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BEROERTEN, EN  BORGERLYKE  ONEENIGHEDEN; 
B  EG  INNENDE 

Met  d'opdracht  der  fèlve  Landen  ,  gedaen  by  Keyfèr  KAREL  den  Vijfden  3 
aen  fijnen  Soon  Konink  PHILIPPUS  van  Spanjen,  en  eindigende 

met  het  einde  van  't  jaer  MDC, 

Waerachtelijk  en  onpartijdelijk  befchreven  door 

PIETER  BOR  CHRISTIAENSZ: 
In  XXXVII  Boeken  ,en  IV  Stukken  verdeelt, 

Verciert  met  verfcheïde  Afbeeldingen  *van  vermaerde  Mannen  en  'Printen  der 
voomaemfte  Gefchiedeniffen: 

VOORTS    MET    EEN 

BYVOEGHSEL 
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En  nieuwe  REGISTERS  vermeerdert, 

HET    EERSTE     STUK. 

f  AMSTERDAM, 

By  de  Weduwe  van  JO  ANNE  S  van  SOMEREN,  ABRAHAM  WOLFGANGH, 
HENDRICK  en  DIRCK  BOOM,  1679. 
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PRIVILEGIE. 

Sg^S  E  Staten  van  Hollandten  Weft-Vrieflanck,  Doen  te  weten:  Alfooons 
Ê  ̂^®,  v  vertoont  isby  Hendrick  enDmcK  Boom,  Burgers  en Boeckverkopers 

binnen  Amfterdam  ,  dat  fy  Supplianten  genegen  zijnde  op  nieuws  te  doen 
Drucken  ende  aen  den  dagh  te  brengen  de  Nederlandtiche  Hifi  orie  van  Pi  et  er. 

Bor  Christiaensz.  met  een  vervolgh  op  de  felve  tot  den  Jare  1620.  in- 

cluys  ,  met  fchoone  en  curieufe  platen  verciert,  doch  dat  fy-lieden  fwarigheydt 

maeckten  j  foodanigen  confiderabilen  werck  ,  't  welcke  merckelijcke  Somme  foude  komen  te 
bedragen,  byder  handt  te  nemen,  ten  ware  fy  Supplianten,  alvooren  met  onfe  Privilegie  wa- 

ren gcbenifkeert ;  Weshalven  fy  Supplianten  haer  op  't  alderonderdanighfl  keerden  tot  Ons, 
eerbiedelijck  verfoeckende  dat  het  Ons  geliefde  de  Supplianten  favorabelijck  te  verlenen  OÖroy 

ende  Privilegie  voor  den  tijdt  van  15-  a  20  Jaren,  cmme  't  felve  Werck  alleen  binnen  onfen 
Lande,  't  fy  in 't  geheel  ofte  ten  deele  te  doen  Drucken,  ende  uyt  te  geven,  fonder  dat  het  felve 
in  't  geheel  ofte  eenigh  gedeelte  van  dien,  ofoock  wel  een  Compendium  of  anderilnts,  uythet 
felvenin't  groot  ofte  kleynby  een  ander  feu  de  werden  naergedruckt,  uytgegeven  ofte  van  buy- 
ten  ingebracht,  ende  inOnien  Lande  verkoft,  op  verbeurte  van  de  felve  Exemplaren,  en  foo- 

danigen boete,  alsWy  naer  OnfeHooge  wijshtydt  foudengoedt  vinden  tebehoörenj  Soois't, 
Dat  Wy  de  fake  ende  't  verfoeck  voorfz.  overgemerekt  hebbende,  ende  genegen  wefende  ter 
bede  van  de  Supplianten  ,  uyt  onfe  rechte  wetenfehap  ,  fouveraine  macht  ende  authoriteyt, 

de  felve  Supplianten  geconfenteert ,  ge-accordeert  ende  ge-edtroyeert  hebben  ,  confenteeren , 
accordcerenendecclroyeeren,  mits  deièn,  dat  fy  geduyrende  den  tijdt  van  vijftien  eer  ft  achter 
eenvolgende  jaren,  het  voorfz.  Boeck  genaemtdeNederlandtfche  Hifi  orie  van  Pieter  Bor 
Christiaensz.  met  een  vervolgh  op  de  felve  tot  den  Jare  fefhenhendert  en  twintigh  incluys, 

binnen  den  voorfz.  cnlen  Lande ,  alleen  fullen  mogen  drucken  •,  uy  tgeven  ende  verkoopen ,  ver- 

biedende daerom  allen  endeeenenygelijken,  het  felve  Boeck  ende  't  Vervolgh  van  dien  naer  te 
drucken,  ofte  elders  gebruyekt  binnen  den  felven  onfen  Lande  te  brengen  uyt  te  geven  ofte  ver* 
koopen,  op  verbeurte  van  alle  de  naergedruckte  ingebrachte  ofte  verkochte  Exemplaren,  ende 
een  boete  van  drie  Hondert  guldens  daer  en  boven  te  verbeuren ,  te  appliceeren  een  derde  part 
voorden  Officier  die  de  calange  doen  fal,  ende  een  derde  part  voorden  armen  der  plaetfe  daer 
het  cafus  voorvallen  fal ,  ende  het  refleerende  derde  part  voor  de  Supplianten.  Alles  in  dien  ver- 
ftande  ,  dat  wy  de  Supplianten  met  defen  onfen  Odtroye  alleen  willende  gratifkeeren  tot  ver- 

hoedinge  van  harefchadedcor  hetnadrucken  van  't  felve  Boeck  ■,  daer  door  in  eenigen  deele  vér- ftaen  den  inhoude  van  dien  te  authorifeeren  ofte  te  advcueeren  ,  ende  veel  min  het  felve  on- 
der onfe  protectie  ende  befcherminge,  eenigh  meerder  credijt  aenfien  ofte  reputatie  te  geven  5 

Nemaer  de  Supplianten  in  cas  daer  in  y  ets  onbehoorlijcks  foude  megeninflueeren,  alle  het  felve 
tot  haren  lafte  fullen  gehouden  wefente  verantwoorden,  tot  dien  eynde  wel  expreffelijck  begee- 
rende,  datbyaldien  f  y  defen  onfen  Odtroye  voor  het  felve  Boeck  fullen  willen  ftellen,  daer  van 
geenege-abbrevieerde  ofte  gecontraheerde  mentie  fullen  mogen  maken ,  nemaer  gehouden  fullen 
wefen  het  felve  Oclroy  in  't  geheel  ende  fonder  eenige  omiffie  daer  voor  te  drucken  ,  op  pene van  het  efTedt  van  dien  te  verliefen.  Ende  ten  eynde  de  Supplianten  defen  Onfen  confente ende 
Odtroye  mogen  genieten  als  naer  behooren.  Laften  wy  allen  ende  eenen  ygelijcken,  dient  aen- 
gaenmach,  datiy  de  Supplianten  van  den  inhoude  van  defen,  doen  laten  ende  gedcogen,  rufte- 
lijck,  vredelijck  ende  volkcmentlijck  genieten  ende  gebruyeken,  ceffeerende  alle  beletten  ofte 
wederfeggen  ter  contrarie.  Gedaen  inden  Hage onder  onfen  grooten  zegele  hier  aen  doen  han- 

gen den  xxiiij.  Martii,  in  't  jaer  Ons  Heeren  ende  Zalighmakers  duyfent  ks  hondert  feven  en fenveurigh. 

Ter  Ordonnantie  van  de  Staten 

Her  bert  van  Beaumont. 
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BESCHEIDE    LEESER, 

Adien  de  Nederlandtfche  Hiftoricn  van  den  vermaerden  . 

HiitoriefchrijverPieterBor  Chriltiaensfoon ,  meeft  waeren 

uitverkocht,  en  fwaerlijk  te  bekomen,  heeft  het  onsgoedt 
«redacht  eenen  nieuwen  druk  van  dat  voortreffelijk  werk  aen 

te  legeren  :  en  in  deie  Voorreden  eenis;  kort  verhael  te  doen 

van  het  Leven  des  Schrijvers ,  en  van  lijn  oogmerk ,  vlijt  en 

oprechtigheit  in  't  fchrijven  :  met  verdere  aenwijfinge  van  de 
verbetering ,  vermeerdering  ,  en  cieraden  ,  ontrent  defen 

druk  te  weeg  gebraght ,  en  daer  by  gevoeght. 

De  Schrijver  defèr  HHtorie,   Pieter  Bor  ,    is  t'Uitrecht  gebooren  ,  in  den  Kort 

jaere  MDLIX:    een  jaer  \  dat  bekent  is  door 't  befluit  van  't  invoeren  der  Levend 
nieuwe  Biflchoppen  en  Incjuifitie  in  defe  Nederlanden,  tot  merkelijke  afbreuk  éhn^ 

van  'sLandts  vryheden  en  voorrechten :  daer  't  faedt  door  wierdt  geflrooit  van  Pieter  Bor* 
de  gevolgde  beroerten  ,  inlandtfche  twiften ,  en  bloedige  oorlogen ,  federt  by 
hem  beichrevcn.   Hy  nam  fijn  oorfprongh  uit  het  feer  achtbaer  en  edel  gedacht 

der  Borren.    Sijn  vader  Chriftiaen  Bor  was  Apotheker  t'Uitrecht,  woonende  sijnvader. 
op  d'oude  gracht  fchuins  over  de  befembrugh.    Sijn  jeught  in  fijn  vaderlijke 
ftadt  hebbende  overgebracht,   heeft  hy  de  verdre  tijdt  fijns  levens  in  Hollandc 
te  Haerlem  (daer  hy  fich  in  den  jaere  1578  ter  nederfette  )  in  den  Haege  ,  ook  . 
te  Rijswijk  (  daer  hy  fich  vier  jaeren  onthieldt)   en  inde  Beverwijk  gewoont: 
doch  meed  in  den  Haege ,   en  te  Haerlem.  In  de  taelen,   daer  fich  de  geleerde- 

heit  in  ontvout ,   was  hy  weinig  geoeffend ,   en  in  dat  deel  Cominarus ,   dien 
wijfen  Schrijver  der  gefchiedeniilen ,  niet  ongelijk  :   maer  evenwel  heeft  hy  dat 
gebrek  door  andre  middelen,   foo  veel  hem  mcogclijk  was,   geboet,   enveele 

van  de  treffelijkile  Schrijvers ,   door  behulp  van  vcrtaelingen  ,  in  't  Franfch  ,   of 
andre  fpraeken  hem  bekent ,  geleien.    Dit  kan  men  klaerlijk  afnemen  uit  het 
bybrengen  en  toepailen  van  fommige  hunner  fpreuken:    w-tnt  men  vindt  fijne 

Ichriften  befait  met  de  wijde  leifen  en  leeringen  van  Plato ,   Philo  c'e  ]ode ,   Cice- 
ro, Thucydides,   Polybius,   Tacitus  ,   Salultius,  en  ontallijke  anderen.    Van   sijn  Kcfde 

jonghs  aen  vondthy  fich  met  een  ongemcene  liefde  tot  dekennifle  der  Pïiftfcfieij  nffre%r^ 
onttteeken  :   en  fijne  neerltigheit ,  om  de  waerheit  der  geichiedeniflen  uit  tt-^^L 

vorflchen  ,  was  byna  ongelooflijk.    Doch  fijn  arbeidt  focht  hy  vooral  den  Va-  ïf'fc.     c 
erlande  en  Nederianaeren  ten  dienfté  te  belleden ,   en  gebruikte  fijn  pen  tot  het  ficfitotö 

befchrijven  van  den  Oorfprongh  der  Nederlandtfche  Oorlogen  >  beroerten  en  burgerlijke  ̂ w^ 

onenigheden.    Veele  jaeren  heeft  hy  alle  neerftigheit  gedaen  om  de  ftoffe  ,   ter  {8j£ ' faeke  bequaem,   daer  toe  te  vergaderen.     Veele  Heeren  en  mannen  van  aen- 

hen, 
andt/che ica. 

* 



VOORREDEN. 

sijngroo- ficn ,  die  de  gefchiede  faeken  ten  deele  felfs  hadden  gehandelt,  of  daer  over 

rjwtn  bevel  gehadt^  of  diefe  hadden  gefien,   fijn  hem  daer  in ,  op  fijnverfoek,  ter 

«  ï?'  hefcle  van  'tgemeene  beft ,  behulpelijk  geweeft  .  Tot  ontdekking ,  bewijs,  ver- 

bukken'    fekering  en  beveiliging  der  waerheit  heeft  hy  fijne  Hiftorien  met  meenighte  van 

authent^ijke  ftukken  en  vafte  befcheiden  bekrachtight.   Alle  refolutien ,  ordon- 
nantien,  plakkaeten ,  accoorden  ,  vredehandelingen,  unien,  verbonden,  pro- 

pofitien  ,  advijfen,  uitfpraeken,  commiflïen,  inftru&ien,  recjueften  ,  appoin- 
ftementen,  verbalen,   difcotirfïen,  en  brieven  van  gewichte,  van  vrienden  en 

vyanden ,  die  hy  konde  bekoomen  ,    heeft  hy  op  hunne  plaetfen  ingevoeght, 
fonder  iet  achter  te  laetendatterfaeke  kon  dienen. 

1  Wï'        In  den  jaere  ko<  ,  het  fesendertiehfte  fijns  ouderdoms ,  gaf  hy  de  drie  eerftc 

dedneeer-  boekenfijner  Nederlandtfche  Hiftorie,  en  inden  jaere  i  ooi  de  volgende  drieaen 

^ncbrNce-n  den  dagh.  De  Staeten  van  den  Lande  van  Uirrecht,  en  de  Magiftraet  der  ftad  Uit- 
H?iwnhc  recht  /aen  wien  hy  de  tweede  drie  boeken  hadt  toege-eigent ,  toonden  ftraks  dat 
^ndïr-   hun  fulks  aengenacm  was,  hem  fomtijdts  doende  aenporren  en  aenmoedigenom 

mdetwee- 't  ̂ gfk  te  vervolgen ,  enook  de  volgende  gefchkdeniffen  te  beichrijven :  Ja  dat 
ïóoi.   meer  is  haere  Ed.  Mog.  hebben ,  by  acle  van  den^Fcbruarii  f  ód  ,  Verklaert ,  ge- 

Afteby  conjenuerty  enverfocht  alle  perfoonen ,  die  eenigejecreten  of  andere  papieren , tot  vordering 
van  uit-    fuan  de  yvaeraebtige  bejehrijvinge  der  Nederlantfche  gefchiedeniffen  dienende  ,    onder  fich 
kon  ver-  moghten  hebben  ,  datfe  de  febe  fonder  eenige  Jrvaerigheit  of  naedenken  aen  hem  Jouden 

*«*a  c  moogen  communiceren  en  mededeelen-}  om  tot  vordering  van  dat  werk^  gebruikt  te  worden: 

%tpB9T  verklarende  dat  daer  aen  den  gemeenen  vaderlandey  -en  haere  Ed.  Mog.  een  welgevallen 
101 3-  Joude  gefchieden. 

ajnhuw-      Inden  jare  i£i$  verbondt  hy  fich in  den  echt  met  Joffrou  MartinaBoot,  we- 
sutBever.  duw  van  Willem  Sas ,  Procureur  voor  den  Hove  van  Hollandt ,  dochter  van  Gee- 

fdirijvmg    raert  Boot ,  Rentmeefter  van  d'Abdy  van  Egmondt ,  wiens  voorouders  het  Bur- 
drecht       germeefterfchap  der  ftadt  Dordrecht,  en  andere  aenfienlijke  ampten ,  meermaelcn 
m  van  Ba-  met  luifter  hadden  bekleedt.    Haer  broeder  was  Heer  Godefroy  Boot,  Ridder. . 
fihrifving    Haerfufter  Geertruyd  Boot  troude  met  den  Heer  Francois  Kriep,   Griffier  van 

%[ttve     \  Hof  van  Hollandt,  door  wiens  behulp  by  veel  toegangs  kreeg  tot  des  Landts 
pl00U     papieren,  Regifters  en  Refolutien.  Haer  vaders  fufter,  Joffrouw  Agatha  Boot , 

was  getrouwt  geweeft  met  Jonker  Willem  van  Zuilen  vanNieuvelt,   Heer  van 

.'s  Heeten  Aertsbergen ,  eerft  Schout  der  ftadt  Dordrecht  en  Baljuw  van  Suidt- 
hollandt ,   en  daerna  DrolTaerdt  van  Muiden  en  Baljuw  van  Goylandt :  een  treffe- 

lijk en  verftandig  Edelman ,  in  de  Nederlantfche  Hiftorien  gemeldt ,  die  weleer 
tot  het  werk  van  de  Pacificatie  van  Gent  en  in  andere  gewichtige  handelingen 

wasgedeputeert,  en  tot  fijn  fterf-dagh  toe  onder  d'Edelen  van  Hollandtin  de 
vcrgaderingederHeeren  Staeten  wierdt  befchreven. 

i6if.      In  den  jarei6i5  in  September  is  den  Hiftoriefchrijvervan  de  Heeren  Staeten  van 
vfn^Hcc-  Hollandt  en  Weftvrieslandt  belaft  met  fijn  werk  voort  tegaenen  hem  eenig  jaer- 

vinH'oi-0"  Z0^1 '  tcn  0pflcnt  van  fijnen  nutten  arbeidt  ,  vereert  ,  gelijk  men  fien  kan 

hnndt£-    uit  het  volgende  befluit,  by  haere   Ed.  Groot.  Mog.  te  dier  tijdt  genoomen. 
Tff'  ̂ e  Heer  Van  MattheneJJe  en  DoclorBugo  de  Groot  hebben  rapport  gedaenVan  de  ft  uk~ 
van  h  m    fa  ̂ e  (y  onder  Pieter  Bor  hebben  bevonden ,  dienende  tot  verbetering  van  fijne  Biftorie 
& Tj"  &*bff**b%  entotvervolgingvan  de  jebe :  waer  op  nae  deliberatie gerejobeert  is, 
DerHutork  dat  de  voor fc.  Pieter Bor gecommitteert wort.  omme  hine  Biflorie,  op  den  Voet  by  hem 

moig  uegojt,  te  amptieeren,  ende  Voorts  op  de  febe  wij  Je  in  't  bejehrijven  van  de  faeken  in  de 

Lan- 

VIT  \ 

genoomen 



VOORREDEN. 

Landen  Van  Hollandten  Wcjhri 'es landt ,  en  haeregebuuren ,  by  de  je  tijden  gepaffeert ,  te  Jjjjjj^jjf 
continueren  :    Ende  mits  by  denjelven  maekende  binnen  fes  maenden  eerftkoomende,  en  Heerer>  St«e- 

aen  de  Gecommitteerde  Raeden  overleverende ,  pertinenten  inventaris  van  alle  d 'orginele en  lamttbstp. 
andere ftukken  ,    onder  hem  weefende ,  ende  behorende  dat  defehe ,  en  die  hy  naemaels  genomen, 

noch  f  al recouvreren ,  by  hem  tot  dienfte  en  profijt  van  den  Lande  van  Hollandten  We  ft- 
Dries  landt Jullen  worden  bcwaert ,  ende  na  fijn  overlijden  datelijk  aen  defehe  oVergeleVert  , 

ende  hy  van  jaer  tot  jaer  aen  de  Gecommitteerde  Raeden  toonende  wt  hy  in  de  befoigneder 

Hiftoriefal  hebben gevordert ,  dat  hemjaerlijh  Voor  koften,  moeyten  en  befoignejaïbe-  jJj*5JjJ..-L 

taelt  worden  de  Jomme  Dan  feshondert  ponden  van  x  l  grooten  't  pondt.     Daer  op  gulcjfn 
heeft  hy  de  fes  eerile  boeken  niet  alleen  op  nieuw  overfien  en  vermeerdert  met  het  toegeidt. 

geen  federt  het  uitgeven  tot  fijne  kennifle  was gekoomen,  maerook  verder  ver-  dcrt^ver" 
volght  tot  den  moordt  des  Prinfen  van  Oranje  in 't  jaer  1584,  en  alles  begrepen  nel^Stc 
in  twee  deelen  en  achtien  boeken  ,   die  in  den  jaereión  door  den  druk  wierden  boe*cn- 
gemeen  gemaekt.    Het  derde  deel  begrijpende  het  19, 10,  21,  en  2.1  boek,   en  het  Geeft 

derde  deels  tweede  (tuk ,  vervattende  het  23,  24,  25, 26,  en  27  boek,  wierdtin  't  jaer  ji^^dcn 
1616  in 't  lichtgcbraght :  Het  vierde  deel  ,    behelfende  het  28,  25?,  30, 31  en  32,  daêh 
boek,  inden  jaerei  630  :  en  eindelijk  het  Vijfde  deel,  of  fefte  ftuk ,  met  het  33,   QoAet 

34, 35, 36,  en  37  boek ,  in  den  jaere  1634.    In  defe  boeken  hadt  men  't  verhael  van  ̂ edeci, 
xlv  jaeren ,  beginnende  met  het  jaer  1555  en  eindigende  met  dat  van  1 600.   Hier  deds  twee- 
vindt  men  een  tooneel  der  menfchelijke  wiflelvalligheden ,   een  fpiegel  der  goede   DaVha 

en  cjuaede  (eden ,  een  fchool  der  burgerlijke  wijsheit ,  een  tijdtwijfer  der  waerheit.  dST?"** 
De  waerheitwashet  voornaemfte  wit  van  fijn  pen :  en  fijn  onpartijdigheit  fagh  Eneinde- 
vriendt    noch    vyandt  aen.     Ook  betuighde  hy  in  een  fijner  voorredens ,  wjöe,  of 

dat  hy  fijne  uitterfle  vlijt  en  neerfligheit  had  gedaen ,  en  fijn  ooghmerk  gehadt  om  de  waer-  f  &jn  gotdt 
heit  der  Jaeke,  hoeweljevyandtjchapbaert,  wel  te  treffen,  en  fich  van  alle  partij  fchap  te  0^^\' 
wachten ,  en  de  wetten  der  Hiftorien  Haer  vermogen  fobferVeren ,  fonder  iemant  te  willen  heit'  ?.n 

ontfien  of  verongelijken.  Voorts,  dat  hy  eenigefaeken,  by  anderen  befchreVen,  hadt  achterge-  dighekin't 

laetcn,  omdathydaernaevlijtigonderjoek,  geen  fekerheit  van  kon  bekoomen:  dat  hy  vee-  °  l,ven' 
Ie  andere  faeken  van  gestichte,  by  anderen  niet  aengeroert,  hadt  verhaelt ,  met  goede  en 

Vaftefekerheit  3  op  dat  de  nakomelingen  met  de  "Waerheit  moghtengedientfijn. 
Elders  geeft  hy  fijn  oprechtigheit  en  goede  meeningaldus  te  kennen :  Ik  draege  i**Toè-& 

tot  niemand  haetnoch  partij fchap ,  haetende  alleen  in  my  /elven  en  in  anderen  het  qua  ede.  ST' 
Ik  heb  mijn  uitterfle  vlijt  en  neerfligheit  gedaen  om  niet  te  dooien ,  maer  alles  waer  acht  elijk , 

oprechtelij \,  getrouwelijk ,  en  onpartij 'delijk  te  verhaelen . .  Soo  ik  ergens  onwetende  magh 
gedoolt  hebben  ('t  welk  niet  vreemdt  Joude  Toefen)  ikbenbereit ,  daer Van  met  goede  be- 
fcheidenheit  onderrecht  fijnde ,  de  faut  en  en  doolingen  te  beteren ,  en  f  al  den  denyoijfet  groo- 

ten dank  weten,  want  ik  niet  moedtwillig  dooie. 
Heb  ik,  fchrijft  hy,  iemant  s  qualiteyt  en  eer  e  niet  genoeg  uitgedrukt,  noch  fijne vroomheit 

Verbreidt  en  Verhaelt,  't'felve  heb  ik  niet  door  verachting  óf  moedtwilligheit^maer  door  onkun- de, of  by  gebrek  Vangenoegh f aemeonderr  echting,  gelaet  en :  en  indien  ik  iemant s  faut  en  heb 

Verhaelt  't  felve  heb  ikniet  uit  haet  o  f  partij  fchap ,  maer  tot  waerfchouwing  en  Verbetering 
gedaen ,  daer  toe  alleUiftorien  onder  anderen  mede  nut  fijn :  overfulks  bidde  ik  eeneny  egelijk  e 
my  alles  ten  beften  te  willen  afneemen ,  dü  eer  ft  e  dat  f  e  my  beter  gelieven  te  onderrechten ,  of 
te  doen  onderrechten ,  en  den  anderen  haer  eigefauten  te  verbeteren ,  of  tot  waerjehouwing te  nemen. 

In 't  befchrijvenvan  de  twiftcn  onder  de  Chriftenen  hieldt  hydenfelven  voet , 
en  was  in  't  (luk  der  geloofsverfchillen  van  feer  gemaetigde  gedachten,  gelijk *  2.  uk 



VOORREDEN. 

uit  het  verhael  van 't  kerkelijk,  in  fijne  Hiftorien  doorgaens  vermenght ,  ge- 
noeghfaem  blijkt.    Defe  onpartijdigheit ,   en  naeuwkeurigheit  in  de  nette  en 
neerftige  befchrijving  der  facken  gat  fijne  Hiftorie  een  feer  hooge  waerdy  by  alle 

Lc.fdich-  verftandigen.  Degeleerdfte  mannen  onfereeuwe,  Janus Doufa,  Daniel  Hem- 
een» by    Cius  y   Petrus  Scriverius,   Cafpar  Barla:us,  JacobCats,  Chriftiaen  van  Roden- 

Sf  se"  burgh,  Jacob  van  der  Burgh,  en  meer  anderen,  prcfen  ie  met  treffelijke  gedichten 
^maekt.    i» de Latijiifclic  en Hollandtfche taele.  Ook  wierdt  lijn  arbeidt  erkent  dooreen 
Hy  worjt  grooter  beloonins,  door  het  Rentmeefterfchap  van  Noordthollandt,  hem ,  die vereert  met  &  i  i        1  I  1  1  Ml 

het  Rem-  't  Notarisampt  weleer  bediende,  door  de  Heeren  Staeten  van  Hollandt  ge- 

fchaPevaa  fchonken.  Behalven  dat  groote  werk  fijner  Nederlandtlche  Hiftorien  heeft  hy 
Idhndt.    noch  in  't  by  fonder  in  't  licht  gebraght  de  befchrijving  van  's  Hartogenbofch ,  en 
oud"*  desfelfs  belegering,   ook  't  inneemen  van  Wefel ,   en  andere  faeken  in  den  jaere 
Bet!i£s'  l62-9  voorgevallen  :    en  in  den  jaere  1631    het  vervolg  of  fefte  deel  van   de 

b^m"e  ChronijkvanCarion,  't  welk  een  Hiftorie  verftrekt  van  *t  geen  federt  den  jaere 
fchreven.    jp $  tot  den  jaere  1619  in  de  voornaemfte  deelendesgeheelenaerdtbodems,  te 

?^'  water  en  te  lande ,  in  'tgeeftelijk  en  't  wereklijk ,  is  gefchiedt.  Dit  was  geen  van 
de  minfte  blijken  fijner  neerftigheit  en  onpartijdigheit  ,  in  den  hoogen  ou- 

derdom van  73  jaeren.  Sijnen  lellen  tijdt  befteede  hy  aen  't  uitgeven  van  't  fèfte 
1634.   Stuk  der  Nederlantfche  Hiftorie  inden  jaere  1634.  Toen  genaekte  de  ruft  des  afge- 
1 63  f-    leefde  mans :  want  hy  eindigde  lijnen  arbeidt  met  fijn  leven ,  en  overleedt  te  Haef- 

li^dcn^1     lem  in  den  jaere  1635 ,  den  16  van  Maert ,  in  't  yó  jaer  fijns  ouderdoms.  Sijn  doodt 
wierdt  van  Cafpar  Bartaus  met  een  Latijnfch  lijkdicht  betreurt.  Hoedanig  fijn  uk- 
terbjke  gedaente  was  geeft  fijn  afbeelding  en  print  te  kennen,  die  de  geleerde  Petrus 
Scriverius  in  den  jaere  1616  met  dit  bylchrift  vercierde  , 

Byithriften  Sijt  ff  dk  PI  ETER  BORy  foo  aerdig  afgebeelt  ? 

£§£*  Wie  heeft  doch  met  de  handt  foo  konfielijk  gejpeefcl 
'T  is  Mathams  kloeke  trek :  men  moet  de  eer  hem  geven, 
Dat  hy  u  heeft  geraekt  foo  meeflerlik  naer  't  leven. 

Maer  al  de  "ftetenfehap  ,  befcheidenheit  en  vlijt , 

Die  uwe  pen  gebruikt  in  'tfchrijven  van  de  tijdt , 
Is  fijns  vermogens  niet  in  't  koper  uit  te  drukken. 
Dit  moet  gy  Jelver  doen :  dan  f  al 't  eer  ft  wel  gelukken . 

Onder  een  ouder  afbeelding,  gefchildert  in  den  jaere  1634,  las  men  dk  ge- dicht, 

Hierfietgy  PIETER  BOR  naer'tleVenuitgebeelt, 
Nae  dat  hy  met  fijn  pen  heeft  fchriftelijk  gefpeelt  % 
En  nu  aenhoort  wat  dat  gy  prijjenwilt  of  laeken. 

Die  waerheitfehrijft ,  die  kan  't  elk  een  Van  pas  met  maeken . 
Eindelijk  fchreef  Geeraerdt  Brandt  op  fijn  print,  in  den  Jaere  idy?,  dit  volgen- 

de byfehrift, 
Sie  hier  den  ouden  BOR,  die  Neêrlandts  ̂ oettigftrtjden , 

Om  vryheit ,  recht  en  vree ,  nae  't  lang  en  bloedig  lijden* 
D'inlandtfche  burgertmft  y  van  duifenden  befchreit , 
D'uitheemfche  laegen ,  en  der  Helden  dapperheit , 

Met  foo  Veel  vlijts  bejehreef:  die  niemantjagh  naer  d!oogen , 

En  nooit  d'eenfijdigheit  ten  dienftftondt ,  of  de  kogen. 

Uic 
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Uit  fijn  huwlijk  met  Martina  Boot,  die  voor  hem  overleedt,  fijn  geen  kin- 

deren gebooren,  en  de  Heer  Pieter  Bor,  Secretaris  der  Stadt  Uitrecht,  ne- 
vens fijn  broeders  en  fufters,  broeders  kinderen  van  onfen  Hiftoriefchrijver, 

waeren  fijn  erfgenamen. 
Wat  nu  den  nieuwen  druk  der  Nederlandtfche  Hiftorie  aengaet,  die  is  van  J^jjjjjj/ 

veele  drukfauten  en  misftellingen  gefuivert.   De  byvoeghiels  en  verbeteringen ,  fijnoHHtö. 
vanden  Hiftoriefchrijver  achter  fommige  ftukken  gevoeght ,  fijn  in  defen  druk  verho- 

op haer  rechte  plaets  geftelt,  en  nergens  is  dit  werk  ineen  eenig  woordtver-  nngeft' 
minkt,  of  vermindert :  hoewel  fommige  quaedtwillige  ofonweetende  en  licht- 

gelovige  menfchen  het  tegendeel  hebben  uitgeftrooit.    In  fommige  woorden 

fijn  d'overtollige  letteren  uitgelaeten  met  naemen  de  c  'm  de  woorden  van  ick  $ 
lijck,  en  diergelijke  :   ook  heeft  men  de  getallen  met  cijffer  geftelt  in  plaets  van 

woorden ,  en  dit  werk  in  een  grooter  formaet  gedrukt  dan  't  oude :  waer  door 
alsook  door 't  uitlaeten  der  gemelde  onnoodige  letteren  ,  en  d'oude  Hechte, 
konfteloofe  printen ,  foo  veel  is  uitgewonnen ,  dat  het  nu  in  plaets  van  fes  ftukken, 
in  vier  ftukken  of  banden  wordt  verdeelt ,  en  gebonden.  Ons  IStuk  vervaet  nu  Nieuwe 

de  ?  boeken  van 't  eerfte  Deel,  met  noch  3  boeken  van  't  tweede,  naementhjk  [nervdierhng 
het  10  ,  11 ,  en  11  boek  ,   en  eindigt  met  de  doodt  van  Don  Johan  van  Ooften-  Stukken 
rijk ,  in  den  jaere  1578  voorgevallen.   Ons  1 1  Stuk  begrijpt  de  6  overige  boeken 

van  't  tweede ,    ( te  weeten  het  13 ,  14  ,  15  ,  \C ,  17  en  18  boek )   met  de  4 boeken 
van  't  derde  deel,  ( fijnde  het  19  ,  20 ,  21 ,  en  22  boek)  en  eindight  in  't  mid- 

den der  Leicefterfche  oneenigheden.    Ons  III  Stuk  behelft  de  5  boeken  van 'e 
derde  deels  tweede  ft  uk  ( te  weeten  het  23 ,  24,  25,  26,  en  27  boek)  en  noch 

4  boeken  van  't  vierde  Deel ,  naementlijk  het  18 ,  25) ,  30 ,  en  31  boek ,  en  ein- 

dight met  het  jaer  1594.   Ons  vierde  Stuk  begrijpt  het  overig  boek  van 't  vierde 
Deel ,  fijnde  het  32 ,  en  de  5  boeken  van  't  vijfde  Deel ,  of  fefte  ftuk  van  den  ou- 

den druk,  het  33, 34, 35, 36,  en  $7  boek ,  en  wordt  beflooten  met  het  einde  van 't 
jaer  1600.  De  cijfTergetallen  en  bladtaeriwij fingen  van  den  ouden  druk  fijn  over  Biadtge- 
al,  tulTchen  twee  haekskens ,  aen  de  kant  aangetekent ;  tot  gerief  der  geenen,  denouden 

die  de  plaetfèn ,  by  andere  Schrijvers  uit  den  ouden  druk  van  dit  werk  aengetrok-  niwên"* 
ken,  of  bygebraght,willen  naefien.  Elk  deel  wordt  vermeerdert  met  een  byvoegh-  af^sewe- 
fel  van  authentijke  Stukken  ;  te  weten  van  fulke  die  in  dit  werk  ontbreeken,   ̂ ^J 
of  alleen  ftuksgewijs  en  flechs  fommierlijk  gevonden  worden.  Onder  die  byge-  thentijke 
voegde  authentijke  Stukken,  door  een  Liefhebber  der  Hiftorien  Vergadert ,  fijn 

eenige  die  nooit  fijn  gedrukt,  in 't  Regifter  der  felve  aengewefen:   eenigedie 
fwaerlijk  fijn  te  bekomen ;  onder  anderen  die  bondige  Verantwoording  tot 
onfchuldtdes  Graeven  van  Hoorne ,  met  der  felverbe wijlen ,  korts  nae  fijn  doodt 

uitgegeven:  een  Schrift,  dat  onfes  weetens  niet  dan  in  twee  of  drie  Bibliothe- 
ken wordt  gefien,  en  nu  door  ons,  als  uit  het  graf  der  vergetelheit   getrokken, 

gemeen  wordt  gemaekt.    Defe  vermeerdering  van  verfcheide  ongedrukte  ftuk- 
ken heeft  men  den  Edelen    hooghachtbacren  en  feer  geleerden  Heere  Johan  van 

Julfingha  ,  Burgermeefter  der  Stad  Groeningen    in  der  tijdt    Lieutenant  en 
Prxfident  vandehoge  Juftitiekamervan  Stad  en  Lande,  voornamelijk  dank  te 

weeten ,  die  ons  de  felve  ten  dienft  van  't  gemeen  heeft  toegefonden :  en  daer  by 
ook  eenige  die  met  de  volgende  Stukken  of  Deelen  fullen  te  voorfchijn  koomen. 

Achter  elk  Stuk  volgt  een  kort  regifter,  naer  't  vervolg  der  jaeren :  maer  by  't  vierde  kg»** 
en  lefte  Stuk  fal  een  breedt  Regifter  geftelt  worden ,  naer  d'ordre  van  't  A.  B. , 

*   3  't  welk 
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't  welk  op 't  gantfche  werk  M  paffen:  ook  fal  men 't,  door  by  voeging  vancijffer- 
letters,  tuffchen  haekskensgeftelt  \  tot  den  ouden  of voorgaenden  druk  konnen 

Printen    gebruiken.  Daerenboven  heeft  men  defe  Hiftorie  met  veele  printen  verciert:  met 

"  daf  beeldingen  der  voornaemfte  Vorften  en  Helden,  die  ten  Tooneele  van  defen 
Schouburg  verfchijnen :  ook  met  printen  van  de  voornaemfte  belegeringen,  ftrij- 
den,  en  andere  aenmerkkelijkegefchiedeniffen.  In  den  tij telprint  vertoont  de 

.^r^c"e  Teekenkonft  het  beeldt  der  Hiftorie met  vleugels,  die  defnelheit  des  tijdtsver- 

ujtci-print.  beelden.    De  gedenknaeldt  op  't  hooft  betekent  d'oudtheit.    Deftraelen,  die 
haer  omfchijnen  ,    toonen  't  licht  der  heldere  waerheit.    Sy  fchrijft  op  hetbe- 
fcheidt  van  befegelde  brieven  en  authentijke  ftukken.  In  haere  flinkerhand  heeft 

fy  den  fpiegel  der  leden ,  daer  men  't  goedt  en  quaedt ,   dat  te  volgen  ofte  mij- 
den ftaet,    in  aanfehout.   De  twee  pennen ,  kruiffelings  over  clkanderen ,  op 

elkbladt  van 't  boek,  in  de  flangekring  der  eeuwigheit,    verheelt  d'Qnpartij- 

digheit,  in't  befchrijven  van  't  geen  prijfens  waerdig  of  berifpelijk  is ,   (onder 
gunft  of  haet.   Het  kindeken  ter  rechter  fijde  met  de  bafuin  ,    lauwerkrans  , 

palmtak,  fcheeps-  en  muurkroon ,  vertoont  den  Lof,  die  de  Helden  en  vroomen 
verdienden,   en  in  de  Hiftorie  genieten.   Het  ander  ,   aen  de  flinker  fijde  ,  met 

den  geefelfweep  ind'eene,  en  de  brandtmerken  in  d'andre  handt,  betekent  de 
lafter  en  berifping ,   die  de  Tyrannen  en  boosdoenders  fich  op  den  hals  haelden. 

Onder  in  de  grondtfteen  fiet  men  aen  de  rechterfijde  d'overwinning  met  helm  en 
Ipeer  der  bevochte  vryheit:   verfeltmetvoorfichtigheit,  die  met  twee  hoofden 

voor  en  achter  fiet,  het  roer  van  't  fchip  beftiert ,  en  door  de  vruchthoorn  hacr 
nuttigheit  over  den  aerdtbodem  aenwijft.    By  haer  ftaetde  wakkere  kloekmoe- 
digheit,  met  de  wakende  kraen,  voorfichtige  flang,  en  vlugge  pijl.  Aen  de 

flinker  fijde  in  den  voet,  ofgrondfteen  fiet  men  d'lncmifitie  met  haer  ilanghairige 
ruyk,  brandende  fakkel ,  en  moordtpriemen  ,  vertredende  donnoofle  wacr- 

eit,  en  in 't  verfchiet  haer  galgen  en  raders.   Sy  wordt  gefterkt  door  de  gewa- 
pende Tiranny ,  met  haer  dreigend  fwaerdt ,  en  flaefs  juk.  In  't  midden  van  den 

voetfteen  aenfehout  men  de  landt-  en  waterftrij den, voor  het  vaderlandt  gevoch- 
ten. Al  te  faemen  faeken  in  defè  Hiftorie  befchreven. 

Dit  kort  bericht  verftrekke  tot  een  inleiding  van  dit  treffelijk  werk.  Neem  nu, 
waerdc  Leefèr,  onfen  arbeidt  en  dit  eerftc  ftuk  voor  lief :  verwacht  d'andre  drie 

ftukken,  die  op  drie  perffen  tegelijk  gedrukt  worden,  binnen  'tjaer,  endaer- nahetvervoleh. 

In  Amfterdam  defen  i  van  O&ober  des  jaers  1679. 
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In'.obitum  clariflimi  viri 

PETRI  CHRISTIANI  BOR, 
Hiftonarum  belli  Belgici  fcriptoris. 

£ZVf*&i |  Cripjerat  in  cunttas  difperfa  uolumina  ierras 
BORR/US.  exanguis jcripjerat iftafenex. 

g§ \Bella,  Duces,  calamoojue  trucem ütubante  Philippum 
JüH     Scrip/er  at ,  &  t  anti  jemina  prima  malt  : 

Vexatamquejidempimmis ,  defpecta  Pot  ent  um 

1 : ceder -a  >  quasque  t uwens  rejpuit  Aula  preces  ,• 
Et  conculcatas  Albano  Prajide  leges , 

Et  qu&  rvanafibi  regna parabat  Iber ; 
Scripjerat  Auriacos  Gf  abaóii  Principis  arma  > 

Et  Patriafenfim  colla  leyantis  onus ; 
Opptda  viola  manu ,  manantesfanguine  campos , 

Et  quasjujlafibifubdiditirafaces : 
Rejiabantplacid*  mitijftma  tempora  pacis  * 

Qu&que  breue s  Martem  dettnuere  mora. 
Dumjcnbit ,  dum  bel/a  proeul proferibit  &  enfes , 

Dumpacatajluit  pagina  multaviror 
Dumproperat ,  [per at  que  tnalis  fixijje  quiëtêm : 

Et  P  atria  Ut  os  commemoralfe  dies : 
Labitur  e  manibus  calamus.  jamjamque  fatifcens 

TranqmlU  neqmit fcribere pacis  opus. 
Nempe  vetant  Super i  >  nec>  qu&  concejfa  feneöt*  ■ 

Paxfuit  ,  ham  chartis  impetrat  ille  fuis. 
Sic  decuit ,  jluxx  meditantem  tempora  pacis , 

A'Jernafejjum  veile  qnietefrui* 
C,     BARLiEÜS, 

Op 



Op  het  overlijden 
t 

X     M        Van  :'  ...  ., Den  vermaarden  Hi&orifchrij ver 

PIETER  BOR  CHRISTIAENSZOON 

Naer  Cafpar  van  Boer  les  Latijn  gevolght. 
V 

|^^^30R  {chreefonfterflijk  werk  in  's  levens  lede  dagen, 

ËIOll      Veelhoeken,  't  aerdtrijk  door  geleelen  wijdt  en  lijdt. fH  lïï^T^  Zijn  handt  fchreef  bevende  van  Helden  ,  oorlogs  plagen , 

M  W0 Jl|      ̂ en  wr°kvan  Koning  Flips,   de  bron  der  booze  tijdt; 

b~=sr**»t*i&&  »y  Geloof  te  vier  te  zwaerdt  vervolgt ,  't  Verbondt  der  Grooten 
En 't  fmeekfchrift  even  fier  van 't  trotie  Hot  veracht; 

'SLandts  recht  door  Alvaes  voet  vertrapt,  verfchupt,  verftooten, 
En  Spanjes  ydle  hoop  op  wettelooze  niagt : 

Zijn  pen  vertoonde  Oranje  in 't  harnas,  met  zijn  Helden, 
Den  balling,  die  het  juk  der  ilavernye  brak; 

Met  kracht  gewonne  (teen ,  de  bloedige  oorlogsvelden , 
En  wat  gerechte  wraek  na  lang  geduldt  ontftak.  , 

Nu  fchoot  hem  over, van  een  ftiller  tijdt  te  fchrijven, 

En  hoe 't  Beftandt  een  poos  den  dollen  Mavors  boeit. 
Terwijl  hy  dit  befchrijft,  en't  oorlog  wil  verdrijven, 

En  van  die  vredeftof  zijn  inkt  veel  zachter  vloeit, 
Terwijl  zijn  vlijt  zich  haeft,  om  ruft  by  ramp  te  voegen, 

'S  Landts  blijder  daegen  net  te  melden  op  papier, 
Ontvalt  de  pen  zijn  handt,  en  moe  en  mat  van  ploegen, 

Bezwijkr  in  't  vredew^rk  zijn  geeft ,   zoo  vol  van  vier. 
Want  Godt  verbiedt  het,  en  de  vree,   zijn  hooge  jaeren 

Vergunt ,  gebeurt  hem  niet  t'ontvouwen  in  zijn  werk. Zijn  bladt  zou  ruft  en  vree  van  luttel  duurs  verklaeren, 
Maer  beter  paft  hem  ruft ,   die  einde  kent  noch  perk. 

G.  B. 



Alfo  voor  ieder  ftuk  veele  gedichten  ,  tot  lof  van  den  Schrijver  en  nut  der  Hiftone,  zijn 

o-eftelt ,  en  deiêlve  nu ,  mits  de  verfchikkinge ,  niet  wel  voor  ieder  deel  konden  geplaatft 
worden ,  (o  zijn  defelve  altefamen  voor  het  eerite  deel  in  ordre  gebracht,  met  bytekenin- 
^e  welke  tot  ieder  Huk  behoren. ö 

J 
Gedichten  Van  bet  eerHe  ftuk. 

A    N   I        D    O    U    S    JE 
Nordovicis 

EPIGRAMMA 

In  P  E  T  R I  BORRI  Belgicarum  Rerum  Commentarios, 

N  feftos  fibi  fi  nunquam  fenfiflet  Iberos; 

Belgaquidem  fcelix,  fcd  fine  lande  foret. 
Qui  clarum  fibi  jam  nomen  virtute  paravit, 

Auriacum  tand  huic  ert  habuiflè  Duccm  : 

Civilisbelli  lituus  cjuoconcidit  Alba, 

Quam  longea  Decima  nunc  jacet  ille  fua  ! 
>ingula  qua;  terra  certarnina  gefta  marique 

Rettulit  Hiftorica  Borrus  inAótafïde: 

Magnaque  fat  Borro  meritorum  prarmia  ?  vera 
Narrando  famse  confuluiiTe  (ux. 

In  eandem  Hifïoriam. 
Ojientas  Dominos  admiratura  Batavos, 

Duce[queponti,  Vatruque  robora, 
Heroasjue  animos,  &  nomina  nata  triumphis, 

Vicesque  rerum,  Martiosque  [piritus 

Belgarum  ,  [oeda  quos  prejfis  compede  Vejper 
llliberali  dejltnarat  ocio, 

lafus  inacce(f<t  Dominum  pr&fcribere  genti, 

Jugumjue  turpe ,  [angiiimsjue  prodigos 
rritare  viros ,  &  legem  dtcere  ferroy 

Martique  nota  temtare  pectora; 
\ccipe  Bonham  pr&clara  volumma  charta, 

Caufafque  difce ,  cur  ab  angufto  finu 
laffovius  lerttm  domitor ,  fulgentibus  armit 
Óuondamjue  flammis  irreperü  fulminti, 

'adera  turbantem  vi  ctrcumfidtet  Iberum : 

patrïfquc  Mof<e  cornua ,  &  Rheni  caput 

Ere  peregrino ,  fpoltifque  obnubat  EoUt 

Adorea  potitus ,  &  nofirum  dient 

angu'tne  fadar  ït  Siculo  ,  &  [ordentibm  umbrit, 
Borrh&e  nofter ,  fi  quid  ex  illo  mihi 

h'ia  ducentes  permittent  carpere  Muf<t) 
ld  omnc  veftris  devovetur  laudibus. 

[t  ros  progenies  Belgarum  [era  nepotum, 

Laudis  Batavét ,  patr'uque  compotes, 
vacat ,  exemplu  id  faltem  difcite  noftrh, 
Nihil  timere  pofle ,  qui  poteft  mori. 

DANIEL  HE1NSIUS. 

SONNET. 

Oe  d' Albaenfch  wreed  tyran,,  het  Vaderland  doet  truren, 
Hoe  Don  Loys  daer  an ,,  't  gouvernement  aenvaert, 
Hoe  'sConings  broer  Don  Ian„mct  lift  hem  vrind  gcbaert, 
Hoe  Parma  kloek  gewan  „  Fortreflen  veel ,  en  muren  , 

oemid'lertijd  voortan  ,,  't  Land ,  om  t'ontgaen  befuren  ; 
Soekt  d'een  en  d'ander  an ,,  om  hulp ,  hoe  vroom  geaert, 
Terwijl  's  Fortuinsgefpan,,  voortbracht  verfcheidc  kuren: 
ilxal  enmeerkoont  wel,,  indeesCronijkaenfchouwen, 

Als  in  een  fpicgel  hel  „  daer  't  B  o  r  u  gaet  ontrouwen  : 
Leeft  vry ,  maekt  geen  gequel ,,  't  is  vreugd'  in  ruft  t'herdenken 
et  overkomen  quaet,,  denangft,  cn'tfwacr  benouwen, 
Dat  der  tyranncn  raet  „  Land'  en  Luid'  heeft  gebrouwen. 
Dankt  Bor  die t' uwer baet „  udeesCronijkkomtfchcnken. 

In  verdriet  duldig.   J.  van  der  Does. 

ANDER     SONNET. 

}€  tooefte  toflöe^ee/b'onftuce  felle  baren/ 
+   't  ©ertooebenbe  geraeg  ban  b'ongebon&en  tö&/ 

«&ö02  bolle  fieerfcDappp  /  bol  tonners?  /  Daef  en  ntjt/ 
2fln  't  jBeöerlanb  geleen  /  fo  bele  ö?oene jaren/ 

©an  ö'^nquifiti  to?eeö'  /  net  öooöIij&  firaf  bef  toaren 
ti'31nü)oonö'ren  öpgeleiö  met  onerfmaet  en  fpjjt/ (€cn  laetfïen  geeft  betoeegt  eenieöec  b?eeö  en  ïoijt/ 
&$  pjangig  engen  jun  onöjaeglijfe  te  bernlarem 

3©ic  onöertufTcöen  totect  nerljoogt  /  en  toeöei;  öaeltre/ 
^ijn  fcOaöe  fnel  beliep  /  en  toeöerom  necnaelöe : 
<©ofe  töie  be  boof  fjeiö  focöt  /  be  beugöe  geeft  befcDut/ 

25p  PieterBor  alljkt  ueuflanötg  iö  befcD?enen : 
fflim  't  ernfï  te  Ieren  té  /  om  hennen  fulïten  lenen/ 
typ  Dtnbfeer  filaer  öefcDcib  in  befen  Bom-put. 

Pourguid'Efpoir.  S.Henrix.] 
ANDER     SONNET. 

HEf  Nederlands  beloopgy  Pieter  Bor  vertoonU 
Wat  daer  in  isgefchied  verhaeldgy  onpartijdig : 

De  [om  door  onver fiand  en  a[gonjl  ufijn  nijdig, 

Om  datgy  haer  in  't  quaed ,  noch  onrecht  niet  verfchoonh 
Des  ivaerheids  Schryvers  hier  noit  anders  fijn  geloont 

Van  's  werelts  bo[e [chaer  ,  die  wreed'  en  ommelijdig 
Gemeenlikjorfaakfijn  van  't  bloedig  Oorlog  jhtjdtg  : 
Het  is  haer  een  verdriet  dat  waerheid  iverdgekroont, 

Aen  aoedc  vruchten  hentmen  altoos  goede  bomen, 

Al[o  die  quaden  mee  aen  't  [chelden  en  verdomen. 
Elkyat  moet  geven  uyt  het  gene  het  hee[t  in, 

Door  goed  en  quaed  gerucht  pajjeren  alle  vromen. 
Dus  Bor  gaet  vrylikjeoort ,  voor  niemand  en  wilt  [chromen] 
Hoe  wel  het  niet  elkjen[al  wefen  na  fijnfin. 

Ed.  MellemaJ 

Gedicht  ter  eeren  des  waerachtigen  Hiftori-Jchrijvers 

PIETER      BOR.  * 
TLTOe  vryheid  werd  gefchat  van  vry-geboren  lieden, 
•*-  -*-Die  billikheid  alleen  opdragen  het  gebieden, 

Wat  dat  de  fpijt  vermag  Van  een  getrötfte  deugt. 
Die  noch  aen  wreden  dienft ,  noch  ilaverny  geheugt. 

En  hoeft  het  Romen  ons  noch  Grieken  niet  te  leren, 

Wy  mogen  wonder  wel 't  uitheems  bewijs  ontberen, Dewijl  dat  Bor  fijn  boek  ons  weder  ftiert  te  hand* 

Geen  Boek ,  gelijkmen  meent ,  eer  fpiegel  van  ons  landj' 
Eer  een  bebloed  tonneel  der  afgebeelder  Helden, 

Die  wijlentlijf  en  goed  voor  d'oude  vryheid  fielden, Wiens  waerde  riften  houd  het aerdrij kin  haer  fchoot, 

Doch  Bor  bevrijd  haer  naem  van  d'on  verdiende  dood, Hier  fietmen  den  Albaen  befoetelt  aen  de  handen 

Noch  van  't  onnofel  bloed ,  fijn  toren  fietmen  branden. 
Hier  leertmen  ons  den  aerd  van  een  recht  vry  gemoed, 

Hoe  darmen't  meerder  drukt,  hoe  datmen  't  meerder  voed* 
H  ier  fietmen  niet  alleen  van  Spangien  de  gebreken, 

Maer  wat  hier  ook  voor  kaf  heeft  binnen  's  Lands  gefteken. 
Hier  werd  de  kloekheid  met  onfterfflijkheid  gekroont, 
Der  bofen  ondeugt  werd  hier  yeder  een  vertoont. 

Een  nut  en  nodig  werk,  een  prickel  voor  de  vromen,      (men.' 
Staetfchenders  tot  een  fchrik ,  om  voor  haer  fchand  tefchro* 

Een  nut  en  nodig  werk ,  een  lang-gewenfehte  fchat, 
Die  fo  vee!  koftelheids  in  fijn  begrip  omvat. 

Neerlandfe  Borgery ,  Lief-hebbers  van  't  Gemene, 
Komt  met  eerbiedigheid ,  komt  en  bedankt  de  gene 

Die  u  van  alles  hier  fo  mildclik  verfiet, 

Wat  voor  uw'  waerdfte  pand,  uw'  Vryheid  is  gefchied ; 
So  fult  gy  door  uw'  beed'  en  dankbaerheid  verdienen 
Dat  hy  van  fuiken  aert  u  meerder  fal  verlienen, 

U  meen  ik  die  het  eerft  te  recht  ter  herten  gaet, 
Te  houden  in  gedacht  hoe  duur  ons  Vryheid  ftaet : 

Want  hy  die  niet  en  doet  dan  dat  hy  ftaeg  gaet  haken, 

En  focken  wat  hy  mag  in  d'een  of  d'ander  laken, Die  werd  van  Bor  veracht :  alfo  hier  fuiken  man 
Niet  anders  als  alleen  de  waerheid  laken  kan. 

i.  V.  B. 
*  *■  Ge- 

/ 



Gedichten  tot  bet  derde  Stuk. 

Op  Je  Nedcrlandfe  Hiftorie 

Van  den 

Achtbaren  en  naerlligen  Hiftorie- fchrij  ver 

PIETERBOR  CHRISTIAENSZ. 

'■Atiffer  tncnig  menfeh  geftnt  op  vreemde  Landen, 
'Lnfoekt,mcn  weet  niet  wat,  ontrent  de  verre  Jlranden 

Die noch  met  jhllen geeft  niet  eens  en  heeft  bedacht 

Wat  iltt  fijn  eigen  hof  kan  worden  voortgebracht  ! 

Jl'at  ijfer  menig  menfeh  gcucigt  te  liggen  malen 
Op  eemg  felfieni  woord  in  onbekende  talen, 

Die  nimmer  onder foekt ,  en  noit  en  overleid 

Hoc  (re  e  (lig  Holland  fingt ,  hoc  deftig  Holland  feid  ! 

Wa:  r.ig  menfeh  die  niet  en  plag  te  lefen 

Ais  l^ïjg  van  ouden  tijd ,  en  al  bet  vortg  wcfen, 
Die  niet  ten  vollen  kent ,  en  niet  te  deeg  en  wéét, 

Wie  dat  bet  Spaenfchgewelt  bier  uit  e  Landen  fmeet ! 
Maer  waerom  deebgefweeft  met  alle  vreemde  winden  ? 
Ai  ir  at men  elders  foekt ,  is  binnen  ons  te  vinden : 

Jl'.it  i(l  dat  eenig  Rijk,,  ofeenig  Eyland geeft 
Dat  Holland  niet  en  l^ent ,  dat  Holland  met  en  heeft  ? 

Gelooft  et ,  Hollands  volk-,  dat  Godes  eigen  fegen 
In  Holland  isgeplaetft ,  m  Holland  is  gelegen  ; 

Wat  is  bier  menig  Held ,  en  menig geeftig  man 

Die  wapens  voor  het  Land  ,  of  Tenne  voeren  kan  ? 

Wat  iffer  menig  flag  om  uwen  't  wilgejlagen ! 
Wat  ijfer  menig  febans  met  kyaebte  weggedragen  l 

Wat  ijfer  menig  fclnp  ge  fprongen  in  de  loebt, 
'    Terwqlgy  ,  fonder  loon  ,  maer  om  de  Vryheid  t  vocht  l 
Wel  den  dan ,  foje  wilt  u  eigen  fegen  fmaken, 
Sier  hier  een  rijken  Born  van  alle  grote  faken, 

Jingy ,  die  van  bet  Land  een  recht  beminner fijty 
leert  bier  u  eigen  Tacl ,  en  leeft  hier  uwen  tijd. 

I.  Cats. 

C    E    D   I    C   H   T, 
Ter  eeren  van 

PIETER  CHRISTIAENSZ.  BOR 

Vermaert  Hiftorie-fehryver 

Van  de  Nederlandfe  Oorlogen. 

POé'tcn  van  ons  Land ,  verkondigers  der  daden, 
Op  welke  noch  de  nijc ,  noch's  vyands  haat  kan  finaden, 

Die  mee  u  vlugge  Pen  en  hoog  geftegen  dicht 
De  Helden  van  N  A  S  S  O  Ü  tot  in  den  Hemel  licht  : 

\    ,  i tanden  hoog  van  naem  ,  gefvvinde  P hoebus  koppen, 
Pc  rontfom  hebt  befet  Parnafius  hoge  toppen  j 

Jk  biddc  dat  ik  mig  heel  vere  van  u  al 
Beneden  acn  den  Berg  my  fetten  in  het  dal. 

]k  bidde  dat  mijn  Hooit  alleen  gekroont  ma<*  we(en 
Met  kacl  Laurieren  hout;  de  bladeren  geprefen 

Als  kr.inrïcn  omgcvlocht  die  laet  ik  aen  den  boort 
Van  uwer  aller  hooft  uw'  eere  breiden  voort, 
hebt  dat  klare  nat  van  Caftalis  gedronken; 

Ik  biddc  eat  my  maer  den  drocfem  iy  gefchonken, 
En  nadcmael  u  Geeft  is  dronken  in  de  konft, 
Solaet  my  hebben  maer  een  droppel  van  u  gonft. 

Ik  fic  hier 't  Nederland  vcrfwolgcn  in  de  baren 
rv.i  Iracht  ondergacn  :  ik  lic  de  guldc  jaren 
Vai  rlands  geluk:    ik  (ie  de  oorlog  aen, 
Dicccrlt  haerglants  bedwelmt  en  dan  weer  fchoon  doet ftacn. 

Ik  fi  Uen  Mars  vcrwoct  de  Steden  branden, 
knerpt  verdelgt  de  droeve  Landen, 

1  I  I  -nhcid  en   Geloof, 

Die  beide  van  ons  fijn  genomen  tot  een  roof. 

De  Vrvheid  klaegt  voor 't  Land,  't  gelove  voor  de  Zielen 

De  Vryheid  (iet  den  Staet ,  'c  Geloofde  Kerk  vernielen 
De  Vryheid  weert  van  haer  der  Spangiaerts  trotfen  moet 

't  Gelove  weert  van  haer  dedwing-vvet  van  't  gemoet. 
De  Vryheid  word  gekrenkt :  der  Staten  eer  gefchonden, 

't  Gelove  leid  verdrukt  niet  toegefloten  monden, 

De  Vryheid  lijd  geweld,   't  Gelove  tyranny, 
Den  Hemel  fucht  in  't  kruis  :   de  Aerd'  in  fhverny- 

De  Vryheid  (het  verbaeft  ,  en  liet  haer  Ed'le  Heercn Hier  duiken  voor  den  Beul ,  daer  iterven  in  oneeren. 

't  Gelove  word  befprengt  met  Martelaren  bloed, 
En  die  de  waerheid  fprepkt  de  waerheid  tuigen  moer. 

De  Vryheid  word  verheen:  van  nieuwe  Biflchops  (laven,  . 

En  die  't  geloof  beleid  word  levend'  weg  gegraven. 
De  Vryheid  fiet  haer  kroon  vertreden  van  haer  Heer, 
'c  Gelove  word  verval fcht  met  nieuwe  PaufTen  leer. 

De  Vryheid  word  berooft  van  's  Lands  beciaegde  Wetten, 
't  Gelove  fiet  voor  Godt ,  des  Koninx  wille  fetten. 

En  die ,  een  Conink  was  en  Hoeder  van  fijn  Land, 

De  Vryheid  en  't  Geloof  met  flrenge  woorden  bant. 
Het  geen  ondwinglijk  is  gevoelt  de  Roomfe  banden : 
Het  geen  dat  Godlijk  is  bevechten  menfehen  handen. 

Het  geen  dat  voor  geweld  noch  wapenen  niet  (wicht, 

Word  midden  in  't  geweld  en  wapenen  gedicht. 
De  wreetheid  woed  met  fchijn  van  recht  en  heilieheden. 

Door  s'Keifers  hoogft  gebied  en  KerkeJijke  feden. 
Eerfucht  de  wreetheid  voeit ,  en  lang  bedolven  haer, 

Door  gierigheid  geftookt  en  liefd'  van  eigen  baet. 
Het  Vaderland  verloopt ,  en  moet  als  ballink  dwalen, 

Door  't  ruime  werelts  velt  en  naellgelegen  palen. 
Haer  Borger  is  fy  cjuijt  9  het  vreemde  Spaens  gefpuis 
Befit  door  oorlogs  macht  der  Nederlanders  huis. 

Een  moeder  foekt  haer  kint ,  daer  't  niet  en  is  geboren*  ' 
De  fone  heeft  het  recht  van  s'vadcrs  erf  verleren, 

En  daer  fijn  wiege  was  te  voren  en  fijn  ruft, 
Den  dertelen  Maraen  fijn  baftaert  heeft  gekuft. 

Den  Hertog  Terdinand  den  Standaert  heeft  verheven 

Van  't  wrede  ondeifoek ;  en  vyand  van  ons  leven, 
Recht  galgen  ,  raders  op ,  tonelen  v3n  fijn  fchult 
En  lang  gebroeden  haet  ,  en  waerheids  fterk  gedult. 

De  ketens  die  hy  fluit  om  't  vry  geloof  te  dwingen 
Onrfluiten  haer  van  dwang  ,  en  doen  haer  ruimer  fpringen, 

De  kelen  die  hy  worcht ,  den  adem  die  hy  perft, 

De  tonge  die  hy  fnijt  rot  meerder  vryheid  berft. 
De  vlammen  die  hy  ftookt  de  dwael-mift  doen  verdwijnen. 
En  midden  in  het  vier  des  waerheids  vlamme  fchynen  : 

Het  Aftchen  geeft  fijn  vrucht  en  door  dat  fel  ve  ftof 
Als  door  een  OfFerand  verkondigt  God  fijn  lof. 

De  fak  daer  in  hy  doet  d'onnofelheid  verdrinken 
Is  't  graft  van  's  Coninks  eer :   het  water  doet  verlinken 

De  liefde  van  fijn  volk ,  en  onder  uit  den  grond 
De  waerheid  niettemin  geopent  heeft  haer  mond. 

De  pijnbank  doet  met  vreugt  op  Hemels  vreugde  denken, 
Het  Lichaem  uitgerekt  en  kan  de  Ziel  niet  krenken. 

Het  uitgeperfte  bloed  maekt  vruchtbaer  Chrifti  Kerk, 

En  't  geen  de  duy vel  doet  gedijt  tot  Godes  werk. 
De  fwaarden  die  den  hals  van  menig  menfeh  doorfnijden  , 

Vermanen  't  Nederland  om  't  Spaenfe  jok  te  mijden  : 
En  daer  de  Wreetheid  eint ,  en  op  het  hoogftc  woet 

Begint  ons  Vryheid  weer,  en  krijgt  veel  meerder  moer, 
Gelijk  wanneer  de  Zee  verftoort  door  ftorm  en  winden, 

Haer  fchielijk  fet  ter  neer  en  kalmt'  begint  te  vinden  : 
De  Son  vertoont  haer  glants  ,  de  Wolken  klaren  op, 
De  Schipper  recht  fijn  maft  en  fcylen  in  den  top. 

Ik  fic  een  Duitfc  Vorft  ,  en  Prince  Hooggeboren 
Manhaftig  tot  ons  treen  ,  een  Gideon  gekoren 

Voor  't  Nederlandfe  volk  ;  die  met  fijn  fweert  en  raed 
Ons  Vryheid  en  Geloof  herfteld  in  beter  ftaet. 



De  ballin  k  komt  weer  t'huis  t  de  bloedige  Placaren 
En  ftraffen  houden  op  :  de  kerkers  ,  kuilen ,  gaten 

Haer  grendels  open  doen  :  der  duhlerniflen  macht 

Ontwapent  van  geweld  verdwijnt  voor  waerheids  kracht, 
Den  Adel  krijgt  fijn  glanrs :  de  fteden  trouwe  Heeren, 
Den  Borger  word  befchermt :  de  kerken  (baks  vermeren, 

De  Koopman  gaet  ter  zee  :  den  Ackerman  te  veld : 

Allcne  blijft  ons  by  de  heugnis  van  't  geweld. 
Een  moorder  omgekocht  de  Scherm-Heer  van  de  Landen 

Ter  aerden  neder  velt :  en  die  fijn  's  vyands  handen 
In  't  veld  noit  had  gevreeft  betuigt  door  dit  verraed 
Dat  Spangien  hem  alleen  met  moort  te  boven  gaet. 

De  Sone  neemt  de  wraek.  Ik  fie  de  Doever  Stranden 

Verkondigen  fijn  lof  :  de  driftige  waranden 
En  Vloten  toegeruft  gedolven  in  het  zant 
Sijn  tekens  van  fijn  eer  ,  en  van  des  Spanjaerts  fchand 

cijn  (vvaert  beipréngt  met  bloed  van  Varax  doet  hem  leveni 
Den  Vlaendcrlandfchen  flag  Mendofa  heeft  doen  beven  : 

Het  oude  Werelds  eind  ,  en  Gibralter  vervaert, 

Canarien  verbrand  fijn  wapens  maekt  vermaerr. 

Het  Ooften  buigt  voor  hem ,  en  daer  de  Son  komt  rijfen, 
En  daerfe  breder  daelt ,  het  Zuiden  fal  ons  wijfen      ( naam, 

De  Vlaggen  van  N  a  s  s  o  u  :   het  Noorden  kent  fijn 
En  daer  de  Son  niet  kan  ,  doch  komen  kan  fijn  faam, 

Geen  wallen  fijn  fo  hoog ,  of  hoger  derf  hy  trachten, 
Geen  grachten  fijn  fo  diep  ,  of  dieper  gaen  fijn  krachten, 

En  als  de  Aerde  niet  wil  wijken  op  het  Land, 
Sograeft  hy  na  de  Hel ,  en  krijgt  de  overhand. 

Dit  fchrijft  de  Pen  van  B  o  r  :  en  laet  de  werelt  weten 

Dat  Ncerland  haer  onheil  noch  niet  en  heeft  vergeten. 
De  waerheid  niet  vervalfcht  doorpunfte  of  door  nijd 

Spreekt  wat  ons  Vaderland  en  Spangien  doet  of  lijd. 
Hy  fteld  ons  hier  voor  oog  de  onverfaegde  daden 

Van  't  gram  getergde  volk :  hy  wijfl:  het  ydel  raden 
Tot  demping  van  't  Geloof  j  en  wat  een  Heer  verheft 
Die  boven  's  Lands  geluk  der  Papen  raed  verkieft. 

Poëten  van  ons  Land  wilt  met  u  Lof-gedichten 

Den  Schryver  en  het  fchrift  dit  eeuwig  Graf-dicht  ftichten : 
Die  Nederland  befchrijft ,  haer  Oorloog  en  haerftrijd, 
Sal  leven  na  de  dood ,  ookjot  fijns  vyands  (bijt. 

Cajper  BarUus, 

E  E  R-D  I  C  H  T  , 

Op  het  derde  deel  der  Hijlorife  werken  over  de  Nederlandfe 
Oorlogen  en  Beroerten ,  van  den  geloofwaerdigen 

en  wijdberoemden  Hiftorie-fchrijver , 

PIETER  CHRISTIAENSZ,   BOR.  - 

Us  lang  is  ons  verhaeld  wat  moorden  ende  branden 
De  Spanjaert  heeft  gefticht  in  dees  Vereende  Landen, 

Naer  wil  van  't  Roomjche  Beeft ,  be floten  met  de  moord 
Des  onverwonnen  Prins.  Mijn  vrund ,  nu  gaet  gi  voort, 

Eilats  verlaten  Staet !  waer  falmen  di  beginnen  ? 
Eilaes  '.  waer  fullen  wi  malkander  en  hier  vinnen  ? 

■den  Vranknjk  hebt  gi  niet ,  aen  Engeland  wel  wat  i 
Maergi  Oranje- fpruitgi  hebt  het  aengevat, 

Gi  jonge  vrome  Held  in  dine  tere  jaren, 
En  wreekt  dyns  Vaders  dood  aen  defe  Moordenaren : 

God  fegend dine  hand,  en  ons  verloren  werk, 
En  helpt  ons  Vaderland ,  en  fijn  verdrukte  Kerk. 

BOR,  hier  is  werk  ,  en  eer.  Dijn  hand  heeft  dit  befchreven : 
Maer  dat  geeft  dinen  naem  een  onvergankelijk  leven. 
O  BOR;  dit  is  dijn  Bom  waer  medegi  ons  drenkt. 
O  BOR.'  dit  is  djn  Bom  die  di  veel  eer  e  fchenk  t. 

Hit  loon  is  na  het  werk.  Ik  heb  tot  vele  (londen 
Dj/n  grote  naerftigheiden  trouwigheid  bevonden, 

En  dtkwils  digeflen  belegerdmet  Papier, 

ixÏ*l  bfie'ven  ' tn  tycbeid,  vangins ,  vandaer ,  van  hier. 
Wie  heeft  de  waerheid oit  eenvoudiger gefproken  ? 
Ofwiefich  felven  meer  bedwongen ,  en  gebroken  ? 

Voorwaer !  dit  komt  di  toe ,  een  Schryver  als  gyfyt. 
Te  fchrywn  niet  fichfelfs ,  maer  V  wefen  van  den  tijd. 

Leeft  nu  die  Ie fen  wilt.  Watfoektgi  oude  Boeken 
Van  eenen  andren  tijd  van  allen  vreemden  hoeken, 

En  fijt  een  vreemdeling  hier  in  u  Vaderland} 
Dit  is  niet  eer s genoeg :  neemt  BOR  dan  in  de  hand% 

En  leeft  daer  alu  beft.  Leeft  daer  de  wrede  werken 
Der  Spaenfe  Tyranni ,  en  leert  (Ie  vlitig  merken, 

Datgi  dien  Bloed-  hond  kent ,  en  grypt  in  God  een  moed, 

En  weder  ft aet  dien  Leeuw*  en  Vos  met  goed  en  bloed» 
Siet  God,  en  fine  hand,  en  leert  den  Heer  e  vrefen, 
En  hem  voor  fuiken  heil  gedurig  dankbaer  wefen. 

Weeft  dankbaer  ook  aen  BOR  die  allen  finen  tyd 
Enfuren  ouderdom  tot  onfe  nut  verftyt : 

En  wenfcht  dat  God  den  Heer  den  ouden  man  wilfparen, 
En  noch  een  eeuwe  doen  tot  fine  graauws  haren, 

Met  lijfs  en  zielen  heil :  op  dat  hy  tot  den  dag 
Dien  wi  voor  oogenftenfijn  werk  voltrekken  mag. 

Voorwaer  !  mijn  waer  de  vrund,  de  rechte  Batavieren 
Die  vlechten  di  een  kroon  van  Mirthen  en  Laurieren, 

Om  dine  ware  trouw ,  en  kloeke  vurigheid, 
En  of  ren  dinen  naem  en  werk  de  Eeuwigheid. 

ZAMUEL  AMPZING, 

C    A    R    M    E    N 
in 

Continudtionem  Hiflor'ta  belli  Belgicipw  Petrum  Borrceum. 

Ulla  opus  eft  hedera, ,  nee  verfibus  eft  opus  ullis, 
Qui  tua  commendent  fcripta  petita  diu, 

Borr^i  in titulo nomen  magis allicit omni 
Ledtores  hedera ,  &  ducit  amore  lui. 

Sic  tua  prima  placent ,  fic  illis  mota  faliva, 
Ut  fic  conicribi  plurima  quifque  velit, 

Momefupercilium  ducis ,  fublefta  fidefque 
Eft tibi  BorrjEI?  Porie mpercilium. 

Sunt  monumenta ,  quibus ,  ceu  teftibus ,  ille  tuetur 
Seque ,  fuamque  fidem :  fi  potes ,  illa  nega. 

Ringaris  licet ,  ut  rumpantur  &'  ilia ,  quaedam. Ut  carpas ,  tarnen  hunc  fama  loquetur  anus 
Grataque  pofteritas  nobifcum  fentiet ,  atque 

Thefaurum  hunc  magno  femper  honorecolet. 
Fatruo  fuo  fcribebat 

Gerardtu  Bomeus  Gymnafii 
Dordrechtani  Refter.    . 

In  Hiftoriam 

D.    PETRI    BORRII 

Cum  ederet  tertium  volumen. 

O  R  R  I  U  S  Hifioria  quem  vexit  adatherapenna» 
Quem  Cleio  non  vana  colit ,  verique fequeftra 

Ca?ja  Vides ,  quem  non  docuit facundia  praceps 
Autfucum  >  aut  blandum  leftorï  obtruderepalpumi 

Jampridem  aternis  terjena  volumina  chartis 
Edidit ,  &  return  nobis  miraculapandit 
Quas  Ducis  Albani  rabie  gens  Bclgicapaffa, 

Bello  armifque  potens  ,  &formidata  Philippo ; 
Pergit  adhuc  ,  tantaque  fenex  pertexere gaudet 
Molii  opus  ,  belliquc  facem  mandare  papyris , 

Belgarumque  ingens  ad  fidera  tollere  nomen. 
Mafte  efio  B  O  R  R  I ,  fic  cepta  ,  &  votafecundet 

iportunetque  Deus  >  fic plura  volumina pangas ; 

Belgarumque  velis  fic  vitam  impenderefafti* » 
Ut  tuafaflorutn  monumentis  vita  perennet. 
Grataque  Pofteritas  tibi  debita  pramiafolvat, 
Et  triplicem  neftat  lauri  clefionde  coronam, 

6}ui  triplici  extoüit  caput  inter  nubilafcripto. 
Quod  voveo  &  auguror 

I.  SCHREVELIVS.    ' Scholas  Lugduno.  Batae  prasfe&us. 

Ter  eeven  van  den  E. 

PIETER  CHRISTIAENSZ.  BORRE* 
Vermaerde  Hiftorie-fchrijver, 

Ah  hji  fijn  derde  fiucl^  in  't  licht  gaf. 

Is  de  beroemde  B  o  r  r'  ,  en  Schrijver  wijt  vermaert, 
Tot  fchrijven  hy  verwekt ,  van  fchrijvenhy  vervaert : 
Die  met  fijn  vlugge  Pen ,  tot  in  den  Hemel  vliegt, 
Dien  ware  Cleio  leid ,  en  nimmermeer  en  liegt **  a  Die 



Die  nie*  berfriegon  kan ,  die  niet  vergeefs  en  fteld, 

Oftungs-gerichrVhrecht  ,of  ydcl  klip  vertelt. 

Die  Lefer  nier  en  Momt  met  fchiin  van  waerheid  fchoon,
 

Met  blauwe  bl<  «m  rneq  pronkt,  en  field  fijn  naem  ten  toon, 

Maer  die  noch  onlang*  heeft  Achtiende  Bock  bepent 

Waer  dctir  hy  leven  fal  hief  na  ,en  fondcr  ent. 

Als  hy  veel  wonderheids ,  deur  Gods  beleid  gefchied, 

Deur  fijn  konftrijke  Pen  befchrijft  met  geen  verdriet. 

d'Oorfprong  van  oorlogs-brand  ,  't  vervolg ,  en  al  't  beleid 

Verhaelc  hy 'rijkelijk ,  en  al  met  goed  befcheid. 
Ws»t  Nederland  al  heeft  gedaen ,  end'  ook  geleen, 
'  fc  Water  en  te  Land  fo  dapperlij k  beftreen, 

Akden  Albaeflfcheq  hond  ,dorftig  na 't  menfehen  bloed 

Gebood  te  Reren  Tbiend' ,  den  hals  en  al  haer  goed 
Dit  heeft  ons  Bor  verhaelt ,  en  gaet  noch  dapper  voort 

Al  is  hy  out  van  eeuw',  en  nyders  klappers  hoort» 

Dit  is  het  derde  ftuk ,  waer  in  hy  't  sLands  gevaer, 
Mn  Oorlog  vier  en  vlam  befchrijft  fo  voor  als  naer, 

£n  poogfrher Nederland ,  tot  aen  des  Hemels  ront 
Tc  roemen  deur  fijn  Pen  en  makent  alle  kont. 

Doet  noch  u  beft  O   Borr'  en  toont  noch  vry  u  macht 

Allo  wil  helpen  God  ,  deur  fiines  Geeftes  kracht , 

Dat  gy  volrrccken  meugt ,  het  aengevange  werk 
En  dat  na  uwe  wenfeh ,  tot  levens  laetfte  perk  j 

Dat  gy  noch  geven  meugt  veel  Schrifts  en  menig  Boek 

End'  alles  haelt  by  een  uit  Kas  en  uit  den  hoek, 
Wat  dacr  mag  dienftig  fijn ,  tot  eer  van  onfe  Land, 
Dat  komemecter  tijd  van  dijneftagchand. 
Hier  toe  befteet  u  fin ,  vernuften  al  u  tijd, 
En  al  uws  levens  werk ,  en  al  u  meefte  vlijj 

Dat  gy  onfterflijk  word ,  dan  gaet  de  felle  Dood 
Trotferen  met  u  Boek ,  en  fpot  met  Charons  Boot, 

Sofalde  dankbaereeuw'  vereeren  u  te  loon 

Tot  prijs  van  derde  Boek  een  drie  gevluchte  kroon- 

By  denfelven. 

GEDICHT 

o  P 

Het  derde  Deel  van  de  Hifrorie  der  Nederlandfe 

gefch  edpniflè  van  de  Heet  P.  C.  B  o  R. 

Er  mogend  Nederland,  be floten  van  de  Baren, 

Di  u  van  't  Spaenfch  gebied  affluiten  en  bewaren. 

Die  f  opgeheven  flag  van  'sflraffen  Coninx  hand 
Met  ongehenkten  moet  afweerden  van  u  Strant. 

Gy  die  ontworflelt  fijt  gewetens  flrenge  wetten, 

E»  weet  u  na  aen  dwang  van  Godfdienfl  niet  te  [etten, 

zAenfchov.t  u  klein  begin ,  aenfebout  u  Dageraed, 

Hier  it  de  eerfie  wieg  en  windel  van  uflaet. 

dsfenfcbotit  het  droeve  graf  van  dit  11  heeft  gedragen 

Door  menig  ongeval ,  en  dorjf  het  alles  wagen 

De  Vry  beid  te  geval    Aen jchout  den  groten  rou 

Benrevcn  over  't  Lyk  van  die  u  trootfen  foti. 
Den  Hemel  de  er  du  Ie  et ,  enjeheen  fich  te  bedaren, 

En  boven  't  droeve  hun  begon  het  op  te  klaren, 

De  S  rren  ba'rden  vreugt ,  en  waren  't  (chuilen  moe, 
En  Maurits  mrrgenflond  ate  lachten  cC  Avond  toe, 

Syn  luifterwM  te  groot.   De  Nevel  mof}  verdwijnen, 

1  'an  al  degny '  ty  die  eerfl  wou  Godfdienji  fchtjnen, 
En  diegekmien  was  in  Engeljch  joetgelaet, 
Scheid  met  een  flank  ,  en  als  een  floker  van  verraed. 

OH  aUes  vmtmen  hier  [o  naekteluk  befchreven, 

Ooi  watynen  daer  in  leefl  dat  ft  hijntmen  te  beleven. 
Fr.  ais  dn:  Oneen  man  dees  dingen  komt  te  fien, 

Hy  ment  hy  is  weer  jong  en  ftetfe  noch  gefchien. 
WéVntter  ik  hier  deflrijd  des  Vryheids  hadgelejen 

So  iffer  fhier  eenflrijd  in  mijn  gemoet  gerefen, 
oneerder  Lof  verdient  van  de  f  e  twe, 

Gy  aie  de  (aken  fclveeft ,  of  die  de  faken  de 

So  weinig  kon  de  Griek  den  Blinden  Schrijver  mijfen,  HomertH. 

Ah  defe  die  den  twifl  om  Paris  buit  fouflifj'en. 
Haer  roem  duert  even  lan^    Ik  fie  met  eene  menfeh 

mr  net  toe  en  ftatt  en  fegent  dele  wenfeh : 

'et  dep  Tiert  de  groene  bla.ien, 
Enjr  :         --an  Somers  pronk  gewaden, 

>    BOKS  b.'jcbtev.-ntiji  /,  l  ni./.mer  defe  blae*    . 
/  Wtr.  tv.  ,t»  fijn  lofjaltcuwtg  bty  venflaen. 

LV.  BfRCH. 

Ter  eer  en  van  denloftjken  H'ijlorie-fcbrijver 
P    I   E    T    E    R      BORR    E. 

Oopt  toe  Batavifch  volk ,  en  gy  ö  nageburen, 

Verjaegt  door  uwen  twift ,  geicholen  in  ons  muren, 
Voor  hetgetrocken  Sweert  van  den  Maraenlchen  Vorfr, 

Die  d'Inquifity  hier  in  Neerland  brengen  dorft. 
Sict  hier  uit  delen  Born,  hoe  d'eendracht  heeft  doen  bouwen 

Een  vry  gemoet  tot  God ,  en  's  Vaders  wer  te  houwen. 
Siet  eens  den  voortgank  aen  ,  en  hoe  God  wrake  doet 

Aen  s'Coninkx  trouwloos  werk ,  en  om  des  Princen  bloed. 
Doet  weg  den  tumcl-gceft,  verfamelt  weer  u  leden  : 
God  wift  diens  fonden  uit ,  die  fich  weer  fchikt  tot  reden. 

Dankt  den  doorfochten  Bor,  in  waerheid  geen  gelijk, 

Hy  maekt  den  Lefer  wijs ,  en  in  de  kennis  Rijk. 

I.  F.  d  Zevender. 

Viro  fingulari  D.  D.  Petro  Borrio ,  Hiftoriographo,cum 
tertium  Rerum  Belgicarum  volumen  ederet. 

Va  fuerant  tanti  caufz  &primordia  belli, 

Belgica  quo  vires  nofcere  doclafuas : 
Et  Ducis  Album  rabiem  ,  ctdefque  cruentas 

Nobilium ,  faua  qu&  de  dit  itle  manu : 

Et  qiu  magnanimui  1  pro  libertate  tuenda, 
Auraicus ,  parua  pr dia  gefit  ope : 

Obfcjjasque  arcle  magnis  conaübus  urbes, 

Direptafque  vagafeditione  domos  : 
Turn  vaïios  rerum  eventus :  fimulataque pacis 

Conjtlta ,  &falfafoedera  rupta  f  de : 
Inpdumque  armis  GaÜum ,  facinujque  nefandum, 

Quofinem  Auraico  mors  truculenta  de  dit ; 
B  O  R  R  1 U  S  mfigni ,  per  bina  volumina  ,fcripto 

Edidit ,  exafta  cognitionis  amans. 

Sed  ne  Poftcritas ,  vemuraque  fecula ,  part  e 

Frujientur  reliqua  ,  quttfatis  ampla  manet. 

His  fuperaddit  adbuc  unum  .  mox  d'inde  daturm 
C&tera ,  crudclü  hoc  niji  Varca  vetet : 

Magne  Senex  :  fed  tu  vives  poft  fat  afuperftes, 

Crefcet  &  Aterno  nomine  Fama  tibi. 

Tanti  Opetis  mirata  deern ,  tantofque  labores, 

Qui  ftudij  fpecimen  exhibuere  tui, 
Dignus  quem  Vatria ,  quem  ccelo ,  Mufaperennet, 

Dum  ? atria ,  memoroi  inclitafacla  tu<&, 

S.  I.  vanTethroedeHarlemenfis, 

DE     S  E  L  V  E, 

At  dat  den  oorfpronk  was  van  d'Oorlog  en  d'el  Jenden, 
Waer  door  dat  Nederland  fijn  krachten  eerftmael  kenden, 

En  hoe  Duc  Dalf  wreet  den  Adel  van  het  Land, 

En  and'ren ,  heeft  verjaegt ,  onrhalftende  verbrand. 
Hoedat  met  kleine  macht  de  Prince  van  Orangien. 
Dikmael  heeft  weergeftaen  het  groot  geweld  vanSpangien. 

Hoe  Steden  vaft  beleid ,  daer  vreefli jk  op  gedondert, 
Verwoeft  ende  vernielt ,  de  Burgery  geplondert. 

Noi  h  veelderley  getal ,  en  dat  met  goed  vertrouwen, 
Den  Pais  befloten  is  ,  maer  echter  niet  gehouwen, 

Ook  hoe  den  Franfman  licht  de  Landen  heeft  verftoort» 
Daer  na  den  vromen  Prins  feer  deerlik  is  vermoort. 

Dat  heeft  eerft  PieterBor  befchreven  in  twe  boeken, 
Met  kennis  van  de  faek ,  door  vly  tig  onderfoeken, 

En  nu  van  't  feltde  werk  ,  tot  nut  van  het  gemeen, 
Wat  daer  is  na  gevolgt  doet  hy  daer  by  noch  een. 

En  wat  meer  over  is  hoopt  hy  noch  te  volbrengen, 
So  ver'  het  God  belieft ,  en  den  tijd  wil  gehengen. Evenwel ,  waerde   Bor ,  fult  gy  na  uwe  dood 

Noch  leven  ,  en  u  eer  en  faem  fal  werden  groot. 
Die  haer  verwondren  fal  van  uwenaerftigheden, 
Daer  in  gy  u  verttand  en  tijd  hebt  gaen  belledtn, 

Dies  gy  wel  waerdig  fijt  te  hebben  tot  een  loon, 

Den  gunft  van  't  Vaderland  en  ook  des  levens  kroon» 

Idem. 

la 



In  Cl. ■  V.   PETRI  BORR^EI Hiftoriarum  volumen  tertium 

Epigramma. 

Elgica  quam  dubijs  variè  fit  cafibm  afta 
Magni  poft  mortem  PrincipU  Aurtaci; 

Peclore  conftanti  dum  nefcia  ferre  tyrannos, 
Strenua  pro  patrijs  legibus  arm a gerit: 

Borr&us  patriam  fcriptis  clarifiimus  augens, 
Dextra   Teg<ci  dexteriore  notat. 

Additur  ecce  f  des  fittdiumque  &  curafidelis, 
Pendeat  ut  jufio  pondere  jufta  bilanx. 

Laudes  ergo  tua  merito  nomaique  mancbit* 

Infigni  meritum  femper  bonore  coli. 

Chrifto  Duce  nil  timendum. 

Gerardus  Bootius. 

Gedicht  tot  hel  tivede  Deel  Van  't  derde  Stuk. 
L  O  F-D  TC  H  T 

Voor 

PIETER  BOR  CHRISTIAENSzoon, 

Waeracbtige  Eiftory-fcbrijver. 

At  Mavors  tuimel-geeft  is  over  't  Land  gedreven, 
En  datmen  goed  ,  ja  bloed  opfet  met  lijf  en  leven 
In  teerling  van  dien  godrdat  menig  fiel  verfmoort j 

Dat  huifen  fijn  verbrand ,  en  Kerken  fijn  verfroort : 

Dat  piek  ftaet  tegen  piek ,  en  daggen  tegens  daggen  : 
Dat  hier  Orangie  vliegt ,  en  daer  de  Spaenfe  Vlaggen  : 

Dat  d'een  menfeh  d'ander  eet ,  en  jammerlik  verfcheurt : 
Dat  neringe  verloopt ;  dat  Belgica  meeft  treurt, 

En  Nederland  beklaegt  der  Wojven  ende  Gieren  j 

Is  't ,  Spangiaerts ,  uw  bedrijf  ?  of  uw',  ó  Batavieren  > 
Of  fchort  het  aen  u  bey  ?  doch  dit  ga ,  fo  het  wil : 

Ik  merk ,  dat  's  Graven-Haeg  oneens  is  met  Madril. 
Dat  Brnflel  na  een  wit  en  't  Hof  van  Spangitn  doelen, 
Om  Holland  onder  't  juk  te  brengen  ,  is  't  gevoelen. 

Maer  g'lijkerwijs  hier  is  nu  over  lang  getwift, 
En  oorlog  opgeflaen  ,  tot  noch  toe  niet  geflirt ; 

So  twiftmen  hier  en  daer  van  wegen  d'oorlogs-ftucken, Wie  die  beft  Lethe  kan  met  Waerheids  hand  ontrucken. 

Wie  d'Helden ,  en  den  naem,  die  d'Helden  eeuwig  blijft, 
Vrymoedig  (onder  fucht  en  logentael  befchrijft. 

Een  onbevlekt  gemoed  de  Waerheid  moet  betrachten, 

Op  miede,  noch  op  ftraf  (fo  't  nood  mocht  fijn)  niet  achten. 
Die  yet  verbloemt,  of  heelt,  en  't  blad  met  weifT'Ien  vult, 
Voldoet  de  Waerheid  niet,  en  blijft  ftaeg  in  haer  fchuht. 

De-Meter  hoortmen  hier,  en  daer  een  Mier- beei^  noemen  : 
Aen  bey  de  fijden  ift ,  vvy  weten  van  geen  Bloemen  ̂  

Wy  fchrijven  na  behoir  j  wy  gaen  recht  in  ons  fchoen; 

't  Is  buiten  ons  bellek ,  yet  af  of  aen  te  doen. 
Dus  roemt  elk  een  om  ftrijd.   Dit  moeten  wy  fo  horen  : 
De  Waerheid  evenwel  gaet  hier  en  daer  verloren. 

Ja  fomwijl  aen  een  fy  geraekt  den  vromen  Held, 
Enindenvyand  vind  de  fchrijverdat  hy  fcheld, 

Door  hact  en  nijd  vervoert :  de  Vrydom  en  Hand-veftcn 

$.oept  d'een  gequetft,  gefchend ;  en  d'ander  duid  ten  beften. Men  vecht  om  van  den  hals  te  weren  brand  en  roof; 
Men  vecht  voor  Godes  woord,  men  vecht  voor 't  waer Geloof. 

Dit  kijven  heeft  geduirt ,  totflaens  toe ,  lange  jaren, 
En  't  volk  is  fo  on  (lelt ,  fy  konnen  niet  bedaren. In  tijds ,  tot  tijds  genut ,  de  Waerheid  nederdaelt, 

En  tuigt  felfs ,  dat  ons  B  o  R  haer  alderbeft  betaelr. 

AEN    DEN   SELFDEN. 

M  dat  ik  tot  de  Pais  ,  en  niet  tot  krijg  en  y  ver," Is  nodig  ,Bor,  geweeft  de  noding  van  uw  fchrijver 
Want  anders  ik  van  felf  wel  tot  uw  lof  kon  gaen      ' d'Aehporring  was  re  veel,  te  veel  ook  al  't  vermaen 

Doch  als  ik  overdenk,  waer  ik 't  eerftfal  aenvangen, Die  korts  fo  vlugge  fcheen ,  laet  ftrax  mijn  wieken  hangen. 
Ik  üe  een  volle  Zee  van  roem  en  goede  maer  j 
Ik  (ïe  ( dat  meeft  behaegt )  de  naekte  waerheid  daer, 

Ik  fie  een  open  hert  door  haet  noch  lucht  gedreven  • 

Ik  fiefo  menig  Held  voor  'c  Vaderland  gebleven, 
En  vryheid  desgemoeds.  'T  is  waer ,  ik  fie  't  begin, 
Ik  fie  't  vervolg ,  ö  B  o  r  ,  en  't  heeft  vry  moeiten  in. 

Ik  fie  den  Con ing  Phl'tps ,  ik  fie  Ducd'Alb  verbolgen:" 
Ik  fie  veel  nieuwigheids ,  plat  tegen  's  Lands  rechtt  volgen. De  Miters ,  onderfoek  van  ydcr  eens  geloof  j 

Vervolging ,  kracht , geweld ,  moord ,  plonderinge  roof, 
Sijnsevennaeftenshaer.  Dus  is  het  fpel  begonnen  • 
Dus  ift  gerockent  ( laes ! )  maer  noch  niet  afgefponnen. 

O  Heer ,  die  't  ende  fiet  van  oorlogen  en  twift, 
Hoe  neer  fo  fal  de  brand  der  burg'ren  fijn  geflift  ? 

Tis  waar ,  ik  fie  'r  begin  van  's  Lands  on-eenigheden : Ik  fie  waer  ik  mijn  tijd  fou  tot  uw  lof  befteden,  i 
En  oeffenen  mijn  geeft.  Uw'krans,öBo  r,  begint* Maer  wie  ik  fpreek  of  hoor ,  het  end  daer  niemand  vind. 

Och ,  waft  een  tijd  van  vree ,  hoe  foud'  ik  my  dan  fpoeyen  J Dan  fou  mijn  blijde  pen  met  duifent  verfen  vloeyen, 
Die  nu  onluftig  is ,  hoe  wel  niet  ongewent : 
Dan  fag  ik  met  de  Pais ,  ook  aen  uw  lof  een  ent. P,  S. 

Gedichten  tot  het  Vierde  Stuk. 

In   continuatam    Hiitoriam   Belli   BeMci. 

autore  Clariffimo    Hiftoriographo 

PETROBOR. 

V I D  longum  vexata ,  f  mens  quid  Belgica  pofti 
Quantum  pro  patrijs  audeat  iüafocü : 

':  Su(lineat  quam  dura  pati  mens  confcia  reilt, 
Albanojlupuit  fub  Ducef&vus  iber, 

Mitius  ingenium  regalibus  addidit  armü 
Italus ,  &  dottH  prof  uit  arte  magis. 

Cepnim  Hejperi* ,  noftrifque  erepta  triumphis 
Oppida  Cantabricafuccubuere  manu : 

Et  moxpercuffo  Libertas  Principe  mmens 
Indoluit  populi  fat  afupr  erna  fui. 

Cum  nova  de  patrijs  proles  generofa  faviüis 
Sur  git ,  &  Auriaci  funeris  ultor  adeft : 

Mauritiumque  fequi  noftra  capere  cobortes, 

iftaque  coüapfum  dextra  capefiitoptts; 
Gaudet  Breda  capi ,  deviclas  reddidit  urbes 

lfala  iftant  Frifw  caftrafubattafolo. 
Alta  triumpbanti  paret  Groninga  Leoni, 

Cafareaque  vetus  concidit  urbis  bonos. 
Bruclerus  &  Salij  noftra  funt  nomina  partis, 

Et  Batavüm  laxisfinibus  arma  ruunt. 

Jamque  prior  viclis  redit  in  pracordia  virtusf 
Auftriacafque  ferox  defyicit  illa  mams. 

Hac  venerande  tuos BORRI  visfeire nepotes, 
BeUaqae  tam  dar  o  plurima  tefte  legt. 

It  Ducibus  tua  dextra  comes :  tu  pralia  reddis, 
Pingis  &  in  cbartis  Pergama  noftra  tuis. 

Quam  cuperemfocijs  tua  currere  fecula  feclis 

Najjbvij ,  &  junctis grefiibusire  duos : 
Ut  Viclrix  quem  nulla  Ducem  Beüona  fatigat, 

T«  quoque  non  ceffes ,  maxime  Scriba ,  loqui. 

C,  Barljeus. 

*  * 
GE- 



GEDICHT, 

Op  't  vervolg  van  de  Hiftorie  der  Nederlandfer  Oorlogen, 
beschreven  door  den  vermaerden  Hiftorie  fcbrijver 

PIETER  CHRISTIAENSZ.  BOR. 

|Och  gaet  den  oorlog  voovt,  noch  hüor'ikhetgefchreeu Hier  van  den  Arent  wreet ,  daer  van  den  trotfen   Leeu, 

Noch  ftaet  de  Spanjaert  ftijf ,  noch  ftaet  de  Nederlander 

Elk  met  het  bloote  fweert  verhittigtop  malkander. 

Ons  Vryheid  worftelt  noch  ,  en  rijft  hoe  lanks ,  hoe  meer. 
En   Maurits  klimt  vaft  op  in  ouderdom  en  eer. 

Sijn  fweterig  Heimet  en  ruft  tot  genen  tijden, 

DeSomersjaeropjaergewapent  voor  hem  ftrijden. 
DeDeltïe  moorders-icheut  ontroert  het  eele  bloed, 

En  d'heugenis  van  't  quaed  veroorfaekt  hooger  goed. 
Hy  maektden  Yflelklaer ,  en  wint  fijn  vafte Steden, 

Hy  dringt  ter  Poorten  in  ,  en  fterkt  der  Landen  leden, 

't  Bewalde  Groeningen  ontvvalt  hy  met  gewclt, 

En  als  een  oorlogs-poft  doordraeft  hy  't  Vriefle  Velt. 
Men  plag  de  Laure-krans  van  jaer  tot  jacr  te  tellen, 
Nu  fietmen  week  op  week  des  vyands  fterkten  vellen, 

Nu  paft  op  Raffau  ook  eens  Roomien  Vorftadvijs : 

*  Ik  quam,  ik  fag,  ik  won,  en  kreeg  der  wapen-prijs.   *  ̂eni,viditvici. 
Dit  alles  fchrij  ft  gy  Bok,  en  doet  de  wereld  lefen 

Wie  dat  het  Spaenie  Hot  Co  dikwils  heeft  doen  vreten. 
Wie  dat  den  eerfter^  grond  der  Vry heyt  heeft  geleit* 
En  np.er  fijn.  Vaders  dood,  Jemaïntiendray  gefeit, 

Dit  wenfeh  ik  nu  alleen  ,  dat  gy  fo  lang  mocht  leven 

Dat  F  r  e  u  u  1  c  x  oorlogs-doen  van  u  mocht  fijn  befchreven, 
En  dat  gy ,  die  u  Pen  ten  oorlog  hebt  gewent, 
Mocht  lchrijven  voor  het  left  het  blijde  oorlogs  ent. 

C.  Bjrlaus. 

Op  den 
Oorfprong  der  Nederlandfe  Oorlogen, 

Libertatis  ergo  tOt  RtCC  toe  geb^eben/ 
<£nüc  gctroutoelib  befc&eben 

Door 

PIETER  BOR  CHRISTIAENSZ. 

AH  i$  beg  ïïtplwm  ©o?fï  berraeb'üfe  toeggenomen/ ^§o  ̂ijti  top  ons  berb?iet  te  öobcn  nocb  gefeomen. 
«DeBoomtgafgebabt:  maerfiet!  toat  booten  fp?uit/ 
<©en  Caftüiaen  tot  fcb2ib  /  ben  bemel  onö  ontfluit. 

Snoeft  l>otiöen  top  fiet  bdö :  ennoebfotë  Orangien 
Berbciger  ban  tïc  macht  beö  btoingelanb#  ban  Spangien. 

'g2ïanb!8b2pbora  boert  onö  aen.  ,§o  bicr-gefeoebte  pant/ ^02gbulbelib  bctoaert  /  too?b  boo?t  en  boo?t  geplant  ; 
<Debanbbaeft  en  gefrtjft  /  in  fpijt  ban  ,§eben-bcrgen  -, 
Mm  tiert/men  bliremt  baentoat  belpt  bet*  'tig  maec  tergen/ 

't  <$#  olp  in  bet  bier.  &o  teöer  ifï  gemoeö  ; 
't<0eloof  (eengabe<0obsf)  berfegeltmcn  in  't  bloeb.     t 

OBat  onncil  iö  ontftacn  uit  't  bjanben  /  bla&en  /  moojben/ 
,fRct  barher  /  banh  en  piep  /  uier  ftoaerben  en  met  feoojben  l 

<Df  fcitoon  be  Ücreto02b  boo2  betterp  beröoemt/ 
&o  bloeit  «0oöö  &e2b  en  blijft  nocb  in  öaer  booft  beroemt. 

<Cn  too2(ielt  onber  't  bruis  met  '0  ïkeifcrtf  (Ircnge  toetten/ 
entegenö  ferijgtf  getoelb.  3©at  ban  «BobSbicnft  beletten* 

«©etoctcnö-btoang !  ó  neen :  't  <0eioof i0  beei  teeel/ 
9on  bannen  fo  't  gemocb  fou  perflen  uit  öe  beel. 

<ücn  menfel)  Die  fal  be  geeft  eer  ban  bit  b2P  begeben. 
i)ter  boo?  nieft  Dp  be  boob :  bier  bp  lufr  liern  bet  leben. 

IDeg  hinbberberfïih  Quaeb ,  berbolging  om  'i  geloof : 
3Deg  plonbcr- geeft  /  tocg  bic  een  anber  ftelt  ten  roof. 

Uomt  lief  De  /  b2eeht  aen  ttoeen  bc  ttoift  gefinbe  pennen/ 
^3:ccfutOo2log«ftnjb-getoccr/enleert  be3D2ebe  hennen. 

3lcb!  ioons  Bcigica  niet  lang  genoeg  geplaegt! 
roe  mag  bet  wn  bat  ti  /  pnlippe  /  bit  beljaegt : 

Sioe  bomt  bet  /  bat  ton  bier  bit  miö  berftanb  na-treben/ 
én  focben  'ö  31  anbg  berberf  /  en  b'onbcrgang  ber  <$teben  l 

•Scnmerht  /  ó  burgerp  /  't  faeb-toclbigc  üefctictü/ 
<ünboc  /  toanneer  'bantoicbcgronb-freenitfgeleib. 

OiilKbtgnbanonsS  Bor  ben  loop  ban  bertigiarcn/ 
<Cn  mogclih  niet  me  er.  3Dilt  bacrom  't  toerh  betoaren  : 

<ïrn  leerten  mnb  liet  guaeb  bat  Spangien  ftaet  fo  bier. 
VS)M\)t  f  bat  gp  u  niet  b2anb  aen  een  fo  öeilig  bier. 

S.  P.S.  Amftclrcdami,  cid.  id.  c.  xxx. ' 

HEXASTICON, 

In  laudem Clariffimi  Viri  D.fETRI   BORR^E! 

Hiftographi  Fideliflimi,  cum  quartum  volumen 
Hiftoria?  fua:  Belli  Belgici  ederec. 

Va  rurfum  monument a  tui  Borraee  laboris 
Bella  fub  Auriaco  Frincipe  gejla  canunt  ? 

Grande  opus !  Auriacis  ut  P 'atria  Vivit  in  armis : 
Sic  vivet  fcriptis  terra  Batava  tuis, 

Det  iibi  Neftoreos  dementia  Numinis  annos, 

Etfimul  bos  noftros  pojfe  referre  dies. 

E    E   R  -  D   I    C   H   T, 

<Bp  bet  berbolg  ber  hiftorie  ban  be  Heberïanbfe  oorlogen/ 
boo?  ben  bermaerben  en  getroutoen  J|ifiorp-fcb?öbex 
.     PIETER  CHRISTIAENSZ.  BOR. 

?üt  bomt  fjiet  toee:  een  toerti  ban  arbeib  aengetceber 
dtcn  toerb  ban  onfen  bnjg  met  onfe  buifl  gefrreben/ 

€en  toerb  bat  menig  feit  ban  Maurits,  onfen  ̂ eli 
€en  toerb  bat  menig  feit  ber  25ar abierg  bertelt, 

(©dtjft  onjö  ©aberlanb  /  boo2  onfen  ̂ 2inscl  fal  leben  i 
c§o  fal  bijn  pen  /  ö  Bor !  baer  oofe  een  name  geben. 

5>e  buifl  ban  onfen  %>lb  maebt  ̂ ollanb  toel  bermaerb; 
IBaerbiinepen/  óBor!  i$  't  leben  ban  fijn  3toaerb» Wp  toenfehen  bat  be  &eer  /  tot  bijn  en  ong  genoegen/ 

iCot  btjnen  ouben  bag  beel  jaren  nocli  toil  boegen/ 
3Bp  toenfeften  Jjp  ban  <0ob  een  nicutoe  frifcfteieugt/ 
<©p  bat  gp  onferi  tijb  met  een  befcD?ötoen  meugt. 

S.  Am p z ing. 

Ter  eer  en  van  den  loflicken  Hiftorie- fchrijver  Pieter  Bor. 

A  L  heeft  een  Vorft  gebracht  veel  Rijcken  in  fijn  machte, 
•*■*■  Veel  Oorlogs  ook  gevoert  j  nochtans  ik  weinig  achte 

Sijn  wijt  beroemdeeer,  ten zy  dat  fijne  daet> 
Beschreven  door  de  Pen ,  vergetelheid  ontgaet. 

Dit  hebt  gy  Hollands  volk  3  dit  hebt  gy  al  verkregen, 

U  liefde  tot  't  gemeen  houd  Borre  niet  verfwegen : 
My  dunkt ,  als  ik  hem  lees ,  dat  ik  u  voor  het  land 
Sie  fetten  voor  mijn  oog  u  goed  en  lijf  te  pand- 

Gaet  mannen  ,  gaet  fo  voort»  fo  lang  gy  hebt  Orangien,' 
Wat  vreeft  gy  immermeer  't  geweld  of  macht  van  Spangien* Houd  Eendracht  in  den  arm ,  en  denkt  voorwaer  altijd 

Waerom  dat  gy  van  't  jok  van  Spangien  bent  bevrijd 
Laet  met  de  felfde  eer  het  ent  des  Oorlogs  komen, 

Daer  mee  tot  noch  toe  is  het  fweerd  in  d'hand  genomen  J 
Bor  fal  met  fijne  tong ,  met  fijn  welfprekentheid, 
U  maken  eenen  naem  tot  in  der  eeuwigheid. 

I.  F.  van  der  Zeventet 

E     L    E    G     I    A, 

AdvirumClarifif.     P.   B  O  R  R  I  U  M, 
Cum  ederet  I  V.  Belgicar.Hittoriarum  Volumen. 

leut  terra ,  ferax  Cereris ,  fuafarra  quotannis 
Reddit ,  &  ingentifAnore  ditat  agros : 

Cultaquc  triticeos  producunt  Gargara foetus , 
Gargara  divitijs  luxuriofa  fuis . 

Nee  fegnes  fine  fruge  dies  ,fine  mefibus  annos* 
Almafxnit  jpicis  tempora  cincla  Ceres. 

Non  aliter  Bom,  quas  dat  cultura  MinerVA, 
Divitü  ingenij  maner a  fundis  opes 

Nectibifuntfteriles ,  nee  eunt  fine  frugibus  atim, 
Attibi  fcecundo  me  f  is  opima  folo. 

Belgarum  qui  gejla  refers  digefta  per  annos, 
Qua  poterunt  ftra  pofteritate  legt : 

Albanttmque  ducem ,  &  laudati  principis  artes, 
Quemgenuit  terris  Parmafuperba  fuis. 

Infeflafque  aquilaf ,  &  tanti  incendia  belli, 

AxtnA 



Armdque  qu&  Hefperio  milite  movït  iber. 

Vandis  opus ,  quodforte  fuajam  mole  laboret, 

Et  majus  jufta  parte  volumen  habet : 

At  nondum  rejlinclafitis ,  fanuque  cupido 

Glifcit  adhuc ,  fato  non  retnorante  manum : 
Etcum  multaexjlem  prifci  monumenta  laboris, 

Plura  tarnen  femper  fcribere  ju  fit  amor. 
Et  jam  terdenos ,  &  fena  volumina ,  libros 

Implcfti)  &  nondum  metapei  aclatibi, 
Plurima  adhuc  rcftant  tranfacli  temporis  acid, 

BeUaque  Maurttij  non  memorata  ducis. 
Quem  toties  clari  referentem  figna  triumpbi 

Vidimus ,  &  patrijs  tbura  cremajfe  focis. 

Meurfiacumcaptaejl,  cumfracla  Brevortia  bello. 

'Breda  de  dit  viclas ,  fedfme  c&de ,  mxnus. 
■  Exutique  armis  Nemetes ,  Grinnefque  fubacli, 

Et  Groningani  ditio  prima  foli. 

Qtuque  alu  clades ,  quarum  Turnboutia  tefiist 
Flandriaqtie  ad  port us  non  bene  tutafuos. 

Vix  ea  bis  deuis  poteris  comprendre  librisy 
Si  parili  rerum  ponder  e  furgat  opus. 

Augebuntquetuos  Grolla  &  Vefalia  faclos, 
Matcrumque  ducis  vel  tibi  Silra  dabit. 

Magn*  moiis  opus ,  feriefque  immenfa  laborum, 
Hei  mihi ,  quod  votis  invidafata  tuis  l 

Ham  tibi  deterior  canis  afpergitur  &tas, 
Et  trahit  incurvo  languida  membrd  gradu. 

Vij  ttbi  dent  Priami ,  vel  dent  tibi  Nefioris  annos, 
Et  Pjrlios  fuperet  Iliacofque  fenes» 

Sic  tibi  contingant  vivacis  pr&miafama, 
Et  currant  vit&  fiamina  Uta  uu. 

Exorft,  Hifior'utelam  ut  pertexerepofisf 
Et  tandem  f  aftis  impofuiffe  manum : 

Belgarumque  feras  ad  confcia  fidera  nomen ; 
Et  celebret  nomen  pofthumafama  tuunt» 

i 

EPIGRAM  MA  adeundcm. 

[lrca  Jlagna  Padifub  Agenoris  editus  urbe 

Livius  Aufonu  conditor  Hiftor'u, Si  modo  ver*  jules,  fcripfijje  volumina  centum 
Fertur ,   &  a  primo  cardine  dena  quater  : 

Attaque  Dardanu  furgentis  mania  Roma, 
Qua  male  ttarratur  tranfüijjfe  Remus. 

Et  legum  tabulas ,  trabeati  jura  Quinn'h 
Albanofque Patres,   &fine  labe  togam  ; 

Tarpejafquearcesy  Capitoli  immobile  faxum 
Dixit ,  &  antiquo  facra  reperta  Numa : 

Et  regum  imperia,  &  geminofub  Confule  fafces, 
BeUaque  Romanis  gefta  fub  aujpictjs, 

Quacunque  immenfus  Terrsfe  porngit  orbis, 
Seupromat  Eoas  ,  Hefpericafque  plagat. 

Inde  datum  nomen  Patavino  illuflre  Quirini, 

Cujus  ab  aufpicijs  condita  Roma  (letit, 
Quem  te  dicemusfcriptorum  maxime  B  o  n  R  ij 

Qui  tot  Agenorea  das  monumenta  §de  ? 
Romulus  alter  eris ,  (Pb&b&o  ignofcite  vati) 

Autfallor,   Batavum  Romulus  alter  eris. 

Amoris  ergofcripfi. 
I.SCHREVELIUS. 

InClV.  PETRI     BORRHiEI 
Hiftoiiarutn  partem  cjuartam. 

AfcentesP  atria,  vir  es,  nunc  omine  dextio, 

Borrhaee  ,  aternum  manfuris  trader  e  chartis 
Per  gis ,  inexbauflofiudio  :  fiat  gloria  facit, 
Stat  virtutis  honos.  Narrent  Garamantas  &  Indos 

Scriptores  alij;  longe  peregrinaque  vajlo 

Regnaremotamau,  &  qu&Tjbridis  undafuperbi 

f/V  -  ■  ■ 

Alluit ,  aut  largo  perfundit  gurgite  Nilus, 
Et  qua  Sithonïis  horreus  Aquilonibus  ArUoi 
Frigorafert,  altum  vix  difcutiendapetenti 

Mthera  Vitani :  Patr'u  tu  motus  amore 
Hoc  iter  afcendis  j  ne  longe  exempla  petantur 

Virtutum.   Iufiis  quot  enim  pro  legibtts  arma 
Magnanimi  fumpfere  viri,  qui  vindice  dextra, 
Invicloque  animumjirmati  robore,  durum 

Excuffere  jugum :  non  fanguine gaudet  inulto 
Hifpanus :  nam  viclor  adefi  Mavortius  her  os : 
Mauritius,  late  (tragetn  dan  s  hofiibus  dlfè 
Hofliles  fternens  agros :  ïnfiare  favori 
Numinis,  &  cdptas  (ccedisfic  iüe  paterna 
Egregius  vindex)  urbes  invadere  long* 

Ordine-yfic  armis  pot  uu  qu&  plurima  virtus 
Ejfe ,  f  uit :  nee  confilio  minor ,  urget  utroque 
Succejïus ,  referens  terraque  marique  triumphos. 
Magn<z  molis  opus ;  fateor ,  tot  tantaque  feclis 
Scriptorum  Borrhjee  decus ,  mandar  e  futurist 
Sedpiusille  labor;  dignumte  gloria  tantd. 

Soüicitet  patru  :  non  b&c  monumenta peribunt 
Divitis  ingenij :  Nam  te  ventura  nepotum 

JEXas  fufpiciet ,  prafens  tibi  nadere  palmam 
Non  dubitat :  propria  fecum  pr&conia  laudis 

Script  af  er  unttua:  fedlaudem  non  ambis ,  atumbra 

Ut  corpus;  SEQUITUR  VIRTUTEM.  FAMA  PERENNIS; 
Chrifto  Duce  niltimendum, 

Gerardus  Boot,  D.  M# 

GEDICHT, 

Ter  eer  en  den  Achtbaren  Heer  e 

P    I    E    T    E    R      B    O    R, 

Over  het  vierde  deel  fijner  Rederlandfe  Hifiorien. 

Erflanden  hoog  beroemt ,  die  met  u  kloeke  breinen 

Doorgrond ,  al  wat  van  ouds  de  Grieken  en  Romeinen» 
Door  liefde  tot  heurland,  en  vryheid  aengefticht 

Hebben,  met  wijs  beleit,  Vroom-moedig  uitgericht. 
Siet  of  gy  niet  behoort ,  u  oog  te  laten  dalen 
Op  Holland  ;  om  aldaer  ook  ftoffe  tegaen  halen  > 
Voor  uwe  grage  Ziel  ?  foekt  gene  vreemde  kuft : 
Hier  is  genoeg ,  dat  dient  tot  voeding  van  u  luft. 
Wat  dwingt  u  ver  tegaen,  om  wonderen  tefoeken, 
Van  Ooft  or  Wefte  kuft ,  van  onbekende  hoeken  ? 

Merkt  met  eenftille  geeft ,  met  oordeel  en  gedult  : 
Is  niet  u  Vaderland  met  wonderen  vervult? 

Heeft  niet  een  hand  vol  Lands  ,  victorie  verkregen» 

En 't  Oorlog  uitgevoert ,  met  Godes  vol  Ie  zegen, 

Tegen  het  ftraf  geweld  ,  van  fo  veel  Rijken  t'faem, 
Die  d'heleaerd',  alleen  verfchricken  met  heurnaem? 

NoitSpagnien was i'o hoog,  totaen  'tgefternt  verheven, 
Dat,  Holland,  uwe  deugt  hacr  nieten  heeft  doen  beven: 
Dat  uwe  macht  niet  was  gevreeft,  te  Land  ter  Zee, 
U  daden  ,  kloek  beleit ,  in  Oorlog  ende  Vree. 
Nooit  heeft  ons  tyranny  ,  fo  harde  konncn  drucken  > 

Om  onder  't  Spaenfe  Jok,  ons  vrye  hooft  te  bucken  : 
Wat  onfe  wetten  zijn  ,  nu  Spagnien  heeft  geleert, 
Die  zijn  regiering  had  in  tyranny  verkeert. 

O  aengenameBorn',  daer  wtwy  mogen  drinken 
Den  Nelfar  die  ons  doet,  in  vreugde  fchier  verlinken» 
Die  ons  de  volle  fmaek ,  van  onfe  vryheid  geeft, 
Waer  in  een  yder  menfeh ,  in  Holland  hier  nu  leeft. 
Wat  rij ke  ftromen  merkt ,  hier  wt  dees  Borne  vloeyen , 
Beftandig  pni  geheel  het  aertrijk  te  befproeyen  , 
Het  aertrijk  dat  geheel ,  van  daer  deSon  opdaegt , 
Tot  daer  zy  nedèrdaelt ,  van  Hollands  daden  waegt. 

Ejufdem  i 
GEDICHT, 

Op  het  vierde  ftuck  ofte  vervolgh  der  Nederlanfe  Oorlogen ,  door 

den  voortreffelijcken  en  wijt- beroem  den  Hiftorie-fchryver. 

PIETER    BOR    CHRISTIAENSZOON. 

H€t  $eöerlant)  oetyetot  mettouifem  onörtucöcn  / 
<©ro  onOer  towiHtf  Detyog  en  topanttf  3toae«  te  Bucfeen  -, 



JDojiJ  ttd  tci  larw  föcs  ban  jaer'ge  nertc  guel  / 
HDamKcnwn'niiinftbcrmort  I  bcfReefïcrbanOttfpel. 

tDe  p:inö  ban  parma  trotief  op  al  fun  obcr&mnen  / 

3ic!K  Sfollanb  te  gering'  om  ncttoeö  te  beginnen : 
jfchtf  jDaurit!»  onuctbNjlbecft'tooggcfraeg!n't3eü7 . 
§n  't  uerte  'se?  Baöcrtf  towaeft/  <8od#  eer/  't  troljc  ruft  / 

'tflanbsfjciï. 
$icr  tfrijb  W  toaefter  boo2  /  te  recfite  facft  boo:  allen/ 

<0oö  U002  bc  reebte  facit  i  Hoe  ban  't  ban  oualijB  ballen  1 
<Tnsf  flet  lip  bier  en  bacr  bafï  parma  't  boo.'Deel  af. 
<Die  ïjelptmcn  aeröig  op  De  ̂ paenfe  toijö  in  't  graf. 

<&ic$  gaetmen  Deo5  te  meer  Caftirjenö  boogmoct  tegen  / 
JDet  bleinc  maebt  gcfiijft  /  getoapent  met  «Soos  3egcn : 

JÜ5en  tïelt  ons  3£anb  in  ruft  /  berfeaert  onfe  &taet  / 
©an  buiten  boo2  gctoelb  /  ban  uinncn  boo?  berraet. 

^Dit  '$  BOR  fijn  bierbe  (lub :  boom  belpt  mp  25atabiercn/ 
ïgefpr  met  be  bierbe  Croon  mp  B  O  R  fijn  l^ooft  bercieren : 

<£cn  Croon  ban  cichc-ula'cn  /  aftf  ïtomen  eertijbg  booö 
i§cm  bie  een  25urgcr  bab'  ücbouöcn  ban  be  Dooö : 

ZDcnfct  toat  gp  ff  bulöig  3tjt  aen  fulhcn  Höan  te  geben/ 
«Die  u  en  t  Daberlanb  boo?  ccutoig  beeft  boen  leben : 

«Die  u  en  't  ©abcrlanö  /  of  't  «§pan  jen  ft  boon  Denijb  / 
Oen  boo:  bergetenbeib  en  onberganft  ucb2ijb. 

UrijgoljelDen  bie  on$  ftaet  bebt  boo:  u  blocb  boen  bloepen  / 

<£n  b?pc  beerfebappp  beb  't  boo:  u  Doob  boen  groepen ; 
t®k  lijf  en  leben  '0002  be  b?pbciö  bebt  getoaegt  / 
<£i\  feïber  norb  bc  plaeta  befebermbet  baer  gp  laegt : 

I$ier  leeft  gn  toeberom  /  bier  5ijn  ü  bloefte  babcri 
<0nö  p?icbel<$  tot  bc  «Deugt  /  Ijicr  io  u  teitf  beraben 

<£cn boo?beclö  in  ontboen ;  u  bloefebcib u berft anb 
25efcbermt  00b  na  u  boob  be  ©?pbeiö  ban  on«s  Slanb. 

B  o  R  't  3p  ban  batf  in  u  /  of  bat  fp  boo?  u  leben  / 
ï^aer  boen  tss  boo?  u  pen  in  beugenif'  gebleben : 

<£n  'b  toeet  niet  toten  ban  ttoeen  gp  meerber  bient  en  eert  / 
€>f  baerlien  Uc  gp  roemt/  of  onglicn  bie  gp  leert» 

<0cïuchig  allebei  /  en  bic  u  25oeftcn  lefen  / 
<Cn  tik  (jet  beeft  berbientbaer  in  te  30n  gep?efen : 

<0Pfelbè  PI  E  ter  bor  gelucbigbobenal/ 
Stètcnsf  nacm  alfinö  fo  lang  bc  toerclt  buren  fal. 

<en  fo  gp  mp  gelooft  /  ben  J^cbcrlanDfenpbcc 
<%$  toacröig  en  berbient  bet  lof  ban  ful&cn  £cD?pber  -, 

<£n  ful&cn  fcri2iJUcr.ö  blijt  en  bloebfjeib  en  berfïanb  / 
%$  toaerbig  en  berDient  ben  lof  ban  't  $cberlanb. 

T.  LEEWIUS. 

'C    A   R    M    E    N, 

k-V 

In  quartam  partem  Hifloriarum 

Vïri  Clarïff.  atque  Hijioriographi  Celeberrimi 

PETUI    BORRII, 

■  ■ 

Cce  itcrüm  magnus  fcriptorum  nafcitur  ordo , 
Ouartaquejamfoboles  ( avidas  en  afpice  merites  y 
Ut  nmdo  vitltu  venienti  brachia  pandant ) 

Borra:;  diwiffifimi ,  decurrere  gefia 
Kajforia ,  &  Batarum  proper  at  pertexere  Martcm- 
Crefcit  opus ;  crefamt  patiter  qttoquefortiafacla 
Idduritü  ,  &  tennis ftterat  qtii  fttrculus  annïs , 
Exijt  in  coelttm  r.imisfcluibus  arbor, 

Scatr am  Patru  prsbens  fub frotidibus  umbrant, 
Dcfenfttque  conus  nmibos ,  imbrefque  repellit. 
Vergit  inexpletum  virtutem  ext endere  bello, 

J'.tpiocul  apatriaftvos  depellit  lberos, 
Onnit.t  dim  Litefubign  rutrieibus  armis , 
Cireunifcrtque  metum ,  ey  pafim  trepidantibus  infiat ; 
Tulminis  in  mor  cm ,  aut  velnti  cumfpumeus  amnis 
Exijt  obicibHs  rtiptis ,  cttncla  obviafternit 
Jndomittis ,  campofque  tegit  torrentibus  undis. 
Hmc  tantos  acliis ,  monument aqu e  maxima  rerum 
hniOhOarc  luet  ̂   priclaras  agmine  magno 
Si)  vmo exutas  urbes ,  qiu  legibus  aqui 

gr.a a  nunc  libertatefruuntur. 
)/  xene  tempus  cdax  rerum  dtQtu  anno  fa  vet  uft  as 
vbfcurafjt  queant  %facitnt  Boircitfcripta, 

F*  ïatavw  hen  ir.feriora  cotburno. 

i' 

Qüüs ,  mïrande  Senex ,  dignas  tibi  dicere  grates , 

Quafve  rcferreparetpro  tant&  munerelaudis, 
Sinceri  qtüfqms  fiticntiapeBora  Ven 

Gejlat  y  mellifluifque  avei  impallefcere  chartis  ? 

lufta  etcnim  parili  premhur  tibi  ponder  e  Libra 
Semper  ,  &  apartisjiudüfque  odiifque  recept. 

Ergo  tufoltis  tam  magnis  conditor  aciis 
Dignus ,  &  baud  aliofc  tantum  j  aft  at  alumno 

Trajcclum ;  quantumque  alios  [upereminet  armis 
Mauritius  viffor ,  tantum  tu  c&tcra  folus 

Agmina  fcriptorum  longe  pofl  ter  ga  relinquis, 
O  Eelix  dextrs, ,  ofeluipme  mentis  , 
Qua  tantopotuk  non  fuccubuiffe  labori, 

ARNOLDUS  BOOTIUS 

GEDICHT, 

Ter  eeren  van  bet  Vierde  Deel  der  Hijlorien ,  van  den  feer 

loffelijchen  ende  Beroemden  Hijiorj-fcbrijvert 

PIETER       BOR. 

VEreenigt  Vaderland ,  Doorluchtig  Naffoufch  bloed , 
Wiens  overwijs  beleid ,  wiens  on verfaegt  gemoed, 

Des  Spaengiaerts  hogen  trots  doet  in  oneere  beven, 
En  hetBatavifch  volk  in  diepen  vrede  leven, 

Bevrijd  van  'tfware  jok ,  en  goddeloos  gebiecl, 
Dat  hun  placht  t'overla'en  met  opperfte  verdriet, 
Met  reden  moogtgy  wel  driemaelgeluckig  achten 
Dien  dag  en  plaets ,  die  u  BOR  eerft  ter  werelc  brachten  ; 
BOR,  wiens  gefcherpten  geeft ,  wiens  loffelijk  verftand, 
Wiens  onverdroten  vlijt,  wiens  ongevalfchte  hand, 
(Die  nooit  den  rechten  baen  der  waerheid  heeft  verlaten 
Door  ongemeten  gunft ,  of  door  onfinnig  haten) 
Met  fijne  waerde  Pen ,  die  haers  gelijck  nooit  vont, 
UwRidderlijck  bedrijf  na  fijn  waerdy  vermont , 
En  door  fijn  fchriften  u  gaet  een  trophee  oprichten, 
Het  welck  voor  geen  geweld  van  eeuwen  en  fal  fwichten, 

Maer  in  een  eeuw'ge  jeugt  van  on  verwelkte  faem 
By  denakomers  ooit  doen  bloeyen  uwen  naem, 
En  uw  verheven  Hooft  met  een  krans  van  Laurieren, 
Wiens  groen  tot  gener  tijd  uitdorren  fal ,  vergieren. 
Eer  fal  het  rij keTy,  eer  fal  deMaes,  of  Rhijn, 
Met  Ganges ,  met  Euphraet ,  met  Nijl  vereenigt  zijn, 
Eer  fal  het  wijde  vlak  des  Oceaens  uitdrogen , 
En  door  fijn  diepe  veld  voetgangers  paden  dogen, 

Dan  dat  ooit  't  mihfte  deel  van  uwe  dapp're  dae'n 
Door  de  vergetelheid  verloren  foude  gaer>, 

So  lang  het  rijke  werk  van  BOR  falzijhin'twefen, 
So  lang  Nakom ers  ooit  fijn  fchriften  fullen  lefen. 

&t$  feiten, 

EER.DICHT, 

Op  't  vierde  Boek  des  vervo/gs  van  de  Nederlandfe  Hifiorie, 
befthreven  van  den  nanfiigen }  tvaerachttgen ,  en  on- 

overtreffelijcken  Hiftoric-fckrijver 

PIETERBORRE  C  HRISTI AENSZ. 

WAt  vryheids  liefde  baert ,  wat  dat  een  moedig  Held, 
Die  voor  fijn  God  en  Land  fijn  bloed  te  pande  fteld, 

Geluckig  brengt  te  weeg' ,  hoe  eendracht  houd  by  een Dat  door  den  brofen  band  des  twedrachts  valt  in  tween 

Stelt  BORR'  ons  hier  voor  oog' in  woorden  vol  van  daet, 
In  daden ,  welkers  roem  dewereld  om  me  gaet. 

Wat  fal  B  OR  R'  zijn  u  loon  ?  Gy  fult  zijn  t'aller  tijd 
Met  u  befchreven  Land  van  fterflijkheid  bevrijd. 

mt  liefbe  tegen  't  £anb  en  ben  &cD?üüet 

gefongen  ban CORNELIS    BOY, 

ZlERIKZEENAER. 

. • 

SON' 



SONNET. 

S^pemanötoaerbigitf  een  nroon  ban  ïantoerteren/ 
£o  pemanb  toaciöuj  is  een  groene  <©lo?p-€roon/ 

£0  pemanb  toaerotg  i$  een  trcflf  'Info  OÊer- beloon 
^0  fijt  OP  ̂  Pieter  Bor :  (  ó  pronk  der  Batavieren ! ) 

©aer  tnen  u  allefins?  me  loff  lijft  moet  bercicren/ 
€n  (lellen  op  u  Ijoofc  boo?  poer  een  ten  toon ; 
<£n  u  ( ote  fijt  bebiijt  boo?  Momus  fpnt  en  boon ) 

3Dic  moet  men  ober  al  roemen  met  b?oJnn  tieren. 

©.Tmitö'  gp  met  u  banb/  en  beur  u  hloe&en  geef! 
1  <£eltjb  mén  in  bit  en  u  anö're  25ocfeen  leeft ) 

d'Necrlands'  gefchiedenis  feec  befttO  0ebt  Oeff  D?Cbem 

^o  bat  u  eer  en  loftotaatoetnolKen  rijft/ 
<£rt  pber  utoe  öaeö  en  toabe  bjeeften  p?üfl/ 

©cUjelftecculo'glüïUjternanocüfuUeiiicbctt. 
P.  van  Ooftrum, 

ïleurbacrtangfh 

Gedichten  tot  het  vijfde  jluk- 

IN    PR£L1UM    FLANDRICUMj 

luculencer  hoc  opere  dercnprum, 

A  Chvftmo  viro 

PETRO     BOR,     Hiftoriographo. 

C^  Landria  jfatalem  Morinum  reminifcere  c/adem, 

*•       Strataque  per  campos  bit  ft  a  cruenta  tuos, 

.'urn  pater  Auriacus ,  cum  toto  littore  turmai 
Cantaber ,  adverds  oppofuere globis, 

.urn  levit  augufto  beÜt  Fortuaa  tbeatro 
Vtfa [uit  gemino  fummafuiffe  Duci. 

Hinc  tumulos  tnter ,  (  nos  Belga  vidimut )  inde 
JEquorens  tnter  cafiraftetere  Deos, 

Vo»  pat  uit  pelago  fuga,  va  ft  is  fiQimur  uniis. 
Et  \ujfa  Bafavos  deferuere  rates. 

logimttr  inpugnam ;  <& Jic  defperajfe  >  falutt  e/l, 
Quamque  negat  Tethys  .monftrat  arevavtam. 

~)ceano  dum  miles  abit  ,  fibt  vmdicat  agros, 
Etfatis  e  ft ,  terra  beUigerante  frui. 

Zertavere  acies ,  denftjque  hafere  maniplie, 

Et  pedes  immifjis  obftitit  acer  equts. 
ugna  meant  remeantque  ,premunt  eademque  premuntttfi 
Etpartes  obeunt  ordo  furorqw  fuas. 

'Jaquimus  a  ter  go  Solem  ,  •ventofqueferentes, 
Obruiturnimio  Flander  Iberque  die, 

rmcimus.  &  tantis  Mavors  juca-fftbus  harem, 
Colligit  Auriacofparfa  tropfoaa  Juo. 

4ntè  pedes  vexiHa  jacent ,  aqudaque  ducefque, 
Totaque  dant  viffas  caftra  fubaèla  manus. 

\tatfontpes ,  Alberte ,  tutu  ,  falvojite  magtftro, 
Se  vifti pijtius  Principis  ejpt  do/et. 

famque  aliquu  terra*  dum  vomere  Jcindit ,  in  ijli* 
Offanotat proavum  femifepulta  locis 

iac  memorat  rtofiri  btümtrix pagina  B  O  R  R  I, 
Hacmemorat  ,/ènio  deficiënte ,  fenex. 

ledde  dies ,  prtmamque  refer  Medea  juventam. 
Expedit ,  hoc  veri  vtndice ,  bella  geri. 

CASPAR   6  A  RL /E  VS. 

Carmen  in  quintampartem  Hiftoriarum  Belgicarum 

Piti  Clarijptni  ac  Hiftoriograpbi  celeberrimi 

Dni.    PETRI     B  O  R  R  i  I. 
Rsecia  quid  nobis,  quidnarrasRoma  triumphos 

Nos  juvar.  in  propno  getta  videre  folo  i 

'Nos  juvat  alma  cjuies,  dum  libertate  beati 
Optatisfruimur  ,  fed  fine  fraude ,  bonis. 

uititi*  addicti ,  longè  ambitione  remota 
Subjuga  ruittendi  proxima  quaecjue  (umus. 

i  Otianon  fegnes  fecjuinuir»  necbeJJa  timemus, 
Pax  trancjuilla  placet ,  beJia coacta  juvant : 

Sed  fi  bella  krat ,  referet  cjuoque  damna  ryrann;i5; 

Ut  difcat  pioprio  damna  tulifle  uialo. 
Ne  Belgas,  totum  potius  concuflerit  orbeni, 

Qiibs  G  concutiat ,  Conditor  orbis  adeft, 

Holtem  Belga  fibi  ü  non  fenfiflet  Jberum, 
Non  tot  Vi&ores  pollet  habere  Duces. 

Felixfortè  ,  füa»  fedmagna  parte  careret 
Laudis  ,  nam  bellis  gloria  major  ineft$ 

Gloria  ,  qua;  partos  terraque  marique  triumphoö 
Jnnumeros  numerat  fub  Duce  NalTovio, 

Neltora  confiliis ,  Maceten  qui  provocet  armis^ 
Cui  fuit  armatus  Temper  inermis  Iber. 

Ut  venit'utque  videt ,  ceu  fulmen  percutit  hoftem 
Ternfica  fpargens  agmina  cjefa  fuga. 

Obllupuit  miles  quod  tantum  terga  videre, 
Non  vultus ,  caufam  pofcit  abhofte ,  queat. 

Unus  ait  fugimus ,  Dux  vefter  caufa  timoris> 
Dux  velter  nobis  caufa  timoris  ait. 

Haec  tu  Mauritii  clariflimagefta  dedifti, 
Pluraque,  ̂ peramus,  tanta  trophaea  dabis : 

Et  majora  tarnen  fratris  tibi  facta  relinquis 
Sub  quo  deviótus  Celtiber  omnis  erit. 

Celtiber  omnis  erit  longè  dimotus  ab  ora 
Belgarum  ,  hic  fecum  maxima  fata  feret. 

Non  mare  ,  non  fiuvii  dextram,  non  mceniafiftuntj 

Obicibus  ruptis  pervia  cun&a  facit : 
Aurea  pax  donec  tandem  fit  reddita  Belgis, 

Et  longüm  Cornu-copia  larga  beer. 
Ha?c  tamdiu  vivas  rerum  clariflime  fcriptor> 

Ut  nobis,  opto,  cuncta  referre  queas. 
Dextera  namque  tibitanromolimi"e  digna, 

Magnum  fcriptorem  maxima  gefta  petunt. 

Scribebam  Lond'mi  apud  Angloi 
Gerardus  Boo  Ta 

CARMEN 

In  qu'mtam  partem  Hiftoriarum  Beili  Belgki, 
Scribente  viro  Clarifiïmo  atque  Hifto- 

riographo  Celeberrimo 
PETRO     BORR/EO, 

NE  Ie  vis  immodico  tibi  mens ,  Alberte ,  tamore 
Turgcat ,  aut  mmiumfe  vana  in  gaudiafundat, 

Quod  Ut us  primo  ftatim  tibi  limine  rerum 
Se  dedit  eventus ,  valtdaque  ex  urbe  triumpbum 
AbftuleiU  vtctor :  non  b&c  tibi  longa  parantur 
Gaudia ,  cjuxfitove  dm  exultabis  bonore, 
Non  itapropitio  Mauritia  dextra  favore 
Numinis  orba  manet ,  necpriftina  peftore  virtut 
Excïdit ,  aut  tor  por  felicia  prejferit  ar  ma, 
Arma  triumpbaü  totiesfibi  confcia  Iberi. 
Sed  qiu  non  potuit ,  fpatiis  txclufus  iniquis, 
Dedecore  ac  multa  penfabit  ftrags  tuorum, 
T urnbout urn  te  (lis ,  cujus  feplurima  campis 
Agmina  Celtiberum  ,  turpiperculfa pavore, 
Proripuere  fuga ;  te  nam  pars  magna  momordit, 
Durave  captivis  [enferunt  vïnculapalmis : 
Nee  primos  aufi  Batavüm  perferre  ruentum 
Infultus  ,fignisque  obvertereftgna ,  veluüum 
Edere  virtutis  fpeeïmen  non  gloria  cordi ; 
Non  decorïs  pavidis  ulla  obverfatur  imago : 
Tantus  amor  celerare  fugam ;  atque  evadere  letbo, 
Imbeües  veluti  nemora  int  er  de  via  cervi, 
Queis  nuüum  timido  robur  fub  peftore ,  &  omnis 
In  celeripofua  ejl  er  mum  fiducia  curjti  j 

ïerch 



Vercïp'utnt  fifortc  truces  tnjtare  muloffos,' 
Vrimo  extcrnaü  latrantum  murmure  ,fefe 

Prxcipitant  'yfummam  cit.t  vix  vefligia  terr.tm 
Verjhinguv.t :  volucres  jures  pravertier  auras. 
Ergo  quem  ftcrmt  Batavus ,  non  afpicit  hoflem, 
Uec  datut  ad ver fis  cutquam  concurrcre  dcxtris  $ 
Tantum  ter  ga  patent :  tergis  harentia  c ondunt 
Tehque  ,  &  igmvomo  proculfas  turbine  glandes. 

Nee  deern  hoc  tantum  mavortiapeclora  nojiri 
Herois  f.itiare  v.tlet :  fuccejfibtu  optat 

Adder  e  fucecjfus.  E  rgo  victricia  late 
Signa  volant ;,  terror  pafftm  comitatur  cuntem. 
Ken  uüü  anïmus ,  veljpes ,  obfiftere  contra : 
Omnia  fed  Batavo  ,  quafatnque  intraverit  er  as, 
lmperio  adjungit ,  pttlfumque  ex  urbibus  bojlem 
lnuumerü  migrare  jubet ,  ac  libera  Hibero 
Linquere  coüajugo.   Quem  nonfelicia  tantï 
Mirari  arma  Ducisfubeat  ?  tarnen  ampliusipfum 
Mireris  curfum ;  rapidi  quod  fulmïnis  inftar, 
Termcique  adeofuperaverit  omniagreffu. 
Tertia  vix  totum  bene  luna  peregerat  orbem, 
Ctimbis  qumque  fuo  Mauritius  opida  duelu 

Subdiderat ,  ftvi  dcpulfo  m'tlite  Regis. Non  capit  hum  tantum  fnriata  mente  dolorem 
Celtiber :  infant,  lacerant  pr&cordia  cura. 
Sed  quemfelici  nequit  in  Viclorefurorcm 
Explere , in  miferos  vertit ,  ml  tale  timentes , 
Vicinos.  virus  bic  omne  evomit ,  omnia  diciu 

Fada  patrat :  pr  adis  fiuprifque ,  ac  fangwnef&vam . 
Exatians  iram  ,  affliclat : genus  omne  malorum 
Invcbit  innocuis ,  nihil  in  [e  trifiius  attfis. 
Sed  divina  manet  trucibus  vtndicla  tyrannis, 

EtfccleriultricesfervatBommeliaptrnas, 
Flandriaque  immanent  fitiens  baurire  cruorem.      i       mi 

Qnis  non  tantarum  monument afidelia  rerum 

TLxopet ,  magnoque  autorem  ducat  'bonore, 
Omnia  ver  ad  calamo  qu't  condita  nobis 
Signet ,  &  ingentes  exbauriat  ipfe  laboresy 
Ne  lateant ,  falfoqtte  unquam  tencbrifve  premantur, 

Ufque  fed  ad  feros  plana  ac  fineer 'a  nepotes 
Tranfmitti ,  totoque  queant  notefcere  mundo. 

Arn.  Botius. 
Cum  Deo  &  Decoro» 

Aen  de  Achtbare ,'  Wijfie  Heer 

PIETER    BOR,  vermaertHiftorie-fchrijver, 

Over  bet  vijfde  Deel  fijner  Nederland f  e  Hiftorien. 

►  Ie  is 't,  die  daer  gereden  komt? 
|  En  op  fijn  heylig  Purper  romt  ? 

Wie  foekt  't  Albaens  onheil  te  weren , En  van  Farnees  een  fachter  aerd  te  leren  ? 
Wie  is  de  hoop  en  onderftandt; 
Van  't  afgefloofde  Nederland  ? 

Wiefchijnt  de  Vree-vaen  op  te  rechten, 
En  met  fijn  nacm  het  krijgs-gebaer  te  Hechten  ? 

Het  is  de  hoge  Cardinael, 
Beftcmt  tot  Coninklijk  Gemacl. 

De  macht  en  heyligheid  fich  binden, 
Om  Land  en  ziel  door  kracht  en  fchijn  te  (linden. 

De  hoop  van  Vree  wanhopig  vlucht, 
Oorloogs galm  rijft  met  gefuchr, 

rs  lhct  verbrieft  en  is  verwondert , 
Dat  't  Gccftclijk  hooft  dus  blixemt  ende  dondert. I  Iulft  word  vermand  en  buigt  hacr  neer, 

Voor  Ooftcnrijks  geboren  Heer, 
I  )c  Spanjacrt  vecht  en  dringt  manhaftig 
Van  voet  tot  voet  dwars  door  de  wallen  kraftig.  * ans  Amiens  hem  ook  gelukt, 

En  word  de  Lely- bloem  ontrukt. 

'.  V 

Fortuin  die  lacht ,  én  los  van  finnen 
Voert  Albert  op ,  en  laet  hem  overwinnend 

Maer  wie  is  't  die  hem  tegen  gaet, 

En  ment  de  wagen  van  ons'  Staet  ? Wie  doet  de  vlag  van  voorfpoet  ftrijken, 
En  Alberts  roem  en  Spaenlchen  hoogmoet  wijken  ? 

Het  is  de  Held  van  't  Naffous  bloed, 
Die  Varax  St.indaerts  vallen  doet, 

Die  's  vyands  heir  op  Turnhouts  heide 
Ter  nederlaeg  in  groter  yl  bereide. 

Die  Rhijn  en  ftroom  gedwongen  bind, 
En  't  hoog-gewalde  Berk  gewind, 

Die  Meurs  en  Grol  aen  fijn  hürieren, 
Door  wapens  machten  kunft  doet  fwieren, 

Die  Brefoort  temt  en  maekt  gedwe, 
En  Oldenzeel  en  Lingens  fte, 

Die 't  Admirants  geweld  kan  breken, 
En  Sint  Andries  de  Maes  en  Wael  ontwreken. 

Die  't  Vlaemfche  land  en  't  dorrevelt, 
Met  beend'ren  van  fo  menig  Held, 

Geheyligt  heeft  tot  droeve  graven, 

En  Arragon  gewiffelt  voor  ons'  flavenj Doen  zee  en  land  ons  dwong  te  flaen, 
Doen  wanhoop  kloekheid  wees  debaen, 

Doen  fchip  en  riem  ftak  van  de  ftranden, 
En  waters  vrees  ons  vyand  bracht  ter  fchanden» 

Doen  Mars  met  Pallashaddetwift, 

Of  Holland  nieten  hadd'gemift, Van  buiten  fpoor  en  pael  te  dragen 
's  Lands  heil  en  eer ,  en  alles  eens  te  wagen.» 

Dit  leeft  de  vrome  Batavier 

1  n  't  midden  van  het  Oorloogs  vier. 
Dewijl  de  Steden  berften ,  kraken, 

Kan,  Bor,  u  pen  dees  daden  eeuwig  maken." U  grijfen  ouderdom  verjeugt, 
U  fchrijf-luft  wackert  door  de  deugt; 

En  als  een  ander  ruft  van  fchrijven, 

Begint  gy  on  vermoeit  u  werk  te  drijven.' Sijn  dan  u  jaren  omgekeert? 
Is  't  jonk  of  oudheid  die  ons  leert? 

Of  is  u  Ziel  in  al  haer  gangen 

Aen  't  kromme  lijf  en  ftramheid  niet  gehangen  ? 
De  Faam  ,  die  Hollands  eer  betuigt, 

Uit  uwe  borften  't  leven  fuigt, 
En  als  fy  blaeft  op  haer  Trompetten, 

'T  is  u  geklank ,  daer  op  fy  fteeds  moet  letten- 
Doch  die  ons'  Vryheids  lang  gevecht 
Deduifternisendood  ontfegt, 

Die  Naflous  zegens  fchrijft  forgvuldig, 
Wat  is  hem  Nederland  ( fpreekt  Lefer )  fchuldig  ? 

Caspar  BarljÉus. 

Op  de  Nederlandfe  Hijlorie  vdn 

PIETER.  BOR  CHR.ISTIAENSZ. 

SONNET. 

At  fouder  al  bedekt  en  overjluüept  blijven 

„  Van  dicke  duijlernis ,  ten  deed'  de  wachje  hand' 
Van  onfien grijfen  Bor:   ten  deed' fijn  rijp  verftand, 
Waer  meed'  by  nacht  en  dag  den  tijd  befieed  met  fchrijven* 

Hoe  foumen  weten  wat  de  Vaders  al  bedrijven» 

Die  forregvuldig  fijn  voor  't  lieve  Vaderland : 
Der  Helden  f aem  lag  lang  begraven  in  hetfandy 

Die  met  bun  voorgang  nu  defiaeuwe  harten  Jlijven. 

Menfiet  bier  f  onder  nood  't  belegeren  der  Steen, 
En  boe  de  heir  en  flaen  in  't  harnas  tegens  eeth 
En  watter  te  vergeefs gebandelt  word  van  vrede» 

Nu  is  het  werhjgcbrocht  tot  op  het  gulden  jaer. 

Indien  de  Hemel fiecbs  den  schrijver  langer  Jpaer, ' 
So  wachten  wy  gewis  het  overige  mede. 

E,  G.  V. 

At 



Aen  den  Achtbaren  en  Wijfcn  lieert 

PIETER    BOR    CHRISTIAENSZOON, 

Hifiorie  febrijver  der  Vereenigde  Nederlanden 

op  het  vervolg  van  fijne  Hifiorie. 

HOe  Liefde  tot  des  Lands  vry  en  gerechtigheden, 
Te  willen  dwingen  het  cndwingelijk  gemoed, 

En  't  heilloos  brelcen  van  geftaefd'  en  heilige  Eeden 
.  Tot  ed'le  gram fchap  paft  het  vrygeboren  bloed. 

Wat  ongehoorde  wreedheid  Nederland  moft'lyen., 
Vcrmeeftert  zijnde  van  d'Albaenfen  Dwingeland; 
Req\ieiens  foet  vergift,  enDonJansfchelmeryen, 
Ln  Parmas  dapperHeid ,  beleeftheid  en  verftand. 

En  hoe  Wilhelm ,  geftut  't  met  Goddelijke  fcgen, 
Heeft  met  geringe  macht  dees'  Nimrots  uitgekeert ; 
Totdat  by  endclijk  ten  Heinel  is  geftegen, 
Van  yeder  een  beklaegt ,  van  yedcr  een  geëert. 

Höt-fbckelen  ,  helaes ,  de  hart-beftreden  Landen ! 
Men fmeekt  de  Franfe  macht ;  die  wijftiè  trooftloos  af ; 

Maer  Engeland  iend  't  hulp ,  Leicefter  doet  ontbranden 
Een  v)«r ,  dat  onfè  Staet  by  na  bracht  in  het  graf. 

Doch  Mauritz-jong-bejaert,  verfelt  met  trouwe  Raden, 
Volgt  met  een  vafte  gang  fijn  wakre  Vaders  aert; 
Rcdd  't  de  vervallen  iaekdoor  Ridderlijke  Daden, 
En  verw't  in  't  Spaenfc  bloed  lijn  fchitterendefwaerd. 

Dit ,  en  noch  meer ,  hebt  gy  voor  defen  ons  befchreven 
Vermaerdc  Bor,  met  onophoudelijke  vlijt, 

Noch  gaet  uw' y  ver  voort,  en  komt  ons  weder  geven» 
Een  ware  Spiegel  van  de  nagevolgde  tijd. 

Ikfie't  Gemijterd'  Hooft  met  oorlog  en  met  vrede 
Benauwen  't  Vaderland ,  dat  na  fijn  adem  hijgt. 
Hy  wind  met  fiere  moed  verlcheiden  fterke  Steden, 
Waer  door  hy  op  het  laetfl  met  Vrankrijk  vrede  krijgt. 

'k  Sic  Mauritz  in  't  geweer  ,die  Berk ,  en  Grol ,  en  Lingen, 
En  de Tuernhoutfe  Hey  doet  kennen  fijn  geweld. 
Ik  fie hem  mannelijk  door  veel  gevaren  dringen, 
En  natten  met  het  bloed  fijns  vyands  't  Vlaemfe  veld. 

Vaert ,  waerde  Grijfaert ,  voort  tot  't  ende  van  uw'  leven, 
Befchrijft  ook  onfè  doen ,  en  ons'  geleden  nood : 
SofaJ  uw5  groote  naem  inonfe  monden  fweven, 

Engy  in  uwe  werk  noch  leven  na  uw'  dood. 
D.I.V.H. 

Verf  er  <&  obdura. 

G     E     D     I H     T 

Op  het  vijfde  Deel  ofte  fefte  fluk  van  't  vervolg  der 
Nederlandfe  gcfchiedeniflen , 

Befchreven 

Door  den  vermaerden  en  onpartydigen  Hifiory-fchrijver 

PIETER   BOR   CHRISTIAENSZ. 

En  onverwonnen  Leeuw  ,  vol  pers ,  en  volmoets, 
Niet  wenfende  de  twifi ,  niet  hakjg  na  veel  bloeds, 

Hy  die  den  Arent  troifi ,  en  Spangienfiaeg  komt  tergen. 
Niet  vrefendefijn  macht ,  noch  gout-mun-rtjke  Bergen, 
Dien  Leeuw ,  voorwien ,  o  heil !  den  hemel  felver  vecht, 
En  fijn  gemaenden  hals  met glory-feejl  oprecht : 
Die  voed  tn  fijnen  fchoot  veel  treffelijke  mannen, 
Die  tot  der  Landen  dienfi  haer  krachten  fieeds  infpannen, 
Die  tot  der  Landen  nut ,  en  voordeel  van  denfiaet 
Gebruiken  haer  verfiand  ,  en  geven  haren  raed. 
Den  Schrijver  van  dit  Boel^ontgrendelt  hier  de  deuren 

ran  fijn  begaeft  vernuft ,  en  fielt  ons  dit  te  vemen. 

Komherwiterts  Neerlands  volkj  en  geeft  fijn  flem  gehoor  > 

Die  d'held're  waer  beid  tracht  te  volgen  in  haer  fpoor* 
Hy  toonde  u  noch  niet  lang  hoe  Neer  land  treurig  bukte 

Onder  Tyrans  geweld :  die  Vrybdds-rccht  weg  rukte  5 

Hy  liet  ufien  door  fchrift ,  hoe  dat  de  fwarte  aerd* 
U  Vaders  bloed  infoop  door  Albas  fcherpc  fwaerd, 
Hoc  dat  geen  meerder  vreugt  voor  haer  en  was  te  erven. 
Als  cm  Godfdienfiigheid  de  bange  dood  te  fierven  j 
Hoc  een  bedrukte  xJiel  van  God  vertroofiing  wind, 

En  't  geen  men  met  fijn  hand  noch  meer  befchreven  vind. 

Nu  toont  hy  u  op  nieus ,  hoc  d'hcmcl  ( vol  verdrieten 
Van  al  't  onnofel  bloed  fo  wreed  tefien  vergieten  ) 
Ons  Landen  mildelijk.  met  z.egcn  overfiort : 

Hoe  Mauritz.  Naffaus  Graefte  Turnhout  meefier  wort  -s 
Hoe  hy  met  Steden  veel  in  weynig  korte  weken,  ( 
Door  Godes  goede gun  ft ,  en  hulp  is  heen  ge fir eken  ̂  
Hoe  dat  hem  God  bewaert ,  dat  Vaders  droeve  dood 

Hem  door  verraders  hand  van  't  leven  niet  ontbloot ; 
Hoe  dat  het  wrede  hert ,  't  welkjücerland  dede  beven 
Met  fchande  en  ellent  voleind  fijn  moor  der  s  leven ; 

Hoc  dat  de  Geufenbril ,  en  Schants  van  Crevecceur 
Ons  vafi  vereende  Land  door  tweedracht  valt  te  beur  \ 
Hoc  dat  het  grof  Gefchut  langs  Nieupoorts  Duinen  klatert, 

En  d'heldere  Trompet  op  Vlaemfe  kuften  febatert, 
Tot  voordcel  van  den  Held ,  die  Welhem'*  dood  met  luft 
En  moed  te  wreken  tracht :  die  eerder  niet  en  rufi 

(  Hoewel  de  kanfe  hangt  in  twijfel  van  Viclory , ) 
Oj  hy  va  krijgt  fijn  wenfeb  en  heroike  glory  ̂  

Mendoffa  ivert  gevaen  op  't  bloedige  banket, 
Dat  yeder  braef  foldaet  in  't  veld  was  voorgcfet : 
Dacr  fagmen  Helden  bloed  langs  't  gulle  f  and  heen  vlieten. 

En  menig  fout  e  'borfi  met  loot  en  vyer  doorfchieten : 
Daer  fagmen  Fredenk  ,  die  Delft  eerfivreugdigfag, 

In  't  midden  van  den  drang  ookjijden  in  denfiag, 
En  door  fijn  gladde  kling  (  veel  liever  als  te  blijven 
Gefloten  binnens  fcheeps )  de  vruchten  ons  voorfchrijven 

Van  fijn  kloekmoedigheid :  die  wy  nu  aüe  daeg 

Genieten  meer  en  meer  ons'  vyand  tot  een  plaeg. 
Kom  herivaerts  Neerlands  volf^,  kom  herwaerts ,  feg  ikjveder, 

Siet  hoe  B  o  k's  vlugge  fchacht  noch  verder  hier  flort  mder, 
Het  geen  dat  meer  fo  hier  als  buiten  isgefchied 
In  nagebuirs gewefi  ,  en  u  ook^mee  aenbied. 
Wanneer  gy  dit  beoogt ,  ikjveet  datgy  fult  feggciiy 
En  fpreken  byufelfs  met  ernfiig  overleggen, 
Wat  dankbaerheid  ,  wat  eer  gy  defen  goeden  man 
Voor  dit  al  tonen  fult ,  en  hem  genoegen  kgn  ; 

Hy  feit  hy  ei  f cht  ge  en  lof ,  ge  en  e  er  e  noch  geen  prijfen: 
Wilt  dan  u  dankbaerheid  alleen  hier  in  bewijfen, 

Datgy  hem  om  den  dienfi  die  't  Land  van  hem  beniety 
Met  my  alleenlijk^  wenfcht ,  dat  d'hemel  hem  begiet 
l/Let  fcgen- rijken  dauw:  en  fijne  oude  jaren 
Met  jonge  kracht  begaeft :  hy  nimmermeer  falfparen 
De  vruchten  van  fijn  pen  te  brengen  voor  den  dag, 

So  lange  fijnen  geeft  haer  aefjem  halen  mag. 

Vaert  wel  dan  kloeken  B  o  r'  ,  den  gever  aller  goedheid^ 
Die  gun  u  defen  wenfeh ,  en  fijner  gavens  foetheid, 
Die  gun  dat  door  upen  eenyeder  word  bemant, 
Wat  dat  hy  heeft gedaen  dit  klein  Vereende  Land, 
En  wy  dat  wetende ,  dat  wy  dan  met  verheven 
En  opger  echten  hals  hem  lof  en  eere  geven, 

Die  fijne  fchapen  kent ,  en  forge  voor  haer  heeft»  ■ 

En  ons  van  tijd  tot  tijd  fijn  gaven  mild'lu\geeft. 
P.  van  Os  t  rum. 

Keur  baert  angfi. 

S  O  N- 



SONNET 

Op  */  vijfde  Deel  of fefte  ftuk  der  Ui  ft  or  ie  van  de  Neder - 
landfe  Oorlogen  en  Beroerten* 

Befchreven  door  den  bejaerden  Hiftoryfchryver 

PIETER  BOa  CHRISTIAENSZ. 

DE  holle  gulfigheid  om  alles  in  te  flócken 

Van  't  Zarazijns  gebroed  ,  van  't  geel  Maraenfch  gedacht, 
Dat  na  de  heerfchappy  der  gantfche  wereld  tracht, 

En  fichriietlaetverfaên  met  Hechten  kleine  broeken  : 

Dacht  nu  ons  Nederland  heel  wratig  in  te  fchóeken 
Op  komft  des  Kardinaels ,  en  ecner  nieuwe  kracht, 

Waer  door  het  ftarke  Huift  weer  keerd'  in  's  Koninx  macht, 
Als  d'Opperheericher ,  door  gebeên ,  tot  hulp  getróeken, 

Den  Spanjaert  door  ons  fwaerd ,  tot  Turnhout  vallen  doet, 

Fn  cind'ling  onder  hem  een  muiterye  voed. 
D  ies  leid  hy  toe  op  Vree ,  en  foekt  ons  te  bedriegen. 

Wy  fcheppen  nieuwe  moed ,  en  doen  ons  vaendels  vliegen 
Op  Vlaemfchen  bodem ;  daer  de  kans  ons  mede  loopt, 
En  Philips  machtig  heir ,  door  Maurits ,  word  gefloopt. 

D.M. 

Noftra  danrn  lati. 

In  Hijloriam  Bellt  Belgtci 

aV.CPETRO    BORRiO 

Summa  fide  &  dexteritate  continuatam. 

MArtius  in  Belgas  utprofilit  horror  ,  &  atrox 
Armorum  rabies  ut  dominatur  agris  l 

Cliviaque  ut  rabiem ,  &  furias  deplorat  iberum: 

Bumfera  prof  ufo  bella  cruore  gerunt  f 
tbeu !  quant  rabido  duclor  Mendoza  furore 

Limpbatttspr<tcep$  fertur  in  omnefcelus  ? 
Stuprapatrat  udefque  vomunt  ïncendia  paffint 

Teüx ,  reditquefera  ds.de  cruentus  iber. 

Nee  tarnen  biiic  forti  Batavusfuccumbït  inïqmt 

Inviel -a  at  valido  peclora  Marte  gerit : 
Aurea  übertas  prifcis  adamata  Batavis 

Ternegat  Hefperiofubdere  collajugo, 
Tleumofiitm  Aurtacus  Batavis  comitantibus  ora 

Dux  petit ,  &  Patrios  afjerit  enfefocos : 
Bmticolafque  duces  ihgenti  funere  flernity 

Atque  Jovis  Stj/gios  cogit  adire  lacus. 
lpfe  pater  Mavors  anitnos  atque  arma  miniftrat> 

Hilitat  &  Batavis  pulvis  &  aura  viris. 
Quique  prins  populavit  agros  &  ftravit  inermes, 

Atque  fuo  Vfipios  terruit  enfe  viros, 
Bucitur  Auriaco  captus  Mendoza  triumpho ; 

Stam  adeofragilifultafuperbapede  l 

Talia  Borriades  grapbicè  duw  cenfeerdt  &vo 
Cujus  in  Hijloriis  emicat  ip fa  f  des, 

Dum  Batavum  lamos  captivaque  mama  beüo3  ,.  H 
Et  tot  ab  Auriaco  pr dia gefia  referte 

Invenit  egregium  ventura  infecula  nomen  : 
Nee  metuet  triftespoflbumafama  rogos. 

Jaftet  Roma  Tttum  ,  Crifpum  fuper  atbera  tollat) 
Famofumque  colat  Grzcia  Tbucydidem, 

Belga  dato  doclo  mentor  um\pr<zmia  Borroy 

Borro ,  qui  vefira  primus  in  Hiftoria. 

In  debitoe  reverentiae  af  rhabonem  L-  Miavunculo  fuo  majdri 

P.CHRISTIANVS  RODRNBVRCHIVS. 

jEtat.  18. 

Acn  den  Achtbaren  en  Wtjfen  Heere 

PIETER  BOR  CHRISTIAENSZ. 

Hijlory-fehr ijver  der  Vereenigde  Nederlanden »  op  het 
vervolg  van  ftjne  Hiftorie. 

TLTIer  fiet  gy  Bataviers  ,  hoe  dat  de  Spaenfche  knechten 
■*■  -*-U  Landen  rantfen  aen ,  u  Steden  gaen  bevechten  ̂  

Hoe  dat  den  Spanjaert  u ,  de  foete  Vree  benijt* 

En  hoe  gy  voor 't  genot  van  uwe  Vryheid  ftrijt : 
Hoe  dat  fijn  hovaerdy'  en  luft  om  heerfchappyen 
Sijn  prachtig  hert  ontfteekt  tot  flachten  ende  ftrijen, 

En  hoe  fijn  oude  nijd ,  en  grootsheid  van  gemoed, 
Een  dullen  y  ver  baert  tot  u  onnofel  bloed : 

Hoe  't  Arragoenfe  ftael  uit  Spangien  komt  braveren, 
Om  met  een  ftrang  geweld  ons  Landen  te  verheren : 

Die  met  fijn  tyranny  de  Cleeffe  fteden  plaegt, 

En  door  fijn  bloedig  ftael  een  fittering'  aenjaegt. Hoe  den  Naflouflchen  Held  ,  den  Mars  der  Batavieren 
Quam  met  een  groot  Armee  de  woefte  Zee  doorfwieren> 

En  op  de  Vlaemfe  kuft  en  's  vyands  eigen  Land, 
Sijn  oftverwonnen  heir  voor  Nieupoort  heeft  geplant : 

En  hoe  daer  op  de  ftrand  u  klein-benepen  machten, 
Des  Spanjaerts  gantfche  kracht  en  leger  onderbrachten  j 

En  doen  hy  fcheen  re  fijn  in  't  midden  van  fijn  hoop, 
Doen  floeg  gy  't  machtig  heir  en  brochtet  op  de  loop  i 

Hoe  gy  den  dwingeland  doorrijgt  met  uwe  iwaerden, 
En  velter  menig  van  het  Spaenf  gebroet  ter  aerden : 

U  Vryheid  leed  het  niet  te  worden  dus  ontmand, 
Solanggy  houden  koft  het  lemmer  in  de  hand. 

Dees  daden  fchrijft  uBor,  die  tot  den  Hemel  ftijgen,' Daer  van  de  vlugge  Faem ,  noch  nu ,  noch  noit  fal  fwijgen  j 
En  maekt  dat  uwe  naem  fal  worden  hier  vermeit, 
So  lang  de  wereld  ftaet ,  fo  lang  men  jaren  telt : 

Wiltdaerom  defen  B  o  r  metdankbaerheid  belonen, 
Die  noch  fijn  oude  vlijt  en  neerftigheid  gaet  tonen  y 

En  komt  hem  Bataviers  met  uwe  gunft  te  moet, 
Die  door  dit  gantfche  rond  u  daden  lefen  doet. 

CHRISTIAEN  van  RODENBVRG 

Einde  der  Gedichten. 
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OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
Beroerten,  en  Borgerlijke  Oneenigheden. 

Waerachtige  en  Hifiorifche  befchrijvinge^ 

Door 

PlETER    BOR    ChRISTIAENSEN; 

S urnmarie  ofbgrten  inhout  van  [t  eer/Ie  ïïoe^. 
Ederlands  gelegentheit  en  verfcheydenheit  der  Provintien ,  ook  mede  de  nature 

der  Nederlanders :  Het  welvaren  van  't  Land  voor  de  beroerten*  d'Overgifte  by  den 
Keyfer  van  de  ielve  Landen  ,  op  fijnen  Sone  den  Koning  Philips.  De  dood  des  Keyfers, 
des  Konings  van  Vrankrijk ,  en  der  Koninginne  van  Engeland.  Oorfprong  der  Secten, 
oorfake  der  bloetftortinge  orh  der  Religie ,  het  toenemen  der  Gereformeerde  Religie 

de  Nederlanden.     Placcaten  tegen  de  Leeraers  en  aenhangers  der  felver  Religie  : 

in 

't  inhouden  van  de  ]nftrucl:ie  der  Inquifiteurs ,  en  de  namen  van  de  Incjuifiteurs.  d'Oör- 
log  tufTchcn  den  Koning  Philips  en  den  Koning  van  Vrankrijk.    De  grote  dierte  van  't  jaer  vijftien  hon- 
dert  feven-en-vijftig ,  en  de  grote  overvlocdigheit  daer  naer  gevolgt.    De  Vrede  tuflchen  Spangien»' 
Vrankrijk,  en  Engeland.    'tPrincipael  fondament  daer  de  Vrede  tuflchen  Vrankrijk  en  Spangien  op  ge- 
bouwt  was.  Den  haet  van  de  Nederlanders  tegens  d'Inquifitie.  De  voornaemfte  Privilegiën  van  Braband. 
Des  Konings  vertrek  naer  Spangien.    Oorfprong  van  den  haet  der  Spangiaerden  tegen  de  Nederlanders. 
Pra&ijke  van  den  Cardinael  Gramvelle.  Het  inftellen ,  de  afdeylinge ,  en  invoeringe  der  nieuwer  Bifdom- 
mcnen  Biflchoppen.  De  Bulle  des  Paus  Pauli  de  vierde.  Vande  inftellinge  der  nieuwe  Bifdommen.  Na- 

men der  eerfte  nieuwe  BifTchoppen  ,  en  haer  voorftel.    Den  twift  der  Geeftelijken  onder  den  anderen.' 

d'Oppofitie  der  Abdyen  en  der  Stad  van  Antwerpen  tegen  de  BilTchoppen.    Den  twift  onder  de  voor- 
naemfte des  Lands  :  Enklachteover  den  Cardinael  :  En  fijn  vertrek  uyt  Nederland.    Des  Konings  van 

Spanjens  refolutie  nopende 't  onderhouden  van  de  Placcaten,  lncjuifitie  en  Concilie  van  Trenten.    Des 
Princen  van  Orangiens  gevoelen  nopende  defelve  refolutie:  en  wat  uyt  de  voorfz  refolutie  is  gevolgt. 

Klachten  en  vertoningen  van  de  Hooft-fteden  van  Braband  en  Leden  van  Vlaenderen ,  tegen  d'Inqui- 
firie  en  Biflchoppen.    Morringe  en  onrufte  des  volks.    Gedrukte  Boeken ,  Pafcjuillen,  endeBelijdenifle 
des  Geloofs  van  de  Gereformeerde  gefonden  aen  den  Koning  van  Spangien. 

Eerfle  Boek. 
;$n  meningecn  its  nietoni  lang  te  tinU 
jïen  toaer  benen  bet  $eberianb  fijnen 
$acm  berferegen  beeft  /  notb  ook  te  bif= 
puteren  of  $eberlanb  in  Beigia ,  ban 
Belgia  in  iSebcrlanb  ig  gelegen/  ban  laet 
fulr  anberen  ober:  oor  en  té  mijnmc^ 

ningentet/  alle  bc  rjcietjcntljcut  begüanbtf  02bente* 
lijnen  te  befrlpijben  /  naöemael  bat  ben  €bele  en 
l£oog-gricerbc  %ere  Lodewijk  Guicciardijn  ban 
Fiorenccn  'tfclbctn'tïangecn  b2eetfeer  tod  en  tref; felnnen  gebaen  beeft/  nelijh  bet  in  ben^are  1560. 
gcfrelt  toas:  ifêaer  mijn  meninac  iöterjtönt  teho^ 
tnen  totter  fnhen/  te  toeten/  ben  oo2fp?ong/ljet  be* I.  Deel. 

rjtnfcl  /  enbeboö2tgang  banbeg[nïattbfe€>ö2togcn/ 
baermebe  öetbeel  $eberlanb#/  'ttoelh  ben  föepfer 
Caroius  be  j&gfbe/  fijnen  ,§onc  Phiüppo  Coning 
banl|ifparaeninbengiare  1555.  obegegeben  fjceft/ 
gcplaegt  të/  opreebtdijft  *n  toaeracDtelijfc  teberba- 
len/  om  'ttodfc  te  beter  te  berfraen/falin  eerft  ban 
'tfdbe  bed  maer  mat  in 't  ho?te  generalijn  (batmp 
nobigbunfet)  berftalen. 

Dft  bed  ban  bet  iSeberlanb/  baer  ban  tonbfer 
nanbclcn/  't  toclb  fjet  befte  M  bc#  fdben  %  arrbg 

i$7  beeft  befe  ©02fïen  tot  Naburen/  be<02öbe  ban 
<£>oft-©2icfïanb  /  be  23tff<:ljop  ban  .ïtëunfter  /  ben 

%  Jftertorj 



Het  eerfte  Boek. 

^crtüö  vw«  Cicbc/  öé  ̂ crt^-25ifff  Hoppen  ban  Co*  [  tocge  teem* 
^efgelyben  toctti  lip  bacr  in  ook  »* v- 

gin  febett  <02acffd)appen/  al$ 

2  Aftöys,  3  Henegöu>'4  Holland, 

Srianö  rennen.  M 

3'j n  +    fr bappen  /  aio  te  toeten  /  in  biet  l^ertogöommcn  /  na- 
Sm"3'   WWÖÖ0B/  i  Braband,  2  Gelderland,  3  Limburg 
men/      Cll  4  Lutfenburg. 
7  «JB^aef;  1  Vlaenderen', 

üff*     <   Zeeland  ,  16  Zutf&en  ,   fit.  .7  Namen.   S*Vbnf 

jïcee^  ̂ccrüjftïïcticrt  of  grote  ̂ fergOappen  /  te  toeten./ 

pen/en  't 

Oïaef> fcöap 

wnrp'  nte  nofl)  in  2lanöfd)ap/  macr  25?abanö/  en  bat"  fn 

Mecheleny  2  Utneehtj  4  Overyflel,  Cll  5  Groe 

ningen)  (Crtbè,  Guicqarthjn  fepf")  't  Markgraëffchapv 
da  heiligen  Rijx.    W$\  ftett  Onbetricljt  fclt  't  felbe 
jJtorHiJracffcDap  aeSii  pöbinticxJn  i$/  notn  ntftertv 

$tV  piaetfe  ban  bicn  onber  $c  ïanbftljappcn  gctclt  toerö 

Valkenburg.  Cena'niwgoetilcer  enfant  (bimtcït 
feoJte'3iai'cntiberIe&c\t')  bie in  bedaren  1577. 1*78* 
en  1579.  inbe  bcrgaöcringe  ban  bc  peeren  Staten 
<0enerael  tomparcerbe/  ïïceft  mp  onbcrritltt  bat  be 
febenticn  Ifcobinaeititt  be  feitje  ̂ arctt  Dare  ftemmctt 
gfïjab  ï)ebben/alÖ  ifeïgt:  1  Braband,  2  Gelderland, 
?  Lutfenburg ,  ( toel  berftaeUbe  bat  bit  ban  Hutfen- 
burg  inbefeïbe  garen/  fijns?  toetene /  noit  öacrfcf 
fieit  in  be  <8encraiitept  en  ïtebbcn  genomen )  4  Viaen- 
deren ,  5  Artoys ,  6  Henegouwen  ,  7  Lille,  Douay, 
Orchies ,  8  Namen,  9.  Holland]  >  10  Zeeland, 
it  Mechelen,  12  Tournay,.i3  Toufnehz,  14  Va- 
lencienes,  15  Utrecht,  16  Vricüand,  en  OvciyflSrV 
ban  fommige  ( feut  Dp  )  too#  Limborg  onber  be 
17  ̂obintien  gereftent/  ban  in  beeft  nopt  ftemof 
fcffïc  onber  be  <0etieralc  Staten  gdjabV  maerDetrê 
onber  23?abanb  mebe  gerencttt  getoceft.  wie  ban 
Balentiene.$  ftcbbgn  öaer  in  be  bbo2fcb?eben  garen 

tngebjongen  /  om  boo?  eéit  Dpfonber  $20bintie  en  j$c*' paraet  ban  ̂ encgou  C fiarr  fp  anber^  eert  ïib  ban  3tjn 

getoecfï)  gerenent  te^toojben/  en  een  bpfonbereftcm 
te  Rebben  /  't  todb  Ijacr  in  bie  tijben  i$  geatto^ 
beert  /  ttortttanö  niet  fbnber  rontentie  en  opfp?aue  ban 
fOlttttlïge.  Gróeningen  fnbc  Vriefche  Ommelanden 
3jjn  ooft  altemet  in  bc  bergabf  ringe  erft  Oenen  /  en  neb; 
b$n  Itacr  (temmen  fomtöltë  bpfonber  geDab  /  fomnjbs* 

t'fameri/  macr$yn  getoecfï  boben  't  getal  bent  tefe 
mmSt  Rentten.  <Defc  boo2ftfj2cben  $20bitttien  fjebben  toel 
Stenen/  öjjc  ïjöiHjert  en  acp  bemnerbê  of  bafre^teben/  en 
en  meec  omtrent  fiottbert  bijftig  open  ©letnen  /  en  meer  ban 

SmS!0  fe^öuufent  ütk  uonbert  tDo?pen/  alle  toel  mctboïft 
Jn^  bctooont.  <©0tt3nnöefe  Slanben  feerb^tifötbacr/  ett 
ianö.     ban  alle  nootbnfftigftcit  rijlterpen  bootten  /  en  ban , 
laiÏÏan  tgcncbefcEanben  gcb?éTi  mogen  hebben/  battoerb !  aeben/  bie  baernaer  befelbe  regerimte  aen©?0utoc 
aiic  in  be  fdbe'  batt  ober  Sec  fo  oberbloebelijben  ge;  Margareta  fijn  ̂ nfler/beö  hertogen  ban  Parma  en 
nonr;  03«iff]it/  bat  fn  bte0  genoeg  beöben/  en  notb  bcel  anbere  Piacenten  ̂ np!$b?outoe  /  beboien  ïjeeft/  en  tjaer  boo?* 

22  ianfben  baer  mebe  bóo2ften  mogen.  €n  gelijït  bit  '  fien  mer  36000  Cronen  ̂ {aerïiiv  om  Oaren  |taeï biocöföt  3lanb  tod  een  ban  be  b?urt)tbacr  jïc  /  bc qnacmfr e  /  en  mebe  te  boeren  ert  te  onberöoubett 
fcoojden.  gffontfre  31  anbff flappen  berJBerclbi^/  aff03nnoöR 

j?aJ^rc  èe  mcnfffif  n  ban  fecc  goeber  nature  /  beguaem  en  nut Dcriao/  tot  allen  fauen/  itteerban  eentgc  anbere  ̂ atien  ter 
üen.      3Dereiö  /  ïieffelQU  ett  bjuntïijR  tegen  ben  tocmben/ 

ïiaer  geburen  /  en  onber  maluanberen/  en  alft  ̂tn  noot 
berepff Ut  /  ooft  ftrijbbaer  /  ïtloeft  /  bapper  /  en  tuanït jlt 

Sf*"  tegen  bare  ©panben  /  fo  te  3Bater  al$  te  ïanbe.  gjö 
SmiVb' ouDcn  tijbenbebbcnbefe  ©:obintien  elh  bare  önfon^ 
ben  *ev  bere hertogen /<0?abcn/  en^eerengebab/betoelftc 
irfjfpöcn  malHanbcrcnbilttoilo'  enbeïemet  <£>ö:ïfjgebefornten 

genuertljebben^totbatten  lactflcnallc  bc  felbeïan 

in 't  gebjuin  ̂ ijtt.  Niettemin  bc  iaepfer  Carolus  be  fieiicn. 
liijfbc  beeft  bcfe  Sanben  in  fecr  goebc  eenb?at  ï)t  en  po= 
ïitctoijffelp  geregeert  en  gegouberneeit/  entoaren 
be  gjntooonbersKGt  Ijent  00b  feer öenepgt/I)?  beeft  ooft  ©e  ®t> 

bc  felbe  fijnen  ̂ one  pjüippusi  bc  tb^cbe  feer  boog  brtiaw 
bcbolenaïs'bjibem  bic  öberlcbertte/  toantb?  bebonb  ̂ ^_fl[c 
W  fcer  gocbe  buïpe  bic  Dem  ban  be  löeberïanber^  Tot  ben 

gocttoilliglijlun  allen  firijgfnoöcngebaen  toefbe  /  flj^epfer. 

met  <0elöj  als  met  3©Olb:  toaht  ben*€belbbm  betf  f*%™ 
4^cbcrlattben  Daer fo  toel  Ijabbeh  gcQueten  in  bc  <Ow-  &tbtt< 
logen  \  W  be  bö02f3  B^fer  Kaeri-,  en  ooft  na^ftmt  »an&  &> 
fijnen  ,§one  ben  Honing  ban  «gpangien/  geboert  ftcfc  }ff.ffu 
ben  tegen  ben  feoning  batt  ©janhriju  /  W  na  tien-fa^  tot  öufpe 
ren  naer  ben  anberen )  met  öber-grote  b:omig|eit  b«n  oea 
en  goettoilligïjeit.  <£nm  Staten  5e£felVJer  taiiüen  JJg 
Dabben  b2Pmocbeïp/  toilliglp/  en  onbebtoongen  m'na/te» 
gebolpen  en  gegeben  totten  on«o|ten  ban  ber  felbcr  3™  &m 

^o;loge/  «pmemenbè  grote  fommen  ban  pennin^  fa°nnfn8 
gen/  ja  toel  totte'fomme  toe  ban  beertig  iBilioenen  j^an&> 
43outö/en  bat  met  fulher  goetfjertigbeit/  batmen  nopt  m  tnei 

en  fpeutbe  eenig  tenen  ban  affeeer :  ̂n  ber  boegen  bat  Jg  *J{' men  feuerlijh  bonbe  oo?belen/  bat  be  felbe  Hïanben  «©outg. 
ooft.  fo  groten  gcnegentïjeit  toaren  bjagenbc  totten 
btejilbanfijnöer  ifeajetleit/  batfpmettertocrelbett iütitKii  ftfètm  /  6m  bè  grootfjeit  ban  fijhber  |Kajcf!eÖ  (foi.  2.) 
te  bOOJberen.  €n  ïtCCft  be  b002f5  Carolus  Quintus  ut* 
fe  Eanben  altjjb  laten  <0ouberneren  boo?  finten 

ba"n  fijnen  25ïóiebe.  €en  cerften  tytft  Coninginne  J®e*tXf Margareta  fijn  IBoepebcfe  JLanbett  in  fijnen  Jame  jS 
bed  ̂ arengegoüberneert/  en  na  Daerboob  öeeftöp  ooubc» 

bdt  felbe  Jiegintentobergegeben^outoe  Mam  Co^  "cur^ 
ninmtme  in  Hongeren  fnlt  ̂ufter  in't^aer  1531.  %Sn 
bc  tóelbe  ban  ben  felben  tijb  aen  tot  op  bat  f  aef  1  ft  5 .  we> 
befelbe  geregeert Öeeft/  intoelu^aer  beScpferlijRe  s«tr. 
Ifèajcjteit  ̂ Kft  Htanbenfnrten  ̂ oon  Coning  Philips 
óbergegeöènïjèéft/  gelptopijter  naerfullen  betlia^ 
len :  3©eibe  Coning  ïjet  regiment  befer  Hlanben  gege? 
ben  fjeeft  aen  Emanuel  Phiiibeft  ̂ ertog  ban  Sa- 
voyen,  fijnen  ̂ ebc:  ban  betoijle  be  boo?(^  t|ertog 
boo?  ben  ©?ebe  mfft ben  be  Coningen  ban  ̂ pangien 
en©?anBrnK/fnn5lanbenin  Savoyen  en  Piemont 
ban  ben  Coning  ban  J^v!ttfett3«  toeberom  beRomen 

ïnft/  fo  i^  ïtp  in  't  giaér  ban  1 55 8,  in  be  iBacnb  %\x- 
guftiupt  befe  Eaitbett  bertogett/  en  beeft  fijn  <Ü5ct^ 
berncment  toeberom  in  bt#  Coning^  fjanben  oberae^ 

i;;/* 

^erto- 3«t/ 

Órabcn   öCltOtlbci*  CCnct1ï|CCre/  nanicntlijli/  Carolus  Quin- 
*»v?cc  tus,  noomö  ïaet'fcr  ï)oogblofl.mem.nebontcn3ijn/ 

JS. oc'  öctoelhc  fo  gocbe  gcncgcntljeït  tot  bc  felbe  ïïanben 'UBcner  babbc/  bat  ï)p  bthtoifö  batt  meninge  toaöbie  tot  een 
!f  fe>n  öoniitïinjft  te  maïtert/  gelijït  bn  berfffjcpöen  acten 
Klier  fouöc  bonnen  toerben  betoont/  inbien ilt  boo^getto^ 
tenen  men  f  labbc  tn  bic  materie  te  treben  /  ban  aengcfien  ftp 
*?erc  bc;  baerm  feerarorc  ftoarigljcit  bebonb /booj  bicn  befe 
namSljh  5/attbeit  en  p2oninticn  met  fobclefjcérlijbeenffbonc 
«aroiojj  pjtbilcflicn  en  02pïjcbctt  begiftigt  3iin  ban  bare  ï)ee; 

fi[  vnf  ren  en  ©mttcn/  fo  en  ftonbc  \p  /  fbnber  befelbe 
«rar!    Ototclijn  in  te  biebcnen  teberttonen  /  't  fdbe  niet  te 

<Onber  bc  regeringe  batt  befe  3tjneer|lbe  berattbe^ 
ringen/  beroerten  en  ttoeeb2at()ten  in  befe  ïmtbert 

geltomen/  baer  ban  alle  b'ongelufuen  ober  befe  «^e^ 
berïanben  5(ijn  gebolgt  /  be  toelne  fo  bde  te  groter 
fclniitett/  aïfmen  aenfict  be  geftaltettifTe  bes?  EanbjS 

fo  bie  toaé  boo2  bet  toenomen  bcfer  ongeballen.  3©ant  ̂ ef# 
ïje^  J^eberïanb  en  ftabbe  in  lange  ̂ fiaren  nopt  fo  in  JJJL, 
booj^ïoet/matbt/rijïtbom/fn  Coopmanffltap  toe-  &einv 
genomen/  alsf  öet  tKhc  boo?  be  beroerten  bacr  top  'a"& 
bnttfuïicnftb2ijben:  toantbaer  toaisboein  allen  ben  JJJJ5J" 
$20bintien  eenen  batten  en  goebenb2ebe/  en  toerbe  menoec 

fo  tod  aen  ongelegen/  onb2ututbare/  al^aenb2iitDt=  J^otc» 
bare  en  toel  gelegen  oo?ben  en  plaetfen  tiaocïijB0  meer  m' 
ett  meer  öebout  /  getimmert  /  en  't  Hanb  ober  ai  ber= 
bcmt.  €n  bc  Coopmanffbap  (b!toelnbcnï!ijhbom 
befer  Sanben  iö )  nam  alle  bagen  meer  en  meer  toe/ 

entocoooli  't  felbe  U5eberïanb  met  bed  treffelübe  ïïe^ 
genten  en  gdeerbeilDannen/  bie  in  alle  fteerlijRe  en 
btmacmbe  goebc  Confïen  en  peeren  beroemt  toaren/ 
bernert  in  allen  ben  P20bntrien  /  % anben  en  ̂ êteben. 
vZMerom (jet ooft  nietten  onretfjten  bp  alfen  föatkw 
feer  gcroemt  en  gep?eftn  toerbe» 

Cm 
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O  ,03  bartteïiómentotbefaKeenongboomemen:  . 
DeBcpfcr  Carokisde  V.  3ijnbe  binnen  2&3U(fel  \ 

niet  feer  tod  te  paffe  /  en  feer  geguelt  met  ftet  fïerenjn/ 
I1002  nem  genomen  Debbenbe  be  JDereltte  berïaten/ 
enljem  tebegebentot  een  geruft  leben/  Ijteftbv  Ijetn 
upt  €ngrtar<bombobcn  fijnen  «^one  Philips  (bie  om- 

trent een  gjaer  te  boren  be  Coninginne  iBarta  ban 
<£ngelanb  getreutot  en  befïapen  ïjabbe )  be  toeïne 
obergenomen  ijsm  befejleberlanben  int  begin  ban 
September  beö  3CaecsÈ  155?.  ̂ e&epferblijbenbe 
bp  fijn  boomemen  /  öeeft  opten  rrb.  <©ctober  beö  mo^ 
genö  fijnen  ̂ onebootfj  gemaent  ïjet  ̂ ooftban  bet 
<0?benbe£  <0uiben©liefe/  en  na  ben  eten/  aitfinbe 
grote  ̂ ale  ban  ben  $aUepfe  bergabert  toaren  be 
meefïenbeeï  ban  bc  peeren  ban  ber  <©?ben/  en  ben 
€belbom  ban  be  iSeberïanben/  fo  is  bacr  genomen  be 
öepfer  metten  Coning/  en  met  be  Contnginne  UBaria 
fijn  jutter/  ben  hertog  ban  ̂ abopen  /  en  beel  anberc 
grote  peeren  en  SCmbaffabeurg  ban  berftfjepben 
potentaten,  3>e  föepfer  gefeten  3tjnbe  in  fijnen  ̂ toel/ 

iKtit  ben  Coning  be  Coninginne/  en  b'anbere  peeren ooft  fitten  /  baer  na  beeft  PhilibertdeBruxelles,  een 
öaeboheer  ban  ben  fecretenïïabeenföaebban^ta' 
te/  gebaenfenere  «Oratie  ban  toegen  ben  üfrepfer/  in 
befcr  manieren, 

J9?opofr  "\  /f  ̂n  Heeren,  boven 't  genegyuyt  de  Brieven  by tie  ban    l\_l  de  welke  de  Keyfcr  onfe  alclergenadigfte  Heere 

Sm  öeo*  en  natuernJ^e  Prince  u  alhier  heeft  doen  befchrijven  , 

fcr  ge;     eenfdeels  hebt  mogen  verftaen  de  reden  waerom  de- 
öaen.       fe  vergaderinge  gedaen  is  geweeft ,  heeft  fijne  Keyfer- 

lijke  Majefteyt  my  bevolen  de  felve  openbaerlijken  en  J 
exprefièlijken  te  verklaren ,  hebbende  my  gelaft  u  te 

feggendat  hy  over  langen  tijd  den  laft  en  adminiftra- 
tie  van  dele  Landen  gehad  heeft ,  dewelke  hem  in  han- 

den gekomen  is  zedert  den  tijd  van  fijnder  emancipatie, 
van  welke  tijd  af  fijne  Majefteyt  alle  mogelijke  en  uit- 
terfte  neerftigheid  continuelijken  gedaen  heeft  om  de 
gemene  rufte  en  welvaert  der  felver  Landen  te  pro- 
cureren  en  beforgen ,  hebbende  te  dien  einde  grote , 
fware,  pijnlijke  en  forgelijke  reifen  dikwils  gedaen, 
hem  abfenterende  uyt  andere  fijne  Landen  en  Co- 
ninkrijken  ,  infgelijks  ftaende  t'fijnen  lafte,  en  heeft 
altijds,  fowel  jegenwoordig  als  abfent  wefende ,  fon- 
derlinge  en  continuele  forge  gedragen,  om  u  in  goede 
Juftitie  en  Politie  te  doen  regeren ,  hebbende  in  alles 

d'officie  van  eenen  goeden  Heer  en  Princc  t'uwaerts 

(F0I.3).  gewefen ,  volgende  de  Vaderlijke  Helde ,  gunfte ,  en  af- 
fectie die  fijne  Majefteit  altijd  tot  u  gedragen  heeft ,  fo 

fijne  voorfaten  ook  gedaen  hebben ,  de  welke  over  fo 
langen  tijd  den  felven  weg  gehouden  hebben ,  als  ook 
de  liefde  en  onderdanigheitdie  gyden  felven,  en  fijn- 
der  voorfz  Majefteit  altijds  gedragen  hebt ,  wel  ver- 

dichte :  boven  die  heefr  fijne  Majefteit  tot  defe  fijne 
Landen  te  meerder  affectie  gehad ,  fo  hy  in  defelve  ge- 

boren is ,  't  welk  hem  te  meer  geneigt  en  bewilligt  heeft 
om  hem  in  alle  hun  faken  en  affairen  t'employeren , 
fonder  fijnen  eigen  perfoon  te  fparen ,  hebbende  hem 
dikmael  in  groote  avonturen  en  perijkelen  williglij- 
ken  geftelt ,  om  defelve  te  befchermen ,  dragende  con- 

tinuele forgen  ,  met  groten  arbeit,  pijn  e  en  moeite, 
fo  in  tijd  van  Peife  als  van  Oorlogen ,  voor  de  welvaert 
van  dien ,  alle  welke  hy  voor  feer  wel  befteet  en  ge- 
employeert  houdende  is ,  gemerkt 't  felve  voor  fo  goe- 

de onderfaten  geweeft  is ,  als  hy  u  altijd  bevonden  heeft, 
en  foudc  alfnochwel  begeren  fijn  leven  langdaer  in 
te  mogen  continueren  ( indien  hy  den  arbeit  en  pijne 
daer  toe  van  node  wefende)  doen  en  dragen  konde, 
maer  want  fijne  ouderdom ,  en  den  voorleden  arbeit , 
gedaen  int  gene  voorfz  is,  en  ook  overmits  die  andere 
treffelijke  laften  die  hy  gehad  heeft ,  fijnder  Majefteit  in 
fuiken  ftaer  en  indifpofitie  geftelt  hebben ,  als  gy  jegen- 
woordelijk  fien  moogt ,  en  fo  mitfdien  fijne  voorfz 
Majefteit  fuiken  laft  niet  meer  dragen  kan ,  is  defelve 
benodigt  hem  daer  van  te  ontlaften,  en  den  felven  laft 

eenen  anderen  over  te  geven ,  die  in  fijne  plaetfe't  fel- ve fal  mogen  doen. 
En  want  airede  twaelf  jaren  geleden  is  dat  fijne  Maje- 

I.  Deel. 

fteit  uyt  fijne  Coninkrijken  van  Spangien  geweeft  ;s, 
aldaer  men  over  fo  langen  tijd  fijn  wederkomfte  bege- 

rende is ,  daer  in  hy  den  felven  tot  nu  toe  n  iet  en  heeft 
konnen  believen,  fo  hy  totten  alderuytterften  heeft  wil- 

len doen  't  gene  hem  mogelijk  geweeft  is  om  u  by  te 
blijven  en  niet  af  te  gaen,maer  alfo  hy't  felve  niet  lange? 
uitftellen  en  kan ,  en  daer  toe  benodigt  word  om  fijne 
gelontheit,  dewelke  door  de  koude  van  defe  Landen 

grootelijx  verhindert  en  getravaiileert  word,  {"onderlin- ge bevindende  delocht  van  Spangien  veel  bequamer  tot 
fijnder  difpefitie  en  gefontheit,  heeft gedetermineert 
met  de  hulpe  van  God  Almachtig  defen  jegenwoordi- 

gen  Winter  derwaerts  over  te  reilen,  't  welk  fijne  Maje- 
fteit te  beter  en  gevoeglijker  fal  mogen  doen,  mitsu 

overgeveude  en  ftellende  onder  cle  protectie  en  be- 
waernifTe  van  fijnen  fone  den  Coning  van  Engeland. 

Ook  foude  hem  al  te  feer  na  gegaen  hebben  en  ver- 
drieten, dat  nadien  hy  fulke  neerftigheit  gedaen  heeft 

tot  welvaren  en  bewaerniffe  van  defe  fijne  voorfz  Lan- 
den ,  daer  van  alfnoch  den  laft  te  benouden  ,  en  dat 

by  gebreke  dat  hy  overmits  fijnder  abfentie  en  indifpo- 
fitiedaer  toe  niet  fo  ontwijfelijk  en  foude  mogen  ver- 

ftaen ,  als  totten  welvaert  en  bewaerniffe  van  dien  wel 
van  noode  ware ,  defelve  Landen  eenige  merkelijke 
fchade  qnamen  te  lijden  en  ontfangen. 

Maer  een  fake  vertrooft  fijne  Majefteit  in  defe  fware 

determinatie  van  u  te  begeven ,  't  welk  hy  benodigt  is te  doen  door  de  redenen  airede  boven  verhaelt,  en  niet 
uyt  fijnen  eigen  wille ,  dat  hy  hem  van  tl  vertrekkende  , 
u  overgeven  en  laten  fal  in  handen  van  den  voornoem- 

den Coning  fijnen  natuerlijken  en  rechten  erf -volger 
onfen  Heere  en  Princc  alhier  jegenwoordig ,  den  wel- 

ken gy  ontfangen  en  gefworen  hebt  voor  uwen  Heer 
en  Prince  na  de  dood  van  fijnder  Keyferlijke  Majefteit, 
en  alfo  den  voornoemden  Coning  tot  bequamen  ou- 

derdom gekomen ,  en  voor  de  twede  reife  in  Engeland 

gehylikt  is,'t  welk  eenfonderlinge  goede  alliance  is  voor 
defe  Landen ,  hebbende  ook  over  lange  tijd  in lafte  en 
adminiftratie  van  andere  Landen   en  Coninkrijkeft 
hem  continuelijken  geemployeert ,  is  daerom  fo  veel 
te  beter  geinftrueert ,  en  bequamef  om  de{ef\  gro- , 
ten  laft,  met  hulpe  en  affiftentie  van  u  mijn  Heeren, 

en  andere  fijne  getrouwe  Onderfaten  van  defe  Lan- 
den ,  te  mogen  dragen.   De  welke  voortaen  de  Steden 

van  fijnder  Keyferlijke  Majefteit  fal  mogen  houden  en 
bewaren ,  nadien  fijne  Majefteit ,  fo  voorfz  is ,  door  fij- 

ne indifpofitie  daer  toe  niet  langer  en  mach  verftaen. 
Bedankende  fijne  Majefteit  God  Almachtig ,  en  u  al- 

len, dat  hy  den  middel  gehad  heeft,  om  in  de  voorfz  laft 
en  adminiftratie  tot  nu  toe  te  mogen  continueren ,  om 
te  verhoeden  en  voorkomen  de  inconvenrenten  die 

dikwils  toekomen  fo  wanneer  die  gene  diefuccederen 
tot  eenige  adminiftratie,  niet  en  hebben  behoorlijken 
ouderdom  en  experientie  om  te  kunnen  regeren. 

Ende  en  bevint  niet  alleenlijken  genoegfaem  expe- 
rientie in  den  voorfz  Coning,  maer  ook  dat  hy  gantfeh- 

lijken  geinclineert  en  geneigt  is  hem  in  alles  williglijken 
en  behoorlijken  te  employeren ,  met  een  oprechte  lief- 

de en  affectie  tegens  defe  fijne  Landen,  en  een  yegelij- 
ken  van  u  befonder ,  welke  affectie  hem  ecnfamentlijk 
met  de  fucceffie  van  dien  aengeboren  is,  en  en  kan 
maer  oorboorlijk  en  bequaem  wefen  voor  de  welvaert 
van  de  voorfz  Landen  en  Onderiaten  van  dien,  dat  fijne 
Majefteit  den  laft  van  fijne  Coninkrijken  en  Landen 
d'een  na  d'andere  den  voornoemden  Coning  over  geeft, 
fo  fijne  Majefteit  zedert  eenige  Jaren  herwaerts  begoft 
heeft  te  doen,  ten  eynde  dat  fijne  voorfz  Coninklijke 
Majeft.  allenskens  metter  tijd  de  voorfz  laften  gewoon 

foude  worden ,  't  welk  veel  beter  is  dan  of  den  gehelen 
laft  van  alle  de  Landen  hem  teffens  en  t'ecnemale  aen- 
quamen  al-eer  hy  daer  toe  bequame  en  gewoon  Ware. 

Mits  welken,  volgende  defe  determinatie,  en  be- 
trouwende fijne  Majefteit  datgy ,  aenmerkende  de  re- 

denen voorfz ,  't  felve  goet  en  oorboorlijk  bevinden 
foud ,  en  datgy  den  voornoemden  Coning  onfen  Plee- 
re  en  Prince  in  de  plaetfe  van  fijnder  Keyferlijke  Maje- 

fteit geerne  ontfangen  fult ,  en  anderfins  niet ,  heeft  fijn 
Keyferlijke  Majefteit  defe  Landen  overgegeven,  en  ge- A  2  ftekl 
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ftcki  gehelijkcn  in  handen  van  den  voornoemden  Co- 

ning ,  hem  gevende  en  overlatende  van  nu  voortaen  de 

gehele  pofleflïe  en  het  gebruyk  van  dien ,  als  den  genen 
den  welken  defclve  na  fijne  voorfz  Majefteit  aenkomen 

en  ttoebehoren  ,  om  voortaen  defelve  te  gebruiken  en 

regeren  fo  hem  goer.  dunken  fal  totter  eigen  welvaert 

van  dien,verfoekende  feer  ernftelijken  met  hem  te  vre- 

dente  willen  zijn,  cndenfelven  williglijken  t'ontfan- 
gen,en  mitfdien  foontlail  u fijner Keyferlijker  Maje- 

fteit van  den  eed  die  gy  hem  gedaen  hebt ,  ten  einde  dat 

o-y  alle  behoorlijke  devoir  en  officien  moogtdoenom 
3en  voornoemden  Coning  te  ontfangen  en  houden 

voor  uwen  natuerlijken  en  overften  Heere  en  Prince. 
Biddende  voorts  fijne  Keyferlijke  Majefteyt,  datgy 

alle  die  vlijt,  devoir  en  neerftigheit ,  die  hyaltijdstot 
uwe  welvaert,  bewaernilTe  en  befcherminge  tot  hier  toe 

gedaen  heeft,in  't  befte  nemen,en  't  felve  voor  bequaem 
en  aengenaem  hebben  wilt ,  fo  fijne  Majefteyt  niet  on- 

derlaten  en  heeft  te  doen ,  van  't  gene  hy  door  grote  en 
continuele  forgvuldigheit ,  en  by  advyfe  vaa  den  genen 

die  hem  te  Raed  geweeft  zijn ,  fonderlinge  van  der  Co- 

ninginne  Regente  fijner  Sufter,  die  daer  in  fo  neer- 
ftelijk  over  vele  en  lange  Jaren  getravailleert  heeft  met 

ontallijker  pijnen ,  moeiten  en  arbeit ,  tot  welvaert  van 

defe  fijne  Landen  vermeint  heeft  bequaem  en  oorboor- 
lijktezijn,  en  is  fijnder  Majefteit  wel  leet  dat  hy  door 

fijn  indifpofitie ,  andere  afTairen,  en  de  qualiteit  van 

den  rijd ,  geen  beter  devoir  en  heeft  kunnen  doen,  fo  hy 

wel  begeert  foude  hebben,  gemerkt-dat  alle  't  felve  voor 
fo  goede  en  getrouwe  Onderfaten  gedaen  is  geweeft , 
hebbende  van  harent  wegen  fo  goede  devoir  gedaen  om 

te  mogen  blijven  onder  de  orderdanigheit  van  fijne 
voorfz  Majefteit ,  en  bedankt  u  fijne  voorfz  Keyferlijke 

Majefteit  feer  gunftelijken,  van  de  goede  neerftigheit 
en  devoir  die  gy  alle  gedaen  hebt ,  om  hem  by  te  ftaen 
in  den  laft  die  hy  gehad  heeft ,  fo  van  rade  als  van  uwe 
goeden  fubftantie:  hebbende  gegeven  en  opgebracht 

grote  en  merkelijke  beden,  dewelke,  boven 't  gene 
<lat  fijne  Majefteit  daer  toe  grotelix  van  fijn  eigen ,  en 
van  fijnen  anderen  Coninkrijken  en  Landen  gegeven 

heeft,  beftaet en geemployeert  zijn  geweeft  totte wel- 
vaert ,  bewaernifTe,  en  befcherminge  van  defe  Landen, 

fo  gy  hebt  mogen  verftaen,en  is  hem  uyt  ter  maten  leet, 
nadien  fo  groote  koften  gedaen  en  gedragen  zijn  ge- 
weeft ,  dat  hy  u  voor  fijn  vertrek  uytter  Oorlogen  niet 

en  heeft  kunnen  ftellen,maer  gy  moogt  wel  weten  't  de- 
voir en  neerftigheit  die  daer  toe  gedaen  is  geweeft,door 

'c  gene  dat  de  Coninginnetotuwe  lefte  vergaderinge  u 
heeft  doen  vertonen ,  aengaende  die  negociatie  en  han- 

delingen die  leftmael  op  't  ftuk  van  peife  metten  Fran- 
coyfen  gehouden  is  geweeft ,  en  hoe  die  felve  Francoy- 
ien  daer  in  geprocedeert  hebben ,  dan  verhoopt  fijne 
Majefteyt  dat  God  Almachtig,  die  een  rechtveerdig 
Rechter  is ,  eens  middel  geven  fal  om  defelve  tot  reden 
te  mogen  brengen,  en  dat  den  voorfz  Coning  onfen 
Heer  en  Prince  alle  mogelijke  devoir  en  neerftigheyt 
daer  in  doen  fal ,  en  ook  om  u  te  behouden  en  be- 
fchermen ,  indien  gy  (fo  men  u  des  toebetrouwen  en 
verhopen  mach)  den  felven  helpen  en  byftaen ,  en  fulx 

doen  wilt  als  gy  tot  nu  toe  gedaen  hebt,  in 't  gene  dat 
tot  uwer  eigen  befcherminge  van  node  is ,  en  om  te 
verhoeden  de  inconvenienten  en  gefchillen  die  door 
de  oorlogen  toekomen ,  indien  men  daer  toe  in  tijds niet  en  fiet. 

Waerom  fijn  Keyferlijke  Majefteit  u  feer  ernfte- 
lijken verfoekende  is,  datgy  alle uitterfte neerftigheit 

doen  wilt  om  den  felven  Coning  in  u  eigen  nootlijk- 
hcit  by  te  ftaen ,  en  hem  middel  geven  om  eerlijk  defen 
laft  te  mogen  dragen:  Infgelijxverfien  tegen  fo  grote 
inconvenienten  daer  in  gy  by  gebreke  van  dien  on- 
twijfclijken  foud  mogen  vallen,  dewelke  overmits  uwer 
hulpc  en  affiftcmic  fullen  mogen  verhoeten  belet  wor- 

den ,  en  fal  fijne  Coninglijke  Majefteit  u  van  fijnent 
wegen  daer  toe  helpen  en  byftaen  Van  alle  't  gene  des 
hemcenigfins  mogelijk  wefenfal,  fonderyet  daer  in te  foaren. 

Voorts  om  uyrterlijkc-n  te  doen  alle  behoorlijke  offi- 
cie daerinfijae  Majefteit  t'uwacrts  gehouden  is,  en 

wilt  de  felve  niet  onderlatenvcor  fijn  vertrek  uprinci- 

palijken  te  recommanderen  den  dienft  Gods ,  en  neev- 

ftelijken  te  verftaen  rotte  onderhoudenifTe  vsn  den  hei- 

ligen Chriften  Gclove  en  Religie ,  onder  de  behoorlij- 
ke onderdanigheit  en  reverentie  van  onfer  Moeder  der 

H.  Kerken  ,  en  onverbrekelik  te  onderhouden  en  deen 
onderhouden  de  Ordonnantien,  Edicten  en  Placcaten, 

by  fijnder  Majefteit  te  dien  einde  uitgeroepen  en  gepu- 

bliceert ,  't  welk  fij  ne  voorfz  Majefteit  den  voorfz  Co- 
ning ook  wel  exprefTelijken  recommanderen  fal,  op  dat 

hy  daer  op  fonderlinge  toeficht  neme ,  waer  toe  gy  ook 

te  meer  behoort  genegen  te  zijn  door 't  exempel  van 

anderen,  en  by't  gene  datmen  dikwils  fiet  gebeuren 
den  genen  die  uyt  defen  rechten  weg  geweken  en  ver- 

doolt zijn.  En  fo  alle  eere ,  goer ,  en  welvaert  van  on- 
fen Heere  God  komt  en  procedeert ,  indien  gy  u  devoir 

tegens  fijne  Goddelijke  goetheit  doet  fo 't  behoort ,  fal 
hy  u  gelukfalig ,  en  daer-en-boven  bewaren  en  befcher- men  van  alle  inconvenienten. 

Infgelijx  dat  gyderjuftitien  alle  eereen  reverentie 

bewijft  ,  gemerkt  dat  fonder  de  felve  't  lichaem  van  de 
Republijke  en  Gemeinten  niet  onderhouden  en  gefu- 
ftineert  en  kan  worden ,  en  dat  gy  onder  de  voorfz  Ju- 

ftitie  t'famen  in  goede  eendrachtigheit  leeft ,  aenfehou 
nemende,  dat  niet  tegenftaende  die  Landen  verfchei- 
den  en  gefeparcert  zijn,  defelve  nochtans  famentlijk 
een  lichaem  maken ,  en  behoren  de  leden  van  den  fel- 

ven lichaem  ,  't  welk  zijn  elk  van  de  voorfz  Landen  , 
eikanderen  te  helpen ,  byftaen ,  en  affifteren,  want  fon- 
dei  fulke  eendrachten  conjunctie  fouden  de  vyanden 

groote  commoditeit  en  middel  hebben  defelve  te  over- 

vallen ,  en  blijvende  defelve  t'famen  vereenigt,  en  d'een  % 
den  anderen  byftaende ,  is  by  experientie  tot  nu  toe  be- 

vonden ,  watfy  vermogen  om  te  wederftaen  den  genen 
die  defelve  willen  befchadigen  en  overlaft  doen.  En 
eyndelijken  fo  recommandeert  u  fijne  voorfz  Majefteit 

datgy  den  Coning  fijnen  Sone  onfen  natuerlijken  Hee-  , 
re  en  Prince ,  die  eere,  reverentie  en  gehoorfaem heit, 

die  gy  hem  fchuldig  zijt ,  doen  en  bewijfen  wilt ,  en  u 

tegens  hem  dragen  en  betonen  fo  getrouwe  en  goet- 
willige  onderfaten ,  als  gy  tot  fijnder  Keiferlijke  Maje- 

fteit tot  nu  toe  gedaen  hebt ,  en  fo  fijne  goetwilligheit 
en  affe&ie  die  hy  u  toedraegt ,  fo  goet  en  oprecht  is ,  dat 
men  die  niet  beter  en  foude  konnen  begeren ,  fult  hem 
oorfake  en  occafie  geven  de  felve  tegens  u  te  gebruiken, 
en  dat  hy  u  fo  goeden  Heer  en  Prince  wefen  fal ,  als  fijne 
Keiferlijke  Majeft.  deshalven  ontwijfelijken  verhoopt , 

door 't  gene  dat  hy  uyt  fijnder  inclinatie ,  genegentheit, 
en  voorgaende  werken  oordeelen  en  bemerken  kan. 
Biddende  den  Almachtigen  Heere ,  hem  gratie  te  wil- 

len verlenen  dat  hy  daer  in  voortaen  langs  fo  beter 
mach  continueren ,  en  u  altijds  houden  en  befchermen 

onder  fijne  Godlijke  hoede,  protectie,  en  fauvegarde. 

D€fe  ©ratte  gedaen  sijndc/  nam  ton  ïteiferfel-  ®c£« ne  't  tooo2d/uebbendc  in  fijn  ïianden  een  pampier/  muc 
daer  tn  de  nooft-ptme ten  bah  fijn  Momenten  getc*  *  ̂wn. 
feent  toaren/  en  bernaeidc  tn  toe  alle  de  retfen  en 
<Oo?tofjcn  ban  importantie  die  ï)n  nadoe  geboert/federt 
den  3jare  1717.  dat  ï)p  de  eerfle  retfe  uit  defe  ̂ cderlan- 
den  bertoog  naer  ̂ pangien/  befïttntendc  fijn  reden  dat 
l)P  gedtoongen  toa$  defe  Nederlanden  ober  teacben 
aenden  boomoemden  Coning  piiliptf  fijnen  liefften 
,§one/  dooi  dtenup  die  niet  meer  en  Iiondc regeren/ 
gelijftup  die  tot  dier  tijd  toe  gcregecrtïtadde/  Uwer  in 
w  fetde  fijn  ronfeientie  ontlafl  te  nebben/  en  fo  daer 
iet  mogte  gefcïiiet  3tjn/  daer  in  lip  niet  natoert  boI« 
daen  nadde  /  't  felbe  laas1  geftntet  doo?  ontoêtntfielt/  m 

j  niet  doo?  fijnen  totüc/  bjaer  afijn  bergiffeniffe  begcar--- de/  biddende  booj  al  <H5od/  en  daer  na  fijnen  ̂ one/ 

datïjn't  foude  toillen  bergelden  en  berbeteren.  <$m 
begin/  middel/  en  einde  ban  defe  fijne  (Oratie  De 
danlitc  Dr>  fijne  (Onderfaten  ban  defe  fanden  grote; 
lijftjtf  /  feggeude :  Dat  hem  door  defe  waren  gekomen 
de  principaclftc  en  getroufte hulpen ,  ja datfc  waren  pe- 
weeft  de  fturfclcn  van  fijne  Cronc,  en  dar  hy  daer 
door  fo    vele  pcriculcn  was    ontkomen.    vEMercm 
ln>  defeibe  nimmermeer  ten  bollen  genoeg  horde  ka 

tan 
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*  5  5  *>  •  Oor/pronk  <fer  Nederlandfe  Beroerten. 
öanfeCtt  /  en  ttt  fOUÖe  fijn  liefbe  tOt  befe  Blanöen  ttim*  Coninkrij  ken ,  en  van  onfe  getrouwe  enderfaten  in  4e 
nimmer  betgaen:  ï)pba0bebefelbeOOftftare$2Ünle*  (  felve  wonende.  So  hebben  wy  voor  ons  genomen  en 
fjien  en  ©^pfjeiïen  laten  nenteten  /   en  Öaer  Oaet  tn    gefloten  te  vifiteren  onfe  Coninkrijken  vanSpangien, 

I 

«ontng 

tob 
Mae$. 

boo2  geft  acn  nac  fijn  bermogen/  en  bent  fterenbe  tot  0  j 
nen^one/  fcpte  bp:  fo  berrefjp  ooft  alfa  fceöe/  bat 
f)P  wel  mifte  batfe  tot  ïjem  ooft  alfo  genegen  fouben 
3jjn/  en  fjeminallegeboozfaemfteit  bienen/  en  in  ge- 
nen  noob  berlaten.  ifêaer  fo  fjp  ooft  anöerfïntf  met 
benlieörn  banbelbe  /  fo  fouten  f?  ooft  ter  contrarie  toe- 
fcn  bet  berberf  en  be  onberbahg  ban  fijn  ftjjften  en 
Crone/  en  opboubenbe  ban  fn?cften/  fnjongenftem 
be  tranen  upt  fnn  oogen  /  boenbe  alle  bte  baer  ontrent 
maren  uit  toemoebigbett  met  bem  taenen.  ?&c%LtU 
fer  fnne  reben  geepnbigt  /  enibe  Coning  mibbeler? 
tijti  ober  cpnbe  geftaen  ftebbenbe  /  i£  ootmoebelbft 
bomen  fe»ielenboo2  fijnen  ©aber/  feggenbe:  !©atftp 
fulften  gifte  niet  meerbin  mao'  /  niette  min  na  bïenöet fijne  fBatefteit  alfo  belieföe/  fo  bebanftte  lp  &em  berte* 

turl7  ̂   fm/  m  <^enbaerbe  be  fieerftbapppe/  en  bat  ftp 
\tm>     f02ge  faube  ïoaicen  om  tit  bolft  en  tiift  Janbenfo  in 
Mm?  fjufll tie  tt  regeren  /  tjntttt  ft  jn£  bebanften  foube*  €n 
Scörp  r,mt  ft'^enbetotte  bergaberinge/fetbefjpin5pranfop0: lï^n.  gjft  bJJlbc  toel  gp  peeren  bat  ift  befc  tale  beter  fpjeèen 

ftonbe  ban  ift  boe  /  om  n  lieben  te  mogen  boenberftaen 
be  liefbe  tn'e  ift  tot  tt  l.  ben  biaaenbe/  maer  gemerftt  tat ift  bat  nu  niet  fo  tod  boen  en  han  atè  bet  mei  ban  nobe 
toaer/  fofai  be  23iflrtbop  ban  mrecbt'tfetbeulteben 
boo2  mp  berftlaren  /  't  mclfc  be  fcibeSSifTrbou  met  tem ge  rebenen  feer  cierfijften  gebaen  beeft  &aer  na  té 

^tarte  JE.  gacoö  H9ae$  öaetsbeer  m  ben  iüact  ban2ö?a* ban      bant  ongeftaen  /  een  feer  melftyeftcnb  ntëan  /  Uk  lafl 
**  babbc  ban  allebe  Staten  ban  ben  Uanbeomteant? 

bJ002ben/  be  toeïfte  totten  Öetfer  albug  feibe :  <©e  ̂ ee^ 
ren  Staten  /  albee-boo2lutf)tïgfte  en  grootmacbtigfle 
Öeifer  en  onfealbee-genabigfte  l^eere/  sijn  boo?  be 
gcote  liefbe  en  getroumi.gOeit  bie  ft»  tot  u  blagen  /  niet 
alleen  bermonbert/  maer  ooft  feer  beroert  en  beteoeft/ 
ombatume  jfêaj.  ban  beniupben  alttjb  metfo  grote 
liefbe  en  netroumtgïjeit  gebxent  geweeft  ïjebbenbe  /  ge? 
lijft  be  felbe  fteniijft  i<i  /  ftcnlicben  rot  in  befe  fo  turbulen* 
te  tuben  toil  begeben  en  berïaten.  |öiet-te-min  ge? 
merftt  bat  bet  urn:  jfêan  alfo  belieft  en  goet  bttnftt  /  fo 
bertrooften  ft>  ftenlteben  bat  utoe  JBaf,  ftenlieben  geeft 
in  be  armen  ban  ben  ̂ ibec-booiUiefttigftenConing 
fijnen  <$one/  ben  toelften  al  ift  bat  fp  feer  belaft  3tjn  ban 
<0o:logen .fa  alnjb  en  in  allen  faften  betotjfen  fullcn  bat 
(P  fjem  goebr  en  getroutoe  ©aflfalcn  en  <8nberfaten  fuU 
len  toefen  bereet  omftcm  tebienen  en  bpfïantteboen 
met  lijf/  goet  /en  bloet.  TDaerna  fïont  be  boo^fepbe 
Coninmnnc  iBaria  op  /  en  na  gebane  reberentie 
fp2aft  fi;  totten  föeifer/  batfe  alle  baren  mogeltjften  bltjt 
en  nacrftinbeit  gebnen  babbe  om  bet  $eberïanb 
Cttodb  ftaer  beboïat  toas ;  mei  en  getroutoelijft  te  gott- 
berneren/  fo  ftaer  gebarfttftabbe  tot  oo?baer/  nut /en 
bienft  ban  fijne  lÉat.  en  be  «5emepnte  te  beboren/ 
en  fo  fn  baer  in  fijne  .iBajcft.  toillc  niet  boiftomeltjft 
en  toei  babbe  gebaen/  bab  fp  fijne fBaieft*  om  ber- 
gifTeniffe  /  en  na  bat  be  fccifer  met  aengeftcftt  en  ftan= 
ben  teften  gaf  toel  ban  bier  te  meben  te  5ün  /  fo  fteerbe 
fp  baer  totten  Meeren  Staten /en  oefcutpftte  Dpnabe 
felbctooo2bcn  en  Ceremoniën  ale  I1002  ban  ben  föetfer 
bertelt  iö.  entte  tte  boo2ft  ̂ ort  02  ̂ acob  .TBaeö  loof  be 
enp2eetf  bare  reaermge  feer  boon/  en  bebanftte  bare 
!Eajeft  feer  m  ben  name  ban  be  Staten  beö  ganfeften 
^eberlanbef,  ©an  befc  beo2f^  obergebinge  bebe  be 
iteifer  tetHont  maften  opcneb2ieben/  bieftpmetftjn 
eigen  ftanö  beeft  onberteftent  /  m  befer  f02me. 

bantie 
poer* b;acljt 
nefft 

Idiiötn. 

en  ons  c^aer  te  vertrecken  om  de  reft  van  ons  leven  te 

leiden  in  ruft  en  vrede   En  fïende  dat  den  Coning  Phi- 
lips van  Engelant  en  van  Napels ,  &c.  onfen  beminden 

Sone>  in  bequame  ouderdom  is  om  te  regeren  en  té 
gouverneren  defeonfe  Lrf- Neder  landen  dewelke  hem 
airede  eed  gedaen  hadden  en  ontfangen  ajs  onfen  eeni- 
genSone  en  Erfgename  voor  toekomende  Princeen 
Heere,  met  behoorlijke  folemnitciten  daer  toe  van 

node ,.  en  ïijnde  daer-en-bovcn  't  Coninkrijk  van  En- 
gelant feer  na  gelegen,  waer  door  dat  de  felve  Heere 

en  onfe  Sone  te  beter  commoditeit  fal  hebben  om  te 

gouverneren  en  regeren  dat  Coninkrijk  en  defe  Neder- 
landen 7  en  die  bewaren  en  befchermen  tegen  den  aen- 

ftoot  van  de  vyanden ,  fo  hebben  wy  hem  overgegeven 
defe  voorfz  Landen ,  uyt  onfen  vryen  en  eigenen  wille, 
onbedwongen  j  en  door  defe  autoritcyt  en  abfolutfi 
macht  geven  wy  over  by  defe  tegenwoordige  brieven 
den  voorfz  onfen  Sone  Coning  van  Engelanten  van 
Napels,  &c.  alle  de  Landen  van  her waerrs-o ver ,  met 
de  Hertogdom  men,  Markgraeffchappen ,  Prinfdom- 
men ,  Graeffchappen ,  Banerijen ,  Heerlijkheden ,  Ste- 

den ,  Sloten ,  en  Sterkten  daer  in  gelegen,,  met  de  Sou- 
verainiteyt ,  Lenen  ,  Homagen ,  Rechteu ,  Vryheden, 
Patronaet^happen , Renten ,  Signoryen ,  Afliftentien, 
Confifcatien,  en  met  al  haer  lieder  behoorten  en  depen- 

dentien 5  en  wat  recht  en  a<Stie  die  wy  mogen  of  fouden 
mogen  daer  op  pretenderen.    Voorts  alle  Preeminen- 
tien  ,  Prerogativen  ,  Privilegiën ,  Eiemptien ,  Jurif- 
didrien  en  Appellatien ,  en  metten  kortften  gefeit,  alle 

andere  Superioriteiten ,  'c  zy  in  wat  manieren ,  en  door 
wat  oorfaken  die  mogen  aengaen  en  ons  toebehoren  » 
van  Patrimonie  wegen  of  anderfins ,  onder  wat  cytel 
dat  het  wefen  mach ,  fonder  eenige  fake  te  houden  of 
tereferveren  om  tegebruyken  ofte  gen  ieten  in  de  fel- 

ve Souverainiteyt ,  Hoogheyt,  Preeminentie,  en  ma- 
niere die  wy  tot  defen  dage  toe  genoten  en  befeten  hebr 

ben.  Wel  verftaende  dat  hy  fal  verbonden  zijn  te  bèta*, 
len  en  te  voldoen  alle  de  fchulden  en  obligatien  varj 
fchulden ,  gemaekt ,  door  ons  ofte  andere  in  onfen  na* 
me ,  in  faken  aengaende  defe  Landen  van  herwaerts- 
over.    En  by  defe  jegenwoordige  brieven  maken  wy 
hem  Prince  en  overfte  Heere  van  de  voorfeide  Landen, 
hem  con (enterende  en  belovende ,  dat  hy  van  nu  voon- 
taen  mach  fonder  ander  oorlof  of  verfbek ,  hy  felve  of 
een  ander  voor  hem ,  nemen  het  gehele  en  volle  befït 
gevende  hem  volle  macht  en  autoriteyt  op  een  nieu  te 
doen ,  indien  het  noot  ware ,  den  eed  den  Staten  en 
Onderfaten ,  en  te  befweren  de  Steden ,  Heerlijkheden, 
na  dattét  foude  mogen  van  node  wefen.   Defgelijx  ook 
van  henlieden  ontiangen  den  eed ,  en  henlieden  doen 

verbinden  in  al  't  gene  daer  fy  door  de  voorgaende  e- 
f  den  van  beidt  zijden  toe  verbonden  en  verobligeert 
zijn.  Confenterende  hem  voorts  te  behouden ,  te  ver- 

anderen ,  te  ftellen  en  ordineren  in  de  voorfz  Landen 

't  Gouvernement,  de  Rechters,  de  Officiers,  fo  wel 
tot  bewaringe  en  befcherminge  van  dien ,  als  tot  bedie- 

ning van  de  Juftitie ,  Policie ,  en  eenigerhande  andere 

faken ,  en  metten  kortften  gefeit ,  te  doen  al  't  gene  dat 
een  Souvereyn  Prince  naturel  en  eigen  mach  en  ge- 

woon is  te  doen ,  en  niet  anders  dan  hy  foude  gedaen 
hebben  of  doen  mogen  na  onfe  dood.  En  tot  dien  ein- 

de hebben  wy  ontflagen ,  verlaten ,  en  ontlaft,  ontflaen, 
verlaten ,  en  ontlarten  alle  de  Biflchoppen ,  Abten,  Pre- 

laten, en  andere  Geeflelijke  Perfbnen,  Hertogen,  Prin- 

cen ,»'  Markgraven ,  Graven ,  Baenre-Heeren ,  Gouver- 
neurs ,  Hoofden,  Cajpiteinen  van  den  Lande  en  van  der 

Oorloge :  Prefidenten ,  Canccliers ,  Hoofden  en  Re- 
genten van  onfe  Raden  van  der  Financien  ,  Rekenka- 

mers, en  ander  Officiers,  Capiteinen  en  Mannen  van 
Oorlogen ,  van  de  Sterkten  en  Caftelen ,  en  haer  lieder 
Stadhouders,  Ridders,  Sehiltknechten, andere  Vaffalen, 
en  metten  kortften  alle  de  Onderfaten  van  herwaerts 

over,  en  een  yegelik  van  dien,  vanden  eed,  getrou- 
wigheit ,  homagie,  gelofte  en  het  verbont  die  fy  onsge- 

KAERL  by  der  gratie  Gods  Rooms  Keifer,  Co- 
ning van  Spaögien ,  &c  Kond  en  kennelijk  fyee- 

nen  yegelijken  die  defe  tegenwoordige  fullen  fien  ofte 
horen  lefen.  Hoe  dat  wy  confidererende  dat  van  nu 
voortaen  door  den  ouderdom  en  quade  difpofitie  van 
onfe  perfoon ,  en  door  andere  onbequaemheden  ,  wy 
nieten  fouden  mogen  de  reyfen  doet; ,  en  verdragen  de 
moeiten  en  laften  die  wy  tot  nu  toe  feer  lange  gedragen 
hebben  ,  tot  den  dienft  van  God  onfen  Heere ,  en  tot 
de  bewaernifTe  en  befcherminge  van  onfe  Landen  en    dseri  hadden,  als  haer  lieder  Souvereyn,  Heere  en  Prin 

I.  Deel.  9£  3  cc. 
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ce,  Ordinerende  en  expreiïelijk  bevelende  een  yege- 

lijkendat  fy  lullen  fweren  en  ontfangen  den  voorfei- 

den  Heere  en  Coning  onfen  Sone  voor  haren  warach- 

tigen  Heere  en  Prince ,  en  datfy  hem  doen  den  eed  van 

getrouwigheit ,  homagie ,  belofte  en  verbont,  na  de 
ocwoonlijke  maniere,  en  na  de  nature  van  de  Steden, 

Landen  en  Heerlijkheden,  en  daer-en-boven  dat  fy 

hembewijfen  en  doen  alle  eere,  reverentie,  gehoor- 
faemheit  en  getrouwigheit,  en  dat  fy  hem  doen  alle 

dienft ,  en  dragen  hem  alfulfte  liefde ,  als  goede  en  ge- 
trouwe Onderfaten  behoren  en  fchuldig  zijn  te  dragen 

tot  haren  waerachtigen  Overften,  en  naturelijken  Prin- 
ce en  Heere,  gelijk  fy  tot  opten  dag  van  heden  tot  onfen 

perfone  gedragen  hebben ,  met  voldoeninge  van  alle 

de  gebreken  en  achterlatingen  die  fo  wel  door  redenen 
als  metten  werken  fouden  mogen  wefen  in  dit  overge- 

ven en  tranfport  Renuncierende  uit  onfe  volle  en  ab- 
fölute  macht ,  alle  de  Wetten  en  Statuten  defen  con- 
trarierende,  Want  hetonsalfo  belieft.  Oorcondevan 

defen  £o  hebben  wy  met  ons  eigen  hand  defe  jegen- 
woordige  ondertekent ,  en  bezegelt  met  onfen  grooteri 

Zegel.  Gegeven  in  <* O&ober  int  Jaer 155^5 
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JAER-DICHT. 

de  MaChtlge  kellfer  CaroLVs  de  VUfde  WeL  be~ 
daCht  Wroet , 

«en  zlln  Soort  phlLlps  d'oVerglft  Van  de  Waerde  »w- 
J^anden  doet. 

Onlangs  nabefertfieeft  be  taoojfeibeïseffer/  bol* 
genbe  fijn  cerfte  boomemen  /  ben  boo?fepben  Co* 

ning  fijnen  «gone  ooft  otaergegeben  alle  Èanben  en 
ftijftenbiejbP  onber  tjem  tjabbe/  ftoubenbe  alleen  ee* 
ntge  renten  tot  1 00000  Croonen  toe  /  om  Dem 
en  fijn  bupfgefttt  te  onberbouben»  3[nt  facr  baer 
naertaeberjp  bem  boeren  in  2kelanb/  bertoacötenbe 
albaer  öen  totttb  om  na  ̂ pangten  tereifen/  alöaer 

gaf  \w  Ö002  2&iebert  't  féepferrijft  ober/  en  toilbe ganfeb  geen  tijtel  meer  berroubert  /  maer  alleen  Caroius 
genaemt  3ijn  /  taefe  b?ieben  toaren  gefdfeeben  aen 
ben  BirTcïjop  ban  fBentë  Ceur-furft/  in  bate  oen 
ttoebcn^eptemtoté  1556.  Cnigbaeritainbe  felbe 
IBaent  ban  September  1556  met  een  ftfrone  Wc* 
matae/metbeibebeConingtnnctt  Leonora  en  Maria, 
met  een  taoo:-toint  naer  ̂ pangien  gereift  /  ftoos  taoo? 
fijn  tooninge  een  $®onniftcrt  Cloofïce  ban  «§inte 
^icronimu«<02ben/  gelegen  in  een  JBilbcrniffe  niet 
betre  ban  patctttiertinCaftilien/  bebbenbebpbem 
allecnlijft  bier  <Dienaer&  ©an  bc  taoo?f5  1 00000 
<jrrcttcnbertecrbefjpalleenlijftinfijnï)up!S  4000,  en 

bc  r*ft  beftctae  fip  in  jonge  <Docfttero'  uit  te  ftutoelijften/ tnlBebutoen  tel  belpen/ en  ïBeefen  teonberftouben/ 
en  taicrgclijfce  toerftcn/cn  fïerf  bacr?naerboo?  lang; 
bucriaeftranïiljcitbaneen  feer  Iiettigc  ftoo?tfc  tiirge* 
teert /optcn  21  September/  in  't§aer  1558  fijns ouberbomtf  58  garen  7  flBacnben  :  <®m  toien$ 

'  000b  grootcroutoc  bcb?ebcn  toert/  Ccnïrtft pnlipö 
'  tacbe  bem  een  fecr  beerlijfte  en  Coninftlijfte  bptbaert boen  tot  25w(feï/  na:nbe  felbe  in  perfoon  in  ben  ronto/ 
en  met  Hem  alle  bc  peeren  en  Oden  ban  ben  l$obe* 
«Defc  umbaert  toert  gebacnengebouoenbett  29  bag 
«December  /  SCnno  1558. 

sDcfeïtcnfer  beeft  fijn  engen  perfoon  in  benftrijg 

nonr  berfcuoont  /  beeft  bifttot'ïs  rb.  tirenaebtercente peerbe  gefeten  /  alrijb  bent  boo:  aen  rtefrelt  /  ban  geen 
gefcïniten  toaeüj"  berftWiftt  ofberbeert/  alebpfijn 
fiarn.?«  fbube  aentreffeen  beef öe  bp  en  toert  blccft  /  aen 
ficübcnbe  toaö  lin  aemocö  alcf  cen  3[eeuto  /  noit  beeft 
men  bcm  boren  fïiiercn  ban  alö  ïjn  toert  rreftroont/ 
of  alcf  In»  tmiw  iDerbonben  machte  /  ftloeb  en  ber^ 
ft anbig  toaö  lm  tn  Haben  /  in  bc  % atijnfe  /  «§paenfc  / 
gtaliaenfe  l  Jp ranfonfc  /  ,ï)cberbnntfe  /  en  ©oog^ 
bimtfe  ̂ piahcn  toatf  bn  tod  erbaren/  befgelijften 
inbed  eerhjhecn  b:ne  honden/  baring  en  aefouten 
Diffiiat  bpgaeme/  fp.Mhtoeinig  obcr^afel/  maer 
Jjoo&cfncl  toe.  jlci  nuObaegts  |joo?öc  DP  een  ieberjj 

fnppiieatien/  ben  «rijg  nab  (fepbe  m  wt  fjooft- 
ftueften/  alöpobiant/  ©erftanb/  ©olft/  eno5elb/ 
butoaö  mibbelbaer  banttaturc/  feer  gefp^aebfaem/ 
eitgeftabig  integenfpoetfo  toeïafé  in  boojfpoct/  b? 
toaö groot  en  {ierft  ban  memorie/  bpöeminbefeerbe 
b^ome  en  gelecrbelEannen/  en  bate  beplitpmftri> 
fter«/  fmtoaöfeer  fnbttjlbanbertianb/  maertoatte 
eergierig  /  feïjerp  /  en  feer  obtfinaet  in  fijn  boo?nemen/ 
ÖP  i^  ban  aenbegin  een  lange  tijb  toel  gelutfe.ig  en  3eeg* 
baftiggetoccfl/  gelijb  bat  toel  betupgenbe  grote  flag 
boo?|)abia/  be  plonberinge  ber  ̂ 6tab  öomen/  be 
loflrjfteinnemtnge  toatt  €un$/  enbetoonberlijbene^ 
berlegginge  ban  ̂ uptffanb.  25oben  bieii  beeft  öP 

fcljier  alle  fijn  bpanben  gebangen  genomen  geïjaö/na^ 
mentlp/  ben  Coning  f  rancifcuö  ban  B?anbrijft/ 
^enriruö  Coning  ban  ̂ abarre  /  ben  $au.ö  Clement 
ben  febenften  /  3©illem  5fttr|l  taan  Cïecf  /  ̂oöan  fre^ 
beric  ©ertog  ban  paffen  /  hertog  €rn<l  ban  25?imf= 
tojjft/  ̂ btW  Eanbgratae  taan  beffen/  en  meer  an* 
beref  tirften  en  peeren»  ̂ ocbtö  Ijemin  fijn  laetfïe 
garen  bat  jegenbeel  toeberbaren  /  en  Deeft  bifttoifö  in 
eenen  furen  appd  moeten  bijten*€n  8p  ibaö  ooft  boo?= 
nemdijft  een  befcöermer  ber  ïtoomfer  Sleligte  /  en 

beeft  feer  beerlijften  inbefc^ebcrlanben  bedbnpfen= 
ben  boen  (lerben/  om  batfe  be  Koomfc  Cartjolijfte 
Religie  nietenftonben  toejiaenmet  goeber  confeien^ tien/ boetod fpïjem  anber^s  malled  geboo?faemben/ 
geujfcfiet  todblijfttaenbe  paccaten  bp  Demupt  ge^ 
geben  tegett  be  ketteren  ( fo  menfe  noembe )  in  be 
Afaren  1521  ben  bijj.  IBep  /  1522  ben  naeftlefïen 
%P?i\/  152^  bén  rij^p?tl/  1526  ben  rttij.  o«o? 
ber/gegetaente  25?uffd  tegen  be  BLutrianen/  teber- 
beuren  lijf  en  goeb  /  fonber  gratie  /  refpijt  /  of  taerb^ag 
geerecuteert  te  toerben:  te  toeten/  begene  itiz  boo^ 
tijböeenige  erreuren  gecommitteertmogten  fytfibm/ 
cnbefelbeaf-genaenenbaer  intoeber  taertaallcnfoi^ 
ben  toefen  bpben  tapere/  b'anbere  be  |Ban^  fcp  i^m ftoaerbe/  enbe  ©?outoen  bp  ben  putte/  en  frellïnge 
ban  be  Roof  ben  op  flaften/  bte  eenige  aenb?engen/  fou- 
ben  genieten  be  ijüft  taan  be  goeben  ï}k  fp  fouben  beb^ 
bengebenuncteert/  cnbaertoan  bertoonnen  3ijn/  tot 
bonbert  ponben  ©laentf  /  en  boo?t3S  ben  tienben  pen* 
ning  taanbebo^bere  goeberen:  tot  uitboeringe  toer* 
ben  in  !|ollanb  gecommitteert  ̂ Beefler  5Üan  taart 
^upbentaoo?be  Kibber/  enlBeefler  ̂ lafper  Hliebenfs 
ban  ïiüogianbe  /  Kaben  in  ̂ellanb  /  Uc  fonber  lange 
fomte  ban  ̂ oteö  fommicrlijft  fo  baefï  boenlijft  itf 
reebt  boen  fouben»  Smv  3inno  1 531  ben  7  <Dcto* 
b?t$  feer  tlrifttelijft  berbiebenbe  't  lefen  ber  25oeften/(Je. en  toerben  aïö  boren  gecommitteert  iBeefler  gan 
ban  5©ubenboo?be  en  |Bee(ïer  3ïreitt  ̂ STanbclijn. 
5ftem  3Cnno  1533.  in 5pe6?nario tegen  be^opetW 
alö  ooft  ben  6,|fêep  1534,  tegertbel^elröioritenen 
<^opersf/  in  S«nio  1534.  en  ben  iy.  ̂ ulio  isbt* 
1537  Oen  4  gamiario  tegen  be  ̂ operjS  /  St*w 
1540  ben  2i  September  generalijnen  tegen  beïtet* 
terö/geen  boeften  onber  Den  te  mogen  bebben  ofte  le- 

fen /  jnet  nominatie  ban  be  boeften  /  en  mebe  be 
^ne'en  bait  <6ent  W  oe  rir.Cameren  taan  ïtttborijftc 
gefpeeït  /  Ut  te  taoren  bp  <®ttxw  toaren  toegelaten 
getoeefr  om  te  mogen  brieften  /  be  ̂eretijften  toerben 
baerinooft  taerftlacrt  inbabil  om  taan  ftaer  goeben  te 
bifponeren  /  en  bat  alle  SCltenatien  /  OBiften  /  CefTten/ 
©erftopingen/  €eflamenten  en3©ttertte  toillettful* 
ïen  toefen  nul  en  ban  ontoaertaen  /  geen  conbenticulen 
te  bouben  /  met  te  bifputeren  ban  U  ty.  &tïvift  /  nor D 
tik  ooft  te  lefen/  fp  en  toaren  fCbeologijno/  niet  te  b?uc* 
ften  fonber  4kttty  en  taifitatie/  geen  ̂ cretijften  te 
fterbergen/óp  pene  taan  gef  02rigeert  en  geiïraft  te  toer* 
ben  aló  ̂ eretijften/  mitben  anberen  niet  te  mogert 
conberferen/  be  i^erbterö  niet  te  mogen  mobereren 
of  beranberen  be  gcftdbc  penen/  op  p^ibatie  ban 
baer  off icien  en  arbitrale  tturectiert/  enberftlaertin* 
babil/  bc  penen  te  creciitcren/mcttegenftaenbc<!I>p* 
pofiticof  ̂ ppcilivie/  Cofrttmen/  $2ibiïegien/  <02* 
bonnanticn/ en  Statuten  ter  contrarie,  ̂ tem  1^49. 
ben  2o.$obcmbci7  en  3ïnno  1550  ben  naeflleben 
}T3cp :  en  nocb  ben  rrta*  September  55nno  1^0. 
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laten  dat  men  den  onnofelen  en  öntfchüldigên  föudë 
belaften,  noch  iemant  t'onrechte  en  fortder  reden  tè 
travileren  of  fchandalifere.  En  voorts  een  jegelijkefl  té 
kennen  geven  volkomelijken ,  opentlijken ,  ganfche-^ 
lijken,  en  met  klare  en  exprefte  woorden,  hoe  en  in 
wat  manieren  wy  vèrftaen ,  dat  men  hem  fal  moeteri 
voegen  en  reguleren ,  en  waer  van  een  yêgelijk  hem  fal 
moeten  wachten  in  toekomende  tijden.  •    •   - 
Wy  om  defe  en  andere  rechtveerdige  redenen  eii 

redelijke  confideratien ,  vernieuwende ,  veranderende 
(fo  verre  van  node  zy)  verklarende,  uytleggertde3 
en  interpreterende  onfe  voorfz  lefte  ordinantie ,  heb- 

ben bevonden  van  node  te  wefen ,  de  publicatie  van, 
dien  te  doen  vernieuwen.  Recommanderende  eri  wie- 

lende dat  de  felve  onderhouden  worden  precifelijkefl  > 
fo  en  gelijk,  fonder  eenige  wederfeggen  of  replijk 
die  begrepen  zijn  ih  defe  jegenwoordige :  By  de  welke 
wy  uyt  onfer  rechter  wetenheit,  en  by  advyfe  van  onfe 
feer  lieve  en  feer  beminde  Sufter  de  Coninginne  Doua- 
giere  van  Hongarijen ,  van  Bohemen ,  &e.  voor  ons 
Regente  en  Gouvernante  in  onfen  voorfz  Nederland- 
den  ,  hebben  voor  eeuwig  gebod  en  wet  verboden  en 
geinterdiceert ,  geordineert ,  en  geftatueert :  verbieden 
en  interdiceren ,  ordineren  en  ftatueren  refpecfivelij- 
ken 't  gene  des  hier  na  volgt» 

En  eerft,  dat  niemant,  Van  wat  ftatefi  en  conditie 
hy  zy ,  en  fal  mogen  printen ,  fchrij  ven » uytfchrij  ven  , 
copieren ,  noch  fijns  wetens  ontfangen ,  dragen,  bewa- 

ren >  receleren ,  verfwijgen ,  noch  onder  hem  houden  , 
verkopen ,  kopen ,  gevert ,  diftribueren ,  zayen ,  oft  lak- 

ten vallen  in  Kerken ,  ftraten ,  of  andere  plaetfen,  eenf>- 
ge  boeken  of  fchriften  gemaekt  by  Mareen  Luther , 
Joannes  Ecolampadius ,  U  lricus  Zwinglius ,  Martinus 
Bucerus,  Joannes  Calvinus,  of  andere  Ketters  en  Au- 

teurs van  hun  fe&en ,  of  van  andere  quade  en  valfche 
fecten ,  gerepróbeert  by  de  H.  Kerke ,  of  hun  aenhan- 
geren ,  fauteuren  en  complicen ,  dolende  buyten  onfen 
voorfz  H.  Kerften  Gelove  breder  gefpecificeert  in  fefceA 
re  declaratie  eri  verklaringe  hier  by  gevoegt,door  onfeft 

'ttoclfe  UJ!*  F>i^r  fuïl^rt  tfeïlenom  tien  %cfct  contente^ 
ment  te  fcóen  /  en  oor  niet  te  toerfc?tettfj  notf)  moejelijK 
te  ballen  met  öcfelöe  alleg  te  bevöalen» 

KAerl  by  der  gratie  Gods  Rooms  Keifer,  altijd 
vermeerder  des  Rijx,  &c.  Allenden  genen  die 

óe(e  jegenwoordige  fullen  fien ,  falut.  Al  ift  fo  dat  wy 
boven  alle  faken  fonderlinge  toeficht  en  eenparige  for- 
gealtijds  gedragen  hebben ,  om  het  oude  oprechte  ge- 

love, en  kerftelijke  Religie  in  en  over  alle  onfeCo- 
ninkrijken,  Landen,  en  Heerlijkheden  te  onderhou- 

den,  en  doen  onderhouden ,  en  alle  gevoeglijke  mid- 
delen en  remedien  gefocht,  om  vele  en  diverfe  Secten, 

dwalingen  en  ketteryen  over  langen  tijd  in  Kerftenrij- 
ke  gepulluleert  en  verfpreit  tegens  onfe  voorfz  gelove 
en  de  leringen  en  ordinantien  van  onfe  Moeder  de 
heilige  Kerke,  te  verdrijven  en  extirperen.  En  te  dien 
einde  doen  decerneren  en  uitroepen  in  onfen  erf- 
Nederlanden  diverfe  placcaten,  ftatuten,  edicten,  en 
geboden  ,  ftellende  grote  en  fware  penen  tegens  den 
overtreders  van  dien.  Des  nochtans  nietjegenftaende, 
vèrftaen  wy  ( tot  onfen  groot  leetwefen )  dat  diverfe 
luiden ,  fo  wel  onfe  onderfaten  als  andere  vreemde  per- 
fonen  ,  in  onfe  voorfz  Nederlanden  hanterende  en 

verkerende  ,  mitte  voorfz  Secten ,  dwalingen ,  en  ket- 
teryen befmet  en  geinfe&eert  zijnde ,  en  de felve  ver- 

fpreijende,  hen  dagelij  x  vervorderen  fecretelijken  te 
verleiden ,  bedriegen  ,  en  tot  hare  vermaledijde  valfche 

en  quade  leringen  te  bringen ,  en  't  fimpel  volk  nnder- 
wijfen.  Infulker  voegen,  datwy  grootelijxvan  node 
bevinden  dat  men  neerftige  remedie  en  goede  provifie 

doe  tegens  de  voorfz  verleiders,  hun  complicen',  fau- teuren ,  en  aenhangeren.  En  dat  onfe  voorfz  placcaten, 
ftatuten ,  en  geboden  vernieuwt  en  wederom  uytgeroe- 
pen  en  verkondigt  worden  in  en  over  alle  onfe  voorfz 
erf-Nederlanden ,  en  d'executie  van  dien  vervolgt  en 

rigoreufelijken  gecontinueert.  Om  t'eenemael  te  niete 
te  brengen,  en  den  oorfpronk,  fundament,  en  wortel 
van  defer  pefte  te  extermineren.  En  hebbende  in  de  Ge- 

nerale vergaderinge  van  den  Staten  van  onfen  voorfz  |  bevele  van  nieuWs  gedaen  by  den  Rector ,  en  die  van   (Fól.e.J 

erf-Nederlanden," in  onfer  Stad  van  BrufTel  lcftmael 
gehouden ,  hen  vermaent ,  gerecommandeert  en  bevo- 

len, dat  een  yêgelijk  int',  fijne  refpectivelijkeri  goede 
neerftigheit  foude  willen  doen ,  om  hem  en  den  fijnen 
re  houden  eri  mainteneren  in  onfen  voorfz  ouden  op- 

rechten Gelove  eri  Kerftelijken  Religie  ,  met  die 
forgvuldigheit  dienende  totte  extirpatie  van  alle  de 
voorfz  dwalingen  en  valfche  opinien.  Alfo  men  by 
exemple  van  onfen  nageburert  wel  bemerken  kan  de 

feditien  van 't  gemene  volk,  beroerte,  en  perturbatie 
van  den  gemenen  ftaet ,  rufte  en  welvaren :  en  andere 
inconvenienten  die  daer  uitfpruiten  en  fuccederen,  bo- 

ven 't  verlies  van  de  zielen.  En  hec  zy  datwy  t'onfen leften  vertrecken  van  onfen  voorfz  Landen ,  hebben 
doen  herfien  en  vernieuwen  onfe  voorfz  Placcaten ,  en 
de  felve  doen  uytroepen  en  publiceren ,  tenderende  tot 
goede  behoorlijke  onderhoudenifte  vari  onfen  voorfz 
H.  Gelove  en  Kerftelijke  Religie ,  tot  rufte  van  den  ge- 
menen  ftaet  van  onfen  voorfz  Landen,  en  onderfaten  ' 
van  dien :  en  om  voor  te  komen  en  te  verhoeden  de 
perijkelen  ert  inconvenienten  procederende  overmits 
de  voorfz  feden  en  ̂ walingen.  Des  nochtans  nietje- 

genftaende ,  zijn  wygead  verteert,  en  behoorlijk  gein- 
formeert,  dateenige  fo  by  quade  informatie  als  ander- 

fins ,  fcrupule  en  fwarigheit  maken  in  diverfe  puntten 
van  onfe  voorfz  lefte  ordinantie,  dé  felve  verftaende 
en  interpreterende  buyten  eri  tegens  onfen  wille  en 
meninge. 

So  ift,  dat  wy  begerende  boven  alle  faken  ons  te  quij- 
ten  tegens  God  almachtig  onfen  Heere  en  Saligmaker, 
tot  onderhoudeniffe  van  ons  Kerftelijk  Gelove ,  en  van 
de  conftitutie  en  geboden  van  onfe  Moeder  de  H, 
Kerke,  en  voorts  te  verfien  tot  verdryvinge  en  extir- 

patie van  allen  fc&en ,  dwalingen ,  en  ketteryen ,  tot 
welvaren,  eendrachtigheit ,  rufte,  en  vrede  van  onfen 

Landen  en  onderfaten,  en  niet  min  doende  d'officie 
van  een  goed  Prince ,  willen  wy  dat  fulks  zy  buiten  al- 

len twijfel  en  onverftant,  fonder  te]  gedogen  noch  toe- 

der Univerfiteit  van  onfe  Stad  vari  Loven ,  gedateert 
van  den  xxvj.  dag  van  Meert  laeft-leden.  Welke  decla- 

ratie wy  geautorifeert  hebben ,  en  autoriferen,  willende 
en  ordinerende  dat  de  felve  na  gevolgt ,  onderhouden, 
en  gepubliceert  worde ,  met  deiën  onfen  jegenwoordi- 
gen  briev.  Noch  ook  eenige  andere  boeken  die  ze- 

dert  3' o  Jaren  herwaerts  gefchreveri  of  geprint  zijn  ge- weeft  ,  of  hief  namaëls  gefchreven  of  geprint  fullen 
worden ,  fonder  declaratie  van  de  Auteurs ,  Printers  , 
tijd  of  plaetfe  Noch  te  fchilderen ,  of  doenf  fchilde- 
ren,  verkopen,  of  te  kope  ftellen ,  hebben,  houden, 
bewaren,  of  behouden  eenige  beelden,  fchilderyen, 
of  fchandelijke  figuren  van  de  Maget  Maria,  of  van 
den  Heyligen ,  gecanortifeert  by  de  H.  Kerke ,  of  van 
den  Geeftelijken  ftate  :  Te  breken  ,  cafTeren  en  uyt 
doen  die  beelden  en  fchilderyen ,  die  ter  ceren  oft  ge- 
denkeniflen  van  dien  gemaekt  fullen  zijn.  Noch  in  fij- 

ne huyferi  of  anderfins  te  houden ,  of  gedogen  gehou- 
den te  worden  eenige  fecrete  conventiculen  of  on- 

behoorlijke vergaderinge,  noch  ook  hem  in  de  felve 
vinden  ,  inde  welke  de  voorfz  Ketters  eri  verleiders  fe- 

cretelijken en  heymelijken  hun  dwalingen  zayen  en  le- 
ren ,  herdopen ,  eri  diverfe  confpiratien  tegens  der  H. 

Kerke ,  en  den  gemeineri  welvaren ,  doende  zijn'. 
Infgelijx  verbieden  wy  allen  Leken  perfonert  en  an- 

dere, te  communiceren  en  difputeren  van  de  H.  Schrif- 

ture, int  openbaer  of  in  't  fecrete ,  fonderling  in  twijfel- 
achtige en  fware  materien ,  Of  andere  te  lefeft ,  leren, 

uytleggen,  en  interpreteren'  de  H.  Schrifture,  tenzy 
datfc  in  de  Theologie  en  Godheit  of  Geeftelijke 
rechten  geleert  waren,  geapprobeert  by  eenige  ver- 
maerde  Univerfiteyt :  of  andere  daer  toe  by  de  ordi- 
nariften  van  der  plaetfen  geadmitteert  Wel  verftaen- 

de ,  dat 't  felve  niet  vèrftaen  en  fal  worden  van  den  ge- 
nen die  ftmpclijk  en  ganfchelijken  t'famen  communi- 

ceren van  de  voorfz  H.  Schrifture ,  daer  op  allegerende 

d'expofitie  van  de  heylrge  en  geapprobeerde  Doctoren: 
mner'  van  den  genen  die  om  andere  te  verleiden ,  df 

36  *  hem 
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hem  te  leren  en  onderwijfen  't  gene  dat  verbodenis, 

iüftineren  en  leren  tegens  d'ordinantie  van  onie  Moe- 
der de  H.  Kerke,  quade  en  valfche  propofitien  en  lerin- 
de  welke  notoirlij  ken  gehouden  zijn  voor  heretij- 

ren: 

ke.  Noch  ook  te  preken ,  def  enderen ,  feggen ,  en  fu- 

ftineren,  in  't  openbare  oft  in  't  fecrete,  eenige  lerin- 
ge  van  de  voornoemde  Auteuren  :  Op  de  poene,  indien 

yemant  bevonden  ware  gecontravenieert  of  gedaen  te 
hebben  tegens  eenige  van  de  puntten  boven  verklaert , 

gepunieert  te  fullen  worden  als  feditieufe  perfonen  ,  en 
perturbateurs  van  onfen  ftaet  en  der  gemeyne  rufte ,  en 
voor  fulke  geexecuteert.  Te  weten ,  de  Mans  metten 
fweerde ,  en  de  Vrouwen  gedolven ,  f  o  verre  fy  hare 
dwalingen  niet  en  willen  fuftineren  of  defenderej^rlin 
indien  fy  in  haer  dwalingen,  opinien,  of  ketteryen 
perfifteren ,  geexecuteert  te  worden  metten  vyere.  En 
in  allen  gevalle  alle  haer  lieder  goet  verklaert  geconfif- 
queert  en  verbeurt  t'onfen  profijte. 

En  aengaende  't  gene  dat  wy  by  onfe  voorgaende 
Placcaten ,  en  onfe  lefte  Ordinantie  geordineert  had- 

den ,  dat  zedert  den  dag  dat  fy  daer  tegens  gedaen  fou- 
den  hebben ,  of  in  de  voorfz  dwalingen  gevallen  zijn , 
fouden  inhabil  wefen  van  hare  goeden  te  mogen  difpo- 
neren.  En  dat  alle  alienatien ,  giften ,  ceffien ,  verko- 

pingen ,  tranfporten ,  of  opdrachten ,  teftamenten,  en 
uytterften  wille  by  hen  gedaen  en  gemaekt  zedert  den 
voorfz  dag ,  fouden  wefen  nul ,  machteloos ,  en  van 
onweerden. 

Wy  verklaren ,  dat  onfe  meninge  niet  en  is  geweeft, 
om  (fo  eenige  dat  hebben  willen  feggen  en  uytgeven) 
eenigfins  te  beletten  in  onfe  voorfz  Landen  de  be- 

hoorlijke koopmanfchap  en  coatra&atie  tuffchen  den 
vreemden  Coopluiden  en  onfe  Onderfaten ,  noch  dat 
fy  niet  vryelijken  en  fouden  mogen  difponeren  van  ha- 

ren goede ,  na  den  gefchreven  Rechte  en  coftume 
van  de  plaetfe  refpectivelijken :  Maer  wel  omtever- 

fien  tegens  't  gene  dat  fy  bedriegelijken  fouden  willen 
doen ,  en  om  te  fchouwen  de  poenen  van  onfe  geboden, 
en  by  fulke  middelen  te  verliefen  de  vrefe  die  fy  beho- 

ren te  hebben  om  daer  tegens  yet  te  doen  en  misbrui- 
ken. Alfo  onfe  meninge  alleenlijk  is  om  tot  Gods  dien- 

fte,  tot  hun  eigen  welvaart ,  en  hunder  zielen  faligheit, 

hier  in  bewijfende  d'officie  van  een  goed  Prins,  te 
verhoeden  dat  fy  niet  verleit ,  noch  direótelijk  of  indi- 
reclelijken  tot  eenige  quade  vermaledyde  dwalingen 
getrocken  nóch  gebrocht  fouden  worden. 

Ordineren  voorts  en  verbieden,  dat  niemant,  van 

wat  ftate  of  conditie  hy  zy ,  hem  en  vervordere  te  her- 

bergen ,  logeren,  noch  in  fijn  huys  te  ontfangen,  trakte- 
ren ,  furneren,  en  adminiftreren  eenige  viófcualien,  kle- 

deren ,  of  geit ,  met  fijn  goed  by  te  ftaen ,  of  anderfins 
fijns  wetens  te  favoriferen  eenige  die  gehouden  of  no- 
toirlijken  gefufpeefteert  is  geweeft  Ketter  te  zijn.  En 
dat  alle  de  gene  die  de  felve  herbergen ,  logeren ,  ont- 

fangen ,  of  tra&eren  fullen ,  wetende  de  felve  fuik  een 
te  zijn,  en  pogende,  hem  of  andere  fecretelijken  of 
openbaerkjken  te  verleiden  en  infecteren ,  gehouden 
worden  die  te  denuncieren  en  aen  te  brengen  den  Gee- 
ftelijken  Rechters,  of  den  Officier  van  der  Plecken , 
fo  verre  de  felve  geprivilegieert  zy. 

In  gevalle  neen ,  aen  den  principalen  Officier  van  de 
naefte  goede  Stad  van  hun  refidentie.  Op  poene,  indien 
fy  des  in  gebreke  waren ,  als  fauteurs  van  den  voorfz 
Ketters.  Sonder  nochtans  by  dien  te  verbieden  den 
Herbergiers  of  andere ,  te  herbergen  of  logeren  de  ge- 

ne die  in  onie  voorfz  Nederlanden  komen  om  hun 
koopmanfehappen  of  andere  faken  en  affairen  te  doen, 
van  wat  quartier  dat  fy  zijn.  Behoudelijk  datalfulke 
vreemde  Luyden  tegens  onfe  jegenwoordige  Ordinan- 

tie niet  en  komen ,  en  hen  dragen  fonder  eenige  fchan- 
dalifatie.  En  in  gevalle  van  contraventie ,  indien  fy  de 
felve  nieten  denuncieren  of  acnbringen  fo  voorfzis: 
Wy  ordineren  en  verklaren ,  dat  fy  in  de  voorfz  poenen 
vallen  lullen. 

Dat  de  gene  die  befmet  en  verwonnen  fullen  geweeft 

Zijn  van  eenige  d walingc ,  kettcrye ,  of  abuys  van  't  ge- 
lovc ,  of  van  de  Sacramenten  en  conftitutien  der  Ker- 

ke, uyt  fimpclheir,  onwctcnhcit,cn  mcnfchclijke  krank- 

heit  en  brosheit,  fonder  quaetheiten  ob  ft inaten  wille 
van  te  fcheiden  en  hem  te  fepareren  van  de  unie  der  H. 
Kerke,  en  fonder  gecontravenieert  en  gedaen  r/hebben 
tegens  eenig  punót  van  dele  onfe  Ordinantie,  ot  ge- 
committeert  te  hebben  eenige  openbare  fehandalifatie , 
of  andere  acte  of  fake  komendeen  vallende  ter  feditie 
of  fedu&ie  van  den  anderen,  daer  af  de  kenniffeder 
Weerlijker  Juftitien  toebehoren  foude ,  en  hen  in  tijds 
en  williglijken  bekeert ,  en  berou  gehad  hebben ,  en  te 
dier  oorfaken  tot  penitentie ,  abjuratie ,  en  gratie  gead- 
mitteert  zijn  geweeft  :  En  fullen  nochtans  voortaen 
niet  mogen  verkeren ,  converferen ,  noch  met  eikan- 

deren communiceren  van  eenige  materie  onfen  voorfz 
gelove  aengaende  en  concernerende ,  Op  poene  van  ge- 

houden te  wefen  voor  wederom  vervallen  en  relaps. 
Defgelijx,  indien  iemant  niet  verwonnen  zijnde  van 

herefie  of  dwalinge,  maer  bevonden  geweeft  hebben- 
de grotelijk  fufpeft,  en  mitfdien  gecondemneert  by 

den  Geeftelijken  Rechter  de  voorfz  herefie  af  te  gane , 
Of  by  der  Weerlijker  Juftitien  gecondemneert  zijnde, 

eenige  amende  en  openbare  reparatie  te  doen ,  ('t  welke 
wy  willen  en  verklaren  efteö:  t'hebben  van  abjuratie) 
hier  namaels  wederom  befmet  ware  met  herefie, 
hoe  wel  nieten  bleke  dat  hy  gecontravenieert  of  ge- 

daen hadde  tegens  eenig  puncr.  van  onfen  voorfz  gebo- 
den :  So  willen  wy  nochtans ,  en  ftatueren  ,  dat  de  felve 

(nae  uytwijfen  van  den  Geeftelijken  Rechte)  gehou- 
den zy  als  vervallen  en  relaps ,  en  over  fulke  gepunieert 

by  verbeurte  van  lijf  en  goet ,  fonder  eenige  hope  van 
verfoetinge  of  moderatie  der  voorfz  poenen. 

Ordineren  voorts,  dat  de  gene  die  achterhaelt,  of 
by  precedente  informatie  gefufpecteert  fullen  hebben 
geweeft  van  herefie ,  of  abufe  als  voren ,  hoe  wel  dat 
de  felve  tot  penitentie  en  in  gratie  ontfangen  geweeft 
fouden  zijn ,  fo  voorfz  is ,  en  fullen  nochtans  niet  mo- 

gen hebben  noch  bedienen  in  onfen  voorfz  Landen 
eenigen  eerlijken  ftaet  hoedanig  die  zy ,  noch  in  onfen 
Raden  wefen,  noch  van  eenige  van  onfen  Steden.  Ver- 

bieden daerom  feer  fcherpelijken  onfen  Officieren  en 
den  CommifTariflen ,  gedeputeert  totter  vernieuwing 
ge  van  den  Wetten ,  die  te  committeren  tot  State  van 
Schepene ,  of  andere  fo  voorfz  is. 

Item ,  want  vele  van  onfen  voorfz  Landen  gefu- 
fpecteert  wefende  van  Ketterye ,  en  fonderlinge  van 
der  fe&e  der  Herdopers,  haer  woonfteden  veranderen, 
om  de  dmpele  Luiden  te  infecteren  in  deplecke  aldaer 
hare  qualiteit  niet  bekent  en  is.     Wy  om  daer  in  te 
verfien ,  willen ,  ordineren ,  en  ftatueren :  Dat  niemant 
van  den  inwoonderen  van  onfe  voorfz  Nederlanden, 
van  wat  ftate ,  qualiteit  of  conditie  hyzy,  enfalgead- 
mitteert  noch  ontfangen  worden  in  Stad  noch  in  Dor- 
pe  van  de  {elve  Landen ,  om  aldaer  te  woonen ,  ten  zy 
dat  hy  brenge  certificatie  van  den  Prochiaen  van  der 
plecke  van  fij  ne  lefte  woonftede  :  Welke  certificatie  hy 
gehouden  fal  wefen  te  exhiberen  en  over  te  leveren  in 
handen  van  den  principael  Officier  van  der  Stad  of 
Dorpe  daer  hy  fal  willen  wonen  :  op  poene ,  dat  de  ge- 

ne die  alfulke  certificatie  niet  brengen  fullen ,  niet  gead- 
mitteert  en  fullen  worden  aldaer  te  wonen.    En  wy 
belaften  den  Officieren ,  hen  neerftelijken  tegens  de  fel- 

ve te  informeren,  en  daer  in  te  procederen ,  fo  't  be- 
horen fal  :  fonder  dat  onfe  voornoemde  Officieren , 

of  den  particulieren  Heeren  en  hun  Officieren  geoor- 
loft  wefen  fal  fulke  Perfonen  eenig  geleide  of  faulfcon- 
d luit  te  verlenen.  En  aengaende  den  vreemden  Coop- 
lieden  ,  en  andere  die  in  onfe  voorfz  Nederlanden  fou- 

den willen  komen,  onfe  meninge  en  is  niet  de  felve  te 
bedwingen  de  voorfz  certificatie  over  te  brengen  en  te 
exhiberen:  Behoudelijk  dat  fy  aldaer  leven  navolgen- 

de onfe  voorfz  Ordinantien,  en  hen  dragen  fonder 
fehandalifatie  als  voren. 

Item,  willen  ook,  dat  alle  onfe  Juftici ren, Offici- 
ren ,  en  Rechteren  ,  en  die  van  onfen  Vaffalen  en  On- 

derfaten ,  temporele  Heeren,,  en  hoge  Jufticiren ,  op 
te  verbeurte  van  hun  voorfz  Officicn,  jurifdicHen, 
en  hoge  juftitien ,  of  andere  arbitrale  poenen ,  na  ge- 
legcnthcyt  der  faken ,  gehouden  fullen  wefen  neerftehjk 

t'ondcrfoeken  en  te  procederen ,  of  by  hun  OfBriren doen 
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doen  procéderen,ter  verificatie  van  der  materie  voorfz, 
tegens  alle  perfonen  van  wat  qualiteit  of  conditie  fy 

zijn,  {"onderlinge  in  't  gene  dat  concerneert  de  contra- 
ventie  van  onfe  voorfz  Ordinantie ,  en  in  faken  t'haer- 
lieder  kenniffen  behorende  ,  en  dependerende  van 
haerlieder  weerlijke  en  temporelejurildictie. 

Voorts  fullen  de  Geeftlijke  Rechteren  (  begerende 

voorfo  veel  alft  aengaet 't  geeftelijke  crime  van  here- 
fie  tegen  iemant  te  procederen)  mogen  verfoeken  dien 
van  onfe  Souvereine  Hoven  of  Provinciale  Raden , 

hen  te  geven  iemant  van  hare  Collegie,  of andere  ad- 
jonct  fulke  als  den  voorfz  Raed  ordineren  fal  j  om  over 

d'informatie  en  proceduren  te  zijn,  die  fy  tegens  de 
gefufpectecrde  fullen  willen  doen.    Willende,  beve- 

lende, en  ordinerende  allen  onfen  Officiren,  Rech- 
teren ,  en  Vaffalen ,  dat  fy  den  voorfz  Rechteren  en 
adjonct  doen  en  geven  alle  hulpe,  faveur,  adreffc,  en 
byftant ,  tot  executie  en  volbrengen  van  haren  voorfz 

laft.  Eu  voorts  in  't  vangen ,  apprehenderen ,  en  deten*- 
tie  van  den  genen  die  fy  befmet  en  geinfecteert  bevin- 

den lullen,  fonder  uytftel ,  of  belet,  onder  't  dekfel 
van  eenige  litifpendentie ,  preventie ,  of  eenige  andere 
oorfake  ,  opte  poene  van  arbitralijk  gecorrigeert  te 
worden.   Bevelende  onfen  Procureurs  Generaels ,  en 

hun  Subftituten ,  te  procederen  tegens  dennegligen- 
tcn ,  en  ccnclufien  nemen  ten  fine  van  privatie  van 
hare  ftaten  en  officien  ,  en  commife  van  hare  jurif- 
dictien ,  en  andere  poenen ,  fulx  als  fy  na  gekgentheit 
van  der  faken  bevinden  fullen  behorende.    Verma- 

nende voorts  ,  en  verfoekende  feer  ernfteïijken ,  fo 

wel  den  Eertsbiffchoppen  ,  Biffchoppen  ,  Archidia- 
kenen ,  Abten ,  en  andere  Prelaten  en  Capittelen ,  en 
hare  Vicarijfen  en  Officialen ,  en  alle  andere  Geefte- 

lijke Richteren  ,  en  hun  gefubdelegeerde  in  onfen 

voorfz  Nederlanden  ,  en  een  j egelijk  van  hen ,  fo  't 
hem  toebehoren  fal.  Dat  fytot't  volbrengen  van  ha- 

ren laft ,  hen  eerft  en  alvoren  informeren  ,  of  by 
hun  Gedeputeerde  en  Commiffariffen  doen  informe- 

ren ,  met  aller  neerftigheit  van  de  Geeftelijke  perionen 

(FoL  7.)  geinfecteert  wefende ,  en  introducerende  d~  voorfz 
dwalingen ,  en  ter  verificatie ,  punitie  en  correctie  van 
dien  ncerftelij  ken  procederen  ,  en  tegens  hen  depro- 
ceffen  criminele  inftrueren  fo  't  behoren  fal :  fonder 
eenig  verdrag  of  diffimulatie.    En  indien  boven  't 
voorfz  crimen  of  fufpitie  van  ketterye ,  geichiet  ware 
eenige  contraventie  tegens  onfe  ordinantien  ,  of  open- 

bare fchandale ,  feditie ,  of  ander  crimen ,  zijnde  van 

openbare  ofFenfie  :  in  fuiken  gevalle  nadien 't  gemeen 
delict  by  den  voorfz  Geeftelijken  Rechter  gewefen 

zijn  fal ,  't  ware  by  condemnatie ,  mitfdien  dat  fy  per- 
fifteerden  in  hun  dwalingen ,  of  de  felve  revocerende 
en  wederroepende ,  by  eeuwige  vangeniffe,  abjura- 
tie ,  of  anderfins  :  Sal  niet  min  by  onfen  voorfz  Weer- 

lijken Rechteren  tegens  hen  als    feditieufe  perfonen 
geprocedeert  worden,by  aentaftinge  en  confifcatie  van 
hare  tijdelijke  en  patrimoniale  goeden,  en  anderfins 
fo  f/  bevinden  fullen  te  behoren. 

Item ,  dat  alle  de  gene  die  weten  of  kennen  fulleu 
eenige  met  ketteryen  befmet  zijnde ,  fullen  gehouden 
wefen,  terftont  en  fonder  vertrek  dietedenunceren, 

aenbrengen ,  verklaren,  en  te  kennen  geven  allen  Gee- 
ftelijken Rechteren ,  Officiers  van  den  Biffchoppen  , 

en  anderen  daer  't  behoren  fal.  Infgelijx  indien  iemant 
bevonden  ware  gedaen  te  hebben  tegens  onfe  ordinan- 

tien en  verboden  ,  hem  betonende  geinfecteert ,  of 
fauteurs  van  de  ketters  te  zijn  ,  of  doende  eenige 
acte  tegens  de  felve  onfe  ordinantien  en  verboden,  fon- 
dcrling  tenderende  tot  fcandalifatie,  beroerte  van  vol- 
ke ,  of  feditie ,  dat  de  gene  die  de  felve  weten  en  ken- 

nen fullen ,  gehouden  fullen  wefen  daer  af  terftont  t'ad- 
verteren  onfen  Procureurs  of  haren  Subftituten  en  Ge- 

committeerde, of  den  Officiers  van  de  phetfendaer 
alfulke  befmette ,  fauteurs,  of  mifdadige  wonen  fullen  : 
En  dat  op  arbitrale  pcene. 

Dcfgelijx  fullen  gehouden  wefen  (indien  fy  die 
plaetfe  weten  daer  eenige  van  fulkc  ketters  hen  houden 
en  bergen)  die  te  verklaren  den  Officier  van  de  felve 
plaetfen :  Óp  poene  van  gehouden  te  worden  (fo  voorfz 

is)  voor  fauteurs,  on thaelders,  en  aenhangeren  van 
de  ketteryen ,  en  gepunieert  te  worden  metter  felver 
poenen  als  de  ketter  of  mifdadige  wefen  foude ,  indien 
hy  aengetaft  en  gevangen  ware. 

En  om  fo  veelte  lichtelijker  te  komen  totter  ken- 
niffe  van  de  ketteryen ,  dwalingen ,  en  abuifen  voorfz 
Wy  ordineren  dat  de  aenbrengers  (fo  verre  behoor- 

lijken blijke  van  de  mifdaet>  endegeaccufeerde  daer 
af  verwonnen  waren)  fullen  hebben  de  helft  van  de 
voorfz  geaccufeerde ,  indien  de  felve  niet  meer  en  be- 

dragen dan  honden  grooten  vlaems  eens.  Maer  fo  ver- 
re de  voorfz  goederen  meer  bedroegen  dan  de  voorfz 

fomme  eens ,  in  fuiken  gevalle  fullen  alleenlijk  hebben 

den  tienden  penning  van 't  gene  de  voorfz  goederen 
meer  bedragen  fullen ,  de  koften  van  juftitien  eerft  en 
al  voren  afgekort. 

En  om  de  voorfz  vergaderingen  en  onbehoorlijke 
en  fecrete  conventiculen  te  belletten ,  in  de  welke  ge- 
zaeit  en  gepredikt  worden  de  dwalingen  en  ketteryen 
voorfz.  Wy  willen  dat  de  gene  die  eenige  accuferen 
of  aenbrengen  fal ,  hebbende  de  voorfz  vergaderin- 

gen en  conventiculen  gehouden,  indien  de  felve  van 
der  vergaderinge  is ,  quijt  en  ontflagen  worde  voor 
defe  reife .  Sonder  dat  hy  uit  fake ,  dat  hy  aldaer  ge- 
weeft  foude  hebben ,  fal  mogen  gepunieert  en  gecor- 

rigeert worden.  Belovende  nochtans  hem  daer  mede 
niet  meer  te  moeyen.  En  fo  verre  fuik  een  aenbren- 
ger  of  accufateur  van  onfen  voorfz  heiligen  Gelove> 
en  van  de  heylige  Sacramenten  van  de  Kerke  goede 
opinie  heeft,  en  van  de  voorfz  vergaderinge  niet  en 
zy,  fal  hebben  de  helft  van  de  voorfz  confifcatie ,  in- 

dien de  felve  niet  en  excedeert  hondert  ponden  groten 
munte  voorfz.  En  indien  fy  die  excederen ,  fal  daer  af 

gedaen  worden  fo  voorfz  is. 
Dat  alle  onfe  voorfz  Officieren  en  Rechteren ,  en 

die  van  den  Steden ,  en  particuliete  Heeren  (fullen 
gehouden  wefen  forgvuldige  en  continuele  toeficht  te 
nemen ,  en  hun  devoir  en  neerftigheit  te  doen ,  tot  on- 
derhoudeniffe  van  defe  onfe  ordinantie  en  verbod ,  fö 
voorfz  is.  Wel  verftaende  dat  fo  verre  onfe  Officiers 

voorquamen  ,  en  prevenieerde  den  Officiers  van  de 
particulire  Heeren,  dat  in  dien  gevalle  de  kenniffe 
ons  en  den  onfen  blijven  en  toebehoren  fal.  En  fullen 
de  voorfz  particulire  Heeren ,  ofte  de  Rechteren  van 
hare  Steden,  Landen  of  Heerlijkheden,  kennifïè ne- 

mende (in  gevalle  van  preventie)  van  de  voorfz  mate- 
rien ,  gehouden  wefen  de  confifcatie  toe  te  wijfen  en 

adjugeren ,  navolgende  't  inhouden  van  defe  onfe  ordi- 
nantie. Behoudelij  k  (aengaende  der  felver  confifcatien, 

en  de  koft«n  van  juftitien)  hun  recht ,  in  't  lange  begre- 
pen in  fèkere  onfe  declaratie  daer  op  by  ons  gemaekt , 

en  in  onfen  fouverainen  Hove  en  Provinciale  Raden 

gefonden  ,  in  date  van  den  xx.  Novembris  lacftleden. 
En  op  dat  de  voorfz,  Rechteren  en  Officieren,  die  de 

voorfz  ketters ,  herdopers ,  en  overtreders  van  onfe 
voorfz  ordinantie  en  verboden  ,  gevangen  en  geap- 

prehendeert  fullen  hebben ,  onder  't  dekfel  dat  de  poe- 
nen fouden  fchijnen  te  groot  en  fwaer  te  zijn,  en  al- 

leenlijk geftelt  tot  vrefe  van  den  delinquanten  en  mi£ 
dadigen ,  gene  reden  en  hebben ,  met  hen  ,hare  com- 

plicen en  fauteuren  te  diffimuleren ,  of  de  felve  min  te 
ftraffen  dan  fy  verdient  hebben ,fo  men  bevonden  heeft 
hier  voortijts  dikwils  gefchiet  te  zijn.  Wy  willen ,  dat 
de  gene  die  huns  wetens  tegens  defe  ordinantie  gedaen 
fullen  hebben ,  mits  by  hen  houdende  eenige  printen  j 
verkopende,  diftiïbuerende ,  of  publicerende  eenige 
heretijke  en  fchandaleufe  boeken,  fchrifturen,  fchil- 
deryen,  of  anderfins  gedaen  en  gecontravenieert  tegens 
depuncten  hier  voren  of  na  verklacrt,  of  eenige  van 
dien,  realijken  gepunieert,  gecorrigeert,  en  geftraft 
fullen  worden ,  by  de  poenen  hier  boven  verklaert. 

Verbiedende  allen  onfen  Rcch  teren  ,  Jufticieren,  en 
Officieren ,  mitfgaders  onfe  Vaffalen  en  Onderfaten , 
temporele  Heeren,  hebbende  hoge  Juftitie,  en  hun 
Officieren,  de  voorfz  poenen  in  eeniger  manieren  te 
altereren,modereren,of  veranderen,  Maer  na  dien  hen 
gebleken  fal  zijn  van  de  voorfz  contraventie  ,  de 

voorfz  panen  naektelijken  te  verklaren  en  decrete- 

rcn? 
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reri)  mvolgcnde  d_<fe  jegenwoordige  Ordinantie,  op 

de  poene  van  grotelijx  geftraft  te  worden ,  ten  ware  dat 

in  eenige  fake,  om  eenige  grote  en  merkelijke  coniide- 
ratien,  de  voorfz  Rechteren  fwarigheit  bevonden  inde 

precife  executie  vande  poene  by  onfe  voorfz  geboden 

geordinceert  tcgens  den  overtreder.  In  welken  gevalle 

nochtans  fy  niet  en  Tallen  mogen  uyt  hen  felven  eeni- 
ge moderatie  doen  :  maer  fullen  gehouden  wefen 

't  proces  crimineel  te  dragen  of  fenden  getrouwelij  ken 

toege(loren,en  befegelt  aen  den  fouvereinen  of  Provin- 
cialen Raed ,  onder  wiens  jurifdiótie  zy  reforceren  ful- 

len :  om  aldaer  doorfien  ,geviüteert ,  en  geconfulteert 
te  worden ,  of  daer  in  eenige  alteratie  of  moderatie 
van  de  voorfchreven  poenen  valt ,  of  niet.  En  indien 
de  voorfz  van  onfen  Raden  bevinden  dat  in  goede 

Juftitie,  na  recht  en  reden  (waer  van  wyhacrlieder 
confeientien  belaften )  daer  in  eenige  moderatie  valt : 

in  fuiken  gevalle  fullen  fy  de  felve  mogen  adviferen 

en  by  gefchrifte  ftellen ,  en  alles  overfenden  den  voor- 
fchreven Rechteren  en  Officieren,  om  daer  na  't  voor- 
fchreven proces  te  uytten  en  ter  mineren,  hen  ordine- 

rende niettemin  en  bevelende  feer  exprellelijken  en 
fcherpelijken ,  en  op  poene  van  arbitralijk  gecorrigeert 
en  geftraft  te  worden.  Dat  fy  fonder  grote  en  mer- 

kelijke redenen  de  voorfz  confultatie  niet  en  doen , 

maer  hen  reguleren  (iofymeeft  mogen)  na 't  inhou- 
den van  defe  jegenwoordige  ordinantie. 

En  want  hier  te  voren  als  eenige  van  de  voorfz 
ketters  of  herdopers  geaccufeert  of  gedaegt  wefen- 
de  ,  buiten 's  lants  getrocken  en  gevloden  zijn, 
en  hen  verborgen  gehouden  hebben  ,  men  tegens 
hen  niet  en  heeft  kunnen  procederen  tot  behoorlij- 

ker punitien  ;  maer  alleenlijken  met  den  banne:  en 
wetende  dat  hun  complicen  en  aenhangeren  jegen- 
woordelijken  dood  of  geexecuteert  zijn  ,  in  der 
voegen  dat  den  Officier  onmogelijk  iöude  wefen  , 
tegens  hen  fufficientelijken  en  gevoegfaemlijken  te 
doen  blijken  ,  van  herdoopt  of  ketters  te  zijn. 

En  onder  't  dekfel  van  dien ,  en  hen  des  betrou- 
wende ,  hen  dagelijx  vervorderen  fupplicatie  over 

te  geven ,  om  brieven  van  purgen  of  andere  pro- 
vifie  van  Juftitie  te  verwerven,  't  Welk  den  voorfz 
ketters  en  heriooers  ft.Ritigiheit  en  oorfake  geeft 
wederom  te  keren  in  hare  dwalingen  en  quade 
leringen,  en  defelve  te  verfpreijen  in-  onfe  voorfz 
Landen,  tot  groot  per  ij  kei ,  fchandalifatie  ,  en  pre- 
juditie  van  dien  ,  en  van  onfen  ondereten.  Wil- 

lende daer  in  verfien,  wy  verbieden  den  HooHen 
van  onfe  fouveraine  Hoven  ,  en  Prefidenten  van 
onfe  Provinciale  Raden  ,  den  voornoemden  gefu- 
fpecteerden  of  geaccufeerden  van  der  voorfz  ket- 
terye  en  herdopinge  ,  die  eens  in  Rechte  uytgeroe- 
pen  geweeft  zijnde ,  niet  gecompareert ,  maer  hen 
by  contumatie  fullen  hebben  laten  bannen ,  te  ac- 

corderen ,  verlenen ,  of  doen  zegelen  eenige  provi- 
fien  van  Juftitien ,  om  hen  te  purge  te  ftellen  ,  of 
anderfin;  in  onfe  voorfz  Landen  te  mogen  conver- 
feren.  Maer  verklaren ,  dat  fulke  fugitiven  en  bal- 

lingen gehouden  fullen  wefen  voor  verwonnen, 
en  tegens  hen  geprocedeert  worden  mette  voorfz 
poenen» 

Infgelijks  verbieden  wy  ook  eenen  iegelijken, 
van  wat  ftate  of  conditie  hy  zy  ,  op  poene  van  ge- 
hömjen  te  zijn  voor  fauteurs  van  de  ketters  ,  ons 
of  onfe  Raden  macht  hebbende  gratie  te  verlenen 
voor  de  voorfz  fugitiven,  ballingen,  of  herdopers, 
noch  andere  geinfecreerde  ,  fupplicatie  te  preiente- 

ren ,  om  gratie  te  hebben  van  hun  mefufen  ,  dwa- 
lingen, ketteryen,  en  contraventien  van  onfe  ordi- 

nantien,  de  welke  wy  ook  niet  en  willen  geaccor- 
deert  te  zijn ,  by  wien  dattct  ware ,  fonder  weten  en 
cvprefTe  ordinantie  van  ons  of  van  onfe  voorfz 
Sufter  der  Coninginne ,  op  te  pecne  van  eeuwelij- 
ken  gehouden  te  worden  inhabil  van  te  mogen  heb- 

ben of"  bedienen  eenig  Gouvernement,  Officie,  of Staer  in  onie  voorfz  Landen,  en  dacr-en-boven  ar- 
bitralijk gecorrigeert  te  worden.  Verbiedende  ook 

allen  Advocaten,  Procureurs,  Klerken  Practizijns  en 

Solliciteurs ,  fulke  fupplicatien  te  maken ,  fchrijven , 

of  prenfenteren ,  op  de  felve  poene. 
Ordineren  en  verbieden  ook,  dat  niemant  en  fal 

mogen  gebruiken  difpenfe  tegens  vonnifTe  gegeven 

by  de  Geeftelijke  Rechteren,  fonder  eerft  en  al  vo- 
ren de  voorfz  difpenfen  te  prefenteren  den  luiden 

van  onfen  fecreten  Rade ,  en  daer  op  verwerven  on- 

fe brieven  van  placet,  iö  verre  de  fake  daer  toe  gedif- 
poneer:  zy. 

Voorts  aenmerkende  dat  de  voorfz  fecten  en  dwa- 

lingen principalijken  geprocedeert  zijn  ,  fo  wel  by 

der  menigte  van  diverfe  Boeken  ,  gemaekt  by  ge- 

reprobeerde  en  Heretijke  Auteuren,  als  ook  mitf- 
dien  dat  diverfe  Printers ,  Boekverkopers  Librariers, 

en  hun  byilanderen  en  affiftenten  gecorrumpeerc 

hebben  de  Byblen  en  andere  goede  oude  boeken 
in  diverfe  fcientien  ,  getran dateert  in  vele  fpraken. 

En  dat  eenige  Schoolmeefters  hen  vervordert  heb- 
ben den  kinderen  voor  te  lefen  en  leren  vele  nieu- 

we boeken  ,  niet  tamelijk  noch  behorende  ter  in- 

ftruétie  van  de  jonge  Scholieren  :  begerende  daer  in 

te  verfien  en  order  te  ftellen  hoe  dat  de  voorfz  Prin- 

ters, Boek-ver  kopers ,  en  Schoolmeefters  hen  voor- 
taen  fullen  voegen  en  reguleren ,  fo  hebben  wy  ge- 

ordineert  en  geftatueert,  ordineren  en  ftatueren  voor 
gebod  als  boven. 

Dat  niemant  van  wat  qualiteit,  ftate,  natie,  of 

conditie  hy  zy ,  en  fal  mogen  printen ,  of  doen  prin- 
ten in  onfèn  voorfz  Erf-nederlanden  eenige  Boeken , 

Refereinen  ,  Baladen  ,  Liedekens ,  Epiftelen ,  Pro- 

gnofticatien ,  Almanacken  ,  noch  eenige  andere  fa- 
ken ,  oud  of  nieuwe ,  van  der  H.  Schrifturen  ,  of 

eenige  andere  materie ,  en  in  wat  fprake  dat  het  zy : 
ten  ware  dai  hy  eerft  en  al  voren  geadmitteert  ware 
van  onfent  wegen  om  te  mogen  printen ,  en  daer  op 

onfen  oorlof  en  permiffie  verworven  hadde.  En  dat 
de  voorfz  Boeken ,  Refereinen ,  Baladen ,  Liedekens , 

Epiftelen  ,  Prognofticatien  ,  en  Almanacken ,  eerft  (Fol. 

gevifiteert  fullen  worden  by  den  ordinaris  van  der 

plecken ,  of  by  eenige  van  onfent  wegen  gecommit- 
teert,  of  te  committeren:  En  dat  men  daer  op  Pri- 

vilegie en  Odroy  van  ons  verworven  fal  hebben  3  om 

te  mogen  printen ,  op  gelijke  poene  als  boven,  indien 
in  de  voorfz  Boeken  ̂ Refereinen,  B*hden,  Licdekensy 
Epiftelen ,  Prognofticatien ,  en  Almanacken ,  eenige 
dwalinge  bevonden  worde:  indien  neen,  van  geban- 

nen te  worden  ten  eeuwigen  dagen  uit  alle  onfe  voorfz 
Erf-nederlanden,  en  boven  dien  te  vallen  in  de  boete 

van  300  Carolus  guldens ,  defelve  te  verhalen  en  re- 
couvreren  op  de  goeden  van  de  overtreders. 

En  fullen  de  Meefters  en  principale  Printers  gehou- 
den worden  te  verantwoorden  voor  't  ftuk  van  hun 

medegefellen  en  dienaers,  die  onder  hen  printenen 
befoigneren,  Den  welken  medegefellen  en  dienaers 
wy  verbieden ,  op  de  felve  poenen ,  iet  te  printen  in 
haerheder  of  andere  huifen ,  of  in  andere  heimelijke 
en  ongewone  plaetfen  buiten  den  winkel  van  haerlie- 
der  Meefters. 

Dat  men  onfe  brieven  vanoorlove,  confente,  en 
permiffie  om  te  mogen  printen ,  niet  en  fal  mogen  ge- 

ven voor  en  al  de  voorfz  Printers  fullen  hebben  doen 

blijken  hun  qualiteit,  conditie  5  fufficientie,  goede 
name ,  fame,  en  geruchte. 

Dat  alle  de  gene  die  alfulke  brieven  van  oorloveï 
confent ,  en  permiffie  verwerven  fullen,  gehouden 
fullen  wefen,  eer  dat  fy  van  dien  fullen  mogen  gebrui- 

ken en  genieten ,  den  eed  te  doen  in  handen  van  fulke 
perfonagien  en  Officieren,  als  by  de  voorfz  brieven 
daer  toe  geeommitteert  fullen  zijn ,  te  onderhouden 

en  obferveren  't  gene  des  hierna  volgt,  op  verbeurte van  den  lijve. 

Eerft,  dat  fy  niet  en  fullen  printen  noch  doen  prin- 
ten eenige  Boeken ,  Refereinen ,  Baladen ,  Liedekens, 

Epiftelen ,  Prognofticatien,  Almanacken,  noch  eenige 

andere  faken,'t  zy  oude  of  nieuwe,  vande  heilige  Schrif- 
ture, of  eenige  andere  materie,  en  in  wat  fprake  dat 

zy :  ten  zy  dat  de  felve  eerft  gevifïtecit  waren  by  eenige 
van  den  genen  die  wy  daer  toe  geeommitteert  hebben, 

of 

8.) 
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ii of  committeren  fullen"  En  dat  fy  van  ons  verwor- ven hadden  oorlof,  octroy ,  en  fonderlinge  privilegie, 
verleent  en  gegeven  na  de  voorfz  vifitatie  ,  om  de 
voorfz,  Boeken,  Refereinen,  Liedekens,  of  eenige 
andere  faken  te  mogen  printen. 

Dat  fy  ook  niet  en  fullen  printen  noch  doen  printen 

eenige  fake  van 't  gene  des  voorfz  is,  elders  dan  in  de 
Stad  aldaer  hen  by  de  voorfz  brieven  gepermitteert  en 
geconfenteert  wefen  fal  te  mogen  printen. 

Dat  in  alle  't  gene  dat  fy  voortaen  printen  fullen, 
gehouden  fullen  wefen  te  Hellen  in  't  beginfel  't  inhou- 

den ,  of  ten  minften  den  fommaris  van  de  voorfz  brie- 
ven van  Octroye  en  Privilegie ,  mits  exprimerendeen 

uytdruckende  den  naem  van  den  Secretaris  die  de 
voorfz  brieven  van  Octroy  getekent ,  of  ten  minften 

die 't  gevifiteert  fal  hebben,  mitfgaders  hun  naem  en 
toenaem  ,  deplaetfeen  datum  van  de  voorfz  impreffie 
enprintinge. 

Dat  na  dien  fy  de  voorfz  brieven  van  octroy  ver- 
worven fullen  hebben ,  mitfgaders  de  minute  of  copie 

van  den  boek  of  andere  fake  die  hen  geconfenteert  we- 
fen fal  te  mogen  printen ,  ondertekent  by  de  voorfz  ge- 

committeerde rotter  voorfz  vifitatie,  al  eer  fy  dien 

fullen  mogen  verkopen ,'  of  anderfints  diftribueren, 
fullen  den  voorfz  gecommitteerden  bringen  een  van 
de  voorfz  geprinte  boeken,  mitfgaders  de  voorfz  minu- 

te of  copie ,  om  die  te  confereren  en  collationeren  mit- 
ter  voorfz  minute.  En  indien  menbevint  die  te  con- 
corderen,  fullen  de  voorfz  originale  minuten  (getekent 
fö  voorfz  is )  laten  in  handen  van  den  voorfz  Gecom- 
mittcerden,die  de  voorfz  boeken  gevifiteert  fal  hebben, 

om  by  hem  bewaert  te  zijn  ,  en  daer  af  te  verantwoor- 
den t'allen  tijden  en  ftonden  als  hy  des  verfocht  wefen 

fal :  Alles  op  pene  van  te  verbeuren  den  effect  van  de 
voorfz  brieven  van  octroy ,  en  arbitralijken  gecorri- 
geert  te  worden. 

Item ,  om  te  verfien  in  de  abutóndie  gecommitteert 
worden  by  den  Boekverkopers ,  Librariers ,  en  den  ge- 

nen die  Boeken  en  andere  faeken  verkopen  ,  in  onfen 
Landen  niet  geprint  zijnde.  Wy  ordineren  en  Hame- 

ren voor  gebod,  dat  voortaen  niemant,  van  wat  ftate  , 
conditie,oft  qualitek  hy  zy,  en  fal  mogen  verkopen ,  of 
doen  verkopen  eenige  Boeken ,  Refereinen ,  Baladen , 
Liedekens ,  Epiftele ,  Prognofticarien ,  Almanacken , 

noch  andere  gelijke  faken,  in 't  openbaar  of  inbyfon- 
der ,  ten  zy  dat  hy  eerft  by  ons ,  of  onfe  Raden  vanden 
Landen,  aldaer  hy  de  Boeken  en  andere  faken  voorfz 
fal  willen  verkopen,  of  doen  verkopen,geadmitteert  en 
geapprobeert  zy. 

Dat  de  gene  die  geadmitteert  fullen  zijn  om  boeken 
en  andre  printingen  te  verkopen,en  fullen  gene  boeken 
of  andere  geprinte  dingen  in  onfe  voorfz  Landen  mo- 

gen verkopen,  Ten  zy  dat  die  geprint  zijn  by  gefworen 
en  geadmitteerde  printers ,  met  infertie  van  de  privile- 
gie,fo  boven  verklaertis.  En  fullen  ook  niet  mogen 
verkopen ,  noch  te  kope  ftellen  eenige  boeken  of  ande- 

re dingen  buiten  onfen  voorfz  Landen  geprint  wefèn- 
de,  fonder  daer  af  geadverteert  te  hebben  den  Gecom- 

mitteerden, eer  fy  hun  balen  ontpacken  en  op  doen  ful- 
len: Op  dat  hy  of  iemand  anders  byhem  daer  toe  ge- 

deputeert,  jegenwoordig  zy  in't  open  doen  en  vifiteren 
vande  boeken  die  daer  in  zijn  fullen,  om  de  felve  te  vi- 

fiteren eermen  die  fal  mogen  verkopen  ofte  koop  ftel- 
len ,  op  verbeurte  van  den  lijve,  indien  men  bevonde 

dat  fy  eenige  boeken  verkocht  hadden  inhoudende 
dwalingc ,  En  van  twintig  Carolus  gulden  voor  elks 
boek  geen  dwalinge  inhoudende. 

Dat  die  van  onfe  Raden  niemand  en  fullen  admitte- 
ren  om  boeken  te  verkopen,  ten  zy  dat  die  van  goeden 
name  fijn,en  fweren  defe  onfe  ordinantie  teobferveren 
en  onderhouden.  Ook  en  fullen  fy  niemant  admittc- 
ren,  ten  zy  dat  hy  wone  in  befloten  of  geprivilegieerde 
Steden  :  in  welke  Steden,  en  in  gene  andere  plaetfen  hy 
fijne  voorfz  boeken  fal  mogen  verkopen. 

Dat  voortaen  alle  Librariers  of  Boekverkopers  ge- 
houden lullen  wefen  te  hebben  en  openbaerlijken  te 

hangen  in  hare  winkel  den  inventaris  van  alle  gere- 
probeerde  boeken ,  navolgende  der  voorfz  declaratie 

van  onferUniverfiteit  van  Loven,  Ten  einde  datfy, 
of  de  gene  die  de  felve  hier  namaels  fouden  willen  ko- 

pen, geene  ignorantie  daer  van  pretenderen  en  kon- 
nen,  op  pene  van  100  Carolus  guldens.  Infgelijxdcn 
inventaris  van  de  boeken  die  fy  in  haerlieder  winkel 
hebben,  fonder  eenige  daer  af  te  verfwijgen^op  de  felve 
pene.  En  ten  einde  dat  de  faken  voorfz  te  beter  mo- 

gen onderhouden  en  geobferveert  worden, So  fullen 
de  principale  Officieren  van  de  plaetfen  daermen  eeni- 
ge'boeken  verkopen  fal,gehouden  wefen  ten  aldermin- 
ftentwemael'sjacrste  gaen  vifiteren  met  eenigen  ge- leerden man,  alle  de  winkels  vande  voorfz  librariers  en 
boekverkopers,  om  te  fien  of  fy  aldaer  eenige  boeken 
of  andere  impreffie  en  printingen  by  defe  onfe  ordi- 

nantie verboden  en  gepermitteert ,  vinden  fullen ,  om 
voorts  de  voorfz  librariers  en  boekverkopers  te  ftraffen 
en  punieren  by  de  poenen  boven  verklaert. 

En  boven  dien  fullen  de  voorfz  Officiren  de  voorfz 

vifitatie  doen  t'allen  rijden  en  ftonden  alft  hun  goet- 
dunken  fal.  En  fullen  de  voorfz  boekverkopers  gehou- 

den zijn,  hen  t'elkerreifen  openinge  te  doen  van  ha- 
re huifen  en  winkel,  en  de  voorfz  inventarifen  tonen 

als  fy  des  verfocht  fullen  zijn ,  Op  poene  van  hondern 
Carolus  gulden.  En  des  niet  min  bedwongen  te  wor- 

den realij  ken  en  by  feite  de  voorfz  inquifitie  en  vifita- 
tie te  laten  doen  ,  niet  jegenftaende  eenige  privilegiën  , 

exemptien,  of  vryhede  ter  contrarien  ,noch  ook  de 
differentie  of  diverfiteit  van  der  jurifdictien  :  waer  wy 
om  de  gemene  welvaert,en  om  te  verhoeden  alle  perij- 
kelen  en  inconvenienten,fonderlinge  in  faveur  en  aen- 
fien  tot  van  ons  heylig  kerften  Gelove,geen  aenfehouw 
en  willen  genomen  hebben. 

En  fullen  ook  voortaen  gene  kramers  of  eenige  an- 
dere ,  dan  alleenlijk  de  voorfz  geadmitteerde  en  geap- 

probeerde  boekverkopers  fo  voorfz  is  niet  mogen  te 
kope  ftellen  voor  de  kerken  of  andere  openbare  plaet* 
fen ,  noch  te  koop  dragen  inde  Stad  en  achter  ftraten  , 
eenige  getijden  >  liedekens ,  baladen,  refereinen,  alma- 

nacken ,  prognofticatien ,  of  andere  gelijke  geprinte 
dingen ,  opte  verbeurte  vande  voorfz  boeken,  en  arbi- 

trale correctie. 

Voorts ,  om  te  verfien  dat  voortaen  de  jonge  kinde- 
ren in  hare  eerfte  jonkheid  niet  qualijk  en  wordenge- 

leert  en  geinftrueert ,  't  welk  een  feer  periculofe  fake  is, 
So  ordineren  wy  dat  voortaen  niemant  van  wat  ftate 
of  conditie  hy  zy ,  en  fal  mogen  openbare  fchole 
houden  om  de  jonge  kinderen ,  knechtkens  of  meis- 
kens ,  te  lere  lefen,  fchrij ven,  fpreken ,  in  wat  tale  dattet 

zy,'tenzydathy  eerft  en  al  voren  geadmitteert  en  ge- 
approbeert zy  by  den  principalen  Officier  vander 

Prochiaen  vander  Prochie-kerke ,  onder  de  welke  hy 
fal  willen  refideren:  of  vanden  Capittelen  of  Scholafte- 
re ,  die  daer  op  van  outs  aenfehouw  en  fuperintenden- 
tie  gehad  hebben,  op  poene  van  twaelf  Carolus  guldens 
voor  d'eerfte  reife  :  vierentwintig  gelijke  guldens  voor 
de  twede  reife ,  en  ten  eeuwigen  dagen  gebannen  te 
worden  buiten  de  plaetfe  van  fijn  refidentie  en  woon- 
ftede.  Wel  verftaende  dat  de  voorfz  Officiers,Prochia- 
nen,  Scholafteren ,  of  andere,  autoriteit  en  macht  heb- 

bende van  fchoolmeefters  te  committeren ,  fulle  goede 
toeficht  nemen  daer  toe  te  committeren  perfonen  van 
goeden  name  en  fame ,  en  geenfins  gefufpecteert  van 
quade  leringe,op  poene  fulx  op  haer  te  verhalen, ia 
die  daer  in  eenig  gebrek  gevonden  ware. 

Dat  de  gene  die  alfo  geadmitteert  en  geapprobeert 
fullen  zijn  Schole  te  houden ,  gene  andere  boeken  en 
fullen  mogen  voor-lefen  noch  leren  inde  particuliere 
Scholen  dan  de  gene  die  betekent  en  gedefigneert  zijn 
by  advijfe  en  declaratie  van  dien  onfer  voorfz  Univer- 
fiteit  van  Loven,  gedateert  als  boven. 

En  alfo  wy  fonderling  begeren  dat  een  iegelijk 

goede  neerftigheid  doe  om  t'accuferen  of  aen  te  brin- 
gen de  gene  die  tegens  onfe  voorfz  verboden  doen 

fullen ,  om  dies  te  beter  en  gevoeglijker  de  voorfz  here- 
fijenen  ketterijen  te  mogen  verdrijven  enextirperen., 
en  voor  te  komen  de  gene  die  onfen  voorfz  onderfaren 
v.dfchelijk  fouden  willen  verleiden,  en  de  felve  tot  qua- 

de dwalingen  brengen.    Ook  enverftaenwynier,  dat 
de 
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de  goede  luiden  fbnrechtbclafl:  en  geaccufeert  worden, 
noch  dat  haer  lieder  eere  en  reputatie  fonder  oorfake  in 

difputatie  gebrocht  worde.  En  daerom  indien  yemant 

door  gierigheit,  hact  en  nijd,  of  andere  afrëctie  of 

paflie,  calumnieufelijk  en  t'on rechte iemaritaccufeer- 
de  of  aenbrochtc.  Wy  willen  en  ordineren ,  dat  fulke 

valiche  accufatcur  of  acnbrenger  rigoreulëlijken  gepu- 
nicert  en  geftraft  worde,  anderen  tenexemple. 

En  hoe\vel  onfe  meninge  zy ,  dat  onfe  jegenwoordi- 
ge  ordinantie  eeuwig  en  perpetuel  zy,  en  dat  van  genen 
node  en  is  de  felve  wederom  te  doen  publiceren  en 

uitroepen  na  d'eerfte  publicatie  :  Des  nochtans  niet  je- 
genftaende,  teneinde  dat  niemantdaer  van  ignorantie 
en  prerendere ,  befonderdie  vreemde  en  jonge  luiden: 
Wy  willen  dat  van  fefTe  maenden  te  fefïe  maenden,  te 
Weten ,  S.  Jans  avont  midfomcr ,  en  Kers-avont ,  by  el- 
ken  Officier  van  de  principaelfte  Steden ,  en  andere 
plaetfen  van  onfen  voorfz  erf-Nederlanden ,  daer  men 
gewoonlijk  is  publicatie  en  uitroepinge  te  doen ,  de 
voorfz  publicatie  ververfcht,  en  van  nieuws  gedaen 

worde ,  op  te  pcene  van  10.  Carolus  guldens,  die  d'Offi- 
cier  des  in  gebreke  wefende,fal  gehouden  worden  te  be- 

talen t'onfen  profijte  voor  d'eerfte  reife ,  en  van  zo.  Ca- 
rolus guldens  voor  de  twede  reife-  En  indien  hy  bevon- 

den ware  de  voorfz  nieuwe  publicatie  gecomitteert  te 

hebben  voor  de  derde  reife  fucceflïvelijken  d'een  na 
d'andere,  of  by  verfcheiden  tijde,  dat  hy  in  luiken  ge- 

valle ,  fonder  andere  declaratie  ,  van  fijnen  ftate  verdra- 

gen en  gepriveert  fal  wefen ,  de  welke  impetrabel  we- 

ien fal ,  als  vacerende.  Ordinerende  ('t  zy  dat  de  voorfz 
nieuwe  publicatie  gedaen  worde  of  niet)  dat  de  Over- 

treders van  defe  ordinantie  gepunieert  en  gecorrigeert 
lullen  worden ,  by  de  pcenen  daer  in  begrepen ,  ionder 
verdrag  of  diffimulatie,  en  fonder  geexcufeert  te  mo- 

gen worden  onder  't  dexel  dat  de  voorfz  ordinantie  van 
nieus  niet  gepubliceert  en  foude geweeft  zijn. 

Ontbieden  daerom ,  en  bevelen  den  voornoemden 
van  onfen  Raden  van  State ,  en  fecreten  :  Prelident  en 
Luiden  van  onfen  groten  Rade :  Cancelier  en  Luiden 
van  onfen  Rade  in  Braband:  Stadhouder,  Prelident, 
en  Luiden  van  onfen  Rade  in  Luxenburg :  Stadhou- 

der ,  Cancelier ,  en  luiden  van  onfen  Rade  in  Gelder- 

land: Stadhouder  van  Limborg,  Valkenborg,  Dael- 
hem,  en  andere  onfe  Landen  van  Over-mafe:  Gou- 

verneur, Prefidenten,  en  Lüyden  van  onfen  Rade  in 
Vlaenderen  en  Artois :  Groot-bailju  van  Henegouwe, 
en  Luiden  van  onfen  Rade  te  Bergen  in  Henegouwe : 
Stadhouder  de  eerfte,  en  andere  onfe  Raden  in  Hol- 

land :  Gouverneur ,  Prefident ,  en  Luiden  van  onfen 
Rade  te  Namen :  Stadhouder ,  Prefident ,  en  Luiden 
van  onfen  Rade  in  Vriefland.  Stadhouder  van  Over- 
ylTel  en  Groeningen :  Stadhouder ,  Prefident ,  en  Lui- 

den van  onfen  Rade  t'Utrecht :  Gouverneur  van  Rijf- fel,  Douay,  enOrchies:  Onfen  Provooft  van  Valen- 
cijn  :  Bailju  van  Dornijk :  Rentmeefters  van  Beweft  en 
Beooftcr-fchelt  in  Zeelant :  Schout  van  Mechelen :  en 
allen  anderen  onfen  R echteren  Jufticiren  en  Öfficiren: 

en  dien  van  onfen  Vaffalen ,  hare  Stedeh'ouderen ,  en eiken  van  hun  in  het  byfonder ,  fo  hem  toe  behoren  fal: 
Dat fy onfe jegenwoordige  Ordinantie,  itatut,  en  ge- 

bod uitroepen  en  publiceren ,  en  doen  uitroepen  en 
publiceren,  fo  voorfz  is,  een  jegelijken  in  delimiten 
van  fijnder  jnrifdiclie  en  officien  en  een  en  jegelijken 
bevelen ,  alle  de  puncten  en  articulen  daer  in  begrepen , 
onverbrekelijken ,  en  ten  eeuwigen  dagen  te  onderhou- 

den en  oblerveren  na  hare  vorme  en  inhouden.  Pro- 
cederende ,  en  doende  procederen  tegens  den  overtre- 

ders en  ongehoorfamen ,  by  executie  van  de  poenen  bo- 
ven gefpecificeert,  fonder  cenigc  gratie,  fimulatie,  of 

verdrag :  Niet  jegenftaende oppofitic  of  appellatie  ge- 
daen ol  fc  doen  :  noch  ook  cenige  Privilegiën,  Ordi- 

nantien,  ftatuten  ,  coftumen ,  of  ufanticn  ter  contra- 
rien :  de  welke  wy  niet  en  willen  noch  verftaen  in  de- 
fen  te  moeten  ftant  grijpcn.Macr  hebben  uit  onfer  rech- 

ter werenheit ,  autoriteit ,  en  volle  macht  totten  fel- 
ven,  gederogeert,  en  derogeren  by  defen.  Des  te 
doen ,  met  diefcr  acnkleeft ,  geven  wy  hen  volkomen 
macht  ,  autoriteit ,  en  fondcrling  bevel.   Ontbieden 

en  bevelen  eenen  iegelijken ,  dat  fy  hen  \  felve  doende 
ernftelijk  verftaen  en  obedieren.  Want  ons  alfö  gelieft. 

Des  t'oirconden  fo  hebben  wy  onfen  zegel  hier  aen 
doen  hangen.  Gegeven  in  onfer  en  des  heyligs  Rijks- 

ftad  Augfpurg ,  den  xxv.  dag  Septembris ,  in  't  jaer  on- 
fes  Heeren  1555.  Van  onfen  Keiferrijke  't  xxxj.  en  van 
onfen  Rijken  van  Caftilien  en  anderen  't  xxxv. 

Aldus  ondergefchreven ,  By  den  Keifer,  en  getekent 
door  exprelTe  ordinantie  van  de  Coninginne  Regentc. 

En  getekent Verréyken. 

Sf  nen  ̂ onc  COnïng  piiiiptf  gefcniftte  in  't  begin funbcrïtegcdngegcen  beter  remebteom  tebebe* 
ren  bc  gene  bieeenig  nuaeb  geboden  ban  be  ïüoomfe 
fóerfee  babbcn/  toarttbp  bernieube  en  bebeftigbe  in 
be  gjaren  1 556  ben  rrbj.  öag  ban  Sliugufto / en  1 563. 
ben  20  iBartto/  bte  paccatcn  bp  fijn  ©aber  ge* 
maebt/  jabpbermcerberbe  Ut  grooteujr  in  fommi* 
gepoincten/  enbebebefelbetoel  ftraffdybter  crecu* 
tic  fielten  /  fuljc  bat  baer  boo?  feec  bele  jnenfeben  ellen* 
biglijb  om  ben  Ijatë  guamen  en  geboot  toerben.  <£n 
om  htft  fabe  toat  naebter  te  berbalcn/  aifo  alle  be 
lammeren  baer  ̂ eberlanb  in  genomen  itf/  baemit 
fpjuitcnbc  jijn/  (uilen  top  bier  ban  toatb?ccber  ber* 
bad  boen  /  en  ben  oo?fp?ong  ban  alle  befe  fafcen  en  ber 
petten  ontbecben. 

i©iebanbe€atDoiijbe  ftdigie  bebennen  felföbat* 
ter  groot  mistmiib  inbaerïuibcr  Ucrbctoas  gebro* 
penen  ingeb?ongen/  fuïrbatter  nobdijb  berbeterin* 
ge  in  be  eerfte  Denoef  be/  en  beel  <0eleerben  onber 
beCatfjolijben  fïraften  be  miotyuiben  ber<6ecfteln* 
nen  felbe  fcer  ernfHg/  fo  metfcb?iftenatëmetp?cbi* 
ben/  't  gemeen  bolb  ban  fienbe  feer  beel  grote  mig* buutten  /  baer  ban  be  fommige  fo  groot  en  grof toaren/ 
bat  men  bic  geenfinö  en  mocfitc  berfebonen  /  toat  Mn 
mantel  men  baer  toe  toiïbc  befigen/  bcgonbenfonber 
onberfebctt  te  luifteren  en  boren  na  al  bc  [gene  bic  bc 
Jtoomfe  feilen/  bolingen/  en  mtëb?upben  (haften  en 
bcrifpten/  en  gantfeft  bertoo?pen<  ̂ lf0  3i)nberbeïc/ 
eenfbeel.ö  geleerbc/cn  oonccnfbeel^ongcleerbc  getoecjt/ 
bic  baer  felben  opgetoo?pen  öebben  tegen  beïtoomfe 
^erbe/  en  begonnen  ecrftmeeftfccretcnjfeenbetbolK 
te  leren/  tt  firaffen  en  te 'bermancn/  en  be  ftoom= fc  ̂erbe  tt  bcroo?bcelen  /  en  aenbang  te  foebcn/ maer  toant  fp  mecflcnbeel  met  be  boobc  letter  ber 
^cb?ift/  fonberbenreebten  <0ceflenbctEebcn/  bet 
bolb  leerben  en  onbertoefen  /  fo  mm  cen  icber  na 
fijn  eigen  fin  en  berftant  een  fonbcrlinge  geïobe  en  opi^ 
me  boo?t  /  't  toelfe  niet  gefebieben  en  bon  /  toaer  't  bntfe alle  ban  <0ob  en  ben  enigen  ifêccfïcr  Cf^ifloaeleert 
toaren  getocefl  ♦♦  alfo  3ün  aïiengoben-5  bclc  berfrbeibcn 
^ecten  opgercfen  in  bele  berftfjeiben  ïanben  /  toclfec 
alle  t'famen  tm$  toaren/  baer  in  batfe  tegen  bc  öoorn^ fe  ijerbe  riepen  /  en  befclbe  berooibcelben  boo?  balftb/ 
maer  in  baer  feïben  toaren  (p  felfs?  cob  gebcilt  /  oneens 
enttoiflig/  eïbberoo?beeïbe/  lafterbe/  cnbcrbocmbc 
tik  met  Oen  niet  eens  gefint  /  maer  ban  cen  anber  ge* 
boelen  toaren/  fommigc  gingen  met  tornen  en  ge* 
ftebten  om /bic  fn  boo?  toaerbeitpjebibten  en  toilben 
gelooft  mbm.  2Clfo  Duft  men  ine^afTcïtbancencn 
lütclacjs  e§to?cb  bernomen/  Ut  in  't  giaer  1521  en 1522  bed  menfrben  tot  bem  toog.  m  3Bittenberg 
be:ft  een  ï^octo?  ber  ̂ c&ift/ber  2Cugnf?nncn  <0^ben/ 
nameinb  /  Itëartinug  ttitbcr/  bcm  ccrfl  tenen  tfy&v 
ten  gctlelt/  Ut  baer  na  bp  na  beel  ̂ uptffanb  ban  bc 
KocmfcBcrbc  totfirb  petogen  beeft,  fct  Eurig  in 
^toirfcrïanb  beeft  ölrttb  Etoingliutf  bcm 00b  tegen 
bc  K  f  aten  gcflclt  /  en  bc  ftoomfe  ̂ erb  gclaflf  rt  /  befe toaoecrftmctHUitberin  allen  manieren  ecnoV  maer 
baer  nacr  bcgofl  lp  en  ZDocto?  3Cnb2eaö  Caroloflatrittó 
m  fr  m  migc  arriculen  ttoiflig  te  toerben  met  Hutöerö. 
©^nbicl  terfïont  een  goet  beel  beöitbürnirocmtfcn 
tDnpt  fTnnt^  af/  binden  baer  aen  Etoinaelo  geringe. 
'Omt  aclijbe  vxüitot  r^bomaiff  iKuntfcr  tot  Hlflabtin ©Hringcn  /  toelbe  baer  na  Deftljulbigt  toert  bat  bi>  ber 
25ocrcn  fcbabdijftcn  oproer  bertoebtbabbe.  oöfitcr 
«Wjt'o?  ̂ ofman  uit  ̂ oogöuptflanb  opgeftaen/  en 

©0^ 

bet 

&tcttn. 

^to^cli. 

Mavttt 
tfjer. 

iilnrö 

Stoftu 

Uliup. 
Caroro* 

CfjohiaS 

ftr. 

cfyot 
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iè 

lug. 
perrug 
ï>irctu«J. 

floping? 
omber 

tottönübcn  gebomen/  altoaer  X\p  een  toijltijb$p?e; 
ölfete/  leerbe/  enbooptein'topenbacr/banbacrber; 
toog  bp  boo2t$  na  ̂ tracöburg  /  albaer  lp  ten  lactften/ 
na  bienbp  bed  fdtfamep2opbetien  uitgcfp?oftcnfjab; 
be/  gehangen/  en  emoeüjHen  inbe  gcbangenifTe  ge- 
fto?ben  io/fonbet  Dat  bet  gep?opftcteerbc  gcfd)iebc»<0p 
anbere  <©o?bcn  ftonöcn  anbere  leraren  oofe  ban  bcr^ 

frfjeiben  mèirangen/bie  b'ecn  tegen  b'anbcr  pjeötfiten/ leerben  /  frf)?eben  /  en  malfeanber  grutoelijR  lafterbcn/ 
fo  öat  bele  eenboubige  en  <ü5ob-mertenbe  fretten  niet  en 
ixriftcn  op  toten  fp  baer  begebenfoubert/  taant  bp  bt 
ïïoomfc  ItcrR  bonben  fp  beïe  btoaiinge/en  bp  tfanbere 
bonöcn  fo  oor  met  toepnig  geb2CRO\  %\#  nu  bp  na  in  al* 
ten  Itanoen  nroten  ttoift  trt  be  iteïigie  op-ftonb/fo  nefc 
ben  bit  ban  bc  ̂ tab  ban  <0enebc  baer  &erften  oor  na 

f cncbe-  baer  menïnge  gerefo2mcert  of berbetert/in't  jaer  1535. 
$25-  ïro02  nccrftiööcit  gjoanneg  .farellp  enpetri  ©ireti/ 

fulr  bat  oor  baer  nagebclc  irantfcDappenbaecejcem- 
pel  bolocnbc  /  be  öoomfe  Uerft  af-biden/  toacr  uit  een 
grote  bIocbfto2tingc  in  alle  jannen  gcltomcn  ioy  toant 
befpaufen  ftcnbe  bat  baer  ̂ oogïjeit  feer  begon  te  ba- 

len/ cnfo?genbcboo2  cengdfdenonbergang/  nebben 
©o^fa&e  aïle^aincen  en  potentaten  opgcrocRcnt  tegen  alle  be 

'■'  gene  bic  baer  tegen  bc  ïtoomfe  ïkerït  ftelben  /  alfo  3jjn beïc  trraffe  en  blocbigc  paccaten  uitgegebeninbev' 
fcfjdben  ConinRnjRcn  en  ïanben  tegen  bic  gene  bic 
ban  bc  ïïoomfc  &crlt  af  bielen/cn  eenige  anbere  opinie 
aenïnngen/  maer  baer  fp  be  ïïoomfc  födigie  mebe 
meenben  te  fterfeen/  baer  mebe  toerb  bte  meefr  ge,- 
ferenRt  /  toant  tegen  eenen  bit  bacc  geboot  tocrb  /  qua? 
men  tien/  ja  ttointig  anbere  tocberominbepïaetfc. 
(Dnbccbefe  berfeftciben  ̂ ectcn  3ijn  oor  fommige  ge? 
toceft  bte  alle  <0oblofcn  (baer  mebe  meenben  fp  bit 
ftaer  meninge  niet  gelüRfomtig  en  toaren )  toilben 

uitroeien  en  bcrm'dcn/  ben  aertbobem  fuiberen  en  ber? nieutoen/  toojpenfcïf^eenConmgop/  alötotmtm? 
fterm3Bcffpbaten  gebeurbe*  Ifèacr  alöbiebertoon? 
nenenteniete  toaren  getearïjt/  mtamen  anbere/  bic 
ïeerben  bat  be  Cmiftcnen  geen  ftocertenmogtenge? 
huiken/  namen  oor  bet  Sfimpt  bcr  <0berigfrcit  gantftfr 
toeg  /  toant  fp  bidben  bat  be  Cbnfïenen  bet  3Cm.pt  oer 
<8bcrigbcit  niet  en  mogtcn  feestenen/  atë  pennoen 

mtmo.  befwtc.  tDacr  31  jn  oor  norïi  anbere  aetoceft  bic  baer 
tod  ban  bc  ïtoomfe  &crReaföeffbcïbettliebben/  boel) 
nebben  fp  gccnftnö  eentge  anbere  Beruen  ofte  <©e; 
meenten  toïllcn  opretbtcn/  fp  bielben  bat  een  iegclijft 
fijnen  <*5ob  in  ftilligfjctt  en  eenbuïbigncitbenöojbctc 
b?efen  /  te  bienen  /  ni  te  eeren  /  en  bet  befte  na  ragen/ 
bat  bo  boo2  <0obe  in  reebte  ïiefï?e  /  b^ebe  /  en  ootmoe - 
bigl)cit  bebienenban/  fonber  eenig  fkebifeant/  %c; 
raer/  of  eenige  uittoenbigc  bergabcringe  te  maften  / 
of  om  uittoenbigc  Ceremoniën  te  ttoiften.  €n  ftoe 
tod  bele  nerfdjeiben  beringen  en  opinien  gebenben 

J!ï9cè|ï 

alle  De 

fier.  23a^ 
ttnbov 

ipraneft 

fc 1 t  /  t  n 
onörrc. 

berge  ten  en  geflopt  lö  getoeef!  in  berfeïjeiben  %  anoen  / 
beeft  men  bernomen  bat  art  felbe  niet  en  beeft  gefjol^ 
pen/  toant  baer  na  gebolgtiöbeopentlijbebcranbc' 
ringc  ban  be  ïtcligien  in  €ngelanb  /  &cbotUmb  /  ̂De^ 
nema-Rcn  /  ̂toebcn/  en  einbdijfe  mebe  in  3&?anRri)R/ 
enalfomceft  in  allen  Sanben  rontom^eberlanbge^ 
legen/  en  na  bicn  tt  ̂ ebcdanbersf grote öanbdinge 
ban  Coopmanfdwp  3ön  boenbc  in  alle  bc  felbeïan- 
ben  en  Coninbrijben/  en  bagelijfeiS  in  befelbe  toaren 

rdfenbeenïianbelcnbe/  aio' 00b  bc  gjntooonberen  ban  %a& bc  felbe  omleggenbc  kanoen  om  baceöer  banbdinge  tom^m 
in  Jleberlanb  Romenbe/  Ijebbm  fp  ber  allengoRen^  jjjjp* 
meer  en  meer  totbe  felbe  Seligien  getogen/  baer  toe  ttnSg 
00b  bele  gebofpen  fyteft  bet  berfp?ctben  ban  bc  25oe-  aoomfe 
ftcnen^dniften  bec  icraren  ban  befelbe Beligien,  JSfe 
€n  beeft  men  m  berfebeiben  plactfen  in  be  ̂ eberlan- 
öenallemSRen^  beei  beimdtjbc  bcrgaberingenenp2e= 
bicatien  gebouben  /  en  't  bolfe  in  be  felbe  fteligic  geoef= 
fent/  onbertoefen/  engeflerbt/  fulbö  bat  bele  fopbe? 
ng3üngetoeefl/  batfc  blijbeinb  enb?pmoebenjR/alg 
fp/  bolgenbe  bt  ̂ laccaten  gebangen  en  bertoefen  toa^ 
ren  /  ter  boob  toaren  gaenbc  /  als  of  fp  ter  25?uiloft  /  of 
tot  een  beeripe  en  blnbe  ̂ peefte  fouben  gaen/  enter 
boobaaenbe/  fonnen^falmen/.itoffangen/cn<0ee'  (fouö.) 
fïelijRc  ̂ liebebcno/  onbertoefen  't  bolb  in  baer  föeligie/ enbermaenbenfe  ban  be  Hoomfe  l^edi  te  topen/ 
frfjelbenbe  be  Koomfe  jfóerfe  boo?  een  3Cntidj^iftife 
föerft/  en  boo?  een  moo?t-buil/  ben  ̂ ausf  boo?ben 
SCntic b2ifï/cn  gebjuibten  alle  mibbelen  om  't  bolb  baer 
af  te  treeften  /  en  boo?  ber  felbcr  bolingen  /  al£  't  fenijn baerber  3ielen/  te  toaebten :  en  fo  bier  boo?/  en  boö?  an- 

bere mibbelen  bit  gebruikt  toerben  /  bagelüb^  meer  en 
meer  tot  be  boo?f5  Kcligic  getogen  /  en  ban  be  Koomfe 
aföctogcn  toerben  /  fo  toert  be  berbolging  tegen  be  ftb 
beoofe  bagelRRg  groter  en  groter/  fonber  baer  op  té 
toillen  letten  bat  men  beïjoosbe  bt  bolenbe  te  onbertoij- 
fen/enbe  miaetboenberss  te  ftrafTen/enbatmenmet 
oen  toeerbebegtoaerbeitgbe  betterpen  todmatb  bo- 
ben  /  maer  metten  (talen  ftoeerbe  niet  be  bolenbe  men^ 

feben  /  fulr  bat  baer  boo?  't  gemeen  bolb  een  groten  af- ReerenmioTjagen  breeg/  ombatterfo  bedmenfdjen 
omgebiaebt  en  geboob  toerben  /  bit  fecr  goeb  en  b?oóm 
ban  leben  toaren  /  en  niet  en  foebten  ban  uit  eenen  goe^ 
ben  eenboubigen  pber  bare  faligbeib/en  toe?t  al-te-met 
bebonben/  bat/  alffer  eenige  fouben  geboob  toerben/  bt 
omft anberg  tot  fommige  plactfen  baer  opentlijfe  lieten 
boren  bat  fp 't  felfbe  nietenfouben  altüb  gebogen:  op 
fommige  plactfen  bebenfp  baer  beft  om  bebertoefene 
tebcrlofTen/ ja  op  eenige  plaetfen  3ijn  begebangcnjS 
ben  (Dffirier  onttoelbigt  aliSbp  bic  ter  boob  mcinbe  te 

brengen  /  't  toeïft  grote  b?efe  boo:t  biacbt  /  bat  bc  ̂ te- 
ben  baer  boo?  b'een  of  b'anbcr  tijb  in  oproer  en  bloeb- 
fr02tingegcraftcn  foubc.  iBaer  beö  boïbjSbaetenon^ 

toerben  /  fo  3ijn  noebtans  ttoc  bt  boo:ttacmfte  getoeeft  '  mmf?  tegen  be  to?ebe  erecutien  /  iö  eerft  te  reebte  ber    . 
bte  opcnbaerI§fe  ben  meeften  aenbang  babben  /  cnbie  |  inerrbert  m  't  SJaer  1^50.  boo?  't  ̂laccact  ban  bc  %\v  ̂ ia«a£ 

Qiitfttte/  \yp  Caroïuö  be  V.  gegeben  binnen  25?ufTcl  ben  SKf^ 
19.  bagban3ip:il/  toant  baer  boojontbeftt  toert  bat  tutan 
men  ban  boe  boo2taen  opentlijfe  0002  be  <©ecfteIi)Rbeit bm  Jar? 

toilbe  b'^lnmtifitic  inb2engen/  en  be^  nict-te-min  boo? ' y J °'    - be  3©ereltüjRe  maebt  fïraffelijb  boen  uitbocren  be 

toieebe  bloebige  iBanbamenten/  en  boe  tod 't  felbe Paccaet  in  biberfe  $?obintien  en  ̂ tcben/  fonber 
boo?ber  infïen  of  ftoarigbeit  na  beoube  en  gemene 
manier  berfeonbigt  i$  getoo?ben,  ̂ 0  beeft  noebtanë 
't  felbe  terftont  in  alle  be  Jkberïanbcn  en  &teben  bp 
ieber  een  een  grote  b?efe  /  opfp?adt  /  mo?ringe/  en  acb- 
terbenben  gemaebt»  <£n  ooft  eenige  ̂ tcbett  baer  op 
beter  Icttenbe  /  bebben  niet  toillen  gebogen  battet  felbe 
^laccaet  albaer  foubc  berltonbigt  too?ben/alfo  fp  mer- 
ftdijbfagenben  gronbigc  beberffeniffe  baer  uit  te  bol^ 
getn  ZDie  banbe^tabban  acmtoerpcnïjcbbenoob  ^* 
boo2namdijft  grote  ftoarigbeit  in  't  boo?f5  patcaet  ,"SJJ; 

ïjaer  fahtn  opentlijft  toilben  berbebigett/  te  toeten/l  11 

tfter  en  Etoingd  /  toent  't  meefïenbeel  ban  <Duptfïanb 
I)ing  3lutbcr  aen  /  en  toerben  gemccnlnb  31  utberfe  ge- 
naemt/  boe  tod  fpbaerfdben  €uangdife  noemben» 
^toingd  en  babbe  00b  geen minber aenbang/  toant 
ftebalben  bat  bcm  een  goeb  bed  ban  ̂ toitferianb  aen^ 
lüng  /  fo  toaren  00b  bte  ban  «Efettcbe  ttteefi  met  ftjn  Ie- 
xingc  mceft  ober  eenbomenbe.  ^efgdijfr  toaren  in 
3©2anftri)b/  €ngdanben  i^cbcrlanbfeerbcclbie  fijn 
ïerinne  aennamen/en  Etoingdfe  genocmt  toerben/boe 
tod  fn  natnadö  Calbinifc  (na  een  ban  bare  boo2naem- 
tic  Heraren  ̂ JanCalbün)  gebeten  toerben: ,^an 
ïwe?  fdben normben  fp  <©crcf02meerben'alö  bit  be  ftU 
ïen  en  geb2elten/bte  tegen  't  3Doo?b  ̂ 5obo  in  be  öoorn- 
fe^erbtoaien  ingebropen  /  babben  gefuibertenber- 
betert/  en  ban  bc  mcnfcbclijRc  tnfcttinaengereimgt) 
met  toeBtcnnamc  top  fjaer  ooh  in  bit  boeit  meeft  boo2 

Sl2*5?rt  ̂ ^"^  nocmen  ftiöni/  borti  toerben  fp  lange  ttjb  bob?  gemaent/  en  bt  uitroepinge  baer  bangetoetgert/  en  nmmt 
SS7  ?n  8"^^  Xnrberfc  of  Eutnanengenocmt.  ^efe  't  felbe  niet  toillen  todaten  fonber  baer  tegen  eerft  ge^  J8"^ 
betirfe  uermeerberben  alle  bage  meer  en  mecrinbe^eber'  1  boo?  t  te  toefen/  toant  fp  fagenbat  fofjaeftbeleCoop-  tofrpen 
ükaT '■■■'•  Ï2S55"  -^  ̂̂   ï^^^^entie  alle  öe  ttraffe  3Plnrraten  /  l>c  I  luibi'nbanbttparcaet  enmibbel  onberridjt  toaren/  regen 
rwrim  tornt  om  befe  öeligie  uit  te  roeien  uitgegebctt  en  ter  I  fpgereetfrijapinaefttenom  tebertrccRctt/  baren  Dan-  'l*00& 
tanb  (c«  wwtic  geftdt  toerbem  a©ant  na  batter  bde  bloebjs    bd  fdjo?ren  /  geen  goebcn  meer  en  bot  Dten  horij  en  bt?  £!f' 
«oc.         '  ï.  Deel.  *fc  fecn 
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©en 
Cïacö 
ban 
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ftefrljem 
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örifec/ 

IJJO. 

flatie 
ban  bic  J 
banHnt* 
toerpen 
jcacn0 

bc  pnbK- 

rnti'e 
bnn  Ijct 

ïMar-- 
Mrr  in 
boi  iarc 

ben  nomen '  fulr  bat  begetoóönlijftcncringcgrotelijft 
Derniinöcröe/  be  toeerbeban  bc  Duifcnfïabbafttc/be 

nemene  25o?ger  bonb  lj:m  nering-  en  gelbcloos/  en 
Uec  ̂ taöa'  bebecffcmtïe  feftcen  boo2  oogen  te  5ijn* 
«Paerom  bebfiben  fu  0002  gcfrliiltcc  perfoncn  baflc  00?; 
ftonbfcbap  boen  nemen  ban  alle  ongeballcn  öte  alrebe 

0002  t»2cfc  bei*  gfitQutfïric  gcfp20ten  toaren/  en  bier 
nocï)  meer  uit  bolgcnfoubcn/  boenbc  totbicneinbebp 
cebe  boren  een  feer  groot  getal  treffelijfteCooplttibcn/ 
gntooonöcrcn  en  anberen  /  en  ber  fclbec  getuignifie  en 

nerftïaringc  m  t  lange  Dn  gefe teifte  flcHcn  f  alle  't  tocift fo  öaer  na  met  een  grote  ff  imftclijfte  bertoninge  en  bc* 
toüfïnrtc  uit  be  boo2f3  oo2ftontfcbap  /  paccaet  /  pibi^ 
ïegicn  én  Hernomen  ban  ben  2£anbc  en  ban  ber  ̂ tab  / 
rnanbcrfmtf  bn  eenen  ban  ben  cebe  feertrcffclijftge; 
maeftt,  boo:  Oen  <0efanten  gefcbtftt  bebben  te  5|one  acn 
ïoflijfter  memorie  bc  Coninginne  #fêariaban^unga; 
rijen/ al£  boe  ban  toegen  be  &cifeclijfte  Ifêajcfteit 
«föoubernantc  in  bc  felbe  ̂ cbcrlanbcn/  enncffengbe 
feine  en  alte  anbere  peeren  en  ïïabcn  bertoont  Det 
nnaebbatter  tut  bolgen  foube:  cnberfocDtbatfpncf? 
fentf  5e  Èetferlijfce  ïfêajeflett  fonben  toillen  gunnen  en 
netneben  bat  fulftcn  ̂ tab  ban  be  3|ngmfme  mogtc 
blijben  ontflagcn/  fo  fp  ber  felbcr  aitp  b?p  getoeefl 
Dabben/en  bolgenbe  ftaerber  pibilcgicu/ber  <0ccfl  U> 
fter  HcnmfTe  niét  en  beï)002ben  onbcrtoo?pen  te  toefen, 

«Den  ïtacb  ban  252abanb  ht  fafte  obertoegenbe  / 

Deeft  ooft  be  b2Pftet"tban  be2lanbcttboo?öeftacn/  en 
tot  flcrftingc  ban  bte  ban  Sinttoerpen/  ïjen  tegen  b'^ün- 
gttifmeen'tfelbc  paccaet  gcflclt  en  bcrftlaect  -,  b'an- 
bere  &tebcn  ban  252abanb  en  ïicbben  bp  Den 't  felbe piaccaet  /  boïgenbc  bet  crempel  ban  2Cnttoerpen/  niet 
laten  nerftonbigen :  in  fomma  /  be  ftïacDten/  bertonin- 
gen  benaurtjebcn  en  opfp?aftcn  ban  groot  en  ftleine  3$jn 
fo  menigbnlbig  gctoo?ben/  en  beeft  men  beg  2tanbg  tU 
lenben  en  berberf  fo  merftelp  baer  tut  gefpcurt/  bat  be 
goetftertige  en  ben  ©aberlanb  gunflige  Coninginne 
baerom  feïbc  in  perfonc  gereifl  i£  bn  ben  i&eifer  Daren 
252oeber/tot  Hugsburg  opbenföijrbagtoefenbe/en 

beeft  fnne  ifêajefleit  bc  falie  fulr  bertoont  /  bat  't  felbe paccaet  tö  beranbert/  en  infbmmigcpotnctcntoat 
berfoet/en  tritgegeben  gelijft  Det  ïjtcc  te  boren  gcfïelt  iö: 
notfjtans*  ftebben  bic  ban  5inttoerpen  alö  noclj  ftoartg^ 

ïmt  gemaeïtt  't  felbe  paccaet  te  laten  berltonbigen  /  te 
meer  fo  fn  getoaer  toerben  bat  ecnige  <ü5ecftclijne  fetre^ 
tcCommiffien  toaren  gegeben/  om  te  toefen  ̂ Jngui- 
fttcintf/  tot  bat  men  Oentoe-gefeit  en  baftcujft  belooft 
ïjeeft/ bat  fnbieö  niet  iegenflaenbemctgeenbcrnanöe 
gjnritüfttie  en  fonben  gefjtielt  noc O  beïaft  toerben/maer 
ïjaer  Cooplnibcn  en  §ngefctcnen  blijben  bp  Daer  onbc 
b2nf)eben  en  boo2bclen/  beö  fp  ooft  boo?  betoelatinge 
ber  boo2f5  uitroepinge  of  berftonbinge  /  bp  ttoe  c]rjj?cffe 
2ïctcnoptcnbii;rben  enbijfben3Sobemb?rö  1550.  ge- 
P20tefteert  ly:btm  /  bolgenbe  be  ertractcn  upt  ben  üc- 
giflerc  getogen ;  inïjonbenbe  alö  bolgt, 

<Op  fteben  beö  <Dingfbag$  /  bier  bagen  in  be  macnb 
^obemtoiö  15  ̂ acr  en  bijftig/  iö  W  mijn  peeren 
53nrgemec|leren  t  ̂eïjepenen  /  <Onber-frl)cpenen  /  en 
ïïacb  ber  g>tcfo  ban  Jlnttocrpcn  /  Collcgialtter  berga- 
bert  3ijnbe  in  bare  itacb-ftamcren  /  eenb2ar Dtelijft  ge^ 
raemt  en  gefloten/  bat  men 't  paccaet  Ottfes^ena; bigö  peeren  beo  öeifenf  /  nopenbe  be  ertirpatien  ban 
be  ̂ ceten  opten  lellen  »Octob2iö  aïlncr  ober  gefonben/ 
fal  boen  publiceren.  23el)oubelijïi  bat  men  ban  be 
mijeft.bnnbcr  Coninginne  berfoeften  enreguireren 
fal  acte  onber  ben  groten  3egelban232abanb/  acuter- 
tiolgenbcbebeclarane  fin  nujncn  ïjeerbenCancelier 
ban  232abanö  aebaen  bei^repen  infelicrelDiffibe  acn 
.meel ter  garob  illaeö  penfionart?  bcfcngebirigccrt. 
a3cbacnaloboben 

^nerna  beö  XDoenfcagö \i  bijfbageninbc|I5aent 
en  ̂ aer  boo2fr  hebben  mijn  peeren  B02gemeefleren/ 
^cliepenen  en  naben  boo2f^  /  eenb2ar btelijft  geron- 
tenteert  mijn  Deere  öen  ̂ cliout  berboojfj.Stab/cn 
ronfeutcren  mitfbefen/  bat  lm  bet  paccaet on$*0c; 
nabi.gö  Oberen  'ö  üeiferó  t  nopenbe  be  JDerefien  /  fal mogen  puWtcertn.  ssciioubeiiju  bat  aengaenbc  ben 
lae^enarttcut  ban  hm  felbcn/  en  befonber  ber  claufule/ 

Het  eerfte  BoeL  *$$5 

beginnenbe/  niet  tegcnflaenbc  oppofmeofappellatte 
gebaen  of  te  boen  /  noclj  ooft  eenige  13?tbilegien  /  ®& 
bonnantien/  Statuten/  Cojtumen/  of  öfantten  ter 
rontrarien/  b'toelft  fp  niet  en  totllen  nocljbectlaenm 
hefz  te  moeten  fïanb  grijpen/  (Je.  fp  baer  af  p?otefleren/ 
om  bicn  aengaenbc  gebeel  te  blijben  tnljaec^ibile* 
gicn  /  (02bonnantien  /  jètatutcn/  Coflumen/  en  öfan- 
tien/  be  toelfte  ̂   met  en  berflaen  mibtfbefen  in  eenigec 
mamcren  gebecogucert  te  too^ben.  <i3ebaen  al?  bo- 
ben.  <entoa^geteftent  Polites. 

8|oe  toel  Ijet  nu  fcljeen  bat  Ijie?  mebe  be  begofle  mo?- 
rtngeen  geb?eefbe  opcoerigöett  banbc<i5emetntege' 
1tilt  en  ter  nebcr  toass  geïett:  fo  tö  nocötansf  in  beier 
menfcöcn  Ijcrten  meer  en  meer  getoaffenbenDaeten 
affteer/fo  ban  be  3[nguirme  al$f  berbolginge/toant 
fjoe  bc  berbolginge  groter  toag/  Doe  bat  be  menigte  ber 
gener  hic  bc  Koomfe  Uerfteberlieten/  en  be  nientoe 
leringen  (fomen  't  boe  noembe)  aenDingen/  groter enmeerber  toert.  JBaer  toefptemeer5ijngeoo?faeftt 
geto02ben/  om  bat  f^  geften  engemerfttBcbben/bat 
(niet  tegenftaenbe  be  boo?gaenbe  floartgDeben  tegett 

b'2|nquifitte  gemaeftt)  be  gene  Ut  ban  ben  pausen &eifcccommiflte  Dabben  in  fecreet  te  toefen  §|ngun> 
tetir0/al£  RuardusTappert  en  MichaelDrutius,ntet  .^a™« 

af  en  lieten  ban  alle  mibbelte  foeften  om  Dunnen  laft  5Eaxe 
in  't  toerft  te  brengen/  niet  alleen  boo?  Den  felbcn/  maer  gjnqufnv 
ooft  boo?  anbere  <0eeftelyfte  Dare  gefubbelegeerbe  /  alö  w  ta 
meefler  Piecer  Titelman ,  Wilhelmus  Lindanus,  Son-  J' jjj  J 
nius ,  en  anbere  baer  toe  berftoren  en  gefïelt  /  ber  toel^  ten  en  i 
fter  eenige  Den  niet  en  Debben  bermijb  in  fommige  w*®' 
pobtnrien  baer  Det  boo?f3  paccaet  ban  2Cp?tl  50.  uit-  S!" 
geroepen  toa£  getoeefl/  bolgenbe  Dunnen  laft/b'een 
enb'anberteberbolgenente  boenboben/  bpfonberm 
©laertberen  /  ̂ollanb  /  ̂enegou  /  Irtops?  /  ̂oo?mft/ 

Kijfel/  en  elbecg/  'ttoelftbenbolfte  feer  Deeftberb?o^ 
ten/  te  meer  Dorenbe  ber  2dnguifiteuren  grote onbe* 
fcDaemtïjeit/  to?eetDeit/  gierigDeit/  meutoeb?eembe 
boo?ftellen  /  en  fienbe  be  grote  berloptnge  ban  ben  bol* 
ht/Ut  boo?  begueïlingeber  boo?fetbeSnquiftteuren 
gebolgt  i$  getoeefl/  baer  ban  a©e(l-©laenberen  en  an^ 
bere  piaetfen  feer  bloot  3ijn  getoo?ben/  fobanDanb* 
toerft^  bolft  aU  röftbom.  <©tt3ijnb'eer(lebegtnfelett 
ban 't  berberf  befer  ̂ eberlanben  getoeefl/  baer  uit 
men  ften  macD  bat  Det  fp?eefttooo?t  ban  5lgrippa/ 

't  toelft  3!ofepDuss  berDaelt  /  toaeracttg  të  /  te  toeten : 

Als  d'Oorloge  maer  eens  wert  aengeroert> 
Wert  fy  van  menig  menfeh  te  recht  bctroert, 
Sy  en  is  niet  lichtelijk  weder  af  te  ftellcn : 
Niet  dan  met  ellende  wertfe  onderhouden, 
Haer  voedfel  bedroeft  jongen  ende  ouden. 
Al  dat  hoog  is  doet  fy  ter  neder  vellen. 

D€  faften  in  fulftenflaet  toefenbe/3tjna!fogebïe^ 
ben  totten  gjare  15*5.  alöbe^eiferlijftelKaie^ 

flett/  bermitefnnftoaRDett/  en  toiïlenbebertrecften^ 
na  ̂ pangien/  fijn  Staten  en  ïanben  befer  $eber* 
lanbenDabbeober  gegeben  fijnen  ̂ oncConingP)t? 
lm/  gelijft  boo?  gefeit  i&  3©antalfo  ten  felbcn  tjjbe 
alle  b'oubc  Commifftcn  moflen  ober  geb?acDt/en  nteu* toe  boo?  ben  meutoen  3|>eere  gegeben  toerben:  g>o  Deeft 
be  2Sificbop  ban  3CtrecDt  Anthonis  Perenot ,  namaelsS 
Carbinaeï  ban  <0?anbelle  /  be  faften  fo  toeten  te  beflefc 
len  /  bat  in  flebe  ban  ber  5fnguiftteuren  ober  geb?ocDte 
fecrete  CommifTien/boe  toerben  gepafieert  en  gemaeftt 
openc  252ieben  ban  paccaet  (in  december  1555J 
baer  mebe  allen  <©fftcieren  en  3©etDouberen  belaft 
toecb  be  ginguiftteucö  int  bolb?ennen  ban  baren  laft 
bpflant  te  boen/  op  p2ibatie  ban  Dun  offtctenenar' 
bitraleflraffe:  JBelft  paccaet  al-om  gefonben  toert  cJ£Si 
om  berftonbigt  te  toerben  /  gelijft  't  felbe  terflont  fonber  m  tan 
naerber  ofte  boo?berinfien  binnen Hloben/  'o^erto*  »n*» 
genboffft/  en  meer  anbere  ̂ tcben  berftonbigt fc ge-  ̂ T toeefl.  ,^Raer  be  fiegcerbertf  en  Kaebber^tabban  piaccae 
ainttoerpen  /  baer  ften  't  felfbe  ooft  gcb?ocDt  toa^/  Deb-  *fg ben  be  uitroepinge  ban  bten  opgeftouben/  en  terflont  ïut& 
Daeiw5efanten  gefcftiftt  ten  ̂ obe/omteberberfeben  ban©c 

be  memone  ban 't  gene  ber  ̂ nguijltt'en  aengacnbe (^^ 

3ïnno tsss' 
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?imio 50. tonö ocrwnticït cnrien toc-acfcit : cnöatöact*    bcn/bie  albacrliet  beftant  geb2!}bcn/ctt  fijnen  aen; 

v.  2a- nuarp 
lurbrr; 
Diit  ont> 
boöcn. 

fyjuöcii 
taan  De 
tjii'ïruc 
iir  Der 

Derlaiv 
Den. 

tico?  Den  met  toe  en  ftonb  fuift  een  paf  f  act  mi  te  gebo^ 
ntcn  /  en  Hebben  bc  fabcn  fulr  bertoont/  bat  men  met 

'tpiao  ycfioten  :B2icben  't  felbc  paccact  niet  alleen  ban 
™J  bm  Knttoerpcn  /  macr  oebban  attbcreb>icl§ooft-fteben 
ïinrurn  Dan  232abanb,  Heeft  berboben  en  toebcr  Doen  b2engcn/ 
ban  öm  fonber  öe  felbe  <§tebcn  b002ber  baer  mebe  te  nucllcn  / 

enïjoetoelöit  boo2ftcl  atë  boenfo  (tilleïienéenmelijS 

getocert  actoó2bcn  /  fo  en  Heeft  öe  <0cmcintc  niet  bcr- 
teugen  acbicbcn  bat  men  ö  ̂ Jnijmfmc  ter  eeifrer  gele- gentHcit  en  bcnuacmHcïutorH  meenbe  in  te  boeren/ 
banbatfuibs'  nu  (relaten  toerbe  mito  men  ban  boen 
Habbc  öcïjcit  en  ̂fbattingen  banbcn<Onbcrfatcn/ 
cnin'tbnfonberbc  bnfrant  ban  btcbanSïmtocrpen/ 
ter  oojfafic  ban  ben  groten  O02log  tegen  ©2anbrijb. 

3Dant  men  berftont  bat  cenige  eenf  öeelö  fo  rot  nieu? 
toioHcit  alö  anberg  genegen  3ijnbe/cn  bie  fecretelijb 
ncfien  mogtcn  Hebben  be  gjnfrructie  cii<ö2binanticbp 
fijne  .fDaiêfteit  boo2  bc  <g;nguifiteurcn  en  HarcgcfmV 
bclcgccrbcgcmacbt/  in  Dato  ben  atHtftert  jöobcmöcr 

155^5.  boc:f5/  berb2eiben't  inHoubcn  banbienonber ben  bolbc  feer  toijb  enb2ect/  bibtoifê  baer  meer  aen- 
ftangcnöc  ban  Het  tocltoaov  gclijb  fuibö  gemeenlijk 
gebeurt  nict-tc-miu  Het  inDoubcn  bcr  felber  inftructic 
bjao  in  fomma  bit :  Ecrft ,  dat  d'Inquifiteurs  tot  kofte 
van  fijne  Majefteit  fullen  inquireren  tegens  alle  Here- 

tijken in  den  Landen  van  herwaerts-over.  Dat  alle  ge- 
citeerden  om  getuigenilTe  te  geven ,  van  wat  qualite  die 

uurom  frlten  x'Jn5  't  fel  ve  lullen  moeten  prefteren,  of  anders 
Dcj>c-  voor  fufpect  gehouden  werden.  Die  bytwe  getuigen 

flcrctijcgcconvinceert  wort,fal  geapprehendeert,en 

dacr  tegens  geprocedeert  worden  fonder  fïgure  van  pro- 
ces in  diligentie  ,  of  fullen  de  Judices  anders  gefu- 

fpecteert  worden.  So  verre  de  informatien  tegens  gefu- 
fpecteerde  niet  fuffifant  bevonden  en  werden ,  fullen  de 
Rechters  de  felve  weder  aen  de  Inquifiteurs  renvojeren , 

en  in  gevalle  van  fwarigheit  >  de  Hertoginne  Gouver- 
nante daer  van  adverteren:  Dat  de  felve  Inquifiteurs» 

als  de  Vicarifen  quaet  van  leven  zijn,  en  haer  habijt  ver- 
andert hebbende ,  de  felve  fullen  mogen  licentieren : 

mede  op  alle  concubinarios  en  ongeleerde  hen  mede  te 

mogen  informeren  op  't  verkopen  van  alderhande  boe- 
ken ,  en  dat  men  de  Inquifiteurs  van  haer  geexpendeer- 

de  koftcn  van  alle  apprehenfien  fal  moeten  betalen. 

1  "6-  T#  't  begin  beo*  jaerö  r  ̂ 6.  naer  lange  <©02logcn  tuf- X  ff  Hen  ben  boo2noemben  öeifcr  Jjaerl  be  ©üf  be  /  be 

Corona  pfjtïi'ptf  ban  <§pangicn/enbeConing|$em rif uo  ban  ©2aubrijb/  be  ttoebe  ban  bien  name/  3ijn 

b'3Cmbaffaten  ban  beiben  3ijben  bp  benanberenber- 
gabert/  omeenb2ebc  te  bèfUiiten  /  ban  atëfp-luibcn 
bettoift-fabcn  (bic  feer  bele  toaren)  niet  en  bonben 
boo2  b2ebe-articulen  ter  neber  leggen  /  fo  fiebbenfe 
nortttantf  bp  artirulcn  een  feber  beftant  ter  ̂ ee  en  te 
Slanbc  gcftclt  ( en  bat  boo2  ben  tijö  ban  bijf  jaren  /  bé- 
giimenbe  optcn  bijfftcn  5?eb2uarp  3Cnno  1  ?  ̂  6.  ̂ ier  in 
toao  befloten  hat  een  iegelijb  foube  inbefittingcFjou^ 

ben  Het  gene  bat  br»  (fraenbebJoo2loge)  ftabbe  ingeno- 
men /  bërbattenbe  baer  in  t'famentïijb  en  bpfonberlijb 

be  <0eb2iinben/  |I}ebc-bertoanten/en  (énberfaten 
ban  benbc  ̂ ijben. 

»t(iant    "(Dit  beftant  toert  ban  betbe  3ijben  beftooren  /  ben 
ffS  ̂ öm,rilcl  ban  D2anftrijb  5!afper  ban  Coilignp  /  Ji^eer 
mng  uan  ban  Caflillou  /  is  in  .ïTDartio  tot  232u(fel  gehomen/  om 
D?anh.  ben  eeb  ban  tiit  beftant  ban  beo  ConingiO  ban  ©2anb- 
oen  €a-  r^It0  toc0cn  af  te  nemen.  ̂ Defgelijfto  iö  om  be  felbe  fa^ 
mug  tan  «f  ban  betf  öeifer^  en  Coningö  toegen  inïD2anbnjb 
^.pan»   bp  bnt  4tomnR  getogen  be  <02abe  ban  üalqnt. 
Pedant    ̂ an  ö,t  ̂ ^m  beeft  niet  lange  gebttert  /  toant  be 
nrbzo*    Coninb  ban  I32anbrijb  baer  toe  aengep02t  31  jnbc  boo2 

htu".      ben  Carbinael  Caraffa  /  'Hegaet  en  |fjebe  beö  ̂ auo Paulibebierbe/biebent  een  ff  Hoon  rijbelijbbergult 
Happier  uit  ben  naem  ban  ben  pautf  Heeft  geftHon- 
ben   Heeft  ontrent  negen  fDaenben  baer  naer  Het  be- 

ftant gebjohen )  en  benl^ertoge  ban  <0unfemetette 
li  jbc  tw^ewt  ̂ olbaten  /  fönber  eenine  boo2gaenbe  om- 

üci$  op  ïDouap  (borf)  te  bergeef^)  gemaebt  Heeft. 

"£>aerom  Hebben  fp  al-om  in  ̂ rtopébeelguaetö'ge- 
baett/?";cb2ant  en geplonbert/  3leno  ingenomen/  en 
oengeplonbert/  en  3ijn  alfo  met  grote  buit  tocberom 

tertmge  in  ̂ itarbijen getogen/  en  i.ö  alfo  b'(8o2log allen  banten  toeberom  aengegaen. 

T^IBeert  9Cnno  r5?7.tébe€oningpji[ip£  in€n^ 
Jgclanb  gebaren  om  fijn  ̂ upob20utoe  bc  Coningin^ 

ne  te  bcfoeben/  en  te  bencerftigen  bat  b'€ngelfe  ben 
förijg  tegen  be  Jfranfopfen  mebe  fouben  acnHeben/ 
't  toelb  Hn  ban  be  Staten  beö  ïlnfijes  Ijtcft  gerbregen  / 
fulbjS  bat  ben  7  §unpben€ngelfen  Krijg  tegen  be 
5pranfonfen  te  bier  enteftoaerbe/  te  toaterenÊanbe 
tocrb  uitgeroepen/  Debbenbe  benfelben  boen  ontfeg^ 
genen  befieren/ in  meningc  toefenbc  be  fo?tuinban 
ben  €>02log  met  befe  Hlanbcn  te  bertoatHten  /  en  i$  be 
Coningbaerna  inSuuotoeberomin^eberlanb  ge^ bomen  /  Hcbbenbe  boo?genomcn  be  franfopfen  in  ficn 

epgenÉanbtefoeben. 
^nbefenjaretoaö  mclijht  toeeben  langinganftD 

^eberlanb  Het  föoo?n  uitter  maten  bier/  bat  men 
b2cefbe  bat  tyt  arm  bolb  boo?  ben  onb2aeglijbenen 
toingenben  Honoer  eenige  muitérpc  en  rumoer  Hier  en 

baer'foube  aenrëfHten;  en  Hoetoel  be  <8berHeben  al- om Haer  befte  beben  om  Het  bolb  in  officie  te  Houben  / 
en  be  felbe  met  nootbmftte  boo2fïenfobcelmogebjb/ 
toao'bc  noob  en  Het  gebeft  fo  groot/  bat  men  bc  me- 
nigtc  nieten  bofte  bêrfabigen/  baer  boo?  aïrebe  aen 
beeloo2bcn  groot  oproer  toag  tcbjefen/  en  foube  licfc 
telijb  Ijebben  bonnen  gebeuren/  bp  albien  <©ob  al^ 
mocHtig  baer  in  niet  en  Dabbe  boo?fien/  en  bat  uit 
■©enemarben  en  <0oftlanb  niet  op  ecnmael  ober  be 
ttoee  Honbert  Stoepen  met  ï!ogge  en  (Certoe  gelabcn 
in  ̂ollanb  en  toaren  aengebomen/  toaer  boo:(0ob 
toonberbaerlübenbelebmfcnt  mcnfcHen  bdjoubcnen 
berloftfjeeft/  tiit  anbersS  notcbjb  ban  Honger  fouben 
bergaen:  boben  befen  toag  ben  ougft  in  befe  Hlanbcn 
fo  goet  en  oberbloebig/  bat  nautoeïir  in  1 00  jaren  bef^ 
aebjben  geHoo?t  en  gcfien  toasf  getoeeft/  fo  bat  m 
iartbenbolbrijbclijben  gefpijft  en  geboet  toert/  fulic 
bat  men  een  b?oob/  baer  men  op  fommige  plactfen 
bijftHicn  ftuibersf  en  meer  Dabbe  moeten  betalen  /  au> 
boen  om  bijf  ftuibersf  mogte  bopen. 

.   JAE  R-D  ICHt. 

Men  boorde  bier  Van' groot  e  dlert  en  gebreQh  Vin  Goo- ren VoorVVaer , 

ooCk  Weder  YanoVerV/oedICbellt  aL  In  een  laer. 

D€nConing  ban^pangien  aenmcrijenbebatbe meninge  ban  ̂ t  franfoifen  toa*  om  Hem  [jet 
&oninbrijb  ban  5f>apclö  aftoenbig  te  maeben/  en 
Het  ï^ertogbom  ban  iBilanen  aen  te  grijpen/  nam 
boo2  Hem  om  in  ©2anbrijb  te  ballen  /  betoijle  be 
meeftefterbtebanifranfopfen  bmtcrtöianbsf  toasf/ 
en  Haer  alfo  ban  Haer  boomemen  te  boen  afftaen  /  ber* 
Halben  \yp  een  feer  groten  Hoop  boïrbp  een  bergabert 
Hebbenbe  ban  föuitcrö  en  fenccHten/  fol^oogbuptfe 
alö  jSeberlanberoV  liet  be  fp?aeb  gaen  alö  bat  Öp 
Ulafiereö  toilbe  aengrijpen/  en  Heeft  fijn  Ecgerge^ 
maebt  boo?  .üBarienburg  /  altoaer  Hp  ̂ clianfcn 
bebc  maben/  en  geliet  Hem  of  Hp  baerHabbetoillen 
blijben  leggen/  macr  iö  feer  Haeftig  en  onberfienö 
opgetogen/  en  Heeft  fijn  Jcgerboo?  ̂ inte<©uintin 
geffagen/  albaer  ben  3Cbmirael  ter  g20ter  noob  met 
cttelijbc  peerbe-rupteren  en  boet-bolb  bp  nacHtbin? 
nenguam:  be  igecre  ban3Hnbelot/  ocsf  3llbmiraelö 
232oeber/  toel  toetenbe  bat  fijn232oebcr  bolbgeb?eb 
Habbe  /  berlangbe  feer  om  fijn  2&2oebcr  ontfet  te  boen/ 
en  Heeft  fuljc  metten  Conneftabel  met  feftien  buU 
fent  boet-bncfHten  en  bier  buifmt  peerben  en  bijf- 
tien  fturben  <0eff Huttf  aengebangen  /  en  io  be 

1JJ7- 

€>OJlo£je 

tuffrijeu 
«£nae? 
IanD  en 

rtjJï  upt- 

geroepen 

45?ote Dferre 

in 'f 

©ber^ blartüg- 
[inr  ban 
Coojn- 

<Do?Iogt 

tegen 

©^anft? 
rijft. 

feogingein7taliengtfonbat  en  ©alent e  ingenomen, '  boo;f3  anbeïot  met  ontrent  bijftien  Honbert  bap. 
"^cfgeli  jr  Heeft  ljp  ben  abmiracï  m  ,^eberf  ant  gcfon    pere  fcnjgfluiben  in  bcr  ,§tab  gebomen/  be  reftc  toer- I.  Deel.  55  2  tlCH 
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ten  brrtiinöert  /  en  aït$  p  Wmm  te  rugge  mcenöcn  .     gin  't  cinbe  Unit  gmmwï  /  atë  tuffen  be  fttfflttt* 
te  tretfien  op  &.  Saurentiuo  bag  /  $n  «e  gpaetife   fen  en  «Dtiitfc n  een  itoift  gems!  m  t  j&eger  ten  tra hertog  ban  <3utfe/  fo  $n  tot  Caliö  al  berennen 

tóccficcn  anberen  beep  jfranroifen/  fiau3imfce  en- 
tvent  acljt  of  negen  buifenb  ©ect-ftne rijten  /  en  ante 
balf  tiuifenö  pwrfeen  /  baer  <&bcifte  ban  laas  De 
j&ecrc  ban  rcèrmeö  /  een  tapper  erbaren  en  boog 
geacljt  &rijgfman/  bcfeté  uit  Caltö  getogen  om 

#iag  mct  gvoter  madjt  op  Uc  frantotfen  gcballcn  /  en 

52.,? '  fteDDen  gelueftig  gefrreben/  fnlr  tsat  be  Connefïabel 
S!  met  fijn  gantfe  beirftrarbt  ter  neder  gclcit  toerbe  /  bp 

fclfS  geguetft  en  gebangen/  baer  <0cffbut  en  ©en- Delen  bcrloren  /  bcle  grote  peeren  en  «eöclett  tut 

©2anftiïjft  gebangen  en  gefïagcn/  met  toeinüj  ber; 
J;co  ban  ©oll*  aen  bes  CorattftS  ban  ̂ pangtens  ©lacnberen  crnfïtgacn  tctaflen/  en  albacr  tc<802= 

iijöc  /  bc  toelk  groot  tof  boo2  befe  bittcric  Reeft  logen:  al*  Rpnu  aen  't  3Bater  Jga genaemt  qnm/ 
beruregen  /  fonöerlinge  bcroijle  b'inncminge  ban  Reeft  l)P baer  eenenboop  poeren/  en  ettclijftc  ©en; 

*•     ̂ .  (Qilmtin  op  oen  feftcn  bag  baer  na  gebolgt  io\  celen  ïmccljtcn  /  otc  ïjem  bc  pafïagic  tobben  beletten/ 
oumtm  cqn  öcrc  acillf ïijgc  utf rorte  Reeft  ten  <02abc  ban  €g^  gcflagen  /  en  arbtcr  Rem  latente  <0?ebelinge  en  23ur~ 

iuonbfcer  grote  ccrcbeftaelt/  betoijlc  Rn  niet  alleen  burg  /  Racfre  Rp  Rem  en  guam  tien  ttoeben  ̂ uïij 
öe  pmicipaelfïc  fiaeb-geber/  maer  oor  bolujenger  boo?  <Duinfterftcn  /  Ret  toelfi  Rp  tertoijle  fp  fp?ae« 
ban  bit  gelueftig  erplcift  iö  netoeefh  &en  Coning  Welben  in  Racfre  aen  bed  oo2benoberballen  Reeft/  en    ®^ 

ban©2anörüR  toas  ban  befe  tijbingc  feer  berfïageti/  të  jammcrliift  0002  ijc  f  ranroifen  gcploubert  /  en  fn™£ na  Dat  lp  <EHünfterfeen  toel  befet  babbc/  is  Rp  na  mra  te» 

UlyfUO 
IHCit. 

O^ijnojruergen  getogen  /  Ijeeft  't  fetbc  meoe  ingeno*  *e;f*«* 
men/  gepitinbm  enberluano/  en  liepen  booits  ïjet  mtm' öefle  2anö  öeö  gnntfclien  ̂ aeffrijapsf  /  name^ 
lijft  3Bcft-iDIaenDeren /  af/  betonöenöe  en  bero^ 

«un. 

onibooö  oen  i^ertog  ban  45i\i{t  uit  ̂ italien  toeoerom/ 
fonb  öe  Contnninnena  parnsV  om  Ijet  bolït  teüc 

Dertigen/  tetro'ofren/  en  gelote  berfojgen/toantgc- ïr:cl  Dunurijn  feer  berfcï):ilit  toajs/  obermito  oe  mee* 
fle  flerntc  uit  bet  gtanb  biaö. 

^>e  ̂ ertog  ban  <0uife  toeOerom  gefeomen  5tjnOc  benoc  altoaer  fo  quamen  /  en  öeöen  een  grote  en 
met  fijn  ©olnuit  Stalien/  iöterflonti  gemaelu  <0e-  onnoemelühe  fcRabe/  enDaeloen  feer  grote  noflelijne 
neraeï  Kicutcnant  oeöConingö  ban  ©2anfirijH  /  en   üunten. 
l)ccft  Oaer  na  met  groter  marot  ban  ©oln  fnn  Eeger  <Dc  <0?abc  ban  Cgmonö  op  fijn  emflig  acnbou- 
gemaent  boojCaliö/  cen^cc-tfeöeueDorenoconbcr  oen  lafr  geïsregen  beboenoe  om  oen  bpanö  tegen  te 

•  cm  beCronc  ban€ngelanö/  bolgcttö  bet  opfet  't  toelh  fïaen/  en  bem  te  berbinceren  bat  lp  niet  berber  in 
hc"^"'  lange  te  boren  gemacKttoa^/  engereetftïjapOaertoc  ,  ©ïaenOeren  en  foube  bomen/  bergefeifebapt  mette 
ücS-  bmtfi  öoojben  ï|cerban  ̂ enarpont/  en  beeft  erm^  :  peeren  ban  ©unicourt/ïteulr/  iBoerbecb/JIBoniï^ 
torn  bcli  ju  /  na  bat  lp  bapperlijb  baer  op  gefeboten  en  bet  j  Imift  I  fonteinen  /  J5ieutoerbliet/  ben  ,f  ©arguiö  ban 
anjeno*  ̂ nftcel  ingenomen  Dabbe/  be  &t&c  bp  acroojt  in  I  Kenti/  en  anberc/  beeft  bu  beminbaejteomuobende 

fyn  gebielt  geftregen/  tot  groot  nabeel  ban  be  Cro-  i  <(5arnifoenen  uit  tic  omïeggenbe  ̂ teben/  naiuent^ 
ne  ban  <engelanb/  betberffeniflc  ber  burgeren  en  Iijh/25ctbune/  %ix/  ̂ inte<0mer/€>2ebelingenen 
gintooonberen/  en  bebben  be  5francoifen  albaercen  |  25urburg/  en  ooft  bpbem  bebbenbe  be  polbaren  bic 
ongcIoofFelijftc  rtjfec  buit  geftregen/  alfo  ben  hertog  1  ben^ertogban  ̂ abopenfjem  tegulpe  af-fanb  ban 
ban<0utfeïn'tberb?ag  babbebcbongen/  bat  bP  met  I  karnen  en  j^abugc  /  toasf  flerft  rfamen  omtrent 
allcbarcgocbercn/<ï5elb/<115out/^ilber/  gemunt  I  12000  ©oet-ftnerbtenen  2000  peerben/ bebalben 
en  ongemunt  /  Coopmanftljap  /  ̂upfraet/  ̂ eer^  be  poerenen  betHtanb-boife  bic  bare  goeberenber- 
öen/©ce/  enanbers/  ijanbelen foube  nafütt  toilen  loren  Dabben/  en  rafenbc  bsaren  boo?  baer  geleben 
geballe.  fcljabe/  en  om  Daer  tegen  be  5prancoifen  te  bgenen 

l^a  bat  befen  aenflag  benluiben  gclucbeUjft  ber^  |  ban  allen  oo?ben  fo  getoapent  aïjj  ongetoapent  met 
groten  bopen  in  't  £eger  ouamem  ^ó  baeft  be  $|cc* re  ban  (CermejS  berboo?bc  battcr  fo  groten  ljoop 

nomen/  nabatfebacr  op  feer  b2ee|fcltjft  l\at^m  gcfcDoten  en 
bangdtM  gefto2ntt/  mebc  bp  accoo2b  bebben  ingenomen/  Da 
S**  Cafteel  ̂ ameö  bebben  b'€ngclfcn  ban  felföberla- 

ten/  cnljaerinbè  bïucïjt  begeben.  mies  nu  befran* 
foifen  fobanigc  ftfjonc  bictorien  barben  behomen/ 

bolftg  bp  ben  anberen  toao  bergabert  /  en  bat  be  <J32a- 
bc  ban  €gmonb  baer  <©berfïe  ober  toa«/  beeft  b? 
fnn  Steger  opeen  Dalbe  mijle  na  <02ebelingen boeit 
bertreeften  /  op  bat  &p  /  fo  't  ïit  ttoob  bercifc ïjtc  /  te  be^ ter  op  CaliS  treeften  en  af-toijften  foube  bonnen, 

toerbenfp  foftoutbat  betficb  liet aenfienal^ of fp bet !  ©oo?tö  baer  na  bebbenbe  boo2noembc  «Efcabe  ban 
gantfe  i^eberlanb  toilbcn  oberrompclcn.  gisS  ober-  j  €gmonben  25unieourt  ben  albaer  ooft  laten  ften/en 
fulftö  ben  ï^eer  ban  25o2billon  in  't  einbeban  Mep  I  togen  terfiont  tegen  befranroifen/  en  gcftniebeal* onberfienö  afgebcerbigt  om  in  baeft  te  berennen  en  1  baer  een  bappere  fcbermutfelinge.  |Baer  bc  4Fran= 
belegeren  befterfte^tebc  ban  tCrjeonbille  in  Hujrem-  j  toifen  fienbebat  Daren  fjoop  ftleinber  en  cmbangen 
burg/  cntöben  boo2fcb?eben  ̂ ertog  ban  45uifz  na  |  toas/  en  bat  ben  <*Ö?abeban€gmonb  meer  en  meer 
gebolgt  /  bp  Dem  bebbenbe  bc  hertogen  ban  iac*  1  toeloopt  ftrecg/  barutenbeef  anberen  baegö  fo  baeft 
mour/  libero/  ben  maaerfeftalft  «^troffi/  en  meer  '  bebloeb  foube  aflopen  baer  Iang$  ber  Ecc  naCaliö anbere  grote  peeren  /  met  beel  <6cfcbUGf.  3>e  <©?a^ 
be  tian  ̂ oo2ifc  berftaenbe  battcr  niet  bolbö  genoeg 
in  bc&tabtoatf  om  fobanigengctoelbigcn  Pleger  te- 

gen te  ftaen/  beeft  alle  neerftigbeit  gebacn  om  met 
t>2ic  ©cnbelen  ̂ pangiaerwv  oube  erbaren  ItrijgO 

te  beoeben/  en  bc  gelegene  tyb  teaer  genomen  tyfc 
fcenbc  /  3ijn  m  ber  frilte  aen  be  anber  sijbe  ban  hc 
ïïtbierc^a getogen/  't  toelftbcn  <02abc bcrfïaenbe/ beeft  fijn  boo^beel  gefocljt/  en  ben  bpanb  in  ijaefle 
gebolgt/  en  met  fijnen  ïiaeb  gefloten  bebbenbe  beu 

f  Tol Utibcnbacriu te ftomen/  bancniönietmogclijftgc-'  I  b002blucfttigen  bpanb  met  forijftc  buptniet  teïatat toccfr.  3>cn  18  guny begonnen  be  5framoifcnmct  ujeg  treeften/  maer  baer  optefTacn:  beljeitigbe  lp 
;5  fiufltcn  «öcffbutobe  ̂ tabtcbefriueten/enfebo- 1  fijnbolft/  engaffc  ecnen  goeben  moeb/  en  ftelb;  bc 
tenb:icb«gcn  aeljter  ben  anberen  fonber  opbouben/  j  fiacl)02bcnmgc/  en3ijn  hc  ©panben  ftloccftdiift  aw* 
bcöcn  grote  frbabeinbe^tab/  enmaeftten  eengro^ '  geballen/  bic  baer  ooft  bapperltjft  toeerben/  en  grote  «3:ct>c? te  LncfTe/  beben  bcrfrfteibe  fiomicn/  en  bebben  ein^  ]  febabc  met  Ijaer  <&cfcljm  beben  onbertesJ  aBsabcn  Htl^ 

cijcoi:  blijft  bé^Stab  metberb2agopten  nü^umjinbaer  bolft  (eenige  menen  bat  Ret  <0efcljutgeatYfbabc  en 

^>Iag  ̂  

ffljoten 

^er  bem 

jBaerftlialft  ,^tiofTt  baer  boo2  gelaten  Hebben/  bc :  boob/  baertoerb  feerb^efclüftèn  geborijten  aen  bet* 
Pooï)  kadhemet  eenbubbclbe  bacft  untbc^tab  gefeboten  j  bc  jijben/  en  buerbe  langen  tijb  /  batten  lejten  tt 

berlorcn. ^cljcpen  op  tjcnluiben  aenquamen  /  begoflen  Deel  te 

fi  au 



flautóen/  baer  tegens  beg  <02abcnbolftbeötcman; 
nehjhcr  en  Moeïicr  toerben  /  en  aio  fp  ber  frant  opfen 
fTago?bcningc  boo2-fcljotcn  en  geb?often  Dabben  /  3ijn 

cerft  be  3? rantopfe  ruiten  /  en  baer  na  tic  boet- 
hnceïjtcn  ter  nebcr  gelcit/  gcflagen  en  bcrflroit  /  bc 
be  peeren  ban  iCeimeov  Billcbon/  ̂ ambault/  en 
meer  anbere  peeren  toerben  gebangen/  bet  gefrïmt/ 
öe  ifêumtie  /  ocnbelen  /  en  oor  alle  te  gcroof bc  en  üp 
een  berfamclïic  buit  biefp  uit  ©laenbcren  gerooftbab; 

©(cto«c  Den/  toerb  albaer  toeberom  berioren:  bc  <©?abc  ban 
ban  Dm  <£ömonö/  a\$  toefenbc  Det  Dooft  ban  Den  acnflag/ 
*£%&  en  be  anbere  lieren  üe  met  Dem  toaren/  beDaelbcn 
monbtc*  Dier  een  grote  eerc/  toantbcnConing  ban^pangten 
gcnöe    n^t  ̂ cm  ffi  ̂an&  berfefcert/  maer  Dier  boo?  bp 

een  pcber  grote  eer  en  lof  bcDaelbe  /  botD  fcib  men 
bat  ban  bietijbaf  ben  hertog  ban  Sülbaecnen  groten 
Daet  tegen  ben  «frabe  ban  <£gmonb  gebregen  beeft/ 
en  fijne  ecrecniof  bemjb,  boo?  bien  fip  ben  Coning 

geraben  baboe  bat  men  ben  fïag  niet  en  foube  toa- 
geit  <Daer  op  ben  <02abe  ban  Cgroonb  foube  gefeit 
Dcbben/  bat  \p  fulr  goeb  te  rabcnDabbebermitobp 
fcaer  niet  en  Ijabbe  ,te  bcrliefen.  HaberDanb  i$  ben 

<0?abeban  <£gmonb  bp  fijn  p?oteffemebe  te  laftegc; 
ieiö  /  bat  Dp  buitm  nobe  /  en  ben  bpanb  bertretbenbe/ 
op  eigener  autoriteit  fïag  gelebert/enbeg  Coningo 
Sianben  getoaegt  Dabbe.  ©an  befe  bictorte  të  tefe  in- 
tarnatie  gemaebt  getoeefr * 

XXI L  IV«II  vas  TbeonVILe  BeClaeCht , 

Maer   XIII.    IVLII   zijn  de  FranCoyfen  vêr- 
laeCht» 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten,  fc  7 

een  gctoclbig  leger  ban  3Miiifen/  ̂ töftfcrf/  &  't%t* 

irran* 
topfen 

©ufn# 
Kerken. D€  fceerc  ban  €crme$  Dab  b?iebenbelctt  ftnetD- 

ten  m  ̂ uinfterften  gelaten  /  en  Oen  bebolen  be 

(lab  te  berb?anben/  en  al£  ban  in 't  leger  te  nomen/ aiofpnufulftö  ganftb  ongenabelijft  te  toer»  ftelbcn/ 
en  meenben  te  bertretften  /  3ijn  fp  feïjier  alle  berfïagen 
geto02ben/  en  Rebben  alfo  Darc  lang  geb?ebene  moet- 
toil  moeten  boeten/  en  is  alfobe  flab  ban^uinber- 
tten  toeberom  ingenomen  getoeefl  tot  beg  Coningg 
ban  «^pangicttS  beljoef» 

S©  rjactt  bc  3$crtog  ban  <©uife  bernomen  Dabbe 
öatbe  t^eerc  ban  (Cermesgefiagen  toa$/  bertrob 

lp  na  pearbpen  /  en  bleef  baer  na  met  fijn  Dep?- 
feracDt  tot  petfont  bp  %kffe/  baer  fjem  bc  hertog 
ban  paffen  liet  bpbem  binben  met  een  Doop  <©upt; 
fc  iiuiteren  /  en  blebcn  baer  leggen.  5^e  Coning 

Dan  ̂ pangien  liet  ban  geïpen  alle  fijn  fcnjgo1- 
bolb  berfamen  en  in  3ürtop£  t'famen  bomen  /  en 
3ijn  baer  na  ontrent  anbcrïjalf  mijlnabp<©ourlanö 
getogen  /  nübbclcr  njb  iö  te  Coniitg  pijilipö  ben 

21  HuguflifclfiS  perfoneujft  in  't  leger  gebomen/  ban meningc  3ijnbc  om  metten  bpanb  te  jïacn/  öP  toaö 
ober  bé  30  buifent  uptgclefen  bneebten  (lerb/  en  1+ 

*t*    buifent  peerben.  <De  boojnaemfle  peeren  en  ©ber^ 
fcftïQWttj  |tcn  W  bp  bent  toaren  /  31J11  befe  getoeeft : 
Srtlcaet     ̂ ^  ütaltaticrsS  /  €manuel  pijilibcrt  ̂ ertoge 
itfin*  ban  ̂ abopen/  <6eneracl  (DberltebesSConingö/  eU 
mngiJ     <0ouberneur  ban  fijne  J13aje{teit  ober  gebeel  i^cber^ 
Sïaiu   ,nnl,/  öe  ̂ ectog  ban  jparnia/  te  ̂ ertog  ban  ̂ e^ 
Jen.     minam  /  bc  ̂ ertog  ban  SHtri  /  be  ̂ nncc  ban  eèul? 

mo/  be  <0:abcn  ban  policaftro  /  25agnien3lanbi/ 
en  bc  ïgcere  Wwnio  bc  Comia.  ̂ c  grote  peeren 
uit  ,$paugien  3ijn  getoceft/  be  hertogen  ban  ?Hlba/ 
<Darcoo  /  francabilla/  en  ©illermo^/  be  <0:aben 
ban  5ruenfaüba  en  IBelito.  <0bcrlanberjS  bc^erto- 
gen  €rig  en  <Grnft  ban  25nmftoijn  /  te  <62aben 
ban  ̂ toartfaiburg  /  jBanfbelb  en  ïtcnnenburg* 
^>c  j^cbcrlantifc  peeren  tk  baer  toaren/  3ijn  gc^ 
toeeff  /  ben  pointe  ban  <Orangicn  /  be  <£>:abe  ban 
<egmonb/  bc  ïjcrtoge  ban  ̂ tcrfrfiot/  te  URarbgra- 
benban  23ergen  en  0cnclji/  te <02abcn ban ï^oom/ 
?Crenberg  /  Boflu  /  liDegen  /  Hignp  /  en  l^oogltraten/ 
be  I^ecre  ban  23arlaumont  /  lBontignp  /  en  meer  an* 
bere  Dier  te  lange  te  noemen. 

«Daer  tegen  yab  be  Comng  ban  ©aanlirijtt  ooft 
I.  DceJ. 

ifrancopfen  /  en  00b  etteïijbe  bcnbelen  Italianen/  J^J, 
nebeno*  ben  Coninb  toaren  beel  treffelijbe  peeren/  mngüan 
namentlijb:  ̂ e  Coninb  ban  $abarra  /  bc  Her*  mm* 

rog  ban  <®i\ifc  te$  Coningö  ïieutenant  /  te  ̂ er- UJR* togen  ban  ïotringen/  ban  ̂ iber^/  3^emour0/ 
ban  ijKompenfier/  ban  ̂ iumalc/  ban  ̂ omoranfi/ 
en  ©oglion/  jfrancopfen.  *H>c  hertog  3©illem  ban 
paffen/  be  ̂ ertog  ban  glunenburg/  en  een  ̂ onc 
ban  ben  Eanbgrabc  ban  beffen  /  ̂ uitfen.  ̂ Bt 
pnncc  ban  ferraren  en  ̂ alermen  /  te  berb^eben 
hertogen  ban  <§omma  en  Stort/  25anbiten  SItalia* 
ner  /  en  boo?t  bele  jBarbgraben  /  <©2aben  /  3d2p-ï)ce* 
ren  /  en  anbere  /  alljier  te  lang  om  te  beröalen  /  en  ooft 
buiten  onfe  materie. 

<®e  Coning  ban  B2anbrijft  toog  met  fijn  leger 
bp  aimieng  ober  be  ribiere  be  ̂ ommc/  en  legerbc 
aen  be  noo2t-3ijbc  ban  £#  toatcr  /  tegen  ober  {jet 
leger  ban  ben  Coning  ban  ̂ pangien/  tik  niettoijb 
ban  baer  aen  be  ,^upb-3übe  ban  te  ribiere  lutljp 
fijn  leger  geflagen  Dabbe/  fulbss  batter  geenribieren 
meer  tuficUen  btitew  en  toaren/  en  bleben  alfo  befe 
ttec  groot-macljtigc  potentaten  felfo  pcrfoonlijb  in 
Ijare  legeren  /  ganfcD  tegeaö  malbanberen  berbit^ 
tert  /  leggen  /  fonber  pet  merftclijr  uit  te  reebten/ 
ban  bat  al-te-met  eenige  bappere  ferjermutfingen 

gefeïjieben/  te  ïeflen  a$  fp  een  lange  tijb  malbanbe- 
ren onber  oogengabben  geficn/  ucgottmenbanb2e* 

be  boo?  te  ffaen  /  einbelijb  toerb  be  b2ebe-ljattbel  ge* 
(temt  in 't  Cloofterte  Cbercamp/  niet  toïjbbanbet^ 
be  be  legeren/  ban  bermitg  te  b?cbc-öanbelinge  te 
lange  buerbe  /  3ijn  be  legers^  aen  beiben  3öben  in 

l^obember  gefcDeiben.  3Hlö  nu  be  faben  bp-na  bcr- 
geleften  toaren/  uitgefonbert  be  fabe  ban  Calisv 
^k  te  €ngclfen  aenging/  en  bat  men  fcö?ijben  ban 
be  Coninginne  op  fommige  faben  ben  beroerenbe  (foi.i3.) 
bertoacljten  /  fo  quam  be  tpbinge  al$  bat  be  felbe 
Coniuginne  iBaria  bess  Conincr  ban  ̂ pangienss 

ttocbe  ljuPöb?outoe  op  ten  febentienben  Hobem-  h®00b 
b?tó  15C5  befer  toerelt  oberleben  toass  /  toaer  boo?  ̂ aJi be  b?ebé-ï)anbelinge  ttoc  of  ̂ k  iJKaenben  op  ge?  gfane 
(telt  toerb.  5E>e  Coninb  tete  öacr  tot  buffel  een  ̂ J™ 
Ijcerlijbe  uitbaerb  boen  op  ben  bijfrienbcn  ̂ ecem^ 

b?i$. 

gclant. 

N3fler  bat  CItfabet  be  ̂ ufler  ban  be  Comngm-  w. ne  j^aria  /  tot  een  Coninginne  ban  €ngelanb 
in  Daer  ̂ ufter^  plaetfe  opten  15  gianuarp  i>50 
binnen  &onben  gehroont  toa^  /  31J11  be  <©efanten 
ban  teite  3ijben  om  ben  b2ebe  te  befluitcn  in  $e* 
b2uario  toeberom  bp  ben  anberen  gebomen.   <Bc 
Coninginne  ban  «cngelanb  Decft  bepmelijb  een  b2C< 
be  enberb2ag  op  Daer  fclbcn  boo?  fjacr  en  baer  Co- 
ninbrijb  /  met  ben  Coninb  ban  a&anbrijft  befto-  nveöe 
ten  /  latenbe  be  jprancopfen  Cairo  beïicuben/  met  tuffene» 
conbitie  bat  fp  be  felbe  ftab  naer  aebt  jaren  fou^  SSm 
ben  toeberom  oberleberen  of  bijfmael  bonbert  üuu  ©«m^ 

fent  goube  tronen  baer  boo?  geben.  (€enle(ten  iöbc  nj&m 

b2ebe  tuffcDen  te  Coningen  ban  ̂ pangien  en  ©?anb^  gc' rijft  /  en  ben  ̂ ertog  ban  ̂ abopen  ben  3  %ptili$ 
beö  boo?f5  jaers^  1559  ooft  gefloten  en  bolbomcnt- 
lijft  geact02beert.  *Daer  in  onber  anbere  articuleit 
befp?often  isf  getoeefl  /  bat  te  Coninb  pjilipg  ban 
^pangien  tot  een  DupLöb20utoc  foube  [jebben  gjfa* 
bella  be  outfle<©otbter  ban  ben  Coninb  banB?aiift^ 
rijft/  en  met  öaer  bier  Donbert  tmifmt  tronen  tot  een 
b?uit-gaef. 

^>at  Cmanuel  pnïibert  ̂ ertoge  ban  ̂ abopen 
foube  troutoen  beo:  Coninr  ban  lE)2anbrijr  «^ufter 
IjBargarietc/  met  b^k  Donbert  buifent  tronen  tot  een 
b?u  it-gaef. 

<Datbe  Coningen  aen  beibe3ijbentotcen  bcbeflin* 
ge  ban  befen  b2ebe  /  elbanber  fullen  toeberom  geben 
en  rettitueren  alle  bat  fp  ben  anberen  in  befen  brijg 
Dabben  afgenomen  ,•  namdijft  be  Coninb  ban  3ö2anft* 
rijft  foube  ben  Coninb  ban  <§pangienin$eberlanb 
toeberom  geben  (Cfteonbillc  /  iBarienburtD  /  W 
boté/  ̂ anbillerjs/  en  ijBommcbp  /  en  ̂ aléntö  in 

25  3  &cnv 



»8 Heteerfte  Bock. 

*5^ 

't  pjto 
ripacl 
funba* ment 
tianöe 

tyeöc 
öc  <SLq> 
nfnrjen 
ban 
r>:anft# 
rijft  tn 

Bte». 

©ngr- 
v  nlige 

r.oor  t  jü 

tinis£o- ninh  i)iu 

rgh 

Slombarbpen/  eti  all^  anberc  floten/  Cafïeien  en 
©cflingcn  Dü  bier  en  baer  babbe  ingenomen.  €n  te 
Coninft  ban  ̂ nnngten  fonoe  ben  Coninft  ban 
j&anftrijft  tocber  geben  &int  (©tiintin/  ̂ an/  €fc 

fïcllet  en  (Ccrtoaen/  mits*  bat  men 't  niet  en  foube 
mogen  bafi  maften/  en  meet  anberc  articulen  bieift 
bier  booj  buga/  om  te  eet  tot  be  boo?gcnomcn  ma* 
teric  te  ftoinen.  b'3Cutcttr  ban  De  befebjijbtngeban 
ben  ftanb  Oer  öeligic  in  ©janftrijft  /  feit  bat  be  famc 
liepöatöciöc  heft  Coningen  pjincipalijften  baerom 
jöabbcn  pettf  gemaeftt/om  oo?Iog  te  boeren  tegen 
be  Mwiavim/  öoo?  öicn  fp  bageltjr  beinamen  bat 
be  fdbe  meer  en  meer  in  Dare  Hanben  toenamen/ 
en  bat  fp  baer  toe  toerben  bertoeftt  engebiebenban 
ben  Carbinacl  ban  Storeine  en  ben  SöifTcöop  ban 
9CtrctJjt.  3©elfte  Sdtfifcbop  ooft  fto?t$  baer  na  ban 
ben  $&U0  ben  Caröiuaetë  Jjoeb  toerb  gefonben  tot  een 
retompenfe.  j  *■• 

't&cijtjnt  ooft  toel  toacrarïtticD  te  toefen  bat  bc 
principale  oo2facftbc0  peis?  bacropgefönbeert  toag/ 
toant  be  Coninft  ban  ©?anftrp  felfS  met  3ijneigc* 
nenmonbaenben  £#nte  ban  «Drangien  bcrftlacrbc 
beöooftfomme  ban  ben  ftaeben  Ijet  boo2nemcnbeg 
Coninr  ban  «^pangicnenbetf  hertogen  ban  %IM  te 
3jjn/  om  alle  be  gene  hie  gefufpetteert  toaren  pan  be 
fteïigie/  fo  toel  m  ©janfcrijft  a&  befe  Eanbcn/  en  ober 
al  boo?  be  ganfebe  Cb2ifïcnbeit  uit  te  róben. 
©an  hefe  peis  toaren  fo  tocï  <£bcïc  a$  onebele/ 

55o2geren  afs  Eantluiben  /  feer  berbliiö  en  becöeugt  / 
men  toonbe  aen  alle  ftanten  grote  teltenen  ban  bip* 
frbap  /  met  bpeten  / tritimpOcrcn/  banfcetten  en 
maeïttjöen  te  gebcn/  meer  ban  men  in  lange  jaren 
Daööegebaen. 

<©aer  na  ben  tienben  $©ap  jijn  be  SCmbafira- beurö  ban  ben  Coninft  ban  ©janftrnfe  tot  252uflei 
geftomen  /  en  toerb  ben  petë  ban  beiïïe  jpben  met 
eebe  bebefttgt  met  grote  folemniteiten  /  gelpft  al£ 
fulronber  fobamge  machtige  potentaten  getéupfte* 
lijft  i& 

5Jn  giunio  fanb  be  Contnfelijfte  JBa  jefteit  ban  %i{* 
vanten  ̂ nc  b'SCIba  /  be  pnnce  ban  <©cangien  ert 
ben^2abeban  <£gmonb  en  meer  anbereörote^ec* 
ren  met  groten  en  fcftönen  ftate  in  ©2anftrijfe/  om 
^jfabella  beo  Coninr  botster  te  onöertroutoen.  ©an 
gelijken  té  be  hertog  ban  ̂ abopen  baer  ooft  met 
een  feer  ftoftcltjfte  en  groten  ftate  ocreïft/  ómlfèar- 
garita  beé  Coninr  &uftct  te  onbertroutoen  /  al? 
toacr  fp  lutben  feer  beerlnft  en  triumpljantelijft  ont- 
fangen  5ijn  getoeeft  met  grote  blpfcöap  en  bjeuebbe. 

fiaaer  alfo  ftier  op  ter  herben  geen  b?eutljbe  bc^ 
(lenbig  nocl)te  bolftomen  cnrö/  fo  i$  befe  grote  blp- 
feftap  ooft  Oaefl  bermtnbert  en  in  b2oefbett  beran- 
bert/  toant  be  Coninft  ban  ©2anftnjft  toillenbe  be- 
tonen  boe  acttgenaem  ncmben  peié  en  befe  nieutoe 
Ijutoelijften  toaren/  tic^e  alle  manieren  ban  b2eurf^ 
be  boo^tcllen/  en  onber  anberen/  een  r€o?nopfpel 
uitgeroepen  3ijnbe/  Beeft  ben  eerfïèn  en  ttoebenbag 
ficbfelföbaer  in  eerlijken  gegnetcn  en  grote  eere  be* 
baelb  /  maer  ben  beroen  bag  na  bat  DP  m't  (€o?- nopeneenige  ïantcn  geö^often  babbe/b«ftDP  ten 
ïaetflen  toillenbe  5ön  b2omigbeit  cnftïoeftBeittebele 
bctonm/  norbeenlante  toillen  b?eftenmetten<0?aef 
ban  jDontgonnnerp/  Capttepn  ban  3tjn  gttarbe/ 
befeitf  ïjem  in  fulfter  toijfe  tegen  gerent/  batl)p3jjn 
lanrc  b2aft/  en  iiX  bc  gclnoften  flueften  ber  lance 
(Doo2bienboo2beftraffu  ban  beftootoptebojft/  bet 
btftcrbeö  Coninr  open  fp?ong)  ben  Coninft  boo?3ön 
cene  ooge  tot  in 't  bninenjte  beö  ïtooftsf  gingen/  en bat  met  fullier  ftraebt  bat  3i)n  booft  baer  arbter  af 
geftoollcn  toaö  en  3Ün  rterffencn  beroert  /  fulr  bat 
l)"bccl  bioeboquntto02benbc/ genoeg  boojboobban 
ben  peerbe  genomen  en  in  3ijn  ftamergeö2acöt  toerb 
en  hc\\  elfftcn  bag  baernanamentltift  hm  ioigjulp 
1^9  fó  H"  ban  befe  aerbe  gefrljeiben/  fliïr  bat  b002 
hit  onbrrtoarlir  fr fteiöen  alle  b2entf)t  tn  b20efbeit  ber* 
anbert  toerb.  <fin  öacrom  toel  te  recöt  bp  ÏMCtanns? 
toerb  gefeit. 

Seer  haeft  vergaet  en  onlang  duyrt 
Des  Werelts  eer  die  men  dan  betruyrt. 

Cn  't  ftt?ee»-tooo?t  feit  ooft : 

Dat  des  Werelts  hoogfte  macht  en  ftaet 
Onlange  duyrt  en  haeft  vergaet- 

TSen  18.  %ugufti  1559.  (lerfbe  öoomfe  ̂ auö  ©oa& 
^aulujef  be  bterbe  /  onber  toien  tjtt  Conrtlte  ban  |Lfln  *** iCrenten  begonnen/  maer  niet  bolemttjefgetoo?ben/  f  ̂  
befe  felfbe  pausx  öabbe  b?te  maenben  te  boren  be  2öul*  «w  ww* 
lebanbe  afbeiiingeen  bebeftingeber  2ötfbommenin  5J"^n 
H5eberïanb  gegeben/  baer  top  Iner  na  ban  fullen    < 
beröaicn/  ÖP  tó  ooft  be  gene  getoeefi  bte  be  <&&&  ̂  
ber  <3efutten  öeeft  bebefiigt/tn  ftn  plaetfe  téceftomen  bfe[S| De ^iusSbe  bterbe/  bte  be  boo?f3  25ulle  ban  ben$au£  toerö 
§|atilo  Ijzcft  geconftrmeert  en  bebefttgt.  f  mm 

D<Qn  2.9  Sttlp/  en  bier  naerbolgenbc  bagenpelt  ̂ cÉti 
beContnftlijfte  ineajefteit  binnen  <©entbe5pee(le  J8")*" 

ban  ben  gulben  ©iiefe  /  en  toerben  albacr  mette  Ktb*  ffij, 
berlnfte  »8?ben  ban  ben  gulben  Bïtefe  befcjöonfeen/ 
be  Cöntnft  ban  ©janferijft  /  Carolu0  $?inee  ban 
^tfpanten  /  Caroïusf  ̂ atoge  ban  <0ofienrijft/  be 
l|ertog  ban  2ïrafcon/  be  ̂ ertoge  ban  ̂ aiera/  be 
hertogen  ban  DBanma  en  ö?btn  /  be  p?inre  ban 
^uïmona/  iBarcujS  ̂ ntontussColumna/ bel^ar? 
nuisrban  Kentfip/  be  <«5?abeban  Etgnp/  be<©?aef 
ban  ̂ oogfïtatèn  /  be  ̂ ertoge  ban  2Cerf#ot/  en  be 
^eere  ban  ijlontignp.  <©elijft  ÖP  te  boren  3Cnna 
1 556.  be  5Peefïe  ban  ben  gulben  ©Itefe gebouben  Bete 
benbey  binnen  ®?uf]^l  op  &*  2tnb?teiS  bag  ooft  tot 
nieutoe  %eren  en  ïtibberjs  ban  ber  <®?ben  gentaeftt  / 
en  mette  ftetenen  gulöen^ïiefe  befcftonftenöeeftge^ 
bab/  befe  nabolgenbe  /  Cmanuei  ̂ tjtütiert  her- 

tog ban  ,§abopen  /  <©oubemeur  ban  fcertoaertg- 
ober/  bep^ince  ban  «©rangien/  be<0?abeban€g* 
raonb/  be  <a?abe  ban  ̂ oom/  lBonfteur  ïalepn/ 
be  i^eere  ban  ifêoienbapg/  be  l^eere  ban<0lapfon/ 
en  be  l^eere  ban  25arlapmont 

$abefen  bebebe  Coninft  ban  l|ifpanten  grote  ge* 
reetfcDan  maften  om,  na  ,§pangien  te  bertreeften/ 
toant  3tjn  tegentoooabigbett  baer  ban  nobe  toasf/ 
alfo  baer  grote  mutterpe  en  oproer  tn't  Hlanbtoag/ en  bat  baer  ooft  bageujr  meer  en  meer  be<5erefo?* 
meerbe  en  %uutfe  Religie  fteimelpft  toenam/  niet 
tegenftaenbe  be  gfnguifitien  /  baer  mebe  men  ook 
meenbe  bele  grote  peeren  befmet  te3tjn.  Ifêacreec 
top  ban  3ijn  bertreft  feggen  /  fullen  top  nocö  toat 
berttalen  ban  be  gelegentöett  alDter  ter  faftebanbe Keligie. 
^e  berten  ber  (©nberfaten  en  Sjngeféenen  beg 

Eanbjs  toaren  nu  al  boo?  be  boo^babaeïbe  rebenen 
en  b?efe  ban  bat  men  be  ̂ paenfe  Snanifttteftier    ̂  
totlbe  tn't  Hanb  bjengen  toat  berb:eemt/  toant  al  h  ®$,natl toaft  fo  batter  bele  bte  be  C5ercfo2mccrbe  Keligie  aen*  ie  &v 
Ijtngen  in 't  ïanb  toaren/  nocfttan&toarenberlton*  ;crlan? bert  ja  tupfmt  Catöoltjften  tegen  eenen  <ï5erefo^  S?' meerben/  botfj  toaren  be  felbe  meeftenbeel  alfo  toel  an8U^ 
bpanb  ban  be  fnguifttie  alö  be  <föcrefo2meerbe/ lfc< 
jabaöben  baer  tegen  een  ftaet  in  't  fterte/  bet  ber* b2oot  ben  ooft  batter  bageujr  fo  bele  bieren  baer  om 
be  ïteltgte  toerben  geboot  en  om  gefjparrjt  /  mur* 
mureerben  baer  tegenss/  en  ftabbcn  toel  gaerne  ge* 
ften  bat  be  rigoreufe  piarcaten  ijaböcn  gecefleert? 
3Mj  betoïjle  bet  bageïtjr  to?eber  en  to?eber  toe* 
ging/  fo  3ijn  be  berten  meer  en  meer  berbjeemt/ 
bae2toe  nocfj  Me  oojfaeft  geballen  io:  (Certotjle  be  'f&yan* Contnftlijlte  IBafefïeit  febert  be  aenbaerbinge  ber  ftöc 
5f>eberfanben  ftem  ontrent  bier  taren  tm  tn  be  fel*  S8*" be  Eanben  Ijabbc  gebouben  /  fo  3ijnban  bespan* 
gtacrbett  tot  3tjne  .flöatefleitsei  garbe  of  toaebteme* 
be  afgeftomenen  bier  telanbe  gebleben/  enban3ün 
fRajeileitö  toegeri  bier  en  baer  in  beplaetfcn  ban  be 
iprontieren  tegen  ©janftriift  in  *6itarntfoenen  ae* 
lept/  enmct3ijn(i§olbpeonberï)ouben  getoeefi totten 
getale  ban  4.000  folbaten  /  toacr  mebe  fjoe  toel  't bolft 
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bolft  öaer  onatttt  niet  fcer  en  toag  geruft :  nocötantf 
fb  men  anberi*  niet  en  meenbe  fpen  toaren  baerai^ 
Ieenlünom  ergeng  ge emplopeert  te  totgben/  tertoij* 
Ufy  bleben  toatbtenbe  [)et  bertren  ban  benConinh 
wit  be  J&eberianben  na  Spangien  /  ben  toelncn  f? 
ban  foubcn  tonböjeren  -}  fo  en  té  baer  fonberlinge 
geen  generale  opfP2ane  opgeballen/  boo?  bat  ben 
Coninfe  foubc  beitrccften»  &o  men  boen  eerfï  ijSge- 
toaer  getootfen  bat  men  be  felbe  ̂ paenfe  ̂ olba* 
ten  met  fjen  Capitcpnen  baer  toiïfce  laten  en  be  tfeife; 
ten  ban  be  Hcnbenin  fianben  tf  ellen/  fonberbein* 
ïanbfc  meet  te  bcttoutocn.  2fa  men  toert  getoaer  bat 
bcrftljeiben  £pangiacrben  ïjén  fceroemben  en  ber- 
bolgbcn  öiberfc  CapttcinfrDappen  /  Staten/  %& 
ften  en  <£ffitien  ban  be  fribe  i&eberlanben.  <®aer 
toerbocK  onber 't  bolfe  gefïropt  engefaeptljoebatbe 

•B™oe#  ̂ pacnfen  ffiaeb  ben  Comnfe  gabben  baer  toe  ge- 
K'tge*  &?m8*/  bat  Op  terfhmb  na  $jjn  bertren  noeft  8000 
m«n  ^Spaenfe  é$oibaten  in  i&ebcrlanb  foube  boen  bomen/ 

Jjj*  w  en  baec  bp  nocb  boegen  20000  aBalcn  en  beojbina* 
*^r'  rtfe  j&eberlanbfc  Soenben  /  om  baer  m^it  niet  alleen be  omiipntnbe  lanben  te  otoingcn  /  en  eenige  ban 

bien  onber  Dun  job  en  fubjeaie  or;boo2fïcnïp  te  fczen* 
gen/  maer  ook  om  alfo  met  grtoelt  fec^paenfe^in? 
mfitit  in  te  brengen  en  b'<©nbrrfaten  te  plagen  na Örabelieben. 

l^ier  op  ig  een  grote  mojringe  en  opfp?ae&gefeo; 
men  /  niet  alleen  alom  onber  be  gemeentenen  5jte 
gefeten  ban  be  lanben/  maer  ooftfip  allen  ben  ,§ta? 
ten/  ïtaoen  en  JBetljouberen  banbenfelben/  infge^ 
ujr  neffettf  ben  <02Oten  /  peeren  en  Abelen  ban  ̂ itn/ 

(F0L14.)  fo  Daren  eeb  en  betbintenifle  baer  mebefpbe&afc 
ben  berbonben  en  berplirijt  toaren/  niet  enfecnflen 

gebogen  nocfi  ongefeib  laten't  gene  bat  fo  opentlp tegentf  beö  tlan&g  $?ibilrnïen  en  oube  Jjerbomen 
foube  toefen.  3fêclfee  p?ibilegien  bc  % anben  ïjabben 
vit  fcratltt  fo  toel  ban  ben  contrarten  gemacfet  met 
Bare  $jimen/  als?  biefp  ban  ben  §f?incen  en  peeren 
berïanbengoettoilligïönen  Van  outggeferegenïjab? 
ben  /  en  bte  alle  p?incen  ber  feüier  Eanben  in  't  aen* toaerben  ban  bien  moeten  ftoeren  onbcrfrcfeelijR  te 
onberftouben/  en  boen  onberftouben/  fulrbeCorónfc 
$Dilip£  oofc  gebaen  öaöbe. 

bande 
tooojna; 
mr  ij)  is  (U 
pjcbife- 
Qirn  ban 
Die  oan 
23?<K 

bint. 

"C$  na  bien  bifetoitë  hi  befen  berbad  falgemacbt *-•  toerden  ban  be  p^ibilegien  en  ©apfiebenberSe- berlanöen/  Ijeeft  mp  niet  buiten  materie  gebarntte 
5ün/  fo  ieft  een  toeinig  baer  ban  aüjier  bermaenbe. 
#ieban  25?afoanb  3ijn  boomamelp  metfeisfefione 
©?ibilegienbcrficn  en  ban  Bare  £anb-3P«rfïen  be? 
febonhen  en  begiftigt  /  beneffen^  meer  anbere  /  toelbe 

|D2ibilegicn  Ijaer  ooft  't  meejlenbeel  be  anbere  $20- bincicn  beroemen  te  nebben. 

r\E  eerfte  is:  Dat  de  Land-Furfl  den Geeftelijken 
"^^Staet  niet  meerder  verhogen  en  mach  ,  dan  van 
Quds  gebruykelij  k ,  en  van  den  Furften  gefet  is  geweeft, 
ten  2y  dan  fake  dattct  door  die  andere  twe  Staten,  na- 

melijk :  die  van  Adel  en  der  Steden  mede  bewilligt 
werde. 

a.  Dat  de  Furft  geen  zijnder  onderdanen  ,  of 
vreemde  inwoonder  ,  burgerlijker  of  kriminalifcher 
wijfc  vervolgen  en  mach ,  dan  alleen  door  ordentlijke 
en  vrije  opentlijke  Iuftitie  en  Landsgerichte ,  aldaer  de 
mifdadermet  hulpe  der  Advokaten  fich  verantwoor- 

den en  befchermen  mach. 

3.  Dat  de  Furft  geen  tribuit  noch  fchattinge  op  zyn 
onderdanen  leggen3  noch  ietnieusaenrechten  en  mach 
fonder  bewillinge  van  den  Staten  des  Lands. 

4.  Dat  de  Furft  geen  vreemd  of  uitlants  officier  in 

Braband  en  mach  ftellen ,  uitgenomen  eenige  kleine 

exceptien :  namelijk  int  Hof  mach  hy  onder  de  Raets- 
Hceren  twe  vreemde,  doch  van  de  felve  fpraek  fetten, 
defgelijx  fo  mach  een  die  niet  uyt  Braband  geboortig 

is,  doch  mits  dat  hy  een  tijd  lang  een  vrye  Heerlijk- 
heit  befeten  heett  int  felve  Hor,  Prefident  werden. 

5.  Als  de  Furft  de  Staten  t'famen  beroept  om  iet, 

't  fy  geld ,  hulpe  of  iet  anders  van  haer  te  vorderen  en 

begeren  ,  die  van  Braband ,  noch  ook  d'andere  Sta- 
ten der  Landen ,  en  zyn  niet  gehouden  buiten  haer 

Landtereifen  noch  gene  faken  daer  buiten  zyn  de  te befluiten. 

6.  So  verre  de  Furft  hare  privilegiën  wil  breken 
door  gewelt  of  anderfins  ,  So  werden  die  van  Bra- 

band na  ordentlijke  gedane  proteften ,  van  haren  ge- 
danen  eed  en  huldinge  ledich  en  vry ,  en  mogen  als 

vrye  ledige  en  onverbondene  na  haer  gevallen  voor- 

nemen 'tgund  hem  befte  dunkt. 

'T  Ifêerenbeel  ban  bc  anbere  f  ?obintienban  $e* J-  berlanb  fufrtneren  bcfe$?triIegienocfctel)tb=> 
ben  en  bun  gigeben  te  3ijn  W  atcoc?t  gemaentmet 
IBarimiliaen  jftoomtf  Ccning  /  in  ben  jarc  1488 
ben  16  |Eep/  tolgenbc  bet  2+  SBrticul  ix&  felben 
trattaets/en  anbere  accoo?bentuffci)en  be^obin- 
tien  namaefêgemaefet. 

i©en  26  2Cugufft  tef&  59  jaerief/  geeft  öpóenbe 
generale  Staten  tot  <©entbergabert  fönbe  gcöacn 
en  obergelebert  befe  nabolgenbe^opofitie. 

*9 

M Yn  Heeren,  reprefenterende  de  Generale  Sta 
ten  van  den  Landen  vanherwaerts-over.  De  Co-  _p?ojpö# 

nink  onfe  overfte  Heere  en  Prince  heeft  u  alle  te  fa-  ̂ Jatcn 
men  alhier  doen  vergaderen  in  goeden  en  merkelij-  ob*  rgc* 

ken  getale,  om  u  te  verklaren ,  hoe  dat  fijne  Majefteit  jpbert 
( tot  zyn  groot  leetwefen )  gedetermineert  heeft  jegen-  j/ugu^ 
woordelijken  te  vertrecken  van  den  landen  van  her-  ij;9i 

waerts-over,  en  na  fijn  Coninkrijk  van  Spangien  te  rei- 
fen  ,  hoe  wel  dat  hy,  indient  fijnder  Majefteit  eenigfins 

mogelijk  ware  in  dele  landen  langer  te  blijven ,  't  felve 
wel  gcerne  doen  foude  om  de  grote  liefde  en  als  va?- 

derlijke  affectie,  die  fyne  voorfz  Majefteit  u  toedragen- 
de is,  en  generalijken  alleen  fijnen  goeden  onderi aten 

van  allen  fijnen  voorfz  Landen  van  herwaerts-over,  by 
dewelke  ( indient  eenigfins  mogelijk  ware)  fijne  voorfz 

Majefteit  wel  foude  begeren  fijne  refidentie  te  conti- 
nueren totten  einde  van  fyn  leven  t  ; 

Maer  alfo  u  wel  kennelijk  is  dat  wijlen  &oogloflij.- 
ker  gedachteniffe  de  Keifer  fijn  Heere  en  Vader  tot 
bewaernifle ,  byftand  en  befchemeniffe  van  den  Lan- 

den van  herwaerts-over  en  fijne  goede  onderfaten  al- 
daer ,  en  om  de  felve  te  behoeden  en  preferveren 

van  de  grote  periculen  en  inconvenienten  >  die  hen 
by  der  oorlogen  nakende  waren ,  in  de  jare  4.3  uit 
Spangien  herwaerts-over  gekomen  is, om  die  te  be- 
fchutten  en  befchermen  en  devoir  van  eenen  goeden 
Prince  te  doen,  hebbende  daer  in  fijnen  eigen  perfoon 
niet  gefpaert ,  en  fo  langen  tijd  groten  arbeit  en  moeite 
geleden  en  diverfe  faken  te  boven  gekomen :  fo  grote- 
üjx  aengaende  de  welvaert  van  den  voorfz  Landen 
van  herwaerts-over ,  en  aen  de  felve  wederom  gebrocht 
en  gevoegt   merkelijke  Provinciën  ,  die  fo  langen 
tijd  daer  van  getrocken  en  gediftraheet  hadden  geweeft, 
en  want  zedert  dien  tijd  de  faken  niet  ten  beften  ver- 
feekert  en  waren  ,  So  heeft  fijne  voorfz  Keiferlijke 
Majefteit  van  dier  tijd  af  continuelijken  gehouden  in 
defe  voorfz  Landen  van  herwaerts-over  of  daer  om- 

trent ,  niet  willende  de  felve  in  der  nood  verlaten ,  fon- 
der binnen  al  dien  tijd  in  zijne  voorfz  Coninkrijken 

vau  Spangien  weder  te  keren  tot  in  den  jare  55 ,  dat 
als  doen ,  nadien  hy  gantfe  Refignatie  en  opdracht 
van  allen  zijnen  Coninkrijken  en  Landen  tot  behoef 
van  zijne  voorfz  Coninklijke  Majefteit  gedaen  had-* 
de,  de  felve  overlatende  de  gehele  adminiftrarie  van 
dien,  fo  hem  te  laftich  viel  daer  toe  langer  te  kunnen 
verftaen  ,  mits  zijnen  ouderdom  en  continuele  in- 
difpofitieen  ongeftelteniffe  ook  om  God  te  dienen  ert 
zijne  gcfontheit  te  bewaren  heeft  hem  vertrocken  na 
de  voorfz.  Coninkrijken  van  Spangien  aldaer  hy  tot 
fijnen  overlijden  gebleven  is ,  fonder  hem  te  onder- 

winden van  den  affairen  van  den  voorfz  Coninkrij- 
ken, niet  vermogende  daer  toe  verftaen  overmits  zij- 

ne continuele  debilitatie  toegekomen  door  diverfe  zij- ne fiekten. 

En  na  't  vertrek  van  fijne  Voorfz  Keiferlijke  Maje- 
fteit hoc  wel  dat  de  voorfz  Conink  onfe  oYerfte  Heere 

55  4  «n 
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en  Prince,  om  eenen  weg  te  maken  tot  de  gemener 

rufte  en  pacificatie,  en  fonderlinge ,  om  ute  verlich- 

ten van 't  groot  quaet ,  ongerief,  en  fchade  die  defe 
voorfz  Landen  by  der  oorlogen  continuelij  ken  ge- 

dragen hebben,  géconfenteert  hadde  in  't  beftand  van 
vijfjaren,  duerende  welke  men  foude  middel  gefocht 

hebben  om  alle  gefchillen  te  (lichten  en  neder  te  leg- 
o-en ,  die  men  met  Vrankrijk  hadde  ,  aenmerkende 

nochtans  (fo  de  faken  als  doen  geftelt  waren)  dat  men 

weinige  verfekertheden  mochfe  hebben  ,  dat  over- 

mits 't°  voorfz.  beftant  men  foude  verhoopt  hebben  dat 
de  Landen  van  herwaerts-over  verfekerde  rufte  had- 

den mogen  verkrijgen ,  hoe  wel  (fo  gy  felfs  bemerken 

kimd)  door  fo  langen  af  wefen  van  fijne  voorfz,  Kei- 
ferlijke Majefteit  uitten  voorfz  Coninkrijken  van 

Spangien ,  de  felve  grotelijx  zijne  prefèntie  en  jegen- 
woordigheit  van  doen  hadden  ,  des  niet  min  om  u 
niet  te  verlaten  ter  tijd  dat  gefchapen  was,  dat  gy  fij- 

ne hulpe  en  affiftentie  Van  doen  foud  mogen  hebben , 
achterftellende  alle  andere  confideratien  die  hem  mo- 

veerden herwaerts-over  te  trecken  ,  heeft  gerefol- 

veert  by  u  te  blijven ,  en  korts  daer  na  heeft  men  be- 
vonden ,  hoe  wel  defe  deliberatie  den  voorfz  Landen 

te  paffe  gekomen  is ,  gemercT:  dat  nadien  die  Francoy- 
ien  't  felve  beftand  gebroken  hadden  zijne  voorfz  Ma- 

jefteit als  noch  herwaerts-over  lijnde,  middel  gehad 
heeft,  om  te  beter  en  gevoeglijker  te  verftaen  totte 
protectie  en  befchermeniffe  van  fijne  voorfz  landen , 
daer  in  fijn  Majefteit  federt  met  grote  forge  en  neer- 

ftigheit gctravailleert  heeft ,  niet  (parende  fijnen  eigen 
perfoon,  en  onderhoudende  grote  armeen  foby  mid- 

del van  de  beden  en  affiftentie  die  gy  daer  in  gedaen 
hebt  (daer  van  fijne  Majefteit  u  feer  ernftelijken  be- 
danft)  als  ook  daer  in  emplojerende  die  penningen 
die  hy  heeft  kunhen  trecken  uit  zijnen  anderen  Co- 

ninkrijken en  Landen  ,  bedragende  vele  milioeneh 
boven  de  gene  die  fijne  voorfz  Keiferlijke  Majefteit 
daer  uit  getrocken  en  bekeert  hadde  tót  befchermenif- 

fe van  defe  voorfz  Landen ,  en  fondërlihg  zedert  den 

oorlog  begoft  in'tjaer  1551. 
En  heeft  den  voortgankvan  den  Oorlog  onder  fijne 

voorfz  Coninklijke  Majefteit  zedert  't  inbreken  van 
den  voorfz  beftande ,  fulx  geweeft'als  gy  verftaen  hebt, 
en  fijn  de  faken  (by  der  gratie  Gods)  fo  verre  gebracht 
dat  men  tot  eenen  peis  gekomen  is,  op  fulke  con- 
ditien  als  gy  weten  moogt ,  en  daer  van  men  van  defer 
lijden  met  goede  redene  onfen  Heere  God  wel  bedan- 

ken mach. 

En  gemerct  dat  fijne  voorfz  Majefteit  u  niet  en 
heeft  willen  verlaten  gedurende  den  nood  en  neceffi- 
teic ,  fo  mocht  gy  wel  denken  dat  de  felve  grotelijx  be- 

geren foude  zijne  refidentie  alhier  te  mogen  continue- 
ren ,  in  defen  goeden  tijd ,  d  terende  den  welken  fijne 

Majefteit  verhoopt  dat  de  faken  van  herwaerts-over 
in  beteren  ftate  gebrocht  fullen  mogen  worden ,  en 
foude  fijne  Majefteit  alhier  hebben  mogen  rufte  ge- 

nieten na  dat  hy  zedert  zijne  aenkomfte  fo  continuelij- 
ken  in  perione  altijds  getravailleert  heeft ,   maer  fo 
door 't  lange  afwefenvan  fijne  voorfz  Keiferlijke  Ma- 

jefteit uit  fijnen  voorfz  Coninkrijken  van  Spangien , 
en  zedert  van  fijne  voorfz  Coninklijken  Majeft.  de 
faken  der  felver  Coninkrijken  grotelijk  te  lijden  ge- 

had en  grote  remedie ,  van  doen  hebben ,  't  welk  geen- finsvertrocken  noch  uit  geftelt  en  mach  wefen,  noch 
ook  daer  in  verfien  worden  fonder  de  jegenwoordig- 
heit  van  fijne  Majefteit  fois  de  felve  bedwongen  van 
ftonden  aen  derwaerrste  trecken. 

En  al  ift  fo  dat  fijne  voorfz  Majefteit  voor  zijn  ver- 
trek zijn  uitterftc  devoir  en  neerftigheit  gedaen  heeft 

om  u  van  den  oorlogs-volke ,  niet  van  nodewefende 
te  ontladen ,  en  fonderlinge  van  den  Duytfen  en  O  ver- 
landfen ,  hebbende  daer  in  befteet  en  geemployeert 
al  't  gene  dat  gy  tot  nu  daer  toe  gegeven  en  gecontri- bucerthebt,  en  dat  boven  alle  delommen  van  zijnent 
Wegen  daer  in  bekeert,  de  welke  hy  fo  voorfz  is ,  uit 
zijnen  anderen  Coninkrijken  hetrocken  heeft,  be- 

dragende veel  milioenen  van  ducatcn  ,  en  hoe  wel 
dat  hy  onlanx  zedert  twe  maenden  herwaerts  gefur* 

neert,en  opgebracht  heeft,  meer  dan  1100000  gul- 
dens i  gelicht  by  wiffelbrieven  op  zijne  Coninkrij- 
ken van  Spangien ,  op  hope  dat  hy  aldaer  komende 

boven  de  laften  die  hy  airede  op  de  felve  geaffigneert 

heeft ,  eenig  middel  vinden  fal  ( hoe  wel  dat  't  felve 
niet  wefen  en  fal  fonder  grote  moeite  enpijne,  't  welk 
in  fijn  abfentie  niet  en  foude  kunnen  gefchien)  om 
daer  toe  te  mogen  furneren ,  en  heeft  nochtans  fijne 
voorfz  Majefteit  wat  devoir  hy  daer  in  gedaen  heeft 
de  fake  fo  verre  niet  kunnen  brengen ,  hy  en  is  be- 

dwongen geweeft  al  noch  herwaerts-over  te  laten  een 
regiment  Overlandfe  knechten  die  men  grote  fommen 
van  penningen  fchuldig  en  ten  achteren  is  ,  alfo  zy 
langen  tijd  gedient  hebben,  en  tenfy  van  node  eenig 
middel  te  hebben ,  om  den  ftaet  van  herwaerts-over 
te  onderhouden,  d'welk  de  rede  en  oorfaek  is  dat  fijne 
Majefteit  heeft  doen  eiffchen  die  bede  die  gy  particu-  < 
lierlij k  verftaen  hebt,  waer  op  fijne  Majefteit  hem  be-  . 
trouwt  fulke  antwoorde  gegeven  fal  wordenals  hy  ; 
behoort  te  Verwachten  van  fö  goede  vaffalen  en  on? 

derfaten  ,  en  van  't  devoir  dat  fy  tot  noch  toe  gedaen 
hebben ,  verhopende  dat  gy  aenmerken  en  confidere- 
ren  fult  niet  alleeenlijk  dat  alle  't  felve  bekeert  en  ge- 
emplojeert  wort  tot  uwer  welvaerten  om  te  verhoe-  (Foli;.) 
den  de  bederffenifïè  en  incommoditeit  van  den  Lan- 

de mitfgaders  ook  de  rekeninge  die  u  fo  fpecialijken 
enfodikwils  gegeven  is  geweeft  hoe  dat  de  penningen 
profijtelij  ken  geemplojeert  fijn  geweeft  ,  en  fonder 
eenen  penning  in  andere  faken  te  befteden ,  dan  tot 
uwer  eigen  bewaerniffe  en  befchermeniffe :  Maer  ook 
dat  fijne  voorfz  Majefteit  fo  liberalijken  ten  fel  ven 

einde  geemplojeert  heeft,  alle  't  gene  des  hy  van  el- 
ders heeft  kunnen  trecken ,  ja  fo  verre  dat  zijne  Ma- 

jefteit en  die  van  zijnen  huife  in  node  geweeft  heb- 

ben ,  om 't  felve  te  beter  mogen  opbrengen,  en  fur- 
neren ,  en  dat  gy  daer  en  boven  ook  , bemerken  fult 

't  gene  des  hy  u  ten  diverfen  ftonden  heeft  doen  ver- 
tonen ,  hoe  leet  dat  hem  geweeft  ift  dat  hy  u  heeft 

moeten  doen  eifchen ,  die  beden  die  hy  aen  u  be- 
geert heeft ,  daer  toe  bedwongen  wefende  overmits 

de  grote  nootlijkheit ,  in  plaetfe  dat  hy  veel  liever 
gehad  hadde  u  in  alle  faken  te  mogen  ontlaften  en 
verlichten. 

En  verhoopt  ook  fijne  voorfz  Majefteit  komen- 
de in  fijne  Coninkrijken  van  Spangien,  fulke  orde 

in  de  felve  te  ftellen,  dat  hy  (indient  God  belieft) 
-u  van  daer  met  eenige  fommen  van  penningen  fal 
mogen  helpen,  om  (daer  mede  met 't  gene  des  gy 
van  uwer  fijden  daer  toedoen  fult)  defe  voorfz  Lan- 

den te  beter  te  mogen  onderhouden ,  daer  van  hy  in 
zijnen  afwefen  geen  minder  toeficht ,  en  forge  ver- 
meint  te  dragen  ,  dan  in  zijne  jegenwoordigheit ; 
dan  wilt  met  de  felve  fulke  correfpondentie  continue- 
lijken  houden ,  als  fy  van  een  goed  Prins  totte  fel- 

ve fo  genegen  en  geaffettioneert  fijnde  (als  hy  is) 
fouden  mogen  verwachten  :  wefende  ook  gedelibe- 
reert  alle  uiterfte  neerftigheit  te  doen ,  om  te  eer  be- 
reet  te  fijn  herwaerts-over  te  komen  tot  allen  tijden 
en  ftonden  ,  als  den  ftaet,  difpofitie  en  gelegentheit 
van  de  faken  en  affairen  fijnder  jegenwoordigheit 

alhier  vereiffchen  fal ,  en  voorts  fijnen  perfoon  en  al  't 
gene  des  hy  in  de  Werelt  heeft  altijds  te  emplojefen  voor defe  Landen. 

En  want  door  middel  van  de  Peis  mijn  Heere  de 
Hertog  van  Savoyen  wederom  geftelt  word  in  de 
poffeffien  en  het  gebruik  van  zijne  Landen  en  Staten , 
en  mits  dien  benodigt  is  hem  te  verdragen  van  den  laft 
die  hy  herwaerts-over  gehad  heeft ,  daer  in  hy  hem 
fo  loflijken  gequeten  heeft,  om  't  devoir  dat  hyfijn 
eigen  Landen  fchuldig  is ,  te  doen ,  defelve  te  ont- 
fangen,  in  orde  te  ftellen,  regeren  en  adminiftreren, 
en  fo  fijne  voorfz  Majefteit  voor  fijn  vertrek  van 
hier  niet  en  heeft  herwaerts-over  konnen  doen  ko- 

men zijnen  foon  mijn  Heere  onfen  Prince ,  gelijk 
hy  wel  begeert  hadde  ,  om  hem  alhier  in  zijne 
plaetfe  te  laten  ,  't  welk  niet  gevoeglijken  en  heeft 
konnen  gefchien  om  fekere  merkelijke  redenen  en 
confideratien,  Tertijdtoe,  dat  fijne  voorfz  Majefteif 

in 
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in  fijn  voorfz  Coninkrijk  van  Spangien  gekomen 

fa!  zijn,  en  van  node  wefendedatinaf-wefen  van  fij- 
ne voorfz  Majefteic  de  Landen  van  herwaerts-over 

verfien  worden  vaneen  generael  Gouvernement,  na 

dien  fijne  Majeft.  rijpelijk  gelet  hadde  op  't  gene  des  den felven  Landen  meeft  van  node  was,  en  hem  bedacht 

op  de  qualiteit  van  de  perfonagien  daer  mede  fy  haer 

in  defen  foude  mogen  behelpen ,  heeft  ten  leften  gere- 

folveert  en  gefloten  te  kiefen  fijn  eigen  Sufter  Me- 
Vrouwede  Hcrtoginne  van  Parma  hierjegenwoordig, 
mits  dat  defelve  fijnder  Majefteic  fo  nabeftaet  en  van 

bloede  is,  endoor  lange  experientie  gekentde  liefde 

en  finguliere  affectie  die  fy  altijds  met  feer  grote  ge- 
hoorfaemheit  en  obedientie  der  voorfz  wijlen  Keif. 

Majeft.  gedragen  heeft,  hebbende  te  dier  oorfake 
verdragen  diverfe  fv/are  faken,  daer  by  gevoegt  het 

refpect ,  eere ,  en  reverencie  die  fy  tot  fijnder  Conink- 
lijkc  Majeft.  altijds  gedragen  heeft,  hebbende  altijds 

gefocht  ( achter  ftellende  alle  andere  refpeclen )  't  gene 
des  fy  bevonden  heeft  te  behoren  ten  dienfte  van  fijn- 

der voorfz  Majeft.  en  de  finguliere  affectie  die  fy  al- 
tijds den  Landen  van  herwaerts-over  betoont  heeft ,  als 

daer  geboren  en  opgevoed  fijnde,  enfprekende  de  ta- 
len der  felver ,  in  fulker  voegen  dat  fijne  voorfz  Majeft. 

alsde  felve  wel  kennendehem  gantfchelijken  betrouwt, 
en  houd  voor  geheel  verfekert  dat  fy  haer  in  defen  laft 
fulx  quijten  fal ,  datgy  oorfaekfult  hebben  u  daer  van 

grotclijx  te  beloven  en  te  vreden  te  houden ,  en  dat  fij- 
ne voorfz  Majeft.  geheel  fatisfactie  en  contentement 

daer  van  hebben  fal ,  en  heeft  fijne  Majeft.  der  felver 

gegeven  en  geeft  jegen woordelijk  alfulke  macht  en 
autoriteit  als  wijlen  de  Coninginne  Douagiere  van 

Hongarien  Me- Vrouwe  Maria  fijne  Moeje  feer  lof- 
lijker  gedachtenifTe  gehad  heeft  ,  en  fijne  Majefteit 
daer  na  mijnen  voorfz  Heere  den  Hertog  van  Savoyen 

fijnen  Neve  gegeven  heeft ,  verhopende  dat  wefen- 
de  de  felve  Sufter  van  fijnder  Majefteit,  en  ingeboren 
van  defe  voorfz  Landen  ,  ook  dat  kennelijk  is  van 
hare  liefde  en  devotie  die  fy  totten  felven  Landen  dra- 

gende is,  fy  fo  veel  te  meertoeficht  nemen  fal  om  de 
welvaert  en  profperiteit  van  dien  te  vorderen ,  u  ordi- 

nerende en  bevelende  dacrom  fijne  voorfchreven  Ma- 
jefteit de  felve  te  eeren  ,  onderdanig  te  wefen  ,  en 

haer  fuik  refpect  te  dragen ,  als  gy  aen  den  eigen  per- 
foon  van  fijne  voorfchreven  Majefteit  foudet  mogen 
doen. 

En  alfo  diverfe  Republijken  en  omleggende  Landen 
grotelix  getravailieert  worden,  by  diverfe  nieuween 
s;ereprobéerde  fecten  de  welke  als  komende  van  den 
vyand,  Vader  van  alle  tweedrachtigheid  endiffenfie, 
houdende  de  voorfz  Landen  in  groten  trouble  en 
divifien ,  met  welken  God  Almachtig  feer  vertoornt 
en  vergramt  word  ,  begerende  fijne  voorfz  Maje- 

fteit met  allen  fijnder  macht  fuik  groot  quaet  uit 

alle  fijnc*Landen  te  weren  fo  't  devoir  dat  hy  onfen 
Heere  God  fchuldig  is,  en  de  obligatie  die  hy  heeft 
tot  defe  voorfz  Landen  vereiflende  is ,  om  defelve 
fo  vele  God  aengaet  niet  te  verliefen  ,  gemerkt  dat 
hy  van  de  felve  hem  rekeninge  doen  moet ,  en  om 
te  verhoeden  de  dcfolatie  in  welke  de  voorfchreven 

Landen  fouden  mogen  vallen ,  indien  tegens  de  voor- 
fchreven fecten  niet  verfien  en  worde ,  en  dat  boven 

't  gene  de  Godfdienft  aengaet  de  experientie  van  de 
voorleden  fake  genoeg  betoont  dat  de  veranderinge 
van  de  Religiën  niet  en  gefchied  fonder  infgclijx  veran- 

deringe te  brengen  in  de  republijke  engemeinen  ftaet 
van  den  Lande ,  en  dat  dikwils  de  arme  luiden ,  leech- 
gangers  en  vagabonden  onder  fulke  coleur  roven  en 

ftelcn  't  goed  van  den  rijken,  begerende  ook  fijn  voorfz 
Majeft.  (boven  hare  natuerlijke  genegentheit  en  affe- 

ctie die  hy  daer  toe  altijds  gehad  heeft )  na  te  volgen  de 
voctftappen  van  wijlen  de  Keifer ,  fijnen  voorfz  Heere 
en  Vader  tot  onderhoudeniffe  en  confervaticvan  on- 

fen Heiligen  Geloveen  Catholijke Religie ,  hebbende 

expreflelijken  gerecommandeert  hecfrom  de  voorfz 
inconvenienten ,  en  perij kelen  die  uit  de  voorfz  fecten 
fpruiten,  te  mogen  fchouwen  en  voorkomen,  heeft 
fijne  voorfz  Majefteit  boven  al  de  voorfz  Hcrtoginne 
van  Parma  fijnder  fufter  Regente  belaft  alle  devoir  en 

officie  te  doend'welkfy  bevinden  fal  te  behooren  om 
de  Staten  van  herwaerts-over  te  houden  in  de  Catho- 

lijke unie,  eneendrachtigheit,  in  welke  fyby  der  gra- 
tie Gods  tot  nu  toe  bewaert  fijn  geweeft,  en  neerfte- 

lijken  te  doen  executeren  de  Placcaten  en  edicten  by 
wijlen  fijne  voorfz  Keiferl.  Majeft.  gemaekt  en  by  fijne 
voorfz  ConinklijkeMaj.  vernieuwt  om  die  extirpatie 
van  de  fecten  en  dwalingen ,  en  heeft  ook  fijne  voorfz 
Majeft.  expreffelijk  gerecommandeert  de  particuliere 
Gouverneurs ,  Hoofden ,  en  andere  perfonen  van  fijne 
Raden,  hier  toe  te  doen  alle  behoorlijke  diligentie, 
hen  daer  in  voegende  en  emplojerende  dat  fijne  voorfz 
Majeft. daer  van genoegfamc  fatisfactie hebben  mag: 
verhopende  dat  fy  dien  na  volgende  hen  daer  in  quij- 

ten fullen  in  fulker  voegen  dat  God  gedienten  fijne 
voorfz  Majeft.  ontfchuldig  fal  blijven,  u  recomman- 

derende infgelijx  fo  in  't  generael  als  particulier  u  te 
willen  emplojerenin  alle 't  gene  des  gy  van  node  be- 

vinden fult  tot  onderhoudenifTe  van  onfen  voorfz  Hei- 
ligen Gelove  en  Religie ,  en  extripatien  van  de  voorfz 

fecten  en  dwalingen ,  verhopende  dat  mitfdefen  onfen 
Heere  God  (by  fijnder  gratie)  defe  voorfz  Landen 
helpen  fal  om  de  felve  in  voorfpoet  te  conferveren  en 
bewaren ,  mits  de  continuele  forge  en  toeficht  die  fijne 
voorfz  Majeft.  deshalven  dragen  fal ,  en  de  neerftigheit 
en  diligentie  die  de  voorfz  Hertoginne  van  Parma  fijn 
fufter ,  mitfgaders  de  voorfz  particuliere  Gouverneurs, 
en  andere  Officiers  en  dienaers  van  fijne  voorfz  Maje- 

fteit daer  in  doen  fullen. 

En  alfo  na  dat  't  ftuk  vaiï  der  Religie  in  goeden  ftaet 
is,  fijne  voorfz  Majefteit  wel  weet  geen  fake  te  wefen 
om  te  beter  te  conferveren  de  Staten  en  Landen  hoe- 

danig die  zijn,  dan  de  goede  adminiftratie  van  jufti- 
cie ,  fonder  de  welke  een  Republijke  en  Gemeente  cén 
dood  lichaem  fonder  ziele  is,  en  dat  daer  de  felve  on- 

derhouden word  fo 't  behoort,  en  gelijkelijk  geadmi- 
niftreert  fo  wel  den  kleinen  als  den  groten,  die  Conink- 
rijkenen  Landen  profpereren ,  en  heeft  fijne  Majeft. 
niet  willen  onderlaten  der  voorfz  Hcrtoginne,  en  den 
genen  die  onder  haer  de  adminiftratie  daer  van  fullen 
hebben ,  voor  zijn  vertrek  te  belaften ,  de  hand  daer 
aen  te  houden  dat -de  voorfz  Juftitie  haren  rechten 
voortgank  hebhe ,  fonder  dat  door  gunfte,faveur  óf  an- 

dere reden  of  refpect  aen  eenig  perfoon  ongelijk  ge- 
daen  worde ,  en  dat  in  de  felve,  fo  wel  de  kleine  als  gro- 

te gelijkelijk  aengcfien  en  gerefpecteert  worden.  Re- 
commanderende ook  particulierlij  ken  eiken  van  u  de 

felvejuftitie  gehoorfaem  te  fijn ,  en  die  te  refpectcren, 
eeren  en  reverentie  te  doen  na  behoren . 

En  ten  leften  alfo  fijnder  voorfz  Majeft.  wel  kenlijk 
is,  hoelofHijkenen  getrouwelij  ken  gy  enuwevoorfa- 
tenu  altijds  tegens  uwe  Princen  en  natuerlijke  Hee- 
ren,  de  voorfaten  van  fijnder  voorfz  Maj.  hoogloflij- 
ker  memorie  gequeten,  en  in  memorie  hebbende  de 
grote  dienftcn  die  gy  altijd  tot  hen  bewefen  hebt,  als 
goede,  getrouwe  en  geaffèctioneerde  onderfaten dac r 
van  hy  u  feer  hertelijken  bedankt,  verhoopt  ook  d;  t 

gy  tot  fijnder  Majefteit 't  felve  refpect  in  zijnafwefen 
dragen  fult ,  en  fal  ook  van  zijnen  't  wegen  met  alle  af- 

fectie met  u  correfponderen ,  u  belovende  en  verfekc- 

rende,  dat  hy  t'allen  tijden  en  flonden,  als  de  nood 
't  felve  vereiftchen  fal ,  u  met  zijn  eigen  perfoon  by- 
ftaen  falen  ook  geerne  emplojeren  al  t  gene  des  onfe 
Heere  God  zijnder  voorfz  Majefteit  verleent  heeft  tot 
uwer  welvaert,  ruftc  en  verfekerthcit ,  implorerende 
te  dien  einde  de  gratie  Gods,  in  de  welke  zijne  voorfz 
Majefteitin  zijn  jegenwoordig  vertrek  u  feer  aftectueu- 
felijken  recommandeert. 

altijds  in  iijnc  memorie  en  gcdenkenifle  't  gene  des  fij- 
ne Keiferlijkc  Majeft.  by  fijn  teftament ,  en 't  gene  des 

hy  hem  voor  hielt  in  uwe  jegenwoordigheit  op  fijn  left  I  rjCÏJCCltlCr  tjdtCtl  leeb  tU»1#  ÏJCt  bertrefi  ban  %i)\\C  fO.Cl 
rertrecken  van  defe  Landen  van  herwaerts-over ,  en  fo    jiffïeit  Wt  ÖC  ̂tatftttl  IjcrtoacrtS-Cbcr  /  CU  &<tt  5»  ba»:i' 

r\  9Ccc  op  ban  tocacn  fcc  peeren  Staten  <*3cneracl    ̂ 0, 

*r  fommicrlnn  tè  geanrtoobit :  <Dat  Den  Imöcrt  ban  nutt  ' 

nnr- 

Uioo:f> 

Dan  'ben 
OUCl'  £  lau-ii. 
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«Soninr 
brrrrcli 
na  et 

©e 
bcojfïel* 
Inigc 
ban  Den 

nacl  ban 

belle 

bit  «iet  ten  bcfïcn  en  nam  /  en  metten  cerften  niet 
gaerne  baer  toe  en  cjuam  /  09b?  bicn  bc  Carbinacl  Dan 
Cteanbcllebabbcncfcit  en  gcrabcn  bat3tjne  Jtëajcfl. 
bc  fcibc  ̂ ebcrlanbcn  niet  enftonffe  toèl  geboubcn  / 
fonbcrmacDt  ban  ̂ pangiaerben  te  nebben /en  boe? 
bcnï)aHSbcm  te  boen  oittfTacn  ban  ben  ccb/bieDp 
int  aenbaerben  beu  feïber  Èanben  Dab  gebaen  /  en 
bic  on  een  nicuto  in  te  nemen/om  bic  boo2t  ganfcbelijft 
te  reaeren  na  5üncn  toille  /  te  niet  te  boen  alle  be  boo?f3 
tomrac ten  en  $2ibilcgicn  /  baer  bp  ooft  berftlacrt 
fjebbenbe  bannen  baer  toe  niet  en  foube  nonnen  gcra 

ertbro 
ucis  Dcc 

giaeröen 
bpben 
«loninïs 
brtoil; 
Iirjt- 

ban  tien 
crrllru 

hnct  re- gen be 
•!(T-- 

Uiideii' 

ober  feer  Debjoeft  toaren  /  en  Dabben  tod  gctocnfrbt  &cf  ban  ben  Ckabc  ban  Cgmonb  binnen  <£>ent '  tod* bat  lp  tn  öefe  3ijne  ianben  en  bp  $ijnc  onberfaten  hen  <02abe  met  Dcm  feer  goebc  nemuffc  Dabbe  en 

f onttnucJijftcn  Dab  mogen  blijbcn  cin  be  fonberlinge  t'famen  grote  taientfeuap  onberljielbcn.  ̂ efe  boo?* 
ïieifbe  en  affectie  bk  &  tot  bem  en  fijnen  bienfte  toa*  feibe  $)ccrc  binbenbc  ben  <5?abc  ban  Cgmonb  /  bc 
rat  bzagenbe :  achif* \P  tod  liabbe  nonnen  fpeuren  en  f&ince  ban  Orangien  en  cenige  anberc  43?aben  en 
bemerftenaenbeliefbe/aoetlnültfïieitengctroutoic^  jicbcrlanbfc  peeren  bp  ben  anberen  fpelcnbe  Dct 
Deit  bic  30  ïKnulmtSbcfoefcit  Dabben/  baer  in  3pal*  ̂ djacfefpel/ fcibc  onber  anberc  tooo?bcn  tot  öcn  lui* 
tijts  fouben  bolbcrben  en  Mrtieiv  niettemin  nabien  3p  ben  albus  in  effecte :  Wel  gp  peeren  /  toat  maeftt  gp 
berdonben  bat  fijne  faften  en  b'afTairenban3ijneCo;  Imben/  ift  nu  ti)b  omfpelcn.  €n  bp  ben  luiben  ge* 
ninftrijftcn  en  Janben  ̂ mic  pjefentic  toaren  berci*  b^aegt  5ijnbc/tóacrom  fulr  geen  tijb  en  foubc  3tjn/ 
frbcnbe '  Doopten  5p  /  bat  ïp  baer  eit  befe  Hlanbcn  al*  feibe  boo2ts :  aebt  gp  luiben  anbers  niet  op  utoe fa* 
tijb  in  bcboo2lnftc  retommanbatie  foubc  bouben  en  Den  /  torct  gp  niet  toat  Scgucfïe  gp  l\ebt  ober  gegeben/ 
met  bemeten ;  baben  bem  ooft  ootmoebclijft  bat  lp  fo  flact  np  bat  fo  licljt/  en  meer  anberc  tooojben/  en  i$  al* 
Daeft  3ijne  affairen  fulr  fouben  mogen  lijbcn  /  toe-  fo  baer  na  tocberom  tocg  gegaen.  <©c  p?incc  ban 
berom  in  befe  3üne  ianben  foube  brillen  beren  /bc  (Orangien  toel  gelet  Dcbbcnbc  op  fnnctooo^bcn/fetbc 

falïcn  tic  lp  baer  gerecommanbeert  babbe  noopten  tegen  b'anberc  albacr  jcgentooo?bïcö  3ijnbc/ bat  ben 
3ntodactroub3eInfocntot  5ijnen  genoegen  te  bolbicn- ;  boo2f3  ̂ pangiaert  fobanigc  p^opoofren  niet  te  ber* 
gen  '  enonberbouben/  belobcnbëuem  altoos  getrou  geefsen  ïjabbe  gefp^ohen/  maer  bc  <ö?abc  ban  €g- 
te  \xi:(m.  |c  <üenige  fcggen  bat  bp  belooft  3onbe  bcb*  monb  fulr  in  te  tornt  flaenbe  /  feibe  bat  baer  op  niet  te 
ben  be  lanben  ten  minffen  alle  alle  feben  jaren  eenss  te  arljtcn  en  toaj£$/ctt  bat  fulx  uit  boerte  gefcit  toaiS.  5®oc  1} 
fcefoeïien  boclj  en  Dcbbc  baer  geen  feberïjeit  af  bon*  be  $2incc  ban  (örangien  /  bic  bed  berber  bacïjtc  /  fet* 
nenbehomen.  ;  bc  fo  beel  bat  onber  Den  luiben  gefloten  toert  bat  be 

I  «82abc  batt<£gmonb  (bic  bcbclfcnennifiTemetïjem 
M3§er  om  toeber  tot  onöboojaacnbc  p2opootl  te  babbe )  ïjem  foubc  foenen/  en  gcbonbcnïjcbbcnbcaf 

bomen  :  bc  generale  ̂ tatên  Hebben  goetge-  b2agen  tot  toat  einbc  Ijp  fobanigc  p2cpoo(lcn  onber 
bonben  boo2  beo'  Coninr  bertreb  bp  requeftc  aen  fjenluiben  geb2uibt  baboe :  3Clfo  iö  bc  <02abc  ban 
3tjne  ̂ ajefteit  te  beltonen  bc  ftoaricbeit  bic  baer  Cgmonbbp'bcm  gegaen/  en  Ijem 't  felbe  afgcb2aegt foube  toefen  fo  berrc  be  boomocmbc  +000  ̂ pan*  bebbenbc  /  fcibc  bc,bö02noembe  ^pangiam  :  l|ebt 
giaerben  optc  fronttere  leggenbc  blcbcn/  berfocb*  gpluibcnbacr  op  gelet  l^p  fcibc  /g|a:  ib(  fcibc  f)p)  x 
te  baer  om  bat  3tjnc  .fBajeflcit  bclieben  toilbcbefel- :  berljaelbet  00b  bacrom  op  bat  rjjïbaer  tod  opletten 
bc  ̂ pangiaerben  mebc  te  nemen  /of  immer  wtbc  j  foub/toantfmiben  befen  bag  tss  gegoten  in  bc$  Co* 
5?rontieren/  en  na  ̂ pangien  te  boen  bertreeften  /  fon*  |  ninr  fecretc  ïiaeb/  batmen  alle  bc  gene  bic  be  neguefte  ©e (rupt 
ber  bic  albacr  te  laten  /  eti  boe  tod  bat  3i)ne  iBajeft.   onbertebent  ïjebben  fal  boen  ft  erben  en  om  fjalo  b2cn*  f£fn  bz 

gen/al?  tnen  baer  toe  beguame  tijb/(lonbe  en  gelegcnt*  Su 
Ijeit  fal  binben.  bacrom  fiet  toatu  te  boen  ftacten  neemt. 
Iettoeïoputocfaben:  om  befe  reben  iöt'febert  bpbe peeren  banber  <02b?e  alles?  fttfpect  getoeefl  bat  uit 
^pangien  quam/meinenbefp  altoos /batmen  baer 
boo?  focDt  gclcgentfjcit  te  binben  om  ijaer  om  ben  Dalsf 
tcbclpen. 

generen  tijb  te  boteneer  batbeConinblyneilSai.  J/nj' 
ban<6entbcrtro!i/Dceft  ï)p  iBargricte  ban  boften*  [SJtS, 
rijft  ̂ ertoginne  ban  parma/in  plaetö  banbe  boo?*  in-e 

.  noembe^ertogban^abopen  tot<0cnerad<0ouber*  f°^tv 
Ren/  fonber  bier  of  bijb  ban  bc  p2incipaelftc  fjoof*   nantc  ban  albefe3Dnc^eberlanben/  en  particuliere  JJKe 
bentcfto2tcn.^ocbtanö3ijnecïiBa)e|t.  fienbeïjoefter*   <©oubernante  ober  25?abanb  gefteït  /  begerenbe  enj^ebet^ 
ftelijft  bat  bc  Staten  oSenerael  bacropaenbielbcn/ 1  ernfïig  bebelenbe  allen  3ijnen  ©affalen  en  <0nber*  {"^f 
cngecnfinöentoilbcn  gebogen  bat  bare  ̂ ibilcgicn  !  faten/€bdcn/  en  Staten  ban  ben  Eanben  en  <§tc*  fj„ 
aïfóinaeb2üften  toerben:  ©erftaenbe  ooft  bat  anber*  j  ben  ban  ïjertoaerts-ober  ber  felbe  ̂ ertoginne  3ijne 
fno  bet  bcberbenfijnberHanben  baer  upt  bolgen  fou*   ̂ uftcr  in  3ijne  abfentie  in  alleg  te  geDoo^famen  al 
be.  gjnfgeltir  ï)02enbe  bat  fo  tod  be  boo2f3  ftertogc !  of  bp  felfop2efenttoare. 

aio  ̂ ertooinne  mettett  <©roote  /  't  felbe  berfoeft  rebe*  {     ï^ceft  baer  en  boben  ben  pn'nce  ban  <6aberèn/<02a* liiften  O02boo2li)ften  bonben /foï)ceft3ijnc  .iDai.cin*   be  ban  Cgmont  /  etc  fjet  <0oubernemcnt  gegeben 

teüjfc  't  fcibc  bcrtoillicbt  en  toegefcit/  noebtans  foo  j  oberBlaenbercnen  3Crtops.  ̂ e^ince  ban  <©?an* ïjecfiineu  nefien/  boe  lange  be  boo?f5  folbatcn  nocli   gicn  ober  ï^ollanb/  Pedant  /en  ober  ben  Ëanbe  en 

baer  na  ae'bleben  3ün/  boe  bed  liften  men  gefoeftt  1  <J3efticDtc  ban  ötreebt.  ̂ e  <0?abe  ban  nii)cgeno* beeft  om  bie  baer  te  beDouben.  Roemen  coft  be  lanben  ber  43clberlantcn  Eutpben.  ©e  <02abcban  5Crcn* 
te  bier  002faften  met  25ebcn  gefcöattet  beeft  /  toat  o*  berge  ober  ©2icflanb  /  <62oeningen/<0bctijfTel  en  %in^ 

gen.  <Den  ,W5arftgrabc  ban  bergen  ober  ̂ encgou. 
^en^ccrcbaniiBontignp  ober  <D002nift  en€02ne* 
fis.  <Den^eere  ban  ©arlemont  obcr^amcït/pe* 
ter  €rnft  <f52abc  ban  .ïïfêanfbcït  ober  ïutfenburg  /  en 

( mits  ben  berlicfe  te  oBclbo  gelcbcn  )ais  boen  ban  meer  anberc  peeren  \)ecft  lp  biberfe  anberc  guartie* 
boenbabbc  optc  .-frronrieren  banben  3lanbcn  albacr  j  renbcbolcn/affignerenbe  [jen  luiben  baer  toe  biberfe 
tcicttbe€tu*ften/fo  bat  bc  afïtcer  en  berb2cembingc  gagicn  en  penfiocnen. 
bc^bolrin  beien  fo  feer  getoaffentöbatfeeentoalgin* !  *Daer  na  is  be  Coninftlijftc  iRafeftcit  tu't  <0ent 
ge  Dabben  banbe  name  ber  gjnguifitie  en  ber  par* ,  bereïftna  ©liffingen  in  Eeclanb/bantoaer  ïjp  met 
raten /boo2betodfte  ober  bc  50000  perfonenbeerlijft  een  gctoclbigc  Strmabcbcn  26  SCugufïi  bertogen  is 
toaren  ter  boot  gcb2acbt/fommigemcenben  bat  31'inc  upt  bc  5^cbcrlanbcn  na^pangien  met  cenen  goeben Jllaj.cn  ben  ̂ paenfeben  ïiaeb  om  bier  faftentóiUc  boo2toint  /  fulr  bat  lp  in  beertien  bagen/  nament* 
ben  eerften  baet  tegen  befe  lanben  Hebben  genomen,  lijft  optcn  acbtftcn^eprembertcHlarcboin^öifcapen  ©fsro- 

<Cn  bet  10  tod  toaerfcbijnlijft  /  toant  alfo  bc  peeren  gducfteltjft  is  aengeftomen.  .     BA™ ffe 
banber  0:b:e  ooft  feer  beftig  aenbidben  om  befe  ;     ̂Den  24.  baer  na  beeft  lp  binnen  ̂ ebilicnecnber*  confns» 
,§pangiacrbcn  tocg  te  Hebben/  en  beacqueftcbp  ben  |  maerbe  Coopflab  in  ̂ panaien  een  ontallijfte  mc^nne 
guiten  «öcncracl  tot  bten  cinbe  ober  gegeben  mebc ,  nigtcgebangenenom  bc  iïclïgicn/fo  mans  ais  bjou*  ̂ I]!t 
onberteftent  Dabben.  ̂ oi(t  gebeurt  bat  een  groot  ̂ eer  toen  opentlijft  boen  berb2anben/bacr  onber  belcbcr*  gfSöe"' banben  ft  neb  bes  Coninr/  toefenbe  een  ̂ §pangiaert/   naembe  perfonen  3ijn  getoeefï  /  en  onber  anberen  ooft  &c  boen 
cpccncnfefterenbagbconanubbacgsgeftomenisin't  cenen  gioïjan  J)oncio  ban  icon  /  bc  ̂ onc  banben  Sanörc <02abe  m<2ie. 

berlafl  fp  ooft  int  bertreeften  gebaen  Debben.  öital 
ttoelft  men  genoeg  gefpoo2t  beeft  Det  boontemcntoel 
anbers te 3ijn getoeefl/  enbatfpfo  licDtclnftnocDniet 
en  fouben  bertroeften  Debben /ten  toarc  men  bc  felbe 
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<8sabeban  23aglena.  <en  in  <Ortouer  baer  naer  Beeft  I  tJcöEan^/cnUciftlaattiatttTcccn^nütofómctc^ 

Bpban  geloften  te  ©aletolPt  in  jijn eigenen  't  qeDclc  •  ficljt  en  toa.ö tegen  öe^ctterö/ en  tiattecöaeromftoca/ 

DofgcjmS  jegentooostigOeit  een  grote  menigte  toen  I  notiigtoaöVöaerinboojfientchjertienlJpsijnpaufeln' 
berb:anbcn  /  taer  ooft  bele  lïibtcren  ett  grote  peeren/ 1  ftc  3§eïligIjeft/o$ " enter  toaren  /  niet  fouter  grote  berfrljstcumge  Dan  te 
tocfienters  en  ommeftanters, 

DSCer  na  in  ̂ anuarió  anno  i  c<fo  Beeft  te  Coti 
lüftelBaicfr.  3öne  üsüttSfabeHa  te?  Comnr 

^uiiuauuti  ivConnift' 
©c  feefi  U  jjittf  ipaiefi.  jijtte  biwit  gifabella  bes  Contnr  ban 
Jftfe  ©2anftrijrtocfiter  te<0uartalajura  entfangenenbe; 
75*>    flapen  /  en  een  groot  beerlijft  feeft  geBouten. 
gun  met     <£>nlanr  na  bes  Comnr  bertreft  nit  te  ̂ eterlanten 

SS  té  uit  geboden  ert  in 't  lieftt  geftomen  onter  't  bolft 
s?ank>    t  gene  neffens"  ten  Coninft  boos  3Ü»  bertreft  ter  Heli- 
W-      gic  aengaente/  aengefiouben  en  gepsartffeert  té  ge- 
•f     toeeft  /  Bet  toelft  toas :  Cerft  ten  toeerüjften  üerBter 

tSSL  aengaente  /  na  tien  tat  men  bp  alle  te  berbolgingen 
Emev  tot  tier  uren  toe  te  toerftgeleüv  niet  en  natte  nonnen 
mnrroc*  Pletten  te  &etterpen :  ,£ofieeft  men  gemaeftt  eri  uit* 

5££  gefonten  ban  'SConinr  toegen  in  Stugufto  1559  fute 
tosete  en  ftraffe  bebelcn  /  bsieben  en  inftrutticn  aen  al* 

len  «aten  «affineren  en  a©ctfiouberenban  ten  Stan- 
te tot  uitrotinge  ban  allejüettersen  ïietterpen/  tat 

Dele  onpartijbige  lïecBteren  ban  te  ftraf  fieit  ban  tien 
Ben  feer  toaren  bertoonterente  en  ontfettente.  €n 
aengaente  te  <0eeftelnfte  natie  men  Bat  bebonten/ 
tat  alle  te  liften  taer  gëbejtgt  ban  ober  40  jaren  /  men 
noitte  faftcn  taer  toe  en  Uat  bonnen  bsengen  tat  tot 
berb2nbingc  ban  alle  te  &etterpen/  be^nnuifuïein 
Baren  bollen  ftoanft  fiab  nonnen  geraften/  Beeft  men 
befafte  fotoeten  te  beleggen  en  betoimpelcntatmen 
ncBoopt  Beeft  op  eenen  anteren  boet  en  name  Bet  effect 
ban  ten  felben  te  hrijgen  /  en  Het  bolft  onter  te  SBnijut^ 
fitte  te  teengen  met  bebeftte  mittelcn  /  en  eer  fp  tes  ge* 
toaer  fouten  toosten  of  fulr  peifen  /  toos  tien  men  fiat 

fiebonten't  felbe  opentlijft  niettoel  tocnujö  te  toefen. 
*Dit  boosnemenis  ooft  bp  eenigeban  tenpsintipael* 
(len  «©ecjteliiften  /  bp  ten  Coninft  grootgeioof  nebben* 
te/  namelnft  ©emartijn  te  f refneta  liBinnebsoe* 
ter  /  ̂ifltbop  tot  Cuenca  /  tejS  Comnr  25iecfit  batet 
ontbeftt/  en  berfttaert  aeneenige  ban  bemeefte*|ee; 
tenbantenEante. 

J{f2*  T\Cfe  psartijft  is  altuö  toegegaen/.  te  Carbtnael 

«arw-        <0sanbelïe  b002  Bern  genomen  bebbente  alle  't  ge* 
nacifj '   firfe  regiment  ban  te  i^eterlanten  alleen  te  nebben  / ban       (jat  gep2ar ttfeert  tat  ten  titel  en  naem  ban  ftegente 
jSfjjL  toert  gegeben  te  ̂ ertoginne  ban  ©arma  (tetoelfee 
sm»*  ais  toen  geen  erperientie  met  allen  en  Batte  ban  te 
annffter-fafteof  genegentBetenter  |5eterlanten/  mits  tat  fp 
SSrtt  «aec  aItijt  Batte  geBouten  in  3jtalien)  op  tat  taer 

'  too2fp  bettoongen  foute  toefen  fiaer  te  gelagen  na 
't  gene  fip  Baer  totjo  maften  en  te  beiftaen  geben  foute/ 
en  om  m)\k  Bantelinge  te  beter  te  toen  binten/  beneer* 
(hgteBPtat3ijne  IRaj.  boo?  5ijnbcrtreftflelte  eenen 
öaet  ban  Staten/  taer  toe  cenige  ban  te  paincipaelft e 
peeren  ban  ter  «Ö2t2e  teö  guiten  ©lies  toerten  gefto* 
ren.  ü>it  tete  nn  om  tat  Bp  toifle  en  toel  getoaer  toert/ 
tat  Bp  toert  geBouten  booKenbpant  ban  alle  b2pBe* 
ben  /  boo2telen  en  $2ibilegien  tcfer  Hanten  /  en  boo2 
fiet  Ijooft  te  oo2fafte  en  bo?teraer  ter  Snguifitie  en 
Paccaten  / 1\\  tat  taer  om  te  iüetcrlanbcrg  nim* 
mermeer  en  fouten  toegelaten  of  geleten  Bebben  3ijn 
negiment/  maer  ban  ter  eerfier  ure  Ben  taer  tegen 
getfelt  Bebben. 

afnë?     ̂ C ^abc blin  ̂ cöcrianö önber tit terel  en fcBijnfel 
tuö  getjeben  toertente  bp  ten  boo2feiten  Cartinael/ 
D002  Bulpeen  raet  ban  fommige  ban  ten  3ünen/  te 
toelfteimmeröte  ,§pacnfe  gingnifitic  intefc  lanten 
toilöen  inboeten.  <§o  Bebben  fp  in  Baren  raet  beflo* 
ten  aen  ten  £auö  $)aulum  te  ©ierte  tefenten  eenen 
5>ott02  ban  Hobcn  met  name  jpranr ifrnö  ̂ onninjS  / 
te  toelïte  tefen  laft  goettoillig  aen  nam.  <Pefe  altaer 

( Foi.  i7.)  geftomen  toefente  /  Beeft  bolgente  3ün  laft  te  befefmj* 
*3et  uec  Dinge  en  grote  ban  J^etcrlant  bertoont  en  Boe  tat  iSe* 
Sban  berlanb  in  hosten  rijt  feer  bermeeitert  toaö  banbolft 

ban  Qo 
men. 

op  tat  te  fterfte  geen  meer  perijnel  en  feu* 
te  lij  ten :  &omma  Bp  Beeft  3ijn  fafte  fo  toel  uit  gerec Bt 
taer  Bp  om  gefonten  toa^/  tat  Bern  3i)nberfoeftban 
te  bertef linge  ter  ̂ Siftominen  en  infteïlinge  ter  nieu*  snfiei 
toer  23ifiïBoppen  iö  betoilligt  enbp  ten|)ai$bebe*  itSSH 
fiigt  getoost  en  /  gelijft  blijften  maclj  l)p  te  gullen  ban  ̂ S»n> 
te  ̂ aufen  ̂ auluotebierte/baritcn  i9lH5ep  1559  men. 
enpuötebiertcbanten  8  IDartp  1560.  3CifoBeb*  l^ö0« 
ben  p  befïoten  te  afteilinge  ter  SSiftommen  te  fleïlen/ 
toant  te  boren  toaren  ter  niet  tan  bier  2&ifbonmten/ 
m  te  toeten  Camerift/  3CtrecBt/  ZDoomift  en  ötrecBt/ 
boben  toelfte  bier  25iftommen  nocB  op  géretBt  3ün 
beertien  nieutoe  25ifbommett/  fo  tattert'famcnacB' 
tien  toaren/  en  3tjn  onter  te  felbe  tsie  3Hert$s-2diftom* 
men  gemaeftt  /  te  afteilinge  is  altuö  getaen. 

gjnteneerften/  isf  tat  ̂ ertö-25iftom  ban€oïen  3W«* 
afgenomen  Bet  25iftom  ban  ötretBt/  obermttö  tat  5fice 
Bet3Hertö-25iftom  beelte  groot  toa.07  en  tat  ooft  te  a&ffbont» 
bonniffente  Colen  uitgefpsoften  in  gemene  fpsaftcn/  ̂ n 
niet  ober  al  ban  tie  gene  tie  onter  Bet  25ifbom  toaren/  ff a* 
berftaen  en  ftonten  toosten/ tat  ooft  bp  ten 5Cert^- 
25ifTcBopban  Colen  in  lange  tijt  geen  beBo02lijftebi* 
fitatie  3tjn$  bolr  getaen  toa^.  ̂ p  Bebben  ooft  tat  fel* 
bc^iftom  ban  ötrecBt  tot  een  3iertjS-25iftom  gefteït 
en  gemaeftt/  en  onter  tat  felbe  ban  nieutfgefteltbijf 
antere  2&iftommen  /  te  toeten :  Bet  25iftom  ban  <De* 
benter  in  ̂berpfféï/  Bet  25ifoom  ban  ̂ aerlem  in  ̂ ol^ 
lant/  Bet25iftom  ban  Steeutoaerten  in  ©sieflant/ 
Bet  25iftom  ban  Hittelburg  in  Eeelant  /  en  Bet  23if* 
torn  ban  doeningen  boos 't  Sant  ban  <©?oeningcn en  a®etté.  ̂ aer  na  Bebben  fp  tat  25iftom  ban  Ca* 
mertfttot  een  Hlert3$-25tftom  gemaeftt 't  toelfttebo* 
rett  ortter  t'Hlert!ef-25ifbom  ban  Kiemen  in  ©sanft* 
njftpl^cB  té  toefen,  «©ntertat  3ÜertKS-25iftomBeb? 
ben  fp  bier  antere  2&iftommen  gefïelt/ te  toeten:  2fn 
mtops't  23ifbom  ban  2fltrecBt  en  ban  &.€>maer/ 
boo?  't  %anb  ban  ̂ oosnift  Bet  25iftom  ban  ̂ oosnift/ en  in  te  <0saefïtjftfteit  j,an  ̂ attlen  Bet  55tf  torn  ban 
karnen.  &?  Bebben  ooft  Bet  SSifbom  ban  iBecBeïen 
•oteen51!ert!S-25iftom  gemaeftt/  en  Bebben  taer  on* 
öergefteltfe$25ifbommen/  te  toeten:  3fn 25sabanb 
te  i5tftomtnen  ban  SHnttoerpen  en  ban  '^  3|crtogen- 
BofcB  /  in  <«Belterlant  't  25iftom  ban  ïluermonte/  in 
Blaenteren  't  Wtom  ban  <0ent/  't  25ifbom  bari 
25sugge  en 't  25iftom  ban  f  peren.  Cn  foute  Bet 3Certö-25iftom  ban  iKecBeien  Bet  alter  opperfie  ban 
aüe  te  boosnoemtc  3l!ertjS-2öiftommen  toefen.  Cn 
Bebben  fp  boostg  tefe  boosfeite  25iftommen  tot  onter* 
Boutinge  ban  ter  25ifTcBoppen  ftaet  uit  feer  njfte  $b* 
tpen grote jaerïiftfe  inftömflentoegeboegt/  te  toeten: 
elft  25ifTcBop  fes  tuifent  gultens  'S  jaerö/en  tat  ̂ ettf- ©tfoom  ban  HOetljelen  tien  tuifent  guiten  jaerlir/ 
't  toeift  teje  2Cbtpen  en  Cloofieren  cljr  moften  iwtrctïicn totbeBoef  ban  te  ©iftommen  en  boos  te  25$ffcBop* 
pen.  %  Is  m  ten  eerften  boos  fiet  5llertS-25iftom  ban  mmé* 
^Kecljelcn  Bebben  fp  t'2Hbtpe  ban  3Cff[igemin55?a*  mime 
bant  gefrtjiftt  tetoelfte  toel  te  rijftfte  toas  /  en  ten  3tbt  j£c  f* toel  50000  gulten  f  aerïijr  toas  ïnbsengente/boos  3lnt* 
toerpenteltbtpeban  ^t.25crnarts/  boos's^Herto* gen-©ofFcBe  («ïongerlo  /  boos  Ctent  ̂ t.  25aefS  /  boo? 
^suggete^sofïpeban^int  <©onaes/  boos  Speren 
^t.  flEarten  /  boos  &t.<&nm  te  $sofïpc  altaer  mette 
3fibtpe  ban  ̂ t.  25crtin  /  boos  karnen  te  rienten  ban 
ter^Cbtpeen  CloofrcrentieSHants/  boos  §)aerlem 
Cgmont :  boos  Höittclburg^t.  gieters/  boos  ïecu* 
toaerten  B)arriengaerte  en  % ibium  /  boos  <!15?oenin* 
gen  oBoltoeert :  boos  Hoermuntc  te  -acgulieren  en boos  g^ebentcr  te  tywftpc  ban  é$tnt  üieben.  «^p 
Bebben  ooft  geostonneerten  gemaeftt  tat  te  ftcureen 
bcrftiejïnge  ban  te  ©iftommen  fouten  flaen  bp  ten Coninft  /  en  te  bebeftinge  bp  ten  paus. 

<3jftfiebbe  goet  gebonten  om  tenientoigBettcnge* totrBtigBeit  ter  faftc  te  25ulle  tes  Paus  paulftc 
mupacn  njftöom  en  macBt.  ©angeluften  Beeft  lip  ooft  bertoogt   ©terte/  uit  ten  ïatijne  in  't  ̂ uits  netranflatceit te  grote  rjjftöommen  ter  gelaten  en  ̂ iftonunen  Dier  bp  te  boegen/ en  toas  te  felbe  luptente  ais  bolgt. 
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PAulujde  Vierde  Biffohop,  Knecht  der  knechten , 
tot  een  eeuwige  gedachteniife.   Wy,  door  fchic- 

kinge  des  genen  die  alles  regeert,  en  den  welken  alles 
gehoorfaemt ,  geftelt  fijrtde ,  hoe  wel  fonder  onfe  weer- 
digheit,  over  de  Kerken  der  gehele  werelt,  keren  om 
her  over  het  velt  des  Heeren ,  de  oogen  onfes  verftants 
als  een  wakende  Herder ,  om  te  befien  wat  tot  welftant 

en  cjeraet  der  Landfchappen  en  plaetfen,en  tot  der  zie- 
len Taligheid  der  inwoonderen  van  dien  nut  en  behoor- 
lijk fy  ,  en  hoe  dat  hier  over ,  by fonder  in  defe  tijd ,  in 

welken  den  vyand  des  menfchelijken  geflachts  in  alle 
manieren  uit  is,  om  haerder  zielen  bederf ,  en  uitroe- 
dinge  de  Catholijke  Religie ,  van  hoger  hand  moet  ge- 
difponeert  worden,  en  lijnde  onderftut  met  dé  hand 
Godes,  achten  wy  dat  wy  behoren  ja  fchuldig  zijn  in 
den  vruchtbaren  acker  der  ftrijdende  Kerke  nieuwe 
Aerts-Bifdommen  en  Bifdommen  te  planten ,  op  dat 
door  dufdanige  nieuwe  inftellingen  het  volk  tot  meer- 

der devotie  werde  gebracht,  de  Gods-dienft  meer 
bloeye ,  en  der  zielen  faligheid  volge ,  en  dat  de  treffe- 

lijke plaetfen ,  infonderheit  die,  dewelke  door  Godes 
fegen  in  menigte  van  inwoonders  waffen  en  toenemen, 
met  eerlijke  tijtels,  en  behoorlijke  faveur,  vereert  wer- 

den. Teneinde  door  defe  nieuwe  inftellinge,  daer  toe 
helpende  de  regeringe  der  eerwaerdige  Prelaten,  het 
volk  fteunende  op  het  genehen  geleert  wert  met  macht 
der  Apoftolifcher  autoriteit ,  en  in  de  toeneminge  des 
rechtfinningen  Gelooft  altijd  töéneme  in  den  Hèere, 

en  dat  zy  in  het  Geeftelijke  niet  en  derven  die  toene- 
minge die  zy  in  het  weerlij  k  verkregen  hebben ,  in- 

ionderheyd  aengefien  de  devotie  der  Catholijke  Co- 
ningen  en  Princen  fulx  vereyfcht;  Als  wy  dan  de  oo- 

gen onfes  verftands  geflagen  hadden  op  dat  deel  van 

't  Nederland,  het  welk  van  wegen  rechte  erfteniffe  is 
onder  het  gebied  van  onfen  lieven  Sone  in  Chrifto , 
Philippus  den  Catholijken  Gonink  van  Spangien  , 
Wel  wetende  dat  daer  wel  groten  oogft  is,  maer  wey- 
nig  werklieden,  door  oorfake  dat  het  Land  het  Welk 
wel  eer  ten  tijde  vande  oprechtingê  der  Cathedrale 
Kerken  hier  en  daer  en  van  feer  weinig  volx  be- 

woont wierd,  nu  van  fo  veel  natiën  en  volkeren 

verfien  is ,  dat  na  advenant  van  de  veelheit  'der  Teer 
vermaerde  Steden  ,  en  de  menigte  der  Caftelen  en 
Dorpen  aldaer  weinig  Cathedrale  Kerken  zyn ,  waer 
door  komt  dat  fb  weinig  BifTchoppen  met  fuik  een 
neerftigheit,  als  het  wel  van  noden  waer  ,  fuik  een 

menigte  van  zielen  niet  regeren  konnen.  'T  welk  fom- 
migc  van  henluiden  daerom  ook  te  fwaerder  valt ,  om 

dat  die  gene  die  onder  haer  jurifdicti  wonen  verfchei- 
den  fpraek  en  inftellingen  hebben ,  en  ook  fommige 
van  haer  fulke  Privilegiën  dat  rrienfe  voor  den  BnTchop 
niet  beroepen  en  mach ,  waer  door  dan  komt ,  datfe 

in  't  geloof  en  de  Lere  der  Godfaligheit  niet  wel  onder- 
Wefen ,  en  fich  vergrijpende  van  den  Bifïchop  gekaftijt 
en  konnen  worden.    Voorders  en  iflèr  inditganfche 

Land ,  't  welk  fo  vermaert  is ,  en  fich  fo  wijt  uitftrekt , 
niet  een  Metropolitaen  of  oppérfte  Kerke ,  om  de  Bif- 
fchoppen  felfs  te  vifiteren ,  en  in  haer  fchuldige  plicht 
te  houden ,  maer  de  Kerken  onder  de  welke  die  van 
Nederland  ftaen ,  zijn  buiten  de  jurifdictie  ofte  gebiet 
van  den  Conink  Philippus ,  en  de  Aerrs-BifTchoppen 
der  felver  overmits  vele  en  grote  beletfelen ,  en  hebben 
nu  lange  hare  fuffraganen  ganfeh  niet  dienftig  gèweeft. 
By  welke  grote  inconvenienten  noch  dit  komt ,  dat  al- 
fo  dat  felvipe  Land  by  na  rontöm  becingelt  is  en  als  be- 

legert van  Ketters  en  fchifmatijke  volkeren,  het  Ca- 
tholijke Geloof  en  der  zielen  faligheid ,  door  de  lillen , 

lagen, quade  praktijken,  en  feer  fchadelijke  leringen 
der  Ketteren ,  aldaer  feer  pericliteert ,  door  defe  en 
andere  redenen  ons  moverende ,  beweegt  fijndc,  wil- 

lende ook  voldoen  de  bedenen  het  Godvruchtig  ver- 
langen van  den  Conink  Philippus ,  de  welke  volgende 

fijne  Godfaligheit  en  liefde  tot  het  Catholijke  geloof , 
met  ons  dikwils  en  feer  emftig  door  brieven  en  boden 
daer  van  gchandelt  heeft,  hebben  wy  alfo  het  der  fake 
gewichtigheit  vcreifchte ,  het  felve  met  onfe  ecrweer- 
dige  broeders  de  Roomfe  Cardinalen  rijpelijk  overwo- 

gen hebbende,  geen  beter  noch  bequarner  middel  kon- 

nen vinden ,  tot  behoudenis  van  het  rechtfinnig  Ge- 
loof in  die  delen  feer  pericliterende ,  en  der  zielen  fa- 

ligheit ,  dan  dat  wy  de  diocefen  van  de  oude  Kerken  in 
dat  land  gelegen  verdeilen  fouden ,  om  te  beter  gere- 
geert  te  mogen  worden,  en  opgerecht hebbende  nieu- 

we Cathedrale  Kerken ,  daer  over  gefteld  fouden  wor- 
den fulke  Biffchoppen.-  dewelke  fo  met  een  goet  exem- 

pel als  ook  met  het  woord  fouden  weiden  de  fchaep- 
kens  haer  toevertrout ,  en  gefterkt  fijnde  met  vrome 
en  geleerde  mannen ,  en  van  bequame  dienaers  gehol- 

pen, defelve  foude  bewaren  voor  de  furie  der  gretige 
wolven ,  die  op  haer  loeren.   En  hebben  goet  gevon- 

den dat  op  bequame  plaetfen  van  dat  Land  op  gerecht 
werden  Metropolitife  of  oppérfte  Kerken  tot  de  welke 
men  bequamelijk  kan  komen ,  en  dat  die  daer  over  ge- 
ftelt  fijn  hare  fuffraganen  in  hare  fchuldige  plicht  hou- 

den. So  iftdat  wy  na  onfevafte  wetenfehap ,  en  raed 
onfer  voorgenoemde  broeders,  en  volbeit  der  Apo- 
ftolike  macht ,  ter  eeren  van  God  Almachtig ,  en  pro- 

fijt van  fijne  heilige  Kerken, de  Kerken , Steden ,  en 
diocefen  van  Camerijk ,  Utrecht ,  Atrecht  en  Dornik, 
van  de  Landfchappen  van  Riemen  en  Ceulen ,  onder 
de  welke  zy,  volgens  het  recht  der  oppérfte  Kerke  ge- 
ftaen  hebben,  voor  eeuwelijk  affcheiden,  ontflaen, 

enfepareren  door'Apoftohjkeautoriteyt  en  teneur  de- 
fer  jegenwoordige ,  en  Mechelen ,  Antwerpen ,  Haer- 
lem ,  Deventer ,  Leeuwerden ,  Groeningen ,  Middel- 
burch  ,  s'Hertogen-Bofch  ,   Ruermonde  ,  Namen , S.  Omer,  Iperen,  Gent,  en  Brugge  de  vermaertfte 
fteden  der  diocefe  van  Camerijk ,  Utrecht,  Luyk,  Ter- 
wanen,  en  Doornijk  elk  van  fijne  diocefe  en  Provincie, 
daer  en  boven  van  de  Kerke  van  Camerijk ,  dewelke 
wy  onlanks  van  alle  macht  en  jurifdi&ie  des  Aerts-Bif- 
fchops  van  Riemen, wiens  fuffragaen  zywas,ontfla- 
gen  hebben,  dat  deel  der  felver  diocefen  van  Came- 

rijk, het  welk  is  in  het  Hertogdom  van  Brabanden 
Graeffchap  van  Vlaenderen,  als  ook  van  de  Kerke  en 
diocefe  van  Luyk,  dat  deel  der  felver  diocefe  van  Luyk, 
het  welk  is  in  de  Graeffchappen  van  Namen  en  Hoorn 
en  Hertogdommen  van  Braband  en  Gelderland  onder 
de  jurifdictie  van  den  Conink  Philips.  Ook  van  de 
Kerke  en  diocefe  van  Doornik  dat  deel  der  felver  dio- 

cefe van  Doornik  welk  ftrekt  van  het  Dorp  van  Ro- 
vesbeke  en  de  Stad  Oudenaerde  tot  der  Zee  toe ,  het 
Dorp  en  Stad  daer  mede  in  begrepen.  Ook  van  de 
Kerke  en  diocefe  van  Utrecht  dat  deel  van  de  felve 
diocefe 'c  welk  in  het  Graeffchap  van  Vlaenderen  is, en  deÉylanden  van  Zeeland ,  en  geheel  Waterland,  en 
dat  deel  van  Holland  dat  het  vafte  Land  genöemt  word 
tot  Leyden  toe  excluys ,  en  Amfterdam  incluys ,  en  de 
Eylanden  Vlieland,  Teffel ,  Wieringen,  en  het  gan- 
fche  Land  van  Overyfel, Groeningen,  en  Vriefland, 
met  een  groot  deel  van  het  Hertogdom  van  Gelre ,  het 
welk  men  Neder  Gelderland  noemt,tot  de  fteden  Har- 

derwijk en  'sHeerenberg  incluys  ,  en  tot  de  Steden Aernhem  en  Wageningen  excluis,  en  ook  die  delen 
die  zy  heeft  over  de  riviere  de  Wale  ftreckende  tot  het 
felve  Graeffchap  van  Gelderland  en  het  grote  water 
van  Dordrecht  na  Braband  toe,  voorts  van  onfe  lie- 

ve kinderen  van  het  Capittel  van  Utrecht  alle  jurif- 
dictie en  alle  BifTchoppelijke  rechten,  welk  het  Capit- 

tel heeft  in  Weftvriefland;  fcheiden  ook  af  van  de  Ker- 
ke en  diocefen  van  Ofenbrug,  Munfter,  Ceulen,  en 

Paderborne,  en  van  het  Lantfchap  van  Ceulen  die 
delen  der  diocefen  van  Ofenbrug ,  Munfter,  Ceulen, 
Paderborn,  welke  zijn  onder  het  gebied  van  den  Co- 

nink Philips,  met  alle  hare  palen,  jurifdictien,clërgien  ,  (Fol.iS.) volkeren  en  perfonen ,  Cloofteren ,  Kerken ,  en  hei- 
lige plaetfen ,  en  Kerkelijke  bcneficien ,  wereltlijke ca- 

nonijken, cum  cura  <fr  fae  cura ,  en  reguliere  van  al- 
len en  ecnigerhande  ordens,  nu  van  de  Kerke  van  Té- 

ruwanen ,  die  door  het  overlijden  Francifci  Croqui  fo- 
liger  gedachten  eertijds  Biffchop  van  Teruwanen , die 
nu  feven  jaer  doot  geweeft  is  ,  verlaten  van  trooft  hares 
herders ,  fcheiden  wy  af  dat  deel  der  diocefe  van  Teru- 

wanen ,  welk  gelegen  is  in  Artoys ,  en  het  Graeffchap 
van  Vlaenderen  onder  het  gebiet  van  Konink  Philips 
met  hare  Landpalen ,  jurifdidie  >  Caftelen ,  Dorpen-, 

plact- 



1560. 
plaetfen,  dergie  ,  volk,  perfonen ,  clooftcrs ,  kerken 
en  heilige  plaetfen ,  en  kerkelijke  beneficien ,  feculiere 

canoniken  c urn  cura  &  ƒ»*  eur* ,  en  regulieren  van  ee- 

nigerhande  ordens  met  de  vruchten ,  renten ,  inkom- 
ften  j  tienden ,  rechten  ert  profijten  welke  den  BifTchop 

van  Teruwanen,  enden  Aèrts-Biffchop  van  Riemen 

in  een  deel  van  de  diócefe  van  Teruwanen  en  landpa- 

len, jurifd  die,  caftelen,  dorpen,  en  plaetfen  voor- 
noemt ten  regard  van  vifitatie  of  anders  plechten  te 

trecken ,  de  kive  van  het  Aerts-Bifdom  van  Riemen 
enBifdomvan  Teruwanen  door  Apoftolijke  macht  en 

teneur  defer  tegenwoordigen  ontllaende ,  vryende ,  en 
affcheidende,  loffen  en  vryen  ook  de  felve  geheel  van 

alle  macht,  recht,  è*n  fubjedie  van  de  Aerts-Biffchop- 
pen  van  Riemen  en  Ceulen ,  en  van  de  Biffchoppen 
van  Camerijk,  Doornik,  Ludik,  Teruwanen,  Utrecht, 

Ofenbrug  ,  Munfter,  en  Paderborn  in  der  tijd  fijn- 

de  ,  en  van  onfe  lieve  kinderen  van  't  capittel  van de  kerken  van  Riemen,  Colen,  Camerijk , Utrecht , 

Ludik,  Teruwanen  ,  Doornik,  Ofenbrug,  Munfter 
en  Paderborn  ,  en  van  de  betalinge  der  tienden  en 

alle  andere  rechten  die  men  de  felve  Aerts-Biffchop- 

pen  ,  capittelen  ,  clergien  en  andere  voorgenoemde 

van  wegen  jurifdidie  ,  en  kerkelijke  of  Metropoli- 
tife  wetten  fchuldig  is.  So  dat  voortaen  den  BifTchop 
van  Teruwanen  geen  jurifdidie  in  eenige  delen  die 
van  fijn  diocefen  zijn,  noch  in  haer  gebiet,caftelen, 

dorpen ,  plaetfen  ,  clergiens  volken ,  perfonen ,  cloo- 
ftcrs ,  kerken ,  heilige  plaetfen ,  noch  benificien  en  fal 

mogen  exerceren  noch  de  beneficien  ,  de  welke  on- 

der °defe  fcheidinge  en  deilinge  begrepen  zijn ,  want 
hoe  veel  en  hoedanig  (y  fouden  mogen  fijn ,  de  wel- 

ke hem  toeftonden  te  vergeven ,  voortaen  niet  meer 

en  fal  vergeven ,  ontüaen  ook  de  vruchten  ,  ren- 
ten ,  inkomften  ,  rechten ,  profijten  de  welk  hy  uit 

dat  deel ,  't  welk  nu  van  fijn  diocefe  géfcheiden  is 
uit  de  limiten  jurifdidie,  caftelen,  dorpen  en  plaet- 

fen voornoemt  door  het  recht  der  fubventie,  ofee- 

nig  andere  befcheit  wift  te  trecken.  En  de  voorge- 
noemde BifTchop  van  Teruwanen  en  Aerts-Biffchop 

van  Riemen  fullen  haer  ook  gantfeh  niet  bemoeyen 
mogen  met  die  dingen  de  welke  in  het  deel  der  dioce- 

fe dat  haer  ontnomen  is ,  en  de  palen  gebiet ,  caftelen , 
dorpen  en  plaetfen  voornoemt  haer  ten  regard  van  hare 
vifitatie,  kerkelijke  en  Metropölitifewettoequamen. 
Maer  de  kerke  van  Camerijk  en  de  collegiale  kerke  der 
ftadt  Mechelen  van  S.  Rumöldus ,  en  de  kerke  van 

Utrecht  rechten  en  ftellen  wy  op  tot  Metropolitaenfe 
of opperfte  kerken ,  en  den  Camerijkfeh ,  eh  Utrech- 
fen  Biffchop-ftoel  tot  Aerts-Bifdommen ,  en  de  felve 
en  de  kerke  van  S.  Rumöldus  tot  ftoelen  der  Metropo- 

litaenfe Biffchoppen  en  hoofden  der  Provinciën ,  door 
raed ,  wetenfehap ,  volheit  der  macht  gelijke  autoriteit 
en  teneur  als  voren .  Van  welke  noch  te  noemen  Aerts- 
Biffchoppen  fal  die  van  Camerijk  voor  fijn  diocefe 
hebben  28  fteden  met  caftelen  ,  dorpen  ,  cloofters 

daer  tuffchen  gelegen ,  begrepen  binnen  de  72  Italiaen- 
fche mijlen  in  dé  lengte  en  60  in  de  brete,  welke  door 
onfen  Nonce,  die  wy  eer  lange  derwaerts  fullen  len- 

den afgepaelt  fullen  werden.  Die  van  Utrecht  fal  voor 
fijn  diocefe  hebben  ,  de  landen  van  Utrecht  en  het 
grootfte  deel  van  Holland  ,  en  een  groot  deel  van 
Gelderland ,  met  de  heerlijkheden  Buren ,  Culenburch, 
Vyanen,  Ameyde,en  Ifelfteyn,  30  fteden  behalven 
de  dorpen,  in  de  lengte  90 ,  in  de  brete  40  gelijke  mij- 

len ,  fullende  afgepaelt  werden  als  gefeit  is.  De  felve 
twe  noch  te  nomineren  Aerts-Biffchoppen ,  als  ook 
den  derden  van  Mechelen  geven  wy  recht  en  macht 
om  den  BifTchops  pallium  ofte  mantel  en  het  kruis  te 
mogen  dragen  gelijk  de  maniere  is,  en  te  gebruiken 
de  wapenen ,  eere ,  cieraet ,  privilegie ,  en  voordelen 
der  Metropolitaenfe  kerken.  Nu  de  fteden  Meche- 

len ,  Antwerpen ,  Haerlem ,  Deventer ,  Leweerden  , 

Groeningen,  s'Hertogen-Bofch  ,  Ruermunde,  Na- 
men ,  S.  Omers  ,  Iperen ,  Gent ,  Middelburch  ,  en 

Brugge  maken  wy  van  gemene  fteden ,  hooft-fteden , 
en  in  de  felve  töt  hooft  fteden  opgericht  fijnde  ftellen 
wy  volgens  de  felye  wetenfehap,  raed,  macht,  autori- 

I.  Deel 

Öorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten, Pi 
teit  en  teneur  als  voren ,  tot  Cathedrale  kerken ,  de 
collegiale  kerken  van  S.  Albaen  te  Namen ,  vart  Sint 
Omers  in  de  felve  ftad  van  S. Omers,  der  H.  Maget 
Maria  tot  Antwerpen,  van  S.Jan  te  Geht,S. Dona- 
tiaen  te  Brugge ,  S  Libuin  te  Deventer ,  S  Jan  Euan- 

gelift  s'Hertogen-Bofch,  en  vanden  Heiligen  Geeft  te 
Ruremonde,  en  de  parochiale  Kerken  van  S.Batote 
Haerlem,  vanS.Vituste  Lewarden,  van  S.  Martijn 
te  Grünihgen ,  als  ook  de  kerke  van  de  Prasmonftraten 
der  H.  Maria  tot  Middelburch ,  des  cloofters  van  Sint 
Marten  der  regulierde  Canonijken;S.Auguftin  tot  Ipe- 

ren ,  ftellen  aüfo  ook  in  dat  voor  elk  der  fel  ver  fteden 
een  Biffchop  gemaekt  werde  ,  van  welk  elk  over  de 
fijne  geftelt  zy ,  en  hare  huifen  vermere ,  en  brengen 
op  de  forme  van  een  Cathedrale  kerke ,  en  in  de  fte- 

den ,  landpalen  i  gebied ,  eilanden ,  extremiteiten ,  eh 
delen  ven  de  gedeilde  diocefen ,  na  dat  zy  fullen  afge- 

paelt fijn  oeffenen  Biffchoppelijke  jurifdidie,  en  alle 
andere  dingen  de  welke  behoren  tot  orden ,  jurifdidie 

ert  het  ampt  eenes  BifTchops.  Van  gelijken  ftellen  en' 
rechten  wy  op  in  de  fo  opgerechte  Metropolitaenfe 
Aerts-BifTchoppelijke  en  in  de  Cathedrale  Biffchoppe- 

lijke weerdigheden  met  Aerts-Biffchops  en  BifTchops 
ftoelen  en  tafelen ,  ert  andere  wapenen ,  tafels ,  kiften  , 
fegelender  Metropolitaenfe  en  Cathedrale  kerke,  en 
andere  wapenen,  eeren,  en  privilegiën  der  Capitte- 

len ,  welke  andere  Metropolitaenfe  en  Cathedrale  ker- 
ken van  rechts  wegen ,  of  door  gewoonte  gebruiken  , 

of  fullen  mogen  gebruiken.  Voorts  de  kerken  boven, 
gemelt  fo  tot  Cathedrale  kerken  opgerecht  zijnde ,  en 
de  genoemde  fteden  geven  wy  en  affigneren  vooral- 

tijd en  eeuwelijk  voor  haer  diocefen  ,  de  kerke  van 
Namen,  het  Graeffchap  van  Namen  en  een  deel  van 
Wals-bfaband  in  de  lengde  van  40  en  brete  van  3© 
Italiaenfchc  mijlen,  dié  van  S  Omer  het  diftridvan 
10  fteden  begrijpende  42  gelijke  mijlen  in  de  lengte 
en  39  inde  brete.  Die  van  Mechelen  het  diftridvan 
17  fteden  met  de  dorpen  daer  tufïchen  gelegen  in  de 
lengte  69  en  in  de  brete  50  gelijke  mijlen,  die  van 
Antwerpen  het  gebied  van  7  fteden  met  de  dorpen 
daer  tufïchen  gelegen  in  de  lengte  56  in  de  brete  30 
gelijke  mijlen.   Die  van  Gent  het  gebied  van  vier 
fteden  met  de  dorpen  daer  tuffchen  gelegen  in  de 
lengte  46 ,  in  de  brete  24  gelijke  mijlen.  Die  van 
Brugge  het  gebied  van  negen  fteden  met  de  dorpen 
daer  tufïchen  gelegen  in  de  lengte  54 ,  in  de  brete  2.% 
gelijke  mijlen.   Die  van  Iperen  het  gebied  van  io> 
fteden  met  de  dorpen  daer  tuffchen  gelegen  in  de 
lengte  42  ,  en  in  de  brete  33  gelijke  mijlen.   Die 
van  's  Hertogen  -  Bofch  het  gebied  van  10  fteden, 
met  de  tuffchen  gelegen  dorpen  in  de  lengte  60 
in  de  brete  30  gelijke  mijlen.    Die  van  Ruermon- 
de  het  gebied  van  10  fteden  met  de  dorpen  daer 
tuffchen  gelegen  in  de  lengte  50  in  de  brete  30  ge- 

lijke mijlen,  het  Graeffchap  van  Hoorn  daer  in  be- 
grepen.  Die  van  Haerlem  het  gebied  van  12  fte- 

den ,  behalven  de  dorpen  daer  tuffchen  gelegen  in. 
de  lengte  62  en  irt  de  brete  30  gelijke  mijlen.  Die 
van  Deventer  het  gebied  van  25  fteden  behalven  de 
dorpen  daer  tuffchen  gelegen  in  de  lengte  62.  en  in 
de  brete  46  mijlen.    Die  van  Leeuwaerden  het  ge- 

bied van  10  fteden  behalven  die  tuffchen  liggende 
dorpen,  in  de  lengte  72  in  de  brete  40  gelijke  mij- 

len.  Die  van  Groeningen  over  het  land  van  Groe- 
ningen en  Drent ,  en  de  eilanden  van  Rottegem  en 

Borchum.   Die  van  Middelburch  het  gebied  van  10 
fteden  behalven  de  tuffchen  beide  leggende  dorpen  , 
in  de  lengte  56  en  in  de  brete  33  mijlen,  welk  elk 
van  defe  Biffchoppen  voor  haer  diocefe  geafligneert 
fullen  worden  gelijk  gefeid  is ,  en  ftellen  de  kerke- 

lijke perfonen  daer  in  wonende  voor  hare  clergie  en 
de  leken  in  de  felve  wonende  voor  volkeren  derfèlver 

Biffchoppen.   Daer  en  boven  eigenen  wy  toe  door 
de  felve  wetenfehap  raed  en  volheit  der  macht  en 
Apoftolijke  autoriteit  en  teneur  defe  tegenwoordi- 

ge de  voorgenoemde  kerken  van  Camerijk  j  de  voor* 
genoemde  fteden  en  diocefen  van  Atrecht ,  Doof  nik, 
Sint  Oraers ,  en  Namen ,  en  die  van  Mechelen  de  fte- 

£  den 
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den  en  diocefen  van  Antwerpen,  Gent,  Brugge,  Iperen, 
'sHertogen-Bofch  en  Ruermonde,  die  van  Utrecht, 
de  fteden   en  diocefen  van  Haerlem  ,  Deventer  , 
Leeuwaerden  ,  Groeningen  ,  en   Middelburch  ,  en 
ftellen  de  felve  tot  Metropolitaenfe  Provinciën  van  elk 
ceneder  fel  ver,  en  de  felve  fo  opgerechte  Cathedrale 
Kerken,  en  de  felve  die  in  der  tijd  defïelver  BiiTchop- 
pen  fullen  wefen  maken  en  affigneren  wy  tot  fuffra- 
ganen  der  gener ,  die  in  der  tijd  te  Camerijk ,  Meche- 

len en  Utrecht  Aerts-BifTchoppen  fullen  zyn,welke  fuf- 
fragancn  hare  Aerts-BifTchoppen }  als  de  ledematen  het 
hooft  volgens  het  recht  der  Metropolitife  Kerken  on- 

derworpen fullen  zyn,  en  de  clergie  en  het  volk  der  lan- 
den van  Camerijk,  Mechelen  en  Utrecht  Hellen  wy  tot 

Provincialen  elk  van  fijne  Kerke,  welker  aller  faken, 
aen  elk  fijnen  Aerts-Biffchop  volgens  de  H.  Canons 
aen  gebracht  fullen  werden.  En  wat  aengset  de  Aerts- 
BifTchoppelijke,  Metropolitife  en  Provinciale  wetten 
onderworpen  wy  de  fteden,  diocefen,clergien,volkeren 
nu  dickmaels  genoemt  den  felven  Prelaten  in  der  tijd 
wcfende  ,  gelijk  wy  ook  willen  dat  de  felve  fteden , 
diocefen,  clergie,  en  volkeren  hare  BifTchoppen  in  der 
tijd  zynde ,  fo  veel  aengaet  de  ordinariffe  Biiïchoppe- 
lijke  jurifdictie  en  mscht ,  fullen  onderworpen  zyn 
Den  Aerts-Biffchop  van  Mechelen  voegen  en  eygenen 
wy  toe  de  fomme  van  5000*  goude  ducaten  en  een  yder 
Biflcbop  3000.  goude  ducaten,  onfer  munte  jaerlijkfe 
inkom  fte  voor  hare  dote  door  de  felve  raed  en  de  felve 
autoriteit.  Welk  haer  betaelt  fal  werden  uyt  lekere  tien- 

den en  goederen,. vruchten,  profijten  en  kerkelijke 
inkomftert  >  die  door  den  gefeiden  Nonce  gefpecifi- 
ceert  en  gcdeelt  fullen  worden  voor  nu  als  dan  ,  en 
dan  als  nu,  na  dat  de  fpecificatie  en  delingegedaenfal 
2yn.  En  onder  tuffcheri  tot  dat  de  fpecificatie  en  dclinge 
gedaenzven  haer  effeét  fortere  en  niet  langer  geven 

•wy  den.  Aerts-BifTchop  van  Mechelen  toe  3000.  gelijke 
ducaten  en  de  BifTchoppen  elk  1  f  00  ducaten  jaerlij kfe 
inkomfte,  die  haer  den  Conink  Philips  uyt  fekere 
inkomften  en  vervalle  die  hy  uyt  het  genoemde  land 
trekt, lal  affigneren,  en  aen  den  Aerts-Biffchop  van 
Mechelen  en  Biffchop voornoemt  indertijd  wefende 
alle  jaer  fal  betalen  in  het  geheel  en  proportionelijk  fo  / 
lange  I  de  voorgenoemde  fpecificatie  ert  partitie  geen 
volkomen  effect  fal  geforteert  hebben ,  als  ook  voor 
dat  deel  dat  niet  volkomen  fal  geeffeótueert  wefen  , 
en  niet  langer.  Voorts  referveren  wy  en  concederen 
voor  altijd  door  den  felven  voorgenoemden  raed,  we- 
tenfehap  en  autoriteit  dat  den  Conink  Philips  en  fijne 
nakomelingen  die  in  het  wereltlij  ke  Heeren  der  felver 
Landen  fullen  zyn  ,  recht  fullen  hebben  ons  en  den 
Roomfen  Paus  in  der  tijd  fijnde  te  nomineren  bequa- 
me  perfonen,  die  na  de  gewoonte  der  vermaende  Uni- 
verfiteyten,  naer  voorgaende  neerftig  examen  Magiftri 
in  de  Godtheid  of  in  de  rechten  Dodioren  of  Licentia- 

ten gepromoveert  zyn ,  om  van  ons  en  den  felven  Paus 
nafulke  nominatie  tot  Aerts-Bifïchoppen  en  BifTchop- 

pen der  Kerken  van  Mechelen ,  Antwerpen ,  Utrecht, 
Atrecht ,  Doornik ,  Haerlem ,  Deventer,  Lewaerden , 
Groeningen,Middelburg,'sHertogenbos,Ruermonde, 
St.Omer,  Iperen,  Gent  en  Brugge  voornoemt  geftelt  te 
worden ,  fo  wel  defe  eerfte  reife ,  als  fo  menichmael  het 

(Fol.19  )fa]  gebeuren  dat  zyledich  fijn  ,  en  maken  nul  en  van 
geender  weerden,  indien,  tegen  defen  van  yemant  door 
eenigerhande'autorireit ,  wetende  of  on  wetende  ye't  ge- attenteert  word ,  nier  tegen ftaendc  eenigerhande  Apof- 
tolijke  conftitutien  en  ordonnantien ,  en  der  voorge- 

noemde of  eenige  andere  Kerken  ,ofCloofters  en  or- 
den s,  ftaturen  en  gewoonten,  privilegiën ,  indulten ,  A- 

poflrolijke brieven , ai ift dat  fy  beveftichtfijn meteede, 
Apoftolijke  confirmatie  ,  of  eenige  andere  vafticheit 
nietjcgenOraendeook  eenige  Kerken, Cloofters ,  oor- 
dens ,  Acrts-BifTrhoppen ,  BifTchoppen ,  Capittelcn  en 
andere  voorgenoemde  of  eenige  andere  in  wat  te- 

neur, form  en  met  hocdarvigc  Jcrogatonarum  deroga- 
torit  krachtige  en  ongewoonlijke  annullercnde  clau- 
fuleo  fy  mogen  wefen,  en  alle  andere  decreten  ook 
door  eigen  ingeven ,  en  uit  fekere  wetenfehap  en «onfiftorialiter  gegunt  en   wederom  bevefticht  en 

vernieuwt.  Alle  welke  wy  door  defè  voor  defe  reyfe 
fpecialijk  en  expres  derogueren,  fullende  anders  blyven 
in  hare  kracht ,  en  alhoewel  tot  genoechfame  derogatie 
deffelver  van  de  felver  en  haren  gehelen  inhout  fpeciael 

enbefonder  gewach  gemaect  of  eenige  andere  befbn- 
dere  forme  gebruyet  moft  worden  houden  wy  de 
felve  als  in  defen  tegenwoordigen  volkomen  en  fpe- 

cialijk uytgedrukt  al  of  fy  van  woord  tot  woord  hier  in- 
gevoecht  waren  ,  fo  dat  fy  tegen  het  voorgaende 
gantfeh  niet  ftemmen  mogen  noch  moeten ,  infgelijx 
ook  alle  andere, fofy  het  geen  menfche  geoorloftdit 
onfe  fchrift  van  loffinge ,  affcheydinge ,  delinge ,  vry- 
inge ,  oprechtinge ,  inftellinge,  toelatinge ,  affignatie, 
attributie  ,  ftatuteh ,  onderwerpinge  ,  toeeygeninge 

des  decreets ,  van  appropriatie ,  refervatie ,  en  deroga- 
tie te  breken  ofdaer  tegen  te  doen.  En  indien  iemand 

derf  daer  tegen  doen ,  die  wete  dat  hy  op  hem  haelc 
den  toorn  van  God  almachtich  en  fijner  heyliger  A- 
poftelen  Pieter  en  Pauwels.  Gegeven  te  Romen  by 

S.  Pieterden  18  dachvan Mey,in't jaer  der menfeh- 
werdinge  onles  Heeren  1559.  in  het  vierde  jaeronfes 

Paüidoms ,  onder  de  plijke  aldus  gbfehreven  Fran.tnt 
Aragonia ,  en  op  de  plijke  getckent  F.  de  L,yon  >  en  op 
den  rugge  ftont  dus  Regif.ta  by  F  Aragonia,  noch  ftont 
onder  gefchreven,  defe  tegenwoordige  copie  is  gecol- 
ktioneert,en  bevonden  te  accorderen  van  woord  te 
woorde  ,  met  de  ware  Apoftolijke  brieven  of  Bulle  ori- 

gineel, doormy  des  Coninks  Secretaris ,  en  was  gete- 
kent  De  Lange. 
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Infi  ̂ t  Carbinael  ban  <62anbefle  ( bie  öènoemt  toaa? 
Om  ?Certö-25ifTcuop  te  toefen  tot  IBetïielen)  bc  pfcefi* 
bent  ©igliiiis  (boo^  <aent)  en  be  Cantelier  J5igrf  boo? 
?tnttoerpen/  borb  isf  na  bcbortben  getoee(ïbat  Mc  &*™ 
nnoenoembetot  &ifltf)oppen  3i?ngefieit/  te  toeten:  jj5Jg 
inbetï  ̂ ertö-^tffbemme  ban  IBetbeTéntógefetben  S" boo?noembe  %er  Anthonis  Perenot  C^irbinaelban  Mw 
•0?anbcUe.     -  ?pa- 

2.  Sn  't  25iftom  ban  ̂ nttoerpeu  toaiö  eerft  ge* noemt  be  Cancelier  Nigri,  maer  alfoftct  lang  aen* 
aepeerbeh  ftifitïjüpmm  ftonbe  toerbeft  ingeleit/ 
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pen. 

téttattiactében  b002n0Cmbe3t>OCtO2  FrancifcusSon- 
nius,  bic  cccft25ifrcbop  ban '0  ̂ ertogen-DofcDtoas/ 
albaer  tot  een  2&tffcDop  cefleït. 

3»  gn  't  25if  bom  ban  iïemunt  /  té  H.  Guilhelmus DamafiLindanus,  geftelt. 

+♦  %n  't  23if  bom  ban  'g  Jgertogett-bofTc  toerb  cerfl 
geftelt  be  boo?noembe  Sonnius ,  maer  na  bat  DP  W- 
fcDop  ban  mnttoerpen  toerb  /  quam  l£ecr  Laurentius 
Mctfius ,  beften  ban  $.  <©oebelen  tot  2$?uffe!  in  3ijn 
piactfe. 

5.  2Kn't25ifbomban<©ettt/l£eec  Comeiiusjan- fenius. 

6.  2|n  't  2&t'f  ÖOm  ban  252Uggc  =^ecc  Petrus  Curtius, en  na  Dem  H.Remigius  Drutius,  tnt  eccfl  toa#  ge* 
toeefï  25iffcDop  ban  Jccutoaerbcn. 

7.  2En  't  ©ifbom  ban  f  peren  H.MartinusRir- hovius. 

8.  3ftt  't  25tf  toom  ban  doeningen  ̂ eec  Johannes 
Knijf,  ïfêinneb2oeber. 

9.  ̂n't^ifbömbanScetitoaerbcn/eerft  Remi- 
gius  Drutius, en  na  bat  DP  25ifleDop  toag  gctoo?ben  tot 
232ugge  /  té  tn  3ün  plaetfe  genomen  H.Cunems  Petri. 

10.  gin  't  25if  bom  ban  I|aerlem  H.  Nkoiaes  a Terra  nova. 

11.  3[tt't2&ifbombatt^ebettter  H.jEgidiusvan den  Berge,  |fêimtcb2oeber. 

12.  §nsta5ifbombattsfiBibbeUjucg/^eec  Nico- kes  de  Caftro 

1 3-5ftt  't  25tfb0m  ban  SCttretfJt  Francifc  Richardot. 

1+.  ffn't^ifbomban^ooïntR^eet  D'oigmes 

B     Ij6i. /^€burenbe  befeftoarigbeben  aengaenbe  Deteffcc* 
s^Jamm  ban  öe  2&tf  bommen  /  metten  JBecrlijfcDcit 

( bie  bacrom  bc<i3eeftelijftbcit  meefTcnbccl  grote  "on* gunftc  toe  bjoegen  / )  fo  en  té  oor  be  <©eeftelijRDeit  on* 
ber  malfeanberen  niet  een**  geblcben/  toant  niet  alleen  ©cttoffi 
beoube2Certo-26iffrDoppenen  2&iffcDoppenbanben  &ec«5ce* 
Kpe/  bie  Den  Hoogbebenen  ouatticren  toerbenbe*  JSP" nomen  /  maer  oor  be  Capttelen  ban  ben  $?otbicn  bie  ben  an* 
nuCatfteb?ale  &crfeen  toerben  gemaefet/ en  bie  ban  twen. 
ben  Sflbbpcn  en  p^ebenben  hit  gefnco2porecrt  toer* 
ben/  begonben  baer  ban  be  boo?f5  nieutoigbebenfeec 
te  feefelagen/bat  fpboo?  be  opreebtinge  bernieutocr 
25tf bommen  toerben  berfto't  in  Date  jurifticticnen 
25if  bommen/cn  b'anbece  bat  men  Den  nu  in  een  nieu* 
toe  fubjectie  toilbe  brengen  /  en  Den  luiben  beugbelpe 
pofteffien  en  ejcemtien  /  fonber  eenige  reben  en  om  Det 
particulier  p?ofjjt  ban  fommigc  foliciterenbep?ibate 
perfonen  benemen  toilbe/  met  meeranbcrbiergeu> 
fee  RlacDten  /  baer  boo?  be  gemeente  maer  te  meer  ber* 
bittert  toerben  tegen  ben  genen  hit  befefafte  toaren 
b?nbenbe. 

€nonberanbere  ftlacDten  Debben  bic  ban  be<föee*  b'©^ 
ftclijftDeit  ban  ben  ïanbe  oor  be  Dare  in  't  befonber  ge-  gg« öcc 
toont  €ecft  bettoe  3fibbpen  banföongerloen^int  m*m' 25acnaertéen  lange  baer  na  ooft  bic  batt3CfflictDem 
in  Sfoabanb  /  be  toelfec  boo?  afganfe  ban  Dare  % bten  / 
clfe  ban  gelaten  onberfien  toacen/  enlangetelgobc 
Debben  berbolgt  /  om  tot  electie  en  becfeteftnge  ban  een 
raeutoe  %bt  te  feomen/  bolgenbe  Dunne  coftume  ert 
P2tbilegien/  en  geen  anttooojt  Ronnenbe  befeomen/ 

15.  ün  't  25ifbom  ban  $amtn  l^eer  Anthonis   niet  tegenfïaenbe  bat  ben  Eaeb  ban  25?abanb  boo? 
Havetius. 

16.  €n  m  't  25ifbom  ban  &>  <©mer^  té  geftelt 
^eer  Gcrardus  ab  Interencourt. 

Hgier  boo?  3tjn  toeberom  aiom  tn  ben  Eanben  ber  * 
nieut  /  ia  bermeerbert  be  opfp?afeen  \)k  SHnno 

1549  en  50.  toaren  getoce(t:  maertoai^nnu  fobe* 
leteflerfeer/  om  batmen  merfete  batmen  be  lanben 

bu«  meenbe  te  beb2tegen  en  bet  net  ober  't  Dooft  te treeften  /  en  niet  en  boebte  op  te  bouben  boo?  men  Dab 
Ben  bn  ben  eenen  toege  of  ben  anberen  onber  Det  job 
ber  ̂ nquifmen  geb^oebt/  toelfee  mo2rtnge  ban  ben 
bolbetemeertoieö/  boo^bien  menoptt  blacbten  bie 
men  baer  tegen  te  J§obe  toaö  boenbe/niemanb  baer  op 
goeb  geboot  nocD  trooft  en  gaf/  t^an  plat  uit  feibe  bat* 
men  baer  mebc  booV  en  fijn  |Daj.  firir  nebben  toUöe. 

ïDe  fafeen  nu  albuiS  (taenbc  Deeftmen  metter  t^att 
alïcnrftcnöbe  nieutoe55iffclioppen  inbepoffefTienen 

Det  befit  ban  hen  kernen  geftelt'  en  mgeUlt/  fonber  bic banbe  ftcben  beöecnö  confent  te  magen/  maer  toei 

bcei  fcïjoonö  toefeggenbe.  ailfo  ̂ iit  boben  ben  25if= 
febop  ban  Speren  ingelcit  getoeeft  be  23iffcDoppen 
ban  ©ttign//  ban  ̂ .  ëmer/  ban  laamnv  noo?t  ban 
^aerlem  /  ban  Ifêiöbelburg  /  epnblüft  oor  ben  aierté- 
Jötffcftop  ban  Met  Delen  /  en  ten  alberleften  en  langen 

ttjb  na  be  anberc  /  be  ̂ ifffljop  ban  '£  J|ertogen- 
bofrb  /  niet  fonber  gjotc  beroerte  en  oploop  ban  be  in- gefetencn  inbelc  berfelber  flebenen  plaetfen/  inbe 
anber  rejlerenbe  f!eben  Dabmen  toel  toillen  ban  ge* 
Ujuen  boen  /  maer  men  bo#et  niet  toel  abonturen  /  fo 
be  tngefetenen  ban  be  fdben  Dett  bjpmoebelijhen  Dab* 
ben  laten  Ijoren  /  bat  fp  niet  en  fouben  gebogen  bvté  te* 
gen  Dare oube  bjpfjeben  bcrottgelijfet/en  met  buöbani* 
ge  onltjbeinRe  nieutoigneben  ban  ̂ iffcDoppen  en  ̂ n* 
qutfjttc  aeplacgt  en  in  ben  grom  beboiben  te  too?bcn. 
^a  eenige  fieubentoelopentlp  b02benfeggcn  bat  fp 
bc  feibe  int  begïnfel  en  mfeomen  terflonb  toilöen  boob 
fmnten/of  btergelijlie  tooo2ben  tot  oproer  ftreeftenbe. 

fjnbefenjare  1562.  fteeftbeComnhbpooJlofban 
ben  pang  /  geflicDt  ht  aniberfUett  of  Doge  fclioleban 
alle  b2üe  bonflen  in  be  fiat  ban  «©ouap  /  Icgacnbe  aen 
be  fronttcren  ban  1rtop0/%negoutoe  enBïaenöc* 
ren/  om  bat  be  ̂ tubenten  geen  oosfane  en  fouben 
Debben  om  beftuaeRö  brille  te  trecïicnna  B2anRr»jR/ 
en  Deeftbe  feibe  fr Donep2ibilegten  gegeben/ bc  eerte 
leflTe  tnbe  <0obfictb  tocrb  alöaer  gebacn  ben  6  <Ov 
toü2té  boo2  ben  ̂ tlTfDop  ban  SfitvecDt, 

I>  Deel. 

Den  Dabbe  geabbtfeert  /  Debben  be  fafee  aen  be  anberc 
abten  ban  2&abanb/  baer  na  oor  aen  be  Abelen  en 
Dooft-fteten  ban  25?abanb  até  bertogenbe  be  tyit 
Staten  be#  felben  lanb^bertoont/enberfocDtenbat 
fp  met  Den  baer  in  neffetté  ber  $|ertoginne  Den  fouben 
toülcn  boegen  en  berfoeRen't  gene  boo?feitté:  toelft 
gebaen  3ijnbe/  en  niet  feonnenbe  berferögen/  alfobc 
uitblucDt  toases/'t  feibe  aen  Daer  ̂ oogDeit  niet  te  tfaen/ maer  in  begoebe  gtUzftt  ban  5ijne|Bat.  bie  fulfeefa^ 
Ren  aen  Dem  Dabbe  beDouben :  fo  Debben  be  feibe  ̂ ta* 
tenaoctgebonben/  bien  aengaenbe  Den  <©efanten  in 
perfone  te  fcDicfeen  aen  3tjne  iH9a)c|tcit  in  ̂ pangien. 

vDc<23?abeban  ̂ oo?nDeeftbeConinhlnbciiBaie*  28?ffben 

flettal  't  feibe  bp  febece  b?ieben  ban  ben  1 9  december  $£"  ̂e" 
156 1  te  boren  geabbereert/  Dem  fcD2Übenbe:  bat  be£abc Staten  ban  25?abanb  aen  3ynellBaje(tcit  fouben  fen*  «?oo?n 
ben  een  perfoon  tot  boo?beel  ban  be  3llbten  /  en  bat  iik acn  bm 
nieten  toillen  confenteren  bat  bc  ̂ bbpenfullcntoer*  SSÜfJ 
ben  geinco2poreert  inbe  nieutoe  2öif bommen/  ban  be  m, 
bat  b'anbece  Staten  nocD  niet  en  feiben  j  bat  be  5^uit*  bp f » 
fen  en  5prancoifen  lieten  uitgaenbat  benfauss  Dun  St' be  «öecficlnfec  iurifbictie  niet  en  fean  benemen  bic  fp  men. 
intiifc  lanben  Debben/  bpfonbecnaer  bien  bit  gebaen 
té  fonber  betoilünge  ban  ben  ̂ erttf-25iffcboppen  ban 
€olcnenï!epm$L  <©e^uitfe  (fcO?tjftrji>)  alïcgeren 
tiat  Doe  toel  be  Iteifec  't  feibe  bertoilligt  Deeft/  bat 
't  feibe  fonber  bcrtoillinge  ban  ben  Ceurbo^flen  en Staten  ban  ben  Jüyfee  ban  ontoaerbenfal  toefen;  m 
üc  jp^arttopfen  p^etenberen  genomen  be  3ilcrté-25if* 
frDop  ban  aepmsf  baer  in  confenteerbe/batter  nocD* 
tanö  ban  nobc  té  Det  confent  beö  Coninr  ban©2anft* 
rijft/  até  patroon  boojjtanber  en befcDermer  ban  be 
Rerhe  ban  3ijn  ConimmjRe/  Uc  reben  hit  fpallcgc* 
ren/  fcD2üft  Dp  maften  be  gemeente alDiertoat op* 
roerig/  gemerftt  bat  men  intenteert  fonber  confent 
ban  befettoe  natiën /in  Detmibben  banbe  toelfec  3ijn 
befe  lanben  /  en  be  toelfec  niet  genoegfacm  3yn  om  Den 
bp  Den  felben  te  befenberen  of  befcDermcn  ban  eenige ban  bien  /$c. 

?®t  Staten  ban  252abanb  jöebben  oofe  bolgenbe  J!^{*0* 
boo?gaenbe  refolutie  in  ,§pangten  aen  3nne  msajeftctt  1SnS 
gefonbenin^lanuario/  anno  1562  Den<tf5ebeputeer*  ban 
be/  namentlnfe:  (€ferclaeg  en  M$/  boo2  ben  toel*  '3** ftcn  fp  fcb2tftelnfe  Debben  boen  obergeben  Den  ber 
felaringe  en  befeijfmgc  /  Doe  battet  niet  alleen  te* 
gen  reeïjt/ maer  oofe  tegen  be  p?ibilegien  fo  ban  ben 

lanbe  ban  ̂ abanb  in  't  generael  /  até  ban  ben 

€  i  3lb- 

bauD. 



ii 

tUOOc'Ö 
bt$  <&& 
mnjc  opre 
brttomn; 
sebanöe 
StÖtCIJ. 

Het  eerfte  Boek* 
irjóa 

©c  bet* 
toninge 
ban  Die 
ban  aitu; 
toerpen 
fegen  De 
S3if> 
frf)opu> 
fee^toef 
elDacr. 

©fe  ban 
Stnttoer» 

pen  fen< 
toen  Ijaec 
aefanten 
in  £pan; 
(T!rn  aen 
ben  Co; 
ninfj. 

Sibbpen  trtt  fpeciaeï  /  foube  toefctfbe  fclUe  in  DanDen 
bananöere  te  fielten  /en  Daer  getooonljjöe  electie  of 
toeruiefntgc  te  benemen/  toeihe  flucben  bp  De  felbe 
<0ebeputeerDe  in  ̂ pangtcn  gep2efenteert  3ün.  *©e 
Coninu  beeft  Oen  borto  Daer  op  fcD2ifteIijfcanttooo2D 
Doen  geben:inboiibenDe  in  effecte  een  ombemünge/ 
en  tuittet  Ijem  ebenbelc  beöoo?De  te  3ijn  até  fPban 
gelaten  berfien  toaren/en  beljoojDennocDgrotelnr 
ïjem  te  beDanben  /  bannen  Dunnen  4BobteMjupfen  Die 
eere  Deöe/bart  bunnen  #2elaet  te  bcecieren  metten 

SSifTcboppelpen  name  rgelijb 't  felbe  b?  be  apofltlle ban  Den  28.  februari)  1562»  bujftenmaeft.  jjBetbefe 

nmtooo2D  t'lm»«  gebomen  toefenDe/DeeftDenluiben 
rappor  Den  «Staten  enbefonber  oen  gelaten  luttel 
beljaegt/en  al  Detoerelt  Daer  op  feer  Doen  fp?eben/ 

fonDer  Dat  D'3CbDpen  Daerom  Daec  in  getoillebeurt 
bebben:  jaöebbcnHOJtöDaecna  metten  Staten  ban 
25?abanD  aen  De  üegentc  toerfoebt  Daec  tegen  in  reebte 

geïioo2tte5ijn/  Dettoelb  ben  niet  en  Ijeeft  mogen  ge? 
beuren  /  gelijn  't  felbe  blijbt  bP  De  rcquefle  en  anttooo?? De  ban  Den  ̂ .iBep  1562» 

©an  gelijben  fo  en  bebben  De  fcegeerDeren  ban 
«toerpen  00b  niet  fltïle  gefroegen/maer  fo  fpge? 
toaer  toerben  Dat  De  neringen  begonnen  grotelijb  te 
berminDerenenanDere  meer  gelijke  OjoaricbeDcnatë 
fp  in  Den  3[are  49*  en  50.  gep2oêftDaDDennutoeDer? 
om  aenbomenbe  toaren/  upt  b?efe  Dat  öc  imjuifttie 
D002  Defe  inïeiDingc  ban  eenen  nieutoen  25ifTcöop 
mebc  in  gebaoebt  fouDe  too?Den  /  fo  bebben  fp  ge* 
raDen  gebonDen  De  Cïoubernante  fcD?tftelijttett  te  ben? 
nente  geben/Dc  geïegentbept  Die  ben  to?b2oeg  D002 

D'opiecDtingebanDeö  25tffcöopsf  floeialDaer:befon? 
Der  toant  men  berflont  D'inouifitie  Daec  onber  te  ffiuU 
ïen  /  toaer  mcDe  men  belooft  baDDe  ben  niet  te  guellen: 
optoeln  gefcb:ift  fpop  ten  xxüd  januari)  1561.  ge? 
Kregen  DebbenDe  apoflille  in  effect  in  DouDenDe:Dat? 
men  DaermeDe  geen  fnguifitie  en  meinDe:notDber 
flaD  en  focDte  te  berb02ten/maerbiemeteenen25if? 
fcïjop  te  bereeren  /  fo  fulfeen  flaD  foDanige  eere  toel  ber? 
Dienbe:  enDat  fpbaerDer  gemeenten  fuiken  inbeel? 
Dinge  fouDen  totden  ontgebcn :  niettemin  fo  fp  De  fabe 
anbers  berflonDcn/  en  De  DanD  Der  l^ertoginne  Dien 
aengaeuDe  gefloten  toaSV  fouDe  geerne  benaefebtff? 

tenin^pangicn  oberfenDen.  3£>an  upt  ̂ "pangien Daerna  genoccD  gelpe  anttooo?De  ban  Date  Den  18 
IBartij  1562  gebomen  3ijnDe  /  en  bebinbenDe  Den 
coopman  en  bo:ger  fo  metter  faben  berffagen/  tot 
ter  niet  Dan  De  berDerffeniffe  Der  flaD  met  alle  b?efe 
ban  ophoer  en  b?a$  gefebapat  te  bolgen /bebbengoet 
gebonDen  ijaer  <0efantcn  in  perfoneaen3tjne|Baic? 
ttett  in  ̂ pangien  te  fenDen  /  om  De  feïbe  alle  gelegent? 
beit /en  Denupterflen  nooD/fo  monDeïing  atébpge? 
fcftnft  te  bartonen/  toelïten  boïgenDe  bebben  fp  D?ie 
perfoneninDeneeDenDieitfl  Da*  flab  3ijnDeafgebeer? 
Dicbt/namentlüb:Den  ^Cmptman  /  ö2ffel/en  Ws* 
fenbebe  /  De  toelbe  alDaer  ncffen^  Den  perfoon  ban  Den 

en  Ijen  Den  lafl  tmtDeht  en  3ijn  SKajefWjcn  gefti)2ift  ge 
geben  ïjebben :  hiaer  op  fp  na  lange  follicitatie  en  bo?? 
beringeeerflin^uguHo/fobp  gefclj2ifte  alobpmon? 
De  antb)002D  berbregen  bebben  /  tocfenbc  genoecb  een 
felbe  anttooo2b  alö  be  boo?gaenDe  amtoooab  bp  De 
©ertoginne  in  i^DerlanD  gegeben.  €n  Detonle  De 
<Oefanten  getoaer  toerDen  Dat  men  De  flucben  te  bo^en 
cerft  in  l&cDerlanD  gefortDen  /  eer  men  ben  luiDen 
anttooo2De  gegeben  baDDe  /  fo  bebben  fp  berfoebt 
aen  ̂ üne  ̂ ajefteit  Daer  nocb  te  bltjben  tot  Dat  3P 
bun  meetfertf  geaDberteert  bebbettDe  fp  ben  gebefte 
Dtrrop  berflacn  moebten/ên  befien  of  ter  geen  miD? 
Del  en  fouDe  te  binDen  3im  om  3Üne  ,!lBa  jeflent  genoecb 
te  Doen  en  Dat  Daer  beneffenö  fulben  coopflaD  00b 
moebte  geconferbeert  toerDen  /  De  toclbe  gefebapen 
biaö  tot  gebed  beDerffentffc  te  fullen  geraben  /  D002  De 
iTMfTcbopbjbc  inboeringe  bimien  Der  felber  flaD  /  fo 
men  Den  coüpman  en  ingefetenen  niet  anbertf  en 
bonöeDoenberftaenof  D'^nquifitie  en  toajSDaeron? 
Der  beDcht ;  enbci-hrcqcn  bcbbenDc  Dat  f  p  Daer  mocb- ten  üiijbcn    ncbücn  ün  mm  cvpjcffen  pofle  /  Den 

meeflerö  ban  aliS  bertoitttgt  en  beg  Coninr  antteoo?D 
obergefonDen/Daer  op  ben  bj?  Den  töegecrDeren  toe^ 
Der  een  anDcr  fclj2iftelijbe  bertoninge  obergefonDert 
toert  /  Die  fp  aen  3ijne  iBajeflept  fonDen  bertonen/ 
'ttoelbbpbengeDaen  3tjnDeaen  Den  perfoon  ban  Den 
Coninb/  en  bebben  in  büf  maenDen  Daer  na  geen 
anttooorD  bonnen  bebomen  toat  berbolc&fp  aen  3ijn 

.ffBajefleiten  aen  De  een  en  D'anDer  int  l^ofinalDer 
neerflicbeit  DeDen:  Daer  en  tuffeben  fo  Den  5Cmpt- 
manficbelübtoa^getoee|l  en  ban  DelBaiefleitmon- 
Delinge  berfeberinge  baDDe  ontfangen/  alg  Dat  sijne 
IBnjeileitsf  intentie  niet  entoatf/  3Ü«e  coopflaD  ban 
Sflnttoerpen  met  eenige  inguifitiete  quellen/töDaéc 
meDeoptenrr  ̂ ecemb2ist  1562.  na  öup£  gerepft/ 
D'anDere  ttoe  boo^noemDe  na  lange  bojDeringe  öeö= 
ben  einbeltjb  b?  ̂üpoflillc  ban  Den  28  Jlp?iliö  1565 
genoeclj  gelijbe  anttooojDe  toeDer  ontfangen/  Die  fp 
toeDer  te  rugge  bebben  gefonbemen  Daer  en  tuffeben 
berfoebt  Dat  3nne|Ba|efleit  metter  fabe  fouDe  toillen 
bertoebentotDat3ijnen  perfoon  Daeeguameenfelbec 
fageDie  benautbeit  Dier  toa.tf:  <0f  immers  Doo?on? 
partijbige  Commiffarifen  öem  baer  op  foube  Doen  m 
fo?meren/  op  bat  baer  niet  gefcfjieberi  ett  foube  Dat 
namaetë  nietenfouDe  toefen  te  beteren  /toaer  op  öem 

Den  bitj  |Bep  1563  berfelaert  toerDe  /  Dat  30^  IBaje^  *t*  1* flcit  De  i©etbouDeren  bp  De  <©oubernante  foube  Doen 
toaecfeboutoenm-öpmette  fabe  fouDe  Doenboo^tba* 
ren/  epntüjften  na  berfcbepDenberboringen/  b0O2* 
Dcrincjen  en  anttooo?Den  /  fpeft  De  Coninbiijbe  IBaje* 
fleitbentn2Juguflo  1563  affebeit  gegeben  met  fdpof*. 
tilleban  Den  Derben  5Hugufli/en  b?eDer  monDelinge 
Dope  /  Dat  3öne  iBa/efiit  om  rebenen  bocD  berboüDen^  1 
De  toa#/Det  inflellen  ban  Den  25iffcDop  binnen  bec 
felber  flaD  /toelbe  tpinge  alDaergeb2acbt3önbe  (bp 
ïBefenbcbe  te  pofle)  ifmen  Daer  meOe  toel  bernoecDt 
getoeefl»  «©obDeeftmenDe  reflerenDe25iffcDoppenm 
anDere  fleDen  nocö  niet  ingeleit/  al  toarent  bie  gebo?en 
Biffcboppen  toel  begerenbe* 

(Certoijlen  nu  alle  Defe  grote  alteratien  bagelijjc 
meer  en  meer  groeiben  /  fo  tegen  |Defe  berbolgin* 
ge  a$  tegen  be  %fTcboppen/  gjnguifttie  en  anDere 
faben  boben  berDaelt  /  fulr  Dat  niet  ban  een  jam* 
merlijfee  befoïatie/op2oer/en  bloetflortinge  DaeruPt 
fcDeen  te  fullen  boïgen/fo  berre  m  ttjtö  Daer  in  niet  ber* 
fïen  en  toerDe  /  fo  i£  be  fabe  boo?gcnomen  in  Den  ïlaDe  isscfiuft 

ban  «§tate /altoaer  be  ftoaricDeDen  en  periculcriint  j"^"1 lange  bettoont  30"  bp  De  grote  |Beefleri5  enïüDDe^  ban 
ren  ban  Der  <©?D2e/  en  bebben  met  malhanberen  ^rate». 
De  faben  oberlept  en  oberpepjl  Doe  men  Die  befl  ten 
Dïenfle  ban  3öne  USajefleit  en  toelbaren  ban  Den 
ïanDe  fouDe  mogen  D?efferen/foin  Defen  al0  meer 
anDere  punctemen  toantfp  bebonDen  Defe  faben  en 
b2eemDicbeDenbele  bp  te  bomen  upt  Dien  be  Coninb 
ban  alle  faben  niet  na  De  toaerbeit  en  toag  geinf02? 

meert  /  en  Dat  De  gene  Die  Dp  't  betroube  met  Den  Dooft 
en  particuliere  affectien  Daer  meDe  al  D002  toilDen/ 

Coninb  in  't  lange  op  ten  xi  Slumj  1 5  62.  geboort  3ijn    fonber  Den  raeD  ban  anberen  te  toillen  bolgen :  fo  i£ 
m  Den  boo?feiben  KaDe  bp  De  Kegenten  en  peeren 
gefloten  /  3gne  iBajefteit  bp  iemanDen  onDer  Den 
perfoonlibDaer  af  te  Doen  onDerrecbten/  en  alle  fa?    &e 
ben  int  lange  te  Doen  aDberteremtoelften  boïgenDe  De  20aen; 
25aenDer-j|eere  ban  ijfêontignp  in  ̂ pangien/en  Jf2£ 
nejfen0Der|fêaieftit  in  communicatie  tot  3tjnelaflsf  ïoS 
bolboeringe  getoeefl  iö/in  ̂ Cuguflo  1562.  en  Daer  na  tem  n« 
toeDer  na  feeDerlanDgebeert  fonDer  eenige  fonDerlin?  fff* 

geb2UcbtgeDaenteDebbben,  s <©efaebenen  5tjn  00b  niet  gebetert/Doo?  Den  ttoifl 
Die  Dem  Dagelifeo5  meer  en  meer  bertoonDe  onberDe 
booomaemfle  Deicf  ianDsi/  toant  eenige  toilDen  al 
na  baren  fin  alleen  regeren  en  becï  nieutoicbeben  in?    ©f  n 

b?engen  met  fo?fe  jegens*  Deö  HlanD^  P2ibilegien/  J"^"1 
baer  tegen  ben  eenige  flelDen/  foDat  Daer  grote  ttoifl  £,0*° 
te  j^obe  iö  getoeefl/  Die  Dagelijks*  fo  bermeerDerDe  narmffc 
bat  epntelijft  Den  02ince  ban  4D2angien/  DeC^aben  fj  M 
ban  €gmonD  en  |^oo2ne  bp  bare  b?ieben  ban  Den 
1 1  IJvert  1 563  Den  Coninb  fcb2eben /  Dat  Det  mee? 
flenbeel  ban  Den  ingefetenen  Defer  ïanDen  een  aene? 
rael  mifcentemem  Dabben  ban  De  grote  autorit tept 
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ninjant' 
tDOO.'C». 

tcit  üte  öe  Caröinael  45?anbellc  paööc  ober  be  falie 
ban  öefe  lanöcn  /  en  öat  3ijne  jjBajefteits  (aften  alljtcr 
te  lanöe  niet  fo  toel  en  fouöen  gacn  /  ais  3ijn  Ifêajeftcit 
en  fu  luiöen  toel  tocnfcDten/  fo  lange  öe  Caröinael 
Set  onbertoint  öer  affairen  ban  befe  lanben  fouDe  B*b* 
ben  /  bermits  ljp  fo  feer  in  oen  Daet  ban  alle  öe  toerelt 
toas  j  baöcn  öaerom  öat  3ijn$Bajefteitöaerin  fon^ 
öerbertreHiotibetoiüen  boojfien/  ofbatanöersfou* 
öe  gefcljapen  toefen  öat  öe  beöcrffenifTe  Öer  landen 
öaer  tut  bolgen  foube/  en  opbat5ijnc  jjBajcftcitboo,? 
tngeben  ban  anbere  niet  en  foutje  öenfeen  öatfpöie 
bertoninge  öcöcn  uit  ecrgicrigDeit  of  om  Daer  eigen 
nutttgfjeit/  fo  baöen  fp  fijne  iBajefteit  bat  DP  Öen 
luiöen  toiloe  ontflacn  ban  öen  ̂ §tact  ban  ben  föaöe  / 
tnöien't  Don  goet  öocDte/  toant  Do  Oen  Uitbot  niet 
geraöen  en  öocDte  noclj  boo?  ben  bienft  ban  fnne  itëa* 
jeftcit  nocD  om  Daetöer  reputatien/  batfe  langer  in 
ben  felbcn  fiaeö  fouöen  bujben/  bebbenöe  fointaöen 
genoegen  ban  ben  Caröinael :  einölijft  Dibben  3?  3tJne 

IBajefteit  bat  Don  beliebe  Dare  bertoninge  in  't  goebe te  nemen/  en  te  geloben  batfe  ftomtuit  eenen  groten 
Pber  ijiefc  Ijebben  twijnen  bienfl  en  om  Baren  ftaet  en 
eeb  genoeg  te  boen /|c» 

lEaer  alfo  be  Coninft  bp  jijne  b^ieben  ban  ben 
6  %ui\p  öeffclbc  jaers  baer  op  anttooo2öe  /  bat  DP  toel 
toifte  bat 't  gene  fp  luiben  ijmx  toaren  bertonenbe/ toas  ftomcnöe  uit  een  groten  pber  en  affectie/  biefp 
toaren  Ö2ageuöe  t'3ijnen  ötenfte/  baer  af  Dpinboo?* 
gaenöetijö  genorgfame  crperiemie  Daööe  bebonben/ 
maer  bat  fjp  niet  getooon  en  toas  pemanben  ban  3ijne 
öienaerS  fonber  reben  te  beftoaren/  en  batfe  inbare 
bertoninge  geen  bcfonbere  002faften  en  Daööen  ber* 
felaert/  <£u  fo  fjebben  be  boo2fciöe  peeren  baer  op 

üepm  toeberom  aenben  Coninft  gefcb2cben  bpmifTibeban 
SrmS  ben  29  3WP  *5*3  &atfe  ntct  ban  meningeen  toaren 
fep  t>en    Den  formele  partpen  tegens  ben  Caröinael  te  manen 

of  in  eenig  proces  met  Ijem  te  treben/ maer  Doopten 
bat  be  fimpele  en  fto?te  bertoninge  bic  fp  Dabben  ge* 
fcD*eben  /  fonber  anbere  maniere  ban  befcbulöinge  ge* 
noegfacm  (p  om  ̂ nne  |Ea  jeftot  te  bermojtoen  /  om  te 
bepepfen  eenig  ccrlijH  en  goet  mibbel  om  te  bolboen  be 
recDtbccröige  ftlacljtcn  5!Jnöer  ootmoebiger  onöerfa* 
ten/  ftellenöc  öen  Caröinael  anöcrfins  te  toerftbaer 
DP  na  jijnen  roep  en  p?ofcffie  meer  b2ttcDten  foube 
mogen  boen  ban  Dier.  ,§penbanörtcnmo  (feggenfe) 
ban  öen  Carbinael  te  beftoaren  /  maer  meer  ban$em 
teontlaften/  ia  ban  eenen  laft/  öctoetfteOonttioal* 

ieen  en  toas  crtrao2öinariS  en  onbectuacm  '1  maer  00b in  3ijn  Ijanöen  niet  langer  en  ftonöe  blijbeh  fonber 
grote  b?efe/onru|leen  intonbenienten  /  batfe  oor  in 
Snre  boojgaenöe  geen  befonberc  oo?faften  en  ftaööen 
berDaelt/  feggenfe/  niet  toe  genomen  te  3jjn  bp  ge* 
b?ene  ban  öatter  geen  oo^faften  boo:  banben  en  foufcen 
3ijn  getoeeft:  maer  batfe  al  toillenë  öaööen  bermijö 
ban  befonöere  oo?fanen  te  berljalen  en  ftectficeren 
of  eenigcbitterïjeit  tegen  öfntegeb?upften/  maer  Be* 
lieföet  3tjne  jKajefleit  tot  b?eber  infoimatie  baer  in 
boo?t  te  baren/  ÓP  en  foube  niet  ban  te  beïe  berfïaen 
ban  öe  recfjtbaerbige  oojfaben  bic  3üne  |Kajefteit0  ge* 
troutoe  onöerfatcn  Ijaööen  om  gualijR  te  b2eben  te  toe* 
fen  en  Ijen  te  beblagcn.  g$  Dabben  ïicber  öat  5ijne 
JBajefïeiï  beiiefbe't  felbein'tlangete  bernemenban 
anbere/  niet  fufpecte/  ban  ban  Den  luiben/  en3ijne 
IRaiefl.  foube  öan  toel  bcb:oeöen  öattet  niet  fonber  re* 
öen  en  itf  battcr  een  fo  openbare  en  gemene  Wagte  toaö/ 
en  altoaer  baer  maer  getoeeft  be  ongefcuiutbeit  /  op* 
fpjaeft  /  en  bertoertfjeit  baer  in  be  lanben  Tjcn  bonben  / 

'tfeibe  gaf  getuignifTe  genoeg  bat  3ijn  p2efentie/  be* 
toinö  /  en  autoriteit  Dier  toeinig  bienbe/  al  't  toelft  aen* 
gefien  en  gemerftt  be  nïepne  b?ucDten  biefe  in3ünen 
iiatb  ban  «State  toaren  boenbe  /  en  't  groot  ongelijft  en 
blcinacDringe  biefe  baer  boo2  leben/  fo  baben  fê>5ijn 
IDajcf!.  ootmoebelijb  bat  Dem  gelief  öe  goet  te  binben  / 

Portee 
ban 
Oratt* 
gieu/ 
ö-aüc 
ban  && 
mont  en 
ftaojne 
nopeiiöc 
bm  <&nu 
bimti. 

(Folix.) 

't  ®cv> 

bat  fp  Dem  fouöen  berljoébcn  te  bomen  in  ben  ïlaeb    onberbaebelijft  op  ben  Söifitboppen  te  boen  onber 
ban  Staten/  totbat3üne  ,paj.  foube  belieben  baer  te 
flellen  anöer  b?ö2e  /  m  Dp  tfijneh  öienfte  /  tot  toelbaert 
ban  ben  ïanbe/  foube  binben  te  beljoren/  baer  en  tuf* 
frtjen  fullcn  fp  luiöen  niet  laten  Den  toel  te  quijten  tfünen 

I-  Deel. 

bienfle  in  fancn  ban  Daren  goubememettten  en  lafïen  / 
in  al't  gene  be  ̂ ertoginrte  *j25oubcrnante Den  luiber 
aöbösf  ban  boen  fal  fK&ben  /  bebalben  alleen  batfe 
Den  niet  meer  en  fouben  laten  binben  in  öen  föaeö  ban 
Staten/  tot  Öat3nn  Höateftcitbaeranber  0202c fou- 
öeDeböert  geflelt/  <|f»  €n  Debfien  obetfulrbeboo2f5 
peeren  baer  naer  ( Jjebbenbe  te  boren  eerft  febere  fcï)2tf*= 
telnfte  bertoninge  aen  öe  «Doubernamegcöacn)  Ijen 
uitöen^aöe  ban  Staten  giDouöen/  fulr  öateinöe* 
lijft  öe  <*5oubernante  baer  om  erp2efTelyft  aen  öen  Co* 
ninft  Deeftgeft  nöcn  Daren  ̂ ecretariuö  3ütmentero$f# 
.^atoienötoeöerftomfteöcCaröinaeï  ban  <©2anbelle 

't  Dooft  ban  be  eene  partpuit  be^eberlanbenisfber* 
trotften  in  öen  jare  1 564  naer  ©ourgonöten  /  met  3ü* 
nen  b^oeöer  ben  ï|eere  banCDampangie/  bic  J^tö  2rthö.^ 
te  boren  uit  ©2anftri)ft  (baer  Dp  lange  als  Stmbafta*  Sy 
öenr  ban  ben  Coninft  gelegen  Dabbe)  tot25?ufTeltoas  ban 

genomen  /  onber  't  bercl  ban  3ün  eigen  nootfaftelijftDe*  fjff'k ben  en  aff airen  en  ban  3ijn  gefinne  /  en  on  tet  Dp  3öne  SSS 
moeber  bic  nu  out  en  geDeel  ftoaft  toas  toilöefienen  fanö. 
befoeften :  maer  na  öien  gefeiö  toeröe  öat  öe  partpe  ïiiz 
Det  metten  Caröinaelbaööen  geDouben/nocD  1113911 
aftoefen  Danöelöcn/alS  of  Dp  öaer  felfs  Daööe  getoeeft/ 
fo  en  i$  öe  berbitteringe  niet  geceffeert  /  maer  eer  ber^ 
meeröert:  fonöerlinge  tegen  öen  ̂ efiöent^iglium/ 
enöe  $|eere  ban  ̂ arïapmont  bie3p  besCarbinaelies 
treatuerenfeibente  toefen/  öetoelne  ooft  meer  bitter* 
Deitsfmaefttenboo2öieu3p  flropöen  öatöeCaröinaet 
Daeft  toeöer  bomen  fouöe  met  meetöer  bebel  en  auto* 
riteit  als?  DP  te  boren  oit  gebaö  Daööe. 

3|ierenboben  iffer  ooft  toegeballen  boo2fommige  ®cV?v 
gceftenaentoeöer3öbcn  fefter  mifberftanö  enftoaric*  „S 
Deiö  tuffcDen  öe  Coninginne  ban  €ngelanö  en  öe  <iEng^ 
<0oubemante  of  immers  bes  Coninr  ïlaeööer^e*  ̂  
öerlanöen  /  öaer  öoo?  öe  gemene  €>nöerfaten  een 

Deel  t'aer  grotelift  5ön  gefrufleert  getoeeft  ban  bare  ge- 
tooonlifte  neringe  en  Dantermge  /  't  toelft  ben  paf* 
fienfeer  Soft  berbittert  en  Dot  alteranen  nocD  bele 
meerbermeerbert/bpfonöer  foöe  boo?gaenöe  bo?fa* 
ften  altijö  bleben  öurenöe. 

^aer  en  boben  iffer  ooft  bn  genomen,  iiat  men  tipt    't  ®w 
i.s  getoeeft  om  al  om  in  öe  ̂ eöerlanbenteöoenaen*  SCnöSu™  ■ 
baerbén/en  D^m  reguleren  naer  ber  befinitie  geno*  SSS 
men  in 't  Concilie  ban  krenten /toaer  op  lange  be*  tau  ba« 
rabinge  geDouben  i^  getoeeft/  toelft  ben  ingefetenen «»««». 
ooft  niet  toeinicb  en  Deeft  gealtereert  en  tegen  öe 
<0eeftelijfte  nocD  meer  berbiteert/  befonöer  fo  öaer 
mcöe  niet  alleen  öe  <©eeftelöfte  /uöicamre  en  25if* 
fcDoppen  maer  006  ö'  ̂ nquifitie  en  berbolginge toeröe  bebefticDt  en  baer  neffens  bele  articulen  ge* 
Iterftt  /  hit  bele  opentlift  toilöen  betoöfen  bp  abuPS 
in  be  CDnftelifte  fterlte  geöjongen  te  3tjn  /  ooft  bele 
anöere  öen  eremptien  en  ©?ibilegien  ban  öen  lari*  i 
be  birectelift  tegen  3ijnbe:en  Doe  toel  boo?  als  boen  tntem 
öaer  op  niet  boo2öer  geö?ongen  en  toerö/  altijö  bic*  sluist 
lenfo  beel  lupöen  te  meer  ter  anöer  3ijden/  en  ban  JmSre 
be  anbere  opinie/  befonber  na  öien  't  feïbe  Concilie  ufen. 
öaer  na  al  om  i$  gepubliccert/  en  al  Ijaö  3ün  H5a* 
iefteit  baer  in  geconfenteert  op  feftere  referbatie 
ban  evemtien  /  tic  en  3ijn  in  't  publiceren  in  beïe 
plactfen  niet  berDaelt  noclj  bermaent  oft  immer 
bp  öen  bolftefulr  niet  berftaen/  fp  Debbcnaïtnö  eert 
acljteröenften  ban  öes  geDaö. 

IBen  Deeft  ooft  öen  felben  Corner  3ijn  beft  ge*  ®l"rt^ öaen  om  öien  ban  Hteeiitoaeröen  /  <0?oehingen  /  23^7 
«©ebenter  en  ï!oermunöe  met  febone  tooo?öen  en  fcfjoppctt 
inöuctien  te  öocn  goet  binöen/  bat  fp  Dare  nieutoe  JJjE*  . 
^otfftDoppen  fouöen  toillen  met  gocttoülicDcit  ont*  u$£ 
fangen,  «©ocnöe  Öe  felbe  aen  feggen  boo2  Denne  borfj  te 
(StaöDouberS  öat  öe  meninge  ban  öe  Coninftlüfte  ̂ cra«f^ 
.flÊaieftcit  niet  en  toas/  om  be  Staten  of  lanben  in 
cenige  Dare  tractaten  of  p2ibilegicn  /  ouöe  ufantien  of 
coftumen  en  b,2pDeöen  tep^ejuöiceren:  rtiaer  Den  öie 

rceten 

Douöen/  öat  ooftöc23ifTcDoppcn  't  felbe  3auöenftoe* ren /öattet  ooft  p20fïjteujft  booaöe felbe  lanöen fouöe 
toefen  /  öatfe  félfs  eenen  ïSifTcDop  fouöen  Debben/ 
toaer  bp  gefpaert  fouöen  toeröen  bele  onftoftcn  öie  an* 

C  3  Ö*r0 



3° 
Het  eerfte  Boek. 

"5*3' 
dertf  oebocit  moeten  toerden  fo  in  't  fenben  tot  öteeeDt    fes  anDece  jonge  iscrhcnö  /  toaer  ban  dat  Det  eeerfte dieeenige  funpcl  <J5ccfleïijfee  oo?den  toilDen  Debben/ 

altfoobconfceratieban  Stbten/  O'onbofïcndandeap; peliatien  en  delegatien.  ©atfc  006  noteiijb  moften 
nebben  25ifTrf)oppcn/  doo2  Dien  de  3üert$-2difTcDoppen 
fiaec  cecbt  /  't  tocib  fn  in  De  felbe  landen  Dadden  /  alre- 
tic  tot  beboef  ban  de  25ifTriioppcn  Die  liare  ̂ uflfraga; 
ncn  fouöcn  tocfen/gercnunaeertDadden.^at  mede  de 
2Ccct0-25!ffcï)oppên  nm  gercfigneert  Debbende  Daer 
gcrer ïïttgfictt  /  Darc  reftDentie  foude  mogen  nemen  in 
tie  felbe  landen  daer  bet  Dcm  bclieben  fouöe/  en  Dat 
pen  niemand  Die  rcftdentïe  en  foude  nonnen  of  mo- 
gen  toeweren  /  Dat  daerom  trïngefetcnen  Der  feiber 
moetende  toelaten  Den  SHertS-^iffcDoppen  als  fp  in 
Daer  2tccD-25ifDom  fonDc  toillen  fiare  rcfidcntteuc; 
men /toel  beDoo2bentoe  te  laten  bare  Suffraganen/ 

een  monfïer  toaov  Debbenae  ïjet  aeugefient  ban  een 
man/  daer  toe.oob  armen  /  Danden  gelyn  een  menfey  / 

maer  ban  De  febouderen  af  toaöDet  ücDaem  t'eene- 
maeleen  berben  geujfeende:  Det  3005  gebjbd'anDere 
jonge  berbenov  maer  Det  en  ieefbe  maer  ttoc  Dagen/ 
toant  men  fmetet  D00D  mette  5cuge  /  om  Datter  fo  bele 
gclooptf  toatf  /  en  Dattet  bolü  Daer  fulben  fcD?ibban 

DabDc. g&e  gelaten  in  2&?abanb  en  öefonDcr  oo«De3ib^ 
Dpcn  totter  inco2pocatien  gcDeftineert  en  ban  Sinten 
onberfien/  merbenDe  bat  fp  wet  gcenDerïjanDe  ber-  JJJJL 
bolgingen  nocD  in  ̂ pangien  nebens  Den  Coninft/  0£ien. 
nocftneffenöDe  <0oubernanteen  bonftenbeb?efeban 
inco?pocatien  los  too?ben/  nocD  tot  ©?etaten  gcra^ 
nen/  Debben  acfiter  na  bcnoDigt  getoeeft  ban  ber  nood 

«fetaf; 

maer  men  en  Deeft  met  Den  niet  nonnen  nitrecljten/  een  beuebt  te  manen/  en  Dat  fp  na  fjun  Dunnen  met 
notö  Den  bunnen  bioet  manen  't  gene  menbegcecbe.  |  garen  goeDen  rerfjte  en  geDeDuceerDe  b?pDcit/  coftu^ 
ï§et  toelb  ooh  geen  bleinc  berbitteeinge  gemaebt  en   me  en  p?ibiiegien  niet  enbonftenobtineren:  Debben 

't  ©OOJ* 

ft  f  I  öri' nirutoc 

fcöop* 

{ten. 

ruli  Dcë 
Cacöfc 

©ooft 
tau  öert 
iltiftc 

jrerDi» 

tiOUDC 
tnintcr- 

rrn 
frh?ifhc 

fulimon- ftre  go 
boren 

tycft/  atè  men  gefien  öeeft  Dat  men  fo  Deftig  ber- 
bolgDeomDefe  ̂ iffeboppen/  en  alfoD'5!nquifitie  al- 

om in  te  tnengen/  Die  eïb  noebtans  fo  feer  Date  en 
b?eefDe. 

'treeft  oon  totten  af  neer  bele  genolpen/  Dat  De nientoe  ingcftelDc  25ifTcnoppen  met  Ijen  Capitelen/ 
kernen  en  «anDerfaten  beïc  onrutten  /  guejlien  en 
gefcljillen/  geftregen  öebï^n  /  fo  fp  ften  terfbnt  al^ 
om  in  DepofTeffie  Oebben  totllenmaïten/  enDatDan^ 
DerebanöenouDe  b?pïjeiten  eremptie  nietentoilDen 
gep*ibeert3nn* 

^acr  en  üoben  iffer  norft  een  anDer  oojfafee  ban 
mo?ringe  en  perpleritept  opgenomen  /  Doo?  dien  fo 
men  fag  Dat  men  met  Inttocrpen  gualijn  boo?tnon^ 
fle  om  alDaer  eenen  nieutocn  25ifJcljop  in  te  brengen  / 
eenige  nitgabenen  deliberatie  geuomen  teerde  om  De 
feïbe  fïad  met  berfrijeiDen  (IcDen  ban  25?abanD/ 
alieê  buffel/  Hoben/  ̂ c.  onDer  Det  3!ert$-25ifDom 
ban  lèec nelen  ( Daer  de  CarDinael  ban  <©?anbelle 
ingeleiD  toa# )  en  3©alfcD-25^banD  onDer  karnen 
teb:engen/  ffuaelö  niet  min  tegen  De  p?ibilegien  en 
Voelbaren  ban  Den  lanDe  en  ban  dier  flad  en  foude 
Senomen  Rebben  /  dan  of  binnen  der  felber  ff  ad 
eenen  gefïdt  Badde  getoojden :  tocife  uptgebo?ften 
pijnde  /  teeder  een  grote  beranDeringe  beroo?faent 
fjeeft  /  toaer  tegen  oon  De  Staten  ban  25^abanD 
Jen  fjebbcn  geopponeert  en  Diberfc  remonftranticn 
tber  gegeben/  maer  i$  al  fcifeen  na  j§pangien  ge- 
fonDen/  en  en  öebben  anDerö  geen  apoflille  ftoitnen 
bertoerben:  Qan  na  Dien  fp  meer  Dan  fe$  maenDen 
daerom  berboïgt  IjaDden  /  een  apofltlle  Dilatoir  /  ren^ 
bojerenDeDe  falteaen  Den  Coninfe  in  Spangten/  en 
fjoetecl  foDaerna  toeDer  lange  De0  berboïgt  ftebben/ 
en  fjebben  niet  boo^Der  lumnen  bomen.  jjBaer  geeft 
fjaer  ̂ oogficit  Daer  na  Den  allen  bernlaert  Dat  fp  Daer 
af  acnben  Coninft  gefefpeben/  maer  notljgeenant- 
tooo2d  ontfangen  en  nadde/  dC3S  oofe  onder  l)et©oïlt 
De  berbirteringe  en  afbal  feer  gentcerbert  en  langö 
fo  meer  totter  *6cref02meerDe  üeligie  Den  begeuen 
fjeeft :  fienDc  dat  men  dooj  alle  middelen  focDte  de^ 
fc  feer  geDatc  faften  ban  den  SSiflrDoppcn  en  Sn- 
nuifitien  /  't  toare  met  teat  middel  Det  toare  in  te b:engen. 

5Dett  25  gjtrtp  anno  1  fó  ts*  de  öeifer  jferdinandttg de  bjoedcr  Caroli  deBiifde  defer  toerelt  oberleden/ 
arDteriatended2ie  fonen/namentlib:  HDarimiliaen/ 
JrerDinanD  en  ïsaerle/  en  bele  Docljterö/  3ijn  outfte 
fone  iDiirimtliaen  Die  in  ̂ obemb.  1 562  töbomg  Co- 
uinb  tea.ö  geltoren  /  teerde  Seifer  in  3ijn  pïactfe. 

©egt 

r\<£  3Dinter  de«?  jaerid  1^4.  tea#  toonderliibeu 
^^fireng  /  ajfo  dat  men  ban  den  r4  3&obemb;i# 
totten  1 8  3Feb?uarp  met  ffeden  en  paerden  ober  de 
^cndöc  rafat  ntorïjt  fóndcr  perijftel.  ̂ acr  dooj 
grote  armoede  onder  de  frfjamele  luiden  teerd  ge- 
leden. 

<Jn  dcfen  felfdm  tare  ban  15:64  t'ö  tot  buffel  ten 
Inufe  b.~n  7000  ̂ Dihpcert  op  T©armoe^-b2oeb  ban 

fn  epnriijft  gefocDt  te  bernrijgen  en  red?efferen  met 
geld:  en  5ün  op  dien  boet  eerfl  in  communicatie  en 
epntlijïnn  tranfactie  gebomen :  enmitsSfeberejaer? 
Iflfefc  renten  die  de  boo2feide  D^ie  onberfiene  5ibDpen 
bco2taen  fouDen  uitreiben  3ünDer  iBajefteit  (totbe- 
Doebeban  Denieutee  25iffcDoppen  fo  men  genoeg 

berfïond)  fo  Decft  men  Den  alle  d?ie  ban^lbter:bcr= ficn/  en  oofe  andere  Die  bacant  tearengetoo?Den:  en 
Deeft  men  De  boo?feiDe  inco2poratie  Den  ganfcD  ont- 

jagen /  en  caffatie  Daer  af  belooft  te  doen  fjebben  ban 
den  $au$. 

<0m  gelijfte  caffatie  te  Debben  roerende  dit  in- 
fïellen  ban  de  nieutoe  25i^cDoppen  in  2$?aband/ 
Daddende  d?ie  Staten  deffclf^landjSoon  fesere  gro-  ̂ L 
te  follicitatien  gedaen  en  diberfe  requefren  endeduc-  ocaf, 
tien  obergegeben  tot  opten  Sinter  1565»  iBaec  fp  Doehni,t en  Debben  daer  in  niet  bunnen  bertoerben.  ̂ efettoe  g,ff 
faben  3ün  00b  den  gemenen  5(ntooonderen  b?eemd  feso^ 
ingeballen  /  en  Debben  bele  berfcijeiden  oo?delen  en  p*8» 
opfpjanen  daer  op  toeten  te  Douden  /  en  die  grote 
murmuratien  onder 't  ©olfe  3i)n  daer  doo?  gemeer^ 
deert :  fo  fp  Den  lieten  Doren  dat  men  om  geit 
toel  bonfte  gecafTeert  en  afeedaen  ferijgen  de  inco?- 
poratien  ban  de  aibdpen  /  t^n  minflen  op  dat  de 
SSifTcDoppen  ban  renten  en  tnnommmgen  berften 
toerden ;  maer  dat  men  toel  facD  de  merange  notö 
te  toefen  (niet  tegenftaendeaï'tfcDoon  befcDeit/  ge= loftcn  en  p?ibilegïen )  de  arme  <©nderfaten  nocD  te 
plagen  metter  3lnguifltien  /  mittf  dien  men  geen^ 
fins  en  bonfte  berbrtjgen  om  eens  ganfcDelijb  ban 
der  b?efe  defer  nieutoer  25ifrcDoppen/  en  bp  confe* 
quentie  ban  der  ̂ nauifttie  b?p  /  ontf!agcn/  geruft 
en  berfebert  te  mogen  toefen  :  in  fomma  fo  lange 
aïö  men 't  feit  banden  feïben25iffcDoppen  facD  nocD gemeent/  gebo?dert  en  aengeDouden  te  too?den/  fo 
bleef  dat  bolh  al  in  der  fc(ber  imp^effien  en  per- 

pleriteit/  dat  men  Den  focDte  d'^nquifme  nocDober  ̂ 0l21 te  dringen/  daer  doo?  Daren  affieer/  berbitteringe/ 
en  indignatie  tegen  de  <a»eefreuj&Ocit  altüd  meer  en 
meer  Deeft  toegenomen  /  en  $ünder  langs  fo  meer 
ban  Dunder  lere  geballen  /  en  der  andere  met  me* 
nigte  toe  gelopen/  ban  de  mut^  men  Den  namaeïtf 
noit  en  Deeft  bonnen  brijgen/  en  Doe  de  berbolginge 
meer  toerd  gedjeben  /  Doe  fp  bafler  en  Dardcr  op 
Den  opinie  bleben/  en  tegen  d'andere  meer  gefterbt toerden. 

T\%ct  neffens  Deeft  in  De  Corner  en  Sinter  65  tfJm 
^nocD  meDe  gemengt  Die  ober-grote  dier  te  ban boren  alle  Det  Nederland  doo?/  daer  ober  niet  alleen 
grote  bcnautbeit/  geb?eb  en  armoede  onder  den  ge* 
menen  man  gebolgt  i$:  maer  00b  Dun  fnmen  en  Du- 
meuren  /  meer  dan  genoeg  te  noren  gcuuelt  /  3yn  daer 
doo?  meer  ontfïelt  en  toeröert. 

T)<£  grote  «ïlBeefïefe  en  Ittdderö  ban  Den  gulDcn 
^mefe  en  <©ouberneurö  Der  p?obincien/  Deb- 

ben met  groten  Dertftoeer  en  fo?gbulDigr)cit  alle 
een  3eugc  een  mottfter  geteo?pen  getoeeft/  onDer   defe  ftoarigljeden  bei  nomen  en  óob  boo?fïen  toier fclniit 



*5*S' Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 

3« 

fdiijttlijbe  bïoctfïoitinge  en  oproerigljeit  daer  uit  te   neert  tcrtoülendeConmb  bier  te  lanbetoao  getoeefl/ 
«to>W  fullen  bolgen  indien  nictbacfleltj&  en  bebootfijbdaec  \  en  datfe  daecdoo?  in  feec  grote  fdjulden  en  berloop 

öSöct*  in  berfien  toerde/  'tfclbedaeromOeïïcgcMcdibtoilo   ban bare  goedecen  toacen oeftomen/ in fuïbcc  boegen/ tan  set  bertonende:  enbebinOcnde  alle  den  oo^fpsonb  meeft  ( bat  bare  ftaten  ( die  fp  niet  en  toilden  minderen)  niet 

om  ren 
üefen* 
fcir.jje 
een  öcn 

tt  öocn* 

BuiDen   te  bangen  on  d2ie  poincten/  te  toeten:    i.  <0p  tic 

2f"e£/n  bcrOtgbeit  berplaccaten  mettet  routoec  becbolgingc 
ioubet.'  baec  0002  gefebiebende.    2.  Opte  gudünge  en  b?cfe 
ncur^    öie  men  geboclbe en  badde  ban  bc  ̂ nquifttie.    3.  en 

opte  nieutoigbdd  ban  bc  fSê( bommen  /  en  bec  bccan? 
deemge  die  men  baec  uit  tocef  de.  Rebben  einbeïijn 
be  ffiegentc  /  be  peeren  en  ben  ïïacd  ban  Staten  /  ge? 
caden  gebonden/  bat  een  ban  be  p2jncipadftcnondec 
ben  fy»  ben  Conmft  foube  rcifen/  en  fijne  fBajeftcit 
pecfoottiijb  te  bennen  gebcn  /  en  toel  opentltjb  ondet? 
rientenbebenautfjeben/  toefen  en  pcciculenuitdcfcn 
bncoojfafeen/  enandeccfaben  ban^tateen  3pinan? 
tic  toegekomen  /  en  bat  in  Eanb  in  gcotec  fo?ge 
flond  /  ban  gamfcb  betloccn  te  gaen  /  toaec  in  fo  becee 
fijn  |tëa  jefteit  toübe  boojften  /  gcotelijb  ban  nobe  toa? 
re  foeter  baec  in  te  ballen/  en  Jen  na  ben  onbecfaten 
lam  te  boegen»  a©elftcn  bolgendet.0  bp  latfe  ban  be 
ïtegente  en  ordonnantie  ban  ben  ftadc  /  en  boifen  bec 
anbece  l^eecen  /  be  <02abe  ban  <£gmond  baec  geceift/ 

trte  OcnConmfe  "tfdbcalleg  becfeiaecde/  en  ban  ben felben  baftcbopecn  toefeggen  gdjad  bebbenbe/  bat 
fijne  Ifêajcfteit  alfo  boen  foube  en  depeföje  conform 
ban  bien  na  fenben/  iö  toedec  gebomen  en  beeft  be 
tijbmge  fulrgebjarfjt/  bit#  men  feec  becblijOtë  ge? 
■toeeft/  nopende  tatijc  eerfte  depcfebeuit  ̂ pangien 
'tfoudc  inbouden  en  berfeheren  /  maec  baec  en  to  niet 
gebolgt  conform  biec  bopen/  die  baec  doo?  m  een  deec? 
ïijbe  toanbopcbecanOecttë. 

9e  mie    ̂ De  depefebe  té  bp  na  fo  baeft  in  $eOecland  getoeefl 

bei&&m  be  <©2aef  /  maec  gantfdj  rontcacie  't  gene  be 
J|^!Jr  <02aef  cefeceecbe  bem  bp  monbe  gefeit  en  belooft  te 
na        3ijn  /  baec  obec  ben  <©2aef  feec  becftoo?t  3ijnbe  /  norf) 
^it   tn  ben  Kade  feec  Doge  en  lelijbe  in  jucien  tegen  ben  €0? 
^     ninb  ( abfent  toefende )  uitfmafe  /  todbe  fanebess  te 

mecc  alle  be  ̂ eecen  in  nadenfeen  ftelde  /  toant  be  Co? 
ïtinb  bebal  be  faftc  bec  fidigf  e  /  tec  ecamtnatte  ban  be 
negen  mannen  /  bie  baec  na  bemdaec  banfouOence? 
latecen/  frtmjbenbe  toel  uitd2ucftclijb  bat  bp  üebec 
Ued  dutfent  foube  boen  Herben  ban  een  bingec  te  toij? 
feen  ban  be  toace  Catbobjbe  Religie/  quanten  00b 
taeimgbaernn  anbece  b2ieben  ban  ben  Conmfe/  lip 
toelbe  ftjn  USajefleit  belajle  batmen  fonbec  oogluiWn? 
ge  foube  ececutecenalle  begebangen3©edecbopecen. 
Zfrit  miofjaegde  ben  <©2abc  ban  ̂ mtionb  fecc/en  bem 
fpeet  dat  de  andece  3|eeccnbem  bectoeten  bat  f)p  fijn 
eigen fabenbP ben Coninft  beccicfjt baboe/  enbatbP 
bcm  badde  laten co2cumpecen/  boo2be  eecen  enge? 
febenben  bic  bem  in  ̂ pangien  toacen  gedaen  ge? 
toeefl. 

V€lt  en  beefdjeiden  anbece  faben$ijnnocb  meec 
toeged:aacn/  bie  men  biec  bp  foube  mogen  boe? 

gen/  maec  bu  tt  gene  tik  boor  becbaelt  3ijn/  ban 
idee  een  mecfeén  en  002brien  boe  be  faben  ban  be  Keü? 
gïe/  en  de  finnen  dec  gemeente  in  5^edecïanb  toacen 

geflelt  in  den  uitganft  beiS  jaec^  bijf  en  t'fefttg  /  en  bat 
alle  bc  3tanbcndoo2/  grote  b2cfc/  opfp2aftcen  mo2? 
ringe  toao  /  fo  om  be  tokbe  becbolginge  tegm  be  lece/ 
aio  om  dit  inbrengen  dec  Bifftboppcn  en  ginquifirie : 
baecdoo2ondcc  ben  duim  alom  fcecgefproben  enge? 
muit  toecd  tegen  de  43eeftclt jhc  /  fo  men  bcrmoeOe  bat 
bte  de  felbe  puntten  fobact  toacen  brijbendc  tegen  die 
ban  bc  nicutoc  lerc  (fo  men  die  noemde)  toclfte  lece 
meet  enmcec  toenam/  enbe  bergnbecinge  ban  ben 
dagelijho  oohmeccbermcnigbuldigdcn/  gelijbdieal 
eenigc  jaren  aldacr  gcdacn  badden  /  niet  tcocnftacnde 
alle  de  placaten  en  orOonnanttcn  daec  tegen  gemaebt/ 
en  de  bcrbolgingcn  bacr  uit  gefproten. 

<©aer  ̂ ijn  fommigc  detodhc  oc  boo2naemfte  002fa? 
hen  der  beroerten  en  beranderinge  feggen  toégeno- 
men  te  3ijn  getoeejt  /  obennttö  eenigc  peeren  ban  der 
<D2d2c  /  en  bele  ban  be  p2incipadftc  beo  3£delo  te  fêeiv 
en  bed  meer  dan  bare  ftaten/  rijïidommcn  en  geltv 
gcntljedcn  bcrmocljtcn/  badden  getectt  en  gebomd 

langer  alfo  en  bonden  onderboubcn/  en  baerombet 

bolb  oproeibcn  /  en  be  felbe  ondec  't  bebfei  ban  be  ae? 
ligic  tot  nieutoigbeid  b2cngcnbe  /  beclangenbe  na  bec? 
andecinge/  becfiopertde  boor  fulfte  becandeciitöe  ètt 
nieutoigficden  tot  bogec  ftaten  en  meecdec  cpdom  te 
bomen.  #I3aec  toat  ban  fulc  is  of  niet  /  en  of  't  felbe 
pet  baec  toe  mag  geholpen  Dcbben/  enflaet  mp  niet 
boo?  detoaecbeib  tefebrijben/  fo  de  betten  en  gemoe? 
ben  dec  menfrben  niemand  ban  alleen  <0obe  bebent 
?ijn.  usaec  bc  boorbecbaelbe  en  anbece  naboigenbe 
oo?fafeen  5pn  mcec  ban  openbacc/  benïijb  en  toaecatö? 
tig  /  OocD  i.o  ooft  appacent  tatft  na  becanbecing  \w& 
ten/  maec  baec  toebuïpbecl/  beb2efe  iiitfp  badden 
ban  becefolutietot<0ent/  tegen  Dace  pecfonengeno^ 
men. 
©oïgende  bejes  Coninc  lafl  3tjn  te  ̂ obe  becoepen  ne^ 

gen  mannen/  te  toeten :  fint  25iffcboppen/  ü#t  ̂ oc? 
tocen  in  bec  <6obbeib  en  ti?it  prcfïbenten/defe  bebben 
baec  bebenfecn  gefeit  op  t  gene  ben  Coninfe  gefclj2eben 
badde  /  nopende  be  föeligte  /  en  boetoel  bet  eenige  niet 
en  bebaegden/  fo  toecd  f^et  den  Contnb  noditano  ober= 
gefonben  bp  be  <0oubecnante. 

1?  €c  top  nu  boo?t0  bomen  totte  beftftèijbtnge  ban 
^^tSlaer  1^66,  fo  öebbe  ife  biectoillen  tuffen  boe? 
gen  be  p2opfjetie  ban  ̂ icolao  ancnoldi  be  $alude  /  be 
toelbe  in  ̂it  ƒ aec  gebonben  toecd  binnen  €mbben  /  in 
een  muice  gemetfelt  op  bet  oube  ljui$  /  toelbe  p?opbe? 
tie  toefenbe  inHatijnfebeecfcn/  en  op  defentijdfp^ 
benbe/  bpeenenalfo  in^uitfetale  obecgefet  en  mp 

mede  gedeelttë  getoeefl» 

DAn  fal  men  fien  tuflèn  den  Heeren  ftrijd, 
Ook  bloed-voogdenkiet  vele  Landfchappen  wijdj 

Ydel  vanvolkedietroerigJwijken, 
En  feer  veel  gemorterde  Rijken : 
Den  val  fal  huis  noch  Kerke  verfchonenj 
In  de  Steden  fal  geen  borger  wonen. 

Ook  fal  tot  veel  plaetfen  daer  't  God  gevoegd 
D'acker  vruchteloos  leggen  ongeploegt : 
Moord  fal  komen  in  edel  gedachte, 

En  vetnieiinge  der  groten  van  machte,' Onder  den  welken  fal  zijn  ontrouwe, 

Daer  na  wilde  verwoeftinge  met  rouwe.' 
Elk  lid  fal  't  hooft  wederfpannig  wefen> 
De  flinker  fal  de  rechterhand  vrefen. 

De  Noortwind  verderft  landen  ende  luiden,' 
Want  hy  is  fterker  dan  die  van  't  Zuyden. 
Ook  fal  hy  als  nieu  Conink  volk  en  wet 
Regeert ,  met  een  nieu  wonderlijk  gefet, 

Den  Coning,  en  't  geloof  veranderen 
Paep ,  Heer ,  Volk ,  elk  zijn  weg  doen  wanderen." Dan  fal  ( onder  fotten  ende  wijfen  ) 
In  veel  plaetfen  fware  twift  oprijfen, 
Dan  falmen  in  alle  de  werelt  horen 
Van  fecten  die  nieu  werden  geboren, 
En  dan  fal  der  Duitfen  toorn  verwreden^ 
Ook  felle  fwaerden  woedelijk  fmeden, 
Om  te  doen  vlieten  bloedige  ftromen, 
Die  uit  haers  felfs  lijven  fullen  komen. 

TM  't  beginfelbanbctjacc  1566  en beeft  fict$e?  »ƒ«*• 
Jbecland  niet  mindee  maec  ongelijh  beeï  groteren 
meerder  beranderinge  ondcrto02pen  getoeefl/  om 

'ttodfmeerftcujb  tcbefebjijben/  fal  ban  node  3ijn  tot 
meecderenber^ande  ban  't  gene  aliö  doen  boo2banden 
toaö  en  gebanddt  toerb  /  fto?telijb  te  berljalen  't  gene 
tn'tembedeo'jacro'  1565  boo2gcbomen  en  notb  ten 
einde  niet  geb2ar bt  en  toao1  /  maec  metten  beginfel  de£ 
jaeciefboo2tberboigt  toerb.  ,§oifl  tt  berffaen/  bat  in 
de  maend  ban  december /Énno  1^65.  de  hertogin? 
ne  ban  |3arma  <©oubernante  b2ieben  en  fdpijbcniES 
ban  de  Coninhlijbe  jT9a(efleit  ban  ̂ pangien  beeft 
ontfangen/  inboudende  fijne  «iiTöajcftcit^  meninge  en 

C  4.  intcn? 
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mtentte/  étt  toat  öi>  itt  tóe  fafte  ban  tre  Hcligic  in 
5&eöerlan&  brilde  acfitetbolgt  ïjeb&en/  toaec  afljaec 
$too&ijcfcttama:W  tf ejetcact  met  fiaec &?teHett  aen  al- ten «öaubecneutrs  en  aaDen  ïjeeft  gefonöen  /  om  boo^t 

aen  öc  fteben  aeffcpfó  te  tijden.  ö'Siiij&uöen  teut toellte  extract  en  Duetten  fjiec  3Ün  bolgen&e. 

ïïefoïu*  *""TEtl  eerftert  :  aengaende  dé  placcaten  en  ordon- 
«etian  Jt  nantien  fo  oude  als  nieuwe  op  't  feit  der  Religie , 
be  Co»  ̂   it  zy  ne  jyi  xjefteic  rerftaen  hebbende  den  ftaec  daer  in 

K§T  hen  vinden  de  faken  van  de  Religie  hier  te  lande  niet 

'feeït  bart  en  behoort,  aengaende  fulke  placcaten  enordonnan- 
*rpm'  tien  vette  worden  verandert:  maer  datfe  beide  fö  van 

&"%  de  Keiferlijke  Majefteit  als  zijne  Coninklijke  Maje- fnt  oer.  ft-it  ter  executie  geftelt  te  werden.  En  word  zijne 

Keliafe.  JMijefteit  wel  gewire  den  gront  waer  uit  fuik  een  quaet 

gekomen  is,  ook  d  t  het  felfftein  der  voegen  toege- 
nomen heeft ,  en  lo  verre  geftrekt  is ,  gekomen  te  iijn 

(™*3-)  door  de  onachtfaemheit ,  flappigheit  en  difTimulatie 

*  der  Richteren.  In  gevalle  dan  daer  eenige  zijn,  diefe 
niet  enderren  of  willen  ter  executie  ftellen,  vreiende 

voor  eenige  oploop.,  fo  fal  men  zijne  Coninklijüe  Ma- 
jefteit daer  van  adverteren  ,  op  dat  de  felve  daer  in 

voorfie  met  kloeker  mannen  en  die  beter  gefint  zijn 

tot  fulke  executie,  waer  van  in  de  voorfeide  landen 

geen  gebrek  of  faute  wefen  kan  daer  {o  vele  Catholij- 

ken  zijn, die  God  en  zijne  Con in Klijke  Majefteit  be- 

geren te  dienen ,  en  dat  fulks  doende ,  en  de  voorfeide 

placcaten  executerende,  is  te  verhopen ,  dat  men  lich- 

telijker  en  eer  alle  fchade  die  daer  is ,  fal  konnen  reme- 
dieren en  wenden ,  dan  door  eenig  ander  middel. 

Tentweden  :  aengaende  de  Inquifiteuren  des  ge- 

loofs ,  belaft  zijne  Majefteit  haer  Hoogheit  de  hand 

daer  aen  te  houden,  dat  de  felve  Inquiüteurs  worden 

bevordert  in 't  gene  dat  hen  bevolen  is  te  exerceren  en 
té  bedienen  tot  welvaert  en  onderhoudinge  der  Reli- 

gie: wefendehetgenëdatdienendeis.  Mitsdemenin- 
fe  van  zijne  Majefteit  is  ̂rtis  dat  de  voorfz  Inquiütie 

oor  de  voorfeide  Inquifrt>e#ren  volbracht  worde ,  ge- 

lijk als  het  felve  tot  noch  téfe  gefchiet  is,  en  hun  Gee- 
ftelijke en  Wereklijke  Rechten  wegen  toebehoort  , 

het  welke  niet  nieus  en  is ,  nademael  lulks  altijd  gedaen 

geweeft  is  by  wijlen  Keiferlijke  en  noch  zijner  Co- 
ninklijke Majefteits  tijden,  want  anderfins  deincon- 

venienten  die  men  vreeft,  veel  fchijnlijker,  naerder 

en  groter  zijn  fouden,  tenware  dat  men  fulx  verfage 
door  den  voorfeiden  Inquifiteuren ,  mits  haer  officie 

volbrengen^,  en  hen  daer  in  by  ftonde.  En  over- 
mits hare  Hdfcgheit  merkte  wat  verlang  daer  aen  is , 

fo  beveelt  der  felver  zijne  Majefteit  al watfe  vermag, 

hier  in  te  handelen ,  en  te  doen  het  gene  datter  fo  noot- 

fakelijk  is,  en  dat  fy  geenfms  en  confentere , dat  men 

der  eenige  andere  faken  voörneme  of  handel,  wel 

wetende 'haer  Hoogheit ,  hoe  feer  dattet  felve  zijn  Co- 
ninklijke Maiefteit  ter  herten  gaet ,  ook  wat  vreucht  en 

vrede  fulx  der  felver  wefen  fal. 
Ten  derden  :  nademael  het  heilig  Concilie  van 

Trenten  alreeds  gepubliceert  was  ,  en  daer  roe  niet 
anders  en  refteerde  te  doen ,  dan  wat  d'executie  aen- 
gaet ,  welke  de  Biflchoppen  competeert  en  concer- 
neert ,  fo  beveelt  zijne  Coninklijke  Majefteit  haer 

tCrenten.  Hoogheit ,  datfe  hun  alle  mogelijke  addres  en  afïï- 
ftentie  doen  hebben  ,  op  dat  fulx  zijn  effect  krifge 
gelijk  alft  behoort.  Ook  dat  men  ter  executie  ftelle , 
het  gene  dat  aengaende  van  het  leven  en  de  zeden  der 
Geeftelijkheit  te  reformeren  ,  het  voorfz  Concilie 
van  Trenten  gcordineert  en  gefloten  heeft,  belaften- 
de  zijne  Koninklijke  Majefteit  alfo  wel  haer  Hoog- 

heit als  zijner  Majefteits  Officieren  ,  en  dienaren, 
daer  toe  allegunft,  ernfte,  enhulpe  te  doen,  die  van 
doen  fal  wefen.  En  ingevalle  alfo  gerequireert  ware 
datter  van  zijner  Majefteit  wegen  eenige  provifien 
moft  gegeven  of  geordonneert  worden ,  als  dan  fal 
die  terftond  de  felve  laten  expediëren  ,  byfondar  fo 
verre  de  Geeftelijke  perfonen  niet  en  wilden  obcdic- 
ren  de  voorfeide  reformatie  te  ordonneren  by  de  Bif-  | 

fchoppen ,  achtervolgende  de  ordonnantie  van  't  voor fcide  Concilie  van  Trenten, 

''t  ©tt* 
berFjou* bniüan 
ben 
Concilie 
ban 

Eindelijk  en  tot  eender  cónclufie,  dat  wat  de  Co- 
ninklijke Majefteit  haer  Hoogheit  fchriftelij  kontbiet, 

als  boven,  is  het  felfde  dat  van  node  is  tot  de  welvaerc 

van  der  Religie ,  en  van  den  lande  van  herwaerts-over, 
welke  ionder  de  felve  niet  deugen  en  fouden ,  en  dat  dit 
den  middel  fy  om  die  by  der  gerechtigheit ,  in  peys  en 
vrede  te  houden,  nademael  dan  haer  Hoogheit  fiende 
is,  wat  daer  aen  gelegen  is ,  fo  begeert  zijn  Koninklijke 
Majeft.  op  een  nieu ,  datfe  fuiken  wech  en  middel  volge 
dat  het  gene  dat  voorfz  is  mach  volbracht  worden :  en. 
dat  felve  fal  wefen  het  gene  daer  in  fijn  Majefteit  de 
meefte  vreucht  en  vrede  fcheppen  fal ,  fo  wel  van  haer 
Hoogheit,  als  van  den  Heeren  die  Cy  by  haer  heeft, 

de  welke  haer  Hoogheit  't  felve  behoort  te  bevelen  en 
beiaften  opdat  iy  hen  daer  in  emplojeren,  gelijk  als 
zijne  Koninklijke  Majefteit  eengoet  betrouwen  heeft 
datfe  niet  f  aelgeren  en  fullen ,  wetende  dat  het  der  fel- 

ver feer  aengenaem  wefen  fal ,  daer  neven  ook  fy  hun. 
devoir  doen  fullen  van  fulke  perfonagien  als  fy  zijn ,  en 
gelijk  fy  zijn  gehouden  ten  dienfte  van  God  en  zijne 
Majefteit  en  ter  gemener  welvaert  van  den  lande  van 

herwaerts-over  en  van  haer  fel  ven  in  't  particulier. 

^et  ftfj?ijben  ban  öe  ̂ ectogtmie  ban  #arma  aen  alfe 
be  föabm  ban  bc  $eber.lanöen :  beneffeng  't  bootfs mract  toais  lutiumbe  ban  tooo?ö  tot  tooo?ö  m bolgt. 

s*s. 

jV/f  Argriete  by  der  gratiën  Gods,Hertoginne  van  Par- 
L  v  J  ma  en  Placentien  &c  Regente  en  Gouvernante* 

Lieve  en  wel  beminde ,  hoe  wel  van  de  eerfte  uren 
af,  dat  de  Konink  mijnHeerebegoft  te  regeren  defe 
Nederlanden  van  herwaerts-over ,  fo  wel  by  het  ver- 

nieuwen en  publiceren  der  placcaten  en  ordonnantien 
van  wijlen  alder  lofflijkfter  gedachteniffe  Keifer  Kaer- 
le ,  mijn  Heere  ( die  God  in  zijn  glorie  hebben  moet ) 

op  't  feit  der  Religie  geratificeert ,  gelaudeert ,  en  ge- 
confirmeertjby  zijne  Koninklijke  Majeft.  als  hy  't  gene 
datfe  u  luiden  naderhand  overgefchreven  heeft :  ook  als 
zijne  Koninklijke  Majeft.  leftlijk  van  hier  na  Spangien 
voer ,  gy  lieden  altijds  hebt  kunnen  fpeurén  den  recht- 
finnigenyver,  en  kennen  het  deuchdelijkherte  zijner 
Mij.  tot  confervatie  van  ons  out  oprecht  gelove en  Ca- 
tholijkfe  Religie ,  en  tot  uitroyinge  van  allen  fecten  en 
ketteryen  in  de  voorfeide  landen  van  herwaerts-over : 
So  ift  niet  te  min  nademael  het  zijnder  Majeft.  belieft 
heeft  ons  om  fekere  oorfaken  zijn  alder heiligfte  voor- 

nemen by  zijn  laetfte  brieven  te  ververfchen,  datwy 
by  fonderlinge  laft  der  felver  u  1  uden  hebben  willen 
voordragen  het  felfde  datfe  ons  gefchreven  heeft ,  het 
welke  is  in  effe&e ,  als  dat  zijne  Koninklijke  Majefteit 
geen  dink  ter  werelt  meer  begeerde,  dan  de  voorlz  Re- 

ligie te  conferveren  en  zijn  getrouwe  onderfaten  van 
herwaerts-over  te  houden  in  goeden  peis  en  vrede ,  in 
rufte  en  eenigheit ,  ook  die  te  prefer veren  voor  al  fulke 
inconvenienten  en  onraet  als  men  gefien  heeft  in  veel 
delen  der  Chriftenheit ,  door  't  veranderen  der  voorfei- 

de Religie :  wilt  en  verftaet  dat  beide  de  voorfz  placca- 
ten en  ordonnantien  van  wijlen  Keiferlijke  Majeft.  en 

zijne  Koninklijke  Majeft.  gehouden  en  gehelijkgeob- 
fer  veert  worden ,  gelijk  ook  de  meninge  van  zijne  Co- 

ninklijke Majeft.  is  ernftlijk  te  doen  onderhouden  en 

obferveren ,  wat  by  't  heilig  Concilie  van  Trenten,  ook 
wat  hier  en  daer  te  lande  by  de  vergaderde  Geeftelijke 
Staten  aengaende  de  reformatie  der  Geeftelijkheit  ge- 
ordonneert  en  gefloten  is,  fonder  ergens  in  te  contra ve- 
nieren ,  ten  einde  ftraffende  de  ketterye ,  de  zeden  ook 
gecorrigeert  worden.  Voorts  dat  men  alle  voordeel , 
gunfteenaffiftentie  doe  den  voorfz  Inquifiteuren  des 

geloofs  in  't  exerceren  van  haer  lieder  officien.  Item 
datdelnquifitiebyde  voorfeide  kettermeeftess  gedre- 

ven worde ,  gelijk  fy  tot  nu  toe  gedaen  is  geweeft,  en  als 
haer  van  Godlijke  en  wereklijke  Rechten  wegen  toe 
behoort:  het  welke  zijne  Coninklijke  Majeft  ookex- 
preffelijkcn  by  zijne  voorfeide  brieven  beveelt.  Ach- 

tervolgende dan  fuik  fchrijven  zijner  Coninklijke  Maf. 
en  om  der  felver  gehoorfaem  te  wefen ,  in  een  fo  heilig 
en  favorabei  ftuk  3  hebben  wy  u  luiden  defen  brief  niec 
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konnen  laten  te  fchrijven ,  om  u  luiden  te  bidden ,  te  re- 

quirereneninden  naem  vin  zijne  Coninklijke  Maj. 

wel  expreffelijken  te  ordonneren  en  te  bevelen ,  u  lui- 
den hierna  en  in  te  reguleren  en  te  voegen ,  volgende 

de  ordonnantie  van  zijne  Majeft.  fonder  eénigpuncl: 

of  artijkel  t.  contra venieren.  Ook  dat  gy  luiden  fulx 

te  kennen  geeft  den  Officieren  en  den  genen  van  der 

Wet  van  de  principaelfte  fteden  van  den  lande  en  Her- 

togdom van  Braband,  &c.  ten  einde  hier  na  haer  te  re- 

guleren fonder  diiÏÏmulatie  of  conmventie,  op  de  poe- 
nen in  de  voorfeide  placcaten  begrepen  en  gemenrio- 

neert,  en  om  fulx  te  beter  te  doen ,  fult  gy  committe- 

ren en  deputeren  eenen  Ra  ts-heer  uit  uwen  Collegie 
die  men  nochtans  van  fes  maenden  tot  fes  maenden  lal 

mogen  veranderen  (op  dat  een  alleen  niet  al  door  daer 
mede  befwaert en  zy)  welke  anders  niet  en  doe,  dan 

gade  flaen  in  't  voorfeide  land  van  Braband  ,  dat  de 
decreten  van 't  heilige  Concilium  van  Trenten  onder- 

houden worden  ,  en  u  luiden  altijds  verad  vertere  van  't 
gene  datter  gaens  is,  om  daer  in  te  verfien ,  na  de  inten- 

tie van  zijne  Majefteit ,  en  op  dat  wy  altijds  mogen 

weten  hoe  't  metter  voorfeide  Religie  ftaet ,  aengaende 
als  boven ,  als  dat  gy  lieden  ons  van  drie  maenden  te 

drie  maenden  alle  dink  hoe  't  vergaen  zy ,  van  ftuk  tot 
ftuk  fchrijven  fult  ,  nemende  ingcvalle  van  eenige 
fwarigheit,  u  lieden  recours  en  toevlucht  aenons,  of 

aen  de  gene  van  den  fecreten  Rade  van  zijne  Majefteit, 

op  dat  ons  mach  gedaen  worden  het  rapport  en  de  wetè 

der  faken,  aldaer  wy  infgelijx  eenen  Raeds-heer  nemen 
en  committeren  fullen ,  die  fulks  iniönderlinge  befor- 

genfal,  en  met  u  luiden  en  den  genen  die  gy  luiden 

daer  toe  deputeren  fult  zijn  kentfehap  en  correfpon- 

dentie  hebben ,  en  op  dat  gy  luiden  in  alle  het  gene  bo- 
ven geroert  word ,  te  beter  ver  (hen  mocht  wat  zijne 

Majefteit  ernftelijk  wil ,  fo  hebben  wy  u  lieden  neffens 

defen  laten  daer  by  lettende  pun&en  der  felver  Maje- 
fteits  brieven ,  en  ander  fchriften ,  fo  veel  defe  materie 
concerneert  om  na  het  luiden  en  inhouden  der  felver  u 

luider  te  voegen  en  te  reguleren  fonder  faute.  Daer 
mede  lieve  en  wel  beminde ,  bewaert  u  luiden  God  de 

Heere  in  zijn  Godlijke  gratie.  Gefchreven  tot  Bruflel 
opten  18  dagvan  December  1565  H.  V.  Onderftont 
MARGAR1TA:  Leger ftond getekent 

D.  OvERLOPE, 

D<£  ®2ime  ban  «Orangten  mebe  oelrjfie  bneben 

ontfangen  fjefcbenöe  om  fiem  tiaer  na  te  reaide- 
rentnpïaetfe  wntf  rtoubemementov  liet  fitl)  beöun; 

nenDatöeferefolutte'  ban  3ijne  lEajefTrit  toetereend rje  grote  beroerte  foutje  moaen  maften  te  meet  om  te 
bcrneeffrïje  nope/trie  Hele  naboen  genomen  boonnet 
toeöernecen  en  bcrnlaren  ticsf  <0?abcn  ban  <Cgmontö7 
ban  toeïften  3im  geboelen  npbe  «töoitoernante  bp  be 
nabolgenbe  mtflïbe  Dceft  becabberteert. 

MEVROUWE,  ik  hebbe  ontfaen  de  brieven 

die  uwer  Hoogheic  belieft  heeft  te  fchrij  ven  aen 
my ,  eenfaemlijk  aen  die  van  den  Rade  van  mijnen 
Gouvernemenre»  en  verftaen  de  meninge  van  zijner 

Majefteit  op  drie  punclen ,  my  ook  bevelende ,  wel 
exprefTelijk ,  te  doen  elk  van  dien  executeren  in  allen 
denplaetfen  van  mijnen  voorfz  Gouvcrnemente,en 
hoe  wel  me  VROUWE,  men  my  geen  advijs  en 
heeft  gevraegt  in  een  fake  van  fo  groten  gewichte  en 
confequentie ,  nochtans  ik ,  als  een  getrou  Dienacr  en 

VafTael  Van  zijndcr  Majefteit  geport  door  eenen  goe- 
den y  ver  begerende  te  voldoen  der  verbintenifïe  die  ik 

fchuldigben  tot  mijnen  ftateen  eede,  en  hebbe  niet 
kunnen  gelaten  van  mijn  goetdunken  enopiniedaer 

op  vry  uit  te  feggen ,  liever  verwachtende  d'avontuere 
van  als  nu  ondank  të  behalen  van  mijne  waerfchou- 
wingeen  vertoninge ,  dan  door  mijn  ftille  fvvijgen  en 
oogluykinge  namaelsals  dat  land  daer  door  foude  be- 

dorven en  in  onruft  geftelt  wefen  ,  gelaftert  en  gebla- 
meerrte  worden ,  voor  een  ongetron ,  onachtfacm  en 
forgeloos  Gouverneur. 

Eerft  aengaende  het  volvoeren  van  't  Concilie ,  hoe 
wel  in  den  beginfel  men  daer  op  gemorret  en  qualijk  te 

3| 

vrede  geweeft  is,  nochtans  gemerct  men  naderhand  «©ran* 

daer  bygevoegt  heeft  fommige  exceptien  enreferva-  S*"!8,,' 
tien ,  foude  ik  hopen  dat  defen  aengaende  luttel  fwa<-  n0j)fnDe 

righeden  fal  vallen ,  en  aengaende  het  reformeren  van  TConrf* 
de  Priefters  en  andere  Geeftelijke  ordonnantien ,  fö  ÏÊLjïÏÏLrt, 
het  niet  en  zijn  faken  van  mijndervocatien,gedrage 

my  des  totten  genen  die  den  laft  hebben,  en  alft  v^n 
node  fal  wefen ,  fal  ik  den  beyele  van  zijne  Majefteit 

genoeg  doen. Roerende  het  twede  punót,inhoudendedatde  Gou-  (F0U4.) 

verneurs ,  Raden  en  andere  Officieren  fouden  met  alle  J&o^en» 

hare  macht  byftaen  den  Inquifiteur,  en  hen  hand  hou-  ̂ &ea  B' 
den  in  de  autoriteit,  die  hen  na  de  goddelijke  en  we-  tian  öe 

reltlijke  rechten  toebehoort  en  welke  fy  tot  hier  toe  ge-  3"9UW' 

pleegt  fouden  hebben  ;  uwe  Hoogheit  mach  indach-  Uwin' tig  wefen ,  dat  de  klagtert ,  öppoütien  en  fwarigheden  , 
al  om  in  de  landen  van  herwaerts-over ,  gemaekt  opte 

inftellinge  van  de  Biflchoppen,  alleenlijk  uit  die  oor- 
faken zijn  toegekomen ,  dat  men  vreefde  dat  onder  fui- 

ken dexlel,  men  focht  in  te  brengen  eenige  maniere 
van  Inquifitie :  fo  groten  haet  ,  afkeer  en  walginge 
iffer  niet  alleen  van  derwerkinge  en  executie,  maer 
ook  van  den  nnem  alleen  der  felver. 

Boven  dien  fo  mach  uwe  Hoogheit  weten,en  is  kond 
eri  kennelijk  der  meefter  menigte  der  onderfaten  en 

goeder  ingefetenen  van  herwaerts-over,  dat  de  Keifer- 
lijke  Majeft.  en  infgeJijks  de  Maj.  van  de  Coninginne 
Maria,  den  inwoonderen  te  meer  ftonden  hebben  ver- 
lekert  fo  mondelinge  als  by  gefchrifte ,  dat  de  felve  In- 

quifitie in  defe  Nederlanden  niet  en  foude  gebrochc 
worden ,  maer  dat  de  felve  landen  fouden  gehouden  en 

geregeert  worden,  gelijk  fy  van  oude  tijden  te  voren  ge- 
daen waren  geweeft :  ja  zijn  Coninklijke  Majeft.  felve 

heeft  gelijke  verfekeringe  temeer  reifen  den  onderfa- 
ten gedaen ,  om  hen  fuiken  achterdenken  te  benemen. 
Voorwaer  Mevrouwe ,  defe  voorfeide  verfekeringe 

en  beloften  hebben  ongetwijfelt  de  onderfaten  en  an- 
dere ingefetenen  verhoet  en  verhouden  van  te  vallen 

in  eenige  veranderinge,  en  dat  vele  luiden  van  eerea 
en  van  macht  haer  goeden  hebben  verteert ,  en  noch 
gefbcht  andere  plaetfen ,  daer  fy  mochten  vry  leven  j> 
fonder  vrefe  van  eenige  Inquifitie,  waer  door  ook  by 
confequentie  by  een  gehouden,  en  bewaert  is3  de  rufte, 
cendrachtigheit ,  handel  van  koopmanfehap  ,  en  het 
opbrengen  van  de  penningen  behoeft  hebbende  tot 
onderhoud  van  der  oorlogen,  daer  anderfins  het  land 
gebloot  wefende  van  inwoonderen ,  vaffaien  en  geld, 
foude  geworden  zijn  toteenen  roof,  den  genen,  die 
daer  de  hand  hadden  willen  aenflaen. 

Aengaende  den  derden  pun&,by  welke  zijne  Ma-  j^open* 

jefteitwilr,  en  üitterlijk  ordonneert,  dn  t  de  Placcaten  bc  'itxv 

gemaekt  fo  wel  by  dert  Keifer  als  zijne  Majefteit  in  alle  5utcrhen hare  puncten  en  articulen  worden  onderhouden ,  ach-  jpijrca* 
cervolgt ,  en  geexecuteert  in  aller  ftrafheit ,  en  fonder  ten. 
eenige  moderatie  of  oogluykinge. 

Mevrouwe,  dit  pundt  dunkt  my  ook  feer  hard  te  we- 
fen ,  uit  dien ,  dat  der  Placcaten  vele  en  verfcheiden , 

zijn,  en  oök  eertijden  fomwijlen  verfoet,en  niet  al- 
tijd gevolgt  het  uitterfte  rigeur,ja  ook  ten  tijde  als  de 

generale  miferie  niet  fo  fcherp  en  was ,  als  die  nu  wel 
is ,  noch  ook  ons  volk  door  verwekkinge  en  praclijkefi 
van  onfen  gebueren ,  niet  fo  genegen  tot  nieuwighe- 

den ,  en  van  als  nu  te  willen  meerder  ftraffigheit  te  wer- 

keftellen,  en  met  meerder  vehementieal'tfefrens  re 
willen  hernemen  de  voorfeide  Inquifitie  en  voortvaren 
in  alder  herdigheit  metten  executien.  Ik  én  kan,  Me- 

vrouwe, niet  begrijpen  dat  zijne  Maj.  daer  by  niet  an- 
ders en  fal  konnen  gevorderen,  noch  gewinnen ,  dan 

haer  fèlven  te  ftellen  in  pijne,en  zijn  land  in  onrufte,en 
te  verliefen  de  herten  van  zijne  goede  onderfaten ,  ma- 

kende elk  een ,  een  achterdenken ,  dat  zijne  Maj.  foude 
willen  komen  en  handelen  op  eenen  anderen  voet,  dan 
hy  altijd  belooft  en  betoont  heeft  gehad,  en  ftellende  de 
landen  in  hafaert  van  te  vallen  in  handen  van  onfen  ge- 

bueren ,  fo  wel  door  het  groot  volk  datter  vertrecken 
fal  uiten  lande,als  door  het  klein  betrouwen  dat  men  fal 

hebben  van  den  genen  dier  fullen  blijven  en  dat  al  fon- 
der eenige  vcrderin<?e  ofte  beterniflè  van  der  Religie. 

Tfe. 
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Ik  wil  hi^r  achterlaten  van  vele  andere  inconvenien- 

tcn  om  der  kortheid  wille,  wel  wetende  dat  fijne  Ma- 

jefteit en  uwe  Hoogheit  daer  at  eertijden  te  meer  fton- 

den  in't  lange  gewaerfchout  zijn ,  boven  dien  fo  dunkt 
my  ook  ( fprekende  onder  correctie )  den  tijd  als  nu 
feer  onbcquaem ,  om  te  roeren  de  finnen  en  herfenen 

des  volks ,  dat  airede  niet  dan  te  vele  ontftelt  en  verbit- 
tert is,  door  de  tegenwoordige  dierte  en  gebrek  van 

coren,en  na  mijn  dunken  waert  beter  dat  de  faken  wer- 
den verhouden  ,  en  uitgeftelt  totter  komfte  toe  van 

fijnder  Majefteit ,  die  men  feit  dat  gereetfchap  maekt 
om  herwaerts-over  te  komen  ,  en  wikie  wel  dat  fijnder 
Majefteit  beliefde  hem  daer  toe  te  haeften,  op  dat  in 
fijnprefentie,  fuiken  orden  daer  in  geftelt  werde,  als 
hy  foude  oorbaerlijk  vinden  voor  den  dienftvan  God 
en  fijne  Majefteit,  mitfgaders  tot  rulle  envoorfpoet 
van  fijne  landen  en  onderfaten  van  herwaerts-over , 
want  foudedeonrufte  vallen,  de  remedie  foude  gere- 

der wefen  in  fijner  Majefteits  tegenwoordigheit  dan 
anderfin  ts. 

Niettemin  fo  vorre  fijne  Majefteit  en  uwe  Hoog- 
heid daer  blijven,  en  van  nu  af  willen  datmen  fodoe 

en  de  voorfz  puncten  allegader  te  achtervolgen ,  mits- 
dien ik  klaerlijk  en  voor  de  hand  merke ,  dat  die  alfnu, 

niet  en  konnen  te  werke  geftelt  worden  fonder  het 
land  te  ftellen  in  g/ooter  vrefe  vangantfchelijk  bedor- 

ven te  worden ,  waer  op  mogelijk  fijne  Majefteit  acht 
foude  flaen,  waer  die  hier,  fo  foude  ik  liever  hebben, 
fo  verre  men  de  fake  tot  dier  tijd  niet  en  wil  uitftellen, 

maer  van  nu  af  metter  voorfeide  Inquifitien  en  execu- 
tien  voort  varen,  dat  fijne  Majefteit  in  mijn  plaetfe 

yemanden  anders  ftelle  ,  die  de  genegentheden  des 
Volx  beter  konde  begrijpen ,  en  bequamer  ware  dan 
ik ,  om  het  felve  in  ruft  en  ftilligheid  te  houden ,  dan 
van  te  vallen  in  ecnige  opfprake ,  daer  mede  ik  en  de 
mijnen  namaels  mochten  geblameert  worden ,  fo  verre 
in  de  landen ,  ftaende  onder  mijn  Gouvernement ,  ge- 

durende mijnen  laft,  eenige  onruften  of  inconve- 
nienten  toequamen. 

En  mogen  hen ,  fo  wel  fijne  Majefteit  als  uwe  Hoog- 
heit wel  verfekert  houden ,  dat  ik  het  gene  des  voorfz 

is,  niet  en  fegge ,  om  niet  te  willen  navolgen  zijn  be- 
velen ,  of  te  leven  anders  dan  een  goed  Chriften  gelijk 

mijn  voorgaende  werken  des  goede  getuigenifïe  kon- 
nen geven,  föikook  hope  dat  fijn  Majefteit  byexpe- 

rientie  fal  hebben  bevonden ,  dat  ik  om  fijns  Maje- 
fteits dienft  noit  lijf  noch  goed  gefpaert  en  hcbbe ,  daer 

in  ik  ook  begere  volftandig  te  blijven ,  fo  lange  ik  leve ; 
boven  dien  fo  verre  de  fake  van  den  lande  niet  wel 

effen  gingen  ik  foude  geraken  te  moeten  by  ftellen,bo- 
ven  de  verbintenifie  die  ik  fchuldig  ben  fijne  Majefteit 
en  den  lande ,  niet  alleen  alle  het  gene  dat  ik  in  de  we-     ftaD  ban  3Ctttfoe  rpen  Öe0  Ongemoeit  /  Ctt  typ  ten  fOU 

drie  poincten ,  die  de  Conink  mijn  Heere  hadde  be- 
volen, die  ik  feer  wel  gedachtig  ben,  en  is  federtdien 

tijd  (nadatikgeinformeertben)  de  verbitteringe  en 

morringe  des  volks  in  't  generael  fo  grotelijk  gewaflen, dat  door  verfcheiden  waerfchouwingen  my  Komende 
van  dage  te  dage  van  goeden  plaetfen ,  men  my  te  ken- 

nen geeft  dat  de  felve  inconvenienten  zijn  feer  appa- 
rent  en  voor  de  deure ,  om  hen  feer  haeft  te  tonen  en 
laten  fien ,  het  welk  my  heeft  geraden  en  nodelijk  doen 
vinden ,  te  roepen  alhier  de  Gouverneurs  fo  ik  gedaen 
hcbbe  tegen  eenmaendag  of  dingfdagnaeftkomende 
tenlangften,  om  methulpevan  hen  te  raedflagen  op 
het  gene  dat  foude  mogen  dienen ,  om  de  felve  incon- 

venienten te  verhoeden ,  tot  vorderinge  van  den  dienft 
van  fijne  Majefteits  rufte ,  en  ftilligheid  des  lands,  en 
verfekeringe  der  Vaflalen ,  Onderuiten  en  inwoonde- 
ren  deflelfs ,  en  na  dat  ik  kenne  uwe  goedhertigheit  en 
yver,  ter  faken  dienende  ten  dienfte  van  fijne  Maje- 

fteit, en  van  delen  lande,  fo  houdeik  my  verfekert 
dat  gy  in  gene  gebreke  en  fult  wefen  (  alle  andere  far- 
ken  ter  fijden  en  uitftellende )  van  u  hier  te  vinden 
ten  felven  tijde ,  het  welke  ik  u ,  mijn  goede  Neve,  feer 
hertelijk  by  defen  brieve  ( dien  ik  daerom  alleen!  by 
eenen  exprefien  aen  u  fende )  ben  biddende ,  en  God 
almachtig,  dathy  ugeve  het  gene  gy  meeft  begeert. 
UytBruüel,  den  19  dag  van  Meert  1565  Onderte- 

kent MARGARETA,  ennoch  BERTI.  Hec 
opfchrift  was :  Aen  mijn  goede  Neve  den  Prince  van 
Orangien ,  Grave  van  Naflau ,  Ridder  van  der  Ordre, 
Gouverneur  des  Graeffchaps  van  Bourgongien,  en  van 
den  landen  van  Holland ,  Zeland  en  Utrecht. 

r\<Do?  D*twtfenDen  ban  Defeboo?f3  lianen  ban  De  ©«„< 
-■^ftegentc  mctte  refoïutieDeg  Coninr  aen  De  0a;  w*»* benen  banbe:8aDenboo?t/  iöDefame  terftont  ober  £52? 
a  gelopen /Dat  DeConinn  plat  upt  DaDbe  Maft /f»  mm 
placcaten  m  Dun  lïrafDept  t'onDerDouben:  infgeüjr  wuoijt 
pe  Sfnguifïtfe  en  't  Concilie  alom  gepubliteerten  te toerfee  gelept  te  too?ben:  Daer  D002  terftont  in  alle  De 
lanDen  feer  grote  turbatie  en  murmuratiegebolgtisy 
en  De  toopman  Detffeer  benaut  enberflagen  gekoot 
oen:  befonDeroofe  Deb?eembe  coopman  binnen  SCnt- 
toerpen  /  Dier  bele  /  006  De  bo?geren  /  aen  De  3©etDou- Deren  ouamen  Hernemen  toatter  af  toa&  €n  taant 
De  3©erDouberen  bernlaerben  niet  Daer  af  ontfangen 
te  Debben/  gelijn  toaer  bias  (toant  ̂   luiben  De  felle fyieben  tot  Sflnttoerpen  eerft  eentoülebaernaontfim 
gen)  notDtang  fo  lieten  Hen  bele  Dunnen  Dat  men  't  feb betoiïbe  berbergen:  toant  fp  tocl  toiftenbatDiebnc; 
benfuir  bermelDenDe/  elDeröinbelefreDengefonben 
toaren/  eenige  lieten  Den  Dunnen  Datmen  Die  cot»p- 

rek  hcbbe,  maer  ook  mijn  perfoon,  met  wijf  en  kin 
deren ,  die  ook  de  nature  felfs  ons  gebied  gade  te  flaen 
en  te  bewaren. 

Uwer  Hoogheit  fal  believen  op  het  gene  des  ver- 
haelt  is  acht  te  nemen  na  haer  voorfichtige  en  gewoon- 

lijke wijsheit ,  endefe  mijne  vertoningein  't  goede  te 
nemen ,  als  komende  van  eenen  die  daer  fpreekt  uit 
cencn  yverigen  trek  en  affectie,  diehy  heeft  ten  dien- 

fte van  fijne  Majefteit ,  en  om  te  verhoeden  alle  incon- 
venienten  des  ik  God  tot  getuige  neme ,  den  welken  ik 
bidde,  (cerft  mijne  ootmoedige  gebiedenifle  in  der 
goeder  gratiën  van  uwer  Hoogheit  gedaen  hebbende, ) 
derfelverre  willen  gunnen  in  gefondheiteen  goed  fa- 
lig  leven.  Uit  Breda  den  vierentwigften  dag  van  Ja- 
nuario  1565.  ftijl  van  Braband. 

/~\*D  Ditbooift  frmnbenen  anDere  fotebenbaer  na 
^Aicn  nare  t)oorruciD  gefdneben/  Deeft  Deïlegente 3nn  £r  rellende  alDutf  geantbjootf : 

Zntt 
inpo;tie 'ijll  ac 

ücjrnte 
nrn  öl  a 

boa 
©rail 

\-f  Yn  lieve  Neve,  ik  hebbe  ontfaentwe  uwebrie- 
•^'•vcn  van  den  feftienden  defer  maend,  by  de  een 
van  de  welke  gy  exrufcert  u  komfte  herwaerts ,  fo  ik  u 
gebeden  hadde,  enbydc  andere  myvermaent de  ver- 

toninge  die  gv  myt'andcren  tijden  hebt  gedaen,  van inconvenienten  dierte  bevicfen  waren  acngaende  die 

De/  foDeConinnlöne  üBaiefleit  Daer  Dintoitë  belooft 

DaDDe.  
' ©oo?toaer  uit  Defe  refolutie  Dcö  <£oninr  iönaDer^ 

DerljanD  alom  feer  grote  beroerte  enonrufieontflaen 
en  gebolgt/  en  Deeft  De  Coninft  DaerinquaDen  raeö 
gebjupntengeliolgt;  Daerom  Jambikhustoeïterecöt 
fept/ 

Dat  door  ftraf  gebod  en  quaden  raed 
Secr  veel  oevels  gefchiet  ende  quade. 

A  ïö  nu  Defe  beroerte  Dagelijr  toas  meerDerenbe/  mi* 
x  *Joitfr3Cnttoerpen  DejS  nacDt^tuffcnenDen  12  en  Su'ïtól 
l}^tmm  op  m :  öf  Dier  plaetfen  een  gekift  ge,  ZnV plact  getoeefl/  tnDouDenDe  in  fnbftamie  een  blacljte  mm 
optennaem  ban  De  boderen  aen  De  Wn  tegen  D'^n^  iot  %nu 
jujiitie  /  W  men  Daer  few  toilDe  publiceren  Daerljen  £?" beDcrfTeniffe  toaer  ingclegen/  en  Daer  in  men  Den  ge-  *«*- 
toelD  DeDe/  en  tegen  De  pnbilegicn/  infgcliir  tenen  W 3f' 
öe^  Coninr  beloften/  fo  Daer  aft  in  ̂ pangien  Der p Jtaö  geDaen:  begerenDc  DatDelKagiflraetDen  boo?* 
fraen  fouDc  /  en  bofgentf  Dejö  ïanD^  p,2ibilegien  Den  Co* 
m'nïi  Dien  aengaenDe  in't  CamergerirDtDetf  ütoom^ ff  Den  m%  op  roepen/  en  tot  coffatie/  contcnOeren: allegcrenDe  Dat  3Cnttoerpen  252abanD  3hnDe  /  toajö  be* 
grepen onDer Den  bijfflen  Crept^  Desf  ïtijjrenmeDcin  'fo!  i<  ) 
De  laden  ban  Dien  contribuerenDe/  en  Daerom  De  liber* teptcn 
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teiten  öeflfelfg  beDooiöe  te  gemeten/  Dcöucercnöc  öe 
p2ibelegicn  en  tractatcn  DaeraftocfenDe  enpjoteftc; 
cènöe/quaroen  Doo2öe  felbe  introöuctie  Deelnam- 
fitien  eentge  onruften*  öattfeïbe  boo?  geen  rebellie  en 
fouöe  nonnen  geacDt  to02>m:met  meet  tooo^öentot 
geüjfceneinOelopenDe. 

.^ejjfêagiftraet  ban  Dec  .gtaö  eentge  ban  Defe  ge 

Öorfpronk  der  Nederlandfe  beroerten. 
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gcto02öcn.  <0oft  fo  3ün  oer  fo  beïc  pafguillcn  en  b2tef= 
JEicnsf  iegcn^ti'^niiutfmc/  bcrbolgtnge/  25iffr  Doppen/ 
enboojöcb^pDcttbanöenlanöe  (ooft  eenige  niet  ban 
Oen  minden  /  bp  namen  Daer  in  gcfcDolDen  toa?DenDe) 
ai  om  tot  buffel /£obctt/^offcDc/^nttoerpen  en 
clDertf  omtrent  Oen  felbcn  tijö  gefaeit/  öat  men  met 
Det  acDterbalcn  genoeg  te  Doen  fouöe  geDaöDebbcn/ 

fc^iften  inbanöcn  gefttegen  Debbenöe/en  öaerncf; ;  Dicfe  al  DaöDe  toillen  ftraffen.  3Ë>aer  neffcnsDceftDe 
{erts  acnftenöe  De algemene Defolatie Dictee  bo?ffecn  ;  ooebc  berftlaringe  Der  3©et  Oen  intooonDeren  niet 
alom  in  DeftaDmeeröerDc/  Doo?  Det  continueren  Uan  !  feer  nonnen  getroofien/  mttgfpban  Dibcrfe  anbere 
oefen  roep  Oer  gnqutfittcn :  fjeeft  goct  gcbonöen  een 
toanfjaren  Collegie  terftont  m  DaeftenaenDe  J^ccto- 
gmne  te  fenöen/  fo  om  Daec  te  tonen  een  copie  Dec 
boojfrtneben  gefcD2iftcn/alo  ooft  om  öe  felbe  te  bec^ 

Blaren  ïjtt  roepen  'en  benautDeDen  Daec  meöe  fp  öe ftaD  beiaöen  bonben  /  Oe  toelfte  tot  3ijne  afiïltentte 
fouöe  nemen /Oe  anOeceOer  ftaDö  «SeDcputeecDemt 
J£of  Oocn  toefenöe  /  met  toeJfte  Di*  be$  DaegjS  öaec 
na  te  toeten  öen  24  ?&ttcitton$  te  ̂ obe  auöientie 

Doö20cnenbecnamen  aïceöe  erp?efleujfc  al  om  belaft 

te  3tjn  D'lnquifitie  te  geöogen/  DebbenDe  bieg  aen* 
gaenöete  meec  acDtetDenften  /  Doo?Dien  öat  men  in 
DicDagenalDaecalom  buiten  Dec  ftaD  ging  onDccfoe*  We> 
ften  of  tec  eenige  fcDuplDen  of  tooonöen  öaec  men  ta?m> 
guaDe  fufpitie  ban  öen  gelobe  op  mocDte  nemen  /  alfo  iottpm 

Öen  ïjet  felbe  DocDte  te  toefen  een  fpecie  en  beginfel  ban  b^m". 
öe  gjnquifitie/  bantoelfteen  omöe  b?efeenDctacD* 
tecöenften  ban  öie/fefttee  niemant  ban  toat  Religie 

Deeft  gefjaD/en  in  öen  föaöc  ban  Staten  3tjnenlaft  |  DpoofttoagenmocDteDocen  becmanen/  aifoöefelbe 
ontDeftty  toaec  op  Den  alöaec  bccftlacct  t.07  öattoeï  1  een  pegeujftfotegenftonD/  öat  Den  geen  mtaöectijöin^ 
fceöooJöen  geftcaft  te  too?Den  öe  gene  Die  fulften  coep  j  ge  en  fouöe  Debben  mogen  Komen  /  öan  te  beeftaen  Dat  m  f  ,. 
en  famc  ftcoiöen  /  toant  De  meninge  ban  3tjne  |Baje*    De  feibe  in  't  ïanö  nocD  gecaften  en  geDoogt  fouöe  moe*  ̂ m 
fteit  nocfj  ban  öaec  igoogDeit  niet  en  toa$  binnen  2Cnt*    ten  too?ben :  te  25?uflei  nonDe  men  De  fjumcucen  Dec  aantref. 
toecpen  eenige  üjngutfttie  in  te  boecen :  en  aengaen-   mgefetenen  006  toel  meeften  uitittoe  Dibecfe  öaec  ge* 
DeDen  gefclpifte  Datmentecftont  neeefttg  onDecfoeft   faeiDe  bjiefaeng  beiDe  tegen  öe  ̂ [nguifitie  lopenöe/ 
fec[)oo?De  te  boen/  tegen  öe  gene  Ut  fulfte  feöitieufe   en boo?  beccaöecö  DejS  lanDsS  en meineDige  fcöelDen^ 
Étt  frtjanDaleufe  feïpiften  uitgaben  /  en  öaec  tegen  te   öe  /  alle  Die  De  feïbe  toilDen  bo?Decen  /  nocmenbe  öaec 
P2oceöecenbpp2oclamatie  met  appjcmtatiebanöen   in  öen  Cacöinael  <©?anbelle  /  öen  Canceliec/  öen 

ïlaeö  ban  2&abanö  /  en  anöece. genen  Dien  aenb^engen  fouöe/  en  öan  eeneremplace 
co?cectte  Daec  obec  Doen»  . 

©fe  ban  ̂ acc  na  10  tec  felbec  flonöen  en  plaetfen  ban  toe- 

!m  SS'  Öcn  $mc  ̂oogfteit  öen  jeïben  deöeputcecöen  ban L  b*  Sllnttoccpen  uit  ten  naem  ban  Dec  felbec  flaö  /  openin? 
(aftöaer  gegcöaenbanoc  boo2f5  b2ieben  ban  Den  Coninftuit oa  tut 
«beiert 
't  fröfo 

©c 
nicutoe 
b;icbm 
om  De 

D€  faften  öujs  al  om  in  coece  /  en  t'^nttoecpett ooft  tuflTcöen  Ijope  /  maec  meec  öucgten^  ftaenöe/ 
tó  epntelijfe  bp  eencn  onbeftenDen  Daec  geb?ocöt  en  ge^  ®*  *&* 
lebect  Den  9  gjanuacp  /  Den  bobcn  becDaelDen  b?fef  uit  i^jSL 
De  Canceliecie  ban  25?abanD/  met  toelfte  De  iSet  aitn 

feec  belaDen  3önDe/  ïjebben  tecflonD  Doenbecnemen  ***?%& 

en  Daec  na  beeftaen/  Dat  ban  geloften  ïn  anöece  Booft^  [,fl!,D•  - fteöen  ooft  gefonDen  toacen/öie  DejS  ooft  niet  toel  te 
b2eDen  en  toacen :  fulfte  Öat  na  boo?gacnOencaeD  /  De 
a©ertjouDecen  ban  De  biec  Dooft-jleDen  vsn  ̂ ^ 
banD/  cep2efentecenDe  ïjet  DecDe  iit  Deffelfg  lanDsf/ 
bp  aDbijfe  ban  De  ttoe  eecfle  leDen  of  eenigebanöen 
gecaDen  bonDen  /  fien  DejS  Doo?  gefanten  te  Deftlagen     , 

en  opponecen  in  Den  föaeD/  en  öennotoiceb?Pöeit/    ©^    ' 
P2ibilegten  en  De  geloften  Den  tec  contcaciegeDaen/te  g5c8t<! allegecen  en  Daec  bptebujbeu/befonbec  coecenDeDe  «oofr- 

poincten  ban  De  ̂ nguifme/ Concilie/  enCommif-  JJcbe" 
facïö  taengaenDe  Den  placcaten  Den  genoeg  DunftenDe  JJJÖ  ?a" te  allegecen  Dec  3©etDouDecen  onfcfjulD  Dat  fp  geen 
bangecs?  en  toacen /maec  ceeïjt  geDaen  Daööen  alis 
menDenDesf  bccmaentenbecfocDt  DaDDe.)  ̂ aecbp 

^pangien  gefonDen/  en  alle  ̂ k  D^ie 'puntten  ban Dien  becDaelö  /  en  belafl  öat  fp  Daec  na  binnen  Dec  fel* 
becfiaDDenfouDen  boegen  encegulecen/na'tpoinct 
banöe  ̂ nnuifttie  geboegt  too?DenDeiriJt  becftalen/ 
Öet  to02ö  getooonujftgenoemt  SnQuifitieenafTi(ten- 
tie  Den  gnnuifiteucen  te  Doen  fomen  getooonljjö  al- 

öaec öeöe.  ifêacc  De  boo^f3  <©eDeputeecDe  Daec  af 
feec  bectoonDect  toefcnDe/  becfelaccDcn  Dat  fp  fulften 
(aft  niet  en  feonften  noen  becmoeftten  te  aenbaecöen  / 
maec  toilöe  men  Den  Die  ingefcfmftcgeben/fouöen 
't  felbe  Dacen  meeftecö  obecfenöcn. I^icc  neffeno  en  t\tcft  men  ooft  niet  gcffapen  opte 
faften  ban  De  25iffcDoppen/  maec  in  öen  Jlaeöban 
Staten  gefloten  Die  in  alle  maniecen  te  boojOecen: 
en  Dien  bolgenDcalle  De  geb2efien/  elft  in  3ijn  &tab 
te  Doen  metten  geboeguj&ftcn  miööel  DatmenfouDe 

SSfpS  ̂ umicn  trrtetbcn  en  intcoöucecen/  allccnlijftnocljtec 
teiêftTen.  föööaecaf  ongequclt  latenDe^Cnttoecpen/  boIgenDe  |  boegenDeDat  Den  toonDec  gaf  Dat  Denïlaeööe^te- 

Det  tocfeggen  ban  Den  Coninft  Den  gefanten  Dec  fel-    öen  ban  2&2abanö  fulfte  bebeïenfonb  Die  fp  toel  totften 
bccftaO  in  ̂ pangien  geDaen  /toaec  toe  te  nomen  3ijn   Dat  fp  onDecDouDenDe  Dacen  eeb/  niet  ftoftenboïboc? 
b2ieben  gcöecccteect  aen  öe  pacticuïiecc  <6oubecneucö  |  ren /  afsf  DejS  lanDiö  Decftomen  tegengaenDe  /  toelft  Dec- 
banDen^20binticn  öaec  onöecöefteben  gelegen  toa- 
ren  /  ten  einbc  fp  De  ftanö  Daer  aen  ftóuöenifouöen/  Dat 

ö'felbe  25ifTe Doppen  öaec  geruftcJijft  ontfangen  mots- ten to02öen. 
<Die  bau  9Cnttoerpen  Daer  en  tuflTr Den  ontfangen 

Debbcnöc  b2ieben  ban  Daer  <0cbeputecrbe/Debben 
öe  a©üft-meefters{  en  föaebfmiöen  ban  Den  ̂ CmbacD- 
tenontboDen  om  Deo  te  beter  öic  ongeftcltDcDen  ban 
De  gjngefetcnen  te  ftillcn  /  Den  te  ftennen  gcbenDe  /  Dat 
fp  Den  bolfte  Defe  b2cfe  /  Der  ftaö  fo  feec  fcDaöebjft 
toefenDe  /  fonöen  ten  beften  toillen  uit  Den  Doof  öe  ftel^ 
urn/  en  bsplijft  becftlacen  Dat  De  <0oubecnantenocD 
op  &cr$abont  öen  <0eDeputeecöen  ban  Dec  ftaöDaö 
toegefcit/  öat  De  meninge  ban  öen  ConinftnocDban 
Daec  niet  en  toaögctoeeff  /  nocD  alfnocli  en  toa?f  eentge 
iricutotgDcit  ban  ̂ ififcDcppcn  /  ginguifitie  of  öicege^ 
lüftc  binnen  Der  fdbee  ftaö  te  b2engen.  vDe  toelfte  Den 
befte  geeme  öaec  in  DoertDe'tfélbeaenieöereenbóo^ 

©eti  en tm  ö°cöc  üfiinnz  booit  gefcit  Debbot  <0oft  tef  alöaer/ 
«ctfröcp  bolgenöc  Det  fcftïijben  banöe  <0oubernantceenp2o^ 
ben  par  clamatte  geöacn/  tegen  öen  TCutcnr  ban  fiet  boo2f3 

ï?iï!ó!t.  ïTCWïafo  gefc§2tft:  maec  en  f«s  uoit  acötccïjaelD"  fouöenbaboöcnto02öên/en'DatfpDoo2<i5eöeputecr^ 

nomen  Den  föaeDfo  toclaïöfp  bcfto02en  Daööen/  ge^ 
lijft  ooft  in 't  aenbaeröen  DaD  geDaen  De  Coninft  felbe 
bp  Den  beginfeï  banbentienöen  5Crticul  banöcblnDe 
inftomfte :  berfoeftenDe  Daerom  Dat  \yp  Den  b^iebett 
banbebele  fouDe  toillen  DerbieDenof  cafferen/ofDat 

fp  't  boo2Der  fouDen  moeten  öen  Staten  ftlagen  en 
p20bifieDaa'  tegen  bertoerben. 

3©elften  boïgenöe  De  felbe  <*3cDeputcerDc  Den  14  fl™™' ganuarp  in  Den  bollen  KacD  ban  252abanb  Defe  en  üCtt0, 
meeranöcre  reDenen  en  remonftrantien  tot  Dien  cin-  mngebex 
De  DienenDe  geDaen  enmonDelinge  bertoontengcin- 
fifteert  DebbenDe/Dat  Den  ïïaeD  Daer  bebelenDerbie- 
Den  en  De  ï^ooftfteDen  ban25?abanDöaeraf0ntfTacn 

fouDen :  fo  niemant  anDcrsf/  nocD  Cora'ng  /  nocl)  J|er^ 
toginneDen  fpecialtjft  met  fulfte  poincten  in  Den  b2ie- ben  bclaft  en  DaDDe/  berDalenöe  Den  ooft  (gclijftooft 
toaer  toaö)  öat  J&002  Defe  b2ieben  en  bebelen  tn  Den 
fteDen  onöeröe  nenntffe  ban  Den  bolfte  geftomert3iin- 
De/  fulften  opfp2aeft  en  beroerte opgeftacntóaov  öat 

De  3©et-ftouDeren  öe  felbe  cwalüft  Daööen  ftonnen  ftil- 
len  en  paenen/  öan  opte  Dope  öat  Die  bebelen  ft02t$ 

$ooft- 

ftcbenfl 



fc&ult 
bti 
JSafög 
öoo;  Urn 
1110110 

ban  ben 
<£ance' 
fier. 
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©e  ttoe* 
Èe  üe«o? nlnoe 
bande 

Üooft- ftröctï- 

tufte  on* 
ber  Dein* 
fcoonöc- 
ten. 

pafqufl fccm  + 

ganuarp 
flefiroir. 

tjnttle  te 
53?ufTti 
ben  u. 

aanua* 

(FoLi«.) 

Paf' qitil  te SSiufTe! 

geplaht ben  19 

Hanua/ 

tp. 

be  't  felbe  met  aïleneerfticDeiö/  toarcnberbolgenbe. 
<&en  ftacb  be$  Dalben  ten  beften  Den  op  be  b2icben 
ban  boben  genomen  ercuferenbe  /  allcgeerbe  006 
betpoinct  ban  be  ̂ n«ïuifitic/bem  maerteberftaen 
banalfulftenaltf  fit  clüer  jpiaetfen  getooonujfttoaste 
gefcbïcbert  en  geöoocbt  toorben.  €n  aengaenbe  D^t 
Concilie /bat  tjem't  felbe  niet  boo?ber  en  berfïonbe 
ban  acDtccboïgenbe  bc  reltrictien  baeropbepublica? 
tietc  b02en  toegelaten  toaöVfuftinccenbealfoinb'cen 
of  b'anbere  poinct  ben  J&tbtlcgten  ban  ben  ïanbe 
nietteftongebacn  te  3ijn/toacr  afbe  felbe  45ebepu? 
teerbe  öelef  anberen  baegtf  toeber  tn  ben  ïïabe  fto? 
menöc  /  bele  b2cber  be  contrarie  tjebben  gebebuceert  / 
enooftberbaelt  Doe  batfo  toel  bc  ïücpferujftc  Ifêaie? 
ftett/  2tnno  50.  altf  ̂   Coninftlijftc  jtèajcftcit  2fin? 
no  üj<.  ben  bacr  af  b2p  gelaten  en  berftlaertbabbe: 
3infgelür  ooft  be  (Jtoninft  int  bulben  ban  ben  lanbc 
gcfto02en  bat  fp  met  geen  geettebjftc  jubïcature  ert  fou? 
bcngcnuclttoojben/  epntelijft  bat  bier  aenbe  geljele 
toeïbaecö  of  beberffeniffe  ban  ben  lanbc  gelegen  toare. 
3©elften  aengaenbe  fp  ben  met  ten  ïtaeb  meenbente 
bcranttooo2ben  /  fo  berre  bacr  anbertf  ban  toel  af  qua? 
mc/enenbJerbebe  fafte  bp  ben  niet  gebjeffeert/ bat 
fntboo:ber  berfoeften  en  berboïgen  fouben  fofpfou? 
ben  binben  te  beljo?en/toaer  op  cintelijft  ben  ftacb 
Den  beïaft  beeft  ben  meninge  ober  te  geben  bp  ge? 
frïpïfte  /  toaer  toe  fp  tifi  bebben  gehomen. 

SDucrcnbe  ̂ efe  foUtcitatic  te  Hobe/ü*  alom  inbe 
fteben  grote  beroerte  getoeeft/  en  beeftmen  genoeg 
te  boen  gcDab  om  D*t  bolft  te  paepenen  tn  officie  te 
Douben/  met  goebe  Dope/  fcfione  tooo?ben  en  bier? 
geltjbe/  ooft  3pn  in  biberfe  plaetfen  tot  berfebeiben 
bagen  omtrertbbicn  tijb  biberfe  gefcD2iftenen$af? 
tjiullenban  be  gjngutfitie  en  berbolginge/mitfga? 
berg  be  boo?ltanberg  ban  bien  geplant/  gcfrrooib  /  ge? 
fonben  /  en  gebangen  gctoeejl  /  fo  toel  te  l^obe  en 
t'SCnttocrpen  alö  anbcrov  en  onber  anberen  fo  tffer 
totSCnttoerpenaen  biberfe  JBp-mcefteren  beuren/ 
eenen  gebangen /in  fomma  inDoubenbe  ïiat  men  nu 
feoft  geboden  in  toat  toeerben  menmocbteöoubenbe 
perfuafic  ban  ber  3Det  /  baer  fp  in  be  föerf-bagen 
ber  gemeente  babben  boen  te  berflaen  geben  /  be 
meninge  ban  ben  Comnft  niet  te  toefen  /ben  met  ee? 
nigc^iffeboppen  oft  ̂ nguifitic  te  gucilen/baerfiiJ 
norbtano  ban  bc  <£ancc!lcrijc  bjieben  enbebclenont? 

faen  babben /ban  be  een  enb'anberc  toe  te  laten:  en 
toantbaer  aen  'ttoelbaren  ban  flab  en  lanb  gelegen 
toaren  /  bat  fï>  baer  in  fulften  remebie  fouben  p?ocure? 
ren  alö  baer  officie  bolgenbc  be  ̂ ibilegien/  toe? 
ftonb.  a©aer  af  bc  iBet  getoaerfeïjout  3ijnbe  /  ïic 
aBijii-mcefterö  öebüen  boen  bergaberen  cnbertoont 
'tgenealrebe  bacr  in  gebaen  toaö/  en  bat  fp  bc  ge? 
meente  ten  bellen  fouben  toillen  onbertoijfen/opbat 
(^  Ijen  ftil  boubcn  fouben,/  en  bebben  boojt  be  «6ouber? 
riante  be  copie  gefonben.  ©an  gelijben  tstabü  boen 

onber  anbere  een  feer  groot  ifrancoto"  gefcb?ift/  ab? b2cffcrenbe  acn  be  grote  HScejterov  peeren/  <6ou? 
berneuricf  en  .üioagiflraten  ban  be  ̂ cberlanbcn  tot 
25?ufTel  gebangen  aenbe  poojten  ber  grootftc  peeren 
ban  ben  lanbe  /  ben  bermanenbe  tot  bolftanbicbeit 

tn  't  befcfjutten  ban  be  b?pbeib  ban  ben  lanbc  met meer  anbere  crb02tatieu:be  toebergabe  ban  toelfttö 
ooftf5(inttoerpcn/Iloben/en  eibers  boo:  be  «^tab? 
buifen  en  op  anbere  plaetfcn  gepleht  gebonben  ge^ 
toeeft:  in  fomma  alom  entoagmaertcbeleonruft/ 
en  tegen  bc  <0cc|leInhe  ntet  baer  ̂ iflrboppen/ber? 
bolginge  en  S^Ouifïtic  /  en  tegen  eenige/ biet  ber? 
toeten  toorbe  ban  ben  boo?  te  ft  aen  /  toerb  ober  al  toa? 
pen  en  moo:b  geroepen  /  alö  ooft  onber  bele  anbere 
toel  betoecö  een  gcfclnift  boen  gcplebt  te  buffel  / 
beninnenbecn  einbenbe  mettetooo?benban$B?anb/ 
53:anb.  g]a  itfbe  ftouticbeib  baer  af  fo  groot  getoor? 
ben  /  bat  baer  $)oocbeib  felbe  ooh  een  gcfclmft  of  paf? 
gutl  in  hc  banö  10  geflehen  gcto02ben  fo  fp  ter  ïaerften 
ginft.  ̂ >m  flaeb  ban  5B?abanb  ( gdijft  ooft  be  an* 
bere  fiaöen )  bab  alcebe  cenen  onber  ben  gebeputeert 
tot  CominifTnriö  bolgenbc  ber  «©oubernantefcb2ij' 

fo  be  «pfebcputeerbe  bet  ïjooft-fteben  met  öaar  re^ 
monflrantie  /  onber  anber  poincten  ooft  erp?effe- 
lijft  berfoebten  en  gefuftineert  babben /batter  genen 
fouoetoo?bcn  geflelt/  en  toare  öp  gcftelt  nictenfoube 
attenteren/foiöbe  Commiffie  baer  gebleben/en  bP 
en  ï^eft  baer  op  niet  gep?ocebeert/ immer  beg  men 
Ijetft  bunnen  getoaer  too?bem 

SCifooofc  befe  boo^feibe  b?ieben  ban  be  Coranftett 
^ertoginne/  op  fommige  plaetfen  niet  alleen  gepu?  J** bliceert/maer  baer  en  ftoben  in  b?uft  mtgegeben3ijn/  Sben 
fo  en  beeft  baer  na  ntemanb  meerbek  ontoetenbege?  «aeb 
toeefl/enlö  bte  tumulwatte  en  onruflcbe^temeer?  Sï » 

ber  al  om  en  ober  al  getoojben:  en  onber  anbere  fo  "Sn toa$  binnen  $ 'igcctogen-bofTcbe  een  guaet  fpelbpna 
toe  genomen  /  ter  faften  ban  be  felbe  bjieben  /  mitjS  be  &*>* 

s^cbout  met  eent'gebe  felbe  albaer  toilbe  uitgeroepen  JjHj bebben /en  be  meeflcnbeel  ban  be  3©eten  gemeente  'jjjgeSa* 
bat  niet  en  toilben  gedogen  /  boe  toel  't  felbe  met  toi#? flf  "• 
bettengeluft  nocbgefltlttoerbe/  en  be  publicatie  acD?  a^8fcï,• ter  gelaten» 

Zbcfate  W  erger  too?benbe  banbagetcbage/cn  t?5bSi 
bet  geroep  en  geftrijfclj  ban  be  gemeente  ba|tmeerbe?  fcïff 
renbc/enbenïïaeb  ban  252abanb/  ooftbeïlegente/  b«oo?ö 
be  fafte  bafl  fïeppcnbe/  bobben  be  3©etboubcrenber  ̂ Lft 
ïjooft-fteben  ban  25?abanb  en  be  «Bebeputeerbe  te  Ho? 
be  toefenbe  met  alle  neerfttgbeit  (om  baer  in  te  berfien 
na  Den  bermogen)  al  om  geftlaegt/  aengebouben  en 
bertoont  befe  turbatien/  metten  periculenbicrmoct> 
ten  bolgen:  en  baer  neffen$  niet  opgeboubenteber* 
gaberen  Dm  ju(lificatten/  en  te  fieiien  in  gefcb2iftte 
Den  rebenen  en  bolcantien/  betoelfte  fp  tn  ben  bollen 
öabe  ban  252abanb  ben  22  gianuarp  Debben  boen 
obergeben  /  luibenbe  ban  tooo?be  albusf, 

/^Even  in  aller  ootmoet  te  kennen  wy  Borgemeefte-    ®* 
^^ren  ,  Schepenen  en  Raed  refpedive  van  de  vier  jJJJJJ 
hooft-  fteden  van  Braband,  hoe  datfy  fupplianten  elk  nftiaebrc 

in  't  bcfonder  defe  voorleden  dagen  hebben  ontfangen  ö°°ft~ fekere  befloten  brieven  van  uwer  Eer  weerdigheit,  van  JJJjL 
date  dén  fevenften  defer  maend  January  met  de  Copie  gïaeb 
van  fekere  extraden,  in  fubftantien  genomen  uit  de  ban 
lefte  brieven  en  gefchriften  van  zijne  Majefteit  aen  de  2? 

Bdogheit  van  de  Hertogirtne  gefonden,  en  ook  een        ' 
copie  van  eenen  befloten  brief  van  de  fèlve  haer  der 
Hoogheit  aen  uwe  Eerwaerdigheit  gefchreven  ,  op 
d' inhoud  van  de  voorfz  extracl:e,  begrijpende  in  efFe- 
cliedriepoindïen.    i.  Beroerende  d'onderhoud  van  de 
placcaten  ,  op  te  extirpatie  van  de  herefie  gemaekt, 
2.  Der  effeftuatie  van  de  geeftelijkelnquifitie.  $.  En 
onderhoud  van  den  Concilie  van  Trenten.   En  want 
by  den  voorfeiden  pundlen  zijn  Majeft.  ichijnt  allede 
fchultte  imputeren  den  Rechteren  ;  en  alfo  onder  an- 

dere de  Supplianten,  dewelke  daer  mede  in 't  particu- lier genoteert  worden,  by  hetuitfenden  van  de  voorfz. 
extraden  en  belaftinge  by  uwer  Eerweerdigheden  aen 
hen  gedaen ,  daer  nochtans  de  voorfz,  Supplianten  dien 
aengaende  noit  in  eenige  faute  en  zijn  geweeft  van  't  ge- ne des  voor  hen  is  gekomen ,  en  tot  haerder  officie  heeft 
geftaen ,  fo  fy  alleenlijk  die  judicature  zijn  hebbende 
van 't  gene  des  voor  hen  word  gebrocht /en  daer  op  fy worden  gemaentby  den  Officieren  van  den  Prince ,  de 
welke  het  vervolg  en  bedrijf  van  der  Juftitie  principa- 
lijk  zijn  hebbende,  by  't  nemen  van  de  informatien 
precedente,  apprehenderen  en  accuferen  van  alle  de- 
linqnanten:  en  dat  anderfins  ook  fo  goede  toeficht  is 
genomen, en  fo  goeden  devoir  gedaen,  fo  men  wel 
bewijfen  kan  by  den  Prochiaens ,  en  andere  die  daer  af 
de  befte  kennifle  hebben ,  dat  de  fake  van  de  Catholijke 
Religie  binnen  de  voorfz  Steden  tegen  woordelijk  in 
beteren  ftaet  is ,  dan  die  felve  is  geweeft  in  veel  voorle- 

denjaren :  So  hebben  de  voorfz  fupplianten  de  voorfz 
uwer  Eerweerdigheit  ( dien  't  felve  kennelijk  mach  we- 
fen)  wel  willen  requireren  en  bidden  zijn  Majefteit 
daer  af  te  informeren  na  der  waerheit  en  den  felvendaer 

by  af  te  nemen,  de  quade  fufpitieen  impreflie  die  zij- 
ne Majefteit  door  quade  aenbrengers  mach  zjn  gedaen-  2-  5n 

Muer  fo  vele  den  tweden  punct ,  beroerende  de  geefte-  9w'irtr 

caren. 

Den/tetoeten  «f^eefter  f rancotg  ban#arr#/maac  üjkelnquifitic, en  ookdcukftenpuateroncerneren 
"        '    ̂      '  de 
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het  onderhoud  van  den  Concilie  aengaet ,  zijn  de  voor- 
feide Supplianten  feer  verwondert ,  dat  uwer  Eerweer- 

digheden  de  voorfz  extracten  metten  brieven  van  haer 

tilicüM  ̂ er  Hoogheit  ontfangen  hebbende ,  niet  en  hebben 

Creme'n.  geremonftrecrt ,  dat  de  felve  pun&en  binnen  onfen 
lande  van  Braband ,  niet  en  kunnen  of  mogen  in  ge- 
brocir    f  onderhouden  werden,  maer  dat  de  fclve 

uwer  Eerweerdigheitjden  Supplianten  hebben  gere- 
quireert,  en  van  wegen  zijnder  Maj.  belaft  hen  vol- 

gende den  felven  te  voegen  en  te  reguleren ,  daer 

't  felve  in  diverfe  refpecten  fo  wel  aengaende  het  in- 
brengen van  de  geeftelijke  Inquifitie  als  diverfe  pun- 

tten van  den  voorfz  Concilie  ,  foude  wefen  expreffe- 
lijk  endirectelijk  tegen  de  blijde  inkomfte  ons  Hee- 
ren  des  Coninx ,  en  den  ouden  rechten  ,  ufantien , 

herkomen  en  privilegiën  van  den  lande  van  Bra- 
band ,  fo  by  diverfe  goede  documenten  is  blijkende 

(by  den  derden  artieul  van  den  tweden  toebrief  totter 

m    ■    blijder  inkomfte)  dat  binnen  defen  lande  van  Braband 
rffWrtfg   de  Geeftelijkheit  geen  jurifdictie  heeft  gehad  dan  de 
fteöce;    Biffchop  van  Camerijk  en  Ludieke,  en  dat  alleenlijk 

?rftfn     ru^"en  ̂ e  wetteHjke  perfonen  in  drie  faken  van  1  vali- SBja&anö  diteit  en  invaliditeit  van  teftamenten ,  van  z  huwelijk- 
Secfr.      fe  voorwaerden,  en  van  3  geamortiflceerde  goeden,  die 

hen  van  outs  is  toegelaten ,  fonder  dat  fy  volgende  den 

©hiüpö   voor^  oude  rechten  van  defen  lande  van  Braband  ee- 
ban         nige  vordere  kenniffe  of  judicature  hebben  genomen 

S3our>      of  mogen  nemen ,  van  eenige  andere  faken  ,  gelijker- 
flonflten»  wjjs  daerom  Hertog  Philips  van  Bourgongien  by  zijne 

conftituie  en  edicte  van  den  3  January  1447  heeft  ver- 
boden alle  onderlaten  van  defen  lande  van  Braband  op 

de  pcene  van  con&fcatie  van  alle  hare  goeden ,  en  ande- 
re corporele  ftraffingen ,  yemanden ,  voor  den  voorfz 

Geeftelijken  Rechter  te  doen  dagen ,  of  eenige  moni- 
tien,  citatien  of  andere  geboden  te  verwerven,  in  eeni- 

ge faken,  ten  ware  dat  hy  eerftwaer  gekomen  by  den 
Officier  en  Wethouderen  van  de  Hooftfteden  daer  on- 

der die  partyen  waren  gefeten ,  en  den  felven  hadden  te 

kennen  gegeven  de  fake  waerom  fy  voor  den  Geefte- 
lijken Rechteren  wilden  procederen ,  en  dat  die  faken 

by  den  felven  waren  bevonden  dat  na  den  rechte  en 
privilegiën  des  lands  van  Braband  de  kenniffe  aldaer 
ware  behorende ,  en  dat  zy  den  felven  partye  daerom 
hadden  geconfenteert  hen  met  Geeftelijken  recht  te 
mogen  behelpen,  alles  om  te  verhoeden ,  dat  de  goe- 

de onderfaten  by  de  GeeftelijkejnrifdicTie  niet  en  fou- 
den  werden  belaft  en  gemolefteert  contrarie  haer  rech- 

ten en  privilegiën,  endatd'Overheit  en  autoriteit  van den  Prince  ook  niet  en  fouden  worden  vermindert. 

Gelijkerwijs  ook  wijlen  goeder  memorien  Conink 

ï&hrt!ps!  PhiuP3  van  Caftilien,  daerom  bevindende  dat  de  Gee- 
üeeerfte.  ftelijkheitby  middel  van  Geeftelijke  confervatoiren , 

onder  de  wereltlijke  autoriteiten  waren  ufurperende, 
heeft  by  zyn  Placcaet  van  den  4.  October  anno  1 500 
verboden   van  fulke  confervatorien ,  hoedanich  die 

fouden  mogen  wefen ,  binnen  defen  Lande  van  Bra- 
band meer  te  uferen ,  op  de  pcene  van  overhooricheit , 

en  daer  af  gepunieert  en  geftraft  te  worden.  Geeftelij- 
kerwijs  ook  zyne  voorfaten  by  hare  blijde  inkomfte 
en  diverfchc  andere  Privilegiën  ,  hebben  den  landen 
toegefeit, gelooft  en  gefworen,  dat  fy  niet  en  fouden 
gedogen  dar  de  goede  Onderfaten  eenichfins  vorder 
met  den  Geeftelijken  jurifdictien  fouden  worden  belaft 
engetravalieert,dan  aengaende  de  voorfz  drie  faken, 
gelijk  is  blijkende  onder  andere  by  de  brieven  van  wij- 

len den  voorfz  Hertog  Philips  van  Bourgongien  van 
den  20  October  14^1  enden  xxvij.  Novembrisi4f7 
daer  by  hy  heeft  gelooft  den  goeden  onderfaten  des 
lants  van  Braband  te  doen  behouden  van  alle  onbe- 

hoorlijke en  onredelijke  hanteringe  der  Geeftelijker 
jurifdidtie,  en  niet  te  gedogen  dat  yemand  van  wat 
conditie  of  ftaet  hy  ware  van  wegen  der  Geeftelijker  ju- 
rifdictie  foude  worden  gedaegt ,  gemolefteert  of  belaft, 
vorder  dan  naden  voorfz  rechten  des  Lants  van  Bra- 

band behoort,  en  men  in  tijden  zijner  voorfaten  gedaen 
heeft ,  en  dat  fo  verre  yemand  ter  contrarie  dede,  dat  hy 
't  felve  foude  afdoen  ,  en  de  onderfaten  daer  af  ont- 
laften ,  en  den  genen  die  dat  g-Jaen  of?edoocht  had- 
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de,  te  doen  corrigeren  anderen  ten  exempel.  d'Welk 
ook  zijne  nakomelingen  Hertogen  van  Braband ,  en 
fonderlinge  wijlen  onfen  Heere  den  Keifer,  by  zijne 
inkomfte  en  additien  der  felver  ,  hebben  geconfir- 
meert  en  van  nieus  gelooft  te  onderhouden ,  en  doen 
onderhouden  ,  gelijk  ook  expreffelijk  heeft  gelooft 
en  befworen  onfen  Heere  den  Conink  by  den  naeft- 
leften  en  leften  artieul  van  zijnder  blijder  inkom- 

fte ,  fulks  dat  het  toelaten  van  de  Inquisiteurs  by  den 
ftoel  van  Romen  gecommiteert ,  foude  wefen  in  di- 

verfe refpecten  ,  tot  verminderinge  van  de  autori- 
teit en  jurifdictie  van  den  Prince  en  grote  belaftin- 

ge  van  den  onderfaten  tegen  de  voorfz  oude  rech- 
ten en  privilegiën  van  den  lande  ,  niet  alleen  mits- 

dien dat  de  Prince  fonder  confent  van  de  Staten  van 

den  lande  niet  en  vermach  zijne  overheden  en  ge- 

rechtigheden diminueren  ('t  welk  nochtans  foude 
gefchieden  toelatende  binnen  defen  lande  der  Gee- 

ftelijkheit of  anderen  overheit,  en  heerfchappye  over 
de  wereltlijke  perfonen )  vorder  dan  zy  van  outs  heb- 

ben gehad  ,  en  dat  anderfins  zijne  Majefteit  heeft 

gelooft  en  gefworen ,  fo  voorfz  is ,  fulx  niet  te  gedo- 
gen :  maer  ook  by  dien  dat  de  procedueren  en  forme 

van  de  voorfz  Inquifitie  in  haer  felven  foude  contra- 
venieren  den  voorfz  ouden  rechten  en  privilegiën 
van  den  lande  daer  by  de  Prince  heeft  gelooft  en 
gefworen  (fo  blijkende  is  by  de  voorfz  brieven  van 
Hertog  Philips  ,  by  onfen  Heere  de  Conink  ook 
geconürmeert )  dat  by  den  fteden ,  vryheden  en  lan- 

den van  Braband  ,  en  de  ingefetene  der  felver  fal 
doen  handelen  in  alle  faken  met  vonniffe  en  met 
recht  na  den  rechten  van  den  Staten  en  Banken, 
daer  en  fo  van  ouds  behoort ,  en  fchuldich  is  te  ge- 

fchieden ,  fonder  de  faken  elders  te  doen  of  laten  be- 

trecken  ,  of  eenige  geboden  of  verboden  ter  contra- 
rie van  dien  te  laten  gefchieden  ,  en  wederom  by 

den  25  artieul  van  de  blijder  inkomfte  ons  Heeren 
des  Coninx ,  dat  men  niemand ,  binnen  defen  lan- 

de van  Braband  gefeten  zynde,  en  fal  mogen  appre- 

henderen  ,  fonder  voorgaende  informatie ,  die  d'Of- 
ficieren  van  der  plaetfe  fchuldig  zijn  te  nemen  :  en 
by  andere  privilegiën  dat  men  den  felven  binnen 
den  derden  dage  fal  fchuldig  wefen  richte  en  aen- 

fprake  te  doen  ,  en  daer  op  tot  zijnder "defenfie  la- ten komen.  Waer  door  de  voorfz  Supplianten  niet 
en  konnen  verftaen  dat  zijne  Majefteit  contrarie  de 
voorfeide  oude  rechten  en  privilegiën  ,  en  de  ge- 

loften den  landen  gedaen  ,  en  gefworen  ,  eenigfins 
foude  willen  ofte  begeren  dat  de  voorfz  Inquifitie 
binnen  defe  landen  van  Braband  foude  gefchieden , 
of  ook  dat  voorfz  Concilie  onderhouden  en  geef- 
fectueert  worde  ,  vorder  dan  ,  aengaende  het  leven 
van  der  Geeftelijkheit  en  andere  punden  der  hoog- 
heit  van  zijne  Majefteit  en  den  privilegiën  en  rech- 

ten van  den  lande,  en  den  prejuditien  van  den  In- 
gefetenen  deffelfs  niet  concernerende  noch  contra- 

rierende.  Alfo  ook  by  't  voorfz  extract  werd  gefeit 
d'intentie  van  zijne  Majefteit  te  zijn,  dat  d'Inquifi- 
tie  foude  gefchieden  by  de  voorfz  Inquifïteurs ,  is 
expreffelijk  gereftringeert  met  defe  woorden  :  gelijk 
de  felve  Inquifitie  is  gedaen  en  onderhouden  tot  nu 
toe ,  d'welk  binnen  defen  lande  van  Braband  niet  en 
isgefchiet,  en  daerom  ook  nieten  kan  verftaen  wor- 

den den  wille  van  den  Prince  te  zijn ,  dat  onder  't  dek- 
fel  van  de  generale  declaratie ,  beroerende  de  voor- 

feide Inquifitie  aenhaerder  Hoogheit  als  Gouvernan- 
te van  defe  Nederlanden  over  gefonden ,  yet  foude 

gefchieden  binnen  defen  lande  van  Braband  gelijk 
by  den  extracl  vorder  kan  bemerkt  worden,  akker 
Zijne  Majefteit  expreffelijk  heeft  verklaert  zijne  voorfz 

intentie  gene  nieuwigheit"  te  zijn  ,  mitfdien  die  voor- feide Inquifitie  altijds  foude  zijn  gefchiet  binnen  den 

tijd  van  de  Keiferlijke  Majefteit  en  de  zijne,  d'welk 
binnen  den  lande  van  Braband  niet  en  isgeweeft ,  fulks 

dat  men  daer  by  klaerlijk  bevint  den  wille  van  zijner1 
Majeft.  niet  te  zijn  dat  de  voorfeide  Inquifiteurs  en  In. 
quifitie  binnen  defen  lande  van  Braband  foude  toege- 

laten worden  en  gefchieden  *  of  foude  anderfins  moe- 
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ten  bekent  worden ,  dat  zyne  Majefteitdien  aengaende 

foude  zyn  qualijk  geinformeert,  en  tegen  dewaerheit 
geperfuadeert,  dat  de  voorfz  Inquifitie  alhier  ook  foude 

zyn  geobferveert  geweeft,  en  den  Privilegiën  vanden 
lande  niet  en  foude  contrarieren ,  mitsdien  datdefel- 

ve  Privilegiën  en  rechten  van  den  lande  zyn  evident, 
en  dat  is  ook  notoir ,  dat  de  voorfeide  Inquifitie  en  In- 
quificeurs  dien  volgende  hier  te  lande  niet  en  hebben 

mogen  geadmitteert  worden ,  noch  en  zyn  toegelaten 
geweclt ,  maer  ter  contrarie  den  Hove  wel  is  kennelijk 

dat  in  den  jare  49  en  als  men  binnen  defen  lande 

van  Braband  d'Inquifitie  heeft  willen  invoeren,  gelijk 
in  andere  aenleggende  landen  mochte  zyn  gefchiet, 
wijlen  onfen  Heere  den  Keifer  en  de  Coninginne 

Marie  voor  den  felven  regerende ,  fo  vele  is  geremon- 
fteert  dat  de  felve  Inquifitie  binnen  defen  lande  van 
Braband  geen  voortgank  en  heeft  gehad  noch  mogen 
hebben ,  fo  ook  in  den  jare  55  lefteden ,  als  van  wegen 
onfen  Heere  den  Conink ,  eerftmael  tot  defen  lande 

gekomen  zynde,  de  Placcaten  op  de  voorfchreven  In- 
quifitie gemaektby  mijnen  Heere  den  Cancelier  doen 

zynde, of  den  Raed  van  Braband  aen  de  voorfz  fte- 

den  waren  uitgefonden ,  zyn  de  felve  terftond  nafeke- 
re  remonftrantien  dien  aengaende  gedaen  ,  gerevo- 
ccert  en  herboden  geweeft  ,  als  contrarierende  den 

rechtenen  privilegiën  en  de  gemene  welvaert  van  de- 
fen lande ,  waer  door  men  ook  niet  en  kan  gefeggen 

dat  den  voorfz  Inquifiteur  die  voorfz  kenniffe  over  den 
Wereltlijken  luiden  binnen  defen  lande  van  Braband, 

by  wegen  van  Inquifitie  of  anderfins  foude  competeren 
nadenGeeftelijkenen  ook  wereltlijken  rechten,  mits- 

dien de  wereltlijke  Princen ,  Po»:eftaten  en  Magiftraten 
van  allen  ouden  tijden  de  Overheit  hebben  gehad  over 
hacre  onderfaten,  ook  van  de  geeftelijke  faken ,  immers 
voor  fo  vele  de  jurifdidie ,  en  der  judiciele  kenniffe 

en  corredie  heeft  aengegaen ,  gelijk  daer  af  getuiche- 
niffe  geven  niet  alleenhk  menigvuldige  goede  conftitu- 
tien  van  den  Keifer  Iuftinianus  en  meer  andere  in  den 

wereltlijken  rechten  geinöorporeert ,  maer  ook  di- 
verfe  Decreten  en  Conftitutien  der  Geeftlijker  rech- 

ten ,  daer  by  t'felve  den  wereltlijken  Poteftaten  en 
Magiftraten  wort  bekend  en  toegelaten ,  d'welk  by  den 
leften  conftitutien  van  den  felven  Geeftelijken  rech- 

ten niet  en  word  bevonden  de  voorfchreven  Magi- 
ftraet  afgenomen  te  zyn ,  befonder  tuffchen  en  over 

al  de  wereltlijken  perfonen ,  daer  door  der  lelver  Geef- 
telij  kheit  niet  is  gepermitteert  extra  terras  Eeclejia ,  en 
befonder  binnen  defen  landen  van  Braband  over  den 

wereltlijken  perfonen  eenige  jurifdidie  te  exerceren, 
vorder  dan  de  felve  hen  van  outs  is  toegelaten  geweeft, 

foookklaerlijk  bewijfende  menichvuldige  ordonnan- 
tien  en  goede  conftitutien  by  den  Princen  van  defen 

lande  ook  opte  Geeftelikheit,  fo  aengaende  't  verkrijch van  den  wereltlijken  goeden,  opheffen  van  tienden, 

exercitie  van  hare  jurifdidie  als  optftuk  van  de  liere- 
ne ,  en  extirpatie  der  lelver  gemaekt ,  volgende  den 

welken  daer  af  de  kenniffe  den  wereltlijken  Rechte- 
r en  is  gebleven  over  haere  wereltlijke  Onderfaten ,  en 
meer  dergcl  ij  ken,  dewelke  noch  opten  dach  van  he- 

den ftridelijk  worden  onderhouden  :  fonder  dac  de 
gceftelij  kheit  daer  tcgens  yet  is  gedoogt  te  doen,  of  te 
attenteren  :  gelijk  ook  gene  refcripticn  ,  apoftolijke 
hier  te  lande  en  mogen  geeffèdueert  worden ,  fonder 
expreflen  confent  en  wille  van  den  Prince  die  de  felve 
fchuldich  is  te  bekorten  en  te  repcllercn.  Gelijk  men 

ookdagelijx  isdoendein  alle 'r  gene  des  den  rechten  en 
Privilegiën  van  den  Lande  foude  mogen  contrarie- 

ren. Mits  weHce  Privilegiën  ,  gerechticheden ,  liber- 
teif.cn  en  onbeduchte  adminiftratie  van  jufticie  defen 
lande  (ftaendeprincipalijk  op  de  negotiatieenhante- 

e  van  den  buiten  Coopman)  fo  groot  zyngewor- 
,  daerby  der  voorfchreven  veranderingc  ennieu- 

wichcden  lichtelijk  alle  de  voorfchreven  frequentatie 

foude  worden  verjaegt ,  d'welk  foude  cauferen  de  gehe- le dcfolatie  en  mme  van  den  felven  lande ,  fo  de  minfte 
rumoer  dat  dner  af  is  gekomen, te  meer  Honden  ge- 

5  heeft  bewcfen  by  de  preparatien  van  den  ver- 
tuxkevande  vreemde  naden  en  koopluiden>daerby 

't  land  van  Braband  principalijk  is  ftaende,en  t'ande- 
ren  tijden  wijlen  onfen  Heere  den  Keifer  is  bewefen  , 
en  men  tegen  woordelijk  met  ter  daet  apparentelijk  kan 

gefien ,  en  foude  ook  groten  nieuwicheit  en  contrarie  -  ®e 
den  expreflen  Privilegiën  van  den  lande  wefen ,  eeni-  m^m 
gen  nieuwen  Commiflaris  fonder  confentvande  Staten  optcr 
van  den  lande  te  ordineren  in  den  Rade  van  Braband,  ̂ 'tewi. 
en  veel  meer  den  felven  tot  fuperintendentieteftellen 
eenige  van  den  fecreten  Rade ,  alfo  by  den  Privilegiën 
van  wijlen  Hertog  Philips  van  den  jare  1443  is  den  lan- 

den gelooft  en  toegefeit ,  dat  fulx  ten  eeuwigen  dagen 
niet  en  fal  gedaen  noch  toegelaten  worden ,  door  welke 
nieuwicheden  fo  verre  de  Coopmanfchappen  en  han- 
teringe  werd  verjaegt ,  fouden  de  Steden  en  landen  daer 
af  dependerende,niet  alleen  worden  gebracht  tot  haar 
oude  defolaetheit  ( fo  de  felve  voortijds  waren  al  eer 
de  voorfchreven  frequentatie  hier  te  lande  bekend  is 

geweeft )  maer  foude  t'eenemael  in  den  grond  blijven 
bedorven ,  mitsdien  dat  niet  alleenlijk  de  Steden ,  vry- 
heden  en  dorpen ,  maer  ook  diverfe  particuliere  in- 
gefetenen,  hunne  goeden  en  inkomen  fo  hebben  belaft 
enbefwaert,tenrefpede  van  de  hooge  weerde  van  de  S? 
felve  (door  de  voorfchreven  negotiatien  en  frequenta-  tezlm* 
tien  fo  feer  gemeerdert  zynde  )  dat  {y  lijdende  de  ötH» 
voorfz  grote  veranderinge  de  felven  met  allen  haren 
goederen  die  hem  fouden  blijven  niet  en  fouden  kun- 

nen vervallen,alfo  niet  alleenlijk  die  voorfchreven  vier 
hooft-fteden  en  plaetfen  meeft  door  de  grote  dienflen 
den  Prince  gedaen  ,  en  anders  fo  vele  Zyn  belaft,  dat  fy 
lijdende  de  minfte  verminderinge  van  haren  inko- 

men ( die  by  der  negotiatien  en  frequentatien  van  de 
buiten-luiden  Zyn  ftaende )  haer  laften  n  iet  en  fouden 
konn en  vervallen,  maer  daer  by  fouden  worden  ge- 
ruineert  en  by  confequentie  ook  allen  den  rijkdom  van 
den  lande  en  ingefeten  deflelfs  renten  op  de  voorfchre- 

ven fteden  hebbende ,  d'welk  wel  behoort  geponde- 
reert,  en  zyn  der  Majefteit  onderwefen  te  worden  y&ls 
zynde  een  fake  van  fo  groten  gewichte  en  prejuditie: 
de  welke  eens  verloren  zijnde  namaels  met  geender 
macht  en  foude  recuperabel  wefen ,  gelijk  de  voor- 

fchreven fupplianten  ook  niet  en  geloven  dat  zyne 
Majefteit  daer  af  te  recht  geinformeert  zynde  volgen- 

de zyn  in  geboren  Princèlijke  goedertierenheid ,  yet 
foude  willen  doen  tot  fo  grote  diminutie  van  zynder 
Hoocheit ,  en  fware  belaftinge  en  gehele  defolatie  van 
den  lande  en  ingefetene  der  felver ,  en  dat  ten  opfien 
vander  Religie ,  d* welke  in  gene  omliggende  landen 
mingebrexdan  alhier  is  lijdende ,  en  daer  af  de  gebre- 

ken (indien  daer  eenige  fouden  mogen  wefen )  vol- 
gende den  ouden  rechten  en  privilegiën  van  den  lande, 

en  fonder  de  felve  te  contravenieren  anderfins  wel 
konnen  gecoërceert  en  gereprimcert  werden  by  den 
ordinarifen  Rechteren ,  fulx  dat  de  voorfz  Snpplian- 
ten  ontfangen  hebbende  de  befloten  brieven  van  uwer 
Eerweerdicheden ,  daer  by  den  felven  ( buiten  der  in- 
tentien  van  den  Prince  en  tegen  der  blijder  inkomfte 
en  privilegiën  van  den  lande )  fchijnt  geordonneertte 
zyn;  hen  binnen  defen  lande  van  Braband  ook  te  moe- 

ten reguleren  volgende  de  voorfeide  generale  gedecla- 
reerde intentie  van  zyne  Majefteit  ( de  fupplianten  of 

Ingefetenen  van  Braband  m  befonder  niet  belaftende) 
en  dat  fo  veel  aengaende  de  voorfeide  Inquifitie  als  on- 

derhoud van  den- voorfchreven  Concilie,  fonder  te    Concï 
diftingueren  in  wat   punden  uwer  Eerweerdicheid  U« 
verftaet  dat  tfelve  by  de  Supplianten  foude  mogen  ge- 
fchicden,en  alfo  by  den  felven  uwer  Ecrweerdigheit 
met  ter  voorfchreven  Inquifitie  en  onderhoud  van  den 
voorfchreven  Concilie  belaft  zynde.    Wt  dien  het 
voorfz  extrad  van  zynder  Majefteit  hen  niet  en  ge- 

bied ,  noch  ook  en  kan  verftaen  worden  te  gebieden  of 
tebelaftcn  uit  redenen  voorfz, noch  ook  eenige  for- 
me  van  ftatute ,  of  ordonnantie  hebbende  fo  zyne  Ma- 

jefteit volgende  zynder  blijder  inkomfte  ( binnen  de- 
fen lande  van  Braband )  geneftatuten,  ordonnantien, 

edidien  of  andere  gebodenen  fouden  mogen  doen  of 
maken,  dan  by  advijfe  en  deliberatie  van  uwer  Eer- 

weerdicheden. En  hebbende  voorfeide  Supplianten 
hen  ook  aen  niemand  konnen  beklagen,  noch  herbie- 

din- 
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dinge,  ontlaftinge,  of  nader  verklaringe  van  der  voorfz 
uwer  Eerweerdigheit  ordonnantien  konnen  verfoeken 
dan  aen  den  felven  uwer  Eerweerdigheden ,  die  alleen 

hem  zijt  beladende  by  bevel  van  hen  te  voegen  en  re- 

guleren, volgens  de  voorfz  extraéten  die  op  hen  in 't befonder  het  verfoek  niet  en  zijn  fprekende,den  welken 

de  voorfz  Supplianten  daerorn  ootmoedelijk  zijn  bid- 
dende dat  uwer  Eerwaerdigheden  believc  (volgende 

de  blijde  inkomfte  en  den  privilegiën  van  den  lande  by 
der  felver  uwer  Eerweerdigheden  en  ook  de  Supplian- 

ten befworen  t'onderhouden  en  te  doen  onderhouden) 
de  voorfz  ordonnantien  en  bevelen  te  herbieden ,  en 

den  Supplianten  te  ontlaften ,  aengaende  de  voorfz  In- 
quifitie, en  voort  ook  beroerende  den  onderhoud  van 

de  voorfz  Concilie ,  immers  voor  fo  vele  aengaet  de 

puntten  der  Hoogheit  van  zijnder  Maj.  en  den  privile- 
giën en  gerechtigheden  van  den  lande  contrarierende , 

en  nader  te  verklaren  de  puncten  daer  in  uwer  Eerweer- 

*  digheit  verftact,  dat'tfelve  Concilie  fonder  inconve- 
nienten  quetfinge  van  yemanden ,  fal  mogen  binnen 
defe  landen  onderhouden  werden ,  ten  einde  dat  de  fel- 
ve  Supplianten  in  faken  van  fuiken  importantie  mogen 
verfekert  wefen,  en  eenen  y  egelijken  contentement  ge- 

ven ,  of  anderfins  fouden  genootfaekt  wefen  van  eeds 
wegen  die  faken  den  anderen  leden  van  den  lande  en 

Staten  deffelfs ,  te  kennen  te  geven ,  't  welk  den  dienft 
van  den  Prince  foude  mogen  verachteren,  en  de  Sup- 

plianten liever  fouden  hebben  verhoet. 

M2Ccr  toat  nccrfWgOcitfp  gcbaenOcuben /fpïjcb= 
uen  geen  anttooö?b  nonnen  nrijgcn  boo?  cerft 

ttoc  maenben  na  b'obergebingc/  te  toeten/  ben  24 
3ü3eert  als  tre  fane  nocO  bele  bo?ber  berlopen  en  berer- 
gert  toare.  t®*  anttooo?b  toag  alöttsf : 

"T^  Hofgefien  en  gevifiteert  hebbende  de  fupplicatie 
J-  mette  ftucken  daer  in  vermaent ,  en  daer  op  rijpe- 

lijk gedelibereert  hebbende  en  van  als  rapport  gedaen 
aen  de  Hertoginne  van  Parma  en  Plafence,&c.  Regen- 

te  ,  verklaert  op  de  drie  punóten  hier  in  begrepen  't  ge- 
ne, en  alfo  hier  na  volgt.  Eerft  aengaende  't  onderhoud 

van  de  placcaten  en  ordonnantien  roerende  de  herefie , 
dat  de  intentie  van  zijnder  Maj ;  en  van  der  voorfz  Re- 
gente  niet  en  zijn  geweeft  en  ook  noch  niet  en  zijn ,  de 
Supplianten  of  yemanden  van  hen  te  belaften  of  note- 

ren van  eenige  forgelooshcit  of  negligentie,  roerende 
devoorfeideondernoudeniffeder  placcaten.  Maer  al- 

fo fijne  Maj.  en  hare  Hoogheit  voor  de  confervatie  en 
obfervatie  des  Catholijken  gelovc  fo  forgvuldigzijn, 
endatfommige  Officiers  en  Rechters  hen  fo  neerftig 
nietbewefen  hebben ,  alsfy  wel  hadden  mogen  doen , 
hebben  een  generale  vermaninge  (nochtans  fonder  be- 
laftingevan  yemanden)  wel  willen  doen  en  laten  uit- 
gacn  gelijk  eertijds  by  tijden  des  Keifers  Karels  Hoog- 
loflijker  gedachteniflé,  en  by  tijden  zijnder  tegenwoor- 
digerMaj»  wel  dikwils  gefchied  en  gedaen  is  geweeft, 
en  mogen  de  Supplianten  wel  vryehj  ken  dat  vertrou- 

wen hebben  van  de  voorfz  Hertoginne  Regente,  dat 
haer  Hoogheit  den  Officieren  en  Wethouderen  (haer 

devoir  in 't  gene  voorfeit  is)  doende,  wel  mildelijken 
aen  zij  nder  Majefteit  recommandeert.         V 

En  fo  vele  beroert  d'Inquifitie  >  aengefien  dat  men 
niet  en  bevint  dat  federt  den  jare  1550  eenige  executie 

van  der  voorfz  Inquifitie  in  Braband  is  geweeft ,  't  Hof 
verklaert  achtervolgende  't  gene  dat  haer  Hoogheit  den 
felven  Hove  heeft  geaffirmeert,  dat  demeningevan 
Zijnder  Maj.  niet  en  is  geweeft  (gelfjk  de  felve  aen  haer 
Hoogheit  gefchreven  heeft)  eenige  nieuwigheitin  te 
brengen ,  maer  dat  de  rechten ,  privilegiën ,  coftumen,  I 
herkomen  en  ufanticn  's  lands  van  Braband  onverbre- 

kelijk onderhouden  en  geobferveert  worden ,  en  dat 
dien  achtervolgende  de  Supplianten  niet  en  fullen  met 
te  voorft Inquifitie  belaft  en  befwaert  worden,  bier 
luiden  rccommaudcrendc  en  bclaftendc  diencerftigc 
obfervatie  der  placcaten  en  ordonnantien  zijns  Majcft. 
achtervolgende  haer  prefentatie ,  hier  gcroert.  Verkla- 

rende voorts,  aengaende  't  punctdcsConciliumsvan 
Trenten,  dat  de  meninge  zijnder  Maj.  niet  en  is  dat  het I.  Deel. 

felve  Concilium  anderfins  fal  geobferveert  worden  dan 
fonder  prejudicie  van  degcregtigheden,Hoogheden  en 
preminentien  der  felver  zijner  Maj.  en  ook  van  zijnen 
vaffalen,  fteden  en  onderfaten  gelijk  delen  Hove  breet 
toegefchreven  is  geweeft,  van  welk  fchrijven  den  Sup- 

plianten (op  haer  verfoek)  copieongeweigert  fal  zijn. 
En  belangende  de  Commiflariffen  aldaer  geroerti 

dat  de  meninge  zijnder  Maj.  niet  anders  en  is ,  dan  ge- 
lijk het  principael  remedie  tegen  defecten  en  kette- 

ryen, en  tot  onderhoudinge  der  Catholijker  Religie 
gelegen  is  in  de  goede  Scholen  der  kinderen,goede  Pre- 
dicanten  des  volx,  en  reformatien  der  manieten  van  de 
Geeftelijkheit  ( waer  in  by  den  voorfeiden  Concilie 
voorfienis)  dat  een  yegelijk  en  infonderheit  de  pro- 

vincialen Rade  en  Magiftraet  van  den  goeden  fteden 
de  hand  neerftelijk  daer  aen  willen  houden  ,  houdend* 
en  hebbende  de  felve  Magiftraten  (tot  dien  einde)  goe- 

de correfpondentie  metten  Raden  Provinciael  ,  en 
de  felve  Raden  metten  fecreten  Rade  ,  (om  wefènde 

by  der  hand  van  haer  Hoogheit)  der  felver  daer  af  rap- 
port te  mogen  doen,fonder  datter  mede  gemeint  word, 

dat  dit  Hof  of  de  fteden  van  Braband  den  voorfeidea 

fecreten  Rade  onderworpen  fullen  zijn ,  maer  alleen- 
lijk ten  einde  dat  £y  gelijk  de  hand  aen  't  gene  dat  voorfl 

is  houden  ,  of  dat  dit  Hof,  den  felven  fulk^  goetdun- 
kende ,  hen  ftrax  fal  mogen  addrefferen  aen  de  voor- 
feide  Hertoginne. 

Gedaen  in  den  Rade  van  Braband  den  24.  dag  van     , 
den  Meert,  anno  1 565  voor  PaefTen.  Getekent  by  den 
Griffier P.  de  Lange. 

M€t  toeïne  bernlaringe  ban  ben  b?pbom  bcr  gfn* 
cjnifitien  en  limatatic  ban  ben  Concilie  ban 

krenten/  Ooctoelbe  «Debepitteerbeberftcben'tfelbe 
appoinctemont  terft  ont  mft  lefenbe  /  nitermaten  feec 
bcrbltjb  5ün  oetoojöen:  notOtang  t£  befelbe  ftunne 
blijbfcOap  terflont  toebcrom  gematigt  /  atö  fp  bc  felbe 
anttooojbe  naber  in  fienbe/  bcbonben  batfommige 
tooo?bcn  ban  bet  felbet  apofïille  fuljc  toaren  gefïeit/bat 
namactë  bp  eenige  bie  contrarie  focnenbe/  toeleent;  moim 
gccalummenen  nittoegen  foube  nonnen  bngetoocOt  |rttSS 
toojben/  toantfp  bebonben/bat  albaeropcntujnbe;  &*"* toont  toerb/be  meninge  te  toefen  te  bolberben  bpbc  $oofc- 
erecutie  ban  be  placcaten/  W  fp  toifïen  fo  tojeet  en  ïja-  ̂ ibf « 9» telp  te  3nn:  maer  bcfonbec  59»  (p  bertoonbect  ge^  SJcT 
toee(t/alö  fp  baer  in  lafen  bat  Oen  lutöen  beboien  toeib  Daju.    , 
beneerflige  obferbatieber  placcaten  en  o?bonnantien 
3üner  |ï5ajeft,  en  bat  aen  be  felbe  tooojben  berbolgcns? 
gcfldt  toacen  befC  to00?ben :  Achtervolgende  haer  pre- 

fentatie hier  geroert.  .j^abien  al  ftilnen  prefentatie  in 
fjen  itiiöer  qtfdniftc  of  berfoen  niet  geflelt  nocb  gebaen 
en  toasf  getoeefï/  fulr  bat  men  Oen  baer  mebe  beionge^ 
ïijHte/  en  fcDeen  te  toilïen  benemen  ben  toeg  om  na^ 
maclö  pet  te  mogen  «lagen  tegen  bc  {jerbigbeit  bet*  fel* 
bec  placcaten  (baer  boo?  noebtatvö  onber  't  bolït  fo  gro* te  beroerte  al  omtoa£)  gelijn  Oct  fcOcen  bat  men  Om 
boo?fulïie  tooo^ben  ook  toilbe  brengen  in  b'oge/  on- toecrbigOeit  en  perpel  ban  alle  ben  tntooonberen  ban 
l^eöerlanb  /  als  be  gene  ttk  gcp?cfenteert  fettben  Oeb^> 
bentebolOerbenen  oöferberen't  acne  een  pcgelijnte^ 
gen  't  Oerte  toag  /  en  begeerben  af  en  te  niet  te  ftebben/ mus  toetuen  (p  terfïonb  booj  f)m  namen  te  boderen  / 
fotocl  naöer  en  uaeber  bafügbeit/  befcOeitcnbecla- 
ratie  ban  be  boo?feibe  beloofbe  b?pfjeit  en  ̂ infjuifitie  / 
alö  ooft  naber  bernteringe  opOet  acOterlatcn  ban  bc 
beputnticn  ban  CommtfTarifjen  /  min 't  befonber tOtnitlatiltgc  ban  bebOO?feibC  to00?bcn:  Achtervol- 

gende haer  prefentatie  hier  geroert/  alö  onbc0oo2li)n 
en  tegen  be  toaeryeitbaer  Gifogetïelteningeboabeit. 
€n  toat  neerfrigljett  fp  terftonb  öaerbeben/enhon- 
ben  noit  getoetcn/  nocO  en  toilbe  niemanbnennen/ 
\33iehic  tooo?ben  baer  ingebocgt  Oabbe/  ofte  Ijoe bc 
feïb?  baer  in  quamen  :  nocOtansf  bernamen  fp  toel 
batin'tbegtnfel  bacemet  ban  bermaent  entoaöge* toeefr/  niet  te  min  om  Oei  bolft  teftiïïencngentfttc 
manen/  IjebDenfp  terftonb  met albcr  neerfïiglieit be 
tfcgeer&ersï  ber  fleben  b'appoinctementen  ober  gtfon- vD  2  ben/ 

\ 
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CJU 
ban 
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Demi 
irjccöe 
3!nquk 

tule- 

&#i  f  toaer  mcbc  terftont  in  benb^infel  «et  boiïun 
ben nnartier  ban  ainttoerpen  en  anbere  flcöcn  bes 
öertcgbomtf  ban  2ö?abanb  /  fecc  is  bcrblijb  en  ge(tilt 
getoeeft/  boe  toert  feÖK  onlang  beeft  gebup?tfo  men 
uit  Det  berbolg  Dan  oefen  berftacn  faï  mogen. 

ttiaate  r\<f  e  ban  ©lacnberen  oor  feer  gcguelt5ijnbcmct 
on  Die  -L^  tiefe  fafte  /  en  merftenbe  bat  bïntooonberen  al  om 

meet  en  meet  bcgonffen  op  te  ftaen  /  en  ober  öefe  nteu- 
toigïjcbcn  te  Klagen  /  fo  bebbcn  be  4  lebcn  ban  ©laem 
beren  om  Den  beöoo?IijKcntequijten/  ftaeraebeptt; 
teerbe  ban  ben  ganfeïjen  lanbe  gclaft  3ijnbc  /  mebe  aen 

be€>oubernantc  gcfonben/  altoacrfpgeboojberRrC'' 
gen  fiebbenbivfo  monbelingc  ais  fcïmftelijR  Rlacgbcn/ 
ober  be  tnconberaeitten  in  ben  felben  lanbe  toegclio- 
men  en  bagenjr  meerberenbe  ter  fane  ban  be  ̂ jnguifc 
tic/  baer  men  be  Iniben  becrlp  mebe  guelbe/  begeren- 
be  baer  ban  ooh  los/  b2P/cnontftagen  te  blijben  fo  toel 
als  anbere  lanben.  W&m  om  bit  toat  beter  te  berjtaen 
faï  goet  5ijn  batmen  befc  fane  toat  berber  berïjale* 

^èoftaetban  te  toeten/  bat  nabicninben«0?aef' 
ftfjappc  ban  tëiaenbercn  allensRens  ingeuropen  /  ge- 
boogt  engeleben  toaren  getoo?bcn  eenige  <©cefteInKe 
pcrfoncn/als  onber  anberen  iBeefler  peter  «Eitelman 
SDcfecn  ban  tïonfen  /  lik  ̂ jnguifttic  htUt  op  te  aBeer- 
ujfte:  fo  bebonben  be  ïlegecrbers/  3©etDouöerS  en 
b'ingefetcnen  beö  felben  lanbS  bp  erperientie  batfp 
ban  iare  te  jare  meer  en  meer  mette  berbolgingen/ 
en  booitltellcn  bcr  felben  <3!nguifiteurS  gcguclt/ge; 
plaegt/  en 't  lanb  baer  boo?  meer  en  meer  ban  bom 
ontbloot  toerb/  toacrboo?b'opf&aRe  enmomngefo 

b'Cerfte  gcoot  is  getoo?ben  in  ben  jare  1564  bat  be  bier  leben 
£$2r  ban  ben  lanbe  ban  ©laenberen  baer  mebe  belaben  en 
Den  ban  baerop  bergabert  m  getoceft/  en  baer  na  bj»  Ben 
©iacn*  <0cbeputeerbe  fo  uitten  name  ban  ben  ais  ban  ben  ge- 
J2"1"'  menen  ingefeten  bes  lanbs/  be  ftlagtcnficbbenboen 

3nnui» 
fine  tn 
JDlaen? 
oeren. 

fueur  in 
Vlarn> 
beren. 

Ben D'3In< 
q'rtjïrte. 

boen  /  fo  bp  monbe  als  reguefte. 

In  de  felve  requefte  verhalende  hoe  dat  volgende  den 
Privilegiën  en  coftumen  van  den  fel  ven  lande ,  altijd 

onverbrekelijk  onderhouden 'en  by  den  Conink  in 't 
aenvaerden  van  dien  ook  befworen ,  hen  fupplianten 
toebehoorde  de  kenniffe  van  alle  de  perfonen  en  goe- 

den gearrefteert,  gevangen  ofgedetineert,  onder  elcx 
Jurifdictie ,  en  alft  gebeurde  dat  ten  verfocke  van  ye- 
manden  Geeftelijke  ofweerlijke,  eenige  informatie , 
het  ware  crimineel  of  civijl  te  houden  ware,tegcn  weer- 
lijke  perfonen  j  datgewoonlijken  was  te  gefchiedeby 

de  Wethouders  van  wegen  zijne  Majefteit  ter  admini- 
stratie van  de  Juftitie  geftelt,  in  der  voegen  dat  nieman- 

den  anders  toegelaten  en  ware  geweeft  eenige  acten  van 
jurifdictie  aldaer  te  exerceren,  en  namentlijk  ook  niet 
cenig  apprehenfie  of  huiffoeking  te  mogen  doen: 
daer  toe  ook  anderfins  eerft  van  node  ware  geweeft , 
voorgaende  en  genoegfame  informatie  by  den  Wet- 

houders gefien  te  wefen  :  en  dat  dien  al  niet  jegen- 
ftaende  eenen  Meefter  Peter  Titelman ,  hen  feggende 
van  zijne  Majefteits  wegen  geconftitueert  te  zijn  In- 
quifiteur  van  den  kerften  gelove  ( hoe  wel  hy  hen  zijn 
commiiTie  en  inftructicnoitgeprefenteertof  getoont 
hadde )  dagelijks  hem  vervorderde  in  prejudicie  van  de 
voorfz  oudevryheden,  fonder  kenniffe  van  faken  op 
zijn  pligt  te  doen  vangen  en  apprehenderen ,  fulke  per- 

fonen alft  hem  goct  dochte :  ja  die  uit  hunne  huifen  te 
doen  trecken ,  en  huiflbekinge  te  doen  buiten  weten 
van  den  Wethouderen,  alleenlijk  tot  zijn  hulpe  ne- 

mende deBaillius  en  Officiers,  die  in  diverfe  plaetfen 
d'afïïftentie  niet  en  dorften  weigeren  van  vrcfe  ook  by hen  gefufpc&eert  en  bedragen  te  worden  (prefenteren- 

de  al  't  felve  volkomelijk  te  doen  blijken ,  wacrt  noot) welke  fake  fy  bevonden  van  fulkcr  confequentie  te  we- 
fen ,  dat  indien  fy  daer  in  langer  diffimulecrden  fonder 

zijne  Majefteit 't  felve  re  kennen  te  geven ,  en  den  In- 
frrbrr»  quifiteur  lieten  gebruiken  fulkc  onbehoorlijke  nieu- 

foclitoau  wighcden ,  te  belbrgen  foudc  wefen,  dat  de  gemeente 
Sn  *  oor^akc  (oudc  mogen  nemen  om  beroerte  te  ftichten 
b  m        en  hen  luiden  ook  tegens  de  Juftitie  op  te  ftellen ,  waer 
Dl.irn>    by  het  lind  gefchapen  foude  zijn  in  verwoeftinpe  te  ko- 
Dircn.  

ö 

men.  Baden  en  verfochten  daer  om  ootmoedelijk  dat 
zijne  Majefteit  daer  op  regard  nemende ,  en  ook  opte 

grote  dienften  by  hen  altijd  geerne  gedaen ,  zijne  Ma- 
jefteit wilde  believen  hen  te  laten  gebruiken  de  voorfz 

hnre  oude  liberteiten  en  vryheden ,  en  die  te  mainte- 

neren,  fo  zijne  Majefteit  t'zijnder  aenkomfte  en  aen- 
vaerden van  den  lande ,  fo  wel  in  't  particulier  als  in  't 

generael  befworen  en  zijne  Majefteits  Edele  voorfaten 
onderhouden  hadden.  Interdicerende den  Inquifiteur 

en  andere  Geeftelijke  perfonen,  van  gelijke  nieuwig- 
heden ,  exceffe  en  ongeoorloofde  middelen  van  h\- 

quifitien  meer  te  gebruiken.  Baden  ook  dat  indien  ter 

oorfake  van  de  voorgenoemde  nieuwigheden  en  ex- 
ceffen  ,  ecnig  inconvenient  toequame  onder  de  ge- 

meenten f  gelijk  feer  te  beduchten  was  indien  de  voor- 
noemde Inquifiteur  daer  in  volherde  en  voort  voere) 

dat  fy  luiden  refpective  elk  in  't  zijne  geexcufeert mochten  wefen. 

3©acr  op  bc  €foubecnante  bp  apoflille  boo?  ant- 
tooojbe  Deeft  gegeben  op  ten  20  <octob?i.s  anno  1  $6±. 

DAt  mits  de  generaliteit  van  der  felver  requefte  fy  SSnf* 
hadde  geraden  vonden  al  eer  yet  daer  op  te  ordon-  {J^j 

neren  particulierlijker  te  verftaen  der  Supplianten  in-  jj^ente 
tentie ,  nopende  de  nieuwigheden  en  grieven  daer  over 
fy  willen  klagen,hebbende  tot  dien  einde  met  hen  doen 
communiceren  door  fekeren  van  den  Rade  daer  toe 

gedeputeert ,  maer  fo  de  Gedeputeerde  hen  hadden  ge- 
excufeert om  alfdoen  van  hare  meefters  genen  ande- 

ren laft  te  hebben  :  fo  foude  haer  Hoogheit  verwach-  (F0U9.) 
ten  de  vordere  verklaringe  die  fy  deshalven  aen  den 
voorfz  van  den  Rade,  namaels  fouden  willen  doen , 
des  niet  te  min  dat  haer  Hoogheit  belaft  hadde  den  In- 

quifiteur Titelmanus  dat  hy  in  't  executeren  van  zijn officie  hem  foude  conduiferen  met  alle  difcretie.  En 

den  Supplianten  ,  den  felven  gevende  behoorlijke  afli- 
ftentie  en  faveur ,  en  forge  dragende  ter  obfervatien 
van  zijne  Majefteits  placcaten ,  gelijk  fy  wiften  zijne 
Majefteits  intentie  te  zijn  en  gelijk  voor  hen  eigen  wel- 
vaert  en  rufte  convenieerde  of  betaemde ,  hoopte  haer 

Hoogheit ,  dat  op  de  inconvenienten  by  den  Supplian- 
ten gereprefenteert  foude  werden. 

\>r€t  toelfeeapofiilleenuit  becommuniratienmet 
1  VJten  KaebSöeeren  gefjouben  genoeg  berflaenbe  be 
meninge  ban  b  en  f^obe  /  en  ftebben  boen  ter  tuit  tiit 
ban  ©laenberen  niet  bo?ber  berben  baeropberbofc 
gen  /  fjebben  nodjtans  alttjb  boo?  begouben  't  felbe  ter eerfter  beguaemfjeit  te  boen  /  mits  fp  fagen  bïnconbe* 
nienten  en  apparente  rupne  ban  ben  lanbe/  en  na  bien 
baer  na  be  boo?feibe  gfnguifiteur  fo  langer  fo  berber    ©e 
5ijnboo?flellenenjurifbictteberb?etbe»  z^atooubaer  «ftube 
neffensv  benieutoe  25ifrct)0ppen  in  ©laenberenge^  ££' fielt  bietmin  ban  fiaerberspben  enbeben:  foen5tjn  &S 
bcniagten  ban  allen  ftanten  maer  meerberbubbelt  &c««. 
^aer  en  boben  fo  fp  't  nu  al  meenben  getoonnen  /  een pegelijïi  onber  be  boet  gebjocöt  te  fjebben  boo?  be  bw* 
benenbcbcïen5ijner  m«jffa  gefonben  in  december 
1765  en  ben  geboben  baer  na  gebolgt  /  tjeeft  fjem 
'tfjaerber  berfloutinge  nocfi  toegeb?agen/  bat  in  be 
»crt  ̂ 66  bennieutoen25iffcöopban55?twge(bie3n 
ooRber3Betenintooonberenfeerï)atelijRtoas/ )  boo?  & 
beïeb?eembe  boo?fïeüen  (als  ban b?embe  Ifïoopïut^  ban 
ben  niet  te  toillcn  gebogen  begraben  te  too?ben/  en  ®ime meer  anbere )  ontfangen  Deeft  /  of  immers  ftem  ge^ 
laten  ais  of  bp  ontfangen  fiabbe  fcRere  bziebenban 
5W  H>aiefteit  uit  «^pannien  tot  onberlionb  ban  be 
fteligie  en  bet  Concilie  ban  krenten/  toeifeen  bofgen- 
be  be  felbe  25iffc fjop  aen  be  3Bet  albaer  Jjteeft  crefonben 
feftere  poinctenom  boo2taen  albaer  onberïiöuben  te 
toOJben.    (CC  toeten :  Dat  elk  Prochiaen  of  Paftoor  '.'t  ©do; 
op  fchrijven  foude  de  namen  en  toenamen  van  de  M?fjS 
meefters  van  alle  de  huifen  zijnder  Prochien,  mitf-  fcM 
gaders  van  de  thuifleggers ,  dienaers  en  familie:  van  öan 
buiten  luiden  te  ciilchen  atteftatie  van  hen  laetfte  ®mm 
woonftad :  van  den  gehouden  luiden,  te  wetei  plaetfen 
en  perfoon  die  hen  hadde  getrout :  op  tekenen  dena- 

men, 
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men,toenamen  en  woonftede  van  die  by  hem  tebi
ech- 

te  fouden  komen  :  Infgelijx  de  namen  van  de  kindere
n 

die  xy  fouden  dopen,  en  van  de  Vader ,  Moeder,  be
- 

ters en  Meters  deffelfs :  ook  van  alle  de  gene  die  fy 

trouwen  fouden,  dat  ook  hyalle  Schoolmeefters  e
xa- 

mineren ,  't  fchool  houden  toelaten  of  verbieden  na  dat 

hy  loude  geraden  vinden ,  infgelijks  dat  de  Difchme
e- 

fters  de  aelmoeffen  fouden  moeten  weigeren  dien  t 

hen  Paftoren  ordonneren  fouden,cn  meer  anbere  J  bC; 

gerenbe  bat  tot  erecutie  ban  Ut  poincten  dc  »t jjent 
_P"!    aflïftcmic  foube  boen ;  toaec  in  W  ber  m*  f&angnctt 
gf m  nemaent  bi02bcnbc/  befonber  bat  baer  l to  bele Ü*xl& 
sessie  he  tot  3ijnbcr  nennifle  fouben  moeten  (tacn.  Mfi  beeft 
cn  1*    o : ;  é  Ibe  23iffcï)op  metten  boo?fciben  gjngutfitcur  Wfr 
SS*  teWanteit  obetbc  3Bctïjoubcrcn  «J»^ 
o*?  St    ïtneo  ban  ©lacnberen  gebaen/  en  ïjebben  tie  felbe  ban 
petfjoui  wcbcibcnarticulcncn  poimen  betitfjt/  enbefctjiiif 
SST     bigt/  en  boben  Dien  bcrfocljt  öat  öp  oen  ïïabc  aeri i#f 
Sw  firietö en ïDetboubcren ban 2&2uggc foube belaltbio^ 

ben  Hen  te  affiflcren  /  in  be  extirpatie  Uan  be  D^eften : 
en  bien  bolgcnbc  t'ïjarcn  bermanen  terftont  moeten 
app2ebcnbcrcn  Ut  bcm  genoemt  fouben  to02bcn/batfc 

ïie  app:eïicnfie  oor  fouben  moeten  boen  op  't  fe&ijben ban  ben  <3!nnuiftteur  in  3ün  abfentic  /  fo  toel  in  be  DuU 
fen  atë  op  (trate/fonber  baer  om  te  ïjebben  confent  Dan 
ber  3©et  /  ofte  tonen  ofte  nemen  in  fojmatie  fo  ben  be 
eemiiffe  niet  en  racete  /  of  fonber  confent  of abanbon* 
natte  ban  ̂ ebepenenbaer  op  te  bertoaebten/  en  fuifce 
terftont  gebangen  leberen  /  ter  plaetfcn  baer  gen  foube 
rjefeït  to02ben.  gjnfgriijr  bat  p  top  alle  gebangen  fou- 

ben mortcn  gaenen  be  felbe  eramineren  in  p^cfentie 

of  abfentie  ban  be  »thoubcrcn  fo  't  ïjem  goet  bunnen 
foube  /  bat  Ren  000  in  Oen  pjocebuecen  tegen  pemanbe 
geen  belet  gebaen  en  foube  toozben/  batbegebangen 
met  bonniffe  ban  ber  3©et/  tot  eenige  pene  gecontiem- 
neert/niet  loö  gelaten  cn  fouben  moeten  to02benfon- 
ber  cerft  met  nennifTe  ban  fafeen  bp  ben  25  iflWjop/ber* 
felaringcbaer  op  gebaen  te3ijn/  batbebienaergben 
te  boren  fouben  moeten  bagbaerben  ̂ k  perfonen  bie 
fpbegeerben.  gjtem  bc  a©etbcg  berfocbt3ünbcöen 
foube  moeten  oberbjengen  alle  bie  ban  buiten  toaren 
tomen  toonen  /  met  meer  anbere  biergelijöe  bef  toaer* 
Ujue  poincten. 

©e  nut»    ,$0  bat  0002  btc  cn  meer  anbere  getoiebttge  002fa- 
feenfotoelbicban  252imgeboo2  ben  particuUcr  tegen 
ben  23iflïl)op  en  inquifiteur  /  atè  bic  bier  Sleben  ban 
33laenberen  uitten  naem  ban  alle  be  gingefetcnen  bes1 
lanbOnu  ferrgealterecrt3nnbc  tegen  ben  feïben  gin- 
guifiteur/  in 't  generael  benobigt  en  gcoojfaent  3ün 
getoeeft/  anbertoerf  te  fenben  (jen  «©ebeputeerbe  te 
l^obe/  enbcnftlagtenobcr't  gene  bes  boo2feitiov  en ooh  continuerenbe  ben  oubc  boleantien  te  boen/  te 
meer  fn  fagen  ben  nageburen  ban  ber  felber  Sflnautfï* 
tie  b2pberhlacrt  te  3ijn, 

VErfoekcnde  dc  voorfz  Leden  daerom  anderwerf  te 

worden  gehouden,  in  hen  oude  rechten  en  vry  he- 
den ,  en  de  Inquifitie  der  felver  contrarie  zijnde ,  gecaf- 

feert ,  en  geaboleert  te  hebben  roerende  wereltljke  per- 
fonen :  verbiedende  allen  Geeftelijken  eenige  kennifle 

te  nemen  van  faken  der  wereltlijke  Jurifdi&ie  concer- 
nercnde,en  tot  welker  de  kenniffe  en  correótie  alleen 
toebehoorde:  en  dat  fy  tot  geen  vordere  Inquifitie  of 
rigeur  van  Placcaten  en  fouden  worden  geadltringeert 
dan  andere  Provinciën. 

3Baet  op  ben  ben  10  $!p2il  1666  booi  antb)002b  en 
3tpofltUc  gegeben  iö.  Dat  by  het  gene  onlangs  was  ge- 

am#     fchreven  aen  den  Inquifiteur,  te  weren :  datfy  in  hen 
tooo?De    laften  voortacn  difcretelijk  cn  modeftelijk  fouden  pro 
Op'rüCt'V — J        ^.^j.^r.      f.:__  H>f.:   l   1   ..„!  i„.ku„. 

Oorfpronk  derNedeilandfe  Beroerten. 
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querte 
Der  Xt; 
Den  ban 
©lacn- 
öerrn  te* 
gen 
b'3n-' 
qutfirïe- 

Dlnrn- brren. 

focUöan  ccderenJ  tot  datfy  van  fijne  Maj.  ander  bevel  hebben 
Ciie  üau  fouden  ,  en  dat  als  fy  materie  fouden  vinden  daer  in  hen 

foude  dunken  dat  fy  fonder  merkelijk  inconvenient 
hen  officie  niet  en  fouden  konnen  achterlaten ,  ly  eerft 
des  hacr  Hoogheit  fouden  waerfchouwen ,  om  by  haer 
metten  Heeren  neffens  hacr  zijnde ,  dan  vorder  geor- 

dineert  te  worden , 't  gene  fy  geraden  fouden  vinden, 
ook  dat  fy  des  in  genen  gebreke  ziin  en  fouden ,  op  dat 
I  Deel» 

©ecöe 
rerjuefte 

tier.  ïe» ben  natt 

ïaiaen? 

öeren  w 

sen 

ö'3ïn» 

fitte-  v 

©ebfet^ öe  vcquv 

fteöec 
%cben 
ban 

IDInen- 

beten  w 

gen 

quijTrte» 

fy  geen  oorfaek  gaven  tot  eenige  inconvenienten ,  ge-^ 
noeg  voldaen  was  der  Supplianten  verfoek. 

OP  toelbe  2Cpo(lille  /  fo  ̂  <ü5cbcputccrbe  ber  boo?- 
feiber  leben  /  boo2  anbere  requefïen  berfoebt  ftab- 

ben  nabere  beclaratieen  ooft  b2eber  berblarcn  /  fonber 
op  ijet  punct  ban  ber  gjnnuifitie/  bc  toelfte  ooh  noit  bp 
ber  generaliteit  ber  Staten  ofte  bier  leben  beo  lanbo1 enbjaögeacrepteert/  biemette  conbentie  ban  eenige 
particuliere  (leben  of  caflilepnen  niet  en  Konftengc- 
P2ejubiceert  bjo2ben»  ̂ 0  \jc  n  toeberom  boo?  appoinc- 
tement  baer  op  gegeben  ben  19  2Cp2tl  1566» 

Dat  haer  Hoogheit  hen  niet  vorder  en  fage  t'accorde- 
ren ,  dan  fy  den  10  April  by  apoftille  gedaen  hadde,  op 
hen  voorgaende  requefte  die  ook  veel  ampelder  was , 
als  die ,  welke  fy  haddden  geobtineert  den  20  Oótobris 
1564.  Waerom  de  Supplianten  met  reden  hen  daer 
mede  behoorden  te  contenteren  ter  tijd  toe  dat  zijne 

Majefteit  refolutie  foude  hebben  genomen ,  op  't  gene 
haer  Hoogheit  der  felver  gewaerfchout  hadde. 

3©aermebenocD  niet  teb2cben3ijnbe/  Dcbbenbfe 
bier  leben  beg  lanbgtoeber  een  anbere  reguettcober- 

gegeben» 
YT  Ertonende,mics  dien  fy  niet  en  konften  genefen  de 
*  wonde  en  het  quaet  voor  de  hand  zijnde  metten 

voorgaenden  verklaringen  ,  benodigt,  waren  in  tij  ds 
daerom  weder  te  bidden  op  dat  die  niet  groter  en  wer- 
de :  te  meer ,  dat  te  beduchten  foude  wefen  dat  d'lnqui- (iteur  daerom  niet  ophouden  en  foude ,  fonderlinge 
daer  hy  nu  met  vier  Sergeanten  verfterkt  ware ,  cn  de 
Procureur  Generael  tot  zijne  affiftentie  met  twe :  gelijk 
hy  korts  ook  in  Cafant  eenen  perfoon  forfeiijk  zijn  huis 
opgebroken  hadde ,  en  hem  daer  na  gevangen  geno- 
men,hoe  wel  hy  de  fententie  des  Rechters  voldaen  had- 

de: wordende  alfo  de  Magiftratenalhen  kenniffe  be- 
nomen :  te  meer  nu  alle  autoriteit  was  gegeven  eenen 

Commiffaris,  correfponderende  metten  Inquifiteurs : 
in  wiens  handen  nu  elks  lijf  en  goet  was  ftaende.  Ver- 
fochten  daerom  anderwerf,  om  des  landsganfchebe- 
derffeniffe  te  verhoeden  ,dat  fy  den  anderen  Pro  vintien 
mochten  worden  geëgaleert  van  nu  af,  fonder  daer  op 
te  mogen  verwachtende  uiterlijke  refolutie  van  zijne 
Majeft.  of  dat  immers  haerder  Hoogheit  beliefde  te  or- 

donneren den  Biffchoppen ,  Inquifiteuren  en  anderen 
Geeftelijken  perforen,  te  fchorfTen,en  te  verhoeden  al- 
derhande  executie  van  Inquifitie ,  totdat  by  zijne  Maj. 

op'tpoinót  van  defelve  Inquifitie  finale  (determinatie 
foude  wefen  genomen :  fonder  daer  en  tuffchen  tot  ap- 
prehenfien  van  eenige  weerlijke  perfoon  te  procederen, 
te  meer  die  van  Vlaenderen  hen  noit  der  felver  Inquifi- 

tie en  hadden  onderworpen ,  al  mogten  eenige  particu- 
liere Officiers,  uit  vrefe  van  by  den  Inquifiteur  gefufpe- 

cteert  te  worden ,  hebben  geconniveert  tot  zijn  exploi- 

cten,d'welk  de  generaliteit  niet  en  konfte  verhinderen, 
welke  vertoninge  fy  waren  doende  tot  confervatie  van 
den  landen,en  dienfte  van  zijne  Maj.  en  niet  om  te  pre- 

tenderen tot  eenige  nieuwigheit  of  verandering  van  de 
oude  Religie ,  daer  by  fy  altijd  begeerden  te  blijven. 

a©aeropfpanber0  geen  appoinctementebDcböen  fwiïfo geftregen  ben  27  SJpjil  1 56^ 

Dan  dat  haer  Hoogheit  hen  niet  vorder  en  konde  ac- 
corderen dan  haer  voorgaende  Apoftillen  vanden  10 

en  19  Aprilln  en  hielden,  daer  mede  fy  reden  hadden 
hen  te  contenteren.  En  nopende  den  gevangen  per- 
foon,foude  daer  in  voovfien,fo  fy  foude  bevinden  te  be- 

horen ,  als  fy  van  der  fake  foude  wefen  geinförmeert. 

3Me  ban  252ugge  bebben  met  ben  particuliere  folïi* 
citaticn  einteltjb  fo  bcel  geobtineert  bat  ben  ïïaeb  ban 
©laenbercn  be  öanbisf  gefloten/  en  bcïafl  bc  (turnen 
ben  ï^obc  ober  te  fenben  /  en  ben  ̂ Jnguifiteur  bat  DP 
fuperceberrrt  foube  ban  bo?ber  berbolgD» 

D<e  fiegeerberen  ban  Snuffel  iö  bp  Öen  ̂ obe  mon-  ©?  t!Dce 
hHtnrti»   hdaft   ïiarrit   ti.iftVn   i>ti   nfi-nr>i>tife   tó  55Lfc« 

©ctfoeft, 

belingc  bela(l  baren  natiën  en  gemeente  te 
hennen  te  geben  bat  teë  Conincjc  meninge  niet 

^  ̂   cn 
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Het  eerfte  Boek. 
i$6& 

<5cban> 
Benen om  örc 
ïfïcligfc 

toecpen 

f  11  luaö  D?m  met  nt'eiitoigfócit  of  gincjuifitietebela* 
flen:  maer  fp  en  Bebben  opfulfte  bcrbalen  öeclacatie 
niet  toilien  te  toerft  gaen/  om  öco:  niet  ban  ftaerge^ 
tncente  acBterBnclt  of  genoteert  te  to02öen/  gelijft  öien 
ban  SCnttoerpen/  op  gclijfte  monöclijfteberftlaiïnge 
te  toerft  gegaenftebbenöe/  gebeurt  toa£:  öan  Bebben 
Jt fcltsc  begeert  in  gefrt)2ifte/  om  feftcrlijft  te  toeten/ 
toaer  na  Bun  te  reguleren/  ö'toelft  men  bertroeften 
Beeft  Ben  te  geben. 
^o  ooftöefe  becbolginge  tegen  Oie  ban  öe  fieligie 

meer  en  meer  Oen  bolfte  toerö  tegenftacnöe  /  fo  Bebben 
fpöetfte  meer  meöeüjöcn  geBaö  metten  genen  öie  in 
b?efc  ban  Oer  OooO  Oaer  ober  gebangen  lagen  /  en  Deb- 
ben  bcrfcfieiöen  perfonen  in  öiberfepïactfcn  ten  beften 
gefocBt  te  ïjelpen  (en  ooft  tot  fommige  tpöcn  gcïjolpen) 
om  eenigc  öier  uit  te  «rijgen  en  te  berloffen  /  en  onöer 
anöere  3ijn  tien  i6  ̂ lanuarp  fnacBtö  rstnttoerpen 
toonöcrlijft  uitten  (teen  berioft  ttoe  jonge  cbeieöocft; 
tergen  gefufterg/  met  eenen  ̂ 02logimafter/  ö'toelft bp  eenige  feer  gualijft  genomen  t$  getoeeft  /  en  ooft 
eencnöie  Oaer  toe  geholpen  ftaööe  gebangen  getoo?- 

5ïXt  ton/  fijn  infgeiijft.ö  bc  uitgeb^often  en  affifrentenge- 
bm  neen  proclameert. 
berioft. 

(joLjo)  y\<£  onbefrBeiöcne  Banöelinge  Oer  ̂ nouifiteuren 
•^  al  om  in  $eöcrlanö  /  Reeft  ooft  öie  ban  ©neflanö 
beroojfaeftt  öatöe^tatmöegfeibenlanöjtf  in  Oen  ia- 
re  1559  aenöen  <©2abe  ban  SHrcnbcrge  Baren  ̂ §taö- 
fiouöer  /  obergegeben  Bebben  feftere  articulen  ban  be- 
ftoaringe  in  toelftc  fp  ftaer  beftlaegöm  Oat  Bare  tngefe* 
tenen  banöenfelben  lanöe  jegens  Ben  tractaten/p2> 
bilegien  /  tapïjeben/  en  ouOe  getooontcn  beftoaert 
tocröen  /  felacgOcn  bpfonöcr  uber  Oen  «©eeftcfijften 
Commiffariö  ofte  ̂ nouifïtcur  $.  3©ilBelmum  Htin- 
Oanum/  öat  Bp  B*m  onöertoant  öe  juöitanire  ban 
faften /öetoelfté  ban  outf  3E>cften0toe  beftoojöeelrin 
Baren  ftanö  ftoel  ban  Oen  Capitularen  berftoren/allc£ 
rontrarilfouöe  ufantieen  Berftomen  banOelanOen/ 
ïmt  ooft  Oe  felbe  Commiffartë  Bern  berb02öeröe  te  öe- 
trienen  Oe  <©eftenpe  ban  Eeutocröera  ftanöftoel/  fo 
Ooo2Bemfelbenal$  öoo?3ijn  gefubftitueeröe/  jegens 
toil  en  tonfent  ban  Oen  Capitularen /toillenöe  alfo 
ttoe  offirien  beOienen  /  contrarie  Bet  trar taet  ban  Oen 
jare  rriiij  bat  öeboo?fó  Commiffartë  toepgeröeöen 
^eftentf  /  Oie  batt  Bare  Capitularen  na  ouOe  getooon^ 
te  ̂ eftenö  geftoren  toaren  getoeeft/  te  bullen  geben 
beBoo&jfte  Commiffie  op  fjaer  electie:  Oat  fotoan- 
neer  Bp  Oen  Menens  Commiffie  pafleeröe  BP  aen 
Bern  beBfelt  Oe  jubicamce  ban  faftenbanimpo?tan* 
rie  /  niet  legenflaenOe  Oat  al  fblfte  faften  ter  cerfler  in* 
ftantie  boo?  ben  ̂ eftensf  beftoojOe  gejuflificeert  te 
tooiOen:  Oat  befelbe  CommiffarisS  Oen  gelaten  al^ 
Oaer  ïjceft  toillcn  beletten  Oatfe  liaer  2frci)iOiaftonen 
na  ouöer  gcbioonten  ban  Oen  ianöen  en  öare  getooon? 
lijftc  recl)t|toel  niet  b?eOeli)ft  en  nebben  mogen  fiou^ 
Oen  en  beötencn:  Oat  ï)p  Oen  Jfcicftens  feer  ejraction? 
ncerOe  inftet  epffcfjenbanjiin  falariö  ban  Oer  infli^ 
mticw/  nemenöe  oaer  ban  fO  beel  Bpert02aucrenen 
hriigen  ftonOe :  öat  fin  jnn  inflitutien  en  Commifften 
gif  m  pamptcr  gcfcl):cben  en  mct3ün  IjanOonOer- 

ban  oie 
ban 

©jje> 
flanb oaer  Den 

alom» mifTarig 

ofte'3n» 
q  unie  cue 

num. 

!  Oeminftc  poincten  banbeOnaringe/  eenig  contente* 
mentgegeben/  maer  inOe  pnnctpaelfle  beftoaringe 
Ijceft  menfe  met  bertreft  Oer  fafte  belooft  aen  öeïle^ 
gente  fabcrabelp  te  fcl)2tjben/  Oatter  foinboo2fien 
fouOe  bjcröen  /  Oat  Oe  pjïbilegicn  en  tractaten  onber^ 
fto?t  fouOen  blijben  /  Oan  Ijet  effect  en  iö  niet  gebolgt : 
eenige  octotcf)tifjo  faften  3ijn  gantfcD  afgeflagen  aijj 
p?ibe  faften  en  Ote  Oen  lanöe  niet  aen  en  gingen  maer 
particuliere  perfonen/  eenige  faften  toerOen  bj»  Oen 
Commiffarté  ontftent/  en  Oaer  banbolftomenfnnOe 
gebleften  /  bjerO  ten  beften  geercufeert  /  en  fo  Oe  Sta- 

ten aan  ©2ief!anö  berfoeïucn  Oat  IjpfouOe  afgeflelt 

toerOeneneen  anOerin3ijn  plaetfe/  bjeröfien 't  felbe 
gebaeigert/  toaer  O002  Oe  boo?f3  Coirnniffariief  alle  Oa^ 
gefloutecen  onbefcDeiOener  getoojOeni^/  ja  foberre 
geftomen/  Oat  Dp  in  Oen  bollen  ïïaOe  bermaent3önOe/ 
ban  eenige  3i)ne  mioyanOelinge/  anttooojöe/  Oatljp 
toifï  toat  commiffie  en  inftructie  öp  öaOOe  en  toat  Dem 
te  Ooen  flont/  fonOer  Oe  felbe  infïructle  te  brillen  berto- 
nen  /  feggcnOe  ooft  /  Oat  Oie  ban  Oen  föaOe  /  Oe  ftetterg 
te  beie  toegaben/en  al  te  flap  toaren  om  Oie  te  firaffen. 

D€fe  faften  nufoflaenOebat  elfttoelftonflmerften 
öattet  Outfniet  lange  ftoft  tweeen/  maer  Oat  Oe 

faften  toaren  gefcfiapen  eer  lange  ober  Boop  te  lopen/  .n 
en  Oat  te  b?efen  ftonO  Oat  Bet  grautoof  Oeftuöfeop  „X 
ftraet  30UO'  ftomen/  tegen  Oefe  ginquifitien/  25iffcBop*  mtnae 
pen/  en  rigoreufe  manOamenten  /  en  Oen  ftoop-ljanOel  J«  wou 
inOelanOeOaecOoo?  öagelijr  OeclineerOe.  ̂ oiftge*  *mm' beurt  Oat  bp  na  alle  grote  meefïerg  en  meefle  ftoof  Oen 
ban  Oen  ianOe  Ben  om  anOere  oo?faften  bp  malftanOe* 
ren  Bebben  gebonOen  te  25?e0a  en  te^oogfiratenm 
IBeert  anno  1566  enouamen  tenfelbentijöealOaer 
fommige  €OelluiOen  ban  Oe  $eOerlanOen  Oie  Oe 

boo2feiöe  peeren  te  ftennen  gaben  Oat  in  't  ganfcBe 
lanO  grote  opfpiaeft  toass  boo?  Oe  publicatie  banOe 
placcateti  en  gfnejuifitie  /  en  Oattet  gefcBapen  toaj3  öat 
BetganfcBe  lanO  in  roere  fonbe  ftomen /foberre  Oaer 
in  niet  bptüOg  entoerOe  booten/  bermanenöe ooft 
ban  fefter  berbont  Oer  €Oelen  ̂   Oaer  af  na  fal  toeröen 
gefeit. )  a©elfte  toaerfcBoutoinge  bp  Oe  boo?feiOe  Mtt- 
renberftacn3nnOe/  Bebben  eenige  ban  Oe  felbe  groot 
meOciijöen  geBaö  Oat  Oe  faften  öug  cjualp  gingen  /  en 
fo  luttel  tot  Oeremeöien  berflaen  toerOe/  gefaemOec* 
BanOgefpjoften  ban  OenOeerlijftenfiaetbanöenlam 
been  apparente  onrufle  ban  Oen  bolfte/  toaec  in  fp 
nocBtansf  luttel  Bope  ban  beteringe  fagen/  na  öien  niet 
entoilüegeBoo2t  3ün  toatfp  om  betere  toilleOifttoilss 
bertoonöeu/  en  Oat  men  ten  appaifemente  ban  Oen 
bolfte  niet  ter  toereit  en  toilOe  na  laten  nocB  berfoeten/ 
maer eben Bert  blijben/  0oo?ö2ingen0efometto2eöe 
berbolginge  Oer  placcaten  alö  metter  nieutoigDcit 
ban  Oen  JJöifOommeny  en  bobenal  mettefofeerbe^ 
b2eef0eengeBaete  ginauifitie,  ifèacr  fo  öc  peeren/ 
te  toeten/  Oe  $2ince  ban  <0rangien/  Oe<02abcban 
€gmonO  /  Oe  HBargut^  ban  25ergen  /  Oe  <ö2abe  ban 
^oo?tt  /  Oe  <6?abe  ban  DBegen/  en  Oe  <©2abe  ban 
^oogflraten/  ban  öiberfe  opinien  toaren/  fotoerOe 
ten  laetfïen  onöerBen  luiOen  gerefolbecrt  en  gefloten 
Oat  niemant  ban  Bnn  /  Bern  Oesf  en  bcBoo20c  te  onOei^ 

teftcttt/  en  bcbcfl!gtmct3ünfignet/  Uoetoelöenar*   toinöen/  maer  Oat  men  terfionö  Oaer  afbeBoo20ete 
re  ban  Oe  felbe  bevmclOc  öat  Oe  SCrcïnöiaconcn  of 
P:ooften  öie  met  fiaer^cnelen  bebefligt  fiaööen:  Oat 
öc  felbe  CommifTariö  P2te(ler0  en  anOere  toeerlijfte 
perfonen  met  finiftc re  fuftritien  /  öoo?  Jt  aengeben  ban eenige  licftte  of  ontoaeraefttige  perfonen/  in  Baer 
ccrebeftoaaOe/  0002  öien  öat  Bnöoo?  fuift  aengeben 
p:or eöceröe  tot  craminatie  ban  getuigen /fonöer  öat 
lulfte  perfonen  geöiffameert  toaren  ban 't  geen  Oen 
boo2f3  Commi(Tariö  ban  fulfte  licftte  perfonen  toag 
aengegeben :  Oat  BP  eenige  piicfïcren  ftaööe  gefu^ 
fpcnOcert  ongeïioo2t  cnongeöcfenöeert  en  fonöer  affi- 
gnatic  of  legginge  ban  Oag  ban  recBte:  öat  Bp  Ben 
berbo2öeröc  te  eramineren  Oie  ̂ 2te(lerö  Oie  ban  te 
boren  pattoricn  ofbicarien  Baböen  beöient/en  Oaer 
op  pheer  gcliao '  en  meer  anOere  beftoaringen/  te  lan? 
gcteberfialcn. 

beraöberteren  mijn  b2outoe  ban  ̂ arma  /  toelft  Oe 
<0?aben  ban  €gmonö  en  iBcgen't  Baren  ïa^ena-* men  te  öoen.  i^ocBtanjS  eenige  ban  Ben  0002  Ben  ne- 

menöe en  Oen  anöcren  betobenöe/  öat  fp  elft  na  Ben 
bermogen  gctroutoeltjft  raöen  en  Beïpen  fouöcn  om 
öen  öienfl  ban  öen  Coninft  /  toelbaert  ban  Oen  lanöe  / 
en  ruft  ban  öen  bolfte  te  boderen, 

'treeft  öen  ingefetenen  ban  öen  lanöe nocl) meer beroert  /  en  Oie  ban  Oe  Religie  bcb2ccfï  gemaeftt  /  öat 
men  iö  getoaer  geto02öen/  en  öen  roep  ober  al  gelopen 

Beeft  öat  ̂ ertog  €ricft  ban  252unftoijft  bolft  ban  002-  '*  ®2* 
Jogegercetmaeftte/  fotepeeröeatéteboet:  toaer  uit  JS*" öen  gemenen  man  niet  anöero  en  ftoft  begrijpen/  Oan  «Beicö 
öat  men  Oaer  meöe  in  meninge  toaö  /  Ö002  Bern  ö'ln* 
qnifitk  en  25iffcBoppen  metgetoeltin  teb2engencn 
effect  te  Ooen  f02teren/  toelft  nocBtaniS't  ©of  elften 

Hier  op  Beeft  men  ïjen  beel  fcBone  tooo2öen  /  en  in  focBt  te  ontgeben  /  toaer  neffeno:  te  buffel  boo2t  ge* 
b20tï)C 
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I566. 
©afquii  u^otOt  tjaf  en  geftropt  een  groot  gefcljjift  öebucerenbc 
JJg  öe  nulliteit  en  mgitftttt  toanbeplatcaten/  en  Dat  men 
Ëccrt  öie/notDöegngiufmenieten  beBoo?DetetoUerercn/ 
'j<*.  maer  metter  öaet  te  toetierftaen  /  bolgenoe  öe  blnöer 

innomfte/  nu  tie  Comnn&aer  tcgentf  öctrc/  guaujn 
fcoo:  anöere  geinfo?meert  3Üi^e, 

5©aer5ön  ook  Iang.$  fo  meer  in  ö?un  uitgenomen 
rn  gefaeit/  niet  alleen  bele  fcïjilDerpen  /  fcicDten  en 
jpafïjuiUen:  maec  baeren  toten  3ijnoonboo?tgeno* 
men/  intyunbele  boernens  jegcnöefetoerbolginge/ 
fèifltfjounen  /  ̂jnQiufitten  ennieutoigïjeöen/fonTt 

3©alfclj  altf  in 't  BuitfrD:  öaer  uit  men  toeï  uonfce 
flpeuren  Doe  teler  menfcïjen  finnen  en  gemoet  toaren  / 
«n  Doe  Den  befanen  al  aenfionben/  en  onber  anberc 
itfer  uit  genomen  een  boerhen. 

Inhoudende  de  inconvenienren  in  de  Nederlanden 

te  volgen  fo  verre  men  d'Inquifitie  daer  in  brochte 
pafeitfk  5jtemeen  anber  begrijpende ,  hoe  dat  des  lands  politie 

K  wel  eendrachteljk  kon  geconferveert  worden  al  wer- 
den daer  twederley  Religiën  feffens  gedoogt.  JIOCj) 

fene  in  't  lange  wederleggende  de  vervolginge  der 
menfchen  om  des  geloofs  wille.  (€en  bieroen :  een 
verklaringe  der  lofer  pra&ijken  van  de  Inquifitien , 
obfervatie  der  placcaten  en  andere  by  den  Cardinael 
van  Gran veile  met  zijn  adherenten  geinventeert,  om 
boven  al  te  domineren :  jaorfj  een  anber  metten  tijtel: 

Vertoninge  aen  den  Conink  roerende  't  quaet  der  In- 
quiGtie.  l&Ofijeett  anber  metten  tijtel:  Bewijs  dat  in 
alle  de  Nederlanden  geen  PapiftofCatholijkperfbon 

en  is  na  het  feggen  der  Spaenfe  Inquifitie ,  en  het  Con- 
cilie van  Trenten  $0C|)  een  anber  getlOemt  /  De  pot 

van  rofen  ontdekt ,  daer  in  gefeid  werd  dat  de  Cardi- 
nael den  Conink  riet  dat  hy  den  cop  foude  doen  af  hou- 
wen ,  van  de  meefte  menigte  van  degrote  Heeren  van 

't  land.  $otf)  een  anter  metten  tijtel:  Een  kort  Chri- 
ftelijk  bedenken ,  de  Coninklijke  weerde  in  Hifpa- 
nien ,  Heeren  Philippo  toe  gefchikt ,  hoe  men  alder- 
hande  oproeren ,  die  in  de  Nederlanden  van  wegen  de 
Religie  te  beforgen  zijn ,  moet  bejegenen,  en  de  fecten 
en  ketteryen ,  die  daer  dagelijx  waffen  en  toenemen : 
uitroden-.  $ott)  een  anber  /  metten  tijtel :  Advertifïe- ) 
ment  by  de  goede  en  getrouwe  onderfaten,  en  inwoon- 
deren  des  Koninklijke  Majeft.  Erfnederlanden  gedaen 
aen  de  Gouverneurs  en  Staten  der  felver  landen ,  van  't 
gene  zy  luiden  verftaen  en  verfoeken  geordonneert  te 

worden  op  't  ftuk  van  de  Religie.  $00)  een  anber  m*t 
fett  tijtel :  Een  korte  verhalinge  gefonden  aen  Konink 

Philips  onfen  genadigen  enoverften  Heere,  totwel- 
vaert  en  profijt  zijnder  Majeft.  en  fonderling  van  zijne 

Nederlanden ,  in  't  welk  werd  gewefen  de  middel  die 
men  houden  foude  moeten  om  te  belerten  de  oproer 
en  commotien  die  gefchieden  mochte  om  de  twe- 
dracht  der  Religiën  wille ,  en  om  uit  te  roden  de  fedten 
en  ketteryen. 

«gntoeicmeer  anbere  biergeïijne  fcB^iftenentoe^ 

hm$/  trie't  tooi»  feer  beroert  en  tot  oproer  toertoent 
IjebDen.  Daer  is  ook  uit  gekomen  een  boexken  metten 

titul:  BekenteniiTe  or  belijdeniffe  des  geloofs  in 't  ge- 
meen, en  eendrachtelijk  van  alle  de  gelovigen  die  in 

Nederland  verftroit  zijn  over  al ,  en  na  de  fuiverheit 
des  heiligen  Euangeliums  begeren  te  leven :  met  eencn 
b?ief  baer  tooo?  aen  ben  Contnn  ban  ̂ pangten  infjou* 
benDe  in  fubftantte  /  dat  fy  de  belijdeniffe  aen  zijn  Maj. 
fchrijvenom  haerte  onfchuldigen  van  debefwaringe 
daer  mede  men  hen  luiden  befwaerde ,  en  te  verklaren 

den  goeden  geneigden  wille,  die  fy  zijn  Coninklijke 
Majefteit  zijn  dragende,  protefterende  en  betuigende 
voor  God  en  zijne  Engelen  dat  zy  niet  anders  dan  on- 

der xijnegehoorfaemheit  in  fuiverheit  der  confeientie 
en  begeerden  te  leven ,  Gode  te  dienen  en  haer  na  zijn 
woord  en  heilige  geboden  te  reformeren ,  zy  bidden 
(feggen  fy)  dagelijx  voor  de  Coningen  en  Vorften  der 
aerden ,  en  fonderling  voor  hem  en  die  hy  geftelt  heeft 
in  het  regiment  en  regeringe  van  zijne  landfehappen , 
landen  en  heerfchappien ,  fy  zijn  fo  wel  door  Gods 
woord  als  gedurige  onderwij  finge  van  haer  leraers  ge- 
leert  ,  dat  de  Overheden  zijn  van  God  ingefteJt,  en  dat 
wie  die  wcdertkaet,  Gods  ordonnantien  wederftaet : 

Oorfpronk  der  Ncderlandfe  Beroerten» 
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fy  zijn  altijd  bereid  geweeft  alle  fchattingen ,  en  tollen  iioo?  rjet 

te  betalen ,  hebben  nok  eenige  wapen  of  raetflagte-  5°^*" 
gens  zijne  Majefteit  gehouden ,  maer  hebben  in  alle  buisje 
vervolginge  haer  lijdfameljk  gedragen.  De  bannin-  fiaerg  9? ' 

gen ,  gevankeniffe ,  pijnbanken  en  't  bloed  haerder  '00'^ broederen  betuigen  wel  haer  begeerte  en  gefintheit 
niet  vleefchelijk  te  zijn ,  dewijle  fy  na  den  vleefche  wel 
gemackelijker  zijn  mochten,  fonder  defelerevoorte 
ftaen  en  te  beweren  :  maer  hebben  de  vrefe  Gods  voor 
oogen,  en  verfchrikt  zijnde  van  het  dreigement  Jefu 
Chrifti ,  die  daer  feit  dat  hy  hem  fal  verlochenen  voor 
God  zijnen  Vader ,  fo  fy  hem  voor  den  menfchen  ver- 

lochenen. Sy  bieden  (feggen  fy)  den  rugge  aen  de  Ha- 
gen ,  de  tonge  den  menfchen,  den  mond  den  breydel- 

ftocken,en  het  gantfe  lijf  den  vyere,  fy  en  zijn  niet 
die  daer  ftaen  om  den  Konink  de  kroon  af  te  nemen  of 

yet  bedrieglijks  tegen  hem  voor  te  nemen ,  fy  fterven 
om  't  Euangelium ,  waer  in  fy  vinden  gefchreven  te 
zijn:  geeft  den  Keifer  dat  des  Keifers  is,  en  God  wat 
Gods  is  ,  derhalven  offerende  en  overgevende  den 

Koning  haer  lichaem  en  goederen  ,  bidden  fy  fijne  (Fol.31.) 
Majeft.  ootmoedelijk ,  dat  haer  toegelaten  worde  God 
te  geven  dat  hy  eifcht.  Biddende  ook  fijne  Majeft.  dat 
hy  geen  gehoor  en  geve  haerder  vyanden ,  indien  fy 
hem  te  kennen  geven  dat  fy  om  hen  luider  klein  ge- 
tals  wille  niet  tegen  hen  op  en  ftaen  en  te  velde  ftellen 
Want  fy  verfekeren  fijne  Majeft.  dat  in  fijne  Majefteits 
Nederlanden  meer  dan  1 00000  mannen  zijn  die  de 
Religie  zijn  volgende  en  houdende,  daer  van  fy  hem  de 
belijdeniffe  overleveren.  En  nochtans  en  word  in  nie- 
mant  van  de  felve  eenige  bereidinge  van  oproer  gefien, 
ja  men  heeft  van  den  felven  noit  een  woord  daer  toe 
ftjeckende  gehoort ,  fy  begeren  dat  fijne  Maj.  wil  oor- 

delen na  de  belijdeniffe  die  fy  hem  prefenteren ,  bereit 

zijnde  om  die  met  haren  bloede  te  verzegelen  fo  't  van 
node  is ,  daer  uit  verhopen  fy  dat  bevonden  fal  worden 

dat  men  haer  luiden  t'onrecht  noemt  Schifmatijke ,  of 
verfcheurders  der  eenigheit ,  ongehoorfame  en  ketters, 
want  fy  en  belijden  niet  alleen  de  voornaemfte  puncten 

des  Chriftelijken  geloofs ,  begrepen  in  't  gemeen  gelo- 
ve ,  maer  de  ganfene  leringe  Jefu  Chrifti ,  verkondigt 
door  de  Euangeliften  en  Apoftelen ,  en  bidden  fijne 
Maj.  dat  hy  niet  toe  en  late  dat  diegene  die  haer  door 
gierigheit ,  eergierigheit ,  en  andere  quade  genegent- 
heit  begeven  hebben ,  fijnen  arm ,  autoriteit ,  en  macht 
te  misbruiken,  om  haren  luft  genoeg  te  doen,  haer  ver- 
faden  en  vervullen  metten  bloede  van  fijne  onderfatem 
Het  behoort  (feggen  fy)  fijne  Maj.  felfstoe,  kenniffe 
defer  faken  te  hebben ,  om  hem  te  ftellen  tegen  de  dwa- 

lingen ,  hoe  verwortelt  fy  door  lankheit  des  tijds zijn : 
en  te  befchermen  d'gnnofele ,  die  tot  dier  tijd  toe  in  het 
Recht  meer  verdrukt  dan  verhoort  zijn  geweeft  *  &c. 

^e  öelijöettüTe  öaersf  geloofd  tn  't  noo?f5  noen  tooien;  tSmSu öe/Debüen  fpgeöetltm  37  arttcuïen/  gelijnöefek  ficitjbe. 
toe  öter  jijn  tooïgenöe  toan  tooojtr  tetooo?b/  ober*  nJp{#i 
mits  't  feltoe  Bier  enöaerm  öe  natoolgenDe  boenen  ̂ !?S? te  pas  fal  nonnen  nomen.  <©cwfo?i meert»» 

l.  \I/Y  geloven  alle  van  herten,  en  belijden  metten  "©JSer 
*V  monde,  dat  daer  is  een  eenig,  een  eenvoudig  eeneen^ 

geeftelijk  wefen ,  welk  wy  noemen  God ,  eeuwig ,  on-  <5orl'  #  I 
begrijpelijk, onfienlijk,  onveranderlijk, oneindelijk ;  Sffbrt 
welk  is  geheel  wijs ,  rechtveerdig  en  goet.  i$. 

2,  Wy  bekennen  dat  hy  fulks  is,  en  dat  doortwe  ̂ ?toflt 
middelen :  Het  eerfte  door  de  werelt ,  die  hy  gefcha-  j^  ge, 
pen  heeft,  onderhoudet  en  regeert  :  welke  werelt  is  reftent 
voor  onfe  ogen  als  een  fchoon  boek ,  in  welk  alle  crea-  to0*0" 
tueren ,  kleine  en  grote ,  dienen  als  letteren ,  om  ons 
de  onfienlijke  dingen  Gods  te  doen  aenmerken :  te  we- 

ten ,  zijn  eeuwige  kracht  en  Godheit ,  gelijk  de  Apoftel 
S.Paulus  feid,  Rom.  i.oap.20.  welke  dingen  alle  ge- 
noegfaem  zijn  om  de  menfchen  te  overwinnen ,  en 
haeronfchuldig  te  maken:  Ten tweden geeft  hyhem 
ons  te  kennen  noch  openbaerlijker  enklaerlijkcrdoor 
fijn  heilig  en  Godlijk  Woord,  in  welk  hy  hem  den 
menfchen  fo  klaerlijk  te  kennen  geeft ,  alft  in  defen  le- 

ven en  tot  haerder  faligheit  van  node  is. 

^  4.  Wy 
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Het  eerde  Boek. 

1566. ^  Wv  belijden  dat  dit  Woord  Gods  niet  en  is  gefon-  j  en  mogentheid ,  en  hier  en  tuflehen  en  maekt  fuiken 

den  Ve  weeft  noch  voortgebracht  door  menichelijken  ]  onderfcheid  niet  dat  de  eenigheic  Gods  in  drie  Gode
n 

wille:  maerde  heylige  Mannen  door  den  geeft  Gods  |  gedeelt  zijn,  nadat  de  Schrift  ons  leert:  de  Vader,  d
e 

<£ano* 

tiuce. 

gedreven  ,  hebben  't  gefproken ,  gelijk  S.Pieter  feid: 

daer  na  door  de  fonderlijke  lorge  die  God  ove
r  ons  en 

onfefaligheit  heeft,  heeft  hy  fijnen  diena
ren  den  Pro- 

pheten  en  Apoftelen  geboden  ,  fijn  geop
enbaerde 

woord  by  gefchrifte  te  ftellen  Ja,  en  hy  hee
ft  felve  met 

fijnen  vinger  de  twe  Tafelen  der  Wet  beic
hreven,  hier- 

om noemen  wy  fulke  gefchnften  heilige  en  Godlijk
e 

4.  W*y  vervaten  de  heilige  Schrifture  in  twe  Boe- ntfta&oc*  ken, des  Ouden  en  Nieuwen  Teftaments , welk  zijn 
ken  öcc  de  Canonifche  boeken ,  daer  niet  tegen  te  feggen  en 

valt ,  der  welker  getal  dit  is :  de  vijf  boeken  Moies ,  het 

boek  Jofue ,  der  Rechteren ,  Ruth ,  en  twe  boeken  der 

Konino-en ,  de  twe  boeken  der  Cronij ken ,  geheten  Pa- 

ralipomenon :  het  eerfte  Efdre,  Nehemie,  Efther, Job, 

de  Pfalmen  Davids ,  de  drie  boeken  Salomonis ,  na- 

mentlijk,  de  Proverbia,  Ecclefiaftes,en  Cantica:  de 

vier  grote  Propheten ,  Efaias ,  Jeremias,  Ezechiel ,  en 

Daniël :  daer  na  de  twaelf  kleine  Propheten :  het  Nieu- 

we Teftament, de  4  Euangeliften,S.Mattheus,SMar- 

cus,S.Lucas,en  SJohannes :  de  Werken  der  Apoftelen: 

de  14  brieven  S.Pauli:  endefeven  brieven  der  andere 

Apoftelen :  en  de  openbaringe  van  S.Ian  de  Apoftel. 

?  Wy  ontfangen  alle  defe  boeken  alleenlik  voo
r 

heilig  en  Canonifch ,  om  ons  gelove  daer  na  te  regule- 
ren en  te  beveften :  en  geloven  fonder  eemgtwijfFelen 

al  het  gene  dat  in  de  felve  vervaet  is  niet  fo  feer  om  datf
e 

de  Kerke  ontfangt,en  voor  fulx  houd,maer  al
der- 

meeftomdat  ons  de  H.  Geeft  in  onfe  herte  getuigt, 

dat  fy  van  God  zijn :  en  ook  om  dat  fy  door  haer  felven 

voor  fulx  bewefen  worden,  als  fyyet  feggen  en  dattet 

alfo  gefchiet. 

6.  Wy  fcheiden  defe  H.  boeken  van  de  Apocryphe 
en  andere  Kerkelijke  boeken ,  de  welke  de  Kerke  wel 

mach  lefen,en  leringedaer  uit  nemen,  in  diedingej* 

daer  fy  over  een  komen  met  de  Canonifche  boeken  : 

Maer  fy  en  mach  daer  uy t  geen  geruigeniffe  voortbren- 

gen ,  om  iet  van  der  Wet  of  Chriftelijke  Religie  te  be- 
veiligen. 

7.  Wy  geloven  dat  defe  heilige  Schrifture  in  haer 
volkomelik  vervaet  den  Godlijken  wille,  en  al  het  gene 

dat  den  menfche  moet  ter  faligheid  geloven ,  volkome- 

lik  daer  in  geleert  word,  de  gantfche  maniere  des  Gods- 
dienfts,dieGod  van  ons  eifcht ,  is  daer  op  het  langfte 

in  befchreven ,  waer  door  de  menfehen ,  al  waren  fy  A- 

poftelen ,  anderfins  niet  leren  en  mogen ,  dan  gelijk  ons 

tooo?  een  airede  door  de  H. Schrift  geleert  is:  al  waert  ook  dat  wa- 

rT '  &*  re  een  Engel  uit  den  hemel  als  Paulus  feit.  W ant  na  dat 

arnrf    verbodenlsicttoetedoenofaftecJoenaendenwoorde nemen. 
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Sone ,  de  H.  Geeft ,  te  hebben  een  yegelik  zyne  onder- 
fcheiden  fubftantie  of  beftandigheid ,  en  hjn  eigentheit, 
alleen  alfo  nochtans  dat  defe  drie  maer;  een  eenig  God 
zijn.  Het  is  openbaer  dat  de  Vader  niet  en  is  de  Sone,en 
dat  de  Sone  niet  en  is  de  Vader ,  infgelijks  dat  de  H. 
Geeft  niet  en  is  de  Vader  noch  de  Sone.  Defe  perfonen 
alfo  onderfcheiden,  zijn  niet  verfcheidelikgedeilt,  noch 
ook  vermift  of  vermengt ,  de  Vader  en  heeft  geen 

vleefch  aengenomen,  noch  ook  den  H.  Geeft ,  maer  al- 
leenlik de  Sone.  De  Vader  heeft  noit  geweeft  fonder  fy- 

nen  Sone,  noch  fonder  fynen  heiligen  Geeft :  fy  zijrt  al- 
le drie  van  gelijke  eeuwigheit  en  wefen ,  daer  en  is  noch 

eerfte  noch  laetfte ,  want  fy  zijn  alle  drie  gelijk  in  waer- 
heid ,  macht ,  goetheid ,  en  in  barmhertigheit-  ~    . 

9.  Dit  alles  weten  wy ,  fo  uit  de  getuigeniffen  der  ̂ n  jjèt 
H.  Schrifture ,  als  ook  uit  de  effe&en  en  werkingen,  en  Uoo?» 

principalij  k  uit  de  gene  die  wy  in  ons  bevinden.  De  ge-  saeuöe/ 

tuigeniffe  der  H.  Schrifturen,  die  ons  leren  te  geloven  ̂ ^i"11 
defeH.  Drievuldigheit,zijn  befchreven  in  vele  plaetfen  toeten/en 

des  ouden  Teftaments,als  God  in  den  boek  Genefis  feit:  f™1*™* 
laet  ons  den  menfche  maken  na  onfen  beelde  en  gelijke-  ̂ w^ 
niffe,  &c.  God  fchiep  den  menfche  na  fynen  beelde :  hy  fcfiappen 

fchiep  hem,  fegge  ik,  na  den  beelde  Gods :  Siet  Adam  is  bwpec» 

gemaekt  als  een  van  ons:  het  blijkt  daer  door  datter  plu-  'onïn' raliteit  of  veelheit  van  perfonen  in  de  Godheit  is ,  als  hy 
feid:  laet  ons  den  menfeh  maken  na  onfen  beelde:  en 

daer  aen  bewijft  hy  ook  de  eenigheid ,  als  hy  feid  :  God 

fchiep ,  6cc.  't  Is  waer  dat  hy  daer  niet  en  ieid  hoe  veel 
perfonen  dat  ter  zijn :  maer  dat  ons  in  den  Ouden  Tef- 

tament duyfter  is ,  is  ons  feer  klaer  int  Nieuwe.  Als  on- 
fe Heere  gedoopt  wert  in  de  Jordane ,  de  ftemme  des 

Vaders  wert  gehoort,feggende:  dat  is  mijn  Sone:  de  So- 
ne wert  in  den  water  gefien ,  en  de  heilige  Geeft  ver- 

fchijnt  in  de  gedaente  van  eender  duy  ve,  en  zijnder  daer 
niet  drie.  Item,  doopt  alle  Volken  in  den  name  des  Va- 

ders ,  des  Soons,  en  des  H.  Geefts.  In  den  Euangelie  by 
S.  Lucas  fpreekt  de  Engel  Gabriel  tot  Maria  de  Moeder 
onsHeeren:  de  heilige  Geeft  fal  over  u  komen,  en  de 

kracht  des  Alderhoogften  fal  u  omfchadigen ,  en  hier- 
om het  heilig  dat  van  u  geboren  fal  worden ,  fal  Gods 

Soon  genaemt  worden.  Wyfien  dan  hier  dat  de  Vader 

genaemt  werd  d'Alderhoogfte ,  daer  na  de  Sone  Gods , 
die  van  der  Maegt  geboren  wert ,  en  de  H.  Geeft  die  de 

Maegtomfchaduwet   Item,  de  genade  desHeerenle- fu  Chrifli,  en  de  liefde  Gods,  en  de  gemeenfehap  des 
H.  Geefts  zy  met  u :  en  hier  fïetmender  klaerlijkdrie 
genoemt-  Drie  zijn  daer  die  getuigeniffe  geven  in  den 
Hemel ,  de  Vader ,  het  Woord,  en  de  H.  Geeft,  en  defe 

drie  zijn  een :  in  alle  defe  plaetfen  worden  wy  volkome- 

Gods  dat  bewijft  genoeg  dat  de  leringe  feer  volkomen     lik  geleert  van  drie  perfonen  ineen  eenig  Godlikwe- 
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,  een  yegelik  moet  hemdan  wel  wachten ,  daer  iet  toe 

te  doen  of  af  te  doen ,  daer  mede  dat  hy  de  menfchelij- 

ke  wijsheit  met  de  Godlijke  wijsheit  vermengden 

mogte,ooken  moetmen  de  fchriften  der  menfehen, 

hoe  heilig  fy  geweeft  zijn ,  de  Godlijke  fchriften  niet  te- 

gen ftellen ,  noch  de  gewoonte  tegen  de  waerheit :  want 
de  waerheid  is  boven  al :  noch  het  groot  getal ,  noch  de 

outheit,noch  de  achtervolginge  der  tyden,  noch  de 

perfonen,  noch  de  Concilien,noch  de  Decreten  en  be- 
fluiten ,  want  alle  menfehen  zyn  leugenaers ,  en  haer 

wijsheid  en  kan  God  niet  onderworpen  worden  fy  zyn 
vdeler  dan  de  ydelheit  felve.  Daerom  verwerpen  wy  al 
datmetdefen  onwederfprekeliken  regel  niet  overeen 

en  komt,  gelijk  wy  geleert  worden  door  de  Apoftelen 

te  doen  fegpende:  Beproeft  de  geeften  of  fy  van  God 

7ijn  ;  hy  bewijft  datmenfe  door  fyne  fchriften  kennen 

fal.  Item  fo  ycmand  tot  u  komt,en  en  brengt  defe  lerin- 

ge niet  mede ,  dien  fuldy  in  u  huis  niet  ontfangen. 
8.  Volgende  defe  waerheit  en  woorden  Gods,  gelo- 

ven wy  eencn  eenigen  God ,  welk  is  eenig  in  wefen  en 
fubftantie ,  maer  drie  in  perfonen ,  de  Vader ,  de  Sone, 
en  den  H.  Geeft.  De  Vader  is  oorlake ,  oorfprong  en 

fen.  En  hoe  wel  dat  defe  leringe  het  menfehelik  verftant 
te  boven  gaet  ,  nochtans  geloven  wyfe  nu  door  het 
woord,  verwachtende  der  felver  vrucht  en  geniet  in  den 
Hemel.  Boven  dien  yegelijk  perfoon  van  der  Godheit 
bewijft  hjn  werk  en  ampt  aen  óns.  De  Vader  werd  ge- 
noemt  onfe  Schepper,  de  Sone  onfe  Saligmaker,  en 
VerlofTer  door  fijn  bloed :  de  H.  Geeft  onfe  Heiligma- 

ker door  fij  n  woninge  in  onfe  herten,  Defe  leringe  van 
de  heilige  Drievuldigheit  is  altijd  in  de  ware  kerke  be- 
waert  en  onderhouden  geweeft ,  van  der  Apoftelen  tijd 
at  tot  nu  toe ,  tegen  de  Joden,  Machometiften,  en  tegen 
fommige  valfche  Chriftenen en  ketters,  als  Mardon, 
Manicheus ,  Praxea,  en  Sabellius,  Samofatenus,  Arrius, 
en  andere  dergelijke ,  de  welke  met  recht  van  de  heilige 

Vaders  verworpen  en  verdoemt  geweeft  zijn.  Wy  ont- 
fangen gewilüglijk  in  defe  materien ,  de  drie  Symbola, 

namelijk:  der  Apoftelen ,  dat  van  Niceaen  van  Atha- 
nafius,  en  infgelijx  het  gene  dat  daer  van  door  de  heilige 
Concilien  befloten  geweeft  is. 

1  o    Wy  geloven  dat  Jefus  Chriftus  na  fijne  Godlijke 
nature  is  de  eenige  Soon  Gods, van  hem  van  eeuwigheit  ̂ ly^ 
geboren  ,  niet  gemaekt  noch  gefchapen   ( want  alfo  öaf  f)P ©an 

u r  maer  hc^infel  van  alle  dingen,  fo  wel  ficnlike  als  onfienlike  1  waer  hy  een  creature  en  fchepfel)  hy  is  een  in  wefen  mebe 

IKTfoHtn  de  Sone  is  genaemt  het  Woord,  de  wijsheid  en  beeld  |  met  den  Vader,  mede  eeuwig,  het  eigen 'beeld  der  JSÏÏ^, ciibcc     des  Vaders:  de  H.  Geeft  is  de  eeuwige  wefenthke  kragt    fubftantie  des  Vaders,  en  de  glans  fijnder  heerlij  kheir,  tnict 



$66. Oorfpronk  der  Nederjandfe  beroerten. 
hem  in  ai  en  over  al  gelijk :  hy  en  is  niet  alleenlijk  de  onsecnonuitfprekelike  treeft,  als  wy  geleert  worden 
fone  Gods  na  ten  tijd  fijnder  geboorte,  maer  hy  is  j  door  de  felve ,  dat  ons  niet  en  mach  aenkomen  by  ge- 

(fol.jz.)  van  eeuwigheit  de  fone  Gods,  gelijk  ons  defe  getuyge-  valle,  dan  door  de  befchickinge  onfes  goeden  hemel- 
niiTe  leren,  Mofes  feit,  dat  God  de  wereld  gefchapen  j  ten  Vaders  die  over  ons  waekt  met  vaderlike  forge, 
heeft.  SJoannes  feid,  dat  alle  dingen  door  het  woord,  j  en  houd  alle  creaturen  onder  hem,  alfo  dat  ook  elk  hair- 
'twelk  hy  God  noemt ,  gefchapen  zijn,  en  dat  S.Jan  i  ken  onfes  hoofts  getelt  is.  Een  vogelken  en  mach  op 
het  Woord  ,ioemt,noemt  S.PaulusdeSone,feggende:  (  ter  aerden  niet  vallen  fonder  de  wille  onfes  Vaders 
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dat  God  de  werelt  of  eeuwen  door  fijnen  fone  gemaekt 
heeft.  Daer-en-boven  feit  S.  Paulus .  dat  God  alle  din- 

gen door  Jefum  Chriftum  heeft  gefchapen.  Hy  en  kon- 
de  alle  dingen  door  fijnen  foon  niet  fcheppen,of  hy 
moeft  van  doen  airede  zjjn,  en  daerom  feit  de  Propheet 
Micheas :  fijnen  uitgank  is  van  aenbeginne  en  eeuwig- 
heit.  Hy  is  de  eerft  geboren  voor  alle  Creaturen.  Hy 
is  fonder  begin  der  dagen  ,  fonder  einde  des  levens.  In 
den  tweden  Pfalm :  gy  zyt  mijn  Soon,  ik  hebbe  u  heden 
geboren ,  kuft  den  Sone ,  &c.  Hy  is  de  ware  eeuwige 
God ,  de  almachtige ,  dien  wy  aenbidden ,  dienen ,  en 
aenroepen  alle  de  dagen  ons  levens. 

ii.  Wy  geloven  en  belyden  ook  dat  de  H.  Geeft 
van  eeuwigheit  van  den  Vader  en  van  den  Sone  voor 
komt ,  en  en  is  noch  gemaekt ,  noch  gefchapen ,  noch 
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daer  is  de  derde  perfoon  der  Drievuldigheit ,  van  eenes 
fel vigen  wefens ,  Majefteit.  en  heerlikheit ,  met  den 
Vader  en  den  Sone  ,en  hy  is  een  waer  en  eeuwig  God , 
als  ons  de  H.  Schrift  leert. 

Wy  geloven  dat  defe  eenige  God  na  fijn  welgc- 

hier  op  verlaten  wy  ons ,  en  weten  dat  hy  den  duy  vel  en 
alleonfe  vyanden  gebreydelt  houd ,  de  welke  ons  fon- 

der fijne  toelatinge  en  goeden  wille  niet  en  mogen  be- 
fchadigen.  Hier  over  verwerpen  wy  de  verdoemelike 
opinie  en  meninge  der  Epicureen ,  die  feggen  dat  hem 
O  od  niet  meer  yewers  mede  en  moeit ,  en  laet  alle  din- 

gen by  ge  valle  gefchieden. 
14.  Wy  geloven  dat  God  den  menfeh  gefchapen    &attDe 

heeft  van  der  aerden ,  en  heeft  hem  gemaekt  na  fijnen  SËjf  w 
beeldeen  gelijkeniffe,  goet,  rechtveerdig, heilig, en  balöeg 
ganrich  in  alle  dingen  volmaekt  ,die  daer  konde  door  men* 
fijnen  wille  in  al ,  en  over  al  met  ten  wille  Godes  ver-  fiK»? 
willigen  en  over  een  kómen :  God  heeft  hem  dan  ge-  „„bcc* 
fchapenen  gemaekt  van  twe  dingen,  van  lijf  en  ziel:  tnöaetn 
het  lijfis  van  der  aerden  gemaekt,  en  den  geeft  en  le- 

geboren  :  maer  is  alleenlik  van  beide  uitgaende  ,  die     ven  heeft  hem  God  in  geblafen ,  alfo  dat  men  in  den 

12. 

vallen  uit  niet  gefchapen  heeft  den  Hemel,de  Aerde,en 
alle  Creaturen  gegeven  haer  wefen ,  geftalte  en  figure, 

jrcft  zt*  cn  een  iegelik  voor  hem  felven  verfcheiden  ofïïcien  en 
tfiapen.  ampten  haer  Schepper  te  dienen  :  ook  fo  onderhout  en 

regiert  hyfe  na  fijne  eeuwige  voorfienigheit,  en  door 
fijn  oneindelikekracht,om  den  menfehen  te  dienen,  op 

©an  dat  de  menfche  fijnen  God  diene.Hy  heeft  ook  d'Enge- 
rn€n*  len  goet  gefchapen ,  op  dat  fy  fijne  dienftboden  waren, 

en  ook  dienende  fijne  uitverkorene.  Van  welke  Enge- 
len fommige  uitgevallen  zyn  van  der  hoogheit  daerfe 

©npta'  God  in  gefchapen  hadde,  in  de  eeuwige  verdoemenifïe, 
*"«  en  de  ander  zyn  door  de  genade  God;  in  haren  eerften 

ftant  volhert  en  ftantvaftigh  gebleven :  de  laetftc  die 
wy  duy  velen  noemen ,  en  bofe  geeften,  zyn  alfo  bedor- 

ven, dat  fy  zyn  geworden  vyanden  Gods,  en  alles  goets, 
loerende  en  ftaende  na  haren  gantfehen  vermogen ,  na 
de  Kerke ,  om  de  felve  gantfehelik  te  verderven  en  te 
vernielen  door  haer  liftigheit  en  bec|rog :  ja  ookfo  ver- 

re ;  dat  fy  hen  van  een  iegelik  aenbidden  doen ,  en  be- 
lovertgrote  dingen  den  menfehen,  en  dat  en  is  geen 

wonder, gemerkt  hyvoor  Chriftum  heeft  dorven ko- 
men ,  om  hem  van  den  felven  te  doen  aenbidden ,  en 

daerom  zyn  fy  door  haer  eygen  boosheit  veroordeelt  ter 
eeuwiger  verdoemeniffe  ,  en  verwachten  hare  ftraffe 
en  pyne.  En  hier  over  verwerpen  en  verbannen  wy  de 
dwalinge  der  Saduceen ,  welke  loochenen  datter  geef- 

ten cn  Engelen  zyn ,  en  ook  de  dwalinge  der  Mani- 
cheen ,  die  daer  feggen ,  dat  de  Duy  velen  uyt  haer  fel- 

ven haren  oorfprong  hebben ,  en  zijn  quaet  van  haer 
eygen  nature, en  zijn  niét  tot  eeniger  tijd  verdorven 
geworden. 

1 3 .  Wy  geloven  dat  defè  goede  God ,  na  dat  hy  alle 
dingen  gefchapen  hadde ,  de  felve  niet  overgegeven  en 
heeft  den  gevalle  of  fortuyne  ,  maer  onderhoutfe  en 

larrboa?  regeertfein  ftilk«r  wijfenna  fijnen  heiligen  wille, dat 

-taetrt  ternietengelchietin  defe  werelt  fonder  fijne  verorde- 
cnbero^  ninge,hoewel  nochtans  dat  God  nieten  is  oorfake  of 
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menfche  fuiken  excellentie  en  uitnementheit  fiet,dac 
het  menf  chelijke  verftand  te  klein  is  om  dat  uit  te  fpre- 
ken :  hy  is  fulx  geweeft  leid  David ,  dat  hem  niet  meer 
en  gebrak  dan  God  te  zyn :  hy  is  met  eeren  en  heerlijk- 
heit  gekroont  geweeft.  Maer  wanneer  de  menfche  in 
eeren  was, en  heeft  hy  daer  niet  van  geweten, en  en 
heeft  fijn  hoogheit  niet  verftaen ,  maer  is  den  vee  ge- 

lijk geworden ,  en  heeft  de  ooren  den  woorde  des  duy- 
vels  geboden, het  gebod  des  levens  dat  hy  ontfangen 
hadde ,  heeft  hy  overtreden ,  en  heeft  hem  van  God , 
die  fijn  ware  leven  was ,  door  fijne  fonden  afgefneden , 
en  heeft  fijne  nature  gantfehelik  verdorven  :  en  heeft 
het  lijf  en  den  geeft  fchuldig  gemaekt  des  lijvelijken 
en  geeftelijken  doods ,  en  is  geworden  boos ,  erg ,  ver- 

blind van  verftande ,  verdorven  in  alle  fijne  wegen ,  en 
heeft  verloren  alle  fijne  hoge  gaven  die  hy  van  God 
ontfangen  hadde ,  en  hem  is  niet  meer  gebleven  dan 
een  klein  overblijf  defer  gaven  ,  welke  genoegfaem 
is  om    den  menfche  niet  te  mogen  ontfchuldi^en , 
maer  niet  om  ons  goet  te  doen  vinden,  aengefien 
dat  ons  al  in  duyfternifTe  verandert  is ,  gelijk  de  fchrift 
ons  leert:  het  licht  fchijnt  in  de  duyfternifTe,  en  de 
duyfternifTen  hebben  't  niet  aengenomen.  Daer  noemt S.  Jan  de  menfehen  duyfternifïen.  In  den  Pfalm  word 
gefeid:  by  u  Heere  is  de  fonteine  des  levens,  en  in 
uw  licht  fienwyklaer,  het  blijkt  hoedanig  datdevrye 
wille  des  menfehen  zy ,  die  daer  is  een  knecht  der  fon- 

den, uit  dien  dat  de  menfche  niet  ontfangen  en  mach, 
dan  dat  hem  van  den  hemel  gegeven  word.  Chriftus 
feit:  niemand  en  kan  tot  my  komen,  ten  zy  dat  hem 
mijn  Vader trecke, die  my  gcfonden  heeft. Sinte Pau- 
lus  feit:  dat  de  natuerlijke  menfche  alfulx  is,  als  hem 
Adam  in  fijnen  val  voortgebracht  heeft.  Hy  feid  ook, 
dat  wy  van  ons  felven  niet  bequaem  en  zijn  yet  te  den- 

ken als  van  ons  felven,  maer  onfe  bequaemheid  is  van 
God :  denken  is  veel  min  dan  doen ,  en  daerom  feid 
de  Apoftel  met  recht,  God  werkt  in  u  het  willen  en  het 
volbrengen.  Sonder  my  feid  Chriftus,  en  vermoogdy 
niet  te  doen :  en  Chriftus  feit  noch ,  Die  de  fonde  doet, 
is  der  fonder  knecht ,  waer  is  dan  fijnen  vryen  wille  ? 

15.  Wy  geloven  dat  door  Adams  ongehooorfaem-  Bfan  be 

fchulthebber  des  quaets  dat  ter  gefchiet.  Want  fijn 
macht  en  goetheit  is  fo  groot  en  onbegrypelik ,  fo  dat 
hy  ordonneert,  werkt  feer  wel  en  rechtveerdelik  dat 
de  duyvel  en  de  menfche  onrechtveerdelik  werken, 
en  acngaende  her  gene  dat  hy  werkt  boven  den  begry- 
pe  des  menfcheliken  verftants,en  willen  wy  nietcu- 
Tieufelik  onderfoeken  ,  meer  dan  ons  begrijpen  ver- 

mag, maer  in  alle  ootmoedigheit  en  eerweerdigheit 
aenbidden  wy  de  rechtveerdigc  oordelen  Gods,  die 
ons  verborgsn  zyn ,  en  ftellen  ons  te  vreden  ,  dat  wy 
mogen  zjn  leerjongeren  Chrifti,  om  alleenlik  :e  leren 
het  gene  dat  hy  ons  door  fijn  woort  aenwijft,en  en 

willen  defe  palen  niet  overtreden :  defe  leeringe  geeft J 

en heit  de  erf-fonde  over  het  menfchelijke  geflachte  ge-  öcn  ... 
komen  is,  welk  is  een  verdervinge  der  gantfeher  nature,  bcg  ffffs? 
en  een  erflik  gebrek, met  welk  ook  de  kinderkens  in  to«Wnae 
den  buyk  haers  moeders  befmet  zijn ,  en  brengt  in  den  mmlche/ 
menfche  voort  alle  foorte  van  fonden ,  als  de  wortel  $c 
daer  toe  dienende.  Ja  alle  dit  grote  gebrek  is  fo  fchend- 
lik  en  boos ,  dat  het  genoegfaem  is  om  het  menfchelijke 
geflachte  te  verdoemen ,  en  en  werd  ook  door  de  doop 
nietweg  genomen ,  al  ift  nochtans  dat  het  den  kinde- 

ren Gods,  door  fijne  genade  en  barmhertigheit,  ter 
verdocmenifTc  niet  gerekent  en  word,  en  het  gevoe- 

len defer  verdorvenheit  doet  mcnigmael  de  gelovio-e 
verfuchtcn,cn  begeren  van  haren  lyve  ontfiVente 
worden  ,  hier  over  verwerpen  wy  de  dvvalingcn  der 

Pek- 
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Pelagianen ,  die  daer  feggen ,  dat  dcfe  fonde  an
ders  niet 

dan  een  na-doen  en  navolginge  zy. 

16.  Wy geloven, dat  nademael  deganfche  at
kom- 

fte  Adams  int  verderf  en  de  verdoemeniffe  door  des
 

eerften  menfehen  fchult  alfo  gevallen  is ,  dat  God  hem 

allo  be weien  heeft,  als  hy  is,namelik  barmhertig  en 

rechtveerdig.  Barmhertig,  dat  hy  verloft  en  beho
ut 

van  defen  verderve,  de  gene  diehy  in  fijnen  eeuwigen
 

en  onveranderlijkcn  raed,door  fijn  loutere  goedigh
eit 

in  Jcfum  Chriftum  onfen  Heere  uit  verfien  en  ve
rko- 

ren heeft ,  ionder  eenig  aenfien  van  hare  goede  werken, 

en  misdien  dat  hy  die  andere  laet  in  haer  verderf  en  val 

daer  {y  in  gevallen  zijn ,  hier  mede  bewijft  hy  hem  een 

medclydende  en  barmhertig  God ,  aen  die  gene  die  hy 

falig  maekt ,  de  welke  hy  niet  fchuldig  en  was ,  gelijk  hy 

hem  ook  verklaerteen  rechtveerdig Rigter,  met  bewij- 

finge  fijner  recht veerdiger  ftrengigheit  over  de  andere , 

en  hier  en  tuffchen  en  doet  hy  haer  geen  ongelijk :  want 

dat  hy  fommige  falig  maekt  en  gefchiet  niet  om  datfy 

beter  dan  de  andere  zijn ,  aengefien  dat  fy  alle  in  een  fe- 

ker  verderffeniffe  gevallen  zijn ,  tot  datfe  God  affcheit 

en  verloffet  door  fijn  eeuwig  en  onveranderlik  voorne- 

men, dat  in  Jefum  Chriftum  gegrundet  ftaet,  eer  de  we- 

relt  gefchapen  was.  Na  fuik  een  verftant  dan,  fo  en  kan 
niemantvanhem  felven  tot  defer  heerlij  kheit  komen, 

aengefien  wy  van  ons  felven  niet  bequaem  en  zijn  eenig 

goed  te  denken,ten  zy  dat  God  door  fijne  genadeden  lou- 

ter goetheit  ons  voor  komt,  fo  is  onfe  nature  verdorven. 

1 7.  Wy  geloven  dat  onfe  goede  God  door  fij  ne  won- 
dcrlike  wijsheit  en  goedigheit ,  na  dat  hy  fag,  dat  hen  de 

menfehen  alfo  in  den  dood ,  fo  wel  lyvchjk  als  geefte- 

lijk ,  geworpen  hadde ,  en  hen  ganfeh  onfalig  gemaekt, 

heeft  hy  hem  begeven  dien  felven  te  foeken,  doen  hy  al 

bevende  van  hem  vlood,  en  vertrooftede  hem,  met  be- 

loven fijns  Soons,  dien  hy  hem  geven  wilde,  van  der 

Vrouwen  geworden ,  om  het  hooft  des  Serpents  te  ver- 
treden ,  en  hem  falig  te  maken. 

1 8.  Wy  belijden  dan  dat  God  de  belofte  die  hy  den 

ouden  Vaders  gedaen  heeft ,  door  den  mont  van  lijnen 

Propheten ,  vervult  heeft ,  mits  dien  dat  hy  gefonden 

heeftin  de  werelt  lijnen eigen,eenigen  en  eeuwigen  So- 
ne, ter  tijd  van  hem  verordcnt,welk  aengenomen  heeft 

de  geftalte  eens  knechts,  werd  gelijk  als  andere  menfen, 

8cc.  heeft  voorwaer  aengenomen  een  ware  menfchelij- 
ke  nature  met  alle  hare  fwakheden,uitgenomen  de  fon- 

de ,  en  is  ontfangen  in  den  ly  ve  der  gelukfaliger  Maegt 
Maria,door  de  kracht  des  H.Geefts,fonder  toedoen  des 

Mans.  En  en  heeft  niet  alleenlijk  aengenomen  de  men- 

fchelijke  nature,  maer  ook  eenen  waren  menfchelijken 

geeft,op  dathy  ware  een  waerachtig  menfehe.  Want  na 

dat  de  geeft  fo  wel  als  dat  lijf  verloren  was ,  fo  waft  van 

node  dat  hyfe  beide  aennam  om  die  te  gelijk  falig  te  ma- 

ken. En  wy  belijden  tegen  de  ketteryen  der  wederdope- 
ren,die  daer  lochenen  Chriftum  het  mcnfchelijke  vlees 

aengenomen  te  hebben,dat  Chriftus  deelachtig  gewor- 
den is  der  felven  vlees  der  kinderen,  hy  is  de  vrucht  der 

lendenen  Davids  na  den  vleefe,  geworden  van  den  zade 
Davids  na  den  vleefe.hy  is  de  vrucht  des  hjfs  der  maegt 

Maria ,  hy  is  van  eender  vrouwe ,  hy  is  een  fpruite  Da- 
vids,hy  is  van  Juda  uitgefproten,hy  is  afgekomen  vande 
Vaderen  na  den  vleefc,hy  is  van  den  zade  Abrahams,hy 
is  in  alles  fijne  broeders  gelijk  geworden,uitgenomen  de 
fonde ,  hy  is  gegenereert  van  Maria,  alfo  dat  hy  door  dit 
middel  geworden  is  onfe  Emanuel(dat  is  God  met  ons.) 

19.  Wy  geloven  dat  de  perfoon  des  Soons  door  defe 
ontfangeniffe  onaffcheidelijken  vercenigtentefamen 
geyoegt  geweeft  ismetter  menfchelijker  nature,  alfo 
dattcr  niet  en  zijn  twe  Sonen  Gods,noch  twe  perfonen, 
macr  twe  naturen  ineen  perfoon  vereenigt,  daer  een 

ycgelijk  nature  haer  onderfchcidelijkc  eigenfehap  be- 
houdet,  de  Godlijke  nature  is  altijd  gebleven  ongefcha- 
pen  fonder  begin  der  dagen,en  einde  des  lcvens,en  ver- 

vult hemelen  aerde,  de  menfchelijke  nature  en  heeft 
haereigenfehappen  niet  verloren ,  fy  iscencrearurcof 
fchepfel  gebleven ,  die  daer  heeft  begin  der  dagen  en 
einde  des  levens.  Isgeeindigten  behoud  deeigenfehap- 
jjen  eens  '..aren  lijfs  ,  hoc  wel  nochtans  dat  hy  door  fijn 
wedcr-opftandinge  de  felve  onfterffelij kheit  gegeven 

heeft.  Hyen  heeft  nochtans  de  waerhéit  fijner  warer 
naturen  niet  verandert ,  defe  twe  naturen  zijn  alfo  te  la- 

n  vereenigt,  en  maken  eenen  perfoon  ,  datfy  ook 
m 

door  fijnen  dood  niet  van  malkanderen  gefcheiden  ge- 

weeft  en  zijn,  't  gene  dat  hy  fijnen  Vader  beval,  dat  was 
eenen  waren  menfchelijken  geeft,die  uit  fijnen  lichaem 
fchiet.  Maer  hier  en  tuffen  bleef  de  Godheit  altijd  met 

de  menfeheit  vereenigt,  dat  als  hy  in  't  graf  lag,de  God- 
heit  en  liet  niet  in  hem  verborgen  te  zijn,  gelijk  fy  in 

hem  was,  al  hy  een  klein  kind  was,fonder  haer  voor  een 

weinig  tijds  te  bewijfen.  Siet  d'oorfake  waerom  wy 
hem  belijden ,  dat  hy  zy  een  ware  God  en  ware  men- 

fehe ,  een  ware  God  om  te  overwinnen  den  dood ,  en 
ware  menfehe  om  voor  ons  te  mogen  fterven. 

20.  Wy  geloven  dat  nademael  God  volkomelijk,    ©anbe 
barmhertig,  en  ook  ganfeh  rechtveerdig  is,  heeft  hy  ge-  Jjjjjjg; 

fonden  fijnen  Sone,  aen  te  nemende  nature  in  welke  j,flt  cn ' 
d'ongehoorfaemheit  gefchiet  was,om  in  de  felve  te  vol-  barmlje^ 
doen ,  en  te  ftraffen  de  fonde  door  den  alderwreetften  lff^in 
dood  en  lijden  fijns  Soons.  God  heeft  dan  fijn  recht-  cfiiiflo 

veerdigheit  bewefén  aen  fijnen  Sone,  die  met  onfe  ion-  öetètfen. 

den  geladen  was ,  en  heeft  fijn  goetheit  en  barmhertig- 
heit  op  ons  fchuldige  en  der  verdoemeniffe  weerdig 

uitgeftort,en  heeft  voor  ons,door  een  volkomen  liefde, 

fijnen  Sone  in  den  dood  gegeven,  en  heeft  hem  om  on- 
fe rechtveerdigheit  wederom  opgewekt,op  dat  wy  door 

hem  on fterfFelij kheit  en  het  eeuwig  leven  hadden. 

2.x*  Wy  geloven  dat  Jefus  Chriftus  zy  een  hoge  Prie-  J^ff]}^ 

fterineeuwighéit;meteeneneednadeordeningeMel-  n^c  ' 
chifedechs ,  en  heeft  hem  felven  geftelt  in  onfen  name  Cfnjfh' 
voor  fijnen  Vader,  om  fijne  gramfchap  te  ftillen,  en  boo?be 
heeft  hem  felven  met  volle  voldoeninge  geofrert  op  den  £?jj"n 
Altaer  des  Cruyces,  en  uitgeftort  fijn  dierbaer  bloet,  ter  booj  fijn 

reiniginge  onfer  fonden,gelijk  de  fpreuken  der  Prophe-  Jijöenen 
ten  vervatten.    Efaias  fchrijft ,  dat  de  ftraffe  waer  door  '       ̂  
wy  vrede  krijgen  fouden,  op  den  Sorte  Gods  geleit  is,en 
wy  door  fijne  wonden  geheelt  fouden  worden,  hy  werd 

ter  dood  geleit  als  een  lammeken ,  hy  werd  metten  fon- 
daers  gerekent ,  en  veroordeelt  als  eenquaetdoender, 
door  Pontium  Pilatum ,  hoe  wel  hy  hem  rechtveerdig 

voor  allen  uit  fprak  r  hy  heeft  betaeltdat  hy  niet  ver- 
fchult  en  hadde :  hy  heeft  geleden,  hy  die  gerechtig  was, 
voor  de  ongerechtige,  ja  in  fijn  lijf  en  in  fijn  ziele ,  alfo 
dat  hy  fmaekte  de  grouwelijkepijne  die  ons  om  onfe 
fonden  toequam  ,  hy  heeft  bloet  en  water  gefvveet :  hy 
heeft  geroepen  :  Mijn  God,  mijn  God,  waerom  hebdy 
my  verlaten  :  hy  heeft  dat  al,op  dat  ons  onfe  fonden  ver- 

geven worden,geleden,en  daerom  met  recht  feggen  wy 
met  S  Paulo,dat  wy  anders  nieten  weten,dan  Jefum,en 

dien  gecruiciget,  wy  achten  alle  dingen  als  drek,  om  de 
uitnementheit  der  kenniffe  onfes  Heeren  Jefu  Chrifti , 
wy  vinden  alle  trooft  in  fijne  wonden ,  en  hebben  niet 
nodig  te  foeken  of  te  vinden  eenige  andere  middelen' 
om  ons  met  God  te  verfoenen ,  dan  dit  alleen  en  eenige 
offer  eens  gefchiet ,  dat  de  gelovigen  in  eeuwigheit  vols 

komen  maekt.  't  Is  ook  d'oorfaek  waerom  hy  van  der* 
Engel  Gods  Jefus  genoemt  word ,  (dat  is  Saligmaker) 
om  dat  hy  fijn  volk  van  hare  fonden  mofte  falig  maken. 

22.  Wy  geloven  dat  door  de  ware  kenniiïe  defer 
hoogeverborgentheit,  de  H. Geeft  in  onfe  herten  ont-  böb; 
fteekt  een  ware  gelove,dat  Chriftum  vaet  met  alle  fijne  <£!)#* 

verdienden ,  en  maektfe  zijn ,  en  en  fó'ekt  buiten  hem  fc^}uI' 
niet  met  allen  meer,want  alle  dat  tot  onfer  faligheit  van  $00?  't 
noden  is,  moet  doch  nodelijk  in  Jefum  Chriftum  niet  scïö\x 

zijn  ,  of  fo  het  daer  al  in  hem  is ,  dat  de  gene  die  Jefum ;  ̂$ïn0 Chriftum  door  hetgelove  heeft,alles  heeft,cn  heeft  geen  too?brn 

gebrek  meer  te  feggen,datChrift  is  niet  genoegfaem  i>-,.  vreftt' maer  dat  hem  iet  anders  meer  gebreekt,dat  is  een  grote.  »f^cf;; 
grouwelijke  lafteringe  tegen  God ,  want  daer  foude  uit 
volgen  dat  Chriftus  maer  eenen  halven  Saligmaker  en 
Ware ,  en  daerom  met  rechter  oorfaken  feggen  wy  na 

S.  Paulus ,  dat  wy  gerechtveerdigt  worden  door  't  gelo- 
vc  alleen ,  of  door  het  gelove  fonder  de  werken :  wy  en 
verftaen  niet  eigentlijk  te  fpreken,dat  het  dcor  het  gelo- 

ve is,(dat  is  om  desgeloofs  wille)dat  wy  gerechtveerdigt 
worden ,  want  dat  felve  gelove  is  maer  een  inftrument, 
daer  door  wy  Chriftum  onfe  rechtveerdigheit  omhel*' 
fen,  Jefus  Chriftus  dan,  en  alle  fijne  verdienden, fo  veel 

hei- 
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heilige  werken  als  hy  voor  ons  gedaen  heeft,  is  onfe 
recht  veerdigheit,  en  het  gelove  is  het  inftrument ,  dat 
ons  met  hem  in  de  gemeenfehap  van  allen  fijnen  goe- 

den fettet,  nadien  datfe  dan  onfe  zijn,  £o  zijnfemeer 
dan  genoegiaem  om  ons  te  abfolveren  en  vry  te  maken. 

23.  Wy  geloven  dat  onfe  faligheit  gelegen  is  in  de 
vergevinga  van  onfe  fbnden  om  Jef.  Chriftus  wille ,  en 

dat  daer  onfe  gerechtigheit  voor  God  in  vervaet  is ,  ge- 
lijk S.  Paulus  en  David  ons  leren ,  verklarende  de  falig- 
heit des  menfehen ,  dien  God  de  gerechtigheit  fonder 

werken  toefchrijft.  De  felve  Apoftel  feit ,  dat  wy  om 
niet  uit  genaden  door  de  verlofïinge,  welke  isinjefu 
Chrifto ,  zijn  gerechtveerdigt,  en  daerom  houden  wy 

defen  gront  in  eeuwigheit  vaft,  en  geven  Gode  de  gant- 
fche  eere ,  verootmoedigen  ons ,  en  bekennen  ons  fulx 

als  wy  zijn ,  fonder  iet  van  ons  ielven ,  noch  van  onfe 
verdienften  te  beroemen ,  wy  fteuncn  ons  en  ruften  op 
de  gehoorfaemheit  des  gekruiften  Chrifti ,  welke  io  wy 
in  hem  geloven,  onfe  is.  De  felve  is  genoegfaem  alle 
ongeregtighcden  te  bedecken  ,  en  ons  vrymoedigheit 
te  geven, dat  wy  nieten  dorven  vrefen  gelijk  als  onfe 
eerfte  Vader ,  de  welke  bevende  hem  wilde  met  vy- 

genbladeren  bedecken:  alfo  waer 't  dat  wy  voor  God 
verfchijnen  moften ,  en  op  ons  felven ,  ot  op  eenige  an- 

dere creaturen ,  fo  weinig  alft  ook mogt zijn,  fleunen 
wilden ,  och  lacen ,  wy  fouden  verflonden  worden ,  en 
daerom  moet  een  yegelijk  met  David  feggen :  O  Heere 

wilt  met  dynen  knecht  in  't  geregte  niet  treden ,  want 
voor  dy  en  fol  geen  meniche  die  leeft ,  gerechtveerdigt 
Zijn. 

24.  Wy  geloven  dat  dit  ware  gelove,  wanneer  het 

door  't  gehoor  des  Woords  Gods ,  en  door  de  werkinge 
r  des  heiligen  Geeiïs  voort  gebracht  word ,  den  men- 

eéén7ên  fchen  herbaerten  maekthem  nieuw,  maekt  hem  vry 

■SS1  van(^e  Aavernye  der  fonden,fo  verreis  het  daer  van, 

D£t        dat  dit  rechtveerdig-makende  gelove  de  menfehen  fou- 
de  verkouden  van  een  goed  en  heilig  leven ,  dat  fy  fon- 

der dat  felve  nemmermeer  yet  en  fullen  doen  om  de 
liefde  Gods,  dan  om  de  liefde  van  haer  felven ,  enuyt 
vrefe  van  verdoemt  te  worden,het  is  onmogelijk  dat  dit 
heylig  gelove  in  den  menfche  ledig  foude  zyn ,  wy  en 
fpreken  niet  van  den  ydelen  gelove,  maer  van  het  gene 
dat  de  fchrift  noemt  gelove  dat  door  de  liefde  werkt, 
het  welke  de  menfche  brengt  hem  te  oeftenen  in  de 
werken  die  God  door  fijn  Woord  geboden  heeft ,  fulke 
werken  wanneer  fy  voortkomen  van  de  goede  wortel 
des  geloofs,  fozijn  fygoed  en  van  God  ontfangen  : 
hier-en-ruflehen  en  komen  fy  niet  fn  rekeninge  om 

ons  te  rechtveerdigen ,  want  het  is  door  't  gelove  in 
Ghriftum  dat  wy  gerechtveerdigt  worden  ,  en  wy  fijn 
gerechtveerdigt  eer  wy  goede  werken  doen ,  anders 
en  fouden  fy  niet  goed  kunnen  zijn,   met  meer, 
dan  de  vrucht  eens  booms  goet  zijn  kan,  of  die  boom 
en  fy  eerft  goet ,  wy  doen  dan  goede  werken ,  maer 
niet  om  te  verdienen  ,  want  wat  fouden  wy  verdienen, 
wyzijn  eer  Gode  fchuldig,  voor  de  goede  werken  die 

wy  doen ,  dan  wy  t'onswaert ,  om  dat  hy  is  die  in  ons 
werkt  het  willen  en  volbrengen ,  na  fijn  welbehagen, 
en  gelijk  gefchreven  ftaet,  als  gy  al  gedaen  hebt  dat  u  ge- 

boden word ,  fegt ,  wy  zijn  onnutte  knechten  :  dat  gene 
dat  wy  moeften  docn,hcbben  wy  gedaen  :  wy  en  willen 
hier-en-tufichen  niet  lochenen  of  God  en  beloont  de 
goede  werken ,  maer  het  gefchiet  door  fijn  genade.Ten 
anderen ,  al  ift  dat  wy  goede  werken  doen ,  fo  en  veilen 
wy  daer  op  onfe  faligheid  niet ,  want  wy  en  en  konnen 
geen  werk  voortbrengen  ten  zy  door  onfen  vleefche 
befmet  en  ook  der  ftraffe  wet ,  en  al  konden  wy  eenig 
voortbrengen ,  de  gedachteniffe  van  eender  fondenis 
genoegfaem  om  dat  voor  God  te  verwerpen :  alfo  fou- 

den wy  altijds  in  twijftel  zyn  ,  en  herwaerts  en  der- 
waerts  fonder  eenige  fekerheit  dryven ,  en  onfe  arme 
confeientien  fouden  altijd  bekommert  en  gequelt  wor- 

den, fofy  niet  vaft  en  rufteden  op  de  verdienften  des 
doods  en  lydensonfesSaligm akers, 

©an  be      25.    Wy  geloven  dat  de  Ceremoniën  en  Figuren 
iingeötc  der  Wet  in  der  toekomfte  Chrifti  opgehouden  heb- 
Wet.       ben ,  alle  fchaduwcn  hebben  een  einde  genomen ,  alfo 

dat  fuik  gebruik  onder  den  Chriftenen  geweertmoet 

worden:  hier-en-tuffchen  is  ons  de  waerheiden  fub- 

ftantie  in  Jefu  Chrifto  gebleven  ,  in  welken  fy  hare  ver- 
vullinge  hebben ,  nochtans  gebruyken  wy  getui<?enif- 
fen  uit  ter  Wet  en  Propheten  genomen ,  om  ons  in  den 
Euangelio  te  beveftigen ,  en  ook  ons  leven  in  alle  eer- 
baerheid  ter  eeren  Gods  daer  na  te  reguleren. 

26.  Wy  geloven  dat  wy  genen  toegang  tot  God  heb-  bÖooM&f 
ben ,  dan  door  eenen  eenigen  Middelaer  en  voorfpra-  ötnge 
kejefum  Chriftum  die  daer  rechtvaerdig  is,  die  om  de-  «EïtfifnV 
fer  ooriake  wille  menfeh  geworden  is  met  vereeninge  £"  «fte? 
Gods,  en  des  menfehen,  om  ons  eenen  toegang  te  doen  ïïlbbocaec 

hebben  tot  dier  Majefteit  Godes ,  anders  en  hebben  wy  tn  Doo?' 
daer  genen  toegang,  niet  meer  dan  die  doornen  en  heb-  jfj^jf 
ben  tot  ten  vyere ,  wy  hadden  door  fijne  ftcmme  alleen 
verfonken  geworden  , gelijk  als  by  Adam  blijkt,  die 
voorden  Heere  vlood  al  bevende,  en  by  den  Ifraeliten 
aen  den  Berg  Sinai ,  die  eenen  middelaer  begeerden  , 
uit  vrefe  op  dat  fy  alle  niet  en  ftorven ,  om  de  ftemme 
des  Heeren  wille ,  nu  defen  Middelaer ,  die  de  Vader 
onstuflehenhem  en  ons  verordent  heeft,  en  moet  ons 

om  fijn  hoogheit  niet  verfchrikt  maken, om  ons  ee- 
nen anderen  na  onfe  fantafie  te  doen  foeken ,  want  daer 

en  is  niemand  in  den  Hemel,  noch  in  der  Aerden  on- 
der de  creaturen ,  die  ons  liever  heeft  dan  Jefus  Chrif- 

tus ,  de  welke  hoe  wei  hy  in  Godlijke  geftalte  ons  heeft 
hem  felven  te  buiten  gegaen ,  met  aen  te  nemen  de  ge- 

ftalte eens  knechts  om  onfent  wille ,  hy  is  in  alles  fijnen 
broederen  gelijk  geworden,  hy  die  daer  rijk  was,  is  om 
onfent  wille  arm  geworden  :  fo  wy  ons  eenen  anderen 
voorbidder ,  die  ons  lief  heeft ,  moften  vinden  ,  wien 
fouden  wy  vinden  die  ons  liever  hadde  ,  dan  hy  die  fijn 
leven  om  onfent  wille  gelaten  heeft ,  ja  dat  doe  wy  noch 
fijne  vyanden  waren,  en  fo  men  eenen  vinden  moet  die 
daer  geloof  en  macht  hebbe ,  wie  ifTer  die  fo  veel  heeft, 
als  die  ter  rechter-hand  Gods  is  gefeten ,  en  die  daer  alle 
macht  heeft  over  Hemel  en  Aerde,  wie  fal  eer  verhoort 

worden ,  dan  de  eenige  weJ-geliefde  Sone  Gods.  Het 
ongelove  alleen  heeft  defe  gewoonte  ingevoert ,  op  die 
wijfe  de  Heiligen  te  onteeren,  daermenfe  behoort  te  ee- 
ren,niet  doende  des  genes  dat  fy  noit  gedaen  en  hebben, 

maer  hebben  't  verworpen ,  gelijk  alft  blijkt  by  haren 
fchriften.  Men  moet  hier  niet  voortbrengen  datwy't 
niet  weerdig  en  zyn ,  want  hier  en  vraegtmen  niet  van 
onfe  gebeden  op  onfe  weerdigheid  te  prefenteren,  maer 
alleenlijk  op  de  uitnementheit  en  weerdigheit  Jefu 
Chrifti,  welks  gerechtigheid  onfe  is  door  het  gelove ,  ert 

daerom  met  recht,  als  ons  d' Apoftel  wil  deCedwafe  vre- 
fe ,  of  eer  ongelove,  afnemen ,  feit  ons ,  dat  Jefus  Chri- 

ftus fijn  broederen  in  alles  is  gelijk  geworden ,  op  dat  hy 
foude  zyn  een  hooge  Priefter ,  barmhertig  en  getrouw, 
om  de  fonde  des  volx  te  reinigen ,  want  door  dat  hy  is 
verfogt  geweeft ,  is  hy  ook  machtig  te  helpen  die  vcr- 
focht  worden ,  en  daer  na  om  ons  beteren  moed  te  p-e- 

ven ,  om  tot  hem  te  komen ,  feit  hy ,  wy  hebben  eenen 
hogen  Priefter ,  Jefum  de  Sone  Gods,  die  in  de  Heme- 

len gevaren  is,  Laet  ons  aen  die  belydenifie  vaft  hou-  (FoJ-34-) 
den ,  want  wy  en  hebben  niet  eenen  hogen  Priefter,  die 
niet  en  kan  medelyden  met  onfefwackheden.  Laet  ons 
dan  toe  gaen  met  vrymoedigheid  tot  ter  genaden  troon, 
op  dat  wy  barmhertigheid  verwerven ,  en  vinden  gena- 

de geholpen  te  worden.  Hy  verandert  hier  den  ver- 
fchrickelijken  troon  der  heerlijkheid  in  eenen  troon 
der  genade ,  om  ons  tot  hem  te  doen  komen.  De  felve 
Apoftel  feit:  dat  wy  hebben  vrymoedigheid  in  te  gaen 
in  dat  Heilige,  door  dat  bloed  Jefu ;  laet  ons  dan,  feit  hy, 
toegaen  in  een  verfekert  gelove ,  &c.  de  felve  feit  noch: 
Chriftus  heeft  een  eeuwig  Priefterdom ,  waer  door  hy 
volkomelijk  falig  maken  kan ,  die  door  hem  tot  God 
treden,  en  leeft  altijd ,  om  voor  haer  te  bidden ,  wat  bc- 
hoeftermeer,na  dat  Chriftus  felve fpreekt ,  Ik  ben  de 
weg  ,  de  waerheid  en  het  leven ,  niemand  en  mach  tot 
mynen  Vader  komen ,  dan  door  my.  Waer  toe  fouden 
wy  eenen  anderen  voorfprake  foeken,  na  dat  hy  feit, 
dat  men  tot  fijnen  Vader  niet  kan  komen  dan  door 

hem.  Na  dat 'net  God  belieft  heeft  ons  fijnen  Sone  te 
geven  ,  dat  hy  onfe  voorfprake  ware ,  fo  en  laet  ons  hem 
dan  niet  ver  laten,  om  eenen  anderen  te  nemen:  want 
als  God  ons  hem  gegeven  heeft,  fowift  hy  wel  dat  wy 

fon- 



4« 
Het  eerfte  Boek. 

i5W. 

fóndaers  waren,  daerom  volgende  het 
 gebod  Chnfti, 

aenroepenwy  den  hemelfchen  Vade
r ,  door  Chriftum 

onfèn  eenigen  voorfprake  ,  gelijk  als  hy
  ons  geleer 

heeft  doorhetgebeddes  Heeren,  wa
erdoor ■  verlekert 

zijnde  dat  alles  dat  wy  den  Vader  bidden 
 Men  m  fij- 

oan  oe  ̂ l^So'^^^ris^^^^  I  $S^^K'S.ri^M^ 5S?  tho^'cm  heemene  kerke,  welke  is  een  heilige  verga-     en  autonteits  
toe  dan  den  woorde  Gods  :  fy  en  wil 

8"*  der    zeen  veKelingeder  warer  geloviger  Chrifte-     haerdenjok  
Chrifti  niet  onderwerpen  :iy  en  bedient 

itn   die  daer  hare  gaïfche  falighei?  verwachten  door  j        Sacramenten  
niet  na  den  bevele  Chrü    in  fijnen 

daer  en  zijn  wel  grote  fwakheden  in  haer ,  maer  fy  ftrij- 

den  daer  tegen  door  den  geeft  haer  leven  lang ,  en  ne- 
man  doorgaens  haren  toevlucht  totten  bloede ,  totter 

dood  en  lijden,  en  gehoorfaemheit  des  Heeren  Jefu, 

door  welken  fy  hebben  vergiffeniffe  haerder  Tonden , 

in  het  gelove  des  fel  ven-  Aengaende  der  valfer  kerke , 

l*e 

ïefum  Chriftum,  dewijle  fy  gewaffchen  z
ijn  door  fijn 

'bloed,  aeheiligtenverfegeltdoorden  H.  Geel
t  De- 

fe  kerke  heeft  geweeft  van  aenbeginne  der  w
erelt,  en 

falook  zijn  totten  einde,  als  hier  door  blijk
t,  name- 

lijk •  Dat  Chriftus  is  de  eeuwige  Coning :  daer  uit  volgt, 

dat  hy  fonder  onderfaten  niet  en  kan  ziju.  En  d
ele  hei- 

lige kerke  word  van  God  befchermten  onderhoude
n , 

teren  de  raferyeder  ganfeher  werelt,  en  fal 
 nimmer- 

meer te  niete  gedaen  worden,  hoewel  fy  voor  eenen 

tijd  lang  feer  klein  in 't  aenfien  des  menfehen  is,  e
n 

fchier  als  uitgedaen.  Hier  en  tuffen  heeft  de  Heerè 

hem  fel  ven  duifent  menfehen  over  behouden ,  die  haer 

knien  voor  Baal  niet  gebogen  hebben.  Ook  defe  heili- 

ge kerke  en  is  niet  gelegen ,  gebonden ,  noch  aen  een 

ïekerplaetfe  afgepaelt,  ofaenfekereperfonengehe
ch- 

tet,maer  fy  is  verfpreit  en  uitgeftrooit  over  degantle 

wijde  werelt ,  nochtans  m  etter  herten  en  met  wille  ver- 

famelt  en  verenigt  in  eenen  fel  ven  geeft,door  de  krach
t 

deseeloofs. 

©atïjcm      28    Wy  geloven  (na  dat  de  heilige  verfamehnge 

?3hS?  en  vergaderinge  is  de  verfamehnge  der  g
ener  die  daer 

IS  De   falig  worden,  en  dat  bultende  felve  geen  fahghe
it  en 

linkere   js,)    dat  niemant,  van  wat  ftate  en  quahteit  hy  zy, 
tooe3en'    hem  voor  hem  felven  mach  af-fonderen,  om  op  lijn 

eigen  perfoon  te  ftaen ,  maer  fy  moeten  haer  al  tot  de 

fefve  begeven  en  vereenigen ,  en  onderhouden  de  ee- 

nigheit  der  kerke,  met  hen  onder  haerlereen  ftraffe 

t'onderwerpen ,  en  buigen  den  hals  ond*r  het  jok  Jefu 

©anbe 

woorde,  maer  fy  doet  daer  toe  en  af,  gelijk  alfthaer 

belieft :  fy  ftaet  en  grondet  haer  meer  op  de  menfehen 

dan  op  Chriftum  Jefum ,  fy  vervolgt  de  gene  die  hey- 

liglijk  na  den  woorde  Godes  leven ,  en  diefe  ftraffen 

van  hare  fonden,  van  hare  gierigheit ,  van  hare  afgo- 

deryen ,  alfo  dat  defe  twe  kerken  goet  zijn  te  kennen , 

om  d'een  van  de  andere  te  onderfcheiden. 

30.  Wy  geloven  dat  defe  ware  kerke  na  der  policie 

en  regeringe,die  onfe  Heere  ons  door  fijn  woort  geleert  b»  ̂ J 
heeft ,  moet  geregeert  worden ,  dat  ter  zijn  Dienaers  en  fee. 

Herders  om  het  woord  des  Euangeliums  te  prediken  en 

de  Sacramenten  te  bedienen :  datter  ook  Opfienders  en 

Diaconen  zijn ,  dat  fy  als  een  raed  der  kerken  zijn ,  en 

door  defen  middel  en  ware  Religie  te  bewaren ,  en  ma- 
ken dat  de  ware  Lere  haren  loop  hebbe ,  en  ook  dat  de 

fondige  menfehen  geftraft,  en  onder  eenen  breidel  ge- 
houden worden  ,  ook  op  dat  de  arme  en  benaude  ge- 

holpen en  getrooft  worden ,  na  dat  fy  dies  van  noden 
hebben :  en  door  defen  middel  alle  dingen  wel  en  by 

ordeninge  gaen  inde  kerke, als fulke  gelovige  en  ge- 
trouwe perfonen  verkoren  worden ,  en  na  den  regel  die 

ons  Sinte  Paulus  tot  Timotheum  is  gevende. 

31.  Wy  geloven  dat  de  Dienaers ,  Ouderlingen  en  $**™ Diakens  in  haren  dienft  moeten  door  wettige  verkielin-  ten/  <©u. 

ge  verkoren  worden,  met  aenroepinge  des  naems  Gods,  öerlm* en  keur-ftemmen  der  kerken ,  daer  na  met  oplegginge  g^JJ, 
der  handen,  in  haren  dienft  beveiligt  worden,  gelijk  wn, 
alsonsfulks  Gods  woord  leert,  en  een  yegelijk  moet 

Chrifti,  en  dienen  tot  ftichtinge  haerder  broederen,    hem  wel  wachten ,  dat  hy  hem  met  door  onbenoorlij 

ke  middelen  in  en  dringe ,  maer  yegelijk  moet  op  Gods 

roep  wachten ,  op  dat  fulke  een  getuigeniffe  haerder 

beroepinge  hebben ,  om  verfekertte  zijn  dat  fy  daer  toe 

van  God  verkoren  zijn.  En  fo  vele  als  de  Dienaers  des 

Woords  aengaet,  in  wat  plaetfefy  zijn ,  hebben  een  ge- 
lijke macht  en  autoriteit ,  dewijle  fy  allegader  Dienaers 

Jefu  Chrifti,  des  eenigen  almachtigen  Biffchops,  en 

des  eenigen  Hoofts  der  kerke  zijn  :  en  daerom  en  heeft 
geen  kerke  eenige  macht  noch  heerfchappye  over  de 
andere ,  om  daer  over  te  heerfchen.  Boven  dier/,  een 

na  de  gaven  die  haer  God  heelt  uitgedeilt ,  alsgemen 
leden  eens  felven  lijfs :  dit  is  aller  gelovigen  fchuldige 

plicht ,  na  den  woorde  Gods ,  dat  fy  hen  affcheiden  van 

den  genen  die  van  der  kerke  niet  en  zijn ,  en  hen  on- 
der dele  vergaderinge  begeven  ,  in  wat  plaetfe  datfe 

God  geftelt  heeft ,  al  waer 't  fchoon  dat  der  Overheden 
en  der  Princen  mandamenten  en  geboden  daer  tegen 

waren,  en  dat  de  dood  een  lijflij  ke  ftraffe  daer  aen  hin- 

ge :  alfo  dan  alle  de  gene  die  hen  hier  van  ontrecken , 

of  hen  daer  onder  niet  en  begeven ,  doen  tegen  de  ver- 
ordening-e Gods. 

©au  öc 
merfere; 
henen  / 
toaer.  Op 
men  öe 
rechte 
hei  hc  en 
leöcn 

,  yegelijk  moet  de  Dienaers  des  Woords ,  en  de  Regeer 

.  Wy  geloven  dat  men  moet  neerftelij ken  onder-    ders  der  kerke  in  fonderlinge  acht  houden  ,   om  des 

fcheiden  met  woede  wijsheit  by  den  woorde  Gods,    werks  wille  dat  fy  doen,  en  met  haer  in  vrede  zijn,  fon- 

welke  de  rechte  en  ware  kerke  zy ,  uit  oorfaken  dat  alle  '  der  murmelinge ,  fo  verre  als  't  gefchieden  kan. 
feiten ,  die  heden  in  der  werelt  zijn ,  haer  met  defen  j      32.   Wy  geloven  hier  en  tuffen ,  al  ift  dat  den  Re-   ©an  t\ 

naem  der  kerke  bedecken,  wy  fpreken  hier  niet  van  j  geerders  der  kerke  nut  en  goet  is  fekere  ordeningen  on-  ̂ j^" 
den  gefelfchappe  der  Hypocrij  ten,  die  onder  de  goed  en  I  der  haer  te  verordenen ,  om  het  lichaem  der  kerke  te  ncof 

toCan"(cn  in  de  kerke  gemengelt  zijn,  en  zijn  te  famen  met  defen  '  onderhouden,  dar  fy  haer  nochatns  wel  wachten  dat  fy  (txaffe hf.ino  1      *;;»ol   Jor   l-arh-a  h.pA(*Vr       r>n   Vii^r  en    t■^^C€prl   pn   7.iin  Cv      nipt-  n(  pn  wiilfpn  Vfln  llPf  (Tf>r\P  Ackt  Chrifhic  rmfe  ppnierp  WXwX* 

ben. 

nenne/  tijtel  der  kerke  bedekt,  en  hier  en  tuffen  en  zijn  fy 

£n  *janf  daer  niet  in ,  al  ift  dat  fy  daer  in  na  den  lijve  zijn ,  maer 

faCJ  bon»  WY  fpreken  van  te  onderfcheiden  de  ware  kerke  van 
nen  on-  allen  anderen  fecten ,  die  haer  feggen  van  de  kerke  te 

rfehef'  ̂ ijn  :  de  tekenen  om  de  ware  kerke  te  bekennen  zijn 
al  fulke :  So  de  kerke  gebruikt  de  loutere  lere  des  Euan- 

geliums,  fo  fy  gebruikt  de  reine  bedieninge der  Sacra- 
menten ,  gelijkfe  Chriftus  verordent  heeft :  fo  de  Chri- 

ftelijke  ftraffe,  om  de  gebreken  te  beteren,  in 't  ge- bruik is:  korts  fo  men  hem  na  het  reine  woord  Gods 

reguleert,  met  verwerpen  alle  des  genes  dat  daer  tegen 
i<;,cn  houden  Jefum  Chriftum  voor  het  eenig hooft, 
daer  door  mach  men  verfekert  zijn  de  ware  kerke  te 
bekennen :  en  aengaende  de  gene  die  van  de  kerke  zijn, 
kan  men  bekennen  aen  het  teken  der  Chiftenen ,  dat  is, 
het  gelove,  en  worden  daer  aen  bekent,  dat  fy  eenen 

t-  ;u2;enSaligmaker  Jefum  Chriftum  aennemen,  dat 
fy  de  fonden  vlieden,  en  volgen  de  gerechtigheit ,  en 
hebben  lief  den  waren  God ,  en  haren  naeften,  fonder 
ter  rechter  of  ter  (linker  hand  uit  te  wijken,  fyenkrui- 
eigen  haer  vlccfch  met  fijne  werken  niet?  nochtans  of 

niet  af  en  wijken  van  het  gene  dat  Chriftus  onfe  eenige  r*? 
Meefter  ons  verordent  heeft :  en  daerom  verwerpen 

wy  alle  menfchelijke  vonden ,  alle  wetten  die  men  {ou- 
de willen  inbrengen ,  om  God  te  dienen  ,  en  de  con- 

icientien  daer  mede  te  binden ,  wy  ontfangen  dan  al- 
leen dat  gene  dat  daer  eigentlijk  dient  om  eendrachtig- 

heit  en  eenigheit  te  onderhouden ,  en  alle  in  der  ge- 
hoorfaemheit Gods  te  houden  :  waer  toe  ons  grotelijks 

dient  de  excommunicatie  of  ban,  die  daer  gefchiet  na 
den  woorde  Gods ,  met  het  gene  dat  daer  aen  hangt. 

33.  Wy  geloven  dat  oniè  God  die  daer  acht  heeft 
op  onfe  goedigheit  en  fwakheit,  ons  verordent  heeft 
Sacramenten  om  fijn  beloften  daer  mede  in  ons  te  ver- 
fegelen ,  en  dat  fy  onderpanden  zijn  der  goeder  gun  ften 
en  genade  Gods  tot  onswjert,  en  ook  om  ons  gelove 
te  voeden  en  te  onderhouden ,  welke  hy  totten  woorde 
des  Euangeliums  toe  gedaen  heeft,  om  te  beter  onfe 
uitwendige  finnen  te  reprefen teren ,  en  voorteftellen 
fo  wel  het  gene  dat  hy  ons  te  kennen  geeft  door  fijn 

woord ,  als  het  gene  dat  hy  inwendig  doet  in  onfe  her- 
ten, en  ruaekt  ons  de  faligheit  vaft  en  ongetwijffelt. 

Sy 

©anö 

£>aca< 

menten 



i$66. Oorfpronk  der  Nederlandfe  beroerten. 

49 

Dan  ben 

Sy  zijn  dan  waertekenen  en  fienlijke  merken  der  din- 
gen die  inwendig  enonfienlijk  zijn, door  welke  God 

door  de  kracht  fijns  geeft  in  ons  werkt ,  en  en  zijn  geen 

ydele  en  ledige  tekenen  om  te  bedriegen :  want  fy  heb- 
ben Jefum  voor  haer  waerheit,  fonder  welken  fy  niet 

met  allen  zijn  en  fouden.  Boven  dien  fo  laten  wy  ons 

genoegen  met  den  getale  dat  ons  Chriftus  onfe  mee- 
fter  verordent  heeft,  welke  maer  alleenlijk  twezijn, 

namentlijk,het  Sacrament  des  Doopfels,en  het  Avont- 
mael  ons  Heeren  Jefu  Chrifti. 

34..  Wy  geloven  en  belijden  dat  Jefus  Chriftus ,  de 
welke  is  het  einde  des  Wets ,  heeft  door  fijn  uitgeftorte 

bloed  een  einde  gemaekt  van  alle  andere  bloet-vergie- 

tinge  j  en  weg  genomen  de  befnijdenifle ,  die  door  het 
bloed  gefchiede  >  en  in  plaetfe  der  felver  verordent  het 
Sacrament  des  Doopfels ,  door  welk  wy  uitterlijk  in  de 
kerke  Godes  aengenomen  worden ,  en  afgefondert  van 
allen  anderen  volken  en  vreemde  Religiën ,  om  hem 

ganfchelijk  toegeeigent  te  zijn ,  als  die  daer  dragen  fijn 
teken  en  merk ,  welk  ons  is  een  getuigenifTe  ,  dat  hy  in 
eeuwigheit  onfe  God  zijn  wil,  en  een  genadige  Vader. 
Hy  heeft  dan  geboden  te  dopen  alle  de  gene  die  fijne 
ïijn ,  in  den  name  des  Vaders ,  des  Soons ,  en  des  heili- 
fen  Geefts,  met  rein  water ,  en  geeft  ons  daer  door  te 

ennen ,  dat  gelijk  als  het  water  op  ons  gegoten ,  af- 
reinigt  en  afwafcht  de  vuiligheit  des  lijfs ,  en  alfo  waer- 
achtelijk  als  dit  water  dat  geiïen  word  op  den  lijve  des 
genen  die  gedoopt  en  befprenget  word ,  werkt  ook  dat 
felvige  bloet  Chrifti  inwendig  door  den  H.  Geeft  aen 
der  zielen ,  befprengtïê  en  reinigtfe  van  haren  fonden , 
en  maekt  door  de  wedergeboorte ,  van  een  kind  des 

toorns,een  kind  Gods :  het  en  is  «ïoor  het  materiael  wa- 
ter niet  dat  dit  al  gefchiet,  maer  het  gefchiet  door  het 

dierbaerBad  des  Bloets  des  Soons  Gods ,  welk  is  onfe 

rode  Meir ,  door  't  welk  wy  moeten  doorgaen ,  om  te 
ontkomen  de  tyrannie  Pharaonis  die  daer  is  de  Duyvel: 

enintegaen  in  het  geeftelijke  land  Canaan.  DeDie- 
naers  geven  ons  alleenlijk  het  Sacrament,  en  dat  daer 
fienlijK  is :  maer  onfe  Heere  geeft  het  gene  dat  door  het 

(Fol.jy.)  Sacrament  betekent  word :  te  weten ,  de  gaven  en  on- 
lijke  genaden ,  waffchet ,  fuivert  en  reiniget  onfe  zie- 

len van  alle  vuiligheden  en  boofheden  ,  vernieuwende 
onfe  herten  en  vervultfe  met  alle  trooften ,  geeft  ons 
ware  verfekeringe  fijner  vaderlijker  goedigheit ,  en  be- 

kledende ons  metten  nieuwen  menfche ,  trekt  den  ou- 
den uit  met  alle  fijne  werken  :  dat  meer  is,  fo  wie  na  het 

eeuwig  leven  ftaet  die  moet  eenmael  (  fo  verre  het  ee- 

nigfins  gefchkden  kan )  gedoopt  worden ,  en  hem  ver- 
laten met  defen  eenigen  Doop ,  fonder  den  felven  im- 

mermeer te  vernieuwen,want  wy  mogen  niettwemael 

geboren  worden ,  en  defen  Doop  is  niet  alleen  nut ,  de- 
wijle  het  water  op  ons  is ,  en  wy  dien  ontfangen ,  maer 
ook  al  de  dagen  onfes  levens :  anders  fouden  wy  altijd 
moeten  het  hooft  in 't  water  hebben.  Hier  over  ver- 

werpen en  verbannen  wy  alle  dwalinge  der  Wederdo- 
pers ,  die  haer  met  een  eenige  Doop  ,  die  fy  eenmael 

ontfangen  hebben  ,  niet  genoegen  laten  :  daer-en-bo- 
ven  verdoemen  den  Doop  der  kleiner  kinderen  der 
gelovigen ,  van  welke  wy  houden  ,  dat  fy  gedoopt  en 
verzegelt  moeten  worden  met  het  teken  des  Verbonds, 
gelijk  als  de  kleine  kinderkens  in  Ifraël  befneden  wer- 

den ,  op  de  felve  beloften  die  onfen  kinderen  gedaen 
zijn.  Én  Chriftus  en  heeft  niet  min  fijn  bloet  geftort 
om  de  kleine  kinderkens  der  gelovigen  te  waffchen, 
dan  hy  voor  den  volwaflen  gedaen  heeft ,  en  daerom 
moeten  fy  ontfangen  het  teken  en  het  Sacrament ,  van 
het  gene  dat  Chriftus  voor  haer  gedaen  heeft :  gelijk 
als  deHere  in  der  Wet  gebood,  datmenfe  deelachtig 
maken  mofte  des  Sacraments  des  doods  en  lijdens 
Chrifti ,  als  fy  nieuw  geboren  waren ,  met  offeren  voor 
haer  een  Lammeken,  welk  was  een  Sacramcntlijk  te- 

ken Jefu  Chrifti,  en  dat  meer  is,  het  gene  datdebc- 
fnydeniffe  dede  aen  den  Joodfen  volke,  dat  felve  doet 
ook  de  Doop  aen  onle  kinderen,  dit  is  deoorfaek  dat 
Sintc  Paulus  den  Doop  noemt  de  BefnydenifTe  Chri- 
fti. 

35.  W/  geloven  en  belijden  dat  onfe  Saligmaker  Je- 
fus Chriftus  verorden:  en  ir.^eftelt  heeft  het  Sacrament 
L  Deel. 
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des  heiligen  Avondmaels,om  te  voeden  en  t'onder- houden  die  hy  airede  heeft  wedergeboren ,  en  in  fijn 
huisgefin  ingegrifHjt,welk  is  fijn  kerke:  nu  de  gene 
die  wedergeboren  zijn ,  hebben  in  haer  twederley  le- 

ven ,  het  eene  lijfiijk  en  tydclijk,  dat  fy  met  hen  van  der 
eerfter  geboorte  (  welke  yegelijk  gemeen  is  )  mede 
hebben  gebracht :  het  ander  is  geeftelijk  en  hemelfch, 
welk  hen  in  de  twede  geboorte  gegeven  word ,  welk 
gefchiet  door  het  Woord  des  Euangeliums.  Dit  leven 
en  is  niemand  dan  den  uitverkoren  Gods  gemeen : 
God  heeft  ons  verordent  tot  het  onderhouden  des  lijf- 
lijken  en  aerdfen  levens  ( een  aerds  brood ,  welk  be- 

quaem  is  om  dit  leven  t'onderhouden ,  welk  brood  ee- 
nen  yegelijken  gemeen  is ,  gelijk  het  leven  : )  maer  om 
te  onderhouden  het  Geeftelijk  en  Hemelfch  leven , 
dat  den  gelovigen  toekomt ,  heeft  hy  haer  een  levend 
brood, dat  van  den  Hemel  af-gedaelt  is,  gefonden, 
welk  is  Chriftus  Jefus ,  die  daer  voed  en  onderhoud 
het  geeftelijk  leven  der  gelovigen ,  wanneer  hygenut 
en  ontfangen  wort  door  den  gelove  in  den  geeft.  Tot 
defen  geeftelijken  en  hemelfchen  brode, heeft  Chri- 

ftus verordent  een  aerds  en  fienlijk  brood  ,  welk  is 
een  Sacrament  fijns  lijfs ,  en  de  wijn  fijns  bloeds ,  om 
ons  te  betuigen,  dat  alfo  waerachtelijk  als  wy  nemen, 
en  houden  in  onfe  handen  dat  brood  en  den  wijn,  en 
eten  en  drinken  met  onfen  monde ,  en  onderhout  ons 
leven ,  alfo  waerachtelijk  ontfangen  wy  door  het  ge- 

love het  ware  lijf  en  dat  ware  bloed  Chrifti  onfes  ee- 
nigen Saligmakers  in  onfe  zielen ,  tot  ons  geeftelijke 

leven.  Jefus  Chriftus  en  heeft  ons  fijne  Sacramen- 
ten niet  te  vergeefs  aengeboden ,  daerom  wort  hy  in 

ons  al  het  gene  dat  hy  in  ons  door  fijn  heilige  teke- 
nen aenbied  en  reprefenteert ,  hoe  wel  dat  die  wijfe 

ons  verftand  te  boven  gaet ,  en  ons  onbegrypelijk  is, 
hier-en-tuflehen  fo  en  konnen  wy  niet  feilen ,  fo  wy 

feggen  dat  het  door 't  gelove  gefchiet,  fo  feggen  wy 
dan,  dat  het  gene  dat  genut  wort,  is  het  eigen  en  na- 
tuerlijkelijf  Chrifti  en  fijn  eigen  bloed ,  maer  de  wijfe 

waer  door  wy  't  nutten ,  en  is  niet  den  mond ,  maer  den 
geeft  door  het  gelove:  en  alfo  blijft  Jefus  Chriftus  alle 
tijd  ter  rechterhant  Gods  fijns  Vaders  in  de  Hemelen , 
en  en  laet  daerom  niet ,  ons  fijner  door  het  gelove  deel- 

achtig te  maken.  Defe  maeltijd  is  een  geeftelijke  tafel  j 
in  welke  ons  Chriftus  hem  felven  met  alle  fijne  goe- 

den deelachtig  maekt  ,  en  doet  ons  daer  in  genieten 
derverdienften  fijns  doods  en  lijdens.  Vorder,  verfter- 
ket,  en vertrooftet onfe  arme trooftelofe zielen, door 
het  eten  fijns  vleefchs,en  maektfe  dronken  door  den 
drank  fijns  bloeds:  daer-en-boven  alift  dat  de  Sacra- 

menten met  de  betekende  dingen  vereenigt  worden, 
fo  en  worden  fy  nochtans  van  een  yegelijk  niet  met 
defe  twe  dingen  ontfangen.  Debofe  ontfangt  wel  het 
Sacrament  tot  fijner  verdoemeniffe  ,  maer  hy  ont- 

fangt de  waerheit  des  Sacraments  niet :  gelijk  als  Ju- 
das en  Symon  Magus  ontfïngen  beide  het  Sacrament , 

maer  niet  Chriftum  die  daer  door  betekent  wordt. 
Ten  keften ,  ontfangen  wy  dit  Sacrament  in  dever- 
famelinge  des  volks  Gods  ,  met  ootmoedigheit  en 
eerweerdigheit ,  en  houden  onder  ons  een  heilige  ge- 
dachteniffe  des  doods  Chrifti  onfes  Saligmakers  met 
dankfeggingen :  wy  doen  daer  belydeniffeonsgeloofs, 
en  des  Chriftelijken  Religions,  en  niemant  komt  daer, 
hyen  hebbe  hem  wel  beproeft,  op  dat  hy  door  het  e- 
ten  defes  broods ,  en  drinken  defes  bekers ,  niet  en  ete 
en  drinke  fijn  verdoemeniffe :  kortelijk,  wy  worden 
door  het  gebruik  defes  heiligen  Sacramentcs  beweegt 
enonfteken  tot  een  vyeriger  liefde  tot  God  en  onfen 
naeften :  wy  verwerpen  alle  onreine  vermenginge  en 
verdoemlijke  vonden,  die  demenfehen  in  de  Sacra- 

menten gevonden  en  gemenget  hebben :  als  veront- 
heiliginge  en  prophanatie  der  felver ,  en  feggen  ,  dat 
men  hem  moet  genoegen  laten  metter  ordeninge  die 
Chriftusen  fijne  Apoftelcn  hier  in  gcleert  hebben,  en 
daervantefpreken,  gelijk  fy  daer  van  gefproken  heb- 

ben, fc,™  öj 

36.  Wy  geloven  voortaen,datonfcgoedigeGod,om  golirtff 

de  verdorventheid  des  menfchelijkengcflachts ,  heeft  j^"'" verordent  Koningen,  Princen,  Vorften  en  Overheden, 
«J  daer 
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kent  worden  dat  het  zy  de  fake  des  Soons  Gods :  en  tot 
verp-eldinge  fal  haer  de  Heere  doen  befkten  een  heer- 
lijkheid,alfulke  als  noit  geen  herte  des  menfehen  en 
heeft  konnen  bedenken ;  hierom  verwachten  wy  defen 
groten  dag  der  vergeldinge  met  een  groot  verlangen , 
om  volkomelijk  te  genieten  der  beloften  Chrifti  ons 
Heercn. 

sn$l  fcefe  Uoo?f5  SCtttcufcn  fcer  belpenifle  toa$  boï^ 
^genfee  een  nermaninge  en  bertoog  tot  tien  «önetfie^ 
öennan  öe  i^eöertanöen/  toaer  in  tutboojnanteujö 
fcegcepen  toa& 

DAt  fy  haer  toevlucht  genomen  hadden,  na  dat  fy  Bcrtoot 

daer  mede  hy  wil  dat  de  werelt  geregeert  worde ,  door  j  haren  ogen :  hare  fake ,  die  als  nu  voor  de  Richters  en 

haer  weteen  en  politice  ordonnantien ,  op  dat  de  wulp-      Dverheden  als  ketterie  en  boos  verdoemt  word,  fal  be- 

fio-heid  der  menfehen  bedwongen  worde ,  en  dat  alle 

duigen  by  goede  ordeninge  onder  de  menfehen  aenge- 
ricffc  werden.  Hierom  heeft  hy  het  fweert  in  de  hand 

der  O  verheid  geftelt  om  de  bofen  te  ftraffen ,  en  de  goe- 
de en  eerbare  luiden  te  befchermen  en  te  behouden. 

En  haer  ampt  en  officie  en  is  niet  alleenlijk  te  bedwin- 

gen en  te  waken  over  de  burgerlijke  regeringe  en  Poli- 
cie,  mier  ook  over  de  kerkelijke  faken ,  om  te  weeren 

en  te  niet  te  doen  alle  afgoderye  en  valfche  Godsdien- 
ft  en,  om  te  gronde  te  .verpen  het  rijke  des  Ancichrifts, 
en  om  te  voorderen  het  koninkrijke  Jefu  Chrifti :   het 

woord  des  Euangeliums  over  al  te  doen  prediken,  op 
dac  God  van  een  yegelijk  ge-eert  en  gedient  worde ,  ge- 

lijk ahhy  dat  door  fijn  woord  eifcht  en  vordert :  boven 

dien  ,  een  yegelijk ,  van  wat  ftaet ,  qualiteit ,  of  conditie 

dat  hy  zy ,  moet  der  Overheid  onderdanig  zyn ,  en  die 

betalen  tollen  en  fchattingen,  de  felve  in  eeren  en  weer- 

digheid  houden,  en  hen  gehoorfiem  zijn  in  allen  din- 
gen die  den  woorde  Gods  niet  tegen  en  zijn ,  en  bid- 
den voor  haer  in  haer  gebeden ,  op  dat  de  Heere  haer 

wil  beftieren  in  alle  haer  wegen,  en  dat  wy  in  goeden 
vrede  en  geruftheid  mogen  onder  haer  leven.  En  hier 

over  verwerpen  en  verbannen  wy  alle  de  gene  die  de  O- 
verheden  en  Magiftraten  foeken  te  verwerpen,  en  de  ge- 

rechtigheid om  te  keren ,  met  de  goede  gemeen  te  ma- 
ken ,  en  te  verwerven  de  eerbaerheid  die  God  onder  de 

menfehen  verordent  heeft. 

37.    Ten  laetften  ,  geloven  wy  ,  na  den  Woorde 

Gods,  dat  als  den  verordenden  tijd  des  Heeren  fal  geko- 
men zijn,  die  allen  creaturen  onbekent  is ,  en  dat  het 

getal  der  uytverkoren  fal  vervult  zijn,  dat  onfe  Heere 

Jefus  Chriftus  komen  fal  van  den  hemel  lijflijk  en  fien- 

lijk ,  gelijk  hy  opgevaren  is ,  met  groter  heerlijkheid  en 

Majefteit ,  om  hem  te  verklaren  een  Richter  der  leven- 
de en  der  doden :  en  fal  defe  oude  werelt  in  vyer  en 

vlamme  ftellen ,  om  de  felve  te  verteren ,  dan  fullen 

voor  defen  groten  dag  perfoonlijk  verichijnen  alle  cre- 
aturen, fo  wel  mans,  vrouwen,  en  kinderen , welke 

ge  veeft  zijn  van  den  aenbeginne  der  werelt  tot  den 
einde  toe:  daer  f  y  toe  gedaegt  fullen  worden  door  de 
ft  ?mme  en  het  fchrickelyk  gefchrey  der  Engelen ,  Ar- 
changelen,en  O  ver -engelen,  endoor  hetgeluit  der 
godlijker  trompetten,  want  alle  die  te  voren  geftor- 
ven  fullen  zijn,  fullen  wederom  opftaen  vandeaerde, 
en  de  geeft  fal  wederom  met  fijn  eygen  lichaem ,  daer 

hy  in  gei  eert  heeft  ,t'famen  gevoegt  en  vereenigt  wor- 
den: en  aengaende  den  genen  die  daer  noch  leven  ful- 

len ,  en  fullen  niet  fterven  gelijk  als  de  andere,  maer  ful- 
len in  een  ogenblik  verandert  worden  van  verderf! ijk 

inonverderflijkheid.  Dan  fullen  de  boeken  open  ge- 
daen  worden  ( dat  zijn  de  confeientien  )  en  de  doden 

fu' 'en  gcoordeelt  worden  na  het  gene  datfe  in  defe  we- 
rel  1  geiaen  hebben ,  het  zy  goed  of  quaed.  Ja  de  men- 

fehen fullen  rekeninge  geven  van  alleydele  woorden 
die  fy  gefproken  fullen  hebben ,  de  welke  de  wereld 
maer  voor  fpel  en  tijdkortinge  en  acht :  de  verborgent- 
hed  n  en  hypoervlien  der  menfehen  fullen  dan  opent- 
lijk  voor  een  yegelijk  ontdekt  worden, en  daeromis 
met  recht  dit  <  verdenken  defes  oordeels  den  ongerech- 
ti^en  en  bofen  ganfeh  gruwelijk  en  verfchrickelijk ;  en 
feer  begeerlijk ,  en  van  groten  troofte  den  goeden  en 
verkorenen ,  om  dat  dan  haer  ganfche  verloffinge  fal 
vervult  worden  :  en  fullen  daer  ontfangen  de  vruchten 
haers  arbeids  en  moevclijkheids  die  fy  geleden  hebben, 
haer  onnofelheid  fal  dan  van  eenen  yegelijken  bekent 
worden :  en  fullen  fien  de  grouwelijke  wrake  die  God 
doen  fal  over  de  bofe ,  diefe  met  tyrannie  onderdrukt , 
beniutenpeplacgt  hebben  in  defe  wereld  :  welke  over- 

wonnen fullen  worden  door  hetgetuigenifle  haerder 
ner  confeientien :  en  fullen  alfo  onlterffelijk  wor- 

d  'n  in  het  eeuwige  vyer ,  dat  daer  bereid  is  den  duive- 
1  nni  i  ynen  Engelen  :  en  ter  contrarien  fullen  de  gelo- 
vis;en  en  verkorenc  met  heerlijkheid  en  eeregekroont 
worden.  DeSoncGodsfal  harenamen  voor  God  fy- 
nen  Vader  en  fynen  heiligen  uitverkorenen  Engelen 
belyden  >  alle  tranen  fullen  afgewififchet  worden  va/i 

van  iö  vele  verdruckinge  verwonnen  waren ,  tot 
ter  goedertierenheid  van  den  Koning  haren  opperften 
Prince  en  Heere :  en  hem  ootmoedelijk  in  den  name 

Gods  gebeden, van  haer  der  fake, niet  na  het  over- 
brengen haerder  tegen  -  partye   te  willen  oordelen  , 

maer  na  de  belydinge  des  geloofsby  haer  fijne  Maje- 

fteit aengeboden ,  datfe  infgelijx  't  felve  acn  haer  ook 
niet  hebben  willen  laten  te  doen ,  door  dien  fy  belyden 
den  Koning  van  God  verordent  te  zijn,  en  haer  beken- 

nen voor  fijne  Stadhouders  en  Gecommitteerde  over 
fijne  Lantfchappen ,  niet  alleen  machtig  gemaekt  van 
den  Koning ,  maer  ook  van  den  levenden  God ,  tot 
wraks  en  vrefe  der  bofen ,  fteunfel  en  vertrooftinge  der 
goeden ,  het  welke  hen-luyden  te  vrymoediger  maekte 
om  hare  klachte  en  vertoog  te  doen ,  hopende  dat  ge- 

lijk fy  van  God  zyn  verordonneert ,  dat  hy  haer  fal  be- 
hulpigwefen  in 't  oordeel  van  fo  vele  arme  onnofele3 
de  welke  tot  dier  tijd  toe,  eer  hebben  veroordeelt  ge- 
weeft,  dan  ondervraegt  van  haer  gelove :  eer  verbrand, 
dan  in  haer  onnofelheid  verhoord :  het  welke  fy  be- 

kennen niet  van  der  Overheid  gekomen  te  zijn,  maer 
van  twe  geflachten  der  menfehen  haerder.  vyanden, 
door  contrarie  gefintheden  gedreven,  en  daer  na  ftaen- 
dé,  om  door  ongefchiktheid  haerder  fententien  en 
oordelen  te  overweldigen ,  en  tot  haer  wreetheid  te  ge- 

bruiken :  d'eene  hebben  maer  eenen  verftandelofent 
yver  en  zijn  van  degene  die  meinen  God  eenen  dienffc 

te  doen  met  haer  lieder  te  leveren  in  den  dood ,  d'ande- 
re  vervolgen  haer,  niet  om  dat  fy  luiden  hen  in  hare 
devotie  verftoren,  maer  om  dat  het  Euangelium  ( daer 
nafyhen  begeren  te  reformeeren)  haerder  godloos- 

heid ,  gierigheid  ,  en  eergierigheid ,  hoerderye ,  dood- 
fhgen ,  dronkerye ,  en  andere  boosheden  contrarie  is : 
aengaende  de  gene  die  fonder  eenigen  yver  der  Reli- 

giën hen  luiden  vyanden  zijn ,  van  de  felve  (  feggen  fy  ) 
fpreektde  fchrift,dat  haren  buik  haren  God  is.  De 
bofe  heeft  in  fijn  herte  gefproken  :  daer  en  is  geen 
God  :   de  fulke  feggen  iy  zijn  de  fuperftitien  in  de 
Roomfche  kerke  alleen  deelachtig ,  om  voor  geen  Lu- 
theriahen  gehouden  te  worden.  Sy  bidden  d'O verrie- 

den in  den  name  Gods ,  dat  fy  een  weinig  in  hare  ver- 
ftandelofewreden  yver  willen  ophouden,  en  niet  lan- 

ger zijn  executeuren  bedienaers  vande  cenfuren,ach- 
tinge  en  meninge  der  Monicken ,  Papen ,  Benefician- 

ten ,  Scholaftijken  en  Doc~toors,  'tgaet  (feggenfe)  d'O- verheidfelfsaenkenniffe  der  faken  te  nemen.  Als  de 
Heere  lofueftelde  tot  een  Leidsman  en  Regeerder  o- 
verfijn  volk,fo  gebied  hy  hem  dat  het  Wet-boek  niet 
en  wijke ,  noch  van  fijnen  oogen ,  noch  van  fijnen  han- 

den.  De  menfehen  kent  men  gelijk  den  boom  by  de 
vruchten.  Sy  danken  God ,  dat  haer  vyanden  fdfs  ge- 

dwongen worden  goede  getuygeniffe  te  geven  van 
haer  manierlijkheid ,  vromigheid  en  lijdfaemheid :  al- 

fo dat  haer  gemeen  feggen  is ,  hy  en  fweert  niet ,  hy  en 
hoereert  niet,  noch  en  drinkt  niet  dronken,  maerhy 
is  van  der  nieuwer  feóte :  en  niet  tegenftaende  defege- 
tuigeniffen  der  eerbaerheid ,  en  worden  nochtans  geen 
manieren  van  ftraffingc  vergeten,  om  haer  tepyni- 
gen:  roepen  daerom  aen  de  voorfz  Overheden  dat  fy 
willen  beginnen  haer  fake  in  handen  te  riemen,  en 
haer  onnofelheid  t'onderfoeken ,  die  door  het  bedrog , 
lafteiïnge  en  geweld  van  haer  tegenpartye  onderdrukt 
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isgeweeft,  ,  opdat  de  Heere  fijn  gramfchapover  haer 
niet  en  ftrecke ,  begeren  datfe  het  wenen  en  verluchten 

•  van  fo  vele  onnofele  niet  en  verachten ,  op  dat  detiee- 
re  haertn  hare  gebeden  verhore ,  en  in  hare  ampten  en 
heerfchappyen  fegene  ,  en  in  alle  dat  fy  fullen  doen 
voorfpocdig  make. 

VCle  meer  anbere  ftocjcïtcnjS  en  fcDnften  3ijnom; 
trent  bier  tijbuit  gegegaen/  en  onber  Det  bolR  ge- 

(tropt/ge;aept/  en  oor  berRoft/  bienenbetotopbou^ 
toing?  ban  be  <8eref02mcerbe  Uteltgte  /  Daet  banbe 
Catiiolnlte  en  (0ec(telijKe/  en  tegenkant  ban  be^ 

quifitie/  berbolginge  en  anberg :  en  Doe  toel  men  't  ftU toe  met  alle  mibbelen  focDt  te  beletten  en  beröieben  /  fo 

enbolp  at 't  felbe  niet/  maer  toerb  bteg  niet  ban  te 
meer  gebaen.  <Daer  boo?  ftet  gemeen  bolR  /  bat  be  on- 
riiflc  in  't  Dooft  babbe/  en  tot  nieutoigbeit  en  beroerte Genegen  toaov  (fonöeflingc  om  bat  fpbc  gfnguifitie 
fo  feer  Datenbe  toaren  /  bat  fp  be  name  nautoelijRtf  en 
mogtcn  Doren  noemen)  meer  en  meer  berbittert  en 
beranbertgeto02ben  5ijn:  bic$  niet  min  fo  ging  men 
metter  berbolginge  alle  befen  tijb  met  alle  routoigbeit 
boon  /  na  be  itraf  fteit  ber  placcaten  /  bobenbe  /  fi?an- 
fcenbe,  Dangenbc  en  berb2mftenbe  bele  menfcDen :  on- 
ber  anbere  toerb  tot  ft.jffel  tot  affcDenbertyanbben 
21  5peb2uarij fjan  ̂ ifreneaur/eenoutman  banjo 
jaren /ben  ttoeben  Jföeert  noeft  4  perfonentot  ftijf- 
fd  /  namentüjfe  /  Ifêarten  ©apart  /  ̂an  ̂ autrt^ 
tourt  /  <©laube  tm  f  lot/  en  $oel  föouremijne»  €n  op 
ten  elfben  JRarnj  /  al  in  ben  jare  1 ;  60  tot  2Ö2ugge  / 
3©iJlem  ï^ofe  /  en  notD  eenen  SSoubetoijn  ̂ ontiffant  / 

«nbit  al  om  be  <*3eref02mecrbe  föeugie/baer'tge* 
meenbolR  feer  groot  mishagen  in  Dabbe.  3&aerbe* 
neffeng  beben  be  ̂ nijuiftteuren  oor  Daer  neerfïigDeib 
tot  inboeringe  ber  Snguifïttc  feer  toel  tnbe  $20bintien 
iiaer  fp  inb2ongen  /  en  of  be  <0eeftelijRe  ginguifitcurg 
«iet  en  Dabben  genoeg  getoeefï/fo  toerben  infommi- 
gtplaetfen  ook  toereitlïjRe  CommijTarifTen  /  <®nber- 
foenerëof3Inquiftteur.ö  gettelt  op  't  feit  ban  be  Kelt- 
öüt:  geïijh  onber  anbere  binnrn  be  fleben  ban ©a^ 

Ietpnn/^oo2nife  en  elberoy  fcie't  bolR  jammerlijfe berbotgben  /  plaegben  /  berbjebtn  /  en  boben. 

A  %im#  ftonben  be  faften  ten  befen  tijbé  inbe  $ eber* 
-£*  lanben  /  en  begonben  be  ttoifïen  en  beroerten  alom 
mcerberenmeerber  tetoaffen  onber 't  gemeen  bolR/ 
batbocD  nemeenlijR  nieutoe  faRentë  bemmnenfcecn 
naer  berlangenbe  ( fo  alle  ̂ tftorien  getuigen )  toelR 
berlangente  meer  toaffenbe/boo2  bien  men  fag  bat 

men  met  alle  ftraffigDeib  boo?t  toilbc/cnb'^nnuifc 
tic  fotDt  in  te  U2engen  /  't  toaer  oor  met  toat  mibbelen 
Dettoare/fonber 't  gemeen  bolR  iet  te  toillen  toege- ben/of  eenigfinö  aen  tefien/noebtcte  letten  op  btfc 
felftfaert  en  toefen  /Doe  toelnotfttans  alle  toijfe  en  er* 
baren  Regenten  mebe  beDoren  te  Rennen  ben  aert  ban 
Det  gemene  bolR  baer  fp  ober  regeren/en  te  toeten  boo£ 
toat  manieren /en  bp  toat  mibbele  battet  fal  mogen 
matig  en  in  toom  geDouben  toerben»  3©ant  baer  en  i# 
nictlicljter  om  boen /ban  't  gemeen  bolft  tot  pegeli> 
Ren  genegentDeib  te  beranberen/fonberlinge/alg  fp 
eenige  aenjïenlijRc  ïeibfïuiben  of  l|oof ben  fcDijnen  te 
Debben  /  W  fp  menen  bat  al  Daerluiber  boen  boo2  goet 
aenfien/toant  atë  ban  toerbenfe  fiout.  €n  toant  ift 
t'anberen  tijben  ben  aert  ban  ïjet  gemeen  bolRDebbe 
befcD2eben  gebonben  alö  bolgt/  toil  iR  Diet  nu  toat 
ruften  /  en  bit  eerfïe  2$oeR  mebe  beftoiten. 

't/^Emeen  volk  't  welk  Heromnes  werd  genaemt, 
^Jls  een  beeft  met  meer  dan  hondert  finnen. 

Tot  wat  nieuws  genegen  meer  dan  betaemt, 
't  Gelooft  licht ,  en  derf  wel  wat  vreemts  beginnen, 
Sijn  eigen  meefters  loud  wel  verflinnen, 

Maer  met  foetheit  kan  men  't  licht  neder  fetten, 
Maer  wiltgy  't  met  ftrafheit  overwinnen, 
En  niet;  niet  lieflijke  en  dragelijke  wetten, 
Gy  zijt  in  perijkel  dattet  u  fal  verpletten. 

€n  bp  een  anber  Ucb  iu  ben  aert  beö  gemenen  bolbji 
alfo  befcö?eben  gebonben : 
't  l_J  Eromnes  is  als  de  wind  ongeftadig,  , 
41  *  Schandelijk,  ondankbaer,  van  goetheit  weldadig,' 

Angftvluchtig  voor  gevaer ,  gierig  na  der  winften  fuik, 
Ende  mind  boven vry heit,  den  fnodendienft  vanden 

buik. 

Einde  des  eerftcn  Bocks. 
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OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
Beroerten,  en  Borgerlijke  Oneenigheden. 

JVaerachtige  en  Hijlorifche  befchrijvingey 

Door. 

PlETER    BOR    ChRISTIAENSEN, 
I 

Summarie  of  korten  inhout  van  't  twec/e  ̂ Boe^. 
En  foberen  ftaet  des  lands ,  de  eerfte  t'famenkommge  der  edelen ,  haer  verbond ,  de 
naaien  van  de  Edelen  die  het  verbond  eerft  getekent  hadden,  't  Overgeven  der  reque- 
f  te ,  mitfgaders  d'antwoorde  der  Regente ,  de  vrefe  der  Regente,  en  der  Gceftel  ijken. 
Ooifpronk  van  den  name  Geux  ,  haer  Medalien  of  verbond- tekenen,  fchorfinge  der 

placcaten, 't  voorhouden  van  de  moderatie.  De  Legatie  van  den  Marquis  van  Bergen 
en  Heere  van  Montigny  aen  den  Koning  in  Spangien.    De  heimelijke  Predicatien  geo- 
penbaert ,  en  daer  naopenbaerlijk  gehouden.  Befchrijvinge  der  ftad  van  Antwerpen,  de 

fterke  vergaderinge  en  predicatien  buiten  Antwerpen  ,  d'ordonnantie  by  die  van  de  ftad  daer  regens  ge- 
maekt.  De  eerde  en  twede  requeftec  by  die  van  de  Gereformeerde  Religie  binnen  Antwerpen  overgege- 

ven. Het  wapen  dragen  ter  predicatien.    Des  Princen  van  Orangiens  komfte  binnen  Antwerpen  ,  en  fijn 
handelinge  aldaer.   Het  menigvuldig  verfoek  om  de  vergaderinge  van  de  Generale  Staten.  Het  vergaderen 
der  Gereformeerde  Predicanten  binnen  Amfterdam ,  en  haer  eerfte  requefte  aen  de  Regeerderen  aldaer 
overgegeven.    De  twede  vergaderinge  der  Edelen  tot  Sint  Truyen  en  te  Duffel.    Beroerten  binnen  Ant- 

werpen ,  en  het  voornemen  der  Gereformeerde  om  binnen  der  ftad  te  prediken ,  en  het  weigeren  van  dien. 
De  Beeldeltorminge  binnen  Antwerpen  en  geheel  Nederland  door.  De  roverye ,  moetwilli^hcit ,  en  on- 
gefchiktheit  tegen  de  Geeltelijke  en  in  de  Cloofteren  gefchiet.  De  ftraffe  daer  jegens  vcrkondW }  en  d'ont- 
fchuldinge  die  de  Gereformeerde  doen.    Het  vertrek  van  den  koopman*   De  vrefe  der  Recente ,  en  haer 
voorgenomen  vertrek  na  Bergen  in  Henegouwen.  De  twede  vertoninge  der  Edelen  aen  de  Gouvernante 

en't  verdrag  mettefelve  gemaekt.   Verfcheiden  accoorden  met  die  van  de  Religie  gemaekt  by  de  Ma^i- 
ftraten  van  de  fteden.   't  Schrijven  van  den  Prince  van  Orangien  aen  de  fteden  van  fijn  Gouvernement 
Brieven  van  verfekertheden  dea  verbonden  Edelen  gegeven.  De  publicatien  daer  by  de  Inwoondercn  van 
Nederland  werden  verklaert  vry  te  vvefen  van  de  Inquifirie  en  rigoreufe  placcaten.  Des  Princen  van  Oran- 

giens handel  tot  Utrecht  en  in  Holland.  De  geveinftheit  der  Hertoginne,  De  t'famenkominge  der  Groo- 
ten  tot  Denremonde.    De  brieven  van  FrancifcoDalava ,  Ambaifadeur  des  Konings  van  Spanden  in 
Vranknjk,  aen  de  Gouvernante.    En  het  fchrijven  vanden  Grave  van  Hoorn  aen  den  Conin^  ,&en  fijn vertrek  van  BruiTel.  ö 

Twede   Boek* 

l$6& 

dijn  nlc  bc  tbicDjacljt  in  «DuitftanD  ter 
f'r.fjc  ban  De  Hcligtc  /  ccift  tipteen  «leine ntmae  tor  een  fecr  groet  bnériiSgctoo;^ 
Den  /  ftrt  roclne  naDrrfjant  niet  alleen 
ganfef)  <Duitflr.no/niner  ooh  Diannrp/ 

<C:ik  anö  &rtiotlanD  ;D:n  matïicn/^uicDcn/ett 
meer  anDcrc  lanben  ontlteöen  entn  taanD  geftclt  Oecft/ 
£002  Dien  men  niet  onbcljoo2!ipc  miDöclch  Den  fclben 
'  vn  \)-{f  rtoiluTtlefTrften  m  uprulufTcfjen  J  nlfo/De; vaijic m  jDcDiTMnD  booieerft  ecu  u;cm  bonrfcen  ban 

ttoeöjatnt  ontffefcen  lnaé  /  't  toclfo  /  fo  men  rer  Dte  miö* 
Delen  ïjaDDe  geteuiftt  /  biel  te  biufft ncn  toarc  actoectt"  / 
macr  niet  tè  gcfcljict/  fo  itf  't  feïbc  bonr ften  cinteip  tot cenenmncungen  ü2anb/tot  bcrDerf  Dcfcr  ïanDen  en 
beier  menfeffen  getoo?Den  /  gclijft  men  uit  liet  berbolg 
ban  Defen  èlaerujft  nierhen  en  berftacn  fat  mogen, 

J5 atricn  nu  De  fanen  fo  berrc  berlopen  /  en  De  Mat ty  ©f»  i 
ten  /  onfiwa&cn  /  en  berüittertoeDcn  ban  Den  aemenen  bnmi\ bolnc  alle  De  JJeDcrlanDcn  D002  fo  bermcnfgbuiDrcn  Ki 
toarcii/toittctfröcw  Dotter  niet  anDciw  bauwen*  d«i«u 

tcnöni-
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ten  en  toas  ban  eenen  gencralen  oploop  /  beroerte  /  en 
optoerpinge  ban  ben  boiftc  tegen  be  ̂ ccflelii&c7  en  be* 
fonDcr  teg:n  be  nicutoe  23iffcfjoppen  /  gjiuiuitxtie  /  en 
bcrbolginge  /  boo2  Dien  men  tot  bier  wen  toe  met 
gene  ftlatljten  noeft  bertomnge  Dan  De  bcfolatic  ban 
ben  lanbe  /  tot  geen  remebie  /  berfoctinge  of  ber* 
ütfttingc  en  ftabDe  mogen  geraften  :  maer  dat  men 
aleben  irrafc  en  Oart  bleef  Dringende  en  boo2tgacn* 
De.  ,§0  ftebben  b'&b&k  ban  Den  lande  /  Die  ften 
goeben/ nimfen  en  tooniugen  mee(t  ten  platten  lande 
5ijn  ftebbenbe/cens  Deels  b2efmde/dat  De  blammc 
ban  oefen  groten  rooft  eens?  opgaende/fp  luiden  met 
Ben  Duifen  /  buwn  bcflotcn  fteden  leggende  /  biel 

mojten  b'cerfte  5ijrt  Die  De  furie  De»  boïr  getoacr  to02  - 
Den /en  geboden  foubcn  gelijft  De  <£öelen  in  T&uiu 
prrD  in  Der  boeren  opioop  gefclnet  toa$  /  en  eenö 
Dceltf  grote  Deerniflfe  ftebbende  mette  toanftope  Deo  ge* 

menen  boins'  /  en  genegen  toefende  /  fo  fp  boo2  gaben  / meteen  goede  troutoc  afzette  ten  Dietttïe  ban  naren 

toijd  en  b2eet  berftlarcnde  /  en  toerb  ban  allen  niet  toe! 
genomen/  cenige  fciben/  Dat  Den  $2efibent  een  d2oom 
ban  &im  %ntek$  %  cgcnDe  ftabde  gcDjoomt  /  't  toelfe 
De  3^arguiö  ban  bergen  002faeft  gaf  den  $2efibcnt 
te  bjagen  toaer  np  fulr  gelefcn  ïjadde/aïfo  fret  in  de 
Regende  ban  ,&mt  ?Cnd2iesnicten  (lont/  detoelfte 
ftem  fr  ftifttc  een  boerften  bp  De  ̂ ifcipelen  ban  Sltftaia 
in  d2uft  uitgegeben  na  De  D00D  ban  «^intSfindneö/ 
daerdefommige  ïjaren  fpot  metftielden/  en  te  meer 
oojfaeli  namen  metten  anDcren  alDaer  ban  Der  fafte  te 
fp2cften  /  en  feDert  elders  oberleggende  De  middelen 
Die  men  fouDe  mogen  gebmiften  om  ftier  in  njdtf  / 
eer  ftct  al  ober  Doop  raefttc/  o?D:e  en  remeDie  te  ftellen/ 
en  Dat  De  fafte  D002  öaer  lieder  gemene  interceflïe/  ber* 
toninge  en  biDDen/  mogte  eenigfmö  geholpen  tooien/ 
en  toert  Defe  fafte  onDer  (jen  luiDen  feer  ernfï  elijften  ge- 
d2eben  /  fonDerlinge  bp  De  <£Delen  /  De  toeifee  De  meu- 
toe  ofte  «©crefomieerDe  ïleligie  (foinenfe  doe  noem* 
De)  fetretclijft  toegeDaen  engunfrig  toaren/  en  ban 

fmnte  (Die  De  genegentftcden  fijns  bolftov  en  geftelte*  De  Catftolijfte  Religie  een  affteerfiadden/  toantdaet 

nift'e  fnner  fanDen  /  Daer  ban  ftp  fo  berre  toas  gefeten  / 1  eenige  onDer  toaren/  Die  onDer  't  Derel  ban  in  b2eemde 
niet  feftcrlija  en  ftotf  toeten'  DannaDeaDbertentienDie  |  buitenlandfe  ömberfitetten  te  fhideren/  tot<0enebe 
hem  toerDen  geDaen  ban  De  gene  dieup  ftem  geloof  hadden  geftudeert.  <®p  toelftcn  boet  en  meninge 
[jabden/en  nochtans  meer  haer  epgenboo2deel/ dan  i  boojtgaende/  hebben  fp  Ijenfo  langs  fo  meer  bp  den 
De  cere  fijner  ̂ iBajefleit/ 't  boo:Deei  entoclbarenban  '  anDcren  gebonDen/  endaeraf  gehandeftv  enDefafie 
De  gemene  lanDen  foeftten/ )  tot  ten  toelbaert  enon- 
DerljoutfijnDer  lanDen /oberDacftt  enoberpeiflDattet 
groot  jammer  en  te  Deren  toatf  /  Dat  fulfee  ftfjone  ïjea^ 
itjfte  en  oberbloeöige  lanDen  /alö  De  iScDcrlanDen  3ijn  / 
beD02bcn  en  bertooetf  toerDun:  cit  fo  ontnHijftc  bele 
getroutoe  on&erfaten  om  lijf  en  goet  nomen  engera* 
|en  fouDen/  bpgeb2enban  Dat  men  ften  niet  een  toei; 

fo  berre  geb2arl)t/  tot  Dat  epnDeltjft  Defen  €DelDcm 
maïnanDeren  fecreteltjK  ftebben  toeten  te  befröeiDen/ 
ennenbi»  Den  anDcren  binöen/  om  inDer  fafte  u\&* 
fluiten.  €ot  toelhen  etnDe  fp  fjier  en  Daer  in  groten 
getale  ften  bergaberingen  in  fïilte  ïjebben  geïjouDcn 
gcua ï»  /  en  ooft  eenD2act5tclijften  ftebben  obernomen  in 
toat  02D?e  fp  ïjier  in  fouDen  boo2tbaren  /  en  ooft  toat  fp 

nig  en  toitDe  toe-laten /noeft  ontlaflen  ban  faften  Daer  ]<  biDDen  en  begeren  fouDen :  infgelyftsf  maiftanberen 
öe^lanDdbeDerffenttTe  ongettoijfelt  in  gelegen  fffteen  1  beffemt  Dag  en  tijD  Daer  fp  ban  allen  3ijDcn  ften  tot 
te3jjn/enDïe  ooft  reDelijft  feftenen/ Dat  alle  menfcöen  i  252uffel  fouDen  binDen  in  perfoon/om  De  <éoubernam 

ban  berftanDe/ ia  ooft  Dtc  DeCatnoïiifte  üeligieop't  te  en  ben  peeren  en  üegeeröeren  beölanbsfbe  fafte  te 
alDcrftoogfle  toegebaeit  toaren/  't  felbe  toaren  toen*  j  bertonen/  fo  mondelinge  al$ffcft2iftelyft/ en  opabon 
fc  henbe  en  naer  ftaftenbe/alönamentltift:  Deberfoe-  ( ture  of  D002  eenige  Doo2Jteften  mogte  toerben  bat  ften 
ünge  ban  begrote  to2ectneib  ber  berbolgingeboo?be 
plafcatctt  en  manbamentcn  /  en  be  ontlailinge  en 
berfefteringe  ber  gjnfjuifltien.  a^aer  boo2  gebolgt  t0  / 
bat  fp  allentfftenö  hier  en  baer  metten  anberen  baer  af 
Ijeüben  b*jonft  te  f»2eften:  cerft  en  boo2namelijft  te 

©et'fa^  B2uffei/op  be  252uiloft  ban  3lllevanber  ̂ 2ince  ban 
n!m  Tr°   ï)arma  /  ft™  ̂ a"  ̂   «cgente  /  De  toelftc  trouöe  m& öcc^se,  riaöeoubftc^otfitcr  ban  ̂ on€buart /beknotte 
imti.in   fone  bnn  ijoning  San  ban  ̂ 02tigac!/altoaer  feer  bele 
«o"0"*  ban  Den  |5eDerlanbfen  mei  b»  maiftanberen  gu  amen  f  te  ft  aen  /  en  niet  af  te  ballen  of  te  begeben  /  maertó 

•  tnjlobember  1567.  en  mibbel  ftabbenfonberfumitie  J  gene  dm  ben  minften  ban  ften  tebefer  oo2fliften  foube metten  anberen  ban  ber  fafte  te  fp2eften:  ooft  toaren  1  toeberbaren  en  aengebaen  to02ben/  't  felbe  gelijfter* baer  alle  De  ̂ eDerlanbfe  ̂ eren  ban  Dcr<02D2eban  ftanbte  beranttooo2ben/  om  met  ftun  albermat ftt  te 
ben  <0ulbcn  )3livfe  /  en  ooft  Den  £>2cfibent  ©mliu$  alö  toeren  en  fteren.  3Baer  af  fp  tot  meerber  fefteiTjeit  ooft 
Canfclier  ban  ber  felber  <&:b2t  I  "te  toelftc"  002faftc  |  fcft2iftclijft  beff ftcit  gemaeftt  en  onberteftent  ftebbcn/ nam/obermits  «^int  ?lnb2ie0  be  patroon  ië  ber  fel* ,  en  Daer  na  ooft  nebben  boen  en  laten  onberteftcnen  ban 
bcr<ö2b2c/ccn  bermaninge  alDaer 

luiDen  intercetTie  en  t'famenftominge  mogte  gualijft 
berftaen  en  genomen  toerDen  /  en  bat  men  W  anbertf 
foubetoillen  bebuibenbannabe  goebe  meninge  (bte 

fpfetben)  bat  Den  luiben  baer  toe  po2be/  toaerboo? (FoIs8 ) 
namaefó  b'een  en  b'anbere  onber  ften  luiben  mogte  in 
laft  ftomen/  en  te  lijben  ftebben:  fo  hebben  beboo?* 
nacmfïe  gcp2attifeert  en  t'ftaerber  berfefteringe  nobig bebonben  om  metten  anberen  een  berbonb  te  maften  / 

en  oberfulft  tf  b'een  b'anberen  gelooft  maiftanberen  bp 

aen  be  peeren  te 
boen/  pogenbetebetoijfen  bat  De  boo2ff  ft2eben  <02b2e 
baer  toe  boo2namclüft  toa«  ingeftelt  om  be  ©.  ïleligie 
en  het  Catuoliiftc  <0clobe  te  betoaren  /  en  eenigftcib  en 
toiuntfeftap  onber  bc  grootfte  en  boomaemft e  jannen 
teon-ierftoubcn/op  bat  opbefe  ttoe  funbamenten  be 
gemeente  in  ruft  en  b2cbe  gefjouben  mogr  toerben :  bat 
be  fieligieen  het  Catltolijfte  <©elobe  toaö  't  felbe  bat ten rijbeber  3tpoftclen  is getoeeft  tot onfen tijtren roe / 
baer  &mt  1Cnb2ieö  't  ftooftaftoas  getoeeft  /  patroon banbefcr<D2ben/  in  toclfts  ̂ i|r02fe  men  las/ bat  fo 
toannccrben#20fonful  3ügeus  ftembebalbcn3CfirïO' 
ben  te  offeren '  antto0O2be  /  Datftn  Dagelijr  ben  cci\)xU 
gen  DabcrofFerbeuet  B[oet  èn  licftaem  ftjnSeenigen 
foons  enbatbaerboo2  bleeft  bebtoalitnc  bcr^tette* 
renbefer  tiiben/  bk  met  berblocftte  lartcrinae  b'eer* 
toeerbige  fHtffc  Befïri)ben  >  baer  fm  boegenbc  /  bat  men 
naer  b'utiie  en  algemeen  ar  f  oo2be  in  bc  gemecme/  ben bann  en  beter  mibMen  ftebben  foube  tot  bcftoublnge 
banbengememn  ftate/batb'nnic  en  eentnarftt  ® 
benbegefled  onber  be  boojnaemfte  /  alle  b'acnflagcn 
berrnnetto'lft'ge  en  bnanben  ftrarfttelooö  toefen  fott ben  /  en  cofï  alW  toat  be  ftettcren  n»  ongelol?t$e  onber- 
faten  foufcen  ftonnen  boen:  ben  P2cfibcnt"bit  allco I.  Deel. 

allen  ben  anberen  Abelen/  Die  fp  baer  toe  met  allen 
mibbelen  inbuceerben/  batfc  be  felbe  fafte  mebe  goet 
bonben/  en  in  ften  berbonb  begeerben  te  toefen/  en  met 
ften  luiben  mebe  bc  ftanb  aen  re  tjoubcn/  toclft  berbonb 
albustoaiSluibenbe: 

p  Enen  yegelijken  zy  kundig  die  defen  tegen woordi-  ©ec 
*"gen  brief  fullen  fienofte  horen  Men  ,  datwy  hier  ̂ ktl 
onderfchreven,  hebben  behoorlijk  en  ten  vollen  verad-  bevb9n" verteert  en  geinformeert  geweeft,  hoe  dat  een  hoop 
vreemdelingen ,  en  geenfins  geaffe&ioneert  ten  wel- 

varen van  den  lande  van  herwaerts-over ,  niettegen- 
ftaende  datfe  geen  grote  forgc  hebben  van  de  eere  en 
glorie  Gods,  en  ook  mede  van  het  welvaren  van  de 
gemeente,  maer  alleen  focken  te  verfaden  haer  eigen 
ambitie  en  gierigheit ,  ja  al  ift  tot  koften  van  den  Co- 
ning  en  van  alle  fijne  onderfaten ,  nochtans  voor  haer 
nemende  valfchelijken  de  grote  affectie  die  fy  hebben 
tot  onderhoud  van  het  Catholijke  geloof,  en  de  een- 

drachtigheit  van 't  gemeen  volk,  hebben  fo  veel  ver- 
worven van  fijne  Majefteit  •>  door  middel  Van  fchoon 

bewijs  en  valfche  ondcrwijfmge,  dat  hy  hem  heeft  la- 
ten perfmderen ,  te  willen  tegens  fijnen- eed  en  hope, 

inde  welke  hy  ons  altoos  heeft  onderhouden ,  niet  al- 
C  3  JeenlijJr 
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lecrtlijk  géenfins  verfoeten ,  de  Placcaten  eertijds  ge- 
maekt  op  te  Religie ,  maer  de  felve  mede  te  reforceren 

en  fterker  te  maken ,  en  befonder  in  te  brengen  met  al- 

le gewelt  d'Inquifitie ,  de  welke  niet  alleenlijk  en  is  on- 
recht en  contrarie  allen  Rechten  Geeftelijken  en  we- 

reltlijken ,  en  verre  te  boven  gaende  de  aldergrootfte 

barbarye  die  oit  gepra&ifeert  is  gewecft  onder  de  tyran- 
nen ,  maer  ook  fulke  dat  fy  niet  en  fouden  mogen  dan 
te  ftrecken  tot  groter  oneere  des  naemsGods,  en  tot 

een  gehcele  verderffenifTe  en  defolatie  van  defeganfche 
Nederlanden :  alfo  dat  onder  het  dexel  van  vallche  hy- 

pocrifie  of  geveinfthcid  van  fommige,  fy  fouden  te  niet 
te  doen  alle  ordonnantien  en  Policien ,  fouden  kren- 

ken alle  autoriteiten  en  mochten  van  alle  oude  wetten, 

Coftumcn  en  Ordonnantien ,  over  lange  van  allen  ou- 
den heerkomen  gepridtifeert ,  fouden  ook  weg  ne- 
men jom  vryelijk  in  de  Staten  van  den  lande  te  fpreken, 

fouden  te  niet  doen  alle  oude  Privilegiën ,  Vryheden  , 
Immuniteiten ,  fouden  ook  niet  alleen  maken  deBor- 

gers  en  Inwoonders  van  defe  landen  eeuwige  en  ellen- 
dige flaven  van  de  Inquifiteurs ,  volk  van  geender  efti- 

rae ,  maer  onderbrengende  fonderlinge  d' Overheid  , 
Officieren  ,  en  alle  den  Adel  in  de  genade  van  haer 
doorfoekinge  en  vifitatie ,  en  eintelijk  fouden  ftellen 
alle  goede  en  getrouwe  onderfaten  van  den  Coning  in 
merkelijke  en  continuele  periculen  van  haer  lijf  en 
goet.  Door  welke  middelen  niet  alleen  de  eere  Gods , 

en  het  heilige  Catholij  ke  Gelcof  ( 't  welk  fy  luyden  ne- 
men voor  te  ftaen )  foude  grotelijk  welen  geinteref- 

feert ,  maer  ook  de  Majeftcit  van  den  Coning  ons 
Hooft,  foude  wefen  vermindert,  en  hy  in  groot  affet  en 

perijkel  om  te  verliefen  alle  fijnen  ftaet ,  ter  oorfake  dat 

de  gewoonlijke  treffelijke  hrnteringe  en  koopman- 

fchappen  fouden  cefTeren  en  ftil  liggen ,  d'ambagten  te 
niet  gebracht ,  de  garnifoenen  en  de  Frontier-fteden 
weinig  verfekert ,  het  gemene  volk  altijd  gemuteert 
totcontumelie  en  muterie :  met  ten  kortften ,  en  fou- 
der  niet  konnen  navolgen ,  dan  een  afgryfelijke  confu- 

se en  ongeregelheit  in  alle  dingen.  Wy,  hebbende  alle 
defe  faken  wel  gewichtigt ,  en  rypelijk  geconfidereert , 
en  voor  oogen  nemende  de  beroepinge  tot  welken  wy 
ïijn  geroepen ,  en  tot  het  devoir  of  behoren ,  tot  welke 
getrouwe  Vaffalen  van  fijn  Maj.  en  fonderlinge  de  E- 
delluiden,zijn gehouden  (de  welke  in  defe  fakezyn 
aflifterende  fijn  voorfeide  Maj.  om  door  haer  gerede 
enwilliglijkedienftente  mainteneren  en  voor  te  ftaen 
fijn  autoriteit  en  grootheid  int  voorfz,  en  welvaren  van 

't  land,)  hebben  geacht,  en  noch  mitsdefen  achten, 
dat  wy  onfe  behoren  niet  en  mogen  voldoen ,  dan  al- 
leenlijken  wederftaende  en  tegenkomende  de  voorfz, 
♦inconvenienten,  mits  ook  foekende  om  te  voorfien  tot 
verfekertheid  van  ons  lijf  en  goet:  ten  einde  om  niet 
uitgefet  te  wefen  tot  een  aes  ofte  roof  van  alfulke,de 
welke  onder  het  dexel  van  de  Religie  hen  felfs  fouden 
willen  rijk  maken  met  ons  goet  en  bloet,  door  welke 
redenen  wy  hebben  gefloten ,  en  met  gemeerder  ftem- 
men  voor  genomen ,  om  te  maken  een  heilige  en  uit- 
terlijke  confederatie  en  alliance,  belovende  en  ons  ver- 

bindende d'een  aen  d'ander  met folemnelen  eede, om 
te  wederftaen  met  alle  onfe  macht  de  voorfz  Inquifi- 

tie ,  dat  de  (elve  Inquifitie  niet  en  fal  worden  ingevoert 
in  eeniger  manieren  ,  het  zy  heimelijk  of  openbaer, 
het  zy  onder  wat  dexel ,  coleur  of  naem  het  foude  mo- 

gen wefen ,  alwaer 't  onder 't  dexel  van  Inquifitie,  vifi- 
tatie ,  decreten  of  placcaten ,  of  eenigfins  anders :  maer 
om  dcfelvc  alles  te  niet  te  doen,  en  grontlijk  uit  te  roei- 
jen ,  gelijk  een  moeder ,  begin ,  en  oorfake  van  alle  on- 
gerechticheid  en  ongeregeltheit ,  byfonder  hebbende 
voor  oogen  die  van  het  Coninkrijk  van  Napels,  de 
welke  fo  veel  hebben  verworpen ,  tot  groter  vertroo- 
ftinge  van  haer  land.  Protefterende  niettemin  in  goe- 

der confeientien  voor  God  en  allen  menfehen,  dat 
wy  niet  van  meeninge  zijn  in  geenderhande  manieren 
iet  te  attenteren  of  ter  handen  te  trecken  cenigc  faken , 
welke  fouden  mogen  ftrecken  tegen ;  de  eere  Gods,  of 
tot  vermindcringc  van  de  grootheiten  Maj.  van  den 
Coning, of  fijne  Staten , maer  ter  contrarie  dat  onfe 
Toorfeidc  intentie  anders  niet  en  is,dan  allcenlijken  om 

voor  te  ftacn  den  Coning  en  fijnen  ftaet,  en  orn  te  be- 
waren alle  goede  orderen  en  policien ,  wederftaende  fö 

veel  wy  fullen  kunnen  alle  icdirie  en  oproerte  van  de 
gemeente,  monopolien  en  partialigheden.  Welke  con- 

federatie en  alliantie  wy  hebben  gelooft  engefworen, 

en  als  noch  beloven  en  fweren  t'onderhouden  geheel 
vaftelijk  en  onverbrekelijk,eeuwelijk  en  tot  allen  tijden 

continuelij  ken  folang  als  ons  't  leven  duert,  nemende 
den  Almogenden  God  tot  getuige  op  onfe  confeientie, 
dat  wy  noch  met  werken ,  noch  directelijk  noch  indi- 
redtelijk,metonfen  weten  of  wille  niet  en  fullen  hier 
tegen  contrarieren  of  tegens  doen,  in  eniger  manieren^ 
en  om  de  felve  confederatie  en  allkntie  te  ratificeren 

en  ftedes  te  maken  int  eeuwig :  wy  hebben  gelooft,  en 
geloven  mitsdefen,  de  een  den  anderen  alle  affftentie 
met  lijf  en  goet ,  als  broeders  en  getrouwe  gefelk  n ,  die 
handhoudende  d'een  acn  d'ander,  dat  niemand  van  de 
onfe  of  van  onfe  geconfedereerde  faJ  worden  onder- 
focht ,  onteert ,  getormenteert ,  of  vervolgt ,  in  geen- 

der wij fe ,  noch  aen  lijf  noch  aen  goet,  cm  eenige  re- 
fpecten  fpruitende  uit  te  genoemde  In quifitie,of  eenig- 

fins gefondeert  op  de  Placaten ,  tenderende  tot  defelvej 
of  ter  ootfake  van  deler  onier  confederatien.  En  fo  vér- 
re  daer  eenige  moleftatie  ofperfecutie  valt  aen  eenige 
van  onfe  Broeders  en  Geallieerde,  van  wien  en  in  wat 

manieren  't  felve  foude  mogen  gefchien  :  fo  hebben  wy 
gelooft ,  gefworen,  geloven  en  fweren  hem  te  afïïfteren 
in  fulke,  alfo  wel  met  onfe  goeden  (ja  dat  meer  is,  met 
alles  wat  in  onfe  macht  is )  fonder  iet  te  fparen,  of  eeni- 

ge exceptie  of  fubterfugie ,  hoe  die  foude  mogen  wefen, 
alles  alfo  of  voor  ons  eygen  perfone  ware,  verftaende 
en  befcheiden  wel  uitdruckelijken ,  dattet  ons  niet  fal 
vcrderlijk  zijn,  om  ons  te  willen  exempt  maken,of  vry 
en  ontbonden  achten  van  dek  onfe  voorfeide  confede- 

ratie ,  wanneer  de  felve  vervolgers  of  moleftateurs  fou- 
den willen  bedecken  haer  perfecutien  ondereen  ander 

coleur  of  pretext,gelijk  of  fy  niet  en  pretendeerden  dan 
alleen  te  ftraffen  de  rebelligheid ,  of  andere  diergelijke 
dekfelen  hoe  die  fouden  mogen  wefen ,  als  ons  metter 
waerheit  blijkt  dat  diergelijke  occafien  zijn  geproce- 
deert  of  gekomen  uitte  boven-gefchreven  faken,  alfo 
dat  wy  mainteneren  en  verftaen ,  dat  in  die  en  dierge- 

lijke faken  niet  en  mach  geimputeert  worden  eenige 
crime  van  rebelligheit ,  gemerkt  dat  die  oorfake  pro- 

cedeert uit  eenen  heiligen  y  ver  en  loflijke  begeerte,  om 
voor  te  ftaen  de  glorie  Gods ,  en  de  Maj.  van  den  Ko- 

ningen totrufte  van  de  gemeente,  en  verfekeringe  van 
ons  lijf  en  goet :  welverftaende  nochtans,  en  belovende 
d'een  d'ander,  dat  een  yeder  van  ons  in  dergelijke  ex- ploi&en  hem  gedragen  fal  tot  gemeen  ad  vijs  van  alle  de 
Broeders  en  Verbond-genoten ,  of  aen  de  gene  die  daer 
toe  fullen  wefen  gedeputeert ,  ten  einde  dat  de  heilige 
vereeninge  onder  ons  zy  gemainteneert  en  onderhou- 

den ,  en  't  felve  dat  gedaen  word  by  gemene  eonfent  en ftemmen ,  mach  wefen  fo  veel  vaftiger  en  beftendio-er, 
in  tuigeniffe  van  welker  confederatie  en  alliantie  ̂ wy 
hebben  aengeroepen ,  en  aenroepen  den  alderheylig- 
ften  God,  Schepper  des  Hemels  en  der  Aerden,  als  een 
Richter  en  onderfoeker  onfer  confeienten  en  herten, 
de  welke  fiet ,  kent ,  en  weet  dit  onfe  voornemen  en  re- 
folutie  alfo  te  wefen ,  den  felfden  biddende  ootmoede- 
lijk ,  dat  hy  ons  door  fijne  kracht  van  boven  wil  onder- 

houden in  een  vafte  ftantachtigheit ,  en  ons  alfo  wil  ge- 
ven eenen  geeft  der  wijsheit  enjdifcretie ,  om  alfo  ver- 

fien  wefende  van  goeden  en  rijpen  raed ,  ons  voorne- 
men mach  wefen  voleind  tot  een  goet  geluckig  einde, 

d'welk  hem  fel  ven  fal  dragen  tot  de  glorie  van  fijnen naem ,  tot  dienft  van  de  Coninklijke  Maj .  tot  vrede  en 
rufte  van  het  gemene  welvaren,  en  tot  faligheit  van onfe  zielen,  Amen. 

€n  toag  bit  be  rbont  onberte  teftent  B»  trefe  naerbol*  J®am 
nenöe/  &  be  25?eberobe/&oDui&  be  $affiur/  Ie  Contc  gS* be  Culenburg/  2  ban  ber  Jeroen  /  ie  Conté  tfftarictf/  fn  en» 
ttoe  gcb2oetrei\ö  ban  batenburg/  ïtifoïr/  «JMïjanv  ïa  [cn  bie 
(€mt  i  ©Wiertf  /  JBenbebtffle/ 1  ̂imcucf  /  2  2&etfit/  ïlm* 
tffcanbee  1  Sfoanbenhaa  /  <Delbap  /  25acner5eüe/  w*m 
Cimrlory  ö'20berinae/  2&üft&/ 4&abcn/2  2öot5claer/  ̂ cn Cocn/^antielot/peIiun/Co2fjaron/Ie  25aron  fceJJnr 

tfkfcDr/ 
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ftyttM  i  23opfot  /  Ifêol/  25aplleu/  ban  ber  %/  ®ib<xt  gaberinge  Daren  oó?fp2ong  genomen  re  Debbeb)  te  bier- 
cue /  Stnbegonbe  /  $iebem/  Sllrgcnteau/  25ccio/  J^au- 1  tijb  toe  fo  Dert  geb2eben  en  gefufrinecrt  Jjabbe  netoceft/ 

tam/  CrcDam/  (€angrie/  $itq/  ftifcnburg/  Hlangue-  en  geen  contrarie  ftlacbtcn  Dabben  toillen  toelaten/ge- 
tan  /  fl&arenburg  /  ttoc  ©2amcrpc,  ̂ crobctf/  «§*♦  be  (  loben/nocD  bien  bolgcube  pet  toegeben/in  grote  angft/ 
Bumcn/|Berobe$/c§r.be<©uffel /^ametf/<0iftdle.07  We  /en  berbaefïbeit-gcjaegt:  temeer  bat  na  bc  ber* 
ïc  $*•  be  la  <0?angc  /  £ouba*bal  /  lEarnjn  /  %w$  f  I  bitteringe/  Die  men  genoeg  geboelbe  om  be  fdbe  faken 
Seefoal  /  25?acle  /  ttoc  Qdnttttt  /  be  ia  ©eb2C  /  J^obe-  ober  ai  onber  be  ̂ ngefetencn  te  toefen  /  men  bcbucfite 
gen  /bc$fèontopc/<Carne0/ttoe£anba07  Venture/ '  bat  fp  iuiben  iicbtdijR  cp  Dope  ban  berlofTmge  ber Cullemüurg/&tiobclb02f  banber|13eren/€ftaubur;  i  placcatcn  en  ̂ nguifitie/  en  bjpneit  bcrMgienen 
ge  /  Einmn  /  Êongaftrc  /  l&ctrie  i  ïtgueje?/  Öfelfïepn/  \  confeientien/  tyt  ganfc  De  fanb  fcuben  bonnen  toen  re* 
Cccrc  /  %  oen  /  ̂caran  /  ttoe  &acftcn  /  &02ne£  /  btt  belleren/  of  immers?  ten  nunfien  Den  mcc(f  er£  Runnen 
i^aupon  ̂ efpaigne/<0o2re/^etbn/3lterre/|l2ertoen/  maften  ban  biberfegetoclbigeftebcn/  bieembe  feïbe 
3Baie/55ourt)olt  ^teenbo?/25erenb2ed)t/Ia^ape/ |  rebenen  Ben  meeft  bonben  beftoaert  en  gealtereert: 
,fö)anfart  öofcnbo/ltOercaï/^tercB/ialBobtÜerie/  j  toaer  in  men  ook  meeft  befo?gbe  boo2Hnttocrpen/  fo 
ipiopon/  452uttt/  3Prc3ïn/  jjlDccbelen/  i|uecftdem/ 1  elft  beftent  toa#  Doe  fecc  b'§nguifitie  albaer  gefcaet 2£ean  be  jBarnir f&.  be  Couïoti3e/Pnltpptiö  |Ear;  i  toatf  ban  ïange  ttjben  af:  todfee  berbaertfteit  ook  toetö 
ntrdia:demoht^t.9(!itiegonbc/3Berbenburg/2foofl  j  bermeerbertboo2be  tpbingen  bie  ban  ure  tot  ure  aen* 
^onop/  ̂ ibcricï)e§onory^2acle/Cocft/Cün/25e;  I  gefyotDten  berfp?ept  toerben/  aio  bat  fpbug  en  bu£ 
jope  naatatitov  Cftamp2aney  25oertel/  Cïjalon/  ttoe  |  fïerft  toaren/  batfe  trotften  Dcrtoaert  en  bertoaert/  bat 
23ongaert  /  5Franö  ban  mtftcn/  <©upnen  /  ©arte  fpfulfteof  fulfee  aenfïagen  Dabben/  batfp  befe  of  bie 
jRarco/|Eaibcrg/a©tit3/©anbec  a  sëourgem/be  (lab  met  lifïen  innemen  /en  Den  meefterje-baer  af  ma* 
«fEalineo  /  ̂eraettf  /  25ermd  /  flfêelrortc/  (Cijlip/  ttoc  Ren  toilben  /  en  biergeliiften, 

^rereo  be  permclie  /  Conftoben/  ©ereft/  3©tenenge/ 1     l|ier  en  ttiffcfien  Ijebben  be  boo2fet'be  €beïen  een  fl?"f°? 
2520bart  /  Cerclaeö  /  ̂tncart  /  3©nlpa  /  «abettepn  /  fuppltcatie  gefonben  aen  ben  fcetfec  ilKarimtïiaen  /  S"m 23aiilonbiiie/  Clberr n/  Jprotbe  conrt  en  airbeneö/^a'  onber  ben  name  ban  be  gene  iik  be  ïloomfe  ïteltgic  maxu 
mal  <0ufrtnie  /  <©pbam/  Berbuov  Ia  Cocopc/  naon^  beriaten  Dabben/  en  met  aller  neerfïigDett  na  be  refo?^  mtti*m- matte  beg  €uangeltumsÉ  focDten  te  ieben :  toeïfce  fnp^ 

plicattcben  1 3Hp2jl&  1^66  op  ben  Stjcrbag  tot^uf- uurgtëbertoont  en  geïefen/  intoelfeeneertltgiijhon- 
berfoctit  toecb  ban  b'ginqiufme  ban  ̂ pangten  /  ban be  berfeonbmge  beö  Conriltums  ban  (Crcnten  /  toaec 
boo?menbe  b?pDeit  Daerber  confetentien  focKttebe^ 
nemen/  enberfoebten  ootmoebeloït  Duipe  enbpftant 
ban  fijne  UeïfecïuRe  iBaieft.  en  be  ©02fien  bejs  mjw 

b2iconrt  /  #ournp  /  ifKoftDobcn  /  ppenbaffe/  Crouf 
beeu  en  fnn  232oeber  /  5Pranö  ban  Culenburg/ 
b'CnUatn  Gentilhomrae  de  Madam  de  Parmes ,  bU 
23iOP.3'  did  CrCffOnn/  CCOftat'n  hommedarmesde 
Monff.  be  i^ooa'nraten  /  r}uatre-©attlr/  la  Crot'r/ Hlongebal/  Cap2esf/ï!t(b20ug/Cigoigne/  <0pemD2ug- 
ge  /  5Érit$  ban  €gmonb  /  f  errtt  /  f  anber  €nrH/  %U 
bert  €urH/  25cnting  3&20(fart  be  3©o?ftem/la  5©enfe/ 

(Foi.i9.)uaercenelle/^upntjem  t©20|Tart  be  iMttnes/ffffe^  I  teneinbefpben  ComngPDilip^  fonbentoillenraben (tepn  en  25nren/  naberfjanb  isefbit  berbonb  nocDöp 
meer  andere  onbertefeent/  en  bp  fommige  ijS  aüeen  een 

app2oöatte  ban  't  felbe  onberteBent, 

p\€fc  bergabertnge  ber  €belen  enfiénïHibenber^ 
^^ bonben  'tebbenfo  betmelijfentct  feonnen  gefcDie^ 
ben/men  en  tffer  toat  af  getatacr  geto02ben :  fonberltn- 
ge  naöten  eenige  ber  berpItcDte't  feïbe  Dabben  ber* 
hlacrt  ambc  grote  peeren  tot  ï^oogf?raten  boen  ter 
ti)b  bergabert  ̂ iinbe  /  en  tss  be  famc  baer  af  bagelijftö 
mrer  en  meer  berb2cit  /  en  fo  ntcmant  baren  gronb  en 
toiftc  ban  bie  ban  't  berüönö  toaren  /  fo  Deeft  't  feïbe  te 

r  Vol?  i1obetertlonteenenarotenrocp/b2efeenberfTagtnge 
grmac^t  t  geiüïun  fuifte  en  btergeltjHe  aenfïagen  ge= 
Rteenutfi  io  gefebt^benbe/  fo  3tjn  baer  on  beelberDanbe 
m  titoe  maren  ban  b'ecn  en  b'anbere  Ijp  geb?ocf)t  /  ge^ 
ïiift  bc  famc  altüö  alle  fahen  meerbert  en  ten  guactlten 
obcrb2ennt/  b'ecn  f«wtenbc  bat  bet  ftclelanbtoasün 

trapt 
rj  rörr> 
>;  aörrcu 
ïft  -iöc? 
Uu. 

en  bermanen  niet  boo?t  te  gaen  in  't  flopten  ban  't  bloet ber  getobigen  en  gobb2e(enben/  op  bat  Dp  boo?  iiit 
fafee  be  gramfebap  <6ob0  ober  Dem  en  fjet  ganfcDe 
25outgoenfcDe  Dutó  niet  en  Daeibe. 

<®z  fafee  üu&  ttoüfelijfc  feenbe  /  t$f  goet  gebonben    »«* 
bat  alle  peeren  ban  ber  <£>&&  /  en  <!5oiiberncnr$  ban  s3^ bep2obinctenbie  al^  boe  te  *|obe  niet  en  toaren 7  ter;  Sk 
(tont  befcD?eben  en  ontboben  fouben  too?ben/geliife  gc^  s«ren |cDietiöbpb2tebcnbanbel|ertoginnebanben  13. 14,  SSi!^ 
2o.ai.en23.jifêartp/  enbatbaer  entuiTcDeninDae^  S. 
(ïcn  bp  b'een  en  b'anbere  aen  ben  <£bclbom  ban  bibcr? fegtiarrierenfonbe  toojben  gefclj2cben  Den  Dier  mebe 
met  te  mocpen  /  of  baer  af  te  beftfleren  /  en  in  fumma 
bat  elft  urn  bcfïe  foube  boen  om  Den  Iuiben  te  fcljeiben  / met  Dope  bat  men  alle  fafeen  met  p^operDeit  op  eenen goeöenboet  toel foube  ftonnen  béngen:  infgdijRoitf 
oor  ban  '0  ̂ofö  toegen  gefcD?eben  en  gefonben  ter plaetfe  baer  men  meenbe  be  meefte  bergaberinge  te 

roeren :  banbere  bat  ben  ganfcDen  <£belbom  toaö  ge^  toefen  /  en  ook  aen  be  ̂ oofben  ban  ber  Confcbcrattc  / 
rrboltecrt :  eentgc  batter  een  beel  butfent  bp  ben  anbe^  I  bat  Dabben  fp  Den  ergens  ober  te  beRlagen  /  bat  fp  bat 
rantiarcn/ntmctmacljtbanboUigetoapenberDanb  |  met  gefcb?ifte  en  bp  <©ebeputeerbe  fouben  totllen 
te  l^obe  nuamen :  anberc  bat  fp  Rrijgtf-bolR  te  boet  en 
tepaabban  buiten  ontboben  Dabben:  fommige  bat 
eemge  frcöcn  niet  ben  mogtcn  berftant  Debben/biefp 
eertt  innemen  en  obertodbigen  fouben :  en  fo  ntcmant 
en  toitf  ben  boo2nemcn  /  fo  tocrb  baer  00R  b2eembeli)R 
en  bcrfcDeibclijb  af  gero2oRen :  b'een  bp  bjengenbc  bat 
fp  Deel  rebel  toaren  en  't  lanb  innemen :  b'anber  bat  fp 
a\le  Det  regiment  na  baren  fin  Derttellcn :  be  berbe  bat 
fp  ö'otibc  fldigie  bertmjben  /  en  be  nteutoc  met  f02tfe baer  in  b2cngcn :  be  bterbe  bat  fp  alle  be  <0eeftelijftbeit 
al  om  öoob  fmijten  en  berb2ijbeit :  be  bijfftc  bat  fp  met 
gctoelt  tK  b2nbcit  ban  be  Heligte  toegdaten  toilbcn 
Dcbücn:  bc  fcfle  bat  fp  be  placcaten  en  gjnquifiticn 
fouben  toillen  af  Dcbben.  3n  fumma  elft  fp2ah  baer  af 
na  fijn  goet  bunnen/  maer  bidenallc  genoeg  baer  op 
bat  f»  metgetodt  en  toapenen  Den  in  grotctt  getale  te 
232iifTcl  endöcrö  fouben  bp  een  binben/  en  bat  men 
ban  cerft  Ijaren  ijden  acnflag  en  boomemen  foube toeten. 

S™  JÊê*%9**iB  P&  0ct.  $°f/_  f"  in 't  befonber  bie 

boen:  of  bat  (p  immer  fonber  toapenen 't  felbe  nua> men  boen/  en  info  feleinen  getale  alfï  boenliift  toare, ^>oenbe  be  <0oubernante  be  plaetfe  ban  ben  &obe berficn  en  berfterfcen  /  infgclö^  Daer  <0narbe  en 
toaebte  bermeerberen/en  beter  toeficDt  nemen :  t'allen 
uanten  boo?t  uit  fenbenbe  omaltebcfpieben.  €nfo 
pare  ï£oogbcit  onber  anbereben  zo  .fdSeertgetoaer^ fcDout  toa0  geto02ben  /  bat  fp  in  ben  fin  Dabben  %m 
toerpen  fccretelijft  in  te  nemen :  fo  3ijn  be  <0eccputccp 
bcberfelberdab/  boen  te  buffel  toefenbe/  nefTen^ 
Daer  ̂ oogljeit  ontboben  in  ben  ftacb  ban  Staten/  W 
men  te  bennen  Deeft  gegeben  batter  tpbinge  geftometi 
toaö  bat  eenige  Dabben  boo2gcnomcn  Deimelöft  met 
bolft  ban  toapenen  inDenfiab  teftomen.  25ela|tenbe 
bacrom  bat  pemant  ban  Den  terftontnocD  bie  nacfjt bertoaert  foube  reifen  /  en  met  gocbe  toacfjt  en  anber- 
finsf  boen  berfien  /  bat  be  felbe  (lab  niet  berraft  /  ober?  mi 
todbigt  of  befebabigt  en  toerbe.  ffij?öücn 

$>cn  24  in  ïBeert  Deeft  be  «Soubcrnante/  fienbe  S"!Le 
be  fahen  albuö  in  't  toilbe  lopen  /  een  Courier  in  2e 

ccnfbccitf  oo2faftc  toaren  bat  befeberbolginge  en  g|n* !  ̂pangien  gefonben  mctb2iebenaen  fijne  msaieflett/  n™*m gutfttie  (baer  uu  m  toel  merftte  en  geboelbe  bcfe  ber?  ben  fdben  toaerfcDoutoenbe  ban  ber  «ebden  berbonb S!on("» 
€  4  be  TJSr 



Het  eerfte  Boek. 
oemomnge  öcc;  boiftö/  en  Ijaer  abbitë  om  Oaer  m  re 
rcmcöieren/  ban  toeine  b?ieben  Dier  ertract  bofgt  j 

Uit  mijn  voorgaende  van  de  njanuary  (fchrijftfy) 

fal  uwer  Majefteit  belieft  hebben  te  verftaen  't  ge- 
neik, volgende  uwer  ordonnantie ,  by  brieven  hadde 

laten  weten  den  Gouverneurs  en  provinciale  Raden 
van  her  waer  ts-o  ver,  roerende  uwer  Majefteits  inten- 

tie, aengaendc  het  onderhouden  van  de  placcaten  en 
ordonnantien  van  Hoogloflijker  memorien  de  Keizer- 

lijke Majeft.  en  de  uwe  op  't  feit  van  de  Religie ,  infge- 
lijx  der  Inquifitien,  en  onderhoud  der  decreten  des  hei- 

ligen Conciiiuras  van  Trenten  ,  van  welke  brieven 
uwer  iVbjeft.  her  dobbel  is  gefonden,  de  welke  daer  na 

overgrote  morringe  onder 't  volk  van  herwaerts-over 
gemaekt  hebben,  en  onder  anderen  allo  gelijke  brieven 
waren  gefonden  ge  weeft  aen  die  van  uwer  Majeft.  Ra- 

de in  Braband ,  ten  einde  dat  ly  fouden  torge  dragen  dat 
de  voorfz  placcaten  werden-  onderhouden ,  en  dat  der 
Inquilitie  en  de  Inquifiteurs  Werde  bygeftaenfo  men 
voor  defen  gedaen  hadde :  infgelijx  dat  het  heilige  Con- 

cilie van  Trenten  geeffe&ueert  werde  7  en  dat  die  van 
den  Raed  van  Braband  ,  volgende  mijnen  laft ,  hadden 

voort  felve  gefchreven  aen  de  vier  Hoof't-fteden  van 
den  felven  lande ,  fo  is  de  opfprake  daer  af  fó  wijd  ge- 

komen ,  dat  korts  daer  na ,  ja  in  de  maend  van  Januario 
leftleden ,  de  felve  vier  Hooft-fteden  door  hai  e  Penfio- 
nariffen  en  Gedeputeerde  aen  den  voorfz  van  den 
Raed  van  Braband  requefte  hebbefi  overgegeven  by 
der  fel  ver,  boven  fekcre  fwarighedéri  dieiy  roerden  , 
nopende  de  twe  punften  ■>  aengaende  de  placcaten  en 
Concilien ,  principalijk  klagende  aengaende  der  Inqui- 
fitie,  feggencle  die  noit  in  eeniger  manieren  te  werk  ge- 
leit  geweeft  te  zijn  in  Braband ,  als  wefende  contrarie 
haren  privilegiën  en  blijder  inkomfte,  verfbekende 
daerom  by  haren  requeften ,  dat  die  brieven  tot  dien 
einde  aen  hen  gefonden ,  fouden  by  den  felven  Raed 
weerboden  worden,  en  fy  luiden  vander  voorfz  Inq  uifi- 
tien  blijven  ontüagen,  gelijk  Uwer  Maj.  fal  believen  na- 

der te  fien  by  der  felver  harer  requefte  hier  by  gevoegt : 
en  hoewel  die  vanden  Raed  in  Braband  daer  op  terftont 
mondeling  antwoorde  den  Penfïonarifen  der  voorfei- 

der vier  fteden,  de  voorfeide  requefte  geprefenteert 
hebbende ,  dat  uwe  Majefteit  geen  nieuwigheit  en  wil- 

de inbrengen,  en  voort  gelijk  hen  bygevoegde  gefchrif- 
te  nader  inhoud.  So  en  hebben  nochtans  de  voorfeide 
Supplianten  metfulke  antwoorden  niet  te  vreden  wil- 

len zijn ,  mits  den  welken  den  Cancelier  en  die  van  den 
voorleiden  Rade  my  daer  af  rapport  hebben  komen 
doen ,  my  leverende  de  voorfz  Requefte ,  die  ik  hebbe 
doen  overfien  eerft  in  den  Secreten  Rade ,  en  daer  na 
in  den  Rade  van  Scate  van  uwer  Majefteit.  Waerint 
einde  goet  gevonden  is  tot  bewaringevan  de  Rechten 
en  hoogheid  der  felver ,  en  tot  onderhout  van  onfen 

heiligen  Kerften  gelove ,  dat  men  foudefoeken  al  't  ge- 
ne eertijds  was  gehandelt  en  te  werk  geftclt,  aengaende 

het  feit  der  voorfeider  Inquifitien,  mits  den  welken 
men  gevonden  heeft  verfcheiden  gefchriften  en  ftuc- 
ken,fohicrteHove  als  onder  de  ïuquifitieurs  te  Lo- 

ven ,  de  welke  men  al  t'famen  geinventarifeert  en  een 
recueil  daer  af  gemaekt  heeft,  waer  en  t'eyndenTnen 
die  allegader  gefonden  heeft  in  den  Rade  van  Braband, 
om  die  te  fien  en  vifiteren,en  daer  na  met  haerenad- 
vyfe  weder  te  fenden,wacr  mede  die  Van  den  Rade 
d  rie  of  vier  weken  befich  geweeft  zijn ,  en  voort  wede- 

rom komende  by  my ,  hebben  van  ai  haer  befoigne 
rapport  gedaen ,  mitsgaders  van  haren  advyfe :  Inhou- 

dende dat  fy  nieten  bevinden  dat  federt  den  Jarevan 
1 5?o  eenigc  exercitie  der  felver  Inquifiric  in  den  felven 
linde  van  Braband  zy  geweeft ,  en  dat  daerom  de  Sup- 

plianten met  ter  felver  niet  en  behoorde  bclaft  te  wor- 
den ,  maer  dat  men  hen  behoorde  te  bevelen  dat  fy  wel 

en  fchcrpelijk  onderhielden  de  Placcaten  :  welk  advijs 
ik  by  rade  by  die  van  den  Rade  van  Staten  heb  gevolgt, 
te  meer  gemerkt  uwer  Majeftit  vcrklaringe  van  geen 
nieuwigheit  m  te  willen  brengen ,  en  acht  genomen 
hebbende  op  te  gelegentheid  destijds,  en  befonder 
mits  den  anderen  redenen  hier  nacr  breder  vcrhaelt , 

en  dien  volgende  heb  ik  öp  te  felve  Requefte  doen  ftel- 
len  de  Apoitille  hier  by  gevoegt. 

Mijn  Beere ,  ik  wil  komen  op  't  principaelfte  poinót 
waerom  ik  defen  Courier  fende ,  en  hoe  wel  ik  't  felve 
wel  tegen  mijn  hert  doe ,  om  de  quellinge  die  met  gro- 

te redenen  uwe  Majefteit  daer  in  nemen  fal ,  nochtans 
en  kan  ik  dat  niet  gelaten ,  fo  wel  om  mijne  confeientie 
te  ontlaften ,  als  om  uwer  Majeft.  dienft  en  den  nood 
van  den  lande.  Het  isgebeurr  mijn  Heere ,  dat  fekere 

dagen  geleden ,  en  terwijle  men  handelde  op  't  gene  des 
verhaeltis:  myte  kennen  gegeven  by  denPrincevan 
Gavere  ,  en  den  Grave  van  Megen  (den  Prince  van 
Orangien  my  ook  daer  af  gefchreven  hebbende ,  en 
waer  af  die  tydinge  dagelhx  meerderden)  de  fecrete 
handelinge,  vergaderinge  ,  en  verbont  (daerafcopie 
hier  mede  gefonden  word)  die  men  üet  voort  geftelt 
te  worden  by  een  groot  getal  Edelen ,  fo  Seclarifen  als andere ,  &c. 

£n  hoe  wel  ik  mijn  Heere ,  begeerende  fuiken  quaet 
te  voorkomen ,  hebbe  gedaen  alle  neerftigheden  en  of- 
fkiendie  uwe  Majefteit  my  heeft  bevolen,  te  kennen 
gevende  dat  de  meninge  van  uwer  Majefteit  nieten 
was  eenige  nieuwigheit  in  te  brengen  ,  nochtans  bevin- 
de  ik  dat  de  vrefe  der  felver  Inquifitien ,  en  de  herdig- 
heit  der  voorfeider  placcaten ,  f  ulx  zijn  gewortelt  in  de 
herten  dei  volx ,  dat  men  in  geender  manieren  hen  en 

kan  ontgeven ,  in  der  voegen  ,  dat  op  al  wel  en  in  't  lan- 
ge beraetflaegt ,  hierin  uwer  Majeft.  Rade  van  Staten  (Fol,^ 

als  nu  geen  andere  remedie  gevonden  en  word ,  dan  dat 
men  van  rween  een  doe ,  te  weten  :  of  dat  men  hem  in 
wapenen  ftelle,'twelk  in  defen  tijde  quaet  omdoen 
ware ,  niet  alleen  by  gebrek  van  geld ,  maer  ook  mitf- 
dien  men  den  vyant  binnen  's  lands  heeft ,  en  dat  men 
niet  en  weet  wie  men  mach  betrouwen,  ja  ook  niet  van 
fijn  eigen  huifgefin  ,  in  der  voegen  dat  de  Heeren  wil- 

lende daer  in  dienft  doen ,  feer  qualijk  fouden  kunnen 
vinden  dienfy  fouden  derven  betrouwen,  of  die  hen 
fouden  willen  volgen ,  daer  by  gevoegt  dat  by  defen 
middel  het  land  bedorven  foude  worden ,  en  eenfaem- 
lijk  de  Religie  verloren  gaen ,  of  dat  men  hem  in  eeni- 

ge faken  voegde ,  af  doende  de  Inquifitie  die  in  defen 
tijden  fo  gehaet  word ,  niet  alleen- by  den  quaden,  maer 
ook  by  den  goeden ,  en  nauwelijks  ergens  toe  en  dient, 
mitfdien  de  ketters  genoeg  bekent  zijn ,  en  verfoetende 
met  eenen  de  ftrafheit  der  placcaten ,  &c 

y\  €n  2  5  iBeerte  öe$?  acfiternoemg  fo  $tjn  oe  Staten  ®*  t> 
-^ban  25?abanö  /  te  toeten  /  De  gelaten/  €Delen/  er  KfS «SebeputeerDeban  oen  fïeöen  ontboten  Dp  fre  <©oii'  Xt? 
bernante  in  ben  Eaeö  ban  Staten /altoaerfp  ben  fel-  ™  & 
ben  De  eft  Doen  bertonen  /  bat  fe  getoaerfrfiout toas  tor  £ïï 
terfe&erconfpiratieen  entrepjinfe  op  De  felbelanDen  K? 
boo?fianDentoao7Daer  upt  bele  intonbenientenfoti- 
ben  tnooen  fp?npten  /  Die  in  alle  manieren  in  mttë 
moefïen  berfioet  too?bem  en  Dat  fp  uiiOen/toetenbe 
fine  Me  Oen  ïanOen  Daer  aen  gelegen  toare  bat  tet  feïbe toerbe  belet /eln  int  fijne  toilDen  nocDe  toeftcfitopal 
nutten  /  enfiare  ̂ oogfieiD  t'el&en  aöberteren  ais  fp  kt berrtamen/fpfonbeaen  fienluiben  ban  gchjfcenOoen 
Doem  €n  toant  fp  fiabDe  berfïaen  Dat  b'cntrepjmfe ftaren  pjetert  fröeen  te  nemen  om  te  toefen  tenen 
ö^ttnuifitie  /  fiatr  fp  Ö002  Oe  SCpofïiHe  isp  fjaeren  liebe^ 
lebpten  ïïaöe  ban  25?aüanö  gegeben  teo1  taeno  te bo?en/opte  öerauefïe  ban  Oen  ïtooft-fteoen/fienUit* 
Oenen  alle  O'^nberfaten  ban  2fcabanö  Oaer  af  toel toillenber?e!ieren/fo  Oe  intentie  banfjjne  |ï)aief!eit 
norljöcfiareniet  en  fiaöOe  getoeeft/norfia^notfien 
VM/  bar !  eenige  gfmnitfïtfe  in^abanö  te  luengen, 
3©acropOe  Staten  rjaer  ̂ oogfteib  fiebDen  geOannt 
banuaer  fo?gbiilOigfieiOOicfptoonOe  te  fieBOen  boo? 
tgemeenebefle/  Oaer  toe  bankaren  toeaen  alle  goet oebotrpjefenteerbe. 

^aemnDeeft  fpbe  <0ebepnteertienbmt${nttoer  'r? 
pen  alleen  Ooen  roepen/  en  fien  getoaerfsrfiout  Oat  ee?  JS' mgeuttlanotge/  banöe  ronfpiratie3ünOe/toaren  in  omrc 
feftere  fierbergen  binnen  Oer  f!aO  alreOe  nefogeert:  ""D, begerenöe  gcinfomieertte  toefen  toatOaeraf  toarc/  Tl 
en  toat  o?o?e  meu«t  Oer  ft attf  betoaringe  gefïelt  ïjaO^   ' 

Oe/ 



be/  fofn  geabberteert  toas  tot  btberfe  bo?geren  en 
fcoopiwben  met  be  ronfpirateurg  bcrfïanb  Ijatbcn: 
hit  Da^r  op  fcibcn  bat  baer  alrcbc  toane  en  toacljte  öp 
bagc  en  bp  natljte  geflclt  toag :  bat  men  be  pco?; 
ten  gabe  floeg  /  be  acnKomcnbc  ftbepen  bifiteerbe  /  be 
toeerben  Den  gaften  bcben  oberb?engcn/  en  bcrgelijne  / 
maer  batfc  ban  geen  uitlanöo  boln  en  fjaöbcn  geboot/ 
maer  ebcntocl  be£  tcrftomobcifcïmjben  fouben/toaer 
apbaer^oogbeit  Ijenfeiöcbatfetoel  mogtentccfien/ 
toant  ben  ujf  /  goct  /  en  eere  baer  een  bing  /  en  bat  fp 
tot  fttüigbcit  ban  Den  bolfcc  en  Hoopluiben/  benfoubcn 
onbcrricljten  batter  rtcen  Sitquifttie  uomen  en  foube  / 
nocftb'ingcfctenrnbacrmebebelafl  totüben;  toacrin 
fp  feiten  Den  officie  alrcbc  gebaen  te  bebben. 

«3eiijne  bermaninge  bati  ft berpe  toeftcfjt  te  nemen/ 
neeft  be  <0oubcrnanrc  atö  boen  006  a  part  gebaen  aen 
bi:  ban  Gniffel/  bicliacr  mebegctoilligbaer  toebe? 
<ü:mt  nebben/  en  trien  bolgenbebele  02bonnantienal^ 
boer  gemaent  en  gcfleft/  en  cm  generalptefeggen 
toatter  omging/  men toaö te ïjobe  notb  in  bc  flcben 
niet  min  betoccfl  en  bet  bolfc  brtaben  ban  oftcr  bpan- 
ben  ban  buittn  nabben  te  bertoat btcn  gctoeefl  /  en  elft 
ftlHHtenem  na  fijn  befte  om  fijn  flab  enplactfebetfe; 
fecten  betoaert  te  bonben,  aïDantbe  <0oubernante 
en  bare  aaöenniet  toetenbetoat  bier  uit  boïgenfbu; 

,  fce  /  beben  aen  alle  ftcben  terfiont  ft Imjben  in  befe  na- 
bolgaibe  raamere: 

«&rf)Jr>  A  Lfo  wy  behoorlijken  onderrecht  xijn dateenige , 

ben ban  •  •£* fo  wel uklandinge als  onderfaten,  hen  vervorderen 
öc  -Sou;  /ecrete  confpiratien  en  verfamelingen  te  maken  ,  en 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
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flrn  Qij£n  -daer  toe  krijgsvolk  aen  te  nemen  en  lichten,  daer  uit 
#reben  diverfe  inconvenienten  fouden  mogen  rijfen  en  roeko- 

in  J3f  komen ,  tot  groter  ichade  en  bederfteniffe  van  den  lan- 
de, ja  fouden  eenige  particuliere  lieden  mogen  over- 

vallen , en  der  Wet  en  Juftitie  aldaer  alle  auftoriteit  be- 
nemen ,  en  hun  daer  van  meefters  maken ,  of  de  felve 

pilgeren ,  plunderen ,  en  hun  daer  af  rijk  maken ,  en 

<lat  onder  't  dexel  van  fekere  quade  en  valfe  opinie  die 
fy  pogen  en  voornemen  den  volke  aen  te  geven  en 
vroet  te  maken  ,  om  't  felve  af  t-e  trecken  en  diverteren 
van  de  liefde ,  affectie ,  en  onderdanigheit,  die  fy  onfen 
Heere  den  Koning ,  haer  natuerftjken  Prince,  fchuldig 
2ijn  ,  en  als  wel  ce  vermoeden  is  fullen  arbeiden  en  hun 
uitterlte  doen  om  andere  tothunquaet  voornemen  te 
trecken  en  induceren  tot  onfen  groten  leetwefen  en 

mishagen ,  't  welk  wy  begeren  voor  te  komen  en  ver- 
hoeden ,  als  wefende  een  periculeufe  fake ,  en  daer  van 

d'exem  pelen ,  fo  wel  d'oude  als  verfche ,  van  eenige  na- 
buren landen ,  altijds  een  fchadelijk  en  quaet  einde  ge- 

had hebben.  En  mitfdien  hebben  wy  u  van  't  gene  des 
voorf?,  is  wel  willen  adverteren  by  defen ,  op  dat  by  ge- 

breke van  daer  van  nier  gewaerichout  noch  op  fijn  hoe- 
de te  zijn ,  uwe  ftede  niet  on  verfiens  overvallen  en  wer- 

de :  verfoekende  wel  ernflclijken  gy  metter  vliet  in  di- 
ligentie  tot  alle  periculen  en  inconvenienten  voorfien 
en  voorkomen  wilt ,  Hellende  goede  waek  aen  de  poor- 

ten van  de  ftede ,  en  andere  plaetlên  daer  toe  in  tijd  van 
oorlogeen  andere  forgelijke  tijden  gecoftumeert,  en 

voort  al  't  gene  dat  gy  by  u  difcretie ,  wijsheit  en  voor- 
fienigheit  bevinden  fult  te  behoren ,  gelijk  wy  u  ver- 

trouwen dat  gy  des  in  gene  gebreke  wefen  en  fult ,  ne- 
mende ook  fonderling  tocficht ,  en  Hellende  alle  goede 

orden ,  dat  uwe  poorters  en  inwoonders ,  of  eenige  van 
dien,  niet  komen  in  confpiraticn  metten  genen  boven 

geroert-  En  van  't  gene  by  u  hier  in  gedaen  fal  wefen , 
of  u  bedunken  foude  behoren  gedaen  te  wefen ,  fult  ons 
tot  allen  Honden  fchriftelijk  berichten,  en  met  ons  des- 
halven  goede  correspondentie  houden.  Lieve  en  wel- 

beminde onfe  Heere  God  2.y  met  u.  Gefchreven  te 
Bruflelden  z6  vanden  Macrt  1565.  voor  Paefïchen. 

pafquif  T~"  £rftom  baer  na  fo  gjn  tot  ?f  nttoerpen  /  te  %2u(- lm  tot      *  fel  en  eibers  /  gcfrrooit  /  qdjannen/  en  ncplaRt  üu berfe  ff Ii2ifren  /  bu  be  toellic  actoaerfrliout  toabe  bat- 

tot 
oproer 
flrechen; 
öe. 

b^otïjten/  en  ban  be  <8ecfrenjne  JüetDtêr^  bermaen^ 
ben  /  boben  tien  bat  be  Xsoo?berer£  ber  felber  ̂ ntjnifi^ 
tie  eenen  anberen  boet  Uatben  gebonben/  en  alleen^ 
lijn  ben  naem  beranbereitbe/en  bet  felbe  effect  blijben* 
be  /  in  be  ftebe  ben  <0ee(ïelijbe  ̂ nqitifiteurg  /  nu  fiab^ 
bengeoibonneertaöereltlyne  banbeneebsijnbe/  hit 
alleen  on  tpoinct  banba'ïieligie  atïjtentoeftcïitne^ 
menfouben/  noemenbc  ooh  eenige  aï^3Cuteur^ban 
befen  lofen  bonb/  bermanenbe  ö^tboln  om  baer  tegen 
b?pmoebig  te  tfacn/  en  befe  berieibenbe  tooo^benen 
febone  geloften  niet  te  toiïlen  geloben.  <®nbet  anbere 
oor  fo  iffer  t53Cnttoernen  een  groot  gefcönfte  beöenbig 
geftroopt  /  groteïijr  be  3©et  en  baer  <©ebeputeerbe  no- 
terenbe  /  en  blamerenbe  /  bat  fp  bet  onberboub  ban  be 
rigoreufe  piatcaten/  bolgenbeben  erpreffentertban 
ber  apojlille  ban  ben  0abe  /  babben  gep?efenteert  /  en 
bobcn  bien  aennemenbe  fuïnen  appoinctement  baer 
fuiken  lafierp?efTe  in  gegeben  bierbe/  fjen  feïbenben 
boo?f3  plattaten  Dabben  onbertoo?pen/  en  ooB  ben 
toeg  benomen  om  baer  tegen  te  mogen  metten  anbe* 
ren  blagen  /  betffp  iaft  nocb  tonfent  ban  be  gemeente 
en  babben/  hit  bet  rigeur  ber  felber  plattaten  groteiyr 
toa0  mi0Dagenbe/  en  berbalben  tegen  Uenp^otetle- 
renbe  /  en  ïjtn  bermanenbe  tot  reb?eö» 

$abien  nu  begrote  meefler^/  <©ouberneur0ban  't®ooi> 
ben  ïanbe/ en  bibberen  ban  ber  <®?b?e/tenontbiebett  \°^ 
banbe  <0oubernantete  25?u|ïel  genomen  toaren:  fo  öeratie'n Heeft  men  met  ben  begonfl/  enfo  boo?afénanoenin  opbe 

benftaebban  Staten  gtljanbelt/  boe  en  in  toatma^  f*tca° 
nieren  men  be  (iraffjeit  ban  be  plattaten  toat  foube     ' mogen  matigen/  en  be  penen  na  bebelittenbetp?o- 
po?tionerenbe  /  onberftöeiben  /  tot  beftïjerminge  ban 
ber  ouber  Religie  te  eenre/  en  tot  fïillinge  ban  befe 
troublenter  anberen  3tjben  /om  bie  na  fijne  iBajetteit 
te  fenben  /  en  fijne  goebe  beliefte  baer  op  te  toeten, 

IBaer  fo  (jet  tot  feennüje  banbe  luiben  begonfl  te  bo* 
men  batmen  boenbe  toag  om  te  tohcipieren  enige  ber* 
anberinge/  berfoetinge/of  moberatie  op  te  plattaten : 
fo  Decfmetn  baer  ban  berftbeibenjnen  gefp2oben/en  iiS 
eenen  pegelijnen  oo?fafee  gegeben  om  baer  op  temo?* 
ren/  mitsf  battet  fo  fetreetgebouben  toerb:  btüuth* 

tenbebatbe  berboiginge  lutteïgelitbt  foube  too?ben:  Ë^ff1' en  tot  bier  meninge  i$  oob  te  25mfleï  gefïroopt  een  2s2u^[ 
groot  cj£fcb?ift  tegen  befe  moberatie/  ontbethenbe  ooft  t>en  1 3 
eenige  puntten  ban  ber  felber  getontipieerbemobe^  m™v 
ratien  baer  aen  bete  ben  fïieten/  fienbe  befeleineber^  l^mf z' licbtinge:  3ijn  00b  gefïroopt  en  al  om  gebonben  beie 
btebten/  in 't  3Balfcb/  mmftb  enEatijn/  tegen  be 3fnQuifitie  /  <6eefleli jfee  /  en  be  moberatie, 

<©aa-  en  tuf^tben  tffer  bafle  tpbinge  genomen  /  bat ,  b'«f^ 
eengroot  getal  ber  getonfebereerbe  Abelen  ban  alle  f™£ev namen  na  buffel  cjuamen/  om  te  pzefentcren  een  ite^  tonben 
auefle/  en  te  begeren  afgebaentebebbenbe3{nmufi^^öe,en- 
tit  en  plattaten  op  't  feit  ban  ber  fteïigie  /  toaer  boo? men  te  i^obe  babaeftenbelaben  beeft  getoeefl/  niet 
toetenbe  ben  maniere  ban  bomen  /  notb  boe  hit  faben 
bergaen  fouben/  en  binnen  mibbelen  tybe  3ijn  in  hU 
berfe  fleben  gefaeit  atbter  flraten  ttleine  geprente 
taiefneng/  inboubenbe  eenbermantngc  aen  be  250^  ®wm 
gersv  ban  bat  alle  €belenban  ben  lanfce  OtnbpeenBÏ; 
fouben  binben  te  buffel/  om  ootmoebeHiïuebcrfoe^  oiiietteu 
feenbatfyne  |f©aiefleit  af  boenbe  be  ̂ Jnfjuifitiemette  oeftwpr» 
plattaten  baer  toe  tenberenbe  /  toilbe  berïioeben  b'ap* parente  rupne  ban  be  $eberlanben  /  en  bat  (^  ben  ooft 
in  een  fo  beugbelijne  en  nöbelijne  begeerte  metten  €be^ 
len  foube  toillen  boegen  boo;  ben  3©etbouberen  of  <ï5e? 
fanten:  toeiftebillettenterfïontberboben tooien/  en 
onber  anbere  flelben  hit  ban  buffel  bp  publicatie 
loon  nan  25  gulben  /  booj  hit  eenen  ban  bier  bucfneno' 
uitgeba-0  of  ftroper.ö  foiibe  nonnen  aen  be  31uflitie beriilarcn. 

ïDe  «Boubernante  Tieeft  ooft  bzieben  aen  alle  fleben 
uitgefonben/  bat  men  bie  billettcn  in  aller  manieren 
foube  onber  boutoen  en  berbergen  /  en  neerfligbeit 
boen  om  eenige  banbe  Sluteurgte  acbterDalenentc 

tet gelogen toaö  batmen  uimaf  bat  bCTnquirüieaf  \  flraffcn. 
toatf  /  mitöbien  men  ebenteel  toilbe  fcbcrnelnU  onber-  I     3£en  eerflen/  ttoeben  en  berben  Hp?ilio'  3i)n  ban  hi 
ïjouöen  Ijebüen  be  plattaten  bic  be  ̂ jnquifirie  mebc   berfclje  plaetfen  beïe  €beUuïben  tot^juffelingcno men 
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men/  en  ben  felben  3  ̂pjJltétëoptenabontooKal:; 
baer  ingekomen  be  ||eec  ban2&2eberoebe/  met  een 
groot  getal  €beicn/  maerniemantentoaointoape:: 
fien  /  norfi  men  noo2be  geen  nlacïjtcn  bat  fp  ergens  op 
tien  tocg  obcrlaft  gebacn  Dabben  /  en  toaö  tot  25?uflcl 
groot  gebolg  ban  bolnnabcn  felben  €belcn  gapenbc 
alöfP  ergens  aclitcu  fïratc  gingen/  of  uit  en  in/  fofp 
gcmccnlijn  bn  benanberentoarenbergarenbe.  <Detf 
anberen  bacgö  namcntnjn  ben  4  2lp2ili$  Debbcn  fp 
Den  fahengercet  gemaefet/  maer  en3ijnte^obeniet 
getocefï/fo  fp  fcibcn  te  bcrtoacDten  be  <J52abcn  ban  tien 
55crg  en  Culcnburg/  bicnocl)  acDter  toaren/maer  be£ 
baegö  baer  na  /  tien  5  SCpnl  /  fo  tie  felbe  <02aben  nocD 
nictentoaren  genomen/  Dabben  be  felbe  €beïen  au- 
Diende  te  ï^obc  negeert/  Die  Dengcguntiov  tuffen 
ttoaelf  en  een  uren  bcö  noentf  /  op  tiat  Det  boln  te  meer 

©eisonv  bcrfcDoten  fouten  $tt/  enalfboen3ijnb'€belcn/  tot 
fipban,  ontrent  400  in 't  getale/  bijfcnbijftegaber/  acöter 

malftanbercn  met  gemanierbe  fcbigDeit  /  en  in  't  a# 
terfle  ais  bc  p2incipaelfte  gaenbe/  <©?abe  Eobctoijfe 
ban  J2affauenbcnb002f3  l§eereban25?ebcroebe/  te 
3|one  genomen/  en  albaer  in  be  namcr  ban  ben  ïtabc 
Ijan  Staten  in  gelaten  /  altoaer  bc  ̂ ertoginnc  metten 
peeren  ban  benfelben  lïabe/  be  ïtibbcren  banber 
<02bcre/  enbe  <H5oubcrncurö  banbe$20bincienbeö 
ïanbsf  niaren  bertoncDtcnbe :  altoaer  /  na  bien  fp  met 
beDoo2Ujncrcbcrcntiebc  eerbiebinge  aenbe<0ottber- 

(Foi.+i.)  name  en  alle  ben  anberen  peeren  rjcbaen  Dabben :  be 
^eer  ban  252eberoebc  boo?  trebenbe/  en  Dem  abb?effc- 
renbe  aen  be  <£5oubernante  /  gefeit  Deeft  albus. 

©ratfe  XJ  <£-b2ontoe:  be  felföe  <£belen  bic  atënuinbefer 
bc?  c?c *  lvJftab  bp  malnanberen  3ijn  /  en  anbere  ban  gelijner 

nuaïiteit  /  tot  een  rcbelijn  getal  /  htWlh  om  een  fefter 
refperts  toille  aeftter  geblcben  3ön/Debben  gefloten  tot 

„  bienfte  ban  ben  Coning/ en  tot  gemene  toelbaertban 
„  ttft  fijne  vïrrf-^eberlanben  /  utoer  ̂ oogöeit  in  alber 
„  ootmoebinïjeit  tuft  remonftrantie  te  p?efcnteren/toaer 
„opDaerbeüebcn  falfulr  te  o?bonneren  geüjfe  befelbe 
„  bebinben  fal  boeglijft  te  toefen :  bibbenbe  utoe  ̂ oog^ 
„  Ijeit  ons  Ut  niet  guaüjft  af  te  toillen  nemen. 
„  ©002t5S/|Be-b20iitoe/ift  bat  top  berabberteert  too?^ 
„  ben/al^  batmenons  boo?  utoer  l^oogDcit  beftoaert 

Ijeeft  /  infgcUjr  in  ben  Jïabe  /  en  boo?  anbere  /  ais  bat 
befeonfc  bcliberatie  befonberlin  gemaent  en  aenge- 

„  beert  3P  getoeefl  /  om  't  boln  tot  oploop/  beroerte  /  op^ 
„  roer  en  muiterpe  te  bertoecnen/ja  b'toelne  nocD  fcfian^ 
3,  beïijïier  i0/top  tooien  aengegebcn  al£  bat  top  toei 

tootiben  een  anber  ©eer  Rebben/  en  Ijeimelijfe  berbonb 
geparactifeert/  en  onfe  bontfcöap  aengeicit  Ijebben 
met  b:ccmbe  peeren  en  Capitetnen/fo  tocl  met  jf  ran* 

„  fotfen  alö  met  feoogbuitfen  en  anbje  /  b  toelh  top  noit 
„  ecnö  gebaent  en  nebben /en  onfer  getroutoigïjeitge? 
„  Deel  tegen  i0/gelü«  utoe  J§oogï)eit  bp  befe  remonfïran^ 
„  hcbernemenfal.  25ibbenbe  niet-te-min  utoe  l|oog; 
„  geit  ons  te  toillen  noemen  en  berftlaren  toeine  W  3ün/ 

,,  bie  fot'onrecïjtfulh  €bel  en  eerlin  gefelfcöap  gebla- „  meert  ïjebben. 
?,  ̂ Daer-en-boben/  ine-©20utoe  /  nebben  be  peeren 
55  i)k  nier  tegentooo2big  ttaen  bemomen  /  öoe  batter 
>»  fommige  3ijn  onber  ften-luiben  tik  befonberlijn  en  int 
,j  particulier  beb2agen/beftoaert/ en  aengegebcn  too?- 
•5  ben/  be  Ijant  gereiln  /  en  uit  getoeeft  te  nebben  om  ben 
„  boo2feibcnrampfaligen  aenffag  int  effect  entoernte 
55  luengen/fo  tocl  met  ten  j^ranfoifen  als  anber  uitlam 
»  berö/  toaerbantop  onö  feer  beblagcn ;  fobibbentop 
w  ban  utoe  QooglKit  onö  fo  beel  goettf  te  toillen  gunnen 
«  en  bcugtö  te  toillen  boen  /  batfe  onö  be  namen  feggen/ 
>i  bnnbeibebe  hingen*  en  bchlncgben/op  batgeopen- 
• '  baert  3ünbe  't  onge!i)ft  en  bc  fcl/Clmcric/utoe  ̂ cogöeit 
'  Dacrobcri'ctut  boe/ ben  aubcren  ten  crempcle/na^ 
1  mclnbomalbcrlcp  onraebcn  fclianbelifatic  bic  baer 
"  uit  foubc  mogen  rijfen/ te  boo:ftomen.  3Danttoptoe' 
}  ten  tocl  ban  te  boren  bat  utoe  ï)oonï)cit  nimmermeer 
»  gebogen  fal  /  bat  men  fo  ccrlijb  gcfelfcljap  al  fulhe 
» fclianbclulie  en  leinbe  flurdcn  of  feiten  na-feggen  fou- 
De.  T>aermebcbc«0oubernantel)cn-iuiben  ïteque; 
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bat  naer  ̂ oogDett  Den  nabbe  berïilaert/  batfe  met  ten 
peeren/  baer  tegentooo?big  3tjnbe/  hit  foube  oberficn/ 
en  Den  fto?tö  anttooo?be  foubc  boen  Debben. 

ZDe  JSeguefte  toais  in  bufbaniger  fo?me  gefïeït. 

A4  E-Vrouwe  j 't  is  kennelijk  genoeg  dat  deNeder- 
•*■*-*  landers  t'allen  tyden  over  de  ganfche  Chriftenheit 
feer  vermaeit  zijn  geweeft  ( gelijk  {y  op  dit  pas  ook 
noch  zijn )  om  haer  grote  getrouwigheit  tegen  haer  O- 
verheit  en  wettelijke  Heeren ,  waer  onder  den  Adel  al- 

tijds  d'eerfte  is  geweeft  3  als  de  gene  die  noit  lijf  noch 
goet  gefpaert  en  heeft  om  de  felve  te  helpen  befcher- 
men  en  groot  maken ,  en  alfo  willen  wy  de  alderoot- 
moedigfte  Vaflalen  van  fijne  Coninklijke  Maj.  ons  hoe 
langer  hoe  meer  verbeteren,  en  voortvaren,  als  dat  wy, 

't  zy  by  dage  of  by  nachtc ,  gereet  zijn  om  fijner  Maj. 
met  lijf  en  goet  in  aller  ootmoedigheit  te  dienen.  Be- 

merkende dan  hoe  de  faken  hedendaegs  gefchapen  en 
geftelt  zijn,  fo  hebben  wy  raedfaem  geacht  uwe  Hoog- 
heit  fommige  dingen  onderdaniglijk  aen  te  geven , 
hebbende  liever  wat  ondanks  te  behalen ,  dan  of  uwe 

Hoogheit  fulks  verholen  bleve ,  d'welk  fijner  Maj.  na- 
maelseenprejudicieen  achterdeel  mogte  werden, en 
alfo  haeft  in  ftede  van  r  ufte  en  vrede ,  hier  te  lande  gro- 

te beroerte  te  maken ,  verhopende  dat  men  metter  tijd 
opentlijk  fien  fal ,  wat  dienft  wy  fijne  Coninglijke  Maj. 
eertijts  mogten  bewefen  hebben,of  namaels  mogen  be- 
wyfen ,  dat  defen  dienft  behoort  gehouden  te  wefen 
vooreen  van  de  meefte, voegelijkfte,  en  bat  te  paffe 
komende ,  als  wy  ons  ceneinelijk  laten  dunken ,  dat  u- 
we  Hoogheit  ons  fulks  niet  dan  feer  wel  afnemen  fal, 
Hoe  wel  wy  dan ,  Me-V rouwe ,  geenfins  en  twijffelen  , 

of  al  't  gene^wat  de  Koninglijke  Maj.  wel  eertijts,  ja  felfs 
als  nu  van  nieuws  geordonneert  heeft,  roerende d'In- 
quifitie ,  en  de  fcherpe  onderhoudinge  der  Placcaten  op 
't  feit  der  Religiën ,  en  hebben  eenige  reden ,  gront  en 
goeden  fchijn  gehad*,  namelijk :  om  voorts  te  onder- 

houden al  wat  wijlen  Keifer  Kr  rel  hoogloflijker  gedag- 
tenifle,  tot  goede  meninge  gedaen ,  geordonneert ,  en 

gefloten  hadde-  Siende  nochtans  dat  d'een  tijd  tegen 
d'andere  ongelijk  is ,  en  verfcheiden  remedie  met  haer 
brengt ,  ook  dat  alreets  federt  fommige  jaren  herwaers, 
de  voorfeide  Placcaten,al  zijnfe  niet  ten  rigoreuften  ter 

executien  geftelt  geweeft  ,d'oorfake  zijn  geweeft  van veel  onraets  en  fware  inconvenienten :  fo  ift  voorwaer, 
dat  de  lefte  wille  en  refolutie  van  fijne  Coninklijke 
Maj.  by  de  welke  hy  niet  alleenlijken  verbiet  de  voor- 

feide Placcaten  eenigfins  te  modereren ,  maer  beveelt 
duidelijk  en  expreffelijk  dat  d'Inquifitieftantgrypeen geobferveert  werde.  Item ,  dat  de  voorfeide  Placcaten 
te  fcherper  en  rigoreufer  executie  geftelt  werden ,  ons 
goede  oorfake  genoeg  geeft  te  beduchten  hoedatdaer 
door  niet  alleenlijk  de  voorfz  inconvenienten  hoe  lan- 

ger hoe  groter  fullen  werden ,  maer  datter  leftelijk  wel 
mochte  volgen  een  feer  grote  en  generale  beroerte  en 
oproer  ,  tenderende  tot  een  jammerlijke  verderfte- 
niffe  van  het  gehele  land ,  na  dat  wy  't  volk  geftelt  fien  , 
want  hun  alreets  van  alle  kanten  merkelijke  waer- 
teken  en  voor  ons  oogen  openbaren  van  alteratie  en 
veranderinge.  Bemerkende  dan  het  merkelijk  en  gro- 

te perijkel ,  daer  wy  ons  voor  te  beduchten  hebben , 
fo  ift  dat  wy  tot  nu  toe  gehoopt  hadden ,  dat  of  by 
de  Heeren,  of  by  de  Staten  van  den  lande,  in  tijde  en 
wyle  uwer  Hoogheit  remonftrantie  hier  van  foude  ge- 

daen zijn  geworden,  ten  einde  om  de  fake  te  remedie- 

ren, weg  nemende  d'oorfaken  en  den  oorfprong  van  al- 
len defen  onraet.  Maer  nademael  wy  gefien  hebben 

dat  fy  om  eenige  oorfaken ,  die  wy  niet  weten  en  kun- 
nen ,  hun  daer  toe  noch  niet  vervordert  en  hebben ,  en 

dattet  middeler  tijd  hoe  langer  hoe  erger  word  ,  fo  dat 

het  perijkel  van  oproer  en  muiterie  over  'tgantfche 
land  voor  de  deureis.  Sozijn  wy  bedacht  geweeft  om 
ons  devoir  te  doen,  om  onfen  Eed  te  voldoen ,  om 
ons  eerc  te  quiteren ,  fampt  de  goede  wille  en  lief- 

de die  wy  dragen  tot  fijn  Coninklijke  Majeftcit  ,  en 
ons  Vaderland ,  niet  langer  te  beiden,  maer  ons  lie- 

ver voor  d'eerfte  te  vervorderen  en  doen  't  gunt  dac 
lic  pjcfcntcreubc  /  CU  $n  baer  mebe  tertrOChen  /  na    de  noot  eifcht,d'welk  wy  fo  veel  te  vryelijker  doen  mo- 
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i$66. Oorfpronk  der  Nedetladdfe  Beroerten. 
gen  ,  mits  wy  meer  reden  hebben  re  verhopen  dat  fijne 
Coninklijke  Maj.  onfe  waerfchouwinge  ons  nietqua- 
lij  k  afnemen  fal,  fiende  dat  ons  de  fake  meer  aengaet  en 
roert ,  danfe  doet  yemant  anders :  want  wy  altijds  meer 
aenftoots  te  lyden  hebben  ,  en  in  meerder  perijkel 
ftaen  moeten  alfler  diergelijke  inconvenienten  op  han- 

den zyn  of  gefchien ,  hebbende  meeftendeels  onie  hui- 
fen  en  goeden  int  velt  leggende ,  tot  prijs  en  roof  van 

alle  man,  ook  gemerkt  in  dien  't  rigeur  der  voorfz  Plac- 
caten  voortgang  heeft ,  gelijk  als  lijn  Coninklijke  Maj. 
expreflelijk  gebiet  te  procederen ,  fo  en  ifferniemant 

van  ons  allen ,  ja  in  alle  de  Nederlanden  van  herwaers- 
over,God  geve  van  wat  ftaet ,  qualiteit ,  en  conditie 
dat  hy  ook  zy,  fijns  lijf  feker,d\velk  hy  fal  bevonden 
werden  verbeurt  te  hebben ,  en  fijne  goeden  daer  nef- 
fens  geconfifqueert ,  door  wroeginge  van  den  eerften 
hem  bcnydende ,  de  welke  hem  fal  beklagen  om  een 
deel  te  hebben  in  de  confifcatie  van  fijne  goeden,  onder 

't  dexel  der  Placcaten  ,  den  welken  genen  anderen 
trooftnoch  toevlucht  gelaten  en  word ,  dan  alleenlijk 
dediffimulatie  of  gunfte  van  den  Officier,  in  wiens 
gratie,  hant  en  macht  fij  n  lijf  en  goet  geheel  en  al  fal  ge- 
i\ek  werden.  Ter  aenfchou  van  't  welk  wy  te  meer  oor- 

fake hebben  om  uwer  Hoogheit  in  aller  ootmoedig- 
heit  te  bidden  (gelijk  wy  ook  metter  daet  by  dele  tegen- 

woordige requefte  doen)  hier  in  wel  te  willen  voor- 
fien  ,  en  overmits  niet  weinig  daer  aen  gelegen  is ,  alfo 
haeft  alft  immer  mogelijk  is  aen  fijn  Coninklijke  Maje- 

fteit eenen  nutten  en  bequamen  perfoon  te  fenden  en 
uit  te  maken,  omdcfelve  iulx  te  adverteren ,  en  van 

onlênt  wegen  in  aller  gehoorfaemheit  bidden ,  dat  hem 
believe  hier  in  geheel  en  al  voor  nu  en  voor  namaels  te 

verfien  :  maer  rnits  'tfeifdc  niet  gefchieden  en  kan ,  al- 
fo lange  als  de  placcaten  ftand  grijpen,  en  haer  rigeur 

houden,  aengelien  dat  den  oorfpronk  van  alle  dele  in- 
convenienten daer  uit  komen ,  d  t  de  felve  Coninklij- 

ke Majefteit  gelieve  te  verftaen  dat  de  vooriz  placcaten 

geaboleert  en  te  niete  gedaen  werden :  want  fulx  fal  be- 
vonden worden  van  noden  te  zijn,  om  te  beletten  de 

bedcrffeniffe  en  verlies  van  alle  defe  Nederlanden  van 

herwaerts-over,  en  ook  de  reden  en  rechte  gelijkmatig. 
Maer  op  dat  fijn  Coninklijke  Majefteit  geen  oorfake 
en  hebbe  te  denken  dat  wy  (die  niet  en  pretenderen , 
dan  den  felven  in  aller  ootmoedigheit  gehoorlaem  te 
Zijn)  fouden  willen  beftaen  deielve  te  bedwingen,  of 
yette  willen  doen  dat  ons  belieft,  (gelijk  wy  nieten 
twijfelen  dat  onfe  regenpartyen  uit  leggen  tot  onfen 
achterdele)  fo  fal  fijne  Coninklijke  Majefteit  andere 
ordonnantien  gelieven  te  maken ,  by  advyfe  en  con- 

fent  ofbewillinge  van  alle  deSuten,  die  in 't  generael 
en  gelijk  vergadert  worden, ten  einde  om  in 't  gene 
voorfèit  is ,  door  beter-  voegelijker  en  eig cntlijker  mid- 

delen te  verfien  fonder  fo  merkelijken  perikel.  Bid- 
dende ook  in  alder  ootmoedigheit,  te  wijle  fijne  Co- 

ninklijke Majefteit  onledig  wefende  met  onfe  recht- 
veerdige  requefte ,  d?.er  op  believen  fal  te  ordonneren , 
wat  der  lel  ver  goet  en  oprecht  dunkt  te  zijn,  dat  uwe 
Hoogheit  daer  en  tuflehen  voorfien  wille  op  te  voorfei- 
de  periculen  door  een  generale  ophoudinge ,  uitftellin- 
geen  oplchorfinge,  fo  wel  van  der  Inquifitien  als  van 
executien  der  voorfeider  placcaten ,  totter  tijd  toe  dat 
fijn  Coninklijke  Majefteit  hier  in  anderfins  fal  geor- 
donneert  hebben ,  wel  duydelijken  expreffelijk  prote- 
fterendc,  dat  wy  voor  fo  veel  als  ons  aen  gaen  mach, 
ons  gequeten  hebben  mits  fulke  waerfchouwinge ,  fo 
dat  wy  ons  des  opte  ftaende  voet  ontlaften  voor  God 
en  de  werelt :  verklarende  fo  verre  als  namaels  eenig 
inconvenient,  onraet,  muvterie,  oproer,  of  bloet- 
ftortinge  hier  uit  volgt,  by  faute  van  in  tijds  in  de  weere 
geweeft,  en  remedie  daer  voor  gedaen  te  hebben,  dat 
men  ons  geenfins  fal  mogen  of  konnen  verwijten 
noch  na  geven ,  alfo  fchijnbaer  een  quaet  verborgen  en 
verholen  gehouden  te  hebben,  daer  toe  wy  God,  den 
Coning,  uwe  Hoogheit,  en  de  Hecren  van  fijne  Ra- 

den, ecnfamelijk  ook  onfe  confeientien  tot  een  getui- 
ge nemen ,  dat  wy  hier  in  gedaen  en  gehandelt  hebben, 

gelijk  als 't  de  goede  en  recht vcerdigc  dicnaers  en  ge- 
trouwe vaffakn  van  fijne  Coninklijke  Majefteit  toe- 

D; 

i  behoort ,  fonder  in  't  minfte  -,  öf  ergens  in  ons  devoir  te 
buiten  gegaen  te  zijn ,  waerom  wy  ook  io  veel  te  vlijte- 
lijkcr  en  vyeriger  zijn  biddende  uwe  Hoogheit,  dat 
defelvehier  op  letten  wil  eerder  meer  quaetsaf  komt. 
Alfo  fal  fy  wel  doen. 

€g  baeg^baerna/  a$be<0oubemante  mcttc.t 
^eten  neffens  Daer  toefenbe/  lange  op  be  fahs 

baboe  beraetfïaegt/  en  refolutie  ofanttooo?be  op  ter 
Cbelen  requefte  boen  ftellen/ïjeeft  fp  be  felbe  boen  ont^ 
bieben  te  ï|obe  /  altoaer  fp  in  gebjne  o?b?e  atë  öae&s  te 
noren  genomen  5ijn/  be  ttoe  peeren  boomoemt  toen 
oonatïjter/  ais  mebe  principalen/  bp  Den  Debbcnbe 
be  <«5?aben  ban  Cuienburg  en  toanben25erge  (bte 
baer  en  tuffeben  genomen  toaren/en  Dabben  bernïaert 

teapp?oberen  en  ban  toeerbe  te  bouten 't  gene  fc'att? bere  €öeïen  alrebe  gebaen  Dabben )  en  të  Den  albaer 
üp  öe  <0oubemante  boen  geben  be  bco?fcibe  anttooo?? 
be  opte  requefte  in  gefcD?ifte  geftelt/  toaer  mebefp 
ban  baer  3ün  bertrocfeen.  b'2llnttooo?be  toag  albug : 

CJAer  Hoogheid  verftaen  hebbende 't  gene  dat  ver- 
*-  ■*  focht  en  begeert  word  by  d'inhouden  van  dele  Re- 

quefte, is  wel  gedelibereert  te  fenden  aen  fijne  Maj. 
om  hem  die  te  prelenteren ,  en  te  doen  aen  de  felve  fij- 

ne Majefteit  alle  goed  devoir  die  haer  Hoogheid  fal 
bedenken  te  mogen  dienen  om  te  verwilligen  fijne 

voorfz  Majefteit ,  om  te  accorderen't  gene  de  Remon- 
ftranten  zijn  verfoekende ,  de  welke  niet  anders  beho- 

ren te  hopen  dan  wat  fijne  aengeboren  en  oude  goeder- 
tierenheid wel  betaemt  en  gelijkformig  is,  hebben- 

de haer  voorfeide  Hoogheid  alreeds, eer  deRemon- 
ftranten  te  Hove  compareerden ,  by  affiftentie  en  ad- 
vylè  van  de  Gouverneurs  van  den  lande ,  de  Ridders 
van  der  Orden,  en  die  van  den  Rade  van  Staten  en 
Secreten  by  haer  wefende ,  onledig  geweeft  en  gedacht 

temaken  eenige  moderatie  der  Placcaten  op 't  feit  der 
Religiën, om  de  felve  fijn  Coninklijke  Majefteit  te 
prefen teren  en  over  te  geven.  Welke  moderatie  fy  ver- 

hoopt voor  fuik  aengelien  te  werden ,  dat  hem  ieder 
een  daer  mede  redelijker  wijs  fal  moeten  laten  genoe- 

gen ,  maer  overmits  d'autoriteit  van  haer  Hoogheit, 
gelijk  als  de  Remonftranten  felve  wel  merken  enbe- 
grypen  konnen ,  haer  niet  lo  wijd  en  ftrekt  te  mogen 

doen  fupercederen  en  ophouden  d'Inquifitie  met  ten 
Placcaten ,  gelijk  fy  begeren ,  ook  dattet  niet  goet  en  is 
't  Land  fonder  ordonnantie  of  gebod  ,  aengaende  dé 
Religie,  te  laten:  Sovertrout  haer  Hoogheid  ,  dat  de 
Remonftranten  te  vreden  zijn ,  als  dat  fy  tot  fuiken  ein- 

de als  boven  aen  de  Coninklijke  Majefteit  fal  fenden, 
en  te  wijle  dat  men  na  de  antwoorde  verwachtende  is, 
lal  haer  Hoogheit  beforgen ,  dat  fo  wel  d'Inquifiteuren 
(waerder  tot  nu  toe  geweeft  zijn)  ris  d'Officiers  re- 
fpe&ivelijk,  difcretelijk  en  manierlijk  in  haer  Officie 
voortvaren  en  procederen ,  dat  niemantgeen  reden  en 
fal  hebben  om  daer  over  te  klagen .   Betrouwende  ook 
haer  Hoogheit  de  voorfeide  Remonftranten ,  als  datfe 
hun  ïn  der  voegen  hebben  en  regeren  fullen ,  dattet  van 
geen  node  wefen  fal,  anderfins  daer  in  te  leven  of  te 
handelen.    Eindelijk,  dattet  te  verhopen  zy,  mits  de 
goede  hulpeen  het  devoir  dat  haer  Hoogheit  aen  fijne 
Majefteit  doen  fal ,  dat  de  felve  lichtelijk  en  geerne 
d'andere  landen  \i  an  der  Inquifitie ,  daer  die  is,  ontfl  en 
fal,  na  dat  men  heeft  konnen  daer  by  merken  datalreets 
verkiaertis  op  de  requefte  der  Hooft-fteden  vanBra- 
band,dat  de  felffte  daer  mede  niet  fouden  befwaert  wer- 

den. Waerom  haer  Hoogheit  fo  veel  te  ftoutelijker  en 
vryelijker  de  fake  van  fijne  Majefteit  vervorderen  fal , 
fo  fy  immer  kan  of  mach ,  ten  fuiken  fine  en  effe&e  als 
boven ,  wetende  voor  certein  dat  de  Remonftranten 
niet  gedenken  noch  meinen  yet  nieuws  op  te  brengen 
in  der  ouder  Religie,  die  in  den  lande  van  herwaerts- 
over  gehouden  en  geobferveert  word ,  maer  de  felve 
conferveren  en  befenermen  met  alle  haer  luider  macht. 

Gedaen  by  haer  Hoogheit  tot  Bruffel  opten  6  dag  van 
April  1565  vcor  Paeflchen. 

<£  €beumopöefe  antteoojbe  metmalfennbcren 
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ten  feibcn  bagc  aio  beg  öacoss  baer  na  /  toefenbc  ̂ on- 
ban  /  en  Oen  metter  fclber  niet  ïjeel  te  b?ebcn  nocD  ber; 
feftert  Doubenbc  /  Debben  goet  gebonben  noen  een  toer* 
toningc  baer  op  te  boen  boo?  Den  bertrefe  /  toaer  toe  fp 
ben  aeftten  3Cpnl  aubientic  berfocDten  /  en  oohboo? 
benmibbaggebab  Debben /en  Debben  bc  bertomngc 
gebaen  in  befcr  manieren : 

M E-Vrouwe,  gcfïen  bebbenbe  b'apoftïlle  bic  u* toer  ©oogbeit  onö  belieft  beeft  te  geben/fo  tftbat 
top  ten  alber  eerften  bic  felbe  ootmoebclijfe  bebanben 
banfumcb02tcen  Daeftigc  erpebitic:  enten  ttocben 
bat  top  utoer  ̂ oogïjeit  bolbacn  Debben  mus  befe  onfc 
bergaberinge  /  toelbe  uit  geen  anbere  ootfabc  gefcDiet 
en  to7  ban  tot  bienfte  ban  fnnc  Coninfelijbc  Itëaj.en 

tottocïbacrtcnruftcbanbcn  lanbe.  ïBaertotmcer^ 
ber  peiö  en  b2ebe  ban  ben  lanbc/  fo  Dabben  top  toel  ge* 
toilt  aio5  bat  b'apoftille  ban  utoer  ̂ oogljeit  toat  b2e* 
ber/  bcfcDctbelper  en  felaerbcr  getoeeft  Dabbe/  niette^ 
minobermito  utoc  ̂ oogfteit  alfulbe  martit  niet  en 
Dccft  /  gclp  m  top  Doren  /  berftaen  en  toel  toouben  / 

3©aer  op  bp  ben  feibcn  <£belen  toert  gefeit/batfp 

baer^oogbeit  ootmoebclijb  bebanbten  banber  goc* 
ncranttooo2bebieDaer  boen  Dabbe  belieft  Dentege* 
ben  /  maer  bat  fp  ben  bcel  beter  te  b?ebe  en  bol* 
baen  gcDoubenfouben  Debben/  fo  berre  DaerJgoog^ 
Deit  belieft  Dabbe  Den  tebcrfelarcn/  in  pjefentie 
ban  allen  ben  peeren  baer  toefenbe/batfpbcfcDare 

bergaberinge  Dab  genomen  int  goebe/en  aio1  gebaen ten  bienfte  ban  bc  fBaj.  /Daer  ï&oogDeit  berfeberenbe 
bat  niemant  ban  Daer  gcfelfcDap  Daer  oo?faeb  geben 
foube  om  quaüb  te  b?eben  te  toefen  banbe  ftilligDeit 
bie  fpboo?tane  Douben  fouben:  toaer  op  Daer^oog^ 
Deit  anttooo?be  /  bat  fp  fulr  geïoofbe  /  maer  fo  fp  baer 
neff  enö  niet  en  berfelaerbe  80e  fp  ïjen-luiber  bergabe* 
ringe  toag  nemenbe/  toert  fp  bp  ben  €belen  nocD  eens 
berfocDt  en  gebeben/bat  Daer  ̂oogljeit  Den  foube  toil* 
len  opennjb  berblaren/Doc  fp  toajs  nemenbe  Det  beboir 
bat  fp  luiben  Dier  in  gebaen  Dabben/  baer  op  fp  alleen^ 

lp  feo?t  afbtjtenbe/anttooo?be  batfp'tnocD  nieten bonft  oo?belen. 
€nfo  men  toel  merkt  bat  be  €belen  baer  op  boert 

baer  top  00b  toel  b2oebe  om  3ijn  /  fo  berlaten  top  on$    bertrecbenbe/niet  ten  beften  gecontenteert  en  fcDcnent 
opbe  Dope  en  affeucantie  tocibe  utoc  ̂ oogDcitonS 
gebaen  en  gegeben  Deeft/  aio  bat  bc  fclbe  inber  boegen 
Danbelen  fal  /  fo  toel  bP  bc  toercltlijbe  <0berDeit  aio  bp 
begjnquifiteuren/  Dun  bebelenbe  batfefullen  op; 
Douben  en  ftille  (iaën  in  alberiep  berbolgingc  /  fp?ui^ 
tenbe  uit  ter  5tfnnuifitien/  uit  ten  manbamenten  of 

place  aten  /  't  30  out  of  nieutoe  op  't  fept  ber  ïleligie  / 
berbcPbenbe  eenige  anbere  o?bonnantie  ban  fijne  Co- 

ninbïpc  »<icftcit.  &o  belc  0  ong  aengaet  /  Me- 
vrouwe ,  nabemael  top  niet  en  begeeren  te  boen  of  bol* 
gen  ban  toat  bp  fnne  ConinBltjfee  H5aje|t.  met  abbijfe 
en  betoillinge  ban  alle  bc  Staten  geo?bonncert  fal 

tooien  tot  onberDoubingeber  ouber  Religie  /fo  Do- 
pen top  on£  ber  boegen  te  Douben  en  te  regeren/  bat 

utoe  ̂ oogDeit  geen  oo2fafte  Debben  fal  ban  ons  ijualijft 
te  b?eben  te  3tjn.  €n  of  pemant  eemg  leliju  of  oproerig 
ftufe  beb?ebe  /  bat  bic  bp  utoer  ̂ oogljeit  en  bc  peeren 
uit  ten  üabe  ban  Staten/  na  berbienfïen  en  gelegene 
Deit  ber  fafeen  geftraft  too?bc.  3Cnbertoerf  p^otefte^ 
renbe  ofter  eenig  oproer  gcfcDiebe  bp  faute  en  geboefte 
ban  eenige  goebc  o^bonnantie  /  on$  beboir  bolbaen  en 
genucten  te  Debben:  top  bibbenu  3|oogDeit  in  alber 
ootmoebigDeit fulr  ono beboir  niette  berfmaben/ 
maer  ber  fclber  laten  bebolen  en  gerecommanbeert 

3ijn  /  't  felbe  ontfangenbe  m  ten  bienfle  ban  fijne  Co- 
ninöl.|fêaj.  onsf  in  alber  ootmoebigDeit  p?efenterenbe 
te  bltjbengeDoo^famebienaerss  ban  utoer  ̂ oogljeit/ 
en  boo2ljaer  boeten  teflerben  in  bienfïe  ber  fclber /fo 
toanncer'tDacr  bcliebenfal  onö  fulr  te  gebieben. 
E  3$  toant  fp  berftonben  batter  ecnen  roep  ging/bat^ 

ter  eenige  Den  calumniateurss  Dabben  alrebe  be 
copie  Dacrbcrïiequcfle  boen  p2inten/baer  in  men  fou- 
bc  mogen  beranberen  baer  uit  berflaen  mogt  toerben 
ften  bergaberinge  fcötttcujef  getoeeft  te  3ün  ( baer  boo? 

fp  in  alber  tocrelt  Daet  mogten  bomen  (  b'toelb  Deel tontrarie  toaö  ban  Den  opretDte  meninge/gelijb  Daer^ 
ber^oogDeitbenncltjb  genoeg  toarc:  berfocDten  bat 
liaer^oogïjcit  toilbe  toelaten  ben  ̂ wber  ban  fnne 
aiaai.  Den  booifeibe  ï!cgueflc  te  mogen  plinten  ban 
tooo2be  te  tooo:be  /  fo  fp  obergegebcn  toag  getoeeft. 

UDclftc  beclaratie  geboo2t  /  en  Det  gefcD^ifte  bien 
tonfö2m  obergegebcn  /  geficn  bp  be  <©oubernante  en 
bc  peeren  baer  p2efent  /  tertoijlen  be  €bclen  bertroc- 
ften  toaren/  beeft  fp  ben  felbcn  /  tocber  in  gebomen 
toefenbc/monöeling  berlilacrt  bat  fp  metten  peeren 

baertoefenbe  Dab  obergcficn  Det  géfcbn'ftcDaergC' ccb20cDt/cn  gaf  boo?  anttooo2b/  bat  fp  Doopte  fulbe 
c:b:c  te  freHen  /  fo  neffenö  ben  ̂ nQUifiteursf  aliS  Jfêa-- 
gifrratcn  batter  geen  bef02b2e  nocDfcDanbaletocbo- 
men  en  foube  /  en  fo  berre  eenige  tocquame/  eer  p2ore? 
t:  r:n  foub:n  bnn  Dunber  3üben :  baerom  bat  fp  /  acD- 
teibolgenöcljun  geloften  in  ben  gcfclmftc  bcg2epen/ 
fr.uben  toefjcn  batter  geen  ff  Danbale  norb  bef02b2e  op 
r :i  re fe  onber  Den-lutbcn  nocl)  onber  be  gemeente :  Den 
bismiöc  met  bonjber  met  fenrete  P2amjbcn  te  belijd 
ber.  cm  m  :er  perfonen  tot  Den  te  treeften. 

foig  baer  na  neffeuö  ber  fclber  <©oubernantcbpbt 
berfe  peeren  en  anbere  in  ben  ftabe  grote  inflantiè  (r6i.« 
en  bibbinge  gebacn/bat  fp  om  alle  guaet  te  berboeben/ 
inber  fafee  toat  foeter  toilbe  ballen:  en  befe  €belen 
met  meec  tontentementüS  laten  bertrecben/met  bt^ 
berfe  bertoninge  baer  toe  bienenbe:  toaer  op  eenige 
peeren  gdafl  of  immer  toegtlaten  isf  getoeeft /Den» 
binben  bpbe  bergaberinge  ban  be  felbe  <£belen/ett 
Denalbaerfterberen  naerber  gelofte  te  boen  ban  bat 
niet  geattenteert  en  foube  to02bcn  in  feit  ber  Religiën/ 
tot  bat  fijne  |Baj.  anttooo?be  foube  bomen  /  en  boojtjS 
3ön  terfiont  onttoo?pen  be  b?ieben  biemen  aen  alle 
<©fTicieroy  3©ctDouber^/en  gjncjuifiteur^  tot  bien  etn* 
be  foube  fenben/biemen  ooe  belaft  Deeft  ben  felben  <£ * 
beien  te  tonen  totDaerber  tontentement.  ^>ien  bol? 
genbe  Debben  Den  be  feibe  üeeren  bp  bc  berplicDten 
«cbelen  gebonben  /  en  Den  toegefeit  en  belooft/  bat  ban 
boe  boo^taen  geen  officieren/  a©etDouberen/  nocD 
3inguifitenren  tegen  temanbe»  en  foubee  meer  m  't feit  ban  ber  Keïigien  p?oceberen  /  bp  bangeniffe  /  con^ 
fifcatie  /  banniffemente  /  of  anbere  correctie/  ten  toare 
batiemantboo?  eenige  oproerigeóf  fcDanbeïpeba^ 
ben  /  tot  gemeen  onrufle  ftrecfeenbe  /  Den  genoeg  rebel 
enfcDulbigtoonbe:  in  toelben  geballe  men  boen  fou^ 
be  fo  (p  felbe  Dabben  gep?cfcnteert  /  en  bat  alleenlib  bp 
maniere  ban  p?obifïe/ en  tot  bat  fijne  |Baj.  metab^ 
bö^  en  confent  ban  fnne  generale  Staten  /  anberfinse 
baer  op  foube  Debben  geo?bonneert.  *©aer-cn-boben 
3tjn  tot  Daren  meerberen  contentemente/  bp  bebele 
banbei^egente/  bp  Den  gefeomen  een  banbe  bibbe- 

ren ban  ber  #2b?e/te  toeten /be  <62abe  ban  l|oog^ 
flratcn/  en  ecnen  ̂ ecretarig  ban  ben  ïlabe  ban  ̂ ta* 
ten  /  namcntlijb  /  ben  Secretaris  25ertp  /  met  ter  mi= 
nutcn  ban  be  b2ieben  bic  alom  fouben  toouben  nefort^ 
bcn/confo2m  't  gene  Dare  ̂ oogDeit  Den-luibcn  be^ 
looft  babbe :  b'inDoub  ban  be  toelbe  Den  obcrluibe  i$f 
gciefcn  getoeeft  /gelijb  be  felbe  oob3jjn  gefonben  m 
befen  manieren. 

MArgriete,  by  der  gratie  Gods,Hertoginne  van 
Pariaiaen  Plaifance,  Regen  te  en  Gouvernante. 

Lieve  en  wel  beminde ,  alfo  vele  Edele  van  herwaers- 
over  ons  hebben  Requefte  geprefenteert ,  ten  einde  de 
Inquifitien  en  de  Placcaten  van  den  Koning  mynen 

Heere  op't  feit  vander  Religiën  te  niete  gedaen ,  en  een 
nieuwe  ordonnantie  by  advijs  van  de  Generale  Sraten 
van  herwaers-over  daer  op  gemaekt  werde ,  hebhen  wy 
hen  by  Apoftille  geftelt  op  hen  Requefte ,  doen  ant- 

woorden dat  wy  aen  fijne  Majefteit  fouden  fenden  om 
dcrfelverd'inhouden  dier  Requefte  te  vertonen  ,  en 
daer  neffens  alle  goede  dienften  doen ,  hebben  airede 
doen  ramen  een  verfoetinge  van  de  Placcaten ,  en  want 

onfe  macht  fo  verre  niet  en  ftrekre ,  als  't  vermogen  te 
fchorfcnd'Inquifitiecn  de  Placcaten  ,  fo  fy  verfoeken, 
en  dat  land  niet  en  behoort  der  Religiën  aengaende  , 
fondcr  Wét  gelaten  te  worden  ,dat  wy  orden  ftellen fouden, 
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foaderij  dat  tèrwijlen  fijn  Maj.  anrwoorde  foude  ver- 
wacht worden ,  fo  wel  by  den  Inquifiteurs  (daer  die  tot 

noch  toe  geweeft  zijn)  als  by  den  Officiers  elk  in  't  fijne, in  hen  laften  voortgevaren  foude  worden  properlij  k  en 
difcretelijk,  fuik  dat  men  geen  redenen  van  klachten  en 
foude  hebben ,  en  want  wy  de  voorfeide  antwoorde  be- 

geren te  doen  vol  fchieden ,  hebben  wy  u  des  wel  wil- 
len waerfchouwen  by  defen,  daer  mede  u  ernftelijk  be- 

velende,dat  gy  fchrijft  en  van  fijne  Maj.  wegen  beveelt 
aen  allen  Officieren  van  den  lande  en  Hertogdomme 

van  Braband  en  Overmafe ,  dat  fy  in  't  volbrengen  van 
hen  laften  op  't  feyt  van  der  Religien,voortgaen  met  al- 

ler matigheitjwijshciten  voorfichtigheit.  Sonder  noch- 
tans te  gedogen ,  dat  men  eenige  nieuwigheit  of  verart- 

dcringe  in  der  ouder  Catholijker  Religie ,  tot  noch  toe 
herwaercs-ovcr  onderhouden ,  noch  ook  eenig  fchan- 

dat  fy  ons  waerfchouwen  van  't  gene  gefchiet  isjmetten, 
informatiendaeropgenomen3omal't  felvebyons  fij- 

ne Maj.  Raden  gefien ,  daer  op  gedaeh  te  worden  des 
wy  f  uilen  vinden  te  behoren.  En  dat  fy  des  in  genen  ge- 

breke en  2jn ,  op  dat  geen  oorfaken  tot  onruften  gege- 
ven en  worde.  Lieve  en  beminde  onfe  HeereGodzy 

metu.  Gegeven  tot  BrufTel  den  9  dag  van  April  1565. 
voor  PaefTchen.  En  was  ondertekent  Margarita,  en  le- 

ger ftond.  d'OvERLOPE. 

JA  ER-DICHT. 
5£eer&elnriCft  Van  252eberobc  CLoeCfteï|eLt/ 
^jeeft  DeM  tege  n  be  ,&paenfCDe  Inq  VlfTtle  gefteLt. 

JÜK  TY<£&ele  ben  baer  na  baftelijft  betroutoenbe  optc 

«Kien  -^erote  geloften  Den  gebaen  /  ftebben  Den  baer  mebe 

"  bolbaen  gebouben  /  en  gerefolbccrt  te  febeiben  /  en  elft na  gufó  te  treeften :  maer  Debben  eerft  in  Danben  ban 
Daer  bier  boofben  gelooft  ch  tocgcfeit  bp  fefter  gefcb?if- 
te  onber  Den  baer  af  gemaeftt  /  bat  fp  in  ber  Keiigien 
notöanberftnö  niet  nieuwen  fouben  inbocrennocD 
attenteren  /maer  in  alle  ftillirrjieit  Ren  boubcn/bolgem 

be  Ijen  gelofte  /  en  bcrbulbelnft  bertoatDten  't  gene  fijn 
ffêajeft.  met  fijn  generale  Staten  foube  belieben  te  o?- 
bonneren :  en  bat  fp  in  alïeö  fouben  bereet  en  onberba* 

nig  toefen/  tot  't  gene  be  felbe  Den  bier  boofben  ben  02- 
bonneren  en  bebelen  fouben/bebbenbc  ooft  tot  afritten- 
tk  en  eo2refponbenfie  ban  ben  felben  /  uit  Ijaren  gefel- 
fel  mppc  geftoren  en  genoemt  bne  of  bier  ban  elfte  $20= 
binrie  /  tik  in  ben  feïben  fouben  gaoe  fïaen/  bat  albaer 
nieten  toerbe  geattentcert  tegen  be  boo2f3b?iebenen 
geloften  /  en  boo.2  geftelt  meer  anb2e  02b2en  onber  ften 
noDcltjftftgcbonbcn:  cnnamentlijftooft  bat  fp  geron^ 
febccêerbc  allegaber/tot  betoninge  ban  baer  alliantie/ 
fouben  opcnbacrlijft  aen  ben  Datë  bangenbe  b2agen 

eengouöe  jBcbanc/  Debbenbc  opb'een  fïjbcb'cffigic 
ban  ben  Coning/  en  opbeanberettocbanbeninben 
anberen  geblorfiten/fjoubenbc  een  25ebclaer0teffe/ 
rontom  met  befe  tooo2ben  gefnebc:  En  tout  fidei  au 

ifX?a'  Rov5JufquesaporteriaBeface.  :JBilïenbe  baer  mebe  te 
sfofe*  ftenncn  geben/  bat  fp  in  allc$  toaren  getroutocbie^ 
at  noten,  nacre  ban  ben  Coning/  en  bereet  tot  fijnen  bienftc  alle 

bare  goeben  te  oo?borcn:  ja  tot  om  te  gaen  bebelen.  &p 
Debben  ooft  een  anbet  f02tnc  uit  Coper  laten  maften/ 

toacropaenb'eenfobcfïonb:  EfcudeViane:  battë/ 
trone  ban  ©panen  /  op  b'anbere  3ijbe/  Par  flammes  & Sar  fer:boo2  blam  en  bicr/cn  boo2t  bet  toapen  be$  bnté 
an  23ourgongten.  <£n  boo2  bien  be  &eere  ban  25ar^ 

lemont  /  ató  fp  eerft  te  ̂ obe  quanten  /  tut  beraebtinge 
©oj#    ftabbe  gefeit  /  batter  een  boop  fraeper  Geux  (bat  iö  in 
Ë Sen  ̂tttonba?  te  fcrjrien  ficlen/rabautoen/of  bcbriaerö) 
nann  orr m  quanten:  fo  Debben  fp  ban  bte  tijb  aen  bc  felbe  naem 
«cuffn.  Gcuxaengenomenenbeliouben/  en  nebben  baer  bele 

gcftleet  met  af  bertoe  ftlcbcren/en  aen  tf  eenc  ̂ jbebja- 
gcnöe  eenen  l)outen  #ap  /  met  ftoarte  filbere  banben/ 
baer  op  gefteïicn  toaren  beft  tooo2ben  /  Vive  les  Geux. 
€11  ötenbolgcnbe  ̂ ijn  fp  Utiben  baer  na  bertrorften. 

»tv       (föebmenbe  befè  bergabcringe  ban  ben  Abelen  /  en 

fïaen/  en  notoiclijft  berbolgt  en  beneerfligt  Fiabben/  in 
(eer  grote  benautfjett  en  b2éfc  getoeeft  /  fo?genbe  bat  fp 
ban  ben  felben  guali jft  fouben  geftanbelt  to02ben:toaer 
boo2  ooft  bele  Ijen  bebeftt  nielben  en  abfenteecben  fefte^ 
remerftelijftc  bagen/  maer  men  en  beeft  niet  bonnen 
bebinben  bat  be  felbe  Abelen  pemanben  ban  Ijen  nocD 
ban  baret  partpc  petief  mifbaen  nebben  /  mitö  toelften 
be  bertroeftene  bicW  becflout  en  t'OuiiS  genomen  3ijn. 

g^efe  tpbinge  ban  befer  faften/  en  banbeb^ieben 
baer  op  alom  gefonben/  i^  terftont  ober  al  gelopen/  en  gfacfeS. 
beeft  fulften  contentemcntV  rufleen  flilligïjeibinalle  nenopöc 
^20bincien  gemaeftt  battet  toonber  toa^/en  alle  boo2-  ij&tö* 
gaenbe  mo2ringen  /  opfp2aften  /  berbitteringen  en  af* 9e* ftcren  /  ter  rebenjfter  ïaxifc  boen  cefferen  en  acljter  Hiy 
ben  /  en  eenen  pegelijften  ftDiftte  Dem  toel  te  b2eben  in 
alle  onberbanigfteib  tot  fijne  neringen  /  een  g200t  con; 

<0mi(l« 

daei  of  aclen  fcditieus  voorftelie,  en  't  feive  gebeurende,  ,  tentement  ftebbenbe/fo  ban  be  <0oubernante/  ban  ben 
peeren  ban  ben  fiabe/ban  ben  €belen  /  en  ban  pzbtt 
een:  alleeniïjft  bleef  in  bie  banbe  nieutoe  Religie  een 
acöterbcnften  ban  battet  niet  lange  bueren  en  foube/ 
bat  fp  ban  fulfte  typUzü}  berfeftert  foube  mogen  blij-  $££& 
ben/  en  bat  fnnelBa?.  terftont  foube  ober  boen  fdurj-  ̂ nopDc 

ben  ban  't  felbe  niet  te  toillen  app20beren:  bat  eenige  fe'00Jöc 
ongerufte  geeflen  fouben  allemibbel  foeftenomtebe-  S0?'ïty letten  bat  men  niet  bolftomelijft  en  fottbe  effectueren 

noeft  öonben  't  gene  gelooft  en  toegefeit  toa#  /  bebucD- 
tenbebatineen  ban  bt'cn  geballen/  be  faften  terftont beel  erger  fouben  to02benban  te  boren /toaerboo2fp 
luiben  te  meer  beb2eeft  toaren/uit  bien  men  getoaer  bc*  $*  Bet' 
gonfte  te  to02ben/bat  be  moberatie  baer  be  l^ertoginnc  JJj**» 
af  bermaent  ljabbe/en  baer  fp  metten  peeren  en  ïlabc  JJJ:^ 
feer  lange  ober  onlebig  ijabbe  getoeeft  /  om  bet  concept 
baer  af  fijn  fBaf .  ober  te  fenben  /  fo  rigoreug  en  gene* 
raelnocbfcycente  blijben/  bat  men  luttel  foetigOeibg 
of  beteringc  ban  be  boo?gaenbe  placcaten  fouben  bp 
abontueren  raften  te  binben. 

$a  ben  affcöeit  metten  boo?f5  Abelen  aiö  boren  ge?  2Bm»et* 
nomen/  fottf  bpbe  <0onbernante/  metten  peeren  en  JJIW 
Kabeneffenööaer  toefenbe/  lange  beliberattegeïjoU'  KcbS 
ben/boe  en  in  toat  manieren  men  Sier  in  beft  foube  mo*  cïacog 

genDanbelen/  en  befonberftoe  men  befafte  fijne  MÜ*  5" t 
eft  foube  mogen  te  bennen  geben /en  toel  öp  alle  gele?  * mta gentbeib  onberriebten  en  bermanen/  om  totrufteen 

conferbatie  fijner  lanben/  be  humeuren  fijner  onberfa* 
ten  toat  toe  te  geben  /  befonber  en  te  meer  bat  men  niet 
en  ttoijfelbe  /  't  berte  beg  felf^s  en  foube  berbittert  toe* 
fen/  boo?b'abbertentiebicmen  Dem  te  boren  gebaen 
Dabbeop't  quaetfte  banbefe  bergaberinge  en  enter* 
P2infe  ban  be  Abelen/  fomen  boen  ooft  banbe  felbe 
beel  ergere  bebuclit  Dabbe:  en  einbelp  i£  goeb  ge* 
bonben/  baer  terftont  ttoe  bibberen  ban  ber  <®tb& 
baer  felbe  in  perfone  fouben  reifen/  en  fijn  |Bai.  op  al* 
leg  ten  beften  informeren:  ̂ k  ooft  met  Den  fouben  b2a* 
Sen  be  moberatie/  fo  tk  bp  Daer  goet  gebonben  fouben 
J02ben/metb2eber  inftructie  boo?t  ban  alle  't  gene  fp albaer  meer  te  boen  fouben  Debben/  toelften  bolgenbe/ 

DoetocïDemelcrfo  beleïjpmocDteercufeerbe  ban  bie 
reife  en  commiffie  /  fo  $ijn  noebtang  einbelijft  ttoe  ban 
be  felbe  genoemt/  gebeputeert/en  niet  fonber  grote 
ftoarigfteib  en  bele  geloften  baer  toe  bcrtoilligt/name* 
lijft:mijn  peeren  ben  Marquis  van  Bergen,en  ben  Baen- 
der-hecre  van  Montigny,om  be  toelfte  af  tebeerbigen/ 
menteï|obeinalle  biligentie  fteeftgebefoigneert/  fo 
toelopbeboo?f3  moberatie  of  concept  baneennieuto 
placcaet  op  't  feit  ban  ber  Keligien  /  op  't  goet  bunnen 
ban  fijne  jifêajcft .  en  abbop  fijner  Staten  te  ftatueren  / 
alö  opte  inftructie  ben  felben  peeren  mebe  te  geben. 

I|ïer  en  tuffen  quanten  te  boo2fcbijn  nocD  bele  meet   M 
biberfeffft2iftenenüoerften0/  eenige  gep2int/  eenige  frSJSén 
geftb2eben  /  nopenbc  ber  gnguifitie/  ber  berbolginge/  boexumt 
en  ooft  ber  Religiën/ fo  ooft  niet  en  ceffeerben  (gelüft  fp  ttt  |w 
ooft  in  lange  jaren  noit  opgeljouben  en  Dabben)  be  Dei-  ""Jun melijfte  ̂ 2ebicatien/in  bele  lanben/fteben/en  plaetfen/  acftjn»» 
bctoelfte  nu  met  minber  b2cfe  Den  meer  bcrmcnigbul?  bcn- 
bigben :  en  Det  bolft  ooft  ftoutelnft  bertoonbc  /  't  gene  mttt 

\nff  tatöerfelbcr  ftomftcbertoacbttoerb/5ijnbe<«5eefte^   fp  lange  in 't  fterte  Dabben  berb02gen  gebouben:  fo  mkt  ut* 
ftcitthni'.  lüfte/ en  alDcrmceft  bc  g*nnuifiteuro'/en  bie  be5jngui>4  bat  men  mcrftclijft  bcgoft  te  merften/  Doe  grote  me-  mcmm. fttie/23iföommen  en  berbolginge  fonberlntgeboojge- 1  nigte  befc  nicutoe  Religie  ober  lange  toe-gebaen 

I.  Deel.  $  toa* 
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toaren  gctoe .f /in bcr boegen Dat elft  Die  De  faftentoat  J  ÖjieKte :  fo .ttj^,^ffjjj»8gj  St^fflfSÖ 

©e 

|0?tnee foelit 
onrfla 

Bfnge 
ban  fijn 

nemen* 
ten  en 

bo;Der in  fag/bcrlangbe  Datbacft  De  generale  Sta* 
ten  fouDen  toerDcn  bcrgaDert  /  op  Dat  fep  fijne  IBajeft. 

met  bacr  abbijtf  /  fefcere  focte  02Donnantic  geftclt  toer; 
De/  DaernaelftbemfouDe  moeten  reguleren/  op  Dat 
aebtee  na  acen  confufie  en  gefcbieDe  /  niet  alleen  in  De 
JSclicue/  maer  ook  inDc#olicic:  onDcc  anDere  ftuc; 

fcen  D"ieboo2t  guamen  /  toatf  een  groot  lopcnDe  feïpift tegen  De  bcrbolgingc  en  tot  juftificatie  Der  ïlcgueflc 
ban  De  €Delen/  en  een  anDer  betoijfenDe  De  gcfiim 
DcertljciD  ban  Der  felber  €Delen  bergaDeringe  en  bcr- 
toningc  /  fo  aelijftcinft  in  perfone  geDaen. 

©e  $:ince  ban  <Orangicn  toel  mcrftcnDe  Datter  een 
grote  beranDeringe  toa£  gefebapente  bolgen/  Deeft 
(om  Dat  öem  Daer  in  niet  getoctenfoube  toerDcn)  feer 
grote  inftantic  geDaen  /  en  fterftcïijft  acngcftoubcnaen 
De  üfertomnne  «©oubernante/  teneinDeomban  fijn 
<©ouberncmenten  en  Staten  ontfïagen  te  mogen 
toerben  /  en  bcm  te  feegeben  tot  b02beringe  ban  fnn  ei- 

^taicn.  öcn  ̂ajicn  f  tót  helften  einDe  ïjp  ooft  b?ieben  aen  De  Co- 
*    44"J  ninftlijftc  ifêaj.  ban  «Spangien/ban  Date  Den  20  <$$& 

M  ts66  gcfonbenïjeeftgeftaD/banenöeeftfulrniet 
bunnen  bertoerbeu. 

*?et  iang    3&aer  na  fo  pebcr  een  grotelijr  berïangDe  /  om  ban 
bertoe*   ̂   fage  ecn  ÖOCt  ctndc  en  beguame  refolutie  te  ber- 

ÏS  £f  ftacn :  gelijft  ooft  't  Hof  't  fclbe  tod  tonfibcr  erenDe  /  en 
nin3^  '  boe  belc  gelegen  toare  Dat  De  Con.  iBajeft.  ban  al  toel 
enttooo^  gcinfojmeert  toerDe/  D'toelft  ooft  alle  goeDe  onDerfaten 
**•       feertoenfeftten.  «So  toccDen Die  ttoee peeren/ Die  na 

^Spangien  reifenfonDen/  Daer  toe  fomtoijlen  ber- 
maent  enbertoeftt/bieooft  alle  neerftigbciD  baer  in  De- 
ben :  en  alfo  fp  alle  ften  faften  baDDen  gereet  gemaeftt/ 
en  te  reifen  beerDig  toaren/en  Deg  anDeren  Daegö  Daer 
itameenDente  bertretftcn/  fo  i$Dc  iBarftgrabeban 

Jöergen/  toanDclenDe  in  't  ̂ of  acijter  injkgrpene/ 
metten  fïag  ban  eenen  Routen  bal  /  fep  ongejp  ban  ee- 

nige Die  Daer  mebe  fpeelDen  /  geraeftt/  en  feer  ócguetfl 
aen  b'een  been  /  Daer  mebe  fijn  reife  beeacfitect  /  en  DP 
ooft  fomtoijlen  in  perijftel  be$s  lijfg  getoeefl  ig :  goe  toei 

'  gp  D002  «aoDö  gratie  noeïj  Daer  af  té  genefen/en  einDe- lijft  ooft  De  reife  aengenomen  Decft/  maer  eerft  lange 
baer  na/  mits  toelftcnDe^eerebanJlBontignp/  ter 
groter  inftantic  banDen  ̂ obc/boren  gereift  i#  getoeefl 

Mctit    3£e  boo?gefeiDe  <0efanten  ftebbcn  fo  baer  neerflig- 
«efan*  beiD  geDaen  /  Dat  fp  einDclijft  in  «Spangten  D'een  böo? 
liaan"    &'*"&#  na  geftomeh  3ijn  in  't  ̂of  ban  Den  Coninft/ai- 
sten  on»  b)aer  fp  aen  fijn  ifêajeft.  baren  laft  en  feebel  in  't  lange fangen    ontbeftt  bcfefeen  /  tw  ftem  te  ftennen  gegebett  De  gele- 
^."ftaE"  genrtjeiDen  gefleltemfre  Der  faften  banDe^eberlan/ 
ww'    Den  /  't  berfoeft  ban  Den  <£DetDom  /  ban  De  moDeratte 

fcer  placcaten  /  abolitie  Der  ginauifitien/  parDon  gene^ 
cael/en  ftoe  notelijft  Dat  in  ben  lanDe  fijne  JiDaj.  ftomfte 
cniegcntooo?DigbeiD  toasJbercifJcDenDe/ftem  Daerom 
uitten  name  ban  ftaer  ̂ oogpeit/  en  ban  allen  fnnen 
Staten  en  onDerfaten  fecruibbenbe/  aiöljetfee^cen 
pjincipaelfte  miDDel  om  alles*  te  remeDicren/  en  anDe- 
re  faften  baren  laft  begrijpenbe.  «&e  Coit  |13a(,  Ijzeft 
Baer  in  't  eeritc  feer  goet  en  bzuntlijft  ontbael  geDaen  / 
maer  men  fteeftfe  fo  loo(li)ften  en  fo  beDmDelijftcn  toe- 

ten te  onberbouDen/  en  fulften  o?D?e  te  (lellen/  Datfp 
niet  en  ftonDen  feggen  of  Doen/of  oberfcf)2ijben/men  en 
fjeeft  Daer  tod  af  getoaerfcfiout  getoeefl/  Daerentnf- 
frljen  beeft  menbenluiDen  Doen  blijben/  enin't3|of opgebouDen/ tot  Dat  ten  laetflen  De  l^eer  llOarquiiö  ban 
25ergen/  opten  21  Dag  Der  maenD  ban  $®ep  i^j  in 
^pangien  gefloten  iö  /  niet  foufeer  grote  fufpitie  ban 
bergeben  te  gjn  /  en  De  25aron  ban  |ï')onttgnp  ijef  Daer 
na  in  ̂ §pangicn  gebangen/  en  Doo2  5fnflitieomge- 
b:arl)t  gclijft  men  naDerftanD  berdaen  beeft/  na  Dat  De 
J&ertog  ban  miöa  eentoijiein  De  jleberlanDentoao  ge^ 
toeefl,  fo  ftier  na  tot  fijnre  plaetfc  berft^elt  fal  toerben. 

«et  bn<    ̂ °°2t  alfo  Qlle  De  toerelt  De  bope  toas?  gegeben  ban 
3a^crt^  bet  bergaberen  ban  De  generale  Staten  ban  Den  lan- 
Dn  pao  bc  om  te  bomen  tot  een  refolutie  en  gocDe  02Donnantie 

op  't  few  ban  Oer  Religiën  /  Die  men  met  rufle  en  fon- Der  ar literöeel  ban  ben  lanbe  /  en  tot  contentement  Der 
intooonDeren  boo2taen  fouDc  mogen  en  moeten  onDer- 
ïjouDen :  en  Dat  meeft  ncDer  een  Daer  na  toar ïjtc  en  feer 

tlCUllCTC 

£xa(tn. 

ment  beranbert  en  berfteert  in  een  D?oefDeit/affteer/en 
acbterDenften/  D002  Dien  men  to  getoaer  geto02ben  Dat 
men  te  Hobe  fecretelijft  ftab  geraemt  De  boo2feibe  mo- 
Der a tic  of  nieutoe  placcaten;  en  aen  Deltëaj.in  ̂ pan- 
gien  gefonDen:  en  Dat  in  (lebeDatmenDaeropfouDe 
beböen  bergabert  De  gemene  Staten/  gelijft  in  Der 
<!r  Delen  requefle  berfoebt  toass  getoeefl/  eenige  gep?ac^ 
tifeert  ïjefefeen  Dat  men  De  felbe  moDeratte  gerefoïbeert 
beeft  boo?  te  bouDen  /  met  De  generale  Staten  Daerom 
tebergaDeren:  maer  Den  particulieren  «Staten  ban 

elfterj^obincien/  D'een  na  D'anDere/  en  aen  De  $?o- 
binciale  tïaDen  ooft  ban  gelijften/Daer  uit  bele  bebucb' 
ten  en  meenDen  Datter  niet  goetg  uit  en  foube  ftomen  / 
maer  De  faften  Dagclijr  erger  berlopen  /  Doo?  bet  miifc 
troutoen  Datter  uit  fouDe  boïgen/  obermitjS  Dattet  ein- 

De niet  en  fouDe  ober  een  ftomen  mctteftopcDieDege* 
meente  ben  felben  alreDe  in  öaer  fantafie  baDDen  inge- 
feeelt/  ooft  Dat  De  particuliere  aDbijfen  niemant  geerne 
onDertoo^pen  en  fouDe  toiilen  3ijn:maer  Daer  tegen  al- 
tnD  optoo?pen  De  conbocatie  ban  De  Staten  generale  / 
Daer  tegen  niemant  en  fouDe  fjefefienfeonnen  feggen ; 
toeïft  acöterDenften/  miflroutoen/  en  berfeitteringe 
groteljjft  bermeerbert/en  in  Der  luiDen  ïjerten  bertoo?- 
tett  i$ê  getoo?Den/  na  Dien  men  't  opentlijft  beeft  gefien 
Dat  men  (bet  boo?f3  concept  bolgenbe)  be  Staten  ban 
eenige  ©20binden  in  't  particulier/  elft  in  fijn  guartier 
fytft  Doen  bergaberen  /  en  om  öen  tottet  boo?f5  mobe- 
ratie  te  bertoiüigen  en  te  brengen  /  neff  eng  öen  gefon- 

Den gen  <$ouberneur$  of  anDere  eiöDcren  banbec 
<©2D?e/en  peeren  ban  dualiteit :  maer  albermeefl  iffec 
een  grote  berfïagentbeit/ja  toanbope  ban  eenigen  goe= 
ben  einDe/ober  al  geftomen/aI0  men  öeeft  ftebonben  en 
gefïenDatDe  tonbocatieber  felber  particuliere  «Sta- 

ten/ met  fo  luttel  b?pöeit.ö  gefcfjieDe/Datter  maer  eeni- 
ge toerDenop  geroepen  Die  men  uitftoosf/en  bele  achter 

gelaten  Dier  ooft  toe  boojDen :  ja  op  fommige  plaet;en 
DeDe  uit  gaen/  Diegetooonlijb  toaren  opte  «Staten  te 
ftomen/befonber  Dat  men  Ijen  m  baer  opinie  berrafeb- 
te/en  niet  en  gaf  ben  getooonlijften  tijD/nocö  manieren 
ban  Deliberatie  en  acöterraet/  Dat  fp  op  Ijaren  eeD  nie- 
manDen  Daer  af  en  mogten  ber  manen  /  ooft  niet  Daer 
af  té  ftennen  geben  Den  üeben  ban  baren  fïeben  /  Dan 
Der  3©et  allene.  3ln  fomma  men  bielt  öet  felbe  abbijsS 
ban  fulfte  Staten/  meer  boo?  een  feeDtoongen  confent/ 
Dan  boo?  een  opene  en  boertige  opinie. 

25oben  Dien  fo  gaft  Den  bolfte  een  grote  oo?fafte  ban 
opfp^afte  enmurmuratie/Datme  eerft  ftegoflaenDe  mnqfn 
lanDcnDieminflb^pbeib  toaren  getooontetonen/en  bcr3abi 
Derginouifitien  enberbolgingemeefl  babbenonber-  ö£ 
too?pen  en  fubiect  gefeleben  /  en  D'anDere  iiit  meeft  ge* altereert  /  gepjibiïegieert  /  en  boo?  De  lifeerteit  ban  Den 
lanDe  altijD  meeft  geftaen  en  gefp?often  baDDen/  lieten 
ongeroepen/  atë  namentlijft  De  nageroerbe  }D20bin- 
cien :  ̂ollanD/  ©2iefïanD/  <6elDerlanD/  Hurembo?gy 
3limb02g  /  EeelanD  /  <©berpffel  /  en  anbere  /  (hk  ooft 
noitfeDertfeaer  opt'famen  geroepen  3ijn  getoo?Den> feobenalenbefonber  De  p?incipaelfte  enboomaemfte 
^obincien  /  Die  in  alle  bergaberingen  altijD  tyt  boo?- 
bergaberen/  boo:  gaen/en  boo?  fp?eften  baDDen  geftao/ 
te  toeten/  25?abanb:  boben  Dien  ooft  De  meefteDaec 
na /te  toeten/  ©laenDeren/ierft  öaD  Doen  beftfyfc 
ben/  na  Dien  De  boo?f3  anDere  geroepen  «Staten  Ben 
berfelaringe  geDaen  baDDen. 

<£nftoetoelmen  m  alle  manieren  foebt/  fotoel  be  «^ff  te 
poincten  ban  De  moDcratie/alo  ooft  D'aDbijfen  ban  Den  bnm 
Staten /Die  men  Daer  op  bergabert  baDDe/  fecreette  Jfrf"" bouben/Cttoelft  ooft  De  fafte  fep  Dengemenen  man 
maer  te  meer  fufpect  en  maeftte )  noebtang  bonb  men 
altijD  eenige  geeflen  Die  fep  eenige  miDDel  totterften- 
nifje  guamen:  feefonDer  na  Dien  De  felbe  Den  «Staten  en 
3tcDen  ban  ©laenberen  ontDeftt  i$  getoo?Den/  Die  met 
groter  floaiïgbcit  eerft  4/  en  Daer  na  8  Dage»  bertreftjef 
Daer  op  ftefeben  bertoo2ben:cn  Dat  men  beeft  getoeten/ 
Dat  De  felbe/  boe  toel  met  toeboeginge  ban  eenige  limi- 
tatien  en  conbitien  /  fep  De  toereltlijfte  «Staten  Daer  fep 
geboegt/  Daerinbefeben  geconfenteert/  fonbernabe 
ouDe  maniere  alle  beu  lebenen  acöterraet  Daer  op  te 

ber- 

È'©?b 
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6* 

•nen 

mi. 

Jctber- loeren 

t  £>ta; 

Ma* n. 

bcrgabercn  ofte  öorcit  /  fo  bat  terftont  tot  getutoemp 

fen  umi  lic  grote  altcratieit/  ötc  bacrom  onber 't  bolu obcrblocbig  alom  rceo  bele  en  biberfe  ïjoorftens?  en  ge* 
fcïjnfmt  aen  Dele  oo2ben  rjcflrott  en  boo2tgeuomcn  3ijn 
tegen  befetbe  moberatic/  bertonenbe  bc  nulliteit  Oer 
felbcr/betoijfenbe  Oie  niet  beter  te  3ijn  ban  be  placcaten 
bier  getoeejt  toaren :  bat  b'^nquifitie  baer  onber  bleef tn  Ijaren  ftoanu :  bat  bk  toerbe  gcp?ae tifeert  ban  be 
Carbinaliftcn  en  ban  bc  gjnquifiteucs!f  (bier  een  beel 
ook  met  name  en  toe-name  flellenbe  /  namcntltjH/  ben 
«Êarbinael  <02anbelle/be  #?eftbcnt©iglius7be  $200fï 
Ifêorillon  be  beften  ban  fionfen/be  (STbcologijnö  ban 
gtoben  be  $2ocDiacno  en  fBonicuen  Hilonfo  bel  Can- 

to ^om  't  lanö  in  onrnfl  te  biengen/en  in  bloet  te  (tellen: 
battet  toao  tegen  be  belofte  ben  <£beïen  gebaen :  tegen 
be  tojpueib  ban  ben  lanbe :  ooh  befe  maniere  ban  ,&ta* 
tett  bergaberinge  een  nicutoigbeit/noit  gefien:mctp20* 
teftatie  't  felbe  geen  confent  te  hunnen  ïjeten :  en  battet alnultoaov  met  grote  erD02taticn  om  baer  tegen  te 
ftacn/en  ben  Coning  en  <0öubernante  bu$  niet  langer 
te  laten  abuferen  en  qualijh  infomieren/boo?  be  upan- 
ben  beo  lantO/bie  men  boo2  fulr  bef)002be  te  bangen  en 
te  ftraffennnct  meer  anbere  ftcrhe  en  nrobc  rebenett/en 
ejrclamaticn  rot  oproer  ftrechenbe/toelhe  men  ook  met 
geen  berboben  en  publicatien  niet  en  honbe  boen  ftoij* 
gen/toant  boe  baer  meer  placcaten  ban  '£  ̂of$  toegen 
tegen  getumbigt  toerben/  Doe  fulhe  boerneng  enge* 
fcfciftcnmeec  bp  quamen/  en  hlacgbenbatmert  ber 
gemeente  Dacr  liberteit  benam/  om  inbenftaebatë 
Jcben  ban  lanben  en  fteben/of  bp  hlare  betoijfingen  en 
fclniften  in 't  gemeen  te  berhlarcnenteontbechcnbe 
toaerbeit/en  toaer  aen  bet  toelbaren  ban  ben  lanbe  ge* 
legen  toaoyen  öoe  grotelijh  h02t$  uit  befe  onbeDoo2lijh* 
ïjeben  alberDanbe  quaet  te  bebucïjten  toare :  en  bat  bk 
gene  W  bert  <£omng  en  bet  lanb  buo  in  ferbituit  toilbe 
jjouben/  fojgbenbatbe  berraberpe  uit  homen  foube/ 
mogt  men  ecnö  beDoo2löh  be  generale  Staten  berga* 
öeren'en  Den  b2p  opinten  laten  geben^ae?  quam  ooh 
tnb:uB  een  remonftranrie  aen  ben  Coningop  btte* 
guefte  bp  ben  €belen  gep2cfcnteert « in  toelh  bcrhlaert 
toerben  be  laften  en  inconbenienten  tik  toaren  rijfenbe 
uit  be  placcaten  en  fjnquifitienin  befe  lanben  ter  ere* 
cune  gcftelt/  bienenbc  mebe  om  te  reputereneenige 
poincten  ban  begeconcipieerbe  moberatic  optepïac* 
taten :  in  fumma  0002  bet  toeigeren  en  bertreh ban  be 
bergaberinge  ber  felbcr  Staten  /begoft  toeberteho* 
men  be  felbe  bcranberingen  /  berbitteringen/  en  mur* 
muratien  bier  getoeefl  Dabben  onber  öetbolft  al  eer  be 
<göelm  nm  requefte  gep2efenteert  Dabben  gebab/  ban 

bat  quact  bielber  meer  toe  ban  te  boren  't  toelh  be  Der* ten  ber  ingefetenen  nu  beel  meer  berDert  en  berbittert 
maehte  /  bat  fp  nu  geen  Dope  ban  beteringe  en  reb2effe 
meer  en  fagen  na  bien  fulhcit  treff eïijhen  bergaberinge 
en  berfoeh  ban  ben  Abelen/  nocl)  bet  toefeggen  Den  ge* 
baen  /  niet  en  ftabbe  mogen  bdpen/  en  bat  men  opent* 
üjh  fag  be  meninge  ban  ben  ï^obe  niet  te  3ijn/of  immer 
bp  eemge  belet  te  to02ben /bat  men  bc  generale  Staten 
(be  ecnige  remebie  ban  befe  troublen  /  fo  elft  oo?bce!be) 
foube  boen  of  laten  bergabcren/  na  bien  men/  nocb  om 
ïjet  bibben  ban  ben  Abelen  /  nocb  om  bet  begeren  ban 

biberfc  lanben  en  fteben  (bie 't  lange  te  b  oren  berfocDt 
babben )  nocb  om  bet  goet  binben  ban  biberfe  peeren  / 

toelban  benp2incipaelflen/  oobbanbcnöabe  (isit't 
felbe  goet  bonben  ennobeliin  aebten)  baer  toe  niet  en 
toilbe  berftaenren  batter  alfo  geen  mtbbel  of  apparen* 
tie  meer  en  fcljcen  boo?banben  te  toefen/  baecboo?fp 
mogren  bopen  bat  men  foube  onberöouben  't  gene  ben 
<£bdcn  gelooft  toao/of  ben  ingefetenen  toillen  onbelafl 
laten  ban  be  gebaette  berbolgingen  en  ginguifitien  /  of 
ïteneenigeberlichringeof  ontffaginge  gunnen  banbe 
ffabernne  en  ferbituit  bunber  confeientien/  baer  in  fp 
feibennufo  lange  in  geboubente  3ijn getoeefl/  toaer 
Ö002  bk  gene  bte  anberö  in  ber  Relioie  toaren  gefint  / 
trittoanbopetemeer  berbert  toerben  /  om  liebet  eenjs 
baer  regen  ben  te  bertoncn  en  b2pmoebeltjH  ben  gelobe 
te  bekennen  ban  altnb  fo  benaut  en  bebtóongen  te  bltj* 
brn :  toaerom  fn  ooh  fcagcujuo  meer  en  itteer  ben  ber- 
gaberingenenpjcbicatiemn'tlicDt  lieten  bomen  i  be I,  Deel. 

tocifce  fo  bele  te  meer  aentoao5  ftregen/bat  ooft  be  anbere  w^w nu  toaren  berbittert  en  bpanben  ban  bc  manieren/  fo  S^n* 
men  nu  befahen  tjanbelbe/  en  urenen  baerboo?e*nen  stopen» 
afNeer  ban  be  ïere  /  ber  geenber  bkhn  bochten  002faeb  *«««• 
te  toefen  ban  alle  befe  troublen  /  onruften  /  en  onbeïjoo?* 
lijubebcrt. 

a©aerneffeno,oofttoegcb2agen  ï\ttft/  bat  nocb  in  be felbe  maenb  ban  3Cp?il/  als?  gefeib  toa$  niemant  om  be 
itcligic  meer  te  berbolgen/  of  immer  be  berbolninge  te 
fcDo^fTen/  tot  fijn  $aaj.  anttooo2be  berflaen  foube  toe- 

fen /  uitgefonben  en  alom  gepubliceert  i$  getoecf!  /  niet 
fonber  ftoarigbetbin  fommige  plaetfen/een  manbe* 
mentinboubenbe;  bat  alle  ballingen  en  gebannen  per*  (*°i-v-) 
fonen  terfïont  foube  bertrcriien/  op  pene  ban  gebangen 
en  fonber  gratie  of  ftope  ban  parbon  terfïont  geftraft  te 
to02ben  /  bofgenbe  ben  titui  ban  öaren  ban :  o?bineren* 

be  ben  officier  erP2e|Teltjben/en  op  pene  ban  't  felbe  op 
ben  te  berljalen/bat  fp  fouben  bangen  alle  be  gene  hk  ff* 
fouben  bebinben  tegen  bit  felbe  berbob  gebaen  te  öeb* 
ben  /  en  tenen  tk  te  p20ccberen  bp  erecutie  ban  be  pene 
boo?f3/fonber  eenigbcrb?ag.  Watt  boo?  een  pegelijb/fo 
toelebelealgonebele/  feerberbjeemtcn  gealterecrtijs 
getoo?ben  /  en  een  fterfte  imp2cffie  gehregen  Decft  /  bat 

men  niet  met  allen  en  foube  toillen  ijouben/  ban  't  gunt 
men  ben  €beïen  gelooft/  en  baer  op  aen  be  <3|nguifitcu* 
ren  en  <©tTicicrcn  gefcD2cben  fjabbe :  te  meer  /  eil$  men 
fag/bat  uit  feracDt  en  onber  bet  bebfel  ban  befe  manba* 
meuten  biberfe  perfonen  ban  alle  gualiteiten  ïjieren 
baer  geapp2cbenbeert  toerben  /  al  toaren  fp  oor  met 
reebtenbonmg  nietbertoefen  en  gebannen/  maer in 
abfentie  alleennjft  gcp20clameert/  of  om  ber  ïleligic  of 
berbolginge  genoteert/toaer  mebe  namaelsf  bele  moei* 
ten  gefjab  iö  getoo?ben/cer  men  W  öeeftfeonncn  berlofl 
brijgen.  3Baer  in  oob  be  geconfebereerbe  €belen  öeu 
lieten  bunften  bcrongelyut  te  too?ben  /  en  baer  obec 
ftlaegbeit/en  ber  beloofber  fUrccantie  bermaenben :  be* 
fonber  toant  men  op  fommige  plaetfen  3ebert  nocb  om 

be  Religie  geboob  fjabbe/  aio1  namentlijfe  onber  anbe* ren  tot  <©ubenaerben  iian.ö  €if  baen  (€aptjtfier. 
^efen  felben  afbeet  fo  ban  be  €belen  al#  meer  anbe* 

re  /  berbjeiben  ftem  oob  fcer  /  uit  bien  bat  men  terfïont 
ban  ben  beginne  af  bele  openbare  teftenen  geften  en  ge* 
merut  ïjeeft  /  bat  befe  bergaberinge  en  bertoninge  ban 
ben  €belen  (bte  in  be  öerten  ban  ben  gemenen  man/bp* 
fonber  lik  banbe  fcebgie/fecr  goet/oojbaerlpH/bienflig/ 
en  nobig  geboubenyen  geacDt  toerb)  te  ̂ obegualijH  ®maf* toajs  genomen/  en  bat  men  ben  eenenen  ben  anberen  f^tbtc 
ban  be  particuliere  €belmansef  ban  befer  confeberatien/  fiïffiL 
jageneralijft  elben  ban  ben  /baer  men  bofle/  bebe  alle 
acbterbeel/toonbe  alle  affteringe/en  betoeesf  alle  afgun* 
ftebie  men  «ofte  ofmocD:  fobat  fp  baer  uit  ïjen  lieten 
bunücn/  bat  men  niet  goets  tegenss  Den  in  ben  fin  en 
Dabbe/  baer  boo?  fp  be.0  te  meer  toerben  beroo^faebt 
om  baer  op  te  letten/  en  metten  anberen  te  Danbelen 
toat  Den  baer  in  te  boen  foube  flaen/  enfocDtenmeec 
en  meer  Den  te  berfteruen. 

55pfonber  nabemael  batbe  b?ieben  bpbenCom'nö getehent  en  aen  biberfe  fteben  gefonben/ban  bate  beh  6 
IBep/fcïjenen  baer  op  te  lopen/nocD  genen  fonber Jingen  ®*  m*> 
trooft  ergens  af  te  gebem  fo  befclbe  alleen  getterael  toa*  £,^L 
ren/en  bermelbcnbe  bat  fijne  Ifêai.  Doopte  ho^ts  ober  te  S™ bomen/  enDenbermaenbe/bat  alfo  nimmermeer  ge*  temöe» 
b2eft  en  toas  ban  afgunftigc  en  benijbero  banben  gemc* 
nenb2ebeeit'Slanb1otoelbaren/  bic  met  balfeinb2nc* bingeen  interpjetatien  ban  fijner  meningen/  en  met 
oproeringe/ljen  luiben  in  befolatie/b?ub  en  armen  ftaet 
focDten  te  b2engen/en  baer  mebe  Den  P20ftjt  meenben  te 
boen  /  t'füner  iBaf.  en  t'Daerber  febaben/  bat  fp  niet  en fouben  laten  baer  in  goebc  tocficïjt  te  nemen/en  met  aU 
Ier  neerftigDeib  ben  te  bebelpen  /  fo  men  alrebe  (na  bat 
fijn  m*h  berftacn  babbc)  ober  al  Dier  tocl  begonft  Dab* 
be/fonber  Den  te  b2efcn  of  berbecren  ban  eenige  bingen 
W  fp  fouben  mogen  fien/  ter  rijb  toe  fijne  HRaj.oberbo* 
men  foube  /  tik  ban  niet  ónberlaten  en  fsubc  Den  luiben 
in  eigen  perfoon  bu  te  ft  aen  na  begrote  begeerte  ükj)p 
Dabbe  om  Den  te  onberbouben  in  alle  rtifte  en  boo2fpoet/ 
baer  in  fp  luiben  tentijbe  banbe  ̂ etfet  fijne  lieereen 
Daber/cn  t5ebcrt  fijn  aenbomfte  tot  bie  tijb  toe  getoeeft 
Dabben,.  5r  *  <&w< 
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«Cintelp  nabien  alle  befe  fcanDelinge  op  te  motie- 
ratte  uitgeretbt  toatf  met  ̂ rtboiss  /  $bw«  /  $a^ 
men/  ©ocmülv  en  oob  ten  ïcfïen  met  BlacnDeren  ( en 
fonbet  Dat  men  te  boren  of  oob  Daer  na  öc  Staten  Der 
anberc  $?obïncien  bacr  on  fceft  boen  Op  een  roepen. ) 
^oïjeeftmen  oob  geconboceert  bc  Staten  banS&ja* 
feant/betoelue  beraabert  3ijnbc/foDeeft  Dacri|oog; 
Dett  oe  felbe  oen  berticbflen  H3ep  Doen  boo#ouben  De 
nobolgcnbejpjopofuïc. 

Mf  n  peeren /aïfo  boben  alle  faben  Die  ter  toerelt 
3ijn  /  De  fieligie  en  onberDoubinge  ban  ïjet  feer- 

flcn  geïobe  't  p2incipaelfle  ig  /  en  meelt  impo?terenbe 
tot  onfe  faügbcit  /  Ijebben  Daer  af  De  finten  en  l§ec; 
ren  Dan  Defcn  lanbe  altijt  geljab  en  oenomen  fonDct? 
lingefo2geentoeficl)t/en  onDer  anö?e  toi)lcn  öoocjlof^ 
IpecgeDacbtenifrebcnfceiferfcaerle/  (  toien03»de 
<6ob  gcnaDïg  3p )  en  Daer  na  /  bolgenbc  fijne  boet- 
flappen/  onfen  genabigen  l^eere  Den  &onïng/  reft- 
flerenbe  tegenö  alle  Ketterijen  en  guabe  opinien  Die- 
men  gefien  Deeft  en  nodi  DageUjr  fict  poepen /en 
boo?tö  bomen:  jafo  menigerbanbe  enbanfobiberfe 
foo?ten  /  Datmen  Uc  gualyft  fouDe  bonnen  noemen  /  of 
b'een  b'anbere  onDcrbennen/cn  in  De  felbige  mentgbnl? 
bine  contrarieteitert  en  abfurbiteiten/fuifee  enfo  ere- 
crable  opinien  Dat  b2efdijb  \$  De  felbe  te  Doren  recite* 
renen  bcrtdlen/ boben  Dien  Dat  nu  een  pegelij&bem 
yaüt  moepen  en  boo?bercn  te  bifputeren  ban  fiet  gelobe/ 
ja  bat  meer  iö/ ban  De  p?incipaelfle  articulen/  De  fel- 

be flellenbc  in  ttoijfelinge/  faben  Die  ober  ttoaelf  of 
btjftien  Donbert  jaren  $tjn  gcfunbeert  en  onbcrDouben 
getoeeft/onDcr  anDere  bet  Jf.^oopfeltoilien  reitere^ 
ren  jegens  Fen^efleDepofitie  ban  De  3©et/enDaeraf 
De  jonge  binDerben^  fruftreren  en  beroben :  biergrii> 

ne  gebeurt  oob  ban  't  $.  Sacrament/  en  communica- tie ban  bet  pmieuss  Urbaan  ons  peeren /D002  tod» 
top  ontfangeh  in  on$  een  licDamelijbe  betfaminge  met 
Öem/  en  pacticiparien  ban  alle  fijne  becDienften/  na- 
bolgenDeDe  toaeracDtige  enouDeleringe  Der  öeiöger 
berben  /  De  toelbe  De  feetters  /  in  fteDe  ban  <0oD  te  be- 
banben  boo?  fo  grote  en  ortuitf&ebeïijbe  toelbact  /  foc - 
henonDecDc  boet  te  brengen  en  te  beDerben/enDoo? 
fulbe  opinie  en  blafpbemie  bertoo?nen  top  fulr  onfen 
J^eere  /  Dat  Dp  ons  fent  ooalogc  /  Dierte  /  pefiilentie/  en 
öicrgeltjbe  ongducben  en  plagen i  en  brjDer  De  <Se- 
meente  nomen  ttoeb2acïjt/  beroerte  /bact/nijt/cau* 
ferenDe  rupnc/Deflrume/en  beDerffehiffe  ban  Dien/ 

tenDerenöe'tfclbcal  tot  omlmopinge  ban  Den  princi- 
palen bont  /  bv  Den  toéïnen  allen  =feerjlen  menfeben  be- 

ïioren  in  b?ebe  telenen. 
€nomteobbieren  en  toeDer  teflaen  fuïfteenDier- 

geUjbc  errcuren  en  betterijen/fjebben  De  pnncen  en 
peeren  ban  Oefen  ïanDe  altijt  fonDerlinaefojgegebaD  / 
fo  boo:f5  iö.  3*  fomtoijien  met  alfulben  liefDe  en  bpe? 
vigïjeit  /  acnm  :rftcnDe  hat  Den  tocg  Der  foetbeit  niet  en 
p20ftteerDe  te  maften  f!atuten/o?Donnanticn/  en  pïac^ 
raten  tod  rigo2eu£  /  bopenDe  Die  ten  mtnflen  te  ber  ja^ 
gen  uit  bare  ̂ ecrlijböeöen  en  ̂ obincien/enomDe 
fimpelluiDenb2efete  geben  om  met  in  Dolinge  te  bal- 

len D002  ontoctenbeit  /  en  ben  te  laten  berleibeD. 
(€en  anDcrcn  /  bcbonDcn  3ijnDe  b^  erperiemie  en 

lanWjeit  ban  tijDen  /  Die  beranDcringc  geeft  ban 
menigerbanbefaften/  Dat  Defe  toeg  niet  oo2baerlijb 
norb  erpeDient  en  toaov  ja  caufccrDen  b?efe  biberfe 
ncrijtero'  en  anDere  ooft  lieDen  ban  eerenen  Catljo- bjbe  /  mits?  Diberfe  ronfiDeratie. 

löeeft  bare  ̂ oogbeit  bp  aDbijfe  en  Deliberatie  ban 
ben  ïjeeren/  en  anDere  ban  baren  ïtabe/  gemobeert 
gciueefr  te  b2cngen  De  boo2f3  paccaten  en  <ö?bonnan- 
tientottefoetbctt/en  Daer  toe  te  concipiëren  een  fo?- 
me  ban  moöerarie  /  bebbcnDe  om't  felbe  beter  te  Doen/ 
bp  Daer  geroepen  alle  De  «0oubemenr$  ban  Defe  lan* 
Den  en  fiibbcraban  bcn<D2ben  ban  fijne  iBajefteit/ 
en  Doo:  ben  abbuö  /  mufgaDcrö  ban  Dien  ban  ben 
aacö  ban  Staten  en  decreten  /  toefenDe  neflentf 
baer  U-ft  onber  De  noebe  gebefte  ban  fijne jiKaje- (leit  een  beto02p  gemaebt  /  fulr  alö  0»  u  luiben  nu  fal 
boen  comniunicetcn/be  toclbfuboopt  batgp  foton* 

l?6(5. 

Den  fult  /  Dat  gp  contentement  fult  bebben/  en  ftdt  ban 
i  utoent  toegen  gereet3ijn  te  bolgen  en  t'onDerDouDen 
b^  anDere  /  alfo  00b  alle  De  boo?f5  peeren  /  fo  in  't  ge- 
nerael  ai$  in  't  particulier  /Ijebben  berblaert  te  toil- 
len  Doen  ban  Darenttoegen/  en  Daer  toe  teemploije^ 
ren  lijf  en  goet/toaer  Doo?l)aer  ̂ oogljeit  booptDat 
Oet  Quaet  contentement  ban  eenigc  fal  toefen  geappai* 
feert/  en  't  lanD  fal  mogen  geDouDen  too?Den  in  peiief  en 
b?eDe/fonDer  ooft  te  berliefen  ofinperijbei  te  (lellen 
bet  ̂ .CatDolijBeaelobe/eenig  fonDament  ban  onfe  fa- ; 

ligbeit/  ober  fo  menige  tijD  en  fo  ioft'ciijb  onDerljouDen. D'3©elb  ooft  boo2JïenDe  beel  guaDe  geeflen  /  niet 
meer  Degcrenbe  Dan  beroerten  en  feDitien  /  en  niet  toel 
teb?eDett3ijnDe  Datmen  uittoaisomteilellenen&ou^ 
ben  be  faben  in  eenb?acDtigDeit/  goebe  o?bonnantie 
Doo?  De  boo?f5  moDeratien  /  öebben  Den  berbo?Dert 
toel  guaettoiilig  /  en  al  eer  fp  be  felbe  gefien  Ijebben/  of 
Die  bolmaeftt  toasef  /  b^  billetten  /  boerben^  of  coDieren 
ge3aeit  bp  na  ober  al  /  fonDer  naem  ban  Den  2flutöeur 
of  Sinter  /  Die  te  blameren  bp  fpottinge  en  gecbinge  / 
omaltijDteberöoeben  rufle/enalle  be  toerelt  te  (lel* 
len  in  beroerte  en  febitie  tegen  Den  $?ince  /  peeren  en 
anDere  bon  fijnen  ïiabc/berljopenDe  Daer  Doo?  Den 
p?ofijtteDoen/en  oo?fabe  ban  roberije/ fonDer  eenig 
refpect  te  bebben  tot  Ijarcn  p?ince  /  nocö  p?ibilegieft 
ban  Den  lanDe  tenDcrenDe/  ohDer  't  Derel  ban  liberteit/ 
te  flellen  De  föepublnh  in  confufie/  rebelligbeit/  en  fon- 

Der 3©et/  toaertoeDattenDeren  alle  bare  meimngen 

en  aenflagen  /  D'toeife  men  Doopt  bp  Der  gratiën  <*5oD# belet  te  too^Den  /  en  bp  utoer  Dulpe  /  affiftentie  en  toijf^ 
Deit  geobbieert  /  inber  boegen  Dat  fuibe  guaDe  geeflen 
niet  en  fullen  bomen  tot  Daerluiber  bermeten.  ̂ aer 

na  Deeft  Daer  t|oogDett  't  concept  Der  feïber  moDeratie Den-luiDen  gecommuniccert  en  bso?  geDouDen/inDou- 
DenDe  D?ie-en-büftig  articulen/  Daer  ban  De  befonber- 
fle  toaren  Defe  nabolgenbe. 
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IN  den  eerften ,  interdiceren  en  verbieden  wy  alle 
Seden  en  Herefien  binnen  onfen  lande  van  her- 

waers-over ,  en  en  willen  niet  toelaten  datter  ander  ge» 

loof  en  leringe  plaeriê  grype  dan  van  de  Catholijke  ker- 
ke ,  fo  die  aldaer  tot  noch  toe  ontfangen  ,geleert,  en  ge- 

exerceert  is  geweeft. 

Wy  en  willen  ook  niet  toelaten  of  gedogen  binnen 
den  voorfz  onfen  landen  eenige  Kettrrs  of  andere  qua- 
lijk  gevoelende  van  den  gelove,  of  fuftinerendedwalin- 
ge  of  leringe  contraaie  wefende  der  fel  ver  voorfeider 
Catholijker  kerke.  En  aengaende  den  vreemdelingen , 
hanterende  en  frequenterende  binnen  den  voorfeiden 
onfen  lande ,  fal  daer  na  hier  af  worden  gefeit. 
Wy  verbieden  en  interdiceren  defgelijke  alle  con- 

veenriculen  en  ongeoorlofde  vergaderingen ,  't  z,y  in  't 
fecreet  of  in  't  openbaer ,  fo  wel  in  lieden  als  buiten  den 
platten  lande. 

Defgelijx  verbieden  wy  alle  prekingen  of  exercitien 
van  eenige  forme  van  Dopen,  van  defer  of  ander  geftal- 
te  van  Sacramente  of  anderen  aften ,  anders  dan  na  der 
formen ,  ufantie  en  ceremoniën  van  de  Catholijke  ker- 

ke, en  by  de  Minifters  daer  toewettiger  macht  en  au- toriteit hebbende. 

Wy  interdiceren  alle  boeken  en  ketterfe  fchriften, 

traderende  feditie  of  oproer ,direc"teljk  of  indirc&elijk, verbieden  ook  de  curiofiteit  van  der  difputatien  der  H. 
Schrifture,  en  van  alle  dingen  dienende  om  te  verlei- 

den ,  en  den  anderen  te  trecken  tot  abuis  en  dwalinge. 
Noch  verbieden  wy  alle  perfonen  te  maken  eenig 

fchandael,defordre  of  confufie  in  den  Staet,  Politij  k 
of  Ecclefiaftijk,  alles  op  de  poenen,  correclien,  en  mui- 

den hier  na  in  't  particulier  gedeclareert. 
Te  weten,tegens  de  Auteurs,Superintcndenten,Pre- 

dikers ,  Leeraers ,  Minifters  ,Sermoen-doenders ,  Dia- 
conen,  en  andere  diergelijkeHooft-Officiers,  of  ver- 

leiders des  volks ,  van  geexecuteert  te  worden  met  ten 
bafte ,  en  conflfcatie  van  allen  haren  goeden ,  in  plaet- 
fen  daer  conflfcatie  van  goeden  ftaet  grijpt ,  verklaren- 

de fulke  luiden  te  zijn  partyen ,  gemene  vyanden ,  fedi- 
tieus  en  perturbateurs  der  gemene  rulle  en  welvaren van  onfe  landen  en  Staten. 
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Onder  de  welke  Leëraèrs  en  verleiders  desvolxwy 

noch  begripen  den  genen  die  maken  en  componeren 
fullen  boexkens ,  liedekens ,  pafquillen  of fchriften ,  in 

der  waerheiten  met  opfetcen  wiJle ,  wefende  ketters  of 

fchandaleus ,  om  tegens  d'oude  en  ware  lere  in  der  ker- 
ke ontfangen,  of  om  in  te  brengen  nieuwe  Religie  of 

Secte  in  de  voorfeide  onfe  landen ,  of  tenderende  tot 
feditie  en  oproer. 

Declarerende  en  ook  de  fel ve  poene  imponerende , 

op  de  gene  die  met  opletten  wille  en  wetenfehap  hare 
huifen ,  hoven ,  of  andere  plaetfen  hen  toe  behorende, 

daer  toe  lenen  fullen ,  om  aldaer  conventiculen  of  on- 

behoorlijke vergaderinge  te  houden ,  ofte  doen  eenige 
exercitie  van  hare  perverfe  Religie. 

(Fol.+fi.)  Ordonnerende  ook  gelijke  poenen  tegens  degeneh 

die  vervallen  fal  zijn  in  eenig  groot  of  notabel  fchan- 

dael  in  't  openbaer ,  of  oproer  ter  faken  ran  der  Religie 

of  Republijk,  waer  door  de  goede  en  Catholijke  grote- 
lij xfouden  mogen  wefen  geoffenfeertjCude  gemene 

rufte  en  wclvaert  gevioleert. 

Alle  welke  voorfz  delinquanten ,  als  wefende  der  re- 
publijke  pernitieus  ,  feditieus  en  verleiders  des  volx , 
vyanden  van  onfen  heiligen  gelove,  en  van  onfen  ftate, 

wy  willen  geftraft  hebben ,  op  pcene  en  confifcatie  van 
haren  lyve  en  goeden ,  fo  boven  gefchreven  is,hetzv 
datfe  hen  feggen  berou  te  hebben  of  niet ,  behoudelijk 

dat  fy  lieden  in  gevalle  van  berou ,  alleenlijk  fullen  ge- 
executeert  werden  door  den  fweerde ,  en  haren  goeden 
behouden  worden  haren  naeften  vrienden. 

En  aengaende  alle  andere  ketters,  van  wat  Secten  die 
Zijn,  die  nochtans  boven  hare  ketteryen  niet  en  lullen 

gecom  mitteert  of  toegenomen  hebben  eenige  van  den 

poinden  hier  voren  gedeclareert ,  aengemerkt  dat  ve- 
le van  hen-luiden  feer  dikwils  vallen  in  dolinge ,  meer 

byfimpelheit,onwetenfchap,  en  wankelbaerheit  van 
haren  ouderdom  en  ftate, en  door  enkele  verleidinge 

die  de  Leraersen  Minifteren  tegens  haer  gebruiken, 

Dit  quaden  opfette  des  geefts,  wy  willende  in  defen 
gebruiken  wat  moderatie  op  onfe  oude  Placcaten  en 
Ordonnantien :  ftatuerenen  difcernerendatfodarige, 

hoe  wel  fy  mogten  gevangen  zijn  om  't  faict  der  Here- lïen  wille  of  contraventie  van  den  Placcaten ,  onderwe- 
fen zijnde  van  der  waerheit,  wel  komen  te  gevoelen 
vande  Religie,en  verlatende  hare  d  walinge,  fullen  heb- 

ben gratie  en  vergiftenifTe  voor  d'eerfte  reife ,  behou- 
delik  datfe  hare  d  walinge  folemnelijk  abjureren  en  af- 
gaen,  en  openbare  bekentenifledoen  van  haren  gelove, 
voor  den  BifTchop  of  Officiael,of  den  genen  die  by  hem 
daer  toe  fal  zijn  geordonneert. 

Maer  indien  fy  obftinaet  blij  ven,  fullen  gebannen 
werden, en  bedwongen  worden  van  ftonden  aen  te  ver- 
trecken  uit  al  onfe  voorfz  landen  vanherwaers-over, 
behoudende  nochtans  hare  goeden ,  om  diegeadmini- 
ftreert  te  worden  by  fulke  perfonen  als  fyfelfs  daer  toe 
fullen  denomineren  of  kiefen ,  behoudelijk  dat  die  zijn 
van  onfen  Onderiaren ,  om  die  hare  leef-dage  lang  te 
gebruiken  ,  alleenlijk  fonder  datfy  daer  af  by  donatie 
tufïchen  den  levenden  or  anderfins  fullen  mogen  difpo- 
neren,  ordonneren  of  teftament  maken.  Maer  fullen 
de  felve  goeden  na  haren  dood  toe  behoren  haren  nae- 

ften erfgenamen ,  die  daer  toe  fullen  geroepen  worden^ 
na  rechten  coftume  van  der  plaetfe ,  wel  verftaende  dat 
de  felve ,  gedurende  haren  banniflemente,  tegens  ons , 
onie  Staten  en  landen ,  nieten  fullen  doen  of  vervolgen 
eenige  faken  by  directe  of  indirecte  middelen ,  noch 
ook  eenige  van  onfen  Onderfaten  fullen  folliciteren  tot 
hare  fecten  en  dwalinge ,  op  de  pcene  van  te  verliefen 
en  te  verbeuren  haren  voorfz  goeden. 

Nochtans  indien  alfulke  hertneckige  waren  Weder- 

dopers,  fullen  de  felve  boven 't  voorfcheven  banniffe- 
mente  verbeuren  en  verliefen  alle  hare  goeden  ,en  in 
plaetlè  daer  confifcatie  vnn  goeden  geen  ftand  en  grijpt, 
fullen  de  goeden  die  felve  Heretijken  terftont  toe  beho- 

ren en  vervallen  aen  haren  naeften  erfgenamen. 
En  in  gevalle  de  voorfz  ketters  haer  bekerende ,  daer 

te  voren  ook  hadden  bedreven  eenige  fchandaleufê 

acten ,  maer  niet  fo  fware  dat  Jt  felve  foude  mogen  ge- 
houden werden  voor  een  boos  >  enorm ,  fchandael,  no- 

I,  Peel. 

tableen  publijk,daer  boven  mentie  af  gemaekt is>fb 
fal  haer  voorfchrevcn  Crijm  van  herefije  vergeven 
word  en,  behoudelijk  de  abjuratien  en  confeflïen  voot 
geroert ,  des  niet  te  min  fullen  by  extraordinare  wegen 

worden  gecaftijt ,  om  'tvoorfchreven  fchandale  ,  na 
de  qualiteit  van  haren  delicte  ,  ter  arbitragie  van  de 
Rechters. 

Aengaende  den  aenhouders ,  of  de  gene  die  willené 
en  wetens  logeren  en  onderhouden  de  voorfz  Hoofden 
van  Herefien ,  Leraers  9  Minifters ,  of  andere  Officiers 
van  wat  Secten  dat  zijn:  indien  de  felve  bevonden 

worden  i'ulx  te  doen  gewoonlijk  te  zijn ,  en  daer  benef- 
fens bevonden  worden  te  zij nhertnickige  ketters, ful- 

len de  felve  geftraft  worden  by  verbeurte  van  lyve ,  ert 
confifcatie  van  goede ,  gelijkerwijs  de  andere  feditieufe 
verleiders. 

Dat  de  gene  die  met  Crijm  van  de  receptatien  of 
aenhoudinge ,  geen  ketters  Cn  zijn ,  of  niet  hertneckig 
blijvende  ,  fullen  worden  ontfangen  tot  gratie  gelijk 

d'andere  ,  nademaels  fy  nochtans  extraordinaerlijken 
gepunieertzijngeweeft  om  de  voorfz  receptatien  wil- 

le ,  naer  gelegentheit  der  faken. 
Dat  de  gene  die  voormaels  eens  fullen  gekomen  zijn 

in  handen  van  Juftitien ,  om  der  herefie  wille ,  en  da 
felve  hebben  geabjureert  en  afgegaen  ,  en  daer  naer 
wederom  fullen  gekeerten  vervallen  zijn  in  den  felven 
erreur  of  ander ,  en  daer  in  perfevereren  of  volherdig 
blijven,  fullen  als  onboetveerdige  worden  geftraft  met- 
ter  dood ,  maer  indien  fy  wederom  berou  hebben ,  eri 
hare  faute  bekennen ,  fullen  de  felve  na  andermale  ab- 
jutatieen  confefïie, gebannen  worden  uit  onfen  lan- 

den ,  met  confifcatie  van  haren  goeden ,  in  der  manie- 
ren voorfz ,  op  verbeurte  van  den  lyve,  behoudelijk  dat 

de  Wederdopers  daer  in  wederom  vervallen  zijnde, 

geen  gratie  en  fullen  hebben. En  ten  aenfien  van  de  Prentefs  en  verköpeii  van> 
Boeken,  Liedekens,  Pafquillen ,  of  gefchriften  van  ket- 

terijen, wefende  in 't  geheel  en  notoirlijk  heretijk  er» 
feditieus ,  die  niet  min  pernitieus  zijn  dan  de  Leraersi 
felve ,  die  gene  die  fulx  gewoonlijk  zijn  te  doen ,  fullen 

verbeuren  lijf  en  goed  all  boven ,  't  zy  dat  fe  eenige  ket- 
terye  fuftineren  of  niet. 

Maer  indien  fy  fulx  niet  gewoonlijk  eri  zijn ,  en  des 
niet-te-min  bevonden  worden  heretijk,  nochtans  niet 
hertneckig,  fullen  gebannen  en  gemulcteert  worden  ar- 
bitrahjk  na  gelegentheit  der  faken,  't  zy  by  lichamelijke 
punitieofmetgeld,nade  macht  en  faculeit  vanharen 

goeden :  ert  of  fy  geen  ketters  en  waren ,  maer  't  felve 
alleenlijk  gedaen  hadden  door  gierlgheit  of  oneerlijk 
gewin  ,  fullen  extraordinaerlijk  gecaftijd  worden  na 
t  gene  des  voorfeitis. 
Defgelijx  de  gene  die  difputatien  maken  fullen  vart 

de  Religie  of  contrarie  articulen,en  voorhouden ,  fu- 
ftinerende  en  defenderen  de  dwalinge  en  leringen  der 
heretij  ken,  waer  door  andere  fouden  mogen  werden 
verleit ,  die  fullen  wórden  gepunieert  en  gecaftijt  by  ar- 

bitragie van  den  Rechter,  na  de  gelegentheit  van  der  fa- 
ken ,  fo  alfmen  bevinden  fal  datfe  fulx  by  curieusheit  o£ 

loosheit gedaen  hebben, fo  verre  nochtans  datfe  geen 
adherenten  en  waren  van  den  felven  Secten ,  anderfins 
fullen  fy  gepunieert  worden  als  ketters,  fo  hier  voren 

gefeit  is. En  indien  fy  gewoonlik  waren  'tfeive  te  doeri,of  datfe 
daer  van  by  Iuftitie  achterhaels  waren  geweeft ,  daer  in 
wederom  vervielen ,  en  bevonden  werde  dat  fulke  di£> 

putatien  by  hert  gedaen  worden,  om  te  verleiden  en  an- 
dere te  trecken  in  erreur  of  oproer ,  fullen  geftraft  wor- 

den m etter  dood  ,  gelijk  Leraers  cn  feditieufe. 
Dat  niemant  van  wat  ftate  of  qualiteit  hy  zy ,  ieman- 

den  anders  fal  mogen  langen  of  geVen ,  om  te  fien  ofte 
lefen,  eenige  boeken  of  fchriften,  gemaekt  by  Marti- 
nus  Lutherjoannes  Ecolampadius,Ulricus  Zwlnglius, 
Martinus  Bucerus,  Joartrtes  Calvinus,of  andere  hcretij- 
ke  perfonen ,  of  haren  adherenten ,  fauteurs  en  compli- 

cen, wederfprekers  van  onfen  H.  Catholijke  gelove  9 
breder  gefpecificeert  in  fekere  declaratien ,  die  wy  door 
onfe  bevelen  van  nieus  gemaekt  hebben  of  maken  ful- 
len,de  Deken  en  andere  van  de  faculteit  der  theologièn 

}  i 
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anferUniK  ftfittft  van  Loven  ,  welke  declaratie  wy  i  RCtt  ban  Staten  getoOOnhjfc  altljt  ttrfjatott  totfb
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hebben  aeaucorifeert ,  en  autoriferen  by  delen  tegen 

woordige ,  ordonnerende  die  gepubliceert  ,  nagegaen ,  ■ 

en  achtervolgt  te  worden  by  delen,  noch  mfgelijx  ceni-
 

Ce  boeken  die  fed-rt  den  jare  1*20  herwaers  gemaekt
 

In  «redrukt  zijn ,  of  n  imaels  fullen  gemaekt  en  gedrukt 

worden ,  fon der  declaratie  van  de  Auteurs  of  Prenters , 

vandentijdcnplaetfe. 

Infcrelijx  dat niemant en  fal  mogen  fchilderen  of  
be- 

werpsn,vjrkopen, houden  of  bewaren  eenig
e  beel- 

den ,  protraduren ,  of  oneerlijke ,  opprobneufe  figuren 

tekens  de  eere  Gods,  van  der  Maget  M. ,  van  den  Sane- 

ren, of  den  geeftelijken  Ordre,noch  defgehjkenook 

te  breken,  uit  te  doen  de  beelden  en  prota&uren ,  ge- 

maekt zjnde  tot  haerder  eeren  en  gedenkeniffe ,  op  ar- 
bitrale correctie. 

En  noch  verbieden  wy  allen  Leken  en  anderen,  naer 

te  moeyen,  te  leren,  en  te  interpreteren  of  uitleggen, 

in'tfecreetofin't  openbaer,  de  voorfz  heilige  Schrif- 

ture ,  ten  waren  Theologien  of  Canoniften ,  geappro- 

beert  by  eenige  vermaerde  Univerfiteit ,  of  anderfins 

daer  toe  geórdonneert  by  ordonnantien  van  den  plee- 

ken,  en  behoudelijk  dat 't  felve  niet  en  behoort  ver- 
ftaen  te  worden  van  den  genen  die  fimpehj ken  recht 

uyt  t'famen  communiceren  van  der  voorfz  heiliger 

Schrifture, allegerende  d'expofitie  van  de  heilige  en 

ceapprobeerde  Doctoren  daer  op;  maer  vanden  ge- 
nendie om  anderente  verleiden , luftineren  en  leren 

valfche  en  verdwaelde  propofitien  en  leringen ,  die  no- 

toirlijk  gehouden  worden  voor  heretijke, op.de  poe-
 

nen van  In  dien  gevalle  gehouden  te  worden  quahjk  ge- 

voelende van  den  heiligen  Gelove,  en  oyerfulxge- 

ftelt  te  worden  in  gevankeniflê.  En  nadien  hy ,  ond
er- 

vraegt  lijnde  van  lijnen  gelove , hevonden  wert  te  zyn 

heretijk,  «corrigeert  te  worden  als  heretijk,  enm
dien 

neen ,  ox^uorKÜnairlij  k  gecorrigeert  te  worden  by  ban- 
nüïcmente ,  corporele  punitien ,  honorabele  amende  > 

of  anderfms  ter  arbitragie  van  den  Rechters. 

En  om  te  bet  te  verfien  tegen  de  boosheit  én  malitie 

van  den  voorfz.  Sedarifen  ,  wiilen  wyenftaturen,dat 

niemant  van  den  inwoonders  van  onfen  lande  van-her- 

waers-over,  van  wat  ftate  en  conditie  hy  zy ,  en  fal  onr- 

fangen  worden  in  eenige  ftad  of  dorpe  om  aldaer  te  re- 

fideren ,  ten  zy  dat  hy  brenge  certificatie  van  den  Pro- 
chiaen  en  Wethouders  van  de  plaetfe  van  fijnder  lefter 

vvoninge ,  overleggen  de  felve  aen  den  Hooft-Ofhaer 

van  der  plaetfen  daer  hy  fal  willen  renderen ,  by faute 

van  welke  certificatie  hy  niet  en  fal  ontfangen  worden 

tot  der  voorfz  refidentien.  En  belaften  d'Officiers  hae
r- 

luidenneerftelijkte  informeren  tegens  de  felve  
proce- 

duren  ,fo  behoren  fal,fonder  dat  den  Ketters  mo
gen 

dienen  eenigh  faulfconduit  of  geleide.   Enaenga
ende 

de  vreemde^Coopluiden,  of  anderen  die  fouden  willen 

komen  in  onfen  voorfz  landen  van  herwaers-over ,  en  ( 

verftaen  wy  niet  haerlieden  te  onderworpen ,  om  te 

moeten  brengen  en  exhiberen  de  voorfz  certificatie , 

behoudelijk  datfe  leven  naervolgende  onfer  ordonnan- 
•  tie ,  en  haer  faken  belyden  fonder  fchandael ,  of  fondcr 

andere  te  corrumperen  of  verleiden. 

En  aengaende  den  BKTchoppen ,  Prelaten  en  ande- 
ren perfonen  Eccleliaftice  fullen  wy  daer  in  voorfien, , 

op  dat  fy  hen  beleiden  conformelijk  dien  des  van  node 
en  oorboirlijk  wefen  lal ,  voor  de  welvaert  en  rufte  van 

den  voorfz  onfen  lande ,  &c. 
iDclhe  poincten  ban  mobcratte  berpaceaten  bp 

bcnluibcn  aclcfen  3ijnae/ hebben  fp  met  groter  ftoa? 
rtoHeü  bacraf  €opicgchrcgcn/en  fccrho2tcnbag  : 
cnltoetoei  bc  43cbeputeerbc  ban  bc  ̂ teben  feerinfi? 
tfccröcn/cn  bolgcnbc  bc  coflume/om  in  haren  ach? 
terraet  baer  af  te  mogen  communiceren  met  alle  be 
Icöen  ban  Dacrc  fleben  /  bctotjfcnbe  met  hele  rebenen  / 
bat  tfelVic  een  groot  contentcment  beroo2faftcn/en 

fede  opfysahen  benemen  foube  /  fo  en  Hebben  fp  't  felbe norbtanoniet  bonnen  bcrtociben/ban  ftregen  noch 
oo2lef  om  bic  alleen  ben  fl&eüjouberen  /  maec  niet  be 
Ocmccntc  te  communiceren  en  te  bertonen  ren  toert 
hcn-luibcn  er p^fTelijfccn  bclafl/  bat  fp  luibcn  ben  ber 

baerop  niet  roepen  noch  boren /maer  boo?  hen  fc 
creet  fouben  houben.  <©aer-en-tuffchen  fo  hebben  be 
45ebeputeerbe  bfedpte  Staten  om  befe  fafte  berga? 
bert  maren  /  op  elh  potnt  ber  felber  moberatten  of 
nieumen  paccate  gelet /geraemt/  en  gctlclt  eenige 
amtotatien/en  belajtom  baer  uit  eenfcD?tftelijhebe? 
buctieopte  felbe  te  mahen/bte  menfecreetfoubeftou* 
ben/en  elh  in  fijne  ftab  baer  af  maer  alleen  lectttre  boen 
fijnen  eerften  lebe  /  namelij»  ben  3©etUouberen/  en  ben 
anberen  geenfmö :  'ttoelfc  niet  ban  te  mceropfp?aefe machterbenftcnöenmaeBte* 

(©ntrent  befen  tijbe  /  of  mat  te  boren/maffer  oor  f^ 
niet  alleen  tot  Inttoerpen  /  maer  oor  in  Eeeïanb  en  eï^  ̂ ^ 
berö  /  onber  het  bom  esn  grote  opfp^aeh  en  adjterben*  ban  00» 

hen  ( boo2  bien  f)«  toana*oumen  fo  groot  ma$ )  om  bat  im 
bp  eenige  ̂ pangiaert?  opgefeotDt  tooien  grote  me?  (&efó} 
nim  han  lange  roeren  /  binnen  aimtoerpen  alleen  tod  pen  en 

tutrcljenbterof  bijf  buifent/infgelnö.öbatter'tmm?  »»n«^ 
homett  banbenlanbetcr  £ee/  inbiberfe  plaetfen  la?  ï™™* gen  feftepen  ban  (©02loge/  fonber  bat  men  totft  tot 
toat  exnbe/toaer  af  Uc  beroerte  buerbe/tot  bat  men 
berftaen  fteeft  bat  bet  toaö  gefcDtet  ten  bienfte  ban  ben 
Coning/om  in  ̂ pangten  geboert/  en  baer  op  be  fterfc 
ten  of  frontieren  geemplopeert  te  toerben/ bekenen? 
toel  altijb  een  achterbenhen  blijbenbe  /  te  meer  ooh  bat 
eenige  2&iflïftoppen  /  31ncjmfïteur3S  en  <©eeftehjte/ 
onbebacbteinh  genoeg  berb?eiben  bat  beConing  geen 
groot  onthael  en  Dabbe  gebaen  be  ttoe  peeren  baer  ge? 
fonben  /  en  notfj  maer  uit  gebeinfïfteit  en  ̂tie  /  om  tijö 
te  minnen  /  en  baer-en-tuOthen  geïb  en  bolfc  te  berga- 
beren  /  met  melfc  ÖP  ftö?t£  ( fo  ï)P  Ö^n-ïutben  infecrete 
Öabbe  getoaerfcDcut)  oberhomen/en  iicfn  Abelen  en 
afgebaUene  ber  Religie  flraffen  foube:  maer  toe  bte 
banbess  Carbtnaelj$  aenbang  boegben /bat  fip  ho?es 
mettenConing  foube  af  homen  tnmeerberregement 
banoit/en  batDp  Dem  ban  ober  fijne  bpanben  foube 
to^ehem 

^aer-en-ruffeïten  bermentgbuïbtgben  tn  berftou?  ®j  w \ 
tenfo  langsf  fo  meer  be  bergaberingen  en  p?efetngen  "„.fiJi 
ban  ben  genen  bte  ber  45erefb?meertie  %mt  toege?  penbar 

baen  maren  /bte  meer  en  meer  openbaerben  /  en  achter  aeöo»- 

naooHopentlijR  met  grote  menigten  in  ©etben/^öof? oen' 
fchen/  en  anbere  plaetfen  t'öaerberp^ebic  atien  gingen/ 
bacraf  b'cerlte  enhloehflegen  berftouten  en  toonben 
bte  ban  »ft-©Iaenberen :  bier  erempel  baer  na  ge? 
bolgt  $  in  meer  anbere  plaetfen  ban  ©laenberen  /  ban 
^5?abanb/3©?ief(anb/  <©berp|TeI/  Eeelanb/  ötrerht  en 
eibers :  beginnenbe  eerfl  alïenfhensf  bc  bergaberingen/ 
bic  fpfecretelijft  lange  jaren  habben  gehoubenminen 
mintebebechennnt'  faeginfelin  betmelijhe25offchen 
en  bebeeftte  plaetfen  /  baer  na  in  platte  belben  en  opene 
guartieren  bergaberenbe  en  p2ehenbe:boo?t  ten  aen? 
fien  ban  ieber  een  bertoaert  uit  fleben  en  bomen  gaen? 
be :  eintchjh  ooh  ban  b?efe  bat  hen-lutben  of  fjare  MU 
niller^  of  ̂?ebihanten  iet  mtfiichten/of  bp  ben  <©<f i  rfe? 
ren  en  dienaren  oberrompelt  fouben  too?ben/  bele  öen 
baer  binbenbe/ eerfl  met  hojtgcmeer/alg  piftoletten 
en  rappieren/  maer  baer  na  ooft  met  öelïebaerben/ 
roeren  en  lang  getoeer  t  en  hoe  toel  bat  opfommige 
plaetfen  hen  bergaberingen  bihtoilö  gefroo2t5nn:ooh 
ben  intootnberen  up  geboben  belafl  i$  gctoeefl  baer 
niet  te  gacn  /  en  bat  anberfmg  men  baer  in  remebie 
heeft  gefocht  en  begeerben  te  flellen :  fo  is  notfwmg  ïim 
toeloop  ban  ben  gemtnen  bolfte  fo  groot  getoecfr  /  b°ee? ne  uit  pber  /  en fommige  nitnieumigheit/  battet  al  niet 
geholpen  noch  gebact  heeft  toat  men  baer  toe  gebaen 
heeft:  maer  3i)n  banbagetotbageberfterht  enatom 
getoaffen. <*Dm  nu  befe  toonberliihe  fahe  niet  fo  geheel  generaei 
boo2-bp  te  lopen  /  maer  ben  lefer  toat  particulierber  en 
b2cberafteonberrichten/toilihtenmmften'tetempel ban  een  flab  toat  toijtlopigcr  herhalen  ban  ban  anbere 
( alfo  Ï)etteïangcnberb2ietïg  foube  toefen  ban 't  felbe te  boen  ban  elfte  flab  bpfonber» )  toaer  in  ik  boo2nemcn 
toil  b'alberbermaertfïe/  machtigfle/en  betooonjleflab 

--   ban  be  felbe  l^cberlanben  /  namentlijft  ijc  treffehjhe 
bc  3tu  (,  of  gemeente  /  bit  op  ten  teeben  fiabe  en  fa^  hoopflaö  ban  '^nttoerpen/in  3ö?abanb  gelegen/toientf 

gehjïs? 
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tn  menigte  ban  alöctrjantic  Marien  /Coopmanfcbap- 
pen/  Danbd/  rijftbom/  obcrblocbigbcib/  maeftt  /  fterft- 
te  /  en  albcrftanbe  fegeninge  /  baer  fp  be  boojgaenbe  ja- 
ten  in  bettoeclbigt  té  getoeeft /in  bic  njbqualijftnocD 
een  te  Uinticn  foubc  nebben  getoeeft.  &>oc  todtftbaee- 
en-tu(Tcften'tgunt  in  anbere  33?obinttcn  en  ftcben  ge- 

beurt té  /  niet  gdicel  oberflaen  /  macr  toat  ftojter  Dan- 
bden  fai.  «en 't  bunftt  mp  met  ndicel  onbequaem  te 
tóefe  1/  tot  beriuftinge  beö  iefcré  m  öefe  tragebtfrtje 
bertellmgc/albier  cerft  een  tocinig  ban  öe  gelegene 
fiett  en  anbere  fonbcrlingc  faftcn  öcfer  fo  bernacmbc 

{tan  te  bcrbalcn  /  fo  öte  toao  ten  oefen  ti  jbc/  betoijle  't  in 
berbolg  befcr  faftcn  Uu  en  mcnigmacl  ban  befeüje  ber- 
ittaent  fal  toerben  /  en  bat  uit  bc  befcD&binge  ban  Lo- 
dewijk  Guicciardijn  Edelman  van  Florencen. 

9*wm*    Sflnttocrpcn  beeft  in  be  Doogte  \x  JDole  z6  graben  en 

«W*  36 tmraitm  en  ïeitban  3©cften  51  grabenen  28  mimi 
Snrtoer"  tenonberftet  teftenött'Sonfeteotitoc/  opeenfeerftDo^ jen.      ne  luftigc  plaetfc  /  be  ribiere  e§cDclbc  loopt  bieftt  aen 

beftab  /  tocifee  ribicre  fjet  l|crtogbom  ban  25?abanb/ 
ban  fjet  <02acffcUap  ban  ©laenberen  frfteibet/  en  té 
be  bloeb  baer  fo  bzeeb  en  bicp  /  bat  be  grootftc  fcfiepen 
wet  Den  ftoopmanfcbap  gdaben/  albaer  fefteriijft  acn- 
feomen  morren  /  ja  fo  na  aen  be  ftaep/  fteiger  /  of  ftraen  / 
batmen  b»e  met  banben  berdften  en  acnroeren  ftan :  al* 
tna?r  r»  en  be  frftepen  gemacfcïijft  en  b?oge  ontïaben 
tna*-"1  betoetc  ber^cftelbebpcn  boo?  beftab  té  om* 
t?ent  bijf  Dcnbe2t  'JCnrtoemfe  dlen/en  be  bieptc  omtrent 
ttee-<m-ttonmg.  ftuttoerpen  leit  (tereftenenbanbe 
^cneïbc)  17  mijlen  ban  ber  Ece/enbatrtlanbafte 
teftencn  bier  mijlen  /  fjeeft  ifèecDden  ftDto  tegen 
't  «gmt-^oft  op  4  mij  I  en  /  Xoben  ftracr  tegen  gm- 
Gtfl  op  8  mijlen/  25mfTd  tegen  luiben/  mebe  fo  beel 
leib  ban  Slnttoerpcn  ooft  tegen  ,§uib-3©eft  be  (lab 
ban<©ent  tien  mijlen /2&ug  tegen  JBeft  u  mijim/ 
<Talté  b2tc-en-bertig  mijlen.  Blonbcn  in  €ngeiant 
<met  feben  mijten  en  balf  $m  I  tufftbcn  Calté  en 
5©onb2e  baer  toe  gereftent)  60  mijlen /Colen  29  mij* 
len  /  f  ranftf02t  60  grote  mijlen  /  en  ̂ arijö  en  Sotoa* 
wen  omtrent  70  mijten.  3E>c  conbebanberflabiisom' 
trent  4812  babem/ofbnf  bierenbeeï  ban  eenbermij- 
len  /  ban  grote  bu  na  geïijfe  be  ftab  ban  %  nik  of  fóotoa- 
«en:  rèfeerfterfc  en  getoeïbig  met  flerftc  malïenban 
tonnen  omringt/  met  grote  getoelbige  boïtoer^en  ban 
aerbe/enmet  gefebnt  aHenmalben  toel  boo2(icn:bo? 
ben  bicn  fo  ïjeeft  SCnrtoerpen  atftt  boo2nemeïijftfle  toa- 
teren  uit  be  ̂ rfteibe  b002  be  (lab  ïiecn  en  meber  lopen- 
be  /  ober  be  toeïfee  /  en  ober  anbere  feteinc  toateren  in  be 
(tabïopenbe/3ijnbier-en-tfebfntig  fo  grote  altffeieine  i 
Ö2iiggen.  ̂ aerbeneffen$f  3ijnin  be  ftab  ban  3(ïnttoer^ ! 
pen  omtrent  tb3e  nonbert  en  ttoaelf  grote  en  fdeinc 
ftratqi/ban  geïnften3ijninbefe  ftab  ttoe-en-ttointig  | 
grote  en  ftleine  plaetfen  /  be  grootfte  iö  boo?  I)et  föaeb- 
5uiö  /  be  fcïjoonfle  té  be  2&eurffe  albaer  be  üoopiiiiben  | 
berfamden/eenfeerfrtjone  enïuflige  piaetfe:  boo?«f  \ 
3ijn  m  3tntb3erpen  ttoe-en-beerrig  (0obö-!)uifen/fo  i 

mam    aen  ferfen /  ftfooftertf  / en  gafïnuifcn /  beboo^taemfte  ' ini  wc*  ba  t.  üitt  ia  onfer  ©20tttoen  fterïie  /  een  feer  ftfione  fter^ 
?ra-      fee  met  een  fdjone  ïjoge  toren  berciert/in  be  toel&e  b2ie- 

en-öeitig  (hiltö  fo  groot  atë  bleine  ftlocften 3ijn.  ©002t 
B      .  toaren  boen  ter  tijb  ober  1 3  500  ̂ uifen  binnen  ber  fel- 
Sm    becftab/banbetod&ebijf  bonbert  feer  boo?nemehjft 
tonen    ftoftelijfc  en  fcïjoon  3ijn  /  eri  peeren  Duifen  gena  mt 
iwtocp  toerben:  boo2berfo5ijn  albaer  nocb  beel  fdjone  Ijeer- 

Irjfte  geboutoen  ber  ftab  /  al«  be  (Capitferije  ̂ anby 
't&kift\)-\)im/  3Daeg-buiö/fjet  €ngdfe  ̂ uiö/be 
©ablmifen^  en  boo2nemelijft  ïjet  <®ofterling-ljui$  in 
be  53ieiitoe  ftab  /  ooft  net  feer  ftoftclijfte  üaebïjuiö 

'tbjelfeober  be  Ijonbert  butfentCronen  geboft  nabbe. o^nisibefefeerbeerlijfte  ftab  met  bde  fdjone  pnbile^ 
gien  bertiert  /  en  en  i$  niet  alleen  ban  oubö  een  ̂ tjft- 
ftab  getoeeft/  maer  ooft  be  l^oofr-ftab  beo  IBnrfc- 
<32aeffdiap^  be«  l^.  öoomffften  fiijftö.  ̂ etgeiijfto 
iief^ntbjerpen  ooft  em©tirggraeffd)ap/boe  biel  be 
•rre meerij  ban'tp2ofijt  bat  be  23nrg-grabe geniet. 

2acr-  <Die  ban  ?ïmtoerpen  ftebben  ooft  ttoe  l)ecrlijfteb2Pc 
lötr6tm  5!acr-merftten/b'eene  iö  genaemi  ̂ ingfter-merftt/ 

obermit^  |p  bijftien  bagen  boo?  ̂ ingfteren  begint  /  en 

beanbere  toert  genoemt  &.  SSacfo'merfit/be  todfte 
beneerften^onbag  na  310'umtionto  n^rie  begint/ en  elfte  merftt  buert  fc#  toeften  /  op  toelfte  merftten  een 
peber  b?p  macïj  ftomen  /  en  bien  tijb  geburenbe  b2p  in 
ber  ftab  blijbcn/  Ijanbelentn  toanbelen/  en  baer  na  met 
fijn  toaeren  ftoopmanfeftap  b2Ponbcrbinberttoeber- 
om  berreifen  /  fenber  ban  fdmlbcn  of  anbere  faftcn  toe^ 
genbeftommertte  mogen  too?ben.  gjn  bit  felf  bc  jaer 
1506  3ijn  binnen  3inttoerpen  bp  100000  3idcn  ge^ 
toeeft  fo  men  na  blijtiger  refteninge  bebonben  öeeft. 
mom  té  t^eft  rjeerujftcftab  metbeletreffelijfteoube 
gcflacöten  en  81bei  bertiert  getoeeft/ooft  met  bde  tref- 
feluftc  rijfec  b02gerss  en  ftoopluiben/  baer  ban  fommige 
tod  200000  /  ja  fommige  tod  tyit  of  400000  Cronen 
marfjtig  toaren/  en  nodj  meer  ooft.  aangeboren 
burgeren  3ijnb2untlijfe/  febig/  enbcrftanbigeperfo^ 
nen  /  tod  befocöte  en  erbaren  luiben  in  ben  ftoopban^ 
bel  /  met  bne  of  bier  fp?aften  begaeft/  ja  fommige  met 
fe^  of  feben  fp2aften:  in  alle  ftonftlijfte  Danbtoerften 
toerben  Ijier  meej tero  gebonben/  ban  gemene  en  noot* 
toenbige  Danbtoerftenté  bcfe  ftab  genoeg  berfien/ 
toant  baer  atéboen3ijnbebonben  getoeeft  i89  2Sac- 
fterö/  78  ©ieefdj-ijoutoerss/ 1%  BiffdjersS  bie  3ee- 
bifcD  betftopen  /  en  17  of  1 8  ©ift'djer.o  W  be  bificDcn ban  be  foete  toateren  berftopen/  no  25arbier!$  en 
Cöirtirgijnjö  /  600  ̂ nijberg  /  1 24  «éontfmcben  /  be^ 
Ijalben  b€bel  gefieent  en  ̂ iamant-fïijpcr^  /  $£&& 
bero  en  25edböontoer0  ober  500/  Cramcrjö  en  Coop- 
luiben  een  uitnement  groot  getal.  <©nberalleb?eem= bezanen  m  fiierljacr  ftoopmanfdjapb2ijben/  3ijn 
feo  boomaemfte  parten  /  até  ̂ oogbuitfe/  ©ofterfe  en 
^encmarftfe  t'famen  /  Italianen/  ̂ pangiaerto1/ €ngdfe  en  $02tugaelfe/  beljalben  een  groten  ftoop 
frantopfc  Cooplutbcn :  be  Coningen  ban  ̂ pan* 
gtcn  /  po?tugad/  en  Cngelant  Dabben  öier  Daer  4pac= 
toren  /  be  todfee  bolle  mattjt  Wbben  om  uit  Daer  lui* 
ber  namen  mettc  CoopUiiöeh  en -op  be  Cantoren  te 
Danbelen  /  &lb  en  ftoopmanfcD#  óp  te  licDten :  men 
maefet  Dier  ooft  JBifiel  op  tornen  /  genetten  /  flEila* 
nen  /  f  iorenten  en  <©enua  /  ooft  op  SCufburg/  ̂ uren= 
bergen  francftfo2t:  ban  gdijftcnop  bed  plaetfen  in 
^pangien/  ̂ 02tugael/  ©2anferöft/  €ngelant  /  en 
anbere  plaetfen/  't  toeïfteen  feer  groot  gerijftéboo^ ben  Coopman/  fo  toanneer  t^U  om  geit  opteeenof banbere  plaetfe  benobigt  3ijn. 

?©e  Coopiuiben  W  in  befêftab  toonenenbaerm berfteren  3W  treffelijft  rijft  en  macDtig/gdijftgefeiö 
té  /  en  maften  bcfe  ftab  Deerlijft  /  fp  Danbelen  boo2  Daer 
ftoopmanfcljap  m  ganfeft  €uropa  /  fo  met  goeberen  te berf  enben/até  mct.ftoopmanfrtjap  en  toaren  ban  baer 
te  béngen  /  baer  ban  top  een  toetnig  berDalen  toillen. 

<eerf|  toerben  uit  ̂ ftalien  te  lanbe  albaer  geb2acDt ontauufte  menigte  ban  alberiep  ftoftdijfteenonfcDat; 
tdrjfte  toaren/  en  ban  baertoeöeromgcfonbenalber? lep  foo?tcn  /  een  grote  fcljat  toeerbig  3ijnbe. 
©an  Komen  ftomtgeen  befonber  ftoopmanfdiap/ 

ban  men  fcDifet  baer  beelberiep  foo?ten  Eijntoaeté/ 
«iiapijtferpen  /  ̂ajetten  /  en  bed  anbere  goeberen. ©an  5lnrona  ftomt  een  ongelooflijft  getal  Came^ 
lotten  /  (©jobegrepnen/  ̂ pecerpe/  ̂ ogerpe/^ijbe/ ©oomtoolle/  (Capeten/  Coibouaen/  ginbif  cDe  l  ertoe/ 
cnbeclmeerftoopman^  toaren/  een  grote  onfdjatte- 
ftjftc  fomme  geibsei  toeerbig  toefenbe.  ̂ aer  tegen 
tocrb  ban  ̂ nttoerpen  toebcrom  albaer  gefonben  een 
feer  groot  getal  Snoeft  /  <*&etoant/  feerfep  /  Öijntoaet/ 
^rmofüjen/  ©erfet/  ooft  ettelijfte  (Capijtferpe/  en  Car- mofyne  bertoe  /  iik  men  Cocinilie  noemt. 

©an  55ononia  ftomt  Dier  bed  ftoftdijfte  gybc  toa* 
re  /  gefobcn  en  rautoe  ̂ ijbc  /  en  fonberlinge  b'<£>ran* gie  ̂ijbe  /  Dalf  <©out  en  «$ilbcr  /  <©oubc  en  ,$ilbere 
paften  met  ,j§ijbe  getoerftt  /  en  biergelijfte. 

©an  ©enetien  toerb  alljicr  gefdjiftt  alberDanbe 
^pecerpe  /  gagelen  /  Cancel  /  |Bu|cate/  #olie/ 
03engbaer  /  en  bed  b?ogerpen/  até  Robarbara,  CaiHa, 
Agaricum,  Sanguis  Draconis,  Momia,  Senebladen, 
Coloquintide,  Scamonca,  Tutia,Mitridat  en  Thenaca. 
^efgelijften  toerb  ban  ©enetien  aitjier  gefdjiftt  /ge^ 
foben  en  rautoe  «^ijbe/  bed^jjbetoerft/  Camclot* 
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jBantua/3luca/en  meer  anbere  plaetfenen  Steben 
m^talia/  berfdjeibe  feoflelnfee  Coopmanö  afêarcn/ 
aldgoube  en  filberc  S^oeRen/  gefponnen  <H5out  en  S& 
ber  /  Capitoen  Söty  /  tfilifel  /  Sammat  /  Strmofnn/ 
Corallen/  lBitD2ibat/gefoben  en  rautoe  SÜbe/ailuin/ 
<OIP/Stoebel/  Sfiurtpigment/  en  meet  anbere  Rofle* 
Ji)«e  en  g20bc  toaren  /  geto^ocDt  en>ongeto?ocDt.  3£aer 
tegen  toeberom  alberDanbe  agaten  gint$  en  toeber 
cefonben  toerben  /  altf  fijn  en  grof  Eijntoaet/  (Capitfe^ 
nje/  (Cin/  25IcR/  £oper/252afilien-Dout/  3©ao/£eer/ 
öcfouten  ©ioy  oofefomtijtö  (Certoe/  ftogge  en  25onen. 

Ött  <©uitflanb  toerb  rjtec  geb?acDt  /  Silber  *n 
«SuiRfilber  /  rau  en  aefmeeb  &oper  /  goebe  ̂ efTenfctje 
&t  Dapen  /  3©oUc/  CrtaO-toerR  /  a©ept/  Salpeter/  aU 
ïierlei  gabingbanifêetael/  aBapenentórtjgfïufttng/ 
grof en  fijn/  RoftelijRe  toitte  fiijnfe  3Bijn  /  ban  alberlei 
fooiten  ban  pampicr.  €n toerb  albaer  toeberom  ge* 
fonben/  Cbcl aefmeeö/  &leinobien  en  Reeden/  bele 
Specerijen  en  3&ogcrijen  /  Suifeer  /  Slijntoaet  /  (Ca* 
pefferiie/  en  beel  anbere  toaren. 
m  <kenemarfeen/  ©oftlant/  Söflant/  jaoojtoe- 

gen/  Stoeben/  $olen/  en  anbere  $002bfe  Slanben/ 
feomt  alDier  een  groot  onfcïjatlijR  goeb  /  atë  i£ei  toe  en 

Uit  l^ifpanten  toerben  beel  Coopmang  afaren  afc 
gier  geboert :  als?  Cbel  gefleenten  en  peerlen  ban 
beelberlei  foo?ten  en  p?ijfen  /  tite  be  Spangiaertg  uit 
be3©efterfe  gjntrten  brengen/  eengrote  menigte  fijn 
CfoutenSüber/  beCramoftjn  bertoe  of  Codnilia, 
Salfa  perilia ,  Lignum  Guaiacum  ,  Saffraen  enette* 
lijfee  ̂ ?ogerije  en  «6?anert  /  beel  roube  Sijbe/  Sam* 
mat/  €aftaf/  SCrmofijn/  Sout/  3fiuun/  goebe  en 
RoftelijRe  a©olle  /  berff  Deiben  foo?ten  ban  ïfêijn,  alss 
^aftam/Romanie/IBabere/SeR  en  anbere  toij- 
nen'  <©lp/  J^onig/  2Crabtfe  Ctomme/  hamoenen/ 
Cetroenen  /  <6?anaten  /  <©rangte  Appelen  /  €>Ipben/ 
Cappertf  /  ̂actilen  t  ©tjgen  /  fiofijnen  /  lEanbelen/ 
Canari  Suifeer  /  en  beel  anbere  foo?ten.  <®  aer  tegen 
fenb  men  ban  Dier  in  ̂ ifpanien  /  ̂uifefilber  (frtodï. 
eertjjt0  ban  baer  bier  plag  te  nomen )  &oper  /  &lofe- 
fpiiö '  Heffing  €in  /  2&efe  -  fijn  en  grof  Slijntoaet/ en  albeifeanbe  Sijbe  Cramerije/  gefouten  ©i0  en 
©lei-s  /  (Ctoeren  en  Cteren  /  a©ag/  ̂ toebel/  i^oom/ 
Kaejef  en  2&oter/  alberftanbe  ferijgsS-rufiirge  /  en  bef- 
gelijRen/  alberDanbe  öuifraet  en  öanbtoeiRen. 

©an  po?tugael  Romen  alfiier  €bel  gefleenten  /  ffc 
ne  oriëntale  peerlen/  gefïagen  <©out/  ̂ pererije/ 

Jüoggeecn  grote  fclmt  toeerbig/^onig/  $eR/(€eer/    ̂ ogeröe/aHm^a/^ibet/^oomtool/SuiRer/^a 
a©afcf)/^ebe!^lmb?a/beeï«oaeli^  |  filien-öout/(©lp/beelb?ogeb?ucDten/  Confectenen ïen/  aio  Sabel/  Matm/  hermelijn/  %utl&/  %upav 
ïjen/  toitte  ©offen/  toitte  en  gemeine  3BoIf^  ©ellen/ 
herten  /  €lant$  en  25eren  l|uiben  /  en  anbere  foo?ten/ 
alberïianbe  fooien  ban  ï^otit  tot  timmeragie  ban  fcDe- 
pcncnlmifen/  3©agcnfcbotten/  paften/  Spaaren: 
&an  geUjHen  Romen  ban  baer  beclberleifoo?ten  ban 

Conferben,  5©aer  tegen  toerb  albaer  gefonbenmee^ 
alle  Coopmanfrftappen  ^k  men  in  Spaengien  fenb» 

Uit  25arbariien  feomt  alfjier  ooR^uifeer/  <©om/ 
Coioquintida ,  %wt/  m  rautoe  3©acr/  en  alberlei 
fcDone  ©eberen. 

^efe  en  bele  meer  anbere  30aren  en  Coopman^ 
ftcrRe  bieren  aio  gopen/  25:emer  /  ̂ambo?ger  /  %w  feftappen  toerben  alDier  berfianbelt  /  baer  uit  men  bc 
ljeI«r/nofltcRer/25?umolDiifefe|ï5o«mie  en  anbere  |  gelegentöeib  en  macDt  befer  fieerlijfeer  Stab  mer^ 
foo?ten/  en  beel  anbere  RoftelijRe  rautoe  paren/  W 
omlt02tl)eibö  toille  alljier  ongenoemt  ulijben.  ̂ aer 
tegen  tocrb  baerïjecn  geboert  een  grote  menigte  ban 
^peeenje/  ̂ ogcrije/  Saffraen/  Suifter/  Sout/ 
%  iintoaet  /  €ngdfe  gallenen  /  ©erfetten  /  25oratten/ 
<02obegrcinen/  <Camclottcn/  cttdijfte  (€arifTerijen/ 
beel  a©ijnen  enfonberlingeSpaenfe/?tIuin/252a|ïlien- 
Rout/  en  beel  anbere  foo2ten  ban  isoepmanjeDap. 

Uit  ©janbrija  Romt  alfjier  ecne  grote  menigte 
232ii.ioiffl)  Sout/  beel  robe  en  toitte  3©ijnen/  <81p/ 
Saffraen  f  Donig  /  Cerpentütt  /  Srt)2uf  JDampier  / 
<3lafeit/  252afiiten-ïiout-'  en  Sübe  a©aren/  ftier  te  lan- 
ge  te  noemen.  ZDacr  tegen  fenb  men  baer  <£bel  geff  een- 
ten '  "Deerlen  Silber/  «auffifïlber/  feoper  /  Clofefpntf/ jncfTing/  Zinf  jöleR/  ©ermelioen  /  ginbifcD  Cramo? 

feenmag. 

<®e  §taliaenfe  3©aren  tit  jaerlijr  alfjier  geboert toerben/  lopen  ober  bc  b?te  milioenen  gout& 
^e  ̂ uitfe  JBaren  W  tot  2inttoerpen  te  ftope  feo- 

men/befjalbenbe  Hijnfe  Jfêijnen/  beb^a^jenbe  ober 
be  feö  macl  fjonbert  buifent  Cronen. 

^eïiijnfe  3©ijnen  alleen  toefanberfjalbemilioen 

goutö. 
«De  aBaren  uit  ̂ enemarfeen/  (©ofilanb  HöfTanb/ 

Stocbenen^olen/  bie  bier  berfjanbelt  toerben/  be^ b2agenober  1680000  Cronen» 
^ejfêaren  uit  ©?anRrijfe  metten  Sout  en  $&& 

nen/ belopen  meer  ban  700  mael  buifenb  Cronen. 
Alleen  be  Spaenfe  Bolle  nie  laerlijr  uit  Span^ 

gtennuam/beliepober  ^zjooo  Cronen. 

68                                               Het  twede  Boek»  *$W.i 
(toHs.) ten/  <©20fgïcnnen/ tapijten/  Sammat/  Scfjarla^  fnn bertoe/Stoebel/ «Salpeter /©f trioeï/  Cameïot* 

Ren  /  25oomtoolle  /  3Jnbifcbe  en  anbere  meer  ©ertocn  ten  /  <820begrennen  /  ïijntoaet  /  öerfepen  /  5prifetten/ 
om  mebe  te  bertoen  en  te  fcfjilberen.  <©aer  tegen  toert  ©aepetv  i€apitferijen/  «aofterfe  3©olle/rautoe  3©aer/ 
ban  Dier  albaer  tocberom  gefonben  RoflelijRe  öleno-  l^uiben  /  £eer  /  a©afcD  /  t^op/gefouten  ©la\ö  /  gefotu 
bten  /  bcle  Heerlen  /  fijn  Htjntoact  /  Cngelfe  3©olle/  ten  ©i$. 

Ccamofnné  ©ertoe  /  bele  Rramenjen  W  Dier  in  't  lanb  &it  Cngelartb  Romen  Dier  beel  Menen'  ©erfepen/ 
gemaeht  toerben/  al*  ̂ anbfcDoenen/  ©erfetten/iCrij-  fnne  en  RoficlnRe  a©oïle'  €in  25ïeR/  beel  25ier '  en  beel 
pen/  en  beel  anbere  toaren.                                  j  anbere  eet  en  b?inR  toaren  /  en  meer  anbere  3©aren. 

öitfjetConinRrijftban  Bapel^  feomen  oofe  alDier  g&aer  tegen  fenb  men  albaer  Cbelgefmeeb  t  Silbec/ 
etteïijRe  Roflelijfte  Sijbc  JDawn  /  gefoben  en  rautoe  <©uiRftlber  goube  en  fïlbere  geto?ocfjte  ïaRenen/  <Ca^ 
Sübe/ban  gelijRen  Saffraen/en  be  RoftelijRe  iBanna.  melotten  /  <62obegreinen  /  en  alberDanbe  fijbe  JBaren/ 
<©aer  tegen  fentmen  albaer  ontalbaer  beel  Eijntoaet/  Specerije/^ogerüe  Suifeer/  25oomtoolle/ en  albe?let 
iaerfepen/©:rfetten/  iCapefTenjc/  enbeelhramerije  anbere  3©aren/bie  Dier  te  noemen  foube  te  lang  ballem 
ban  Jiiaetalen  en  anbere  materie.  git  Scöotlanb  toerben  Dier  gefonben  bele  25or r- 

ait  Det  ConinftnjR  ban  §>iti\m  toerb  ter  Eee  en  te  bellen  /  en  anbere  ©ellen  ban  berfcfjeibe  bieren  boo?* 
^lanbe  alDier  geb2acbt  een  grote  menigte  ban  <0alno-  nemeujfe  &  fcDoonfle  materien  biemen  binben  fean/ 
tcn/25oomtooilc/  Stjbe/  cnbofleiijReïBijn/  enan- !  ̂uibenenHleer/  ettelpe  aBollen/  fïerDte  feerfepen/ 
berc  toaren.  ̂ Daer  tegen  fentmen  albaer  beel  Stijn-  en  bele  fijne  en  grote  peerlen/  niet  fogoeb  Rlaeren 
toaet  /  en  beelbcrlei  Rramerije  ban  HBetalen  en  anbere  toit  al0  be  orientaelfe-  <©aer  tegen  alfo  be  felbe  l&atie 
materie.  arm  tjS  /  en  betoijle  fp  meefl  met  3©aren  uit  Cngeianö 

©an  iBilanen  toerben  Dier  geboekt  bele  toaren/  al$  ett  ©?anfernfe  toerben  berfien  /  fo  en  toerben  niet  bele 
gefponnen  <£5out  en  Silber  /  beelberlei  foo?te  ban  Si>  befonbere  a©aren  ban  Dier  albaer  geb^acDt  /  ban  alleen 
be  en  <0oube  ïBaren  /  SeDa^laRen  /  Stamet/  Roftelij-  cttelijfee  Specerijen  en  ettelijke  ̂ i)^z  aBaren  en  Cra- 
èetoapenenengetoeer/  ^armefacnfciaaejS/  enanbe-  ntertjen. 
re  Rramcrijen.  5^aer  tegen  fent  men  toeber  albaer/  gït  fp2lanbb2engtmen  Diereene  grote  menigte  rau 
^eper  en  Switer  /  €bel  gefmeeb  /  of  <0out  of  Siïber  m  bereib  3lee?  ban  be^fcDeiben  ©ee  /  atë  ban  €  ffen/ 
gefmeeb  /  iBufcuö  /  beel  RoftelijR  ïteuRtoe?R/  fijn  poepen  en  25ocRen/  enetteïijfeeg^obe  aflBaren.  ̂ aec 
llDntoaet  /  Caimofnn  bertoe  /  Cngelfe  en  Spaenfe  tegen  albaer  gefonben  too?ben  be  felbe  3©aren  tk  men 
3©olle.                                              ^  j  na  ScDotlanb  brengt/  Doetoel  ̂   oofe  meefl  ban  be  4£n* 

©an  gelijRen  Romen  alDier  ban  florencen/  <6enua/  gelfe  toerben  be?f  ïen. 
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(F0L49.) 

Diratua 
buiten 
aiuincr* 

tin. 

«S>terfee 
btrgaüc 
rin«c 
buiutt 
Uerfiaö 
ban  Hut' 
koecpeti. 

3&e  «Spccerpcuit  $02tugael  beloopt  ober  een  mi* 
lioen  tronen  jacrlijr. 

<De  <engelfc  banbelinge  mettc  ̂ eberïanbcro'in't 
gemeen  /  be loopt  jacrlijr  ober  be  ttoaelf  milioenen 
goube  tronen. 

<©ie  b2eber  btftWtit  begeert  te  toeten  ban  bc  noop* 

manfeïjap/  p2ibilegicn  /  coflumen  /  gebjuin  ban  <31u* 
ftitien  /  en  anbere  fanen  befer  becrlijher  flatr/  marö  ie* 
jen  oe  befcb2ijbingc  bit  bp  Lodewij  k  Guicciardijn  ban 
floren*  in 't  lange  en  m'tbjcbegebacnté/  enioMjp 
öaermebe  noeïjniet  bernoegt/  OP  macöficbabsban 

naber  en  berber  blagen.  5iR  bebbe  Dier  alleen  in  't 
fc02tefommige  fanen  toillenuerbalen/  om  te  betonen 
be  rjeerlpöeit  en  maebt  befer  flab/  fobie noebtoag 
bloepenbe  in  ben  njbbanbenbeginfel  befer  langbue* 
riger  inianbfer  oorloge  /  op  bat  een  peber  macB  mer* 
een  bat  be  fBagiflraten  befer  ftaö  geen  ongelijken 
Dabben  fobanige  fo?ge  te  blagen  /  en  fo  grote  moepten 
te  boen  om  b^m&fcit  albaer  tegen  te  jijn/  baer 
boo2fpbermepnbcn  beneringe  tefuilenbergaen/  en 
op  anber  plaetfen  te  fullen  bertrecnen  /  gelijn  genoeg* 
faemgefebieti.07  fouitDet  berbolgbanbefenfalber* 
fraen  toerben. 
®m  m  toeberom  totbe  boo&enomcn  materie  te 

nomen/  baer  ban  in  bus  lange  opgcbouöenDebbe/ 
fo  ift  gebeurt  bat  nabien  albaer  tot  Sünttoerpen  fo  toel 
als  eibers  ban  ober  lange  feerete  bergaberingen  en 
P2eeningcn/  fo  binnen  ais  buiten  omtrent  ber  flab/ 
nïet  icgcnflaènbe  be  plarcaten  en  berbolginge/  ge- 
tocefl  babbe/  bat  be  felbe  bergaberingen  en  P2eenin* 
gen  befen  boo2-fomer  meer  en  meer  toe-genomen  3ijn 

getoeefl:  einbelp  ban 't  begïnfel  ban  giunio  af/  en 
boo2t  alle  ̂ onbagen  en  Deilige  bagen  baer  na  bolgen* 
be/  felnen  toetoaffenbe/  en  ben  Ijoop  be$  Doo2berg 
meerberenbe  en  beel  fleruer  toojbenbe  /  fulr  bat  be  fel* 
toeopenbaerlijB  boengetoetenen  geften3ijn/  mitóbe 
felbe  boen  gefcfneben  niet  toijb  ban  ber  flab/  fotoel 

|n 't  5Pranfopcf  m  $eberbutt0  (toaer  af  t'elnen  be abbertentieri  ben  ï|obe  gebaen  toerben)  in  ber  boegen 
bat  ben  24  g|unp  /  toefenbe  &  ̂ an$  bag  /  na  noen  / 
fencre  bergaberinge  t*  gebeurt  ban  fesere  mang  en 
bjoutoO  perfonen  /  in  fenere  €eflerbofcb  ban  ben  J^ee* 
re  ban  ©ertbem  /  niet  berte  ban  bet  (tab  /  albaer  fe* 
nee  mantf-perfoon/ gebleet  met  eenen  langen  man* 
tel  /  in  't  Hfl&atë  gepjeent  Deeft  /  en  babbe  be  felbe  ber* 
gaöeringe  tot  bier  fteben  Daer  toacïjt/  toclnetoacbt 
toel  boojften  toaren  met  getoeer  /  fo  006  baer  omtrent 
fesere  perfoncn  te  peerbe  toaren  toel  boo2fïen  met 

cingroeren/  en  alfo't  beilig  bag  toass/  ennietberre 
ban  ben  bo2pe  ban  ©erebem/  iffer  bele  bolr  ban  nicu* 
toigbeit  bp  genomen/  fulr  batfe  toel  4  of  soooftern 

toaren/  en  alfoin  't  piebinen eenen  roepopgegeben 
toerb  bat  be  $cfjuttee#  in  be  toapenen  toaren  /  en  ber* 
toaertö  guamen  /  toerb  baer  op  gefeit  batfe  nomen 
fouben  atëfptoilben/  fpfoubenfe  bertoaebten:  enbe 

pebiHant  feibein't  fefteiben/  batmen^aterbaeggf 
baer  na  in 't  i&eberlanbg  p?enen  foube  /  fonber  be 
plaetfetebetcnenen. 

=^ier  ban  bebben  W  ban  Sünttoerpen  terflont  be 
töoubemantemebeberabberteert/  om  te  toeten  toat 
remebie  bier  tegen  foube  mogen  toerben  gebaen/nrittf 
bat  ben  #:ebinant  babbe  gefeit  bat  men  ̂ aterbaegtf 
in  't  l^eberlanbö  foube  p?eDïuen-  <©e  <0oubernante 
gaf  booj  anttooosb  /  bat  men  ben  Officier  en  fijn  bolft 

fiiube  te  toern  flellen  'gelijn  men  t'anberen  ttjben  bab* 
be  gebaen )  om  fulne  bergaberingen  tegen  ben  bete* 
feenben  bage  te  beletten/  met  aflïftentie  ban  eenige 
ban  ben  <©ilben  banbe  ,§tbutteruen/toaer  op  be  <0e* 
beputeerbe  ban  mnttoerpen  Hebben  ftoarigfjeit  ge* 
maeftt/  feggenbebatmen  be  bergaberingebaneem 
ge  ,$ectariffen  bieljier  boo2tijbtf  met  affiflentieban 
be  ̂cïnittersS  toaren  belet  of  berftroopt  getoeeft  /  toa* 
ren  feerete  bergaberingen  getoeeft  in  25ofTcben/  ban 
2  of  300  perfonen/baerbe  boo2f5bergaberingetoaö 
ban  fo  groten  getaleen  genoeg  publnn  /  en  eenfoeeté 
niet  onberfien  ban  toapenen.  *Ü>e  <0oubernanteniet 
toel  te  b2eben  toefenbe  banbeb002f$aöbertcntie/  fet* 
Uz  (feer  gefloo2t  jijnbe)  onber  anbere  befe  of  geltjlte 

to002ben  I  Que  la  Requcfte  prefentee  par  les  gentils 
hommes  avoic  a  ceigensdonnétellehardielTe,  &  que 

tels  Sedaires  ne  cerchent  que  la  vie  &  biens  d'aultruv , 
&  que  leur  affaire  tendoit  a  Atheifme ,  toillcnbe  feg* 
gen  in  effette  /  bat  bc  reguefïe  boo?  be  Abelen  gep2e* 
fenteert  /  fulne  floutigljeit  gegeben  fjeeft  aen  bit  boln  / 
en  bat  fulne  ̂ ectariffen  anberö  niet  en  foenen  ban  bet 
leben  en  goeb  ban  een  anber/  en  batfpnieutoersftoe 
en  tenberen  ban  tot  een  3fltf)cifmunn  <©e  <©ebepu* 
teerbe  öcbüen  baer  J$oogï)eit  boo2gebouben  bm  fa  ge* 
bacljt  babben  be  3leben  ban  ber  (tab/  of  benb2eben 
ï^aeb  (fofp  't  noemen)  tebergaberenen  beniuibente remonfireren  bat  men  fulne  bergaberingen  bcboo?be 
te  beletten  en  toeber  te  flaen  /  en  ban  be  felbe  teberfoe* 
ncn  bpflant  of  raeb  /  en  boe  toel  be  <©oubernante  baer 
in  eerfl  ftoarigfjeit  bonb/  b?efenbe  meerberinronbe^ 

nienten/  fo  lyzzft  fp'tfemebaer  nagoebenraebfaem 
gebonben/  öceft  bit$  niette  min  oonaen  be|Barft* 
g2abe  gefcD2eben  /  bat  ÖP  mette  25urgemeefier!5  en 
^eDutterö  befioo2be  uit  te  trecnen  om  bü  p?ebicatien 
te  beletten  /  ban  be  iBarngrabe  fjeeft  bien  aengaenbe 
aen  be  <0oubemante  boo?  fijn  muft  gefcb,2eben  /  bat 
bemniet  mogelp  en  toag  be  bergaberingen/  bie fo 
publijft  en  ban  fo  groten  getale  toaren/  tefepareren 
al#  in  boo?leben  tijbm/  en  bat  be  bergaberbe  geen  b2e* 
fe  en  Jjabbenv  ooh  niet  en  lieten  ben  te  beroemen  batfe 
tjoopten  eer  lange  bun  p?ebicatien  en  bergaberinge 
binnen  ber  flab  te  boen.  €bentoel  en  lieten  bie  ban 
SCnttoerpen  niet  alle  mibbelen  te  foenen  om  be  p?ebi* 
catien  te  beletten,  ̂ iegniet  jegenflaenbe  bebben  bie 
ban benieutoe Religie/  fomenfe  noembe/noebboo? 
betuitgaenberboo2f5  maenb  3lunp/  tentoel-toeten 
ban  alle  be  toerelt/  baer  toe  ingenomen  fener  belt/om* 
trent een biercnbeelmijfê buiten  ber  flab:  be  ingan- 

gen ban  ben  toeïnen  fp  met  toagenen  en  toaebten  ber- 
fagen  en  befetten/  föaerber  meerber  berfebertöeit/ 
al  toaer  tot  eenen  tijbe  tyit  Sermoenen  bpb2ie|BJ- 
nifttt$ gebaen  toerben/  niet  tegenflaenbeoon batfe- 
ber  placcaet  baer  tegen  toas?  uitgefonben  /  baer  bp  be^ 
bolentoerbe/  bat  alle  b2eembe  enuitlanbers/  in  ben 
ianbe  niet  genomen  toefenbe  om  Ijaer  noopmanftbap/ 
of  anbere  toaeracötige  en  toettige  fanen  /  ban  flonbert 
aen  baer  uit  fouben  bertrecnen  /  op  pene  ban  arbitra* 
leflraffinge  nagelegentbeit  ber  fanen:  enboo?t.tfal* 
len  «©fficteren  belafl  /  bat  fo  berre  onber  be  boo?f5  viu 
lanbersS  eenige  bebonben  toerben /bie  ben  eenigfinjS  W*& 
babben  berbo?bertben  ingefetenen  ofonberfatenbe.ö  'S& ïanbiS  met  Ben  guabe  leringe  of  netterpe  te  infecteren  /  Mm* 
bennetten  /  of  corrumperen  /  of  pet  gebaen  of  boo?ge* b^- 
fielt  tenberenbc  tot  beroerte  of  pertutbatie  ban  be  ge* 
meente/  boe  bat  't  felbe  mogte  toefen  /  fp  be  felbe  fou* 
ben  aentaflen  en  app^eijenberen  /  om  baer  ban  ge* 
flraft  te  too?ben  na  Dnn  berbienflc  /  en  anbere  ten 
erempel/  opte  pene/  fo  berre  fp  ijm  baer  in  niet  be* 
boo2lijn  en  gueten  /  bat  fp  geacfjt  en  gefjouben  fouben 
too?ben  boo?  mebepïicfjtige/  gunflige  en  fauteucsf  bah 
be  gene  bie  be  gemene  rufle  babben  toillen  floren/  en 
oberfulHsf  geftraft/toeltt  placcaet  be  fiegente  00b  fjeeft 
boen  bemieutoen/  en  belafl  fcberpelijft  teacöterbol* 
gen/  in  j§eptemb2i  baer  na/  maer  toerb  genoeg  op 
fommige  plaetfen  baer  in  ftoarigbeit  gemaebt/  na* 
mentlijft/t'3llmflerbam/  rötrecï)t/tc  ̂ elft/en  eibers 5^e  iBagiflraet  ban  SHnttoerpen  baer  mcbefeer  mett 
belaben  3ünbe  /  befonber  fienbe  bat  fo  groten  menigte  6?f  tm 
ban  be  ̂ ng^tenen  bertoaert  uitter  flab  ging  ten  «aejj  n> 
aenfienbaneenpegeliju:  beeft  bolgenbe  boorgaenbe  J"löJr£r refolutie/boen  bergaberen  belebenen  gemeente  ber  um. 
boo2fciber  flab/  Den  boo2ïjoubenbe  bit  nabolgenbc/ 
te  toeten: 

J£oe  bat  be  23urgemeefleren  en  «gtljepenen  tot  W  $pw 
ren  groten  berb2iet  berflaen  Ijabbcn  be  p2ebicatien  bic  fi™ Den 
men  buiten  befer  flab  babbe  begoft  te  boen/  toantfp  gjjf1 toel  confibeicerben  ( gelijn  fp  baer  p2cfent 3ijnbe ooft  ram* 
toel  hoflen  bemerncn )  bat  onfc  genabige  ̂ eere  ben  J^n»™ 
Coning  (bic  nefcb2eben  babbe  bp  fijn  b2ieben  ban  ben  B^ 
6  |Bap  /  bat  lip  alfo  bacfl  ijem  eenigfinéf  mogelijn  fou*  om  be 
bc  toefen  bertoaertö  ober  foube  bomen)  feer  nobe  fou*  k«wm* 
be  fien  bat  men  bier  anbere  ban  b'oubc  Catjjöinne  JJfff 

ïte* 
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ttdime<'öferritwf*sai  afrit  foDeeftgcrccommanbcci  tl  tDeftens  Dan  tscn  'XmbatDteit  Den  rjmcittè  gcftf  fat 
m  nö  SSStSSm/  toacr  0002 <0ob almacbtig bec*   ooft beiafïen en frijerpeluB beUelen ter pjcbtcaticn  met 

flab  foube ferijgen/ en  bacr-en-bobentnb2cfc3ijn  (ge* 
I üft  men  fti>  ecempcl  in  öc  ïïüften  Dtec  ontrent  gelegen  / 

genoeg  oeften  «airte )  boo?  alfulftc  bergaberingcn  fou* 
be  onrocr  (touwen /en  bat  mogelnft  tiefe  meutoigDctb 

boo2töoefteeittoaO  ban  be  gene  trtc  bemjben  betocl* 
uacttcnboo2fpoetban  oefen  lanbe/op  bat  fpbegene 

fcefe  niet  rapenen  niet  en  Dabben  ftunnen  t'onberb^en* gen /fouben  met oproec  en  febttien  beberben/totbtcn 
emoc  ©jcöif anten  ban  befe  nieutoe  ïtellgtc  mt  Ijarc 
lanben  btrtofltrsS  fenbenbey  toaec  jegens  in  gebal  e 

men  met  en  toeberflonö  in  't  beginfel  /  en  be  fel* 
be/  eerfc  biec  boon  toonelbe/  en  berberf/  foube  te 
f02gen  3ijn  bat  bc  Coopltuben  /  Ut  alle  oncujl  foeften  te 

fcboutoen/aenmerftcnbc'tgcne  bat  uitbcfemeutotg* 
Dciö  mettee  tijb  foube  bolgen  en  mogen  fpnutcn  /  Ijaer 

Coopmanfcljap  Dicc  niet  en  fonben  bo?ben  bctiou* 
toen/  maer  ban  Dier  bcctcccftcn/cnfpbaecboojgant* 
frfjelp  baec  neringe  bcrliefen/  en  egeen  miöbel  Debben 
omöenftofl  te  toinnen/en  befe  flab /bic  tot  alfulftcn 
boo2fpoet/boo2  45  ft$  gratie  en  goebe  ̂ uflitic/$oUcie 

en  geboo2faembetb  geftomen  toatf  /  battec  niet  beel  fte* 
benin&ecftenrijft  Daerg  gelijue  en  toaren/  nomen  tot 
ganfrlje  beberfenifTe  en  mine:  maec  in  gebatte  men 

m  't  beginfel  befe  nieutoigDeib  belette/  befe  nieutoe  lïc* 
ïigieban  befec  flab  toerenbe/genjft  biebanj&mjöm 

3D?anftrp  /  burenbe  be  troubelcn/  albaer  gebaen  Dab* 
ben/  fouben  groten  banft/  en  goebe  gratie  ban  be  |Ba  j» 
berftrijgen/  en  be  Coopluiben  fienbe  batfe  Dtet  b?p 
fonben  toefen  /fiicc  betrontoenbe  beCoopmanfcDap/ 

jblijben floreren/ en  fonben  a5obalmacljtig/ben  $io* 
ning  /  en  be  jtab  een  aengenamen  bienfl  /  en  Den  felben 
p20f\jt  boen :  begerenbe  baerom  25o?gemecfleren  en 
^cDepenen/ batmen  gelijfterDanb  be  Danb  baec  aen 
Douben  foube /batmen  tn  tijbsbat  nuacb  becDoebe: 
en  Dabben  goet  gebonben  /  toantfe  egeen  bcquamec 
mibbelenen  Dabben  tot  biec  tijb  toe  toeten  te  ramen/ 
bp  publicatie  te  betbiebcn  bat  niemanb  en  foube  gaen 
uit  befee  flab  om  be  boo?f5  pjebicatien  te  ljo?en  /  en  te 
bannen  be  fjeöicamen  uit  befec  flab  /  en  toant  fp  bet* 
tfacn  Dabben  bat  be  feïbe  p?ebicatienbego|t  toaren  bp 
lj?eembeen  uttlanbige/ batfe  fouben  Det  betbob  ban 
egeen  b?eembe  te  Derbergen/Duifen  of  ftameten  te  bec* 
ïiuren  ( t'anbcren  tube  Dier  gepubheeert )  boen  bec* 
mcutoen/enDen  beft  boen  bat  Det  beter  onbetDouben 
enatfjterboïcu  mogt  tooiben/binbenbe  ooft  geraben 

te  3ijn  op  be  heilig  en  ̂ onbagen  eenige  ban  be  treffe* 
ujftfte  25o2ger0  met  eenen  «gcDepen  of  oube&cDepen 

aenbe  poo?tentc  flellen /bie  gabe  foube  fïacntoie'ei uit  of  in  foube  gaen  /  op  bat  Den  ooft  baec  0002  be  2502* 
gecö/bic  f02gen  fouben  beftentte  to02bcn/Denmog* 

te  gaeri  /  Dopenbc  boo?  trien  miöbel  be  pjebicatien  te 
beletten  6  bonben  ooftgoet  te  toaften  /  en  anbee  o?öon* 
nantienbiebe3©etDoubeccnboo2  Dabben/  mits  ben 
toelften  ben  (©fficteren  en  JBetDouberen  bet:  boo?f5 

^tab  boo?  Det  eevfte  geo?bonneect  Debben  ben  z  8  <$& 
wij/  eerfte  en  ttoebe  3i\tii  1566,  bat  be3Beerben  alle 
Dun  gaftcn  bageujjc  fouben  oberb?engen/  en  alle  bo?ge* 
ren/  ooft  alleb?eembetJDarenlogecenbc:  baec  na  een 
ft erfte  toacfjt  bec  bo?geten  in  be  toapenen  in  alle  ouac*  ®iHn> 
tieren  ban  be&tab:  enintübbannobeelfttngefeten  Jfnjjf 
t'nbetoapen  foube  moeten 3ön/  en  met  fijnen  J^ooft*  amtotc» 
man  Dem  binben  tec  plaetfe  boo?(unentonftgeltelt:  p™  a* 

en  boon  fcDecpeüjftbecboben  Det  gaen  tec  p^ebicatten  mmu \mim\/  en  boben  bien  boo?  Det  feftecfïe  geraben  bon* 
ben  /  om  in  Det  beginfel  baac  in  o?b?e  te  flellen  /  en  ooft 
een  acDtecbenften  /  b?efc  en  cebecenttc  onbec  Det  bolft  te 
bjengen.  ©ebben  boo?t$  ̂ eec  ï^iebecift  ban  ben  »p 

be/enben^enftonaci^aaefenbeftena  buffel  gefon* 
ben/  ombc45oubecnantealbacctebectonenbe  gele* 
aentDeib  ban  bec  fafte/  mirfgabecsf  be  goebe  affectie  bp 

bec  gemeenten  opten  b:eben  öabe  getoont  /  mette  toa* 
fteneno^?eboo?geflelt:  en  baac  neffen$iteu  fgneatë 
bocen  te  bccfoeften  bat  Dace  ̂ oogDeibmctteceecflec 
opponunitett  foube  belteben  Daec  binnen  befclbe^tab 
tebinben/  met  DaerDuifgefin  en  familie/  enanbece 
peeren  ban  ben  Kabe  neffeniSDaectoefenbe/  fonbec  m  fe 

nocïitamef  eentgeftnecDten  ofte  bölft  ban  toapenen  me^  «^ebn bete  bnngen  (btoelftpebec  bocDt  bat  Det  bectceft  ban  j;m(le 
ben  Coopman  tnht  beberf[eniffe  ban  be  <§tab  becoo^  tn  <©o 

faaftt  foube  De&ocn )  om  op  al  ooge  en  cegacb  geno-  ;j»2' men/eno?b?egeftclttetoo?öen/  fonagelcgentDetbcn^n  | 
ten  meeflen  oo?baec  en  p?ofyte  ban  be  &tab  en  be  ©ouöe 

ïanbenbebonben  foube  too?ben  te  beDocenj  toelftenfW <6ebepnteerbc  (bienaengaenbebolgenbe  Daten  lafl/ 
metten  anbecen  bec  ̂tab  <6ebeputeecbe  /  bte  te  bocen 
tot  252Uff*l  toacen  /  baep,op  getommuntceect  Debben ) 
3ïjn  getoeefl  bp  be  «föoubetnante/befelbe  Dacen  lafl 
omber ftenbe  ben  1 2  üjulp  1 566,  en  ooft  boenbe  Det  bec* 
foeft  fUör/en  metfulfte  ItmitattenaljS  boben  becDaelt 
m  toaerop  Daec  J^oogDeib  tec  amtooo?be  gaf  (naöien 

fp  baeropmabfentiebec<6ebeputeecbe/  metten  3^ee?  Jwogij een  bp  Daec  boen  3ünbe/Dabbegebeltbeceect)  eccflbat  mm 
fp  be  3©etfiouberen  en  Eeben  ban  Den  goebe  pjefenta- 
tie  en  öebotc  bebanftte/  en  bat  fp  tocl  boen  fonben  gein- 
fteUjft  be  Danb  baec  aen  te  blrjbcn  Douben/  bat  op  allesï 

-  goebe  toeftcDt  genomen  toecbe :  toaec  toe  foubx  feec 
btcnen  batmen  effectueecbe  be  placcaten  en  o?bonnan* 
tien /en  bien  bolgenbe  tittiz  bectceeften  alle  b?embe/ 
fton?  ingeftomen  /  befonbec  ooft  be  f  cancoifen  /  en  al* 
becmeefibefolbaten/  alfofpbecftonb/  battec  fo  ban 
ben  een  alö  ban  b'anbecebele  binnen  SCnttoetpen  Den 

Sint; 

ten  bermuben  ter  p?ebicatie  te  gaen :  en  om  te  berDoe*   bonben :  en  befonbec  ooft  enige  pecfonagïen  ban  miait* 
1  tett  uit  ©?anftcüft/na  bat  fp  abbectentte  Dabbe/noem* 
be  ben  bafïaert  ban  ©enbofme/  25acon  be  <0afcot* 
gne/en  feftece  Captteinen/  bat  fp  ooft  tot  bien  etnbc  aen 
ben  <0fficiecalbaec  foube  boen  fcDnjben :  en  bat  goet 
toace/  batmen  ban  ben  felben  Jfcancoife  (jTapttetncn 
Den  ijtXit  becfien :  toaecom  men  Daec  anbectoecf  foube 
abbectccen  toat  neecfttgDetb  baec  in  gebaen  toace  /  en 
bantoatgelegentDeib/  en  befonbec  Doe  en  in  toat  ma* 
niecen  bat  fp  fouben  binben  /  batmen  ̂ t(t  becgabecin* 
ge  foube  mogen  fcDeiben  en  boen  ceffecen  /  b'toelft  afé 
fp  becfiaen  foube  Deuben  /  en  ooft  toeten  toat  becfeftc* 
rtnge  men  Daec/baec  ftomenbe/foube  toillen  boen/fou* 
be  alf  ban  op  Daec  ftomfle  belibececen  en  cefoïbei*en 
't  gene  ft>  gecaben  foube  binben  na  be  goebe  affectie  tit 
fp  tot  fulften  pnncipaeibec  &taü  l  baec  ben  Coning  en 
alle  ben  =8anben  fo  beïe  aen  gelegen  toace/  toas  fyte 
genbe  j  be  toelfte  fp  baecom  beceet  toao  afle  affiftentie 
te  boen  na  Daec  bermogen:  en  batmen  toelfcberr»  re- 
gacb  name  bat  bc  ̂ tab  t'mmec  ban  binnen  toelbe- 
toaect  toecbe/op  bat  baec  ooft  geen  befo?b*e  toe  en  gua* 
me/  boben  bien  tiatttt  alcebe  een  generaelplaccaet/ 
roecenbe  bufbanige  fafte  n/  toaS  geconcipiecct  /  b  toelft 
fp  teeftont  foube  fenben:  toaac  op  be  <0ebeputeerbe 
be  felbe  bebanftenbe/  feiben/  bat  gemeeftt  be  faften 

Dacft 

bcnalleojpcoeren  tcoublcn  bie  in  be  (tab  foube  mogen 

«omen/ batmen  be  toafte  bie'ssnacDtöbpöe^cDut. 
te2ö  en  bp  b :  2302ge2g  gebaen  too?be/be?fïe2ften/en  ooft 
met  beter  toeficDt  fouben  boen  ban  tot  bier  tijb  toe  ge* 
jcuict  toao1 :  alle  toelfte  poincten  /  toantfe  btenen  tot^e* mcene  rufte  en  toelbaert/  en  ttoijffelben  be  peeren  niet 
of  fp  en  foubengoeb  btnben  /  en  baec  in  Daec  getoilïtg* 
lijft  boegen/  en  bic  acDterbolgen  /  en  ooft  bermanen 
Daer  fuppoofïcn  /  bat  fp  Den  baer  na  fouben  reguleren/ 
tuften  berb2agen  ban  tot  bcfen  nieutoe pnbicatien  te 
naen/  cuingeballe  fp  luiben  of  pemant  ban  Den  pet 
toittc/  of  Den  bort)te  batmen  notD  meer  foube  boen  mo* 
rren/om  befe  nieutoe  P2cöicaticnte  beletten /en  ruflc 
in  ber  flab  te  Douben  /  bat  be  peeren  tocl  begeren  fou* 
ben  batfe  bat  Den  totlöcn  aengeben/fp  en  fouben  niet 
laten  te  boen  alle  toat  in  Den  toaov  J©ncr  op  bc  Xebcn 
Den  allcgaöer  getoillig  met  lijf  en  gocb  gep2efentcert 
nebben /om  bc  booïf3  bcivjabcrnigen  enpiebtcatiente 
beletten  met  alie  geboegliifte  mibbclen  /  maec  batfe 
niet  geraben  en  bonben  batmen  eenige  public  arte  baer 
tegen  foube  boen  .maec  fouben  tik  ban  bepoonerüc 
ïmnïpirritfic  en  ttcnöe  luiben  02bcncrcn/ntm  bolft 
onöer  Den  refö2tcrcnbc/  te  belaflen  bc  naeflftomenbe 
Detlige  bajen  tljiu.$  tv  blijbtn  /  befgclnft.0  fouben  be 



\$66. Ootfpronk  derNederlandfe  beroerten. 
baeft  eifrfjten/  én  fo  berre  öe  gelegcntfjcöen  nieten 
Ö20egen/  trat  öaer  l^oogöcit  terflont  in  perfoon  aiöaer 
feofl  ftomen  /  öat  öer  felber  toilöe  belieben/  om  in  tijög 
toe  te  fien  /  pemanö  ban  öe  p2incipael(le  perfonagien  / 
boo?  te  fenöen  /  met  fijnen  (late  en  familie  /  en  fonöer 
toapenen/  (fulralgfpaen  öaer  ï^oogöeit/bolgcnöe 
öaren  laft/  oor  berforïjt  öaööen. )  3£aer  op  fpant? 
tooojöe  /  öat  fp  't  felbe  in  öelibcratie  (lellen  fouöe: 
toaer  meöe  öe  boo2f5  «©eöeputecröe  bertrorften/cn 
tertfont  in  öiligentie  na  3Cnttoerpcn  geneert  3ijn. 

mauw    JDaer-en-tuffcöen  oen  2  S«bj  m  öe  felbe  (laö  bja^f 

ËjL  uitgeroepen  getoeefl  't  boo?f3  J)laccaet  ban  Oen  26 Ka>  9IunÖ  /  en  öaer  neff  ensf  ban  Oen  flaög  toegen  bebolen/ 
ró.      öat  een  pegeüjft  pooater  /  ingefetcnen  en  anöere  /  öen 

fouöen  bcrmijöen  ban  buiten  of  ban  binnen  öe  flat  uit 
t  urieuffjeit  /  itieutoigïjeit  /  of  anberfmö  te  gaen  tot  ee? 
nige  pjeöicatien/  bn  Oer  02öonnantien/fo  ban  Oe  jjfêa  j. 
ais  ban  Oer  (laö  bcrboöcn/  en  öem  öoeöen  ban  fcftaoe/ 
toelftpatcact  en  geboöfo  ban  Oen  Coninftatëban 
öe  (laö  ooft  tcrflont  gep2int/en  opallepoo2ten/fter? 
ften/enöoeften  ban  öer  (laö  aeplefttig/  opöatpege? 
lijft  öaer  affenxte  toefen  gctoaërfcöout. 

eroit    ̂ eö  anöeren  öaegg  fmo2gen$  3ijn  in  Oe  Collegie 
■quefte  geftomen  Oer  felber  (laö  3Bijfemee(ler£/bertonenöe InJJt  ftoeoataenfiimineene  inifftbc  onöerfcb?ebcn  op  öe 
incfBi'  name  ban  Oe  2ö02geeen  en  anOere  ̂ ngefetenen  Oer 
«roe   toaeraebtiger  öeiigien  Oer  (laö  ban  fllnttoerpen/  ge? 
£[$*   floten  bias  gcfonöen/  om  Oe  3©etï)ouOeren  ober  te nttow*  ieberen/öe  ïteguefte  Oaer  tegentooo2öig  /  öie  fp  Oen 

3©etftouöeren  gatoen  /  fo  bennen  eeO  ftieft  /  en  ooft  be? 
laft  toasf /te  bomen  aöberteren  toesf  fp  bernamen: 
toelft  fteguefl  aïöaer  toert  geïefen  /  en  öie  toaö  ge? 
maeftt/  aöö2efferenöe  acn  25urgemec(leren/,§cöe? 
penen  en  ïtaeto  /  en  geftelt  op  ben  name  Oer  2Bo?geren 
en  gjngefetenen  öer  felber  (lab.  25p  öetoelftefpber? 
toonóen/ 

Hoe  dat  fy  in  alle  onderdanigheit  van  politij  ke  fa- 
ken ,  van  over  cenige  jaren ,  door  klare  getuigenifle 

haerder  confeienrien  ,  gefondeerc  op  't  ware  woord 
Gods  ,  des  Ouden  en  Nieuwen  Teftaments ,  hen  had- 

den af-gefondert  van  alle  ongodlijke  fuperftitien  en 
misbruiken  in  de  Roomfe  kerke,  door  menfehen  infer- 
tinge ,  tegen  de  fuivere  Lere  Chriftiender  Apoftelen, 
ingebracht,  en  de  oprechte  Predicatie  des  Godlijken 
Woorrs ,  en  aendieninge  der  heiliger  Sacramenten ,  fo 
fy  van  Chrifto  nagelaten  waren ,  in  aller  ftilligheid  int 
fecreet  binnen  der  fel  ver  Stad  (gelijk  ook  in  alle  de 
Nederlanden )  gebruikt :  Maer  fo  door  Gods  genade 
het  getal  dergeloviger,  fovanDuitfe  alsWalfe  talen, 
fo  was  vermenigvuldigt ,  en  noch  dagelijx  vermeerde, 
dat  fy  hun  int  fecrete  niet  langer  en  koften  onthouden, 
en  nochtans  de  voorfz  oeffeniffe  der  rechter  Religie 
(door  het  bevel  Gods  gedrongen)  niet  en  koften  na- 

laten :  Waer  door  ook  alle  defordre  en  tumult ,  die  an- 
derfins te  dier  oorfake  foude  namaels  riffen ,  geweert, 

en  alle  quadeen  fchadelijke  Secten  verftoort  fouden 
>erfoeft-  mogen  worden :  Verfochten  dat  de  Heeren  hen  wil- 

den gunnen  en  laten  d'exercitie  der  voorfz  Religie ,  en 
daer  toe  in  de  Stad  bewijfen  eenige  bequame  plaetfe, 

om  r'haren  kofte  aldaer  te  mogen  timmeren  fuiken 
werk  als  daer  toe  bequaem  foude  bevonden  worden, 
waer  door  eendrachtigheid  onder  de  burgeren ,  en  ver- 
beteringe  in  de  Stad  volgen  fouden ,  en  dat  niet  alleen 
vele  oude  exempelen,  maer  ook  de  jegenwoordige  van 
Duitfland ,  Vrankrijk,  en  andere  wel  bewefen ,  dat  al- 
fulke  exercitie  van  twee  Religiën  meer  tot  eenigheid 
dan  tot  twift  was  dienende,  welke  exercitie  ,  nament- 

lijk  de  openbare  predicatie,en  't  gebruik  der  Sacramen- 
ten ,  werde  by  der  Confeflie  van  Ausborg  ook  verklaert 

nodig  te  wefen,  d'articulen  en  woorden  daer  af  verha- 
lende: Daer  onder  voegende,  datfy  hen  byden  fel- 

ven  Articulen,  als  den  Woorde  Gods  gelijkformig, 
begeerden  te  houden ,  en  aengefien  dat  fuiken  notelij- 
ken  en  nodigen  fake  in  hundcr  macht  was ,  uit  krachte 
van  hen  privilegiën  ( de  fclve  allegerende )  dat  fy  ver- 

hoopten dat  fuiken  godlijken  petitie  hen  niet  afgeflagen en  foude  worden. 

7« 

Hgier  mebe  be  |tëagt(traet  nocö  meer  belaben 
3ijnöe/  fjebbennoöig  gebonben  öieg  tefcöerper 

toe  te  fien/  en  gefloten  aenelftc  poo?teenen  Élerft  te 
(lellen/  toie op foutoefc&ijben alle  bjeemOenOiemfto* 
men  fouöen:  een  nieu  ertrao2öinari$  befoeft  alle  Oe 
fluifen  ban  Oer  ̂ tab  0002  te  boen  boen :  een  geboO  te? 
gen  Oe  ̂ olOaten  te  ftunöigen/  ten  einbe  fp  bertreeften/ 
öatmenöebonöertflelieOenfouöe  öoeneeben:  infge* 
lijr  buiten  rontom  in  Oe  t©02pen  en  jurtéOictie  ban  Oe 
c^tab/  ooft  fjonoertfle  en tienfle lieben (lellen:  en  alle 
tic  iprantoifen  boen  bertreeften :  öatmen  ooft  alom  be 
gcuoOen  fouöen  boen  publiceren/  enbernemen  toat 
bolftopeen  mijle  na  rontom  bergaöert  en  gelogeert 
toare :  en  einöelijft  /  öat  ben  «Beöeputeeröe  öie  toeöet 
geftomen  toaren/  ter(lont  ben  toeöer  fouöen  binöeit 
bpöe  <©oubernante/  baerteftennen  gebenöeban  öe 
boo?f3  gep?efenteeröe  regue(le  /  en  006  öe  publicatien/ 
gcboöen  en  0202e  bp  ben  ge(telt/  en  mits  Oen  noot  /  an* 
öertoerf  in(lantie  te  boen  /  öat  öaer  ̂ oogbeiö  ten  ent* 
öe/  enbolgenöeöen  boo?gaenöen  berfoefte/  ter(tont 
fouöe  Oaer  öaer  toillen  binöen/of  ten  minflen  pemanto 
ban  öe  groote  ilfêeetferg  öaer  gefonöen  too?öen. 
^e0  anöeren  öaegis  fo  is  /  acfiterbolgenöe  öen  con- 

repte  ban'jsf  öaegjste  boren/  ban  öer  ̂taöss  toegen 
gcboöen  öat  alle  (blöaten  enbagebonöenban  (lonöen 
aen  fouöen  bertreeften/  en  na  öe  placcaten  en  geboben/ 
fo  ban  öen  Coning  ais  ban  öer  ̂ §taö  /  ben  reguleren/ 
op  öe  penen  öaer  in  begrepen :  en  öat  niemant  acfiter 
(Iraten  en  fouöe  mogen  gaen  bermomt  of  berflopt/ 
norft  006  met  trommelen/  pijpen/  trompetten  /  of  öer* 
gelofte  in(lrumenten  /  en  boo?t  fieeftmen  f^n  neerftig 
geinfo?meert  om  te  toeten  toat  bjeemöe  5pranroifen 
in  öer  &tab  al  moebten  toefen.  €en  felben  öage  iffec    e&» 
ttocbtufTcfienöope  enöurbtentoat  alteratie  in  öe  fel?  ™*> 
be^taötoegebomen/  bpöienöatöe<0?abeban  ben  5Jcm"c 55erg  öoo?  acnttoerpen  na  3lier  (ttoee  mijlen  ban  seontge^ 
öaer)  reiföebpöen  leereban  2&eöeroöe/  öie  öaer  wtm. 
toas/en  bertoaebte  öen  <0?atoe  toan  Culenbo?g  en  bele 
anöere  ban  öen  geconfeöereeröen  «Êöelen  /öie  gefcbtftt 
baööenalöaer  metten  anöeren  te  beraetfïagen/  toat 
fp  ( fienöe  öe  faften  ter  beiöer  3ijöen  öus  lopenöe )  te 
öoen  fouöen  bebben. 

r\<£  <©eöeputeetöe  öer  (laö  toan  ICnttoerpen  beft?  ©ccfocit 
i-'benöeaenbaer^oogbeiööert  laft/  bengegetoen/  *>an  &c 
ontöeftt  /  en  anöertoerf  bet  berfoeft  te  boren  baret  «SS 
^oogbeiö  geöaen/  in  öer  felber  boegen  berbaelt/  beeft  ven  am 
fp  ooft  gebleben  in  öaer  tooo2gaenöe  antto3oo?öe:  en  w«w 
goeöbinöenöeöeöeboirenalöaer  geöaen/  allegeeröe  ?JcKe öaer  bp  öat  öe  goeöe  ©laccaten  en  <©2öonnantien  ant&oo?* 
gualijö  toeröengeeffectueert:  en  öatöe  ,§taö  nocb  ö?- 
bol  f  rancoifen  toas  /  ooft  bol  folöaten  en  b?eemöelin? 
gen  /  en  öatmen  niet  en  fouöe  toeten  bp  te  brengen  ee* 
nige  fonöerlinge  öie  men  öaööeöoen  bertreeften  ,- 
toaerom  fp  op  öaer  ftom(tealöaer  niet  enbo(lerefol? 
beren  /  öe  felbe  en  toaren  eer(l  öaer  uit  gefcöeiöen ;  en 
öaer  en  toeröenaöer  berftlaert/  toatöope  enmiböel 
fp  Öaööen  ban  öe  pjeöicatien/  öaer  gebouöen  toojöen* 
öe  /  te  öoen  cefferen  -,  en  boben  öien  /  felaeröer  öoo?öe 
gefpetificeert  öoeöanige  en  toat  berfefteringe  men 
öaer  in  öefelbe  ̂ §taö  fouöe  öoen/  alfo  öaer  niet  ge* 
nocgtoatföet  feggen  öat  alle  öe  2502ger£lijf  engoeö 
boo2öaer  (lellen/  entotöarer  betoaringe  gereettoe* 
fen fouöen:  niet-te-min  fouöetin  beraöinge  (lellen/ 
en  00b  ban  pemanö  anöere  alöaer  te  fenöen  /  en  mer* 
ftcnöe  öatfe  öaer  toe  toel  genegen  ftöeen/  baöen  fp  feer 
em(lelijb/  öoetoei  fp  öaer  t^oogöeiö  niemanöen  en 
en  noemöen/ öat 't  felbe  öoe  eeröoelieber  mogtege* 
fcöieöen.  3Socötan$fban  öe  faften  öaer  na  metteeen 
en  ö'anöere  fp^eftenöe/  öebben  fp  aen  fommige  toel 
be?ftlaert/  öat  fouöe  öaer  J^oogljeiö  öaer  eenige  pe?? 
fonagie  fenöen/  öattet  beelöeugöen  fouöe  öoen/  en 
geraöen  toaer  öattet  peman  mogt  toefen  öie  öer  ̂ taö 
en  öen  ingefetenen  toare  aengenaem  /  en  öat  öe  affec* 
tienenïjerten  ban  öen  bolftetoel  ö2oegen  tot  mijnen 
^eereöen^ince  ban<©rangien/  aen  öen  toelften  fp 
ooft  anöe2fmt$  meteeö  toaren  berplitöt/  en  öpacn 
ben  berbonöen  /  uit  öien  bp  toa#  2öo?g-g2abe  öe?  fel* 
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Het  twêde  Boek; 

i5^(5. bét  &tab/  fooon  fpban  ben  meeren  en  banbe  <©e; 
(föi.j i.)  /neente/  eer  fp  ban  Snttoerpen  gingen/  opentltjB 

Dabben  berjïaen  bat  f?  om  oen  felben  ̂ eec  feer 
toenfcDtem 

Hger-en-tufltfjen  iffergebepefcDeejt  enuit-gege; 
oeneen  anöer  generael  ©la/caet/  belaftenbe  en 

öebelenbe  /  bannen  alle  öefe  #?e*icanten  met  Dunnen 
aewjouberov  bangen  en  Dangen  fouOe/  flamecenöe 

ook /Doemen  Den  ty  p?obifie  in 't  feit  ban  Oer  fielt; 
gienfoube  moeten  reguleren/  en  met  toat  penen  öe 

obert?ebe?$  gefoaft  fouOen  too?ben/  't  toclö  Dieren baer  genunbigt  engepubliceerttoefenbe/  DeeftDct 
boln/  en  fonberlinge  Oie  ban  Oer  fteligie/  fee?  bertoom 

bert/  beröaefl/enbejfcDJtntgemaent/  ja  uitnemen- 
be  feer  be?bittert  /  mitsoïen  Det  toas  tegen  Ijet  behoeft 
ban  Oe  <£öelen  /  en  Oe  geloften  Den  gebaen  /  en  Oe  u?ie- 
benöaerop  uitgefonben/  enbaer-en-bobentoebe?in 
b?engenbeb'oube  be?bolgingenber  paccaten/  öaer 
p  bele  meoe  te  boen  Dab  getoeefl  /  eer  men  't  boln  Oien aengaenbeDabbe  nonnen  tfillen.  25oben  bien  bocDt 
Det  bele  b?eemt  enongeDoo?tte  toefen/  battertoijlen 
menbe  moberatie  aen  b'een  3ijbe  fenb  aen  ben  €o- 
ning/  en  bertoacDt  fijn  goebe  geliefte  /  en  aen  be  anbe? 
3tjbe  ben  Staten  bajl  boo?Doub  om  Den  abbtjS  te  Deo* 
ben:  men  ebentoel/  en  al  eer  be?  majefteitö  goebe 

geliefte  genomen  /  en  ba-  .^taten  anttooo?b  en  abbijS 
geboo?t  3P  /  fo  be  Staten  ban  2S2aöanb  baer  op  nocD 
niet  gerefolbeert  en  Dabben/  en  berfcDeiben  anbere 
Staten  baer  op  nocb  niet  gecommuniceert  en  toaren/ 

b'cffect  ber  felber  ging  uit-fenben  /  tttliè  publiceren/ entoilbe  onbe?DOUben  DeÖben,  al  Of  bie  alrebe  fOOp  1  derhouden,  indien  fy  gewoonlijk  zijn  fulx  te  doen,  en 

3 
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plarract ban  öeri 
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ber  jl^aietleit  gerefolbee?t/  en  bp  ben  Staten  en  %an 

ben  geaccepteert  toare  /  't  toeln  uitnemenbe  grote 
mo?ringe/opfp?ane  en  toe?ringe  onbe?  't  boln  alom 
gemaent  öceft  ̂ aer  boo?  oon  t'Sflnttoerpen  bpber 
3©et  ftoarigDeib  té  gemaeïtt  'tfelbe  ©laccaet  tepu; bliceren/  om  alle  ouaet  te  fcDoutoen/  fo  anbe?ftnt$ 
gefcDapen  toa$  batter  oproe?  en  bïoeb(to?tinge  ge* 
boïgtfoube  Dcbben/  (toaeraf  fpoon  g?oten  onbann 
gebab  Debben/  en  Den  menigmael  bertoeten  &/  al  befr 
ben  fp  te?ftont  baer  na/  fo  ty  Commiffariffen  atë 

b?iebenbanben  4  3fu!g/  in  't  lange  Den  ercufen  baer 
afgebacn/enbimrebenin't  b?ebegebebuceert.)  3fn be  fclbe  publicatie  bebben  oon  eenige  meer  anbere 
fteben  ftoarigDeib  gemaent. 

't  #oo?f5  paccaet  toa.ö  luibenbe  afê  bolgt. 

Onfen  lieven  en  getrouwen  den  Prefident  en  luiden
 

van onfen  Rade, &c.  Saluit en diledie.  Aliftfo 

dat  alle  ongeoorlofde  vergaderinge  en  conventiculen, 
als  der  Gemeinte  feer  hinderlijk  wefende,  van  allen 

tijden ,  fo  wel  by  de  gemeine  rechten  als  ook  by  de  Or- 
donnantien  in  onfen  Lande  van  herwaerts-over  me- 

nigwerven  gepubliceert  en  vernieut,  verboden  zijn,des 

nochtans  niet  tegenftaende  is  gehelijk  kenlijk  en  open- 
baer,  dat  in  verfcheiden  plaetfen ,  quartieren  en  oorden 

van  de  felve  Landen ,  fo  wel  ten  platten  lande  in  bof- 
fchen  en  elders ,  als  binnen  fteden ,  vlecken  en  dorpen, 

vele  en  diverfe  conventiculen  en  ongeoorlofde  verga- 
deringen gehouden  worden ,  metgroote  menigte  van 

volk  van  alle  kanten ,  ook  met  ftocken  en  wapenen  al- 

daer  komende  en  t'famen  lopende ,  in  welke  vergade- 
ringe menigerley  dwalinge ,  ketteryen  en  confpiratien 

tegens  onfen  heiligen  Chriften  gelove ,  Catholijke  Re- 
ligie, en  gemeine  welvaert,  rufte  en  vrede  gepredikt, 

gefaeit ,  getradteert ,  en  gehandelt  worden ,  daer  door 
het  fimpele  volk  jammerlijk  gecorrumpeert ,  verleit, 

befmet,  en  geinfe&eert  word ,  tot  groot  verlies  en  na- 
deel van  hun  faligheid ,  en  tot  beroerte  en  perturbatie 

van  de  Gemeinte.  't  Welk  wy  nieten  willen  of  den- 
ken eenigfints  te  lijden  of  gedogen  onder  diffimulatie. 

So  ift  dat  wy  't  felfde  aengemerkt ,  en  begerende  daer 
in  te  verfien  ter  eeren  Gods ,  tot  bewaerniffe  en  con- 
fervatie  van  onfen  ouden  gelove  en  Catholijke  Religie, 
en  tot  gemeine  welvaren,  rufte  en  vrede,  hebben  by 
advijfe  en  deliberatie  van  onfe  feer  lieve  en  beminde 
Sufter  de  Hertoginne  vanParma  en  Plaifence,  voor 

ons  Regente  en  Gouvernante  in  onfe  voorfz  Landen 
van  herwaerts-over ,  en  ook  van  onfen  feer  lieven  eri 
getrouwen  de  Ridders  van  onfer  Orden ,  en  luiden  van 
onfen  Raden  van  Staten  en  Secreten  neffens  haer  we- 

fende ,  van  nieus  verboden  en  geinterdiceert ,  verbie- 
den en  interdiceren  by  defen  alle  conventiculen  en  on- 

geoorlofde vergaderingen  ,  fecrete  en  openbare ,  fö  wel 
binnen  fteden,  vlecken  en  dorpen ,  als  ten  platten  lande 
of  elders,  en  ook  alle  prekingen  tegens  en  contrarie 
onfe  voorfeide oude  gelove  en  Catholijke  Religie,  op 
poene  tegens  den  Predikers,  Leraers,  Minifters,  en 
diergelijke  verleiders  desvolx,  van  der  dood  en  met 
een  koorde  of  ftrop  aen  der  galge  geexecuteert  te  wor- 

den ,  en  van  confifcatie  van  allen  haren  goeden,  binnen 
den  landen  daer  confifcatie  ftant  grijpt,  te  bekeren  en 
applicercn  tot  behoef  en  profijt  vanden  genen  die  de 
felve  Predikers ,  Leraers ,  en  verleiders  aentaften ,  van- 

gen ,  en  in  handen  van  de  Juftitié  ftellen  fullen.  En 
by  gebreke  van  goede ,  fullen  wy  hen  doen  geven  en 
uitreiken  van  onfen  eigen  penningen  de  fömme  van 
600  ponden ,  van  40  groten  onfer  Vlaemfer  munte 

't  pont.  Verklarende  fulke  quade  en  bofe  menfehen 
gemeine  vyanden ,  oproerig ,  feditieus ,  en  perturba- 
teurs  van  gemene  rufte  onfer  Landen  en  Staten ,  ftel- 
lendeen  ftatuerende  gelijke  poene  op  en  tegens  diege- 

ne ,  die  willens  en  wetens  hare  huifen,  hoven ,  of  ande- 
re plaetfen  hem  toe  behorende ,  lenen  en  toelaten  ful- 

len om  aldaer  eenige  conventiculen  of  ongeoorlofde 
vergaderingen  gehouden  te  worden.  En  aengaende 
den  receptateurs  en  de  gene  die  de  voorfeide  Leraers, 
Predikers ,  en  verleiders  logeren ,  favoriferen ,  en  on- 

daer-en-boven  obftinate  en  verherde  ketters  zijn ,  wil- 
len en  ordonneren  wy  dat  de  felve  daer  van  metter 

dood  gepunieert ,  en  hare  goeden  geconfifqueert  te 
worden  als  de  verleiders  felve.  Belangende  den  genen 
die  hen  in  eenige  van  de  voorfz  conventiculen  of  on- 

geoorlofde vergaderingen  vinden  fullen,  hebben  wy 
geordonneert ,  en  ordonneren  mitfdefèn  by  maniere 
vanprovifie,dat  de  felve  daer  van  arbitralijk  gepuni- 

eert en  gecorrigeert  fullen  worden ,  mits  by  den  Rech- 
ters en  Wethouders  aenfehou  nemende  op  de  qualiteit 

van  dien,  of  fy  door  curioosheit  of  nieufgierigheit  in  de 
voorfz  prekinge  en  vergaderinge  hen  gevonden  heb- 

ben ,of  totte  felve  gekomen  zijngeftokt  en  geftaeft, 
om  de  voorfz  Predikers  te  fuftineren  en  befchermen, 
de  welke  wy  verftaen  uit  allen  onfen  voorfz  landen  van 
herwaers-over  gebannen  te  moeten  worden  op  de  gal- 

ge, willende  en  ordonnerende, dat  de  Vaders , Moe- 
des, Broeders,  Sufters  ,  Ooms,  Moeyen,  Meefters, 

Meefterffen ,  of  anderen  gehouden  fullen  worden  te 
verantwoorden  van  't  ftuk  en  misbruik  van  hare  kinde- 

ren ,  en  van  den  genen  die  onder  haren  laft ,  toeficht , 
en  van  haren  huifgefinne  of  familie  wefen  fullen,  bo- 

ven de  poenen, 't  zy  van  geeffelinge  of  andere ,  die  de voorfz  kinderen  of  jonk  volk  daerom  fullen  moeten  lij- 
den en  dragen  tot  arbiterfchappen  van  den  Rechters : 

ten  ware  nochtans  dat  de  voorfz  Vaders  en  Moeders, 
of  andere  laft  hebbende,  deden  blijken  hendevoiren 
uitterfte  befte  gedaen ,  en  behoorlijke  forge  en  toeficht 
genomen  te  hebben,  om  te  beletten  dat  fy  tot  de  voorfz 
prekingen ,  conventiculen ,  en  ongeoorlofde  vergade- 

ringen niet  en  fouden  gaen.  En  om  de  felve  conventi- 
culen en  vergaderingen  bette  mogen  beletten  en  ver- 

hoeden ,  fo  willen  wy  dat  die  gene  die  aenbrengen,  ont- 
decken  en  denuncieren  fal  eenige  die  de  felve  gehouden 
fal  hebben,  indien  hy  van  der  fel  ver  vergaderinge  ge- 
weeft  is ,  voor  die  reife  quijt ,  ontlaft ,  en  geabfolveert 
fal  wefen,  fonder  dat  hy  daerom  gecorrigeert  fal  mogen 
worden ,  mits  belovende  nochtans  dat  hy  hem  des  niet 
meer  en  fal  onderwinden ;  en  fo  verre  hy  van  onfen 
heiligen  gelove ,  en  van  de  Sacramenten  van  der  ker- 

ken goet  gevoelen  heeft.  Ordonneren  u  voorts  meer 
wel  ernftelijken ,  dat  gy  by  alle  mogelijke  en  gevoeglij- 

ke middelen  verfiet ,  ordre  fielt, en  ook  by  allefubal- 
terne  Rechters ,  Officiers ,  en  Wethouders  van  onfen 
lande  van  herwaers-over ,  fo  wel  de  onfe  als  onfen  Vaf- 
falen  ?  doet  verfien  en  orden  ftellen ,  op  dat  de  prekin- 

gen, 
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gen ,  conventiculeh  en  vergaderingen  voorfz.  belet  en 
verhoet  mogen  worden.  En  ten  einde  dat  van  ons  te- 

genwoordig verbod  enordinantie  niemant  ignorantie 
en  foude  mogen  pretenderen :  fo  ontbieden  en  bevelen 

vvy  u  by  defen ,  dat  gy  terftont  en  fonder  vertrek  de  fel- 
ve  doet  kundigen ,  uit-roepen ,  en  publiceren  al-om 
binnen  den  rieden  en  plaetfen  van  onfen  voorfz  Lan- 

den daer  men  gewoonlijk  is  uit-roepinge  en  publicatie 
te  doen  ,  en  tot  onderhoudeniffe  en  obfervatie  van 

öcc  ftab/en  befonbc?  boo?  't  cc^flc  met  toat  bulpe  m  op? ftant  fp  foutrcn  meincntc  toeren  en  toeberftaenbcfel? 
bepjcbicatiencnbergabcringcn/fo  becrc  fp  ben  qua- 
men  te  berftoutcn  ötc  binnen  ber  ftab  boo?t  te  ftellcn : 
ooftfoberre  eenige  oproer  /troublc  of  commotie  aen? 
gerecljt  too?be/bp  toat  mibbcl  en  maniere  fp  öie  mem» 
ben  te  beletten/  en  te  neber  te  f  eggen/  en  be  ftab  ban  in? 
conbeniententc  berfefteren/fo  men  fag/ bat  ben  boet 
eno?b?ebaertoe/tot  bier  uren  genomen/ niet  Deïpcn 

dier  procedeert  en  doet  procederen  tegens  den  over-  en  mogt  /  nocD  genoegfaem  tï\  toa£ :  Ctt  bat  fp  met  alle 

treders  ,  by  executie  van  de  pcenen  boven  geroert,  j  blijticDcib  ct?  ernft 't  felbe  tod  ter  Deiten  niOften  W* 
fonder  eenige  gunde ,  diffimulatie  of  verdrag ,  des  te 

! 

doen  met  het  gene  hier  aenkleeft ,  geven  wy  u  volko- 
men macht  en  (onderling  bevel.  Ontbieden  en  beve- 

len voorts  eenen  yegelijken ,  dat  fy  u ,  't  (elfde  doen- 
de, ern (lelijk  verft aen  en  obedieren ,  want  ons  alfo  ge- 

lieft. Gegeven  in  onfe  ilad  van  Bruflel ,  onder  onfen 
Corttrefegel  hier  op  gedrukt  in  placcate  den  5  dag  van 
Julio  1566.  Onderftont  gefchreven,  by  den  Koning  in 
(ijnen  Rade ,  engetekent 

d'O  YERLOOfE. 

©jefe 
boa:  liet 

gen  ban 
garni» 
(oen  Otn> tien  ttnt 
bierpen. 

't  ri<gmcm  bolft  /  en  fonbcrling  Ut  ban  be  <®ttcfop 
^meecbe  Religie/  bitmen  SCnttoerpcn  toaren  mib- 

beier  tijb  in  grote  b?efe/ uit  bien  bat  albaer  ben  roep 
acDtecftrate  ging  bat  be  *©oubernantebaer  nomen/ 
ent'ljaerber  berfefteringe  en  anberfins  bolft  ban  toa? 
Senen  mebe  béngen  foube  /  b'toelft  ft*  geenfnrë  en egeerben/en  maeftte  terftont  een  gróót  acDtcrben? 
feen  en  mif)jertroutoen  ban  ber  «©emeehte  tegen  be 
Ifêagiftraet/bctoelfte  006  anöerfing  te  bo?en  feerin 
b'oge  toag  /  en  luttel  geloofS  bp  Den  Dabbe  /  om  be 

©ejfêa*  grote/  ftoare  en  fcfjerpe  berbolginge  en  ombrengen 
SS  **  öacc  met  a,öec  ftraffigDeib  lange  gepleegt  toa$ 

tegen  bïe  bau  be  <0erefo?meerbe  Religie  /  en  om  an- 
bere  faften  baer  fp  lange  ober  geftlaem  en  gemokt  Dab? 
ben :  en  të  Bet  felbe  acDtecbenftett  en  miftroutoen 
boen  terftont  opentlijft  genoeg  geDoo?t  grtoeeft  /  fo 
fcaeftcen  banbe  ̂ cljepenen/namentlün/leer  gfo- 
Danban^cDoonboben/laft  toass  gegeben  (benbijf? 
bengiulij)  omfeftere  gefellen  te  fielten  aen  be  poo?? 
ten  biebe  toacljt  baer  fiielben,-  toant  boeb'^ngefete? 
tten  grotelijr  baer  op  gefp jonen  en  gemon  Debben/  feg* 
genbe  bat  fp  be?raben  toaren  j  fo  bat  beg  anberen 
baegjS  /  ben  feften  gjunj  /  op  ben  bzeben  jJlaeb  be  felbe 
gecaffeert  en  berlaten  3ijn/fo  fp  bcrftlaerben  bat  fp 
geencontentement  Dabben  /maer  p?efenteerben  felbe 
in  perfoon  aen  be  poo?ten  te  maften  /  niet  tegenftaenbe 
men  bertoont  Dabbe /bie  uitterpoo?tcrije  tot  Daer  ef? 
gen  berïicDtinge  gefto?en  te  3ün  /  om  be  ̂ olbaten/ 
SSebelaerö  en  ©agabonben  uitter  (tab  te  fjouben  /  en 
biete  boen  bertreeften/fo  baren  eeben  inftruttie  in- 
ïjitit/  Hit  men  Den  tot  meerber  contentement  liet  lefen. 

iiuecfjten 
kanoer 
■sa- 

men /  en  Den  baer  toe  berftlocften  /  op  bat  baer  booj  bp 
niemanben  oo?fafte  genomen  toerbe /om 't  felbe  met buiten-bolftenftrngtfluiben  te  boen  boen /foDet  geen 
reben  en  toare  bat  ben  Coning  of  «ftoubernante  fulften 
(tab  /  baer  Den  en  alle  be  lanben  fo  bele  aen  toare  gele* 
gen  /  onbetoaert  en  onberfeftert  fouben  toillen  in  Da- 
3arb laten bljjben.  5©acr op  fp feiben/ bat Det ban  .**?*' geennobeen  toare  b?eembe  baer  in  te  brengen /maer  Ztfë, 
bat  fp  felbe  in  perfone  Den  ten  bienftc  ban  be  liaj.  en  meems. 
tot betoaerniffe banber  (lab/infgelyrtot  toeber|tant 
ban  alle  troublen  en  inconbenienten/  ooft  tot  Det  toeren 
ber  p?ebicatien  binnen  ber  ftab  /  p?efenteerben  en  offe^ 
reerben  al$s  goebe  en  getroutoe  25o?geren  toillig  en  be< 
reet  met  lijf  en  goet:  en  toaren  te  b?eben  genen  arbeit 
nocD  moeite  baerom  tefparen/en  Den  in  perfoon  te 
boegen  na  beo?b?e  en  remebien  i)it  be  BDetDouberen 
enïlegeerberen  ban  ber  (tab  baer  toemitenbequacm 
fouben  binben;  maer  bat  be  p?ebicatien  buiten  Den 
niet  toe  en  flonben  te  ber(lo?en.  3©aer  op  be  3©etDou= 
beren  feiben/ bat  fp  in  meenmge  toaren  begeftonbig- 
be  geboben  te  boen  onberDouben  en  effectueren:  en 
boo?t  boo?  Det  eerjte  goet  Dabben  gebonoen  bat  be 
^cDutterjS  be  toacDt  fouben  Douben  op  Den  Cameren/ 
en  banbe25o?geren  uitten  JBijften  met  beDoojte  in 
perfone/ aen  elfte  poo?te  beertig/enop  elfterberge- 
tooonlijfterfterfttenof  gnartieren  banberjlabanbere 
beertig  /  b'toeift  fp  goetgebonbenengetoilliglüftïjen baer  toe  geoff ereert  Ijebben :  en  boc#  3Dn  uitten  ieben 
gecommitteert/bie  metten  peeren  fouben  ramenen 
fluiten/  't  gene  ter  betoaerniffe  foube  notelijft  bebon^ bentoo?ben.  . 

(€en  feiben  bage  iffer  een  grote  murmuratie  en  al^  ®mm* 
teratie  onber  'tbolft  opgeflaen  /  uit  bien/  bat  fo  be  JSJjg^ 
^eere  ban  25?eberoebe/ en  eenige  ber  geconfebereerbe  ̂ ^n  ' (gbclen  in  ber  ftab  toass  /  en  bele  aenDangö  en  naloopt  mjnfc 
beö  bolr  Dabben :  bat  ter  anberen  3ijben  be  *0jabe  ban 
IBegennu  feftere  bagen  binnen  ber  ftab  toa£  blijben 
ftii  leggen/  fonber  boo?  te  reifen/  en  bat  albaer  ooft 
toerbe  bertoacDt  be  <6?abe  ban  3irenberge  /  Debbenbe 
terftont  baer  boo?  be  <0ercfo?mecrbe  bermoeben  en 
acDtecbenften  geftregen/  bat  be  felbe  ttoe  <©?aben 
mogten  ïaft  Debben  om  bp  affiftentic  ban  be  iBagi- 
ftraet  eenig  bolft  ban  oorlog  Deimely ft  ban  buiten  in  te 

S3?anb 
tot  int* 
bierpen 

*r\€.ö  niet-te-minfo  ben  feiben  ̂   5IulnfefterDuijS  |  brengen /b'toelftfp  genoeg  berftlaerben  niettetoillert *^  in  be  Hoinöaertftrate  in  b^anb  geraeftt  toasi  /  fo    lijben/  nocD  ooft  beDo?en  te  lüben/  fo  ̂  Den  niet  en  toei= 
Debben  alle  be  goebe  25o?geren  en  gfngefetenen  toel  en 
getroutoelijftDen  baer  in  gelagen /en  met  aller  ftil- 
figDeib  geftclt  en  geboegt/  fo  om  ben  b?anb  te  bluffen  / 
al$  om  alle  onrufte  en  onbilliftDeib/ofter  eenige  op? 
geftaen  Dabbe  /  te  toeren.  3©elften  acngaenbe  be  |tëa? 
giftraet  Den  ooft  be$f  anberen  bacgg  feer  bebanftt  Deeft/ 
fo  ooft  ben  feiben  b2ant  fonbe?  eenige  onrufte  gebluft  iief. 

<®pten  feiben  b?eben  ïïaeb/fo  baer-en-tuffcDen 
Den  <Ö5ebeputecrbe  banben  J^obe  toebe?ftomen  en  Daer 
rapport  gebaen  Dabben  /Deubenbe»tDouberen  ber 
gemeente  boo?  gepouben/bat  fo  be?re  pemant  ban 
Den  toifte  eenige  «§olbaten/©agebonben/5?ranfop? 
fe  Capiteinen  /  of  anbere  b?eembe  /  niet  negotierenbe  / 
öat  fp  't  felbe  fouben  toillen  te  ftentten  geben/  op  bat  bc (Fei. / 2.)  ftab  te  beter  berfeftert  mocDte  toefen:  infgelijr  Den bermaent  /  bat  fp  luiben  niet  alleen  felbe  niet  en  fouben 
gaen/  of  Den  binben  tot  iitft  p?ebicaticn/  maer  ooft  na 
Dun  berinogen  /  elften  't  felbe  ontrabcn  en  baer  af  tree- ften:  Den  bootfjoubenbe  boo2t  toatracbenmibbelfp 
toiften  /  en  toat  affrftentie  fi»  fouben  nonnen  geben  óm 
befelbe  pjebicatien  fbiet  bu«  in  roere  ftelben)  te  belet- 
ten  te  boen  fcljcibcn  en  cefferen/fo  buitm  al^  binnen 
'  I.  Deel. 

25?eben 
lïacb 

t'3tnt* 
toerpen 
beroa* 
öcir. 

gerben  met  alle  ernftige  fojgbulbtgljeib  ber  ftab  /  ten 
bienfte  ban  beiKai.cn  Den  feiben  met  toijfenftinbe- 
rentebetoarencn  berDoeben:  toaerafDet  rumoer  en 
opfpjafee  fo  groot  gereesf  /  batmen  't  bolft  gualijft  Deeft ftonnen  ftillen  /  fo  fp  langis  fo  meer  /  fo  tegen  ben  <0?a- 
be  alg  tegen  be  USagiftraet  /  boo?  befufpitie  berbittert 
toeröcn  /  biemen  Den  uit  ben  Doof  be  niet  en  boft  gefte* 
ften /toat  men  Den  remonftreerbe  en  bertoonbe*  3!n 
ber  boegen  bat  be  3©etDouberen/  b?efenbe  meerber  in* 
conbenient/nieten  Debben  gebo?ft  langer  baer  mebe 
bertoebeh  /  ban  terftont  Den  <tf5ebeputeerbe  toeberoin  iafi  öeè 
te  ̂ obe  te  fcDicften/en  't  felbe/  en  toatter  meer  ge?  JJüP* 
fcDiet  toaö  /  en  gefeit  toerbe/ ber  <0oubernante  ter-  "ananf* ftont  te  bennen  te  geben :  en  ooft  om  Daer  ̂ öog?  terpen. 
Deib  te  bertoncn/  bat  be  3©et  niet  bonbe  geraben 
bat  Daer  l^oogDeib  eenig  bolft  ban  toapenen  baer 
foube  fenbeit/  of  fclfS  met  eenig  bólft  ban  toapenen 
baer  guamc  /  aitberö  ban  met  Daer  o^binarife  gar? 
ïit  en  peeren  ban  ber  <0?ben  /  en  Daren  ïïaeb/ 
^taet/  en  o?binarife  trein  /  men  foube  Daer  l$oogljeib 
met  buifent  bo?gercn  of  meer  berfefteren  :  in  toel? 
fter  boegen  fobe?reDaerberüoogDeib  belief  be  binnen 

4ö  ber 
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Der&taDtcftomen/totmeerbertontentementcttber*  I  ter  reifen/  bcrfrtjcibcn  boderen  bp  Bern  toarengefto* 

fcftertBctb  ban  De  buiten-Coopman/  Dat  De  3©et  't  fel*  men/fcggcnDe  Dat  Bet  fecpfojgeïijfe  toare  en  toe!  guaeb 
bcOcrtdijfttoaö^egcrcnbc/inetfulftenberfianbe/Dat  morBte  inbrengen/  en'tbolftfeerberfïacn/  DatBP  en 
Bier  ©oogftefb  Daer  toefenDc/  geen  bolft  ban  toape*  De  p2inripadftc  ̂ tBepenen  nu  bertrotftcn/  en  De 
tien  namactë  in  fouDe  Doen  nomen/  notB  De  bojgecjS  |  «StaD in fulftenDangiere lieten /baer men  fagBoeBet 
met  garnifocn  belaften  /  fonDcr  tonfent  ban  De  ge 
meente  ■,  en  Dat  felbe  DoenDe  Baer  ̂ oogïjciD  ïjaer  per* 
foon  Daer  toel  mocDte  betroutocn  /  toant  De  gemeente 
tod  geDdibereert  toare  /  om  De  &tab  ban  alle  oploop 
te  befcBermen/en  fo  be?rc  ftaer  ̂ oogljeiD  nu  niet  gele* 
gen  en  toare  te  bomen  berfoeften  /  Dat  fp  fouDe  toillen 
committeren  en  fenben  /  een/  ttoe/  of  b#e  ban  De  p?in* 
ripadfte  peeren  ban  Der  <©?D?e  I  bit  De  gemeente  aen* 
genaemft  fouDen  mogen  toefen  /  om  met  Baer  fabeur/ 
autociteit/en  affiftentie  tot  allen  occurentien  beter  bet* 
ften  te  moge  toojDen :  beBoubdift  Dat  met  De  felbe  niet 
emniame/  notB  Ben  en  bolgbeeenig  bolft  ban  toape* 
nen/Dan  alleen  Ben  02binari$  Buifgefm:  ja  Dat  oor  goet 
toaer  Dat  Barer  ̂ oogBeiDBeliefbealtijb  een  ban  Den 
peeren  bóo?te  fenDen/  omBetbolfteningefetenenin 
geen  meerber  DiffiDentie  ban  buiten-bolft  met  toape* 
nen  in  te  toillen  brengen/  te  ftellen  /  baer  uit  oproer  en 

troubelen  fouDe  mogen  bolgen/  fo  b'erperientie  alreDe 
genoeg  nlttoijfenDe  BaDDe  getoeeft  /  te  meer  Dat  De  ge* 
meente  opten  b?eben  iftaeb  Baer  feer  getoillig  tot  aile$ 
P2efenteerbe  /  notBtang  genoeg  BaDDe  getoont  /  en  ge* 
feiD  geen  anDer  bolft  in  De  ̂ taD  te  toillen  geDogen  nog 
fijoen  /  en  tot  Dien  einDe  te  bertonen  toat  g?ote  opfp?a* 
ne  binnen  Der  fdber^taD  ïjaD  gecaufeert  De  ftomfie  en 

't  ftille  leggen  De$  <*3?aben  ban  iBegen/  en  't  bertoag* tenalbaerbeg<të?abenban  menberq:  ett  Dat  boben 
Dien  De  fame  geftroit  toerDe/Datfo  be?re  men  metfo?t* 
fe  tot  Defe  fafte  remeDie  toilDe  foeften/  Jet  geïjele  %anb 
geftdt  fouDe  too?Den  in  toapenen/Daer  grote  bioeDfio?* 
tinge  gefcBapen  toaer  uit  terijfen/  Dat  ooft  De  i|eere 
ban  25?eDeroeDe  beter  belaft  toaer  ban  Daer  te  tretften/ 
om  liet  bolft  beter  geruft  en  in  ftilte  te  ftouben  op  ftacr 
neeringe:  infgdijr  te  bertonen  Dat  fpmitjff  De  goeDe 
affectien  bk  fp  in  De  gemeente  bonDen  /  De  &tab  toel 

mitSf  ftoöptenb2pteBouDenbanallep?eDitatien  binnen  De 
tien  bin,  pookten  en  ooft  Die  ban  alle  intonbenienten  te  befcBuD* 
nen  m  ten :  ooft  Datmen  BaDDe  om  getoeeft  in  alle  De  Buifen 
$SSuf  binnm  /  maer  geen  f  rancoifen  /  en  ooft  buiten  /  maer 
pen  0e>   boben  feffe  of feben  niet  gebonDcn/  Dtemen  BaDDe  Doen 

bertreefcen:  en  boo?t  in  alle  occurentefaften  te  Doen/ 
alle  bertoningen  Dief?  tenmeeftcn  oo2boire  ban  Der 
^>tab  fouDen  binden  te  behoren. 

D'JBelfc  DusS  gerefolbeert/  en  tot  rufte  ban  Der  £taD 
noDelijft  bebonDen  toefenDe  om  fulr  bertoont  te  too?* 

te'iéoöe  Den/  BceftonDerDeJBetBouDerengrooteftoarigBeiD 
2J*  gtballen  toien  met  Dien  lafte  foube  reifen  /  alfo  men 

tocl  totjte  Dat  De  bertoninge  niet  feeraengenaemen 

fouDe  toefen/  en  pegelijft  Bern  beg  onbanfto'  geerne  ont* maeftt/  en  op  een  anDer  geD?ongen  BaDDe :  einteïp  i$ 

bp  opinien  gefloten/  Dat  D'een  ban  De  ttoe  25urgemee* fteren/  ttoe  ouDe  25urgemeefteren  en  Doen^töepe* 
nen  /  en  een  ban  ttoe  fiaben  en  ̂ enfïonatifen  Der 
boo?f3,§taD  alDaer  genoemt  ( namentïijft  /  lbeer  gia* 
tob  ban  Der  J|eiD«t  25urgemecfter/^ecr  ^i?ft  ban  De 
a©erbc/^cer^icolaejSöotftor/  en  De  #enftonariö 
30efenbefte )  terftont  enbpDen  abontDaerom  inDili* 
gentie  reifen  fouDen/maer  en  t$  Die  laft  niet  bolb?otöt/ 
uit  Dien  Dat  De#  abontiS  De  boo?f3  25urgemeefter  /  Den 
anDcren  te  reifen  gereet  sijnDe/ontbooD/  Datter  anDere 
faften  boojfianDengeftomentoaren/toacrom  ïjetbc* 
ter  fouDe  toefen  De  reife  tot  De0  anDeren  Daegö  te 
fcljo?ffea:  toaer  mebe  De  anDere  toel  berbltjD  toaren/ 
BopenDe Dat pet^boo2t-ftomen fouDen/  Daer  meDe fp 
Deo  onDanfto  ontflagen  fonDe  M ï in  en  bltjben/al  bonDen 
fp  tod  notelijft  fulften  remonftrantie  geDaen  tetoo?* 
Den/  maer  öooptcn  Dat  De  2öurgemeefter/om  öem  fel* 
ben  Daer  meDe  te  ontflaen/  anDere  miDDd  Daer  toe 
binDen  fouDe/  fo  ooft  Detf  anDeren  Daegö  gebeurDe. 

^)ien-bolgenDe  Deö  anDeren  Daegjö  Den  7  ̂uüj/  De 
25iirgemecfter  en  D'anDerc  «©eDeputeerDeinDeCol* 

Dacti. 

©e  fwa^ 
rigfjefö 

bolft  geturbeert  en  in  roeren  toa&te  meer  Dat  Det  toas? 
faterbag  abont  /  en  Desf  anDeren  Daegö  alfo  Den  fo?ge^ 
lijftften  Dag  ban  Der  toefte  /  Doo?  De  pjeDitatien/  en  au 
fo  gecnftnsf  goet  en  bonDen  nottj  tontentement  en  BaD^ 
Den  ban  ïjen  reife:  todfte  bertoninge  Den  fclbcnmo?* 
genftont  Dem  bp  anDere  toeDerberberftfit  DaDDe  ge^ 
toojDen/  met  meer  anDere  reDenen  en  ercufatien  /  Die* 
nenDeomfjetpaftbanfnnen  Bató  teftöuppen/en  op 
eenen anDeren  te  leggen/  toaer  na  lange  toeDer  Debat 
gebaflen  tó  toie  reifen  fouDe  /  toant  Bet  moeft  bertoont 
toefen :  De  25urgemeefter  BaDDe  geerne  gefien  Dat 
D'anDcrettoe^tBepenen  metten  $enfionari£  gereift 
BaDDen/maer  f&  toilDcn  Bern  meDe  Bebben/alfc  BP  me* 
De  getommitteert  toasf  /  of  ooft  t'Buté  bltjben :  anDere toiiDen  006  geen  ftopgat  toefen:  eintelijft  Bebben  fp  De« 
Beelen  laft  opten  felben  ©enflonarisef  geD?ongen/  en  mmv 
niet  tegenftaenDe  alle  fijne  ercufen  en  onftBulDen/  feer  ra«r  batt 
begeert  /  ja  006  getoilt  Dat  Bp  fnn  Dienft  De  ,§taD  Daer  ö«  ©e;. 
in  niet  en  fouDe  toeigeren/  foBp  Bern  Daar  toe  altijD 
Setoillig  BaDDe  getoont/  en  DatBP  Desf  geen  berant* loojöen  hoeft  onDanft  en  fouDe  ftunnen  lubben  /  toant 
fp  Bern  be$  goeDe  b?ieben  /  atte  en  tommiffie  meDe  ge* 
ben  fouDen/  Daer  in  ooft  infererenDe  toaerom  BP  alleen 
gcfonDentoerDe.  ̂ etodftefienDe DatBP  niet  boo?be* 
ren  en  ftofte  /  feiDe  Dat  Bp  't  Doen  fouDe  /  en  t'Baren  be^ beie  Dien  onDanft  op  Bern  laten  ftomen/maer  toilDe  Ben 
toel  te  boren  aDberteren/  Dat  Bp  niet  een  tooo?D  en  fou* 
Defeggen/Dan  fp  Bern  in  gefrB?ifte  fouDen  geben/  en 
Daer-en-boben  gelijft  Bp  toel  DacBre  Dattet  bt*  De  <0ou* 
bernante  niet  toel  genomen  fouDctoo?Den/fobe?refp 
Bern  b?aegDe  of  fijnen  laft  toas?  fufr  te  bertonen/  Dat  Bp 
feggen  fouDe  ja  /  en  Dat  BP  Des?  fcBzxftelijfte  laft  Baööe  / 
Detoclfte  of  fp  Bern  guame  te  eiftBen/ DatBP  Die  Baec 
tonen  fouDe:  en  toant  De  murmuratieopDe<i&2aben 
ban  liegen  en  3Crenberge  notB  niet  en  cefTeerbe/be* 
balen  Bern  aen  Baer  IgoogfjeiD  ooft  te  berfoeften/  Dat  fê» 
om  meerDere  intonbenienten  te  b^rBoeoen/  fouDe  toil* 

len  Des?  <©2aben  ban  3lrenbergejSteife  DoenDiberte*  fl,'ft- ven  ban  2Cnttoevpen/en  ooft  Den<ë;?abeban|Kcgen  JjSS: 
ontbieDen  te  toillen  Bern  ban  Daer  fpoepen :  enmfge*  tegen  be 

üjrDen  ï|eer  ban  25?eDeroeDe/ DatBP  ooft  toilDe  ba**  f ?a5"1 
tretften  /  gelijft  ooft  Dien-bolgenDe  Den  <©?abe  ban  5?"  St e* 3Crenbergc  fijnen  toeg  langjö  eibers*  Beeft  genomen  /  en  %ttnbev 
De  boo2ftft2eben  <©?abe  ban  IBegen  eenige  Dagen  Daer  & • 
na  uit  SBnttoerpen  i$  geftBeiDen  /  niet  fonDer  na-roep 
banbenbolfte. 

^ien-boigenDe  De  bt»02f5  penfionarij»  gereift  W  en 
Beeft  Desf  anDeren  Daegjs  Baer  J|oogBciD  (eerftDerfel*  ®cfbJ' berftjnb?iebenban  treDentie  ban  Der  a^et  gep?efen*  JJJÏf 
teert  BebbenDe)  fnnen  laft  ontDeftt/ en 't  gene  Bern  be*  tanmu 
bolen  toaiS  ten  beften  bertoont/  Detoelfte  't  felbe  niet toer?"1 
tod  nemenDe/notB  in  D'een  notB  D'anDere  pointt  feïjij*  Kacntfc 
nenDe  feer  genoegen  te  Bebben ;  te  toeten/  notB  in  't  on* Derfp:efien  ban  Den  bolfte  ban  toapenen/  notB  in  De  al* 
teratien  jegensf  fulfte  ttoe  peeren  ban  Der  o?D?e/  b?aeg* 
De  Bern  of  fijn  tommiffie  fulr  luiDe  alö  BP  Berber* 
toonDe:  Daer  op  Bp  feiDe  ja/  en  Dat  BP  acte  Daer  af 
fiaDDe/  Detoelfte  Bp  Baer/  t'Baren  bebele/Beeft  getoont/ 
Die  fp  ooft  Beeft  beBouDen  /  feggenbe  /  Dat  fp  Die  fouDe 
oberfien  metten  peeren  Daer  p?efent  /  en  Dan  Doen  DejS 
fp  fouDen  binDen  ten  Dienfte  ban  De  ifêajefteit  te  bereif* 
ftften:  Daer  bp  boegenDe/DatDe  j&et  bendeere  ban 
2&2eDeroeDc  motljt  beïaften  te  bertretften/foBPöaer 

niet  te  Doen  BaDDe»  €n  fo  Des?  anDeren  Daegj*  D'éen 
notB  D'anDerc  Der  boo2f3  peeren  en  toasSbertrotfeen/ 
Beeft  De  3©et  Doo?  Baer  b?ieben  aen  Baer  <ü5cbeputeer*  tïoi.jj.' 
Dete252uffdanDertoerfbdaft'tfelbeaen  Baer  ̂ oog* 
BeiD  te  berfoeften  /  in  De  felbe  b2ieben  bermanenDe  Den 
boo2fcft2eben penfionarijs  DejSlaft gegeben  te  3ön/ 
maer  toat  follicitatic  bp  Deboo?f3(èeDeputeerDeDa 

legieftomcnDc/3tjn  ftcn  meDe-b2oeDeten  Des?  feer  ber*  gelijr  D002  Detf  3©etsf  ftB^Übenaenljaer^oogBeiDen 
toonDertgetoeeft/niet-tc-minDe25urgermeefterDeDe  elDertf  geDaen  të  /  en  Bebben  geen  refolutie  ftunnen 
D  onffljult  feggenDe/Dat  fo  Dp  Bern  gereet  maeftte  tot*  I  ferpgen/  notö  l?an  ïjnm  ̂ oogljeiD^  feomfte/  notB  ban 

pemanbss 
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pcmantto  fenben  t'n  bele  Dagen  baerna/DoctoclooR öPlaftcban  öcc  5©ct  öoo?  «©ebepnteerbe  ènb2iebcn/ 
mt  bele  rebenen  aen  baer  ̂ oogDeit  berfocDt  toerb/ 
Daer  toe  befonber  te  toillen  fenben  mijnen  J|eere  ben 
^ince  Dan  Granaten/  Deeft  cerft  baer  ingeconfen? 
teert  Den  1 2  3fuip  /  ais  be  JBet  toebec  baerom  erp?cffe 
Commiffaciffen  gefonben  babbe  met  ïmeben  aen  baer 
^oogljeit/  te  toeten/  3IonRDeec  3genD?t&  ban  €tten 
enJBefcnbeRe. 

<©efe  bagen  Debbcn  Die  Dan  De  3©et  baft  onlebig  ge* 
toeefl/ metten  genen  Die  tut  be^ebcn  baer  toe  geftelt 
toaren/  om  o?b?e  op  De  toaRe/berfeReringc  en  betoaer* 
ntflfe  Dan  ber  ftab  te  (teilen :  baer  en  tuffcDen  toas  Den 

©Me  Coopman  feec  begeeft  /  en  fo^genbc  toat  Dier  na  tooi- 
ban  'Den  gen  toiibe  /  Dele  bertrecRenbe  /  en  Den  houteen  /  Rin* beren/ en  goebcn  toegfenDenDe:  mits  bentoelöenbe 

3BijmnecfterS  aen  De  3©et  genomen  31J11/  't  feite  te Rennen  gebenbe/  en  baer  Op  berDaïenbe/Doe  Dat  bp 
gen  DaDDen  getoeeft  beelDerDanDe  Coopluiben  ban  bU 
toerfe  fatten /feggenDe/Dattet  groten  noot  toas /en 
meer  Dan  tijb/bat  binnen  Der  ftabeenig  groot  perfo* 
nagic  boo2  C^ooft  toare  /  om  op  ai  te  boo?fien  /  Daer  toe 
noemenDe  mijn  Ifeere  De  $2mcc  ban  t®ranjen/beteel; 
fee  Den  gemenen  ingcfetcnen  aengenaem  toas :  Die  ook 
alDaer  toa.ö  25o?g-grabe/  en  De  legeren  boo?  fulr  aen 
fjem  berplicbt  /  en  fijn  atxall  Den  berbonben  /  en  Dat 
fijn  Romfte  groot  contentement  elRen  fonDe  genen: 
Dat  men  Daerom  neffens  fijn  €jtcell.  beboo?beaente 
Douben/batDP  ben  arbeiD  toilDe  aenbeerDen;  en  na- 
Dien  De  iBetbouberen/Den  DaDDen  geanttooo?t/Dat 

fp't  felbe  terjtont  te  l|obe  foubenDoenberfoeRen^fo 
ijn  Daer  genomen  ober  De  3  00  Coopluiben  ban  Diber  ? 
fe  natiën  /  Doenöe  geiijRe  remonftrantie  /  Die  men  oor 
geiijRe  anttooo?De  gegeben  Deeft :  en  Dien  bolgenDe 
terftont  aen  De  <0eDeputeerDete25ttiffelgefcD?eben/ 
Dat  fp  Daerom  inftantteaen  Daer  ̂ oogDeit  Doenfou* 
Den /en  aen  fijn  €rcell.  meDe:  De  onDe  ̂ cïjepenen 
Dcbben  Des  Daegs  Daer  na  oor  gelijne  bertoninge  aen 
De  a©etgebaen/toaer  op  fp  anbertoerf  gefcD2eben  Defc 
fcen  /  en  begeert  Dat  men  alle  mfiantie  fonDe  boen  /  Dat 
De  felbe  ï^eec  p?ince  met  fijnen  trepn  en  fonDer  toape* 
nenterftont  na  3ümtoerpen  toilDe  bomen /toant  net 
meer  Dan  noot  toare. 

&o  iffer  00R  ten  felben  tijD  eenenroep  geRomen/ 
Dat  ontrent  ̂ eerenfiout  en  Stille/  in  De  tfrempen/ 

mep  ban  bergaDert  toerDe  bplaftebes  <0?aben  ban  ipegen/ 

JEL,     feRer  bolR  ban  toapenen  /  te  boet  en  te  peerDe  /  't  toelR 3     Det  bolb  feer  beroert  gemaeRt  Oeeft  /  fo  f?  DucDten  /  Dat 
Die  na  De  ftab  Romen  fonDen:  toaer  toe  De  3©et/om 
Den  te  trillen  /  geftelt  rjeeft  Dobbele  toacljte/  en  00R  ban 
De&cbepenen  tot  betoaemiffe  ban  bepoo?ten/ maer 
toat  ncerftigDeit  fpbeben/en  boo?  De  JBijbmeefterS 
en  anDere  DeDen  boen/fp  en  Roften  benbolRebeim* 
pjeifieniet  ontgeben:  De  <0?abe  ban  joegen  toas  uit 
om  ban  Stofjes  toegen  bolR  ban  toapenen  in  be  ftab 
met  OeimelijR  berftanb  ban  De  HDagiftraet  of  eenige 
ban  ben  te  teengen  /  en  tr^ngefetenen  te  berljeren  /  en 
tegen  Die  ban  'Der  Keligienf02tfelüRen  tep?oceDeren/ 
fulr  Dat  Dien  Dag  Dat  Den  roep  ouam  /  De  gemeente  Deg 

©c<Be>  natntö  Den  9  pulpin  De  toapenen  en  ober  einDege- 
necute    tocc|j  tö  om  jjacc  tcöcn  eemt  te  5Ijn  /  aifo  men  feiDe 

Dat  fp  boo2  De  (laD  toaren  /  en  De  gemeente  metter  ftaD 
berRocbt  toaoV  baDDe  men  Die  Runnen  leberen/  na* 
mcntUjftDeni7^uIg>. 

<©ntrent  Dien  tijDe  toasf  aen  De  3©ijbmee(ter!S  toeDer 
een  reoueft  uitten  naem  ban  Dte  ban  Der  nieutoer  ïte^ 
ligien  beflelt/  Die  fp  Den  3©etbouDeren  00R  oberDioe* 
gen /De  toelRe  (lont  geaDD2etfeert  aen  De3BetljouDe- 
ren  /  W  De  b02geren  en  ingefetencn  ban  Der  tfaD  ban  De 
<Duitfeen  3©alfc  tongein  groten  getale :  berbalenDe 
Datfp  nu  feRerc  Dagen  OaDDcn  bertoaebt  trooftelijRe 
nnttooojDe  op  ben  boo:gaenbe  re«jue{le/  Daer  bp  fp  ber* 
fotbt  baöDen  feRere  plaetfe  om  lalDac  r  te  bebben  open? 
barepieDicatie  en  ererntte  Der  toaeraebtiger  €uan- 

„  gcliftberlere/gdijbfo?migDer  Confeffien  ban  3Hugf' 
„  b02g/  toaer  en  tufleben  nocbtanoöent'fainenRomfte 
r>  buiten '  bn  Da*  ̂ ea*en  geboDen  toerDe  geaebt  RetterfeV 
,;  oproerige/  en  tot  groten  acïucrDee'  ban  De  ftaD  aéftbic^ 

,1  Deel. 
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DenDe/  Die  Daerom  fcljenen  Den  «Sobhj&cbergaberm* 
gen  te  toillen  Doen  ftoren  met  getoclt  /  om  Dat  fp  tot  De 

felbe  met  toapenen  ouamen/'ttoelRfp  nocbtangal- leen  DeDen  /  met  tot  oproer  /  maer  Den  felben  /  toijf  en 
Rinberen  te  DefenDeren  /  niet  tegen  De  <0berf)eit  /  maer 
De  romploicten  Die  eenige  met  bare  toeDerfp?eRerg 
boben  reebt  tegen  Den  fouDen  toillen  Doem  3i|nDe  te 
b?eDen/  fo  berre  bp  pemanDen/  Die  Dem  onDer  Den 
bcrgaDeringen  mogte boegen /eenige  acten  banfeDi- 
tien  gecommitteert  toerDe/  Dat  Dien  anDeren  ten  ejeem- 
peltoerDen  geftraft/en  Dat  Den  een  plaetfe  toegelaten 
toefenDe/niet  en  toare  teb?efen  Dat  De  Coopman  of 
^mbacbtfman  fouDe  bertrecRen  t  maer  ter  contrarie/ 
men  fonDe  bebinDen  Dat  bk  Dagebjr  fouDenconfne- 
ren:  DatoobfpDaDDen  aengebangenin'topenbaerte p?eRen/om  Dat  Daer  menigte  fo  groot  toag/  en  Daer 
toeDerfp?eber^  ben  aitijD  gebiameert  DaDDen/ Datfp 
in 't  openbaer  niet  en  DaDDen  Do?ben  leren  /Dat  00R 
Doo?Daerleringe  geen  feDitie  bertoeRt/maergetoeert 
toerDe.  ©2efenterenDe  De  toapenen  te  laten  fo  toan- 
neer  Den  een  plaetfe  fouDe  toefen  berïeent/ Daer  fp  on- 

Der De  p2otectie  ban  De  Wit/  fonDer  b?efe  ban  oberbal? 
lentetoö?Den/mogten  totter  erercitie  banDarerUe- 
ïigie/  opte  §&opDetifcDe  en  ̂ ÜpoftolifcDe  lere  gefun- 
Deert  /  bp  een  Romen.  25aben  Daerom  anDertoerf/  Dat 
De  peeren  De  faRe  fonDer  paffien  in  goeDer  emiiteit  /  en 
tot  boo?Deel  ban  De  ftaD  totlDen  obertoegen  /  en  De  ber- 
focDte  glaetfeDen  niet  affïaen/pjefenterenDe  De  felbe 
requefte  t'onDerteRenen/ of  Daer  felben  tep?efenteren in  fulRen  getale  alö  De  peeren  Den  fouDen  o?Donneren. 

SCenmerRenDe  00R  Die  ban  Dera©et/  Dat  Defeban 
Der  nieutoer  Religie  langg  fo  meer  loops?  /  en  De  <0ee* 
ftelöne  in  Der  feerRe  DageltjRö  meer  afbalis  ban  toe*    . 
ljoo?berg  Rregen/lettenDe  00R  opte  opfp?anebanDet  _..f  „. 
bolR/ban  Datttoe  $2ocïjianen  op 't  fóijlrecDt  buiten  ggn 3Cnttoerpen  geftaen  Debbenbe  /  Die  alDaer  met  goeDen  ban  bc 
genoegen  en  grote  DeDanueniffe  ban  Den  bolRe  Dab?  ̂ °Ë? 
Den  Dare  ̂ ermonen  in  Der  RerRen  geDaen  /  toaren  KUS* 
Den  na  malbanDeren  bp  Der  <6eeftelpDeit  benomen/  ie. 

fo  D'een  toajs  berjaegt  /  en  D'anDere  toa$s  gebangen  ge- too?Den/fo  Debben  fp  beDacDt/om  Det  bolb  Dat  Dus 
meteen  furie  ter  nieutoer  p?eRinge  liep/  ban  Daer  te 
trecRen  /  mitg  Den  toeDer  laten  Debbenbe  eenen  <0ee* 
ftelüben  perfoon  Den  aenftaenbe/  Daerom  fp  Debben 
Doen  bememen  toaer  Den  berjaegDen  §&?ocDiaen 
toajs/  en  Daer  na  Den  felben  ontboben/  en  Dem  laft 
gegeben  infön  onbe  RerRe  bp  p?obifiete  p2eRen/be- 
bouben  ̂ at  Wp  Dem  baer  in  ftil  Dielbe  en  beDoo?lö» 
quete:  D'toeïR  gefd)iebenbe  en  getoeten  3ijnbe/  beeft 
be  felbe  /fo  Dp  be  naem  Dabbe  te  toefen  ban  be^Cuf* 
bo?gfe  Confeffie/terftonteen  ontallDRe  grote  menig* 
tebantoeDoo?bet£  geRregen/baer  ban  't  getal  t'elRer 
P2ebicatien  meerberbe/  D'toelR  niet  ban  te  toel  en  fticD* te/fo  niemanttotbefen  ̂ ermoon  en  ging  met  eenig 
getoeer  of  toapenen  /  mitfbien  be  felbe  bp  ber  3©et  toe* 
gelaten  toaren. 

25innen  mibbelen  tijbe  berfterbtenbaftbepjeRin*  $£?£' gen  en  bergaDcringen  Dte  men  met  toapenen  Dieït  en  gCn  Dec 
betoaerDe  ter  eenre  /en  Det  miftroutoenenacDterben*  wewc» 
Ren  Dat  De  gemeente  ban  ben  èobe  enbe  iBagiftraet tim' Dabbe  ter  anbere  sijben  /  fo  bat  be  ftab  in  foberen  ftate 
ftonb  /  en  bele  perfonen  bertrocRen  /  en  beel  goeben  en 
Coopmanfcbappen  toeggefonben  toerben/enallebe 
toerelt  riepen  berlangDenaDe  Romfte  be$$?mtehy 
Die  elft  een  Daer  toenfrDte  en  Doopte  Dat  boo?D^n  De 
faben  in  beteren  ftaetfoubertgebjocDt  too?Den:  toelRe 
affectie  fp  00R  toel  bebben  getoont  Den  13  gfulp/  ais 
fyn  €rcellentie  na  mnttoerpen  /  bp  lafte  ban  De  <©ou* 
bernante  /  miam  /  Dat  ban  Den  Duife  af  Daer  5ijn  logyS 
gemaeRt  toatf  /  tot  meer  ban  een  grote  Dalf  mijle  buU 
ten  ber  ftab /alle  ftraten  en  toegen  met  beelbuifent 
perfonen/  ja  ban  ober  be  3000  inalov  bcfet toaren/ 
fobat  men  boo2  Det  bolR  nautoenjr  Roft  pafferen/ 
bele  ban  be  b02geren  en  ingefeten  reben  fijn  €rcel* 
lentic  00R  tegen  te  peerbe  /  en  geleiben  Demboo2tin 
fiin  ïïognief.  ̂ >o  00R  tithc  be  ̂cere  ban  ̂ eberoe* 
bemet  bele  ban  ben  geconfebereerben/  ben  ais  boen 

baer  bin>>mb^  "®£%frtt  fijns  bevtoacötenbe  in  fijnen 
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llognfeomDem  toiHcftom  te  Deten.  €n  alfoonDer? 

toegen/  enbefonber  bmren  in 't  pafteeen  ban  fijner? 
rclfentie  l  bn  eenige  fomtoijlen  met  fctfl&r  fteien  geroer 
wen  toerberi  Vive  les  Geux,  fo  betifpte  fijne  <£rceli. 

inenigmael  be  felbe/  fo  met  tooo2ben  als  met  tekenen : 

fomtoiilen  fjen  ooft  bjetgenbe  Dat  Dn  't  Den  berleren fouöeDatfpfo  riepen/  maer  fo  Die  fpamfeeooenfom 
Der  luiben  mono  becft02ben  toaS  /  fto<t  men  gualtjft  De 
l^ben  Doen  ftoijaen  /  Dan  tn  Dec  ftaD  feomenDc/  en  ften? 

De  Dat  fijne  tixtzll  't  felbe  niet  toel  en  nam  /  IjieïDcn  fp 
DenDaecaftoatftilDec* 

D<£  ̂ecce  $2ince  /  fo  ïj^eft  Dp  in  Dec  ftaD  iS  gefto? 
men/  geeft  gefp20ftcn  en geljanDelt metten üBa* 

giftraet/  en  ban  Den  berftaen  De  fobere  gefteltemffe 
ban  Dec  ftaD/  Den  felben  ooft  gelebertDeb2jebenban 
De  «©obbernante  aen  Den/  Daec  meDefpberftlaerben 
Den  boo2f5  9:ince  Daec  gcfonben  te  Debben  uitten 
naem  ban  fijner  M&ajefteit/  om  Die  ftaD  tn  goeDe  o?D?e 
tebienaen/  betroubelenteappapfecen/  begoebclui? 
Den  en  Coopluiben  te  bccfeftecen  /  en  albaec  alle  faften 
te  Doen  Die  Dern  fouDen  Dunften  te  beDocentotbicnfte 
ban  fijn  Coninftlü&e  jffêajefteit/  entoelbacenbanbec 
ftaD  /  bebelenDe  Den  iuiöen  Daecom  Dat  Dat  fp  Dem  ge? 
noo2faem  fouDen  toefen/  en  Den  cegulecen  nacr  fnn 
«Dönnantte  en  geboDen.  p?efentecenDe  Dp  boo?tS 
Den  lutDen  malles  Dat  Dem  mogelijften  fouDe  toefen/ 
te  aflïtf  ec*n  /  bolgenDe  frjnen  laft :  De  iBagtftcaet  Dem 
boo2  eerft  beDanftt  fjebbenDc  /  ban  Dat  Dn  Den  laft  aen? 
gebaert  fjabDc  /  pjefenteerDen  Den  goettoillig  om  fijne 
gcboDente  geboo2famen  leberenDe  met  eenenaen  fij- 

ne €rcellentte  obec  feftece  poiittten  Op  Den  luiben  ge? 
raemt  Boo?tsDee*H)p  bpDem  ontboöenengefp2> 

Ben/  D'eenboo?en  D'anDecna/De  anDecleDenenge? 
meenfcDap  in  De  felbe  ftaD  toefenbe/  ais  ouDe&cfje? 
penen/  3©pmeeftecs/  ̂ eftens  ban  Den  SCmbacft? 
ten/^cbuttecs/  fatten  ban  DeCooplutbtn/ooftDe 
CJeeftclijfte  en  anDece  /  elften  fijnen  Dienfte  tot  DaecDec 
beefefteeingeen  ftabScufte  en  toelbaect  p?efentecen? 
be/  en  ban  Deu  lutDen  bememenbe  alle  De  gelegent- 
IjeiD. 3©aec  uit  DP  teeftont  toe!  tg  getoaec  getoojDen/ 
Dat  net  miftcoutoen/  Dat  aen  allen  5t)Dentoas/  een 
ban  De  principaelfte  oo?fafte  en  ceDen  toas  ban  De 
teouWcn  /  beroerten  /  en  Dangiec  Daer  De  ftaD  mftonD : 
toant  D?  bebonD  Dat  De  iKagiftcaet  ntetenbetrouDe 
De  ̂ jngefetcnen/  en  beel  min  Die  ban  Der  Religiën: 
bacrjegenSbc  ̂ fngefetenentoeDecomntet  enbetcou? 
Den  Die  ban  Den  2|obe  /  en  beel  min  Die  ban  Dec  3Bet  / 

niet  alleen  boo?  Deb?efê  Diefn  DaDDen  boo2 't  ftcijgs- bolft  /  maec  ooft  in  alle  anDece  faften  /  toant  Dun 

fufpett  toas  al't  gene  ban  De  felbe  g?p?oponeect  of uitgecctDt  toecDe  /  DefgeïijftS  Dat  Die  ban  Dec  ifïeligien 
miftcoutoen  DaDDen  /  fo  toel  ban  't  tgof/  ban  Dec  3©et/ alöbanDen  3£eDen  engingefetenen/  Dat  ooft  Daec  en 
bobeneen  groot  acptecDenften  enDiffiDentietoaö  on- 
Der  Die  ban  De  ïleligicn  felbe/  te  toeten/  Die  ban  Dec 
<£onfeflïen  en  <0ecefo?meecDen.  ^n  bebonD  ooft  Dat 
Det  getal  DecgenecDie  De  Kcligic  toegeDaentoacen/ 
feec  uitnemeDDe  groot  toa.ö/  en  Dat  fnbobenDienDe 
toapenenin  DeDanD  DaDDen/  en  Den  felben  licDteltjft 
(infulftecgefteltenfffe  alöDeftaD  toaö)  meeftecöfou? 
oen  Debbcn  ftonncn  maften/  toant  Detoacftteaen  De 
^oo:ten/  en  in  De  guartieren  of  op  Det  ̂ taDDuiS  $8* 
De  /  en  fouDen  niet  beel  tocDerftantö  Debben  Doen  fton* 
ncn  /  bn  alDien  fn  f  tiiDen  (met  groter  menigten  en  beel 
DuifenDen  ban  Daer  paebitatte  ter  ftaD  toaert  infto? 
menbc)  eenig  getocID  DaDDen  toillen  plegen/  fuift*  Dat 
tegen  Den  luiDcn  met  fo?fe  niet  en  ftonDe  uitgericDt 
too?Den :  Dat  ooft  De  02D2C  /  bctoaecniffe  en  toar Dte  Dec 
bo:gecen  gualijft  en  ffappelijh  tetociftgtng/fulrDat 
De  ftaD  Daec  meDe  luttel  bctoaert  en  berfeftect  toasf. 
JDaecom  Dn  tot  Dienfte  ban  Den  Coning  /  berfeftecin? 
ge  ban  De  ftaD/  en  gccuftbeiD  ban  De  CoopIuiDen/  boy- 
gecen  en  ingcfetnfen  /  DoognoDig  bonD  /  Dit  miftrou- 
toen  en  Defc  DiffiDcntie  /  fo  beel  mogdijftcn  toao  /  toeg 
te  nemen  en  te  bccminDercn/  en  Dat  menmetfomg- 
DeiD  fo  belc  te  toegc  b^acDt/  Dat  Die  ban  De  ïteïigic 

DetoapenenDaec  fn  meDê  tecp?eDttattengingeDacD' 
teclieten/  en  Dat  Daec  jegens  Die  ban  Dec  ftaD  De  toa= 
penen  tn  Dec  DanD  mogten  fecijgen  /  en  Detoacljten 
met  bojgecen  fietecbefet  toecDen/ban  alle  toelfeege* 
icgentDeiD  fijne  Cjctellcntte  Dace  ̂ oogDetbgcaDbep 
teectDeeft. 

O  UB  nu  o?D?e  en  remeDie  te  beginnen  te  (tellen/ 
Deeft  fnne  €ccellentie  nefens  bu  ban  DecïSSelis 

gten/  en  ooft  neffenö  Den  iBiniftecS  felbe  Doen  aen? 
DouDen  en  becmanen  Dat  fn  De  toapenen  fouDen  laten/ 
en  Dattet  nieten  betaemDe  Dat  De  p?cDitatien  met  toa? 
penen  en  getoeec  toecDen  geDouDen:  Daec  opfnbec* 
ftlaecDen  beceet  te  jtjn  De  felbe  te  laten  en  af  te  leggen  / 
Debbenbe  becfeftectnge  boo?  Det  tooo?D  ban  fnn  <eccel- 
lentie/ofDet  toefeggen  ban  De  3©et/offcD?ijbenbart 
Den  üobe/Dat  Daec  geenfo?fe  nocD  getoelD  enfouDe 
geDaen  toecDen/en  fouDen  Det  bolft  Daec  toe  ooftbec* 
manen  /  fo  Den  felfö  ooft  DocDte  niet  toel  te  boegen  /  Dat 
Det  tooojD  <6oDS  met  toapenen  geDoo?t  toecoe/aen 
D'anDec  5ijDe  om  De  ftaD  te  becfeftecen  ban  alle  fUbtjte 
obecballinge/en  t'allen  tpen  ban  toapenen  becfien 
te  toefen  /bonben  gcoteïijftö  ban  noDe  Datuittecbo?? 
gecnen  boo?  Det  eeefte  toecDen  geftbren  1 200  mannen  / 
en  Dat  bk  in  toapenen  en  o?D?e  onDec  eeD  ais  ftrijgf)  uU 
Den  /  met  confente  ban  Den  ieben  ban  Der  ftaD  geftelt 
fouDen  toecDen /toelft  Die  ban  De  JBetooft  goetbon* 
Den :  maec  om  De  DiffiDentte  ban  De  gemeente  /  Die 
Daec  in  fouDen  mogen  letten /eeeft  utttec  Derten  ban 
Den  boïfte  te  tcecften/toaec'tmogeip/enooftombe 
cebenen  njnec  ftomfte  tn't  gemeen  te  becftïaren/  en 
fijn  affïftentie  ooft  aentebteben;  ooft  om  bec  gemeen? 
te  fin  en  genegentDeib  bn  te  begrijpen  /  Deeft  fnn  €r* 
cellentie  goet  gebonben  Den  b?eben  ïftaeD  en  EeDen 
banDeftab  te  becgaDecen/om  met  Den  te  becaetfia? 
genopte  o?D?e  en  becfeftecingeDte  men  fouDe  mogen 

fielten. 
^enb?eDen  &&b  t'3Cnttoecpen  bergabert  toefen? 

be/ Deeft  mijn  %ere  be  ̂ ?ince  Den  boo^geDouben/ 
ttatbc  <0oubernante  t'fiaerbec  begeecteöenban  bes 
Conings  toegen  baec  Dabbe  gefonben  /  om  met  Den  te 
bectaen  totbetoaernfflèen  becfeftecinaebanbeftaD/ 
gelift  oeft  toel  beDoo?be  Dat  fulfeenftaD  toel  gaDe  gefïa? 
gen  toecDe/  Dat  Dp  nu  (hq  Dattec  gcote  tcoublen  in 
toacen/  en  bele  CoopIuiDen  bectcocfeen:  begecenDe 
Daecom  ban  Den  te  toeten/  Doe  en  mettoatmtbDeïfn 
Doopten  en  DacDten  Daec  tn  te  becfïen/  Den  berma? 
nenDe  't  felbe  Doog  tijD  te^ijn/toaec  tnof  fpftjnafft? 
ftentie  ban  Doen  DaDDen  /  fouDen  Dem  Daec  getoiütg  m 
binDen/Daec  op  Debben  fp  eeeft  fijne  €rcellcntiebec? 
foeftt  ( en  Dp  ooft  Deeft  geacceptecct  op  t  aDbop  ban  De 
^ectoginne  ( om  ban  De  iBajefteits  toegen  te  aen? 
beecDen  Den  laft  en  fupecintenDcntie  ban  Dec  felbec 
ftaD  /  en  tegen  alle  tcoublen  en  tnconbententen  te  Doen 
becfien /met  al  fulfeeno?D?e  alsDpoo^baecïijftftfouDe 
binDcn/ totten  toeiften  fp  Dengeecne  fouDen  boegen: 
en  op 't  poinct  ban  Dec  pjeDicatien  te  beletten  /cefe? 
ceecDnt  fp  Den  tot  't  gene  fnne  Crcelï.  goet  binben  fou? 
be  /  mits  Dat  men  Den  't  felbe  eeeft  boo?  DouDen  fouDe/ toeiften  bolgenDe  Deeft  fijn  excellentie  met  ̂ k  ban  bec 

3Bet  bpgefcD?ifte  boen  ftelïen't  gene  goetfcDeenge? baen  te  too?ben:  toaec  naDP  Den  b^ebenRacD  Deeft 
toeDec  Doen  becgaDccen/en  Den  boo?geDouDen/ Dat 
Deb?efe  en  Det  bectreft  ban  Den  Coopman  meeftOp 
quam  boo?  bienbat  DP  beftab  mette  jegentooo?bige 
toacDt  niet  genoeg  en  Dielt  berfeftert/  bat  ooft  nk  tegen 
alle  fubüu  inbafie  niet  genoegfaem  betoaert  en  frDeen/ 
met  meer  anberc  rebenen  in  ftD2iftc  gegeben  /  ballen? 
lenbe  teneinbe  opte  boet  ban  aen  te  nemen  tot  1200 
mannen  uittm  bo2gecen  /  op  te  folbtc  /  ecb  /  inftrucrie 
en  02D2?  /  als  in  gefcï)2ift  Den  boo2  geDonDen.  Cn  om 
't  felbe  met  betec  genoegen  ban  alle  Den  gemenen  inge? 
fetenen  in  't  toceft  te  ftellen  /  toaren  Daer  toe  ooft  geroe? 
Sen  getoeeft  /  boben  De  o?Dinarife  SeDen/  te  toeten/  bo? 
en  De  J©etbouDcren/onDc  ^cDcpcncn/jTSijft-mee? 

fterS/en  <Deftens  ban  Den  Sïmbarïitcn  notD  De^cDut- 
terpen  /  Confrarnen  /  Hetliorijftcn  /  en  De  gemene 
CopunDen  ban  be]  ftaD /alle  toelfte  Doen  ooft  De  P2e^ 

Dun? 

©en 

&?ebeti 

fincö 

t'MU 

tocrpeit 

ben  17 
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53e  p?o 
pofïne 
opf  f  p»e 
OJbiiiijc. 

f?a<j/  alle  toelfce  öoen  ooft  öe  tueötrarien  aengaenöe 
beo:  ncuouöen  toccö  /  öat  /  gcïiiï?  fo  tod  öe  ïeöcn  atë 
bc  3Bêt  ren  toeg  bcc  foettgneit  öaec  toe  beguaemftge* 
bonöen  naoöen  /  fo  öeöe  ooft  fijn  €rrellentie/  toaerom 
Ijp  gecaöcn  bonö/  öat  elft  Dan  ficn  aen  öe  principale 
ban  oe  Seligie  /  öaer  fp  ftemiiffe  aen  naööen/  ten  beften 
bermane  met  toat  berfeftertfteit  men  nen  fouöe  fton- 
nen  b2engen  tot  fc[)02fttnge  ban  öe  pzebicatten  /  tot  öat 
&p  öe  :0)a;eftctt/  met  aöbijS  ban  fijn  generale  «§ta* 
ten/  Ijter  in  gencrahjften  fouöe  toefen  boo2f(en/  fjet 
tonre  mit$  boo?  öen  bertoerbenöe  generale  gratie  ban 
fjctgepaffeeröe/  of  eenige  anöere  beguame  miööelen 
fcicfp  t'öarer  berfefteringe  fouöen  begeren:  toaerop 
fp  acftterraeö  en  communicatie  ban  öe  boo2f'3  gefcfjnf; 
ten  Hebben  berfoctjt/ öie  ften  3ijngeöaen/  fotoeiop't 
poinctbanöeftaöö  berfefteringe  als?  banöe  p^eöica^ 
tien  /  en  öaec  op  tocöcr  bergaöert  5ijnöe  /  i$  öe  refolu^ 
tie  ban  öe  gemeente  in  fomma  öaer  op  gebailen  /  aeifc 
gaenöc  fiet  licïjten  ban  öe  ftnecHten  /  öat  t  felbe  in  fuk 
ften  Coopjlaö  niet  toel  en  fouöe  öienen/maer  fouöe 
mogen  cauferen  ttoïfï  /  oproer  en  ttoeö?acHtigHeit  tuf 

tongeren  WCïX  ̂   b^gecg  /  ftoopluiöen  en  ingefetenen  /  alfo  ooft 
öe  felbe  gcfolöpcecöe  ftnccïjten  fouöen  toefen  fïecDte 
perfonen  öie  niet  en  Hebben  te  berliefen  /  öaer  Ö002 
meer  acHtcröeel  öanboo?öeel  fouöe  rijfen/fo  tenïafte 
ban  öen  Coopman  alö  ban  öe  gemene  Doggeren/  maer 
p?efenteeröen  Haer  perfonen  te  onöertoo?pen  öer  o?ö?e 
en  öe  articulen  öie  öe  opgelichte  enbefolöeb02geren 
fouöen  Hebben  moeten  fiouöen  /  en  öat  öaer  meöe 
't  felbe  effect  met  min  acDtcröenften  fouöe  bolgen  /en 

«et 
oetgrr 
ban  bo?-- 
Oerlyft 

garni- 
focn. 

öen  genieten  6oo  Carolutf  gulöenov  met  toelft  berboö 
fp  luiöen  öetf  acfitermiööacgs  in  Haer  bergaöeringe 
feec  belaöen  toacên/  öietf  niet  tegenftaenöe/  fo  itf  eintc? 
ujftbp  ften  luiöen  befloten/  öatfe  öep2eöicatie  ini&ol* 
lanö  meöe  openbacrlijften  aenljeben  fouöen  in  allen 
plaetfen  /  uitgefeiö  SCmfteröam  /  öaerfe  nocH  boo2  een 
bijl  ttitsf  opïjouöen  fouöen/  bermitö  fp  öe  ïtegeeröerg 
alöaec  boo2  ongenaöig  en  feec  to?eet  Hielöen.  ©olgenöe 
toelftbefïuit/ Hebben  fp  opten  14  Sulü  buiten  t|oo2n 
ö'eerfte  openbare  p2eöicatie  begoft/öaer  ecnen  J^ol^ 
lanöfen  ̂ eöiftant/ geboden  ban  3Clftmaer/genoemt 
gian  3Cectf5/  een  jftöanöemaftec  ban  fijn  ambacfit  /  liet 
tooo2ö  öeeöV  altoaec  feec  grote  toeloop  ban  bolft  t#  ge- 
toeeft  uit  alle  öe  omleggenöe  Ö02pen/  futftg  öat  öe  <0e- 
ref02meeröe  ban  anöere  fteöen  öaec  Ö002  ooft  berftout 
3ijn  gcto02öen  /  öatfe  ban  gelijften  öe  pjeöieatien  in  't bpenbaer  Hebben  acngeHeben  /  te  toeten  /  buiten  %\fc 
maer  en  J^aerlem:  buiun  l^aerlem  Heeft  öe  boo?f3 
gjan  3Certf5  gepjeöiftt  ̂ onöaegs  öen  %  1  gillij/  in  een 
bergaöering  ban  omtrent  ^00  perfonen/  meeft  b20u- 
toen /en  omtrent  50  man$  metcincgcoecsf/enöes? 
anöeren  öaegiS/toefenöe  iBaria  ̂ iKagöalenen  öag/ 
met  700  perfonen /en  fclneef  öe  P2eöicant  aen  öe 
llöagiftcaet/öatfuïr  in  anöere  $20bintien  toegela^ 
ten  toaö :  en  alfo  öaec  bele  bo?geren  en  ingefetenen  ban 
3Cinftecöam  reifnen  om  öe  boo?f5  paeöicatien  te  ïjoren/ 
ïjebben  öe  KegeeröeriS  en  3©et()ouöcr0  ban  5Cmfter^ 
öam/  b?efenöe  öat  öie  ban  öe  boo?f3  ïteligic  ooft  alöaec 
fouöen  ftomen  /  öe  ̂ cïmttecpen  en  eenige  ban  öe  boo^ 
naemfle  bo?gercn  öoen  bergaöeren/  en  öe  felbe  boo2 

lijft  bv 

fluit  ban oefclDr. 

bergaöe1 

rïnoc. 

©e  mi 

ftr  open* bare  p?c^ biranê 
in  l^op 

lauö. 

aengaenöc  öe  p2eöicatien/ öat  fpgeecne  öaec  toe  öaec  !  get)ouöcnberfcl)eiöenftoarigftcöen  öie  öefteöe  fouöen 
befle  öoen  fouöen/  om  elft  ten  beften  öaec  af  te  ftecen/ 
en  öat  öen  toeg  ban  foetigïjeit  ftaec  befl  öoeftte:  öat 
ooft  fouöe  nelpen  /  en  öen  ïjoop  minöecen  /  öat  ban  ïjet 
boo2leöen  toaec  een  generale  paröon/maerbobenal 
bcrfocljten  feec  eentteiijften/aïö  öe  befte  cemeöie  ban 

©e  bcr*  allen/ öat  öegenecale  Staten  inogtenbecgaöecttoo?- 
focüte  öen/  om  een  genecale  cemeöie  gebonöen  te  too?öen. 
SnSr  ©cö^^w  00fe  öat  öaec  en  tuflfenen  fijn  €rcellentie 
aeneraie  ̂ 9*  beQuame  en  focte  miööelen  öaer  op  toilöe  aöbi^ 
^tarro.  fecen/öie  fpbaöcn  ften  öan  gecommuniceerttetoo^ 

öen/gebcnöe  elft  3liö  fnn  aöbijiS  ober  bpgefclmfte/ 
öie  te  ï^obe  terftont  gefonöen  3ijn»  HSitssf  toelften  boo? 
alööoentoecö  geaccepteert  l)accp?efentatie/  ban  öat 
fp  toaren  te  b?eöen  felbe  öen  ar bcit  fjen  t'onöerto02pen/ 
popenöe  tM  fa  't  mettcr  öaeö  boUnengcn  fouöen :  men fouöe öicnbolgenöe  0202e  ftellcn  en articulen ramen/ 
öie  men  ïjen  öan  fouöe  communiceren  /  niet  ttoijfelen- 
öe/fo  becremen  met  fuccetf  ban  tijbe  bebont 't  felbe 
nietgenoegfacmte  3ijntotgefjeelöec  berfefterjjeit  ban 
öe  ingcfetcne  en  ftoopluiöen/  öat  men  met  geinenen 
accoo2öc  anöertf  öaer  in  fal  mogen  berfien.  €naen- 
öaenöe  öe  pjeöicatie  /  fouöe  men  te  J^obe  öe  bertonin- 
ge  öoen  ban 't  boojgcftclöe/  l)en  altijöbelaflenöemet bermaninge  en  anöerfinö  öaec  af  te  treeften  öie  fp 
ftoflen.  ̂ Belten  bolgenöe  men  öaec  na/ten  beften  men 
geftoft  Heeft/  öe  toaften  en  anöece  o2öonnantien  ge? 
raemt  en  te  toeeft  geftclt  Deeft :  infgcïür  ooft  öoo?  45^ 
öepnteeröete^obe  aengeDouöen/mler  tebecgeefï/ 
om  öe  generale  Staten  teeftont  te  bergaöeren. 

§icc  entuffcDeniö  men  ooft  getoaergcto02öenöat 
opren  8  gfulp  buiten  'Hlmfteröam  in  J^ollanö  een  ber? 
gaöeringcgeljouöen  tocröe  ban  $2cöiftanten  en  <&& 
öcrlingenban  öc<0eecfb2meeröe  Religie  /öie  al  obec 
lange  in  bele  fteöenin  ̂ ollanönenp?cöicatiefeccete: 

©erga* 
toertnge 
bet  öe- 
ttfav 
mcerbe 

P?ebl* ftanren 

Plat' taet  te* 
genbe 

ï&ICbi' 
taiittii. 

mogen  oberftomen/  toaec 't  öat  fpöe  p2eöicatieniet alleen  niet  toe  en  lieten  /  maer  ooft  niet  en  betftoo?öen/ 
inöien  men  eenige  p?eöicatien  alöaer  buiten  öer  fteöe 
begoft  te  öoen.  $erfoeftenöe  öaeroin  raeö  /  önlpe/  en 
bp^ant  aen  öe  ̂ctjutterpe  en  gemeente/  om  öie  P2eöi? 
catien  tegen  te  ftaen  en  beletten /toaer  op  öie  banöe 
^cfjutterpe  boo?  anttooo?öe  gaben/  öatfe  ongeljouöen 
toaren  öepjeöicatien  buiten  öer  fteöe  pookten  te  belet? 
ten /öan  fouöen  niet  toelaten  öat  men  eenige  p?eöica? 
tit  fouöe  öoen  binnen  öe  muecen  ban  öec  fteöe/beloben? 
Öe  öaer  toe  alle  rjulpe  met  caeö  en  öaet  te  fullen  öoen. 

<©en  ̂ o  5|ulp  öaec  na  Hebben  öe  boo?f5  «6erefo?? 
meeröefeftereremonftcantie  gefonöen  aenöe25urge? 
meefteren  en  Jlaöen  öer  boo?f3  fteöe  ban  Simftecöam  / 
inöouöenöe  in  fubftantie : 

UOe  dat  henluiden  niet  verborgen  en  was }  dat  door 

*■  Verkeerde  en  lichtveerdige  menfehen ,  hen-luiden 
Godfalige  en  heilige  handel ,  die  fy  verhoopten  buiten 
devoorfz.  ftede  aen  te  rechten ,  feer  foude  worden  ge- 
blameert  voor  haer  E.  en  met  lichtveerdigheid ,  ver- 
leidinge  3  oproer ,  muiterije  en  rebelligheid  befchuldigt 
werden,  met  meer  andere  poindlen  diemen  tot  henlui- 
der  befwaringe  foude  mogen  voortbrengen ,  daer  door 
ookdevoorfz  Burge meefteren  enRaed  (fofydefake 
niet  neerftelijk  wilden  infien  noch  bedenken )  fouden 

menen  rechtvaerdigc  oorfake  te  hebben  om  hen-luiden 
te  verftoren.  Waerom  fy  voor  raedfaem  hadden  inge- 
ilen,  Op  dat  den  wijfen  Raed  hen  daer  in  niet  en  fouden 
vergrypen  ,  henluiden  met  dit  onvolmaekt  gefchrift 
voor  oogen  te  ftellen ,  en  te  betuigen  dat  geen  van  de 
voorfz  ftucken  henluiden  en  mogen  opgeleid  werden  , 
als  geenige  fchult  daer  toe  hebbende ,  of  oor  fake  toe 
gevende :  God  die  een  kender  is  van  alle  herten  ( feg- 
gen  fy  is  bekent  datfy  dit  door  genen  ydelen  of  licht- 
veerdigen  geeft  gedreven  zijnde ,  en  beftaen  met  grote 
befwaringe  en  perieul  van  haer  leven ,  want  fy  en  foe- 
ken  niet  haer  die  lichtvaerdige  aenhangich  te  maken , 

fcljteöe/  öan  alfO  fp  ÖCÖ  b002miööaegÖ  genoegfaem  maer  op  datfe  den  menfehen  na  het  exempel  Pauli 
toaren  gerefOlbeert/  maer  öatfe öejSaclJternoenöein?  den  HcercChrifto,alseen  reine  bruid  mochten  toe- 

voegen ,  om  met  een  waerachtich  gelove  en  reine 
liefde  aen  te  hangen  ,  op  dat  zijn  gemeenfehap  hier 
in  dit  leven  en  na  dces  tijd  by  haer  in  eeuwige  blij- 

de p?o." 
pofïtie 
ban  öe 

©et* 
ftriUtlf; 

ren  ban 

Slmfter* 
öam  aen 

bc 

ê'rftur* 
trrpe  / 

nopenbe 

't  üelet* 

ten  ban 

be  pjeDl* 

carfen/ 

en  ften 

ant; 

tooo^öe. 

ÏÏIsJoi,  Iflft  Haööcn  geljouöen/ftrecftenöeten  einöeomonöec 
fanb  bui*  Hun  te  bcraetfïagen  öe  beejuaemfte  miööelen  /  om  Hen 
tenatn.  imöen  lere  boo2t  te  planten  Ö002  openbare  p2eöica- 
ucrDuni.  ttc/  gelijft  in  bele  anöere  plaetfen  ban  ̂ eöerlanöge 

demons 
ftrantle banöe 

<©ereft)?* 

nifciöc 

acnbe 

Cïegeec* ftcr^bart 

SJmfter* 
bniiu 

(Fol.;j.) 

telijft  bcfluiten  fouöen /fo  toaö  öe  felbe  boo2iniööag 
binnen  ?ïinftcröam  feftec  02öonnantie  berftonöigt/ 
öaer  bp  bcrboöen  toerö  öat  niemant  eenige  ̂ jeöiftan?  : 
ten  ban  Öe  Religie  en  fOUÖe  mogen  fjOren/  ïjUifen  Of  j  fchap  mochten  bevonden  werden.  Haer  fel  ven  be- 
fterbergen/  Op  pene  ban  ÖC  galg  Cll  COllfifCatie  ban  kennen  fy  voor  dienft-knechten  Gods  en  JefuChri- 
gOCÖcrcn/ en  fOtoie  eenige  P2eöiftaittenöOOÖ  Of  leben*  ,  fti3  wiens  eer  e  fy  alleen  foeken  groot  te  maken,  en 
öigtoiftteïebcreninl)anöenbanöCn(0fficier/öiefOU-  1  niec  hen  fel  ven,  en  al  ift  dat  haer  lere  by  fommige 

I.  Deel.  <5  3  on- 
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ongeleerde  menfchen  nu  na  Gods  behagen  werd  voor 

gedragen,  daerom  en  ift  feggen  fy  niet  minder  de  waer- 

heid ,°en  verhopen  dat  fulx  haeft  fal  veranderen ,  of 
Godlaetfulxtoe  om  de  eigen  betrouwende  wijfenin 

haer  geleertheid  tebefchamen,  of  zijn  eere  daerdoor 

groot  te  maken,  op  dat  het  fteunfel  der  gelovigen  niet 
tot  een  fondamenten  nebbe,  menfehelij  ke  wijsheid  : 

maer  dat  het  gelove  door  Gods  kracht  alleen  foude  vaft 

ftaenindengékmiften:  ift  nu  ( feggen  fy)  datfevoor 

de  garifche  werelt  konnen  bewijfen  ( gelijk  fy  door  het 

pand  van  God  gegeven  niet  en  twijfelen)  foift  waer- 
achtig  dat  haer  lere  niet  en  ftrekt  tot  verleidinge ,  maer 

tot  behoudinge  der  menfchen ,  fy  begeren  dat  de  gene 
die  haer  bedragen ,  haer  komen  horen  en  befoeken ,  fy 

zijn  bereid  rekeningete  geven  van  hare  lere  en  orde- 

ninge.  En  aengefien  datfe  uit  des  Heeren  woort  be- 
merken dat  de  eenige  en  eeuwige  waerheid  Gods  van 

geen  fe&en  noch  van  den  Paus  en  werd  gedreven  ,  fo 
maken  fy  hare  affcheid  daer  van ,  op  datfe  hare  plagen 
niet  en  fouden  deelachtig  werden ,  datfe  voorts  als  op- 
roermakers  en  verftoorders  of  verfcheurders  der  eenig- 

heid ,  werden  befchuldigt ;  tegen  de  waerheid,  moe- 

ten iy  met  Paulo  verdragen ,  en  haer  in  alle  verdruc- 

kinge  en  alle  oproeren  als  dienft-knechten  Gods  bewij- 
fen, en  om  dat  fodanige  helfche  befchuldinge  niet  of  la- 

ten voort  gaenin  't  gene  geheel  tegen  alle  oproer  en 
onvrede  is.  Want  (feggen  zy )  geen  lere  fo  feer  de 
onvrede  ftraft,  en  de  eenigheid  prijft,  als  die  lere  die 

by  haer-luiden  geleert  wert.  Dan  op  datfe  het  niet  te 

lange  maken,  foverfekerenfy  de  Heeren  dat  de  gene 
die  het  woort  doet ,  die  toehoorderen  niet  anders  en 

beweegt  of  drijft,  dantefoekenGods  enChrifti  eere, 
de  ruft  haerder  confeientien ,  en  de  faligheid  van  vele 

menfchen ;  begerende  en  verfoekende  daerom  dat  de 

Heeren  felfs  komen  tot  het  gehoor,  en  hare  faken  aen- 
fchouwen ,  of  datfe  haer  Paftoren  en  Leraers  ( die  for- 

ge  voor  haer  onderfaten  fielen  dragen )  fenden,  op  dat- 
fe hen  met  Gods  woort  mochten  ftraffen  en  onderwij1- 

fen  ,  fy  zijn  bereid  ,  indien  fy  werden  overwonnen 
met  Gods  woort  voor  degantfche  vergaderingehaer 

fchult  te  bekennen ,  en  hare  lere  te  verfaken ,  en  d'an- 
der  aen  te  nemen.  Ofte  indien  niet ,  dat  fy  hare  lere  te 
proeve  1  tellen ,  en  datmen  haer  vryheid  verfekere ,  om 
met  haer  Chriftelijkmet  alle  vruntfehap  te  handelen, 
op  dat  de  felvehaer,  offyde  felvc  mochten  winnen, 
en  tot  den  Heere  brengen,  &e. 

$?ewe*  T\<£$  anberen  tfaegg  ben  lefïen  «fulp  Debben  fp 
«e  büU  i-/j)aec  eerfte  openbare  p?ebicatie  buiten  afimfter* 
StaE  bamgebaen  tegen  ber  Cartroifen  tfloofter  buiten  be 

>  ï|aerlemer  $oo?te  opt  boo?lanb  buiten  bijr  en  utt  ber 
ftebe  b?pbeib.  ̂ e  25urgemeefteren  en  ïïegeerberg 

bebe  /  foube  öe  poo?tcn  aïö  fp  toeber  quamen  gefloten 
binben/  fulrbat  De  ,§cf)out  met  fijn  gcfelfcljap  Die 
ceife  niet  bo?beren  bo?ften  gaen/  maer  beerben  toe- 

berom. 3^it  boo?fcD?ebcn  /  gebomen  toefenbe  ten 
ooren  ban  bie  ban  beïScligie/  Debben  eenige  ban  De 
aenDoo?berenter  naefter  p?cbiratie  onberDae?  man* 
telg  bcbebtclijb  meDe  genomen  bo?te  roers*/  pongiae?* 
Den  en  anber  bo?t  getoeer/  Datfe  onber  De  mantels? 
berbergen  bonben  /  enbebenbp  Den  $?ebicant  bet* 
feonDigen  en  p?otefteren  batfulr  tot  genen  einDe  an- 
berg  en  gefcjieDe/  Dan  om  Daer  ter  noot  te  befcDec* 
men/  inDienmenmet  getoeit  Denluiben  toilbcober* 
ballen/  en  Dare  <©ob0btenften  berftorem  <©p  beie 
anbereplaetfenal'tlanbboo?  gingen  fp  openbaerlij* 
ben  met  getoeer  ter  p?ebicatien. 
^en  29  3fulpitf  men  006  getoaer  gctoo?benbat  ̂ ?cWc^ 

men  binnen  Culenburg/  gelegen  ttoee  mijlen  ban  De  &  «<* 
fïabötretDt/  Daer  banbe<S5?abe  een  ban  De  gecom  jyyjgj' febereerbe  peeren  toas/  meDe  p?ebibteopte  maniere 
Der  <0erefo?meerbe.  flltoaer  berfebeibe  boderen 
ban  HtcecDt  ter  p?eDicatie  reisfoen :  't  toelb  bp  Die  ban 
Der  3©etberfiaen5ijnDe/  Rebben  't  felbe  aenDen<8f= ficier  banDer&taD  bermaent/  Dat  Dp  baer  opneer- 
ftige  toeficDt  nemen  en  Den  informeren  fouDe  /  toie  De 
gene  toaren/  om  Die  int  particulier  te  berbieben  en 
oobteftraffen.  ̂ etoelbefeiDe  3ijnDiligentie  geDaen 
te  Debben  foaen  De^cljipper0/  alg  aen  De  gene  op 
Den  toeïben men  fulb  bermoeDen  Debben  mocDte  /  fon* 
Der  Dat  fjp  tot  eenige  feberDeiDDaDDe  bonnen  bomen/ 
mits*  Dat  D'eenberbïaerDe  alDaernietgetoeeftte3ijn/ 
DeanDer  om  ftjn  boopmanfcDap  /  De  DerDe  om  fnn 
b?unDen  te  befoeben/  en  Diergelijfee. 

3&en  15  3Buguflif)ebbenDeboo?f3banDeraeutoeö«Mta 
fteligieDen  in  groten  getale  fobo?ger$  en  intooonDerg  tte  ern* 
DerflaD  ötrecfit/  atëtaan  SïmfterDam/  ̂ ffjoon&o-  tmf; 
ben/  <£ulenbo?g/  ©panen en  ff ftfftein/  toel  berden  UfCÖ toefenDe  met  toapenert  en  getoeer  /  gebonDen  in  febet 
Do?p  of  pïeb/gelegen  omtrent  De  fïaD  ötreeDt  genaemt 
ïoebenfiouD/  befjorenDe  onDer  De  Doge  DeerlfjbDetti 
banbep?oofbpeen  5Crt[iiDtabonieban<§.gian/  al* 
toaer  (p  gep?eDibt  gebbert ;  't  toelb  gebomen  3ünDe totfeennifre  ban  De  ïlegeerDerSDer  flaD  atrecöt/  De 
toelbe  Dier  Doo?  feer  perpler  3ijnDe  /  tertfont  Den  l!aeö 
Doen  bergaberen  Debben  /  en  bp  aDbij£  ban  Den  felben 
alle  De  pookten  ban  De  ̂ taD  boen  fluiten  /  en  toeDou* 
Den  ban  fmo?gengtot  naer  noen  Dat  DefelobeenDaD* 
De/  en  Debben  Doe  alleen  Detblinfeetopengebaen/  en 
Daerluibec  bo?geren  Daer  Doo?  laten  pafferen.  7&m 
18  Der  felbe?  maenD/  Debben  fp  toeberom  Den  ber* 
fiout  te  p?ebifeen  buitm  be  (Coïlefteeg-poo?t  beneffens? 
betoeg  baer  men  na  ©tanen  baert/  toefenbe  gcgeel 

,  fterb  in  getale/  eenfbeelömettoapenen/  eneenfbeetó 
ban  SBmflerbam  Dier  mebe  feer  beIaDen3ijnDe/ en  tot-  f0nöer  toapenen/  en  Doetoel  eenige  ban  De  JBetban 
fren  niet  toatDoen/Dan  Debben  een  flechetoacïjt  ban    aDbnfe  toaren  Datmen  De  pookten  foubeffuitén/  enDe 
^tbutteren  gefleït  in  De  pookte/  om  alle  oproer  en 
commotie  boo?  te  bomen  /  W  boo?  be  inbomenbe  lui- 
ben  fouben  mogen  gebeuren  /  Deö  niettemin  Debben  fp 

tot^loterDijb/  inDeiurifDictie  ban  ailmflcrDamge- 
pjcDibt, 

3^en  4  DagHlugufti/  Debben  fp  toeDer  ter  boo?f5 
plactfe  buiten  De  ̂ aerlemer  poo?te  gep?eDibt;c§cDout 
m23urgemeefleren  Dit  bernemenDe  Debben  Den  flerb 
gemaefttmetter  fleDe  Dienaerg/  toaberö/  enanDere 
Die  fp  Daer  toe  toiften  te  bebomen  /  en  Debben  Den  in  De 
toapenen  beneben  /  in  meninge  sijnbe  om  Die  pjeDica^ 

tic  te  fïoren  /"en  Dit  fo  Ijeimelijft  fp  mocDten  /  op  Dat  De gemeente  en  feïjutterpe  Daer  ban  niet  en  fouDe  toeten/ 
tot  toelben  einDe  De  ̂ cboutooft  uitgetogen  i#  uiteen 
hlcine  poo:te/  genoemt  gjan  HoDcn-poo?te/  maer 
ftomenbemet3ijngefclfcf)ap  bp  De  ï^aerlemer  poo?tc 
Daer  Ijnbooibn  pafferen  moflc/  fo  Debben  Dcfcnut- 
teren  en  bojgeren  alDaer  in  Der  pookten  De  toacDt  Deb* 
benbe/^jnaenfTag  berlnnbert/  feggenbe  batfe  niet 
ïiitien  cu  fouben  batmen  tegenö  be  refolutie  ban  be 
iüiicb  en  ̂cïnittcrie/bae:  in  gcrcfolbec?t  toaö  batmen 
bc  picbif  «itic  buiten  niet  becfloren  en  fouDe  /  Doen  fou* 
be  /  en  inbicn  fp  baer  tegen  boen  toilben  foube  ooifaeb 

gene  int  ter  p?eoicatie  gingen  buiten  Douben  /  fo  en  ia 
tfelbeabbijsf  niet  goeb  gebonben/  uit  fabe  batfe  be* 
bucDt  toaren  /  bat  Die  ban  be  nieutoc  baer  boo?  oo:fa* 
be  fouben  Debben  genomen  om  eenige  ban  be  Clooffe* 
renbiebniten  StrecDt  gelegen  3ön/totfe$  offebentoe 
int  getal/  te  occuperen/  fpolieren  en  in  b?anb  te  fleben/ 
en  batfe  ban  gelijben  Dabben  mogen  boen  ban  be  boo:* 
fleben  en  't  geDele  platte  lanb/  en  om  mee?  anbere ftoareinconbenientente  berDoebenbaerfe  boo?  buclt- 

tenbe  toaren,  - ^en  €belbom  fïenbe  be  lanben  toeberom  in  bele  **,*,, 
plaetfentn  toapenen /en  al  Deel  introublen/enbefa*  K 
ben  tot  een  generale  op?oeringe  geneicljt/en  bat  ge*  oanenr 
fcDapen  toare/  bat  be  «©nberfatcnonber  malbanbcccn  ̂ hb^, fouben  gecaben  te  bomen  tot  bloetfto?tingc/  fo  men  SS 
aen  b'een  fpnt  mette  p?ebicatien/  en  aen  be  anbec  wbt bm  ï mettet  berbieben  /  beletten  /  en  berbolgen  boo2tbaren-  m 
betoasf/ en  batmen  niet  open  fjieiban  bagelnr  b'een 
©laccaet  op  b'anbere  uit  te  gebcn  fonber  be  <©enerale Staten  te  bergaberen/  fo  Det  berfocDt  en  belooft  toatf : 
bat  00b  Ijaren  bienfl/  ük  fp  acDten  gebaen  te  beb* 
ben/  Den  gualyb  afgenomen  en  ten  ergflen  geöuib 
toerb  /  en  batmen  Den  niet  en  Dielt  't  gene  men  Den  bc 

toefenbaneen  grote  bloetfto?tinge/  jambienDp  f«l)C  looftöaöbe;  Debben  notelp  bebonben/  intijèbaer 

*  boo? 



©et'fa* 
men  Ho; 
ninge 
tot  &int 
Ccupru. 

l$66. 
B002  toe  te  (ten/  en  Den  felben  te  berfeneren/  en  006  Det 
lanbtoaert  mogelijn  ban  meerber  inconbenienten  te 
toerfjoeben:  toaeromfpooneintenjneen  generale  tfa* 
mcnnominge  ban  Den  allen  gefiouben  Debben  tot 
§>.  (Crupen  int  lanb  ban  HLuiu  /  om  op  atë  te  bcract^ 
flagen  en  02b?e  te  ftellen  met  toeïner  bergaberinge 
men  te  ̂ obe  toeberomfeer  belabenté  getoeefl/  b?e- 
fenöe  bat  trtc  tot  toapenen  foube  flrecöen  /  fa  bcrre 
men  niet  naöer  enbolbebe  't  gene  Denluiben  toegefeit toatf :  en  oon  en  remebieerbe  opt  oene  fp  feiaegben 
baer  tegen  gebaen  te  3ijn  /  en  opte  beroerten  alom 
toefenbe:  fulr  Dat  om  te  beletten/  bat  fp  metten  ge- 
Delen  Doop  niet  toebcrte^obe  en fouöen nomen/  en 
befonoer  bat  fp öacr  niet  en  fouben  fluiten/  batmen 
namaelg  qualïjR  foube  nonnen  beteren  en  af  boert» 
Sneeft  be  fiegente  aen  Denluiben  boen  berfocnen  bat 

m  )m*  fp  boo2  ecnige  <©ebeputeerbc  fouben  in  tommuniratie 
?aSnf8  to*Ucn  tomen  /  met  eenige  perfonagien  W  fp  baer 
"u       toe  foube  fcbicucn/  't  toelu  einteltjn  berbjagen  toe* fenbe/  iö  lik  bagbaert  baer  af  geleit  getoeefl  /  eerfl 

tot  Sflerfcbotfeg  mijlen/  en  baer  na  te  buffel/  tyü 
mijlen  ban  Hnttocrpen  gelegen/  op  bat  be$2ince  bie 
fjem  nor fj  niet  en  bermocbte  berre  ban  2finttoerpen 
f  abfcnteren/  en  baer  toe  metten  «Efcabe  ban  €gmont/ 
bptu:  <0oubemante  geo2bonneerttoa$7  baer  p?efent 
tnocljte  toefen:  aïtoaer  tic  felbe  peeren  f&ince  ban 
<®rangien/  en<©2abe  ban€gmont  genomen  toefen- 

be/Debben  Denluiben  ben  18  ̂ ulr)  uit  ben  name  ban 
be  <©oubernante  aengegeben  /  als  bat  Daer  3£oogDeib 

Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten. H 
len  3ün  ooft  gefcDint  getoeefl  <6ebeputeecbe  ban  ber  fim 
Religiën  /  fo  ban  be  «©erefomteerbe  aio  ban  ber  €on  ban  m 
feffie/elu  om  te  mogen  nomen  tot  b?pDeib  ban  Det  J£*2J*' 
gefyuiben  en  oeffeniffe  Dunber  fteligien:  i#  oor  Den  SS 
albaer  gefp?efenteert  ïlequefle  opten  name  ban  «beien 
be<£oopluiben/25o2geren  en  ingefetenen  befer  $e-  ob*C8e' 
berlanben  ber  ïüeligten  toegebaen  /  om  in  tepDeib 9 
Dunber  confcientien  en  ereccitie  Dunber  Religie  /  in 
aller  fliilicDeib  en  geDoo?faembeib  te  mogen  leben : 
bp  ber  felber  Den  oor  DoocDlijn  bebannenbe  bat  fp 
luiben/aenrnernenbe  Det  onlijbdijR  jolt  ber  ̂ nquU 
fitten  enparcaten/b'intooonberen  te  feer  b^ucfeen^ be/  Dabben  ober  eenige  maenben  te  bo?en  Den  ber* 
nlaert/om  bte  baer  af  te  Delpen  berloffen/ toaer  uit 
boo?t  geboltDt  toare  bat  ben  pber  beg  bolr  Den  niet 
langer  nonnenbe  bebtoingen  /  Dabben  tot  bolboeninge 
ber  confrientien /be  p?ebicatien  in  'topenbaec  boen nomen :  toant  men  genoeg  merfete  /  batmen  bp  biber- 
fcDe  p^actijnen  forDt  ben  loop  en  boo2tgann  be$  <£uan* 
gelie  (in  be  Derten  ber  «fntooonbecen  feer  geprent) 
te  beletten/  en  om  bat  be  iBagifïraten  baer  al  om 
feer  tegen  toaren  /  fo  en  toiflen  fa  niet  toaer  fp  Den  toe? 
bïucDtnaeft  450b  nemen  fouben/  ban  aen  ben<£beU 
bom  /  om  toetber  gunfle  en  bpflant  fp  baben  /  ten  ein? 
beDen/  ombe  oeffeningeber  €uangelif£Der  fèeligie 
geengetoelt  ofongelijn  gebaenen  toerbe:  begerenbe 
totbien  einbein  Den  befebut  tegen  alle  Dunbpanben 
genomen  te  too?ben  /  op  bat  Den  luiben  m  ber  fteltgie 
geen  belet  gebaenen  toerbe:  begerenbe  mebe  bat  tot 

ttoee  peeren  ban  ber  <&2ben  Dabbe  gefcDint  inspan*   meejber  betoijfmge  ban  be  goebDertigDeit  ̂ iz  be€- 
glen  om  fijner  fjBaj.  Daer  berfoen  toel  te  bertonen  /  bat  I  beien  bjoegen  m  gemeenber  ruflen  /  en  eenigDeit  /  in 

aen  De 
Scconfe* 
Frrerröc 
Bcöacn. 

fpfebert  Denobergegcben  Kegueftniet  nieuggebaen 
tn  Dabben/  aengaenbe  be  gingutfirie  en  ̂ laccaten/ 
macrDaer  berfoeft  bolbaen/  batfpluiben  Den  op  ben 
Coninn  beDoo2ben  te  betroutoen/  tit  noit  tirannie 
tegen  fijne  onberfaten  en  Dabbe  geb?uint/  maer  toel 

'®tw  nllegocblieib/  bie  oon  ongettoijfelt  alle  bingen  foube 
££ebnan  m[m  torcseten/  tot  toelöen  einbe  fp  oon  tot  Daren 
te  E  boojbeel  bintotlsJ  aen  filne  IBajefleit  Dabbe  gefcD?e* 
senre  ben :  toaer  tegen  fp  Den  beben  berberfcDen  Den  p2efen- 

taticn  /  ban  altijt  berett  te  binben  om  te  fterben  in  ben 
bienfl  ban  fijne  lEa  j.  en  ban  Daer ;  infgelijr  Denluiben 
boo2boubenbe  /  bat  fi»  fouben  brillen  beletten  be  onge? 
regeltbeit  ban  be  fectarifen/  befonber  mitiS  Umhit 
fh-ententot  oproer/  en  batmen  fagbatDet  meeftuit; lanberiS  en  erfbpanben  beö  lanbö  getoeeft  Dabben  /  ïik 
Den  betf  moeiben  /  te  meer  bat  be  fectarifen  uitgaben/ 
bat  benfnnen  gebeurben  boo?Det  berplicDte  confent 
en  bebel/ fulr  batmen  foube  mogen  002belen  bat  Den 
ffiequefte/  bie  fp  feiben/  tot  beDoubenifire  te$  lanbies 
oberaegeben  te  Debben  /  toaer  tiit  eenige  002fa«e 
ban  b^  p2ebicatien/  mitö  toelnen  fp  fcDulbig  toa- 

ren tik  na  Den  bermogen  te  beletten  /  en  metter 
baet  te  betoijfen  /  bat  Den  meninge  goeb  toa#  en 
getoeefl  Dabbe:  en  inbien  eenige  ban  Den 't  bol»  tot- te  openbare  P2euinge  bertoebt  fouben  Ijebben  /  bat 
itk  Den  berbonb  en  ïleguefte  te  buitm  gegaen  fou- ben ?ijn, 

öptoelfte  puntten  be<föebeputectbe  ban  betont- 
genoten  Den  berhlaringe  en  rebenen  Debben  bp  ge- 
b2ocbt/  mitfgaberjSbe  puntten  en  ftoaricDeben  bie  Den 
ongerufl  maeltten  /  aebterbennen  beben  Debben  /  en  na 
berfelicringe  benobieftben  om  te  fien:  baer  neffentf 
acngebenbe  tgene  bn  bte  ban  ber  Keligien  aen  Den  ber- 
foclit  toa«  aeto02ben»  €inteïijn  be  <©ebeputeerbe 
aen  toeber  fïjben  /  op  goebe  Dope  ban  berb?acD  ge- 
fclmben  toefenbe/  Debben  niettemin  be  geconfebe- 
reerbe  €belen  gerefolbeert  toat  fp  in  allen  geballe/ 
Det  toare  ban  ftnael  accoo2t/ofgeen/  fouben  te  boen 
en  te  laten  Debben  /  eben  toel  auijt  beputerenbe  eenige 
onber  Den  /  iik  bolgenbc  ben  affcDeit  ban  buffel/ 
Den  te  ̂ obe  fouben  binben  /  om  uiterlijn  berb?acb 
te  berbolgen  en  fluiten  /  b'toeln  men  ten  beiben  fü; ben  boo2tacn  foube  moeten  bolgen /met  belofte  ban 
't  felbe  aen  geenberfjjben  te  bjenen  of  tegen  te  boen. 9tt&  3©ner  op  Den  bergaberinge  iö  gefcDeiben  /  maer 

Sok    ̂?{fttf  ö,1t  elh  ̂ ^  öoert  Oinfe  berfien  reent  ofter  niet 
caufiu  5oetb2agen  en  toerbe.  Slenbe  felbe  toergaberbe  €be? 

(Fol.^.) 
3nt» 

tooo:i 
l).ia  be 
Orcon* 
feöcrect^ 

elbeguajtier  eenige  €beïengeftelt  toerbenom  totten 
toae2fcDijnlijnen  onruflen  te  berfien/tot  bat  metten  ge- 

neralen Staten  /  beDoo2lp  bergabert  /  anberg  foube 
toefen  geo?bonneert:  enboo?t  lijf  en  goeb  aenbtebert 
om  't  ïanb  in  ruften  te  Delpen. 

3&e  <0oubemante  mernenbe  bat  be  fafeen  ban  bage 
tebage  erger  toejben/  en  b?efenbe  meerber  perönel 
Deeft  aen  allen  fleben  ban  alle  be  ̂ obincien  gefcD?e? 
ben/  in  nabolgenbe  manieren. 

f*  leve  enwelbevinde.  Alfomen  fiethetaenftaende  f^. 
-"apparent  perijkel  van  een  generael  bederf,  deftru-  ban  öe 
ctie,  en  fubverfie  van  onfe  oude  Catholijke  Religie,  Oonbei^ 

mitfgaders  van  den  gemenen  ftaet  van  herwaers-over,  ti&nu 
indien  daer  in  op  alle  oorden  en  zijden  met  alle  ge-  jjgftmt^ 
voeglijke  en  mogelijke  middelen  niet  promptelijk  jPiBüin* 

verfien  en  werde.  En  want  gy  merkt  't  perijkel  groter,  ffet»  öari 
apparenterennakenderis,  gy  des  te  meerder  neerftig-  ̂ «b^ 
heid ,  vlijt  en  iorgvuldigheia  daer  toe  behoort  te  ge- 

bruiken ,  om  voor  God  onfen  Heere ,  den  Cortink,  en 
de  Wereltte  verantwoorden  van  goed  devoir ,  getrou- 
wigheid  en  quijtinge  van  uwen  Eed,  verfoeken  wy 
u  daerom  wel  ernftelijken,  en  niet  te  min ,  in  den 
naem  en  van  wegen  fijnder  Majefteit  ordineren  en 
bevelen  feer  exprelTelijken,  dat  gy  terftontwilt  com- 

municeren metten  principaelften  en  treffelijkften  per- 
fonagien ,  luiden  van  eeren ,  en  die  tot  onderhoude- 

niflè  en  confervatie  van  de  voorfchreven  oude  en  Ca- 

tholijke Religie  totten  dienft  en  onderdanigheid  fijn- 
der  Majefteit  en  tot  ruft  en  welvaren  van  den  Lan- 

de ,  aldermeeft  geaffectioneert  en  genegen  zijn ,  om 
tTamentlijk  te  ramen  en  adviieren  alle  middelen  en 

remedien  daer  mede  men  't  voorfchreven  perijkel 
foude  mogen  voorkomen  en  verhoeden ,  en  voor  al 
uwe  ftede  wel  verfekeren  tot  bewaerniiTe  van  uwe  ey- 
gene  perfonen ,  huifvrouwen ,  kinderen  en  goeden ,  te- 
gens  alle  feditie ,  oploop ,  beroerte ,  plunderinge  en 
pillagic ,  fo  wel  van  binnen  als  van  buiten ,  ftellende 
alom  goede  wacht  by  dage  en  by  nachte ,  en  deilende 
't  volk  met  Rotten  en  Wijken ,  gelijk  gy  in  iorgelijke 
tijden  tot  u  behoet  en  verfekerheid  gewoonlijk  zijc 
van  doen ,  en  bevinden  fult  den  noot  en  importan- 

tie van  de  faken  te  vereifïchen  ,  fulx  dat  de  Gemeen- 
te of  Republijke  in  gene inconvenienten  valle, doen- 
de infgelijx  alle  uiterfte  devoir  en  neerftigheid,  om 

't  volk  van  alle  onbehoorlijke  prekingen  en  verga- 
deringen te  trecken  en  weren  3  eenfdcels  met  auto* 

1®  4-  *itetf 
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f  iteit  en  vermaning ,  cenfdeels  met  goetheit  en  liefde , 

en  eenfdeels  met  geweld  en  vertonen  'tp
erijkel  daer 

i  n  fy  hen  ftellen ,  ook  dat  fy  daer  mede  ver
toornen  on- 

fen  voornoemden  Heer  den  Coning  haren
  natuurlij- 

ken Prince  en  de  Wet  en  Overigheid  offenderen
,mitf- 

*aders  die  plagen  en  ellendigheid  die  Go
dtordinair- 

Fij  k  fend  door  veranderinge  van  der  Religie ,  en  ook  de 

verderffeniffe  en  fubverfie  van  de  Gemeente  e
nRepu- 

bliike, daer naer  volgende.  Verfekerende ,  verfterken- 

deen  conforterende  voorts  meer  'tgemeene  volk
  ten 

beften  dat u doenlijk  word,totter  aenftaende 
 komite 

toe  van  fijnder  Maj.  die  belooft  heeft  korts  over  te
  ko- 

men ,  om  in  perfoon  op  alles  te  verfien  en  ordre  te  itel
- 

lcn ,  en  de  goede  onderfaten  en  de  landen  voor  te  ftae
n 

en  befchermen.   En  ten  einde  't  gene  des  voorfz,  is, 
bet  volkomen  en  geèffe&ueert  foude  worden ,  lult  gy 

't  felve  mogen  communiceren  metten  Stadhouder  ,  en 

die  van  den  Rade,houdende  deshalven  met  eikanderen 

goede  correfpondentie,  in  der  voegen  dat  fijne  Maje- 
fteit  die  autoriteit  behouden  en  de  fterkfte  blijven 

mach.  En  indien  gyonfe  ofte  des  Stadhouders  hulpe, 

byftandenafïiftentie  behoeft,  fultons  ofte  den  voor- 
noemden Stadhouder  daer  van  mogen  verwittigen  en 

adverteren,  mits  verklaringe  van 't  gene  dat  uvan  no- 
de wefen  fal ,  om  u  daer  van  tefecureren  en  by  te  ftaen, 

ofte  die  middelen  diegy  daer  in  geadvifeert  fült  heb- 

ben,  te  voorderen  en  na-volgen ,  en  dat  fo  geringe  als 

't  mogelijk  word  :  waer  in  wy  u  gantfchelij ken  toe-be- 
trouwen, dat  om  de  getrouwigheid  die  hy  fijnder  voor- 

fchrevenMajefteitentot  confervatie  van  defen  lande 

fchuldig  xijt ,  gy  niet  laten  en  fult  te  doen  al  't  gene 
 des 

tot  Godts  dienft ,  en  van  fijner  Coninglijke  Majefteit , 

entotbehoudeniffeenbewaernifle  van  der  Gemeen- 

te ,  en  van  u  felven ,  in  't  befonder  van  node  wefen  fal. 
Lieve  en  wei-beminde  onfe  Heere  Godt  zy  met  u. 

GefchreventotBruflelden  een-en-twintigfte  dag  van 

JUÜ01566.  &C 

9Bcift  fcïpütott  fommtge  &teöen  atfitecbolgt  en 
hen  öaer  na  gereguleert  öebben. 

AEfOHiibinmnbcfmtijticmffcniSliteUan  öer  ifêe* 
UgiefobeclbeneerftigttoaoV  öat  fp  öe  toapenen 

ftaööenbegonftteminöerenen  goeöe  öope  toaoVban 
bat  fp  öie  ft02telijft  ö«l  Skaten  fouöen  öebben  :  fo 

Ë "  <§i»  io  't  gebeurt  öat  öen  32>20flaert  ban  2d?abanö  öte 
Sanö.     laft  Ijaööe  om  bolft  aen  te  nemen  /  en  öicn-bolgenöe 

feftere  ftnecöten  /  en  ook  paeröen  aengenomen  öaö* 
öe  ( gacnöe  öen  toep  öat  fijn  benei  toag  /  in  öen  öoop 
banöebergaöeringeban  öie  ban  oer  ïïeligte  buiten 

öerftaö  2ünttoerpenteflaen/öe  $?eöicanten  en  an* 
re  te  bangen  /  en  öe  p?eöicatien  te  Horen )  öp  öc$ 
b^öaeg^  öen  19  Sulp  boo?-bp  en  langs*  te  beften 
Dan  Oer  ̂ taö  met  feftcc  bolft  gepaffeert/  en  te  Höercr* 
hem  bP  "Hlnttoerpen  /  pïaetfe  3ünre  tooonfteöe  /  ge; 
troeften  iö  /  en  aïöaer  meer  ftnecöten  aengenomen 
heeft  x  én  toant  öen  roep  en  gefcö?ep  terftont  ai 
öe  éètaö  0002  toao/öat  DP  bacr  toaS  genomen  om 
öc#  fonöaego  in  öen  öoop  te  fmtjten  en  fijnen  laft  te 
toerft  te  ftellen :  fo  té  öaer  öoo?  öe£  anöerenöaeg$ 
grootc  beroerte  en  tutbatie  in  öer  ,§taö  getoeeft/ 
JvAx  öat  fijne  <£rcellentie  en  öe  3©et  in  öaefte  öaer* 
om  öebben  gefonöen  te  J^obe/  öat  fiem  terfionö  te- 
gen  öeö  mo2gen$  fouöe  too?öen  berboöen  pet  aen  te 
grijpen  /  en  om  öe  b?efe  te  berö2ijben  lieber  ban 
öaer  elöera  gefonöen  toeröen  /  toant  öaer  geen 
öeugt  af  en  bofte  bomen/  toant  of  öie  ban  öer  föe* 
ligie  fouöen  ö<?n  mogelijft  fo  flerft  maften  en  ban  toa* 
pen  bcifien  /  öat  fp  0002  Den  niet  taeefen  en  fouöen 
( öaer  toe  fp  alreöe  gereetfcöap  maeftten)  of  fobe?* 
re  fp  buebten  niet  flerft  genoeg  te  3ijn  /  öat  öet  te 
berfoigen  toare  /  öat  fp  ergens  binnen  öer  ,&taö  / 
om  Ban  öe  <D20fïaertberfeftertte3ün  /  eenige  plaet* 
fe  fouticn  innemen  :  tjat  fo  uit  ö'etn  /  aio  uit  Van* öerc  bele  Quacbtf  en  bloeöftozring  gefcljapen  biare  te 
bolgen  /  cnöatmenanöerfintfbjclraet  toifte  om  öie 

Iget 
tooojftcl 

faÈrt^ 

gaf  öat  öen  <D20jTa^t  neen  bolft  en  finöö^em  fo:t* 
fe  te  geb2uilien/  tegen  fülfte  menigte  ban  bölft  /  öie 
fp  bcrflonö  omtrent  Sfinttoerpen  opte  p2eöicatien 
te  bergaöeren/notBtano  öoo^  öe  bele  bertoninge  en 
neerftigbeiö  öaer  in  geöaen/  Ijeeftmen  notl)  ten  fe!* 
benöagebanïjaer  l^oogljeiö  b?ieben  gekregen /öaer 
meöe  öen  ̂ offaert  ontboöen  toerö  /  niet  aen  te  ban* 
gen  /  inaer  elöev<s  te  reifen  /  öie  Hem  öeg  mo?genss 
b2oegöenccn-en-ttointig1te  ?nn  gclebert/toaer  öoo? 
't  bolft  baat  ië  geftilt:  iBaer  öie  pjeöicatien  3ün  met 
meer  toapenen  en  getoeerj^irten  öag  befetöanoit  te 
boren  /  gelijft  fp  006  toaren  öaer  na  /  te  meer  0002 
öienebentoelöefelbe  ^20ffaert  öaer  na  ftem  ooft  bp 

I  öer  ̂ §taö  met  bolft  liet  fienöes  öaeg^boo?  öie  pjeeft- bagen.  m    .,  mM^mm 

©002  en  in  oefen  tijöe/të  ooft  öefame/  ja  bafïe  txy  |"jg 
öinge  geftomen  /  öat  hertog  €ricD  W  ïingen  bolft  en  bnn 
gereetfehap  ban  oorloge  maefttebplafte  ban  öen  €0*  ̂ mp 

ning  /  om  alöaer  te  lanöe  geb?uiftt  te  too?öen  /  't  toclft  toö«- beleb2eemtbonöenen  ban  nuaöer  confêquentien/en 
een  n200t  artitetöenften  maeftte* 

^aernafo  opte  follicitatien  bp  öe  <0eöeputeeröe  ©e  ö^ 
öer  ftaö  Bnttoerpen  te  öcbe  geöaen  /  eintelijft  öen  pofnrtj* 
öeröen  3»unu1tt  /  op  öiberfe  poincten  bp  öer  <0ou*  J1"^ bernante  refoïutic  gegeben  is$  /  fo  öebben  öe  felbe  Herten 
t'SHnttoerpen  berftaen  3ijnöe/l)et  bolft  eenföeeï^  ge*  augufti, 
flilt/en  eenföeelsê  meer  beranöert/  te  toeten/  öatfe  J"öbe opte  reQuefte  ban  öe  5Helmoeffenier0  aen  öen  $?ince  fimseo 
en  9©etl)ouöeren  gegeben  boo?  eenige  peniterenöe  werben 
j^eröoopte/  Daööegeconfenteertfteng^atie  geöaen  te  *"»w 
to02öen  /fo  be2rc  fp  in  gen  penitentie  blebenboü>r* 
öenöe/en  öe  beftoÓ2lpe  berftoeeringe  en  penitentie 

öeo  ©20cftiaen^  bolb2acl)ten  /  maeftte  onöer  't  bolft goeöefticfitigfieiö/ gelijft  bele  ooft  goetbebonöen  öat 
ftaer  ̂ oogljciö  te  b?eöen  toa^/  W  €öict  paröon  te 
berleenen  boo?  öen  genen  öie  in  öe  bergaöeringe  ett 
P2eöicatien  getoeeft  ijaööen/tot  öier  tijötoe/beftou* 
öelijft  öat  fp  boo?taen  öen  öaer  af  toacfjten  fouöen: 
iBaer  öatfe  opte  connotatie  öer  generale  Staten/ 

maer  en  feiöe/  fijn  IKaiefleit  öaer  af  in  't  lange  ge* 
frf)2eben  te  ijebben/en  öatmen  fijneanttooo2öenre* 
folutie  moe^e  bertoatBten :  item  öat  fp  ftaööe  g^ 
toeigert  öe  ontfïaginge  ban  eenen  ban  öe  *0erefö2* 
meeröe  ïteligien/  genaemt  5lacob^o?e/  öie  gefeiö 
toerö  ooft  tegen  öer  ̂ taötf  pnbiïegicn  gebangen  te 
3tjn  /  maeftte  het  bolft  meer  geturbeert  en  berbittert  / 
temeer  om  öat  boo?  öen  felben  g?oote  menigte  ban  jJIjbjj 
Coopluiöen/  i&  alle  öie  ban  öer  ïteiigien/  gcbcöen  anm> 
baööen  /  öie  öaerom  öaer  na  toeöer  aengeïjouöen  sim 

nebben/  en  öe  $2ince  en  3©et/  ooft  Ijaer  ̂ oogbeiö  ""f  se- gefrfoeben  /  om  te  berhoeöen  alle  boo2öere  incon*  JJS. 
benie nten  /  maer  en  öeeft  niet  ftunnen  öaer  toe  ge?  (Fol 
raften  /  öan  i$  eerfl  Ö002  öe  na-gebolgbc  trouble  im 

geraeftt. I^aöien  nu  öe  332inte  en  öe  3©et  feftere  öagen  on*  ©en 
ïeöig  öaööen  getoeefl/om  te  ftellen  feftere  articulen  |^n en  poincten  ban  öe  toafte  en  anöere  öie  totte  berfe*  t'«nt^ 
feeringe  öer  ̂ taö  noöig  fcDenen  /  Ö002  öien  öe  ge*  ton»» 
meente  geen  ftnecDten  /  ooft  uit  öe  bo?geren  /  en  toil* 
öe  toelaten :  fo  3ön  öen  ̂ eöen  en  anöere  gemeen* 
feïjappen  boben  geroert  /  öe  felbe  poincten  en  ge* 
concipieeröe  02Ö?e  opten  b2eöen  Raeö  boojgelefen  / 
en  boo?t  bp  gefc!)2iftc  gecommuniceert/  mette  3U* 
poflillen  öer  <0cubernante  /  roerenöe  öe  generale 
Staten  en  paröon :  mitfgaöer^  öe  p?opofitie  ooft 
geöaen  /  flrecftenöe  tot  Det  berbieöen  ban  Ijn  ö?a* 
gen  ban  ïtoeren  /  piftolen/  lang  getoeer  en  bcr? 
boben  toapenen  /  fo  toeï  bp  öageatëbpnacUte:  inf* 
gelijr  öen  berftlaert  öe  SCpofhUe  ban  önar  ̂ oogöeiö  / 
öat  fp  te  b2eöeiitoao/  öat  fijne  €rcellcmie  öie  fuper* 
intenöentie  ban  öe  g>tab  aennam:  toaeropnaacö* 
ter-raeö  lip  öcm  genomen  /  öe  felbe  Seöen/  Cooplui* 
öen  en  Sflngefctenen  fijn  €rceüentie  feer  öebben  be* 
öanftt  ban  öat  ftem  öeeft  gelieft  öenlaftenfuperin* 
öentie  ban  öe&taö  teaenbaeröen:boo2taengaenöc 
öe  p2eöicatien  öat  fp  nietenbonöenneraöen  pet  met 1  whhhhi  lumu  f  uiu  u^i-i  i  uil  .iwifii    vm    uit.    i    «.'«.    ̂ rmiuii!kn  uin    (f»  hui  uiuViaiUUUUiUUl  ;iiimi 

ban  ötr  Ueligien  öe  toapenen  te  neöer  te  öoen  leg*   fojfen  öaer  tegen  te  öoen  (ooft  eenige  berftlarenöe  öat 
gen  /  «nljoetocl  Daer  ̂ oogfjeiö  eerft  boo?  anttooo?ö  )  fp  niet  eu  berflonöen  öaer  toe  geb2tiiftt  te  too?öen) 

booj 
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©e<02a> 
be  oa:i 
«3i:noat 
fof&t  fjet 
bolü  ta 
Blacn; 
Dcrcn  te 
lillen. 

©wufte 
nocr  ö£t 
)0l& 

100.' 
©refter 

ïufio-- 
iiu?  üep 
OCliC. 

boo?  cn  aleer  bp  te  generale  Staten  baer  op  jutten 
geöcïtbecccrt  3tjn/  toclft  toaö  be  eenige  cemebie  om 
baer  op  te  berfïcn  /baer  op  men  tefelbe  oobbcfioojbe 
terflont  te  bergaberen  /  boo2  elft  3ijn  particuliere  reben 
optc  anbere  pointten  feggcnbe:  toaer  uitrinteltjftge; 
(tdt  té  een  generale  02bonnantte  opter  toaftencno2b2e 
tnbecboo2f3ftab  boo2taan  te  Bouten/  bie  ooft  albaer 
iö  berronut  jt  ben  i  t,  ̂CiifjMfrt  /  op  bat  ten  €oopman  / 
$oo2tec  en  gjnoefetenen  booaaen  Ben  bet  berfeftert 
foube  mogen  bouten. 

<&c<©2abeban  €gmont  ftab  bacr-ett-tuffebenbp 
laftebanbe  ftegente  Bcm  gebonben  in3ijn<$ouber- 
nrmentban  ©laenberen  en  albaer  feergearteit/ om 
bet  bolft  tefttilcn  bat  in  berfcfjieibcn  plaetfenfjenb:- 
flonbopte  toerpen/boenbe  eenige  ban  bc  felbeflraf; 
fen  met  rtgcHC/  en  foeftenbe  anbere  met  foeorbeit  baer 
af  te  treeften /ttodft  een  grote  opfp?aen  maeftte  aen 
beiöen  5ijben/ja  toerbe  feer  berfcueibdiift  baer  ban 
gefp2ofc?n  /  fulr  bat  Bp  nocli  te  ïfobe  /  nocD  bp  bk  ban 
be  ïtdtgie  geen  banft  en  bebaefbèï 

^aer  neffentfiffer  toeber  een  anbere  onrufl  tot 
Sllmtoerpcn  op  ftanben  getoecfï/boetod  bic  met  <6ob0 
gratie  noch  tod  berginft  en  guam  bp/  bat  alfo  be  boo?- 
genoembe  f&ebicant opstel  met  een ontalHjfc groot 
geDoo2  5ijne§ermoonöabbebolcint/ben  10  Süugiifli 
fo  \}p  afgaen  foute  /  albaer  item  beeft  bertoont  fefteren 
<€Bcologien  /  35octoo2  en  $atft>02  ban  Hcbrn  Mr  Pe- 

trus Rithovius ,  paftoo2  ban  «§.  $et?r te  %mtrt  /  ( fo 

men  namad«  bcrlronb  /  maer  boen  in  't  bcgtnfd  niet 
cn  toifl  fo  \)P  al  toeerlijfte  ftï*beren  aen  babbc )  be  toefc 
fteBemopenbaerhjft  Beeft  toillcn  berifaen  bant  gene 
Bp  gep2ebifct  babte :  toaer  op  fo  be  anbere  feibe  bcreeb 
tejijn  met  bem  te  confereren /en  bat  fp  uitren  bolfte 

in  ecnig  ftniö  baer  omtrent  gaen  fouben  /  fo  bleef  b'an- 
bere5tjn  argumenten  ober  luibe  bpbïen^nbeenten 
anbcrcnl]  rtfhraffenbe/  toaer  op  teel  bolr  toe  lopen- 
be  en  b02enbe  /  bat  baren  p?ebicant  ben  anberen  met 
ftfmfture  en  rebenen  fïom  gemaefit  babte/  fo  ifier 
fulfeen  iou  en  getier  gebolcbt  bat  ben  <€beologf  en  beeft 
moeten  tobben/  en  toerben  eenige  fo  becbittert  op  fjem 
bat  f?  bem  fouben  boot  gefïagen  ftebben  /  Basten  niet 
eenige  b02geren  met  pecijftel  bacrtf  ïtjf$/  ben  felben  be- 
ftbut  /  en  aebter  na  in  een  fteïber  gdnongm  en  bcrfle* 
nen :  toaer  boo2  bet  bolft  meer  en  meer  bittig  toojben- 
be  /  met  groten  bope  bp  een  bleef  en  toilben  bcm  boot 
of  mirner  ücSuWt  gelebertbebben/omgeftraftte 
to02bcn:  bier  af  tö  terfbnt  inberflab  een  grote  mui; 
terne  onber  't  bolft  geftomen/  elft  een  int  fafte  erger 
maftenbe  /  tot  bat  3tjn  <£rcelïentie  ben  <8fTicicr  ban  ber 
plactfen  baer  Beeft  gefonben /bie  ben(€ftcoïogiengc; 
bangen  crenomen  beeft/  bentodftenmen  (na  bat  men 
bem  babbcgetaacgt  na  reben  entoat  bemfjabbege^ 
mobeert  bit  fpd  aen  te  reebten )  fcrretelnft  met  een 
frbmtctocg  gefonben  beeft/  en  issalfoeinbelüft  bat  ru- 

moer ooft  gcfttlt/  geüjft  te  meer  ftonben  uit  biergeu> 
feer  en  norb  bed  minber  002faften  en  roepen  albaer 
bifttoils  grote nirbatic  guam/  mies  be  toantroutoc 
ebenfterft  aen  allen  ftanten  bleef  /  fjier  ban  tytft  be 
©2tnreban  «Orangien  be  <*5oubcmante  terflont  bcr- 
mittiQt. 

^ct  <0eeffdijft  i^of  ban  Camerüft  te  252uffelrefp 
berenbe  (niet  tegentiaenbe  alle  folïicitatïen  en  fcïjitj- 
ben  ban  ber  3Bet  ban  Snttoerpen  aen  ben  gebaen) 
bebben  aen  be  a©etboubcren  met  b2tcben  ontboben 

bat  ben  boo2noemben  P20tbiaen  of  ̂2ebiftant  op  't fóiel  tot  bet  P2eften  nielen  bebo02be  toegdatentetoo^ 
ben/  en  bat  fn  bem  niet  en  abmitteerbe:  maerbien 
niet  tegentfaenbe  beeft  men  bcm  laten  bolberben  in 
3iinfctmoncn  /  fo  hk  fonber  toapenen  gefebteben/ 
cn  bat  fo  groten  bolft  bem  tdben  baer  liet  binben 
battet  bem  niet  en  foube  bebben  bunnen  berboben 
tooiben  /  fonber  be  (tab  in  metfteïijft  penibel  ban 
oproerigbeit  te  fïellen/ett  bebben  baer  op  ben©iea- 
ma  Ijen  rebenen  toebcr  gefcf)2cben»  sDacr  en  tuffeben 
tKijc  men  ooft  alle  mogelnfte  omrien/  om  be<0erc^ 
f02mecrbeben  toapenen  afte  boen  laten/ bie fpallenf^ 
feen«  meer  cn  meer  lieten  /  en  gdjccl  gdateri  fouben 
IjeDbenenöab  geöacJi  ijct  bebuebten  boo2  uw  ̂ D2of^ 

faert  /  bic  fomtoijlcn  tot  neffeng  be  bcflc  op  ̂aterbage 

guam  rtjben  ( fo  3ön  tocg  ban  252upffel  t'öuiftoaert 
baer  lancr  lag )  baer  boo?  fp  telftcn  berbeert  cn  acfiter? 
bennen  blebcn  ftoubenbe* 

omtrent  ben  felben  ttjb  fo  Rebben  be  goebc  man^  mtei* 
nen  ban  be  $oo2terpen  cn  5Cmbacï)tcn  ben  i|eere  <6ou^  f™**f 
berncur  fo  monbdinge  aïsS  ftb2iftclijft/  int  befonber  Jf5ï, 
norb  bcbanftt  ban  bat  fijne  €rcel.bab  geacccptecrtbe  ren  m 
fnperintenbentie  ban  bc^Stab/  cn  fjebben  berfdber  *m6a# 
allcgetoilligegcboo2faembeit  gepjefenteert/  enboo?t  %LÏÏL 
berfoebt  bem  bptctoillenblijben/  fo  lange  be  f02gïtj;  yen. 
ftctnbeu  fouben  buren:  maer  fo  berre  fijn <£rtelïete 
tic  om  anbere  getoiebtige  faftcn  tot  cenige  tijben  in 
perfoon  dberg  notcltjft  bem  foube  moeten  binben  /  ba* 
ben  bem  banfo  öaeflte  toillcn  ftcren  alft  foube  mo- 
gelijft  toefen :  cn  ten  cinbc  baer  en  tuffeben  fulften 
,§tab  niet  cn  foube  bujben  onberfien  ban  cenigen 
i^oofbe  ban  gualiteit  /  bcrfocöten  i3at  fijne  €rcd* 
lentie  fo  bed  toilbebocn/  bat  boo?  3ön  interrcfie  en 
met  autorifatic  ban  beftcgente  burenbejijne  abfen* 
tic  baer  tjuameen  baerbielc  boo?  <©bcrfrc  be  <©2a- 
bcbanï|oome/  ofte  <02abcban  ̂ oogftraten/biert 
ft*  alle  geftoo2faembcit  in  fijn  aftocfen  fouben  bcto- 
nen/  on  bat  bp  fautc  ban  eenigen  t^oofbc  /  bn  ben 
guaettoilligen  niet  toerbe  pet  boo2tgefrclt  tiat  nieten 
foube  toefen  tot  bienfte  ban  fijne  lïajefteit/  betoa- 
ringe  ban  be  ,&tab  /  en  rufle  ban  ben  Cocpman  cn 
2502ger:  ©erfoebten  bat  ooft  fijne  €rceHentic/  om 
bet  te  toefen  gebolpen  cn  t'elften  beter  geinf02mccrt/ 
cn  ooft  tot  allen  toeballenbet  0202c  moeïjt  boen  ftd* 
len/  toilbeterffont  fticfen  eenen  ̂ licutenant  bo!gcn= 
bcb'articulcnbp  fjjn€rcdlentic  metten  bieten  fiaet 
gcfTotcn:  bibbenbe  bat  fijn  €rcellentie  baer  toe  toil- 
bc  nemen  bendeere  ban  Stralen/  bitfp  poopten  bat 
foube  toefen  ten  genoegen  ban  be  Coopïuiben/  ̂ 002? 
teren  cn  Ingefetenen/  bp  b2engcnbc  baer  toe  batte 
P2intipaelfte  (©fficiens  cn  25urgemecfiersSanberfinss 
met  baren  bïenfl  foo  feer  berlafl  toaren  /  batmeit 
ben  met  geen  anbere  laften  cn  beï)002be  temocpen: 
toaer  af  fijn  €rceïïcntic  te  ftegente  terflont  öeeft  bec* 
toittigt  /  cn  öet  gefeb^ifte  bien  conform  ober  gege* 
ben/  baer  gefonben  enberfocfit  Stralen  tot  %kute* 
nant  te  mogen  fiellen  /  maer  öeeft  gaer  iloogbcit 
'tfelbe  uttgeflclt/  latente  baer  bebunftenbat  bet  om nobig  toajs  om  te  ̂ $tab  met  een  ïicutenantte  bcc- 

ficn* 
^ier  cn  tuffeben  bete  ooft  fijn  €redlentie  alle  uiter- 

fïe  neermgbeit  ( tot  bien  fine  ooft  bifttolltf  fenbenbe 
aen  beHöinifterö  en  pjineipaelftc  ban  te  föeligien) 
bat  fp  ben  (autm  toillcn  boegen  cn  fcfneften  na  te 
boo2feb2eben  refolutic  en  0202e/  gcftdtbpajlcteïle* 
ben ;  tn  bienbolgcnbe  aegterlatcn  bt  toapenen  in  ben 
fermoencn/  cn  fonberling  Den  bermijben/  ban  bin* 

nen  be  <§tab  ïjet  toaer  in  't  gacn  ter  p2ebieaticn  of  ban  %*  tip 
baer  ftomenbc  of  anbcrfintss  /  fjem  tt  binben  met  ££cti 
eenige  toapenen/  roeren/  piflolcttcn/  ïjcllcbaerbcn/  Sin. 
of  anbere  bpber  ojbonnantie  berboben/  toaer  op  fp 
bafïe  bopegegeben  babbcn/  ban  ben  na  te  fclbe  op 
bonnanticn  binnen  ber  ̂ tabte  ferjieftcn/  cnooft5ijn 
te  b2cbengctocefl  toe  te  feggencn  te  geloben/  öenp^c- 
tneatten  /  fonber  alle  toapenen  infliltc  tcöoubcn/ 
totlbe  men  ben  't  to002b  gebenbatmen  Ben  niet  mtf* 
boen/  nocB  oberrompelen  en  fouben  boo?ben  ̂ 20f- 
facrtnoeO  anbere/  toelft  fp  ooft  ten  boo?fe02cben 
5T>20fTacrt  in  perfoon  Ijebben  boen  aenfeggen/  alft 
beeft  gcblcftcnbp3ijnb2ieben  ban  ten  17  ̂lugufti, 
IRaer  be  fjope  cn  be  gcruftigïjeit  baer  boo?  bertoaeljt/ 
cn  beeft  geen  effect  gef02tccrt/  maer  i$  terfronb  niet  ab    met 
leen  omgeftoten  /  maer  ooft  in  een  grote  bimtbtit  bcr^  oo^ahen 
anbert/ 0002  bc  bier  nabolgenbeoo2faften/  bic  al  t'cc^  öfeanr^ nentijbe  tóegeballen3ijn/  cnbpna  be^tab  in  groot  £SJJ 
perijftel  en  onrufl  geb20tf)t  bebben.  Bv£. 

«©'cene  toatf  /  batter  alö  boen  aenbeSBijft-rttée;     , 
flerö  gcb2ocl)t  i$  eenen  bcflotcn  b^ief  aen  Ben  geabb2ef=   sibben 

(eert  bp  eenige  ban  Snuffel  (fo  'tfcljeen  bp  b2iebcn  lmitn ban  ben  13  ̂uguflt)  inboubenbe  batter  fefterecom-  ®l<tei 
ploten  gemaeftt  toaren  tuffeben  be  ftegente  cn  bc 
peeren  ban  ̂ inttoerpenbocn  tc^obc  3ijnbc/  om  te 



8s Het  tWede  Boek. 1566. 

JJCIICH D002  Dm 

facrt  Vit* 

seöoerr. 

Jfciicoen 
enge 

rncljren 
Dan  De 

lagen  te> 
gen  De 

canecn. 

4^ 

ïine
rfj'

 

cnte
> 

jen 
 Dt'e 

tan
  

Der 

Öelf
gfc 

aeng
e* 

uom
en.

 

(Fol.;3.) 

öcfolu* rii:  öer 

Otrefoj* 
meevöen 
fctnneti 
Wafaes» 
pen  te twllni 

?i:cD
i; ten- 

b'rftoren  be  p?ebicatien  baer  Duiten  geftouben  /  't;toel& 
ftrente  tot  Oloebftoningc  ban  Den  Duif  b20utocn/Rinbe* 
ren  en  tonenben/en  biergdijfte  onnofclc  mecr/toaer 

af  fp  ïj^n abbertentten  beben  niet  uiteen  gemeen  ge* 
tü&t/mm  fcfeere  apparente  Danbelinge  en  opcntluftc 
argumenten  tuffdjen  Dengetractecrt;  bat  ooft  munitie 
te  ,fBer fteien  toaö  gefdiecpt  en  Op  23?nfTel  gcO?acDt/ 

fo  bat  ICnttocrpett  bp  feftere  pecfonen  albacr  toao  ber* 

«oent/en  niet  en  reftcerbe  ban  be  leberinge/'ttoclft fn  atë  lief  DcuberS  ber  felber  koel  Dabben  boo?  ber 
&tm  toelbacrt  toillcn  abbertcren/  aI0noDig3ijnbe 
om  't  felbe  te  communiceren  met  mijn  l^ccre  ben 

f>mice  ban  <0?angicn  en  anbere  ïDclmtfcneubcr* 
üngenberjtab. 

b'lnberc  bat  ten  felben  tijbe  tje  <D20flfaert  ban  25?a* 
Oanb  /  baer  bic  ban  ber  iteligien  fo  grote  b?cfe  af  Dab- 

ben/ boo2  beftab  ban  2lnttoerpcn/  Dccft  nafijntoo* 
ninge  ( een  Dalfmijlc  baer  buiten  ftaenbe )  boen  boe* 
ren  feftere  toagencn  gelabcn  inet  toapenen  /  toacr 
om  eenen  groten  roep  té  op  geftacn  /  bat  men  Ik 

tegen  bc  pjebicatien  toilbe  befigen  ■,  toaer  om  ooft 
beneenen  toagen  Op  benbolfte  binnen  ber  |tab  té  aen* 
nclioubcn/  toclfte  toapenen  ük  ban  ber  3Bct  toilben 

bcranttooo^ben  /  't  toelft  Dem  maer  te  meer  acDtcrbcn* 
ftcnbebcDcOben.  •     > 

<©e  berbe/  bat  feneren  0?ief  boen  té  gcOjocljt  aen 
eenige  baerber  Keligie :  inDoubenbe  bat  ben  <©20ffaert 
toao  toeber  genomen  en  itat  genoten  toa$/  bat  met 
hettifen  ban  be  ftloft-flag  ban  be  grote  ftloft  ber  gro* 
ter  fterfte  ter  eerfter  bequacmljeit/  DP  met  3ün  boift 

foube  in  be  bergaberinge  flaeu/  en  tot  3ijne  afftflcn^ 
tie/ omtrent  een  mijl  en  imiuontom  banberjtabla* 
gen  bier  en  baer  tot  1000  pcerben/  of  bat  tik  uit  ben 
geöup2€ïoofteten  opeenenacDt  fecreteujft  tot  op  een 
rjaïf  müïe  nomen  fouben/en  na  ben  boo?f3  ftloft-flag 
toaebten/  en  bat  infgclijr  in  ben  felben  Ctooffcwn  ber* 
fcnetöen  ftuecDten  baer  toe  bcrbo&en  lagen. 

"~<De  bierbe/  bat  feftcc  mans  perfoon  aUS  boen  oor 
gekomen  té  aen  eenige  ban  be  Jteiigie/  Den  bcrftla* 
renbebat  een5ijn  mebegejelle  Dem  ijabbc  toillcn  baer 
toebrengen/ m \p  folbpe foube  bmnen  bet  felber  ftab 
DeOOen  ontfangen/ om  tegen  bie  ban  ber  ïïciigtcn  ge* 
reet  te  3ijn  /  ten  centen  üloli-Oagc  ban  be  grootftc 
uloclie  /  en  ijat  bien  Dem  Ijabbe  bullen  leiben  ter 
plaetfen  baer  be  toapenen  baer  toe  gcreet  toaren/ 
baer  fiu  uit  Riefen  foube  mogen  /  bjelïie  Dem  ooft 
baer  bh  berftlaert  Dabbe  /  bat  ten  felben  bage  toeï 
tatïjenticD  baer  toe  aengenomen  en  ingefcD?ebenbja* 
een. 

;Defe  bier  pointten  albuss  berbjeit  en  onber  ben 
bölftcge(lroit5i)nbe/  DeOOenfuïfteberOitteringe/  ge* 
tieren  mo?ringegemaefttbatter  genoeg  mebe  te  boen 
itsgcltiecfl/  en  beftab  in  groot  pcrijRel  ban  oploop 
geflelt  toerbe/  becD  fo  befc  gerucDten  b)o?ben  gefeit 
balfcljte  loefen/  tób'oproerDoetoel  nietfonberftoa* rigDeit  geflilt  gebseeft :  norDtang  fun  tk  ban  ber 
<0crefomKcrber  Keligie  baer  boo?  beroo?faeftt  ge* 
to02ben  /  bat  fp  bc$  anberen  baegD.ö  met  malftan* 
beren  gefloten  Dcbben  /  en  boo?  Den  genomen  ban 
ten  bolgenbe  bage  en  boo?taen  niet  meer  Ouiten  be 
^tab  Daer  p?ebicatien  te  Doubcn  en  te  bergabe* 
ren. 

jp)€  ̂ mceban<Drangteit  banbcfercfolutie  nocD 
*^b.n  felben abonbgeuiaerffDout  3ijnbe/  Deeftter* (lont  ben  boo2frt)?cbcn  pcnfionariiS  aen  eenige  ban 
f)?nl3:ebtf  anten/  infgeïijrtbjee  banfïjne  <£belmang 
aen  be  pjincipaclfte  ban  ber  fclbcr  «eltgicn  gefon* 
6ert  /  Den  benuanenbc  op  gel)oo?faemljcit  /  bat  fp 
'jan  fuïncn  boo:ncmen  foubcn  op  Doubcn/  en  Den ijcnr.uöen  ban  binnen  be  (labtcpjcbihen/maereerfl 
bcrteaclitcn  bc  rcfoliuie  Op  be  ilegentc  metten  €bc* 
[en  lio:r9  te  nemen  /  of  anberö  foube  Ijp  moeten  tonen/ 
battet  tegen  jijiten  banu  en  loille  baaov  enfien  Dem 
?;uli  te  manen/  om  pet  felbe  met  fojfe  te  beletten/ 
tóïlDcn  (^  t  felbe  met  focdflDcït  niet  laten:  be  bjelïie 
ijcn  nceifugueit  en  alle  goebc  ber toninnen  baer  toe 
acbacn  ritbOenbe  ■  Debben  ebcntori  m  ban  ber  Ke* 

ligic  gebacDt  te  Olüben  Op  Den  boo^  genomen  befïuit 
ban  binnen  te  p2ebiften  /  niet  te  min  DeOOen  fpabe 
in  ben  abont  tot  Denber  ontfcDult  en  juftifïratieban 
Daer  toeigeringe  aen  3ijn  €rcellentic  gefonben  eeni* 
ge  Coopluiben  met  fefeere  remonftrantie  en  ber* 
foeft  /  baer  in  berDalenbe  be  boo?f3  bier  poinctcn 
Ooben  geroert  /  en  bat  fp  baer  boo?  /  en  boo?  ber* 
gelofte  acDterbenften  Oenobigt  toaren  /  om  betere 
b)ille  en  meerber  quaet  te  berDoeben  /  en  om  be 
toapenen  acDter  te  laten  /  te  Doubcn  Den  bergabe* 
ringe  binnen  be  flab :  bibbenbe  bat  3Öne  €rcellen* 
tic 't  fdbe  niet  gualijft  en  name/  ebeit  berre  ja/  bat 
fp  nocD  lieber  (Doe  toel  ongaerne)  ben  onbanftban 
3ijne  €vtelïentie  fouben  lyben  /  ban  Doren  be  me* 
nicljbulbige  b?efen  en  Rlacbten  ban  ben  boïftc/  fon* 
ber  ̂ c  toelfte  fp  niet  gaeriie  gelaten  fouben  DeOOen 
Dem  alle  OeDoojujRe  gcDoo?faemDeii  te  betonen/ 
en  bat  fuïRen  ober»a|l  Den  feer  toel  foube  nonnen 
gefcDieben  en  Oeflelt  too?bcn  met  Dnlpe  ban  ber 
3©et  fonber  3ön  toete :  belobenbe  eben  toel  /  bat 
ban  Dimber  füöe  /  al  toerben  Dun  fermoenen  bin* 
nengebouben/  geen  ongetegeitDeit  aengececDt  fou- be toojben. 

IBaer  alfo  jönCrtelïentie't  felbe  geenfinö  en  toil* be  gebogen  /  en  Den  bele  bertoninge  ter  contrarien 
ht^/  feiben  fp  be  refolutte  fulr  genomen  te  toefen: 
niet  te  min  fouben  nocD  Den  uiterfle  befie  boen /om 
't  felbe  ten  refpette  ban  3Dne  €rcellentie  acDter  te  boen  »  .  . 
Olüben:  maer  foDet felbe  gc|tDiebe  batDPfnln^bocD  gErfn 
niet  quaajB  foube  gclicben  te  nemen,  ontrent  mib*  tniw> 
bemacDt/fanb  ebentoel  3ijn  €rcellentie  aen  bie  ban  5icatfen 
ber  3©ct  ttat  fp  alle  be  ̂ cDuttertf  en  <Dilben  tegen  beg  jj;^ 
mo?gen0  ten  bijf  uren  in  be  toapenen  gereet  foubcn  pen, 
DeOOen  /in  mennige  be  felbe  ban  op  alle  oo?benuitte 
fenben/  om  alle  Oeginfeien  ban  bergaberen  te  boen 
fepeiben  met  p?operDeit:  maer  tot  bienmo2genftonb 
3ijn  Op  Dem  toeber  genomen  W  ban^aboutó/Kö' 
genbe  /  bat  fp  fo  bele  Dabben  gebaen  bat  ten  aen- 
fien  en  refpette  ban  3ijne  €rcdientie  biep?ebicatien 
noen  Ouiten  fouben  too?be  geDouben/  Doe  toel  fp  toel 

bucDtenbat  jpboo?  beboo?fcD?ebcne  b?e|e/ai£b'aen* (taenbeguabe/  toeber  Det  felbe  niet  lange  gefcljteben 
foube  Runnen  /  nocD  Det  botfe  baer  in  geDouben  ert 
onbertoefen  h?C2ben/  ten  toare  bat  fpmetberfeftert* 
pcit  /  ban  niet  mtëDanbelt  te  to02bcn  /  baer  toe  bettoil* 
ligt  toerben :  ban  al  't  toeln  3ön  €rcellentieter|ionb  üc 
0cgcntctoacrfcDoube. 
&$  nu  ben  Doop  ban  bie  ban  ber  <0erefO2meerbe 

ïleUgie  bagelnr  ober  al  toenam  en  feer  bermeerber* 
be/boo?  bien  Det  gemeen  boifc  bocD  ban  fulfeen  aert  frrJr; 
ijs/battet  gaeme  na  beranberinge  berïangt/  fo  ïirc*  ï°2„"(i gen  fp  eenen  groten  toeloop  tot  Daer  pjebicatien  /  eenf*  ban  u 
öeel^uitnieufgiertgDeiten  eenfbeelöuitgoebenpber/  ^9 
DeOOen  eenige  tik  Dem  gelieten  bieriger  ban  b'an* 
bere/enmeerbpanben  ban  alle 't  gene  berfelberföe* 
ïigie  tegen  toa.ö/  Den  berflout  /  en  met  eenen  onge* 
fcDiRten  pber  /  berbojbert  te  feomen  en  boen  RO" 
men  eerft  aen  feRere  Weelben  en  C?upcen  optetoe* 
gen:  baer  na  aen  eenige  Capellen  en^tatucn:  b002t 
ooft  /  aen  en  in  anbere  Cloofïecen  en  &erften/  eerfl 
ten  platten  lanbe  /  baer  na  ooft  in  eenige  fleben/ 
alle  ben  Crupcifiren/  Weelben/  (©mamenten /,§a* 
trament-Duifen  /  taferelen  /  <©utaren  en  alle  tier* 
felen  albaer  gebonben/om  betre  teto02pcn/in|tut=« 
ften  te  tfaen  /  en  te  bertooeflen  /met  fulfter  Daefltg- 
Diit  battet  fcDeen  onmogeïijft  en  ongelooflüft  te  toe* 
fen:  't  toelft  niet  gepafTeert  en  iiS  fonber  grote  pion* beringe  en  roberpe  /  Doe  toel  batter  bele  goctg  ben 
Kegeerberen  io  toeber  gelebert.  3©clfte  rafernpc  in 
3©e(t-©laenbcren  omtrent  fïperen  /  fo  Daejl  be  <02a* 
be  ban  ojgmonb  ontOoben  enberre|ï(l  toatftel^obe/ 
eerfl  ontfleften  tg  /  en  Oegonfl  5ünbe/  i&  tcrfïonb  fo 
bcrb2cpt  en  gebolgt  getoeeft  Det  geDeel  i^cberlanb 
boo?  /  batter  geen  p^obincien  en  3ijn  fp  en  DeOOen 
baer  af  geboclt:  en  Op  na  geen  flcbên /fp  en  DeOOen 
in 't  Riem  of  in 't  groot  banfcefebccibcfhwmcrpctelij* 
ben/  of  immer  te  b2efen  geftab:  't  3P  tuit  fp  DeOOm 

[  moeten  ccbogen  bat  Det  Canaille  en  ̂   fuift  toetft 

boo?* 

fcjilfcrct 
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toegenomen  babben  /  't  feibe  fjeBDen  gebaen :  of  bat 
beütegeerberen/  <^ccflcïijöe  /  &erft-meefleren  feibe 
uxt  b?efc  ban  ben  felben/  mom  mccrbere  fcBabe  en 
beflructie  te  berboeben  /  feibe  Baer  &erfeen  en  «Tloofle; 
ren  baer  af  gelebigt/of  bun  tn  tijté  baer  tegen  gefïecfet/ 
getoapenten  berfien  Bebben/  enalfobe  rafenbe  furie 
ontgaen  /  en  té  befe  rafernije  geujfe  een  bper  ban  lanb 
tot  lanb/  ban&tab  tot  &tab/  boo?t  gelopen  en  ge- 
jongen  met  fulfeen  fucie  battet  te  bertoonberen  toa& 

«©mbantoatint  particulier  baer  Dan  te  berBalen/ 
fo  (laet  te  toeten  bat  na  bien  in  Oen  beginfel  ban  %w& 
fto  befe  beelbfto?minge  allemsfeens  in  Blaenberen  toatf 
begonft/  enboo?tenboo2t  beftont  te  lopen/  maer  niet 
gebacljt  en  toerbe  bat  bit  tot  fulfee  ftoutigljeit  foube 
ftlimmen/té  gebeurt  bat  tot  ̂ nttoerpen  oen  18  2fiu- 
gufli  /  't  toelfe  ben  bag  ban  ber  flabis  ommeganfe  /  feer* 
mifTe  en  pioceff ie  té  getoeefl  /  in  be  toelfee  men  getooon 
té  fefeer  gcoot  .ïBancn-beeit  (in  toelfeer  name  be  groot- 
de  &erfee  albaer  getont  toa$ )  om  te  b?acjen  /  ben  toel- 
ton  men  ban  oubentijbenbele  eereint  ommeb?agen/ 
op  en  af  te  (Men  /  en  anberftnttf  aen  btbt :  té  oor  ten 
felben  njbe  oberftomen  bat  be  J^eere  $?ince  ban 
«©rangien/  <0ouberneur  albaer/  eenigebagen  tebo? 
ren/  om  noteltjfte  affairen  beg  lanbg/enbefonberbe 
ftoaricbcib  metten  bcrplicBten  €belen  boo?Banben 
jtjnbe/  bmboben  té  getoeefl  om  te  Bomen/  alle  onfcöult 
acbteclatenbe/  tot  26?uffel/  toaer  af  boetoel  lyp  Bem 
\lange  creufeerbe/noebtang  ten  leflen  téfulrgebjon* 
gen  getoeefl /bat  Bp  3ön  bertrefe  niet  langer  en  Beeft 
feunnen  uitfteflen  /  beeft  notBtang  tot  groter  beben  ban 
ber3Betengngefetenennocö  benfelben  18  SCugufli/ 
mité  be  fo?genj&Beib  ban  ben  bag/  en  be  openbare  Ce- 
remonten  biemen  ten  felben  bage  gcb?uifete  /  in  be  (tab 
gebleben  /  en  té  alfo  be  p?oceffie  en  ommeganfe  gebou- 
ben :  oor  Det  25eelb  omgeb?agen  /  en  be  Ifêonicfeen  en 
«tëeeflelijfee  mebe  gegaen /met  fang/fpel  en  muftjfe/ 
na  be  oube  en  getooonujfee  manier/en  boetoel  men  fag 
bat  bele  baer  op  mo2ben  en  belefmaet-tooo?ben  ben 
25eelbe  en  ben  <©eefteUjHen  perfonen  na  gaben  /  ia  ee- 
rage  riepen  maaiben/  UKaüien  /  bit  té  bijn  lefle  gerecb- 
te  /  bijn  lefle  boocbetb  en  omganfe  /  ja  jijn  006  fommi* 
ge  ballen  op  ecnige  plaetfen  baer  na  ( maer  feer  luttel) 
getooipen/  enmfomma  batmen  toelfacb  battet  bolfe 
feer  beranbert  en  berflout  toa$  /  nocfjtang  té  ben  om- 

meganfe in  ben  getooonlijften  ganfe  bolb?atbt  fonber 
«bm  eenigeop?oericbeib.  3&es?  anberen  baegö  ben  19  3Cu- 
*£*£  gufli  fmo:gen$  té  be  #?ince  geretfl/ bebbenbe  bafle 
lü?  fjope  gegeben  ban  H02tö  toeber  te  nomen  /eerft  ben 
mtiten  fBagiftraet  en  ben  anberen  Heben  bermaenb  öcb- 
tü?'  ftcnbc  ben  officie  en  be  rufte  ban  be  (lab  gerecomman- 

beect  IBaeral  eersön^rcellentie  öeeft  toillenber- 
rrccRen  /  fo  Ijeeft  lp  te  meer  fronben  aenbe  i^egcnte  al- 

le txie  boo?-berl)aelbe  f  toariclieben  gefcï)?eben  /  en  oor 
öaer  erp?eö  getoaerfeftout/  bp  30"  b?ieben  ban  ben  1  %  / 
14/ iï  en  16  3Cugufti/bat0pm3i)nabfentieb?eefbe 
boo?eenicfl  inconbenient/ten  toar«  fp  eerft  bolgenbe 
ber  gemeente  berfoefe  /  öen  berfage  ban  een  anber 
^ooftoftenminften  ban  eenen  Slieutenant/maerfp 

««uit,  beeft  felbealtijb  bectrocben  enBengefcfjjebenbpöaer 
af"£"  b2iebenbanben  13  en  16  9fluguftibatgenoecötoa$/ 
nba  bat  be  ©fficieriS  en  3©ctbouberen  boo?  fo  luttel  bagen 
joft  of  ïjc  toefkbt  fouben  nemen  en  fo?ge  biagen.  (€en  felben 

bage  öeeftmen  beö  acfitemoeng  in  onfer  ©?outocn 

herbe  jet  boo?f5  ©eelb  gaen  flellen  in  't  Cfioo?  /  baer= 
mentanberö  altijb  acïjt  bagen  m  °t  mibben  ban  be 
berb  placö  te  laten  flaen/'ttoelb  boetoel  om  betere toillegebaen  toerbe  /  bebben  notbtans  biberfe  in  ber 
becfee  ben  boen  binbenbe  (en  befbnber  jonge  boefbentf) 
baer  mebe  beginnen  te  fpotten  /  b?agenbe  of  HQaifeen 
b?eef  be  /  bat  fp  nu  bug  b?oeg  toed)  liep  /  met  meer  an* 
öerfcbtmptge  p2opoof!enen  rebenen:  toaer boo? ooft 
becfebeiben  bie  quamen  om  feilen  biberjS  fp^aben/ 
boo?  be  traliën  ban  ben  felben  CIJ002 1  baer  en  tuffeben 
onber  bc  boefbenjÈ  boeninbefelbe  berbe  omtrent  ben 
$2ecRftoeifpelenbe/ifTer  eenen  groten  leefeer  (gebleeb 
meteen  ftoert  bccoit  rocben/bebbenbe  eenen  ftroien 
fjoeb  op  3nn  booft )  opten  ̂ 2eefeftoel  gcblommen  /  en 
beeft  bie  maniere  gemaebt  ban  te  gaen  pjefeen  /  en 
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fommigc  fotte  en  bjeembe  p^opooflen  begonft  /  bes?  be 
jongerg  met  be  een  en  b'anbere  baer  toe  quamen  ga* pen/anberetoiibenben  leefeer  ban  benfloeltrecben/ 
biebP  met  boeten  affitet:  baer  en  tuffeben  i#  eenen 
jongen  ̂ ebipperban  be  anber  fijbe  in  ben  floel  ge^ 
blommen/  en  beeft  bien  leefeer  lanr  be  trappen  ban  bo? 
ben  neber gefloten /btoelfe  ijcn tcrflonö cenme mantf 
perfonen  baer  omtrent  3önbe/moeiben  en  ben  fcfripper 
mif  boen  toilben/  ja  na  ö* m  met  poingiaerben  flafeen  ■, 
maerbefelbetoatgeguefl3ijnbe  ontquamuit  befeerfe 

(maer  toerb  gebangen  ban '$ peeren  ̂ ienacrö  om ban  bem  be  gclegcntl  jetb  te  toeten  /  en  baer  na  loö  ge- 
laten )  baer  boo?  ouam  boen  beel  rumoert  in  be  feecfe : 

niettemin  be  toaebterg  beben  ijet  bclfe  terftont  ber? 
treefecn  en  floten  be  feerfe-beuren  allegabertoe/en  itf 
bien  abont  noeö  fo  gepaffeert :  be  3©et  bier  af  getoaer* 
fcbout3ijnbe/i0  bess  anberen  baegé  baer  mebebela^ 
ben  getoeefl  /  en  Ijen  guaber  bebuebtenbe  ban  fblfee  be^ 
ginfelcn  /  Hebben  afgcbeerbïcbt  na  ben  <6ouberncur 
bem  bit  abberterenbe  /  en  oofe  om  abbijsS  te  bebben  op 
fommige  poinrten  /  baer  op  ben  boebte  bat  fp  ben  b?e* 
benïiaeb  toeberbefjoo^ben  te  bergaberen.  .gonube 
IBagtftraet  niet  tegenftaenbe  be  b?ootb?onfeenbebeü 
ban  ocp  öaegö  te  bo?en  baer  in  niet  en  babben  berfien/ 
norb  W  berboben  /  noeb  W  uitroepinge  /  noeb  W 
toaebte  /  noeb  bp  bolfee /noeb  bj?  toebouben  ban  be 
feerfe-beuren  /  bess  aebternoentf  /  noeb  anberfing/fo 
3ijn  be  guaettoillige  te  meer  berflout  getoeefl  /  en  3ijn- 
be  be  flab  bol  b?eemt  boïr  /  boo?  be  üermiffe/  toefenbe 
oofe  ben  <öouberneur  aljïboo?f3  tènaer  25?uffelber- 
trocfeen/  fo  ijS  gebeurt  bat  be#  anberen  baeg^/nament- 
Ujfe  ben  20  auguflt  /  eenf beeljS't  feibe  b?eemt  bolfe  en 
oofe  bele  anbere  guaettoillige  lecfeerss  en  boef  béng/ 
toaernemenbe  ben  felben  t$t  en  b'abfentie  ban  ben 
$?ince  /  en  bat  oofe  feermanug  /  en  anbere  i^iniflersf 
( fo  bie  ban  ber  Wet  berfelaerben  berflaen  te  bebben) 
'jSbaegsS  te  bo?en  in  bun  p?ebieatien  babben  gebla- 
meertbetomb?agen  eneerbiebtnge  ban  bet  Ifêarien 
beelb  /  feggenbe  batmen  be  obolen  niet  alleen  be* 
boo?be  uit  berberten  te  too?pen  maer  oofe  uit  ben  00* 
gen  /  ben  bebben  gebonben  binnen  en  omtrent  be  grote 
feerfee  /  en  toert  bp  benluiben  albaer  toeber  bele  gefp?o* 
ben  op  bet  boo?f3  beelb  /gettert  engeraefl/nemenbe 
gueflie  met  Bet  ©?oufeen  ten  offer  fittenbe  in  ben 

Cboo?  banbe  feibe  feerfee  /  't  toelfe  berflaenbe  J^eec 3jan  ban  Smmerfeel  /  iBarfegrabe  /  mitfgaberiS 
25urgemecfler)S  en  i$cbepenen  op  &tabbutëbcrga* 
bert  toefenbe/om  be  3©ijfemecfleren/bie  albaer  ontbo* 
ben  toaren/  te  bebelen  batmen  be  o?b?e  op  be  toafee  ge* 
fielt  fojgbulbenjfeen  foube  onberbouben/3ijnterflont 
na  be  feerfee  gegaen  /  bopenbe  bat  Baer  p?efentie  foube 
gerefpeeteert  too?ben/  om  bie  in  be  feerfe  toaren  te  boen 
bettrecfeen/genjRfP  albaer  gebomen  3önbe/  bebben 
belafl/enmetter  baet  fo  feibe  ate  met  bun  bienaeriS 
ban  baer  geb?eben/eerfl  be  jonger^/  en  baer  na  met 
bermaninge  en  bebelinge  biberfe  manjS-perfonen  in 
groten  getale  /  en  ban  alle  dualiteiten  en  foo?ten  /  baer 
op  eenige  bleben  flaenbe  /  feggenbe  bat  fp  Bet  Eof  be^ 
geerben  te  Bo?cn  /  en  fomen  benluiben  feibe  batmen  bc 
feecfee  b?oecb  foube  fluiten  /  en  batmen  bien  abonö 
geen  Eof  en  foube  boen  /  bat  fp  baerom  fouben  obebie* 
renenbertrecfeen/en  bat  fp  toel  eenert  bagmoebten 
toefen  fonber  Eofte  bo?en/met  meer  anbere  bterge* 
lijbe  tooo?ben/ toaer  boo?  fommige  3ij"  bertrorfeen, 
€n  fo  b'^ffieier  /  ©urgemeefleren  en  bit  ban  ber 3©et  ban  fommige  becmaent  3ijngetoo?ben/bat  bp 
albien  fp  bertcocben/  anbere  oofe  nabolgen  en  bertrec* 
ben  fouben/  fo  3ijn  fp  op  bier  bope  uit  be  feerfee  gegaen/ 
enboo?be  feerfee  en  toeft3tjbe  gefeomen  toefenbe /beb= 
ben  albaer  oofe  een  grote  meniébte  ban  bolfe  gebonben/ 
ben  toeifeen  oofe  bermaent  briafl  en  bebolen  té  ge* 
toeefl/  bat  fp  fouben  ban  baer  bertreeften»  ©oo?t  beb- 

ben fp  be  feerfe-beuren  boen  fluiten  /  latenbe  alleenljj> 
feeneenebeure  open  omberefle  ban 't  bolfe  bat  noeb in  be  feerfe  toatf  baer  boo?  uit  te  laten  /  en  3ijn  be  25ur* 
gemeefteren  boo?tjef  naer  bet  ̂ tabbuté  gegaen  /fen- 
benbe  om  be  ̂ cbuttersf/om  terflont  getoapent  opi 
Baer  Camcren  te  feomen/enté  be  pacfegrabemet 

3Ö« 
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3im;Dicitaer$/btcbet  een  teel  ban  bcftcrft/omljet  [  23eeItfto2mecSfmo?gen$  tccpoo?ten  uit  gelopen/  om  g°?mra 
loolft  te  boen  fcDeiben  omgcgacn  toas/  icocöcc  in  be    tegaen  boen  ban  gclijfictn  beitelen  en  Clooftereu  gjjjj 

ftecftgcftomen/enbinbenbealbacrnocbccmge^cDc'  -  
,^ 

©e 

5BeeIt' 

tïo?mitt' 
De  rot 

pen. 

penen  /  tjebben  Oen  befte  gebaen  om  hit  refte  mee  noel) 
in  toaren  te  boen  bcctrccften/ban  eenige  nuacttotm* 

ge  ccfufeerben  en  toeigerben  fulr  te  boen  /  niet  gctocl* 
bige  tooo?bcn  en  rebellen  gclate/enfienbe  bejtëarft* 
grabc  batter  fo  gr  oten  meniebte  ban  buiten  toebccom 
tncmamen/  beeft  beöerft  beure  tocgeftoten  en  tsna 

Det  £tabftui$  gegaen  /  om  met  hit  ban  bcc  3Bet  te  be^ 
raebfïagen  toatmen  berber  foube  beftaen.  &o  Dacft 
bcffêarftgrabc  bertroeftentoas/  begonftenbiembcr 
Kerfte  maren  #falmen  te  fingen  /  fo  luibe  fp  mocDten/ 
öeièrcfortcrbanbcc  &erftcbcrbaeft  tóefenbemetee* 
nige  feerfe-meeftecö  hit  in  bc  $apcftamere  beföeli* 
muien  en  Stoelen  ber  fcerfte  Dabben  boen  blagen/  is 
be  3&oo2b-beure  uitgegaen  /  en  be  beure  alfo  open 
gaenbe  isecn  grote  menigte  ban  bolft  bie  buiten  out 
Ücrft-Dofftonbenmet  getoelbmgcb2ongcn/  en  Deb* 
benbe  öerfte  in  genomen/  enbe  anbere  beuren  met 

fo?tfeópöefineten/  eniSbe  felbe  ücrefte  ban  een  on* 

tallijft  bolft  ban  allen  foo?tenberbult  getoceft/  'ttoelft 
ö'(©ificier  en  hit  ban  be  Wtt  berftaenbe/  3üntoebec 
nabefcerft  geneert/  maeralbaer  genomen tocfenbe/ 
Debben  baer  fo  arote  menigte  ban  bolft  gebonben  /  bat 
fp  fücnbe  en  Dofenbc  net  groot  geroep  /  getier  en  furie 

toanfnujtcnen  b?eftenbec  Weelben/  aenloop  en  aen* 
toaSbanbenbolfte/  feerberbaeft  geto02ben/  en  ter* 
fiont  tocber  na  Det^tabbuiS  geneert  ma/  b?efenbe 

ïiatDen  't  felbe  ook  benomen  foube  mogen  too?ben/ 
gelijn  ben  roep  baer  af  toatf  gaenbe.  ffêtbbeier  tijb 
ïjebbenfpin  be  Uerfte  in  Danben  Debbenbe  Dameren/ 
injlencri  anbere  tnftrumenten  engetoeer/  alinftuc 
fienentee  nebergefmeten  batter  toas/  infulfterboe* 
gen  en  met  fo  grote  furie/  raferpeen  bectooetbeit/  en 
tnetfobele  fjanben  geDolpen/  batboo?  mibbecnaebt 
fn  fobanigen  groten  ï&erft  allebe  <©utarenom  berre 
fcefïagen/  en  allebe  Weelben  afgctoo?pen  en  geb?oftcn 
3ijn/  bebbert  böo?tS  met  groot  geb?uifcb  en  furie  lange? 
bec&tablopenbe  becfcDeibenCruicen/  Statuten  en 
«öcclbcn  hit  Dic2  en  bae?  atbtec  ft?aten/  en  boo?  be  Dui* 
feit  ftonben  mebe  aen  ftutften  geffagen  /  en  Debben  met 
fcibecfe  grote  Dopen  Jopenbc  /  in  feer  nonen  ti  jb  op  bele 
en  biberfe  plactfen  gebefirueert  /  gefpolieert  en  berooft 
alle  anbere  &crften  /  Cloofterenen  <6obS-Duifen/  lo* 
penbe  langst  ber  ftratcn  met  b?anbenbe  too?tfen  en 
toafcb-ütbt/  't  toclft  fn  in  ber  kernen  roofben/  ais  ra* 
fenbe  cn  bolle  menfcDen  roepenbe  /  Vive  les  Geux,  en 

tjsooft  befen  moettoilligcn  Doop  be?gefeifcbapt  ge- 
toceft ban  bele  anbere  ( ban  nualiteit  /  fo  't  ft  Deen  uit 

benbabijte)  bebefttelijft  getoapenteit  be?fienbanpt* 
(rolenenbuffen/  totberfelber  25eeltflo?mer!S  betoa* 
reniffe  /  befenfie  en  be?febe?tl)eit»  3©aer  af  ooft  eenige 
Uielbcnbe  toaebtin  biberfe  plattfen  en  3tjbel-fl?aten/ 
enDielbenljen  baerbigom  Den  te  affifteren  ingeballe 
IDcnpcmant  foube  Debben  toillen  beletten  of  obcrbal- 
len/  gelijftooft  gebeurt  löbatfe  biberfe  toacDten  ban 
b02geren  en  ingefetenenbie  Den  löilben  refijjieren  en 
fcDmten  /  metgetoelt  baerboo?  lopenbe/  D^benge* 
tóemten  gefojfeert/  fulrbat  be  pe2pleriteit  en  ber* 
baefïDeit  fo  g?ootiö  geboo^ben  /  bat  bele  bo?geren  bie 
opbe  toacDttoaren/  fienbebatfe  geenbienft  enfeon* 
ben  boen/  en  met  toetenbe  toicn  men  foube  betrou* 
toen  /  na  Dun  fniifên  bcrtrotlten  3i)n  /  om  be  felbe/  Dun 
Duifbjoutoen/  ftinberen  engocben  te  befcDermen  en 
betoareu. 

g>v  Debben  ooft  tottc  be:boetc  23?oer0  eenen  llöon* 
niftberloft/bic  ia  jaren  int  Cïooftergebangen  Dab* 
be  gelegen  /  en  uitter  banftcm|Te  ban  ber  «§tab  Deb* 

S" ban  ben  fp  ooft  eenen  ̂ dacfter  bie  omtrent  anbeiDalf  iaer tbartoe*  lanft  gebangen  Dabbe  gelegen/  en  meer  anbere  ban 
fccioa;  gclijftenberloft.  &Hm  ooft  fo  b?oobb?onften  en  on* 
lort  gefflnftt  getoeeft  batfeinbe  ftelberenban  beCIoofte* ren  ben  toijn  en  bier  ben  bobent  uitc  baten  uit  geffagen 

<£  cn 

tiite  ?c 
banhc 

buiten  be?  ̂ tab  /  en  Debben  eerft  getoeeft  in  be  5ïbbije  pen. 
ban  ,§.25ernaert  anberDalfmijle  ban  3Cnttoerpen/ 
enboojt  in  biberfe  -fee?ften/  Cloofteren  cn  Capellen 
banbe  bo^pen  en  plactfen  baer  omt?ent  Sinttoerpen 
gelegen /boenbc  al  om  baeromt:ent  bangeUjftenbaei 
ttoe  bagen  lang :  toac?  cn  tutTcDen  bier  binnen  oïeben 
niet  op  cn  Dielben  ben  gantfen  bag  boo?  /  nocD  te  boo?= 
lopen  befeerften/  Cloofïcrencn  Capellen  bae?  noè 

pet  Deel  gebïebenmocDt3ün/b'toclftfp  boojtbjaften/ 
toaertoe  eenige  ban  Den  nocDben  bolgenben  nacDt/ 
janocDbésS  anbcrenbaegg  ennacDt^/  ja  tot  ben  bag 

baer  na  toe/  Denberftoutenen  nocDb'éen  cn  b'anbec ban  ben  oberbleben  bingen  boo?t  in  ben  gjont  bcrniel? 
ben  /  fonber  bat  baer  en  tuffcDen  pemant  Det  toare  ban 
ben€>fficieren/  ïfêctDouberen  /  toacDten  of  anberen 
Den  baer  in  belet  bebcn/  betoelfte  fo  be?baeft  cn  be- 
b?ee|l  fcDenen  te  toefen/  (gclijft  ooft  be|Bagifl?aten 
toaren  /  alle  tit  lanben  boo?  al$f  baer  fulr  gebeu^be)  bat 

fp  Den  baer  tegen  niet  en  bo?flen  fteïlen  nor D  Den  't  fel? be  beletten  /  ban  toaren  alleen  opt  &tabDui#  /  en 
Dabben  be  ifêejftt  ban  be  ee^fte  nacDt  af  met  toapenen 
ftefet/  gelüftfp  ooft  baer  nabcben  be  Qtiajtieren  ban 
be  iStab  cn  flraten  /en  eintclijft  ooft  fommige  Her? 
??cn  /  ais  be  3!Hinneb?oebc?0  /  ©?efterss  /  Cajmelitcn  / 
,§.  S^cob  /  ipaconss  /  &.  Claren  /  bc2be  <©?bcne  /  $c» 
Uae?  fp  Det  bo?berc  bnferen  en  roben  Debben  belet/flet? 
lenbcalbacr  toacDten  tot  betoaerniffe  ber  feiber/  be 
poo?ten  cn  beuren  toe  boltoerftenbe  /  be  floten  toe  ma? 
ftenbe  /  cn  be  felbe  toegefïoten  Doubenbe» 
^m  21  Debben  hit  ban  titWtt  fmo^gems  b^oeg 

in  albernaerfïigfteitDaer  <6ebcputcerbc  gefonbente 
B?ufTel/  betoelfte  be  «©ouberttanteinbenftabeban 
Staten  cn  in  jcgentooojbigDeit  ban  ben  peeren  ban 
^jer  <®iïït  cn  anbere  fommierlijft  öc  gefcDiebeniffe 
•iant  bjeften  cn  afto02pcn  ban  be  Weelben  en  fpoliatie 
ban  ht  Mttht  berDaelt  Debben  /  en  boo?#  bcrfocDt  bat 
Daerl|oogDeit  geliebentoilbcben  P2.inceben<©ran? 
nien  toeberom  te  fenben  na  Sfinttocrpen  /  om  alle  bo?? 
berc  inconbenientente  berDocben/  ban  al  'ttoelft  be söoubernantctocl  bertoonbert/  berbaeftenberbaert 
i0  getoeeft/  cn  gaf  boo2  anttooo?bc  toat  be  ̂ ince  boen 
foube  ineen  ;êtab  hit  bebojben  toasf/  cn  baer  men 
mocDtbertoacDtcn  binnen  ttoe  of  tyit  bagen  batmen 
foube  toerben  gefpolieert  cn  gefaccageert/  fomenbe 
MtïïitU  gebaenjabbe/  mhatfp  baerom  Den  felben 
fouben  mogen  Delpen.  ifêaerfo  bc  <©ebeputeerbe  in 
't  fcDeiben  ban  ben  ïïaeb  feer  acnDielben/bat  Daer ^oogfiett  foube  gclieben  te  fenben  ben  $?ince  ban 
«©rangien  /  Deeftfp  baer  op  int  fcDeiben  ban  ben  fiaeb 
gefcit  bat  fp  baer  op  noc D  foube  benfeen. 

<©efe  fafte  maeftte  be  ftegente  en  anbere  ̂ eerert 
fulftenberbaeftDeit  en  bjefe  batmen  Den  te  buffel  al? 
om  in  toapenen  geftelt/cn  fterft  gemaeftt/  cn  ht  ©002? 
ten/öerften/  't  ï|ofen  eibers  met  toacDtbefetDecft/ om  te  toeren  en  te  beletten/  fo  men  fulr  albaer  ooft 
toilbe  boo?nemett/  baerboo?  batmen  grotelijft  toas 
bthut^t  en  begeeft  /ja  beïSegente  guamfulftenbcr? 
baertDeit  cn  b?efe  aen  /  bat  fp  bes  nacDtë  tuffcDen  ben 
21  en  21  3fluguftibaftcujftboo?  Daer  genomen  Decft 
inDaeftte  ̂ liebentut  buffel  enbertreeften  na23er? 
gen  in  ̂ enegoutoen/toaer  in  fp  futften  neerftigDeit hm/  bat  met  alleen  Daren  perfoon/  maer  ooft  alle 
Dare  SBufTroutocn/  ̂ eccben/  ?CrcDiers/  Söagagien 
en  ben  gantfen  tram  al  geceet  toaren  om  te  reifen/ 
baerom  fp  bes  mo2gens  tuffcDen  b?iccn  bier  uren  bp 
Daer  ontboob  be<©onberneurs  ban  ben  ©20bincien    &.(! 
cn  peeren  ban  ber  <&&&/  bicDenboete^ufTclbon^  tam 
ben/  ben  toelucnfp  Daer  b002nemen  te  ftennen  gaf/ Qtm£ feggenbc  met  langer  te  ftonben  lijben  cn  bcrb?agen  bie  S& 
onbeljoojluWjeben  btcal'tïanb  boo?boo2geftclttoer*  SSn 
ben/  cn  bat  fp  fcfteclijft  toas  getoaerfcDout  batmen bcrlrfl binnen  buffel  ban  gelijften  boen  foube/  cn  begeer? 

ticclöc 

Debben  cnbentoün  en  Det  bier  laten  boo2  bcftelberen  \  bc  bat  fp  Daer  fouben  gclciben  tot  bergen  toe  ©c '  <©0"ncrneurStoclberbaeft3ijnbe/enmcrftcnbebat Det  bolb2engen  toas  ben  recljtcn  toeg  ban  't  ge? 
lopen  fo  bat  bc  <®ceftelnften  bien  nacljt  fee?  beel  te  lij 
ben  Dabben. 

3©ae?  mebe  noeïj  niet  opDoubenbe/3ön  een  beel  bc?  DeeUmtb  te  boenberloren  gaen/nabten  't  ̂of  tocg 

foube 





^e&ee/j&torme^ ut  \\>« \Zfiare  j5J8  tn9Vae,lïew  e,i  c.br<r6*nd    6fr 







i$66. 
Ante  toefen  /en  alles  Debben  Verlaten  om  te  laten  gaen 
foot  toilbe/ beben  berfeiberbclebertonmgen  tercon, 
tcarie  om  Daar  ̂ oogOeit  moet  te  geben/  en  ban  fulfter 
menrnge  te  boen  afitaen :  baer  toe  fp  Daer  niet  jennen 
en  ftonben  /  befonber  nabien  be  §&2efibent  ©igli'iwr  al- bacringuam/  bie  Daer  ï|oo#)eïbacnb2acDt/  batte 
foKgectf  öepoo2tcn  Dabben  in-genomen/  en  gefloten 
Daer  geenfm$ uit  te  laten/  baer  boo2fpnocD  meer  be, nauttoerbe/  Doe  toel  bie  grote  peeren  arbeiben/om 
Daer  moet  te  manen  Daer  berfefterenbe  /  battet  fo  niet en  toaö  /  en  bat  net  onam  tot  groten  onbienjte  ban  ben 
Coninft/  ftleinacRtinge  ban  Daer  ̂ oogDept  /  enacfc 
terbeel  beef  lanbov  batmen  Daer  fulfte  bingen  toijö maeftte :  toacrom  fp  Daer  babcn/  Daer  bectceft  nocD  te 
toillen  uitftellen/  fp  beloof ben  Daec  ̂ oogfjeib  niette 
toeclaten/  maeccec  boo2  Daer  boeten  boob  te  blijben/ 
eer  Daer  iet  nuoftomen  foube  /  toaer  in  f?  tenleften 
met  groter  ftoarigDeib  bertoilligbc/  boo?  bienbag/ 
optc  gelofte  bcr<02Ote/  bat  fp  Daer  uitec  (tab  fieloen 
fouben/  fo  Dacftfp  eenig  bangiecgetoaec  toetben  of baer  boo2 boob  blpben:  boo?t  bat  fp  ben  «faabe  ban 

Toi.60.)  fKnnoTelt  belaft  ban  ber^tab  tetotïlenaenbeerben/ betoelfteop  (taenbeboet  bergefelfcbapt  ban  biet  ban 
ben  felben  peeren  (te  toeten  ben  ̂ ince  ban  <®2an, 
men/be  <02abc  ban  €gmont/be  <ü5?abe  ban  ̂ oo?n/en 
<©?abé  ban  l$oog(tratcn  ( Dem  bant  opt  &tab-Dupey albaer  fp  be  2Leben  ban  bet  (tab  beben  bergaberen/fien boo2Roubenbebatbeïïegente  op  [jen  tooo?t  gebleben 
toatf  /  en  of  fp  ben  <0?abe  ban  man&feit  ( bien  fp  alle; 
gaber  bpftaen  fouben)  njültm  onberbanig  toefen/toaer op  fp  anttooo?ben  /  bat  fp  beteet  toacen  mette  èeecen 
baec  toefenbe  telenen  en  te  (tecben.  SSelobenbe  bien 
boo?f5  <©2abegefjoo2facmte3ijn/en  bat  fp  geenp?e, mngenocDbeelbflomunge  binnen  be<§tab  en  fouben 
Inben:  toaec  op  fp  beïtegente  toebet  gingen  bectcoo, 
ften/fo  Den  be  faften  ban  bec&tabbarDten  genoeg  te 
5nn  becfeftert/bie  Daec  baec  mebe  een  toeinig  utt  paei, 
ben :  baer-en-tuffeïjen  bebt  men  boo?  be  <©efanten  bec 25onbgenotenonbecta(ten  bit  ban  becfieligiennabe toaeclKib/bie  Ren  berftlaerbcn  niet  baer  af  te  toefen/en batfe  binnenbe^tabnietaenftellenenfouben:  maec 0  abonbö  ten  feben  uren  ontboob  fp  be  èeecen  toebec, 
SÏÏJJ^  bc5laöcnö? öat  f?  f*»*»  getoacrfcRout 
toasf  'batmen  bien  nacftt  foube  beroben  alle  be  niereen banbe^tab :  ja  ooftbeCapelleop't^ofbcmielen/ 
en  baer-en-boben  ben  J&efibent  en  be  peeren  ban  W renberge/en  23arïemonb  boob  ffaen/en  ben  «ifrabe 
ban  <£gmontgebangen  nemen  /te  meer  (ionben  ber, 
Ralenbe/bat  fp  gualijft  bebarftttoaggetoeeft/batfp 
naren  ïtaeb  gelooft  Rabbe/Den  bermanenbe  op  fjen troutoe  en  eere  bat  fp  Daer  uitter  ,&tab  Delpen  fouben  / 

OoripronkderNederlandfe  beroertenl 

m  be  meefte  oo2fafte  bat  ift  mp  in  iKfe  benautfjeib 
mnbe/toaecom  en  liet  gpmp  met  toegreifen/ of  bol- 
boet  nu  't  gene  gp  mp  belooft  Ijebt/toacronUiu  ant^ tooo2bcbatf)pbereebtoaö'tfelbete  boen/en  te  gaen meren  be  3Bac0teban  be  Coutoenberfe-poo2te/ 
maec  bat  öP  (en  be  anbere^eecenfulcoohaffirme; cenbe)  becfeftect  toacenbattecnietafentoaö/en  bat fpnualufe  beben  bie  Oaec  ̂ oogljcib  fulncn  becbaect^ neib  aenjoegen/en  battet  m  be  macht  ban  bk  ban 
buffel  met  en  toaö  fulc  te  boen  /  nabien  tec  felbec ftonpefobelebanbep2incipaelfireen  tceffdijhfle  ï|ce^ 
ïïï^y-JV?*  &**  bonben:  be  pefibent  ©igliuö felfö/feibefiaecbatfealfobeflab  ban  buffel  itiet  en foube  berlaten/5ijnbe  befe  ̂ tab  een  (loei  ber  ̂ incen/ en  oatfe  met  en  beï)0O2be  te  berlaten  be  öaben  en 
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m  abfentie  in  een  <§tab  baet4  ïjp  (©oubecnenc  af  at; (telt  toatf  /  fulc  gebeurt  toa£  /  &eft  ten  felben  bane  oö=  JSS? tenabont/metb2iebenbanbett2i  2Cugu(ticnmonbt  feï? 
«nge  la(t/  gebepefeïjeect  ben  ©enfionaciö  /  bkm  ** baegsf  te  bocen  bp  be  5©et  aen  &em  Oabbe  gefonben  rte^  &t 

toee(t/  betoelfte  *  molene  ban  ben  ̂anbecTbaS  §  c,ilS b2ieben  geïebect  en  cappo^t  gebacn  fieeft  be  booïft  öomöc 
petöoubecenop  5t^tabf)ui3S/fcD2übenbeenooBon l  £S, btebertbeDenfune(gcrellentiebatfjpgaecnebaec  fott,  JS0^ beneecen/aféfpbetfbegeccben/enbeHegentefoubeo?. btnecen:  maec  öatfipnietfagbaecbeelgoebiSteKun^ nenboen  /  aïfmen  niet  en  toilbe  bolgen  5ön  o?bonnan^ tien  gelijR  fp  öabben  getoeigect/  ftet  licfiten  ban  be  bo?^ gecenfonoteln«getoee(t30nbe/afófpnufelbefagen! €nfo  be»t  be  abbectentie  Babbe  gencegm/bat 

KISW  ban  *  toacenomineSt 
ban  be  pimcipaelfte  kernen  te  poenen/  fobela(tenf? bcnpenfïonartfif3nnuitter(te  neeeffigöeib  teeftont  te 
gaen  boen/  om/  toaec  't  mogeüjö  't  felbe  te  beletten  /  en aeneemgeban  be  principalen  /  of  oon  banbe  HSini^ 

Krt^Kre?  öati?  ̂ *  toIIÖm  ̂ Dtectoegen  laten: en  Doetoel  öp  öem  btesf  ercufeecbe/foDeeftfipnocte 
tan^  baec  m  fijnbe(tegebaen/  enna  belemoeiten  fo> ljemgebaenombe»ni(teciS  te  foeften/fjeeft  öP  ten 
le(ten  ben  ̂ alfcDen»ni(tec(^amnnmopJtIecK^ öofgebonben/tentijbebefeecneaicebebp-nabolbote 

^\i^t^tmJ^,mml^  ^öecfoen  gebaeit 
8SK 5Lö2Si?eS?©B  *?"**  /  fc°öcnbe  battet  Rem toeten  te  nebben/  mettemm  bat  befe  becaabecincre  *» 

nen/toant  fp  boo?  Den  öabbe  genomen  /m  Wh  te  ** 

^X/Su^mJc  Hn  m  oerooftmocöt  toe,  ̂talr' 
fen/en  tot  alle  onbecbamgDetb  en(tiïligfieib:  maec 
5ff?!S?2  ̂ atc  toasf  om  af Btec  te  laten  mit^  bat  fa» 

SSSïff  «njKnnamw  toa^  opten  ftoel/ mettemm  tec  bebe  m  Penftonactë/ig  be  felbèmet Demgeneectmbe^ecne/en  3ün  boo^-gefcongen  tot 

ÏS2  SfSSÏ? '  ̂?m  €atTm  op  tó  genlommett neffen^^ecmanum/  fien  feggenbebatbe©enfiona^ 
nj(bteöembectoonbeonbecaenbe(toel)öembanbec 
mt  toegen  becfocöt  te  toillen  opöouben  baneenige 
^ecmonen  te  boen:  tne  baec  op  feibe  battet  niet  moge, 
lOBentoassfonbectucbatie'tbolöteboenbeclatenfon, 

££&!!  fe??e!y  ,*fettemfti  nu  öp  niet  bo?bec  en  ftonbe en  foube  anbec^  met  boen  ban  een  fimpele  R02te  bec* 
inamnge  en  nem/  en  't  boln  baec  mebe  laten  gaen(  fo fjp  oon  beUe  al  buuttttt  lange)  toaec  na  befelbe  ©enfio, 

SÏSÏ522  b0s0^f5  5affin  F  bele  qeöanbeit  ftfeft/bat DprnnetoeDoojbecsfbtealcebe  aenben  25o?gt  becga,  ©efifeoü 
beet  toacen  Deeft  ontboben  /  en  feibe  oon  gaen  VS 1  /  S01 

3«t  öe  tneefte  oojfafte  bot  ift  mp  m  teft  bmmirticiö   hÈ^terfttth^^ffirtiS^jSl2?lH,c  Swftaj 

! w  n ï?nfoneüBai. toarengegeben/en  battergeen 
S;ïi?5rtó*te,f,d*m/Örtl,^caac  ********  Oen  fo 
goc ttotiiirj  tot  naer  fiulpe  bctoonben  /  geltjïi  ooft  bk nacfjt  geen  getoag  ban  fulc  met  allen  getoeeft  en  i*/ 
S  Z  J?  öcö  nnïIfrcnOaegö  fmo:genöbPbencgente 
SL  w^JÏ"1!  mSm  öcbonbcn  toerbe/  omDctbolft tocber  tot  gef)002facmlmb  en  (tiüigljeib  tetoengen/ 
SJlc,imcitcn(eöc,cnf0Ut,c  oberliomen/cn  mMn* gen  fonbertoapenen  toelaten. 
®e  te  ftiec  mebe  feer  üelaben  jtjnbe/  om  bat  iu i.  JJeel. 

ftabbeberfogtbiefpalleonbecbam'gneibtoarenfcDul, btg:  tn  fumma  Oeeft  Den  toeten  met  p20pecfteib  te  boen 
fcDetben :  al  't  toelft  be  3©et  ban  6enS enfiöW  bec" f  aen/en  Dmi  besf  bebanfct  Debbenbe/Debben  ecnige  al, baec  ftomen  berftlaren  /  Doe  bat  ̂ ermanuis  in  't  einbe ban  (ijn  bermaninge  Dabbe  becftlaect/  bat  Dp  be£  acD= ternoensf  tenttoe  uren  baerp2eften  foube:  toaer  mebe 

rii  lVS5?ra?c!l  ̂ Önölöebben  ben  felben  ̂ enfiona, be  felbe  te  bmben/ en  tn  alle  manieren  te  onbertonfen  / 
op  ben  mibbag  gebonben  DebDenbe/fulr  rieeft  ber, toontbte  baer  op  feibe  bat  bie  gene  bit  Dem  Dabben  ge,  »«™ 

SS^^l^^  toegte  SBRSÊ 
renten  ban  fijne  Mau  toaren  aeneben/  en  bnttcr  n^m   hnf  hem ,  *  rt«  H^s^rSL^fSEK?11^  <  .macc  ban  bat 

bolhgeturbeert  toaö/  toaerom  Dp  geen  fermonenm  &"*** f02magebaen Dabbe/  en  batter  miaebenonfiirntia,  SSfL 

beitbolftc  be  ure  befeïjetben  Dabbe/mito  toelften  Rp  niet  ̂lflft 
SS^C?ctfc^ronbcctucöa"cna-ö^aten^^^ ft  nnentoerben/ niettemin  ombeJlBet  tebelieben  en  SBT alreonbeibamgDeib  te  tonen/  foube  Dem  bctf  ercufe, 
ren/toaer'tmogelnft/en  tot  bien  einbebeftellenbat tegen  bie  ure  aen  alle  toegangen  banbe&crftRoben &  ceuigt 
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Het  twede  Boek. 

i$6d cemgcbanbe  Dare  fouöen  toefen  om  rjct  bolft  te  bcr^ 
manen  /  Dat  31*  na  buis  ftcrcit  fouDen  De  peeren  mocD- 
ten  Oaer  oor  belicfbcnt  bacr  eenige  ftcllcn  Die  Det  bolft 

niet  gocbe  manieren /ban  Oaer  toefen  ■,  belobenöeöat 
DpDacr  niet  gacn  nocD  paften  en  fouOe  ï)et  en  toare 
ganfcOciijft  noot /en  Datmen  fagebattet  bolft  anDerö 
jonDcr  tmbatic  niet  en  fouoe  gefcDciöen  noeft  geftilt 

Kunnen  looien;  't  toelft  Oc  penftonartg  Oe  a©et  toeöer 
ober  geOjagcn  Dceft/Otc  Dien  bolgcnOeaenDc  gaten 
tiatt  Oen  ftcrftftobc  bolft  geftelt  /  ooft  Oc  ftcrftDeuren  ge= 
{Toten  en  öefet  Debben  /  toaer  na  fp  Dem  beiaft  Debben  / 
üat  fo  ps>  aen  Oen  3Buitfen  /  nu  Oat  «officie  geOaen  Daö- Oc  en  aen  Oc  3©alfen  Dienmo2genftonö  /  Oat  Dpt  felbe 
goeoe  <£>fficte  toilöe  ook  continueren  aen  Oen  felben 
ïDalfett/toant  fp  berftonDen  Oat  Oie  ooft  ten  ttoeup^ 
ren  in  Oer  25o?cDtP?eftcn  tofïbcn:  toaer  op  Iffi><€af« 
fin  lange  gefocDt  en  cinteujften  gcbonOen  Debbenoe/ 
Deefdjem  eecfi  gcDanftt  ban  Oer  obeOientieöeg  mo?- 
gensf  getoont/en  Oie  continuatie  boo?  Oien  OatD  im- 

mer: berfoebt  /  Oie  öaer  berfclaerbc  Oat  Op  ban  3ijn 

bolft  /  om  Oat  ban  '5$  mö2geno7  feer  DaODe  bcrfp?often 
getocefï/ en  Dat  fp  plat  uitgetoiit  en  neffengbemnict 
afgelaten  en  DaDDen/  bp  en  fouOe  Deg  acDternoenS 
moeten  paften /niettemin  toilOe  nocD  gaernc3ijnbe; 

©e  neer,  fteboen  om  Dcm  te  ercufecen  en  't  bolft  te  fcDeiöen: fenDcnOeOaerom  terftont  cenige  uit  öaer  bptoifi  Oat 
Dienen  motfttej  maer  men  iwft  ftomcnfeggen/Oat' 
tct  bolft  areeDeni  groten  getale  aenOe  2&02Cbt  toaren 
bergaDert/  en  3ijnre  bertoaebten  /  altoacr  i>  toeöer 
al  Doo?  öc$  $enfionari$  aen0buöen  /  anOere  gefonOen 
beeft/ om  bem  te  otttfcDulDigen/en  Den  mctp?oper= 
Deiö  te  fcDeiöen  /  Die  Bern  toeöer  ter  anttooojDc  b2Ot0- 
ten  öattet  Dem  niet  mogelp  en  toasv  en  ten  toare  Oat 
Dp  feif$  oaer  guam  en  Den  eene  nermanmge  OeOe/  of 
felbe  toifte  te  öoen  bertreeften  /  oat  Oaer  een  guaet  fpeï 
uit  bolgen  fouOe/fo  Oat  \yp  öaer  inperfone  benoöiebt 
tögetoecfttegaen/en  geeft  Det  bolft  fo  toeten  teon- 
Dertoiifm/  en  tot  onöerDanicbeiö  bermaent  /  Oat  fp 
boo?  cenen  Oacï)  óf  ttoe  0002  Oe£<0bericbeiö$  begeer^ 
tenDcvtfermoon  tod  beboo2ben  te  laten /en  öergelij 

ftictjeto 
en  OffU 
(feüan 

fCaffin. 

beDouöelijft  oat  3ön  €vceUentie  of  Die  DP  committeren 
en  te  toerft  (teilen  fouoe  /  niet  en  foiïöc  Doen/  tegen 
Oie  p?ibilegien  en  ouDc  beeftomen  Oer  felber  ftab  /  Oat 
5tjne  <ü?rcellentic  toilöe  gelieben  /  boe  eer  Doe  üeber 
Dem  alOaer  te  binben  op  Oat  Oe  ftaD  en  ingefetencn 
ban  alle  boo2bereinconbenientcn  enpcritulcnbcfcbut 
en  befeftermt  mocöte  tooien :  toaer  af  5P  Oen  penfio^ 
narijeracteftcbbengegeben  om  3ön€rcellemietcp?e* 
fénteren  (teneinöeftpmin  ftoaricfteiOfouOc maften) 

en  ooft  tjaerDer  ̂ oocfteiO  't  felbe  te  bertonen. 
Cnftoetoel  opten  ̂ taDtjuife/in  Oe  Clooflerencn 

cïOerö  bele  jutoeïen/  gout  /  filber  en  anOerjS  in Oefe 
furie  bp  eenige  gerooft/  toeöer  gcb?ocï)t  en  gelebert 
toaovennoeft  langss  fo  mecrtoerOe/maer  nocljtanjS 
Oaer  feer  beet  geftolen  /  gerooft/ gemijt  en  acïjter  bleef/  (foi.^, 

fo  beeft  Oe  3fêet  notelijft  gebonOen  bpgeboDe  te  Doen  * >W bebelcn/  Oat  elft  Oie  ecmg  goeO  geftomen  uit  eenige  ̂ tu 

fterften  of  (©ecftelijfte  piaetfen  onOer  DaOOc  /  'c  felbe  mnw binnnen  bier  -  en  -  ttointig  uren  fouOe  moeten  Doen  JjjUH 

oberb?engen  in  DanOen  ban  Oe  3Bi)ftmee|teren  Oaer  Jenfn°D( onOerelft  gefeten  toaer /op  firaffe  ban  Oegalg  ober  cemge 
Oen  genen  Oaer  onOer  fuift  goetnaöe  bier-en-ttoin^  JjJjj 
tig  uren  bcbonOen  fouOe  too?Oen  /  en  boo?t  feïjerpe-  genomlj 
lijften  eenen  pegeliiftcn  berboOen/in  eemgc  i^erften/  en  on, 

Cloofieren  /  Conbenten  en  Capeiïen/of  aen  eeltige  *fM 
fttüfen  of  plaetfen  iet  af  te  b?eften  /  te  roben  /  ofte  fpo*  £?„  „J1 lieren  in  eeniger  manieren  /  op  gelpe  pene  ban  De  bepub! 

galg/  Oe  toelfte  men  tot  Oien  cinbeopte grote merftt ta^- 1 
( Oie  fp  b?p  Diclöcn  met  bolft  en  toapenen  öefet/  fo    «af» 
öatterniemant  op  en  mogt  ftomen )  ter^ont  fteöen  Jg" en  oprecfiten  fouOe  /  gelijft  geöaen  toert:  maer  om  {„„Tien 
met  Oefe  publicatie  geenoo2fafte  ban  beroerte  tege-  ssnuue 
ben /en  ooft  om  ttbet  ftet  \&m  in  fltüicfteiö  teb?en^  »«■ 
gen  /  en  boo?Oer  fatcagement  en  OertelljeiD  te  Doen 
opfroncen  /  ftebbcn  toel  goet  gebonöen  /Die  ban  Der 
mziiw/  fo  3©alen  /  ̂>uitfen  alsf  anöere/  Oaer  afK 
bertoitttgen/  en  te  berfoeften  Datfe  tegen  0efe25eelD^ 

fl02merije/rooinge  en  boo?Oere  infolentie't  bolft  om 
Oertotjfen  toilöcn  /  en  ooft  op  Oat  't  geroof  Oe  goet  mogt 
too?Oen  toeOer  geb2oc0t/en  boo?t  tot  alle  obeoientie 

ut/tiï  fp  etntclijft  fonber  fermoon  berttoeften  3ijn:  [  en  geftootfaemfteiö  bermancmbebelenOe  Oen^enfi^  ̂ ^ 

ctollui- ratieom 
Den 

pjince 
hjeöcr* 
om 
tfSUb 
turrpen 
temo> 
«en  fjeö; 
beu. 

totift  De  ̂ enfionaiiö  Den  peeren  ïtomen  feggenOe/ 
btbbcn  Dein  feer  beDanftt  en  mftit  /  Oat  (Caffin  nu 
ttoemdel  3yn  tooo2t  beter  ï)aDöe  geDouOcn  Oan^er- 
mamtë  Oie  alreöc  toeber  opten  fïoel  en  Oen  bolfte  p^e^ 
DificnDe  toa^/  en  Oat  Dct  bolft  met  fo?fe  Ooo?  geO?ongen 
DaDDentotinöcfterfte* 

«De^anöerenOaegöOen  23  3Üugufli  D^ftmenalle 
Oe  ftetften  gefloten  geDouOcn  uitgenomen  Oe  grote  ban 
onfer  ©joutoen»  ©oo?t.ö  të  goet  gebonOen  Oat  Oen 

boo?f3  penftonart'0  toeberom  fouOe  inftaeflen  reifen te  i^obe  /  en  aenDe  <6oubernante  en  Oe  %mmt  berfoe- 

ften  /  Dat  jijft  CyceUetm'e  toilOe  terflont  Dem  Oaer  toe^ Oer  binben  /  om  op  alles  Q2b?e  geficlt  te  toosDen :  maer 
alfo  De  feïbe  mogelijft  ftoaricljeiO  ban  ftomen  fouOe 
maften /fo  D?  DaODegefien/Oatmen  DemDaOOe  ber^ 
focDt  cm  tot  ̂ooft  en  <6ouberneur  uittm  name  ban  Oe 
JDaj^eit  te  Debben  /  maer  öaer  -  en  -  tuffeften  3ijnen 
Kaet  en  aDbyö  niet  en  DaöOe  toillen  bolgcn  /  Oaer  Ö002 
men  toeï  facD  in  toatftoaricDeöenen  confufienfpnu 
geftomen  toaren:  fo  Debben  fp  tot  Oien  fine  ontboöen/ 
fo  toel  De  ouDc  ̂ cDêpenen  en  JDijftmeefteren  /  afó 
iïaetfïuioen  ban  Den  2Hmbacbten/  en  metten  felben 
eenD2a£Dtcïyft  ober-Ojagen  en  gefloten  /  bp  erP2effe 
Heten  ban  Den  23  3f  ugufti/ Dat  fp  Den  ganfeïijftfub- 

mitteeiDe  /  aengaenDc  o'c  fuperintenDcime  en  beftber- mciriffeban  Den  en  ban  Der  ftaO  in  bendeere  #2in« 
banC)2angieh/Dem  Defgeljjft  toebetroutoenOe  enge- 
lobc  gebenDe/ om  opalief  0202c  en  politie  teftellen/ 
fo  toel  nopcnOc  Der  toaften  en  toacDt/al5f  anOerfino/ 
en  Oien  aengncnOe  alfulftc  perfonen  (poo2tercn  toefen^ 
Oc )  aen  te  nemen  /  en  ooft  ( nabolgenDe  Die  b002gacm 
Oe  laft  bp  ijaer  ̂ oogDeiö  /  ter  begeerten  Der  boo2f3 
flaö  jijn  Crcellcntte  gegeben)  alle  alfulftc  <D2Don- 
nantten  te  maften  als  De  felbe  /  tot  Dicntfc  ban  Oen  Co 

onarisf  Oat  DP  0002  fyn  bertreft/al  toaft  Daeftig  Oie  tonen 

goeöcOicnflnocD  foubc  toillen  öoen:  toclftenbolgen^  g»» öef^om  Dicnft  te  öoen/fo  berre  gelopen  D«ft/öat  aen  oe 

Dp  Mt  ban  De  felbe  lüiniflerö/te  toeten/  (Caff in/  mm< 
^ermanum  en  <©e02gium  ̂ ilbanum /bp  eenDeefr  ̂ ^ 
geftregen/ altoaer  Dp  eerfl  Deeft  beOanftt(€affinban 
Oe  góeöe  geftoo2faemDeiö  öesf  Oacgs  te  bojen  getoont  / 
en  toel  getoiït  en  getoenfcDt  Oat  ̂ ermannö  ooft  fulr 
geöaen  DaDOe/ De  toelfte  tot  fijnre  ercufatie  Oen  uit* 
terflcnnooten  turbatic  ban  Den  bolfte  allegeerDe/en 
Oat  Dp  te  meer  flonOcn  De0  acDtemocnö  getocigert 
DaODe  Oaer  te  gacit  /  maer  fo  Dem  ban  bcrfcDeiOen 
langs?  fo  meer  toert  aengebjocDt  t^atttt  bolft  Den  in  om 
rufïe  bcgonfl  te  ff  ellen  /  DP  cintehjft  om  meeröer  tniact 
te  beletten/  gep2eöiftt  DaDOe :  bootfften  uan  Oer  3©et» 
tocgen  boo2DonOenöc/ Oat  fp  Den  bolfte  fouöen  toillen 
bermanen  ban  Oefe  grote  infoïenticnenonbeDoo2lnfte 
25eeïOfï02mernen :  en  ten  anöeren  /  ban  Oe  lelpe  gro^ 
beoiebertjen  enrobingen  Dier  gebeurt  toaren /en  ter 

caufen  ban  Oien  Den  onöertonfen/fo  toel /Oat  fpbe- 
Doo2Dentc  toacDten  en  bermijöen  ban  alle  boo2Dere 
afb2eftinge  en  pilgeringc/  al0  ooft  Oie  eentg  gerooft 

goet  onöer  Den  DaOOen  /  aliS  ooft  Oie  fp  't  fouDni  toet  er- om  gebeit  /  Den  toaerfcDoutoenöc  ban  Oc  geboben  Oaer 
op  gemaeftt/  Oe  toelfte  men  ooft  in  meningc  toa$tc 
erecutcrert:  Oaer  na  Dat  fp 't  bolft  fouöen  in  alle  ma- 

nieren bermanen/ Oat  fpben  ontbiclöen  ban  eenige 
boo20ere  berobinge  in  Oen  CoopluiDen  en  5302geren 
Duifen /öerften of  Coofïeren  te  Doen,-  enbobcnDten 
Den  neerflelnft  toilOen  beltonen  /  Oat  fp  ban  alle  onrm 
fteen  oprocrigDeiO  Den  beDooiöen  te  bermijOen/en 
Oer  (©berigOeiö  gcDoo2faemDeiD  te  betoijfen/tot  geme 
ne  rufte  en  bcifeftertDeit  ban  De flao.  3Daer  op  Oie  02ie 

,  ̂eötcanten  berftlaert  Debben /Oat  O'afbJeftmge  Oer  5e  nn mnftbetoaenufTe  ruften  bcrfeftertbeiöbanDeftaD/  \  25eelöcnfon0er  Den toete toegenomen toa.oy Oat fr> ooft  pyg 
foiiDebnrten  tebeten:  gelobenöe  De  felbe  bajtelüft    nictg  acnbonöenDemaniere/foDetfelbefonOerccn^  jgg, 
teafljterbolgenenfonöertegenfeggentegel)oo2fameu:  ]  femo  r ̂ btriQijeiO  gefcDiettoare/alDaOOetöie  gro^ te 



i$66. Oorfpronk  der  Nederlattdfc  Beroerteft. 
teafjob.w  toel  berbïeitt/fulr  enmetonbeBoojlijKc  i  teftrijgen:  toaer  in  bp  bem  gcimplopeert  beeft /enTo 
foullc  geflraft  te  too?ben  /  Dat  ooft  bc  robinge  ben  I  belc  belopen/ bat  bp  booten  berbc  fuift  berfoeftcrnll 
ganfeb  leeb  en  tegen  toaoventottoebetftcrenbanben 
genomen  goebcn  alrebc  tiermaent  Dabben  /  en  berma- 
nen  fouben  met  aller  blijt/geuift  fp  ooft  (ouben  om  't 
boih  ban  alle  bojjbere  onrufle  te  treeften/  en  tot  alle  (lil; 

Ujft  aen  Ijen  beeft  boen  boen/einbelijft  opten  abont  neb- 
ben  tic  banbe  fteligie  ben  $enfionarté  laten  toeten 
bat  ben  anttooojb  gcrect  toa^/enbat  eenige  ban  ben 
bcnï  bc  felbe  b:engen  foube/en  alfo  lp  metten  genen  bic 

iigbeit  en  gcboo2facmbeit  te  onbcrtoüfen  /  latentie  i  ftem  bte  tpbingeb20tbt  mepnbc  bertoaert  tegaen/fo 
fcoo2t  ben  lËagiflraet  in  fjaer  politnfte  faften  (latueren 
betf  ben  rroet  boeftte :  beö  niet  te  min  uit  goebcc  affec- 
tien  bic  fp  totten  geinenen  beften  babben/ ben  feiben 
toel  toillenbe  bermanen  bat  fn  fouben  totlïenbacrin 
toijfrtijft  toanbelcn/en  bc  gclegcntbeit  be#  t\)b$  aen- 
merften/en  berfien  battec  geen  002faftc  ban  meerber 
guaet  en  toerbe  gegeben;  baer  bp  boegenbe/ battec 
groot  onberfcDcit  toaö  te  maften  /tuflïRen  bet  afboen 
ban  be  afgobeit/cn  robcn  en  (leien  ban  be  goeben :  niet 
te  min  bat  fp  al  't  felbe  niet  en  feiben  b02bec  ban  boo? fjen  b2ien/  en  om  naber  anttoooib  te  geben/fouben 
terflont  gaenbaer  fpmeenben  bebare  te  binben  /om 
ffamen  te  bcraetfïagcn  /  en  fouben  bien  boo?-nocn 
baer  berftlaringe  op  allee  ben  feinen  f&nfionaris 
boen  Ijcbben:  maer  fto2t$  baer  nafonbenfpbcmeen 
b?iefften !  bat  men  metten  <0ecommitteerbcn  beg  acb- 
ternoeno' baer  op  toilbe  beff  uiten /en  ten  feiben  bage bem  be  anttooo2bcn  b2engen.  ©an  alles  rappo?t  ge- 
baen  toefenbc  /  bebben  ben  ©enfionartë  fo  lange  nocb 
boen  bertoeben. 

7®c$  acïjternoeng  bernemenbe  bat  be  anttooojbe 
nieten  auam/en  toel  ban  nobe  toaö  batbegenfio; 
nariö  rcpfbe/  en  norfjtang  fonber  bie  berftlaringe  te 
bebben  niet  geraben  en  toare:  bebben  bem  te  meer 
reifen  uitgefonben  om  bic  te  ftrtjgen  /  maer  men  beeft 
baer  luiben  niet  nonnen  binben/  ban  aebter  naber- 
jraenbe  bat  fp  allegaber  bp  ben  anberen  toaren/en  fo  fp 
niet  en  bonben  geraben  bat  OP  baer  bp  ben  foube  fto- 
men  (fo  fp  ban  bem  niet  begeerben  geftent  te  3ijn)Iicten 
bem  toeten  bat  fp  begeerben  bat  bP  op  bet  .établnitë 
toilbe  Wijben/  fp  fouben  albaer  be  anttooo2be  b2en- 
gen/of  bem  bart  baer  leiben/  baer  lp  bie  binben  foube. 

bonb  1)p  aen  be  trappen  ben  b002f5  (Caffin  met  fijn  ber 
be  of  bierbe/bie  fp  feiben  ben  anttooo2be  in  gefcb?iftc  te 
bebben/  en  bat  la(t  Dabben  om  ncffengben^enftö; 
nartö  be  felbe  ben  25o2gcince(ler  %  <3Iacob  ban  ber 
^epben  mebe  te  p2efenteren  /  en  alfo  opter  falen  gefto- 
men  3ijnbc/  beeft  be  penfionariö  ben25urgemee(lec 
fulr  aengegeben/  bic  einbelijft  bp  abbijfe  ban  be  anbere 
peeren  metten  feiben  ̂ enfionaris  in  eenfecretefta- 
meris  gegaen  metten  feiben  ban  beïïeligte/altoaer 

(Caffm  monbeling  Reeft  berbaclb  't  gene  ïjem  ban  ber 3©etö  toegen  bp  ben  $enfionari0toaögefeib/  en  bat 
bic  't  regiment  babbcn/fo  banbe  ̂ uitfealss  3©aife 
&erfte/  baer  op  bergabert  babben  gctoeeit/  en  goet  ge^ 
bonben  t'anttooo2ben  fulr  alö  ï\zt  gcfr b?ifte  bat  lp  p?e^ 
fenteerbe  toag  inboubenbe/be  fubfïantie  ooft  bcrftalett- 
be :  toaer  op  ben  toerb  berbaelt/bat  fp  't  felbe  gefcb2ift 
ben  peeren  fouben  tonen/en  baer  op  belibereren  enfien 

toatter  in  te  boen  foube  toefen,-  boo?tbenberftïarenbe/  ^f*' 
bat  fonber  bie  banbe  Seligieeertigfin^teconfenteren  J-"^,, of  arco2beren/  bp  eonnibentie/  geboge/  nocb  anberfinief  De  öerc* 
in  gene  manieren/  in  of  aen  eenige  iterften  of  Clocfte-  f  ?bic^ 

ren  uan  be  (lab  te  p?ebiften/of  bie  in  te  nemen  ■  bc  ̂ m  *±™x* ren  noebtansf  baer  en  boben  uit  fonberlinge  rebenen 
ben  bermaenben  en  berftlaerben  /  bat  bare  toil  en  me^ 
ningetoaö/batfp  ganfcbeltjft  fouben  afdaen/ en  niet 
bomen  nocb  roeren  be  fèerften  ban  onfer  ©20utoen 
nocb  ban  &.  ̂ oriö/  toaer  op  fp  rfamen  gefp?oftcn 
bebbenbe/  feiben  bat  fp  niet  en  ttoüffel&en  en  toel  mogs 
ten  toefeggen /bat  be  peeren  baer  in  onberbanigbeit 
getoont/en  bit  ttoe  plaetfen  niet  geroert  en  fouben  too?* 
ben :  toaer  mebe  fp  bertroeften  3ijnbe  /  bebben  be  J|ee* 
ren  gelefen  bet  boo?f3  gefcljjift  /  toelfe  opten  name  ban 

®ct 

(Cen  feiben  acl)ternoene  beeft  bem  ooft  toegeb2agen/   be  ijfeinifter^  en  <6ecommitteerbe  totten  regimente 
batgelijftbe  boo2gaenbe  bagen  nocb  al  eenige  biec  en 
baer  in  eenige  plaetfen  toaren  blijben  b2eftenbe  /  en  be- 
fonber  oocftinbe  grote  feerftc  mecfl  ooft  aen  berefle 
ban  een  Crudfir/feer  boog  bangenbe:  ooft  alsf  boen 
eenige  berb02bert  bebben  in  be  felbe  i^erfte  niet  alleen 

JcftwSfe öen  'f  boo2f3  Cent  ifir/macr  ooft  in  't  Cboo?  albaer  aen löct  öe  be  toapenen  ban  ben  Coning  en  ber  bibberen  ban  ber 
m>  <Q2b2t  baer  flaenbe  /  te  roeren  om  bic  ie  toillen  af  b2e- 

ben  /  toaer  af  be  toacrfclioutoinge  ben  ïBagifïraet  ge- 
baen  toefenbe  /en  eenigen  becmaenben  battct  een  gro^ 
te  febanbe  toas?  /  nu  bier  bagen  lang  fulfte  infoleritie  te 
lijben  /  bebben  ben  berftloeftt  om  malftanberen  bp  te 

(laen/  't  felbe  te  beletten '  en  i£  bien  bolgenbe  b'<©fficier 
met  eenige  ban  be  Wet  en  ecbe  /  met  ben  ncmenbe  ee- 

nige &rbutter0  en  ban  ber  toaebten  opter  merftt  /  ge- 

uu  een 

joape> 
irn  /  en 

ie 

ban  be  ̂ uitfe  en  ïBalfe  Ifterfte  toerb  gepjefenteert  ae« 
be  a©etljouber  en  /  en  toa$  inboubenbe : 

EErft,datfyin  derwaerheid  voor  God  protefteer- 
den  dat  't  gene  datter  gebeurt  was  roerende  't  afbre- 
ken van  de  Beelden ,  fonder  haer  wete  of  advoy  was  ge- 

ichiet ,  ook  dat  fy  blameerden  en  verfoeiden  de  dief- 
ten, rovingen, drinkingen , en  andere  infolentie  daer 
nagevolgt,en  dat  daerom  de  Predicanten  in  deSer- 
monen  fouden  vermanen  ,  fo  fy  airede  begonft  had- 

den ,  datmen  hen  gantfehelijk  des  verdroege ,  en  't  ge- 
ne datter  gerooft  en  geftolen  ware ,  in  der  Heeren  han- 

den weder  brochte:  dat  die  van  de  kerken  bereet  wa- 
ren in  aller  gehoorfaemheid  ten  bevele  van  de  Heeren 

te  ftellen  tegen  alle  faccagementen ,  geweiden ,  afne- 

gaeninbe  feerft/'ttodft  getoaer  toOjbenbe  'tgepilf-     mingen,  en  andere  infolentien,  dat  ly  hen  bekenden  te 

©jk 

angtn. 

feit  terjtont  berfebopt  tó/  niettemin  toerbenber  tot 
tien  of  ttoaelf  gegrepen  /  baer  af  tot  b2ienbantbabig 
bebonben  toefenbe  /3ebert  op  te  merftt  3ijn  geftangen 

lediro^  ben  28  Kugufli  (na bien be#2inte albaer  toeberge^ 
-  ftomentoaö)  en  anbere  b^  gebannen/  en  be  anbere 

3tjn  anberfinö  geflraft. 
<£n  fo  baer  en  tuffeben  be  Jfêetboubeten  Iettenbe  op 

berfebeibe  faften/  bic  be  berfefteringe  ban  bc  (lab  boo2- 
berlijft  of  binberhjft  fouben  mogen  3ijn  /  bebonben  on- 
ber  anbere  /  battet  fojgelijft  foube  toefen  /  fo  berre  bic 
ban  ber  Religiën  innamen  enbielbert  totbenp2ebica* 
tien  be  P20fï)ie-fterfte  ban  onfer  ©2ontoen/  toefenbe  be 
booft-é2ocliic  en  p2incipael(le  Kerftc  /  (laenbe  bpbc 
merftt  en  bp  ben  eêtabbuife/  en  ban  ̂ gioritf/  baer  fp 
bien  ban  ben  &icl  toilbcn  boen  pieften:  foboebtcben 

:  battet  een  grote  beneficie  foube  toefen  /  bat  fo  men  met 
jii&eröe  fo2fe  ften  beö  niet  en  fton(te  beletten/  fp  met  goettoillig; 

bcit  fton(len  geb20d)t  toerbert  bat  fn  't  felbe  toilben  be^ 
lobenen  toefeggen:  berfoeftenbe  ben  ftcnfionarttffnn 
uiterfte  te  boeit  om  boo2  fijn  bertreft  toaer 't  mogelijlt 
(op  bat  fp  tegen  ben  toeftomenben  fccilig  cn^onbag 
beö  berfeftert  mogtcn  3ijn ;  bet  toob?t  baer  af  ban  Ijen 

l  Deel. 

icriicn. 

wefen  hare  Magiftraet  van  God  ingeftek ,  en  daerom 
hen  waren  verbonden  gehoorfaem  te  wefen,  niet  alleen 
uit  vrefe  van  ftraffe ,  maer  ook  om  hen  confeiehtie ,  en 

by  cpnfequentie  waren  fchuldig  en  wilden  getrouwe- 
lijk betalen  alle  accijfen,  impoften,  fchattingen,  en 

andere  laften  die  men  hen  opleggen  foude,  fo  ordina- 
rife  als  extraordinarife  ,  belydende  dat  de  gene  die 
weigeringe  of  bedrog  daer  in  dede ,  God  vertoornen 
en  ftrafbaer  waren  by  de  Heeren  ,  dat  tot  meerder 
fekerheid  van  dien  de  Dienaers  des  woorts ,  en  andere 

geftelt  totten  Regimente  der  kerke ,  waren  bereet ,  in- 
dien des  noot  ware ,  eed  in  haren  handen  te  döén ,  van 

hen  te  wefen  gerrou  en  onderdanig  in  alle  faken,  na 
God  «n  fijn  woort ,  ter  confervatie  ,  welvaert  en  voor- 

deel der  Ingefetenen,  en  van  de  flad ,  en  't  volk  fo  ftil  te 
houden  alft  hun  mogelijk  foude  wefen.  Biddende 
voort ,  dat  fy  onder  de  autoriteit  en  protectie  van  de  ©ecfocs 
Heeren  fouden  mogen  vergaderen  in  eenige  kerken , 
bequaem  en  groot  genoeg  rotter  exercitien  van  hen 
Religie, en  hen  niet  qualijk  willen  afnemen,  datfy 
met  eenige  van  dien  in  den  tegenwoordigen  noot  hen 
behielpen ,  tot  dat  by  de  Heeren  daer  in  foude  wefen 

?!  2  voo/. 
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voorden, dat  fy  ook  niet  en  begeerden  yemandente 
folteren  in  fijn  confcientie,  hen  te  vreden  houdende, 

en  God  dankende  dat  fy  middel  hadden  hem  te  dienen 
na  hare  confcientie ,  en  hopende  dat  de  Heeren  fouden 

hebben  reden  van  genoegen:  verfocht  dat  hen  belief- 
de te  ordineren  dat  niemand  den  anderen  en  foude  mo- 

gen veroncrelij  ken  noch  overlaftenom  het  feit  van  der 

in  groten  getale  inbeboo?f3  feerbe  bergaöcrttoaren/ 
fotoeib  1)002 't  beflc  aengefien  en  bebonben/alsbat 
menfc  boo?  bien  mo?gen  foube  laten  boo2t  baren  /  met 
conbttie  batfe  na  mibbag  baer  pjeöicatie  in  be  nieutoe 

rceficht  nemen,  dat  fo  wel  d'eene  alsd'andere  fouden    (fob 00H boen  fOUtien gelljH be 3BaleiV toelfce nüCl) niet 

Religie. 

d: 

't  %>}M 
fern  ban 
te  <Coiv 
fctfie  11 lic  &ec  !;c 
ban  £>. 

2Cer  na  fo  be  peeren  öpte  naedbolgenbe  p2ecbba* 
gen  lettenbe/  geenfins  en  bonben  geraben/  bat 

nnöïcn  bic  ban  Der  <0crefo?meetöer  ïlcligic  nu  binnen 

ber  jtaD  p2cijibten  /  bat  men  b'anbere  bomers  en  inge* 
(Foi.52.)  fetenen  info  groten  getale  buiten  op  't£ieltefeimonc 

foube  laten  gaen  /  en  alfo  be  (lab  in  groten  bafaib  (lel* 
Icn/alöbie  buitenen  b'anbere  binnen  fouben  toefen. 
aiDaerom  fp  floten  bien  $2bicantrebocn  pjeKcnbm* 
ncn  ber  flab  in  be  fterbe  ban  ,§.  gjorté/toefenbebe 
obcr-f&ocbic  ban  't  &icï/bobcn  bien  bat  l)en  leet  toas/ 
batfpbcnanberen  oofc  niet  en  Dabben  bocntooo$ou; 
ben/batfe  mebc  ban  necD  ttoe  anbere  Ka  ben  aöfli- 
neerben  /  namcntlp/  ban  ben  Clocfterc  en  &erbe  ban 

&.  IBifTiiel  /  rcoot/  ftcru/  en  toel  gelegen  op  't  toatcr : 
en  ïiat  oon  feer  goet  DaVbz  getoeed  /  Dabbe  men  otiber* 

fpjoben  gebab  ban  ê5.f|acotfiS  fterfee/  mits  bic  in 't Doogdc  ban  be  (tab  lag  /  en  eenen  freruen  getoetëigcn 
toren  Dabbe/  baec  uit  men  bele  guaetö  foube  bebben 
èunncn  boen/begerenbe  bat  be  $cnfionari$  fo  bele 

ban  Den  bernrege  toaer  't  mogehjft :  bctoelfee fo  bet  al* 
rebe  nacljt  toerbe  /  en  ïp  nocD  toeg  moede  bien  abonb/ 
enniemant  ban  ben  boo?  be  Ijanten  toifïe/Deefteen 
Klein  b2iefben  (aljtaenbe)  gcfeD2cben  aen  be|Bini* 
fterö  /  inboubenbe  ais  fyitt  na  bolgt : 

't  fc§?8*  '\ '  leve  Heeren  ,  rapport  gedaen  hebbende  van  de 
toen  toan    J-fgoede  wille  getoont  en  bewefen  op  't  gene  dat  u  lie- 
Sc  aen  ̂er  is  voor  gehouden  geweeft.infgelijx  van  hetgefchrirt 
de  jp^e-    defen  avont  overgegeven ,  nademael  ik  op  ftaende  voet 
ïncaiuen.  weg  reifen  moefte ,  ter  fake  als  gylieder  weet ,  fo  heb- 

ben my  mijn  Heeren  van  defer  ftad,om  feker  re- 
fpect   en  dwingende  advertentie  of  waerfchouwing 
na  der  hand  gefchiet ,  bevolen  u  lieder  te  verkondigen , 
hoe  dat  behalven  de  twe  voorfeide  kerken ,  namelijk 
van  ons  lieve  Vrouwe  en  S.  Joris, defen  dag  gefpecifi- 
ceerc  en  geraemt,  men  in  gelijker  voegen  op  dit  pas  van 
noch  twe  abftineren  wilden,  namelijk  van  S.Jacobs 
kerke  en  S.MichielsCloofter:  welke  gehoorfaemheid 

mjn  Heeren  aengenaem  wefen ,  en  u  lieder  goetwil- 
ligheid  betonen  fal.Hier  mede  my  recommanderende, 
wil  ik  fluiten  en  een  einde  maken ,  met  groten  haeft 

opten  23  dag  van  Oegftmaent  i?66.  Onderftonral- 
dus ,  tot  u  lieder  beften,  Ja^ues  vau  Wefen beke,  Penfio- 
naris  van  Antwerpen. 

Ugjfc  fulhen  berbob  ban  befe  bier  gefpetificeerbe 
herben  niet  in  te  nemen  /  nabemael  't  bolK  ban  ber 

Religie  ̂ t\)tt  ais  bat  be  <0berDeit  ten  minden  bp  ge* 
boncnun'taeb2ui&  beranbec  Kerben  fouben  toelaten; 
fo  bebben  btebanbe  ̂ uitfetale'S&atcrbacgsfmo?* 
gens/opten  23  bag  ban  (®ogdmaenb/inbe25o2gt- 
feerbe  baer  p?ebicatie  gebaen/  en  be  3©alcn  Dabben 
boojgenomen  en  gemeent  totten  Refters  te  P2ebiKen. 

afêaermitsopbe  felbe  morgen  quanten  ttoe€be* 
ïen  in  ben  name  ban  ben  Jgcere  J^2ince  ban  <0rangien/ 
namentiijb  /  (€bolou3c  en  J^ameief  /  bertcnenbe  bat  njn 
€rcell.  leeb  toaa  't  gene  in  fijn  abfentie  toaö  gefebiet  / 
en  beaeerbe  bat  men  ben  luiben  in  geen  feerben  en  fou* 

"be  laten  p2eben  binnen  ber  tfab/  gelnb  öp  berflaen babbebatfp  alrebe  eenige  met  fo2tfc  babbeningeno* 
men  /  en  toant  \p  niet  geraben  en  bont  be  pookten  ban 
ber  (lab  te  openen  /  bat  baerom  be  peeren  ban  ber  (lab 
fouben  gebogen  en  toelaten  bat  be  p2ebicatien  mogten 
inbe  nicutoe  (lab  geboubcn  toerben  engefcDicn/  tot 
toelben  einbe  ïik  ban  ber  3©et  beputeerben  eenen  ban 
ben  ̂ cbepenen  ombe  toaebtctegaen  beladen  en  be* 
beien/  altf  öatfe  b2ebclijb  en  (lil  fouben  boo2-bp  en  boo? 
laten  pafferen  'tbolb  bat  totter  boo2f5  plaetfe  nabe 
P2ebicatie  toouben  gacn  /  maer  mm  be  <©uitfe  alrebe 

ingegaen  3ijnbe  totten  P2eberss  ( wittss  batfpbeöcu 
ren  en  poo?ten  toe  Ijtelben )  fo  öae(l  ai(l  berboben  toerb 
baer  in  niet  te  bomen  /  fiun  p2ebicatien  fmo?geiiö  in  be 
nieutoe  (lab  /  beben  /  bp  autoriteit  /  permiffie  /  en  ge? 
boge  ban  mijn  peeren. 

^Den  ̂ 2ince  banOrangien  beeft  00b  ben  2?  2Cu>  't  um> 
gu(li  gefclj2ebcn  aen  be  flirten  ban  l|ollanb/  batljp  Jccn^" 
t'fnnber  groot  leettoefenber(laen  fjabbe/  bateergide*  te  ban 
ren  nacljt  ( bp  tot  26?ufTel  3i)nbe )  befe  nieutoe  ,§ecta*  ©«n* 
riffen  binnen  3£nttoerpen  met  fo?fealbaer  alle  be  ber*  JSSbS 
ben /Kleine  en  nrote/  berooft  en  gepilgeert  ftabben/  öan  m 

't  beilig  Sacrament/  alle  b'^utaren/Sdiclbrn/^cDil*  ®°mw 
berpen  en  ornamenten  neber  getoojpen/  bebo?ben/  en  mmmt- tot  febanben  gemaebt  /  alles  in  berfmabeniffe  ban  bet 
Cb2i(leliibe  gelobe  en  l>an  ben  bien(te  <0obess  /  en  ton* 
tcmtieban  be  Coninbltjbe  |Bajc(l.  öcn  bermetenbe 

be  boo2f5  ̂ ettariffen  't  felbe  te  fullen  boen  met  getoelt 
en  fo?fe  in  alle  üerfeen  /  <©ob^-buifen  en  anbere  <6ee* 
delpe  plactfen/foin  d^nals  ten  platten  lanbe  ge? 
legen  /  toaerom  be  l|cogbeit  ban  be  l^ertoginne  ̂ em 
belafr  öabbe  ben  luiben  baer  banterjlcntteabberte? 
ren/  en  niet  te  min  o?bonneren  ban  füne  |Baj.  toegen/ 
fulbetoabeen  toastte  öoubenbp  bageennaebteató 
fp  Müm  bebinben  fouben  te  beboren/  op  bat  fulfee  gro? 
tefcbanbalifatieinöare  herbenen  <©eedeli]feeplaet* 
fen  nieten  geftfjiebe/9en  luiber  00b  berfoebenbe  ïtit 
banbe  platte  ianben  baer  ban  00b  te  abberteren/  op 
batfemebe  op  ïjaerftoebe  toefen  fouben  mogen/  om 
o?b?e  te  dellen  tot  beriber  berfebertbeit» 

^0  baed  alö  befe  leelijfte  infolentie  t'lnttoerpen  iö  ̂er  u« 
beb2eben/fo  öeeftben  Coopman  notabele  meer  te*  »«* »« 
b?eed  en  befo?gt  getoeed  ban  te  boren  /  en  bebucöt/  bat  %£09, 
't  gene  fpalS  boen  aen  be  25eelben  babben  gebaen /en  manT 
aen  be  gocben  ban  be  berben/  bat  't  felbe  maer  en  toag een  boo2bobe/  ban  bat  be  nuaettoillige  niet  min  in  ben 

fin  en  Dabben  t'abont  of  mo?gen  baer  en  anbere  goe? be  luiben  Comptoiren  en  ftuifen  te  bomen  plunberen/ 
roben  /  en  faccageren  al  bat  fp  fouben  binben :  ia  ook 
boo2ttotfiet  bloebbergieten  te  bomen/  al  fjabben  fp 
tot  nocb  toe  ben  baer  af  bermijb  /  geïijb  fommige  ta? 
liffenengeboeften  ( bieden  om  maer  b?ijlife  WMttz 
mogen  boen  baer  bp  en  boegben )  öaer  toel  lieten  \i\U 
ben  /  ja  feiben  toel  in  acöt  of  beertien  bagen  fullen  top 
al  t'famen  eben  njb  3ijn  /  toaer  uit  gebolgti^/  bat  be 
Coopmanfebap  geöeeldil  twft  gedaen:  grote  me* 
nigtebanallerjanbegoeben  3nngebJuctjten  toeg  ge* 
boert :  en  biberfe  Coopluiben  bebben  baer  in  perfoon 
geabfenteert  /  befonber  be  Italianen  en  ̂ pangiaer* 
ben  /  bte  Den  meed  berbeert  toonben. 

^aer  en  tuffcDen  en  ontrent  bien  tijb/  i#  gelijbe  t. 
bedrwtie  in  bele  anbere  3feerben/Clooderen/<Do2pen  jgJSS 
en  <&teben  00b  toegebomen.  (€e  lHQetDelen  bebben  -geotuii 
eenigete|Binneb2oebersSeninfebere  anbere  Cloode*  ■«'  &'\ 
ren  fulbs  00b  begond/  maer  té  boo?t  belet.  €e  %üt  So« 
bebben  fp  fuïfes  00K  toillen  boen  /  maer  be  3©et  Deeft 

Den  belooft  't  felbe  teborente  boen :  en  Deeft  bien  bol? genbe  alle  Weelben  en  anbere  bingen  afgebaen/en 

be  herben  gelebigt/  en  ben  4£efanten  't  felbe  getoont : fulr  iö  te  meer  plaetfen  tn  25?abanb  /  en  eibers  meer 

gebeurt .  'S  ̂ertogenboffe/  25?eba  en  25eegen  bebben alle  ban  gelijben  geDab/  en  00b  fulfte  bedrurtie  ais 
3Cnttoerpen  geïeben.  ̂ 0  ooft  ban  gelijben  beben 
<5ent  /  §peren  /  ̂enremonbe  /  3Celd/  <©ubenaerbe/ 
en  meer  anbere  ,§teben  in  ©laenberen :  infgeïijr 
©alene ijn/en  meer  anbere  deben  in  JBalfïanb:  ©aer* 
lem/  Bleiben/  <IMfr/  ben  252iel/  en  anbere  plaetfen  in 

üoHatfe 
J  A  E  R-D  I  C  H  T. 

I»  Brabant  *  Vhatndren  en  HohLandjVrleshandon- 
bedaChtt 

Slln  aLoM  dleaLtaren  en  beeldden  te  niet  gebraCht. 

gjn 

©e 
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$  ben  S|ageïfïgefcf)iet  ter  mftigatteenaenDouben  /  bat  be  gctooonlijRe  bienft  toeberom  toetbe  fngeftelt 
_ban  5tö2taen  Ifêenning  en  ©irfe  gooden  /  bie  fo 
ftout  toaren  batfe  ginaen  totten  f&cfibent  <§up!èf/  ber> 
gabert  met  eenige  föaben  /  en  toilben  baer  confent 
baer  toe  bebben  ombe  Weelben  af  te  nemen/ en  oor 

batfe  baer  baer  tocfouben  noopten  ban  timmerlui; 
ben  om  t  felbe  beguamer  te  boen/  en  be  felbe  baer  ober 

te  betalen'  't  toclR  fp  ban  De  P2eftbent  en  ïtaoen  geob; 
fineert  bebben/ bic  fo  berbaeft  toarert  /  tiat  fp  iie  fclbc 
niet  af  en  eifebten  Date  Commiffie  /  bie  fp  ontoaeracb- 
telijR  feiben  baer  toe  te  Uebbcn/en  in  baer  boefem  (baer 
op  fu  fïocgem  te  b2agen:  ,iiI3töbelb02g  /  ter  ©eere/ 

•©UfTmgen/en  anbere  ftebentn  Eeeianb:  <9?oemn^ 
gen  /  Blecutoaerben  /  en  anbere  m  ©neflanö  /  Canv 
pen/^tooï/  en  ̂ DcUenter  in  <OberpfTel/?Cernbem/ 
ftemunöe  /  $imtocgen  /  ©enlo  /  l^arbcrtoijR  en  an* 
toerein  <©elberlanb ,  en  alom  in  begrote  en  Rïcincfte 
toen  enbo2pcn  fonber  getal.  3fn  fomma  bcfe25eeu> 
fto?mmge  gefebiebe  meeft  op  alle  plaetfen/  boo?een 
toeel  onbefcent  en  otmeaebt  bolb  /  met  fo  groten  öitte  en 
met  fuihen  pber  en  furie  /  en  fo  fcljieltjfe  /  bat  men 

eer  Hernam  Dat  betgefcljieb  toasVbantoie'tgebaen Dabbe. 
*toL53.)    €e  ïtmbttrg  i#  be  p2cbicatie  fonber  25eelbft02nnn; 

ge  gebaat  /  in  Jut3cnburg  en  Samen  tg  geen  neran- 

toeringc  met  allen  getoeefï/maer  alles*  bp 't  oubege^ blcben. 

©at  bit    (€c  ̂ oointK  en  in  't  lanb  ban  €o:neft$  ftonben  öe 
>an  uc    fa&cn  ooit  beel  nualijRen  /  taant  bte  ban  be  Religie  au 
**lQ"  öaer  met  fulaen  furie  raefben  in  alle  jjerRWt/  Cloo; 
9oa:m{j  fleren  en  «Saftbuifen  /  met  be  weelben  en  Altaren  on? 
uwa;     öer  be  boeten  te  fmijten  en  te  bernielen  /  be  föerRen- 

goeben  reroben/be  ffêiö-boeben  en  anbere  ïüerRe? 
hj&e  boenen  te  berftbeuren/  en  alle  maniere  ban  in- 
folentie  /  moettoille  /  en  ongcregelt  beib  te  plegen  /  bat 

fret  gualijït  in 't  particulier  te  befcönjben  toare/  bo* 
toen  bten  fo  babben  fp  be  toapenen  inbe  Danbgeno* 
men/fo  batfe  opniemanben  en  paften/  btelbenbaer 
p?ebicatie  inbe  p2incipale  ̂ ocljie-Berne  binnen  bec 
jtab  ban  3&oo2ni6/ baer  0002  t^eer^anbeCafteler/ 
ïliböer  /  ̂eere  ban  iBoulbapg  { «©ouberneur  (in  ate 
fentie  ban  ben  J|cere  banifêontignp)  ban  be  (lab  en 
«Cafteel  ban  Zoomin/  geen  goebe  0202e  baer  in  en 
feonbe  fielten  /  fonberlmg  boo?  bien  bP  atbaer  oo«  niet 
toel  bemint  en  toa$7en  bat  bte  banbe  ïieligiebem 
gantfcfjelijfe  miftrouben/obermitö  öpbembageujng 
ten  aenften  ban  ben  luiben  toaö  berjlerbenbe  ban 
munitie  ban  002löge/  en  op  nieutojS  meerber  getal 
ban  nnecljtcn  aemtemenbe/  enbat  bpoptetoallenen 

toetten  ban  't  Cafleel  beleflutben  gefcöuts?  fjabbege^ 
fielt/  na  be  plaetfc  of  getoefie  baerfp^enp?ebicatie 
toaren  boubenöe/  en  tegen  anbere  plaetfen  baer  men 

ie  (lab  meelt  foube  Runnen  befcöabigen/'ttoelRïjen luiden  meefl  berbitterbe/  en  tegen  bet  Cafleel  ̂ t 
toaftett/en  alfo  bp  aenbe  fiegente  öabbegefcft?eben 
batlju  genoegfaêm  belegert  toaief/iabatöpbeplaetfe 
trict  langer  en  foube  bonnen  bouben  ban  24  uren  /  boo* 
toten  ijpgcen  pjobianbe  en  babbe /fo  toerbbpbeïle; 
genteen  gemeen  abbtjö  banbennabeban^tate/  be 

*,0Ht,  <©?abe  ban  ̂ oo?n  albaer  gefonben/met  commiffïe 
c  uan    om  albaer  te  berften  en  o?b?e  te  fielten  /  fo  toel  op  't  be* 
}oom    ̂ argn  /  uerfeReren  /  m  befcljermen  ban  ben  Caftele 

cn°2m  w  tïföe  ban  ̂ 002niR  /  alö  om  te  ftillen  be  onruflen  ert 
•oproer  oproeren  albaer  opgercfen  toefenbe  /  en  infgelijfrë 
emiien  00^  m  trtcccttc  ban  alle  fabeit  /  bienenbe  tot  bienfl 
S>oj»   ban  ben  Coning  /  toelbaren  /  tufte  en  eenigbeib  ban 
*      be  ftab  /  en  platten  ïanbe  baer  rontfom  :  be  toelbe 

albaer  ben  30  ̂ugufti  bomenbe/bonböetbaerallesf 
tnroer/entoel  6000  mannen  in  toapenen:  infnnin* 
feomfte  riepeit  fommige  ongefcljihteliiR  /  Vive  les 
Geux  i  bp  begaf  bem  (nietfonberperijhel)  mibbert 

roatöeonöer  be  getoapenbe  gemeente  /  en  nam  fnnIogn$ 
32aüe    in  be  ftab/  en  ijabbe  fecr  grote  moeiten  cm  ben  be 
'*«      toapenen  af  te  boen  leggen  /  ert  uit  be  &crlte  te  boen 

5,°om    fcljeiben  /  baer  fp  baer  p2cbicarien  in  Ijielben  /  00R 
joojntii  öen  p2ebicartcn  binten  te  bont  bouben/  en  baer  nef? 
ertajv   fm$  fjCt  (^afrcel  te  boen  boo2fien  ban  p20bianbe/ 

boib  /  en  gefebut :  einbelijU  ijp  b?acöt  D«  fo  toerre 
I.  Deel. 

clt 
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en  opgeretöt/en  batfp  be  herben  en  getoiibeplaet- 
fen  bcrlieten  /  en  te  b?cben  toaren  te  p?ebiben  op 
eenige  ongetoyöe  plaetfe  binnen  ijt  ftab  /  W  men 
ben  luiben  foube  toijfen  /  en  bit  bp  p?obifie :  baer 

na  beeft  lp  op  'tgoet  befjagen  ban  be  ïtegente  ge^ 
maeRt  fehere  Sdrtinilen  ban  accoo?b  met  iiit  ban  te 
Religie/  be  toetbe  bP  gefonben  beeft  aenbe  töegen* 
te  om  te  bifiteren  /  cinbelnït  na  bat  tit  <0?abe  ban 
i^oome  be  fabe  fo  berre  Qcb^atïn  babbe  /bat  fp  bui^ 
ten  be  ftab  bun  p?edicatien  Bielben /en  bat  fjet  bolft 
be  toapenen  afgeïept  Ijabbe  /  fo  i.ö  ÖP  »P  be  0egen- 
te  ontboben/ albaer  öpgereifité/  na  batbP  berftaen 
Öabbe  bat  eenige  fijne  banbelinge  ban  3&oo?niR  ten 
guaetften  Dabben  uitgeleit  /  en  öem  en  fnne  baben 
aebter  rugge  geblameert  7  fieeft  DP  D^ni  grotelijft 
btblaegt  /  bat  men  fijne  goebe  en  getroutoc  bien* 
ften/  en  ober-grote  moeiten  en  perijRel  aïfo  aebter 
rugge  blameerbe  /  en  té  /  baerom  beö  niet  toel  te 
bieden  toefenbe/ban  buffel  bertrocbennaftjnB"^ 
te  3©eert/  fonber  bent  meer  te  toillen  moepen  inbe 
fafcen  ban  ̂   troublen :  fcffêtjbenbe  oor  aen  M 
Coning  alle  fnne  banbelinge  ban  Zoomin /en  fiern 
beblagenbe  bat  men  bem  febeen  te  miftroutoen/  en 
fijn  goebe  en  getroutoe  blenften  te  blameren*  ®oo| 
fbnbertreb  beeft  be  töegentebeSürticulen  biefjpmet 
tik  ban  be  üteligie  op  't  bebagen  ban  baer  l|oogs 
ï)eirj  babbe  geconcipieert  en  geraemt  /  gefloten/  en 
be  felbe  toepnig  toeranberenbe/  boo?  ben^ecretarisS 
De  h  Torre ,  obergefonben  en  toegelaten  m  befer 
manieren: 

f}&  dat  alïe  onruften  en  twiften  binnen  defe  ftad  van    25ttfcu* ^'Doornik,  ter  oorfaken  van  de  Religie  opgerefen ,  JJ"n^ 
mogen  ophouden  en  belet  wo rden,  infgelijks  alle  bor-  jieKgjg  é 
geren  en  ingefètenen  der  ielver  mogen  voortaen  in  wt 
goeden  vrede  en  eenigheid  met  malkanderen  leven ,  tMjïjjSii 
en  hen  handel  van  der  Coopmanfchap  >  en  anderen  t^q, 
Ambachten  weder  in  fijnen  eerften  ftaet  gebracht 
mach  worden.  Soo  hebben  die  van  der  nieuwer  Reli- 

giën hen  verbonden  na  te  volgen  en  t'onderhouden  , en  doen  onderhouden  onverbrekelijken ,  van  pundte 

te  punóte  't  gene  hier  na  volgt ,  en  dat  by  provifie ,  ter 
tijd  toe  dat  by  den  Conink,  met  ad  vijs  van  de  generale 
Staten  van  herwaexs-over,  anders  falwefen  geordon- neert. 

Eerft ,  dat  fy  niet  en  fullen  beletten  den  Godsdienft 
noch  andere  Ceremoniën  van  de  Catholijke  Religie 
van  ouds  onderhouden,  noch  ook  voorfo  vele  het  ia 
hen  is,  toelaten  dat  men  den  Geeftelijken  of  Werelt- 
lijken  eenig  belet,  hinder  of  ongelijk  doe,  dire&elijk 
of  indirectelijk. 

Dat  fy  hen  fullen  vermijden  van  te  houden  eenige 
prekingen  of  vergaderingen  binnen  derftad,  noch  ia 
eenige  kerken  buiten,  maer  hen  te  vreden  houden, 
prekende  opte  plaetfen  die  hen  airede  bewefen  zijn  bui- 

ten de  ft  ad. 
In  welke  plaetfen  fy  des  Sondaegs  en  Heyligdaegs  al- 

leenlijk fullen  mogen  houden  hen  Sermonen,  maer 
hen  en  fal  geenfins  toegelaten  worden  van  te  mogea 
dragen  eenige  wapenen ,  het  zy  gaende  of  komende. 

Dat  fy  op  eenen  tijd  maer  en  fullen  hebben  twe  Mi- 
nifters  of  Predicanten ,  daer  by  gevoegt  twe  andere  om 
te  preken ,  indien  de  felve  Minifters  krank  of  fiek  wer- 

den ,  wel  verftaende  dat  alle  de  felve  Predicanten  ful- 
len moeten  wefen  onderfaten  van  fijne  Majefteit,  en 

al  eer  fy  totten  preken  fullen  mogen  toegelaten  wor- 
den ,  fullen  fy  moeten  eed  doen  in  handen  van  de  Wet, 

van  gehoorfaem  en  onderdanig  te  wefen  in  alle  faken 
van  Juftitien  en  borgerlijke  ordonnantien,  gedueren- 
dehaerrefidentie,in  haer  Sermonen  ook  niet  gebrui- 

kende eenige  oproerige  of  fchandaleufe  pundten. 
Dat  fy  in  alle  faken  den  Magiftraet  fullen  oriderda- 

nigzijn,  ook  alle  gemene  lallen  en  impoften  helpen 
dragen ,  gelijk  de  andere  borgers  en  ingefètenen ,  infge- 

lijks waer  't  noot ,  den  Magiftraet  met  lijf  en  goet  by  te 
ftaen ,  tot  onderhoud  van  al  des  voorfz  is ,  en  de  geme- 

ne rufte  en  welYaert,tot  welken  einde  fy  ook  in  hen 

H  3  s«r: 
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Sermonen  't  volk  neerftelijk  onderwijlen  fullen  tot  alle 

ccrbiedingeengehoorfaemheit  van  de  Magiftrae
t . ,en 

hen  ftil  te  dragen  in  goede  orden ,  op  dat  alle  goede  1  o- 
litic  wel  gehouden  mach  worden. 

Datniemant  tot  het  prediken  der  nieuwer  Religiën 

ontfangen  fal  worden ,  hy  en  zy  verbonden  totten  on- 
derhoud defer  Articulen,en  fullen  ook- .-de  Gedepu- 

teerde van  de  nieuwe  Religie  in  handen  van  den  Gou- 

verneur en  Magiftraet  folemnelijk  en  ter  goeder  trou- 
wen fweren>dat  fy  alle  en  een  yeder  der  voorfz  punéten 

onderhouden  en  navolgen  fullen ,  op  poene  van  geacht 

en  geftraft  te  worden  als  meyn-eedige ,  en  doende  te- 
gen het  gene  dat  fy  fo  folernnehjk  gelooft  en  gefworen hadden.  . 

En  tot  verfekertheit  en  rufte  van  die  van  de  nieuwe 

Religie ,  fofal  den  Gouverneur ,  en  infgelijx  den  Ma- 
giftraet van  defe  ftad ,  achtervolgende  den  affcheit  en 

het  accoord  gemaekt  tulTchen  de  Hoogheit  van  de  Re- 
aenteen de  verplichte  Edelen ,  in  date  den  23  Augufti 

1 566  hen  verfekeren ,  dat  hen  in  hen  prekinge  geen  be- 
let ,  overlaft  of  onrufte  aengedaen  en  fal  worden ,  noch 

niemant  daerom  achterhaelt  of  gequelt:  alles  by  manie- 

re van  provifie,en  totdat  by  fijne  Majefteit,  by  ad- 
vijfe  van  den  generalen  Staten  daer  in  anders  fal  welen 

geordonheert ,  fo  voorfz.  is. 
En  aengaende  den  genen  die  van  wegen  die  van  der 

nieuwer  Religie  genomt  worden ,  om  defe  vereenigin- 

geen  appointementen  aente  gaenente  tekenen,  die 
en  fullen  daerom  namaels  in  geenderhande  manieren 

achterhaelt  of  gequelt  mogen  worden. 

En  'op  dat  al  "t  felve  voÏÏchieden ,  en  het  volk  jjn,  ru- 

fte en  gehoorfaemheit  gehouden  worde ,  en  op  dat  na- 
maels op-  eenige  der  voorfz  pun&en  geen  fwarigheit 

of  twijfel  gemaekt  worde ,  aengaende 't  verftant  of  be- 
dieden  der  felver  3  fo  en  fullen  die  van  de  nieuwe  Reli- 

gie de  felver  uitlegginge  niet  mogen  doen, noch  met- 
ter  daet  eenige  nieuwigheitT  aengrijpen  fonder  daer  op 

eerft  te  handelen  metten  voorfz  Gouverneur  en  Ma- 

giftraet 3  om  dat  gefae  p(i  der  -hand  te  vergelijken  5  of  an- 
ders ,ift  noot :  en  kunnen  fy  des  niet  verdragen ,  ful- 

len des  Hof'waerfchouwen. 

T«r  ftëtbbcïb02g  nabicn  bat  bc  boo?gacnbe  ttoc 
bagen  (  niet  tegcnftaenbc  alle  interceffic  en 

BeTet  bcr  JDct  en  ̂cljuttcccn )  be  weelben  en  %U 
taren  oor  in  alle  ïterften  en  Clooftcrcn  afaetoo?pcn 

baubmgetoeeft/  en  baer  en  tuffcïicn  ooft  t'Sürmupen 
en'tgeljecl  €ilanb  boo2/  foen  fieeftmen  baer  mebe 
aïbaer  niet  te  b?eben  getoceft  /  maer  Ijebben  me  ban  be 

ïScligie/foacnbcn  25iffcDopalS  »t/bcn  *4  m\- 
gufti/  in  groter  menigte  bergabert  tocfenbe/  bcr* 
foeftt  en  getoilt  batmen  bie  ban  öec  &t\)?\ft  gebangen 

toefenbe/  foube  los  laten  en  Den  leberen  /  fonberbat- men  befelbe  beeft  nonnen  paepen  offcftcpcn/mcn  fieeft 
Ijen  ccruV  om  be  ̂ taö  ban  oploop  en  blocb(t02tinge  te 
toerboebcn/  albe  felbe  gebangens/  tot  21  in  getale 

eeban*  toefenöe/  moeten  uitlaten/  ofanbers  toilbcnfpbet 

gebangenis  met  getoclt  op-lopen  /  en  bobcn  bien  beeft wn«»  hiMi  m  ho  aii^Htoti  hn*  -&tah  nincten  laten  P2C- 
genen om  De 
tfcltgte 
berlofl- 
illtrecDt. 

men  fjen  in  be  ïüerften  beu  ̂ tab  moeten  laten  w 

(€ot  ötrcrtjt  te  fame  geftomen  5tjnbc/  bat  be  25ecl* 
bertin©laenbercn  en252abanb/  enmcrftelijften  bin^ 
nen  3£nttocrpen/  uit  be  Jüerften  getoojpen  toaren/fon- 
ber  bat  baertegens  eenige  refiftentic  gebaen  toas/  en 
battebieneinbeeen  getal  ban  be  ̂ ectaciffen  getoa? 

pent  boo?  'tlant  liepen/  koel  tot  8000  toe/  'ttoelft ooft  up  eenige  loftocerbige  perfonen  acn  eenige  Ca- 
tbolijften  binnen  atreebt  gefcb?ebcn  toerb/fo  toa$ê  boo? 
bien  be  gebele  ,&tab  m  gcote  perpleriteit  /  b?efe  en  De- roertc. 

^cn  rrit'ü  SCuaufti  bes  na  noens  ais  W  ban  be nieutoe  fieligic  [  fomenfeboenoembe)  beSnwgenS 
ftaerluibcr  p2ebicaric  gebouben  babben/  nebben  cc* 
iiigeban  bc  felbe  ncnluibcn  gebonben  opten^tab- 
buife/enboojeen  banbe  2502gemee<reren  boenaen- 
fcggen  /  batfc  ttocc  herftcn  binnen  be  ftab  van  ateeebt 
üegeerben  geopent  te  bebben  /  om  baerluibet  p^ebica^ 

tien  te  boen.  3©aec  op  bte  ban  bea©et  banbe  boo?f*5 

^tabbe  felbe  boo?  anttoootfie  beben  feggen/  fuïrin 
baecluiber  maclitniet  te  toefen/  maec  batfe  tegens 
beö  anberen  baegs  ben  ïtaeb  ban  be  ̂ §tab  fouben 
boen  bergabecen  /  en  Ijenïuiben  als  ban  anttooo2b  ge? 
gen:  enalStenfelben  bage  bes  na  noensbe  p?ebica<= 
tie  buiten  be  (Collefleeg-poone  gebaentoas/  bebben 
eenige  ban  benieutoe  iteligieben  bcgcbeninbe^?o? 
fbic-berne  ban  &  <6eectruit  /  albaer  eenige  Weelben 
begonltaftetoecpen/  ban 't  felbe  gebomen  jijnbetot 
ftenniffe  ban  tiit  ban  be  3©et  /  bebben  ülbaec  gefonöcn 
eenige  ̂ tab  bienaerS/  maeten  bebben  alf boen  niet 
bonnen  bebinben  nocb  toeten  \xiic  fuïr  gebaen  ftabben : 
maec  nabecbanbisbp  tnfomtatie  bcbonben  bat  bét 
toaren  eenige  jonge  gefellen/  geaffiftcect  bp  eenige 
met  roers  getoapent  3ijnbe. 

<©en  rrb  Augufti  bes  mo2gens  b?oeg  ië  ben  ïïaeb 
berflabötretftt  bergabertgetoeefl/  en3ün  boo?ben 
felben  toeberom  gecompareert  getoeefl  Ut  ban  te 
nieutoe  Religie/  en  bebben  berfOcïn  anttooo2b  op  ben^ 
luiber  berfoeb  M  bacgs  te  boren  gebaen/  bacr  Bp  (Eoi.«4 
boegenbe  bat  bp  baerlutber  gemeente  fcefloten  \»a^  be 
afgrijfTelpbeit  ban  be  Weelben  af  te  boen/  fonber 
noefttans  batfe  pemanben  aen  perfoon  of  goebmif? 
boen/  noebbeberfeen  banbaaiieber  jntoelenfpoue* 
ren  toilben.  ̂ atfe  00b  becteerben  te  bebben  be  bernen 
ban  be  m§inreb?oeberS  /  en  pebinertooers  /  om  baer 
in  baer  luiber  p2ebicatienen  erercitien  ban  bare  Ï5e? 
ligie  te  boen.  <©aer  op  bn  bic  ban  ben  Sabegefeiö 
toerb/  bat  gemerbt  baer  luiber  Klein  getal/  fp  niet 
dern  genoeg  en  toaren  om  boo2  btetöbanttooo2bte 
bonnen  geben  j  toaer  op  bp  een  ban  ben  luiben  gefeib 
toerbe/ tn  effect  befe  to002bcn/  eethammetmoftaert 
fowerdg^fterk,  toelbe  tooo2brn  ben  felben  namaels 
bet  leben  bofte/  3ün  niettemin  be  faben  boe  ter  tij» 
uit  geftdt  tot  elf  uren.  Hdtbbelcrtnti  bebben  lik  bart 
ben  ïïabe  ban  be  (tab  gecommirteert  ̂ erman  ban 
be  ©eebt  e^rfte  55urgemee(ter/  ^oban  €aetS  batt 
3ümerongen/  en  l^enrp  be  ©oogt  banföepnebelt/ 
ommetlBeefter  ^©illem  ban  kiemen  outfteïlaeb/ 
(obermitS  abfentie  ban  ben  ̂ efibent)  en  benCa^ 

pitein  banket  Caftcel  ban  Vrsdenburg,  'taengebett 
ban  W  ban^bc  nieutoe  Keligie  te  communiceren/ 
ïjen  luiben  te  feggen 't  abbijs  ban  tne  ban  be  (tab/ en  ban  baer  luiben  teberftaen  Daer  abbijs/  boe  mett 
't  felbe  beletten  foube  /  en  toat  affi(tentie  (in  ge* 
balie  ban  noob)  menbanbenCapitein  tebertoacö* 
ten  babbe:  beCapiteirt  tieeft  baeropbooj  anttooo?b 
gegeben  /  geen  bo?ber  la(t  te  bebben  ban 't  Ca(teel toe!  te  betoaren/  bat  f\p  niettemin  goeb  bonb/bat 

men  /  bolgenbe  't  abbijs  ban  be  (tab  /  alle  goebe  m<ö=< beien  foube  foefeen  om  be  gemeente  ban  be  bctn  te 
b?engen/en  bat  ï\p  bereet  toas  iiit  ban  be  (tab  tm 

beften  te  be'penraben. IBee(ter  3Bilïem  ban  kiemen /bie  eenige  anbere 
ban  ben  p^obinciaïen  Kabe  t'fijnen  buife  babbe  boen 
bergaberen  /  gaf  boo?  anttooo2b  /  na  lange  beliberatw 
metten  anberen  gebouben  /  bat  men  maften  foube  boe 
men  't  maeftte/bat  men  't  bolft  ban  bc  been  foube  b?en* 
gen /en  om  alle  blocb(t02tinge  en  ftnaerber  inconbe? 
nientente  berftoeben/liebereen  ofttoc  fterfienacco^ 
beren:  al'ttoelft  bp  bc boo2f5  <©ebeputeerbeaenben 
Kabe  ban  be  (tab  gerappo2teert  3ijnbc/enaenmer? 
ftcnbe  te  ftoarigftcit  ban  be  fafte  /  bebben  ( aebter* 
bolgenbe  be  iBiffibc  ban  be  J^ertoginne  /  ban  ben 
21  <3[ulp  aen  ben  luiben  geftb2eben/  en  bier  boren 
berbaelt )  op  ben  ̂ tabftuife  boen  bergaberen  beei 
banbe  befte  €belen  en  ri)ftfteb02gcren banbe  booj? 
feïneben^tab/  onber  toelfte  Abelen  norfjtans  toa^ 
ren  eenige  banbe  geconfebereerben/als  namentlijft 
gj.giofjan  ban  föcnes  éeeretot  3©ulp/  ̂ .^teben 
ban  ̂ uplcn/cn  g|.3Billem  ban  ̂ upïen  ban$ie- 
beïb/be  toelfte  t'famen  cinbclijft  goct  gebonben  beb? 
ben/  bat  men  boo2  al  mtbbel foube  bïnben  om  njb 
te  toinncn  /  en  bic  ban  bc  nieutoe  ïteligic  mer  alle  goe? 
be  mibbelen  te  mbuceren  om  te  fupcrr eberen.  %&it 
geabbifeert  toefenbe  /  3ijn  be  <£Serommitf  ccroe  ban  be 
nieutoe  fieligïe  toeber  op  ben  ̂ tabbuife  berfr fjenen  / 
be  toelfte  als  boen  boo?  geïjouben  i^  /  bat  in  be  matbt 

»ari 
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*an  die  ban  de  flad  niet  en  toa$  ben  luiden  eenigc  ftcr*  /  dcjgcrtoginneen  den  pince  te  abberteren  baer  uedcr 
Ben/  te  openen  /of  Date  luider  berfocB  te  accorderen/   begeerte  /  om  een  Bcrbc  of  ttoe  geopent  te  nebben/ 
tn  gemerbt  de  grote  inconbementen  die  dacr  uit  fp2ui 
ten  fouden  mogen  /  indien  fp  öcn  berbö2dcrdcnfulBS 
metgeïucldtetoillcndocn  (alSfp  ïacteerden)  datfc 
dactomban  baer  luider  boo2nemcn  fouden  toilïen  op 
bondenden  ttjb  ban  aci)t  dagen /om  middelcrtijdte 

fncnen  aen  de  ̂ ertoginne  ban  $arma  en  den  $2in* 
bèn  (Dcanaien/om  baer  luider  meninge  dacr  ban 

te  berftaen.  ̂ Doende  de  felbe  «gedeputeerde  fo  bcle 
ftbone  redelijke  remonftcantien  /  datfc  berftlacrden 
baer  mede  toel  te  b2cdcntc  toefen/ foberrcfjacrlui* 
der  gemeente  tcb2ed?n  tearc,  begeerden  daerom  dat 
men  eenige  banftads  tocgen  febitben  foude  bpbaer 

fuider  gemeente  /  bic  airede  op  &>  lianen  Berft- 
ftof  gereet  fïonr  om  baer  lieber  boomemen  te  effectue* 
ïen/berbopende  batfe  de  felbe  baer  toe  toci  induce* 
ten  fouben  /  des  begeerben  f?  bat  men  de4ffèinreb2oe* 
ber$  en  $2edtBb2oeder£  berbicben  fonbc  niet  meer 
op  ben  luiden  of  bare  $2edicanten  te  p?cdiBen  of 

biafpJjemercrt :  't  toelft  Oen  luiden  belooft  toerd*  ̂ ien 
bolgcnde  tfinban  toenendie  banbe  ftadötrecljtge* 
deputeert  gionbbcer  ban  fteneffe  ̂ ecreban3©ulp/ 

gjofjan  25oi  ©urgemcefter  /  piutocts  ban  ©on- 
Uobrrt  /  en  ̂ arob  ban  3Cfd)  /  Sabcn  /  die  gegaen 
5tjn  op  ̂.fflöaricn  BerB-Dof/  altoaer  f?  die  ban  be 
mentoe  JSeitnie  bonben  in  groten  getale  /toet  getoa* 
pent  en  gedclibereert  om  baer  luiber  bö02ncmen  te 
tooRuengen.  €n  na  dat  ben  luiden  de  meninge  ban 

Öcn  öaed  banbe  flad  bcrBlacrt/mitfgaders  't  gene met  fjenluiderS  <éedcputcerde  gehandelt  toaö/3ijn 
cmbeïiïR  na  bele  remonftrantten  te  tyedeu  getoeeft/ 

baife  ben  boo2f3  tijd  ban  ffiyt  bagen  fouben  opbou* 
ben/  mits  datdelfêincebiocderö  cn$2ediBb2oederö 

gen  luiber  middelertijd  ftil  in  ïjare  Conbenteh  fou* 

bcnöoubcnfonberp2cbtBen  of  dienft  tedoen/'ttoelB fjen  luiden  /  om  fodanigen  oproer  te  appaiferen/ 
toerd  gcatco2beert :  baer  op  eenigc  ban  be  P2inri* 
paelfte  btn  Burgemeefter  3[öban  25ol  be  Ijand  ge? 
gebenbebben:  dies  niet  tegenftaende3ijnfp  (alSdcn 
a&aed  gefebeiden  toas )  met  groter  furiën  /  bobcn  be* 
fofte  ctt  t  boo?f3  accoo2t/  gcballett  in  de  BerBen/  en 
fjebben  be  Bumfterfee  en  &im  Jacobs  fterbe/  toe* 
fenbe  ttoe  ̂ arocbie-fterfeen  /  mitfgaderS  de  f&edi* 
Iters  en  Ifêinre-bïocdcrs  nerben  gcfpoliccrt  /  ik  25eek 
iren  en  <02namentcn  in  fluriten  gcfmeteti  t  ï$  |Biö- 
boeftcn  en  andere  Doeften  bic  fp  bonden  in  (lueften  ge- 
fneden  en  gefcbeuit  /  en  feer  grote  irtfolcrttic  beb2cbcn  / 
fa  ccrtigc  lieten  \yct  bier  doo£  be  ftelderö  lopen  /  en 
fmeten  tt  boter  en  nae$  ondier  ̂   boet  in  be  boo2f? 
iloofleren  ban  de  pcdifeers  en  j^Binreb2oeder^  ̂ c 

25urgemecfteren  ï)ier  ban  geabbertcert  toefenbe  /  Dcb' ben  ben  tcrflont  laten  binben  optcn  ̂ tabbuifc/  en 
bcben  bn  öett  bomen  die  banbe  3©et  /  befubftitupt 

^§r^outJ  ( alfo  be  p2incipale  niet  in  bcr  flad  toas ) met  eenigc  ban  be  ïïaben  ban  be  ftab  /  €bclen  ert 
b02gerö  /  en  fo  men  geen  middel/  ctt  om  beïc  rede* 
nen  ook  niet  geraden  bonb/  om  batelijbe  refïftentie 
te  boen  /  foo  bebben  fp  doett  opbieden  be  ̂ eBené 
ban  ïit  <0ilbcn/  en  ben  luiden  belaft  met  cenige  ban 
baer  luider  <8ildc-b2ocdcro7  dacr  men  beft  op  fou* 

bc  mogen  betroutoen/  met  öacr  licder  getoeer  op 't ^tad-l)ui$  nomen  fouden  /  aldaer  dien  nacbt  toa* 
öcn  metten  eerden  2502gemeefter  /  den  fubftitupt 
^töout  /  en  bde  fiaben  /  geüjli  fp  gcdaeii  bebben 
tot  ontrertt  160  toe  in 't  getal»  ̂ eö  anderen  daeggf 
ben  16  &ugufrp  '$fmo2gen!ei  goed  rijdov  deïtegeer' 
bcrïSbon  de  ftad/berftaenbe  dat  die  ban  bc  nieu  ï*e- 
iigic  tocder  beraadert  toaren  op  «§intc  iDaricn  plact- 
fc  /  bid  tot  bi)f  of  600  in  't  getal  /  met  toapenen  toel boo2ficn/om  baer  boo2nemen  boo2tötcbolb2cngcn/ 
fiebben  ben  naed  ban  de  flad  doenbergaderen/  en 
de  tooatbt  bn  den  anderen  doen  blnbcn/enté^onh' 
beergjofjanbnn  ïtcnctTe  ï^eereban  Wulp/  doo2be- 
gcertcbandiebander  fladgcaaen  bpdie  bandeïte* 
ïigte/  detoclbe  met  afTitfentië  ban  eenigc  andere  fo 
beelgcbacn  beeft  /batfc  belooft  bebbcu  tefupcreede* 
ren  den  tyd  ban  bier  dagen  /  om  middelertijd  m  bacfte 

dacrfe Dacr  p2cdicatien  in  doen  fouden  mogen/  met 
te  min  detoijïc  men  befig  toa$  om  metbenteöandc* 
len/fo  badden  bem  ecnfgc  ban  de  felbe  begebenindc 
J)20cijic  fterfee  ban  ̂ .^icolaesf  en  g>.  <0eertrttut  / 
en  begonften  aldaer  eenigc  geelden  af  te  fmijtcn  /  dan 
die  bande  ïlaed  bebben  aldaer  eenigc  gefcöibt/  de* 
mclHc  doo2  baer  autoritept  en  p2efentïc  he  25eeldett02* 
mer$ïbebiecgtï)cbben  om  op  te  Ijouden/  en  geenbo?- 
der  febade  meer  te  doen, 

€ot  Eccutoaerden  in  ©2teffand  toerden  ban  ge*  J.em> 
ïübenopten  6  September  uit  de  d2ic  3p20cbic-Berften  jy 
alle  de  geelden/  Altaren/  en  andere  €>?namenten 
toeg getoo^en  en  gcb20ben/  doo?  toclatinge  bande 
meeflc  ban  den  ïf  acfc  /  en  bpfonder  ban  de  p2cfidcren* 
de  Burgemccfïer  (CjcrH  £@a!!aÖ7  i^  toerde  metaf= 
fifïentic  ban  eenigc  ban  den  felbcri  Ha&  dc^edi* 
ranten  ban  de  (gereformeerde  ïtcligie  /  felfs  met  beet 
b02ger$  in  toapenen  3ijnde/  op  de  fïoel  geb2acDt  in 
een  ban  be  herben  ban  de  flad  /  namentïöB  in  de  bcr- 
Be  ban  €>lden-bobe/altoaer  ^ntDomöCaeOende^ 
mo2genö/cn|Bartinu0  €liacujS  des  namiddacgiS 
irtbcfclbeberbegepjedibt/cnopten  i?  dag  dacr  na 

is  fjet  i^acDtmacl  aldaer  uit  gedeelt*  't  3Bclb  de <©2abc  ban  ̂ renberg  /  toefendc  ̂ tadïjouder  ban 
©?iefland  /  berflaendc/  guam  terflont  tbt  Éccutoaer^ 
den  /  en  dede  de  25iirgemeeftercn  bp  (jem  Bomen  /  bc* 
gerende  dat  men  de  Berften  toedcrom  repareren  /  den 
gctooonïijben  dienfl  toedcrom  in  fïeïlén  /  en  de  b2ecm^ 
de  Jkedïcantcn  doen  bertreeften  foude  /  maer  fp 

creufeerden  ben/feggendc  datfc  't  felbe  niet  en  toifïen tetoege  te  b2cngcnom  begrote  menigte  ban  die  ban 
de  nieutoc  Religie:  en  alfo  eenigc  oprocrigegeefteri 
lietenluiden/dat  fptocl  raed  toiftcnom  Bet  Caflccï 

tcoberbaïlcn  en  in  te  Brijgen/  fo  bede  ïjp't  Caftecl 
tcrflont  berfien/  en  met  BnjgfbolB  en  munitie  ban 
O02ïog  bcrflerben/om  ben  aenffagen  te  beletten  /eri 
bó2der  beroerte  te  boo2Bomcn  /  fo  ban  gehjBcn  in  beel 
andere  pïaetfen  m  ©2tef(and  grote  mocttoille  tocrö 
bed2eben  en  aengerecfit. 

(€c  ,§nceB  bebben  fp  de  miffen  en  dicnflcn  moeten  &nee% 
nalaten:  maer  de  bcciden  en  3tjn  aldaer  niet  gcfïa* 
gen/  oppoferende  öcn  dacr  tegen  ben  ïïaed  en  bectban 
de  bojgcren. 

^>efgclür  i$  tot  5prancbcr  ooft  geen  beeltftonninge  jprati^ 
gefebiet/ dan  de  dienften  bande  ̂   Catljolijbcn  3ijn  &«• 
aldaer  mede  gcfcb02ft/  en  eenigc  p2edicaticn  na  de 
»0erefO2meerdc  Religie  gedaen. 

f€ot  ̂ Cmflerdam  de  ttjdingc  dagelijfttf  meer  en  »m(ie^ 

meer  bomende /ftoe  dat  de  beeltfl02merpeboo2tSliep bam' 
band'ccn  fledc  tot  d'andere/  fo  öebben  dc3©ctDou* 
ders  aldaer  de  dienacrö  ban  de  herben  en  Clooflercn 
dacr  ban  geadbertcert/  en  ben  luiden  geraden  datfp 
ben  befte  Uerftelijftc  clcpnodicn  en  goeden  uit  de  $$er* 
Ben  en  Cloofteren  fouden  bluebten/cn  op  andere  plaet* 
fenb2cngen  daerfe  beter  berfebert  en  betoaert  fouben 
3ijn  /  't  toelb  bp  cernge  gcfien  3ünde  /  fo  iffcr  beel  bolbtf 
optcn  23  3Kugufli  in  de  oude  Jkerftcbergadert/de# 
na  noens  onder  de  ©cfpertijd  /  en  bcböen  aldaer  met* 
ter  daet  begonft  de  geelden  /  Altaren  /  en  anders  af  te 

toerpen  met  groter  ïjaefligbeit  cnfuric/'ttoelBgebo* men  3önde  tot  bennifVc  banden  25urgemeeflcren  en 
0adcn/  bebben  fp  luiden  ontboden  de  Capitcinen 
ban  de  ̂ cfjutterpen:  bierentuffcfjen  Daddebcmdc 
^cbout  fterb  gemaebt  met  ontrent  40  mannen /en 
toas  met  een  groot  rumoer  in  de  &erftc  gebomen  /  en 
badder  bclc  met  fjcllcbaerden  en  ftocben  geflagen/ 
dacr  doo2  bet  gefpuisuitter  &erhe  lopende  en  d2in* 
gendc  /  allengoftenö  fterfter  geto02den  3ünde/  met 
getoeld  de  lieiftc  toederom  ingenomen  /  en  den 
^cbout  mette  fnnc  uit  de  &crftc  gciaegt  bebben/ 

middclcrtijd  3Ü11  de  ̂ cbutterpert  t'n  de  toapenen toefendc /acngebomen/  detoelfte  met  beguame  ma* 
nieren  de  boo2f3  25celdft02mingc  beletten  /  en  de 
&crbe  boo2tö  tóe  gefloten  /  en  fterfte  3©acljtc  ge* 
field  bebben/  fulbs  dat  op  die  tiiddaer  gecnb02dc* 
re  25ccldb2cBingc  en  geffljicdc/  dort)  5ünfc  baer  na 
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Bier  mebe  m'ct  b?p  getoceft  /  geitjft  t'fünticr  plactfe  fai bevBaelt  tooien, 

(Coc  ̂ aerlemeengerucOt  genomen  3ünbein'tbe* 
m'n  ban  SCugufto  /  batmen  baegs  baec  na  baec  buiten 
foube  p?cftcn/  D'öbedjeib  goeb  gebonben  öc&öcntic om  mette  beguaemfte  mibbclen  te  beletten  bat  bc 
bo&cren  baec  niet  gaen  en  foubcn/ Bebben  boen  af-ie* 
fi>n  bat  eenen  guactboenbecgenaeinti&.&uit  binnen 
^aeclemgeftomentoas/engeb?cigtBabbc  be  ,§tebe 
aen  b:anb  te  (tenen/  berbicoenbe  fcBetpeltjft  ben  felben 
te  Buifen  nocB  Boben  oplijf-ftcaffe/enftellenbeloon 
up  fijn  lijf  bk  Bern  aenb?atDte/  en  onbec  bit  becfieebe 
foftfeï  Bielben  fp  be  poo?te  ttoe  bagen  gefloten/  om 
ö^n  felben  &tut  quanfutë  te  foeftenf 

(€e  <©elft/Boetoel  be  <ü5cefteUjfte/be  45tlben  /bc 
^mbacDten/  en  anbece  uit  b?cefe  ban  gclijfte  beco* 
binge/alle  be  «ornamenten /^flutoelcn/  (taferelen/ 
^cfjitepim/  en  anbece  bingen  felbe  toeg  gebaen 
en  uit  be  kernen  geb?agen  ïjabben  /  fo  5ön  Dies  nocB* 
tang  niet  tcgcnftaenbe  be  ©eeïbftomtets  baec  na 
nocB  genomen/  en  «ebben  in  be  kernen  en  Cloo* 
ftecen  't  gene  cefteecbe  nocB  afgetoo?pen/  niette- 
gcnftaertbe  be  3©at0t  en  ̂ cButtecS  Ben  befte  beben 
om  met  getoelt  Ben  baec  af  te  toeeten  :  bobenbien 
Beeft  men  albaec  ben  felben  moeten  openen  en  laten 
beficötigen  be  Conbenten  en  Cioofteccn  /  alfo  fp  fufpi* 
tie  Babben  bat  baec  tyeemt  bolft  in  toas/ foube  men 
Ben  Bebben  ftunnenpacpen  en  boen  bettceeften:  Beb* 
öenbeoofegetoilt  batmen  Ben  een  ftetfte  binnen  foube 
ïaten/en  op  een  anbec  tijb  batmen  alle  be  Slltacen 
foube  cafecen:  toaecnafpin  <öctob?i  Bebben  opgelo* 
pen  Bet  Clooftec  ban  be  3jBinneb?oebccs  /  en  baec  al* 
!e.s  gebeftcueect  /  en  be  fteefte  ben  JtëetBoubecen  afge* nomen. 

^Inben  ̂ age  Ben  niet  te  b?cben  Böubenbe  bat  in 
alle  be  fteeften  be  Weelben  afgenomen  toacen  /  Bebben 
eenige  nocB  baec-en-boben  fo  mocttoillig  getoeeft/ 
batfe  eenige  Bebben  gebtoongenban  begenebieeeni* 
ge  Weelben  te  bojen  in  Ben  Buifen  toeg  gelagen  en 
betoaect  Babben/  bat  fp  Ben  bk  Bebben  moeten  oberle* 
bccen  om  gefóoften  te  toojben. 

3Neban<0?oeninaen  en  be  Staten  ban  be  ©?te* 

fcBe<0mlanben  baec'  op  gelegen  /3ün  in  bittoceftbee 2&ceïbfto?mecijc  toel  ban  be  laetfte  getoeeft/  obetmits 
fpbocB  genoeg  ban  tebo?ens  ingoebec  cufteentep* 
igfjciö  (be  confeientie  belangenbe )  Babben  geïeeft/ 
énmette  paccaten  of  beibolgingen  om  bes  ïlcligi* 
ons-faften  niet  ais  ö'anbece  $?obincien  en  toacen  ge* 
queit  getoeeft/fo  men  ooft  niemant  om  't  geloof  albaec en  Babbe  fien  ececutecen  /  maec  fienbe  Bet  ecempel 
ban  alle  Bace  nabucen/  en  bpfonbec  ban  bte  ban  gleeu* 
toaecben  /  en  anbece  plaetfen  in  3©eft-®?tef1anb/  bte 
mette  pactaten/  ginguifitie/  en  becbolgingen  langen 
tijb  Babben  gequclt  getoeft/fo  is  Bacen  pbec  tegens 
be  Weelben  en  ̂ ruifelyfte  infettingen  ooft  uitgeb^o* 
«en  /  baec  in  tik  ban  «©zoeningen  nöcBtans  W  bifcee* 
tie  Bebben  geluuint/ bat  fp  niet  wit  Baecfelfs/  maec 
metecp?effe  abbijsentonfent  banbenïïaeben€>be* 
rigljeib  bcc  ftab  /  be  $Binneb?oebec$  «ecne  ( alleen ) 
ingenomen/  en  be  Weelben  en  fllltacen  albaec  met 
geman  af-genomen  en  befijben  gefet  Bebben:  Beb* 
benbe  be  25o:gemceftec  en  3öaeb  Bacen  25oumee(tec 
bebolcnBiccinbeBanb  te  langen/  enbe^tabsHöet* 
felaec0en€immecluiben  mebete  toecftteftellenom 

be  felbe  ftecïte  boo:t  ban 't  geloften  3|out  en  ̂ §teen 
tefupbecen/enbequaem  te  maften  om  baec  in  te  mo* 
gen  pjebiften  /  't  toelfte  nor Btano  fommige  ban  be  ac> beibö-ïuiOen  naecbetBanb  ( in  ben  iace  1568.)  met 
Baccn  Bals  Bebben  moeten  betalen,  ̂ n  be  boo?f5 
«OmlanöcnbP  452oeninaen  5tjn  op  ettelijfte  ̂ ojpen 
als  ïDinfiim/<6ac0-Buïfen/3©eftecemben/  ten  ̂ o(t/ 
.fDibïtclftum/  etc.  boo*  aenBitfinge  banfommigen 
ban  3tbel/ban  gelijften  be  25eclben  en  3iltacen  ge* 
cafcevt  /  Boe  tocl  tcgens  be  ecp?effe  cefolutie  en  abbtjs 
ban  b?n  Staten  bes  lanbS/be  toelfte  befe  fafte  bcc* 
becinfagen/enBun  met  octapfteib  becconfeientien/ 

bte  baec  te  bojen  (tabig  getoeeft  toa.s/  lieten  genoe- 

gen. 

*|et  foube  te  lang  /  en  ben  Hefecs  bccb?ietcli)ft  bals 
len/in'tpacticuliec  te  berBalcn  alle 't  gene  bies  aen* 
gaenbe  in  allen  fteben  /  bojpen  en  plaetfen  is  gebeuct/ 
betBalben  ift  't  felbe  alfo  fto?tehjftbaec  mebetoilop^ 
Bouben  en  laten  becuften  /  boo?tgaenbe  met 't  gene bo?bec  geBanbelt  /  en  toijbecs  gefrijiet  i^. 

(Cectoijlen  nu  be  gelegentBeben  bus  baft  boo?t  taoe* 
gen  in  be  faften  ban  be  fteligie  /  niet  alteen  mette  p?e* 
hingen/ maec  ooft  mette  55celbfto?mecpe/enbatoïi 
bele  plaetfen  Bet  bolft  alcebe  öegonft  Bern  te  ftellen 
totoncufte  /en  be  toapenen  in  bc  Banb  te  nemen /fo 
Bebben  be  geconfebeceecbe  €bcïen  ban  Baecfnbe  niet 
gelaten  nocB  becfuimt  cm  op  Baec  becfeftectBeib  te 

benften  /  en  ooft  Ben  te  ceguleccn  en  te  fcljicften  na  't  ge^ 
ne  b?  Baec  t'&int  (Ccupen  toas  gefïoten:  en  Bcö^ 
ben  bien  bolgenbc  niet  allewBen  felben/  elft  nafDn 
becmogen  getuft  en  geftceftt  /  om  alle  getoclb  en  obec* 
laft  biemen  Ben  foube  toiilen  aenboen  /  te  mogen  toe* 
öecftaen  en  Ben  bectoecen/maec  ooft  neffens  anbe- 
ce  /  fo  buitm  atë  bntnens  ïanbs  /  gefocBt  tcooft  /  Bul*. 
pe  en  bpftanb  tot  Baetbec  meecbec  becfeftecinge/ 
boo?bienfpfagen  batmen  Benïuiben  geen  anttoooibt 
en  gaf/  en  bele  anbece  pjacttjften  tegen  Ben  geb?uiö* 
te  /  fonben  fp  aen  allen  fijben  binnen^  lant0  eentge 
<*15ebeputeecbe  /  t}iz  baec  bele  toeb?acBten  /  tik  ïjtn 

mebe  in  Ben  becbonö  begaben  en 't  felbe  app?obeec* ben/  fo  €belen  ais  anbec  baec  ban  ift  becfcBeibert 
concepten  en  teifteningeu  gefien  Bebbe/toaec-en-tuf* 
fcBen  cbentoel  Baec  <0ebeputeecbe  te  j^obe  Bace  fa* 
ften  toacen  Banbelenbe/en  fo  fp  niet  en  Babben  ftun* 
nen  uitcccBten  opten  affcBeit  ban  buffel  /  fo  toacen  fp 
fo  bele  meec  becoo^faeftt  om  Ben  te  boen  beefteeften  en 
becfeftecen  fo  fp  beft  ftonben  en  mogten  /  niet-te-min  / 
om  tot  be  uittecfie  cemebie  niet  te  feomen  /  Bet  toela 
fonbec  gcote  becanbecinge  en  inconbenientennieteti 
foube  geetecuteect  Bebben  ftunnen  too?ben  /  Bebben  fp 
alle  anbece  mibbeïen  nocB  eeeft  toiilen  foeften:  tyb* 
ben  baecom  boo?  Bace  <5ebeputcecbe  toebec  opten 
name  ban  ben  felben  «cbeïbom  een  anbece  föenuefte 
of  naecbec  becftlacinge  Baccbec  ̂ oogBeib  gepjefen*' 
teect/inbcfecmanicccn. 

ME- Vrouwe,  wy  en  konnen  uwe  Hoogheid  niet 
waerdelijk  genoeg  danken  van  de  goede  prefen- 

tatien  die  ons  tot  Duffel  opten  achtienden  defer  Maent 
van  wegen  uwer  Hoogheid  gedaen  zijn ,  door  mijn 
Heere  de  Prince  van  Orangien,en  mijn  Heere  de  Gra- 
ve  van  Egmont,  dewelke  ons  by  gefchrifte  gelaten  heb- 

ben de  meninge  van  uweV  Hoogheid ,  dewelke  ons  be- 
dunkt  geftelt  te  zijn  in  acht  Articulen ,  daer  van  de  eer- 
fte  is  ;  Dat  uwe  Hoogheid  afgevaerdigt  heeft  mijn 
Heere  de  Marquis  van  Bergen ,  en  mijn  Heere  van 
Montigny  aen  den  Coning ,  om  fijne  Majefteit  te  ver- 

tonen en  te  kennen  te  geven  onfè  Requefte ,  daer  van 
Me- vrouwe  wy  uwe  Hoogheid  feer  dienftelijk  danken> 
en  verhopen  dat  de  felve  Heeren  hare  neerfligheit  en 
goede  dienften  fo  wel  fullcn  doen  aen  fijne  Majefteit» 

dat  fijne  Majefteit  fal  verftaen  en  bekennen  ons  op- 
recht voornemen  en  meninge  ,  gelijk  te  wefen  onfè 

Requefte. Ten  tweden ,  zijn  ons  vernieut  de  prefentatien  die 

wy  gedaen  hebben ,  om  te  fterven  in  den  dienft  van 
fijne  Majefteit ,  en  voor  de  voeten  van  fijne  Hoogheid, 
daer  in  wy  altijd  begeeren  te  volherden ,  en  zijn  wy 
noit  van  andere  meninge  geweeft. 

Ten  derden,  dat  wy  fouden  weten  niet  nieus gedaen 

foude  zijn ,  beroerende  d'Inquifitie  en  de  Placcaten , 
naer  dat  wy  onfe  Requefte  hebben  geprefen teert  gehad 
volgende  ons  verfoek ,  en  dat  uwe  Hoogheid  in  alle 

't  felve  voldaen  foude  hebben.  Wy  geloven,Me-vrou- 
we ,  dat  uwe  Hoogheid  met  nieus  gedaen  heeft  naer 
onfe  Requefte ,  maer  die  van  der  Overheid  en  hebben 

in  allen  plaetfen  de  brieven  van  uwe  Hoogheid  niet  be- 
hoorlijk geobedieert,  maer  hebben  altijd  voortgevaren 

met  het  volk  te  vangen  en  in  gevangeniflè  te  ftellen, 

uit  kracht  van  de  Inquifitie  en  Placcaten,'t  welk  wy  ons 
laten  bedunken  wel  te  wefen  diredtelijk  contrarie  de 
meninge  en  het  bevel  van  uwe  Hoogheid. 

Ten 
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Ten  vierden,  dat  wy  als  goede  en  getrouwe  Onderfa- 
ten ,  volgende  onfe  beloften,  fouden  willen  verdrucken 
en  behinderen  de  ongeregeltheit  van  den  Sedtarifïèn : 
fo  veel  als  aengaet  onfe  beloftenifTe ,  Me-vrouwe,  hou- 

den wy  ons  als  voldaen  te  hebben ,  fo  wel  in  't  generael 
als  in  't  particulier ,  en  dat  meer  is  hebben  wy  ons  uit- 
terftc  neerftigheit  gedaen ,  om  't  volk  te  houden  in  alle 
geregeltheit,  en  't  preken  te  beletten,  welk  volk  wy  niet 
en  hebben  konnen  benemen  't  vermoeden  dat  fy  heb- 

ben genomen  op  't  lang  vertrecken  en  dilayeren  van  de 
refolutie  die  uwe  Hoogheid  geven  fal  op  onfe  Reque- 

fte, alfo  ons  belooft  is ,  dat  wy  al  antwoord  fouden  heb- 
ben binnen  twe  maenden  na  den  dag  dat  onfe  Reque- 

fte uwe  Hoogheid  was  geprefenteert,  en  ook  opte  ma- 
niere die  men  gehouden  heeft  in  't  vergaderen  van  de 

Provinciale  Staten ,  die  in  fommige  pun&en  gedaen 

zijn  tegens  d'oude  manieren  van  doen ,  ook  mede  opte 
dreigementen  die  dagelijx  gedaen  zijn,  fo  wel  tegens 

ons  als  ook  't  gemeen  volk ,  en  byfonder  door  geeftelij- 
ke  perfonen ,  alle  welke  redenen  't  volk  gebrocht  heb- 

ben tot  vergaderinge  en  openbare  prekinge, die fylui- 
den  ons  felfs  opentlijk  hebben  gefeit  en  verklaert ,  en 
begeerden  wel  dat  uwe  Hoogheid  henluiden  fo  lange 

niet  op-gehouden  hadde  op  't  gunt  dat  in  onfè  Reque- 
fte is  verfocht ,  en  ook  fo  wel  op  't  gunt  dat  wy  hebben 

geprefenteert,  fo  wel  voor  als  naer  der  felver  Requefte , 

wefende  't  felve  volk,  fo  fy  feiden,  gedrukt  en  geport  in haerder  confeientien. 

Ten  vijfden ,  dat  die  dingen  ftrekten  tot  oproer ,  en 
datmen  opentlijk  feid,  dat  de  uitlanders  hen  der  faken 
bemoeyen ,  en  ook  de  gene  die  geweeft  zijn  onfe  erf- 
vyanden.  Daer  op  feggen  wy ,  Me-vrouwe ,  dat  fo  dik- 
wils  als  d'uitlanders  hen  fullen  willen  de  faken  be- 

moeyen,fo  fullen  wy  d'eerfte  wefen  die  te  peerde  klim- 
men fullen  om  henluiden  af  te  keeren ,  maer  dat  wy 

lioch  andere  ons  en  behoren  te  voegen  met  de  Vaffalen 
en  fubje&en  van  den  Coning,en  bevinden  wy  geenfins 

dat  't  felve  ten  dienfte  foude  zijn  van  fijne  Majefteit, 
maer  ter  contrarie  de  verwoeftinge  en  gehele  verderf- 
fenifïe  van  fijne  Nederlanden ,  voor  fo  vele  als  fyluiden 
hen  begeven  onder  de  refolutie  van  de  Generale  Sta- 

ten, fo  hier  na  breder  verhaelt  fal  worden. 
Ten  feften ,  dat  de  Settariffen  van  hen  geven,dat  het 

foude  zijn  door  onfe  bevel  en  confenf.  fulx  datmen  wel 
foude  mogen  oordeelen  dat  onfe  Requefte ,  die  wy  feg- 

gen geprefenteert  te  hebben  tot  behoudeniflc  van  onfe 
Vaders  land  ,  de  eenige  oorfake  is  van  de  dagelijkfe 
openbare  prekinge,  antwoorden  wy ,  Me-vrouwe ,  dat 

wy  noit,  in 't  generael  noch  eenigfins  in  't  particulier  4 
yemand  opgemaekt,  aengepord,  noch  geraden  hebben 
om  te  preken,  maer  ter  contrarie  hebben  wy  ons  befte 
gedaen  om  henluiden  te  beletten  met  alle  middelen 
den  oproer  en  twift  die  wy  vreefden  daer  uit  te  mogen 
komen, fowy  hier  voor  hebben  gefeid.  Maer  fiende 

dat  wy  't  volk  niet  en  hebben' mogen  afraden  nochte 
ftillen ,  hebben  wy  henluiden  laten  doen'fo  fy  'tver- 
ftonden ,  en  't  gunt  gefeid  is ,  ftellen  wv  alle  en  een  ye- 
gelijk  van  ons-luiden  te  purge,  om  fuffifantelijk  te  pro- 

beren onfe  onfchuld.  Maer  datter  eenige  onder  ons 
gcfelfchap  zijn  die  de  prekinge  voor  goet  achten  om 
dies  wille  datfe  zijn  van  de  felve  Religie ,  dat  bekennen 
wy,  nochtans  en  fal  haer  Religie  niet  verhinderen  te 

doen  ,  't  gunt  fy  fchuldig  zijn  tè  doen  ten  dienfte  van 
fijne  Majefteit ,  fo  fy  ons  in  't  generael  en  particulier hebben  verfekert ,  en  hebben  niemand  van  ons-luiden 

*t  volk  verwekt  afgeraden  om  't  felve  te  doen. 
Ten  fevenden>dat  wy  fchuldig  fouden  zijnna  onfe 

vermogen  henluiden  te  beletten ,en  dat  wy  metter  daed 
fouden  bewijfen  onfe  meninge  goet  te  wefen  ,  en  de 
felye  te  ftrecken  tot  een  goet  einde,  en  dat  onfe  Reque- 

fte geprefenteert  is  geweeft  om  den  Coning  dienft,en 

't  land  een  weldaed  te  bewijfen,  feggen  wy,  Mijn  Vrou- 
we ,  dat  wy  in  al  't  felve  onfe  uitterfte  naerftigheid  heb- 
ben gedaen  ,  maer  fiende  dat  het  volk  tot  noch  toe 

geenfins  hebben  willen  bewilligen  en  volgen  onfe 
voohoudinge ,  die  wy  henluiden  hebben  gedaen ,  om 
de  redenen  voorfz ,  fo  bidden  wy  u  Hoogheid ,  de  felve 
believe  te  vinden  eenige  goede  middelen,  daer  toe  wy 

ons  feer  geerne  fullen  voegen  en  begeven  met  ganfehex 
willen. 

Ten  achtften,dat  wy  ons  niet  en  behoren  te  mis-  (F°l.6<?.) 
trouwen  opten  Coning,  dewelke  noit tyranye tegens 
fijn  onderfaten  heeft  gebruikt,  maer  alle  goetheid ,  ant- 

woorden wy,  Mijn  Vrouwe  ,  dat  wy  ons  geenfins  en 
miftrouwen  opten  Koning,maer  hebben  fuiken  vaften 
hoop  op  fijn  Majefteit ,  de  felve  kennende  voor  fo  goe- 

den en  oprechten  Prince  ,  dat  indien  hy  hier  tegen- 
woordig waer,  als  wy  hem  wel  hertelijk  wenfehen  en 

begeeren,om  te  verftaen  d'eene  en  d'andercpartye, 
hy  foude  voorderlijke  en  oorbaerlijke  ordonnantien ftellen. 

Het  laetfte ,  dat  uwe  Hoogheid  niet  en  twijftelt ,  dat 
fijne  Majefteit  alle  dingen  niet  gedenken ,  maer  verge- 

ten fal,  en  dat  uwe  Hoogheid  dikwiis  tot  onfen  voor- 
dele aen  fijne  Majefteit  heeft  gefchreven ,  feggen  wy , 

Mijn  Vrouwe,  dat  fo  vele  als  aengaet  het  niet  geden- 
ken van  fijne  Majefteit ,  wy  niet  en  meenen  eenig  ding 

gedaen  te  hebben,  dat  tegens  den  dienfte  van  fijne  Ma- 
jefteit foude  mogen  zijn ,  noch  ook  eenige  oorfake  ge- 
geven te  hebben ,  dat  fijne  Majefteit  foude  behoren  te 

vergeten,  voor  fb  veel  als  ons  aengaet.  Maer  ter  con- 
trarie ,  falmen  bevinden  dat  de  waerfchouwinge  airede 

fulx  gevallen  is,  of  efFed  geforteert  heeft,  alhoewel  niet 

in 't  geheel,  ten  minften  in  't  deel ,  dat  de  felve  waer- 
fchouwinge behoort  genomen  te  werden  voor  een  feer 

aengename  dienft  fijnder  Majefteit ,  en  fo  vele  aengaet 
dat  uwe  Hoogheid  fo  vele  en  van  fo  goeder  herten 
heeft  gefchreven  aen  den  Coning ,  danken  wy  u  Hoog- 
heit  hertelijken. 

Nochtans,  Mijn  Vrouwe,fal  uwe  Hoogheid  ons  ver- 

geven ,  is  't  dat  wy  u  vryelijk  en  onbeveinft  fpreken ,  en 
uwe  Hoogheid  ons  hert  en  meninge  ontdecken  ,  onfe 
compagnie  heeft  hen  laten  bedunken ,  en  bedunkt  als 
noch ,  dat  uwe  Hoogheid  groot  miftrouwen  op  ons- 
luiden  heeft  gehad ,  overmits  de  opene  bewijfinge  die 
uwe  Hoogheid  ons  heeft  bewefen,  ter  tijd  toe  dat  ons 
tot  DufFele  by  de  voorfz  Heeren  uitten  name  van  uwe 
Hoogheid  ter  contrarie  te  kennen  en  verftaen  is  gege- 

ven, door  welke  voorgaende  miftrouwen  ons  verwekt 
zijrf  veel  vyanden ,  daer  door  ook  eenige  van  dien  fo 
gemoed  zijn  geweeft ,  dat  fy-luiden  wel  openbaerlij- 
ken  hebben  derven  fpreken  redenen  tot  oproer  ftrec- 
kende  tegens  ons-luiden ,  fo  verre  dat  fy  hebben  derven 
feggen,  dat  fy-luiden  gereet  fouden  zijn  om  ons-lui- 

den te  vernielen ,  indien  hen-luiden  daer  toe  laft  en 
bevel  gegeven  waer.  En  dat  meer  is, deden  dagelijx 
verfpreiaen  onder  de  gemeenten ,  enonsindenhaet 
van  dat  volk  te  brengen  >  dat  de  Koningin  defe  landen 
komende ,  ons  handelen  foude  als  rebellen  en.oproeri- 

ge,  en  meer  lafteringe ,  die  alhier  in  't  particulier  te  lan- 
ge fouden  vallen  te  fch rijven ,  welke  lafteringe  noch- 

tans wy  tot  een  tijd  wel  hebben  willen  lijden ,  en  al 
fwygende  verdragen ,  fondcr  ons  eenigfins  te  vertonen 
als  of  wy  ons  dies  beklaegden  ,  hoewel  wy  nochtans 
daer  toe  goede  oorfake  fouden  hebben ,  maer  de  lang- 

heid van  den  tijd, en  de  heimelijke  aenflagen  die  wy 
hebben  ontdekt ,  en  noch  dagelijx  fullen  ontdecken , 
hebben  ons  tot  fuiken  nood  gebracht ,  om  de  openbare 
en  merkelijke  periculen ,  die  ons  daar  uit  fouden  mo- 

gen komen ,  dat  wy  middelen  hebben  moeten  foeken 
om  vrienden  te  maken  in  eenige  landen ,  om  ons  te 
dienen  en  helpen  indien  datmen  tegens  ons  ( de  fubje- 
(ften  en  vaffalen  van  den  Coning )  verder  foude  willen 
procederen ,  faictelijk  en  metter  daed ,  en  tot  anders 
geen  meninge ,  welk  middel  ons  geheel  noteijk  is  ge- 

weeft, om  't  miftrouwen  dat  u  Hoogheid  op  ons  heeft 
gehad,  fo  gefeid  is :  waerom  wy  uwe  Hoogheid  bid- 

den dat  fy  defe  onfe  verfoekinge  in  't  goed  wil  nemen , 
alfo  de  felve  niet  gekomen  en  is  nochte  ook  en  ftrekt 
anders  dan  tot  een  goede  en  oprechte  meninge  j  te  we- 

ten ,  tot  verfekeringe  van  onfe  perfonen  en  goeden ,  en 
dat  onfe  voornemen  noit  en  heeft  geftrekt  anders  dan 
tot  dienft  van  den  Coning,  en  befchermenifle  van  fijne 
Majefteits  landen ,  begeeren  wei  voorfien  te  wefen  van 
andere  middelen  en  met  minder  periculen ,  en  vinden 
anders  gene  voor  onfe  verfekertheid  en  xufte ,  dan  oot- 

moe- 
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mocdelijk  uwe  Hoogheid  te  bidden ,  dat  fy  ons  wil  ge- 

ven alle  verfekertheid ,  en  bevelen  allen  Heeren ,  Rid- 
ders van  deOrdre  van  herwaerts-over  ons  van  gelijken 

te  doen,datmen  tegens  ons-lieden , nochte  de  vaffa- 

ien  of fubjeden  van  den  Coning,  direótehjk  nochte 

indire&elijk,  niet  en  fal  aengrijpen  faiótelijk  metter 

daed ,  noch  in  eenige  manieren,  om  't  pref  enteren  van 
onfe  Requefte  en  compromis.  En  om  dies  wille  dat 

onder  de  felve  mijn  Heere  de  Prince  van  Orangien , 

mijn  Heere  Van  Egmont ,  en  mijn  Heere  d' Amirael , 
meeft  hebben  onfe  faken  veritaen ,  en  naer  dat  wy  on- 

iè  Requefte  hebben  geprefenteert ,  en  dat  wy  nu  diver- 
fe  dingen  te  handelen  hebben  die  ons  fullen  mogen 

opkomen  j  bidden  wy-lieden  uwe  Hoogheid  hen-iie- 
den  te  bevelen  voortaen  by  te  ftaen  en  aflifteren  met 

haren  raed  ,en  ons  te  nemen  onder  prote&ie  en  be- 
fchermenifTe,  en  dat  de  laft  die  uwe  Hoogheid  hen 

drien geven  fal,fulx  en  metiekere  autoriteit  zy,dat 

fy-luiden  volkomen  voorfien  en  ordonnantie  ftellen , 

op  alle 't  gene  dat  aengaet  de  bewaerniiïe  en  befcher- 

menifTe  van  't  land ,  alfo  wel  buiten  als  binnen  's  lands, 
'tweik  wefen  fal  de  eenige  middel  door  welke  wy  ons 
de  VaiTalen  en  Subjecten  van  den  Koning  fullen  mo- 

ren verfekeren :  en  alfo  wy  weten  dat  fyluiden  groot- 
moedige en  vrome  Heeren  zijn,  dat  fyluiden  in  alles 

fullen  doen  dat  tot  fijnder  Majefteits  dienfte  ftrecken 

fal ,  de  vrede  van  't  land ,  en  dat  fyluiden  ons  niet  fullen 

beloven  of  fy  fullent  houden.  En  wy  ook  wel  weten  dat 

uwe  Hoogheid  't  felve  niet  en  mag  doen  dan  by  manie- 
re van  provifie ,  dat  uwe  Hoogheid  believe  opter  daet 

een  expreffe  Poft  af  te  veerdigen  aen  den  Coning ,  op 

dat  fijne  Ma},  die  voorfz  Heeren 't  felve  bevel  mag  ge- 
ven, henluiden  gevende  alle  de  voorfz,  autoriteit ,  op 

dat  wy  door  haer  middelen  ons  fo  veel  te  vrijer  mogen 

begeven  tot  dienfte  van  fijne  Maj.  verwachtende  mid- 
delertijd datby  confent  en  befluitinge  van  de  Generale 

Staten,  fijne  Maj.  andere  fal  hebben  geordonneert. 

Boven  dien  mijn  Vrouwe,  en  voor 't  laetfte ,  en  mo- 
gen wy  u  Hoogheid  niet  verfwijgen ,  dat  ons  terwijlen 

wy  tot  S.  Truyen  waren,  de  Requefte  hier  bygevoegt  is 
geprefenteert  ge  weeft  ;  van  wegen  een  grote  party  e 
volk ,  die  ook  by  monde  hebben  aengeboden  hare  wa- 

penen af  te  leggen ,  en  hén  te  ondergeven  al  't  gunt  dat 
henluiden  by  de  Generale  Staten  geordonneert  en  be- 

volen fal  worden ,  de  Religie  aengaende ,  mits  dat  uwe 

Hoogheid  ons  gebied  henluiden  te  doen  fulke  verfeke- 
ringe,  dat  wy  henluiden  fullen  beloven  ons  met  hen- 

luiden te  voegen ,  om  niet  te  gedogen  datmen  henlui- 

den eenige  onrufte  of  gewclt  lal  doen ,  fo  lange  de  refo- 

lutie  by  de  Generale  Staten  noch  ongedaen  fal  zijn.  Be- 
f  erende  dat  uwe  Hoogheid  fal  verdelen  in  de  Steden  en 

'rovincien  eenige  van  ons  luiden  die  de  Requefte  heb- 
ben geprefenteert ,  om  henluiden  te  houden  in  goeden 

regimente ,  en  alle  goede  befcheidenheid ,  in  handen 
van  den  welken  fyluiden  hare  wapenen  fullen  ftellen, 
anders ,  mijn  Vrouwe ,  hebben  fyluiden  door  vrefe die 
fyluiden  hebben  van  overvallen  of  verraft  te  werden, 
van  noots  wegen  haer  in  de  wapenen  gegeven ,  en  ful- 

len moeten  aen  anderen  haren  toevlucht  nemen ,  daer 
{y  henluiden  fullen  mogen  op  betrouwen ,  en  forgende 

dat  fyluiden  fouden  willen  den  Francoifen  in  't  land 
brengen,  onfe  erf-vyanden,  hebben  wy  vryelijkuwe 
Hoogheid  daer  van  willen  verad verteren ,  ten  einde  fy 
daer  in  verfie  na  den  nood  van  den  tijd  eifen  fal ,  en  als 
fyfal  bevinden  beft  te  wefen  tot  behoudenkTe  en  wel- 

varen van  't  land :  Protefterende,  Mijn  Vrouwe,dat  wy 
in  alt  gunt  voorfz  is ,  ons  behoorlijk  hebben  gequeten. 
En  indien  hiernaeenig  ongemak  volgde,  dat  wy  ons 
van  alles  hebben  gefuivert  en  ontlaft ,  door  defe  tegen- 

woordige aengevinge,  daer  en  boven,  mijn  Vrouwe, 
prefenteren  wyonsal  noch  als  getrouwe  dienaersvan, 
fijn  Maj .  om  ons  in  alles  en  over  al  te  begeven ,  fo  dik- 
wilsals  men  ons  gebieden  fal  te  fterven  voor  de  dienfte 
van  uwe  Hoogheid.    Biddende  uwe  Hoogheid  feer 
ootmoedelijk ,  ons  by  Apoftille  hier  op  te  geven  goede 
en  korte  antwoor  Ie,  en  fult  wel  doen. 

ÏjtH  obemeben  ban  bit  wftlnift  fo  berftlaerben  be 
felbe  «öcoeputeerbe/  batbe  ssonbgcnoten  Den  bp 

ftiaegbcn  ban  bete  fafteït  tn  taporten  bic  men  Daer 
^oogneib  bagelijftS  aenbrocDt/  om  yen  neffensDaer 
tebecmaftcn/  mits  ben  toeiftcnfpberfocDtea/  bat  in* 

bien  fp  pet  tegen  Den  op  't  fieite  Dabbe/  bat  fp  (jen  't  fel* betoilbeontbecften/  om  Daer  baer  op  Den  onfcDuitte  ©e  qn* 

boen/  en  inbien  Daer  namaeis  meer  aen  gebrocljt  toer*  ̂ e^m 
be  /  bat  Daer  toübe  belieben  ben  befcDulbigben  tcrfïont  E 
te  confronteren  metten  befcDulbiger/om  te  jtraft'en  ben 
genen  bie  bebonbènfonjöe  toorben't  felbe  berbient  te Hebben  /  en  ooft  bat  be  befcDuIbiger  (toerb  fijn  aen* 
brengen  bals  bebonben)  toorbe  geftraft  roette  felbe 
penen  bte  men  ben  befcDulbigben  opgeieit  foube  Deb* 
ben/  inbien  Dp  bertoonnen  Dabbe  getoeeft. 

©p  toelfte  fteguefte/  fo  feftere  perfonagiencn  <ffom* 
miffarifen  Dabben  georbonneert  getoeeft  om  met  Den 
baer  op  te  communiceren  /  bte  in  ber  feiber  communis 
cattertberfocDt  Dabben  ban  ber  l^ertoginne  toegen  fe? 
ftcrenabere  berftiaringeop.  eenige  poinctenban  Daer 
föeguefte:  foDebben  ber  feiber  <£bele <sBebeputeerbc 
opteberfocDtepoincten  Dennaber  betftlaringe  in  ge* 
ftfjrifte  obtc-gegeben  /  begrtjpenbe  in  fubftantie: 

<£erftnopenbebegebangenen/  baer  af  fp  Dabben  ge*  ■b*gy1 ftlaegt  /  en  baer  af  Daer  3|oogDeib  toerfelaerbe  geen  ttngetw 

nenniffeteDcbben/  batte<Boornift/  Wijffel /bergen  «&*«■ 
in  ̂ enegoutoen  /  %tim  /  SlietD  /  buffel  /  <!3ent/  en  « 

eibers  /  nituracDt  ban  ben  paccate/  en  om 't  feit <* ban  bit  ban  ber  Religiën/  biberfe  perfonen  toaren  « 
gebangen  geftelt  /  geïijft  bïpen  foube/  belief  be  Daer  « 
^oogDeib  informatie  baer  op  te  boen  nemen.  €en  « 
ttoeben/  roerenbetoat  beboir  bp  Den  gebaen  toaré  « 
om 't  bolftin  flilligDcib  te  Douben/  enbe  pjeningen  « 
te  beletten/  bat  fenbenbeDaer  HoogDeibinelfeep?o* « 
bintie  aen  bc  |Bini(ieren  en  Confifrorien  banbe« 
Religie/  fouben  bebinben  /  bat  be  neerftigDebcn  bp  « 
Den  baer  in  fo  in 't  generael  als  particulier  gebaen/ « 
(jabben  getoeeft  confo?m  Det  gent  bes  fp  Dabben  te « 
feennen  gegeben.  €en  berben/  aengaenbc  in  toat  ma*  * 
niere  men  eenige  bergaberinge  ber  ©?obinciale^ta* « 
tengeDoubcn  Dabbe  tegen  be  o?binarife  maniere  ban  « 
boen  albaer  gepleegt/  feggen  fp  bat  fjenlöiben  geen*  <c 
fins  aengaet  om  't  felbe  te  betoöfen/  alfo  't  felbe  is  « 
een  gemeen  feggen  ban  'tbolu/  toelnDen  Dab  toeten  « 
te  fpecificeren  /  bat  men  ©laenberen  altijb  plag  te « 
bergaberen  boo?  ̂ irtops  J  h&t  men  geroepen  Deeft  « 
bier  niet  en  toaren  getooon  teöomen/  enanberebier  « 
beDoojben  tt  toefen  /  achtergelaten/  of  fo  fpabe  be « 
toete gebaen/  batbe  bergaberinge toas  nébaeneerfp  « 
beb?iebenontfingen:  batbe  ̂ 5ebeputeeêbe  ber«§te*  « 
ben  niet  en  toasgegunt  acDterraeb/  om  na  becofïu*  « 
me  rapo?t  te  boen /maer  Dabben  moeten  optertflaen*  « 
ben  boet  anttooo?ben  /  fonber  nocD  ropie  te  mogen  « 
fjebben  ban  be  moberatit  tit  men  Den  boo?bieibe/ « 
mits  ben  contrarien  laft  bp  ftaerbcr^oogDeib  gege*  « 
benj  bobenbien  bat  aen  be  particuliere  föegeerbers cc 
banben^tebentoas  gefcD?ebcnombe  <®ebeputeer 
be  en  €belen  ber  feiber  ̂ teben  te  toirmen.  (Cen  bier 
ben/beroerenbebe  bjeigementenenfeccete  beleibin 

gen/  bat  tertfont  na  Det  prefenteren  Daerber  eertier tc 
Requefte /getoaer3önrjetoo?iren  batbele<!Ebeleï|ee? te 
ren  /  ia  ook  ban  ber  <©?b?e/  Den  gefelfcbap  fint  Debben <c 
gefcljout/  alsof  fp  eenige  rebelligfteib  getoontDab* « 
ben  /  onber  Den  bele  banbelingett  fecretelijft  tegen  " 
Den  oube  maniere  Doubenbt/.  eenige  Dare  ©runben cc 
oou  getoaerfcljoutDebbenbe/  ban  Den  niet  te  boegen 
met  Den  luiben/en  met  belofte  ban  parbon  foefien 
beaf  te  trecfeen  bk  Den  compromis  airebt  geteftent 
Dabben :  feggenbe  bat  Den  groot  öanotcr  baer  af  flonb 
te  bertoacDten  ais  fijn  USatefleit  foubc  m  befcilan 

ben  geïtomen  toefen/  en  alfa 't  felbe  peeren  toaren  " bie  ftemmen  inbeniSaeb  Dabben  en  opineerben/fo 

toastoel  te  bermotben  bat  be  felbe  (na-'tcjeltoelen 
batfeban  Denluiben  Dabben )  fiittciBaietltit  fouben 
informeren/ en  fobanigen  abbtjsgeben/  bic  niet  an 
betS  en  foube  mogen  toefen  ban  tot  nenltipbct  aen 

terbeel  en  beberffcnitTe  /  batter  ooft  belé  CouricrS  (Fol<5 
uit^paitgien  toaren  geftomen  /  fonber  fijne  Ifêate*  cc 
ftm$  refolurie  op  Den  fafte  tc  brengen  /  maer  toel  « 

1  brieben  aen  Daer  l^oogDeib  en  geen  anbere:  bobcn  bien  « 
bat 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

cc 

cc 
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nat  fp  toaren  gcabbettccrt/bat  tre  Coning  paööetn 
©janfenjfi  öcgeert  boo?  fefcer  octaï  ̂ >pangtaerbcn 
paifagic/  c« ooft aflfïflcntic / fo  ÜP  «en  in  bernoobgc- 
teen  babbe/  bat  be  ̂crtogcban.&abopcn  fijne  jmaj. 
affïfrènttc  gelooft  babbe  /  om  met  (ierher  ijano  in 
'tlanbteftomen/cnooft  öe  &etf:rlijftc  #aaj.  in  per? 
foon  geabbertectt  /  't  gene  fp  op  befe  lanben  in  ben  fin 
babben  te  boen/  bobctt  bien  bat  fptotfïcn  batbc*0ce? 
firiijftbcib  babbe  gefurncert  tot  bijf  bonbert-bntfenb 
gulbcno  om  tegen  Ijen  gcimplopccrt  te  to02ben/fo  cc? 
mgc  onber  bcnlmben  felbe  ben  be£  bermeten  naturen: 
ooft  bat  tot  trier  uren  toe  /  noit  l^eere  ban  be  éföc  Den 
en  ïjabbe  brillen  berfefteren  /  bat  benComngofbacr 
^oonüeiö  tegen  ben  Op  tocgc  ban  feite  /niet  en  foube 
profêbcren:  boo2  al  toclftc  rebenen  en  meer  anbere 
tonfibcraticn/fp  bcnobigt  toaren  getoceftbenteber? 
feftcren  en b2ienben  te  maften/  fo  ïjcnboo?gaenbeïte? 
guefte  inbiclb :  en  ten  cinbefjact  ||oogbeib  met  en  fou? 
be  becmoeben  bat  fp  baer  onber  meenben  cenige  Jpran? 
coifen  /  toilbrn  baer  J^oogbcib  toeïbcrftïarcn  en  berfe? 
ftcrenbattetatfcenbJiTöinbefcianbcn  en  «EHiitflanb/ 

baer  netjeno'  bcrftlarcnbc  bat  fpnoemenbc  fijne  |Ba? ierietta  onberfatcn  /  berfronben  alle  lc  intooonberen 
befer  ,#cbcrlanbcn/  bie  alle  Den  berfoeft  abbopeerben :  l 
<Êittcnlcfrcn/acngacnbcbarcrberfcftermgc  en  ftigen  j 
niet  bat  ben  getonferectbcn  <£bclbom  cenigfinö  con? 
tementent  foube  ftonncn  gegeben  too2bcn/ban  mette 
affemantte  ban  baer  ̂ oogbetb  (biefpberfoebten) 
cenfameiijft  ban  ït  peeren  ban  be  £>2b2e  /  en  nament? 
lijn  ban  bien  b2icn  boo2  mibbeïaeije?  geboren/  baer  me? 
bc  fn  notfjtano'  b'autoriteit  ban  ïjaer  ̂ oogfteib  niet  en 
toilben  berno2ten  in 't  minfte/maer  bat  ben  laft  bien 
fr  berforfjten/  acn  lic  b2ie  peeren  gegeben  te  tooiben  / 
en 't  gene  bc  felbe  boen  fouben/ foube  toefen  bp  bebele 
ban  baer  jgoogDcib  /  en  Doetoel  eenige  p20binctale 
<6oubecncur!s5enmocïjtenbelgen  (toelftfptoel  ftab- 
bmtoiflmfcboutoenïjabmogelijft  getoeeft )  mittfbat 
fa  berfocfjt  Dabben  bat  alle  licgttngeentonbuiteban 
bolfte  foube  bp  baer^oogbeibtfbebelgefcbteben/  al- 
leen  boo2  laft  ber  boo2fclj2eben  b2ie peeren /Doopten 
nocQtanë  bat  baer  ï^oogbeib  befeberfefeeringe  foube 
min  f02glijn  bmben/  ban  bic  fp  te  boren  genomen  bab? 
ben:  baer  bpopentlijft  bcrftlarcnbc bare meninge niet 
te  toefen  bat  baer  ï^oogbeib  of  bc  peeren  b02ber  met 
ben  geloften  foube  acn  ben  berbonben  toefen/  ban  bp 
p2obifie  en  tot  bat  fijne  JfêaJ.  tfdbcgcapp20beertof 
gec cfufeert  foube  nebben  /  metfullten  berfïanbe  nortj- 
rans  bat  baer  ̂ oogbeib  en  alle  bic  peeren  ben  fou? 
ben  gcloben  /  bat  fo  be2ie  be  Coning  't  fclbe  toeigerbe  / fp  nocb  onber  Ijen  p20tcctie  fouben  blijben  boo2  ben  tijb 

ban  b2ie  toeften  nabien  ben  't  fclbe  bcuoo2lijft  foube 
toefen  netoaerfenottt/op  bat  fp  bacr-cn-tuffeben  ben  I 
fcftcrlijft  moeftten  bccfien  ban  aïfulfte  anbere  rente? 
bien  nlöfpt'barerbecfefteringe  nobig  foube  binbem 
€n  Driangenbc  be  bcrfcftccinge  lic  fjaer  3|oogbeib 
ban  bcnlniben  begeecben/  toaren  te  b2cben  öaec  te  ber? 
fcKcren  en  belobcn/  bat  fp  boo2tacn  niet  en  fouben 
bartbelcn  of  tracteren/ban  bp  rabcenabbüfebanbe 
felbe  hnc  peeren /P2efentcrenbe  ooft  be  f02tfen  bie  fp 
buiten  '&  lanb^  babben/  te  emplopcrett  ten  biemte  ban 
be  jjiba jcjiett  /  en  toelbaren  ban  ben  lanbe  /  fo  bifttoilö 

alö  ben  't  felbe  bebolcn  foube  to02ben:  ben  alnjb  in enobcralonbcrtoecpcnbctot  ï)^genc  fijne  #föajetteit 
met  abbtjfc  en  confente  fijner  generale  Staten  bene? 
ben  foube  te  bebclcit.  23ibbcnbe  be  felbe  öenberftla? 
ringe  baer  in  't  gocbe  afgenomen  /  en  fto?te  anttooo2be gegeben  te  too^ben. 

T<£n  le(ten/na  befc  belibcratien  baer  op  gebab/ 
f taer  ̂ oogbeib  ftcnbc  ïic  gcote  f  toarigbeib  bic  al- 

om in  't  lanb  toasf  /  en  nocf)  mecc  U002  be  bcure  om  op 
te  ftaen  /  en  bat  anberfing  n^t  lanb  toajS  gefc bapen 
ftcei  te  reboltcrcn  en  in  bc  nronb  beb02bcn  te  tooien/ 

bebbenbe  mibbclectijb  oo'ft  ontfangen  fclmjbcn  ban ben  Conirtg/inboubenbe  fijne  JBajctfeitö  cefoluttc/ 
nopatöcbetafbocnbanbegnquifttie  en  op  anbere 
poinrten  bp  ïjaer  ̂ oogljeib  acn  fijne  |Bajc|teit  ge? 
fc[)2eben/  lutbenbc  onber  anbecen  albus : 

ben  bah 

brn  iio; nina  ac« 

be  &ou» 

bernan- 

te. 

OM  nu  t'antwoorden  op  elk  der  voorfz  poincten befonder  ,  en  eerft  aengaende  de  Inquilitie,  ik 
merk  wel  van  hoe  grooten  gevvichte  dat  dit  poin<^t  is, 
en  dattet  by-na  is  de  eenige  remedie  welk  de  Kerke  van 
allen  ouden  tijden  fo  na  de  geeftelijke  als  wereklijke 
Rechten,  ook  na  de  H.  Schrifture  en  natuurlijke  re- 

den gebruikt  heeft ,  om  elk  te  doen  leven  en  hem  voe» 
gen  na haer geboden,  gadeflaende  dat  niet  alleen  die 
anders  doen  dan  fy  behoorden,  maerook  de  gene  die 

niet  en  doen  dat  fy  fchuldigzijn,  achterlatende 't  gene 
dat  de  Kerke  gebied ,  werden  vermaent,  te  wege  ge- 

bracht ,  en  waer  't  nood ,  behoorlijk  geftraft :  d'welk 
löude  achterblijven  ,  afdoende  de  voorfz  Inquifitie, 
waer  by  ook  foude  fchijnen  dat  elk  foude  worden  toe- 

gelaten te  leven  na  fijn  goetdunken ,  nochtans  aenmer- 
kende  daer  tegen  dat  de  voorfchreven  Inquifitie  in  mij- 

ne landen  aldereerft  in  gebracht  is ,  by  gebreke  datter 
geen  Biffchoppen  en  waren ,  en  door  onachtfaemheid 
der  gener  die  den  laft  hadden ,  welke  Biffchoppen  daer 
nu  wefende,  fullcn  nu  als  goede  Herders  voor  haer 
fchapen,  de  behoorlijke  forge  mogen  dragen ,  ten  einde 
fy  hen  voegen  naer  de  ordonnantie  van  onfe  Moeder 
de  H.  Kerke ,  waer  op  ook  aldaer  gelet  is ,  en  in  der  in- 
ftructien  gegeven  den  Baender-Heere  van  Montigny , 
ook  is  begrepen.  Lettende  ook  fo  wel  opte  groote  be- 

geerte der  voorfz  Heeren ,  als  opte  gelegentheid  des 
tijds  ,  en  boven  al  opte  nature  defer  materien ,  na  lan- 

gen rijpe  rade  hebbe  ik  my  hier  in  wel  willen  voegen , 

en  is  mijn  refolutie ,  dat  wefende  d'exercitie  der  Bif- 
ichoplijkerjurisdicT:iengeftelt,fo  na  recht  behoort,ik  te 
vreden  ben  dat  de  voorfz  Inquifitie  cefïere. 

Aengaende  de  moderatie  der  placcaten ,  en  het  con- 
cept der  felver ,  hoewel  te  beduchten  is ,  dat  de  felve 

weinig  helpen  fal ,  fo  wel  aengaende  de  Ketters  die  hen 
daer  mede  niet  en  fullen  laten  genoegen ,  fo  men  fiet 
datfy  niet  en  foeken  dan  volle  vryheid  der  Religie ,  fo 
(y  dagelijx  te  kennen  geven  by  de  boexkens  die  fy 
ftroyen ,  als  ook  aengaende  der  verplichte  Edelen ,  dier 
Requefte  al  voorder  fiet.  Te  weten ,  dat  by  advijfe  van 
de  generale  Staten  een  nieu  placcaet  gemaekt  foude 
worden  ,  daer  by  gevoegt  dat  men  voor  de  goede  fuik 
of  diergelijke  ordonnantie  niet  en  derf  maken ,  befon- 

der dat  de  vier  hooftfteden  van  Braband  expreffelijk 
hebben  in  hen  Requefte  verklaert ,  dat  fyhenfouden 
reguleren  navolgende  de  felve  placcaten  ,  daer  uit 
mochte  fchijnen  de  felve  niet  fo  notelijk  of  immers 
niet  fo  feer  haeftig  te  wefen,  nochtans  met  den  redenen 
in  uwe  brieven  verhaelt ,  befonder  ook  want  men  al- 

daer verhoopt,  dat  men  daer  door  de  geconfedereerde 
fal  mogen  fcheiden ,  en  de  voorfz  Heeren  middel  heb- 

ben om  tegen  de  quade  goede  dienften  te  mogen  doen, 
fo  en  dunkt  my  niet  dan  goed  dat  men  ter  goeder  uren , 
en  hoe  eer  hoe  liever  daer  toe  verftae. 

Mits  allen  welken  redenen  my  heeft  goet  gedacht 
en  notelijk  te  wefen ,  dat  men  aldaer  rarne  feker  andere 
forme  van  moderatie  der  placcaten ,  gade  flaende  dat 
het  heilig  Kerften  Geloveenmijn  Hoogheid  bewaert 
worde, en  dat  opte  voorfz pundten  enarticulen  gelet 
zy,en  dat  gy  die  fentj  op  dat  fonder  langer  vertrek 

daer  in  geordonneert  mach  worden  't  gene  ik  fal  be- 
vinden behoorende,  waer  in  ik  doen  fal  al  dat  mogeiijk 

fal  wefen ,  &c. 

S<&  beeft  baer  ̂ oogïjcib  eitttelijïtbpabbijfe  banbe 

peeren  <0ouberneurö  ban  bc  P20binticn/  ftMet  £ff' ren  banbc  <D2b2c  en  lc  ftabe  ban  Staten  en  decreten  nietten 

teb2ebcngetóeeft/aengaenbe  be  p2ebicatien/ooglui?  «B&eif« 
ftinge  te  boen/  en  Ik  te  gebogen  tn  be  plaetfenbaer  J£rt  , 
bic  boo2  bien  bag  getoeeit  babben  /  baer  af  fp  ben  l$ec? 
ren  Ut  bp  baren  bcbcle  metten  43ebeputeerben  ber  €* 
beien  tracteerben/  toa£  gebenbe  buf banige  acte. 

Öefolw 

tie  no* 

jjenbe De3fn? 

quifme. 

De  be 

moücnr tic  bec 

places? 

ten. 

Mits  onderhoudende  de  pun&cn  begrepen  in  de 
brieven  van  verfekeringe ,  en  gemerkt  de  forfe 

en  onmijdelijke  noot  als  nu  regnerende  :  fo  is  haer 
Hoogheid  te  vreden  dat  defe  Heeren ,  handelende  het 
accoort  met  dcfen  Edelen,  hen  toefeggen ,  dat  het  volk, 

afleggende  de  wapenen  in  de  plaetfen  daer  de  predica- tien 

®c  acre 

ban  betf 

f. Ut  Op 

ben 'iBoubcr* 
name 
ben  9ee 

ten  ben 



96 tien  ge* 

genen rotte  toe 
laringe 
ban  oe 

pirölCd' 
tien. 

Het  twede  Boek. i§66. 

23jfeV)en 
ban  ticc- 
fefeeet* 
ïjetö beu  bet' 
Bonocn 
Coclen 

gegcuen. 

(Fol.68 

tien  meiter  daet  gehouden  werden ,  en  fien  vermijden- 
de van  fchandale  en  ongeregekheid ,  men  den Teken 

creengewelt  doen,  noch  by  wegevan  feit  tegen  hert  in 

de  felve  plaetfen  voort  varen  fal ,  gaende  noch  komen- 

de ,  fo  lange  dat  by  fijn  Maj .  met  ad  vijs  van  de  Generale 

Staten,  anders  fal  wefen  geordineert:  op  conditie  dat 

fy  in  geenderhande  manieren  en  fullen  eemgfins  belet
- 

ten de  Catholijke  Religie  noch  d'oefteningc  van  dien, 
maerdatde  Catholijke  fullen -vredelijk  genieten  hen 

kerken  in  der  voegen  en  manieren  als  te  voren. 

Gedaen  tot  Bruflel  den  23  dagAugufti  1566. 

E®  na  lange  ttamen-f^eïringe  fcaer  op  gefiou; 
ben  /  fo  öeeft  etntcltjK  öe  ïïegente  gemaefeten 

gefloten  een  fmaeltoei:ö?ag  en  accoo?t  toan  toegen  fü- 
ne  IBajeftett  metten  43c0eputeecöen  en  uitten  na- 

me'tret:<6ecorifcDcceerDe/  öen  14  ̂ uguftt/  m[)ou- fcenoe  öefe  naoolgenöe  mttculen  /  toefeggtngen 
en  Beloften  ten  Detöen  3ööcn  /  toaec  af  elfte  pactije 
öec  anöere  imeben  en  beftfjeto  getcnert  en  gelofte 

geöaen  Beeft  /&aer  af  Det  Hobbelt  üienn  't  lange  ge* fblttëenDolgt» 

MARGARITE,  by  der  gratie  Gods ,  Herto- 

ginnevanParma  en  Placcntie ,  Regente  en  Gou- 
vernantevanden Coning  mij rienHeere, in  den  lande 

van  herwaers-over,  Allen  den  gerieh  die  defe  tegen- 

woordige fullen  fien,  faluit :  Alfo  een  groot  getal  Edel- 
luiden  defer  landen  van  herwaers-ovet ,  ons  gelijker 

hand ,  van  in  de  maend  van  April  leftleden ,  hebben  o- 

vergegeven  fekere  Requefte,ten  einde  dat  fijne  Maj. 

fóude  believen  weg  te  nemen  en  te  niete  te  doen  d'In- 
quifitie  en  de  Placcaten  ,  fo  wel  oude  als  nieuwe ,  die  fy 
feiden  te  weferi  te  feer  ftraf ,  en  datfy  daer  door  niet  en 

vermochten  te  werke  geftelt  te  worden ,  en  in  ftede  van 

dien, te  maken  andere, met  advys  en  confentvande 
Generale  Staten  van  den  felven  lande,  welke  Requefte 

fy  verfochteri  dat  by  ons  foude  worden  gefondenaen 

fijn  Maj .  om  daer  in  te  verfien ,  en  op  welke  wy  hadden 

vele  grote  raedflaginge  gehouden  mette  Gouverneurs 
van  de  Provinciën ,  Ridderen  vanderOrdre  en  fijner 

Maj .  Raden  van  Staten  en  Secreten ,  en  daer  na  al  't  fel- 
ve  met  onfen  advyfe,gefonden  en  vertoont  aen  fijne 

Maj.  en  want  wy  by  advyfe  als  voor  bevonden ,  dat  ter 
voorfz  oorfake  de  voorfz  Edellieden  fouden  mogen 

eenige  vrefe  of  achterdenken  hebben  dat  fijn  Maj.  fou- 
de mogen  qualijk  willen  nemen  de  voorfchreven  Re- 

quefte ,  eenfamentlijk  het  verbond ,  't  welk  fy  toedien 

fijne  met  malkanderen  gemaekt  hadden, en  alle  t ge- 

ne daer  naer  gevolgt  was,  en  dat  fuik  achterdenken  fou- 

de  mogen  oorfake  wefen  van  meerder  quaet  en  onru- fte  in  defe  voorfz  landen ,  fo  hadden  wy  ook  by  advyfe 

en  goed  dunken  als  voren ,  aen  fijner  Majefteit  ver- 
focht,dat  infgelijks  fijne  Majefteit  beliefte  foude  we- 

fen hen  te  verlenen  brieven  van  verfekertheid  ,  dat 
hert  ter  caufe  van  defen  namaels  niet  met  allen  by  fijn 
Maj.  en  foude  te  lafte  geleit  worden. 

Waer  op  fijn  Maj  ons  heeft  laten  weten  fijn  goeden 
wille  ert  meninge ,  welken  achtervolgende,  wy  loeken- 
dë  de  welvaert ,  rufte  en  eenigheid  defer  landen ,  en  be- 

gerende de  voorfz  Edelen  Supplianten  te  houden  en 
te  maken  fo  vele  te  gewilliger  ter  gehoorfaemheid  en 
dienfte  van  fijne  Maj.  na  de  verbinteniffe  die  fy  des 

J  hebben ,  f  o  uit  der  nature  als  van  wegen  haren  eed ,  ge- 
lijk fy  hen  daer  toe  ook  altijt  hebben  geprefenteer: , 

t'haerder  begeerte  en  verfoek  en  achtervolgende  de 
macht  en  autoriteit  die  wy  des  van  fijnder  Majeft.  heb- 

ben, en  ook  als  Regen  te  en  Gouvernante  generale  der 
voorfz,  landen ,  by  advyfe  van  de  voorfz  Gouverneurs , 
Ridderen  van  der  Ordre,enRade  van  Staten n effens 
ons  wefende ,  tot  haerdcr  verfekertheid  gegeven  defen 
tegenwoord ige ,  getekent  met  onfer  hand  in  der  forme 
en  manieren  als  volgt : 

Haer  Hoogheid  heeft  doen  weder  komen  de  Edelen 
Supplianten  den  20  van  defer  maent  van  Oogft,om 
hen  antwoord  te  geven  op  haer  Requefte ,  waer  en  tuf- 
fchen  het  fo  feer  wel  te  pafte  is  gekomen ,  dat  fy  ontfan- 
gen  heeft  brieven  van  fijn  Maj,  waer  mede  fy  beter 

middel  heeft  gekregen  om  haerluider  fekere  en  abfolu- 
te  antwoorde  te  geven. 

1.  Inden  eerften,vcrklaert  fy  henluiden ,  dat  fijne 

Maj.  confidereerde  het  gene  dat  haer  Hoogheid  by  ad- 
vyfe van  den  Heeren  Ridderen  van  der  Ordre ,  en  an- 
dere van  fijnen  Rade  van  Staten  en  Secreten  der  fel  ver 

heeft  vertoont ,  te  vreden  is ,  dat  de  Inquifitie  van  de 

welke  fy  hem  beklaegt  hebben,  ceffere. 
2.  Tentweden  heeft  fijne  Maj.  geeonfenteert ,  dat- 

ter  gemaekt  worde  een  nieuw  Placcaet ,  maer  fijn  Maj. 
en  hadde  noch  niet  befloten ,  of  het  gefchieden  foude 
by  wegen  van  de  Generale  Staten  ,  niettemin  ,  haer 
Hoogheid  verhoopte  dat  fy  metten  eerften ,  des  refolu- 
tie foude  hebben, na  dat  fijn  Maj. hadde  gefchreven. 
En  fal  noch  altijt  geerne  haer  neerftigheid  doen, ten 
einde  fijne  Maj  daer  in  wil  verwilligen ,  gelijk  fy  ook 
anderwerf  mer  brieven  gedaen  heeft. 

3.  Enaengaende  de  verfekeringe  in  haer  lefte  Re- 
quefte vermaent,  dat  haer  Hoogheid  wel  hadde  van  fin 

geweeft  om  haer  die  te  geven  ,  voor  alfö  vele  als  in  haer 

geweefthadde,ennu  ganfchelijk  hen  mochten  verfe- 

keren  ( gemerkt  fijne  Maj.'t  felve  hadde  geeonfenteert, 
haer  des  hebbende  gegeven  de  autoriteit )  inder  formen 
en  manieren ,  fo  foude  vinden  te  behoren  :  waerom  fy 
verklaerden  dat  fijne  Maj  begerende  alle  achterdenken 
te  benemen,  allen  den  genen  die  foude  mogen  vermoe- 

den dat  fijne  Maj.  van  hen  qualijk  mochte  wefen  gein- 
formeert  ,  en  eiken  te  benemen  het  mifvertrouwen 

door  defe  troublen  gefproten ,  willende  gebruiken  van 
fijn  gewoonlijke  goedertierenheid  en  boven  al  fchou- 
wen  alle  verbittertheid ,  was  te  vreden,  dat  haer  Hoog- 

heid om  alle  dele  fwarigheden  te  doeri  cefferen,hen 
dede  leveren  alle  alfulke  brieven,  als  daer  toe  foude  die- 

nen ,  en  in  fulker  formen  als  fy  tot  haerder  meerder 
verfekertheid  fouden  vinden  gerequireert  te  wefen ,  en 
dat  van  den  faken  voorleden;  behoudelij  k  datfy  hen 

voegen,  gelijk  goede  getrouwe  Vaffalen  en  Onderfaten 
van  fijnder  Maj.  betrouwende  dat  fy  niet  en  fullen  fal- 

feren  in't  devoir  dat  fy  hem  fchuldig  zijn,waer  toe  haer 
loogheid  was  te  vreden  tegen  woordelijk  te  verftaen. 

4.  En  fo  wy  nu  hebben  volle  en  genoegfame  vol- 
doeninge,  fo  en  wil  haer  Hoogheid  niet  verwerpen  den 
offer  dien  fy  te  meer  ftonden  haddeèedaen ,  van  haer  te 

employcren  ten  dienfte  van  fijne  Maj.  en  haer  Hoog- 
heid ,  voor  het  welvaren ,  ruft  en  eenigheid  van  dert 

lande ,  en  tot  het  gene  fy  van  getrouwigheid  en  nature 

wegen  verbonden  waren  te  verftaen. 5 .  Welken  volgende ,  haer  meninge  was,  dat  fy  haer 
fullen  geloven :  eerft,dat  fy  niet  en  fullen  doen  noch 
vervolgen  dire&elijk ,  noch  indireftelijk ,  iet  dat  foude 
wefen  tegen  fijne  Maj.  fijne  Staten,Landen,of  Onderfa- 

ten ,  maer  hen  ganfchelijk  voegen  om  te  doen  alle  het 
gene  dat  goede  en  getrouwe  VafTalen  en  Onderfaten 
toeftaet  te  doen  met  alle  hare  macht,  en  ter  goeder 
trouwen  helpen  beletten  de  tegenwoordige  troublen, 
oproeringen,  en  om  defe  opgeworpen  gemeente  te  hel- 

pen bedwingen ,  en  defe  berovingen ,  plonderingen  eri 
verwoeftingen  van  de  Tempels,  Kerken ,  Cloofteren 
en  Gods-huifen  over  al  te  doen  cefïeren ,  byfönder  ook 
byftand  doen  om  te  doen  caftijden  de  gene  die  fulkê 
facrilegien ,  overlaft  en  boosheden  gedaen  hebben ,  en 

dat  ook  geen  ongelijk  en  worde  gedaen  eenige  Geefte- 
lijke  perfonen,  dienaers  van  der  Iuftitie,  Ldelluiden 
noch  andere  Onderfaten  of  Vaffalen  van  fijner  Maj: 

6.  Dat  fy  ter  goeder  trouwen  haer  uitterfte  neerftig- 
heid fullen  doen ,  dat  de  wapenen  by  der  gemeente  aen- 

genomen,  daer  fo  vele  quaets  airede  door  gefchiet  is,  en 
noch  mochte  toekomen ,  terfiont  afgelaten  en  neder 

geleit  worden. 
7 .  Dat  fy  naer  haer  vermogen  alle  goet  devoir  doen 

fullen ,  om  te  beletten  dat  de  Predicatien  niet  en  ge- 
fchieden in  plaetfen  daer  fy  noch  niet  gedaen  en  zyn,  en 

dat  fy  in  de  plaetfen  daer  die  airede  metter  daet  gedaen 

zijn,  fullen  beletten  datmen  daer  niet  en  gebruike  wa- 
penen ,  fchandale  en  publijkc  defordre. 

8.  Voort  dat  fy  hen  fullen  imployeren  en  helpen  ( na 
de  verbinteniffe  en  eed  van  getrouwicheden ,  die  fy  aen 
fijn  Maj.  gedaen  hebben  om  t«  weren  alle  uitlandige 

wan-. 



i$66. Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten 

9? 
vyanden ,  en  wederfpannige  van  fijne  Majefteiten  van 
den  lande. 

o.  Eindelijk  gemerkt  het  credijt  dat  fy  mogen  heb- 
ben neffens  den  genen  die  tegenwoordelijkgealtereert 

zijn ,  om  de  Religie  en  anderlïns ,  neerftigheid  fullen 

doen  ,  om  haer  te  doen  fubmitteren  tot  't  gene  by  fijne 
Maj.  met  advijfevande  generale  Staten  voordevoor- 
derniffe ,  rufte  en  eenigheid  der  Religie  geordineert  fal 
worden.  Gedacn  tot  Bruflcl  den  zt,  dag  van  Augufto 

1 5 66.  Ondertekent  Margarite. 
Doen  te  weten  dat  alle  de  faken  voorfz  over  gemerkt 

en  achtervolgende  den  confente  en  wille  van  fijnder 
Maj.  en  den  laft  en  macht  die  wy  van  de  felve  hebben , 

wy  in  den  name  en  uit  kracht  vande  voorfz  laft,  hebben 

gelooft  en  geloven  by  defen ,  dat  ter  fake  van  der  voorfz 

rcqueften  en  1  verbond,of  compromis  voorfz  en  'tgene 
daer  na  gevolgt  is ,  tot  noch  toe ,  niet  met  allen :  by  fijn 
.Maj.  noch  by  ons,  hen  en  fal  geweten  worden,mits  den 
eed  en  gelofte  die  de  voorfz  Edelen ,  fo  wel  voor  hen 
felven  als  voor  de  andere  Geconfedereerde,ons  hebben 

gedaen ,  na  uitwijfen  der  puncten  en  articulen  boven 
\erhaclt ,  daer  af  fy  hen  verbinteniffe  overgelevert  heb- 
bcn.  Waerom  wy  begeren  van  wegen  fijnder  Maj. or- 

donneren en  bevelen  alle  Gouverneurs ,  Ridderen  van 
der  Ordre  en  lieden  van  den  Rade  van  Staten  voorfz 

Hoofden ,  Prefident  en  lieden  van  den  Secreten  Rade , 
en  allen  anderen  Jufticieren  en  Officieren  van  fijnder 

Maj.  dien  't  felve  aengaen  fal ,  dat  fy  defe  tegenwoordi- 

ge verfekeringe  onverbrekelijken  onderhouden  t'allen 
dagen,  en  dat  fy  de  voorfeide  Supplianten,  van  allen  den 

inhouden  van  defe  tegen  woordige,doen,kten  en  gedo- 
gen ,  genieten  en  gebruiken  volkomelijk ,  vredelijk  en 

eeuwelijk ,  fonder  hen  te  doen  ftellen  of  geven,  ofte  ge- 
dogen ,  hen  gedaen ,  geftelt ,  of  gegeven  te  worden ,  nu 

noch  in  toekomenden  tijden  directelijk  of  indirecle- 
lijk ,  eenig  hinder  of  belet  ter  contrarien ,  noch  ook  met 
ter  daet  yet  te  attenteren  tegen  de  voorfz  Supplianten , 

ter  fake  voorfz ,  in  geender  manieren ,  want  fulks  de  be- 
liefte van  fijner  Maj.  en  van  ons  is,  in  getuigenifie  van 

den  welken,hebben  wy  éefen  tegenwoordigen  getekent 
met  onfen  name,en  daer  aen  doen  hangen  onfen  Zegel: 
Gegeven  in  de  ftad  van  Brufïel  den  2?  van  Oogft,  in 

't  jaer  ons  Heeren  1 566.  Getekent  op  te  plijke  ter  rech- 
ter zijden^M  argari  ta.  Enter  flinker  zijden  ftond 

aldus :  By  exprefie  ordonnantie  van  haer  Hoogheid» 

en  ondertekent  d'OvERLOPE,en  bezegelt  metten  zegel 
yan  hare  Hoogheid  in  roden  wafïè,op  dobbelen  fteerte. 

%kt  tegen  ïjefcöen  öe  <ü5e&eütiteertie  ban  öe  toerton> 
Den  €öeUteöcn  öe  iftegente  Inetrerom  gegetoen  feefe  na- 
toolgenöe  t$e&en  /  uiiDentre  alp  uofgt. 

Y  Lodewijk  »  Grave  van  NifTau ,  Èuftaes  van 

Fiennes ,  Heere  van  Efquerdes ,  Caerle  van  Re- 
vel, Heere  van  Andriguies,  Bemard  van  Merode,  Hee- 

re van  Rumen,Caerle  vander  Noor,Heere  van  Rifoor, 
Joris  van  Monrigny ,  Heere  van  Nbyelles ,  Marten  van 
Tferclaes ,  Heere  van  Tüly ,  Philips  van  der  Meeren , 
Heere  van  Sterbeke,  Philips  van  Marbais ,  Heere  van 

Louvervaljan  van  Montigny,Heere  van  Villers,Caer- 
le  van  Licvin ,  Heere  van  Famars ,  Francoys  van  Hae- 

Srtyelwi  ften  ,  Jan  Ie  Souvaige,  Heere  van  Efcanbeke :  fo  wel  in 

&P  •»       onfen  eigen  name  als  gelijk  Gedeputeerde  en  Gecom- 

fcöfrclt*  m'tteerarc  van  allen  'den  anderen  Geconfedereerden öebe       Heeren  en  Edelluiden,hebbende  inde laeftleden  maent 

fteorntej  van  April  aen  fijne  Majeft.  requefte  geprefenteert ,  aen- 
Dcaeocn.  gaendehetfeytvande  Inquifitie  en  Placcaten ,  nopen- 

de de  ketteryen.  Alfo  wyopheden  ontfangen  hebben 
van  der  Hoog-geboren  vermogende  Princefle,  Me- 
vrouwe  Hertoginne  van  Parma  en  Plaifance ,  voor  den 
Coning,Regenteen  Gouvernante  over  defe  Nederlan- 
dcn,fekere  opene  brieven  van  haer  Hoogheid,geautho- 
rifeert  by  den  Coning onfen  overften  Heere  en  natuer- 
Jijken  Prince ,  in  der  formen  en  manieren  navolgende : 

MA  r  g  A  r  f.ta  ,  by  der  gratie  Gods ,  Hertoginne  van 
Parmcen  Plaifance,  Recente,  8tc.  Als  in  de  brieven  van 

verfekertheid  boven  bcgTepen.  Doen  te  weten:  Dat 
wy  achtervolgende  de  felve  brieven  van  verfekertheid  ,  ge- 

looft hebben,  en  geloven  byonfe  waerachtirtc  hulde  engc- 
trouwigheid,  en  in  woorden  van  Edelluidcn.en  van  oprechte 

J.  Deel. 

W- 

en  getrouwe  Valïalen  en  Onderfaten  van  fijne  Ma),  dat  wy  fo 
wel  voor  ons,  als  voor  ( en  inden  name  van  allen  den  anderen 
daer  af  wy  fijn  gedeputeerden  macht,commiiTie,autoriteiten 
bevel  af  hebben  ,  voor  dewelke  wy  ons  fterk  maken)  alleen 
eenyeder  de  poincten  en  articulen  boven  gefchreven ,  lullen 
onderhouden ,  navolgen  en  volvoeren,  tot  welken  einde  wy 
ons  voorfeide  verbond  houden  nul ,  gecafTeert  en  te  niete ,  ter 
tijd  toe  en  fo  lange,  als  de  voorfeide  verfekertheid  by  haer 

Hoogheid  uiten  name  van  fijne  Maj. toegefeit,vol(tandig  blij- 
ven fal.  InkennilTe  van  welken  wy  delen  tegenwoordigen 

hebben  getekent  met  onfe  namen.   Gedaen  te  Brulfel  den 
voorfz  zf  Augufti  ij-66.  voor  genoemt :  aldus  ondertekent 
Lodevijkvan  Naffau,  Euftaets  van Fiennes,  Bernart  van  Merode, 
C.  v 'ander  Noot ,  Caerle  van  Revel ,  Joris  van  Montigny,  Philips 
vander  Meeren,Philips  van  Marbays,Heere  van  LouvervaUl.van 

Montigny ,  Heere  van  Villers ,  Caerle  van  Lievin ,  Heere  van  Fa' 
mars,  Jan  de  Sauvaige ,  Marten  van  Serclaes  en  Francais  van 

Haeften,  en  opte rugge  ftont  gefchreven.  Op  heden  den  z$* 
Augufti  1  f66.  hebben  de  Gedeputeerde  en  Gecommitteerde 
van  den  verplichten  Heeren  en  Edellieden ,  int  witte  van  de- 

fen vermeit  (  behalven  van  den  Heere  van  Tilly  en  Francois 
van  Haeften  abfentie)  fo  wel  voor  hen  als  voor  en  inden  name 

van  alle  d'andere  haren  mede  verplichten.gedaen  den  behoor- 
lijken en  folemnelen  eed,  van  te  onderhouden, na-volgen ,  en 

volvoeren  allen  en  een  yegelijk  de  poin&en  en  articulen  in  't 
witte  van  defen  begrepen.  En  dat  in  handen  van  mijnen  Hee- 

ren de  Prince  van  Oragnien  en  van  Gavre  ,  den  Grave  van, 
Hoorne ,  de  Heere  van  Hachicourt  en  den  Raetsheere  Alfon- 
ville,daer  toe  by  hare  Hoogheid  gecommitteert.  Aldus  onder- 
gefchreven,  my  daer  by  zijnde,en  getekent  d'O  v  e  r  l  o  p  e. Onderftond  noch  gefchreven  den  2  7  dag  der  voorfz  maent 
Aug.  1  j-6ó.  hebben  de  voorfz  Heeren  van  Tilly  en  Francois 
van  Haeften,  na  dien  die  was  gedaen  lefture  van  des  in  't  wit- 

te begrepen  is  ,  ook  haer  namen  en  hand  daer  by  gevoegt ,  en 
gedaen  den  voorfz  eed  in  handen  van  mijn  Heere  den  Prince 
van  Gavre,  de  Grave  van  ManfVelt  en  van  Hoorne,  den  Heere 
van  Hachicourt ,  en  den  Raetsheere  Affonville  ,  daer  toe  by 
haer  Hoogheid  gecommitteert  fo  voorfeit  is.En  was  onderge- 

i chreven  >  my  ook  daer  by  lij  nde,  en  getekent    d'O v  e  r  l  o  p  e  . 

©antoeUtSflccoiwt  en25?tenen  aentoeer3tjtren  ge- 
genen/  öe  Segente  tip  generale  b?tenert  /  alöug  lutftte 
&e/  aluin  öe  toaerfcljoutotnge  geöaen  fieefk 

LIeve  en  wel  beminde,  wy  en  willen  niet  laten  u te  adverteren  hoe  de  Coning  mijn  Heere  by  fijn 

brieven  van  den  1 3  der  voorleden  maend  ons  heeft  la- 
ten weten  fijn  refolutie  op  het  gene  wy  hem  hadden  ge- 

fchreven en  verfocht  vah  de  maend  van  Mey  leftleden, 
te  voren,  daer  op  fijne  Maj.  niet  eer  en  hadde  antwoord 

konnen  geven ,  fo  hy  verwachte  de  komfte  dés  Mark- 
graven van  Bergen  en  Baenderheere  van  Montigny  by 

ons  neffens  fijn  Maj  afgeveerdigt,totten  raporte  vanden 
welken  de  principale  fake  haer  was gedragende,en  eerft 
aengaende  der  Inquifitien ,  fijn  Maj .  ooge  nemende  op 

't  gene  wy  hem  hadden  vertoont  by  advijfe  van  den Heeren  van  der  Orden,en  die  vanden  Rade  van  Staten 
en  Secreten  neffens  ons  wefende ,  is  te  vreden  dat  die 

cefTere :  en  aengaende  de  Placcaten  gemaekt  op  't  feit 
vander  herefie ,  is  te  vreden  datmen  nieuwe  mtke ,  re- 

gard hebbende,  dat  1  et  H.  Kerften Gelove  en  fijnder 
Maj  Hoogheid  bewaert  worden,noch  niet  gerefolveert 
hebbende ,  of  het  felve  fal  gefchieden  by  middel  van  de 
Generale  Staten  of  anderfins.  Waer  op  wy  hen  ander- 

werf hebben  gefchreven,  wel  ernftelijk,  en  verwachten 
korts  fijnder  voorfz  Maj.  goede  meninge  en  wille. 

Voort  alfo  wy  fijne  Maj.  vertoont  hebben  het  achter- 
denken  dat  de  Edellieden  (die  ons  inde  leftleden  maent 

van  April,  ter  fuiken  einde  hadden  Requefte  overgege- 
ven) waren  hebbende,dat  fijne  Majde  voorfz  Requefte 

en  het  Verbond  daer  op  by  hen  t'famen  gemaekr,qualijk 
foude  mogen  nemen,  welk  achterdenken  foude  mogen 
maken  een  mifvertrouwen ,  en  by  confequentie  ook 
troublen  en  beroerte  inden  lande.So  heeft  fijn  Maj-wil- 
lende  gebruiken  van  fijne  gewoonlijke  goedertieren- 
heiden  niet  fo  feer  hatende  ais  verbitteringc,  te  vreden 

geweeftdat  ingevallewy  fagendat  't  felve  foude  kon- 
nen doen  ftillen  defe  fwarlgheden  (gelijkons  des  de  be- 
lofte gegeven  is )  wy  hen  des  behoorlijke  verfekeringe 

fouden  doen  ,  in  alfulker  formen  en  manieren  ,  als  wy 
fouden  vinden  gerequireerr,welk  gedaen  is,  en  hen  too 

gefeit  dat  hen  by  fijn  Maj.  noch  by  ons  niet  en  foude  ge- 
weten worden  uit  redenen  van  den  faken  die  gepaffcert 

^  "    zijn. 

(F0U9.) 

ïï\2fcücn bant)? 

itrgctuc 
een  öc 
Üïaörncn 

gefonöen nopenbc 

fiet  bcr* 

Djatj  met 

ten  j£be  - leti  ge? 
macht» 

:r.t . 



98 
Het  twede  Boet 15661 

zijn,behoudelijkdatfy  hen  voortaen  reguleren,  gelijk;  ftoaertttOCÏ)  aengefp?0«en  toO?beit  Om  alfulfeen  tOIH- 
goede  getrouwe  Onderiacen  en  Vaffalen  van  fijnder  \  Itttfffe  gcaenbeett  Of  gebjeben  te  fiebben/  Clt  baer  Ut 
Mai.en  moeten  oolc  alle  verbonden  blijven  nul,van  on-    b00?t  gebaren  te  3ljn/  gelijK  fjenluiben  00&  gebj&e  2Ute 
waerden,  en  gecalfeert ,  fo  lange  alil  gene  dat  by  ons  ui- 

ten name  van  lijnderMaj.  belooft  is,  gehouden  wort, 

gelij k  gy  fien  fult  by  de  Acten  daer  op  gemaekt. 

bp  be  peeren  banbe  tfab  ben  ieftcn  ber  felbcr  gegunt  t& 
<$icnbolgenbe  öecft  be  fdnnce  ban  «©ragnien  xmu 

ten  boo?f3  <©ebeputeerben  inonberfjanbeungegetre* 
Adverteert  voort  dat  fijne  Maj.  wilenmeint  te  on- 1  benengebefoigmert/futëgbatnaberfcöeiben  p^opo? 

derhouden  de  waerachcige  oude  Catholijke  Religie,  en  I  fttïetl/  anttoOO?ben/  apOfttllen/  remonftrantten  ett 
dat  de  Gouverneurs,  Raden, Officieren  en  Wetten,hen 

uiterfte  neeftigheid  doen,op  dat  ter  wijlen  fijn  Maj.her- 
vvaers-over  komt ,  om  ordre  te  Hellen ,  geen  inconve- 

nienc  toe  en  kome,  d' welk  hy  belooft  korts  te  doen ,  en 
fo  lueft  hem  eeniglins  fal  mogelijk  wefen. 

Van  allen  welken  dingen  als  dienende  tot  eendrach- 
tigheid en  rufte  van  de  tegenwoordige  troublen ,  wy  u 

wel  hebben  willen  waerfchouwen ,  op  dat  gy  u  des  fo 
veel  te  meer  verkloekt,om  u  wel  te  quijten  als  goede  ge- 

trouwe Onderfaten  van  fijn  Maj.  en  fijnen  heiligenen 
goeden  wille  na  te  volgen,eenfamelijk  den  quaden  op- 
roerigen  en  verftoorders  van  den  gemenen  beften  te 
wederftaen,  tot vorderniffe  vanden  dienftevan  fijne 
Maj.  van  de  gemene  rufte  en  welvaert  van  den  lande,en 
van  u  felven  int  particulier.  Lieve  en  leer  beminde,onfe 
HeereGodfy  met  u.  UitBrufleldenaó  Augufti  1566. 

N?Cbien  nu  tut  actoor  ter  Btitntfre  ban  He  onberfa* 
ten  Ö002  tic  boo*f5  bzieben  öte  Ijae:  Jgoogbeib  bae? 

onterftontob*ralme!ti?n  Crtracte  banbe  SBrttcirten 
ïjeef'  boen  fenben  /  en  bat  ooft  booj  be  fame  fulfte  frifiöe 

tpbinge  berfp?eit  is  gctoeeft/afó  *at  b'^nguififie  af/be 
placaten  opgebouben/  en  be  p?ebicaticn  toegelaten  toa- 
ren  (fo  't  meed  alle  man  betont  en  Dielt)  fo  i$  bae?  een 
ongeïooffijne  b?eugt  bP  bte  banbe  <0erefomieerbe  reTt; 
gic  getoeeft/bic  ïjen  ban  boen  af  tn  beter  ftilte  begonnen 
te  begeben/  en  öe  toapenen  bier  en  baer  af  telegg;n, 

«©mtrent  befen  trjb  of  een  toeinig  te  bo?en  fo  fieöben 
feneremacfjtige  peeren  uit  ©?anRnjR/ namelijk:  be 

ïegatfe 
uit 

mtmfr    ©Jtnte  ban  <£onbe  en  b33CbmtracI  ï^eete  ban  C ftafïtk     in  de  rame  van  Paulus  van  Gemaert ,  achter  den  toog  aen  de rrjn  aen 

anbere  acten /ober  entoeber  obergegeben3önbe/b$ 
nanöeltnge  ten  leflen  beffoten  en  geacco?beertté/en 
baer  af  gemacfet  %ttt  in  öefe  fo?me : 
TEn  einde  alle  onrufte  en  t  wedracht  ter  fake  van  de  Relir   3tccoo?i 

gieopgeftaen  biunen  de  Stad  ,  ceffere  en  verhoed  blijve,  binnen 

en  alle  de  borgeren  en  ihgefetenen  mogen  voortaen  met  mal-  ̂ ntto«- kanderen  leven  in  alle  ftilligheid,  vrede,liefde  en  vruntfehap,  fafc/jg, 
infgelijks  de  Negociatie  weder  in  haren  ouden  trein  ge-  öf  $tfi 
brocht ,  en  defe  Stad  van  allevordere  inconvenienten  gevrijt  gff» 
mag  worden.  So  is  dat  na  verfcheiden  communicatien  en  de- 
liberatien  daer  op  gehad  en  gehouden ,  en  diverfe  poin&en 
en  articulen  ter  eenre  en  ter  andere  zijden  voorgeflagen.Mijn 

genadige  Heere  den  Prince  van  Oragnien,&c.deferStadBurg- 
grave  en  Gouverneur  van  fijnder  Majefteits  wegen  alhier  ge- 
ftelt,  en  mijner  Heeren  den  Schout,  Burgemeefteren  en  Sche- 
penen  defer  ftad  van  Antwerpen ,  die  van  der  nieuwer  Reli- 
gie,by  manieren  van  oogluikinge  en  provifie,en  totter  tijd  en 
wijlen  toe  dat  by  fijne  Maj.  met  advijfe  van  de  Generale  Sta- 

ten deièr  Nederlanden  anders  fal  mogen  wefen  geordonneert, 
gedoogt ,  toegelaten  en  gepermitteert  hebbende  poincten  en 

\  articulen  na  befchreven,  de  welke  die  van  der  Religie  ook  ge- 
looft hebben,  en  fullen  moeten  na  gaen  en  achtervolgen. 

I.  In  den  eerften,  dat  fy  niet  en  fullen  mogen  beletten  noch 
ftoren  den  dienft,  Scrmonen  en  andere  oefièninge  van  de  Gee- 
ftelijkheid ,  noch  van  de  oude  Catholyke  Religie ,  noch  doen 
beletten ,  Horen  of  befchadigen  by  hen  noch  andere  in  geea- 
re  manieren. 

II.  Item,  dat  niet  en  fullen  mogen  innemen,  noch  ook 
hun  prekinge  of  andere  exercitie  van  hunder  Religie  houden 
in  cenige  Kerken,  Cloofteren  of  andere  plaetièn ,  maer  alleen 
in  eenige  van  die  drie  plaetièn  hier  onder  genoemt,  te  weten 

te  <Be? 
«onfeöe* 
rreroc. 

Seineen 
ïtocöc 
homfte 
bmnrn 
2Snrtnct> 

jen. 

ïon  fec2eteltjRen  feberen  Eegaet  gefonben  aenben  ©eere 
ban  252eberoeöe  en  be  o5etonfebereerbe  /  met  b?teben 
ban  crebentte/en  Bebben  befelbe  ontboben  bat  fp  fjen  tn 
geenber  manieren  in  eenig  accoo?t  mette  <6onbernan- 
tebe^ertoginne  ban$armaen  fouben  begeben  /fiet 
toare  fjoeöanig  bet  toaer/  taant  fp  luiben  öaer  eintrïtjR 
baerboo^  fouben  binben  betoogen/en  p^efenteerben 
ften  aïie  affiflcntie  te  boen  tot  ften  ïuiber  befcfjerminge 
en  buïpe/en  toilben  binnen  een  maent  ttjtsf  (na  batmen 

't  feïbe  begeren  foube)  met  4000  Cbelluiben  opfïtten 
op  baer  eigen  beurfe  /  en  in  ̂eberlanb  bomen  tot  baer 
ïuiber  bcfcfierminge  en  buïpe/ban  en  toert  befe  p?efen^ 
tatie  niet  aennenomen  /  maer  beïeefbelijft  afiDiefïagen. 

*Detoijle  nu  be  fabcn  binnen  2Cnttoerpen  gefïeit  toa- 
ren  gcltjb  ï?oo?fr ib  10/en  bat  be  iH9agi(traten  ban  ̂ nt- 
toerpen  grote  moeiten  tteben  om  fün  <Q%tc\l  tocberom 
alöaertehrijgen:  foi^npeimdijüopten  26  9Cuguftt 

Peerde-merkt :  in  de  rame  van  mijn  Heere  van  Liekerke,aen 
de  Wapper:  en  in  de  Bleek- hof  in  deGafthuis  Beemden  by 
de  Schutters  Hoven.  Wel  verftaende  dat  fo  verre  fy  luiden  in 
eenigen  van  de  drie  plaetièn  niet  geraken  en  konden ,  dat  fjr 
danby  conlènte  van  fijnder  Excellentieeenige  andere plaet« 
ièn  genoeg  van  gelijker  grote  of  gelegentheid  in  dier  ftedé 
fullen  mogen  gebruiken,  en  daer  en  tufTchenin  de  nieuwe 
Stad  mogen  genieten  die  plaetièn  daer  fy  te  voren  hun  predi- 

catie gehouden  hebben. III.  In  elk  van  welkeplaetfèn  fy  desSondaegs  en  heilige 

daegs,  rriaer  op  geen  andere  dagen,  heten  ware  des  Woenf- 
daegs ,  als  in  de  weke  geen  heilige  dag  en  komt ,  al  op  eenen 
tijd  fullen  mogen  hebben  hun  predicatie,  en  voor  elke  predi- 
catie  eenen  Predicant ,  en  neffens  den  felven  noch  eenen ,  om 
in  tijde  van  fiekten ,  abfentie  en  belet ,  des  anders  plaetfe  te 

bewaren,  en  hem  te affifteren. 
I V.  Item,  dat  alle  de  felve  Predicanten  en  Minifters  fullen 
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moeten  wefen  geboren  van  fijn  Maj. Landen,of  immers  Poor- 
.       .  ,    .  f  teren  van  eenige  goede  Stad  defer  Nederlanden:  en  daer  en 

toeberom  alöaer  in  **£*&  öfHomen/met  laflom   Wen  in  hin<£n  van  fljner  Exc.ofinfijnabfentievar.de  Ma- ban  toegen  beComnHU|Baj,albaer  <©OUbemetir  te     giftraet,moeten  doen  den  eed  van  onderdanigheid  en  eetrou- 
3i)n/enomaHcbe  faben  ban  be  opgerefen  troubelen 
tcfhllen  en  berb?agen/  mette  albaer  geboegüj&fteen 
bejlc  mtbbelen  eenigfing  boenlijb  5ünbe.  ̂ ie  ban  ber 
^étab  Hebben  tym  60  Jleliebarbierg  toel  gebleeb  en 
gegageert  bp  ber  e§tab  gegeben  tot  fnne  berfebertbeib. 
^t»  beeft  ( nabat  bp  bolfeomen  bericht  ban  be  geflelte^ 
ntfTe  ber  faben  babbe)ttoc<gbellieben  gefonben  aen  btU 
be  be  gemeenten  ber  <0erefojmeerbe  Religiën  /  te  toe^ 
ten :  be  3©alfe  en  $eber-<©iütfen/ten  cinbe  aio  ̂ t  eib 
bier  mannen  beputeren  foube  /betoelbe  met  fijn  <&%* 
teil.  fouben  benecrftigen/banbclenen  communiceren 

be  mibbclcn  en  toegen  om  be  beroerten  te  fttllen/'tbolb 
te  bernoegen  /  en  ban  bd^c  föeügicn  te  berfeheren. 

<£n  toerben  tot  bien  lafte  banbe  3ijbe  beriseberlanb- 
fe  Herhen  of  gemeente  geboren  en  gefleit  ïfêaimö  Pe- 
rex  Cacel  ban  25omuergert/%2man  banbejjiKeere  en 
C  j  incliö  ban  hombergen :  en  ban  be  3©alfe  of  fcan- 
foofer  tocgen/  ̂ rancopö  45obin/  <3leOan  &aviitt/$U 
rolauo'  tu  Biber  en  j&colairê  ̂ ellin  /  en  3ün  be  felbe 
ooh  ban  fijne  pnncelijhe  €rccll.neaurb02ifee?t  en  aen* 
ge  nomen  tot  ben  lalt  al$  boben/  en  ben  luiben  berleent 
^cn  28  berfelber  maenb  Slctcban  behrfllingeenberfe; 
Hertïjeiö/bat  fp  öie.oijaib  en  namaeltf  niet  en  fouben  be^ 

wigheid  in  alle  Politij  kefaken,fo  lange  fy  hier  blijven  fullen 
V.  Item,  datfy  in  hun  prekinge  en  vergaderinge, noch  daer 

toe  noch  afgaende,  niet  en  fullen  mogen  hebbcn.noch  dragen 
eenige  buffen  ,  piftoletten ,  hellebaerden ,  of  andere  verboden 
wapenen.  Wel  verftaende  datmen  geen  belet  en  fal  doen  den 
genen  die  alleenlijk  rapier  en  poignaert dragen  lullen. 

V I.  Item ,  dat  fy  in  allePolitijke  faken  fullen  gehorig  en 
onderdanig  wefen  der  Overheid  en  Magiftraet,  ook  de  geme- 

ne laften  van  de  Stad  als  andere  ingefetenen  helpen  dragen  : 

infgelijks  tot  bewaemiffe  en  rufte  van  de  Stad  en  't  gemene 
befte  gelijk  andere  hen  moeten  employeren . 

VII.  Item,  dat  alle  de  Predicanten  van  wat  Religie  die 
zijn,  hen  fullen  vermijden  van  aldcrhande  fmadelijke  woor- 

den ,  inve£tiven,  injurien  en  fchimpingen,  en  generalijk  van 
alle  oproerigc  en  fèditieufè  propooften ,  het  ware  tegen  de 
Overheid  en  Magiftraet ,  of  tegen  die  van  de  andere  Religiën : 
wel  verftaende  dat  het  gene  dat  concerneert  der  leringeof 
oeffeninge  der  Religie,  om  ftraffinge  der  ongefchikte  manie- 

ren van  leven ,  voor  fulks  niet  en  lal  gehouden  worden. 
VIII.  Item.dat  fijne  Excell.  ycmand  van  de  Magiftraet  lal 

deputeren  ,  om  hen  daer  by  en  aen  te  mogen  vinden  als  fy  ee- 
nige Minifters,  Ouderlingen  of  Diaconen  hunder  gemeente 

fullen  willen  kiefen.of  eenige  andere  faken  van  hunder  Reli- 
gie onder  malkanderen  fullen  handelen  ,  om  des  fijne  Excell.  (f<>i  j.) 

en  den  Magiftraet  altijd  getrou  rapport  te  mogen  doen. 

IX.  Dat 



i$66. Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
IX.  Dat  niemanteencn  anderen  om  de  diverfiteit  fijndcr 

Religie,  en  fal  mogen  beipotten,  beletten,  befchadigen,  noch 

overlaften ,  in  geender  manieren,  maer  elk  den  anderen  moe- 
ten helpen  en  byftaen ,  fo  verre  hen  overlaft  of  ongelijk  aen- 

gedaenwerde. 

X.Item.dat  niemand  wie  hy  zy.hy  ware  van  deièr  of  d'an- 

der  Religiën,  derjuftitien  enfal  mogen  beletten ,  in  't  van- 
gen, ftrarfen,  en  executeren  van  de  berovers  van  de  Kerken, 

noch  van  de  quaetdoenders,  noch  in  eenige  andere fakert, be- 
houdelij k  dat  de  mifdadigen  worden  gehandelt  met  recht. 

XL  Dat  men  opter  ftraten  niet  en  fal  mogen  fingen  daer 

cenig  volk  by  den  anderen  vergadert  foude  mogen  weien  of 
worden. 

XI I. Item,  fijn  Exc.  en  de  Magiftraet  defer  Stad,fal  niet  al- 
leen die  van  deièr  religiën,  maer  ook  generalijk  alle  inwoon- 

deren  defer  Stad,Ievende  in  gehoorfaemheid  en  Politij ke  vre- 
de en  eenigheid ,  nemen  en  houden  in  protectie ,  fonder 

aenfehou  te  nemen  of  iy  van  de  oude  Catholijke  Religie ,  of 
yan  defe  Religie  zijn. 

XIII.  Behoudelijk  dat  even  verre  yemant  committeerde 
eenige  feditieule  afte,  dat  die  fal  by  der  Juftitie  daer  af  ge- 
itraft  worden  na  gelegentheid  iijnder  mifdaed,  fonder  tegen- 
leggen  van  yemanden. 

X  I V.  En  is  verftaen  dat  de  knechten  diemen  is  aennemen- 
de  niet  vorder  en  fullen  geemploy  eert  worden ,  dan  volgende 
den  Artij  kei  brief  hen  voorgehouden  ,  daer  af  men  tot  dien 
einde  een  autentij  ke  copie  fal  leveren  aen  die  van  der  Religie. 

XV.  Alle  welke  poincten  en  arhjkelen  deMiniftersen 
Predicanten  hundcr  Religie  lullen  moeten  in  hun  prekinge 
denvolke  vertonen  en  vermanen  met  aller  vlijtigheid  datfy 
hen  daer  na  voegen  en  fchicken. 

XVI.  Dat  alle  de  poincten  boven  geroert ,  fullen  onver- 
brekelijk gehouden  en  geobièrveert  worden  by  maniere  van 

provifie,  en  ter  tijd  toe  by  fijne  Maj  metadvijfe  van  iijne  Ge- 
nerale Staten  defer  Landen  ,  anders  fal  wefen  geordonneert, 

welker  ordonnantie  die  van  hunder  Religie  van  dan  voort 
fullen  moeten  onderworpen  blijven,en  van  nu  af  die  geloven 

na  te  gaen  en  t'achtervolgen  :  wel  verftaende  dat  fo  verre  daer 
ïn  yet  geftatueert  mochte  worden  dat  hunder  confeientien  of 
Religiën  foude  mogen  tegen  gaen ,  dat  indien  gevalle  hen 

bequamen  tijd  fal  gegunt  worden  ,  om  fonder  belet  en  vrye- 
li  jk  met  hen  goeden  elders  uit  dciè  Landen  te  mogen  vertrec- 
ken  daer  't  hen  fal  believen. 

XVI I.  Dat  de  Predicanten, Minifters.Oudcflingen.Diaco- 
nen  en  andere  dienaers  hunder  gemeente.mitfgaders  een  goet 
getal  van  de  befte  gequalificeerde  hunder  Religie,defe  artijkc- 
len  fullen  accorderen  en  geloven  te  onderhouden,  endoen 
onderhouden  na  hun  vermogen,en  tot  meerder  verfekertheid 
van  dien,defe  tegenwoordige  Atte  ook  ondertekenen,  des  en 
fullen  fy  om  der  felvcr  tekeninge  wille ,  namaels  niet  geno- 

teer t.gequ  elf,  noch  achter haelt  worden,en  fal  tot  hunder  ver- 
fekeringe  fijn  Exc.  met  eencn  Griffier  van  wegen  den  Magi- 
ftraet  van  defer  Stad,  defèacte  ook  medeondertekenen.  Daer 

af  men  twe  fal  expediëren  ,  een  voor  fijne  Exc.  en  de  Magi- 

ftraet.en  u 'andere  voor  die  van  der  Religie. En  des  t'oorconde, 
fois  defe  tegenwoordige  acte  als  voren  gefloten  en  onderte- 

kent den  2  Septemb.  if66-  En  was  ondertekent 

GUILLAUME  de  NASSAU, 

<£»  ma»  Jat  0  Dominorum  jPolitES. 

l^e  banbe  Confcflïe  banSCuöburg  Rabben  eem- ge  bagen  te  boten  öenuefte  gepiefentcertaenben 
$2ince  ban  Oranten  en  Die  banbe  jföagiitraet/bcrfoe* 
«cnbe  mebe  toclannge  ban  Raer-licber  «eligie  /  toelRe 
fieoueft  aenbe  «Boubemante  obC2gefonben  t$  getoeelt/ 
en  alfo  fa  baer  na  berftonben  batmen  met  te  <êerefo^ 
meerbe  tracteecbe/  Rebben  fp  feer  impojtunelijnen 
aengeRoubcn  om  gelijn  contract  te  Rebben  /  toclfi  men 
Renluiben  /  om  alle  ttoctoacfit  en  onruftc  te  fcRoutoen/ 

ïrcoojt  oon  geacaubeert  Reeft  /  en  5ijn  ban  't  fclbe  contract  tfon 
ïan  Sc   ttoe  ö0öl,elc  oemaent  afó  boren/  en  ten  bage  boo2f3  ge- 
confrf*  tenent/  Ret  Dobbel  ban  toelne  contracten  be  $2incc  ban 
neüan    «Orangicn  met  fijn  b2teben  Reeft  gcfonben  aen  Racr 
buxi     ̂ °°9f )*to  /  ten  etnbe  bat  Racr  IftoogReib  fouöe  mogen 

ficn/bat  baev  berfcReiben  acticulcn  toaren  öienenbe  tot 
bcrfehertRcib  ban  bcoube  CariioliiHeöcligic/bicnft 
ban  benConing/betoaemiffc  banber^tab/cn  oon 
banbe  ̂ umrie  en  politie  ber  felber/  bebalben  batmen 
Ren  liet  p2cncn  binnen  bc  <§tab:  remonftrcrcnbeRacr 
ÜJoorjReib  bc  rebenen  toaerom  't  fclbe  t'flnttocrpen meer  crpebiecibc  ban  binten  te  p2cfcincn. 

„ jy     ©oo2ttf  me  bc  ïfcince  fenrr  getal  ban  hrijgoftnccfc 
%m  \ioift  ten  binnen  ber  ,£tab  nennemen  tot  bef  fch,rtljcib  en 

F.  Deel.  ' 

d: 

bctoaernüje  banbe  &tab/  'ttoel&bie  banbe  Heligte  fifanc» 
berftaenbe/  bcrfocRten  aen  fijn  €rceü\  bat  fuft  motlite  Jnn ̂v* achtergelaten  too?ben/feggcnbc  Ret  fclbe  oo2faen  te  te  hm* 
fullen  toefen  bat  belc  banbe  buiten  Natiën  en  bo2geren  few- 
jbuben  bertrecnen/  baer  op  fijn  €rcelU  boo?  anttooo2b 
gaf/  hat  be  nnecRten nieten toerben aengenomen om 
pemanben  te  beletten  inb'erercitic  ban  fijn  ïleligie/ 
maer  tot  berfeneringe  enbjebefotocl  banb'eene  al£ ban  be  anber  /  en  batfe  alle  fbuben  toefen  $Q02tcr$  liiz 
fouben  moeten  ftoeren  niet  te  boen  tegen  be  pjibilegien 
ban  be  &tab/  nocR  tegen  b'accoo?bcn/met  Den  ge- 
maent/maerbefelbegeltjnerrjanb  befcflermen  tegen 
allerlianbe  getoelt/en  batfe  oon  niet  en  toerben  aenge^ 
nomen  om  be  intooonberen  te  moïejterenof  beladen/ 
of  ben  ftoopfjanbel  en  neringe  te  belettert/mae?  om  ben 
hoopman  te  berfeneren  en  te  manen  bat  ben&oop* 
manö-Ranbel  toeberom  in  fijnen  ouben  en  getooon* 
lijnen  trein  güame  /  en  eenen  goeben  boo2tgann  nrege/ 
gelp  fp  bp  ben  artijnel-b?ief  b?eber  foube  mogen  fien/ 
baer  ban  men  Ren  oon  copie  leberbe/baer  mebe  fn  ber-- 
noegt  toaren.  5^aer  toerben  opgerecRt  acRt  baenbelen 
©oetnnecRten  ban  be  intooonbertf  ber  felber  ̂ tab/elb 
bcnbelban  200  Roofben/  baeraf  Capiteinentoarcn 
eenige  €belluibenber  felber  &tab/  beelal  jonge  bie 
noit  ncijg  gefien  en  Rabben/ban  Ren  toerben  eenige  bp- 
geboegt  Uk  RenbesS  toel  berftonben/  be  <tapiteinen 
toerben  toegeboegt  eln  50  gulben/  en  be  foïbaten  meejt 
al  een  gulben  termaenb/  al  op  Rofteen  lafle  banbe 
,§tab.  €er  felber  tijb  toerb  oofe  berRonbigt  en  ter 
$upen  af  gepubliceert/  bitna-bolgenbe  gebob  2 
MEn  verklaert  en  doet  een  yegelijk  te  weten  in  den  name    |öu6f^ 

van  mijngenadigeHeredePrincevanOragnien,byfijne  Cat^ 
Maj.  als  Gouverneur ,  en  Overfte  over  de  ftad  van  Antwerpen  SS*' 
geftelt,  infgelijx  van  's  Heeren  en  der  Stad  wegen ,  hoe  dat  de  taoon&e^ Con.  Maj.  onferaldergenadigfteHeere,  achtervolgende  fijne  ren  ban 
natuerlijke  goedertierenheid ,  genomen  hebbende  fchou  ,  re-  ünttner' 
garden  confideratie  totterrufte, profijt  en  V/élvaert  fijnder  Ptn 
Erf- Nederlanden ,geaccordeert,verklaert  en  expreifelijken  ge-  htHaTs" 
confenteert  heeft,als  dat  d'in  woondcren  en  borgeren  van  defe  berd aert 
Stad,en  van  alle  defe  landen  fullen  zijn  en  blijven  voortaen  al-  toerben 
tijtslos,  vry,  quijt,  ontflagen,  en  fonder  befwaert,  belaft  noch  b?P  te 
gequelt  te  wefen  van  der  Inquifitie ,  daer  men  zedert  luttel  "„i1 
maenden  herwaers  fo  vele  van  gefeid  en  gefproken,  en  fo  feer  gnj,uffc, 
over  gemurmureert  en  gemort  heeft,  in  alle  de  voorfz  Neder-  xie  en  rt^ 
landen, en  datiedaer  en  boven  fullen  zijn  en  blijven  los,vry  en  goreufe 

ontflagen  van  alle  Ordonnantien  en  Placcaten  ,  gedaen  op 't  j&'acw< 
ftuk  en  op  't  fey t  der  ketteryen,en  contraventien  aenkleven^e  ̂ eu' de  Religie  die  eertijtseenigfins  zijn  gedaen  en  gepubliceert 

geweeft.  En  't  felfde  voor  den  tijd  en  ter  wijlen  dat  by  nieu- 
ween generale  placcaten  (die  fullen  mogen  geordonneert  en 

gemaekt  weien  by  fijne  Maj.  metadvijs  van  de  generale  Staten 

der  voorfeide  landen,  op  't  feyt  der  Religie)  daer  in  in  't  gene- 
rael  anderfins  verfien  en  geordonneert  word,  na  dewelke  van 
doen  voorts  yeder  een  hem  fal  moeten  fchicken  en  reguleren, 
en  waer  op  hem  een  yegelijk  mach  verlaten  en  verfekeren. 
Onder ftont,  A.  Grapheus. 

T7  $  om  meerber  berfefeertfjeib  en  rufle  te  geben  tim 
■^bolRe  ban  beeene  en  anbereftclgiie/  fo  toerb  een 
anbe?  gebob  gebaen/uitgeroepen  en  geptiblieeeat/mitg 
betoelRebejjfeagiflraet  nemen  beibe  onberRaerp?o? 
tectie  en  betoareniffe/  met  berbieben  malnanberen 
nocR  injurie  /  nocR  oberlafl  te  boen  /  gelp  blijRt  uit  be 
nabolgenbetooo2ben: 
"T"  En  einde  alle  beroerten  en  twedracht  in  dek  Stad   %n ̂  *  verhoed  worde ,  daer  neven  ook  den  Coopmans-  nublfca» 
handel  en  negociatie  wederom  moge  tot  fijnen  trein  ge-  tte  Daer 
bragt  worden,en  een  yeder  wete  als  dat  hy  van  nu  voor-  $JÏZIm 
taen  fekerhjk  en  fonder  eenig achterdenken  of  vrefe  yan  ren  ban 
belet,  of  verhinderinge,in  peysen  vrede  fijn  Coopman-  anttoct* 
fchap  drijven  en  exerceren ,  en  teffens  doen  d'exercitie  Rjjjjj fijner  Religie,  foift  dat  men  verkondigt  en  beveelt  in  b*anbec 
den  name  van  mijn  genadige  Heerc  den  Prince  van  UliUgit 

Oragnien }  &c.  by  fijne  Maj.  Gouverneur  geftelt  defer  J™ '  bef Stad ,  inigelijks  van  wegen  de  Overheid  en  Heeren  der  m,nTe 
fel  ve  Stad.  banbe 

Inden  eerften,dat  fiiemant  wie  hy  zy  heni  en  vervor-  S^wi' 
dereof  pijne  te  beletten  of  ftoren  den  dientider  Ker-  g/nomc» 
ken  en  Cloofte:  en  van  de  oude  Catholijke  Religie ,  of  ttnOfir, 
om  der  felvcr  wille  yemand  te  mifdoen  ofte  injurieren, 
met  woorden  of  met  werken  in  eenigerhande  manie-  . 

'  renjopdepened  erafaenliifengoed,5nderfin^ofarbH 9 

u& 



IOO Het  twede  Boek. i$66. 

tralijk,  na  gelegen  theid  van  de  fake,  ten  exempel  van 
anderen,  geftraft  te  worden. 

Item,  datinfgelijken  niemant  van  welker  conditie 

hy  zy ,  niet  en  fal  mogen  beletten  noch  ftoren  de  exer- 
citie van  der  andere  Religie ,  als  nu  gedoogt  by  provi- 

fie ,  noch  om  der  fclver  wille  eenigfins  vemanden  mif- 
doen  of  injurieren,  noch  met  woorden,  noch  met 

werken,  op  gelijke  pene  en  ftraffe. Verklarende  daer-en-bovcn  dat  fijne  Excellentie  en 
de  Heeren  van  der  Stad  nemen  en  houden  onder  haer 

prote&ie  en  bewaerniffe  allede  Inwoonderen  enln- 
gefetenen  der  voorfchrcve  Stad,  generalijken  fonder 

opfchou  of  regard  te  nemen ,  offe  van  de  oude  Catho- 
lijke  Religie  zijn ,  of  van  de  andere ,  de  welke  by  pro- 
vifie ,  gelijk  boven  toegelaten  is ,  en  daer  van  men  al 
reets  gehandelt  en  geaccordeert  heeft  Behoudelijk 
nochtans  datfe  alle  leven  fullen  vredelijk  en  ruftelijk, 
en  in  gehoorfaemheid  des  Magiftraets  in  alle  Politijke 
laken ,  fonder  yemanden  te  mogen  belaften ,  achterha- 

len ,  noch  quellen ,  't  zy  van  de  eene  of  andere  Religie 
om  d'exercitie  der  felver  wille. 

Gebiedende  en  bevelende  voorts  een  yegelijken  der 
ingefetenen  van  welke  der  voorgenoemder  Religiën 
hy  zy,  dat  hy  hem  wel  en  behoorlijken  quijte  en  voege, 
om  na  fijn  vermogen  malkanderen  te  helpen  voorftaen 
en  befchudden  al  ware  hy  van  verfcheide  Religie  tegen 
alle  de  gene  die  hem  fouden  geweld  en  overlaft  doen  , 
gelijk  tot  ruft  en  gemene  befte  en  verfekertheid  der 
Inwoonderen  gerequireert  is.  Waer  naer  ook  die  van 
der  nieuwer  Religiën  gelooft  hebben,  hen  te  regule- 

ren eu  't  felve  te  volgen ,  en  na  al  hun  vermogen  te  hel- 
pen volbrengen.  En  dit  al  by  maniere  van  provifie ,  en 

tottertijd  en  wijle, dat  byfijne  Majefteit  met  advyfe 
van  de  Generale  Staten  ,  anderfins  fal  geordonneert 
werden, daer  naer  voortaen  een  yegelijk  falfchuldig 
zijn  hem  te  reguleren.  Onder  ftont, 

A.  Grapheus. 

(Fol  j  r\€rt  bierben  September  Deeft  bc  pjince  ban  <®; 
©e  m>  ■Ly  ranien  t'fDnc n  logijfe  boen  bergabcren  alle  be  $& 
tien  Dan  ttcn  ban  bc  tyecmbe  Coopluiben / te  toeten:  "Q&wiu 

fen/  «Dofrerlingcn  /  ̂pagnïaerben  /  Italianen  /  po>* 
öe£oop 
Jusücn 
berija* 

ben  ban  fijne  ,ï|Ba  j:  en  te  fcDuttcn  b'inconbcnientcn  bie  mim 
bp  be  buiten  p2eRinge  foube  mogen  gcfcDicbcn/  bat  %m™ 
oor  Die  banbe  nieutoe  ïïeligie  boo?  Date  ban  'tap-  S£S& poinctcment  ban  Den  <£beicn  oor  Dabben  niet  alleen  roegeS 
gep2ebiRt  in  De  Rerncn  in  Der  ,§tab/maer  ooRejccr; m- 
citie  uan  Dunne  föcligic  gebaen/en  ooRmebenaben 
appoinctcmcntc  ban  Den  «Êbclen/enbatmen  binnen 
befer  «§tab  't  felbe  toeïatenöe  /  toag  beel  feuerber  om 
D  gjngefetenen  te  Doubcn  in  politijRc  b2cbe  /  en  Dat  fp 
al  om  baer  fp  gep?ebiRt  DaDben/ooR  Dabben  gebach 
crercitic  ban  Dunne  fteligic/  aljöRinbeccn  Dopen/ 
Doutocn  en  begraben  §£.  IBaer  altf  De  $>2inceban 
<©ragmen  berftont  /  Dat  al  't  gene  Dp  binnen  Der  ̂ tab 
ban  Énttoerpen  gebaen  Dabbc  /  toerbegcinterp2ctcert 
te  toefen  tegen  Den  Dtenft<8ob#  en  ban  fijne  H3aj  efteit/ 
en  ban  allen  Den  lanDcn/ Deeft  Dp  D*m  Deg  grotclijr 
bp  fijne  b?ieben  aen  te  <6oubcrnantc  beRiaegt/feg*  m  ht 
genbe'tguntöp  geDaen  DaDDe/toas  om  beters  toiüc  banbe 
gefcDiet/  en  om  te  conferberen  b'oube  töeligie/ben  mun bienfl  ban  Den  Coning/en  toelbaert  banbcnlanbe/  gSjJk 
enenDabbegeenfinste  buiten  gegaenDetbefuütban  nme. 
öaer^oogljeiD/maer  Dabbeter  contrarie  getoonnen 
bele  poincten  na  De  gclencntDeib  ban  Den  tijbe/  tot 

boo2beel  /feberljeiD  en  pacificatie  ban  D'ouDe  ïteligie/ 
enberfocDtbat  Daer  ̂ oogDeib  eenenanöeren  binnen 
Der  feïber  ̂ taD  fouDe  fenben  /  Die  alle  faken  beter  fou* De  erecuteren  tot  Darcn  genoegen. 

<©en  25  September  1566.  i$inbc|fêölleRen#-  f1**™ raem  binnen  Sfinttoerpen  Den  eerfren  ̂ tcen  geleit  aen  gf^ 
De&erReDer  ifècberlantfe  gemeente/  en  ttoe  of  b?ie  toen  rtoi. 
Dagen  te  boren  toerDeDen  eerfteu  ̂ teen  geleit  aen  De  »«*«»  1 
jpranfe  of  3Baïfc  ronDeijerne/  en  met  confent  Der  [JLJÏÏ 

OberigDeiDopgebout.  v  '< €ot  ötretDt  alfo  De  <0erefbmteeröe  Daer  niet  en  ssccoojt 
bernoegben  inctDet  b2eRenbanbebcelbenmDeP20;  mer  ne\ 

,  c^teRerReenfommtgeCloofleren  maerooRfrouteiïjR  £a"JJ! 
'berfocDten  te  nebben  eennerfte  binnen  be^tab/om  I0t  m 
Daer  Religie  in  te  oefenen:  fo  5ön  De  j^agifiraten  icr&t. 
Daer  meDe  fee?  belaDen  getoeeft/cn  fjebben  na  be^fcöei- 
DcnberabingenbaeropgeDouben  /  raeDfaem bcbon- 
ben  met  Die  ban  De  Religie  in  eenp^obifioneel  accoo^t 
te  treöen  om  boo^Der  ftoaricfteiD  te  berftoeDen/  en 

tugpfenen<!?ngeïfen/enljen  boo2gcl)onDeninp2Lfen? !  Daer  meDe  te  beletten  öatfe  in  anDereRerUen  niet  met 
tic  ban  De  iBagiftraet/enberMaat  De  goeDe  affectie  ,1  gctodtenfouDenbjeRen/Defelberafereneninneitïen/ 
Die  fune  naaierrett  en  Ijaer  i^oogOeiD  Ijen  boegen/ !  ^i&en  be  fommige  toel  froutelijR  bo?ften  beroemen/ 
ïjeübenbeftem  binnen  Der  «^tab  gefonDen  totonber^  i  jabe  H^agiftraet  D2etgen/  bat  bp  al  Dien  men  Ijaer 
fioubbanbeouber  ïteligie/bienftban  fijn jjBajeflcü  i  toiMe  meten  ̂ UtK  boen/fp  felbe  baer  toe  toel  raeö 
en  öacr  ï^oogOeib/  betoaringe  en  berfeRertfieiD  ban  be  |  toifïen  /  en  na  ta\t  ban  toegen  tic  ban  be  Keïigte  eent- 
^tab/en  tat  Dp  al  't  felbe  Dabbe  gebacn/gelijft  fp  ge  gcDcputecrt  toaren/onueDanbeIenbanaccoo2t/ 
mocDtenberflaenDebben  bp  be  publicatie  ban  be  02^  )  fót^eimelijRoptennaem  ban  beb2ie  Staten 'S  lanbö 
bonnanfiegemaieRt/en  iKtopIicfitenbanDetCrijgö-  j  ban  ötcecDt  (namentlijR:  be  <£5eefteIijRDeib  /  ben 
bolft  tot  een  pborö  bcrfcRertlretb/baa-bpbocgeiibefo  \  €Delbom/  en  be  ̂ teben )  bp  abbijö  en  goeb-bun- bciTepemnnt  ban  ricnïniöen  begeerbe  bat  ï)p  anber  |  RenfobanbeCapitepnop©2ebenb02g/bel|eereban 
offtiie  foube  boen  t  ijaerber  bcrfeReitDcrb/  ï)p  foube ;  aOaprcnbojg  /  afó  ban  ben  ©jobnïriaïcn  ïïabc  ai= 
Dem  imploperen  om 't  felbe  te  effectueren  na  fijnber^  |  baer/  bp  p20bifieen  op  'tbeDagen  fo  toel  ban  be mogen /baer  op  fp-luibenben  byfbcn  boo?  amtooo2t ;  i^oogDeibbe<0oubernante/alSbanbe^rceUentiebe 
gaben/  bat  be  boo2fcïj2cbcn  (Ö2bonnantic  en  rCrac^ !  P2rncc  ban  ©rarrmen  ais  ̂ tabnouber^eneraeïo- 
tactmetbie  ban  berKeUgie  toeltoarengcmacRt/cn  |  berbe^tab/^têbenenSanbenbanötrecDttercen^ 
Det  ecmge  toaö  om  Dun  irinncn  ber  ̂ tnb  te  Douben/en  1  re  /  <%attib  Coftjnft  en  <©irft  Cater  /  fo  boo?  Dem  fel; 

9t&t> 

en  fonben  niet  laten  boo2fobeïe  alfrDcn  aenginRDun 
5ractoo?öenvDienacrsf  toeber  te  boni  Reren  met  Dare 
Coopmanfcljap/  ban  al  'ttoclRbe^inreban^ra^ gnien  Daer  ̂ oonDeib  Deeft  berabbevteert  /  mtbefga^ 
berö  00R  bat  bolgenbe  Det  atccon  Dier  bo2m  berDaelt/ 
ten  felbenbage  in  alle  bej^ocDie-Rcrncn  en<Cbotfe= 
ren  be  getooonlijïte  RerRbi cnflcn  na  be  oube  en  Catljo^ 
ïijbc  manieren  toarengebaen/fonberecnig  belet. 

;H^aer  Daer  ̂ oogDeiö  Deeft  geanttooc^t  tumfc  be  at* 
aciuVcn  tictileu  ban  ben  accoo2be/bermit!6bcnteaentooo?bi= 
uiaft  bef  gen  nuabe  /  niet  en  Ronbc  gu.iet  binben/  be'Dalben  ttoe bfnnêu  poincten/te  toeren :  Det  p:ebiRen  binnen  ber  fïab  en  Det 
aiutoer*  ererrcrenbanbe  ticligie.  ̂ 5egerenbebacrombatDP 
pen  met  öc  ijnnb  baer  aen  toübe  Douben/ bat  bc  picbicatien binnen  ber  ft.ib  niet  en  gebeurbe  /  nocD  00D  be  erercitie 

n  oojfa^  ban  be  i"idiü.k.  3Mcr  op  be  p^ince  geanttooo?b  Deeft iic  tojn>  bat  D'1  be  p;eDicarie  Deeft  moeten  gebogen  binnen  ber 
ïSinrc    ̂ taö ' cu  bat  00li  'f  fcll)c  b*cnc»^  toaief  tot  meerber rTc Vcdp  berfeliertljeib  om  hc  <§tab  te  mogen  leberen  in  Dan- 

ben  en  Tem  flerR  mafeenbe/en  bcrbangenbeallebe 
anbere  Dare  Confo2ten/ter  anbere  3nben/gemacï?t 
feRer  accoo?t  en  bcrb:ac{t/in  manieren  Bier  na  ber Dlaert/  te  toeten: 

I-  r\  At  niemand  van  beiden  zijden  hem  en  fal  mo- 
-^gen  vervorderen  d'een  den  anderen  eenigfins 

tcmisfieggen  of  misdoen ,  met  woorden  of  met  wer- 

ken ,  ter  lake  van  't  gene  in  fekere  kerken  fo  binnen  als 
buiten  Utrecht,  door  bevele  van  de  voorfchreven  Ia- 
cobCofijnfz,  Dirk  Cater, en  andere  hare Conforten 
afgebroken  is ,  op  poene  van  arbitrale  corredtie  van  die van  den  Gerechte  der  ftad  Utrecht. 

II.  Dat  niemand  van  nu  voortaen  f  il  mogen  hem 
vervorderen  binnen  of  buiten  Utrecht  in 't  klein  of 
groot  af  te  breken  ofte  doen  afbreken  eenigeS&cra- 
ment-huifen  ,  Altaren ,  Deelden ,  of echige  andere  Or- 

namenten ah  noch  ongebroken  zijnde, op pecne van 
lijfftrarringe. 

III.  Dat 
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Serbara. 

III.  Datmen  de  felve  Cofijnfz  en  Cater  in  de  qua- 
liteit  als  boven  fal  accorderen ,  fo  men  hen  accordeert 
de  Kerke  van  S  Jacobs  binnen  Utrecht ,  om  aldaer  te 
doen  haerlieder  predicatien  en  dienften ,  met  conditie 

indien  de  felve  Kerke  hen-luiden  niet  groot  genoeg  be- 
vonden en  wierd  te  weien,datmen  hen  als  dan  noch  een 

ander  kerke  ten  einde  als  voren  fal  openen.  Welver- 
ftaende  datmen  in  alle  andere  Kerken ,  Cloofteren  en 

Gods-huifen ,  fo  binnen  als  buiten  Utrecht ,  uitgeno- 
men de  Buer-kerke ,  de  Kerke  van  de  Predicatien  en 

van  de  Minrebroeders ,  die  gefloten  fullen  blij  ven :  fal 

prediken  en  godfdienft  doen  fo  tot  noch  toe  is  geob- 
fcrveert  geweeft ,  des  en  fullen  dié  van  der  Oorden  van 
de  Predikers  en  Minrebroeders  niet  mogen  preken  in 
hare  noch  in  andere  Kerken. 

IV.  De  voorfz  Cofijnfz  en  Cater  fullen  de  voorfz 
kerke  van  S.  Jacobs  felfs  bequaem  mogen  maken  tot 
hare  gelieften ,  fonder  de  Organen  daer  noch  wefende, 

te  mogen  afbreken  of  befchadigen ,  en  dat  fy  ook  ful- 

len toelaten  dat  de  Kerkmeefters  van  S.Jacobs  d'afge- 
broken  materialen  t'henwaerts  fullen  nemen  en  oor- 

boren  t'haren  profijte. 
V.  Niemant  van  beiden  zijden  en  fal  by  dage  of  by 

nachte  mogen  achter  ftraten  gaen  of  fchieten  met  roe- 
ren, of  lang  geweer,  te  weten,  Hellebaerden  ,  Spief- 

fen ,  endiergelijken,  uitgenomen  alleen  die  fulks  by 
Schout,  Burgermeefteren  en  Schepenen  fal  toegelaten 
zijn ,  op  pene  van  arbitrale  correctie  na  gelegentheid 
der  faken. 

VI.  Beide  partyen  fullen  in  alle  faken  en  nood  die 
van  buiten  of  van  binnen  foude  mogen  vallen ,  mal- 
kanderen  alle  hulp  en  byftand  doen  ,  als  goede  borgers 
en  inwoonders  toe  ftaet  en  fy  tot  hier  toe  gedaen  heb- 
ben. 

VIL  Niemant  fal  de  Predicanten  van  d'een  of  d'an- 
der  zijde  mogen  injurieren  noch  mifdoen  met  woor- 

den noch  met  werken  in  eeniger  wijs ,  op  pene  van  ar- 
bitrale correctie.  So  ook  de  Predicanten  felfs  d'een  den 

anderen  op  ftoel  noch  elders ,  niet  en  fullen  mogen  in- 
jurieufelijken  diframeren ,  maer  fal  een  yegelijk  fijn 
Religie  met  goede  redenen  mogen  defenderen ,  op  pe- 

ne van  arbitrale  correctie. 

VIII.  Dat  allede  gene  die  eenige  kerkelijke  goe- 
deren onder  hen  hebben  gehouden ,  of  weg  gedragen, 

de  felve  fullen  moeten  reftitueren  of  leveren  in  handen 
van  den  Burgemeefters,  op  correctie  als  boven. 

I  X.  Is  ook  overkomen  ten  verfoeke  van  de  voorfz 

Cofijnfz  en  Cater  in  qualité  als  boven,  datmen  op  de 
Nocde  van  ftonden  aen  oprechten  fal  een  Galge,om  al- 

daer geexecuteert  te  worden  alle  die  gene ,  die  tegens 

't  gene  voorfz  is  metten  aenkleven  van  dien ,  yet  fullen 
misbruiken ,  en  dat  tot  arbitragie  van  den  Gerechte 
voorfz. 

3öelft  boojf3  9C«oo2t  öp  ftloftluibinge  ban  ben  ftab* 
ïmifeopten  27  Süigufti  itftf.  berftonbtgt  iie?/  enge- 
bobenbat  fcm  een  pegelijübaer  nafoube  reguleren/ 
opte  penen  atëboben. 

r\  €  ïtegeerberieJ  ban  9l!mflerbam  en  fe$-en-bertig 
■L-/  naben  nebben  ooft  bp  abbijfe  ban  be  <§cbutterpe 
ber  fclber  ftebe/  bp  pobifieen  op 't  bebagenbanbe 
<©oubernante  en  Meeren  ban  ber  <©2ben  fefter  accoon 
gemaeftt  met  hk  ban  ber  Seüöte  in  befer  manieren : 

1.  Datmen  de  Beelden  in  de  grote  en  kleine  kerken 
binnen  der  Stede  foude  weg  nemen. 

2.  Dat  de  kerken  byprovifieful:en  gefloten  blijven 
ter  tijd  roe  de  refolutic  by  de  Hoogheitvan  deHerto- 
ginnc  en  de  Hcercn  van  der  Orden  genomen ,  geko- men fal  wcfen. 

y  Datmen  de  predicatic  gedogen  fal  te  gefchieden 
buiten  der  Stede,  fonder  turbatie  te  doen,  fowel  den 
hoorders  als  de  Predican  ten,  en  datmen  by  onweder  de 
Sicken  kerke  fal  mogen  gebruiken. 

4.  Dat  de  borneren ,  des  begerende ,  by  fiekte  fullen 
mogen  laten  byhen  komen  een  Priefter  of  een  ander 
dienaer  der  kerke,  om  hcnluiden  te  mogen  laten  com- 

municeren of  berechten  nahaer  confeientie. 
J.  Deel.  j 

5.  Datmen  den  Paftoren  metten  Sacramenten  ftilie 

fal  laten  gaen  fonder  geluit  van  fchelle. 
6.  Dat  niemant  voortaen  in  eenige  Cloofteren  of 

Kerken  fal  moeten  breken  of  fchade  doen ,  op  poene 
van  lijfftraffinge,  altijds  tot  moderatie  van  den  Gerech- 

te, na  de  gelegentheid  der  fake. 

7.  Niemant  fal  d'een  d'anderen  mogen  qualijk  toe 
fpreken  of  verbitteren  met  woorden  of  werken  uit  fake 
van  den  Gelove,  maer  elk  fal  andere  laten  in  vrede ,  op 
pcenevan  daer  af  by  den  Gerechte  geftraftte  werden 
na  der  faken  gelegentheid. 

8.  Elk  van  de  Poorterye  en  ingefetenen  fullen  by 
tijde  van  rumoer  of  by  klok-flag  blijven  binnen  de 
ftocpen  van  fijn  woonftede,  met  alfulk  geweer  daer 
mede  hy  fijn  lijf  foude  willen  befchermen ,  mits  dat  by 
tijden  van  brand  te  brande  lopen  fullen  ,  die  daer  toe 
geordonneert  zijn. 

9.  En  dat  elk  Gebuerte  hen  fal  houden  onder  or- 
donnantie van  fijn  Capitein,die  de  Heeren  elk  fijn  Ge- 

buerte ordonneren  fnllen. 

3©elft  actoor  metter  (trompette  in  biberfe  nuartie* 
ren  ber  feïber  &t&K  opten  2  6  ̂durjufti  fó  berftonbigt. 

r\  €fe  SCrtioilen  obergefonben  toefenbe  aenbe  <*B»ou* 
■^bernante/öeeftfpbpfjaermifïtbebanben  1  ̂ept. 
aen  be  Regeerberg  ban  Sïmfterbam  geferjjeben  / 
bat  fp  boben  maten  baer  af  bertoonbett  toatf  en  niet  en 
ftonbebemerften  toat  fiaerluiben  baer  toe  mocl)f  neb; 
ben  gebjocfit  /  fo  fp  noit  geftoo?t  en  (jabbe  eenig  getoclt 
albaer  gefebiet  te  3im /bp  toelftfp  fouben  mogen  feg* 
gen  baer  toe  gedongen  te  toefen /en  toatf  Daer  feer 
b?eemt  om  no?en  getoeeft  geconfenteert  te  fjebben/ 
bat  men  be  liereen  foube  gefloten  bouben  fonber  eeni* 
gebienft  baer  te  mogen  boen/alfo  fulr  niet  aüeen  en 
toag  tegentf  be  refolutie  albaer  genomen  /  baer  be  ber* 
ftonben  €belluiben  mebe  geftilt  en  te  b?eben  3ijn/ 
maer  ooft  tenbeerbe  tot  berbaueftinge/ ja  aboïiticban 
'toubeCatDoujfte  «Belobe  en  föeligte  /bat  oor  tegen be  boo?f3  refolutie  toatf/  bat  be  ̂ ertarifen  binnen  ber 
&ttte  b?pöeib  fouben  p?ebiften/alfo  &tfeiti$/batfc 
in  geen  plaetfen  en  fullen  p?ebiften  baer  men  boo?  bate 
ber  refolutie  niet  gep?ebiftt  en  Deeft  1  geïijft  fp  toel  toi* 
flen  tot  2Cmfferbam  nocö  inbe  3Iurifbictie  ber  fel* 
ber  &tab  niet  gefeniet  te  3ün/ toaer  om  fp  be  bootfs 
3Hrttculen  geenfinjs  geftant  en  boet/  bebelenbe  ftcn- 
lutben  be  feïbe  te  cafferen  /  be  gefloten  ïterften  ter* 
flont  toeber  om  te  boen  openen  /  be  Weelben  inbien  bie 
baer  uit  gebaen  3#n/baer  toeberom  in  te  teengen  / 
enboo?t0  ben  btenft  <£ob£  albaer  toeberom  te  boen 
boen/enonbelet  te  continueren  /en  baer  te  reguleren 
(be^ectarifen  aengaenbe)  atbterbolgenbe  b'inriout 
banbeboo?f5  refolutie  albaer  genomen /baer  banfp 
ftaerlutben  een  geprente  Coppe  ober  fenb/  fonber  ee* 
nigfinsf  pa  meer  toe  te  laten  ban  baer  in  begrepen  i$  / 
baer  mebe  fpluiben  Den  toel  te  b^eben  moeten  nouben  / 
geltjRfP  eibers*  boen/batfe  boo?t#  fouben  aeftterbol* 
gen  jegens  befcerft-feftenberen/  'tpiaccaet  baer  te* gen  nieutoeujfe  gemaefit/  en  baer-en-boben  flellen  goe* be  o?bonnantie  ban  mafte  en  toaebte  uit  éare  goebe 
bo?geren  en  intooonberen  en  anberftmef  /  op  bat  be  (ets tarifenbeoberöantnietenftrügen/$r. 

©art  geltjften  fteeft  fp  Oare  b?ieben  ban  ben  feilen 
^cptembno  Det  boo?f5  accoojt  binnen  atrecljt  met  iiic 
ban  be  Seligie  gemaeftt  /  ooft  gecafTeerten  te  rttete  ge^ 
baen.  ̂ ulfts  bat  tot  atreebt  be  boo2f5  teiebenont^ 
fangen  3önbe/  bp  openbaer  ftloftluibinge  bet  boo^f? 
ac coo?t  te  rttete  gebaen  Ut/  en  bk  ban  be  ̂ erefojmeer * 
beöeltgtegeo2bonneert  be  ïterfte  ban^gjacoböen 
fïab  Htrecbt  met  baer  pjebicatie  te  ruimen  /  en  buiten 
ber  &tab  be  felbe  te  Ijouben  /  gelijft  fp  ooft  gebaen  iteb* 
ben/  fo  ooft  bpbie  ban  ber  ,§tab  en  <©eefleli)ftl)eib  tot 
baerlutber  ftofïe  aengenomen  3«n  omtrent  500  folba* 
ten/ban  tot  SCmfterbam  en  bebben  bie  ban  ber  föeligte 
be  nainreteoebersf  föerfte  niet  toilien  berlatcn/boo2 
bat  ben  pnnce  ban  (öjagnten  albaer  felfs  $  genomen 
getoeeft /gelijti  na  gefcit  fal  toerben. 

(€ot  <*3em  iS  ooft  bp  be  Jifóagtffraet  met  ̂ U  ban 
3.  3  & 

coo?öett rnrf  bic 

ban  De 
ïfteltgfe 

tor'3lm* flcrbam gcniacBt/ 

6pöe 
(©ouber^ nantc  ge^ 
cafTcctt 

fn  toe* 
fcerroe* 

pen- 

Cïol7i;) 

1$etac* 

roo?r  rot 

Utrecöt 
toerb  te 

niet  3^ 

baen- 



ïleligte 
tot 
«Bent/ 
ben  n 

temeer 

Jj66. 

©er* 
fencibe 
ücoo?bcn 
met  Die 
ban  bc 

ifteltGt'c 

IÖ2 

«ctoo.ir  fce<0erefO2meerbe  i?cïiötcccf>anïidt/  batfe  in  jjjwa* 
acmaeht  ̂   manteccn  en  fouben  beletten  of  berDinbcren  /  nocp 
CS  be  tce-laten  bat  br>  pemanben ban  öen-luiben  berfjinbert 

jDerefo?.-  fouöje  toerben  be  oube  Catnolijfte  ïïeligie  en  b'ererc  me meeröc  ̂ artï,tcn :  &at  fp  ooft  nocïi  in  be  Berfeen  tinnen  ber 
^taö/  nocninbe&ernen  buiten  öer^tati  enfouben 
mogen  P2ebic«en  en  Dare  Ceremoniën  geb2ui«en/  ban 

op  aïftiln'c  plnctfen  ais  ïjen  bp  bet  iBagifïraet  ge* 
\mkn  fenbe  toerben  /  bat  fp  ooft  fonber  eenig  ge^ 
tiinmbec  toapcnenalbarr  ter$?ebiratic  fouben  60* 

U  oeliife' ooft  alom  inbe  freben  (omber  ïïeïtmefte^ voert  getoecfïsönbe)  be  pjeningen  toegelaten  3ün  ter 

piaetfen  baer  ̂ it  ben  23  SCugufti  conté  boren  in 't openbaer  geljouben  toaren/  altoaer  ooft  baer  en  boben/ 
ombe  ituBoonberenïn  elfceplaetfe  te  teengen  mbo?; 

Kr    gerujfceecnigneib/  al  toaren  fp  in  be  fceligieberfcïjei; 

fcöciöcn  ben/  tot  berfefeeringe  ber  ̂ teben  /  betoaringe  beo'  ge- vwin>  niencn  mm# :  en  betroutoen  ban  onberlinge  befeïmt* 
nen-     tinge  tegen  ailen  oberlaft  /  tfjn  gemaefeten  gefloten tp 

ben  t^obinoaïen  en  particulieren  «©ouberneurtf  of 
upbenifêagiftraten  pjjobifionele  accoo?ben  enberee* 
nigingen/  tertijb  toe  bp  fijne  Ifêajefïeit  met  abbijfe 
ban  bc  generale  Staten  anbertf  foube  toerben  geo?? 
bonneert  3Beïn  alfo  geftfjiet  té  in  alle  be  beroerbe 
^tcben  ban  35:abanb  /  ©laenberen  /  Igoflanb  /  Eee* 
ïanb/  ©jicfïanb  /  <tf5elberlanb  /  en  ban  allen  ben  ante* 
ren  ̂ obinrien  ban  be  ̂ eberlanben/  toaecboo?be 
«Serefojmeerbeïleligiealom  in  ben  felben  lanbe  bp 

toelatinge  ber  (Dberueib  in  't  openbaer  berftonbigt  en 
geïeert  /  en  op  fommige  plaetfen  met  alle  fjare  ejterri* 
ticntégepleegt/  tot  groot  toelbeljagen  ban  bebootö 
<*5eref02m^rbe./  bie  ben  SNmogenben  <ö5ob  Oogeïijft 
ban&ten/ bat  fpeettë  toaren  geraefct/  fototterberlof- 
fmgebanbegeBaettegiiiquifmen/^ifffïioppcn/Con^ 
tuten  /  paccaten  en  berbolgingen  /  atë  rotter  b?pljeib 
laerber  confeientien  en  p;eftinge  Ijaerber  lere, 

&iïiu\\>    omtrent  befen  tijb  téïn  tyuft  uitgenomen  een  boer- 
te  m>   %m  ̂   &te  ö3n  ̂ t  4i5eref02meerbe  Keligie  uitgegeben/ 
nrantfe  metten  Wele :  ftemontrramie  of  bertoog  aen  ben 
aen  tt  grootmacïjtigcn  Cown»  ban  ̂ pangien/  <lc.  <©pte 
<coninu.  jn^u^e  b^  ben  Cbelbom  ber  Coninïriijfte  |Baje- 
Sefï  freittftfrf-^ebcrlanbcnbcn  5  5CP?«  *£?*•  aen  mijn 
tan      ©2outoe  be  l^ertogtnnc  ban  $arma  /  fcegente  /  $c. 

torgrn 
6:e  ban  TN  het  welke  voornemèlijk  gehandelt  en  verklaert 
öeröelf»  *  ft0nd ,  hoe  dat  fy  niet  en  twijffelen  of  de  Keiferlijke 

Xen  Majcfteit  fijnen  Vader ,  ordinerende  de  Piaccaten  op  't 

'  fluk  van  de  Religie ,  en  heeft  beweegt  geweeft  door 
eene  vyerige  liefde  om  door  'tCatholijke  Gelove  de eereGods  te  vorderen ,  de  fedten  en  ketteryen  uitte 

roeden,  en  alle  faken  in  goeder  ordeninge  en  eendrach- 
tigheid te  ftellen,  dat  ook  fijn  Majefteit  door  gelijke 

op-ücht  3  genegen  is  om  de  felve  Piaccaten  te  doen  on- 

Het  twede  Boek. t$66. 

ftranten  haer  verftout  hebben  fijne  Majefteit  te  verto- 

gen d'eenige  en  alderfekerfte  remedie  door  de  welke 
men  foude  mogen  voor-komen  de  voorfchreven  in- 

convenienten ,  hopende  dat  fijne  Majefteit  't  felve  niet 
qualijk  nemen  en  fal ,  na  dien  fijn  Majeft.  by  folemne- 
len  Eede  ( feggen  fy)  belooft  heeft  geen  requeften,do- 
leantien ,  waerfchouwingen  of  remonftrantien  ,  die 
men  fijn  Majefteit  foude  prefenteren,  cjualijk  te  ne- 

men ,  ook  niet  toe  te  laten  datmen  in  toekomende  tij- 
den eenige  moeiten  of  verdriet  den  Requiranten  of 

Remonflranten  fal  aendoen  om  fake  by  hen  vertoont, 
verhalende  en  bewijfende  met  lange  en  brede  redenen^ 
fo  uit  de  Schrifture ,  de  blijde  Inkomfte  3  Privilegiën 
des  Lands ,  oude  Leraers  en  Scribenten  der  Kerken,  als 
Auguftinus ,  Chryfoftomus ,  Hieronymus,  en  andere, 
uit  de  Geeftelijke  en  Wereltlijke  befchreven  Rechten, 
uit  eenige  Concilien ,  en  uit  de  Kerkelijke  Hiftorien, 

dat  de  Piaccaten  op  't  ftuk  van  de  Herefie  gemaekt ,  en 
de  proceduren  de  welke  dien  volgende  gedaen  werden 
tegen  der  ketteryen  by  den  Inquifiteuren ,  dat  de  felve 
dïrecïelijk  zijn  ftrijdende  tegen  de  eere  Gods ,  alle  bil- 

lijkheid, en  tegen  de  Privilegiën  des  Lants  by  fijne  Ma- 
jeft. befworen ,  en  dat  de  felve  oorfake  foude  zijn  van 

't  gehele  verderf  fijnder  Majeft.  Landen ,  klagende  ook 
feerdatde  Inquifiteuren  haren  laft  ook  verre  te  buiten 

gaen ,  door  dien  hen  op  *t  rapport  van  wie  net  toegela- 
ten is  Inqüifitiete  doenjegen  eenperfoon  ftaendeter 

goeder  name  enfame,  alwaer der  ook  geen  fekerheid 
vanden  gecommitteerden  deli&e,  endatfede  Inqui- 
fitie  en  vanginge  doen .,  fo  wel  by  nachte  als  by  dage, 
fonder  aenfehou  te  nemen  of  den  delinquant  out  of 
)onk,Tnan  of  wijf ,  of  opecnigerhandecircumftantien, 
jadattneeris,  dat  de  aenbrengers  groten  loon  to^e- 
feitwert,  fonder  datfe  gehouden  zijn  henluider  aen- 

brengeh  goed  te  maken ,  of  ftaende  te  houden ,  d'welk 
fy  feggen  ,  een  fake  te  zijn  tegen  alle  recht  en  reden.  En 
die  niet  anders  en  kan  dan  oorfake  geven  van  alder- 
hande  ontrouwe ,  valsheid  en  de  grootfte  boosheid  van 
der  werelt ,  feggen  ook ,  dattet  tegen  alle  recht  en  reden 
is,  datmen  degene  als  ketters  ftraft,  die  hen  oefrenen 
in  de  H.  Schrifture ,  en  met  andere  daer  af  fpreken,  be- 

wijfende uit  de  Schrifture ,  oude  Leraers  der  Kerke,  en 

't  Concilie  van  Niceen,  fulks  allen  menfehen  geoorlofc 
te  zijn  j  't  is  ook  buiten  alle  rechten ,  feggenfe ,  datmen 
die  feer  wredelijk  metten  vyere  doot ,  die  niet  alleen  de 
heilige  Schrifture  het  Oude  en  Nieuwe  Teftament 

voorgoed  houden,  maerookhet  Simbolum  desGe- 
loöfs,  van  den  Apoftelen ,  van  Niceen,  en  van  Athana- 
fius,  en  van  gelijken  ook  ontfangen  de  vier  eerfte  Con- 

cilien, wefende  alleenlijk  in  differentie  voor  alfo  veel 
het  uitleggen  van  fommige  paffagien  der  fchrift  en  der 
menfehen  leringe  betreft,  fy  houden,feggenfe,haer  ver- 
fekert  dat  fijne  Maj.  meninge  zy  als  dat  hy  niet  anders 
en  wil  noch  begeert,dan  datmen  gevoeglijk  na  recht  fij- 

nen Eed  en  gelofte  in  defe  fake  handele,  niet  jegen- 
derhouden ;  en  daer-en-boven  om  te  eer  tot  fijne  me-    ftaende  de  letteren  van  bevele  by  fijn  Majefteit  int  lefte 

ninge  te  komen,  daer  byte  doen  voegen  d'onderhou dinge  van  het  Concilie  van  Trenten,  dat  fy  defe  voorfz 
fijne  meningeen  vyerigen  yver  door  alle  mogelijke 
middelen  begeren  te  helpen ,  dan  nader  overleggende 
de  meninge  van  de  Keiferlijke  Majeft.  en  fijn  Coninkl. 
Majefteit  geconfidereert  hebbende  ,  den  tijd  in  de 
welke  de  voorfchreven  Piaccaten  eerft  uitgegeven  zijn 
metten  tegenwoordigen  tijd  ,  bevinden  dat  de  Kei- 

ferlijke Majefteits  meninge  gefondeert  Was  geweeft  op 
veel  impertinente  aenbrengingen,  gedaen  door  de  ge- 

ne die  niet  en  kenden  d'opinie  van  de  gene  die  fy  met 
Crimcn  van  Herefie  en  oproer  befchuldigden  ,  of 
immers  die  hen  particuliere  paffien  en  genegentheden 
volgden,  hoewel  iy  daer  mede  tot  haer  voornemen  niet 
en  vorderden ,  maer  alle  de  wereld  fufpeer.  maekten 

als  dat  fy  niet  d'cere  Gods,  de  faligheid  der  zielen,  maer 
haer  eigen  baetfochten,  en  daer  door  oorfaek  gaven 
van  vermenigvuldiginge  van  alderhande  fecten  en 
ketteryen ,  en  de  deurc  geopent  tot  beroerte  en  twe- 
dracht,dicmen  dagelijx  meeren  meer  fag  oprijfèn, 
niet  fonder  merkelijk  perijkel  van  een  fvvaer  naken- 

de verderf  des  Lands ,  om  welke  oorfake  fy  Remon- 

van'tjaer  1565.  uit  Spangiengefonden,diefynietert 
verftaen  datfe  behoren  fijne  meninge  te  contrarieren, 

want ,  feggen  fy,  't  blijktgenoegfaem  dat  d'intentie  van wijlen  de  Keiferlijke  Majefteit,  en  de  fijne  alleenlijk 

geweeft  isfö  rigoreufelijk  na  het  luiden  van  de  voor- 
fchreven Piaccaten  te  ftraffen ,  de  feditieufe  eri  vyan- 

den  van  den  gemeinen  welvaert ,  rufte ,  vrede  en  ver- 
fekertheid ,  niet  jegenftaende  dat  fijne  Majefteit  door 
valfe  raporten  voorculpabel  van  fuiken  crime  gehou- 

den heeft,  de  gene  die  daer  van  ganfeh  onfchuldig 
waren ,  gelijk  fijn  Majefteit  nu  na  der  waerheid  van 
henluiden  door  defe  Remonftrantie  onderricht  zijn- 

de, wel  fal  konnen  verftaen ,  datfy  met  ongelijk  geac- 
cufeert  en  gefufpecteert  zijn  geweeft.  Bidden  dat  fijne 
Maj.believe  regart  te  nemen  op  de  grote  menigte  der 
gener  die  de  nieuwe  Religie  ( fo  men  die  noemt )  vol- 

gen en  aenhangen,  om  fuiken  menigte  volks  niette 
bederven  en  ruineren ,  want  genomen,  feggenfe,  dat 
hen  opinien  fo  hinderlijk  zijn  als  men  fijne  Majefteit 
te  verftaen  geeft,  datfy  waerdigzijn  na  Godlijke  en 
Weerlijke  rechtcn,met  vyere,water,  put,  fweert  en  gal- 
gegeftrafttezijn,  foift  nochtans  dat  den  groten  hoop 

ver- 
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Verdient  dat  men  eer  gebruike  diffimulatie  en  ooglui- 

kende dan  rigeur  ,  en  dat  men  foeke  fachte  en  niet 

wre'de  en  forfe  remedien,  met  haer  brengende  vele 

Brrforë  grote  evidente  periculen.  Daer  om  bidden  f
y  fijne 

Majefteit  feer  ernftlijk  en  onderdamglijk  dat  hem  be- 
lieve  de  voorfz  Plaxatenen  Inquifitie  ganfch  en  over 

al  in  fijne  Majefteits  Erf-Nederlanden  te  aboleren , 

als  wefendj  gefundeert  op  't  qualijk  te  kennen  geven 

buiten  alle  rechten  enbefcheiden  ,  ordinerende  op 't 
ftuk  van  de  Religie  dat  een  yegelijk  fal  mogen  leven 

na  't  getuigen  van  fijnder  confcientie  binnen  fijnen 

huife ,  fonder  eenigfins  ter  caufe  van  der  Religie  ge- 

molefteert  te  zijn,  en  dat  "men  voorts  ftraffedegene 

dieonftichtelijken  fchandaleufeiijk  leven  nadequali- 

teit  van  de  delidte ,  gebruikende  daer  toe  de  ordinanfe 

maniere  van  procederen  den  Rechten  geiijkformig : 

't  felve  doende,  fal  een  yegelijk  van  fijne  Majefteits 
onderfaten  met  vonnifïe  en  re«_ht  voor  competenten 

Juge  gehandelt  zijn ,  en  alle  oorfaken  van  klachten  ge- 

F0L7,  x  weert>.ijnde,fal  fijn  Majeft.  over  al  een  vrymoedige 

gehoorfaemheid  bevinden,  en  eindelijk  fullen  alle  fa- 
ken gebrocht  werden  ineen  begeerlijke voorfpoet, en 

fal  een  yegelijk  gehouden  zijn  voor  de  falige  welvaert 

van  fijne  Majefteit  God  Almachtig  te  bidden. 

H<öe  toel  be  <©oubernante  ( gelp  gefetö  të )  aen  be 
ïtegeerbereu  ban  SCmftetbam  geftu2ebenöabbe 

batfe  fjct  attoojt  met  öie  banbe  fteligie  albaer  ge* 
maefet  niet  en  abbopeerbe/maer  cafTeerbeentemefc 

beöe/en  Denluiben  gtboben  fiabbe  befierfpUieber 

te  openen/  fo  en  fjaböcn fp luiben 't felbe notfjtantf  met 
bo?ben  boen  /  obermits  tie  toebaHen  bfer  bagelijj;  ge- 
beurben  /  baer  ban  fp  tot  fjaerber  onftfjult  be  ftegen* 
u  fjabben  berbrittigt  SSoben  bten  Ijabben  fplutben 

noclj  mibbelernjb  anbere  o?öonnanttcn  totrurce/ee; 
Wöïjetö/  en  toelbaren  ban  be  £tab  gemaefet.  jpieg  at 

nietjegenftaenbc  ift  gebeurt  bateenebanbe<©erefo?; 
tneerbe  Religie  gefloten  3tjnbe  / ben  16  ̂ eptertum* 
mbe  mrutoc  fcerbe  ber  böo?f5  ̂ tebe  foubetoerben 
fcegraben/  op  toelfee  begraeffenifle  genomen  3ön  be 
tounben  ban  ben  oberleben  (fofcp  benftegeerberen 

maö  gcoiborateert)  oor  beiebiberfebefcenbe  en  b?eem* 
be  perfonen  /  ban  berfcfjetben  natten  /  baer  bier  tijb  be 
^Stcbe  boï  af  toaö  /  bom  be  grote  menigte  ban  fcfjepen 
biet  tijb  b002  be  &tebe  leggenbe.  »lbe  bjeembelim 

gen  en  anbere /gene  b?unben  ban  ben  oberleben  3#n* 
be/mebe  poogben  inbe  boo?f5  &erneteb?ingen/te* 
Sn  banft  banbe  toafeertf  bp  be  megeerberen  tot  be* 

aringe  ber  fcerften  m  bett  ingang  gefïelt  /  fulr  bat  bc 
toaherö  berlatenbe  Daer  getoeer  uit  b?efc  na  (jet  £tab; 

fiutëgebtoaen  3ijn.  (Cerftont  baemaiffereenengro^ 
ten  hoop  boïrfo  bjeembelingen  ais  anber£  gelopen 
naliet  jjEmrebioeberö  Clootfer/baer  fp  luiben  met 
een  grote  f  nne  mgcbionen  w  ( en  Öebben  be  Weelben 

en  Altaren  ontfhicüen  gefmeten/en  be  |fêinncb?oe; 
bcrö  uit  ben  Cloolteten  boen  gaen  /  bebnjbenbe  albaer 

alöerhanbe  infolentie  en  moettoille/gehjn  fpbe^an^ 

beten  baegö  ban  gepen  gebaen  öcbbeitinbecïjat; 
troufen  Cloofter  buiten  ber  £>t&t/  toaer  boo?  eene 

grote  commotie  inbe  &tabtoas7  enftoetoelb'^m- tier  met  afftflentie  banbe  ̂ chutterpc  Ijeniuibenuit 

net  boo25  Cloofter  ban  be  COarttopfen  beben  bertrec- 
hen/  en  bier  ban  be  felbe  ©eelbffomerg  gebangen 
namen /en  nabe  &tab  ü20chten/foi«bietommotie 

fo  groot  gebaojben/bat  fpbaer  boo?  genootfacut3ijn 
getoee(l/om  mcerber  inconbenient  te  feftoumen/be 
felbe  gebangenö  roeber  b?p  en  loö  te  laten  lopen  /  en  fo 
bc  tommotie  bagelüïrë  groter  toerb  /  fo  Ijeöben  be 
55urgemccfleren/  &cljepcnen  en  36  ftaben/  om  te 
berboeben  alle  beroerte  /  febitie  en  bloeb-flojtinge/  iik 
gefebapentoaö  albaer  te  fullen  gebeuren/  na  biberfc 
tommumcarien  baer  op  geftouben  ter  P2efentie  ban 
|B.  ̂ omimtuö  2Soot/  en  M*  Kepner  ban  ber  <Dupn/ 

Baetiö-^eerenmbcn  $^obe  banl^ollanb/  alSCom- 
mifTarifTcn  bp  ben  IJobe  ban  J$ollanb  tot  affittentie  en 
op  't  berfoeh  ban  be  felbe  öegente  geo?bincert  /  bp  p?o; 
btfte  toegelaten  en  gepermitteert  bicbanöerïieligie 
be  puntten  en  arttculen  fjier  na  bolgenbe. 

0211110/ 
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1.  T  N  den  eerften ,  dat  fy  niet  en  fullen  beletten  >  noch  flCtoeöe 
Adoen  beletten ,  of  eenigfins  ftoren  de  Dienften ,  ÏÏ^mS* 

Sermonen ,  Ceremoniën ,  en  ander  oefFeninge  van  der  ban  be 

Geeftelijkheid ,  noch  ook  van  de  oude  CatholijkeRe-  Üïettgfe 
ligie ,  in  eeniger  manieren ,  op  lijfftraf  ,  of  anderfins  na  SÜSS 
de  gelegentheid  van  defaken. 

2.  Dat  fy  niet  en  fullen  mogen  prediken,  of  andere 
exercitien  van  hare  Religie  houden ,  in  eenige  Kerken, 
Cloofteren ,  of  andere  gewijde  plaetfen  binnen  defer 
Stede ,  dan  in  de  Minnebroederen  Kerke ,  en  daer  toe 
de  felve  kerke  mogen  gebruiken ,  metten  kerkhof  van 
dien ,  fonder  eenige  plaetfe  van  den  Convente  voorfz 
anders  eenigfins  te  mogen  occuperen  of  befigen ,  fon- 

der ook  in  hare  Sermonen  of  vergaderinge ,  noch  daer 
aen  of  af  gaende ,  eenige  buflèn ,  piftoletten ,  of  ander 
geweer  uitgefeid  een  rappier  of  poingiaertjtë  mogen 
dragen  of  by  hem  hebben . 

3.  Des  en  fal  niemant  hen  luiden  in  haren  predica- 
tieh  en  exercitie  van  hare  Religie  ter  plaetfen  voorfz  » 
óf  haren  hoorders  ,  eenige  ftoringe  of  letfel  mogen  / 

doen ,  noch  yemanden  daeróm  mifdoen  of  injuriereii  ( 
met  woorden  of  met  werken ,  op  gelijke  poene  als  bo^ 
ven. 

4.  Item ,  dat  die  van  ae  Gereformeerde  Religie  in 
de  voorfz  kerke  des  Sondaegs ,  en  op  andere  Heilige  da- 

gen in  de  week ,  maer  op  geen  werke-dagen ,  haer  lui- 
der predicatien  fullen  mogen  doen ,  uitgefondert  dat 

fy  in  een  gehele  week  fullen  mogen  prediken  op 
Woenfdaegs ,  mits  fy  by  tyde  van  der  felver  predica» 
tie  fullen  mogen  hebben  een  Predicant ,  twe  óf  meer  > 
die  in  gevalle  van  fiekte  of  ander  belet  bewaren  fullen 
mogen  de  plaetfen  van  den  genen  die  ter  predicatie 
geordonneert  fullen  zijn. 

5 .  Item ,  dat  de  felve  Predicanten  en  Minifters  ful- 
len moeten  wefen  geboren  in  fijne  Majefteits  landen, 

of  immers  poorters  van  eenige  goede  .Sreden  of  Dorpen 
van  defe  Nederlanden ,  en  daer  en  boven  in  handen 

van  mijn  Heeren  de  Burgemeefteréh  of  van  hare  Ge- 
committeerden doen  den  eed  van  onderdanigheid  en 

getrouwigheid  in  alle  Politique  faken ,  fo  lange  fy  hier 
ter  Stede  blijven  fullen ,  én  fo  verre  fulke  Predican- 

ten niet  te  bekomen  fouden  wefén,dat  in  fuiken  ge- 
valle die  Predicanten  Poorters  fullen  werden  defer  Ste- 

de ,  en  doen  fuiken  eed  als  navolgende  hare  Religie  ei- fchen  fal. 

6.  Item ,  dat  alle  Predicanten ,  fö  wel  van  d'eene  ak 
van  d'andere  Religie ,  hen  fullen  wachten  van  alder- 
hande  fmadelijke  woorden,  inve&ive  injurie  en  fchatn- 
pen ,  en  generalijk  van  alle  oproerige  en  feditieufe  pro- 
pooften,het  ware  tegen  de  overheid  en  Magiftraet, 

of  tegen  die  van  de  Religie ,  wel  verftaende  dat  't  gene 
dat  concerneert  de  leringe  of  óeffèningc  der  Religiën  , 
en  ftraf  der  ongefchikter  manieren  van  leven,  voor  fulx 
niet  en  fal  gehouden  werden* 

7.  Item ,  dat  niemant  eenen  anderen  óm  de  diverfi- 
teit  fijnder  Religie  fal  moeten  mifdoen  met  woorden 
of  werken ,  maer  dat  eikanderen  laten  fal  in  fijn  vrede, 
en  ongemolefteert ,  fonder  eenig  fchimpen,  befpot, 
of  ander  ongelatenheid  yemant  aen  te  doen ,  of  ander- 

fins tot  toornigheid  te  provoceren  of  verbitteren  in  ee- 
nige manieren ,  en  ook  elk  ander  fal  moeten  helpen 

en  byftaen ,  fo  verre  hen  óverlaft  en  ongelijk  aenge- 
daert  worde ,  al  op  pcene  daer  af  geftraf  t  te  werden  an- 

deren ten  exemple. 

8 .  Item ,  dat  niemant  wie  hy  zy ,  hy  ware  van  de  ee- 
ne of  andere  Religie ,  der  Juftitie  fal  mogen  beletten 

in  't  vangen ,  ftraffen  en  executeren  van  berovers  van 
de  kerken ,  noch  van  den  quaetdoenders ,  noch  in  eeni- 

ge andere  faken ,  behoudclijk  dat  de  mifdadige  werden 
gehandelt  met  recht. 

9.  Item ,  dat  niemant  en  fal  moeten  fingen ,  feggen, 
noch  roepen  opte  ftraten ,  in  herbergen  of  elders ,  of 
cök  prenten,  fchrijven,  kopen  of  verkopen , eenige 
fchandaleufe  boeken,  liedekens,  refereynen,  of  dier- 

gelijken  ,  al  op  poene  als  voren. 
10.  En  om  te  fchouwen  de  inconvenienten  fprui- 

tendc  uit  het  murmureren  en  qualijk  fpreken  van  di- 
verfe  perfonen  die  verfchrHen  logentalen  verfieren 

3  4  Ci 
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en  uitfetten  tot  difïamie  van  de  een  partye  of  d'ande- 
re  ,  en  ook  tenderen  tot  ieditie  en  commotie :  iö  ift  dat 

mijne  Heeren  vooriz  verbieden  eenen  yegelijken  yet 

voorc  te  ferten  of  verfpreiden ,  welk  tot  onrufte ,  be- 

roerte ,  feditie ,  of  ook  yemants  difïamie  of  achterdeel , 

befonder  van  de  Regeerders  of  Officiers  in  dienite 

van  de  Koninklijke  Majefteit,  of  van  defer  Stede  we- 

'fende,  foude  mogen  ftrecken,en  dat  de  gene  die  yet 

feggen  wil ,  dat  hy  't  felve  betonen  fal  waerachtig  te 

weien ,  of  lijnen  fegs-man  noemen  en  bewijien'fal ,  op 
iijfitraf,of  anders,  fonader  fake gelegentheid  bevon- 

den fal  worden  te  behoren. 

En  fo  verre  yemant  inde  voorfz  manieren  of ii. 
ander  fins  committeerde  eenige  feditieufe  aften  ,  dat 

dièdaer  af  by  der  Juftitie  fal  geftraft  worden  na  gele- 
gentheid ïijnder  mifdaet,  fonder  tegen-feggen  van  ye- manden. 

i*.  Alle  welke  poin&enèri  afticülen die Miniftefs 
en  Predicanten  haer  luider  Religie  füllen  moeten  in 

"hare  prekinge  den  volke  Vertonen ,  en  vermanen  met 
'  aller  vly  tigheid  dat  fy  hen  daer  na  voegen  en  fchicken. 

13.  En  of 't  gebeurde  dat  yemant  van  de  Gerefor- 
meerde Religie  foude  Willen  begraven  wefen  in  de 

Prochic  Kerken  of  Cloofteren ,  dat  men  aldaer  hou- 

den fal  d'oude  gebruik  van  de  Catholijke  Religie  fo 
verre  hen  luiden  belieft  éenigè  folemriiteitteoblerve- 
ren,en  indien  niet ,  dat  die  doden  begraven  zij  ndefy 

luiden  lullen  mogen  van  daer  gaen  fonder  eenige  Cere- 
moniën te  laten  doen  óf  obferveren  ,  en  of  yemant  van 

de  Gereformeerde  Religie  in  de  voorfz  Kerke  van  de 
Minrebróeders  ,  of  Kerkhof,  foude  willen  begraven 

wefen,  dat  men  aldaer  houden  fai  mogen  hare  obfer- 
vantie  van  de  begravinge. 

14.  Item,  fullen  de  luiden  van  de  Gereformeerde 
Religie ,  mitfgaders  ook  van  de  oude  Religie ,  fchuldig 
wefen  defe  goede  Stede  te  helpen  befchermentegens 
alle  overlattcn ,  en  te  beletten  alle  verftoringe  of  pil- 
geringen  van  alle  Kerken ,  Uloofteren ,  ot  Geeftelijke 

plaetlèn. 15.  Item ,  dat  alle poin&en  boven  géroert  fullen  on- 
verbrèkelijken  gehouden  en  geobferveert  werden  by 
maniere  van  provifie ,  en  ter  tijd  toe  by  fijne  Maj.  met 
advoy  van  fijne  generale  Staten  van  defen  Nederlanden 
anders  fal  werden  geordonneert ,  in  welk  advoy  mijnen 
Heeren  voorfz  fo  veel  in  hen  is  geconfenteert  hebben , 
welke  ordonnantie  die  van  de  beide  Religiën  van  dier 
tijd  voorts  fullen  moeten  onderworpen  blijven  ,  en 
van  nu  af  die  geloven  na  te  gaen  en  te  achtervolgen, 
behoudelij k  Öft  gebeurde  dat  daer  in  yet  geitatueert 
werde  dat  haer  luider  codicientien  of  Religie  loude 

mog.n  tegens  gaen ,  dat  in  dien  gevalle  hen  bequamen 
tijd  fal  werden  gegunt  om  fonder  belet  vrylij ken  met 
haren  goeden  te  mogen  elders  uit  defen  landen  Ver- 
trecken  ,cdaer 'tlien  gelieven  fal,  waer  in  mijnen  Hee- 

ren voorfz  fo  veel  in  hen  is ,  ook  conienteren. 
16.  Item,  dat  het  Cloofter  van  de  Minrebróeders 

afgefloten  en  afgefondert  fal  worden  van  de  Kerken , 
fonder  nochtans  eenige  Monicken  daer  in  te  mogen 
wonen ,  daer  in  mijne  voorfz  Heeren  ook  confenteren 
in  manieren  als  voren. 

17.  Dies  fullen  die  van  de  vóörfz  Gereformeerde 
Religie  gehouden  wefen  de  voornoemde  Kerke  met 
ten  aenkleven  van  dien  in  rake  en  dake  te  onderhou- 

den ,  en  fo  fy  luiden  daer  yet  uit  deden  breken  of  bren- 
gen ,  weder  tot  haren  koften  te  doen  repareren ,  fo  ver- 

re de  Coninklijke  Majefteit  de  voorfz  Religie ,  by  ad- 
vijfe  van  de  Generale  Staten  van  herwaefs-over,niet 
.gedogen  en  wilde. 

18.  Item  ,  dat  de  Minifters  en  andere  Dienaers 
haerder  gemeente,  mitfgaders^èen  goet  getal  van  de 
beft  gequalificeerde  hender  Religie,  defe  Articulen  ful- 

len accordeon ,  en  beloven  te  onderhouden  en  te  doen 
onderhouden  na  haren  vermogen. 

19.  Aldus  gedaen  en  gefloten  den  leften  dag  in  Sep- 
tembri  1 566  en  tot  vcrfckcrdieid  van  al 't  geen  voorfz 
is  zijn  hier  af  gemaekt  twe  al  eens  luidende  aften,  die 
van  wegen  en  door  bevel  van  mijn  Heeren  Burgemee- 
ftcren  cri  Schepenen  en  3Ó  Raden  voornoemt  ,°en  van 

/  fes  Capiteynen ,  in  den  name  van  de  drie  Schutteryen, 
als  by  de  felve  Schutceryen  vcrfocht,en  by  mijn  Hee- 

ren geadvoyeert ,  by  M.  Frans  van  Delft ,  en  Dirk 
Wouterfz ,  Secretariffen  der  voorfz  Stede  ter  eenre ,  en. 

by  den  anderen  hier  na  genomineerde  perfonen  ter  an- 
dere zyden  ondertekent :  behoudelijk  dat  de  gene  die 

de  felve  ondertekeninge  gedaen  hébben ,  ter  caufe  van 
defe  haer  fubfignature  nietgemoleftëertofachterhaelc 
fullen  mogen  werden  in  toekomende  tijde. 

3©eïbe  artitulenöenleften  September  alöaer  met 
bïohfiag  berbonöigt  3tjn  /  en  öien  bolgenöe  ïjebben  öie 
ban  öer  föeltgien  ban  öocn  boojtaen  in  öe  boo£f3  (Foi.7f ) 
!fêinreb2oeöer0  föerbe  binnen  öer  ̂ teöegep^eöiut/ 
toaer  öoo?  öe  onrufte  te  bier  tijö  geteffeett  té. 

Mgjööelertijö  bat  be  $?inte  Dan  «Drangien  tot  &Md* 
Unttoerpen  toa$  om  be  opgerefen  troublenal;  ™lem öaer  te  (tillen  /  lagen  öe  <*Beöeputeeröe  ban  öe  Staten  mm 

aan  Rolland  tot  25?uffel/  feer  inftantelijb  aen  öaer  tan©* 
ïtoogljeiö  berfoefeenöe  om  ben  boo?»  3  ̂?ince  te  tjebben  [«jg» in  fijne  «l&oubernementen/omalbacrteDeïpenboo^  ianatè 

fien  op  öe  opgerefen  troubïen  /  maer  oie  bau  Sünttoer^  jjeb&«u 
pen  öeöen  grote  moeiten  en  neerjtigljeiö  oiuïjem  al- 

öaer te  bouöen/b?efenbe  öat  öoo?  fijn  beraeö  eenige 
nieutoe  beroerte  en  f  toarigDe ib  foube  mogen  opftaen  / 
gelijn  te  boren  bp  faute  ban  fijn  tegentooo?öigtjetb  ge* 
beurt  tóatf  /  tot  ftöanöael  en  acljteröeel  ban  öe  &taö  / 
toaerom  be  <©oubemante  bpttoeaipoftillen/  f  o  ban 
ben  21  ais*  26  j§ept.'tberfoeR  ban  bie  ban^ollanb 
fceft  afgefïagen/öocD  öatfe  in  goeöe  memorie  fal  Dou- 
öen  be  obligatie  beo  finten  ban  <©rangten  aio1  ̂ taö- 
bouöer  '£  lanb$  ban  l|ollanö  om  tot  fune  retfeöer* 
toaer$s  te  boo2fien/fo  ïjaeit  al£  fulr  fonber  meerber  ber* 
Icon  ban  per  i  jfeci  foube  nonnen  geftfjieöen  /  ban  alfo  öe 
<£eb»puteerbe  ban  J|oHanb  niet  af  en  Öieïbert  om  hm 
H?inte  te  öebben/en  bpfonber  öie  ban  3Cm(leröam  int 
partitulier/  öatoon  ban  toegen  öe  Staten  en  {tab  &u 
retfit/öie  notf)  bol  beroerten  toaoyïjare  <©cbeputeerbe/ 
m  namentlijfe  IK.  §oöan  ban  be  ©etgt  bombenen/ 
peeren  Slofian  25o?g-<ï5?abe  tot  jjfêonfoo^t/en  Soöan 
€aeto  ban  JCmerongen/aenbe  <©oubemante  gefolliti^ 
teert  toerbe  om  ben  f&inte  of  eenig  anber  ̂ ooft  in  frjn 
plaetfe  te  mogen  Rebben  tot  öaer  luiöer  affijtentie. 

,§o  ijzeft  öe  «©oubernante  geftB?eben  aen  be  <0?abe  *?** ' bani^ooöflraten/öie  tot fBecöden toas?/  enbetroii^  XZ 
blen  alöaer  in  (lilte  geb^oebt  Daööe/  bat  DP  foube  rrifen  nanre 
tot  9Cnttoerpen/en  alöaer  iriijben  gcöuerenöe  öe  abfem  «n  ?' tie  ban  ben$?inte  ban  ̂ rangien/ om  öie  te  regeren  S 
opten  boet  fo  öe  $?mt*  geöaen  Óaööe  /  tot  betoaemiffe  «oog/ 
banbe^taö:  baeropöe<6?abebani|oon(!ratenaen  mm 
be  (©oubernantc  ftï)?eef/bat  DP  na  fjaerbebelfouöe 
reifen  na  3Cnttoerpen/om  te  berftaen  in  toat  ftate  mijn  *ffi; 
l|eere  be  Pnnte  tjem  hit  foube  laten  /  maer  begerenbe  btn  u 
ban  Daer  ̂ oogbeiö  te  toeten  /  of  fjp  /  bolgenöe  öe  boet  £"J ! 
ban  öe  pointe  /  niet  en  foube  boen  tegen  ben  öienfl  K' <©oö0en  öen  honing/ alfo  bp  berflaen  öaööeöat  öe  nwl 
befotgne  banben^intealfo  bp  fommigegeinterp^  5SnbJ 
teert  toasf.  <©p  toelne  ftoarigDeöenbnöe  e?abe  ban  fij 
l|oogflraten  gemobeert  /  baer  ̂ oogDciö  fjeeft  geant^ 
tooo?t  /  bat  Detp^incipael  baer  op  bp  binnen  3Cnttoer* 
pen  befjoo2öe  regarö  te  nemen/  en  bem  te  emploperen/  ®ni 
toa^/öatljpaüe  fancn  fouöebouöenentonferberenin  S'i rufte  /  oattcr  geen  inconbenient  en  ouame  tot  meerber  mm 
rupne  ban  öe ̂ taö  /  en  öat  (^  aen  öen  $?ince  niet  ge^ 
fetyeben  en  fjaööe  hatljpm  geöaen  fjaööe  tegen  öen 
ötenf<©otwfof  ban  fijne  i@aj.of  tegen  ö*atcoo?tge= maebt  metten  getonfeöereeröen  €öelen/maer  tocl  öat 
öe  pjeftinge  binnen  öer  ,§taö  en  kernen  /  en  ererritie 
na'tnieu  fatfoen  banöe  üeïigie/ toaren  tegen  ö'eere <Öoöö  en  öienjt  banöenConing  en  baer  intentie /en 
tegen  ö'a«oo?t  gemaefet  metten  getonfeöereeröen €öelen  /  en  öat  fp  öaerom  anöersf  niet  en  fjaööe  ©Cfn 
bonnen  öoen  öan  't  felbe  fijne  fRajefreit  te  rep?e^  ff„bi fenteren  metten  tonfiöeratien  ban  ben  booifcfeeben  HZ 
pointe,  mm  bolgenöe  i^  öe<6?abe  ban^oogtlra^  «ooc 
ten  öen  10  ®tmm  binnen  3Cnttoerpen  geftomen/  fiSj , 
öaer  na  Deeft  öen  $?ince  öen  n  ben  fyeöen  öacö  J?trJ' en 



IC  4iU; 

icrpcn 

UIÖ. 

1566. 
en  be  Natiën  ban  CoopUiibcn  boenbctgaberen/en 

ïjenluiticn  in  p2cfcnticbanben<©2abebani3oogflra* 
tcncnöc  jï)iai|ïcactrc  Kennen  gegcben  fijn  nobclijH 
bmtcuiu^ollanb/enbat  Baer  $ioogbeib/burcnbe 
fijn  abfcmic/  Dabbe  gecommittecrt  ben  <02abc  ban 
ï^oogflraten  om  öc  ,§tab  en  gjngcfetcnen  bp  te  (lacn  / 
ten  einbe  öc  «§tab  en  faftcn  foube  mogen  blijben  in  ru* 
frccnlucbe/  tot  btcnftc  ban  fijne  iBajeflcit/  enberfe* 
fccrtbcib  ban  eenen  pcgeUiKen/  begecrenbe  bat  fp  ben 
<02abeallcajViflenttecnbp(lanb  boen  fouben/  na  be 
gelegcntbeib  en  falie  fouben  bcrciffcBcn  /  toaer  op  fp  al 
t'famen  ben  $2tnce  ban  fun  bpflanb  bcbannt  /  en  ben 
Ofrabe  ban  ̂ oogfuatcn  alle  affitfentie  belooft  ïjcö- 

©csS  ben  /  en  i?  ben  p:mce  baer  na  opten  ttoaeïf  ben  <®cto* 
>2tncen  02i?  bertroeften  na ^ollanb  en  ötreebt /  boo?  lafl  ban 

be  «poubernante/  bic  l)em  belafle  pjincipalnRcn  te 
letten  op  be  berfcKcrtDeib  en  ruflc  ban  be  boo?f3  <§tab 
ötrccljt  en  ̂ milerbam  /  aio  tocfenbe  be  p2incipaelflc 
^tcben  ban  impo2tanticn  in  fun  <0oubemement/ 
Hem  bertroutoenbc  (fo  fp  feïpijft)  bat  fijne  toö0&ctö  en 
berfocDtDeib  albaer  fulfte  bienflen  fal  boen/  bat  ben 
bienft  <0ob$7  en  be?  Coning?  autoriteit  foube  toerben 
getonferbeert. 

<©aer  na  3ijn  ijk  ban  ber  iBet  ban  SHnttoerpen  ber* 
abberteert  /  bat  eenige  ouaettoillige  toilben  ben  toten 

ban  be  giote  feerfte  innemen  om  t  ̂tabDui?'  te  mo- gen befebabigen/  en  boo?  ftloftfïag  in  be  ̂ §tab  eenig 
aila2m  te  maften/ 't  tocln  berflaenbe/  Hebben  fpom 
baet*  tenen?  te  berfien  /  en  alleaproer  te  beletten  ( 't  3p 
of  be  abbertentie  toaeracDtig  toaer  of  niet )  be  Watljt 
ban  ben  (Corcn  berfterftt  /  en  be  felbe  berfien  ban 
K>antbuiren  en  $oebet/  ook  groote  (leencn  Kloten  /  om 
bte  ban  boben  banbe  trappen  af  te  rollen /om  baer 
mebe  te  beletten  bie  baer  op  fouben  toillen  nomen/ 
'ttoelft  geliomen  3ijnbe  onber  be  gemeente/  fo  3ijn 
opten  i7«0ctob2l8  be?  namibbag?  beel  gepuflelt  en 
tjuaettotüige  op  't  &erM)of  bergabert  /  toillenbe  in  be 
fcerfte  toefen  /  onber  't  p2etert  batfe  toilben  toeten 
toaetommenftabbeoptetCorenpoeberen  Kloten  ge- 
b2agen/ toaer  af  ben  <©2abe  ban  ̂ oogftraten  en  bit 
ban  ber  3©et  getoaerfenout  5önbe  /  Hebben  bte  tot  ttoe 
ceifen  boen  fcDeibcn  en  ban  baer  boen  bertteeften. 

Jttaer  opten  abonb  aio  bcbagtoaftetoaébctttot- 
ken/  3ijn  fpalbaertoebcromin  beel  groter  getal  ber- 
gabert  en  Ifcbbcn  met  f02fc/mct  een  b2anb-leet  bit  op 
t  &crftbof  Ding }  be  fcerft-bcur  open  gelopen  /  en  ai* 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

ie; 

3CÖC 

celb- 
irlungc 
il  DC 

ilïL    *°  met  öctoeüfm  be  öerft  genomen  3ijnbe/  Dcbben  I  bemanteDem  gegcben  Dabbe /namelijft/ om  02b?e  te 
ii-ranr»  terfrom  begofl  te  boenen  aen  't  gene  albaer  refleerbe/ 1  (lellen  bat  alle  beroerte  foube  mogen  berDoet  en  geftilt 

jeflcit  botö  in  allen  aeballe  mmmermeet  geboogt 
toetben  bat  fp  be  |Ï2tnreb?oeber?  ïierfte  beïjouben 
fouben/  maer  en  Deeftfebaer  toe  niet  Ronnen bren- 

gen, 

<Den  15  i^obembcr  1566,  fo  toerb  tot  ̂ fljeberin* 
ge  in  tëollanb/  een  uregaen?  ban  ben  3$age/bp  be  3ee- 
ftranb/ban  eenen  ©ifTtöergenaemt§onoeneel/ge' 
bangen  eenen  fecr  toonberlijKe  ©ifclj  /  betoelKe  Dabbc 
eenen  Krommen  f  toarten  ben/  gelult  een  ̂ aringtf  bcb/ 
Ijarb  al?  f)oo?n/  en  fiabbe  fe0  lange  fnebben  /  alle  befet 
metronbenapjen^/ban  fatfoen  gelijfc  begenebiebp 
be  gemcene  man/  W  banbe  Religie  toilben  toefen/ 
aen  be  Ijoeben  geb?agen  toerben  /  en  (©eusS-teRens?  /  of 
45eufe-napjen#genaemttoerben/  \yp  toajSlangmet- 
te  fnebben  ontrent  feben  boeten  /  be  gemeencman 
noembe  öem  ben  <0eufcn  ©tftfj/elft  meenbebat  öp 
toat  fonberlingo  te  bebuiben  fjabbe/obermitö  öP  in 
befe  tijb  gebangen  toerbe/  en  biergelijKe  niet  gefien  en 
toa?  in  befê  Hlanben/  ttoe  bagen  baer  na  toerb  tuf- 
ftDen  ̂ tljeberingen  en  Cattoijft  ban  geïijKen  eenen 

fobanigen  ©ifcij  gebangen  /  en  too^be  al  't  Eanb  boo? geboert/enmenlietöemomgelbfien/  en  tjabbe  feer 
beel  befien?  /  be  gene  W  Bern  omboerben  beben  groot 
p?ofnt  baer  mebe,  2flb2iaen  Cocnenfoon/  een  oub  jee- 
manban^cöeberinge/bie  beneerflen  geftotljt  fiab- 
be  ban  beboo?f$  ̂ longeneel/  bmfyt  be  felbe  in  ben  ̂ a- 
geom  uit  te  laten  fdjilbcren/  ban  fjetbolft  liep  met  fo 
grote  Dopen  om  te  befien/  batfe  be&tfiiïbet  nieten 
KonbebetoarenofelKnam  een  banbe  napicttg/  fnljc 
bat  ftp  gefcDenb  \miïic:  ftp  feib  in  fijn  boen  banbe 
toonbetbate  ©iffcDen/  f^  &em  gemaeKt/  bat  &p  in 
ben  jare  154.6.  ben2i<©ctobernotljeenen  fobanigen 
Mfdj  geftab  tyeft  /  bk  öp  geftotfit  Dabbe  om  ttoe  flui- 
bet? /en  baer  na  toebetom  betKotfjt  boo?  feben  gul- 
ben/aen  luibenbiefe  om  gelb  lieten  fien/  en  noemtfe  een 

$oelompe/  en  feib/  fo  Dpfe  in  't  b0O2f3  2Baer  ban  1 546. 
00K  niet  en  Dabbe  gefien  geöab/  bat  np  't  boo?toat 
toonber?/  en  boo?  een  miraRel  foube  gebbengeftou* 
ben  /  obermite  fp  eben  in  tjeft  ttjb  /  bat  fobanige  nap* 
jen? geb?agen toerben bp  Uk  banbe  Religie /geban* 

gen  toerb. 5©e$2inteban<©rangien  al?  boo?f3  i?  ban  acnt* 
toerpen  gefcljeibcn  3tjnbe/fjeeft  be  Staten  banï|ol* 
Ianbbefc&ebenin  j|obemb2i  binnen  ̂ cöoonftoben/ 
altoaer  be  <©ebeputeerbe  ber  felber  Staten  gehomen 
3ijnbe/  Ijceft  Denluiben  berblaert  ben  lafl  Uit  be  <0ou 

Ècvfytic 

©iffcfici» 

geöanc 

öctingc 

ber^>ta' 
feu  ban 

IgoIIauö 

\3tmbH 

\ epen. en  bernieut  toaö/toelh  be  boo2f3  <02abc  bcmomen 
Debbenbe/  Ijeeft  metten *öff iciet  en  fommigc  banbe 
3Det/  met  bc  nieutoe  gefolbpeetbc  ®02getcn  /  be  &et* 
Kc  toebetom  in-genomen  /  en  be  2Seclbb2enet0  ber* 
b2cben  eenige  gequettt/cn  eenige  gebangen  Debbenbe/ 
en  be  felbe  gebangenen  terüonb  ba  fefterper  eramina* 
rie  onberb2aegt  3ijnbenaOacrauteur0entomplicen/ 

toerben  /  op  bat  fijne  lEajefleit  niet  meer  002fahe  fou* 
be  toerben  gegeben  öem  te  berbitteren  tegen?  fijne 
<0nberfaten/begeerenbebatbe  boo2f3  Staten  elr  in 
ben  fijnen  öaer  beboir  en  naerfligneib  baer  in  boen 
fouben/  en  immer?  niet  toelaten  bat  be  p2ebifaticn 
binnen  eenige  fteben  in  be  felbe  f^obintie  gebaen 
toerben/  en  na  batbe  boo2f3  <0ebeputeerbe  ban  be 

en  ban  fien  berflaenbe  batfp  geanltleert  toaren  ban  1  «Staten  belooft  Ijabbenöen  uiterfle  beboir  baer  in  te 

1 

eenen  i)emb2agenbe  al?  €bclman/  genacmt  25erge^ 
monb/  betoelaebe  felbe  nacljt  bp  ben  |fêarK-<02abe 

cib»    in  fun  Kui?  gefocljt  /  ban  fijn  beb  geljaelt  /  gepijnigt  en 
liS?  beroo2bcelt  /  en  met  bijf  anbeten  be?  m02gen?  tocl 

b2oeg  anberen  ten  exempel  geljangen  i?  /  baer  ban  be 
boo2f3<02abeban  ^oogflratenenbe  föegecrber?  ban 
3lnttoerpen  be  <6oubernante  nebben  bertoittigt  bp 
liare  b2ieben/  baet  op  fp  anttooojbe  goeb  contentement 
te  hebben  en  batfe  baet  in  continueten  fouben. 

boen  /  i?  bc  bergabertnge  gefefteiben  /  en  i?  be  $2ince 
ban  <(Drangien  ooft  ban  baer  bertrotfeen/eerfl  na  £>ia* 
nen/  en  fo  boo2t?  toeber  na  ötretöt. 

5^en  19  <0ctob2i?  te  boren  toa?  ben  pointe  ban 
<0rangiengeftomen  binnen  be  (lab  atreeftt/met  ttoe 
[jonberbentfedigfcljutten  booifijn  betoaernifTe/  Ue 
ban  ber  &rab  ljebbenïjemin'tlangcgctemon(lteett be  f  toarigljebcn  en  periculen  baer  in  fn  toaren  /  en  Den 
bagelijr  boo:  ouamen  /  en  bat  bit  ban  be  nieutoe  fic 

Üe0 

jg>?ïnieii 

bau 

Wtatv 

fjanbe^ 

linge  toï 

Pet       ̂ >acr-en-mfTcl)cn  toa?  be  $2ince  ban  <örangien  |  ligie  fo  bermeten  toaren/  batfe  tot  berfeneibe  reifen  «trecöf« 

Caru 

lubt 
lilf  in 

mem  in  ï^ollaub  getogen /  en  Heeft  albaer/  gelijü  ooft  tot 
Uneclit/alle  necrfligbcib  en  goet  beboir  gebaen  om 
liet  bolft  en  bie  ban  ber  Religie  in  ftilte  te  Doubcn/en 
berfraenbe  bat  tot  2lmfterbam  bic  banbe  Religie  in 
bc  n^nreb2oebei?  iierfte  binnen  ber  ,§tab  toaren 
Ptthcnbc/  beeft  groote  neet fncDeib  gebaen  met  bibet* 
feb2icbentefcb2nben/cncenigc(Êbelcnte  fenben  aen 
be  gene  ̂ ic  onber  bie  ban  be  rtcl:otc  gvoot  ttehit  Dab* 
ben/  om  Denltuben  te  rabcn  batfe  be  felbe  &crltc  fou* 
ben  toillen  berlaten/en  Date  p?efcicaticn  buiten  Dou* 
ben  /  't  toelb  boenbe  fouben  fu-üucen  te  min  onnena* 
be  aen  fijne  J,üajefleit  beljalen  /  en  foube  bp  fijne  IBa* 

toebetom  betfocDt  Dabben  een  ïjerfte  in  be  ̂ taöte 
toillen  Debben/  met  groote  b2eigementeninbien  men 
Den  fuljr  langer  affloeg  /  bat  be  <ï5ee(lelijftDeib  tot  Dare 
grote  fto(len  befeerftenmoeflenboenbetoaftenenbe? 
toaren  /  boo2  be  gjote  b2efe  biefc  Dabben  /  en  meer  an* 
ber?  /  berfoeftenbe  bat  D?  op  alle?  0202c  (lellen  toilbe  / 
enbatmenD^nluibcntotboflen  ban  ben  ©ontng  fou* 
bc  toillen  affifleren  met  meer  bolft  en  eenige  iïcDte 
peerben :  baer  op  bc  §32intc/  Debbenbe  be  pjincipaelfle 

ban  be  ,§tab  /  fo  geejlelijft  al?  toercltlüft/  op  't  Caflceï ban©2ebenbo2gtega(le  gcnoob/gefèib  Deeft  bat  Dp 
fijn  benbe  Dabbe  boen  nomen  tot  a(Ti(lentie  ban  be 

flab 



kö& Het  twede  Boek. 

^tab  en \arfttn  ban  titmïit  ï  en  f)oe toel fp  bernlaer* 
öenbatfpbienietcn  begeerben/en  Dat  fienliutren  tite 
oo's  in  tien  3©inter  töet  biencn  en  fouben  /  obermitg  be 
tuegen  banbe  ïantcn  ban  arrest  fo  feer  öicp  5pn 
batmen  baer  geen  offeernuaujn  ftoare$eerben  nan 
geb  juinen  /  en  fcat  fjaerlmben  baerom  beter  foube  Die- 

(Foi.;;)  nenlicbte  $eerben/fo  beeft  bp  notbtantf  fijn  benbe 
albaer  boen  nomen/en  3§n  befelbe  albaer  gebleben  tot? 
ten  2i  fpnnartj  1567.  bat  Öe  %rtoginne  Segente 

*j  66i 

Stad  y  Steden  ,  en  platten  Lande  vart  (Jtrecht ,  noch  de 
felve  Gods-dienftentebefpotten  inde  Kerken,  of  ee- 
nige  befchimpinge  te  doen. 

3 .  Item ,  dat  gene  Predicanten  en  Minifters  van  de 
nieuwe  Religie,  buiten  de  Nederlanden  van  fijne  Maj. 

geboren ,  egene  Poorters  der  felver  Nederlanden  we- 
fende ,  noch  uit  eenige  Heeren  landen  voorvluchtig  of 
gebannen  hen  en  fullen  vervorderen  eenig  Sermoon  te 
doen  ,  maer  de  gene  die  als  boven  gequalificeert  zijn , 

öefclbeb002Öe  fofltCitatie  ban  öte  ban  ötredjt  baec  l  fullen  na  de  publicatie  van  defèn,al  eer  fy  eenige  Predi 
iaetJCC  ban  öaen  Heeft  boen  bertreencni  |  catien  lullen  mogen  doen,  der  plaetfe  voorfz  gehouden 

QDaecnaer^CbOertöe  boen  betoomen  fèHCremïbb^  j  zijn  in  handen  van  fijne  Excell.  of  in  fijn  abfentie  in 
ïcn  ban  accoo?t  tufïcöen  be  Staten  ban  ötrecfjt  en  W 
ban  be  Religie  /  Déeft  be  boo?f5  Staten  boen  bergabe- 
ren  /  en  Dcnluiben  ̂ k  boo?frtj?ebcn  mibbelen  boen 
boorgenen /en  begeert  bat  fp  Ut  fouben  toillen  aen- 
gaen  /  ter  tijb  toe  anberg  bp  üoninnlijKe  fBaj.  en  ab* 
bijtf  banbe  Staten  <©enerael  foube  geo?bonneerttoe^ 

handen  van  de  Schout  en  Burgemeefters  defer  Stad ,  te 
doen  den  Eed  van  onderdanigheid  en  getrouwigheid 
fijne Maj.  Officier  en  Regeerders  defer  Stad,  in  allen 

laken  Politij  ke  t'onderhouden  fo  lange  fy  binnen  defer 
Stad ,  Steden  en  Landen  blijven  fullen. 

4.  Dat  die  van  de  nieuwe  Religie  hen  gedragen  ful- 

fen/ban  fp  Rebben 'tfelbe  afgeflagen/en  niet  toillen  lengehoorig  en  onderdanig  in  alle  Politijke  faken  Co- 
acngaen/fO  OOh't^Of 'tfelbe  affloeg/gelljfe  OOft  ̂ K  ninklijke  Maj.  en  Regeerders  defer  Stad, als  andere 
ban  ben  ïlaeb  ban  beré§tab/ niet  jegenftaénbe  ber*  I  goede  onderdanen  fchuldig  zijn  en  behoren  te  doen 

Sréaojt 
Bp  Den 
1P?tnce ban  ©; 
ranctfrn 
Binnrn 
iürrecDr. 

fcljeiben  inbuttien/  'tfeibe  oon  niet  en  Hebben  \mu 
ïen  aengaen  /  't  toelfe  fijn  <£rcellentie  fienbe  /  beeft  ban 
Ijacr  refuis  acte  begeert /en  gep?otefteert  batöpljem 
met  naeiluiber  refuig  toilbe  erenferen  aen  ben  üo* 
ntng  en  be  ftegente/  ban  bc  inconbenienten  bic  öaer  uit 
fouben  mogen  nomen  /  toelfce  acte  ban  refïiis  ftem  ge- 
lebert  «f  getoeeft  /  en  öeeft  baer  naer  be  beraembe  %t- 
ticulen  gefonben  aen  be  ̂ertoginne  ban  parma. 

^e  4J5erefo?meerbe  booj  be  p?efentie  ban  ben  3p$n* 
teftoutertoerbenbe:  öebben  opfenerenbagljarép^e- 
bicatie  gebouben  buiten  <§.  Catrijnen  pookte  (  bp 

toelfce  poo?te  bet  Cafieel  tfont )  in  't  belt  /  en  Den  bebo- Icn3ijnbe  ban  baer  te  bertrecften/5ijn  intoeigeringe 
getoeeft:  toaer  boo?  be  Caftelein  beroozfaent  të  g> 
too?ben  eenig  grof  gefebut  af  te  boen  frtjieten/  en  be  feï- 
be  alfo  ban  baer  te  boen  bertrecnen.  €itttelijfe  öe 
$?ince  ban  <£rangien  banbe  ï|crtoginne  toeberom 
ontfangen  nebbenöe  be  boo2f3  Hrtttnlen  ban  accootf  / 

Ijeeft  be  felbe  bp  5t5egel  ban  ̂ Juftitie  ban  ben  l|obe ban  ütredjt  boen  be5egelen  /  en  op  fnn  naem  aï£ 
^taöbouDerbp  maniere  ban  (©2bonnantie  of  par- 
raet  bv  hloMuibinge  ban  ben  ̂ taböuife  innaerbol- 
genber  manieren  boen  berfeonbigen. 

T\  E  Pr ince  van  Orangien  ,  Grave  van  Naflauwe , 
-L/&c- Stadhouder  en  Capiteyn  GeneraelCon.  Maj. 
over  Bourgoignien, Holland,  Zeeland,  Weft-Vrief- 
knd  en  Utrecht :  laet  weten ,  dat  alfb  onlangs  fekere 
oproerte  en  onrufte  binnen  defer  Stad  verrelèn  is  uit 

den  welken  ook  fpecialijken  verboden  en  geinterdi- 
ceert  wert ,  in  haerluider  predicatien  te  gebruiken  ee- 

nige oproerige  of  feditieufe  propooften  en  woorden  te* 
gens  eenige  Overheid,  'tzy  Geeftelijk  of  Weerlijk: dat  de  felve  Predicanten  ,  Minifters  ,  mitfgadets  diê 
van  de  nieuwe  Religie ,  gehouden  fullen  zijn  tot  defen- 
fie,  ruften  vrede  defer  Stad,  hen  t'employeren  en  ge» 
bruiken  als  andere  goede  Burgeren  gehouden  zijn  te 
doen,  jegens  alle  vyanden  van  de  gemene  vrede,  {o 
van  binnen  als  van  buiten ,  even  verre  fy  daer  toe  by 
den  Schout  en  Burgemeefters  defer  Stad  verfocht  wer- 
den» 

? .  Defgelij  ken  aengefien  die  van  de  nieuwe  Religie 

hebbende  gepredikt  voor  't  accoort  gemaekt  mitten  E- 
delen  geconfedereert ,  fullen  navolgende  't  felve  mogen 
hen  predicatien  doen  buiten  defe  Stad  ,  ter  plaetfen 
henluiden  geordonneert ,  fonder  verboden  wapenen  * 

namentlijk,  BufTen ,  Cinkroeren,  Hellebaerden,  Spief-' fen ,  Knevelftaven ,  in  alder  modeftie ,  en  fulks  doen- 
de en  fal  hen  geen  ftoornifle  of  moeyeniffegedaen  wer- 

den ,  alles  by  manieren  van  provifie ,  en  ter  tijd  by  fijn- 
der Maj.  anderfins  fal  wefen  geordonneert ,  volgende 

't  accoort  mitten  Edelen  geconfedereert  gemaekt,  be- 
velende te  dien  einde  fijne  Excellentie  eenen  yegelij- 

ken  dien  van  der  voorfz  nieuwer  Religie ,  hen  regule- 
rende fovooriz  is,  in  haren  Sermonen  niet  te  ftoren 

of  belet  te  doen,  injurieren  met  woorden  noch  werken^ 
noch  befpotten  ter  caufe  van  de  voorfz  Religie. 

6.  Dat  d'eene  noch  d'andere  partye  niet  en  fal  mo- 
corfake  van  de  nieuwe  Religie ,  om  welke  onrufte  te  ;  gen  ter  fake  van  de  Religie  eenig  overlaft  malkande 
neder-leggen ,  ten  einde  alle  twedracht  ter  caufe  van 
dien  opgeitaeri  CeflTere ,  de  Borgeren  en  Ingefetenen ,  fo 
Geeftelijk  als  Weerlijk ,  in  goede  rufte,  ftilte  en  vrient- 
fchap  mog;en  leven ,  en  onderlinge  converferen ,  mitf- 
gaders  dele  Stad  van  alle  in':onvenienten  en  beroerten 
verhoeten  befchermt  werden.  En  ook  op  dat  eenen 
yegelijken  mach  weten  hoe  dat  hy  hem  fal  mogen  re- 

guleren navolgende 't  accoort  gemaekt  mitten  Edelen 
geconfedereert ,  heeft  fijne  Excellentie  in  de  qualiteit 
als  voren  geordonneert  en  geftatueertde  Punótenen 
Arnculen  hier  na  volgende. 

In  den  eerften ,  dat  die  van  de  nieuWe  Religie  hen 
nieten  fullen  vervorderen  in  te  nemen,  met  ge  welt  of 
fonder gewelt, eenige  Kerken , Clooftcren ,  Gafthui- 
fen  of  andere  gewyde  plaetfen ,  noch  gebruiken  eeni- 

ge huifen  of  fchueren  om  aldaer  te  doen  of  laten  ge- 
fchieden  eenige  fermonen  of  predicatien ,  of  vergade- 
ringe  van  eenige  van  de  nieuwe  Religie ,  uitgefondert 
alleen  lij  ken  inde  plaetfen  hen  buiten  defer  Stad  daer 
toe  gemunt- 

2.  Dat  niemand  en  vervordefe  by  hem  felven  of  an- 
dere die  van  de  voorfz  nieuwe  Religie  directelijk  of 

indireclclijk  te  ftoren  ,  beletten ;  of  eenigfirts  behindc- 
ren  de  Sei  moncn ,  Miffe  en  Gods-dienften ,  hoe  die 
genaemt  mogen  wefen ,  die  tot  noch  toe  in  alle  Ker- 

ken en  gewijde  plaerfen ,  na  de  oude  Catholijke  Religie 
onderhouden  en  gcplecgt  zijn, buiten  of  binnen  der 

ren  aendoen ,  injurien  of  invedturen  aenfeggen. 
7.  Dat  niemant  hem  en  vervordere  eenige  woor- 

den te  fpreken  tenderende  tot  oproerte ,  feditie ,  or  eew 
nige  feditieufe  aften  te  bedryven. 

8.  Noch  ( ook  hy  ware  van  d'oude  of  nieuwe  Reli- 
gie )  hen  en  vervordere  te  beletten  of  behinderen ,  by 

hen  or  andere ,  de  apprehenfie ,  vangenifle ,  ftraf  én 
executie  der  juftitie  aen  den  Beeld  e-brekers ,  bero- 
vers  der  kerken ,  of  eenige  andere  quaetdoenders ,  daer 
jegen  men  met  Juftitie  procederen  fal. 

9.  Item ,  wort  verboden  en  geirrterdiceert  eenen  ye- 
gelijken te  verkopen  of  hebben  eenige  fameufe  Boeken 

öf  gedichten ,  tegens  den  Coning ,  de  Gouvernante , 

of  eenige  andere  Overigheid,  in  'tgenerael  of  parti- culier. 

10.  Dat  niemant  op  der  ftraten  noch  in  velden  fin- 
ge  eenige  fameufe  Liedekens  of  andere  gedichten  niec 
fameus ,  daer  door  eenig  volk  vergadert  ware  of  foude 
mogen  worden  tot  oproer  en  on  ruft, 

11.  Tegens  welke  Poin dien  en  Articulen  boven 
verbaelt,  indien  yemant,van  wat  Religie  hyzy,  be- 

vonden wert  mifdaen ,  gecontravenieert,  of  hem  daer 
in  niet  gequetente  hebben  na  behoren  ,fal  fïaen  tot 
ftraf  en  pcene  van  de  galgen ,  of  anders  af  bitralijken  ge- 
corrigeert  werden  na  gelegentheid  van  zijne  mifdaet. 

1 1 .  Si  jne  Excellentie  interdiceert  en  verbiet  alle  Pre- 
dicanten ,  fo  van  de  oude  als  nieuwe  Religie, ̂ n  haren 

Ser- 
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Sermonen  of  Predicatien  te  gebruiken  eenige  fmade- 
lijke of  fchimpige  woorden ,  injurien  of invectiven  te- 

gen den  anderen ,  op  poene  van  den  ielven  het  predi- 
ken te  verbieden ,  en  geftraft  te  werden  arbitralijken : 

behoudelijk  dat  't  gunt  geleert  wort  beroerende  de  oef- 
feninge  van  eenige  Religiën  of  ftraf  der  fonden,  niet 
geacht fal  werden  voor  injurie,fo  verre  daer  in  geen 
ordene  van  menfchen  genoteertofgelafterten  werde. 

13.  Is  ook  geinterdiceert  en  verboden  als  voren, 
datniemantden  andere  uit  fake  van  lijne  Religie  en 
fal  beipotten  noch  behinderen ,  niemrnt  en  fal  mogen 
binnen  of  buiten  der  Stad  gebruiken ,  of  hen  behelpen 
meteenige  heimelijke  leufen  ,  ftreckende  of  dienende 
tot  vergaderinge  van  volk  ,  uitgelondert  alleen  de 
Hooft-Officieren  ,ende  gene  die  zijn  of  wefen  lullen 
in  foldye  van  fijne  Maj.de  drie  Staten  deler  Landen,  of 
defer  ftad  Utrecht. 

14.  Sijne  Exellentie  heeft  genomen  en  ontfangen  , 
neemt  en  ontfangt  mits  defen  onder  iijne  en  der  Re- 

geerders defer  Stad  protectie  en  befchermeniflè  alle  in- 
woonders  en  Ingeietenen  der  felver ,  fo  Geeftelijk  als 
Weerlijk ,  fo  verre  de  felve  periónen  leven  en  hen  dra- 

gen onder  de  gehoorfaemheid,  obedientie,  politijke 
rafte  en  vrede  defer  Stad :  lnterdicerende  eenen  yege- 
lijken ,  wie  hy  zy ,  defe  protectie  te  violeren  of  te  bre- 

ken ,  op  de  pcenen  hier  boven  verklaert. 

15.  Al  't  welke  fijne  Excellentie  geordonneert  heeft 
by  provifie  ter  tijd  en  wijlen  toe  by  fijne  Maj.  anders 

fal  wefen  geordonneert ,  volgende  't  accoort  by  hare 
Hoogheid  metten  Edelen  geconfedereert  gemackt: 
bevelende  den  Schout  en  dien  van  den  Gerechte  defer 
Stad ,  defe  Ordonnantien  te  doen  efFedtueren  en  exe- 

cuteren tegens  den  overtreders  van  dien  ,  fonder  fi- 

muiatie  of  verdrag.  Des  t'oirconde  fijne  Excellentie 
defe  jegen woordige  ondertekent ,  en  't  zegel  van  Jufti- 
tie  van  defen  Hove  Provinciael  daer  op  doen  drucken 
in  Placcate,  in  de  ftad  Urrecht ,  den  25  dag  van  No- 

vembrisin't  jaer  onfes  Heeren  1566.  En  ftont  aldus 
ondergetekent 

GUILLIAME    DeNaSSAU. 

T\&t  atcoort  gepubliceert  3tjnbe/ beeft  be  $2inte 
«^bte  ban  be  4Btïef02meeiDe  jftelüjie  een  Maetfe oetoefen  buiten  be  utHtte  iSfcoutoenpoonc  icnbe  ttaiïg 
Cingeien  /  baet  fp  Dan  boe  boo2taen  bare  £>?ebicatiqn 
geboubcn  Debben  /  en  të  baer  naer  bemorsen  naer 
3Cmfrerbam. 

<gn  aïfo  bïe  banbe  fóeligie  tot  Sflmfterbam/bol* 
gen$'tacf002t  bier  bo?en  betfjaelt/baer  pjebieatien 
norö  toaren  fjoubenbe  in  be  |Binreb2oebèr0  fter&e  bm 

ychom*nenöer^tebe/en  Dat  be25urrrcmeetteren  enfèaben 
't  frtbe  niet  en  toiften  te  beletten  /  bebben  fp  feer  aengc* liouöcn  om  oen  $?ince  albaer  te  (jebben  /  betoelue 
baergeHomen3ijnöe  ben  iy  ̂ erembnovaïlebege 
legentneib  berfraen  fieeft  /  en  groten  arbeib  om  be 
^tebetntoebe  te  (lellen  en  te  ïjoufcen  gebaenöebbete 
be / të albv.ee ontrent  feg  toefeen  gebleben / tot bat ftp 
tintelnft  feftere  02bonnantien  en  accoon  gemaent 
ïjeeft.  ̂ Inboubenbe  onber  anöere/batbetaeeoo2tbp 
bie  ban  Oer  gtao  gemaeut  /  foube  blyben  in  't  gebeel  / 
uitgenomen  be  permiffïe  enbetgeb2uifebanbejifênv 
rebjoebers  uerne  metten  gefjelen  Conbente/  bte  fp  fou- 
ben  moeten  gefteiijBen  bcclaten  /  mitjS  batmen  pen  an* 
bete  piaetfen  /  beguaem  rotter  pjebicatien/  buiten  ber 
&tab  foube  aentoijfen  /  albaec  fp  tot  baren  boften  fou* 
ben  mogen  boutoen.  €n  bat  oou  tot  berfeberinge  ban 
beiben  3ijben  opgelicljt  fouben  too?ben  5  of  600  ©ut? 
geren /en  bat  be  Sleutelen  ban  ber,$tab  fouben  ge- 
tuarbt  toerben  op  t^tabbutë  /  bat  be  poo?ten  rtiet 
fouben  geopent  toerben  ban  met  confent  ban  be  25ur- 
gemeeftetg  /  00b  bat  ttoe  ban  be  3©et  /  en  ttoe  ban  be 
jfteiigie  /ffamen  fouben  reifen  bpbe  <©oubernante/ 
om  te  berfoenen  ratificatie. 

*S  ̂ otHeibenbebbenbe^egeerbersfberfdber^tebe 
ban  uc  ö^a^nit  be  naerbolgenöc  $oincten  en  mrttculen  /  om 
nicutot  bpp?obifiete  bienen  tot  onberïjout  ban  alle  ruftcen 
mil  satoac&t  onöer  be  gemeente  albaer  /  fo  lange  bc  p?e; 
tm.      bicatienfouben  toerben  getolereect.  a©elncacmulcn 

Vfflma 
toan©> 
rangicn 
tot9nv 
ftnöam. 

bpbe<0ebcputterbe  ban  be  Religie  binnen  ber  felber  (roi.75. 
«^tab  op  ben  vr  januari)  /  ter  p2efenttc  ban  be  ë?in= 
re  ban  <©rangten  al?  ,§tabbouber  enCapitepn45e^ 
nerael  ober  Htciianb/  ̂ eelanb  en  ©2ieflanb  /  mitfga* 
beröbe  %ereban  ̂ iJitoijR/^efibentban^oUanb/ 
berhïaert  en  belooft  Rebben  na  öaren  inftoubcn  te 
boifeomen  /  en  boo?  fo  beel  in  ben  toag  bp  anbere  bare 
mebe-b2oebersf  boen  bolfeomon  /  fonber  rontrabentie  / 
minnenniffeban  bien  bebbenfpbefelbeonbertefrcnt 
albUÖ/  Georgius  Aponis  Minifter  Ecdefiae  Chrifti 
apudLevdenfes,  «Pan  Co?ffen  Coperflager  /  ̂enbe* 
rin  ban  W  /  Wxmt  <6ielif^  /  ̂upg  ̂ ircr  ban  25an^ 
gen  boo)  mpfelben/^irR  25arentf3boo2mpfelbem 
^e  boo?f3  2ürticulen  3ön  getoeefl  befe  naerbolgenbe. 

1.  Dat  om  alle  verder  diflïdie  en  twedracht  in  dé 
Religie  te  fchouwen,en  des  te  beter  alle  andere  gere- 
probcerde  Seöen  en  Herefien  te  beletten ,  die  onder 
dexel  van  de  reformatie  van  de  Religie  fouden  mogen 
werden gefemineert,fo eenige  hen  baptiferen  van  de 
Gereformeerde  Religie,  daer  af  alree  eenige  begmfe- 
len  zijn  genen ,  als  namentlijk  ,  Mennoniften ,  Ada- 
miten  ,  &c.  de  felve  van  de  Gereformeerde  Religie 
fullen  doen  verklaringe  van  hare  gepretendeerde  Re- 

ligie en  leringe  die  fyluiden  profiteren ,  fonder  onder 
dexel  van  dien  eenige  andere  predicatie  of  leringe  te 
doen, 't zy dan  dat  fyluiden  volgen  de  Confcffievan Ausburg,of  de  Religie  van  Cah/inus,of  andere  die 
altans  getolereert  werden. 

uier  op  f  ebben  $  berbïarmge  gebaen  bp  monbé 
ban  eenen  goriaen/bat  fpluiben  geen  anberKeïigie 
en  toilien  profiteren  ban  b'oprerfjfe  Confeffie  ban ICufburg  /  fulr  bie  b}?  Pöilip^  ifêelantfjon  iö  gep2ofi^ 
teert  Of  gebeeïarmt  in  epiftola  ad  Comitem  Palati- 
num. 

2.  Dat  alfulx  de  felfde  van  de  Gereformeerde  keli- 
gie  alle  Seclen  en  Herefien  fullen  helpen  beletten  en 
afweren ,  en  den  Magiftraetdaer  toe  doen  alle  affiften- 
tie ,  voor  fo  veel  in  henluiden ,  en  elks  van  hen  fal  zijn, 
en  elx  na  fijn  qualitie. 

3.  Dat  fyluiden  willende  eenige  doden  begraven  op 
't  gewijde,  na  d'uitterfte  begeerte  van  den  overleden  , of  van  den  naeften  vrunden  van  dien ,  daer  toe  niet  en 
fullen  mogen  adhiberen  eenige  nieuwe  Ceremoniën 
vanfange  of  anders:  welverftaende  dat  fyluiden  ook 
niet  en  werden  geconftringeert  te  adhiberen  de  ge- woonlijke Ecclefiaftique  Ceremoniën. 

4.  Dat  fyluiden  geen  vergaderingen  in't  heymelijk 
noch  ïn'topenbaer  binnen  der  Stad  noch  daer  buiten 
fullen  mogen  maken  nochte  houden  ,  dan  alleenlijk 
van  hare  predicatie,  immers  anders  geen  vergaderinge 
vaneenige  menigte  van  perfonen ,  dan  fo  verre  onder 
henluiden  eenige  vergaderinge  of  communicatie  note- 
lijk  zijn ,  fullen  daer  af,  en  van  de  fake  van  dien ,  die 
van  de  Wet  infinueren,  om  hen  daer  by  vinden  indien hen  des  belieft. 

5-  Dat  fyluiden  nochte  hare  Predicanten  Scholen 
mogen  oprechten  nochte  openen. 

6.  Dat  fyluiden  geen  Predicanten  en  fullen  mogen ftellen ,  aennemen ,  noch  onderhouden ,  die  van  dé 
Koninklijke  Maj.  landen  van  herwaers-over  niet  ge- 

boren en  zijn,  noch  die  van  een  quaed  leven  of  conver- 
fatie,  ook  van  eenige  publijke  delicten  tot  eenige  tijd 
bevonden  fullen  worden ,  waer  af  de  kenniffe  by  de  O- 
verigheid  en  Magiftraet  van  den  Stede  genomen  fal worden. 

7.  Dat  fyluiden  niemant  by  wegen  van  giften, di- 
ftributien  van  aelmiffen ,  beloften  of  diergelijke  en  ful- 

len doen  inciteren  of  trecken  tot  hare  Religie. 
8-  Datfe  de  Magiftraet  van  de  Stede  in  alle  politijke 

faken ,  en  alle adminiftratie  van  Juftitie,  gehoorfamen 
en  onderdanig  fullen  zijn ,  fonder  eenige  Ordonnantie 
van  de  Wet  of  Wetfchap defer  Stede  te  wederhouden. 

9.  Datfe  alle  impofitie  en  laften,capitaleenperfo- 
nele,  mit  andere  poorters  en  in  woonders  defer  Stede  fo 
veel  elxaengaet ,  goetwillig  fullen  helpen  dragen ,  by- 

fonder 
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fonder  die  tot  bewaririge  en  reparatie  van  der  Stede 

poorten  en  vetten  opgeftelt  xim  ,  or  by  de  Wet  en 

Vroctfchap  deier  Stede  opgeftelt  lullen  mogen  wor- den. ,       _   ..  . 

10.  Datfyluiden  niemant  van  andere  Religie  met 

v/oorden  noch  mee  werken,  't  (y  in  der  predicatieof 

buiten ,  en  fullen  belacchen,  bef'chempen  noch  belpot- 

tenTo?  niemant  eenige  contumelie  of  injurie  verbale    0002  d'eeit  Ctt  dOO? VMXZ/  dat  fjCt  atC002t  me
t  Ctt 

of rJl  aendoen ,  des  fullen  de  Burgemeefteren  en  Ge-    bOlfCtjicOe  /  toatt  ÖC  ï|cecc  ban  J*O2Carme0  Opgc? 

dan  alfo  die  ban  de  fieïigie  tot  ©aïenctjn  de  J$eete 
ban  lüoo^eacme.ö  niet  toel  en  betrouden  /  en  dat  de 
i^ecre ban  $oo2carmeg  ben-luiden  oob  mifïroude/ 
datoobdcfame  ging  dat  die  ban©alencijnbeimelij& 
beeftand  badden  niette  ̂ ancoifen  /  en  öat  fp  ijadden 
doen  bcrbonOtgen  dat  fp  Ijet  aibondmael  of  $atljt? 
mael  fouden  uitdelen :  fo  toert  de  talie  fo  ged?eben 

of  reale  aendoen^ 

rechte  defer  Stede  by  edióte  intgenerael  t  lelfde  aen 

weJeriijden  doen  verbieden  op  behoorlijke  pcene,  <5cc. 

Di 
i3It  accoo?tt^  gefloten  den  a?  <3|anuacp  1567. 
'ter  p?efcnttc  ban  de  $nnce  ban  £>rangten  altf 

&tadbouOer/  mitföaderë  de  Steere  ban  töuStonb/ 

©2efident  ban  Rolland  /  en  tjebben  d'onOecgefcbse? 
benpecfonen  belooft  en  bcrblaect  deboo2j5  poincten 
te  bolbomenen  doenbolnomm  fonUec  contcabentte/ 

enbjaÖOndettCBent/  Georgius  Aponis  MinifterEc- 

clefijc  Chrifti  apud  Leydeni'es ,  ̂aü  <t02fen  CopCC? 
flager/  I$enö2ib  ban  Zgl/  ailrcnt  «©iclifTsn/  ̂ upa 
<©iröf3  ban  bannen  boo.j  m?  felben/^iuö  2&arentfen 
böö2m?felben. 

©tfpu»     (Dmttent  defe  tijd  ttf  tot  $|aerlem  fefeere  dtfputatte 
tatte  tuf.  geuten  ten  buife  ban  <tf  ïemem  €o2neliffen  /  fflzttt 

ffioe  m  <&m  Wstóf  tüffcöèn  5|eer  g|an  goog  en  laeg 
ion.  «1  ©aeftcr/ lieer  €lac0pcterf5Oön/  Capelaenbande 
oetcfb?,  £.otc  ̂ cc^c  1  cn  ©eet  gan  £ap  /  ï&ooft  ban  de  3©tt? 

SS  teHeerenteceente/en^anm;cntf3/  fccjmicrCaro/ 

i«c "   en  nocli  een  derde  tet  andere  3Uden  /  en  duerde  de  fel. 
,fm'      bedifputatieban'gmojgcmsten  9  utentot  11  uten/ 

en  na  middag  ban  2  tot  4  ucen/  macc  öe  25  W- 

meefteren  bernemende  daeetegefrfjieden  gtoten  toe- 

loop ban  bolh/  en  b?efenbe  boo?  betoette  /  deden  't  felf? öcfeec  ernflelijHcnberbieden. 
«omtrent  dcfe  tijd  toetd  oobtottètanen  gedmfetfe? 

feer  boen  inboudendc  bc  conco2dantic  tuffeben  die  ban 

öeConfeffie  ban  ausSburg/  en  öte  bande  «©crefo?? 
meerde  öebgte/  dtocln  de  ïlegente  etnfteïöfe  deöe 
bei-bieden/  fcïmjbende  aen  allen fïeden  neerfltgetoe? 
ftcïjt  te  nemen  dat  die  niet  en  fouden  toctden  berfp?eit/ 
tnaetdatfe  defeïbe/  toaetfe  die  fouden  nonnen  befeo? 
ntcn/  tetjiont  fouden  doen  berbetnetv  en  de  gene  bp  de 
toelne  de  feibe  fouden  toerden  bebonden/  doen  t02rt- 
geren  en  ftraffen  na  beïjoren  /  W  Dare  mifftbe  ban  den 
12  ̂ [antiarp  15^»  ̂ °  curiae,  ondertenent  toe- 
lende  Margareta. 

w*  tDctoüte  de  l^jincc  ban  arangicn  fo  tot  SUmtoer- 
<B?abeu  pen/  ai$  öaer  na  tot  Ötrecbt  en  ̂ mflerdam  /  de  <©?a^ 

ÜS3''  bc  ban  mamt  tot  ï^oojnib  /  cn  de  <0?abe  ban  ̂ oog* 
flraèentot  .ïlBecbelcn  /  arbeiden  om  de  troublen  te  (hl* 
ïcn  /  fo  toa0  de  «fözabe  uan  <egmond  ban  de  «©ouder* 
nante  gefonden  in  #lacndercn  /  aldacr  öp  a5ouber* 
ncurtoasvom  ban  geïijncn  te  doen/bpmaentebcr^ 
febciden  accooiden  met  die  ban  de  Religie  in  berfebei* 
ben  ̂ 'eden/tot  rufle  en  flilligljeit  ban  be  fabenaï* 
baer/bjaebt  fo  belc  te  tocn.c  dat  de  p?edicatien  buiten 
de  Steden  werden  gebouden/  cn  dat  de  CatDoujne  Kc- 
ligïc  toederom  ingctteld  toerde  /  tot  groot  genoencn 
ban  de  <©oubemante  cn  mifcontentcment  ban  Ut  <*5e- 
tef02mcerde» 

^Deöecre  ban  5^oo?rarme^  getommitteert3ünöe 

tot  ̂ taobouder  /  Capttepn  <0enerael/  en  ̂ oog-25al' 
juban  't<02aeffcbap  ban  l^enegou/en  <3ouberneur 
ban  Oalencijn  /  gedurende  d'afofentie  ban  den  jjBatfc 
grabe  ban  bergen  /  toierd  ban  de  45oubernante  belafl 
tcreifen  in  fijn  a3oubernement/omaldaerbangebj' 
ben  de  troublen  te  doen  ceffcren  /  cn  de  piedicatien  bui- 
ten  de  Steden  te  doen  bouden  /  tot  toelben  einde  Wp  ge? 
bandclt  beeft  met  die  ban  ©alencijn/altoaetdieban 
de  neligic  feec  flerft  toaren  /  en  eenige  ïierben  bin- 
nen  der  ,^tedc  ingenomen  badden  /  dat  fp  fouden  ber- 
laten  de  ïjerben  en  getoijde  plaetfen  die  fp  badden 
ingenomen  /  en  bare  p2ehingcn  bouden  buiten  der 
^tad/ ter  plaetfen  dacr  bP  bendeöfoude  öetebencn/ 
cn  dat  fn  bate  bjeemde  en  nitlandigc  iBinifteröfou? 
den  af-danben  /  en  baer  bebelpen  met  |Dtm(lei;0 

tocj'endc  gcbo?cn  in  fijn  Itëajefteitg  Nederlanden: 

mtn- 

homffe 

ïfnge  (tl 

fccren. 

Qcacn taan 

fiauöc 
lüiaci.i 

gou. 

ruit  3ijnde  doo?  den  2dtflrbop  ban  Camectb/  cn  tt 
nige  andere  ban  de  €atboli)be  tleligie  ( fo  Det  die  ban 
de  <0;rcfo2meecOe  öeligie  tjtclden )  cn  quam  niet  op? 
ten  ttjd  al$£  b?  toe-gcfeio  fjaOOe  te  bomen  /  om  ijet 
accoo?t  met  de  «gedeputeerde  ban  de  Religie  ge? 
macfet/tc  bebelttgen  /  cn  ben-iuiden  plaetfen  buiten 
der  ,&tad  aen  te  toijfen  om  baer  P2cdicatien  en  ererci? 
tie  ban  de  Religie  te  oefenen  /  maer  meer  dan  een 
maent  daec  naec/  namentiijft  den  20  Nobcmb2i0/ 

engebomcn3ündeaen  een  bande$oo2tendecboo2f5 
^tede/ljielt  aldacr  itille/b2agende  naer  die  bande 

Confilio2ie/  fonder  berder  binnen  te  bomen /cn  de? 
to'jle  de  felbe  eenfdeelg  doo?  d2efe/en  anderfinö  uit 
miilroutoen  /  niet  bp  öcm  cn  quanten  fo  bacil  atë  Dp 

toel  begeerde  /  fo  beeft  bP  /  't  felbe  nemende  boo?  toet? 
geringe  /  tegen  ben-luiden  gep?otefteert  /  dreigende 
benluiden  met  bed  ftraffigljeden  /  cn  t0  alfo  de#  fel? 
ben  daegö  toederom  bectrochen/  fonder  tet  b0O2det 

uitgcritöt  tt  bcbben/fcö?übendc  aen  de  Jïcgente  en 
andere /dat  die  ban  ©alenctjn  niet  danmetertreme 
middelen  cn  toaren  te  toinnen. 

<eentoüle  tnd  tt  bo?en  eer  bc  ̂ 2tncc  ban  Sünttoer? 
pen  berreif  de  /  fo  toaren  bcm  0002  feftere  bmnden  ter 
banden  gebomen  bet  dubbel  ban  ttoe  252iebcn  /  die  £©"„, 
^on  5f2ancifco  d'^llaba  /  fynder  iPaietleito'  2Cm?  remon^ 
baifadeur  in  ©?anbrijb/badde  gefcb2ebcn  cn  gefon?  ** 
den  aen  de  Kegcnte  /  toelbe  inbiclden  /  dat  de  d?te  al? 
daer  bctebent  (te  toeten /de  #?incc  ban  (©rangten/ 
dc«02abcn  ban  aEgmontcn=|oo2nc)  fouden  in  tijden 
entojjlenna  \3att  berdienften  gejïraft  toerden  /maer 
datmen  tot  dier  tijd  toe  tjen-ïuiden  alle  goed  geïact 
mofl  tonen  cn  meer  andere  faben,  %&t  ̂ 2ince  Utt 
ban  bertoondert  3ijndc  /  beeft  aen  de  <02aben  ban  €g? 
mont/^cojne  en  ̂ oogflratcn  bier  bangeftffêeben/ 
eintelijb  i^  beffoten  dat  fp  ben  fouden  ffamen  binden 
om  bier  ban  en  ban  andere  faben  te  famen  te  tommu? 
meeren  te  ̂ enremonde  /  altoaer  gebomen  5ijndc  / 
bebben  fp  de  boo?ftf)2eben  252ieben  metten  anderen 
ober  fienengdefen/  ben  feer  bebiagendcdat  bengoe? 
deengetroutoe  dienfïen  alfo  bpftjnder  IBajeftctt  ten 
ergtTen  toerden  ober  gebjatbt  en  geintcrp2etcert/ bef? 
gelubd  bcblaegde  bcm  de  <62abeban^oomefecrdat 
fijne  bandclingen  cn  daden  tot  ̂ oomib  /  fo  mialijben 
toerden  bcduit/.  toaer  doo?  ï)p  ban  meningctoais  niet 
boo2der  in  de  fahe  te  toillcn  doen/  maer  de  fabe  in  ban? 
den  ban  baerder  ïtoogïjeio  ober  tegeben  /  en  ïjem  ban 
alledicnften  te  ontflacn/DP  bertoonde  aldacr  00b  ee? 
nen  tyitf  tem  gefonden  ban  den  25aenderberc  ban 
Ifêomignp  /  fijnen  goeder  /uit  ̂ pangien/inbou? 
bende  boe  qualijben  tl  jnc  iifèa  jefteit  ban  de  55eeldft02? 
mingen  en  andere  oribeboo2bjnbeden  in  bc  $ederlan? 
den  boo?tgctïeld  /  te  bieden  toa?s  /  ben  bcrmanende 
dat  fp  fouden  toilien  arbeiden  op  öat  daer  inberfiert 
toerde  /  op  dat  fijne  itëajefïeit  des?  in  tijdö  gepaeit  toe? 
fendc/niet oberen  guame/of  daer  in  cn  dede  boo?? 
fienmetgetoapender  band/en  toaren  de  boo2f3^ec? 
rtn  in  defe  fabcn  feer  t'onb?eden  cn  berbaefl,  <ï?n  toer? den  onder  ben  luiden  belc  p?opooften  gebouden  cn 

gefp20feen  /  ban  't  gene  ben  te  doen  ff  ont  tot  ben? der  berfebertbeib/  cn  toerd  cindelijb  bp  ben  gefloten 
dat  men  alle  dienft  beboo2dc  te  doen  aen  ftinc  |Ba? 
iefteit/  fonder  ben  te  berfeïmeben  ban  de  b2iebcn/ 
ban  den  boo2f3  5prantifco  t^alaba  /  cn  dat  men 
nietcnbeboo2de  toeder  te  fïaen  ban  al  'tgenebatfune 
^(Baiefleit  foude  toillcn  ordonneren  /  maer  toel  ben  (Fo) 
bertonen  bare  faben  /  ten  emde  füjite  jiBajefleit  toefen? 
de  ter  ree  Ine  onderriebt  /  daer  in  foude  berfïcn  /  cn  dat 
een  pegclijb  foude  bet  befte  doen  om  öe  beroerten  te 
fliflen  /  fo  toel  ban  de  gemcinte  81$  ban  den  ?Cdeï. 

^aer 

■) 



tt66.  Oorfptonk  der  Nederlandfê  Beroertert. 

^aCCtïÓÖJfïjrté|Bt1|e(ldttn't  Icfic  fOUÖC  licïtemiClt  ttC  j  want  ik  gifteren  heb  ontfangen  brieven  van  Spangien 

acncnöiC  'fjeil  infrincn  tuenft  tod  fOllben  fjeiJDClt  ge-    en  hebbe  niet  willen  laten  u  Hoogheid  des  terftontte 

queten:  al'ttoeln  lip  öe<0?abe  ban  ̂ gmonb  feer  öert '  «™pi-^n„mpn. «.»  v^r  *  fanden  ̂ p  mmv  va 

»0J 

tnbafteüjKtocrbe  gefufïineertbat  beluwbegebaente 
toeröen/en  toerö  oon  alfo  onber  Den  rjefloten  /  mttf; 
naöertf  bat  aengaenbebe  tofcben  ban  ben  ̂ möaffa; 
beur /men  be  <0oubernante  fbubc  fpjenen  enopent^ 
Info  toagen  toat  baer  af  toasf  /  ba><r  ban  be  <©2abe  Dan 
«ggntonböen  iafl  aertnatn/cn5ijnbe  boo?f3 peeren/ 
naüatfe  bijf  of  feg  uren  dj»  ten  anderen  getoeefrtoa; 
ten  /  toebcrom  gefc  nriöen  ein  tn  fijn  guartter  /  en  rë  be 
<6:abe  ban  €gmonö  gerent  na^nifTd/betoelftebe 
<0oubemante  boortneiö  en  taaegbc  ban  De  boo2f3  bnc; 
ben  /  ban  toerb  op  (jaer  al  ontkent  /  en  met  öaer  Jjanb 
obertoonncn  3ünbe  /  ftiiit  /  ten  toare  fo  niet  gemeent  / 

gcinh  ais  fp't  berftonben-  3&eboo?f5b?tebentoaren iwuenDcatëboigt. 

M E-vrouwe,  de  waerfchouwingé  die  uwe 

heidmy  heeft  gedaen  van  de  handelingen 
Hoog- van 

ÖCCÏC' 

genre. 

ban  ©on 

ro&al»  daer  neeft  m^  verft"kc  de  °Pinie  die  ik  ̂tijd  gehad 
ba  acn     hebbe  ,  dat  defe  veranderinge  niet  en  gefchiede  ionder 

heimelijk  verftant  en  fupport  van  den  meeften  groten  , 

fonderlinge  ook  van  den  drien  die  fo  goeden  gelaet  to- 
nen, want  gelijk  uwe  Hoogheid  het  felve  met  groter 

ernft  en  wijsheid  wel  heeft  gade  geüagen ,  fo  mach  fy 
ook  vaftelijk  geloven  dat  van  de  drien  alle  het  quaed 

komt ,  ik  en  hebbe  niet  gelaten  van  fijnder  Majeft.  van 

alle  faken  te  adverteren,  en  in  't  befonder  ook  dit  punct, 

en  ben  wel  verfekert ,  dat ,  gelijk  uwe  Hoogheid  't  fel- 
ve heeft  gerecommandeert  aen  fijnder  Majeft.  de  felve 

niet  laten  en  lal  hen  te  traderen  fo  dat  behoort,  en  na 

uitwijfen  van  uwer  recommandatien ,  en  fy  mogen  des 

wel  zijn  verfekert ,  dat  fy  d'eerfte  fullen  wefen  daer  fijn 
JMaj.hem  aengrijpen  fal,niet  om  in  hunnen  refpecte 

te  gebruiken  van  eenige  gratiën ,  want  fy  der  lelver  niet 

weerdig  en  zijn ,  maer  om  hen  te  doen  ftraffen  en  ca- 
,j  ftyen ,  fo  haer  rebellye  wel  verdient.  Maer  nochtans 
3,  en  mach  uwe  Hoogheid  hen  geenfins  daerom  eenig 

5,  quaed  gelaet  tonen,noch  eenige  maniere  van  harer  qua- 
3,  lijk  te  vreden  te  wefen ,  van  forge  dat  de  faken  daer  me- 
53  de  verargert  mogten  werden,  maer  hen  altijd  onder- 
s,  houden  in  der  hope  dat  fijne  Maj.  hen  houd  en  bekent 

3,  voor  fijn  getrouwe  dienaers ,  d'welk  ter  faken  feer  vor- 
33  derlij k  fal  wefen ,  want  terwijlen  fy  hen  fulks  laten  wijs 
33  maken ,  kan  men  hunder  bet  gebruiken ,  maer  als  den 

33  tijd  gekomen  fal  wefen ,  fo  fal  men  hen  wel  op  een  an- 
x>  der  maniere  aenfpreken ,  en  mach  haer  uwe  Hoogheid 
33  wel  verfekert  houden ,  dat  gelijk  fy  goeden  wille  heeft 

33  om  hen  te  doen  ontfangen  hetpayement  dat  fy  hebben 

o  verdient ,  fijn  Majefteit  ook  geen  minder  affectie  en  fal 
33  hebben  van  defen  aengaende  te  doen  des  van  node  fal 
33  wefen. 

Voort,  Me-vrouwe,  aengaende  dat  uwe  Hoogheid 
my  heeft  laten  weten  van  u  te  waerfchouwen  wat  ver- 
fekertheid  wy  hebben  van  den  byftant  en  lècoursuit 

waerfchouwen ,  en  haer  te  fenden  de  copie  van  twe 

brieven  die  men  my  fchrijft ,  by  de  welke  fy  vele  parti- 
culariteiten  fal  mogen  fien ,  van  de  welke  ik  my  verfe- 
kere  dat  fy  wel  te  vreden  fal  wefen ,  befonder  ook  te 
verftaen  de  goede  ordre  die  fijne  Majefteit  geeft ,  en  de 

grote  gereetfehap  die  fy  van  dage  te  dage  maekt ,  fo  wel 
om  te  wederftaen  de  Vlote  van  het  Krijg.s-volk  des 
Turks, fo  verre  fyhaer  vondindeCuftenvanaldaer, 
en  eenigeh  aenflag  daer  meinden  te  doen  :  als  ook  om 
al  fijn  onderfaten  weder  te  brengen  totte  gehoorfaem- 
heidvan  God  eh  van  fijn  Majefteit.  Uwe  Hoogheid 
fal  ook  merken ,  hoe  wel  men  hem  té  vreden  houd  3 

van  der  maniere  fo  fy  haer  heeft  gedragen  na  de  veran- 
deringe toegekomen  in  de  landen  daer  fy  is,  en  hoe 

men  boven  al  heeft  goed  en  wel  dienende  gevonden, 

het  lefte  poinct  van  den  heimelijken  verftande  en'fter- 
ke  plaetfen ,  in  der  voegen ,  dat  daer  door  fijn  Maje- 

fteit nu  wel  verhoopt  met  luttel  moeiten  en  tegen- 
ftoots  te  komen  ten  uitterften  van  fijnder  meiningen, 

des  fy  in  den  beginfel  twijffelhadde,  befonder  fo  verre 
de  vremde  hem  des  niet  te  feer  en  moeyen  ,  en  ook 
doormiddel  van  het  goet  voortvaren  van  der  wijsheid 
endexteriteit,daer  mede  uwe  Hoogheid  defe  gehele 
fake  heeft  begonft  te  beleiden. 

En  ik  mach  u  wel  verfekeren ,  Me-vröuWe ,  dat  fijn 

Maj.  is  uwer  Hoogheid  toe-fchrijvende  de  behoudin- 
ge  van  fijnder  Nederlanden,  naeft  God ,  de  welke  door 
fijn  gratie  fal  maken,  dnt  van  dit  quaed,  dat  ald^i  er  toe- 

gekomen is  ,  fijn  Majefteit  fo  groten  voordeel  en 
bequaemheid  fal  trecken,  als  van  de  felve  L-ndente 
fien  gebrocht  onder  fijn  volkomen  oehoorfaemheid, 
en  in  den  ftaet ,  regel,  en  regeringe ,  daer  toe  fijne 
voorfaren  nok  en  hebben  konnen  geraken  ,    en  fijn 
Majefteit  van  fo  knge  tijd  na  verlangt  en  gefocht 
heeft,eenfamelijk  van  met  defer  oorfaken  (die geen 

goed  dienaer  van  fijn  Majefteit  haer  en  fal  raden  te  ̂  

laten  verloren  gaen )  middel  te  hebben  van  t'onder 
te  brengen  de  eene ,  en  haer  quijt  te  maken  van  de 
andere,  der  geener  die  haer  fal  goed  dunken,  en  die 
fy  fal  merken  te  wefen  om  namaels  hen  te  mogen  ftel- 
len  tegen  den  voortgang  van  fijn  faken,  en  handelin- 

gen in  den  voorfz  Landen.  En  want  het  punct ,  Me- 
vrouwe,  daer  aenmy  als  nu  meeft  dunkt  gelegen  te 
zijn ,  en  ook  meeft  van  confequentie  te  wefen ,  is  dat 
men  langs  fo  meer  verfekere  de  vermomde  dienaers 
die  gy  weet ,  foo  en  fal  uwe  Hoogheid  ( believet  haer ) 
niet  quaed  vinden ,  dat  ik  haer  dikmaels  hebbe  gewaer- 
fchout ,  en  nu  wederom  doe  gedenken  van  metten  fel- 
ven  te  temporiferen  en  veinfen ,  en  van  hem  felven 
fo  verre  te  bedwingen,  als  van  dien  dikwilste  verha- 

len ,  en  door  uit  gemaekté  perfönen  hen  doen  verha- 
len, de  grote  goede  opinie,  gevoelen, en  voldoenin- 

gedie fijn  Majefteit  van  hen  werkenen  actiën  heeft, 
en  van  den  goeden  wille  en  affectie  die  fijn  Majefteit 

cc 

cc 

cc 

cc 

Vrankrijk,ben  ik  bedwongen  uwer  Hoogheid  te  feg-  hem  draegt,  ja  tot  hen  te  affirmeren ,  dat  fy  gelooft 
gen,  dat  men  ons  der  geloften  vele  en  genoeg  doet,  |  en  feiddat  fy  haer  fo  over-groten  dienft  hebben  ge-» 

maer  ickduchte  dat 't  felve  ons  niet  feer  te  ftade  en  fal  daen  ,  dat  fy  haer  bevind  en  gevoelt,  in  hengehou- 
komcn,cndattetin't  einde  maer  al  woorden  zijn  ful-  den  ,  van  dat  fijn  Nederlanden  noch  zijn  onder  fijn 
Jen:  want  fy  en  hebben  noch  den  wille  noch  den  mid-  j  gehoorfaemheid  ,  en  dat  de  felve  fönder  hen  lieder 
del  om  ons  by  te  ftaen  fo  fy  geloven:  te  meer,  mitfdien  |  tegenwoordigheid  en  wijsheid  fouden  geworden  zijn 

de  Hugenoten  herwaers-over  fterk  zijn ,  en  't  hooft  een  roof  van  den  vreemden ,  of  gebaeyt  hebben  in  't 
opheffen.  Ik  en  fal  evenwel  niet  laten  te  doen 't  gene    bloed  van  fijn  eigen  onderfaten:  want  al  waer 't ,  Me 
dat  mogelijk  wefen  fal,  waer  af  ik  uwer  Hoogheid  t'al- 
len  gelcgentheden  fal  waerfchouwen.  Maer  ik  bidde 
haer  boven  al,  datfy  haer  drage  en  gouvernere  met 

ranflim/  een  grote  bedektheid  en  d'exteriteit  aengaende  defen 
V-  drien  die  ik genoemt  hebbe.  Hier  mede,  &c.  Uit  Pa- 

rijsden 29  Augufti  1566, 

^en  anberen  brief  ban  ben  bootö  tfrancïfco  35ala- 
ba  aen  be  <©oubernantc  /  toag  Uubcnb  alöug : 

©e 
|&rinre 
ban©' 

mono  / 
<Ö:aoc 
ban 

M E-vrouwe.  Hoe  wel  ik  u  hebbe  gefchrevcn  wel 
in  'c  lange  zedert  vijftien  dagen  herwaers ,  ja  ook 

vrouwe, dat  fy  waren  alfo  geveinften  loos  alsmenfe     • 
maekt ,  nochtans  den  tijd  en  de  bequaemheid  vereifl 
fchen,dat  men  om  den  dienft  van  fijn  Majefteit  nef- 
fens  hen  gebruike  vari  fuiken  gemaekten  konftigen  re- 

denen en  fpraken ,  en  ik  gelove  dat  uwe  Hoogheid  by 
experientie  bevinden  fal ,  dat  Cy  wat  dienen  en  helpen 
fullen  om  hen  te  onderhouden ,  of  ten  minften  om  nen 

te  doen  binnen  houden, gelijk  wy  airede  welgewaer 

zijn  geworden ,  niet  alleenlijk  hen  perfönen  aengacn-    ©e 
de ,  maer  ook  roerende  die  twe  die  na  fijn  Maj.  gercift  ̂ ^t'  „ 
Zijn,  metten  welken  men  met  en  heeft  verfuimt ,  hen  te  petvmi 
houden  feer  lofelijk  en  behendelijk,  hen  doende  fo  goe-  bc  km$ 

ban 

*•  SBJfcf 
ban  ©on 
j?rancif* 

baan*  ̂ oorc^cn  P°^c  die  van  Spangien  quam  en  hier  door   den  onthael-  dat  fy  niet  enfweren  dan  bydegetrou- 
ürnc    paffeerdc  den  26  der  voorleden  maend  ,  nochtans 3  'wigheid  diefy  haren  meefter  fchuldig  zijn,  inaeraen  f™, 
p?we.    .     I.  Deel.  )  ^  $te 
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de  andere  zyde  heeftmen  fo  goede  ordre  geftelt 

fulke  liften  gebefigt  onder  hen  volk ,  dat  volgende  daer 

uwe  Hoogheid  advijs  afgaf,  fylieden  niet  en  lullen 

kunnen  feggen  of  doen,  men  en  lal  daer  af  wel  gewaer- fchouc  welen. 

Daer-en-tuflchen  heeftmen  wel  voor  hem  geno- 

men van  hen  te  doen  blijven  houden  goede  refiftentie 

neffensfijn  Majefteit,  en  van  hen  rtiet  te  laten  vertrec- 
ken,  niet  meer  dan  den  Heere  van  Ibermond ,  die  ook 
wel  meinde  terftont  wederom  te  keren.  Maer  ik  en 

kan  niet  laten  van  u  te  feggen,  Me-vrouwe,  dat  het 

meefte  quaed  dat  ik  als  nu  in  defer  fake  merkc ,  is  dat  de 

gene  die  neffens  fijn  Majefteit  meeft  machten  geloofs 
hebben,  ja  ook  de  Hertoge  en  Prince,  accorderen  wel 

©e  mv  t'famen  aengaende  het  caftyen  ,  maer  niet  in  den  mid- 
rogcüatt  del,  want  d'eene  dringt  fo  hert  als  hy  kan  dat  lij  nMaj. 

?c  j&iï  over  reifc3 en  andere,  ter  contrarien ,  is  't  felve  beletten- 
ce  ban     de ,  vertreckende ,  en  brengt  andere  nieuwe  middelen 

Jf  B.oH     by.  Aengaende  van  my,  my  heeft  altijd  gedocht,  dat  in 

nirï°'    fulke  &ken  de  tegenwoordigheid  van  den  Meefter  wel dienen  foude,  en  dat  boven  al  neerftigheid  en  haefte 

daer  toe  notelij k  waren  :  ja  dat  het  te  boven  komen  van 

der  fake  daer  in  gelegen  was ,  en  datmen  tot  onver- 
wachten  en  haeftigen  iiekten  mofte  voegen  raffe  reme- 

dicn ,  ja  ook  geweldige  en  violente ,  welk  is  de  opinie , 

daer  op  fijn  Maj.  (fo  men  my  met  een  klein  woordeken 

alleenlijk  laet  weten)  alfnu  heel  vaftelijkhaer  heeft  ge- 

floten en  gearrefteert,  en  dat  ten  felven  dage,  als  fy  left- 
malen  na  haer  fiekte  te  Madrid  quam,  fy  fwoer  in  te- 

gen woordigheid  van  de  voorfz  Heeren,dat  fy  wel  wifte 

dat  in  't  gene  dat  in  fijn  Nederlanden  was  gedaen,was 
verkort ,  niet  alleen  fijn  reputatie,  maer  ook  den  dienft 

van  God ,  en  dat  't  felve  haer  fo  na  ging ,  dat  fy  eer  fou- 
den  avonturen  alle  de  refte  van  fijnen  Landen ,  dan  van 

fulke  rebellien  niet  te  doen  een  caftiement  exemplair 

tenaenfienvandegantfcheChriftenheid  ,  en  tot  dien 
einde  fo  floot  alfdoen  ter  felver  plaetfen  fijn  Majefteit , 

van  te  fcheiden  uit  Spangien,fo  haeft  haer  mogelijk 
foude  wefen ,  en  met  haer  te  nemen  den  Prince  fijnen 

Sone ,  en  de  Coninginne  ( diemen  nochtans  meintdat 

haren  weg  door  Vrankrijkfal  mogen  nemen)  latende 
in 't  Land  voor  Gouvernante  fijn  Sufter,  en  fijne  Ne- 

ven, de  twe  Sonen  van  den  Keifer  met  haer,  hoewel  dat 
de  voorfz  Heer  Keifer  foekt  den  oudften  van  daer  te 
hebben ,  en  dat  de  Hertoge  eenige  dagen  te  voren  de 
2.ee  foude  pafleren ,  omteververfchende  garniloenen 
van  Italien ,  en  de  beften  en  oudfte  Soldaten  en  Capi- 
teinen  daer  uit  te  trecken ,  en  in  hen  plaetfe  te  laten  die 

gene  die  met  hem  uit  Spangien  trecken  fullen  ,  dat 
fijn  Majefteit  korts  daer  na  komendein  Italien ,  foude 
fpreken  met  eenige  Princen  en  Potentaten  ,  en  ook 

metten  Paus, en  daer  na  metten  Keifer,  is  't  moge- 
lijk, om  t'famen  te  beveftigen  hen  Raden  en  mach- 

ten ,  aen  den  welken  fy  airede  begeert  heeft  twe  van 
fijne  Regimenten,  datmen  ook  niet  ent  wij  ffelt,  fyen 
fal  die  wel  verwerven ,  hoewei  de  Keifer ,  mits  de  oor- 

logen die  hy  heeft  metten  Turk ,  als  noch  geen  verfe- 
kerde  ant  woorde  en  heeft  konnen  geven ,  welk  gedaen, 
en  de  ordre  die  tot  fijnen  voornemen  behoeft,  geftelt 
wefende,  maekt  fijn  Majefteit  fijn  rekeninge  van  te 
blijven  in  den  Graeffchappe  van  Bourgongien ,  om 
daer  na  te  komen  in  den  Nederlanden ,  met  fuiken 
heirkracht  als  van  node  fal  wefen ,  na  volgende  dat  fijn 
onderfaten  hen  fullen  dragen,en  die  maniere  die  fy  ful- 

(Fol.78.)  len  houden  van  hen  te  verootmoedigen  of  wederftand 
te  doen,  om  hem  te  doen  onderdanigheid  bewijfen,  en 
Gode  al  voren.  Voort  dunkt  my ,  Me-vrouwe ,  dat  ik 
niet  en  behore  te  laten  u  te  feggen ,  hoe  dat  de  Palsgrave 
en  Landgrave  van  Heffen,  en  andere  Liiterfe Vor- 
ften  ,  herwaerts  gefonden  nebben  twe  Ambafïaten , 

dierrièn  feid  Docleurs  te  wefen  ,  d'eene  genoemt  Ju- 
nius,d' andere  David,  die  hier  gekomen  zijn  over  een 
maend  of  vijf  weken,  onder  't  dekfel  van  te  komen  eif- 
fen  fekcre  -y  nningen ,  die  de  voorfz  Vorften ,  durende 
de  troubelcn  van  defen  Rijke,  hebben  geleent  den 
Hoofden  van  de  Huigenois,  eenfamentlijk  om  den 
Coning  van  Vrankrijk  te  recommanderen  ie  gene  die 
daer  houden  hen  fraci  Religie.  Maer  in  der  waerheid 

( na  dat  ik  hebbe  konnen  vernemen )  om  metten  voor- 
fchrevenHuigenoifen  eenige  praótijken  voort  te  ftel- 
len ,  en  eenige  nieuwe  middelen  aen  te  geven ,  om  wat 
aen  te  grijpen  tegen  den  Staten  en  Landen  van  fijn  Ca- 
tolijke  Majefteit.  En  want  ik  van  een  goede  plaetfe 
waerachtelij  k  heb  verft^n  gehad,  dateenige  van  den 

Rade  van  de  voorfz  Coning  en  Coninginnej'a  ook  van 
den  grootften  en  oudften  ( hoe  Catholijk  dat  fy  hen  fel- 

ven ook  feggen  te  wefen  )  waren  van  advyfe,  hen  met- 
ter  oorfake  van  defe  Ambaflade  te  helpen ,  om  metten 
voorfz  Vorften  eenig  verbond  te  maken ,  en  metter 
vriendfehap  en  confederratie  van  de  felve  hen  te  fter- 
ken ,  fo  hebbe  ik  fekere  dagen  beladen  geweeft ,  om  te 
vinden  middel  om  dat  voornemen  te  fcheuren.  Maer 

nadien  de  Cardinael  in  defer  Stad  fo  wel  te  paffe  is  ge- 
komen ( dewelke  in  der  waerheid  alhier  vele  uitne- 

mende goede  dienften  doet,  en  noch  meer  doen  foude, 
hadde  hy  den  middel)  fo  heb  ik  hem  geweeft  befien, 
en  lange  met  hem  gefproken  van  de  importantie  defer 
faken,  en  van  de  confequentie,dat  fy  ft  rekt  tot  ver-druc- 
kinge  der  Catholijker  Religie defes  Rijks,  en  hebben 
hem  wel  doen  verftaen  en  wegen ,  dat  dit  niet  alleen  en 
quam  ten  achterdeel  van  den  Coning  mijnen  Meefter, 
ook  van  fijnen  eigen, hem  ook  met  eenen  wege  middel 
gevende,  van  te  grijpen  aen  den  voorfeiden  Junius* 
mitfdien  de  felve  was  onderfaet ,  en  geboren  van  de 
Nederlanden ,  in  fulker  voegen  dat  hy  des  anderen 
daegs  van  hier  trok ,  om  hem  te  vinden  in  een  van  den. 
huilen  der  Coninginne ,  genoemt  Monceaulx ,  daer 
't  Hof  was.  En  daer  wefende,  heeft  fo  vele  gewrocht 
dat  de  voorfz  Coning  en  Coninginne  terftond  brieven 
afveerdigden  aen  den  Provooft  van  haren  huife ,  om 
de  voorfz  Luiterfe  AmbafTadeurs,  binnen  defer  Stad 
wefende ,  gevangen  te  nemen ,  en  in  handen  te  krijgen 
alle  hare  brieven,memorien,pampieren  en  inftruclien, 
het  welke  ook  foude  geexecuteert  geweeft  zijn,  en 
hadde  niet  een  van  de  voorfz  Rade  in  defer  Stad  zijn- 

de gedurende  de  fwarigheid  dier  gerees,  ten  tijde  als 
die  voorfchreven  Provooft  hen  in  de  gevankeniflè 

wilde  leiden ,  van  advijfe  geweeft ,  datmen  d'executie foude  fchorflen ,  totter  tijd  toe  dat  noch  ander  bevel 
daer  op  foude  komen ,  en  ik  wete  wel ,  dat  hoewel  men 
daer  na  heeft  gearbeid  om  defe  faute  te  bedecken,noch- 
tans  die  voorfeide  AmbafTadeurs  verftaen ,  daer  door 
geleden  te  hebben  fuiken  fchande ,  en  haer  Meefter 
fuiken  inj  urie ,  dat  ik  fien  dat  daer  defe  praétij  ke ,  die- 
men  broude ,  is  gefcheurt ,  fonder  weder  geknoopt  te 
konnen  worden ,  te  meer  dat  fy  hen  weder  gevoelen 
verongelijkt  te  zijn ,  uit  dien  dat  in  ftede  van  te  beteren 
de  voorfz  injurie,  fy  noch  qualijk  genoeg  hebben  in 
defèn  Hove  onthaelt  geweeft ,  alfmen  hen  audiëntie 
heeft  gegeven ,  en  laten  hen  dunken ,  dat  fy  niet  feer 
aengenaem  en  hebben  geweeft  den  voorfchreven  Co- 

ning ,  Coninginne,  en  die  van  haren  Rade ,  en  datmen 
na  de  voorfz  audiëntie  met  hen  gefpot  heeft,  het  welke 
niet  en  komt  dan  tot  groten  voordeel  van  de  hande- 
linge  van  fijne  Majefteit ,  en  met  eenen  meer  en  meer 
beneemt  de  vriendfehappen  en  alliantien  der  Vrouwe 
( gy  weet  welke )  die  ik  meine  te  wefen  eene  van  de 
meefte  geveinfde  van  der  werelt ,  en  hoe  ik  langer  hier 
handele  ,  hoe  ik  vafter  blijve  in  der  opinlen  ( die  ik 
uwer  Hoogheid  te  meer  ftonden  hebbe  doen  verftaen  ) 
dat  in  haer  geen  trouwe ,  verfekeringe ,  vriendfehap , 
noch  refolutie  en  is  :  ik  hebbe  haer  te  meer  ftonden 

gefproken  van  de  faken  u  bekent ,  daer  fijn  Majefteit 
aen  gelegen  is ,  en  haer  wel  fterkelijk  vertoont  de  ver- 
bintenifle  die  fy  daer  toe  heeft ,  en  het  byftand  dat  fy 
ontfangen  heeft  in  haren  groten  nood ,  boven  dien  ge- 
bruike  ik  alle  dagen  alledie  middelen  die  ik  kan  beden- 

ken ,  om  de  fake  te  doen  komen  na  de  meeninge  van 
fijne  Maj.  en  uwer  Hoogheid :  maer  ik  en  krijge  anders 
niet  dan  woorden ,  en  ben  des  noch  fo  luttel  verfekert, 
als  ten  eerften  dage ,  des  niet-te-min  hebbe  ik  wel  voor. 
my  genomen ,  haer  fo  hart  aen  te  vallen  ter  eerfter  au- 

diëntie die  ik  hebben  fal,dat  fy  wel  fal  moeten  opentli!: 
fpreken:  fy  fend  my  dikwils  by  my  het  klein  fwartman- 
neken,daer  ik  uwer  Hoogheid  fom  wijlen  afgefchreven 
hebbcdie  dikwils  in  Spangien  is  geweeft  ten  tijde  als  dr 

Heere 
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Héere  van  Sinte  Supplice  aldaer  Ambafladeur  was ,  en 
hoewel  die  voorfeide  Vrouwe  haer  het  dunken  datfy 
my  door  hem  doet  geloven  al  dat  fy  wilt ,  en  dat  fy  vele 
fecreten  van  my  uithaelt,fo  en  wil  ik  nochtans  haer  niet 
te  kennen  geven  dat  ik  fulx  verfta ,  noch  van  die  opinie 
hen  trecken ,  maer  ter  contrariegelaet  ik  my ,  van  met 
hem  te  fpreken  feer  vryelijk.  En  ik  ben  gewaer  gewor- 

den ,  dat  ik  daer  mede  hem  fömtijden  wel  goede  woor- 
den geve  die  wel  te  propoofte  komen,  en  dat  ik  hen 

meer  uithale ,  dan  fy  my :  Immers  ik  fal  voortaen  wel 

toefien,  metterh'ulpeGodes,  datfy  hen  niet  enfullen 
beroemen ,  van  bedrogen  te  hebben  eenen  Spangiaert. 
Ik  hebbe  dit  pacquet  ontfangen  door  een  Pofte  die  van 
Madrid  fcheide  metten  voorfeiden  Heere van  S.  Sup- 

plice ,  den  welken  de  voorfeide  Vrouwe  onlangs  hadde 

gefonden  aen  fijne  Majeft.  dien  hy  den  eerftenvande- 
fermaend  heeft  gelaten  te  Bajone ,  om  weder  te  keren 
in  Vrankrijk.  Men  fchrijftmy ,  datmen  hem  gegeven 
heeft  de  antwoorde  diemen  behoorde ,  en  fo  ik  het  ad- 
vijs  gegeven  hadde,  welk  ik  my  wel  verfekert  houdedat 
helpen  fal ,  en  heeft  ook  niet  fo  veel  nieus  vernomen 
als  hy  wel  meinde,  en  de  hope  was  van  den  genen  die 
hem  hadden  gefonden.  DeHertoge  hadde  eenige  da-, 
gen  te  voren  gefeit ,  dat  hy  my  wilde  fchrijven ,  maer 
omdat  devoorfz  Pofte  tot  fijnen  ver  trecke  hem  met 
alle  fag  feer  droeve,  om  des  houwelijks  van  fijnen  Sone, 
fo  en  dorfte  hy  hem  daer  af  niet  fpreken.  Men  en  wifte 
in  Spangien  noch  niet  de  dood  van  Sultan  Soly  man,en 
en  twijffele  niet ,  ik  en  fal  een  depefche  krijgen  fo  haeft 
men  daer  dat  fal  verftaen  hebben ,  waer  door  ik  fal 

mogen  verftaen ,  of  op  die  tijdinge  eenige  veranderin- 
ge  van  opinie  fal  gekomen  wefen ,  op  de  particularitei- 
ten  boven  geroert,  waer  af  ik  niet  laten  en  fal  ter  ftönt 
te  adverteren  uwe  Hoogheid ,  van  de  welke ,  &c. 

35a  bat  be  boo?f?  peeren  ban  3£enremonbe  ge* 
frfmben  toaren/  fotë  be  <©iabe  ban  !£002ne  eenige 
bagen  Hart  na  te  buffel  genomen/  en  rapport  se- 
baen  bebbenbe  ban  fijne  nanbetinge  ban  zoomin  / 
fjeeft  be  feibe  gelaten  m  banben  ban  be  «©oubernante/ 
en  i$  niet  toél  te  b?cben  toefenbe  om  batmen  bem 
miftroube/  ban  25?ufïel  bertrottten  na  fijn  l^utjs  te 
3Beert/  nxüinbier  boren  gefeibig/bantoaer  bP  fü- 
*e  HBnjcftctt  bp  frjn  b2teben  ban  ben  20  iftobem- 
b2i$  gefrt)?eben  öeeft  alle  fijne  Danbetfngen  in  befer 
manieren. 

TCk  hebbeden  10  Octobris  u  wer  Majefteit  gefchre- 
■*ven  de  oorfake  die  my  geport  hadde  te  gaen  tot 
Doornik,  daer  na  heb  ik  myden  16  Mey  gevonden 
neffens  haer  Hoogheid  om  haer  den  ftaet  van  die  Stad 
beter  te  konnen  verklaren ,  en  na  dien  ik  haer  al  gefeid 
hadde,  ben  ik  gewaer  geworden  datmen  uwer  Majeft. 
hadde  geadverteert  dat  ik  den  Sectarifïen  van  Doornik 
fommige  punften  foude  hebben  toegelaten ,  van  de 
welken  men  uwer  Majefteit  de  Copie  hadde  gefonden, 

d'welknietwaerachtig  en  was,  maer  hadde  alleenlijk, 
onderde  goede  geliefte  van  haer  Hoogheid,  defelve 
voorgehouden  om  eenige  policie  in  der  Stad  te  ftellen, 
waer  op  fo  fy-luidenmy  eenige  Apoftillen  hadden  ge- 
ftelt,  fand  ik  'tfelvehaer  Hoogheid ,  om  te  hebben 
haer  bevel  hoe  ik  my  daer  in  foude  hebben  te  dragen, 
waer  op  fy  my  eenen  fo  donkeren  brief  fchreef ,  dat  ik 
nietenkoft  begrijpen  wat  ik  behoorde  te  doen,  mits 
den  welken  ik  alle  faken  ongefloten  ophiel,  doende 
daer-en-tufïchen  het  Caileel  verficn  van  alles  datter 
behoefde. 

En  want  ik  verfta  fulx  uwer  Maj.  gefchreven  te  zijn, 
hebbe  my  des  wel  willen  ontfchuldigen ,  verfekerende 
uwer  Maj .  dat  totten  1 5  Octobris  toe  ik  niet  met  allen 
met  hen  en  hebbe  gefloten,  dan  dat  ik  hen  heb  doen 
verlaten  de  kerken ,  en  al  om  heb  weder  doen  houden 
den  ouden  dienft,hen  verbiedende  dat  fy  voortaen  niet 
en  fouden  pijnen  eenige  kerken  in  te  nemen,  en  fo  ver- 

re fy  de  predicatien  niet  en  willen  verlaten ,  dat  fy  dan 
die  mogten  doen  buiten  der  Stad,  daer  rechtende  ecni- 
ee  Schueren ,  wacr-en-tuiTchen  fy  hen  fouden  mogen 
behelpen  met  eenige  ongewijde  plaetfcn. 

I.  Deel. 

Verftaende  ook  datmen  in't  quade  verftont  al  wat  ik 
dede ,  hoewel  ik  allen  dien  dienft  dede  die  my  mogelijk 
was  om  te  verhoeden  datter  geen  nieuwe  onrufteri  toe 
komen  en  fouden,  waer  toe  men  notelijk  mofte  hande- 

len mette  voorfz  feóhrifen ,  heb  ik  verfocht  eenige  van 
den  Edelen  my  te  willen  gefelfchap  houden  en  behul- 
pig  wefen  om  de  Stad  te  brengen  tot  volkomen  ge- 
hoorfaemheid ,  en  't  volk  re  doen  ophouden  van  de  on- 
gefchikthederi  by  hen  voort  geftelt ,  waer  in  ik  my  liet 
dunken  dat  ik  dede  al  dat  my  mogelijk  was,  om  dat  ver- 

doolt volk  in  ftilte  te  brengen  ,  my  behelpende  tot  dien 
fine  van  een  y egelijk  die  my  dochte  onder  hen  eenig  ge- 
love  te  hebben ,  want  ik  en  kende  aldaer  niet  een  men- 
fche  als  ik  daer  quam ,  en  ging  ook  derwaert  alleenlijk 
door  de  grote  affectie  die  ik  hadde  om  uwer  Maj.dienft 
te  doen ,  want  men  feide  alfdoen  datter  geen  Stad  fo 
feer  beroert ,  noch  in  fo  groten  vrefe  van  verloren  te 

gaen  en  was  als  Doornik. 
Maer  verftaende  haeft  dat  haer  Hoogheid  was  ge- 

brocht  tot  eenig  achterdenken  van  my,  en  dat  al  wat  ik 
arbeidedwers  genomen  werde,  ja  dat  haer  Hoogheid 
fond  aen  den  Gouverneur  van  den  Caftele  om  den  eed 
te  vernieuwen  fön der  mydeste  waerfchouwen  ,  hem 
ook  bevelende  neerftige  forge  voor  dieplaetfe  tedra- 
gen,mits  fy  verftond  datter  eenige  praclijke  of  verftand 

binnen  'tCafteelwas,  daeraffymy  ook  nieten  waer- 
fchoude,  al  hadde  haer  Hoogheid  te  mijnen  vertrek  my 
laften  commifïïe  gegeven  fo  wel  vanden  Caftele  als 
van  der  Stad ,  welk  ik  ook  tot  mijne  komfte  aldaer  heb- 

be getoont ,  fo  wel  den  Gouverneur  van  den  Caftele  als 
die  van  der  Stad,gaf  ook  alom  het  woort  van  der  waken 
als  hooft,  doende  verfien  het  Cafteel  van  alles  dattet  be- 

hoefde ,  alle  welk  aengemerkt ,  docht  my  datmen  my 

groot  ongelijk  dede ,  d'welk  my  fo  na  ging  als  uwe  Ma- 
jefteir  mag  bedenken. 

d'Welkis  d'oorfake  geweeft  dat  ik  gefeid  hebbe  my 
der  faken  niet  meer  te  willen  onderwinden,  en  dat  haer 

Hoogheid  daer  mogte  fenden  eenen  anderen ,  met  ful- 
ke  articulen  als  fy  Ibude  goet  vinden ,  my  grotelijks  be- 

klagende van  datmen  uwer  Maj.  had  gefchreven  dat  ik 
metten  fectarifen  van  Doornik  hadde  verdrag  gemaekt 
fonder  laft  van  haer  Hoogheid ,  en  datmen  uwer  Maj. 
had  gefonden  het  dobbel  van  de  articulen,  als  by  my 
hen  toegelaten ,  welk  niet  waerachtig  en  was ,  want  ik 
hadde  gefonden  den  Penfionaris  van  de  Stad  om  harer 
Hoogheid  van  al  rapport  te  doen ,  en  my  wederom  te 

brengen  haer  ordonnantie ,  op  al  d'welk ,  wederom  ge- 
komen wefende,  my  feide  fijn  rapport  harer  Hoogheid 

gedaen  te  hebben ,  en  datmen  hem  hadde  gegeven  ee- 
nen brief ,  by  den  welken  men  my  alle  de  refolutien 

ontbood ,  maer  als  ik'den  felven  brief  gelefen  hadde, 
vonde  ik  dien  f  o  duifter ,  dat  ik  harer  Hoogheids  inten- 

tie niet  wel  en  kofte  verftaen ,  waer  op  ik  haer  fchreef 
om  nader  verklaringe  te  hebben,waer  en  tuffchen  ik  al- 

le faken  aldaer  hebbe  opgehouden ,  en  wefende  by  haer 
Hoogheid  gekomen,bad  ik  haer  van  defe  commifïïe  te  (FoJ.7a.  v 
mogen  ontflagen  wefen ,  want  ik  en  begere  niet  te  val- 

len in  de  indignatie  van  uwer  Maj.  om  dienft  te  doen, 
en  wilde  my  vertrecken  in  mijn  huis,  totdat  ik  ant- 

woorde foude  hebben  van  uwer  Maj.  op  mijnen  brief 
vanden  10  Octobris  Ten  felven  tijde  ontfing  ik  ook 
eenen  brief  vanden  Heere  van  Montigni.mijnen  broe- 
der,by  den  welken  hy  my  ontboct,dat  hem  leet  was,dac 
ik  dien  laft  hadde  aenveert ,  en  dat  hy  blijde  foude  we- 

fen koft  ik  daer  wel  uit  raken,  daer  toe  my  dochte  dat  ik 
feer  goede  middel  hadde,  nadien  ik  aldaer  niet  gefloten 
en  hadde  dat  uwe  Maj.  foude  mogen  mishagen,en  dan- 
ke  God  dat  ik  daer  fo  wel  af  geraekt  ben. 

Ik  werde  ook  gewaerfchout ,  datmen  my  belaft ,  ge- 
raden te  hebben  totte  Predicatien ,  ja  met  andere  hare 

Hoogheid  geforfeert  te  hebben  om  die  toe  te  laten ,  ge- 
duirendc  deonruften  van  Aueufto  leftleden ,  't  welk 
men  nimmermeer  bevinden  fal ,  maer  hebbe  wel  voor 

mijn  advijs  gefeit,  gelijk  d'ander, datmen  middel  mofte 
vinden  om  't  volk  t'omwapencn ,  en  tot  fijn  handwerk 
weder  te  brengen  ,  vrefende  meerder  quaet ,  en  alfo  Cy 
langer  dan  een  maent  hadden  gepreekt ,  in  wapenen  en 
met  geweld  ?  fonder  eenigfins  optef  Overheid  te  letten, 

Ü  %  datmen 
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datmcn  hen  foudc  mogen  de  predicatien  gedogen ,  be- 

houden dat  fy  de  wapenen  achter  lieten,en  den  Regeer- 

dcren  alle  onderdanigheid  bcwefen,totter  tijd  toe  dat  u- 

we  Maj.by  advyfe  van  fijne  Generale  Staten  anders fou- 
de ordonneren ,  't  welk  fy  fouden  moeten  navolgen,  en 

hen  dien  onderwerpen ,  want  't  felve  hen  accorderende 
limpelijk,ert  fouden  wy  die  naderhand  niet  afkonnen 

krijgen  hebben  >  en  verhoopte  dat  hadde  men  als  doen 

terftont  mogen  vergaderen  uwe  Staten,  datmen  daer 
in  eenige  «roede  ordre  foude  hebben  konnen  ftellen, 

want  nadien  alle  uwe  Staten  merkten  den  vaer  daer  fy 

in  gevallen  waren ,  terwijlen  men  de  begonfte  ongere- 
veltheden  wilde  houden  ftaende ,  mochten  't  remedie 
van  hen  verwachten,  roaer  nu  heb  il?  des  klein  hope, 
c-emerkt  den  ftaet  daer  het  land  hem  als  nu  in  vind, 
want  overkomende  eenige  dierte ,  neffens  de  ftilftand 
dier  tegenwoordelijk  is  van  der  Coopmanfchap  ,  fo  en 
wete  ik  niet  wie  fuik  en  menigte  volx  foude  konnen 
temmen ,  die  hen  fouden  ftellen  om  alderhande  ro vin- 

gen en  (telingen  aen  te  rechten ,  als  den  honger  hen 
daer  toe  dwingen  foude. 

Waer  op  my  geraden  dochte  datmen  behoorde  or- 
dre te  ftellen ,  en  op  meer  andere  faken  den  Lande  aen- 

gaende ,  daer  het  welvaren  en  bewaringe  uwer  Neder- 
landen aen  was  gelegen ,  en  hadde  goede  hope ,  dat  alf- 

men  in  dien  dingen  eenig  goed  middel  gevonden  fou- 
de hebben,  dat  de  fake  van  der  Religie  beter  verfien 

foude  konnen  worden :  maer  als  ik  aenmerkte  datmen 

federt  eenige  jaren  herwaers  alle  faken  heeft  laten  ver- 
worpen in  defordre,fo  hebbe  ik  van  over  lange  bevreeft 

debederffeniffe  dijn  landen,  d'welkmy,  federt  eeni- 
«■en  tijd ,  heeft  doen  haken  om  uit  den  Raet  my  te  ver- 
frecken ,  vrefende ,  dat  bleve  ik  daer  langer  in,  de  faken 

daer-en-tuffchen  totfulker  ongefchiktheid  foude  ko- 
men ,  datmen  genen  raet  of  hulpe  daer  in  en  foude 

konnen  vinden. 
Te  meer  dat  ik  fag  datmen  op  gene  faken  en  verfag, 

dan  alles  was  uit  ftellende ,  ja  datmens  geen  acht  en 

floeg,  al  werden  fomwijlen  denootfakefijkheden  des 
lands  vertoont,  ja  ook  de  fake  van  der  Religiën ,  ook 

dat  ik  gewaer  werd  dat  haer  Hoogheid  miftrouwen 

vanmy  hadde,  d'welkmy  eenige  af-gunftige  moften 
befteken  hebben ,  daer  ik  federt  mijn  wederkomfte  uit 

Spangien,  en  terwijl  ik  hierindijnen  Rade  hebbe  ge- 

weeft  ,  harer  Hoogheid  altijd  hebbe  gedragen  't  felve 
refpecl  dat  ik  uwer  Majefteit  gedaen  foude  nebben  >  in 

alle  't  gene  fy  my  tot  uwen  dienfte  heeft  willen  bevelen, 
en  te  werke  ftellen :  in  haer  eigen  faken  weet  fy  hoe 

vlijtelijk  ik  mydaer  in  begeven  hebbe.  En  om  uwer 

Majefteit  met  dufdanige  propooften  niet  meer  te  quel- 
len,  ben  ik  vertrocken  op  mijn  huis,  verwachtende 

het  gene  uwe  Majefteit  believen  fal  my  te  bevelen,  en 
na  de  antwoorde  fal  ik  befien  wat  dienft  ik  der  felver  fal 

konnen  doen,gelij  k  ik  al  mijn  leven  lang  hebbe  gefocht 

te  doen,  en  my  is  leet  dat  't  felve  niet  beter  verftaenis 

geweeft. Ik  en  wil  ook  met  onder  laten  van  uwe  Majefteit  te 
waerfchouwen ,  hoe  dat  haer  Hoogheid  van  my  geerne 
hadde  geweten ,  waerom  ik  haerder  niet  wel  te  vreden 
en  was ,  't  welk  ik  niet  en  wilde  doen ,  feggende  dat  ik 
my  haerder  niet  en  beklaegde ,  maer  wel  van  uwe  Ma- 

jefteit ,  mits  die  niet  en  hadde  te  vreden  geweeft  my  te 
laten  i:\  mijn  huis,  maer  my  hadde  bevolen  my  te  vin- 

den totBruffel  neffens  haer  Hoogheid,  daer  menmy 

fo  vele  ongelijx  gedaen  hadde,  't  welk  ik  metter  tijd 
noch  hoopte  uwe  Majefteit  te  kennen  te  geven,  want 
ik  noit  yemanden  dienft  gedaen  en  hadde  dan  uwe 
Majefteit,  fonderdatik  om  de  faken  van  Doornik  in 
eenige  woorden  wilde  komen  met  haer  Hoogheid,  om 
vele  redenen  fo  my  dochte ,  datmen  faken  daer  eeie  aen 
gelegen  is,  niet  en  behoorde  te  handelen  met  Vrouwen. 

Ik  hebbe  alle  't  felve  uwer  Majefteit  alfo  in  't  lange  wel 
willen  fchrij  ven ,  op  dat  de  felve  foude  de  waerheid  we- 

ten ,  en  fo  verre  men  uwer  Majefteit  anders  te  verftaen 

gave  y  bidde  't  felve  te  mogen  weten,  om  ray  des  te  mo- 
gen verantwoorden,  en  mijne  onfchult  te  doen. 

Uwe  Majefteit  weet  wel  hoe  getrouwelijk  ik  my  al- 
tijd gedragen  hebbe  in  uwer  Majefteits  dienft,  fonder 

grote  vergeldinge  gehad  te  hebben,  ja  ook  om  uwer 
Majefteit  te  volgen  en  te  dienen ,  verkocht  en  belaft 
hebbende ,  tot  meer  dan  300000  Cronen  ,ja  wefende 
nu  laetft  te  Brufïel ,  heb  ik  moeten  verkopen  een  deel 
van  mijn  fiiver,  verwachtende  altijd  eenige  antwoor- 

de van  uwer  Majefteit. 

Alle  't  welk  aengemerkt ,  bidde  ik  uwer  Majefteit 
niet  qualijk  te  willen  nemen  dat  ik  ben  vertrocken ,  na 
dien  mijn  prefentie  geen  vrucht  en  dede ,  gemerkt  men 
mijnder  achterdenken  hadde ,  en  ook  dat  ik  geen  mid- 

del en  hadde  om  aldaer  langer  te  blijven  fonder  behulp 

van  uwer  Majefteit ,  't  welk  ik  tot  mijnen  groten  leet- 
wefen  fo  dikwils  uwer  Maj.  heb  moeten  vertonen ,  ho- 

pende dat  de  felve  metter  tijd  noch  fal  bekennen  met 
hoe  groter  begeerten  en  vryigheid  ik  haer  altijd  gedient 
hebbe ,  noit  yet  anders  voor  oogen  gehad  hebbendey 
dan  alleenlijk  den  dienft  van  uwer  Maj.  waer  in  of  ik  te 
feer  voorbarig  hebbe  geweeft ,  mits  meer  dan  ander 
vertoont  hebbende  den  nood  van  den  Lande,  opdat 
daer  in  verfien  werde ,  foikfag  dattet  al  verloren  gink, 

'tfelvequam  uit  groten  trek  dienikhtdde  tot  de  be- 
waerniftè  en  vermeerderinge  van  de  Hoogheid  van 
uwer  Maj.  daer  ik  geerne  lijf  en  goed  om  waegde,  Sec. 

Hff  geeft  ban  gehjfeenooögefc&eben  aen  benzee*  tfCfi 
re  ban  iBomignp  fijnen  S&oeber/  boetertijbin  ben  aai 

^pagnien  toefenbe/ficf)  befelagenöe  batmen  fijne  gro*  J  «J1 te  getroutoe  en  goebtoiüige  bienften  alfo  ten  nuaetften  g^ 
uitleioe  /  en  fonberlinge  befelaegbe  bP  öem  bannen  aen  Den 
fiemmiftroube/  atDtenbe  fijnen  2$?oeberboo?geItu:^eE,:c big  ban  bat  Bp  albaer  in  &pangf  en  toag  /  en  bat  Dem  ̂ V 
niet  ennonbegetoeten  toerben  ban  alle  'tgeneinbefenrjnp. 
$eberïanben  omginft:  maeretiarp  'tembefjeeftge* 
toont  bat  'tgeïun  ban  ben  eenen  en  ban  ben  anberen 
niet  groot  en  té  getoeefï :  maer  beDben  btitie  een  ge!p 
einbe  gebab  /  toant  fp-lutöen  beiben/  ben  eenen  in 
^pagnien/  en  ben  anberen  in  Hebcrlanb  't  leben  öeb- ben  gelaten  ( fo  tot  fijnber  piaetfe  gcfeit  fal  toerben. 
3©P  toiüen  ïjier  nu  't  5eil  toat  neber  leggen  en  een  toet- nig  ruften  op  befenmoeielpentoeg/  befïuitenbe  tat 
boen  mette  tooo?ben  ban  Tacitus. 

God  heeft  een  yder  Menfch  fijn  eind*  geordonneert » 
'  Te  fierven  natuirlijk ,  ofte  door  gewekt 
Maer  welk  van  beiden  hy  den  vromen  toekeert ê 
*t  Selve  werd  hem  voor  goed  en  eerlijken  ge/pelt, 
Maer  d'onvromen  voor  auaed  en  oneerlijk  getelt. 

Einde  des  tvveden  Boeks, 

OOR- 
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Beroerten,  en  Borgerlijke  Öneenigheden. 

Waerachtige  en  Hiflorifche  befchrijvinge^ 
D    Ö    O    R 

P  IET  ER    BOR    CHRISTIAENSENi 

$ 'urnmarie  of  forten  inhout  van  't  derde  ïïoef^ 
At  de  Inquifitie  is.  De  oorfpronk  van  de  Spaenfche  Inquifitie.  De  maniere  hoe  d'In- 
quifiteuren  de  beklaegde  en  fufpe&e>  dagen ,  vangen ,  onder- vragen ,  pijnigen  en  dodens 
en  hoe  de  Priefteren  ontwijt  werden.  Wat  de  Gereformeerde  verfoeken  aen  buitenlandfe 
Potentaten.  Requefte  der  Gereformeerde  aen  den  Coning.   Den  Gereformeerden  werd 
geraden  datfe  fouden  aennemen  den  tijtel  van  de  Confeflie  Van  Ausburg.    De  Remon- 
ftrantie  van  den  Raed  van  Braband  om  de  troubelen  te  remedieren ,  en  haer  advijs  om 

de  Predicatien  te  doen  cefleren.    Eenige  difcourfen  opte  gefteltenifle  des  lands ,  der  In- 
quifitie en  remeüien  van  den  troublen.    Des  Conings  van  Spangiens  voornemen  om  in  Nederland  te  ko- 

men :  befluit  van  den  Raed  van  Spagnien  om  de  troubelen  in  Nederland  te  ft'llen.  Brieven  uit  Spagnien 
aen  de  Regenre.  Placcaet  daer  by  die  van  Valencijn  verklaert  werden  rebellen ,  de  onfchuldiginge  by  die 

van  Valencijn  gedaen ,  de  belegcringe  en  inneminge  van  Valencijn  en  Doornik,   *t  Aennemen  der  wape- 
nen by  de  Gereformeerde.  De  handelinge  van  de  Gouverneurs  van  de  Provinciën  om  de  troubelen  te  ftil- 

len.  Wat  die  van  de  Religie  den  Adel  vertonen ,  en  haer  antwoord.  Den  nieuwen  eed  by  de  Gouvernante 
den  Heeren  van  der  Ordre  en  Gouverneurs  voor  gehouden.    Des  Heeren  van  Brederode  handelinge. 

't  Voorhouden  van  de  Hertoginne  aen  den  Heere  van  Brederode ,  en  fijn  antwoorde.    De  derde  Requefte 
der  Edelen  aen  de  Gouvernante ,  en  de  ftraffe  antwoorde  van  de  felve  daer  op.    Afval  van  fommige  Ede- 

len. Handelinge  der  Gereformeerde  binnen  's  Hertogen -bofch.  Placcaet  tegen  die  van  's  Hertogen-bofch, 
en  haer  belegering.    De  komfte  van  den  Grave  van  Megen  binnen  Utrecht,  't  Voorhouden  van  die  van 
Antwerpen,  Amfterdam ,  en  andere  Steden,  om  de  Predicatien  te  doen  cefferen.   De  vergaderinge  der 
Gereformeerde  tot  Outferweele  buiten  Antwerpen ,  en  der  felver  nederlage.   De  feer  periculofe  beroerte 
binnen  Antwerpen ,  en  ook  tot  Amfterdam  ,  en  hoe  die  zijn  geftilt ,  veraccordeert ,  en  ter  neder  geleit. 
Des  Heeren  van  Brederode  komfte  tot  Amfterdam.   De  handelinge  eri  proteftatie  van  La  torre  tegen  deri 
Heere  van  Brederode  fijn  antwoorde.  Contra  proteftatie  en  eindelijk  vertrek  uiten  lande ,  en  fijn  overlij- 

den, 't  Afftellen  van  de  predicatien.  't  Vertrek  des  Princen  van  Oragnien.  Verbaeftheid en  vervolginge der  Gereformeerden.  Haer  luider  vluchten  uit  den  lande.   De  ftraflfe  over  de  felve.  Placcaet  om  de  trou- 

belen te  ftillen.  Inftru&ie  om  jegens  de  Gereformeerde  te  procederen.   Apologie  der  Gereformeerde. 
Lijfte  der  Gouvernante  om  de  vlucht  des  volx  te  beletten.   Vertrooftingeenydele  hope  op  des  Conings 
komfte ,  goedertierenheid  en  genade. 

Derde  Ëoek. 
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©ermitö  in  be  ttoe  boo?gaenbe  boenen 
tocfer  befcltfijbfnge  teel  beinaelt  toojto 
banbe  5rguifitic/enbat  albaergefeib 
toert) /bat  bc  name  ban  befclbe  alleen* 
Inn  fo  Giliact  en  gcb?ccft  të  getoeefr/ 
bat  bic  een  £rotc  berbacfrncib  onberben 

ingefetenen  ncmaeïn  liceft/bat  ook  bp  beien  gebou; 
ben  toerbe/toat  netinboeren  ban befelbe/itf benoem 
fp2onn  ban  alle  lefe  intoenbigc  beroerten.  ,§o  fjeeft 
nip  goeb  en  niet  tuiten  p?opoofre  gcbctf}tie3ijn/een 

I.  Deel. 

toetnfg  aïïjtci:  te  berljalen  /  mat  tik  fp  en  toat  fp  toerftt/ 
en  toaer  mi  fp  ïjaren  oo?fp?cnh  fteeft/  on  bat  be  ïefers 
mogen  oo?beïen/of  blnmoonberen  ban  jföcberlanb 
oojfane  genoeg  gcljab  Ijebben  ban  niet  /  om  boo?  ftct  je- 
genflaen  ban  bien  ïjen  felben  in  fo  grote  miferien  en  tb 

ïenben  te  brengen/  atë  bp  'tlcfenban'tberboïgbefer 
beftn^ijbinge  bebonben  fal  mogen  toerben  /  baer  fp 
Uüben  in  geb?ocï)t  en  genomen  3iju.  • 

b^nrjuifitie  ban/ 10  een  oneerfccHinge  en  cnber*  £**& 
j  b?agmgebe0  gelooft*  /betoelhe  eenige  perfonen/  baer  S 

i^  3  toe 
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35en 
S02? 

fpjonl; 
ban  öc 

fe3Jn* 
gitfftric- 

ÜtSat-a* hen  toer* 

ten  jjc» 
noemt 
ttc  met 

reu  bc* 
aer*ltjlt 

fierte ten 
nteutoe 
Religie 

begeert 
ï)en/ncr> 
ïatenbe 

m  oer- fmabciv 
Zie  bc 

ÖUÜf. 

3aeob> 
nen 

niften 
6'cerfïe 

3Juijuf* fiteucg. 

toe  geftelt  eugceommttteert  ( öiemen  ̂ nguifiteurs 

noemt  of  ©aDerS  ban  't  l)eüige  ©ffiae)  öoen/  Doo| 
alfulfee  nubbelen  ais  f?  fclft  totflen  aen  elften  me  Den 

belieft  /  en  fonDerlinge  aen  Die  perfonen  /  «e  (jen  aen* 
nebiogt  too?Dcn  'of  Daer  op  (p  eenio  bermoeDen  Debben 

(boe  Klein  ïjet  ooft  3P )  Dat  Die  felbe  m egus  bar fett 
iöelobe  bet  tfoomfee  Catbolnfeer  ïierfte  Dtoaien/ 

of  eenifl  contrarie  geboeien/  meeninge/  gefmtbciD  of 

nelobe  3ijn  DebbenDe/  en  Die  fp  alfo  oo?DeelenteDtoa* 
ien/  DefeluetoerDenaenltjfengoeD  gettraft/  na  Dat 

De  ©aDers  ban 't  beilige  officie  oojbeeïen  De  taften  of 
poincten  ftoaa*  en  ttraf  baee  te  3ijn- <£>m  Dit  toat  b?eDer  ennaefeterteberDalen/  op  Dat 

Den  Ecfce  't  felbe  berttaen  en  begrijpen  macD/fofaï 
men  toeten  /  b'oojfiafte  toaerom  Dit  onDerfocft  ̂ paen^ 
je  ̂nnuifitie  genaemt  toerb/ te  toeten :  om  Dat  De 
felbe  eerft  in  ̂ aguien  gebonDen  en  opgettelD  10 

getocett  /  geinft  in  Ijtec  op  3t  feo?tfte/  Dat  in  macD/ 
fal  Üei1)alcn  /  Uit  Reginaldo  Gonfalvo  Montano , 

en  Georgio  Nigrino  ,  Die  't  felbe  in 't  lange  befcD?e; ben/  en  metbeel  ejcemplen  en  ̂ ütorien  bebeftigt 
Debben. 

TBc  alberouDfte  ïaer-boeften  en  fcD?iften  Der  Qfc 
bcnbertellen/  DatDe^IobenfeDert  De  berftoringe  en 
berberbing  ban  ̂ erufalem  /  getooont  Debben  in 
^épagnien  onDer  (€ttum  Den  ïtoomfen  iïeifer  /  Die 
Daer  Daer  als  DienttftnecDtentoerbanbe:  fonDer  Dat  f? 
Daer  norbtanS  geD?ongen  toerDen  /  feDert  Die  tijD  ban 
DareïtcligictebcranDerett*  .         . 

%U  nu  tferbinanDus  ban  3Hcragomen  en  <ffa* 
bella/  Catuolijfte  Coning  en  Coninginne  ban  ̂ f; 
fpagnten  /  Deoo?logegeeinDigtDaDDen/  Dief?  tegen 
De  3(Baljometiften  boerDen  (toelfte  omtrent  feben 
ljonDerDacDt-en-febentig  jaer  gebuurt  DaDDe/  en  in 
Dctoeifte  meer  Dan  feben  DonDerD-DuifenD  menfcDen 
toaren  omgeb?acljt  /  feDert  iftobericuS  Den  laetften 
fcer  potten  Die  ̂ pagnien  belemmert  fiaDDen )  na 
batfe  berjaegt  toaren  uit  Den  üoninftrijfte  en  De  flaD 
452enaDe/  cépagnien  inb?pfteib  en  rutte  gefteitDaD* 
fcen/fo  begabenbaeeDe  boo?feibe  Coning  en  Conin* 
tjinne  om  De  lengten  in  Daer  Coninftrtjfttefuiberen 
enonDerbouDen» 

<©'oo?fafec  tik  Daer  Dier  toe  betoeegDe/  toas/Dat 
fp  (na  Den  oproer  ban  een  fo  lange  oo?loge)  niet  al- 

leen Den  CUiDerDanen  gemaeftten  DBauren  /  maer 
ooHDe^oDenDiegeDtoongcn  ï)aDDen  getoecfï  te  ber- 
treeften  met  beel  DuifenDen  en  Doo?DeengDebana5i- 
b^altar  te  pafieren  /  toelatinge  /  ban  toeberom  in 
^pagnien  te  mogen  nomen  fcoonen  /  geconfenteert 
rjaDDen  /  mits  Datfe  Cu?iftenen  fouDen  en  motten 
berDen/Derljalben  Daer  feer  bele  toeber  geftomen  5i)»- 
De  /  Den  name  ban  €Ö?iflenen  aennamen  en  Den  lieten 
Dopen  /  meer  Doo?  beDtoanft  en  om  Daer  goeDeren  toil- 
Ie/  DanDoo?  goeDtoilligDeiD.  (©m  nu  Defe  nieutoe 
Cïmtfenen  in  Den  beginfelbanDerCD^clperEe- 
reteonDertoijfen/  fo  toag  Deu  ïaflDaeraJFgegcbenDe 
^onniftenbanDer  $?eDiner  <©?Dcne:  Die  ban  Doen 
ter  ttjD  Det  ̂ of  Des  ConingöregeerDen/  ja  tot  in  De 
alDerbabo?gen(leraDen  en  DaDen  DciS  felfften.  3Slfo 
Ijecft  Den  Coning  ferDinanDuss  Defe  ̂acoütjne  l^on- 
mften  laft  gegeben  om  fulfte  nieutoe  Contienen  af  te 
treeften  ban  ijare  berouDe  Dtoaïinge  /  en  beeft  baer  ee- 
nen  nicutoen  ttoel  getlclt/  bebeftt  metten  tijtel  ban: 
Den  heiligen  rechtftoel  der  Inquifitien  van  Spagnien. 
55e  arme  menfeben  too?DenboojDefentloelgeleiDen 
met  flagen  en  ftotften  onDertoefen  /  of  met  groten 
rantfoeneenamenDen/  enalfo  toeDerom/  na  bet  be^ 
bagen  ban  De  gocDe  Ba&erg/opten  reebten  toeg  ge- 
(kit  /  Daer  en  beboefDc  maer  een  ceremonie  ban 
Ijct  ̂ ooDfcliap  of  liDaftometfrtjap  berfjaelt/  berto- 
gen  ofonberbouDente3ijn/  Doo?  Defe  nieutoe  €\)P 
flenen  /  fo  Ijaetl  \n  bp  De  goeDe  ©aDerö  getoeten 
tocrD  baer  toaö  oo2faftc  genoeg  om  Die  te  b?engcn 
tot  pijnigen/ fr ijanbe  /  benautljciD/  ia  tot  De  uitertte 
fïraifeDeöboobs  alfo  iö  baer  ecrtle  bebel  alleen  ge- 
tocetl  tegen  De  goten  en  jjRattometanefó  te  p?oce-- 
beten/  maer  Daer  na  iöbaer  beel  groter  maebt  ge- 

geben/ om  alle  iik  te  mogen  onDerfoeften  en  ttraf* 

1566. 
fen/  Die  De  o^Domtatuïe  en  D^t  CatDolijfte  <6elobe 
en^erfteinallesSnietonDerDielDen,  vDenpau.ö^it;  ^au^ 
ti$  De  bierDe  De.«  naemjs/  tjeeft  Defen  Couinftinften  fe&, 
bonb  bebettigt.  tt  bt> 

den  DoctoelDJ31nouifitie  alfo  ingetteltiö  getoeetlbp  ww 
Denboo?f5  Coning/  en  ban  Den  #au0  bebettigt/  fo  JJ«jj5! 
en  DeDDen  notfjtanis  Die  ban  Den  Coninftrijfte  ban  i  . 
dragon/  toelft  toass  ïjet  ouDe  erf-goeD  banDeboo?-  J/ré;!! 
faten  De$ê  boo?f5  Coninft^  jperDinanDi  /  geenfinö  De  f«t«n 
felbe  toillen  aennemen/  toantal^  Den  boo?f3  Coning  ge"*^ 
Dit  eertï  boo#elD  /  fogabenbeCDelenDe^iiijtDen  almS! 
honing  Daer  beftoaringc  te  bennen:  ooft  Doe  Datful-  fftfc. 
ften  nieutoenbonDbeeieer  ttreftte  tot  berminDerinöe 
Derb?pDeiDenDerp?ibilegieDesS  «üt/Dan  tot  fuibe* 
tinge  Der  Religiën  /  en  als*  Det  quam  Datmenfe  alDaet 
met  getoeïD  toiïDe  bebe(Iigen  /  fo  toeDertionDen  fp  fuïjc 
metmatDt:  alfo  Datmenfe  in  Detboo?f5Coniufttnfte 
noiten  ontfinft/  Dan  na  grote  bloeDtlo?tinac  ban  bei- 
Den  3ijDen/  Daer  toe  geD?ongen  3önDe  met  getoelb. 

<0m  nu  alle  De  fubtyle  manieren  ban  p^oceDeren  Die  ®e »» 
b^  Den  geb^uiftt  toerben/  te  berDalcn  /  fo  ftojt  ift  eenig-  Ke 
finö  macD  /To  fal  men  toeten  Dat  De  üjnquifiteurg  ber-  arnqu^ 
nomen  DebbenDe  De  ftlacDte  ober  iemanDen  /  fp  maften  JJtcurE»/ eenen  uit  ban  Den  geDelen  Doop/ Die  fp  tot  Dien  Dientïe  J^p 
altnD  gereeD  en  toeï  geinftrueertDebben  ( Famiiiares  ïiiaeut 
genaemt/  Dat  3ön  Die  gocDe  en  beftenbe  bjienDen  of  Jö"/ 
ftnerDten  ban  De  Snnuifiteurss )  toelfte  DebeftlaegDe  JnD!"  , 
al  toillen^  te  gemoet  ftomenDeof  t'DarenDuifugaen^  SS 
De/feggenDe/Dat  D'Snguifiteuren  Den  belaft  Debben  fnuan 
om  Daer  te  feggen  Dat  fp  op  fnlfte  of  fulfte  uren  fullen 8en- 
ftomen  bp  De  peeren  ̂ jncjuifiteuten  Die  Den  toat  te  (Fol-8t •) 
feggen  Debben/  Dier  en  is?  geen  ejre ufatie/Die  alfo  geroe* 
pen  toe^D  /  Die  moet  f  onDer  toeigcren  /  uitttel  of  Dilap  / 
betftDijnen/of 't  fouDe  Den  oualijft  fteftomen.  &t>  ftomt DanDegeDaegDeperfoon  boo?  De  5Jncjuifiteuten/De* 
toelfte  atë  of  fp  nergens  af  en  tottien  /b?agen  fijnen 
name  /  en  toat  Dp  ftegeert  /  fiet  feggenfe  of  gp  niet  Debt 
en  toeet  't  3P  ban  u  felben  of  iemanDen  Dat  gp  boo?  Dit 
Deiïig  officie  bet  blaren  moet :  is  Dan  Die  pe?foon  't  3P 
man  of  b?ou  fo  tlantbatlig  Dat  DpaUe  Daer  fubttjie 
b?agenftantegentïaenen  niet  beftennen/fo  laet  men 
Dem  gaen/  tot  b?ebet  info^matien  /  feggenDe  tot  tmec 
onfcDulD  Dat  fp  niet  en  toeten  of  Dp  juiftDie  man  of 
b?ou  m  /Die  fpontboDen  Debben/  Dan  ftlaptDP  iet  on* 
bebacDtenlitDtbeetbelijftban  Dem  felben  of  ban  ee* 

nenanDeren/  mijn  peeren  D'^nguifiteurs  3ijn  Diejs berbltjD/en  om  Die  perfoon  te  lic Dteïper  te  berbeeren/ 
fp  fien  op  malftanDeren/  fp  fienDenbeftlaegDeripe?* 
foon  ttrap  onDer  D'oogen,  &p  befen  malftanDeren  toat 
in  D'ooren/  of  maften  alleen  De  maniere  quanfutë  /  ten 
letten  gebieDen  fp  Dat  Den  geDaegDen  ( 't  3p  man  of 
b?outoe )  in  De  gebangeniffe  gettelt  toerDe/  maer  De 
gene  Die  niet  geftlapt  /  aengegeben  of  berftlaert  Deeft  / 
Deetenfp  toeg  gaen  alöboo?feiD  is/  tot  Dat  fpDmtoe* 
Derom  ontbieDen  /  DebbenDe  noebtans  te  boren  bettelt 
Dat  Den  aenb?enget  ergens  in  De  ftamer  /  geDurenDe 
D'etaminatie  en  onDerb?aginge/  acDtereenttuft(€a? 
pitferpe  berbo?gen  ttaet/  en  Daer  ftfjuüt  /  om  Den  man 
of  b?outoe  uitDengeficDtteftennen/ingebalieDpDen 
gjnrjuifiteurs  onbeftenttoare/  en  laten  Dem/  fijn  na* 
me  en  toe-name  opgeteftent  DebbenDe/  Denen  gaen/ 
toel  berfeftert  3ijnDe  Dat  fp  ttofS  genoeg  Debben  om  tot 
gelegenDer  tijD  met  Den  felben  te  fpelcngeüjft  De  ftat- 
te  mette  muis  Doet  ■,  't  gcbeurD  toel  fomtijDS  Dat 
D'^Jnguifiteuren  iemanDen  (alfcat)  Doo?  Debtngerert fien  en  beel  Dagen  en  toeften  laten  berlopen  eer  fp  Dem 
toeDerom  ontbieDen  of  Doen  bangen/  maer  Den  &it* 
ïanDerS  en  geben  fp  fo  beel  tüDS  niet  /  maer  toerö 
ban  tionDen  aen  gebanftelijft  gettelt  5CIS  fp  beffo* 
ten  Debben  eenige  beftlaegDe  te  bangen/  fo  ontbie^ 
Den  fp  Den  «^uffragaen  ban  Den  2&iflïDop  /  alDaer  ge*  $er  on: 
noemt  Den  pjobifoo2  of  ©icaris  of  €>?Dinaris/  De*  6«&en 
fen  tonen  fp  D'infomiatien  Die  fp  tegen  Den  bcftlaeg*  ̂ a"otJ, Den  Debben  Doen  ieiDen  /  en  Doen  Dem  meDe  Den  %p  foo?  of 

rett-b?iefonDerte?ienen/  op  Datteteerlijftfcbijnenfou*  iwcarf^ 
De  als  Dat  fp  geen  b?cemtfcDaepften/  fonDerbetoil* 

ligingc  ban  fijn  l^crber/  aengetaftenDaDDen.  *t<öe* fcDieD  ooft  cifttous  Dat  Den  i>:obifoo?  eerfi  ontboDen 

too?D/- 
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iber> 

to02b/alS  be  beftïaegbe  al  gebangen  is /toantb'^m quifxteuctf  toeten  toel  Dat  oen  $20btfoo2  baer  tegen 
niet  een  tooo2b  feggen  fal.  &0  Detooftbpabonturen 
gebeuren  nwirfjt  Dat  iemanb  ban  be  beftïaegbe  perfo* 
nen  /  boo2  of  na  De  gebanfteniffe  /  ontloopt  /  De  blurfjt 
neemt  of  iiirtuccKt/  fo  leggen  f?  toonberlijftc  liften 
acn  oin  Die  te  binben  en  toeberom  in  't  pfer  te  ferijgen  / 
fu  geben  öc  bcfpieberS  te  Bennen  aüc  De  gemene  lit* 
tellenen/  toat  fi*  boo2  ftlcbeten  blagen/  be  lengte/ 
grootte/  of  geftalte  Deö  licDaems/  tic  gebaente  bes 
acnficDtS  /  Daer  onberbom/  be  gualitcit  ban  tien  baer* 
ije/  en  ban  beïjairen  öe0  Doofts/  en  meec  anbere 
Diergclüfte  Dingen/  tact  bp  men  Den  uitgeraeftten 
perfoon  foube  mogen  Bennen  /  boben  Dien  laten  fp 

Dem  op'talbcrftonftigftc  na  't  leben  contetfeiten  op 
beel  Docrftens  bic  ft»  onber  bc  befpicbcrS  Deilen/  De  li* 
ftigljcib  ban  Dcfc  is  fo  g200t/  battct  ftfnjnt  Datmen  Dem 
fecrgualnft  U002  Ijaet  fian  toatfjtcn/  bpfonber  fo  Dp 
ban  Dogcnftaetengoebcrcnis/  ban  en  ruften  fp  niet/ 
tuacr  ceifen  Dem  na  in  alle  plaetfcn/totbatfpDem 
btnbcn  en  bangen.  «§o  Daeft  alö  eenig  beftïaegbe 
perfoon  gebangen  is  /  fo  neemt  men  en  ciftDt  men  ter- 
fïonb  fijn  fïcutclcn  ban  alle  fijne  &ifïen/  l&offers/ 
Cantoir  en  Dtergeüjue/  en  DanfenD  men  opftaenbe 
boet  eencn  Notaris  tot  fijnen  Duife  met  fommige  ban 
De  f  amiuaren  of  SUguafil  ( Dat  3ijn  bfenaers  /  fee* 
geantcn  en  beurtoaerbers  ban  De  ̂ ngnifiteuren )  Dte 
alle  't  goeD  en  toattcr  in  ImiS  iïf  /  te  boen  (tellen  en  in- 
bentariferen/'ttodft  bolb2atDt3ünbe/  too?b  al 't  fel* beomte  betoaren/  gegeben  eenert  rijftc  man  ban  De 
geburen  /  Die  bp  ceDe  beloben  moet  ( De0  berfoeDt 
5ijnDe)  ban  alles  goeDc  refteninge  te  Doen/  boo?ts 
neemt  men  Den  gebangen  al  of  Dat  Dpbp  Dem  Deeft/ 
en  fluit  Dem  in  eenig  bonfterbuilfïinBenbe  gat/  atDt 
of  bcertien  Dagen/  Dier  na  onbertoijfen  De  Snnuifiteu* 
ren  Den  €oren-toatDter  Dat  De  gebangen  fouDc  bierig* 
lijn  auDientie  begeren/  De  gebangen  biDDet  Den  3©atD* 
ter  om  fuljc  boo?  Dem te  berfoeften/  'ttoelftDp  Doet: toanneer  Den  gebangen  Dan  boo?t  ftomt  begeert  DP 
men  toil  fijne  faften  aen  een  einDe  ritïjten  /  alf Dan  ber* 
maent  men  Dem  fijn  tonfeientie  te  ontlaDen/  en  fijne 
misDanbelingetebeftennen/  belobenDe  Dem  alle  ge* 
naDe  /  toanneer  DP  fitlj  beteren  toil :  fo  DP  iet  be* 
Bent  /  en  too?b  Daerom  niet  bebjijb  gelijfe  gp  Doren 
fiüt.  25cftent  Dp  fnn  mif  DaeD  niet  /  fo  boert  men  Dem 
tocber  in  De  gebangemffe  /  en  De  gjnguifiteuren 
fP2cftett :  fp  brillen  De  faften  oberfien/  alsf  öp  fnn 
tonfeientie  toil  ontlaDen  en  geDelibereert  i$  ban 
felfjö  goeDtoillig  fnn  fc&ult  te  Bennen  /  DanmatDDP 
tocber  auDientie  begeren  /  en  Ijoetoel  fjp  ten  an^ 
Dermael  gclijBe  auDientie  begeert/  en  too?DDaerniet 
uitgcricljt/  ooft  to02DljemnietacngefeiDtoaerom  Dp 
beftiaegt  tss  /  onDerftaenDe  l)cm  Doo?  fijn  eigen  monD 
te  obeitüinnen. 

g;n  De  DerDc  auDientie  too?b  Den©ertoeerDe?toe- 
Deronj  ontboDen  /  Daer  bwegtmen  l)em  of  öp  gefloten 
tyeft  1  en  gcrefolbeert  iiS  uit  ftclj  felfö  iet  te  feggen : 
fp  begeren  op  l)cm  Dat  Dp  öoc Ij  De  toacrljeiD  ban  felfs 
toilberftlarcn/  ofanDerö  Dat  fp  Doen  fullen  Dat  retfjt 
iö  /  is  't  Dat  Den  gebangen  iet  ontDeftt  en  beftent/ 
notl)  nouDen  en  gelaten  fp  ften  niet  genoeg  te  toefen  / 
DenhcnDc  Dat  ïjp  puet  al  toillentf  en  om  betere  toil- 
Ie  bele  Dingen  atljtertoaertö  fjouDet  en  berf toijgt. 
<Cn  Daer  meDc  fenDen  fp  Ijem  toeDerom  in  De  put/ 
De  fancallenfftentffobelete  ftoaerDer  aengebenbe  of 
mahenDe/  en  fo  beel  te  meet  auDientic-Dagen  l)ou- 
Denbe/  ijoe  fp  ften  Datljp  meer  en  meer  ftlapt.  jKaer 
ingcbaiic  öc  gebnngene  perfoon  ftouteiiju  en  gefta- 
big  anttooojb  /  Doe  Dat  ftp  Daernietenfjeeftoftocet 
te  berftlaren  /  terftonD  heren  fp  't  blaeDften  om  en  gaen 
Bern  toe  met  cenen  nicutoen  bonb/boo?Deï)anDge- 
biclit  en  bcrfiert/  begerenbcbanïjemeenenecb/  Xfa- 
lenbe  en  b?cngenbc  Daer  ergens  uit  ben  Boefeeenftlein 
^Trutifir  met  ftoart  beftleeb  tot  meerber  rebcren- 
tien  /  om  ben  menfeïje  eeit  bjefc  aen  te  jagen  ban 
lielitbaerDelijn  te  f  toeren  of  eencn  balfcljen  eeb  te 
boen.  3Mö  fp  ben  gebangen  ben  eeb  Ijcbben  afgeno^ 
men/  fo  beginnen  fp  Ijcmalbusteonberfoeftenenuit 

te  ualen/ban  toaer  bat  fjp  tS/uittoat^lanDofC^ 
ninftrijBe/  onber  toelft  25ifbom/  ban  toat  ̂ tab/ 
^o?p  of  Mini  toie  fijn  tornen  en  <®20ot-babertf 
toaren/fjoefpfneten/  öföpnocDeenige  25?oeberS  of 
^uftcrö  i)C£ft/toie  fijn  Pubers  3ijngetoecft/f)oefu 
[lieten  /  toat  ambacDt  /  Danbel  /  Ijanterïnge  /  en  ïcben 
bat  fp  geboert  Debben/  of  Ijp  of  iemanb  ban  fnn  ge* 
flatnte  oit  onber  be  Danben  genomen  is  banbe^lnr 
guifiteurS/  en  Doe  en  ter  toat  cnufenbatDPbanDen 
geftraft  is  getoeeft/en  Doe  oub  bat  ftp  i^itüt  toat  plaet- 
fen/toaet  af/met  toat  crcrcmc/neringc  of  Danteringe.: 
en  ooft  b?aegtmcn  Dcm  met  toclfte  lieben  bat  Dptot 
noclj  toe  geleeft  engeconberfeert  Decft/bermanenbe 
DemeerftmetfoetigDcib  en  met  fmeftenbe  toooiben/ 
baer  na  Dem  rabenbc  bj?  maniere  ban  b?eigemehten  / 
bat  Dp  be  toaerfteib  ban  firfj  felfs  beftenne  /  boo?  eer- 
tein  ïróubenbe  /  bat  fp  nimmermeer  en  niemanben  en 
boen  bangen  fonber  goebe  oo?fafte  en  fuffifante  getut* 
gen/  baer  mebemoet  DP/  beleben  De&baibe  of  niet/ 
toeberom  in  be  gebanftenifTe. 

<3in  be  bierbe  aubientie  too?b  toeberom  ben  eeb  ge-  4-  a* 
eïfr Dt/  en  Dem  bermaent  ban  felfs  te  berftlaren  toat  DP  bimi?' toeet/of  anberSbatmen  met  Dem  fclierpelijfter  en  rigo- 
reufdijfter  Danbelen  fal  bp  ben  dfiftacl  ais  SCenlegger  / 
fobejreDp  ban  notl)  bp  fijn  eerftc  toooiben  blijft  /  Doe 
bat  DP  niet  meer  en  toeet  te  feggen/  ban  toojbDem 
eerft  boo?t  geb?ocln  be  BlatDte  in  fclmfte  /  inDoubenbe 
bele  berfterbe  pointten  en  beftoaringen/  bics  Dpbift- 
toits  noit  gebat  Dt  en  Deeft.    . 

^e  eerff e  bef  toaringe  jijn  meeft  altijbS  be  felffle  of   ©e 
02binaris/  namelijft  befe  /  Doe  bat  ben  Bcrteeerbcr  ge*  M&wm 
boopt  3ijnbe/  en  een  goeb  of  geDoojfaem  ftinb  ber  Z^ 
ïloomfer  Herften  getoeeft  Debbenbe/Daer  leringeen  gen  me 
infettingeberlotDentenberlaten  Decft/en  afgeballen be^ 
i$  ( en  bat  DP  be  iuiterfe/  dtalbijnfe  /  of  eenige  anbere  S 
fette  toegeballen  \^i  en  Daer  btoalinge  en  ftetterpe  aen-  noen  oP^ 
genomen  Deeft  /  baer-en-bobcn  bat  Dpnietteb?eben  %*&> 
3ijnbe/ooft  anbere  lieben/  't  5P  met  leren/  onbertotjfen/  jy of  p^ebiften  tot  Dem  bertoeftt  en  geb?atDt  /  en  alfa  ban 
eenen  beel  ftetterS  gemaeftt  Deeft  /  bele  fulftc  of  bierge* 
Ujfte  Doge  opgeblafentooo?benDoubenfp  Dem  boren/ 
om  be  fïetDte  luiben  te  berberen. 

<©cn  ©ertoeerber  anttooo?b  baer  na  op  alle  artitu* 
len/  of  bef  toaringen  bic  Dem  opgeleib  too?ben  ten  be< 
ften  als  DP  ftan  of  matD/  lotDenenbe  of  beftcunenbe/en 
al  toat  Dp  feib  /  toojb  baer  bp  eenen  felerft  of  ©ffitiec 
in  fijn  p?efentie  op-gefeftjeben. 

<©oft  plegen  fp  Dier  in  met  een  ouaben  lofen  treft 
booj  te ftomen /bat is/  (p  blagen  Dem  ban  toienDp 

tocfj  fulr  geleert  of  geljoott  Deeft  /  en  Deeft  DP  't  bp abonturen  ergens  gcDoost  of  gelefen/  fo  b:agen  fp 
Dem  toeberom/  in  toat  BDeft :  botD  boo?ts  berfoe* 
ften  en  Doornemen  fp  Dem  of  Dp  niet  met  anbere  lui* 
ben /ofinp?efentic  ban  anbere  perfoncn  baer  ban  ge* 
fpaoften  Deeft /toaer /tot  toelfter  plaetfen/  bp  en  in 
tegentooo?bigDeib  ban  toien  toef)/  en  beel  meer  an* 
bere  tircomffantien  of  omflanben.  3©antallebege? 
ne  m  't  geDoojt  Debben/  fïaen  in  groot  bangier  en 
perijftcl/  en  too?ben  mebe  fonber  meer  omfien  ben 
boo2f3  ginquifitetirs  tot  P21JS  gegeben/fp  laten  ooft  toe  ffl    :  ■ 
bat  be  beftlacgbe/  toie  Det  3P  /  Dem  beDelpcn  en  berfien  jRL~ matD  ban  eencn  3Cbbotaet/  erbaren  en  toel  geleert  uangen 

in  be  öetljten/ bic  fijn  fafte/geretDtigDcib  enonftDulb  "n2S&' 
metten  retDte  bertoere/  bcranttooo^be :  en  baer  't  S££ 
ban  noben  iS/berigorcufDcibban  ben  ïletDtc  ber*  fp?ané 
foete/op  bat  fyn  pjintipael  geen  onrctftt  engefrDie*  "w 
be/  ban  Den  toerb  niet  gcoo^loft/  Det  3P  Stbbotaet  £L 
of  ©ertoecrber/Dcimclijft  met  malftanbcrenbanee* 
nige  bingen  te  fp2eften/ te  raebflagen  of  tommurtite* 
ren  ban  in  p2Cfentte  ban  mijn  peeren  be  ̂ nnuifïteurs 
en  ben  Clerft. 

2ÜIS  nu  ben  a2itien  gebangen  menfrtje  fo  ftranft/  Qocbe 
madjteloos  en  flau  ban  Dertcn  toerb/  bat  DP  geer*  wuwn 
ne  uit  be  gebanftcnifTc  toare/ ia  al  foubet  ftem  fijn  SJ* 
Dals  en  leben  Boften/  en  fcDünt  alfo  bat  Dp  meer  tegen 
berftlaren  fal  ban  men  Dem  foube  Bunnen  blagen/  **** 
fo  toozb  Dp  eerft  ter  aubientie  geroepen/  baer  blagen  S"'11^ 
fP  Dem  Ijalf  beftijbenbe  /  ijalf  bermanenbe  /  Doe  't  tocij     * 

%  $  Romen 



i  aü Het  derde  Boek. 
t566 r  fc<^«,  <m  i^rftrff nïic  té  ht  f  Heeft  ftp  niet  mei  geraöen  fo  en  grijpt  fnn  awtooo?be 

bomen  macO  Hat  Op  fo  SBH^^SSSSSJSS  gem  &  n  De  ftlacljte  tegen  en  ober  Oem  bluft  goet/ 
fijn  eigen  faftc/batOpöan  ?«^M^JfSTffi    „  aWn«ftl)pt)paüonmientodgcrai3cn/t!en  Siöbo* 

nen  Die  ty*  genoemt  Oeeft  /  ppceöcren  macO  /  en  geert 

Oem  nocijtang  niet  te  fcetmen  öat  Op  toel  en  retljt  gera* 
oen  Oeeft  /  toant  ten  i$  öemniet  bo?öer  geoo?loft :  öe 
erceptien  öan  betftlaert  en  öe  getuigen  genoemt  3ünbc 
op  Den  bermeeröer  /  met  öe  toelfte  Op  öie  betoont  en  be* 
toijft/  oen  Höbocaet  aenbeett  en  neemt  op  ficïj  ten  iaft 
ban  öe  intertogatoire  te  manen/  of  OP  om  ficlj  alfo  bol* 
feomelijft  te  purgecen  /  ftan  betoijfen  öat  Op  goet  b?unt 

i$  gemceft  ban  öe  <6eefteftjfte  /  öat  ÖP  öe  geboben  /  in* 
femngen  en  ceremoniën  banöe  ftoomfefterfte  toel  en 

blijtig  onberOouDen  fteeft  /  öat  öP  Oem  boo?  öen  #?ie* 
fier  gebiecOt  en  öaer  op  ten  ̂ ..gaccamente  gegaen 

beeft.  €n  öat  OP  öe  kanten  en  Santinnen  alfo  ge- 
eert/boo?  öen  Urupfen  en  ©anen/  en  Diergelijften/ 
toant  men  in  Der  p?ocef|ïen  of  anöerfingomD?aegt/ 

genegen  en  ficO  gebogen/  op  fijn  ftnien  geballen/ öe 
mutfe  afgeöaen/  en  in  fomma  allcg  betoefen  öeeft/met 
fulfte  reberentie  al£  öat  men  geen  guaet  bermoepen  op 
Oem  Oebben  en  wan/  ban  metter  Eupterfe  of  eenige 
anDereftettetpengeinfecteertte3ön.  €nin  fomma  of 

\P  in 't  getjeei  anDerg  en  contrarie  ban  ficO  felftbe* 
tonfen  nan  öan  't  gene  öaer  meöe  OP  geaccufeert  too?ö/ 
ift  öat  Op  ficö  biet  en  fegt  fulr  te  öoen  /  atë  bereet  3ijn* 
öe  om  alles?  te  betoijfen/  foberftlaert  öenginauifiteur 
öoo?  een  folemnele  acte  ban  rerfjte  /  als?  öat  Op  Oem  aö* 
mitteerten  toelaet  negen  öagen  ianftomöattebctotj* 
fen  en  fijne  getuigen  te  belepöen:  öe  gratie  ban  ficö  te 

mogen  pumeren  /  en  too?ö  allen  gebangeng  in 't  gene* rael  niet  gemeben  /  of  geöaen  /  maec  allette  öen  genen/ 

inöeaengebinge  en  befcïjulöinge  batttoeifeebegetui* 
geniffen  niet  Doozgaens  geiijft  ïuiöenöe  en  ober  een  fto* 
menöeenjtjn/  toant  öien/  in  öe  bef  toaringe  ban  toel* 
lie  be  getuigen  geftjft  3ijn  en  ober  een  tomen  /  en  toojö 
geen  trjö  noclj  refpijt  gegeben  /  nocö  uitblucOt  om  ficö 

te  purge  te  mogen  ftellen/  maer  too?öen  alleenlijk  toe- 
gelaten te  ercipieeren  en  jïcD  in  te  binöen  tegen  öen  ge< ruige  atëboo?f5  is?.  -,  ,   .... 

€n  alsffp  öaer  na  öen  gebangen/  fo  lange  alftöc 

©*Dec$  beüeft/ljebben  laten  rutten/fo  too?ö  Ijp  toeöer* 
om  ter  auöientie geroepen/  totten  melften  öe^lngnt* 
fiteur  eerjt  alfo  fp?eeftt  /  Doe  öat  öe  getuigen  bp  öem  tot 
fijner  purge  genoemt /nu  gefioo?t3ijn/  öatöPöanftc 
of  upnoffj  ̂ tt  anöers?  toeet  of  Oeeft  tot  fijn  boo?öeeï  te 
feggen/öen  gebangen  antmoo?öOier  nagelegentOetb 
ban  fijn  faften/manneer  öen  Bermeeröer  befftrit/fa 
beff  uit  mijn  ï|eerc  öen  f  ifcael  ooft,  €n  mijn  peeren 

öe  fjnauifiteurs?  felbe  met  ïjen  aaeö  en  bp-fitters?  ge* 

mSffSSStam  bP  renuetfe  oberge
eft/  begeren* 

fo  too'ö  Den  b  rtoccröer  boojgeftelt/  gceclnbeert/gele
* 

Kt  De  getuigentegen  of  ober  Ijem  gcDepone
ert of 

{Srwaert  en  aenaegeben  nebben /m  Der  boegen  noc
lj* 

©ooms  i^  bier  toel  toeertte  toeten  öat  eencn^nj 
ouiftrifclien  ̂ teentoeeröer  (gemeenlnb  WSfiSE 

Acalde  genaVmt)gete«ent  too:ö  en  gel)ouöen  boo?  ttoe 

getuigen /en  ais  öie  öaerbpgetoeefl  ̂ «W«w 

perfone  gefien  Ijeeft  /  iö  genoeg  om  öen  perfoon  te  ber* 
toi  ifen  Die  l)P  aenbiengt  en  bebiaegt/l)et  feomt  fomtnts 

öattcr  maer  een  genrigc  en  i$  ban  tt™W*™$*W 
ftlagte  of  Difpofitie/iöDefebanOorcnfeggen/^iflaet 
Den  bcitoecröer  in  perijhel  ban  op  öen  pnnuanft  ge* 

tVn, ,  ,  to02pentcto02öenertterto?turenteftomen/ten3Pöat 
(FoL82)  öe  felbe  to?turc  tegen  ucm/  ban  öen  bcrtoeeröer  felbe 

niet  macb  ontfangen  en  aengenonten  too?öen. 
«dcmen     ̂ >:ieof  bier  Dagen  Daerna  too?Döen©ertoeeröer 
öegetui-  ociafï  tt  compareren/  om  te  anttooo?öen  op  tgene 

a™33  öat  öe  getuigen  ban  en  ober  Rem  getuigt  Ijebbenge* 

fc.  naö/Daer  Stooft fnnenpocaet^^ 

men  gebangen  fijn  anttooo?öe  allene  mahen  /  ban  me
* 

mant  (ten toare  ban  «Bob  )^!&&J^ 

öat  nuöengebangen  ^nttooo?DOeeft»be^to^^ 

fle  of  mocljte  /  al*  Dan  bomt  bcm  ̂ nen  ̂ caet  bp/ 
oefen  geeft  in  p?efcntte  ban  mijn  peeren  De  gnnuift* 

teuröfnncn  gebangen  te  ftennen/ ten  eerften  De  getut* 
rtcnifTen  Die  Oem  meetlbeftoaren/ententtoeDen/öe 

articulen  öie  tegen  Ijem  betoefen  toojben  /  ten  Der* 
öen  /  toelfc  ban  Den  getuigen  meDe  getuigen  5ijn  of 
niet.  €n  emtelijb  Datter  geen  anöerremeDieofraeD 

en  WJ  Dan  alleen  Dat  OP  neerflelijft  raDe/  toie  pem 
öocli  Die  Dooö-ftene  geDaen  Oebbe  /  op  Dat  W  ftcD  te* 
gen  nem  fo  berre  afll  monelp  toare  inbinbe  en  öp 
replijlie  fijn  exceptie  boo?t  béngen  /en  gereetmafee/ 
Bier  en  moet  Den  SDbocaet  ooft  niet  meer  ftlappen  of 
't  fouöe  Oem  nualijft  af -genomen  toerben  /  OP  bec* 
maent  Oem  alleenlijft  Datbpbeel  öagen  bpficljfelfsS 

blijtelijft  obedegge  /  met  toelfte  perfonen  tiat  OP  bpant* 
febap  geljaD  Oecft/  toant  ïjet  toel  mocDte  gefcfjieöen 

öat  Oem  pemanD  ban  fön  bpanDen  aengebjocOt  enbe* 
ftlapt  OaDDe/  toant  mocljtet  W  toetteïijft  berfoeft  of 
b2agen  blijften  ban  eenig  bpantfcljap/  öcfe  erceptte 
alleen  toare  genoeg  om  alöerOanDe  foo2tenbanmen 

3nW 

bcöc» 
Uanoei 

mei  toi hatua 

Den  /  f 

blijft  ö öingc 

toafier 

ban 

toart-' 

Den. 

fomri nenr 
gen) 

5jt«r 

fclienuit  Dit  officie  te  fteren  ban  getuigeniffetefp^e*  ben  Daer  na  Det  bonn^tn  f«^i^n/algöa  öe 
lier  ïoWtoetwaentBpfleni  Doe  DatDen©ertoeer*  €Oeologanten/  lBonnicften  en  a5ee(lelijftljeiD  fullui 

Der  De  oetuigentffe  loc  Oenen  macb  /  aïffe  met  malftan*   oberfien  al  toat  Den  BertoeerDer  en  gebangen  De  lertiv Deren  niet  toel  ober  een  en  ftomen/of  aljfe  ban  beftenbe 

b^anöen  31J11  gefpjoften  getoeelt/fo  berre  alefljpmet 
meer  getuigen  bctoijfe  Ijet  contrarie  ban  Dien  Deo  hem 
opoeleiD  too?D  /  meeft  geDaen  en  geOanteert  te  Oebbem 
öati^  nuDemeefle  Oulpe  Die  Den  gebangen  menfcOe 
ban  fijnen  SUbbotact  flaet  te  bertoacOten  /  en  met  Dien 
bebcclt  mm  Oem  toebcrom  in  fijn  gebangeniffe  te 
gaen  /  pjotetferenbe  en  Oem  te  bojen  bermancnöe 
mijn  peeren  De  gnguifiteuro  Dat  OP  De  toaerOeib  ber* 
Iilare  /  en  ooft  fonDer  eenige  fcOaemtc  /  D?eigenDe  /  ten 
fp  Dat  Op  in  tijöc  gelioo?faem  berfrbijne  /  öatmen  Oem 
mei  met  ree lit  fal  Doen  feggen  •,  uit  toelfte  tooo?Den  Den 
DeitoecrDer  toel  ftan  berflaen  eenfcfterctoaerfcOou* 
tomgebnn  fcljerper  eraminatie/  toant  binnen  Dzie  of 
bier  Dagen/  Oem  toe-gelaten  om  te  oberöenften/  of 
bed  meer  te  raDen  f  fo  too:D  Op  tocDerom  ter  auDientie 
g:in-u:n  en  Daer  gcb?aecl)t  /  of  Op  eenig  Dingtf  gcDag* 
m  is  Dat  Op  bevlilare  /  fo  bjaegt  Oem  Den  SüDbocaet 
of  Op  int  bp  conjecturc  beboiiDenOeeftbanbengetui* 
nen  of  acub2cngcrrf:  fobcrlilaert  Den  gebangen  De  fa* 
ben  ou  Dat  ftuu  t  gene  lp»  eeniafm<J  inDacOtig  t$.  ̂ e* 
g;renöc  D.it  fn  DorO  toillen  befien  of  bp  geballe  fijne 
acntoengerft  en  beftlager*  getocefl  51111  Die  of  Die  /  Daer 
Op  tod  cenijö?  bpanbfcljap  meDc  gcljaö  of  noclj  ijeeft/ 

ge  en  Ijct  gelobe  aenftlebenDe/  gefpjoften  Oeeft/  en  't  fel* be  na  Oen  eigen  beefianö  oo?öeien  en  uitleggen  /  Dit 

fluit  ( noemen  fp)  oualificatie  Der  leringen/  ofcenbe* 
toijö  toat  leringe  öat  Den  ©ertoeerDer  Oeeft  en  bolgt* 

g}nr/cballe  öan  öen  ©ertoeeröer  W  fnn  boo?gaenDe 
purge  toel  en  genoegfaem  betoefen  Oeeft  /Ooe  öatöp 
mette  Êuiterfe  ftetteruen  noit  geen  gemeenfcliap  / 

noeïne  Doen  geOaö  en  Oeeft  /maer  in  al$  een  geliooj* 
faem  ftinö  Der  floomfer  CatOoIijfter  föerfte  të  /  fo  \my 

fenfpOemg?0«ï  utf:  of  immers?  alft  meeflDeelöge^ 
f  clnet  /  berfoeten  of  bef  maren  De  fententie  na  gelegent* 
OriD  ber  faften  /  en  na  De  fufpitie  Die  fp  ban  öen  ©er* 
toeeröer  nocO  in  't  Oerte  Oebbcn :  nocOtang  OouDcn  en 
Oebben  (p  bat  boo?  eenen  fefteren  regel  en  getooonte  Dat 
fn  Oen  toel  toacOten  banpemanben  uit  OenOanDente 

laten  gaen/  of  Op  ftan  toel  itt'tbnicftclijftenmerftelijK betonen  /  Dat  Op  certijDS  in  De  OanDen  Der  gnguifiteu 
ren  getoeeft  Oeeft/ maer i(l öat  Den  ©ertoeeröerbol 
flanDig  blijft  /  en  ïocOent  De  getuigeniffen  Der  getuigen 
tegen  en  ober  Oem  geïeiD  /  fo  too?D  Op  ter  torturen  (öat 
iö  totten  pijnbanft/  ffroppellecoo?be/  of  anDere  Diev* gelijftetomienten)  getoefen. 

.ï^aer  fo  toie  fp  obolen  Oebben  öat  men  op  Den  pijn* 
banft  mo?pen  m  pijnigen  fouöe/  öietoerö  geleit  ter 

yiaer* 

Öf'l 

vw 
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:n  ban 
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1566. 
i«g  plaetfen  baer  be  pijnbanft  ftaet  en  ötc  t02ture  gefebiet  / 
JgJJ'  bat  pleegt  gemecninftte  toefen  een  bonfter  gatofflpc? 
■grS  lonne  onber  öe  aerbe  /  baer  men  boo?  bcelfïuipboo?? 

ftenö  boo2  op  gegaen  3ijnbe/ten  letten  Denen  ftomt/ 
baer  iö  een  geftoeïte  baer  oen  3frtouifitcur/bep20bt? 
foo?/  en  be  fclerft  Dan  Den  bloebe  m  fitten/  baer  tooien 
farftelen  en  lirfjten  ontfteften  /  atë  baer  p?efent  en  inge? 
ftomen  3ijn  aïle  De  perfonagien  ban  oefen  Dccrlijften 
batcmentcn/fois  Den  Beul  baer ooft  ban  bc  eerftcn/ 
toant  up  boo?  alle  b'anbcre  binnen  ftaet  en  toartjt/ in 
befcr  boegen :  bp  i$  Onn  Oen  boof be  totten  boeten  m  't ftoart  gebleet/  en  meteen  linnen  fteel  lanft  tot  opte  acr? 
beomgo2t/toelftbcm  aïlefmsaen  'tnjf  p?anfttgelijft 
be  lange  linnen  ftïffeffcn  boen  /  bic  f»»  plegen  te  geb?ui? 
ftenen  aen  te  treeften /toelfte  opten  toitten  3£>onbcr? 
Dagbp  naebte  ficii  felftf  gccffelen /bP  beeft  bet  Dooft 
gebeftt  meteen  lange  fTaartetupte/gclijftbetcapgen 
bancenfebippertf  ppe/  baer  mebe  b?  bet  acnfücbt  ge? 
fjeelbermomt  en  bebefct/ bebalben  batter  ttoeftleine 
ronöe  gaetgens  51)11  of  benfterftentf  baer  ftp  boo?  fïet : 
met  bat  nu  mijn  peeren  gefeten  3tjn  begint  men  ben 
ncbangen  ban  nieu$  te  bermanen  bat  ft»  ban  ftcB  felfjS 
be  toaerftciD  fegt/ of  moten  niet/fo  berrefjemmber 

torture  arm  of  been  of  anbero'  iet  gebjoften  toierbe  /  ja 
of  Op  ooft  fto?be  /  bat  b?  't  Dem  felben  fal  toijten.  <©e? 
toijle  bp  ban  baer  aïfo  ftaet  /  gebieben  fp  bat  men  Ijcm 
ftjn  ftlcDeren  uitfcljubbe  en  naeftt  onboe/ja  alifleen 
©?ou  perfoon  of  be  eerlijftfteof  fuiberftelBaegtDte 
men  foube  Runnen  binben  /  en  a!£  een  fmaï  ftlein  boer? 
boerften  boo?  ftaerfcbamcïfteïb  gebonben  të/fo  toen? 
ben  fp  ben  Beul  toetoat  foojteban  tojmenten  bp  ben 
armen  menfebc  aen  boen  fal  /baer  entufltfjen  toerb 
ben  patiënt  betbe  fijn  Ijanben  op  benruggemet  een 
ftoo2be/cn  meteen  fener  getal  ban  omffagenbafïge? 
bonben /en  na  befen  too?ben  Ijem  ooft  betbe  be  üuU 
men  baft  aen  een  met  een  bun  ftoo?beften  gebonben/ 
atë  ban  too?ben  betbe  bee#  ftoo?ben  /  groot  en  ftleine  / 
baer  bc  banben  en  buimen  mebe  gebonben  5tjn/  aen 
ten  ftabel  D002  be  caterol  gefteften  en  bangenbe/  toel 
balt  gemaeftt  /  geftnoept  en  berftnoopt*  3©oo?t£  boen 
fp  ijem  aen  be  boeten  grote  f  toare  boepen  of  nettenen  / 
foberreatëbP  berte  boren  gene  metftcb  geft2acöten 

beeft/  en  baer  aen  bangen  fp  boo2  b'eerfte  repg  een 
Klomp  pfertf  ban  25  ponben  getoitbts  /  als*  nu  be 
patiënt  baer  alfo  becrlijft  ftaet /fo  toerb  ben  armen 
menfeb  balt  opgefjaelt  ban  ben  Beul  fo  bogebatbP 
met  boger  en  ftan  /  na  Dat  ftp  baer  alfo  een  lange  toij? 
fegeftangen  beeft  fonber  pet  te  beftennen/fo  boen  fp 
bem  neber  finften  en  aflaten/  niet  om  Dem  te  ber? 
ïoffen  /  maer  bat  men  Oem  nort)  eensf  fo  beel  ge- 
toiebtt.  aen  be  boeten  foube  ftangen  alffer  te  boren 
toaö/  en  mette  gange  toeberom  op  balen  tot  boben 
toe:  bem  b2cigenbe  batfp  bem  baer  alfo  fullen  laten 

(terben/  ten  fp  bat  fip  te  bennen  gebe  't  gene  fp  ban 
Öem  begeren  te  toeten  /  ben  25eul  bebelenbe  bat  ÖP 
bem  lange  alfo  om  boge  boube  bangenbe  /  betoijle 
ben  patiënt  jammerlpen  en  b2eefTelijften  fcfj?eeut/ 
roept/  ftermt  en  tiert  ban  groter  pijne/bte  öp  boo? 
batbangen  en  uitreeften  m  alle  fijne  leben  üjt  enge- 
boeit  /  fo  belaften  fp  ben  25eul  bat  Ijp  be  ftabel  IojS  ma^ 
fcenbeen  ftrtjftenbe/be  f^attent  neber  late  alisfbatöP 

tnbe  lotbt  blebc  fjangenbe/  en  alfo  boo? 't  befjenbig 
ophoubenbanben  geftreften  ftabel  /Ijem  eenenftoaft 
gebe  fonber  be  aerbe  te  geraften  /  bat  Ijem  alle  be  leben 
ftt  aften. 

Ifêaer  fjier  mebe  en  bonben fpnocb  niet  op/  toant 
met  nieutoe  bermamngen  en  b2eigementen/  ten  3p 
gcboo2faem  berfebtjne/  too?b  Ijèm  be  berbereife  bet 
rjctoitbte  bermeerbert/en  al  toaer  \^  balf  boot/  fo 
boen  fo  bem  toeberom  op  balen  /  en  beftalben  W  pijne 
öie  bp  lijt  /  fo  moet  bp  nor li  baer  en  boben  be  grote  la? 
ftennge  ban  ben  boren  /  Ijem  na  roepenbe  en  fdjeiben* 
bc  al^  een  barmeeftig  ftctter/  toant  l)p  be  toaerbeib 
niet  beftennen  toil  /  b?eigenbe  bem  bat  f)p  alfo  fterben 
moet. 

i§o  toanneer  ben  f3attcnt  begeert  af  te  5tjn  om  iet 
te  bennen  te  geben  /  en  iet  te  bennen  geeft  /  baer  mebe 
beftoaert  Ijp  fttf)  fdfö  en  bermeerbert  bc  to?ture  /  toant 

Öorfpronkder  Nederlandfè  Beroerten. 

BE 
fp  öouben  bat  Ijp't  ban  begint  utt  te  bollen/ toant  fo 
baeft  afê  ï)p  ftille  f  toijgt  fo  gaen  fp  toeberom  Ijaer  oube 
gangen  met  bermanen  /  buigen  en  pijnigen  /  bebelen- 

be ben  Beul  ïtat  ÖP  bem  toeber  op  baie  en  boo2  be  ttoe? 
bereifeftnftemeteenftoaftalö  boo2feib  i^  ̂ )it  pijnt? 

genbuertgemeenbjften  ban'^mo2gcn^  te  negen  ureti boo? ben  mibbag  tottenoene  toe/ bat i^  tot  ttoaelfof 
een  ure  toe  na  noene  /  en  in  ï)ct  fcöeiben  /  fo  trooften  fp 
ben^atient  (quanfup^)  bie  !jet  gebele  ïicljaem  ge? 
b?often  iisf  /  met  tiefe  tooo2&en :  't  i$  nu  genoeg  /  niet  te 
mmbanbefer  uren  af  tot  mo?gen  b?oegfo  fietbatgp 
te  bennen  geben  fult  /anbcriö  gp  fult  inber  t02turên 
fterben  /  gp  en  boift  ooft  niet  meinen  of  benften  /  ̂amt 
gene  bat  gp  nocö  te  bjben  bebt  /  iö  te  geltjften  bp  bat  gp 
totnotljtoe  geleben  bebt/ als  fp  ban  nu  toecb  en  ber? 
troeften  3ijn/fo  ftomt  ben  Beul  en  rtcljt  ben  armen  (foi.sj  ) 
menfe^e  be  jointturen  en  leben  aen  armen  en  benen 
toeberin  een/aifoO»'  beft  ftan  /baer  na  too?benbem 
fijne  ftleberen  toeberom  aengebaen  /  en  leiben  bem 
alfo  na  be  gebanftentffe/  of  fp  b?agen  bem  met  ee? 
nen/  jaffepen  bembifttoil^  ongenabeïpen  genoeg/ 
met  fjanben  en  boeten/  ben  ̂ teentoaerber  bttfien^ 
be  /  fetb  totten  patiënt  bat  men  ben  Ifèebeajn  toel 
matb  laten  Dalen  en  ontbteben/tnbicnöetnootfafte? 
Ijjft  toare» 

IBaer  fo  toief^  nocb  meer  pijnigen  toillen  btcn  ont? 
biebcn  fp  ben  berben  bag  al0  fjem  fijn  leben  alberfeerft 
boen /ter  aubientie  /  baer  b?eigen  fp  Ijem  toeberom 
fecr/te  toeten  batbpbie  feetterpen  openbare/  en  ooft 
be  gene  /  met  toeiften  f^p  fomtijtö  ban  fulkt  geöanbeït/ 
gefp2often  en  geötbifeert  fjeeft.  5|tem/begenebtebp 
tocetfulft^gefint  te  toefen/ of anbertf  batüPf«Ötoe? 
beromtot  ber  to?ture  fcfnefte  engereet  mafte /inber 
boegen/  tft  bat  ïjp  eenig  letfel  aen  ben  lijbe  baer  m 
ftrijgt  /  of  ooft  fterbe  /  tiat  öet  fijn  frfjult  toefen  fal  /  in? 
geballe  öp  nocö  boïftanbig  en  bp  ftjn  mentnge  blijft  /  fo 
gebieben  fa  be  ̂ teentoaerber  bat  men  fytm  toeberom 
ter  torturen  ieibe  /  baer  fp  fittenbe  in  ben  geftoelte/ben 
^attentboen  ontftïfeben  en  gemeenlijft  toeberom  laten 
reeften  en  ftrerfeen  al0  te  boren  /  alleen  bat  fp  toel  fom* 
tijt#  frberperen  rtgoreufelöfter  acnleggen  gelpbter 
nabolgt.  <®m  patiënt  met  beibe  ftjn  fjanbenopben 
rugge  gebonben/ in  bepalep  bangenbe  alssboo?f3i0/ 
fo  to02ben  bem  met  bunne  maer  fterfte  enberbege? 
bjaeibe  ftoo?ben/ beibe  fijn  bpen/ boben /en  beibe  be 

ffbenen  te  balf  toegen /en  onber  beftnien  t'famenen 
rontfom  gebonben  /  baer  na  to02ter  een  fefter  fiout  on? 
bcr  elfte  ftoo?be  gefteften  tuffcDen  betbe  ftnten  baer  me* 
bebeftoo?benfo  fjart  gefpannen  en  ftijf  aengebaeltof 
getroeften  too?ben  alö  men  toil  /  fo  batfe  totten  bleefclie 

ban  ben  tyatimt  toet'ngeb?uftt  en  in  gebaeït  3ijnbe/ Öem  een  nieutoe  en  feer  grote  pijne  aen  boe»  SMftben 
belieft  laten  fp  anbere  boo?  htft  reife  een  anber  to?ture 
aen  boen /toelfte  to?ture  alfo  gemaeftt /bereit  en  toe? 
gericbti.tf. 
'tw  een  öcuten  banft  ban  een  (tuft/  maer  boben uitgcbolt  /  en  bol  gelijft  eenen  trocb  of  gote/  in  ber  boe? 

gen  /  battet  een  menfebe  in  leggen  mart)  op  fijnen  rug? 
ge  /  ontrent  ben  mibbei  baer  ongebccrlijfe  '0  menfeben rugge  foube  ftomen  te  liggen/  Reenen  ronbenöouten 
ftoft  /  nagel  of  fppe  btoerjS  boo?  gefïagen/  toaer  op 
'0  menfeben  rugge  getoo?pen  of  geleit  3ijnbe  /  begotc 
en'tgeboleban  ben  Doute  niet  ftomt  te  genaften/  fo bathpbtemen  baer  in  pijnigen  toil  /ooft  opten  €fel 
geenruftc  bebbcn  ftan  /en  befe  banft  të  nabepïaetfe 
alfo  gemaeftt  en  tocgerir bt  /  bat  be  boeten  ban  ben  pa 
tient  tnt  baer  in  geleit  too?b  /  om  te  pijnigen  boger  sijn 
ban  fijn  fjooft/cn  alöben  Patiënt  baer  in  leit  gelpft 
inccnferibbe/fotoo?benöem  be  pijpen  ban  armen  en 
benen  /  beibe  ten  Jjalf  toegen  boben  en  beneben  met 
Ijarbc/  maer  bunne  fnaren/pefenof  touftenjsgebon? 
ben /toelfte  namactö  meteeuftorrften  baer  onber  ge- 

fteften /  b'een  boo2  b'anber  na  /  aïlcn$ftcn$  barber 
en  barber  acngcbaelt  too?ben  /  tot  batfe  boo?  't  bel totten  bïeefcb  toe  ban  ben  patiënt  ftomen  in  teeeten/ 
en  bc  benen  fcfiier  gennftenbe/  niet  meer  gcfien  too?? 
ben  ban  bc  gene  bic  baer  tegcntooo2big  3ijn.  3©oo2tiS 
neemt  ben  Beul  een  feer  bunne  linnen  boerften/  btoelft 

obe<. 



ifi Het  derde  Boek. 

tm  Den  monb  ban  Den  patiënt  Die  Daer  op  fijn  ruggc 

^iit/gcfp2eit  3üitUc/  Dein  De  neuo-gaten  ooft  te*
 

ttopt/oüWrjpbooiWc  felffiefijn  affiJJ««?«nfc8g'' 

pc  /  tooMt  Dem  't  toater  tn  De  mono  loopt  / 'Mg  toa; 
ter  Dem  Daer  na  in  De  mono  gegoten itogD i  Doo?  pet 
toouft  boerfcen  met  een  feftee  mate  of  pootte  /  fo  beei  of 
foltutdalft  De  Jlecïitero  belieft,  j 

;Soberrealft  De  DaDer*  belieft  nocDbo?Dertep?o; 
cueren  ün  maniere  ban  tormenten  en  pijnigen  binnen 

m  maent  of  ttoe/  fo  too?benDeto?turenernnclniier 

offiappclijK  nebniifet/  te  toeten  De  %-eeen  laten  een rferen  bier-panne  b2engenbolgIoepenbe  boten /ober 
De  toetóe  fp  Doen  DouDen  De  folen  ban  bc£  patten^ 

boeten  met  fpen  gefrreüen  /  op  Dat  De  Dttte  ban  Den  bie; 
re  te  Dieper  tnfïaen  en  te  bet  Doo?-trcc nen  fouDe  j  fp  ge; 
bzuinen  ooft  bde  anbere  fuötijle  Uden  ( Die  pier  te  lang 
fouDen  ballen  om  al  te  bertrechen  of  te  bertjalen )  om 

De  gebangene  na  Daer  toille  te  Doen  Mappen  /en  alle  De 
feercten  Daerg  ïjftte  /  wit  te  Iocnen  /  om  De  felbe  aljo  tn 
't  net  te  béngen*  a  ._ 

©f  n  3Dcn  beretDag  i$  eigentlp  gepaft  opten  paeooag  -, 
toonm-  '#  Daegg  boo?  Den  groten  €l)oonDag  omttent  Den 

abonD/ laten  mijn  peeren  b'0W&töK$  teneerflen 
alle  De  mans  bp  een  bergaDeren  /  en  nomen  in  een  ban 

De  meefïc  Kamers  Dier  op  't  &teen  3ün  /  D'toelb  al 
fmojgens  en  '$  anDerbaego1  op  't  feïjabot  moeten  fïaen 
tot  een  gaepfei  ban  alle  De  toerelt/en  Daer  QïbwUt  toe; 
fenDe  /  noren  toat  elft  boo2  een  penitentie  opgelcit  too?b 
cnDoenfaï/fonDcr  Daeromter  DooD  bertoefentetoo?; 
Den.  f£en  ttoeDcn  laten  fp  infgenjr  tn  een  anDer  fale  De 

bzouto-perfonen  alle  bp  een  nomen :  maer  alle  hit  ge; 

ne  Die  flecben  moeten/  't  3P  mans  of  b?ou  perfenen/  Die 
to02ben  dn  upact  en  tn  bpfonDer  namerftentf  geleit. 
oen  ten  negen  of  ten  tien  urentn  Der  naeftt  too?Delft 
fijn  pape  of  monift  gefonDcn  /  Die  Den  D?oebe  tpDinge 
brengen  /  en  fegt  /  Dat  ïjp  fcomt  om  Dare  biecDte  te  Do; 
ren.  ftëet  Dattet  Dag  begint  te  too?ben  /  fo  3ijn  Daer  ter 
folemneler  offcrDanbe/  De  f  amiïiaren/  ̂ ergianten  of 
$tned)tenbanDer  ^tnnutfmen  l^nalleftantengereet 
enb?oeg  tn  De  toere/  om  Den  beboic  te  Doen/  en ma; 
fcenfe  aïïe  geïijx*  blijteujn  toe  /  Die  ten  tone  moeten  ge; 
(lelt  en  geteatöt  too?öen  elft  naei  mDoub  fijner  fenten; 
tk.  ̂ otoie  boïfïanbeïtjften  en  fonDer  ïjiipcfjelen  fijn 
gdobe  gebouDen  en  beramtooo?b  Ijeeft  /  hit  D?aegt  Den 
Sanbenko  tot  tn  't  bier  roe/  Date'  een  geel  rocjrften  fon; 
Der  moutaen/  baft  gelp  een  toapen-roft  ban  eenen 
^crout/ober  al  bol  geftDüDerbeftoerte  3£uibelftenö 
tot  een  toaer  tenen  /  boo?t$  b?aegt  öp  op  fijn  Dooft  een 
pamnieren  boeb  /  ïanft  op-gaenDe  gelijn  eenen  toom  of 
Dogen  Conincje-b?ief  /  Daer  op  een  menfcDen-beelD  ge* 
conterfept  tov  hit  iu't  bier  (laet  en  b^anD/en  Deeft 
rontfomïjcm  beel  Meine  ̂ uibelïteniS  Die  't  bier  ftoïten en  Daer  toe  ban  allen  ïiantcnDowt  béngen  en  rapen/ 
fijntongetno2DDem  oonmetcen  Donten  fcDerp  gebit 
genepen  en  óngenaDelijfjen  getrocuen  /  met  fulnen  cie^ 
raettreet  Dan  Den  ̂ attent  boo2t.ö/ten  eerflen  na /en 
on 't  feïjabot /en  ban  Daer  in 't  bier:  recDt.S  in  Dien 
tijD  als  De  patiënten  uiten  ̂ teene  of  gebanneniife 

bomen  en  gcb?acDt  bwDen/  fo  31J11  mijn  peeren  D'^fc tjnifiteurö  uit  en  en  nebben  niet  luttel  te  Doen  om 
opeittlijfc  boo2  Den  bolhete  tonen  enbenfcDöntema; 
ftcnfofercaïöfu  immermeer  ïionnen/Dat  fp  De  arme 
gebannen  lief  Dcbüen  en  gcnaDig  3ijn. 

tDefe  toon  of  off  er-Dag  gefcijicD  met  een  groot  ge; 
fictp  en  ftact/boo2  aen  gacn  De  ̂ tljool-ninDeren/ 
Daer  na  bolgen  De  patiënten  of  penitenten  ooh  in  Daer 
linöcr  02Donnintien/  maer  alfo  berfcDeiDen  ban  mal; 
nanDeren  aio  in  rotten  /  namelijnert  Die  gene  Die  minfï 
beftoaert  to02Den  en  De  mtnfrc  penitentie  opgcleiD 
to  Die  3ijn  öe  eecjle  na  De  ̂ cliool-lnnDeren/  ne; 
m::ninïi  DcbbenDe  in  Daren  DanDen fteerffen  Dieniet 
«ga  ben/  fcoo:Dcn  of  baflen  om  Den  Dalsv ballen 

J  b«2f5  ijarDe  gebijcen  tomen  of  b?eiDelen  tn  Den 

-.•^anbenitcnaeu; 
geDnen  encatleet  3nn  /  Daer  m  bo'gt  Det  DcrDe  en  leftc JOcnDelDcn  bertocfen  Doop  b cv  neenveDi e  totten  bi ere 

enb2anD-offer  gefcDtnt  enDe  bereiD  3ün/eïfe  patiënt 
to02D  betoaert  en  geleit  tuffe Den  ttoe  getoapenbe  man; 
neii/en  alö  De  ure  Daer  t#  Datfe  fterben  moeten/  fo 
Deeft  elh  patiënt  notD  ttoe  jiBonnicnen  bp  Dem/ 
boo2t#  na  alle  De  gebangenen  ftóim  eerft  Den  ganfeïjen 
ïtaeD  ban  Der  ̂ taD/Dicban  recDts  toegen  en  na  ben 
etfcD  en  getooonte  ban  DentriumpDe/  DaDDenbeDo* 
ren  boo?  alle  te  gaen/  nameiijn  De  Aiguafieien,  ge; 
ftoorene  0itDter0  ban  24.  Staten  /  Dooft-25alliutoen/ 
Den  ïiegent  /  Den  ©tcerop  of  fyn  Èieutenant  /  met  ee; 
nen  groten  en  langen  fleert  engeD2iii0ban€Delenen 
peeren.  $a  Den3BereltlijfeenBomtDen<0eeflelijfeen 
flaet/Daer  onDer  De  meeflc  3yn  pa|ioren  en  Cano; 

nicnen/Detoelne  bolgt't  geDed  Capittel  ban  De  op* perfte  3^erfte/Dat  3lin  De  ̂ omDeeren/genaemt  op 
Daren  fpjane/  El  cabildo,  De  DerDe  3ijnDe  botenen 
332ioo2.o  ban  De  5ibDpcn/Ciootleren/Conbenten  en 
$2ioren /met  Den  gejelfcDap/  alle  Defe  gaen  boo? De 
gjnguifiteursf  /  tn  Der  boegen  /  a\$  batter  tuffcDen  Da- 
ren  trein  enDe  boo^gaenbe Staten  toat  fpatie  leDtg 
blyft  /  Daer  in  Den  ̂ pifcaeï  ban  Der  fjnijuifttien  alleen 
gaet  /  boo?  Det  bltegenbe  23loeD-benDel  /  Dat  i&  l  eenen 
roDen  3üDen  Damaflen^tanDaert/  feerftoftelijftge; 
bo2Duert/  DebbenDe  op  D'eene  5ijbe  ̂ paujs  toapen 
en  name  /in  grote  bergulDe  letteren  mettec  naelDen 
gefreeen  /  en  op  De  anDer  3ijbe  ban  Coning  f  erDinan; 
Du0/beiDe  baDersf  Der  ̂ nquifitien/toant/D'eenetss 
getoeeft  D'eerfïe  Die  De  felbe  toegelaten /en  DenanDe* 
ren  Diefe  eerfïelijn  D^eft  opgeb2acDt/bebolen/en  tn; 
ge(ïelt  /  bolgenDe  Dan  Daren  «^tanDaert  fo  «omen 
mijn  ÜeerenDeSfttQiiifiteur£op  Den  pantoffdftea$/ 
en  na  Den  alle  De  5pamiïtarenDer5!nQuifittentepeec; 
De  /  ten  leflen  nomt  Dannefien  alleman  met  fulner 
menicDte  en  geDjnpg  aengelopen  /  Dattet  cnmoge; 
lüït  \$  ben  Doop  te  tellen  /met  fulnenflaet  en  gep2onït 
too?Den  Die  patiënten  geieiD  uit  De  gebanneniffe  tot 
op  een  Doog  en  nofteïijh  fcDabot  ban  Doute/  om  eln 
fijnbonnijS  te  Doen  Doren  /tegen  ober  bit  tg  nocD  een 
anDer  fcDabot  met  gefloeïten/Daer  De  2|nquifiteur# 

op  fitten. aïïo  pcgelijfi  nu  op  fijn  retfjte  plaetfe  gefeten  tjf  t  fo  &n 
ijfer  eenen  Die  Daer  begint  een  ianït  toel  beDacDtfer;  j1"" 
moen  te  Doen/tenDerenDe  etnDelijft  tot  lof/  p?p0  en  f/cEB'( 
grootmaninge  ban  Det  Deïiig  officie /en  tot  bertoo?;  angi 
pinge/berfoepinge  en  berboeminge  DernetterpenDte  $**■ 
Daergefiraft  toojDen/lafterenDe/fcDcibenDe  enbïoe; 
ftenDe  De  patiënten  /  met  bele  ïnjtirieufe  tooo?Den. 
3CÏ0  Dit  fermoen  uit  tó/  fo  begint  men  De  $eniten; 
ten  Den  fententie  te  lefen  of  bonniffe  te  gebeh  D'eene 
boo?  en  D'anDer  na.  &a  De  fententten  gelefen  3ijn/ 
fo  fingt  Den  opperflen  nettermeeftec  fommige  «©re; 
muflen/  Daer  na  Deffen  De  papen  /  lBonnicnen  en 
fölernen  seïpelijnen  Den  5 1  Pfaïm  op  /  Miferere  mei Deus,&c. 

©oo?t.ö  Doen  fp  al  Det  bom  gelijnt  Daer  gefeomen  tjes  «ei 
ten  gaep-fpele  htft  nabolgenDe  folemnelen  eeD  Doen  en  W  tii 
Den  ftoeren:  namelyö/Dat  fp  ïeben  enflerbenfullen  ™J|, 
tn't  <0elobe  /  in  De  Religie  geDoo?faemD«D  ban  De  uév 
■aoomfe  ̂ erne/Datfp  De  felbe  Daer  fp  «onnen  of  mo;  Y% 
gen/  beranttooo?Den/boo?ftaenenbefrDermenfuHen.  gfJ 
"ï®atfp  lyf  en  al  Daer  goeD  toagen/abontueren  en  in  tan 
penjfeel  ftellen  fullen  tegen  De  gene  Die  De  felbe  tegen  3m  * 
Itaen/of  eenig  ieet  of  fcDaDe  Doen  toouDen.  Boo?tö  JJ[ 
Datfe  berf  toeren  en  berfahen  ai  toat  tó  tegen  art  gene  fiin 
Dat  De  öoomfe  -öerne  leert/ p?üft  en  boo?goetDouD. 
31tcm  /  Dat  fp  met  alle  bare  macDt  befcDermen  en 
beranttooo?ben  fuïlen  Det  Deilig  officie  en  al  fijn  5©ie; 
naertf  /  en  tot  o5elobe  /  bafügbciD  en  berfeïtertDeiD  Der 
fafcen/  nemen  fp  D'een  Den  anDerentotoo?feonDenen getuigen. 

EijnDer  eenige  <0eeflelüfte  perfonen  tmDcr  Den  5 
ganfcljen  Doop  Der  penitenten  /  Die  too?Den  onttoijt  »j|j* ofgeDegraDeert.  (€eneer(ïento02DenfpgenleeDgdijli  ^f. 
aio  of  fp  fouDen  ergeno  iBwïe  gaen  Doen/fto?t^aêr  na  gni!» 
tïefct  men  Den  alle  DetlBisf  getoaet  en  DabijteiiroeDer;  pj  j 
om  int.  x®m  na  toeröcn  Dem  De  DanDen  /  en  lippen  /  JJ;  £, 
en  fijn  plati  e  of  Bruine  op 't  Dooft  met  eettftuïtglaS  \mj  « 
offcDerp-feDeer-me^Iicn  geeraptofgeftvapt/toilien;  ̂  

fes 
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bebaecmebejfeggen  Ctt  tC  Kennen  gebet! /ÏJOebatmenj  ons  onfe  forge  vermeren  ,  waer  van  gy  genoegfaem 

pl.80.) 

Dem  b'<ölpe  of  Het  fmeer  baer  te  bang  af  gefcrapt 
beeft/  baer  l)p  in  oen  eerften  mebe  gefalft  toao  getoeeft: 

crtbttgefchiet  in'topenbaer  boo?  alle  man/ betoeibe 
befe  toeemoe  factie  fienbe/  fo  berbaetf  en  berflagen 

ftaen  ais  of  men  ïjen  met  eenen  Damer  boo?  't  Dooft 
fïoegc  /  maer  De  gene  öie  't  Ujf  of  leben  nocb  beDouben/ 
bte  plegen  fïecïjt  met  tooo?ben  onttotjt  te  tooien  /  bat 
is  /  om  ho?t  te  feggen  /  fo  lange  ban  fijne  officie  /  25e; 
ncfuie  of  fïaet  gefufpenbeert/gefc!)02ft  en  berooft  te 
blijben  /  atë  ben  $autf  belieft :  ai$  be  fententte  gelefen 
«n  eenige  nu  gebegrabeert  of  onttotjt  3ijngetoo2ben/ 
fo  aenbeert  en  ontfangt  be  3©ereitlnae  «öberfjeib  al- 
fulfte  patiënten  hit  fterben  moeten/  en  leitfeter  plaet- 
fen  toaerbatmenfe  erecutete  en  ban  betoereltafban 
«ante  belpen  toil/ljet  gebeurt  DiUtoilg  bat  fpfe  too? 

Copye  hebt  hier  by  gelei  t. 
Allo  ftaen  wy  deshalven  by  ons  felve  in  twijffel ,  fon-  %P  race 

der  te  weten  hoe  dcfe  kommerlij ke  tegenheid  bequa-  ̂ c^we- 
melijken  geholpen  ,  de  voor-biddinge  met  nut  en  freDen- 
vrucht  te  werk  gebracht,  en  het  beduchte  ongeluk  voor  tijtel  ban 

komen  mochte  werden,  ten  ware  dat  fich  die  luiden  j£M°*j 
ten  minften  op  de  Ausburgfe  Confeffion  beriepen ,  ̂u^Ujg 
want  daer  door  fouden  de  Keur  en  Vorften  der  felver  te  aeb|u^ 

Confeffion  fichdefer  landen  als  hare  Gelovens  geno-^01, 
ten,  met  meerder  ernft  onderwinden,door  interceflion 
en  voorbiddinge  aen  haren  Heere  den  Koning  in  Spa- 
gnien,  ook  door  vorderinge  bydeKeiferlijkeMaj.  en 
anders.  So  en  foude  die  voorbiddinge  niet  alleen  des 
te  meer  aenfiens  hebben,  en  beter  zijn  om  hen  voor 
te  houden ,  maer  fouden  ook  de  Crijgsluiden  onder  de 

genofbe  ftrotte  toe  bOUtoetl  met  een  R00?be0fbaft/  Duitfenfichdeste  minder  tegens  die  goede  luiden  ge- 
gelljB  fpbacraenbCltahe/  en  alfO  met  een  tOtten  bOlfee  I  bruiken  laten,  alfo  mochte  daer  door  het  oordeel  en 
roepen  /tjoe  bat  be  patiënten  nu  inljacr  UltCltrc  De  !  Bloedftortinge  naer  menfchelijk  vermoeden  voorfien 
rougehregen  Rebben/  en  tOtter  ïtOOttlfe  iierhe  toe^  zijnde,  nochmetter  hulpe  Gods  verhoed, het  Rijke 

berom  beheert  Jijn  /  en  baerotlt  't  bper  niet  geboelt  en  Chrifti  meer  en  meer  verbreid ,  en  het  getal  der  Gelo- 
ïjeübett.  Hille  be  anbete  iM  niet  en  fierben/  too:bcn  '  vigen  vermeerdert  werden, daer  ter  contrarie  fonder 
op  bat  paotocberom  nabe  gebanbcntffegebjatljt/en  |  dit  middel,  de  fake  meer  en  meer  in  perieul  ftaen  fou- 
betfanberen  baegg  leitmenfe  eecfi  achter  firatenom 
gegeefleltofgeflagen  te  too?ben:  bertfaet  bte  gene  bie 
fuibe  pene  op  geleit  ts  geto:eft  ■■  en  bele  ban  befe  ge* 
geefleibc  toerben  op  <0alepen  bertoefen  /  of  moeten 
faer  leben  lanö  nocij  gebangen  en  in  eenigen  bonne* 
ren  put  blijben  fitten  /  of  ook  naberbanb  ( fo  f?  norij  iet 
bonnen  bernemen)  ftoaerberftrafiijben. 

3.fcucn  toat  langer  in  befer  materie  geblebenban 
mnneeerfteboomemen  toel  getoeeft  i$/maer  nabe* 
mael  bc  b2efcbatmen  be  ̂ nquifttieinbe$eberlan' 
ben  mebe  in  boeren  foube  /  toel  een  ban  be  uoosneem . 
fïeoo2fafceni0  getoeeft  banbe  boo?-bcriiaelbe  enna- 
bolgenbe  troublen/ljeb  in  befe  fabe  toat  bjeberber- 
felaert  /  alfo  be  gemene  man  fo  toel  Catboltjae  al$ 
<5erefo?mecrbe  /  baer  boo2  fo  feer  berbeert  toaren. 

$|ier  boo2in'tttoebe  25oeh  té  beröaeltbatinber^ 
ftbeiben  $20bineien/&teben  en  plaetfen/  be  open* 
bare  #?ebicatien  bp  p?obifie/en  tot  bat  bp  fijn  Coninfc 
Jnfce  jjBajefteit  anberss  foube  toerben  geoibonneert/ 
toegelaten  is  getoeeft. 

«©edjalben  eerrige  ber  boo?naemfte  öoof  ben  ban 

bie  ban  be  <0erefo2meerbc  Religie  b?efenbe  bat 't  fel- 
be  niet  lang  foube  mogen  buiren/  en  bat  bp  ben  Co* 
mng  't  felbe  ten  quactften  foube  toerben  bcbuit  en  ber 

de  ,  want  yegelijk  weet  wel  hoe  feer  hatelijken  het 
Calvinifmus  is  by  de  Keyferlijke  Maj.  felfs ,  en  ook 
doorgaens  by  de  Keur-Vorften ,  Vorften  en  Staten  van 
der  Ausburgfer  Confeffion ;  alfo  ook  dat  die  tegen-par- 

tijen uit  dat  felve  eenige  Articul ,  oorfake  fouden  ne- 
men, en  de  reine  Leringe  des  Godlijken  Woordsin 

fulker  voegen  vervolgen ,  dat  ook  om  dat  felve  eenige 
Artijkels  wille ,  de  Nederlanden  niet  alleen  in  fuiken 
merkelijken  perieul  geftelt,maer  ook  het  ganfche  werk 
der waerachtiger  Chriftelijker  Religiën  gefcheurt,en 
de  voortgange  des  heiligen  Euangeliums  verfperret ,  en 
fo  vele  ontallijke  zielen ,  eenfdels  door  vervolginge  van 
derwaerheid  afgefchrikt  en  eensdeels  geheel  en  al  van 

't  gehoor  des  Godlijken  Woords  verhindert  fal  wer- 
den, en  achten  wy 't  daer  door  inden  genen  diefulx 

veroorfaken ,  meer  voor  een  onbedachte  hartneckig- 
heid ,  dan  voor  eenen  Chriftelijken  yver. 

Onder  de  Apoftelen  felve  zijnin'tbeginfeldifputa- 
tiones  gevallen,  De  obfervat'tone  legis ,  en  hoe  wel  dat Paulus  over  al  geleert  hadde  dat  de  obfervatio  legis  niet 
nodig  en  was  ter  faligheid ,  fo  heeft  hy  fich  nochtans 
doort  aengeven  Jacobi,  en  der  anderen  Apoftelen  voor 
den  genen  die  toe  Jerufalem  gekomen  waren ,  in  den 
Tempel  aldaer  anders  gelaten  en  getoont ,  alleenlijk 

m  -De 
bncijt 
|t  en 
ae  öe 
bu  ti- 
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(laen /grote  neerftigfjeib  geb2Utitt  f)ebben/fO  aen  be  j  om  op  dier  plaetfen  argenifTe  en  weringe  onder  den 
Gelovigen  te  verhoeden.  Alfo  heeft  ook  de  felve  Sinc 
Paulus  tegens  fijns  felfs  lere,Timotheus  laten  befnijden. 
Item  heeft  ook  tot  fijns  felfs  verloffinge  als  hy  tot  Jeru- 
lalem  gevangen  werde ,  hem  felven  opentlijk  voor  een 
Pharifeus  bekent,  om  dies  willen  dat  hy,  gelijk  al  de 
Pharifeen ,  de  verrijfeniffe  der  doden  geloofde,  hoe  wel 
hy  anders  door  en  door  metten  Pharifeen  niet  eens  en 

!  u  de  fceur  en  fê02ften  betf  fiijr  al£  aen  anbere  potentaten 

«efo»*  en  peeren/ om befelbe te  bertoilligen/ bat fp-ïuiben 
fouöen  toillen  bp  ben  Coning  ban  ̂ pagnien  aenljou; 
ben  /  en  boo?  öen-luiben  bMtn  en  intetceberen/ 
ten  einbe  fijn  JiRaj.  foube  geliebcnberigoreufepac; 
raten  te  niet  te  boen  /  op  bat  be  2&toeb-|to?tinge  mocD- 
te  toerben  bermijb/en  bat  fp-luiöen  in  bzpbom  na 
fiaerber  ronfeientien  fouben  mogen  leben /en  alfo  fp 

berbalben  feer  ernfrig  aen  fommtge  ötjr-©02|ten 
acnbiclben/  fo  beeft  eenen  ̂ eerüjaen  en  ©ojltcln&en 
pcrfoonopben-luiben  berfoeh  aen  bemgebaen/ baer 
op  geanttooo?t  in  na-bolgenbe  manieren. 

NAdien  ik  dan  verfocht  werde  mijn  befte  te  doen 

dat  de  Keur  en  Vorften  des  Heiligen  Rijx  van  der 

5;  ;^c,  Duitfer  Natie ,  fich  der  faken  fo  vele  fouden  willen  on- 
n!  Deer*  derwinden  ,  dat  fy  by  de  Koninklijke  Majefteit  van 
,r:I'  fn  Spagnien  door  fchriftelijk  voorbiddinge,  of  anders,  fo 

^  '%*'  hem  beft  dochte ,  aenftonden ,  op  dat  de  Bloed-ftortin- 
pioon  /  ge  vermydet ,  en  de  vervolginge  der  vromen  Chrifte- 
ai  ttnt*  nen  afgekeert  mochten  worden ,  ben  ik  daer  toe  ganfeh 
öiban  willig,  en  wil  des  aen  my  niet  laten  gebreken.  Maer 
biBcre*  ik  beduchte  dat  als  de  Keur  en  Vorften  vernemen  ful- 

len  dat  de  Kerk-dienaren  en  Predicanten  der  Neder- 
landen hen  onder  den  name  en  titul  der  Ausburgle 

Confeffie  niet  en  willen  begeven, fy- luiden  meeften- 
decl  fich ,  of  totter  voor-biddinge  niet  hacft  vereeni- 

gen ,  of  defelvc  niet  met  l'ulker  ernft  alft  der  faken noordruft  is  eifchende ,  doen  en  lullen ,  allo  ons  derhal- 
vcnnualvan  iommige  genoeg  kond  geworden  is }  die 

opie 

fo  teer* 

was. 
Gemerkt  dat  nu  fulx  is ,  en  de  Chriftelijke  liefde  ver- 

eifchr,datdieLeraers  alles  act  edificationetn  en  tot  ver* 
bredinge  der  Kerke  Chrifti fullen  belijden.  En  ook  dit 

werk  naer  menfchelijk  vermoeden ,  ook  naer  wy  't  fel- 
ve by  ons  overwegen ,  niet  wel  bequamelijk  en  kan  ge- 

holpen worden ,  ten  (y  datmen  fich  op  de  Ausburgfe 
Confeffion  beroepe,  fo  laten  wy  ons  bedunken  >  dat 
fulx  niet  alleen  met  goeder  confeientie  van  de  Predi- 

canten in  de  Nederlanden  wel  fouden  mogen  gefchie- 
den ,  maer  dat  fy  ook  felfs  uit  Chriftelijke  liefde ,  door 
aenfehouw  van  den  gedachten  pericule ,  en  gelegent- 
heid ,  fchuldig  fouden  zijn  te  doen. 

En  laten  ons  ook  bedunken  dat  het  dit  werk  feer  oir- 
baerlijk  en  vorderlijk  foude  zijn ,  waert  fake  dat  in  den 
name  van  de  Nederlandfe  Kerken  een  fupplication  aen 
de  Keur-Vorften ,  Vorften  en  Staten  van  der  Ausburg- 

fe Confeffion  gefonden  en  beftelt  werde ,  daer  in  fy  den 

ftaetder  Religiën  haerder  kerken  in 't  kort  vertonen, 
ook  mede  copye  van  der  fupplication  overgaven  ,die 
fy  onlanx  hen-luider  Heere  den  Koning  over  gefon- 

den hebben ,  en  daer  op  om  interceflion  en  voor-bid- 
dinge by  henluider  Heere  den  Koning  baden  -  dat 

hen- 
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hcnluiden  het  gebruik  der  Religiën,  na  inhouden  des 

Ausburgfe  Confeflion ,  toegelaten  mochten  werden , 

en  ingevallehec  daer  toe  niet  komen  en  wilde ,  dat  (y- 

luiden  fich  fimpliciter  en  in  't  gemeine  opte  Ausburgfe 
Confeflion  wilden  beroepen ,  maer  dat  fy-luiden  im- 

mers des  twiftigen  Artijkels  van 't  heilige  Nachtmael 
fouden  willen  vermanen,fömochte  fulxmet  fodanig 

temperament  ( naer  ons  bedunken )  gefchieden  ,  dat 

fy  voor  fouden  geven  als  offy  eeniger  wiife  van  haren 

misgunneren  berucht  waren, dat  iy  van  een  Onchri- 

ftebjke  meninge  in  't  Anicul  des  Nachtmaels  fouden 

zijn ,  daer  aen  henluiden  onrecht  gefchied ,  want  fylui- 
den  effen  van  defelve  en  van  geen  ander  meninge  en 

waren  ,  dan  die  Keur  en  Vorften  van  de  Ausburgfe 

Confeiïion  ,  in  de  prefatien  geftelt  tot  Naumburg , 

Anno  1561.  fichfelfs  verklaert  hadden ,  van  welk  Ar- 

ticul  wy  u  defen  ingeleiden  Extraór.  toefchicken :  en 
nademael  die  Keur-Vorft,  Pals-Grave  felve  dit  Articul 

des  felven  prefatien  mede  bewilligt ,  en  fich  namaels 

daer  op  beroepen  heeft,  fo  laten  wy  ons  bedunken  dat 
de  Nederlandfe  Kerken  dies  fo  vele  min  behoorde  te 

weigeren. 

Daerom  in  gevalle  men  die  gene  die  't  gehoor  en 

't  gelove  by  den  volke  hebben,  defe  dingen  in  't  ge- 
moed en  herte  brachten ,  en  men  defelve  tot  op-mer- 

kinge  van  de  tegenwoordige  gelegentheid  en  omftan- 
den  der  faken  voerde ,  dat  o<  »k  die  ontijdige  en  com- 

merlijke  queftie,  jguomodo  >  voor  dei'e  tijd  ter  zijden geftelt  worde.  So  laten  wy  ons  bedunken  dat  daer  door 
( met  Godes  genadige  fchickinge)  de  faken  tamelijk  te 

thone ,  en  van  andere  hoog-geleerde  Mannen ,  vele  te 
min  fullenfe  met  ons  roepen  neder  kunnen  gelegt  wor- 

den, en  ontwijffeiijk  dele  gefchillen,  (tenzydatmen 
daerin  verlie)  fullen  de  kerken  en  alle  de  landen  van 
Chriftenrijk  fwaerlijken  fchudden  en  ontwe  floten , 
maer  laet  ons  luiden  God  den  Vader  onfes  Heeren  Ie- 
fu  Chrifti  bidden ,  dat  hy  gefamenthjk  met  fijnen  Sone 
en  metten  heiligen  Geeft  dit,  en  alle  andere  quaeden 
periculen ,  door  raed  van  de  Godvruchtige  en  wijfe 
Princen ,  en  van  andere  vreedfamige  perfonen  genade- 

lijk wil  afkeren  ,  en  ons-luiden  daer  van  verhoeden. 

Daer  om  ik  houde  't  iekerfte  te  zijn ,  dat  wy  fouden 
achtervolgen  en  gebruiken  de  maniere  van  fpreken  die 
inonie  kerke  zijn  de  gewoonli)kfte  endegemeinfte, 
verfterkende  eenigfins  der  Papiftige  TranfTubftantie 
niet.  Als  te  weten,  dat  men  opten  ftoel  den  gemenen 
volke fal  voorhouden  en  hen  wel  klaerlijk  feggen,dat  in 

'tAvondmael  (defelve  gebruikende  na  Chriftus  infet- 
tinge )  metten  genuttcn  «rode  en  Wijn  ( wefende  fien- 
lijke  tekenen )  ons  word  uitgedeilt  en  gegeven  het 
waerachtige  Lichaem  Jefu  Chrifti,  welk  aen  de  gal- 
ge  des.  Cr uy een  gehangen  zijnde,  is  geweelt  eene 
voldGeninge  en  een  verfoeninge  van  defonden  van 

't  gehele  menfchelijke  geflachte,op  dat  wy  daer  door 
fouden  van  alle  ionden  afgewaflchen  worden.  En 
want  wy  die  hemelfche  dingen  metten  oogen  niet  fien 
noch  metten  handen  niet  taften ,  noch  metten  fmaek 

niet  gevoelen  en  kunnen ,  fo  feggen  wy  dat  de  hemel- 

fche, dingen  moeten  door'tGelove  genut  en  verkre- 
gen worden ,  dewelke  is  een  verwinninge  van  't  gene 
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fen  in  goeden  wefen  te  onderhouden ,  en  die  beduchte 

periculen  te  verhoeden ,  ook  mede  de  verfochte  vor- 
derlijke  voorbiddinge  der  Keur- Vorften  en  Vorften  te 

verwerven ,  en  in  't  werk  gebracht  fouden  zijn ,  &c, 

25»  befen  b?tef  toaren  berfci&etbett  fintnen  genoegt/ 
ton  onbeuanbece  bit  nabo!genbe€jctr;act/'tbieiRbe 
&eurbo?ften  öe£  ïtijjr/  5tinno  1  ?  6u  nonenbe  't  &&t\)u mael/tot  ,$atimburg  bejïoten  en  bernlaeitljabbett/ 
luiöentic  aïtó: 

OP  dat  men  ook  niet  en  vermoede  dat  wy  mette 
voorfz  verwerpinge  der  Transfubftantiatie ,  die 

ware  tegenwoordigheid  des  Lichaems  en  Bloeds  Chri- 
fti in't  H .  A  vontmael  des  HeerenChrifti  na  inhoud  van 

den  woorde  in  den  Euangelio ,  &c.  Neemt  daer  en  eet, 
dat  is  mijn  lijf,  &c.  ontkennen  j  en  dat  de  Heere  Chri- 

ftus in  de  ordeninge  fodaniger  fijns  Avondmaels,waer- 
achtig ,  levendig ,  wefentlijk  en  tegenwoordig  zy ,  ook 
met  Brood  en  Wijn ,  alfo  van  hem  geordonneert  was , 
ons  Chriftenen  fijn  Lijf  en  Bloed  te  eten  en  te  drinken 
geeft.  En  alfo  geen  Sacrament  en  kan  gefchien  buiten 

't  gebruik  van  de  genietinge ,  fo  't  van  den  Heere  felfs 
ingeftelt  is.  Alfo  leren  ook  infgelijx  die  gene  onrecht  j 
die  daer  feggen  dat  de  Heere  Chriftus  niet  wefentlijk 
indegenieange  des  Nachtmaels  en  zy,maer  dat  dit 
alleen  een  uiterlijk  teken. zy,  daer  by  der  Chriftenen 
bekentenifle  en  doen  te  kennen  zijn ,  &c. 

<9m  Oen  te  meerber  te  betoegen  tot  aenneminge  ban 
ten  tijtel  öet  Sinsburgfe  <£onfeffie/fo  toeröoóK  aen 
i)en  oefonben't  geboden  ban  ̂ octo?  pauluo  <£  bemsv pnfroo*  banbe  3©ittenbetgfe  föetbc  /  nopenbc  beg 
peeren  SCbonbmael/geiebert  in  be  (lab  ban  €o?ga 
1 50 1 .  in  Ijanben  ban  ben  &eur>  ©o?fï:  Sflngufto  /  her- 

tog in  &ajcen  /  inljoubenbe  aW  bolgt : 

helpen,  de  loop  des  heiligen  Euangeliums  in  de  plaet-    des  niet  fienlijk  noch  in  hem  felven  niet  waerfchijne 
lijk  en  is ,  gelijk  d'Epiftel  totten  Hebreen  dat  is  leggen- 

de ,  en  welk  gelove  na  de  woorden  van  den  Lof-fank 
vandenLeraer  Prudentius,  geeft  den  gebreke  der  {in- 

nende vervullinge  (en  toefchikt 't  gene  desdermen- 
fchehjker  krankheden  is  gebrekende)  en  met  welken 

Gelove  wy  ons  verlékeren  dat  wy  in  't  Avond mael 
hebbende  genut  de  Elementen  (fonderverdwijninge 
ofverliefinge  van  hare  fublUntien  en  eigenfehappen 
van  haerder  nature )  worden  waerachtiglijken  deelach- 

tig van  't  waerachtig ,  natuerlij k  en  wefentlijk  Lichaem 
eg  Bloed  ,  metten  welken  is  vereenigt  't  Woord  Gods , 
de  eenige  Sone  Gods,  meteen  onfcheidelijken  verbon- 
de  en  blijvende  vereeninge ,  uit  oorfake  van  welker  fie- 
nelijke  klaerheid  en  vaftc  verfekeringe  van  de  deelach-' 
tigheid  van  defe  Hemelfche  fpijfe  en  drank  (die ons 

gewüTelijken  in  'tAvondmael  gebeurt)  fo  heeft  Chri- 
ftus het  fienlijke  Brood  fijns  Lichaems ,  en  den  Drink- 

beker (  dat  is  de  fienlijke  Wijn  in  den  Drinkbeker )  fijn 
Bloed  genoemt ,  op  dat  wy-luiden  niet  en  fouden  twijf- 
felen  (genut  hebbende)  de  voorfz  fienlijke  dingen  -y 
wyen  hebben  door  de  dadige  kracht  van  de  woorden 
des  waerachtigs  en  Almachtigs  Jefu  Chrifti  ( feggende, 
neemt  eet  dat  is  mijn  Lichaem ,  drinkt  daer  uit  allega- 

der,  dat  is  't  Nieuwe  Teftament  in  mijnen  Bloede) 
gefamentlijk  ontfangen  het  waerachtig  Lichaem  en 
Bloed  ons  Heeren  lefu  Chrifti;  defgelijx  en  om  defel- 

ve verfekertheid  en  redene  wille  fo  noemt  Paulus  ook 

't  Brood  welk  wy  breken  en  uitreiken  in  't  Avond- 
mael ,  de  gemeenfehap  en  de  deelachtigheid  des  Lic- 

haems Chrifti,  om  daer  mede  te  bewijfen  datde  me- 

de -  deelaehtigheid  en  de  nuttinge  van  't  gebenedijd 
Brood,  egeenfins  en  is  te  gelijken  mette  eetinge  van 
de  andere  gemene  fpijfen ,  maer  dat  wy  gefamentlijk 

en  metter  waerheid  nutteh  en  krijgen  't  Lichaem  ons 
Heeren  Jefu  Chrifti ;  Nochtans  ert  willen  wy  niet 

feggen  dattct  foude  gefchieden  't  Zy  eenige  verande- 
ringeen bekeringe  of  ook  eenige  vernielinge  van  de 

fubftantien  van  de   voorfchrevert    fienlijke  dingen 

in  't  Lichaem  Chrifti ,  't  Zy  ook  dattet  foude  wefen 
een  plaetfelijk  beüuit  of  een  natuerlijke  en  gedurige 

by-knopinge  en  vereeninge  des  Lichaems  en  Bloeds 
Chrifti  ,  metten   voorfchreven  Elementen  ,  welk 

de  Papiften  enMonnickeil  tot  verfterkinge  van  hunne 
privatie  en  eigene  MifTe  ,  en  van  de  omdraginge  eri 
aenbiddingc  des  Broods  ,  en  van  velerhande  andere 
grouwelijke  Afgoderijen  eertijds  hebben  verfiert ,  en 
den  gemenen  volke  wijs  g.maekt  gehad. Ten 

r\  At  men  my  vraegt  van  des  Heeren  Avoridmael 
'*-'  wat  my  daer  af  goet  dunkt ,  fo  en  falder  niemant 

Êbrrujii/  met  mijnen  raed  in  defen  twiftigen  tijd ,  en  dewijle  der 
partoo?  luiden  herten  jegens  eikanderen  fulx  zijn  verbittert, 

IPItrm*  vanc^'n  gefchillen  en  twedrachtigheden  dier  zijn  in 't 
bcrofc  ftuk  van  't  Avondmael  ,  opten  Prcekftoel  ecnig  ver- 
öfrlir  /  mien  behoren  te  maken,  of  voor  den  volke  eenige  dif- 

™$™cl  Putaticn  voorts  brengen ,  bcfonder  want  de  felve  vcr- 
renO«  '.bitterde gefchillen  niet  hebben  kunnen  geflicht  wor- bonh?     den  by  den  leer  vromen  Luthcro  cnPhilippoMclan- 
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Ten  anderen ,  wy  en  maken  't  Avondmael  niet  le- 
di<r  noch  ydel  van  de  voorfz  Hemelfche  fpijfen ,  wy  en 

zijn  ook  niet  van  de  opinien  van  den  genen  ( wie  dat- 
fe ook  zijn )  die  willen  feggen  dat  wy  alleenlijk  fouden 

nutten  en  ontfangen  denaekte  elementen,  of  alleen- 
lijk een  gefigureert  betekent  of  versiert  lichaem  :  macr 

wy  geloven  vaftelijk ,  belijden  en  verklaren  dat  dat  ee- 
nigen  waerachtig  Lichaem, welk  de  Sone  Gods  van 
Abrahams  en  Davidszaed,en  fonderling  van  den  ge- 

benedijden  vleefche  van  de  Maget  Maria ,  aengeno- 

men  heeft ,  en  't  waerachtig  Bloet ,  d'welk  uit  den  won- 

de Chrifti  is  vergoten  geweeft ,  en  d'welk  heeft  de 
Lancic ,  daer  mede  Chriftus  zijde  was  geopent >  ge- 
verft  gehad  ,  metten  gegeven  en  metten  genutten  Bro- 

de en  Wijn;  wefendc  lienlijke  dingen  die  henwefen 

en  fubftantie  niet  en  verlicfen ,  ons  word  t'famen  waer- 
achtiglijken  ( nochtans  met  een  onfienlijke  en  ongron- 

delijke  maniere  van  doen,  en  die  alleenlijk  door  't  Ge- 
loveis  te  verftacn  en  te  begrijpen)  uitgereikt  enge- 
feven  :  want  gemerkt  dat  deoogen  niet  en  fiendefe 
ïemelfche  dingen, noch  de  handen  taftenfeniet,en 

de  fmaekdes  monts  en  der  tonge  en  gevoelenfe  niet. 
Soift  dattet  Gelove  alleen  ons  verfekert  dat  Chriftus 

( waerachtiglijken  en  fubftantialijken  of  wefentlijken 
tegenwoordig  zijnde)  ons  uitreikt  en  geeft  waerach- 

tiglijken metten  Brode  en  metten  Wijn  onfienlijke, 
kortelij ke  en  onfer  zielen  ialige  fpijfe.  Sulx  dattet  Broot 

Wy  vermanen  insgelijks  datfe  fouden  vaftelijk  be- 
trouwen dat  dit  Avondmael  der  voorfz  fien lij ker  ele- 

menten genut zijnde,  hen  word  uitgedeik en  gegeven 
het  felffte  Lichaem  en't  felffte  Bloed  door  wiens  Öffer- 
handeen  vergietinge  de  voorfz  weldaden  verworven 
en  verkregen  zijn ,  op  datfe  gewifïet  en  verfekert  fou- 

den zijn  van  de  onverdienftige  gifte  van  de  voorfz  gro- 
te weldaden ,  en  datfe  egene  red<:  nen  en  behoren  te 

hebben  te  twijftelen  vanden  weldaden  die  door'twoort 
en  door 't  verkondigen  des  Euangeliums  in  de  absolu- 

tie en  vergifFeniiTe  hen  zijn  geprefenteert  en  genood. 
Maerdatieeerhendie  weldaden  louden  toe-fchicken 
en  eigen  maken ,  en  datfe  hen  uit  alle  twijffelicheoen 
fouden  verheffen  en  daer  mede  verrterken  ,  datfe  ook 
God  voor  fo  grote  weldaden  fouden  bedanken. 

Ten  leften ,  wy  leren  hen  van  het  derdendeel  der  be- 

keringe'tgene  dat  notelij k  moet  den  gelove  volgen, 
radende  en  vermanende  hen  datfe  de  fonden  en  d "oor- 
fake  van  de  fonden  vlieden  en  fchouwen  fouden, en 

datfe  't  Gelove  oeffenen  en  verwecken  fouden  ,  in  't 
overleggen  van  de  woorden  Gods ,  en  datfe  fouden 
onderiingen  en  elkanderen  dienften  doen,  met  be- 
wijfinge  van  liefde  tot  haren  naeften  ,  en  datfe  fou- 

den in  't  kruis  en  verdriet  wederftaen  de  caftydingen 
en  het  mishagen  van  dien,  en  datfe  God  die  ons  ca- 
ftijd,  fouden  onderdanig  welen, en  in  fumma  datfe 
fouden  ftrijden  eenen  goeden  ftrijd    (gelijk  Paulus 

en  Wijn  zijn  een  panden  zegel  ons  fekerlijken  ver-  {  fegt)  behoudende 'c  Gelove  en  eene  goede  confeien- 
gewiffende  dat  alle  de    weldaden  (die  Chriftus  ons  i  tie. üilC      Ut  WV.  IV.l4t.IV.il     1    VJ1V_       VjillJJ 1115    KJ113    j 

heeft  door  fijne  onderdanigheid  ,  menfehwerdinge,  j 
P  iffie ,  verftortinge  fijns  Bloeds,  en  insgelijx  door  de 
vervullinge  van  fijnder  Offerhanden  verkregen  ge- 

had, gelijk  zijn  de  vergiffenifTe  der  fonden ,  verfoenin- 
gemet  God  ,  rechtveerdigmakinge,  bevrijdinge  van 
eeuwige  dood  en  de  beerfreniffe  des  eeuwigen  levens) 
-niet  alleenlijk  en  worden  van  de  audere  menfehen  aen- 

gegrepen  en  verkregen,  maer  ook  waerachtiglijk  in 't 
particulier  by  ons-luiden  felver  elk  in  't  fijne. 

Defe  forme  en  maniere  van  fpreken  en  uitleggin7 
f  e  van  de  woorden  des  Avond  maels  zijn  wy  gebrui- 
ende,en  die  ik  hebbe  achtervolgt  in  de  lefteLenten 

doeiknadeoude  gewoonte  van  de  Kerke d'Articulen 
van  den  Catechifmus  hebbe  uitgelegt. 

Van  de  maniere  des  jegewoordigheids  Chrifti ,  dat 
L>  te  feggen ,  in  wat  gedaente  of  manieren ,  en  hoe  d'at- 
tet  Lichaem  Chrifti  met  of  in  den  Brode  foude  wefen 

of  kunnen  wefen,  in  't  openbaer  voor  den  volkeen 
plegen  wy  niet  te  difputeren ,  en  wy  meinen  ook  dat- 

tet is  nodeloos,  mits  dattet  is  in  der  waerheid niet  on- 

derfoekelijk ,  noch  mogelijk  den  menfehen 't  felve  te 
verftaen  :  maer  wy  leeren  en  raden  de  aenhoorders 
datfe  de  woorden  ,  de  bevelen  ,  en  de  beloften 
Chrirti  met  een  Godvruchtig  herte  hen  onderworpen, 
en  datfe  die  fouden  gehoorfaem  wefen  en  vaftelijk  be- 
trouwen. 

Wv  voegender  ook  by  ( voor  den  volkc )  fommi- 
ge  andere  poin<5ten ,  te  weten  van  den  waerdigen  en 
onwacrdiqen  gebruike  vnn  defen  heiligen  Nachtmael , 
tot  verfterkinge  van  ons  Gelove,  welk  aenfiet  de  be- 

loofde en  gegunde  weldaden  ,  gelijk  dat  is  gefegt, 
Waerachtiglijken  wort  uitgereikt  en  gegeven. 

Ernftclijk  den  gemenen  man  vermanende  (die in 
meninge  zijn  het  Nachtmael  te  nutten  )  datfe  voor  al 
hare  ey  gene  vuiligheid  fouden  beklagen  en  bekennen 
de  gramfchap  Gods, den  welken fy dagelijks  meeren 
meer  vermenigvuldigen  ,  en  datfe  daerom  zijn  der 
eeuwige  dood  en  kaftydingefchuldig. 

Daer  na  fo  vermanen  wy  hen  datfe  in  dek  verfchric- 
kinge ,  grouwel  en  vrefe  hun  toevlucht  fouden  nemen 
totten  Middelaer  Jefum  Chriftum  eenig  Lammeken 
Gods ,  die  daerom  is  erfchenen  en  geopenbaert  dat  hy 
foude  afnemen  de  fonden  der  gantfeher  werelt  ,  en 
datfe  fouden  vaftelijk  betrouwen  dat  door  het  lijden , 
dood  en  bloedftortinge  van  eenen  fuiken  groren  per- 
foon  voor  hare  fonden  is  voldaen ,  de  Wee  volbracht , 
de  gramfchap  Gods  verfoent,  de  fonde  en  ftraftc  verge- 

ven, de  rechtvaerdighcid  en  eeuwig  leven  wederom 
gegeven  en  ons  vergunt  zijn. 

Indefer  wijfe  vermanen  wy  onfe  aenhoorders  tot- 
ten gebruike  van  defen  heiligen  Nachtmael,  oin  die 

waerdiglijken  te  nutten   met  een  ernftige  bekeringe 
tot   God ,  en  met  bewijs  der  vruchten  die  der  boete 
weerdig  zijn    En  wy  pijnigen  meer  tot  defen  einde, 
dat  onfe  aenhoorders  en  wy-luiden  felver  ook,waer- 
achtigen  trooft  in  droef  heden  en  in 't  gevoelen  van 
Gods  gramfchap  jegens  onfe  fonden  en  traegheden 
door  defen   heiligen  Nachtmale  fouden  genieten  en 
verwerven ,  dan  dat  wy  van  defer  mifterie  de  ongron- 
deerlijke    verborgentheden  ganfchelijk   fouden  on- 
derfoekenen  antwoorden  op  de  onftichtbarige  vrage 
der  pijnlijkht  den   van  den  menfchelijken  verftande. 
De  deugt  ontwijffelijk   van  eenen  goeden  School- 
meefter,  is  te  belijden  dat  hy  eenige  dingen  niet  en 
weet  (gelijk  Quintilianus  dat  fegt)  hoe  veel  temeer 
betaemt  ons-luiden  te  bekennen  en  te  belijden  onfe 
fwakheid  en  krankheid  in'tonderfóeken  van  fulke  gro- 

te faken,  die  paffcren  't  begrijp  van  alle  de  redelijke  cre- atueren  j  en  de  kerke  van  den  Apoftelen  tijden  af 
heeft  altijd  gevoelt  en  gehouden,  dat  dit  heilige  Nacht- 

mael (dat  van  God  is  uit  eenen  wonderlijken  Raed 
ingefet)  is  een  fonderlinge   mifterie  en  verborgen 
fake, hebbende haer  Nachtmael  daerom  benaemt en 
geintituleert  met  defen  Griexfen  woorde,  Mifterie , 
dat  is  te  feggen  een  verborgen  fake,  daerom  laetons 
ruften  in  een  eenvoudige  en  Godvuruchtigefenten- 
tie  die  gefundeert  en  beveiligt  is  in  de  Schrift  en  op 
der  ouden  Vaderen  getuigcnifTe  ,  en  die  niet  en  ver- 
fterkt  noch  die  grouwelijke  abufen  van  Papiften, 
gefproten  zijnde  uit  de  vercierde  Transfubftantiatie , 
en  uit  de  gedurige  befluitinge  des  Lichaem  Chrifti 
inden  Brode, en  die  ook  nieten  verwerpt  noch  ons 
enontneemt  ,  de  Hemelfche  fpijfe  noch  den  levend- 

makende drank,  die  in  het  Avondmael  onfe  zielen  de 
faligheid  isby  brengende. 

God  de  eeuwige  Vader  ons  Heeren  Jefu  Chrifti  (Fol.Sff.) 
voor  ons  ter  dood  gelevert  zijnde ,  en  wiens  Bloed  is 
verftorttot  afwafïinge  van  onfe  fonden,  die  wille  aen 
demiftrooftige  en  gequetfte  Kerken  ook  inditArti- 
cul  wederom  verlenen  een  Godvruchtige  en  falige  ee- 

nigheid,en  dathy  wil  doen  dat  gelijkerv/ijswy  't  hei- 
lig Avondmael  waerachtiglijken  rtuttcn    het   eehio- 

waerachtig  Lichaem  Chrifti  (alle  de  gene  die  na  Chri- 
ftus infettinge  de  felve  zijn  gebruikende )  dat  wy  defge- 

lijks  mogen  vereenigen  en  grocyen  in  een  Lichaem  ac- 
corderende en  over  een  komende  in  alle  de  partyen  van 

de  Hemelfche  leringe ,  en  dat  hem  believe  te  ftillen  al- 
le de  menfehen  die  niet  zijn  beroert  door  de  mifmaekt- 
I.  Deel,  %  heid 
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heid  van  de  ellendig  en  miftroftige  kerke,  die  niet
 

alleenlijk  niec  dffoeken  eenigen  peis  en  verfoetinge 

vari  de  voorfz  verbitterde gefchillen,  maer  ook  hen  pij-. 

nigen  totten  eerllcn  verfc heuringe  en  twedrachten, 
nieuwe  twiften  en  vervoeringe  te  voegen  en  voorts  te 

56e 

brengen,  Amen. 

D; 
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ooft  geDcuit  Dat  ben  27  <0ctob?i$  1566  USaraiö 
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vift  ban  öen  2S?ocbc  /  €o?ncitg  ban  hombergen/ 

MThoma*  ban  <&m  /  San  Caritcc  /  $tclaeg  bu  ©t- 
beren  j&tclaeö  ̂ ellin  uft  be  name  ban  bïe  banbe 
^reftemcerbe  fichgte  tnbe  $cberlanben/  en  bte  ban 
ber  CoiifcjTie  ban  3fiuf  dikq  te  famen  acn  ben  *6?abe 
ban  £)oogtïraten/  <0oubcrncur  /  en  be  peeren  iparfc 
0inbe7?Cmptman/25urgcntee(leren  en  ̂ cbepenen 
Der  f  tab  ban  Sllntbjerpen  obergegeben  öebben  /  hit  na- 
fcolgcnbefteancfïeaen  fijne  |Baj.  met  eene  ïleouefte 
acn  ben  <0?abc  ban  ̂ oogftraten  en  peeren  SBtrcge* 
meefteren  /  ̂cDepenen  en  ïtaeb  ber  fclber  ̂ §tab/ 
bacr  fa  berfoeïtenbe  aenbe  boo?f3  peeren  bat  Den  belte* 
bentotfbc  be  bp-geboegbc  ïterjuefte  acn  fijne  IBajc? 
tfett  ober  te  gebcn  aenbe  «fëoubernante/  om  bte  te 
fenben  aenben  ïftomng  met  beöoo^ujfie  recomman- 
batte.  <©efcïteqiifte  bmo  gemunt  in  e:n3iombaert0 
bel  pampiet  /  ban  ben  inDouben  a#  boïgt. 

AEN   DEN   CONING. 

VErtonen  in  aller  ootmoed  en  volkomen  gehoor- 
faemheid  de  getrouwe  Validen  en  Onderfaten  u- 

wer  Majefteit  in  alle  defen  Nederlanden ,  dat  gelijk  fy 
tot  allen  tijden  lijf,  goed,  en  alle  andere  fchuldige 

plicht  gewillglijken  overgegeven  hebben  totten  dienft 

van  uwe  Maj.  fo  wel  in  't  afwefen  als  in  de  tegen- 

woordigheid der  felver ,  fonder  t'eenigen  tijd  gewei- 
gert  te  hebben  eenige  Tollen ,  lm  poften ,  Accijfen ,  of 

andere  ongewoonlijke  byftand,  ter  bewaringe  der  fel- 
ver uwer  Majefteit ,  dat  fy  ook  noch  gefintzijn  in  den 

felyen  wille  en  vyerige  liefde  der  felver  uwer  Majefteit 
voort  te  varen  ert  volftandig  te  blijven  ,  begeerende 
daer  in  dagelijks  toe  te  nemen  en  henfelven  meeren 

meer  t'overtreffen  en  t'overwinnen ,  verhopende  dat 
fy  ook  defgelijks  de  goet-gunftigheid  en  genade  uwer 

Maj.gcwaer  worden  en  bevinden  fullen,  gelijk  {y  voor- 
maels daer  van  fonderlinge  bewijfinge  en  klare  getui- 

geniflTe  gehad  hebben ,  want  hoe  wel  dat  uwe  Majefteit 
tot  andere  tijden  geraden  en  bewilligt  is  geweeft ,  om 
met  een  ftrenge  dood  en  confifcatie  aller  goeden  te 
ftraffen ,  alle  de  genen  die  de  Leere  der  Roomfer  Ker- 

ke in  alle  hare  Articulen  niet  en  omfangen ,  gelijk  ook 
defelve  Leere  onlanx  door  dat  Concilium  van  Tren- 

ten  voor  gehouden  is  geweeft,  en  tot  fuiken  einde  d'In- 
quilitie  voortaen  t'onderhouden  daerfe  te  voren  ge- 

bruikt was ,  en  in  te  voeren  daerfe  te  voren  niet  ont- 
fangenen  was, alles  tegen  de  vryheid  en  Privilegiën 
defer  uwer  Nederlanden ,  en  der  getrouwe  Onderfa- 

ten in  de  felve.  So  ift  nochtans  dat  uwe  Majefteit  ver- 
ftaen  hebbende  den  ftaet  defer  Nederlanden ,  door  dat 
vertoog  by  den  Edeldom  gedaen ,  te  vreden  is  geweeft, 
niet  alleenlijk  de  voorfeide  Inquifitie  te  doen  ftil 
ftaen ,  maer  ook  naer  hare  ingeborene  fachtmoedig- 
heid  en  goedertierenheid  te  doen  ophouden  de  Plac- 
caten  die  over  't  ftuk  van  der  Religiën  afgeroepen  zijn 
geweeft,  ja  ookgefocht  heeft  doorwegen  en  midde- 

len van  moderatien  en  provifien 't  Volk  te  vreden  te 
ftellen ,  waer  door  wy  oorfiek  hebben  om  onfen  goe- 

den Gcd  te  loven  en  danken,  en  van  uwer  Majefteit 
aldcrlcv  goed-gunftigheit  en  genade  te  verwachten. 
Nuift  alfo  dat  't  gemeen  Volk 'het  welke  doordat  on- derhouden der  voorfchreven  Placcaten  eenen  langen 
tijd  als  in  een  knechtfehap  enflavernijegebrochtwas, 
en  des  niet  te  mi  in  hcmelijkin.de  waerachtigc  kennif- 
ic  hacrder  falighcit  feer  toegenomen  hadde,fo  wel  door 
dat  lefen  der  heiliger  Schrifturc  van  God  ingegeven,  als 

door  de  onderwij linge  en  vermaningefbmmigerPre- 
dicanten  die  lieden  van  eeren  en  in  Goddelijke  en 
Menfchelijke  fcienten  wel  onderwefen  zijn  geweeft, 
beweegt  zijnde  door  de  geftadige  valfche  befchuldinge 
en  lafteringe  fommiger  quaedwilligen,de  welke  hen 
beneerftigt  hebben  haer  Relige  fufpedt  en  verdacht 
te  maken  ,  en  heeft  hem  niet  langer  konnen  of  mogen 

houden  in  't  heimelijk  noch  in  't  verborgen  :  maer 
om  te  floppen  den  mont  aller  achterklappers  en  lafte- 
raers,en  fijner  vyeriger  begeerten  en  yver  genoeg  te 
doen  is  gekomen  tot  de  openbare  oeffeninge  van  de 
voorfchreven  Religie,  op  dat  eenyegelijk  weten  mog- 
te  hoedanig  die  Religie  was ,  die  te  voren  onder  hen 
heimelijk  hadde  gebruikt  geweeft.  Dit  fo  gefchied 
zijnde,  iffer  iulke  menichte  van  eerlijke  en  treffelijke 
perfonen  tot  den  voorfz  verfamëlingen  en  Predica- 
tien  gekomen ,  die  niet  getelt  en  fouden  kunnen  we- 
fen ,  noch  ook  gelooft  van  den  genen  die  by  defe  han- 
delinge  niet  tegenwoordig  geweeft  zijn  ,  en  noch 
neemt  de  menithte  dagelij x  in  fulker  wijfe  toe  ,dat 

't  felve  aller  Menfchen  verftant  te  boven  gaet.  Maer 
hoe  wel  dat  de  voorfchreven  Minifters  in  hare  predi- 
catien  alle  vlijt  en  neerftigheid  tot  allen  tijden  gedaen 

hebben ,  om  't  Volk  te  vermanen  tot  flilligheid  ,  eer- 
biedinge  en  tot  onderdanigheid  die  men  de  Overheid 
fchuldig  is  ,  en  datfy  van  der  Afgoderijen  eigentlij  k 
prekende ,  dat  Volk  vermaent  hebben  om  hen  te  hou- 

den in  fijn  beroepinge  ,  fonder  te  willen  gebruiken 
datAmpt  en  Officie  van  de  voorfeide  O  verheid,  hen 
vervorderen  om  eenige  Beelden  of  diergelijke  dingen 
of  te  worpen:  fo  ift  nochtans  gefchiet,dat  fommige 

hopen  des  gemenen  Volx ,  gedreven  zijnde  door  ee- 
nen ongematigen  Vyerigen  yver  tot  welken  fommige 

ongeregelde  perfonen  toe  gekomen  zijn  ,  die  anders 
niet  gefocht  hebben  dan  ftelen  en  roven  ,  vergefeL- 
fchapt  met  een  menichte  van  vrouwen  ,  jonge  lec- 
kers  en  kinders ,  hen  vervordert  hebben  tot  dat  bre- 

ken en  vernielen  der  voorfchreven  Beelden  in  de  Tem- 
pelen, en  diergelijke  ongefchiktheden ,  tot  ons  groot 

en  onuitfprekelijk  verdriet:  Daer  uit  fuiken  verfchric- 
kinge  en  verbaeftheid  gevallen  is  over  allen  Overhe- 

den ,  die  fwaerder  inconvenienten  gevreeft  hebben, 

datfy  niet  alleen 't  breken  der  Beelden  niet  gehinderr 
en  hebben ,  maer  ook  toegelaten :  en  dat  meer  is,  in 
vele  plaetfen  den  Ambachten  en  den  Gilde  Broeders 

geboden  dat  fy  haer  Beelden  en  cieraet  haerder  Alta- 
ren fouden  wech  nemen, 't  welk  in  defer  haeften  en 

confufie  niet  en  heeft  kunnen  gefchieden ,  fonder  de 

felve  eenfdeeels  te  breken  en  te  querfen.  't  Selve  ge- 
fien  zijnde  ,  hebben  ook  fommige  de  handen  daer 

aen  geflagen ,  meinende  dattet  geoorloft ,  ja  ook  toe- 
gelaten en  geboden  was  van  der  Overheid ,  dat  men 

de  kerken  ruimen  foude,  waer  toe  fy  in 't  beginfel, 
noch  ook  daer  na  niet  alleenlijk  door  de  predicatien 

niet  en  zijn  beweegt  of  verwekt  geweeft  ,  maer  ook 
ter  contrarien  de  Predkanten  en  andere  geftelt  tot- 

ter  regeringe  der  Kerken,  hen  hebben  begeven  om 
die  te  beletten  alfo  veel  alft  in  hen  was:  gelijk  ook 

geenfins  defe  daet  by  haer-luiden  bevolen  wefende  , 
noch  ook  te  voren  geweten,  noch  daer  na  voor  goet 

gehouden :  alfo  men 't  felve  metter  waerheid  by  veel- 
derlei  redenen  foude  kunnen  bewijfen  en  fonderlin- 

gen  ook  blijkt  door  't  getuigenifTe  van  een  groot  getal 
der  Gevangenen,  die  om  defer  oorfake  wille  jammer- 

lijk gepijnigt  zijn  geweeft ,  defen  nochtans  niet  tegen- 
ftaende ,  fo  verftaen  wyt'onfer  grote  mishagen  dat  de 
voorfchreven  twe  Poindten,te  weten  de  predicatien 
en  dat  breken  der  Beelden ,  hoe  wel  fy  in  geenderlei 

wijfen  t'famen  geknoopt  en  gelijk  zijn ,  maer  gantfeh 
van  malkanderen  verfcheiden ,  en  niet  gemeens  heb- 

bende ,  zijn  alfo  overgedragen  aen  uwer  Majefteit, 
dat  de  felve  feer  daer  door  verftoort  wefende,  foude 

vaftelijk  voorgenomen  hebben  herwaers  te  komen 

met  geweldiger  hand, om  fonder  onderfcheid  fowel 
de  eene  als  d'ander  uit  te  roeyen  :  welk  wy  aen  mer- 

kende ,  hebben  geacht  ons  roe  re  ftaen  uwe  Majefteit 
ootmoedelijk  te  bidden ,  dat  hem  believe  te  overleggen 

en  wel  in  ce'fien,  dat  de  Religie  eens  ingedrukt  wefende 
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in  't  hert  en  verftand  der  menfchen,waer  toe  de  drei- 

gementen en  uitwendige  krachten  niet  en  kunnen  ko- 
men, aengefien  dat  de  fake  belangt  de  eeuwige  Talig- 

heid of  verdoemen  iffe  haerder  zielen,  niet  en  falio 

licht  wefen  de  felve  met  gewelt  uit  te  roeyen  j  maer  wel 

dat  door  dit  middel  haer  fullen  veinfen  fommige  fwac- 

keen  krank  in  't  gelove  ,  om  metter  tijd  te  worden 
fonder  Religie ,  Libertijnen  en  godlofen ,  van  welke 

men  geen  getrouwigheid  noch  oprechtigheid  der  con- 
.  fcientien  verwachten  kan.  Beneven  dien  ook  wel  te 
letten  is  op  den  raedilag  van  Gamaliel ,  indient  Gods 
werk  is ,  dattet  niet  en  fal  konnen  te  niette  gedaeh  wer- 

den :  en  dattet  fwaer  is  en  forgelijk  tegen  God  te  willen 
ftrijden.  En  dat  meer  is,  al  waert  dat  uwe  Maj.  vol- 

bracht de  raedflagen  en  het  voornemen  by  de  gene 
voor  geftelt ,  die  of  door  onwetenheid  of  door  eigen 
finnehjkheid ,  of  door  vrefe  alfulks  raden ,  fo  en  fal- 
der  anders  niet  volgen  noch  gefchieden ,  dan  een  on- 
wederkrijgelijke  bederfteniffe  van  uwe  Nederlanden , 
fo  voorfpoedig  groeyende ,  en  fo  notelijk  zijnde  tot- 
ter  bewareniffe  van  uwe  groodheid ,  en  eenfamelijke 
de  vermeerderinge  van  de  omwonende  Princen ,  de 
welke  ,  rijk  en  machtig  geworden  zijnde  ,  door  het 
bloten  defer  landen ,  fullen  verfterkt  worden ,  om  in 

toekomende  tijden  krijg  te  voeren  tegen  uwe  Maje- 
fteit. Daerom  wy  uwe  ootmoedige  Onderfaten  en 

Eetrouwe  Dienaren  ,  begerende  altijd  te  leven  en  te 
fterven  onder  de  gehoorfaemheid  van  uwe  Majefteit , 
en  de  groodheid  der  ièlver  te  vorderen  ,  fo  vele  ons 
mogelijk  zijn  fal  met  lijf  en  goed, wel neerftelijk be- 

merkende alle  defe  gelegentheden ,  en  vaftelijk  betrou- 
wende dat  onfe  ootmoedige  en  redelijke  begeerten  en 

beden  eenige  ftede  fullen  vinden  by  uwer  Majefteit , 
ter  oorfake  van  uwe  ingeboorne  en  gewoonlijke  facht- 
moedigheid  en  goedertierenheid :  bidden  en  begeren 
in  den  name  onfes  Heeren  Iefu  Chrifti ,  dat  ons  ver- 

gunt ,  toegelaten  en  verwilligt  worde  ,  dat  de  gene 
aie  van  wegen  haerder  confeientie  niet  gelijk  en  kon- 

nen voor  goed  houden  de  Leringe  en  Ceremoniën 
der  Roomfe  Kerke, en  behalven  defen  in  alle  ande- 

re faken  zijn  feer  getrouwe  en  gehoorfame  Vaffalen 
en  Onderfaten  uwer  Majefteit  mogen  hebben  volko- 

men en  verfekerde  vryheid  ,  om  openbaerlijken  te 
veriamen  in  fulke  plaetfen  als  by  uwe  Majefteit  en  de 
Overheden  fullen  bewefen  worden ,  totter  oeftenin- 
ge  van  haerder  Religie :  in  de  welke  fy  betuigen  met- 

ter  waerheid  a's  voor  God ,  dat  (y  meinen  te  geloven , 
te  leven  en  te  fterven ,  na  de  Leringe  der  Propheten  en 
Apoftelen ,  begrepen  in  de  Boeken  des  ouden  en  nieu- 

wen Teftaments ,  en  kortelij  k  befloten  in  de  Articulen 
des  Apoftolifchen  Geloofs  ,  en  in  de  Concilien  den 
woorde  Gods  gelijkformig :  hen  in  allen  anderen  ftuc- 

ken  onderworpende ,  't  gene  dat  hier  naer  ial  befloten 
en  verwilligt  worden  by  een  vry  en  al  gemeen  Con- 

01,87.3  cilie :  en  in  't  verwachten  des  voorfz  Concilium ,  't  ge- 
ne dat  door  't  gemeen  verdrag  der  Euangelife  Kerken 

van  hoog  en  neder  Duitfland,  Vrankrijk ,  Engeland  en 
andere  delen  vander  Chriftenheid  voor  goed  aengefien 
fal  wefen,om  gevolgt  en  al  gemeenlijken  onderhouden 
te  worden  in  den  voorfeiden  kerken.  En  op  dat  defe 
vryheid  en  oefteninge  der  religie  beveiligt  en  verfekert 
wefende,den  handel  op  de  welken  de  welvaert  van  defe 
landen  ftaet ,  foude  mogen  vryer  loop  hebben  dan  hy 
heeft ,  fo  lange  alsdjc  faken  fo  onfeker  zijn,  en  alleenlijk 
by  maniere  van  provifie  toegelaten,dattet  uwe  Maj  .be- 
lieve  na  hare  gewoonlijke  fachtmoedicheid  en  goeder- 

tierenheid defe  weldact  te  beveiligen  by  oótroy  en  fon- 
derlinge  genade ,  met  verwillinge  van  alle  de  gemene 
Staten  deler  landen  daer  toe  verfaemt  zijnde. En  fo  veel 
als  de  Supplianten  aengaet ,  fo  ver  ift  dat  fy  door  't  mid- 

del defer  vryheid  eenigfins  denken  den  ftaet  der  Politie 
te  vernieuwen, als  namelijke  te  veranderen  van  Prince, 
Accijfen,  Tollen ,  Schattingen  en  andere  onderftant 
te  weigeren  ,  alfo  hare  weder  partijen  hen  opentlijk 
met  onwaerheid  opleggen,  dat  fy  ter  contrarien  tot  een 
getuigeniffe  haerder  goetjonftigheid  die  fy  hebben  om 
hen  te  begeven  w-t  fy  vermogen  tot  uwen  dienft,in  be- 
bckenteniüe  van  uwe  genade  en  jonfte,  en  als  een  nieu- 1.  Deel. 
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we  vereninge,  beveiligende  den  Eed  van  haerder  ge- 
trouwigheid ,  en  om  te  kennen  te  geven  dat  de  Privile- 

gie van  de  vryheid  en  oefteninge  haerder  Religie,  welk 
fy  begeren  en  verwachten  van  uwer  Majefteit  hen  dat 
herte  vermeerdert  om  over  te  geven  en  te  eigenen 
haer  lijf  en  goed  tot  uwen  dienfte:  fo  preienteren  fy 
van  den  dag  af  dat  de  vooriz  genade  hen  gegu  nt  fal  we- 

fen ,  goede  en  vafte  borge  te  ftellen ,  dat  fy  cp-br<.  ngen 
fullen  boven  alle  Impoften  ,  tollen  en  andere  gewoon- 

lijke laften ,  de  iommevan  30  tonnen  gouts,  de  wel-  J^jefen^ 

ke  (y  overleggen  fullen  binnen  behoorlijken  tijd  .en  taffröatJ 
't  felve  tot  ontlaftinge  der  Domeinen  van  uwer  Maje-  ̂ n 
fteit  in  defe  landen  ,  en  beloven  hier  boven  ,  gene  góutg, 
Tempelen  der  gener  die  van  de  Roomfe  Kerke  zijn , 
in  te  nemen ,  noch  die  te  verftoren  ofte  beletten  in  de 
oefteninge  haerder  Religie  ,  by  kracht ,  gewelt  ,  of 
eenige  andere  daed.  Biddende  dat  uwer  Majefteit  be- 
lieve  in  dank  te  nemen  defe  prefentatie  uwer  onder- 

daniger Onderfaten , als  komende  uit alfulker herten, 
die  anders  niet  en  begeren  dan  de  beveftinge  van  den 
dienft  Gods ,  en  uwer  Majefteit ,  met  de  welvaert ,  ru- 
fte  en  voorfpoet  defes  Lands,  En  verhopen  dat  uwe 

Majefteit  niet  vreemt  en  fal  vinden ,  dat  d'Ondetlaten 
ontfangen  hebbende  eenige  merkelijke  gunfte  en  ge- 

nade van  haren  natuerlijken  Prince,  fy  eenige  beken- 
teniffe  doen ,  dienende  tot  dankbaerheid  na  haer  klein 

vermogen,  gelijk't  ook  niet  nieus  en  is  dat  een  fulke 
genade  en  weldaed  den  Onderfaten  vergunt  werde,alfó 

't  {elve  blijkt  by  d'exempel  vanden  groten  Keifer  Alex- 
ander  Severus,  dewelke  een  heiden  en  afgoden-dienaer 
zijnde, den  Chriftenen  toegelaten  heeft  die  hy  voor 
Kett  :rs  houdende  was ,  dat  fy  Tempelen  fouden  heb- 

ben binnen  Romen  de  Hooftftad  fijns  Keiferrijx:  en 
van  den  Keifer  Conftantinus  de  welke  verkregen  heeft 
den  tijtel,  De  Grote,  door  dien  dat  hy  tegen  den  re-, 
gelfijnder  Voorfaten  toe  liet  dat  de  Chriftenen  plaet- 

fen toe-geftelt  werden  om  daer  hare  verfamelinge  te 
houden, gelijk  als  ook  de  Heidenen  hare  Tempelen 
hadden:  net  welk  doende, hy  ftilde  ontallijke  klach* 
ten ,  en  belette  een  merkelijke  aenftaende  bloedftor-» 
tinge  ,  maekte  fijn  Keiferrijk  vredelijk  ,  en  door  het 
middel  defer  eendrachtigheid ,  werd  voorfpoedig  in; 
hoogheid  en  vermeerderinge  fijns  Rijx.  Én  indien 
yemant  aen  uwer  Majefteit  te  kennen  geeft  dattet  een 
ander  dink  is  de  Chriftenen  toe  te  laten  de  oefteninge 
haerder  Religie ,  dan  den  Ketters ,  alfo  fommige  ons 
achten :  ten  eerften  bewijfen  onfe  Predicatien  ,  Ge- 

beden, en  de  oefteninge  onfer  Religie, dat  wyChri-< 
ftenen  zijn, en  geen  Ketters  noch  Afgoden-dienaersj 
en  zijn  bereit 't  felve  noch  breder  waer  te  maken,  fo 
verre  alft  uwer  Majefteit  belieft  ons  genadig  en  feker 
gehoort  te  geven ,  en  boven  dien,  al  waren  wyfo  gro- 

te ketters  als  de  Joden,  Arrianen  en  Novatianen,  fq 
iflet  nochtans  dattet  tegenwoordig  exempel  des  Paus, 
de  welke  feggende  ,  dat  hy  dat  Hooft  der  Kerke  is, 
en  dat  hy  niet  dwalen  en  kan ,  niet  alleenlijk  de  Joden 
onderhoud ,  welke  gefworen  Vyanden  zijn  ons  Hee- 

ren Jefu  Chrifti:  maer  laet  ook  den felven toe , hara 
Synagogen ,  en  de  oefteninge  haerder  Religie  binnen 
fijn  ftad  van  Romen  en  andere  hem  onderworpen. 

Boven  dien  d'exempelen  der  Chriftelijker  en  recht-, 
geloviger  Keiferen ,  de  welke  de  Arrianen  en  Nova-» 
tianen  Tempelen  hebben  toegelaten  ,  fullen  mogen 
uwe  confeientie  te  vreden  ftellen  :  en  infonderheid 
het  exempel  des  onvcrwinnelijken  Keifers  uwes  Va- 

ders feer  hooglofièlijker  gedachteniffe  ,  die  defgelij- 
ken  toegelaten  heeft  by  Rade  van  den  Staten  des  Kei- 

ferrijx, den  Proteftanten  in  Duitfland ,  niet  tegenftaen- 
de  dat  hyfe  voor  ketters  gehouden  heeft,  gelijk  ook 
nuonlanx  den  Koning  van  Vrankrijk  aen  fijn  Onder- 

faten gedaen  heeft ,  al  't  welk  t'famen  uwer  Majefteit 
mag  te  vreden  ftellen  en  geruft  maken,  om  ons  defe 
genade  nu  te  vergunnen ,  verwachtende  den  tijd  dat 
wy  door  een  gemene  eendrachtigheid  der  Chriften- 
heit  alle  mogen  vereenigt  worden  in  een  eenderley  Re- 

ligie en  forme  des  dienfts  Gods, door  de  welke  uwe 
Maj.  en  de  landen  fullen  ontfangen  alle  fegeningen  en 
voorfpoet,over  mits  dat  God  fal  ontwijftelijken  gedient 

%  2  worden 
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worden  door  het  verhoeden  van  een  feer  grote  a
en- 

ftaende  jammerlijke  blocdftortinge ,  en  dat  u  land  lal 

echouden  wefen  in  ftilte  en  vrede, en  met  gcfteltto
t 

eenen  roof  der  omliggende,  en  de  Coopluiden  
en  In- 

woondersdes  Lands  in  alfulken  fekerheid,  dat  alle 
 die 

gene  die  hier  voortijds  om  deler  fake  wille  uitteh  
lande 

vertrocken  sijn  ,  en  ook  meer  andere  ,  veroorf
aekt 

fullen  wefen  herwaers  te  komen  met  haer  goed ,  han-
 

delinge  en  konften.  Eintelijk  door  dit  middel  den
 

eenen  en  den  anderen  gegeven  Zijnde  oorfake  van 

rufte  ,  en  vemocginge  ,  het  land  tal  voorfpoedelijk 

bloeyen  meer  dan  het  oit  dede,  met  vermeerderin- 
ee  van  uwe  Cronen,en  een  yegelijk  fal  dies  terneer 

Verbonden  zijn  ,  om  fonder  ophouden  ,  den  Heeré 

te  bidden  voor  de  grootheid  en  voorfpoedvan  uwe 

Majefteit. 

D<&  <©?abe  ban  itoogftraten  en  tik  ban  be  3©et 
Ijeöben  befe  Reguefte  gcfonben  aenbe  <@ouber* 

name  /  om  tiit  boojtg  te  p2efcnteren  aen  be  Ifêajefteit/ 
ofanberöbaerinteboen  fo  baer  ̂ oorjOeiö  goebfou* 
tic  binben/  fonber  batfe  öejrcïUe  eenigfing  gerecom* 
manbeert  Ijeüben  /  maer  fiebben  ter  contracten  aen 
ïjaer  «öeputeerbe  tot  buffel  ieggenbe  /  gefc&eben 
batfe  Den  ïjaer  mebe  niet  en  fouben  moepen  nocDte  ooft 
eenige  erpebitie  berfoeften  /  aifo  bc  boo?f3  peeren  trtn* 
Boud  ban  bien  niet  goet  en  bonben  /  maer  geaeftt  boo? 
tm  Ijoogmoebige  fpïegel-betfjtinge  öaecberrijftbom 
enbermogenov  en  ten  Ijeeft  fommige  l$eerente^o- 
be  geheel  niet  aengeftaen»  dommige  jjebben'talfo uitgdeib  en  bebuib/ batfe  mette  aentrfebinge  ban  fo 
groten  fommen  gelbtf/  be  uitlanbfe  ©02ften  fouben 
foeften  te  toinnen  /  om  ban  öen-luiben  bpftanbban 
bolft  te  mogen  geftrijgen. 

3£e  Dooien  ber  geconfebereerbe  bageüjrmeeren 
meer  bemerftenbe  bat  be  meninge  ban  ben  Coning 
en  ooft  ber  <©oubernante  nier  en  toaren  om  be  Religie 
toe  te  laten  ( ai  toaft  batfulr  gebeinft  toerbe )  en  nocfc 
tang  berljopcnbe  Op  al  bien  tiat  be  <©erefo?meerbe 
bc  tijtel  ber  Confeff ie  toilben  aennemen/batbefelbe 
<6ercf02meerbe  geen  affiftenfiie  en  foube  geb?eften/ 
fo  öebben  fp  raebfacm  gebonben  /  fo  tot  3Cnttoerpen  / 
©alencijn  en  ̂ oomift  /  atë  tot  Hlmfterbam  ( alg  toe- 

SlfcSi  ̂ cnöc  öc  P?incipaetfte  ̂ tebenbaerbe^erefojmeer- 
Jjrccröcpn'  be  Religie  bjcrbgeoeffent)  bc  <d5ebeputeerbe  ber  «Be- ton be    meenten  boo2  te  notiben  boo?  <t3?abe2lobetoijftban 
oectfo?'  $affautoen  en  anbere  <(3ebeputeerbe/  be  nabolgen* SS     be  j):opofitie:  eerft  bat  be  gemeenten  oen  f  allen 
tooo?  ge*  plaetfenboo?alle  bingen  na  ben  bebde<*3obe0  fouben 
nnuönSi  to'tlcn  &?a8en  /  onberbanig  ber  (©berfjeib/inallefa* 
"  Sne*  feen  öer  confeientie  niet  beroerenbe  /  en  boo#0  in  be  fa^ menoan  ften  ber  adtgte  aengaenbe/  na  be  refolutiebp  be 
K2  9S  ̂ «^«nante  ben  €bdcn  getonfebereerben  gegeben  / 
SST    ̂ mit  let  weusï  te  beftaen  buiten  abbtjg  en  beïiebcn 
i,an      ban  be  <£bclen  geconfebereerbe  /  ten  einbe  alle  faften 
K2T8  SS1??1  "!??efJ.  Vöciöcn  ter  eere  <6ob#  /bienfte  banbe ma\.  en  toelbaren  ban  benlanbe. 

(Cenanbcrcn  aengemerftt  be  faften  fo  langer  fope* itculofec openbaren  /  fo boo? 't aennemen  ban firito-*- 
'  SSKSS2SW*  Pla«ffn/al!efooftboo?beontb3^ 
»SH?L^m,löe  ban  m  Smmtit  boo?nemen  uit „  ̂pagtuenmet  grote  menicf)te  banb?cembe  Rriigö- 
"  ÏÏÏÏ  °  scc  tc  ftomcnJn  tefe  J^eberlanbcn  /  't  bjelft  ge* 
»  £ S SK V  mt  anbcrsi  tc  bcrtoatf)ten  W  ban  be gioutoeiijhc  uitrocpmgc  banbe  geringe /ïmftbom* men  en  <©obb?efcnbe  (Dnberfaten  ber  feïber  /  en  ter 

3' 

jjarconnofeïDeib/goebtoilligöeib  en  onberbanigDeib cc 
bertonenbe  /  en  ban  ben  felben  fijne  Jïl!)aje(tcit  al$s « 
toefenbe  Ijarc  recfite  ObeiDeib/  in  alber  reberentie c: 
fupplicerenbc  /  te  mogen  bertoerben  ̂ ^cbiratie  en £C 
erercitie  ban  öaerber  ïïcligie/tot  <0oï>e^eereengc- cc 
rufligljeib  öaerber  ronfeientien/  metaenbiebinge  in tc 
teiften  ban  banfebacrDeib  en  bienflbare  goettoillig- " 
[jetb/  boo?  fo  faligeh  toelbaeD/cenmerfcelüne  fom- cc 
me  ban  penningen /tot  omlaftinge  ban  fönc  nèaie- K 
fteit$  bomeincn  in  befe  lanben/baer  ban  nu  befte- " 
guefte  al  bp  beien  gefien  en  oo»  aen  fijne  iBajejleit  in  " 
^pagnien  gefonben  toaö/en  fo  be  felbefomme  ató  " lopenbetot  bertig  tonnen  goutë/  groot  tó  ( öoctoel 
befelbe  tegen  be  grootbetb  ban  fune  UBaieftuit  ober 
grote  genabe  en  goebertierenöeib/mttfgaberg  befer 
lanben  toelbaren  en  geöele  beDoubeniffe  gereftent  £tt< 
be/  ganfclj  nlein  of  niet  met  allen  te  acbtenijS)  bte 
men  koel  berfeftert  beDoo?t  te  toefen  /om  fijne  jifêaje- 
fteit  op  te  fcengen  ( bp  albien  befelbe  be  boo?fdj?eben 
fteguefle  boo?  be  genabigeingebinge<©obeiSguame" 
te  betoilligen: )  fo  berfoeftt  fnne  <0en.  aen  be  <6e*  ' beputeerben  boo?fj  /  $at  elft  in  ben  fijnen  alle  mogelij* 
fee  neerfligöeib  foube  toiüen  boen/om  ten  einbe  boo?f5/ 
totfourniffemente  ber  boo?fcf)?eben  fomme  ban  ben  cc 
<0erefo?meerbe  gemeenten  en  rijfte  purgeren  bit .. 
be  eere  ban  <©ob  en  ban  öaren  natuerltjften  l|eere/ " Öet  toelbaren  ban  ben  lanbe  bemitmenbe  /  toe-feggim  cc 
ge  te  geftrijgen  tot  een  feftere  fomme  /  op  feftcre  tijben  z 
elftnaer  fijn  bermogen  /gereet  te  fjebben.  tilfo  befe  £C 
fafee/elft  in  ben  fnnen  niemant  uitgefonfert/  i$  bt*  a 
treffenbe/  en  uit  bele  menfrijen  elft  toat  na  be  b?o- " migDeibrnn^  fiertenen  iiefbe  ten  gemenen  toelbaren  cc 
bp  b^engenbe  /  toel  een  grote  fomme  /  fonber  pemanbsf  cc 
beitoareniflTe  /  opgeb?acöt  macö  toerben  /  baer  toe  " 
fijn  «aebeputeerben  ganfrö  bjunbeltjft  bermanenbe. " 
©egerenbe  met  öerteljjften  bienfl'tfelbe  metteneer-  * flen  ( fo  tiiz  nootfaftenjftDeib  geen  bertren  en  totl  cc 
lijben)  ooft  mette  befte  mibbelen  elft  in  ben  fijnen  beft 
beftent  3önbe  /  te  beneerftigen/  en  be  ouoïjieren  ban  be  <c 
namen  ber  genen  tik  belooft  fliUenöebben/mitfga* 
berjs  ooft  öare  fomme  en  termijnen  metten  eerften  op  u te  toillen  brengen. 

(€en  berben/aïfo  be  fafte  fo  fioogtoicDtigiö/öeb 
benbe  ooft  fo  mogenbe  partijen /batmen  ooft  be  jon 

fteen  beftulp  ber  föeiferlijfte  |Baj»  en  Üoog-5©uitfe" 
üeur-©o?ften  /  en  ©o?ften  in  't  boo?Wbben  aen  be  " Coninftlijfte  naajefteit  ban  ̂ pagnien/opbatbefel*  \ 
be  belieben  foube  pet  b?eembs  ftrija^-bolft  buiten 
befei^eberlanben  te  laten/ en anberie?  notelijftfalbe* tc Ijoeben/en  befelbe  ̂ oog-^uitfe  ©o?ften  en  peeren  c 
ber  3lu0burgfe  Confcffte  fulr  toegebaen  sijn/batfp  \ 
ftommerlijft  of  lanftfaem  tot  eenige  boo?-bebe  aen  " fijne  |Ba jefteit  of  anbere  bcDulpfaemïjeib  boo?  be  &t*  z 
ber  lanben  fullen  toilïen  berftaen/ten  toare  tiefe  j^eber-  £C 
lanbfe  eerften  öen  beriepen  op  be  Sflueöurgfe  Con-  u 
feffion/botljte  fnne  <6enab*  tot  bo?beringe  ban  ben  cc 
rijfte  €Ö?ifti/  ooft 't  toelbaren  banbe  J&eberlanben/  iC 
feer  goeb/nut  en  oo?baer/bat  be  gemeente 't  felbe metten  eerften  foube  toilïen  boen/  om  fuïften  beroep  u 
mette  berftlaringe  ban  be  geftelteniffe  ber  ̂ eberf anb-  <c 
fe  tefte/  benebeng  een  ftecjiiefte  aen  be  Zfruitft  öcur-  u 
©o?ftcn  en  ©o?ftcn  /  bienenbe  tot  boo?-bibbinge  ( aen  <c 
fijne  HBajefteit  ober  te  fenben/latenbe  fnne  «èenabt  fc 
Ijem  bebunften  /  bat  om  be  geftele  ruine  en  bernte-  (c 
linge  ban  be  <®erefo?meerbe  fierften  befer  ̂ eber* 
lanben  te  beröoeben/  't  felbe  niet  alleen  toel  en  motljt 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

'C 

cc 

cc 
"  ÏÜ!)ï!'1lIC ccneil,lto'Oe  ïnplantingeber§nguifitie/of  gefc^ieben  /met gocber  ronfrientien/ maerooft bat 
„  oefc4ianben  boo2  ban  meug  geconguefteert/enalle „  oubf  cnioffdijfte  ©:nl)cben  enpjibUegiengamfcne; „  inu  berbeurt  fal  rebenen  )  obermitö  ben  toom  ban „  [imc.rr>,ijcfteitboo?  eenige  guaebtoilligefoboorlieliift 
71  S22K£ïS2l£S  ̂ ^crlanbcn.  ̂ albacrban nobi3ijnbat  b  Onbcrfaten  ban  ben  lanbe  boenbc  bat 

cc 

"  ̂,bctfl1;mt/tc toeten  ftaren  natuerlijftenï&ccre alle w  bd)oo?U)hc  eere/  geboojfaembdb /  bienft  en  getrou; „  teigbcib  betoiifenbc  /  met  alle  mogeïijfte  en  oprccli^ „  tcnnbbclcn.  m  aller  oomioebigljeib  fnne  jfBajefteit 

men  fcfiulbig  i.ö  't  felbe  ittt  Cö^ifteüjfte  liefbc  /  tot £C 
op-boutoinge  ber  fterfte  €ïjMi  I  te  beneerftigen  / £C 
boe  toel  norbtang  fnne  <8en.  fjiec  mebe  niet  en  ber- £C 
ftaetpemant  te  toilïen  béngen/  benautocn  of  regeren <c 
in  fijn  confeientie. 

3©aer  op  Op  tie  «©ebcputeerbe  ban  bele  biberfc  » 
^teben  ban  be  <6erefo?nteerbe  iïdigie  frfpifrelun  JJJf 
geanttooo2b  toerb  /bat  fp  öenaltijb  fiabbengeboegt  ban 
om  b'^berigïieib  obebient  en  onberbanig  te  3ijrt:  fo  öeii 
fr»  ben  aïö  norfi  onberbanigljeib  toilïen  betonen  in  " 
alle 't  gunt  fn-luiben/  öaer  confcienücn  onbeftoaert " 

fouben 

cc 
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„  fouben  binten  /  «i  niet  fïnjbig  te  toefen  jegens  tic  ïjei* 
,  iige  &ef)2ifture :  fo  fp  ooR  bereid  toaren  Ren  te  w 

oulcrcnnabe  refolutiebp  be  ̂ ertoginne  enben«:be* 
leu  genomen/  enbeninljouben  toan  öien  te  aciirecbol- 

a  oen  in  allen  piaetfen  baer  be  felbe  refolutie  gepubte 
Z  ceert  i$  getoceft/en  baer  be  felbe  niet  en  te  gcpubltceert 

„  getoeefl  /  bat  men  albaee  be  felbe  refolutie  niet  en 

„  moot  aefjter-bolgcn/  gemerfetmen  ba:r  te  felbe re; 
„  foltitieignoreerbe/en  oor  beter  en  iieftter  «f  topfceib 
„  teberben  biemen  noit  en  ©teft  gefmae&t/ banbe  go* 
„  fmaefete  b2pfjeib  toebet  te  beriaten  /  Det  toeili  mei 

„  toelRonbegeftfjiebeufonbe?  openbaer  perituïbanop; 

»  <©atfe  006  gereet  tfm  be  bootö  collectatie  ten  p?o- 
frjte  banbe  ConinRÏnRe  jjBajefïeit  te  boen  boen /om 

betypfjeib  ban  be  Religie  te  bertoerben:  banalfobe 
„  <0ot!bernante  generalijnen  alle  tollectatien  bp  open* 
„  baer  Cbict  baboe  berbobcn/ op  pene  bantebccballen 

„  in  beinbignatie  banbe  ConinRlpeiRajeftcir/batbe 
„  «tëouberneur*  ban  be^obintien  fjenluiben  baer  toe 

»  fouben  gelieben  te  geben  bneben  ban  confent/  ofan* 
„  bere  beloften  ban  inbemniteit.  .     -t 
»    <£n  nopenbe  't  berbe  /  batfe  ben  toef  toilben  b^geben 
„  onber  b'3Cu$burgfe  Confefllie/in  alle  't  gunt  bat  ac 

•>■> 

Prince  fchuldig  zijn  te  doen ,  en  ter  confervatie  van  de 
goede  Kerftelijke  Religie,mainteneringe  van  de  Hoog- 

heid en  autoriteit  van  fijne  Maj.  en  confervatie  van  den 
Lende,  alder-oorbaerlijkftendienftlijkftfalwefen  :  fo  tëcifoelf 
bidden  de  voorfz  Gedeputeerde  ootmoedelijk  dat  uwe 
Hoogheid  gelieven  wille  te  verftaen  totter  voorfz  con- 

vocatie V2nde  Generale  Staten, in  gewoonlijkerfbr- 
men  en  getale ,  als  gefchiet  is  ten  tijde  van  de  ceffie  en 
opdracht  van  defe  Nederlanden ,  tot  behoef  van  fijn- 

der  Majeft.  gedaen ,  en  fo  verre  't  felve  vorder  vertrek 
of  uitltel  foude  requireren,  den  Staten  van  Braband 
ftaets-  gewijfe  in  goeden  competenteh  getale  terftont  te 
doen  vergaderen,  om  t'famen  te  mogen  communice- 

ren en  adviferen ,  of  fy  eenige  bequame  middelen  ko- 
ften vinden  daer  door  de  voorfz  troubelen  en  ongere- 

geltheden  fouden  mogen  celTeren ,  en  alle  vordere  ap- 
parente  aenftaende  inconvenienten  en  verhoed  wer- 

den ,  immers  tot  dat  Gjne  Majefteit  hier  te  Lande  fal 
gekomen  wefen,  welk  doende,  &c. 

WSCer  op ijaer !|oogïjeib ben  xit j&obember bp '.*"% SCpofïiile  berfelaert  öeeft/  bat  boo?fo  beelaem  gftï 
gmnbe  Staten  <0enerael/be  Conin6lij&e|fêajefleit  «Boubcr; 
met  gebonben  babbete  beïjoren  batmenbebergabe*  »«»»• 

ï,  r02bcrenbel$  mètite  beiligè &cij2ifturc/  bp  bc  $2*  l  nngefoube  öoubeninfnn  af-toefen/ombef02b2etoifc 

„  pbetencn3tpoflelen  acljter  nelaten  /maeralfo  't  felbe  len/enombe  flontigfjcib  banbe  cSectarifen/biefier! 
»  amrul  feer  pregnant  tö  /  en  bat  't  felbe  bereifcfjt  meer* 1  al  om  in  b?ongcn :  maer  belangenbe  be  bergaberinge 
„  berbebenhinge/  bat  fpluiben  cerft  al  boren  eenige  fi-  j  banbe  Staten  ban  25?abanb  in 't  particulier  /bontt 
»  nalerefoluriete  geben/  't  felbe  begeren  te  commune  fp  gocb  en  acco2beerbe  fp  /  flaetg-getoijfe  gebaen  te 
„  Krenmetr)are|Binifrer0en<©ub1rcn  banbegemeem  toerben/  en  beeft  baer  l|oogfjeib  006  bien  bolgenbe 
„  ten/  om  baet  na  abfolute  anttooo?b  bacr  op  te  ge- .  bpljaer  bneben  ban  ben  rrjlobember  boenbefcD2ö^ 
„  ben/fc  !  benbe&taten  ban  252aDanb/omtot252uflreltecoms 

^ier  en  ttrfTcnen  Rebben  be  <0ebeputeerbe  ban  be  |  pareren  ben  naefl-leben  betfeiber  maenb/teneinbe 
graten  ban  25?abanb  aenbaer  ̂ oogneib  obergege- 1  boo?f3. 

Cenige  bagen  Dier  na  fjebbenbie banbe ^etefb^  oomn ben  feöer  nemonflrantie  /  inDoubenbe  atë  bolgt : 

aogo,  /^Eriadige  Vrouwe,  de  Gedeputeerde  van  den  drie 
♦  «ure  ̂ Sraten  des  Lands  van  Braband ,  hebbende  tot  noch 
li  De  toe  van  dage  tot  dage  verwacht,  dat  by  uwe  Hoog- 

ttbt^  ̂ e^  een^S  Soet  middel  foude  worden  gevonden  of  ge- 
1 1  De  propoheert ,  om  in  't  generael  te  mogen  verfien  op  de 
jtaten  tegenwoordige  troubelen  binnen  defen  Lande  ter  oor- 
J  ■  fale  van  de  diflentie  van  de  Religie  opgeftaeh ,  en  be- 
nbaec  vm<^en^e  ̂ at  nict  tegenftaende  de  menigvuldige  de- 
imv  voiren  en  refiftentien  ( die  in 't  particulier  daertegens 
lo  om  mogen  zijn  gebruikt)  nochtans  terwijlen  derefolutie 

|fmbe  °ptegenerale  remedie  van  fijnder  Maj.  is  verwacht,  het 
l  &  quaed  tot  arger  is  geprocedeert,  en  hebben  niet  konnen 

i  o.  laten  uwer  Hoogheid  te  vertonen ,  dat  fo  verre  men  't 
felve  noch  langer  en  befonder  ten  onfekeren  tijde  foude 
willen  gedogen ,  fonder  in  diligentie  daer  tegens  ten 

minften  by  provifie  met  eenige  remedie  in *t  generael 
te  doen  verfien,het  quaet  fal  mogen  verlopen  tot  fo  gro- 

te fware  en  verfchrickelijke  inconvenienten,  dat  *t  felve 
niet  en  fal  kunnen  gedrelTeert  worden ,  fonder  de  goe- 

den mette  quaden  en  't  geheel  Land  te  ruyneren  en  te 

mecrbeïleligte  febcre  reouefle  ober  gegebenaeri  ben  i]flra 
<©:abeban  ̂ ootfiflratenenbe  |Kagiflraetban3Cnt^  «cSan 
toer  pen  /  bcrfóencnbc  bat  men  öcn  foube  toelaten  om  jwat.au» 
tep2cbifecn/feBereh  ̂ pangiaertgenoemtna.3(lnt0'  g??'?ri 
nio  Corano/  gefcib  55ellerine  /  bp  gen  ïuiben  ont-  &SMf 
bobenwnbe  uit  ©janftriuV  albaer  gplBiniflergab^  B<a«w, 
be  getoeefl  bp  be  ̂ertoginne  ban  #errare :  en  Ijoc 
toel  fjem't  felbe  af-gefïagen  toerb/boo?  Irfetöti/  en 
bat  men  beneerbe  batfe  bertoacöten  foube  b'amtoooiö ban  mijn  ̂ eere  ben  #2mce  /  öie  abfent  toag/  met 

P20tefratie  /  fo  berre  fp  anberss  beben  /  bat  't  felbe toaö  tegen  naren  toille/  bit$  niet  tegertfiaenbe  rjebs 

ben  fp  ben  felben  Corano  in 't  5FramopjS  boen  p?ebt* feen /op  eenen  ̂ onbagbeh  eerden  december /toelïr 
ben  <6?abe  en  jnaagitlraet  qualijn  nemenbe  /  alsf  fma* 
ucnbe  na  ongef)002faemöeib  en  beraefitinge/  [lebbert 
be«©ebeputeerbe  banber  iFleligie  bp  &en  ontboben/ 
en  ften  groteujn  ober  't  gunt  boo2f5isef/  uefelaegt/batt 
fp  Öcbben  ()aer  geercufeert  batfe  maer  eenen  jfran* 
een  p?ebicant  meer  en  öabben/  namenrlijn  (Caffin/ 
en  bat  be  felbe  (ïefeelp  toa^.  <icn  batfe  niet  en  ineens 

bederven,  niet  alleenlijk  door  vrefe  dat  tulTchert  midde-  I  &en  ben  <©2abe  nótlj  be  Jlfêagiftraten  geoffertfeert  tt 

len tijde, door  een  ongeftrafte  libeneit  enimpuniteit  |  Öebben/  bPfOUber  nabemaei  fp't  felbe  te  bOrenfObj» 
vele  Steden  en  piaetfen  fouden  mogen  worden  overlo-  monbe  al]S  hp  reijuefïe  berfOtfjt  Dabben.  |Kaer  toant 
pen:  maer  ook  de  gene  die  met  alle  hare  macht,tot  noch  008  bare  ̂ OOHflCib  gcenfintf  en  toilbe  toelaten  ï)et  p^ 

toe  't  felve  hebben  wederftaen ,  den  onkoft  daer  toe  ge-  I  biRcn  ban  be  b002f5  <§pangiaert  /  ja  00B  be  felbe  toilbe 
requireert,niet  en  fullcn  konnen  vervallen  en  continue-  ]  0effraft  Ï)ebben/f0  Hebben  fp  fO  beeigebaen/bat  ÓP  't  feU 
ren ,  maer  daer  by  en  ook  't  gehele  Land  door  het  ftil    be  b002tjf  na  gelaten  en  niet  meer  gep^CRt  ïjeeft. 
ftaen  van  de  Navigatie ,  hanteringe  en  koopmanfehap, 
alderlei  handwerk  en  neringe  fullen  moeten  vergaen,fo 

€n  alfo  be  Staten  ban  25?abanb  /  bolgenbe  be  JSfe 
bcfcf)2übinge  ban  Rare  J^oogfjeib  tot  buffel  berga^  SIT 

verre  daer  in  niet  raflelijk  en  worde  verfien ,  en  want    bert  toaren  /  0ttt  bequame  mibbeien  te  abbiferen/  £>taien 
daer  toe  en  om  de  oude  Catholijke  Religie  en  ook  de 
Hoogheid  en  autoriteit  van  fijne  Maj.  te  conferveren, 
en  op  alle  troublen  ter  minfter  quetfinge  van  den  Lan- 

de te  voorden,  en  de  Navigatie ,  koopmanfehap  en  ne- 
ringe wederom  in  haren  trein  te  brengen ,  egeen  beter 

of  bequamer  middel  en  is  dan  den  goeden  wille  en  in- 
tentie van  fijne  Maj.  den  Generale  Staten  van  den  Lan- 

de te  proponeren,  en  met  advijs  en  behulp  van  dien  fel- 
vcn  uir  te  rechten ,  daer  toe  de  Supplianten  wel  verho- 

pen dat  de  felve  Staten  hen  met  alder  devotie ,  onder- 
danigheid ,  en  reverentie  fullen  voegen,  fo  goede  en  ge- 

trouwe onderuiten  onder  hunnen  natuirlijken  eeboren 

I.  Deel.  J      h 

om  be  p2ebicatien  te  boen  regeren  /fo  is  't  felbe  ter;  §Lan (lont  ten  ooren  banbe  «Berefojmeerbc  en  Confeffio^  S/om 
niflen  binnen  % nttoerpen  gcRomen/  be  toclfte  baer  om  be  mitu 
terflonb  fefeer  rcnuefl  obergegeben  bebben  aen  ben  cat^n  te 

<©2abe  ban  ̂ oogfhraten  enbe  |Ragi(lraetban3Cnt^  J0CTlCff' 
toerpen/  metfeRcre  remonflrantie  baer  beneflfeng  'erfn' aen  be  tyk  Staten  ban  252abanb  /  bertonenbe  in 
fubflantie  /  boe  batfp  opten  2  September  bertoil^ 
ligt  Rebben  in  feftec  accoo2t  f)en  boo2-geöüuben  boo? 
ben  p?ince  ban  <©rangien/  *6ouberneur  ber  felber 
,§tab/enbe  3©et  albaer /bp  toclRaccoo2tf)cntoegc; 
laten  toerb  be  exercitie  ban  fjen  fielïgie  bn  pjobifïc/ 

%  3  tot^ 
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tOtterrnDtoebPDe  C<minfiIÜte|BajCffctt  WgMp  Gdyk  de  voorfz  Staten  van  Braband  van  als  nu  uwer 

iifTih?  Jitatcnbcc  ÜieberlanDen  Daer  toe  toMdnfe  Üe*  Hoogheid  daer  af  zijn  verfekerende ,  te  weten  de  Pre- 

rnrncil/  Da-TinanDcraïOUDebtt^ClItocrDert/  ettljOe  ■  laten  en  Edelen  voor  de  tweeerfte  Staten  en  voor
den 

(rtrl ïmn  Aimuitantcn  Deellieueren  De  ̂ eDedanUetl  i  derden  Staet,die  van  Loven  en  Brunei  mettetwe  kleine 

^clrtUtteccn  iTOf  Itclnlier  flatfee  BCtottlt/  Öatfjen-  l  Hooft-fteden ,  Thienen  en  Leeuwe  tot  defevergade- 
ringe  gecompareert  zijnde  in  't  geheel ,  die  van  Ant- 

werpen uit  lafte  van  haren  eerften  Lede ,  en  die  van 
's  Hertogen-BofTche,  met  fulke  vaftigheid  van  haretwe 
eerfte  Leden ,  als  uwe  Hoogheid  daer  af  is  hebbende. 

Heeft  ook  de  voorfz  Staten  gedocht  dat  tot  gevoege- 
lijken  efteóte  van  de  voorfz,  Placcate  foude  mogen  vele 
opereren,  en  tot  gemeine  rufte  grotelij kprofij teren, 
dat  uwer  Hoogheid  gelieven  wille  met  alle  de  Staten 
van  de  voorfz,  Lande ,  te  geloven  dat  fy  fbuden  bidden 
en  intercéderen  aen  fijne  Coninklijke  Majeft.  ten  einde 
der  felver  fijnder  Majeft.  foude  gelieven ,  door  fijn  in- 
geborene  clementie  en  goedertierenheid ,  alle  de  Secta- 

rifTen  of  volgers  van  de  nieuwe  Religiën  in  gratie  t'ont- 

mörten'^  I  fanSen  :  en hen te  gunnen  abolitie of  pardon generael 
en  met  bertotlüflen  nOCftte  bcfUUten  Dat  De  tOCnom-  van  al 't  gene  fy  tot  uien  dage  in,  en  aengaende'tftuk 
\ïm  ©ecgaUecmöe  tree  ̂cn^tale^-  3ten/  een  b002-  van  de  voorfz,  nieuwe  Religie  tegen  fijne  Maj.fouden 

OOZÖeel  Of  p:e;uïï«te  fOUöen  mogen  tO:-Ü?enoen  Of  ge-  1  mogen  hebben  geoffenleert  en  miidaen. 

nececett  /  conttacte  Den  O002|*5  acC00?De  /  toefte  ïit*  En  dat  lo  verre  van  noden  ware  eenige  forfe  of  wa- MOnitcatttte  fi>  begeert  tjeUÖen  Dat  De  D002f5  <£52abe  en  j  penen  te  moeten  gebruiken  tot  onderhoud  en  executie 

Dte  Dan  De  3©et  fOUDert  pjefentecen  aen  De  Staten:  '  van  den  voorfz  Placcate,  dat  uwer  Hoogheid  van  we- 
Dan  tnert  Oeeft'tfelDegetDCtgert/  teltttuereniie  Ijen-  |  gen  fijne  Majeft.  daer  toe  Nederlanders  en  niet  Uitlan- 
lUtDen  ftate  originele  SeQUelte/ïjeDDenDenOCDtan^  j  ders  wil  gebruiken, op  dat  de  goede  onderfaten  mo- 

uD  ar De bor  ft  erereme  en  oetfeninge  Dan  Daer  m
U 

tSïïSSbïïBlm «ütoig  bigben*  accoo?D  /  toe-g
ela* 

m  SSS  $  m  n t  foDanigen  mobtfionelen  accoo?t/ 

3BS 'Doof  Den  UU  ban  gfigg*  een 
mKSftW  gegeuen  té  getoe#  /  toacr  Doo?  De 

 uoop- 
nrtDi  nermge  en  a.nbadjtcn  tfille  gejtaen/  en  De 

ïnnDcn  grote  fcW  geleDen  tjcDben  -,  noefttantf  
mt 

hefbe  Die  fp  totten  gentenen  b?eDe  en  rnfte  3«n  D^agen^ 

De  /  licüben  fp  o'  Srticnlen  De$  accoojts  /  Daer  toe  ber* 
tocht  ̂ iinDe/ aen jenomen  en  onDerfcfceüen  / jnet 

DoojgaenDe  fieloftenijTe  Den  geDaen  /  Dat  De  fclbe  mtu 

tulen  turn  natielijn  in  allen  naren  puntten  fouDen  toer- 
Den  geOonDen.  ©:rfoehnüe  Daerom  öatfpr 

mm 
banbe 

«&raten 

Daer  af copie  beDoub?n. 
■©en  rri-  3&ecemb2téBe&ben  De  Staten  Dan  25?a; 

banD  BaerDer  ̂ oogBeiD  obergegeben  Op  gefefmfte  Ben 
aObijö  om  alle  De  jleDerlanDen  D002  te  berbieben/ 

ban  B?a*  j-^o^  en  op-ijouDen  alDerDanDe  pjeDicatien  en 
K!F  tjtet&m  Denïeutoeficügien/  'tfjouDen  Danljun 
cattei «  Conftfïorienen'tgeen  öaet  af  DepenDeert/toaerban 

l°aS '  '*  inÖo«&  alötec  boigt. 

/^Enadige  Vrouwe :  De  drie  Staten  's  lants  van  Bra- 
^band  vergadert  geweeft  zijnde,  om  volgende  de 

(Foi.89.)  propoiitie  van  hunder  Hoogheid  nen  hun  gedaen  ,  t'fa- 
mente  communiceren  en  t'adviferen  of  fyeenig  be- 

quaem  middel  fouden  kunnen  vinden  om  te  doen  cef- 
feren  de  troublen  binnen  defe  Landen,  ter  oorfaken 

van  de  difTentie  in  de  Religie  opgeftaen ,  en  daer  op  rij- 
pelijk gedelibereert  hebbende,  en  kunnen  niet  vinden 

noch  adviferen  eenig  ander  of  beter  en  bequamer  mid- 
del en  remedie ,  dan  dat  onfe  alder-genadigfte  Heere 

de  Koning  fal  by  wegen  van  Placcate  mogen  doen  ver- 
bieden ,  fchorffeh  en  ophouden  in  alle  en  elk  van  defe 

fijn  Maj.  Nederlanden ,  alderhande  predicatie  van  de 

nieuwe  Religie  ,  Secten  en  leringe  met  alderhande 

exercitien  en  oeffeninge  van  de  felve ,  't  houden  van 
„  hare  Confiftorien ,  en  't  gene  daer  af  dependeert ,  alles 
„  by  provifie ,  en  alleenlijk  ter  tijd  toe  fijne  Majeft.  bin- 
„  nen  defen  Lande  in  perfoon  fal  zijn  gekomen ,  en  op  al 

„  in  't  generael  finalijk  fal  wefen  voorfien  met  advijfe  van 
„  de  Staten  Generael ,  op  poene  van  de  Contraventeurs 
„  en  overtreders  van  den  felven  Placcate  als  ongehoor- 
„  fame  en  Perturbateurs  van  der  gemener  welvaert  gepu- 
„  nieert  te  worden ,  by  banniffement  of  lijfftraffinge,  ge- 
„  lijk  fijne  Maj.  na  den  eifch  van  de  delióten  foude  bevin- 

den te  behoren. 

En  om  't  felve  Placcaet  te  beter  doen  obedieren  en 
volkomen,  dat  uwer  Hoogheid  foude 't  felve  Placcaet 
maken  met  voorgaende  advijfe  van  de  Staten  Generael 
yan  de  Landen  van  herwaers-over ,  of  den  meeften- 
deel  van  de  felve  Staten ,  en  daer  toe  alleenlij  k  en  tot  ge- 

nen anderen  einde  doen  ontbieden  alle  de  felve  Staten 
tenminftenalfodieindenjare  1558.  ( als  de  bede  No- 
vennael fijne  Majeft.  geaccordeert  worde)  ontboden 
en  vergadert  zijn  geweeft.  En  dat  uwe  Hoogheid  eerft 
en  voor  al  de  voorfz  convocatie  generael  fal  mogen 
doen  verfekeren  in 't  particulier  van  de  voorfz  Staten van  Braband,  Vlaenderen  en  Holland ,  van  haren  ad- 

vijfe conform  den  voorfz  Placcate ,  en  van  dat  fy  't  fel- 
ve hacradvijs  inde  vergaderinge  van  de  Staten  Gene- 

rael met  en  f  uilen  veranderen ,  noch  ook  fullen  toe-la- 
ten of  gedogen  dat  men  andere  faken  aldaer  fal  trace- 
ren ,  noch  yenoant  daer  af  willen  horen. 

» 

gen  verhoed  worden  van  de  meefte  befchadigheid,  ver- 
druckinge  en  verderfFeniffe. 

Bidden  de  voorfz  Staten  in  alder  ootmoet ,  uwer 

Hoogheid  dit  hun  ad  vijs  als  uit  goeder  meninge  proce- 

derende,  ook  in  't  goet  en  voor  aengenaem  te  nemen  , 
alfo  fy  't  felve  voor  hun  advijs  en  opinie  niet  en  houden 
noch  begeren  te  houden  ,fo  verre  't  (elve  uwer  Hoog- 

heid foude  bevinden  niet  geraden  te  zijn.  Maer  fo  ver- 
re uwer  Hoogheid  eenig  ander  of  bequamer  middel 

foude  weten ,  dat  de  felve  gelieve  dat  te  proponeren 
den  voorfz  Staten  3  de  welke  uwer  Hoogheid  daer  toe 
allen  goeden  dienft  en  officie  zijn  offererende. 

ÜDelti  aDbüö  Hare  I^oogïieiD  goet  gebonDen  DcOöcn-  « 0«« 
De/  tycft  Dien  atÖterDolgenDe  Doen  benepen  ftnere  ban 
fomte  Dan  pattate/'töjelhfpDen  24  ̂ etemberDe  g[J^, D?ïe  Staten  ban  23?aüano  getommuntteert  Beeft,       &e  $* 

<®e  barree  Dan  Den  feiDen  $iattate  toatf  fommier-  wcatt" 
lijK  DerïjalenDeDen  ooifpionnDanDetrouDïen/enDat  JJJK! 
De  fanen  Dan  De  ̂ ettarifen  |ö  Derre  genomen  toaren  /  !' Datfp  De  toapenen  öaDDen  aengenomen/  met  fenere 
pieflfe/Ditteen  furie  /in  DiDerfe  plaetfen  De25ceiDen 
gebJoaen/De  föerfeen  gefattageert  en  gepilleert/Dat 

De  ïlegente  Die  tot  Dier  tijD  IjaDDe  gedoopt  't  felDe  quaet te  remeDieren  /  meer  Dp  foetigöeiD  en  &p  Daer  DeDelen  / 
Dan  bp  toapenen  en  Diolentie  /  Daer  bebonDen  Beeft 
feer  omringelt  en  De^raftDt  Dan  fuinen  fo?fe  en  menig- 
te/  Datfp  niet  en  BaDDe&et  miDDelterefijlerenofDen 

't  felDe  te  beletten/  en  fienDe  Den  feiDen  noot  om  De  refïe 
te  faiDeren  /  fjopenDe  metter  tijD  goeDe  02D?e  te  (lellen  / 
BaDDe  atcoo?t  metten  getonfeDereerDen  OEDelen  aenge- 
gaen  en  onDer  anDeren  Derftlaert  /  Datfe  niet  gebiuinen 
en  fouDe  eenige  fojfe  /  notB  toegen  ban  feite  tegeniS  Die 
gene  Die  fouDen  gaen  of  neren  Dan  De  p?eDitatienter 
plaetfen  Daer  De  felDe  metter  DaeD  geDaen  toaren/ , 
totter  tijD  toe  Dat  bp  fijne  ifêajefteit  bpaDDijfeDanDe 
Staten  generael  anDer$fouDe3ijngeo?Donneert/o}i 
tontjim  oor  Dat  De  kernen  alreDe  bp  De^ettarifen 
geottupeert/fouDe  too?ben  gcrefiitueert  Der  Meefte- 
UjöfteiD/  om  te  Doen  De  Dienflen  <©oDiS/  fonDer  ijm 
Daer  in  te  Doen  eenig  BinDer  of  belet  in  eeniger  ma* 
nieren. 

3&en  lefïen  december  nebben  De  Staten  ban  ©2a* 
DanDï)enaDbi#  obergegeben  op'tboo2f3|5lattaetert 
berfotBt  Dattet  feïbe  foube  toerDen  beranDert  /  bolgen* 
De  D'SCpofïille  bp  Ben  opte  marge  banDe  felbe  piattate 
geftelt  /  Bebben  oon  ten  felben  Dage  BaerDcr  ||oogBetD 
obergegeben  /  Defe  na-bolgenDe  ïtemonflrantie. 

/^Enadige  Vrouwe:  Alfo  uwer  Hoogheid  heeft  goet  j*J  J 
^gevonden  d'advijs  en  middel  welk  de  drie  Staten  ftrat 

van 
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van  Braband  uwer  Hoogheid  hebben  aengegeven ,  om 
te  mogen  remedieren  de  jegenwoordige  troublen  van 
den  Lande,  ten  minften  provifionelijk  by  wegen  van 
Placcate  daer  af  den  voorfz  Staten  by  uwer  Hoogheid 

fekcr  concept  is  gegeven ,  welk  fy  by  eenige  kleine  ver- 
anderinge  uwer  Hoogheid  geprefenteert  hebben ,  be- 

vonden conform  den  fel  ven  haren  advijfe-en  intentie. 

So  ift ,  dat  de  felve  Staten  om  "daer  af  volkomen 
vrucht  na  den  wille  van  fijnder  Maj.  te  doen  hebben  , 
niet  en  mogen  laten  uwer  Hoogheid  te  remonftreren , 

dat  niet  alleenlijk  profijtelijk  maer  t'eenemael  notelijk 
is  d'effect  van  den  felven  Placcate  fo  te  vorderen ,  dat 
't  felve  fonder  vertrek  van  tijde  tot  executie  mach  wor- 

den geftelt. 
Mits  dien  datby  vertrek  van  korte  dagen  die  faken 

fo  verre  fullen  mogen  verlopen ,  en  tot  fo  groten  quaed 
veranderen  als  men  voor  oogen  fiet,  dat  al  eer  daer  om 
in  Spagnien  aen  fijn  Coninklijke  Majeft.  fal  zijn  gefon- 
den ,  daer  op  aldaer  zijn  gerefölveert ,  en  diedepefche 
weder  gekeerr ,  en  daer  na  de  Stateni  Generael  alhier 
fullen  zijn  vergadert ,  en  hun  ad  vijs  fulïen  hebben  gege- 

ven ,  het  voorfz  remedie  doof  de  felve  vergaderinge 
niet  en  fal  profijteren  of  practicabel  wefen ,  immer  niet 
in  fulker  voege  als  nu  tegenwoordelijk  foude  mogen 
gefchieden. 

Gelijk  men  metter  daet  is  gewaer  geworden  by  Je 
befoigne  op  de  moderatie  van  den  Placcaten  en  andere 

diergelijke  faken.  So  zedert  'tbeginfel  van  defc  trou- 
blen de  faken  van  dage  tot  dage  fo  zijn  verandert  en  van 

quaed  tot  arger  geprocedeert,  dat  't  gene  des  in  den  eer- 
ften  voor  remedie  foude  mogen  dienen,  luttel  tijdsdaer 
na  geen  remedie  (door  pra&ijkelijke  vonden  van  den 
quaedwilligen )  en  heeft  konnen  wefen. 

Welk  te  meer  nu  jegen woordelijk  is  t'aenfien  en  te 
bevrefen ,  door  dien  dat  de  wapenen  die  te  voren  by  der 
Se&arifen  waren  aengenomen  tot  harer  defenfie,nu 
worden  aengenomen  tot  invafie,en  om  de  goede  in- 
§efetenen  van  den  lande  en  hare  goeden ,  fo  wel  Gee- 
:elijk  als  Weerlijk,  af  te  lopen  ,  daer  uit  grote  ver- 

fchreumelijke  dingen  fouden  mogen  procederen,meer- 
der  dan  men  kan  bedenken ,  als  die  voorleden  gefchie- 
denifle  ( die  men  voor  date  van  der  felver  niet  en  fou- 

de hebben  derren  peinfen )  wel  hebben  bewefen. 

En  ten  anderen  fo  komt  ook  wel  te  <±  "  fidereren 
dat  een  remedie  (d'welk  promptelijkmetacivijfevan 
de  Staten  vanden  Lande  byden  Princeword  ter  exe- 

cutie gefield  )  een  yegelijk  doet  ontfien ,  beduchten  en 

obedieren ,  daer  by  vertrek  van  tijde ,  't  felve  by  de  ad- 
verfarifen  geprevideert  zijnde  ,  dikwils  by  verfchei- 
denquade  pra&ijken  word  geobvieert  enondergaen, 
fo  men  niet  en  twijffelt  dat  de  Minifters  en  Hoofden 

van  den  voorfz  Sectarifen  (die  de  beroerte  onder  't  volk 
maken)  daer  toe  hun  uiterfte  devoir  fullen  doen,  fo  ver- 

re't  voornemen  voorfz  tot  haerder  kennifTe  kan  ko- 
men ,  en  den  felven  tijd  fal  worden  gegeven ,  om  hun 

quadc  inventie  te  werk  te  mogen  ftellcn. 

Boven  dien  dat  ook  de  Steden  niet  langer  d'onko- 
ften  van  hare  befchermeniiïè  en  tranquilliteit  der  inge- 
fetenen  konnen  vervallen,en  het  platte  Land,daer  by  de 
Steden  moeten  leven  en  onderhouden  worden ,  gehe- 
lijk  word  uitgeteert  en  verarmt ,  en  alle  negociatie ,  ne- 
ringe  en  hantwerk  is  ftille  ftaende ,  daer  door  grote  ar- 

moede,  benautheid  en  miferien  onder 't  gemeen  volk 
word  gecauleert ,  en  daer  door  grote  dierte  en  gebrek 

gefchapen  is  te  rijfen,welk't  gerncin  volk  boven  de 
troublen  van  der  Religie  door  den  nood  tot  veel  quaeds 

fal  mogen  dringen ,  fo  verre  't  felve  vorder  op  fijn  ver- 
loop word  gelaten. 

Om  waer  tegens  te  mogen  in  tijds  verfien  ,  befonde- 
re  confideratie  nemende  dat  de  redenen  waer  om  fijne 
Majeft.  nieten  heeft  geraden  gevonden  in  fijnder  ab- 
fentie  cc  laten  de  Staten  Generael  vergaderen  nu  ter 
tijd  zijn  ceflerende ,  by  de  verfekertheid  die  de  voorfz 
Staten  van  Braband  uwer  Hoogheid  hebben  gedaen , 
en  fo  verre  des  nood  zy ,  vorder  fullen  doen ,  en  uwe 
Hoogheid  ook  promptelijk  van  de  meeftendeel  van  de 
andere  Landen  ook  fal  mogen  nemen. 

Mits  welke  verfekertheid  by  den  voorfz  Staten  Ge- 

rael  nieten  kan  noch  en  mag  gedaen  noch  voorgefteld 

worden ,  dan  'c  gen«  des  tot  efFecluatie  van  den  voorfz 
Placcate  (zijnde  den  wille  van  fijnder  Majeft.  en  uwe 
Hoogheid )  fal  dienen ,  fonder  iet  anders  te  mogen  of 
te  laten  proponeren  oftra&eren. 

En  dat  ook  alfo  uwe  Hoogheid  door  den  nood  en 
om  de  Sectarifen  te  doen  afleggen  harewapenen,diefy 
leiden  tot  hare  defenfie  alleen  aengenomen  te  hebben, 
haer  heeft  laten  forceren ,  om  de  predicatien  van  de 

nieuwer  Religie,  zijnde  in  haer  felven  d'oorfaekvan 
den  meeften  quade  te  gedogen  ,  nu  door  den  jegen- 
woordigen  uiterften  nood,  ongelijk  meerder  in  alle 
hoeken  van  den  Lande  zijnde ,  ook  te  meerder  en  be- 

ter oorfake  is  hebbende ,  om  de  voorfz  Staten  Gene- 
rael te  doen  vergaderen  tot  fo  goeden  Goddelijken  en 

verfekerden  effecte. 

En  hoe  wel  de  voorfz  Staten  uwer  Hoogheid  niet 
geerne  en  importuneren  met  iterative  verfoeken  der 
voorfz  vergaderinge  generael ,  en  hebben  nochtans  van 
eeds  wegen  niet  konnen  laten  defe  jegenwoordige  an- 
derwerven  uwer  Hoogheid  te  prefenteren , daer  by  fy 
bidden  in  aller  ootmoed  uit  {onderlinge  affectie  en  be- 

geerte die  fy  hebben ,  om  volgende  den  goeden  wille 

van  fijne  Maj.  en  uwer  Hoogheid ,  d'oude  Kerftelijke 
Religie,  met  ook  d'autoriteit  van  der  felver  fijnder 
Maj.  te  mainteneren,en  't  Land  uit  alle  miferie  en  cala- 

miteit (daer  in 't  felve  isgeftelt)  te  mogen  Iibereren  en 
op  fijnen  ouden  voet  brengen  >  dat  uwer  Hoogheid  ge- 

lieven wille ,  fonder  langer  vertrek,  te  procederen  en  te 
doen  procederen  tot  effectuatie  van  de  voorfz  Placcate 
by  voorgaende  convocatie  van  de  voorfz  Staten  Gene- 

rael, als  zijnde  de  befte,  eenig  engevoeglijkftereme-  (Fol.90.) 
die,  welk  de  voorfz  Se&arifen  meeft  zijn ontfiende , 
Uit  dien  fy  in  den  beginfel  hen  daer  toe  hebben  gerefe- 
reert ,  en  nu  wel  weten  dat  hare  voorftelien  cauferende 
def  ruyne  vanden  Lande,niet  en  fullen  gedoogt  worden» 

<©en  tartan  Sanuarp  ïjeeft  öaec  ̂ oogfiefö  tien 
fóojfj  Staten  ban25?afeanti  bcrilaert/  ta  ftoarig* 
fjeititaefp  bonö  in  eenige  puntten  banta  SCpoftillen 
enannotatien  op 't  boo?f3  concept  ban  tan  placcate/ 
obergebenta  aen  tic  boojfó  Staten  öet  naboïgenta  ge* 

fcfmfte. 

Yne  Heeren ,  hare  Hoogheid  heeft  gefien  in  den  ©etMa* 
^Raed  d'apoftillen  en  annotatien  marginael  by  u  «ESif* 

luiden  gemaekt  of  geftelt  op  't  concept  van  den  Placca-  te, 
te,  welk  fy  onlangs,  volgende  u  advijs,  u  heeft  doen  * 
overleveren ,  en  hoewel  fy  wel  haddeu luiden  begeert 
in  als  te  believen  en  haer  te  conformeren  mette  voorfz 
Apoftillen,alfofy  verftaet  u  luiden  meninge  te  wefen 
goet  en  oprecht ,  fo  ift  dat  fy  gevonden  heeft  in  eenige 
pun&en  fwarigheid ,  en  eerft  aengaende  der  poenen 
van  de  confifcatie  tegen  de  Minifters ,  Leeraers  en  an- 

dere Hoofden  van  de  Sectarifen ,  de  welke  gy  luiden 
begeert  achter  gelaten  en  uit  den  voorfz  Concepte  ge- 
deleert  of  gefchrapt  te  worden ,  uit  redenen  geallegeert 
in  u  luiden  Apoftille,  voor  fo  velefy  wel  kent  de  me- 

ninge van  fijne  Majeft.  en  dat  defelvegeenfinsenfal 
willen  confenteren  dat  de  voorfz  pcene  van  der  con- 

fifcatie worde  achter  gelaten  daer  die  plaetfe  mach  heb- 
ben. Waer  om  foude  haer  Hoogheid  verdunken  om 

fijn  Majeft.  de  faken  niet  fwaerder  te  maken ,  dat  be- 
ter ware  die  voorfz  claufule  te  laten  in 't  voorfz  Plac- 

caet ,  niet  te  min  ingevalle  dat  gy  luiden  perfifteert  ter 
contrarie  dat  de  felve  claufule  uit  blijve ,  fal  haer  Hoog- 

heid te  vreden  wefen  fijnder  Majeft.  't  felve  te  prefente- 
ren ,  en  dien  aengaende  te  doen  alle  Officie  die  fy  be- vinden fal  daer  toe  te  dienen. 

Ten  tweden ,  aengaende  de  Articul  van  't  generale 
pardon  welk  gy  luiden  begeert  geftelt  te  worden  in  't 
voorfz  Placcaet,  heeft  haer  Hoogheid  infgelijks  fwarig- 

heid bevonden ,  om  dat 't  felve  is  te  feer  generalij  ken confuis ,  fonder  te  maken  eenige  diftin&ie  of  onder- 
fcheit  van  de  delicten  en  exceflen ,  mits  den  welken 
foude  haerder  Hoogheid  verdunken  dat  het  voorfz 

pardon  niet  en  foude  behoren  geftelt  te  worden  in  't 
voorfz  Placcaet ,  maer  wel  foude 't  felve  befonder  mo- 

%  4  gen 

M 
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vreden  in-evalle  dat  gy  luiden  perüfteer
t  te  doen  alder- 

handeOn^de  aen  fijne  Majeft  als  van
de  eerftevoor- 

gaTen  derden  \  nopende  den  genen  die  hen  fuilen  vin- 

den gevvapent  engeftokt  in  de  predicatien 
,  daer  men 

verftaetvande  wapenen  orTenfij f, uitgenome
n  trap- 

nier  en  den  poingaert  voor  die  gene  de  def
elve  ge- 

woonlijk zijn  te  dragen ,  en  bevind  hare  Hoogheid  met 

redelijk ,  dat  fy  fouden  moeten  gevangen  of  bekl
ipt 

worden  op 't  feit,  en  dat  fy  anderuns  niet  en  foud
en 

ftrafbaer  wefen,endat  daer  om  die  woorden  ̂ gevan- 

gen op'tfeyt)  niet  en  behoren  in 't  voorfz  Placcae
t ceftelrte  worden. 

Voor  fo  vele  aengaet  de  vertomnge  by  u  luiden  ge- 

daen ,  ten  einde  van  te  doen  t'famen  roepen  of  ontb
ie- 

den de  Staten  generalijk ,  van  als  nu  terftont  fonder  te 

verbeiden  d'antwoorde  of  refolutie  van  fijne  Maj  et. 

forgende  anderfins  dat  by  vertrek  en  lankheid ,  de  fake 

fal  mogen  ontdeckt  worden, en  byde  Seótarifen  daer 

tegens  gecontremineert  met  meer  andere  redenen, 

hoe  wel  dat  haer  Hoogheid  heeft  de  voorfz  redenen 

genoeg  gevonden  vigent  en  pertinent :  fo  ift ,  dat  over-
 

mits (y  fo  expreffe  ordonnantie  en  verbod  heeft  van  fij- 

ne Majeft.van  niet  te  vergaderen  de  Staten  Generael , 

voor  fijn  komfte  hier  te  Lande ,  niet  en  fiet  hoe  fy  fou- 
de  konnen  de  contrarie  doen  ,  fal  niet  te  min  hare 

Hoogheid  te  vreden  wefenomdefe  materie  bereet  en 

veerdig  te  maken ,  om  te  fenden  't  gene  welk  alhier  ge- 
arrefteert  fal  wefen  aen  de  Staten  van  Vlaenderen  en 

Holland,  om  te  weten  haer  luider  intentie, en  of  fy 

hen  willen  conformeren, en  fo  verre  fijne  Majeft  ac- 

cordeert de  vergaderinge  vande  voorfz  Staten,  offy 

fuilen  fenden  hare  Gedeputeerde  ter  vermamnge  van 

hare  Hoogheid,  als  isgedaen  geweeft  op  de  bede  No- yennael. 

En  daer  mede  dunkt  haerder  Hoogheid  dat  de  Sta- 

ten van  Braband  hen  behoren  te  vreden  te  houden ,  ge- 

lijk fy  ook  't  felve  aen  hen  verfoekt ,  en  fy  infgelijx  ver- 

klaren of  fy  te  vreden  fuilen  Zijn  te  fenden  hare  Gede- 

puteerde, als  gedaén  is  ge  Weeft  totter  voorfz  Noven- 

nale,ingevaile  fijne  Majeft.  accordeert  de  voorfz  ver- 

gaderinge generael, en  dat  fy  op  al  hen  refolutie  ten 
eerften  willen  gevent 

3&aec  op  öe  ïioo?f5  «Staten  Doo?  Daer  affrïjettj  /aen .  lecDtoi 

Jebben* 
ter  Ata.  p^t  ̂oogöefo  irittta-toolöenöe  gefc&ifte  otoecaelenect 

6anö. 

De  drie  Staten  's  Lands  van  Braband  gefien  hebben- 

de 't  gene  des  uwer  Hoogheid  hen  heeft  doen  vertonen, 

aengaendedenapoftille  en  annotatien  by  de  felve  Sta- 

ten geadvifeert  en  geftelt  op  't  concept  van  den  Plac- 

fuilen  tot  recipifTentie  en  goede  obedientie  komen, 
daer  anderfins  de  felve  diffiderende  van  gratie ,  by  def- 

peratie  't  uiterfte  fouden  mogen  attenteren. 
En  voor  fo  veel  der  confifcatien  aengaet,  hebben 

devoorfeide  Staten  geconfidereert  dat  defelve  in  voor- 

leden tijde  heeft  veroorfaekt  de  meefte  op-fprake  té- 

gen d'oude  Placcatenen  d'executien  die  daer  uit  tegen 
deSedarifen  zijn  gedaen.  En  daer  om  aengaendede- 
fen  Placcate  provifioneel ,  welk  alleenlijk  fal  dienen 

voor  eenen  korten  tijd ,  en  nochtans  't  herfte  fal  weferi 
om  een  goet  beginielte  maken, hadden  geraden  ge- 

vonden de  poene  vandenfelven  Placcate  provifioneel 

te  nemen  aen 't  lijf,  by  banniffement  of  andere  arbi- 
trale correcVie,fonder  van  der  confifcatien  van  den  goe» 

den  te  vermanen.  Befonder  als  die  niet  en  fouden  we- 

fen generael  en  univerfel ,  maèr  in  d'een  plaetfe  foude 
gefchieden  en  in  de  andere  plaetfe  niet,  daer  nochtans 
die  van  Braband  fouden  mogen  pretenderen  fo  wel  vry 

en  exémpt  van  confifcatie  te  zijn  ,  als  eenige  andere  ge- 

privilégeerde  plaetfen ,  aengaende  de  poenen  te  ftatue- 
ren  op  defe  nieuwe  faken  en  delicten ,  mits  dien  den 
Prince  van  ouden  tijden  en  originalijken  binnen  defen 

Lande  van  Braband  egene  confifcatie  en  heeft  gehad, 
rhaer  word  bevonden  dat  dit  felve  hen  voortijden  by 

den  Staten  van  den  Lande  is  geaccordeert  opte  deli&en 

de  welke  als  doen  by  den  Chartere  van  den  Lande  daer 

op  gemaekt  zijn ,  verklaert  voor  Capïtael ,  ten  einde  de 

felve  delicten  fouden  bat  vervolgt  en*t  Land  van  de 
perpetrateurs  der  felver  te  bat  gefuivert wórden,  met 

expreffe  conditie,  dat  fo  verre  in  toekomende  tijde  ee- 
nige andere  nieuwe  faken  en  delicten  op  ftonden ,  dat 

daer  op  den  Prince  foude  verfien  en  ordineren  by  ad- 
vijfe  en  rade  van  fijne  mannen  of  vaflalen,  en  goede Steden  van  Braband.  .  . 

Waer  om  de  voorfz  Staten  uwer  Hoogheid  ook  wei 
hebben  willen  bidden ,  fo  vele  aen  fijnder  Maj  te  doen, 

dat  de  claufule  van  confifcatie  mach  uiten  voorfz  Plac- 

cate blij  ven:of  immers  fo  verre  fijne  Maj .  't  felve  egeen- 
fins  en  foude  willen  cönfenteren ,  dat  de  felve  confifca- 

tie foude  worden  gereriringeert  tegen  die  gene  die  in  e 
overtreden  van  den  voorfz  Placcate  foude  mogen  com« 

mitteren  het  delicr.  van  trimem  lefe  Majtftatis  Humana. 

En  voor  fo  vele  aengaet 't  derde  point  beroerende 

d'appreh^fie  op 't  feit,  hebben  de  voorfeide  Staten 
verftaen  ,-alfo  fy  't  felve  als  noch  verftaen ,  dat  men  de 

genen  die  met  wapenen  en  ftocken  hen  fouden  vinden 

in  verboden  predicatien ,  föude  executeren  fonder  vor- 

der informatie ,  fouden  moeten  op 't  feit  bevonden  we- 
fen, en  dat  men  tegen  den  genertdie  men  daer  mede 

foude  willen  belaften  fonder  op  't  feit  bevonden  te  zijri, 
foude  mogen  procederen  by  voorgaende  informatie  , 

volgende  den  gebruik  en  Privilegiën  van  den  Lande. 

En  nopende  het  fenden  van  den  Gedeputeerden  van 
de  Staten  van  Braband  in  de  convocatie  van  de  Staten 

Generael ,  zijd  de  voorfeide  Staten  wel  te  vreden  hare ten  geaavneert  en  geiteit  op  uuu^i""'^u  **s~.     ^r^t.rc^.^l-rz.     ,   ?   r      •  «„„j,,^ 

catethebbenuwer  Hoogheid  wel  willen  verklaren  dat  Gedeputeerde  te  fenden,  fo  gedaen  is .gewe
eft  op de ̂ be 

fy  egeenfins  en  begeren  te  veranderen  hen  eerftead-  de  Novenna Ie  ,  verfoekende 
 en  biddende  dat  uwer 

vijs  info  notabelen  getale  genaemt,  ten  fijne  van  der  j  Hoogheid  gelieven  wille  t
otte  felve convocatie :gene- 

cefTatie  van  der  predicatie  en  d'exercitie  van  de  nieu-  rael  te  procederen ,  met  alle  acceleratie  mogelijk  zijn- «  .-  .    .       r  .  ,.  ■        _.-!-*.   \«...     j~   ~.:»„  4*»«  mnwn  nnnH  pn  /»Yrremireiten  van  oen 

we  Religie,daer  op  't  voorfz  concept  is  gemaekt  Maer 
alfo  de  voorfeide  Staten  hadden  bemerkt  dat  de  mee- 

fte fwarigheid  van  dien  is  gelegen  in  de  executie  en  ef- 
fectuatie ,  en  dat  vele  importeert 't  felve  te  doen  metten 
gevoeglijkften  middelen.  So  hebben  defelve  Staten 
uwer  Hoogheid  alleenlijk  gebeden  gelijk  fy  als  noch 
Zijn  doende,  om  met  hen  aen  fijnder  Majefteit  te  in- 

tercéderen en  te  fuppliceren,  ten  einde  defelve  fijne 
Majeft.  gelieve  den  Se&arifen  of  volgers  van  de  nieu- 

we Religiën  in  gratie  t'ontfangen,en  hen  te  gunnen  hen 
abolitc  of  pardon  generael  van  't  gene  des  fy  dien  aen- 
gaenle  aen  fijnder  Majeft.  mogen  mifdaert  hebben: 
biddende  daer  om  anderwerf,  dat  uwer  Hoogheid  ge- 

lieve mettc  felve  Staten  't  felve  fijnder  Majeft.  te  repre- 
fenteren ,  en  alle  Officie  te  doen,  ten  einde  fijne  Majeft. 

't  voorfeide  pardon  gelieve  te  accorderen ,  verhopende dat  vele  onderfaten  en  andere  binnen  defen  Lande,  in 
den  beginfel  door  een  fubitc  nieuwigheid  hen  in  defen 
faken  vergeten  en  te  buiten  gegacn  zijnde,  daer  door 

de, mits  den  groten  nood  en  extremiteiten  van  den 

Lande 't  felve  requirerende,  en  daer  in  te  doen  alle  of- 

ficie mogelijk  zijnde ,  daer  by  uwe  Hoogheid  den  Lan- 

de en  goede  ingefetene  van  oen  felven  fal  verbinden  toe 

herwaers  van  groten  beneficie  als  den  felven  Lande  fal 

gefchieden ,  door  middel  van  de  pacificatie  van  den  fel- 
ven Lande,  tot  confervatie  vanden  felven , der  ouder 

Religie ,  en  autoriteit  van  fijnder  Majefteit ,  alfo  't  felve daer  toe  is  cPeenigfte  middel.  v  . 

Biddende  voorts  der  felver  uwer  Hoogheid  t  voorfz 

advijs  van  de  Staten  voor  aerigenaem  te  nemen ,  fonder 
't  felvedieri  van  Vlaenderen,  Holland ,  of  yemanden  an- 

ders te  communiceren ,  met  verklaringe ,  dat  't  felve  by 
de  Staten  van  Braband  foude  zijn  overgegeven  eiv ge- 

ad  vifeert5maer  fo  verre  uwer  Hoogheid  gelieve  d'effect 
van  dien  eenigen  van  den  anderen  Landen  of  Staten  te 

proponeren,  en  uwer  Hoogheid  van  hen  daer  op  te  vef- 
fekeren,  't  felve  te  doen  in  den  name  en  van  wegen  fijn- 

der Maj.  daer  toe  den  voorfz  Staten  Yan  Braband  ook dunkt 
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dunkt  niet  geraden  te  zijn, uit  te  fenden  *t  narree  van 
den  voorfeiden  concepte  van  den  Placcace,  maer  al- 

leenlijk d'efleót  van  de  difpofitive.  Ten  einde  niemant 
occafie  en  neme  hem  by  der  voorfeider  narratie  als  ge- 
graveert  ,  te  beklagen ,  en  eenige  alteratie  te  maken ,  fo 

verre 't  felve  worde  gedivulgeert  al  eer  't  felve  falzijn 
gearrefteerc  by  de  Staten  Generael ,  fo  in  de  moderatie 
van  de  voorgaende  Placcaten  is  gefchiet. 

©p  fycln  rjefcïtètft  be  <©oubernante  opbennaefl- 
leoen  fjanuarp  ïjeeft  gcanttooojt  bp  SCpoftrtle; 

DAt  fy  de  Staten  bedankte  van  de  goede  zele  en  af- 
fectie die  fy  toonden  te  hebben ,  om  te  remedieren 

de  disordren  van  de  predicatien  en  exercitien  van  alle 
de  Secften  jegenwoordelijk  binnen  defen  Lande  regne- 
rende ,  tot  groter  fchande ,  fchade  en  confufie  van  de 
felven ,  en  dat  fy  niet  en  foude  laten  des  te  adverteren 
fijne  Majeft.  daer  toe  voegende  de  recommandatie  die 
fy  foude  vinden  te  behoren,  haer  requirerende  niette 

min  en  exhorterende  yegelijk  in 't  fijne  te  willen  doen 
fuiken  dcvoiren  neerftigheid  om  te  verdrijven  alle  defe 

meefte  notabelfte  disordren ,  alfo  dat  een  yegelijk  in  't 
fijne  mach  fijne  Majeft.  daer  af  verantwoorden  en  con- 
tentement  geven  tot  fijnder  komfte ,  dewelke  by  Gods 
hulpehaer  Hoogheid  hoopte  en  verwachte  fohaeftte 
welen  als  een  yegelijk  wel  wifte. 

01.91.)  «£#  til  boiberin  befefane  boo?t  gae/faltftfnerbe 
fommarien  ban  eenige  btfcourfen  fteïleit  trte  omtrent 
befen  njö  gein  acht  rierbenen  onber'tbolHöuamen/ eneerfteen  btftourg  baerin  onberfotfjt  toerb  of  beter 
toare  0002  be  j&eberlanben  /  met  bermtjbtnge  ban  op- 

roer/b32fnqutfme  te  iaten  boojtganHöebben/banof Beter  toare  befelbe  met  getoelt  tegen  te  ftaen  en  te  toe- 
ren /en  ofmenfe  foube  nonnen  toeren/ 't  inöoubbaer toantoagfommartebit: 

^        De  Nederlanden  zijn  rijk  en  in  goede  vrede,  doch 
^fütU  niet  geheel  eendrachtig  in  faken  de  Religie  belangende, 
mffe         Dit  en  wil  den  Koning  geenfins  lijden ,  en  dat  fo  te 

rtanT  verrnoe(^en  *s  door  ingeven  van  de  Geeftelijkheid ,  ge- 
n/of wogen  zijnde  om  fulx  te  weren  ,  der  felver  Landen 

t  beter  neringe  en  welvaren  te  bederven. 

V?0'      ̂   ̂ e  Geeftelijkheid  de  hulpe  van  de  wereltlijke 
heren/  nanc*  aenroepende ,  om  met  bedwankde  vrye  zielen  na 
m  te     hen  luider  pijpen  te  doen  daniTen ,  daer  in  handelen  na 
öen/en  den  bevele  Gods,enis't  voornemen  niet  alhier  veel 

^fouf  ̂ te  feggen,  gemerkt  geen  menfche  een  ander  van  een ma*    ander  gevoelen  kan  maken . 

Inigelijx  is 't  voornemen  niet  om  t'onderfoeken  of 
den  Coningen  wel  betaemt  Executeurs  te  zijn  van 't 
voorftel  der  Geeft  cl  ij  ken. 

Maer  genomen  zijnde ,  of  den  Conink  door  de  Gee- 
ftelijkheid miileid  zijnde,  geenfins  anders  wilde  gera- 

den zijn ,  maer  ernftig  voort  wil  gaen  metter  Inquifitie, 
daer  uit  volgen  moet  een  land-ruiminge  vaneen  gro- 

te menichte  onderfaten  een  onwaerdeerlijk  verlies  van 
neringe  en  welvarentheid,  een  jammerlijke  moord  van 
vele  onnofele  menfehen  en  onwijfe  zielen ,  en  een  ge- 

mene treuringe  ,  benaude  en  deerlijke  ellendigheid 
over  alle  inwoonders  der  Nederlanden ,  of  ten  minften 
een  Franfoifche  oproer. 

'So  valt  in  beradinge ,  of  beter  waer  voor  de  Neder- 
landen met  vermijdinge  vanoproer,  d'Inquifitie  te  la- 

ten voortgank  hebben ,  dan  of  beter  waer  de  felve  met 
geweldiger  hand  te  keren.  Daeromvaltte  confidere- 
ren  of  mens  ook  vermach  te  keren ,  en  genomen  of 
mens  wel  mocht  keren ,  doch  niet  fonder  oproer,  of  het 
keren ,  dan  of  het  lijden  nutter  waer  voor  defe  Landen. 

Om  te  betonen  dat  men  wel  macht  heeft  om  fulx  te 
keren ,  foude  mogen  dit  voort  gebracht  werden . 

Eerft  moet  wel  overwogen  zijn  desConinxen  ook 
des  volx  of  defer  Landen  vermogen. 

Des  Coninx  macht  beftaet  alleen  in  de  góetwillige 
onderdanigheid  van  vele  vrome  en  rijke  onderfaten. 

Detyrannic  van  de  voorgenomen  Inquifitie  maekt 
des  Koninx  onderfaten  fijne  Majeft.  vyanden  ,  daer 

door  defelve  fijne  Majeft,  die  macht  verlieft  én  fo  veel 
kranker  werd. 

Immers  dat  erger  is ,  hy  werd  behoeftig  van  fo  vele 
vremde  macht ,  als  hy  vyanden  van  de  fijne  krijgt. 

Boven  dien  zijn  de  Koningen  meeft  in  weeldige  le- 
digheid opgevoed,  fonder  oeffeninge  van  des  Lands  fa- 

ken,door  fchalkheid  der  Raden,op  dat  deConingen  der 
welluften  dienaer ,  en  fy  den  Landen  Coningen  fouden 
wefen,  als  die  na  haren  wil  misbruiken  der  Coningen 
macht,hier  door  zijn  de  Coningen  meeft  onverftandig. 

'tOnverftant  met  fich  felfs  oneens  zijnde,  kan  met 
niemand  over  een  dragen ,  fulke  Raden  en  konnen  ook 
niet  eendrachtig  zijn ,  want  elk  des  anderen  vyand  is , 
daer  dan  geen  eendracht  en  is ,  mach  ook  geen  mogent- 
heid  zijn ,  gemerkt  die  beftaet  in  eendrachtigheid. 

Ter  contrarie  zijn  hier  in  't  Land  vele  verftandige  en 
vrome  Heeren ,  in  de  bloeme  haers  levens ,  die  in  des 

Lands  faken, en  den  krijgs-handel  grotelij k  verfocht 

zijn ,  boven  dien ,  dat  fy  's  Lands  welvaren  fo  bemin- 
nen ,  dat  fy  lijf  en  goet  daer  voor  te  wagen,  bereid  zijn, 

de  welke  overmits  de  gelijkheid  van  finnen  en  ook  van 
voornemen  volkomelijk  eendrachtig  zijn ,  fo  en  is  daer 
niet  alleen  macht,  maer  ook  goede  en  voorfichtige 
wijsheid ,  die  alle  macht  noch  te  boven  gaet. 

Daer  dan  ook  fodanige  verftandige  eendracht  is ,  en 

is  geen  angfte  dat  menfefal  mogen  fcheuren ,  't  welk  fy 
alle  verftaen  haer  verderffenifle  te  wefen  ,  als  die  wel 
bemerken  konnen,  dat  die  onder  hen  luiden,  die  hen 
door  beloften  lietaftrecken,ten  laetften  fijne  gefellen 
in  hare  rechtvaardige  fake  eerlijk  geftór ven  zijnde,noch 
fchandelijke  uitroedinge  fouden  verwachten  van  de 
Spangiaerden ,  die  by  haer  luider  twedracht>  Heeren 
van  defe  Landen  worden  fouden,  en  na  haren  moed- 
wille  tyranniferen,en  middelertijd  terwijlen  fy  als  de 
offenvoorde  bijle  gingen, noch  ootmoedige fmekers 
van  hare  vyant  den  Cardinael  maeten  wefen ,  om  haer 
leven  en  welvaert  van  fijn  Gen.  te  lenen. 

Maer  dat  men  fchadelijk  foude  achten  der  menichte 
van  Hoofden ,  als  ftreckende  tot  verwerringe  en  traeg 
voornemen  van  goede  aenflagen ,  derft  reden ,  want 

bevinden  fy  dat  een  hinder,'t  is  hen  niet  verboden  voor 
een  tijd  eenen  Overften  uit  velen  te  kiefen,  immers 

*t  foude  hen  groot  voordeel  zijn ,  uit  vele  vrome  en  ver- 
ftandige Heeren  eenen  excellenten  te  kiefen,  daer  te- 

gen werden  de  Coningen  in  haren  State  geboren  ver- 
nuftig en  onvernuftig,  fo  God  dat  geeft, fonder  dat 

menie  onbequaem  gevonden  zijnde ,  licht  mach  ver- 

fetten ,  't  welk  buiten  fwarigheden  onder  defen  gekoren hoofden  wel  mach  vallen . 

Dat  yemand  foude  mogen  vrefèn  voor  inwendig 
oproer ,  is  licht  verhoed  met  befettinge  van  houbare 
plaetfen  ,  weerlofe  uitdrijvinge  der  Catholijke  op  't 
platte  Land ,  tot  dat  menfe  oproerders  bevand,  om  dan 
voorts  uit  den  Lande  te  jagen. 

Is  ook  niet  te  duchten  voor  d'overkomfte  van  vele 
Spangiaerden ,  die  in  Spangien  ook  beginnen  te  Lui- 
theren,  en  aldaer  veel  te  doen  hebben  met  haren  Inqui- 
fitien,  boven  dien  geven  hen  luiden  den  Turk  met  d'A- 
fricaenfè  Coningen  ,  werx  genoeg  ,  fo  en  mach  ook 
Spagnien  geen  volk  ontberen  om  't  onderhoud  van  Ci- 
cilien ,  Napels ,  Milanen ,  en  de  Indien  onverfadelijke 
volk-eetfters,en  fo  dit  Land  vol  is  van onwinnelijkc 
Steden  ,  en  <vermogens  weinig  Spangiaerden  niet  te 
krenken.  Te  min  alfo  men  boven 't  krijgsvolk  defer 
Landen  menichten  van  ruiters  en  knechten  foude  krij- 

gen uit  d'omliggende  Landen ,  als  al  te  famen  vyanden der  Spaenfcher  natiën. 
Tot  onderhoud  van  welk  uitheemfch  krijgsvolk  de 

Euangelifche  mildelijk  fouden  aen bieden ,  met  alleen 
hun  Juwelen, maer  machtige  hooft  fommen  haerder 
goederen  tot  befcherminge  van  de  refte,  wijf,  kind, 
vryheid ,  Vaderland  ,  lijf ,  leven ,  en  dat  boven  al  gaet , 
confeientie ,  om  welk  te  verfchonen ,  hare  Rijkdom- 

men fo  luttel  verfchoont  fouden  werden ,  dat  al  't  Gout 
komende  van  des  Maj.  ukgedolven  Indiens ,  klein  fou- 

de fchijnen  by  de  grote  hopen  Gouds,door  fo  ontallijke 

mogende  handen  t'famen  gebracht .  is  ook  niette  twijf- 
felcn  of  d'Euangelife  en  fouden  felve  als  door  eenrehan- 

de 
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defperate ftoutheid ,  manlijk,  onvertfaegt,  enonwin- 
nelijk  werden ,  door  den  onvermijdelijken  nood ,  van 

als  llacht-fchapen  door  d'Inquifitie  vernielt  te  werden. 

Met  welke  grouwelijke  bloedftortinge  't  volk  fo  fta- 
delijk  verheelt  isj  datmenin  defe  benaudc  tijdenden 

hongers  nocd  vergeet,  en  niet  anders  dan  vanweder- 

ftant  der  Inquifitien  en  fpreekt ,  en  om  't  land  in  roer 
te  zijn ,  maer  een  hooft  ontbreekt. 

Overmits  fy  wel  verftaendat  't  einde  van  d'oorloge 
hen-luiden  niet  argers  en  mag  toe  brengen ,  dan  ver- 

wonnen te  werden ,  lijf  en  goed  te  verliefen ,  hetwelk 

{y  doch  by  't  gedogen  van  der  Inquifitien  gewifïèlijk zijn  verwachtende.  Daer  en  boven  hebben  iy  hope  in 
hare  fake  goede  hulpe  te  hebben  en  hare  vyanden  te 

verwinnen ,  't  welk  gevallende ,  fy  wel  fouden  komen 
tot  een  generael  accoort  metten  Coning ,  die  dan ,  met 
fijn  fchade  wijs  geworden  zijnde,  de  confeientien  van 
Gode  foude  laten  regeren ,  en  foude  fulx  met  Gods 

hulpe  door  hen-luiden  rechtveerdige  noot-weer,  ko- 
men tot  hier  gewenfehte  einde ,  te  weten ,  vryheid  in 

der  confeientien,  en  gemenen  Vrede. 
Daeraen  luttel  te  t  wij  ffelen  ftaet,  gemerkt  des  Co- 

nings  Onderfaten  tot  befcherminge  defer  Nederlan- 
den ,  door  henluiden  eendrachtige  menigte ,  veelheid 

van  vrome  en  voorfichtige  Hoofden ,  een  onfichtlijke 
macht  van  gelde,  vertwijffelde  vroomheid  en  recht- 
vaerdige  faken  der  Euangelifen ,  en  daer  door  by  de 
Godlijke  hulpe  over  haer  zijde  zijnde  ( dat  alleen  ge- 

noeg waer )  den  Coning  verde  te  boven  gaen  in  mo- 

gentheid- Maer  om  te  betonen  dat  men  't  invoeren  der  Inqui- 
fitie  alhier  niet  en  mag  keren  ,  foude  gefeid  mogen 
werden  aldus. 

Tot  bewijs  dat  den  Coning  alleen  mogender  is  dan 
alle  fijne  onderfaten ,  blijkt  gewis ,  dat  alle  mogentheid 
is  yan  Gode ,  wiens  almogentheid  door  een  hooft  vele 
100000  hoofden,  ook  tot  haer  ondank  in  bedwange 
houd ,  over  mits  eenderhande  verborgen  Goddelijke 
kracht  in  de  autoriteit  der  Coningen  gelegen  ,  daer  om 
is  ook  alle  oproer  der  onderfaten  tegen  hare  Coningen, 
tegen  Gode :  maer  tegen  Gode  is  geen  macht ,  fo  volgt 
dat  d  onderfaten  tegen  haren  Heere  geen  macht  altoos 
en  hebben. 

Ook  vermeert  het  een-hoofdig  regiment  des  Co- 
nings  mogentheid,  maer  't  Heromnes  is  menigvul- 

dig en  vei'ïcheiden  van  linnen ,  fo  datter  cwedracht  uit 
volgt ,  want  behalven  de  behendigheden  der  Conin- 

gen" in 't  winnen  van  de  hoofden  haerder  partyen  die 
men  elk  fijn  hoogfte  wenfeh  doet  beloven ,  fo  zijn  vele  {  fe  landen 
hoofden ,  veel  linnen  hebbende ,  verfcheiden  van  me- 
ninge ,  daer  uit  lichcelijken  twedracht  rijft ,  want  heer- 
fchappye  lijd  geen  gefelle.  En  fo  onder  alle  menfehen 
de  oprechte  feltfaem  zijn ,  fo  de  meeften  hope ,  giften , 
ftaet  en  hun  eigen  baet  boven  het  gemeen  welvaren 
foeken ,  aen  het  hoger  boort  hellen ,  en  het  kleine  vro- 

me hoopken  trouweloos  verlaten ,  dan  fouden  fom mi- 
ge  vrome  en  rechte  Edele  herten  alfo  van  hen  verra- 

den zijnde,  hen  felve  in  angft  en  nood  tot  een  fpot 
haerder  vyanden  vinden.  Dit  is  waerlijk  met  rijper 
ernft  hoog  te  betrachten,  want  men  op  aerden  niet  feit- 
famers  en  vind  dan  trouwe. 

Dient  mede  grotclijk  tot  's  Coninx  mogentheid ,  dat 
d'aenflagcn  vaneen  hooft  by  nafo  haeft  volbracht  als bedacht  zijn ,  daer  ter  contrarien  menig  goed  opfet 
verloren  blijft  door 't  lankfaem  vergaderen,  accorderen 
jn  opinien  en  tracg  gebieden. 

So  /oude  ook  des  Coninx  aenhang  alhier  in  het  land 
fo  groot  zijn  onderde  Catholijken  fo  neder  als  hoge , 
dat  fy  luiden  (den  Coning  der  faken  noch  als  ledig 
ftaende )  machtig  genoeg  zijn  omhet  land  in  roere  in- 

wendig te  Jtellen,  wat  fouder  dan  afvallen  als  het  volk 
vandcfen  lande  fich  felfsalfo  plokharende  met  beiden 
handen  ( dat  is ,  met  der  Catholijken  en  Euangelifen 
machte)  van  den  vremden  krijgs-luiden  dapperlijk 
.lengerant  werde  :  fouder  ook  meer  behoeven  clan  't 
aenrocren  van  een  vuilte,  om  een lichaem  alfo  tegen fich  felfs  ftrijdendc,  ter  aerden  te  ftoten. 

Men  ovcrwegc  hier  beneven  de  macht  vanSpmgien 

uit  de  gout-rijke  Indiens  komende ,  genoegfaem  om 
ganlch  Duits  en  Ooftland  te  befolden ,  als  van  ftrijd- 
baer  krijgs-volk  defe  fake  grondlijk  vyand  ,  die  fo 
om  de  ketters  te  vernielen  als  om  de  rijkdom  defer 
landen  (hen  luiden  niet  onbekent)  begeerlijk  in  te 
flockenby  menichteals  Sprinkhanen  fouden  over  ko- 
men. 

Daer  tegen  ift  Euangelife  volk  een  weerlofe  wijf- 
achtigen  hoop ,  des  krijgs  ongewoon ,  en  fo  ongefta- 
dig ,  dat  fy  alleen  uit  reverentie  tot  haren  natuerlij- 
ken  Heere  voor  eenig  treffen ,  hare  befchermers  ver- 

laten ,  en  om  gecaftijt  te  werden ,  den  aers  fouden  bie- 
den. 

So  foude  fuik  rijken  machtig  volk ,  ook  liever  alles 
lijden ,  dan  de  wapenen  ter  hand  nemen ,  want  rijke 
luiden  (leid  men)  en  vechten  niet. 

Maer  genomen  fy  luiden  fich  al  ter  were  ftelden , 
den  Coning  weder  ftonden ,  verwonnen  en  verdreven, 

wat  fal't  einde  zijn:  wie  fal't  land  gebieden,  in  vrede 
houden  en  tegen  de  gebuer- vyanden  konnen  befcher- 
men:  lullende  Heeren  om 't  regiment  niet  onderlin- 

ge twiften?  falden  Coning, fo  mogende  Prince,die 
oneere  gedogen,  en  fijne  Erf-landen  verfuimen  ?  Voor- 
waer  neen  :  maer  hy  fal  lichtelijk  der  Heeren  twe- 
drachtigheid  doen  voeden ,  om  als  de  felve  de  een  met 

d'andefover  hoop  leggen ,  de  felve  met  verfiche  macht 
te  overvallen  en  het  verdorven  land  af  lopen ,  door 
openinge  van  fijne  heimelijke  aenhangers.  Wee  dan 
alle  den  genen  die  tegen  haren  rechten  Lands-Hee- 
re  opgeftaen  en  de  wapenen  in  handen  genomen  heb- ben. 

Soude  dan  noch  t'einde  van  fodanigen  dieren  victo- 
rie ( die  men  eer  wenfehen  fal  dan  verkrijgen )  noch 

verkeren  in  fodanige  nederlage ,  wat  fal't  zijn  indien 
de  fake  in  den  eerften  aengreep  miflukte. 

So  het  gewilTelijk  fal ,  want  God  (feid  men  ge- 
meenlijk helpt  den  fterkften)  welk  is  den  Coning, 

als  wefende  rechte  Overheid  en  fulx  mette  Godlij- 
ke macht  onderftut ,  als  alleen  gebiedende ,  fo  dat  fijn 

macht  beftaet  in  onverwinnelijke  eendracht ,  als  Hee- 
re zijnde  van  de  gout-rijke  eilanden ,  genoeg  tot  fol- 

dye  van  1 00000  mannen ,  en  als  Coning  wefende 
yan  de-  ftrijtbare  natie  der  Spangiaerden ,  behalven 
noch  de  jonfte  van  vele  fijnre  onderfaten  in  defe  lan- 
den. 

;  En  genomen  of  men  wel  vermochte  't  invoeren  van 
d'Inquifitie  te  keren,  ftaet  nu  te  onderfoeken ,  of  het 
keren,  dan  het  gedogen  van  dien  nutter  waer  voor  de- 

Só7< 

(foLji.; 

Tot  bewijs  dattet  keren  vande  Inquifitie  nutfte  waer, 
foude  mogen  gefeid  worden  dit  navolgende. 

Indien  men  d'Inquifitie  gedoogt ,  men  fal  terftond 
vernemen  een  deerlijke  en  brede  fchade ,  in  den  goede, 
in  den  bloede,  en  in  de  zielen  van  de  Landfaten. 

Want  fo  haeft  het  inquireren,  het  vangen,  het  pij- 
nigen ,  en  het  moorden  werd  begonnen ,  fullen  meeft 

alle  de  onderfaten  uitten  lande  metter  wone  vertrec- 
ken ,  te  weten  de  hand  werkers,  als  wefende  meeftalle 
Euangelife ,  en  de  rijke  luiden  als  vrefende,  of  het  quet- 
fen  haerder  confeientien,  of  het  beklagen  haerder  vyan- 
den. 

Daer  door  fullen  defe  landen ,  over  mits  verlies  van 
neringe,  menfehen  en  rijkdom  gekrenkt,  en  onfe  ge- 
buer-landen  gefterkt  worden. 

Boven  dien  fal  door  de  Inquifitie  vele  bloediger 
moort  gewrocht  werden  onderden  onderfaten  binnen 
defen  lande,  dan  onfe  vyanden  oytinden  velde  onder 
onfe  Landfaten  bedreven  hebben. 

Welke  moord  ook  niet  vallen  foude  onder  een  ver- 
dorven hoop  onnut  volx,  maer  onder  de  vroomfte  van 

den  lande  die  men  meeft  van  doen  heeft ,  als  door  wel- 
ker induftrie  het  gemeen  land  fijn  principael  voetfel  is 

ontfangendc. 
Maer  al  is  defe  fchade  in  goet  en  bloet  over  groot , 

fomach  die  niet  geleken  worden  by  de  fchade  cue  val- 
len foude  in  de  zielen  ,  die  jammerlijk  groot  foude 

vallen :  eenfdecls  door  't  verfaken  der  kranken ,  het 
welk  een  moeder  is  van  de  godloosheid ,  ook  mede  van 

een 



i;67. Oorfpronk  der  Nederlandse  Beroertet). 

t$t 

ban  Granaten  ooft  gemaentfener  oifcourg/  roeren- 
Denen  ftact  DetfEanDtf  foDie  toag/  en  De  reme&ien 
We  men  fouDe  mogen  getmiiuen  om  Die  in  tufte  te  {tel- 

len/in 't  toelfte  tooo?nameIöR  oit  begrepen  toa# : 

T"*\  At  hy ,  fo  veel  fijn  perfoon  aengaet ,  dikwils  ge~ 
■■-'confidereert  haddeden  ftaet  van  defen  lande ,  der- 

halven hy  niet  en  kan  laten  den  felven^te  beklagen ,  om 
de  grote  naekte  apparentien  die  hun  vertonen ,  alles 
tenderende  tot  eeuwige  ruine  van  defen  felven  Lande, 
en  dit  fo  wel  door  oorfake  van  het  groot  verfchil  der 
opinien  darter  is,  beroerende  het  feit  der  Religiën  als 

de  Politie ,  en  van  d'ander  zijde  om  dé  kleine  menigte 
die  daer  zijn ,  die  eenige  vertoninge  doen ,  en  de  gene- 

rale faken  ter  herten  nemen ,  om  eenige  goede  reme- 
die daer  toe  te  vinden ,  die  dienlijk  foude  mogen  wefen 

voor  den  tegenwoordigen  tijd ,  de  eene  partye  latende 
de  förge  der  affairen  om  defer  oorlogen  willen ,  de  an- 

dere ,  om  dat  fy  meer  haer  eigen  profijt  foeken ,  dan 
het  welvaren  van  het  gemene  Vaderland.  En  de  derde, 
om  datfè  uit  vrefe  diefy  hebben  te  verliefende  goede 
gratie  van  haren  Meefter,  niet  en  dorven  naektelijk 
haer  opinien  feggen.  En  na  dien  hy  tot  nu  toe  gelaten 
haddefijn  advijs  te  Hellen,  opdathy  niet  en  foude  ge- 

houden worden  als  te  hoogmoedig ,  om  dat  hy  in  een 
fake  van  fulker  importantien  vorder  pretenderen  wilde 
als  fijn  ouderdom  en  experientie  toe  ftond ,  niet-te- 
min  fiende  de  fake  in  de  uiterfte  benautheid ,  heeft  niet 
willen  laten  fijn  gevoelen  en  eenige  middelen  te  ftellen 
tot  corre&ie  der  gener  die  beter  jugemenr  hebben ,  de 
welke  fullen  mogen  verbeteren ;  principalijk  (feid  hy) 
hem  gedrongen  te  hebben  het  devoir ,  dat  een  yder  hy 
zy  jonk  of  out,  behoort  te  helpen  en  aflifterën  het  Va- 

derland wefende  in  fo  groten  nood,  en  en  heeft  niet 
gewilt  om  dank  of  ondank ,  met  ftil  fwijgen  paffèren 
de  fake  die  hem  dunkt  bequaem  te  wefen  tot  dienften 
reputatie  des  Meefters  ,  en  tot  welvaert  des  Lands , 
aengefien  ook  de  fchuldige  plicht  van  eenen  waerachti- 
gen  dienaer,  beveelt  tot  allen  tijden  het  felve  te  doen, 

al  ift  dat  hem  in  't  beginfel  niet  ten  goeden  werd  afge- nomen. 

Eerft  moet  men  hebben ,  feid  hy ,  een  feker  einde 

daer  men  wil  toe  ftrecken  ( d'welk  moet  wefen  op- 
recht en  gerechtig  )  en  is  geen  fake  fo  recht  en  recht- 

vaerdig  ter  wereld,  als  te  betrachten  de  eere  Gods ,  de 
welvaert  en  het  geluk  des  Meefters ,  en  het  refpedt  des 
Volx ,  tot  recht  en  billikheid  van  de  Juftitie  en  der 
Overheid ,  daerom  heeft  hy  gewilt  dit  difcours  voor 
ftellen ,  en  om  de  grote  affectie  die  hy  is  dragende  tot 
defen  Lande ,  welk  verdienende  is  meer  lofs  dan  eenig 

ge  arme  zielen,  door  eenen  ontijdigen  dood  des  lic-  {  ander,  om  de  getrouwe  en  lange  dienften  door  hem 

een  defperaetwroegen  ,  eneenfdeels  dooreenen  on- 
rijpen  doot  van  menigte  der  onverftandiger  zielen. 

Waert  dan  niet  hoog-oorbaerlijk  voor  het  gemene 
lant ,  darmen  tot  verhoedinge  van  fo  onverwinnelijken 
fchade  met  werenderhand  ( macht  immers  niet  vallen 

door  redelijk  onderwijs)  d'Inquifitie  als  oorfake  van 
dien ,  getrooftelijk  beftond  te  weder  vechten  ? 

Daer  tegen  men  foude  mogen  feggen  aldus : 

d'Ongeluckige  gelegentheid  der  faken  en  laet  niet 
toe  (Godbetert)  tuffchentwe  goede  fakende  befte, 
of  tufïchen  goede  en  quade  faken,  maertufichen  twe 
quade  het  minfte  quaet  te  verkiefen. 

Nu  is  minder fchade  eendcel  neringe  enfommige 
wel  varende  luiden  by  hun  vertrek  te  ontberen ,  alleen- 

lijk voor  eenen  tijd,  dan  alle  de  neringe  lange,  en  de 
rijkdommen  gantfchelijk  te  verliefen.  Dit  foude  licht- 
telijk  vallen  door  inwendige  oproer  en  oorlog  tegen 
den  Konink  :  want  de  neringe  en  de  Coopmanfchap 
die  hier  alleen  de  rijkdommen  veroorfaken  ,  eens  ver- 
trocken  zijnde,  en  fouden  niet  licht  weder  komen,  ook 
foude  fuiken  oorlog  eens  begonnen  zijnde,  lankfaem 
einden.  Sulx  al  hoewel  de  vyanden  van  defe  landen 

door  't  verkrijgen  van  een  deel  neringe ,  en  van  fom- 
raige  rijke  Landfaten ,  by  d'executie  van  de  Inquifitien 
hem  toe  gejaegt ,  gefterkt  fouden  werden ,  foude  des 
niettemin  dit  land  ook  een  deel  neringe  en  rijkdöms 
behouwen ,  des  nochtans  te  machtiger  blijven  tot  wel- 
ftand  haerder  vyanden  ,  dan  of  niet  alleen  ( fo  gefeit  is) 
by  het  Oorloge  de  neringe  gehelijken  vernielt ,  maer 
ook  de  rijkdommen  ganfchelijk  vervoert  worden,  door 
vreemt  krijgs-volk  over  wederfijden  in  gehaelt,  dat 

druipende  van  der  landfaten  bloed ,  met  alle 't  geit  van 
defen  lande  foude  gaen  ftrijken. 

Aengaende  den  beduchte  moort  doort  gedogen  van 
de  Inquifitie ,  die  foude  daer  door  minder  vallen  dan 

door 't  oproer:  gemerkt  d'executie  van  de  Inquifitien 
niemanden  en  foude  treffen  dan  de  gelovigen  ter  dood 
bereet  zijnde ,  die  feldfaem  zijn ,  daer  ter  contrarie  den 

oproerifchen  moord  foude  gaen  in  't  brede  over  goede 
en  quade ,  fo  dat  d'Inquifitie  by  eenen ,  maer  't  oorloge 
by  duifenden  om  den  hals  foude  brengen. 

Men  derf  ook  niet  forgen  dat  door  lijdfame  martel- 

rye't  getal  der  vromen  foude  verminderen,  maer  het 
foude  door  hun  ftantvaftig  exempel  vermeren ,  foder 
Martelaren  bloed  oit  zaet  van  nieuwe  Chriftenen  is  ge- 
weeft,  daer  door  den  Koning  en  Geeftelijken  noch  ten 
laetften  bemerkende  haer  aenflagen  vergeefs  te  zijn, 

daer  aen  vertwijffelen  en  't  moorden  laten  fouden. 
Wel  ift  waer  dat  de  vrefë  des  doods  eenige  foude 

mogen  benodigen  tot  verlakinge ,  fo  fouden  ook  eeni- 

haems ,  in  perieul  van  den  eeuwigen  dood  mogen  ge 
raken .  Maer  zij nfe  ook  aen  hen  felven  geheel  onfchul- 
dig ,  die  noch  een  ongeftorven  vleefch  dragende ,  hen 
felven  uitgeven  voor  Chriftenen ,  om  Chriftum  dien 

fy  noch  dikwils  in  't  minfte  niec  en  kennen  te  belijden : 
waerom  roemen  fy-luiden  fich  boven  vermogen  :  of 
kennen  fy  Chriftum,  waerom  wijken  fy  van  fijne  op- 
ftaende  genade  totte  vervloekte  vertwijfreltheid.  Ster- 

ven fy  onverftandig ,  hun  vermetenheid  maekt  haer 
niet  geheel  onfchuldig ,  fterven  fy  ook  wel ,  fo  is  de 
dood  der  Heiligen  gantfeh  dierbaer  in  Godes  oogen. 

Defe  zijn  feer  klein  in  't  getale ,  maer  hier  tegen  fouder 
in  d'oproer  duifentmael  meer  partijdige  luiden  en 
krijgs-volk ,  meeft  godloos  van  leven  zijnde ,  met  feer 
groot  perieul  haerder  zielen  in  hare  fonden  fmoren, 

waer  dan 'r  verliesvan  zielen  in  feer  weinige  niet  min 
fchadelijken ,  dan  in  een  ontallijke  menigte :  So  fchijnt 
hier  dat  in  't  geweldig  wederftaen  der  Inquifitien  meer- 

der fchade  in  goed ,  bloed  en  gemoed  der  landfaten 
foude  gefchieden ,  dan 't  gedogen  van  dien,  behalven 
dathetveleloflijkeris  alftervendelijdfamelijk,  dan  al 
levende  wederfpannig  tegen  den  Lants-Heere  te  ver- 

winnen ,  dit  leerdeen  beleefde 't  Lam  Gods  ons  alleen 
toteennavolgelijk  exempel,  hiermede  eindigt  hy  fij- ne redenen. 

«Ontrent  oefen  friben  tijo  öeeft  Den  !$e*te#?foce 

gedaen  tot  fijnen  natuerlijken  Prince  en  Heere.  Men 
en  moet  dan  niet  vremt  vinden  te  wefen,  noch  daer 
om  de  wapenen  nemen ,  feid  hy ,  om  dat  veel  inwoon- 
dersvan  defen  lande  zijn  gekomen  tot  een  ander  opi- 

nie, en  hen  naektelijk  declareren,  ja  tegen  den  wille 

van  alle  Magiftraten.  't  Welk  alle  Hiftorien  betuigen niet  nieuw  te  wefen,  maer  dat  van  begin  des  werelds 
fulke  en  diergelijke  gefchillen  geregneert  hebben  onder 
veel  Monarchien,  en  principalijk  onder  de  Princen  die 
fo  veel  Coninkrijken  en  diverfe  landen  befitten ,  als  fij- 

ne Majefteit  doet ,  daer  de  tegenwoordige  exempelen 
getuigeniffe  af  zijn  gevende ,  enen  behoort  niemand 
vremt  te  dunken  in  defen  lande ,  die  fo  befloten  zijn 
aen  ander  landen  die  haer  Religie  airede  verandert 
hebben,  na  dien  dat  de  frequentatieenhanteringeder 
vremdelingen  hier  fo  notelijk  is  tot  onderhoudeniffè  - 
van  de  welvaert  des  lands ,  datmen  ook  in  de  laetfte 
Oorloge,  fo  wel  te  Velde  als  inde  Garnifoenen  ,  toe- 

gelaten heeft  dePredicatie  in 't  openbaer.  En  datmen 
nu  ten andermale ten  refpecte  desnoods,  defelve toe- 

gelaten heeft ,  en  noch  vele  andere  occafien.  Men 
moet  denken  datmen  dit  tegenwoordig  caftiement  wel 

verdient  heeft ,  en  't  is  dreigende  een  veel  groter  ftraffe 
hiernamaels,  is  datmen  geen  vlijt  en  arbeid  en  doet, 
om  dit  arm  land  te  fecoureren  met  fulke  remedien  als 
men  bevinden  mochte  behoorlijk  te  zijn,  fd  wel  voor 

de  Confcientie als  d'onderhoudinge der  Politie,  fon- 

der 
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dsrdielangetevérrrccken,teruggefiende  over  de 
 el- 

lendigheden en miferien der  geburen,  en  alle  andere 

die  veranderingen  van  Religiën  gehad  hebben,  en  heb- 

ben eerft  op  't  einde  als  de  laken  ren  uiteiften  gekomen 

waren, door  bedwank  remedie  getocht , daerom  be- 
hoort men  te  haeftcn  tot  remedie ,  en  dat  de  Staten ,  io 

wel  particulier  als  generael,  fouden  moeten  beginnen 
de  hand  aen  't  werk  te  ftellen,  en  ten  eerften  beviytigen 

fijne  Majefteit  te  bidden  by  provifie  te  continueren 

't^ene  dat  haer  Hoogheid  toegelaten  heeft,  tiende  dat 

,}  hyfo  veel  geproficeert  heeft ,  als  den  gcmenen  yolke  de 

'  wapenen  Ter  neder  te  doen  leggen, en eenigfms doen cederen  die  troublen ,  dewelke  airede  geheel  tlapig  iou- 

den  zijn  geworden ,  ten  ware  de  vrefe  van  dat  lijn  Maj. 
alles  foude  willen  wederroepen ,  en  door  de  grote  ap- 

parentien  van  de  mannen  van  wapenen ,  die  men  te 

voet  en  te  peerdealom  opneemt.  Want  eenig  ander 
middel  te  willen  ftellen, als  datmenie  foude  moeten 

executeren  met  kracht  daer  de  affectie  en  genegenthe- 
den  noch  fo  verwarmt,  verandert  en  vervreemt  zijn , 

en  fouden  niet  mogen  cauferen  dan  een  nieuwe  en  gro- 
te veranderinge ,  tonder  eenig  profijt  uit  te  trecken  : 

maer  men  tbude  weleer  moeteneenigen  middel  vin- 
den om  het  Land  te  onderhouden  in  ruite  en  ftilte ,  tot 

fo  veel  en  lange  dar  de  goede  beliefte  van  fijne  Maj.  zy , 

hem  te  vinden  in  dit  Land,  en  op 't  principael  order 
te  ftellen,  op  dat  niet  zijnde  eenige  troubel  of  empe- 
fchement  van  eenige  beroerten,noch  ook  van  vrete  der 

felven ,  men  moge  vryelijken  vaceren ,  om  re  handelen 

en  traCteren  fo  hoge  materien,  zijnde  van  fulker  im- 

portantien  in  fulker  manieren  alft  behoort. 
En  om  tot  het  principael  re  komen ,  feid  hy  ,  dat  hy 

niet  en  vind  de  gelegentheid  defes  Lands  te  zijn,  noch 

den  tegenwoordigen  tijd  toe  te  laten ,  dat  men  hier  van 
een  befondere  wereld  foude  kon  n  en  maken,  maer  dat 
men  fal  moeten  leven  metten  levenden ,  en  meer  dan 

eenig  ander  Land  in  de  Chhftenheid ,  fich  accommo- 
deren mette  naburen. 

En  gelijk  het  oorbaerlijker  is  hem  te  Voegen  mettet 
Rijk,  dan  met  eenig  ander  Rijk,  dunkt  hem  dat  men 
behoorden  hen  te  houden  conformelij k  der  inftitutien 
<leffelft,fo  verre  alft  kan  gefchieden,  met  fuivere  con- 

icientie  en  reputatie  van  lijn  Maj efteit ,  d' welke  geen- 
iins  en  foude  gediminueert  worden ,  maer  foude  grote- 

lij xtot  vermeerderinge  deffelfs,en  tot  welftand  van  de- 
fe  Landen  ftrecken ,  waert  dat  fijne  Majeft.  aengedient 
ware  tot  interceflie  van  de  KeiferlijkeMajefteit,  dat 
men  ioude  komen  tot  een  generael  pardon  van  alle 
voorleden  dingen ,  en  dat  fijn  Keiferl.  Majefteit  fulke 
middelen  foude  mogen  ftellen ,  dat  in  toekomende  tij- 

de foude  mogen  dienen  tot  een  volkomen  pacificatie, 
niet  alleen  van  dit  Land,  maer  van  het  gehele  Rijk. 

Van  d'andere  zijde  (feidhy)  fchijnet  datter  eenige 
middelen  ziin  door  de  w^lke  men  fal  mogen  ftellen  de 
affairen  tot  rufte  en  generale  pacificatie ,  van  de  welke 
hy  eenige  voor  fteld  om  te  mogen  kiefen  de  gene  die 
men  fal  achten  dienftelijk  te  zijn  tot  remedie- 

1.  Hebbende  ten  eerften  wegen  de  middelen  van 
de  fterkten,  om  te  beletten  de  Predicatien  en  exercitie 
der  Religie. 

2  Te  bannen  alle  de  gene  die  van  de  Catholijke 
Religie  qualijk  gevoelen,  confifquerende  haarluyden 

goederen. 3 .  Toe  te  laten  liberteit  der  confcientien ,  en  dat  de 
gene  die  hun  daer  mede  niet  en  fullen  laten  contente- 
ren ,  fullen  hen  vertrek  mogen  nemen  in  fekere  tijden , 

haer  latende  volgen  't  geniet  haerder  goederen. 
4.  Toe  te  laten  ieder  exercitie  der  Religie ,  en  or- 

donneren in  elke  Provintie  fekere  plaetfen  daer  toe. 
f.  Te  laten  keur  elke  Stad,Heerof  Edelman,hebben- 

de  hoog  recht,  te  hebben  exercitie  der  Religie  of  niet. 
6.  Alleenlijk  toe  te  laten  de  Confeffie  van  Ausburg, 

verbiedende  alle  andere  Religiën  ,  dan  latende  de  Ca- 
tholijke in  haer  geheel,  fonder  defelvete  verftoren. 

7.  Toe  te  laten  boven  de  oude  Catholijke  Religie, 
die  twe  andere,  te  weten  :  die  van  de  Confcllieendie 
van  Cilvimis ,  gelijk  men  gedaen  heeft  tot  noch  toe ,  fo 
veel  en  fo  lange  dat  het  different  onder  hun  gedaen  is. 

Belangende'teerftepoinc"i:,aengaende  de  fterkten 2 
feid,  dat  hy  niet  en  kan  bevinden  dat  men  daer  uit  ee- 

nig profijt  foude  konnen  trecken  ,  fowel  om  dat  fuik 
regiment  onlang  foude  duren,en  om  dat  de  grote  dan- 
gieren  die  daer  uit  rijfen  mogen  :  fo  men  die  weg  van 
de  fterkten  niet  en  mach  gebruiken  fonder  vreemde 
foldaten  en  volkeren  in  dienft  te  nemen ,  welke  folda- 
ren  geen  affeótie  tot  den  Lande  en  dragen ,  maer  alleen 
komen  om  de  grote  foldye  en  particulier  profijt  te 
trecken,  en  de  arme  menfehen  ter  neder  te  brengen , 

fo  weld'onnofelealsdefchuldige,  en  die  oorfake  we- 
fen  foude  dat  de  Coopluiden ,  io  vreemde  als  binnen- 
landfe,  met  hare  rijkdommen  fouden  vertrecken,foude 
beletten  dat  men  de  Turk  niet  en  fal  konnen  refifteren 

door 't  miftrouwen  dat  de  Naburen,  Princen  en  Sta- 
ten des  Rij  x  fouden  krijgen,  en  men  en  foude  anders 

niet  winnen,  dan  een  wijl  tijds  de  openbare  predica- 
tien te  doen  cefleren ,  en  niet  de  heimelijke  vergade- 

ringe,  die  men  noit  door  de  rigoreufe  executien  en 
heeft  kunnen  beletten.  En  en  fullen  nergens  anders 
toe  dienen ,  dan  om  te  ftillen  de  gramichap  van  den 
Coning,  en  om  te  voldóen  de  Liften  van  fommige 
particuliere  3  de  welke  droeve  zijn  van  de  welyaert  des Lands. 

So  vele  het  twede  aengaet,'tfchijnt  redelijk  te  we- 
fen,  feid  hy,  dat  men  fubjecT:  is  en  verbonden  patiente- 
lijk  te  dragen ,  alle  de  geboden  en  ordonnantien  des 
Meefters.  Nochtans  mach  men  lichtelijken  merken 
dat  het  vele  wonderlijken  quellen  foude,  haer  goed  te 
abandonneren ,  en  fouden  liever  den  dood  lijden ,  dan 
hare  Religie  en  Vaderland  te  verlaten,  in  maniere  dat 
men  weder  foude  de  wapenen  moeten  nemen ,  daer- 
en-boven  foude  men  quijt  worden  de  grote  menigte 

der  Inwoonders ,  ja  van  de  principale  daer  't  handwerk 
aanhangt ,  fonder  de  welke  in  't  Land  te  behouden ,  het Land  tot  niet  foude  komen . 

Het  derde  foude  noch  redelijker  wefen,  maer  't  fou- 
de (feidehy)  den  middel  zijn  om  herwaers  -  over  te 

voeden  alle  fe6i;en  en  herefien  des  werelds ,  ftellende  de 
refte  in  een  Atheifme :  daef  uit  niet  en  mach  voort  ko- 

men dan  ongehoorfaemheid  fonder  eenig  refpedt, de- 
wijl men  weet  dat  de  gene  die  quaed  gevoelen  hebben 

van  de  Catholijke  Religie,  nimmermeer  en  fouden  te 
doen  willen  hebben  in  der  felver  Kerken,  maer  fouden 
fterven  als  onredelijke  beeften ,  en  alfo  foude  men  in 
plaette  van  remedie  te  ftellen,  vallen  in  het  aldergroot- 
fte  quaed. 

Men  weet  wel  (feid  hy)  dat  fijn  Maj.  niet  geerne  en 
tal  komen  tot  toelating  van  eenige  exercitie  van  de  Re- 

ligie, maer  fal  liever  hebben  te  verliefen  een  groot  deel 
van  fijn  Land ,  dan  iet  te  doen  tot  nadeel  van  de  oude 
Religie.  Sommige  grote  Potentaten  fullen  van  de  felve 
opinie  zijn,  en  al  fijn  Raed,  fo  wel  van  Spagnien  als  van 
herwaers  -  over,  en  fullen  nimmermeer  fulx  advijs  ge- 

ven,d'een  om  haer  particulier,  en  d'ander  om  datfe  niet en  kennen  de  humeuren  van  de  Inwoonders  van  defen 

Lande,noch  de  gelegentheid  des  Lands. Nochtans  fien- 
de  dit  arm  Land  fo  krank  en  in  perijkel  van  verdorven 
te  worden,  fo  moet  men  achterwaers  fien  wat  recepten 

dat  onfe  Naburen  (zijnde  van 't  felve  quaed  geraekt)  ge- 
bruikt hebben,  want  die  geproeft  hebbende  alle  midde- 

len des  werelts,om  te  vermijden  d'exercitie  van  andere 
Religiën,  hebben  ten  einde  met  kracht  bedwongen  ge- 
weeft  (dewijledaer  geen  remedien  en  waren  om  te  drij- 

ven uitten  verftande  en  finnen  defer  luiden  hun  opi- 
nien)  eenig  dink  toe  te  laten,endatom  te  vermijden  het 
grootfte  quaed,  ja  de  uiterfte  ruine  van  alle  Regeringen 
en  Policien :  en  moet  men  ook  wel  bemerken  wat  Na- 

buren wy  hebben,en  dat  fijne  Maj .  zijnde  omtrent  fulke 
machtige  Princen ,  nimmermeer  fo  wel  en  kan  verfe- 
kert  zijn  van  fekere  vrede  mette  felve,  en  fo  daer  weder 
een  oorloge  quame ,  de  vyanden  fouden  mogen  degc- 
bannene  uit  defe  Landen  t'haren  dienfte  gebruyken , 
dewelke  kenniffe  hebbende  van  de  fecreten  des  Lands , 

haer  groten  dienft  foude  mogen  doen ,  en  dat  mette  al- 
dergrootfte  affectie  ,  door  hope  van  wederom  aen 
haer  goed  te  geraken.  Ook  foude  men  qualijk  verfe- 
kertziju  vandegenediein'tLand  blijven  fouden  met 

vrefe , 

567, 
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vrefe ,  want  men  foudc  den  vyand  voren  en  achter  heb- 

ben ,  ja  midden  in  't  land ,  en  men  heeft  genoeg  befogt, 

dat  een  bedwongen  fake  altijd  foekttijd ,  ftont  en  plaet- 

fehen  t'ontdccken ,  en  vooi  nemclijk  in  iaken  der  Re- 

Om  die  redenen  en  om  te  vermyden  alle  defe  quade 

en  incortvenienten  ,  fo  en  foude  hy  niet  konnen  wefen 

van  ander  opinie  ,  dan  dat  men  voorts  voor  oogen 

foude  leggen  fijne  Maj.  nu  te -willen  advyferen  op  het 

vierde  en*vijfde ,  en  te  nemen  een  van  die,  met  fulke 
limitatien  als  fijne  Majeft.  daer  toe  foude  mogen  goed 

vinden  :  want,  feid  hy,  overdacht  en  in 't  lange  over- 
lopen en  gewogen  hebbende ,  en  foude  in  der  waerheid 

geen  ander  middel  weten  te  vinden  om  eens  een  einde 
te  maken  van  alle  defe  ellendigheden, en  de  iaketot 

rufte  te  ftellen  ,  dan  een  van  de  voorfz  poincten  :  wel 

verftaende  dat  men  niet  en  foude  geraken  aen  de  Ca- 

tholijke  perfonen  ,  goederen  of  Kerken,  maer  die  in 

haer  geheel  laten  fonder  eenige  ver^nderinge  te  doen , 

en  dunkt  hem  dat  men  meer  fal  winnen  door  die  mid- 

delen ,  dan  met  kracht  of  rigeur :  dat  men  foude  mo- 

gen allegeren  dat  geen  Godvrefcnde  perfoon  ïulx  fijn 

Maj.  en  foude  konnen  te  voren  ftellen ,  fonder  fijn  con- 
feientie te  quetfen ,  noch  dat  fijne  Majeft,  niet  minders 

foude  konnen  lijden ,  fonder  quetfinge  van  fijne  con- 
feientie ,  daer  tegen  moetmen  denken  dat  het  geenfins 

én  fluit ,  fuik  een  land  te  laten  verderven  en  ruineren , 

endatfulx  den  meeften  laftder  confeientie  foude  we- 

«33 

toeinig  tergramt  en  toagctcrfccuütWettinfce$e* 
öedanben  ontfiaen  /  betclente  tod  e rp^efTdijfc  tat  C*01-^ ■> 
mentoffilatcaten  en  ̂ nrjuifitie  fcutcficntoefccrom 
te  fïcllen  in  Ijarcn  eerftcn  ftatc/cn  meer  antere  fa- 

ben. 
't  JBelft  terfïaen  3ijnte  Dp  De  <0econfetereerte/  ooft merftenbe  tat  men  alom  foeDt  tolft  aen  te  nemen/ 

en  te  fiegente  niet  en  fcefce  tan  teinfen/em  tijt  te 
toinnenom  Deer  te  fïeftcn/ljce  tod  fpfcoo2terfrt)ei* 

tenware  toiefcen  te  terftaen  gaf  tatfe'taccoo2tmet* ten  €tcien  gemaeftt/  niet  en  toiltc  te  buiten  gaen: 
fo  Debbcn  tdc  tante  <0cconfefccrcerte  02t?c  beginnen 
te  ftellen  inbare  faften/ eenige  omtetertreeftennaer 
eenige  plaetfen  taer  fp  fouten  mogen  t?p  3ijn  /  en  an* 
tereomljaer  felfg  te  befcljermcn/Daer  fterft  te  ma* 
aen  /  toift  aen  en  fteten  in  te  nemen.  Rebben  ooft 
raetfaem  getenten  eenige  te  Deputeren  tie  in  auctie 
2p20tintien  en  fteten  tan  i^eDerlanö  fouten  tree* 
feen  /  fete  alle  neeiftigjjeit  fouten  toen  om  meeren 
meer  aen  Care  $i)fce  te  treeften /en  coft  te  Cooplui* 
ten/2&o?gtten  en 't  gemeen  tolft  te  toenteftenenfe* 
Rere  ratificatie  tan'totcrgeben  ter  fiecjuefteten? 

2tp2ilgcfcln'et. 3^c  <6outcrnante  gieren  tan  ten  Coning  ge*  &$& 
ftregenljebbente  tat  fp  in  ̂ uufTanb  kolft  gerectfou*  [JJpJJi 
öe  toen  l)outen/en  Ijacr  tan  binnen  fterft  maften/ bunante 

cm  alle  te  aenflagen  tante  ̂ ertarifen  te  niet  te  b?en*  &™  »* 
gen  en  tie  tot  gdegenter  tijt  tctioentlraffen/l)eeftf0lSen aen  bcrfeljeiben  Zeeven  in  ̂ uit fTant  /  ten  <toning 

fen ,  fo  wel  voor  fijne  Maj.  onder  wiens  gehoc  rfaem 

heid  God  onseeftek  heeft,  als  voor  de  gene  die  ver-  toe-getaen/  gefc&eten  om  tolft  op  te  nemen  enge* 

bonden  zijn  ,  aen  fijne  Maj.  te  remonftreren 't  gene  reet  te  Oouten/  al0  te  toeten  aen  hertog  €ricö  ban Zljr 

dient  tot  confervatie  des  lands ,  en  fal  ( feid  hy )  na  fijn 

oordeel  minder  laft  der  confeientie  zijn  t'accorderen 
eenige  exercitie  vandc  Religie  gelimiteert  als  voorfz  is, 

dan  te  gebruiken  de  uiterfte  en  onverfekerde  reme- 
dien ,  en  daer  door  te  zijn  een  oorfake  van  fo  grote 

bloedftortinge,fo  wel  van  d'eender  als  d'ander  zijde, en  van  alle  andere  ontallijke  boosheden.  En  men  be 

2&2un$toijft  /  ten  Jgcrtoge  tan  3iunenbc?g  /  <0?o* 
benfjagen/^olfl:  en  antere /ooft  mete  aen  tefBaïg- 
<6?ate :  maer  ten  $ai0-<0?ate  Deeft  bp  fijue  b?icben   a«it* 
tan  ten  22  $otenib2ig  Dem  geercufeert  cngefcï)?e*  JJJft 
ten  /  tat  te  ïïoomfelüeiferl,  |Ëaj.  bp  fijne  paccaten  ®a\$- 

ïjatöe  geboten  tat  men  niet  aüecnujft  op  't  tolft  maer  e?at>e 
ooft  opte  piotiante  goet  regart  foute  nemen  /  op  tat  gJJJL 

hoort  ("feid  hy  na  fijn  ad  vijs)  in  defe  troubeien  tijd  !  men 't  feite  inten  noot  jegens  ten  f€urften  (ttetnnante. ^ungactjen  getallen  toaren )  foute  mogen  geb?ut* « 
ften  /  tat  ooft  taer  beneffenö  een  tijt  lang  in  fijn  öeur- £C 
©ogenoom  te  ̂ faltö  fo  grote  fterfte/  tierte  en  quaet « 
getoaiS  toaö  getoeeft  /  tat  fiet  taer  ̂ oot  tan  tolft  /  en cc 
letig  tan  folteren/  Reineren  en  ftiften/entoeimgtoo?*  " 
raet^  too?  Ijanöen  toa#  /  en  boten  tien/  tat  l)aer cc 
^oogfieiö  tod  beftent  toass-/  tat  !)P  tan  oter  lange <c 

bedwongen  geweeft,  maer  ( om  datfe  vari  God  niet  en  |  ( tOO?  te  genate  <©Ot0  )  Dem  fclfSÊ  terftlaert  |)atte  /  cc 
waren )  zijn  ten  einde  t'onderbragt  en  te  niet  gekomen, ,  toe-getaen  te  5ljn  te  toaetfjeit  te0  UXXMXK  alleen  fa*  cc 
door  neerftigheid,forge,  behoorte  en  goede  leringe  j  ligmaftenten  €uangelu  €ï)Mi  I  en  ten  (taeropge* cc 
van  verftandige  en  geleerde  luiden  in  der  Schrifturen ,  j  botltoten)  Klufburgfe  Confeffie  met  ter  felter  3HpolO*  cc 
fonder  eenige  andere  kracht,  en  met  grote  verfterkinge   gia.  €n  tat  ï)p  gefien  Jjatte  te  ConfeffiC  ter  arme  IC 

CiJ?iftcncn  in  te  laeterlanten/uitte  toelfte  ̂ p  niet  an* <c 

geen  fwarigheid  te  maken,  om  eenigfins  eenige  andere 

oefFeninge  der  Religiën ,  dan  d'oude  te  lijden ,  aenge- 
lien  het  tot  remedie  mach  dienen ,  de  wij  Ie  hetfekeris 

dat  geen  Secte  noch  finiftre  opinie  lange  en  mach  du- 
ren,gelijkaen'texempelvandeSe£tevan  Arriusen  an- 

dere erreuren  voor  oogen  blij  kt,  dewelke  hoe  wel  fy 
verworpen  waren ,  en  zijn  nochtans  niet  door  kracht 

van  de  Chriftelijke  Religie.  Alfo  dan  een  groot  deel 
van  def.nvolkefo  is  genegen  tot  andere  opinien  dat  fy 

eerop't  einde  des  werclts  fullen  gaen  ,ja  haer  eigen  le- 
ven avonturen  ,  dan  hun  te  laten  bedwingen ,  om  te 

doen  een  fake  contrarie  hen  opinien  ,  foude  beter  we- 
fen ,  dat  fijne  Maj  gebruikte  fulke  remedien  als  men  in 

defe  tijd  gcdaen  heeft,  en  fulke  ordre  ftellen ,  dat  men 
mochte  mettcr  tijd  de  verdwaelde  opten  rechten  weg 

brengen  ,  't  welk  lichtelijk  fal  konnen  gedaen  werden , 
indien  de  gene  die  de  laft  hebben,  fuik  devöir  willen 
doen  als  fy  toe  verobligeert  zijn, en  fal  fijn  Maj  daer 

terg  en  ftonte  terftaen/ tan  tat  te  feite  oter  een  ftem* 
teengeltjftft2mig  toas  ftettooo?t  <d5ot£ente  too?f3 
SCufburgfe  Confeffie  /  en  tesf  felfs  3llpologia/  öaerom 
fjp  niet  en  ftonte  taer  toe  terftaen  /  toeinig  of  teel  ftul* 
pe  te  toen  tot  öen-luiten  tertolgingeofbloet(lo?tin 
ge/  noclj  too?  ftem  felf^/  nocD  too?  iemanöcn  tan  ten 
fönen/  en  foute  taer  in  fijne  confeientie  moeten  jegeng 
toefen/fonter  't  feite  tegen  <6ot  2Clmacljtig  te  ftonncn 
teranttooo?ten.  €n  na  tien  te  fafte  niet  alleen  öem  / 
maer  na  termogen  te#  fy  mijx  affcöcit  lant-b?eten/ 

u 

cc 

« 

cc 

1  cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

door  verkrijgen  fuiken  lot  en  reputatie  die  niet  en  fal  j  <£reCUtion#  /  ̂tonnanttett  Ctt  anterö  /  te^  Ütljr 
zijn  om  te  vergelijken,  en  fal  toewaffen  fijn  goede  j  J^eur  en  ©0?(len  006  toa0  betreffente  /  metten  tod 
naem  en  facm  ,  die  hy  gehad  heeft  in  al  fijn  leven  van 
te  zijn  een  goedertieren  Prince:  fal  winnen  de  herten 
van  fijn  Ondcrfaten ,  fal  fijn  ftaet  in  rufte  ftellen ,  en  fal 
fonder  faute  meer  gerefpecteert  en  gehoorfaemt  wor- 

den, als  hy  oit  is  geweeft, en  fo  fijn  Maj.  hen  anders 
foude  willen  gebruiken ,  fo  fouden  fy-f  uiden  voor  God 
en  alle  de  wereld  ontlaft  wefen  van  datfe  haer  devoir 

gedaen  hebben ,  en  naektelijk  geremonftreert  fo  fy  't  in goeder  confeientie  bevinden. 

OHS  toeter  te  fteren  totter  fafte /foisf  men  getoaer 
gcto02ben  tat  te  ficgente  ü2ieten  uit^uagnien 

tnnöen  fconing  nnböe  fceitregen  tan  tato  ten  27 
^otcmber  /  taer  bp  ijp  tod  te  Rennen  gaf/  tat  Ijp  niet I.  DccL 

cc 
cc 

cc 

cc 

cc 

ften  men  tefen  aengaente  /  ooft  bdjoo2öe  te  fpjeften  en 
oter  een  Romen/  fo  en  toifl  Ijp  too?  te  too?f3  oo?faften 
inftaer  begeerte  niet  meer  te  toen  tan  antere  fijne 
mete  genoten  öer  Siuoburgfe  ConfetTion/ en  te  bp- 
getoegte  SCpologia  toe-getaen  toen  fouten.  iiBaer cC 
toilte  lieter  terljopen  tat  too?  te  t02teringe  tan  « 
Daer  ̂ oogljeit  en  antere  goetftertige  €U2i(ïenen/fou* « 
teterïjoet  en  te  ConinftlijftelDaj.  terbeten  toerten/  * 
öe  algemene  terterffenitfe  fijnre  (anten  en  ftet  on* « 
fcljultig  bloet-ff02ten  fijnre  armer  Onterfaten:« 
maer  fo  tegen  fcefe  fijne  Ijope  fmmcrö  tenfTrcngen  " 
toeg  gegaett  foute  toerten  /  fo  bit  lip  niet  te  min  i»un*  « 
telijft  tatmen  metten  toetoclit/  bïurtortjt/aftodjt/  « 
monfler-plaet.0  en  anterse?  /  fijn  £ant  en  Euiten  « SXi  in 
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Het  derde  Boek. 
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ban  acn 
$taco  in 

«ë>pan> S<c"  om 
bc  rrou* 
LIrn  Uan 

4&cöct> lü-.ib  te 

tullen. 

»,t  iriÊ  manieren  onüctnocffc  laten  en  berfcDoncn  toille/ 

iïSSSSSK  "»  m  $oog&eft  /  na  Dien  f?  Op  be 

SK»e  m^m*  ooet  cjclnw  I^cft  /  en  baer  om 
^ffl Ww  tante"  lanbetocl  nutte/  goebe 

en  CiWelpe  aentonfinge  foube  boen  bonnen/  bat  b
e 

fine  ficremebjeert toerbe  /  en  Dat  De  ComnfeUjbeliaai. 

fnneonberfaten  ter  Itcföc  nanïjet  gemeen  toelbaren/ 

wt&xtA  gabe/te  toeten  Dat  baerbepjebtcattcnen 

iittrctftinöc  Der  Sacramenten  iiergunt  en  toe-gelaten 
mociiten  toerDen/fonDcr  pemanben  in  Der  confeien* 
timtc  beftoaren  /baer  Doo?  fouDe  niet  alleen  De  eere 

<f5ob$  en  Deö  beelen  CDnftenrijr  Dier  optcr  aerDen  on- 
oer  fijne  lebefcentf  beimcerbert  /  geplant  en  onberfiou* 
Den  toerben  /  maer  foube  ook  te  berbopen  *ijn  Dat  Defe 

Dingen  tot  een  getoenfebte  eentyacDt/  ooh  meDe  tuf* 
frnen  Den  ©eerenen  ortDerfateneen  oprecDt  /  Cteifte* 
ïüb/befïanDig/toel-meinent  betroutoen/en  fulroob 
tot  alles  bat  tot  een  tijbelijftengclucbig  Regiment  en 
gocbe  politie  macf)  Dienen /merbclijb  foube  geDpen/ 
niet  alleen  tot  toelbaert  /  nut  /  en  ten  goeDc  ban  De  $e* 
berlanben/maer  oon  ban  De  ̂ uitfe  $atie/  en  ooft 
niete  tot  eenen  ïcfiü&en  name  ban  baer  Igoogbcib 

felbe.  €n  toat  Dp  Dan  tot  een  goeDe  en  b?ebelijbe  een* 
b:acDtigneib  raDen/  ftelpcn  en  bojDeren  foube  bon; 
nen  of  mogen/  Daer  toe  IrieD  ty  Ijem  felbe  goettoilïig 
acn. 

HlönuDen  Conina  bafïeen  febere  tpDinge  Dabbe 

omfangen  ban  't  boenen  Der  Jöetfbeu/  pilgeren  Der 
ïrrben  en  Cicofreren  /  en  fo  Daemgeen  fubijteberatt* 
bering  ban  Der  Keligie:  beeft  ïp  Daer  in  feerte  om 
b2ebenenquaujben  gepaeitgetoeeft/  cnboo?Demge* 
nomen  rjcubenDe  felfg  in  perfone  in  Jleberlanb  te  rei* 
fm  i  boo?  oojfabe  Dat  Den  l|eere  ban  iRontigni  en  Den 
j^arguis  ban  25crgen  Daer  omgeffabigban  toegen 
beoSoubernante  en  De  Staten  toaren  aenïjouDenDe/ 
en  Dat  De  «©oubernante  fulr  nocD  bpbeleenberfcDet* 
Den  bjieben  toag  berfoefeenbe/en  Dat  Dp  meenbeDet 
ScDeclanDtoeDerom  in  fijnen  eecftenftaette  b?engen 
enalïeStefïecDten:  foljeeftDP  Defe  fijne  meninge  aen 
Den  ïtaeD  gcopenbaert/maer  fp  en  bebben  fulr  met 
goeb  nocD  raebfaem  gearfjt/Derljaïbm  ï)eeftf)Pfn«e 
nu  ntnge  enboomemen  beranDert/  enbcfc&eben  ïjeb^ 
DenDe  alle  Deober(i«  föaDcnban  t|ifpagnien  binnen 

|^aD?iD  /  net'ft  fjn  begeert  Dat  fp  luiDcn  fouDen  miDDe^ 
len  ramen  ftoe  men  De  $eDerlanDfc  beroerten  begua- 
melöR  ilillen  enter  neber  leggen  fouDe  mogen /fjter 
3ijn  De  opinien  berfcljeiDen  getoeefl/Docö  tiS  naiatv 
cebcraDthge  befïoten  getoeej!  Datmen  (omtebeiiot^ 
Den  De  eereen  reputatie  De$  Coningö)  boo?  getoelb 

bantoanenen  en  met  (traffjeib/b'ongeljoojfamegu^ 
De  moeten  temmen  en  tfraffen/  en  alfob'oprocrftti' 
len  en  te  neber  leggen  /  en  be  felbe  lanben  b?engen  on* 
ber  bolltomen  gel)oo?faemDeib  ban  fijne  iBajefteit/ 
acftt^riatenbe  ixn  toeruban  foetfjeiDen  fïapptgöetD/ 

be  to  i&e  fu  fetDen  niet  goct  nocl)  bo?DerIijn  te  toefen  in 

Dcfcfane/enopDatfüne  jiBajeffcit  öem  niet  en  foube 
omfien  De  hoden  ban  Der  oorlogen  /  fciDen  eemge  Dat 

De  tonfifcatien  fijne  ̂ ajejleit  D'onHOfïen  betalen foubcn. 
<Dc  vefolutic  genomen  3ijnDe  Dat  men  met  macBt 

bantoapaienin  ̂ eDerlanD  foube  trecnen/fo  en  non- 

Den  fp  in  lange  niet  eenö  toerben  in  't  berfeiefen  ban  een 
gcncrael  ̂ ooft  m  b'oon"oge  albaer  foube  boeren/ toant  beien  bocljtet  goet  te  toefen  Dat  men  Den  pnnce 
Caroluö  Deö  Coningö  foon  Daer  toe  Den  laft  fouDe  ge* 
ben/atntenDe  niemant  Daer  toe  nutter  en  beguamet: 
Danftem/eenfDeelö  D002  bienbe  Derten  engemoeDen 
Der^eDerlanDcrö  feernaftem  berlangen/entotljem 
toaren  gencgen/en  Dat  De  <0ee(lelijhe  om  ftem  toenfcl^ 
ten  en  fijne  icaentoooibigljeib  beifocDten  om  bat  1)p 
een  geboren  ̂ nnce  ban  be  UebcrlanDen  toaö/enDat 
ooh  toel  fcljeen  Dat  Iip  fecr  begerig  toaö  om  Die  ̂abe  aen 
te  bacrDen  en  tn  j^eDerlanD  te  trecben/  anDere  iüaetö- 
rceren  bonben  Dit  niet  goet/feggenDe  DatmenDefen 
jongen  pnurc  metfoftoaren  en  periculofen  laftniet 
en  b:f)oo:bc  te  beftoaren/maer  Dat  men  Daer  toe  een 

onterbaren  Brijgö-l)ooftbetjoo2Deteberhiefen/  D'ecne Daer  toe  nominerenDe  Den  ̂ ertoge  be  $DeDina  Coeli  / 

anbereben  J^rtogcban  3üba/enmeer  anbere/ein* 
teujli  toecb  De  boo?f3  ̂ ertoge  ban  3tlba  /  D002  be  mec*  ©en 

fteficmmen/  Daer  toe  bernorenenbei:o?bent/  'ttoclb  ja«tcg. 
Den^mceCarolusf  berftaenDe/  en  i$  niet  toel  te  b?>  JJntJj,J Den  getoeeft  /  en  ijteft  Daer  D002  op  fommige  grote  ccnijoo 

peeren  Die  De  fabe  Dabben  geb^cben/cn  fonbcilingc  }»«•»'« opDen^ertogcban  Hlba/Dien  Ijp  al  lange  te  boren  g* 
geen  goet  Derte  enöaDbc  geö^agen/  eenen  groten  öaet  ojoinc. 
gebat/  Det  toelb  tjp  met  en  beeft  bonnen  bcibo?gen 
DouDen  /  Daer  Doo?  en  D002  anDeie  faben/  Die  men  Jjem 
op-DicDte  en  meDe  bcfdjulDigDe/is  ïjpnamacfóban  ©000 

De  giuguifme  /  Doo?  openinge  ban  aberen  /  omge*  Jan®« 
bzacljt/  en  beeft  fijn  lebcn  ge-cinDDen  26  gulp  if  68.  geJ( geiijbgefeiDtoerDe/  Dan  Den  Comnfefcöajft  Daer  ban  ntnaj 

anbecsi  aen  ben  ̂ ertoge  ban  'Hilba ;  fo  na  fal  becDaelt  ̂ » toerben.  S 
^crefolutiealDusf  genomen  3ijnDe/öeeft  Den  J^er*  ̂ onc. 

toge  ban  Sfllba  alle  gerectfcljap  beginnen  te  manen  om   23?ll 
DetbiijgjS-bolbte  bergaberen  en  op  te  litfjten.  m^  £2 
belettijb  3ijnber  bneben  aen  be  <0oubernante  uitgicnai 

^pangien  gefenben  /  bacr  bp  men  Daer  berabbertecr*  ^  jW 

beban  Defe  fabe/öaer  bebeïenbe  Dat  fp  miDDelerüjb 8nwe De  paccaten  tegen  De  better.ö  uitgegacn  /  toeDerom  te 
toerbe  fouDe  (lellen/  De  25eelDcflo?mersf  (traffen/en 
De  CatDolijue  öeligie  in  aüesJ  boo?{taen  en  befcfier* 
men/  op  De  aenfiagen  ban  De  nettere  en  oproerige/ 
fcDerp  acDt  nemen  /  en  Daer  met  bolb  ban  oorloge  ber* 

fierben. ai^nube^egentebafl  bagelörmeer  enmeerbolx 
aennam  en  Daer  fea*  ber(lerbt  Dabbe/  D^ft  fp  Darc 
gebacDt  te  berderen  ban  bele  Steben  baer  fpboo? 
b?eefben/  en  befonber  ban  De  fiaD  ban  ©alencljijn/ 
Daer  men  Daer  3|oogDeib  beel  guabe  rapporten  af 
Dabbe  gebaen/  bpfonber  DatfebeifianD  DabDenmet* 
te  jpran^opfen  /  fo  fjeeftfp  Den  ̂ eere  ban  $oo#armeg 
gefonDen  metböf  ̂ enbelen  boet-bolb  en  bier  Banen 
ruiteren/  met  b^ieben  aen  Die  ban  ©alencDön/  tea 
einbe  fp  iuiDen  De  felbe  innemen  fouben  ten  bienfl  ban 
fijne  ifeaiefleit  /  maer  Die  ban  3&aiencDiJn  beb?cefï 

3ynbe  batfe  D'erercttie  ban  Daer  Religie  fouben  ber* 
ltefen  /  en  met  Det  brngS-bolft  feer  oberlafl  en  be* 
ftoaert  toerben /nebben  getoeigett  iju  boib  in  tene*  m  \ 
men/  niet  jegenflaenbebe  oöoubernante  Daeroobge*  ©aie 
fcDibt  DaDDe  eenige  peeren  ban  Den  üaeb  om  ö*n  cff baer  toe  te  béngen/ bat  fp  De  pooien  fouben  openen  K„t| 
tenbienfie  ban  fijne  DBajefïeit  en  Det<öarnifoenten  «on 
gebiebebanbe  <©oubernante  fijne  HBajefleit^  fufler  Sj! 
innemen;  maer  toat  neerftigDeib  De  boo?f5  peeren  «ntl 
baer  toe  DeDen/en  Dabben  Den  Daer  toe  niet  nonnen  nwn| 
brengen :  maer  piefenteerDe  toel  eene  fomme  ba» 
penningen  tot  bienfte  ban  fijne  jUSaj.  op  te  brengen/ 

ten  einbe  fp  ban't  felbe  <0arnifoenintenemenmoxD* ten  b?p  toefen  /  aïlegerenbe  00b  eeenige  pnbilegien 
baer  om  fp  beDoo?ben  b?p  te  toefen  /eintclüft  te  b?e* 
Den  3ijnDe  Dat  men  eenige  ̂ oiDaten  alDaer  binnen 
Der  ,&taD  ban  De  25o2geren  fouDe  in  folbpe  aennemen/ 
gelyb  men  tot  Sfimtoerpen  DaDDe  gebaen  /  en  totmeec 
anDere  plaetfen/  toaer  ban  De  boo?f3  peeren  Daer  rap** 
potf  gebaen  Debbenbc  aen  be  <3oiibeinante/Deeft  fp 
f  iet  felbe  feer  qualijh  genomen  /  en  D002  bien  eenp 
ge  Daerboo^t  oproeiben  tegen  bie  ban  ©aiendjn/  fa 
Deeftfpeinteujbopten  14  bermaenb^ecemb2i0fea 
fterpiaccaet  uitgegeben  en  al  om  boo^geDeel  &e* 
berlanb  Doen  publiceren  .en  berbonDigen  /  uubcnbc 
ai.obolgt 

By  den  Koning, 
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ONfen  lieven  en  getrouwen  de  Stadhouder, 
fidente  en  luiden  van  onfen  Rade  in  Holland  *j>P  I  , 

Saluit  en  diledie :  alfö  wy  niet  en  twijffelen  daer  en  j  ™ L 
fullen  tegen  woordelijk  in  onfên  lande  van  herwaers- tort  1 

over  verfcheiden  roepen  en  maren  gezaeit  en  ver-  bc?!|j|t 
fpreit  worden ,  aengaende  onfen  Stad  van  Valencijn  %  x*^  !i  w 
na  d'afFeétie  ,  paflie  en  genegentheid  van  yder  een,  &en|B 
meinende  en  latende  hen  eenige  voorftaen  dat  het  Dc<ij,f 
krijgsvolk  omtrent  de  lelve  Stad  wefende,  by  ons  der-  '^  ̂, 
waers  gefonden  en  gefchikt,om  te  doen  of  te  contra- jjai 
venieren  teeens  't  gene  dat  by  den  accoorde  mitten  gif 5  5  J  Cc-9(c 



*567- Oorfpronk  der  Nederfondfe  Beroerten. 

Foljj.)  Geconfedercerde  Edel  mans  gemaekt,  op  't  ftuk  van 
der  Religie  toegelaten  is  ,  hebben  wy  daer  om  die 
waerheid  en  gefteltenifTe  van  defer  faken  eenen  yege- 
lijkenwel  willen  doen  verkundigen  en  kennelijk  ma- 

ken ,  de  welke  fulx  is  als  hier  naer  volgt :  te  weten , 
alfo  onfen  lieven  en  getrouwen  Ridder ,  Heere  Phi- 

lips van  Sint  Aldegonde,  Heere  van  Noircarmes, 
Balliu  en  Capitein  van  onfen  Stad  van  Sint  Omers, 

en  durende  d'abfentie  van  onfen  Neve  den  Markgra- 
ve  van  Bergen  ,  geftelt  en  gecommitteert  totte  State 
van  Stadhouder,  Capitein  Generael  en  Hoog  Balliu 
van  onfen  lande  en  Graeffchappe  van  Henegouwe,  en 
jegen woordelijk  ook  Gouverneur  van  onfe  voor- 

noemde ftad  van  Valencijn,  by  wete,laft  en 'autori- 
teit van  onfer  lieve  en  leer  beminde  Sufter  de  Herto- 

ginne  van  Parma  en  van  Plaifance,voor  ons  Regen- 
te  en  Gouvernante  in  onfen  voorfchreven  lande  van 

hcrwaers-over  ,  gehandelt  en  getra&eert  hadde  met 
die  van  de  nieuwe  Religie  binnen  der  felver  ftede 
van  Valencijn  ,  ten  einde  dat  fy  fouden  verlaten  de 
kerken  en  gewijde  plaecfen  diefy  door  hun  eigen  au- 

toriteit ingenomen  en  ondeugdelijk  gebruikt  en  ge- 
ufurpeert  hadden ,  fonder  daer  toe  by  Traótaten  met 
hen  gemaekt,  eenig  roe-feggen  of  fundament  te  kun- 

nen hebben,  nemen  of  pretenderen ,  en  hare  prekin- 
gen houden  buiten  der  voornoemde  Stad ,  ter  plaet- 

fen  die  daer  toe  geftelt  en  beteikent  fouden  worden , 
en  hun  vreemde  en  Uitlandige  Minifters  wegfenden 

en  afdanken  ,  gelijk  fulx  'm  veel  en  verfcheiden  an- 
dere Steden  van  herwaers-over  gedaen  isgeweeft,en 

hoewel  Cy  belooft  hadden 't  felve  terftont  te  doen  en volkomen  ,  en  hebben  nochtans  daer  toe  niet  willen 
verftaen ,  maer  ter  contrarie  wefende  de  voornoem- 

de Heere  van  Noircarmes  expreflelijken  derwaers  ge- 
reift ,  om  hen  plaetfe  van  preken  te  geven  en  befchei- 
den  in  de  Voorburgten  der  voorfchreven  Stad ,  en  heb- 

bende hen  daer  van  de  wete  gedaen ,  en  hebben  fy  al- 
daer  niet  willen  komen  of  compareren ,  ja  dat  erger  is , 
hebben  terftond  alom  doen  kondfgen  en  publiceren 
een  generael  Nachtmael  te  willen  houden  en  celebre- 

ren na  de  SecTre  en  maniere  van  Jan  Calvinus,endat 
in  de  Kerke  van  S.  Guerix,  wefende  de  principaelfte 
van  onfer  voornoemde  ftid  van  Valencijn ,  en  al  ift 
dat  de  voornoemde  Minifters  vermaent  en  onder- 
wcfen  hebben  geweeft  ,  eerft  by  dien  van  der  Wet , 
en  daer  na  by  den  voornoemden  Heere  van  Noircar- 

mes tuffchentwe  poorten  en  fonderlinge  ook  in  de  te- 

gen woordigheid  van  den  genen  die  's  anderendaegs  tot 
nem  gcfonden  en  gefchikt  hadden  geweeft  binnen  der 
Stede  van  Condé,'t voorfchreven  Nachtmael  niette 
willen  exerceren  ,  hem  voorhoudende  en  vertonende 

het  groot  perijkel,  en  de  aenftaende  defolatie  en  be- 
derffeniffe  daer  in  onfe  voornoemde  Stad  gefchapen 

foude  zijn  te  komen ,  ingcvalle  't  felfde  Nachtmael  ge- 
houden en  geexerceert  worde ,  fo  hebben  fy  nochtans 

't  felfde  geweigert ,  feggende  en  perfifterende  fulx  ge- 
floten en  gerefolveert te  zijn  ,  en  dathet  voorfchreven 

Nachtmael  noots  halven  gehouden  moft  wefen ,  en 
niet  wel  mogelijk  en  was  de  verkondinge  en  adverten- 

tie die  daer  van  den  voike  in  groter  menichte  als  van 
xv.  of  xvj.  duifent  perfonen,fo  wel  van  den  omleg- 
genden  Dorpen  als  van  den  Ingefetenen  onfer  voor- 

noemde Stad  alrcde  ged-en  was ,  te  wederroepen ,  en 
dat  fy  liever  hadden  duifent  doden  te  fterven ,  dan  la- 

ten te  doen 't  gene  dat  fy,  als  wefende  de  Herders  en 
Paftoors ,  feiden  hun  exercitie  en  Officie  te  wefen  en 
hen  toe  te  ftaen ,  daer  bv  voegende  dat  a  1  waert  fo  dat  fy 
voor  die  reife  't  voorfz  Nachtmael  mochten  uitftellen , 
en  fouden  nochtans  't  felve  niet  laten  te  houden  als  hen 
fulx  gelieven  foude,in  welk  Nachtmael  onder  ande- 

ren quadeen  bofe  faken  ,folemnele  verloocheniffe  en 
abj u ratie  gedaen  word  van  der  Catholijker  Kerke, 
dien  ly  de  Roomfe  noemen  ,  fonder  immermeer  tot 
de  felve  te  mogen  wederkeren  ,  mits  ook  fwerendeen 
Eed  doende  ,  de  voorfchreven  Catholijke  Kerke  by 
alle  mogelijke  middelen  te  vervolgen,  befchadigen,  be- 

letten en  pcrfecurcren,'t«.velk  niet  alleenlijk  fchanda- 
lcus,  onverdragelijk,  en  herwaers-over  nok  gcfien, 

I.  Deel. 

mier  oproerig ,  feditieus  en  feer  periculeus  en  forglijk 
is,  te  meer  in  een  Frontier-ftad  als  Valencijn  is ,  voor 
de  welke  wy  des  te  beter  en  meerder  reden  hadden 
ons  te  beduchten  en  vrefen,mits  dat  den  eenen  van 
de  voorfchreven  Minifters  uitlandig  en  een  Vreem- 

deling is,  en  de  ander  uit  allen  onfen  voorfchreven  lan- 
den herwaers-over  gebannen  wefende  dat  ook  de  fel- 

ve Minifters ,  des  wy  fekerlijk  onderrecht  zijn,  in  ha- 
re prekingen  derven  feggen,dat  hun  Confiftorie  niet 

verbonden  en  is ,  ons  noch  den  Wethouders  van  onfen 
voorfchreven  ftad  van  Valencijn  onderdanig  of  ge- 
hoorfaem  te  zijn ,  en  want  men  niet  ontkennen  of  lo- 
chenen  kan,dat  de  felfde  ftad  ons  by  patrimoniale  rech- 

te toebehoort,  en  mitsdien  ons  toe  ftaet  totbeware- 
niffe  van  dier  te  verfien ,  fo  hadden  wy  terftond  om 
defe  en  andere  merkelijke  redenen  ons  daer  toe  bewe- 

gende,  fonderlinge  tot  eigene  verfekertheid ,  rufteen 
vrede  vande  Poorters  en  Ingefetenen  onfer  voornoem- 
der  Stad, gelaft  en  bevolen  des  voornoemden  Heere 
van  Noircarmes  Garnifoen  daer  in  te  ftellen ,  hebben- 

de dien  van  der  felver  Stad  by  onfe  brieven  van  den  26 
dag  der  voorieder  maend  van  Novembri  gefchreven 
en  ontboden ,  't  felfde  alleenlijk  tot  dien  effe&e  te  we- 

fen, hen  by  de  felve  expreffelijk  verklarende  datwy't accoort  mette  voornoemde  geconfedereerde  Edel- 
mans,en  ook  by  den  fel  ven  Heere  van  Noircarmes 
met  hen  gemaekt  en  gefloten ,  niet  en  willen  of  den- 

ken te  beletten  ofte  buiten  gaen ,  fo  hy  ook  van  fijnent 
wegen  beloofde  van  gelijken  niet  te  doen ,  hem  daer  en 
boven  prefenterende ,  dat  mits  by  hen  innemende  en 
aenveerdende  't  voorfz  Garnifoen,hy  binnen  der  voor- 

noem der  Stad  met  fijn  Huis-vrouwe en  Familie, fijn 
woon-ftede  en  refidentie  foude  komen  houden ,  den 
welken  geboden  wy  verftaen ,  dat  de  voornoemde  van 
onfer  Stad  van  Valencijn  metten  eerften  bereet  had- 

den geweeft  te  obedieren  en  gehoorfaen  te  wefen  ,en 
't  felve  Garnifoen  in  te  nemen,  fo  goedeen  getrouwe Onderfaten  toebehoort,  niet-te-min  hadden  daer  na 
den  voornoemden  Heere  van  Noircarmes  doen  ver- 

klaren en  te  kennen  geven,  dat  de  Minifters  en  eeni- 
ge  andere  de  Gemeenten  aldaer  fulx  verleid  hadde,  dat 
£y  geen  Garnifoen  en  wilden  aenveerden ,  en  dat  meer 
is ,  fonder  eenige  oorfake  of  refpect  tot  ons, en  opte 
getrou wigheid  die  fy  ons  fchuldig  zijn  te  dragen ,  had- 

den hen  vervordert  uit  onfer  voornoemde  Stad  in  wa- 
penen en  groten  getale  te  trecken  ,  doende  hen  uiterfte 

devoir  en  kracht  om  onfe  Soldaten  by  den  voornoem- 
den Heere  van  Noircarmes  gefonden  in  de  Priorije  of 

Gods-huisvan  Sinte  Saulue,neffens  der  felver  Stad  te 
verftaen, plunderen  en  roven  tot  binnen  haer  eigen 
logementen  ,  gelijk  fy  ook  naderhand  veel  fcheuten 
van  Artillerye    en  groot  Gefchut  na  ons  voorfchre- 

ven Krijgs-volk  geloft  en  gefchoten,  en  daer  na't  Kloo- 
fter  van  de  Chartroifen ,  de  Kerke  van  S  Vadaft ,  mits- 

gaders de   voor-geburchten  daer  defelve  Kerke  en 
Kioofter  geftaen  zijn  ,  bedorven  en  geruineert  heb- 

ben ,welkKloofter  fy  nochtans  drie  of  viermaenden 
te  voren  geplundert  en  gefchend  hadden ,  hebbende  fe- 
dert,te  wetenden  vijfden  dag  van  defer  jegen woor-~ diger   maent  van  December,  onfer   voornoemder 
Suftere  der  Hertoginne  Regente  ,  't  felfde  in  effede ontboden,  dat  fy  den  voorfchreven  Heere  van  Noir- 

carmes te  voren  hadde  doen  verklaren  met  meer  ande- 
re frivole  en  impertinente  allegatien ,  blijvende  als 

noch  inde  weigeringe  voorfz, niet  tegenftaende  an- 
dere iterative  brieven  aen  hen  te  dien  einde  gefchreven, 

inhoudende  pcene  van  privatie  van  hun  Privelegien, 
en  van  onfe  indignatie ,  ingcvalle  van  vorder  weigerin- 

ge ,  hen  altijds  vermanende  en  voor  houdende  't  devoir 
en  onderdanigheid  die  fy  ons  fchuldig  zijn ,  en  hen  ver- 
fekerende'tgene  voorfz  is,  en  dat  wy  fo  goede  ordre 
ftellen  foude,  dat  hen  by  't  voorfz  Garniloen  geen  over- laft  noch  quellinge  metter  daed .  woorden  of  anderfins 
aengedaen  en  foude  werden,by  alle  welke  dingen  klaer- 
lijken  blijkt  vander  ongehoorfaemheidj  wederfpannig- 
heiden  rebellie  vande  Ingefetenen  onfer  voorfz  ftad 
van  Valencijn ,  tegen  ons,  alle  't  welk  wy  eenen  iegelij- 
ken  willen  doen  te  kennen  gsven  by  defe  tegenwoordi- 
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Het  derde  Boek. 

ordinerende  en  bevelende  dat  gy  d
e  felveter- 

fonder  vertrek  doet  uitroepen,  kundig
en  en 

nïbU(Sê3öü  binnerT  dÓQ  Ste
den  en  Vlecken  van 

£fe  lande  en  Ön-Bdl^V^Ig-
d^»» 

ecwoonlijk  is  uitroepinge  en  public
atie  te  doen  ,  en 

van  oniln  't  wegen  fcherpelijken  ve
rbiedende  en  inter- 

dTcereTde  al  en  en  eenen  iegelijken
  van  wat  ftate  en 

o  ualSt  of  conditie  die  zijn ,  binn
en  onfen  voornoem- 

Sadvan  Valencijn  voortaen  te  v
erkeren ,  hanteren , 

frequenteren,  tratoen ,  koopmanfchap  te  doen , daer 

door té pafte"" ,  gaen  of  komen ,  om  wat  reden    fel- 

Sefoude  mogen  wefen  ,  noch  hen  ee
nige  victualie  te 

fenden  .  dra-en  of  toevoeren,  of  ook  eenig
e  gonfte , 

hulpeen  by&nt  of  affiftentie  te  doen  o
f  bewijfenter 

tijd  en  wijlen  toe, dat  fy  ons  gebod  en 
 bevel  voorfz 

aeobedieert  en  volbracht  Men  hebben ,  op  poene  van 

cehouden  en  geacht  te  worden  voor ■  feult
eurs  van  de 

wederfpannige en  rebellen, en  overfulx  metter  dood 

en  koorde  geftraft  en  geexecuteert  te  w
orden, mits- 

gaders vanconfifcatie  van  hare  goeden.  De%ehjx
dat 

niemand  by  maniere  van  gunfte  of  byftand 
 die  hy  den 

voornoemden  van  Valencijn  foude  willen  doe
n  en  be- 

tonen ,  hem  en  vervordere  eenige  verfamehnge  te 

doen  noch  buiten  der  plaetfe  van  fijnder  woon
-ltede 

met  wapenen  noch  anderfins  te  trecken ,  indien  hy  tot 

onfen  dienfte  en  befoldinge  niet  ingefchreven
  en  aen- 

genomen  en  is,  en  dat.  onder  een  Capitein  van  ons
  de 

machten  beftel-brieven  hebbende,  op  poene  da
t  men 

tekens  den  overtreders  procederen  fal,  fowe
l  tot  confif- 

cade  van  haren  goeden  als  punitie  en  ftr
af  van  haren 

fo  voorfchreven  is  ,  verklarende  voor 
 weder- 

en des  lands  vyanden ,  alle  de  gene 
lijve 

fpannie ,  rebel ,  ons  en  des  lands  vyanaen ,  uuc  uc  KaiC 

die  bevonden  fullen  worden  ons  jegenwoordig 
 verbod 

overtreden  te  hebben  ,  en  voorts  fult  gy  van  u
went 

wegen,  midsgaders  allen  anderen  iubalter
ne :  Officiers 

en  Wethouders  verfien  en  orden  ftellen  ,  dat  eg
ene 

verfamehnge ,  lichtinge  van  Oor logs-volk  of  andere 

inconvenienten  en  ongeregeltheden  en  gebeu
ren  of 

toekomen,  doende  hier  in  by  eenen  iegelijk  fo  go
eden 

devoir  en  hem  quijtende  metfulke  getrouwighei
d  en 

neerftigheid,  dat  elk  daer  van  verantwoorde
n  mach 

fo  't  blhoort.  En  tot  onderhoudende  en  obferva
tie 

van def en, procedeert  en  doet  procederen tegens 
den 

overtreders  by  executie  van  de  poenen  boven  verha
elt, 

fonder  eenige  gunfte ,  diffimulatie  of  verdrach  d
es  te 

doen  met  diefer  aenkleeft,  geven  wyu  en  den  voorf
z 

Officiers  en  Wethouders  volkomen  macht ,  autoriteit , 

en  fonderlinge  bevel:  ontbieden  en  bevelen  voo
rts 

en  iegelijken  dat  fy u en  hen  fuh :  doende |,e
mfte- 

een 

lijk vërftaen"enobediéren, want  ons  al
fo  gelieft.  Ge- 

geven in  onfe  ftad  van  BruiTel ,  onder  onfen  contre- 

u£\ hier  opgedrukt  in  Placcateden 
 14  dag  van  De- 

cembri  1 5  66°Onder  ftond  gefchreven,  By 
 den  Koning 

in  fijnen  Rade,  Ondertekent 

D 

(F0I.9O 
©alen» 

fijngge* 
kgeni' 
öeiö. 

d'Ov  ERLOPE. 

e  oubitcattebatt  öft  pïaecaet  ut  allen  benp?
o; 

-  ulnttcn  ijccft  een  groote  fcimfe  er ibïcfcpiadj 
hm  S  mm  ïüc  W  met  te  <0erefo?meerbe 

S^SmTmS  bte  ban  ©aletmjn  miXzc* 

InTuaTcctacmael  t  om  te  tocberftaen  alle  beaettffa
; 

om  uie^cfi  ijen-uuben  gemaent  fouben  mogen  
toer, 

ÖC?iiïencim  ttf  ntöcmgoit  beanberuooft-fïabnaeft 
^  /O  ci« op  eenen feet  MMiW 
ffim/  be  rtbicre  &cnclbc  loopt  ïjoo?  be  ̂ taö/fp 

tal  fS  n Tmu  en  ianWcvgen  en  oo«  ban  fijpM  /  't  10 
a n  ö«  cScflcntijc.il  muren  cn  graebten  /  een

  feer 

SSwnc  itoom^acn  /  en  toel  nemert  met  IjeerlnK
c 

S  H* «  m  mtooonberen  nonnen  Det 

Se SiiïtSop Veenene  Uant.cc  ̂ taöonbertoater 

fc  ten  met  ffuifen  ban  binnen  gemaebt/en  tm
m 

Sr Söcliceftct  tien  berg  men  Den  Dcftïjcnm/ 111  bcr 

noeaen  öatfeboo?  geen  anber  mtbbel  ban  boo:  lan
ge 

Mcgcriwc  fcöüuen  te  nonnen  bcrobert  tooien,  ©
aet 

1567, 

beneffens  $  Balenctjn  een  feer  nj&e  Coopflabbaec 
grote  €oopï)anbel  geb?eben  too?b* 

2ilö  bte  ban  Balenctjn  nu  maren  merfeenbe  bat  öet 
be<0otibernante  emft  toaöen  lj02enbe  öetpaccaet 
bat  tegen  uen-luibcn  uttgeneben  toasf/en  baer  ban 
pet  bubbelt  of  copte  berttregen  fjebbenbe  /  fo  Deeft  öen- 
luiben  goet  gebotst  nen  te  ontfcDulbtgen  ban  fommt- 
ge  potneten/  baer  mebe  fp  m  't  felbe  $laccaet  be- 
ftljulbtgt  merben/  bcrïjalbenfpfeuereïtemonitran* 
neenKeguetle  gctlelt  ftebben  opbennamebergeen- 
re  ban  be  <0erefo?meerbe  üeligte  binnen  ber  (tab  ban 
©alcncijn/  betoelfee  fp-lutben  metfefeereanbereiRe^ 
guefïe  aen  ben  <0econfebereerben  €belbom  gefon^ 
ben  öebbcn  /  om  bte  te  p?efenteren  aen  be  peeren  ban 
be  <®o?ben/  toelfte  remonflrantte  (Jjoeroeibtc  lange 
balt )  in  Dier  mebe  Debbe  totllen  ftellen. 

NAdemael  G.  H.  de  begeerte  die  wy  akijds  gehad  ©fehai 

hebben,  cn  treffelijk  mertcr  daed  bewefen  den  5a,cn; Coning  en  de  Luitenanten  fijnder  Majefteit  houw  en  §^M\ 

getrouw  te  zijn ,  gemeerdert  en  noch  dagelijx  waffen-  gen  fjae; 
de  is,  mitsgaders  de  predicatien  des  Euangely:  foift  to"Den 
dat  wy  feer  bedroeft  en  met  goeder  redenen  bekom-  ̂ an  bn 
mert  zijn  ter  faken  van  den  jegenwoordigenhandel,en  Oo^orr 
dattet  alfo  heeft  willen  wefen,  zijn  de  faken  alfo  geftelt, 
als  dat ,  mitfdien  vele  daer  uit  ftoffe  of  oorfake  nemen 

en  fcheppen ,  om  anders  t'oordelen  en  te  denken. 
Maer  boven  al  gevoelen  wy  een  dodelijke  wonde  in 

ons  herte ,  vernemende  by  den  teneur  en  d'inhouden 
van  eenfekeremandamentgedaenopten  i4Decemb. 
als  dat  den  Coning  en  haer  Hoogheid  hen  fulx  laten 
voorftaen  en  in  den  fin  vallen  ,  welk  ganfchelijk  tegen 
ons  oude  voorleden  getrouwigheid  en  gehoorfaem- 
heid  is ,  en  contrarierende  den  vyerigen  luft  ,  wille  of 
affeclie  om  daer  in  te  continueren  en  voort  te  varen. 

Al  ift  dan|dat  wy  in  fuiken  leet  en  fwaren  verdtiet,  ons , 
mits  der  getuigeniflc  van  onfer  reine  en  goede  con- 
fcientie,  voor  God  trooftendezijn,  maer  uit  oorfakc 
dat  de  lafteringen  (daer  door  fommige  uit  zijn  om 
ons  in  den  haet  en  nijd  te  brengen  van  de  menfehen) 
veel  luiden  fouden  mogen  ontfteken  en  doen  vlam- 

men ,  ten  einde  ons  verderffeniffe  voorts  te  drijven ,  en 
hun  des  verblijden  met  blafphematie  tegen  het  H. 
Euangelie,  welk  wy  ons  beroemen  en  belijden,  daerom    i 
hebben  wy  gedacht  betamelijk  en  ons  devoir  te  zijn, 
hier  met  in  den  voorleden  faken  oorkond  der  waer- 

heid  te  doen  en  te  geven ,  neven  eene  ootmoedige  re- 
monftrantie  daer  op  regard  te  hebben  ,  en  een  vyerige 
bede  tot  haer  Hoogheid ,  als  dattet  der  felven  believe  te 

voorfien,  op  dat  wy  niet  gehoort  zijnde ,  niet  t'onrecht overvallen ,  befwaert  en  verdrukt  en  worden.  Maer 
vrefende  dat  de  gene  die  haer  alreeds  fulke  quade  ge- 

dachten ingegeven  en  gemaekt  hebben,  by  middelen 
die  hun  mogelijk  zijn,  uit  fullen  wefen  en  vlijtig,  om 

ons  in  den  v/eg  te  zijn  te  beletten  en  hinderen,  'tzyby 
daer  toe  gedeputeerde  mannen  of  perfonen,  't  zy  by  re- 
monflrantie  en  vertoninge  in  gefchrifte ,  voor ,  by ,  en 
tot  haer  Hoogheid  te  komen.  So  en  hebben  wy  niet 
bequamer,voegelijker,en  daer  uit  ons  meer  goeds  te 
verwachten  flond,gevonden,dan  ons  te  addrefferen  tot 
UG.  welke  mits  haer  goede  wille,  liefde  en  yver  tot 
befwarenifie  van  dek  Nederlanden ,  en  ten  beften  des 
Conings  onderfaten  ,  achtervolgende  haer  wijsheid , 
recht,  gerechtigheid  en  billikheid,  en  ter  conclufie,  ge- 

merkt het  aenfien  en  plaetfe  die  de  felffte  by  haer  Co- 
ninkl  Maj.  en  haer  Hoogheid  hebben,  niet  fullen  on- 
dcrlaten  of  manqueren,  gelijk  als  wy  hopen ,  zijnde  der 
felven  onfe  onfchuld  en  wille  certeinelijk  gebleken, 
hun  te  imployeren  cn  alle  goede  dienften  te  doen ,  ten 
einde  fuik  vermoeden  van  ongehoorfaemheid ,  weder- 
fpannigheid  of  afvallinge  uiten  finne  van  haer  Hoog- 

heid gefloten  cn  gedreven  zijnde,  alle  beroerten ,  ovcr- 
laft ,  moetwilligheid  ,  moord ,  verderfTeniife ,  en  de- 
folatien,  welke  alfo  begoft  en  aireede  te  verre  gedreven 
en  gekomen  zijn,  terftond  by  hare  autoriteit  en  macht, 
korts  en  op  ftaende  voet  ingehouden,  en  ten  toeko- 

menden tijde  mogen  belet  wefen,  op  dat  dendienft 
Gods  en  des  Conings ,  krijgende  eenén  onverbrekelijk 

ken 

j 
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ken  loop,  neme  ï  bewaèrniffe  fijnre  fteden  en  onderfa- 

ten  by  den  haren  en  ongekrenkt,  wy  hoe  langer  hoe 

meer  het  Land  mogen  lien  floreren  ,  toenemen  en 

profpereren  in  alle  goed,  peis,  vrede  en  welvaert. 

Ten  eerften  worden  wy  befwaert  by  het  voorschre- 
ven mandament ,  alfo  dat  wy  geweigert  hebben  gehad 

de  vreemde  Minifters  of  Predicanten  te  laten  gaen  of 

weg  te  fenden,  niet  tegenftaendewyfulx  belooft  had- 
den te  doen.  Maer  wy  en  houden  niet  onder  correctie, 

dar  men  noch  van  d'eene  noch  van  de  ander  fal  konnen 

doen  blijken.  Want  aengaende  van  dien  dathybyen 

onder  ons  gebleven  is,  'delfde  is  ge  weeft  door  reque- 
ftcn  onte  £.  H.  en  Overheid  of  Magiftraet  overge- 

geven ,  vertonende  de  lankheid  van  tijd ,  welke  hy 

fijn  ampt  en  officie  getrouwelijk  en  vredelijkgedaen 

hadde ,  deer  in  wy  begeren  dat  hy  mochte  continue- 
ren en  vooi  .aren  ,  totter  tijd  enwijletoe  ,  dat  wy 

meteenen  anu^renverfien  waren.  Op  welke  remon- 
ftrantie  noch  ter  eenre  onfe  E.  H.  of  Magiftraet  ons 

geen  gebod  ,  noch  ten  anderen,  wy  geen  belofte  ge- 
daen  hebben  van  hem  weg  te  lenden  of  wederom  te 
fchicken. 

2.  Aengaende  het  twede  poinct  >  daer  wy  mede 
befwaert  worcen  in  't  voorfchrevcn  mandament  Als 

dat  wy  ons  fouden  geweigert  hebben  gehad  te  com- 
pareren, als  mijn  Heere  van  Noirkarmestotvoorde 

poorte  van  der  ftad  van  Valencijn  quam  ,  ons  plaetièn 

te  affigneren  en  te  beftellen  buiten  der  Stad.  't  Is  ver- 
re van  daer  dat  v/y  fijn  prefentie  gefchout  hebben,  of 

eenigfins  uitgefte!t  ons  devoir  daer  in  geheelijk  te 

doen  en  te  quitcren  ,  want  ter  contrarie  van  dien , 

wy  verwonderden  ons  feer  ,  en  waren  onftelt  dat  hy 

fo  lange  achter  bleef  fonder  komen  na  het  toegefla- 

gen ,  en  by  den  Griffier  van  de  ftad  van  Kennoy  op- 
ten  20  van  Oclober  ontfangen  appoinctement  In- 

fonderlinge  hebbende  den  voorfz  Heere  als  dan  ge- 
looft tot  Valencijn  te  komen  alfo  haeft  als  hy  immer 

konde  ,  om  't  voorfz.  nppoin dement  of  accoort  in 
francijn  te  ftellen  ,  en  dat  te  doen  ondertekenen  by  de 
principaelfte  van  der  Kerken  of  Gemeente  ,  en  alfo 
te  publiceren  de  verfekertheid  op  fijne  zijde,  ten  ein- 

de de  Stad  in  vrede  te  houden  met  exercitie  en  oefFe- 
ninge  van  onfe  Religie  ,  bereed  zijnde  op  onfe  zijde  in 
en  over  al  of  doorgaens  het  voorfz,  contract  onderda- 

nig en  gehoorfaem  te  welen  ,  maer  hy  enquammer 
niet  dan  een  maent  daer  na,  te  weten  optenao  No- 

remb.  op  welken  dag  ge^rriveert  en  aengekomen 
Zijnde  tot  aen  de  poorte  van  der  Stad  met  cenen  gro- 

ten ftcert  rugge  of  nageflcep  van  peerden  buiten  fijn 
ordinare,  fo  hield  hy  aldaer  öpdeftaendevoetftille, 
fonder  verder  binnen  te  komen, en  vraegdeterftond 
nadcgenevandcConfiftorie,  en  als  de  felffteopdat 
pas  niet  juift  terftond  gereed  en  waren  ( want  fy  en 
waren  ook  geenfins  ver  ad  verteert  ge  weeft)  fo  begoft 
hy  tegens  hun  te  protefteren  ,  en  de  Stad  met  groten 
jammer,  lijden  en  ellendigheid  te  dreigen,  eer  tien 
dagen  om  louden  wefen  :  en  daer  op  vertrok  hy  alfo 
terftond,  Waer  uit  en  by  welk  yeder  een  lichtelijk 
mocht  merken  of  fien,  dat  alfulken  aenkomfte  en  fo 

haeftig  vertrek  niet  anders  geweeft  is,  dan  een  open- 
baren blijkelijken  en  merkelijken  aenftoot  voor  de 

hand  by  hem  gedaen  en  gevonden  ,  welke  in  ons 
geen  wederwille  ,  weigeringe ,  noch  ongehoorfaem- 
heid  tot  fijnen  geboden  vindende,  door  alfulken  mid- 

del gedacht  heeft  eenige  occafie,  oorfake,  verwe  of 
fchijn  te  maken  en  te  ftichten  om  tegen  en  over  ons  ter 
executie  te  ftellen,  die  fware  tribulatien ,  daer  wy  ons 
nu  ter  tijd  in  bevinden. 

3.  Voor  't  derde  poinft ,  wy  worden  aengegeven  en 
getaxeert ,  als  dat  wy  in  ftede  van  gehoorfaem  te  zijn , 
fouden  dat  heilige  Avondmael  ons  Heeren  hebben  la- 

ten verkondigen  en  publiceren. 
Maer  wy  begeren,  eerftelijk,  dat  een  yeder  ver- 

ftaen  fal,  dat  wy  doen  ter  ti]d  geen  verboden  hadden. 
Bovendien  was't  voorfz  Avondmael  al  eerft  tot  veel 
plaetfen  van  defe  Landen  uitgereikt  geweeft ,  dervoc- 
gen  dat  wv  in  dat  niet  en  dachten  te  doen,  dan  ach- 

tervolgende de  toegelatene  exercitie  van  onfe  Religie. 

In  welker  deliberatie  wv  ook  evenwel  fouden  geble- 
ven  en  geperfifteert  hebben  ,  niet  tegenftaende  de 
dreigementen  naderhand  by  den  voorfz  Heere  ge- 

daen, achtende  en  houdende,  dat  d'intentie  en  me- 
ninge  van  haer  Hoogheid  by  eenige  van  U.  G.G.H. 
in  den  name  der  felver  gedeclareert,  verklaert  en  over- 

gedragen ( als  dat  onder ,  en  by  de  predicatien ,  geac- 
cordeert  metten  Edelen  van  den  verbonde ,  word  ver- 
ftaen  en  begrepen  het  gebruik  der  Sacramenten  )  niet 
verandert  en  was,  gemerkt  principalijk  en  geconfide- 
reert  dat  den  voorfz  Heere  felve  in  perfoon  te  voren 
opentlijk  verklaert  hadde ,  als  dat  hy  by  en  m etter  pre- 

dicatien meinde  en  verftond  de  ganfche  exercitie  en 

o 'ffeninge  van  onfer  Religie,  aenbiedende  enprefen- 
terende  ons  te  doen  hebben ,  depefcheren ,  verkrijgen 
en  afveerdigen  expreffelijke  en  duidelijke  acte  van  de- 

fe fijne  meininge  en  intentie.  Welk  vervolgende ,  wy 

niet  voor  redelijk  houden  te  zijn  ons  van  defer  vry-. 
heid  te  beroven ,  en  ons  al-willens  tot  op  of  een  qua- 
der  conditie  of  mate  te  begeren  te  brengen  of  ftellen, 

dan  d'ander  fteden  van  den  Lande,  onder  dit  nieuwe 
dreigement  ,  en  de  voorgaende  verklaringe  van  den 
voorlz  Heere  contrarie  en  tegen,  welken  Heere  in  al- 

len fijnen  werken  ,  in  raed  en  daed ,  alrijds  getoont 
heeft ,  hoe  dat  hy  uit  is  en  alle  vlijtigheid  en  macht  aen- 
legt  om  den  Biffchop  vrn  Camerik  te  behagen ,  plaifier; 

en  vrundfehap  te  doen. 
4.  En  fo  vele  datter  aenkleeft ,  namelijk  als  dat  wy 

fouden  metter  predikatie  voort  gegaen  en  gevaren 

hebben   in  fommige  Tempelen  ,  met  alfulker  me-  ' 
ninge  en  intentie  aldaer  het  heilige  Avondmael  uit 
te  reiken. 

Gelijk  als  wy  in  *t  appoinctement  belooft  hadden  de   ttüt    ■ 
voorfz  Tempelen,  ja  lelfs  de  Stad  te  ruimen,  alfo  be-  Sacnö* 
reet  zijnde  te  obedieren  en  gehoorfaemheid  te  tonen,  nu-nbart 
en  hadden  wy  noch  middel  noch  geen  verfekertheid  fommiae 

om  dit  te  doen ,  totter  tijd  en  wijlen  toe  dat  ons  fekere  beften» 
plaetfen  foude  gewefen ,  geaffigneert  en  beftelt  wefen  , 
dervoegen,  dat  fulx  meer  en  eerder  gefchied  is,  door  en 
by  dilatie ,  uitftellinge  en  dralinge  van  mijn  Heere  van 
Noirkarmes,  om  onsplaetfen  te  affigneren ,  en  te  noe- 

men, dan  door  onfe  gehoorfaemheid. 

5    Aengaende    d'abjuratie  of  aflcgginge  van  de    «Pffarfc! 
Roi'tnfe  Kerke  ,  daer  het  mandament  mentie   at  genbebtf 
maekt  :  wy  belijden  en  bekennen  dat  onfe  Minifters  SÊfhï? 
of  Predicanten  vermanen  de  gene  die  God  bekeert,  ffioomff 
en    door   fijne   ontfermhertigheid    aftrekt  van  der  fterfee, 
Roomfer  Kerken  tot  de  oude  en  Catholijkfe  algeme- 

ne Euangelife  leringe  van  ons  Heere  Jefus  Chriftus , 
voortaeh  niet  meer  te  gaen  Mifle  horen  ,  noch  we- 

derom tot  andere  fuperftitien  en  andere  atgoderyen 
te  gaen  ,  en   de  gene  die  haer  verklaren  alfulken 
wille ,  meninge  en  intentie  te  hebben ,  en  voorts  voor 
de  refte  gehouden  en  gerekent  worden  voor  deugde- 

lijke ,  eerlijke  en  Godvrefende  perfonen  ,  diehoud- 
men  en  kentmen  voor  lidmaten  van  onfe  Kerk,  en 
wórden  toegelaten  totten  heiligen  Avondmael  ,  be- 
halven  dat  yemand  eenige  andere  abjuratie  of  we- 
derfprekinge  doet.    Nu  ift  dat  wy  van  defe  remon- 
ftrantie  en  vermaninge  die  de  Minifters  of  Predi- 

canten doende  zijn  ,  veel  exempelen  en  treffelijke  (F<$jfl 
notable  fchone  fpreuken    en   paffagien  hebben    in 
de  heilige  Schrifture  ,   aenroerende  de  verklaringe 

van  d'andere  ,  te  weten  van   haerluider  goe;'e  wil- 
le ,  dat  en  is  anders  niet  dan  een  ververfchinge  en 

vernieuwinge  van  't  gene  datmen  voor  ons  in  den 
Doop  gelooft  heeft:  namelijk  van  den  Duivel,  van 
fijne  werken  en  pomperyen  te  renonceren,  teweder- 
fpreken  en  af  te  laten. 

6.  M.ier  wy  hebben  ons  alderrrteeft  verwondert i    SBcroe/ 
uit  welker  confeientien  eenige  hebben  derren  haer  r?"öe 
Hoogheid  te  verftaen  geven  ,   en  by  de  felffte  doen  kS*?* 
publiceren  en  uitroepen  ,  in  den  name  van  fijne  Co-  pene 
ninkl.  Mtj.  by  advijfe  van  fijnen  Rade,  als  dat  onfe  fcuoen 

Minifters  gelijk  't  mandament  luid  en  inhoud ,  fouden  ̂  °fcn  ö'e eenen  eed  doen  doen  en  fweren ,  de  gene  die  totten  H.  ffiachu 
Nachtmael  des  Heeren  willen  komen  en  communicc-  'ïucj 

ren,  van  te  vervolgen,  te  hinderen  en  fchade  te  doen  in  **clh 
3j]&  3  allen 
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allen  wegen  en  in  alderley  wijs ,  fo  het  hun  mogelijk  is, 
d<n  trenen  van  de Roomler  Kerke. 

' '  liï  datter  een  enkel  menfche  gevonden  word ,  die 
verkocht  en  gerequireert  is  geweeft ,  om  aliulke  of  dei- 

gelijken  eed  j  of  belofte  te  doen ,  fo  zijn  wy  te  vredeu 

geftraftte  wefenals  aengerichcen  bedreven  hebbende 
eeiifchandaleus,  on  verdragelij  k,  oproerig,  feditieus, 

en  periculeus  ftuk,  gelijk  in  't  mandament  ftaet  be- 
grepen. Mier  geheel  ter  contrarie,  de  gene  die  ge- 

hoon hebben  haer  predicatien  enopentlijke  gebeden 

of  biddinge  geüen ,  die  weten  het  devoir  welk  fy  doen, 
van  God  te  bidden  voor  de  arme  onwetende,  en  ge- 

neralij k  of  in 't  gemeen  voorde  gene  die  hun  eertijds 
vervolgt  hebbenen  als  noch  vervolgen,  gelijk  als  ons 
ook  Jeius  Chriftus  leert  en  vermaent ,  ja  dat  meer 
is,  wy  derven  wel  affirmeren  en  ftoutelijk  feggen, 

ten  waer  geweeft  dat  door  de  predicatien  en  gewoon- 
lijke  ordinare  oaderwijiinge  en  remonftrantien  van 
de  Minifters,  luiden,  datmen  hem  ftillekensenvre- 

delijken  houden  ,  't  quaed  met  goed  lonen ,  de  on- 
wetende en  onverftandige  verdragen  en  lijden,  voor 

haer  bidden ,  veel  liever  injurie ,  ichade ,  fchande  en 
overlaft  lijden ,  dan  een  ander  doen  foude,  dattetge- 
mein  volk  niet  en  foude  by  zijn  gedienftigheid  of  de- 
voir  gehouden  geweeft  hebben,  nauwelijks  ioudenfy 
hun  hebben  konnen  onthouden ,  over  de  Papen  en 

Monicken  het  uiterfte  leed ,  fwaer  verdriet  en  grote  in- 
dignatie  of  gramfchap  haerder  herten  te  betonen ,  om 
dieswille  datfe  fo  langen  tijd  en  fo  deerlijk  bedrogen 

zijn  geweeft  in  fo  groten  fake  en  van  fulker  confequen- 
tie ,  als  daer  is  de  hope  van  het  eeuwige  leven ,  en  den 
dienft  Gods,  wetende  certeinelijk  en  voorwaer  hoe 
dat  alle  haerluider  acnüagen ,  voornemen ,  kracht  en 

macht  nergens  heen  en  tenderen ,  dan  om  te  vervol- 
gen, uit  te  roeyen,  te  niet  te  doen  >  en  te  vernielende 

gene  die  God  paifibelijk ,  vredelijk  en  ftille  begeren  na 
zijn  woord  te  dienen.  Ter  conclufie  de  Predicanten 
of  Minifters  en  fouden  hun  fuiken  eed  niet  doen  doen 

of  fweren  fonder  ook  tot  voldoeninge  en  volbrenginge 
van  denfelfden  eed  te  vermanen,  en  die  aldus  gefwo- 
ren  hadden ,  en  daer  toe  folliciteren  ,  en  mits  haer 

exempelen  te  trecken  of  tegecken,  daer  ter  contrarie 

vele  felfs  van  de  Roomfer  Kerke ,  die  niet  getranfpor- 
teert  en  zij  n  door  paffien ,  ( dat  is  die  niet  na  haer  fin- 
nelijkheid ,  maer  na  reden  ipreken  willen  )  getuige- 
niffe  gegeven  hebben  en  alfnoch  geven  fullen  ,  van 
haerluider  ftilligheid  en  hebbelijkheid  in  dit  ftuk,  en 
van  het  befte  of  devoir  welk  fy  gedaen  hebben ,  om  in 
fuiken  affjiren  het  volk  ftille  te  houden. 

7.  Maer  noch  veel  blij  keiijker  en  periculofer  is  de 

lafteringe  van  de  gene  die  haer  Hoogheid  hebben  der- 
ven perfuaderen  en  wijs  maken  ,  als  dat  de  Mini- 
fters fo  onbefchaemt  fouden  geweeft  hebben ,  ender- 
ven feggen  in  haer  predicatien  om  van  woorde  te 

woorde  verhalen,  gelijk  in  't  Mandament  ftaet,  hoe 
darde  Confiftorie  niet  gehouden  of  fchuldig  en  was 
den  Conink  gehoorfaem  te  zijn ,  of  te  obedieren,  noch 
den  Magiftraet  van  de  ftad  van  Valencijn ,  en  dat  fijne 
Majeft.fulx  certeinlijk  de  wete  gedaen  en  veradver- 
teertis,  nu  nemen  wy  ter  contrarien  van  dien  tot  oor- 
conde  en  getuigen  alle  de  gene  die  haer  predicatien 
gehoort  hebben ,  ook  weten  wy  wel  ( God  heb  lof ) 
hoe  dat  ons  de  heilige  Schrifture  leert  den  Conin- 
gen,  Princen,  en  anderen  Magiftraten,  of  Overhe- 

den gehoorfaem  te  wefen ,  liefde  en  eere ,  ook  reveren- 
tie re  bewijfen,  te  dragen,  en  te  doen.  Alsdatterook 

geen  en  is  van  de  Confiftorie  diemen  kan  overtonen 
eenige  of  de  minfte  ongehoorfaemheid ,  en  die  niet 
namaelsin  dat  ftuck  hoe  langer  hoe  meer  zijn  devoir, 
officie  en  gedienftheid  doen  willen  en  wat  hy  fchul- 

dig is. 
Voorts  bereid  zijnde  te  betalen  en  te  geven  Tol,  de 

Cijfe, Tribuit,  Impoften,  Bedmen  Subfidien ,  'tfy 
ordinare  of  extraordinarc ,  welk  ons  fullen  geboden, 
bevolen  en  opgelegt  worden,  gelijk  als  wy  ook  tot  op 
deler  uren  toe  gedaen  hebben. 

't  Is  waer,  als  de  Overheid  of  de  Magiftractyct  ge- 
bieden of  bevelen  woude  ,  of  foude  ,  welk  regens 
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't  woord  Gods  ware,  en  daer  uit  volgende  tegen  de  con- 
fcientie  en  welvaert  der  zielen,fo  belijden  en  bekennen 

wy  ,  dat  wy  alle  gelijk  meer  fouden  gehouden  zijn ,  ge- 
lijk als  ook  de  Apoftelen  Jefu  Ghrifti  gepraclifeert,  ge- 

leert  en  geprotefteert  hebben ,  God  meer  te  obedieren 
en  gehoorfaem  te  wefc  n  dan  de  menichen  :  maer  aen- 

gaende dereft,  en  alle  ander  wereldfe  of  fteedfe  en 
pohtijeque  ftucken  ,  onfe  Predicanten  en  Minifters 
hebben  getrouwelijk  en  wel  geleert ,  en  lerent  noch  da- 
gelijx,  hoe  dat  ydereen  indifferentljken  onverfchei- 
delijkden  Overheden,  en  Potentaten  falen  moetge- 
hoorlaem  wefen  ,  niet  alleenlijk  door  vrefe  van  geftraft 
en  gekaftijd  te  worden ,  maer  ook  om  der  Confcien- 
tien  wille. 

8.  Aengaende  dat  de  Minifters  befwaert  worden 

a's  datfe  't  gemeen  volk  verleid  hebben,  mits  het  krijgs- 
volk te  weigeren  en  te  refuferen. 

Wy  bekennen  en  houden  wel ,  hoe  dat  fy  gevraegt 

en  verfocht  zijnde  haer  advijs ,  meininge  of  goeddun- 
ken te  fpreken,  eenige  inconvenientenverklaert  heb- 
ben ,  die  daer  uit  volgen  fouden ,  ontfangende  of  inne- 

mende de  knechten.  Teneerften,  als  dat  de  admini- 
ftratie  en  uitreikinge  van  het  heilige  Nachtmael ,  van 
den  Doop,  en  alle  de  ander  reft  van  de  exercitie  van 
onfe  Religie  foude  belet  en  verhindert ,  en  de  Mini- 

fters verjaegt worden,  deneenen  als  een  vremdeling, 
den -anderen  als  een  balling,  gelijk  klaerlijk  genoeg 

ftaet  en  begrepen  is  in  't  voorfz  Mandament ,  want 
fulxwas  de  intentie  en  meininge  van  mijn  Heer  van 

Noircarmes,  ja  felfs  datdepredicatie  ons  foude  beno- 
men worden  ,  want  aengaende  de  belofte  van  den 

voorfchreven  Heere  :    namelijk  van  het  appoincte- 
ment  gefloten ,  en  metten  Edelen  van  den  verbonde 
gemaekt,  niet  te  breken ,  fo  ift  dat  de  difpenfatie  of 

aflaet  en  vryfprekinge,  geoctroyeert  en  gegeven  in 't 
Concilie  van  Conftantien ,  hoe  datmen  de  ketters  (na- 
demael  fy  ons  voor  fulke  houden )  niet  houden  fal  wat 

men  hun  gelooft  heeft ,  onsdede  twijffelen  enachter- 
waerts  denken ,  gemerkt  de  voorgaendc  dreigementen 
als  hy  dat  Krijgs-volk  binnen  der  poorten  en  der  Stad 
foude  hebben,  datwy  nietaltefeer  verfekert  foudeu 
welen  van  hem ,  dat  hy  fijn  woord  goed  maken ,  en 
fijn  belofte  houden ,  voldoen  ,  ter  executien  ft  ellen 

foude,  alwaer  hy  in  allen  anderen  faken  den  geloof- 
weerdigften  perfoon  of  Heere  diemen  vinden  mochte. 
Ook  hebben  ons  ter  eenre ,  de  deerlijke  verftroyinge 
van  der  Gemeente  die  was  binnen  der  ftad  van  S.  A- 
mant ,   en  ten  anderen  ,  de  onderfoekinge  van  den 
Minifter,  die  hen  onderwijlen  ftraffe  en  hoge  drei- 

gementen liet  ontvallen  betoont  en  bewefen ,  hoe  dat 
wy  niet  fonder  reden  ,  apparentie  of  fchijn  daer  na 
geraden  hadden.    Want  willen  wy  allegeren  en  by 
brengen  de  publicatie  in  den  name  van  den  voorfz 
Heere  gefchied  tot  Doornik  van  niet  te  beletten  noch 
overlaft  te  doen  dengenen  die  hun  by  der  predicatien 
fullen  vinden  laten  ter  genoemder  plaetfen  gehouden 
zijnde,  fo  is  wel  licht  om  teverftaen,  en  te  denken, 
dat  het  eenfdeels  gebeurt  is ,  om  korts  daer  na  fulx  te- 

gen ons  te  wenden  en  te  gebruiken ,  mits  wy  getoont 
hebben  een  klein  betrouwen  op  zijn  woord  te  dragen  : 
Want  de  overlaftige  woorden  en  grote  dreigemen- 

ten, dieeenige  foldaten,  ofkrijg-hafpels  hebben  uit- 
geboldert,  en  gedaen  tegen  de  Minifters,  die  geven 

te  kennen,  hoevry  datfe  fouden  mogen  zijn  in 't  pre- 
diken ,  fonderlinge  alfmen  fal  confidereren  en  daer 

op  letten  ingevalle  en  fo  verre  als  den  voorfz  Heere  in 
den  fin  en  trek  heeftom  in  allen  anderen  ftucken  haer 

Hoogheid  te  behagen ,  fo  ift  dattet  hen  ook  niet  en 
gebreekt  aen  den  wille  van  hem  te  imployeren  en  be- 

geven ter  refolutien ,  en  uiterfte  meininge  welke  de 
felvebymeer  brieven  ver klaert  heeft ,  gehelijk  de  pre- 

dicatien te  ftoren ,  en  af  te  doen  fampt  alle  d'excrcirie 
van  onfe  Religie,  beginnende  en  komende  van  den 
kleinen  totten  groten ,  aengaende  de  refte ,  te  bedecken 
defe  wille  van  krijgs-volk  binnen  der  Stad  te  leggen, 

onder  't  fchijnfel,  tijtel,  of  name  alskaks  om  de  felfftc  te 
verfekeren  en  te  verhoeden  voor  de  Francoifcn ,  wat 

oorfake  of  occafie  hebben  wy  gegeven  van  fuiken  ja- 
loersheid ? 

^open 

be  \iu 

tacitfetei ban  ij« 

bom. 



5óó. Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten, 

"39 

loersheii  ?  en  hoe  is  dit  fo  fubijtelijk  toegegaen  dat  |  voort  aengaendede  refte,  de  Stad  in  tribulatie ,  druk 

men  ons  qualijk  betrout,  t'aüegeren  ecnigen  roep  of  |  en  jijden  te  brengen^  en  infonderhejd  de  gene  die  pro- 
mare  van  oorlogeden  vrefe  van  befprongen  en  aen 

getaft  of  on  verflens  verfocht  te  worden  van  den  Fran- 
coifen?  ten  Juit  niet,  een  heeft  geen  apparentie  ,  ge-  I  gende  dele  inconvenienten  en  redenen  hier  boven  ge- 

merkt in  de  plaetfe  van  de  Stad  te  fterken  en  te  ver-  j  ftelt  wel  overpeifende ,  niet  fo  lichtelijk  hebben  kon 

feffie  en  bekentenifle  doen  van  d'Euangehc.    Alib  is 
dat  geen  wonder,  al  iilfake  dat  veel  perfonen  overle»- 

lien,  dat  men  der  onlanx  te  voren  een  groot  deel  ge 
fchuts  uit  en  wech  genomen  hadde ,  gemerkt  infgelijks 
nademac!  de  knechten  of  Gamifoen  uitte  naefte  Fron- 
tier-fteden  ontboden  en  genomen  zijnde  ,  blijvende 
de  felffte  fchier  bloot  en  gantlèlijk  berooft  van  haer 
Garnifoen ,  om  de  Stad  te  beleggen  ,  fo  ifler  als  dan 
van  daer,  en  daer  door  meer  te  beduchten  eenigen  aen- 
ftoot :  fonderlinge  ift  dat  men  gae  ilaet  en  merkt  de 
occalie  en  de  gelegentheid  die  als  nu  den  Francoilen 
foude  gegeven  worden,  van  on^in  defe  grote  tribula- 

tie by  te  ftaen  en  te  fecureren,hun  op  eenigevande 
Frontier-fteden  worpende  en  makende,  ingevalle  fy 
eenige  wete,  lofe  of  intelligentie  en  kentfehapmet  ons 
hadden.   Maer  wyzijn  geleert  (God  heb  lof)  datwy 
onfen  Conink  fullen  getrou  v/efen  :  wy  hebbent  ge- 
toont  tot  nu  toe,  en  wy  die  ons  beroemen,  voor  heb- 

ben ,  beloven  en  belijden  in  de  vrefe  Gods  te  wande- 
len, en  hebben  nok  gedacht,  en  gedenken  ook  niet, 

van  ons  leven  en  goet  te  lollen ,  met  een  feit  of  ftuk 
van  quader  confeientie ,  doende  dat  niet  te  doen  en 
ware  tegen  onfen  Conink.   Boven  dien  binnen  der 
Stad  van  Valencijn  waren  veel  perfonen  die  mits  den 

ongelijken  tijd  niet  en  hadden  te  winnen ,  t'eten  of  te 
breken ,  hadde  men  dan  fommige  vendelen  van  die  be- 
fchreven  en  opgericht  tot  bewareniflè  der  felven ,  ge- 

lijk r 'Antwerpen  gefchied  is ,  en  tot  meer  andere  plaet- 
fèn ,  dat  foude  een  middel  geweeft  hebben  om  een  deel 
borgers  te  onderhouden  en  onderftant  te  doen ,  en  in 
haer  en  foude  niet  min  verfekerheids,  dienft,  of  ge- 
trouwigheid  geweeft  zijn ,  dan  in  vreemde  foldaten  en 

nen  noch  mogen  daer  toe  gebracht  worden  ,  darfe  fou- 
den  defe  knechten  binnen  der  Stad  nemen,  welke  wou- 

den doden  en  al  fulke  grouwelijke  dreigementen  uit 
bolderen  tegens  de  inwoonders  der  felven ,  en  namelijk 
tegen  die  van  de  Religie  welke  ook  verhoopten,  alft 
al  befcheidelijken  en  in  't  brede  foude  haer  Hoogheid 
verklaert  worden  ,  dat  dip  felve  ftofFe ,  oorfake  en  re- 

den hebben  foudenvan  contentement  en  tevreden  te 

zijn  om  mijn  Heere  van  Noircarmes  geen  macht 
noch  autoriteit  te  geven ,  ten  einde  hy  fonder  grond 
en  reden  een  fulke  Stad  ,  en  fo  groten  getal  van  fijne 
Majefteits  gehouwen  en  gehoorfamen.onderfatenin 
een  verderfieniiTe  ,  mine  en  irreparabele  defolatie  te 
brengen. 

9.  Heeft  dan  nu,  durende  defe  fwarigheid  en  uit-  afravetn 
ftellinge  van  de  knechten  binnen  der  Stad  te  laten  ko-  be  haer 

men ,  mijn  Heere  van  Noircarmes  fo  veel ,  dat  hy  volk  öcfcnfïe. 
opgebracht ,  en  knechten  aengenomen  heeft ,  om  defe 
Stad  te  komen  bederven,  en  het  omliggende  land  te 
verdeftrueren ,  heeft  hyfe  om  fortfelijken  en  met  ge- 
welt  te  executeren  die  te  voren  gedachte  geconcipieer- 

de en  gefloten  delölatie  of  mine,  tot  Sint  Amants  ge- 
voert,  en  in  de  gebuerfchap  der  felver  Stad ,  om  ons 
allede  wegen  en  pafïa.qien  te  verleggen  ofte  fluiten, 
en  der  voegen  als  befloten  en  beleit  te  houden ,  heb- 

ben fijn  knechten ,  ook  volk  gepiljeert ,  uitgeteert ,  ge- 
plundert  ,  berooft  en  gefaccagieert  die  arme  gelovige 
Huifluiden ,  totten  kleinen  kinderkens ,  die  kou^kens 
van  den  voeten  uit  en  af  te  trecken ,  hebben  fy  alle 
moetwilligheid  en  vervaerlijken  groten  ongehoorden 

knechten ,  die  die  van  Valencijn  vyand  zijn,  dat  noch     overlafl  gedaen  tot  vrouwen  en  jonge  doc'itersfchof- 
meer  is ,  de  gene  die  haer  hielden  als  wel  geinformeert  j  fierens  en  verachtens  toe  ,en  den  trommel  laten  flaen  , 
te  zijn  en  te  weten  wat  tot  Bergen  in  Henegouwe  ge 
fchicd  was ,  als  men  aldaer  den  Land-raet  verfamel- 
de,  fonder  eenige  daer  te  beroepen  of  te  ontbieden, 
die  daer  behoorden  geroepen  te  wefen  ,  vertoonden 
de  aenflagen  van  die  tijd  gerokt  en  voor  geworpen , 

om  d'exploicr.  te  maken  en  d'a^re  d<e  mijn  Heer  van 
Noircarmes  naderhand  beftaen,en  tegen  ons  ter  exe- 

cutie geftelt  heeft,  in  tot  approbatie  ,  of  waer,  en 
goetmakinge  van  haerder  allegatie,  fo  proponeerden 
fy  (al  waft  een  blauwe  huikeen  magere verwe)  hoe 
dat  men  gefchut  van  en  uit  deler  Stad  genomen  en  ge- 
voert  ,  en  voor  Bergen  gebracht  hadde ,  ten  einde  ons , 
van  diefu'egen  van  al  fulker  ammunitie  ontrieft  en  af- 

om  de  felffte  naderhand  te  verkopen ,  en  by  een  klein 
vierken  lankfaem  branden  laten  eenen  ellendigen  man 
die  buiten  feer  gewond  was ,  uit  egene  faken  of  oor- 

faken anders ,  dan  tot  ipijte  en  van  hate  en  nijd  van  de 

Religie ,  hebben  fy  geftoort  en  gebroken  d'exercitie 
van  der  Religie  daerfe  toegelaten  en  ingeftelt  was, 

achtervolgende  d'apoinctement  van  haer  Hoogheid  , 
metten  Heeren  van  den  verbonde  gemaekt ,  fijnle 
gekomen  en  gevallen  in  de  Voor-fteden ,  om  die  te 
beroven  en  te  piljeren  om  de  Stad  uit  te  hongeren , 
hebben  fy  begoft  te  doden  en  te  moorden ,  de  gene 
die  hem  niet  en  fochten.  Ift  dan  vreemt  tegen  natu- 

re ,  reden  of  billigheid  dat  die  van  der  Stad  fiendc 
handich  gemaekt  zijnde,  te  beftormen  en  te  bederven,     datfe  gedreigt,  in  fuiken  perij  kei ,  omcingelt,  fo  na 
fampt  dat  om  de  felffte  tijd  de  borger  f  diePapiften     by  beftormt  ,  en  fo  dood  vyandelijk  vervolgt  wa- 
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waren )  van  defe  Stad  haer  onder  den  duim  en  heime^ 
lijk  hadden  begoft  te  laten  in  fchrijven  ,  met  fulker 
meininge,als  datfe  ons  fouden  pionderen  enfaccage- 
ren.  Waerom  ook  eenige  van  dien  komende  de  bae- 
ken  uit ,  en  defen  aenflag  ontdekt  zijnde ,  hen  geabfen- 
teert  en  uitter  Stad  wech  gemaekt  hebben.  Voorts 
brachten  eenige  by  en  allegeerden,  als  dattet  nieten 
wasbyadvijfe  en  uit  macht ,  kracht ,  en  autoriteit  van 
den  Rade  van  State,  dat  mijn  Heere  van  Noircarmes 
pretendeerde  hier  in  defe  Stad  knechten  te  brengen  en 
te  leggen.  Daer  op  hebben  ook  vele  onder  U.  G.  G.  H- 
dit  aennemen  van  de  knechten  gedesavojeert,  niet  con- 

senterende in  't  opftel  van  den  voorfz  Heere  om  de 
Stad  te  beleggen ,  uit  redenen  als  boven  verklaert  niet 
konnende  noch  de  Minifters  noch  alle  andere  van 
goeden  verftande  hun  yet  anders  perfuaderen  of  laten 
voorftaen  uit  dele  gendarmerie, die  mijn  Heere  van 
Noircarmes  pretenteerde  en  meende  inde  Stad  te  bren- 

gen en  te  leggen,  dan  dattet  einde,  flot  en  finaelwas, 

om  ter  executien  te  ftellcn  't  gene  dattet  Mandament 
opentlijk  niet  brengt  en  inhoud ,  fprekende. 

Wy  uit  en  om ,  defe  dingen  ons  daer  toe  bewegende  *  <&c. 

ren ,  hen  te  weer  en  defenfie  geftelt  hebben  om  hen 
te  befchermen  en  re  verhoeden  ,  voor  al  fuiken  ge- 

weld ?  En  al  ift  fake  dat  om  hen  te  verweren  fy  eenige 
Soldaten  van  mijn  Heere  van  Noircarmes  verflagen 
hebben ,  fo  is  die  fchült  meer  te  leggen  op  de  gene  diefe 
der  voegen  moetwilligen  met  fuiken  overlaft  zijn  ge- 

komen beftormen,  dan  op  de  andere  die  haer  lijf  fo 
manierlij  k  en  tamelijk  verweert  hebben  alft  hen  móge- 
lijk  geweeft  is. 

10»  En  al  ift  dat  ten  felfften  einde  die  van  der  Stad  «UJojien* 

hebben  het  Chartroifen  Cloofter  en  fommige  huifen  he Ptt 
der  Voorrieden  afgeworpen ,  dat  is  niet  geweeft  uit  ge-  {Jan?*'1 
neuchte ,  of  plaifier  welk  fy  gehad  en  genomen  heb-  <&\}av 
ben ,  daer  in  als  datfe  met  haer  eigen  hand  hare  huifen  ̂ r0'^." 

fouden  verdeftrueren ,  maer  tot  fulx  gedwongen  zijn-  <ttontifnt de  te  doen  om  hen  te  verhoeden  en  te  befchermen , 
voor  en  tegen  die  onverfienlijke  aenftoten,  en  ftor- 
men  van  de  gene ,  die  uit  zijn  in  alle  wegen  haer  uiter- 
fte  macht  en  kracht  aen  te  leggen  om  de  felffte  te  ver- 
drucken  en  te  vernielen. 

Refterende  en  aengaendevan  dien  als  dat  men  •®°Ven' 11. 

Te  weten ,  om  de  Minifters  en  Predicanten  te  verja 

gen,  en  te  beletten  d'exercitie  vaa  onic  Religie  5  en  1  wy  wel  achten  dat  eenige  ons  onbekende, 

ons  oplegt,  drie  of  vier  maenden  te  voren  het  voorfz.  Dcrotien 

Chartroifen  Cloofter  gepiljeert  te  hebben  ,  wy  en  mo-  ban  't 
gen  of  konnen  daer  op  anders  niet  antwoorden,  dan  dat  Ü?0^5 

buiten  en  beHt. 

fon- 
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ronder  de  wete  der  eeenre  van  de  Confiftorie  alduer  ,  in  den  Tempel  tot  Jerufalem  woude  inbrengen  ,  fet- 

fouden  de  Beelden  afgeworpen  hebben  :  maer hebben  tenen  oprichten,  io  hebben  hen  de  Joden  aldaer ge- 

hun  eeniee  verftout  tot  roven  en  fteïcn,io  hebben  de  |  prefenteert  en  hen  aengeboden  om  liever  alle  gelijk  ge- 

vooriz  Monicken  en  Clurtroiien  ielve  opent  lijk  be-  |  dcod  te  worden  dan  t'aenfchouwen  en  te  Gen,  dat  den 
kent  dat  fulx  niet  foudegelchied  zijn  of  bedreven  van  |  Tempel  Gods  foude  verontreinigt  en  gelchend  wor 

het  Steeds-volk  en  van  onfent  wegen ,  't  is  verre  van 

huis  dat  wyfe  louden  willen  ad voy  eren  
of  verantwoor 

den  maer  ter  contrurien  bekennen  en  Dehjden 
 wy ,  dat 

fulke  gcicllen  ftrafbacr  en  weert  zijn,  gecai
tijd  en 

doorgenomen  te  worden. 
Siet  hier  hebben  dan  nu  U.  G.G.H,  alle  de  faken

, 

oorfaken ,  redenen  en  gronden  om  welke  men  ons  met 

fo groten inftantie  èagegafen  en  vervolgt  heeft,  om  t 

krijgs-volk  in  te  nemen.  Siet  hier  de  redenen  begre-
 

pen en  vervat  in  't  mandament,  in  aenlien  en  om 't 
regard  van  de  welke,  mits  wy  uitgeftek  en  lwangheid 

gemaekt  hebben,  de  voorfz  knechten  tot  ons  binnen 

te  nemen, allo  verklaert  worden  afgevallen  rebelhge 

en  vyandenvan  zijnre  Majefteit:  worden  beiert,  be- 

fprongeq  en  aengetaft  met  dreigementen  van  
een 

grouwelijke  bederffemile  en  deiolatie  ,  onie  goeden 

worden  tot  root,  buit  en  prijs  gegeven,  en  ons  leven 

verlaten  en  gelevert  inde  handen  van  onie  vy.mden. 
Siet  hier  waerom  dat  menfo  Icherpciijkenernlteiijk 

verbied ,  ons  te  trooften ,  byftant ,  hulpe ,  of  fecours 

te  doen,  gevende  inigelijks  ten  prijiede  gene  die  hun 
niet  dan  eens  aen  en  winken  or  eenig  teken  of  lole 

fouden  geven.  Daer  en  tufichen  en  konnen  wy  hier 
in  niet  aenlien  of  merken  ,  dan  den  goeden  y  ver  en 

trek  van  haer  Hoogheid  ten  dienfte  van  zijne  Ma- 
jefteit en  ten  bellen  van  den  Lande  ,  houdende  de 

geallegeerde  laken  voor  gront  ,  fondament  en  reden 
van  't  voorlz  Mandament ,  waerachtig  en  certein  of 
ieker  te  zijn  :  des  wy  ook  verhopen  ,  zijnde  de  iel 

ve  beter  geinformeert  van  der  waerheid,  dat  als  dan 
indignatie  ,  tegen  en  over  ons 

geftilt  fal  welen  ,  en  mits  haer  auctori- 
haer  toornigheid  en 
verwekt  ,  geftilt  fal  weien  ,  en 
teit  ordineren  ,  op  dat  wy  verloft  zijnde  van  deler 

dem  Alfo  hadden  wy  onverfiens  en  iübijtelijk  niet 
omringelt  ge  weeft ,  ibuden  wy  ons  eerder  en  liever 
gepreienteert  gehad  ,  en  voor  haer  Hoogheid  en  u 
Genade  eenen  ootmoedigen  voetval  gedaen  hebben 
met  wijf  en  kinderen,  om  al  te  famen  vermoord  to 
worden ,  dan  wy  de  voorfz  knechteu  ingenomen  ot 
gelaten  hadden ,  de  welke  ons  overlaft  doende  aen  ons 
goet ,  aen  ons  lijf,  aen  onie  huisvrouwen  en  dochters , 
mits  de  grouwelijke  fchande  en  vileinigheid  ,  gelijk 
onie  gebueren  gefchied  is ,  en  behalven  dat ,  ons  be- 

nemende d'exercitie  van  onie  Religie  ,  ons  houden 
fouden  in  een  lijffelijke  en  geeftelijke  dood,  ten  eeu- 

wigen dage  •  daerom  mochten  wy  fuik  ongeluk ,  en 
deci  lijk  dink  afkopen  of  wenden ,  gelijk  de  Joden  eer- 

tijlts  by  den  voorlz  Petronio  deden,  met  ons  alle  gelijk 
ter  dood  te  prefenteren , fo  fouden  wy  bereetzijnom 
haer  Hoogheid  en  U.  G.  de  poorten  wijd  op  te  doen 
en  ons  ftelien  tot  haerder  wille ,  alleen  dat  wy  veel  lie- 

ver alle  gelijk  jammerlijk  dood  geflagen  worden  met 

wijf  en  kind ,  dan  berooft  te  wefen  van  d'exercitie  van 
onie  Religie,  of  ift  dathaei  Hoogheid  bevind  fo  gro- 

ten voord,  el  en  goet  te  welen  ten  dienfte  van  zijne  Ma- 
jefteit in  deler  Stad  krijgs-volk  te  leggen,  datfulxfy 

onder 't  bevel  van  U.G.iampt  geloften  der  felven,  als 
datmenon.s  geen  overlaft  doenfal,infonderlingein't 
gene  dat  de  confeientie  en  d  exercitie  van  onfe  Reli- 

gie concerneert  en  aengaet  ,  volgende  d'appoin cle- 
ment gemaekt  metten  Heeren  van  den  verbonde,  en 

hier  in  bidden  wy  U.G.  teoordeelen  en  vonnis  daer 
over  te  fpreken  offer  fake  of  oorfake  is  om  ons  te  hou- 

den voor  rebellige  en  afgevallen ,  en  ingevalle  mits  te 
willen  voortvaren  en  continuerende  de  uiterfte  en  gro- 

te ftraffigheid  of  rigeur  tegen  ons, hier  namaels  volgt 
verdruckinge  ,  mogen   pacivelijk  genieten  de  wel-     een  deerlijke  bloed ftortin ge ,  en  ellendige  deftructic 

daed  van  d'appointtement  gemaekt  metten  geallieer-  )  niet  alleen  in  defe  Stad,  maer  over  het  ganfche  land. den. 

Op  dat  wy  dan  nu  fo  veel  telichtelijker  fuik  voor- 
deel of  bate  mogen  verkrijgen,  fo  bidden  wy  U.  G. 

G.H.  rijpelijken  te  overleggen  alfo  wel  de  gront ,  en 
de  oorfake  van  der  tribulaüen ,  daer  wy  in  verdrukt 

liggen,  als  de  grootheid  der  ielven,  en  den  uitgank  of' 
naefteert  en  confequentie,  die  voor  't  ganiche  land  feer 
forgelijk  is,  en  tot  groot  achterdeel,  ichade  en  ver- 
derffeniffe  ftreckende,  welke  dit  beginfel  met  en  na 

hen  fleept ,  waer  hier  anders  geen  queftie ,  achterden- 

ken  of  vrage  van  lijf  en  goet :  wy  hebben  alajds  ge- 

toont,  hoe  dattet  eene  en  d  ander  geichied  en  ten  be- 
fte Zijn  ten  dienfte  van  zijne  Maj.  en  van  haer  Hoog-  t  vele  fchier  tot  deiperatie  gekomen  en  gevallen  zijn, 

heid,en  wy  prefenteren  en  gebieden  ons  metter  daet  door  den  mifval  en  het  inconvenient  van  defe  ver- 

te bewijfen  ,datinonihoelanj,e  hoe  meer  toenemen-  werden  en  beroerden  tijd,  het  fchijnbaer  perijkel  te 

de  en  waffende  is,defen  lult  of  trek,  't  zy  om  Impo-  fien  't  geheel  land  in  vier  en  bloed  ,  en  in  fulker  ca- 

ften,Tol,  Accijfen,Tribuiten, Beden  en  alle  ande-  j  tivigheid  dat  hen  de  hairen  van  den  hoofde  te  ber- 

re  diero-elijken  ordinare,  en  extraordinare  befwarin-  geen  overeinde  ftaen  fullen  die  daer  van  fullen horen 

ge  té  behalen  en  te  o-even, 't  ly  om  ons  lijf  en  leven  te  fpreken,  fullen  uwer  Genaden  haer  voor  oogen  mo- 

imployefen  en  te  begeven  tot  defenlie  en  verwerin-  j  gen  of  konnen  Hellen  en  leggen  al  fuiken  moord,  ge- 

hoe  wel  wy  van  onfent  wegen ,  fullen  mogen  de  onbe- 
fmette  handen  na  den  Hemel  toe  opheffen ,  en  ons  ia 
de  dood  trooftende  metter  getuigenilïe  vaneen  goede 
confeientie ,  ook  verhopende  dat  wy  by  en  voor  alle 
perionen  van  rechter  kenniffe  genoeg  geexcuieert  en 
ontfchuldigt  zijn,ftelt  dan  voor  ulieder  oogen  G.H. 

den  groten  anxt  ,  de  benautheid  en  tribulatie  van  fo 
vele  goede  en  getrouwe  onderfaten  zijner  Majefteit 
famt  haer  wijf  en  kinds ,  beleit  van  mannen  betuigen- 

de met  raed  en  daed  ,datfe  ons  alle  geerne  fagen  mer- 
ten viere  verbranden  of  in  't  bloed  verimoren :  legt  (Fo1 

voor  u  luiden  oosen  ,  de  armoede  daer  by  en  door 

ge  Van  de  Stad  tegen  uitlandle  en  vremde  vyanden, 

en  verjaginge  der  felfden uiten  lande:  maer  allo  nu  de 

queftie  is  vart  den  dienft  Godes,van  der  faligheid  of 

verdoemeniffe  van  onfe  zielen  ,  en  allo  voorts  op  't 
ftuk  vander  confeientie:  fo  bidden  wy  U-  G.  tecon- 

fidereren  en  gaey  te  flaen  hoe  na  dat  fulx  noopt ,  hoe 
diemenfche  die  God  vreeft  daer  op  let,  en  dat  waer 

neemt,  gelijk  het  exempel  van  de  Hebreeuiche  Vor- 
ftcn,  van  Daniel  ,  en  van  vele  meer  andere  fulx  be- 

wijft  hoe  fwaerlijkdatmen  uit 's  menfehen  herte  met 
gewelt , met  wapen  offtocken  uithalen  kan, de  Reli- 

gie die  in 't  felfde  ingedrukt  iscn  geprent  ftaet ,  in  hoe 
groten  angft  en  benautheid  ftelt  men  de  gene  die  iien , 

dat  mei  hén  dreigt  't  goet  te  verbeuren ,  lijf  en  ziele  te 
verlieten  ,  metverftoringe  van  den  louteren  en  reinen 
dienft  Godts.  Als  Petrovius  het  beeld  vanden  Room- 

fenKcifer  Caligula,  achtervolgende  het  er nftc lijk  be- 
vel dat  beth  van  de  Kcifcrlijke  Majefteit  gegeven  was? 

weid ,  forfe ,  overlaft ,  en  jammerlijke  verderffeniiie 
van  den  lande,  fonder  medelijden  te  krijgen ,  fonder 
beweegt  te  worden  van  binnen ,  fonder  te  bekennen 
en  t'aenfien  u  licder  devoir  en  officie  van  in  't  befcheet 
te  komenen  u  luider  voorfienigheid,  macht ,  kracht  x 
en  authoriteit  daer  tuffen  te  fchieten,  om  te  bluffchcn 
het  vier  dat  ontfteken  is  en  voor  te  komen  of  te  pre- 
venieren  die  afgrijfelijke  diluvie  of  vloed  van  tribula- 
tien  die  over  dit  land  komt,  en  van  fonder  te  beken- 

nen hoe  dattet  meer  dan  tijd  is  hier  in  vlijtelijk  de 
handen  te  werk  te  ftelien  :  waer  na  wacht  gy  lieder 
L.  H.  dat  den  dönderfteen  of  flach  gevallen  en  ge- 

paffeert  fy  :  dat  de  diluvie  't  land  verfmoord  en  o- 
verlopen  heeft :  dattet  vier  der  voegen  ontfteken  en 
in  gloeyende  kolen  ftae  ,  datter  geen  remedie  meer 
fy  om  te  bluffen ,  als  dat  men  alle  ding  fal  laten  moe- 

ten tot  afft  hen  werden  en  te  polfTer  verbranden ,  en 

de  Steden  der  voegen  gekrenkt ,  en  't  land  verwoeft 

aban- 
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i £  pac ,bduïl  tc  öcnieten  trercrcttic  ban  be  (öcrefonncer? 
r  i  om  öe  Hef irnc/fp  alle  beboir  ncbaen  nebben  aen  Den  &ecrc 

Dan  .ftouiiarmcg  DcnUuben  <0oubeincur/  om  met 

abandonneren  \  en  den  vyanden  prijs'  geven  :  laet  de 
faken  der  benauden  en  bedrukten  tot  uwe  Genade  ko- 

men ,  laet  u  luider  ooren  haer  klachten  open  zijn ,  laet 
u  luider  herten  inwendig  genoopt  en  bewogen  zijn , 
om  te  doen  wat  een  vader  en  harder  toebehoort  tegen 

't  volk,  welk  begeert  te  doen  alle  het  gene  wat  eenen 
foon,  een  lamroerken  of  fchaepken  toeftaet.  Vreeft 

gylieden 't  verwijt  van  fijne  Majefteit,  hebbende  der 
Feiven  fijn  Land  ,  fampt  fijn  getrouwe  en  lieve  Onder- 
faten  bewaert  en  belchermt ,  leert  de  vyanden  van  den 
Lande  anderfins  oordelen  en  vonnis  fpreken  over 

u  luider  yver  en  gedienftigheid  fijnder  Majefteit  ge- 
daen  en  bewefen ,  fö  lange  en  fo  vele  als  (y  willen  :   fo 
fal  u  luider  goede  confeientie  u  luider  wefen  eenen 
fierken  ftalen  fchild  ,  en  de  welvaert  pais  en  vrede 
van  den  Lande,  die  Tullen  voor  den  Engelen  en  voor 

den  menfehen  getuigenifle  geven  van  u  luider  ge- 
trouwigheid  tegen  fijne  Majeftek,  en  van  den  goe- 

den dienften ,  gedaen  tot  bewareniffe  van  fijne  uitne- 
mende grootheid  :  nademael  dat  die  grouwelijke 

roeden  van  fterfte,  oorloge  en  honger  of  dieren  tijd 
gemindert  hebben  het  hoopken  van  de  Onderfaten 

van  de  Conink  van  Vrankrijk,  enweggefleeptmeer 
dan  twemael  honderd  duifend  perfonen  :  nademael 
in  der  voorleden  beroerten  en  den  borgerhjken  krijg 
veel  Heeren  van  der  Orden ,  en  andere  grote  han- 
fen  met  vele  vrome  Capiteinen  en  ervaren  krijgs- 
luiden  dood  gebleven  en   verflagen   zijn   geweeft: 
nademael  de  vreemde  krijgfluiden  metten  buit  en 
roof  diefe  in  Vrankrijk  gehaelt  en  gekregen  hadden 
wederom  na  huis  getrocken  zijn  :  fbmma  nademael 

het  Coninkrijke  ter  faken  van  't  felffte  ftuk  der  Re- 
ligie der  voegen  is  geftelt ,  gedeelr  en  beroert  ge- 

weeft  dattet  aldus  en  alfoftont geheelijk  verdeftrueert 

te  zijn  :  fo  is  't,  dattet  flot  en  de  conclufieis  geweeft, 
het  reftken  en  d'overfchot  van  de  Onderfaten  en  goe- 

den te  fal  veren  en  te  bergen  by  een  gebod  of  man- 
dament  van  pacificatie.  Dit  exempel  van  fo  verfcher 
memorien  ,  van  fuiken  gebuerfchap  ,  en  van  fo  een 
fo  gelijken  fake,  behoorden  wel  te  bewegen  het  her- 
te  van  alle  de  gene ,  die  willen  gerekent  zijn  en  gehou- 

den voor  getrouwe  en  rechtfinnige  dienaers  fijnrë  Ma- 
jefteit, ende  liefhebbers  van  't  Vaderland ,  |om  teim- 

ployeren  haer  wijsheid ,  kracht  en  macht ,'  gelove  en 
autoriteit ,  op  dat  alfulken  jammer ,  d'welk  van  nu  be- 
goft  is ,  niet  voort  en  voere ,  der  voegen  dat  dit  ganfche 
Land  insgelijks  ondergaet,  en  in  fuiken  vloed  van  tri- 
bulatien  verdrinkt- 

Aengaende  de  middelen,  die  en  ftaen  ons  niet  toe 
voorteftellen,  maer  wel  te  aenveerden  enaentene- 

men,  de  gene  die  bevonden  fullen  worden  redelijk  by 
haer  Hoogheid ,  en  U  G.  den  felfften  onderworpen 

wy  lijf  en  goed ,  gelijk  ook  die  beide  t'aller  tijd  zijn  ten 
beften  geweeft  en  ten  dienfte  van  fijnre  Maj.en  van 

haer  Hoogheid ,  fonder  te  referveren  't  gene  dat  onfe 
zielen  en  der  fclver  welvaert  en  falighcid  concerneert , 
en  geraekt  den  reincn  dienft  Gods ,  namentlijk,d'exer- 
citie  van  de  Religie,  gereguleert  na  de  leringe  van 
de  Propheten  en  Apoftelen  ;  waer  voor  wy  ons  niet 
Vry  fchelden ,  maken  of  difpenferen  en  konnen ,  fon- 

der tc  vallen  en  te  komen 'in  den  toorn  en  gramfchap 
van  God  almachtig  Conink  der  Coningen,  enHee- 
re  over  alle  Heeren.  So  bidden  wy  U  G.  voor  de 
refte  fo  vele  te  doen  mits  haer  wijf  heid ,  yveren  au- 

toriteit, dat  op  haer  Hoogheid  ons  vcrloffendc  van  de 
tegenwoordige  tribulatie  en  gevende  oorfake  en  occa- 
fieaen  een  iegelijk  om  hem  ftilleen  in  vreden  te  hou- 

den in  fijn  huis  ,  de  rufte  én  ftilligheid  wederom 
in 't  Land  gebracht,  en  ten  beften  onderhouden  wer- 
de  tot  breder  refolutie  en  arreft  van  fijne  Majeft.  en 
de  generale  Staten  van  defen Lande, alfo fullen UG. wel  doen. 

rque/     <©*  reouefïe  aen  bc  Abelen  ban  ben  berbonbc/ 
foati  toas?  fommaric  mboubenbe  /  boe  bat  fpluiben  om 
fiaen 
ii  ge* 

bem  te  acco?beren  fenerepoinrtcn/toaer  na  fp  Den  feu- 
ben  Rebben  te  reguleren/  acljtcrbolgcnbc  b'intentte ban  baer  ̂ oogbeib/  en  nabcelbilaepenmetDemge? 
acco2beert  3ünbe/  bat  fpbeBcr&en  binnen  ber  <§taö 
fouben  moeten  berlaten  en  buiten  ber  «^tab  p2ebiben 
ter  plaetfen  bte  Dp  Den  foube  aentoijfen/3ün  fpluiben 
baer  toe  toillig  en  bereibgetoeeft/  banbe^eereban 
l^oicfearmejs'tfelbebertrecfeenbe/  onber't  berd  ban bat  bp  baer  na  bjiebcn  foube  ontfangen  geDab  fjebben 
ban  Dare  ̂ oogDetb  (<bp  be  toclbe  fp  berblaerbe  te  toil* 
len  baer  gereferbeert  te  3tjn  bc  beure  en  afTignatie  ban 
be  plaetfen  /  fo  ijabbe  Dp  onber  ben  name  en  febijn  ban 
toeigeringe  en  afballinge  of  rebellatie  toillenbrygo* 
bolh  in  be  jêtab  brengen/  toaer  in  fpluiben  eenige 
ftoarigDeib  gemaebt  Dcbbenbe/  mits?  grote  atfjter* 
benften/  gemerbt  onber  anberen/  om  bc  berfefje  me- 

mode banbenlaflen  bef  toaringe  ban  meer  ban  bijf* 
tig  tuifentt  gulben/  ban  't  feboffieren  ban  bjoutoen 
en  bocDtetó/  ban'tbeletfel  ban  Dennertnge  enfïille 
fïaenbe  op  't  opgefcDo?te  ijanteringe  /  en  meer  an- 
ber  leettf  en  f  maer  bertaietg  /  b'toeib  fp  bebonbert en  beboelt  Debben  boo?be  RnjgsfönecDteri/  bieinbec 
^tabgeboerttoerben  omtrent  bier  jaer/  opten  felf> 
frenbagatëDuntoelfolemneiü&en  Doge  toa#  gelooft 
getoeeft/ batfe  geen  nncebten  opten  Datë  fouben  Deb? 
ben  /  en  uit  meer  anbere  fafeen/  oo?faften  en  rebe? 
nen  bjeber  geftelt  /  becbat  en  begrepen  m  be  re^ 
monflrantie  en  reguejte  aen  ben  peeren  ban  ber  <®o^ 
ben  /  en  fo  fp  aïsf  nu  bp  een  manbament  opentiijn  boo? 
Daer  ̂ oogbeib  becblaert  too?ben  af  gebalïen  chre* 
bellen/  gegeben/  geiebert  en  geftelt  tot  pjijtf/  ouit/ 
en  roof  ban  r)un  bpanben  /  en  ber  boegen  gebal* 
len  in  een  uiterfte  befolatie  en  in  fcbtjnbaer  perijbe! 
bangeDeelpenin  ben  gronb  te  berberben :  fo  bib* 
ben  fp  öen  batfe  f)en  toillen  belpen  met  alle  toetteJijöu 
mibbelen  öen  mogeïijb  5ijnbe  /  en  namentïijR  p?e* 
fenterenbe  en  obergebenbe  in  ben  name  ban  ften- 
luiben  ïlemon|tranten  be  boo2f5  remonflranticen 
requefte  in  be  Danben  ban  be  peeren  ban  ber  <&$p 
ben/  en  follinterenbe  om 't  effect  ber  felben/  na  batfe befeibeoberlefenbeberfïaen  fullen/  boe  recDtbecrbig 
enberebclijb  bat  öare  begeerten  i&  ̂ e  €belen  Dcb^ 
ben  uit  be  bare  eenige  gebeputeert  /  namentïijb  /  Bil- 
lecgenbe3©ingleombpbe<@?abcn  ban  <Cgmonb  en 
IBanfbelb  toefenbe  te  <6aefbecb  te  trecben/  en&en 
aen  tc  biencn  boe  bat  be  ongeregeltbcib  ban  ©alentijn 
alleen  toeauam  boo?  öet  mifiroumen  't  toelufpöab* ben  ban  bendeere  ban  ̂ oirnarmejs/  enöpbanDen- 
Imbcn  /  en  te  biiihm  baer  in  tc  toillen  boen  berfieit  /  en 
ntet  toe  te  laten  be  beberffenïfTe  ban  een  fulben  ̂ tab/ 
en  int  Hlanb  baer  rontfemme/  aengefien  bat  ̂ c  booafj 
^tabp^efenteerbete  boen  al 't  gene  fjaer  ̂ oogfjeib/ en  i^k  ban  ben  fiaeb/  fouben  o?bonnercn/bat  baer 
l^oogbeib  ijualijben  ban  ben  onbe?ricDt  toaov  en  fo 
be^cc  fp  naber  toaerbeibbpongepafTibe  perfonen  on? 
tepitlft  toaren  /  bat  fp  bp  ben  anberen  toegen  baer  in 
boo?fien  foube/  en  meer  anbere  bertoninge  baer  toe 
btenenbc:  ban  be  boo?f5  <0?aben/  gaben  boo?  ant? 
tooo^be/  bat  fp  gebeel  anbcrö  onbe?ricbt  toaren/cn  iiat 
lik  ban  ©alencijn  Dun  geïjeel  ijualijfe  bielben/ia  bat  be 
roep  ging  batfe  in  B?anferüH  becbonteniffe  Dabben/ 
£&  €n  Doetoel  bp  be  boo2ft  €belen  contrarie  gefeib 
toerbe/  fo  toerben  fp  noebtansf  fonber  bcrtrooflinge 
afgetoefen.  <©ie  ban  Balennjn  fienbe  bat  be^eere 
ban  .jSoirftarmejSbcnluiben  ïjert  belegcrbc/  gcfrtjtit 
boo?  iic  &taü  bzttt  b2cngen  /  en  geen  mibbelen  ar Ijter? 
liet/om  bcnluiben  tc  krenten  en  tc  befebabigen  /  bat  fjp 
m*  3Cmant  Dabbc  ingenomen  om  bcnluiben  in  bjefe  te 
Douben/  op  bat  fp  niet  en  fouben  berben  uittrecben  om 
fpijie  tc  bebomen/fofcD2ijbenfp  aenben  geronfebcreciv 
ben  Jibel  en  anbere  ftcben  met  bcnluiben  in  't  berbonb 3Önbc/enboo?toclbercacbenop  bet  betroutoen  ban 
bpjtanb  fpluiben  betoapencn  in  banben  genomen/  en 
't  garnifocn  in  te  nemen  /  getoeigert  Dabben :  batfe  ge? barljtig  fouben  3tju  baerber  troutoc  en  belofte/  en  bat- 
!  e  Den  eenige  bacnbeïen  brijg|Tuiben  tot  affiflf  nttc  ̂ ou? 
ben  fenben  /  toant  fp  met  bare  marbtnictenfoiibcn 
bonnen  langer  toeberjïaen  Daerber  bpanben  to^eeb? 
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Het  derde  Boek.  '  ^6P 
*.  *  ,m*.ai  m«*c  <mu  rt»m  m  maren  bol  i  ctrotc  teefïe  toag  om  licDteli)b  in  te  mogen  bomen. 

gèft  ̂ JJS^^^ffiSSmSiS  I  STftelS&e  mecbenbe batfe  ban  ben  SCbelberuv 

gnomen;  am  ljaec  8efl|kgg5  jjaööe  /  öat  ft»  baer  al  't  top* 
-r  *>  ftrt  benut  ban  't  face  ttf  7.  boo?bemenaenal*  gaenbe  toag  bergebenbe  bp  fo  be?re  batfe  Det  €0* 

l&Ettte&feHi i  Ö&tt  Soojloge/  b'een  ,  ntnbiubcOarnifoen  alfnocD  innamen 
:  maer  fom* 

sSJffiX IbeSSv  b'anber  om  bïe  te j  mige  tfeancoifen  met  een  beel  boderen  beten  £aer 

SSS^^^^^^^iiSSnltoaJi/^  ficfle/  om  te  beletten  batbe&tabmetenfoubetoer; 

öe?een?n  erbar en  um-mmT^t^^  benopgegeben.  3®antfpfetOen!jat^o!?tanne0l)aer 

&&MWPN  baerinbetoa*  geen  bdofteen  foube  Douben/alfo  & -  Ijaei :  top?tej* 
«enen  beacber 1  en I  b\» ten  anberen  geboegt/  om  bte  teus  Doubenöe  toas$.  3&e$  met  tegenfiaenbe/fobeb; 
C  ©alS  bSftanb  te  boen/  maec  al*  frniettn  ben  be  minfte  tegen  baren  banb  ben 1  meeften Doop/

 
&S&5A  fabetoelber*  moeten  bolgen/  en  Debbenbe  &tab  obergegeben/  en  ggj 

^7^ff%tfJ3B  ben  jMcffercn/ p*   enDet  tfamifoen  ingenomen  ben  a*»irrp  1567.    Sfjg 

JAER-DICHT. 

D*  H^r  V*»  HoorCarM.es  heeft  VeLenCll»  fi e rCk be]_.egen , 

d^Ont [etters  V erf  Lege» ,  en  de  StadgeCregen. 

pen  en  lBontben  te  guellenen  fcerbenenbe^loofte* 
ren  te  befcDatrtgen  en  te  beroben/  ban  opljenfaften 
na  beboren  te  letten/  fo  3tjnfpbanbeneoubmieur 
ban  <©outoaep/  en  <0?cDie0  be?raft  en  ItcDtelnfi  m 
be  blucDt  gcfïagen  /  toant  een  beel  ban  be  naefte  «©ar* 
rafoenenopgeboöencneenbeel  peerben  met  fommt* 

ben. 

tegen  öie  Den  aenbtelèh/  maer  ben  (Coren  inteanb 
ontfïeben  3ijnbe/  3ijn  eenfbeetë  boo?  bper/  rooft  en 
blammebergaen.  ■>      r  u    .  . 

©e        <©ie  ban  zoomin  febere  bonbfcljap  Debbenbe  ban 
GuefQp  5tboo?nemen  ban  ben  boo?fcï)?eben  «©oubemeur  /  3ün 
Zn*'*  &P  bne  buifenb  fterb  m  open  belbe  getogen  om  be  bare 
©oo?nf8  te  fmlpe  te  bomen  /maer  be  <©ouberneur  be  geljele 
irccaen   nacljt  becgaoert  bebbenOe  ban  be  Imiflmben  en  naefte 
JfiSlïf  <«5armfoenen  omtrent  ttoe  buifenb  getoapenbe/ 1^ 
Ima»   Sun  recljt  tegen  getrocben/  om  met  Ijen  te  ffaen/ 
Hagen  m  maerboo^be  öulpe  ban  5^wrbarme0  i0  ip  ban  ben 
ijcniroir.  ar^iö  texio$  getoeefl/ toant  ÖP  te  gemoetgebomen 

Sijnöebte  ban  ̂ oomib  met  tien  ©aenbelcn  hnecDten 
enfcööonberb©eerOenDeeftmet  fulben  furie  en  ge- 
toelb  Ijun  aengeballen/  batfe  terfïonö  berftroit  en 
berfeïjeurt  toterben  (toantfe  geen  berfoebtefertig^- 

(f.  ,00.)  oberften  W  baer  en  Ijaoben)  en  meer  ban  ;t  berbem 
beel  ber0agcn  en  om  ben  natë  geftomen3on/  btebe 
blucljt  genotnen  Ijebben  3i)n  binnen  ̂ oomtfe  ge* 
tornen,  1  .       _     'é±m 

^e  toelbe  ̂ oirbaïmcs5  berbolgbe  en  booj  t€& 
fleel  baer  be$  Coninbö  43arntfoen  op  toag  tn  be  g>t&! 
bomenbe/  beeftljp^^nöeleninber  ̂ tab  geö?agt/ 
bie  b?embe  pebicanten  of  HSintfler0/  bte  Ijp  Ijeeft 
ftounen  Krijgen  en  anbere  banbeljoofben  ber<aere^ 
fö?meerbe  «eltgic  beeft  Ijpboen  öangen.  ̂ aer  na 
jfteeft  lp  ben  +  ganuarp  bp  publicatie  berbobenalïe 
feriigffieben  albaer  <©arnifoen  boubenbe  bat  fpbte 
ban  öe  ïteiigte  niet  en  fouben  beletten  te  gaen  ter  p?e* 
bleetten  ter  plaetfen  ben  betocfen/  notb  00b  Den  be^ 
febimpen  nocl)  injurieren  in  toat  manieren  battet  3?  / 
maec  Ijen  laten  baer  in  ongeqnelt  met  b2cben  /  na 
bermogen  ben  accoo2bc  bpljaer  ̂ oogljetö  gemaebt 
metten  berplicbten  €bden  /  tot  bat  fijn  lEaicftcit 
anoerö  baer  op  fouöe  Ijebben  geo?bonneert  /  opte 
berb"»'rte  ban  ben  bjbe.  ©erbiebenbe  mebe  alle 
^o^atrn  batfe  niet  en  fouben  gaen  tottcboo:fclp 
ben  p^ebtnge  of  erercitien  opte  berbeurte  ban  ben 

<5effï)tir  3ciönu  i^oirbarmcö  fag  ijc  oplltnaetbeib  ban  bte 
ÏSÏhrilf  ban©alencün/  bat  niet  tcgcnftaenbe  be  fcïiabe  bte 

nSr"t  be  bare  geleben  Dabben  /fruitten  niet  afen  lieten  baer m  &e>  te  befenbcreit  /  fo  beeft  Dn  uit  <$oo?nib  en  TDoutoaep 
fcfiown.  gcnomeUf0  beel  nefcljutö  bat  Dp  be  fïab  ban  ©alen- 

rijn  met  22  tfuc&cn  fecr  aetoelbiglijhen  befeboten/ 
befcOabigtenbemupren  géb?oben  beeft/  battet  eene 

©00?^ 
nlb  met 

foen  be» 

P». 

tanten  GuUodes  Bres  >  CU  Peringe  de  la  Grevge  tï\  beel    &tAv 

anbere  banbe  rijbfteenpjincipaelfleboager^btcban  «wjjj 
be  <®ercfo?meert)e  Religie  toaren/boen  bangen/en  %tm 
melnbetiib  baer  na  boenbangen  enboben:beboo?f3  ïencjjn 

ttoe  ©jebitamen  meenben  uitte  ̂ tabtebertrecben/  jm« btelen  in  Danben  ban  ben  <©?oot-maepcc  ban  «§tnt  JJ^ 
3imant  /  botb  3ijn  baer  na  gebonben  en  geftctent/ 
na  ̂ oomib  berboert  /  altoaer  fp  luiben  na  bat » 
berftbeiöen  bifputatien  geftouben  Dabben/  embelnb 
opten  letten  $ktp  beroo?beelt  engeDangenfnn/  ban 
gelijben  Deeft  $oi?carmej$  ooft  be  francotfcRnecD' 
ten  qualijb  getracteevt  /  DP  nam  00b  gebangenben 
©becfïen  ber  ̂ §tab  jpttbiel  ̂ erlin  met  fnn  foon 
ïiH  dp  Mhz  toto  ontbalfen  /  baer  na  beeft  DP  be 
P?ebicatien  en  erercitie  ber  <©erefo?meerbe  MU 
gie  becboben  /  en  be  <©eeftelijbe  in  Daren  borigen 
fiaet  geflelt  /  befe  obergebinge  Deeft  allen  anberen 
^teben  baer  ̂ k  ban  be  Religie  oberDanb  Dabben 
fo  berfcD?int  /  bat  boo?  be  obectoinninge  ban  befe 
eene  «$tab  alle  b'anbere  i^  na  fcDenen  obertoon^ 
tten  te  3tjn  /  toant  bele  anbere  ̂ teben  /  b?efenbc 
gebjben  immh  /  Debben  Daer  getoillicD  begeben 
onöee  't  gebteb  en  gelioo?faemDeib  ban  be  <0ouber^ 
nante  /  innemenbe  <aarnifoen  boIgen$f  Daer  o?bon* nantie.  .  ̂   _.. 

^etoijlebefe^tab  ingenomen  toasS  en  toeberbafl  %m 
en  flevfe  gemaebt  toerb  /  fo  3ün  tot  5inttoerpen  ge^  aa;ttoct bomen  iiBattbiaies  flaccuö  ̂ llliricu^/  ̂ pangen^entuf 
berger  en  anbere  ̂ iutfe  herben -bienaersf  batt  be  gg»j| 
3BugöburtDfe  Confeffte/  be  toelbe  beroepen  Deuben^  £ffrrJe 
be  be  ̂ eöicanten  ber  <ö5erefo?meeröe  Keltgie/  om  Pnöe  1 
te  bifputeren  ban  ben  ttoifïigen  arttjbel  ban  be  je?  f^ 
gentooo?btgf)eib  be-ö  lieljaem0  €D?ifti  in  ben  üeu>  jfig 
gen  5Hbont!mael/is$  baer  een  grote  bifputattegebal?  ww> 
ïcn  /  ban  baer  en  té  niet  uitgereebt  /  bn^  partpen  Deb- 
ben  Daer  bcbentenitfe  bess  geloofd  m  fcub  laten  utt^ 
gaen/  en  Ijet  mtéberflant  ban  befen  Dangt  al^nocb 

.tuffeben  Den  luiben  /fui&#  bat  b'een  b'anber  baerom '  feer  fcDelben  en  lafteren. 
«Dm  toelb  mioberfianb  nocDtanss  toeeD  te  nemen 

of  ten  minften  teberminberenDeeft^ntljoniu^Co?' 
ranuov  genaemt  55elleribe  P2ebicant  banbe  <0ere^ 
fojmeerbe/  (toefettbe  Man  geboomte  een  ̂ panjaert) 
binnen  3lnttoerpen  baer  booj  af  berljaelt  tö  een 
feutbnef  laten  uitaaen  in  ̂ ?ub  aen  be  Herberg  ber 
^tntfer  ̂ umeemen  bmnen  ̂ nttoerpen  /  tne  Dun 
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ofrenbaerbc:  feggenbe  npfelbe  öat  &em45oö  nfetfo 
feer  gcfonben  en  uaobe  om  be&crfte  €02ifïi  tebou* 
toen  en  toeberomop  te  retbtcn/  atëom  'trijfte  lies? 3Cntitö2ifïstc  bcflcèicren  en  ter  neber  te  too?pen/  bP 
berfjaelt  bier  oor  R02tclijR  bat  Blntfjer  ten  leftcn  quant 
te  fcggen  bat  be  Itëiffe  beboozbe  te  niet  gefcaen  te  toer* 
oen/  b'toelR  jfêelantbon  nocbtang  int  einbe  ton  be 
Confcffie  ban  2Cug0burg  contrarie  feib :  tocl  aen  tiaw 

S;;  p?ïbüVenban  :ttooo^<0ODsf/ omCfmftum  tenen*  j  (JetöCojKrmisoofmtante aen  Die 
toanöe 
Coufefc 
fïeafc> 
eacr- 

£>ent*  noemöen  banöeConfcfTrc  ban  Sluöburg/  bun  ber* 

S.Ï.ÏÏ1  manenöetot  cenb?acïmgljciö  enb?ienöfcfiap  te  ïjou* 
SorJna  ben  metten  anberen  dienaren  bes  €uangeliumö  ban 
m*M  dcc  <6erefb2iwtt&e  ikcrRen/  in  toetten  bnef  lip  be 
*amJ™  boo:f3  ̂ cröcrg  en  $2cbicanten  ban  öe  ConfefTieiö 
Smeer''  nocmertöe  3ijncfeer  licbe  bcminbe  fyoeberen/  W  te* 
ne  mu  ftjaegt  bat  ben  ftoel  ber  toaerbeib  toaö  berfteert  in  ben 
^nïnt  (toelber  ttoeü2acbt/  enbaer  men  met  en  beljoo?öete 

'pjcbitenbanttóoo? nenentctomnen/  totecnigï)ci0.enb2oe&erlijteJiefbe/ 1  rtjer  en  iftëeiantSon  0002  ben  <&eefl  <©ob#  geb?ebcn 
tot  afftcibinge  be#  ouben^bamö  en  ban  onfe  qua 
be  begeerten:  batmen  bic  geteute  tot  lafteringen/ 
fcïnmptngcn  /  mjucicn  /  rebenen  en  tooo^ben  flrecften* 
be  tot  baet  en  ni)b  ban  ben  eenen  tegen  ben  anberen  en 

ttoebjacijngbctbban  Ieringe*  't3©elftfeib  bp/  foge* baen  toicröe  bp  eenige  onbcfcDaembe  ffêonicRcn  in- 
frrumenten  banben  föoomfen  fMitf/bien  ijp  be  3Cnte* 
cïjafl  noemt  /  fo  fouben  fijt  feer  patientelöft  berb?agen 
bonnen/  toeltoctenbebatfulfte  foojtebanj&opbeten 
frjn25alaamö  bifctpulen/  bic  baer  tongen  berftopen 
om  't  bol&  <0ob.3  te  bermalebtjcn  /  3ijnbe  berfeftert  tjat 
ben  mono  ban  ful&c  bppocritcnen  gebeinöbe  anbertf 
niet  en  Rennen  boo?tU2cngcn  ban  onreine  frinftenbc 
to002ben:  marr  aengaenbeijaerluibcn  3ijneertoeer* 
bige  en  bcminbe  2o2oebcrcn/  ccntooo?b  geftomenuit 
Ijarenmonöeboet  beneenuitnemenbe  b2oefbeib  aen/ 
b?efcnbc  bat  be  Rubbe  gefu  Clttiftt  boo?  fulfe  een  mib* 

.bel  mocbtnecrgcrttoeibcn.  tlEibbel  om  in  be  que* 
^ÏJ  fticöcr  reiimen  tcacc^beren/  feibbP  meer  te  toefen 
JSSc  fcoeberlijten  maifeanbercnban&e  mitfberflanben  te 
Secteu*  bermanen/  te  toaerftfioutoeu  en  liefUj&ente  Ijanbc* 
Btcteae*  jgn/  öan  maiftanberen  te  bebecOtcn  met  fcöeuten  ban 
«umin  pfljgy^jp  Qfo  öat  bp  lEartinum  Sutfjerum  /  $fyU 

lippum  jiaelantDonent/  enanbere  biergelijfte  perfo* 
nagien  boub  boo?  toaeracDtige  bienaerö  <5obsf/  be 
toel&e  be  %  <0ee(l  beei  ban  3tjne  gaben  en  gratiën  me^ 
be  gebcitt  ijeeft  /  en  batfe  öen  feer  fojgbuibelyR  te  toer^ 
te  gcflelt  gebben  om  be  miobjuiften  W  in  be  CÖ?ifïe- 
iijfee  öeligie  ingeb?oc&t  toaren  te  fuiberen  en  uit  te 
roien/cn  om-be  toaerljeib  bejs  €uangelium0  €Ö?ifUte 
openbaren :  maer  Bp  beftem  ooh  batfê  menfcöen  toa^ 
ren  /  en  aifo  baer  uitbolgcnbe  oor  onbertoo?pen  be 
ontoetentt)eib  ban  toeel  bingen  /  toant  <©ob  feib  ï)p  toiï 
alfa  fnn  gaben  benmcnfcljen  uitbeum/  batnortjtanss 
altübbeboetflappen  ban  fjaerontoetenbenatueronss 
bctoiifen  batfe  nocl)  geen  <£oben  op  ber  aerben  en  aijn/ 
baer-en-boben  gebeurt fjet  bibtotiöbat  be^ienaeriS 
<5obeö  een  fefeer  uoo^fidmgïjetb  gebjuifeen  toilten/ 

niet  toiüenbe  openbaren  al  't  gene  batfe  berftaen  /  b?e? 
fenbc  bat  b'acnnoojbcrg  nocö  niet  bequaem  en  3ijn  om 
alful&eleringe  te  begrijpen/  Ijettoelfee  oor  tfmpoftel 
£>.$ettt  felbe  gebeurbe/  \ik  ben  !$.<®ecft  fietünR 
ontfangenbabbe/  nocmans  boent  Dcmben  tijbnocö 

(f  ioi  )  niet  feer  bequaem /om  ben  SobW  bete  niet  boeninge 

M  3©et«  t'openbaren/  bzefenbe  batboo?  fulftmib- 
bel  be  pjebtcatie  be0  oEuangelium^  gebaet  mocöt 
toerben  /  en  Daer  openbaringe  en  publicatie  belet :  €n 
ter  contrarie  foacljte  ̂ .^autoelo  batmen  in  fafeen 
baer  fo  bcel  aen  gelegen  toa$  /  geen  perijfeel  en  beftoo?* 
beteontfren/  maer  beeleer  openbare  berfelaringe  te 
boen  ban  ber  b2Pfjeib  biebe  ̂ ceregjefugfijnberiter* 
Re  gcb2acnt  babbe»  3in  geliifee  mamcre  moeïjtmen 
benRen  bat  Éutfter  en  jBelantbon/  fienbe  be  grote 
tocberfegginge  bic  alle  be  toerclt  bcbe  tegen  be  fuibere 

ieringe  en  b'afbjeninge  ber  mi0b?uiRen  bej^  ̂ auf= bomrf/  beter  achten  te  3i)n  alfulRe  rafermjen  toat  te 
toncRen  /  en  be  (jerten  ber  menfcljen  al  foetelijR  te 
toinnen  /  fonber  ïiit  te  berb2cmben  met  be  Ieringe  ban 
tic  Sacramenten/  bertoacljtenbe  banbage  tot  bage 
batljun  bequamermibbelcn  mochten  gegeben  to02- 
ben  om  bet  toaeraebtig  geb2uihen  berfianb/  banfo 
^.  Ceremoniën  toebcrom  op  te  brengen  in  fjaer  eerfte 
bolRomentbeib  /  toaer  in  top  ( feib  bp )  mogen  bebe^ 
(ligt  tomben  boo2benboo2tganö  engrabenberlcritv 
gen  /  bic  top  fien  in  bc  boenen  ban  be  boo2f5  perfonen : 
toant  niemant  en  foubc  Romten  ïooeftenen  bat  ïutber 

bcel  bingen  nictgetoeten  en  beeft  in 't  begin  toanftjn^ 
ber  p?ebtcatien  /  bctoelhe  bc  ï^eere  &em  namael.o1 

getocefl  3ijn  /  en  uit  eenen  pber  ban  ,§♦  pautocté  /  al^ 
fulRen  fimulatie  en  gebeinftbeib  ( nocötanss  betbenbe 
goebe  meningc  totterglorien  <6ob?S )  inljnnaenficbt 
toeberftaen  öebben/  ijsbat  tefeggen  bat  top  alttjbin 
bonberftoubingeban  fulbeteremonien  fullcr  moeten 
blijben  liggen  tocntelen/  bebbenbealtijb  atlmngeop 

b'autoriteit  ban  ̂ ,  petere  bat  moet  ( feib  bP)  berre 
fnn»  SQ  laet  peter  lieber^eter  bliiben  en  ifearten 
IBarten/  batiis  een  menfefi  bie  miffen  en  faeïgeren 
Ran:  en  bat  ben  <0eeft  <0obsf  gelooft  en  ontfangen 
toerbe  boo?  alfulRe  inftrumenten  alsS  gp  bertoeeften  fal 
ombetoaeröeib  besö  ̂ uangeliura^  te  openbaren  /f)P 
fp  paulusf  /  of  öp  fp  ̂toingliusf  /  of  (©ecoïcmpabiuoy 
jaaltoaertjemant  ban  minber  auto?iteit  ban  titft/ 
enaengaenbe  ban  onjS  (feibbp )  alfulRe  infirumen- 
tenen  toerntuigen  (©ob?S  omfangen  top/eeren  top/ 
enljebben  top  in  fonberlinge  toeerben:  maer  \joptn 
toiiien  niet  feggen  batfe  niet  fonbigen  en  ftomen  /  batfe 
nieten  mogen  faeïgeren  en  btealen/enbat  nunniet 
onbeRent  getoeefl  en  të :  maer  top  geloben  bat  be  ̂ ee- 
re  ban  bage  te  bageaffulfee  enbiergelpeinflrumen* 
tennocöfai  bertoecfeen  om  fijnglo?ietebo?beren/«ra 
'tïitöt  ban  3ijnöer  ö^iücer  toaerfjeib  tebermeerbe- 
ren /ifl  bat  onfe  onbanfebaerbieb  geen  beletfrtberbe- 
gofler  miltfjeib  <0ob?s  en  (lelt/ baer-en-boben b?oe* 
bersf  /  feit  bp  fo  aenmerbe  ib  een  ongducnigen  en  beer= 
lijten  ttjt  /inbetoelRe  be  boo?f3  mannen  geleeftö«b^ 
ben/toelRe  beftger  enonlebiger  toaren  tn'tfeuiftbttt 
en  uitteeren  ber  builigöeibbesspaufbomö/  ban  int 
bebenRen  en  aenmerten  ban  b'inb?engen  ber  fuibere 
toaeröeib/  fp  toaren  meer  begeben  om  be  rafernpe 
be03Hnticb2iffëen3ijnonberfatente  toeberflaen/  om 
te  blieben  ban  b'een  plaetfe  in  b'anber/  om  Stpoiogien 
en  beranttooo2bingen  te  maften  /  om  be  taïitmnien 
en  bal0öeben  tiU  men  baar  opleibetetoeberlengen/ 
om  te  bifputeren  meete  itëoniften  en  papen  ban  Daec 
bagebier  en  rogatten:  ban  batfe  be  moeiten  en  ge* 
ruflbeib  babben/om  boo?  geflabige  aenbacbtigbeiö 
be  toaerfjeib  ber  Cü^iflelijfter  Ieringe  /  geopenbaert  in 
ben  tooo?be  <©obeö/  t'onberfocten:  Ut  ijs  b'oo?fafte getocefl  ( feib  f)p )  bat  ïjaer  fc&iften  al  bol  3ijn  ban  be* 
Ie  bijtenbe  tooo?bcn/  febimpen/  inturien  en  anbere  on* 
gefcbifttep2opooflen/ bie  niet  en  betamen  ben  toaer* 
aebtigen  bienaerjs  <0ob0en  berfionbigersfban  b'<Ê* bangelie  beief  b?ebeis :  besf  niettemin  berbjagen  top 
( feib  bP )  alfulte  RranRbeben  /  aenfienbe  ben  ongriur* 
tegen  njb:  maer  nu  m  on0<6obfoHeleffraIenban 
fnnber  Rlaerbeib  gefonben  öeeft/  moeten  top  noebfo 
blinb  3tjn  bat  top  nocb  al  bp'tlicgt  blijben  ftangen/bat ban  be  bliremen  geftomen  tó/  Ut  nu  algepaffeeert 
3ijn  i  bit  ( feib  f)P )  Öeb  tft  al  geifeib  om  te  betoijfen  boe 
Rleine  oo2fate  bat  top  bebbcn/  fo  toel  b'een  alsÉf  b'anber 
om  <©oben  of  C  om  beter  te  feggen )  afgoben  ban  onfe 
Eeccaerg  te  maften /en  om  baren  toillealttjb  partij* 
bigfteib/ttoiflenflrijb/  op'tfluft  ban  onfe  ieringe  te 
b2ijben/met  feer  grote  ergerniffebanbe  a2meftran* 
fteconfeientien/  en  merftelpe  acOterflel  ban  bebec*= 
meerberinge  ber  €b2iflelijfter  gemeinten,  €n  isS'r 
bat  Ut  ban  Corinrtjen  begrepen  bebften  getoeefl 
om  batfe  partpfcfiap  maeftten  om  ben  naem  ban 
,&.paulu$7  eenuitbcrftorcnbat<©obsr/  en  2Hpoflel 
3Icfn  Cft2ifli  /  een  Bleeraer  ber  ̂ eibenen  /  een  perfo* 
nagie  met  fonberlinge  uitnemenbc  gaben  begae^: :  boe 
feer  fal  onö^3ob  ban  bonnen  flraffen/  bat  top  om  te 
öouben  flaenbe  b'opinic  ban  fommige/  tegen  malftan* 
beten  flrtjbcn/  ftijben  en  eeutoeujR  ftrijg  boeren /en 
gelijR  men  feib  been  ben  anberen  begrtmmen  gelrjfe 
batten  en  bonben/  en  affoaHen  ben  banb  ber  liefbe 

bjeften/ 
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tócteti 7  bie  onS^efuSCn2itfuSfo  dier  bebolen  beeft.  ;b)igen:  iaet  ons  (feföfip)  den  Boeten  engten 
3£io*;&cercgiefuS5üne  öijctpiUcn  ctt  ïnnöeren  fcn?s  |  ban&uitflandte  dennen  gebên  dat  alle  defequefïiert 
l  \\  acts  ticeft  toillen  een  merktenen  geben  /  fo  en  beeft 

tfr 
lUsccS  Ijeeft  „ 

fcn  met  begeert  datfe  de  Confetti*  ban  Slugsuurgna; 

boigen  ('ouden  /  nor D  de  CateeïjtfmuS  ban  jDarttnuö 
ofbangoannes:  maernpfeid  bier  aen  faunen  uw 

nen  dat  gtMuiden  mijn  difnpulen  5Öt  /  ifi  batoP  d'een den  anderen  lief  bebt.  <eilaci  blinde  en  cambige  men- 

ftlteti  ais  ton  fijn/  die  doo2  liet  difputetcn  ban  de  toaer^ 

artjtige  of  balfcbe  uitleggingeder  to002dendes  $a« 

traments  der  eenigbeid/  d'cenigbeid  felbe  feïjeuren 
cniwehen:  doo2bet  arguerenofdegodlofen/  ongel- 

dige en  ontoeerdige  /  fö  toel  d'licftaem  Cönfït  in  't üuonümaeiontfangen/  ais  de  funderen  *0öds/  0110 
ontkleden  ban  Cljnftofclbe/  en  ons  ftellenopderije 

ban  dien  die  niet  chontfangen:  endooi  fjet  onderu- 
iten of  <3]efuS  CW  in  oen  bleefcbe/of  inden  <0eeft 

in  fijn  Sacrament  nomt/ons  felben  betonen  bande 
toaeraebtige  gemeenfcbapCïpifri:  toant  tote3nncn 
fcocder  Saet  /  <^efus  ClmfïuS  en  tooont  in  bem  niet : 

doojcurieufelij&t'ondetoagert  of  betlicbaem  Cb2iftt 
ons  too2dgegcben  in  'tb200d/  of  onder  't  toood/  of 
met  ben  b20de  /  fb  fnijbcn  top  ons  af  ban  't  toaerac f> 
tig  Hicljaem  €mü  /  en  manen  ons  felbcn  leden  ban 
dett^atan/  detoelfte  een  bader  is  ban  ttoift/  ttoe* 
ö2acl)t/  aeftijf  engebeeftt-  TOer  nafofeidSPfbnoc; 
boelen  ban  't  fllbonbmael  bes  peeren  /  latende  een  \z> 

gelijken  fijn  b2pftedente  bolgen  't  genede^eereljem 
Ieren  fal  /  ooft  d'002fane  die  Dem  beeft  gemobeert  befen 

ter  neber  gcleit  fijn  /  en  Dat  top  in  alle  bereniginge  en 
b?iendelijfcl)cid  toillen  leben  <$c.  ©oo2derStoteenbc^ 
fluit  bid  ï)p  befe  31)11  Uebc  b?ocderS  /  datfe  oefen  3tjnert 

bncfen  betoijfinge  in'tgoebe  toiüen  nemen /aenge- 
fien  Det  niet  en  ftomt  ban  uit  een  goeötoillig  en  te  baer; 
toaers  genegen  öerte/3jjnboo2nemen  enisnietljiec 
mede  met  baer  inöe  bane  te  nomen/ nocb  ftrijg  met; 
ter  pennen  tegens  baer  te  boeren  /aengefien  ïjaeral* 
len  ban  nobe  is  ben  tijb  in  beteren  bingen  te  befteden : 

en  ocl)  of  top  (feidljp)  ftenniffe  badden  ban 't  gene ons  nocb  geb?ceut  om  SLeeraerS  bes  Cuangeliums  te 
toefen:  toant be  ftenniffe  ban  onfer  ontoetenljeib bie 
foudeons  eerdnjbenom  't  felbe  nocb  te  toillen  leren/ 
ban  om  ons  gjnquifiteursen  Heesters  te  maften  ban 
eens  anberS  gelobe  /  én  ben  tijb  te  betfeben  met  be 
bladerenen  papieren  te  bullen  met  gueftien  die  geen 
fttebtinge  bp  en  brengen  /  $r.  <®it  i$  bet  fonnmer  in* 
boud  des  felben  bziefS  gebateert  ben  22  3]anuarp 
1 567.  in  SCnttoerpèn  /  bP  bid  ooft  batmen  dit  gefcbnft 
toil  nemen  ais  nomenbe  ban  fijnen  perfoon  bpfonber/ 
op  bat  indien  men  baer  iet  in  binbbatmag  fiieftten/ 
batmen  ben  ï|eere  /  W  Auteur  is  ban  alle  goeb  /  baer 
afbanne/  eninbienbacr  eenigefaute  of  gebjen  in  W 
bat  Det  öem  alleen  toegefeteeben  toerbe  /  als  een  mem 
fefte  bie  in  beien  bingen  nuffen  en  faelgerenmag.  ̂ et 
i$  geb?unt  in  jprancois  en  ̂ uits/  ̂ k  ben  inDoub  b?c^ 
ber  begeert  te  toeten  nan  't  felbe  bp  be  25oen-bernope* 

b:ief  te  feftzijben  /  bp  toijft  aen  uit  öare  Confeffie  be  ren  benomen  /  't  i$  mp  genoeg  bat  in  öet  boojnaemfle/ 
«Icinetticbtïnge  biebeleferS  baer  uit  fiebben  te  ber 

toarljten/  bctoijftboefpluibenfelfs  onbermalnanbe^ 
ren  geöeelt  fijn/  fWfes  batmen  nietfoube  nonnen  toe- 
ten  toie  men  bolgen  foube/  enbatfeDen  nochtans  alle 

dienende  tot  defe  en  be  nabolgenbe  25oehen/  aenge^ 
roert  öebbe. 

^e  <0onberhante  betoapenen  ittbe  öanböebben- 
de/  beeft  baer  dagelijks  meer  en  meer  met  bolhber; 

oude  Confeffie  ban  Siugsburg  beroepen  /recDt  of  bet  1  flernt/  engerefolbeert  3ündedep?ebicatienaf  te  (lel- 
een  bïjfde  €uangelium  toare/  ö?b?aegt  toie  battet  I  len  /  öeeft  aert  alle  de  Steden  ban  meberlanb  ge 
is/  bie  ben  Auteur  ban  deCortfeffieban  JöugSburg  |  fcf)2eben/  datfp  fi2iebenbanben  Coninnbadde  ont 
of  de  bare  in  alfulnen  autoriteit  engraedin  derföer 
«en  gefïelt  beeft  /  datmen  fententie  ban  berdoemeniffe 

pjononcieren  mag  tegen  alle  de  gene  die  bunnitleg- 
ginge  op  een  paffagie  der  ̂ .  ̂cïj2ifture  niet  en  toillen 
ontfangen*  toie  ban  goeden  berftande  (feidbP)  en 
fal  niet  b?ef:n  uit  de  tirannie  des  ̂ auSdomS  te  gaen/ 
omincenavtder/  bpnans  diergelijfeete  nomen  i  3!r 

foudegeerne  (feidïjpnocb)  den  Auteur  utoerCom 

feffie  feggen  't  gene  d'3ipoftel  feid :  IBnn  bloeder  / 
mijnb2tend  toie  3Ötgp/  dat  np  eens  anders  önecljt 
berdoemt  i  toie  Deeft  u  fnlhert  maebt  gegeben  /  fut  gp 

fijnen  berloffer  i  5üt  gp  fijnen  reebter  *  3Üt  g?  ben  ge- 
nen in  toiens  naem  bP  gedoopt  i$i  Wtft  W  oenen 

meettor*  bi^ïtDP/  3iinmee(terfal  bem toeder  opliep 
fen/  nuneeftdemaebtom  dat  te  doen:  endeöerfeen 
des  doo2lucfttigen  $a!fgracfS  /  de  tCbeoloaie  des 

fangen  /  daer  bp  bP  baer  beradberteert  badde/  dat  bp 
alleneerfrigbeid  dededoen  om3ijnnomfte  in  Neder- 

land te  baeften  en  bolderen/  datbp  gerefolbeert  toaS 
boren  te  fenden  den  ̂ ertogeban  SÜlba/  om  fijn  leger 
enbeirbracljt  opdefrontierengereet  te  manen/  daer 
mede  Op  nocfjtanstoilde  nomen  als  een  goedertieren 

en  genadig  $#nce  om  't  land  te  betoaren  /  en  de  fanen teflellen  enred2efferenin  fulfteno2denaïft  beboo?de/ 
bp  adbijfe  banden  peeren/  ïladen  en  Staten  ban 
bertoaers-ober  /  bernlarende  datmen  bem  t'fijndec nomfïe  geenflnsen  foudeberandert  binden  ban  3ijn 
getooonlijbc  goedertierenbeid  en  genade/  in  't  gene dacrmen  reden  bebben  foude  de  felf  de  te  geb2tunen  /  aï 
'ttoeln  fpbenluiden  oberfebnift  tot  bcrtrooflinge  en beriterninge  ban  de  goedtoillige/  die  tot  debotie  en 
affectie  ban  de  opreebte  én  oude  Catbolijbe  Religie/ 

Mn 
brn  Da bc  <$oi 

bcinani acn  aili 

é>te&ct 

toanj 

ïicrfam' 

rocixni 

hip  € 

niua^  ' 
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doo2lucbtigen  Handnracfs  ban  beffen/  de  %Ttoge ;  cnt'fijnder  |Bajc(teitS  dienftgebleben3ijtt:  en  boo2 
ban  ïBirtcnberg/  ̂ "oannes  pnceruS/  $?m\u$  <&*  degene  dieberdoolt  3ijn/  ten  einde  dat  h  benluiden berus  en  andere  ontfangen  en  nemen  toel  aen  de  Com  goed  tijdS  befteren/  enfleilen  in  geboo2faembeid  en 
feffie  ban  ?Cugoburg/  üoebtansen  arcojderenfpniet  I  onderdanigljeid  ban  de  beilige  l^erfte  en  ban  fijne 
al  met  benluiden  uitlegginge:  bpberbaeit  mcdeber^  iBajefteit  metten  eerflen  dat  bemmogelijb  toefen  fal/ 
frbctde  beffbuldingen  daer  mede  de  gereformeerde  omdenomltebanfijne|Bai.boo2teftomen/cninfijrt 
beroerende  de  Ceremonie  ban  't  bsuden  ban  Set  gratie  en  genade  ontfangen  te  toerden/  beïafïende 
9(bonömael  toerden  befcbuldigt:  maer  fe>  fcid  dat  |  benluiden  ben  deboir  te  doen  om  te  remedieren  bet 
lipfc  niet  eens  en  toil  bcanttooo2den/ aengefien  den  tijd  i  ijuaed/  doende  cejfercn  de  p2edicatien  en  erercitien 
nualnh  b :|lced  toerd  aen  den  ttoijt  ban  fodanige  din^  ban  de  nicutoe  fecten  /  en  alle  andere  acten  fijn  Höajï. 
gen/  endaerom  in  (tede  ban  t'anttooo:den/  en  in 't  |  ntetaengenaem. 
fclbe  geb2eft  te  ballen  dat  bp  in  beien  fiet  /  die  alle  baer  |  ©002ts  \)tzft  fa  de  <0oubernenrS  ban  de  pobnv- 
ieben  niet  anders  en  doen  dan  difputeren  en  argueren/ !  rieneln  met  bolbban  oó2logegefonden  inbun<«3ou; 
fobidnp  den  goeden  <0od/  datbp  ons  de  gratie  toil  \  bernementen/  met  lafteora  debceldflonners/  en  de: 
deen/  ban  ons  mede  delacbtig  ban  3ijnen  lieljtc  te  >  gene  die  ben  in  toapenen  begaben  aen  te  taftenen  te 
maften/  b?ttoclne  allcduifterniffe  derdtoalingenen  |  ftraffen  ais  rebellen  en  oproerderS  /  de  éerften  en 
onto:tenbcidberd2ijft:  laetonS  (feidbpb02dcr  )fuU  \  Clooftcrentoederom  te  doen  repareren/  en  de  gebjo* 
fte  manieren  ban  difputeren  berlaten/  om  onfe  utt 
kqmr  t:  bertoeren/  laetonS  defliclmnge  der  g* 
meinte  SftiCbnfti  foeften/en  niet  ons  eigen  pdele 
glorie/  laer  ons  ncerfïifilKijï  doen  om  de  menfeben 

doo2onfep>edicatien  tot"3:efum  CbJiftnm  or.fcn  op: 

ften beelden  bernieutoen/  besteden  met <0arnifoen 
teberficn  enberfefterentegens  die  ban  de  Religie/  tt 
beletten/  datfe  geen  bergaderinge  ban  oo2logs-bolft 
en  fouden  ftonnen  maften  /  nocb  ben  berflerften. 

3&ie  ban  de  <©erefo2meerde  Religie  nu  getoaer 

perften  Hecaer  te  leiden  /en  niet  om  de  Confeffie  ban  1  to02dendcdatd'oo2loge  op  ften  gemunt  toaS/  en  dat 
SCugSburg/  nocb  om  de  CatecbifmuS  ban  jfRarti-  \  deCatbolijften  nualfcbcnenboo?  detoindtebebften/ 
mis/  nofbomd'uitleggingeban^anofbanpeterte .  bebben  feer  gebjeefïen  gcfo?gt  dat  ben  niet  alleen  d* I  fle* 

j 
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to  De 
ntaie 
ö  ftöd 
o  onen 

Religie  en  exercitie  ban  Uien  benomen/  maec  bat 

fplicöcn  ooft  om  b'oeffeninge  berfelbcrberbolgtfou* 
Sm  toerben/  geltjft  (£  boo?  befe  openbare  toelatin* 
cc  /boiaenbe  be  rigoreufe  placcaten  getoeed  toaren. 
«Dmtoacrin  te  berfien/  Debben  fp  Den  Confido?ien 

en  bcrgaöcrmgen  geljoubcn/  en  baer  op  metten  an* 
beten  beracbflaegt  toat  ben  biet  m  te  boen  donb/  om 
Den  Religie  en  erercitie  ban  bien  te  mogen  beljou 
ben  en  gebjuinen  /  ban  niet  ftonnenbc  mibbel  bin* 
ben  /  nebben  eenige  gebeputeert  be  toelfte  Oen  fou* 

n  it  we  ben  binben  bp  ben  getonfebereerben  31  bel  /  om  Den  be 
(aften  te  bettoncn  /  en  Dulpe  en  rcmeöic  te  berfoeften  / 
toelfte  geöeputeerbe  be  boo?fcb2cben  geconfebereer* 
ben  WtKÏ  aengebient  ïjcblicnöe  /  Doe  bat  bele  en 
biberfe  Jutben  ban  goebcr  meningen/  be  Room(e 
Religie  berlatenbe  /  be  C5crefö2mcerbe  Religie  aen* 
genomen  Ijebben/  baer  boo?  be  Coninftltjftelfêajed» 
berfroojt  /  en  boo?  eenige  perfonen  opgemaeftt  3ün* 
be/  ban  meninge  fonbe  toefen  om  met  maebt  ban 
dSpangiacrben/  Italianen  en  anbere  toeembelingen 
in  befeïanbente  bomen/  bat  ooft  eenige  grote  J|ee* 
ren  in  tjeft  ianben  lafl  fouben  Debben  /  om  ruiteren 
en  ftnetljten  aen  te  nemen  /gcüjft  bleeftbatteralrebe 

feer  bele  aengenomen  toaren/  en  't  =üanbt  alom  bol teijgfftiiben  toa$  /  boo2  be  toclïte  ( fo  gefcib  toerbe ) 
men  niet  alleen  ban  meninge  toag  fcberpelijft  te  draf* 
fen  en  corrigeren  be  beroerten  en  infolentien  ge- 
febteb  en  gepleegt  bp  eenige  Uübcn  ban  ftleinbec 

acljtbaerfteib /  in  't  beroben  ban  ïüerften/  'tbjeften ban  beelben  en  biergelijfte  /  maer  ooft  fijne  ffêa 

berliefen/  baer  men  ben  anbertf  toel  toegebaentoatf/ 
fp  toilben  toel  bat  De t  contract  tnffeben  ben  en  be  <©ou* 
bernante  gemaeftt  /  bp  tóe  ban  be  Religie  niet  en  toare 
obertreben  /  batfe  baerom  noeïj  Darc  neerfligbciö 
fcuben  boni  batret  contract  onbcrDoubcn  toerbe  /  bat 
een  pegeüjfc  Dem  ftilfbube  Dou&en/  Daer  koopman* 
febap  /  neringe  en  ambachten  boen  foube  /  fonber  acD* 
terboebt/  bat  een  peber  jïjn  geloof  b?peïp  foube  mo* 
gen  belijben  en  be  p?ebicatien  b^pclijft  buiten  ben  de* 
ben  ( bolgen&e  't  contract )  boubejv  en  bat  ben  baer  in geen  belet  en  foube  toerben  gebacn/fp  fouben  boo?tö 
fjen  be  faften  betroutoen/toant  bc  ffagen  fouben  eer|t 
opbenïuibcn  aenftomen* 

^icr-en-tüffcDen  toaren  be  <0oubcmcur£  ban  be 
$?obincien  bad  in  Denlui&cn  €5oubernementcn  boen* 
be/  ombe  principale  ̂ teben  en  jponreifen  te  boo?* 

fien/  en  b'aenflagen  ber  <0crefo2meerbe  te  beletten* 
<©e  ̂ jeere  ban  ,$oi2&armc0  toaö  in  ̂ eneacutoen/ 
babbe  l^alencijn/  «©oomift  en  anbere  plaetferi  ingeno- 

men en  met  bolft  befet/  en  be  <©erefo?m?erbe  alom 
benaut  /  femmige  met  getoelb/  anbere  metaccoo2ö 
gebtoongen  op  te  Douben  ban  be  erercitie  ber  Re* 
ligieenp?ebicatien.  3&e<i&abe  ban  <£gmonb  ( baer 
tic  <©erefo?meerbe  bén  eerd  feer  opöabbenberlaten 
en  betrout )  liep  Deel  ©laenberen  boo2  /  bebelenbe  al* 
om  bat  be  prebicatien  fouben  toerben  afgefïelb/ 
Ijp  ber(too?be  tik  ban  be  Religie  op  berfcljeibeh 
plaetfen/  tik  ban  poperingen  en  meer  anbere  beeft 
bp  met  garnifoen  beftoaert/  baer  na  beeft  fjp  ontrent 
«©eraertf  bergen  een  grote  menigte  aentreffenbe  gefla* 

lefteito  rigorcufe  placcaten/  inalber  rigeur  ter  ere*  |  genjengebangen/banbe  toelfte  Dp  eenige  laten  bangen 
curie  te  boen  (lellen/  jegenss  be  gene  tnc  be  Roomfe 
Religie  berlatenbe/  ben  begeben  Dabben  aen  be  <0e* 
refomieerbe  Religie  /  baer  uit  groot  rumoer  /  fctiüic  / 
blocbfhwtinge/  confifcatieban  goeben/berlateni(Te/ 
engebelebcbcrffemffeban  be(e  üanben/  en  oob  een 
eeutoigc  (ïabernpe  en  ferbituit  gefebapen  ijes  te  bol* 
gen/  berbalben  fpluiben  boo?  noobfljalben  nietbeb* 
ben  nonnen  laten  ben  te  berbalen  en  in  memode  te 
teb?enöen/  bat  be  boojfebzeben  beranberinge  Ijaren 
002fp2onftbebben  genomen  uitte  Reque(te  ber  €be* 
len/  ben  bijfben  3Cp2iliö  aen  be  <0oubemante  ge* 
p2efenteert/  müfgnberief  be  anbere  0emon(trantien 
bp  ben  feiben  Abelen  baer  na  aen  be  <©oubeman* 
té  gebaen  /  nopenbe  be  Religie  en  annuUatie  ban 

be  "gnquifitie  en  be  boo2f3  placcaten  /  baer  ban  be «Toppen  in  groten  getale  berfp2eib  5ijn  onber  be  ge* 
ineente  /  en  ooft  gefeib  iö  getoeeft  /  bat  be  P2tnce 
ban  <02angien  /  be  ̂ D2aben  ban  <egmonb/.^oome  en 
^oog(traten  met  meer  anbere  €belen  ban  groter  au* 
toritettbebanb  baer  aen  Ijielben/  bat  fp  baerom  toel 
bemerften  ftonben/  bat  be  gemeente  baer  boo?  te  b2pe* 
bjfter  be  <0erefO2meerbe  Religie  aengenomen  Ijab* 
ben/  bpfonber  boo2  bien  fpluiben  ooftbifttoilsstoege^ 
flab  en  belooft  Dabben  /bat  niemanbenombe  Religie 
meer  en  foube  gemole(leert  en  berbolgt  toerben/ 
ttoelb  nu  alleö  contrarie  toa$  blijftenbe/  en  alfo  alle 
be  fcbulb  baerlieben  fal  toerben  getoeten  ban  be  incon* 
tonbenientenbie  baer  uit  bolgen  mogen :  fo  en  be* 
f)002benfpbefcbamele  gemeenten  alfo  befolaet  niet  te 
berlaten  /  fonber  eenige  bulpe/  troo(t  en  bpft anb  /  ber* 
foeftenbe  baerom  ootmoebelp  batfe  befe  fafte  ober* 
toegen  toilben/  en  eenige  Dae(tigeremebiefoeftenbat 
fiet  bolft  be  oeffeninge  ber  Religie  gerufïelijft  mogen 
beboubcn/  om  alle  b02bere  quaeb  bat  Dier  uit  foube 
mogen  bolgen  te  boo2ftomen  en  beletten /en  't  bolö  in 
ru(te  en  b2ebc  te  mogen  Douben. 

^©aer  op  benluiben  bp  ben  2llbel  booj  anttooo^be 
gegeben  toerbe/  bat  be  <©oubernante  en  peeren  ban 
benöabe feer qualyft namen/ bat bie ban  be  Religie 
bele  föerfeen  met  getoelb  ingenomen /be  Religieu* 
fen  berjaegt  tn  bele  infolentien  beb?ebcn  Dabben/ 
en  bat  benluiben  be  fcbulb  baer  ban  toerb  gege* 
ben  /  ja  ooft  bat  öooj  Dunne  bpanben  /  be  fame  in 
<Dnu(ianb  feer  bcrfp2eib  toa0  /  bat  be  <tf  beien  O02faeft 
3ün  ban  be  beelbft02mmge  en  't  berjagen  ban  HQonic* 
ben /jonnen/  en  anbere  geeflelijfte  perfonen  qualijft 
tebanbclen/  toacr  boo?  fpDaer  fabeurin  tDuitflanb 

I.  Ded. 

en  anbere  Deeft  boen  geeffelen  /  en  berjaegbe  beel 
bolr  uit  ben  £anbe/  tot  groot  bertoonberen  ban  bele 
menfcDen. 

<&e  •arabe  ban  ifêegen  öebe  ban  gelpen  in  fijn  sjc«o?t 
<©oubernement  /  int  ban  ber  €lburg  3yn  mét  be^m  in  met  me accoojtgetreben/  bat  fp  bep2ebicatièn  fouben  berïa*  JgïS 
ten/  al  bat  in  beföerften geloften  engefcDenbtoajS/       3' repareren  en  bemteutoen/  Daer  gefcljut  en  getoeer 
op  't  ̂ tabDuiö  brengen  /  inbien  fp  eenig  becbonb 
met  eenige  peeren  of  ̂tebengemaeftt  Debben/  foube 
't  felbe  ter(ionb  opfeggen  en  renoncterett  /  en  geejt meer  berbonben  fonber  confent  maften/en  Daer  boojtsf 
ge(lelb  in  genabe  en  ongenabe  ban  be  coninbltjfté 
maf*  ̂ iebani^immegen  ( na  battet  baer  feer  qua* 
bjft  geftaen  Ijabbe/  enbatbeftnobfeopter(lraettoas? 
getoee(l/  en  bie  ban  be  Religie  beriaegt)  en  J^arber* 
toüft  met  anbere  (leben  ban  fijn  <0oubemement/  Deefc 
Dp  met  accoojt  tot  (lilligljeib  gebjagt  en  bep2ebica* 
tienafge(telb«    
^en  <©2abe  ban  2Ccenberge  ̂ tabfjoüber  bert  ©e  fait* 

©2ie(Tanb/  <©berp(fel  en  doeningen  peeft  met  bier  isl^e 
benbelen  3Nitfe  ftnecDten /  en  6olicDte  peerben /^RS 
Dem  na  <©berp(Tel  begeben/  en  be  (leben  beiS  feiben  «renuqo 
%  anbfcDapsf  tk  mebe  in  roere  toaren  getoee(l  tot  (lil* 
itgbeib  en  ruftegebiacljt^  en  be  p?ebtcatien  baflal? 
lentljalben  aföelïelb» 

g^aer  na  alsf  Dp  berdonb  tmttik banbe<6erefo?* 
meerbe  Religie  tot  £eeutoacrben  feer  (lerft  toaren/ 
en  beel  moettoilligbeib  beb?eben  /  ijs  DP  in  Daefle  met 
Det  boo2fcb?eben  bolft  bertoaetó  gereid  /  *n  al  eer 
tik  ban  Êeeutoaerben  baebten  bat  Dp  foube  bonnen 
op  toeg  3ün  (fo  Det  mtbben  tn  ben  tointer  én  op 
een  geloften  pf  bo?(l  toajf)  fo  toa$  Dp  al  in  't  bo?p en  Det  conbent  ban25ergum/  een  groot  mijletoeegjjl 
ban  be  (lab  ban  £eeutoaerben  gelegen  /  befe  fijne  on* 
berfienige  ftomjle  met  ftrijgsboln  /  maeftte  bie  ban 
be  <©erefo?meerbe  Religie  in  g?ote  b?efe  en  ber*  %ctmt 
fcD2icftinge/  fo?genbe  bat  be  boorfeibe  <5?abe  ban  met  u* 

Sïcenberge  boo?  Dulpe  ban  Det  garnifoen  op  't  Ca*  Jan (leel/metallcbetbolhinber  ^§tab  ftomen  foube/  bp  toSeu 
albien  fp  Dem  toilben  refi(leren  /  baerom  fpluiben 
raebfacm  bonben  gebeputeerbe  aen  fijne  genabe  te 
fenben/  om  be  fafte  tot  een  goebecompofitietebren* 
gen/  baer  toe  fpluiben  eenige  Debben  gecommitteert 
tik  be  fafte  op  befer  maniere  berb2agen  en  gèac* 
co?beert  Debben :  bat  be  b2embe  p^ebicanten  ten ff 
langden  binnen  b;ie  offoerbegcnuitberjètabenbet " 

H  öanfcïie" 
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batfp  boonaen  bP  be  Catfjoinne  tfeligie  blijben  en 

baer  in  geen  bcranberinae  meec  manen  nor&roela* 
ten  fullcn  /  batfe  geen  berüonöen  met  memanben  ma^ 

nenenfuden  mogen/ en fofpineemge  gcmaelttmo* 
nen  hebben  be  felbe  renuncteren  en  afgaen  /  bat  fp 

bc  ©laccatcn  ( bfe  ban  be$  »jeltett  toegen  gefon* 
ben  toerben  )  fulien  boen  publiceren  en  onberljou* 

ben/  toel  berftaenbe  batfe  fulien  genteten  b'abolitie 
ban  be  <fnqtóffóe  en  parraten  /  acljterbolgenbe  t  at- 
tooit  metten  Abelen  gemaeht  /  en  l)et  gefeïjut/  gek- 

teeer en  amunme  ban  oo?Ioge  toeberom  in  3ijn<i5e^ 
nabe  Ijanb  fïellen/ etc.  <©aernaer  i<$  l)p  binnen  ber 
(ïabgeboinen/  enljeeft  ben  27  januari)  1567.  al* 
bacr  befclneben  be  Staten  nan  ben  felben  ianbe/en 
baer  boo?geljoutren  fehere  articulen  om  be  Hlanben 

en  <§teben  ban  ©Jteflanö  in  rufte  te  (tellen,  ̂ e  ?Ürti* 
culentoarenbefc: 

i ,  'T—  En  eerften ,  dat  alle  de  Predicanten  die  de  oude 
•*  Relige  hebben  verandert  met  prediken  en  an- 

dere nieuwe  maniere  van  exercitie ,  in  't  adminiftreren 
van  de  Sacramenten ,  en  anderfins ,  en  ook  publijque 

revocatie  gedacn,  ofopenbaerlijk  gehijlikt  en  vrou- 
wen getrout  hebben  ,  lullen  binnen  den  derden  dage 

na  de  publicatie, die  gefchien  fal,  na  dat  dit  accoort 
o-efloten  lal  weien ,  uit  defen  lande  en  fteden  van  Vrief- 
land ,  en  voorts  binnen  den  derden  dage  daer  na  uit  alle 
de  bevolen  Stadhouders  ampten  van  zijn  genade  wij- 

ken en  vertrecken  ,  fonder  hen  daer  in  te  laten  vinden , 
by  verbeurte  van  hare  perfonen ,  en  van  alle  de  gene 

die  beftaen  fulien  de  fel vige  Predicanten  t'ontfangen , 
herbergen  en  hulpe  te  doen ,  behoudelij k  dat  fy  van 
ftonden  aen  van  alle  Prediken  en  nieuwe  exercitien  fu- 

percederen  en  afftaen  fulien. 
2.  Voorts  dat  alle  Kerken  ,  Cloofteren  en  Gods- 

(Fiioj.)  huifen  die  beichadigt  zijn  geweeft ,  fulien  van  ftonden 
aén  ̂ eredintegreert  en  in  haren  eerften  en  ouden  ftaet 
geftelt  worden  ,  en  ook  fulien  alle  nieuwigheden  en 

veranderinge ,  fo  wel  betreffende  de  Religie  als  ander- 
fins ,  korts  opgerecht ,  te  niete  doen ,  en  de  oude  Gods- 

dienft  mette  gewoonlijke  Ceremoniën  na  ouder  ge- 
woonte in  allen  den  Kerken,  Cloofteren  en  Gods- 

huifen  doen  onderhouden  en  gefchien  laten ,  en  dit  op 
poene  als  boven. 

3.  En  fulien  met  niemanteenig  verbond  maken. 

4.  De  gene  die  eenig  verbond  gemaekt  hebben , 
fulien  't  ielve  metten  eerften  renuncieren ,  en  by  gebre- 

ke van  fodanigen  renunciatie  ,  en  fouden  onder  dit  ac- coort niet  begrepen  zijn. 

5.  En  fulien  die  van  den  lande  publiceren  alle  Plac- 
caten  die  hen  fulien  gefonden  worden  van  de  Konink- 

lijke Majefteit  wegen  gelijk  fy  tot  noch  toe  gedaen  heb- ben. 

6.  Welverftaende  dat  fy  fulien  genieten  d'abolitie 

van  de  Inquifitie ,  en  rigeur  van  den  Placcaten  op  't  ftuk 
van  de  Religie  hier  voormaels  gepubliceert,  en  dat  vol- 

gende het  accoort  metten  geconfedereerden  gemaekt. 
7.  Dat  die  vanden  lande  mede  genieten  fulien  alle 

het  gene  eenige  andere  Landen  of  Steden  van  fijn  Maj. 

Nederlanden ,  belangende  de  Religie,  fo  wel  in  't  ge- 
nerael ,  als  in  't  particulier,  by  fijne  Majefteit  gegunt  fal worden. 

8.  Tot  verfekertheid  van  't  gene  voorfz  is,  fulien  die 
vanden  lande,  een  ieder  in't fijne, te  weten  die  van 
Ooftergoe ,  Weftergoe ,  en  de  feven  Wolden ,  en  de 
Steden  daer  onder  gelegen,  belónder  ten  dage  van  den 
accoorde ,  alfulke  borge  en  tot  fodanige  getal  fijn  Gen. 
ftcllen ,  daer  defelvige  fijn  Gen.  een  genoegen  aen  heb- 

ben fal,  de  welke  hun  verbinden  lullen  by  verliesvan 
hare  goeden  ,dat  defc  Articulen  onverbrekelijk  lullen 
onderhouden  worden. 

9.  En  fulien  voorts  de  gene  die  hier  in  misbruikt  of 

misbruiken  in'tgencrael  en  particulier,  vervallen  ref- 
pecliveüjk  van  hare  Traktaten,  Privelegien  en  Gerech- 
tigheden. 

10.  Dit  alles  op  het  goed  behagen  van  de  Doorluch- 
tige en  Hoog-geboome  Voritinne  ,  de  Hertoginnc 

van  Parma ,  &c  Rcgente. 
1 1 .  Dat  alle 't  gene  voorfz  is  ,  ftand  grijpen  fal ,  ter 

tijd  toe ,  aengaende  de  fake  van  de  Religie ,  by  de  Co- 
ninkl.  Maj.  met  de  gemene  Staten  van  iijne  landen,  of 
anderfins  lal  gedifponeert  worden. 

12.  In  welken  gevalle  de  landen  en  fteden  nu  ter  tijd 
in  goede  ftilligheid  blijvende ,  lullen  de  borgen  by  hen- 
luiden  fijne  Gen-  te  ftellen,alsdanoftenlanxfteneea 
Jaerdaer  naer  ontflagen  worden  van  hare  Borg-toch- 

te. 
W€lfte  SCrtïculen  bp  be  ©olmacïjten  ban  bet  boo?* 

fcöieben  Hanbfcbau  gclefen  3ijnbe  /  tjebben  baer 
opfenece  anttooo2b  geftelt /en 't  merenbeel  berfeiber betoilligt/fommige  toat  beranberenbe  baer  mebefp 
berfjoopten  fnn  Oen.  bolbacn  te  fjebbcn/berfocbteu 
bat  fijne  <8en.  geneben  toitbe  be  ïanben  engingefe* 
tenen  ban  miteren  en  fenecfjten  te  ontiafïen/en  niet 
meer  baer  mebe  te  belatten  enbefcljabtgen/  na-bol* 
genbe  Den  (Cractaten/  ©?pl)eben  en  J^tbilegten :  baer 
op  ben  <©?abe  toeberom  gerenliceert  öebbenbe/ber* 

ïtlaerbebat  bp  bem  moft  reguleren  /  boigenbe  'tbe* bel  Oem  ban  ber  Ifêajefteit  gebaen  /  en  be  lanben  baer 
om  ban  miteren  en  Imeeuteu  niet  enmocfjteontlebt* 

gen  /  ten  toare  fane  bat  be  lanben  b'SUrticuIen  en  't  ge- 
ne bp  SïpofriUe  op  Daerluibcr  anttooo^bc  gepelt  toajs  / 

toitben  naerboigen/einbeijju  fjeeft  fnn  <6en.be  Bol* 
machten  ban  ©?iefïanb  ben  b)  ̂ebpuarij  eenige  an* 
bere  articulen  obergelebert  /  gier  en  baer  toetnig  ber* 
fclnllenbe  banbe  boo?gaenbe  articulen/  baer  op  fp- 
luibenbejsanberen  baegg  öebbengeanttooo?b/ batfp 
niettoijberen  ftonben  nocöen  mocötenbetoilltgenin 
be  bootfc&eben  articulen  /  ban  bp  ben-iieben  opte  eer* 
ff  e  obergegeben  articulen  gefeib  i&  getocefl/  berjoc* 
henbe  en  bibbenbe  ootmoebelijB  bat  fnnóenabege* 
liebentoilbebe  boo?fcb?eben  ianbfcljappete  recom* 
manberen  W  fü«e  HBajefleit  enbp  bei^oogfjeibban 
be  l^ertoginne  ban  §parma  /  öegente  /  $c.  (Cen  etnbe 
fp-luibenfouben  mogen  ttpenbpöaerobergegeben 
anttooo?be  /  en  be  berfoe&en  bp  f)en-luiben  gebaett 
3E»e  ̂?ibilegten  en  €ractaten  baer  opfp  Duninbefc 
toaren  ̂ mberenbe  /  toaren  befe. 

EN  fo  tot  eenigen  tijd  twift  tuffchen  den  Prince  van  gjflji 

Spangien  en  slands  Ondcrfaten  in'tgeneraelval- flien' 
len  mochte ,  foude  by  twe  goede  mannen  van  des  Prin-  Sffj 
een  wegen ,  en  twe  van  de  Vriefche  onderdanen  ont-  ben  j 
fcheiden  en  uitgerecht  worden.  *  ƒ  <ƒ 

Ten  feften,  dat  de  Maj .  de  landen  en  Onderfaten  van 
Vriefiand ,  in  rufte  en  vrede  foude  houden  voor  allen 
overtochten,  overvallen ,  gewelt ,  en  krijgs-vorderinge 
befchudden  en  befchermen ,  fo  hem  dat  mogelijk  we- 
fen  fal ,  en  ook  den  felven  in  allen  Tractaten,  handelin- 
ge  en  beftanden  mede  begrijpen. 

Aengaende  de  particuliere  faken ,  fulien  de  gene  die  '  &'< 
't  aengaet ,  haer  fwarigheden ,  indien  daer  eenige  zijn, 
te  kennen  geven  den  Stadhouder ,  Prefident  en  Raden, 
óm  die  te  verftaen  en  accorderen ,  indien  fy  konnen, 

en  indien  niet,  fulien  de  Keiferlijke  Maj.  van 't  gene  fy 
bevinden ,  niet  haer  advijs  adverteren ,  wel  verftaende 
indien  by  goede  middelen  alfo  niet  ter  neder  geleid  en 
worden, dat  fijne  Maj.  nochtans  verftaet,  defelve  al- 

tijd met  Juftitie  te  einden  en  termineren ,  fulx  na  recht 
en  reden  behoren  fal. 

tart 
bet 

1JH 

Una' ban 

r\€  B?ieflebe  €belleiben  int  mebe  in  'tberbonb 
*^  toaren  omtrent  70  in  't  getal  /snn  meefl  alle  uit  vi benlanbe  getogen /folnm  niet  meer  ban  tyiz  teelten  «üa 
gelei  bp  ben  ̂ taöljouber  toegefeib  en  toerbe.  ba" 

©an  allen  f?eben  en  bafle  plaetfen  op  befe?ijbebe^  J™ 
ïtburtj8ï/enf)abbe  naer  5f|oogl)eib  en  betrof  nergenö  ban 
meer  b?cfe  en  behommeringe  boo?/al£  tooo?  beflab  «;o 
ban<©joeningen/om  bat  fp  b?p  en  onbebtoongenin n 
een  rijfte  lanbeutoe  gefitueert/  totbe  «0erefo?meer* 
be  aeligie  ober  langen  ttjb  feer  geaffectioneert  toaren  / 
en  bermü\s  be  na-buecfcljap  ban  €mbben  (toeifte 

een 



567. 

I  m 

Öor/pronk  der  Nederlandfe  beroerten. 
een  toeblucDt  den  55aiïitigcn  toag  /  om  be  $!eligie)  ben 
23alüngcn  en  andere  bande  fteligiefeerbeguaemen 
toel  gelegen  toatf  om  daer  uit  eenigc  aenflagen  te 
manen/  en  de  ander  Standen  te  ingiueteren  en  ontro* 

3©aerom  tot  bienft  bande  Coninftlijftc  itëa  j.boo?  al 
nodig  febeen  te  toefen  dcfelbe  flab  0002  mibdel  ban  een 
<©arnifoen  in  goede  berfefteringe  teftrijgen/Dettod* 
ftcOciKÖJabc  ban  Reenberg  cxp2efreïijft  gelafletté 
getoojöcn  met  alle  geboccljlnftc  tocgen  te  onberftaen  / 
en  metten  ecittenin'ttoerft  te  flellcn/ Debbenbe  boo? 
eerfl  bc  «öoubernante  fclftf  aen  bte  ban<02oentngen 
tot  bicn  cinbe  feer  b2imbüjft  gefcljjeben  /  met  grote 
beloften  ban  bappcre  recompenfen  öte  fp  ban  ben 
Comngdacrboo2  fouben  ongettoijffeltbebbenteber* 
toarbtcn  /  fo  in  't  (tuft  ban  Daer  p^etenfe  $2ibilcgien  / 
en  anbere  liate  queftien  tcgenö  die  ban  be  <©mmelan<= 
ben/alsandcrfïn$:  alöban  gelijftenden  45?aefban 
3£renberg  gedaen  Ijecft  /  fo  aenbe  geftele  2502gerije 
metcommmatteban  de$  fconingg  ongenade /fo  ber* 
re  fugter  tn  tociaerliift  bleben/atëaen  ettelijfte  per- 
foncn  ban  be  <£>berftcib  tn  particulier :  bpfonber 
aen  ben  Ewtcnant  ban  ben  Coning/^eere  gioljan 
jBcpfcfte/  den  toelftc  fijn  <0enadcboo?  een  getrouw 
toenSMenaerbeg  &onings  ftenbe:  Doe  toel  nocDbe 
<6oubernante  mettet  gebeïe  J^of  /  nocD  ben  <0jaef 
ban  '3flrenberg  tocinig  Doopg  nocD  moebS  Dabden 
om  tets  bu  Xnc  banber  ̂ §tab  te  bertoerben:  aenge* 
ftenfjare  ftebigeb2pDeib  en  liberteit  baer  in  f?  altijd 
getoeefl  Dabben  /  en  ooft  ber^oigenje  trotfigDeib/ 

r47 

<®m  $?ince  ban  «örangien  toefenbc  tn  fijn  Cfou*   9e* 
bernement  ban  ̂ ollanb/Eeelanben  öïtrecDt/reif*  fS* 
bebanbeeene&tebe  en  plaetfe  inb'anber/ternebér'jlngein 
leggenbebe  beroerten  en  troublen  beö  felben  lanbg/'feoifant latenbeniettemtn  be  p2ebiratien  toe  buiten  ber  ̂ te* 
be/fulr  bat  be  Staten  ban  J^ollanb  ban  fijn  j&anbe* 
lingc  feer  toel  bernoegt  toaren /ett  Dem  boo?  bcbien* 
tic  en  moeiten  hit  Dp  ben  felben  tijd  gébuerenbe  /  ijad* 
be  uitgericDt  /  toilben  bereeren  en  begiften  mette  fom* 
me  ban  5^000.  gulbeuö  in  gerebe  penningen  /  be 
toclfte  fp  Dem  aenboben  /  maer  ben  pjince  berber  acD* 
tertoaeb?  benftenbe  /  beeft  tnz  beleef  beïijft  afgcfïagcn 
en  getoeigert  te  ontfangen. 

<Den  ̂ eere  ban  S&eberobe  bleef  ontrent  bte  felbe 
tijb  in  Rolland  /  en  toerb  albaer  ban  be  <0ercfO2meer* 
be  in  groter  eeren  geDouben/fnn  25eelb  toasf  ge* 
fneben  met  een  C5eufen  Dabtjt  /  baer  onber  eenige 
ïatijnfe  ©eerffen  flonben  gefneben/  uitb^ueftenbe 

bat  D?  geen  ftleineeer  en  gloaie  toa$  ban't^ouanb* fe  gefïatfjte  /  baer  uit  DP  toa£  gefp?oten/  en  bat 
fijnbeucljt  nieten  ftonbe  opeen  blabgefcDjebentocr* 
ben.  <©en  $?ince  ban  {©rangien  Dabbe  D^m  ban 
HitrecDt  tot  ©panen  eenig  grof  gefcDut  gefonben/ 
Dpbebe  fijn  «iStebe  ban  ©panen  fternen/  en  maente 
aibaer  een  nieu  25oïtoern/  DP  beroembe  D^m  ban 
bele  f^ibilegien  ber  felber  ̂ tebe/feggenbe:  batDP 
albaer  Dabbe  bealber-opperfte  ̂ urifbictie/pp  l)& 
be  baer  ontboben  eenige  25oen-^?ucner!S  /  bie  albaer  Setoöen 
b^pelijfeen  b?ufeten  bele  berfcfieiben  boenen/  tik  bp  &anöel- ^laccaten  ban  txn  Coning  toaren  berboben  /  DP  nam 

©eg 

üfeccen 
ban25?e-^ 

toeelben  en  ongetooonDeib  ban  fobanige  laflen  ban  J  ©olft  aen  /  befette  fijn  ̂ tebe  met  <6amifoen  naer 
fcefettinge  of  <0arnifoen.  *©cnïieuti«iant||BepfcDe    fynfin. 
Deeftïjrm  Dier  in  bapper  gegueten/  en  alberiep  mib- 
beien  gebjmftt  om  be  23urgeren/  en  bpfonber  be<0ti; 
ben  ( i}ie  in  ïk(c  ,&tab  bele  getoeltö  Dabben )  bit  te 
perfuaberen  en  aen  ber  Danb  te  Krijgen/  ber  toelner 
^oofben  ( be  25oumeeflersf  genaemt )  DP  tooo?  eerfl 
getoonnen  en  baernaer  onber  bert  <5ilbeit  oon  grote 
partpegemaent  Decft:  toaer  boo?DP  metfommige 
anbere  ban  ber  <©berbctb  in  bier  boegen  D^^ftgebe? 
foigneert/batbemcefte  part  banbe  <6ilbenten  lae? 
(ten  /  niet  tegenjtaenbe  be  oppofitie  ban  beien  /  bstoiU 
ügetbebbcn  ben  Coning  ten  bienjle  en  ter  eere  bier 
©enbelen  ©oertinerljten  boo*  een  tijb  lanh  in  te  ne- 
men  /  op  febere  arriculen  en  conbitien  bp  benboo?- 
fcD^eben  «^tabDouber  onber  fijn  Danb  en  jegel  be* 
befligct/maerrjualijlt  naberDanb  onberDouben.  i^et 
ïoclln  be  <0oubemante  met  baren  föaeb  met  ijro 
ter  blijft Dap  bernomen  Debbenbe  /  i$  (rrajr  naer  ©?ief 
fónb  afócbccrbigt  be^  peeren  bait  ,§cDombo?g!S<©' 
Decfle  luitenant  23laftuö  ban  ©egeröbeim  /  met 
bier  ©enbelen  ̂ oog-a&uitfc  folbaten  /  om  binnen 
«Ö2oeningen  <0arnifocn  te  boubert.  <©efe  al  opten 
©jicfeben  bobcm  gehomen  5ijnbe  /  alfo  ben  <i5?abc 
ban  SCrenbagc  ( ïiie  boen  nocD  binnen  Heeutoar- 
ben  toatf  )  nocD  bermttö  berfcDeibcn  gerurDten  en 

^B>c  ï|ertoginne  i$f  bitt-cn-tuft$m  te  rabc  ge*  (r  m .> 
too?ben  bat  fp  be  oBouberneurs  ban  be  ̂ ?obin*  Jz£m 
tien  en  anbere /fo  peeren  banber  <®?b?eal$  ban  ben  ̂ eu&p 
Kabe  ban  Staten  eenen  nieutoen  eeb  foube  laten  öe^ec 
boen  /  baer  bpfp  onber  anbere  mebe  belobenert  f  toe*  ffinn* 
renfouben/batfp  be  Coninnlijbe  inaajeflcit  getrou*  i^Ar 
toelijh  bienen  fouben  /  batfe  be  heilige  ïfloomfcDe  Ca-  ̂   ®*% 
tDolijne  Religie  /  met  alle  Dare  macDt  en  mibbelen  JJjfJJ* 
boo?|taen  en  befcDermen/en  allenieutoe  leringen  en  j©?0w^ 
fecten  baer  tegen  flrijbenbe/uitroeben  en  Delpen  ber*  tien  m 
nielen/be  berbroberss  en  beelb(l02mer$fltrafTen/bo*  JJfJL 
ben  ert  berjagen  fouben.  3©elben  eeb  be  hertog  ban  ̂ i* 
2CerfcDot  /  be<6?aben  ban  Cgmonb/  IBdnsffelt  /  |Be* 
gen  /  25arlaimonb  /  5Soircarme!S  en  meer  anbere  ge* 
baenDebben.  <©en  <62abe  ban  ̂ oo?n  toa.ö  bertroc^ 
ben  op  fijn  Duw?  te  3©eert/gelijuin'tttoeöe  boeb  ge* feibi$f/geen  meninge  Debbenbe  om  bieberomtc^o* 
be  te  nomen/  ten  toare  be  IKajejteit  D^m  fulr  fcifss 
belafle  /  en  Dem  anttooo?be  fcD2eef  op  fnne  b?ieben 
en  bertoningen  hit  lp  (ïjne  iKajefteit  Dabbe  boen 
boeit  boo?  fünen  d§ecretari0  fdlonfc  /  berbalbett  be* 
felbe  niet  en  toerb  gepoft  om  ben  boo2fcD?eben  eeb  te 
boen.  ifêaerbe  J^ertoginne  Deeft  aen  bert  l^eeré  ban 
252eberobe  /  toefenbe  in  l|ollanb  buiten  ï|aerlcm 

tijdingen  utt  doeningen  feomenbe/fcerttoijffelbeof  |  op  fnn  Dutë  te  Cleef/m  3[anuario  1567.  gefbnben 
Ijem  ooft  tooo2b  gcDouben  foube  toerben  /  Deeft  Dp  !  eenen  €belman  genaemt  Quareb,  be  jfeeper  ban 
om  fefter  te  toanbelen/  ben  luitenant  l^epfcfie  bp   Soben/  en  Daren  ̂ ecretarfö  La  Torre,  met  bw* 
Dem  ontboben  /  om  alle  gelegcntbeid  ban  ben  felben  ben  ban  rrebentie  /  betoelfce  bp  bendeere  ban  2&ebe* 
eerfl  te  berftaei;  /  b'tocüt  bergefelftDapt  met  eenen  ;  robe  gelefen^Dnbe/fobertoonbenfp  Daren  lafl/ te  toe* 
25oumeef!er  ban  ben  45ilben  /  en  met  ttoe  anbere  me*  i  ten :  bat  be  ̂ertoainne  toel  geDoopt  Dabbe  /  bat  ceffe* 
be-b02geren  tot  Secutoarbert  genomen  /  en  fijn  <0en.   renbe  be  ̂ ncnufitte  en  be  patcatcn/  't  bolft  toeberom  ö,nne 
albaer  fobanigen  berfeberinge  getoónt  Deeft  /bat  ben   tnflilteen  tot  Daer  officie  foube  bomen  engeb2acbt  g"c„ boo2ftD2eben  5Duitfcu  folbaten  beboleni.ö/boojt^na  |  toerben  (gelijft  DP  232eberobe  énbe  gecórifebereerbe  San©?c. 
<©2oentngcn  te  treeften  /  baer  fp  fonber  grote  moeite .  belooft  Dabben  bat  gefcDieben  foube)  ban  bat  bet fel*  feroDe. 
boo2  bebel  bes  boo2fcl)2eben  iuitenarttó  met  fijnen  |  bc  niet  en  gefcDiebe/maer  bat  be  fafte  alle  bage  ban 
aenbang  ingelaten  3im  op  bert  bj  S"rtij  be0  jaerjef  1  argcr  tot  arger  ging  /  fulr  bat  men  noobfaftcüjft  bc 

't  Woop 

Fjoiiöm 
ban  be 

Qcrto^ 

<üen(ty  1^67.  en  boo2t«  bn  ben  boderen  geinguartiert  op 
J  n  ™"  fefter  toeeft- leningen/  mttö  bat  be  b02geren  Daer  Dui0- fn  be>  beflingc  gaben  metten  ferbicen  (  al$  b2anb  /  licDt/ 
f'        fout  /  3eep  /  $c. )  in  toelne  guartieringe  W  ban  be 

<6eref02mecrbe  Religie  boo2nemeüjft$ijnbeftoaert/ 
maer  niet  lange  baer  na  is  onber  alle  be2302gcnje 
groot  bcróii  en  mnrinuratie  befer  befettinge  Dalben 
rjcftomeii/ boeiende  ben  iéft  enftoarigDeibbanbien/ 
en  fienbe  hat  fp  Dare  oube  ©?pDeib  Dier  boo2  guijt  toa* 
rcngeto02ben. 

I  Deel. 

toapenen  mofl  in  Danben  nemen  /  baer  toe  fp  lafl  Dab- 
be ban  ben  Coning /bat  ooft  ben  Coning  belafljjab* 

be  /bat  alle  bte  Dem  met  eebe  berbonben  toaren /ee* 
nen  rtieutoen  eeb  boen  fouben/  baer  om  fp  begeerde 
bat  Dp  fnnen  eeb  irt  fulftcr  manieren  foube  bernicu* 
toen /te  toeten  dat  Dp  ben  honing  getróutoelijft  foute 
bienen /op  toat  ronditie  en  tegen  toat  bpandenbem 
fuljcbelicben  en  Dp  gebieden  foube  /dat  DP  geen  ber* 
bond  met  niemanben  en  foube  maften /en  fo  bpee* 

ntg  lurbonb  gemaeftt  Dabde  /  't  felbe  foube  rcnnrtV 
&  1  t\p 
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5«7- mt*  tieren  en  afgacn :  252Cl»rotie  anttooo?be  beleef  belijb 
tuoo?öc  &at  öe  éertoginne  «©oubcrnante  geen  v&en  nocÖ 

©  "ere    fabc  Babbe  om  te  ttoijffelen  ban  Ocm/  bie  fogoeben umi5B?e.  en  getroutoen  ©affacl  roajS  ban  fijnen  $;tnce  /  Bp 
Deroöe.   foag  bcreet  te  treeften  Dn  Baer  ̂ oogDcib  /  en  Baer 

b'ootfabe  ban  baer  toan-troutoe  af  te  bjagen  /  en  Bern 
ban  alle  baïfrbc  befrbulbinge/bte  BemtelaftemocB^ 
te  toerben  acïciö  /  te  beranttooo?bcn,  3£e  Üegaten 
gabenbaerop  toeberom  boo?anttooo?b/ bat  bp  niet 
cnbcboojbe  te  toeigcren  bat  ben  ïftoning  begeerbe  / 
en  bat  ben  hertog  ban  3!erfcbot/<(I5?aben  ban€g- 
monb  /  jjfêanöfelt  /  IBegen  /  2&arlatmonb  /  en  meer 
anberc  gebaen  Dabben  /bat  Baer  ̂ oogbeibbanben 
begeert  babbe/  bat  befen  €eb  Bern  niet  fcBabeüjb/ 
maer  ben  Koning  feer  aengenaem  toefen  foube/ 
batter  oob  bele  moettoillige  menfeben  toaren/  Ut 
ïjun  beroemben  bat  Bp  (2&eberobe)  Ben-ïuiber 
Dooft  toaö/en  bat  be  bernieutoinge  ban  eebe  bten- 
bc  om  Ben-luiben  in  <Dffitie  te  Bouben,  3£aer  op  %& 
berobe  toeberom  feibe  /  bat  Bp  niet  en  beboo?be  geoo?= 
öeclt  te  too?ben  naer  eenö  anbcrö  tonge/  bat  Bet  erem* 
pel  ban  ̂ erfcBot  en  be  anbete  Bern  niet  aen  en  ging 
noclj  en  roerbe/en  bat  Bare  Staten  fulbe  bernieu; 
toinge  toel  bereifebten:  maer  en  bonbe  niet  berftacn 
bat  men  een  particulier  of  p?ibe  perfoon  meer  be- 
Boo?be  te  geloben  alöBp  fijnen  €ebbernieut  Dabbe/ 
ban  op  fijnen  eerften  €ebe  bp  Bern  gebaen»  SCengaen* 
be  be  berbinteniffe/  blijft  Bp  op  't  gunt  bienö  aengaen^ 
be  mette  ̂ ertoginne  toaö  geïjanbelt :  bat  BP  geert  an* 
iöer  berbonb  Babbe  gemaebt/en  bat  ben  ouben€eb 
bie  Bp  ben  Conntg  öabbe  gebaen  /  bp  Bern  troutoelijb 
onberBouben  en  actjterbogt  foube  toerben/  tnbathp 
geernebefebmeufeen  oproerige  mette  toapenen  totl- 
be  bebecfiten,  ̂ e  fregaten  feibcn  bo?ber  bat  Bp  be 
frab  ban  Btanen  flerb  maebte  /  en  bat  't  fHflte  op  befe tijb  niet  en  beBoo?be  te  gefcfiieben  fonber  autoriteit 
banben^omng/  batBpbaerom  met  Bet  feïbetoerb 
foube  opöouben  /  en  be  b?efê  ban  bk  ban  be  ©aett  /  en 
be  fïab  ban  öitretBt  foube  toeg  nemen*  <©aer  op 
25?ebcrobe  anttooo?be  bat  Bet  een  bïein  toerb  toaö/ 
boo?  fnn  arm  en  Klein  piactöben/  batbe^tcbe  ftonb 
tn  fjanben  en  ten  gebiebe  ban  fijne  Coninbl.  Jtëaje* 
fïett/  enfjacr^oogöeib/  maer  bat  BP  begeerbe  batfe 

totlbe  gebogen  bat  Bp  mocbtebolb?engen -'t  toerb  bat ^p  notelijn  bat&e  begonnen  tegen  binöafie  ban  Bet 
geboefte/  roberö  en  fnapBancn.  v^aerna  openben 
be  legaten  notb  ttoe  nieiibje  fucben  ban  fiaer  bebei/ 
te  toeten:  'ttèrtfeban  be  ̂ uiteren  enljnecljten  tic 
ÖP  btbz  aennemen/  en  eenfbeelöïip  3Crtttocrpen  en 
eenf beelsf  ontrent  ©ianen  toaren  gemonflcrt»  €en 
ttoebeit:  batter  te©iancngeb?uHttoerben  berboben 
25oeben/  en  onber  anberen  een  25oen  tnboubenbe 
een  bereniginge  tufTcDenbe  1Cuö0bo?gfeCönfeffiecn 

Calbinifeïleiigie/  toaerban  bat  ö'eremplaren  ban ©ianen  tot  3tmflerbam  geb?acDt  toaren,  25?eberobe 
anttooo?be /  batDem  bptst  ̂ ertoginne  ongelijft  ge^= 
fcöicbebatmenö^m  talumnieecbebanbe  &nctf)ten/ 
batter  be  boo?lebcn  toebe  ban  aütecBt  W  bem  gebo= 
men  jijrt  /  fiem  af  b?agenbe  of  be  fönecljten  baer  on- 

trent leggenbe/  fgn  ïünetBten  toaren:  ̂ aer  op  lp 
boo?  anttoo02be  babbe  gegeben  /  battet  fijn  &ned)ten 
niet  en  5ijn/  en  bat  fip  toel  lijben  mocljte  bat  menfe 
fïoeg  /  en  met  toapenen  bebtoong  /  ja  bat  meer  i&  /  bat 
ïlP  eer  \)v  na  ̂ ollanb  reiobe  bp  ben  $?inte  ban  <0ran^ 
gien/  fijn  onberfaten  bebolen Babbe/  batfebatnieu? 
toe  brijgöbolb  met  maebt  ban  toapenen  wit  fijn  jurif 
bictieberb^ijbenfouben/  en  bat  ÖP  geen  monfleringe 
banbrpg^bolb  op  bejSConmrr  gronb  of  juri0bictte 

tn  Wfoz  gebouben/  en 't  geenfip  te  ©ianen  babbe gebaen  /  g  .fclncbe  alleen  tot  betoaringe  ban  fijn  &tt 

geinguireertfiabben/  enbonbett  niet  bebinben  batfe 
ftbulbig  toaren/  batter  00b  geen  getuigcnuTe  ban 
be  ̂ clateursf  bpgeb?ad)tentoerbe/  en  bat  ijp  ma* 
ben  foube  fo  öaeft  Ijp  te  Bianen  quame  /  bat  be 
<Ooubernante/  W$  aeugacnbc  /  fatiofacrie  fjebben 

foube. 
p\E  Gouvernante  heeft  ook  gefchreven  aen  alle  ̂   fc^,?Ö 
*-^  de  principale  Raden  en  Cancelrijen,  datfe  terftond  tie  ©ou 
allen  Stadhouders  van  Lenen,  Bailjusen  andere  Offi-  bemant 

eieren  der  Steden  fouden  fchrijven  en  belaften. met  ̂  "5e'h 
alderfpoet  en  vlijt  voor  hen  te  roepen  en  ontbieden  al-  %ttll.  ' 
Ie  en  eeneny egelijk  van  den  Leen- mannen  vanharen  mannen 

Leen-hov e,  Gerechte  of  Jurifdiótie,  den  eenen  voor  ̂ etcni en  den  anderen  na ,  en  de  felve  voor  te  houden  dacfe  beren  r 
boven  de  Obligatie  van  natuerlijke  Onderfaten ,  den  fteerltjfe 

Konink  ook  particulierliik  zijn  verbonden ,  by  trou-  5^eP 
we  en  eed ,  die  fy  uit  faken  van  haren  Lenen  hem  ge-  Confna 
fworen  hebben ,  en  dat  fy  derhalven  ook  fchuldig  zijn  tt  lene 
met  haren  Mannen  en  Leen-houders fake van 

toaren 

hare  Lenen  en  achter-lenen  hem  in  oorlogen  en  krijg  ̂  
te  dienen ,  en  voorts  van  hen  opentlijk  te  verftaen  en 
vernemen  wat  affectie  en  genegentheid  fy  totten  dienft 
en  vorderingé  van  fijne  Majefteit  dragende  zijn ,  en 
hen  ondervragen  op  den  Eed  van  trouwe  en  man- 
fchap,  die  fy  gedaen  hebben  (en  gehouden  fouden 
wefen  te  vernieuwen  j  of  fy  niet  gefint  en  zijn  met 
fijne  Majefteit  te  houden  en  aenfpannen  der  felver 
op  en  tegen  eenen  yegelijken  te  dienen ,  renuncieren- 
de  en  vertijende  alle  verbanden  ,  confederatien  en 
obligatien  ter  contrarien ,  en  dat  de  voorfchreven  Of- 

ficiers den  felven  Leen-houders  fouden  belaften  en 
bevelen  van  wegen  fijner  voorfchreven  Majefteit,  ha- 

ren wille  en  meninge  deshalven  by  folemnelen  Eed 
te  verklaren ,  op  verbeurte  van  hare  Lenen  en  Heer- 

lijkheden,  en  datfe  den  felven  Officiers  fullen  gebie- 
den en  ordonneren  datfe  op  't  fpoedigften  hen  fullen 

verwittigen  wat  fy  hier  in  bevonden  fullen  hebben, 

met  verklaringe  van  de  namen  der  gener  die  't  felve 
weigeren  fouden. 

En  belangende  de  gene  die  achter  Leen-mannen 
hebben,  dat  de  voorfchreven  Officiers  defelve  fouden 
bevelen  van  wegen  fijne  Majefteit,  gelijk  devoir  en 
officie  tedoeh  aen  haren  Vaffalen  en  Leen-houders,  en 
haer  befoigne  aen  den  principalen  Officier  van  den 
Leen-hove,  daervande  voorfchreven  Lenen  gehou- 

den en  roerende  zijn,  te  fenden,  &c.  Defe  brieven  wa- 
ren gedaréert  den  xj.January  1767. 

F\gien  boïgenbe  3pber  bele  fo  <£bele  atë  anbere 
^getoeeft  /  bteöen  feiben  eebrjebaen  bebben  /  fonv 
mige  beöben  ben  beraeb  genomen  /  eenige  bebben  ben 
felbett  eeb  opentlijb  getoeigert  /  feggeitbe  eeng  eeb  ge* 
baen  tefKbben  /  en  batfeongebouben  toaren  eenen  an* 
beren  eetJteboen.  <©nber  anberen  té  fonber  5^irb  <&on 

^onop  ben  boo?ftb2eben  tetebp  benp?efibent  ban  £ni' 
föoHanb  boo? gebouben/  befdbegaf  fcbJiftelijbboo?,^0? 
anttooo^be/  bat  Bp  geboren  toaö  in  't  lanb  ban  Cleef/  boo;ö 
en  bat  bp  (boetoel  Ifp  geengoeben  teileen  enBoub öt"  ö; 
ban  ben  Isoning)  feer  troutoelijb  lange  jaren  niet  Kei 
alleen  tfcn  Coning/  maer  oob  benöeifer  inbiberfe  $>?efï 

ftoare  #02logen  bienft  gebaen  babbe  /  baer  ban  jjj »' i)P  ate  norb  geen  betnlinge  en  babbe/  maer  nocB 
grotelnr  aen  benöoning/  teroo?fabeboojfcb?eben/ 
ten  atbtcren  toaö  /  niet-te-min  Bebbcnbe  bemoe^ 
ninge  tn  betalmge  ban  fijn  aebter-toefen  /  en  ber- 
febert  ̂ jnbebanbebefolbinge  biebpintoe-bomenbe 
tijbén  berbïenen  foube  mogen  /  toaö  bolbobig  te 
bocnfuïv  aio  be  anbere  €beïïuiben  enfijnö  gelijben/ 
toel  berftaenbe  bat  bp  niet  en  fonbe  bonnen  be  üto 

be :  en  aengacnbc  bet  gunt  ban  be  25oebbnifberö   ninbli)be  ;fiï5ajcfïcit  eenigen  bienft  of  bulpe  boen  je* 
toaOgefe»b/  fetbc/  bat  bet  toel  toaer  toaö  bat  Bp  ttoe 
23oebb2ucberö  binnen 3È>tanen  babbe/  biebpmaebt 
Babbe  gegeben  om  alle  geoo?lof  bc  25ocben  te  b:ucben/ 
niet  toillcnbe  notbtanö/  batfe  iüt  macBt  gualijben 
gefouiucn  fouben  /  ban  alfo  Dp  ban  be  l|crtoginne 
toegen  baer  af  toaö  bermaent  getoeefl/  fo  babbe  bp 
laft  gegeben  baer  op  te  intjuireren/  en  bit  baer  op 

genö  fijn  3Janb  en  ̂ een-beren/  of  oob  ben  genen 
en  't  gunt  na  lüecbten  en  Cofïumcn  geercipieert 
en  uitgefonbeit  foube  moeten  toefen:  en  aengaenbe 
be  renunciatie  ban  alle  ©erbintenifTe/  ©bligatien 
en  €eb  /  fntx  geen  berbinteniffe  of  ronfeberatte 
gebouben  of  gemaebt  te  bebben  tegen  ben  Coning/ 

nocb  oob  tegen  't  toelbacen  ban  fijne  üfêajefteitö 

ian^ 
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ianbCtt.  ̂ naeitomCtl  Off)pmorf)te  toefen  230ntgci100t ,  neert  rot  dienftvandeMajefteit)hier  endaergeftroit 
ban  öe  COnfCÜecatte  UailöC  €öele<ï5eC0nfeÖereectien/  I  hebben ,  en  fo  dat  niet  en  ware  geweeft,  fo  fouden  alle 
f0  töacct  rtOÖdOO.tf  öacï  ban  te  toUlteit/  OemcVRt  ftet  I  faken  wel  gegaen  hebben ,  en  het  land  geftelt  in  rulle : 
ttaCtactgemaeÖttUfTdjenöe  ^OOgljCib  bartöe^ectO-  \  maer  als  nu  alles  wel  begonilte  gaenen  dat  fy  meen- 
gUUtCban$arma/<0OUbernantebanb:$ConinBll>  j  den  te  komen  in  de  meefte  rufte,  en  verwachtende 
ftej'ttajeftettf  toegen  ter  eenre  /  en  öe<0eöeputeei:tien  i  waren  de  refolutie  van  fijne  Majefteit  na  het  ad  vijs  van 
banbe  b002f3  <£bele  <0eCOnfeberecrbc  teranöetC3^  |  de  Generale  Staten  ,  foiffer  eene  haeftige  verande- 

öenanno  1 566  /  til  ?CltOUttO  /  i3C  ftibC  COnfCtteratte  0^-  j  ringe  gekomen ,  plat  jegens  de  beloften  den  Edelen 
faffecrt/gcamtUllecert  entemetegeöaentoa#/enöat  j  gedaen,  want  daer  waren  bneven  gefonden  mallede 

öacrom  nObelOOg  toaiSeenige  bOjbere  renunciatie tn  j  Steden,  daer  by  d'exercitie  van  de  Religie  verboden 
't  particulier  te  boen. 

'  eerfte 
timen: 
I  nmge 
1  ac 
t  ötïa* 
£  JCÖfC 

4  iifbl- 
1 ;  roe 

Stoep 

( 

E<ï;n  toijl  tij&ö  nier  na /ben  ̂ eereban  2$2eberobe 
en  eenige  ban  bc  €  Delen  öie  met  bon  baiftber* 

uonö  toaren/fienbe  bat  alle  fanen  tenquaebfientoil? 
ben  aflopen  /  3ijtt  bcbeHtclnften  tot  flnttoerpen  bp  ben 
anberen  getoeèft  /  en  nebben  raeb  geDouben  om  te  toe- 
ten  toatnen  te  boen  ftonb/cn  toaer  na  fpluibcnDen 
boo2tö  fcuben  reguleren/  baer  3ün  berfclieiben  opi- 
nien  getoeèft  /  einteüjfo  ié  befïoten  gcto02ben  batfe 
norij  een  fieauefte  aen  bc  Jgertoginne  foubèn  oberge- 
ben/  en  met  eenen  oberfenbencen  anber  ïlcgueft  bie 
aen  uen-luibcn  toa$  obergegeben  uit  ben  name  ban 

i°j.)  öc  gene  tic  p20feffte  bcben  ban  be  «öerefojmeerbe 
«eligie  /  en  bat  fp  Oen  fouben  beranttooo2ben  ban 
alle  be  bcfcljulbiaingen  bie  ben-luiben  actiter  benig- 
genagefeib  en  te  laffe  geleib  toerben/  entoerb  befen 
iaft  opgdeib  ben  ï^eere  ban  23:eberobe :  maer  ï)p 
to:l  toctenbe  bat  &p  bp  be  <0cubernantc  in  ongena^ 

werd  :  niet  jegenftaende  de  predicatien  ( daer  onder 

d'exercitie  begrepen  werd )  toegelaten  waren  ,  waer 
door 't  volk  datfy  veiligheid  hadden  belooft ,  beroof c 
zijnde  van  hen  hope ,  hen-luiden  de  fchult  geeft ,  als  of 
fy  hen  beloften  niet  en  hielden, gelijk  haer  Hoogheid 

mocht  fien  by  de  Requefte  van  't  volk  daer  by  gevoegt. 
Daer  by  voegende  dat  men  opcntlijk  fach,  fo  door  brie- 

ven van  haer  Hoogheid ,  als  andere  maniere  van  doen , 
dat  men  ook  de  predicatien  wil  verbieden ,  dat  men  de 
Minifteren  of  Predicantcn  quelt,  vangt  engeweltaen 
doet }  al  contrarie  het  voorfz  accoort ,  tonder  datter  als 
noch  in  der  fake  van  de  Religie  yet  byde  Coninklij- 
keMajeft  metadvijs  van  de  Staten  is  gerefol veert,  dat 

haer  Hoogheid  d'Edelen  miftroude  fo  in  't  generael  als 
particulier ,  verbiedende  den  Heeren  met  hen-luiden 
om  te  gaen ,  fonder  hen-luiden  te  verklaren  eenige  re- 

denen waerom  dat  men  hen-luiden  qualijk  tracteert, 
doende  hen-luiden  vertrecken  uit  de  Steden  van  fijne 
Maj.  fonder  eenige  oorfaek,  en  haer  luiden  wachten  op 

Öetoatf/entttCt  toeltC  JgObe  ftonb/  Ijabbe  gein  baer     de  wegen,  orn  haer  te  vangen  gelijk  offy  vyanden  wa 

bail  geeme  geerCUfeert  en  Ontfcftnlbigt  /  ban  fienbe  j  ren  van  den  Coning  en  van 't  Vaderland,  daer  fy  haer 
bat  men  ï)Ct  felbe  met  ernft  Op  ftem  begeerbe  /  Ijeeft  j  nochtans  trouwelij  k  gequeten  hadden  in  haer  devoir, 
raebfaem  gebonben  eerft  te  fenben  aen  be  boo2f3  s©ou- 
bernante  feftcren  €belman  genoemt  gjonner  3©il* 
ton  ban  23'opö  gefeib  Creflong/  met  Dneben/baer 
bp  ïjp  iic  öoiibernante  bertoittigbe/altf  bat  fjp  uit? 
ten  nVme  ban  be  <0econfebereerben  SCbel  feuer  re- 
qtteft  en  bertoninge  babbe  oba*  te  geben  /  en  befek be  oor  te  bcranttooojbcn  banbe  bcfcïjulbiginge  baer 
mebe  fp  tegen  iiz  toactbcib  toerben  befroaert  /  ber- 
fcxttcnbc  bat  baer  i§oogbeib  gelieben  toilbe  't  felbe 
m  't  nocbe  te  nemen  /  en  öem  te  bergunnen  oo?lobe 
en  confent  om  't  felbe  te  mogen  «omen  boen :  maer 
be  l^errorrinnc  fcfaeef  boo2  anttooo?be  /  bat  fp  om 
bc  rufte  ban  bcr  ,§tab  niet  te  b2elten/  niet  geraben 
en  bonb  bat  n»  tot  bien  einbe  albner  nomen  foube/ 
nabien  netgeblefccn  toatf  bat  boo?  be  ïleguefïein 
9dp?ilbcö  boo2leben  iaerief  obergcacben/  fo  grote  on- 
rutfe  toajsf  gebofgt/  niet  te  min  fo  berreftp  petljabbe 

te  bertonen  of  lm  neouclle  te  berfoehen  /  't  felbe  mog^ te  Iip  boen  boo2  ben  €belman  /  teenger  be$f  biitfg  /  of 
pemanb  anberd  bte  ftcm  gocb  boente/  fonber  groot 
gefelfcfiap-  &m  J^eere  ban  232cberobe  met  toel  te 
b2eöcn  3ijnbey  bat  be  ̂ ertogtnne  Ijem  toeigerbe  te 
fioren  in  fijn  beranttooo2bingc/ueeft  Ijem  mette  \\y 

volgende  haer  vocatie  en  haer  belofte,  en  geen  fins  en 
hebben  verdient  van  alfo  getradeert  te  werdcn,te  meer 
fo  het  diredelijk  was  tegen  het  contract  met  hen-luiden 
gemaekt ,  daer  door  alle  miftrouwen  wel  behoorden  te 
cefTereri  ,en  hen-luiden  de  beloofde  fekerheid  vaften 
onbrekelijk  gehouden  te  werden.  Dat  mede  het  oplich- 

ten van  het  krijgsvolk  fo  buiten  als  binnenslands,  en 
meer  andere  faken  te  lang  te  verhalen ,  hen-luiden  oor- 

fake gaf  te  vermoeden  dat  het  tegen  hen-luiden  is ,  en 
tegen  die  van  de  Religie  (  die  fy  verfekert  hebben  het 
contrarie)  daer  uit  volgen  fullen  niet  alleenlijk  haer 

'  particulier  verderf:  maer  ook  de  ruine  van  't  geheel 
land ,  fo  genoeg  blijkt  by  de  ongeregekheid  van  't  felve 
krijgsvolk ,  en  't  gewelt  dat  de  foldaten  over  al  bedre- 

ven ,  en  principalijk  tegen  de  Geconfedereerde  Edelen 

die  feer  gedreigt  en  in  effect  qnalijk  getrac"teert  waren , fo  van  gelijken  gefchied  de  gerte  van  de  welke  men 
d'opinie heeft  datfehaer  bemoeyen  mette  Religie, fo 
dat  zy't  niet  ergeren  fouden konnen hebben  van  de 
vyanden  des  lands, 'twelk  opentlijk  is  tegens  de  Reque- 

fte van  den  5  April  en  't  voorfz  contract.  Waren  der 
eenige  vyanden  des  lands  van  binnen  of  buiten ,  fy  en 

fouden  tegen  het  oplichten  van  't  oorlogs-volk  niet  al- 
nenbacrOU  Üeraben/en  gcrcfOlbeert  3Ünbe/  Oebbcn  1  leen  niet  feggen:  maer  wilden  ook  d'eerfte  zijn  die  hen 
beb002f3  CreffOttg  bctoiUigtOmbeb002f5  ÜïCOUefte  /  in  de  wapenen  fouden  begeven  om  haer  te  employeren 

;«-tbe 
tiuefte to  ben 
BI  aen 
b  Bou-- boatt» II 

ober  te  gebcn.  *Den  Jgicere  ban  2&2eberobe  Heeft  baer 
beneffenö  fenere  mifTibe  acn^aer  l^oogueib  gefd)2e^ 
ben  en  gebebenbat  daer  bclieben  toilbe  be  felbe  ite^ 
iniefte  fn'tgoebe  te  berftaen/en  baer  op  fuift  regarb 
te  nemen  /  als  fP  ten  bienfte  ban  fijne  !Baje|rcitcn 
tot  rufte  ban  ben  lanbc  bcbinben  foube  te  beljoren.  <©e 
itemieftc  uit  tren name  banbe€belen  obergegeben/ 
toa«  boo2nemdijB  inDoubcnbe  bit  na-bolgcnbe  /  te toeten: 

r\  At  fy  trouwelijk  naer  Edelmans beloften  hadden 
■--'beneerftigt  na  alle  haer  vermogen  ,  rufte  voor 
de  Nederlanden  ,  fo  fy  ten  mceften  dienfte  van  de 
xMajcfteit  en  den  lande  oorbaerlijk  vonden  re  beho- 

ren, nemende  daer  toe  God  tot  getuige,  hem  bid- 
dende dat  hv  haer  zielen  alfo  doen  wilde  ,  en  fo  op 

fommige  phetfen  de  beroerte  fwaerder  was  geweeft 

cdan  op  d'ander,  fo  en  ift  niet  vreemt  geweeft  dat  fy 
ter  cerfter  inftantie  niet  al  en  konde  doen  fo  fy  wel 
gewilt  hadden,  door  de  quadc  geruchrendie  fommi- 

ge qmdc  en  onruftige  Gecften  ( geenfins  geafTectio- 
I.  Deel. 

ten  dienfte  van  fijne  Maj.  maer  fy  vinden  feer  dange- 

reus  het  aennemen  van 't  krijgsvolk  tegen  de  beloften 
hen  gedaen  ,  en  hebben  altijd  gehoopt  dat  de  Staten  en 
Heeren  medelijden  fouden  hebben  met  het  arme  volk, 

en  regard  nemende  op  haer- luider  rechtveerdige  faken, 
middelen  fouden  vinden  dat  alles  foude  werden  gepaci- 

ficeert  't  gunt  gedaen  is  federt  het  accoort ,  tot  dat  by  fij- 
ne Maj.  by  advijs  van  de  Generale  Staten  wettelijk  ver- 

gadert,daer  in  foude  wefen  voorfien  :  maer  fiende  dat  al 
haer  hope  is  gefaelgeert ,  en  dat  het  ourecht, en  gewelt 
niet  en  ceffeert ,  maer  van  dag  tot  dag  vermeerdert ,  en 
dat  men  hen  meer  wapent,  fo  en  hebben  fy  niet  konnen 
laten  haer  toevlucht  te  nemen  tot  haer  Hoogheid  gelijk 
fy  te  voren  gedaen  hebben ,  verfoekende  fcerootmoe-#erfQer< 
delijk  datfy  hen-luiden  wil  dat  faveur  en  gratie  doen  en 
verklaren ,  dat  fy  het  accoort  wil  onderhouden  en  toe- 

laten beneffens  de  predicatie ,  ook  d'exercitie  van  de 
Religie  ( de  welke  van  den  anderen  onverfcheidelijk 
zijn)  fofy  luiden  het  volk  hebben  doen  verftaen,  van 
wegen  haer  Hoogheid  en  den  Heeren,en  dat  fy  ook  wil 
onderhouden  de  fekerheid  die  fy  hen-luiden  gedaeri 

$  'n,  "loeft 
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heeft.  En  op  dat  de  affectie  van  haer  Hoogheid  fo  wel 
tot  hen-luiden  als  tot  het  volk  en  generalij  k  tot  het  land 
te  beter  mach  bekent  werden  j  dar  haer  gelieve  te  doen 

ophouden  met  het  aennemen  van  het  krijgsvolk ,  en 

d'aengenomen  te  cafferen ,  en  de  Placcaten  federthet 
accoórt  gemaekt ,  te  niere  doen ,  het  welk  doende ,  (al 

haer  Hoogheit  verfekert  zijn,  dat  alle  't  land  in  rufte  en 
vrede  fal  blijven ,  en  fy-luiden  t'famen  fullen  ftellen  lijf 
en  goed >  tot  dienfte  van  de  Majefteit  en  haer  Hoog- 

heid ,  maer  ter  contrarie  lo  dit  niet  haeft  en  wert  geef- 
feclueert ,  fo  is  te  vrelen  dat  veel  grote  irreparabele  in- 
convenienten  daer  uit  fullen  volgenja  een  grote  bloed- 
ftortinge  van  het  arme  volk,  die  hen  op  haer  voorfeide 

woord  hebben  verfekert  gehouden ,  't  welk  haerluider 
leet  wefen  foude.  En  dit  is  d'oorfake  van  het  prefente- 
ren  van  dek  Requefte ,  om  te  tonen  hare  lchuldige 

plicht  tot  fijn  Maj .  haer  Hoogheid ,  en  't  land. 

<®z  ̂ ertoatnm  Dccft  feett  26  tftbmatü  1567-. 
fiiecopbp  IBtfftüe  aen  öcnlgeeie  uan^tieucitteen 
niet  &p  aipofttili?  acanttöoo^t/  b?  na  fommacte  tut  na- 
bolgcnöc: 

567. 

*tat* DAt  fy  haer  niet  genoech  en    kan  verwonderen 
noch  over  peinfen ,  wat  dit  voor  Ëdelluiden  zijn  , 

OAnbep  of  wat  het  volk  is  die  defe  Requefte  hebben  overgegc- 
nanre.     ven ,  aengefien  dat  het  meeftendeel  van  de  Edelen  die 

met  hem  in  April  de  Requefte  hebben  geprefenteert , 
haer  houden  voldaen  mette  declaratie  van  fijne  Maj. 

op  't  ftuk  van  de  Inquifitie  en  Placcaten ,  en  mette  ver- 
fekertheid haer-luiden  gedaen,  en  komen  dagelijx  pre- 

fenteren  de  Coninklijkè  Maj .  willigen  en  gehoorlamen 

dienft  conform  fijne  Majefteits  intentie,  't  Is  haer  pok 
wel  vreemt  om  horen  dat  fy  haer  .felfs  vroet  maken 
en  perfuaderen  dat  haèr  wille  foude  zijn  geweeft  de 

exercitie  Of  oeffeninge  der  Religie  toe  te  laten :  't  welk 
fy  noit  en  heeft  gedacht ,  rrtaef  ter  contrarie  hadden 
de  Edelen  belooft  datter  niet  en  foude  werdengepre- 
dikt,daer  men  te  voren  niet  en  hadde gepredikt», en 

dat  fy  luiden  't  felve  beletten  'foude.  't  Is  verre  van  haer 
menïnge  en  gedachten  geweeft  een  eenig  woord  toe 
te  laten  van  datter  foude  gemaekt  werden  Confiftorien 
of  nieuwe  Magiftraten,die  daer  fouden  opft  ellen  nieu- 

we colleólatien  van  gelde  tot  fommige  millioenen  toe, 

tot  hulp  van  volk  tegen  't  volk  van  fijn  Maj.  ( fo  fy  haer 
dorven  beroemen  )  ufurperende  de  Sacramenten  >  en 
öm  te  brengen  een  confufie  van  de  gehele  leringe  en 
Kerkelijke  Policie  ,  Huwelijken  na  haer  maniere  te 
maken,  tot  een  confufie  vande  fucceffien,  én  veel  meer 

andere  dingen ,  daer  af  fy  felfs  geen  eind  en  weten ,  fo 
verre  fy  fodanige  faken  foude  hebben  toegelaten ,  fo 
moft  fy  haer  felven  feer  vergeten  hebben  van  haer  de- 
voir,  en  te  buiten  gegaen  hebben  den  laft  die  fy  heeft. 
Sy  heeft  haerslafts  halven  niet  konnen  laten  te  fchrij- 
ven  aen  de  Gouverneurs  van  de  Provinciën  ,  en  de 
Officieren  en  Magiftratert  van  de  fteden  ,  dat  men 

*tvolk  grotelijk  abufeerde,haer  te  verftaen  gevende 
dat  fy  fulx  foude  hebben  geconfenteert,  want  het  is  wel 

klaer  in  gefchrifte  geftelt  't  gene  dat  fy  toegelaten  heeft, 
ook  en  heeft  fy  niet  duifterlijk  te  verftaen  gegeven  met . 
wat  verdriet  dat  fy  alleen  toe-gelaten  heeft  de  Predica- 1 
tien  op  fommige  plaétfen ,  en  fonder  eenige  wapen  en 
ergerniffe,  daer  uit  fy  wel  konden  afnemen  de  kleine 
luft  die  fy  heeft  gehad  tot  de  bevorderinge  der  Predica- 

tien alleen :  verfwijgende  d'andere  exercitien  der  Reli- 
giën, die  de  Edelen  tegen  haer  confcientie  fo  wijd  heb- 

ben laten  inruimen.  Aengaende  de  verfekertheid ,  die 
is  m  aer  alleen  roerende  de  Requefte  in  April  geprefen- 

teert ,  en  niet  de  verfekertheid  van  de  Religie  ,fo  men 

't  contrarie  hare  meninge  wiltrecken  endrajen,fulx 
dat  fy  grote  oorfake  heeft  haer  te  vertoornen ,  fiende 
haer  felven  t'onrecht  alfo  belaften  en  blameren ,  en  fij- 

ne Maj  fiende  fijn  volk  en  Onderdanen  ftreckentot 
fodanige  ftoutheid :  en  onder  den  name  en  tijtel  van 
de  Predicatie, invoeren  foveel  vervloekte  exercitien 
van  Religiën,  en  daer  door  te  niet  brengen  deauóto- 
riteit  vande  Magiftraten,en  benemen  die  van  fijne 
Maj.  vande  welke  men  hen  nochtans  beroemt  te  wefen 

ootmoedige  Diériaérs,dè  welke  hy  Continuerende  in 
fulx  nochtans  daer  voor  niet  fal  konnen  houden ,  maer 

lal  te  recht  geport  werden  om  hem  te  behelpen  met  al 
fijn  goede  onderdanen  ,om  te  ftrafrén  de  gene  die  niet 
en  konnen  dragen  de  gemenerufte.  Aengaende  dat  fy 

tegen  het  accoort  foude  hebben  gedaen ,  men  lal  't  fel- ve onderfoekende ,  bevinden  dat  het  meefte  deel  van 

de  tegenworpen  zijn  daer  uit  fpruitende,  dat  men 
't  accoort  fo  verre  heeft  willen  extenderen  en  daer  te- 

gen doen ,  fulx  dat  de  Officieren  en  Iüfticicren  reden 

hebben  gehad  om 't  felve  niet  te  lij  den,  en  en  hebben 
niet  meer  gedaen  dan  haer  gequeten  in  't  gene  fy  fchul- 
dig  waren  te  doen  van  wegen  haer  Officie. 

Men  verfwijgt  hier  de  grote  fchandelijke  defördren 
en  ongeregeltheden  die  federt  het  accoort ,  en  tegen 
het  accoort  gedaen  zijn,  door  de  principaelfte  van  de 
Remonftranten  felVe,brekende  de  Beelden  en  Altaren,  (F-  io«- 
bedervende  de  Kerken ,  invoerende  de  Predicatien  in 
dé  Steden ,  die  te  voren  maer  opte  landen  en  buiten  de 
Steden  gehouden  werden ,  occuperende  de  Kerken, 
verjagende  de  Religïeufen,én  in  plaetfe  van  te  beletten 

de  predicatien ,  fo  men  belooft  heeft ,  heeft  men  be- 
vordert van  büitert  te  roepen  dé  vreemde  Predican- 

ten ,  en  te  ftellen  de  landen  in  beroerten ,  die  noch 
geheel  waren  fonder  defe  nieuwigheden,  fendende 

daer  toe  exprcffelijk  volk  om  haer  daer  toe  te  verwec- 
ken, en  fchrijvende  brieven  aen  de  fteden  om  haer 

t'animeren  tot  ongehoorfaémheid  tegen  fijn  Maj.fo 
dat  het  volk  géfterkt  wefende  met  het  faveur  van  de  ge- 

ne die  opentlijk  verklaerdëh  haer  genomen  te  hebben 
in  haer  befcherminge,haer  vervordert  hebben  in  te 
nemen  de  Huifen,  Artilleryé  en  Munitie  van  fijn  Maj. 
en  re  verjagen  fijne  principale  Officiers ,  waer  van  de 
fommige ,  om  te  fchüwen  het  perijkel  van  haer  leven , 
hebben  bedwongen  geweeft  haer  te  fal  veren  door  an- 

der hafart ;  hebben  gehouden  de  fteden  van  fijn  Maj. 
haer  felven  in  den  velde  in  wapenen  geftelt  onder  vlie- 

gende Vaendels  ,  dreigende  te  doden  de  Geeftelijk- 
heid  en  de  Dicnaers  vah  fijne  Maj.  daer  fy  felfs  niet  vry 

of  uit  genomen  foude  wefen,  hebben  haer  vervordert 
de  Catholijken  te  verjagen  en  beroven,  Kerken,  Cloo- 
fters,éh  Ëdelluiden  Huifen  te  verderven,  en  andere  vy- 
antlijke  daden  tebeftaen ,  en  des  Conings  autoriteit  uit 

de  Nederlanden  te  Verdrijven, 't  welk  mogen  betui- 
gen fommige  geintercipieerde  brieven ,  diefe  uit  hare 

legers  gefchreven  hebben  aen  die  van  Valencijn ,  fo 

dat  het  gehele  verderf  van  't  land  daer  uit  foude  hebben 
gevolgt,fo  verre  Gód,die  fulke  grouwelijke  en  ver- 

vloekte executie  niet  en  behaegde  ,  door  fijn  goed- 
heid daer  in  niet  en  hadde  voorfien3datgeremedieert 

hadde  geworden  dóór  de  goede  onderdanen  van  den 
Conirig,  die  felfs  niet  verfekert  en  fouden  geweeft  heb- 

ben van  fijn  ftoel,fo  verre  fy  macht  gehad  hadden, 
over  een  ftem mende  met  haren  wille  ,  welk  acfen 

zijn ,  die  blijken  te  Wefen  contrarie  de  prefentatie  in 
de  requefte  by  hen-lüiden  overgegeven  tot  afdoeninge 
van  d'Inquifitie  én  itratheid  der  Placcaten  j  end'ex- 
preffe  beloften  van  hen  gefchrifte.  En  aengaende  dat 
fy  begeren,  dat  men  foude  afdanken  de  knechten  die 
tot  befcherminge  des  lands  zijn  opgenomen  ,  en  de 
Edidlen  die  eerftelijk  gepubliceert  zijn, foude  teniet 
doen:  daer  mede  betonen  fy  genoeg  dat  fy  begeren  dat 
fy  het  fweert  dat  haér  van  God  bevolen  en  gelevert  is? 
foude  afleggen.  Ten  heften  raed  fy,  fo  verre  hy  (te 
weten  den  Heere.van  Brederode)  en  de  Edelen  óic 
Gecon  federeert  zijn,  lo  genegen  zijn  ten  dienfte  van 
fijne  Majefteit  als  fy  feggen ,  datfe  hen  dan  meer  fouden 
voegen  na  de  intentie  van  fijn  Majefteit,  en  hetvolk 
fouden  afleiden  van  de  abufive  dwalinge  en  erreuren 

diefy  hebben,  van  de  toe-latinge  der  Religie,  die  an- 
ders niet  voorten  brengt  dan  verachtinge  van  fijn  Maj. 

en  van  de  Juftitie,  datfe  haer  ook  fo  gedragen ,  datfe 
van  haer  mogen  afkeren  den  recht  veer  digen  toorn 
van  fijn  Maj.  en  datfe  fijn  Majefteit  niet  en  bedwingen 
te  buiten  te  gaen  fijn  naturele  goedheid ,  en  ook  aflaten  0 
van  fodanige  dreigementen  als  men  in  hare  Requefte 
kan  beWijfen,en  by  aldien  fy  perfifteren  by  defelve  drei- 
cmenten ,  fy  laet  hen  felfs  bedenken  de  ee«wige  bla- 

nie 
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me  die  hy  en  fijn  complicen  hebben  te  verwachten  ,  en 
en  kan  daerom  niet  laten  hen  vorder  te  feggen  dat  hy 

en  fy  luiden  fullen  wel  doen  met  hen  te  vercrecken  na 

hare  woon-plaetien ,  lbnder  hen  te  bemoeyen  met  fa- 

ken vm  't  land ,  maer  hen  fo  gedragen  ,dat  fijn  Maje- 

fleit  mach  hebben  goetcontcntement ,  hen  waerfchou- 
wende  fo  fy  contrarie  doen ,  dat  fy  niet  en  fal  mogen 

laten  daer  in  te  vcorfien ,  fo  fy  tot  gemene  ruftefal  vin- 
den te  behoren,  fonder  datfe  van  node  vind  op  fijn 

overgeleverde  requefte  verder  te  antwoorden ,  voor  en 

al  eer  fy  weet  j  wie  die  Edelen  zijn,  en  het  volk,  daer 

mede  hy  hem  wil  defenderen  en  bekleden ,  en  daer  van 

hy  de  Procuratie  aengenomen  heeft. 

<£fe  antmoo2bc  en  [jeeftbcn  <0econfeDereerDen 
%  Del  /  noebte  Die  ban  De  <0erefo2meerDi  föeligte 

neenfing  Debaegt/mantfpmaftten  batbe<0öuber; 
name  ( nn  fp  betoapenen  in  De  fjanDen  geftregen  öate 
beenalboo?  Dcnminbftbccntebebben)  niet  langer 
enmilbebeinfen/baa  D002  fp-luiDen  feer  berfïagcn 
maDcn/bpfonDer  algfpmerftten  Dat  eenige  ban  De 
pjinnpaelfte  Daer  op  fn-luiDen  ben  bertrout  en  becla- 

sf-bai  ten  rjaDDen  /  begonnen  af  te  bailen  en  aen 't  öoger 
'  boo2t  te  bellen  /  Daer  ban  fp  bp  D'een  en  D'anDcr  ber* mittigt  merben/  fn  berftonben  ooft  Dat  Den  <fö2abc  ban 
ben^&erge  aen  ©igliug  gefcb?cbcn  babbe/ftemfea 
fïatterenDe  /  en  fijn  fclben  ercufcrenDe/  Dat  ï)p  niet 
nietig  en  babDc  acniericbt/nocb  banbe  ftengie  te  bet- 
anberen  norh  coft  De  25eeiDen  af  temapen/begerenbc 

acnbem  Dat  bp 't  felbe  Den  föoning  milbe  aDbertaen 
en  fjem  berfebonen/  In»  fottöe  een  getrou  Dienaer  ban 
fijne  jfêa  jcfr.  blijben  /  Defgclijr  DeDcn  Dagelijr  meer  en 
meer  anDere/  foebten  b?unben  te  J^obc  aen  om  meber- 
om  tnDe  gratie  te  nomen :  en  DaeDten  mcinig  om  baer 
©erbont  tearrjtabolgau  <©e  anDere  Die  ftantbaftjg 
ftlcben  /  berfagen  fb  brie  fp  mogtcn  in  Bun  faften/  con- 
tribtrrenDe  penningen  tot  oplicbtinge  ban  bolft  en 
maeftten  ben  fterft/ alDaer  fpbeft  ftonDen  en  mogten. 
^cn  ï^ccre  ban  2&2ebcrobc  /  DeftinDeren  ban  25aten? 
bnrg  /  ben  l$cae  ban  €l)ötoufe  /  en  anDere  ban  ben- 
uiiöcröabonb  namen  bed  botr  aen /en  bebenbei^ 
mcMjften  openbaernjft  alontbominftfmjbcn/rjab^ 
Den  aenffpften  op  berfebeiDc  fteben  /tn  befonber  fjet 
ooge  op  lïnrtaerpen/ltmflerDam/atrecbt/'iS^er' 
togen-2&oflïbe  /  en  anDere  ban  De  boo2naemfle  fte- 

ben ban  Den  ïanDe.  (Den  ̂ eere  ban  252CDeroDe  fogt 
pjcicnjfte  om  eentge  fteben  en  pïaetfen  aen  De  §£a  met 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
i$ï 

in  font; 

len. 

maD  /  in  fulfter  boegen  /  Dat  bet  gemene  bolft  met  eene 
furie  gelopen  tg  en  bebbcn  op  meug  boo?tg  alle  De 
25eelben  en  SGltaren  in  alle  De  föerften  en  Cloofleren  / 
Die  te  boren  niet  gcbeel  gcb?oftcn  /  of  Die  meberom  ba? 
nieut  maren /gerafcert  en  bermelt.  €n  boemel  Den 
officia*  ban  Der  «gtab  met  eenige  bienaerg  guam  om 
Dat  te  beletten  /  fo  bebben  De  boo2feibe25eelt-fïo2merg 
Dem  fobanige  b?eefe  aengejaegt/  Dat  fjp  't  bcrlopen  té : enfoDe  beroerte  meerber  enmeaöermagmafTenbe/ 
fo  3ijn  ooft  De  boo?f5  Commiffarifen  metfoDanige  b?e* 
febebangen  getoeeft/  Datfe  ban  Daer  batrocften3ijn. 
't3©elft  De<0oubernanteberftaertbe/  Deeft  alDaer  ge* 
fonDen  Den  25aenDcr-^eere  ban  ifêeroDe  en  peter* 
fem  /  mitfgaDerg  Den  Cancelier  ban  25?abanD  /  om  De 
fafte  alDaer  te  fïillen/enDe  ̂ §taD  te  bjengen  en  bou* 
Den  in  De  geboo2faembeib  ban  fijne  iBaiefïeit.  ̂ en 
Cancelier  Die  feer  «loeft  mag  /  en  iKerobe  öaDDen  beel 
ferrete  aenfïagen/  om  De  Catljoltjften  meeflerjS  ban 
Der  ̂ ètaD  te  maften  /  Dan  öebben  niet  beel  ftonnen  uit^ 
reebten.  ifêibDelertijD  miam  Den  <©?abe  ban  Höegen/ 
alDaer gefonDen 3ijnDe ban  De <©oubernante /met tien 
©enbelen  ftneebten  en  een  benDe  ruiteren  /  op  een  öalf 
mijle  na  bp  De  ,§teDe.  <©en  Canr elier  om  te  meer 
creDijt  teftrngenbpDe  lüDagiftraet  enb02geren/feibe 
totbelBagtftraet  Datfe  moeften  toefienDatben^a* 
be  ban  Ifêegen  niet  en  quame  met  p?actpe  in  De 
^taD/toant  öp  niet  alleen  een  gefmoren/ maer  ooft 
een  geboren  bpanb  Der  felber  mag /riebfien  Daerom 
Datfe  Den  ̂ eereban  ifêeroDe  en  ban  peterfem  (ge^ 
DnerenDe  De  troubelen )  fouDen  nemen  boo?  öaer  45ou* 
beincur/men  fonDe'tfelbe  bpDeöegenteboenbebe* 
frigcn/eintelijft  merb  bpiie  |©agiflraetbefiotenl)cm 
Daertoeteberfoeften. 

'tïDelft  bernomen  ^ïjnDe  bp  Die  ban  De  föeligte/ 
maften  fp  De  <©efteng  ban  De  SUmbacljten  op  Datfe 
Daer  jegens  guamen  p^otefteren/  fuftmerenDe  geen 
<©ouberneur  ban  Doen  te  fiebben  /  Dat  De  «£>taD  in  Die 
ftoftenniet  enmocDte  berballen/en  Datfe  felbe  goeDe 
mafte  fiouDen/  en  De  <&teDe  mei  bemaren  fonDen  jegenjS 
0aer  bpanben  /  baer  mebe  bleef  Die  fafte  aebter  megem 
$itt  te  min  De  Cancelier  pjactifeerDe  neerftiglijften 
om  Den  <©2abe  ban  iBegen  binnen  te  «rijgen  /  ban  en 
ftonbe  niet  tot  fijnen  bermete  geftomen  /  Doo?  Dien  D$ 
aenfïagen  al  in  Jt  openbaer  quamen :  en  Dat  boo?  Defen miDDel/  Den  <0?abe  ban  iBegen  ïjaDDe  bp  Dem  een 
Conmbijne  of  Boelfcljap  ban  Den  2&ofcö  ban  geboo?* 
te/mieng  b2oeber  Dagelpg  buiten  guam/  en  alïeg 

Crtjof-bolft  re  befettnt  enftrb  DaerteontljouDen/om   D002  baer  toifï  te  bernemen/fulr  Dat  Daer  D002  Die  ban 

ntoan 

Den  nirganft  Der  fr»fte  alDaer  te  bertoaebten. 
3&en  26  jpemuarij  1567.  fcb2eef  De  ï!egentcaen 

De  jnagiftratenban  allen  fteben/  Datfe  goeDe  ma- 
nTaTtf  fte  fouDen  bouDen  bp  Dage  en  bp  nacbte  /  om  bare  fïe- 
n  be 
ia$U 
atrn 
nal' 
itirtt 

ben. 

Deïteligie  ban  aïg  getoaerfebout  merben.  €intelijft 
Den  Cancelier  en  HBerobe  bp  na  D?ie  maenben  in  Den 
25ofcb  gemeefi  3ijnDe  fonDer  beel  uit  te  reebten/  fa 
baDDen  fp  gepjactifeert  om  ben  boo?f5  <©?abe  met  fijn 

Denmei  te  bemaren  en  berfefteren  ban  alle  periculen   bolft  op  een  mo?gen  b?oeg  boo^topgaenbanDenDag 

Jonbt* 

en  mronbemenren  Die  De  felbe  boo?  D'aenflagen  en 
S2ar rijnen  ban  De  ̂ ectariflen  /  meDerfpanntge  en  fe* 

iticuf^  menfeben  fouDeu  mogen  toeftomen  /  en  fo  bin- 
ben  De  limiten  ban  bcnlntDen  ̂ urigDictien  eenig 
<0O2logg-bolfe  bebonben  merbe  ofbembertoonbe/ 
geen  beffellinge  bebbenbe  ban  fnne  iBajeflcitg  me* 
gen  /  bet  mare  bp  bopen  /rotten  of  bpfonDer  /  Datfe  De 
felbe  fouDen  aentaften  en  app2eljenDeren  /  en  met  ge^ 
m:lt  berjngen/fr.  DoenDe  alle  neerfligïietD/fo  Wt 
boo2  fijne  maj.  Dielt02tdijft  bermactjt  merb/millen 
berantmoojben. 

ontrent  Die  tijb  maren  De  <$5erefö2meerbe  binnen 

«efo^^^o^b-bofTcbe  feer  tterft  /  en  Daer  guamenDer 
-rbe  alle  Dage  meer  bp  /  De  luelfte  bele  beroerten  machten/ 
:  "»«• "   fblr  Dattet  alDaer  niet  ten  beften  en  fronD.  ̂ e  ïlegentc 
iT-bo?  flaöaC  altI^cr  gefonDen  feftere  CommitTarifen  /  Detoel- 
i|f.      fte  fccrctclijft  foIliciteerDen  aen  berfcbeiDen  bo2geren 

Datfe  eencn  nicutocn  ecD  fouDen  Doen  /  Dan  bcgf nncnDc 
't  felbe  eerfl  aen  eenige  P20curcurg  ban  Der  ,§taD  / ereufeerben  fp  ben/  feggenDe  Dat  fp  luiDen  maer  en 
toaren  particuliere  perfonen  /  en  Dat  fobanige  p20pofc 
tiebeboo2öc  geDaen  te  toerben  generalijft  aen  alle  De 
fteöên  ban  Der  <§taD/en  fo  Dcfc't  felbe  boo2t«  ber- 
b2eibni  onDa*  De  gemeente/  fo  fó  Daer  een  grote  beroer- te Doo?  geftomen  /  Die  ailenrfteng  meaber  en  meerber 

binnen  Der  ,§taD  te  laten:  maer  eenengenaemt^oc^ 
to?  ̂ gileug/De  melfte  meDe  banbe  Religie  en  onber 
ben  luiDen  in  groot  aenfien  mag/  fyitt  ban  geel  laet  ge* 
maafebout  sünbe/  en  beDe  Den  ganfeben  nacbtmet 
anDerg  /  Dan  Die  ban  De  <®erefo?meerbe  te  maerfcDou* 
men  en  in  De  mapenen  te  brengen/  in  fulfter  boegen/ 
Dat  fp  luiDen  ij^  mo2geng  bioeg  boo?  bag  mei  feben  of 
800  flaft  in  mapenen  op  De  maftt  maren/  en  bameer* 
berbe  benboop  allenrfteng  meer  ai  meer  /fulr  Dat  be 
felbe  aenffag  ooft  te  niet  ging:  Daa  na  merben  bier 
Capiteinen  genoemt  /  Die  fouDert  elft  100  mannen 
aennemen  banbe  bo?geren  om  be^tabtebetoaren/ 
maer  be  <0erefö2meerbe  miften  bc  fafte  fo  te  beleiben  / 
Datmeeftfulfte  merDen  aengenomen  Dief^begeerDen* 
IRiDDelertijt  fonDen  De  <0ercfo?mcerDe  eenen  genaemt 
l^aman  De  Jtuiter  tot  3Cntmapen  aen  ben  ï^eere  ban 
552eberobe  en  anbere  ̂ eacn  ban  hc  Religie  /  boen  ter 
tijb  nocb  alDaer  mefenDc/  om  raeb  en  bulpe.  3£en 
^are  ban  252eberobe  beeft  albaer  gefonDen  eenen 
^ntboniöban  hombergen/  omben-luiben  met  raeb 
en  bacb  te  aflïfteren/befe  alDaer  geftomen  3ijnDe/merö 
berftlaert  boo?  <tf5oubcrncuc/  f)pmaeftt  bemterftont 
mcefla  ban  Der  s$taD/  nam  De  flentclen  ban  Der  poo^ 
te/gefebuten  amonitie  in  banben/arrefjeerbenben 
Cantelia  en  iBerobe/  en  Debefe  met  bo?geren  ban  ben 

$  4  ** 



152 
Het  derde  Boek. 

Religie  uetoaren  /  Defgeüjr  meeutte  n*>  meet  an
öece 

Smtw  ïDct  te  Doen  /Die  De  <öei-efomjeeröc  fuipcct
 

{naren /maer  (bluften  öaet  toren  toefenöe/  toaren 

kietel ijS  oetoeKcn.  3>e  söounernantcjjterom  feer
 

SanSoöe  met  SS»  «Saeöl  en  goeDen  terjtont 

van  Plaifance  ,  voor  ons  Regente  en  Gouvernante 
in  onfen  Landen  van  herwaers-over,  en  van  onfen 

feer  lieven  en  getrouwen ,  de  luiden ,  van  onfen  Ra- 
de van  State  neffens  haer  wefende  ,  gewilt  en  geor- 

donneert ,  willen  en  ordonneren  wel  ernftelijk  by  de- 

fen  ,  dat  alle  perfonen,  Poorters,  Borgers  en  Koop- 
luiden  en  Ingefetenen  onfer  voornoemde  Stad  van 

'sHertogen-boffche,  tot  watplaetfen  defelve  binnen 

«5*7. 

(F..  107.) 
Jn  ïtmirn  xx  uren  fOUDenontflaen  en  (tellen  in  UOlRO*  |  onfen  voorfz  lande  van  herwaers-over  be

vonden  ful- 

mm  incrtcttenb2Pt)eiÖ/maei:00«ÖatfeuCfelüetca^  len  worden,  mitfgaders  hen  goeden  roerende  e
n  on- 

terenvrcfüCCteren  en  ecren  fOUDen/  na  Den  eifCljUan  ]  roerende,  adienen  fchulden,terftont  en  fonder
ver- 

üaucnftactcn  Dualiteit  Uan  Ijaet'  perfonen/  en  Die  tn  |  trek,  onder  onfe  hand  geftelt ,  gehouden  en  gearre
- 

üeneïrrDe  Plaetfe  Doen  (tellen/  ten  einDelJPGeenin;  j  fleert  fullen  werden  ,  en  daer  en  boven  hebben 
 wy 

fOUUcnient/OUerlafl  Of  onacrief  aengeDaen  en  fOUOe  I  gefchorft  en  gefufpendeert ,  fchorffen  en  fufpende- 

toerDcn/OP  pene  pante  üallen  inongenaDeUanfune  |  ten  by  defen  ,  alle  privilegiën  ,  vrydom  van  
tolle, 

raet  te* 
Scnjj  Die 
Uan 

'g  déerto; 
yen-  Hop 

Vctjc. 

moMm*  IBaer  fpljebbcntoetfmct  jegenttaenDe  De 
feincalDaer  ge&ouöen  en  met  meerDer  toactjteDante 
noren  Doen  betoaren  /  toaer  boo?  De  «©oubecnantener* 
oo?faent  të  gctoo?ben  fener  paccaet  tegen  üen  uit  te 
genen  m  Deler  manieren, 

By  den  Coning. 

ALfo  eencn  genaemt  Anthonis  van  Bomberg
en , 

geboren  tot  Antwerpen ,  leggende  laft  te  hebben , 

Commis  en  Gedeputeerde  des  Heeren  van  Bredero-
 

de  te  wefen  ,  hem  onlanx  binnen  onle  Stad  van  's  Her- 

togen-boffche gevonden  en  geintrudeert  beeft,  heb- 

bende de  gemeente aldaer, en  fonderlinge  de  Se&ari- 
fen  verwekt,  verleid  en  gelolliciteert  tegen  ons  op  te 

ftaen  ,  en  grote  menichte  van  dien  aen  geichreven 

hebbende  ,  ook  de  artillerie  ,  munitie  en  gefchut, 

mitign  ders  de  ileutelen  en  poorten  der  fel  ver  Stad  in 

fijn  banden  genomen ,  en  hem  ook  gevordert  aldaer 

te  gebieden  en  bevelen  in  den  name  en  van  wegen 

defvoornoemden  Heere  van  Brederode  fijnen  me
e- 

fter  ,  alfo  hy  feid  ,  wefende  daer  en  boven  de  felve
 

van  Bombergen  met  fijn  aenhangeren  fo  verre  gewe- 

ken van  de  getrouwigheid  en  onderdanigheid  ,  die 

fy  ons  als  natuerhjke  en  geboren  onderfaten  fchuldig 

zijn ,  fulx  dat  hy  hem  niet  ontfien  en  heeft  te  arre- 

fteren  en  gevangen  te  houden  ,  onder  de  wacht  of 

guardye  van  de  ingefetenen  der  vernoemde  Stad,  daer 

toe  o-eordonneert  en  gefteld  ,  onfen  Cancelier  van 

Braband,  hooft  van  de  Juftitie  ,  en  bewaerder  van 

onfen  zegele  des  felts  lands ,  en  den  Baender-Heerc 

van  Merode  ,  PeterlTem ,  &c.  Beide  van  onfen  we- 

gen gedeputeert,  gecommitteert  en  geichikt ,  om  in 

defelve  Stad  de  beroerten  en  commotien  daer  tev
o- 

ren aldaer  gereien  ,  neder  te  leggen  en  pacificeren. 

Ia  dat  meer  is ,  al  ift  fo  dat  die  van  onfer  voo
rnoem- 

de Stad  van  's  Hertogen-boffche  van  onfent  wegen 

fchriftelijk  gelaft  en  gefommeertzijn  geweeft^dat  fy 

niet  alleenlijk  de  perfonen  van  onfen  voorfz  Cance- 

lier en  van  den  Heere  van  Merode  met  haren  die- 

naers  en  goeden  terftont  en  binnen  24  uren  flaken, 

en  tot  volkomen  vryheid  en  liberteit  ft  ellen  fouden , 

maer  ook  de  felve  tra&eren  ,  refpederen  en  eeren , 

na  den  eifch  van  haren  ftaet  en  qualiteit  ,  en  die  in 

verfekerde  plaetfen  doen  ftellen  ,  ten  einde  dat  hen 

geen  inconvenient ,  overlaft  of  ongerief  aengedaen 
en  foude  werden  ,  en  hebben  fy  ons  nochtans  daer 

in  niet  willen  obedieren  of  gehoorfaem  wefen ,  maer 

ter  comrarien  tot  haren  aenfien  en  wetenfehap  lij- 

den en  gedogen  ,  dat  de  voornoemde  van  Bomber- 

gen en  fijn  aenhangeren  ,  burgers  en  inwoonders  der 
leivcr  Stad  den  voornoemden  Cancelier  en  Heer  van 

Merode  met  openbare  wacht  en  guardye  aldaer  hou- 

den ,  daer  mede  fy  niet  alleenlijk  den  felven  Gede- 

puteerden en  Commilïarifen  ,  maer  by  confequen- 

tie  onien  eigen  perfoon  doen  groot  ongelijk  en  in- 

jurie  ,  en  fulx  hen  zijn  dragende  als  ongehoorfame, 

ongetrouwe  en  wederfpannige  onderfaten.  Waerom 

S  o  I  s  't  :  dat  wy  't  felve  aengemerkt ,  en  niet  wil- 
lende fuiken  overdadig  ,  moetwillig  en  afgrijselijk 

feit  en  mifdaed  lijden  ,  onder  dimmulatie.  En  hier 

op  gehad  advijs  van  dien  van  onfen  Rade  in  Braband  , 

hebben  by  deliberatie  en  advijfe  van  onfe  feer  lieve 

en  feer  beminde  Sufter  de  Hcrtoginne  vanParmaen 

en  andere  exemptien  en  vryheden  ,  die  fy  in  eemge 

plaetfen  van  onfen  voorfz  Landen  mogen  hebben , 

hoedanig  defelve  fouden  mogen  wefen,  en  infgelijx 

alle  gratiën  ,  octroyen  ,  uitftellen  of  atterminatien 

van  betalinge  van  hare  fchulden  en  t'achterheden , 

wien  fy  de  felve  fchuldig  mogen  zijn  :  ordonneren- 
de en  bevelende  voorts  meer  onfen  Procureur  Ge- 

nerael  van  Braband  tegens  de  voornoemde  van 's  Her- 

togen-boffche te  procederen ,  fo  wel  in  't  generael  als 
particulier,  en  nementlijk  tegens  dengenen  die  hem 

van  onfen  wegen  betekent  en  genoemt  fullen  wor- 
den ,  fo  na  recht  en  na  rede  behoren  (al.  En  op  dat 

van  onfe  jegenwoordige  ordonnantie  niemant  igno- 
rantie en  foude  mogen  pretenderen ,  fo  ontbiedenen 

bevelen  wy  u ,  dat  gy  de  felve  terftont  en  fortder  ver- 

trek, kundigt ,  uitroept  en  publiceert,  of  doet  kun- 

digen  ,  uitroepen  en  publiceren  al  om  binnen  den 

bevryden  en  limiten  van  uwer  officie,  daer  men  ge- 
woonlijk is  uitroepinge  en  publicatien  te  doen  ,  en 

van  onfer  wegen  gebieden  en  ordonneren ,  allen  on- 
fen en  onfer  Vaffalen  en  Smalre-Heeren  ,  Rechte- 

ren  ,  Officieren  en  Onderfaten  ,  dien  dit  aengaen 

fal  ,  dat  fy  aentaften  ,  vangen  en  arrefteren  alle  de 

Poorters ,  Burgers ,  Koopluiden  en  Ingefetenen  on- 

fer voornoemde  Stad  van  's  Hertogen-boffche ,  ha- 
re huis- vrouwen  en  kinderen ,  en  de  landen ,  erven  , 

goeden  en  inkomen ,  roerende  en  onroerende ,  adien 

en  fchulden  ,  den  felven  toebehorende,  van  wat  na- 

me ,  of  hoedanig  die  mogen  wefen ,  in  onfen  handen 

ftellen  en  houden  5  fo  lange  en  tot  ter  tijd  toe ,  dat  on- 
fe Commiffarifen  en  Gedeputeerde  boven  genoemt, 

uitten  voorfz  gevankeniffe  en  detentie  daer  in  fy  je- 

genwoordelijk  binnen  onfer  voornoemde  Stad  van 

's  Hertogen-boflche  zijn,  ganfchelijkeh  en  volkome- 

lijken  geloft  ,  vry  en  ontüagen  ,  en  in  goede  verfe- 

kerde plaetfen  gefteld  fullen  zijn  ,  daer  men  vrye- 

lijken  en  onbekommert  toe  gaen,  komen  en  weder- 
keren mach  ,  en  dat  daer  in  anderfins  by  ons  geor- 

donneert  fal  wefen  ,  doende  ook  al  om  publiceren 

en  kundigen ,  de  fufpenfie  en  fchorfïinge  van  de  pri- 

vilegiën ,  exemptien  ,  atterminatie ,  en  van  alle  ande- 

re gratiën  fo  voorfz  is  ,  tot  onderhoudeniffe  en  ob- 
fervatie  van  de  felve  onfe  ordonnantie,  bevel  en  ge- 

bod ,  procedeert  en  doet  procederen  fonder  eenige 

gunfte,  diffimuiatie  of  verdrag.  Op  pcene  van 't  felva 
te  verhalen  opte  genen  die  des  in  gebreke  bevonden 

fullen  wefen  in  haren  eigen  naem ,  en  't  gene  des  voorfz 
is,  te  doen  met  defer  aenkleeft,  geven  wy  u  en  den 

voornoemde  Rechters  en  Officiers  Volkomen  macht 

en  autoriteit ,  en  fonderlinge  bevel :  ontbiedende  en 

bevelende  voorts  eenen  yegelijken ,  dat  fy  u  en  hen  , 

fulx  doende,  ernftelijk  verftaen  en  obedieren ,  want 

ons  alfo  gelieft.  Gegeven  in  onfer  Stad  van  Bruffel 

onder  onfen  Contre-zegel  hierop  gedrukt  in  Placca- 

te  den  1 8  dag  van  Meert ,  in  't  jaer  1 566  ( dat  is  na  de 

gemene  ftijle  1567.)  Onderfchreven  by  den  Coning, Getekent 

J.  Defacuwetz. 

Dm  matcm  toerbal  om  gepubliceert/  uitgeno; men  tot  SlmflerDam/  Daer  Den  ï|eereban©^ 

DeroDe  Den  28  3?eb?uarp  te  noren  binnen  genomen 

en  Doe  noeïj  toa.tf  /  fo  Dier  nae  fal  gefetD  toerDen. 
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3©attt  betoüle  b*>  ttoemael  tn  't  boo2f5  paccaet  toerb  /  3tjn  berboben  eenige  bittuaftc  of  toe-boer  te  boen  Den 
genocmt/cn  Doittcn  De  iBagiff  raten  't  fdbe  albaer  met  bncebtert  ban  252eDecobe  /  op  lijfflraffc 

^aec-en-tuffeften  toaööen  pmee  ban  Granaten  ̂ •.,^8a) publiceren/  b2efenbcboo2 oproer  binnen  baer  ,§tebc/ 
baerban  fpaenbc  «ftoubcrnantcbacr  errufebp  b2ic* 
benDcDen/  boo?tg  ïiceft  öe  <0oubernante  Dc,§tebc 

ban'js^ertogen-boffriicaloin  Docnbencutoen/  fom 
Der  ecntgcbictualie  bacr  in  te  laten  tomen/  fobatter 
binnen  grote  benaiitbcibgdeDen  toerbe/  Docb  beeft  fp 
Dcfc^teDc  niet  in  baer  getodDgcbregcnboo?  Dat  ben 
boo!ft€apitrin$ntboni$ban  hombergen  be&tab 
ban  felföberiict/  bebbenbc  bem  en  fijn  fcrijgoboilt 
eerft  tod  boen  betalen/  eni$  bacr  uit  getroeften  ben 

3Cp.nl. ii 

^Dcioiilc  ben  <©2abc  ban  ftëegen  nocb  omtrent 

'0  ̂ertogen-boffebe  toas  leggcnDc/  ië  men  getoaer  ge; 
bjc:öen batter  grote  bcrgaDcringc  ban  bolne/fo  ban 

\*JLt  gebluebte  alö  anbere/  tn  en  ontrent  ©tanen  bp  ben 
irrte   anberen  ouamen/  fobat  be  bcrgaDcringc  fo  aen* 

toies'  /  Datfe  binnen  eenige  bagen  tot  etltjhe  butfenben 
fterl?  toerben/  fonberbatmen  toifttoat  aenffagenfp 
booiftanben  Dabben.  <©ie  ban  aitreebt  toaren  bier 
ban  feer  bcb2ceft/f02genDe  bat  al  eer  fp  be  «©oubernan* 
te  bier  ban  fouben  bonnen  abberteren  en  anttooo?D  met 
afftff  entic  foube  bonnen  gebrijgen/  fpïutDen  obcrballen 

e  grote 
1  rgabf' 
113e 
)i  6e 

Inen 
f  om» 
tut 
jintn. 

feren. 

ben  s  5Feb2uarptoeberomgebometttot2Cnttoerpen/  JJtoS 
bie  ban  Der  3©et  bebben  ben  ben  5  gebonDen  bpfïjn  pen  foe* 

«ïrrtcllcntie/  cnbemgebeDenDatbPben-luiDen  enbe  {j«»nrf* 
^taDtoilbe  afïifterenen  bpftacn/  om  acbterbolgen*  j;"^ DeDenïïaeD/  begeerte  en  ujieben  ban  bacr  J^oogbcib/  fartfn  te 
bp  alle  goebe  ejepebtente  mibbden  te  boen  cefferenbe  JE-** 
p2cbicatien  en  erercitien  ban  bc  boo?fcï)?eben  <0ere* 
fo?meerbe  Religie/  DaeropDen532ince  beeft  geant* 
tooo2D/  Dat  ïjp  gelijfte  b2ieben  ban  baer  ̂ oogbeiD  baD* 
be  ontfangen  /  en  bercet  toag  /  bent  Dien  aengaenbe/  te 
emploieren/  bebonbeltift  bat  ben  <82abe  ban  ü^oorj- 
ff  raten/  Dietnfnn  abfenrfe  omtrent  biermaenbenDe 
fake  albaer  babbe  gcbanDelt  /  en  ban  De  bumeuren  Der 
gealtereerbe  bolfeomen  toag  geinfojmcert/  mebcbe 
banb  Daer  aen  toilbe  bouben/  enoofebaer  toe  totlbe 
berflaen  /  Die  ftem  ercufeerbe/  bat  mitg  be  bomfte  ban 
fijn  €rccll.  fijn  commifiïe  toa#  geeinbigt  /  maer  bete 
benbelaft  ban  baer  l|oogbcib/  toatfte  b?ebenï)emte 

laten  gebnnben  tn  't  gene  bem  foube  toerben  geo?bon* 
neert/  gelijk  \)p  baer  na  laft  D002  b2tebcn  ban  baer 

©oogbeib  beeft  gebregen.  "©ien  bolgenbe  bebben  ben 
fouDett  mogen  toerben/  immers  bat  fp  m  gebde  plat*  1  *P2ince/<02abe  en  Jitëagifoaten  alle  mogelijke  blijt  ge 

4;  ie 
bai 

iE'.rti 
fcoi 

te  lanb  ban  attreebt  fouben  bebbett  mogen  aflopen  en 
beberben  /  toacrom  De  Staten  ban  aitreebt  bp  abbrjfe 
en  goet-bHnben  ban  bie  ban  ben  Hobe  ban  aitreebt 
notbinberbaefte  aengenomen  bebben  ttoe  ©enbelcn 
fenerbtett  elb  ban  400  mannen/  btefe  bebben  boen 

kggenoptc  ©aert  tenen  ober©ianen/  tenetnbefp't canaci  betoaren/en  00b  berboeben  fouDen  bat  De  fettctfc 
ten  ban  ©ianen  niet  ober  be  rtbtere  bomen  fouben/ 
bebben  Daer  en  boben  1000  i^uifïicben  Doen  opbie? 
ben/  enbefelbetot  afTitlentie  banbe  boo?f5 ftneebten 
meDeop  De  ©aertboen  leggen. 

9Cl'ttoelb  fp  bc Eertogtnneberabberteert  bebben/ 
be  toelbe  De  boo2ft  Staten  ban  baer  abbcrttfTement  en 

DtïtgtntiebeDanïit beeft/  enberblaert  batfp  'taemte; men  ban  bc  boo2f>»  ttoe  ©cnbden  Rnetbten  in  fulben 
noobboo2gocb  acngeftcnbaDDe/  enDat|^boo2tiSben 
<62abc  ban  Uwegen  met  fijn  öegtment  na  attreebt 
foube  boen  nomen  /  gdijb  fp  berfoent  babben. 

^e<0oubernante  fner  benetf enjj  feber  abbertentie 
geftregen  bebbenbc/  Dat  ben  ̂ eercban25?eberoDe  en 
fijne  gcalfteerDe  in  De  (lab  ban  öttretbt  centg  fecreet 
berftanD  babben  om  bie  tn  te  nemen/en  baer  af  te  ma= 
6en  af  $  een  &taD  batt  <02lean0/  beeft  ben  22  ftbm& 
riOtn  bacft  bC  ̂ Cf CCtari0  Jacquesde  la  Torre,  aen 

ben<©2abe  ban  joegen/  toefenbe  atóiDocn  gelogecrt 

op  een  balf  mtjlc  toeegö  na  '$  ̂ertogett-botTcbe  gefon^ 
ben  /  bclaftenbe  ben  felben  in  alber  emftigbeiD  terfront 

temarrberen  naer  Hitrctbt.  "©etoelfte  fnneneerfrtg* ijetb  Doenbe/  i#wcn  ?  Dag  Daer  naer  bitmert  ÜU 
treebt  gebomm  met  (tin gantfe  Jlegtmcnt/  niet  fonDer 

DaenomDe  p2eDtcattenen  crercttienteboenceffercn/ 
maer  bebben bebonben  (uit  biberfe  tommuniratien 
DtenaengaenDegebouDen )  gebed  notelnb  te  3tjn/  bat 
menbefdbe  eenige  genoegfame  berfeberinge  encon^ 
tentement  fouDe  moeten  geben  /  toaer  mebe  fp  bert 
fouben  moeten  te  b?cDen  bouDcn  en  naer  reguleren/ 
bebbett  baerom  ben  <5ebeputeerbe  gefonben  aen  be 
i^ertoginne/  en  ban  be(clbe  berfotfjt  bat  ber  felbec 
foube  belieben  te  pjoponeren  en  aen  te  geben  eenig 
goeb  bequaem  mibbel  en  boet  /  bk  men  foube  mogen 
te  boren  bouben  be  gealtereerbe/cn  aifo  baer  Ifoogfieitt 
be$  ftoarigbeib  maebte/  en  b?aegDe  of  fp  niet  belajt  en 
toaren  /  om  bacr  eenige  mibbden  te  bennen  te  geben/ 
foöebbenfpbefelbettoepointten  aengegeben/  te  toe- 

ten :  bannen  ben  foube  boo?bouDen  en  met  baer 

"HoogbeiDiS  oo2lobe  berfeberen/  bat  fcb02ffenbe  be  p?e^ bic atien  en  erercitien  /  niemant  en  foube  om  faben  tot 
boen  toe  gefebieb  of  gebacn  /  ge^uelt/  onberfoebt/nocb 
bdafl  too?ben  in  perfone  nocö  in  goeben  /  maer  fouben 
albaer  b2p  en  b?anb  mogen  bujben  of  bertrecben/ 
banteren  of  genieten  ban  fijne  goeben  en  battbel/  ter 
ttjben  toijlentoe  batbpftjn  Ifêajeftettbpabböfe  ban 

ftjne  Staten  <0enerael  fpgeo?bonneert  op 't  feit  ban ber  öcligten. 
<©at  ook  alle  be  gene  bie  ben  nieten  foube  bonnen 

boegen  na  be  boo2f3  beterminatic/fouDen  baer  na  bete 
ben  ttjb  ban  b2ie  maenben/  ombjpdtjben  fonberee^ 
nig  belet  btttnen  mibbden  ttjbcnte  mogen  bertreceen 
met  öare  I|ui«fb20utoen  /  fëinberen  /  familie  en  goe^ 
ben  /  eenfamelijb  mogen  berbopen  en  bectieren  baren 

grote  bbjfcbap  banbe  Catboltjnen/  enter  contrarte  |  goeben /of  De  felbebebouDen  en  genieten  De  b2itcf)t  en 

beb2oeftbdD  banDc<j3ercfb2meerDen.  "©eö  anDeren Daeges  beeft  \p  terflonD  om  bet  miöbertroutoenbat 
wooib  mm  DnDDeban  tCafled  ban  ©2eDcnbo2g/  Daer  in 
355,  gefleltcenBenDdban  300  boofben  ban  fijn  befte  fbl* 

baten  /  beeft  00b  De  aengenomen  nneebten  boo2f3  boen 
monteren  /  en  om  te  beletten  bat  W  ban  ©tanen 
(Daer  Den  ̂ eerc  ban  552cDeroDe  binnen  toa^  met  fijn 
bolfe )  geen  bicntaltc en  fouDctoegeboert  to02bcn/ljceft 
bpDoen  mahen  opte  ttiterjie  palen  iban  De  ©aert  tn 
een  <©oip  genaemt  ©2re«toijft  ('t  todb  D002  mtob2Uift bpben  rtcmenen  man  genoemttoerb  bc  ©aert )  een 
55loft-biuö  of  fterbte/  om  fo  te  berfeberen  Ijet  bolb 
bat  Daer  rjelegerttoaief/  enteberbinberenDefolbaten 
ban  Den  l^eere  ban  232ebcrobe  (fterb  toefenbe  ottttrent 
3000  boofben)  Datfc  bet  platte  lanb  ban  ilitreebt 
niet  plonbcrcn  notb  befebabigen  en  fouben  /  l)tt  todbe 
bc  ̂ uifTutDen  banbe  platte  lanben  ban  öitccrijt  röa* 
ren  Itoften  bebbrn  moeten  Doen. 

^e^olDatcn  banben  "^eereban  252cDcroDe beb^ 
ben  tn  rnarrio  'tCloofterban  iBarte-toeert  berooft 
en  gefpolteert/  en  bebben  Den  ̂ bt  gebangen  genomen. 
1&P  De  P20biitctae  ïtaDett  ban  Rolland  en  attreebt 

inftomen/  tatenbe  befdbe  goeben  abminiftreren  bp 

anbere. 
■©cl^ertoginneftter  in  eenige  ftoarigtjeib  binben- be/  beeft  na  berfcbeiDen  communicatie  ben  22  tft; 

b2ttarp  be  <0ebeputeerbe  ban  3Cnttoerpen  obcrgele? 
bert  feltere  anbere  articulen/  om  Doo?  mibbel  ban  Dien 
te  boen  cefferen  bc  P2ebicatien. 

Ibt  HQagiftraet  ban  5ïnttoerpcn  befelbe  ontfangen 
bebbenbe  /  3ijn  te  rabe  getoo2ben  Die  ben  <©cDeputeer? 
Den  ban  beibc  De  öeligicn/  te  toeten:  bie  ban  De  <0e> 
refomteerbe  en  bie  banberConfeffie  boo?  te  bouben/ 
metfeftere  remonftratie  in  't  lange/  om  ben-lutbcn 
te  betoegen  Dat  fp  fouDen  bacr  p2cDicatien  aebter  toe* 
gen  laten/  'ttoelbfp  ben  27  5fcb?uarp  inbêfer  ma* niereDcbbengebaen, 

Hitman; 
Aaifo  optcn  2  ,$cptemb2iö  i&6.  lefHeben  ge*  Cbaw 
x*macbt  i&netocejt  feber  accoo2b  met  bic  ban  Der  t>e  mu 
ntcutoermeligiien/  omallconruft  cnttocD2acbt  Doen  J'5J00?' gercfeh/  te  Doen  cefferen/  en  De  negociatie  in  baren  Inbpbt 
ouben  trdn  te  b2engen  en  te  bouben/  en  btfe  &tab  m«& 
ban  alle  bojDereinconbenienten  tebeb2tjben/  Daer  bp  JJJJJ^ 
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Het  derde  Boek. 

ttten  ban  De  böóifó  fteligïen  $ijri  toegelaten  getoeeft  1  faten/boojDienfteen  g*boo2famtfjeDenDiefpDenfc! 

it«7- 
cc 

feberepoincten  en  articulen  öp  maniere  ban  ooglui* 
btnge  en  P^obific/  entotter  tij*  en  toijlen  toe  bat  bp 
te  JBajefteït  met  abbijg  ban  De  generale  Staten  ban 
Defe  iaeDerlanDen  anDerS  foubc  tooien  geo2Donneert. 

€n  Dat  men  Die  ban  De  boo^fclnebentöeligie'tfel* be  contract  tot  ttocb  toe  fjeeft  onbecöouDen  en  Doert 
onDerftouDen/  Dat  men  Daer-en-bobenban  Defer  éStaD 
toegcit  /  fo  in  't  particulier  /  atë  ooit  met  aDjunctie  ban De  «Staten  ban2S2abanb  aen  ïjaer  IgoogöeiD  Beeft  te 
3$obc  ober  langen  tijD  ncerfttg  berbolg  gebaen/  ten 
einDe  De  generale  Staten  fouDen  too?Dcn  bcrgaDert  / 
om  op  alles  02b?e  öp  fijne  |Ba  j.  geftelt  te  toerDen/  met 
aDbüfe  ban  De  boo2f5  Staten  /  gelijb  bp  Den  boo?f3  ac* 
coo2De  't  felbe  toaggeceferbeert* <èn  Dat  men  Daer  tóe  niet  en  beeft  bunnen  óerahen  / 
maeropentlijb  bp  baer  j|oogDeiD  ban  in$obemb2j 
lefileDen  Den  boo?f3  Staten  ban  252auanb  té  bernlaert/ 
Dat  fijne  UBaj;  geenfing  geraDen  en  bonD/De  boo?f3 
Staten  <©enerael  te  Doen  of  laten  bergaDeren  boo?  fij- 

ne feomfte  tn  Defe  fijne  HeberlanDen. 
<©at  bon  Daer  ̂oogïjeiD  /  Den  ïBatft-»02abe  /  250?* 

gemeeftcren  /  ̂cDepenen  en  $5aeD  Defer  &taD  /  bp 

Baer  b:ieben  banDen  23  ̂anuarij  leftleDen/lje-eft  gcaD* 
berteert  /  Dat  fijne  |fêa.  bp  fijn  b?ieben  ban  Den  2 8  $0* 
bembïienanDcre  ban  De  naefïleDen  ban<Becemb2t/ 
Daer  na  Beeft  gefcf^eben  Dat  fijne  SBajefteit  fijne  bom* 

om  op  nllejss  te  lanDe  02b?e  en  remeDte  te  (lellen  /  en  Dat 
up  abbijö  ban  De  peeren  fiaDen  en  Staten  banDe  $e* 
DerlanDen. 

CnDat  fijn  ipaj.toel  fbuDe  Bebben  begeert  te  ften 
De  fabcn  alhier  in  fuiften  gefteltenifife/  Dat  Bern  ban  ge* 
nennoDe  en  fouDe  5tjn  te  bomen  metmeetDergefel* 
fcljap  /  Dan  met  fijnen  o?Dtnarifen  ̂ obe  /  en  fijne  <©n* 
Derfaten  tetracteren  en  te  Banbelen  in  alDer  clementie / 
met  meer  anDer  reDenen  ban  fijne  intentie  /naerDer 
in  De  boo?f5  b2teben  begrepen  jijnDe» 

,§o  i$  ban  noDe/Dat  mittf  DeberanDeringebanDe 

tijD/enomfjjne  |Baj.D'002fabe  te  benemen  ban  Bier 
telanbctefiotmn  met  grote  macBt  banbolb/foban 
^SpangiaerDen  /  Italianen  /  al$  anDcre  bjeemDe/ 
( gelijb  fijn  0@aj.  Daer  toe  alreDe  grote  gereetfebap 
Beeft)  alle  miDDelen  te  foeben  om  fijn  Ifêaj.  contente- 
ment  te  geben/  en  te  mogen  betonen  metterbaeDacte 
ban  obeiflfance/  en  te  betotjfen  Dat  een  pegeiijb  alsf  goe* 
DecDnDerfaten  anDerö  met  en  begeren /Dan  Defanen 
bp  fijne  ffitej,  en  abbijs  atë  bo?en  gereb^effeert  enge* 
rëmiDieertte  too?Den/fonDer  Daer  om  inDefelanDen 
te  Doen  of  laten  bomen  macBt  ban  nitlanfe  ruiteren  en 
bnecBten.  .  ... 

,§o  fijne  m*U  onttoijffebjb  Doen  fal  /  inbien  Bet  fel* 
bc  niet  en  toojbc  geneert  bp  eenige  boo?gaenDe  goeöen 
boetofmiDDel. 

4Sn  ftomenDe  fijne  H5aj:  alfo  bier  te  lanDe  met  uit* 
lanDfe  ruiteren  en  nnecDten  /  fonDer  Defelbe  eenig  ton* 
tentement  gegeben  te  öebben  /  fo  en  Derf  niemanD  ban 
biat  nualiteit  of  Seligie  bp  3p/anDersf  bertoac&ten 
DanberDerffeniffc  ban  Defe  ̂ taDenDengeljelenïan* 
De /tot  grote  miferie  en  Defolatte  ban  allen  ̂ ngefe* 
tenen, 

<Cn  Dat  ooh  't  felbe  fal  rauferen  cjeote  bloebfto#inge 
en  berlie^  ban  lijf  en  gocDen  ban  ontaïlijbe  menfeben/ 
cnbcjïinDet  ban  De  §ngefetenenbanDefelanDen/en 
Diflnictte  en  eberfre  ban  berfcïjeiDe  goeDe  ,§teDen/ 
©;mï)eDcn  en  «Domen, 

^Daer  uit  ooft  fal  boïgen'tbertreh  batt  De  Coop* man  /  Die  fuïr  nirt  en  fal  brillen  bertoaeftten  /  Daer  bp 
fal  boo2tö  bomen  te  cefieren  De  Segociatte  /  ©abiga* 
tte/  ̂ anDtocrft/  en  geringe  in  Defe  ,$taD  en  BanDen. 

<Cn  tot  Dien  foitDe  Defe  ̂ taDen  alle  Defe  BanDen/ 
gefcbüpenwntc  berliefcn  bare  ̂ 2ibilegien/©2plje* 
Den  en  ouDe  bciubmen/en  Def  toaert  te  to02Den  met  bc- 
lemeutoiaficDen. 

€n  gefnb  D002  De  ©JPbeDen  en  P2ïbilegien  Defe 
^.taDen  3tanDen  ;ijn  geftomen  in  grote  p20fperiteit 
en  rijliDoin  /  ( tocifte  ï>:nf)eDcn  en  $>2ibïlegien  fp 
Dcbben  berïoo2ben  ban  fijne  |Bajefteitenfiju©ö02* 

ben  baren  peeren  en  pinten  ijebbcn  alnjD  gcDacn  " 
en  betoont)  foenhan  uiten  berlicfe  ban  Den  feibcn/ " 
en  niet  tontinuerenDe  in  fijne  i^ajefleit  Dienden  ge*" 
boo2faemljeDen/niet  gebolgen/Dan  De  gefiele tegen*" 
fpoeD/armoeDe  en  Defolatte  ban  Defer  ,§taD  en  Üan* tc 
Dem .  « 
1&&  Daer  om  een  pegelijb  /  00b  fp?ebenDe  na  De cc 

confeientie  /  D^agenDe  lief  De  tot  eigen  toelbacen  en  " 
ban  Den  fijnen  en  fijnen  naaten  /  en  meDe  ban  fijnen  " 
gemeneb  partije  en  baDerïanDe  /  iö  geDouDen  en  " 
fcbulDig  na  «©oDDeitjfcc  en  natuerlijltc  reDenen  en  " 
rechten  /alle  miDDelen  tefoebenenmettecDaettebe* cc 
toijfen/omfulfte  cllenDige  calamiteiten  en  berDcrffe* cc 
niffen  te  mogen  berfjoeDen  /na  alle  fijne  macDt/  toe*" 

tenbeiD  en  bij?  finnen.  fC 
gjss  Daer  om  bannoDe  op  Defelbe  miDDelen  te  aD* cc 

btjfercn/Daer  meDe  men 't  gene  De£boo?f3të/fouDe  'c 
mogen  beletten /en  Defe  &taD  en  EanDen  confetbe* lc 
ren /in  b?eDe/  rufte/  b?pDom  en  ouDe  p?ibilegien/ cc 
en  te  beftouDen  Den  Coopman/^egociatie  en  Defe* " 
nuele  ban  Dien*  " 

3Baertoe  onttoijffeïp  toel  Dienen  foube  Dat  men  " 
opbieleen  fcD02fle  De  pjeDicatien  en  erereitien  ban  " 
De  boo?f3  Keligien  met  't  gene  Daer  af  DepenDeert  bin* " 
nen  Defer  ,§taD  en  Daer  omtrent  boo?  feberentjjDen ce 
met  aljulfee  conDitien  en  berfebertbeiD  /  atë  men  Dien ic 

fle  fjertoaerjs-ober  fo  feer  ftaefle  alft  mogeltjlt  toaö  /   aengaenDe  /  fouDe  mogen  acco^Deren  /  Daer  toe  mijne 
cc 

peeren  Den  $?ince  ban  #rangien/  en  Den  <0?abe  ban  " 
j|ooaftraten/mette  Höagiftraet  Defer  ̂ taD/bereet  J 
3ijn  te  berfiaen  en  aen  Daer  ̂ oogDeib  alle  Deboir  te  J 

Doen.  u 
Want  cefferertDe  De  $2ebtcatten  en  erercitien  boo?* £C 

fc|)2eben/  fal  mett  fijne  m^h  bp  erp?effe  Blegatien cc 
mogen  betonen /niet  ban noDen  te  3ijn eenige  fo?fe  te cc 
gebmiben/  of  eenige  uitlanDfe  ItrijgsfluiDen  in  't  ïanb cc 
te  Doen  of  laten  bomen  /  om  02D?e  te  flellen  op  De  fafeen cc 
ban  De  Religie/  Dan  alleennjfe  te  gebjuiben  aDbijsf  ban cc 
De  peeren  /  KaDen  en  generale  Staten  ban  Defe  $e*  J 

DerlanDen.  c 
Wtl  bcrf)openDe  Dat  fijne  naajefïeit  D002  Defen  *c 

boet/Defe  ̂ eDerlanDen  fal  onbelaft  laten  ban  uitlanD  ' fe  ruiteren  en  bnecöten/en  fcöontoen  De  grote  onbo 
ften  ban  Defelbe  ( fo  Dp  gefcD?ebett  tytft )  toel  te  bege 

ren. 
€nbaec-en-boben  na'tfcB^pen  ban  fiaer^oog* 

betb/enfal  men  fijne  Haje^eit  t'fijnDer  bomfïe  na 
fijnen  becblaren  niet  beranDert  btnDen  ban  fijn  ge* 
tooonlijbe  en  ingeboren  clementie. 

<Bat  00b  Die  ban  De  boo?f3  Religiën  Bier  toe  toel  be* 
f)02en  te  berfïaen  om  rebenen  boo<2f3  /  en  00b  Dat  Daer 

meDe  niet  nieuwen  too?b  geflatueert  op'tpunctban 
De  fteligie/maer  blijft  D'5lnuuifitie  cefferenDe/en  't  ri* 
geur  banDe  boo?gaenDe  paccaten  op  't  feit  banDe 
boo?f3  üeïigfe  berboeDen  /  en  De  terminatie  ban  " 
'tpnnct  banDe  öeligte  gereferbeert  fijne  |Ba|.  met c 
aDbijjS  ban  De  peeren  KaDen  en  Staten  ban  Den  lan*  f 

Denbanbertoaerg-ober.         .  ' 
<Cn  fo  berre  Die  ban'  Der  böO?f3  ff  eligie  binnen  Defer 

^§taD  getotlïtglijb  acco?Deren  in  De  boo?f3  relatie  en  c 
fclj02ffinge  /  fo  fuïlen  fp  oo?faeb  3«n  ban  alle  toelDaDen ££ 
lik  Daer  D002  niet  alleen  Defe  ̂ taD/maer  alle  Defe £c 
SlahDen  fullen  ontfangen/foban  fijne  iBaj.al^  an*  " Derfmè:  alfo  men  berftaet  Dat  betfcbeiDcn  <§teDen  f 
en&anDertban  ftertoaersf-ober  alreDe  berblaertbeb*  f 

ben /De  felbe  p?eDicatien  enerercltie  ban  Derboo?f3  <c ïteligien  ( Daer  Ue  ttocb  3ijn )  te  laten  ofte  berboeDen/  f 
fo  berre  't  felbe  gebeurt  bnmen  Defer  ,§taD* 

Jatter  contrartetrt felbe  binnen  Defer ,§taD niet cC 
DoenDe  /  ̂an  fal  too2Den  getocten  niet  alleenlijb  't  ge* c< 
neöat  fp  anDerfïng  Doen  fouDen/maer  ooft  De  DaeD tC 
bart  alte  anDete  /  en  bun  too?ben  geimputeert  alle ïC 
't  gene  Dattcr  anDerfinö  vit  bolgen  fouDe. 

Oen  isf  Die  ban  Der  boo?ftïlciigieonttoijffelijlt  meer  " 
Daer  aeb  gelegen  Dan  alle  D'anDere  /  toant  nietfco*  " 
menDe  metten  boo?f^  boet  en  mibbelDen  Coningte tc 
gemoete/  en  bunnen  anDerief  niet  bertoaebten  /  Dan  De  " 
feomfie  ban  Den  Coning  met  öep2-fe racbt  ban  ,§pan* '  * 

gtacc* 

cc 

cc 

ei 

cc 

CC 

cc 
cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 
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»  giaerDen  /  gtalianen  en  anDere  b?eembe/  fo  Dat  ft»  niet 
»  anDerö  en  bunnen  becuopen/ban  in  allen  rigeurge^ 

« tracteert  te  toerben  /  en  in  De  Determinatie  op  't  punct »  ban  Der  tïeiigien  egeen  geboo?  of  b?ucï)t  te  fjebben/  en 
» ftaen  in  Den  brille  ban  fijne  ifêajefteit. 

■•  l°9- )  ?&at  ter  contrarie  aceo2DerenDe  De  boo2f5  ceffatie  en 
»  fcbo2tfïnge  f  fn  niet  anbertf  en  fullen  mogen  gettatteert 
"  tooien  /  oan  geboo?t  mefenDe  /  en  na  De  Determinatie 
»  ban  fijne  »jeft.  te  nemen  met  abbijö  aï$  Doren  /  bun 
»  Daer  na  regulerenDe/  te  mogen  ï)ier  blijben  /  falberem 
»  De  üïf  en  goet '  of  bertrerften. 
33  <£n  is  meer  Dan  ban  noDe  Defe  fane  te  beneerfïen  en 
»  te  baeften  /  om  aen  fune  Ifêajeft.  boo?  fijn  bertrefe  uit 
"  «Spangien  te  fenDen  /  om  te  becboeDen  Deaomfte  ban 
33 fijne  jfóajefr.  mette  bootö  uitlanDfe  ruiteren  en  fenecö- 
»  ten/  enalleniconbeniententep2etaberen. 
»  <0elijB  üaer  fcoogbeib  bn  Debootfs  Oare  b?ieben  aen 
n  De  3©etftouberen  alljiet  Den  rriij  Sanuarrt  ïefHcDen 
33  gefcbJeben  Heeft  /  Den  felben  geraDen  en  gereguireert  / 
55  terftont  enfonberbrtrefi  allen  DeboirteDoen/om  bp 
33  alle  goeDe  miDDelen  te  Doen  cefTeren  Defaben  Diefner 
33  fouDen  mogen  geDaen  3fjn  /  en  fijne  SKajefteit  niet  aen- 
»  genaem  /  en  't  felbe  oob  geraDen  allen  fngefetenen  De* 
"  fet  &taD  /  oor  ban  De  boo2f?  Keligie  /  om  te  p?ebenie* 
3>  ren  De  feomfte  ban  fijne  jBajeft.  en  ontfangenteto02' 
3'  Den  in  fijne  goeDe  gratie  en  clementie  /  toeraen  aen* 
"  gaenbeDefelbe  bobcnalle  finten  bieleben/ljeeftal* 
»  tijbgcrecommanDeertgetóeeft 
33  ,§o  Dat  De  boo2f5  ï©etf)ouDeren  en  öegeerDeren  De* 
33  fee  <§taD  niet  en  nonnen  laten/  Den  «BeDeputeerDen 
33  ban  De  boo2(5  fieltgie  (Die  altijD  gep?efenteertenge* 
33  looft  bebben  ben  te  boegen  tot  allen  'tgenetoelBfoube 
33  Dienen  tot  rufte/b?ebe  entoelbaren  ban  Defe^taD ) 
33  Defaben  boo?  te  (jouben/banDe  felbe  reguirerenbe/ 
33  Defen  aengaenDe  boo2  Den  uiterften  noot/  nu  Den  Deboir 
33  faux  te  Doen  /  Dat  ïjet  boo2f3  mibDei  macb  too?Den  /  met 
33  gemeen  accoojt  /  op  reDelijne  conDitie  en  berfeBertfieib 
"  geeffectueert 
55     €n  10  bannobe  Defe  fabe  en  temeDte  te  baeften /oob 
33  omboo?De  bomfte  ban  fijne  flfêaieft.  niet  te  ballen  in 
33  ̂ emconbementen/baerinmenfietbat  bieban©a* 
3'  lencijn  en 'S  ̂ ertogen-boffcfje  geBomensijn/melbbe b2eemDeCoopmannieten  fal  brillen  bertoaebten/en 

enDaerom  geraDen  té  metten  boo?ft  miDDel/  en  alle 

geboegljjBtjeDen  't  felbe  fonbee  bertrefe  te  berboeben. 
^©earticulen  bnftaer  ̂ oogfjeibobetgegeben/toa* 

renDefe: 

3> 

3> 

J3 

'  tien* 
U  bp  be 

DAt  alle  Minifters  en  Predicanten  van  alle  Secten  of 

nieuwe  Religiën ,  fullen  vertiecken  terftond,en 

Jj"j?K'  haer  fal  gegeven  werden  een  feker  geleide,  om  te  ver- 
baan   trecken  binnen  den  tijd  die  men  haer  fal  ftellen. 

9  tort*      1.  Alle  predicatien  en  exercitien  van  de  voornoem- 

den' ^e  ̂ e<^en  bullen  cefTeren ,  en  al  wat  daer  aenhangt ,  als Conliilorien  ,  vergaderingen  en  verfamelingen  van 
penningen  en  diergelijke. 

2.  Men  (al  wederom  oprechten  de  Kerken  die  ge- 
plondert ,  verwoeft  en  gepilleert  zijn. 

3.  Men  fal  wederom  inftellen  den  heiligen  dienft 
Gods  ( indien  het  niet  gedaen  en  is )  r/famen  mette  Ca- 
tholijke  predicatien  ,  en  alle  andere  ceremoniën  der 
kerke  ,  fonder  eenige  verhinderniffe  daer  in  te  doen 
metter  daed ,  of  met  woorden ,  noch  op  de  perfonen  of 
goeden  van  den  kerkdijken  luiden, 

4.  Sullen  ook  cefTeren  de  timmeragic  der  nieuwe 
Kerken,  en  fohaeft  als  fijne  Majeft.  fijne  declaratie  fal 
gedaen  nebben ,  fullen  defelve  vernielt  en  afgebroken 
werden ,  indien  fijn  Majeft.  fulx  beveelt. 

5.  Middelertijd  fal  men  gene  nieuwigheid  of  diffe- 
rentie maken  van  de  oude  Religie. 

6.  De  burgers  blijvende  en  wonende  inde  voorfz, 
Stad ,  fullen  fulke  gehoorfaemheid  bewijfen  tot  fijne 
Majeft.  als  goede  en  getrouwe  onderdanen  betaemt  te 
doen.  En  fullen  onderhouden  de  mandamenten  en  or- 
donnantien  van  de  felve ,  en  onder  andere  alle  geboden 
welke  gedaen  zijn  geweeftin  den  tijd  van  defe  troube- 
lcn  en  beroerten. 

7.  Men  fal  niet  lijden  eenige  Yagabonden , geban- 

nen ,  verlopenen ,  noch  vreemde  Secl:arifèn ,  verlopen 
Apoftaten,  en  diergelijke  perfonen,  fchadelijk  in  de 

republijque  en  gemeente.  / 
8.  De  Juftitie  fal  weder  geftelt  werden  in  haer  auto- 

riteit, reverentie  en  onderdanigheid  gelijk  het  betaemt. 
9:  De  krijgfluiden  voor  den  tijd  dat  fy  zijn  fullen  in 

foldye  van  der  Stad ,  fullen  gehoorfamheid  fwcren  fij- 
ner Majeft.  en  de  oriderhoudinge  van  de  poincten  en 

articulen  als  boven. 
10.  Dit  doende  en  middelende  defe  faken,  fal  men 

hen-luiden  beloven  door  haer  Hoogheid ,  dat  fy  niet  en 
fullen  befocht,  gemolefteert,  verhindert,  noch  vervolgt 
werden  eenigfins  in  de  voorfz  Stad ,  of  andere  plaetlen 
des  lands  van  fijne  Majeft.  in  haer  perfoon  of  goeden , 
om  de  faken  van  de  Religie,  totter  tijd  toe  dat  door  fij- 

ne Majeft.  mitfgaders  'tadvijsvan  fijn  Raden  en  den 
Staten  van  defen  lande  (gelijk  fy  gedeclareert  heeft  te 
willen  doen )  geordonneert  fal  werden ,  welk  fy  dan  ge- 

houden fullen  zijn  na  t«  volgen ,  gelijk  andere  onderda- 
nen van  herwaerts-over. 

1 1 .  Dat  de  gene  die  niet  en  fullen  willen  haer  regu- 
leren en  conformeren  na  de  decreten  en  ordonnantien 

van  fijne  Majefteit  op  het  feit  van  de  voorfz  Religiën , 
fullen  geleide  hebben ,  en  haer  moeten  vertrecken  bin- 

nen den  tijd  die  by  fijne  Majeft.  door  advijs  als  boven , 
fal  geordonneert  worden. 

1 2.  Sonder  hier  in  te  begrijpen  de  gene  die  daer 
fouden  mogen  gehouden  zijn  voor  befchuldigt  van 
crimen  lef*  Majeftatis  ,  verachtingen ,  afbrekingen , 
plonderingen  der  Kerken ,  moorderyen  ,  rebellighe- 
den ,  en  confpiratien  tegen  fijne  Majeft,  en  andere  fo- 
danige  lelijke  mifdaden . 

13.  Al  onder  het  goed  welbehagen  van  fijne  Majeft. 
tot  den  welken  haer  Hoogheid  fchrijven  falfeergun- 
ftelijk,en  middelertijd  fullen  cefTeren  de  predicatien , 
exercitien,  en  wat  daer  aen  hangt,  gelijk  ook  den  felven 
tijd  geduerende ,  fal  cefTeren  en  ophouden  de  ftraf  om 
de  faken  van  de  Religie  voornoemt ,  tot  de  refolutie  en 
befluit  van  fijne  Majefteit  als  boven. 

14.  Haer  Hoogheid  hen  vermanende  en  aenpor- 
rende  dat  fy  hen  hier  toe  fouden  accommoderen  en  dat 
feerhaeft,ten  fijne  dat  fy  fote  meer  foude  mogen  ge- 

ven een  contentement,  en  genoegdoeninge  aen  fijne 
Majeft.  wefende  verfekert ,  dat  fo  haeft  Of  haer  alfö  ful- 

len fchicken ,  fullen  fo  vele  te  beter  verkrijgen  gratie 
van  de  voorleden  fauten,  voor  dewelke  hare  Hoogheid 
altijds  geerne  voor-fpreken  en  bidden  fal  aen  de  felve 
fijne  Majeft.  Aldus  geadvifeert  en  geraemt  tot  Brufiel 
den  xx  dag  van  February  1565.  ftilo  Brabtmtïay  en 
ondertekent 

Berti. 

r\€  45eDeputeerDe  ban  De  Religie  't  felbe  getom*  sjnr* 
-^municeert  fjeb&enbe  met  Die  banDeSeïigte/fei-  tooojbe 
Den  Dat  fn  nocö  geen  anDec  laft  en  ïjabDen/Dan  om  5ML 
De  peeren  ter  memorie  te  béngen  De  contracten /en  £3r 
'tgeneDattergepaffeert  toag/tottranquilütett/riifte  tetmu? en  b?ebe  Defer  ̂ StaD  /  en  om  ban  De  felbe  te  meten  of  fp  &* 
Die  contracten  fouDen  willen  ïjotiDen  of  b2e&en  /  toeïfee 
anttooojDe  geftaD  /  fouDen  met  D'anDere  ban  Der  fttlU giete  famen  communiceren  /  maer  op  Ben  tögeant- 
tooo2D  getoeeft  /  Dat  alDaer  Doen  ter  öjD  geen  guefrie  en 
mag  ban  't  bouDen  of  &2e&en  ban  De  contracten  /  maer 
't  gene  men  ben  bertoont  fjabDe  /  wa$  om  ben  te  toaer* feboumen  /  Dat  ban  noDe  toaief  miDDel  te  foeaen/  om  fï> 
ne  ifêajeft.  contentement  te  geben  /  en  te  feïjoutoen  De 
apparente  mconbenienten/  en  fjaer  eigen  berberffe* 
niffe/en  ban  alle  b'Sngefetenen/Dat  Ü»DaeromOen naDer  fouDen  toillen  beDenften  /  en  tyucbt&are  ant* 

tooo2De  geben  /  op  't  gene  men  ben  fjabDe  te  Bennen  ge* geben  /  roelh  fp  gelooft  bebuen  te  Doen. 
(Cettoijle  men  beficb  mag  met  Defe  DanDelmge  /  fo  i$f  &?««& 

Den  rbj.in  Denabont  omtrent  tien  uren  ecnen  bjanb  '4?,fr, aengebangen  in  Der  |fêmreb2oeDer0  Cloofler  /  Daer  t^uSt* 
D002 groot cumoer  opflonD/mantmen  en  feonDcniet  cioöfirc 
meten  of  bet  felbe  gefcbieDe  D002  eenig  ongeluft  /  Dan  of  £*£X. 
't  D002  pemanDen  uit  guaeDtoilligbeiD  aengeriebttoer-  v De.  5^en  ̂ inceban«©ragnien/Den  «Eteabeban  ̂ oog- 

"f??a* 
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fïraten/b'<©fTicier$5  metcem'ge  MDer  3©ct  öebben |)en  felben  terftont  6p  tien  b?anb  gebonben  /  De  25o?ge* 

meefterenenanbere  ^cöepenen  op  't^>taböuté/en 
De  <©ilDen  op  öacc  feameren/  en  öoetoel  baer  alte  neer* 
ftigöeiD  gebaentoerb/  ombcttteanb  te  bluffen /foisf 

nocötans  een  groot  beel  Dan  't  Cloofter  en  be  Rap  ban 
't  CUoo?  Uerteanö  gctoo?ben. 

>m mt>    3&en  roep  ginft  mebe  m  fefter  €bemtan  genoemt 
inenüan  banberSfla/  fecreteujften  Dcöe  enrolleren/  op-fefpij' 
önecs-  Ucnen  aennemen  fobeelfolbaten  atëöp  ftonbebefto* 
mÏSm  m?n/  'ttoelft  benfnnceberftaenbe/ öeeft  Den  felben 
öe  ®kv  ban  Der  3Ha  öp  öem  ontboben  /  maec  bp  Ö  /  fonber  tien 

-<OberftcbettJ$eere  Dan  €öolonfe/  b^oeber  ban  Den 
$ee?ebntr<$»3UDrgonDc/  fo  öebben  Den  P?inceban 
<akangten/Dcn  <fö?abe  ban  ïgoogftraten  en  ine  ban  ber 
TBtt  geerpebieert  fefter  patente  onber  gen  cafffct  en 
namen  refpectibe  /  öen  bebelenbe  te  bertrecRen  bmnen 
tuieuren  na  be  Declaratie/  en  öen  te  toacöten  binnen 
Den  3&o;pe  Daer  ontrent  eenige  bergaberinge  of  in* 
fcïmjbitifje  tt  Doen  /  of  fouDen  anber$  gebtoongen3ijrt 
tegenööcnre  geblufte»  fo?ce/  al$  tegena  oberöorige 
en  totttrabenteurtf  ban  Den  paccate  ban  De  CottinftU 

jjÈat'.  fenDenDe  tot  Dien  einDe  aen  öen  fefter  CDetman ban  Den  p?incc/  metten  (officier  ban  Derplaetfe  en 

5*7 

(F.  no 

&wtp  ̂ nceteipzeRen/teiltontöetmelijfebertrochentoaec    feftere  ̂ taDjS-boDt/  enna  Dat  öen  Detoete  toasf  ge? 
''  Doo?  ÖP  Den  iBarftgrabe/  bielaft  toao"  gegeben  om    Daén/bertrocftenfp  ober  tnBlaenDeren/  Dan  fteerDen gie Öemteapp^eöenDeren/  isontftomen/  maeralfoDe  I  DeganberenbaeggDaernatoeDeromtot  <©utfertoele/ 

CoopluiDen  groot  acöterbenften  öaDDen  opte  t'famett*  j  en  benonftcn  aïbae?  bolft  aen  te  nemen  en  te  inroüeren/ 
loptnge  ban  Den  bzeemDen  bolfte  /  't  toclft  öem  ter  |  DaerDoo?  öfnluiDenanDermaelgefcö2ebenisfgeb3eejl 
^ojffetoagbinbenbe/fotégebam  feftere  publicatie/  |  alö  boren.  €n  öoetoel  beneem  ban  (Cöoioufeljabbé 
Daer  bpbelafttoerbe/ bat  beboo?f3b?eembebagcbon*  j  gefeiD  Datöp  bereet  toas?  teobeDieren/  gebenDe  Den 
Den  en  leDig-gangerg  /  mttfgaberë  alle  folDaten  /  niet  |  <gbelman  Die  alDaer  gefonDen  toa0  Daer  op  De  öanD/ 
toefenbe  in  bienfte  ban  De  <^taD/  foubenbertreefcen  fo  en  öeft&enfpltnbennocötang  niet  geobebieert/ maer 
witte  jètaD  en  ©^pöeiD  ban  Dien/  op  ajfftaf/ Doo?  toel*  3jjnce  ftoutcr  gctoo^Den/  boo?Dien  fpberfterfct  toer* 
fee  publicatie  tenfelben  tijDc  fefteren  öoop  banDefe*  <  Den  met  ttoefeftepen  folDaten/  Die  alDaer  Detfnacötg 
cretelijfte  aengenomen  ftnecöten  uiter  &taD  getrotften  i  bn  öen  arribeerben  /  en  Dat  öen  meer  en  meer  bolr  toe? 

3ijnna^ambHigge/  altoaer  fp  bleben leggen/  toaer  I  quant.  ̂ iebatvbec3Bet  t'2Cnttoerpen  Defeftouttg? Doo?  Den  $2ince  ban  <©rangten  öenluiDen  gefcö?ebcn  ̂ m  merftenbe  /  öeb&en  öen  bp  Den  ̂?ince  ban  <Dra* 
en  bebolen  öeeft  /  opte  inDignatie  ban  fijne  iBaiefteit    gnien  en  <D?abe  ban  hoogstraten  /  «Souberneursf  Der 
Dat  ft*  terftont  ban  Daer  fouDen  bertrecfeen/  of  Datöp 
om  ben  Dïenft  ban  De  iKaj.en  Der  <§taD/  fouDe  ge* 
Dbaongen  3ijn  fo?fe  tegen  öen  te  gebnuften  bp  alDien  fp 
inbjeigeringe  braren/Dan  fp  bernlaerDen  Datfefou* 
DenobeDieren. 

<®en  ©?ince  ban  <0rangien  ontrent  Die  tijD  Der* 
fiaen  IjebbenDe  en  getoaerfcöout  3Önö^  /  Datmen  trac* 
teecDeban  fefeereintrep?infe  tegen  EeeianD/  en  Ren* 

eelanb  nenDe  De  importantie  ban  Den  laube/  öeeft  alDaer  ge* 
Beenfoi»  fonDen  Den  i|eere  ban  portel/  bebeienDeDco?Denfel* 
tenroiS  ben/  Datmen  alDaer  geen  bolfeban  oojlogeen  fouDe 

ontfangen  fonDer  fijn  bebel/  toaer  Doo?  gefcöieD  iö/Dat 

©Cl! 

39?fnce hebceft 
fcfe  ban 

*£ 

fonöec 
fgn  op 
öannan* 
tic. 

felber  <§taD  /  gebonDen  /  en  tot  meer  fronDen  met  öen 
rteccmmunicecrt/  of  niet  gcraDen  entoajsom  Den 
öoop  tot  xöutfertoele  te  gaen  fïaenmette  binnen  fol* 
Daten :  maer  De  boo^f3  <»3oubemeur^  en  bonDen  't  fef * 
be  niet  geraben  /  op  Dat  /  meitienDe  te  berften  op  De  fa? 
Ren  buiten  Der  ,§taD/men  niet  en  fouDe  ballen  in  eenig 
inconbenient  binnen  Der  ̂ taDfo  'tMtt  beDucöten 
toaiBi  /  Dat  fp  tot  fulRen  floutigöeiD  niet  en  fouDen  fete 
ben  gefeomen  /  Dan  met  gropt  berfïanD  en  intelligentie 
ban  ftnnnen  meDe  plegeren  binnen  Der  «gtaD/toaerom 
Ue  ban  Der  3©et  Daer  af  De  »©oubernante  öebben  ber* 
aDberteert/  op  Dat  fp  Daer  in  bootfien  eno^D^e  fouDe 

De  <©oubernante  gefonDen  öcbbenDe  200  folDaten  na    ftdlen/atëfpfouDebebinbentebeöoren»  IBiDDelre* 
ÖetöuijSte  öammeRen.0  anDerjS  genoemt  Eeeburg/    tijD  toiejef  öen  getal  meer  en  meer/  ett  bertretftcnDe 
toefenDeecn  fterfeteinDen  oEplanDe  bana©alri)eren/ 
cm  Df  el  ban  EeelanD :  De  Capitein  ban  De  felbe  fierfe* 

ban  ̂ utfertoele  na€beren/  en  ban  Daec  nalBerr? 
öem  en  boo?t0  na  ̂ eurne  /  DeDen  fp  De  «©eefteUjfee  en 

teen  öeeft  Die  niet  toillen innemen  nocö  ontfangen/  j  anDereperfonen grote  oberbaeD/  öertoertenDertoert 
maer  öeeft  't  felbe  Den  $?ince  getoaerfcöout/  en  ooft  ;  ïopenDeenfrclierenDeDeöuifenban  plafantieit/  ban De  45oubernante  gefcöieben  De  reDenen  toaerom  öP  munitie  en  toapenen  /  tnt  fp  alDaer  bonDen  /  en  fteer* 
öaDDe  getoeigert  De  200  folDaten  in  te  nemen :  na*  Den  Den  jr/.  Des?  abontsf  ten  tien  uren  ban  3&eume  toe* 
mentUjR  /  Dat  ÖP  D?ee$De  eenige  muitertje  ban  fijn  Derrm  tot  <©utfertoele  /  Daer  ban  Die  ban  28nttoei  pen 
IjoIR  /  Doo?  Dien  fp  niet  betaelt  en  toaren  /  als  00R  om  De  <ü5oubcmante  al  beraDberteert  öebben  /  ooft  meDe 
geb?eft  ban  bictualie/  en  feleine  ruimte  ban  De  plaetoy  Datfefteren  öoop  ban  öen-luiDen  ööDDen  geöaelt  uit 
toaerom  Dé  <©oubernante öeeft  Doen  befiellenbetalin*  |  Den^o?peban  feieifeRere  guantiteit  fpieffenDieal* 
geboo?  fijn  folDaten  /  en  geo?Donneert  Dat  ÖP  öan  200  1  Daer  lagen  in  feftere  fcöure. 

mi 

Dart 

'(bol 

ten 

€fiai 

louf« 

maer  en  fouDe  ontfangen  50  rotte  fijne /foöP  ooft  ge* 
Daen  öeeft :  |&a  Dien  De  p?ince  Doo?  fijne  b?ieben  öem 
ooftfulr  öeeft  bebolen/  en  öeeft  ben$?ince  ooft  fijne 
ercufe  aen  De  Kegente  geDaen/  ban  Dat  öpöoo?  Den 
l^eerban  portel  öaDDe  bebolen  Den  boo?f3Capitein 
tn  1  geheel  €»*lanb  Doo?/  geen  <©arnifoen  ut  te  nemen 
fonDer  fijn  bebel/  alss  flaenDe  onDer  fijn  <0ouberne* 
ment. 

g^e  nteu  aengenomen  ftnecöten  Die  uit  3Cnttoerpen 
me  twn  (boo?  Deboo?f3  publicatie)  toaren  bertroeftenentot 
m£  '©ambniggc  lagen/  ontfangen  fjebbenbe  't  bebel  ban rctm  bc  fune€rtcHentie/  3ijnmet  feftere  fcliepen  bertroeften 
fcïöarcn  na  ijct  eiiénD  ban  3©alcöeren  in  ̂ eelanD  /  latenDe 
Scrrfoj.  Den  roep  gaen  Datfe  togen  tot  öulp  ban  Den  l|eereban 
mcerbe'  25?eDeroDe/  maer  alDaer  geftomen  3ünDe  /  öebben 
SS? mi  « trïntooonDcrtf  Öen  terftont  Daer  tegen  ter  toere  geftelt/ 
o  phomen  belettenbc  Dat  fp  uit  De  fcöepen  niet  èn  moritten  te  lan* 
ppttra    Dx  ftomenrinDer  boegen  Dat  Defelbe  ftnecöten  bp  geb?eft 
frtjr pen  Yian  \jtf malie  /  toapencn  en  anbere  Dingen  /  toeDerom 

öebben  móeten  De  ribiere  optoaertf  baren  /en  öebben 
ïanD  genomen  bn  ?Hnttoerpen. 

<£n  alfa  Defelbe  folDaten  en  anDere  Dier  meer  en 
meer  tre quanten/  met  öen  Capiteinen  DenbijfDen 
jDartit  tonren  bergaDcrt  tot  «Outfertöelc  /  tocfenDe 

hnertren  ccn  ̂ ojpaclegen  omtrent  een  ure  ban  DerftaD  ban 
tSS£  «nttoerpen  bp  De&cöelDe/  IjebbenDe  tot  öenluiöer 

t©ct£ja-' fleren 

b.m  bc 

5^e  <©oubernante  Dit  ai  berft aettbe  en  b?efenDe  Dat* 
fe  tefeerfterft  fouDen  toerDen  /  öeeft  Daer  in  bp  tr\bü 
toillen  berfien/  en  öaeftelp  eenige  <$arnifoenen  uit 
25?abanD  en  ©laenDeren  bp  Den  anDeren  bergaDert 
öebbenbe/  Itccft  Hanjs  De  <©?abe/  ©?offaert  ban 
$É5?abanb  Daer  oenen  gefonDen  /  met  500  peerDen  en 
4  of  ?oo  boet-finecljten  metten  Capiteinbanöare 
CuarDe  /  om  Die  onberfienjs  te  oberbaflen  en  ffaen  eet 

fpfterfter  toerDen. 3©e  iKagiftraet  ban  5Crtttoerpen  in  grote  b?efe  toe? 
fenDe  /  öebben  De  öouten  b?ugge  ban  Der  ̂ $taD-poo?te 
ftrecfeenDe  na  «tëutfertocle/  Doen  af  b?eften/  en  De  poo?* 
te  gefloten  geöouDen/  en  Daer  omtrent  aen  DerftaD 
toallen  een©enDel  boèt-ftnecötenDoen  leggen/  batt 
gelijfteit  öeWen  gefloten  geöouDenDe  üóDe-poo?te 
jtrecftenDe  na  ̂ amb^ugge  /  en  ooft  De  geb?ofien  en  af? 
getoo?pen  De  anDere  öotite  brugge  opte©aert  alDaer 
gelegen/  op  Dat  Die  ban  binhen  öen  Ianr  Defelbe  toegen 
nieten  fouDen  ftomen  te  boegen  met  bie  ban  <@utfer* 
toele/  nocö  DenÖooijDtetot<0utfertoele  toaö  binnen 
ftomen  /  öebben  ooft  Dien  abonD  Doen  ftellen  Dubbel 
toacöt  ban  bo^gerie?  /  ingefetenen  /  folDaten  en  ban  Die 
ban  Den  geftooren  <»3ilöen/  en  Denfelben  nacfitDe 
geöele  ̂ tab  Doo?  licöt  Doen  öouDen  elft  boo?  fijn  öuiiS» 

<©en  <D?offaert  ban  252abanD  't  bebel  ontfangen 
Öebbenbe  banbe  a5oubcmante/i$f  met  öet  peerbe-bolft m 
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I567. 
en  boet-finecDten  in  albe:  ncecfïtgïjeiö  alle  ben  gant* 

fcnnatbt  gereid/  fuljc  batmen  Den  beo"  mo&ens  ben riij.,rujartij  ruffcfien  fcbcn  en  acöt  uren  ban  bet  ,$taö- 
beilen  ban  «toerpen  gcfien  beeft/  baer  boo?  ban 
(lonöen  acnöen  roep  liep/  bat  bte  ban  ber  «Bercfo?- mecrbeïteligicbebare  toouöengacn  Delpen/  en  met 
fo:fe  uit  Der  «§tab  gacn  /  en  i$  terdont  ban  allen  ftan* 
ten  met  groter  Oaede  en  furiën  na  be  ifêcre  Bomen  lo* 
pen  een  groot  getal  ban  bte  ban  be  Religie  /  gedoftt  en 
getoapent  met  alle  fcumeban  wapenen/  om  albaer 
Ijun  bergaberinge  te  maften.  IBiööelcrrijb  ig  ben 

&uq  3>2od  met  fijn  bolftaengeftomenbp  'tbolftbanföbo; noav  i0Ufe/  enOceftbefdbc  met  groter  furie  onberfïentfen 
fneilijüen  aengeballen  /  en  al  eer  fp  bun  in  o:ben  en  ter 
tocre  nebben  bonnen  ftellen/3ürt  fp  terdont  berflaut/cn 
toemig  bjeöcrftantö  öoenbe  /  5911  Oacd  inbe  blucDt  ge* 
(lagen,  ̂ en^eereban  €boloufe/  fienluiben  Dooft/ 
Weef  bacr  fclfs  boob/met  bet  mee flenbed  ban  bet  aen* 
genomen  bolft  'bcle  inc  om  te  ontftomen  in  be  ,&f  Delbe 
fP2ongen/toe2ben  in  't  toate?  gefeboten  en  brrö2onften/ 
anbere  bte  inbelanb-buifen/  febuerenen  bergen  ge- 
Jalurfjt  toaren  /  toerben  baer  in  berbianb :  feer  toeiriig 
jtjnöer  ontftomen/  bk  gebannen  toerben  /  bte  3ijn  baer 
na  gef  langen  /  baer  iffer  een  in  be  bluebt  gebangen  ge- 
mojben  /  öie  men  feiöc  /  bat  een  rolle  of  regiftcr  babbe 
ban  alle  bc  gene  bie  Oen  confpirane  onberteftentöab- 
ben  /  baer  uit  fp  beel  beimeïüfte  feercten  tot  groot  acD- 
terbeel  ban  be  4öerefb2meeröe  bernomen  bebben. 

5c  fm     3£c  <&  :refö2nrcrbc  binnen  Silnttoerpen  met  groter 
ote  oe>  menigten  in  toapenen  3ijnöe  /  en  b»  bare  Capitcinen 
2J,    in  02b?e  gedelt  toefenöe  /  3ün  na  be  ïïobe  poo2te  ge- luwe*  troeften  /  en  Oebben  met  getoe(t  cp  gcb20ften  bet  torn* 

i  «•      feet  ban  be  ,§taö  poo.nc :  be  4$oubernenrtf  3ijn  albaer 
'"'i  ooft  in  groter  Oaejlc  gelopen/  om  bun  ban  baer  boe?* 

«entrn  te  fteren  en  te  appaiferen/en  toaren  in  groot  pe? 
rijftel  ban  Dare  leben  /  ö'een  en  b'anbere  /  be  fëlbe  noc- 
menbeberrabe207  en  gun  b2cirrenbemet  barepido- 
ietten  en  ̂ .irquebufen  te  boo2fcbieten  /  ooft  metter 
baet  eenige  af-fcljietenbe  /  baertéonber  anbereneen 
\D200g-fcOeerbc2  getoet/  bctoelnebenp2inceban 
«©rangicn  een  gclabcn  Cinftroc2  op  fijtt  b02ft  dellenbe/ 

«rotc  fcitur  /  gn  eerlofe  en  fcbelmfe  be2raber  /  3ijt  002fafte  ban 
bitfpel/  enbatonfeb2oebcrrt  baer  buiten  toerben  ge? 

10  )t>  maflfatreert  enbennoo2t.  f&aer  Ooetoelben  pointe 
»$söen  öie  tooo2öcnniet  feertoelcn  öeben/fagOptoelbattet 

geen  mb  en  toaö  om  baer  beel  te  feggen  /  maer  mode 
bre  tooecben  met  bele  meer  anbere  in/urieufe  torsen 
oo-ect*n  en  berb2agen  en  gaf  feer  goeöe  tooo2ben/  om 
bte  berbitteröe  Oerten  te  bermo?toeh/  en  Oen  lange  tijb 
onberbouben  /  en  op  gefjouöen  bebbenbe  /  fo  Ijebben  be 
<0oubcmcu2fii  Oen  ten  laetften  geacco2öeert/  batfp 
Dunber  too  fouben  mogen  uittreeftnt  /  met  groter 
pjoteflanen  /  batfp  gefb2feert  toaren  fulr  te  gebogen/ 
cnbatfpgecnfrfjulten  tooubenb2agen  banbe  bloeb- 
^o:tinge  bte  fp  toiften  bat  ober  ben  foube  gebeuren/  en 
ftenbe  batmen  Oen  in  geen  meerb:2  menigte  en  tooubc 
uitlaten/  5ün  to:ber  gefteert  na  ber  IReren  /  altoaer  fp 
Dun  metten  anberen  bebben  geflelt  in  f!ag-02benom 
bptcTBerfttte  ftomenen  0et^$tab0ui«  in  te  nemen. 
3^e  <öoube2neurö  5tjn  Oen  na  gereben  /  en  Oebbcn  alle 
neer(tigöeib  gebaen  om  Oen  tefebctben/  teb2ebente 
(teilen/  en  te  brengen  tot  eenige  reteïijftOeib/  tottoel- 
ften  einbe  fp  na  grote  moeiten  fo  beel  te  to:g :  bjacliten/ 
batmen  met  ïjare  *0ebeputeerbe  foube  ftomen  in  com- 
inuittcaticn.  23innenmtbbelerujb  5ün eenige  banbe 
bare  gelopen  na  Oet  mrtillerpe-Ouio'/  genaemt  ben <£eubof  /  en  fjebben  albaer  genomen  eenige  grote  (tuc- 
ften  <0cfd)ut!S  /  en  hk  geb20rt)t  in  be  |I)ere  /  bk  fp  ge* 
(lelt  bebben  in  alle  ingangen  banber fBcre/en  baer  na 
geiaoen  jegens  alle  be  gene  bie  0eninbeboo2f5lBerc 
fouben  totllen  bcfïoten  of  befp2ingett  ̂ ©e  <0ouber* 
neurö  geen  naermgbeib  fparenbe  om  Oen  te  boert 

serfie  fcOeiben  boo2  bc  nacbt/  Oebben  fefter  geconcipieert  ac- 
f fhï  C0020  WkUcnt/  en  boen  teltenen  bP  acljt  banljunne 
E 1  bc    Oebeputeerbe/  inljoubenbe  atë  bolgt : 
w&      1.  "®zt  bc  fïeutelen  ban  be  $002ten  ber  ftabt  9Cnt* 
5ae     toerpen/  fouöcn  blüben  in  Oanben  ban  ben  #2ince  ban 
t  'Snr,  ̂tangien  en  <02abe  ban  ̂ oogilraten, brpftj.        I.  Deel, 

Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

^5? 

cc 

2.  <©at  be  toacDt  foube  toerben  geOouben  bp  be  bt  htc 
gcrtfenfolbaten  t'famen/  enbatbe  b02gerjSCapitci 
nen  fouben  noemen/  om  geboren  te  toerben  bp  fijn  « 
<£rcellentie.  <c 

3.  «©atbebojgeröbiennacOt  fouben  (lellen  1200  « 
mannen  uit  be  b02gerpeom  be  $oo?tenen  JBtjften  « 
te  betoaren/  en  't  gunt  tontemeert  en  aengaet  ben  « 
bien(l  ban  fijne  3HQaje|leit  en  Det  gemeen  toelbaren  « 
ber^tab.  ce 

4.  TOt  be  maagiflraet  nieten  fal toe  laten  bein* « 
ftom(le  ban  eenig  ftrtjgjS-bolft  /  nocO  «©arnifoen  /  Ooe-  < e 
banig  Oet  gft  fonber  confent  ban  be  gemeente/  fonber  «c 
onberfcfjeib.  <c 

5.  ̂fratfe  be  boderen  fullen  toe  laten  op  Oacen  eeb/ cc 
om  getrouto  te  toefen  fijne  |Ba  je(leit/öe  ̂ étab  en  bur* (C 
gerpe/  tot betoareniffe banbe  $2ibilegienberfelber/ tc 
en  merftelijft  ban  be  blijbe  inftomflem  cc 

6.  <£n  bat  alle 't  guntboo2f5isi/  fal  toefen  fonber ce 
P2eiubitie  of  be2minberinge  ban  be  corttjacten/  ónbe^  « 
lingeinberfaftcn  ban  be  Religie  gemaeftt/  en  al  Oet « 
gunt  bat  bienbaggcfrfnebtoas/  foube  berjlaentoer* « 
ben  gefcDieb  te  3ijn  tot  betoaerniffe  ban  ber  felbec  <« 
éSmbi  « 

Ibit  actoor  be  ©ergaberinge  booigebouben  3ijnbe/ 
en  3ijn  bae?  mebe  niet  te  b2eben  getoee(l  /  mae?  riepen 
aüegaber  batfe  toilben  fijn  opte  iBerftt/en  batfe  fo  toet 
bo2ger$  toaren  al$  be  gefolbieerbe  en  anbere  ïjit  be 
IBerftt  betoaerben  /  en  ttf  gebeurt  bat  ten  felben  tube 
in  een  anber  qtumicr  inbc  ïioe-poo2t-(lrate  eenen 
groten  Ooop  ban  (jaren  ©olft  toaren  getoapent/  en 
toelin  0202e  rot  ontrent  9000  toe  om  opte  iBerfttt* 
ftomen  /  be  toelfte  bp  ben  «02abe  ban  ̂ oogftraten 
bebben  aeinbuceertgetoee(l/  om  öaren  toegte  fteren 
nabe  Ifêere/  om  albaer  te  ber(laen'tboo2f3accoo?b/ 
niet  fonber  g?oot  perijftel  ban  fijnen  perfoon/  toane 
fienbe  ttoe  benbelen  ban  be  gefolbieerbe  ̂ ètab-ftnecO^ 
tennabelfêerftt/  namen  fufpitie  batmen  öem  ber* 
raben  toilbe  /  aenleggcnbe  fiunne  roeren  tegen  ïkïi 
boo?f3  <©2abe/  tk  anbere  geen  mibbel  enbonb  om 
Oemtefalberen/  banbe  boo2f3ttoe  ©enbelenftneffj* 
ten  na  ben  f^ixift  ban  ben  pnnce  ban  <©rangien  te 
boen  treeften  /  onber  't  berfel  ban  bat  fê>  bienen  fouben 
totter  betoaerniffe  banbe  J32inceffe/  'ttoelft  gebaen 
3ijnöe  /  Deeft  ben  <02abe  Den  geb2otbt  opte  fflmf  om 
albaer  tebcrflaen  0etboo2feibe  accoo2b  /  ban  niet  ie* 
gendaenbe  't  boo2f3  accoo2b/0ebben  be  bolgenbe  nadjt 
op  be  jifêerftt  be  toaeftt  toiilen  Oouben/  't  toelft  men  ge* btoongen  i$  getoeedOen  teacco2beren/  mits  boenbe 
eeb  bat  (p  be  jfêagidraet  nocO  0^  .Stab-Ouiss  niet  m 
fouben  roeren/  en  batfp  in  gelijften  getale  betoacijt 
Oouben  fouben  /  mette  gefolbieerbe  en  anbere  bo?ge* 
ren  opte  USerftttoefenbe/  boemel  'tfelbe  naberOanö 
met  anbere  fubtiligbeib  isf  af  gefteert  en  belet  getorejl/ 
mitjöbatfpbe  toaeftt  fouben  Oouben  aenbe  $oo2ten/ 
©eden  en  Ifêuren/  en  batmen  Oen  omtrent  ben  abonfr 
ineft  moeten  leberen  ttoe  tonnen  26ufpoebcr3&  en  fefte* 
re  ftloten/  tik  fp  anbere  b?eigben  felftf  ( ingeballe  ban 
toeigeringe )  te  gaen  Oalen. 

5^en  felben  nacljt  Oebben  eenige  ban  Oen  tot  meet 
donben  geroepen  /  papen  uit/  papen  uit/  niet  jegen* 
daenbe  batmen  Den  bertoonbe't  felbe  te  3ijn  tegen  't cont2act  banbemaenb  ban^eptembe?  met  Oen  ge* 
maeftt.  <De0  anberen  baegö  ben  14  ber  boo2f5  maenb/ 
Oebben  fp  Oen  aliefnocO  niet  toiilen  fcOeiben/  nocOoon 
Oouben  't  gene  met  Oen  <0ebeputeerbe  toatf  geacro?* bewt/  maer  bae2  bp  blijbenbe  banbe  poeders  en  ifeo* 
nieften  uittt  totllen  jagen/  Dabben  ben  «Steen  of  ge* 
banfteniffeopen  geb20ftcn/  enbegebangenen  baer  in 
toefcnbe/berlod/en  begondett  eenige  in  be  Clooderjef  te 
lopen/ baer  boo?  be  <0ouberneurioï  genootfaeftt  3ijn  ge* 
toeed  /  bp  abbijjö  ban  be  Ifêagidraten  /  oube  «ScOepe* 
nen  /  a©ijftmeeder3S/  ïlaetf-luiben  en  <©eftens?ban  be 
45ilben/  mette  <©ebeputeerbe  ban  ber  ïleligie/  na  iiU 
berfecommunicatien/  betoelftebuerben  banbetno?* 
gendonb  tot  ontrent  ben  abonb/  te  maften  feftcrc$l2* 
ticulen  en  bttim  be2ft!aringe/  bon  't  gene  baegd  te boren  met  Den  gefloten  toa^getoeed  tnbefe2  fojme/ te  toeten; 

<©  In 



CtocDc 
nrroa:ö 
met  öic 
ban  de 
ïlclijie tn  De 

^Keren. 

Het  derde  Boek. 

IN  den  eerften,  dat  alle  de  borgeren  en  ingef
etenen  i 

defer  Stad, hoedanige  of  van  welker  Religiën  noch 

ter  tijd  by  proviticn  toegelaten,dat  ly  zijn  fullen  in  han
- 

den van  lijn  Exc.  en  fijner  Genaden  Eed  doen ,  dat  fy 

getrou  fullen  blijven  de  Koninkl.Maj.  en  defer  Stad,de 

felveStad  tendienftevande  Maj.entot  gemene  rufte 

en  welvaert  van  de  Stad  voorfz ,  en  d'ingefetenen  der 

felver ,  helpen  bewaren  en  befchudden  naer  hen  uiter- 

fte  vermogen.  •  ■    - .. 
i.  Dat  de  Gouverneurs  voorfz ,  noch  de  Magiltraet 

niet  en  fullen  binnen  defer  Stad  toelaten  eenig  Garni- 

foen  noch  Volk  van  wapenen  van  buiten,  dan  by  voor- 

gaende  confentc  van  allen  den  Leden  van  defer  Stad, 
met  haren  vollen  achter raet /onder  diftin&ie  te  maken 

ter  faken  van  de  Religie. 

3.  Dat  een  yegelijk  hem  fal  moeten  employeren  na 

fijn  uy terfte  vermogen ,  tot  onderhoudinge  van  de  ou- 

de liberteit  en  Privilegiën  defer  Stad,  en  in 't  befonder 
van  der  blijder  inkomfte. 

4.  Dat  tot  gemeender  rufte  en  welvaert  van  defer 
Stad ,  en  confervatie  van  den  handel  en  negotiatie  der 
felver ,  de  contracten  met  die  van  der  voorfz  Religiën 

in  Septembri  leftleden  aengegaen ,  fullen  blijven  van 
waerden,  en  achtervolght  worden,fonder  contradictie, 

ter  tijd  toe  by  fijne  M'aj.  met  fijn  Generale  Staten  op  't 
feit  van  der  Religiën  anderfins  fal  wefen  geordonneert. 

?.  Dat  alle  de  Leden ,  infgelijx  die  van  de  voorfz 

Religie,eenfamentlijk  de  Geeftelijkheid  van  defe  Stad, 
fullen  malkanderen  en  elk  den  ander  geloven  en  toe- 

feggen, dat  fy  d'een  den  anderen  nieten  fullen  eenig- 
fins  mifdoen ,  maer  ter  contrarien  malkanderen  met 

alle  hare  macht  helpen  befchudden  en  befcherraen ,  fo 

verre  yemand  geweld  of  overlaft  aengecjaen  word. 
6.  Dat  tot  verfekertheid  en  meerder  rufte  van  een 

yder,  de  fleutelên  van  de  Stad-poorten  fullen  van  fton- 

den  aen  gebrochten  gelevert  worden  in  handen  van 

fijne  Excellentie  en  fijne  Gen.  ter  ordonnantie  van 
de  welke  fal  ftaen  het  op  en  toe  doen  van  de  felve 

poorten. 
7.  Datter  voortaen  fal  gehouden  worden  eengro- 
te fcherpe  wachte  van  goeden  getale  by  de  borgeren  en 

foldaten  gelijkelijk,  fonder  eenige  diftin&ie te  maken 

öm  der  Religie ,  fo  en  gelijk  't  felve  na  de  gelegentheid 
van  den  tijde  by  de  Gouverneurs  voorfz  fal  worden 

feordonneert ,  en  welke  wake  voortaen  fal  worden  ge- 

oudenop  fuiken  ftrafals  de  Gouverneurs  fullen  or- donneren, ï 

8.  Dat  het  gene  tot  noch  toe  gedaen  is ,  fal  verftaen 

worden  gedaen  te  wefen  tot  confervatie  van  de  Stad,en 
dat  niemant  daerom ,  noch  om  andere  faken  gifteren 

of  heden  gebeurt,  achterhaelt  en  fal  worden,  fovele 
alft  in  hen  is. 

9.  Dat  een  yder  van  der  waken  niet  wefende,  hem 
fal  terftond  vertrecken  in  fijn  huis ,  en  verftaen  tot  fij- 

ne neringe  fo  hy  gewoonlijk  is  van  doen. 
10.  Dat  tot  meerder  verfekertheid  van  de  Stad ,  by 

de  voorfz  Gouverneurs  met  advijfe  van  den  Leden  ful- 

len aengenomen  worden  tot  400  peerden,  endeRe- 
viere  ook  bewaert  worden  metfchepen  van  oorloge,fo 

wanneer  de  Gouverneurs  voorfz,  't  felve  fullen  note- 
lijk  vinden,  en  dat  onder  fulke  Capiteinen  alsby  den 

felven  by  gemene  verdragt  tot  dien  einde  gekoren  ful- len worden. 

1 1 .  Dat  alle  ingefetenen  defer  Stad  fo  Geeftelijke  als 
Wereltlijke,  niemant  uitgenomen,  fullen  moeten  con- 

tribueren in  de  laften  en  omgelden  die  ter  fake  van  de- 
fen,  en  tot  defenfie  van  defer  Stad  fullen  notelij  k  gedra- 

gen moeten  worden. 
1 1.  Dat  het  Gefchut  fal  worden  geftelt  opte  Veften, 

en  voorts  wefen  tot  bewareniffen  en  conduite  van  de 
Gouverneurs  voornoemt. 

1%  Want  ook  eenige  quad  willige  hen  fouden  mo- 
gen vervorderen  onder  het  dexfel  van -der  Religie  yet 

voor  te  ftellen ,  dat  foudc  tenderen  mogen  tot  turbatie 
van  de  gemene  rufte,  vrede  en  verfekerinee,fofal  yder 
een  van  wat  Relieve  hyzy,  na  fijn  uiterfte  vermogen 
't  felve  helpen  beletten ,  en  de  quaedwilligen  helpen achterhalen. 
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14.  En  dat  tot  meerder  vaftigheid  en  onderhoud 
van  defen ,  de  voorfz  Gouverneurs  en  de  Magiftract 
op  hen  woord  ,  infgelijx  de  Leden  defer  Stad ,  en  die 
van  der  Religie  by  eede  fullen  beloven  alle  de  poin&en 
voorfz  te  onderhouden  en  doen  onderhouden  na  hen 

vermogen,  fonder  eenigfinsdaer  tegen  te  komen  ofte 
doen. 

if.  Bovendien  dat  de  knechten  en  Capiteinen  als 
nu  in  dienft  wefende ,  en  diemen  noch  by  gemenen  ac- 
coorde  foude  mogen  aennemen,  dit  jegenwoordig  ver- 

drag ook  fullen  moeten  befweren. 
Tot  vafter  effeótuatien  van  defen  generalen  Vrede, 

fo  bidden  alle  de  Leden  van  defe  Stad ,  infgelijx  die  van 
de  religie,  dat  fijn  Exc.en  fijn  Gen.  volgende  hen  goed- 
willige  afte&ie  en  prefentatie ,  willen  in  de  felve  conti- 

nueren, entotdienfte  van  fijn  Maj.  en  rufte  van  defe 

Stad  blijven  vólftaen»  hen 't  felve  ganfchelijk  toebe- 
trouwende ,  ten  felven  fine  hen  gehehjk  fübmitterende 
ter  ordonnantie  vanden  felven Heeren ,  dien  fyook 
ootmoedelijk  bidden  de  protectie  van  hen  en  van  defe 
Staden  ingefetenen  ten  dienftevan  de  Maj.  en  geme- 

nen welvaert  te  willen  aen  veer  den. 

Aldus  gedaen,  geüotenen  geaccordeert  opten  14 
Martij ,  anno  1 566.  ftilo  Braïantia. 

De  articulen  voorfz  zijn  by,en  van  wegen  de  voorfz 
Gouverneurs,  en  van  der  Stad  des  anderen  daegs  daer 
na openbaerlij kuitgeroepen  en  gekondigt.  Eerftopte 
Mere  in  de  vergaderingen  van  die  van  de  nieuwe  Reli- 

gie ,  daer  na  op  de  Merkt  en  op  den  Oever  in  de  verga- 
deringe  van  de  foldaten  der  felver  Stad,  en  eintelijk  aen 
S.  Michiels  Kloofter  in  de  vergaderinge  van  die  van  de 
Confeflïe,  en  in  elk  der  voorfz  Vergaderingen  geap- 
probeert,  geaccepteert  en  befworen  gcweeft,en  daer  op 
zijn  defelve  Vergaderingen  allegader  en  noch  andere 
( dier  mede  in  de  wapenen  waren )  gefcheiden ,  en  de 
Stad  weer  in  ftilligheid  gebrocht  en  in  vaftigheden ,  en 
tot  onderhoud  van  den  felven  accoorde ,  foisdefeje- 
genwoordige  by  den  voorfz  Heeren ,  Leden  en  Gede- 

puteerden ten  felven  dage  ondertekent ,  en  onder  ftont 

gefchreven ,  Gu'tUiaume de Najfau,  Antonïe  de  la  L.ain> 
en  ter  ordonnantie  van  mijn  Heeren,  Markgrave, 
Amptman,  Burgemeefteren,Schepenen,  oude  Schepe- 

nen, en  Raed  der  ftad  van  Antwerpen,  ondertekent 

-\  POLITES. 

VM  sjjnaifobe  <töouberneur$enbe<©ebeputeerbe 
^banbc  |Bagijt?aten/oube  &c&epcnen/  i©rjft-mee; 
fiers  /  ïiaebS-luiben/  ̂ efeens  ban  be  <0tlben  /  ooft  De 
<0ebeputeerbe  ban  bettie  be  ïïeligten  gegaen  na  be 
Ifèeren  om  ïjen  be  boojf*  a?ticuleu  te  berfclaren.lfêae? 
berftaenDebbenbebat  beiwaebtoiUigebart  beberga* 
beringe  möec  ffl&eren  (biein  groten  getale  toaren) 
't  boo?f3  accoo?t  niet  ten  beften  en  beftaegben/cn  bat  be furie  en  rafernije  ban  bien  niet  en  toas  geminbert/  be* 
fonbec  jegens  be  <tëee{telij&e  /  en  bat  be  natfjt  ooft  fèer 
naefcte  /  fo  fieeftmen  be  berftonbtginge  ban  't  felbe  ac* coo?t  opgeöouben  tot  be$f  anbecen  baegs/  maer  toefen; 
beberabbertee?t  bat  be  nuaebtoiïlige  Daer  nocï)  met* 
tet  boo?fs  accoojt  niet  en  fouben  te  bjeben  fjouben  /  en 
bat  fp  m  ban  be  Confeflïe  ban  aiugsburg  Dabben  ge- 
fommec?t  bat  fp  Den  fouben  met  Den  boegen/D?eigenDe 
Denanberfins uitber &tabte  jagen:  fo  ïjebbcn ben 
$?ince  en<©?abebanl|oogjïcatert  bie  ban  ber  Con- 
fcfftc  neffens  Den  ontboben/  en  fo  beeï  gebaen  /  bat  Die 
ban  bet  Confeflïe  aengeboben  Debben  /  Den  metteCa- 
töoUjften  en  Ut  ban  bei-  i&atien/in  toapenen  te  (lellen/ 
bp  albien  be  boo?f5  quaettoillige  Det  boo?feibc  contract 
cnactoo?b  nieten  toilbenDouben  enbe  toapenen  afc 
leggen.  €nberftaenbe  bes  anberenbaegs  bat  fom* 
mtge  ban  ber  <0erefo?meerbe  fjen  geenfinS  en  toilbeu 
laten  fomenteren  metten  felben  atcco?be/  maer  ter 
contrarie  begeerben  anbere  articulen  baerbpgeboegt 
te  toerben  /  fo  ftceftmen  in  aller  biligentie  boen  berga^ 
beren  be  Cartjolijnc  bo?gers/  en  tiit  banbe  Confeflien/ 
metten  «Duitfen  en  <©ofterïingen  opten  <0eber  ban 
,§.  jÜBttljiels/  en  baer  omttent/  bebbenbe  be  <0erefo^ 
mcerbe  itic  baer  te  boren  in  goeben  getale  toaren  /  bc* 
btoongen  ban  baer  te  bertrecuen.  <en  Deeftmen  be 

$pan* 

(F.  in| 

bec 

peric 

ferfi 

roert 

öinni' 

SSntt 

pen. 
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«gpangiacröm/  Italianen  en  #02tugcfen  in  't  m  p  nifoen  in  te  nemen  /  ban  met  confem  torn  alle  be  leöen/  toctatA» 

fjebbengeftelt- 
jcren  inbien  öet  noob  toare/  niet  tegenfï  acnbe  öte  ban  1  mfoen  foube  laten  tnfiemen  om  Den  0000  te  flaen  /  al£  ooojfs 

be  Oereftomeeröe  met  een  lofigDcib  en  fubtijlDeib  I  Bare  ö^oeöersf  (fo  fp  Ut  noemben)  buiten  bcr^tab  mw& 
mcinben  te  tioen  fcDeibenbeboo2fcibebergaberingc/ 
Bcb&enbe  boen  omiiaen  metter  trommelen  /  hat  bie 
ban  bet  ConfefTien  met  ben  toaren  gcacco?beert/  en 
bat  (p  Den  inoeftenbinbcn  in  be  jltëcre/toelB  een  banbe 
•öurgemceficcen  /  gcaffifteert  met  fcBcr  getal  ban 
fcljuttersy  Deeft  belet  met  openbare  publicatie  ter  ton? 
t?arie/  ten  felben  plactfe  baer  bc  <©crefo?meerbe  fulr 
ïiaööen  gebaen/cn  Bceftmen  bic  banber$atien/be 

CatljoUjöe  b02geren/  en  Ut  ban  ber  ConfefTt'e  ber? toont  en  boo?gcDoubcn  battergcennucfrieenbfelom 
fier  öeliglen :  maer  bat  bdc  ouaebtoilligen  onber  Öen 
«5ercf02!ncerbcn  DenbcUoIpenmctlogenen/  enfocB 

boob  gefïagen  naaren/  en  a$'tgebeurbtoa£bieban <Eoo?niB/  generalijn  Dabben  fuift  actoo?b  gemaeBt/ 
gelijBinfuiBeren  biergeujBe  nobcn  tebtoongen  toerfc 
t'acco?beren  /  tot  p?eferbatie  ban  ̂ teöen  en  <d3e? meenten. 

Cenigeöagen  te  boren  3ön  tot  aimfïerbam  in  l^ol? 
lanb  be  borneren  mebe  in  be  toapencn  tecjen  ben  anöe?  fl 
ren  getoeefl/  't  toetB  Dier  uit  beroo?faeBt  i£  /  te  toeten :  in  be 
al#  ben  $?ince  ban  <£)?angien  in  2flanuario  na  bele  oo?$aafc 
moeiten  Ut  banber  Steligie  mette  ifêagiflraten  al?  Jf" 
baergeaccojbeertDabbe/toag  mebe  onber  anberenue?      ' fp2oBcnbatttoe<0ebeputecrbeban  toegen  be  lEagi? 

«©proct 

tot  Sm* 

ten  be  fttften  en  gocben  teberobenbanbenanberen/  (rraten/eenCommifTarisbanöen^obeban^ollanb/ 
ö'toelB  Dorcnbe/  3im  alletcaaberin'tgemeinteb?e?  I  en  ttoe  ban  toegen  be  foeligie  aen  ht  <tf5oubemante 
ben  getoeefl  te  becijten  totco'nfctbatiebanbe^taö/  |  foube  reifen/  om  te berfoeBen  ratificatie/  enbatmen Barcgoeöercn/  en  bienft  ban  bc  Coninfel.  fföaj.  j  fulr  \  mibbelertpb  niet  met  allen  en  foubenbernieutoenof 
öatbe  beroerte  aen  betbc  3ijben  beel  groter  en  pericu?  aenbangen/  contrarie  ben  boo?f3accoo?be:enbpfon? 
lofertoerb  ban  oit  te  boren  /toant  lieibc  partpen  fcDe?  !  ber  öattermibbdertijö  geen  meerberïmecDtcn  binnen 
nenebenbperigenl}ittigte3ijn/om  ben  anberenaen  I  ber  felbcr&teöe  en  fouben  toerbert  aengenomen/  als 
te  ballen /be  b?efe  en  bcrbacflDcibtoaöfeer  groot  alle  bacrbp  fijne  €rcellentie  geo?bonneert  toatf/maer  be 

be&tabboo?/,tgcBrgt/geroep/'tfcD2epen/Duilenen  (  boo?fcmeben  <8ebeputeerbe  banbe  iBagiflraet  ert 
blagen  ban  b20itocn  enBinberentoa0fog?ooten  er-  '  CommifTarü*  te  buffel  genomen  3ijnbe/  BebbenBa* bermelnö  aert  te  Doren  aen  allen  ftanten  /  battct  be  |  re  fafeefecretelnfe  mette  <6oubernanteaengelcib/  fon* 
ftaitnecBigfle  Derten  foube  Dcbben  betoeegt  tot  mebe?  j  eer  mette  «Bebeputeerbe  ban  beföeligte  te  communis 
ttjben.  ,§umma  't  fefteen  bat  btft  beroerten  niet  ban mette  albcrgrootfïe  blocbflo;tinge  en  foube  öebben 
Bonnen  to02ben  geftilt  /  en  dB  bebucfite  bat  Den  Duifen 
en  goebcren  fouben  toerben  berooft  ban  ben  genen  Ut 
meefterg  fouben  ulpben  in  btft  beroerte  /  maer  ben 
#?ince  ban  Ocangicn  beeft  met  Dulpe  ban  ben  452a? 
be  ban  fcoogflraten/  en  Ut  ban  ber  Itëagf  fïraet/  p?in? 
cipalijB  boo?  frjnenaerfligReib  befen  feer  periculofen 
tproer  en  beroerte  /  fonber  eenige  bloebflo?tinge  tegen 
alber  menfcfien  nope/en  met  be  uiterfie  en  grootfïe  pe? 
rnhel  fnuö  lebend/  geflift  en  ter  neber  geleib  /  in  fuifter 
boegen  bat  be  guacbtoillige  onber  be  <6eref02meerbe  / 
bebtoongen  3tin  getoeefl  boo2  benboo2/3  mibbel/aen 
te  nemen  fjet  actoojb  'öbaeaö  te  boren  gefloten  /en 
ben  e^t  te  boen  baer  in  begjepen/be  toapenen  af  te  leg? 
gen  en  te  roepen :  Vive  ie  Roy,te  beranberen  ftare  belt- 
tefecnen  /  te  bert2ecften  na  hare  fiuifen  /  en  't  gefenut  te 
berlaten,  'ttoeifttecflonb  bp  be  Jtëagttfraet  ifS  boen 
boeren  na  ben  €c&f)of  /  plaetfe  ban  be  ̂ rillerpe/  be? 
öalben  3  of  4  flucBen  int  opte  beften  toerben  geboert 
pro  forma,  en  op  bat  niet  fctiünen  en  foube  bat  men 
't  contract  toilbeb2CBen/be$  anberen  baegö  toefenbe 
fonbag/  Ijebben  betbe  pa2tpen  <0ob  9Clmart)rig  ge? 
öanïtt  bat  ft?  be  fabe  boo2  fnne  <©obbelijhe  gratie  fo 
Dabbe  laten  bergaen.  €n  na  ben  noen  Ijebben  bie  ban 

ren  of  berfriareu  't  gunt  fp  -  luiben  mette  fetbc  «©ou? bemante  toaren  ̂ anbelenbe/  niet  tegenflaenbe  bé 
<0ebeputeerbe  ber  Religiën  tot  meermalen  berfocD- 
ten  om  in  öare  communicatie  toegelaten  te  toerben/ 
eu  öaer  faBe  alfo  Beimelijïibolb2acDtl)cbbcnbe/  3ijrt 
fecjetelijB  fonber  be  <J3ebeputeerbeban  be  üteligie  aen 

te  fp?efeen/  bertrocfeen  op  afimflerbam/  't  toclfe  öe  45t* beputeerbe  ban  be  Religie  berflaenbe/  3ijn  fien  ttv 
flonb  gebolgt/en  bebinbenbe  bat  fp  boo?  SCnttoerpenj 
toaren  gereifl  fonber  be  $?inceban<©rangienaente 
fp  >cBen/i)cbfecn  baer  uit  te  meer  fufpitie  gesregen  bat* 
ter  toat  toaë  befloten  tot  acljter beel  ban  bte  ban  be  m  e- 
ligie  /  baer  boo?  fpluiben  te  meer  Ben  geDaeft  Ijebben  / 
fulr  bat  fpluiben  be$mo?gen$b?oeginber&tab3Dtt 
gcBomcnatëöe  anberen 'gabonbö  te  boren  geBomen 
toaren/  f£  bebonben  be  55urgermeefterenen 36^3* 
ben  be?nabert  opter^tebeDuiö/  en  fjaer  rapport  ge* 
baenfjebbenbeaenbeboo?naemflc  banbe  Religie/  fa 
ië  'er  grote  murmuratie  gebalïen  onber  fienlutben  /  be 
toelBe  feer  getoaffen  i$r/fo  Öaeflin'topenbaerguami 
bat  be  25urgemeefteren  fecjetelijöen  beel  anecljten  in* 
gefcÖ2eben  en  aengenomen  Dabben/ en nocö  infcD?e* 
ben  en  aetmamen/  fulr  batbe<ï5erefo?mee?beï)enm 
groten  getalen  bonben  opberH9e?Btboo?r)et(i§tebe? 
Iniiö/  feggenbebeeen  tegen  ben  anberen  Doe  bat  fp 

ber  a©et/be  Natiën  ban  be6oopluibenelB.appa2tbe?  I  be?raben  toaren/  en  bat  be  lifrige  aenfïagen  bec 
banBtbanbareafTiftentiecngoeb  beboir  /  en  Deuben 
ben  rbij.  gefonben  Dare  «Bebeputeerbe  aen  be  <t3ou? 
bemante/ baer  abbecterenbeal't  gunt  albacr  binnen 
ber  &tab  gefetjieb  toajef  /  begerenbe  bat  fp  obertoegen? 

be  be  gelegentljeib  ban  bc  tijb/  toilbe  in  't  goebe  nemen 
en  berftaen  't  gene  ban  Daren 't  toegen  toa$  gebaen/ 
ató  niet  gebeurt  3ijnbc/  om  eenigfinsstcberii02tenbe 
$oogf)eib  ban  fijne  li^ajefl.  maer  om  bic  te  betoaren  / 
mitfgabertfoo&be^tab  en  tngefetenen  berfdber/fo 
gecfteliiB  atë  toerelblijft  /  en  bat  fp  00B  eenige  poincten 
in  bc  boo2f3  accoo?be  Dabben  moeten  betoilligenboo? 
ben  uiterfren  noob  /  en  om  te  fttllen  be  boo2f5  periculo? 

25urgemeefterenv  boo?  be  toelBe  fp  Den  focDten  aert 

lijf  en  goeb  te  acDte?Dalen  /  tmitt't  openbaer  qua? men  /  bat  fp  bae?om  moeften  toe  fien  /  eenige  baer 
nocD  bp  boegenbe  /  bat  öe  «&abe  ban  ifêegen  met 
10  ©enbelen  BnecDten  op  toeg  toajf  om  tot3Cmfre?? 
bam  te  Bomen/ be?toecBenbe  alfo  malBanberen  tot  be? 
roe2te/  en  eenige  bmgeren  ban  be  p?incipaelfïe  en 
treffelijBfte  ban  hit  ban  be  fteligie  gegaen  3ijnbebp 
ben  25u2gemeefre?  g[oofl  ïïuüi  f  om  Dem  af  te  b?agen 
toat  ban  't  aennemen  Ktt  BnecDten  toa^/Dem  boo?Dou«; 
benbe  be  g?ote  mmmuratie  onbe?  be  biugeren/  en  bat? 
te?  toel  eenige  g?oteberoe?te  uit  foube  mogen  bolgen/ 
gaf  boo?  anttooo?b  batter  geen  BnecDten  aengenomen fc  beroerten/  en  te  beletten  bc  aenfïagen  ban  befecta 

•imife  nfen/alleö  tot  bienfle  ban  fiineliaaN/cntottoclba?  j  en  toaren/ nocD  pet  nieu0boO?genomen  tegenjS  be  o?* 
^ De    ren  en  rufle  ban  fijne  jRajefïeit.ö  ,§tab  /  toant  bat  in  j  bonnaiuie  bp  ben  ̂ 2ince  opten  1 8  ̂anuarp  gemaeBt/ en  bat  Ut  banbe  neitgic  toel  mocDtert  te  b?ebcn  toefen/ 

en  fo  bp  be  boo2f3  bu2geccn  toebe?om  gefeib  toerbe/  bat 
fp  bcrfcBert  toaren  batte?  bde  BnecDten  in  'tDeime? 

ben accoo2bebernael  toerbe  gemaeBt  banbe  2t2tille? 
rpe  te  frellen  opter  ̂ §tabö  beflen  /  toaö  tot  bier  menin? 

1  \x>tv  gC  gebaen  om  't  felbe  te  trecBcn  uit  Daerluibcr  Danben/ 
l  if  aen  fö  geblefeen  toaö.  jSopenöe  rjet  oplicljtcn  ban  Der  peer?  j  lö«  aengeuomen  toaren  /  Deeft  fulr  beBenb  /  feggenbe 
b  «3on«  be-bolB  en  opruflingeber  fcDcpen/en  toaö  men  niet  |  fulr  boo?  fclmjbeu  en  laft  banbe  <0oube?nante  te 
tlau'  btinmeninge  te  boen/ fonber  Daer^oorrDetb  baer  af  te  j  boen/  en  bat  Ut  niet  en  toe2öen  aengenomen  om  pc? 
v  tslt  abberteren  /  en  acngawbe  ben poincte ban  geen  <Oa??   manb  te  ï:.renRen /  maer  om  bat  be  gtab in  rufle fou? I.  Deel.  .  ®  *  be 
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be  toerben  geBouben/en  batfpluiben  Bar*  autoriteit 
beBouben  totlbcn/  en  boen  bat  Ben  belief  ben/  en  fo 
baer  eemge  tooo?ben  meecbielcn/  fbmet  be  gene  bie 

binnen  *£  Buis  /  atë  t«ie  buitene  Butë/  entoel  200  ftern 
toaren /fo  rö  be  beroerte  meerber  en  meerber  getoo?* 
ben  /  in  fulner  boegen  /  bat  iiic  ban  be  Jfotfigie  Ben  bien 
abonb  in  bc  toapenen  Bebben  gegcben/ en  Bebben  Ben 
alle  be  nacBt  in  be  wapenen  en  {terne  toane  geBouben : 

tieiee  anberen  baeg$  tocfenbe  ben  z+febjuarpijS'tal 
in  roere  getoeefi  batter  toas»  3&e  2&urgemeefteren  be- 
bert  öennccBten  ban  bc  3©age  nomen  booifiet  ,j§tab' 
Buig/  aïtoaer  p  in  fïago2b2e  geftelb  to02ben/  en  fonben 
alortt  be  ̂tcbe-boben  aen  be  CatBolijne  burgeren  bat 

fp  'met  Ben  getoeer  op  be  mernt  tot  Ben  affïftentiefou* ben  «omen  /  en  Bebben  be  merfet  alom  befet  /  bie  ban 
be  Religie  Bebben  fo  groten  toeloop  geBab  op  be  i^ien- 
toe  25^ugge  /  piaetfe  Baetber  bergaberinge  /  bat  fplui; 

(*.  i»3)  ben  eer  benloï.  negen  uren  toaö  /  toel  8  of  9000  toeer* 
Bare  mannen  ftern  toar.cn/  en  hernomen  Bebbenbe 
hot  be  25urgcmecfteren  niet  beel  meer  ban  2000  ftern 
toaren/Beböen  fp  racbfaem  gebonben  alle  be  ftraten  ter 
Iffèeruttoaers  ftrtt&cnbe/  te  befetten/  op  bat  ber  55ur- 
germeefteren  bergaberinge  niet  fterner  toerben  fou* 
tie  /  Bebben  006  bemtillcrpe-Buifen  en  met  't  gefcBut/ «ruit  en  lonten  betoaert/  en  booste  alle  ftraten  ter 
IfêerntbeftBanfttnmctgefeBut  befet  /fo  batbes&ur* 
gemeefteren  geen  bpftanb  meer  opter  merbt  toeno- men  en  nonbe»  3£e  29urgemeefteren  merltenbe  bat 
Bet  ai  Benen  erger  toerb/  Bebben  raebfaem  gebonben 
Ben  befte  te  boen  om  be  bergabcringete  boen  fcBeiben 
met  alle  beguame  mibbclen  toaert  boennj»/  en  Bebben 
tot  bien  einbetnbe  3©armocg-ftrare  gejónben  <§imon 
Copg  2£urgemeeftcr  /  om  be  bntgeren  te  perfuaberen 

batfe  fonben  t'BuiS  gaen  en  be  toapenen  afleggen/  en 
bat  niemanb  ptt  guaebtfgefcBiebenenfeube/  en  fbfr» 

pzt$  begeerben  ban  be  Ifê  agifïratcn  /  bat  fp  't  felbe  bp 
JÈeguefïe  of  anbere  bcguame  mibbelcn  berfoenen  fbu* 
ben/  men  foube  Ben  allctf  ̂ at  mogelijk  toatf  mbp 
tieren/  en  meer  anbere  rebenen  bicnenbe  tot  b?ebe  en 
cenb^acBt.  binnen  torinen  ti)ben  Bebben  fp  ban  ge* 
Inne  aen  bê  anber^jbc  ban  ber  &tab  gefónben  ben 
^rBont  gieter  $ictcrf5  en  3ClbcrtUaarcnf3/  enon* 
trent  300  nnecfiten  om  Bet  2frtilferpe-Bui0  intene; 
men/  maer  bonben  be  piaetfe  alfo  befet/  batfe  toeber 

te  rugge  5ijn  getogen  /  fonber  pet  uit  te  recBten -5 
\  *t toeln  «omenbe  tot  nenniffe  ban  be  burgeren  in-W. 

3©armoe$-frrate/  Bebben  ben  boo?noemben  ̂ pmon 
«tops  boen  bertrecnen  fonber  Bern  te  toiïlen  Boren/ 
feggenbe :  bat  Bp  uit  toaS  om  Ben  te  be?raben  en  opter 
Wetëbann  te  béngen/  en  toies  be  beroerte  al  Benen 
meer  en  meer  /  eentge  W  feer  bperig  toaren  /  rocnen* 

be  tf  anber  op  om  be  Ufêerfet  en  Bet  ̂ tabBuig  in  te  ne- 
men en  beftomen/  berfeberenbe  b'anber  batfe  Ben felben  litBtelijncn  foubcn  nonnen  meefterg  manen/ 

baer  bp  feggenbe  /  bat  bp  albien  fp  fulr  niet  en  bcben  / 
bat  fp  als  ban  al  ffamen  be?nocïjt  toaren  /  maer  eeni* 
ge  ban  beboojnaemfteonbc?  Ben  Bebben  fulne  aenfla- 
gen  belet/  en  be  quaebtoillige  tegen  geflaen/  feggenbe : 
bat  fp  be  toapenen  niet  en  Babben  genomen  om  be 
JBagturaten  of  Bare  mebeburgeren  te  mif  boen/ maer 
om  Ben  felben  te  befcBe^men/en  bat  Bet  beter  toaö  fon= 
ber  bloebflo^tinge  allcö  te  fttcBtenenternebertelen/ 
gen/  ban  Ben  Banben  te  befmetten  mettet  bloebban 
Bare  b?ienben/  mebeburgeren  en  ebennaefien/  fiilr 
batfobeleupBengebaentoe?b/  batter  eenige  toerben 
genojen  om  mette  iKagiftraet  m  Banbclinge  tetre* 
ben/  betoelhe  tot  bc 25urgemeefterengefeib Bebben/ 
bat  fWutbcn  toaren  oo?faen  ban  befebirte  en  oproer/ 
obermitö  fpluibcn  jegenö  be  o?bonnantie  ban  fijne 
Iftüntcj.  €rcell.  be  <0ebeputee?be  ban  bc  Religie  in 
Ben  communitatie  tot  25?ufTel  niet  en  Babben  tocgela- 
ten/  baer  bow  fpeenquacb  betroutoenopBcn  geb?c^ 
gen  dabben  ja  bat  nor B  erger  toas/Babben  na  Ben  toe* 
bcr&omftc  bed  fancrtitenin'tBeimelijïiaengenomen/ tont2avie  befclbe  02bonnantie  ban  fijn  €rcell.  en  bat 
bic  ban  bc  Rclinic  aiö  nocB  anbaö  niet  en  begeerben/ 
banbatbrfelbeo2bonnantie  al«  nocB  geacBtcrbolgt/ 
en  be  ojbonnantie  opte  bucr-toabcenbcnacöt-toaRe 
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mebe  Bp  fnn  €rtell.  gemaefet  ( en  tot  bietijb  opgefjou^ 
ben)  mebe  bolb?agt  en  gepubliceertfouben toerben/ 
baer  mebe  fpluiben  te  b?eben  enbefabigtfoubentoe* 
fen,  ̂ §omma  be  boo?f3  «Bebeputeerbe  Bebbeneinblijn 
fcrbele  gebaen/  batter  opten  15  feb?uarp  beö  abonbis 
atcoo2b  gemaent  toierb/  baer  bp 'bic  ban  ben  <©e* 
recBteen  36  Rabenberfilaerbenteatfo?beren: 

ALs  datter  twe  van 's  Gerechts  en  Rade  wegen-,  eri twe  van  der  nieuwer  Religie  wegen ,  des  anderen 
daegs  fouden  reifen  na  den  Hage ,  aen  de  Commiflarif-  öam 
fen  by  der  Hoogheid  van  de  Hertoginne  Regente  ge-  öe  bit 
committeert,  om  aldaer  ter  ftede  te  volbrengen  de  be-  ̂ Sjï 
liefte  van  haer  Hoogheid,  op  de  ordonnantie  by  de 
Princel!  Excell.  aldaer  gemaekt,  om  te  vereifchen  of  de 
Princel.  Excell»  daer  op  heeft  geadvifeert  of  niet ,  en  of 
bevonden  werde  dat  fijn  Princel.  Excell»  daer  op  niet 
en  hadde  geadvifeert,  dat  als  dan  de  Gecommitteerde 
van  beider  zijden  fouden  reifen  met  alder  fpoed  aen 
fijn  Excell.  hem  te  kennen  gevende  der  faken  gelegent- 
heid  in  de  voorfz,  Stede ,  en  om  te  bebben  fijn  Excell. 

advijs  op  't  gene  by  haer  Hoogheid  op  fijn  voorfz  or- 
donnantie belieft  en  geordonneert  is.  Mits  men  als  dan 

foude  verfóeken  aen  de  voorfz  Coromiffariffen  op  te 
houden  metter  executie  van  haer  commiffie,ter  tijd  toe 
dat  de  voorfz  Gedeputeerden  wederom  gekomen  fou- 

den wefen.  Dat  ook  de  voorfz  Heeren  te  vreten  warea 
op  te  houden  mette  aenneminge  van  knechten ,  en  den 
genen  die  aengetekent  waren,  niet  in  dienftq  te  nemen, 
en  dat  men  kundigen  foude  d?ordonnantie  by  de  Prin- 

cel. Excell.  aldaer  gemaekt,  aengaende  dé  nachtwake 
opdehoefïlagen, 

SBclft  atcooab  ben  rrbt.bp  ber  trompette  aen  allen 
Boenen  itf  bernonbigt/  baer  mebe  een  pebertoeberom 
uit  be  toapenen  geftBciben  en  in  frjnBuiöbertrotnen 
iö  /  fonber  batter  pemanb  boob  gebleben  of  getoonb  ijl 
getoeeft  /  tot  groter  blrjbftBap  en  b^eugbe  ban  alle  to?e* 
beliefBebbenbeperfonen/  bieben  Sïlmogenben  4&0Ö 
bannten  battet  alfo  ten  beften  nergaen  toatf. 

2»rBterbolgenbe  toeln  arcoo?b  /  5ön  ttoe  ban  bec 
<£tab  toegen/en  ttoe  ban  toegen  be  gemeente  gereifl  na 
ainttoerpen  bp  fnn  pincel,  <ercell.  /  maer  ben  #2ince 
Bun  berfoen  berftaenbe/Beeft  betnlaert  bat  BP  geen  an* 
ber  o?bonnantie  en  toift  te  manen  /  om  be  «£tabtn  b?e* 
be  te  conferberen/  ban  Bp  opten  1 8  ̂fanuarp  aïbaer  ge^ 
maent  Babbe/  en  fo  fp  anbere  of  beter  o2bottnantie  totl* 
ben  öeböcn/  ̂ at  ft>  fouben  trernen  aen  ht  <©oubcrnante 
om  baer  op  Bacri|oogBeibtf  app20batteteberfoefeen, 
5^e  <d5ebeputeerbebanbe  |Bagifttaet3tjnboo2töge* 
reijl  na  252Uffel  aen  be  45oubernante  /  maer  be  <©ebe* 
putcerbe  ban  ber  gemeenten  feggenbtgeen  berber  laft 
te  Bebben  /ban  aen  ben  §&2ime  te  t2ecnen/  3ön  metbe 
anttooo?be  toeberomg^neert  na  aimfterbam. 

Haibbclertijb  toas"  ben  ̂ eere  ban  25?eberobe  fïjnbec   ©, 
bierben  fet2etelijnen  binnen  ̂ mfterbam  genomen  op*  pm 
ten275peb?uarp/albaer  beroepen  en  ontboben  5önbc  JJJj 
ban  be  <6erefo?meerbe  /  fo  men  Bielii/  ban  baer  op  ge-  nm 
bjacgt  5önbc/anttooo2be:  bat  BP  om  eenige  fijne  par*  wnn 
ticulierefanen  baer  genomen  toasi/  be  <©crefb?meer*  JJJ 
be  toaren  met  fnn  nomfte  feer  berWijb  /  maer  be  55ur- 
gemeefteren  toaren  baer  in  ontraft  en  niet  toel  te  b?e* 
ben  /  boo2  bien  fp  mernten  /  bat  be  principale  ̂ oofben 
ban  be<©ercf02meerbe  met  B«n  om  gingen  /  en  bae* 
ter  alle  bagen  meer  en  meer/fo  ©2iefen  alsf  anbere  r 
inberanberbe  nïeberen  tot  Bcm  ijuamcn/  toaer  ban 
tje  25urgcmeeftercn  be  45oubernante  berabberteert 
Bebben  bp  Bare  b2icbcn/  oberfuïr  Beeft  tt  <6oubernan- 
teterftonb  gcfcBrcben  aengiaiiue0be  La  Torre,  ̂ Sc* 
tretaritf  ban  ben  fetretcn  foute  l  boen  ter  tijb  toefenbe- 
tot  aitrerBt  bp  ben  <©?abe  ban  HScgcn  (toiens?  boïn  fjp 
Babbe  ban  frnepen  en  btrtuaïie  boo2ficn/  boo?  laft  ban 
BacrJIoogfjeib/  fo  Bpooö^ertoge€rirBban25?unf- 
toijn  met  fcBcpen  ban  oorloge  geafTifïeert  Baöbe.  J  JJ 
Hem  belaftende  dat  hyterftond  foude  reifen  tot  Am-  btt1i  rr 
fterdam  aen  d'Overheid  aldaer ,  en  defelve  belaften  dat  aetri1 
fyluiden  door  bidden,  indudtien, vertogen  en  bevel  van  öp"  * fijne  Majefteit,  den  Heere  van  Brederodc  foude  doen      j 

ver- 

n 
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vertrecken  uiter  Stede ,  om  dat  de  voorfchreven  Stede 

door  fijn  Tegenwoordigheid  haer  feer  beroert  vond  ,en 

dat  noch  de  goede  noch  de  quade  ruft  hebben  j  dat 
daerom  die  van  der  Stad ,  om  haer  eigen  fekerheid  en 

geruflheid ,  ook  om  fijne  Majefteit  genoeg  te  doen , 

die  geenfins  te  vreden  en  is  met  het  aennemen  en  ver- 
famelen  van  krijgsvolk  en  ander  voornemen  des  fel- 
ven  Brederode ,  en  noch  veel  min  lijden  kan ,  dat  hy  in 

een  van  de  principaelfte  Steden  is ,  alle  mogelijke  mid- 
delen bedenken  om  den  voorfchreven  Heere  van  Bre- 

derode te  doen  vertrecken,  en  dat  hy  henluiden  prefen- 

teren  foude,  dat  ingevalle  fy-luiden  niet  fterk  genoeg 

en  waren  om 't  fel  vete  volbrengen,  dat  fijne  Majefteit 
en  haer  Hoogheid  hen-luiden  foude  aflïfteren  fo  wel 

met  raed  als  met  kracht ,  en  dewijle  de  faken  geen  ver- 
trek en  mocht  lijden ,  dat  fy  hen  fouden  behelpen  en 

jfterk  maken  metten  Grave  van  Megen ,  die  hen  met 

fijn  perfoon  en  volk  byftant  doen  foude ,  indien  fy-lui- 
den fulx  aen  hem  verfochten ,  fo  fy  hem  ook  gefchre- 

ven  hadden,dat  mede  den  voorfx  La  Torre  hemfelven 

foude  vinden  by  den  voorfx  Heere  van  Brederode , 

en  hem  met  fulke  bequame  woorden ,  als  hy  foude  vin- 
den te  betamen  ,  hem  leggen  en  vermanen  dat  hy  bin- 
nen 24  uren  vercrecke  uit  der  voorfz,  Stede  ,  en  die 

late  in  ftilheid  en  rufte,op  dat  hy  de  Majefteit  noch 

haer  Hoogheid  niet  meer  t'onvreden  en  ftclle,enfo 

hy  noch  d'een  noch  d'ander  en  wilde  horen ,  dat  hy  als 

dan  jegens  hem  foude  proteftcren  van  alle'tquaed dat  de  voorfchreven  Stede  toekomen  foude  mogen , 

ter  fake  van  dien ,  en  dat  hy  boven  dien  tot  Amfterdam 

blijven  foude,  gade  flaendc  met  alle  neeftigheid,  't  gunt 
dat  binnen  der  Stede  gebeurt ,  en  befonder  wat  de  voor- 

fchreven Brederode  doet,  en  haer  Hoogheid  't  felve 
van  ure  tot  ure  overfchrij  vende ,  öcc. 

amfie  \7<aigentre  toelft  ftfpijben/  të  ben  bootenen  La 
1 1  ita  V  Torre  opten  elfftcn  maartij  gercift  naer  SUmfter* 
t£n>  bmn/altoaeröpbetfanbercn  baegoTmojgettetenfe- 
f  -tam/  ben  uren  /  be  «gicöout  /  2Surgemee  fleren  /  en  fommigc 
l  n,at  &eöepeneu  /  be  b2teben  ban  öare  =^oogöetb  gep?efett' 
§  f  teert  öeeft  /  en  b002tö  fijnen  lajl  ontbeftt  /  baer  op  fp 
iDrtt.  f)cmboo2anttooo2be  gabcn  boo2  öaren  ffenftonariiS 

ïBeefter  3tb2iaen  &anbeltjn  /  bat  fp-lutben  berefb 
toarcnöet  toelbcöagen  ban  öare  "^oogöeib  te  bolden- 
gen /cn  bat  fp  baer  toe  toilben  emploperen  alle 't  gunt 
Bern  mogelijft  toatf  /  maet  bat  fp  tn  be  b?ieben  ban  Da- 
re^oogbeib  een  grote  ftoariaöeibbonbm/obermitss 
Jfjct  artijftel  fp2eftenbc  ban  ben  <ü52abc  ban  IBegen/ 
bclp2efumcrenbc  bat  ben  ̂ ecre  ban  252eberobc  niet 
en  foube  toillen  bertreeften  fonberte  öebben  lecture  of 
topie  ban  ben  252icbc  ban  Race  ̂ oogljcib/  en  bat  öen- 
üiibcnbocötc  geenfino  raebfaem  te  sijn  öem  baer  ban 

copie  mebe  te  beien  /  bjefenbc  bat  fjen  't  felbe  meer  ter- 

Öem  be  felbe  fonbc2  crp2c$  bebel  ban  nare  "^oogöeib nieten  fottben  berren  geben.  ,§o  öeeft  öPÖen-luiben 
plat  afgefeit  bat  öp  niet  gefint  entoas  te  bertreeften/ 
fonber  gcfien  te  öebben  be  boo?f5  copie.  •  fFiui 

^e0anberenbaegöOno?genüS  te  negen  uren /tss  ben {  ©e4'' Secretaris  La  Torre  bp  be  b002fff)?ebcn  J^cerc  ban  £>ecw 

Sfoebcrobegegaen/bcrgcfelfcöaptmet  ttoe  ̂ flicpe^  J**f  ** 
nenber  boo2fcö2cbcn  ̂ tebe/betoclfte  bp  Deminber  f°l^t ftameren  öabbe  feben  of  acöt  €belluiben  /  en  onber  mètbcn 
anberen  <3lonftöccr3Billem  ban  25loiov  gefeit  fW*  £re 
long  /  en  fiofenberner  fijn  ̂>ofl  ban  ©panen  /  en  ̂cöe„ 
alsbcgroeteniffegcbaert  toas/ öeeft  beboojftfneben  «**. 
La  Torre  begeert  bat  öP  be  «cbclluiben  foube  boen 
bertreeften /baer  op  ben  %mt  ban  25?eberobe  féibc 
battet  niet  ban  nobe  en  toas.  %\&  ÖP  n«  füncn  lafl 
ontbeftte/  en  baer  in  al  berre  toa&geftomen/  fo  en 
fjeeft bendeere  ban  25?eberobc  öem  geen  bolftomen 
aubientiegegeben/maer  Dp  öeeft  bes  LaTorrespjo* 
pooft  geb?often  /  en  begonft  öem  te  beftlagen  ober  öaer 
^oogöeib  /  ter  ooifafte  bat  öen  toatf  getoeigert  ge-  ssesras 
toeefl  geöoo?t  te  toerben  boo?be  giufïirie/  ober  öet  ̂cpiprc^ 
nuaeb  bermoeben  bat  öaer  ï^oogöeib  tegenö  öem  g"  J™ öabbe/  en  bat  öaer  ̂ oogöeib  bcbolen  öabbe  be  bol-  roöe 
toerBenen  fo?treffen  ïiit  fjp  in  fnne  ̂ §tab  bankpa-  «je?Ba«? 
nen  begonnen  öabbe  /  af  te  toerpen/  iiit  öem  groot  ,je°J,Sï gelb  genof?  öabben  /  op  bat  bn  alfo  een  roof  toerbe  ban 

alle  menfcfjen/beögelijr  000  bat  öare  i^oogöcib  W~ ne  boo2fcö?eben  (lab  ban  ©panen  öabbe  boen  bete 
geren/  ooh  bat  hertog  €ricö  ban  252un^bj(jn  fom* 
mige  ban  fnne  bo?pen  gaooft  ijati^  /  feggenbe  boojtsS 
totbe  boo2fcö2eben  La  Torre,  bat  öet  niet  ban  nobe 
entoa.07  fo  beel  tooo2ben  bp  öem  te  geb2uinen  /  bat 
Öet  genoeg  toatf  batöP  Öem  fnn  commifTie  bertoon^ 
be/toaer  opbe  boo2frö2eben  La  Torre  feibe/batöP 
baer  ban  geen  bebel  en  öabbe  /en  bat  öPDem  baer  in 
fo  toel  beöoo?be  te  gelobett  /  al$  h»  ïjmt  op  fw  ̂ utjS 
teCleef/enbatöptebier  tijb  öem  toel  öabbe  gelooft 
fonber  fijn  commiflfie  tefien.  €n  bat  öPbereibtoaS 

Öem  copie  te  geben  ban  't  gene  bat  \p  öem  berfeïaerbe. ^aer  op  ben  J^eere  ban  252eberobe  anttooo2be  bat 
ÖPbe  boo2fcö?eben  copie  niet  ban  boen  en  t\ifotei  ert 
batöPtentijbe  alsf  öpop  fijn  1%m#  te  Clcef  guam/ 
bergefelfcöapttoajs  getoeejl  met  een  <£belman/ben 
toelnenöp  ober  lange  gefeent  öabbe /en  bat  öem  bie 
eenb2ief  ban  trebentic  ban  öaer  l^oogöeib  b?otöte/ 
en  bat  ÖP  niet  fcöulbigentoa^öem  te  geloben/ fon- 

ber te  fien  fnn  commiflïe/  betotjle  öP  ooft  ban  een 
anber  gualiteit  toatf/  aljSbefelbe  La  Torre:  batöP 
öem  ooft  boo2  fobanigen  eerlijften  man  niet  en  öielt 
als  ÖP  meenbe  te  \xfcfm.  <©p  öet  todftbeboc?fcö2e^ 
ben  La  Torre  öem  toeberom  anttooo2bé  /  bat  fyn  fa 
bermeten  nocöte  onberftanbig  niet  en  toassf/  bat  ÖP 
Öem  ergens  in  met  öem  toilbe  bergelijften/  maer 

rjen  en  bertoeeften  foube  /ban  iet  anberg  boen  /batfe   batöP  fönen  onberbanigen  ̂ ienaer  toaö/maerbe^ 
ooft  al  b02en  be  boo2fcft2eben  bjieben  fouben  moeten 
communieeren  met  bc  ©2oebfcöap  toefenbe  rrrb?. 
Babcn  in 't  getal/  onber  betoelfte  ooft  fommige  toa= 
ren  bic  gcutf  en  ban  be  ïtdigie  toaren/betoclfte  alö 
fp  fouben  gcftoo2t  öebben  be  lecture  ban  be  felbe  %m- 
ben/fouben  mogen  ftct  fecreet  oberb2agcn  acnbe  quaet- 
toillige/  ja  ooft  aen  ben  $>ecre  ban  252cberobe/  öet 
todft  genoeg  toefen  foube  om  öet  gemeen  bolftoproe= 
rig  te  maften.  €n  nacr  batfe  öic2  oberbeclt'famen- 
fp2eftinge  en  Ijanbelinge  öabben  geftouben  /  fo  iffer 
pinteli  jft  befloten  getoeeft/  batmen  be  b2ieben  ban  öae? 
l^oogöeib  foube  communiceren  met  W  ban  be  ©2oet- 

3  m  ̂ajJ ' cn  öat  mcn  ̂uljc  Oe53ncn  ̂ noe  /  terjtonb  foube 
\  ™  gaen  bp  ben  J^cerc  ban  252eberobc  /  om  öem  te  raben 
i  1  %m: :  cn  bermanen  bat  öP  bertreeften  foube  /  maer  bat  men 

fbam  öem  geen  copie  bcr  Inicbcn  acco2bcrcn  foube^.  ̂ ien 
h  °ae('n  bolaenbc  ftebben  ten  elf  uren  bc  mccftcn^ccl  ban  b'<£>- in  qcv  berïicib  ftcn  gebonben  bp  ben  ï^ecre  ban  2S2ebc20be/  en 
»f  «n  öebben  öem  gtbcben '  gcraben  cn  berfocöt  bat  ÖP  foube 
;^it  toillen  bertreeften  /  alfofulrtoacf  bentoillc  ban  fijne 
!) foube  ,lï)aj.ni  öaer  ïöooglictb  /  betoclfte  boo2  nntto002b  ftèeft 
Wm*  gegeben/bat  ön  cerft  begcerbe  copie  ban  be  bo02f3  b2ic- 

bnt  ban  öare  ©oogörib/  om  baer  op  te  bdt bercren/  be* 
toclfte  öem  geljelnft  gefoeigert  3ijn  /feggenbe  lint  fp I   Deel. 

*. 

be  bat  öem  bebolen  cn  bclaft  toa^:  en  fobeelb'opi- nicaengingbieöp  ban  öem  öabbe /anberö  ban  ban 
een  cerlijft  man  /  bat  öP  baerom  beb2oeft  toaö  /  maer 
bat  ÖP  nocötantf  in  ben  €eb  ban  fnnber  jjBaicfteït 
rrüö  faren  lang  in  ben  tfaet  ban  Secretaris  ban 
ben  Secreten  ftabc  getoceü  öabbe  /  fonber  eenige 
naer-reben/  öem  bibbenbe  bat  öp  ̂it  p^opoofl  ber* 
latenbe/  öem  aubientie  geben  toilbe  om  te  bolb?en- 
gen  fijnen  laft/  öem  boo2ts  bibbenbe  en  rabenbe/ 
enbebelenbe/bat  öP  om  te  belieben  fijne  fiKajefleit 
en  öare  ̂ oogljcib  foube  uittcr  ,§tcbe  bertreeften 
binnen  24  uren*  ̂ acropbeboo2fcö2eben*|cercban 
2&2eberobe  b2aegtrc  /  of  öp  toilbe  iiai  öp  nacr  fijn  ̂ te- 
bc  ban  ©panen  tree ften  foube  /  baer  op  öp  feibe  bat  $p 

mocöte  gaen  baer  't  öem  goeb  bocöte, 
IBaer  aio*  be  boo2f>  La  Torre  facö  fnne  toeïgeringe/  ®%w> 

en  bat  ÖP  niet  en  toilbe  nacr  ftomen  fijn  berfoeft  en  JSa 
bebel  /  fo  öeeft  öp  tegen  ijem  gep?otefteert  ban  alle  Sr«re. 
't  gnaeb  batter  foube  mogen  gefcöieben  in  be  boo2f5 
^tcbe/  Ï1002  002faftc  ban  fijne  tocigeringe/  en  öeeft 

baer  ban  acetfbeaeert.  $et  toclfte  2&2cbC2öbc  bcr^  fWtf flaenbe/ öeeft ooitin  gelijfter  toijfegep20tefïeert/bat  KdeH 
ÖP  f  ten  toarc  öPfime  commifTic  faac )  nietfcöulbig  «?ccrc 
enteasöemtc  gelolcn/baerb:n  ooft  ?Crt:  begeren-  ïtH?i* 

^3  be/  Drro^' 



tot Het  derde  Boek. 

mg  bienaer  ban  baer  ̂ oogfjetö/  en  bat  öp  toas  en 
blnben  toübe  een  feer  ootmoebig  Haffaei  en  bienaer 
ban  fijne  jftëajefr./en  bat  ijp  beretb  toa$  ppaerbe  te 
gaen  om  be  rebellen  te  öelnen  fïraffen  /  befciagenbe 
fiem  tot  meermaet  ban  ftet  groot  ongeUjft  bat  öaer 
feoogbeib  bem  beöe/  fjem  niet  toillenbe  fjoren/  om  fijn 
ttmofeïijetb  eti  onfrfjult  te  betonen.  <£intelijRen  na  ee- 
nige  pjopooften  trien  aengaenbe/en  öe  p20teftatten  ban 
ftóbe3ijbmtaBtoitóberïjaeIt5üitbe/  3ünfpban  mal- aanberengefeïjetbert. 

3©e  p2mcipaelfte  ban  be  <*5erefo?meerbe  tonnen  ber 
^§tab  enbiaren  niet  tod  te  b?eben  /  ban  eet  gebob  bat 
M  ©eere  ban  25?eberoöe  gebaen  toa^/en  b?efenbe 
bat  be  boo  ?f3  La  Torre  bjeber  iafl  babbe  /  ban  W  Ü*m 
boo?  gebouben  nabbe/  ja  om  bem  metfo?fe  te  boen 
bertreefcen  /  toaefeten  boo?  fijn  Duté  be$  natötf  toel  tot 
ïoo  perfonen  /  fjp  nabbe  tot  fijnen  brille  bet  merenbeeï 

ber  bo?geren  /  Me  Ijem  alle  t'famen  feer  goebtotittg  tot 
Bern  toonben/  en  guamen  bagelijr  fo  nit  ©?iefïanb  al$ 
öitrecïjt  in  beranbrröe  Rleberen  ban  Coopiutben/ 
^ScbippeciS  en  25oeren/  meeren  meer  tot  fjem/  fulr 
bat  be  lEagtfïraten  groteujR  bjeefben  iiat  be  45etefo?- 

meerbe  fo  (leen  tooien  fouben  /  bat  fp  luiben-meefterg fouben  toerben/baerom  fpluiben  aen  öaer  8|oogDeib 
jbUiriteerbenbente  fenben  eenige  perfonagie  ban  au- 

toriteit/ om  befaRemetaUegeboegUjBemtbbelenten 
beflen  te  brengen  /  fo  Den  niet  geraben  en  botïjt  pet  met 
f02fe  te  beginnen.  3^e  boo?f3  La  Torre  fcoag  ban  geu> 
feen  feer  bebjeeft/  en  en  b02fie  niet  toel  aebter  fïraten 
gaen  /  op  bat  öp  be  <©erefb?meerbe  met  meer  en  bar* 
floo  Jbe  /  en  fjaer  geen  oojfaen  en  gabe  tot  nteub«öÖeib 
of  oproer/  maer  ftp  bebe  bUjtelijB  arötflaentoiebat 
al  met  ben  J|eereban  2&eberobe  omging/  en  toatftp 
tooo?nam  /  baer  ban  Ijp  be  4j5oubernante  abberteerbe  / 
enfobaltbagdijr  «enige  banbe  2&urge«wefteren/of 
banbe  3©et/ of  ben  $enfionari0  ,&anbei$jn/fipbea 
boo?f3>éecretari£  La  Torre  uit  en  in*  gingen /br*ge« 
Me  ban  ber  fteligie  fufpitie/  bat/P&ibentTamenee* 
nigefecrete  confpiratie  tegen  ben-luiben  maefeten/ 
baer  boo?  eenige  ï©e|t-©?iefe  CbeHuiben  /  boeter  tijb 
toefenbe  banbe  familie  bc$  peeren  ban  25?eberobe/ 
metten  boo?f5  3SonRljeera©illemban<$refïou0/  ber* 
oo^faent  3ijn  gctoo?ben  /  met  boo2bjeten  ban  ben  J&ee* 
re  ban  2&2eberobe/ben  rbij.3jtëeert  te  gaen  ai  be  J$er- 
berge  en  Camer  banbenboo2f5  La  Torre,  enbebben 

®tpanip  eenige  ban  fijne  bjiebenen  pampierenaengetajt/  on- 
eSift  öer  toetbe  fp  oor  bonben  fnn  memorie  of  berbaeï  ban 
ren  ban  't  gene  öp  tot  SCmfterbam  gebaen  fiabbe  /  *n  oor  ber- 
ï£^f&&tö  bjteben  ban  crebentien  /  W  be  ̂ ertoginne 
%m     <0oubernante  onbertebent  fonberfubferiptie/ om  bie 

te  mogen  abb?efferen  aen  ben  genen  bie  Oem  goetbun* 
ben  foube  mogen/  en  onöer  anberen  oor  be  miffibe 
bier  boren  berfjaelt/inöoubenbe  bat  ÖP  Öem  flerfe  ma- 
«en  foube  metten  05?abe  ban  jBegen  en  fnn  bol»  /  om 
ben  ̂ eere  ban  2&eberobe  te  boen  bertrecben.  ̂ e 
boo?f3&2ieben  3ijn  terflontben^eereban  26?eberobe 
öeb?acbt/en  oor  onber't  gemeen  boiRberb?ejb/  La 
Torre  Jebben  fp  in  fijn  öerberge  eenige  bagen  in  arrefl 
gebouben/öier  boo?isS  grote  alteratie  onberbegeme? 
ttebnrgetcn  geftomen/ bie  toteene  grote febitie foube 
geftreRt  bebben/  ten  toarefommige  ban  be  boojnaem* 
jlebo2gerenber  <6erefojmeerbe  öen-iuiben  terneber 
gefet  babben/  belobenbe  bat  fpluiben  bpht  25urge= 
meefleren  gaen  /  en  op  alleg  boen  berfien  fouben. 
5^acrom  fp  luiben  tn  ben  name  ban  tik  ban  ber  <®  ere^ 
meerbe  Kdigie  binnen  ber  felber  &t<&e  fefter  öegueft 
aen  be  Iföagiflraet  obergegeben  bebben  /  iiujoubenbe; 
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ficguf  uoe  dat  fy  luiden  infiendedenforgelijkenftaetdaer 

Orfftïï 
ntffrbc 
tor  imt 
firroaw 

acoxn. 

'indefelve  Staden  d'ingefetenen  derfelver  geftek 
ja  dat  de  gehele  ruineen  verderfFenifle  derfel- 

ver volgen  foude ,  fo  verre  daer  niet  in  werde  verfien , 
fo  waren  fy  lieden  gedrongen  door  den  eed }  daer  mede 
fy  fijne  Coninklijke  Maj.  endevoorfx  Stede  verbon- 

den zijn ,  fulx  te  kennen  te  geven ,  ten  einde  daer  in  be- 
hoorlijk mocht  werden  verfien  ,  befchuldigende  dé 

Magiftraccn  -Jatfy  heimelijken  hadden  willen  breken 

de  contracten  met  hen-luiden  gemaekt,  feggendedat 
fy  luiden  noch  verfcheiden  oorfaken  hadden  van  be- 
fwaernifle,diefy  onvermaend  lieten,  op  dat  (fo  hen- 
luiden  Requefte  mocht  komen  in  handen  des  gemeen 
volx)  daer  uit  geen  oproer  noch  commotie  en  foude 
ontftaen  3  fy  hadden  eenige  articulen  geconcipieert  die- 

nende tot  vrede ,  ruft  en  welvaert  der  felver  Stede ,  die 
fy  verfochten  dat  by  hen-luiden  bewilligt  en  geconfen- 
teert  foude  werden  >  te  weten : 

ï.  Eerft  dattet  accoort  bydenPrinceopdcn  18  Ja- 
nuarygcma«kt,in  allen  fijnen  articulen  fal  onderhou- 

den werden. 

2.  Dat  noch  by  haren  advijfe  twe  Capiteinen  en  twe 
Luitenanten,  alle  borgers ,  fouden  verkoren  werden 
die  elk  noch  200  knechten  (  borgers  wefènde)  fouden 
aennemen ,  en  dat  de  felve  mette  andere  Capiteinen  , 
Luitenanten ,  en  aengenomen  knechten  alle  eed  doen 
fouden,  de  Stede  en  alle  den  inwoonderen  te  helpen  be- 
fchermen. 

3 .  Ten  derden ,  alfo  fy  lieden  in  de  Stad  niemant  en 
hebben  die  in  krijgshandelinge  fonderlinge  ervarent- 
heid  heeft ,  fo  verfoeken  fy  dat  den  Heere  van  Bredero- 
de ,  wefende  een  ingeboren  Heere  en  vaffael  van  den 
Conink:  en  by  gevalle  aldaer  binnen  der  Stede  prefent 
zijnde  ,  geordonneert  en  geftelt  werde  Generael  en. 
Overfte  Capitein  over  de  voorfz,  knechten  ,  om  de 
voorfz  Stede  en  inwoonderen  der  felver  te  bewaren, 
tot  vorderinge  en  profijt  van  de  Maj  .rufte  en  voorfpoec 
der  Poorteren  en  inwoonderen» 

4.  En  dit  alles  by  provifie  en  totter  tijd  toe  dat  eeni- 
ge Gecommitteerde  van  de  Magiftraten  en  van  hen- 

luiden  approbatie  van  den  Heere  Prince  van  Oran- 
gien ,  als  Gouverneur  en  Capitein  Generael  van  Hol- 

land ,  hier  op  verkregen  fal  wefen. 
5.  En  dat  de  Magiftraten  by  forme  vaneedefullen 

beloven ,  dat  fy  tegen  't  gene  voorfz  is ,  niet  en  fullep  at- 
tenteren  noch  voornemen  ,direcltelijk  noch  indireeïe- 
lij  k ,  heimelijk  noch  opentlijk ,  noch  door  haer  fel  ven  ? 
noch  door  andere,  fonder  advijie  van  de  gemene  drie 
Schutteryen  der  felver  Stede. 

D€  ifêagiftraten  iiiermebe  feerbelaben3ijnbe/eo 
tocl  toetenöe  battet  geenfm?  be  toüle  en  toast  ban 

Daer  ̂ oogbeib  ben  ̂ eere  ban  25?ebcroöe  albaer  in 
ber  i^tebe  meer  autoriteit^  foube  toerben  gegeben  ban 
Ijp  baboe/  en  totftcn  mu  toat  fptnbe  fase  beft  boett. 
fouben  /  cinrelrjlj  ïjeöbcn  ban  gelijfeen  eenige  articulen/ 
gefrelt/  Me  fjenöocfttengoebtc  3»n  omalleonrufleri 
rtoebjacrjtte  bergoeben/  hit  fp  öen-Iuiben  betfanberot 
baegsi  Dföbenobergelebert. 

TJErft  datter  gecommitteert  fullen  werden  twe  van  Jlrt 

*~  wegen  de  Regeerders ,  twe  by  dien  van  der  Genï-  Jwft 
formeerde  Religie ,  en  twe  uitte  negen  Gedeputeen  Ie  ̂  
van  der  Schutteryen,  diegelijkelijk  tot  der  Stede  koftt.-n  gtftn 
fouden  reifen  aen  den  Prince  van  Orangien ,  Stadhon-  »f ' 
der ,  om  te  verkrijgen  fijn  advijs  opte  voorfz  Requeft  e,  ̂5 
en  dat  beide  partyen ,  fonder  wederfeggen ,  hen  daer  11a  tfeu 
fullen  reguleren. 

2.  Pat  van  ftonden  aen ,  aen  de  Poorten  en  Bomon 

feflagen  foude  werden  noch  een  flot ,  daer  af  een  vsin 
e  negen  Gedeputeerde  der  Schutterye  ( die  des  nachtt 

waken  foude)  de  fleutel  fal  hebben,  en  die  des  mi<i- 
daegs  en  des  avonts  brengen  in  der  Stede  kifte ,  daer  c  Ie 
fleutelender  Poortenen  Bomen  des  nachts optStedcï- 
huis  bewaert  werden,  aen  welke  kifte  noch  een  flot  fow- 
de  gehangen  werden ,  daer  af  de  Gedeputeerden  dem 
fleutel  hebben  en  behouden  fouden, 

3.  Dat  fy  fullen  tolereren,  tot  dat  by  de  Prince  an- 
ders fal  wefen  gedifponeert,  datter  twe  Boots  ,als  een 

in  de  Aemftel ,  en  een  in  den  Ye ,  met  volk  daer  op,  ta- 
melijken ,  en  met  behoorlijke  munitie ,  manierlijk  fou- 

de werden  gehouden,  tot  der  Stede  koften,  welk  volk 
by  de  9  Gedeputeerden  foude  werden  aengenomen. 

4.  Dat  de  felve  negen  Geputeerden  aennemen  fou-  (f. 
den  uitte  burgerye,  die  des  nachts  wacht  houden  ful- 

len ,  100  mannen ,  daer  de  negen  Gedeputeerden  ee^ 
nen  Capitein  over  fullen  ftellen ,  en  fullen  die  aengeno- 

mene 
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mene  eed  doen  van  der  Stede  en  Burgemeefteren  hou 
entroutewefen. 

5 .  Dat  de  Burgemeefteren  terftont  fullen  afdanken 

Bouwen  Reyerfz  Luitenant  van  Willem  Pouweliz, ,  en 

dat  een  ander  Luitenant  fal  werden  geftelt,  der  ge- 

meenten aengenaem,  tot  difcretie  van  den  voornoem- 

den Willem  Pouwelfz  Capitein,  de  Heeren  Burge- 
meefteren ,  en  de  voorfz,  negen  Gedeputeerden  van  de 

Schutterye. 

IjDet  befe  bootö  articulen  3ünbe  <©ebeputeerbe 
banbe  Burgemeefteren  ban  öte  ban  ber  Religie  en 
^cbutterijen  gereid  aen  ben  #2ince  ban  <£>?angien/ 
öie  baer  op  D002  fijn  abbij.0  febere  aipofïilie  geftelt 
Beeft  opten  26  jBartij» 

Int* 
:102b 
la  Den 
j  ince 

DAer  byhyverklaerde  tot  rufte  der  ftede  van  Am- 

fterdam,  geraden  te  vinden,dai  gedurende  de  trou- 
belen  het  accoort  van  den  18  Ianuarij  foude  werden 

'  ö.eaC/  onderhouden,  dan  alfodaer  toe  gerequireert  is  d'advoy 
J  JS|    van  haer  Hoogheid ,  fouden  de  Gedeputeerden ,  om  te 

beter  geruft  te  zijn  en  verfekert  te  mogen  wefen,  het 
rdve  advoy  aen  haer  Hoogheid  folhciteren.  Dat  hy   bat  befelbe  ̂ tebenbp  bendeere  ban ^?eberobenocB 

ook  geraden  vondedat  de  400  knechten  aengenomen  I  anbereniet  bertoelbigt  en  toerben/maer  batfe  Baer 

berfpannige  luiben  ban  biberfe  Üanben.  <enbatBP 
ooh  ban  meninge  toag  binnen  bet  felber  ,§tcbete 
b?engcn  ftneebten  en  folbaten  ban  fijne  lEajefteits* 
rebellen  en  tóeberfpanmgc  Onberfaten/  bie  Bp  m 
fijne  ftati  ban  ©panen  Beeft  /  betoelbe  in  befe  Blanben 
tegen  bebel  en  €>?bonnantien  ban  ber  felber  IBaie; 
fteit  gettgt  toaren.  3©aer  ban  fp  be  SDetbouberen 
ban  be  felbe  ̂ teben  toel  Babben  toillcn  bertoittigen  / 
ten  etnbe  fp  op  Baer  Boebe  fouben  3ijn  /  belaftenbe  Ben- 
ïuiben  toel  erp2cfTelijb  bat  inbien  be  booznoembe  Hee* 
re  ban  25?eberobe  binnen  ber  felber  ,§tebeguame/ 
of  albaer  fnn  aenBangcren  en  complicen  toilbe  ferv 
ben /om  gelijfee  p?actijben  of  anbere  binnen  be  felbe 
teboen/ofeenige  nieutotgïjeben  boo?  te  (lellen  /bat* 
fe  befelbe  terftcnb  en  fonber  eenig  uu  nel  fonben  boen 

bertrecöen/  baer  toe  nemenbe  b'affiftentie  banbe 
goettoillige  en  anbere  /  baer  mebe  fp  Baer  fonben  mo^ 
gen  behelpen»  €n  inbien  fp  ban  baer  niet  en  toilben 
bertrecben/ batfe  tegen  ïjen  p^oceberen  fouben/  alss 
tegens*  rebeüe  en  ongeBoo?fame/  boenbe  boo2t0alle 
neerfiigBeib  met  goebe  toabe  en  anbere  mibbelen/ 

werden  op  den  voet  als  die  verfocht  werde.  Dat  hy  aen 
den  Heere  van  Brederode  yemanden  expreffelijken 

foude  afveerdigen  ,om  hem  fijn  intentie  en  goed-dun- 
ken te  doen  verftaen.  Dat  hy  mede  goed  en  geraden 

vond,  om  alle  misvertrouwen  te  weren,dat  de  beloften 

fo  die  verfocht  werden ,  aen  beiden  zijden  fouden  ge- 
daen  werden.  Dat  fijn  Excell.  mede  goed  vond, dat 

gedurende  de  troubelen,gemaekt  worden  de  Sloten,en 

de  fleutelen  bewaert  werden,  gelijk  in  d'articulen  by  de 
Burgemeefteren  voor  geftelt,vermelt  wert.  Dat  hy  inf- 
fehjx  niet  ongeraden  en  vond ,  datte  twe  Boots  onder- 
ouden  werden,  fo  verre  fulx  notelijk  bevonden  word, 

by  gemenen  accoorde  vande  Regeerders,Schutterijen> 
en  die  van  der  Religiën.  En  dat  den  Luitenant  Bou- 

wen Reyerfz  werde  afgeftelt,eneen  ander  inplactfe 
geftelt,  der  gemeente  aengenaem,  tot  difcfetic  van  de 
Burgemeefteren ,  Capiteinen  en  Gedeputeerden. 

3©elbe  Ojbotmantien  baer  na  Mtie  partijen  feü*  ee- 
be  bef  tooien  en  bebeftigt  sün  /  fo  ooft  een  Capitein  en 
a  luitenanten  /  met  400  nnecBten  aengenomen  toer* 
ben» 

£>c  lf  errognmc  ban  parmaberfïacnbebbcnbcen 
bertoittigt5ijnbe  banbe  banbeiinge  be$  peeren  ban 

bi  ïaiitr  ®2eberobe  tot  Sllmfterbam  /  fo  Reeft  fp  gefcb?eben  aen 
be  biberfe  ̂ $teben  ban  l|ollanb :  aio  bat  fp  berftaen  Bate 

bebefecrete  inbomftc  ban  ben  ̂ eereban23?eberobe 
binnen  ftmfterbain/en  bat  boo?  fïjnpiefentie  groot 
quaeb/  beroerte/  confüfie  en  ttoebaaebt  tufTcBen  be 
23o2gerö  en  gntooonberg  ber  felber  &tebe  foube  fjeb* 
ben  mogen  Romen  en  oprijfen  /  te  meer  /  mttsf  bat  bi- 
berfe  ban  be  nieutoe  petten  en  gerep20beerbe  opittien 
fobanbe  boo2f3  25urger£  en  gintooonberov  atë  ban 
anberbageljjr  ban  buiten  aenïjem  feomenbe  gebleet 

öm  aio  Coopmano  /  $rbipper£  en  ïanbluiben/bem 
S  si»  aenbangcnbe  en  naerbolgenbe  toaren.  ̂ §o  babbefi!» 
t  ibe  aen  be  ïlegeerberO  en  3Bertjouber0  ber  felber  ,§tebe 
nfjan»  gefcl)?ebett/batfpben  boomoembenl|eereban55?e' 

ïi  nècf r  öcrotie  fouben  boen  bertrecben  /  en  om  be fabe  te  beter 1  m>  te  erecuteren  /  batfe  albaer  ben  ̂ ecretario  be  la  (€02* 
re  gefonben  ftabbe/  met  iatf  en  commifTie  om  ben 
$cere  ban  55?eberobe  te  boen  bertrecnen*  a©aerin 
Ipniet  alleen  in  geteene  en  toa«  getoeefï/  maertcr 
contrarie  babbe  met  fijn  alrberentenbenfelben.Sec; 
rctaris  boen  baft  nouben  /  miofjanbelen  /  en  met  ge- 
toelt  njne  commiffie  /  b2icben  /  pampieren  /  boeben  / 
getoeer  en  anbere  btngen  boen  afnemen/  en  bat  bp 

't  felbe  al*  rtocb  beboubenbe  toasj/meinenbebnfijn 
piticrijften  b'oberbanb  binnen  ber  felber  ,§tebete  bn> 
gen /en  boo?  fabeur  ban  fijn  boo?fclj2eben  abberen? 
ten /befelbe  in  fijn  getoelt  te  Ijouben.  €n  om  gerin- 

ge baer  toe  te  geraben  /  bat  bP  babbe  opgeroert  en  ge? 
inciteert  biberfe  BurgerO  /  bem  te  benominerenen 
biefen  <©ber  jle  en  Capitein  ber  felber  &tebe  /  boenbe 

bi  oan 
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altijtsi  fouben  bouben  en  conferberen  inbeonberba* 
nigljeib  en  affectie  ban  fijne  boo?fcö?eben  möajefieit 
Baren  natucrlpen  en  <©berfïe  t|eere  en  ̂ nnce/en 
baer  in  fuir  berfien/  batfe  be0fjalben  aen  be  felbe  u> 
ne  iKajefieit  en  Baer  beranttooo?ben  mogen,  ̂ ©efe 
b?ieben  toaren  gebateert  ben  27  partij  1567^        vttinb 

Cer  toijlen  bit  aiöuö  tot  acmfterbam  nefeto'ebe/  &wt*n 
fo  toerben  bie  ban  be  <0erefo?meerbe  Kelirne  aen  allen  JUffiP* 

feanten  meer  en  meer  berbolgt/en  Barebergaberin* rompc- ge  beJet  /  befonber  in  ©laenberen  /  35?ajtianb/  Sur* 
tlioio  en  ̂ enegoutoen  /  altoacr  fp  be  p^ebif  aticn  in  al; 
Ie  boeben  metgetoelb  ban  nüteren  en  hnetbtcn  toaren 
berfto;enbe  /  met  roer#  en  bwfl(en  baer  ia  fcftietenbe/ 
bangciibc  /  ontboofbenbe  en  Ijangenbe  alle  bie  ban 
be  Conftfloiie  /  ën  bie  be  beelben  tj&töHn  Delpen  bie? 
ben  /  fonber  ecmge  genabc  toaer  fp  i^k  toifïcn  te  beho? 
men/ toaerboo?fb  groten  ftMb  en  b?efeoberbe<i5e* 
refo?meerbe  tó  gebomen/  batfe  öen  beel  alberetben 
om  uit  ben  aianbetebertrecben/bpfonber  booibteti 
ban  bage  tot  bage  't  gerueftte  groter  toerb  ban  bat ben  ©ertogban  3Wba  met  eenen  groten  Boop&pan* 
giaerben  en  ̂ Italianen  af  quam  naer  be  ̂ eberlan; 
ben  om  albaer  te  gonberneren :  en  fo  alrebe  beelbolj: 
uit  ©laenberen  begoft  te  bluebten  /  boo?  bien  ben 
«Ö^abeban  Cgmonb  befelbe  ftraffelijhbebeberbol* 
gen  /  fo  3ön  be  »aebeputeerben  ban  be  Religie  /  en  öet 
nterenbeel  ber  piebicanten  ban^ollanb  binnen  9Cm?  JKS 
flerbam  bpeen  bergabert/altoaer  (p  te  famen  raeb  &% 
gefjoubenbebben/toat  öen  in  befeftoarigöebenfou?  «^ 
bete  boen  ftaen/  en  of  men  mette  p?ebicatien  foube  5"£ 
opbouben/  of  bat  men  baer  mebe  bolberben  foube  /  BL 
einbelijb  3ijn  gerefolbeert  /  en  Debben  befïoten/bat  rum 
men  be  J&ebieatien  wt  b?efe  ban  menfeben  nieten 
foube  opöonben/maer  baer  mebeboo?tgaenenbol? 
barben  /immers*  ter  tijk  toe  bat  befelbe  bp  openbare 
Cbicte  ban  baer  ̂ oogöeitfoube  toefen berboben/öete 
ben  00b  eenige  gebeputeert  W  Ben  fouben  binben  tot 
ICmtoernen  b&  be  ̂ ebeputeerbe  ber  Religie  atbaer  / 
om  t'famen  te  beraebffagen  toat  Ben  te  boen  fïonb  in befer  f  toarigBeben  /  en  ban  ben  ©?ince  ban  <©?angien 
raebenbulpteberfoefien. 

^ier  bo^en  i$  berBaeït  getoeeft  /  alsf  bat  be  jjfêagï; 
flraten  ban  ainttoerpen  met  m  ban  be  «Berefwmeer? 
be  Beligie  Babben  beginnen  te  Banbelen/  bat  fp  be 
pjebicatien  fouben  opBouben  /  ban  alfo  boo?  be  trou^ 
beien  en  grote  beroerten  inbe  lÉeere/  baer  na  gebolgt/ 
anbere  accoo?ben  met  Ben-luiben  gemaent  toaren  /  fa 
en  10  bat  niet  geeffecmeert  getoeeft/  00b  en  bebben  fp 
nf  et  raebfaem  gebonben  tegems  be  felbe  accooïben  Ut 
te  beginnen/  b^efenbe  meerber  beroerte /maer  fietv 
benu  bat  be  C5erefo2meerbe  baft  aen  allen  hamen 
meer  en  meer  berbolgt  toerben  /  ett  batfe  bele  al  bin- 

nen 3Bnttoerpen  quamen  gebluebt  /  tjit  uit  anbere 
plaetfen  toaren  berjaerjt/ofban  felfs  getoeben/fom 

^4  b«r 
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berbatfe  baer  in  toifïente  boo?ften/  foï)cböcnfp-Iu^ 
ben  De  boojft  falie  toeberom  öp  Der  ïjanb  genomen  /  en 

baer  <0cöcputeerbc  te  l$obc  gefcbtftt/obcrleberenbe 
aen  baer  ©oogbeiö  opten  22  jjBartp  ̂ fcnewJte 
monftramte  uit  t»en  nante  ban  bc  25urgcmceftecen/ 

^cftcpenen  en  ïïabc  ber  felbe^tab/  bacrtnberöa; icnoe: 

HOe  dat  fy,geducrendeden  tijd  van  defe  troublen 
, 

altijd  gehoopt  hebben  dat  door  fijne  Majeft.  en  ha- 

re Hoogheid  een  generale  remedie  foude  gefield  wer- 
den ,  dan  en  was  tot  noch  toe  niet  gefchied ,  hoe  wel  fy- 

luiden  in  't  particulier  en  daer  na  ook  de  Staten  van  Bra- 
band ,  hadden  haer  Hoogheid  geremonftreert  dat  de 

eenio-een  waerachtige  remedie  foude  zijn  de  vergade- 
ringe  der  Generale  Staten  van  defen  Lande,  tot  den  fel- 
ven  einde ,  of  by  provifie ,  om  ten  minften  te  doen  cef- 

feren  de  predicatien  en  exercitien  van  de  nieuwe  Reli- 
gie, hebbende  de  Staten  van  Braband  geadvifeert  en 

haer  Hoogheid  by  gefchrifte  gelevert ,  eencn  goeden 
voet ,  om  daer  door  niet  te  vallen  in  eenige  ongefchikt- 
lieid  of  difordre,  gelijk  fijne  Maj.  vreeft,dat  door  de 
vergaderinge  vande  Generale  Staten  foude  mogen  ont- 
itaen.  En  hoe  wel  haer  Hoogheid  den  felven  voet  over 
twe  maenden  goed  gevonden  hadde  en  gedeclareert 
aen  de  Staten  van  Braband ,  dat  fy  fijne  Majefteit  foude 
adverteren  het  voornoemde  advijsjen  daer  toedoen 
alle  gunftige  recom  mandaden  ,  fo  en  was  nochtans  tot 
dier  tijd  toe ,  die  remedie  niet  gevolge ,  waer  door  ge- 

komen is ,  dat  by  gebreke  van  een  generale  remedie ,  de 
troubelen  fterkelij  ken  vermeerdert  zijn,  en  de  voorfz 
Stad  van  Antwerpen  de  voorledene  dagen  geweeft  in 
een  klaer  fchijnende  verderfFenifTe  en  ruine,  indien 
door  de  hulpe  en  voorfichtigheid  Gods ,  en  het  goet 
devoir  van  de  Gouverneurs ,  góéde  borgers ,  en  van  de 
Natie  der  Coopluiden ,  daer  in  niet  voorfien  én  hadde 
geworden.  En  hoe  wel  het  voornemen  van  de  quaed- 
willigen  op  die  tijd  geen  voortgank  en  heeft  gehad  ,fo 
fo  waft  nochtans  dat  de  goede  borgers  en  koopluiden , 
om  niet  weder  te  verwachten  fuik  of  diergelijkincon- 
venient ,  liever  vertrecken  willen  met  haer  perfonen  en 
goederen,  en  fchouwen  fuik  hazard  en  perij  kei  (gelijk 
men  airede  (ach  dat  veel  borgers,  koopluiden  en  andere 
van  de  rijkfte  en  notabelfte  vertrocken )  dan  te  blijven 
in  de  felve  Stad,  fulx  dat  ten  einde  de  voornoemde 

Stad  foude  blijven  in  de  moetwilligheid  van  de  quaed- 
willigen  tot  ganfche  verderfFeniiïè  der  felver,  indien 
men  door  eenig  goed  middel  niet  veerdelijk  en  fonder 
vertrek  daer  in  en  verfage ,  waer  toe  wel  dienen  foude 

dat  van  ftonden  aen  de  voorfz,  Staten  fouden  t'famen 
werden  geroepen  over  de  fake  van  de  Religie ,  om  te 
dempen  en  blufïchen  de  troubelen ,  of  ten  minften  op 
het  poincr. ,  om  te  doen  ceffcren  de  voornoemde  Pre- 

dicatien en  exercitien  ,  volgende  den  voet  door  de  Sta- 
ten van  Braband  geadvifeert. 

En  indien  haer  Hoogheid  noch  nietenkondever- 
ftaentotde  convocatie  van  de  voornoemde  Generale 

Staten,  dat  haer  als  dan  gelieven  foude  uit  eigene  bewe- 
gingetot  bewaernifle  en  behoudenifTe  der  felver  Stad 
en  den  ganfehen  Lande ,  te  doen  cefferen  de  predica- 

tien en  exercitien  van  de  nieuwe  Religie  (  oorfaek  we- 
fende  van  de  troubelen )  en  te  accorderen  een  generael 
pardon  van  alle  het  gene  dat  door  eenige  ( gedurende 
defe  troubelen )  foude  mogen  mifdaen  en  gebruikt  we- 

len jegens  fijn  Maj.  uit  wat  oorfake  fulx  ware ,  alleen- 
lijk uitgenomen  ftraetfehenderyeen  moordenaers,aen- 

fchou  nemende  dat  deftraffingenietenkanuitgerecht 
worden,  fonder  openbare  ruine  en verderffenifïè van 
de  voornoemde  Stad  en  Lande.  Om  welke  te  fchuwen, 
en  om  de  dwalende  wederom  totten  rechten  wege ,  en 
waerachtige  Religie  te  brengen  en  leiden  ,  dat  fijne 
Maj .  gelieve  te  gebruiken  fijne  aengeboorne  genade  en 
goedertierenheid. 

En  dat  haer  Hoogheid,  fonder  eenig  uitftel,  foude 
willen  accorderen  het  voornoemde  pardon,  ten  min- 

ften onder  het  welbehagen  van  fijne  Majeft.  en  indien 
hydat  niet  voor  goet  aen  en  neemt,  dat  haer  Hoog- 

heid als  dan  wil  geven  bequame  tijd  ais  van  drie  of  vier 
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maenden ,  om  geduerende  diert  tijd ,  vryelijk  en  fonder 
verhinderniffe  uit  den  Lande  van  fijne  Maj.  met  hare 
vrouwen ,  familien  en  goederen  te  mogen  vertrecken , 
infgelijx  hare  goeden  te  mogen  verkopen  en  veraliene- 
ren  >  of  die  behouden  en  genieten  de  vruchten  en  in- 
komften ,  de  felve  doende  adminiftreren  door  andere, 
en  dat  de  felve  vryheid  van  dien  jegenwoordige  tijd 
af,  alle  de  gene  die  vertrecken  willen ,  mede  fouden 

genieten. 
Dat  mede  yemant  binnen  de  felve  Stad  noch  in  den 

Lande  hem  onthoudende  van  de  predicatien  en  exer- 
citie van  de  Religie ,  en  fouden  werden  gemolcfteert  > 

verhindert  noch  vervolgt  in  fijn  perfoon  en  goeden  orn 
oorfake  van  fijn  confeientie  of  van  fijn  Religie. 

Tot  verfekertheid  van  dien, foude  haer  Hoogheid 
in  den  name  van  fijne  Maj.  beloven  dat  de  voornoem- 

de Stad  noch  d'inwoonders  van  dien  niet  en  fouden  be- 
laft noch  gemolefteert  werden ,  door  eenig  krijgs-volk 

noch  binnen  noch  rontom  de  voorfz  Stad.  En  dit  al 

totter  tijd  toe  dat  fijne  Maj .  door  advijs  van  de  Genera- 
le Staten  foude  hebben  gedifponeert  op  de  fake  van  de 

Religie,  waer  na  hem  als  dan  een  yegelijk  foude  mo- 
gen reguleren ,  of  binnen  drie  maenden  daer  na  met 

fijn  familie  en  goeden  mogen  vertrecken  uit  den  Lan- 
de » of  die  behoudende ,  genieten  als  voren,  door  admi- 

niftratie  van  anderen  als  boven ,  en  daer  op  te  accorde- 
ren opene  brieven  van  fijne  Maj .  in  behoorlijke  forme. 

3^e  csoubcwante  fteeft  ï)ier  op  boo?  anttooo;b  g#  m> 
geben/  bat  fp  b?ieben  ban  fijne  naajcfteit  ontfangen  [gjg 
fjabbe/  baer  bpöaer  berboben  toa#  eenige  capitula;  ®0„t 
tien  met  eenige  ̂ teöen  te  maften/  ai  toaert  006 op  nan« 

't  befjagen  ban  frjnefifêaj.  maer  foube  notfjtang  öeu&e* " 
reren  epte  boo?fê  ïïemonfïrantie»  €n  toaö  booj  at " 
bannobebat  fp-iuiben/omte  boo?ftomen  bentoome  * 
ban  fnn  |Baj.  innemen  moften  ïjet  fttijgobolft  ban  fï> 
ne  |Ba j.  bat  fp  albaer  toilbe  fenben  /  om  Daer  te  beto* 
nen  gcï)oo?fame  ban  fijne  SBajcfteit. 

3£e  <8ebeputeerbe  ber  &tab  Sfinttoerpen  fiebbcn 
ben  5  3Cp?jl  baer  op  aen  bare  l^oogljcib  een  naber  ber*  „j^ 
toninge  ober-gegeben  /  intjoubenbe  in  effecte  /  bat  Bet  ban  1 
berbob  baer  ban  Baer  J^oogbeib  bermaenbe/ niet  aen  {Jjl 
en  ging  nocb  en  roerbe  be  &tab  ban  SCmtoerpen  ( ten  jJ5| 
toarebatbetbe  brille  bab  fijne  iBajeft.toarebefelbe  «ooj 
baer  in  te  begrijpen: )  toant  men  faï  niet  bebinben  &«&• 
(feggen  fp)  bat  be  boomoembe  ,§tab  immermeer  mif* 
baen  lieeft  of  öaer  betoefen  rebel/of  ongefioo;faem  frjn^ 
ber  |Baf,  maer  aïttjb  boïöerb  inbefff)u!bigegeï)oo^ 
jaemöeib/gehjft  fp  aljS  norf)  begeren  te  blijbem  ga 
beeïaengaet  bat  fp  parbon  begeren/  en  gefenieoe  niet 
ten  refpecte  ban  bet  Jtr Daem  ban  ber  ,§tab/  of  be  p?in* 
cipale  leben  ber  felber  /  maer  alleen  ten  aenfien  ban  ee- 

nige particuliere  perfonen/  W  bebjeben  ftebben  eenige 
btoalingen/  en  öaer  frtiulbig  bebinbenOe/  niet  boo? 
toanöope  en  befperatie  en  fotiben  focfeen  norf)  meer  tt 
troubeleren  en  beroeren  be  boo?f3  &tab  /  en  bat  boo? 
b?efe  banbien  beb?eembe  ftoopltiiben  niet  en  fotiben 
beroo?faeftt  toerben  omtebertretften/  (genjftfpeenf; 
beeljSalrebe  gebaenïiebbenen  notDmeer  gereetfrtjap 
baer  toe  maften )  tot  ganft De  berberffeniffe  niet  alleen 
ban  ber  felber  <£tab  /  maer  ooft  bp  na  ban  bet  ganfr be 
Hlanb*  <©aertoaren  ooft  meer  anbereinfifïnen  belan- 
genbe  be  ̂tab  ban  SHnttoerpen  /  alö  toefenbe  be  p?in- 
cipaelfle  /  om  tik  te  ronfetberen  /  baer  anbere  ̂ tebeit 
(biebeb?eben  mocfjten  bebben  toeberfpannigbeib  in 
ongeftoo?faemDeib )  niet  en  toaren  ban  fulfter  Cjualitcit 
en  confenuentie  aljs  be  ̂ §tab  ban  ?(nth3erpen, 

€n  fo  ftaer  ̂ oogljeib  moeftte  p^efmneren  bat  bé 
boomoembe  g>tifo  ban  ̂ Cnttoerpen  foube  begrepen 
3ijnonber  be  boojf;  b?teben  ban  fijtte  iKajefïeit  /  Win 
bat  fp  niet  en  foiiben  mogen  lianbelen  met  eenige 
^teben  /  fo  en  ftonben  fp  geenfing  baer  boo2  uit  ge* 
floten  knerben  om  te  berflaen  b'uttïegginge  ban 't  ge* neboo?  fjaer  ̂ oogneib  aerapitulcert  en  gegebert  iu 
getoeefl  bp  gefclmfte  ben  20  gjanuarp  boo2leDjcn/ 
bet  toelfte  fp-luiben  accepterenbe  /  bebben  optcn  fd* 
ben  boet  beginnen  te  befoigneren  /  begerenbe  baer* 
om  bat  baer  ̂ oogbeib  ten  goebe  en  tot  ronferbaiic 

ban 
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Ban  be  bö02ft  &tüb  /  foutie  mterpjeteren/  uitleggen  en 
particuiari  feren  bet  1 2  en  1 9  atttjael  ban  be  boo?f3  f a* 

pitulatie/  bp  betóclne  in't  generael  uitgenomen  3ün/be 
«ene  bie  befcfjiiibigt  jijn  ban  e™»* »  /*/*  Majeftatis, 
gebröb-bnjbertf/  bjeberS  en  robertf  ber  fceröen/$r. 
*m  alfb  te  beter  te  mogen  berftaenibe  brille  ban  baer 

Ijoogfjeib/  en  om  te  toeten  toeine  befelbe  meent  be* 

grepen  te  5ijn  in  net  felbe  /  om  alfo  b'anbere  b?p  te  ma* 6m  ban  füfniricn/  en  owfabe  te  genen  om  te  ruften/ 
op  batfe  anbcrfiwef  boo?  toanfjope  en  befperatie  niet  en 

fbuben  beroo2faebt  5ijn  om  Den  te-roeren. <£n  aengaenbe  jet  <ü5amifo»n  in  te  nemen  /  baer 
ban  baer  ̂oogfjeto  nermaent  ftyt  toel  Dat  bolgeng  be 

pnbilegien  ben  ®ooft-fteben  ban  2ö?abanb  geacto?* 

beert  0002  ben^ertogcganm't  jaer  i+a2/fpfouben 
neercufcert  5yn  ban  te  ontfangenof  m  te  laten  eenig 
<0armfoen/  nocljtanö  omte  betoijfenmeerber  gefjoo?* 
faembeib  tot  fnne  ifêajetfett/ «dijn  fp  oofe  ban  allen 
onben  eeutoen  gebaen  Rebben  lot  bitfertcgentooo2bi* 
ger  uren/  toacr  af  fp  p20tctteren  boo?  <0ob/f)aer  t&oog* 
fteiö  /  en  anbere  ffabcn  /  fp  fnüen  Ijaer  utterft e  bermo* 
gen  boen  aen  beanöerclebenomte  ontfangenfo  beel 
m  fulö  «©armfben  m  baer  ̂ oonfjeib  fal  oo2b*len/ 
tooo2be  berfefterBetb  en  betoaermffe  banber&tabte 
fretamen  en  nootfabeUjbte  toefen  /ïjse  toeifp  bjefen 

bat  bet  innenten  ban  't  «©amifoen  /  een  otofaen  fal  3ijn 
ban  miftroutoen  onöet  be  b2eembe  Coopwtoen/  p2hi* 
cipanjnban  begene  tne  baer  3ijn  bnjbenbe  feoopman* 
frtjappe  ban  groter  toaerben  en  met  mententen/  al$ 
namentüjnbe  €nge!frne/<Oofïerttngen  en#02tugp* 
fen/  en  foube  mogen  oojfaelt  sijnomtebueneefferen 
fce  traffögue/  fcöip-baert  en  öanbtocrfeinge  /  toelee 
getoeeft  iSeene  banbe  pjiutipaelfteftoarigfieben  tit 
men  boo2  002fa&egefrrfb  f>e«ft  op  rjet  ontfangenban 
Het  <0arnifoen  /  en  fcbijnt  mebe  be  b?efe  te  3ijn  /  bat  be 
foibaten  txie  tenentooo?big  3tjn  in  folbpe  ban  ber  &tab/ 
toerbenbe  gaufrf)  afgebanbt/batfe  eenige  nieutoigöeib 
fouben  mogen  beginnen  /  mits  batfe  banbtoerr  toiben 
3ön  /  arme  «n  ban  mberen  ftwe  /  en  niet  en  öebben 
(boo?  bet  cefferen  ban  be  traffijque  en  ftoopmanftbap) 
toaermetfp  baer  fouben  onberuouben  met  bare  fein* 
beren  en  familie/  berooft  3tjnbeban  Hare  folbpe/  en 
bebtnben  baer  ftern  en  toet  getoapent  /  alö  gerebent  tot 
1800  mannen/  bn  be  toelnenaer  oofe  lirtitelüfefoube 

mogen  boegen  anbere  guaettottligc  luiben/  arme  en 
berlatenbantoerfce  (boo?be  troubeïen)  enfeerbege* 
rig  na  be  plunberinge  en  roberpen  /  p?incipalp  nu  te> 
gentooojöig  een  groot  beel  banbe  goeben  bertrocben 

3ijnbe  uiter  ̂ §tab  /  bat  men  om  't  felbe  te  boojfcomen 
foube  mogen  be  boomoembe  foibaten  boo?  een  tp  be* 
Jjouben  inbarefolbpe  bobenftct  <0amifoen  batfjaer 
^oogöeib  fal  belieben  te  fenben/  naer  boenbe  eenen 
nieutoeneeb  boen/gelp  anbere  foibaten  boen  bic  in 
bïenfï  ban  fijne  HBaiefl.  3ün  /  en  afbanben  befelbe  baer 
naallenrfcentf  teffentf.  ,$tellenbe^t  felbe  niettemin 
in  bifcretie  ban  naer  ̂ oogïjeib  /  berfoenenbe  bat  be 
felbe  geliebete  booïfien  opbe  fbmte  banbetontfan» 
gen  ban  net  «Snrnifocn  /  met  fuln  en  fobanige  peeren 
alöljaer^oogbcib  bdteben  foube  tot  bieneinbe  te  be* 
puteten  /  op  bat  macïi  tütgericfjt  toaben  met  be  min* 
jte  quetfinge  en  berberffenifTe  ban  ber  trarojcmie/ 
frtnpbaert  en  banbtoerftinge/  ten  goebe  ban  ber  &tab 
cnganfcbenïanbe. 

^De  Coubernante  Deeft  ïjter  op  ben  7  «pjil  befe 
anttooo2be  gegeben  en  bernlacrt. 

DAt  fy brieven  vanden  Coninghaddeontrangen, 
door  de  welke  hy  onder  andere  faken  haer  be- 

veelt op  de  fake  van  de  appoin&ementen  en  accoor- 
den ,  die  veel  Steden  herwaers-over  wel  fouden  willen 
maken,vereiflchende  pardon  van  voorleden  dingen, 
niet  te  doen  nochmette  felve  Steden  in  te  gaen  eenige 
capitulatie  of  handelinge ,  het  ware  onder  fijn  goed  be- 

hagen noch  anderfins,  hoe  wel  fijn  Majefteit  noch- 
tans van  meninge  is  te  gebruiken  alle  genade  en  foetig- 

heid.  Daerom  en  foude  fy  hen-luiden  tegen  woordelijk 
geen  ander  antwoord  konnen  geven ,  dan  dat  fy  daer  af 
fal  adverteren  fijne  Majefteit. 
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Niettemin  om  de  affe&ie  die  fy  was  dragendetot 
de  bewaerniffe  en  voorfpoed  der  voornoemde  Stad, 
was  fy  hen-luiden  waerfchouwende  dat  van  node  was, 
in  allen  gevalle  om  te  voorkomen  den  gerechtigen 
toorn  en  gramfchap  van  fijne  Maj.  hoe  eer  hoe  liever, 
gelijk  fy  hun  noch  hadde  gewaerfchout  en  geraden ,  om 
fijne  Maj.  niet  te  brengen  in  den  noot  en  onkoften  van 
hier  te  Lande  te  brengen  fijn  macht  van  volk  en  wape- 

nen airede  daer  toe  bereet ,  om  van  fijn  onderfaten  hier 
te  Lande  te  hebben  de  gehele  en  volkomen  gehoor- 
faemheid  die  men  hem  fchuldig  is. 

Tot  welken  einde  in  den  eerften  foude  betamen  dat 

de  Magiftraet  terftont  hername  d'autoriteitoverd'on- 
derfaten  Co  't  behoort ,  en  datfe  alle  gelijke  aen  fijne 
Maj.  foude  bewijfen  d'onderdanigheiadie  de  felve  toe- 

behoort, na  Godlijke  en  menfchelijke  rechten. 
Tentweden,  dat  fy  totte  goede  rufteenftilheid  van 

de  voornoemde  Stad  ,  verfekertheid  van  de  vreemde 
natiën  ( die  anderfins  willen  vertrecken )  en  van  alle 
goede  Koopluiden ,  Borgersen  Inwoonders  der  fel  ver  , 
ook  tot  continuatie  en  gedurigheid  van  de  traffijque 
en  handel ,  en  omte  beter  te  onderhouden  de  voor- 

noemde Stad  in  der  devotie  en  gehoorfaemheid  van  fij- 
ne Majeft.  ontfangen  fouden  veerdiglijk  en  fonderver- 

trek ,  fuik  Garnifoen  en  verfekertheid  als  hare  voorfz 
Hoogheid  fal  oordelen  te  betamen ,  en  fal  fy  voorfien 
dat  door  de  felve  gene  perfónen  eenige  overvallinge , 
verdrückingen,  fchade,  noch  moleftatie  gefchieden  fal. 

So  vele-aengaet  het  begeerde  pardon  of  de  kaftijdinge 
welk  de  Coninklijke  Majeft.  foude  mogen  doen ,  hare 
Hoogheid  fal  te  vreden  zijn  die  wederom  te  ftellen  aen 
fijne  Maj .  fonder  te  doen  aen  taften  de  perfónen  en  goe- 

den van  de  borgeren ,  ingefetenen  en  inwoonderen  der 
felver  Stad ,  aldaer  van  te  voren  wooninge  gehad  heb- 

bende voor  de  Ooftmaend  laeft  voorleden,  tottertijd 
toe  dat  fijne  Maj.  anders  bevolen  fal  hebben  opte  con- 
fultatie  ,  welke  haer  Hoogheid  tegen  woordelijk  aen 
fijn  Majeft  doen  fal ,  nochtans  daer  in  niet  begrepen  de 
Vagabonden  ,  Ballingen  ,  Minifters ,  Predicanten  , 
Sedariffen  ,  Vreemdelingen ,  Vluchtige ,  Apoftaten  , 

en-diergelijke  perfónen  fchadelijk  in  der  gemener  fa- 
ken ,  en  ook  uitgenomen  de  hoofden  en  auteurs  van  de 

oproeren ,  wederfpannigheden  en  feditien ,  mitfgaders 
ook  de  hoofden  en  auteurs  van  de  brekinge  der  Beel-i 
den,  Altaren  en  Kerken,fhaphanen,moorders  en  ftraet-» 
fchenders,  inigelijx  degene  die  hen  hebben  doen  in- 
fchrijven  en  wapenen  te  velde  gedragen  hebben  tegen 
fijne  Maj.  tegen  de  welke  men  middelertijd  fal  mogen 
procederen,  als  die  opentlij k  onweerdig  zijn  van  der 
gratie  van  fijnder  Majefteit. 

Dat  ook  de  voorfz,  borgers ,  ingefetenen  en  in  wooft» 

ders ,  hebbende  mifdaen ,  't  zy  in  't  generale  of  particu/ 
liere ,  haer  wederom  ftellendeen  begevende  in  de  go« 
digheid ,  genade ,  en  goedertierenheid  van  fijnder  Maj. 
hare  voorfz  Hoogheid  alle  goede  officiendoen  foude, 
om  voor  hen-luiden  te  bidden ,  gelijk  het  betaerht  tot- 
ter  bewareniffe  van  fulke  eene  goede  en  principale 
Stad ,  waer  aen  ten  dele  hangt  het  goede  van  de  refte 
vandefe  Landen ,  hopende  dat  in  defe  gelijk  in  alle  an- 

dere faken  fijne  Maj.  gebruiken  fal  fijne  gewoonlij ke  en 
natuerlijke  goetheid  en  .genade ,  om  de  voorfz  Stad  te 
conferveren,  byfonder  indien  fy  haer  felven  bewijfen  (F.119.; 
bereet ,  veerdig  en  gehoorfaem ,  en  van  ftonden  aen 
ontfange  het  volk  van  fijne  Majefteit ,  tot  bewaerniflè 
en  verfekertheid  van  de  voornoemde  Stad» 

r\<ê(t  anttoööjbe  bpbe  tëegeerberen  banttnttoee* 
^penontfangen  3pnbe/  öebben  fp  bp  Den  ontboben 
be<0ebeputeerbejiBinifter$  en  $2cbicanten  ban  bei* 
be  fo  be  <©erefo2meerbe  Religie  /  aio1 2Cugburgfe  Con* 
feffïc  /  enfjebbcn  öen  ben  tienben  Sfipnlig  boo?geöou* 
ben/batbannobetoajS  tot  conferbatiebanbe^tab/ 
en  om  niet  te  bomen  inbe  inbignatie  ban  fijn  UBajc* 
fteit  en  anbere  intonbenienten  te  berf)oeben/bep2e* 
bicatien  en  erercttien  banbeboo?f3  öeligien  te  boen 
cefTeren/totter  ti)btoe/bat  bp  fnne  UKaj.  met  abbije? 
ban  fnne  peeren  ilnöen  en  Staten  ban  ben  HTanbe 
ban  öertoaer^-ober/  anbere  foube  toefen  geo^bonneert 

ïjouöcn 

ban  bic ban 

9nttDtr- penant 

Die  ban 

btibe 
te  IRtlU 

gltn. in 
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hpMim  fo  bccl  ncöacn  trooj  ucrfttjciïicmntiutnen  /per
- 

Ken  KS  /  *  «*  mct  W2S22  c2 

«5*7. 

't  ©er* 
treft  Dec 

jpjeDi* canren 

uit  3flntJ» 
toerden. 

S  Vicanten  cSijh  tocrftlaect  fiebben  /  .&$&
> 

aten  bai ïcn S  te  uiterfte  benautBetb  /  mbtgnat
te 

ffiiSe  ̂ ^citettcnt^ecffem^/  opte  BouDettc
n 

HcS  öe  iijcötcattcii  en  erercttten  banberfc 

\Mtt\ /en  bc  fetmffewS  en  #2eDtcanten  te  bertrec* 
ten/ M*  Oen  gebcnDe  pafpoo?te  /  faubetonbutt  of 

ge  e De mm  fe&eix  Dagen/  omte  mogen  tortrecfeen 

Denen  Italianen  in 't  &anb  ftoirien/  ooft  gebatljtig 
toefenöe/  niet  alleen  De  befïuitinge  ban  Den  &paen* 
frijen  HaeD  /  ten  tijDe  be  ̂ pangiaerben  De  $cDcr* 
lanDen  IjaDben  moeten  berlaten  /  gelijft  m  't  eerftc  boen 
berBaeltiov  maetooftbe  b?ieben  Dan  Francifcod'A- kva,  eu  fienbe  Dat  fommige  anbere  grote  peeren  fo 
ïangfaem  toarenomoberBcn  felDen  te  nonnen  refol* 
beren/  en  met  met  Denen  toilben  ftemmen/  betrou* 
toenbe  te  feec  op  Date  geDane  Dtenften  /  en  alle  fanen 
toel  en  rijpeltjft  obertoegenbe  en  op  lettenDe  /  Beeft  #X 
raetfaem  gebonDen  in  perfoon  te  bertreeften  na  ̂ uitf-  too?ne> 

2  De  wft  £ tab . n  £anbenban  fnne  ip  ïano  /  en  allefiine  Staten  ̂ ^oubernementenban  ««"„,, 

ö!toeffe  hen  iö  geacco?Deeut  getoceft  /  en  3ijn  alfoee*  DefegïanDente berlaten/  gelnn  BPtodeen  faertebo*  £annöf 
mSn  Defelbe©?cDicantennocl)  bes*  felbenDaeöiS/ '  ren  ooft  ban  Dier  memnge  toa^  getoeeflvfo  Bpooftaen  terne» 

SaM^S  öaeg^  baer  na  al  bertróc*  benConing  in»p  i % 66 gefrB?ebenBaDDe/Bemer*  ten. 1  * wt  cuferenDeDatftjn  etgenen  particuliere  faftemnfulften 
tfatetoaren/  Datfe  fijn  jegentooojDtgBeiDtoarenber* fcen 

£®$^&S*$tm^   SSBÖÏ m Katlp BHi-lilMMip 

SJffctefo 
sn  ber; 
fclannge 
ban  Die 
bauoc 
Conffef> 
fteöatt 
3Supiiurg 
gen  ban 
ben 

^?incc ban<©* 
rangicii 

gcseöcn- 

ban  Den  ©?ince  ban  ̂ rangien  berfocBtatteftatieen 
toerftlaringe  ban  Baren  toanbety  conberfatie  en  geBoo?* 
faemfteib  binnen  De  boo?f5&tab  betoefen /bie  Ben  bp 
Den  ©?incein  nabolgenbe  manieren/  na  fijnbertreft 
uit  Slnttocrpen  /  tot  2&eba  tf  berleent* 

Wilhelm  bydef  gratiën  Godts ,  Pririce  van 
 Oran- 

gien  ,  Grave  van  Naffau  ,  ócc.  Baron ,  Heere 
'sLands  van  Breda,  van  Dieft ,&c.  Burg-Grave  van 

Antwerpen  en  van  Befanfon't, allen  den  genen  die  defen 
fullentienfaluit.  Alfode  Predicanten  en  Gedeputeer-

 

de van  der  Confeffle  van  Ausburg  binnen  de  Stad  van 

Antwerpen ,  in  egeenderlei  manieirefi  willende  contra- 

venieren  den  beveleen  wille  van  de  ConinkhjkeMaj
. 

bedwongen  zijn  de  predicatien  en  exercitien.  van  der 

Religie  te  moeten  doen  cefferen,  en  de  felveStadt
e 

ruimen  en  te  verlaten,  liever  dan 'fy  fouden  vallen  (fo 

fy  fegf  en )  in  fijnder  Maj .  indignatie ,  noch  oorfake  ge- 

hetente  werden  van  der  félvef  Stads  ruine ,  verbeiden- 

de dat  fulx  by  bedwang  foude  worden  gedaen  ,  door 

macht  van  uitlantfe  ruiteren  en  knechten,  met  meer  an- 

dere inconvenienten  die  daer  uit  fouden  mogen  vol- 

den >  als  dat  fy  tegens  fij  nder  Maj .  bevel ,  rebel  en  onge- 
hoorfaem  fouden  mogen  fchijnen ,  maer  meer  geneigt 

om  de  bederfFeniffe  daer  van  te  verhoeden ,  airede  op 

we*  zijn  te  vertrecken ,  buiten  der  Stad  en  defé  fijne 

Mal  Nederlanderi,na  dien  fy  d'ondefhouden  en  efFedc 

van  den  coötfafte ,  tiiflchen  ons,  als  Gouverneur  en 

Borgemeefteren ,  Schepenen  en  Raed  der  yoorfz  Stad 

van  Antwerpen  ter  eenre,  en  hen  ter  andere  zij
den, 

aengegaen  den  twéden  Septerrtbris  left-  eden ,  n
iet  en 

hebben  mo^en  obtineren ,  als  breder  is  blijkende  by  de 

brieven  vande  voorfz  Stad  van  Antwerpen,  hen  op  den 

12  dag  defer  gegeven,  ons  daerom  vrundelijkenoo
t- 

moedelijk  biddende ,  dat  wy  hen  fouden  verlenen  atce- 
ftatie  van  haren  ordentelijken  beroep,  wandelingen 

converfatie ,  volgende  haren  voorfz  contraire ,  van  dat 

fy  hen  anders  niet  gedragen  hebben  binnen  de  voorfz 

Stad ,  dan  in  alle  gehoórfaemheid,  jegens  de  Magiftraet 

en  O  verheid,  welk  wy  geerrie  tot  haren  veffoekeals 

boven  geaccordeert  hebben,  als  't  gerie  dés  voorfz  ftaet, 
waerachtig'  zijnde ,  daer  by  voegende! ,  dat  fy  dé  voorfz 
Magiftraet  en  Overheid  mettet  daet  hebben  by  geftaen, 

ie?ensde  gene  die  de  voorfz  Stad  ingfote  onrufteefl 

beroerte  hadden  geftelt.  Alles  fonder  argelift,  en  des 

t'oorconde, hebben  wy  defen  met  onfe  hand  onder- 
tekent ,  en  ons  fecreet  van  wapenen  op  de  marge  doen 

drucken  tot  Breda,  opten  13  dag  van  Aprilin'tjaer 
ons  Heeren  1567  na  Paeflchen,  en  was  ondertekent 

aldus:  Guiliautne de  Nafau.  Met  deffelfs  Princen ze- 

gel daer  op  gedrukt  in  roden  WaiTche. 

tDen  $nnce  ban  (Prangien  mernenDe  Dat  alle  fa- ben  Der  berbonDen  €Delen  ten  quaetflen  afliepen/  bat* 
terbelcaen't  liogcr  boon  ndben  en  ïiaeracnDe5nDe 
ban  De  <0oubernaiitc  begaben  /  tlniftia  onDer  Den  an 

DeUjHfijn  <©oubernementen  in  tjanDenbanbe^erto 
ginneban  ̂ arma  ober-gegeben/  en  fjemboojtj  ge? 
reet  gemaent  orti  te  bemerken  /  bermanenDe  bele 
ban  De  €DelDom  Datfe  oon  in  tijDtf  bertrecnen  /  of 

fiungereet  maften  fouDert  omtegenteflaen  Degereet^ 
frfiappen  ban  oo?Iogen  Die  in  ̂ pangien  tegen  Defe 
ianDen  en  ften-luiDen  toerben  gemaeftt.  ̂ e  <©ere^ 
fojmeerDe  en  jijn  in  fjjn  bertreft  niet  toel  te  b?eDen  ge- 
toeeft  /  en  fouDen  tóel  Rebben  getoilt  Dat  W  bp  Den  ge* 
blebcn  öaDDe/  niet  jegenftaenDe  De  fommige  onDer  f)en 
ïjem  tixtt  toel  en  fröenen  te  betroutoen/Doo?Dienlj? 
Difttoilö  geraben  öaöDe  Datfe  Den  tijtel  ban  De  3Hu0* 
burgfe  Confeffie  fouDenaennemenentot&arenboo^ 
Deel  gcïmiinen:  notbtan^  3ön  De  «©eDeputeerDe  ban 
Derïleligte  eeuetoijle  tjjDiJ  te  boren  fccreteljjöbpljem 
gefeomen/  om  raeb  en  aDbütf  te  fiebbentoatfp  boert 
fouDen  mogen  om  öen  te  befeftermen :  tjp  öeeft  tjen 
Defe  anttooo?De  gegeben/  fo  berrefp-luiDen  atë  noöj 
Den  name  en  tiitel  ban  De  Confeffie  ban  Hufimrg  toil^ 

Den  gebmiberi  /  Datter  goeDe  imbDel  toass  om  tjen-lui* 
Den  te  befcftermen/Doo?  miDDel  en  tjulpe  banDe  ̂ uit* 
fefurilen/  maer  atë  fp  baer  in  ftoarigoeiD  maefe* 
ten  /  en  feiDen  Datfe  't  f«lbe  niet  en  feonDen  Doen  fonDer guetfe  ban  tjaer  conföentien/  fo  Beeft  B?  öaer  noefi 
eenariDer  miDDel  boo?-ge(ïagenj  namentïtjft  Datfe  in 
ÖaeftefönDen  opbrengen  bpf  of  600000  gulöensf/  om 
Die  te  geb^iinen  tot  nen-luiDer  beferjerminge  /  baer  op 
fp  anttoooiben  Datfe  Daer  toe  toel  raeD  toiflen  /  om  De 
felbeopte  b?engen/ban  begeerDen  te  meten  bemiD- 
Delen  Ijoe  en  in  toat  manieren  ïtp  tjen-luibenDanbe? 
ferjermen  fouDe :  Den  ̂ ince  feiDe  Dat  fulr  niet  gelegen 
entoaiSte  betnlaren/Doo?  bien  Bet  mibbel  openbaec 
Stjnbe/  Bem  niet  mogelöfe  en  fouDe  5tjn  algf  Dan  pet  oo?* 

boo?lür  baer  meDe  uit  te  ricBten  /  Datfe  ober  fulr  't  fel* bemoftenfiellett  totftjnbifpofitie  enbifcretie:  Dan  en 
ftonDen  Daer  in  met  eensf  toerDen  /  alfo  fp  feiDen  De  fel^ 
be  penningen  nietenfeonnen  opb?engen/of  fpenfou^ 
Den  't  miDDel  moeten  toeten  /  alfo  fp  anbeoe?  geen  pen* 
ningen  en  fouDen  nonnen  bergaDeren  /  of  Baerbolu contentementgeben.  .,.  .        .   _! 

mtt$  Daer  na  namentUjftDen  n  3Cp?ilKW)putt  "JL 
^nttoerpenbertrocfiennafnn  ^Stab  ban25?eba/  be-  öm!. 
IciD  ̂ ijnbe  met  een  grote  menitBte  fo  ban  <£bellut* 
Den/boopiuiDen/  aljs  bo?geren/  enalief  Bp  alDaa-o?* D?e  in  frjn  eigen  fanen  BabDe  geflelt/ 10  BP  ban  Daer 
boo?t£  na  5©uitf[anbin  fijn  üfraefftfjap  baniSafTou 
bertrocben/IatenDe  fijnen  ouDfïen  ̂ one/Den<0?abé 
ban  25ueren/  tot  3loben  in  Der  öniberjlteit  of  Boge 
^cbolelluDeren.    .  _.. 

mt  bertreft  ban  Den  ̂ ince  Beeft  alfulften  berbaeft*  p^» 
Oeibgemaent  onDer  De  45erefo?mcerDe/  Datfe  gebeïijn  bae( 
berflauben  en  met  grote  Bapen/  niet  alleen  uitW-  m\ 
toerpen  /  maer  ooft  uit  alle  anbere  ̂ teben  en  plaetfen  gj ; 
in25?abanDbegonflen  te  binrBtcn  in  fuIfterBaefïen/  (r,  .) 
aiö  of  fp  te  laet  nomen  foubcn. 

3&en  ui)  3mtalleDc  BleDen  banbe  ̂ tabbön^rtt* ban  De  ©oubernantc  begaben  /  tim  tig  onacr  oen  an*       <ww  ra  £•»»  «»^  'zJr^i.tr    X>Z>\»Z<ï,^ 
beven  toaren/  Oen  fanen  nuaUjn  beletben/  goeDe aD*  (toerpen  of  ben  Kirtm  ̂ aebbergabm  petoaft/^ 

toaer 



t$67. Oorfpronk  derNederlandfc  Beroerten. 
^an&e/toacröen-lut&ett  bpöen  aegeecbecen  bcc,$tabb002  i  albaecmetteceecfte  odegcntQetti  tefeomen/  atC02be* 

lé^ 

Kwe  n^ubcn  #  *"*  na-bolgenbe/  te  toeten:  bat  nu  bol- 
au      biaclit  toefenbe  tien  toillc  ban  ijacc  ï^oogljciD  in  't  op 
inttnec*  fjouöen  banbe  p2cöicatten  en  bettreeft  banbe  $2ebi* 
SaSi  canten/nunocDrefteeröe  tebetoufen  onberbanig/Deib 
1  re  nr^  acn fijne  #aajcfr.  in 't  aenbaerben  banfeftere«©arbc 
,rn-     ban  bolftc  ban  toapenen  /  't  toelft  öienen  foube  tot  ru* 

fïe  /  b:ebe  en  trangmlliteit  ban  be  ̂ taö  /  berfefteringc 
banbe  «Coopluibcu  /  bo&eren  en  mgefetcnen/ conti* 
nuattebanbe  teem  banbe  ftoopmanfcljappe/  enom 

renbeooftbeberfoebte  maenb  boo?  be  bojgeren/blij* 
benbe  en  toonenbe  in  be  boo?f5  ̂ §tab  (inbicn  fnn  Ifêa;, 
Det  parbon  nietenacco2beert)  om  bOQ2  bentoeebban 
gratie/  «giuftitic  of  anbcrfinov  D^r  te  bootten  tegen 
fijn  boo2neembe  naajefteit  /  fonber  mibbelertijb  gear* 
refteert  te  toerben  /  notD  gcmoleiteert  aen  lijf nocD  aen 
goeben/  uitgefonbert  be  gene  bie  in  Daerboo&aenbe 
anttooo2be  uitgefonbert  3jjn. 

3£>acr  na  op  ben  16  2üp2iltè  iö  ben  <0?abe  ban ©CR 

üc^tabterjoubeninbebeboue/giaticenfabeucban   fBanffelt  met  16  ©enbelen  boct-bolft$  binnen  ber  gf„  e 
fijne  ■naajeftctt. 

IBner  toeigecenbe  bc  boo2f3  <0arbe  te  aenbaerben  / 
fouöe  be  &tab  mogen  balten  in  inbignatie  ban  fijne 
iJBaKff.  en  Daer  Jgoogfrib/  en  to02öen  bt'rftlaert  rebel/ 
enbaüenw  be  incotnxmenten  baer  in  fommige  anbe* 
te  ,§teben  onlaur  geballen  toaren/  baer  uit  nieten 
taare  te  bertoacijtcn  ban  bctfteö  ban  paibilegien  en 

torfteben/mitfgadatf  belegert  tetoerben/  enb'inge* fêtmte  fielten  m  pcrjj&el  ban  lijf  en  goeben.  €n  ooft 
ootfafte  3ijn  bat  frin  _|Baj.  uoben  be  inlanbfe  ftnecljten 
(fcjebaer  ̂ oogljetb  tod  tot  100  ©cnbclen  bier  te  §Lan* 
iefiabbe  aengenotnen/  beljalben  be  benben  ruiteren 

boo?f5  ̂ tab  ban  Sünttoerpen  geftomen  fonbereenig  mmi> 
belet  1  en  té  baer  l^oogbcib  bm  28  baer  na  /  beleit  3ijn*  f Ir 
be  banbepjincïpaelfïel&eeren  be£  Hoftf/en  met  toacDt  j^L, 
ban  1500  peerben /geboïgt/ en  met  albercebeceutie  ioo*> 
en  cefpecte  ontfangen  getoeefr.  &p  Dcefttecfrontgs*  SL0,ft"« 
bobenteftefcft2ijbenbe  namen  en  toe-namen  ban  alle  JJ, 
be  DuiS-gefïnnen/mitfgabecg  be  toapenen  in  beDui*  komfie 
fingen  ber  bo?gecen  toefenbe/  eenige  bagen  baer  na  jgjjft 
beeft  3nber  beieinbe  gebanfteniffe  boen  too?pen/ bie  SSJS; 
befefmibigt  toaren  batfc  mebein  eenige  herben  toaren  j»en. 
getoeeflen  befelbe  Dabben  öelpenb?eften  en  betonen/ 
banbetoelftebaerna  fommige  capitalijft3bngeflraft 

tn  Itóbte  peerben)  fouöe  beugen  uitlanöfeftnecbten   getoee(t/3P  Oeeft  ooft  boen  afu?eften  en  in  begronbo 
jen  ruiteren  /  alö  &pangtaetft*n  /  Italianen  en  J^oog- 1  boen  raferen  be  ttoe  föerften  bie  \x?  be  <0erefO2mecrb? 
5©mtfen  alrebe  acngenomen  toefenbe/  in  getale/  te  I  albaergebout toaren getoeefl. 
toatn  /  ban  ̂ pangiaerben/ 1000  folbaten/  en  500  j     ̂e  25urgemeefïeren  en  ̂ egeerberö  ban3Cmfler-  ©feuan 
üebte  peerben  ban  Italianen  6000  folbaten  /  2000    bam  bernomen  fjebbenbe  bat  be  p?ebicatien  binnen  P"*E 
pcerben  /  ban  ̂ uitfen  8000  peeröen/  baer  af  3000  al^    aïnttoerpen  en  in  23?abanb  en  ©laenberen  cefleerben/  Ki» 
rebc  ober  lange  ben  toaert-gelt  ontfangen  foubenljeb-    nebben  opten  17  2fip?iliö  bie  banbe  Religie  booige-  p?ebica# 
bai  gebaö  /  en  onlanjc  norö  Dun  gefonben  i^  Detaen-    Douben  bat  fr  met  bcquame  b^ebelijfte  toegen  toillen tlm  K 
loop-gelb/en  ben  anöeren  5000  peerben Ijuntoaert-  i  arbeibenbat  metbep^ebicatien  albaermebeboojeen  SS 
geib  /  en  notf)  omtrem  20000  boet-ftnecljten,  |  tijb  opgeDouben  mocDt  toerben  /  ter  tiib  toe  bp  be  Co*      ' IDeifteuitlanöfc  ruiteren  en  ftnecljten  Dier  te  Sanbe  |  ninftlijfte  »jefh  baerinanber^geojbonneertfoube 
ftomenbe  /  en  foube  baer  ban  niet  anberö  te  bertoaclj-  |  toerben.  f€en  einbe  alle  ongenabe  /  ixk  anbertf  be  felbe 
ieniiin/ ban begeljele mine  en  betberffentffe  banale  1  ̂Stebe  en  pootferen  banbien  fouben mogen oberfto* 
ien  befen  Eanben  en  ber  ̂ tab/  al'ttoelft  men  ber*  j  men/mocDteblübenberDoeb.  5^aer  op  bp  bie  banbe Doopte  te  beruoebcn/mittf  ban  toegen  bcrfelber^tab    fceiigieitf  geanttooo2b  getoeeft/bat  fulr  inftaerber* bctonenbe  be  boo2f3  obebientie  /  gelijft  fp  berjtaen  Dab 
öen  bat  meefl  alle  anbtre  ̂ teben  Dier  teEanbege- 
tiaen  bebben.  Berfoeftenbe  baerom  aen  allen  ben  %z- 
ienbier  op  te  toillen  letten  engocbeanttooo2be  te  toil- 

len geben  tot  boo:b :ci  ban  ber  ̂ taö  en  Ijaec  eigen  tod- 
ljarett. 

©e  boo2f3  p20pofuie  gebaen  3ijnbc  /  Ijebben  be  %n- 
tien  eenb2afbteli)ft  fonbec  eenig  uitftel/  berftlaertbe- 
tettte3tjnte  bolfjerbenin  b  onberbanigbeib  bie  fp  fu- 
«elföaiefleit  fcOulöig  3ijn/en  ober  fulc  te  ontfangen 
beboo2f3  <5arb£  /  fonöer  eenige  conbitieofbefp2eft/ 
maer  bat  men  baer  l^oogf jei ö  fouöe  biii^m  en  berfoe 

moge  niet  en  toa?f/  obermitief  bep2ebitatie  toegelaten 
en  be  O2bonnantie  gemaeftt  toas  bp  ben  p^inee  ban 
<©rangien/ben  ganfcDen  JSaeb  ber  ,§tebe/met  ab* 
bijö banbe  ?©üftmeefïeren  enbelebanbetceffeltjfefte 
bo?geren  /  en  ooft  aen  toeber3ijben  bef  tooren/  bat  men 
be  P2ebicatien  fouben  beDouben  ter  njb  en  tojjlen  toe  bp 
beConinftlüfte  iBajefleit/met  abbtjef  banbe<©enes 
rale Staten  anberö  geo2bonneert  foube  toefen  /niet te 
min  toaren  te  b?eben  baer  te  onbertoo?pen'tgenebat 
W  be  25urgemeefleren  en  Kaben  met  aböi»  banbe 
3Bnft  meefïeren  en  bo^geren  /  ober  öet  contract  ge^ 

jomnenberfelber^tati 1  om  befaftcn  te  bufferen)  met  1     <©e  üBerefbmieerbc  in  be(e  benautfietb  toefenbe/  ©aficw alful&en  <©arbc  aio  fn  fouben  bebmben  te  beljoren.      |  bebben  opten  er  2Cp2iliö  een  gemene  ©afienban  en  ?ebfl8 
iDefe  anttoooibe  fieubcn  be  aegeerberiS  be  <0ou*  !  25eebag  boen  berftonöigen/  op  bat  <©ob  kmaefttig  ?<£>*? v bernaiue  booj  Daer  ̂ eöeputeecöe  bertoittigt  /  bec*  |  ujn  becmljettigDeib  engenabe  ober  Den-luiben  foube » 

toillen  bertonen.  ^n- 
3Ê>cn  mj  mp2iIio  Debben  be  25urgemeefieren  m  %**& 

faeftenbemebe  aen  befelbe  öataïfo  beet  bolr  uitent 
toecpen  bertroft/  ooft  bc  gene  tic  alleenlijft  Dabben 
itecpieöicarien  getoceft  /  en  anbere  bk  bp  be berftlarin- 
ge  ban  ben  7  2flp2ilio  niet  en  toaren  uitgefieften  /  mitsS 
bienfp  niet  berfeftert  en  toaren  bant  berfotljt  pa2bon/ 
baer  boo2  Ijaer  ̂ oogbeib  Dabbe  berftlacrt  bat  fp  foube 
tmercebecen  neffenö  fijne  ifêajefteit  bat  baer  om  Daer 
i^oogbeib  gelieben  toilbe  (bp  foberre fijne IBaj.Det 
berfoebte  parbon  toeigerbe  ben  bo2geren  entngefete* 
nen  ber  felber  ,§tab )  teacco2becen  en  confenteren  ben 
tijb  ban  een  maenb  na  bc  inftnuane  ban  be  bcrftlarin- 
ge  ban  be  toille  ban  fijne  ffiaj.  om  b2uelijft  uiten  %an^ 
bc  te  mogen  bertretften /  fonber  belet  gebaen  te  toerben 

Scgeerberg  ban  3Cmftcrbam  tocberom  bit  ban  be  ïte  litt& 
Ugteboo2geftouben/bat  al  toafl  fobat  bpbe^2ince*  EjiL 
lijfte€rcell.ban<©rangien  gepermitteerttégetoeeft/  be^toi 
Daer  p2ebicarien  te  laten  loen  in  eenige  plaetfen  fo  bin*  *rtfc» 
nen  alö  buiten  ber  ̂ $tebe  /  om  te  betec  cufl  en  b?ebe  te Dm 
onberïiouben  /  bolgenbe  b'02bonnantien  op  't  belieben ban  be  ̂ertoginnc  ban  parma  /  ïlegente  en  <©oubec* 
name/  gemaeftt  /notbtang  na  bien  fp-luibcn  toacen 
bemerftenbe  bat  be  felbe  p2ebicatten  ben  Coning  en  be 
<6oubemante  niet  aengeuaem  en  5ijn  /  alfo  bit  in  btt* 
fcft:iben  plaetfen  ban  ©laenberen  /  2&2abanb  en  anbe* 

h«h?ïS5f0"cnofïPreï¥5/m^t  alomtefcbutoen  \  tt  Êanben  onberbe  bomeine ban  fijniKaj. gelegen/ 
SrntSr       öanfcljelnft  en  foube  toerben  berooft  \  genoeg  cefTerett/  baer  om  fa-luibcn  ban  gelijfeengcerne banbolftc. 

5©acr  op  be  Hegente  ben  6  berftlacrt  beeft  bat  fp 
geerncberfraen  beeft  bnt  bc  £eben  en<0emcemebah 
be^Mb  ban  Knttocrpcn  berect3ijn  te  betoijfen  ge* 
JÖoojfaemlieib  aen  fnnc  ̂ ajcir.  en  tontfangen  al  fuift 
^arntfocn  /  alö  fp  foube  binben  te  belioren  ten  btend 
ban  ben  Comnft  /  goebc  tufte  en  ftiltc  banbeboo?* 
nocmbc  ̂ Stab  /  toefenbe  ban  menmgc  felf^  m  perfone 

fouben  fien  bat  ban  gelijftcn  albaer  ter  &ttbt  mocDt 
toerben  gcbacn/al  eer  't  felbe  bp  be  <©oubernante  toer* 
be  geinterbiceert  en  berboben  /  't  toclft  njne  |èa(eftcit te  meer  foube  beftagen/  fo  be  p2etïicatien  goebtoillig  en nietboo2  bebtoannin  furefteantic  geftouben toerben/ 
toaerom  fp-Imben  boo?  goeb  aengefien  Debben  en  bcge* 
een/  gelijft  fp  onlange  te  b02en  ooft  begeect  Dabben/ 
bat  bie  banbe45erefo?meerbe  Religie  ijsec  p2cbtfa«: 

tien 
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tien  imtw  b*&0ttöerf  foubcn  /  wc  fob  tot  baer  m  anbas 

fin  i  »?.  geo2öonneert  foube  3nn.  't»lHÖ
ocn: 

Se  toilicn  fi-Uiit.cn  aen  fijn  IBajcflcit  en  *e  «oog* 

SbSSéW  öcoentc  mterccbcrcn  en  alle
bermó; 

Kefmotcn  macb  3ijn  /  tit  geen  ongenaöe  berflaen/ 

SSffpS»  foube /genaöelijb  gerente 
teert  foube  mogen  toerben. 

©ScSari  be  tf  eltgie  binnen  Sflmftetbam  bernomen 

riefaöenöebatöe<0ouoemante  ober  ailebe$eberlan; 

Smtt webitaticn en cretcmen  banbe  ftcligtebcC; 
Soo^öe  en  öcöc  cefferen  /  berbolgenbe  Oie  ban  be  Com 

fitrerie  en  anbere  ban  be  pnncipale  auteurs  banbe 

troube!en/en  geen  bope  tjebbenbe  om  bc  p2eötcatten 

en  crcrciticn  ban  ïlcligic  langer  te  bebouöcn  /  nebben 

ben  rrb  %m\m  acn  be  2&urgcmecflccen  /  &c  bepenen 

enftaben  öcr  fclber  &tcöe  gepjefenteect  febete  «e* 
miefte/tnuouöenbefommicrujïu 

<&;it  boe  toel  men  ben-lutben  n*er  öceft  btberfe 
quaoc  roepen /ais  of  fp  eenige  ttoifï  of  oproer foubcn 

fo^benof  fapen  onber  be  gemeente  /'t  felbe  nochtans niet  cnfalbebonben  toerben /maer  ter  contrarie  ben 

atojb  geftelt  /  getuft  ft»  ben  ais  nocb  ftellen/  om  be 

Nietten  te  betoaren  en  beffljermen  boojalletnconbe; 
«tenten  /  te  bebnjen  ban  alle  bneebten  en  hrijgsïuiDen 
^k  ban  buiten  in  öcr  ftebe  foubc  toillen  bomen  /  en  bit 
al  tot  conferbattc  b.möe  boo?f3  ̂ teben/bienfte  ban  be 

Mti.  en  tocibaren  ber  burgeren  en  intooonberen  ban 
bien.  <£nalfoeen  getucïjte  gaet  fat  men  eer  lang  fe? 
ft:re©cnbelen  fenecljten  in  ber  «&taö  meent  te  bren- 

gen /t toelh  p  bebutljtenbe  39a /bat  flrecten  faltot 
«root  acïjteröcel  ban  be  boo2f5  éStcöe  /  fo  be  nering*  en 
Coopljanbel  bacr  boo?  faï  bomen  te  «fleren  /  bpfcnöer 
na  Dien  fp-luiben  en  alle  be  burgeren  toel  nefint  3ün  be 
^teöe  te  betennn  met  be  burgeren  en  hncebten  in 
öienfle  ban  ber  &tab  toefenbc  /  tegen  alle  aenloop  ban 
be  hncebten/  fonöcr  ban  buiten  hncebten  in  te  laten  60* 
men.  &o  becfochen  fp-luiben  bat  be  boc?ft  Burgc? 
mcefïcren  en  Kcgeerberen  Ijen  (Upplianten  beloben 
toillen  onber  €eöe  en  3egel  ban  ber  ̂ tebe/bat  men 
albaec  geen  peeren  ( ten  toare  met  een  hlein  familie ) 
hneebten  of  hcijgtf  luiöcn  en  fal  laten  infiomen  /  niet  te* 
gmftaenöe  eenige  miflïben  of  commifften  bic  fpfou? 
ben  mogen  ontfangen  ban  toieof  boe  befelbe  foubcn 
mogen  3ijn  /  maer  bat  met  befelbe  ̂ tebe  foube  bebja- 
renten  bienfte  ban  ben  Coninft  /  metten  bmge?en/ 
ingefetenen  en  hnecljten  bp  be  ,§tebe  a  ogenomen  / 

tertijbentoijlen  toe  bat  bpbeÉomnbïijh-|Baj.met 

aöbijö  ban  be  generale  Staten  /  op  't  feit  ban  be  fte? 
itgte  en  troublen/anberö  fal  toefen  geo?bonnee?t/te 
b:cöen  3ijnbe  aen  Daer  3Übe  g?lübeit  €ebc  te  p?e(le?en/ 
en  in  fulhen  geballe  te  beneecttigtn  /  en  be  gemeente  te 
inoiicetenbatfp-iieöen  boo?  eencntijb  mettepjebita* 
tienfullen  opbouben  en  fup;rfeöe2en/  mits  bat  men 
Denluiben  mebe  fal  beloben  bat  men  bcn-ïuioen  aen 
lijf  noclj  goeb  befcOabigcn  /  maer  in  rufie  en  ftilligb üb 
laten  leben  fal  /  bltjb .  nbe  be  <02bonnantie  bp  ftjn  <£r* 
teil.  gemaebt/boo?tS  in  fijn  bolle  foaebt  en  bigeur. 
€ningeballc  beboo2f5  öegeerberen  Ine:  toe  niet  en 

foubcn  bonnen  bertfaen  /  bat  men  ben-luiben  ais  ban 
foube  gebcn  liberteit  en  b^pbeib/mitsgabers  teqw- 
metijbom  met  lja?en  perfonen  engocbe?entemogen 
bertrecben  /  en  öae2  immeubele  goeberen  te  berbopen 

en  tranfpo?tcren  /  na  bermogen  't  1  s  %xüm\  ban  be (©?bonnantie  ben  ieften^eptembnsaemaebt/  enbp 
fijn  €rcell.  baer  na  geaöboieert. 
Ma  op  bebben  be  2&urgemeejteren/  ̂ cbepenen  en 

öacb  bn  2Cpoftillcberblacrt/eerft  aengaenbebeberfe^ 
bcrrtjeib  of  belofte  om  geen  peeren  in  te  laten/  ban 
met  feftcr  hlcin  getal  ban  familie  /  bat  baer  af  met  ̂ ie 
ban  bc  $clmtterge  en  gemeente  opten  rrbiij  fttom* 

rij  genoeg  toaö  ge'acco?beert/cnfulronnobig'tfelbe 
teitereren/  alfo  be  ftegecröcrs  'tfelbe  aen  baer  3ijbe 
toelbcbbcn  onbecboubcn/en  nocb  begeren  teonber* 
boubcn  /  niet  te  min  om  bolbocns  toille  /  3ün  als  nocb 
te  b?cben  /  bat  geen  peeren  met  eenige  folbaten  binnen 
bet  ̂ tebe  fullen  toerben  gelaten  /  ban  bp  boo2gaenbc 
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terijeber  ̂ Stebe/begercnbe  baerom  batbeflipplian* tc 
ten  ban  baer  p?eöicatien  cefferen  toillen  /  om  be  inbig^ ic 
natie  ban  fijne  |Ba jefteit  te  ebiteren  /  tot  onrtaftinge  fo  <c 
ban  ben  fupplianten/  ais  ban  be  ïïegeccberS  en  goebe " 
gemeente  bet  &teöe/  gelijb  't  felbe  tot  mecrmaeis  ber-  * focbtiS/en  aengaenbe  om  te  bebben  liberteit  ban  lijf 
en  goeb  te  tranfpo?teren  /  i$  ben  fiegcerbers  ban  ber? 
ten  leet  bat  julr  fil?  eenige  ban  baren  burgeren  gefebiet/ 
toel  begerenbe  baren  bo?geren  bp  een  en  in  biebe  te 

bouben/banóf  pemanben  ban  ben  fupplianten 't  fel? be  gerabcn  botbte/  en  toillen  be  fiegeeröerS  öenluibcn 
baer  in  niet  berljinberen  /  maer  beloben  Ijen-luiben 
baer  in  te  boderen  fo  bele  in  ben  bermogen  toefen  fal  / 

nabolgenöe  'tbijftiettfte  artieul  ban  be  <©2öonttamien/ cc 

ben  leflen  September  gepubiiceert  /  en  bp  bc  $2ittcel. " €rtcll.  baer  na  opten  rbiij  5lanuaröopbeliebenban 
be  «ertoginne  geabbopeert. 
^en  ̂ eere  ban  25?eberoöe  toastot  befer  tijb  toe  ©* 

binnen  Imfrerbam  gebïeben/maer  boo?  ben#2ince  gjg 
ban  <02angiert  getoaerfeïjout  3ijnbe  /  bat  f\p  op  fijn  fa-  Dctone 
hen  letten /berti  boo?ftcn  foube/ beeft  b»»mebegeceet'  tm* 

febapgemaebt  omtebertreeften.  ^e<0erefö2meerbe " bebben  bem  eenige  bagen  opgebouben  gebab/enett 
toaren  niet  toel  te  b^eben  bat  tp  bertteftfeen  foube  /  etn* 
belijft  bebben  be  Regeerberen  bem  boen  berfien  met 
febepen  ert  bictualie  /  en  00b  eenig  gelb  boen  lenen  /  ett 
bebben  bem  ben  z-j  3ïp2illis  m  nacbts  ontrent  elf 
uren  met  bed  too?tfen  ter  fcbcpeuite^teöe  gelaten/ 
metbeel  €belen  en  anbere  ban  be  SSortbgenotenber* 
gefeïfcbapt3ijnbe.  ̂ e  gene  bie  nocb  bïeben/  Beeft  bP 
gecabenbatfe  niet  lange  in  ben  ,§tab  blijbenenfou^ 

ben  /  maer  00b  baefl  bertreeften  /  en  in  't  fcbeiöen  nie* 
manbberongelijbcn.  I|iec  boo?  iS  een  grote  benauw 
ï)dt}  onber  be  <ï3ecefo?meerbe  getoeeft  /  Ijp  is  naec 
(Êmböengeceift/en  ban  baer  boo?tS  inbe  ̂ eerlijft* 
beib  ban  dBtaef  klooft  ban  ̂ cboutoenburg  /  en  ij» 

baer  na  opten  rb  5peb?uarij  in'tnaer  bolgenbe  jarc 
1568,  opten  buife  ban^arnbof/offo'tbefommigc 
noemen  l^arenburg  in  be  ©e(ï  ban  fteftelingen  gefto?* 
benenleibtot  «©emen  begraben.  ̂ oo?  toiensoberö 
lijbenbe  <i5erefo?meerbe  tik  uit  öen&anbegeblucbt 
en  gebannen  toerben  /  be  bope  Ut  fp  op  bem  baböen 
genomen /gebeel  berlo?en  b-bben:  bP  en  fijn ©00?- 
d^ubers  5ijn  in  baer  leben  feer  geaebt  getoeefl  onber  bc 
grote  peeren  ban  ben  Blanbe  /  fo  om  be  €öele  en  oube 
affeomftc  baers  bloebs/  ais  gefp?oten  3ijnbe  banbe 
^0021.  <tB?aben  ban  «ollanb  /  ais  ooft  om  be  grote  en 
febone  goeberen  tik  fp-luiben  in  oefen  3lanbe  baböen  / 
en  treffelijbe  alïantien  en  ̂ outoelöben  txk  fp-luiben 
geöaen  bebben  gebab :  fijn  babcr  tS  getoeeft  een  «eere 
en  öiöber  ban  ber  <©?ben  ban  ben  <©uïben  ©liefe.  €n  m « 
op  bat  top  00b  bem  gebenben  /  Bp  iS  getoeefl  een  man  «re; 

ban  lange  fïature/rofaebtigban  aengefïcbt/metblont  *^ l gebrult  bair  /  toel  gemaebt  ban  lijf  en  ban  leben  /  feec  t,0o: 
beleeft  en  liberael  /  goeb  ban  becfïanb  en  begrijp  /  00b  aets 
onbertfaegten  feloeb  tertoapenen/  entoas  Capitein  *» baneen25enbeban  o?bonnantteban  fijn  Ifêaïefreit/ 
bptoasfeer  baefïig  banbooföe/  entoat  obfHnaet  tn 
fijn  boo2nemen  /  in  fijn  jonfebeiö  febzeef  bP  tot  fijn  ab* 

bijs  peuteftre,  öatis:  't  mag  toefen/  of 't  bange* 
fcbieöen/  maer  na  njnbertreft  tot  in  fnnöooö-bebbe 
toe/  toaSfïJn  fp?eeb-to002b  Heere  bewaerr  ziele  en 
eed ,  bP  i^  geboutoelijfet  getoeefl  aen  SBmelia  <0?a* 
binne  ban  i^ieutoenaer  /  be  toeifte  omtrent  een  jaer  na 
fijn  boob  toeöerom  ̂ outoelijbte  acn  ben  fceur-$o?ft 
freberife/  ©altfgrabe  opten  ïïija 

Incarnatie  cp  fijn  overlijden. 

HelnrlCk  Van  brederode  Wan  hoLLandfChen  adeL 
VerMaert, 

Vrll-beere  Van  Vlanen  VanftoVter  aert, 

Heeft  (VVt  slln  Vaderhand  gelaeCht)  de  dool  W 
Vaert. 

^et  meefle  brijgsbolb  bp  bem  en  anbere  ban  be 
<c3eref02meecöe  opgenomen/  3ijn  met  baer  bïiegcnbe » 
©enbeis  ban  ©ianencnöaer  ontrent  baer  fp  toaren  9 

aöbijs  ban  bc  rrrbjaaben/ en  banbe  gemene  ̂ cfiut*  |  ieogenbe/bertrocben,  ^enrrbiö^^Ö^^^^ 

t 
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bertoont/  toacr  boo2  een  groot  rumoer  in  be  ,§tab  ber 
refen  iö  /  alfo  men  niet  en  toift  tot  toat  einbe  fp  albacr 

genomen  toarett  "®c  burgeren  bebben  Ben  in  be  ma- 
penen  aen  be  muren  en  poo2ten  üegeben  /  om  te  belet? 
ten  batfc  niet  in  bc  &tab  en  fouben  ftomen/inbicnfp 
jhlr  poogben  te  onberftacn.  5©en  rrir  3tjnfc  boo?t  ban 
ber  j§tabbertrorften  ben  bogen  bijft  bte  na  Sparren- 
bam  loopt  langov  eenige  bau  ften-luibcn bebben eerft 
'tCatfjutferö  Ikloofter  /  leggenbe  buiten  ber  <§tab/ 
gcplonbert  en  gerafeert/  booitef  3bnfe  getogen  na  be 
3Cbb»ieban  <£gmonb /bie  fp  ooft  borooft  bebben /en 
3ijnboo?t$boo2  |3oo2t -^ollanb  na  jBebcnblift  geto? 

'gen  altoaer fp tfcïitpe  gegaen en boo2tö te £anbc uit 
gebltttbt  $tjn.  benige  ban  be  felbe  jün  bp  <3Iaep  ̂ an- 
ne(Ten  ( toefenbe  een  plactfe  op  ben  ̂ nft  tufltben  Hm- 
jtcrbam  en  jl&iiben  /  baer  be  fcfjepen  aen  ben  bjjft  mo- 

gen nomen)  t'fcDcep  gegaen /anbere  boo?bet  &tïcj)t 
bantfitretbt  naer  2Bmerongen  en  eibers1  bertogen/ alfo  be  berbaeftbcib  groot  toa#/en  ben  noot  ficn  be  toeg 
toeetf  om  te  ontnomen. 

<Dcn<©2abcban  ifêegenmet  fnn  regiment  ftrtfgifc 
bolft  tocl  getoapent  wnbe  /  menenbe  met  bun  te  fïaen/ 
fteeftfe  ncerftiglnften  berbolgt  /  en  i$  ben  rrir  2Cp2itté 
omtent  3Cmfterbam  genomen /baer  D002  hit  banbe 
Religie  binmten  ber  ,£tab  in  grote  b2efe  maren /f02? 
genbe  bat  men  alle'tftrijgöbolft  binnen  laten  foube/ enblcbenbaeromalle  bïen  bag  mebeinbetoapenen/ 
mant  fp  en  betrouben  baer  mebe-2502geren  Catljou> 
ftcn  niet  /  bpfonber  al$  ben  roep  geftroit  toerbe  bat  ben 
j^cere  ban  iSotrr  arme$  mebe  met  beel  boïr  /  grof  ge* 

fr'bttteh  ̂ ionieröon  toeg  mag  om  mebe  naer  mm- fterbamteftomen.  3£eboo2fcfj2eben  Ifêegenfeftnecb? 
ten  bebben  in't berbolg  banbe  252ebcrofe  ftneebten/ 
ben  ï^uiieMuiben  groten  oberlafl  gebaen  /  Bare  goebe? 
ren  fpolierenbe  en  berobenbe  onber  ïjet  berel  ban  batfe 
45cirê  toaren/ en  be  <©eufen  toelgetracteertengonfte 
betoont  babben  /  eenige  ban  be  blucfitige  3ijn  acb? 
terbacit  en  gebangen  /  be  toelfte  baer  na  gebangen 

•     Si)"- 
Htjai     <©aer  maren  tot  ©panen  noen  gebleben  h;it  ©aen? 
um>  beien  ftneebten/ baer  Capiteinen  af  toaren  <3IonftÖ^ ,cnte>  ren  3flelb2ccbt  ban  ̂ ucbtenb2oeft/3S.  bon  giebelt/ 
•^  we   en  gioftan  ban  Henesf/  befe  bielen  tien  rrbi  3Cp2üté 

( anbere  feggen  ben  tienben  Mtp )  uit  ©panen/  en  3bn 
geftomen  ober  be  fiibiere  ban  be  Sterfte  /ntencnbe  hit 
©aert  bte  befebanft  matf  /  in  te  nemen  /  obermitö  baer 
maer  een  ©enbel  folbaten/  met  eenige  ̂ iitë-lmben 
gcbleben  en  toaren:  maer  bc  felbe  3ijnbpc§teben  bc 
3Bit/  Capitein  ban  't  ©enbel/fulfce  refiftentic  gebaen/ 
batterbelegeflagen  en  eenige  gebangen  3üngetoee(l/ 
betoelfteraitrecbt  op'tCafleel  ban©2ebenburgge- 
b2arf)t3nn/bacr  onber  SönftDcergiobanbanfienesf 
mebe  getoeefl  is  /  betoelfte  naberöanb  ooft  metten 
f  toaerbe  geerecuteert  toerb. 
^en  felben  bag  guam  ̂ ertog  €rift  ban  25?un^ 

toijft  met  (Ijn  bolft  te  HScrfterften  ter  'Hmeibc/  en  toom 
alle  bc  febanflen  bic  be  2&2eberofe  ftneeftten  albacr  ge? 
maefttenberlatenbabben/om  berre/bet  Xanbbolft 
toaöuit  b2cfe  al  te  b02en  berlopen/fommige  banbe 
gene  bier  toaren  gcbleben /namen  fp  gebangen /ber  5 
b02ben  bc  buifen/  fmeten  alle  be  glafen  in  flurften/ 
fner  boo2  toa«  fulftc  berfcft2itttbeib/b2efeen  benaut? 
fietb  binnen  ©panen/ bat  be  meefle2502aeröben  27. 
18.  en  29.  uit  ter  ftab  liepen  /  b'eene  na  25urcn  /  b'an* 
ber  na  STeerbam  /  Sfifperen  /  ̂cucftelum  en  eibers 
Cnben  berben  jKcn  baer  naer  mag  beb2cfe  en  ber- 
fclpirfringe  fo  groot/  bat  ooft  allcbc  ftrügöftneclnen  bic 
nort)  in  ©panen  lagen /mette  refl  banbe  2302geren 
ooftbcrliepcn  en  toeg  blucDten/metfulftcnberbaefl- 
toib  bat  fn  niet  en  toiflen  boe  fptijblijft  genoeg  toecb 
fouöen  ftomen/fti  floegen  bc  ̂ 002ten  en  3Cmeibc  open/ 
ja  hlommen  bobcn  ober  bc2tmeibe  Ijenen/  Ijoetoel 

panen  baer  iticmanb  en  toassbiefc  joeg. 

1  ?  Jcr' ; .  ̂w  bijf oen  jiaep  quam  hertog  €rift  met  frin  bolft 
A  üan  bmne"  ©vanenen  plonbcrbe'tl^uiö  te  25atenftein/ 

tl  ÖC 

rrtoje 

!  iinf» 
H 
!  iDd. 

!  unf 
*infn> fo  ooft  onlangö  baer  naer  'tt^of  ban  piafantic  int 25ofcl)/boo?  eenige  bie  ban  öürecbt  quamen/  feer lUMneö     I.  Deel 

baer  genomen  /  en  met  grote  triumpbe  naer  öitrecDt 
geboert.  €n  be  b02geren  en  lanbfaten  bie  een^beelsS 
albacr  toaren  geüleben/ en  baer  naertoeberomfteer* 
ben/ moften  ben  honing  ban^èpangien/  bic  albaer 
teb02engeen  gebieben  \)atibt  geljab/  f  toeren  en  eeb 
boen/  en  guamen  in  grote  flabempe/fp  fjabben  ee- 
nigentijb  te  b02en/namentlijft  ben  rrbiij  5peb2uarg 
baren  ̂ cere  gelooft  en  geftoo^en  bat  fp  Bern  totten 
uiterften  toe  fouben  bpflaen  engetrottblöben/fofp- 
iuiben  ooft  gebaen  ftebbcn.  gin^Julio  bier  natoerben  ©panen 
bepoo2ten  en  ̂ meibe  af  gebangen  /en  bat  bugïan*  tot"n 
ge  eene  g>tebc  toaö  getoeefl/  toerb  nu  tot  een  open  ̂ Sö,, 
©left  gemaeftt.  ̂ e  <0oubcrnante  flelbe  ̂ opman  mae&t. 
^teben  be  3Dit  /  in  rerompenfe  ban  bat  OP  be  ©paen* 
feftneebten  opte  ©aert  babbe  bclpenffaen/beriagen 
en  gcbanftelijft  nemen/  en  om  anbere  bienftenbpbem 
boÖ2maeIöben  öeifer  gebaen /tot  een  3&2ofTaertbec 
&ttbt  en  ïanben  ban  ©panen.  ̂ >e  p2ibilegien  baer 
bc  ̂ eere  ban  25?ebcrobe  en  fijne  ©oo?-ouberen  baer 
fo  feer  op  öabben  beroemt /toerben  te  niete  gebaen/ 
en  meejl  alle  b*€mberfaten  fo  ttit  ben  metter  faften 
baöben  gemoeit/al*s  ooft  b'onfcbulbige  moften  ftraf 
en  fcöult  blagen/  naer  't  fp?eeB-tooo?b : 

Ah  de  Weeren  mifdoen  tot  eeniger  tijd» 

Valt  het  ongeluk  op  a" 'Onder •fatenfub  ijt. 

Ifèeefter  «Etorit  ban  ̂ toietcn  getoeefl  3ünbe|Ce? 
raer  binnen  ©panen /biemp  eenige  ban  fijne  auten* 
tijfte  en  opgetefienbe  memoden  /  roerenbe  be  ftebe  bart 
©panen /tot  mijnber  begeerte  ober  gefonben  tittft/ 

boe  tocl  ift  b^m  onbeftent  toaö/  beeft  op't  innemen  ban 
©panen  befe  incarnarien  gemaeftt: 

MII»  beer  h  YerlacCht  ,f\\n  "Land  Lelt  defoLaet . 
oCh  GodaenfChoWt  doCb  onfenfoberenfiaet. 

<en  notb  ban  ©panen  boo?  ben  felben. 

des  ongeLVCh  en  hebt  gïl  doCb  geenfChVLt » 
neeMt  troosl aen  Goden  hebt  noQbgedVLt, 

dommige  €bel-luiben  betoelftcöenmetblucbtt^ 
ge  ober  ̂ ee  totlben  falberen  /  3ijn  boo?  ontroutotg- beib  ban  baer-luiben  fcblpper  berraben  gctoo?ben  /  en 
tufTcben  ̂ arltngen  en  ̂ taberen  op  een  plaete  of 
b20ogte  gefet/altoaer  fp  ban  hopman  €rnft  Ifêulert  / 
^cbouttot^aflelt/ecn  banbe  Capiteinenbe^<02a? 
benban^renberge  aennegrepen  en  gebangen  3ijnge^ 
too?ben/en  op't25loftbuiö  of  Cafteel  tot  ̂ arlingen 
geb20Cbt.  "<&t  boo2naemfte  onber  bcfe  5ün  getoeefl  / 
C»ü0b2ecbt  en  ̂ ieb?ifi  ©?p-  peeren  ban  batenburg  / 
geb2oeberen  ( hit  ben  te  bo?en  elft  met  een  ©enbel  tocl 
toegerufte  folbaten  bp  Ijtt  bolft  bc£  peeren  ban  252c* 
berobe  Dabben  geboegt)  en  gjlm  25eima/3Billem 
25uema/  en  hartman  galama/  bcibe  €bclluiben 
uit  ©2ieffanb  betoelftc  naberbanb  boo2  bebel  banbe 
^oubernantet'famen  ober  gefonben  3ijnnaer252uf* 
fel/  baer  fp  in  ben  jare  1568.  uit  bebel  be$  ï^erto* 
ge  ban  %m  3ün  ontbooft/fo  tot  fïjnbcr  tijb  b?eöer 
fal  toerben  berbaelt.  §!n'tboo2fcb?eten  febip  toaren 
omtrent  100  perfonen/en  tocl  200  roerjsfeergoeten 
getoté  /  met  feer  bele  meubele  goeberen  /  gout  /  filber/ 

gemunt  en  ongemunt /Weberen/  Cappen/Cafuife- {h  lz0* len/en  biergelüfte  bingen  bic  genomen  toaren  uitte 
Cloofteren/  en  ban  be  <0ecflelijfcbeib  in  ̂ ollanb/  toel* 
fteeen^bedö  3ijn  geb?acbt  naer  ftecutoerbcn/ert3ün 
albaer  mettet  getoeer  enftlcbercnbanbegebangenert 
gebeiltoptcn  rbü  liBcp  onber  be  ftnerbten  ban  i^op= 
man  iBulertö  ©aenbel  /  bocb  i?  't  befte  goet  /  fo  men meinbe  /  tot  Èceutocrbcn  niet  geftomen, 

*©en  ̂ tabboubcr  ban  ©?ieflanb  tt  titt  tijö  ttt 
gadingen  3ijnbe  boen  be  gcbangcniS  aengeb?acïjt 
toerben  /  beef:  eenige  ban  bien  met  barbe  tooojben 
aengefp;oftcn  /  metb2eigementen  banbangen/  en  liet 
ooft  ttoe  of  b2iebagen  baer  na  binnen  gadingen  een 
galge  opricljtcn.  5Den  2^  Mtp  3ün  eenige  peeren  ban 
ben  ©obe  ban  ©?iejlanb  metten  ©2ocureur  <0eneraet 

tot 
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Het  derde  Boek. 

m  mtm&n  genomen/  ombe  gebangenen  te  era* 
mineren.  3&aer  tfjnber  14.  opte  galeien  gefonben/ 
7  3ünberben  30  §unp  tot  iSatlingengeftangen/ baer 
onber  men  fcibe  bat  3  €belluibentoaren/eenbanbe 

7  i$?  neber  geballcn/  be  &oo?be  gebjoften  3ijnbe/be  tod- 
fee  boo?  Uien/  en  boo?-&ibben  ber  toe-fienberen/  b?p 
gelaten  tó/  bodj  të  baer  nagefloten.  Sonfter  ̂ acoö 
ban  3Ppenbam  in  $|ollanb  /  të  feer  jammerlnn  gept>  j 
nigtgetoeeft/  en  baer  na  met  anbere  na  buffel  ober 
gefonben/  baer  t)p  mebe  ontrooft  10  getoojbett 

s©en  ,§tabr)ouber  op  't  ̂utë  te  Hteeutoerben  *&& 
be/  öeft&en  bde  jonge  ̂ ortners?  int  getal  ban  omtrent 
140  /  bebcnaenaeftelt  /  om  be  gebangenen  tot  J^arUn- 
gen  te  mogen  brijen  en  log  ftrijgen  /  en  3tjn  gun  eenige 
b?pgefcrjonnen. 
Ha  bat  ben  Jf  eere  ban  25?eberobe  en  €beien/  ntitf* 

gn  bet #  be  psebicanten  en  bed  feooplmben  en  b02gcren 
uit  Stmfterbam  toaren  bertroeften  /  gelijft  gefcit  ioy  en 
bageltjr  meet  en  meet  bertroc&en  /  fo  Deeft  klooft 
25uift/  ©urgermeefïerber  boo?f3ftebeban  ̂ mfler- 
bam  /  op  fijnen  name  tn  be  dualiteit  ais  burgermee* 
fier  /  aen  be  ̂ ertoginne  ban  $arma  ober  gegeben  fe* 
fecre  ftegue ftc  /  tnfjoubenbe: 

Jïe  que*  T"^  At  t'  fijnder  kennifle  was  gekomen,  dat  tot  verfoe- fle  bg     Uke  van  die  van  Antwerpen ,  by  haer  Hoogheid  fe- 

ffiuiï?     ̂er  aPPoin&ement  was  gegeven  tot  voordeel  der  felver 
Söutgm  Staden  rufteen  welvaert  van  dien  dienende,  en  alfo 
merftct   de  burgeren  en  inwoonderen  van  Amfterdam  hen  in 

Rcölurfi*  voorleden  tijden  altijds  hadden  gedragen  als  goede  en 
te  ober*  getrouwe  onderfaten  van  de  Coninklijke  Maj.  en  dar 
gegeben.  hy  vaftelijk  verhoopte  en  vermeende  in  defetroublen 

fo  veel  niet  mifdaen  te  hebben ,  dat  fy  van  eenige  gra- 
tie of  vorderiijkeappoinctementen,  ter  tranquilliteit 

van  der  Stede  dienende,  behoren  verfteken,  maerin 

allen  gen  tden  ontfingen  te  werden.  Verfoekendedaer- 
ooi  dat  haer  Hoogheid  gelieven  wildede  burgerenen 
inwoonderen  van  Amfterdam  te  gunnen  alfulkc  gra- 

tiën en  appoindlementen,  als  die  van  Antwerpen  (met 
gelijke  troublen  ontroert  geweeft  zijnde)  gegunten 
geoftroieert  is  geweeft ,  mits  dat  fy  hen  fullen  begeven 
in  gelijke  obedientie  en  onderdanigheid,  als  hen  die 
van  Antwerpen  begeven  hebben  gehad. 

1567 

l|tec  op  fjeeft  gaer^oogBetb  gegeben  befenaerbol* 
genbe  3Cpofltlle. 

«jwltflle  T"^E  HertoginnevanParma,PIaifancc,&c  Regen- *-*t&  en  Gouvernante  van  den  Koning  onfen  Gen. 
Heerc  van  den  Lande  van  herwaers-over  ,  gehoon 
hebbende 't  rapport  defer  Requefte,verklaert,dat  na 
dien  die  van  Amfterdam  me  hen  gelijk  geftelt  fullen 
hebben  inde  gehoorfaemheid  fijnder  Majefteit,  en  ont- 
fangen  fullen  hebben  binnen  der  Stad  alfulk  Garni- 
foen  als  haer  Hoogheid  fal  bevinden  nodig  te  zijnal- 
daer  te  fchicken ,  om  de  Stad  te  brengen  in  de  behoor- 

lijke en  fchuldige  gehoorfaemheid  van  fijne  Maj.  en  de 
Juftitie  te  beter  te  reftitueren  in  haren  behoorlijken 
eank.  en  autoriteit  ,  ook  burgeren  ,  ingefetenen  en 
koopluiden  in  rufte ,  vrede ,  eenigheid  en  welvaren  te 
houden ,  en  tot  voortgank  aller  goeder  handélinge  en 
neringe ,  fal  te  vreden  wefen  fijner  Majefteit  te  adver- 

teren van  de  gratie  en  appoin elementen  hier  verfocht, 
en  daer  toe  aen  de  felve  fijne  Majefteit  te  intercéderen? 
te  voorbidden,  en  doende  alle  goede  officie,  fonder  op- 
te  perfonen  of  goeden  van  de  burgeren  en  inwoonde- 

ren der  voorfzStad  aldaer  domicilie  gehad  hebbende 
voor  de  maend  van  Augufto  leftleden ,  te  doen  proce- 

deren of  eenig  vervolg  doen ,  totter  tijd  toe  dat  by  fijne 
Majefteit  anders  verklaert  en  geordonneert  fal  zijn. 
En  indien  fijne  Majefteit  quame  te  verklaren  nietge- 
neigt  te  zijn  den  voorfz  burgeren  en  inwoonderen  van 

Amfterdam  t' accorderen  't  pardon  by  hen  Verfocht, 
dat  fy  een  maend  fullen  hebben  om  hen  by  gratie,  Ju- 

ftitie, of  anderfins  te  verfien  jegens  fijne  Majefteit,  en 
dat  fy middelcrwijle  nieten  fullen  wefen  gearrefteert 
noch  ecmolefteert  acn  lijf  noch  aen  goed :  Behoudelijk 
en  wel  verftaende,  dat  hier  in  niet  en  fullen  worden  be- 

grepen de  Vagabonden ,  Ballingen ,  Miniften,  Predi. 
canten ,  vremdefe&ariffen ,  Fugitiven ,  Apoftaten,  en 
diergelijke  perfonen  der  Gemeenten  pernicieux,  noch 
ook  Kerken-fchenders,  Beelde  of  Altaer  ftormers  en 
brekers,  en  diergelijke ,  noch  de  Hoofden  en  Auteurs 
van  de  beroerte,rebellie  en  feditie,noch  de  gene  die  ge- 

weeft hebben  van  de  Confiftorie ,  en  byfonder  die  geld 
gecollecteert,  beholpen,  geprocurcert  of  gegeven  heb- 

ben tot  onderhoud  enbetalinge  van  het  krijgsvolk  te- 
gen fijne  Majefteit  gelicht  :  noch  die  tegen  defelve 

wapenen  gedragen  hebben ,  of  hen  hebben  laten  in- 
fchrijven  of  ter  rolle  fetten.  Noch  ten  leften  ftraet- 
fchenders  noch  moorders ,  allen  welken  aengaende  ge- 

ne furcheantie  plaetfe  hebben  en  fa] ,  noch  beroerende 
hare  perfonen ,  noch  hare  goeden ,  als  gantfchelijk  on- 
weerdig  zijnde  eenige  gratie  fijner  Maj .  Aldus  gedaen 
t'Antwerpen  den  7  dagvanMey  1567.  Ondertekent Margaritk.  Noch , 

Berthi. 

F\€n  9  fBep  Hebben  bic  ban  Sllmfterbam  eentge  we* 
■^©enbelen  folbaten/  onber  't  ge&ieb  ban  .fèoir*  *mfu 
tarmegffaenbe  /  ingenomen/  en&aer  alfogdjedon*  JJJ  i 
berbe  geuootfaemfieib  ban  ben  Horrmg  begebcn/  fo  Coibi. 

ooft  baer  te  boren  bte  ban  'ö^ertogen-bofTfhe  /  25?ng* 
ge  /  !fèaefirid)t  /  Speren  en  meer  anbere  ̂ Steben  ge* 
baenlKbbm 

5&en  iHSarR-<03abe  ban  bergen  /  be  toelfte  metten 

^eerebanlBontignpin^tfpangtentoaEfgereifl/  ge*  JJ°' 
iijn  fiter  boren  tn  't  ttoebe  2Boeft  berDarit  ttt/  na  bat  ï)p  m»t 
baer  langen  tnb  opgeftouben  t«f  getoeefl  /  ijb?  öp  ben  rxi*  ̂ ü^  'I 
g®tp  15Ö7.  albaer gefloten/ niet fonber grote fnfipt*25"8 tte  ban  bergeben  te  3ön/  enitf  fijn  bobe  lir&aem  uit 

Jütfpangten  in  't  |Barft-<0?aef(rBap  geboert. 
9^e  jÊarh -<5?abinne  geeft  een  getob  laten  uttgaen. 

D2Bt  alleileraersf/Jl©imflersJ/of|5?ebicanten/eii  & r 
^  alle  bte  eenig  bebel  enabminifïratie  Deroerenb^Jg»! 
be  fafte  ber  nieutocr  Heïigte  geliab  ty bben  /  of  ban  be  gjS 
Confiftorie  3pn  /  en  gepoogt  Rebben  be  felbe  Religie  te  nu 
berfp^eiben  /  en  tie  eenige  confpiratien  /  tractaten  /  of  « 
berbonbenbn  geftfjnfte  of  monbeunge/  bpöetmeföli  c« 
berftanb  onber  eeb  /  en  oofe  fonber  eeö  /  tot  berft erfnW  « 

ge  ber  felber/  en  ftrenninge  ban  't  oube  Catliolijfte  cc 
<rft?iflen<e3eIobe/  enbanbe  Hoomfe  feerfee  tn'tge* « 
nerael  of  tn  't  parttculier  Rebben  aengegaen  en  ge* « maebt.  <2n  alle  be  gene  bte  eentge  fterfeen/Cloofteren  <c 
ofanbere«c3eefreiiïfeegetoijbeplaerjen  of  perfonen  ge>  cc 
poogt  of  geloeigt  öebfien  te  fo?feren/  fteroben  of  ber*  cc 
jagen/  bteliacc  btnberen  bpbe  meutoe  leraren  t>b*  cc 
ben  laten  ̂ open/  of  fclfö  eennieu  ̂ ocpfd  Hebben  cc 
aengenomen/  bie  öetisarörmael  geöoubenen  mette  « 
<©erefo?meerbe  geb?uifet  Oebben  /  ̂outodtjfeen  bol* « 
genbebe  boo?fdj?eben  ïïeligfe  öebben  aengegaen  en  «c 
geceleb?eert  /  en  be  bobe  ttruamen  bien  bolgenbe  boen  « 
oegraben.  ̂ atallebefelbe  bie  ftaerm  eenige  banbe« 

felbe  poincten  fdjulbig  feennen  /  't  3P  ̂oo?teren  of  cc 
ingefetenen/  of  ooft  anbere  ban  buiten  albaer  gefto*  cc 
mentoefenbe/banfronbenaen/  of  immers  ten  lang* « 
flen  binnen  ben  berbenbage  na  be  publicatie  fouben  cc 
bertretften  buitm  ber  felber  ,$tab/  en  ben  gefjelen  <e 
msarguifaetftüap  of  ïanben  ban  bergen/  mitfgaberss « 
be  ̂eerltjftfteib  ban  25o?gbliet  metfiarenaenftleben/ « 
(onber  baer  toeberom  in  te  bomen/  opte  berbeurte  cc 
ban  lijf  en  goeb  /  uitgenomen  be  gene  bk  na  bcnooilijft  « 
en  fuftifam  leettoefen  /  rebolutte  en  bolboeninge  /  baer  « 
af  fouben  mogen  ftrtjgen  tonfent  en  gratie.  « 

<©en  rriitj.  IKep  KÖ7.  geeft  be  <0oubernantr 
om  teftillen  be  beroerten  bie  ter  fafte  ban  ber  ̂ elt* 
gie  binnen  3Bnttoerpen  gerefen  toaren  getoeeft/  een 

piarcaet  laten  uit  gaen  /  't  todft  ben  rrbn>  binnen  be 
felbe  ̂ §tab  openbaerlijft  geptibliceert  fcoerb  /  ban  tod* 
inlioub  bit  be  Ijooft  fomme  toasf. 

$1' 

p\At  volgende  het  Placcaet  des  voorleden  Jaers,  van  H| 
*^date  den  derden  dag  in  Julio ,  de  Minifters  en  Pre-  ftfrc 
dicanten  boven  confifcatie  van  goeden  föuden  metter  fcB  . 

dood  en  galgegeftraft  werden,  fonder  nochtans  te  de-  j^.'JJ rogeren  i,w  i 

ftr 
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rogeren  't  gene  dat  die  van  Antwerpen  den  7  April  ge- 
accordeert  is  geweeft ,  die  hare  huifen ,  hoven ,  of  an- 

dere plaetfen  tot  vergaderinge  waren  lenende ,  dat  die 

mette  felve  poene  van  der  galgeen  confifcatie  van  goe- 
den fouden  geftraft  werden ,  en  diefe  ontfangen ,  ont- 

houden en  gunftig  zijn ,  fo  verre  fy  hertneckige  ketters 

zijn ,  fullen  ook  metter  dood  werden  geftraft :  die  hen 
totfulke  vergaderinge  laten  vinden ,  fullen  arbitralijk 

gecorrigeert  werden ,  mits  dat  de  Rechters  fullen  letten 
offe  dooreenige  nieuwigheid  of  curieusheid  hen  in  de 
voorfchreven  predicatien  hebben  laten  vinden  fonder 

wapenen,  of  door  opfette  wil  gewapent:  de  Ouders, 
Mombers,  Heeren,  Meefters  en  MeefterfFen  fullen 
voor  hare  kinderen ,  knechten  ,en  andere  onder  hen 
bevel  ftaende ,  moeten  verantwoorden  ,  om  dat  fy  die 

toegelaten  hebben  ter  predicatie  te  gaen ,  en  fullen  naer 

goed-dunken  des  Rechters  geftraft  werden :  de  kinde- 
ren en  knechten  fullen  met  roeden  geflagen  werden. 

En  op  dat  de  heimelijke  preek-plaetfen  fouden  mogen 
bekent  werden ,  die  defelve  te  kennen  geven ,  en  de 
plaetfe  waer  de  vergaderinge  gefchiedcn;openbaren :  io 
hy  vande  fecle  is,  en  hem  bekeren  wilde  tot  de  Roomfe 
Cathoüjke Kerke, fal van  fijne  mifdaden  vergiffènifTe 
krijgen.  Dat  ook  na  het  Placcaet  des  voorleden  jaers 
gemackt  in  Augufto ,  alle  de  gene  die  hen  vervorderen 
ecnige  Kerken ,  Cloofters  en  gewijde  plaetfen  te  bero- 

ven, plunderen,  bederven  en  befchadigen,of  gewelt  aen 
te  doen ,  en  met  raed  en  daed  daer  toe  behulpig  zijn,  de 
felve  gehangen  en  hare  goederen  geconfifqueert  fullen 
werden  •  dat  een  yder  toegelaten  werd  de  felve  te  van- 

gen en  de  Juftitie  te  leveren :  dat  de  Magiftraet  met  ful- 
Jce  mifdaders  niet  door  de  vingers  fullen  Gen  ,  maer  de 
(elvt  in  alle  manieren  vervolgen ,  wederftaen  en  belet- 

ten, op  arbitrale  correctie ,  en  de  fchade  op  te  richten 
die  de  Kerken  aengedaen  is :  die  eenige  oefFeninge  der 
Gereformeerde  Religie  meer  oefFenen  ,  als  van  den 

Doop,van  't  Houwelijk,van  't  Avontmael,van  Pfalmen 
iingcn,  van  openbaer  gefang  in  vergaderinge ,  of  de  be- 
graefteniffe  opeen  andere  wijfe  dan  die  in  de  Roomfe 
Kerke  geprobeert  word  ,  fullen  metter  galge  of  den 
fweerde  geftraft  werden ,  en  die  daer  over  ftaen ,  jegen- 
woordig  of  behulpig  zijn,fullen  na  de  qualiteit  van  hare 
mifdaed en misbruikordinarife  ftraf lijden:  dekinders 
fullen  terftond  na  datfe  geboren  fullen  wefen ,  open- 
baerlijk  inde  Kerken  moeten  gebracht,  en  opte  Ca- 

thoüjke wijfè  gedoopt  werden  :  dat  de^Paftoren  of 
Prochiaens  een  boek  fullen  hebben  daer  in  fy  de  na- 

men der  gener  die  gedoopt  worden ,  en  op  wat  dag  fy 
gedoopt  worden,  ook  der  ouders  namen,  en  der  geenre 
diefe  heften  ,  optekenen  fullen  :  dat  de  ouders  ful- 

len geftraft  worden ,  die  hare  kinderen  niet  en  deden 
dopen :  en  waert  fake  dat  den  doop  anders  gefchiede, 
fullen  aen  den  lijve  en  met  confifcatie  van  hare  goede- 

ren geftraft  werden ,  fo  wel  de  gene  diefe  doopt ,  als  de 

gene  diefe  ten  doop  prefenteren.  Dat  de  Vroe- vrou- 
wen den  Paftoor  or  Prochiaen  de  wete  fullen  moeten 

doen  ,  in  wat  kraem  fy  geweeft  hebben  :  fo  verre  de  j 
)  kinderen  binnen  24  uren  naer  het  baren  niet  gedoopt 

en  werden ,  en  dat  de  voorfz  Vroed-vrouwen  terftond 
fullen  eed  doen ,  en  fweren  haer  na  de  felve  ordon- 

nantie te  reguleren  en  voegen  :  dat  geen  Schoolmee- 

fteren  de  jonkheid  noch  in  't  openbaer ,  noch  in  't  hei- 
melijk en  fullen  mogen  leeren  nochte  Schole  houden 

ten  zy  datfe  eerft  en  alvoren  by  den  Scholafter  en  twe 
van  der  Wet  van  haer  gelove  ondervraegt  en  geexa- 
rnineert fullen  wefen,  en  eerft  met  eede  folemnelijk 
belooft  fullen  hebben  anders  geen  boeken  noch  le- 
ringe  te  leren  dan  de  Cathoüjke  Kerke  voor  goed  ge- 
oordeelt  heeft.   Die  jegenwoordig   fchool  houden, 
fullen  hen  binnen  tien  dagen  na  de  publicatie  hier  naer 
moeten  reguleren ,  en  die  namaels  bevonden  worden 
eenige  dwalinge  of  valfche  leringe  geleert  te  hebben 
aen  haer  fcholieren, fullen  mede  aen  den  lijve  en  met 
confifcatie  van  goede  werden  geftraft.   De  Officiers 
en  Overheden  mette  Vifiteerdcr.s  fullen  fcherpelijk 

doen  obferveren  't  placcaet  vande  druckers  en  boek- 
verkopers gepubliceert  wefende  ,  en  die  ongehoor- 

fameaen  lijfengoet  ftraftcn :  ten  ware  dat  fy  maer  eens 
J   Deel. 

mifdaen  hadden :  dat  de  gene  die  eenige  verböde 
boeken  kopen  ,  of  willens  en  wetens  onder  hen  behou- 

den ,  fullen  rigoreufelijk  en  met  arbitrale  boeten  ge- 
ftraft worden :  jegens  die  van  der  Confiftorien  zijn 

geweeft  of  fullen  werden ,  en  die  hoofden  en  auteurs 
zijn  geweeft  van  de  beroerten ,  falmen  ftraftelijk  by 
executie  van  der  dood  en  confifcatie  van  goet  ftraften , 
en  die  eenige  penningen  lichten  of  collecteren  fon- 

der des  Coninx  bevel, fullen  arbitralijk  geftraft  wor- 

den en  vier  dobbel  reftitueren ,  d'een  helft  tenprofijte 
van  den  Conink,en  d'ander  helfte  voor  den  Armen :  ■ 
die  fulke  verfamelinge  van  gelde  mochten  gedaen  heb- 

ben ,  of  gecontribueert  om  knechten  op  te  nemen,  of 
namaels  doen  fullen ,  de  felve  fullen  als  rebellen  enfe- 
ditieufen  aen  den  lijve  geftraft  worden ,  en  hare  goede- 

ren geconfifqueert :  infgelijx  werden  de  hoofden  van 
de  vergaderinge ,  die  gehouden  werden  om  eenige 
feditieufe  faken  te  tracleren,  of  de  bevelen  van  den 
Conink  te  wederftaen  ,  of  andere  diergelijke  conju- 
ratien  of  confpiratien  aen  te  ftcllen ,  verklaert  voor  re- 

bellen ,  wederfpannige  vyanden  en  verftoorders  van  de 
gemene  rufte,  en  fullen  overfulx  metter  dood  geftraft 
en  hare  goeden  geconfifqueert  werden:  dat  ook  bin- 

nen 24  uren  alle  ballingen ,  ledich-gangers ,  vagabon- 
den ,  Apoftaten ,  verlopen  Monnicken ,  en  fugitiven 
fullen  uitte  Steden  vertrecken  ,  fonderlinge  de  gene 
die  onder  dexel  vande  Religie  daer  in  gekomen  zijn  * 
en  dat  op  lijfs-ftrafFe  of  op  geefTelinge  naer  gelegent- 
heid  van  hen  mifdaed :  alle  de  gene  die  uit  eenige  ande- 

re plaetfe  of  Steden  komen  metter  woon  fullen  getui- 
genifTe  van  haer  Prochiaen  en  Wethouders  brengen , 
te  weten  van  haer  leven  en  oorlaek  van  vertrek  uic 
andere  Steden ,  en  fullen  wel  ondervraegt  werden  of 
fy  om  het  ftuk  van  de  Religie ,  Ketterye  of  andere  re- 

denen gebannen  zijn.  Ten  laetften  fo  werden  verbo- 
den alle  fchandalen ,  ongeregeltheden ,  befpottingen , 

deCatholijkfe  Priefters  ,  religieufc  of  anders  Geefte- 
lijkeperfonen  te  injurieren  metter  daet  of  met  woor- 

den ,  of  haer  eenig  belet  te  doen ,  op  lijfs-ftrafFe  en  con- 
fifqueringe  van  goeden ,  ift  een  grote  fchandale ,  anders 
met  arbitrale  correctie  geftraft  te  worden  na  den  eifch 
en  qualiteit  van  de  fake ,  tot  exempel  en  vrefe  van  an- 
deren. 

V\3t  paecaet  fleeft  toe  to?efe  toer  «tëerefomieertoe 
*-r  nocl)  bermeerbert/fo  öatfe  met  grote  fjopen  't  ïanö bernetentoantfefeertoetbolgt  toerben  /baertoertoge* 
fetötoattot;©oo?m&  100  en  6  macijtigeïioopi'utben beïjalben  nor  f)  bele  antoere  /  ban  &are  goeöeren  bon?  toe 
confiff  arie  toerben  berooft, 

<®en  rttj  2Eumj  baer  naer  öeeft  toe  <0oubernantc  fe* Rerinftructie  gemaeftt  boo?  toe  j&otomctale  ©oben/ 
üertjtercn  en  gfufttoeren  toer  $eberlanben/  belangen* 
be  Doe  men  boo?teerfïe  bppjobifie  foubepjoceberen/ 
naer  be  gelegentftcito  ber  faBcn/totftrafftnge  e«  punittt 
banbe  gene  toie  in  toe  $etoerlantoen  bebontoen  fotitoen 
toerben  /  ontoer  't  toerei  ban  be  öeltgte  /  metitoi aïjeben gepteegt  en  $p?oertengemacHtteï)ebben,  «Deïjooft- 
punctenbaer  ban  toaren  ban  tooojtoe  te  tooo?toetoefe 
nabolgenbe. 

TN  den  eerften ,  alfo  in  defen  bevonden  word  dat  vele 
*  en  verfcheiden  perfonen  in  groten  getale  gedelin- 
queert  hebben ,  fullen  voor  al  d'Ofrkiers  van  de  plaet- 

fen ,  elk  in  den  zijnen ,  hen  in  diligentie  informeren  op 
de  principale  Auteurs  en  beleiders  van  't  quaed  datter 
gefchied  is ,  fo  verre  't  felve  niet  gedaen  en  is ,  of  anders 
notoir  is  wie  de  hooft-delinquanten  zijn,  nemende  ook 
daer  toe  ( fo  verre  het  nood  fy )  afliftentie  van  de  Ma- 
giftraten  in  eiker  plaetfe. 

Dat  d'Officiers  elk  inden  fijnen  goed  devoirdoen 
om  te  bekomen ,  apprehendcren,  en  voorts  exemplaer- 
lijken  metter  dood  te  doen  flrafFen  alle  Ballingen ,  uit 
fake  van  de  voorfz  nieuwigheden  en  turbatien  ,  Mini- 
fters  ,  Predicanten  van  de  Gereprobeerde  Reb>ie, 

vreemde  of  uitheemfe  Seclarifen,  Apoftaten  en  'ver- loochende Monicken,  Priefters,  Kerk-fchenders,  Bcel- 
deftormers,  Kerk- rovers,  Altaer-brekers. 
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En  allo  te  beduchten  ftaetdat  eenige  hen  noch  fou- 

den  willen  vervorderen  te  komen  in  heimelijke  con- 
venticulen, om  aldaer  te  horen  prediken,  fal  jegens  den 

Leraers ,  Minifters  en  gelijke  verleiders  des  volx  ge- 

procedeert  worden  met  ftraffevande  galgeen  confif- catie  van  goeden. 

En  jegens  den  genen  die  wetens  eenige  huifen,  ho- 

ven, ofandereplaetfenhen  toebehorende  of  in  haer- 
luider  huire  zijnde ,  lenen  of  toelaten  lullen  om  aldaer 

conventiculen  of  onbehoorlijke  vergaderingc  gehou- 

den te  worden,  lal  gelijke  ft  raffe  metter  galgeen  con- 
fiscatie van  goeden  gedaen  worden. 

Van  gelij  ken  fullen  ook  de  receptateurs ,  en  de  gene 
die  wetende  fulke  valfche  Leraers ,  Predicanten  of 

verleiders  favoriferen  en  onderhouden ,  indien  (y  ge- 

woon zijn  't  felve  te  doen,  en  daerenboven  obftinate 
en  verherde  ketters  fijn ,  mette  dood  en  confifcatie  van 

goeden  geftraft  worden,  gelijk  de  verleiders  felver. 

En  aengaende  de  gene  die  hen  in  de  voorfz  conven- 
ticulen of  onbehoorlijke  vergaderingen  vinden  fullen, 

fullen  de  felve  daer  van  arbitralijk  gecorrigeert  wor- 
den ,  mits  by  den  Rechters  aenfehou  nemende  op  haer 

luider  qualiteit,of  de  felve  door  nieuwigheid  of  curieuf- 
heid  hen  in  de  voorfz  prekingen  gevonden  hebben ,  of 
aldaer  geftokc ,  geftaert  en  met  wapenen  gekomen  fijn, 
om  de  voorfz  Predicanten  voor  te  ftaen ,  fuftineren  en 
befchermen. 

Dat  voorts  de  vaders ,  moeders ,  broeders(,  fuftersry 
oomen ,  moeyen ,  meefters,  meefterfen,  of  andere,  ge- 

houden zijn  te  verantwoordende  mifdaet  van  den  h*- 
ren,en  van  den  genen  die  onder  haer  bevel  en  laft  ftaen, 

en  ook  van  haer  luider  huisgefm ,  boven  de  poenen  't  fy 

van  gefelinge,  of  andere  die  't  voorfz  jonk-volk  daerom fullen  moeten  lijden ,  tot  arbiterfchap  van  de  Rechters, 
ten  ware  dat  de  voorfz  vaders  en  moeders ,  of  ander  van 

de jonge-luiden la.ft  hebbende,  deden  blijken  haerlui- 
der  befte  en  neerftigheid  gedaen  te  hebben  om  ben 
van  de  prekingen ,  conventiculen  en  onbehoorlijke 
vergaderingen  te  houden. 

Dat  voorts  tegens  den  Hoofden  en  Auteurs  van  de 
rebellie,  feditie  en  beroerten,  ook  tegens  dengenen 
die  van  haerlieder  confiftorie  hebben  geweeft ,  en  inf- 
gelijx  die  geld  vergadert  hebben ,  om  krijgsvolk  aen  te 
nemen  jegens  de  Co.  Maj .  mede  geprocedeert  fal  wor- 

den tot  lijfftraffinge  als  voren ,  of  banniffemente  en 
confifcatie  van  goeden,  fo  verre  fy  verlopen  fija. 

Van  gelijken  fal  mede  tot  lijfftraffinge  als  voren  ge- 
procedeert  worden ,  tegens  den  genen  die  wapenen  je- 

gens fijne  Maj.  gedragen  hebben ,  of  hen  hebben  laten 
inrolleren  en  infehrijven. 

Item  fullen  de  Officiers  van  eiker  plaetfen  gehouden 
fijn  tot  alle  tijden  alffer  renovatie  of  vernieuwinge  van 
Wetten  vallen  fullen ,  te  adverteren  dengenen  dieee- 
nigfins  autoriteit  hebben  van  eledlie  of  nominatie  van 
den  perfonen  tot  Burgemeefters  en  Wethouders  te  ftel- 
len.  Dat  fy  niemant  en  kiefen  tot  Wethouders  of  eeni- 

ge andere  Officieren  of  dienften  in  Steden  of  Dorpen, 
t  fy  int  klein  noch  int  groot ,  dieeenigfins  fufpe&zijn 
van  der  voorfz  gereprobeerde  Religiën,  en  indien  daer 
in  eenigfins  gebrek  gevonden  worde ,  fullen  de  felve 
geeligeerde  gehouden  worden  voor  niet  geeligeert ,  en 
deElecteurs  of  Nominateurs  in  plaerfe  van  de  felve, 
kiefen  goede  Catholijke  perfonen,  om  daer  uit  de  be- 

Suaemfte  geftelt te  worden,  'tfybyden  Stadhouder, 
en  Hove ,  of  den  Officiers  dien  't  ftelien  refpectivelijk 

toekomen,  en  dat  by  gebreke  van  dien ,  de  Stadhouder, 

't  Hof  of  Officiers  voorfz  refpectivelijk  fullen  mogen 
ftelien  fulke  Catholijke  perfonen  alft  hen  goed  dunken 
fal,alfo  men  niet  en  verftaet  dat  eenige  Privilegiën  hen 
extenderen  tot  electie  van  eenige  perfonen  onbe- 
quaem  of  incapabel  fijnde  van  Officie. 

*r\€n  18  «juir»/  is  be  ï|ertoginne  toeberom  ban *<  Xntroctpen  na  2S?ttffei  geneert/  latenöe  ben  <0?a* 
toe  ban  jRanöbelt  tot  Sünttoerpen.  «  fp  noen  tot 
SCnttocrpcn  toi$  /  namentlijh  öen  7  <3|unn  bes  fel* benjacrov  beeft  fnmirimtliaen  be&ennin  <©2abe 
ban  Sftffil/  $cer  ban  25langp/  <0ammetaige  m  l  ven  heeft ,  daer  by  voegende  dat  hem  ongelijk  ge 

fchieden 

25eberp/  gegeben  tomniiffte  om  te  toefen  «Eiouber*©*^ 
neuren&tabïjouber  <6eneraeloberi|ollanb  bpp?o^nlan 
bifie/  cngeburenbeöet  aftoefen  ban  te  pointe  ban  Sr 
<£>rangien  in  ̂ uitflanb*  ©oube 

«©etjjbmge  banbe  grote  toerufïinge  ban  oojlogs-  Jenu.r,b' bolKDiein^angientoerbgemaefet/om  inbefelan*  ̂ m 
ben  te  nomen/  betb?eibe  ban  bagete  Dage  meer  en  frfr. 
meer/  en  maefete  fulfee  berbaefiöeib  en  frfmn  int  lanö/ 
niet  alleenlijk  onberf^t  gemene  bolfe  en  fïecfjte  3flm* 
bacDS-luiben/  maer  006  onöer  be  pjincipaelfte  en 
rijnttenoopluiben/  batfe  met  grote  menfgtenuitbcn 
ianöe  bluebten  /  fo  na  €ngelanö  /  «©uitfïanb  /  «©ene* 
marnen/  €mböen/  't  ïanb  ban  Clebe/  afêanbere 
nauuir-lanöen/  baerfp  ijoopten  in  b#Deib  öaerber 
confeientien  te  mogen  lebeny  metïjaer  nemenbealle 
öe  meubele  goeöeren  bie/p  nonben  mebe  boeren  en 
toeg  nrijgen/be  fommige  ook  berftopenbe  alle  Oare  on* 
roerenbe  en  bafte  goeöen  bie  fp  nonben*  ̂ aer  fljn  006 
(onber  bit  bereï  ber  XSeligie)  berfeïjeiben  perfonen 
bertogen  hk  met  grote  febuiben  toaren  belaben  en  be* 
ftoaert/alleen  om  baer rrebiteuren  te  bernonen  en  niet 
te  betalen/  bteief  niettemin  en  ïjieitmen  niet  op  ban  met 
alle  rtgenr  te  berbolgen  allebe  gene  bie  men  fufpect 
Öielt/  be  gene  ̂ ic  in  nanben  quamen  en  25iecf)ten  toil* 
ben/  toerben  metten  fbieerbe  geboo.b  /  of  opgèljangety 
maer  tik  ftantbaftelp  bpbaer  gelobebleben/  toer- 

ben metten  biere  gefiraftf  nocljtantf  Doopten  bele  noctj 
opte  bergaberingeber  generale  Staten/  baer  men 
fo  lange  en  beel  af  fiaöbe  gefpatëen  /  bat  in  befelbe  pet 
fouöe  toerben  gefloten  tot  berfaebtinge  banbeftraffe 
en  berbe  piacratcn/  en  tot  ruften  bjebe  banbe  in* 

gefetenen. 3&e  Kegente  berïjorenbe  bat  boo?  (jet  bertrerften  ©c , 
en  blutsten  ban  fo  bele  €belen  /  Coopluiben  /  25o?ge*  ncrahj 
ren  en  3lmbacftt$f-ïtubcn/  be  jSeberlanben  feerge^  5^ai 
bloot  toeröen  /  en  mernenbe  bat  be  felbe  rjoe  langer  öoe  JJJJ J 
meer  fouben  toerben  gebepopnleert  /  boo?  be  grote  tn  i 
b?efebaer  tiiebanbeöeligie  mebe  toaren  bebangen/  «w 

fo  beeft  fp  b?ieben  aen  allen  fteben  ban  i^eberlanb  ge* ww0 fonben  /  000,2  be  toelne  fp  bermeinbe  fulr  eemgftn^  te 

baapWMfc 
De  Brieven  waren  aldus  luidende. 

Lieve  en  beminde.  Alfo  wy  onlangs  metten  Heere  j^ 
van  BüIjl  ontfangen  hebben  brieven  van  onfen  banbe 

Heere  den  Coning,  by  de  welke  fijne  Maj  ons  gebied,  ̂ ct6l! dat  na  dien  de  felve  niet  fo  geringe  herwaers-over  en  %^l\\ 
heeft  konnen  komen ,  als  hy  verhoopt  en  wel  begeert  £>teöi 

hadde,  om  den  nood  en  't  gebrek  die  al  hier  is  van  ̂ H  ö 
zijne  jegenwoordigheid ,  om  op  d'affairen  van  her-  ̂ J,^ 
waers-overeen  oprechte  vafteen  bequame  remedie  te 
ftelien,  zijne  voorfchreven  Majeft.  niet  laten  enfou- 
de  metter  hulpeGods  binnen  defe  Landen  te  komen  /F  ja 
ten  aldereerften  dat  het  felfde  mogelijk  foude  wefen , 

en  dat  noch  voor  d'einde  van  defen  lomer ,  daer  van  wy 
ons  wel  verfekert  mogen  houden ,  en  want  wy  wel  den- 

ken dat  deCe  grote  en  goede  tijdinge ,  en  nieuwe  maren 
allen  goeden  en  getrouwe  Onderfaten  van  zijne  Ma- 
jefteit  grote  blyfehap  en  genoegen  geven  fullen ,  fo  en 
hebben  wy  niet  willen  onderlaten  u  daer  van  te  ver- 

wittigen by  defen ,  en  met  eenen  wege  te  vermanen  en 
verfoeken  dat  gy  particuliere  en  generale  of  gemene 
bedingen  doen  wilt ,  en  ook  doen  doen ,  voor  de  goede 
en  voorfpoedige  reife  van  zijne  Majefteit ,  fo  wanneer 
de  felve  veerdich  wefen  fal  die  aen  te  nemen ,  en  te 

zeil  te  gaen  om  herwaers-over  te  komen  ,  ten  einde 
dat  zijne  voorfchreven  Majefteit  alhier  wefende,  op 
alles  fuiken  goeden  orden  en  remedie  ftelien  mach , 
alstereeren  Gods,  tot  onderhoudenifleenconfervatie 
van  onfen  ouden  Catholijkfen  en  Chriften  gelove, 
en  om  den  gehelen  en  univerfelen  ftaet  van  defe  voor- 

fchreven Landen  te  handhouden,  behoren  fal,  en  dat 
met  alle  goedertierenheid  en  genade ,  daer  van  zijne 
Majefteit  ons  alle  hope  geeft  te  willen  gebruiken  na 
zijne natuerlijke inclinatie  en  genegentheid,gelijkde 
felve  ons  airede  tot  verfcheiden  ftonden  fulx  gefchre- 



5*7' Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 

«73 

{"chieden  foude ,  indien  men  andere  opinie  of  bemoe- 
deniffe  van  hem  hadde ,  gemerkt  dat  fijne  Maj.  niet  en 

komt  om  fijne  Steden  en  onderfaten  te  bederven,  maer 

om  die  te  bewaren  en  befchermen ,  't  welk  de  felve  ons 

gelaft  heeft  fchriftelijk  te  kennen  te  geven, en  laten  we- 

ten, daer  en  alfo  't  behoort,  fonderlinge  ten  einde  dat 
de  onderfaten  hen  wederom  ftellen  en  voegen  fouden 

in  hun  gewoonlijke  ambachten,  handwerken,  koop- 
manfchappenentraffijkentedoen  en  te  continueren, 

hen  betrouwende  op  fijne  Majefteits  goetheid  en  gena- 

de ,  daer  van  gv  ook  den  burgers ,  poorters  en  ingefete- 
nen  van  uwe  Stede  berichten  en  adverteren  fult,  ne- 

mende forgvuldige  toeficht ,  op  den  genen  die  hen  van 
daer  fouden  willen  vertrecken ,  den  felvcn  voorhou- 

dende, dat  fo  verre  men  hem  op  de  gratie  van  fijne 

voorfz  Maj.  niet  betrouwen  en  wilde ,  men  fulke  note- 

b2ome  en  godb2ticHtigc  menfcHen  «ft  de  Hederlan? fc 
den  bcrd2eben/geblucHt/  en  beriepen  3ijn/  om  de  bloed cc 
en  goedgicrige  erecutie  te  ontgacn/cn  lijf  en  goederen  " 
te  befjonöen.  911  't  toelb  gefclrieb  tè  tot  groot  berberf £c 
oer  Nederlanden/  Die  nu  alrcbe  genomen  toaren  in cc 
ontoaerdeerujbefeHade/  öoo?0et  boo?f3  bertreb  ban  " 
fo  grote  menigte  deg  Sddelov  bo2geren/boopluidcn/ " 
ambacljtfluibcn  en  andere  goede  toelgcftelde  perfo? 
nen/  die  met  Hare  goederen  baer  uit  gebloden  3tjn :  &q 
bat  be  felbe  Handen  feer  bloot  geto02den  3ijn/  en  dage? 
lijr  norl)  bloter  toerden  fullen  ban  beel  goebc  men 
fcfien  gelb  /  goeb  /  neringe  en  toelbaren  /  toaer  doo?  be 
üegente/  berooft  3ijndebandcHopediefefiaddetotte 
confifcatie  ber  goeberen  (aengefien  be  geblucHte  niet 
alleen  fiacr  meubelen/  geib  en  anderö  mebe  Hebben  ge- 
nomen/  maer  Hebben  ooft gep2actifeert ben  meefïen? 

cc 

cc 

cc 

cc 

u 

cc 

cc 

cc 

ren  fal,en  fullen  die  der  fel  ver  gratie  en  pardon  ganfche-    beel  batl  fjare  erf-goeberen  alfOïttetfcHulden  te  bela 
lijk  onweerdig  zijn ,  op  dat  daer  van  niemand  ignoran 

tie  en  foude  mogen  pretenderen,bevelende  u  't  felve  al fo  te  doen  en  notitie  te  houden  van  den  genen  die  ver 

ften/  batfe  baer  toentg  profijt  af  foude  nonnen  treeften/ 
en  bpfonder  nu  baer  fo  tocinig  toelbaren  en  ftlcute  nc? 
ringc  in  be  landen  té)  is  genootfaebtbp  andere  mid 

CC 

trocken  zijn,  of  alfnoch  fouden  willen  vertrecken,  fon- ■  beien  te  berHindcrcn  Het  bo?der  berloop  ban  be  andere 
der  des  in  gebreke  te  wefen,  en  ten  einde  dat  fijne  i  goede  en  eenvoudige  menfcHen:  en  ooft  anbere  dicalre? 
voorfz  Maj.  des  te  meer  genegen  foude  wefen ,  om  fijn  jje  bcrtTOCftcn  3ÉJH  toedcr  tC  boen  HOlllcn  /  Om  be  felbe 
voorfz  genade  te  gebruiken  tegens  den  genen  die  hen  I  namaelÖ  al  tfamett  fltüiitclijh  te  Obecballen  /  cnHaer 
ontgaen,endeongehoorfaemheden,fchandalenenon-  |  rjocd  en  blOCd-dO?ft  te  bluffen/  toaer  toe  alleen  fjaer 
gerechtigheden  die  federt  een  jaer  herwaers  gefchied  i  miflïbe  10  fïrecbendc.  SïcngaendedeROmftCdegCO? 
zijn,aengeftcidengecommitteert  hebben,  daer  door  j  ninr  boo2  Het  einde  ban  be  fömcr/  en  iö  maer  een  ligt 
ons  Heere  God  grotelijk  vertoornt  en  geofïendeert,  al 
1c  goede  Chriftenen  menfehen  die  tot  fijnder  eere,  af- 

fectie en  liefde  dragen,  gefchandalifeert,  en  fijne  voorfz 
Co.  Maj.  met  goede  reden  tot  gramfchap  verwekt  zijn 
geweeft,  fo  hebben  wy  u  wel  willen  waerfchouwen  en 
verwittigen,dat  van  node  en  billijk  is  dat  de  verdoolden 
totten  rechten  weg  keren  en  hen  eerft  aen  God  verfoe- 
nen ,  hen  totter  heiliger  Catholijke  Kerke  gevende  en 
onderworpende,en  der  voorfz  Co.  xMaj.  fijnen  Officie- 

ren en  Wethouderen  alle  gehoorfaemheid  betonende , 
ook  dat  de  gevioleerde  en  de  gefchende  Kerken,gebro- 
ken  Altaren  en  Beelden ,  en  alle  gewijde  en  geconfa- 
creerde  dingen,  by  hem  geprophaneert ,  gerepareert  en 
in  haren  eerften  en  behoorlijken  ftaet  geftelt  werden , 

't  welk  zijn  d'oprechte  middelen  om  de  gramfchap 
Gods  en  van  fijne  Con.  Maj.  te  paeyen,  en  des  te  lichte- 
lijker  van  de  voorleden  misbruiken  en  misdaden  gratie 
en  pardon  te  verwerven.  Lieve  beminde,  onfe  Heere 

God  zy  met  u    Gefchreven  t* Antwerpen  den  derden 
(iagvanjuiio  Anno  1567.     Ondertekenf , 

Margriet  a. 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

3&e  tU5erefö2meerde  Hebbende  Hier  ban  Copieber? 
fcregen/nebben  bier  tegen  een  gefclmfte  uit  laten  gaen/ 

tcV  't  toelb  fommarie  toatf  ban  defen  tnDoude  i cxOe 

5* 
fitfte 
feDe 

beerbig  of lift ig  boo2fïellen  banbe  Stegente/'t  toeln  on- 
tr ent  ttoe  jaren  Heeft  gebuert  fonber  batter  pettoeg  na? 
gebolgt  i#  /  en  dat  in  ̂ pangien  Hctminfte  daer  roe 
geen  acieetfcHapentoeidgemaeftt.  €11  datfe  fcid  dat 
fijne  ifêaj.  alle  goede  Dope  geeft  ban  goederticrenr&eid 
en  genade  jegens?  fijn  onderfaten  /  fo  Hp  aen  Daer  foude 
Hebben  gefemeben/daer  mede  betoont  fp  of  datfe  uit  i$ 

om  d'onnofele  te  bed?iegen/of  dat  fp  tegen  net  fcffêijben  " 
bandenConinbinde  maendenban  $p2tl/!Kep/en  <k 
<^unto  /  fo  rigoreufe  /  bitter  en  bloedige  plac f  otcn  Had? 
deuitgegebcn/  en  men  moet  (feggenfe)  ooutnfientot 
toat  einde  de  Coninb  uit  &panmen  obernomen  foude/ 
te  toeten :  ( fo  de  mifTibe  Rlaerlijn  uitd^ubt )  om  op  de 
affaiien  ban  de  Nederlanden  te  flellenen  o?doneren 
een  feer  cpretljte  /  baftc  en  bequamc  remedie  tot  groot 
toelbaren  der  boc?feide  fanden :  toaer  uit  confeouen- 
telijb  bolgt  en  genoeg  toojd  te  bennen  gegeben  /  dat  al= 
Ie  middelen  en  remedien  bp  de  Jficgente  en  baren  ïtaed 
gep2attifeert  en  geo2doneert  /  balff  \j  /  bedneglnb  /  on?  ■ , 
feber  en  onbequaem  3ijn  getoeefl:  alleenltjb  uitgege- 
ben  om  de  onnofelc  en  eenboudige  menfrftcn  te  bed2ie? 

gen  en  acbterbalen  :  fo  de  ft  egente  ooft  toel  Heeft  be? ' toont  /  daer  in  fp  niet  een  contract  en  Heeft  geucuden 
ban  die  fp  metten  %M  en  particuliere  Steden  op 
't  ftun  der  ïtcligie  Heeft  gemaefet  ge! jad»  fiïen  anderen 
foube  be  Coninftlijbe  jitóajeftcit  bomen  om  te  onder 

cc 

cc 

et 

cc 

cc 

cc cc 
<c 

CC 

cc 

cc 
cc 

er 

cc 

cc 

N?Cdctnaeï  men  beel  eenboudige  en  oprecHte  men?  (Houden  en  conferberen,  Het  oudeCatDolijbe<0elobe: 
fcDen  bind  /  detoelbe  alleen  foenende  de  eere ,  datrëfofp'tberftaet/  bet  ̂ aufdommetallcde55a 

k  re- 
g  oe 

1  Tïöe   godset  en  Hacr  faligHeid/niet  en  3ün  begaeft  om  berder  belfe  en  berbloebtc  fuperftitien  daer  't  felbe  op  gcfon tlfJZ 

»«• 
M 
■>■> 

ban  Hun  te  ften/ dan  Het  gene  dat  boo*  oogen  fcHnnt/ 
toaer  d002  de  felbe  eenboudelüh  betroutoende/  dibtoilö 
in  grote  peciculen  ban  lijf  en  goed  toerden  geb2acHt :  fo 
en  Hebben  fp  dooi  b20ederlijbe  liefde  niet  bonnen  laten 

deert  iö :  en  confeouentelijb  uit  te  ropen/  bernielen  /  en 
definiëren  de  oprerHtecnfuibere3Leerebe0<guange' 
liumov  met  allen  den  genen  die  't  felfde  toeflaen  en 
belijden/  Het  toclft  (feggenfe)  blaerlijb  te  fien  tëuit 
de  conclufie  der  felber  miffiben  /  daer  de  föegente 
opendijbberftlaert  de  middelen  toaer  boo?  be  Coninft 

3J  belfe  p2actijbcn  ban  beJ^ertogtnne  ban  parma/  Jlc?  |  foubc  betoeegt  toerben  om  genabe  te  boen/  te  toeten: 
„  cjente  bande$cberlanben/  gcpleegtinbeb002f5mif?  bat  be  menfcHen  /  berlatenbe  ben  oprecHten  btenfl 
5,  fibe  /  toant  toel  aengemerbt  Hebbenbe  alle  be  omflan?  <©ob$  /  en  be  fuiberc  9leere  ban  fnn  %  €uangelium 
5)  digHeben  befeö  b2iefö  /  fo  en  binden  fp  in  de  felbé  niet  beriotHcnenOe/Hun  toebeiom  beren  en  begeben  fouben 
?>  dan  alle  liftigljeib  en  beb2og  /  toaer  dot»  de  föegente  totteCatDolijbfe  /  dat  isf  (feggenfe)  'Hlnticfcifïife  ftcli 

3,  alfulbe  eenboudige  menfcHen  een  tocinig  te  toaer? 
3J  fcHoutoen  en  Haerteontdecbendeliflige/  lofe  értdui? 

»  foebt  de  eenboudige  aodb2ucDttgc  mertffHen  aen  lijf 
■»  en  goederen  te  befcHaöigcn/  den  loop  Haerder  faligïjetd 
?>  teberHinberen/d'€uangelifetoaerHeib  tetoeberftaen/ 
j>  en  Het  rijbe  des  j§atanö  te  befcfjermen  en  te  bermecr? 
„  deren:  toant  opte  gratie / gocdertiercnHeid  en  jonfïc 

gie/ en  in  alö  ber  felber  Hun  onbertoo2pen/  altoaer  de 
öegente  óob  bernaelt  febere  middelen  om  deiö  Coninjc 
gratie/  jonfïe/  of  perdon  te  bertoerben  /  te  toeten :  dat? 
men  de  herben/  Altaren  /  fBeelden  en  diergelijbeban 
<5odt  berbodene  bienflen/  toeber  foude  oprecHten/ 

cc 

u 

CC 

cc 

cc 

cc 

CC 

cc 
CC 

cc 

CC 

cc 
Cf 

te 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

3,  de$  Coninr  en  fijns  fiaedö/  dicfn  inHaermïflïbefo  feggendefulrd'oprecHte  middelen  te  31)11  om  de  gram 
?,  Hooglnbfoehtnenluidenaentep2ijfcn/  en  iö  niet  op  te  l  frfiap^odöendctf  Coiunrtcpaepen/  en  alfo  telicH? 
»  arHten  nocï)  geloof  te  geben:  aengefien  beltegcntefo  ter  parbon/  gratie  en  bergebinge  tcberbrijgen/ljier 

?,  tocinig  Heeft  geHouden  /  't  gene  fp  eertijds  toegelaten  uit  (feggenfe)  fiet  men  blacrlu»  genoeg  datfe  geen „  Heeft/  fo  men  mocHt  fien  uit  de  bittere  placcntcn/ die  |  gratie/  genade  nocHpaidon  en  Hebben  te  bertontnten 
?,  fp  na  der  tijd  [jeeft  uitfjegeben  /  en  doo?  detoelbe  fo  bcle  ( fo  fp  die  andere  te  bertoacljten  fouden  mogen  Heb 
JLDeel.  JP  ̂   i>ert/ 

cc 

.  « 
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33 
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33 

33 

33 

33 

33 
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33 

33 

33 
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33 

Ocmom 
fnanrie 
Dan  De 

ftract 
ban  21iU' 
toerpen 
aen  óaet 

Het  derde  Boek. 

ben/  ara  neen)  ten  ̂ liatfc«ömriaetconfacmienm 
eigen  getoifTen  öebcbenöe  toaerbeiö  en  reine  iere  öe$ 
$.  <euangelium<$  berlocljenen/  enfjaej rJWJgg* 
neten  tot  öe  Iogcncn  en  tien  balfen  ttenftöe*  «mi* 

cmtffó  en  öetf  <Duibel0  /  raöen  öaerom  alle  ecnboubt* 

ge  opreebte  en  gelobige  menfefien  /  die  öe  cere  «Boöes* 
en  Sn  Mafte»  foeficn/  öat  fp  Daer  met  en  betrof 

toen  op  öe ™W  beb^tcoïiJïJe  en  fcljoonfclnjncnbe toootfen  oei  decente  en  naren  fiaöc  /  maer  boe  eer  en 
liebr>  naeftcn  te  ontblieöcn  öemcmgbuïöigettrtcben 

öie  om  Ijae?  beröerfgeleiö  en  uitgefpreiö  toerden/  en 
dat  fa  fjaer  fouöen  beaeben  op  alfulbe  plaetfen  öaer 
fjifiaé' geloof  en  eonfetentie  top  mogen  Deleben/  tot* 
te?  tijd  toe/  öat  <tfbö  Oöte  öeberten  öer  Coningen  in 

fijn  uanö  beeft )  öeö  Comnr  berte  beranberenöe  /  fut* 
ne  middelen  fcbiefcen  maclj/dat  fptoederominöaer 

baöesïand  mogen  nomen/  en  aldaerbangelijbenmo^ 
geit  doen/  en  dat  fpmiddeicrnjötoilienijaer3telenitt 

bjdfaembeidbefittcn/  ttu 

I56j 

ban  öe  ,§tab/  begerende  anbermael  fcer'öötmöeöe* Ipfe  öat  fp  Denluidcn  aen  fijn  jfêa  jcfïeit  toif  recom* 
manöcren  ban  ïjaer  deboit  geöaen  m  fulben  perplejrot 
njö  en  ban  Daer  önöcröanigrjeiö/ en  fjoefp  Daer  beb* 
ben  geemplopeert  tfnncn  öienfte/  daer  bpboegenöe 
fo  faborabele  recommandatie  öat  fijn  jftëaj.  ban  Daer* 
luider  macO  IjebDen  geen  anöer  imprefiïe/  als?  ban 
tnn  goeöe  en  getroutoeonderfaten  /  en  öat  fijn  lEajeft 
öe  fabcn  ban  öe  &tad  toil  Douöen  in  alfuïbcn  fïate  al£ 
öie  3ijn/  fonöer  pet  te  bernieutoen  tot  fijngctoenfte 
bomfte/  en  öat  ijp  breder  fal  bebben  berfiaen  ban  baec 
getreutoigbeiö  ten  einöe  öe  ̂ taö  öoor  eenigemeu* 
toigljctö  niet  en  fouöe  nomen  meeröer  te  bcrbailen. 

^ier  op  Deeft  öe  (©oubernante  öoor  öen  öacö^ 

Deere  ̂ mrellio5  öoen  amtoooröen/  öat  f»  tod  toiften  tooojn 
Doe  lange  tijö  fp  ïjaööe  geöragen en  notfj  örocgen  goe-  g»Jj öe  affectie  tot  öe  ïtcmonftrantcncnöe&taö/  en  öat  S 

j  fp  niet  en  fouöe  laten  fönifèajcfteit  ober  te  fenöen  fjet 
gefcDrifte  /  met  f tilfic  recommanöatte  als  fp  oor&aet 

<De  ifóagiftraet  ban  SCnttoerpen  oon  bebinöenöe   enbequaembinöenfcuöe/  betroutoenöc  dat  fijn  3!fèa* 
öat  öe  nerinoe  en  negottatie  geheel  berflapte  /  öat  bele 
fo  toei  treffêïübe  en  njbe  booplmöen  /  ais  gemene 
banötoerr4uiöen  en  andere  uitcr&tad  en  öen  3lan- 
öen  bettogen  tot  groot  naöeel  ban  öe  felbe  <§tad  /  Defc 

ben  alle  miööelen :  gefotfjt  om 't  felbe  te  berboedenfo 
beel  öoenltin  toaö/  öan  toaren  eln  fo  begeeft  boo?  l}m 
felbenöatfe  niet  beel  cnöo^enboojanöerefpjenen/ 
bpfonöce  0002  öe  nomfte  öe^  ̂ ertoge  ban  aillbabe 

jefteit  öe  gekgentfteiö  en  toaerïjeiö  berfïaen  fjebben^ 
öe/  &aer  op  regarö  rtemen  fal/  fo  beel  te  meet  naötert 
fijn  iKajeileitöe  importantie  ban  ix&wb  benent  të  / 
en  op  öat  fpiuiöen  fijn  iBajefleit  mogen  geben  bol 
contentement/fo  begeatfp  öat  fpliaet  billen  ö?agert 
gelijftfomng  't  gene  öe  <©?abc  ban  Jfêanffelö  Ijeeft  ge* fclj?eben/en  bolljeiöert  in  öe  goeöe  teille  cmte  reö?effe* 
ren  öefanen  ten  ötenflen  ban  fijne  |Bajefteit/en  öaec 

bkcjl  5ijnöe/  fjebben  öaeuom  bele  goeöe  b?ienöente  ■,  in  oofeteonöerftouöenöe  ^eftensf/  3©|jR-meefter0/ 
i^obe  gemaent  /  om  öaetlntöet:  fanen  in  reeomman*    en  anöere  ̂ ooföen  ban  öe  gemeente» 

(*.i*30 

tme  te  Donöen  bp  öe  <0onbeinante/en  ftebbenoon 
öoo?  Oaet  <0eöeputeeröe  aen  öe  <©oubernante  öoen 

ïemonumen/  öat  al  toaö'tfo  öatfp  toei  toiflen  ftoe 
alle  fanen  ban  öe  tcoubelen  toacen  gelegen  getoeeft/ 

ncrf)tan0  fo?genöe  öat  öoo?'ttappo?t  ban  fommige (öie  fiet  toelbacen  ban  öe  .Staö  niet  en  beminöen) 
fmuitëaj.  een  anöere  opinie  ban  öaet  moerjt  genomen 
liebbenbanfipgetooonlijfttoa^  te  öoen/  fo  en  öebben 
fp  niet  nonnen  latm  aen  Öaer  J|oogijeiö  ootmoeöelijn 
te  berfoeben  öat  f»»  anöermael  tnilöe  aen  fön  Ifêa j.  re* 
monftreren  öat  öeiflöanillraetenöetlicöaem  banöe 
^§taö  Ijaerluiöer  noit  anöerö  en  fjebben  geö?agen/öan 
alsS  goeöe  en  ootmoeöige  ötenaerg  en  onöeröanen  ban 
fijne  ffltëajefteit  belioren  te  öoen/  bereeö  om  alle  fijne 
bebelen  te  obeöieren  /  en  fiare  goeöeren  tot  fijnen  öien* 

fïe  te  imploteren/  niet  alleenlijk  ijaergoeö/ent'ac* tojöeren  allen  beöen  bp  fijne  HBajefïeit  geepfeïjet/ 
maer  00b  Ijaer  perfonen  en  leben.  €n  öat  bet  gunt  in 
öe  felbe  ̂taötoa^gefcbieö  niet  en  toag  gebeurt  öoo? 
eenige  lidmaten/  conf?ercricn/  of  toettelijbe  Collegien 
ban  öe  <§taö :  maer  öóo?  particuliere  meefl  b?eemöe* 
tingen  en  anöere  onöer  p?etert  banöe  Religie/  tot 
fjaetïuiöergjooten  omiitfp?ebeljjb  leettoefen/alfo  fp- 

iuiöen amjö  Debben  gearbeiö  en  bcneerfïigt  öat  öen 
tienfl  <èoöö  en  öes  Coninr  fouöe  toeröen  geconfer* 
beert  en  betoaert:  en  alfo  öe  pjeöicatien  en  exercitie 
banöe  nieutoe  Religie  oo?fafee  banöe  onrufte  3ijnge* 
toeefl  tegen  baerUuöerljerten/  fobebbenfpaïtijöge* 
a?beiö  met  fiulpe  ban  öe  anöere  Staten  om  öie  te 
öoen  cefferen  /  fo  Daer  t|oogbeiö  bennelijb  toajef  /  fo  fp 
ton  ten  leften  öoo?  ïjulpebanöaerl|oogbeiööefeïbe 
ïiebben  öoen  cefferen/  en  öelfêinifterenenöarepar* 
tpen  bcrö2eben/  en  naeröatfeljacr^oogfjeiööbom* 
(fe  baööen  begeert  /  öebbcn  fp  1 6  ©enöeien  boetnnecfj* 
ten  ingenomen/  onöer  'tbeletö  ban  öen45jabe  ban 
jBanffelö/  en  fjare  ̂ oogbeiö.^  fiomfte  ieföenluiöen 
feer  aengenaem  getoeeft  in  tebenbanöaergetroutoe 
mille  tot  fijne  ijKa  jefteit/  berftopcnöeöatbaer^oog* 

Ijeiötoel  fal  berftacn  nebben  öoo?Jt  rappo?t  ban  öen <3:abc  ban  H5anffeiö/öaer<0ouberneur/  ban  öen 
gocöen  toille  en  baer  öeboir  omöegoeöebo?gercnte 

onöerïiouöen  in  öe  Catljolijbe  Religie/  ö'oprecljtinge 
«n  reparatie  ban  öe  herben  enöen  öienft  <©oöief/  en  öe 
autoriteit  en  onöeröanigljeiö  ban  fijne  |Baj.  en  ïjaer 
l^oogfteiö/  ijebbenöe  ïjaer  altijö  geö^agen  (gelijft 
nocl) )  bereiö  en  toillig  te  obeöieren  en  geboo:famen 
't  gunt  ïjaer  bcbagen  fal  te  oiöonneren  en  bebelen  ten 
ötcnflc  <0oöjJ/  fnnHSaiefïett/  en  toelbaren  enrufte 

©ele  particuliere  CöeWuiöen/boopIuiöen  en  &02ge*  & 
ren  öie  int  lanö  geeme  bïijben  toilöen/focljtcn  alle  miö*  ww 
öelen  om  toeöer  inde $mtie  te  bomen/  tot  toelnen  einöe  If2* 
fP  öe  geefteïijbefeer  öebben  gefïatteert»  ̂ §p  toonöen  JJ. 
öe  pafïoren  /  p?orljiarten/^iefïer0  en  U&onifeen  alle 
reberentteeneere/jafommigeen  fbaeröen  geen  gelö 
nocO  boften  om  banöe  felbe  getuigeniffen  te  bebomen 
ban  öat  fp  Catïjolijfee  perfonen  maren  /  €atf)olijbeIi> 
ben  geleeft  /  en  00b  alnjö  te  ©ieebte  en  te  ̂ acramen* 
te  gegaen  Daööen  /  en  öie  toat  ban  bermogen  toaren  / 
en  fouöen  naulijr  een  maeïtijö  fjebben  gegeten/  off? 
fouöen  een  geeflelijb  perfoon  aen  Daer  tafel  Ijebben  ge^ 
Dad  /  ja  öie  tn  jaeren  öag  niet  ter  IBiffen  en  toaren 
getoeeft/  en  fouöen  nu  geen  öag  berbp  Debben  laten 
gaen  fonöer  UEiffe  teljoren/  foöanige  DupcDelarpeen 
gebenifiïjeiöginb'erfeerbeeiom/  ja  tim  erger  toatf/ öaertoarenöerfommige  öie  mede  ter  p^Watiz  ïjaö^ 
öen  gegaen  en  Oaergebeinflfjaööen  öe  <0erefO2meer* 
öe  Religie  gebeel  toe  te  flaen/  öetoelne  nu  öe  anöere 
ban  öer  üeltgien  /  öie  Ijen  öier  en  öaer  fecretelijb  bet* 
boegen  Dtelöen/  aenb?acöten  enbeblapten/fbebenöe 
alfo  baec  felben  te  beb?pen  metöarenebennaeflente 
te  bef  toaren  /  en  in  penjbel  en  nooö  te  brengen/  fom* 
ma  /öefanen  öer  <0ercfo?meeröe  toaren  te  oefen  n> 
öeninöefe^lanöenin  fo  guaöen  enfoöerenftaet/  dat 
de  gene  öie  öe  felbe  Religie  fecretelijb  toegeöaentoa^ 
ren/  niet  eem*  en  öo^flén  fprenen  tot  ïjenluiöer  boor* 
deel  in  pemantjeftegentoooröigljeid/  forgende  ac^ter^ 
baelt/  bedragen  en  om  lijf  en  leben  te  bomen.  3£aec 
tegengtoas  't  al  boor  öe  toinö  metten  Catftolijben/ toantöe<©erefbrmceröen  toeröen  berjaegt/  berooft/ 
geplonöert  /  gebannen  /  ïjaer  goeöeren  befcljreben  /  ert 
geconfïfQueert/  öaer  toeröen  00b  tot  fpot/  fmaet  en 
beraebttnge  öer  <©ereformeeröen  bele  berfcfjeiöen 
2tieöeben£  gemaebt  /  en  öes?  abonötf  langjj  öe  flraten 

gcfongen. <©e  <0erefO2meeröe  nebben  ontrent  defe  tijö  in 't 
3prancoi0  laten  uitaaenfebere  Apologie  en  ontfrijul* 
öiginge  ban  al  'tgeie  ter  fabe  ban  öe  Religie  m  ö« 
^eöerlanöen  toa^  gefcDteö* 

W%et  tn  fp  in  't  lange  fjaer  ontfcbuldt'gen  ban  alle  *pt 
de  lafteringen  en  caiumnien:  daer  fpt'onrecbt  gJL 

mede  feggenbcfcbuldigt  te  toefen.  «Spei^ijn/feggen-  mm', 
fe  /  geen  oproerderö  /  nocl)  ongeboorfame  de  Coninbl.  «■ 
IRaj.  te  aebten  ofte  fcbelden  /  toant  fp  de  felbe  altijd  « 
in  allen  polirtjben  faben  beboorlijbe  onderdanigbeid  « 
fjebben  betoefen /betalende  00b  goedtoilliglijb  allebei  «• 

öen/ 
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„  ttón(toUm/fcO«tfrt(Ktt«tconmbuttcii:  fpenöebben  liaer altijD betoont  fteeft/ en  Die 5p fjopenDatfjpfjaer cc 
»  noitanDerggefocftt  Dan  ftet  öijfee  De£  Coninr  te  b02?  noeft  fal  betonen  /  Doo?  De  goeDe  onDerDanige  Dien?  « 
»  Deren/  onDer  ftet  itijfte  <0oD$  Den  opperden  Coninft  /  ftcn  Die  3?  en  Daer  boo?-ouDer£  3ftn  Ifóajcftett  /  en " 
„  en  Datna  uittoiifen  ftacrDer  confïientien :  aen  De  ge?  fijn  boo^-DonDerS  ftebben  geDaen.  €n  ooft  met  eeuen  cc 
»  DulDige  en  IijDfame  D00D/  en  getoilltge  ballmgfcftap j  biöbcnDc  alle  buitenlanbfe©02ften  eneneen/Dat? " 
»  ban  fo  beel  DuifenDmenfcften/  geeftmen  genoeg  fcon?  fe  boo?  ftaer  luiben  tomen  interceDeren  en  tuflïften  " 
33  nen  fpeuren  Dat  fn  oeen  oprocrDerg  en  3ijn-  &P  öeftla?  fp2eften  aen  fjjn  Ifêajefteit  ten  einDe  Dat  pet  Ijem  be? e* 
genriaerDatntenfconljertjooaberoojDedt^feögenDa^  1  itebe  öaer  te  bergimnen  De  b?pe  erercitie  ban  fjare 
£t/onrecfttboo2ftetter8toerDengcljouDen/fp  moeiten   tfeligie/  fonDer  De  toclftefp  menen  niet  en  mogen  3a- 

33 

CC 

5' 

.>  metre  ftlvjft  betoont  391*  fctter£  te  toefen./  De  fcftnft 
3>  i$  genoeg  om  alle  ftmerpetebertoinnen/  fp  manen 

33  onDerfcfteiD  tuffeften  D'oproerigen  en  bjecDfamen  /  Die 
*3  algelijnelnhncftraft5ntt*  ̂ cngacnDe  f)ct  focfeen  Der 
»  23eeiDenenftan men.feggenfe/niemanD  befcftulDigen/ 
»  Dan  Die  Daer  toe  raeD  en  aDbijö  öebben  gegeben  /  en  Die 

»  (Wr  ftebben  bolbsacftt/  b»DïfeinDerenenjonger.$öp? 

»  ter  {traten  iö  fulr  boleinb/  en'tïtfbcbonben  Dat  De 
»  $apen  felfes  Dat  eerftmael  fobben  gebonDen  en  ge? 
»  p^ar rifeert/  om  Die  ban  De  öeftgte  Daer  D002  als  rebel? 

«  len  te  mogen  befcftulDigen  en  biffameren  bp  De  H'ïagt? 
»  (Iratcn/  gelijft  ftet  binnen  3Hnttoerpcn  (feggenfe)  # 

»  geblclten  D002  bier  #apiften  Die  een  nieuto  oproer  ge? 
»  ftisftt/  mgetodDbetaebenncbbenöeoberbebeelDen/ 
»  Hltarenen  anDerfurëin  onfer  ©2ontoen  &erfte/De0 

"  anDeren  Daegjö  oeftangen  3ijn  /  toaer  onDcr  een  toel  Be- 
»  ftcnD  «ÊDelman  toas  Die  Den  oproer  ftaDDe  beroo2faeftt. 
»  ̂ ënfegaen  Ijst  beften  Der  25eelben  toel  reeftt  te  3Ü«/ 
3'  maer  beftennen  Dat  fulr  Deo:  Oebel  en  autoriteit  ban 
»  De  «Oberfteib  beftoo2be  gefeftteb  te  nebben  :  macr 

"  'r  feftijnt  Dat  <0oD  D002  een  fecreet  oozDeel  /  en  ert2ao?? 
33  Dtnarie  erecurie/  De  rpobe  en  feïpïrHeïn&eaföoDernc 
"  Der  "ScelDen  Qeeft  toillen  ffraffi^v/  omDermenfclien 
3'  totjffjeiD  te  frljanDe  te  maften  /ftebbenDebcrtoeftt  een 
3'  Ded  a?m  ongeatftt  bolft/  ja  b^outoen  en  ftinDerenin 
3'  ftleinen  getale/  geen  aenfïen  rioeft  maebt  OebbenDe/ 
3'  D002  Detoelfte  in  acftt  Dagen  tijDcf  mceft  alle  De  (jou- 
3>  ten  en  fteenen  25eelDen  inDe^eDedanDett3ünafge' 
3'  btoftenen  aenltutfien  gefiagen  /  fonDer  toeöetftanb  / 
3?  met  bcrbaetmetD  ban  alle  U&agiftraten.  35'toijfen 
35  boo2tö  utter  fclnifture  Dat  <©oD  Diftmael  fijn  bolft  hart 
33  ̂ frael  gebootn  fteeft '  Datfe  De  9ffioDen/  Weelben/ 
?'  Altaren  enfïogeplaetfenfouDe  af  b2eften/  en  Dat  alle 

3'  De  Coningen  Die  fulr  gcDaen  ftebben  /  ban<6oD5ijn' 
3'  gcp2efengetoeelr/g^Üft  men  in  De  beften  tterComn- 
a'  gen  en  iïttonn&e  matft  lefen '  bjengen  ooft  ban  beel 
33  anbere  erempelen  uit  De  öif?o?ien  en  Defdj2iftcnöet 
33  «autj-baDercu  of  patres  boo2t/  totftaren  boo?Dele  / 

33  fufftneren  Dat  men  Daerom  ftenïuiDcn  boo?  geen  re? 
3»  bellen/  oproerDerö / onaerjooifïïme  en  toeberfpanm? 
33  ge  en  maeft  notl)  enbcl;ne2tteftouDen/  noc&  beroof 
,5  Delen/  om  foDanigen  f.ifte  Die  toel  engoeDiief/  en  Die 
„  gefrnieD  i0  D002  jongere  en  De  gene  Die  ban  ftaer  Doen 
,j  geenreDenen  en  fouDen  ftonnen  g^ben :  en  Die  Daer  bp 

„  mogen  gemeeff  ̂ ijn/  p20fefTie  DoenDc  ban  De  <0ere? 
^>2meerDe  Religie  /  Die  3ijn  tot  fulr  geD2ongen  getoeefl 
ban  ftaer  confeientie/  Doo?  eenen  pber  Dief?  ftaDDen 

„  tot  De  cere  en  Dienft  <t3oDö7  ̂ k  fp  toiften  Dat  Doo? 
„  Den  Dientl  Der  SfceelDen  toerDe  berlt02t.  a©aerom  ftet 
3,  certein  een  g200t  onDerfcïieiD  iö  te  rebelleren  tegen  fijn 

„  #2.  ince  /  ofte  Doen  /  D002  eenen  pber  /  een  fafte  De  toel? 
M  fee  anDcrftns  isf  fteilig  en  loffelijft  /  fo  Daer  ooft 
„  groot  onDerfcfteiD  iö  ften  te  treeften  uiteonDerDanig? 
„  DeiD  bnn  3tjncn  Coninft/  of  fjem  te  ontreeften  uit  De 
„  onDerDanigfteiD  Deö^uibelö  enr3üne  balfe  Dienlten. 
„  <eintdijftna  Datfe  beel  erempelen  fo  ban©2anftnjft/ 
„  <engelanD  /  3&encmarften  /  ̂toeDen  /  polen  /  en 

SDuitfïanD  ftebben  berftaelt  /  en  ooft  gefeiD  Dat  men 
D002  ganfeft  ̂ pangien  De  gjoDen  toel  geDoogt.  ,§o 
p2otejlercnfnboo2  ̂ ioD  en  Den  Coninft/ en  boo?  alle 
De  Coningen  /  finten/  en  b?eemD*  bolften/  enge? 
neralijft  boo2  alle  menfeften  op  ftet  aertrijn  /  Dat  fp 
noitcn  ftebben  geDarftt  nocï)  en  Denften  te  rebelleren 
noeft  te  inuntincrcn  tegen  Den  Coninft  ftarertnatutr? 
lijften  en  geboren  prince.  IRaer  terrontrarieDatfp 
3ijn/  en  altijD  toillen  blftben  fijne  alDer-oomioeDig? 
ftz  en  onDeiDanigdc  onDerfatcn  en  Dienacrö.  23iD? 
DenDc  allecnliift  D002  DebarmftertigftciD  <t3oDö/ert 

3> 

33 

33 

3Ï 

33 

3) 

3> 

33 

33 

)> 

I'  <c 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

<  (C 

er 

cc 

cc 

cc 

cc 

lig  te toerDen  /  noeft  te  berfrftijnen  boo2  Den  irïecïjter- 
floel  <6od;ov  en  Dat  3tjn  |Bai.  Daer  in  toil  na  boïgen  De 
goeDertierentfteiD  ert  facfttmoeDiggeiD  banDen  Éeifer 
Caerle  3ijnen  baDer  ftoogloffelijfter  geDatgteniffe  /  Die 
'tfelbe  geacco2Deert  IjeeftDtn  pintenen  bolften  ban ^uitfTanD  /  en  Daer  in  ban  geftjften  nabolgen  Den  boet 
Die  De n  nooD  en  erbarenfteiD  öeeft  getoont  Den  Coninft 
ban  ̂ anftrijft/ te  toefen  De  eenige  en  opperflereme 
W  om  te  (rillen  De  troubelen  /  beroerten  en  gemene  el 
lenDtgljeDett  /  en  een  fo  grote  bloeDflo^tinge :  beloben 
De  ban  fjaer  3pDc  /  nemenbe  Daer  toe  <©oD  en  fiaer  con 
fcientien  tot  getuigen/  Datfe  ftem  toillen  betonen  alle 
onberDanigfieiDen  getroutoigéeib/enljare  lichamen 
en  goeDeren  geben  en  toe  eigenen  tot  3tjnen  Dienfte, 

^e  ̂ oubernante  berflarnDe  DatterDagcftjrmeer 
enmeerbolr  uit  fjet  HlanD  bertroft  Doo2Deb?efeban 
De  ftomfre  Deö  hertogen  ban  3Ciba  en  Der  «^pangiaer? 
Den  /  Die  men  toifl  op  toeg  te  3fjtr/  ïjctft  Den  1 8  ̂ ep? 
tcmb2isf  1 567  Doen  berftonbigen  fefter  $laccaet  op  Desf 
Coninr  name  infjouDenDe  in  fubflautie» 

A  Lfo  de  Coninklijke  Maj.  by  veffcheiden  briefen    $\ac> 
■^•verklaert  en  te  kennen  gegeven  hadde ,  dat  zijne  faetJe^. 
meninge  niet  en  was  te  willen  gebruiken  ftrengig-  ̂ t  öe^ 
heid  en  rigeur,  met  of  tegens  zijne  on  derfat  en ,  die  bob  om 

gedurende  de  voorleden  troubelen  en  beroerten  tegen  Hf*  ö£n 
hem  mifdaen  foude  mogen  hebben ;  maer  ter  contra-  te  ölucö* 
rien  alle  foetigheid  en  genade  na  zijne  natuerlij ke  ge-  ten. 
negentheïd,  f  onderlinge  metten  genen  die  hen  der  fel- 

vèr  genade  niet  onweerdig  en  fouden  maken ,  prin-  CF*  'H-J 
cipalijk  compaffie  en  medelijden  hebbende  met  het 
fchamel  fimpel  volk,  ambacht  Huiden  en  andere ,  ver- 

leid en  verdoolt  wefende.  En  al  waft  fo  dat  de  felve  zij- 
ne onderfaten  wel  fouden  behoort  hebben  hen  te  be- 

trouwen en  zijne  Majeft.  genade  te  verwachten :  des 
niet  te  min  was  zijn  Maj  onderricht  dat  vele  van  dien  , 
van  alle  ftaten ,  conditien ,  en  qualiteit ,  en  namentlijk 

de  voorfz  fchamele  ambachtfl uiden  en  't  fimpel  volk, 
welk  door  de  quaedheid  van  andere  ervaren  en  doorr 
trocken  zijnde,  die  van  alle  alteratien  en  commotien 
fo  wel  in  de  Religie  als  anderfins  hoofden  en  aucteurs, 
geweeft  hadden  ,  hem  miftrouwende  van  zijn  gratie  en 
goedertierenheid ,  dagelijx  verlopen  en  hen  voorvluch-? 
tig  maken ,  hun  goeten  huifgefin  uitvoerende  en  tranf- 
porterende ,  verlatende  hun  Land ,  en  by  confequentie 
hun  felven  bedervende  en  ruinerende ,  gelijk  fy  ook  di- 
verfe  hun  crediteuren  daer  door  defrauderen  en  ontrui- 

men. Soift  dat  zijn  Maj.  begerende  zijn  verdoolde  on- 
derfaten opten  rechten  weg  te  brengen,  en  wederom  te 

roepen ,  op  dat  de  felve  in  de  devotie  van  de  oude  Ca- 
tholijke  Religie  en  in  zijnendienft  en  onderdanigheid 
fouden  continueren  en  blijven ,  onderhoudende  haer 
koopmanfehap ,  neringen ,  ambachten,en  handwerken 
na  hare  vocatie  en  qualiteit  >  willende  ook  ordre  Hellen 
dat  fy  hen  felven  fö  veel  quaets  en  ongelijks  niet  en  fou- 

den doen ,  als  fy  door  haer  vlucht  en  willigen  ban  doen- 
de waren.  Waerom  zijn  Maj.  by  advijfe  en  deliberatie 

van  de  Regente  en  den  Rade  van  Staten  en  fecreteri 
neffens  haer  wefende,  verboden  en  geinterdiceert  heeft 
alle  zijde  onderfaten ,  fo  wel  de  gene  die  in  de  felve 
Landen  geboren  als  andere  die  aldaer  vafle  woonfiede 
gehouden  hebben ,  van  wat  ftate ,  qualiteit  of  conditie 
die  mogen  wefen ,  uit  den  felven  Landen  te  vertrecken 

'tfy  alleen  of  met  haer  huisgefin  en  familie,  in 't  hei- 
melijk of  in  't  openbaer,  noch  ook  haren  huifraet,  meu- 

belen j  catheilen  ,  goeden,  waren  of  koopmanfehappen 
uit  te  voeren  ofte  tranfporteren  te  water  ofte  lande ,  in 
menige  van  hen  te  abfenteren  en  uit  de  voorfz  Landen 

?x  ̂tjn  oneftuelljfte  gOcDljeib  CU  faclltmoeDigtjeiD  Die  DP    te  vertrecken.  Op  poene  van  gehouden  te  worden  voor 

culpa- 
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culpabel  ,  immers  ten  minften  voor  fufpecT:  van  de  pers,Veerluiden,Wagenluidénof  Voerluiden  uit  ha- 

voorledene  beroerten  en  ongeregeltheden  aldaer  ge-  venen,  frontieren  of  palen  van  den  lande  te  voeren  of 

beurt  en  over  fulx  aengetaft  en  vervolgt  te  werden,  |  rijden,  ten  ware  dat  fy  den  Officieren ,  Wachten  of 

■5*7, 

mitfgaders  van  confifcatie  van  de  uitgevoerde  goeden , 

or  geladen  om  uitgevoertte  werden.  Verbiedende  al
len 

fchippers,  veerluiden ,  wagenluiden,  voerluiden  en  an- 

dere,  die  de  voorf*  vluchten  en  uitvoeringen  te  helpen 

doen ,  of  daer  toe  aflifteren ,  maer  indien  iy  eenige  ver- 

nemen ofgewaer  werden  die  fouden  willen  vluchten  of 

vertrecken ,  of  hen  goet  en  meubelen  uitvoeren ,  dat  fy 

daer  van  de  wete  fouden  moeten  doen  aen  den  Officier 

van  der  plaetfen ,  op  poene  van  felfs  gehouden  te  wer- 
den voor  fufbeér.,  en  geftraft  te  werden  na  gelegentheid 

van  de  mifdaed  ,  mitfgaders  van  confifcatie  van  de 

fchepen ,  fchuiten,  wagen,  karren  en  peerden,  daer  me- 
de 't  uitvoeren  gedaen  foude  worden  ,  en  ten  einde  dat- 

men  niet  denken  en  foude  dat  zijn  Maj.  onder 't  dexel 

Gecommitteerde  van  de  voorfz  paffagien  ,  alvoren 

hadden  laten  weten 't  gene  fy  geladen  hebben  of  weg- 
voeren ,  op  gelijke  confifcatie  als  boven.  Sonderdatde 

Officieren ,  Wachten  of  Gecommitteerden  van  de  fel- 
ve  vifctatie  eenig  loon  of  falaris  fouden  mogen  ne- 

men ,  &c  $a  be  publicatie  en  bernonbiginge  ban 

bitfMaccaet/  ift  gegaen  na  't  gemeen  fp?eentooo?b/ 
te  toeten: 

Datmen  dert  menfeh  meternft  gaet  verbieden  „hier: 

Doen  fy  willig ,  en  't  gebod  fy  vlieden  „  fchier. 

a©ant  tic  b?efe  Bier  boo?  fo  is?  bermeerbert  bat  bele 
bergetenbc  b?otttoen  /  ntnberen  en  noeberen  /  met  ful* 

van  dit  verbod,  welk  gedaen  werd  om  de  welvaert  en  |  Itec  fjacfl  fljngeWucBt/  fO&enbe  OpgeïJCtlben  te  bJOJ* 
faligheid  van  den  onderfaten,  den  fel  ven  of  anderen     ten:  bat  f?  niet  eer  en  BebbenfeOmten  geruft  3iJn/b00? 
foude  willen  benemen  dievryheid  en  libertcit  van  ha-  j  fp  en  toaren  uit  beg  Coninrgebieb  in  eenige  nabuer- 

re  woonfteden  te  mogen  veranderen. als  hem  't  felve  i  lattbett. 
foude  gelieven  om  eerlijke  en  wettelijke  redenen.  So 
heeft  zijn  Maj eft.  geftatueert  en  geordonneert ,  op  dat 

men  de  oorfaken  van  een  yegelijks  vertrek  foude  mo- 
gen weten  ,  en  dat  de  oprechte  crediteurs  van  hare 

fchulden  en  creditie  niet  gefraudeert  fouden  werden , 
dat  fo  wanneer  yemand  om  eenige  apparente  redenen 

hen  uit  eenige  Steden ,  plaetfen  of  Landen  fouden  wil- 
len vertrecken ,  dat  de  felve  gehouden  foude  wefen 

't  felve  een  maend  te  voren  te  kennen  te  geven  den  Of- 
ficiers en  Wethouders  van  der  Stad  daer  uit  fy  fouden 

willen  trecken ,  en  ingevalle  hy  op  't  plat-land  woon- 
achtig ware ,  foude  daer  van  de  weet  moeten  doen ,  fes 

weken  te  voren  aen  den  Gouverneur  of  Stadhouder, 

Droffaert,  Balliu,  Meiere,  Schout,  of  principalen 
Officier  onder  wiens  jurifdidtie  hy  gefeten  is,  en  daer 

van  brengen  en  tonen  goed  en  deugdelijk  bewijs ,  on- 
der den  fegelvandeStad,  plaetfe,  of  jurifdictie  waer 

uit  hy  trekt ,  op  pcene  als  boven :  belaftende  en  beve-,j 
lende  allen  Rechteren ,  Jufticieren,  Officieren,  Ampt- 

luiden,  Capiteinen,  Hopluiden,  krijgfluiden  en  onder- 
faten ,  dat  fy  fullen  fcherpe  vifïtatie  doen  en  toeficht 

nemen ,  dat  niemand  van  zijne  woonftede  of  refiden- 
tie  en  vertrecke  :  Bevelende  infgelijx  allen  wachten 
van  den  Frontieren ,  Havenen ,  Poorten ,  PafTagien , 

Veren ,  Bruggen  en  uitgangen ,  't  zy  ter  Zee,  te  Lande 
of  op  de  foete  Wateren  en  Rivieren ,  daer  toe  forgvul- 

Jaer-dicht  op  't  vluchten  van  de  Gereformeerdeé 

3&le  <6erefo?Meerbe  ble  VLVCBten  't  Lanb/ 
SfiLg  gebjonen  LaCBber  <£beLen  Verbanb. 

Sflïfo  nebt  gp  beminbe  £efer  in  bit  berbe  25oen  mo^ 
gen  berfïaen  Boe  bat  get  berbonb  bet  €belen  eenjfc 
beeté  boo?  fyatt  ongefïabtgBeib/  ttoeb?art)t/  ÜcBtbaer* 
btgtjeib  /  en  eensfoeelsf  boo?  be  UfïigBeib  ber  45ouber* 
nante  en  Baren  öaeb  te  niet  isS  gegaen  /  en  bat  niet  al* 
leenfp  ïuiben/  maeroon  alle  Bare  goeb  jonftige  jtjn 
genomen  in  be  uiterfte  en  grootfte  peticulen  en  be* 
nautöeben/  in  fulfeer  boegen  battet  boo?  ber  menfdjen 
oogenfcBeenbatfe  nimmermeer  toeber  tot  eenig  ber* 
Bael  of  in  Baregoeberen  en  ©aberlanb  fonben  Bebbert 
nonnen  nomen  { fo  eüenbig  /  toannelbaer  en  ongetoiss 

jijn  Bieropteraerben  aUemenftBeujnefafeen/  toant 

Xiit  een  toijle  njbsS  te  boren  fcBenen  op  't  Boogfte  en  bp na  tot  Baer  meninge  genomen  te  3jjn  /  toaren  nu  in  fo 
nokten  ttjbe  ( boo?  b?efe  bebangen  3ijnbe )  gantfcBeUjfc 
uit  Baer  ©aberlanb  en  goeberen  gcblucBt  /  trecnenb* 
atë  berfïroibe  en  bcfolate  menfeben  bertoaerg  Bern 
<éob  toilbe  geleiben*  3&aerom  ifl  bat  Emiiius  toel 

feib: 
Siet  voor  u  ende  betrout  de  Fortuin  te  vele  „  niet  \ dige  toeficht  te  nemen ,  de  felve  op  te  houden ,  arrefbe- ( 

ren,  entegens  den  overtreders  te  procederen  fonder  :  Niemant kanfe gebieden, ahshy  rijk oreele„üet. 

gunfte,  diffimulatie"  of  verdrag,  op  pcene  van 't  felve 
op  hen  te  verhalen ,  als  fauteurs  en  mede-plichtige.  Or- 

donnerende en  bevelende  ook  allen  Tollenaren,  Pach- 
ters en  Colle&eurs  van  de  Tolrechten ,  dat  fy  geen 

fchepen ,  fchuiten ,  wagenen  of  peerden  geladen  we- 

fende ,  laten  door  varen ,  lijden  of  pafferen  fonder  de  |  __ - 

felve  eerfl  neerftelijk  te  vifiteren ,  en  weten  wat  die     Jrotfig ,  onget
emt ,  ftout  ende  geheel  onvroet, 

SffiBS^  Verbiedende  aüenSchip-    Waer  door  fyhcht  werden  gebra
cht  onder  de  voet. 

THUCYDIDES   feit: 

De  meefte  vyand  die  de  menfche  hebben  mach  j 
Is  al  te  groten  geluk  en  voorfpoet, 
Want  dat  felve  hem  alfdan  te  maken  plach 

Einde  des  derden  Boeks. 

OOR- 
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Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
Beroerten,  en  Burgerlijke  Öneenigheden, 
gedurende  den  gouverüemente  Van  den  Hertog 

van  Alva  in  de  felve  Landen. 
- 

Waerachtige  én  Hijlorifché  befchrijvinge, 
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Door 

PlETER    BOR    ChrISTIAENSEN* 

Summarie  of  horten  inhout  van  V  vierde  "Boef^ 
N't  begin  van  het  vierde  boek  werd  in 't  korte  watverhaelt  vandeforme  enregeè- nnge  die  de  Princen  en  Heeren  van  de  Nederlanden  in  defeïve  plachten  te  hebben ,  en 
noch  eenfdeels  in 't  gebruik  is  ;  daer  na  werd  verklaert  der  Gouvernanten  handelinge  na het  vluchten  van  de  Gereformeerde  uit  dé  Nederlanden ,  der  Gouvernantes  fchrijven 

,aen  den  Conink,  des  Coninx  van  Spangiens  refolutie  en  zijn  fchrijven  aen  zijne  Stad- 
) houders.  Des  Hertogen  van  Alva  vertrek  uit  Spangien,  't  getal  fijns  Crijgsvolx ,  trafte- 
» menten  des  Hertogen  van  Alva  en  de  principale  Officieren  met  hem  overgekomen ,  de vrefevandievan  Geneve  voor  den  Hertoge, zijne komfte tot  Brunei,  en  zijne  Cómmiffie  alsCapitein Generael  van  de  Nederlanden  ,  des  Coninx  brieven  aen  de  Hertoginne  van  Parma  en  allen  Steden  en  Wet- 

houderen  van  Nederland :  't  Begin  van  de  handcfingen  des  Hertogen  van  Alva ,  het  vangen  van  de  Grave van  Eginont  en  Hoorne ,  en  van  Heer  Antonis  van  Stralen  :  Vlucht  en  vrefe  van  vele  Nederlanders  en  van 
den  Abt  van  S.  Barnaerts ,  het  oprechten  van  den  Raed  van  Trouble  of  Bloet-raed ,  en  het  verbieden  aea 
den  Raden  van  Nederland  om  kenn;fle  te  nemen  van  de  faken  van  de  Troublen :  d'Affcheid  van  de  Herto- 

ginne van  Parma  aen  de  Staten  van  Nederland  en  haer  vertrek :  Hoe  de  Hertog  van  Alva  werd  gecommit- 
teert  totten  gouvernemente  van  de  Nederlanden ,  hoe  hy  de  Graven  van  Egmont  en  Hoorne  te*en  de  Pri- 

vilegiën des  Lands  doet  voeren  uit  Brabandop  het  Caiteel  van  Gent;  de  Requefte  van  de  Gravinnevan 
Egmont  aen  de  Staten  van  Braband ,  en  van  de  Staten  van  Braband  aen  den  Hertog  •  het  voorfchrijven  van den  Keifer  en  Vorftcn  des  Rijx  aen  den  Hertog  voor  de  felve  Graven  ,  en  fijne  antwoord ,  de  belaftinec  en 
omfcliuldmge  der  voorfz  Graven  .•  De  gevankenifle  van  verfcheiden  Advocaten  van  de  Provinciën  en  Pen- fionanflen  van  Steden ,  de  gevankenifle  van  Meefter  Jacob  van  den  Einde  Raed  en  Advocaet  van  den  Sta- 

ten 's  Lands  van  Holland  ,  hoe  de  Staten  van  Holland  hare  Gedeputeerde  aen  den  Hertog  van  Alva  fenden om  te  folhciteren  relaxatie  van  haren  Advocaet ,  hoe  de  felve  Gedeputeerde  vertrocken  fecretelijk  uit  vrefe, en  Meefter  Jacob  vanden  Einde  qualijk  getrafteert zijnde  inde  gevankenifle  fterft ,  na  dat  hy  een  jaeren 
fes  weker,  gevangen  hadde  gelegen ,  't  verfoek  van  die  van  Antwerpen  voor  eenige  gevangenen  ,  en  ftraffe antwoorde  van  den  Hertog  van  AIra  aen  die  van  Antwerpen :  De  vordere  handelinge  van  den  Hertoe  van 
Alva  en  Raed  van  Trouble ,  d'ontfchuldiginge  van  die  van  Antwerpen  over  de  Troublen  binnen  hare  Stad gebeurt ,  de  Remonftrantie  van  die  van  Antwerpen  aen  den  Conink  gefonden ,  d'articulen  aen  die  van  Uit- 
au  ̂ 1 rrbefch" Umgeovergelevertenhareexcufe:  d'excufevan  de  Regeerders  van  Leiden  nopende 
de  beeldltorminge  bmnen  hare  Stede ,  d'ontfchuldinge  van  Heer  Hendrik  van  Berchem  Burgemeefter  van Antwerpen.  De  bouwinge  van  het  Caiteel  tot  Antwerpen,  en  wat  die  van  Antwerpen  daer  toe  hebben moeten  contribueren,  verbrandinge  van  den  Pulver-toren  tot  Mechelen,  de  nieuwe  oproer  in  Vrankrijk, daer  de  Hertog  van  Alva  den  Grave  van  Arenberge  tot  hulpe  van  den  Conink  heeft  gefonden ,  en  doet  ver- bieden dat  memant  der.  Hugenoten  en  mocht  te  hulpe  trecken  :  De  indaginge  van  den  Prince  van  Oran- 
gien  ,  Grave  Lodevv>,k  van  Naflau ,  Graven  van  Hoogftraten ,  Berge ,  Culeuburg  ,  Heere  van  Bredero- 
t  L?IS  '  '  H£erennen  Ede,en  van  <H^'  •  van  wat  fake  de  Prince  van  Orangien  werd  befchuldigt, en  wat  de  Grave  van  Hoogftraten  te  lafte  werd  geleid  :  Hoe  de  Grave  van  Buiren  des  Princen  van  Oran- 

gien 

• 
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-  « f nf  T  oven  «evanöen ',  en  tegen  de  Privilegiën  van  de  tlni verfiteit  en  van  't  Land ,  in  Spangien nszoon  tot  Loven  gevan0en ,  c      Z  J>        Hnnpnraten  antWoordeoD  de  brieven  vanda- 

M67, ^rS^^nO^*^*^***  -woordeopde  brieven^, 
gefonden  ̂ ***™£^te^  de  ingefetenen  van  Nederland;:  Van  de  wilde  Geufen  en  hare 

Fff*  e  ̂??££SSdt  felve  :  des  Hertoge  van  Cleefs  handelinge  tegen  de  gevluchte  Neder- 
handehngcen  t  PTaccaei ̂   ̂   en  dood  ̂ .j^  Caerle  des  Coninx  vanSpangiensSoon.    De 

carS,;VnhvdeWfiVeurgs  in  Spangien  over  de  Nederlanders  gegeven.  Des  Princen  van  Orangiens 
 klag- 

Sentenue  by  de  nqu^teurs ̂   £  £  ̂   ̂   y^  ̂   R..^  ̂  ̂  yeram woordmge  ̂   de  faken  der 

?  °VK1p    de«zeliixde  verantwooordinge  van  den  Grave  van  Hoogftraten  :  des  H
ertogen  van  Alva  voor- 

nmvdfv ̂a^i  de  Religie  door  lift  te  vangen:  hetarreftby  den  Palsgrave  gedaen  opc  geit  vander» 

r^ttavrankrijki  de°Hertoge  vatvAlva  neernt  n.eu  volkaen  en  wdhet  Conahe 

^^g^^>**™*>^  §eftelt  hebben:  de  vergadennge  der  Geeftelnkheid tot Ui  - 

V  X  Renuefte  bv  de  Geefteliikheid  aende  Hertog  van  Alva  overgegeven ,  roerende  d  executie  van  het 
recht    de  Requdte  bX  .de  oee it^  g         ̂   ̂   ̂ ^  Geeftdijkhcid .  de$  pnncc 

denksS 
 wapenen  te  raden:  t  voornemen van 

GmvcLcrfSvi  Naken  van  de  Grave  van  den  Berge:  
verftroymgeder  Geufen  tot  Dalem,  Grave 

S£«kiffi3^  en  het  innemen  vanden  Dam  :  des  Graven  van  Arenbergens  k
omfte  in  Vrief. 

U^^^SSESiJéL  de  Graven  van  Arenberge  en  Adolph van Nafta  gebleven fi
,n.  De 

land ,  de  ****** '  mc  '       Groeninsen  belegert  werd  van  Grave  Lodewijk  ,  fchermutfingen  voor 

Gtn"  S»wAb  in  liefland  ,  Francois  van  BosWfens  komfte  opte  Eem- 

Sme  Oorlog!  hpPen ,  en  hoe  Sonoy  hem  begeeft  te  water 
 ,  Boshuifens  vlucht :  waer  ontrent  deHeere 

vTcocaueville  ziin  volk  vergaderde  ,  en  hoe  defelve  verftrooit  
en  hy  gevangen  en  onthooft  wert :  de  Sen- 

t^^^ZZVJ  den  Prince  van  Orangien  en  d'andere  gevluchte  Heeren :  de  e
xecutie  over 

S^^H™n&den:4e  Sententie  en  dood  van  de  Graven  van  Egmond  en  Hoorne,en 

„ ae! bSniftTde  komfte  van  den  Hertog  van  Alva  voo
r  Groeningen  mette  Spangiaerden  Grave 

LodeE  De  Slach  te  Remmingen,  en  hoe  Grave  Lodewnk  ontkom 

(r>  U°  d v>eT van c  ie van§Embden  voor  den  Hertog  van  Alva,  des  Hertogen  van  Alva  voornemen  om  D
elffi l 

tot  een Stad  te  maken  :  hoe  hy  den  Paus  ,  Conink  en  Venitianen  zijn
e  vidone  het  weten ,  ook  fijn  Om- tot  een  «ao 1  cc  ma  /  Groeninecn  en  Staten  van  den  Ommelanden  voorhoud  ,  *  be^ 

ven  aen  de  R*£en  vanSt «jjS^JSjL-af  teger.s  de  Heeren  van  Stralen  en Backerfeel ,  't  rafe- 

7r^t^T^^^^^  RSB  
vanden  Hertof :  de  poinden  die- 

«ênfödLvo^  
der  Spangiaerden  op  den  ftaet  van  Neder- 

hnd  cnSdereSbellen/tPIaccaet  daer  tegen  s :  des  Pri
ncen  ven  Orangien  toeruftinge :  deredernen. 

vv  erom  hv d "JmSS*  <en  Hertog  aenneemt,  namen  van  
zijne  Capiteinen  en  O verften  en  hoe  groot vvaerom  ny  de  oorlog  tegen  a              5                   Montipni  en  van  de  Coninginne  van  Spangien,  hoe 

fterk  g&SSd  H^ialStoPrincen  J
L  over  de  Mafe,  er M %  foekt  te  flaen/t  welk 

SStofe  wdèerl"  fchermutfinge  en  des  Ptincen  vertrek ,
  de  dood  van  den  Grave  van  Hoogftraten  : 

to^^^;.Smi~  «to  Staten  van  Nederla
nd:  het  hovaerdlg  oprechten  zijns  beelds  op 

het  Cafteel  van  Antwerpen ,  en  de  opfprake  en  radmge  des  volx. 

Het  vierde  Boek. 

1  €r  tfe  bo?bet  ga  fa  W  beftfmjbmge/  fjeb 
lift  nietonbienfiig  0*acl)t/tot  beter  ber  j 
\  itanb  ban 't  gene  baer  mbcrljanbett  fai 

•  toozben/  aWncr  m't  6o?t  acn  te  roeren  Vjan 
<  y  ̂ v^W  befo?mctoan  reQterwge  titetie  p?incen 

-nöccren  öefef  ̂ eterianrjen/möefeïbelantient
ian 

SiS  trtflemen  te f  rtfien  en  aeu?infccn/  en  ooft  nocö
 

SE  8»  3önv\fo  falnien 
 boo?  eerfl 

bcrftacnoatticfe  ̂ etierlanöfe  ̂ outntïen picruoo? 

tötó  Qcïiaö  öcöbcn  ̂ ertosen/  <0?auen  en  peeren/ 

S  todfiefotodairttoo»  enftaer  onöerbanenaenfe- 

feere  toetten/  ttamten  en  p?t\j«eöten  Uerftnotïjt  toaren
/ 

ö  c  fp-nuöcn  m  't  aenuaeroentoan  öe  kanoen  en  ̂  

Utnctcn  folemnelpen  DeOueren  moeften»  «amacW
 

fin  meen  tiefe  berfcfjeiöen  p?obincien/  fo  ft»  gUtejöj» 

looztoa  roenenonïïerïtncje  tractaten/  en  aifoboo?t^ 

SSie  onöer  een  ïjooftUcss  8ut0ban55ouröoen^ 

nTenSmen/en  baerna  ooft  upmtooei  nanïmto
e, 

SfTerten  jmfe  ban  Ooflenröfte/ en  ten  lactftcn 

t'fan  c  onöer  eenfjooft/  namentlijfe  t.en  <©?ootmo^ 

SnS  CaerieWe  (öieooftfiPtra^ 

mcutoc  ̂ ouincien  öaer  ty  genoegt  fteeft  /  stótm^ 

tonuoin  uan  <0clrc  /  't  <®wWW  bun  Zutpöen  /  öe SKwnöaS  öttrecet  /  Wff»J  /  JSSffi^ 
S20  ningett)  cnalfotooo?tö  op  öenCon  nf^ban^^ 
St  geftomen.  m  boo2f3  fecifer  Caerïe/al^  ooft  öc 

Conntft  ban  Spangien  na  Ijem  /  bolgenbc  ben  boe  en
 

£t  tocttiö  octeuifc  ban  Ijare  boo?faten/  betonle  0»-lm; 

binbcleanöcie grote  aanbenen  fiüften toaren 
üeftt 

tenbe/en  felfê  met  altöbiS  p?efent  fnbe  $anöen$n 
en  feonöen  /  Ijtbttti  ober  befe  ©?obintten  altijb  gegela 
een  «©oubernettr  <©eneraeI/of  öegent  ban  Ijaren  bloe^ 

bè/  en  boö?t$J  in  elfte  ©?obincie  bpfonbere  <©oubec* 
neurs  of  ̂tabïjoubersê/  gelp  ife  inbebefcö^btnge 

ban  be  gefcöiebenifTem  befe  Êanöeu  gebeurt onber  be 

regeeringe  ban  be  l^ertoginne  ban  parma  /  <0ouber* 
name  en  «egente  <©enerael  /  berljaelt  Deböe. 
^efen  <0ouberneur  <0enerael  of  Kegem  m  lanbg/  * 

beeft  in  abfemie  ban  ben  Hanbss^eere  /  m  w  i»  «j| 
©2obtncien  fobanige  macöt  en  getoclt/om  mette  ̂ ta-  De  < 
ten/isaben  en  UKagiftraten  ber  ̂ otoncienen^  M 
ben /Ober  alle  faften  tetjanbelen  en  gebieben/  al^be  JJ 

eigentlpe  ̂ eere  beiSglartbjSfeifsS  /  uitgenomen  fonv  $t 
mme  ban  be  albergrootfie  en  getoicbttgfïe  faften  /baer  lam 

in  niet  ban  boo?  ben  EanbS-ieere  fdfM  mart)  toer^ 

ben  aenanbeit  of  beflotert.  3©e!  berftaenbe  bat  bc 

ïanbrteere  ooftfeïf^meten  macDöanbelenjegensï 
be  pjibiïegicn  banbe  ̂ ?obincien/  ̂ anben  en^ 

ben/  bie  W  m't  aenbeerben  ban  bien  ooft  felf^  moet 

bemjeren:  ©0O2t3S  toerb  ben  fiaeb  W  bp  ben«6ou^  ©a 

bemeur  refibeert/  genoemtboa  öaebban^tate/en  «j iö  't  netal  beö  ftlben  fiacttf  onfefter  /  toant  na  be  bop  ̂  

ballenöe  en  getoicötigbeiö  ber  faften/fo  herben  ö^öj 
ben  fomtntré  meer  en  ̂ mtobiS  mmöer/na  W  £anDf 

lèeren  totl  en  gebailê.  fn  fuift  getal  toerben ̂ egre^ 
«en  ettciufte  banbt  boomaemfte  peeren  bejillanbji 

en<öouberneur$  ban  ̂   of  W  pobinctcn  /  benef^ 

feno  er telitfte  doctoren  en  treffeUjfte  geïeerbe  manna i, 



5*7 Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

bic  ban  be  ïanïrt-Jöeere  baer  toe  felfjS  herboren  en  ge*  i  fenjgg-bolfe  m  't  lanb  /  toant  bet  lanb  ftecft  in  ffrft  fclfs? committeert  toerben.  *en  soebe  gelegentbcib  om  fo  öimicnaf  Slanbg  alöin 

IBctbcfmftabeban^atenberaebfïaegtbe<©ou*   nabuir-lanbmen3&uitfïanb/  ingebaïlenbanncobin MM •n 

ara 
m 
naren 
UlÖflt. 

tocrneur  alle  fafeen/  ben  3tan0jS-^ccre/  en  't  gemeen nut  en  todbaert  bctreff  cnbe/  toant  men  feanbdt  tn  ben 

fdben  öabe  ban  alle  fafeen  /  b?ebe  en  002100e  beroeren- 
be.  *|ier  toerö  gdjanbdt  en  beraebfïaegt  op  alle  toacr- 
fdjoutomgen  en  benctjtinge  tóe  ban  alle  oo2ben  ont» 
fangen  toerben/  mbanailebcrbmtenifTen/tractatctt 
en  accoojben  bk  be  £anb$-$feere  met  anberc  Jpurften 
en  omtignenbe  Manuren  beeft  /  maeftt/  en  ïjoub.  ©an 
gebjfeen  toerb  aifeier  gebanbdt  ban  be  ïjrijrtsoberften 
en  i$opiuiben  aen  te  nemen  /  te  bdjouben  en  af  te  ban* ben. 

«306  mebe  ban  boutomoe  ban  fterftten  en  beftmgen/ 
ban  boojfteninge  en  pjobtfie  te  boen/  munitie/  p?o* 
totant  en  anberc  <Cn  neben  trien  ooft  ban  afbaerbtnge/ 
toerfenbinge  en  ontfangmge  ban  U&acfjt-boben  en  fle* 
gaten/  en  toerben  alle  ftoave  ijanbdmge/ ban  anbere 
ftaben  tot  bcfen  ftaebgetoefen /toant  in  fomma/  be* 
fen  &aeü  beeft  be  Ijoogjte  maebt  enfUpcrintenbentie 
ban  aüeo  \oat  be  ftegeeringe/  bejefuutinge/en  befrfjer* 
minge  be$  &anb$  betreft. 

s « Ben  #orf)  öeeft  be  3lanb«-l§eere  eenen  anberen  ftaeb 
1  :c«u  bte  men  noemt  ben  decreten  ftaeb/  defe  en  den  vooriz 

Rade  van  Staten  plegen  voortijds  maer  eenen  Raed 
tTamen  te  wefen ,  en  alles  te  verrichten  en  befluiten. 

«Defe  begrijpt  gemeeniijfe  in  fwrj  ïjet  getal  ban  1  o  of  1 1 
ftaben  /  geieerbe  mannen  /  doctoren  en  3liecntiaten  / 
bte  ban  ben  %emte-tytm  of  jynen  «öouberneur  baer 
toe  toiTben  geeommitteert. 

^efen  ïlaeb  fjeeft  macfjt/ïaften  bebdomfepfon* 
bere  p2ibüegien/  topïjeben/  genabe  en  bergiffcmfTen 
ber  mtfbaben  te  geben :  toetten  /  ftatuten  /  en  ebieten 
te  manen:  feentufle  ban  ftlagtcn  betf  gTanbsengren* 

*  **'•  ftn  /  en  bie  boo2naemfte  fafeen  besf  =£anb£  Regiment  / 
be^oogfjeiben  autoriteit  ber  £anb$-^eeren/  enan* 
bere  peeren  te  berridnen/  en  toerben  beftoogtoid^ 
rfgfte  fatten  be*  Hanbs  b002  befe  ftafcrn  /  ben  ïanbö- 
^eereof  fijn  «aouberneur  aemegebent  en  ban  neig* 
oen  toerben  bp  bic  ban  ben  ft  iftc  ban  Staten  /  befen 
ftabe  met  gebeitt  aüe  be  toiclitiaftc  fafeen  biealbaer 
b002  ballen  om  tóe  met  ben  anberen  te  beraebflagen. 

£  l6*1    ̂ aer  itf  norij  eenen  anberen  ftaeb  tóe  men  noemt 
b>  De   &en  Haix  ban  ber  jpinantie  /  befe  fiebbcn  be  opperfle 
fiiori».  «nfiooolte  macht  ober  bc  domeinen  en  erfbjftinfeo* 

men  ban  ben  Hanbtf-^ecre  /  ober  bc  02bfnar«r  en  er 

loe 

S>ar 
81  in 
b   U' 
t  en 
1:0 

baeft  eengocb  getal  te  berfamelen/alleenlijfe  toerben 
eenigefenirnluiben/ te  toeten/  ?  000  en  zooboetfenecb* 
ten  geftouben/  tot  befêttmge  ban  be  ifrontieren  be$s 
JtanöjS/  eneenige  Beftingénen  dTaftelen  baer  ban  in 
alleö  26  inbenSlanbctoaren  boo?betocfeomftcbefcr 
oojlogen  /  baer  men  boetbolfe  IMt/  en  op  eenige  plaet- 
fen  fneltmen  oofe  ruiterpe/fioetoelbaer  eenoubeo?- 
bonnantie  ban  niitecpe  plagonberftouben  te  toerben 
betoelftebooibenfeeifér  Carolus  Qiiintus  inbeniare 
1  j47  tocberom  opgerecöt  en  bernicutot  i$f :  be  toclfee 
in  fiirft  begrijpen  bp  3000  ruiteren/en  toerben  genaemt 
be  ©enben  ban  <D?bonnantten/  baer  onber  een  beel 
boIttomentUjR  getoapent  ;iin  /  en  een  bed  lichter,  ̂ e 
<Öberflen  of  0itmee(ïer$  ober  be  felb^  Söenben  toaren 
ban  be  boo^naenule  peeren  be«  Êanbe/cn  boo2tö  met 
goebe  €beïluiben  en  bibberen  toel  boo?fien  /  in  fulfter 
boegen /bat  in  tijbc  bannobe  bp  be  felbe/fobtfemad 
iö  gefien  /  grote  en  Sibberliibe  baben  5tjn  begacn.  5©e 

peeren  of  «©bertfen  ber  boo2f3  benben  boo*  't  beginfel befer  inlanbfcr  ttoeb?ac \)t  5ijn  getoeeft  /  be  hertog  ban 
anerftljot/  bc  $2ince  ban  (©rangien/  be  <02abe  ban 
€gmonb/be  |Ba?hgrabe  ban  25ergen/  be  «foabe  ban 
J^oo^n  /  öe  «52abe  ban  ICrenbcrge/  be  <0?abe  ban 
ifeanfljeït  /  be  <0?abe  ban  iBegên/  be  <0?abe  ban 
aeufcö/  be<5?abe  ban55o(Tu/be<62abeban  l^oog- 
ftraten/  be  J^eere  ban  252eberobe/  be  ëeere  ban  ÜBon- 
tigni  /  en  be  ©2u-||eere  ban  25artapmom* 

ooft  en  lioub  be  &anb$-!geere  in  rijb  ban  b2ebe 
geen  «rijgtf-armabete  toater:  ban  beeft  eben  tod  ee? 
nen  3(lbmirad/met  eenige  toeinin  ferijgöfcfiepen  ttect); 
teiijtt  getoapent  /  om  be  grote  onfeofïen  te  bermijben  / 
maerfo  toannecr  baer  O02logboo2  banben  W  fa  fean 
men  in  feer  feo?ten  tijbe  een  feer  maentige  armabe  ban 
fe|)cpen  te  toege  béngen/  aenneft-n  in  befeEanben 
tot  allen  njben  bed  feftepen  beö  Éanbjal  /  en  ban  anbe 
re  plaetfen  boo2ftanbcn  5|jn/  fuljc  batmeningeb2Uife 
beeft  in  tijbe  ban  noob  baer  ban  fo  bed  op  te  ftbubcn  / 
arrefteren/  en  toete  ruften  al^men  bannobenïjeeft/ 
be  todfe  men  al^ban  plag  te  gebautfeen  fo  lange  bé 
noobfulr  b02berbe/be  <$cöip-6eeren  beb?acï)tbeta? 
lenbe  in  alle  rebdüfebetb  /  of  men  feoftfe  be  felbe  af. 

l$et  liöniiraelö  ampt  10  ban  groter  toeerbe  /  en 
beeft  lafl  ober  alle  fafeen  ber  Eee  /  en  iöftetoberfïe 
J^ooft  ober  alle  fcfjepen  en  ferügömatöt  ter  éee  /  öeeft 

%J9 

43  ren 

boift  in 

rtjöcöait 

lauO. 

18.  $>e> 

Hingen/ 

fïerhrcn 
mrt  bolK 

befte. 

SBrnBcw 

ban  uj? 
uc  mee 

3000 

peerbett 

i  y  ben 

lUlftC 

omo\t* 
gececgc. 

gamere 

ban  De 

tócerm 

of  ©tiet» 

fte  obcc De  2Ben* Den  ban 

o?Don» 

nantien. 
«Bren 

arnuDe 

tttZee 

bp  ttjör 
ban  b;e» be. 

t  (F.  üM 

beban 
Üoo;n , 

trao2birtari$  bziicn  en  betoilligbe  penningen/ bie  ben  1  beelin  alle  buiten  en  tonfïfcatiebierin  tijbe  ban  b2ebe  tatitet 

Zit, 

3lanbö-^eer  tn  tijben  ban  nootfafee  op  5tjn  berfoefe  bc 
totlligt  toerben  bp  be  gemene  of  bufonbere  Staten  ber 
^jobmeien:  ober  bie  fiefeenfeameren  /  en  generalijn 
über  alle  be  todfee  met  be*  Xanbtf  peeren  gdb  om 
gaen.  gfn  befen  «aeb  toerben  be  tar  banbefebattin* 
nbeffoten :  02bening  gegeben  op  be  betaünge  ban  al* 

utgen/toat  tot  b2ebe  of  ferijasffafeen  beroert  /afcf 
namentlijfe  tot  bebeftinge  ber  flerftten  /  ban  munitie  / 
P20biant  /  02binari$  en  ertrao?binariö  onfeoften/  be 
totbefdiermmge en  bctoaringe  bc«  £anb«  bannobe 
iftn.  ̂ omma  befen  Kaebfeecftöet  regiment  ban  ah 
Ie  't  gdb  ban  ben  4anb$-©eere. 

©02ber  fo  fijn  tn  berfcfjdben  ̂ 20btneien  in  befe 
ïanben  anbere  maben  bte  men  noemt  J&obintialeof 

J^oi  Cancelrpen  ftaben  be  toelfee  marfjt  fjebben  dr  in 
o,  m  't  bare  te  oo?beïen  /  ober  alle  geftftillen  en  ttoiften  /  fo tod  b02gerujïi  al)J  erimindijft  /  tik  in  be  reftjectibe 

Hanbenen  ̂ 20binrien  ontftaen/  't^nuit  toat  fafeen 
ftetftjn:  fo  boen  befe  ftaben  oofe  nanbbaben  bcp2ibh 
legien  /  b2pfeeben  /  ampten/  benefïcien  en  p20bifien  tic 
be  jjanbtf-lleere  geeft.  ©002  befe  ftaben  toerben  ooft 
tnrerfet  beroepen  en  geciteert/  niet  alleen  alle  en  een 
pber  ̂ 20binciale  (Officieren  en  23ebdbebberen  /  maer 
ooft  be  2tantrt-^eere  felfiS  /  fo  bat  Dier  beftleinfrefo 
toel  alö  be  Ijoogfle  in  reebt  toerben  gcftoo2t  en  ontman- 

nen :  aen  befe  ftaben  mogen  appelleren  alle  hk  bn  be 
bonntffen  ban  be  anbete  partiailiere  gereebten  ban 
&tebcn/  ̂ 02pen/  en  02binariffc  bagelijfefe  of  lage 
Hetbter*  en  bierfebaren  beftoaert  fbn. 

^e  3tanb#-^eere  en  fombin  njbe  ban  bjetïe  geen 

mier» 
lUI  TT 
«ut. 

en  oorloge  women  te  ballen.  <£n  ten  tijbe  ban  be  toe* 
feomfle  befer  ooalogen  toasf  be  <«32abe  ban  Éoo?n  3Cb* 
miradbanbeEee. 

51ft  fbube  tod  langer  en  b?eber  banbe  regeeringe 
beöïaub.tf  /  en  oofe  ber  Staten  ma  dit  en  auctoriteit 
berbalen/  ban  acFite  bit  genoeg  te  $ijn  tdt  beeftanb  ban 
bebefd)2bbingebernabolgenbe  gefcöiebeniffen/  baer 
toe  ife  mi  toil  treben.  €n  baer  in  fjicr  ben  lefer  niet  ge* 
noeg  en  i*  gebaen  /  fal  't  felbe  op  anbere  plaetfen  bact 
bet  pass  fal  geben  /  gcfcijt cben. 

D<e  ̂ertoginne  ban  f^arma/  <£oubernante  ban 
toegen  ben  Coninfe  ban  ̂ pangien  in  befe  i^eber? 

lanben/  fo  bde  te  toege  getoacfjt  öebbenbeeenfbeelst 
boo2lifï/ert  eenfbeelö  boo?  macöt/bat  niet  alleen  be 
ftcben  tóe  bp  be  <0erefo2meerbe  ingenomen  toaren 
getoeeft  /  en  tóe  fc  luiben  met  <©amifoen  befet  öabben/ 
bp  ften-luiben  berlaten  toaren:  maer  oofe  bat  be  macïjt 
ber  fdber  fo  t'onber  geb?acbt  toas?  /  bat  fp  luiben  mee* 
ftenbeelallete  famen/ooft  beboo2naem(te  J^oofben/ 
bocrb2efe  uit  feet  5lanb  toaren  geblucfrt  /  fonber  eenig 
toeberftant  meer  te  bobben  bieben/  gciijfe  men  in  bet 
berbe  boeft  ban  befe  befcb2tjbinge  beeft  mogen  lefem 
&o  beeft  ft»  baer  beblijtigt  om  boo#ö  aïlejet  te  ftillen/ 
ta'tïanb  toeber  ten  Me  irt  be  boo2gacnfce  rufte  te 
b2engen/en  ooft  te  bef02gen  bat  gdijfte  beroerten  niet 
meerenfouben  gebeuren:  baeromf)eeftfpbep2inct2; 
pale  fteben  met  bolfe  en  garnifoen  befet/  en  aen  al* 
len  fteben/  baer  be  feerfeen  en  bedben  toaren  geb20* 
feen  getoeeft  /gefrffêebert/batfe  befdbegebiofeenfecr* 

hm/ 

Wh 



i8o 

!©arbc 
ïieaente 
tior f  na 

^t  tilurfj- 
tfn  Der 
<s&crefo?# 
inrecöe. 

»..  -•  - 

- Het  vierde  Boek. 

hm  i  weelben  I  hi  Altaren  tcrflom  fouben  repareren  /  i  ten  002100e  bienenbe  gewet  gemaeftt  toerben  /  toam  be 

Smiiéutocn  en  in  haren  eerften  en  beDoo?Ujftenftaet  |  Coning  ban  ©ranftrijft  Oabbe  beftalben  «et  binnen- 
innen /  ïiat  ooft  alle  be  <j5ilöcnö  fouben  oberleberen  lanbs  ftrijgsbolft  ooft  6000  Etoitfers  boen  aennemen/ 

&nbentarttf  ban  De  ornamenten  /  goeben  /  en  inftom*  toaer  boo?  bc  hugenoten  niet  toeinig  arOtcrbocOtS  en 

jfen  ber  felber  <©ilbcns/  Heeft  ooh  CommiffarüTen  ge*    ftregen :  ntaer  men  toenbe  in  ©?anftnjft  tot  een  berel 

»5«7 

ben  taan 
vfoe  iHe> 

flente acn  ben 

Coning. 

©eg€o* n*nr  tv 

folutfe.- 

fonben  va  alle  oe  principale  ̂ tebcn  /  om  ïjen-luiben  te 

infowren  "óp  be  beroerten  öie  baer  toaren  gebeurt/ 
ftceft  bebolcnbatbe  bo?geren  Ijen-luibengetoeerfou* 
ben  brengen  opte  &tebelnrifen  en  opte  Caflelen  in 
Iianbcn  ban  be  «Secommitteerbe  baer  toe  geftelb  /  uiu 

nenomen  alleen  rapicrS/  begenS/  Dalf-DoutoerS  en 
pongiaerts/bie  fpiuibert  fottben  mogen  bcDoutoen/ 
alle  toelftc  faften  alfo  fonber  tegcnftanb  meeft  alom 
tertfonb  bolbracnt  en  na  genomen  3ijn  getoceft  /  toant 
elft  totlbe  nu  be  befte  en  CatDolijftfte  geacht  toefen/ 

't  toaren  nu  al  goebe  en  getroutoe  bienaerS  ban  ben 
Coninft  en  ber  <®oubcmante.  3&e  nieutoe25ifTcDop* 

penbeben  ooft 't  befle  met  rerenen  pjebiften/enOeb* 
ben  be  Altaren  bic  geb?often  toaren  getoeefl/en  nu  ber* 
nieut  toerben  /  toeberom  getoijt  en  getónfacreert :  bele 

ban  bc  <0erefo?meerbe  /  Ut  Ijaer  in  't  öeimelijft  bp  Da* re  brunben  eenigen  tijben  ontDtelben/  3ijn  namaeis  ais 
ft»  meenben  te  bertreeften  gebangen  getoo?ben  /  en 
boo2tö  baer  na  gecrecutcert. 

3Mö  be  ̂ ertoginne  ftcgente  nu  öecn  toeberflant 
meer  en  bebant  /  en  bat  fjet  alles  na  Daren  toille  toas  / 
foDeeft3ubni)are  brieben  benConinft  bertoittigtbat 
Oet  alles  toeberom  geflilt  toas/  be  mifbabigeneenf* 
beels  geflraft  /  en  nocl)  eenfbeeis  gebangen  /  be  anbere 
alle  ber  jacgt/  Ut  grootfle  en  principaelfte  <§teben  met 
garnïfocn  betoaert  enbefet/enljet  Hlanb  alles  berfe* 
eert/  alle  intooonberen  boo?ts  ten  bienfle  ban  5üne 

fBajefl.  bereib.  ̂ ©at  baerom  3»jne  |Ba  jeft  geen  b02* 
bere  moeiten  en  foube  boen  /  om  bo?ber  ftrpgsmacOt  te 
bergaberenen  alljter  inbe  Hanben  tefenbentot3iJne 
ünuitfpreftenjfte  grote  ftoften/maer  inbién  bie  gereet 
toaren  /  foube  jijnc  jfêa  jeft  be  felbe  anberfins  tot  3üne 
Ifêajeft.  meeften  boo?bele  toel  mogen  getouwen,  5©at 
ooft  te  beforgen  toare  bat  boo?  be  aenftomfte  ber  ,&pan* 
giaerben  toeberom  nieutoeonruflc  in#reberlanbfou* 
be  mogen  beroorfaeftt  toerben/  nabemael  boo?  Dare 
toefegginge/trat  3pinbe  &anben  niet  en  fouben  fto* 
men/be  troublen  mcefl  geflilt  toaren  /en  meer  bier* 
geltjfte  /  tot  fulften  einbe  bienenbe  /  om  bat  ben  I&erto* 
ge  ban  Sülba  toeberomte  rugge  mocDte  toerben  geroe* 
pen/en  Dacr  Ue  eere  niet  uitte  Danben  rucften  en  foube^ 

IBaer  be  €oninft/tot  beel  reifen/  op  befaftenber 
^cberlanben/  tot  iBabril  en  ̂ egobia  beraetfïaegt 

Debbenbe/  iö  bn  3ijn  boorgaenbe  refolutie  en  befluit  ge- 
bleben/eniöben  ̂ ertogban  aWbanieutoelaitenbe^ 
bel  geneben  om  be  reife  te  fpoebigen  /  bk$  niet  te  mm 
liieït  men  /  fo  toel  be  i^ertoginne  aljef  anbere  peeren  en 
be  Staten  beöïanbs  in  bemeninge  ban  bat  be  Co-  , .......  .,..._.., 
ninftfelföinperfoon  oberftomen  foube/  om  boortje*  al*  I  ftoortfe  toeberom  op  meutoöljartaengegrepenDabbc/ 
Icö  te  mam,  ©oetoel  namaelö  toel  bebonben  i$bt$  \  mibbelerttjb  toa^  3ijn  ftnjgobolft  gelegert  ecnfbeelö 

Coninr  menittge  noit  te  3ijn  getoeeft  /  bocö  toerb  na*   opten  Sflftifcn  bobem  en  eenfbeelöin  beö  hertogen  ban 

boor  /  bat  men  bit  urijgsbolft  aeimam  en  ia  Etoitfcrtf 
ontboob  /  alleen  baerom  geftfjiebe/  op  bat  men  ben 
t|ertogeban31lba  inbien  Dp  metten  ̂ pangiaerben/ 
W  eenen  ouben  en  langen  !)aet  tegen  be  Jfrancoifen 
dabben  ( onber  berel  ban  in  i^eberlanb  te  reifen )  pet 
tém  jegens  ©2anftrp  toilben  aengnjpen/  foube  mo* 
gen  toeberftaen  /  en  bat  men  lien-ïuiben  niet  onberfien 
en  foube  binben/  maer  be  <5eref02meerbc  ( bie  men 
albaer  hugenoten  noembe )  Dabben  een  anbere  fo?ge  / 
en  toaren  bebreeft  bat  fjet  jegens  ijen-iuibcn  foube  ge* 
bpen/fofpbeïe  merftelpe  beginfelen  enteftenenbieiS 
aengaenbc  feiben  te  3ien/  en  b2eefbenbat  be©?ebe- 
€bicten  met  Den-Utiben  gemaeftt  /  Ijaeft  foube  toerben 

gebroften. <©e  Coninft  ban  ̂ pangien  om  befen  totljt  ban  ben  *#& 
^ertone  ban  5dlba  te  b02beren  /  fcfoeef  ernflig  aen  J»»J 
Si>on  ̂ erafan  ban  Kibetta  ï^ertoge  ban  ailcalaen  ̂  
©icerop  of  ̂tabljouber  ban  3lapel0  /  bat  Dp  in  ftaelte  ma* 
alle  bat  oube  ftnjg^bolft  ban  befen  Coninftnjfte  in  «»J Eombarbia  foube  fenben :  befgelijftg  fcfi2eef  ftp  mebe  gjjj; 
aen  <©on  Carolo  ban  aïtragona  ftertoge  ban  €erra* 
noba  /  ©icerop  ban  Cicilia  /  bat  l)p  ban  geltjften  boen 

foube  met  öetftrijgöboïft  befTeïben  Coninftnjr»  ̂ ef' 
gelür  aen  ben  ̂ tabDouberban  ^a2binien:  f)ptt^z 
ooft  fd)2ijben  aen  ̂ on  <©ab?iel  ̂ ella  Cueba  /  hertog 
ban  ̂ Iboauergue/  ,§tabïjouber  ban  iiaiïanen/  bat  Op 
beoube  <èarnifoenen  onber  Oem  in  befettinge  toefen* 
be  /  't  famen  foube  bergaberen  /  en  bp  een  öouben  /  ten 
einbe  be  felbe  fo  Daeflbe  ̂ ertoge  ban2Clbaingitalia 
aengeftomen  foube  fijn/  fouben  mogen  toerben  gemon* 
flert  /  en  met  Oem  na  $eberlanb  reifen, 

A  %$  nu  ben  Hertog  ban3Mba  bebel  ban  ben  €0*   ®f ^ninft  ontfing  om  te  bertreeften  /  fo  t$  OP  niet  5nt 

eenen  groten  Doop  ftnjgöbolft  en  ̂ paenfcöe  ruiten  ai&ar 

reb  /  fteeren  en  <gbeliuiben  tot  2&ercelona  beletb  "cb en  aengeftomen  /  altoaer  Op  met  hmz  3öne  fonen  gij 
^on  5p2ebertto  en  ̂ on  5fernanbo  be  €olebo  /  en 
ben  geOelen  Ooop  t'fcOepe  gegaen  i$  /  en  met  goebe 
boo2fpoet  te  43enua  in  ̂ Italien  geftomen  in  |Bep 
1^67  /  albaer  OP  f^nige  bagen  moefl  ruften  /  boor 
bien  OP  &n  fïeröe  berben  baegfe  6oo2tfe  geftregen 
Oabbe  /  mibbelertpb  Oeeft  ÖP  3ï)n  aenftomfle  albaer 
bettoittigt  aen  ben^ertoge  ban  ailboauergue^tab^ 
Ooubcr  ban  iBilanen.  €n  atë  OP  beflont  beteringe 
ban3ijneficftte  te  ftnjgen/  is  Op  boo2ts?  getogen  ban 
<G5enua  tot  %fü/  albaer  OP  toeberom  mofl  ftil  leg* 
gen  /  tot  bat  Op  cjeöeel  genefen  toas/ toant  Ocm  be 

v- 

"  maelö  geerntfeert  bat  OP  boo?  ftet  opOouben  /  bangen 
en  fierben  ban  <E>on  Carolo  3Ö"en  foon/  enöetfler*^ ben  ban  be  Coninginne  3ijn  OuiSb?ou  /  mitfgaberS 

•  tioor  Oei  rebolteren  ber  lBoren  in  <©2anabe  /  fnn  ftom* 
fie  Oabbe  moeten  uitftellen/ bie  Oem  niet  toe  en  lieten 
uit  «^pangien  te  bertreeften  /  gelijft  ÖP  anberS  begeert 
entoelgerefolbeerttoas.  . 

(€ot  befen  tocOt  toerb  ben  Comnft  boor  be  peeren 
banbe  gjnquifttïe/en  <0ecfieln&Oeibban^pangicn 
nroote  onberflant  en  Oulpe  ban  gelb  gebaen/ais  tot  ee* 

ncn  leugen  ftrijg/ bie  boo?genomen  toerb  tot  beOou* 
binge  ban  Oct  CatDolijfte  ïloomfe  gclobe  /  en  ftraffin* 
ge  ber  ftetteren  /  baer  toerb  een  roep  geftroit  /  bat  tuf* 
ftften  ben  Coninft  ban  ̂ pangien  /  en  benConinft  ban 

©ranftrijft  /  boo2  mibbel  en  flabig  aenljouben  bes 
©aus  /  ber  Carbinalen  ban  4&ranbelle  en  ban  Xotte* 
ringen/ en  ber  Coninginne  ban  ©ranftnjft  een  ber* 
bonb  toaö  gemaeftt  om  alle  be  «Bereformeerben  en 

5;ut0crfcn  t'eenmacl  geOeel  en  al  in  alle  Oare  Xanben 
uit  te  roepen/en  bat  fp  baer  in  ben  anberen  fouben  liulp 
en  Mant  boen  /  en  toerb  befen  toep  beroorfacut  /  boo? 
ötenfotoelin  ©ranftrijft  ais  tn^pangien  allefaften 

ifeantua  gebieb/ban  3ifli  berreifbeOpna  felitiane 
in't^ertogbom  ban  iBilanen/tufTcÖen  W/en3H* leranbria  gelegen/  OierbebeOp  3ijn  Oep?monfteren/  $k 
en  toerben  gebonben  9000  ̂ pangiaerben/ meeflen*  m\ 
beel  oube  entoel-geoeffenbefolbatenofboetfenetOten/  J*n 
7000  ̂ abopa?ben  en  Italianen/ 1000  licOte  pee?ben/  Scni v 
en  400  HtaricicrS  en  een  goet  beel  ©enturiers  (bat  fijn  ros > ,« 
ftrijgfluibenbie  benftnjg  op  DaerfelfS  ftoflertnabol* m 
gen )  met  ooft  eenen  groten  Ooop  Doeren  en  licOte  b?ou* 
toen  hk  onber  Oaec  bpfonbere  benbelen  togen  ( in  rot* 
ten  of  co?poraelfcOappen  gebeilt/  ais  in  Capiteins  en 
2&ebel-D*bbers  Ooeren/  €belmans  Ooeren/  njfte  en 
arme  folbaten  Ooeren/  ooft  toas  Op  met  een  tamelijft 
getal  groot  gefcfjut  berflen,  €n  alS0PC0iapin©t*; 
telli/naarftgracf  ban  Cetone  tot  3ijn  oberfleHuite* 
nam  /  en  ©elmiaerfcOalft  <©enerael  ober  't  geficle 
Hftcp?  I  en  <©on  <6nb2iel  be  ,§crbeUon  tot  een  «Oberfle 
ober  Oet  geffOut/  <©on  3Clonfo  be  ölloa  (©berfïe  ober 
't  regiment  ban  J&apeis  groot  19  compagnien/^on 
giuli:]en  Jlomero  ober 't  regiment  banCieiliengicot 

c  ompagnicn  /  <©on  oBoufala  be  25?acamont  ober 
11 
Oet  regiment  ban  ̂ aibinie  groot  10  eompagnien  /  en 

oe 







<5<*7- Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
1S1 

©2tfe 
nbie 

1  n  ®t> 

Pt* 
v 

i.rn 
i*l- 
aom» 
tot 

fatte» 
nten 

oan 
Ibara 

ale 

Ftrie* bp 

ti«jTo* 
ft  toe? 

te  feltoc  «tëonfala  De  S&acamonte  ober  't  regiment 
ban  BlaenDeren  meDe  groot  tiencompagnien/ jper* 
nanDo  De  föoleDo  ober 't  regiment  ban  SLombarDijen 
groot  «en  compagnien/  en  35on  Hopejaf  De  SUbenne 
ober  öeruiteren  geftclt/enmeer  anbere  Staten  ber* 
geben  baDbe  /  fo  in  fjp  booitö  getogen  na  (Curin  /  en  te 
IBogiemfo  tocrb  jjn  banben  ̂ ertog  ban  ,§abopen/€* 
manuel  #bilibert/  feer  b2untlijben  onfangen/  en  naer 
gefp2abe  nietten  felben  Defetf  bnjg.öbalben  en  anbere 
getoiebtige  faben  /  fo  oberleberbe  Die  ftem  $aciecp3i> 
nen  oberften  fterbtcn-boumeefter  of  ingenieur  epn 
ftcrbten  en  taftelcn  te  boutocn  /  gelijb  fnïjc  be  <oj}jnb 
ban  bem  begeert  Ijabbe  /  bacr  na  beeft  fo>  fjcm  boo?t£ 
opDereifcbegcben  boo:  be#  hertogen  ban  ̂ abopen 
3£anb  /  en  aio  bp  C5cncbc  genaebte  /  fo  meenben  fom* 
mtge  bat  \p  be  boo2fcb2eben  (lab  ban  <©enebemet 
m  hrugsboïb  obcrballcn  /  plonberen  /  en  bc  C5erefb?* 
meeröe  fieïigie  aibaer  uitroben  fonbe  toillen  opt  aen* 
ïannen  en  begeren  banben  hertog  ban  ̂ abopenen 
betóillmge  be$  Coninr  /  alfo  befelbe  ,§tab  banben 
felben  ̂ ertog  ober  lange  afejcballen  toa$:  maerbe, 
hertog  ban  «IBatocl  toetenbe  bat  3pmcttoelgeruft 

fenjgobolR  berfleu  toaren  /  en  baer  beneffeng  in  't  ber* bonb  ftonben  mette  ̂ toitferg/  bte  ïjen  in  njbe  ban 
noob  onDerfïant  ftonben  boen/ liet  befeibc  onaenge* 
tooebten  /  en  reisfoe  fijnen  toecb  boo?t  boo?  l$oogbouc- 
gongien  en  Hotbcringen  te  £utfenburg/  altoaerfip 
gebonben  beeft  ben  <©2abe  2Cib2ccïjt  ban  3£ab?on 
met  tnic  regimenten  of  3000  buitfe  bneeftten  /  en  500 
peerben /bie  ben  Coninb  ban  ̂ pangien  in  Zbuitfc 
lanD  baDDe  boen  opliebten  /  Die  Dp  in  bienffebanbe 
jfêajefteit  genomen  beeft/  en  alfo  bergabert  fijnfce 
iö  fjp  booitiö  in  $eDeclanD  getrocben  /  en  eintelnb 
ben  28  3ïugtifli  Defetf  iaerjö  1^7.  tot  buffel  gebo- 
men  /  altoaer  ty  feer  feetfeïijb  ban  be  l^ertoginne 
ban  #arma  en  anbere  $eDerlanDfe  peeren  ( Die  öem 
te  gemocte  reben )  ontfangen  en  ingeöaelt  i#  getoeeft  : 
fijn  brijgöbolb  fteeft  jjuboo?  eerft  in  be  omliggenbe 
piaetfen  alfo  berbeelb  bat  Ijp  be  felbe  binnen  ttoe  of 
ü2ic  bagen  te  famen  bp  ben  anberen  foube  nonnen 
biengen. 

3&en  Hertog  ban  9Clba  atëCfenerael  ban  ben  Ie* 
gertoaöbp  ben  Coninb  boo2  een  maent  tractement 
toegcleitingaenbeDeneerftenmpni  1567.  1260,  bro* 

nentot39imnber0't|tub. 3&on  j^eberifo  be  (Colebo  Capitcin  «Beneraei 
banbe  <$paenfe  boetbneebten  /  en  Hieutenant  ban 

ben  boo2fcb2eben  ̂ ertog  ober  'tgantfcüe  leger  en 
bolb  ban  <0O2foge/  600  bronen  ter  maent.  *©on  ipee* 
nanbo  be  (Colebo  $2i02  ban  ̂ int  gfan  in  be  $2obin- 
tie  ban  Caftilla/ Capitein  «Benerael  ober  be  ruiten 
rteban  't  felbe  ljeP2/  ̂ 42  bronen  ter  maenb.  Cljtaptn 
be©itelli  l^arauiö  ban  Cbitona/  ©eltmaerfcljalh 

43enerael  ober  't  felbe  Heileger  /  500  ftronen  ter 
maenb.  Hntonio  <©alinbe^  be  Caraba jal  Comman- 
b02  banbe  naagbalena©eboo2opfienberofContre- 
rolleur  ban 't  felbe  öep2/boo2  fnn  tractement  met  een 
55oebboutoer  /  *  1 2  ftronen  ter  maenb.  ̂ an  3ïlbo?- 
noö  ̂ ecretario  banben  ̂ ertog  /  50  fttonen  ter 
maenb  /  boo2  bem  en  ttoe  bierben.  €b2iftoffel  be 
Caftellanotf  ïïcftenmeeller  ban  be  folbijen  /  D002  bem 
en  ttoe  officieren  7?  nronen  ter  maenb.  SMonfe  <©al- 
mea  neben-meefter  7  s  bronen  ter  maenb.  5^en  $a= 
gaö02  francifco  be  ïiralbo  /  ober  tractement  ban 
fnnperfoon  en  ttoe  (officieren  75  bronen  ter  maenb. 
£>eben  02binariö  Commiffarifen  ban  be  monfie* 

ringen  dr  30  bronen  ter  maenb.  b'^Cubiteur  <0ene- rael  75  bronen  /  en  ttoe  «officieren  66  bronen.  3!oan 
be  töolba  ©elt-€apitein  en  #20booft  «6enerael/ 
ober  fijn  tractement  met  xi  bienaer^  te  paerbe  148 
ftronen  ter  maenb.  3Loiö  €ler  ̂ uartiermeefter  30 
ftroneti.  ̂ rancifco  <02ritf  (Cambctur  <0enerael  20 
bronen  ter  maenb.  T©oct02  guan  .^urtnoief  be25e* 
baibotf  iDeöecijn  30  bronen.  ̂ >cn  iiecmiaet^pi- 
nofaClJirurgiH*  2?  bronen  ter  maenb.  ̂ e23iecl)t- 
baberban  ben^ertog  2  bucann  '^baegis.  3De«3li' 
tentiaet  gan  ©ergaö  6  bronen  'oöaegft  tot  Iafte  ban 
ben  Coninb  en  notlj  4.  bronen  '0  baegjs  ban  be  amfif- I.  Deel. 

ratten,  fprancifco  be  25arra  ïïatb  ban  ben  <0O2toge 
200  bronen  ter  maenb.  <0au?io  Cerocllon  ïflaeb 
banben  <&02loge  is 6  bronen  en  2.6  flutbetë- tec 
maenb.  b'^bellieben  ben  hertog  gebolgtjöebbcnbe/ 
tot  batfe  bootten  toaren  of  toeber  bertrocben  totten 
einbe  ban  ,$obemüer/3ijn  uitgereibt  3.8072  bronen 
35  fltiiber04  penningen/ biberfefonbergagiegeöient 
Ócöbenbe  tot  ïjulpeban  ftaer  onboften  9924 bronen/ 
iifhiiber$/  6  penningen /aen  ben  hertog  ban^a^ 
bopenobergagien  en  foltban  2300  boetftnecljtenbie 
Doo2o?D2een  toillebanben  Coninb  gefïeït  toaren  ge* 
toeefl/  totbetoaringe  ban  flraten/ toegen /munitie/ 

l)üifm  ban3ijn  lanbeni/  teitoijlen  'tbolb  baerboo^ marcDeerben  7952  bronen  19  fhiibers  6  penningen. 
ICllebcfegagien  öeb  ib  getogen  uitberebeningeban 
ben  pagab02  <Don  francifco  be  Hliralbo. 

^e  ̂ ertog  ban  3Clba  te  buffel  genomen  en  ont- 
fangen  3ijnbe/ beeft  aenbe  i^ertoginne  ban  parma 
gelebe?t  beö  Coninr  b?ieben  aen  öaer/ocb  onber  anbe^ 
re  eene  gefc&eben  bp  be  eigen  ïjanb  banben  Coninb/ 
inöoubcnbeinfubftantie  bat  ftp  ben  hertog  bebelge- 
geben  babbe  eenige  particuliere  faben  uit  te  recDten/ 
baer  ban  ÖP  met  Daer  foube  abbiferen  ter  gelegen^ 
ber  tnb  en  plaetfe/  enbp  baer  aen  ben  hertog  ge* 
b2aect)t  3önDe/  toat  particuliere  faben  batmocfjten 
3i)n :  anttooo?be  f)P  Öacr  bat  fulr  nocö  geen  pa$  en 
gaf  teberblaren :  maer  bat  Dp  Jem  geruft  Rebben- 
De  't  felbe  fiaer  ter  gelegener  rtjb  foube  te  bennen  ge- 

ben. ©ele  ban  be  p2incipaelfle  fteben  ban  25:abanD  en 
©laenDeren  /  en  onber  anbere  00b  Die  ban  3Cmtoerpen 
fonDenöare  <0eDeputeerDe  tot  buffel  aen  Den  boo^ 
fcö?eben  hertog  om  Dem  toilleboomtefjeten:  De  45e* 
DeputeerDe  ban  9ünttoerpenfeibentotbenboo2fcD2e* 
ben^ertog/Dat  fo  ftaefi  De  |BagiftaetDerfïaD2Cnt* 
toerpenberflaen  öabben De oberbomjte banene  Cr- 
ceilentieinDefe|^eDerlanDen/fp  fjen-luiDen  gefonDcn 
baDDenomfüne  Crcellentie  te  eerbiebeentoilleboom 
te  öeten  in  Defe  SianDen  /  berDopenbe  D002  De  affec- 

tie Die  fp  berftaen  baDDen  Dat  öp  totten  felbe  toatf 
D^agenDe  /  ÖP  be  felbe  foube  affifbren  en  öoubenin 
goeberecommanbatie  aen  3tjne|Bajeftetttot  confer* 
batie  ber  felber  /  biDDenDe  boo2tiS  bat  l)em  00b  geliebe 
infabo?able  recommanbatien  te  ïjebben  be  flabban 
Slnttoerpen/  toefenDe  nu  geïjeel  peifebjb  in  rufïe  en 
b2cbe/  De  toelbe  oofe  niet  jegenftaenbe  alle  troublen 
altijD  gebleben  toajS  in  De  gel)oo2faeml)ciD  ban  3ijne 
liaajefïeit/naDemael  De  Magtftraet  De  gette  Die  re* 
P2efenteert  bet  licbaem  Der  boo2feb2eben  flaD/ful* 
be  neerfligDeiD  en  Deboir  geDaen  ïjeöben  (nietfon* 
berperieul  ban  ïiif  en  gocb)  Dat  Den  Dienft  <6oDsS 
naD'ouDeCatfjoIijbegeiobe  itf  üeOonDen  engemain* 
tetteert  geto02ben  /  en  De  ftaD  en  aile  goeDe  bo?ge* 

renen  ingefetenen  toaren  gebleben  in  b'onberbanig* ÖeiDban  3i)nenaaiefleit|/  DebbenDe  boen  opbouDen 
'tguaeD  alDaergefcbieb  bp  particuliere  meefïenbeei 
b2eembeltngen  /  en  anbere  berDoolDe  onDer  't^je^ 
tert  ban  De  Religie  /  en  De  quaettoillige  beDtoon* 
gen  en  beriaegt/  en  ontfangen  be  toac&tenen  gamt= 
foenen/  bit  be  ̂ ertoginnc  <0oubemante  albaerge^ 
lieft  fiaDDe  te  fenDen  in  Den  naem  ban  3ijne  iHSajie* 
fleit/  en  alfo  aen  De  boo?fpoeb  ban  De  felbe  flab  ten 
Dele  toa#  bangenDe  ftet  toelbaren  ban  meeft  alle 
3ijne  iBajefteirö  ilanben  ban  öertoaeriS-ober/  en 
bat  be  boo?fpoeb  ber  felber  flab  geöelp  ïjangt  aen 
ben  trein  ban  De  CoopmanfcDap  /  fo  baDen  fp 
3ön  €rcellentie  Dat  Dp  De  felbe  ,§taD  met  geen 
boojDer  «©amifoen  en  toilbe  beiaften  /  en  Dat  fp 
mebe  rontfomme  baer  ten  platten  HlanDe  mogen 
bcb2ijt  toerben  ban  bet  brngö-bolb  en  peerDen- 
bolb  /  om  niet  te  beletten  ben  trein  ban  negocia* 
tie/  toant  be  CooplieDen  fjielDen  op  ban  te  fen* 
ben  Ijaer  boopmanfebap  en  toaren/  fienbe  aibaer 
fo  grote  gamifoenen  /  en  [)02enDe  Datmen  op  Den 

toeg  en  baer  robtsJom"  nocb  meerber  brijg$f-bolb ban  meninge  toas^  te  leggen  /  fulr  bat  Dae,r  uit 
bolgen  foube  een  bïotinge  ban  bolbe  /  en  bertreft 
ban  bele  goeDe  bo&eren  m  boopluiben  fo  men 

©  alreb* 

■■ 
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1 2B?febert 

ban  ben iCouinU 

aen  be 

«initc 
ban  par,* 

ma. 

©ie  ban 
Stnttoec« 

pen  fen* ben  <Qz» commit^ recrüe 
aen  Den 
Igertog 

ban  91' 
ba  om 

ÖemtonV 

If hom  lr 

Beten 

(F.u?.) 



iZi 
Het  vierde  Boek. 

iuooH 
uanocn 

alre&emotfjtfpcuren/  bibbenbeboóïtömeer  bie  ban 
be  boo2f3>  ftab/  bat  fnn  «erccllentiegeliebe  Öaer  te  ber 
fencren/  bat  tie  rappö2ten  toelfte  den  föne  #Baj.  en 
fijne  €tcellentie  baneemge  bareöuaebtoülige  motf> 
ten  gebaen  sijtt  /  op  berre  naer  fulr  en  fijn  ais  men  bte 

gerdateerten  aengcb2ogt  beeft/  toaer  ban  beberifi; 
catie  en  goebe  toiüeban  ben  goeben  $n  €rcellentie 
(toanneer  bP  bt»2berfalgemfo?meert  3tjn)  meer  vf%* 

ben  foube/  enbegefiabige  en  tontinuele  geboojfaem- 
ïmö  bte  fijn  €rt- foube  bebinben/  genoeg  aftuigen 
foube  bet  contrarie  ban  beguabê  rapporten/  toefen 

3^e  Homflé  te#  hertogen  ban  3Cïba  met  fo  bete 
bnjgg-bolft  /  en  Reeft  niét  alleen  [jet  gemeen  bolb/ 
maer  00b  be  boojnaemfre  peeren  en  Staten  bes  lanb£ 
g?ootelnbenmisibacgt/  beb?eeftgemacbt/  enin$2oot 
aebterbennen  gefiiagt  /  maer  niemanb  en  b02fl  iet  feg* 
gen  of  openbaren  /  toat  ïjp  tn  't  berte  berbo?gen  babbe/ 
bocb  toarenberfeer  bele  bte  ban  fijn  bomfie  feer  bcr^ 
blijb  toaren  /  en  (lanen  't  booft  feer  op  /  fonberlinge  bc 
gene  bte  ben  fepben  of  lieten  bunnen  ban  be  ̂ erêfc?? 
meerbe  gjootelir  berongebjnt  té  $ijn, 

benige  bagen  baernaer/  fjeefl:  öp  fyne  tommiffic 
bertoont  br  fjem  be  Coninfe  ftabbe  gegeben/  om  te 

bctoillïgen  beret'b  ten  ecutoigen  banen  baer  ïntebol* 

SSfba  farben.  hierop  beeft  be  böotfcb2eben^crtogbe<©e;  j  toefen  <tapttem<ï5enerael  ober  betferug"i$-bolb/  befe- a? n  Die   beputeerbe  befe  anttooo?be  gegeben :  g|b  bebattbè  bic  |  toa$  feer  b?eeb  en  lutbenbe  alg  Jjter  té  boïgcnbe; 
toananr  ban  3flmtoerpcn  bat  fp  tot  mpgefonben  bebben/  en 
toerpen 
op  ftjii toilf^ 
hom 

toen» 

fttjen- 

©c<t5?a< 
bettan 

Ooo?n 
beet  oen 
l?rrro£J 

toiüc-- ftome- 

<Com» 

mtflïe 

taan  öei 
ben  genen  bte  be  moeite  en  arbeib  genomen  nebben  ]  p  H I L I P  S  by  der  gratie  Gods  Conink  van  Ga- 

ban tttp  te  Romen  binben:  fïjtte  ISlajefL beeft mp in    x  ftilien,&:c.   Allen  den  genen  die  defejegenwoor 
befe  ianben  gefOttbett  met  Öet  ftriJÖÖ-bOlft  bat  gp    dige  fullen  fien  faluyt  !  Hoewel  men  niet  nagelaten  $rrnigi 

motbt  berflaen  beÓben/  Om  te  remebieren  be  ttOÜ*    heeft  (als  iegelijk  weet)  eenige  middelen  om  met  foe-  Jjn8 
blenbiebaer  getoeefl  5ijrt/  en  biegptoeet/  ObermitÖ  I  tig  eid  wederom  te  brengen  en  te  ftellen  op  den  weg, 

(IJnelBaj,  baer  niet  en  fteeft  mogen  nomen  tnberma*  !  degene  die  hem  fo  vergeten  en  qualijk  gedragen  heb- 
bén in  onfe  Nederlanden ,  totfmadeniffeGodes,  van 

onfe  ordonnantie  en  onderdruckinge  van  de  Repu- 

blicque ,  wefende  hare  ongehoorfaemheid  en  fchehd- 
lijke  daden  alle  dewerèlt  lo  bekend,  dat  de  uitleggin- 

nieren  afë  öp  te  bomen  plag  /  en  eer  be  troublen  ge- 
ccffcert  3ijn/  en  aïfo  fijne  jM»  een  goebertieren  $2in; 
tti$  m  alle  fijne  faben/  en  falbP  00b  niet  laten  fulr  te 
5tjn  tegens  fijne  baffalen  en  onberbanen  /  wanneer 
men  g2atie  en  pacbon  ban  fijn  OUaeb  berfOeftt  met  ÖOt-    ge  van  dien  van  genen  noode  en  is  ,  tot  welken  wy  be- 
moebigbetb  ett  berOU  ban  ftetgepaffeerbe/  enberfe?    gerende  ordre  te  ftellen,  befloten  hebben  als  wy  als 

nertbeib  ban  gcbooifaemtjeib  in  'ttoebomenbe/  aïiS 
'tbeboo:t/  ten  bienfle  ban  fijne  Mm-  en  aengaenbe 
banmo/  tfefaïberfijnelBai.om  limm  en  alle  goe^ 
be  officie  en  bienflboen  uit  goeber  affectie  entotUe: 

en  belangenbe  't  gene  gp-iuiben  fegt  ban  't  brijg^^ 
bolb/  toeïb  gp  begeert  toeg  genomen  te  too?ben  ban 
beplaetfenbie  beletten  foube  ben  trein  ban  be  nego* 
tiatit :  aïfo  icb  eerft  nieutoelijr  gebomen  ben  /  en  met 
gefloten  oogen  niet  en  ban  begjtjpen  be  plaetfen 
mmft  Dinberlnb  ben  trein  ban  be  negotiatie/  fo  fal 
tb  baer  ban  banbelen  met  mijn  ©joutoe  (  bP  meent 
be  ̂ ertogiime )  om  baer  in  fuift  refpect  te  b?agen  m 
befjoorenenbienenfaU 

jffêcn  feib  bat  alö  be  i|ertóg  eerft  te  Sutfenburg 
gebomen  toaö  /  en  pp  ban  eenige  albaer  toillebom  ge? 
Seeten  toerb  /  bP  boo:  anttooosbe  foube  gefeib  bebben  / 
befe  of  btergehjHetooo2ben:  of  ife  toelbombenofniet/ 
't  të  mn  eben  bele  /  tb  ben  bier  al  /  ̂üif)  of  fulr  toaer 
i$  ban  niet/  toeet  tb  niet/  maer  Ijêbbe  't  feïbe  noebtans 
uit  ben  monbe  ban  een  €belman  ban  dualiteit  ge^ 
Doo?t. 

Einfmger  fcb?üft  bat  be  <©2abe  ban  (egmomfto? 
menbe  ben  hertog  tegen  gereben/  omb^m  teg?ot^ 

noch  doen  ons  dérwaerts  aen  te  begeven  en  aldaer  te 

doen  vergaderen  een  leger  op  de  frontieren  van  on- 
fe voorfz.  Landen  tegen  onfe  aenkomfte  ,  nochtans 

van  geender  meninge  iijnde  om  defelve  in  't  land  tö 
doen  komen,  om  te  belettende  bederfFeniffe  van  de 
fèlve  landen  3  en  op  dat  de  goede  en  die  geen  fchuld  en 
hebben  niet  en  fouden  onderdrukt  werden  ,  verho* 

pende  fo  men  hen  met  goethëid  of  foetigheid  tot  ken- 
niflè  en  afkeer  niet  en  konde  brengen  ,  't  felVe  met 
vrefè  te  wege  te  brengen  ,  èn  dat  middeiertijd  men 

hem  foude  fulx  reguleren  d*t  t'onfer  aenkomfte  niöÈ 
alléén  van  noode  zoude  zijn  t'emploieren  den  voorfz. 
onfèn  léger ,  tinmr  dat  fy  ons  veroorfaken  fouden  allej 
te  vergeten  3  en  te  gebruiken  onfe  gewoonlijke  genade, 
dewelke  wy  altijds  Voor  rigeur  ftelferi  voor  fó  vele  het 

mogelijk  is ,  hebbende  nöit  begeen  geriad  onfe  onder* 
danen  en  Vaflalert  anders  tè  handelen  of  tra&eren ,  daa 
als  hare  natuerlijken  Prince ,  maer  öck  ét  een  Vader  * 
alfo  men  fpeuren  kan  uit  alle  onfe  adtien  öf  daden.  So 

is  'tnögtans  datwy  onlahx  zijn  veradverteert  dat  de 
wederfpannigheid  of  tebellie  tb  Verre  was  gekomen  j 
datmtn  nier  alleen  niet  én  wilde  gehoorfamen  de  regt- 
veerdige  bevelen  van  onfé  lieve  fufter  de  Hertoginne 

ten  en  toillebom  tC  ÏJCten  ib  befe  lanben/  be  ̂ ertog  van  Parma, voor  ons  Gouvernante  van  onfe  Nederlan- 

fOUbe  gefeib  bebben  /tegen  be  gene  bte  bp  t)tn\  toarert  /  |  den :  maer  dat  men  hem  hadde  te  veide  geworpen  met 

afëbpbett  <0?abefag  bomen  eerbembe45?abeaett'  I  vliegende  vendelen,bfandende  en  ruinerende  Kloofte 

fp?ab:  fin  baeronfen  <02abeban  €gmont  bengio- 
ten  better/en  bat  fo  luibe  bat  Bet  ben  <©2abe  toel  boren 
en  een  nabenben  bebben  mogte :  boef)  bleef  fin  boo2t0 

baerbp/  enöebbenb'eenbenanberenfeerfeeftelp  op 
bc  boffe  maniere  gegroet  en  ontfangen/  gelijb  of  bet 
tn  febers?  toaer  gefeib  getoee^: 

«Ee  <a?abeban  l|oo?neijuam  ben  22.  Suguftt  te 
boren  tot  Eoben/  ben  boo2fê.  hertog  gioeten  /  be* 
todbenaerbelefcboonetooo^ben/enalleminlijbont? 
bael  ïjem  feibe  bat  f)p  aen  b^m  b?ieben  babbe  ban  ben 
Coninb/  en  begcerbe  bat  W  Ö^m  tot  buffel  foube 
toillen  boïgen/  baer  befelbe  toaren  tn  fijn  Cofferov 
hit  men  ölbaer  foube  openen:  ban  mitefbien  bat  be 
<©2abc  ban  ̂ oo?ne  ttjbinge  ftreeg/  bat  begefcllinne 
bes  <6?aben  ban  i^ietoenaer  fijnö  f  toagerg  oberleben 
toa«  /  beeft  b»ban  ben  ̂ ertög  oo?lof  genomen  om  be 
fctbctegacnbcrtrooften:  met  belofte  ban  metten  eer- 
ftcn  te  buffel  bp  bem  te  bomen» 

Jacr-digt  op  de  komfte  van  den  Hertog  van 
Alvain  Nederland. 

^erblnanbï  ̂ ertoge  Van  SftLba  CoMfl  In^eber^ Lanb 
45eValt  tot  een  Lafl  tn  fCDabeLUCbe  3^nfïanb. 

ren  en  Kerken ,rovende  en  befchadigendeonsjonfe  vai- 
falen  en  onderdanen ,  én  bedrijvende  nog  andere  grou- 
welij4cé  en  fchrickélijke  ftucken ,  dat  men  aen  diverfe 
oorden  de  trom  mei  flöeg  ert  hem  verfamelende  tegen 
ons,  en  de  gene  dié  öfis  getrou  bleven ,  en  datmen  hem 
ook  roemde  van  eenige  uitheemfche  kragt ,  die  men  in 

't  larïd  wilde  brengen ,  om  't  felve  te  verderven ,  fo  dat 
onfe  voorfz.  fufter  gedelibereert  hadde  daer  tegen  te 

zijn ,  met  geweld  van  de  Gouverneurs  van  de  Provin- 
ciën ,«léfélvige  geordineert  iegelijk  van  hen  te  vertrec- 

ken  naer  hen  gouvernement ,  om  ordre  te  ftellen  naer 
behoren  tegen  de  voorfz.  rebellen  die  alle  faken  in 

't  verwért  ftellen  en  aen  iegelijk  oord  het  volk  verlei- 
den én  doen  opftaen  tégens  ons,  haer  Ma  giftraten  en 

andere  Overigheid ,  door  hert  valfch  te  kennen  geven , 
en  onder  den  dekmantel  van  de  gepretendeerde  Reli- 

gie ,  daerom  fiende  dat  noch  foetigheid ,  diffinuila- 
tien  ,   noch  dreigementen  niet  en  hebben  konnen 

wedérhouden  in  officie ,  zijn  wy  genootfaekt  t'onfen 
gröoten  Jeedwefen  te  gebruiken  de  uiterfte  reme- 

die ,  welk  is  den  weg  van  wapenen ,  om  te  refifte- 

ren  tegen  hen  geweld ,  en  alfo  daer  toe  nootelijk  is  ge- 

ftelt'té  worden  een  Capitein  Generael  om  met  cor- 
refpondéntie  van  onfe  voorfz.  fufter  de  Hertogin- 

ne Gouvernante,  dewijle  fy  beug  is  in  andere  fa- ken. 



1567. 
ken  belagende  haer  Gouvernement  generael ,  en  dat 

.  wy  fullen  overkomen  (  d'welk  wy  hopen  kortelings 
fal  wefen )  alle  devoir  te  doen  dat  mogelijk  is  ,  be- 

gerende daerin  teverfien,en  kennende  de  grote  lief- 
de die  onfc  Neve  Don  Ferdinando  Alvarez  van 

Toleden,  Hertoge  vaniAlba,  Marquis  van  Coria, 
Ridder  van  onfen  Orden  ,  &c.  droeg  ,  en  noch  is 

dragende  t'onfen  dienft,  en  principalijk  tot  alle  't  ge- 
ne hy  weet  dat  wy  ter  herten  trecken  ,  (als  onder  alle 

andere  is  de  vrede  rufte  en  voorfpoed  van  onfe  voorfz 
Landen  en  onderfaten  van  dien  )  boven  fijne  grote 
dienften ,  ervaren  experientien  en  lange  getrouwig- 
heid,  niet  alleen  t'onfer  aenkomfte  aen  onfen  Rijken , 
maer  daer  lange  te  voren  binnen  het  leven  van  den 
Keifer  onfen  Hcere  en  Vader,  die  God  in  fijn  Rijke 
hebbc,  in  fo  veel  en  fo  principale  laften  van  oorloge  en 
van  volk  van  wapenen  van  diverfe  Natiën  ,  als  zijn  ful- 

len die  wy  menen  op  te  rechten  en  te  vergaderen  tot 
eeneft  leger,  betrouwende  ons  te  dien  refpecte  dat 
de  voorfchreven  Hertog  hem  daer  in  feer  wel  fal  weten 
te  quijten,  te  meer  wefendë  (als  hy  is )  fo  wel  geinfor- 
meert  van  onfe  meninge ,  boven  al  defelvige  onfe  vaf- 
falen  en  onderdanen  te  handelen  met  alle  foetigheid  en 
goedertierenheid ,  en  in  alle  faken  mogelijk  ( als  boven 
gefeidis)  gratie  en  genade  voor  rigeür  te  ftellen,  heb- 

ben genoemt  ,  gecommitteert ,  geordonneert  en  ge- 
ftelt,  en  niettemin  noemen,  committeren,  ordonne- 

ren en  ftellen  den  voorfz  Hertog ,  als  Capitein  Gene- 
rael van  onfe  Nederlanden ,  daer  reprefenterende  onfè 

perfoon ,  en  van  alle  foorren  en  volkeren  van  wapenen 
die  wy  jegen woordelijk  hebben,  en  noch  mochten 
doen  lichten  en  vergaderen  van  nieus  in  onfe  voorfz 
Landen  ,  als  andere ,  te  peerde  en  te  voet  van  wat  qua- 
liteit,  conditie  of  foorte  fy  zijn  ofte  zijn  mogen,  met  al- 
fulke  preminentie  ,  jurisdictie ,  autoriteiten,  macht 
en  andere  faken  alfmen  gewoonlijk  is  te  moeten  hou- 

den aen  andere  onfe  Capiteinen  gelijke  Generalen , 
nochtans  fonder  prejuditie  van  de  gene  die  wy  gegeven 
hebben  aen  onfe  voorfchreven  fufterals  Gouvernante 

van  de  voorfz  Nederlanden,  dewelke  altijd  fullen  blij- 
ven in  haer  geheel,  te  ordonneren,  verfien,  en  difpone- 

ren  in  onfe  naem ,  als  uit  krachte  van  haer  Gouverne- 
mente  haer  toebehoort,  referverehde  niettemin  dat  in 

't  gene  belangt  den  laft  van  de  Capiteinfchap  en  des daer  aen  kleeft,  alleen  fal  volkomen  autoriceit  hebben 

'.130.)  te  ordonnneren  en  te  doen  al  het  gene  hem  fal  dunken 
doenlijk  tot  onfen  dienfte,  verftaendedat  de  ordon- 

nantie van  den  voorfz  Hertoge  belangende  fijnen  laft 
en  des  daer  aen  kleeft,  fullen  wefen  van  der  felver  au- 

toriteit als  of  fy  gedaen  waren  van  onfen  perfoon,  gelijk 
wy  ook  referveren  of  uitfteken  van  onfe  Sufter  alleen- 

lijk 't  gene  raekt  haren  laft,  niet  gemeins  hebbende  met 
dien  van  de  dpitein  Generael ,  noch  coricernerende 

d'einde  waerom  wy  daer  fenden  den  voorfz  Hertog , 
&c.  Gevende  den  fel  ven  Hertog  volkomen  macht,  au- 

toriteit en  fpeciael  bevel,  tevacerenjverftaenenhem 

t'employeren  in  den  voorfz  laft  van  Capiteinfchap 
Generael ,  en  des  daer  aert  kleeft ,  te  voegen  en  te  ver- 
famelen  ons  leger ,  na  de  fröntieren  van  onfe  voorfz 
Nederlanden  ( waer  wy  menen  in  te  komen )  tot  wel- 

ken effecte  wy  ons  vertrek  haeften  fo  ons  meeft  mo- 

gelijk is ,  diftribuerende  't  volk  Van  oorloge  ,  in 
plaetfen  daer  fy  onfe  onderdanen  en  vaflalen  de  min- 
fte  fchade  doen ,  de  felvige  houdende  in  difcipline  , 
met  hen-luiden  in  't  Land  te  gaen  fo  het  nood  is  ,  te 
verfamelen  en  bv-een  te  roepen  de  Gouverneurs  van 
de  Provinciën ,  én  particuliere  Hoofden  ,  Collonel- 
len,  Capiteinen,  Luitenanten  ,  en  die  onder  haren 
laft  fullen  zijn  gelicht  en  te  lichten,  en  alle  andere  on- 

fè Officiers ,  vafTalen ,  ert  onderdanen  daer  en  wan- 

neer hem  't  felve  goeddunken  fal ,  te  fenden  gefa- 
m  en  tl  ij  kof  verdei  It ,  te  doen  alfülkeexploicten  als  hy 
nodig  bevinden  fal  om  te  bedwingen  de  voorfchre- 

ven Rebellen  ,  met!  wapenen  of  anderfins  tot  onfer 
onderdanigheid  ,  hem  te  verfekeren  van  de  Ste- 

den en  fterkten  als  hem  nodig  dunken  fal  tot  ru- 
fte van  de  Landen  ,  gamifoen  te  ftellen  en  te  ge- 

en als  hy  bequaem  vinden  fal  en  totte 
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brui  ken  fo 
I.  Deel. 

meefte  verfekertheid ,  bevechtende  en  dringende  rnet 
geweld  de  gene  die  niet  en  fullen  willen  gehoorfamen y 

belettende  en  brekende  alle  vergaderingen  en  t'fa- 
menkomfte  en  andere  contravenierende  de  deugt  en 
ruft  van  onfe  voorfchreven  Landen  en  Onderdanen, 

fo  't  hem  goeddunken  fal ,  te  vermeerderen  of  te  ver- 
minderen het  getal  van  't  volk  van  oorloge ,  gelicht 

en  te  lichten,  alfohy  van  node  fal  fien,  te  noemen 
nieuwe  Capiteinen  fo  te  peerde  als  te  voet ,  defelve  te 
cafTeren  ,  alfdan  en  wanneer  hem  goeddunken  fal , 
en  andere  in  plaetfe  te  ftellen ,  en  te  voorfien  in  alle 
andere  laften  en  officien  van  oorloge  als  fulke  Capi- 
teins  Generael  zijn  gewoon  en  vermogen  te  doen ,  al- 

le Ordonnanticn  te  maken ,  als  van  de  paye  van  de  fol- 
die  en  onderhoud  van  't  voorfchreven  volk  van  oor- 

loge fal  van  noden  wefen ,  op  dat  uit  kracht  van  de  fel- 
ve deRentmeefters,  Treforiersen  Betaelders  van  de 

voorfchreven  gagienen  onderhoudinge  uitreiken  en 

betalen,  't  gene  byden  voorfchreven  Hertog  falalfo 
wefen  geordonneert ,  d'welk  wy  willen  van  fulker 
krachte  fy ,  en  efficacie ,  als  of  wy  't  felve  onfen  eigen 
perfoon  hadden  geordonneert, wefende  van  meningej 

dat  onfe  Officiers  die  't  aengaen  fal ,  den  Rentmcefters, 
Treforiers,  en  Betaelders  toelaten  en  pafïèren  fullen 

in  rekeninge  't  gene  fy  uit  krachte  van  de  ordonnan- 
tien  van  den  voorfz  Hertog  betaelt  fullen  hebben  fon- 

der eenig  tegen  feggen ,  en  te  meer  geven  wy  ook  den 
voorfchreven  Hertog  in  qualite  als  boven  te  doen  en 

't  adminiftreren  jufticie  naer  recht,  by  hem  of  andere 
onfe  dienaren  of  de  gene  die  hy  daer  toe  fal  commit- 

teren in  't  civil  en  crimineel ,  dier  vallen  fullen  onder 
't  volk  van  oorloge ,  alfmen  aldaer  in  fulke  faken  is  ge- 

woonlijk ,  en  voorts  meer  te  doen  dat  een  goed  en  ge- 
trouwe Capitein  Generael  mag  en  behoort  te  doen  tot 

volkomihge  van  fijnen  laft ,  en  des  daer  aen  kleeft ,  en 
na  de  particuliere  informatie  die  hy  daer  af  heeft  van 
onfer  meninge ,  op  dat  wy  aldaer  gekomen  zijnde ,  de 
faken  bevinden  beter  geftelt  om  te  verftaen  ofte  letten 

op 't  gene  van  node  is  tot  onfen  dienfte,  welvaerten rufte  van  onfe  Vaflalen  en  Onderdanen ,  verfoeken 
alfo  aen  onfe  Sufter  de  Hertoginne  van  Parma ,  &c.  te 
correfponderen  aen  den  voorfz  Hertogin  zijnen  voor- 

fchreven laft ,  en  de  hand  te  houden  dat  hy  gehoor- 
faemt  wordeen  geaflifteert  alft  behoort:  bevelen  en 
gebieden  aen  alle  Gouverneurs  van  de  Provinciën  ert 
particuliere  Hoofden ,  Collonels ,  en  Capiteinen  van 
de  Benden  te  peerde ,  als  te  voet ,  fo  van  onfe  voorfz 
Landen  als  van  andere  Naden,  gelicht,  en  die  noch 
gelicht  fullen  worden ,  de  Rentmeefters,  Treforiers  en 
Betaelders  van  onfen  voorfz  krijgfvolk  j  en  aen  alle  an- 

dere Tufticieren ,  Officieren  en  Onderdanen ,  ihwoon- 
ders ,  en  de  gene  hen  vinden  fullen  in  onfe  voorfchre* 
ven  Nederlanden ,  van  wat  qualiteit  of  conditie  die 
zijn,  yegelijkin  fijnrefpect,  te  erkennen  den  voorfz 
Hertog,  &c.  voor  onfen  Capitein  Generael,  en  laft: 
en  autoriteit  hebbende  als  boven ,  hém  te  gehoorfa- 

men in  't  gene  hy  bevelen  fal  van  onfent  wegen ,  tot  ef- fect van  fijn  laft  voorfchreven ,  en  des  daer  aen  kleeft» 
hem  te  vinden  in  perfoon  foo  met  hare  compagnie ,  of 
die  te  fenden  in  voegen ,  en  in  fulke  plaetfen  als  den 
voorfz  Hertog  hem  bevelen  fal,  hem  openinge  te  doen 
van  alle  Steden ,  Caftelen ,  en  andere  fterke  plaetfen, 
daer  r/ontfangen  fuik  Gamifoen ,  als  hy  goed  vinden 
fal ,  betalinge  te  furneren,  peerden,  Conducteurs,  con- 
voyen  en  vivres ,  en  alle  andere  faken  te  beforgen ,  als 
hy  van  node  fal  hebben ,  en  generalijk  te  doen  alles  dat 
hy  van  onfent  wegen  fal  ordonneren  ,  tot  executie 
van  fijnen  voorfchreven  laft  en  des  daer  aen  kleeft  als 

boven,  als  ofwy 't  felve  hadden  geordonneert,  fonder 
dat  yemant  daer  van  in  faulte  of  in  dilay  fy,op  pene  van 
onfe  ongenade ,  en  geftraft  te  fijn  als  ongehoorfame  eri 
fauteurs  of  toedragers  van  rebellen ,  in  plaetfe  dat  de 
gene  die  hem  voegen  mette  voorfz  Hertog  en  hem  ge- 

hoorfamen en  hem  affifteren  fullen  in't  gene  als  boven, 
ons  fullen  fo  aengenamen  dienft  doen,als  of  fy  dien  aen 
onfen  perfoon  deden ,  en  waer  van  wy  in  tijden  en  wij- 

len gedenken  fullen  als  reden  is,want  ons  alfo  gelieft:  in 
kennifle  vant  felve  hebben  wy,&cgegcvenin  onfe  ft  ad O»  van 
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van  Madril  der.  leften  van  Januario  1567  naftijl  onfes 
Nederlands. 

©oo?ts  Beeft  benboo?f3  hertog  b?ieben  gefbnben 

ban  ben  Coninfe  aen  bc  aBetftouberen  ban  alle  befte* 

ben  ban  $ebcrlanb  /  inBoubcube  altf  boïgt : 

By    DEN    CONINK. 

Lieve  en  getrouwe,  ons  en  is  niet  mogelijk  gewee
ft 

naer  onfè  Nederlanden  te  reifen  fo  haeft  als  wy 

wel  gehooopt  hadden,  om  de  grote  en  notelij  keaffai- 
rencfie  in  de{e  onfe  Coninkrijken  te  verfien  waren  al 

cerwy  vertrccken  mochten,  om  daer  na  te  geruftelij- 
Icerefl'fonder  achterdenken  derwaers-over  te  mogen 

blijven ,  maer  gemerkt  wy  nu  kortelinge  hier  voldaen 
fullen  hebben >fo  hebben  wy  voor  ons  genomen  ons 

vertrek  niet  langer  uit  te  ftellen  ,  en  dien  volgende 

is  men  hier  alle  preparatie  makende  om  ons  inden 

weg  te  mogen  ftellen , jegens  de  tijd  die  wy  onfe  lie- 
ve Sufter  de1  Herroginne  van  Parma,  voor  ons  Re- 

gente  in  onfe  voorfchreven  Nederlanden  ,  onlanx 

Betekent  hebben,  waer  af  dat  gy'teffecl-  gefien  fult 
hebben  ( fo  wy  hopen )  al  eer  u  defe  tegenwoordige 

in  handen  komen  fal,  wy  haddeawel  gemeent  van  den 

feeginfele  derwaers  geen    ander  gefelfchap  mede  te 

moeten  leiden ,  dan  ons  gewoonlijk  Hof ,  maer  de  fa- 

ken zijn  t'federt  dien  tijd  fo  verandert ,  tot  onfen  gro- 
ten leetwefen,dat  wy  geen  andere  conclufie  en  hebben 

mogen  nemen,  dan  te  gaen  met  fulke  macht  fo 't  be- 
hoort ,  om  te  befchermen  en  verweren  onfe  goede  on- 

derfaten  tegen  de  vyanden  en  verdervers  van  de  geme- 
ne rufte  en  welvaert ,  hoe  wel  nochtans  dat  wy  hopen 

dat  het  geen  nood  wefen  f.il  die  t'employeren ,  en  over- 
mits dat  het  nootfakelijk  was  dien  volgende  een  Capi- 

tein Generael  te  ordonneren  en  deputeren.  Wy  heb- 

ben daer  toe  geordonneert  en  gedeputeert  onfen  Neve 

den  Hertog  van  Al  va,  de  welke  wy  tegenwoordelijk 

voor  fenden ,  om  ons  Leger  en  oorlogs-volk  by  een  te 

vergaderen ,  en  daer  mede  te  doen  en  uferen ,  naer  de 
commiflïe  en  laft  die  wy  hem  gegeven  hebben,  en  naer 
dat  den  ftaet  van  den  lande  uitwyfen  fal ,  waerom  wy  u 

belaften  en  bevelen  dat  gy  den  felven  Hertog  van  Alva 
voor  fuik  houd,  bekend  en  gehoorfaemheid  betoont  in 

alle  't  gene  dat  hy  u  veradverteren  en  van  onfent  wegen 
bevelen  fal ,  't  fy  mondelingen  ,  by  brieven ,  of  ander- 

fins gelijk  gy  aen  onfen  eigen  perfoon  doen  fout ,  mid- 
delertijd dat  wy  daer  komen  (welk  feer  korts  wefen  fal) 

en  als  dan  fullen  wy  ons  bedanken  (als  reden  is)  van 

den  genen  die  hen  als  goede  vaflalen  en  onderfaten  ge- 
had en  gedragen  hebben  ,  hopende  dat  een  yegelijk 

hem  in  't  devoir  ftellen  fal ,  om  die  voorleden  faken  te 

beteren ,  en  ons  t'onfer  komfte  meerder  occaüe  van 
fatisfa&ie  te  geven,  en  dat  alfdan  alle  de  werelt  klaerlijk 

blijken  fal  hoe  grotelijkdat  bedrogen  geweeft  fijn  die 
hen  hebben  laten  verleiden  van  den  genen  die  hen  om 

hen  eigen  opftel  en  profijt  vele  dingen  tegen  de  waer- 
heid  en  onfe  meningeverfiert,en  onfe  onderfaten  te 

verftaen  gegeven  hebben  om  die  van  ons  te  vervreem- 
den,  en  de  fiefde  en  gehoorfaemheid  die  fy  altijd  hun 

natuerlijken  Prince  geroont  hebben ,  te  verminderen, 

de  welke  wy  altijd  meer  genegen  wefen  fullen  met  foe- 
tigheiden  goedigheid  te  traöeren ,  dan  met  rigeur  of 
ftrengheid  ,fo  men  metter  tijd  by  de  werken  bekennen 
fal.  Lieve  getrouwe,God  zy  met  u :  gefchreven  in  onfe 
ftad  van  Madril,  den  leften  Februarij  (dat  is  1567. 
naer  gemeen  itijle. )     Ondertekent,  Philips:  en 
wat  luger, 

COURTEVILLE. 

©angelijfecn  Beeft  öe  ̂ ertoginne  mebe  aen  alle  be 
ïDetBoiibercn  gefcD?eben  in  befer  mameren : 

Lieve  beminde:  by  de  brieven  die  onfe  Heerede 

Konink  aenu  fchrijft  t'federt  de  maend  Februario 
kltleden,(ultgy  mogen  fien  en  verftaen  de  redenen 
waerom  zijnder  Majefteit  belieft  heeft  onfen  lieve 
Neve  den  Hertog  van  Alba  herwaers-over  te  fenden, 
met  macht  en  autoriteit  van  Capitein  Generael, 

om  te  prepareren  en  uit  te  richten  't  gerie  wat  tot  zij- 

nen dienfte  behoort ,  verwachtende  dat  de  felve  zijne  &«i  jgn 
Maj.  herwaers-over  kome ,  daer  van  onfen  voorfchre-  ̂ bv" 
ven  Neve  den  Hertog  van  Alba  tegenwoordelijken 
aen  u  ook  fchrijft,  en  dien  achtervolgende  verfoeken 
wy  u ,  en  niet  min.  in  den  naem  en  van  wegen  zijnder 
voorfchreven  Majefteit,  ordonneren  wel  ernftelijken> 

dat  gy  den  felven  Neve  den  Hertog  van  Alba  gehoor* 
faemzijt,inal'tgene  des  hy  u  naveiraogen  van  zij- 

nen voorfchreven  laft  en  commifïïe  van  Capitein  Ge- 
nerael van  wegen  zijnder  Majefteit  bevelen  fal  in  con-  ̂ j 

formiteit  van  't  gene  des  de  felve  zijne  Majefteit  u  des- 
halven  laft  en  beveelt ,  verwachtende  zijne  komfte  in 
defe  Landen ,  de  welke  mette  hulpe  Gods  feer  korts 
wefen  fal ,  volgende  zijnder  Majefteits  fchrijven ,  en 
des  en  zijt  in  gene  gebreke :  lieve  beminde  onfe  Heere 
God  fy  met  u.  Gefchreven  te  BrmTel  den  derden  dag 
van Sempembri  1 567.  Ontertekent,M argari ta, 
watlager  ftont,  DeOverlope. 

«©e  Jlfertog  frfeeef  baer  beneffeng  felfg  mebe  aen 
be  felbe  a©etuouberen/Boc  bat  fp  uit  bebtf  eben  Ine 
BpBenuiibenfonb  ban  ben  Coninfe /morBten  flenbe 
oojfane  ban  3ijn  Komfte  inbe  $eberlanben/enwil 
baerem  alteen  fcggen  bat  BP  bereibtë  al  te  boen  bat 

ben  bienft  ban  3öne  ifêajeftit  en  't  toelbarcnban  beffc 
3lanben  falbereiffcncn  /  tot  bat  3tjn  JBajcftcit  fal  toe- fen obergeftonien  /  mei*  feomfte  Bp  bcrBoopt  bat  Baeft  *j 
toefen  fal  /  en  bat Bern  befelbe  atëbanfal  tonen  fulr  BP 
I)en-üitbenbp3Dneb«ebenfrfj20ft.  •  - 

2ülö  Bp  nu  booj  be  J|ertoginne  ban  be  gelegcntBetb  *** 
berfa&enenbc$£anb$  ten  beleonberricBttoag/foJSJ' 
Beeft  BP  3ünBrrjg.öbolfe  boo?  eerft  gelcib  inbenaefte  btm 
fteben/aïö  in  25mffel  B<*  regiment  ban  £ombarbijen/  y 

tekent  Bet  regiment  ban  $apetë/tot  SCnttoerpen  JJ15" Bet  regiment  ban  ben  <©?abe  ban  5lab?on/  en  fo  boo?s 
Bier  en  baer  Bern  't  felbe  beft  en  nobtgft  bot&te/  boo?tö 
KtKt  öp  be  begeren  be  fleurden  ban  Bare  poo?ten  ne* 
men  /  en  ̂   tm  bp  be  ̂ nangiaerben  betoaren-  3&te 
ban  <©ent  fetacgben  fulr  aen  ben  <0?abe  ban  €g^  (F.i3 
monb  /  atë  <©oubemeur  ban  ©laenbtren  /  begcrenbe 
bat  Bp  ban  Barent  toegen  foube  berfoeuen/  bat  Bem  H 
felbe  tocberom  toerben  geïebert  /  en  batfe  Baer  outi 
gebmilr  en  b?pBetb  mocBten  ueBoubeu,  ̂ e  <0?abc 
totbienembe  een  reguefte  aen  ben  l^ectog  oberlebe* 
renbe/en  Bern  baerem  aenfp?e«enbe/  gafboo?ant* 
toooib  bat  W  ban  <0cm  te  b^eben  fouben  3ün  /  mant 

't  gunt  B?  öebe/gefcBiebeom  batftp 't  felbe  alfo  ge* raben  bonb  boo;  ben  bienfl  en  nut  bexf  Cottinr  gebaeti 
te  toetben  /  baer  mebe  nwfïen  fp  te  b?eben  fijn  /  toant 

3P  waren  beb?eeft  boo?  nocB  arger  trattement/  m* 
Km  fp  fb  bele  «gpaugiaerben  binnen  Bare  muren  en 
inber  ̂ §tab  Babben/  en  get  Cafleel  006  in  Banöm 
toasf  banbe  boo?f3^pangiaerben/  baer  BP  ̂ «W5 
npmo  be  &auna$een&pangiaert  totCafleletn  op 

ftelbe* 
IBibbelertijb  toaren  be  <ï5?abe  ban  Cgmonb  en 

^oo?ne  te  23?uflrei  genomen /en  ban  ben  ̂ ertogtoel 
ontBaelt  /  W  Ben-luiben  toonbe  fo  goet  famblam/  Kat 

fp  in  't  minfïe  geen  acBterbennen  en  Babben  ban  't  ge* ne  ïjen  gebeurbe  /  een  bag  ttoe  of  tyie  baer  naer.  ̂ p 
leberbeben«0?abe  ban  t|oo?ne  ttoe  b^iebenbanben 

Coninu  aen  B^m  /  b'eene  aengaenbe  3ijn  benbe/en 
b'anber  teneinbe  BP  ben  ̂ ertog  foube  bpflaen/  en 
alle  goebe  c o^refponbentie  met  B* nt  Douben.  |Baer 
atë  Bern  nu  borBt  tüb  te  3im  om  fnn  boo?ncmen  te 
toernte  leggen:  fo  Beeft Bpopten  9  ̂eptemb^  in 

3ijn  iogijd  (toefenbe  't  i|of  banben<6?abe  ban  Culen* 
bo?g)  te  rabe  boen  ontbieben alle  bc  boowaemfte  $|ee* 
ren  bejö  lanbö  aïiöban  binnen  2&?uflM  toefenbe  /  en  on* 
ber  anberen  con  be  boo?f3  <©?aben  ban  €nmonö 
en  ̂ oome/albaer  toerb  gefp^ofeen  ban  Bet  manen  ban 

fenere  taltelen  en  bedingen  binnen  '01anb£/cn  ge- toont  een  betoerp  ban  een  Cafleel  /  fo  BP  ban  meiiinge 
toa0  te  boen  mahen  binnen  SCnttocrpen.  <Den  bag 

Bier  mebe  en  met  anbere  fafeen  boo?gf  b?ac Bt  Be&ben* 
be/ foiö  ben  hertog  ontrent  bijf  of  fe0  uren  W  a* 
bontö  in  3ün  hamer  bertrocnen.  5^e  <02abe  bau  €g- 
monb  toerb  getoatBt  ban  bele  3»nber  (Êöelluiben  en 
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iet  ban >  3Mcnaerd0m  ï)tm  te  geleiben /maec  gaenbe  uit  be  j  lebend  omblieben/bctlatenbe  Bare  goeben/Bnidtyoit* 
m  tan  famtt  l#  Bern  beboien  acn  b'eene  3fjbe  beg  ̂ ofsfte  toen/  binberen/  bjunbert/  magen/  en  babcrlanb/ 
f2?  bertrecbenin  een  anbere  3ale/aldof  meuBemiet  fe?  beblticfit  genomen  en  Ben  felbe  in  eenentoilligen  ban 
Ut  areetsrtotïbefeöö^ofmctbemDanbricn.^nergenüS !  gcgeben  Bebben  /  bertretnenbe  met  menigten  naec 
i  e»*'  op  bermoeöenbe/ Beeft  alfo  gebaen:  maer  ftomenbc  j  €ngeliatib/^föotianb/5©tittl!anb/(©o(llanb/^e^ 
r#       In  bc  3ale/ Beeft  albaer  gebonben  «Don  jfrebericobe 

(Coleöofone  ban  ben  ̂ ertog  ban  91  Iba  /  en  isf  alöacr 
rerftont  omringeït  ban  ̂ ancfiio  ̂ abtla  boemaeld 
Capitein  ban  be  toacfit  ban  ben  ̂ ertog  ban  ?Clba  /  en 

feaer  getal  &paenfe  folbaten  /  en  t'd  fiem  bcbolen  /  bat ï)d  3ijj»  getoeer  af fèfcgett  en  bent  gebangen  geben  fou? 

be  afjb  3pfeibcn  fulr  besf  fiöm'nr  toilléeniafttetoe? fen.  #n  niet  jegcnftaettbe  bat  BP  pjötcftecröe  banfo?t? 
ft  /  getoelö  en  onrecfit  batmen  fiem  fonbec  cecfit  en  re- 

ben ?egemefbe  P2ibilegien  bet  i02ben/entecfitenbcd 
Hanbd  aenbebe/enbat  BP  Bern  p^efenteetbe  in  cecfit 
te  (tellen  t  fo  tö  fiu  albaer  gebangen  genomen  /  en  tet? 
ffowineen  bamec  ban  ben  fiuifc  albaec  gebjacfiten 
ftfiecpcltjfe  bp  be  folbaten  bctoaect/fonbcc  bat  pemanb 
bp  Bern  mocfite  nomen»  ̂ efgdijr  tocrb  be  <©?abe 
ban^oo2tt/fiietban  nicttoctenbe/mebe  onbetfiend 
in  een  anbec  beeï  bec  fiuifïnge/  bp  een  anbec  &paend 
Capitein  namentïtjR  ̂ ierofme  be&alined/meteen 
goet  bttl  ̂ pangiaecben  omringeït  /  en  met  jegen? 
ftaenbealle  5pne  pjofeftatien/becoepinge  op  be  P2i? 
bilegienbanbcc  4?2b2e  en  pjefentatien  ban  Bern  fel? 
ben  te  tcefitte  p?efentecen/  gebangen  genomen  en  in 
een  anber  bamec  geb?atfit  /  en  betoaeet  ald  b02cn. 
©an  gelijnen  toecben  ooft  gebangen  genomen  ffêce? 
ftec  §ofian  Cafenb?oot  /  j^tttt  ban  ©acbecfele  / 
fiaebdfieecebanben  €kabe  ban€gmout/  befgeujr 
be  <$cccetaciffen  en  anbeee  pnnripaelfte  ©ffiriecen 
en  bienaecd  banbe  boo2f5  <6?aben  ban  <£gmont  en 
^oo2ne  /  Dtemen  ftonbe  acfttetfialen  en  benomen  /  ooft 
toerben  genomen  alle  Bare  b2ieben  en  pampieren  We? 
men  boft  binben/bacr  uit  menmeenbefien-luibente 
mogen  eenigfmd  arfiterfialen. 

<©2abe  Caref  ban  ffêanffelt  getoaerfcfiout  3Ünbe 
>jan  fijnen  baber  f  fo  eentge  feggen )  of  boo?  b?efe  fien* 
be  fobanige  aentaftinge  / 10  met  fiaetfe  bertogen.  3&e 
45?abeban  ̂ oogtfraten  bie  eentge  banen  tot  Ceulen 
genuetft  gelegen  fiabbe/en  nuoptoeg  toaöomnaer 
2Ö2uffel  te  bomen  /  berff  aenbe  be  gebanftemffe  ban  be 
boo2f5  <©2aben/  tö  toeberom  terugge  geheert  Bouben- 
be  Bern  aen  't  gemeen  $eberlanb$  fp?eefekooo?b : 

Beter  is  te  wefen  in  der  vogelen  fank , 
Dan  in  het  yfer  geklank. 

^eboo2f5<02aben  gebannen  (Intbe/  fonb  be  ̂ er- 
tog  ban  X\ba  ben  ï^ecre  ban  tZSarlatmont  metten 
<52abcnban|Banffelt  aenbe  J^ertoginne  ban  i^a?' 
ma  /en  liet  fiaer  aenfeggen/  bat  Bet  genebPö^bacn 
fattoe  toaö  een  ban  be  faben  W  ben  Coninb  Bern  par? 
rirulierlijhBaDbe  belaflteboen/  baerban  5ijne |Baj. 

Baer  gefrl)2eben  fiabbe  met  3ijn  eigen  Banb/  b'002fafee 
bat  fiP't  Baer  niet  eer  en  fiab  nerftlaert/  boo?  Bet  geere? cuteert  toaiS/  Dabbc  \p  ter  goeber  meninge  gelaten:  en 
tenetnbe  om  Bern  te  ontlaflen  en  becanttooojbenal? 
leen  banbe  rumoeren  en  op2oerten  bie  baer  mocBten 
nomen  ban  bier  fane  /  en  met  cenen  ban  be  gnabe  toil? 
leengenegentfieib  bie  baer  mocBten  ontflaenbanBet 
bolb  /  en  op  öat  fr>  met  en  fonbe  ballen  in  be  inbigna? 
tic  of  onruaerbigfjeib  ban  't  felbe  bolb/  ober  toeln  Baer bebolenmasf  te  gouberneren. 

<©ob  Beeft  be  j|ertoge  boo?  ben  <©2abe  ban  %  ab20tt 
p  tot  'Jïmtoerpeu  boen  bangen  ̂ eere  ̂ fntonijS  ban 

JfCt 

nemarnett  /  ©olen  /  ̂?mbben  /  «tleef  en  meer  anbere 
plaetfen  bderfe  meenben  b&  ttïntfm.  ©oftbele  bie 
maer  alleenlp  tyit  of  bier  maelmtnieufgierigBeib 

ter  p2ebtcatien  en  'toaren  getoeefh Onbcr  anber  en  to  (€Boma.öfCilitijei3ïbtban^Sint 
®emaert0  (Bettoelu  eenClooflerofConbentiiSniet 
toj)t  ban  9Cntmerpen  gelegen )  00b  uit  3(jtt  Cloofler 
geblucfit  baer  Bp  in  groter  tnaerben  toaief/alfoBetin? 
bomen  ban  bien  omreent  60000  gulben  jaerlijrtoass 
inb2engenbe/  en  niet  meer  mebe  nemenbe  ban  400 
eeng  aen  gelbe/i$f  in  ben  ïanbe  ban  Cleef  genomen/  en 
be  Cappe  afieggenbe  Beeft  Bp  een  jonge  bbfljter  ge* 
noemt  §offroti  gofiamta  ban  JBaberengetrout/fiP 
Beeft  een  9Cpologta  laten  tiitgaen  in  ̂ ?ub  /  baer  in  Bp 
3öne  fane  berbébigt/enbe  oo?fafte  ban  Bet  berlaten 

ban  3tjn  Cloofler  berBaelt/  fip  'm  00b  namaefé  een  p?e* bitant  en  3lcraerbanbe<0erefo2meerbe  ïleligiege? 
to02ben/ Beeft  tot  ̂ aedem  B«  pjebib-ampteenigen 
ttjb  bebïettt/ban  toaer  Bp  tot  ̂ elft  gebomen  3ijnbe  tot 
3ijn  oberlijben  toe  gebleben  té /en  binnen  ̂ elftge? 
(l02ben  3ijnbe  /  isf  albaer  eerlijb  begraben» 

©oo2tsf  Beeft  ben  hertog  ban  2lllba  00b  eenen  nf  eu? 
toenüïaeb  geo?bonneert/bantb)aelf  öacbjSBeren/  W 
bencffeng  Bern  fouben  refiberen/  toelbe  Ulaeb  genoemt 
metb/benmaeb  ban€rouble,  ^|n  befenfiaebtoag 
|32cfibent  ben  Hirentiaet  gioBanbe©emaö^§pan? 
giaert/  een  ongeleerben  bloetgiertg  menfefi/  fo  tojei 
gebleben  Beeft,  ̂ e  fame  ginfe  bat  Bp  uit  ̂ pangtert 
kna*  gebannen/  nocB  toaren  in  ben  felben  föaeb/  n>t^ 
to?  %oui)$  bel  fiiio  /  3Can  be  la  $o?ta  /  ,§noub  /  gja? 
guelet  /  Hoba  /  3Jatob  ̂ effefó/  23iefe  en  meer  anbere. 
^efe  öaeb  Babbe  alleen  marBt  om  nennifle  te  nemen 
ban  be  faben  in  ben  bóolleben  trouble  gepaffeert  /  alle 
anbere  ftaben banbe  $?obincien  en  banbe^teben 
toerben  Bare  getooonlpe  matBt  benomen  /  ja  Bp  ttebt 
erpjeffelijb  aen  alle  be  öabenban|SeberlanbfcB2ij? 
ben/  bat  alfo  BP  berftonb  batmen  bolgenbe  ben  boet  én 
inflrucriebanber  i^ertoginne  ban  pacma  Kegente 
<©oubemante  bageipr  p?ocebeerbe  jegenjei  ben  genen 
hit  Ben  gemoeit  Bebben  in  be  fabe  ban  be  troublcn  /  tot 
correctie  en  tonfiftatie  ban  Bare  gocben/  bannifTemen? 
ten/tonbemnatten  ban  galeien  enanberfinsfnaerge? 
legentfieib  banbe  mtébaeb/en  batBpbegeerbebatbe 
Benniffen  ban  gelijne  mefufenfiem  alleen  foubebltj? 
ben  /  uit  macBt  ban  be  commiffie  en  laft  hk  Bp  Baöbe 
ban  3iine  |Ba;.  of  ten  minften  ban  ben  genen  bit  ban 
3ijnen  toegen  baer  toe  toaren  gecommitteert/batBp 
baerom  ojbonneerbe  bat  terffont  in  allen  fteben  en 
plaetfen  in  furtBeantie  foube  toerben  geBouben/alle 
alfulhe  p?oceburen  /  begonfl  tegenjs  ftilbe  en  biergeltj? 
be  belinguanten/etr.  ̂ eeft  mebe  piaccaet  laten  mt* 
gaen  baer  bp  BP  berbieb  bat  geen  <02effierg  ban  ïlïa? 
ben/  .Secretarifen  ban  fteben  /  anbere  lage  fiecB- 
ter0/^otariffen/en(Cabellionen/Ben  en  berbo?be? 
ren  attefratien  te  geben/  infö^inatien  p;eparatoirte 
maben  /  tuigen  te  ontfangen/  of  biergeltjbc  ̂ fitten  ban 
<3!uff  itie  te  fripuleren  /  in  faben  toefenbe  bah  be  boo?- 
leben  op?oe2ten  /  toeberfpannicBeben  en  ongeregelde? 
ben /of  bat  baer  aen  bleeft/op  pene  bat  jegeng  ben 
genen  bie  ter  contrarie  beben/  gepjocebeert  foube  toer? 
ben  bp  eentoelijben  banmffemente  /  en  confifcatie  ban 
goebecen/ecc.  €nBoe  toel  bit  een  ongeBoo2be  nieu 

ban  ben, 

tobt  ban 

&>  23eto 

uacsï^. 

%tta& 

xecïjtta 
bau  üm 

Qacö 
ban troublr» 

Miftibt 

ban  ben 

hertog 

ban  tol» ba  acn 

bcCïaf benban 

«J&ebet:» 

lanb  gen 

berbfe* 
benbe 

feenniffe 
te  nemen 
in  fahen 
banbe 
trbit* 6Ien. 

(F.  131.) 
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^raien  ̂ realen  Ribbec/25ucgemeeftec  ban  SCnttoecpen/  een  Itoigbeibtoa^/  iegeniSbe  cecBten  enp?ibilegtehban 
J| a,u    man  ban  feec  groten  auto?!tett  en  rribbom  /  ett  toel  'ben  3Lanbc  en  (leben  in  't  generaeï  /  en  006  in  't  parti? 

bemtm  toefenbe /befe  toerb  eerfl  tot2ö2uffel  en  baer  f  culiec/fotoacen  begemoeben  ban  alle  be  intooonbe^ 
na  tot  ©Hboo2ben  geb2agt/be  <të2abc  ban  Jab2on  be?   een  /  en  óobban  be  p2inr ipaelfte  ban  't  3lanb  alfo  bec? be  bed  felben  peeren  goet  inbentariferen  en  toefegcien 
met  3Ünetl  fegel/befgelijr  toerben  bele  meer  anbere 
banqtialueit/fo  tot^lmtoerpen/IBecBclert  /552Uf? 
fel  /ïoben/  en  ailcntlialben  aengetatt  en  gebangen. 

" Ven     ̂ <cr  *m  **  fobanige  b2efe  /  becbaeflfieib  /  en  bec? 
*?r  bet  fcB2icbinge  geballen  obec  b'^ntooonbeedbangefied ^ebeclanb/bat  feec  beel  bolr  toillenbe  Bet  pecijbel  beö Ia«r^. 

fïagen/batfp-luiben  niet  eend  tot  boo2ftanb  banbe 
P2ibilegien  bed  Hanbd  en  b02flen  fp2ebcn  (Boe toel 
notfitand  br»  cenige  Kabert  ban  fleben  fulr  onber  Ben- 
luibcntoel  begoten  toad: )  toam  befen  boo2fclj2eben 
fiacb  ban  trouble  00b  macBt  Babbe  te  002belen/  met 
alleen  ober  alle  fiaben  en  0ccBterd/maer  00b  obec  be 
Staten  banbe  particuliere  J^obincien  felbe/  be  toelbe 

<G  3  boo? 



iS6 Oorfpronk  der  Nedcrlandlc  Beroerten. 

©lort- tart. 

©e  5?er> 
rogfnne 
ban 
J&arma 
forlu 

wtjla- gcu  te toeröen 
ban  fjet 

Oouöcc- ntment 
ban  befe 
ïanben- 

ban  6c 

jgfltO? 

gfnnc 
banaat» 
ma  ban 

trnban 

j£e&er> Unö. 

boo?  ïicnluiben  neciteert  3ijntic  /  moften  albaec  boe* 
bjei  buiten  ïjare  $?obincien  te  recöt  tfaen/  ennaer 
oo?beel  en  bonniffe  becbjacöten.  3>e  confeberatie  en 
jfiet  berbonb  ber€belen  met  fiet  oberflcben  banber 
ifterntefte  infclpjil  m^6»  aenbe  <0oubernante/rucrb 
m  Den  felben  üaeb  berftlaert  te  toefen  een  ronjnratte  en 
tfamcnftoecringe  tenen  be  Conin&ltj&e|Bajeftert/  en 

aio  befe  botafeteeben  ftactsMjcecen  tjaeriuiber  f  om* 

mïfifen  te  bjerne  fMben  /  enfceel  bolr  ban  't  ïeben  ter boobberoozbeeiben/  toeröen  5Pïniben  bp  ben  gemee; 
nen  man  oenoemt  ben  Bloed-raed.  ©ootttffteiftbe 
iSettoc  banSfllbaal  aebaenen  neoibonneert  batftcm 
rjoctbortjte/  fonberbaer  toe  te  roepen/  biebaerober 
Mwcben  geroepen  te  toefen/  noet)  be  ï^ertoainneban 

para»  <*5onbernanteraeb  b?agenbe/betoelne  ben  tij* id  ban  be  <è»oubcrnante  noefttang  befiouben  Dabbe/ 
aïfo  be  commtffïe  ban  ben  hertog  ban  aciba  alteen 
toaü$  om  te  toefen  Capitein  <6cnecacl.  JBaer  boo?  fce 
«föoulrrnante  eentfbedS  niet  toette  toeben  toefenbe/ 
ban  batmen  Daer  be  eereiiPt  be  ïjanbennam/  foobe 
r ron&len  meefï  af  vertilt  toacen  boo?  be£  l|ectogeö  ban 
5Clba  «omfte/  en  anberbeeïö  boo?bien  fpfag  öatfjt» 
boeftebentoeï  niet  meer  alleen  o  in  't  cijfer  (fo  men 
feib)  öp  ben  ̂ ertoge  /  nopenbe  ftet  gonbetnement  ban 
ben  lanbe/rn  foube  toefen  rjeacljt/en  ooft  eenfbeelg  boo? 
bien  fp  toelrufl  begeerbe  en  berlangbs  bpflarenman 
te  toefen/  baer  fp  fa  lange  ban  getoeefl  toajef/  geoo?faefet 
is  netoeeft  een  ban  Ijaer  Secretarieën  aen  ben  Co* 
ntnfe  te  3enben  met  b?ieben  en  laft  om  te  berfoefcenbat 

fijne  iBajefïett  gelieben  toilbe  öaer  te  ontflaen  en  om* 
laftentoan  ïjet  goubernement  ban  befeÉanben/  en 
fjaer  te  oo?loben  en  tonferaeren  bat  fp  foube  moaen 
toeberneeren  up  Baren  man :  nabemael  fp  ïjem  alhier 
geen  bienft  meet  en  eonbe  boen/  betoelee  toeberom  se* 
nomen  3ijnbemetfutB  befcDeit  m fp  beneerbe.  So 
ïjeeft  fp  aen  allen  ben  Staten  ban  ben  ïanbe  en  0e* 
geerberö  ban  be  principale  ftebenban  be|p?obtnrien 

fcimftenjfe  oorlof  en  affefcetb  genomen  mbèfer  manie? 
ren»  Margarita,  öcc. 

Lieve  befondere ,  wy  houden  u  indachtig ,  hoe  dat 
onfe  Heere  den  Conink  terftond  nadien  tuffchen 

fijne  Maj.  wijlen  den  Conink  van  Vrankrijk  in  den  jare 
i  f59.  den  peis gemaekt  en  gefloten  was,  begerende,  en 
voorgenomen  hebbende  fijne  Coninkrijken  van  Span- 
gien  te  befoeken,  van  dewelke  hy  lange  tijd  abfent  had- 
de  geweeft,  belieft  heeft  ons  te  ontbieden,  en  herwaers, 
over  uit  onfen  huife  en  landen  te  doen  komen ,  om<len 

lalt  van  deRegeringe  en  Gouvernementegenerael  van 

defe  fijne  Landen,  durende  fijnen  afwefen  ons  over  te 

geven,  gelijk  wijlen  hoogloffelijker  gedachten  onfen 
Heere  den  Keifer,  wiens  ziele  God  genadig  zy,  daer 

te  voren  gedaen  hadde  ,  eerft  mijn  Vrouwe  van  Sa- 

voye  fijnder  Moeyen ,  en  na  haren  overlijden,  der  Co- 
ninginne  van  Hdngeryen  fijne  Sufter ,  op  hope  noch- 

tans, die  alfdoen  fijnder  Maj .  beliefde  ons  te  geven ,  dat 

het  felfde  voor  eenen  korten  tijd  foude  weien, 'gemerkt 
dat  fijne  voorfz.  Maj.  niet  en  meinde  van  defe  Landen 
lange  abfent  te  zijn ,  welken  laft  wy  geerne  aengeveert 
en  geaccepteert  hebben ,  en  dat  om  de  begeerte  die  wy 
altijds  gehad  hebben ,  van  fijnder  Maj.  gehoorfaem  te 
zijn  en  te  dienen ,  fo  wy  daer  toe  natuerhjken  verbon- 

den zijn ,  en  ook  om  de  liefde  en  affectie  die  wy  van 
onfe  jonge  dagen  tot  defe  Landen  (aldaer  wy  geboren 
en  opgevoed  zijn)  gedragen  hebben,en  alfnoch  dragen. 

En  naderhand  aenmerkende  dat  fijne  Maj-  fijne 
komfte  herwaers-over  langer  vertreckende  was,  dan 
wy  wel  gemeent  hadden  ,  mitfdien  dat  de  welvaert  van 
fovele  andere  fijne  Coninkrijken  en  de  grote  affairen 
der  felver  niet  lijden  en  mochten,dat  hy  hem  van  Span- 
gien  alfnoch  foude  hebben  mogen  abfenteren ,  fo  wel 
om  de  oorlogen  die  hy  tegens  den  Turk  en  Moren,  ge- 

mene vyanden  van  der  Chriftenheid,  gehad  heeft ,  als 
om  andere  notelijke  faken  en  affairen,  nebben  wy  over 
eenigejaren  tot  verfcheiden  ftonden  fijn  Maj.aenge- 
fogt,  met  ootmoedige  en  ernftigebede,  onfen  dienft 
voor  aengena  em  te  willen  ontfangen ,  en  ons  na  onfen 
Uuife  en  lan  d,  neflfcnsden  Hertog  mijnen  Heere  en 
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Man,  laten  wederkeeren ,  aengefien  dat  den  tijd  die  wy 
verlocht  waren  te  dienen  lange  verlopen  en  overge* 
ftreken  was ,  daer  op  fijnder  Maj  belieft  heeft  onste 
bevelen  in  onfe  voorfz.  laft  vorder  te  continueren : 

't  welk  wy  gedaen  hebben  fonder  nogtans  te  laten  van 
tijde  te  tijde  onfen  oorlof  met  groter  mftantie  te  be- 

geren en  vervolgen. 
Durende  *t  felve vervolg,  zijn  (ter  ongeluckiger  tijd) 

herwaers-over  opgeftaen  defe  beroerten ,  troublenen, 

com  motien ,  die  wy  t'federt  twee  jaren  he^raers  geex- 
perimenteert  hebben>  dat  alfdoen,  al  is  't  dat  wy  in  mei- 
ninge  waren  in  't  verfoek  van  onfe  voorfz.  oorlof  te 
continueren ,  overmits  defelve  beroerten ,  ons  niet  be- 

hoorlijk en  bequaem  gedocht  en  heeft,  door  eerbaer- 
heid,  en  om  'tdevoir  van  ons  Officie,  zijne  voorfz. 
Maj  om  den  felven  oorlof  meer  te^uell^n  en  (mppr- 
tuneren ,  tot  anderen,  bequamen  tijd,  maer  alle  gedag- 
ten  van  vertrek  uitftellende  en  poftponerende,  hebben 

wy  metten  goeden  en  getrouwen  Onderfaten  en  Die- 
naren van  fijne  Maj.  (daer  van  wy  bekennen  en  lijden 

een  ontallijke  menigte  gevonden  te  hebben,  dewelke 
van  de  Religie ,  noch  van  de  gehoorfaemheid  die  fy 
haren  Prince  fchuldig  zijn ,  niet  geweken  en  zijn ,  of 

daer  in  gefaelgeert  hebben )  (bereet  geweeft  'tgemein 
en  fortuine  te  dragen,  en  dat  einde  van  defe  tempeefte 
te  fien  eij  verwachten,,  daer  in  wy  God  te  getuige  ne- 

men ,  dat  wy  onfes  wetens  niet  gelaten  en  hebben,  't  ge- ne dat  ons  foude  hebben  mogen  te  voren  komen  om 
merten  kortft  en  enten  aldereerften  in  de  faken  enaf- 
fa  i ren  remedie  te  ftellen ,  tot  bewaerniffe  en  confèrva- 
tie  van  de  oude  oprechte  Catholijke  Religie ,  die  wy  al- 

tijds fo  fêer  ter  herten  genomen  hebben ,  en  daer  in  wy 
merter  hulpe  Gods  continueren  fullen  tot  hetuiterfte 
van  onfen  leven ,  ook  en  hebben  wy  onfes  wetens  niet 

gecomitteert  't  gene  dat  wy  tot  vorderinge  van  fijnder 
voorfz  Maj.  dienft  hebben  kunnen  advifêren ,  daer  toe 
wy  altijds  foo  feer  genegen  en  geafFe&ioneert  zijn  ge- 

weeft, maer  hebben  ons  in  alles  gedragen  engeim- 
ployeert  om  te  verhoeden  de  bederffenifle  en  ruine 
van  defe  fchone  Nederlanden,  diefo  feer  plagtente 
floreren  en  profpereren,  daer  toe  wy  (fonder  jadantiej 
continuelij  ken  en  fonder  ophouden  fuiken  moeite  en 

arbeid  gedaen  hebben  (gelijk een  iegelijk't felve  heeft 
mogen  fien  als  wel  kenlijk  is )  dat  by  der  gratie  en  goe- 
dertierenheit  Gods  alle  fteden ,  quarcieren  en  onderfa* 
ten ,  die  hen  in  devoir  mifdragen  hadden,  en  in  weder- 
fpannigheid  en  alteratie  tegens  fijne  Maj.  gevallen  wa- 

ren ,  ganfchelijk  en  volkomelijk  in  de  gehoorfaemheid 
derfelver  gebrocht  engeftelt  zijn  geweeft,  hebbende 
t'federt  't  einde  vande  maent  van  April  leftleden  en  het 
beginfel  van  Mey  daer  aen  volgende ,  garnifoen  ge- 

dek  in  allen  plaetfen  daermen 't  felve  vernomen  heeft 
te  behoren ,  of  van  node  te  wefen  ,  fulx  dat  van  alsdoen 
al  geftilt  is  geweeft ,  anders  niet  refterende  dan  de  qua- 
den  te  ftrafren  en  corrigeren ,  en  dieshalven  fuiken  be- 

vel en  ordre  te  ftellen  als  fijn  Maj.  foude  believen ,  daer 
van  wy  defelve geadverteert  hebben, niet t wij ffelende  (*•> ) 
fijne  voorfz.  Maj. ,  en  fal  daer  in  behoorlijk  verfien. 

't  Welk  by  ons  aenmerkende  ,  en  dat  door  defen 
voorleden  arbeid ,  moeiten ,  en  forge ,  {onderlinge  van 
de  twee  leftc  continuele  jaren  onfe  gefontheid  feer  ver- 

mindert was ,  en  dat  wy  den  laft  van  defen  gouverne- 
mente  niet  langer  en  fbuden  hebben  kunnen  dragen* 

ook  dat  'tgenedeferrefteerttedoen,  dependerende  is 
van  den  wille  en  ordonnantie  van  fijn  Maj.  alleen 

gelijk  defelve  na  hare  gewoonlijke  wijsheid  ,  goe- 
dertierenheid ,  en  genade  bevinden  fal  te  behoren ,  fb 

hebben  wy  ons  wederom  en  van  nieus  geftelt  in  't  ver- 
volg van  den  oorlof  by  ons  foo  dikwils  verfocht  en-be- 

geert,  en  want  fïjne  Maj.  daer  op  niet  en  refolveerde, 
hebben  wy  fo  lange  vertoeft  als  de  hope  van  der  komfte 
der  felver  Maj.  voor  't  einde  van  den  voorleden  fomer 
geduert  heeft,  maer  aenfiende  dat  defe  beneficie  ons 
voor  't  voorleden  faifben  gefalgeert  was,  heeft  ons  goet 
gedocht,  't  felve  in  den  herfftte  verhalen,  en  waer 
te  nemen,  principaJijk  mitsdien  dat  onfen  goede Ne- 
ve  de  Hertog  van  Albe ,  Capitein ,  en  Luitenant  Ge- 
nerael  van  de  Armee  die  fijn  Maj.  herwaers-over  ge- 

fouden 
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waers-over  gefonden  hadde ,  gearriveert  was ,  om  de  fa- 
ken en  affairengehelijk  te  verfekeren  ,  gelijk  defelve 

fyne  Maj.  te  raden  bevonden  heeft. 

Mits  welke  wy  in 't  üüfoen  van  den  Herfft  ander  wer- 

ven gefonden  hebben  aen  fyne  Maj.  een  van  onfe  Se- 
cretarifTen ,  om  alle  notelijke  vertoningen  ,  verfoeken 

en  inftantie  te  doen,  op  dat  wy  eens  tot  den  voorfVoor- 

lof  fouden  mogen  geraken ,  verhopende  dat  defelve  Se- 
cretaris eer  weder  gekeert  foude  hebben ,  maer  defe  be- 

roerte van  nieuws  in  Vrankrijlc  begoft  en  opgeftaen , 

hebben  belet  hy  dat  den  rechten  weg  niet  en  heeft  con- 

nen  nemen  ,  hebbende  niettemin  renleften  ons  de  tij-, 

dingegebrogt ,  die  wy  iö  lange  en  menigwerven  heb- 
ben begeert  en  vervolgt. 

't  welk  isineffecte  dat  fijne Majefteit  bevindende 

onfe  voorfz.  vertoningen  fo  redelijk ,  en  confidereren- 
de  niet  alleenlijk  de  groote  inftantien ,  die  wy  aen  hem 

fo  dikmael  gedaen  hebben,  maer  ook  onfe  indhpofitie, 
te  vreden  was  dat  wy  in  onfe  rufte  fouden  mogen  gaen, 

en  dat  meer  is  heeft  fijnder  Maj.  door  fijne  natuurlij- 

ke goetheit  en  courtofie ,  belieft  gehad  in  't  goedeen 
voor  feer  aengcnaem  te  nemen ,  onfen  dienft  en  ar- 
beit,  die  wy  harwaerts  over  hebben  gedaen,  om  de 
Religie  ,  den  dienft  van  God,  en  van  fijne  Maj.  te 
conferveren  :  aenGende  insgelijx  de  moeyte  ,  forge, 

en  quellinge  die  wy  daer  in  geleden  hebben  ,  ons  be- 
lovende altijd  goede  memorie  en  gedenkeniffe  daer 

van  te  hebben  ,  des  wy  lanx  fo  meer  gehouden  en 
verbonden  zijn  den  fel  ven  eeuwelij  k  gehoorfaem  te 

zjjn ,  en  dienen  na  onfe  voorfchreven  natuerlijke  af- 
fectie. 

Waerom  lieve  befondere  en  hebben  wy  niet  willen 

onderlaten  u  van  't  gene  des  voorfchreven  delachtig  te 
maken  en  verklaren  die  redenen  van  ons  vertrek  na 

ons  huis  en  land ,  op  dat  gy  met  ons  daer  van  goed  ge- 
noegen en  behagen  mocht  hebben 

Het  is  welwaer  ,  dat  alfo  fyne  Maj.  geliefde  ons  tot 

Gouvernante  te  ftelk'n  in  de  jegenwoordigheid  van  de 
Generale  Staten  van  defe  landen ,  alfdoen  binnen  der 
ftad  van  Gent  befchreven  en  vergadert  zynde ,  wy  wel 
begeert  fouden  hebben  in  gelijke  vergaderinge  en  ge- 
felfchap  van  u  ooriof  te  nemen,cn  u  te  bedanken  van  de 

goede  en  gerede  onderdanigheid  die  wy  altijds  in  u  be- 
vonden hebben  in  't  gene  des  fijne  Majefteits  dienft 

aengink ,  behalven  »t  gene  darter  in  dcfen  leften  tijd  ge- 
beurtis,  om  met  eenen  wegen  u  teverfoeken  datgy 

onfe  voorfz.  arbeid  en  laft  int  goede  foud  willen  ne- 

men, gelijk  wy  weten  dat  de  voornoemde  Coningin- 
ne,alszy  haer  ook  tot  ruft  heeft  willen  vertrecken,en  de 

Hertoge  van  Savoyen  weder  keerde  in  fyn  land, gedaen 

hebben,  maer  om  't  verbod  by  fyne  Mo.j  gedaen  van 
de  voorfz. Generale  Staten, durende  delen  beroerlijken 

tijd  niette  vergaderen ,  dan  in  fijne  tegenwoordigheid 
of  rot  anderen  fyne  Majcfteits  Ordonnantie,  en  hebben 

'„  wy  dat  geluk  niet  mogen  hebben,en  defelve  Staten  'tfa- 
men  by  den  anderen  fien ,  om  u  alle  in  't  generael  adieu 
te  feggen,  't  welk  wy  bedwongen  zijn  te  doen  met  brie- ven aen  eiken  van  u  bcfonder ,  en  u  te  verklaren  dat  wy 

metter  hulpe  Gods  ten  alderlangften  vertrecken  fullen 
▼oor  dat  einde  van  defe  jegen woord  ige  maend,  prefen- 
terende  u  altijd  alle  jonfte,  enaffiftentietedoenente 

betonen  by  fynder  Maj  int  't  gene  des  ons  mogelijk  we- 
fen  (al ,  met  fulke  goede  affectie  als  wy  oit  hebben  ge- 

daen ,  en  al  ift  dat  wy  ons  abfenteren  en  vertrekken  uit 
defe  landen ,  en  fullen  wy  nochtans  nimmermeer  ver- 

geten 't  gene  des  wy  den  felven  fchuldigzijn,  fo  wel 
doordien  datwy  aldaer  geboren  en  opgevoed  zijn  fo 
voorfz.  is ,  als  ook  om  dat  wy  den  laft  en  Regeringc  van 
dien  fo  langen  tijd  gehad  hebben. 

Nu  dan  fallen  wy  eintlijken  met  feer  goede  affectie 

ffföft  van  u  oorlof  nemen ,  en  u  bevelen  en  recommanderen 
bi  bet    m  ̂e  hoede  en  bewaerniffe  van  onfen  Heere  God,  hem 
«  u&m  biddende ,  dat  hy  u  door  fynen  ongrondli  j  ke  goedertie- 

"  *  rentheid  in  fyne  heilige  protectie  en  in  uwen  voorleden 
voorfpoed,  en  geluk  handhouden  en  conferveren  wille, 
u  ernfrelijk  vermanende  en  verfoekende,  dat  gy  de  cere 
Gods  nimmermeer  en  wilt  vergeten ,  noch  vin  de  hei- 

lige oude  Religie ,  fulx  als  de  felve  tot  nu  toe  herwaers- 
J,  Deel.  . 
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over  ontfangen  isgeweeft,  eenigfins  fcheyderi  ,  of daer 
in  eenige  verander inge  toelaten  ,  maer  u  deshalven 
voegen  en  conformeren  met  uwen  Conink,  en  Prince 
fo  machtig,  genadig,  goedertieren,  en  tot  Gods  eere, 
en  tot  de  voorfz.  Religie  fo  zeleux  en  geaffectioneert 

wefende,  en  te  willen  overdenken  't  gene  des  den  nabu- ren door  de  veranderinge  van  die  overkomen  is ,  en 
fönderiinge  wat  defen  landen  in  foo  korten  tijd  geleden 
hebben,  door  de  dwaesheid  en  impietijt  van  eenige,  die 
daer  in  nieuwigheid  en  veranderinge  hebben  willen 
voorftellen  ,  u  infgelijk  verfoekende  dat  hy  zynder 
voorfz.  Majefteit ,  en  den  genen  die  den  felven  ftel- 
len  f  al  om  u  te  regeren  alle  onderdanigheid  toedragen 
en  bewijfen  wilt ,  gelijk  gy  na  Gods  gebod,  obligatie 
van  natuerlijke  Onderfaten, en  alle  politijke  Wetten  en 
Rechteh  aen  fyner  Maj.  verbonden  en  fchuldig  zijt ,  al- 
fo  wy  u  betrouwen ,  datgy  u  daer  toe  voegen  fult :  het 
welk  doende  fullen  de  voorfz.  landen  de  benedictie 

van  onfen  Heere  God  ontfangen ,  en  de  goedertieren- 
heit  en  genade  van  fyne  Maj.  genieten ,  en  en  fullen  wy 
van  onfer  fijde  niet  laten  voorden  goeden  ons  altijds 
te  employeren,  en  voor  de  quaden  ten  beften  te  fprekeh 

en  intercéderen ,  in  al  't  gene  des  ons  eenigfins  mogelijk 
fal  wefen :  Lieve  befondere  onfe  Heere  God  fy  met  u. 
Gefchreven  te  Bruffel  den  9.  dag  van  December  Anno 
1567.  en  was  onderteikent,  Margarita.     En  nochj. 

De   Ovbrl  OP  E. 

17  <£nfge  banen  baertta  ais  namrnrajft  ben  19.  bet 
c  boojfr.  nraenb/fteeftsp  anbermael  ooriof  geno? 
men  aen  be  boo?ft.  Staten  tip  bneben/  ftfjjpbenbe  bat 
fpanberebnebenban  btnCornnn  fiacbe  ontfangen/ 
bpbetoelne  fpberftlaetbebatbp  tottergoubernemen? 
teenftegetmge  bec,#ebeKlanben  bppjobtftegecom? 
mtttert  en  gcfleltnabbeben  hertog  ban  $lba  fijnen 
Capitetn  <©eneraeï/  en  fjem  obergefonben  fijne  <£cm? 
mttTie/  en  bat  3?  koel  blpbe  toas  boo?  tjaet  bertren  ber? 
ftaen  tetjebbmftar^flitteflfetn:/  nfet  ttojjffelenbe  of 
ftjnifêaj.  en  fonbebanljemtoei  gebïemtoerben  /  ett 
beianberi  alle  beugt  en  bojberinge  ontfangen  na  bc 
ttefbeengoebeaffmiebtebptotbefelbe  toasf  b?agèn? 
be/  bermanenbe  tjenluiben  bat  5?  baer  om  tot  ben  fel? 
bigen^ertogeniiKrefpert/  engefjootfamneib  fouben 
toeb?agen  genjnbefjoojt/  en  fo  flijne  ffèaj.  toilt  en  be? 
beeit/ bat  ̂ boo?t£ntet  en  tonbe  laten  baer  ftp  te  boe- 
gen/noeïJmöeConinfe  bpanbere  ttoe  bjtebcn/  Baer 
bet  fefeert  ban  fijnefeomfte  ÏKi'toaer$-Ober  tegen*  be 
aenflaenbe£cnte/  met  ganfefjer  intentie  en  betermt? 
natte  te  brillen  geb?utftenate  genabe  /  en  goeberttcren? 
tfjcib  /  fo  Tip  tot  berfeftepben  tijben  Dabfce  belooft. 

©oojtsf  öeeft  ̂ p  befcieben  ban  ben  «Com'nn  oberge? fbnücn/baer  üpfjpberRïaertben  boózfê.  I^crtcg  ban 
3IïDa  getommitteert  te  Oebbentot<0oubei:neMr<0e« 
ncrael/  toelne  mifTtbe bermitef \ht\e  commifTic  bef? 
felben  hertog  ban  bert  boo?f5.<*Boubememente  gene? 
rael  niet  ett  fjebbe  toeten  te  benomen/  tft  fiiertneb? 

Öebbetoillcnftellen- 

n  xc 
bt 

6if. 

DE    CONINK. 

i    leve  en  beminde:  alfo  wy  over  eenige  maenden  her-  ©c  ̂ etc 
■■-'  waers  gefchreven  hadden  aen  onfe  lieve  en  feer  be-  togcöait 

minde  Sufter  de  Hertoginne  vanParma,Playfance,&c  *^®  ac, Gouvernante  van  onfe  Nederlanden ,  en  elders  daer  rommff 

ons  goet  dochte,  dat  wy  den  voorleden  Somer  ons  fou-  tem  tot 
den  byu  luiden  gevonaen  hebben,  en  ten  felven  einde  J^{jï£jrt 
hadde  gedaen  alle  mogelijke  diligentie  om  ons  Leger  <3cnc 
daer  töe  notelijk  gereet  te  hebben ,  dat  wy  meinden  ge-  tae!  üart 

reet  ge  weeft  te  Zijn,van  in  't  beginfel  van  d'Ooftmaend  f*Jfè£ 
verleden  ,  de  ftke  is  alfo  verachtert ,  fo  mits  de  victualie  jjgö, 
en  ammunitien ,  als  van  Schepen  die  men  moeft  doen 

komen  van  Andeloufic  tot  aen  d'ander  £ee  (  aengefien 
dat  onfèeeffte  intern  ie  was  te  treken  aen  d'ander  fyde 
van  Italien )  datfe  eerft  in  't  beginfel  van  Scptembri  zyn 
gekomen  ter  beftemder  plaetfe,  fayfoen  feer  periculeus, 

en  (als  notoir  is)  t'eenmael  contrarie  der  navigatie.  En 
hoewel  wy  om  een  fake  vsn  fulker  importantie  als  is 
onfe  Heilige  Religie  ,  en  de  welvaert  van  onfe  landeü 
aldaer  om  in  d'een  en  d'ander  te  ftellen  alfulken  reme- 

<a  4  die 
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feggen)  ban  40000  gulbeng  öaer  leben  lang/  met  gro* 
te  bannfeggingc  ban  bare  regeringe  /  Ijoetoei  namaeljJ 
gcblefien  të  bat  baer  be  felbe  niet  en  beeft  gebolgt.  "®z 
$eberlanber$  toaren  ban  Öaer  bertrcfe  met  toel  te  bje* 
ben/  fienbe  bat  ben  ï|e?tog  ban  3Clba/  tocfenbeeen 
.Spangiacrt  en  feer  to?cet  ban  naturen/en  biet  alleg  na 
fijnen  (mregeerbe/  fonber  eenigfing  opte  p?ibilegten 
banbenSlanbetetoiUcn  acfjten/f)et  goubernement 
baöbe  /  fulr  bat  be  regering  ban  be  ̂ ertoginne  boo?f5 
bp  befc  fcDeen  beel  beter/  rebelijnee  enbjaeglijnerte 

toefen. 
^ier  boren  öeb  in  berfjaelt  öoe  bat  ben  Hertog  bate  ££  *■ 

be  boen  bangen  be<©?abenban€gtaonteri$oo?ne/  ba»  or 
m  befelbe  nu  14  banen  lang  toel  fcberpeltjfeen  be-  wk™ 
toaert  toaren/fonber  bat  pemant  bie  moebte  begaen  of  JJJf j 
bejtaen/  fo  Mm  fp-luibcn  ben  22  ̂ epternb.  elft  op  eene  «oo?ne 
bcfonbere  toagen  geftelt/  en  toel  bctoaert  3ijnbemet "«»?« 
3000  ̂ pacnfcfolbatengeboert  uit  beflab  ban  3&?uf*  KS 
fel  en  &et  I^ertogbom  ban  25?abanb/  opbetCafteel  ban 
ban  <0ent  /  onber  be  betoaernifle  ban  3Clpbonfo  aioa  <&««• 
,§pangiaert/  albaer  fp-luiben  langen  tijb  elft  berfebei* 

die  als  daer  toe  vereifcht  word,  gerefolveert  waren 

geen  perijkel  t'ontfien ,  en  ons  te  laten  afkeren  van  on- 

ie  goede  meninge,  nochtans  Tiende  dat  door  fulk
efan- 

guliere  gratie  en  goetheid  Gods ,  en  uwe  goede  midde- 

len en  officien ,  en  van  onfe  goede  en  getrouwe  diena- 

ren en  vaffalen ,  de  quade  zijn  verftoten  van  hare  me- 

ninge en  voornemen, en  geftelt  in  fulkcti  ftaat,  dat 

apparentelijkdefelvigemetterhulpe  Godes  (dewelk
e 

dat  door  fijne  gratiën  de  middelenen  goede  officien , 

die  hy  fo  wel  begonft  heeft  fal  gelieven  te  mainteneren 
en  te  continueren )  lullen  toelaten  eenigen  üitftel  of 

vertrek ,  heeft'  ons  goed  gedocht  voor  den  dienft  Gods 
en  welvaert  van  oniè  voorfz  Staten ,  dat  minder  quaed 
fal  welen  ons  vertrek  uit  te  Hellen  tot  den  Open  tijd,  dan 

ons  in  apparent  dangier  te  ftellen  van  de  voorfz  incon- 
vcnienten,  tegen  welken  tijd  wy  achten  onfe  komfte 

aldaer  niet  alleenlijk  leer  nootlijk,  maer  mede  bed  wan- 
kelijk ,  en  datmenfe  in  geender  maniere ,  niet  en  mach 

noch  en  kan  excuferen:  wel  verftaende  en  wetende  dat 
fo  nodelijk  is  dat  wy  ten  (elven  tijd  fulx  executeren ,  of 

anders ,  alle  't  gene  dat  tot  noch  toe  is  gedaen  en  beko- 
ftigt,  en  grbeid  en  moeiten  geen  voordeel  en  fullen  I  fcên  feer  amielijfe  3|jn  geïjOUbett  f  fOnfoer  batiemant 
konnen  brengen,  boven  d'welk  ( dat  meer  te  confide- 1  tOeganftt0tDenmot[)teÖebben* 
reren  is)  dat  van  de  voorfchreven  gratie  en  weldaed        i&t  <©2abittne  ban  <égmOM  feer  bebntftt  toefenbe  ■«' 

in  befer  fabe/  en  niet  toetenbe  toatfp  beft  boen  foube  RJ die  God  belieft  heeft  ons  en  onfe  Landen  en  Staten  te 
doen  door  de  reduclien  van  de  faken ,  tot  fuiken  einde 
men  fuik  een  vrucht  niet  en  foude  konnen  trecken  als 

behoort,  noch  die  behoorlijke  erkentenifle  noch  a&ie  |  teert  toerbén na  beret^ 

Om  baren  man  uit  befe  gebanfeenifle  te  berlöflen/bege*  «ara» 
renbe  bat  Dp  ten  minjten  moebte  ge&oo?t  en  getrac-  JJ* 

van  gratie  en  foude  doen  als  wy  en  onfe  Landen  hen 
fchuldig  zijn ,  indien  dat  wy  ons  vertrek  langer  uitftel- 

len,  en  ons  devoir  met  onfe  prefentie  die  t'affifteren  na- 
lieten, aengefien  dat  fonderdcfelvige,  de  faken  niet  en 

konnen  geremedieert  werden ,  en  ten  felven  effedt  ma- 
ken wy  alle  preparatie  tegens  den  voorfz  tijd  van  alle 

't  gene  dat  nodelijk  is ,  fo  over  gene  als  over  defe  zijde , 
in  der  manieren  dat  mette  gratie  Gods  daer  in  gene  ver- 
achteringe  of  beletfel  en  fal  zijn.  Ten  anderen  alfo  onfe 
fufter  tot  verfcheiden  reife  grote  inftantie  heeft  gedaen, 
om  haer  te  mogen  vertrecken  na  haer  Land  en  Staten , 
fo  ter  caufe  van  hare  indifpofitie  als  om  hare  nodelijke 
affairen,  en  fyfo  lange  uit  haren  huifegeweeft  zijnde, 
van  de  welke  wy  altijds  hebben  begeert  gehad  dat  fy 
wilde  continueren  of  volherden  in  den  laft  van  Gou- 

(F.  134.)  vernantfehap,  fiende  den  jegenwoordigen  tijd ,  en  onfe 
overkomfte  fo  naby ,  en  mede  de  grote  kennifïè  en  ex- 
perientie  die  fy  van  de  faken  van  herwaers-over  hadde , 
in  welker  adminiftratie  fy  haer  fo  wel  en  heerlijk  ge- 
queten  heeft,met  een  ongelooffelijke  forge,pijne  en  ar 

ban  ben  gulben  ©liefe/  baerïjp  een  Bibber  aftoatf/  ren  ma 
of  ban  ben  ïanbe  en  ̂ ertogbomban  J&aBanb/JJ* 
baerD?  gjoteïijh  gegoeb  en  een  23aenber-beere  ban  l^fft 
toast/  en  baer  BP  fljnemeeflerefibentiefneïb/enoob  «*>ro 
geappjebenbeèrt  toast/  fo  Beeft  fpboo^^iclaeiefSIlan-  k** 
bas  procureur  en  gtmacBtigbebanbenfelbena&a* 
be  ban  €gmont/  boo?  berfc^eiben  ïtequeflen  aen  ben 
feertog  ban  Sïlbaboen  berfoefeenbatbeboo?f?i|eere 
«feabe/  bolgenbebefratutenbanberfelbero?b?efou^  ©oinr 
be  gefïelt  toerben  in  be  betoaringe  ban  ben  Collegie  en  ö«  k  ; 
minnelijncn  gefeiftfjap  ban  ber  felber  o?b?e  /  om  gjfjjl 
baer  ober  te  hennen  bolgenbe  ber  felber  flatuten/  alfo  te  m 
be  fa&e  ban  ben  feïben  <©?abe  ijs  beg2epen  in  be  ftatu? ;«  bu 
ten  ban  ber  o?b2e  /  en  bat  fulr  altijbss  i&  onberöou^  gjeff 
bcnaetoeefl/gefijïiuitb'erempelmen  acten  felaerltjfe  tn  m 
bleen/aljS  ban  be  peeren  ban  i^ieufea^ïeel/iHSontaga/  vm 
^efcampeö/bela  «ocfte/^olen/banben<0?abeban  Jjjj 
ïiomon/ban  be  peeren  ban  (0?uitbuifen/ban  J^aben*  om  I 
(lein/  ̂ efquerb?esf/  be  önf bo?g/  be  ̂ aulebo?öün  /  en  « c&[ 
meer  anbere/  betoeifee  alfegaer  toefenbe  peeren  ban  J^ 

beid,  welken  niet  tegenftaende  heeft  fy  weder  nieuwe  |  öfc0^e/ en  befCÖUlbt'gt  gebogen  te  ftebbenbetoape^  Saüo. inftantie  aen  ons  gedaen ,  hebbende  eenen  fekeren  ha- 
ren dienaer  aen  ons  gefonden,inder  voegen  dat  wy  haer 

niet  langer  (wel  totonfen  groot  leetwefen)  haer  verfoek 

nen  tegen  f)aren<©berfïen/  en  tegen  5ti£anb/  enam  fni«; beregeiijfeefafeen/  enöabbennoeDtansfnietaengetaft  K 
nocöt  geuanbelt  getoee|l/ban  boo?  ben  Collegie  ber  ojDjd 

en  hebben  kunnen  weigeren,  ter  felver  oorfaken  en  dat    ̂ tt  0^m:  fontlCi:  bat  men  Oitïjabbe  gep?OCebeert 
nodelijk  is  dat  midler,  of  hangende  den  tijd  onfer  over-  |  0f  boen  p^oceberen  tegen  eenigen  Bibber  ban  ber  0?> 

^erro» riuinr 

ban 
pnrma bertren  / 
en  tost 

rrfom» 

pcni'tc fjareban 
ben  <Co: 
junli  {$ 

torac- Inö 

komfte,  onfe  Landen  niet  blijven  onverfien  van  een 
Gouverneur  of  generael  Regeerder :  geconfidereert  de 
fondetlinge  wijsheid,  getrouwigheid  en  experientie,  en 
andere  overgrote  qualiteiten  van  onfe  feer  lieve  en  be- 

minde Neve  den  Hertog  van  Alba  jegenwoordelijk 
ons  Capitein  Generael  over  de  Landen  aldaer,  heb- 

ben wy  defelve  by  maniere  van  provifie  geftelt  in 
den  ftaet  van  Gouverneur  Generael  van  onfe  voorfz 
Nederlanden ,  u-luiden  bevelende  en  niettemin  or- 

donnerende, hem  in  alles  te  gehoorfamen  als  een  Gou- 
verneur en  Capitein  Generael  toeftaet,  en  des  daer  aen 

kleeft.  Aldus  lieve  en  beminde  de  Hecre  hebbe  u-lui- 
den in  fijn  heilige  bewaringe ,  uit  Madril  den  1 3  Odo- 

beri5<>7.  Ondertekent, 

Philips. 

DcJn  30  3£etemfc  baer  na  tóbeboo2f3<©ouber- 
nante  uit  ©wfiel  bertogen  na  $amén/en  boo?t# 

op  gitalien  na  $>acma/  albaer  fp  ban  ben  ̂ ertog  <©c* 
tabïo  haren  man  toel  ontfangenté :  fp  beeft  geregeert 
in  befc  Eanben  ban  ben  iare  1 559.  tot  bet  iaer  1568. 
toe»  ̂ eConinh  beeft  baer  met  30000  tronen  gereet 
gelta  /  boen  beftfjenfeen  /  en  baer  boo?t£  eene  jaerlijfefe 
rente  tot  een  recompenfe  betoefen  ban  2o(fommige 

ben  op  anbere  manieren  /  ten  toare  bp  eerfl  bp  bonnif^ 
fe  ban  ber  J|oofben  en  Bibberen  ban  ber  o?bentoa* 
reafóefïelt  ban  3ijneere/  enbanbe<©?b?e:  enfofulr 
al  tefTeerbe  ( als?  neen )  fo  foube  bP  bolgenbe  be  p2tbi* 
ïegien  ban  25?abanb/enbe  contracten  bp3üne|19ar. 
beftooren/boo?  geen  anber  gitiflitie  tonnen  toecben 
getrocfeen/  ban  boo?  beo?binari(Te  Becbterief  ban  25?a^ 
banb/  bolgenbe  todne  p^ibiiegien  en  contracten  och 
geenperfoon  albaer  gebangen  enmacb  uitten  felbcn 
ïanbe  /  en  ̂ ertogbomme  berboert  toerben  /  bat  baer 
om  b'€rcellentie  ban  be  boo?f3  hertog  ban  2llba  toil^ 
be  bernlaren  en  boen  blijaen  of  &p  oob  genoegfaem 

toaö  boo?fien  ban  Com'mifiTie  ban3üne|Baieji»roes renbe  befane  banbe  boo?f3  <©?ben/in  toelhengebal- 
Ie  W  berfoefttbat  fijn  €rrellentie  Bern  foube  tegule* 
ren  nabe  flatuten  en  o?bonnantie  ban  ber  felber  <&p  ©«f 
ben  /  bolgenbe  ben  eeb  bp  bem  aen  tic  felbe  <D?ben  ge*  5J[}J 
baen/en  p^oceberen  bp  abbpfe  ban  be  Bibberen  ber  fel-  gcn  u 
ber/  fonber  anbere  toe  te  laten.  €n  fo  berre  bn  baer  toe  ai&a 
niet  en  i$  gecommitteert/bat  Dp  bem  alfban  toilbe  ber*  jjjj 
b2agenbanljem  te  onbertoinben  ofbfnniffe  te  nemen  banB| 
banbe  feiten /en  fafcenbeg  boojf3  «62abe/totternjb  *m 

toe  bat  baer  in  anberss  foube  toefen  boo^fien  bolgenbe  "eöa be  felbe  flauiten  /  of  fouben  anbere  moeten  p?otejleren  5* 
ban 
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ban  nulliteit/ etc.  3Baer  op  be  bwft  hertog  Ijeeft 
berblacrt  üp  2Cpoftiile  ban  ben  27  gjanuarij  68  Dat 
pp  ban  &efec  fahc  ïtcnnifTe  genomen  baboe/  en  nam  bp 
tommiffïc  ban  fimbct  jBaj.  atë  <©bcrbere  ban  bc 
=£anbc  ban  Dcrtoaecö-ober/  en  niet  al$  Jgooft  ban 
bcr<0?benban  ben  <8ulben  ©üefe/cn  bacrom  bacr 
in  foube  boo2tbaron  gclijn  bP  &P  bc  Sleten  te  bo?en  ge; 
geben  bcr&lacrt  babbc  /  bat  ooh  bc  bcrtoonöcr  ( te  toe- 
ten  Defecte  Hanbas )  bent  foube  bcrmijbcn  op  Int 
poinr  t  meer  ïïerjucften  ober  te  geben  /  etc  biaerom  be 
boo2f3  <©?abinne  ban  «Egmont  biefcnbc  /  bermitg  bat 
men  benbootfs  <03abc  baren  man  tegen  be  f&ibile- 
gicn  ban  ben  iiert  ogbom  ban  Xvaüanö  tyfobz  bcr 
boert  uitten  felbcn  J|ertogbom/men  bcra  000  berboe^ 
ren  foube  uitten  31  anbe  naer  &pangten  ( fo  be  fpjahe 
altföoen  ginn  /  bermitsf  be  hertog  eentgc  fcljcpen  ban 
<®02loge  iielie  toccuflcn.)  fo  Ijeeft  fp  aen  ben  Staten 
ban  23:abanb  obergegeben  be  nabolgenbe  ncquefte 
enremonftranrie. 

T>  Emonftreert  Vrouwe  Sabina,  Palsgravinne,Herto- 
-*-^ginne  in  Beyercn ,  Princeffe  in  Gaveren ,  Gravin- 
ne  van  Egmond ,  &c.  hoe  datmen  tot  defen  tijd  toe 
een  uitgenomen  arbeid  gedaen  heeft,  op  dat  het  pro- 

ces van  den  Heere  Grave  van  Egmont  haren  man  ge- 
inflitueert  en  beleid  mochte  werden  voor  fijn  Maj.  als 
Hooft  van  de  Ordre  vanden  Gulden  Vliefê,  of  fijn 
gecommitteerde  Ridder  ( fo  daer  een  is)  en  ander  Rid- 

ders van  der  voorfz  Orden, 't  welk  men  noch  niet  en 
heeft  konnen  verwerven  van  mijri  Heere  den  Hertog 
van  AIba,  die  gegeven  heeft  eenige  Ordonnantien  con- 
trarierende  dat  felfde ,  fonder  daer  op  gehoort  te  heb- 

ben de  voorfz,  Heere  Grave  , of fijn  en  Procureur  den 
Heere  van  Landas  in  competente  rechte ,  alfo  datmen 
fiende  en  verftaende  datmen  tracht  te  trecken  de  fake 
ran  den  voorfz  Heere  Grave  voor  fekere  vreemde 

Commiflariflen,isbyden  voorfz  Heere  Landas  ver- 
focht  geweeü ,  dat  fijn  Excellentie  (oude  willen  ver- 

klaren of  hy  een  Ridder  is  van  fijn  Majr  gecommitteert 
om  te  letten  op  de  faken  der  Orden  concernerende.,  en 
ofhyhem  wilde  dragen  na  de  Ordonnantie  van  der 
voorfz  Orden ,  volgende  den  eed  metten  welken  hy 
aen  de  felve  verplicht  is,  maer  twijflfelende  de  Remon- 

ftrante datmen  daer  op  fo  haeft  geen  antwoord  krijgen 
en  lal ,  en  dar  de  fprake  is  dat  fijn  Excell.  van  meninge 
is  den  voorfz  Heere  Grave  uit  defc  Nederlanden  te 
trecken  en  hem  over  zee  naer  Spangicn  te  fenden, 
welk  fy  niet  en  heeft  willen  laten  uwer  E.  te  vertonen , 
om  den  {elven  te  doen  gedenken  dat  de  voorfz  Heere 
Grave  is  in  verfcheiden  manieren  getracteert  tegen  de 
Privilegiën  van  den  Lande ,  inhoudende  geloften  en 
gefworen  verbintenifle  van  zijne  Maj .  dat  hy  allen  den 
Vaflalen ,  Onderfaten ,  en  Inwoonderen  van  dien  fou- 
de  goet  en  gerechtig  wefen,en  dat  hy  gene  van  zijne 
VafTalen  en  Onderfaten  en  foude  handelen  of  doen 

handelen  by  wegen  van  feite  noch  by  geweld-maer  by 
rechten vonnifle  vanden  ordinariflen Rechteren des 

Lands,in3gelijx  dat  fo  verre  yemand  binnen  zijnen 
voorfz  Lande  gevangen  werde ,  dat  hy  den  felven  niet 
en  Tal  doen  noch  laten  voeren  uitten  felven  Lande, 
tot  onderhoudinge  van  welken  en  andere  Privilegiën , 
Zijn  Maj.  hem  met  eede  heeft  verbonden ,  gelijk  naer- 
der  blijkt  by  den  gevocgden  extracten  :  en  hoe  wel 
de  voorfz  Heere  Grave  zijn  vaite  woonftede  heeft  ge- 

houden in  defe  Stad  van  Bruflel ,  en  ook  is  een  van  de 
mcefte  Baenreheren  binnen  defen  lande  van  Braband , 
ter  fake  van  zijn  land  van  Gaesbeke,  nochtans  fois 
hy  binnen  defer  Stad  aengetaft,  uitten  Lande  gevoert , 
en  in  fcherper  gevankeniue  gehouden  binnen  den  Ca- 
ftele  van  Gent, alle  tegen  de  voorfz  Privilegiën,  en 
boven  dien  foeken  de  voorfz  uitlandige  Commifla- 
riflen  zijn  fakete  handelen  by  groter  verraffinge  en 

feer  vreemdelijk  niet  alleen  tegen  't  gemeen  Recht, 
maer  ook  tegen  de  natucrlijke  reden ,  ftil  en  gewoon- 

te van  den  Lande,  om  zijn  fake  ( foo  't  fchijnt )  en  hem 
te  trecken  in  eenen  Raet  en  voor  Commiflariflèn ,  al- 

le uitlandige,  ganfchelijk  tegen  des  Lants  Privilegiën, 
dewelke  de  voorfz  Heere  Grave  ten  minften,alen 

wilden  noch  en  dachten  zyniet  hem  terecht  teftel- 
len  voor  den  genen  van  der  voorfz  Orden  (  daer 
van  hy  nochtans  hoopt  en  maintineert  contrarie) 
hy  behoort  te  genieten  >  fo  om  dat  hy  in  de  Orden  is 
van  defen  Lande :  als  om  dat  hy  daer  heeft  Heerlijk- 

heid en  Baronie  :  veel  min  fou't  geoorloft  fijn  den 
voorfzHeer  Graefuit  defe  Nederlanden  naSpangien 
of  elders  anders  te  voeren  ,  aengefien  dat  de  voorfz 
Heere Graef  zijn  Procureur  den  Heere  van  Landas, 
en  ook  mede  de  Remonftrante  geen  ding  meer  en  be- 

geren dan  haer  onnofelheid  te  tonen ,  en  hare  faken  te 
verweren  voor  haer  competente  Rechten  Alle  het 
welke  confidererende,  en  dat  ook  de  Remonftrante 
meent  dat  de  voorfz  Heer  Graef  fo  grote  dienften  ge- 

daen heeft  aen  zijne  Maj.  en  het  land,  dat  hy  wel  be- 
hoort geholpen  te  werden  in  zijn  goet  recht ,  te  meer 

om  te  komen  tot  gerechtige  Juftitie,  en  niet  getracteert 
te  werden  tegen  Recht  en  de  Privilegiën  van  de  Lan- 

de, de  behoudeniffe  van  de  welke  ook  grotelij  k  u  Edel-  , 
heid  importeert ,  en  aen  alle  die  van  defen  Landezijn. 
So  bid  dan  de  Remonftrante  dat  u  Edelheid  gelieve  de- 

fe fake  ter  herten  te  nemen  tot  behoudemflè  van  de 
voorfz  Privilegiën,  en  dat  de  voorfz  Heere  Graef  de 
felfde  mach  genieten,  gelijk  altijd  genoten  hebbende 
minften  van  den  Lande ,  welk  doende,  &c.  Onderte- 

kent: S  a  b  1  n  A,Palsgravinne;Hertoginne  in  Beyeren. 

r\  €  Staten  ban  S&abanb  b'inbouben  ban  be  fce^ 
■Lyquc(le  berftaen  Oebbenbe  /  en  bebinbenbebefa- 
ften  bid  gefunöeert/öebben  raebfaem  gebonben  ( boe 
tocl  met  grote  b?efe  en  f  toarigbeib  j  be  felbe  Slequefte  (f.  13/ ) 
ban  be  <*3?abmne  aen  ben  %ctog  te  pjefenteren  /  met 
eene  ftieine  ftemonftrantie  ban  fjacrluiber  toegen  /  (b 
fe02t$  3P  mochten /om  nergens  inat&terïjaelttemo* 
gen  toojben  /  in  befec  boegen : 

Aen  mijn  Heere  de  Hertoge  van  Alha ,  voor  denConinf^ 
Gouverneur  in  defe  ztjne  Landen  van  herwatrs-over. 

r 
VErtonen  in  aller  ootmoet  de  Staten  van  Braband , 

dat  de  Gravinne  van  Egmont  hen  heeft  by  Reque- 
ffcc  vertoont  het  uitvoeren  en  tracteren  van  haren 

man ,  de  welke  want  fy  gefondeert  vinden  indentra- 
dtaten  en  contracten  by  zijn  Maj.  met  henluidcn  ge- 
maekt  en  befworen ,  fo  en  hebben  fy  van  eed  en  der 
verbintenifle  wegen  die  fy  tot  zijnder  Maj  en  de  Lan- 

den hebben ,  niet  kunnen  laten  van  't  felve  uwer  Exc. 
te  kennen  te  geven, der  felver  by  defen  ootmoedelij- 
ken  biddende  ,  dat  de  felve  believe  de  felve  tracta- 

ten  en  contracten ,  mifgaders  alle  d'andere  Rechten  eri 
Privilegiën  des  Lands ,  fo  wel  in  defe  als  in  alle  andere 
faken  te  doen  onderhouden, gelijk  tot  noch  toe  ge- 
fchiet  is ,  fonder  daer  tegens  ergens  in  te  laten  komen  > 
en  ook  de  Steden  en  Landen  te  verhoeden  van  alle 
uitteringen  en  nieuwe  en  ongehoorde  geweiden  der 
krijgsluiden ,  en  fult  wel  doen . 

Vin  gelijnen  fo  fjebbcn  be  boo2f5  <0?abinne  bari 
€gmont  /  en  he  oubc  <0^abinne  ban  ̂ oo^ne/ 

mocbec  ban  ben  «Eteabe  gefefceben  aenbeh  fteifer/ 
fiiir-  ©ojfïcn/  aen  alle  be  fötbberen  banber  <8?b?e  betf 
«Bulben  Blies?/  fo  toeï  in  ̂ pangien/§talien/  ̂ uit$k 
lanbaïg  elbecé/  enberfoefeenbe  fjulpe  enaflïftentie/ 
teneinbebe  bootö  peeren  en  <02aben  mochten  too^ 
ben  ontflagen  ban  bare  ftoate  gebanbenifTen  onber 
beSoojlnuc  boigtorïjte/  en  te  rer&te  gefielt  boo?  brt 
^ooft/en  Capittel  banbe  fiibbersf  banber  <©?ben 
ban  ben  <©ulben  iDliefe  /  bolgenbe  be  flatuten  eri 
p?ibilegien  bcr  felbe?  /  b^  ben  Coninfe  felfsS  bef  toocen/ 
of  boo?  be  ïjciferlnftc  lüöaj.  Jöamec-gerccbte  /  boo?  be. 
feeuc-©02(len  /  ©otfen  en  Staten  be$f  öijbsf  /  of 
boo?  anbere  onpartpbige  en  ozbcntlijftc  Hetfiteren  / 
tot  toelften  einbe  oob  berfebeiben  cegucfïen  aen  ben 
boojf5  ̂ ertoge  ban  2ülba  obergegeben  fijn  getoeejl. 

T\  Aer  op  hem  niet  en  is  geantwoort ,  dan  dat  hy  van  .  '"J" 
"^^zijnen  wegen  met  alle  neerftigheid  daer  op  foude  tt^tt» 
doen  letten  j  ten  einde  dat  in  defe  faken  geheel  voor-  toaro 

der- 
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Het  Vierde  Boek. 

derlijker  en  behoorlijker  wijfe  geprocedeert  foude 
werden ,  fo  hy  voor  Gode  Almachtig  en  alle  de  werelt 

verhoopte  te  verantwoorden  ,  en  te  meer  tegens  perfo- 
b'ontfla»  nenvan  fulker  qualiteyt,  en  die  te  voren  de  Coninkl. 
smttn  Maj  van  Spangien  fo  wel  en  lange  gedient  hadden ,  en 

ffeStagc  dat  men  wel  mocht  weten  en  geloven ,  dat  zijn  Maj. 
Ut  <&m--  daer  in  niet  en  foude  doen  doen ,  dan  'tgene  in  recht  en 

ïsamont  rede  n  foude  wefen  gefundeert. 

5500p  v  yrgiööeïmijö  bleöen  be  b002f3  <0?aben  fit  flttöte 
IVlgebanKemfTe  op  't  bootö  Cflfleci  ban  <©ent  /  ben 
ttjö  ban  ttoe  maenben  lang/ binnen  toelnen  ttjöefo 
rjeeft  men  tegen  ben-ïniben  onberfocfit  en  onberb?aegt 

niet  alleen  öace^eccetarijTen/  maei-  oofebeleanbete 
gebangenen  /  en  oor  oberfren  alle  9aet  ïuibec  pampte^ 
ren  /  gefcDsiften  /  en  bneben  /  om  ptt  te  btnben  /  baec 
opmenöebcfcDulöingen  tegen  fjen-Uitbenfoubemo- 
gcnfonöeren  :  einteujft  fofijn  opten  ió  $obemb?i0 
1567  bp  öe  «&abe  ban  J$oo?ne  genomen  ben  Eicen- 

©nber*  tim  Johan  de  Vergas ,  en  tDOCtO?  Loijs  del  Rio  Ka* 
»?aQfnge  och  -^an  öe  tToiible/  en  be&etretartë  Praets  aliebiie 
boojfj    ̂ pangfaerts  /  feggenöe  ben  albaec  gefonben  te  fijn 
«tyaben.  fcan  Jjen  i^rctog  ban  ̂ Hllba  /  ató  Capttein  <6enetael     den  en  confpiratien  van  lijve  en  goede  tegens  de  voorfz 

ban  5ijne  ffimeft*  inbe  ,$ebertanöen/  om  banöem 
onöet  eeb  Pede  ligato  te  beifïaen  be  toacrljeiö  ban 

't  genefpöemb?agen  fouben:  en  niettegentfacttöeöe 
pjoteflanen  en  erceptien  ban  ben  felbe  <©?abe  /  f  e  Ijeb- 
ben  30  ïutben  be  feïbc  met  ö?eigemertten  ban  bat  men 
tegens  Ijem  bp  contumatie  fouöep?oteberen/bcötoon* 
gen  te  anttooozöen/  op  be  inte?cogatorien  bie  men 
gemöen  r.jcj.jtö.  en  jrtrij.  $obcmb?tëboo?geï)ouöen 
ïjeeft/ert  D^m  006  boben  bien  belaft  ober  te  lebecen 
öe  (tuften  öacr  rnebenp  3tme  berfelarmge  toilbe  be* 
rifieren  en  tetotjfen/  of  toilben  tegen  ïjem  bp  tontuma* 
tit  boo?tbaren/  baec  nageeft  men ïjimt  lange  tijb  aU 
leen  graten  tot  ben  n  ̂ anuacp/  bat  be  ̂Secretaris* 
^aetö  aen  ben  boo?f5  <r&abe  ban  ̂ oo?ne  bjaebt 
topte  ban  be  pointten  ban  belaflingen  bp  ben  p?o- 
tumit  <0e neraei  tegen  f)em  ober  gegeben  m  öefer 

fo?me. 

&efcela<  T"ï^  Procureur  Generael  des  Conincx,  en  in  dies flfngeop  *-'name  aenlegger  in  de  fake  ende  proces  crimineel 
gelept  d'welk  hy  heeft  voor  den  doorluchtigen  en  hooch-ge- 

heban*  boren  Heere,den  Hertog  van  Alba,Regeerder  en  over- 
mme  Ae  hooftman  van  de  Nederlanden ,  tegens  Philips  van 

bp  ben  Montmorenci  Grave  van  Hoorne,  gevangen  op  't  gro- 
SnröVte  cafteel  van  Gent  verweerder,  feid  en  proponeert , 

nerael.  'onder  proteftatie  van  hier  namaels tegen  den  voorfz 
verweerder  te  mogen  articuleren,  en  tonen  andere  mif- daden  en  delicten. 

Dat  hoewel  na  de  Goddelijke  en  menfchelijke  rech- 
ten d'onderfaet  is  fchuldig  Zijnen  overften  Heere  en 

Prince  getrouw  te  wefen ,  en  hem  met  woorden  ert 

werken  na  den  eifch  te  helpen ,  te  meer  wanneer  de  iel- 
taciïnüe  ve  onderfaet,  is  dienaer,  Officier  of  vaffael  van  den 
jiïcbfP  voorfz  Prince, totten  welken  door  fuiken  middelde 

felve  onderfaet  is  te  meer  verbonden,ja  noch  meer  wan- 

neer hy  hem  bevint  gevordert  en  verciert  mettegroot- 
fte  eeren  die  in  den  Hove  en  Landfchappe  vande  Over- 

ften zijn:  niettemin  de  voorfz  verweerder  wefende 

een  geboren  onderfaet  van  zij  ne  Maj .  zij ne  vaffael,hem 
eed  van  getrouwigheid  gcdaen  hebbende ,  en  over  vele 

jaren  gemaekt  Ridder  vander  Orden  van  den  gulden 
Vlies ,  Admirael  van  der  Zee,  voor  zijne  Maj  Capitein 
van  de  Archiers  en  Raed  van  Staten  van  zijne  voorfz 

Maj .  tot  welken  Staten  en  elk  van  dien  hy  den  eed  ge- 
daen  heeft ,  van  dien  wel  te  gebruiken ,  en  te  doen  wes 

daer  toe  behoren  foude ,  heeft  hem  fo  verre  te  buiten 

gegaen  dat  tegens  de  voorfz  eeden ,  en  't  gene  hy  gehou- den was  te  doen ,  en  fonder  acht  te  flaen  hoe  grotelijx 

hy  vereert  hadde  geweeft  door  de  voorfz  Staten ,  en 
eerfte  vereeringe  daer  mede  zijne  voorfz  Majeft.  hem 

begaeft  en  verfien  hadde ,  hy  gedaen  en  gecommitteert 
heeft  de  fauten,  mifdaden  en  deliden  fo  grote  en  lelijke 

als  h.er  na  tegens  hem  gefchreven  word  : 
t.  Inden  eerften  behoort  geconfidereert  te  worden 

dat  de  voorfz  verweerder,  de  Prince  vanOrangien, 

">67- 

Graven  van  Egmont,  van  Hoochftraten ,  Lodewijk 
van  Naffau  wen,  wijlen  de  Mark-Grave  van  Bergen, 
de  Heere  van  Montigny ,  Brederode ,  en  eenige  ande- 

re, hebben  over  lange  gefochtte  korpentöt  verande- 
ringe  van  Prince  en  Heer ,  door  rebelligheid  en  tyran- 
nie  haren  eigen  Conink  en  Prince  uit  zijnen  Nederlan- 

den te  floten ,  en  (alfo  te  geloven  is)  hen  daer  van  mee- 
fter  te  maken ,  en  daer  na  die  onder  den  anderen  te  ver- 

delen ,  alfo  hare  propooften  en  voortflellen  't  felve  ge- 
noeg betoont  hebben. 

2.   En  om  voet  en  begin  tot  haer  onmenfchelijk  fi^JJJ1 
voornemen  te  geven ,  fo  hebben  de  voorfz  verweerder  «nije. 
en  zijne  medeplegers ,  wefende  de  eerfte  van  de. voorfz 
Nederlanden ,  gefochten  hare  neerftigheid  gedaen  om 
uitten  wege  te  ftellen  alle  het  gene ,  welk  foude  mogen 
beletten  heteffedt  van  hare  confpiratien,  fulxdatort- 
der  andere  dingen  hen  goet  gedocht  heeft,uit  de  voorfz 
Landen  uit  te  royen  en  doen  vertrecken  een  fonderlin-  ?'Lto8* 
ge  perfonagie  van  den  Raed  van  Staten  van  zijne  Maj  bingi 
de  welke  feer  wel  kofte  verftaen  en  begrijpen  den  han-  ban 

del  en  practijken  van  den  voorfz  Heeren ,  en  heeft  den  ̂ |art' 
voorfz  verweerder  en  zijne  medeplegers  gemaekt  bon- 
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perfonagie ,  en  daer  na  om  te  geraken  totte  Voorfz  uit 
f oeyinge ,  de  voorfz  verweerder ,  de  Prince  van  Oran- 
gien  en  de  Graven  Egmont  hebben  gefchreven  en  on-  SPjfrttu 
dertekent  brieven  aen  den  Conink  vandeh  n  Meert  banbe 
Anno  1 562  feggende  notelijk  te  wefen  ten  dienfte  fyma 
van  zijne  Majefteit ,  en  gemene  welvaren,  dat  de  oen  ben 

voorfz  perfonagie  geen  onderwint  meer  in  de  faken  ̂ ""foto 
van  de  voorfz  Landen  en  behoorde  te  hebben  ,  en 
dat  in  dien  zijne  Majefteit  daer  in  niet  en  verfage, 
dat  daer  door  de  felve  Landen  fouden  bedorven  wor- 

den ,  maer  daer  in  voorfïende ,  fo  fouden  de  faken 
van  den  voorfz  Lande  metter  tijd  fo  wel  beleit  werden, 
dat  zijne  Majefteit  foude  bekennen  de  vrucht  van  defe veranderinge. 

Waer  op  zijne  Majeft.  heeft  geantwoörtby  brieveh  J^t 

van  den  5  Juny  Anno  i  f  65  dat  alfo  fy  niet  en  verklaer-  f™  ' den  particuliere  en  fonderlinge  oorfake ,  en  mishande-  tooojDf. 
linge  van  de  voorfz  perfonagie ,  foude  zijne  Maj.aen- 

genaem  wefen  dat  d'een  van  de  voorfz  drie  Heeren 
hem  byhemvondeom  particuliere  en  fonderlinge  re- 
kenfehap  en  reden  van  de  voorfz  fake  te  geven ,  en  dat- 
tet  de  gewoonheid  van  zijne  Majeft.  niet  en  wasfonder 
oorfake  yemartt  van  zijne  dienaerste  befwaren  of  ver- korten. 

3.  Maer  fy  en  wilden  daer  niet  toe  verftaen  fonder 
ook  eenig  particulier  feit  te  proponeren  tegens  de 
voorfz  perfonagie ,  om  hem  te  verwerpen  van  fuiken 
hogen  eerlijken  ftaet ,  daer  hy  altijds  fo  goede  dienften 
in  gedaen  hadde ,  tot  wille  en  genoegen  van  zijne  Ma- 

jefteit ,  en  rufte  van  de  voorfz  Landen  alfo  't  kenlijk  is. 
4.  En  alfo  hief  door  de  voorfz  verweerder ,  de  Prin- 
ce van  Orangien ,  en  de  Grave  van  Egmont ,  merkten 

dat  den  wille  van  zijne  Majeft.  niet  over  een  quam  met 
hun  voornemen ,  fo  hebben  fy  van  elders ,  en  by  vele 
andere  manieren  gemaekt  vele  vertoningen  van  qua- 
den  wille  tegenc  dVoorfz  perfonagie ,  om  hem  uit  den 
Lande  te  doen  vertrecken. 

5.  Ja  tot  zijnder  fchande  en  verachtinge  deden  ma- 
ken eene  rode  leverey  van  een  Sots  hooft,de  welke  door 

bevel  en  ordonnantie  van  Me-vrouwe  van  Parma  Re- 
genteen Gouvernante  voorden  Conink  in  de  voorfz 

Nederlanden  hun  werd  verboden. 
6.  Maer  fy  en  meer  andere  van  haren  verbonden 

en  fadlien ,  om  lo  veel  te  meer  aen  den  dag  te  brengen 
hoe  feer  fy  de  voorfz  perfonagie  haten  ,  deden  korts 
daer  na  openbaeflijk  dragen  binnen  der  ftad  van  Bruf- 
fel  en  in  vele  andere  plaetfen  en  landen  een  leverey  van 

Pijlkens,  en  feiden  en  verklaerdent  alfo  alle  in 't  ge- meen. 

7.  En  alfo  zijne  Maj.  gewaerfchout  was  van  de  gro- 
te fchimpen  en  ftreken  die  de  voorfz  perfonagie  gege- 

ven waren ,  en  de  grote  periculen  die  hem  nakende  wa- 
ren ,  met  ook  de  pra&ijkeH  en  confpiratien  gedaen  te- 

gens Zijn  perfoon,en  ook  om  niet  te  verliefen  de  vrucht 

dienft  van  de  voorfz 

per- 

van  den  goeden  en  getrouwen 
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tfi perfonagie,  fo  dede  de  felve  hem  vertrëckén  ha  Bour- 

góngien. ?.  Sulxdat  wel  gëconfidereert  de  voorfz.  voiiden  en 
voordellen  van  den  voorfz.  verweerder ,  en  andere  fy- 

ne complicen ,  defelve  waren  in  effedte  öpgerecht  tè-- 
gens  den  Gonink  dan  regen  de  voorfz.- perfonagie. 

9.  En  darter  alfofy,aldaër  dë dingen  waren  flil  eh 
in  rufle,  in  de  voorfz.  Nederlanden  v  foö  lange  dé 
voorfz.  perfonagie  de  hand  daër  aen  floeg ,  fö  ras  als  hy 
vertrockën  was  in  Bourgórigien ,  die  voorfz.  vérweer- 
der  en  fyne  complicen  of  medeplegers  hert  bevindende 

van  hem  ontflagert,  én  van  't  belet  welk  hy  hurt  mochte 
doen ,  en  fielden ,  mits  d'abfetttie  van  de  felve  perfona- 

gie ,  niet  de  faken  van  fyrie  Maj.  in  beteren  flate ,  en  op 

eenen  beteren  weg,maerwel  ter  contrarie  van 't  gene 
fy  verfekert  en  gelooft  hadden ,  bëgonflërl  te  wërke  te 
ftellen  alle  ongeregëltheid ,  confufien  én  daden  geheel 
contrarie  den  genen,  fö  fèër  by  hare  voorfz. brieven 
verfekert  en  verklaert. 

&ei.fce>      IO«  Want  terflont  na  het  voorfz.  vertrek  fo  prö- 
cjjuIöp  poneerden  fy  in  den  voorfz  Raèd.  van  Staten, dat  de  fa- 
f"9*;  .  ken  vart  de  Finantien  behoorden  in  den  felven  Raed 

;.     getracleert  te  worden,  ten  einde  fy  de  handen  aen 't 
geit  mochten  hebben ,  om  't  felve  te  mogen  belleden ën  doen  dierten  naer  haren  wille ,  en  dat  den  nood  bleef 

op  fyne  Majéfleit. 
1 1 .  Waren  ook  van  advijfe  dat  den  fecreten  Raed(die 

buiten  alle  menfchen  gedenken  in  de  voorfz.  landen 
onderhouden  is  ge  weeft)  foude  afgedaen  worden ,  ërt 
dat  dë  faken  die  men  gewoon  Was  aldaér  te  handelen , 
föüdeö  géftett  Worden  in  den  Raed  van  Staten* 

it.  Ën  fekèrlijk de  voorfz.  ad vijfen  tenteerden  daer 

toé ,  alfö  de  waerheid  baerblijkélijk  't  felve  betoont,  dat 
door  eergierigheid  de  macht  van  den  verweerder  en  fy- 

ne Voorfz.  corttplicen  fbude  Vermeerdert, en  desCo- 
ninx  vermindert  worden  om  te  gemackelijker  ten  ein- 

de te  brengen  hare  voorfz.  confpiratie  gërnaefct  tégétts 
fyfté  Mijèftëifc 

SriiST      *3-   Welke.Prmcë'vanOrMg*èWjdfevi3Ó?fë.  Vèr^ S     wfcer^*  >  cfë  GraVe  van  Egrflönt ,  Hoogflraten ,  dé 
Mark-grif ë  van  Bergen,  èS  fömrnigé  andere  verga- 

ne b«y  derden  hun  tot  Breda  in  de  maend  vim  Meert  Anno 
1  »tftb  1 5  66  en  gingen  van  daer  na  Hóogftratèft  daër  min  ook 

tonden  veetegroote  Heërèn. 
14»  Én  in  elke  van  défe  vergaderingen  werden  be- 

gonnen eh  getra&eert  veele  dingen  tegen  den  Conink , 
fyne  ordonnantien  en  córVftitutien ,  en  fbnderïinge  tot 
Hoogflritëri  voorfz.  aengaende  de  Ediéten  en  Placca- 
ten  gemaekt  by  wijlen hoogér  en  onflerflijker  memö- 
rien  Keyfer  Karel  de  vijfde ,  en  daer  na  geconfirméert 
by  dert  Góftink-i  fali  dat  föt  Hoogflraten  voorfz.  de 
voorfz.  HëêrëViiV  Brederode  ën  meer  andere  Hëeren 

geconfèderëerï  5  (füarrién  Om  té  communiceren  dé  Ré- 
jjüéflé  die  dë  Voorfz.  Géconfedereerde  daer  na ,  te  we- 

ten dert  vijfden  Aprilis-,  hebben  géprefertteêr t  j  en  daer 
van  dëincdrivëhiërtten,  ongevallen;,  ondëügden,beder- 
vingërt  ett  déftrücrién  die  iédér  een  weet ,  gekomen 
zyn,vérklarënde  alfdöen  én  daer  naer  de  voorfz.  gécon- 
rëdëfëêrdê,  dat  fy  haren  toevlucht  maektcn  tot  den 
voorfz.  verweerder ,  den  Prince  van  Orangien  en  den 
GraVè  vin  Éémont ,  de  welke-  hun  daër  in  córrefpon- 
deërden ,  ëh  daet  na  mét  woorden  en  daden  hëbbétt  ge- 
Volgt  en  betoont  fuiken  wille. 

if.  Defgelijkën  de  voorfz»  vart  Brederode  én  meer 

J5JJ  andere Edelmans'vërklaerdett  aIfdoen,dat  fyeen  ver- 
*  bond  gëmiefe hadden  ,  datfe  noemden  compromis, waër  by  de  eër  en  dienft  Godes  is  té  kort  gedaén ,  en 
men  vind  den  Cortirtk  in  vëlë  poinóteri  en  articulen 
daefby  tefeer  fchandelijk  en  onhebbelijke  geinjureert, 
als  te  weten  van  te  proponeren.  In  den  eerflen,  dat 
d'Inqüifitie  in- hem  fëlve  hoüdTyrahnie,  te  boven 
gaende  alle  menfchelijkheid  ,  welk  zyn  propooflen, 
infaem  ert  ortwaerdig  te  peyfen ,  en  noch  te  meer  van 
die  gefchrévéh  óf  getekent  te  zijn  by  eenen  Onderfaet 
tegens  fynen  Overften ,  te  meer  doof  dien  datdTnqui- 
fitie  in  den  voorfz  Nederlanden  geordonneert  by  den 
Conink,  nieten  is  eene  nieuwe  Inquifitie,  alfo  daer 
nz  om  het  volk  tébedriegeh  en  verabufeeren  3  dë  voor- 
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fchrëvén  Géconfedereerde  hebben  geproponeert  en 
doehfaèyen,  maeris  alleenlijk  de  Inquifitie  die  hier  té 
Voren  in  den  Voorfz.lande  is  gebruikt  geweefl,daer  vart 
opentlij k  getuigenifTe  geeft  het  Placcaet  en  publicatie 
van  de  voorfz.  Inquifitie ,  welk  is  gelijkformig  met  deri 
gemeenén  Rechten. 

16   Noch  meer  houd 't  voorfz.  compromis  in  eert 
confpiratie  ën  verbond  van  wederfpannigheid  tegens 
fyne  Maj.  ovërfle  Heere  en  Prince  vart  de  genedie  dat 

voorfz.  verbond  gemaekt  ën  't  voorfz.  compromis  on- dertekent hebben. 

17.  Ten  einde  van  welk  compromis  hebben  de^c^j,^ 
voorfz.  Géconfedereerde  onderhouden  hoofden ,  Ca-  fcftulb^ 

piteinen  ert  Volk  van  Oorloge ,  tot  in  dert  getale  van  M51^ 
twintig  of  dertig  duifend  mannen ,  alfö  de  voorfz.  ver- 

weerder ën  fommige  andere  hebben  in  de  voorfz. 
maertd  Van  Meert  in  den  voorfz.  jare  verklaert ,  daer 
Vart  óritwijfTelijk  gewaerfchout  te  zijn. 

18.  Daër  na  te  Wéten  den  f.  dag  Apirilis  ifftö.  is  ©e  y.fi^ 
Graef  Lodewijk,  de  Graye  van  Culeriborg,  van  den  fcfiulöfc 

Berge,  èri  de  Heere  van  Brederode,  en  andere  Edel-Mngf' 
mans  genoëmt  dë  Géconfedereerde ,  hebbende  gete- 

kent het  voorfz.  compromis ,  zijn  gekomen  binnen  de 
flad  van  BrufTel ,  ert  prefenteerden  Rëquefleaën  haer 
Hoogheid ,  tenderende  ten  einde  om  de  voorfz.  Plac- 
caten  af  en  te  niet  te  doen. 

15».  Want  ten  felven  dage  als  de  Voorfz  Requefle 
werd  geprefen teert,  en  wat  tijds  dat  te  voren,  de  voorfz. 
verweerder  proponeerde  en  feide  hare  Hoogheid  vele 
dingen  en  faken  om  haer  te  vervaren ,  om  te  beter  en  te 
lichtel ijker  haer  door  dien  middel  te  brengen  tot  het 
confenteren  van  het  verfoek  van  de  voorfz.  Geconfe- 
dereerden. 
20.  En  werd  fulxdepraóltijke  gefpeelt  by  den  voorfz. 

verweerder ,  de  Prince  van  Orangien  en  den  Grave  van  i 
Egmónt,  dat  tot  BrufTel  voorfz  in  den  vollen  Raed  van 
Staten ,  alfö  men  fprak  van  de  voorfz.  Requefle  en 
cöThpfiJmJs ,  en  in  tegenwoordigheid  Van  haer  Hoog- 

heid ,  de  voorfz.  Prince  van  Orangien ,  en  de  verweer- 
der vèrfclaérden ,  dat  fy  hun  wilden  vertreckéri  ni  hun- 
ne huifen ,  ja  de  voorfz.  Prince  van  Orangien  uit  den 

Larïrlé,  én  de  Gravé  van  Égmont  liet  hem  hooren,  ver- 
mijdende de  hulpë  Van  deremedien  tot  fulke  grote 

Beroerten ,  en  leggende  dat  hy  wilde  gaen  in  't  bad  van 
Aken  voor  fyne  gefontheid ,  hoewel  het  gefichte  van 
fyn  néffbori  geerien  fchijn  noch  eenige  teeken  en  gaf 
van  nekte,  ëh  deden  fulke  dingen,  om  hare  Hogheyd  te 
laten fbndef  hülpë,raed  en  byfland,daer  nochtans  de 
voorfz.  Prince  van  Orangien,  Grave  van  Egmont, 
dë  verweerder  haer  mochten  en  behoorden  verfekert  té 
hebbtn  tegens  de  floutheid,  onwijsheid ,  confpiratie  en 
wederfpannigheid  van  de  Voorfz.  géconfedereerde  en 
hare  complicen  en  medeplegers. 

ir7.  So  vele  ifl  dat  de  verweerder  noch  met  woör- 

den;noch  metter  daéd,  voor  't  overgeven  van  de  voorfz' 
Rëquéflé  niét  en  heeft  wederflaen ,  noch  willen  we- 
derilaen ,  den  voorfz.  gëcortfedereerden ,  en  die  vart 

i  Haren  Hoop  ett  bende ,  dóór  dien  hy  den  f.  dag  Apriljj 
I  niet  en  ligte ,  noch  en  raede  te  lichten ,  volk  van  wape- 
1  nën  in  'tf  Hof  Van  hare  Hoogheid,  en  in  de  voorfz.  Stad 
Van  BrufTel ,  wefendë  feèr  groot  en  wel  voorfien  van 
volk ,  enyan  devotie  van  fyne  Maj  aifo  hy  ligtelijkal- 

■  daër  én  éiders  hadde  mogen  doen ,  om  dë  voorfz.  we- 
dérfpaningè,  eii  was  niet  Van  den  advijfe  dat  rnert  den 
voorfz.  Gëcortfedereerden  de  poorten  van  de  voorfz. 
Stadfoüde  fluiten,  maer  tot  feer  mifagtinge  van  fy- 

ne ééfe ,  iri  refpedte  vart  't  gene  hy  gehouden  was  aen 
fyne  Majeft.  tot  cortfervatie  van  orts  heilig  Catholijkc 
Gelovë,  en  de  edicten  eti  Wille  van  fijne  Maj. ,  ert  door 
een  fckere  oogluikinge ,  Verklaerde  dat  vele  ërt  den  me- 
fiéndëèl  van  de  voorfz.  géconfedereerde,  waren  vrien- 

den ,  magen  en  dienaers  vart  hem ,  den  voorfz.  Prince 
van  Orangien,  en  den  Grave  van  Egmörtt,  latende  ont- 
fieken  het  vieren  metter  daét  Van  ontallijke  ondeug- 

den ,  gank  hebbende  de  paffien  en  beroerten  van  de 
Voorfz  gecon federeerden.  *., 

12.  En  cm  meerder  te  betoortén  de  oogluikinge,  éttétllij 
óf  om  beter  te  feggen,  öpcntlijk  té  Verklaren  dat  tij-  *2S& 

*enc  8*
M^' 
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oen  wille  was  gelijkformig  met  <**  ™  *e™rf*  f£ 

confedereerde!  fo  gink  hy  den  voorfz  5  dag
,  na  de 

overgevinge  vanden  voorfz  Requefte  
metten  voorfz 

PrinceWOrangien  enden  Grave  van  E
gmont ,  ten 

hu  fe  vanden  Grave  van  Culenborch  
aldaer  teBruf- 

fel,  alwaer  gelogeerc  waren  fommige  
van  de  voorfz 

Bonteenoten,  eS  aten  aldaer, de  voorf
z  GraefLode- 

wiikf  de  Heere  van  Brederode  en  andere 
 Bontgeno- 

ten ,  die  hy  aen  de  tafel  vand ,  en  dronk  het  voorfz  ge- 

felfchap  toe,  alwaer  ook  doen  met  onverlatighe
id  en 

onbefchaemtheid  te  feer  overmatich  geroepen  w
erd 

Vive  les  Geux ,  te  weten  de  Geconfedereerde  die  hun  fo 

noemden ,  en  daer  na  hun  fo  genoemt  hebbende ,  en  de 

volgende  notoire  difpofitien  van  rechte  van  Crimen  la- 

fa Maieftatit  ,  fo  en  werd  datfelve  niet  alleenlijk  ge- 

committeert  by  adienen  feiten,  maer  ook  door  oog- 

luikinge,en  valt  in 't  felve  criem,  de  gene  die  drinkt 
of  handelt  met  vyanden ,  of  confpirateurs  tegensden 

Prince ,  fulx  als  waren  die  voorfz  Geconfedereerde,  al- 

fo  't  openbaer  en  kennelijk  was  en  is. 

2  3  Dat  meer  is ,  de  voorfz  verweerder  ten  dage  van 

de  voorfz  Requefte ,  was  gelogeert  tot  Bruffel  ten  huife 

van  den  Prince  van  Orangien ,  al  waer  hy  aen  de  tafel 

van  den  voorfz  Prince  van  Orangien  heefc  gegeten  en 

gedronken  metten  voorfz  Graef  Lodewijk ,  Bredero- 

de en  andere  Bontgenoten ,  en  is  alfdoen  aldaer  geroe- 

pen ,  Vivent  les  Geux,  ■  ']• 
24.  Des  Sondaegs  van  der  Drievuldigheid  anno 

1566.  So  gaf  den  Abt  van  S.  Bernaerts  ( nu  ter  tijd  ver- 

lopen en  futigijf  uitten  voorfz  Lande ,  en  geheel  opent- 

lijk  befchuldigt  van  ketterye )  een  banket  in  't  Cloofter van  de  voorfz  Abdye ,  aen  den  voorfz  verweerder ,  den 

Prince  van  Orangien,  den  Grave  van  Egmont,  de  Gra- 

ve van  Hoogftraten  ,en  meer  andere  Edelluiden,  aen 

den  welken  ten  fel  ven  dage  Stralen  hadde  binnen  Ant- 

werpen ,  in  den  naem  van  de  felve  Stad ,  den  noenmael 

gegeven  T  en  in  't  felve  banket  die  van  den  voorfz  gefel- 
fchappe  dronken  toe  den  Geufen  en  riepen,  Vivent  les 

2jl  Sulx  dat  by  fuiken  roep  fo  dikwils  in  de  tegen- 
woordigheid van  de  voorfz  verweerder  verhaelt^  by 

hem  verdragen,  en  voor  aengenaem  gehouden,  hy  Hem 
verklaert  heeft  van  den  finne  en  meninge  vande  voorfz 

Geconfedereerde  gehelijken  contrarie  God ,  den  Co- 
nink  en  't  gemene  befte. 

26.  In^de  vergaderinge  en  dagvaert  van  DufFele, welk  was  in  de  maend  van  Julio  des  jaers  1 566  hebben 

hen  gevonden  de  verweerder ,  de  Prince  van  Orangien, 
de  Grave  van  Egmont  en  meer  andere. 

27.  Enten  felven  tijde  en  te  voren  de  verweerder, 

de  Prince  van  Orangien,  de  Grave  van  Egmont  wegen- 
de totDuftele  voorfz ,  namen  en  ontfingen  in  hare  be- 

fchermingeen  Sauvegarde  de  voorfz  Bontgenoten ,  de 
Confiftorialen  en  Coopluiden ,  en  daer  door  en  werd 

niet  alleen  van  nieuws  de  voorfz  confpiratie  en  com- 

promis geapprobeert ,  maer  ook  te  feer  geattenteert  te- 
gens  de  Hoogheid  van  zijn  e  Majeft. 

2  8 .  Gemerkt  het  nemen  in  befcherminge,  protectie 

en  Sauvegarde  toekomt  en  betaemt  den  Conink,en  zij- 
ne onderdanen  niet ,  gelijk  de  voorfz  Prince  van  Oran- 

gien ,  Grave  van  Egmont,  en  de  verweerder  als  doen waren. 

19.  Dewelke  foveel  te  meer  hier  in  hebben mif- 
daen ,  mits  dien  de  felve  Sauvegarde  is  geaccordeert  ge- 
weeft  by  den  voorfz  verweerder  en  fijne  mede  plichters 

aen  de  confpirateurs  en  wederfpannige  tegen  fijne  Maj. 

30.  Ookfo  heeft  de  verweerder  van  de  voorfz  con- 
fpiratie niet  gewaerfchout  zijne  Maj  noch  hare  Hoog- 
heiden is  daer  door  vervallen  in  Crime»  la  fa  Majeftatis. 

31.  Boven  dien  die  voorfz  Sauvegarde  en  befcher- 
minge hebben  de  voorlz  Prince  van  Orangien ,  Grave 

van  Egmont,  en  de  verweerder  wefende  te  Duffel  ge- 
looft den  voorfz  Bontgenoten ,  dat  hun  geen  quellinge 

noch  onderteek,  nu  noch  hier  namaels  gedaen  en  foude 
worden  ter  caufen  van  de  Religiën ,  maer  indien  datter 
ecnige  oproer  of  feer  onbetamelijke  fake  gebeurde ,  dat 

indien  felven  gevalle  't  felve  foude  opgenomen  werden 
by  de  Edele ,  en  Bontgenoten 

1567- 

32.  Door  welke  propooften  de  voorfz  Prince  van 

Orangien,  de  Grave  van  Egmont ,  en  de  verweerder, 
hebben  tot  hun  genomen  en  geufurpeertde  autoriteit 
van  den  Overften ,  van  welken  komen  alle  jurifdictien, 
fulx  dat  niemanden  anders  toekomt  noch  competeert 

het  recht  van  hoge  middele  en  lege  Juftitie,  en  die  hem 
fulx  onderwint  of  ter  contrarie  doet,  de  felve  onder- 

worpt  hem  der  poenen  van  Crimen  la  fa  Majeftatis. 

3.  Na  dat  de  voorfz  Requefte  overgegeven  was  g-^37 
in  't  lefte  van  de  maend  December  anno  1566.  fo  heeft  ̂ m^ 
hem  de  voorfz  verweerder ,  met  den  Prince  van  Oran-  Mnijf. 

gien ,  Grave  van  Egmont ,  en  Hoogftraten  gevonden 
tot  Denremonde,.en  werd  aldaer  gehandelt,  en  gefpró- 
ken  omtrent  de  maend  van  Januario  anno  1566  van 

krijgsvolk  op  te  lichten  en  de  wapenen  te  nemen,  in- 
dien de  Conink  met  wapenen  wilde  komen  in  fijne 

Nederlanden ,  en  dien  niet  tegenftaende  en  heeft  van 

de  felve  daed  van  confpiratien  gene  waerfchouwinge 

noch  wetenfehap  gedaen  aen  fijne  Majefteit  noch  hare 

Hoogheid ,  uit  welker  oorfaken  hy  hem  ook  bevint  be- laft met  Crimen  lafa  Majeftatis. 

34.  Me- vrouwe  tevoren  gewaerfchout  zijnde  ,  dat  ggg' 
de  voorfz  Bontgenoten  wilden  te  Bruffel  komen  over-  ö|nfle< 

gevende  voorfz  Requefte ,  fchreef  vijf  brieven  aen  den 
voorfz  verweerder ,  hem  biddende  dar  hy  aldaer  wilde 
komen  om  metten  anderen  Heeren,die  fy ontboden 

hadde  te  raetflagen  op  faken  grotelij x  belangende  den 

dienft  van  fijne  Maj.  en  welvaert  van  fijne  Nederlan- 
den ,  maer  weigerende  meer  als  vier  reifen  ( alfo  hy  fetfs 

bekent)  aldaer  te  komen,  hem  excuferende  dat  hy 

voorgenomen  hadde  uit  fijnen  huife  niet  te  trecken, 
totter  tijd  hy  antwoorde  hadde  vande  brieven  die  hy 

feide  na  Spangien  gefonden  te  hebben  aen  fijne  Majeft. 
welk  was  een  antwoord  fo  verre  van  fijn  devoir,  dat 

men  daer  uit  niet  anders  en  kan  nemen ,  dan  eene  ver- 

klaringevan  quaden  wille  tegens  fijne  Maj.  zijn  Over- 
hoort en natuerlijke  Prince,  voor  den  dienfte  vanden 

welken,  hy  behoorde  met  een  vlijtigheid  te  employe- 

ren  fijn  perfoon  goede  hulpe  en  gunfte ,  en  alfo  hy  door 

de  voorfz  weigeringe  ter  contrarie  gedaen  heeft  ,  fo 

volgt  daer  uit  de  voorfz  confpiratie ,  en  is  hy  gevallen  ia 
Crimen  lafa  Majeftatis. 

35.  Hy  heeft  brieven  gefchreven  aen  Alonfodela  Wji Loo,  fijnen  Secretaris  van  den  eerftendag  Mey  i$66  ̂  

datfiende  ( alfo  hy  feide )  de  middelen  te  gebreken  van 

de  faken  te  remedieren,  en  dat  fijne  Maj.  niet  wilde  toe- 
laten de  Generale  Staten  ,  fo  was  hy  gerefolveert  van 

hem  te  vertrecken  ,  en  geen  Coningen  noch  Keifer 

meer  te  dienen ,  en  dat  hy  verkout  is  fijnen  Prince  dkn- ftetedoen. 

36.  In  de  maend  September  1  j66  heeft  hy  in  de  ftad  Jj* van  Doornik  ontfangen  van  eenen  genaemt  Taffin  ̂ ^„, 
broeder  van  den  Minifter  Taffin  ketteren,  een  gefchrift 
inhoudende  de  eerfte  artijkel,  dat  de  waerachtige  en 

eenige  remedie  om  te  beletten  de  beroerten  en  ongere- 

geltheden ,  was  de  t'famenroepinge  van  de  Generale 
Staten ,  en  dat  men  daer  van  behoorde  vertoninge  aen 

hare  Hoogheid  te  doen ,  het  welke  de  voorfz  verweer- 

der heeft  fo  geapprobeert,  dat  hebbende  't  felve  ge- 
fchrifte  alfo  ontfangen,  hy  heeft  gefegt  tot  Doornik  wel 

expreffelijken ,  dat  indien  haer  Hoogheid  langer  bleve 

continueren  het  weigeren  van  de  voorfz  Staten,  fo  fou- 
den  van  als  dan  de  Heeren  vertyen  en  renuncieren  hare 
Gouvernementen  en  Staten ,  en  fouden  de  hand  van  als 

afdoen ,  en  nochtans  de  voorfz  laken  en  vonden  hun  in 

fuiken  ftate  niet  ( alfo  d'cffeü  en  daed  bewijft  )  dat  de 

voorfz  Generale  Staten  door  noot  behoorden  te  verga- 
deren ,  en  ook  fo  en  was  de  voorfz  verweerder  niet 

verooriaekt  met  fulke  ftoutigheid  te  verklaren  dat  hy 

niet  meer  fijne  Majefteit,  wefende  zijn  overfte  Prince, 
dienen  foude ,  en  dat  hy  verkout  was  hem  dienft  te 
doen. 

Maer  de  verweerder  en  fij  ne  mcdeplichters  ver- 

37.    . 

langden  alfo  na  de  vergaderinge  van  de  voori'z  Staten, om  den  Conink  fo  verre  te  doen  komen  dat  hy  foude 

toe  laten  dat  men  ordre  foud  geven  op  't  feit  van  de  Re- 
ligiën ,  door  advijs  van  den  Staten ,  prefuppoherende 

de  voorfz,  verweerder  en  fijne  medeplichters  (alfo  te 
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geloren  is)  dat,  want  als  doen  de  vooriz  beroerten  by 
na  over  het  gehele  Lind  gefaeiten  veripreit  waren ,  de 
felve  Staren  en  het  gemene  volk  fouden  fulx  beleit  wor- 

den by  den  voorfz  verweerder,  Prince  van  Orangien  , 
Grave  van  Egmont,  Culenborch  ,  de  Markgrave  van 
Bergen,  de  voorfz  Bondgenoten  en  Sectarillen,datde 
meeftendeel  van  de  voorlz  Staten  {ouden  volgen  van 

puncttot  pnncte  d'advijs  van  de  vooriz  grote  Heeren 
en  Bondgenoten ,  en  door  liilke  vreemde  en  verdraeide 
practijken  (ouden  de  vaffaien  en  onderdanen  geven 
wet  aen  haer  overhooft,  fuix  dat  het  hooft  foude  onder- 
daen  wefen  üjne  leden ,  welk  is  een  dink  fo  wel  vreemt 
alsongefchikt  en  contrarie  alle  natuerlij  ke,  civileen 
menfchelijke  wetten. 

38.  En  meinden  de  verweerder,  Prince  van  Oran- 
gien, Grave  van  Egmont,  en  henadherentenwechte 

dragen  het  effect  van  haer  begeren  en  verlangen  ,  als  te 
weten  de  gehele  afdoeninge  van  de  voorfz  rnquifitieen 
Placcaten  ,  en  ufurpnie  van  de  Hoogheid  van  zijne 
voorfz  M  jjeft.  in  het  Nederland  ,  ja  (oude  eenen  yege- 

lijken  to  gelaten  wefen  ongeftrart ,  en  (o  't  hem  belie- 
ven foude  te  leven  fon  Jerroom  van  wet  noch  reden, 

het  welk  de  voorfz  Bondgenoten  door  abuis  noemen  te 
leven  in  vryheid  van  confoenden. 

39  Den  naeftleften  dag  van  Aupufto  1566.  quam 
de  verweerder  door  laft  van  hare  Hoogheid  in  tot 
Doornik  voorfz,  en  hem  quamen  tegen  Edelluiden  , 
Coopluiden  en  andere,  roepende  het  volk  overluitin 
'tinkomen  vanden  verweerder,  Vtve  Ie  Geux ,  betui- 

gende daer  door  het  voorfz  volkdopinie  die 't  hadde 
dat  de  verweerder  fo  verre  corref  ponden  de  tor  hunnen 

wille  en  voorfteilen,  dat  hy't  in  vreuchden  nam  ,en 
niet  qu.ied  en  vond  't  (elve  geroep  (o  (eer  buiten  reden  , 
en  tegens  God  ,  zijne  M;  jeftcir  en  gemene  welvaert 
van  de  voorfz  Lande ,  ook  en  heeft  de  voorfz  verweer- 

der geen  inform  tie  of  on  lerfoek  noch  ftraffinge  doen 
doen  vant  vooriz  geroep ,  hoe  wel  hy  de  macht  in  han- 

den hadde. 

40.  Den  voorfz  naeftleften  dag  de  Heere  van  Bau- 

?»!£»!'  voir  gefond^n  by  hire  H'  ogheïd  op 't  Cnfteel  van 
Door'nikjde  Heere  van  Moulbais  Capirein  van't  voorfz Ofteelen  den  Heere  ViinElplechin, belaften  door  brie- 

ven den  Heere  van  Querdes  en  van  Vilcrs  f  alfdoen  we- 
fende  binnen  Doorn ik)datfe  hun  rerftont  van  daer  ver- 
fien  fouden ,  en  datfe  inde  Stad  'vilden  executeren ,  uir- 

rechten,'t  gene  daer  van  fy  laft  van  hareHoogheid  had- 
den. Waer  af  de  voorfz  verweerder  fo  was  onftelr ,  dat 

hv  terftond  ontbood  dat  de  Magiftraet  hem  vinden 

foude  op  't  Stadhuis , aldaer  hy  voorhielt  uit  ren  Caftele 
te  doen  vertrecken  den  voor(z  Heere  Beauvoir  met  rijn 
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fchreven  predicatien  te  doen  vervolgen  en  continue- ren. 

42.  Ook  daer  rta,te  weten  den  derden  das  der  voorfz 
maend  September  des  jaers  1566.  is  de  Secte  vart  dé 
voorfz  predicatien  door  bevel  en  toelatinge  van  den 
vooriz  verweerder,  van  den  voorfz  Heeren  van  Q^er- 
desen  van  Vilers  ( alfo  genoteerde )  en  andere  geko- 

men in  de  vooriz  ftad  van  Doornik  met  verbod  aen  de 

C  tholijke  geconfedereerde  en  SectarilTen ,  van  d'eert 
denanaeren  te  beletten  in  d'exercitievan  h^re  Religie, 
op  verbeurte  van  confifcatie  van  lijf  engoed:  iniulker 
voegen  dat  onftraffelijk  en  vele  dagen  de  voorfz  predi- 

catien en  exercitie  van  de  nieuwe  Religie  fijn  ged  en 
geweeft  binnen  de  voorfz  ftad  van  Doornik, en  daer 
omtrent  achtervolgende  het  voorfz  mandament,  het 
welk  den  voorfz  derden  dag  uitgeroepen  werd  met 
blalinge  van  Trom  perten,  waer  in  de  voorfz  verweer- 

der door  de  voorfz  toektinge  heeft  dobbel  gèdèlitf* 
queerten  mifdaen ,  als  te  weten  ,  toegelaten  te  hebben' 
een  dink  fo  klagehjk ,  daer  toe  hy  geen  macht  en  hadde, 
enden  weg  den  quaden  en  bofen  gemaekt  te  hebben, 
om  voorts  te  gaen  met  hare  confpiratien  en  bofe  voor- 

fteilen. Bovendien  dathy  geen  mandament  of  bevel 
en  konde  doen,  op  verbeurte  van  confifcatie  van  lijf  eri 
goed,  welk  alleen  voor  behouden  en  gereferveert  i s  den 
opperftenof  fijnre  daer  toe  behoorlijk  laft  hebbende, 
daer  van  de  vooriz  verweerder  niet  voorfien  en  was. 

43.  En  in  der  waerheid  de  verweerder  bevind  hert 
fo  veel  te  meer  in  dit  cas  belaft ,  dat  de  voorfz  toelatinge 
vele  van  de  voorfz  Magiftraet  hadden  den  verweerder 
te  voren  gehouden  ,  vele  goede  redenen  om  hem  defel- 
ve  toelatinge  te  ontraden  ,  maer  het  vierig  en  blind  ver- 

langen en  begeren  d:ier  mede  de  verweerder  bevangen 
was,  floot  de  pafTagie  van  de  voorfz  redenen ,  en  lietfe 
alfo  leiden  door  de  weg  van  de  voorfz  geconfedereerde enSectarifTen. 

44  Noch  t'fijnen  veftféeke  van  Doornink  voorfz  tt*  »t» 
( alfo  hy  felfs  bekent  heeft )  liet  hy  toe  vierdagen  lang  te  belaMé 

prediken  in  dëHalle  van  de  felve  Stad  ae 
45  So  lange  als  de  verweerder  binnen  Doornik  was,  $g  i9i 

liet  hy  toe  en  confenteerdedeh  voorfz  SectarifTen  in  al-  &etu|tijïji 
Ie  huifen  van  der  Stad ,  fo  wel  van  de  Catholijke  als  vart  9e' 
de  andere ,  geit  re  vergader  n,  om  drie  Tempelen  op  te 
bouwen  ,  die  dienen  fouden  tot  het  gebruik  van  de 
voorfz  Sectarifïen  ,  en  verordineerde  tot  dien  einde 
onrfangers  ,  en  bad  vele  Edelluiden  't  felve  te  Willen 
doen,  en  ook  hout  geven  ten  fel  ven  einde ,  en  heeft  fel- 

ve de  voorfz  verweerder  felfs  alfo  bekent 
, en  daer  by 

bewefen,dathy  niet  alleenlijk  den  fectarifen  toegelaten 
heeft  openbare  quaed  heid  .ongerechtigheid  ert  onbe- 

oorlochs-volk,  welk  hy  aldaer  door  laft  van  haer  Hoog-  fch  iemheid,maer  verordineert  en  toegelaten  de  voorfz heidgebrocht  hadde  in  lulker  voegen  ,  dut  byfulken  I  Collecte  op 't  hout,  om  onbehoorlijke  bouwWe  00 daed  de  voorfz  verweerder  genoeg  verklaerde,  dathy  '  te  rechten  voor  den  SectarifTen ,  en  daer  van  lw  hem niet  en  wilde ,  dat  den  wille  van  haer  Hoogheid  ploetfe    —  —  — 
foude  hebben,  noch  dat  de  kracht  foude  blijven  aen  fij- 

ne Mnjefteit  regen  de  bontgenoten  en  SectarifTen, maer 
dat  hyfe  vorderde  en  confpireerde  in  haren  refpecte  om 
de  felve  kracht  te  verjagen ,  om  lichtelijk  te  mogen  exe- 

cuteren, en  uitrechten  hare  quade  fchandelijke  voor- 
nemen ,waer  toe  opentlijk  de  voorfchreven  Heeren 

van  Querdes  en  van  Vilcrs  holpen ,  en  hadde  de  voorfz 
verweerder  wel  verftaen  ( alfo  hy  bekent  heeft)  dat  de 
voorfz  van  Vilers  was  van  de  nieuwe  Religie, 

©eif.     +1-  Den  eerften  dag  September  15  66.de  voorfchre- 
irlaftfo*  ven  verweerder  verklaerde  aen  den  Magiftraet  dat  hare 
©e  i<;.  hoogheid  hem  ex prefTelij ken  bevolen  hadde  van  in  de 
jclaftit»  voorfz  ftad  van  Doornik  te  doen  ophouden  de  predica- 
je.         tien  van  de  voorfz  Geconfedereerde ,  en  SectarifTen , 

maer  dathy  al  eer  hy  eenige  Ordonnantie  wilde  ma- 
ken ,  hy  eerft  begeerde  het  advijs  van  den  voorfchreven 

Magiftraet,  offy  beter  vonden  de  voorfchreven  predi- 
catien van  de  SectarifTen  ,  te  continueren  in  de  ftad ,  of 

die  buiten  te  doen,en  die  en  focht  alfo  niet  te  obedieren 
of  onderdanig  te  wefen  hare  Hoogheid,  omdevoor- 
Izh reven  predicatien  op  te  doen  houden ,  maer  tot  gro- 

ter mifachtingeen  ongehoorfaemheid  ,  en  om  te  voe- 
den, vorderen  en  doen  waffen  de  voorfchreven  beroer 

ten  ,fo  focht  hy ,  en  gaf  op  die  middelen  om  de  voor- JU  Deel. 

met  redenen  niet  en  kan  ontfc huldigen. 
46.  Gedurende  den  felven  tijd  ,  heeft  hy  dikmalen    £U  z0. 

den  Magiftraet  verklaert  dat  hy  niet  verftond  datmen  btlaflifr 
foude  ftraffen  de  gene  die  de  kerken  geplondert  haddert  9C* 
voor  de  Placcaten,  en  en  was  hem  nochtans  niet  geoor- loft 't  felve  alfo  te  doen. 

47.  Ten  felven  tijd  öp'tvèrfoek  van  de  voorfz  Se-  fcf  it; ctarifTen  vervolgde  en  begeerde  de  voorfz  verweerder  bclaftqjy 
aen  den  Heere  van  Moulbais,  hem  te  willen  toelaten  &' 
van  geen  oorlogs-volk  binnen  het  voorfz  Cafteelte  ne*- 
men,  hoé  wel  de  voorfz  Heere  Moulbais  hem  vertoont 
hadde  dat  hy  niet  anders  en  vermochte  dan  hare  Hoog- 

heid alle  uure  gehoorfaem  te  wefen ,  en  alfo  de  voorffc 
Heere  van  Moulbais  daer  toe  niet  wilde  verftaehjfo 
werd  dé  voorfz  verweerder  tegen  hem  ontftelt ,  en  daer 
nafeidehy,datde  Heere  van  Montigny, fijnen  broe, 
der ,  wel  ongeluckig  was ,  dat  hy  den  voorfz  Moulbais 
verordineert  hadde  tot  het  voorfz  Capiteinfchap. 

48.  Op  ten  felven  tijd  hiel  hy  vele  propoofren  den 
voorfz  Heere  vaft  Moulbais  te  voren  om  hem  te  vervat 
ren,  jafeidehemdatterwel  haeft  20000  mannen  fou- 

den wefen,en  dat  indien  fy  het  gefchut  voot  het  Cafteel  (*•  »3*.5 
fetten ,  dat  hy  hem  niet  helpen  en  foude ,  hoe  wel  hy  't foude  konnen  doen. 

49.  De  voorfz  verweerder  met  andere,  heeft  raed 
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©e  u  «reocven  dat  de  voorfz  Heere  van  Brederode  behoorde 

üclaflin;  ̂ 'Antwerpen  te  saen,  om  Requcfte  aen  hare  Hoog- 

heid over  te  geven,  te  wijle  de  beroerten  in  de  felve 

plaetfen  waren,  ten  einde  om  te  cafferen  alle  har
e  ex- 

traordinarife  krachten,  en  laten  eenen  yegehjken  le- 

ven in  't  gebruik ,  en  oeffeninge  van  zi|ne  Religie ,  en 

datinsevalle  van  weigeringe  men  daer  anders  in 
 ver- 

fien  foude ,  (onderling  voor  die  van  Valencijn ,  op  dat 

fy  geholpen  werden ,  welken  raed  en  bond  was  conipi- 

rane  tekens  fijne  Maj.  en  anderlins  en  kan  dien  met  uit- geleit  worden.  .  . 

50.  Ten  tijde  van  de  voorfz.  beroerten  in  den  jare 

1 566.  de  verweerder  wefende  tot  Chifoin  ten  huife  van 

den  Prince  van  Efpignoi ,  feide ,  dat  indien  de  Conink 

foude  mcinen  in  de  voorfz,  Landen  te  komen  met  for- 

fc,dathyerhem  terftont  met  15000  mannen  tegens 

foude  fetten  ,  om  't  felve  te  beletten  ,  en  daer  door 
heeft  de  verweerder  ontdect  zijnen  wederfpannifchen 

geeft  vol  van  crimen  lafa  Majeftatis  tegen  den  Conink. 
.«!♦  Corts  na  fijne  komfte  tot  Doornik  de  voorfz 

Seótariffen  foekende  grouwelijkheid  te  gebruiken  te- 

gens de  dode  lichamen  van  de  begraven  Catholijke  in 
de  errote  kerke  van  onfe  vrouwe  van  Doornik ,  baden 

den  verweerder  hen  te  willen  toelaten  te  graven  in  de 

voorfz  kerke  om  aldaer  te  vinden  (alfo  fy  feiden)  eenen 

fchat  het  welke  de  voorfz  verweerder  (  wefende  een 

weerlijkperfonagie,en  fuiken  macht  niet  hebbende) 

heeft  hun  toegelaten ,  en  korts  daer  na  de  voorfz  Se&a- 
riffen  begonften ,  en  bleven  continuerende  geheel  diep 
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gevonden  hebbende,  dat  fy  mochten  leven  navolgen- 

de de  geruftigheid  van  hare  confeientien ,  en  gelijk  'et 
hun  goed  foude  dunken ,  als  of  de  Goddelijke  en  men- 
fchelijke  Wetten  dood  en  uit  waren ,  en  datfe  niet  meer 
van  weerden  en  foude  wefen,  maer  dat  de  menfehen  als 
wilde  heeften  fouden  volgen  alle  welluften  en  begeer- 

lijkheden fonder  beweginge  van  Wetten  noch  reden. 
55 .  Ten  (elven  tijde  tot  S.  Amants  voorfz. dede de 

voorfz.  verweerder  voor  hem  komen  eenen  Apoftaet 
of  afgevallene  ,  welke  eenen  Minrebroeder  plach  te 
vvefen ,  genaemt  Broer  Jan  Calleux,den  welken  hy  fei- 

de in  tegenwoordigheid  enten  aenfien  van  vele  perfo- 
nen ,  dat  de  meninge  van  den  Conink  was ,  datmen  in 

vrede  foude  leven ,  d'eene  Religie  met  d'andere ,  en  dat 
de  exercitie  of  oeffeninge  van  beide  de  Religiën  was 
toegelaten,  dan  in  eenige  Pun&en  die  hy  verklaerde,en 
voegde  daer  toe  de  voorfz  verweerder  tot  den  voorfz 
Apoftaet ,  dat  onderhoudende  het  compromis,  hy  hem 
foude  befchudden  tegen  een  yegelijk,waer  uit  volgt 

dat  de  voorfz  verweerder  heeft  tegen  't  gene  hy  gehou- 
den was  geaccordeert ,  of  gegeven  de  voorfz  toelatin- 

ge ,  en  alfo  van  nieuws  geapprobeert  het  voorfz  com- 
promis, en  veiiekeringe  gegeven  ten  einde  van  de  con- 

fpiratie,  verklaert  in 't  felve  compromis  vervalt  hier 
door  de  verweerder  in  crimen  lafa  Majeftatis. 

56  Ten  voorfz  tijde  eenen  genaemt  Fernand  Mar- 
tin ,  geheten  Hoyau ,  was  gevangen  tot  Doornik ,  om 

hooft  en  principale  beleider  geweeft  te  hebben  van  de 
heroveren  van  de  kerke,  hebbende  ook  te  voren  in  den 

te  graven  in  vele  plaetfen  van  de  voorfz  kerke,  aldaer  1  jare  1563^  de  jufticie  achterhaelt  geweeft  rer  caufe 

fymetonmenfchelijkheid,jameeralsbeeftelijkerwij-  van  de  Religie ,  fulx  dat  defelve  Fernand  metter  Iufti- 
fe  verkrachten ,  en  violeerden  de  huifen  en  graven  van  I  tie  behoorde  geftraft  te  worden ,  alfo  de  Penfionaris  Le 

dode  lichamen,  ja  van  eenen  Biffchop  die  meer  als  100  j  Clercq  van  Doornik  breder  den  verweerder  vertoon- 

jaren  aldaer  gelegen  hadde  ,  fulx  dat  van  de  felve  fo 

grouwelijkeen  fchandelijke  dingen,  alle  de  gene  die 

eenige  menfeheid  hadden  en  fagen  ,  een  fuik  onmen- 
fchelijk  aenfehouw  hadden, en  noch  hebben  fchrik, 
maer  de  voorfchreven  verweerder  te  feer  vergetig  van 

't  gene  d'een  menfche  totten  anderen  gehouden  is, 
envan  de  achtinge  diemen  behoort  te  hebben  tot  fulke 

graven ,  is  fomwijlen  tegenwoordig  geweeft  by  defelve 

grouwelijke  werken ,  gevende  lof  en  vermaninge  van 
vlijtigheid  en  neerftigheid  aen  de  werkluiden  van  fulke 
feiten,  en  daden  fo  onmenfchelijk,  de  welke  inde  voor- 

fchreven kerke  door  haer  arbeid ,  vonden  anders  geen 
fchat  dan  dode  lichamen, 

©f  ij  51.  Gedurende  de  voorfz  beroerten  binnen  Door- 

bclafu'tv  nik  ?  in  \  huis  van  Jan  Saye  Weert  des  voorfz  verweer- 
Be'  ders ,  alfo  men  fprak  dat  in  Spangien  men  gehouden 

hadde  eenen  Edelman  ter  caufen  van  de  Inquifitie ,  de 

voorfz  verweerder  feide  dat  de  Heere  van  Montigny , 

van  over  lange  in  Spangien  geweeft  hadde ;  en  dat  in- 
dien men  hem  aldaer  wilde  houden,  dat  hy  tot  fijnen 

bevel  hadde  50000  mannen  om  hem  te  gaen  halen , 

hier  by  verklarende, dat  gevallende  defelve  aenhou- 
dino-e,hy  foude  gaen  bevechten  den  Conink  in  Span- 

gien en  brengen  den  voorfchreven  Heere  van  Montig- 

ny uitter  gevankeniffe  ,  d'welk  waren  propooften  fo wel  verwaende  fonder  reden,  als  van  quaden  geefte, 

en  waer  door  de  verweerder  vervallen  is  in  crimen  lafa 

Majeftatis. 
©C4<s  53  Ook  fo  vonden  hen  ten  voorfchreven  tijde  fom- 

fielafltn.-  mige  Gedeputeerde  vande  ftad  Doornik  by  den  voorfz 
V'  verweerder ,  om  van  hem  te  verftaen  hoe  fy  hen  hou- 

den en  reguleren  fouden,  aengaendede  predicatien, 
en  andere  hare  vergaderinge ,  die  hun  antwoorde ,  dat 
wat  brieven  hun  toe  gefonden  werden  ,  van  wegen 
Me-vrouwe ,  of  van  andere, indien  fy  niet  en  fagen 

de  onderteikeninge  van  hem ,  de  Prince  van  Oran- 
gien,  de  Grave  van  EgmontenHoogftratcn,ofvan 

d'een  van  hun ,  dat  fyfe  niet  en  fouden  gehoorfaem  we- 
len, en  hier  door  mifried  hy  niet  alleenlijk  de  behoor- 

lijke gehoorfaemheid  en  onderdanigheid  aen  den  Co- 
nink, en  hare  Hoogheid,maer  ufurpeerdeen  misbruik- 

te de  hoge  autoriteit  die  fijne  Maj.  hadde  over  de 
voorfz  van  Doornik  en  fijne  onderfaten. 

©f  »7        54.  Ten  voorfz.  tijde  tot  S.  Amants  verklaerde  de 
Maltin*  verwccrcicr  acn  diverfe  vande  felve  plaetfe,hun  by  hem 

de ,  die  daer  op  geen  acht  en  wilde  nemen ,  maer  liet 
den  felven  Fernand  los  en  uit  de  gevankeniffe  gaen  , 

d'welkemetdefe  onftrafhnge  hem  gebercht  heeft ,  en 
nochtans  en  hadde  de  voorfz  verweerder  geen  hoge 
audtoriteit  of  macht  om  alfo  den  voorfz  Fernand  ge- 

nade te  geven ,  fulx  dat  hier  door  de  voorfz  verweerde^ 
is  fchuldig  crimen  lafa  Majeftatis. 

57  Door  gelijke  reden  is  de  verweerder  fchuldig  tot 
gelijke  poene  van  crimen  lafa  Majeftatis ,  gemerkt  hy 
ten  felven  tijde  heeft  tot  Doornik  uit  tergevankeniflè 
doen  gaen  en  geloft,  Guillam  de  Vallee,  genoemt  Wil- 

ligen ,  en  Gilles  Blauwet  geboren  van  Blandin  hebben- 
de de  Beelden  gebroken  en  kerke  berooft. 

58.  Hy  heeft  ook  gereferveert  de  ftraffinge  van  ee-1 nen  Jan  Horiefquel  tot  dat  het  accoort  van  Me-vrouwe 
met  de  voorfz  geconfedereerde  foude  gekondigt  we- 
fen,hoe  wel  hy  alle  defelve  gevangenen  behoorde  deju- 
dicatuere  gelaten  te  hebben  den  Magiftraet  van  Door- 
nik. 

59.  De  welke  oorfaek  is  geweeft  dat  fulke  rovers  hen 
ongeftraft  hebben  laten  voorftaen  van  fulke  delicten 
en  mifdaden ,  en  voorder  van  gelijke  mifdaden  te  pro- 

cederen en  voorts  te  varen. 

60.  Hy  heeft  bekent  brieven  gefchreven  te  hebben," aldaer  vermanen  gemaekt  is  van  12  of  14000  mannen, 
die  gedurende  de  voorfz  beroerten  vergaderden  buiten 
de  poorte  van  Antwerpen ,  hoe  wel  fulke  vergaderinge 

aldaer  niet  geweeft  en  is,  maer  't  is  te  geloven,  dat  't  fel- 
ve fchrij  ven  is  gedaen  geweeft  om  te  vervaren  de  goe- 

de, en  de  quadeftouter  te  maken. 
61.  Voorts  heeft  de  verweerder  fijne  eere  fo  verge-  £k 

ten,  en  het  gene  hy  tot  fijne  Maj .  gehouden  was ,  dat  ge-  bc-Iafl 
durende  de  voorfz  beroerten ,  en  te  wijle  de  Stad  van  8f« 
Valencijn  wederfpannig  tegen  fijne  Majefteit  was ,  hy 

advijsgafaende  Gedeputeerde  vande  Sectariffen  van 

Valencijn  van  niet  te  gaen  by  den  Heere  van  Noircar- 
mes,  wefende alfdoen  binnen  den  Gaftele  van  Came- 
rijk  ,  hebbende  den  laft  van  hare  Hoogheid  om  te 
voorfien  op  de  fake  van  den  voorfz  wcderfpannigheid , 

genoeg  verklarende  de  voorfz  verweerder  by  t  felve 
ad  vijs  of  waerfchouwinge  dat  hy  was  vander  fyden  van 
die  van  Valencijn,  en  dat  hy  niet  en  fochte,  dat  de 

voorfz  wederfpannigheid  foude  ophouden,  maer  dat 
die  eer,  kracht  en  toewaffinge  name. 

6x,  Welk  de  verweerder  noch  meer  door  andere 

daer 
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rende  de  voorfz  tijd,  feide  tot  Iaques  Gelee,  een  van  de  I  ÏUHC  ftuipcföll  anttö002be/  OP  alle  pointten  «cm  Op* 

Gedeputeerde  of  verordineerde  van  die  van  Valencijn,  |  geleib  tC  moeten  manen  /  fïflfêüïWn  Ctl  Obergebcn/  \OiU 
dat  indien  die  van  Valencijn ,  de  Stad  noch  drie  weken  \  llC  atttUJ002be  t£  bOlflenbe» 

konden  houden  dattet  genoeg  was ,  haer  advijs  en  raed  I 

gevende, dat  indien  men  die  foude  belegeren , dat fy     OHilips  van  Montmorency  ,  Grave  van  Hoorne, 

9t$ 

hun  fouden  weeren ,  waer  van  gewaerfchout  fijnde,  die 
van  Valencijn  waren  verwekt ,  en  aengefet  om  de 
poorten  van  der  Stad  te  fluiten  en  geen  krijgsvolk  van 
den  Conink  in  te  nemen. 

63.  Hy  heeft  gefegt  ten  tyde  van  de  voorfz  beroer- 
ten tot  diverfe  Sectariffen  van  Valencijn,  hun  vragen- 

de ,  hoefy  hun  behoorden  te  houden  op 't  accoörtvan 
de  Requefte  van  de  Edelluiden  Geconfedereerde,  dat 
de  vryheid  aen  een  yegelijk  generael  was  van  te  leven  in 
rufte  van  hunne  confeientie  totter  tijd  toe  anderfins 
foude  wefen  gefloten  by  de  Génerale  Staten  wettelijk 
vergadert  fijnde,  welk  hy  wilde  doen  uitkondigen  tot 
Doornik ,  en  was  tot  dien  einde  aldaer  gekomen ,  ra- 

dende die  van  Valencijn,  datfe  op  hun  hoede  fouden 
wefen ,  houdende  goede  wacht. 

Van  welke  crimen  en  mifdaden  hier  boven  ver- 
klaert  de  voorfz  Procureur  is  genoegfimelijkgeinfor- 
meert,  enisdaer  van  den  voorfz  verweerder  geweeft 
geheel  gemeen  en  openbaerlijk  gediffameert  en  be- 
fchuldigt. 
Waerom  de  voorfz  Procureur  Generael  concludeer- 
de tegen  den  voorfz  verweerder.  Ten  ende  hierinfal 

©Yiffltt 

nctufie  worden  geprocedeert  •,  en  gehandelt  by  fijne  Excellen- filie-» 
tie  of  fijne  gecommirteer  Ie ,  en  gefubdelegeerde  Rech- 
teren  opentlij  i<en  lom  m  ierlij  ken  ,  en  fonder  figure 
noch  forrrte  van  procvfTL*  alfo  beft  in  fuiken  gevalle 
met  recht  mach  en  behoort  te  eefchieden,  endatdaer 
mby  uiterlijke  vonniilè  vanujne  Excellentie  of  fijne 
voorfz  gefubdelegeerde  Rechteren ,  de  voorfz  fal  ver- 
klaert  worden  in  diverfe  maniere  verhaek  in  de  voorfz 

criminele  procédé  gecommitteert  te  hebben  Crimen 
la  fee  Majeflatit  tegen  den  Conink  fijnen  overften  Prin- 
ce,ter  contrarie  van  de  voorfz  eeden  en  verplichtin- 
ten ,  daer  in  hy  fijne  Maj  gehouden  was ,  hem  ook  ver- 
larende  verlaten  en  gepriveert  te  fijn  van  de  voorfz 

Staten ,  officien  en  eeren ,  daer  van  hy  by  fijne  Maj.  is 
voorfien  geweeft  ,  hem  voorts  condemnerende  ter 
dood  ,  en  verklarende  alle  en  eenen  yegelijken  fijne 
goeden  fo  wel  lenen  als  andere,  felfs  de  gene  die  hy  als 
doen  hadde,  wanneer  de  voorfz  mifdaden,  en  crimen 
en  elk  van  die  allo  byhem  zijn  gedaen  en  gecommit- 

teert geweeft ,  vervallen  en  geconfifqueert ,  en  by  rech- 
te van  confifcatie  toe  behoren  fijne  Majeft.  alles  navol- 

gende den  rechte  der  ftatuten  en  ordonnantien  van 

de  voorfz  Nederlanden  ,  alfo 't  beft  fal  behoren,  ten 

Ridder  van  der  Orden  vanden  gulden  Vliefe ,  heb-  b,oo?be 
bende  gefien  de  impertinente  en  ongefondeerde  bela-  b^iStat 
ftingeen  befwaringe  tegen  hem  overgegeven  byden  *>f  öan 

Procureur  Generael  van  fijne  Maj.  feid  enantwoort  op°{£ne 
't  gene  des  volgt:  neftt 

Dat  hoe  wel  fijne  vocatie  en  profeffie  van  een  man  I)f,M  B«* 

van  letteren  niet  en  is ,  foude  feer  begeert  hebben  dat  £**  «£& 
defe  materie  hadde  mogen  gehancfèlt  worden  voor  fij-  curcuu 
ne  medebroeders  en  Ridders  van  der  voorfz  Orden ,  43ene* 
maer  ilfo  hem  verklaert  was  door  den  Secretaris  Praets  ̂ ^  ̂  
dat  den  wille  van  mijn  Heere  de  Hertog  van  Alva  was,  mfraftó 

dat  hy  op  de  felve  befwaringe  veerdiglijk  foude  ant-  piotefta*. 
woorden ,  fonder  te  mogen  by  geftaen  worden  van  M* 
Procureurs ,  noch  Advocaten ,  noch  van  gene  onder- 
rechtinge  als  wefende  fijn  eigen  feit,  nochtans  door  de 
grote  begeerte  die  de  verweerder  heeft  van  hem  te  pur- 

geren en  gehoort  te  v/orden  in  fijne  verantwoordinge, 
en  dat  daerom  fijne  Excll.  fal  mogen  ordonnantie  ge- 

ven tot  d'expedit  ie  van  der  faken  vanden  voorfz  ver- weerder ,  is  te  vreden  te  antwoorden  voorbehoudende 
en  referverende  altijtsde  rechten  van  de  Riddersvan 
der  Orden,  daer  by  hy  verftaet  te  mogen  appelleren 

voor'fijneMaj.als  fijnen  Overften  ende  voorfz  fijne 
medebroeders ,  ingevalle  hem  geen  recht  gedaen,  noch 
geadminiftreert  en  word ,  en  en  foude  noch  Procureur 
noch  Advocaet  begeert  hebben ,  dan  om  beter  en  ele- 

ganter defe  antwoorde  by  gefchrifte  te  ftellen  en  niec 
om  fijn  goet  recht  te  verderen  of  coloréren,  en  hem 
niet  toegelaten  wefende ,  aenneemt  en  accepteert  daer 
op  alleen  te  antwoorden  ,  voorhoudende  altijts  fijne 
rechten  en  ftatuten  van  der  Orden,  dat  de  Aóten  die  hy 
gedaen  heef  t  of  doen  fal  mogen  hem  geen  fin  3  konn  en 
Verachterdelen ,  noch  prejudiceren ,  hem  betrouwen^ 
de  dat  God  fijnen  Schepper  hem  voorderen  en  helpen 
fal  in  fijn  goede  fake.   En  indien  in  fijn  antwoorde  iet 
qualijks  geordonneert  is ,  hem  niet  te  willen  wijten  dan 
alleenlijk  fijne  kiene  wetenheid ,  ook  dat  hy  noit  gehan- 

delt  of  a;etrac"teerten  heeft  fulke  materien ,  noch  tegen- woordig geweeft  daermenfe  getraóteert  heeft,  van  fij- 
nevrienden noch  anderfins.  En  hoopt  dat  fijne  Maje- 

fteit  en  fijn  Excellentie  daer  op  acht  fullen  nemen ,  aen 
de  fauten  of  gebreken  die  de  voorfchreven  Grave  fou- 

de mogen  doen  of  committeren  in  de  voorfchreven 
antwoorde  ,  niet  gebruikende    of   onderhoudende 
d'orderc  noch  de  termen  daer  toe  ftaende,en  onder 

profijte'van  fijne  Maj.  en  voor't  exemplare  ftraffinge    defe  proteftatie  antwoord  opte  navolgende  Artijke-r 
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van  de  voorfz  mifda  len ,  fo  onbehoorlijk ,  en  onmen 
fchelijk  by  den  verweerder  geperpetreert ,  en  fo  door 
ODgluikinge  als  anderfins  geconfenteert  en  gedaen,  pre- 
fenteerde  de  voorfz  Procureur  toon  van  de  voorfz  arti- 

culencn  feiten  alleenlijk'tgene  dat  genoeg  fal  wefen  , 
om  re  obtineren  in  (ijnen  finen  en  conclufien  ,  verfoe- 
ken  ie  op  als  hem  goet  en  een  kort  recht  gedaen  en  ge- 

adminiftreert te  worden  ,  met  Edele  officie  van  fijn  Ex- 

cellentie of  van  fijne  gefubdelegeerde  Rechteren  in 't 
gene  daer  't  notelijk  en  nchocvclijk  fal  wefen. 

")€  topic  ban  befearttf  uien  be<0?abebanj$oü2* 
xvnegelcbeit3ünbeboo2  ben^ertctario'  Praets,  in t  gcnW^tgbeib  ban  (Jlapitcin  Francifco  de  Mon- 
res,  de  Orca,  en  d'Anthonio  d'Alva  ftalmecfterban 
frCotfyolijfte  Coninmnne/  toecb  ftem  belaft  binnen 
bijf  bagen  baer  op  tótfnn  befenfie  enontlaftingege* 
rroegte  boen:  toaet  opbe<0?abc  antu)002be/  batl)p 
bic  genoeg  boen  foube/fo  toanneer  nem  plactfe  gegeben 
toare  om 't  feibe  te  mogen  boen  al£  fiibber  ban  bec 
©2bcn  en  anbcrö  niet  /  of  anberc  onpartnötae  Heel)- 
terö  /  ban  alfo  be  fcertog  fobamo  anttooo2be  bes(  <&:& 
brn  niet  en  üdjaegbe/fb  toerb  bem  tian  na  berHonöigt/ 
bat  bn  ben  hertog  gefloten  rjoa^  /  inbien  \p  baec  in 
boUjerbe/batmcn  ebenbjel  tegen  bcm  bp  contuma* 

len. 

Op  de  voorreden  aldaer  hy  feid  dat  hoewel,  ècc  ant- 
woord de  verweerder. 

Dat  in  den  eerften  hy  bekend  geboren  te  fijn  in     <ÖpH 
Vlaenderen ,  aldaer  hy  goed  heeft ,  maer  federt  den  ou-  Öoö?»' 
derdom  van  vier  of  vijf  jaren  en  heeft  hy  noit  geen  va-  ̂ifCa[^  i 
fte  domicilie  gehouden  binnen  den  Lande  van  fijne 
Maj  maer  in  fijn  Land  van  Weert  en  Hoorne ,  aldaer 
de  ordonnantien  en  placcaten  van  defe  Nederlanden 
geen  plaetfc  en  hebben ,  maer  reforteren  defelve  Lan- 

den onder  het  Rijk ,  en  dat  daer  na  hy  gehouwelijkt  is 
in  Duitfland>aldaer  hy  aliancie  genomen  heeft  met  wil- 

le van  wijlen  de  Keiferlijke  Maj.  welk  hy  eenenen  tij'4 gedient  heeft  voor  Edelman  van  der  Tafelen ,  en  na  de 
oorloge  van  Duitfland ,  verliefden  felven  ftaet ,  weder- 

kerende in  fijn  huis ,  met  meninge  't  felve  niet  meer  te 
laten  ;  maer  alfo  de  Conink  wefende  alfdoen  Prince, 
hem  vand  in  defe  Landen ,  en  pafferendé  't  huis  van 
den  voorfchreven  verweerder  te  Weert.  En  hem  ge* 
noegende  fijne  Maj.  van  de  kleine  dienften ,  dien  men 
hem  dede,  fo  verband  hem  aldaer  fulx  de  voorfz  ver- 

weerderdat begerende  fijne  Maj.  dat  hy  Capitein  foude 
wefen  van  fijne  Archiers,  hy  den  laft  aenveerdeen  gink 
in  Spangicn ,  verlatende  fijne  huifvrouwe  en  fijn  goet, 
hoev/cl  ny  gene  kinderen  en  hadde,  tegens  den  raed  van 

CiencntOtCOnbcmnatlC  p20CebeïCnfOUbC/inbCCb0C- I  alle  fijne  vnen den  en  m agen,  maer  de  begeerte  en  af- 
L  DccJ. 
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Het  vierde  Boek. 
-  ̂      ,.   «  r-       -d  -„n*  \,«AAp   dede  hem  goet-  i  gunfte  die  hy  hadde  totten  dienfte  van  fijne  voorfx 
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genoegen  gehad  lal  hebben  van  fijne
n  dienft  in  den 

voorfelaftdaer in  hebbende  mogen  vaceren 

En  aeneaende  het  Land  en  heerli
jkheden  die  hy 

heeftin  def  Lande  van  fijne  Maj.hy 
 heeft  altijd*  fijne 

3S  ̂edaen ,  om  die  wel  te  regeren,  fo  w
el  aen- 

gaendèDdeRdigie  als  de  Tnftitie,  en  
men  mach  infor- 

merenhoefe  hen  in  defe  beroerte  gehouden
  hebben , 

Tn  ook  of  den  voorfx  verweerder  in
  alle  fijne  noden 

hun  oy  t  verfchat  heeft ,  om  van  hun  
onderftant  te  heb- 

ben i/fijne  voorfx  noden ,  alfo  hy  gedaen  heeft m  fi.ne 

andere  Landen,  en  alles  omdat  die  het 
 mochten  ver- 

dueren  in  de  dienft  van  fijne  Majefteyt. 

En  ïs  kennelijk  en  openbaer  dat  de  voorfx 
 verweer- 

der noch  voix  noch  inkomen  en  heeft  m  gene  van  de 

Staren  der  Nederlanden ,  en  indien  fijn  Maj .  hem  heeft 

bevolen  te  trafterenin  Gelderland  ( wefende  hy  da
er 

van  Gouverneur)  en  mette  Staten  van  Vlae
nderen 

eeniee  dingen  voor  den  dienft  van  fijne  Majeft.
  men 

fal  vinden  met  wat  yver  en  affeótie  hytfelye  gedaen 

heeft,en  refereert  hem  tot  het  gene  welk  fijne  Excell
en- 

tie hem  daer  van  fal  mogen  doen  informeren  en  onder- 

rechten .  ,    .      '. .  , 
En  aengaende  denftaet  van  Admiraelfchap  ,  daer 

van  fijne  Majeft.  hem  heeft  gelieft  te  voorhen ,  hy  is  al- 

tijds  bereit  en  veerdig  geweeft  om  alle  dienften  te  doen
 

achtervolgende  fijnen  laft,  en  refereert  hem  tot  fijne 

Majeft.  en  Me-vrouwe  van  Parma ,  of  fy  hem  niet  al- 

tijdsgoetwillig  en  heeft  gevonden. 

En  nopende  d'Qrden,  die  fijne  Majeft.  hem  heeft
 

gelieft  te  geven  ,  hy  gevoelt  hem  grotelij  x  daer 
 af  ver- 

eert, en  meint  altijds  gedaen  te  hebben  't  gene  by  de  fel- 

ve  Orden  gehouden  is ,  en  waer  hy  belaft  mocht  wel
en 

fijn  devoir  niet  gedaen  te  hebben  ,  hy  fal  des  ve
rant- 

woorden voor  fijne  Maj.  en  fijne  medebroeders ,  aen  al- 
le de  trene  die  hem  daer  in  fullen  willen  befchuldïgen.       -*«.,-.  &~   *>~r:.r.   sr :   ;  ■  r."  ~J~'  r. 

FngrXnde^Swet  van  Raedfchap ,  hy  heeft  daer  |  jefteit  fijnen  natuerhjken  Prince  ,  en  indien  hy  fijne 
fcn™endc^^^^lri  ƒ  aat  hv  middel  Majefteit  niette  kennenen  hadde  gegeven  datter  ora- 

t^^teT^P^M^^  gini  hy  foudet  gedacht  hebben  gedaen  tegen  het neen  0cii<tu  uAv.1  ̂   *  r               MM&,u*  a;~    o-«»npdar  hv  «rehouden  was  te  doen. 

j.  .  j.  „  (  ,   .      _„ —    — „   — •_    __  j   j   —   -Q- 

rende  van  nu  voortaen  van  fijne  daden  in  't  particulier 
gehandelt  te  worden,  niet  wefende  redelijk  noch  be- 

hoorlijk begrepen  te  wefenin  eenegeneraliteit:  roaer 
feid  en  verkfaert  ,  dat  hy  noit  veritaen  en  heeft  fulke 
verklaringe,ofterplaetfen  geweeft  te  fijn,  daer  gehan- 

delt of  getraóteert  fijn  geworden  de  puntten  begrepen 

en  geallegeert  by  den  voorfx  Procureur  Generael  in  't voorfx  eerfte  artijkel. 

x.  Op  't  twede  artijkel  feid  de  verweerder  te  wefen  ©m 
geheel  impertinent,  gemerkt, dat  kond  en  openbaer  J~jjj 
is,  dat  de  verweerder  binnen  den  tijd  van  20  jaren  oft  <&?an; 

meer  geen  vrient  is  geweeft.  van  den  Cardinael  Gran-  &clle 

veile  ,  door  veel  redenen  die  hy  verklaren  fal  ,alshy  £*"3a' daer  toe  gebracht  fal  wefen  en  ftond  en  tijd  fal  geven, 
dat  blijkelijk  is,  dat  de  voorfx  Cardinael  altijds  fijn  fun- 

dament gemaekt  heeft  van  den  Prince  van  Orangien 
en  andere  Heeren  van  den  voorfz,  Lande ,  en  gehou- 

den den  voorfz,  verweerder  voor  fijnen  quaed willigen, 
hem  hebbende  veribcht  te  vermaken  by  alle  de  midde- 

len die  hy  heeft  gekonnen ,  en  wefende  de  voorfx  ver- 
weerder in  Spangien  in  den  dienft  van  fijne  Majefteit , 

verftont  dat  de  Prince  van  Orangien  endeGravevan 

Egmont  brieven  aen  fijne  Majeft.  fchreven, hem  be- 
klagende des  Cardinaels  ,  en  wefende  hy  verweerder 

wederom  gekeert  in  defe  Landen  vondden  meeften- 
deel  van  de  Heeren  en  onderdanen  ontftelt  tegens  den 
Cardinael, daer  vanhemdochtete  behoren  fijne  Maj. 
wetenfehap  af  te  doen  hebben :  alfo  ook  van  den  felven 
advijfe  waren  den  meeftendeel  van  de  Ridderen  van 
der  Orden  ,  en  Regeerders  van  den  Lande.  En  aen- 

gaende de  verweerder ,  hy  en  heeft  hem  noit  aengetroc- 
ken  noch  leetfehap  gedragen  der  Hoogheid  des  Cardi- 

naels ,  als  gene  ftact  gehad  hebbende ,  die  hy  mochte 
verwerven  of  wefende  van  fijnder  vocatien ,  maer  heeft 

altijd  gefocht  en  geprocureert  den  dienft  van  fijne  Ma- 
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werden  dat  binnen  fijnen  leven  hy  van  menfehedie 

leeft  eenkrone  genomen  heeft,  en  waer  contrarie  ge- 
vonden foude  worden ,  fo  ftelt  hy  hem  tot  fulker  ftraf- 

finge  als  fijne  Maj.  hem  fal  ordonneren ,  en  dat  na  fijn 

vermogen  hy  altijds  gedaen  heeft,  fohembequaemi
t 

en  beft  ten  dienfte  van  fijne  Maj.  gedocht  heeft ,  fonder 

achtinae  genomen  te  hebben, noch  op  fijn  eigen  pro- 

fijt, no°ch  van  die  van  fijnen  Magenen  Vrienden.  En 
daer  fijn  daden  nu  tegen  woordelijk  anderfins  uirgele

it 

worden ,  verhoopt  dat  wefende  fijne  Maj.  van  alles  na 

der  waerheid  onderrecht,  fal  volkomen  genoegen  van 

den  voorfx  verweerder  hebben ,  hem  doende  vergel- 

dinge  en  gebruikende  in  fijnen  dienft,  daer  in  hy- h
em 

hoopt  te  fchicken  met  fuiken  yver  en  affedie ,  als  eenig 
vaffael  of  onderfaet  van  fijne  Majeft.  mach  doen ,  welk 

wel  contrarie  is  van  het  gene  dat  de  voorfx  Procureur 

Generael  voorftelt  in  den  beginne  van  fijn  libel. 

1.  Op  't  eerfte  artijkel  van  de  belaftinge,  feid  de  ver- 
weerder en  verklaert  niet  te  willen  antwoorden  van  de 

daden  of  voorftellen  van  de  Heeren  in  't  felve  artijkel 

geroert ,  dan  alleenlijk  van  fo  vele  hem  mach  raken , 

verklarende  noit  wille  gehad  te  hebben  van  te  veran- 
deren van  Prince,  en  veel  min  hem  te ufurperen  fijne 

Staten  en  Landen,  maer  ter  contrarie  heeft  altijds  de 

voorfx  verweerder  gefocht  de  dienft  van  fijne  Majeft. 

hebbende  daer  in  doorbracht  den  meeftendeel  van  fij- 

ne jaren  en  fijn  vaderlijk  goet,  alfo  de  gehele  werelt 

kond  en  openbaer  is,  en  en  heeft  het  herte  fo  leech  niet 
dat  hv  een  ander  Prince  begeert  als  fijnen  natuerlij  ken , 

wefende  cenen  van  de  grootfte  Coningen  van  de  Chri- 
ftenheid ,  en  en  weet  niet  uit  wat  oorfake  de  voorfx 

Procureur  Generael  mengt  fo  vele  faken  van  verfchei- 
den  Heeren,  daer  van  niet  makende  dan  een  feit ,  ge- 

merkt de  verweerder  luttel  gemeenfehap  heeft  mette 

beladingen  vanden  voorfx  Heeren ,  hebbende  gehan- 
delt en  getrafteert  fijne  befondere  en  particuliere  faken 

met  fijne  Majefteit,  hem  hebbende  gebruikt  in  de  fa- 
ken van  de  beroerten  ,  meer  door  affedtie  en  goede 

gene  dat  hy  gehouden  was  te  doen. 
En  aengaende  den  brief  van  fijne  Majefteit ,  refpon- 

fif  opdien  de  verweerder  met  andere  Heeren  gefchre- 
ver> heeft  aen  fijne  voorfx  Maj.  begerende  dat  een  van 
hun  fouden  by  hem  komen ,  om  hem  te  onderrechten 

nader  en  in  't  lange ,  wat  hen  tot  het  fchrij  ven  van  den 
felven  brief  verwekt  hadde ,  fonder  faute,.de  verweer- 

der foude  feer  blijde  geweeft  hebben ,  dat  hy  hem  by  (F* ! 
fijne  Majefteit  hadde  mogen  vinden,  maer  het  docht 
hem  niet  te  behoren,  meer  om  fuiken  laft  te  follicite- 
ren  dan  andere ,  gemerkt  hy  genen  vriend  van  den  Car- 

dinael was ,  te  meer  ook  dat  hy  genen  laft  in  't  Land  en 
hadde, dan  alleenlijk  dat  hy  mochte  indenRaed  ko- 

men aldaer  d'andere  Heeren  het  gouvernement  had- 
den ,  en  waren  de  Staten  van  den  Lande ,  en  dat  hy 

verweerder  van  genen  is  ,  en  en  weet  anders  niet  dan 

door  horen  feggen  van  het  mifnoegen  van  de  voorfx 
Staten ,  welk  oorfake  geweeft  is  dat  hy  altijds  gefocht 

heeft  de  vergaderinge  der  Generale  Staten ,  om  te  mo- 

gen geven  een  generale  remedie,  aengefien  dat  de  Car- 
dinael nergens  in  verfach,  dan  liet  het  al  op  fijn  be- 

loop ,  en  heeft  de  voorfx  verweerder  fomwijle  mon- 
delinge totten  Cardinael  gefeid,  niet  wetende  hoe  fij- 

ne Majefteit  hem  foude  kunnen  genoegen  van  die  van 

fijnen  Raed  van  Staten  ,  gemerkt  fy  genen  dienft  en 
deden ,  en  datter  niet  getracleert  en  werd ,  want  den 
voorfx  Cardinael ,  de  Heere  van  Barlayraont,en  den 

Prefident  Viglius  waren  van  den  Raed  van  Staten  van 
der  Finantien  en  van  de  confulten ,  en  eenige  van  hen 

van  den  Secreten  Raed  ,  en  decten  't  gene  hen  goet 
dochte ,  alfo  't  dikmael  hem  verweerder  gefeid  is  ge- 

weeft by  den  voorlx  Heere  van  Barlaymont ,  en  wijlen 
den  Heere  van  Glajon  ,  de  welke  door  defe  oorfake 

feiden  tot  hem  verweerder ,  hem  van  de  faken  te  ver- 

trecken  na  fijn  huis,  want  het  al  verloren  gink,  het  wel- 
ke veroorfaekte  den  verweerder  daer  van  den  Cardi- 

nael te  fpreken ,  ten  einde  om  daer  in  te  verfien ,  of  ten 

minftendat  hy  verweerder  hier  namaels  by  xijne  Ma- 

jefteit 



5*7 Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. m 
datmcn  getracTeert  hadde  met  eenen  Bourgonfen  E- 
delman  genaemt  Lavillette,  waer  af  men  denfelven 
Lavillettc  waerfchouwende,  de  welke  tot  BrufTel  quam 

in  perfoon  aldaer  hy  feidc  en  verklaerden  totten  voorfz, 
Cardinael  en  Heeren  noit  iulke  propooflen  gehad 
noch  gehouden  te  hebben ,  en  refereerde  hem  tot  het 
gene  datmen  daer  af  bevinden  foude  ,  wanneer  men 
daer  op  informatie  wilde  doen  nemen. 

5.  Op 't  vijfde  artij kei  feidde  verweerder  noit  ge- 
hoort  te  hebben  noch  datter  gepractifeert  is  geweeft,de 
Leverey  tegen  den  voorfz,  Cardinaehof  tot  fijnder  mif- 
achtinge,  maer  dat  defelve  gemaekt  is  geweeft  voor 
eene  ordonnantie  onder  deHeere,  teneinde  om  een 
exempel  aen  de  Edelluiden  te  tonen  van  te  reformeren 
de  onnutte  koften  van  de  Leveryen ,  en  ook  wefende 

vrienden  d'een  van  de  anderen  alfo  fy  door  Orden  ver- 
bonden waren  ,  en  dat  wefende  de  Prince  van  Oran- 

gien  ,  en  Grave  van  Egmont  van  de  principaelfte  Hee- 
ren, enderijxfte  onderworpen  hun  te  dragen  deLe- 

vrye  van  hare  medegefellen -  in  't  gene  welk  mocht  ra- ken hare  ordinariffen  trein ,  en  voor  de  reft  waren  ver- 
bonden te  feggcn  de  waerheid  aen  hunne  vrienden  int 

gene  welk  diende  ten  dienftevan  fijne  Maj.  teneinde 
of  yemant  hem  hadde  mifgaen  door  eergierigheid  bui- 

ten de  Ijimiten  van  reden,  te  mogen  by  dcfe  vertonin- 

gen getoomt  worden ,  en  datfe  d'een  d'ander  fouden 
helpen  befchermen ,  en  fuftineren  huri  goed,  recht  het 
welke  de  voorfz  verweerder  feer  goed  vond  voor  fijn 
particulier,  mitfdienhy  fommige  faken  hadde  buiten 
den  lande  van  fijne  Maj.  aldaer  hem  dochte  datmen  te- 
gens  hem  meer  van  kracht  en  wille  gebruiken  foude, 
dan  van  rechte ,  en  feer  blijde  defe  Heeren  voor  vrien- 

den te  hebben  ingevalle  van  nood.  En  alfo  de  Grave 

van  Egmont  by  geval  d'eerfle  was  die  hem  een  mouwe 
mettepijlkens  fandfo  heeft  hyfe  gedragen,  en  daer  na 
een  van  de  Heeren  van  Megen  mette  pijlkens ,  en  feke- 
re  andere  devijfe.  En  aengaende  hem  en  mochte  geen 
Leveryeof  devijfe  geven,  dan  binnen  acht  of  negen  ja- 

ren ,  en  aengaende  het  verbod ,  welk  Mevrouwe  van 

Parma  gedaen  heeft ,  rakende  de  devijfe  daer  van  in  't 
voorfz  artijkel  vermaen  gemaekt  word ,  en  is  hem  niet 
geinfinuecrt  geweeft,  noch  en  was  alfdoeh  te  BrufTel 
niet ,  alfmen  fal  kunnen  tonen  by  ihformatien,  en  mo- 

gen daer  van  antwoorden  de  gene ,  die  fulke  verboden 
ontfangen  hebben. 

6.  Op  't  felle  artijkel  feidde  verweerder  voldaen  te 
hebben  by  de  voorgaende  antwoorde- 

7.  Op 't  fevenfte  artijkel  feidde  verweerder  niette 
weten  d'oorfaek  waerom  fijne  Majeft.  den  Cardinael 
heeft  doen  vertrecken  uit  dcfe  landen ,  en  denkt  dattet 

is  geweeft  t'iijnen  vervolgen ,  verhopende  dat  wefende 
felfs  feiden  en  bekenden  tot  den  verweerder  waerach-  >  hyabfent,  hy  beter  de  partijen  foude  houden  tegen  de 

tigte  zijn.  En  aengaende  zijn  vertrecken ,  geloofthy  I  voorfz  Heeren.  En  wetende  dat  d'ordcnnantiediehy 
verweerder,  dat  hy  felfs  geprocureert  heeft,  om  de  fa-  |  tot  defe  faken  geftelt  hadde  niet  goed  en  was,  hadde 
ken  te  laten  in  fuiken  confufie,gemerkt  dat  na  zijn  ver-  ;  veel  liever  te  vertrecken ,  dan  te  lijden  dat  daer  eenige 
trek  men  nergens  invoorfien  en  heeft,  enfehijnt  dat  veranderinge  gedaen  foude  werden,  te  meer  dat  hy 
fijne  vrienden  hebben  gefocht alle ongeregeltheid, ten     daer  continueerde  degene  die  hem  goed  dachte  om 

jefteit  niet  belaft  foude  worden  met  het  gene  daer  van 

hy  geen  laft  en  hadde :  waer  op  hem  by  den  voorfchre- 
ven Cardinael  geantwoort  werd ,  dat  indien  in  den 

Lande  eenige  ongereltheid  op  quame ,  of  dat  bevon- 
den werde,  dat  die  van  den  Rade  niet  wel  geadmini- 

ftreert  en  hadden,  datfe  al  even  gelijk  befchuldigt  of 

ftrafbaer  wefen  fouden,  al  waer 't  datfe  hun  totdede- 
liberatien  niet  tegenwoordig  gevonden  hadden.  Daer 

op  de  verweerder  antwoorde ,  dattet  niet  redelijk  noch 
recht  en  foude  wefen ,  te  moeten  verantwoorden  de 

dingen  daer  men  geen  wetenfehap  of  kenniffe  af  en 
hadde,  en  datmen  even  gelijke  autoriteit  tot  de  fake 
behoorde  te  hebben ,  om  daer  in  te  remedieren ,  eer 

men  achterhalijk  of  befchuldigt  foude  wefen,  of  dat- 

men dede  gelijk  hier  vcormaels,  datmen  aennoem- 
de  in  de  Placcaten  en  Ordonnantien  de  gene  die  te- 

genwoordig in  de  deliberatien  hadden  geweeft ,  om 

daer  van  in  tijden  en  wijlen  t'antwoorden ,  indien  daer 
eenige  fauten  gedaen  of  gecommitteert  waren,  van 

welk  propooft  en  dede  de  Cardinael  anders  niet  dan 

lacchen,  waer  by  hy  genoeg  te  verftaen  gaf,  dat  de  ver- 
weerder anders  nergens  toe  en  diende  dan  vooreenen 

o  in  't  cijfer. 
3.  Op 't  derde  artijkel  feid  de  verweerder ,  geant- 

woord en  voldaen  te  hebben  by  de  voorgaende  ant- 

woorde ,  uitgenomen  aengaende  het  punt  dat  de  Pro- 
cureur Generael  voorftelt,  dat  fijne  Maj.  foude  altij ds 

gedient  zijn  geweeft, na  fijn  wille  en  genoegen  van  den 
Cardinael,  het  welk  de  verweerder  loochende,niet  we- 

fende fijne  Majefteit  geadverteert  van  't  quaed  dat  hy 
handelde  en  dreef.  Waerom  onder  ootmoedige  cor- 

rectie behoorde  en  was  van  node,  dat  fijne  Majefteit 
hadde  herwaers-over  eenige  perfonagie  over  gefonden, 
om  informatie  en  onderrecht  te  nemen,  opdebelei- 
dinge  en  voortftellen  van  de  voorfchreven  Cardinael, 
en  ook  van  de  voorfchreven  Heeren ,  om  daer  na 

t'ordineren  alfo  fijne  Majefteit  foude  bevinden  te 
behoren ,  en-fekerlijk  het  was  hem  verweerder  feer 
leet ,  dat  de  voorfchreven  Cardinael  weg  trok  fonder 
rekening  van  fijne  daden  en  voorftellen  te  geven,  en 
volkomelij k  in  zijne  defenfie  en  verdedingen  ge- 
hoort  te  wefen ,  het  welke  niettemin  fijne  Majefteit 
lal  mogen  doen  alft  hem  goed  fal  dunken  te  behoren 
tot  fijnen  dienfte. 

4.  Op 't  vierde  artijkel  feid  de  verweerder  niet  an- 
ders over  den  Cardinael  gcklaegt  te  hebben ,  fo  hy  be- 

tonen fal  ( alfo  hy  hoopt )  gefeid  te  hebben  aen  diverfe 
perfbnen ,  vrienden  vari  den  voorfz  Cardinael ,  dan  dat 
hem  leet  was  van  fijn  gouvernement,  ambitie,  eer- 

gierigheid, en  quaed  leven,  het  welke  fekerlijk  niet  wel 
en  voegde  tot  den  ftaet  dien  hy  heeft,alfo  fijne  vrienden 

einde  den  voorfz  Cardinael  te  meer  geacht  foude  we- 
fen ,  want  men  weet  genoeg  de  vrienden  die  hy  in  de 

fake  heeft ,  en  de  neerftigheden  die  fy  deden  om  die  te 

mogen  onderhouden  en  beveiligen ,  datter  geen  reme- 
die totte  faken  geftelt  en  fouden  worden ,  ten  einde 

om  de  reprochc  of  verwijt  niet  te  hebben ,  dat  de  faken 
geremedieert  en  verbetert  werden  in  zijn  afwefen ,  het 
welke  de  verweerder  dikwils  heeft  beklaegt ,  begeren- 

de en  foekende  hem  in  zijn  huis  te  vertrecken,  mits 
dien  hy  genen  dien  ft  en  konde  doen  ,  en  dat  hy  vreef- 
demeerquaeds,  dan  der  noch  gefchied  is,  want  een 
menfeh  kan  meer  quaeds  doen  ,  dan  hondert  heb- 

bende middel  goed  te  doen  ,  en  wefende  de  Cardi- 

t'onderhouden  d'ordonnantien  die  hy  geftelt  hadde,en 
niet  toelaten  en  foude,  datmen  daer  in  eenige  betere 
ordonnantie  foude  Hellen,  enkomen  de  faken  in  on- 

gereltheid dat  de  voorfz  Heeren  daer  van  fouden  be- 
fchuldigt zijn,  en  hy  daer  van  quijte ,  en  exempt ,  en  al- 

fo't  alle  menfehen  van  goeden  verftanden  docht,  dat 
om  de  faken  wederom  op  goede  voet  te  ftellen ,  men 

foude  moeten  orden  in  de  Raden  ftellen ,  fo  hebben  'c 
fijne  vrienden  altijd  beleid ,  en  daer  door  en  andere  be- 
leidinge  fchijnt  dat  de  faken  fijn  geweeft  in  alfo  quaden 
ftaet  en  wefen ,  en  argcr  na  den  vertrecke  van  den  Car- 

dinael, alffe  waren  in  tegenwoordigheid,  want  hy  en 
foude  in  zijn  tegenwoordigheid  niet  toegelaten  neb- 

mei  vertrockenfo  is  fijn  gouvernement  en  adminiftra-  I  bende  dingen  die  hy  fochte,  en  daer  vanhy  (alfo  te 
ti?  evenwel  altijds  gebleven  in  handen  van  fijne  vrien 
den  en  dienaers. 

En  belangende  de  dreigementen,  dat  de  Cardinael 
fcide,  datmen  hem  wilde  doen  doden,  men  fal  niet  vin- 

den datmen  gepraclifeert  heeft,  maer  het  gedenkt  hem 

bedenken  is )  auteur  was , dat  in  zijn  afwefen  foude  ge- 
fchicden,  fijne  Maj.  fo  verre  het  God  belieft  fal  eens 
na  de  waerheid  van  als  onderrecht  en  geadverteert 
worden. 

8.0pt  viij. artijkel  feidde  verweerder  dat  hem  dunkt 
wel  van  de  propooflen,  dieden  Cardinael  daer  van  op  ;  onredelijkte  weien  te  achten,  dat  wefende  de  verweer 
cencn  dag  hielt  totten  Grave  van  Egmont»  feggende  ,  dervyand  van  den  Cardinael,  hy  foude  daerom  ver- 

I.  Deel.  &  rf      ■- 1'     .:'  ft  3  fc>ut 
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kout  tSrti  van  fijne  Majefteit  dienft  te  doen ,  en  dat  | 

waerachtig  is,  lal  men  tonen  dat  de  Regente  Fjgeroa , 

wefende  fuiken  man  van  eeren  geen  vriend  en  was  van 

den  voorfz  Cardinael ,  dpproberende ,  noch  voor  goed 

h  wdende  in  vele  dingen  fijn  leven,noch  voort  itellen 
, 

noch  ook  Eraffb,  en  meer  andere,  en  heten  dae
rom 

niet  te  wefen  <*oede  dienaers  van  haren  Pnnce ,  en  aen- 

gaendehem  verweerder,  heeft  altijds  in  den  Raed  ge
- 

approbeert,  en  voor  goed  gehouden,  alle  't  gene  dat 
 de 

voorfz  Cardinael  feide  of  tradeerde  tot  dienfte  van  fij- 

ne Majefteit,  en  dat  de  verweerder,  en  de  Cardinael  op 

den  anderen  qualijk  hadden ,  was  om  private  actiën  al- 
fo  men  tonen  fal,  en  men  heeft  dikvvils  de  verweerder 

gewaerfchout  dat  de  voorfz  Cardinael,  en  fijne  vrien- 

den leiden  dat  fy  't  huis  van  den  voorfz  verweerder  fou- 
den  bederven  en  van  fijne  vrienden  ,  hen  allierende 

door  vriendfehap  mette  gene ,  daer  mede  hy  hem 

meindc  te  behelpen  om  te  komen  ten  einde  van  hun 

voornemen,  het  welke  de  verweerder  noitgedaenen 

heeft  tegens  den  Cardinael ,  en  heeft  hy  gefocht  vrien- 

den re  maken,  of  wel  gewilt  te  zijn,  heeft  't  feWegc- 
daen  tot  fijne  rufte,  enomfo  vele  te  beter  fijne  Maje- 

fteit te  mogen  dienft  doen. 

9.  Op  't  negenfte  artijkel  feid  de  verweerder  dat 

hem  altijds  goed  gedocht  heeft ,  dat  men  behoorde  an- dere orden  in  de  faken  te  ftellen ,  en  men  hevet  fijne 

Majefteit  gefchrevcn  ,  en  ook  daer  na  gefonden  den 

Grave  van  Egmont  om  van  als  fijne  Majefteit  te  on- 
derrechten en  adverteren,  maer  daer  is  gene  verande- 

ringegeweeft,  en  dunkt  hem  verweerder  indien  fijne 

Majefteit  hadde  toegelaten  daer  in  andere  orden  te  ftel- 
len, de  fake  foude  beter  ftaen,  want  de  voorfz  verweer- 

der heeft  altijds  gefocht,  dat  fijne  Majefteit  roochce 

wel  gedient  worden,enhemnadewaerheidgcadver- 
teert  van  als  alfo  men  fien  mach  by  de  brieven  die  men 

fijne  Majefteit  daer  van  gefchreven  heeft,de  welke  men 

in  den  Raedgefien  heeft,  en  weet  niet  of  fijne  Maje- 
fteit heeft  ontfangen  ,  of  dat  men  hem  ter  contrarie  an- 
dere brieven  gefonden  heeft.  En  denkt  dar  fijne  Maje- 
fteit mits  fijne  grote  affairen  ofandere  occupitien  daer 

toe  niet  heeft  kunnen  verftaen ,  fo  vele  ift  dat  de  ver- 
weerder noit  heeft  verlangt  noch  daer  na  heeft  gefte- 

ken  om  onderwind  te  hebben  van  de  Finantien.  Wel 

iswaer,  dat  hem  altijds  gedocht  heeft  dat  de  gene  die 
fijne  M:jefteit  foude  committeren  totte  faken  ,  fouden 
behoren  te  verftaen  den  ftaet  van  dien,  anderfins  en  |  delt,  en  gefproken  fonder  laft  van  den  Grave  van 

foude  men  daer  in  geen  orden  kunnen  geven ,  want  de  j  ManfFelt,  en  hebbende  de  feive  gebrocht  op  genoeg 

voorfz  Cardinael, en  de  Prefident  Vig'iusquamenin  j  goeden  wege, adverteerde byg'efchrift den  voorfz Gra- 
alle  de  Raden ,  en  de  Heere  van  Barlaymont  in  eenige.  j  ve  van  ManfFelt  van  't  gene  hy  ia  defer  fake  gedaen 
En  fo  verre  de  voorfz  verweerder,  en  andere  die  fijne  hadde,  en  terwijle  dat  hy  tot  Breda  was  verftonddat- 

Majefteit  foude  gelieven  te  deputeren  of  committeren  men  gefchikt  hadde  na  den  Heere  van  Egmont ,  ten 
om  de  fake  te  redrefferen  of  beteren,  wefende  de  Car-  einde  hy  ter  voorfz  plaetfen  wilde  komen  om  goede 

d  in  ael  verreift ,  fo  was  't  reden  datfe  onder  recht,  en  we-  ciere  te  maken,  daer  op  hy  antwoorde  aldaer  niet  te 
tenfehap  hadden  van  den  ftaet  der  felver,  om  daer  in     kunnen  komen,  maer  indien  het  gefelfchap  hen  eenen 

en  vorderinge  diehyontfink,  mogende  wefen  neffens 
fijne  Majefteit  fonder  te  dienen  fijne  Minifters  ,  en 
heeft  hy  geaffifteert  of  behulpig  geweeft  Me-vrouwe 
van  Parma  federt  fijnen  wederkomen  uit  Spangien,  dat 

is  geweeft  op  hope  van  fijne  Majefteit  herwaers-over 
foudekomen,  alwaerhyhem  eenige  weldaden  foude 
doen ,  om  re  mogen  continueren  en  herden  in  fijnen 

dienfte ,  anderfins  was  't  hem  verweerder  niet  mogelijk 
langer  voet  te  houden,  het  welke  hy  vertoont  heeft  aen 
Me-vrouwe  van  Parma  voorfz  van  over  driejaren ,  en 
hevet  daer  na  wederom  doen  vertonen  aen  fijne  Maje- 

fteit door  fijnen  Secretaris  La  Lo. 

10.  Op 't  tienfte  artijkel  feid  de  verweerder  't  felve 
voldaen  re  hebben  by  de  voorgaende  antweorde. 

11.  Op 't  elffte  artijkel  feid  de  verweerder  als  boven. 
11.  Op  't  twaelffte  artijkel  feid  de  verweerder  dat 

hy  alle  fijn  leven  verlangt ,  en  getocht  heeft  dat  de  auto- 
riteit van  fijne  Majefteit  mochte  groot  wefen ,  als  Van 

de  gene  daer  af  hy  verhoopte  alle  weldaed,  en  vorde- 
ringe van  eere,  en  weet  niet  wat  vruchten  het  hem  fou- 

de gebrocht  hebben ,  wefende  de  autoriteit  van  fijne 

voorfz  Majefteit  gemindert.  En  men  fal  vinden  dat  de    • 
verweerder  van  allen  tijden  heeft  geimployeert  Jijf  en 
goed  voor  den  dienft  van  fijne  Majefteit ,  hebbende 
ook  noit  redenen  gehad  om  ter  contrarie  te  doen    En 
heeft  noit  binnen  fijn  leven  geconfpireert  tegen  fijne 
voorfz  Majefteit,noch  in  plaetfen  geweeft  daer  fulx  ge- 
handelt  of  getra&eert  is  geworden. 

13.   14.  Op 't  dertiende  en  veertiende  artijkel  feid    am, 
de  verweerder  dat  hy  is  geweeft  tot  Breda  en  Hoogftra-  boojöe 
ten ,  aldaer  niet  by  den  voorfz  verweerder  getra&eert  is  «P  w 
geworden  van  de  dingen  in  den  voorfz  articulen  ver 

bube oelafUr haelt,  tegen  den  dienft  van  fijne  voorfz  Maj  immers  gr 
dathy  verweerder  weet,  want  aldaer  gekomen  wefende 
de  Grave  van  Swartfenberg,  en  Joris  van  Hol,  fchreven  ©anti 
aen  hem  dat  hy  eenen  dag  tot  Breda  wilde  komen  om  JJjjJJ 
hun  metten  anderen  vrolijk  temaken,  en  alfo  langen  gentor 

tijd  geleden  hadde ,  dat  hy  verweerder  den  voorfz  G  ra-  SBjeba 
ve  niet  gefien  en  hadde ,  gink  aldaer  met  fulker  menin-  Jjjjj 

ge  van  't  appoinóteren  een  gefchil,  welk  de  voorfz  Gra- 
ve van  Swertfenberg  hadde  metten  Heere  van  Manjk 

feit,  daer  van  apparent  was  (malkander  vindende)  gro* 
te  inconvenienten ,  en  ongevallen  te  mogen  gefchie* 
den,  en  hebbende  de  voorfz  verweerder  van  defer  fa- 

ken metten  voorfz  Grave  van  Swertfenberg  genan*- 

goeden  raed  te  geven  ,  anderfins  was 't  niet  mogelijk 
daer  in  eenige  beteringe  of  remedie  te  ftellen,  en  is 

noit  de  meninge  van  den  verweerder  geweeft ,  te  bene- 
men of  af  te  doen  d'autoriteit  van  den  fecreten  Raed , 

maer  den  felven  meer  autoriteits  te  geven,  en  den  fel- 

ven  voegende  metten  Raed  van  Staten .  En  aengaende 
die  vander  Finantien  dochte  een  yegelijk  datmen  qua- 
lijken  foude  konnen  beleiden  den  ftaet  van  de  faken 
van  der  Finantien ,  waerom  fcheen  geheel  nodelijkte 
wefen,  alle  drie  de  Raden  te  reformeren,  en  daer  van 

eenen  of  twe  goeden  te  maken,  alwaer  de  Gouvernan- 
te foude  prefideren  met  degene  die  fijne  Majefteit  fou- 
de daer  toe  bequaem  vinden ,  en  niet  daer  toe  commit- 

teren eenige  onbequame ,  alfo  men  committeerde  den 
Heere  van  Sintc  Maurix  Prefident  van  den  Raed  van 

Staten,  om  te  believen  wijlen  de  Heere  van  Granvelle 

avond  wilde  vinden  tot  Hoogftraten ,  hy  foude  hem 
ook  aldaer  te  pofte  vinden,  waer  op  gefloten  werd  al- 

daer tegaen ,  en  men  eenen  afveerdigde  na  den  voorfe 
Grave  van  Egmont, welke  hem  wel  laet  aldaer  vand,en 
men  maekte  goede  ciere,en  verftond  alfdoen  de  voorfz 
verweerder  dat  de  voorfz  Grave  van  Egmont  gefpro- 

ken hadde  aenJorisvanHol,  ten  einde  hy  wilde  aen- 
veerden  Penfionaris  van  fijne  Maj  te  wefen  ,  en  dat 
door  lafte  van  Me-vrouwe  van  Parma,  waer  op  de 

voorfz  Hol  antwoorde ,  dat  hy  'er  op  peinfen .foude, 
daer  van  de  voorfz  Grave  van  Egmont  op  hem  ver- 

gramd* (hem  feggende)  datmen  behoorde  t'antwoor- den 't  een  of 't  ander :  immers  ten  leflen  men  maekte 

goede  ciere,  en  toebiedinge  op  fijn  overlands. 
Ende  wefende  ook  ter  felver  plaetfen,quamen  aldaer 

fommigeEdelluiden  vandefe  Nederlanden,  die  den 

en  fojdn  boven  ai  de  voorfz  verweerder  gewenft  heb-  '  gefelfchap  feiden  dat  in  't  Land  grote  opfprake  was, 
ben  dat  fijne  Majefteit  hadde  doen  nemen  cenrefiden-  j  door  de  publicatie  van  de  placcaten  en  derlnquificie, 
tieoffindicaetvan  alle  de  gene  van  fijnen  Raden,  om  )  daer  van  de  voorfz  verweerder  tot  alfdoen  niet  gehoort 

te  verftien  de  beleidinge  van  die  van  fijne  Majefteit  I  en  hadde,hebbende  meer  als  3  maenden  te  voren  door- 

in  Spangien  welk  is  waerachtelijk  een  goed  en  heilig  j  gaens  op  fijn  huis  geweeft,en  hadde  afgeveerdigc  Alon- 
werk ;  en  rakende  hem  verweerder ,  en  heeft  noit  ge-  fo  de  la  Lo  fijnen  Secretaris  na  fijne  Maj.  om  fijne  fa- 
focht  no-h  begeert  eenige  onderwinden ,  in  den  Ra-  ken  ,  hebbende  ook  gefchreven  aen  alle  fijne  vrienden 
den,  hem  gevoelende  te  fecr  verbonden  door  deecre  te  Hove  tot  recommandatie  van  fijne  faken*  en  heb- 

bende 

/ 
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if. 

"bende  dis  doen  verftaen  de  waerfchouwinge  van  den 
voorfz  Edelluiden ,  fo  werden  de  Heeren ,  te  weten ,  de 

IPrincevan  Orangien  ,  de  Grave  van  Egmont, de  Mar- 
quis  van  Bergen ,  de  Grave  van  Megen ,  de  Grave  van 
Hoogftraten ,  en  de  verweerder  van  diverfeopinien, 
immers  ten  leften  gerefol  veere,  en  gefloten  dat  niemant 
van  hun  ,  hem  des  en  behoorde  te  onderwinden ,  mits 
dien  eenige  van  hen  waren  van  den  Raed  ven  Staten , 
en  darmen  daer  af  terftont  behoorde  re  adverteren  Me- 

vrouwe  van  Parma,  de  welke  t'haren  lafte  namen  te 
doen  den  voorfz  Grave  van  Egmont  en  Megen ,  en  en 
hoorde  als  doen  de  voorfz  verweerder  niet  fpreken  van 
cenig'iRequefte,maer  wel  van  eenige  confederatie  of 
bonteniffe,en  en  was  als  doen  aldaer  niet  tegenwoor- 

dig de  Heere  van  Brederode  ,  en  daer  na  reifde  de 
voorfz  verweerder  na  Breda  om  wederom  te  keren  na 

fijn  huis  te  Weert ,  aldaer  hy  fijnen  Broeder  en  Schoon- 
fufter  gelaten  hadde,  de  Grave  van  Egmont,  en  Megen 
irocken  na  Bruffel  alfo  hy  verweerder  meint  ,  en  en 
aaekte  hem  verweerder  geenfins  der  voorfz  klagten  en 
doleancien,  want  terplaetfen  van  fijne  refidentie  en 
waffergeen  queftie  van  't  felve  te  doen  ,  en  ook  mits 
-dien  hy  van  meninge  was  hem  in  gene  handelinge  te 
iaten  vinden,  totter  tijd  dat  hy  tydinge  hadde  van  fijne 
.Maj.  alfo  hy  daer  na  fchreef  aen  de  voorfz  Me-vrouwe 
van  Parma  wefende  gekomen  op  fijn  huis  tot  Weert. 

15.  Op 't  xv  artijkel  feid  de  verweerder  dat  dit  artij- 
kel fijn  feit  niet  en  raekt ,  als  niet  wefende  van  't  com- 

promis ,  en  heeft  wel  gehoort ,  dat  die  van  Braband  de- 
batteerden dat  d'Inqiiifiric  geen  plaetfe  in  Braband  en 

behoorde  te  hebben  ,  alfo  (y  in  Vlaenderen  hadde,  mits 
de  redenen  die  fy  Me-vrouwevan  Parma  allegeerden, 
en  en  gedenkt  hem  niet  wat  als  doen  georcionneert 
werd ,  uirgefteken  dat  men  feide  dat  die  van  Braband 
waren  vryer,en  exempter  dan  die  van  Vlaenderen,door 
dienzyfenoit  en  hadden  willen  toelaten  noch  lijden, 
en  alfo  defe  fake  hem  verweerder  niet  en  raekte  foen 
beeft  hy  hier  geen  acht  meer  op  geflagen  ,  mits  de  rede- 

nen m  't  voorgaende  artijkel  geallegeert. 
16.  Op  't  xvj  artijkel  feid  de  verweerder  datret geen- fins hem  en  raekt  als  niet  wefende  vanden  voorfz,  Com- 

promis. 
17.  Op'txvij  artijkel  feid  de  verweerder  fuik  adver- tiffement  niet  gehad  te  hebben  in  de  maend  van  Méèr- 

te,dan  dat  het  gemeen  volk  in  de  Steden  feer  ontftelt 
was,  met  het  gene  dat  men  feide  van  de  Geconfedereer- 
de.  En  aengaende  het  oplichten  van  het  krijgsvolk  en 
heeft  hy  niet  verftaen  in  de  voorfz  maend  van  Meerte , 
maer  denkt  dat  het  felfde  gefchrei  quam  ,  wefende  die 
van  het  Compromis  vergadert  tot  S.  Truyen ,  en  daer 
na  te  Duffel,  aldaer  de  voorfz  verweerder  hem  niet 
gevonden  en  heeft,  en  als  doen  werd  getradteert  met 
de  Gedeputeerde  van  de  voorfz  Bontgenoten  door  or- 

donnantie van  Me-vrouwe  alfo  't  kennelijk  is. 
18.  Op 't  xviij  artijkel  feid  de  verweerder,  dat  hy hem  als  doen  vand  tot  Bruffel  door  expres  bevel  van 

Me-vrouwe, alfoo 't  blijkt  by  brieven  van  haer Hoog- heid geregiftreert  in  fijn  boek.  En  en  hadde  de  voorfz 
verweerder  niet  gemeins  metten  Heere  van  Bredero- 

de, noch  meer  andere  Geconfedereerde  Edelluiden, 
noch  met  die  van  't  compromis. 

19.  Op't  xix  artijkel  feid  de  verweerder  dat  men 
niet  bevinden  en  fai  waerachtig  té  wefen ,  dat  de  ver- 

weerder Me-vrouwe  van  Parma  heeft  verveert  pe- 
maekt ,  of  vervolgde  haer  te  doen  confenteren  in  den 
eifch  van  de  voorfz  Bontgenoten ,  gemerkt  de  verweer- 

der niet  en  wille  de  meninge  van  hare  Requefle ,  noch 
en  hadde  als  doen  oyt  gefien  het  compromis  ,  en  de 
principaelfte  oorfaken ,  waerom  de  verweerder  hem 
tot  Bruffel  vand,  was  om  hem  aen  Mc-vrouwevan 
Parmen  teexcuferen  van  niette  kunnen  in  den  Raed 
vaceren,  waerom  men  klaerlijkkan  bekennen  dat  fijn komfte  niet  en  was  om  de  voorfz  Geconfedereerde  te 
favonferen  ,  het  welke  blijkt  by  fijne  voorfz  brieven  , 
en  het  verdriet  hem  ,  dat  doende  alle  fijne  mogelijk- 

heid ,  na  de  bevelen  van  de  Gouvernante  ,  men  uit- 
jen: en  interpreteert  alle  fijne  daden  verdreit  en  ver- 
Keert.  ~ 

»9'9 20.  Op  't  artijkel  feid  de  verweerder  dat  wefende 
aengekomen  tot  Bruffel ,  dat  hy  verklaerde  in  den  vol- 

len Raed  ,  d'oorfake  die  hem  beweegde  daer  in  niet meer  te  mogen  vaceren  ,  door  dien  hy  gefchreven  had- 
de aen  fijne  Maj.  door  fijnen  voorfz  Secretaris  LaLo, 

en  dat  daer  door  hy  bad  Me-vrouwe  van  hem  niette 
willen  moeyen  in  defe  faken,  gemerkt  hy  geen  gou- 

vernement inden  Lande  en  hadde  ,  daer  fijne  tegen- 
woordigheid van  node  was ,  en  dat  fy  als  doen  by  haer 

hadde  alle  de  Gouverneurs,  en  Ridders  van  der  Orden> 
waeruitmen  wel  kan  bevroeden  ,  dat  de  verweerder 
van  gene  pradtijke  en  fpeelde.  En  wnerom  de  Prince 
van  Orangien ,  en  de  Grave  van  Egmont  hun  fochten 
te  vertrecken ,  daer  van  mogen  fy  haer  reden  allegeren: 
fo  veel  ifiet ,  dat  hy  als  doen  niet  verftaen  en  hadde ,  dat 
de  voorfz  twe  Heeren  fouden  aen  fijne  Majeft.  gefchre- 

ven hebben ,  hem  latende  weten,  datfe  hun  na  hare  hui- 

fen  vertrocken  hadden ,  verwac'  tende  het  gene  welk 
fijne  Maj. gelieven  foude te  believen, alfo gedaen had- 

de de  voorfz  verweerder,  daerom  behoort  men  defe 
voorfz  daden  niet  te  mengen  met  andere. 

xi.  Op'txxj.  artijkel  feid  de  verweerder datter als 
doen  geen  perfoon  minder  verfelfchapt  en  was  ,  dan  hy 
verweerder ,  wefende  aldaer  te  pofte  gekomen,  en  dat  (F.h*.) 
van  te  raden  dat  men  als  doen  volk  van  oorloge  foude 
oplichten ,  fcheen  niet  mogelijk  te  wefen ,  en  dat  Me- 
vrouwe  haer  daer  op  hadde  mogen  refolveren  fo  dik- 
wils  als  fy  gewaerfchout  was,  van  den  voorfz  Bond ,  en 
van  te  raden  de  poorten  te  fluiten ,  men  feide ,  dat  men 
hem  niet  en  mochte  betrouwen  van  de  gemeente,  en 
en  heeft  hy  verweerder  geen  geloof  inde  Stad,  want 
menfal  betonen,  dat  wefende  fijne  Majeft-  ter  voorfz, 
plaetfen ,  en  opftaende  een  beroerte ,  tuffchen  die  van 
den  Hove  en  de  gemeente,  de  voorfz  verweerder  al- 

daer gefonden  werd  by  fijne  Majefteit ,  om  te  flifferi  de 
voorfz  beroerte,  daer  toe  hy  fijn  beft  dede.  En  alfo  fijne 
Majeft.  ordineerde  wijlen  den  MarquisdeLasNavesj 
en  hem  verweerder  om  hun  te  vinden  met  die  van  der 

Stad ,  ten  einde  om  tegenwoordig  te  wefen ,  als  men  de 
informatie  nemen  foude  of  d'examinatie  te  doen  van 
de  getuigen,  die  van  der  voorfz  Stad  en  wilden  niet  toe- 

laten den  voorfz  Marquis,noch  den  voorfz  verweer- 
der ,  en  was  van  node  dat  fijne  Majeft.  daer  toe  veror- 

donneerde andere  ,  waerdoor  men  klaerlijk  bekennen 
mach  het  luttel  geloofs,  dat  hy  verweerder  hadde  on- 

der de  gemeente  van  de  voorfz  Stad ,  daer  by  voegende 
dat  men  daer  af  als  doen  feer  wonderlijk  fprak ,  feggen- 
de  dat  men  binnen  der  Stad ,  en  daer  buiten  dikwils  ge- 
predicl  hadde. 

De  verweerder  fchreef  wel  aen  den  voorfz  Heere 
van  Brederode  door  bevel  van  Me-vrouwe ,  dan  ko- 

mende tot  Bruffel  om  te  vertonen  fekere  faken  tot  diert- 
fte  van  fijne  Maj.  dat  hy  mocht  fimpelijk  komen  fonder 
hoop,  en  wefende  de  voorfz  Brederode  aldaer  aengeko- 

men ,  fo  vraegde  hy  verweerder  hem ,  waerom  dat  hy 
niet  achtervolgt  en  hadde  ,  het  gene  dat  hy  hem  ge- 

fchreven hadde  van  wegen  Me-vronwe :  waer  op  hem 
geantwoord  werd  ,'t  felve  niet  te  hebben  kunnen  doen, door  dien  dat  de  Edelluiden  daer  quamen  van  alle  kan- 

ten ,  én  dat  de  meeftendeel  waren  binnen  der  Stad ,  als 
hy  de  voorlz  brief  ontfink  ,  ook  dat  hy  niet  en  foude 
hebben  konnen  fenden  in  fo  vele  plaetfen ,  en  tot  fo 
veel  perfonen ,  dat  fy  hun  fouden  vertrecken  ,  wanr  hy 
ontfink  den  voorfz  brief  des  avonds  al.>  hy  des  anderen 
daegs  fmorgens  te  Bruffel  in  quam.  En  aengaende  dat 
men  wilde  belaften  dat  de  verweerder  foude  gefeid  heb- 

ben, dat  de  voorfz  Geconfedereerde  waren  vrienden, 
magen  ,  geallieerde ,  en  dienaers  van  de  Heeren  wefen- 

de als  doen  neffens  Me-vrouwe  ,  heeft  't  felve  gefeid 
ten  einde  een  yegelijk  orden  geven  foude,  om  fulxte 
remedieren  en  herbeteren,  en  dat  fo  verre  fy  eenige 
quadc  meninge  hadden  ,  dat  men  daer  in  foude  ver- 
fien  j  want  indient  hem  niemant  en  hadde  willen  on- 

derwinden ,  fo  hadde  te  bevrefen  geweeft  grote  onge- 
vallen welende  de  gemeente  beroert,  en  hem  daer  me- 

de moeyende  den  Adel ,  en  leiden  de  gene  die  als  doeri 
in  den  Raed  waren  ,  fo  wel  Ridders  van  der  Orderi ,  als 
Gouverneurs,  dat  van  node  was  3  door  alle  middelen , 

ïl  f  deferi 
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dcfen  Adel  te  ftillen  ,  en  dat  een  yegehjk  f
oude  fijn 

beft  doen  aen  fijne  vrienden  om  die  te  vr
eden  teitel- 

len.  En  aengaende  den  verweerder,  hy  en  was  
geen 

aroöt  vrient  van  den  Heere  van  Brederode ,  en  en  heeft 

Si  fijn  huis  niet  geweeft  federt  fijn  wederkeren  uit
  Span- 

den ,  vliedende  fijne  hanteringefo  leer  hy  mochte ,  ter 

Saufen  van  fommige  propooften  die  de  verweer
der, 

en  de  Heere  van  Brederode  t'f  imen  gehad  hebben ,  en 
fal  betonen  dat  ten  fel  ven  tijde  hy  ontnet  eenige  fijn 

vrienden  van  het  compromis  te  tekenen  noch  hen  daer 

mede  te  moeven, waer  door  hy  genoeg  betoont, dat 

hy'tnoiten  heeft  gcapprobeert :  aengaende  derefte, 
het  dunkt  hem  dat  de  Gouverneurs ,  en  de  gene  die  de 

erote  laften  hadden  beter  behoorden  te  weten  den  ftaet 

van  de  Landen ,  dan  hy ,  gemerkt  dat  hy  in  vier  maen- 

den  te  Bruffel  niet  geweeft  en  hadde,  maer  op  fijn  huis 

van  Weert ,  welk  een  woeftijne  is ,  en  en  heeft  noit  an- 

ders gefocht  dan  na  fijn  vermogen  alle  dienft  fijne  Ma- 

jefteittedoen,ente  defer  oorfake  accordeerde  hy  twe 

maenden  te  blijven  te  Bruffel  by  Me-vrouwe  ,  ver- 

wachtende tydinge  van  fijne  voorfz  Majeft.  En  werd 

als  doen  geraetfiaegtdat  men  foude  fchicken  den  Mark- 

Grave  van  Bergen ,  en  den  Heere  van  Montigny  fij- 
nen broeder  na  Spangien  ,  en  hoe  wel  hy  feer  gewilt 

hadde  mits  vele  redenen ,  dat  fijn  voorfz  broeder  defe 

reife  niet  gedaen  en  hadde ,  maer  wefende  hem  geper- 

fuadeert  by  Me-vrouwe ,  en  alle  d'andere  dattet  den 
meeften  dienft  was  die  fijne  voorfz  broeder  aen  fijne 

Majeft.  mochte  doen ,  fo  confenteerde  en  rade  hy  hem 
mette  andere  Heeren  de  felve  reife  te  doen ,  waer  uit 

men  klaerlijk  kan  begrijpen  >  met  wat  yver  en  affectie 

de  verweerder  hem  altijds  gedragen  heeft ,  om  Me- 

vrouwe  dienft  te  doen ,  en  t'achtervolgen  hare  bevelen, 

hoe  wel  hy  nu  bekent  dat  men  by  alle  middelen  gefocht 
heeft  hem  te  ftellen  in  de  indignatie  van  fijne  Majefteit, 

hem  gebruikende  in  faken  daer  van  hy  genen  laft  en 
hadde,  en  daer  inhy  quaden  dank  mochte  gewinnen 

alfo  't  gefchied  is. 
22.  Op 't  xxij.  artijkel  feid  de  verweerder  dat  heb- 

bende den  noenmael  gehouden  metten  Prince  van 

Orangien  aldaer  hy  gelogeert  was  ,  gingen  befoeken 
den  Grave  van  Manffelt ,  de  welke  vertrocken  was  in 

fijn  logijs  ,  ter  caufe  van  een  quaed  ooge ,  en  is  aldaer 
ook  gekomen  ,  de  Grave  van  Egmont ,  en  alfo  fyte 
rade  geroepen  werden  om  op  te  faken  te  letten  ,  en 
tracteren  die  als  doen  voor  handen  waren ,  fo  gevielt 

datfe  voor  by  het  logijs  van  den  Graef  van  Culenborg 

gingen,  en  vraegde  de  Prince  van  Orangien  wat  men 

aldaer  maekte ,  en  werd  hem  geantwoord  datfe  ter  ta- 
felen faten :  waer  op  hy  feide  totten  Grave  van  Egmont 

en  tot  hem  verweerder ,  dattet  wel  gedaen  foude  we- 
ien ,  de  felve  vergaderinge  te  breken  op  dat  fy  hun  niet 

en  en  waren  de  vooriz  Heeren  niet  verfocht  om  daer  te 
komen  by  de  Geconfedereerde ,  noch  fy  gingen  aldaer 
ook  niet  tot  andere  meninge  van  gelijk  boven  verhaelt 

is ,  na  dat  hy  verweerder  weet. 
23.  Op 't  xxiij.  artijkel  feid  de  yerweerder,  dat  hy 

gelogeert  was  ten  huife  van  den  Prince  van  Orangien , 
al  eer  de  felve  Prince  te  Bruffel  quam ,  door  dien  dat  hy 
geen  baet  by  hem  en  hadde ,  en  logeerde  daer  ook  de 
Grave  van  Manffelt ,  die  gekomen  was  te  pofte  en  den 
meeftendeel  als  men  die  noen  en  avontmael  hiel,  en 
gink  de  verweerder  niet  van  fijn  bedde ,  en  indien  hy 
hem  ter  tafelen  gevonden  heeft  met  eenige  Heeren ,  al- 

daer fommige  ongeregeltheid  gefchied  zy,  het  en  was 
hem  verweerder  niet  mogelijk,  daer  in  orden  te  ftellen, 
te  meer  dat  een  jegelijk  vryinfijn  huis  is,  maer  fal  ter 
contrarie  betonen ,  dat  hy  hun  dikwerven  heeft  berifpt, 
daer  van  fy  niet  anders  en  deden  dan  lachen. 

24.  Op  't  xxiiij.  artijkel  feid  de  verweerder ,  dat  hy 
t'Antwerpen  gink  in  gefelfchap  van  den  Prince  van  O- 
rangien,den  Hertog  van  Aerfchot,ende  Grave  var^ 
Egmont,  en  hielden  haren  noenmael  tot  S.  Bernaerts, 
aldaer  den  Abt  hen  goede  ciere  aen  dede ,  wefende  al- 

daer eenen  fimpelen  de  welke  feker  geroep  dede ,  en  ge- 
denkt hem  niet  van  eenige  andere  ongeregeltheden ,  en 

hiel  als  doen  hy  verweerder  den  voorfz  Abt  voor  een 
eerlijk  en  Catholijx  man ,  hebbende  ook  anders  van 
hem  niet  gehoort ,  en  hadde  hem  ook  van  te  voren  niet 
gekent ,  en  heeft  hem  daer  na  niet  meer  gehanteert,  en 

aengaende  de  noenmael,  die  hy  hiel  op 't  Stad-huis, 
fpeelde  al  den  dag  alaprime ,  en  des  avonts  quamen  al- 

daer de  vrouwen  eeten,eneen  Portugaelfe  vrouwe, 
de  welke  mette  Princeffe  van  Portugael  herwaers  ge- 

komen was ,  en  keerde  wederom  na  haer  land ,  en  was 
hy  verweerder  van  den  Raed ,  dat  men  haer  alle  eere  en 
courtefie  doen  foude,  en  gingen  haer  gefelfchap  hou- 

den den  Prince  van  Orangten ,  en  den  verweerder  tot 
het  Cloofter  tot  S.  Michiel ,  aldaer  de  voorfz  vrouwe 

gelogeert  was ,  haer  prefenterende  alle  dienft  diefe  kon- 
den doen  ,  en  heeft  hy  verweerder  tot  Antwerpen 

noch  op  den  weg  anders  niet  getracteert  dan  boven  ge- feid  is. 

25.  Op 't  xxv.  artijkel  feid  de  verweerder  datmeri 
genoeg  weet  de  coftuimen  van 't  Nederland ,  en  dat  de 
gene  die  komen  in  een  gefelfchap  zijn  niet  om  te  reme- 

dieren de  ongeregeltheden  die  daer  gedaen  worden,  en 
daer  fy  fouden  willen  dat  alle  dingen  fouden  gaen  na 
hunne  wille  waert  beter  dat  fy  in  hare  huifen  bleven. 
Ën  heeft  men  oit  herwaers-over  gefien  dat  dat  Geefte- 
lijk  volk  ,  Biffchoppen  en  Abten ,  grote  ongeregelt- 

heid deden ,  en  die  in  hare  tegenwoordigheid  toelieten, 
gedaen  te  worden ,  daer  af  en  is  hy  verweerder  noit  ge- 
adverteert  geweeft  dat  men  begreep  de  gene ,  die  hun 

fouden  o  verdrinken ,  want  indien  men  met  hen  te  han-  '  vonden  in  fulke  vergaderingen,waerom  dunkt  hem  dat 

delen  hadde,  menenfouder  geen  reden  in  vinden,  en  .  hem  niet  te  wijtenen  zijn  de  ongeregeltheden  die  ge- 
dat  de  Heere  van  Hoorraten  dien  morgen  gefonden    daen  worden  in  een  gefelfchap,  wefende  de  coftume  in 

was  mette  Secretaris  Berti ,  om  hun  wat  te  feggen  van 

wegen  Me-vrouwe ,  daer  van  hy  rapport  moft  doen  in 

den  Raed ,  en  alfo  fy  hem  aldaer  met  krachte  ten  noen- 
mael hadden  gehouden ,  foude  ook  goet  wefen  hen  met 

hun  van  daer  te  leiden ,  en  te  defer  oorfaken  dochtet 

hun  goet ,  datfe  tot  in  de  kamer  foude  treden ,  ten  ein- 

de om  uit  te  rechten  defe  twe  puncten ,  want  't  felve 
hun  hebbende  gedaen  feggen  by  eenen  van  haren  vol- 
ke  ,  en  foude  gehoort  hebben  gehad ,  en  dochte  den 
verweerder  en  den  Grave  van  Egmont  feer  goet  van 
het  banket  te  doen  ophouden ,  en  en  waren  in  de  Sale 
mier  eenen  miferete  of  twe  ftil ,  en  terwijle  dronk  het 

gefelfchap  hun  een  klein  glas  toe,roepende,  Vive  Ie  Roy, 

&  lesgeux ,  en  hun  befcheet doende,  gingen  uitleiden- 
de met  hen  den  Heere  van  Hoogftraten ,  en  en  wift  als 

doen  de  verweerder  niet  wat  dit  wilde  beduiden ,  door 

dien  hy  't  felve  van  te  voren  niet  gefien  en  hadde,  en  we- 
fende in  den  Raed  vertrocken 't  felve.  En  feide  Me- 

vrouwe  ,  dat  fy  wel  gedaen  hadden ,  van  het  gefelfchap 
te  hebben  gefchciden ,  en  dat  wefende  fy  luiden  over- 
dronken  menqualijken  met  hun  foude  kunnen  hande- 

len, en  fekerlijk  de  verweerder  meindc  hier  in  groten 
dienft  gedaen  te  hebben ,  niet  denkende  eenig  quaed , 

het  geheel  Nederland  't  felve  te  lijden ,  en  boven  dien 
ift  een  out  feggen  dat  men  niet  en  behoort  voorts  te 

feggen  of  uitte  roepen  't  gene  over  tafel  gefeid  of  ge- 
daen word  ,  fonderlinge  wanneer  de  perfonen  over- 

dronken  zijn ,  als  berooft  wefende  van  haje  finnen. 

26.  Op 't  xxvj.  artijkel:  feid  de  verweerder  dat  hy  S(Z« 
tot  Duffel  niet  geweeft  en  is,  noch  ook  oit  daer  af  ge- 
handelt  en  heeft, wefende  alfdoen  op  fijn  huis  te  Weert, 
en  te  Meurs  befich  in  fijn  faken ,  en  en  keerde  niet  we- 

der om  tot  Bruffel  tot  den  1 8  dag  Augufti  als  wanneer 
hy  aldaer  geroepen  werd  byMevrouwe,  en  en  wasge- 
gaen  op  fijn  huis  met  oorlove  van  Me-vrouwe  van  den 

7  July  1565. 27.  Op  't  xxvij.  artijkehfeid  de  verweerder  niet  te  we- 
ten t'antwoorden  als  tot  Duffel  niet  geweeft  te  hebben: 

28.  Op 't  xxviij.  artijkel  feid  de  verweerder  niet  te 
weten  wat  t'antwoorden,  door  dienhy  aldaer  niet  ge- 

weeft en  is ,  noch  hem  des  onderwonden  heeft. 

29.  Op 't  xxix.  artijkel :  feid  de  verweerder  als  bo- 
ven daer  niet  geweeft  te  hebben. 

50.  Op  't  xxx.  art.  feid  de  verweerder  niet  te  weten 
waer  van  hy  wetenfehap  foude  geven,  alfo  hy  daer  niet 
geweeft  en  is.  En  heeft  Me-vrouwe  yan  Parma  mogen 

OH- 
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onderrecht  worden,  van  het  gene ,  welk aldaer getra- 

«fteert  werd  by  degene  die  fy  aldaer  fand,  en  de  voorfz 

verweerder  dankt  Godt  dat  hy  hem  alfdoen  tot  Bruffel 

niet  gevonden  en  heeft ,  want  indien  Me-vrouwe  hem 
bevolen  hadde  met  de  fake  te  moeyen,  fo  foude  hy  daer 

toe  hebben  mogen  verftaen ,  en  gemeent  hebben  daer 
in  dienft  te  doen,  fouden  vervallen  hebben  in  alle  de 

crimen  die  de  Procureur  Generael  allegeert  tegen  den 

verweerder,  daer  van  hy  hem  vry  en  exempt  gevoelt , 

doordien  hy  daer  in  niet  gebruikt  en  is  geworden. 

31.  Op'txxxj  artijkel  feid  de  verweerder  hem  niet 
te  raken ,  door  dien  hy  in  de  felve  handelinge  niet  en  is 

geweeft. 
32.  Op  't  xxxij  artijkel  feid  de  verweerder  hem 

geenfins  te  raken,  en  daer  van  niet  te  weten  te  antwoor- 
den, mitfdien  hy  daer  niet  geweeft.en  is. 

33  Op  't  xxxiij  artijkel  feid  de  verweerder ,  dat  we- 
fende  by  de  Commiffarifen  Tan  de  Vergas,  Do&or 

Loys  Delrio ,  en  de  Secretaris  Praets ,  op  dit  poincl:  on- 
dervraegt,  en  konde  alfdoen  daer  op  geen  pertinente  of 

behoorlijke  antwoorde geven ,  door  dien  hy  op  't  felve 
feit  niet  gepeinft  en  hadde  Wefende  fo  vele  maenden 

daer  tuiïchen  gelopen,dan  alleenlijk  dat  hy  alfdoen  ver- 
klaerde  noit  van  (in  noch  gedelibereert  geweeft  te  zijn, 
volk  op  te  lichten ,  noch  fijne  Maj  te  wederllaen ,  en 
vonden  hun  ter  voorfz  plaetfen  van  Denremonde  in  de 
maend  van  September  of  Oótober,en  niet  in  de  maend 

van  Januario,  alfo  't  felve  artijkel  dat  inhoud ,  en  om  na 
de  waerheid  te  verklaren  wat  hem  verweerder  daer  toe 

drong  en  verwekte,  om  te  wefen  by  de Heeren ,  was 
door  vier  oorfaken. 

d'Eerfte ,  te  weten  door  eenen  brief  die  hy  ontfangen 
hadde  van  den  Heere  van  Montigny  fijnen  broeder. 
De  twede,  om  de  voorfz  Heeren  deel  te  geven  van  de 

faken  van  Doornik,  en  't  gene  dat  Me--vrouwe  van 
Parma  na  fijn  dunken  gefchreven  hadde  aen  den  Heere 

van  Maulbais,  belangende  grotelijx  de  autoriteit,  en  re- 
prefentatie  van  den  verweerder  ,  en  aengaende  den 
vooflz  Prince  van  Orangien ,  en  den  Grave  van  Eg- 
tepnt,  verlangende  feer  te  communiceren,  decopye 
Ctn  eenen  brief  van  Don  Francifco  Dalava ,  Ambaffa- 
deur  van  fijne  Majefteit  van  Vrankrijk ,  en  dat  de  Prin- 

ce van  Orangien  verklaerde  hem  verweerder  alfdoen, 
dat  hy  van -den  finne  was  een  reile  te  doen  in  Holland , 
©m  te  beteren  de  ongerechtigheden  die  aldaer  waren , 
hem  verweerder  daerom  verfoekende ,  dat  indien  Mc 

vrouwe  van  Parma  hem  t'Antwerpcn  wilde  doen  gaen, 
dat  hy 't  wilde  doen  ,  om  t'antwoorden  en  onderrecht 
te  geven ,  antwoord  't  gene  des  navolgt ,  te  weten  :  dat 
fijnen  voorfz  broeder ,  de  Heere  van  Montigny  hem 

gefchreven  hadde  eenen  brief  feer  fcherp ,  hem  bekla- 
gende grotelijx  van  den  voorfz  verweerder,  en  van  de 

andere  Heeren  van  de  ongeregeltheden  die  in  defe  Ne- 
derlanden gebeurt  waren,  gedurende  fijn  afwefenen 

verreifen  na  Spangien ,  verfoekende  daerom  .aen  hem 
verweerder  alle  ncerftigheid  te  doen  om  de  voorfz  on- 

geregeltheden te  remedierennen  einde  fijne  Maj.  gene 
rechte  oorfakc  en  foude  hebben  van  fijnder  te  bekla- 

gen ,  en  dat  hy  deel  foude  doen  hebben  van  fijnen 
voorfz  brief  aen  de  voorfz  Heeren  de  Prince  van 

Orangien,  en  de  Grave  van  Egmont,  ten  einde  men 

daer  in  verfage.  En  aengaende  d'anderpoinct,  de  ver- 
Weerder  verlangende  en  begerende  raed  te  hebben  van  doen  om  de  beroerten  te  fliffen,fo  wel  van  de  geureen 
den  voorfz  Heeren  wat  hem  te  doen  foude  ftaen ,  aen-  te  ab  van  den  Adel,  en  dat  fijne  Majefteit  in'tlefte 
gaendede  faken  van  Doornik ,  daer  van  hy  hem  grote-    foude  bekennen  de  gene  die  hun  in  fijnen  dienfte  ibu 

de  voorfz  Heeren  fouden  hu  n  o  ok  daer  vinden,  en  daer 
door  is  hy  aldaer  gekomen  ,  en  wert  aldaer  niet  anders 
gehandelt,  dat  de  voorfz  verweerder  weet,  dan  de  faken 
hier  boven  geroert.  En  werd  geraedflaegt,aengaende  de 
copye  van  den  brief  van  Don  Francifco  Dalava,  dat 
men  alle  dienft  aen  fijne  Maj.  behoorde  te  doen,fonder 
hun  te  verfchricken  van  den  brief  of  copye  die  men  ge- 
fien  hadde  van  den  voorfz  Francifco  Dalava ,  maer  ter 

contrarie,  daer  van  geheelijken  t'adverteren  Mc-vrou- 
wevan  Parma,  en  fijne  Maj.  indien 't  noot  ware,  en 
meent  hy  verweerder  dattet  gedaen  werd  ,  nadathy 
daer  na  heeft  kunnen  verftaen. 

1  Nopende  den  brief  van  den  Heere  van  Montigny 
fijnen  broeder,  werd  geantwoord  dattet  onmogelijk 
was  alfdoen  totte  ongeregeltheden  te  verfien,het  en  wa- 

re dat  fijne  Maj.  toeliet  de  Generale  Staten ,  of  dat  hy 

felfs  in  perfoon  in  't  Land  ware ,  ter  caufen  van  de  ver- 
fekeringe  die  men  gegeven  hadde  de  geconfedereerde 

Edelluiden ,  en 't  gene  daer  na  getradeert  was  geweeft 
met  eenige  Steden. 

2.  En  aengaende  het  feit  van  den  verweerder  ten 
einde  hy  hem  foude  willen  vinden  in  Antwerpen  gedu- 

rende d'afwefen  van  den  Prince  van  Orangien,dewelke 
feide  daer  van  gefchreven  tehebben  aen  Me-vrouwe: 
daer  op  antwoorde  hy  verweerder  ,  dat  hoewel  Me- 
vrouwe  hem  felven  beval,  en  foudet  nier  doen, wefende 

hem  feer  leet,  dat  hy  hem  onderwonden  hadde  in  de  fa- 
ken van  Doornik,  daer  van  hy  hem  wilde  öntflaen  ,  en 

fchrijven  aen  fijne  Maj.  alle  het  gene  dat  hy  aldaer  ge- 
handelt  hadde,  fond  tot  dien  eindeeenen  fijnen  Edel- 

man expres  aen  den  Heere  van  Montigny  fijnen  broe- 
der in  Spangien ,  dewelke  vertrok  van  Doornik  den  14 

of  1 5  Octobris  fonder  te  dragen  eenige  brieven  vanden 
voorfz  Heere,  door  dienfy  niet  van  den  advijfe  en  wa- 

ren vanden  verweerder,  van  te  verlaten  de  voorfz  fa- 
ken ,  maerdocht  hun ,  dat  hy  behoorde  te  perfiftereri 

van  dien  te  verdragen ,  achtervolgendede  verbintenif- 
fe,  die  fy  feiden  tehebben  tot  dienfte  van  fijn  Maj.  en 
aengaende  de  komfte  van  de  Heere  van  Fïoogftraten 
aldaer  te  Denremonde  en  weet  niet  wat  hem  daer  toe 

beweegde,  en  vraegde 't  felve  hem  de  voorfz  verweer- 
der ,  daer  op  hy  antwoorde  dat  hy  aldaer  gekomen  was 

om  hem  te  befoeken,en  hem  deel  mede  te  geven  van  de 
faken,  daer  by  mede  gemoeit  was  geweeft ,  en  feid  hem 
de  verweerder  datmen  geen  geluckiger  dink  en  mocht 
hebben  voorden  alsdoen  lopende  tijd ,  dan  in  geender 
faken  gemoeit  te  wefen ,  hem  radende  dar  hy  hem  daer 
uit  vertrecken  foude^  alfo  de  voorfz  verweerder  feide  te 
willen  doen  van  de  faken  van  Doornik  ,  en  dunkt  hem 
dat  de  voorfz  van  Hoogftr  aten  hierin  fijnen  raed  niet 
gevolgt  en  heeft ,  hem  hebbende  onderwonden  met  de 
faken  van  Antwerpen  ,  daer  af  hy  hem  laet  verant- 
woorden. 

3.  En  nopende  eenige  devijfen  die  daer  gehouden 
fouden  geweeft  zijn  van  dat  fijne  Majefteitfoude  wil- 

len komen  met  krachte  in  't  Land ,  en  te  werk  ftellen 
't  gene  dat  de  voorfz  Francifco  Dalava  fchreef ,  werd 
geantwoord  niet  te  behoren  weder  te  ftaen  in  alle  't  ge- 

ne dat  fijne  Majefteit  foude  willen  ordineren,  maer 
wel  hem  vertonen  hare  faken ,  ten  einde  daer  in  fijne 
voorfz  Majefteit  wefende  te  rechte  onderrecht  daer 
in  foude  verfien,  en  dat  een  y egelijk  foude  hetbefto 

lijx  bevond  befwaert ,  en  wilde  niet  alleen  refol veren , 
vrefendc  vervoert  te  worden  van  fijne  particuliere  af- 

fectien,  en  focht  daerom  fijne  vrienden  't  felve  te  com- 
municeren ,  om  in  tijden  en  wijlen  alles  fijne  Maj.  te 

vertonen,  en  fonderling  de  grote  befwaringe  die  hy 
ontfink  inhern  dienft  tedoen,en  dat  hyfeal  doen  hadde 
gediflimuleerr.en  belangendedcn  brief  vnn  Don  Fran- 

cifco Dalava ,  den  welken  de  voorfz  Prince  van  Oran- 
gien en  Grave  van  Egmont  fochtcn  te  communiceren 

aen  den  verweerder,  als  een  fake  rake  de  hun  drien , 

fchreven  eenige  brieven  om  hun  t'famen  te  vinden , 
ten  leften  de  voorfz  verweerder  werd  geadverteert ,  dat 
indien  hy  hem  wilde  y  inden  tot  Denremonde  vooriz , 

den  wel  gequeten  hebben ,  het  welke  hert  en  vaftelijk 
fuftineerde  de  Grave  van  Egmont  dat  behoorde  ge- 

daen te  worden ,  daer  op  men  floot  en  arrefteerde.  En 
werd  van  defe  vergaderinge  geen  wetenfehap  gedaen 
Me-vrouwe ,  dan  de  verweerder  afveerdigde  van  Hon- 

den aen  eenen  expreffen  en  fonderlingen  man  na 
Spangien  ,  en  gink  na  BrufTel  ,  aldaer  hy  de  faken 
van  Doornik  liet  in  handen  van  Me-vrouwe,  tegen* 
den  raed ,  en  advijs  van  de  voorfz  twe  Heeren,  dewel- 

ke hem  feiden  dat  men  hem  niet  en  behoorde  te  befwa- 
ren  van  een  particuliere  fake,. maer  het  geliefde  hem 
verweerder  ter  contrarie ,  en  waren  de  voorfz  Heeren 
niet  langer  te  Denreraonde  dan  4  of  5  uren,  aldaer 
1  anders 
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nders  niet  getracteert  en  weit ,  daer  hy  verweerder  \  by  fijnder  Excellentie, om  te  weten  de  meningevan 

kenniffe  kan  afhebben.  .         fijne  Majefteit,  daer  aenfi^e  gehele  rufte  hing  ,en  we- 

©e  19        24    0"'txxxiiij   arrijkel  feid  de  verweerder,  feer  |  fende  wedergekeerc  van  Loven  t  fijnen  huife  dedealle
  V-  *4* 

btMUv  verwond"rc  te  wefen,  darmen  hem  befchuldigt  van  dat  1  neerftigheid  om  eenig  geit  te  vinden  ,  het  welke  hy 

hvfwarigheid  maekte  hem  te  Bruffel  te  vinden  ,  ge-    geenfins  en  konde  opbrengen,  en  wa,  gedwongen  te *     .      11      _   j   ..„«  i„rpn  fc unr^n  li^.V  ver.     vfrnanden  aen  eeniae  narrirnlierp  huiflnidpn  eeneee» 
BE 

merkt  dat  de  verweerder  twe  jaren  te  voren  hadde  ver 

klaert  fijnen  noot ,  en  den  kleinen  middel  die  hy  hadde 

verpanden  aen  eenige  particuliere  huifluiden  eene  ee* 
nige  Hoeve  die  hy  hadde  liggen  by  fijn  huis  van  Weert, ■111       1__  •  1  •       t  •       1        T  1 klaert  lijnen  noot,  en  aen  ̂ »^-"   -"/  -;™    '~P  'T  77      7      J  .   V&&   '  'T, — /""  V  "V' 

om  uit  lijn  huis  te  trecken  ,  daer  van  Me- vrouwe  feide  !  niet  hebbende  eenige  andere  meer  in  t  gehele  Land, 

fijne  Maj.  te  willen  adverteren ,  ten  einde  hy  hem  eeni-    waer  van  gewaerfchout  wcfende  fijne  vrouwe  moeder, 

sen  middel  foude  geven  om  te  mogen  blijven  in  lijnen     wafïer  feer  qualijk  mede  te  vreden  ,  als  wefende  ge- 

dienft ,  en  giende  de  Grave  van  Eginont  in  Sp.mgien  , 

verklaerde  hem  wel  en  in 't  lange  lijnen  noot,  ren  ein- 

de hy  daer  van  fijne  Maj .  (oude  fpreken  -  en  lbude  over 

lan^e  niet  hebben  konnen  continueren  hem  te  houden 

tot  "Bruffel,  fonder  de  hulpe  en  byftant  van  fijne  On- 
derfaten  van  Hoorn  en  Weerd ,  en  ook  de  ontleningen 

die  hy  dede  van  de  particuliere  Heeren,  dewelke  hy  tot 
noch  toe  niet  en  heeft  kunnen  vernoegen  alfo  hy  fal 

doen  buiken,  en  onder  ander  is  fchuldig  aenjan  Vla- 

mink  6000  kronen,  daer  voor  de  Grave  van  Egmont 

borgeis,  en  boven  defen  heeft  verbonden  alle  het  ge- 
ne datmen  hem  fchuldig  was  in  Napels ,  belopende 

omtrent  15000  kronen, en  andere  fchulden  diemen omtrent  i^oou  muBcujtu  *iw.  ■>-  b.u««u>.u  "i>"""1    —  — - —  „..«„.....,.....„(.   .._. —  . — .- — 

hem  in  Caftilien  fchuldig  is,  en  wat  neerftigheid  hy    fijne  Majefteit  te  hebben,  dat  fijne  faken  foudengere 
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daen  en  gefchied  fonder  haren  weten ,  wefende  fy  vrou- 
we en  tochtenaerffe  haer  leven  lank ,  waer  door  hem 

van  node  was  ielfs  in  perfoon  by  haer  te  vinden  om 
haer  te  vreden  te  ftellen,haer  tonende  de  brieven  van 

fijne  Majefteit  om  hem  te  vinden  by  fijne  Excellentie  j 
en  haer  te  kennen  gevende  hoe  groot  hy  achte  dat  de 

Hertog  van  Alva fijnen  Heer  en  vriend  was,  den  wel- 
ken hy  het  woord  gegeven  hadde  van  hem  by  den  fel- 

ven  te  vinden  binnen  acht  of  tien  dagen ,  en  dat  hy  als 
doen  genen  anderen  middel  gevonden  en  hadd§  om 

hem  te  behelpen  en  geit  te  bekomen ,  dan  in  't  verfet- ten  der  voorfz  Hoeve,  haer  daerom  biddende,  dat  fy 

te  vreden  wilde  wefen ,  verhopende  fulke  weldaden  van 

tot  noch  toe  gedaen  heeft,  en  heeft  niet  kunnen  vol- 

doen den  voorfz  Vbmink,  en  ontbftf  nHeden  voor- 

fchreven  Grave  van  Egmont  t'fijnen  groren  verdriere , 

en  gelooft  darter  al  in  inrereft  fal  vergaen  ,  en  niet  heb- 

mcdieert  werden ,  maer  de  verweerder  laet  bedenken 

alle  perfonen  het  verdriet,  d'welk  fijn  voorfz  vrou  moe- 
der ,  huisvrou  en  andere  fijne  vrienden  hebben  gehad » 

verftaende  dat  in  plaetie  daerhy  verhoopte  eenige  ver-i engeioorcuauci  uim  im«-i-«-ia.*  t«-.6u«-^  jw»^"...         •  ----   r  ,:r — •   J   — A  ,  n.     ir 
bende  den  middel  om  op  alle  fijn  goed  te  vinden  1000  geldmge  te  hebben  ,  is  gevangen  geftek  geweeit ,  allo 

kronen ,  noch  binnen  Antwerpen  in  als  hondert  op  in-  hy  noch  is ,  en  men  fal  nimmermeer  tonen ,  dat  de  ver- 

tereftfo  luttel  aeloofs  hadde  hy  over  al,  foAoothy  noch  !  weerder  is  verkoelt  geweeft  van  dienft  te  doen  aen  fij- 

een  mael  een  woord  daer  van  te  fpreken  aen  Me-vrou-  |  ne  Majefteit  om  hem  te  gebruiken  in  fijnen  dienfte 

we,  wefende  oeeind  de  bruiloft  vanden  Prince  van  i  fo  lange  als  hy  den  middel  gehad  heeft  maer  wel  tot  fij- 

Parma  haren  Sone,  aldaer  hv  verweerder  hem  vand, '  nen  veidrict,  is  bedwongen  geweeft  te  feggenalfoin 

doende  al  fijne  devoir  om  de  Feefte  te  vereren,  en  heb-  J  't  lange  lijnen  noot,  het  welke  hy  doet  om  re  juftifice- 

bende  te  kennen  gegeven  fijne  laken  aen  fijnen  B roe-  |  ren  fijne  goede  redene ,  en  te  confunderen  de  befchul- 

derde  Heere  van  Montigny ,  en  eenige  andere  fijne  |  dingen  van  iijne  Calumniareurs ,  en  men  falfiert  byde 

vrienden ,  en  ook  door  dien  hy  alfdoen  gehouwelijkt  i  brieven  diehy  aen  Me-vrouwe  van  Parma  defen  aen- 

hadde  den  voorfchreven  fijnen  Broeder ,  waer  door  hy    gaende  gefchreven  heeft  breder  fijne  meninge,  daer  toe 

hy  hem  refereert. 

35.  Op 't  xxxv.  artijkel  feid  de  verweerder,  dat  hy 

diverfe  brieven  gefchreven  heeft  aen  fijnen  Secretaris  a£,a' La  Lo ,  ten  einde  om  te  vervolgen  fijnedepelchen,en 
dat  aengaende  delen  brief  hy  dien  mocht  fchrijven  , 
door  vrefe  diehy  hadde,  dat  indien  tot  de  faken  niet 
verhen  en  werde,  defelye  in  groter  inconvenient  en 
ongeval  mochten  vallen ,  en  focht  na  fijne  vermogen 
dat  daer  op  achtinge  genomen  mocht  worden.  En  no- 

pende hem  verweerder,  en  konde  daerom  niet  doen 
iónder  bevel  van  fijne  Majefteit,  en  hadde  over  lange 

verlangt  eenige  antwoorde  te  hebben ,  en  dar  waerach- 
tigis,vielin  luiken  melancolye,  en  quellinge ,  na  dat 
hy  fach  de  ongercgeltheden  die  gebeurden  in  de  maend 
vanAugufto  1566.  dathy  torter  dood  toe  fiek  was ,  en 
begonfte  wat  gefontheid  te  verhalen  ten  wederkeren 
van  fijne  voorlz  Secretaris  Alonfo  in  de  maend  van 
April  1567.  door  de  brieven  die  hy  brochte  van  den 
Prince  van  Eboli  en  fijnen  broeder,  want  hy  ontfink  als 
doen  gene  van  fijne  Majeft.  En  aengaende  het  pundfe 
dat  de  verweerder  gefchreyen  foude  hebben  ,  dat  hy 
hem  wilde  vertrecken  fonder  meer  te  willen  dienen 

aen  Coningen  noch  Keilers  en  is  niet  vreemt,  gemerkt 

hy  genen  middel  meer  en  hadde,  daer  in  te  continue- 
ren ,  en  ten  anderen  de  verweerder  heeft  altijds  geleid , 

dat  welende  door  noot  gedwongen  te  verlaten  den 
dienft  van  zijne  Majeft.  hy  geen  ander  Prince  en  wilde 
dienen ,  wefende  feker  dat  hy  geen  middel  en  hadde  om 
eenige  andere  Prince  te  dienen  niet  fulker  affectie  als 
hy  zijne  Majeft  gedaen  hadde ,  ook  dat  hy  wille  datter 
in  Chriftenheid  geen  Prince  en  was  die  den  middel 
hadde  om  hem  beter  te  vergelden  dan  zijne  Majeft.  en 

aengefien  dat  hem  de  Fortuine  fo  tegen  was ,  dat  doen- 
de fijne  Majefteit  weldaden  aen  alle  de  werclt ,  en  niet 

aen  hem  verweerder ,  achtet  toe  te  komen  door  zijn 

ongeluk ,  en  daerom  en  wilde  niet  meer  itrijden  tegen 

fijne  fortuine 

noch  meer  als  oit  genootfaekt  was  orden  tot  fijne  faken 

te  ftellen ,  wefende  in  alder  confufien  van  der  v.  erelt , 

alfo  hy  verweerder  fal  doen  blij  ken,  indient  nood  fy 

t'fïjnenfeer  groten  verdriete,fo  warender  eenige  van 

denraed  en  meninge,  dat  de  voorfchreven  verweer- 

der felf?  in  perfoon  foude  gaen  by  fijne  Maj.  ten  einde 

om  hem  re  kennen  re  geven  fijnen  noot,  maer  andere 

en  dochtent  niet  goed,  gemerkt  dat  een  welgeboren 

perfoon  ordinairlij kfchaemte  heeft  fijnen  noot  te  ver- 
klaren,  te  meer  dat  fy  daer  toe  voegden ,  indien  fijne 

Maj.  tot  fijnen  noot  niet  en  verfage ,  wat  on  koften  dat 

hy  foude  moeten  doen ,  en  wat  mifnoegen  dat  hy  heb- 
ben foude,  wefende  gefruftreert  van  goede  hope  die  hy 

hedde,dat  die  dienften  hem  vergolden  fouden  wor- 

den, d'welk  hem  een  eeuwig  verdriet  foude  mogen 
veroorfaken-  Te  meer  dat  de  faken  van  eenen  Prince 

niet  en  fijn  altijtsgeflelt  om  re  mogen  verflaen  tot  het 

feit  van  eenen  particulier ,  d'welk  oorfake  was  dat  de 
verweerder  floot ,  en  reiblveerde  aldaer  te  fenden  fij- 

nen Secretaris  La  Loo ,  als  de  gene  die  de  fprake  wifte , 

en  was  in  Spangien  tot  fijnen  dienfte  gekomen,  hem 

hebbende  altijts  gebruikt  in  fijne  domeftijke  faken,  we- 
tende en  verftaende  feer  wel  den  noot  van  hem  ver- 

weerder en  fchreefdoor  den  voorfz  Secretaris  aen  fijne 

Maj.  en  fijne  vrienden ,  wefende  in  't  Hof,  en  gaf  hem 
voorderefteeninftru&iegetekent  met  fijne  hand,  in 

fomma  de  faken  van  den  verweerder  waren  alfdoen,  en 

fijn  noch  in  den  archften  ftaet  der  werelt ,  en  her  en  fy 

dat  fijne  Maj.  hem  helpt,  en  weet  niet  hoe  hem  fal  kun- 
nen onderhouden,  en  namentlijk  hebbende  nu  lefl  ge- 

weeft re  Loven  by  fijne  Excellenrie,  de  welke  hem  ver- 
fochrere  willen  komen  rot  Bruffel,  en  aldaer  eenige 

dagen  hem  affiftcren ,  en  wefende  hem  daer  na  gefon- 
den  eenen  brief  van  fijne  Maj.  daer  by  hy  hem  ordi- 

neerde dat  hy  hem  foude  vinden  by  den  Herrogvart 

Alva,  die  hem  fijnen  wille  foude  verklaren,en  hy  loude 

hem  anrwoord  geven  op  de  brieven  die  de  verweerder    ^,Uv>Wiu.¥v. 

aenfijneMaj.  gefchreven  hadde, en  men  magpeifen  l      36.   Op 't  xxxvj.  artijkel  feid  de  verweerder  dat  het  6t||in 

met  wat  verlangen  de  verweerder  focht  hem  te  yinden   gelchrifte  welk  hem  gegeven  werd  door  Taffin  in't^ *  °  ,  vooril 
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voorfz  artijkel  genoemt ,  hy  't  felve  aen veerde  alfo  hy  nen  de  Stad,  vond  het  volk  in  wapenen,  en  veel  gepeu- 
'er  meer  andere  gedacn  heeft ,  ten  einde  om  te  befien  1  pel  daer  van  eenige  riepen  Vive  leRoy,  Vive  Ie  Geux,  en 
ofter  ietinwaer,  daer  mede  men  hem  hadde  mogen  gedenkt  hem  verweerder  wei  dattet  hem  leetwas  en 

behelpen  om  de  faken  te  remedieren  en  beteren.  En  mishaegde,  en  feide  tot  den  Heere  Beaufort  en  fommi- 

indien  hy  'er  iet  in  te  propooften  gevonden  hadde;fou-  ge -andere  die  by  hem  waren ,  die  hem  leiden  darmen 
de 't  felve  te  kennen  ̂ egeven  hebben  Mevrouwe,  en  j  alfdoen  daer  in  niet  konde  verficn,  en  weet  een  iegelijk, 

20^ 

den  Raed ,  om  daer  op  te  letten :  maer  aengaende  dit 

gefchrifte ,  en  heeiter  niet  van  gefproken ,  hem  alfdoen 

dunkende  buiten  propooften  te  weien ,  want  Mevrou- 
we en  mocht  niet  toelaten  de  Generale  Staten ,  fonder 

antwoordere  hebben  van  fijne  voorfz  Majefteit,  en 

heeft  hy  verweerder 't  felve  propooft  alfdoen  nier  ge- 
houden als  wefende  impertinent.  En  aengaende  de 

vergaderinge  van  de  Generale  Staten,  is  te  voren  geleid 
geweeftover  acht  of  tien  jaren,  en  en  weet  niet  waer 
door  de  verweerder  behoorde  te  verklaren ,  dat  andere 

wilden  verlaten  haren  laft  gemerkt  dat  fuiken  propooft 
? eenfins  en  diende  tot  fijne  faken ,  te  meer  darter  gene 
ïeere  en  was  die  hem  fulx  hadde  bevolen  te  leg- 

gen. 
37.  Op 't  xxxvij.  artijkel  feid  de  verweerder,  dat- 

men  over  veel  jaren  hadde  geproponeert  aen  fijne  Maj. 
de  vergaderinge  van  de  Generale  Staten  ,om  door  hun 
goeddunken  te  letten  op  de  middelen  om  te  conferve- 
renons  heilig  Catholijk  geloof  en  voorfien  de  faken 

van  fijne  Majefteit  en  van  de  voorfz  Staten ,  d'welk men  feide  feer  ren  achteren  te  wefen ,  en  en  is  noitde 
meninge  van  den  verweerder  geweeft  ,  de  faken  te 
brengen  op  fuiken  weg,  gelijk  het  artijkel  inhoud, 
want  fijne  profeflie  is  altijds  anders  geweeft ,  alfo  hy  ge- 

wat  van  een  gepeupel  is:  ook  dathy  verweerder  was 
gefonden  ter  voorfz  plaetfen  om  alles  te  fliffen ,  en  dat- 
men  te  Brunei  een  generael  verdrag  aen  de  bondgeno- 

ten en  geconfedereerde  gemaekt  hadde,  de  welke  ver- 
bonden waren  te  helpen  caftijen  alle  ongeregeltheden, 

alfo  de  adte  van  de  verlekeringe  't  felve  inhouden  heeft 
hy  verweerder  niet  verftaen  dat  fuik  verbod  in  eenige 
plactfe  gedaen  is  geweeft ,  en  en  weet  niet  wat  caftie- 
ment  hy  foude  hebben  behoren  te  doen  den  genen  dié 

fulx  geroepen  hadden  ,  wefende  't  felve  niet  verboden, en  de  verweerder  en  weet  niet  wat  vrucht  het  foude  tot 

zijne  handelinge  gebrocht  hebben,  en  dat  hy  andere  fa- 
ken van  meerder  macht  hadde  uit  te  rechten  dan  defe, 

enoffy  nu  fchoon  geroepen  hadden  Vive  ie  Conté  de 
Homes,  en  weet  niet  wat  hy  foude  hebben  te  doen  ge- 

had, waeromhy  verfoekt  dat  fulx  hem  niet  opgeleid 
en  worde  voor  mifdaed. 

4.0.  Op 't  xl.  artijkel  feid  de  verweerder  dat  voor  fijn  ©e  4» 

vertrek  van  Bruffel  de  Heere  van  Beauvois  was  afge-  •"ft1,4"66" veerdigtom  te  komen  met  fijn  krijgsvolk  binnen  het 
Cafteel  van  Doornik,  en  aldaer  aenkomende  des  ande- 

ren daegs  'smorgentna  dat  hy  verweerder  des  avonds 
te  voren  ingekomen  was ,  en  alfo  de  verweerder  gink 
opten  Stadhuife  en  men  hadde  aldaer  doen  vergade- 

noeg  fal  doen  blijken ,  en  men  kan  fien  wat  vreugc  men  j  ren  de  voorfz  Magiftraet ,  ten  einde  om  hen  te  infinue- 
gehad  en  getrocken  heeft  van  noit  vergadert  te  hebben  |  ren  zijn  bevel  en  commiftie,  fo  werd  hy  gewaerfchout 
de  voorfz  Staten  voor  defe  beroerten,  en  indien  men 
wilt  Men  de  Cronijken  van  Heer  Philips  van  Commi- 
nes,  men  fal  daer  in  vindende  grote  dienften  die  de 
Generale  Staten  vergadert  wefende  haren  Prince  ge- 

daen hebben ,  en  en  heeft  noit  de  verweerder  verftaen 

dat  de  voorfz  Staten  gedaen  hebben  tegens  haren  Prin- 
ce, en  concludeert  de  voorfz  Philips  de  Commines, 

datfe  verraders  van  haren  Prince  en  den  Lande  zijn, 

de  gene  die  fulke  vergaderinge  beletten,  en  datfe  't  felve 
doen  om  te  voeden  hare  ambitie ,  ten  einde  de  Prince 
niet  geadverteert  en  word  van  hare  mishandelinge. 
Tenleften  bid  de  verweerder  nietgeallegeertte  wor- 

den metten  Grave  van  Culenborg  of  de  Geconfe- 
dereerde Edelluiden  of  van  dencompromifle  als  niet 

wefende  de  daed  van  den  verweerder ,  en  indien  hy 
met  henluiden  gehandelt  heeft  is  door  laft  van  Me- 

vrouwe, alfo  men  fien  magby  de  Acten  daer  opge- 
pafleert 

belaiv 
ir. 

dat  de  voorfz  Heere  van  Beauvois  was  gearriveert ,  de 
welke  laft  hadde  hem  gehoorfaem  te  wefen  uit  krachte 
van  zijne  voorfz  commiiïie,  enfandden  voorfz  Hee- 

re van  Beauvois  zijne  voorfchreven  commiiïie,  teri 

einde  hy  hem  by  hem  foude  vinden,  d'welk  hy  dede,en 
feide  hem  dat  hyfeer  blijde  was  van  zijne  komfte,  en 
dat  hy  wilde  komen  des  noenens  of  middags  by  hem 
eten :  waer  op  de  voorfchreven  Heere  van  Beauvois 
hem  excufeerde :  feggende  nat  en  moede  te  fijn ,  en 
dat  hy  hem  wilde  gaen  ruften ,  daer  op  hy  weg  gink  en 
feide  de  verweerder  tot  een  ige  van  der  Stad ,  dat  fy  niet 
en  fouden  vrefen  de  komfte  van  den  voorfz  Beauvois 
want  hy  was  te  Doornik  gefonden,  met  fekere  roep 
die  gelopen  hadde  dat  fy  gemuit  hadden,  maer  heb- 

bende gevonden  de  faken  in  beteren  ftaet,  verhoopte 
dattet  al  wel  verdragen  foude  worden.  En  aengaende 
den  brief  die  de  Heere  van  Moulbais,  Beauvois,  en 
van  Efplechen  gefch reven  hadde  aendeSquerdcs,  en 

38.  Op 't  xxxviij-  artijkel  feid  de  verweerder  dathy  de  Vileers,en  was  alfdoen  geenfins  daer  vangewaer-  J%  *-i£ 
hem  noit  bekommert  heeft  mette  abolitie  vande  voor-  fchout,  maer  verftont  hy  verweerder 't  felve  acht  of  ge. 
fchreven  Inquifitie  en  Placcaten ,  als  geen  ftand  heb-  1  tien  dagen  na  en  fprak  hem  alfdoen  daer  van ,  feggende 
bende  ter  plaetfen  van  fijne  refidentie,  en  heeft  noit  ge-  vreemt  gevonden  te  hebben,  dat  fy  fuiken  brief  ge- 

dacht te  ufurperen  de  autoriteiten  en  overheden  van    fchreven  hadden  ,  wetende  hy  verweerder  binnen  der 
Stad ,  fonder  hem  't  felve  hebben  te  kennen  gegeven , daer  van  fy  hunne  excufatie  deden,  en  daer  werd  niet 
meerafgefproken.  Endede  de  verweerder  den  voorfz 
Heere  van  Beauvois  alle  vrientfehap  en  courtofie  alfo 
hy  bekennen  foude,  indient  noot  fy,  en  lal  ook  geverifiV 
ceert  wordeu  by  de  brieven  die  de  verweerder  gefchre- 
ven  heeft  aen  Me- vrouwe  wefende  gekomen  tot  Door* 
nik.  En  aengaende  dat  de  verweerder  voorhielt  den 
voorfz  Heere  van  Beauvovs ,  van  na  Rijfel  te  gaen ,  en 
was  om  geen  ander  refpecf.  dan  dat  de  voorfz  verweer- 

ons  heilig  Catholijk  geloof  t'onderhouden:  ja  men  fal  }  der  meinde  grote  dienfte  te  doen ,  hem  fendende  met 
vinden  dat  de  Geeftelijke  Princen  fijne  naburen  daer  fijn  volk  na  Rijfel  om  te  wederftaen  de  oproeringen 
mede  genoeg  belet  fijn  ,  en  bekent  de  voorfz  verweer-  van  Weftvlaenderenj  alfo  hy  verfocht  was  vanden  Gra- 
dcr  fijn  vocatie  niet  te  wefen  hem  meer  met  fulke  fa-  j  ve  van  Egmont  gaende  derwaers ,  indien  die  verweer- 
ken  te  moeyen,  en  dat  fijne  Majefteit  hem  in  ande-  J  der  die  niet  van  doen  hadde,  want  de  voorfz  Beauvoys 
re  dingen  fal  gebruiken  ,  verklarende  voorts  valfchte  1  was  van  den  dienft  des  voorfz  Gravens  van  Egmont,en  (f.  i±r} 
welen  alle  het  gene  welk  't  felve  artijkel  tegens  hem  '  betrouwende  hem  fijns  wel ,  verlangende  hemfeerby  ' inhoud.  hem  te  hebben ,  welk  de  wacrheid  is ,  en  wel  verfchci- 

|9    Op 't  xxxix.  artijkel  feid  de  verweerder  dathy  i  den  vandebclaftinge  Ingrepen  in 't  voorfz  artijkel. 
te  Doornik  acnquam  ten  felven  dage  doen  hy  van  J       41.  Op  't  xij.  art  ij  kei  leid  de  verweerder,  dat  hoewel 
Brunei  vertrok,  en  dat  hem  tegen  quamen  fommige     hyvcrklacrde  fuiken  laft  te  heb-ben,  fo  en  hadde  noch-  h®e  ]*• 
Edelluiden  en  volk  vande  Magiftraet  vande  voorfz     tans  Mc-v  rouwe  van  Parrm  fuiken  bevel  niet  gegeven,  %      * 
Stad,  de  welke  hem  wellekom  heten,  en  komende  bui-  I  alfoinenby  fijne  commiiïie  ge  lien  heeft,  maer  de  ver- 

weer* 

den  Lande,en  en  weet  niet  hoe  hyfe  foude  konnen  pre 
tenderen  en  door  wat  middel,niet  en  hebbende  ingank 
noch  voix  in  gene  Staten  van  herwaers-over ,  alfo  hy 

verklaert  heeftin 't  beginfel  van  defe  antwoorde.  En 
aengaende  datmen  hem  befchuldigt  dat  hy  wilde  datter 
vryigheid  van  confeientie  ware,  en  dat  een  jegelijk 
mochte  leven  na  fijnen  wille,  men  weet  genoeg  met 
wat  forge  en  neerftigheid  de  voorfz  verweerder  houd 
Zijne  eigen  Onderfaten ,  en  indien  hy  niet  al  en  kan  fijn 

begeerte  te  wege  brengen ,  hy  doet  't  gene  hy  kan  om 



304 Het  vierde  Boek. *<7« 

t-  i .  r  i     r  •  am  fvoor  ten  einde  om  te  lich-  expreflen  laft  van  me  Vrouwe ,  alfo  hy  tonen  fal  by  ha- 
t^rderhiertfdvefoftrrfvoor ,tm  wweo  rebrieven ,  waertoe  notelijk was  defelve  colleöe  toe 
telijket  te  mogen  B«**ffi*^g2  prekingéVhy  te  laten,  ten  einde  om  te  betalen  de  werk-luiden  en 
dineert  was  Aengaenac  net  reit  van       V         *        >Q  ,t  k         der  materialen  ,  en  ook  dat  daer  perfonen  fou- 
en  heeft  noit  anders  B«*taw mv*  SF  d      ̂   om  die  te  doen  maken ,  en  alfo  men  feide, 
wefen  de  bevelen  van  me  Vrouwe,  aUo  me* ,  lien  bequamer  hout  en  vant ,  en  dat 

by  de  brieven  ̂ *ïJSSS^«to«SÏÏ5S  me  Vrouwe  hem^verweerder  alle  haeftigheid  op  leide 
fchreven  heek  aen  ̂ ^toSmTSSJto»  dat  't  gedaen  mochte  wefen ,  verfochte  eenige  /delen, 

?^t::X*:^                              1S  nkt  f  vagnderanderRel,gi
entewillengerievengvaneenig 

feweel  doo/gebrek  van  neerftigheid ,  maer  den  tijd  hout,  het  ware  by  verkopinge  of  lenmge : ,  en  indien  hy
 

S       f/w«fnnnrftek  dat  men  niet  en  konde  doen  dat  verweerder  eenig  gehad  hadde,  foude  hetfelve  ge
ge- 

was  alfdoen  fo  00™;™ men  niet  n  ^  ̂ ^    ̂   ̂   einde  Qm  ̂   wefk  fe  vordcr 
men  wel  foude  begeert  hebbefl i  >  < *  *JW"*3  U°°  t>achtervolgen  't  gene  me  Vrouwe  hem  beval,en  dat'et 
nikf°Z'fxl^ 

JK£  ditVerboSdededoen,  het  welke  alfdoen  geheel  note-  ,  Brui
Tel,  foovergink  me  Vrouwe  hem  inden  raed,  door 

« W    ffik^ÏÏSwdeStehea  van  de  Catholijken  ,  want  ,  dien  het  werk  noch  ni
et  opgemaekt  en  was:  waer  op  de 

^Td^'ÏJwSBi'vtiideribd  de  vierdeelen  I  verweerder  antwoor
de,alle  neerftigheid  gedaen  te  heb- men  mei  van  ac  yijiucic                    ..    vancjeM-si-  ben,  maer  darmen  lo  lichtelijk  de  materialen  met  en 

van  de  andere  J^^jSff±ftï«ft  wolït  hadde  kunnen  bekomeden  datmen  het  hout  foude  be- 

S^^wSgSSSÖ^^"  reideninde  Abdye  van  Sinte Meerren  in  eenbefiotcn 

riXTdSeb  aldaergenoemt,  de  plaetfe,  dewelke  den  Abt  daer  toe  geleent  hadde
  ten 

verweerder  dede  doen  een  verklannge  van  djnc  mey-
 

ninee ,  en  hoe  't  al  gebeurt  was  en  de  confideratien  
die 

hem  beweegt  hadden  tegenwoordig  te  lenden ,  de  twe 

Edelluiden  Defquerdes  en  Vileers  tot  de  voorfz.
  pu- 

verfoeke  van  den  verweerder  ,  want  bereidende  het 

houtopter  ftraten-,  of  buiten  de  ftad,  fo  was  te  vrefen, 

dat'er  dagelijx  eenige  ftukken  afgenomen  fouden  wor- 
den, want  het  fcheen,dat  die  van  der  ander  Religie  niet 

bS^taS«^e^^^;;Ste)S,  en  iochten  devoorfz  opbouwinge ,  en  haddedevcr- blicatie,  en  ïant  aiie  c  iövc  ,  .      '  allb  men  weerder  moeite  genoeg  om  daer  toe  te  verftaen,  waer- 

KlaerlijKiaimo  enueiwy  &  voor  misbruik,  te  meer  dat  hy  met  belaft  en  heeft  dat 

&  rr-   \::c  <**  nr^aA     Vte>r  utfoc  mppr 

beurte  van  confifcatie  van  lijf  en  goed ,  het  Was  
meer 

ceftelt  tot  vrefe,  dan  anderfins:  ook  en  heeft  hy
  ver- 

weerder gedurende  den  tijd  dat  hy  ter voorfz.  plaetfen 

was  seen  oorfake  gehad  iemand  te  caftyen ,  die 
 regens 

het  voorfz.  gebod  gedaen  todden,  waerom  h
em  dunkt 

dat  hy  gene  foute  gedaen  heeft ,  en  indien
  de  verweer- 

der  gene  macht  en  hadde  fuik  verbod  te  doen ,  fo  be- 

hoorde de  Magiftraet  hem  'tfelve  te  kennen  gege- 
ven of  me  Vrouwe  behoorde  hem  gewaerfchouwt 

te  hebben,  hebbende  gefien  't  gene  hy  uitgerecht  h
ad- 

de, want  alle  het  gene  dat  gedaen  is  geweeft,  is  ge- 

fchied  tot  verfekeringe  van  deGeeftehjkeenCa
tho- 

1J  1'x    Op  't  xliij.  artijkel  feid  de  verweerder ,  dat  men 

niet  bevinden  en  fal  dat  de  Magiftraet  den  
verweerder 

andere  middelen  tevoren  gehouden  hebben 
,  want  hy 

was  fo  bevreefl  dat  hy  niet  en  dorfte  doen ,  en  men  kan 

'tfelve  wel  tonen  ,  door  de  kleine  orden  die  fy  gaven,
 

doen  de  kerken  overvallen  worden,en  daer  na
  de  kom- 

fte  van  den  verweerder,  en'tgene  na  fijnen  
vertrekke 

aldaer  gedaen  is,  en  hoewel  de  verweerder  
gefchreven 

hadde  aen  me  Vrouwe ,  dar  hy  den  Magiftraet  Catho- 

liiks  gevonden  hadde,  en  begerig  om  alle  goede  or
- 

donnantien  te  ftellen  ,  me  Vrouwe  voorfz.  antwoorde 

hem  door  brieven ,  dat  fy  't  gewenft  hadde  metter  daet 
in  defe  beroeringe  en  overrompelinge  te  voren  ge 

fchiet ,  't  felve  gefien  te  hebben 

ligiegeld  fouden  opbrengen  ,  wanr  't  haertoeftont  te 
doen ,  leggende  dat  de  Catholijke  genoeg  te  doen  had- 

den ,  hare  Kerken  wederom  te  verfien ,  dewelke  by  die 

van  de  andere  Religie  hadden  overrompelt  geweeft. 

46.  Op 't  xlvj.  artijkel  feid  de  verweerder  noit fulx  g», 
verklaert  te  hebben  gelijk  het  voorfz.  arrijkel  inhout ,  bjfc  I 

maer  heeft  altijds  gefeit  te  willen  de  executie  doen ,  en  ma'  I 
heefr  'tfelve  ook  gefchreven  aen  me  Vrouwe,en  irdien 

hy  *t  niet  heeft  konnen  doen,  is  geweeft ,  door  dien  dat 
de  faken  hem 't  felve  niet  toe  en  lieten,  want  elk  die 

hem  in  fulke  laften  vint,doen  de  execütien,aks  fy  't  vin^ 

den  bequaem ,  ten  fy ,  en  dat  den  tijd  hen  'r  felve  toe- 
laet ,  en  aengaende  dat  hy  niet  en  wilde  caftyen  de 
voor  fa  Beeltftormers  en  was  hem  niet  toegelaten  fulke 

propooften  te  houden,  gemerkt  het  gene  dat  me  Vrou- 
we verdragen  hadde  met  de  geconfedereerde  Edelluy- 

den,her  welke  fy  altijds  fchreef  te  willen  onderhouden. 

47.  Op  't  xlvij.  artijkel  feid  de  verweerder,  dat  we-  jj 
fendereed  om  tetrecken  na  BrufTel  aldaer  haer  Hoog-  ̂  
heid  hem  hadde  doen  komen ,  die  van  de  andere  Reli- 

gie totDoornik  feiden  hem  dat  wetende  hy  verweerder 
vertrocken  ,  fy  fouden  overrompelt  worden  by  die  van 

den  Cafteele ,  en  dat  men  fecretelijk  veel  volx  in  't  Ca- 

fteel  fou  brengen,om  't  felve  te  werk  te  ftellen.  En  we- 
tende de  verweerder ,  dat  fulke  propooften  en  roepen 

niet  waerachtig  en  waren ,  aengefien  me  Vrouwe  hem 
niet  daer  van  te  kennen  gegeven  hadde ,  verfochte  den 

44   up  txmi|.amjKc  1  u„ii„«v     deuenediehemfulxaenbrochte.mettewillen  invoe- ©f8l.  - 

fielaftta'  toelatinge  van  me  Vrouwe  en  hare  brieven ,  hy  liet  toe 
9e'         de  faken  van  Doornik  fouden  blijven  inden  ftaet  gelijk 

fy  waren  ten  dage  van  fijn  vertrek ,  en  fo  lange  tot  dat 

hy  fijn  rapport  aen  me  Vrouwe  gedaen  foude  hebben , 
de  welke  aldaer  fand  den  Secretaris  La  Torre,  en  men 

mach  fien  wat  me  Vrouwe  confenteerde  aldaer  gedaen 

te  worden ,  en  weet  hy  verweerder  God  niet  genoeg  te 

danken  van  dat  hy  niet  tot  Doornik  toegelaten  heeft, 

want  de  vier  dagen  overftreken  zijnde ,  en  was'er  niet 
gefloten  van  wegen  des  verweerders ,  met  die  van  de 

■ander  Religie  tot  Doornik  voorfz ,  het  welke  de  ver- 

weerder verklaerde  cxprefTclijk  t'zijnen  wederkeren 
tot  Bruflfel,verfoekende  aen  me  Vrouwe  aldaer  iemand 

anders  te  willen   fenden,  om  te  maken  fulke  capitu- 

iatien  of  verdrag  als  haer  goctdunken  foude ,  hem  daer 

mede  niet  meer  willende  moeyen,  en  fchreef  'tfelve 
ook  aen  de  Magiftraet  en  den  Heere  Moulbais  den 
xvj.  Oótober  Anno  1566- 

5Pc  19.        45- .  Op  't  xlv.  artijkel  feid  de  verweerder,  dat  hy  toe- 
bciafUiv  üet  de  Tempelen  te  maken  byde  ftads-poorten  door 

de  gene  die  hem  fulx  aenbrochte ,  niet  te  willen  invoe- 
ren  tegen  die  van  Doornik ,  om  twe  of  drie  dagen ,  en 
ook  aeen  nieu  volk  binnen  den  Cafteele  te  willen  ne- 

men°,  gemerkt  't  felve  genoeg  voor  fien  was  totverwe- 
ringe  van  derplaetfe,  en  feide  de  verweerder  dat  we- 

fende  gekomen  by  me  Vrouwe  hy  hen  foude  laten  we- 
ten van  alle  fijne  uitrechtinge,  ten  einde  om  te  weten 

hoe  fy  hen  fouden  houden,en  alfo  de  voorfz  van  Moul- 
bais antwoorde  dat  hy  gedurende  den  felven  tijd  niet 

en  foude procureuren  om  eenig  nieu  volk  te  hebben, 
maer  in  dien  me  Vrouwe  hem  eenig  fand ,  en  hem 

belaftende  iet  uit  te  richten  dat  hy  dien  terftont  fou- 

de geven  fonder  langer  te  beiden,  het  welke  hebben- 
de verftaen  die  van  der  ander  Religie  ,  kregen  meer 

fufpicie  en  achterdenkinge  als  te  voren ,  het  welke  oor- 
fake was  dat  de  verweerder  niet  en  dorfde  vertrecken  , 

vrefende  eenige  veranderinge,en  liet't  felveMevrou  we 

weten,fo  door  brieven  als,aldaer  fendende  eenen  Edel- 

man, welke  hem  tot  de  voorfz  propooften  tegenwoor- 

dig vant ,  om  haer  't  felve  te  beter  te  kennen  te  geyen , °  \  en 
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n  wat  hem  verweerder  veroorfaekt  hadd  e  fijn  vertrek 

uiette  ftellen  ,eri  bad  om  terftont  antwoord  te  hebben, 

ten  einde  hy  te  beter  het  bevel  van  Me-vrouwe  mocht 

achtervolgen  en  gehoorfaem  wefen ,  want  fijne  menin- 

gewas gehelij ken  hare  bevelen  t'achtervolgen,alfö  men 
fien  mach  by  de  brieven  hier  op  gefchreven  wefende  in 

fijn  boek.  En  aengaende  de  propooften  die  hy  gehou- 
den mach  hebben  metten  voorfz  Moulbais ,  van  dat  fij- 

ne broeder  de  Heere  van  Montigny  qualijken  gekofen 

foude  hebben, was  door  dienhy  verftont,  wefende  te 

Doornik  dat  de  felve  Moulbais  wefende  Gouverneur 

van  de  Stad,  en  het  Land  van  Tornefis,  en  hadde ge- 
duerende  alle  defe  overrompelinge  geen  orden  geftelt, 

welk  hy  hadde  kunnen  doen ,  en  hebbende  de  laken  fo 

verre  niet  laten  komen ,  van  *t  beginlel,  maer  alfodit 
feit  niet  en  raekt  den  verweerder ,  en  wilder  niet  vorder 

affpreken,dan  van  de  waerfchouwinge  die  de  voorfz 
Moulbais  aen  Me-vrouwe  gedaen  hadde ,  te  weten ,  dat 

hy  belegert  was  ,  en  dat  hy  die  plaetfe  niet  langer  als 

24  uren  en  könde  houden,  door  dien  hy  gene  provian- 
de  en  hadde ,  op  welke  waerfchouwinge  de  verweerder 

werd  afgeveerdigt  na  Doornik  ,  aldaer  hy  vant  niet 

waerachtrgte  wefen ,  de  dingen  by  hem  aen  Me-vrou- 
we gefchreven  ,  en  aengaende  de  refte ,  latet  den  voorfz, 

Moulbais  verantwoorden ,  den  welken  de  verweerder 

alle  vriendfehap  gedaen  heeft,  ter  wij  Ie  hy  te  Doornik 
is  geweeft. 

48  Op 't  xlviij  artijkel  feid  de  verweerder  dat  hy 
noit  vervaert  en  heeft  den  voorfz,  Moulbais ,  hem  heb- 

bende in  al  dat  hygekonnen  heeft  behulpig  geweeft, 
en  beneerftigt ,  dat  hem  de  Stad  wel  gehoorfaem  is 

geweeft  ,  hem  doende  fweren  alle  de  Capiteinen  die 
daer  waren  tot  verfekertheid  van  de  Stad ,  den  welken 
den  voorfz  Moulbais  als  Gouverneur  gaf  beftedinge, 
en  de  voorfz  verweerder  en  dede  anders  niet  dan  hem 

te  gebruiken  om  alles  te  verdragen  en  ftillen,  en  en  heeft 
de  voorfz  Moulbais  gene  reden  hem  fijns  te  beklagen 
welk  hy  niet  en  rneint  dat  hy  in  fijne  tegenwoordigheid 
doen  foude. 

49.  Op 't  xlix.  artijkel  feid  de  verweerder  niet  ge- 
raden te  hebben  den  voorfz  Brederode ,  dat  hy  te  Bruf- 

fel  foude  gaen ,  en  als  hy  verftond ,  fo  was  de  verweer- 
der gekomen  tot  Breda  met  mijnen  Heer  van  Nuenaer 

fijnen  Swager ,  ten  einde  om  te  kennen  te  geven  den 

Princevan  Orangien  eenige  faken  die  fy  t'famen  had- 
den ,  alfo  't  de  verweerder  genoegiamelijk  betonen  fal , 

en  en  vant  hem  tot  genen  anderen  einde  tot  Breda :  wel 

is  wacr,dat  na  fijnen  aenkomfte, de vooriz Bredero- 

de aldaer  quam ,  feggende  te  gaen  na  BrufTel  om  te  fpre- 
ken  Me-vrouwe  ,  aengaende  eenige  brieven ,  die  fy 

hem  gefchreven  hadde ,  door  den  Secretaris  de  la  Tor- 
re ,  of  Quarebbe ,  daer  van  hy  feide  Me-vrouwe  alle  ge- 

noegen te  willen  geven  ,  daer  op  de  verweerder  ant- 
woorde  dat  hy  fecr  wel  doen  foude  ,  want  men  fprak 
vremdelijk  van  hem ,  en  fonderlijk  dat  hy  qualijk  dede 
van  fijne  ftad  van  Vyanen  te  fterken ,  na  de  tijd  die  als 
doen  was ,  met  andere  propooften ,  daer  van  hem  nu 

ter  tijd  niet  en  gedenkt,  en  was  als  doen  de  verweer- 
der fo  fiek,datny  den  meeftendeel  van  fijnen  bedde 

g  >.  niet  en  quam ,  noch  hem  moeyende  met  gene  gefel- 
fchappe  ,  noch  mette  faken  van  den  voorfz  Heere 
van  Brederode  en  en  verftaet  de  verweerder  niet  te 
defenderen  fijne  handelinge  ,  en  wefende  tot  Breda , 
fo  vand  hem  ook  ter  fel  ver  plaetfe  de  Grave  van 
Hoogftraten ,  dé  welke  quam  bidden  den  Prince  van 

Orangien  dat  hy  t'Antwerpen  wilde  komen  tenein- de om  in  de  Stad  orden  te  llellen ,  en  bad  den  Grave 
van  Nuenaer  aldaer  te  willen  korren  om  fijnen  com- 
pere  te  wcfert  door  dien  fijne  huisvrouwe  foude  gelig- 
gen  binnen  eenendag  of  twe,  alfo  fy  ook  dede  ,  be- 

gerende ook  fcer  ernftelijk  aen  den  verweerder  hem 
ook  aldaer  met  hun  te  willen  vinden,  welk  hy  nieten 
kondedoen,  mits  fijne  voorfz  krankheit,en  vertrok 
hem  alleen  op  (ïjn  huis,  mede  nemencie  eenen  Doctor 
van  Utrecht  de  welke  fal  mogen  betuigen  in  watfta- 
te  de  verweerder  als  doen  was  ,  en  en  weet  niet  wat 
de  vooriz,  Brederode  als  doen  handelde  met  Me-vrou- 
we ,  dan  hy  verftont  dat  hy  te  Bruiïcl  niet  geweeft  en 
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hadde,  't  gene  daer  na  gebeurt  Is,  is  de  gehele  werelt kennelijk. 

50.  Op 't  1.  artijkel  feid  de  verweerder,  hem  niette 
gedenken,  fulke  propooften  gehouden  te  hebben,  en 
wefende  by  de  gene  die  hem  befchuidigen,meintdat 
hy  daer  op  genoegfamclijk  foude  konnen  antwoorden , 
want  het  en  is  hem  niet  mogelijk  te  gedenken  van  alle 
fulke  kleine  propooften ,  en  men  mach  fom wijlen  ee- 

nige woorden  feggen,  de  welke  anders  verftaen  worden 
dan  die  gefeid  zijn  geweeft. 

j  1.  Op 't  Ij.  artijkel  feid  de  verweerder  gewaerfchout 
wefende  dat  in  onfe  Vrouwe  Kerke  eenigen  verborgen 
fchat  was,  liet  het  felveterftond  weten  aen  Me-vrou- 

we ,  alfo  't  blijkt  by  fijne  brieven  van  den  4  Septembris, 
en  d'antwoorde  daer  op  van  Me-vrouwe  van  den  fe- 
venden  der  ielver  maend  ,  daer  by  fygoet  vand  fijne 
neerftigheden,hem  ordinerende ,  dat  hy  goede  wacht 

foude  nemen  op  het  gene  darter  gevonden  foude  wer- 
den op  dattet  felve  gereftitueert  foude  worden ,  den  ge- 
nen die  't  toebehoorde  alfo  de  verweerder  gedaen  heeft 

van  alle  het  gene  dat  hy  heeft  konnen  recouvreren  toe- 
behorende der  voorfz  Kerken ,  en  liet  't  felve  ook  we- 

ten aen  den  BifTchop ,  en  de  Canonijken ,  de  welke  als 
doen  tot  Doornik  waren ,  en  doende  aldaer  graven ,  be- 

val aen  eenen  van  der  Stad  hem  daer  byte  vinden,  en 
ook  aen  den  Canonijken  op  dat  vindende  eenige  appa- 

rentie  van  't  gene  daer  van  hem  verweerder  gewaer- 
fchout hadde ,  daer  in  fo  voorfien  mocht  worden  datter 

niet  gcftolen  en  werd ,  en  dunkt  hem,  indien  hy'cr  fijne 
neerftigheid  niet  in  gedaen  en  hadde ,  en  dat  het  gepeu- 

pel eenigen  fchat  genomen  hadde,  dat  men  hemdaer- 
om  aen  foude  hebben  mogen  (preken ,  en  en  was  noit 
demeningevanden  verweerder  eenige  fchadetedoen 
der  vooriz  Kerke,  noch  den  fondamenten  derfelver, 
en  ook  fo  dikwils  als  Me-vrouwe  hem  dede  ophouden, 
dede  het  felve  alfo  men  fien  fal  by  de  brieven  die  Me- 
vrouwe  hem  fchreef  van  den  xvij  Septembris,  en  de 
antwoorde  van  den  verweerder  van  den  xix.  hebbende 

terftont  doen  vifiteren  alle  gravingen  by  de  voorfz  Ca- 
nonijken die  als  doen  aldaer  waren ,  en  de  meefters  van 

de  Metiers,  allo  hy  tonen  fal  bydeatteftatien  hierop 
gemaekt  den  xxvij  dag  van  Septembris,  de  welke  hy 
dede  maken  door  oorfake  van  eenen  brief  die  Me- 
vrouwe  hem  (  defen  aengaende )  gefchreven  hadde  van 
den  xxiiij  defer  voorfz  maend  Septembris,  refereert 
hem  tot  een  yegelijk,  dat  hy  feide  dat  men  daer  niervin- 

den en  foude ,  maer  het  gene  hy  dede  was  om  genoeg  te 
doen  fijn  devoir ,  want  indient  waer  geweeft  hadde ,  en 
datter  eenig  ongeval  gebeurt  hadde ,  fo  foude  men  hem 
verweerder  de  wijt  gegeven  hebben,  en  en  weet  niet 
tot  wat  oorfake  men  hem  hier  mede  bclaft,  gemerkt  hy 
verweerder  daer  van  geen  profijt  en  konde  hebben.  En 
men  Weet  wel  dat  alle  het  gene ,  dat  men  aldaer  gevon- 

den heeft  van  gout  en  filver,  wefende  't  felve  tot  fijn 
kenniffe  gekomen ,  hy  't  den  voorfz  Canonijken  gege- 

ven heeft  alfo  men  fien  fal  by  hare  quitantie ,  en  men 
fal  alle  fijne  brieven  enbefcheden  vinden  geregiftreert 
in  fijn  boeken. 

52.  Op 't  lij  artijkel  feid  de  verweerder  noit  fulke 
propooften  gehad  te  hebben ,  en  en  weet  niet  wat  voor 
een  Edelman  men  als  doen  in  Spangien  gevangen  fou- 

de hebben  gehad,  en  nopende  fijnen  broeder  en  hadde 
niet  waerom  hy  voor  hem  befwaert  foude  zijn ,  wefen- 

de feergeluckig  dat  hy  by  fijne  Maj.  was,  zijnde  uit  de- 

fe beroerten  ,  en  mifgunden  hem  't  felve  genoeg  de voorfz  verweerder ,  en  hadde  feer  wel  als  doen  willen 
in  fijn  gefelfchap  wefen.  En  aengaende  de  joooo  man- 

nen in  't  felve  artijkel  geroert ,  zijn  propooften  feer  fri- 
vool, want  men  weet  genoeg,  dat  de  verweerder  de 

middel  niet  hebben  en  foude,  100  mannen  in  Span- 
gien te  voeren  ,  te  meerd2thy  den  weg  nieten  weet 

dien  hy  nemen  foude  5  om  fulx  te  doen ,  biddende  daer- 
om  geen  geloof  te  geven  fulke  frivole  en  ongefundeer- 

de propooften  fonder  reden ,  en  indien  datter  yemant 
ware  die  hem  fulx  opleggen  wilde,  bid  de  verweerder 
dat  de  felve  hem  voor  oogen  mach  komen,  om  daer 

op  t'antwoordcn  alfo  hy  na  reden  fal  bevinden  te  be- horen, 

&  53-  OP'C 
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fulke  propooften  gehouden  heeft  met  die  v
an  de  an 

derRelbievan  Doornik  noch  mette,Magiftr
aet,maer 

ter  contr°arien  heeft  de  verweerder  altijds  gefeid  niet 
 te 

willen  doen  fonder  expres  bevel  van  Me-vro
uwe  ,alfo 

hy  fal  doen  blijken  by  fijne  brieven.    En  in
dien  hyfo 

beladen  bevonden  fal  worden  in  de  voorfz  hande
hnge , 

is  «eweeft  door  dien  de  brieven  van  Me-vrou
we  fo 

twijfelachtig  geweeft  zijn  ,  dat  hy  niet  wel 
 hare  menin- 

oekondeverftaen,  het  welke  hy  Me-vrouwe  
gefch re- 

ven heeft  door  (ij  ne  brieven  vanden  nj .  October ,  bid- 

dende volkomentlijken  en  te  willen  gead verteert  wor- 

den van  hare  meninge ,  ten  einde  om  daer  in  gene  faute 

te  doen,  en  van  te  feggen  dat  fy  niet  en  foudendoen 

fonder  te  lïen  de  ondertekeninge  van  d  een  van  de  Hee- 

spen in  't  voorfz  artijkel,  en  is  niet  waer, 
ren 

begrei 
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maer  ter  contrarien  heeft  gefeid  engefchreveu,datfy 

fouden  doen  het  gene  dat  de  Heere  van  Moulbais  en  de 

Secretaris  de  la  Torre  met  hun  fouden  traderen  van 

wegen  Me-vrouwe,  alfo  men  fien  fal  by  de  brieven,  die 

de  verweerder  gefchreven  heeft ,  aen  den  Heere  van 

Moulbais  en  den  Magiftraet  van  Doornik  van  den 

xxvj  Octobris  1566.  en  en  weetniet  ( genomen  dat  fy 

hun  aeiddreffeert  hadden  aen  de  voorfz  Heeren  be- 

grepen in 't  voorfz  artijkel)  wat  raed  fy  aen  die  van 
Doornik  foude  hebben  mogen  geven,  niet  wetende 
den  ftaet  van  der  Stad. 

54.  Op 't  liiij  artijkel  feid  de  verweerder,  dat  hy  hem 
heeft  «revonden  tot  S.  Amands ,  door  de  redenen  die 

hv  Me-vrouwe  gefchreven  heeft  by  fijnen  brief  van  den 

BifTchop  ,  daer  by  men  klaerlijk  kan  begrijpen  dat  alle 
dcdienftdie  de  verweerder  focht  te  doen,  waren  ver- 

keert geinterpreteert ,  welk  oorfake  was  dat  hy  hem 
focht  te  vertrecken ,  en  hem  niet  meer  te  moeyen  met 

fulke  faken. 

56.  Op  't  lvj  artijkel  feid  de  verweerder  dat  hem  ee- 
nige  hebben  komen  waerfchouwen ,  dat  men  eenige 

ongeregeltheid  dede  in  een  kerke ,  de  verweerder  gink 
terfr.ond  derwaers  vergefelfchapt  met  luttel  volx ,  en 

wefende  gekomen  binnen  de  voorfz  kerke ,  dede  fom- 

mige  gevangen  nemen;  en  onder  andere  alfo  hy  meent 
waÏTer  eenen  Hernaut  genaemt  Hoyau  ,  en  daer  na 

vant  hem  den  voorfz  verweerder  op 't  Stadhuis,  al- 

daer  hy  den  voorfz  gevangen  dede  ondervragen  in  zij- 

ne tegenwoordigheid,  determinerende  daer  van  voor 
zijn  noenmael  executie  te  doen ,  fo  verre  hymifdaen 

hadde ,  maer  alfo  fy  alfdoen  niet  achtehaelt  en  werden  , 

fo  werden  fy  wederom  na  de  gevankeniffe  geleid , 

en  des  anderen  daegs  wefende  ,  Sondach  ,  en  werd 

hier  van  niet  gehandelt,enmits  andere  faken  die  den 

voorfz  verweerder  te  voren  gekomen  waren  ,  en  werd 

van  defèn  niet  meer  getradteert,en  alfo  hy  reilde  na 

Bruffel,  fo  feide  men  hem  datter  van  defe  gevange- 
nen waren  die  niet  achterhaelt  en  waren  geweeft ,  en 

datfe  van  honger  ftorven ,  en  dunkt  hem  verweerder 

datmen  feide  ,^datde  voorfz  Hoyau  van  defe  tegen- 
woordige mifdaed  niet  achterhaelt  en  was ,  maer  dat  fy 

t'anderen  tijde  hadde  van  de  Iuftitie  gevangen  ge- 

weeft ,  waer  op  hy  verweerder  antwoord*  dat ,  in- hv  Me-vrouwe  <»eicnreven  neert  Dy  lijnen  ui  ïci  v*uu^>.     w^..  ,  w~v,.  -r-, 
    ~  ■ 

x  September  i?66  wefende  de  copie  geregiftreert  in     dien  hy  andermae
l  gevangen  hadde  geweeft ,  en  daer xöepK-mDer  1*00  wcicu  r^J.  „«»_     i,o„  ̂ O-rcfr  .  'r  felve  en  raekt  dit  tegenwoordig  feit 

fijn  boek ,  en  aengaende  van  aldaer  toe  te  laten  de  pre- 

dicatien ,  en  konde  hy  als  doen  aldaer  niet  verbieden , 

en  werden  die  als  doen  toegelaten  buiten  de  poorten 

van  Mechelen ,  Rij  fel  en  andere  plaetfen,en  indient  hy 

verweerder  hadde  willen  verbieden  tot  Sinte  Amand , 

foude  gedzen  hebben  tegen  het  accoord  ̂ want  men 

hadde  aldaer  eenen  tijd  lank  gepredikt ,  alfo  't  kennelijk 

is ,  ja  hadden  die  van  de  ander  Religie  gedaen  de  onge- 

regeltheden  binnen  der  Kerken,  het  welke  niet  belet  en 

was  geweeft  by  den  Baliiu ,  of  Gouverneur  van  Sinte 

Amatid,feggende  genoeg  macht  gehad  te  hebben,  en 

heeft  de  verweerder  beforgt  by  alle  middelen  te  mogen 

bewaren  de  voorfz  Abdye  van  S.  Amand,  en  alle  het 

Land  toebehorende  den  Cardinael  Granvelle ,  ten  ein- 

de dat  aldaer  gebeurende  eenige  ongeregeltheid  men 

niet  denken  en  foude 't  felve  gedaen  te  wefen  met  con- 

fent  van  den  verweerder ,  als  geen  vriend  van  den  Car- 

dinael wefende,  en  men  weet  wel  hoe  datfe  hen  hiel- 

den tot  Roncen ,  toebehorende  aen  die  van  Granvel- 

le^ dewelke  deden  grote  infolentien  en  overvalhngen 
aen  alle  hare  nabueren ,  en  waren  in  den  tijde  de  vie- 

riofte  van  der  contrarie  Religie  ,  hoe  wel  de  Dekens 

van  geftraft ,  't  felve  en  raekt  dit  tegenwoordig  feit 
niet.  En  dat  indien  men  bevand  dat  de  gene  die  de 

verweerder  hadde  doen  vangen  niet  befchuldigt  en  wa- 
ren datmenfe  foude  los  laten, niet  anders  hebbende 

van  defe  fake  gehandelt. 

57.  Op 't  lvij  artijkel  feide  de  verweerder  dat  hyver- 
ftond  datter  eenig  volk  van  Blandin  gevangen  was, 

daer  van  d'eene  van  henluiden  een  vrouwe  hadde 

met  vier  of  vijf  kinderen  ,  dewelke  dikmaels  quamen 

bidden  voor  den  gevangen ,  den  welken  de  verweer- 
der feide  in  tegenwoordigheid  vandiverfeperfonen, 

dat  indien  fy  fchuldig  bevonden  waren ,  hy  niet  en 
foude  kunnen  laten  daer  over  recht  te  doen.  En  alfo 

de  verweerder  reifde  na  Bruffel  feide  ,  dat  indien  de 

voorfz  van  Blandin  de  dood  niet  verdient  en  hadde, 

datmen  hem  eenich  ander  caftiement  mochte  geven, 

want  het  was  deern iffe  de  vrouwe  en  de  kleine  kinders 

te  fien  van  honger  fterven ,  en  heeft  daer  van  naer  niet 
gehoort.  . 

58.  Op'tlviij  artijkel  feid  de  verweerder  dit  artijkel  <*• niet  te  verftaen ,  door  dien  dat  hy  hem  te  Doornik  niet 

gehouden  en  heeft ,  dan  voor  het  accoort,  en  aengaen- 

H 

rinftp  vin  der  contrarie  religie  ,  nuc  wu  ue  ̂ «.iveu*  t  &v...w^v... .   /    7  ,         ,       ,    ,  ,       ,  ° 

van  dh  felve  plaetfe  is  Tkelmanus  Inquifiteur  in  Vlaen-  j  de,dat  de  verwee
rder  behoorde  te  hebben  laten  gewor- vanu.ieivepiacu  1  |  den  d'Magiftraet, en  heefter  hem  niet  mede gemoeit, 

«"  Od 't  lv  artijkel  feid  de  verweerder ,  dat  hy  fprak  dan  dat  hy  heeft  geilift  en  geftilt  de  beroerten  tot 

tol*  voorYa  Minifter  ten  einde  hyhem  foude  houden  Doornik  achtervolgende
  zijne  commiffie,  en  naer  fij- aen  roqna  f""1"*»  *  ,       _7.fi.    ij   j-        „«„  ,,.,..«rl,<.  m^mpn  infnrmprcn  waf  van  den  ?e. 

n  alle  f    ligheid ,  alfo  hy  ook  gefeid  hadde  aen  die
  van 

Doornik ,  foekende  daer  door  in  alles  goeden  orden  te 

ftellen ,  want  men  gedwongen  was  de  predicatien 
 toe 

te  laten.    En  belangende  datby't  voorgaende  artijk
el 

men  belaft  den  verweerder  toegelaten  te  hebben,  dat 

een  jeo-elijk fonde  leven  nade geruftheid  van  fijne  con- 

fcientfe,'t  felve  en  fal  men  niet  waerachtig  vinden  , 

dan  dat  hv  oeconfenteert  heeft, 't  gene  men  als  doen 

toeliet  in  't  Land  volgende  het  accoort  gemaekt  by  Me- 

vrouwe,  die  aen  hem  verweerder  fchreef  dat  fy  wilde 

't  felve  accoort  onderhouden  te  worden  ,  totter  tijd  toe 

dat  by  fijne  Maj.  met  advijfen  vande  Generale  S
taten 

anderfins  foude  zijn  geordonneert,  alfo  blijken  falby 

de  brieven  van  hare  Hoogheid, en  quamen  terfelver 

plaetfen  fommige  van  het  cafteel  van  Cambrefis,en 

van  Valencijn  fprekende  metten  verweerder,  de  wel- 
ke hy  antwoorde  fulx  als  doen  behoorde,  hoe  wel  hy 

daer  nn  ge  .vaerfchout  is  geweeft,  dat  men  anderfins 

overgedragen  heeft,  alfo  blijkt  by  de  brieven  die  de 

nen  vertrecke  magmen  informeren  wat  van  den  ge- 

vangenen gebeurt  is,  wefende  hy  van  daer  vertrocken, 

waer  door  klaerljk  blijkt  dat  de  verweerder  heeft  ge- 

daen dat  hy  heeft  gekonnen. 

59.  Op'tlix  aitijkel  feit  de  verweerder  geen  par- 

don gegeven  te  hebben ,  maer  indien  hy  eenige  gevan- 

gen hadde,  die  los  latende  door  dien  fy  alfdoen  niet 
achterhaelt  en  worden  ,  de  felve  machmen  anderwerf 

vangen ,  daer  mede  laet  hy  geworden  de  Iufticie.  En 

indien  hy  iet  bevolen  hadde  daer  van  hy  gene  macht  en 

hadde,  en  was  daer  in  de  Iufticie  hem  niet  gehouden 

onderdanig  te  wefen,  maer  hem 't  felve  te  vertonen, 
want  de  verweerder  en  is  geen  Recht-geleerde ,  en  is 

ook  zijne  vocatie  niet,  alfo  alledewerelt  kennelijk  is, 

ook  en  gink  hy  tot  Doornik  niet  dan  alleenlijk  om  te 
ftillen  de  beroerten  ,  en  het  recht  en  de  Iuftitie  te 

voorderen,  en  de  Magiftraet  alle  autoritit  te  geven, 

het  welk  hy  na  zijn  vermogen  gedaen  heeft.  En  in- 
dien Me-vrouwe  hem  hadde  willen  houden  goede over*earar»en  neert,  auo  oniicc  oy  uc  uneven  uu.  ue     ui«_n  ."^  »      —  --  ---  ~      - 

verweerder  fchreeflaen  mijn  Heerede  Aerts-BiiTchop    correfpondencie  ,  hy foude 
 gemeent  hebben  de  voor- 

van  Camerijk  den  xj  Septembris  1  jóó  en  anderena-  j  fchreven  Stad  te  remedieren  fo  vele  als  eemgi  Maa 
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van  den  Lande,  alib  men  fien  mag  by  de  brieven  die  hy 

dien  aengaende  aen  Mevrouwe  geichreven  heeft. 

60  Op  't  lx.  artijkel  feid  de  verweerder ,  indien  hy 
defen  brief  gefchreven  heeft  fo  moeft  alfdoen  den  roep 

fulx  zijn ,  want  de  verweerder  en  is  niet  gewoon  beufe- 
len  te  inventeren ,  en  en  weet  niet  waerom  men  mag 
den  voorfz  brief  tot  eenigen  quaden  einde  uitleggen 

gemerkt  het  gene  datdaer  na  t'Antwerpen  gebeurt  is, 
en  feker  de  meninge  van  den  verweerder  en  was  anders 

niet,  dan  wefende  fijne  Majefteit  naer de  waerheid  on- 
derrecht van  de  ongeregeltheden ,  men  foude  fo  veel  te 

eer  konnen  relolveren  om  daer  in  te  vertien ,  en  heeft 
de  verweerder  fom wijlen  begrepen  geworden  door 
brieven  vanden  Marquis  van  Bergen,  en  fijnen  broeder 
wefende  in  Spangien  van  dat  hy  fofoberlijken  fchreef, 
het  welke  de  verweerder  dede  door  dien  hy  alle  dagen 

fag  veranderinge ,  en  en  wifte  niet  watter  moch'te  üit- 
rijfen ,  hem  daerom  remitterende  tot  het  gene  dat  Me- 

vrouwe en  den  Raed  mochten  fchrijven  aen  fijne  Ma- 

jeft  de  welke  hun  alfdoen  wel  befig  vonden ,  wefende 
gene  verfekertheden  wat  einde  de  faken  iouden  mogen 
nemen 

61.  Op  't  Ixj.  artijkel  feid  de  verweerder  noit  die 
Van  Valencijn  geraden  te  hebben  dat  fy  eenig  achter 
denken  of  wantrouwigheid  fouden  hebben  van  den 
Heere  van  Noircarmes ,  maer  ter  contrarie  heeft  altijts 

gefcit  te  behoren  metten  felven  Noircarmes  te  trade- 
ren ,  't  welke  de  verweerder  gefeid  en  gefchreven  heeft 

aen  de  Edelluiden  wefende  tot  Valencijn ,  daer  van  hy 

genoeg  fal  doen  blijken  ,  en  en  weet  d'oorfake  niet wierom  die  van  Valencijn  hun  niet  en  wilden  totCa- 
merijk  vinden ,  want  de  verweerder  heefter  divers  van 

horen  fpreken ,  en  heeft  aitijds  gefolliciteert  dat  de 
voorfchreven  ftad  van  Valencijn  foude  accorderen, 

om  te  vorderen  zijne  f  iken  van  Doornik ,  en  foude  ge- 
wilt  hebben ,  dat  hy  alle  goede  correfpondentie  gehad 
hadde  metten  Heere  van  Noircarmes,  hem  hebbende 
altijds  van  te  voren  vriend  ge  weeft,  enen  weet  niet 
waer  door  hy  hem  verweerder ,  niet  vryelijken  en  liet 
weten  van  het  gene  dat  hy  mochte  verftaen  hem  te  ra- 

ken ,  of  hem  't  felve  vryelijken  te  fenden ,  mits  de 
vriendfehap  die  de  verweerder   hem  foude  mogen 
doen ,  en  dat  waerachtig  is,  wefende  de  ftad  van  Valen- 

cijn ontftelt ,  en  datmen  aldaer  volk  te  voet  en  te  peer- 
de  fand  om  die  te  beleggen ,  fó  werd  de  Bende  van  den 
verweerder  ontboden  te  komen  tot  Engene  die  het 
felve  terftont  in  alle  neerftigheid  dede ,  maer  Mevrou- 

we ( fonder  dat  hy  weet  waerom  )  dede  die  terftont  ver- 
trecken  na  Thienen ,  doende  andere  gefelfc happen  en 
Compagnien  trecken  na  Valencijn ,  waer  door  men 
murmureerde ,  en  fcheen  datmen  hem  miftroude  van 
de  Bende  van  den  verweerder ,  en  men  focht  daer  door 

aen  die  van  Valencijn  te  verftaen  te  geven  ,  dat  de  ver- 
weerder niet  en  hadde  willen  tegens  hun  trecken,  welk 

onwaerachtig  was,  want  de  verweerder  quelde  hem 
daer  fecr  mede ,  en  fchreef  daerom  aen  mijn  Heere 
van  Mansfelt ,  de  welke  alfdoeh  by  Mevrouwe  was, 
en  was  de  verweerder  vertrocken  naer  fijn  huis,  van- 
federt  den  beginne  van  November ,  aldaer  hy  wijt  van 
Valencijn  is,  meer  dan  40  mijlen,  hebbende  luttel 
middel  hun  te  mogen  by  ftaen ,  wel  is  waer  dat  de  ver- 

weerder rade,  dat  indien  fy  hun  niet  en  wilden  vinden 
byden  Heere  van  Noircarmes,  fyhun  mochten  vin- 

den by  Mevrouwe,  maer  dat  was  in  't  bcginfel  dat  hy 
tot  Doornik  quam ,  en  ook  fal  men  vinden  by  brieven 
die  de  Heere  van  Noircarmes  gefchreven  heeft  aen  den 
verweerder  dat  hy 't  goed  vand,  dat  elk  hem  moeide 
met  fijne  laken,  waerom  de  verweerder  verfoekt  niet 
meer  belaft  te  worden  van  de  faken  van  Valencijn,  dan 
de  Heere  van  Noircarmes  foude  willen  verantwoor- 

den die  van  Doornijk. 

^2  .Op'tlxij.  artijkel  feid  de  verweerder  dat  hyin 
neerftigheid  aenquam  's  avonds  op  S.  Andries  dag  tot 
Antoing  om  uitten  Doop  te  heften  fijnen  Neve,aldaer 
hen  vonden  mijn  Heere  van  Hachicourt  fijnen  Oom, 
en  Hen  Abt  van  Crefpin ,  en  aldaer  verftond  hy  dat  die 
van  Valencijn  waren  weder fpannig  verklaert,  en  datter 
«en  groot  fchermudelwas  geweeft,  ja  datmen  eenige J.  Deel, 

ftucken  gefchuts  uitter  Stad  gefchoten  hadde,  daer  van 
de  verweerder  noit  iet  gehoort  hadde  ,   dan  alfdoen, 
want  hy  vertrok  den  xv   Oclobris  uit  Doornik  naer 
BruiTe! ,  en  van  BrufTel  na  lijn  huis ,  den  leften  dag  der 
felvermaend,  daer  uit  hy  alleenlijk  gekomen  was  om 
hem  te  vinden  opten  voorfz  Doop.  En  alfo  de  voorfz 
fijn  Oom  quam  na  BrufTel ,  feide  verwondert  te  weien 
vanfulke  verklannge,  want  hy  fulx  r/zijnen  vertrecke 
niet  gehoort  en  hadde,  en  ten  felven  ftonde  quamen 
aldaer  aen  de  Heere  van  Vileers  en  Wingel,  dewelke 
feiden  aldaer  gekomen  te  zijn  om  te  kennen  te  geveri 
aen  mijn  Heer  van  Hachicourt  en  den  verweerder,van 
de  ongeregeltheid  van  Valencijn  de  welke  toequam 
doorhaer  miftrouwen  welkfy  hadden  van  den  Heere 
van  Noircarmes ,  eri  hy  van  hunlieden,  biddende  daer* 
om  daer  in  te  willen  voorfien,eh  niet  toe  te  laten  de 
bederftenifle  van  een  fulke  Stad  en  het  land  daer  ronts- 
om  ,  aengefien  ,  dat  de  voorfz  Stad  prefen  teerde  te 
doen  alle 't  gene  dat  Me-vróuwe  en  dié  van  den  Rade 
foude  ordineren.  En  dat  Mé-vrouwevan  hunqualijk 
onderricht  was,  en  dat  fo  verre  fy  na  de  waerheid  on- 

derricht ware,  en  by  ongepaffide  perfonen ,  fy  fouden 
daer  in  by  andere  wege  verfien  met  andere  própooften 
hier  toe  dienende,  en  dunkt  hem  de  verweerder  dat- 
ter  ook  geweeft  is  eenen  borger ,  maer  weet  niet  wel  of 
hygenaemt  was  Gilles  of  anderfins,  en  hebbende  alle 

't  gene  des  voorfz  is  in  't  lange  verftaen  de  voorfz  Hee- re van  Hachicourt ,   verfochte  den   verweerder  dat 
hy  wilde  rijden  over  Gaesbeke  aldaer  hy  foude  mogen 
fpreken  mijn  Heere  vanEgmont,  en  de  Gravc  van 
Mansfelt  wefende  van  de  Raed  neffens  Me-vrouwe,  en 
leiden  aldaer  den  voorfz  Vileers  en  Wingel,  ten  einde 
om  de  voorfz  Heeren  tefeggen  alle 't  gene  des  voorfz 
is,  en  hun  na  de  waerheid  t'onderrechten  vandepre- fentatie  die  die  van  Valencijn  deden  ,  ten  einde  om  te 
verfien  tot  die  ongeregeltheden  die  toe  te  komen  fton- 
den ,  en  men  feide  tot  die  van  Valencijn  dat  hy  feggen 
foude  aen  die  van  der  Stad  dat  fy  hun  ftil  fouden  hou- 

den totter  tijd  datfy  antwoorde  hadden  van  de  voor- 
fchreven Edelluiden.  En  vertrok  terftont  de  verweer- 

der van  Antoing ,  nemende  fijnen  weg  naAudenaer» 
den  aldaer  hy  Gjne  peerden  gelaten  hadde,hebbende  al- 

daer doen  komen  die  van  den  Heere  van  Montigny  fij- 
nen broeder,  ten  einde  om  te  eer  eh  in  meerder  neer- 

ftigheid te  mogen  na  fijn  huis  keren, en  en  was  niet  lan- 
ger ftil  tot  Antoing, dan  twe  dagen,  na  dat  hem  ge- 

denkt ,  en  wefende  aengekomen  tot  Gaesbeke ,  vand 
aldaer  mijn  Heere  van  Egmönt  en  Mansfelt  des  a- 
vonts  ,en  dede  de  verweerder  aldaer  verhalen  het  ge- 

ne welk  de  voorfchreven  Vileers  en  Wingel  hem  pe- 
feid  hadden  van  wegen  die  van  der  Stad  van  Valen- 

cijn, daer  op  de  voorlz  Graven  antwoorden  hoe  datfy 
geheel  ter  contrarie  onderricht  waren  ,  en  dat  die  van 
Valencijn  hun  geheel  qualijken  hielden  ,  maer  daer 
was  den  roep  dat  fy  verbontenifTe  en  verftant  in  Vrank- 
rijk  hadden ;  het  welke  de  voorfchreven  Vileers  fei- 

de niet  waer  te  zijn  ,  en  dattet  alles  toequam  door 
het   miftrouwen  welk  den  Heere  Van  Noircarmes 
hadde  van  die  van  Valencijn  en  fy  van  hem  daer  van  hy 
genoeg  foude  doen  blijken,  en  dat  aengaende  de  refte 
de  voorfz  Stad  haer  onderwerpt  te  doen  alle  't  gene  dat Mevrouwe  metten  Raed  haer  foude  willen  bevelen, 
behoudelijk  dat  fy  gehoort  werden ,  waer  op  de  voorfz 
Heere  van  Vileers  verreifde  na  Valencijn  om  fommi- 
ge  requeften  weder  te  brengen ,  ten  einde  om  die  over 

te  geven  aen  Mevrouwe,  en  van  't  gunt  daer  naer  ge- 
fchied  of  gebeurt  is ,  daer  mede  en  heeft  de  verweerder 
hem  niet  gemoeit  als  uit  fijnen  huife  niet  geweeft  heb- 

bende tot  in  April  dat  hy  quam  tot  BrufTel  by  Me- 
vrouwe vier  of  vijf  dagen  ,  Wefende  fijnen  Secreta- 

ris wedergekeert  uit  Spangien,  het  welke  hy  fijne  Ma- 
jeft.  fchreef,  alle  welke  dingen  bedenkende,  kan  meri 
lïcn  dat  het  gene ,  Welk  de  verweerder  gedaen  heeft ,  iri 
de  fake  van  Valencijn ,  is  geweeft  om  beters  wille ,  en 
niet  om  hun  te  doen  veranderen  of  wederfpannig  wor- 

den, en  en  weet  niet  wat  vruchte  of  profijt  hy  ver- 
weerder daer  van  foude  hebben  mogen  trecken ,  ge- 

merkt dat  hy  zijn  woonftcde  heeft  by  de  40  mijlen  van 
3  7.  Valen- 
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tr  .  ̂ -,n  nl*  hehhende  ceniff  eoed  daer  omtrent  |  men  op  de  muren  laten  uittrecken,  want 
 hy  wilde  fij- 

Valcncijn  ,  niet  hebbende  cenig  go  nenPrincegetrou  wefen,  waer  op  de  verweerder  hem 

^ffSSe^  de  verweerder,  dat  we-  eenen  tooch  toe  dronk,  hem  biddende,  dat  hy  nim- 

c  2  hvverueerderinde  maend  van  September  be-  mermeer  en  wilde  doen  
tegens  fijnen  Pnncc,engaf 

fende  hy  ver*  eerdei  in  de  jmm  v.lpnriin  »U    hem  de  hand.fe«rende  tot  de  gene  diedaer  teeenwoor- 

*$67. 

fich  in  de  faken  van  Doornik ,  eenige  van  Valencijn  al 

daer  by  hem  gekomen  zijn ,  verklare
nde  dat  de  voorfz 

Heere  van  Noircarmes  hun  gefeid  ha
dde  niet  te  wil- 

len aen  die  van  Valencijn  toelaten  het  ge
ne  die  ver. 

weerder  hadde  rot  Doornik  doenuirkond
igen  en  pu- 

bliceren, en  de  GravevanEgmontin  Vlaenderen, 
 en 

de  Pnnce  van  Onngien  tot  Antwerpen ,  maer  wel  het 

Compromis, in  der  voegen  gelijk  het  gepaffeert  was 

tuffchen  de  geconfedcreerde  Edelluiden  ,  m
et  eem- 

ge byvoeginge  in  forme  van  verbod  van  de  e
en  den 

anderen  niet  te  mogen  injnrieren  ter  caufen  van 
 t  we 

Religiën  ,  feggende  dat  alle  het  gene  de
  voorfchte- 

ven  drie  Heeren  daer  in  gehandeït  hadden,  was 
 ge- 

weeft  uit  hare  eigen  autoriteit  ,  hun  hebben
de  Me- 

vrouwe  brieven  gefchreven ,  daer  by  fy  niet  voorgoed 

en  hield  ,  't  gene  dat  fy  getraóteert  of  gefloten
  had- 

Op  welk  punft  de  verweerder  hun  antwoo
rde , 

hem  de  hand,feggende  tot  de  gene  die  daer  tegenwoor- 
dig waren  ,dattet  hem  leetwas  dit  arm  volk  in  fuiken 

ftaet  te  wefen ,  en  bad  datfe  alle  de  hand  aenhouden 

wilden  ,  ten  einde  dat  het  miftrouwen  welk  daer  was 
tuflchen  den  Heer  van  Noircarmes  en  het  volk  van 

Valencijn  mochte  ter  neder  geleit  worden ,  want  fön- 
der  dat  foude  men  wel  qualijken  een  goed  verdrag 

kunnen  maken  ,  en  daer  na  fchreef  de  verweerder  aen 

de  Heeren  van  Oudringies  en  Lombres  den  xxix 
OdobeKten  einde  fv  de  hand  wilden  aenhouden  ,op 

dat  alle  faken  mochten  wel  vergeleken  worden ,  het 

welk  wel  een  teken  was ,  dat  de  verweerder  anders  niet 
en  lochte  dan  rufte  en  ftilligheid ,  en  gene  oproer  noch 
wederfpanmgheid. 

En  bid  de  verweerder  God  dat  hy  fijnen  fiele  wil 

doen  ,  allo  hy  altijds  tot  Doornik  en  Valencijn  ge- 
fc  cht  en  beneerftigt  heeft  eene  goede  vereeningecn 

vrede  te  maken  ,  en  dat  het  arm  volk  wefende  yer- Od  welk  punet  ae  verwcciuci    uuu  .^l»»wv,.  —  j      /;-"-  —     ,   *                  ,  , 

d^r  hv  niet  tr  deren  en  foude  fonder  weten  of  toela-  |  doolt,  mocht  wederom  op  
eenen  goeden  weg  komen, 

.       "       ;»    \      '     :„.j.^  u„   +~r- mntr<>ri(> Ap-    enu/!inneer7.iine  Maiefteir  foude  selieven onderfoek 
rinVvanMe  vrouwe,  en  indien  hy   ter  contrarie  de

 

de  Thy  foude  hem  v<  rantwoorden  daer  behoren  fo
ude. 

En  aen^aende  de  andere  twe  Heeren,  hyhiellevoor 

fulx  dat  fy  hare  faken  wel  fouden  weten  te  verantwo
or- 

den, en  acngaende  defe  puntten  die  filmen  by  ge- 

fchrif te  vinden  in  zijn  boek  Folio  9-  E"  docht  hem 

verweerder  dat  de  voorfchreven  Heere  van  Noirc
ar- 

mes fulke  propooften  van  hem  niet  en  behoorde  ge- 

houden te  hebben ,  gemerkt  datmen  niet  vinden  en 

fal ,  dat  hy  iet  getradteert  of  gefloten  heeft  met  di
e  van 

Doornik  ,  en  indien  daer  eenige  publicatien  ged
aen 

Zijn  geweeft  ten  tijde  dat  hyaldaer  geweeft  i
s,detel- 

ve  waren notelijk,aengaende  de  refte  heeft  altijtshet 

Cafteelvoorfien  van  gefchut, poeder , kloten ,muni- 

tien  en  victualie ,  en  doen  langs  de  Stad  ïn'tC'fteel 

krijgsknechten  gaen  ,ten  aenfien  en  weten  van  alle  de
 

(F.  i+8.)  werel't  en  in  vollen  dage ,  en  en  heeft  noit  de  verweer- 

der anders  gefeid  dan  het  gene  dat  alsdoen  toe  gela- 

ten werd  by  forme  van  oochluikinge,totter  cijd  dat 

by  fijne  Majefteit  met  advijs  van  zijne  gemene :  Sta- 
ten andere  foude  wefen  geordonneert ,  en  dat  hy  feker 

was  dat  fijne  Majefteit  d'ander  Religie  niet  en  fou-
 

de toelaten ,  het  welke  de  verweerder  op  eenen  dach 

welopentlijken  verklaerde  aen  Michiel  Herlin,  he
m 

feggende ,  dat  hy  verftaen  hadde  dat  indien  die  v
an 

Vafencijn  niet  en  mochten  leven  in  hare  Religie  ,
 

waren  van  meninge  de  Francoifen  in  hare  Stad  t
e  la- 

ten, door  dien  datfe  haers  gefins  waren, en  re  meer 

dat  het  kennelijk  was ,  dat  fy  eenen  Francen  Minitter , 

gememt  La  Grange  in  de  Stad  hadden ,  het  we
lke 

geheel  contrarie  was  van  het  gene  men  in  de  andere
 

fteden  toeliet ,  den  welken  niet  toegelaten  en  was  eeni- 

ge uitlandfe  Minifters  te  ontfangen,  daer  op  hem  by 

den  voorfz.  Herlin  geantwoort  werd  ,  dat  fy  niet  an- 

ders en  fochten  noch  en  begeerden ,  dan  te  hebben  de- 

felve  vryheden  diemen  foude  toelaten  d'andere  fteden
, 

en  dat  de  Heere  van  Noircarmes  of  hy  verweerder 

aldaer  quamen  ordonnantie  ftellen,  en  dat  fy  alle  neer- 

ftigheid  fouden  doen  om  hem  gehoorfaem  te  weien  : 

waer  op  hy  verweerder  antwoorde  dat  't  felve  feit  raek- te  den  Heere  van  Noircarmes,maer  indien  Mevrouwe 

hem  beval  aldaer  tot  Valencijn  te  vinden  om  den  Hee- 

re van  Noircarmes  te  helpen ,  hy  foude  hem  gaerne  al- 

daer laten  vinden  ,  wefende  daer  toe  by  haer  verfocht , 

en  anderfins  niet  om  aldaer  alle  dienfttedoen,enen 

foude  fijnen  arbeid  niet  fparen ,  daer  na  feide  hy  totten 

voorfz  Herlin  dat  hy  hem  bad  recht  uit  te  willen  ver- 
klaren, indien  dat  fijne  Maj.  niet  en  wilde  toe  laten 

d'ander  Religie  in  de  voorfz  Stad  wat  hy  van  menin- 
ge was  te  doen,  waer  op  hy  antwoorde  dat  hy  alsdan 

foude  vertrecken  na  Duitfland  met  al  fijn  goed ,  indien 

hy  konde,of  indien  niet  immers  fijn  perfoon,maer 
dathy  nimmermeer  in  Vrankrijk  foude  gaen,  noch  en 

foude  gedogen  dat  de  Francoifen  voet  binnen  Valen- 
cij  n  ioudcn  ftellen ,  en  foude  hem  liever  alle  fijne  dar- 

en  wanneer  zijne  Majefteit  foude  gelieven  onderfoek 
te  doen  nemen  van  den  tijd  dat  fy  verleid  zijn  geweeft, 

en  door  wat  volk ,  naer  dat  de  verweerder  heeft  ver- 

ftaen fijne  Maj.  foude  wel  af  verwondert  fijn. 
Voor  de  reft,  bid  de  verweerder  dat  zijne  Rech-  Jgjjj 

ters  willen  achting  nemen  op  fijne  daden,  dat  hy  altijds  nw\w 
verduert  heeft  in  de  dienften  van  fijnen  Heere,  en  in-  fle. 

dien  hy  ergens  in  foude  gemift  hebben  in't  gene  daer  in 
hy  gebruikt  is  geworden  in  faken  van  defe  beroerten, 
't  felve  niet  en  willen  wijten  eenige  quade  meninge, 
maer  dattet  gene  faken  noch  dingen  van  fijne  vacatien 

ge  weeft  en  fijn,  daer  by  voegende  dat  de  gene  die  ia 
fulke  faken  hadden  behoren  te  verfien  hun  daer  mede 

niet  en  hebben  willen  moeyen ,  en  abfenteerden  hun  , 

en  foude  de  verweerder  wel  geluckig  geweeft  fijn ,  in-, 

dien  hytotBruflel  niet  gekomen  en  ware,  maer  ware 

gebleven  in  fijn  huis ,  en  foude  alfdan  fo  onfchuldiglijk 

niet  belaft  geworden  fijn  van  de  ongen  gekheden  toe- 
gekomen in  de  voorfz  Lande,  gemerkt  hy  daer  genen 

laft  en  hadde,  verhoopt  dat  zijne  Maj.  hebbende  al 
't  felve  wel  verfben,  daer  op  achtinge  fal  nemen,  de 
verweerder  heeft  nu  geantwoort  op  de  articulen  en  be- 

laftingen  die  hem  gegeven  zijn  geweeft  by  den  Secre- 
taris Praets,  fonder  middel  gehad  te  hebben,  noch  hem 

toegelaten  te  fijn  eenige  Procureur  of  Advocaet  te  heb- 
ben om  hem  behulpig  te  wefen  zijne  voorfz  antwoor- 

de by  gefchrifte  te  letten  ,  en  heeft  die  all  en  moeten 
maken ,  biddende  eenen  yegelijken,  diefe  fien  fullen,te 
willen  geloven  dathy  op  alle  de  articulen  oprechtelij  k 
na  de  gerechte  waerheid  geantwoord  heeft ,  en  alib  een 
Edelman  behoort  en  gehouden  is  te  doen ,  en  hebben- 

de Procureurs  en  Advocaten ,  om  fijne  fake  te  beheer- 

ftigen ,  achtervolgende  het  gene  dat  hem  gelooft  is  by 
den  voorfz  Secretaris  Praets ,  fal  nader  doen  blijken 

van  de  dienften  die  hy  verweerder  gedaen  heeft  gedu- 
rende defe  beroerten. 

En  hoe  wel  de  verweerder  eenigen  tijd  in  fijne  han- 
den gehad  heeft  de  belaftingen  die  hem  opgeleit  fijn  by 

den  voorfz  Procureur  Generael,fonder  daer  op  te  heb- 

;  ben  mogen  antwoorden,  alfo  betuigen  fullen  de  Secre- 

taris Praets  en  de  Heere  Anthoniod'Avala, totten  27 

Ianuarij  ,als  wanneer  hy  begon fte  by  gefchrifte  te  ftel- 
len waer  in  hy  befig  geweeft  is  tottcn  derden  dach  der 

maend  Februarij ,  ten  welken  dagehy  heeft  fijne  voor- 

fchreven antwoorde  gelevert  in  handen  van  den  Se- 
cretaris Praets,  ter  ontlaftinge  vanden  verweerder, 

het  welke  hy  wel  heeft  willen  verklaren ,  ten  einde 

hy  niet  berifpt  en  worde  van  onachtfaemheid.  En 

heeft  defclve  getekent  met  zijne  eigen  hand  ,opt  gro- 
te Cafteel  van  Gent  in  tegenwoordigheid  van  Do&or 

Ambrofius  de  Ribera,  Auditeur  vanden  krijgsvolke 

zijnder  Maj.de  Capitein  Francifco  de  Montes  de  Ora  , 

Don  Lois  Henrique  de  Gutzman  vendrich  van  den 

voorfz  Capitein,  Anthonisd'A vila  Stalmecfter  vanden 

Coning  van  Spangien  ,  en  Francifco  Suarez  Rotman 
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vin  de  voorft  Capiteïn.  Ondertekent ,  P.  de  Montmo* 
renet . noch  le?,er 

Praets, 

G^öntenbc  alle  ticfeti  ttlb  tjeeft  fijn  b^cti-tticcticr/ 
om  bent  ban  gelwr  balben  met  te  laten  bet  gacn/ 

fijn  monöftoftcn  uit  baet  eigen  Dójffc  moeten  bclboen  / 
mits  ben  ̂ ertog  alle  fijne  gocbetcn  na  Dein  oenomen 
fjabbe,  bic  met  toilbe  betalen. 
5Jb  fonbc  ïjtec  fee  belafiinge  ban  ben  <02abe  ban 

<£gmont ./  ijem  bp  tien  f&oaireur  <0cnet  ael  opgcleife  / 
mttfgabcts  be  befenfie-  bp  Oem  öaer  tegens  gebaen/ 
toel  mebe  bebben  (aten  bolgên/  Dan  ett  DebDe  bic  niet  fo 
bolftomeiijfi  nonnen  benomem  oob  bttoyk  bc  belatfin* 

0e  metm'o  betfcbeelben/  en  betbenlefetteberö2tctig foufee  mogen  böüen  eene  gelijfee  fabe  te  lefen/  bebib 
gene  gjzotc  moeite  meet  baetom  gebaen  /  ban  be  lefets 
fullen  toeten  /  bat  men  feer  tocembelijb  tegen  be  boo?f5 
peeren  «öiaueit  gebanbelt  en  gep20cefeeett  f)eeft  /  fon* 
öet  Dat  f»  -  luifeen  Hebben  bate  beb002ïijbe  befenfie 
motten  boen  :  maet  todfeen  betfteben  ban  p20buc* 
tien  en  tonc  /  en  bat  (p  be  getuigen  bic  tegens  fjen- 
iuibcnbcleiötoetben/nieten  bebben  mogen  tep20cc* 
ten  f  nabien  Ijen-luiben  getoeigert  toetbc  /  ïjet  bet- 
filaten  feet  getuigen  in  't  pa?tttultet  te  mogen  fien  / 
fjoetoel  'tfelbe  ban  Darent  toegen  bpbetfcbeifeenföe* «weften  becfoebt  is  getoecfi  /  en  ooft  bettoont/  bat 
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fee  toelbe  aifeutf  toe  gegaen  t'S.  3£e  <02abe  ban  %tip  mtm 
fu  /  fjebbenbe  be  commiflïe  ban  «^tabbouberfebap  3!a«>t> 
obet  feolïanb  en  Eeelanbbpp^bific/bccftin't  lefic^"^" ban  jjanuatio  Sfinno  i*68.  benboomoemben|Bee^iïacö  <m 
ftet  <§acob  ban  ben  Cinfeen  op  eenen  abonöbpbem  »«»' 
ontboben  en  genoob  cm  te  bomen  eten  gebjb  bpbe^  Jf'JJjJ 
be/  maet  menenbe  na  ben  eten  na  ijui$  te  naen/  ltn^  " 
fo  is  bp  bp  be  boo2fcf)?ebcn  <02abe  opgeöouben  en  't  'aut>£ 
gebetineett  getoeefi  /  feggenbe  bat  f)p  baet  toe  lafi  j5*'!*901* Dabfee  ban  ben  ̂ e?tog  ban  Wba  of  fijnen  Kaeb/  tonöBe, 
fjebbenbe  00b  bact-cn-tufTcbcn  bp  fijnen  $et?ctari$  *»«wn/ 
genacmt  ban  feet  Eanbe  gcaffifiect  t  mette  «^ubflituit  T"  u£' <62ifTtet  ban  ben  l^obe  ban^olïanb/gcnaemtïBil*  &tm 
ïem  ban  23etenb2ecl)t  /  boen  inbentatifet en  alle  fee  ®mei 

pampieten /bneben  enmunimenten  in(ijnromptoi?8Ctiom' ten  felffeen  tijbe  bebonben  /  1*  of  1+  bagen  /  baet 
na  fo  ï)ttft  be  $5alliu  ban  ben  ||age  beleib  toefen* 
be  met  febet  getal  ban  folbatcn  /  op  eenen  natöt 
ben  boo?fcï)?eben  ban  ben  €infeen  met  alle  fee  boo?* 
fcb?eben  pampieten  uit  ben  ï^age  geboett  na252uf* 
fel  /  altoaet  ï)p  opte  Ccutoenbctgfe  poo?te  in  fttifc 
tet  gebangcnïffe  tó  geïeib  /  en  baet  neïaten  ais  bet* 
geten/  fonbet  fi^m  eenige  aenfp2abeofeifcf)teboen/ 
ten  laetften  nabien  be  bjienben  ban  ben  boojfcï)2e* 
ben  ban  ben  Cinfee  feet  menigfjbulbige  betfocbert 
en  foUicitatien  babben  gebaen  tot  feet  onfpje&elpe 
boflen  en  moeiten  /  fo  tg  bem  na  ben  tijb  ban  om- 

ten  minflen  een  aebait^rn  enbettoeetbet/  in  toat  fa*  ttentbne  maenben  opten  naembanben  p?ocuteut 
ftcn  bat  bet  ̂ vbeOoo.?tgefabottfeett  te  toetben/fobe*  <0enetael  eenen  eifcb  obetgelebett  getoeejï/  inbou* 
ie  al.ö  een  bètiebtet  of  befdjulbiget/befonbet  00b  aen*  benbebele  en  bctfcöcibe  a2ticulen/  al  meefï  fijn 
gaenöe  fijn  befenfie  en  temujnen  ban  tone  /  't  toelft  ampt  en  officie  en  Ut  Staten  faben  aengaenbe  en 

ÖOO' 

aten 

Fjet  jHinripaeifïe  f?ub  io  ban  be  befenfien/enbatin 
i)20ceften  t?imineel  geen  contumatie  en  ban  plaetfe 
fiebben  of  effect  fmetcn  /beï!ecf)tet  en  moet  ï)tm  al* 
tijb  en  gebeelijb  infoameten  ban  bti  fafec  en  ge* 
IegentOeib  ban  bien  /  tot  ontlafïinge  Ut  befcïjulöig* 
be/  fo  00b  in  materie  t2imineeï geen conclufie  plaetfe 
.en  ö2ijpt  /  om  uit  te  fluiten  be  info?matien  en  betifica* 
tien  bet  faben. 

g&  ben  toat  lange  in  befe  fabe  gebïeben  /  tbet* 
mits  be  felbe  ban  feet  g20te  getoiebte  i$  /  en  bat  ib 
00b  te  licbtec  met  anbetc  macjj  boo?tgaen :  nafeemael 
be  lefet  \itf)t  ban  berflaen/  nabien  jegensf  benboo2- 
fcb2cben  ïleete  <62aben/  toefenbe  petfonen  ban  ful* 
feet  dualiteit/  baet  00b be ^eifetïtjbe  iBajefteit/  be 
ïjeut b02flen  en  meet  anbete  ©02ften  besi  Kijt  boo? 
baöben  geintetceöeett  en  gefclj2eben  /  en  ïsit  ben 
Cotnnfe  fo  g20te  bienften  te  boten  gebaen  babben/ 
en  fo  feet  beminb  toaten  /  alfo  b2eembelijb  is 
Cep20tebcett  getoo2ben  /  bat  anbete  petfonen  ban 
minbet  gualiteir  geen  meet  boo2beelö  enljebbenge* 
bab  ban  Ufc  I  maet  bat  tegens  be  felbe  beeï  min 
t efpetts  geb2agen  iö  getoeeft  /  fonbetling  jegenö  be 
gene/  bie  be  inarbt  niet  en  babben  bunteeljttebct* 
b02beten  /  en  be  gierige  banben  ban  fommige  ban 
ben  bloebtacb  en  anbete  betfebeiben  flatteetbets  te 
bullen. 

I^ietbientoobtoeltenp2opoofte/boebat  boo?  be* 
bel  ban  ben  felben  ï^cttog  00b  gebangen  5ijn  bet* 
fcbeiöen3tbbocatenerifDenftonatiffen  ban  ben  $20 

toetenbe/  in  be  Whc  Wp  noebtantf  en  ben  antfan*  (f. 
get  <aenctael  9Ctent  Cobel  alleenlijb  befcbulbigt 
toe^ben.  ̂ >e  eetfle  ajticuïent'fijnenlaftc  toaten  /bat 
Ijpop  'tbctmthm  banben  Coninb/  Dp  toefenbe  boe tct  tijb  pmfionatiö  ban  ̂ eïf  /  bemgebonfeenfjabbe 
binnen  <©ent  in  P2efentie  ban  fijne  iBaiefleit  /  om  té 
betfoeften  bat  be  ̂ pangiaetben  /  geo2feonneet t  tot  be* 
toatingc  ban  be  fjontieten  ban  OcttoaetjS-obet/  in 
.Spangienfoubentoetben  gefonben  en  uit  befe  3tan* 
ben  bett2ecben  moeten/  batbe  ïïegucfïe opten naem 
ban  be  <0enetale  Staten  gefïelt/onbet  fijn  pampie* 
ten  toaö  bebonben  ( en  bat  bp  bit  gebaen  ïjabbe  fonbet 
iaft  ban  ben  25utnetmeefleten  ban  SDelf/  fijne  mee* 
fiets  /  en  00b  fonbet  tocte  en  abbijs  ban  be  Staten/ 
alfo  be  Coninb  ban  ben  Staten  al  babbe  oorlof  geno* 
men/  en  bat  befe  Keguefie  alfo  toaö  gep2actifcctt  bp 
ben  $2incc  ban  (©2angien  en  eenige  anbete  ban  fijn 
geallieetbeofbetbonb/  en  002fabe  enbencetficnoö?* 
fp?onb  ban  be  betanbetinge  ban  Ufc  $ebetlan* 
ben/  ttt.  Jgiet  metbt  men  toaetacbtigte3ijn'tnene 
biet  ban  in  't  eetfie  boeb  betbaeittoerfebanbeneet* fien  Daet  tegen  be^ebetlanben.  ©p  toelbe  a2ticulen 
be  boo2noembe  liBeefiec  3[acob  ban  ben  €infeen/  na 
ben  iiftï)  bes  ttjbs  en  geïegentbeib  bet  fabe  geant* 
tooo2bbc&benfee/  i$  boo?ts  fobe?te  gep2ocebeett  ge* 
toeefl/  bat  men  bomen  foube  tot  p20buctie  ban  getut* 
gen/  toaet  toe  öcm  ban  nobe  toas  bem  te  teclame* 
ten  en  t efet eten  tot  fijne  beeten  en  meefiets  /  nament* 
bjb  be  Staten  ban  l^oïlanb/  be  toelbe  gebeputeett 

H9-) 

I?  hf„  blnrien  cn  -^tci3cn  /  fo  ban  ©laenbeten  /  IBecljelen  /  bebbenbe  be  ̂eeten  ban  ̂ ffenbelft  en  HQatenéffe"/  en .en  Ju  fnanberelanben/  tegen  be  toelbe  b2eembelijben/  ja  bibetfe  anbete  25utgetmeefietS  fn  ïïegeetbets  Ut 
jcnfïo'  to2eöeli)ben  en  onbeboo2lijben  is  gep20cebeett  ge*  fes  g20te  ̂ §teben  ban^ollanb/om  boo?  bem  ban 
arijen  toeefi/  en  niet  tegenfiaenbe  g20te  infiantien  biege* 
!ïac!'  ö,1cn  toc:Dcn  f°  bp  te  b2ienben  en  bloebbettoanten anam.  ban  bc  gebangens/  ais  bp  be  <6ebeputeetbe  ban 

bc  ©20bincien  en  ̂ teben  bit  te  feietoo2fabenalbaet 
geftiert  en  gefonben  toe2ben  boo2  be  felbe  te  follici* 
teren  /  fo  liet  men  be  felbe  beel  maenfeen  lang  leg* 
gen  /  al  eet  men  ben  eenige  aenfp2abe  UU  I  en  in 
t  einbc  ben  meeft  te  lafi  leggenöe  be  faben  Uc  fp- 
luiben  ban  toegen  bunne  ï>éeten  en  meefiets  babben 
geö2ebcn.  jBactop  battetbenlefetnietbetb2ietigen 
lang  balie  ban  alle  be  p2ocebuten  i\\  't  pa2ticuliet  te berljalen  /  fo  fullen  top  biet  maet  b02telijben  en  tot 
een  erempel  boo2tb2enaen  be  gebanbeniffe  cn  ban* 
ocïmge  met  nieeflet  giatob  banben€inben/naeb 
cn  aobocact  ban  be  Staten  'Slanbs  ban  ̂ ollanb/ I.  Deel. 

35e 

toegen  't  gemene  £anb  te  intetbeniet en  /  en  fijne  «tan» of  beel  eet  be  gemene  EanfeS  faben  eenigfins  te  bet* ban 
bebigen/  en  fijne  relaxatie  en  ontfiaginge  te  b02be*  Sa„ ten/  en  baet  bencffens  bolb  te  bo?beten  /  [en  bet*  &S 
foeben  om  be  pampieten/  ftueften  en  tefolutien  ban  w^t 
be  Staten  ban  l^ollanb  en  anbete  feesten  ban  £"fbDe0 ben  %auU  bp  öctn  gebonben  en  mebc  tot  252tif*  ban  & 
fd  genomen/  toebetom  te  mogen  fjebben/  nabien barn 
be  Staten  be  felbe  te  boen  babben  /  om  Des  ge*  ?aa„cö mene  3lanfeé  penningen  en  omffagen  te  innen  /  en  trou&ic/ 
bat  fonbet  be  felbe  te  bebben  fp  niet  en  moeïjten  mn  te 
pjocebeten  tot  einblijb  fiot  ban  be  tebeningc  ban  5KC' toijlen  IReeftet  5Ctnoult  Cobel  Ontfanget  bes  fel*  rciaror^ 
ben  HanfeS/  baet  toe  ban  toegen  fijne  toebntoeg20* ba,,i^ 
te infiantie  gebaen  toetb/  toelftc  boo?fcb2eben  ïiee^  Jj;*6'.  • 

^  3  vm 
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ren  ge  bcputcerbe  /  bp  baer  Bcbbenbc  naeetfer  SoBan    ber  fer  tariflen/  fo  boo?  al#  na  tic  tronbïenin  ben  lanbe  ̂ «pm 
Dan  €reflong/  een  ban  tie  p?incipaelfte  en  feioebfte 
SCDbocatenban  ben  Igobeban  ̂ ollanb  ( bit  namaetë 
cerftcpefiDembanben  ï|oogen  «abebanï£ollanb 
getoeeft  té )  gearribeert  3ijnbe  tot  acnttoerpen  /  al* 
toaer bc boo?f$ hertog  boen  toaö  3ijnI|ofBoubenbe/ 
en  3ijnen  föaeb  ban  trouble  of bloetraeb  geaccommo* 
beert  tocfenbc  iu'tbntë  ban  eenen  iBacatë  #ece3/ ber&?cbcnofgcbafl*»t  ^paettjS  Coopman  (ban ben 
toelhcn  in  't  eerfte  bctl  befer  l^tfto?ic  bibtoilo1  ber* maent  i$ )  flaenbe  op  be  Ifêeeren  albaer/  fo  tfl  ge* 
beurt/  bsit  be  boo?f3  Ifêeefter  ̂ BoBan  ban  (Crefïong 
berfoebtaubientic  ban  ben  boo?f3öabe  ban  trouble/ 
toclft  berbregen  bebbenbe  /  Beeft  b'oo?fabe  ban  be ïtomffc  ber  boo?f5  peeren  <©ebeputcerbe  berBaelt/  en 
booitö  bp  monbe  toat  te  b?pbefenberenbebefaöeen 

ftïfij  bet  goeb  reebt  ban  ben  boo?fó  naeetfcr  fjacob  ban 
SieVo»8  >4fnftm/.1frtf  DP  albaer  alle  ben  gantfeben  batb  altf 
bièrö  een  gcüangen  man  in  eennamerbanben  fclbenBuifebe* 
Wffff  fetenbetoaert  getoeeft /fonber  bat  3ijn  eigen  bienaer 
hangen  of pemanb  ter  tocrelt  Bern  moeïjte  acnfp?e&en  /  baer 
gefer,  em  na  los  gelaten  en  toeber  genomen  5ijnbe  ( Bebbenbe 
JïïLHJJ  bem  te  bo?cn  bp  eebe  boen  f  toeren  en  beïoben/bat 
iaen  9*  B»  tegen  niemariben  ter  toerelt  en  foube  feggen/  'tgunt bocaet    f^n\  boo?geBouben  toa£ )  bp  be  boo?f3  peeren  en  <©e* 
SS  to  beputeerbe/bicoob  ais  getuigen  gep?obuceertfoubett 
fenfieec*  bebben  getoo?ben  /  beeft  fulöen  fcb?ib  en  b?efe  ónber 
&«•       ben-tuiben  getoeeli/bat  fp-Iuiben  alleg  uit  baer  luibec 

Berberge  belogerenbe/  3tjn  in  fïeebte  en  onbebenbe 

©e<9e*  buifengacn  t'Bui$  leggen  /b?efenbeoobgeapp?eBen* öepu»     beert  te  too?ben  /  en  ficnbe  beguaembeib  /  3ijn  fonber 
teeebe    jrt  ujt  te  recbten  toeber  na  ̂ ollanb  getrocben  /  en  en 
Staten  bebben  baer  na  egene  getuigenifle  begeren  te  boen/ 
ban  ooi*  ban  boo?  Commtffarifien  baer  toe  te  befrtneren  in 
lam  rcee,  »0nant,  /  toaerom  bp  reguefte  berfoebt  3ijnbe  bp  gof« 
cmdöR  frou  Clifabetb  ban  $ieulanbe/  Buteb?ou  ban|Bee* 
uu  b?cf«  fier  giacob  ban  ben  €inbe/  battereenige  Commiffa* 
ban  am»  ̂ m  f0U&en  gcfonben  toerben  in  J&ollanb  /  ora  alle  be 
merpen.  ̂ tatmint  generael  te  boen  Boren  en  tuigeninbefefa* be/  ten  einbe  be  onnofcUjeib  ban  baer  man  te  beter 

foube  mogen bnjöen/  fotoerbal  'tfelbe  bp  benboo?f3 fiabe  afgetfagen  /  fulr  bat  btft  p?oceburen  boo?tgaen* 
beop  be  maniere  banbebreeft/  loten  iefien  gebeurt 
bat  ben  boo?f3  JiBeetfer  2ifacoö  ban  ben  Cinbe  /  fo  boo? 
't  berb?iet  en  bertftoeer  jjat  bem  fonber  3ön  fcbulb 
aengebaentoerb/  al.öboo?ftebteenongemafe/  op  ben 
t2  iBartp  in  ben  iare  1599,  in  be  gebanfeeniffe  tot 
25.2uflel  /  ö^naemt  €reurenbo?g;/  befer  toerelb  oberle^ 
ben  tó/toefenbe  alleen  bp  öemp?efent  fonber  Sfiacob 

««ff  öan  öen  <^inöen  fijn  foon/  en  een  bienflmaegt/  en 
fe  ge*    nocö  ttoegoebe  peeren/  albaer  mebe  gebangen  leg^ 
banae*   genbe  /  ïjebbenbe  ontrent  een  jaer  en  feg  toeben  geban- 
nifffc-     gen  gelegen  /  en  getracteert  getoeejl  met  grote  rigeur 
«egoe*  enbitterfjeib/  boeblönocbeinbelijb  gebeurt/  ontrent 
beren     ttoe  jaren  na  fijn  boob  /  bat  fijn  goeberen  /  hit  al  te  bo= 
ban  mr.  Cen  mebe  aengetlagentoaren/  toeber  gerelareert  3ijn/ , 
ban&en  en  ftjnc  memorie  iiS  bp  fententie  ban  ben  Kabeboo?f3/ 
«6pnöe  ooft  ban  ben  nfel}  ban  ben  procureur  <©enerael  geab^ 
bnoben  foibeertenb?pgefp^iben,  ^u^tianig  3jjn  getoee(lbe 
laS-  P?oceburen  banbefen  üaeb/  batmen  luiben  banee^ bctirjoen  ren  en  ban  fulöen  gualiteit/  en  b^iimt  Bebbenbefo 
ontfi*    toeerbige  Staten  en  «©fftctcn/  alfo  fonber  eeltige  boo?* 
?rm  me"  oaenbe  info?matien  btbc  bangen  en  gebangen  tjouben motie     jaer  en  bagen  /  en  befelbe  tracteerbe  fo  rigoreufelijben 
bjjJJ"  fonber  fabc  of  fcfjult  /  fobaer  eigen  fententie  bier  ber* 
Sen  j?io"  baeltmeöe  i$  b?engenbe/  en  getuigeniffe  is?  gebenbe «rent    ban  baer  guabe  en  onreebtbeerbige  banbelingen  en 

P20cetmren.  ̂ ocb  të  toel  te  geïoben/  fo  bP  langer 
in'tlebenbabbe  gebleben/  batter  geen  fententie  t'fü' nenboo2beleen  foube  bebben  gegaen/  maerbe  njben 
toaren  boe  al  toat  bcranbert  /  en  ben  hertog  foebt  boe 
toat  anbens  ban  meerber  impo?tantie. 

©an  gclijbcn  baboe  ben  ̂ ertog  boen  bangen  |Bee> 
fier  fioclant  be  mjht  $enfionari$  ber  flab  Ëoben/  be 
toelbe  Up  bebe  te  lafle  leggen/ 

1  n?,V"     '♦  ̂at  ̂   ̂ em  ownttig  geb?agen  en  betoefen  fiabbe 
Se  geim  öc"  f«MrffN  ̂ an  be  gere^obeerb?  lej^/«n  p?ofeff« 

3acob ban  Den 

öcur- rarl  gc= 

aüfol' 

been- 

ban bertoaertf  ober  gerefen.  Jr°pn«rt{ 
*.  <©m  't  toelb  te  betoijfen  toaief  büjbelijb/  bat  Bp  ee*  SS 

nigeiaren  geleben  boo?  bc  beroerten  gepo?t/geraben  joMtot 
enaengefoebt  babbe/bie  banbe  3©et  ber  boo?f3  flab  Sï^ 

2.oben/batfpbenfbuben  toillen  boegen  met  beanbe* PSW' re  ̂ooftfleben  ban25?abanb/omteberbinberenöet 
tnboeren  ber  ginguifirie/bie  notbtanss  inbe  omüg* 
genbe  lanben  geererceert  toerbe  /  tot  genoegen  ban  fö* 
ne  M*U  en  uitroepinge  ban  allen  fecten. 

?•  ̂ atbP  anberjs  toel  morötemerfeen  bat  boo?  be 
genabc  «6obe$f  ten  boo?flen  /  fonber  be  boo?f3  ̂ jngut- 
fitte  be  oube  Catbolpe  ïlcbgie  niet  toel  beftoubtn 
bonbe  toerben/ geiiibjm en  na  b'opboubingebanbien en  be  niet  onberboubinge  ber  placcaten  ban  ftjne  |Baj» 
gefien  en  geboelt  beeft  boo?  be  op?oeren  en  beroerte  ber 
geconfebereerbe€belen  engemenenbolbe/  bunboo?^ 
nemen  bolgenbe* 

4*  €nombatbe  boo?f3bef{pegeboelbe/bat3ijn 
boo?|!elin3tjn  collegie  niet  fo  ernftelp  gebanbelten 
toierbe  /  aio  tip  ben  boo2tganb  ban  bien  geerne  gefien 
babbe/betoèegbe  bPbiebant  Collegie  baer  toe  met 
befe  en  biergelijbe  toOO?ben:  Dat  die  van  Loven  geen 
werelt  alleen  en  konden  maken. 

5.  25p  toelbe  ÖP  bem  betoefen  Babbe/  genoeg  ge* 
neigt  te  toefen  tot  nieutoigbeib  en  inboeringe  banbe 
nieutoe  öeiigic/mitö  bat  boo?t  goeb  bebinben  ban 
bien  bleeb/  bat  eenigen  tijb  boo?t  obergeben  banbe 
reguefïe  ber  boo?f3  getonfebereerbe/bP  oefeit  foube 
Bebben :  Dat  eer  drie  maenden  men  in  den  lande  van 
herwaers-over  foude  fien  invoeren  de  ConfefSe  van 
Ausburg. 

6.  <©aerbp  genoegt /bat  geburenbebe  beroerte  bP 
beruebten  gebouben  toierbe  te  fapen  en  te  berb?eiben 
ailequabe  tijbingen  tot  boo?beelberfettariffenenre^ 
bellen/ een fafee ftatelpi  berboben  op  grote flraffe/ 
boo?  feber  placcaet  tegen  fulbe  nieutoelingen  uitge^ bonbigt. 

7.  ©obenöien  babbc  be  boo?f^be  rtbbe  btoaelre* 
benen  gebouben  tegen  't  boo?f3  out  Catbolpb  gelobe  en 
be  Sacramenten  ban  bien/  boo?  berftfjeiben  aceu< inenten  en  mottben. 

8.  Cnalfo  een  feuer  ®beoIoguj$  3ijn  argumenten 
enp?opooflen  babbe  gebebatteert/  fip  fienbe  bat  BP 
boo?  begoebe  rebenen  be  toaerBeib  niet  tegenfp?eben 

en  bonbe  /  Babbe  gerepliceert  /  bat  be  (€  ije'oïoguo  be* ter  toift  en  berflonb  /  alsf  't  gene  Bp  b?eef  en  feibe» 
9.  ffldhc  öifputenop'tfltib  banbe Keïige  naebt enuitb?ucbeiijb  bp  3tjn  |fêaief!eit$  placcaten  toaren 

berboben  op  be  penen  baer  toe  gefielt/bacr  ban  ïp 
geenontoetenbeiben  Babbe  boo?  te  toenben  /bebben^ 
befo  lange  ̂ cnftonartó  en  lüaeb  getoeefl  ber  ftab 
3toben/  betoelbe  falïen  tijben  be  placcaten  toaren  toe* 
gefonbengetoeefl/om  be  felbet'onberBoubenenbol* 
b?engen, 25e(ïuitenbe  be  p?ocureur  <0enerael  /  bat  be  boo?fj 
be  ö  i  jhc  bp  fententie  ban  ben  hertog  ban  %\ba  foube 
toerben  geconbemneert  geflraft  te  toerben /bolgenbc 
be  placcaten  ban  fijne  ifêaj.  aen  lijf  en  goet/ 

5^c  boo?f3  be  ïjijbe  Beeft  fytit  tegen  bp  3öne  ant* 
tooo?beberblaert. 

1.  Jatter  contrarie  BPfo  toel  boo?  be  tijben  ber  "Jj* troublen  alö  baer  na  en  nócb  toao  gctoeefl  ban  goeben  bluge 
Catboïijben  gelobe  en  toanbel.  ban» 

2*  g^at  baer  toe  bcöben  gefïrefit  alle  3ijne  actiën  en  jjj* 
babenfoopenbacrlijft  rotte  Staten  /  3|)n  Collegie  en  m^t 
anberebpfonbere.  genn 

3*  <0elijbbe  boo?f?  be  Sijbebp  en  aen  allen  eerlij* l  !t ben  luiben  ( bic  met  Bem  omgegaen  en  berbeert  Bab 
ben )  geaebt/  gerepnteerten  berucfjt  toasf  getoeeft 

4.  ̂ulrbolftomelijb  bltjben  foube  bp  getuigennT^ 
ban  beie  geloof  toaerbige  luiben  /  Bebbenbe  uenmfTe 
ban  fijn  leben/baben  enomganb:  en  anttooo?benbe 
opt  u  2. 3»  en  4.  articule  ban  ben  boo?f3  tpftt). 

5»  &eüx  noit  geraben/gepo?retnocboea®etban 
^loben  aengefoebt  te  Bebben  /nocB  gepoogt  te  bebben 
tot  faben  firechenbe  tot  boo?beel  ban  be  fectariffen  /  of 
bic  ban  be  nieutoe  föeligie  of  tot  beranberinge  ban  be 
wbt  Catbolübe  miw,  &  Gtf 

Bigint 
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6.  «©eliift  ooft  moe  bergaberïngebanöe  Wet  in 
3ijnbPtoefctt  note  en  toas  geftanbeittottoeringeban 
tic  inboeringe  ber  ̂ itquifitte  tn  ben  Xanbe  ban  25?a. 
banö  öaiUmöenttaöc  Dan  BmüanD  aen  te  bouöcn 
to»  ootmoebige  remonftrantie  gegronbeert  op  auct02> 
teWÖ^ietiictie  en  toille  ban  3ijne  jjfêaj.  en  sijneou. 
2»  confritutien  ban  fijne  gelucttige  boo:ouöcro  en  pn 

btleöien^ïanöisf  ban  S&abanb/'ttoeltt  boo?  geen Bitörlln  be  fatte  en  bcïjoojöe  geftouben  te  toerben. 

geren  en  ingefetenen  tn  ï  actoor  ban  ben  7  3Cp2> 
ii#  67.  met  uitgefonbert/  albaerbabbenboenblijben 
en  berfebert/bat  ficnlttiben  geen  belet  en  foube  toerben 
gebaen  aen  bare  perfonen  of  goeben/  en  bit  ten  einöe 
befelbe  &tab  niet  gefjeel  en  foube  toerben  gebepopu. 
leert  en  ontbloot  ban  bolft  /  en  alfo  nu  contrarie  be 
boo?f5toefegginge/  belofte  enberfettertfieibbanbare 
^oogfjeib  bete  perfonen  Drmten  Sflnttoerpen  toeren 
acngetaft  en  gebangen  genomenAémjare  goeben  gea?* 

<£nenmocbt  baerom  tegen  Rem  nietbermoeb  [  refteert  en  geconfifgueert/  en  meeftenbcclfulfce/  bié 
toerben  be  tooo?ben  gefp20tten  te  öebben  in  'tbijfbe 
articul  berflaett  /  fo  ft?  006  geen  gebacljteniffe  en  bab. 
be  n^t  bpanbere  /  in  fijn  bptoefen/  fulr  gefpjotten  toasï 
getoeeft. 

8:  ̂   toel  bat  fulfie  of  gdpetooojben  toel  fouben 
mogen  gef&onen  $ijn  getoeeft /met  ombe  Confeflïe 
ban  Sluöburg  boo?  te  fp?eften :  maer  beel  eer  om  hit  te 

bertoerpen  /  mittf  b'ontmoetingen  biemen  boe  ter  tijb 
facfi/  afó  mebe  bat 't  bermoeben  niet  anberg  feonbe 
toefen  ban  Catbolij&e  luiben. 

9.  J$etfefte  articm  locbent  Ijpuet  infjoubenban 
bien  erp2effelijfe  /  en  feib  bat  fWr  nimmermeer  bp  ge- 
looftoaerbige  getuigen  en  foube  Mijtten  /  bat  00b  ben 
mttouben  ban  bij.  artteul  niet  toaer  en  fp/  en  bat  bp 

v.tjo.)  totiüecf&m  toajf/noit  met  pemanb  in  bifputege. treben  te  fijn  /  belangenbe  be  Sacramenten  ber^. 
Ifcertte/  nocb  anbere  poincten  belangenbe  bet  oube 
CarftDbjtte  gelobe  /  met  toat  menfetje  pet  ter  toerelt  fp. 

1  o.  i&aec  ter  contrarie  foube/  inbien  't  noob  toare/ 
toel  bonnen  betoefen  toerben/  bat  bp  aiojb  ban  ben 
8|.  Sacramenten  ber  fcertte  en  ban  ben  fioomfe  Ca. 
tfjolrJHen  gelobe  gefpjofeen  Reeft  met  alle  eertoeerbig. 
grift  en  reberentie/  geltjft  een  goeb  CD?iften  betaembe. 

1 1.  3fa  Hat  fip  noit  en  foube  bebben  geleben/bat  pe* 
manb  anöcro  baer  ban  foube  bebben  gefpioben. 

it.  €n  nan  niet  berftaen/  bat  contrabentie  ban 
placcaten  beffooit  geacht  te  toerben/  offegoon  pemanb 
oegualificeert  bp  titel  of  trap  ban  Èicentiaet  in  be 
«eeftten  /  bp  maniere  ban  bibifien/  en  fonber  pemanb 
te  totüen  ergeren/  tooo?ben  foube  bebben  gefiab  op 
eemge  poincten  ban  be  ftcitgte  felfg  met  een  (C&eo* 
!ogu& 

7&rt  be  bö02ft  be  <hjhe  ootmoebelije  betfbebt  /  ge? 
merfet  't  gene  boo?fclj?eben  iui  /  bat  fo  fön  €rcellencie ofbe^eerenbanfgnenttabebolboenmge  begeren  te 
ïjebbcnbanfijnlebenentoanbel/  offobpbe  tnfbmia* 

ö'e  tegen  Dem  genomen/  pet«  gebonbeii  foube  mogen 

maer  alleenlrjben  ter  pjebicatien  fjabben  getoeeft/ 
fommige  meer  uit  nieufgiertgöeib/  ban  mt  guabert 
toille/  en  fonber  eenige  anbere  mifbabenbeb^eben  tê 
bebben/  enöennutóeber  gefteltöabben  in  be  onber* 
banigfjeib  en  geöoO?faemljeib  ban  fijne  IKajefleit :  0  4 
babente  fijne  oErcellemie  ootmoebelijb/  bat  ft  beire 
fijne iBajcfieit  befelbe  perfonen  jjet  berfoebte  pajboti 
pabbe  getoetgert  en  aföeffagcn/  bat  ftem  gelieben  \mU 
be  't felbe  te  berfeïaren  /  en  aifban  be  boo?f3  gebangene te  boen  ontfïaen  en  bergumren  be  geconfenteerbe 
maenb/  om  bjpelp  en  onbeletmetöaregoeberente 
mogen  bert?ecben  /  ten  eïnbe  öet  tooo?b  ban  ftarc 
j^oogtjeib  mocljt  beflenbig  blijben. 

5^e  hertog  ban  SClba  bit  berffaen  bebbenbe/  ïjeeft  *traffl 
be  <©ebeputeerbe  met  een  to?eeb  geficfjte  geanttooo2b/  ™u 
bat  f)P  toel  feer  bertoonbert  toaö /  batter  nocb  pemanb  ?*?££* 
toaö  ban  be  iBagiflraet  ban  2Cnttaerpen  fofïotiten  toacoart 
onbefcbaemtbieboo?be  ftetterïSbojftebibbenen  fp?e- a,,oa  °p ben  /  bebelenbe  ijen  /  Hat  fpluiüm  be  HBagifrraten  ban  fL&  Lt 
3fimtoerpen  fouben  boo?  anttooo^be  b?engen/  bat  fp  m  3 
fjen  fouben  toacDten  ban  fulr  meer  te  boen/  offoubefe  *ntö»«t« 
altefamen  metter  boob  boen  fïran*eh  anbere  ten8*0, erempel/feggertbeboo?t!SbatfijneHgaï:  Iteber  babbe 
fijne  ïanbenganfcb  tooeftenonbetooont  teftert/  ban 
baer  een  netter  of  Hluteriaen  tn  te  gebogen. 

g&e  boo?f5  iertog  ban  3Clba  Bebbenbe  nu  ane  j,e   ©è 

fteröten  bejee  %a\m  met  ga?nifoen/fo  Spangiaerben/ b0^" Italianen  en  i|oogbuitfen  btfet  /  fulr  bat  bp  fjem  fel.  L& 
ben  abfolut  meefter  bebanb  ban  ben  ïanbe/  fonber  öanM 
eerage  refiftentie/  fo  ïittft  öp  boo?  fijnen  ïlaeb  ban  SSSP 
üouirte  boen  p?oceberen/  niet  alleen  tegen0beboo?f?ba  e» 
gebangene  <©2aben  /  en  anbere  €belluiben  en  gemeen öen 
bolft/  maer  fjeeft  oor  be  iBagiftraten  ban  alle  ben  Sf* fleben  baer  eenige  beroerte  getoeeft  toaren/  belaft  enttoMbfc 
bebolen/  bat  fp  toel  pamculierlijfe/geteftem  bp  een  ban 
8are  ̂ cc?etaritTen  of<f5?t^tcr0  /  fouben  oberfenben  at 
'tgene  fp  fouben  toilïenfeggen  en  allegeren  totbaerbec 

toerben  tot  fijnen  lafte/  batbem  baer  ban  fpecifïgue  I  ontlaftinge  en  jufttftcatte  ban  be  neerfrigbeibbpöen 
ber&laringemoc&t  toerben  gegeben/  met  omftanbig-  I  gebaen/  om  te  beletten  be  gepafTeerbettoublenenbe^ 
beben  ban  njben  en  plaetfen/  om  baer  op  te  mogen  po-  roerten/  met  alle  be  berificaticn  /  baer  mebe  fp  metten 
feren'  en  fijne  onnofelïieibbetoaerfieben/  en  op  bat  bp   fouben  fulr  te  bebeftigen:  beeft  00b  boben  bien  beleen 
fijne  bpanben  ( gelijb  publijbe  perfonen  baer  fonber 
Xiitt  en  ?iïti )  niet  boo?  berfïerbeert  berbicöte  fatten  m 
aengericljt  en  foube  toerben  tegen  fijn  toelacbtinge  en 
cere/etc. 

IBaei-  toat  toaö  't/öoetoel  befe  man  bp  een  peber  ge. 
agt  en  gebouben  toaitf  boo?  een  opreeftt  Catïjolijb  per. 
foon/  fo  fat  ftp  feer  langen  tijb  gebangen/  enfeónbe 
niet  te  reebt  bomen/  en  öet  tto^e  fjem  fijn  toelbaren  en 
öpeberen/gelü&meer  anbere/  en  toaren  toel  geïucbig 
trte  bet  met  bun  leben  ontguamen. 

^frfocs     Natiën  nu  be  fatten  in  tt  ̂ eberlanben  alfo  geftelt 
an  &<e  toaren  alö  boo?f3  itf  /  en  bat  men  niet  anberö  en  fjoo?. 
jutBnt;  be/  ban  banbangencn  fpannenm  allebefteben  ban 
irX„  JBeberlanb  /  fö  bebben  tk  bart  ̂ Cnttoerpen  befToten  / rrroa   bare  <5ebepureerbe  te  fenben  aen  ben  ï^ertoge  ban  %b 
nwja  ba /boen  ter  m  toefenbe  tot  'jef^ertogenbofcb/  om aé  ge»  D^m  te  bertonen  met  alle  reberentie  en  ootmoeb/  öoe 
m8e;    bat  be  l^erroginne  ban  $arma  <0oubemante  be  bo?. 

geren  en  ingefetenen  ber  felber  ̂ tab/aibaerbante 
boren  tooningcgeljab bebbenbe/  boó2be<£ofimaenb 
2Cnno  i<66.  babbe  geacco2beertengeconfenteert  (fo 
be2re  be  ConinUUjfee  j^ajefteit  benluiben  fjet  berfoclj. 
te  pa>Don  toeigerbe )  ben  tijb  ban  eert  maenb/na  be  in. 
finuane  en  berftlaringc  ban  ben  toille  ban  fijne  IBaje. 
Jteit/  om  b2pelijb  uit  ben  Hanöe  te  mógen  bertrectten/ 
fonber  belet  gebaen  te  toerben  aen  ftare  perfonen  óf 
goeben  /  en  bat  fp-luiben  bien-boigenbe  be  boo?f5  bo?- 

?n 

nu 

berfcfjeiben  feer  Catboiijtte  perfbnen  uit  berfebeiben 
#?obincien  boen  bagbaerben  boo2  fijnen  öaeb  bóo?fj/ 
baer  boo?beïe  feer  perpler  en  beb?eeft  geto02bert  3ijn/ 
bat  fp  geen  gelb  nocb  goeb  en  fpacCben  /  om  ©apen  en 
IKonniben  te  b?ienbe  te  fe?ijgen  /  om  be  Mpitic  ban  ; ttetterpeteontgaen. 

TDe  ̂ teben  alfo  beïaft  toefenbe  beben  g?oteneer* 
ftigbeib  om  fiaer  onfcljulb  te  boen/  en fpaetben  geert 
ttoften/  om  b?ienben  te  l^obe  en  in  ben  «acb  te  ma* 
ben. SEueban  3Cnttoerpen  bebben  een  feer  gjöotgefcb?if.  m*t  kt 
te  ober  gegeben  /  baer  in  fp  Ijebben  betoont/bat  fp  boo2  tm  *nf* 
en  burenbe  be  t?ouble  al  Dabben  gebaen  en  niet  aeftter-  SK 
gelaten  bat  goebe  en  get2outoe  bienaerö  en  önberfaten  *m> 
ban  ben  «Coninft  fcbulbig  toaren  tebocn/oftjabben  föur' ftonnen  Of  mogen  boen/  regajbnemenbe  oj)te  bange.  Sc 
reufe  oo?fatten  en  Qualiteitenbanbettjbent20Ublen/tcouöfeu 
bieg20teenuiterlijfeepericulenen  perpleriteiten  baer  ̂ ^tlu 
in  fp  getoeeft  toaren/  ban  bat  be^tab  foube  Rebben 
getoeeft  te  beteren/  teremebierenenreftaureren/  en 
bat  fp  boo?  öare  bigilantie/  neerftigïjeib/  moeite/  pijnc 
en  a?beib  na  alle  occurentien  niet  fonber  g^oot  perijliel 
ban  lijbe  en  goeben  /  babben  binnen  be  felbe  ̂ tab  met 
<6obe$  tyApt  be  oube  Catboiijtte  fleligieenbienften 
«©oböboenonberbouben/  en  ooft  be  autoriteit  en  oifc 
berbanigöeib  ban  fijne  UBdj.  boen  cottferberen/  en 
mebe  be  rufte  en  bjeöe  ban  be  ̂ taben  baer  ̂ aberi 

&  4-  tórtfy 



2!2 
Het  vierde  Boek. 

UMftftnèfti  befeïbe  tomi  *m  troubeicn  bedotf
/ 

( oozföefe  ban  öc  ttoutetm )  boen  ceftpn  /  en  be  $ta* 
oehSftrtn  ySftcn  ban  fijne  J»aj^  «flpwwj» 

SSStot  fijnen  bientfc  /  tot  todficn  embe  alle  
Ijait 

bScn ban i  cei  ten  aeti  naboen  gefit***  /  en  te  toe  fp 

ttSS  c^oSW  teriWöf  ö  Wtomnoe  
ban 

Jen nie  KW  of  toftcïtlijhe  pctfoiwn  /  baei-  ban tóSSSSó  met  aenoeg  ennonben  bannen, 

fP  üiï  33e Sooiö  tot  Ijaer  onfclmlt/ftoc  Dat  fp  tafa 
benaltnöünn  uitctflè bcfle  oeöaeiUiaïioenomöcfcc. 
«n  en  Rentten  ban  alle  mcutoe  «cligicn  uit  tier  &taü 

te  nouben  en  Uertmjuen  /  en  Datfc  niet  allmiipbe 

©lac cateii  ban  fijne 'ilöa jeft  op  't  feit  ban  oer  Ijercficn nemaent/  ban  ualbe  jaretcljalbctaregepubltceert/ 

inacc  fcfiPcpcIüB  onberljouben/enbeconuabemeurö 

namttoüfcnöe  uigeurebanbefelbe  paccaten  capita* 

lijnen  anWrfinö  gefïraft/  gepunieerr cngce*ecutcert 
liabö'tt  /  meet  ban  ceniae  anbete  &teben  ban  $eber* 

ïanb.  ©einalenbe  booft*  in  't  lange  al  't  gene  ban  ba* 
getebage  albaecinbe  &tab  gebeurt  toaggeburenbe 
befelbe  ttoublen/  tot  batöe  ̂ eïtoginneban^arma 

'5*7. 

gen  de  faeyers  en  auteurs  van  fodanige  gefchriften ,  mee 

ieer  grote  beloften  voor  de  gene  die  de  felve  fouden  ac- 
cuferen ,  en  genomen  informatien  van  de  Secretarif- 
fen ,  Notariffen ,  Schoolmeefteren ,  en  van  alle  dege- 

ne die  de  voorfz  gefchriften  fouden  mogen  gekend  (F- lS*> 
hebben ,  felve  öok  eenige  van  die  geftraft. 

Dies  niet  tegenftaende  de  Sedtariffen  in  de  maend 

van  Juny  daer  na  volgende  zijn  voortgevaren ,  en  fo- 
danige licentie  en  vermetenheid  hebben  gebruikt ,  dat- 

fe  hebben  derven  openbare  predicatien  en  vergaderin- 

gen houden  buiten  vele  Steden  hier  te  lande, en  on- 
der anderen  ook  buiten  de  voorfz.  ftad  van  Antwer- 

pen ,  tot  Wilrijk,  Berchem,  en  daer  na  tot  Borgej- 
hout. 

Dewelke  vergaderingen  fo  dikwils  zijn  ge  weeft  en 

met  fo  grote  menigte  van  volke  van  alle  qualiteiten, 
dat  denOfficier  en  de  Magiftraet  niet  hebben  gekoft 

noch  de  macht  gehad  om  't  felve  te  beletten  (als  wel  by 
den  voorleden  tijd)  om  datfede  wapenen  in  de  hand 

genomen  hadden,  om  de  gene  te  refi  fleren,  die  hen 
fouden  willen  v  erftoren  en  verhinderen. 

Het  welke  de  Remonftranten  fiende ,  en  dat  de  ver- 

mm  binnen  fce  &taÖ  toa.Ö  geftcmen/  'ttoeï&in&e  |  boden  en  ordonnantien  daer  teg
ens  gedaen,  weinig 

boojgaenbe  boenen  oen  genoegfaem  té  beiljaelt  ge* lneett 

^n  nebben  co«  aenben  Contnn  felbe  befenaboï* 
genbe  fiemon|Uantte  boen  obcvlebercn. 

H    E   E   R    E. 

Smion*  r  l  We  feer  ootmoedige  en  feer  gehoor faöie  dienaers 
ftrantfe    VJ  en  onderdanen ,  de  Markgrave ,  Amptman ,  Bor- 

tooïï  a!fr,  germeefteren,  Schepenen  en  Raden  van  uwe  Stad  A
nt- 

toerpen    werpen  fupplieren  in  aller  ootmoedigheid ,  dat  uwe 

a"lD™   Majefteit  door  fijne  mildigheid  en  clemenciebeheve 

fS    voor  eene  goede  en  feer  ootmoedige  Remonf
trantie 

öen.       aen  te  nemen  dit  jegenwoordig  verhael  of  recueil ,  ten 

einde  uwe  Majefteit  mach  geinformeert  wefenmetter 

waerheid  van  't  gene  in  fijne  voorfz  Stad ,  gedurende  de 
rroublen  en  beroerten  aldaer  gepaffeert  is. 

Alfoin'tbeginvandenjare  1566  ftijl  van  Romen, 

onder  pretext°van  't  gerucht ,  als  dat  men  't  land  wilde 
befwaren  met  de  Inquifitie  en  de  rigeuren  van  dejgepu- 

bliceerde  Placcaten  op  't  lluk  van  de  Religien,en  't  volk 
daer  over  in 't  generael  feer  is  ontftelt  en  gealtereert 

geworden :  fo  is  't  gebeurt  datter  vele  in  den  Lande  zijn 

te  famen  «dopen  ,  felve  ook  inde  ftad  Antwerpen  ,te 

faeyenente  affigeren  veel  fchandaleufe  gefchriften  en 

pafquillen;  waer  van  fy  niet  hebben  nagelaten  aen  ha- 
re Hoogheid  de  wete  te  doen. 

En  na  dat  in  de  maend  van  April  in 't  voorfzjaerde 

Edellieden  hen  feggende  Geconfedereerde ,  hebben 

peprefenteert  Requefte  aen  de  Hertoginne  van  Par  m
a 

enPlaifance  ( Gouvernante vandefe Landen )  tenein- 

profiteerden,  hebben  geboden  aen  alle  de  confreren 
der  Gilden ,  om  op  de  Feeften  en  Sondagen  ( ordinaire 

dagen  van  de  voorfz  predicatien)  de  wacht  te  houden 

op&de  markt,  in  hare  kameren,  en  noch  andere  genoeg-. 
fame  wachten  van  de  borgers  aen  de  poorten  der  Stad  , 

van  de  welke  ajleen  de  nodigfte  voor  eenen  tijd  open 
ftonden:  en  daer  en  boven  een  goet  deel  borgers  met 

hare  wapenen geordonneert  in  de  quartieren,  wijken 
en  veften  van  de  voorfz  Stad ,  om  by  alleoccurrentien 

gercet  te  wefen ,  of  per  avonture  de  menigte  der  geenre 

gaende  na  de  voorfz  predicatien ,  eenige  quaed  hadden 
komen  t'attenteren ,  om  dat  de  wachten  aen  de  poorten 

niet  fo  fterk  waren ,  of  die  fouden  lichtelijk  door  de  fou- 

ten van  den  uitgaenden  en  komenden  hebben  konnen 

geforceert  wefen. 
En  tot  meerder  devoir,  hebben  de  voorfz  Remon- 

ftranten by  den  anderen  geroepen  den  Raed  van  de  Le- 
den der  voornoemde  Stad,  geheten  den  breden  Raed, 

en  haer  geremonftreèrt  de  abominatien  of  grouwelijk- 
heden  van  de  voorfz  predicatien ,  en  hoe  veel  fy  con- 

trarie waren  den  wille  van  u  Majeft.derufteenvreed- 
faemheid  van  dit  land  en  defer  Stad ,  hen  vermanende 

en  exhorterende  alle  in  't  gemeen  en  in  't  befonder,  dat- 

fehen  fouden  hebben  daer  van  t'abftineren ,  en  van 't 
felve  te  adverteren  en  te  vermanen  hare  fuppooften , 

vrienden ,  en  de  gene  van  hare  familien :  waer  in  fy  be- 
loofden alle  devoir  te  doen. 

Maerdies  niet  jegenftaende  en  fijn  de  voorfz  predi- 
catien en  vergaderingen  niet  gemindert,  hebbende  de 

Minifters  en  Predicanten  het  volk  geperfuadeert ,  dat- 

S«!^l3*3èïï«S  of  ordonnantien  I  fe  toegelaten  waren  totter  tijd  toe  dat  door  u  Ma,  met 

op  't  ftT™  de  Rekgie  gePpubliceert ,  mochten  wer-    advijs  en  confent  van
  de  Staten  Generael  van  dit  Laad 

den  afredaln  en  vernietigt :  en  dar  door  uwe  Majefteit,    anders  foude  geordonneert  wefen. 

met  advh  en  confaft  van  de  Staten  Generael  defer        Daerom  
dan  ( Heere )  de  voorfz  Remouftranten 

^^ÖaS&S  Mooiheid  iJ^hsS&ÜlSg&ÜESl 
wilde yoorfien  mereene  generale  ophoudinge , io wel 

van  de  Inquifitie ,  als  van  alle  executien  van  den  voorfz 
Placcaten  :  en  dat  daer  op  aen  de  Officiers ,  en  felve 

aen  die  van  Antwerpen  door  hare  Hoogheid  is  gefchre- 

ven  en  bclaft  geworden  dat  in  de  executien  van  hare 

chanren  op  't  ftuk  van  de  Religie ,  fy  fouden  hebben  te 

procederen  met  alle  modeftie,  difcretie,  en  voorfich- 

tio-heid  >  en  hare  Hoogheid  te  adverteren  van  de  fchan- 
dalenenfeditieufeadten  dier  mochten  gebeuren, mee 
de  informatien  daer  op  genomen. 

So  hebben  eenige  onder  pretext  het  gerucht  gefaeit , 

en  door  gefchriften ,  boeken ,  billenen ,  en  frhandaleu- 

fepaftruiiten  door  al't  land  gedivulgeert ,  en  ook  in  de 
voorin  Stad,  dat  de  voornoemde  Placcaten  waren  op- 
crefchort  en  gccitTccrt  ,  contrarie  de  waerheid  ,  om 
'c  volk  te  abu leren. 

)  n  al  hoewel  de  voorfz  Rcmonftrantien  hadden  ge- 

maekr ,  geitatucert  en  gepubliccert  yelc  verboden  te- 

den  opten  %  July  naeftvolgende  hare  Hoogheid  gere- 
quireert,  haer  daer  te  willen  laten  vinden ,  hopende  dat 

mits  der  felve  prefentie  de  Stad  en  de  goede  fouden  ver- 
fekert  wefen ,  hebbende  daer  na  verfocht  >  in  dien  hare 

Hoogheid  haer  daer  niet  konde  laten  vinden ,  als  dan  te 
fendenten  felven  fijne  eenige  perfonen  vanqualiteit, 
om  als  hooft  van  de  felve  Stad  daer  op  alles  ordre  te 

ftellen ,  gelijk  fy  wel  van  node  hadden. 

Waer  op  het  hare  Hoogheid  heeft  belieft  daer  te  fen- 
den  den  Prince  van  Orangien,  by  velen  in  de  voorfz 

Stad  begeert  zijnde:  hebbende  door  fijne  brieven  van 

den  xij  july  geordonneert  aen  de  voornoemde  Remon- ftranten ,  met  hem  correfpondentie  te  houden  met  alle 

goede  intelligentie,  hulpe  en  affiftentie ,  fulx  alsinef- 

fe&eenter  goeden  executie  van  fijnlaft  fich  na  noot- druft  foude  prefenteren. 

En  wefende  de  voorn  Prince  van  Orangien  gekomen 

in  de  voorfz  Stad ,  heeft  met  de  voorfz  Remonftrantea 

ge-
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geraemt  fekere  middelen  om  aen  de  Leden  der  Scad  re 
propoferen  ,  en  over  fulx  te  verhoeden  de  onheilen  en 
iijconvenienten  die  daer  mochten  rijfen. 

De  welke  middelen ,  naer  datfe  by  hare  Hoogheid 
Zijn  gefien  geweeft  ( achtervolgende  der  lel  ver  brieven 
vanden  xvj. dito)  wierdenden  xvij  gepropofeertaen 
de  Leden  dei  voornoemde  Stad. 

En  allo  de  voorfz  Reinonftranten  met  defelve  Le- 
den doenmaels  geen  middel  hebben  konnen  vinden, 

om  te  remedieren  een  quaed  fo  generali}k  wefende, 
vonden  daerom  goed  haer  Hoogheid  te  requireren, 
van  te  willen  intercéderen  by  uwe  Maj.  om  te  doen 
vergaderen,  de  Staten  Gcncrael  ren  einde  vore  ver- 
hack,  dewijl  de  andere  Provinciën  doenmaels  defe 
convocatie  voor  wel  verfocht  vonden:  waer  op  gevolgt 
is ,  dar  nadien  de  Gedeputeerde  der  voornoemde  Stad 

't  felve  aen  hare  Hoogheid  hebben  geremonftreert,dat 
defelve  heeft  belieft  opren  iij.  Augufti  haer  te  verkla- 

ren ,  dat  fy  wegen  de  vooriz  convocatie  der  Staten  Ge- 
nerael  wel  ample aen  uwe  Maj.  haddegefchreven , de- 

felve reprefenrerende  de  coniiderarien  die  hare  Hoog- 
heid daer  roe  dienende  hadde  bevonden,  en  darmen 

daer  op  de  refojurie  van  uwe  Majefteit  was  verwach- 
tende. 

En  naderaael  den  xviij,  van  de  voorfz  maend  Au- 
guftiwas  de  ordinaire  Kerk-wyinge  binnen  Anrwer- 
pen  -  fo  heeftmen  ten  fel  ven  dage  gehouden  deprocef- 

fie  van  onfe  Vrouwe feer  folemnelijken ,  gelijk  t'allen 
tijden  gefchied  is :  alwaer  fich  hebben  bevonden  nef- 
fens  de  kerkelijke  perfonen  en  die  van  de  Magiftraer, 
alle  de  Ambachren  van  de  Gilden  en  Broederfchnppen 

cn  't  beeld  van  onfe  Vrouwe  door  de  Stad  omgedra- 
gen ,  ook  des  vorigen  en  volgenden  daegs  geobfer- 

\een  de  Offeranden  en  andere  folemniteiten  na  ge- 
Woon  re. 

En  als  den  xix.  defer  voorfz  maend  de  voornoemde 

Prince  van  Orangien  na  Bruffel  vertrok ,  hebben  de 
fekrarifen  en  andere  dwalende  in  de  Religie,  als  het 
beeld  van  onfe  Vrouwe  wederom  aen  zijne  ordinaire 

ftede geftelt  was ,  's  anderendaegs  hen  verftout ,  gelijk fy  ook  deden  in  Vlaendere  ,  Holland  ,  en  andere  Pro- 

vinciën ,  en  regens  d~n  avond  fcerhaeftehjk  (hen  be- 

trouwende np  'tgro  >t  getal  van  haerlieder  complicen 
cnadherenten  op 't  kerkhof  wefende )  met  een  grote 
cn  onfmnige  vermetenheid  ,  lichrveerdighcid  en  abo- 
minariere  brekende  beelden  cn  aura  ren  in  de  voorfz 

Kerke,  Cloofteren  ,  en  Capellen  van  de  voorfz  Stad, 
ja  felve  die  in  parrie  gefpolieerc ,  ftelende  de  heiligdom- 

men en  rcliquicn. 
Her  welke  gefchied  is  met  een  fo  haeftige  enonbe- 

dachre  furie  en  overval,  jaher  volkalfo  vcrfchrikr,dar 

de  voorfz  Remonftranren  mer  de  goede  b  Tgers  en  in- 
woonden ror  haer  onfeggelijk  leerwefen  daer  in  by 

tijdsniet  hadden  konnen  verften ,  a'fJocn  den  middel 

nier  hebbende 'r  felve  terefiftercn :  van  welk  onheüfy 
lieden  door  eenen  Schepen  terftont  de  wetc  deden  aen 
hare  Hoogheid,  defelve  biddende  dat  haer  beliefde 
terftont  den  voornoemden  Prince  te  ruggete  fenden, 
om  vorder  defordre  re  verhoeden. 

En  om  de  brekers  en  berovers  der  Kerken  re  ftraffen 

en  caftigeren ,  zijnder  gemaekt  en  gepubliceert  gewor- 
den fekere  Ediden ,  ook  eenige  van  de  felve  brekers  en 

berovers  den  xxviij.  der  voorfz  maend  Augufti  opent- 
lijk  op  de  Markt  rot  Antwerpen  inde  tegenwc  ordig- 
heid van  den  voorfz  Prince  van  Orangien  (die  den 
xxvij.  der  felver  maend  door  hare  Hoogheid  geren- 
voyeerr  wierde )  met  de  koorde  zijn  geftraft ,  en  ande- 

re gebannen  geworden ,  by  welke  executie  hen  ook 
bevonden  hebben  de  borgers  van  den  Gilden  en  Broe- 
rraappen  methare  wapenen,  om  den  Officier  te 

afhfteren,  indien  eenig  beletfcl  ware  gedaen  aen  de voorfz  execurie. 

En  op  dat  't  gene  watter  gerooft  was  uit  de  Kerken, mochte  weder  bygebrachr  en  gereftirueert  werden, 
hebben  de  voorfz  Remonftranren  doen  publiceren  er- felijke Ordonnanrien,  en  door  dit  middel  heeftmen 
weder  gekregen  vele  goederen  en  ornamenten ,  die  uit Cc  Kerken  cn  Cloofters  gerooft  waren. 

Na  welk  afgrijfelijk  breken  der  beelden  fijn  de  voor- 
noemde fec-farifen  in  fulke  rafernie  en  furie  populair 

voortgevaren,en  hebben  des  anderen  daegs  hen  derven 
onderftaen  eenige  Kerken  te  bemachrigen,  ja  felve 
van  die  van  onfe  Vrouwe ,  en  felve  re  prediken ,  en  ee- 

nige exercitien  van  hare  Religie  re  doen. 
Het  welke  de  voorfchreven  Remonftranten ,  vre- 

fende  de  boosheid  en  menigte  der  voornoemde  fek- 
rarifen ,  niet  raedfaem  gevonden  hebben  met  ge-, 

weid  te  refifteren,  noch  ook  om  re  verhinderen  dat 

de  rwe  volgende  dagen  fy  nier  eenigfins  en  periève-' reerden  mer  het  felve  haer  p<ediken  en  treken  der 
beelden,  alsfiende  en  confidererende,  dot  in  io  kor- 

ten tijde  het  getal  van  de  iektarifen  en  be.re  fauteurs 
fo  grotelijks  geaugmenteert  was,  en  dat  fv lieden  con- 
fequenrel ijken  lichtelijk  hadden  konnen  cauferen  een 

openbare  confufie  en  oploop  in  de  voorfchreven 
Stad. 

En  niet  te  min  om  te  beletten  de  voorfz  predicatief 
in  de  Kerken ,  op  dat  den  ge woonlij  ken  Godfdienft  in 

Kerken  en  Cloofters  als  te  vore  weder  mochte  gefchie-' den ,  heeft  men  publicatie  gedaen ,  dat  niemanr  by  lijf- 
ftraffe  den  felven  Godfdienft  foude  verhinderen,  of  ee- 

nige rroublen  en  feditieufe  aften  in  de  Kerken ,  Cloo- 
fters, of  andere  geheiligde  plaetfen  aenrichren  ,  en  ook 

verboden,  dat  hem  niemant  en  overgink  te  injurieren, 
rebefporren,  ofoverlaftredoen  met  woorden  nochte 
werken  ineeniger  manieren,  de  kerkelijke  perionen 
en  andere  Geefïelijke,  op  pene  v  n  exemplairlijk  ge- 

ftraft te  werden  na  den  eiich  van  de  f  1  ke. 
Dies  niet  tegenftaende  de  voorfz  fekrarifen  preren- 

deerden  noch  re  conrinueren  hare  predicaricn  en  exer- 
cirien  van  hare  Religie  in  de  voorfz  Kerken,  onder, 
fchijnfel  als  dar  den  xxiij.  der  voorfz  m-end  Augufti 
den  Geconfedereerden  Edelen  foude  verklaerr  zijn  ge? 
worden,  darmen  de  voornoemde  predicarien  rer  plaet- 

fen daer  die  nu  dadelijken  waren  gefchiedende ,  niet  en 
foude  beletten. 

Sulx  dat  de  voorfz  Prince  en  Remonftranten  ,  om 
te  verhinderen  dat  de  fekrariiTen  hare  predicarien  eq 
exercitien  van  hare  Religie  nieten  bleven  houdende 
in  de  voorfeide  Kerken  en  Cloofteren  met  wapenen, 
enftocken  ,  en  om  de  Stad  in  rufte  te  ftellen ,  en  alle 
vordere  inconvenienten  re  verhoeden,  (ja  felve  de 
vergaderingen  der  vreemdelingen  van  de  omleggende 
Sreden  en  Dorpen ,  die  hen  lichtelijk  hadden  mogen 
vervoegen  by  de  voornoemde  fekrariffèn ,  en  re  gelijk 
inkomen ,  en  hen  re  vermeeftcren  van  de  voorfz  Stad ) 
zijn  genoorfaekt  geworden  re  accorderen  aen  die  van 
de  nieuwe  Religie  fommigeplaerfen  inde  felve  Stad, 
om  by  connivenrie  en  provilie ,  ror  dar  by  uwe  Majeft. 
mer  advijs  van  de  Staren  Generael  defer  Landen  anders 

,  foude  wefen  geordonneerr,  hare  predicarien  enexer- 
cirien  van  de  Religie  re  doen. 

En  dar  op  fekere  condirien ,  en  onder  andere  van 
nier  re  fullen  verhinderen  nochre  turberen  den  Godf- 

dienft en  fermonen  der  kerkelijke  perfonen  ineeniger 
manieren  :  noch  ook  van  hen  re  bemachtigen  of  exer- 

citie van  haerlieder  Religie  te  doen  in  eenige  Kerken, 
Cloofteren  of  andere  geheiligde  plaetfen  binnen  de 
voornoemde  Stad  :  maer  alleenlijk  in  fekere  andere 
plaetfen  hen  gedefigneert  of  te  defigneren ,  en  hen  te 
abftineren  van  t'injurieren  of  t'overlaftcn  in  eenigcr manieren  de  kerkelijke  perfonen. 

En  ook  datfe  in  de  voorfz  predicatien  en  vergade- 
ringen fo  komende  als  wederkerende,  nieten  fullen 

mogen  hebben  of  dragen  eenige  buffen  ,  piftolcn  ,  hcl- 
lebarden  ,  en  andere  wapenen  ,  breder  blijkende  by  de 
contraden  van  den  ij.  September  1566. 

En  defen  volgende  zijnder  gemaekt  geworden  feke- 
re Ordonnanrien  door  den  voorfz  Prince  van  Oran- 

gien cn  Remonftranren,  en  gepubliceerr  den  iij.  Sep- 
rembris,  de  copien  van  de  welke  zijn  gefonden  gewor- 

den aen  hare  Hoogheid." Sedert  welk  contrad:  tot  nu  roe  den  Godfdienft  in  de 
Kerken  en  Cloofters  weder  is  gedaen  en  gecontinueert 
ook  defelve  by  de  borgers ,  koopluiden  en  inwoonders 
wel  gefrequenteert  geworden. 

En 
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?67< En  alfo  vele  borgers  en  inwoonders  van  Antwer- 

pen geboren  in  Duits  en  Ooftland  neffens  andere  in  de 
voorfz  Gereformeerde  predicatien  quamen }  en  op  dat 

de  gene  van  hare  familie  en  jonge  lieden  uit  Duits  en 

Ooftland  zijnde,  by  hare  vaders  en  vrienden  gefon- 

den  na  Antwerpen ,  om  te  leren  en  te  doen  koopman- 
(*♦.»ƒ*)  fchap,hen  mits  de  nieuwigheid  niet  en  diverteerden 

tot  de  voorfz  predicatien  ,  hebben  requefte  geexhi- 

beerraenden  Prince  van  Orangien  en  de  voorfz  Re- 

monftranten ,  ten  einde  hen  ook  móchte  vergunt  wor- 

den te  prediken  de  confeffie  van  Augsburg ,  het  wel- 
ke de  voorfz  Prince  en  Remonftranten,  in  aenfiien 

van  de  perplexiteit  des  tijds  genootfaekt  zijngeweeft 

hen  t'accorderen  neffens  gelijke  provifioneel  contraót , 
en  dat  door  conniventie,  vrefende  anders  dat  eenigc 

nieuwe  trouble  mochte  komen  t'ontftaen  in  de  voor- noemde Stad. 

En  om  te  beter  t'  obferveren  de  voorfz  Ordonnan- 

tien,entemainiteneren  de  Stad  en  inwoorders  in  fu- 

fte,ftilteen  gehoorfaemheid  van  u  Maj.  enallever- 
druckingen  en  oppreffien  voor  te  komen ,  die  de  leden 

en  gemeenten  der  voornoemde  Stad  reprefen  teren  de 
'tlichaem  der  felve,  {ouden  mogen  bejegenen, heb- 

ben geconfenteert ,  dat  de  voorfz  Prince  van  Orangien 

en  de  Remonftranten  in  foldye  fouden  aennemen  ette- 
lijke vendelen  voetvolx  uit  de  borgers,  gelijk  gedaen  i; 

geweer!» 
Door  de  hulpe  van  welke  gefoldijeerde  de  voorfeide 

Prince  van  Orangien  en  de  Remonftranten  hebben 

den  xvij  en  xviij  van  de  voornoemde  maend  Septem- 

bris  gerefifteert  de  gene  die  m  't  Cloofter  van  de  Cor- deliers  meenden  te  komen,  en  aldaer  verhindert  en 

verjaegt  haerlieder  vergaderinge. 
En  op  dat  fulke  en  diergelijke  vergaderingen  in  de 

leerken ,  Cloofteren,  en  andere  plaetfen  in  de  voorfeide 
Stad  niet  meer  en  gefchieden ,  de  voornoemde  Prince 

van  Oranjen  en  de  Remonftranten  hebben  gemaekten 

fèpubliceert  den  xx  vande  vooriz  maend  Sepremb.  fe- 
er  verbod  tegens  fulke  en  diergelijke  vergaderingen 

en  aden ,  by  levens  ftrafre  en  confifcatie  van  goederen . 

En  alfo  ( Heere )  by  hare  Hoogheid  was  geordon- 
neert  acnden  voorfz  Prince  van  Orangien ,  van  hem  te 

laten  vinden  in  zijne  gouvernementen  van  Holland  en 
Uitrecht ,  fo  wierde  de  Grave  van  Hoogftraten  door 

haer  Hoogheid  federt  den  vijfften  Odobris  na  Ant- 

werpen gefbnden,  alwaer  hy  den  x  van  Mechelen  we- 

derkeerde, om  te  vaceren  in 't  gouvernenement ,  ge- 
durende d'abfentie  van  den  voornoemden  Prince  van 

Orangien :  dewelke  vertrok  den  xij  daer  na  volgende. 
En  zijnde  de  voorfz  Remonftranten  geadverteert , 

'dat  de  quaetwillige  wilden  innemen  den  toren  van  on- 
fe  vrouwe,  en  hen  daer  van  te  vermeeiteren,om  van 

daer  't  Stadhuis  te  befchadigen ,  en  fo  de  geruchten  gin- 

gen ,  door  't  geluit  van  de  kloeke  allarmen  in  de  Stad  te 
maken .  om  fulx  te  verhoeden ,  hebben  de  wacht  van 

den  toren  verfterkt,en  de  felve  met  poeier  en  buffen 

verfien ,  ook  met  grore  ftene  kloten,  om  te  beletten  dat 

niemant  de  trappen  op  en  klam  ,  die  fe  r  fteil  zijn. 
Wanneer  de  voorfz  Sedariffen  gealtereert  zijnde, 

hebben  hen  begon  ft  te  vergaderen  by  de  kerke  van  on- 
fe  vrouwe,  onder  fchijnfel  van  te  willen  weten  waerom 

men  vergadert  hadde  kruit  en  loot  op  den  voorfz  to- 
ren: dit  horende  de  voorfz  Grave  van  Hoogftraten, 

en  de  Remonftranten,  zijnderwaers  gegaen,  en  hen 
doen  retireren  tot  2  reifen :  en  dit  niet  tegenftaende 

hebben  hen  opten  avond  in  fulke  menichte  daer  ver- 
gadert ,  datfe  met  gewelt  in  defelve  kerke  gekomen 

zijn  ,  aldaer  beginnende  te  breken  datternoch  refteer- 
de  en  gcrepareert  was- 

Hier  van  de  voorfz  Grave  en  de  Remonftranten 

veradverteert  zijnde ,  hebben  daer  fulke  ordre  geftelt , 
dat  de  voorfz  kerke  feer  haeft  wierde  hernomen ,  en  de 

voorfz  innemers  gefepareert»ook  een  deel  van  de  felve 
in  hechteniffe  genomen ,  en  des  anderen  daegs  aen  den 
lijve  doen  ftraffen  ,tot  contentement  van  alle  deCa- 
tholijken  en  goede  borgeren. 

Maer  fiende  de  voorfz  Remonftranten ,  dat  de  con- 
vocatie yan  de  Staten  Generael  iich  van  den  cenen  dag 

tot  den  anderen  differeerde ,  en  dat  ondertuflehen  dë 
predicatien  en  exercicien  van  de  nieuwe  Religiën  con- 

tinueerden en  augmenteerden ,  dat  mede  de  troubelen 
en  diifentien  in  't  land  niet  en  ceffeerden :  hebben  door 
hare  Gedeputeerde  gcfolliciteert  by  de  andere  Gede- 

puteerde vande  Staten  van  Braband,  doen  totBruf- 
fel  vergadert  zijnde,  en  dit  ook  door  inftantievande 
Wijkmeeftersen  Raedslieden  der  voornoemde  Stad , 
ten  einde  het  hare  Hoogheid  beliefde  te  accorderen , 
dat  om  uit  de  troublen  te  geraken  en  te  conferveren  de 

oude  Relige  en  d'autoriteit  van  u  Maj.  mitsgaders  te 
herftellen  den  train  vande  negotiatie  ,  men  mochte 

beroepen  de  Staten  Generael ,  of  ten  min'ften  de  Staten van  Braband  in  particulier  ftaersgewijfe  ,  om  cenig 
middel  te  beramen  ten  einde  voorfz. 

Op  welke  Remonftrantie  het  hare  Hoogheid  heeft 
belieft  te  verklaren  den  xix  van  November,  dat  acn- 
gaende  de  Staten  Generael ,  u  Maj.  niet  goed  gevon- 

den hadde  *  die  in  zijne  abfentie  te  houden ,  wegen  de 
defordrediefe  vreefde  vande  Sedariffen  hen  overal 

roerende :  maer  dat  defelve  goed  vond  en  accordeerde 
de  vergaderinge  vande  particuliere  Staten  van  Braband 
ftaetsgewijfe,  teneinde  alsgerequireeru 

En  naer  dat  de  Staten  van  Braband  door  hare  Hoog- 
heid hier  op  wierden  beroepen  en  vergadert ,  hebben 

geraemtfeker  middel  en  voet  van  te  doen  cefferen  de 
preaicatien  en  exercitien  van  de  nieuwe  Religiën ,  als 
ooriake  van  de  defordre  en  perplexiteit  dier  in  den  lan- 

de was :  fulx  dattet  hare  Hoogheid  belieft  heeft ,  opten 
naleften  dag  van  Ianuanj,anno  if  66»  ftijl  van  Bra- 

band ,  haer  te  verklaren  ,  datfe  den  Staten  van  Braband 
goeden  dank  wifte  van  den  goeden  y  ver  en  affedie  , 
diefe  toonden  te  hebben  om  te  remedieren  in  de  defor- 
dres  van  de  voornoemde  predicatien  en  exercitien ,  en 
datfe  niet  en  fouden  onderlaten  fulx  te  adverteren  aen 

u  Maj.  en  daer  by  të  voegen  de  recommandatien  diefe 
foude  vinden  te  behoren. 

En  fiende  de  voorfz  Remonftf aritert ,  dattet  van  ncn 

de  was  op  den  voet  by  de  Staten  vart  Braband  gepropo- 
feert  te  verwachten  de  refolutie  van  u  Maj .  En  niet  te 
min  dattet  hare  Hoogheid  hadde  belieft  te  fchrijven 
aen  de  voorfz  Remonftranten  van  den  4  der  maend 
Decembri ,  en  daer  na  den  xiiij  naeftvolgende  aen  den 
Grave  van  Hoogftraten  ,  ten  einde  door  alle  goede 
expediente  middelen  ,  vermaningen  ,  indudien  en 
periuafien  fy  fouden  willen  doen  cefferen  de  predicatie 
en  exercitien  van  de  nieuwe  Religiën  binnen  Antwer- 

pen, om  voor  te  komen  d'indignatie  van  u  Maj. en  de- 
felve goed  contentement  te  geven ,  fo  hebben  de  voor- 

fchreven  Prince  van  Orangien  ,  Grave  van  Hoog- 
ftraten, en  de  voornoemde  Remonftranten  in  defen 

dele  gedaen  alle  mogelijke  devoiren  en  goede  Offi- cien. 

En  om  te  beginnen  de  cefïèringe  van  de  voorfchre- 
ven  predicatien  en  exercitien  der  nieuwe  Religiën , 
hebben  de  voornoemde  Remonftranten  federt  den 

xij  van  Februarij  door  hare  Gedeputeerde  by  hare 
Hoogheid  verfocht  fekere  middelen  die  men  foude 

mogen  propoferen  aende  gealtereerde  in  de  Religie. 
En  daer  na  op  den  xx  Februarij  voorfz  heeft  hare 

Hoogheid  belieft  te  adviferen  fekere  articulen ,  om 
te  doen  cefferen  de  voorfz  predicatien,  en  defelve  doen 

leveren  aen  de  Gedeputeerde  van  Antwerpeü. 

En  gedurende  ( Heere)  dat  de  Prince  van  Orangien 
de  Grave  van  Hoogftraten,  en  de  voornoemde  Re- 

monftranten in  communicatie  waren  met  de  Gedepu- 

teerde der  nieuwe  Religiën ,  om  t'effedueren  't  gene 
by  hare  Hoogheid  was  geadvifeert. 

So  ift  gebeurt ,  dat  fekere  Edellieden  Thoulouze  en 
Neufville  neffens  andere  gedaen  hebben  fekere  leve 

van  foldaten ,  en  buiten  de  Stad  opgericht  eenige  Ven- 

dels belopende  de  dorpen  rontfom  de  voorfz  Stad ,  en 

niet  vragende  na  eenige  bootfehappen  van  getrouwe 

perfonen  ,  noch  na  eenige  brieven  die  de  voornoem- 
de Prince  van  Orangien  en  de  Grave  van  Hoog- 

ftraten onder  hare  cachetten  en  namen,  ook  de  Re- 
monftranten hen  fonden,  met  bevel  van  hen  te 

retireren  of  ve*recken  ?  zijn  evenwel  voort  getroc- ken 
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ken  van  d'eene  plaetfe  tot  de  andere  rontsom  de  voor- 

noemde Stad ,  nemende  de  wapenen  uit  de  lufthuifen , 
en  daer  doende  vele  ichaden ,  waer  van  dagelijks  de  ad- 

vertentie zijn  gedaen  aen  hare  Hoogheid. 
En  niet  raedfaem  bevonden  zijnde ,  de  felve  te  flaen 

en  te  doen  retireren  met  de  forcesdie  binnen  de  Stad 
waren ,  uit  vrefe  dat  ondertuffchen  binnen  de  Stad  niet 
op  en  ftonde  eenig  troubel  of  commotie ,  als  niet  feer 
ongelijk  fchijnende,  dat  fonder  grote  intelligentie  van 
hare  complicen  daer  binnen,  fy  gekomen  waren  tot 
fulke  ftoutigheid ,  gelijk  in  effe&e  genoeg  gebleken  is : 
fo  hebben  de  vooriz  Remonftranten  in  aïder  diligenric 
iulx  hare  Hoogheid  veradverteert,  om  door  haer  mid- 

del daer  in  verfiente  werden  ten  dienftevanu  Majeft. 
en  tot  rufte  van  de  Stad :  de  welke  rerftond  uirfchikte 
een  deel  krijgsvolk ,  om  de  fel  ve  te  ilaen  en  te  ontdoen , 
werdendede  felve  gefecondeert  door  de  voorfz  Heeren 
en  Remonftranten  ,  ordonnerende  dat  de  2  bruggen 
voor  de  Stad  af  geworpen  wierden ,  ten  einde  fy  van 
daer  niet  geaffifteert  fouden  mogen  werden ,  en  datfe 
mede  daer  o  ver  gene  liberererrai&e  en  hadden. 

Het  welke  de  Gereformeerde  vermerkendeen  fien- 
de  van  de  Veftcn  der  voorfz  Stad  op  den  xiij  Meerte 
het  voornoemde  u  Majeft.  krijgsvolk  m.  rcheren  na  het 
volk  en  feditieufc  troupen  van  de  voornoemde  Tho- 
louze ,  hebbenfe  hen  von  ftonden  aen  gewapent,  en 
met  ftocken  gelopen  en  vergadert  op  de  plaetfe,  ge- 
naemt  de  Mere,met  intentie  vm  uit  de  Stadtegnen 
fecoureren  hare  broeders ,  die  men  (fo  iy  feiden )  wilden maflacreren  of  vermoorden 

De  welke  troublen  door  't  devoir  van  den  Prince 
van  Orangien ,  de  Grave  van  Hoogftraten  en  de  vdor- 
feide  Remonftranten  ,  met  aflïftentie  van  de  goede 
borgers ,  Natiën  der  Cooplieden ,  en  't  voorfz,  voetvolk 
by  de  Stad  aengenomen ,  zijn  verhindert  en  gedwon- 

gen geweeft ,  fonder  eenig  bloed- vergieten,  hoe  na  dat- tet  ook  was. 
En  alio  ten  felven  tijde  van  de  voorfz  troublen  feker 

contract  gepaffeert  wierde  ,  is  't  felve  veel  meer  ge- fchied,omte  verhoeden  een  groter  onheil,  en  te  die- 
nen tot  de  ncceffiteit  haer  doen  prefenterende ,  en  niet 

om  fulx  te  doen ,  dat  men  foude  mogen  duiden  rot  pre- 
judicie  van  u  Majefteit ,  gelij k  dan  ook  niets  daer  op  ge- 
volgt  is. 

En  hoe  wel  ( Heere )  d'entreprinfe  van  de  quaed- 
willige  geen  fucces  heeft  gehad ,  en  dat  alle  de  goede 
borgersen  Cooplieden  hen  willig  hebben  betoont  om 
de  felve  te  bedwingen :  fo  ift  nochtans,  dat  de  {dve  goe- 

de borgeren  en  Cooplieden  ,  niet  meer  begerende  te 
verwachten  diergclijken  inconvenient,  hen  uit  de  Stad 
waren  vertreckende. 

Ter  welker  oorfaken,en  om  de  Stad  niet  geaban- 
donneert  te  laten  voor  de  quaedwillige ,  en  totte  gehele 
deftructieder  felve ,  hebben  de  voorfz,  Remonftranten 
door  hare  Gedeputeerde  fulx  gcremonftreert  aen  hare 
Hoogheid,  en  requefte  geprefenteert ,  op  dat  door  ee- 

nig bequaem  middel  en  fonder  vertrek  daer  in  verfien 
wierde ,  volgende  haer  voorfz  requefte. 
Op  welke  haer  liedcr  Remonftrantie  en  requefte , 

gelijk 't  hare  Hoogheid  heeft  belieft  onder  anderen  te 
verklaren ,  nodig  te  wefen  om  voor  te  komen  den  ge- 

rechten toren  v:nu  Majeft. fonder  de  felve  te  ftellen  in 
neceffireit  en  d'onkoftcn  van  herrewaers  te  doen  ko- 

men (ijnc  forecsfehoon  gercet  zijnde. 
En  dat  voor  het  welvaren  ,  rufte  en  ftilte  van  de 

voornoemde  Stad  ,  verfekeringe  van  de  Natiën ,  en 
van  alle  goede  borgeren ,  Cooplieden  en  inwoonders 
der  felve  j ook  continuatie  van  de  traficque,  en  om  te beter  te  mainteneren  de  voorfz  Stid  inde  devorie  en 
gehoorfaemheid  van  u  Majeft  fy  promptelijk  en  tonder 
vertrek  fouden  innemen  fulke  Garde  als  hare  Hoog- 

heid tot  dien  einde  foude  vinden  te  behoren ,  blij  kende 
by  de  declaratie  den  voorfz  van  Antwerpen  op  den 

'  vi]  April  lcft-leden gegeven. 
F.  i/3 )  Waer  toe  de  voorfz  Prince  van  Orangien  en  Grave 

van  Hoogftra  ;n  hen  hebben  gcemployecrt  ,om  de  ge- altereerde in  de  Religie  te  induceren ,  van  niet  te  con- 
traneren de  intentie  en  wille  van  hare  Hoogheid. 

En  om  te  achtervolgen  de  voorfz  declaratie,  en 't  ap» 
paiferende  gramfchap  van  u  Majeft.  mits  doende  ccf- 
feren  de  predicatien  en  exercitien  van  de  nieuwe  Reli- 

giën ,  de  voorfz  Remonftranten  hebben  aen  de  Mini- 
fters  en  Predicanten  van  de  felve  Religiën  opten  x  van 
de  voorfz  maend  April ,  fulke  Remonftrantien  gedaen, 
en  hen  de  nootwendigheid  ,  om  de  Stad  teconferveren 
en  niet  te  ftellen  inde  indignatie  vanu  Maj.  infulker 
voegen  gereprefenreert ,  datfe  met  de  voorfz  Remon- 

ftrantien en  bevelen  gecaufeert  hebben  ,  dat  de  felve 
uit  de  Stad  en  deo  Lande  verrrocken  zijn  ,  en  over  fulx 
de  voornoemde  predicatien  en  exercitien  van  hare  Re- 

ligiën, federtgeceffeert. 

En  achtervolgende  't  felve,  hebben  de  voorfz  Re- 
monftranten op  den  xij  der  voorfz  maend  doen  verga- 

deren de  Leden ,  representerende  't  lichaem  der  felver 
Stad  ,  om  te  ontfangen  de  Garde  by  hare  Hoogheid 

gepropofeert,  en  aen  de  felve  in  't  lange  geremonftreerr. 
dercfolutie  en  intentie  van  hare  Hoogheid  hier  op  ge- 

geven ,  tenderende  tot  welvaert  en  confervatie  van  de 
voornoemde  Stad. 

Waer  op  de  voorfz  Leden  niet  willende  van  harer 

fyde  failleren  in 't  devoir,  maer  hen  te  betonen  in  alle 
manieren  goede  getrouwe  en  gehoorfame  onderdanen, 
gelijk  fy  en  hare  voorouders  hebben  gedaen  ,  in  alle 

't  gene  dat  hem  door  u  Majeft.  en  der  felve  voorfaten  is 
bevolen  en  geproponeert  geweeft:  en  om  te  verhoe- 

den dat  uMaj.  nietgenootfaekt  en  foude  wefen  d'on- 
koften  te  doen,  om  aldaer  te  doen  komen  fijne  forces 
alredegereet  wefende,  hebben  te  gel  ijker  hand  en  fon- 

der eenige  difficuitcit  of  dilaye  verklaerr  wilig  te  wefen, 
continuerende  den  fchuldigen  plicht  tot  u  Majefteit  de 
voorfz  Guarde  in  te  nemen. 

En  daer  en  boven  feer  ootmoedelijk  by  hare  Hoog- 
heid verfocht  ,  van  haer  perfonelijk  te  willen  laten  vin- 

den in  de  voornoemde  Stad ,  om  dies  te  beter  te  ver- 
ftaen  tot  weder  oprechtingeen  herftellinge  van  deaf- 
fairen  aldaer ,  en  dat  met  fulke  Garde ,  alffe  foude  raed- 

faem bevinden 

En  achtervolgende 't  voornoemde  confent  en  Ver- 
foek  is  de  voorfz  Garde  by  hare  Hoogheid  gefonden 
binnen  de  ftad  Antwerpen  den  xxvij  April  anno  1 767 
onder  de  conduite  van  den  Grave  van  Manfvclt ,  ont* 
fangen  geworden  :  en  hare  Hoogheid  is  ook  aldaer  ge- 

komen op  den  xxviij  der  voorfz  maend ,  ter  groten  be- 
geerte, danken  contentement  van  alle  goede  borgers, 

Cooplieden  en  inwoonders  der  voornoemde  Stad,  tot 
getuigenifTe  van  haren  getrouwen ,  prompten  en  feer 
genegen  wille  totten  dienft  van  u  Majefteit. 

Heere ,  by  't  voorgaende  relaes  in  de  waerheid  ge- 
trouwelijk verhaelt ,  hopen  de  Remonftranten  dat  ü 

Maj.  genoeg  fien  fal  dat  hare  intentie ,  wille  en  actiën , 
mitfgaders  van  de  Leden  der  voornoemde  Stad  repte- 
fenterende 't  lichaem  der  felve,  alle  tijd  geweeft  is,  te mainteneren  de  oude  Carholijke  Religie  en  Gods- 
dienft  in  de  voorfz  Stad  ,  en  niet  tegenftaende  alle  trou- 
ble  en  fulke  grote  perplexiteiten , '  ebbenfe  alletijd  ge- 
focht  de  voornoemde  Stad  met  alle  de  goede  borgers  en 
inwoonders  te  houden  in  de  gehoorfaemheid  van  u 
Majeft.  gelij kfe gebleven  is,  en  aldaer  uwe  autoriteit 
en  de  publicqe  rufte  te  conferveren ,  fonder  daer  in  yets 
noch  lijf  ncch  goet  te  fparen ,  hopende  ook  dat  door 
oorfake  van  de  mishandel inge  der  particulieren  ,  meeft 

vreemdelingen  ,  en  andere'quaedwillige  tot  de  repu- blijke,  en  verdoolde  in  de  Religie,  fy  by  uMrjeft  niet 
en  fullen  befchuldigt  wefen  van  eenigeongehoorfaem- 
heid ,  gelijk  fich  ook  niet  bevinden  fal  dat  hare  voorou- 

ders en  voorfaten  in  officien  hier  te  vore  zijn  ongehoor- 
faem  bevonden  geweeft  by  hare  naturele  Princen. 

Biddende  daerom,dat  u  Majeft.  believe  door  fijne 
gratie  en  naturele  clememie,  niet  te  gedogen  of  te  lij- 

den, dat  de  voorfz  troublen  en  beroerten  gcinterpre- 
teert  werden  tot  lafte  van  de  voorfz  Remonftranten, 
nochte  andere  opinie  van  hen  te  hebben  als  van  fijne 
goede  getrouwe  en  feer  gehoorfame  dienaers  en  onder- 

danen ,  en  uwe  ftad  Ancwerpen  re  houden  in  goedeen 
favorable  recommandatie,  ten  einde  den  train  van  de 
negotiatie  ,  hanteringe  en  frequentatie  van  de  koop- 

man* 

a»5 
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r  L  *   tc^  fe  «fel  vin  de  vreemde  Natiën  \  het  kiene  getal  van  de  Beelde-brekers  ni
et  gefluit  en 

tnanfchap  en  traffice,fo  W^JSJSrt engere,    en  hebbenten  voorts  twe  Prochien  hebben  laten  De- 
als borgeren ,  daer  moge  werden  gereitaurt.cn.  

cu  g c 

dmtegreert,  ten  dienfte  van  God,vanuMajeft  
wel- 

vaert?  rulle  \  en  ftilte  van  fijne  voornoemde  Stad. 

aai  hit  tic  öertoae  ban  3Clba  ooft  binnen  atretfjt 

mm SS  *  Ï«S  en  amfora*  ban  enjfp
ere/ 

Xe  ban  ben  ©obé  ban  Htrecut  /  até  CotnmnTar
tf; 

Stöaa  toe  aeoSonn  eert  /  boen  oberleberen  1 9  arm
u; 

Ie  /  baer  opbefelbe  FtegeerberS  fouben  moeten  a
ra* 

toooJbenbpnefclmfte  binnen  feftece banen/ en öatcj
e^ 

teftent  W  ijaetlutber  ̂ ecretarté-  3&c  articulentoa* renbefe: 

Strttcu^ 

ïen  aett  ' bic  ban 
Utrecht 
oüfrgc* 
Jetart. 

I N  deneerften,  waerom  dat  men  niet  belet  en 
-heeft  de  ingefetenen  der  voorfz  ftad  Utrech

t 

het  lopen  tot  de  nieuwe  predicatien ,  eerft  tot  Ceulen- 

borg,daer  na  in 't  Loevehout,en  ten  leften  o
mtrent 

de  poort  van  Utrecht. 

£  Te  meer  in  de  Staten  binnen  Utrecht  ren
derende 

niet  alleen  vermaninge  gedaen  is  geweeft  den  U
fhcicr 

en  Burgemeefteren ,  dat  ly  daer  in  behoren  te  ver  hen. 

2  Maer  ook  crerefolveert  is  geweeft,  ingevalle  de 

ingefetenen  fouden  haer  luiden  willen  vervorder
en  tot 

de  voorfz  predicatie  tegaen  ,  dat  men  de  felve  l
oude 

buiten  fluiten.  ...  1 

4  En  waerom  de  voorfz  refolutie  niet  gevolgt  en 

is ,  en  wat  haer  luiden  gemoveert  heeft  de  ingefete
nen 

der  voorfz  ftad  van  Utrecht  te  laten  pafferen  en  te  gaen 

door  dat  clinquet  van  der  poorten  tot  de  nieuwe  pre
di- 

'  ?.  Item  wat  devoir  fy  gedaen  hebben  om  te  effeótue- 
renden  brier  aen  haer  luiden  by  de  Hoogheid  van  

de 

Hertoginnegefchreven,  in  dateden  26  Septem
ber 

anno  1566  daer  by  haer  luiden  geordonneert  is  geweeft 

alle  naerftigheid  te  doen ,  om  te  beletten  alle  de  onbe- 
hoorlijke predicatien  en  vergaderingen ,  eenfdeels  met 

autoriteit,  eenfdeels  met  goedheiden  liefde,  en  ook 

met  gewelt,waert  nood. 

6.  Item  wat  daer  gedaen  is  tegens  de  Predicanten 

die  'binnen  de  Stad  gelogeert  zijn  geweeft,  en  den  ge- nen die  den  felven  gelogeert  hebben. 

7  Waerom  men  niet  gecorrigeert  en  heeft  voet- 
ftaensraetter  daet  fekcredrieof  vier  jonge  gefellenop 

S  Bartholomeus  dag  anno  15  66.  eenige  Beeldekens  ge- 
broken hebbende  in  S.  Geertruiden  Kerke ,  fonder  iet 

meer  te  doen  voor  die  tijd. 

8.  Te  meer  fo  de  principaelfte  van  de  Sectanften
 

voorfz  ,  die  daer  voor  gehouden  worden  ,  alsGehs 

Spaens ,  Floor  de  Schedemaker ,  Kaerle  in  't  haentjen , 

haer  voorde  Burgemeefteren  tot  in'tStad-hui:  
excu- 

feerden  op  den  felven  avond  dat  fy  van  de  voorfz  Beel
- 

debrekingeniet  culpabel  en  waren,  het  welke  by  den 

Burgermeefter  Jan  Bol  ter  felver  tijd  aengegeven  is  ge- 
weeft, de  gene  die  op  dat  Raedhuis  waren. 

9.  Item  waerom  dat  fy  verftaen  hebbende,  enge- 
noetr  gewaerfchout  zijnde  door  het  aengeven  van  den 

Secfariffen,by  den  Borgemeefter  Jan  Bol  haer  luiden 

gerelateert  van  uit  de  Kerke  de  Beelden  te  willen  ne- 
men, tot  haer  luider  predicatien  een  Kerke  te  willen 

hebben  -  haer  luider  niet  gefterkt  en  hebben  tegens  dat 

voorfz  quaed  voornemen  ,  mits  ontbiedende  de  De- 
kens van  de  Gildens  en  andere  goede  Catholijke  fo 

Geeftelijke  als  wereltlijke  doen  ter  tijd  in  de  Stad  we- fende 

10.  Als  des  anderen  daegs  gedaen  is  geweeft ,  doe  de 

principale  Beeldeftorminge  gedaen  is  geweeft,  daer  by 
ontbiedende  van  der  wake  groot  getale  uit  de  Gilden  , 
wel  omtrent  anderhalf  100  mannen,  en  andere  goede 
treffelijke  borgeren. 

1 1 .  Irem  waerom  fy  luiden  geexperimenteert  heb- 
bende ,  Sonnedaegs den  xxv  dag  Augufti  1566  te  we- 

ten daegs  na  Bartholomei  de  quade  intentie  en  ook  de 

quade  meningc  van  de  Seótariffen ,  en  dat  fy  boven  ge- 
loof gevallen  zijn  in  de  Kerke ,  des  anderen  daegs  met 

haren  volke  of  wachten  die  fy  voor  de  hand  hadden , 

en  hebben ,  en  voorts  twe  Prochien  hebben  laten  be- 
derven. 

12  Item  te  meer  fo  dat  wel  fchijnt  lichtelijk  fulx 

om  te  doen  geweeft  z  y ,  fo  zy  binnen  negen  of  tien  da- 
gen daer  na  hebben  doen  ruimen  den  Sectariffen  de 

Kerke  van  Sinte  Jacob,  fonder  vorder  affiftentie  ter 
felver  tijd  te  hebben. 

13.  Item  waerom  dat  fy  luiden  eenen  meefterVa- 
lentijn ,  fteenfnijder  (wefende  een  uitheemfch  perfoon) 
die  niet  alleen  de  predicatie  van  dat  t>eginfel,ofmet 

peerden  en  finkroeren ,  maer  ook  de  Kerken  heeft  hel- 
pen fpolieren ,  veel  infolentien  doende  binnen  de  Stad, 

ib  voor  de  Burgemeefters  huife  als  elders  roepende 

opentlijk  Vive  Ie  Geus >  niet  en  hebben  doen  apprehen- 
deren  of  corrigeren,  of  ten  minften  uit  der  Stad  hebben 

doen  gaen ,  volgens  dat  advijs  en  verfcheiden  verma- 
ninge daer  van  haer  luiden  by  dert  Hove  doen  doen  , 

hem  gehengende  daer  na  noch  een  fekere lange  tijd  in. 
de  ftad  van  Utrecht ,  en  dat  ook  fy  luiden  van  een  Ven- 

del knechten  verfien  waren. 

14.  Item  waerom  fy  luiden  niet  en  hebben  doen  ap- 
prehenderen  fekere  Edelluidcn  die  opten  tweden  dag 
Odobrisanno  1566.  in  den  Stadhuife  geweeft  zijn,  als 

de  Heere  van  Kerneffe ,  Willem  van  Nyevelt  en  ande- 
re die  in  't  Stad-huis  zijnde ,  die  van  der  Wet  qualijken 

toefprekende ,  haer  luider  namen  hebben  anders  doen 

aenbrengeh  dan  die  waren ,  en  veel  infolentien  bedre- 
ven hadden  ,  daer  fy  ter  felver  tijd  een  Vendel  knechten 

en  treffelijke  perfonen  fo  Geeftelijk  als  wereltlijk  in  de 

wapenen  hadden. 
13.  Infgelijks  waerom  dat  Henderik  van  Bemmel 

die  na  het  Placcaet  van  den  Prince  in  de  Stadswachte 

grote  infolentie  bedreven  hadde,  niet  gecorrigeert  en 

is  geweeft. 
1 6.  Item  waerom  dat  Tan  van  Amerongen ,  wefen- 
de notoorlijk  een  Kerke-fchender,in  den  dienft  van     J 

flootmaken  der  Stad  van  Utrecht  fekere  tijd  geconti- nueert  is  geweeft.  . 

i  7.  Item  waerom  Johan  van  Rhede  die  in  der  nui- 
finge  van  der  Stad, daer  veel  quaets  uit  hadde  mogen 

komen ,  fo  daer  dagelijks  veel  quade  fufpede  perfonen 

gelogeert  waren ,  gehouden  is  geweeft,  contrarie  me- 
nigvuldige vermaninge  van  den  Hove  en  Staten  ge- 

duerende  defe  troubelen. 

18.  Item  wat  correctie  tegen  den  felven  Jan  van 

Rhede  gedaen  is ,  van  dat  hem  gefonden  zijn  vele  Ca- 

techifmen  met  eenen  brief  in  't  voorleden  jaer. 
19.  Item  wat  correctie  gedaen  is  van  twe  jonge 

vreemde  Gefellen,  de  eenen  uitten  Hage  de  ander  van 

Campen,  die  veel  quade  boexkens  in  de  Stad  van  Ut- 

recht gebrocht  hebben  in  't  voorleden  jaer ,  en  waer  de 
boexkens  gebleven  zijn. 

ÖÉ  toelfte  artttuïen  fp  ïuiben  fa  't  lange  bp  gefe MP  JJt 

tegeanttooo?b  Ijebben  baer  inberDalenbc'tgene^, in  Ijare  ,&tab  en  baer  omtrent  in  ben  troubelert  gebeurt  tu  m 

té  /  en  toat  grote  feoften  fp  gebjagen  ijebben  tot  aetme*  *"*« 
minge  en  onberïjoubinge  ban  mïjgobolR  op  Ben  tui* 
ben  eigen  bcurfe  /  feggenbe  bat  art  gene  fpmet  bte 
ban  be  nieutoe  fieligte  albaer  geïjanbelt  ïjabben/ 

en  ïjaer  toegelaten  Bebben  /  #  gefclrieb  om  beterss 
toiüe  en  om  meerber  guaet  te  beletten/  en  bat  fp  lui- 
ben  al  gebaen  öebben  tot  bienfte  ban  ben  Corona/ 

tonferbatiebanbe  Camolpe  fieltgie/  en  betoaermf;  (*■*« je  ban  ber  <§tab  /  bat  Den  mogelp  té  getoeeft  /  en  bat 

fp  ben  rebellen  en  ̂ ectariffen  geen  fabeur  toegeö?a= 
gen  en  Ijebben  /  bacrom  batfp  niet  en  tbnjfelcn  of  3ijne 

IBai.  (aenftfjou  nemenbe  ott  be  grote  «ottert/  moet* 
tenen  laflen  DP  lien-Iuiben  geb:agen/en  be  getrou* 
toen  bienft  met  perijeul  ban  lijf  en  goeb  f\p  Ijeniuiben 

gebaen )  en  fal  be  ̂tab  ban  öitreent  naer  fijn  inge* 
bo?ene  goebertierenfteib  en  getooonlpe  liberadfjeiö 
recompenferen  /  maer  toant  alle  bte  particulanteiten 
ban  bcfe  faftein  't  lange  bcrljaelt  toerben  /  in  ben  p?o* 
ceffe  tegen  ben  procureur  <0enerael  /  baer  tö  ïjier 
na  ban  fal  bermanen/  en  fommarte  berbael  ban  boen/ 

fo  bril  robe  felbe  Dteïbooj  bp  gaen  op  bat  ben3lefer 
1  boo? 
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doo?  Bet  teel  baDaei  ban  een  feïbe  fa&e  niet  onlu|lig  en 
toerbe*  M  _, 

gift  totl  Dier  ttotD  bp  boegen  't  nette  bte  ban  Herten inëoüanbtot  Daeconfcljult  fommarie  ineene  mifft 
be  aenben  ftaeb  (iftmene)  ban  troublc  gefonben/ 
booigetoent  Debben  in  befer  manieren : 

E  Dele,  Mogende,  Wijfe,  Hooggeleerde  Heeren, 

alfo  ons  by  uwe  Ed.  Mogende  befloten  brieven  van 

date  den  negenden  en  ontfangen  in  de  avond  den  tien  - 
den  defer  maend  O&obris,  belaft  en  bevolen  is,  binnen 

den  tijd  van  fes  dagen  na  de  receptie  der  felver  brieven 

uwer  E.  Mog.  t'adverteren  wat  devoirennaerftighcid 

wy  luiden  of  de  Regeerders  defer  Stede  ,  hebbende 

'  voorleden  jaer  gehad  d'adminiftratie  van  de  lufticie  , 

en  difcipline  hatende,  in  grote  menigte  mannen» 
vrouwenen  kinderen  na  hare  conditie,  met  groot  ge- 

krijs en  rumoer  fonder  alle  vrefe  als  furieus  en  ontfinnig 

in  de  kerke  irruerende  ,  roepende  eenige 't  felve  niec 
min  alhier  te  behoren  gedaen  en  geoorloft  te  fijn ,  als  in 
andere  plaetfen  van  Holland  daer  alfulx  was  gebeurt,en 
mitfdien  merjfulke  hitte  voortvarende, datter binnen 

vijf  of  fes  uyren  over  alle  de  Kerken  ,  Gods-huifen  en 
Cloofteren  de  voorfz  demolitie  van  de  Beelden  was  ge- 

daen ,  fulx  dat  te  min  te  dier  tijde  daer  tegens  bequame- 
lijk  voorfien  of  fulke  ordre  geftelt  mocht  worden,als  al- 
daer  toe  wel  van  node  was,  by  fonder  fo  daerafegeen 

voorgaende  apparentie  en  was  door  dien  's  daegs  te  vo- 
ren eenige  gepoogt  hebbende  d'afworpinge  van  de 

Beelden  te  doen  in  S.Pieters  Kerke 't  felve  metter  daed 

aif 

edaen  hebben  ,  om  te  beletten  d'oproerte  en  nieuwig-    by  den  Borgemeefters  in  der  tijd  en  de  Penfionariflen 
heden  onder  dexel  van  der  Religie  alhier  binnen  der 

ftedc  van  Leiden  gepleegt,mitfgaders  of  wy  totönfer 
excufefouden  willen  overgeven  iet  vorder  dan  by  ons 

mijn  Heere  den  Commiflaris,  opte  voorfz  oproerre  in- 
formatie genomen  hebbende ,  aengedient  en  voor  ant- 

woord gegeven  is   En  voorts  of  wy  luiden  by  niemant 

belet  is,  end'auteurs  of  handdadigen  als  fugitijf gewe- 
ken waren,  boven  dien  fo  waren  ten  tijde  van  de  voorfz 

beroerte  de  Regeerders  en  Vroetfchappen  door  eert 
groot  perieul  van  brand  in  fekere  hoibergenovertwe 
lijden  van  der  ftede  in  fuiken  behautheid  en  perplexi- 

teit, dattet  niet  geraden  en  was 't  uitterfte  te  tenteren  » 
vermaent  of  o-eadhorteert  en  zijn  tot  diffimulatie  van    maer  is  by  den  Regeerders  in  der  tijd  fo  veel  gedaen(allt 
de  felfde  oproerten  en  nieuwigheden,  of  dat  ons  of  den  j  blijkt  by  de  aóte  en  ordonnantie  by  defen  gevoegt )  dat 
onfen  eenig  belet ,  vrede ,  of  iet  anders  aengedaen  fou 

demogen  fijn,  daer  door  te  min  volkomen  is 't  gunt 
men  anders  gehouden  was  te  doen,  &c  Sal  uwe  E.Mo- 

gende  gelieven  te  verftaen  voor  antwoord  >  dat  wy  wel 
meinen  dat  mijn  Heere  den  CoiumiHaris  voornoemt 
alhier  binhen  der  itede  optc  toekomfte  van  de  voorfz 

beroerteen  aenrichtinge  van  eenige  nieuwigheden  in- 
formatie nemende  by  eenen  iegelijk  van  ons,  daer  op 

gehoort,  niet  anders  aengedient  of  gedepofeert  en  is 
dan  elx  in  fijn  refpecte ,  na  fijn  befte  wetenfehap  en  me- 

morie ,  daer  van  en  van  't  gunt  gevraegt  is  heeft  weten 
te  feggen ,  en  in  der  waerheid  te  verklaren ,  verhopen 
dat  by  de  felfde  informatie  en  acten  mijn  Heere  den 

CommifTaris  getoont ,  na  alle  de  circumftantien  der  fa- 
ken van  de  innocentie  en  diligentie  der  Regeerders  de- 

fer ftede  in  der  tijd  welfal  blijken,  en  fy-luiden  mitf- 
dien gehouden  werden  voor  geexcufeert ,  van  alle  on- 

behoorlijkedifllmulatie,  faveur  of  toeftant  totte  voorfz 

oproerte  of  nieuwigheid:  immers  hebben  de  Regeer- 

ders defer  ftede  fo  voor  als  na  't  rumoer  van  d'onfalige 
Beeldeftormingehare  devoiren  neerftigheid  altijts  ge- 

daen om  d'oude  Catholijke  Religie,  d'ordonnantie  van 
de  heilige  Kerke,  en  alle  Geeftelijke  plaetfen  en  per- 
fonen  tegens  alle  beroerte  en  nieuwigheden  tedefende- 
ren  ,  fulx  is  waerachtig  ,  dat  een  dag  of  twe  voor  de 
Voorfz  Beekftorminge,  vele  Geeftelijke  perfonen  en 

conventualen  genoeg  gedelibereert  fijnde  door  de  qua- 
de  fame  van  de  deftru&ie  van  de  kerken  en  anders,  hen 

fclven  voorvluchtig  te  maken  en  hare  Cloofters  te 
verlaten  ,  hebbende  eenige  van  hen  hare  habiten  al 
verandert ,  ook  mede  hare  goeden  doen  vervoeren , 

en  uit  hare  Cloofteren  brengen ,  d'anderen  fchijnende 
hen  fel  ven  ook  daer  toe  te  prepareren ,  en  hare  goeden 
te  packen ,  hadden  de  voornoemde  Regeerders  den 
felven  Conventualen  doen  conforteren  en  vermanen 

ter  contrarie ,  met  beloften  van  hen-luiden  alle  byftant 
en  defenfie  te  doen ,  't  welk  niet  fonder  vrucht  en  tot 
prefervatie  is  geweeft vaneenige  Conventen,  die  an- 

ders gefchapen  waren  te  verlopen ,  fonder  dat  ook  daer 
na  de  Conventen  binnen  der  ftede  gelegen  ,  eertige 
{onderlinge  fchade  hebben  geleden  ,  als  infgelijx  ih 
den  Godshuifen  of  Prochiekerken  geen  feer  grote  fcha- 

de en  is  gefchied  ,  fo  door  toedoen  en  de  vlijtigheid 
van  de  Regeerders ,  alle  de  meefte  en  befte  cieragie 
van  de  kerken  als  Cyborien  ,  Kelken  ,  Cafüfelen  en 
alle  de  appendentie  van  dien ,  mede  alle  de  geftoelten , 
Organen, veel  Schilderyen ,  Altaren  geconferveerten 
bewaert  fijn  geweeft ,  behalven  dat  de  voorfz  Regeer- 

ders ,  ook  metter  dacd  in  perieul  van  haer  levert  alle 

d'andcre  deftru&icen  afworpinge  van  de  Beelden  ook getendeert  hebben  af  te  weren  en  te  wederftaen,  dan  en 
hebben  't  felve  tot  haer  leetwefen  niet  konnen  effe- 

ctueren, mits  de  fubite  t'famen-lopinge  van'tfchuim 
van  den  volke ,  alle  goede  gelegentheid,  ordonnancien I.  Deel. 

menterftond  daer  na  wederom  begonnen  heeft  te  re- 
ftaureren  alle  de  kerken  en  Gods-huifen  binnen  de  fte- 

de, en  den  dienft  Gods  na  oude  gewoonten  altijd  ge- 
noeg heeft  gecontinueert,  tot  defen  dage  toe,fonder  dat 

aldaer  eenig  turbel  gereitereert ,  of  eenige  Geeftelijke 
plaetfe  of  perfonen  eenigfins  voorder  gemólefteert  ofc 
in'tminfte  geledeert  zy  geweeft, noch  dattet  by  ye- 
mand  eenige  wapenen  gebruikt  fijn  geweeft  anders  dan 
tot  bewarenifTe  van  de  ftede  tegens  fijne  Majeft.quaet- 
willigen  en  perturbatenrs  van  de  gemene  rufte  mochte 
dienen ,  achtervolgende  verfcheiden  fchrijven  en  bevel 
van  haer  Hoogheid ,  doende  de  Regeerders  daer  in  , 

anderfins  na  exigentie  der  faken  al  't  gunt  fy  luiden  tot 
eereen  profijt  van  fijn  Maj.  en 't  gemeen  welvaren  ge* 
houden  waren  te  doen ,  fonder  dat  fy-luiden  weten  ter 
contrarie  by  y manden  geadhorteert,vermaent  of  totee- 

nige diffimulatie  gëbrocht  te  fijn,en  fo  verre  fo  dies  aen- 
gaende  als  anders  eenige  quade  impreffié  of  vermoeden 
tegens  de  voorgaende  of  tegenwoordige  Regeerders  of 
Officiers  defer  ftede  mochte  fijn  van  eenigfins  indebite 
of  ter  quader  trouwe  gewandelt,of  anders  in  defen  mis- 

handelt te  hebben ,  hopen  in  't  feker  dat  by  nader  infor- 
matie, die  wy  luiden  des  noots  fijnde  wel  begeren  tot 

onfen  kofteen  perieul  genomen  te  worden,  geheel  an- 
ders bevonden  fal  mogen  worden ,  fulx  wy  luiden  ook 

hebbende  fpecificatie  of  nader  verklaringe  vande  fauten 
en  mefufen  tot  aggravatie  of  lafte  van  ons  luiden  tende- 

rende ,  t'allen  tijden  bereid  fijn  fo  in  't  gemeen  als  in  't 
particulier  die  te  beantwoorden  ten  benoegen  ,  ert  tot 
juftificatievande  goede  devotie  en  affectie  die  wy  lui- 

den ,  als  onderdanige  en  getrouwe  Onderfaten  tot  fijrf 
Maj.  en  ons  Vaderland,  altijts  hebben  gedragen:  bid- 

dende mitfdien  uwé  E.  Mo.  voor  als  noch  defe  onfe  re- 

fcriptie  in  't  befte  genomen  te  worden.  E.  Mog:  wyfe^ 
hooggeleerde  Heeren  wy  bidden  God  almachtig  uw  E. 
Mo:  te  hoeden  in  profperiteitën  gelukfaligheid  &c.  on-* 
derftont  gefch reven  uwer  E  Mo:  onderdanige  Schout> 
Burgemeefters  en  Schepenen  der  ftede  yan  Leiden. 

V€le  atibete  ftetett  betren  ban  rjclpen  Daet-lutbeü 
omfcQult/tta  be  gelegentDeib  ber  faften/eti  fo  fy  li\U 

ben  beft  ftonben  en  mocDten.  <§rjmma  dit  bebe  fijn  W 
(Ie  om  te  betonen  bat  fp  goebe  bienaerg  toaren  getoeeft 
banbenConinft/  enfo  p  "üiz  banbe  <6erefo?meetbe fieligte  iet  Dabben  toegelaten/ of  oogluifeingegebaett 
nabbe/  bat'tfelbe  ombeteré  toille  toatf  gefeftiet/tot btcnftebanben  Coninft  en  tot  befcDcrminge  ban  ben 
CatfjoiijKen  /  en  bat  be  n§crtogïnne  ban  $arma  ban 
gelijken  boo?  noob  Ijabbe  gebaen  en  moeten  boen.        gjjj* 

Dinge 

T_J€ec  l|enbertK/  ̂ eere  bati  ©ercDem  mbett  jare  ban 
1 1i566.gctoee(tfiinbe  2$urgemeeftec  ban  SCnttoei'  fiÏÏL» penen  mebe  üefrinilbigt  fijnbe  banbatDpDeminbs  fin 
booileben  twublen  niet  genoeg nDabbegequeten/fien*  ©^ 
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tic  öat  memanti  aeftaett  en  toer*/  notf)  oat  op  tic 
msautcit  ban  tic  perfonen  /  ocflacfitc  noefi 1  ampten/ 

nocnöcndcocntïiciötic^tnti^o^nacïjt  en  tociöc  ne; 
nomen/  beeft  \w  vdt  tojefe  en  tot  firn  Dcfenftcaenöc 
©erton  en  fijnen  «aDc/fcnccgcfcïinfteoUcrocöelïcn/ 
öaeï  tlï  Uei-ftalenöC  /  om  eerft  te  betonen  fijn  Catholijk 

sclove ,  eerbiedinge  en  gehoorfaemheid  totte  Roomfe 

'Kerke.  Dat  hy  over  20  jaren  geweeft  was,  en  noch 
was  Momboor  en  Patroon  van  vele  Kerken :  nament- 

lijk  van  de  Clariflen ,  derde  Orden ,  fwerte Sufteren , 

endathyindebedieninge  der  gemeenten,  fo  dikwils 

hy  Burgemeefter  of  Schepen  geweeft  is ,  in  't  obferve- ren  van  de  placcaten  tegen  de  heretijken  de  ftrcngfte 

vervolger  en  executeur  is  geweeft ,  dat  de  Deken  van 

den  Capittele  ook  wel  wift,  dat  fy  onder  haer  tween 

Anno  58.  de  grouwelijke  conjuratie  der  fedtariflen , 

mitfgadcrshaerConfiftorieenrepublijke  die  fy  onder 

haerluiden  gemaekt  hadden  en  alle  hare  fecreten  alder- 

cerft  ondekt  en  in  't  licht  gebrocht  hebben ,  en  daer  na 
de  felve  fo  verftroit  datter  vele  af  gedood,  en  fo  ver- 

jaegt  en  gebannen  zijn  datter  in  vele  jaren  weinige 
overblijffelen  af  geweeft  zijn. 

Dat  hy  ook  dikwils  metten  Markgrave  en  de  fchut- 
ters  uitter  Stad  is  getogen  om  de  conventiculen  der 

fedtariflen  te  vernielen,  ja  binnen  de  jurifdidtien  fijn- 

der heerlijkheid  van  Berchem  hadde  hy  feer  ongenade- 
lijk  de  fedtariflen  geftraft,  en  omgeholpen,  fo  dat  hy  tot 

meer  ftonden ,  3, 6, 8,  ja  15  teffensop  eenen  avond  ge- 
vangen en  daer  na  doen  doden  en  executeren  heeft, 

en  als  noch  feer  ftridtelijk  en  fcherpe  toeficht  in  de  fel- 

ve  zijne  heerlijkheid  onderhield,  waerom  ook  hare 

Hoogheid,als  verfekert  zijnde  van  fijne  ftantvaftigheid 

hem  in  den  jare  1 566  tot  Burgemeefter  hadde  geftelt , 

waerdoorookde  fedariflen  en  ketters  feer  verfchrikt 

waren,  fiende  dat  haren  bitterfte  vyand  haer  geftelt  was 

tot  een  Heere  en  Burgemeefter ,  dat  de  fedtariflen  al 

wat  by  hem  tot  oorbaer  en  gemene  befte  geraden 

werd,  door  flinkfe  interpratien  en  calumnien  altoos  ge- 
maekt door  haet  van  fijn  perfoon,  want  de  fedtariflen 

dikwils  veel  valfche  logenen  en  roepen  onder 't  volk 
hadden  gefaeit  als  datter  veel  ruiteren  en  knechten  la- 

gen omtrent  Santhoven,  Lillo ,  en  Tongerlo ,  en  dathy 
dieby  nacht  in  de  Stad  wilde  laten ,  hebbende  ook  de 
felve  fedtariflen  niet  willen  van  weerden  houden  de  or- 

donnantien  by  Burgemeefteren  en  Schepenen  gemaekt 

om  op  te  lichten  1600  burgeren ,  van  vrefe  dat  hy  daer 

over  Capitein  foude  hebben  werden  gemaekt ,  welke 

ordonnantie  fo  verre  die  toegelaten  hadde  geweeft,fou- 

de  fonder  t wijffel  die  brekinge  en  bedervinge  der  Ker- 
ken belet  hebben,  over  welke  knechten  doe  die  daer  na 

te  laet  opgelicht  werden,  hem  geen  gefag  of  macht  toe- 
gelaten of  gegeven  was  geweeft ,  dan  hadde  daerom 

even  wei  niet  gelaten  te  arbeiden  dat  de  fedtariflen  geen 

Tempelen  des  Catholijken  in  en  foude  nemen,  fo  dat 

hy  de  meeftendeel  door  fijn  toedoen  gepreferveert  had- 

de principalij kopten  24  Augufti,noch  en  was  nimmer- 
meer van  rade  geweeft  datmen  de  fedtariflen  eenige 

eerlijke  plaetfe  toelaten  foude  om  haer  Tempels  daer 

op  te  maken,  heeft  ook  niet  willen  toeftaen  dat  fekere 
4  Martiniften  eens  fouden  mogen  prediken,  maer  heeft 

ftantvaftelijk  belet  dattet  niet  en  gefchiede,  fo  hy  ook 

Antonio  de  Belarmina  Spaenfen  Minifter  met  alle  vlijt 

belet  heeft  te  prediken',  om  de  eere  der  Spaenfe  natie  te 
bewaren,  ja  hy  heeft  (fo  vele  als  in  fijn  macht  was)  gear- 

beid de  uitnemende  grote  gunfte  en  faveur  des  Princen 

van  Orangien  en  Grave  van  Hoogftraten  ,  die  fy  droe- 

gen om  de  fedtariflen  te  verheffen, gedoogd  t'eenemael 
te  breidelen  en  tegen  te  ftaen ,  om  alle  welke  faken  fij- 

nen naem  en  faemfchandelijk  van  de  fedtariflen  is  ge- 

laftert  en  gefchent  geworden,  ja  en  heeft  binnen  fijn  ei- 
gen huifevanaenftoot  en  geweld  nietvry  noch  verfe- 

kert geweeft,  maer  dreigende  't  felve  te  pionderen  en 
hem  enden  Markgrave  aen  een  galge  te  hangen,  in  ful- 
ker  voegen  dat  hy  noch  by  dage  op  ftrate  en  dorft  ko- 

men, noch  by  nachte  ruftelijken  t'huis  flapen,want  fijn 
knechten  moeftcn  by  dage  in  veranderde  klederen  ach- 

ter ftraten  gaen,  en  hy  heeft  dikwils  in  den  Raedhuiscn 

op  andere  plaetfen  moeten  yernachten ,  uit  welke  rede- 

nen men  lichtelijk  konde  verftaen  wat  een  y  verigen 

man  hy  geweeft  is  om  het  Catholijke  Gelove  en  de 
Roomfe  Kerke  in  fleur  te  houden,  en  dathy  ter  con- 

trarie is  geweeft  een  openbaer  gefworen  vyand  van  alle fedtariflen. 

Tot  betoon  van  zijn  getrouwigheid  totten  leften  toe 

fijne  Co.Maj.  bewefen,feid  hy  daer  toe  alle  fijn  doen  en 

laten  gceigent  te  hebben,  en  dat  geen  vrefe  of  hope  hem 
vande  onderdanigheid  en  devotie  tot  zijn  Maj.  en  heeft 
konnen  aftrecken ,  want  de  conjuratie  en  muiterye  der 

gener  die  omtrent  Lanoy,en  Waterlo  in  groter  menig- 
te vergadert  waren  ,  om  haer  Hoogheid  met  groter 

fchande  uit  Bruflel  te  verjagen,  heeft  hy  haer  Hoogheid 

ontdekt  en  te  kennen  gegeven  gehad,  waer  door  dat  ge- 
fchied  is  dat  de  meeftendeel  van  alle  die  muitmakers 

gedood  en  geftraft  zijn  en  haer  loon  ontfangen  hebben. 

Het  perijkel  welk  den  Eylande  van  Walcheren  en 
den  Caftele  van  Rammekens  nakende  was  geweeft, 

was  hy  lange  van  te  voren  gewaer  geworden ,  en  hadde 
't  felve  aen  haer  Hoogheid  overgedragen ,  en  hoewel  fy 

't  felfde  nauwelijx  en  geloofde,  nochtans  ten  twede  ver- 
maent  zijnde  een  of  twe  dagen  te  voren  de  entreprinfe 

der  t'famengefworene  verraflende,  heeft  alfo  hetEy- 

land  gefalveert  en  bewaerr ,  fo  hy  ook  daer-en-boven 
vele  meer  andere  faken  doen  dagelij x  voren  komende  , 
telkens  heeft  doen  denuncieren  en  veradverteren  :zijn 

huifvrou  en  dochter,  metten  Capitein  van  Buyren  Go- 
fen  van  Varich ,  gehoud  wefende ,  en  in  de  familie  van 
den  Prince  van  Urangien  opgevoed ,  hadden  defe  ge- 

trouwigheid totte  Coninklijke  Majcfteit  mede  deel- 

achtig geweeft. 
De  maeltijd  die  op  't  Stadhuis  bereet  was  gemaekt 

voor  de  Heere  van  Brederode,  en  heeft  hy  geenfins  wil- 

len gedogen,  en  heeft  hy  niet  ontfien  alle  den  haet  zijn- 
der  vyanden  op  hem  te  laden  en  verdragen  voor  de  eere 
desConinksenfaligheid  zijns  Vaderlands.  Tot  bewijs 

van  de  toeficht  en  vlijtigbeid  in  de  bedieninge fijns  Burgc- 
mee/lerfchaps,  feid  hy,  dat  hem  noch  Burgemeefterlijke 
voorfichtigheid  noch  Ridderlijke  ftoutigheid  en  heeft 
ontbroken  ,  want  hy  heeft  felfs  eigen  en  befondere 

wacht  gehouden  en  het  Stadhuis  dikwils  en  te  meer 

ftonden  by  nachte  en  by  dage  gepreferveert  en  be- 
waert,  hadde  feer  voorfichtig  en  behendig  geweeft  om 

te  voorkomen  en  beletten  de  confpiratien  en  muite- 
ryen  ,  de  afbrekinge  der  beelden  ,  en  vernielen  der 
Tempelen,  foude  hy  lichtelijk  na  zijn  vermogen  met 
raed  en  daed  belet  hebben ,  indien  zijne  fulkdanige 

fchone  en  brave  entreprinfe  geen  beletfel  en  tegen- 

ftand  gedaen  ware  geweeft ,  want  de  t'famengefworene fedtariflen  hadden  dikwils  en  meer  ftonden  voor  haee 

genomen  het  Stadhuis  in  te  nemen,  den  Raed  of  Magi- 
ftraet  uit  te  drijven  of  te  vermoorden,  en  alfdan  een 
nieuwe  wet  te  maken. 

De  oploop  en  muiterye  van  de  Meeren ,  daer  aen  de 

ganfche  bederffenifle  van  der  Stad  fonder  t wijffel  gele- 

gen was,fo  verre  de  Martiniften  mette  Calviniften  aen- 
gefpannen  hadden ,  had  hy  met  behendigheid  en  neer- 
ftigheid  belet,  en  te  peerdein  zijn  harnas  rijdende,  en 

op  eender  ure  tot  10000  burgers  koopluiden  toton- 
derftand  des  Vaderlands  by  den  anderen  geroepen  en 
moet  en  couragie  gegeven  hebbende ,  fo  heeft  hy  door 
zijn  neerftigheid  en  vromigheid  de  Stad  op  dien  dag 
bewaert  en  befchermt,  het  Cloofter  van  S.Michiels 

befet  zijnde  metten  garnifoen  des  Calviniften ,  had  hy 
terftond  wederom  ingenomen  met  gewapenderhand, 

en  't  felve  garnifoen  daer  uit  gedreven ,  het  artillerye  eo 

gefchut,  niettegenftaende  den  contracten  metten  Ede- 
len gefloten ,  en  naulijx  een  ure  te  voren  gepubliceert , 

had  hy  terftond  in  den  Eekhof  of  Artillerye- huis  doen 
voeren  en  fetten,hebbende  daer  na  met  voller  macht  en 

vlytigheid  gefolliciteert  om  de  predicatien  te  verbie- 
den, en  fo  de  Gouverneur  eenige  te  feer  onrechtveerdi- 

ge  conditien  te  voren  leiden,  en  die  ook  tendeerden  tot 
fchandale  en  achterdeel  der  Con.Maj .  der  Catholijken, 

ja  der  geheeldcr  republijken,  fo  hadde  hy  defelve  fo  bit- 

terlij ke  weder  leggende  verworpen,dat  hem  vanden  (el- 
yen  Gouverneurs  verboden  werd, vorder  te  mogen  föl- 

liciteren  tot  afdoen inge  der  predicatien  en  t'eencmale 

ver- 



15^7. 
verboden ,  dat  hy  hem  der  faken  niet  onderwinden  en 

foude :  dies  niet  tegenftaende  en  niet  toepaffende  op 
henluiden  verbod ,  bevelen  of  dreigen ,  en  hadde  niet 

gelaten  feer  vromelijken  en  wackerlijken  meer  dan  an- 
dere te  arbeiden  om  de  Miniftersaf  te  danken ,  en  de 

predicatien  te  fchoriïcn,  voorts  in  fijne  confeienrie,  fijn 

gemoed,  en  vaft  betrouwen  fijnder  oprechtighdid,  fulx 

dar  hv  de  felve  geerne  ftelt  in  't  feggen  en  oordelen  van 
alle  Ècclelïaftique,  ook  van  alle  Natiën,  Catholijke 

,  burgeren  en  ingefetenen  der  voorfz  Stad  ,  oök  vaftelijk 

vertrouwende ,  dat  lijn  Excell.  in  't  goede  fal  riemen  en 
duiden  al  wat  ten  tijde  fijns  Burgemeefterfchaps  ge- 
daen  is ,  en  indien  daer yet  verfuimt  is ,  fo  verhoopt  hy 

d?x  men  't  felve  fal  wijten  de  rampfaligheid  des  tijds, 
iijnder  fwakhcid ,  en  der  bitterheid  der  overfle  Gou- 

verneur.- ,  dewelke  fy  gehoor  geven  moeften ,  vertrou- 
wende ook  dat  fijne  Excell.  de  voorfchreven  fijne  ont- 

fchuldinge  niet  als  te  feer  vermetel  en  fal  verwerpen  , 
alfo  hy  de  felve  tot  fijn  nodelijkedêfeftfie,  en  om  fijn 
Excellentie  genoeg  te  doen  van  verfcheiden  articulen 

fijnder  befthuldinge,  alfo  heeft  moeten  {tellen,  en  ver- 
mits het  gemene  volk  meende  dat  hy  den  auteur  en 

oorfpronk  was  van  het  leiden  van  des  Paftoors  op 

't  Kyel  in  de  Kerke  van  Sint  Joris :  fo  feid  hy  als  dat  hy 
daer  by  niet  prefent  en  is  geweeft  ter  felver  uren  als  die 
aldaer  ingeleid  werd ,  maereenen  Adam  van  Berchem 

Schout  op  't  Kyel  en  Capitein  van  de  Hellebardiers 
van  de  Prince,  en  dat  door  de  overeenkominge  des 
naems  Berchem,  fuik  vermoeden  en  dolingewasge- 
iproten  alfo  de  felve  Adam  vanBerchem  van  fommige 

genaemt  werde  Jonkheer  van  Berchem ,  en  van  fom- 
mige Heer  van  Berchem. 

Stflfte  en  meer  biergelijfte  ercufartcn  tocrUen  bp 
b'cenenb'anbcr  gebacn/  Ijet  toaren  nu  al  goebe 

Catbolijftc  perfoncn/en  getroutoe  denaren  tics?  Co- 
ïïïnL  «W/De  gebluebte  geöanneneen  gcerecuteerbemoe- 

toapen.'  flett  bet  al  gebaen  Debben  /  biejS  niet  tegenftacnbe  toa- rcuberbele  bic  baer  buicbelcn  niet  enmoent  belpen/ 
maer  Debben  ebentocl  be  ftoarigbeben  niet  nonnen 
ontnomen:  maer  Debben  of  met  baer  goeb/  of  met 
fjaer  goeb  en  bloeb  beibc  moeten  beftopen. 

<©c  hertog  ban  Wba  bemerftenöebcgelegentDeib 

bes  (tabs  Dan  ?(lntto?rpcn  /  boe  bat  befe'lbe  ban  alle natiën  ban  bolft  befoebt  to:rb  /  om  bes  Ccopmaiv 
feftaps  toille  en  ban  meninge  fijnbe  om  op  berfebcibert 
plactfen  fterftten  en  Caitefen  te  maften  /  en  hie  met 
jtarft  garnifoen  te  bootten/  ten  einbe  om  &002  fuift 
mibbel  be  $eberlanberS  in  toom  te  bouben  en  te  be- 
btoingen/  en  be  gebluebte  alle  Dope  te  benemen  ban  iet 
te  attenteren  om  toebcrom  in'tHanb  te  ftomen  /  fo 
neeft  bem  goeb  geboebt  boo?  eerft  tot  3llnttocrpen  een 
flerft  en  getoclbig  Cafteel  te  boutoen /baer  mebeDP 

Oorfpronk  der  Nederkttdfe  Beroerten. 

219 

©e  bou 
tamge 
ban  fjet 
Cafteef 

fwe  onbermogelijfcDcib  /  grote  beftoaertf)etö  lïfin 
fcfjulben  /  en  be  grote  fommen  bïe  fp  aen  be  Ceninftlij- 
bc  ifêaj.  ten  aebt  eren  toaren  /  Debben  norbtans  moe- 
ten  totte  boo?ft  boutoinge  op  brengen  be  fommeban 

400000  gulbcns  eentf :  Rebben  ooft  alle  beboefü'cDe* 
ben  op  't  boo?f5  Cafteel  moeten  brengen/  en  onber  an* 
bcre  1 3  of  1 400  bebben  /  om  toelfte  penningen  te  bin- 
ben  /  men  frDattingen  geftelt  Deeft  /  te  toeten  ben  [jon- 
bertfte  penning/  2  feïjattingen  ban  ben  rr  penning/ en 
2  ban  ben  x  penning  ban  alle  ei ffelijftegoeberen/ bic 
gelegen  toaren  onbec  be  jurif  bictie  ban  ber  felber  fïab. 
botten  ontfanft  ban  toelfte  penningen  gecommitteert 
toaren  $autocls  ̂ cljuümanö/eenban  be^cbepe- 
nen  ber  felber  <§tab/  3PrancoiS  ban  ber  Cruice/en 
dBilliö  uitrit  Coopluiben  /  en  als  bet  Cafteel  fo  berre 
geb?acbt  toas  batmen  baer  toere  uit  foube  mogen 
boen  /  fo  is  be  ©ertog  ban  3Clba  felber  in  perfoon  met 

400  peerben  twer  Denen  gereift  om 't  felbe  te  befitbci* 

gen. 

€ertoijlen  be  hertog  tufftfjen  toege  toas  /  fo  i^  bet 

bup2  bp  onneluft  tot  Ijfêedtelcn  in  ben  poeber  toren  ge-- raeftt/  ban  betoijïc  bet  aen  een  oo?t  ban  tK  eStab/ 
baer  geen  of  toeinig  lurifen  omtrent  (lonten/  gelegen 
toas/fo  en  fjeeft  oefebabefo  groot  niet  getoeêfr/ais 
fpanberStoel  foube  fijn  getoeefl/öorl)  fotoaSO^een 
erbarmelijfte  fafte  en  fpectaftel  /  toant  bet  ttta  al  be 
gene  bie  baer  omtrent  toaren  acntlucfteninberïucbt 
toecb  bliegen  /  en  bcrb:anöe  eenen  molen ;  ben  berben 
bacb  baer  na  fo  toerb  een  man  gebonben  oneer  be  ruï- 

ne iik  notb  in  'tieben  toas  /  maer  en  toifï  ban  fijn 
felben  niet  /  norb  toatter  ccfctjicb  toas  /  men  feibc  bat 
Oet  aertrijft  tot  Éoben  toe  ( toclft  bier  mijlen  ban  baer 

i'S)  ban  bet  grote  getoet  b?eunbc  en  febubbe/ en  Doe toelbe  hertog  baer  ban  een  groot  mtf ballen  Dabbe/ 
om  be  grote  ftbabe  ban  't  pulber  en  amonitie  /  fo  ont- 
fette  Dp  bertt  toeinicD  baer  in. 

^e  hertog  nu  tot  SHnttoerpenfïjnbe  fyeftfyt  Ca- 
fteel met  garnifoen  ban  .^pangiaerben  befet/  en 

maefttebaer<©ber(le  op<6ab?iel  Cerbellion/enna- 
berftanb,$anri)io  TD'abila/alle  ftetgefebut  en  amo- 

nitie be  ̂ §tab  toebcfto?enbe/  hete  DP  óP  't  Cafïeel  boe* ren  /  fonber  bat  pemanb  ban  ben  ifeagifrrate  baer 
iet  bo?fte  tegen  feggen  /  fo  bP  ooft  op  alle  anbere  onbe 
€a(telen  D«  geffDut/  ben  fleben  toeftomenbe/  hehz 
b2engen/naer  bat  bp  aïbaer  uitgeriebt  babbe'tgunt 
Den  goeb  bocBte/  is  ÖP  toeberom  na  25?uffel  geto^ 

gen. 

^ft  \)ebbe  bier  bojen  ftojtelijft  aengeroert  hat  be  €0* 
ninft  ban  ©?anftnjft/onber 't  berel  ban  bat  bennet'; tog  ban  3lba  mette  ,§pangiaerben  naer  l^eberlanb  / 

berbubefrontierenban  ©?anftri)ft  paft'crenbe  ietbp^ 
antlijr  foube  mogen  aengrijpen/  aen  babbe  boen  ne- 

men/ bebalben  beel  binnenlanbs  ftrijgsbolft  /  6000 
niet  alleen  be  boo2f5  ,§tab  foube  ftonncn  btoingen/ 1  ,§toitfc2S/maerbe hugenoten  bemeiftcnbe  bat  bet  op 
maer  ooft  be  omlegaenbe  plaetfen  in  b2efe  en  onficb    ben  gemunt  toas /toaren  in  grote  b2cfe/fonberlinge 
Douben.  «Dit  ban  baftelijft  bcffoten  ftebbenbe  /  fo  beeft  1 1  betoijle  fp  ba(ï  bagelijr  tegen  be  ©2ebe-ebicten  geban^ 

!©ar  bie 

ban»iu* toerpen 

hebben 

moeten 

contrt' 

bueren 
rot  bou* 
toinge 

ban  brn -Caftrle 

Pulber-' 

toren  tot 

Up  üec> 

l)?auö. 

©bcrltc 

op  ftet €a(lecl 

bauiCnt^ 

bjcrpui- 

oprucr  tu 

ii)U- 

bp  ben  laft  baer  ban  gcgeb?n  ben  boo2ft  Pachieco  5fn 
Cenieur  en  ̂ abonaen  /  be  toelfte  Den  27  <Octob2iS 

1^67.  't  boo2f?  Cafteel  beeft  begonft  op  't  wpéU  en  be- be  bc^taös muren  mitsgaberSeenoubent02cnban 
ber  flab  genaemb  be  öronenburger  p002tc  af  b2eften : 
baer  toaren  alle  bage  in  't  toerft  ober  2000  arbeiberS/ 
fulr  battet  fo  groten  boo2tganft  Dabbe  battet  te  ber- 
toonberen  toas/en  toerb  'tfelbe  getoelbig  gemaeftt  ban 
grote  bierftante  geboutoen  flenen  en  aerbe mallen/ 
fulr  batmen  fnns  geliifte  toeinig  foube  nonnen  binben/ 
baer  toerben  gemaeftt  bijf  grote  enfterfte^Soltoerften 
tiieise  ̂ ertog  elft  berfrtjeiben  namen  Deeft  boen  ge- 
ben  /  ftet  eertlc  toerb  Duc ,  bat  'S  hertog  genaemt  /  Ijet ttoebe toerb  Toiedo  gebeten/  betberbe  Ferdinando, 
bet  biertje  Toietau ,  fommige  feggen  Al  va ,  en  \yet  bijf- 
ttcUceft  be  name  ües  'SoumeeflerS  gebab/ te  toeten 
Pachieco  H£it  Cafteel  toerb  omcingelt  met  een  feer 
toijöeenbiepe  graclue/betodfte  met  fnlfte  neerftig^ 
bctb  toas  gemaeftt/  bat  fo  thfttoïls  als  hie  ban  ben 
Caltcele  belieben  fouoe/fp  uit  bc  Hcbicreboo2  goten 
enftanalen  altijb  berfcb  toaterftonben  ftrügen.  «Die 
ban  ?Cnttoerpcn  toat  remonftrantien  fp  beben  ban L  Deel. 

belt  toerben :  fonber  bat  fp  gcboo2t  /  of  bat  baer  in  ge- 
remebieert  toerbe  /  toaerom  fp  bagelijr  be  boosnaem^ 
(te  peeren  en  l^oof  ben  ban  ber  föeligie  /  als  nament- 
bjft  be  ̂ ince  ban  Conbe  /  ben  3Cbmirael  /  be  8eere 
ban  9finbelot  /  en  ban  ïïófebefocant  aenliepen/  ten 
einbe  fp  ben  Coninft  in  perfoon  fouben  toillen  berto- 
nen  b'oo?fafte  ban  bare  reebtbaerbigie  ftlacbten/op 
bat  DP  baer  in  toilbe  boen  rcmebiereti  en  berficn.  <©e- 
feonrufletoiefcftban  bage  te  bage  meer  en  meer/  bp- 

fonber  naer  bat  be  ̂toitfers  in  't  ïanb  geftomen  toa* 
ren  /  en  bat  be  hugenoten  getoiffe  tübingc  ( fo  fp  I1002- 
gaben )  Dabben  ais  bat  be  paus /en  bc  Coninft  ban 
^pangien/en  ooft  be  ̂ cttog  ban  Ulba  uit  ̂ Sebcr- 
lanb  aen  ben  Coninft  ban  ©janftrijft  /  en  beü  Coninr 
IBoeber  Dabben  gcfcD2cben/batfp  fouben  gebacfjtig 
fijn  in  't  toerft  te  flellcn  bet  beilig  berbonbtot  25ajonne 
opgeriebt/'t  toclft  fp  albaer  Dabben  befToten  om  be 
ketters t'eenemacl  uit  te  roeben:  gabenmebeonber 
anberen  uit  ais  batbe  ï^ertog  bari^lbaaenbeoutre 
Coninginnc  Dabbe  gefr ï)2eben  /  als  bat  beel  beter  toas 
een  eenitfj  Dooft  ban  eenen  ̂ alm  /  ban  1000  bo*fr ben 
Doof  ben  /  fulr  bat  befen  aengaenöe  bele  beraebfïaanv 

m  2  Qi 



soö 
Het  vierde  Boek. 

1568 m  finber  be  fèuctencten  fint  geboubcn  om  bare  bpan^  ferijggbienfi  ban  eenige  b?eembe  peeren  te  begeben  / 

Sen  £002  te  homcn :  ctntclüft  fo  iö  ücflotcn  getoceft  Dat ;  maer  alfo  mtböclcrtijö  De  beroerten  in  ©janferijft  ka* 
öÊïSnttbai  Conbe  in  perfoon  tien Coninfe een re*   renbcrrefen/DeeftDPben  7  <®tttbfl$  1567. opnieuw  #ia* 

nuefte  foube  obergeben/ en  berfoefecn  bat  Bet  b?efce- 

cbict/ in  JlBartio  1561.  gemacfet/mocbtconberboii; 
Den  toerben '  en  Dat  Die  banbe  öeligicnauittonftngc 

bcöfclfSmocbten  toerben  gebanbelt/ennacr  bienfp 

tot  bien  bagc  toe  tot  berfebeiben  rcifen  baer  ober  te 

een paccaet laten  nitgaen /  baer bp Bp  anbertoerf  be*  ««Jj 
beberbieben  op  pene  ban  Der  galgeen  ban  confifca;  [J^J 
tien  ban  goeDeren/  Dat  niemant  D*m  en  fouDe  berbo?^  noten « 
tieren  uit  öen  3lanDetetrecfeen/om  toapenente  D?a^  gjj** 
gen/of  bcm  in  ferijGiBDicnft  te  beneben  boo?  toien  battet  j^ 

torneefs- Dabben  gefelaegt/fo  berfocljtcn  fp  batljpnu  oofe  toaer/fonDer  fijnen  erp?effenoo?lof  enconfent/en  rtacn 

noh  metter  Daeb  toilbe  betoijfen  /  bat  DP  bic  ban  Der '  Dat  alle  bie  Hem  baer  toe  oereet  gemaefet  Dabben  om  te  J»£ 
ïïeiimc  oofe  ïiielt  onber'tgetai  3ijnre  énberbanen/ ;  bertrecfeen  of  onber  toegen  bebonben  toerben /fouben  ̂ an| 
tip  todfee  beronaeliifet^ijnbe/geenanbcrtoebiucnten  \  toerben  aengetaft  en  tertfonb  bertocfen  en  geerecu<  tm 

©e  $er 
togban 
Sfilba 

Dabben/ ban  tot  Ijem  aijs  haren  «©berfrenen^onbe 

reincn  J^eerc :  om  befe  reguefte  ben  Coninfe  te  p?efen* 
teren  iö  De  $2ince  ban  Conbe  met  omtrent  3  of  400 

peerbentoelgetoapent  gereben  naer  ben  Coninfe  toe* 
fcnöe  boen  ter  tijb  tot  iBancean  /  maer  ben  CarDmael 
ban  £otteringen  i^t  jjan  geabberteert  fijnDe  /rteD 
ben  Coninfe  te  bertrecfecn  /  alfo  ïjet  gebaerujfe  toa$  te 

feomen  onber  fo  bele  getoapenbc  /  bk  Ijem  fouben  mo* 
gen  Dtoingen  en  fijn  CatDolijfee  b?ienbcn  ban  tiem 
febciben,  Sïlfo  blucute  be  Coninfe  na  parijs :  en  toert 
Dier  uit  ootfafee  genomen  ban  een  anberen  burgclijncn 

«rijg  in  ©:anferijfe  /  fulr  bat  na  cenige  fcftermntfettn* 
ge  /  onberftanbeïingen  ban  nieutoen  b?ebc/  be  fafee  ten 
ïeftenfo  berre  quant/ battn:  optcn  10  ̂ obempn^ 
tuffcDen  f>anjö  en  <&inte  <©enijö  een  flacb  getold  /  tn 
toeife  be  Conncftabel  ban  B.zanfenjfe  feer  öegücft 

toerb/  fulr  bat  lp  ttoe  bagen  baer  na  ban  toe  felbe 
guetfurc  tterf :  Dier  naer  fterfeten  ben  bcibc  be  partijen 

elr  om  befte/  be  hugenoten  feregen  hertog  ï^an^  Ca- 
fimiruötot  ftaerber  Dulpe  met  feer  beelïtuiterenen 
fenecfjten/oofe  guamen  tot  Oiripe  banbe  hugenoten 

feer  bele  i^eberlanberief/  tik  geblueftt  toaren  uu  co?fa- 
fee  ban  be  boo?Ieben  troubeïen. 

g&c  hertog  ban  ̂ Clba  fcDifetc  op  bet  ernfhcö  den- 
fjouben  ban  ben  Cfoubemeur  ban  ,§inte  <©uintin  en 

hm  Den  nocDb2ieanbere  peeren  (bte  alle  binnen  acftt  bagen 
<©?atie   quameu  tot  buffel  ban  toegen  ben  Coninfe  ban 
&L  ©?anfenjfe )  ben  <©2abe  ban  airenberge  ben  Coninfe  te 
«otScbuïpe  met  omtrent  1*00  ruiteren/ en  2000  boet- 
ban  be  fenecfeten  meefl  al  ïjaefefcfeutten  /  onber  be  ruiteren 
contnö  toacenjje  feenben  ban  €>?bonnantien / bejs  hertogen 
*San&>  ban  ailerfcbot  /  <©:aben  ban  menberge  /  iBegen/ 
tgh.      $öoffu/ï5eulr  en  23arïamont/be  ruitere  öabben  tn  na* 

re  banieren  Mt  bebifen/ te  toeten:  2  getoapenbeof 
gebarnajie  ïjanben  feomenbe  uiteen  blaeutoe  toolfe/ 
met  2  ftoartetoolfeenferupstoi)0ober  malfeanberen 

uitgefirefet/  en  aen'teinbe  ban  elfee  toolfee  toasieen 
Coninfeltjfee  ferone  met  een  feruice  /  en  opte  f  toer* 

te  toolfeen  x  ̂erten  en  2  feronen  t'famengeblocljten 
en  bereenigt  met  eenen3ijben  banb/  in  't  mibben  tfont een  feruice  met  een  feelfe  en  een^oftie/  en  ben  banb 

Ding  tot  beneben  toe  met  fcOone  rijfeclijfee  fenopen  en 

nuaften/  befe  bebufe  toerb  albuöban  be  fommtge  utt= 
geleib:  batbe  toolfeen  bebuibenbe<©obbeib:  ïKtW 

^ertcnbeb2ienbfcbapen  eenb^acljt banbe  2  Conm* 
gen:  begetoapenbe  öanben/baer  fïerfete  en  mactjt: 

bc  feelfee  en  ̂ ofiie  /  fjet  Catbolijfte  gelobe  /  boo?  be  be* 
ffljermingeban'ttoeiftefp  in  MHz  feaer  Conmfern* 
fecn  flreben.  ̂ e  <©2abe  ban  Sfirenberge  toerb  met 
groter  bliifcbap  ontfangen/maer  toant  ife  niet  boo? 
tap  en  bebbe  genonen  be  france  oo?log  te  befcö?ijben  / 

fo  fal  ben  3tefer  bic  luft  beeft  om  alle  be  particularitet* 
ten  ban  bien  te  toeten  /  oofe  fjoe  be  b?ebe  anbermael  op 

ben  ̂   iBartij  1568.  boo2  gaentö  ©janferijfe  toerb  ber* 
feonbigt  /  be  francoife  I|ift02ie  baer  ban  mogen  lefen/ 

en  bcm  alieènlnfe  ijier  laten  genoegen  bat  tfe  'tfelbe aengeroert  feebbe. 

teert/  fat  oofe  alle  be  gene  Die  nen  alrebe  in  eenige 
b?eembe  peeren  en  Jfurften  btenfl  öabben  begeben/ 
befelbe  berlaten  en  binnen  rui)  bagen  toeberombin* 
nen  befen  ïanbe  feeren  fouben  /  op  gelijfee  pene  ban  be 

galge  en  confifcatie  ban  gocben :  en  bat  alle  ̂ ufïirie* 
renen  «©fficieren  ben  neerjlelijfe  fouben  inf02inerett 
tegeniSbe  gene  bieben  geboedjt  mocfeten  öebben/of 
gegacn  fnu  mette  genen  Die  tegen  be  Coninfe  ban 
©2anferi)fe  be  toapenen  blagen  of  geaenbaert  Ijebben  / 

om  tegens  De  felbe  te  p20teberen/in  boegen  en  manie* 
renais  bo?en/  fonber  eenige  gun|te/  bifTimulatie  of 
berb2arb,  :   w  m 

t©en  rriiü.<©ctob2iöDcfeö  iaer^i)Sinbe©002(labbetiijb 

bp  ̂ ntelBargriet  tot  Slubife  eenfeinbgebo^enljeb*  seboo; 
benbe  eenen  buife  en  2  Ijoofben  /  4  armen  /  4  Danben  /  "• 
4  benen  /  en  4  boeten  /  4  oogen  /  4  oo?en  /  be  aengeficD* 
ten  ftonben  tegen  malfeanberen  ober/en  Dabbe  al  D'an* ber  leben  Dubbelt  /  en  toas  feer  toonberïijfe  om  fien  /  fo 
ife  Dcbbc  berftaen  ban  geloof  toeerbige  perfonen  Die 

nip  gefcib  bebben  't  felbe  gefien  te  Debben*  ^ ©oo?to  toerben  in  Defe  tijb  in  allebejleberlanbfe  $mi 
§320bincien  bk  banbe  Religie  feer  flraffeïtjfe  berbolgt/  ban  % 
en  tegen  befelbe  met  alle  rigeur  gepjocebeert/ tegen  jgL 
be  geblucDte  toerb  gepjocebeert  bp  banniffemente  fie^ 
enconfifcatien  ban  goebe:  en  be  gebangene  toerben 
geflraftaenben  njbe/enbare  gocben  boben  bien  ge* 
confifaueert/fulr  batter  in  fe02tentöb  ober  be  i8po 
perfonen  D002  '0beul£banben  flojbênenterboobge* 
b2acDt  toerben/  toaer  boo?  be  gene  bk  uitDetïanii 
getoefeen  toaren/  borenbe  befejlraffe  ejcetutien/  Dert 
felben  gelucfeig  acDten  bat  fp  alfo  't  löf  ontD2agcn  Dab* 
Den  /  en  D?oegen  Dare  ballingfcDap  enarmoeDemet 
meerbergebuIDigDeib  enpatientte/troofren  malfean» 
Deren  /  en  Deben  malfeanberen  onDerftam  en  Dulpe/  en 
Diclbenficö  al0b2oebere?en  b2tenben  onber  ben  anbe* 
ren  /  met  fulfee  en  biergeujfte  fafeen  nam  Det  jaec  156  j. 
een  einDe, 

HCt  begin  ban 't  iaer  1568.  en  tënfet  min  b?eemt  'ta 
gctoeeftDan't  boo?gaenbe/  toant  Det  berbolgen li6% 

De  inDaginge  en  nam  geen  einbe. 
3£en  rir»  ̂ anuarp  en  nabolgenDe  bagen  fotoerDen 

bp  openbare  publicatie  en  eDicte  ingeroepen  en  ge* 
Dagbaert  om  te  compareren  en  berfebijnen  binnen  b2ie 
mael  14  bagen  Doen  naefifeomenOe  peremtorelijfe  fon* 
Der  Delap  /  boo?  Den  ï^ertoge  ban3Clba  binnen  Dec 
ftaD  ban  252u(Tel  of  baer  Den  ̂ etrog  toefen  foube/ 
Defe  nabolgenDe  geblucDte  of  bertogen  peeren  /  na*    » 
mentltjfeen:  3©ilftelm  ban  ̂ affau/  ©2tnte  ban<©*  nZ 
rangien/<©2abe  Eobetoiift  ban  $affau  fijnen  b?oe*  ban. 
ber/2HntDoni!SDe  laLain,  <©2abeban  J^oogftraten/  JJ 
3BilDelm  <02abebanben25erge/flortëban  pallant/ «  j 
<02abe  ban  Culenbojcft  /  l^enrife  l^eere  ban  2&2cbero-  owia 
De /  en  meer  anDere  /  om  De n  te ontfcbulbigen  ban  alle  £•« De  fafeen  Daer  meDc  fp  bp  gfoban  bu  2öopjf  fd2ocurcur  oen . 
<0enerael  belatf  toerben  /  op  pene  in  bien  fp  in  geb2efee  &m 

j  bleben  ban  eeutoigen  ban  en  confifcatie  ban  alle  Dare  vm 
Zbt  ©erton  ban  ?£lba  onberricDt  toefenDe  Datter  goeDeren/en  toerDeoofe  bp  openbare  berfeonDingebe* 

bele  i^eberlanbcrS  uit  Det  ianbgeblucDtfnnbe/Den   laft/  Dat  alle  De  gene  Die  eenige  goeberen  Denluiöen 

toefeomenbe  befatcn  /  Det  toare  in  Duere  of  anberfino'  / 
't  felbe  aen  te  Inengen  op  feer  grote  penen, 

<&e  poincten  Daer  meDc  be  $2ince  ban<0rannien 
befCDulDigt  toatf  /  toaren  in  fubjlantie  Dit  begnjpenbe. 

|,   t|Oe  dat  de  Prince  van  Orangien,  van  Keifer^'  4 t*Kaerle  hooglofl,  memorie  de  Vijfde  des  Co-  bejil' 

nink- 

tnDienfl  ban  De  hugenoten  in  J&anfetijfe  Dabben  be 
geben  tegen  Den  coninfe  ban  ©janferijfe :  en  batter  Da* 
gclijr  m?cr  en  meer  /  viit  bjefe  ban  fijn  regeringe/  uit 

Det  atanb  bertogen  /  Dabbe  in  &eptcmb2t  befeS  iaero5 êcn^laccact  laten  uitgaen/  baer  bp  bP  berboob  op 
berbeurte  ban  lijf  en  gocb/Dat  Den  niemanD  foube 
berb02bercn  uit  ben  3tanbe  tebertreenen/  enficDin 
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K  ban   ninklijken  Maj.  vader,  en  ook  van  den  Conink  vele 

**"£    eefen  en  gunften  hadde  ontfangen ,  als  gekoren  wefen- 

TcZ\W  de  mede-broederen  Rijder  van  der  Ordre  des  Gu
lden 

toux      Vlies ,  gefteld  rot  Racd  van  Staten ,  en  voorts  meer  van 

vel"  fchone  ftaten  ,  Gouverneur  van  Bourgoengien , 

Holland,  Zeeland,  en  Utrecht,  infgelijxvaneenOr- 

dinnris  bende  ,  boven  meer  andere  grote  gunftedaer 

uit  hy  hadde  mogen  merken 'tgroot  betrouwen  dat  de 
JMajeft.  op  hem  hadde. 

2.  Des  niet  tegenftaende  hadde  de  felve  Prince,  Ton- 

der arhr  te  nemen  op  fijne  eere ,  noch  die  ceden  die  hy 

de  Maj .  gedaen  hadde ,  hem  geftelt  't  hooft ,  Autheur , 
voordener  gunftiger  en  ontfanger  van  de  wederfpan- 

nige  rebellen^,  geconjureerde ,  oproerige,  muitm  akers 
en  nerturbeerders  van  de  gemene  rufte  en  welvaert 

ï.  D  t  terftont  na 't  vertrek  des  Coninx  uit  de  Ne- 

derlanden 't  voornemen  van  hem  en  fommige  andere 

was  geweeft ,  in  handen  te  nemen  het  gehele  Regiment 
en  begint  der  Nederlanden,daer  toe  hy  vele  heimelijke 

en  fchadelijke  pra&ijken  hadde  voorgeftelt,hadde  hem 

fo  verde  vergeten  dathy  hadde  refolutie  genomen  om 

de  wapenen  regens  fijne  Maj.  t'aenveerdcn ,  en  hem  te 

fluiten  uit  de  felve  fijne  landen, 't  welk  hyfohy  die  mid- 
del halde  gehad  ,  niet  en  (oude  hebben  gelaten  te  doen 

4  Dat  hy  onder  de  hand  alle  naerftigheid  hadde  ge- 

daen  om  d'onderfaten  te  keren  van  de  affectie  en  trou- 

we die  (ytotte  Majeft.  en  fijne  voorfiten  altijd  hebben 

gedrag;^ ,  en  onder 't  pretext  van  de  Religiën ,  en  door 
valfrhe  vroetmakinge,  dat  de  Majefteitsmeninge  was , 

d'Tnoiffitie  in  de  Londen  te  brengen  ,  lo  dat  vele  van  de 
onderfaren  loorfulke  verleidinge  tegen  fijne  Majefteit 

hebben  ?er^elleert 
f  Dat  hv  befon  lerlijk  hadde  verleit,gecorrumpeert, 

én  verwekt  een  groot  deel  van  den  Edeldom ,  fodat  iy. 

h  id den  wermekt  verbonden ,  confpiratien  en  conjura- 

tien ,  en'gef  vorert  malkan deren  te  belchutten,  belcher- men  en  ftérk  te  maken  tegen  de  Majeft.  en  fijneor  lort- 

•  •  i/7  )  nantien  ,en  lat  de  ver*aderinge  tot  dien  einde' waren 

gem  aekt  in  fi|  n  eig~n  huiifcn  ,  fo  te  Breda ,  als  te  BrufTd. 
f>.  Dat  hy  noch  Ie  voorfz  rebcllien  in  fijn  befchut 

en  fuivegarde  f  met  belofte  vari  allé  byftmt)  hadde 

genomen  ,  die  haer  ook  töt  verfcheiden  plaetfen  te  vel- 
de, al  om  in  wopeneh  hadden  geftelt. 

7.  Dat  hv  ook  hadde  by  geft  icn  den  Heere  van  Bre- 
d">-ode  hooft  van  \c  rebellen  ,  om  re  fterken  de  ftad  v  tn 

V  men  regen  de  Mij.  hebbende  ge-loogt  het  inlchrij- 
ven  v  >n  volk  vin  wapenen  binnen  de  ftid  van  Antwer- 

pen ,  en  %èt  fchepen  der  felver ,  na  de  ftad  van  Vianen  , 

rnet'alaerrrnde  munitie  van  oorloge ,  verfiende  ook 
d.  n  fel  ven  van  Brederode  van  fommige  ftucken  ge- 
fchuts 

8.  D^  h'v  fommige  van  de  Mdëfteits  Steden  en 
flaetfen  hadde  verboden  geen  Garnifoenen  van  fi;ne 

al°fteits  wegert  in  te  nemen,  en  on  der  andere  in  Zee- 
land daerhv  volk  gefond  *n  hadde  om  dat  in  tenemert  , 

en  dier  door  fijne  M  ijeftéit  uit  te  fluiten  en  te  beletten 

dep  fl -gieter Zee. 
0  Dit  hygefonden  fijnde  binnen  Ant  verp-n  ,om 

te  (lillende  tfoubelen  en  oproerighe  len  desvolx  ,  uit 
2,ijn  eigen  autoriteit,  en  buiten  zijnen  1  aft  toegelaten 

en  2;:iccordeert  hadde ,  de  gehele  oeft\-ninge  van  alle 
Se^en  Ion  Ier  onderfch~it,  en  den  Sectra-iTen  gecon- 
fentcert  het  boa  ven  vm  vele  Kerken  en  Comiftouen, 
die  ook  rhetrer  d  iet  zijn  gemaekt  geweeft. 

10.  Gedogende  dat  men  dede  lichtinge  van  pen- 
ningen de  Welke  verftreckr  zijn  rotbetdinge  aen  de 

foldyen  der  voorfz  lui  ien  van  oorlogen ,  en  vele  an- 
dere aöen  tenderende  tot  zijn  voornemen. 

't  Gunr  den  Grave  van  Hoogstraten  by  de  Procu- 
ruer  GeneraeLe  lille  werd  geleid  ,  was  fomma 
rie  d.t  begrijpende. 

ï.  F)\t  hy  van  de  Coninklijke  Maj.  vele  grotedi- 
*-^gnireitenen-ere  vanfijnjeugtaf  hidde  ontfan- 

gen: ahnimen-lijkdirhy  hem  hadde  gemaekt  Ri  Ider 
van  der  Orden  vanden  gulden.  Vliefc,  enHjoftimn 
over  een  van  de  benden  van  Ordoniwncien » en  dat  hy 
1  Deel 
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hem  hadde  gebruikt  tot  feer  heerlijke  Legatien ,  fo  aen 
de  Keiferlijke  Majeft.  en  andere  Potentaten, die  hem 

betrout  en  bevo'e.a  zijn  geweeft:  waer  uit  hydefon- 
derJinge  goedwilligheid  die  fijne  Majeft.  tot  hem  droeg 
wel  konde  afnemen  :  en  dat  lijn  Majeft.  hadde  voorge- 

nomen dat  hy  in  navolgenden  tijden  hem  noch  tot  ho- 
ger eeren  en  ftate  ibüde  hebben  verheven :  maer  hy 

hadde 't  felve  niet  geacht,  en  was  van  fijnder  Voor- va- 

deren voetftappen ,  i'  die  (ich  altijd  neffens  hare  natuer- 
lijken  Hecre,als  vrome  en  getrouwe  leenluiden had- 

den gedragen )  af  getreden. 
x.  Dathy  den  Prince  van  Örangien,en  fijn  hoog- 

vaerdig  voornemen ,  met  alle  macht  hadde  aengehan- 
gen ,  en  den  felven  te  wille  geweeft  in  alle  fijne  raedfla- 
gen,om  detroublente  vorderen  die  in  fijn  Majefteits 
Nederlanden  fijn  gebaurr. 

3. Dathy  in  fijn  cafteel  vanHoogftnten  veel  fufpeóte 
commu  icatien  en  praktijken  hadde  gehouden  met- 

ten Prince  vanOrangien  en  andere  fijne  complicen : 

waer  door  de  goede  onderdanen  desConinx  gmote- 
lijx  zijn  geargert  geweeft,  en  de  quade  hareooren  had- 

den opgeftekert  ,  en  oorfake  genomen  om  nieuwighe- 
den te  denken  en  te  beginnen  ,  gelijk  door  het  overge- 
ven van  een  requefte  was  gebleken 

4  Dathy  niet  alleen  niet  geftilt  en  hadde,  noch  de 
Geconfedereerde  vermaent  om  af  te  laten,  hoe  wel  hy 
wift  fulx  den  Conink  te  mishagen  :  maer  hadde  boven 
dien  defelve  daer  in  gefterkr  en  in  openbare  banketten 
hem  by  haer  gevoegt ,  en  opentlijk  betoont  dat  hy  van 
haer-luider  partve  toegedaen  was. 

f .  Pat  hy  ook  fulx  metter  daet  bewefen  heeft,  mits- 
dien hy  haer  hadde  geraden  een  ander  nieu  requeft 

over  te  geven  :  ten  einde  dat  alle  die  extraordinarife 
fterkten  gerafeert  fouden  werden ,  om  by  dien  den  ge- 
con federeerden  een  middel  te  geven  om  te  vryelijker 
haer  voornemen  te  mogen  executeren  en  volbrengen. 

6.  Dat  hy  ook  namaels,  als  hy  metten  Prince  van 
Orangien  tot  Antwerpen  was  gefonden  ,  om  het  volk 

ingehoorfaemheitvan  de  Coninklijke  Majefteir  t'on- 
derhouden,  aldaerh  idde  toegelaten  veel  en  oneinde- 
lijke  grouwelijke  en  ongeregelde  dingen ,  namentlijk 
datmen  met  fijn  weten  openbaerlijk  hadde  doen  aen 
fchrijven  voor  den  Heere  van  Bredenrode  veel  oor- 

logs-luideh ,  en  defelve  t'fchepe  met  alle  foorten  van wapenen  hadde  laten  vertrekken  naer  Vianen  ,  en  dat 

hy  groote  gunfte  hadde  betoont  den  genen  van  der  ge- 
meenten die  haer  hadden  geftelt  tot  befcherminge 

van  de  r'famen-gcfworene. 
7.  Dat  hy  ook  hadde  gepretendeert  te  ufurperen 

d'auroriteit  van  fijne  Maj.  en  geen  refpecten  hadde  ge- 
dragen tot  haer  H  >o?heid  fijne  Mij.  fufter  enGouver- 

nanre,  hebbende  op  firn  eigen  authoriteit  en  fonder  laft 
van  haer  Hoogheit  in  de  ftad  van  Mechelen  doen  ver- 

kondigen een  Edict  daer  door  het  volk  wilder  gewot- 
den  is,  en  alles  gedaen  hebben  dat  hen  goet  dochte. 

8  Dat  hy  de  MagMraet  der  lelve  ftad  had  gefogt  te 
verwecken  tor  ongehoorfaemheit  van  fijne  Mijefteit, 
gelijk  hv  ook  hadde  gedaen  aen  die  van  de  ftad  van 
Liere,  hebbende  haergefchre /en  en  ook  Edelluiden 
gefonden  ,  om  haer  af  te  raden  dat  fy  geen  garrtifoen  en 
fouden  in  nemen  noch  ontfangen. 

o.  En  dat  hy  in  de  ftad  v«n  Denremonde  metten 
Prince  van  Orangien  en  andeie  fijne  complicen  hadde 
getracteertom  de  wapenen  aen  te  nemend  en  fijne  Ma- 

jeftit,  of  degene  die  van  hem  gefonden  fouden  wer- 
den ,  te  (luiten  en  houden  uit  de  Nederlan  \cn  ,  en  dat 

d'cxecutie  van  dien  niet  en  was  achter  wege  gelaten 
dm  by  gebrek  Van  middelen. 

D'UnSerc  trmctinerrïïe  <5?aVïcn  en  ̂ crrt*n  tocr'ïcri ban  rHüHon  met  brtc  rrrr?tc  en  f  toarV  faftr n  betoft/ 
en  hnfonticr  tr  ̂ ccre  bnn  252cbcroöc  /  torr  lp  en  anbc* 
reownbaedijw  öe  tonp^nen  f  enen  ftineina?.  Dabben 
«emenomen/  fijne  eSteben  T^fcrOt  in  te  nemen/  en  bat 
fa  Miren  be  ttutetirtf  en  ̂ ncföen  ban  be  rebeüen/ 
alleanbere  tot  rebellie  cpidocnef  /  be  <®->eff eüift^  en 
anberconberfaten  be^Coninröebianbfrfrat/  (jcram* 
foént/en  geit  gclicljt  Dabben  tot  aenneminoe  ban  bc.fr. 
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SCnt» 

toati  <£>; 
rantjim 

bgieüen 

ban  Da- gemente toan  ben 

tcur  ge* 
mtael. 

%W  triü>  ̂ nnuacü  Occft  tien  J§ettogeban2pa 
tot&obcngefonben  onbet  anbcee  tien  ©2cfiöem  ban 

be  ttoeble/  gian  toe  ©ergass  &pangiaett  /  en  Deeft  ban 

öaet  bom  Dalen  pnlip.s'  ban  jaaffau/fone  ban  ben 
i&ttttt&0tt<©?anatea  ban  ben  eccflen  bebbe/  <0?atoc 

ban  2&upren  out  fjjnbe  ontrent  13  jaren/ bc  toelne  al* 
öacclaniom  te  fhiöeren  inbe  ïiniberfitcit:  be0cc/ 
too*  / ëzofeffojen en Cnrateurcn ban ber  amberfiteit 

öebben  niet  Dcooojlijnc  rebetentic  germionfïrecrt  'tfeU 
toe  «toefen  tcgenö  toe  iWjeöen/  en  $?itoilcgien  bet 
fclbct  lïnjbcrfiteit  bp  fijne  jRajefteit  üef  toojen  /  en 
foeïjtenmet  alle  bconamc  en  bel)002lpe  mibtoclentc 

Metten  toat  ÖP  niet  toaitbactcn  fonbe  toerben  geno* 

menenberboert:  maer  toeboo2f5©crgao,gafIjenlui' 
toen  VJ002  anttooo2b  in  quaeto  Btatijn:  Non  curamus 

veftros  Privilegios ,  totttentoc  in  cft'ectc  feggen  /  bat  Den 
i4enogcti3ijneni*acbop  ïjaerluiber  $2tbiiegiennict 
en  atutcn  noclj  en  paften  /  en  heeft  Ijem  alfo  mebe 

genomen  en  tot  SCnttocrpen  gcb?atljt  onder  bctoarc; 
niffc  toan  be  o&abc  ban  &ab2on/  en  nabcrDanb  boo2t.tf 
na  ̂ pangien  gefonben  aen  ben  Coninïi  /  onberben 
laiï  ban  <£>on  $cb2o  bc  €olebo  en  Capitein  Blope  be 
3tmtiat*a  niet  12  Capiteinen  en  ix  3Dcnb2ic!)g  /  be 
ConinttöecftDemccrfl  aïbacr  ftrihtelijtt  boen  betoa; 
tcn/nabetljanbDceft  Dptocm  gefonben  tot  ailcalatot 
écnarcö  /  een  aniberfiteit  in  ̂ ifpanicn  /  0111  toaer 

boo^tcftnbctemniacr  toeröcalfo  öetoam  batnie* 
mam/  ban  bic  fjem  geo2bonnecrt  toertoen  tot  uctoarin* 
ge  /  Dem  en  mocDten  aenfpïcfien. 

JAER-DICHT. 

WC  D'SflLba  boet  tegen  'ssLantoj*  reCDten  betöo* 
ger&CljoLen  /  m      -> 

gr>at  pjiLip^  <©?aef  van  averen  Mojlna&panf 

gicnboLen^ 1 

Afldefs. 

^vcb'3BLbaï)eeftoM3ilnWi:eetöellbtebeVVll5 

'0  fjlncenfoon  v  VeCfj  boen  VetVoeten  V  Vt  LoVen 
na^panglenfneL. 

<Dc  $2tnce  ban  ̂ angien  toettfacn  Debbenbc  fijne 

üiöannige/ en  gentenen  nebben  be  coppebantoebjte; 
toen  ban  bagement  en  gefien  be  bcfcïjulbtnge  bact  in 

toetmelt  tot  fijnen  laftc/öccft  baet  op  bp  Qfê&tftW* 
anttooo2t/fo  aen  ben  ̂ erttg  ban  SUlba  atëaen  ben 
©jöêuteiu;  <0enetael/betonenbe  benullttett  ban  ben 

fefbenbagemente:  ben  b?ief  acnben  ̂ ocuteut<ae* 
ïierasl  toasJ  luibenbc  aiöuss : 

Yn  Hcere  de  Procureur ,  ik  hebbe  ontfangen  de 

copye  van  den  dagemente ,  't  welk  gy  tot  mijnen 
M 

wy  meeft  begeren  en  voor  ons  nemen,  dikwik  is  het 
lefte  dat  mente  werke  kan  flellen ,  willende  behoorlij- 

ke en  by  ordre  fo't  betaemt  voortvaren,  gelijk  ook 
daerom  de  Medicijn,  of  Chirurgijn  niet  en  fockt  de 
wonde  ( hoe  groot  of  forgelijk  die  xy )  tegenefen  en 
te  heelen ,  hy  en  hebbe  eerft  den  gront  en  humeuren 
der  fel  ver  daer  toe  bequaem  gemaekt  ,  noch  ook  de 
Boumeefter  en  beftaet  dat  werk  te  maken ,  hy  en  hebbe 

'tfelve  eerft  wel  gefundeert.  Soo  ben  ik  van  gelijkeri 
van  de  qualiteyt  van  uwen  voorfz,  dagementen ,  beno* 
digt  en  bedwongen ,  van  de  verklaringeenbewijfinge 
van  der  voorfz  mijnder  onfchuld ,  als  noch  uit  te  flel- 

len ,  ter  tijd  toe  dat  uwe  voorfz  befchuldingen  fullert 

wefen  gedaen  voor  competente  bequame ,  en  niet  fu- 
fpeóte  Rechters ,  daer  men  fal  mogen  verhopen ,  dat 

behoorlijk  regard  fal  worden  genomen ,  op  't  gene  men. 
fal  konnen  allegeren ,  en  ook  geprocedeert  worden  tot 
abfolutie  of  condemnatie  na  den  eifch  en  gel«gentheyd 
der  faken. 

Waer  en  tuffchen  ik  my  felven  fal  moeten  vertroo- 
ften  met  exempelen  (daer  de  Hifforien  vol  afzijn) 

vanden  genen  die  om  metperijkel  van  hare  lijven  en 

verlies  van  hunnen  goeden  te  hebben  bewaert  en  ver- 
meerdert de  Staten ,  Landen  en  inkomingen  van  hare 

Coningcn ,  Princen  en  Heeren ,  hebben  geweeftniet 
alleenlijk  voort  geroepen  en  geblameert;  maar  ook 

( krijgende  in  ftede  van  loon  en  bekenteniffe ,  lichame- 
lijke en  openbare  ftraffe )  gedood,  geexecüteert,  geban- 

nen en  vcrjaegt,en  hebben  moeten  fien  dat  dié  verdien-  (F.i/i| 
ften  en  vergeldingen  van  hunne  goede  dienften  zijn 

toegeworpen  geweeft  den  genen  die  alderminft  had» den  verdient. 

Het  welk  ik  min  vreemt  vindende  ben  m  defen  on- 

fen  tijden ,  nadien  men  nu  ook  den  alder  onnofèlften 
kan  lichtelijk  niet  allene  fufpect,  maer  ook  odieus  en 
abominabel  maken :  mits  doende  alleenlijk  fo  vele  door 

eenige  toegemaekte  perfonen ,  dat  hy  worde  geacht  en 

gehouden  voor  een  ketter ,  want 't  felve  pund  gewon- 
nen zijnde,  fal  hy  bevinden,  niet  alleen  dat  alle  fijne 

dienften  ,  weldaden  en  verdienften  ,  zijn  vergeten: 

maer  ook  dat  alle  goede  prefumptien  en  gevoelen  hem 
benomen  wefende  ,  hy  is  blijvende  fufpe&en  in  vrefé 
van  befchuldigt  te  worden  van  rebellie ,  oproer ,  en 

muiteryen ,  ja  in  't  generael  van  alle  de  fpecien  van  mifc' daden  en  delicten  die  men  mach  begrijpen  onder  dea 

tijtel  en  name  van  gequetfter  Majefteit :  en  dat  meer  is, 

mits  dien  dat  alle  accufatien  van  de  gepretendeerde  ket- 

terye ,  fo  grotelij  k  in  den  haet  zijn  in  defe  tegenwoordi- 
ge tijden ,  fo  ift  by  na  van  node ,  om  defelve  te  ftraffen 

fonder  daer  medeeenige  verbitteringe  of  afkeer  te  ma- 
ken, in  de  herten  van  gene  die  men  in  dienfte  begeert 

te  houden ,  dat  men  't  felve  bedekt  met  een  mantel  der 
mifdaden  en  deliden  van  gequetfter  Majefteit,  van  den 

) 

SfflSSS hebrdoe6n'è«cutJere„  j  welken  nochtans  fidke  b?fchujdigdetevergee6/rbeid 

:,  daer  in  geftelt  gelijk  een  Heere  van  minder  qua- 

liteyt behoort  te  doen :  en  begeere  ik  geen  fake  fo  feer 

(gelijk  ik  metter  daet  noch  hope  te  doen  blijken)  als 

van  my  daer  tegen  wettelijk ,  en  fo  dat  behoort  te  ftel- 
lcn ,  en  te  verantwoorden ,  en  en  ben  ook  van  geender 

menino-e,  van  in  de  herten  der  onwetende  eenig  ach- 

terdenken  te  laten ,  van  dat  ik  mijn  eere  en  der  verbin- 

teniffe  die  ik  den  Conink  fchuldig  ben ,  niet  genoeg- 

en foude  gedaen  hebben,  of  dat  ikiuy  qualijkfoude 

gequeten  hebben  in  den  ftaten,  laften  en  dienften,daer 

af  zijnderMaj.  eertijden  belieft  heeft  my  te  voorfien, 

of  in  andere  faken ,  en  verhope  wel  te  bewijfen  .met 

<roedc  redenen,  en  verklaringen  van  mijnder  onfchulr, 

en  vcrantwoordinge,  dat  mijne  goede  langdurige  en 

getrouwe  dienften ,  onkoften  en  fchaden  daer  in  ik  ter 
oorfakc  van  defelve  dienften  gekomen  ben ,  verre  zijn 

te  boven  gaende  mijn  verbinteniffen ,  en  de  gunfte 

my  gedaen. 
Mits  den  welken  ik  goede  redenen  en  oorfake  hebbe, 

om  geen  minder  begeerte  te  hebben,  datmen  inde  cal- 
culatie trede  dat  die  gene  die  door  afrekeninge  en  fluy- 

tinge  van  rekenfchappen,verhoopt  en  verwagt  fijne  fa- 
ken te  vorderen  en  redrefferen.  Maer  alfo  't  gene  dat 

nen,  dien  hy  voelt  hem  fufpect  te  houden  van  der  felver 

ketterye ,  want  nadien  de  felve  mifdaden  niet  en  zijn  d« 

oprechte  oorfake  noch  reden ,  waerom  dat  hy  vervolgt,' 
aengetaft ,  gevangen  en  befchuldigt  word ,  fo  en  kan  hy 

niet  verhopen  eenige  abfolutie  ofontflaginge,aldede 

hyookopentlijk  blijken  van  fijnder  onfchuld  :  maer 
moet  lijden  dat  onder  het  dexel  en  pretext  der  voorfz 

delicten ,  hy  worde  gecondemneert,  of  fo  verre  fijn  on- 
fchuld te  feer  klaer  is,dathy  door  vertrecken  en  uit- 

ftellingen  van't  pocederen ,  verwachte  eene  eeuwige  en 

deerlijke  gevankeniffe. 
Het  welke  alleen  genoegfaem  foude  wefen  om  my 

geexcufeert  te  houden  dat  ik  niet  en  comparere  voor 

den  Hertog  van  Alva  Gouverneur  en  Capitein  Gene- 
rael van  de  Nederlanden ,  en  dede  ook  dat  men  met  ve-, 

Ie  redenen  bovind,dat  uwe  voorfz  verworven  dage- 
mente is  na  recht  nul ,  en  fuik  dat  ik  geenfins  gehouden 

ben  den  felven  gehorig  te  wefen. 

Want  boven  dien  dat  de  deurwaerder  gene  wete  ium- 

marie  of  infinuatie  van  fijnen  exploicte  gedaen  en  heeft 

aen  mijnen  perfoon,  daer  ik  my  nochtans  na  voorgaen- 
de  wete  des  Hertoginne  van  Parma,  alfdoen  Regente 

daet  af  gedaen,my  mter  hebbe  vertrocken  in  defen  mij
- 
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nen  GraefTchap  vah  Naffau ,  om  .eenige  mijne  fonder- 
lingc  affiiren ,  gelijk  ik  ook  aen  fijne  Maj.  van  lange  te 
voren  hadde  verklaert  van  meninge  te  vvefen  van  doen, 
en  niet  om  te  verlopen  ofte  latiteren ,  fo  u  mandament 
houd ,  fo  zijn  noch  de  termijnen,  dilayen  en  intervallen 
fo  kort ,  dat  het  onmogelijk  foude  wefen ,  dat  men  daer 
en  tufTchen  foude  weien  gewaerfchout  van  de  uitroe- 
pingegedaen  teBruiïel,  en  hem  konnen  vinden  in  de 
felve  ftad,cn  noch  veel  min  in  andere  noch  voorder  ge- 
legen,daerden  Hertog  van  Alva  binnen  middelen  tijde 
(oude  mogen  reifen :  want  mitfdiendat  eiken  termijn 
en  dilay  fijn  krachten  effect  heeft,fo  ift  notoir,  dat  men 
regard  moet  nemen  op  eiken  van  den  felven,  en  niet  op 
de  drie  der  felver  dilayen  r/famen  gevoegt  en  by  een  ge- 

hoopt. En  te  willen  prefigeren  en  ftellen  termijnen  van 
vijftien  dagen ,  in  fulke  diftantie  als  is  van  hier  totBruf- 
fèl,  en  is  anders  niet  dan  te  proponeren  geboden ,  man- 
damenten  en  dagementen  den  welken  onmogelijk 
waer  te  doen. 

En  op  hopende  de  voorfz.  dilayen,  en  dier  drie  voor 
eert  nemende ,  fo  wert  bevonden,  dat  men  in  faken  van 

fo  grooten  gewichte  en  tegen  perfonen  van  der  quali- 
teit  als  ik  ben ,  pretendeert  te  procederen ,  by  een  eenig 
dagement,  tegen  alle  ordre  van  rechte ,  gemerkt  men 
in  gelijke  faken  rta  recht,  noch  fom-m ierlij k  genoeg 
procedeert,  ook  onderhoudende  de  gewoonlijke  ma- 

niere, de  welke  houd,datmen  na  drie  verfcheiden  dage- 
menten, verworven  ten  minften  na  het  interval  van 

tien  dagen  na  elk  eindelijk  cerft  kome  der  peremptoi- 
re, en  dat  daer  neffens  de  rechter  hem  volkomelijk 

hebbe  geinformeert  van  de  ftad  of  plaetfe  daer  de  ab- 
fenten,  die  men  wil  doen  dagen  hem  houd ,  ordineren* 
de  de  dilayen  na  advenant  van  de  diftantie  der  felver , 
de  welk  niet  wefende  gedaen  by  uwen  voorfz.  dage- 
menre,  moet  nootelijk  volgen  dat  hy  is  nul  en  van 
geender  weerden ,  welke  nulliteit  word  begrepen  in 
alle  aden  van  rechte,  onbehoorlijk  enby  incompe- 

tentie gedaen. 
En  fo  veel  te  meer  in  defen,  mits  dat  u  gepretendeer- 
de dagement  geen  plaetfe  noch  machten  kan  grijpen 

of  hebben,  als  gedaen  en  voort  geftelt  tegen  eenen,  die 
hem  houd  buiten  den  Landen  en  Iurifdictie  van  den 
Conink,  binnen  de  palen  van  den  Rijke,  ja  is  een  lid 
enftaet  vanden  felven  Rijke,  aen  het  welke  men  na 
rechte  behoort  te  verfoeken  f envoy  van  den  genen  die 
daer  zijn  vertrocken,fonder  dat  men  de  felve  mach  uit- 

roepen met  dagementen ,  gedaen  buiten  den  voorfz- 
Rijk  door  gepretendeerde  publicatie  en  voortroepin- 
ge,  de  welke  eertijden  fo  grootelijk  is  geweeft  gewegen, 
des  meeft  uit  ter  felver  redenen  voor  nul ,  en  van  geen- 

der weerden  is  verklaert ,  het  von  n  i  (Te  gegeven  by  Kei- 
fer  Henrik ,  tegen  Robrecht  den  Conink  van  Sicilien ; 
daer  by  gevoegt ,  dat  de  felve  Keifer  was  vergefelfchapt 
van  een  machtige  heirkrachte,de  welke  fufpect  was  den 
voorfz.  Conink  Robert,  gelijk  tegen  woordelijk  den 
voorfz.  Hertog  van  Alva  ook  vcrfien  is  van  een  Armee 
van  Spaengiaerden ,  de  welke  t'onfwacrt  zijn  dragende 
fuiken  herte  als  elk  kennelijk  is. 

Het  welk  immer  wel  behoort  genoeg  te  zijn ,  om  te 
bewijfen  de  nulliteit  van  u  voorfz.  dagement  en  impe- 
tratie ,  te  meer  dat  de  voorfz.  Hertog  in  mijn  refpect , 
is  notoirlijk  meer  Rechter  incompetent  dan  was  de 
voorfz.  Keifer,  ten  aenfehouw  van  voorfz.  Conink 
van  Sicilien ,  gemerkt  dat  de  Ridders  van  den  Orden , 
volgendeden  rechten,  ftatutert  en  contracten  van  den 
felver  Ordre ,  niet  en  mogen  gedaegt  worden  ter  caufe 
van  quade ,  leelijke  en  bofe  ftucken  ,'die  fy  fouden]mo- gen  bedrijven  ,  dan  alleen  door  den  deken  of  hooft ,  en 
haren  medebroederen ,  ja  dat  meer  is,  men  en1  mag 
niet  procederen  tot  aentaftingc,  bewaernifie,  of  vange- nifte  van  den  felven  Ridders ,  fonder  dat  het  felve  eèrft 
fye^enengedecretcert,  ten  minften  byadvijsvan 

TL  j  medebrocders,  in  welken  gevalle,  fy  behooren terftond  geftelt  te  worden  in  de  bewarenifTe  van  den 
Collegie  ,  en  vriendelijk  gefelfchap  van  der  voorfz. 
Ordre,  en  niet  gehandeltmet  fuiken  rigeur ,  ais  men voorftelt  tegen  onfe  Neye,  en  medebroeders  die  aldaer 
gevangen  zijn. 

Het  welk  ook  verfterkt  de  voorfz.  nulliteit  van  uwer 
impetratien,en  fonderlinge  ook  van  de rigoureufe  clau- 
fule  vaii  vangenifle  daer  in  geftelt,  wantalfo  de  menfeh 
natuerlijk  genegen  is  tot  fijn  felfs  bewarenifle,  fo  en  he- 
vet  genen  fchijn  of  apiparentie  dat  men  ons  wil  doen 
compareren,  tufTchen  hert  luiden  en  voor  Rechters 
heel  fufpect,  ja  ook  in  gevangeniffe  ftraffer  enrigou- 
reufer  zijnde ,  dan  wy  zijn  gehouden  of  verbonden  , 
en  na  recht  behoorlijk  is ,  na  liet  welke  't  gevangehiflè alleenlijk  is  dienende,  om  hem  te  Verfekeren  Van  den 
perfoon  des  gevangen ,  en  niet  om  hem  te  benemen  al- 

le converfatie ,  communicatie ,  advijs en  raed ,  fonder 
de  welke  niet  mogelijk  is,  dat  eenige  faeken  van  impor- 
tantie  foude  konnen  wel  en  behoorlijk  beleid  en  ver- 
antwoort  worden ,  de  welk  men  nochtans  ( fo  wy  ver- 
ftaert )  metter  daed  heeft  gebruikt ,  eh  noch  doet ,  aen- 
gaendeaen  onfe  voorfchreven  Neven  en  Medebroe- deren. 

De  welke  wy  ook  fien  gevoert  te  zijn  buiten  deri 
Lande  van  Braband,niettegenftaende  deexpreflè  con- 

trarie voorwaerden ,  rechten  en  contractten  volgende, 
en  over  den  welken  dat  felve  Land  maer  en  is  gehou- 

den en  verbonden  der  onderdanigheid  van  fijne  Maj. 
boven  dien  dat  ook  het  felve  is  gebeurt  in  den  perfoon 
van  onfen  fone ,  de  Grave  van  Bueren ,  fonder  eenig 
regard  genomen  te  hebben  aen  fijne  groote  jonkheid  , 
en  notoire  onnofelheid,  het  welke  ons  dient  voor  eene 
waerfchouwin^e  ,  dat  de  voorfchreven  Hertog  vari 
Alva  genen  wille  of  meeninge  en  heeft  van  hem  te 
voegen  na  eenige  contracten,  verbintenhTeri ,  rech- 

ten, wetten,  ofcoftuymen,  en  dat  alfo  ons  onmoge- 
lijk foude  wefen ,  van  den  felven  eenige  abfolutie  te 

verkrijgen ,  al  deden  wy  ook  volkomelijk  blijken  van 
onfer  onfchult  door  diergelijke  allegatiert. 

Mits  den  welken  en  dat  fo  wel  na  recht,  als  uit 
krachte  van  de  con  ven  tien  en  verdrage,  gemaekt  by 
der  Wijder  inkomfte  ,  begrijpende  de  voorwaerden 
en  voordelen  onder  en  mits  den  welken  het  voorfz.' 
Hertogdom  van  Braband  alleenlijk  onderdanigheid 
fchudig  is.  Zijn  wy  ,  die  onfe  woninge  gehouden 
hebben, in  den  voorfz.  Hertogdomme, gefundeert,1 
te  verhoeden  en  fchorflen  alle  gehoorfaemheid  die  wy 
den  Conink  fchuldig  zijn,  totter  tijd  toe  dat  fijne  Ma- 
jefteit  beter  geinformeert  wefende,  fal  hebben  gebe- 
tert  én  gerepareert  het  gene  dat  tegens  in  prejudicie  der 
voorfchreven  blijder  inkomfte  is  gedaen  en  voorgeftelt 

geweeft. 
Waerom  wy  u  wel  hebben  willen  adverteren ,  en 

by  defen  ook  verklaren ,  dat  mits  den  redenen  voor- 
verhaelt  wy  u  voorfz.  dagement  en  citatie  houden 
voor  nul,  en  geender  weerden,  van  der  felver  nulli- 

teit wel  expreflelijk  protefterende ,  ook  in  refpecte  van 
alle  het  gene,  dat  uit  krachte  en  volgende  den  felven 
gedaen  en  verklaert  fal  worden,  te  meer  gemerkt  de 
notoire  incompetentie  van  den  voorfz.  Hertog  van 
Alva  aen  welken  die  commiflïe  van  defer  faken  in  der. 
qualiteit  van  Gouverneur  en  Capiteyn  Generael  van 
de  Nederlanden  geaddrefleert  is,  willende  dat  in  h> 
nen  refpecte ,  en  voor  fo  veel  het  vannoodefy,  defe 
tegenwoordige  ons  diene  van  onfchult  ,  en  by  order 
ook  van  weygeringe,  want  wy  metter  daet,  en  byex- 
perientie  bevinden ,  dat  wy  mits  den  redenen  voorfz,; 
niet  en  fouden  konnen  verhoopen  van  hem  te  obtme- 
ren  het  recht ,  dat  onfe  fake  mag  meriteren. 

Offerende  ons  te  preienteren  voor  de  Keiferijike 
Maj .  de  Keur- Vorften ,  Vorften ,  Staten  en  andere  van» 
den  Rijk  of  voor  andere  bequame  en  niet  fufpecte 
Rechters,  en  diewacrfchijnelijk  fonder  partialiteit of 
affectie  foude  kennifïë nemen, en  wijfennagelegent- 
heid  de  faken ,  anderwerf  protefterende  van  der  nulli-.' 
teit,  van  al  't  gene  dat  by  den  voorfz.  Hertog  van  Alva recht  ( foo  voorfz.  is )  incompetent ,  fufpect  en  gerecu- 
feert,  of  by  de  gene  die  voor  of  in  plaetfe  van  hem 
mochten  worden  of  wefen  gecommitteert,  fal  mogen 
ten  achterdeel  en  in  prejudicie  van  ons  gedaen ,  gefeid, 
geordonneert ,  gewefen,  en  gedecreteert  worden. 
En  want  defe  tegenwoordige  alleenlijk  dient  om  ü  de 

Yoorfz.  vcrklaringe,  prefentarie  en  proteftatien  tein- 
m  4  finueren^ 

ii$ 
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r.nueren  ,  op  dat  by  u ,  en  andere  daer  op  worde  gen

o- 
men fulke  confidentie,  gelijk  dat  behoort,  bidde  ik 

God  dathy  u  mijn  Heer  den  Procureur  nebbe  in  fijn 
fali^e  hoede.  . 

Gegeven  totDillenborchden  derden  Meerte  i?68. 

en  W-*  ondertekent,  GuiUiaume  de  Na  f  au.  Hetop- 
fohi  ifc  was,  aen  mijnen  Heere  de  Procureur  Generael

. 

©*  *     /v  €n  fcot  hertog  ban  Sülba  Uecft  bp  oefcï)2ctoen  / 
3&?mccn  r\  &at  fijn  banbelingc  genoeg  bonnen  betuigen  /  bat 

SS'  Ö*  fefcö  fi  j»  jowfcljefó  m  fo  feer  en  beeft  ccfocfit  atë ; 
Srio"  benöjenfï  ba»  boogloffijber  memorie  ïsenmetfee/  en  | »an  ai*  öaa-  na  ban  fijne  iföajetteit  /  fo  bat  bp  babbe  ber* 
**•  öoomv  fcat  fijn  IRaj.  Die  ftn  babbe  getoaerftbout  tiat 

Vtv  ónt  feïrre  fijne  nootclijnc  fatten  gekomen  toasr  in 
ftjn  «öiaeffcbap  Dan  kaffan/  regarb  nemenbe  op  fijn 

getroubeib  en  begeerte  /  bem  foVjceï  gunflen  fonbe  be* 
tojijfen/  ald  ban  öent  te  gebieben  toaer  in  lip  bem  bienft 
foubc  moten  boen/  rttoelttb^bp  fijne  bnenbenban 

fc  «^-)  aöi)ertemiea!tijtinaot!egep?ef?rtteert)Oftenminaen 
batb»banbmboo2f5-  ̂ ectog  foubebertfaenbebben 
batbemecninae  en  intentie  ban  fijne  iiBaj-toarc  ge* 

to:efï  bat  l)p  fnne  fatten  albaer  foubeberlaten  /  en  ter- 
tfonttoebertcbeereninfijn  goubernementen/  en  ter  * 
toijlen  bP  altijb  toatf  bertoaebtenbe  be  bebelen  ban  n> 

ne  mai.té  bn  getoaerfebout  bat  men  bem  beeft  bcr* 
bo?bcrt  tegen  bem  tepioceberen/  bpaentatfingeban 
fijn  j£eertt?M)ebett/  ïanbenen  goeben/enbat  nocb 
erger  i&  I  bt>  uitroepinge  onber  M  name  ban  bert 

^jocureur  «föenerael  /  toefenbe  bol  ban  balfc be  en  on- 
behagelijke caïumnicn/  en  baer  na  nocb  bpapp2e* 

Jjenfïc  ban  fijnen  fone/  bienJtp gelaten  babbe  te5Lo= 
ben  om  namaelö  te  beter  bf  entf  te  mogen  boen  ben  1*0- 
nintten  benHanbe/  toaer  af  Dp  feerbertoonbertge* 
JMrtft  tier  /  bat  men  in  ftUber  boegen  gep20tebcert  geeft/ 
tegen  een  ban  fijner  gualitcit/  bergetenbe  fobacfibe 

groote  en  fonbcrlinge  bienfienfo  toelbpfnncnbootfa* 
tertaier  bp  ftcmgebaen/  en  in  't  bpfonber  oób  gebit* 
renbe  istft  iactfte  trouble  /  mttö  betoclcfceen  toant 
fjii  rebenenen  genoegfame  tufrtficatiert  ï)eeft/  om  te 
fontreren  ettbetoijfert  fnnonfrbtift  en  bet  ongelijb  bat 
men  lïcmbefenacngaenöeboenbeisr/  bctoelbebptot 

fijnen  tijbe  en  piaetfe  berbout  /  foo  beeft  bP  tegen* 
to002biniij&  toel  totOen  in  gaeften  anttooo2ben  ben 

boorfy  iböcnreür  generael  /  en  boo?  b'erptratirban be  gep2e«pjteerben  termijne  bem  gep2cfigecrt/bem 
Idwüfen  bc  nulliteit  ban  fijnbagement/  op  bat  men 
met  en  bentte  bat  lp  bem  ftbulbig  benbe  /  of  bat  men 
niét  en  mcinebat  Dp  fnnreebt  niet  berbölgencnfotp 

be  /  fo  bP  't  felbe  met  reben  fal  btnben  gefonbeert: 
mttstflw  be  tnfinttatie  ooft  aen  ïjem  (te  tóeten  ben 

mnwto  tjeeft  biillen  boen/  gembaermebe  oberfen* 
bmbe&etbobbdban  bebjteben  /  bic  ftp  Deeft  gefcl)2e* 
ben  aen  benporureur  boo2f3»  op  bat  bp  ignorantie/ 

tmm  bent/  of  liet  fijne/  niet  boo?ber  en  toerbe  geatten* 
teert  of  gepwccbccrt  /  ban  men  namaeler  met  reebten 
en  fal  tonnen  fuUinercn  /  tot  ben  toclhen  Ijp  nocö  een0 
boopt  fitn  berbael  te  Hebben» 
é?  ̂ abe  ban^oogdraten  toefenbe  totCeulen/ 

Oeeftbangelijlien  op  bebjiebenbanbagementenaen 
bett  $kmtm  gerterael  geanttooo:t/  en  be  nulliteit 
ban  ftjn  öanement  enpjocebtiren  bertoont/  p^fente* 

r^nbebem'niet  te  min  teretut  te  ftellen  en  te  bef  ant* to^o^ben  bölgenöe  be  pnbilcgien  ban  be  ïtibberen 

ban  b'éiïöe  ban  ben  gulben  Bliefe/  of  boo*  tic  %éftx^ 

Ipe » ƒ;  en  Beur  en  ©02ftcn  bes  mw  of  böo?  anbe* 
re  cmtH^ctente  ennict  fufpette  öeebterö. 

Befgetüjr  beöen  meer  anbere  peeren  en  perfonen 
xmx&v  ban  tjttalüdt  /  maerniemanbbanbeingeroepepeen 

nfiacl  b02ft  berff ttijnen  /  bojenbc  en  berftaenbe  boe  W  P20- 
«mZ  ftburen toegingen/  baer  boo2  bagelijr  bp  benfelben fiiiren  fiefte  becl  bottnifTen  tenen  be  geblnrbte  en  ingebaegbe 
Wt,  rteocbenen  uttftcfp20ttcntoerben/  \iaciW  be  felbe  op 
fmnni  «asr  ïijbett  gebannen  en  allé  bare  goeberen  getonfif* 
ban  45c  ipjetrttoerben.  iDan^eltjften  lietbP  aen  allen  fiantcn 
Dctianö.  toCf|  toljr  bic  gebangentóaren  fo  mannen  al$  bjou* 

tonvomboofben/  cnbangen/  enbteDaer  metentotl* 
ben  WctDtctt  /  berb2anbcn. 

©e 
<S:aüC 
ban 

ftraren 
femft 
ban  at* 
itjhcn 
aen  Den 

ban  %U 
ba  /  rn 

^002  befe  groote  to2eet!)etb  en  fïraffc  ban  fjanbelin*   mm 
ge  ban  ben  hertog  ban  2Clba  en  fnnen  55loetraeb/ber*  Jwjm 
gaberben  een  bed  menfebenin  3©e(l-©lacnberenbp  |,anübaeV ben  anberen/betoelfte  berlaten  Ijcbbenbe  al  baregoe*  «tw. 
beren  /  ja  fommige  oob  baer  totjben  en  binberen/ 
fommigcuit  berttoijfeltfjetb/  eentgcomöarete  toi2e* 
ben  ban  bare  geleben  fcgabeenaengebaene  injurten/ 
baer  baer  bpboegenbe/  uit  enbeleboofïjeib/begabert 
baer  tot  aile  moettoilligbeib  tegensr  be  <©ee(lelijbc 
Papen  ilBoniben/  toelbefp  bp  nacöte  oberbtelenin 
bojpen  baerfe  bare  tooninge  öabben/  en  fp  btefeon- 
benbebomen:  namen  ben  alle  baer  goet/en  fneben 
benboben  bienneufen  en  oo?en  af/  berbalbenfpban 
't  gemeene  bokfe  toilbe  <©eufen  toerben  genaemt. 
%'ï$  befe  nu  alle  bage  flerber  toerben/  en  fpfjenont- 
bieiben  in  be  toilberniffen  en  anbener  baer  fp  meenben 
b?p  te  toefen/  foliet  be  J^ertogeban3llba  ̂ it  nabol* 
genbe  pactaet  baer  tegensr  uit  gaen. 

By  den  Konink,ottfen  lieven  en  getrouwen,  de  Vrefident  en 

luiden  van  onfen  Rade  in  Vlaender  en  f alut  en  dileótiè. 

A  Lfowy  behoorlijk  onderrecht  zijn  van  de  groote 

-^infolentien,  wreetheid  en  gewelt  die  eenige  Se-  wet  te» 

öarifTen  en  andere  quaetdoenders  onder  'tdexel  van  JJfe01 
de  nieuwe  Religie,  ten  Platten-Lande  indiverfe,  en  ®m\n 

verfcheiden  quartieren  van  onfen  Lande  en  Graef- 

fchappe  van  Vlaenderen  ,namentlijken  in  't  weft-quar* 
tier  onlangs  hebben  derren  voordellen  en  gebruiken, 

op  de  perfonen  en  goederen  yan  de Geeftelijke  luiden, 
fonderlinge  van  de  goede  en  Catholijke  Paftoren  of 
Prochi-Papen  :  Gaende  de  felve  quaetdoenders  by 
nachte ,  en  by  rotten  of  hoopen ,  de  voorfeide  goede 
Paftoren  of  Prochi-Papen ,  beroven ,  plunderen ,  hun 

ooren  en  neufen  af  fnijden  en  ook  vermoorden :  't  welk 
de  andere  gantfelijk  fouden  intimideren  en  vreefe  aen- 

jagen,  en  hun  fchapen  en Prochien  doen  verlaten  en 
abandonneren  ( gelijk  wy  tot  onfen  grooten  leetwefen 

verftaen  eenige  airede  fulx  gedaen  te  hebben)  de  welke 
raitfdien  den  wolven  overgelaten  fouden  wefen ,  ten 

ware  dat  daer  in  van  onfe  wegen  promptelijke  met  be- 

hoorlijke remedien  verfien  worde.  Soift,  dat  willende 

fulke  afgrijfelijke  ftucken ,  fo  vele  als  in  ons  is ,  verhoe- 
den en  doen  ccfleren :  en  den  goeden  Paftoren  of  Pro- 

chi-Papen en  andere  Priefters,de  vreefe  en  vare  van  ge- 
lijk gewelt  en  overlaft  weeren  en  afnemen:  op  dat  fy  tot 

volbrengen  van  haren  laft  en  officie  vryelijken  mogen 
vaceren  en  verftaen ,  fonderlinge  aenmerkende  dat  de 

Prochianen  ( daer  van  de  Paftoors  laft  van  zielen  heb- 

ben )  reciproquelijk  fchuldig  zijn  de  felve  Paftoren  te- 
gens  alle  inconvenienten ,  perij  kelen  en  gewelt  die  hen 

aen  lijf  of  aen  goed  fouden  mogen  overkomen,of  aen- 

gedaen  worden ,  te  behoeden ,  voorftaen  en  befcher- 

mèn .  Wy  om  defe  en  andere  reden  ons  daer  toe  bewe- 

gende, hebbende  by  advijfeen  deliberatie  van  onfen 
feer  lieven  en  feer  beminden  Neve ,  Ridder  van  onfen 

orden,  Stadhouder,Goü  verneur  en  Capitéyn  Generael 
van  onfen  Landen  van  herwaers-over,  den  Hertog  van 
Alva&c.  mitfgaders  van  onfen  lieven ,  en  getrouwen 
de  luiden  van  onfen  Rade  van  State  en  fecreten  neffens 

hem  wefendergeordineèrt  en  bevolen,ordineren  en  be- 
velen wel  ernftlijken  by  defen,dat  alle  onfe  Onderfaten 

en  Ingefetenen  van  onfe  voorfeide  Landen ,  en  Graef- 
fchappe  van  Vlaenderen ,  en  elk  van  hen  byfonders  fo 
hem  toebehoort ,  fulx  verfien  en  orden  ftellen ,  dat  den 

voorfeiden  Geeftelijken  Perfonen ,  Paftoren,  Prochia- 
nen of  andere  Priefters  geen  inconvenient ,  overlaft  of 

fchade  aen  lijf  noch  aen  goede  (de  welke  wy  in  onfe  be- 

hoet,fauvegarde  en  befchérminge  genomen  hebben  cd 

nemen  by  defen)  meer  aengedaen  en  worde  of  overko- 

me :  maer de  felve tegens  alle  Moordenaers', Rovers, 
Quatdoenders  of  Sedlariffendie  hen  eenig  quaet,  over- 

laft of  fchade  aen  hun  përfonén,goeden,huyfgefin  of  fa- 
milie fouden  willen  doen,  helpen,  byftaen,  befchudden 

en  befchermen,'tfy  mits  ftellendeen  vernieuwende  be- 

hoorlijke wacht  van  nachte  te  nachte  inde  huifen  vande 

voorfz  paftoren  of  andere  geeftelijke  luiden,of  daer  on- 

trent ter  gevoegelijkfter  plaetfen ,  en  dat  ranweerbacr 
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29 en  Catholijke  mannen ,  of  by  andere  bequame  en  pra- 

cticable  wegen  ,  en  manieren ,  na  de  gelegentheid  of 

diverfiteit  van  der  plaetfen  :  of  arbitrale  poeneen  cor- 

rectie, indien  fy  hun  devoirdaer  in  niet  en  deden  fo 't 
behoort ,  en  voorts  gehouden  te  worden  voor  fufpecl: 

en  medeplichtig  vande  mifdaden  en  infolentien  voorfz. 
En  boven  dien  willen  wydat  die  van  der  gemeente, 

dorpe  of  plaetfe ,  daer  fuiken  quaed  gebeurt  foude  we- 
fen ,  gehouden  fullen  zijn  hare  voorfeide  Paftoren  of 

Prochi-Papen  of  hun  vrienden ,  of  adjutoren  of  erfge- 
namen ,  ingevalie  de  felve  vermoort  of  gedood  waren , 

te  vergelden  en  recompenferen  van  den  goeden  die  allo 

geweldiglij  ken  hen  genomen  of  berooft  fouden  wefen , 
en  daer  van  de  fchade ,  na  dien  de  felve  by  den  Officiers 

en  Wethouders  van  der  plaetfen ,  daer  fulx  gebeurt  fou- 
de  zijn ,  fomm  ierlij  k  geeitimeert  fal  wefen ,  executabel 

falzijn  realijken  enby  feite,  op  de  ingefetencn  van  de 
voorfz  dorpen  of  plaetfen  :  niet  tegenftaende  oppofitie 

of appellatie  gedaeri  ofte  doen ,  noch  ook  eenige  privi- 

legiën ,  vryheden ,  coftumen,  poorteryen  of  andere  ex- 
ceptien  ter  contrarien.   En  om  de  voorfeide  mifdaden 

bette  beletten ,  hebben  wy  allen  en  een  yegelijken  toe- 

gelaten ,  en  toelaten  by  defen  vryelijken ,  en  fonder  ee- 
nig  verdrag  dood  te  flaen  degene  die  de  felve  gedaen 
foude  hebben  of  attenteren  te  doen ,  als  openbare  Graf- 
fateurs  en  Straetfchenders    Voorts  meer  willen  en  be- 

velen wy ,  dat  de  gene  die  de  voorfeide  moordenaers  of 

graflateurs  in  hun  huifen  ontfangen ,  helpen  of  aflïfte- 
ren  fullen ,  terftont  gevangen  en  ter  dood  gebracht ,  en 

geexecureert  worden,  als  de  quaetdoenders  felve,  en 
dat  hare  huifen  gehelijk  geruineert  en  af  gebroken  ful- 

len worden ,  ten  exempel  van  anderen.  En  ten  einde 
dat  van  onfe  tegenwoordige  ordonnantien  en  gebod 
niemant  ignorantie  en  foude  mogen  pretenderen  :  fo 
ontbieden  en  bevelen  wy  u ,  wel  ernftelijken ,  dat  gy  de 
felve  terftont  en  fonder  vertrek  doet  uitroepen  en  pu- 

bliceren alom  binnen  den  Steden  en  plaetfen  van  onfen 
voorfz  Landen  en  Graeffchap  van  Vlaenderen ,  daer 
men  gewoonlijk  is  uitroepinge  en  publicatien  te  doen. 
En  tot  onderhoudeniffe  en  obfervatie  van  dien  proce 

* 

öcbel  ban  ben  ̂ ertog  te  ftebben/  en  fofp  luiben  bet* 
nalben  be  boo?f3  Commiffarififen  fcbnftelijn  ant* 
tooo2b  gaben  opte  boo?f5  artic uien  fo  bele  fp  luiben  De 
felbe  babben  Bonnen  beriraen/  toeigerben  öe  Coinnuf^ 
fariffen  Die  ooft  te  ontfangen/  beloof  Oen  niet  te  min 

aen  ben^ertogmonbelingerappojtteDoen.  D'3Hnt* tooojDc  Die  fp  gaben  toatf  in  effecte  bit  nabolgenDe. 

i.  t^Erftelijk  dat  fy  hen  tevreden  hielden  met  al  ful- 
•*-/ke  predicatie  en  Kerken-dienft  als  binnen  der 

ftad  Wefel  gebruikt  en  gedreven  werde ,  fonder  eenige 

nieuwigheid  in  de  Religions  faken  te  willen  inbrengen  C**1^ of  voortftellen. 
1.  Ten  anderen  dat  fy  hen  geenfms  fchuldig  en  ken- 

nen van  eenige  rebelligheid  of  oproer  tegen  de  Conink- 
lijke  Majefteit  van  Spangien  gedaen ,  noch  ook  van  ee- 

nige gelijke  mifdaed ,  en  fo  men  yemant  van  fulx  foude 
willen  befchuldigen  ,  prefenteerde  hen  voor  den  Raed 
der  ftad  Wefel,onder  wiens  jurifdietie  fy  nu  gefeten  wa- 

ren met  recht  te  verdedigen  en  Juftitje  genieten. 
3.  Ten  derden  waren  fy  te  vreden  en  bereid ,  gedue- 

rende  den  tijd  van  hun  woonflede  binnen  den  felven 
Lande ,  fijn  V.  Genade  en  de  achtbare  Overheid  der 
ftad  Wefel  alle  behoorlijke  gehoorfaemheid  dienften 
getrouwigheid  met  lijf  en  goet  te  bewijfen,  fo  fy  tot  dier 
tijd  toe  gedaen  hadden ,  en  daer  in  (des  noot  zijnde) 
haer  met  eede  te  verplichten. 

Dgieö  al  niet  jcgenfraenDe  fo  fcD?eef  be  boo?f5  ̂ t- 
ton  ban  Clebe  ben  2 ^lanuarp  1 568.  aen  be  M& 
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ongchoorfame  by  executie  van  den  poene  boven  ver- 
klaert ,  fonder  eenige  gratie,  gunfte,  diffimularie  of  ver- 

drag :  des  te  doen  met  het  geen  aenkleeft ,  geven  wy  u , 
en  allen  onfen  Officieren  en  Wethoudcren ,  mitfgaders 
dien  van  onfen  vaffalen ,  volkomen  macht ,  auctoriteit 

en  fonderling  bevel :  ontbieden  en  bevelen  voorts  ee- 

nen  yegelijken ,  dat  fy  u  en  hem  't  felve  doen  ernftelijk verftaen  en  obedieren :  want  ons  alfo  gelieft.  Gegeven 
in  onfe  Stad  van  BrufTel  onder  onfen  contra  zegel  hier 

opgedrukt  in  Placcate  deu  xxviij.  Marty  .  j68. 

M%tt  atè  bit  niet  beel  en  bolp  fo  moft  ben  hertog 
ban  Sïlba  Daer  tegens  een  beel  ftrijgöboln  fenben 

om  baer  te  berjagen  /  bangen  en  berfiorem 
*©e  ̂ ertogbanClebe  geD2eigtfnnbefo  men  meent 

boo2  ftfnrjbcnbanben  hertog  ban  3Ulba/banbatljp 
be  rebellen  beö  Conincr  ban  «Spangienaloaerinfijtt 
Hano  opliielten  bcfcDermbe/  beeft  begeblucbte^c* 
Derlanbertf  binnen  Der  (lab  3©eefel  /  D002  be  IKagi* 
ftraten  alDaer  ontboben  /  en  be  fclbe  etteitjftc  articulen 
boojfjeljouben  /  baer  op  bp  bc  felbe  fulr  gcanttooo2b  iö 
getoeeft/  batbe  jtfSagifrraten  boo;bic  tijb  baer  mebe 
te  b2cbenfnn  getoeeft /en  ben  luiben  met  bun  geit  en 
gerebeKoopmanfcbap  infiaerbefcljut  enbefebermin* 
ge  genomen  nebben.  3£>an  be  ̂ ertoge  ban  Clcbc  baer 
mebe  niet  gcpacttftjnbc/  fjeeft  opten  bij  december 

togc  ban Clcue 
nifrratenberfiaD  3Befel/ Dat  fp  allebeboo2f5  $eber*  gcbk&Dc 
ïanDerg  boo2  Ijem  fouben  bcfdjeiDen/  en  banfijnero  IWJ» 
toegen  bebel  boen  bat  fp  tuflcljen  öte  tijb  en  HicbtmifTe  jffjff 
uttter  (ïab  3©efelen  jHirftclijKe  ïanben  fouben  bu>  m&m 
ben  en  bertreclten/  ttoclft  bp  be  boo?f3  ifêagiftraten 
ban  Jfêefei  Den  luiben  belaft  fijnbe  /  fo  ftjnbe  boo?f} 
berbJcbene  ̂ ebeclanbecsS  en  ballingen  feecbecbaefl 
en  becflagen  getoeefl.  €intelrj&  sijn  fp  luiben  te  cabe 
getoo?ben  aen  fnn  ©02(telijfte  <0enabe  een  fupplica*    ©« 
tieobectegeben/gelijftfp  gebaen  Hebben  /berfoeuen-  &*<&_ 

deert,  en  doet  procederen  tegens  den  overtreders  en    fceineffette.   ̂ atnabemael  fp  luiben  met  gcotertlaft  IjJJSf 
en  onftoftrn  op  fnn  ©.  45-  becmaecbe  goebigfjeib  (baerr  aen  *m 
ban  ïjp  ban  ober  lange  en  bele  jaeen  Ijooglijft  gep?efen/  y»«a 
enbpalleb?ome  Cïmftelijne  gemeinten  in  alle  3lan-  5f,"e*- 
ben  groot  gearnt  iö  getoeejt  boo?  't  berguntten  ban  fijn* 
ber  ©02(11.  <5enabe  3lanben  tot  feïjut  en  fcDermbec 
arme  berb2ebene  om  <®ob#  tooo2biS  toille)  in  fijnen 
ïanbe  geftomen  en  in  ber  flabt©efel  ingenomen  fijn 
getoeefl/  en  bat  fnn  ©.  <0.  öenfuppüanten  be  felbe  ge- 
nabige  befcuubbinge  en  befcöerntinge  na  <0ob0o^ 
bonnatie  altfnortj  toilbe  bergunnen/opbatfpinftil? 
l)tib  en  in  b2cbe  fjaerber  tonftientien  <©ob  ben  aU 
inaebtigen  J^eere  boo2  Cfpifto  gfefu  mocljten  bienen  / 
en  met  bieriger  Derten  boo?  fijne  ©♦  «6.  ber  felber  Duif- 
gefin  /  onberbanen  /  ilanben  en  fïeben  geUiftfalig  toel- 
baren  altijb  (fofp  altijb$  gebaen  fjabben  enfcbulbig 
toaren )  moebten  bitiüm.  3£an  fo  fnn  ©.  <0»  Ijen  lui- 
ber  bemoebig  begeren  en  bibben  niet  aengenaemen 
toare  of  geballcn  ftonbc/'ttoeln  fp  nocfttanis  nieten 
berboopten/fo  toatf  ban  afé  noen  öare  bemoebigen 
jammerïijfte  bebe  om  be  name  Cb?ifti  9[efU/  bat  fijn 
©  <0.  ben  luiben  al0  ban  toilbe  bergunneneenenge^ 
nabigen  en  beguamen  tijb  ban  b2ie  of  biermaenben 
met  geleit  en  betoaerniffe  ban  lijf  en  goet  /  om  tot  ful* 
fter  plaetfen  altf  bun  <®ob  boo?  fijne  boo2fifbtigliei& 
foube  toe  febieften  met  toijf  en  ninberen  b2plijft  te  mo* 
gen  bertrecnen  /  en  na  bat  ben  luiben  nocb  berfcfteiben 

67.  feftere  «6efanten  en  CommifTarifTen  albaer  gefom  \  ftoarigbebert  in  befe fafte gemoetebe/fo  bebben  fp  nocb 
ben /en  be  boo2noembe  geWucïjte  ̂ eberlanbertf  fc  |  tantf  eintijelft  fobele  berftregen/fo  boo2goebeb2ien* 
berfc  nicutoe  artirulen  booigebouben  /  toillenbebat  |  ben/altfanberfinö/batbenberauntiJfgetoeefltemo* 
een  nber  nooft  boo2  booft  baer  op  foube  anttooo2ben  ;  genblijbert/  botb  niet  fonber  bare  grote  en  merttelijHe 
mcr  beffbulbtnge  of  ontfcbulöinge/  baer  op  bc  felbe  j  ftoffenenfrbenbagien. 
eerfr  begeert  en  berfortn  nebben  copuc  ban  öc  felbe  ar- 
tirulen  ( D002  bien  be  fdbe  lang  en  bcle  toaren  /  en  booj 
b'onerbarcmbciD  bcfp2.iftebnï)ct  mfa-bcclbcrfdbcr 
niet  tod  berfraen)  optjat  fn  baer  op  bcl]002lnftcnge* 
bocriiijh  fouben  moactt  anttooo:bcn:  mncrbeCom* 
mifTarifTentoeigerbenfulr/  feggenbc  bepDalbengeen 

(omtrent  befen  tijb  guam  bier  tijbinge  in^eber-  9enw 
lanbboc  batbe  Contnft  ban  ̂ panaien  fijnen  eenigen  wdwij 
fone^onCarolo  ban  Ooflenrijft  /  bie  f\p  babbe  ge*  3fS5s 
teelt  bp  iDarïam  beö  Ceninj:  ̂ Hofianö  ban  ̂ o?tu*  btp€o> 
gaclö  boducr  (ben  9  gulp  154*. )  fijn  eerde buitf-  "J^J" 

b?outoe /  gebanbelijb  b^bbe  boen  nemen.  $ier  bang"* 
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1568. tocrb  feer  bcrfcbciDeiijucn  gcf&oftcn  ban  alle  De  $e; ,  Den  hertog  ban  SCïbagefrbJcben /bat3ijtutilfcbcnfü^ 
bcrtanbecS  nvt  aaneen:  tien  ConfnB  Dit  toelboo2*  neben24DciTeIbennacnttoa£obcrïeben/Datripmet 
fienbe  fclpccf  ben  22  <3|anuarp  aen  Den  ̂ ertogeban  groter  Dcboticn  IjabDc  D?ie  Dagen  te  bo?cn  ontfangen 

Wïba/hocöatnrotc  cngctoiclmgcoo2faftenbembaD;    't  l&ciu'c  ■Sacrament /en  bat  ljpfccrCD2ifïeIuft  toa# 
Sfjïba  /  boe  Dat  grote  en  gei 
bc  betocegt  te  oabonncren  om  te  nerfetteren  Den  Ipnnc  e 

fijnen  footi/  en  Ucminfün  logement  te  Doen  Dctoarcn 

tolerantie  ulicrc  toar  «te/  ten  einDe  Dp  foubc  mogen  toc^ 
ten  De  perfonen  Die  met  Dein  IjanDclDcn  en  tratteerDcn. 
<en  toant  fulr  een  falie  10  ban  fcer  grote  impo2tanticn  / 
en  Daer  ban  btberfeïijft  fouDe  toojDen  geDifcoureert  en 
neoo2beclt  /  fo  en  DaDDe  ftp  niet  hunnen  laten  Ijem  Daer 
ban  te  bertoittigen  en  aDberteren/  ten  einDe  DP/  De 
Staten  en  anDere  Die  Daer  in  bertoonDert  mocDtcn  fijn/ 
motljt  bcrftlaren  Dattet  nieten  toatfom  eenigcfafcen 
Die  Dn  DaDDe  geDaen  of  beD?eben  tegen  fijnen  perfoon  t 
maer  om  faften  Ijem  feïben  berocrenDe/  en  tot  fijnen 

bellen/  enfo  Daer  pet  meer  mocDtnaboïgenbaa-ban 
foubc  U»  Dem  alóöan  beraDbertercn  /  $c.  ̂ iejS  niet 
tcgcnftaenbe  gingen  Daer  bcrfcljeiDcn  gertteïjten  ban 
fijn  gebanfeenifte/  en  bpfonber  ban  fijne  DooD/Die  ft02të 

Daer  na  bolgDc  /  fommige  ban  'tfConinjc  bicnaero: 
fcljjebcnbat  Ijpeen  tonfpicatietegens  fijne  eigen  ©a- 
Der boo? DaDDe/  anDere  Dat  Dp  metten  $2ince  ban  <©-- 
rangieneenigberftant  Ijielt/cnDatOp  meenDein$c; 
berlanD  te  blncljten  om  alDaer  Det  <0oubernemcnt  aen 
Dem  te  treeften/  anDere  menen  Dat  De  principale  002- 
falie  fijns  boob  fijnen  092fp2onft  genomen  Deeft/boo? 

tim  Op  toefenDe  ecu  JJonftbecrc  tufff fjen  t>x»e  en  231a- 
ren  /  fcer  fcfjerpfinn tg  ban  berflant  /  en  Daer  bencffensf 
feer  fïout  /  cergicrig  /  bobaerbig  en  begerig  te  regeren  / 

gefïo?ben  /  'ttoelft  Dem  in  Defe  grote  bcD^ocftDeiD  ee^ 
nentrooft  toaaVtoacrcmDP  Doopte  optebcimDcrtig; 
DeiD  «BoDcö1  /  Dat  Dp  bp  <0oD  toas*  in  De  ccutoige 
b2eugDe/enDatDpljcm  fouDc  gebenDatfabeur/cm 
Defe  D?oef  DeiD  €f)?ifïclijft  te  Dragen  met  patientie/  bc 
gcrenDe  Dat  Dp  Dit  fouDe  laten  toeten  fijne  onDerDanen/ 
ten  einDe  fp  fouDcn  Doen  en  betonen  Den  gctooonlijften 
routoe  /  en  Dat  De  $2eïatcn  en  <©eeftelijfte  fouDcn  biD- 
Den  boo2  De  faligDciD  ban  3ijn  31de/  en  anDere  Dicn= 
fïen  Daer  toe  gcrenuircert/  Daer  aen  Dem  fouDe  gefcDie- 
Den  ecnen  goeDen  en  aengenamen  Dtenfï . 

omtrent  Defe  rijb  Deeftmen  ooli  be2fïaen/  Doe  Dat 
bpDe  0aDcn  ban  De  ginouifitfe  in  ̂ pangien/obcr 
De  gefcDicDenifTen  en  troubïen  ban  iSeDerlanb  /  Defe 
naboïgenDefementie  té  uitgefp^often. 

TJEtalderhciligfteen  weerdigfte  Officie  der  Inquifi-  gentri 
*■  Jtien ,  nadien  het  van  de  Coninklijke Maj.  ( die  me-  Jjc^öp ö 
de  in  den  Raed  felfs  tegenwoordig  was )  verfocht  is  fich  «jn,p| 
te  befluiten  en  een  oordeel  te  geven  5  over  den  grouwe-  tic  in 
lijken  afval  3{vervloekte  mifdaed ,  en  ketterye  by  den  &Vmï 
Nederlanders  begaen :  wel  neerftelijk  doorgefien  en  o-  §/jjjc, 
verwogen  hebbende  de informatien des Coninx, heb-  berlani 
bende  daer  beneffens  gelefen  de  brieven  en  geloof-  f* trou 
weerdige  getuigeniflen  by  dien  gevoegt  3  en  by  de 

,      Wl      UJ      MX.     ̂ eöer 

CommiflarifiTen  der  alderheiligfte  Inquifitic getrouwe-  lanbrr 

fc'agènDC groten DaetOpFen^ertOgban9i!lba/&gO' }  lijkuit  Nederland  overgefonden :  feidenverklaert,fo  m&x meo:  De  ̂Üba/  en  <©on  ̂ jOljan  ban  (OoftettrijftDeg    vele  belangt  de  Theologifche  Profeffieenconfcientie 

Cont'nr  BaflacrtbsoeDcr/  omDatfpUuDenDe  p2inct* 
paclfle  toaren  Detoeïlie  IjaDDcn  bcrDinDcrt  Dat  ïip  ttt 

^eDerlanD  niet  en  DaDDe  mogen  treeften/ 't toelb  De boo2f3  hertog  ban  3ilba  /  HiugcmesS  /  en  ̂ on  S^Dan 

tocl  toetcnDe  /  b?eefDen  Ijem  feer  /  fo?genDe  Dat  DP  D'een 
tijD  of  D'anDcr  Dein  ober  Den  luiben  fouDe  foeftcn  te 
to2efcen/  Derljalben  bp  Dun  luiDcn  befleTt  fijnDe/Dat 
Den  Coninft  acngegeben  toerb  /  al0  Dat  DP  metten  $e* 
DerlanDfen  3HDel  cenig  berflanD  DaDDe  /en  DatDP  in 
't  fin  DaDDe  uit  l|ifpamcnin  ̂ cDerlanD  te  blucDten/ 
om  albaer  alle  fatten  te  bertoerren/  fobebefiigbenfp 

luiDenfulftö/  DebbenDe  Daer  toe  ooft  (fo'tfcDönt)eeni* 
ge  getoiffe  p2efumtien/  begerenDe  Daerom  aen  Den  Co- 
ninft  fijnen  baDcr  /  Dat  men  fijn  ftamer  en  DeimelöftD^- 
Den  fouDe  onDerfoeften  /  fp  en  ttotjfelDen  niet  /  men  fou* 
De  Daer  alle  getoiö  befcDeit  binDcn  /  en  ooft  toeten  alle 
De  gene  Daer  DpberftanD  mcDcDtelt.  <©e  Coninftgaf 
ïtiugomesSDe  ,§ilba  bebeï/  omfulrte  onDerfoeften/ 
maer  <Don  Carolo  en  toilDe  fuïjc  niet  ïöDen/  en  DeDe 
Dem  toeDerftant/  fuïr  Dat  De  Coninfe  Dier  D002  gcfïoo?t 
3ijnDc  felfö  perfoonlijft  in  fijn  ftamer  quam  Deg  nacDtö 
ttiffcDen  elf  en  ttoaelf  uren.  ̂ ©e  ̂ 2ince  te  beDDe  3ijn- 
De/  DeConinft  toaö  geaccompagneertmet<©on3Cn' 
tDonio  De(€oleDo/<Don  ^oDcrigo  JiBanuel/  en^on 
Eou»5!S  De  (aui3aDe/  en  bcbal  Dem  fijn  getoeerafte 
leggen/  en  ficD  gebangen  te  geben/bcDuiDenDefijne 
tocDcrftanD  tegenö  ntugomejs  al$f  rebellie:  Doen  nu 
fijn  logement  befocDt  toerD  /  bant  men  ettclijftc  bneben 
ban  Der  Coninginne  aen  Dem  /  ( De  toelfte  alleen  fcfjeen 
ban  fijn  boornemen  ftenniffe  te  Debbtn )  en  ooft  een 
groot  Deel  geltsv  met  Det  toelfte  (fo  men  feiDe)  DPin 
finjö i DaDDe/ fijn rcife in  5SeDerlanD  te  Doen.  ̂ e^er- 
tog  ban  ifcrïe  ctt  fijn  capitein  Dabben  Den  laflom 
Dem  te  betoaren  /  Dem  toerben  alleen  bier  mannen  ge* 
laten /om  Dem  te  Dienen,  ̂ etoijle  DP  nu  alfo  in  fijn 
logement  als?  gebangen  fijnbe  /  feer  nautoe  betoaert 
toerDe/toaöftp  fo  ongeDulDig/Dat  DP  onlangö  Daer 
na/  namentlijft  Den  24  ̂ulij  1568.  banljertfenlceD 
fl02f/  niet  fonDer  grote  fufpitic  ban  bergeben  te  toefen/ 
anDere  feggen  /  Dat  Dp  met  een  DanD-toael  getoo?gt  fp 
nctoo:Dcn :  DotD  Doe  /  toaer  aen  /  en  De  rcrljte  oorfaftc 
fijn$j  DooDö/ en  Deeftmen  aljfnotD  nott  DutDelijft  ber- 
ftaen  bonnen  /  Dan  Defe  tpDinge  maeftte  feer  grote  ber* 
frlnifttDetD  onbee  De  ̂ eDcrlanDcrg  /  fo  Dattcr  Dagclijr meer  en  meer  bertroeften. 

<pc€onmftïjccftupfijnb2icben  ban  Den  2 6  gjulij 

dat  alle  en  een  yegelijk  de  Coninklijke  Maj.  onderda- 
nen in  de  Nederlanden  ( uitgenomen  alleen  de  gene 

die  met  namen  ons  uitdruckelijk  toegefonden  fijn  in 
de  voornoemde  informatien )  refpecte  van  de  opentlij- 
ke  afgevallingen ,  fijn  Ketters,  wijkende  van  God,  en 

onfe  Moeder  de  Heilige  Kerke ,  en  van  't  gebod  en  ge- 
hoorfaemheid  des  Catholijken  Coninx  ,  en  d'andere 
die  hen  veinfen  Catholijk  te  wefen  3  en  hebben  haer  of- 

ficien ,  't  welk  fy  God  en  den  Conink ,  fo  vele  de  Ca- 
tholijke  Religie  en  den  Eed  by  hen  gedaen  belangt  9 
fchuldig  en  toe  verbonden  fijn  5  niet  genoeg  gedaen , 

in  't  wederftaen  met  alle  kracht  den  openbaren  afvalli- 
gen ketteren ,  feditieufen  en  oproerigen ,  en  in  't  belet- ten van  hare  bofe  fchandelijke  en  ongodlijke daden: 

't  welk  fy  in  't  beginfel  lichtelijk  fouden  hebben  konnen 
doen  :  maer  hebben  ter  contrarie  fuiken  Godlijken  te- 
genftant  en  refiftentie  nagelaten ,  zijnde  daerom  weer- 
dig  geacht  en  gehouden  te  werden  voor  Fauteurs ,  gun- 
ners  van  de  openbare  afvallige  Ketters  en  feditieufe , 
ook  de  Edelluiden  die  inden  name  van  de  onderdanen 

de  requefte  tegen  de  alder-Heiligfte  Inquifitie  overge- 
geven hebbende ,  hebben  ftoutelijk  verwekt  enontfte- 

ken  de  afvallige  en  oproerige  Ketters ,  en  daerom  heb- 
ben fy  alle  in  de  hoogften  graed  bedreven  Crime»  laf<e 

Majeftatis :  aldus  uitgefproken  en  geoordeelt  in  Ma- 
dril  den  1 6  Februarij  Anno  1568. 

D€n  rrbj.  Derfelber  maenD  Deeft  DeConinfelijfte  «w 
IBaj.  Deboo2f5  fententie  geapp20beert/  en  gctoilt/  S: 

DatDefelbe  fonDer  aenfien  De$  gefTacDtjS  of  perfonen  uano 
ter  mtutic  geflelt  fouDe  toerDen.  fm»1 

^e^2inceban  €>2angien  in  ̂ uitfïanb  toefenDe/  JJfJ 
en  berfïaen  DebbenDe  alle  De  DanDelingeDciS  hertogen  u©ej 
ban  3Wba/  ooft  Doe  Dat  tegensf  Dem  en  3ijnen  fonebe  f?»"1 
<©2abe  ban  25up?en  0cp2oeeDeert  toerD  /  en  Dat  bp  alle  Jf" '  { 3ijnegoeDcrcnenDeerïi6DeDen  confifgueerDe/fo  Deeft  u£v 
Dp  Derljalben  3tjn  beftlag  gebacn  aen  De  ïtcifcrlpc  «nuc 
iTöaj.enDe  -öeur  en  ©02flen  De^  heiligen  Koomfcn  f/J' ïiijr  /  berfoeftenbe  /  Dat  fijne  |fêa  j.  gelicben  fouDe  toiU  fWiDi 
len  boo2  Dein  acnDc  iiaai.  banben  Coninft  ban  «Span-  mü 
gien  te  intcrccDcren  /ten  einDe  Dp  in  3ijne  onfcDulDigin-  g Jj 
ge  bcDoo2lijftmocDt  toerDen  geDoo2tboo2onpartijDigc  #0jf 
en  niet  fufpecte  KcfDtcr^/Dct  toaer  boo?  DeïtiDDerö  w 
ban  De  <0?Dcn  banDcn  gulDen  fflitfz  /  Daer  Dp  een  ïliD? 
Der  ban  toag  /  nabolgenDe  De  02Donnanticn  Der  felber  / 

of  boo2  3ünc  öeiferlijfte  IBajefteit  en  De  Ucur  en  ̂ 02-  ( F- » 

ftn 



568. Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
Hen  te$  fiitf  /baer  Op  een  lümact  ban  toao.  Cu  Doe 
tod  bc  üeifer  baerom  aen  ben  Conintt  gcfcD2ebctt 
Oabbe/cnccncn  crp2effe  SümbajTabe  gefonben/focu 
DccftbP  geenanber  anttooo2be  norïi  refolutie  genre* 
gen /ban  bat  be  Conintt  Den  hertog  ban  »a  boifto* 
men  hifi  en  bebel  gegeben  Dabbe  /  om  5ijmn  tot«c/  no* 
penbe  be  fancn  ban  ̂ eberlanb  /  te  crediteren /bat 
baerom  bc  §3?ince  ban  <£>2angicn  Oem  foube  begebcn 
&P  Den  hertog  ban  Stlba  /  Die  fouöe  jijn  onfrljult  aen* 
ftojen/  en  naer  bolle  ttennifie  ber  fatten  in  alle  billis* 
Dcib  met  Oem  Danbelen. 

<Dan  be  pnnce  ban  fanaten  ttenncube  beö^erto 

,.  cc 

fe|jn«n  öe"  ban  **■  to?ectOnö  /  en  l)o?enöc  fijne  Danbclingc/ ban  o    en  bonb  befen  toeg  geenfins  boo?  ïjem  gcrabem  3>er* 

ba 91 
ban  ̂  

rangfen  Dalbeu  ïjeeft  Op  met  <0jaef  Eobetoijtt  5tjnen  b20cber 
am  bei  j|jrm  0cboegt  üp  berfcOeiben  nur-B02fïen  en  fijne 
©offitn.  toienbenin  «Duitfïanö/cn  aenbe  felbe  Jjem  bettiacgt 

met  alleen  ober  Ijet  groot  ongelytt  bat  Oem  aengebaen 
toerb/enbat  Op  tot  geen  bcranttooojbinae  en  mocDt 
ftomen :  bat  fijnen  fone  tegen  be  $2ibilegicn  ban  2Ö2a* 
banbenber  ètmberfiteit  ban  Üoben  gebanttenjttna 
^pangientoas  gcjönöen/en  Op  ban  allefyuc  Deer- 
inftOebeuen  gccb:ren  berooft:  maer  oott  bat  be  J2e* 
DeiUmöen  tegen  ber  felbcr  pibilegien  getracteert 
toerben:   bat  alle  be  lïeittten  bol  en  befet  fijn  ban 
^pangiaerben  en  bieembeltngen  /  bpanben  ban  bc 
iScbcrianbfc  en  oott  SDuitfe  natte:  bat  tegen  beottbe 
berfconben  en  pnbilcgien  tn  betjcOciben  plaetfen  nieu* 
toe  ftertttcn  en  Caftelen  toerben  opgericDt :  bat  be 
^eberlanben  toilfenbe  mijben  bte  tojeetOeib  ber 
e^paenfe  ̂ uquifitie  /  tn  beel  meerber  en  f toaerber 
berb.nettf  en  eilenöigljeben  geballen  en  geraefetfyn/ 
om  bat  fp  toouben  boo2ftaen  be  topbom  Daerö  babcr* 
ïanbo:  bat  fp  gcerne  Dabben  belet  Oet  menigbulbig 
faanben/  rjangen  /  tooggen  en  blocbft02ten  om  be  fafte 
fcerïtcligie:  en  bat  aen  tefe  faue  niet  alleen  en  Ding 
ben  onbergang  en  Dct  berberf  ban  gefjeel  $eberlanb  / 
maer  oott  banbe  toptjeib  en  religie  beg  gefjelen  TBuitf* 
ïanbö.  a©ant  foDaeftbe  HeberlanbengeDeel  fouben 
toefen  rtmbergefcacDt/ bat  atëbau  3&uitflanboottte 
itjben  foube  Dcbben:  berfoctjt  baerom  Dnlpe/nietal* 
leen  om  te  ftomen  tot  fijne  intentie  en  gerecDtigOeib/ 
maer  om  ben  «^pangtaerben  /  aïg  gemene  bpanben  / 
te  mogen  aen  en  obcrballen  /  eer  bat  fp  bieperin* 
too:telben/  en  «Duitflanö  feifs  oott  bpanbelijtt  aen- 
grepen:  bnfonber ooft nabicn alle  beberbicbeneen  el- 
lenbige  |5eberlanberö  ftulpe  en  bpfïanb  aen  Ijcm  ber- 
foeftten/  bibbenbe  baerom  batfe  booi  be  toetten  ber 
nabup2-btienbfcöap  /  baer  boo2  fp  ban  felf  beruon- 
ben  fijn  ttulpe  te  boen  /  ptinripalijft  be  peeren  ban 
ïnialitcit/biefonber  reben  uit  Ijarc^cerlijftljebenge^ 
to02pen  en  berftotenfijn  ('ttoeltt  oott  fïreeften  foube toteereenglojie  beö  ̂ oogbuitfen  naemö/ bic  aitijtiS 
bc  boo2naemfte  fijn  getoeefl  tn  te  fjulneentcbate  te 
ttomenben  ellenbigen  en  bertouftten )  om  tit  felbete 
berlofTen  ban  fjet  ongelijtt  bat  Oenaengebacntoerb/ 
batfe  botf)  nu  niet  en  fouben  toillen  nalatig  3ijn/om  bc 
uitcrflc  mifeiie  en  cllenbigïjeben  banbe  ̂ ebcrlanberiS 
te  nulpc  te  ftomen  /  en  fo  bele  J&incen  en  peeren  /  tk 
tf  2anmglijft  berongclijftt  en  ban  ftaer  goebcn  berooft 
3ijn  /  bpjtanb  te  betonen  /  betoijle  boo2ncmeli)tt  hc  && 
berlanbfe  miferie  einbrtijtt  met  ïjemtKengenfai  ben 

cenfac  onberganft  en  ruine  beiS  geljelen  <©nitflanb$.  €inbe^ 
>2men  l^ f,ecfr  &P  oefaften  fo  bdciti  /  bat  Op  be  gemoeben  ee= 
Vidum  möer  ̂ Duitfer  3Do:ften  /  bpfonber  tik  bc  Religie  toe- 
en       gebaen  toaren  /  en  anbere  hit  ban  3ijn  maegfcljap  en 
£te  Woebbeitoanbfcftap  toaren  /  bebneegt  en  baer  toege* 
Wn.     [n'1f nt  hteft  i  batfe  Ocm  öulpc  en  bpftanb  toegefeib  en belooft  nebben. 

IRiöbeier  ttjb  fjceft  ftp  in  b2uft  laten  uitgaen3ijn 
berauttooojbinge  opte  befdwibiginge  fiem  bp  ben 
pjofureureencraeiopgelab/  in  bc  felbe  inVlangc berïjalenbe. 

De  beo — 

Lm*  pjrfl  b'öojfaften  bic  gcmecnlijft  in  onrufleftellen iï?n        e  oemene  ru»?e:  baer  na  tic  langburigc  oo2logen 

nmn.  trerlanbtotteontto!tenbanberoo?logeöeconfenteert :    ̂ m^MiW^^mmmlmfm^ " 
leer- 

bcgoebe  tocbetroutoinge  bc^s  Cont'njc  en  3ijuberon berfaten:  feggenbeenbctoijfenbe  bat  rpnoit  geen  on*  " 
bertoint  gefocljt  en  Deeft  /  en  bat  Dp  fjcm  Ijoubcnbe  nt cc 
3ijnc ftiit'fcn  /  engabcOaenbc  jijne fatten/  beel  beter C£ mtbbel  Ijabbeomgelten  njttbom  te  bergaberen/  en  a 
baer  boo?  t'onberbouben  en  bermcerbercn3ijnen  (ïaet  " en  grootljeiö/ban  met  groot  goet  te  l^obe  berterenbe  te cc 
b^rljopen  fultte  Doogbeib  /  boo2  \n  aennemen  ban  bc?  cc toinö  /  baer  af  fjp  noit  ecnig  profijt  en  Dabbe  netoar ttt/ 
fuir  bat  baer  boo?  en  meer  anbere  rebenen  Du"  ïjem  int lange  berOaelt  /  geen  rebenen  en  ftonnen  boÖ2geb2acht toerben  om  te  betonen  bat  Op  ambitieus  foubê  3ijn  ge^ toecfï:  betonenbemebe  bat  fjp  lange  aen  ben  Conintt 
berbolgt  Dabbe  om  ban  allen  onbertoint  omflager  te " 
3W :  bcröalenbe  bambitic  ban  ben  2&if(t Oop  ban  " 
2ltrecDt  /  naberttanb  genaemt  ben  Carbinaeï  ban  " <©2anbelie:  ix$  felf^  p2actijfeen  en  boo2ftcIlemn  net 
iujft  en  eibers  /oott  3ijne  ttanbclinge  tegen  eonfaga 
enjüetnaert/  en  be  rebenen/  toaerom  be  Carbinaeï £C 
gefofljtöabbcom  öem  in  ben  ïtacb  te  bocnblijben  * ce 
namentlijtt  om'tboïtt/'ttocltt  ftp  geboelbe  bat  ttem  cc 
Oatenbe  toa^  /  te  beb?icgen  /  op  bat  't  felbe  boltt  baer £C 
boo2be.öfelfö  Carbinaetë  ïjanbclinge  te  beter  fouben cc 
btnben  /  ban  tk  in  ber  toaerfjeib  toaren :  ten  tmtw* " 
leban  mottifm$  (C?2an  ban  hintten/  be  toelttcin £C 
3nncn  «aeb  beïjielt  hc  gene  /  baer  ftct  boltt  een  goeb  m- cc 
boelen  ban  Ijabbc  /  niet  (  fo  Op  (tiüt)  om  na  Oaer cc goetbuntten  u  te  boen/  maer  alleenlijft  batmrn  menen 
foube/  bat  Op  baer  na  mt :  bcrOaïenbe  oott  be  beften; cc 
teniffe  ban  be  üf  ertoginne  ban  parma/  te  toeten/  hat  " feeën  toeinig maenbenna  Oet  bertreft  ban  ben€ar> 
btnael  /  meer  Dabbe  bcrflacn  ban  'tfïanbtf  fatten/ ban  binnen  alle  tjit  tijb/  bat  Op  bp  Oaer  Oabbe  ge  tocefl: oottberftalenbc  hz  nacrfïigOeib  bp  Oem  gebaen /om 
b'autoriteit  banbe  ̂ ertoginnetebetoaren:  be  grote fo?ge  m  te  Jleberlanberg  boegen  boo2  be  bctoarinoc 
en  onberOoubingc  ban  be  b2p0eben  /  liberteiten  en  p2i- 
bilegienbeö  aanb]S:ben  ftazb  ban  ben  Carbinaeï/ 
omOetlanbmet  uit-ïantjs  ttrtjgboltt  tebcfetten/en cc 
tegcn^bejSConinr  tth  te  boen  regeren:  be  bermeer^ cc 
beringc  ber  Religiën  inbe  ̂ eberlanben/nict  tegen* cc gaenbebcgroufamc  berbolgingen:  be  berbitterinne 
bes*  bolje  tegen  bc  ̂ nQtufitten/  paccaten  en  crecü; 

?in;  DWöoeningcber  gjuguifitien/  gefcDieb  bpben  C£ saetfcr2Cnnoi55o:  betoeberroepingebanben©lac*  " 
catc  ber  ̂ ngmfitic  /  berleent  bp  ben  Coninftinno  cc 
155?.  bebermcteïDeibbctf  Carbinaelöna  Oet  bertreft 6C 
ban  ben  Conintt:  be  geOaete nieutoigOeib  ban  be" ^bommen :  te gefocljte  inneminge  ban  bc  3Cbbpen 
en  p2ebenben:  bcoberb2inginge  banbegeDaete^n* 
puiftttc :  be  berboigingc  ber  piaccaten  tegen  bic " banberfieligten:  öefenbingc  en  bertoninge  baerte*  " 
genban^Hlanb^  toegen  aen  ben  Conintt /tot  meer  " 
fïonben  gebaen:  b'oppofitten  tegen  Oet  inïeiben  ber  " nteutoer  25ifrcljoppen :  te  af  ttopingc  ban  be  mr 0200* 
ratie  ber  3ibbpcn:  beö  Carbinaeï  p2acti)tte  tegen  be Wjeibban  bte  ban  3flnttoerpen:  te  beloften  bpben conintt  te  meer  fionben  aen  berfcDeiben  in  ̂ pangicn gebaen:  beuitterlijtte  meeningc  ban  ben  Conintt  te* 
gen  alle  Dope  /  gettomen  uit  «gpangien  in  't  einbe 
bantjaer  1565.  ̂ atb'ginnuifitie/paffaten/ber* bolgmgen  en  nieutoe  ©iobommen  002faeft  toaren  ber nagcbolgber  troublen :  bat  Dp  ( be  P2tncc  ban  «Dmv 
gen)  ban  Oet  berbonb  ber  Cbelen  niet  en  Oabbe  ge toeten :  fetb  ooft  hat  Oet  ïeben  in  b2P0eib  ber  ronfricn; 
tien  bc  gemene  rufle  niet  en  belet:  ontfcDulbigtbe€* 
celen  ban  Oaer  obergegebcn  reouefïe  /  en  feit  1  bat  een cc 
PweDem  toel  ftan  abuferen/en  batOctgcfunbeert cc 
{.*/  bat  een  baftael/onberfaet  of  toie  bef toaert  tg/  " 
Dem  ber  bertoninge  maclj  boen/ jabatbefeeifer^en cc 
Coningento02bengep2cfen/ bic  Oen  banpnbatcper* cc 
fonen  Oebben  laten  berifpen/  uit  bien  fp  Oem  lieten  tc 
buntten  /  batfp  niet  genoeg  en  Iuifïe2ben  na  Oen  ftïag* cc 
ten  en  berfoeften  /  gelöft  te  gene  hie  berb2oen  /  batmen <c 
tn  bolber  flraten  tot  Oem  feite :  en  toilt  gp  na  oufc C£ 
ftlarOten  niet  0o2en  /  fo  en  toilt  oott  niet  regeren:  en  " b  anber/  be  toeltte/  ftoe  toel  Op  toa$  Conintt  en  <&bct 
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aaS Het  vierde  Boek. 
1568. 

k,  tertte  /  cm  bat  fa  ( fo  f»  fepDe )  fjaerber  fabc  öf^n  ajg 

3  om  faben  ban  g2üoten  getoicbte  /  en 
 Daer  De 

?crc  en  SaS  fotoari  't  gemeen  als  p
articulier/ 

SïiSJ^Sey  taDatmen  fulr  ban  allen  moen 

EÖwVWeröadt  00b  De  geiegen
tljeiD  Dcrfa* 

ftn  ten  t  De  bar beberfoebte  fcbotfngeDer  pacca* 

mffimumi  *  berblaringe  ban  t
epbom  Der 

Sna  tm  en  ioo?  tóe  ban^abanU:  De 
 berfefeerin* 

ncTScn  öeoeDen  :  oobmeDe  Dego
eDe  betrou* 

Ke/ tóe  Den  Contnn  ftljieef  bannem  tebebbe
n 

iTafnalKtobergeben  berreauefte:  't
ongelnbljem 

«^fcSanöeöaett/  fonber  nem  tenore
n:  Der* 

>  DieftcDe  enflerftten  in  fijne  ïjanDen  tenet
nenöaDDe 

»  nu  rS  :fób D'oo2fafte/  toaerom eemge g?oote 
pee. 

ffifintt^B»*  bertanbereng
ebonbenöaD* 

De/  tetocfcti/i mt'famente communicec
en Defecte, 

>S tóS  De^mbaffaDeurS  ban©2anbrnb
  acnbe 

Sea  me  tegen  fteirtieDen :  Doet  boo?té  fijne 
 onfcbulb 

„KsC  ban  Den  $20cureur  <0enerael:  berbaelt 

SSbereStt  ban  De  fortificatie  ban  ©pane
n :  De 

*  affte  ban  D?ic  ftueften  aefebuté/  W  öem  aen  Den
  «eere 

SIS  fleDaên:  fiin  getroutotgbett  betoont 

»Sfu  D/  nopenDeoet  l  cïjtenban  't  «rn
goboln  binnen 

1'KöeSTSneDertacjè  De0  fdfd  oortog^  bol*: 
S?     berDwnge binnen  Wtoerpen/enDe 

tolboerinae  ban  fijnen  ïaft  binnen  De  fel
be  (tab :  De 

ZiSSSSS'. toto  4W«g  bpftem  albaergemaebt: 

»S  De beneminge  Der  bitumen® & de* 

- gien bfrtbeu 1  lanDet  einDelijbnaer Dat W opali
ef 

«frhuiDinnen  in  't  lange  geanttooo?t  beeft  /'t 
 toeln 

M«"  "T^Wnebeöboo^ö/^ 
£S5  betoefen  te  W«/  öatonfe^teenonflcregdDeaf, 
??1ncTn  fm£  cn  uegectiiMieiD  /  om  na  on*  te  tronen .Dj :  auttM 
^cant'  fiStbin  Den  tfoninn/fo  alle  onfetoerben/  DaDenen 

KoKftlrt/  niet  en  &  getoeeftbenoot
fp?on& 

"nocl ̂   oSfTbaneenigebecanDennge/  uit  De 
 toe ifte 

"toiiooftCnboojDeeïen  boften  bekopen/  mfgeïnr 

''SeDen/  Die  Bet  boïb  moebten  berbttteren  en  te 

" SSu  maer  ter contrarie/ De boo?f5. Carbtnael  ba
n 

"  XmtóK  /  obermits  De  ongetooonlpe  autoriteit/ 

"  SSflttm «B7»5m3ii««tt/  jaoobboben 

" Seaente/  en D002 Deftope DiebPbaDDe /ban  De* 

55  fdbeS  autoriteit  te  onDerbouDen/  bebetftgen  en 

"  t  er  neerDeren/  met  Bet  tnlïellen  Der  ̂ noppen/ 

'  toSS^  öcr  gniinifitie/  en  bermeutoinge  Der 

enbannetmiflroutoen  Daer nabpDeni  gemacKtt
uf* 

3i  feften  Der uffift  en  fijne  onDerfaten  /  om  fijne  epgen 
wffiS?SSeöi  teberfaDen/  toeïfie  pém 
Vm  e cSüDen %  ïicbücnDerDöert/  DatöPttoeD?ac^ 

^SS^D#Keii  neeft  geflroit  tuffcüen  bele 

rno  e  ©otematen/  iaoofttuffcöen  IjoogU  memorie 
 De 

"  ad^arrt/ en  füncn  b?oeDer  f  erDmanD/  enDe^ 

••5  fClSCDen  todben  to?  niet  enttoöffdcn/mae?ba(!e, 
««menen 7  Dat  alle  De  gene  /  tóe  ftenrafle/  toetenbetD/ 

Z  fulleii  manen  /  ban  on$  onfcnulDtg  te  berblaren  e
n 

"  te  abfolberen  ban  Den  tegenfpoeDen  en  inconbementen 
55  in  De  ifteDedanDcn  toegenomen  /  en  ban  Dat  Den  fep* 
"  ncn  gioten  boozfpocDDer  felber  té  beranbert  enge* 

"  b2agt"in  Detüterfreffabernpe/  armoeDe  encatpbtg' 
"  heiD:  Dan  Daer  aftebefcuulbigcn  Denb002f3.CarDt* 
"  nad  /  Den  toelbcn  men  foebt  toeberom  te  ftellcn  m  fnn 
"  autoriteit/  metöcberDjutningeen  beDerffemffe  taan 

DenianDe/  om  bem  te  bergdben/m'et  ban  fijnen  tien* « 
fïen(Dertoelberall)aDDe  Jp  beleenfeercj20tegeDaen/c< 
noebtantf  fouDe  bP  en  De  fijne  ben  felben  De£  meer  Dan  « 

genoeg  geloont  en  berfien  fiebben  /  na  ben  trecfeenbe  al «« 
Dat'er  biel/  fonDer  iet  ter  b?per  beliefte  ban  fune  |Ba*  <c 

Mept  te  laten)  maer  ban  Den  guaDen  eninconbem*tc 
enten  bobenberöaelt/  cnDaer  meDeanDereoo?faben<e 

tegeben/ombangdijbenteDoen»  * 
<©aer  ter  contrarien  men  tébergetenDe  alle  onfe" 

H20te  Dienfïen  tot  onfer  oberg?ote  fcöaDe  en  aebter* « 

DedgeDaen/  eenfamelpDiebanonfen  boo?faten/  ja £C 
ooft  ban  Den  genen  Die  geflo?ben3ijn  inDentóenften" 
boo2De  boeten  ban  De  föeiferltjbeiHQajetlept/  en  bo* " 

ben  Dien  on0  uit  balfcbe/  berfierDeenongefonDeerDe  < 

rebenen/  oo2faften  /  en  boo^ellen  /  en  bp  maniere  ban cc 

P20ceberen/  allen  toetten/  reebten  encoHumen  con*« 
trarierenDe  (fobierboojenbp  feberen  anDerenonfen  « 

nefcli2ifteni$  betoefen  getoeefl)  berobenDe  met  alleen  « 

ban  onfen  gocDen/  maer  00b  ban  onfeeere/enban  « 

onfen  fone/  'ttoelfe  bciDe  Dingen  3ijn/  Die  onötoeer*  c 

Der  3ijn  Dan  on?S  eigen  leben/  en  Dat  al  te  male  ten  acl>  " terDeele  en  p?ejuDitie  /  niet  alleen  ban  on$  /  maer  oon 

ban  fijne föoninblpelKajetteit/  totten  contracten/ 
berbinteniffen/  geloften  en  eDen/  ban  Detoclbemen 

geen  acfjt  met  allen  en  ijs  nemenDe  /  't  toelft  $ijn  fo  on* 
aeboo2De/  en  oDieufe  en  onrecbtbeerDige  faben/  Dat 

(F- 

bet  niet  mogelijb  toefen  ban/  fp  en  fullen  en  moeten 

( tfijnen  tijDe )  nocb.  oo?faben  ban  bed  guaeD^  en  in* 
conbenienteh  boojt  béngen/  Detoelbe  top  <0oD  btD* 

Den/  Dat  fijn  liBaf./  berltcbtmet<6oDDeJnbenIicb* 
teenblaerbeiD/  macljin  tijDö  beröoeDen  enboo?no* 

men/  en  Die  tnDertoaerbeiDbcrflaenDeDebanDelm* 
gen  en  DaDenban  fijnen  goeDen  en  getroutoen  Die*  jam 

naerö  en  onDerfaten/  Detoelbe  atf  nut'önreci)tebe*^^te 
logen/  berboïgten  ge{traftto02bcm  op  Dat  Degant*  bcrant, 

febe  toerelt  ma"cb  merben/  Dat  (jet  gene  /  Des*  tot  nocb  tog* 
toe  b002ge(lelt  en  gefcbieD  té  /  niet  en  pjoceDeert  uit  De  m* 
ingeborenbeiD  ban  fijnber  IBajenett/  maerDoo?  De  mmm 

guaDe  balfcbe  rappo2ten/  aenb2engen  en  mgcbm*  j»n* 

genban  Dengenen/  Dietot  noen  toeïjem  DetoaeröeiD  mt* DebbenberD?aeit  enberftoegen. 
^e  <©2abe  ban  üoogftraten  fieeft  ban  geloben  fo* 

ne  beranttooo?binge  tegen  De  befcbulDmge  mm  op* 
geïeiD  /  meDe  in  D?ufe  laten  uitgaen/  infiouDenDe  m  ef* 
fecteDitnabolgenDe: 

NAderaael  hetalfozy,dit  deEdeleengoetaerdi-  JjNtJ ge  menfche  niet  liever  en  heeft  naer  God,  dan  fijn  jy 

eigen  eere :  fo  is  het  recht  en  redelijk ,  dat  hy  felve  be-  ̂   gJ 

ware ,  befcherme  en  onderhoude ,  door  alle  middelen  brn  ban 

hem  mogelijk  wefende,  daer  toe  imploy erende  niet  gjj* 

alleen  alle  fijne  goederen ,  maer  ook  fijn  leven ,  indien 

het  nodigzy.  Daerom  fal  hy  voorwaer  ook  nietteont- 

fchuldigen  zijn  van  onachtfaemheid  en  onbefchaemt- 
heid  dieineeniggevaer,perijkel  of  verachtfaemheid 

fielt  het  gene  't  welk  hem  fo  grotelijx  bevolen  behoorc 

tewefen ,  als  hy  dat  felve  vermachte  befchermen  en 

verfekeren. 
Daerom  alfo  hy  hem  volkomelijk  betrout  op  fijne 

onnofelheid,  en  door  de  felve  vermag  te  behouden 

fijne  eere,tegen  de  belaftinge  en  befchuldinge  hem  op- 
oeleitbyden  Procureur  Generael  desConinx,  en  dat 

hy  door  een  ander  gefchriftehaddevertoogt,  waerom 

hy  niet  en  was  gehouden  te  compareren  voor  den  Her- 
tog van  Alva  3  Gouverneur  en  Capitein  Generael  van 

de  Nederlanden  ,  geftelt  Rechter  in  de  fake  van  de 

voornoemde  belaftinge ,  fo  en  hadde  hy  nochtans  niet 

willen  laten  by  dit  twede  gefchrifte  te  antwoorden  op 

de  voorfz.  befchuldiginge  en  belaftingen ,  om  te  beto-, 

nen,  dat  hy  de  voorfz  exceptie  niet  en  hadde  voorge* 

ftelt  door  cenig  miftrouwen  van  fijn  goet  recht  en 

onnofelheit,  ook  om  geen  quaet  gevoelen  achter  te 

laten ,  waer  door  hy  of  fijne  nakomelingen  hen  fouden 

mogen  bevinden  geinterefïeert  te  wefen  in  nakome
n- 

den  tijden,  in  eenig  poindt  der  eeren:  maer  wi
lde 

ook  bewijfen ,  dat  hy  geenfins  en  was  afgedwaelt  
van 

fijnder  voorouderen  voetftappen:  ook  niet  vergeten 

hetgoet  endeecre,  welJs  hy  van  fijne  Mw^g' 
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fangen  hadde  :  noch  ook  in  eenige  manieren  te  buiten 
en  was  gegaen  fijn  devoir  en  fchuldige  plicht  >  en  dat  hy 
bydien  met  onrecht  en  met  valfche  erdigte  lafteringe 
befchuldigt  is ,  van  fo  grouwelijken  crimen ,  als  van  ge- 
quetfter  Maj.  hebbende  altijd  opentlijk  en  m etter  daed 
bewefen,dat  hy  voorgenomen  hadde  lijfen  goed  over 
te  geven  ten  beften  en  dienfte  van  fijnder  Majefteit,  ge- 

lijk hy  wel  hadde  betoont  in  alle  fijne  daden  en  Ambaf- 
faderyen ,  in  welke  hy  fijne  Majefteit  fo  hadde  gedient , 
dat  hy  ook ,  niet  tegenftaende  fijne  jonkheid  ,  verkoren 
was  geweeft  tot  het  Collegie  van  de  Ridders  van  der 
Ordenen, hebbende  altijd gecon tin ueert  in  alle  dien- 
ften  ,tot  voordele  van  de  Majefteit,  en  noit  acht  ge- 

had op  hetperieul  van  fijn  perfoon  of  particuliere  fcha- 
de,  fulxdat  hy  andere  recompenfe  en  loon  verdient 
hadde, dan  fo  faemrovende  fchandelijke  kfteringen, 
want  daer  geen  apparentie  en  kan  wefen  ,  dat  hy  door 
het  aenhangen  van  den  Prince  van  Oraneien  ,  foude 
hebben  willen  verliefen  de  gracie  van  den  Conink,  fcg- 
gende  dat  de  voornoemden  Prince  hem  noit  en  hadde 
voorgeftelt ,  begeert  of  met  hem  gecommuniceert  ee- 

nige fake,  die  tegen  den  dienft  van  fijner  Maj.  was,noch 
dat  hy  noit  en  hadde  konnen  merken,  dat  des  Princen 
voornemen  ftrektetot  eergierigheid  ,  oproer ,  rebellie, 
of  anderfins  tot  misdienftigheid  van  fijne  Majefteit ,  en 
hoewel  hy  altijd  finguliere  affectie  gedragen  heeft  tot 
den  voorfz  Prince ,  gelijk  ook  hadden  gedaen  den  mee- 
ftendeel  van  de  Nederlandfe  Heeren ,  fo  en  foude  hy 
noch  niemant  hem  hebben  doen  vergeten  den  dienft 
en  plicht  die  hy  den  Conink  fchuldig  was,  noch  hem 
doen  dwalen  van  de  voetftappen  fijnder  voorouderen  , 
en  dat  om  te  favoriferen  en  voorderen  eenige  rebellig- 
heid,  hebbende  altijds  gehad  voor  een  oogmerk  en  ein- 

de den  dienft  Gods  en  fijner  Majefteit :  waer  af  fijn  da- 
den en  werken  goede  getuigenififen  gegeven  hadden , 

in  de  Steden  daer  hy  gefonden  was  om  de  troubelen  en 
beroerten  te  ftillen :  ook  en  was  in  fijn  Graeffchap  van 
Hoogftraten  noch  andere  plaetfen  hem  toebehorende , 
noit  te  voren  ,  noch  gedurende  de  troubelen ,  eeni- 

ge yeranderinge ,  vernieuwinge  of  beroerte  gefchied, 
gelijk  wel  was  in  de  fteden  daer  naeft  rontom  ge- 

legen:  niet  tegenftaende  nochtans,  dat  eenige  van 
de  voorfchreven  naburen  feer  grote  neerftigheid  de- 

den, om  fulke  oproeren  daer  ook  te  maken  en  in  te voeren. 

Hy  en  heeft  ook  op  fijn  Cafteelen  huis  van  Hoog- 
ftraten (feidhy)  geen  fufbe&e  communicatien  noch 

practijken  gehouden  metten  voorfz  Prince  en  fijne 
complicen ,  daer  door  de  goede  onderfaten  des  Coninx 
gefchandalifeert  fouden  zjin  geweeft ,  en  de  quade  hare 
ooren  opgefteken,en  oorfake  genomen  hadden, om 
tot  nieuwigheden  te  gedenken  ,  maer  gelijk  fijn  voor- 

ouderen gewpon  waren  geweeft  t'allen  tyden  in  hare 
huifen  te  ontfangen ,  den  Heeren  daer  voor  by  pafte- 
rende  ,  of  andere  haer  komende  befoeken  ,  en  de 
felve  alle  vriendfehap  en  eere  te  bewijfen ,  fo  bekende 
hy  ook  van  gelijken  gedaen  te  hebben ,  ook  een  weinig 
te  voren ,  eer  de  Requefte  geprefenteert  was  geweeft : 
wanthy  komende  van  Weerd  na  Breda,  om  te  keren 
na  fijnen  huife ,  verftond  dat  de  voorfchreven  Prince 
metten  Grave  van  Swartfenburg  fijn  Schoon-broeder , 
en  eenige  andere  Heeren,  wefende  alsdoen  tot  Breda, 
gerefolvcert  waren ,  hen  des  anderen  daegs  te  vinden 
op  fijn  huis  met  den  Prince  van  Gaveren ,  Grave  van 
Egmont,  alsdoen  noch  wefende  tot  Bruflel,en  dat fy 
de  voorfchreven  plaetfe  gekoren  hadden  ,  als  de  be- 
?U5jmfte  Cn  ̂   8ele8en  voor  haer  wederkeren  ,  fo 
hadde  hy  de  felve ,  die  hem  aldaer  begeerden  te  vinden, 
0"t*5nRCn  mcr  SeliJl<er  goedwilligheid  en  goede  eieren alfodefelve  vergaderinge  gefchiede  om  te  onderhou- 

den de  gewoonlijke  vriendfehap  ,  die  daer  was  on- 
derde voorfchreven  Heeren :  belangende  het  prefen- 

teren van  de  requefte  byden  gecon  federeerden  Adel 
daer  korts  na  gevolgt ,  en  was  niet  befloten  op  fijn  huis , 
noch  by  hem  in  ceniger  manieren  gevoordert  :  ook was  hy  van  de  jonxfte  en  minfte  ervaren  vanden  Ra- 

de, fulx  dattct  hem  niet  en  betaemde  den  Edelen  te 
l)crifpen,en  tot  afftand  te  vermanen ,  daer  geen  van 1.  Deel. 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  beroerten. 
alle  d'andere  van  den  Rade  fulx  hadden  gedaen,  en  de Gouvernante  en  de  andere  vanden  Rade  en  deden  geeft 
fchijn ,  dat  de  prefentatie  der  voorfeider  requefte  fijne 
Majcfteitfoude  mishagen,  en  accordeerden 't  verfoek 
ten  naeftcn  by ,  gevende  ook  door  lafte  van  fijn  Maje- 

fteit den  Heeren  en  Edelen  brieven  van  verfekertheid , 
datfy  nopende  het  prefenteren  derfelver  requefte,  niet 
en  fouden  befchuldigt  werden ,  en  dat  hy  de  voorfchre- 

ven Edelen  hadde  vergefelfchapt  in  een  openbare  banc- 
quet ,  'tCeWe  hadde  hy  na  vele  excufen  gedaen  door lafte  van  de  Gouvernante, en  om  defelve  te  gehoor- 
famen  ,  wefende  aldaer  gefonden  metten  Secretaris 
Berti,en  hebbende  aldaer  nier  ter  werelt  in 't  minfte 
bedreven  eenige  berifpinge  weerdig:  ook  prefenteert 
hyby  folemnelen  eede  te  verklaren,  dat  hy  noit  van 
het  prefenteren  van  de  twede  requefte  en  hadde  gewe- 

ten j  gehoon  of  gedacht ,  voor  en  al  eer  die  door  be- 
vel van  de  Gouvernante  in  den  Raed  gclefen  werdc. 

En  belangende  de  befchuldinge  ,  van  dat  hy  binnen 
Antwerpen  veel  grouwelijke  en  ongeregelde  dingen 
toegelaten  foude  hebben, onder  andere, datmen  met 
fijn  weren  oorlogs- volk  voorden  Heere  van  Bredero- 
de  aldaer  dede  aenfehrijven,  en  met  alle  foonen  van 
wapenen  t'fcheep  dede  gaen  na  de  ftad  van  Vyanen : feid  hy ,  dat  hy  aldaer  gefonden  wefende  by  de  Gou- 

vernante ,  aldaer  niet  en  hadde  toe-gelaten  in  de  voor- 
fchreven Stad  ,  dan  door  lafte  van  de  Gouvernante, 

die  hem  gefchrevcn  hadde, dat  hy  houdende  den  voet 
die  de  Heere  Prince  aldaer  gehouden  hadde,  hyniet 
en  foude  doen  tegens  den  dienft  Gods  en  van  zijnder 
voorfchreven  Majefteit,  en  van  het  accoort,  en  dat 
hy  hem  foude  fchicken ,  volgende  d'inftruöie  die  den Heere  Prince  hem  foude  geven   En  heeft  hem  inde 
felve  Stad  alfo  gedragen ,  dat  alle  oproer  geftilt ,  de  goe- 

de befchermt ,  en  de  quade  geftraft  fijn ,  fo  't  wel  geble- ken heeft  aen  de  executie,  die  hy  den  1 8  O&obris  i  <j66: 
aldaer  binnen  der  Stad  hadde  doen  doen,  waer  inhy 
hemfo  wel  hadde  gequeten,dat  hyde  voorichreven 
Stad  veel  meer  verfekert  hadde,  danfe  was  ten  tijde 
van  zijn  aenkomfte,  fulx  dat  niet  alleen  de  Magiftra- ten  der  Stad ,  maer  ook  de  Gouvernante  felfs  hem  feer 
grotelijx  bedankt  en  geprefen  hebben  van  fijn  goed  de- 

voir.  En  belangende  het  aenfehrijven  der  foldaten  , 
heeft  hy  fo  vele  verhindert  als  hy  mochte,  hebbende 
den  Edel-luiden  die  daer  af  befchuldigt  waren ,  fo  haeft: 
hy  daer  iet  [af  hadde  vernomen  ,  vertoogt:  dat  in  fo 
verre  fy  fich  vervorderden  eenige  knechten  aen  te 
doen  fchrijven,  hy  hen-luiden  foude  doen  ftraffen, 
anderen  ten  exempel ,  welke  Edelluiden  hen  by  fo- 

lemnelen eede  daer  van  gepurgeert  hadden  :  hadde 
ook  de  Mark-Grave  daer  na  Iaft  gegeven ,  op  feke- 
re  plaetfe,  die  hy  defigneerde ,  te  gaen  ,  om  daer  na  te 
vernemen  ,  en  fulx  te  beletten  ,  hem  aenbiedende, 
felfs  in  perfoon  mede  te  gaen ,  fo  hy  ook  naderhand 
den  weerd,  in  wiens  huis  fulke  aenfehrijvinge  gefchie- 

de ,  hadde  doen  ftraffen  by  iententie  van  de°  Maei- 
ftraet.  

6 
Hy  verhaeltook,wat  neerftigheid  hy  gedaen  heeft 

binnen  Antwerpen,  ten  tijde  vanden  oproer  inde  Mee- 
ren ,  en  hoe  die  fo  door  den  Prince  als  door  hem  met 

grote  periculvan  haer-luider  lijven  geftilt  waren:  en 
fo  verre  fy  hen-luiden  gelijk  als  den  Officier  en  fom  mi- 
ge  van  de  voorfz  Magiftraten ,  ten  dien  tijden  hen  had- 

den afgetrocken  en  verborgen ,  het  foude  te  vrefen  fijn 
geweeft,  datmen  gefien  foude  hebben  in  de   vooriz 
Stad ,  dealderwreetfte  exempelen  van  moorderijen  en 
roverijen ,  daer  men  oit  af  gehoort  heeft :  hy  feid  ook 
tot  fijn  onfchuld  ,dathy  noit  en  heeft  gepretendeert  te 
gebruiken  de  autoriteit  van  fijne  Majefteit ,  of  van  de 
Gouvernante  ,  en  dat  hy  geen  Edidt  in  de  Stad  van 
Mechelen  uit  fijn  eigen  autoriteit  en  heeft  doen  publi- 

ceren ,  daer  door  een  deel  vande  Gemeente  een  groter 
moedwilligheid  hadde  aengekomen  ,  om  te  doen  al 
wathen  goed  doch  te:  fo  hy  ook  de  Magiftraet  aldaer 
niet  en  heeft  verwekt  tor  ongehoorfaemheid  ,  alfo 

de  publicatie  van  't  felve  Edici  gefchiedende  by  a'd- vijsvanden  Magiftraet  en  Officier  aldaer,  opgehou- 
den werden  de  voorder  troubelen  cn  breken  der  Beel  ■ 

"  ©  den- 

22$ 

(F-  16).) 
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den ,  en  den  diérift  is  in  der  Kerke
n  wederom  geconti- 

nirert  die  te  voren  eenige  dagen 
 opgehouden  hadde, 

»-ierile  en  brede  commune  ncm  uy  uw  ̂  nerawe  trn  ui^  ^  ̂      gefchied  is ,  was 
aecreven.  En  door  al  t  gene  wein* »««  b  x 

 > 

M  gebleken  «  JJL{^^EJ'# 

r  SfettS  Weeft  ,  en  gehooffaem  geweeft  is  de 

ESsS&ï»5^P.fe niet  en 
fcdde  wi Hen  aennemen  eenige  ge

fchenken  hem  aen- 

éeboden  by  die  van  Antwerpen  en 
 Mechelen,  voor 

let  aoed  de^oir  en  weidaden  die  fy  beke
nden  van  hem 

on  fangeri  te  gebfcëó  .jN^jKSh ̂ ÜffiS 

defelvlstedehdoorlafte  van  ̂   Gou
vernante  hadde 

begeven.  Ook  en  hadde  hy  uit  den  L
ande  niet  wil- 

len ver"  ecken  ,  fonder  oorlof  en  toelatinge  van
  de 

Gouvernante,  om  de  dingen ,  atfairen  en  f
  en  van 

hem  en  fijnen  Heere  Oom  van Renn
enburg ,« dewel- 

Jte  hem  gonftelijk  defen  oorlof  gevende
 ,  hem  mede 

eeaeven  hadde  hare  brieven  van  recomm
andatie  aen 

den  Keifer ,  aen  den  Aerts-BilTchop  van  C
eulen ,  eh 

aen  den  Hertoge  van  Gulik  ,  gedateert  den
  23  Ju- 

lij  1567.  daer  mede  fy  wel  bewees  geen  
quaed  genoe- 

gen en  gevoelen  te  hebben  van  fijne  daden ,  fo  fy
  hem 

ook  heeTt  daer  van  grotelijx  bedankt  van  fi
jne  goede 

dienften  :  belovende  ook  felf ,  de  Mide  alfc jt
e repre- 

fenteren  voor  den  Koning,  dat  fijne  Maj
efteit dade- 

lijk föude  bewijfen  een  goed  genoegen  daer  aen  t
e  heb- 

ben :  ook  en  hadde  hy  die  van  Liere  piet  opgeroc
kent 

om  geen  garnifoen  van  fijne  Majefteit  i
n  te  nemen, 

maeFalfo  hy  was  binnen  Antwerpen  en  f
ach  die  incon- 

venienten  die  door  het  voorfchreven  inn
emen l  van 

garnifoen  foude  hebben  mogen  komen, 
 door  het  mis- 

trouwen van  die  van  de  Religie,  en  vrefende  dat  t f
elve 

sniftrouwen  foude  mogen  oorfake  zijn  van  e
enige  ver- 

anderingc  en  beroerte ,  fo  hadde  hy ,  om  te  volbrengen 

het  prinapaelpoindl  van  fijnen  laft,  een  Ede
lman  ge- 

fonden met  brieven  van  credentie  aen  die  van  Uère : 

henluiden  vertonende ,  tot  diehftë  van  fijne  Majefteit , 

den  ftaer  en  perijkel  daer  in  de  ftad  Van  Antwer
pen 

was  •  aen  henluiden  veribekende  ( mits  dat  hy  wifte  dat 

het  voorfz  garnifoen  aldaer  geftelt  werd  ,  volgende
 

haerküder  Requefte )  dat  fy,  fo  vele  doenlijk  was ,  dae
r 

op  regard  fouden  Willen  nemen,  latende  het  al  tot 
 haer- 

luider  difctetie.  Ook  feid  hy ,  dat  het  geen  apparenti
e 

noch  fcbijn  en  heeft,dat  hy  in  de  ftad  van  Dend
ermon- 

de  foude  gehandelt  hebben  metten  Pnnce  van  O
ran- 

eien  en  andere,  om  de  wapenen  tegen  fijne  Maj.  aen  te 

nemen ,  en  de  felve,  of  die  van  hem  foude gefonden 

werden ,  want  hém  betrouwende  op  fijn  onfchuM ,  en 

op  de  goedigheid  en  Juftitie  die  hy  door  ervan
nge  ge- 

fien  en  gehoort hadde ,  prijfelijkte  wefen  in  fi)nè  voor- 

fchreven  Majefteit  en  fijne  doorluchtigfte
  voor-ou- 

ders:  fo  hadde  hy  altijd  feer  grotelijx  begeert  en  ge-
 

wenfcht  de  komfte  van  fijn  Majefteit,  gehjk  hy  die 

noch  begeerde  en  wenfchte,  fonder  oit  fodamg 
 befiuit 

genomen  te  hebben  ,  want  indien  fy-luiden  foda
nig 

beüuit  genomen  hadden ,  fy  en  fouden  niet  in  gebreke 

geweeft  hebben  van  die  middelen  te  gebruiken 
 die 

haer  cükmael  hadden  geprefenteert  (ten  minftén  tot 

verfekeringe  van  haer  perfonen )  daerom  daer  fulx  met
 

gcdaen hebbende,  maer  ter  contrarie ganfchëlijk
  ver- 

laten hebbende  haer  Gouvernementen ,  en  merkelij- 

ke plaetfen  die  hen  toe  behoorden ,  totter  difcretie  van 

fijne  Majefteit  ?  en  van  dengenen  die  gefonden  is  ge- 

weeft ,  fo  en  is  het  geenfins  gelooflijk  datfulke  conclu- 

fie  of  befiuit  foude  genomen  zijn  geweeft,  ten  minften 

niet  wetende  van  den  fclven  te  fpreken  ,  foen  mochte 

hy  in  rechte ,  noch  in  geniger  manieren  daer  mede  be- 

laft nochte  befchuldigt  werden  :  al 't  welk  hy  wel  heeft 
willen  vertogen  ,  ten  einde  dat  fijne  onfchuld  ,  en 

de  quade  handelinge  van  fijn   weder-partyen  allen 
menfehen  fouden  bekent  zijn  ,  verhopende  dat  fij- 

ne Majefteit  gead verteert  wefende  van  al  't  felve,  en van  de  affectie  ,   dewelke  hy  altijd  gehad  heeft  ,  en 

noch  hadde,  om  lijf  en  goed  tot  fijnen  dienfte  te  ge- 

yen  3  goed  regard  nemen  foude  op  het  onrecht  >  't  welk 

hem  gedaen  was :  en  ook  te  wegen  fijne  dienften  ,  en 

dien  volgende  hem  wederom  ftellen  in  de  plaetfe  en 
orden  die  fijne  voor-ouders  gehouden  hebben  ,  wiens 

voetftappen  hy  altijd  gevolgt  hadde ,  en  noch  volgen 
wilde,  fo  lange  hylbude  leven.  En  na  God  wilde  hy 

den  dienft  van  fijne  Majefteit  en  de  welvaert  vah  't  va- 
derland ftellen,  voor  al  het  gene  dat  hem  lief-getal 

foude  mogen  wéfen  in  defe  wereld,  waer  van  hy  tot 

een  getuige  en  réchter  was  nemende  ,  den  opperften 

en  groten  Qbè ,  een  onderfoëker  der  herten  en  der 

gedachten  ,  prefenterende  tot  verfterkinge  van  fijn 

goed  recht,  van  alles  te  doen  blijken,  fo  by  origina- 
le  brieven  van  de  Gouvernante ,  als  anderfins ,  en  by 

de  daden  en  exploidlen  felfs ,  tot  allen  tijden ,  en  fo  dik- 

maelalshetdenConing  believen  foude  hem  behoor- 
lijk te  horen  in  fijn  juftifkatie  ,  en  hem  te  geven 

fulke  competente  en  niet  fufpede  Rechters  ,  als  het 

fijn  qualiteit  betamen  foude,  conform  de  privilegiën 
en  contracten  folem nelijk  befworen  ,  beveiligt  en 

geratificeert  by  fijne  Majefteit ,  tot  getuigenifle  van 

welke  fijne  prefentatie  hy  de  felve  fijne  verantwoor- 
dingeen defentie  hadde  onderfchreven ,  en  opte  felve 

doen  drucken  fijn  Zegelen  den  25  April  1  ?68.  Onder- tekent wefende,  .     .    t  ,    .    . 

Anthonts  de  la  Lam. 

D€n©crtog  V>aft  $tba  ban  memnge  3ön
bebe* 

Ie  <6erefb2meerbe  in'tnet  te  tangen  en  te  toer;  nfnbat 
ramnen  /  ïiabbe  geojbonneert  bat  men  opbenleften  ma. 

ffi^nonö^nacfWöoo?  Wc&e-tooenfbag/  tftag» mcnfWrnietenfoubebermoeben/  en  men  gewoon*  beUb£ 
HÉ&  in  töeberïanbööebetiere  te  maften/  otter  al  tn  be  m 

W  EanöenfonDe  apïseMtieren  al  tft  geneöteöe.  jg  £■ 
UonDentoarenterp2erjfcat<e0etoeeflte3nn/  fsljc  t»at*bangr 

ter  betfruriöen  Commtffattfen  geöeptiteert  toacen 

om  bit  ejcpïóttt  metten  <®fiitM  ban  tiet  pïaet* 
ft  te  noen  /  öan  öe  me^fte  perfonen  fóaren  tut 
toefe  aï  te  boren  getoe&efl  /  ooft  tóaren  fommtge 

êfiitmts  fo  meueïöWg/  öatfe  tooi  fecreté  bziènben 
trteücrfonen  öebentoaerftfjoutoen  batfe  Benjbergén 

fouten/  ftcitjfiontjerantieretieni$ceout  ban  fLffbm 

ncnacmt  gjofjan  ban  25erenti?ecï)t  öebe  /  öètetfïte  een 
öoetJ  tetcnö  openfjarenoe  batgtf  te  boren  bat  ben 

Commtfrartë  IBeefter  tCrent  ̂ afboutaïbaerfouöe 

{Jemen/  om  ontrent  'tfebenrigof  tacfjenttg  p«rfo^ 
nen  beg  nacfttsf  gebanntlön  te  nemen  /  «e  Dp  ïwwi 

nomineerbe  /  feggenbé  /  bat  W  Stoot  mebeïnbe» 

mette  fcïbe  perfonen  fjaöb*/  böo?btenfp-nitbenl)aet: 
üetrontoenbe  op  be  pttfiftrattc  banbe  nnffibebanbc 

jaertognme  ban  parma  /  bie  m  Contnr  goebertte* 

renneib  fo  groot  gcmae&t  Uabbe  /  aibaer  öebïeben  toa* 
ren/  ïiet  toelft  befeïbegóébeb2tenb  uerftaenbe/  tttïx 

l  be  perfonen  in  't  fecreet  toaerftljoiitoett  /  fulr  bat  fp 
'  fier Tal  tfamen  bcrfagènenbetltaöéö/  enbatterme^ 

'  manb  fjcappMienbeert  êrt  toerbe.  Bangriijnen  be* 
be  oor  ben  ̂ cöont  ban  Ifêonmcfcenbam  /  aïtoaer 
öen  CommtlTariö  USeefter  fttpmt  ban  ber  ̂ ujpn 

mebe  tot  gcItjKen  emtretebergecf^guam/  be  perfo* 
nen  te  botert  gctoaerfëïjóut  sünbe  baffe  8en  fouben 

noojffen/  fo  oor  op  meer  pïattfën  gefcfnebe:  botfj 
fo  en  toasf  bcfen  aenfïag  niet  gefieelbergeef^/  toant 

aï  toasJ  't  bat  óp  be2fcf>nbe  plaetfen  fjet  meerenbea 

ban  tic  gefocTtfc  perfonen  ontiiiiamen  en  met  en  toer* 
ben  gérjoHben  /  fo  3ilnber  notfjtang  op  berfcpeibc 

pïaetfert  btk  gefcregen  /  ̂n  opten  (elbcn  nactit  ge^ 
bangert  genomen  en  ban  ben  vmt  gefiadt  /  tegen 

betoetëebaer  na  boo?  ben  2Sloeb-raeb  tegensi  be 

manieren  én  p2ibilegtcn  ban  ben  Eanbefcerbjeem* 
beliiR  iö  gcp20f ebeert  getoéeft  /  tot  batfc  embeiya 

boo?  25cüfó  Danben  omgebjaeDt  tn  geboob  3ört  ö^ 

gn^artio  alö  tegen  be  ̂ anfefoojtfe  |tëwf  of  ©f 
llïöerRt  ettelijfee  ̂ taliaenfe  goeberen  ben  ïïijn  op-boe*  g?ato 

ren/  onber'ttoeïfte  1^0000  bucaten  aen  geit  berooj-  ̂ Ub 
gen  m$  /  'ttocIR  ben  Coning  aen  bcn^ertogbaij \%U  ©j;ö 
ba  fonb  tot  betalinge  ban  fj"  Rmgobolfi:  fo  uetoen  8flDi 

©afe-<02abc  5f2ebeiifiaiïe  befelbe  goeberen  en  gelb  ̂ t 

a^nfiouben  /  ontot  't  betei  bat  b?  gokten  m  bwtou 



Mrtffn 
Van& 

entotircii'ntocfitcti2Pcpa<$-b2tcbcrtcnf)atibm.  maat 
öoo?  öe  ftoopluiöen/  'ttoelfte  #lorentïner0en<«Bene? toopfecö  toaren  /  Bare  ftlacBten  öeöen  aen  öen  hertog 
toan  Sllba.  <©en ^ertog fcö?eef aen  Den  $al$-<0?abe 
en  ooft  aen  ben  ftetfer  om  öe  goeöeren  en  't  gelö  toeöer? 
om  te  Bebben :  Oen  #ate-<0?abe  fuflineeröe  /  Oat  BP  't met  goeöen  rekten  aengeBouöen  Baööe/  bermittfBP 
fijne  tollen  frauöeeröen:  öocBeinöelijft  öoo?  fcB?ijben 
Dan  Oen  ftieifer  /  en  anöere  öie  öaer  onOer  Banöelöen  / 
liet  Bp  öe  ftoopluiöen  Oe  goeöeren  nolgen/  fo  ftp  öaer  na 
ooft.notB  Bet  gelö  meöe  bolgen  liet/  fuljt  oat  Bet  tinto* 
lijft  ten  beflen  berbjagen  toerb. 

fjn  Oe  feitje  maenö  ban  Ifêecrt  ate  oe  hugenoten  in 
©2anftrijft  oe  flab  Cöartress  fee&Barb  belegert  Bab? 
oen/  en  ooft  fo  fiere  te  ucioc  toaren/  bat  Oen  Co? 
ning  Baer  geen  fïag  en  b02fl  leberen  /  nocB  geen  miö? 
oei  en  fag  om  Oe  flab  te  ontfetten/  fo  befloot  Bp  bp 
fïcB  felbe  Oat  Bet  beter  toare  mette  feïbeb?eOe  te  ma- 

ften /en  tjen-luiöen  toattoete  geben/  öan  fijnen  ge? 
Beien  «gtaet  en  fconinftrpe  tepericliteren :  OerBal? 
ben  fo  Beeft  BP  recBt  te  paffe  alö  Oe  hugenoten  ge- 
reet  ftonOcn  om  Oe  ftaö  ban  CBartreS  te  beflo?men 
en  met  getoeiö  te  oberballen/  aen  Oen  $2jnce  ban 
ConöegefcB?eben/  Oat  BP  öe  tonöitien  banöenbje? 
öetoilöe  aengaen/  fulr  Oat  BPBter  öoo?öebelegerin? 
ge  opgcOouben/  ooft  <©?lien0/  $lure?re/  .ScBarite/ 
piefen/  en  anOere  fleben  ote  Oe  hugenoten/  geOurenOe 
öelcfleoo2joge/Baööen  ingenomen/  Oen  Coning  ge? 
reflttueert  sijn/  OaerbeïebanOe  hugenoten  niet  koel 
fa  te  b?eOen  en  toaren/  feggenöe  Oat  öefe  b?eOemet 
tan  Ooo?  noot  geö2ongen5ijnöe/  Op  Oen  Coning  aen? 
gegaen  toeröe/  meer  om  Ben-luiöen  tebeö^iegenen 
beröerben/ öan  uit  goeöetoille/  of  uit  eenige  anOere 
fatten. 

$et  tyeöe-eöïct  toa#  fommarie  tnBouöenöe/  bat 
t  eerfl  b?eöe-ebitt  Oen  7  ïfêeect  3Cnno  i?<>3.gepu? 
[treem  in  alle  manieren  foube  op  nieutos  geap? 

Probeert  en  bebefligt  too?ben/  en  bat  Oe  ïsetigionis- 
toertoanten  Bet  felbe  in  alle  manieren  geb2upften  en 
centeten/  en  na  't  felbe  boonaen  b?p  en  fefter  leben 
mogen.  $p  berftiaert  ooft  bp 't  felbe  bat  BP  Ben-lui? oen  in  fnn  Coninftlijfte  beftïjuttinge  en  befcBermin? 
ge  neemt/  bat  Bun-luiben  ooft  geen  goeberen/  bigni? 
tepten/  ampten/  b?pïjeben/  en  anbere  fafeen  onto? 
Cen  of  benomen  en  fouöe  toeröen.  ̂ p  te  met  alle 
't  gene  in  befe  lefle  beroerte  gefcBieö  te/  toei  teb?e? ben/  alle  ftlacBten  en  aenf&aften  betoelfte  metrecDt 

1  »«♦  i  of  fonOer  retBt  gefcBieöen  mocBten  /  foube  Bp  boen opfjouöen  en  affcfjaffen/  Oe  gebangenen  fouOen  fon? 
öer  eenig  rantfoen  lo£  gelaten/  en  opb?pen  boet  ge? 
fielt  toeröen.  3CUe  berbonöen  öie  fonöer  öc#  Co? 
ninje  toiile  en  toeten  binnen  of  bupten  Bet  Coninft? 
rijft  gemaeftt  mocDten  jijn/  fouOen  te  niet  /  fcracD- 
teloor  en  ban  geenber  toeerben  3jjn.  5^e  J^ugeno? 
ten  en  fouöengeennieutoeofongetooonlijïfefcDattin? 
ge  op  Oess  Coninr  onOerbanen  mogen  flellen  /  nocD 
geen  ftrijgtföoifi  mogen  aennemen  /  of  in  ijeprtie? 
lijft  toaert-gelb  öouben.  ̂ e  Cieeftelijfte  en  fouOen 
nt  öaren  <6obt0ötenfl /  b?uröten/  renten/  ticnOen/ 
en  anOere  ftare  bipfjeben  en  geretfjtigöebennietmo? 
öen  toerben  berDtnbert :  be  hugenoten  en  fouOen 
ooft  gene  feerften  met  getoelb  of  onber  cenigen  anbe? 
f  ^fftön  aen  baer  mogen  nemen  /  en  generalijnen  al? 
ie  boojgaenOe  injurien  fouOen  bergeten  bltjben  /  en  een 
peoer  boo2taen  b?ebelii6  en  gerufteltjft  leben/  en  fonber 
«ntge  oproer  te  maften  of  eenige  oojfafte  tot  berber 
w«wfte  te  geben.  Cnfoubenb'obertreberöban  bien/ na  gefegemfteib  ber  faften/  baer  ober  gefïraft  toer? 
oen/  je.  ̂it ebicttó opten  23  naeertbesf  iaerö  1 568. gepubltccertgeto02ben. 
r  ̂^  ï?  ̂0  W  Dcn  Wnt*  oan  Conbe  fijn Hnjg«fboiftoo?lof  gegeben/  eit  öebben  bef^ancoifen 
öaer  elr  toeberom  rinüö  begeben  /  be  5!>uitfen 
togen  O002  23ourgonbien  en  ftotfjnngen  na«Dutt0? tano  toe. 
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fiet 
Ito 

«ot« 

anberen  t'elften  een  gang  ptf  gebaren  Beeft/  ia  bert eerften  3fip?il  i$  tyt  n  betf  nacBttf  fo  bift  gebaren/ 
bat 4 mannen  b}?  ben  anberen/  malftanberen  bp  Oer 
BanöBebbenbe/teHeeutoerbenoberbe  gracöten  5ijn 
gelopen  ban  O'een  toal  tot  b'anbere.  't  ï&op  toaö  te  be? fertijbfobierin©2iefïanb/  bat  een  ftoe-Bopop  fom? 
mige  plaetfen  golb  rrb.  en  rrb?.  goub-gulbenö/  tot 
rrbii)»  fiuibersf  'tfluft.  3&itBebift  getogen  uit  be  me? morien  ban  ̂ octo2  3Joannesf  €para. 

3&en  l^ertog  ban  3Ciba  berflaen  Bebbenbe  ban  Oefen  ©w 
b?ebe/  toa$beöucBtbatben$2inceban<8rangien  en  S$jgL anöereuitgetoeftene^eeren/€öelen/  engemeenbolft  mem 
fouOen  mogen  arbeiOen/  om  hertog  ̂ anjs  cafi?n«« 
mir  met  m  ̂ uitfe  ftriigöboift  aan  Baer  te  mo?  S?i?to 
genftriigen/  en  eenige  fterftten  of  plaetfen  in  te  nemen  IK 
en  oberballen/  beriialben  tjm  Bp  alle  öegjtaliaenfc  wna^ 
ruiterss  nu  ben  Conïnft  in  ©2anftnj&  gebient  Bab?  mitn< ben  /  aennemen/  betoelfte/  met  ooft  Bet  bolft  bat  BP 
albaer  gefonOenBaOöe/  metten  <©?abe  ban  ̂ renberg 
in  fijnen  bienflgüamen/  Bpbebe  boben  bien  000?  Oe 
fone  ban  ben  i&eere  ban  ©arlaimonb  aennemen 
2000  3©aiennieu  bolft/ en  befettealfo  alle  be  frontie* rcnbeölanbjl. 
Mom  Beeft  Bpm  2Bp?iltot  atrecBt  gefonben  ben    ©«» 

©2efibent  ban  HKecBelen/  en  ben  beften  ban^52uf?  Sjtt 
fel/  al$  CommiflTariflen  ban  toegen  be  Coninftljifte  ̂ m 
IBaiefleit/  om  ben  3Cert$-2&iflcBop  ban  ötrecBt  *<«o» 
te  affifleren  /  tot  uitboeringe  ban  be  betreten  ban  fl'2% 
ben  Concilie  ban  €renten  /  't  toelft  be  ̂ ertoginne  #&$*& ban  $arma/boo?berfoe&  ban  OiebanOe<©eefleliift?  c«»e« 
Beiö/  gefrBo?flBabbe/boo2fobelefommigepoincten  JfL?e' aenginft/  en  Oit  ter  tjib  toe/bat  fp-luiben  aen  ben  #au$  Srt 
foubenBebbengefonOen/  om  fijn  Declaratie  te  Bebbcn  &cööf^ 
op  Baer-luiOen  berfocBte  moberatie/maerbenj^er* 
tog  ban  36lba  Babbe  feerernfiigaenben9(lert!$-^if? 
fcBop  gefcB?eben/  bat  BP  't  boo?f3  Concilie terflonb foube  befo?gengepubureert/  en  be  betreten  berfelber 
ter  ejcecutie  geflelt  te  too?ben  ober  be  limiten  ban  fijne 
'©totefe :  berBalben  ben  JöiffcBop  binnen  ötrecBt  ®nm 
Beeft  Ooen  bergaberen  alle  deejieltjftBeib  onber  fijn  oerfnge 
25ifbom  refo?terenbe/  en  Beeft  be  felbe  ter  p?efentie  M^ 
ban  be  boo?f3  Commiffarifen/  boo?-geBouOen/  Boe  SK' bat  ben  hertog  ban  3filba  Bern  ban  toegen  be  Coninft?  mnm 
Ujfteifêajefteit  belaft  Babbe/  bat  Bp  Bet  Concilie  ban  wtt«öt< krenten  foube  in  allen  fnnen  poincten  en  articulen  ter 
erecutie  boen  flellen  en  gebieben/  bat  't  felbe  ban  eenen pegelöften  fouOe  toeröen  aengenomen/  Oat  BP  baer* 
om/  bolgenöe  't  felbe  bebel/  ban  meninge  toasf/  ter pjefentieban  öe  boo?fcB?eben  Commiffarifen  /  te  p^o? 
teöeren  tot  öaöeljjfte  erecutie  ban  't  felbe  Concilie/ toaer  op  öie  ban  be  <©eefleljj&Beib  boo?  anttooo^ö 
gaben/öatfpbereiö  toaren  öe  OecretenbanBetCon? 
tilie  ban  (€renten  t'obeöieren  en  aen  te  nemen  /  fo  bele 
belangt  öe  p?ofeffie  ban'tBeiligeCatBolijfte  gdobe/ 
ooft  meöe  öe  reformatie  ban  ö'abuifen  ban  Oen  geefle^ lijften  flaet/  öan  nopenöe  öe  poincten  raftenöeöeo?* 
ötnariffe  juriföictien  en  eenige  anöere  öuiflerBeöen/ 
öaer  ban  Ben-luiöen/  geleöen  ontrent  ttoe  jaren  /  bp  öe HoogBeiö  ban  öe  ̂ ertoginne  ban  parma/  öoemaelsf 
<5oubernanteban  Oen  llanöe/  berleent  toajS  feftere 
moöeratie/  öie  (p  begeeröen  Oat  tn  Baer  ftracBtblö^ 
ben  fouöe,-  öan  alfo  Oen  25iffcBop  öie#  niet  tegenflaen- 
öe  /  begeeröe/  bolgenöe  öen  lafl  ban  Oen  ̂ ertog/ 
boo2t;ö  te  p?oceöeren  tot  bolftomen  executie  öeö  boo?f5 
Conciliumie? :  fo  Bebben  öie  ban  öe  45eefleljjftBeiö  «Mu. 
Baer  <©eöeputeeröe  gefonöen  aen  öen  feiben  Hertog  n?5oV 
ban  2lliba  tot  buffel/  en  aen  öen  feiben  in  Satijn  ***ft» 
obergegeben  öefe  nabolgenöe  ïleque^e  en  ïlemon?  j,öa%J? flrantie:  tucht 

aen  Ven 

VErtönert  in  aller  onderdanigheid  en  reverentie  {[SS, 
aen  uwer  Excellentie,  Archidiaconen,  Prelaten  en  ba  obec* 

Capittelen  der  vijf  Kerken  van  Utrecht.  Hoe  dat  gele-  crjfbrn/ 
den  ontrent  7,  jaren  de  doorluchtige  Hertoginne  van  ̂ ??rnöe 
Parrrta,eertijdsdefer  Nederlanden  Gouvernante,uit  la-  ti  e  xm 
fte  des  Catholijken  Con.  Maj  ,  by  haer  brieven  aen  SftCom g  öefer  tijö  i^  't  getoclbig  ftouö  getoeeft/  toant 

"jjfnvllfcartp  totten  1  Hp2il  incluis  /  te  't  fo  gto? 
mag.  ten  fioube  getoeefl/  bat  bier  Of  bijf  natfiten  na  ben   ytrecht  ;e  wcge  heeft  gebracht,  dat  hy deerc-en  var h  PeeJ,    r  #  »  ;<hei 

lum  Ö4I  xy  IBartp  tOtten  f  Up2il  induik  /ijS  't  fOtfrö?  '  ̂en  eerweerdigen  Vader  in  Chrifto,Aerts-BüTchop  van  c£e9£a* 

tfO, 
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't  heilig  Concilie  van  Trenten  foude  beforgen,  «publi- 

ceert, aiover  de  limiten  van  fijn  Diocefe  na  den  te- 

neur vanden  felve  onverbrekelij  k  onderhouden  te  wor-
 

den.De  felve  Aerts-Biffchop  willende  gehoorfamen
  de 

voorfz bevelen, hadde doen  beroepen  den  P
rovincia- 

len Geeftelij  ken  Raed  ter  felven  einde  verfamelt,  
ft n- 

ótelijk  bevelende  dat  een  yegelijk,uitkrachte  
vanden 

bevelen  der  voorfz.  Gouvernante  aen  hem  over  g
efon- 

den, 't  voorfz.  Concilie  volkomelijk  louden  aennemen, 

Mechelen,  en  den  Deken  der  Kerken  van  Bruflel,  heb- 
bende ten  dien  einde  door  defelve  aen  den  Aerts  Bif- 

fchop  en  de  gehele  Clergie  uwer  Excellentie  brieven  o- 
ver  gefonden ,  de  voorfz  Aerts-Biffchop  willende  vol- 

doen uwer  Excellentie  bevelen ,  heelt  doen  vergaderen 
ter  derder  ferie  na  den  Sondag  Cantata  left  voorleden , 
de  fupplianten  ,  als  ook  de  ganfche  Clergie  van  fijn 
Diocefe ,  haer-luider  voor  houdende ,  als  ook  gedaen 
hebben  de  voorfchreven  Commiffarifen  van  uwe  Ex- 

™  allen enelkcn  der  fel  ver  Articulen,  gelijk  die  geor-  j  cellentie  bevel,  over  het  volkomen  en  geh
ele  acceptatie 

V  ,«.  r.jn._i:;i,  r*„j~  «„  „^Wn  :  nraprnn     rlpr  Hprrpfen  van 'r  Concilie  van  Trenten, en  verfo&- 
donneert  fijn,  perfeótelijk  foude  na  volgen ,  waer op 

d'Orateursgeantwoort  hebben ,  dat  fy  de  decreten  van 

't  voorfz  Concilie  aen  namen,  voor  fo  veel  fyaen  we- 
fenons  oud  recht-lerende  geloof,  en  het  weg  nemen 

vand'abuifen  vanden  Geeftclijken  ftaet.,  en  de  refor- 

matie van  haer-luiden  leven  en  maniere,  doch  alfoo- 

penbaer  is  ,  dat  in  defelve  eenige  duifterachtige  fa- 
ken zijn ,  befonder  rakende  de  ordinarife  Rechteren, 

Jurifdidienender  Supplianten  en  des  rechten  preju- 

diciabel,vanden  welke  fy  gedurige  envredehjkepof- 

feffie  hebben  gehad,  en  de  welke  fonder nieuwigheid 

(deRepublijkedikmaels  fchadelijk)  de  contrarie  van 
dien  niet  wel  en  konnen  ter  Executie  geftelt  worden , 

hadden  bevonden  uiten  voorfz  Concilie  fekere  Articu- 

len, fwarigheden  en  prejudicien  in  defen  begrepen, 

der  decreten  van 't  Concilie  van  Trenten,  en  verfoe- 
kende  en  af  eifchende  van  allen  en  eiken  van  haer  o- 

pentlij  ke  verklaringe :  waer  op  de  fupplianten  hebben 
geantwoord ,  bereed  en  willig  te  wefen  der  Catholijke 
Koninklijke  Majefteit  en  uwer  Excellentie  bevelen 
t'obedieren ,  en  in  alles  aen  te  nemen  de  decreten  des 
Concilie  van  Trenten,  fo  veel  belangt  de  profeflïe  van 

't  Catholijken  recht  lerende  geloof, en  de  reformatie 
van  de  maniere  en  't  leven  der  Clergie ,  en  daer-en-bo- 
ven  by  alle  manieren  te  begeren ,  dat  fijne  Eerweerdi- 
ge  Paternitas  of  Vaderfchap  tot  reformatie  van  defe 

uwe  articulen  (inden  welken  defumma  van 't  voor- 
fchreven Concilie  is  beftaende )  datelijk  en  effectuelijk 

voorts  procedere  ,  navolgende  d'autoriteit  haer  by  't 
voorfchreven  Concilium gegeven, behoudelijk  noch- jen,  ïvvarisneucu  cu  p^uun-iv-n  «*  ^.w*.  ~-&--r — *   !          .    o  o  '  .         - 

daer  tekens  fvgevoegt  hebben  eenige  remedien ,  door  '  tan*  der  voorfz  moderatie  van  haer  fwangheden ,  door 

welke°  fonder  quetfinge  van  d'intentie  des  voorfz  de  Doorluchtigfte  Hertoginne  van  Parma  eertijtsver- 

Concilie,  de  felve  fwarigheden  by  eenig goedertieren  ;  worven  en  door  den  mtnemenden  perfo
on  Heer  Joa 

middel fouden  verfoetet  worden:  biddende  ootmoe 

delijk  den  Eerweerdigen  Aerts-Biffchop ,  dat  voor  al 

op  defe  fwarigheden  en  haer  by-gevoegde  moderatien 

foude  redelijke  confideratie  worden  genomen.  Enal- 

fo  hy  en  fij  ne  Suffraganen  de  voorfz  verfoeken  niet  en 

geftonden  ,  maer  feer  hertelijken  begeerde  en  dron- 
gen in  aller  manieren  tot  volkomene  aennemmge  der 

decreten  van  het  voorfchreven  Concilie ,  zijn  bedwon- 

gen geweeft  haerd^r  voorfchreven  fwarigheden  en 
d'Articulen  der  voorfchreven  verfochte  moderatien, 
ter  kennifle  van  de  Gouvernante  Hertoginne  van 

Parma ,  na  Bruflel ,  door  de  Commiffarifen  te  dien  ein- 

de afgefonden  ,te  brengen,  en  defelve  ootmoedelijk 

te  bidden ,  dat  haer  Hoogheid  gelieven  wilde  te  befor- 

gen ,  dat  de  befwaerlijke  Executie  des  felfs  Concilie 
foude  worden  opgehouden  ter  tijd  toe  by  deSupplian 

chim  Hopperum  tot  kenniffe  van  fijne  Catholijke  Ko- 
ninklijke Majefteit  over  gebracht ,  der  welken  tot  noch 

toe  ,  noch  door  fijne  Majefteit  noch  uwe  Excellentie 
en  is  bevonden  gederogueert  te  wefen ,  gemerkt  fy  fup- 

plianten by  gene  redenen  haer-luider  en  konnen  laten 
voorftaen  ,  dat  fulxofder  Koninklijke  Majefteit  of  u- 
wer  Excellentie  wille  2y ,  dat  fy  tot  volle  aenneminge 

van 't  voorfchreven  Concilie  fouden  worden  gedwon- 

gen ,  voor  en  al  eer  klaerli  jk  gebleken  is ,  welk  d'inten- tie van  de  Coninklijke  Majefteit  zy ,  belangende  de 
voorfchreven  moderatie ,  befonder  na  dien  hare  over- 

geblevene befwaringe  aende  Doorluchtigfte  Hertogin- 
ne van  Parma,  bevonden  zijn  ,  fo  de  reden  en  billig- 

heid  gelijkformig ,  dat  haer  Hoogheid  de  fake  ten  nau- 
ften  overleed ,  en  met  rijpe  deliberatie  van  eenige  van 
haer  Raden ,  by  maniere  van  provifie  haer  verfochte 

(F.iöf.) 

ten  foude  gefond>nz.jn  aen  fijne  Heiligheid,  om  de-  j  moderatie  heeft  geadvoieert ,  en  terftont  ftnctelijk  be- 

claratie  daer  van  te  hebben,  of  tot  dat  anders  by  hare  I  laft  heeft  onderhouden  te  werden ,  lichtelijk  gevoelen- 

Hooeheid  foude  zijn  geordonneert:  van  welke  fuppli-  de,  door  fufdanige  moderatien,  mette  tegen  woor- 

catie  haer  Hoogheid ,  door  Commiffariffen  daêrtoe  ;  dige  faken  en  tijden  over  een  komende ,  niet  alleenlijk 

fDecialiik  sedefilneert  ,  hebbende  gehad  volkomene  J  den  Concilie  geen  injuriete  gefchieden,  maer  veel  eer 

informatie,  heeft  bevolen  elk  poincT:  van  de  befwaer-  j  bequame  middelen  gevonden  te  werden ,  door  de  wel- 

niffe  te  verfachten  met  fekere  moderatie,  en  de  volko-  1  ke  der  felver  intentie  en 't  principaelfte  eindegevoeg- 

melijk  geobferveert  te  worden ,  ter  tijd  toe  die  ganfche    lijken  ter  executien  foude  mogen  geftelt  worden ,  doch 

fake  "aende  Koninklijke  Catholijke  Maj.  gedefereert 
fijnde ,  fijnen  wille  volkomelij ker  fal  verftaen  worden , 
om  welke  moderatien  midlertijd  vaft  en  beftendigte 

blij  ven ,  hare  Hoogheid  van  defen  haren  wille ,  fo  den 

voorfz  Aerts-Biffchop  als  den  Provincialen  Hovevan 

Utrecht  by  haer  brieven  doen  ter  tijd  heeft  verwittigt , 

gelij  kook  defelve ,  uit  krachte  der  bevelen  van  dien  tij 

op  dat  de  fupplianten  op  defe  difficulteit  tuffchenden 
Aerts-Biffchop  en  hen  controvers  fijnde ,  uwer  Excell. 
wille  mochten  te  beter  verftaen ,  hebben  defelve  ver- 
focht  fekeren  termijn, binnen  den  welken  fy  al  dit  felve 
tot  kenniffe  van  uwer  Excell.  fouden  mogen  brengen  , 

d'welk  alfo  d'Aerts-Biffchop  en  fijn  CatholijkeConink- 
lijkeMaj.  Commiffarifen  verklaerden  in  haer  macht 

de  tot  nu,  fo  in  des  Aerts-Biffchops  als  fijne  Suffragaens  niet  te  wefen  hen  toe  te  laten,  hebben  notehjkhentot 

Diocefen  onverbrekelijk  fijn  onderhouden  ,  de  Sun-  uwer  Exc.  als  toteenen  heiligen  Anker  geaddreffeert  * 

plianten  daer  en  tuffchen  altijds  bereid  geweeft  fijnde    defelve  ootmoedelijk  biddende,  dat  de  a&en  van  de 

het  Heilig  Concilie  van  Trenten  in  alle  anderen  fijn 
articulen  ten  vollen  aen  te  nemen ,  en  fijn  geboden  in 

als  na  te  komen,  alfo  fydikmael  metter  daed  bewefen 

hebben,  en  tegen  woordelijk  met  reèl  e  gehoorfaemheid 
ieder  menfche  begeren  kennelijk  te  maken :  nu  alfo 

uwe  Excellentie  gelief  t  heeft ,  onlanx  by  fijne  brie- 
ven aen  den  Aers-Biffchop  gefonden ,  den  felven  uiten 

naem  van  den  Catholijken  KoninklijkenMajefteit  van 
nieuwste  belatten , dat  hy  by  een  geroepen  hebbende 

t'eenen  fekeren  dage  de  gehele  Clergie  van  fijne  Dio- 
cefe tot  Utrecht,  't  voorfz  Concilie  van  Trenten  in 

alle  fijn  poindten  en  articulen,  gelijk 't  felve  gefloten 
is,  ter  Executie  foude  ftellen,envan  een  yegelijk  fou- 

de gebieden  acngenomen  te  worden  ,  en  hem  fekere 
Commiffarifen  van  wegen  fijn  Maj  eft  toe  te  voegen, 

Doorluchtigfte  Hertoginne  van  Parma ,  die  uwe  Exc. 
in  defen  Gouvernante  naeft  is  voorgegaen ,  confirme- 
rende  de  moderatien  hen  by  haer  Hoogheid  op  de  fwa- 

righeden van  't  voorfz  Concilie  van  Trenten  vergunt , 
fo  wel  den  Aerts-Biffchop ,  als  den  fupplianten  bevolen 

zydefelfdete  onderhouden ,  en  dat  fo  lange  uwe  Ex- 
cellentie bevelen  vaft  en  beftendig  fullen  blijven, tot 

dat  van  den  openen  wille  van  fijne  Catholijke  Konink- 
lijke Majefteit  daer  van  fal  blijken ,  bereid  zijnde, te- 

gen woordelijk  en  t'allen  tijden, van  geheelder  herten 
en  gemoede  ,  des  felven  Coninklijke  Majefteit  wille 

enmeningegehoorfamelijk  na  te  volgen  en  volbren- 
gen ,  en  dat  de  felvé  uwe  Excellentie  aen  den  Aerts- 

Biffchop  ,  en  den  voorfchreven  -fijnen  Catholijken 
KoniklijkenMaj.  Commiffarifen  docnfchrijven,dat 

te  weten :  d'uitnemendc  perfonen ,  den  Prefident  van   fy  ionder  derogatie  vaude  voorfz.  moderatien  toe  execu 
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tie  van  anderen  articulen  des  voorfz  Concilie  van   ] 

Trenten ,  belangende  d'intentie  van  't  Catholijke  ge-  j love ,  en  de  manieren  der  Ciergie  tot  beter  reformatie 

te  brengen ,  procederen :  d'welk  doende ,  &c. 

©icr  op  öceft  &p  Denluiben  gegeben  öefe  nabolgenbe 
SCpofïiUc. 

SYne  Excellentie  hebbende  gehoort  het  rapport  van 
defe  Remonltrantien  ,  en  de  ftucken  daer  by  ge- 

voegt,  vcrklaert  (  wefendefeer  veel  geinf.  rmeert  van 
den  wille  van  den  Coning )  dat  fijne  Majefteit  verftaet 

en  wik  de  decreten  van  't  heilige  generael  Concilie  van 
Trenten  poinótelijk  geexecuteert  en  geobferveert  te 
worden  in  alle  fijnen  Koninkrijken,  Landen  en  Sta- 

ten ,  fonder  reftri&ie ,  limitatie ,  noch  eenige  verande- 
ringe,  en  namentlijk  in  defe  Landen  daer  het  mceft  van 
node  is,  en  de  difordren  vordere  gekomen  zijn,  ook 
ten  fel  ver  fijne,  dat  de  fchandalen  die  daer  zijn  moch- 

ten, geweert  worden,  de  felvige  fijne  Excellentie  en 
hadde  niet  konnen  na  laten ,  te  laten  verftaen  aen  de 

Remonftranten  d'ordonnantien  van  fijne  Majeft.  en 
ten  fel  ven  fijne  tot  Utrecht  Commiffariffen  te  fenden , 
om  van  wegen  fijne  Majefteit  de  voorfz  Aerts-biffchop 
t'affifteren  tot  lichter  en  prompter  executie  van  dien , 
waer  om  de  Remonftranten  wel  doen  fullen  hem  te 
conformeren  in  een  fake  fo  heilig  en  deugdelijk,  ten 

goeden  wille  fo  van  fijne  Heiligheid ,  als  van  fijne  Ma- 
jefteit ,  fonder  op  te  houden  of.  te  vertrecken ,  onder 

't  pretext ,  dat  geleden  twe  jaren ,  om  de  difficulteit  des 
tijds ,  en  achtende  dat  maer  en  foude  wefen  om  weinige 

maenden ,  men  haer-lieder  toegelaten  hadde ,  t'ad ver- 
teren fijne  Majefteit  van  hare  Remonftrantien  als  doen 

overgelevert ,  om  daer  op  te  hebben  fijne  Majeft.  wil- 
le ,  't  gene  jegen  woordelij k  cefl eert ,  niet  hebbende  fij- 
ne Majefteit  willen  komen  in  eenige  particuliere  exa- 

minatie  der  felver  Remonftrantien ,  noch  gegeven  par- 
ticuliere ordonnantie,  maer  gerefolveert,  en  gearrefteert 

generalij k, dat  alle  geeftel ijkheid  en  andere  onderdanen 
Rem  fouden  hebben  te  conformeren  en  fimpelijk  te  ac- 
quiefceren  ofte  geft aen  den  voorfz  Concilie  generael. 
Gedaen  by  fijn  Exc.tot  Bruffelden  I5juny  anno  1568. 

Ondertekent  Duc  d'Ahe  >  en  lager B  E  R  T  I. 

B<mtn  bien  beeft  bp  aen  tien  2Siffrbop  toelemfte 
lijft  gefcfj2cben  /  mm  ejtecutte  öctf  felben  Concilie 

boo?t  te  gaen  /  fonber  eenige  biffïmulatie  /  baer  ban  bp 
bie  ban  De  <0eeftelijftbeib  ooft  tm  befen  nabolgenbe 
b?ieben  fjceft  bertoittigt  /  ten  einbe  fpluiben  baer  tegen 
niet  langer  en  fouben  oppoferen. 
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DOn  Fernando  Alvarez  de  Toledo ,  Hertog  van 
Al  va,  &c.  Eerbare,  lieve,  aendachtige  en  befon- 

dere  :  alfo  uwe  Gedeputeerde  alhier  gekomen  zijnde , 
ons  fckere  fupplicatie  van  uwent  wegen  overgegeven 
hebben ,  tenderende  tot  fchortingen  der  executie  des 
Concilie  van  Trenten,  en  na  dien  van  de  felve  fuppli- 

catie en  ftucken  daer  by  over  gegeven ,  ons  rapport  ge- 
daen is  geweeft ,  en  hebben  daer  op  ons  gener  antwoor- 

de  konnen  gcrefolveren ,  dan  conforme  de  eintelijke 
meininge  des  Coninx  onfen  aldergenadigften  Heere, 
die  fo  wel  kennelijk  is ,  en  die  wy  fo  by  onfe  voorgaende 
brieven, als  by  Commiffarifen  van  fijne  Coninklijke 
Maj.  wegen  nuonlancx  aldaer  gefonden ,  u  hebben  te 
kennen  doen  geven  en  verklaren,  als  gy  by  Apoftille  op 

de  uwe  fupplicatie  geftelt ,  en  't  gene  de  voorfz  uwe  Ge- 
deputeerden u  breder  fullen  mogen  verklaren ,  fien  en 

vernemen  fult ,  achtervolgende  welk  wy  van  wegen  fij- 
ne Majeft.  wederom  ten  andermaelden  Aerts-biffchop 

van  Utrecht  tegen  woordelijk  ganfeh  ernfteiïjk  bela- 
ften ,  met  die  weerlijke  executie  des  voorfz  Concilij 

voort  te  varen ,  enfeggen  hen  toe  alle  affiftentie ,  hulp 
en  byftant  van  wegen  fijne  Maj .  die  hy  {al  behoeven  en 
verfoeken  ,  om  den  ongehoorfamen  en  weigerigen 
hem  te  conformeren  tot  de  decreten  en  ordonnantien 

des  voorfz  Concilij  daer  toe  te  bedwingen ,  des  wy  ons 
yerfien  willen  3  dat  onnodig  fal  zijn ,  en  aengefien  dat 
'  I.  Deel, 

Paufelijker  Heiligheid  en  Coninklijke  Majeft.  wille  en 
meininge  is,  dat  de  voorfz  decreten  en  ordonnantien 
des  Concilij ,  in  allen  haren  pundten  en  articulen  na  ge- 
lecft ,  da  gevolgt  en  onderhouden  worden  ,  dat  gy  voor 
oogen  nemende  en  u  gedenkende  der  ongehoorfaem- 
heid  felve  fijne  Heiligheid  en  Majefteit  fchuldig  zijt ,  u 
ganfeh  en  aldaer  na  fult  fchicken ,  voegen  ,-rjehten  en 
halden ,  en  geenfins  en  fullen  willen  oorfake  geven  dat 
men  wegen  en  middelen  bebbe  voor  te  riemen  die  be- 

ter waren,  en  wy  ook  liever  fagen,  verhoet.  En  in  ande- 
re wegen  zijn  u  met  gunftigen  meininge  wel  beweegt, 

Gefchreven  te  Bruffelden  15  dagïuny  ij68.  En  was 
ondertekent ,  fff  A.  Duc  d'Aha :  Ende  noch  wat  la- 

ger ,  Berthï.  De  fuperfcriptie  was ,  den  eerweerdigen  , 
weerdigen ,  eerbaren  ,  onfen  lieven  aendachtigen ,  Ar- 
chidiaconen ,  Archifubdiaconen ,  Prelaten  -  Dekenen 
en  Capittelen  van  de  vijf  Ecclefien  binnen  Utrecht. 

ClSbe  boetoel  bie  ban  be  C5eefïelijftbeib  ebentoei 
Lterftonb  niet  en  obebieerben  /  fo  nebben  faluiben 
noebtans  eenigen  tijb  Daer  na  /  aio1  fp  ooft  bnttom  öab* 
ben  ontfangen  ban  ben  pjefibent  foppen»  /  fcerftlaert 
te  toillen  obebieren  /  en  ooft  bateüjften  öaerittiber  Con* 
cubijnen  toecD  geftelt/  en  toerbe  bien  aengaenbe  boo2t£ 
gep20cebeect  boo?  Commtffarifen  ban  ben  Slertö- 
2öt|Ycljop  en  Capitulen  /  bolgenbe  be  fojme  gefta* 
weert  in  't  Concilie  ban  (Crenten. 

<©en  $2ince  ban  «arangien  en  fijne  25ontgenoten  ©en 
en  beben  aen  bare  3ijbe  niet  nnberö  in  befetijbban  gtin™ 
b2ienben  te  maften  en  tefocftenaenallc  3ijben/  maeft-  JaaJ£ t«nallegercetfcDap  ban  oorloge/  enbatfobebefttcljjft  maeht 
als  ft»  mocfjten/  ten  einbe  fp  ben  hertog  beter  een  boo2- 00h  a,rc 
beel  af  fien  fouben  mogen:  bcfloten  ooft  onber  ben  ben  S'ttt boo:f5  hertog  aen  berfcljeiben  oo?ben  en  plaetfen  te  be^  qo?!ob> 
foeften  en  aen  te  tafïen.  H&enenbe  alfo  bem  te  meerber 
afb?ecft  te  boen/  en  bat  f)p  niet  en  foube toeten toaec 
bpftem  foube  toaebten»  ̂ en  $2ince  tittit  aen  allen 
3ijben  gcoote  blijteu  naecfligöeib :  f)pfdj?eef  ooft  aen 
ben  uitgetoeftenen  €beïen/  aen  alle  plaetfen  /  fonö 
commiffien  om  collecten  te  boen  onberbeuitgetoefte* 
ne  <©erefo?meerbe  gemeenten  /  fo  tot  ïonben  ató  in 
ben?lanbe  banClebe/  €mbbenen  elbersf:  Dpcom? 
mitteecbe  Dier  toe  fobanigeperfonen  tic  öp  meenbc  bat 
bp  bengemenenbolftein  aenfien  toaren.  J|p  gaf  ooft 
fijnen  ftjoeber  <©?aef  Sobetoijft  ban  ̂ aflfou  commiffie 
banbefeninljoub: 

\\J  3Hlem  Bp  ber  gratie  <©ob$  /  pointe  ban  <©can^  am, 
vv  gien  /  <©2abe  ban  i&aflou  /  Catfennelltboge/  mimco? 

I^eere  en  25acon  ban  25?eba  /  ban  SMefï/  $c.  ï^ont  en  f2fe 
ftennelijft  fp  alle  ben  genen  biebcfe  tegentooo?bigcful-  S%M 
len  fien  offtorenlefcn/ bat  boo?  begrote  affectie  bie  top  haffen. 
b?agenbe3ijn  totten  Coning  ban  ̂ pangien  onfen  ge*  " 
nabigften  fteece  en  fijne  iHSajefleitö  €cf ifteberlan^ cc 
ben*  4?n  om  te  berfjoeben  bc  becbei-(TeniffeenbefoIa= ce 
tie  bet  felbec  /  tit  men  fiet  en  merftt  Ijaec  ober  'tftcoft tc 
te  (jangen  boo?  be  to?eetf)eib  banbe,§pangiaerben/ <c 
betoelfteniet  anbetöen  3ünfoeftenbe/banonberöare " 
regeringe  en  onberb?aeglijfte  fiabernpe/  jammer  en {C 
miferie  te  brengen  en  te  ftouben  be  felbe  ̂ eberlan- cc 
ben:  be  contracten/  berbonben  enp2ibilegienberfel- " 
ber  bagelijronber  be  boete  te  treben/niettegenflacn* <c 
be  bat  be  toelbaert  ban  befe  33[anben  baer  gantfefte* <c 
lijft  aenfiangt/  en  tU  bp  fijne  üBaiefteitö  folemnelencc 
eebe  geaffirmeert  /  geconfirmcert  en  beftooren  5ijn/ <c 
tot  grote  onuitfp?eftelijfte  beracfjttnge  ban  fijne  |ia- " jefieit/  fcfjabe  en  berlies?  ban  benfelbenïanbe/po- 
genbe  baer  en  boben  bp  be  infïellinge  en  bemieu- 
toinge  ban  be  placcaten  uit  te  roepen  bet  fuiber  3Boo?t " 
en  bienft  <0ob!S/  om  tiiz^  te  geboegdijfter  baer  op- tc 
fet  en  boomemen  tebolbiengen  in  anbere  omleggen- tc 
be  Hlanben  /  al$  men  metter  baeb  gefien  beeft  in <c 
©2anftrijft  /  altoaer  be  fafte  bereenigt  toefenbe  bp ce 
mibbel  banfeftere  liDerteit  ban  Religie/ fpf|etb002f3 tc 
Coninftrijfte  in  oproer  geftelt  \y  bben  /  fulr  bat  bun cc 
boo2nemen  boo2tganft  nemenbe  /  be  boo2f5  ̂ eber* <c 
lanben  gefeïjapen  3ijn  niet  alleenlijft  berooft  te  blij- ct 
ben  ban  bare  contracten  /  berbonben  enpjibilegicn/  * 

cc 

ce 

. 



3  34 
- 

Het  vierde  Boek. 1568. 

inacr  atbmiW  tooien  in  fulfteflabcrnte/  ö«  «** 

fünclHbob^utoenm  borbteren  fal  blnbcn  berfeftert: 

gemerfttboo?  balfcDcacaifamncnlaftcrmflctt  gebate 

'  nen  too?bcn  /  alle  tic  gene  tuc  om  nacr-uuöot  tpranme 
,  niet  en  rïn  tut  ben  Slanbe  bettroeften  /  en  onzere  ge; 
!  bannen  toccoenbic  binnen  ben  felbenlanbcgeb cben 

,  5ött/0cnccmafï«8  fufpecttoefenbc/  omt'eeuentoegc ',  te  beter  b'oberbanb  ober  befclbe  Eanöcn  te  tonnen/ 
5>en  ïjunte  berfien  ban  mibbeïen  ban  conflifcaticn/ 

©?ieflfcben  2Cbel  /  ftoopre  oor  met  betfab  4&oeningen 
en  ctteU)fteanbcre  ttcben  pettoc*?  int  te  reenten  /  en  al$ 
ban  een  beel  ftrngflniben  metten  ̂ oïianbfcn  Sibclna 
3©aterlanö  en  $Kiö:b-$toUanb  te  feubcn  /  ban  boo?  be 
boo?f  5  ontoiliigbeib  /  té  bit  cerlte  boo?ncmcn  belet  ge; 
tocclt/  nirt-te-min  \yp  en  ïneiö  baerom  niet  op  fnn 
boo?ncmen  te  bo?bcren  fobaelrbpmocbtc:  en  fo  be 
boo?|*3  ̂ onfter  tDiberift  ,&onop  ben  17  3Cp?ilb$  bp 
fjem  tot  €mbbennuam/cn  ben  «i&abefijnbcfbigne 
metten  <Cöcien  bctftlacrt  babbe  /  en  bat  be  principale 

■>■> 

V& '*j5Sm  bicmctcnbcnoicnb«ntc  |  ̂̂ ISSISSSK^SÏS^ffi ,  liniaal  ban  ben  «enen  Sic  affetne  bjaocn  totttn  btwtf   lanb  en  t  ,§nrt|t  ban  Htretlit  oen  ncnonbcn  namjen 

ba". «SjSSK ïbacrtbanbcnfctbcnaanbe/nc*  !  on  fnlöc  toftlwibm  pl^tfc  aisfBnc<©cnabcM,|b ''SBffl^l»*  bic  bc  gtotooonbens  !  toas/enfotoanmcropbcfclbeucgccrbebPbcnflnBc* 

o  tooonbers  banbenfetben  £anbe/  fotoeï  ban  toegen 
»  bet  «aiangelium  alö  be  fioomfe  üerfte  /  en  begerenbe 
»  «iernm  boojfien/enbn  abbiife  ban  be  gemene  &tfe 
33  ten  ban  ben  feiten  £anbe/  om  biete  beftoubcninben 

bogen  berbinbert  te  3tjn  /  en  rjttn  ben  boo?f3  3$  nop  tn 
alber  ple  reifen  op  3©cfel  aen  bc  gemeente  albacr  /  om 
op  't  geloof  ban  benluibentc  lirbtcn  fo  beel  roers*  ett 

  ,  u  ,   , .  calibe?ö  al<$  mogclp  foube  $n  1  O* benbe  bem  baec 

/SbS^^  Itoe  mcoc  b?ieben  ban  crebentte  aen  bc  gemeenten 

ben  b?ocöa-  ïobctoüfi  43?abe  ban  $aflbu/om  met   teen/en  foebtbatfgrot^ 
SS?|ES  tem  ftujgoTmecljtcnatëbP  l^ïfffiW*»1^^ 
Kntenftl  t '  bcVebcn  /  om  booj  te  ftacn'tnthe ;  ̂eltbHingcombanfnncmtocgmmben  B*  tfenbom 
^^mMS^^m^^mtmUtt   <6elre/  en  <^*ff^^a,\^ 
SS&tt SaSfL  €n  nabien  bpmetterftulpe  i  ais  of  bp  baec  tegcntooo?btg  toare.  ̂ efe  keegmet 

SSS%SaSS^?wSS«^K  I  Pl*m  t^i.P!Sbanben<e?abeban^erge/genaemt 
«*■ "3  ffiRXSSW^telitttmfli   Wenuerge/in/mberW 

»  SSmfKS  berfcbcrtïjeib/alfuï,  |  fW««^fi^^Jffi^J^^ 
»  SSr  ïwaï  tami  bncrbtcn  aïöbn  baec  toe nornbe*  i«t/  baer  tut,  ban  aleerbPbemtebegenboo?ftcnen 

»  K^to^^^^W^»  «itliefbe    ̂ ^^tttmbg^lftt^ftt^ffl^W  «ta  £ »  en  affectie  ïric  bp  bee^  tot  ben  Comng  /  en  fijn  $ebec 
3>  lanben/enbecfeibecintooonbccó  acngenomen  b^ft/ 

"  becfoeftenbe  baec  toe  cenen  pegdtjfien  b^m  in 't  gene 91  toe;*  en  bat  baec  aen  bangt  /  bic  te  boen/  en  geben  alle 
jrnitfecnaffifhmtttaïsfptert  bienfte  ban  frjne  USaje- 
dett/  baec  eigen  toelbacen  /  en  ban  baec  babeeïanb  ge? 
boubcn  3ün  te  boen  b'toelR  ton  in  ttjben  en  toijlen  geec? M  netocbecbebennenfulïen/  ab$  gebaentefjebbenonfen 

"  eigen  pecfone,  5^eö  foojnonbe  Debben  toponfenna^ 
"  me  biec  onbec  gcflelt/  en  onfen  fecceten  ̂ egel  baec 
53 
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baec  gefonben  ̂ on  dêancijio  be  Hobogno/  metfjrt 
cegiment  ban  2lomba?öpe/  en  eenig  gefcBut/  en  b?eef* 
fe  baec  toebecom  uit. 

€e  befec  tijb  lag  ben  <©jabe  ban  ben  2$ccge  atss 
nocb  te  3©eect/  en  becgabecbe  ba|l  beclbolr  /  en  fecees beel  toeloopt  ban  bolfte.  _  ,., 

^efgelijc  becgabecbe  in  't  £anb  ban  €>ubR  een beel  bolr  bctoelbe  alcebe  ontcent  ttoe  buifenb  ftecfe  toa* 
een  /  ban  toacen  meeft  aï  ongetoapent/  toatfjten  bage^ 

...       lncmeecbolcentoapenen:banbentectogbtecban 

K K«B3SE  e  öcb  n  »t  mSmbum  i  becabbecteect  3ijnbe /  fanb ben <6?abe }m%*m 
v  nmn  r^nni  i>68  I  met  5  ©aenbelen  ̂ uttfe  /  en  ̂ anrtjto  b  ̂btfa 

m»  ttflnclnftccommimegafbpoobaenben<0?a?    met  500  peerben /en  2  ©aenbelen  ̂ pangtaecben 

J^m^mtS&mC-r  albaec/ en  al  eecfp  baec  op  becbatbt  toacen/ beclaten^ 
S  mben  SS -leeft  ben  ©?inte  ban  «©cangien   be  baec  ooft/  batfe  niet  en  toacen  op  DesConinrban 
Mmi^m^^t^k 3onop /  met  bw<   ̂ pangien^  bobem  ( O*  toefenbe  onbec  \XQm 
S?n  SS  möS  aen Sewnfcöereerbc  sCbelluiben/   ban  %uiï )  fo  toecben  fp  albaec  obecballen/  becffagen   »» 
É^5tt5«to  /  tnete  ban  mt   en  beriaegt  ;  ben  i|cere  ban©tler0ïjaeri|ooftman  Jftf 

om  bP  öc  öcii  6  «Eonliö  i?68.  om  be  felbe  aen  te  bienen  fijnen   toerb  gebangen  en  tot  gniffel  gefonben.  ̂ tt  gefcfjte?  graf* 
Btcoufr.  Sr1 , ïrtVmcnhttK ?om  Oen  te  laten  binben  boo?benacfj?    be  ben  2f  9Cp:ilt>\  ̂ antftto  V%Wa  becbolgbenfe  j Jf» 
S£  tienben  bcr  fcibec  nmcnö/  op  feftere  plaetfc  /  met  toel?   feer  flecftelijft/  fuir  bat  men  feibe  /  bat  meec  ban  1  aoo«  * Si  E«  Smtofcf  bc  booif^  ̂ .onop  ncceid  i$  totbecfffteiben   boob  blcben/  en  ban  be  ̂ pangtaecben  en  ̂ mtfen 
torte      nïnrtfcnbaecbefLibe€bclimbcnficbontbieIben/enbe   omtcent4o.  5^oo?befenebecIagebIucbteooft be bec^ 

525?  feite  fijnen  ïafl  ontbeftt  bebbenbe/  3ünbec  eenigege^   gabecinge  tit  ben  <£?abe  ban  benpecge  omtcent 
toceft  «e 't  beneren  ban  benpincena-gefcomen/  en   3©eert  maeftte.  ̂ e  gemeente  ban  be  $eberlanbfe 
anberebieliacr  booj  bic  tijb  geercufeert  ïjebben/  ban  I  45erefo?meerbe  Keligie  tot  3©efel  toaren  Bier  boo? 

9f<mftri 
2P»iöc- pop 

frfftt  flï^ 

mentttge  sijnbe  een  toetnig  tijbö  be  fafte  aenteften/ 

boe  batfe  fo'ubc  griucftcn :  eer  fp  ïjaer  ten  eerften  in  pe* ritultoilbcn  (tellen. 

't  £>ooj> 
ntmen 
ban  ben 
©mtoe 
TLoha 

ooft  feer  berffagen  en  bccbacfl  /  en  lieten  ben  moeb  ge* 
ïjeel  ballen  /  fulr  bat  ̂ onftec  ̂ ©ibecift  ̂ §onop  /  ̂it  aU 
baec  toasf  gefonben  ban  <0?abe3lobetoijft  ban  $af; 

HBiöbci^tijb  toaö  <©2aef  Eobetoijft  ban  $afloti  fou/om  opbaecliiibecccebit  te  licïjten  fo  beel  coecsS 
neftomen  tot  <embbcn/  altoaec  ijp  becfoeïjt  bat  f\p  fou?  en  tabbeer  atë  fp  foubc  bonnen  beftomen/  niet  en  bon? 

be  monen  met  fijn  bolft  f  ftbepe  gaen/  om'terploict  be  uiteer bten/ maec  al  becgeeffe  moeiten  bebe/ boctoel bat  bnboo^banbenbabbe  te  toerft  te  leggen  rmaecbie  fpeeeft  be  nombie  ban  500.  geconfenteect  Dabben  op 
ban  émbben  toaren  bier  inontoiflig  /  meer  uit  b?efe   baer  geloof  te  liebten.  cm 
ban  ben  ©«rton  ban  3£lba/  ban  anberfinis/  toant  fp  p  1     ̂ ie0  al  met  tegcnfïacnbe  en  bat  be  aengebangen  %0fe, 
frfteinftnllctonftetoonbcnbiefcmocbten/enooftboo?   faften  fo  aualtjften  luftten/  fo  en  liet  bacrem  <0?aef  böijbaa 

bc  tónocren'  fagen  't  gunt  (v  toel  motïjten  beletten. ;  Eobctoijftban^afTounictfijnacnflagenboomemen^" 
mm  oücnbacrlüften'beinfben  fn-lutbcn  baer  om  !  tebo?beren/ent$foberfulrin©?ieffanbgeballen/en^iff, 
ten  «aei  en  ooiog  niet  op  ben  fjalfe  te  ijalen  inbten   beeft  in  't  begin  ban  be  iffêep-maenö  met  omtrent  ian&. 
'tmiffuKte  !  5°  niannen  ingenomen  't  l^upiö  te  3Bebben/  toefto^ 

c'abc  iobctoiift  i)Mc  boomenomen  't  I|ui0  te  menbebcn^aefban  Sirenberge/  gelegen  in  3©cft^ 
3Bcööe  in  te  nemen/ en  albacr  fijn  loop-plaetfc  te  ma-  (  tooloingcrlanb  /  aen  be^lbamptc/recbtopbcnpajS 
hm/  en  boojto ettcüjft  anber  ftnjnöboiftin<©?oenin'  \  betoelfte  uittet  ̂ tiebt  ban  iDtmfïer  en<Doft-3D2ief' 

Saffou"  gerlanbtefettbcn/  ooft  cttciijfte  in  ©jiefïanb  metten  j  fanb:  item /ban gingen/ dDfenb?ugge/  <©lbenburg/ 

«Efefc 
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^ernen/ $c.  tsMopenbe  ober  bc ©ourtang na  <0?oc ,  fmer rtt«i  /  hn«  m<*  mm**  ut**  »^„  ̂   >.    u    « 
ttïngen/  altoacr  allct.cn  oenen  ötc  ban  <©2aef  fobc.  S?5if  S^  mï  Kt5ffiL^^flW  <*»*  ÏÏÏ& 
toijft  beftdttoaren/  Baet WplactsSBcfWttoS/  fo  ffitSSi ^^LöLSi^rS  ^«^SaTS batbpalbacr  binnen  ttocoftoiebagen  tocldof  700    K^SL%%^^ÜÖ?  *i^»V 

3toüe* 
tobh 
neemt 

©ar 
<B*aef 
HoDe* 
toijft 

te  sta- ten nart 

bat  ï)P  albacr  binnen  ttoc  of  ö?te  bagen  tod  6  of  700 feoppen  bp  malftanbcrcn  baboe  /  en  tocrb  ban  b& 
ge  te  bagc  ftetfter  /  ftrecg  feer  02ootc  toeloop  :  bc 
3Wt  ban  3©ebbcn  (€bijs>O02t  toaö  gebluebt/  en 
Ijabbe  't  buis  bcrlatcn-    ̂ e  ̂ ootjtruïtfrïjcn  bin. nen  <6:ocnmgen  Dabben  in  't  begin  fijn  toeloop  My teüft  nonnen  berfroren  /  ban  en  toilöcn  niet  uit- 
treeften  /  feögenbe  bat  baer  be  tfab  fiebolcn  toa0  te  bc 
toarcn.<£tlijftr  bagen  lanft  albaer  tot  3Bc&ben  /  mh* 
feboten  ert  im  be  «ölbamptcn  gelegen  bebbenbe  /  i$ 
Xyp  met  alle  fijftc  macTjt  boo2töernftt  na  3Cppingcbam/ 
gemcenbjft  genoemt  ben  <©am/  toefenbe  een  open  on- 
gebeft  ffebcHcn  inbcOmlanöcn  gdegen/  altoaerbp 
bem  geftomen  is  <emf  &öo{pb  ban  ̂ aflbn  fijn 

jen©am  bmbct  met  ontrent  bonbert  ruiters,  ©an  Dier  beeft <02aef  Eobctoijft  be  Staten  ban  be  <Ommdanben  bu 
Dem  ontboben/  en  beeft  bcfelbe  boo?  ecnen  <©octo? 
t'gjaJing  Cpfinga  uit©2ieflanb  boo2  boen  Ijonbcn/ bat  ïp  albaer  toaö  oeftomen  om  be  ïanben  nit  Det 
«gpaenfc  fuft/  en  be  tprannpe  ttte  Daer  alle  boben 

,         't  Dooft  fnnft  /  te  Delpen  beb2pen  /  mits  bat  fplieben oe©?icf^  DacrfdfS  mebebclpen/  enbe  mibbelen  baer  toe  no. 
«Pm!»*  öt9/  ̂ ronbecban  penningen  /  na  baren  beimogen 
JctoÏÏ  bcrftftfft"cn  toitöcn/  berfoeftenbe  boo2  cerft  bat  f?  in jom.     ber  Daefte  een  fcfjattinge  tot  be  monfteringc  en  bèta. 

KngefijneS  tcrrcntooo2ötgenftrijas-boiftobcr  't  gehe- le ianb  fenben  betoilligen  /  boen  fo  fp  toepgerlijft  toa. 
ren  /  fp  ban  tod  Dabben  af  te  nemen  bat  baer  na  fou. 
beboïgcn/  enbatfïjn  <©enabe  fdfsbe  mibbelen  met 
gare  020ste  fdjabe  en  berberf  fotibe  moeten  foc 
feem  <©e  Staten  bebben  gier  op  berfotbt  tijb/  om fiaer  te  bebenften/  ooft  om  baer  teberabenente  bc 
fp?eften  met  ben  ï|cere  ban  <6?oejö)eeft  ©ice-45o«; 
bemeur  ( in  be  abfentie  ban  ben  (02aee  ban  ?Crenber* 

tf-  iJ7 )  ge )  enbe  Suitenant  en  l^ooft- mannen  /  ten  einbe  fp ftupten  toeten  ban  be  feïbe  bierinne  ietöbocnbe/  niet 
ïn  ongenaöe  en  g»te  febabe  fouben  baHen/atë  fittenbe 
in  een  open  en  plat  lanb:  ©et  toelfte  ïjun  ban  fijne 
«©enabegeconfenteert^nnbe/  bebbenbe  boo2f3.  Sta- 

ten boo2  baren  bolmartnigbcn  aen  beboo2f^.  pee- 
ren brnnen  <02oeningen  bet  bcrfóefi  ban  fijn  «Denabe 

oengegeben/.en  banbefdbe  ter  anttooo?b  geftregen/ 
bat  fp  ficb  tod  fouben  toaebten  ineenigebanbdinge 
oftrartact  met  «fcaef  ïobetonfttctrcben/bponge- 
nabe  ban  fïjne  ffiaj.  maer  bdangcnbe  be  berforijte 
febattinge/  bat  fp  bp  P20bifie/  tot  berboeömgc  ban 
meerber  fcDatie  en  pcrnftetë  /  metten  <62abe  motbten 
acco2beren  en  af  ftomen  fo  litbt  a!0  fp  ftonben/  na  bicn 
baer  bp  baer  geen  mibbd  boo2  banbenen  toaö  om 

M    fnij  tc  beftinberen  /  toant  ben  boo?noembcn  ̂ eer  ban 
£„      <02oe3efbeeft  metten  oberften  Huitenant  ban  bet  bitit- 
<5wP  fe  garnifoen  binnen  <02oeningen  toaren  een  bacb/  ttoe 
?S«   °^  fcie  na  öe  fldiftomft  ban  fnn<6enabein  SCpingc fpjingt 
<5?aef 
3lobt> 

BOlft, 

©fn 
€^abe 

boo2ttögebolgt/  ben<02abcban|Regen/(itabboi"  SU oer  ban  <0dberlanb  met  bier  öonöcrt  ̂ paenfc  en  m- baenfe  ruiters?/  en  met  omtrent  bijftien  bonbert  te 
boet/fo  googbuitfen  alö  Spanfaertifc  maer  ben  <©2a^ be  ban  ̂ renberg  nemenbe  fijnpatf  booïMlanbon aBcfl-bnnanb  /  #  ben  ttoadf  ben  iiaep  tot  3Teeutoe£ 
ben  geftomen  op  't  Ijupg  /  enbe  albaer  bu  bcnl  ontbie^ benbe  uit  be  garnefoenen  fijne  Irijfbenbden  Seber^ buitfen  /  baer  3facob  Wmtemme  luitenant ober toa*  /  elft  benbd  fterft  toefenbc  omtrw  Seto bertftoppen/t^fïrar  na  doeningen  getroeften/  ert ban  baer  boo?t  na  JBittetoeertim  /  met  bem  nemenbe feftere  metaïe  ©dt-flurftensf/  ban  bes  frabtf  artillerpe en  amumtte/  ftruit  /  loot  /  lonten  en  alle  anbere nooteuft  m  boo2nocmbefti)gö-bolft  beeft  boo2be m  met  mogen  paffeeren/  maer  3ijn  aen  be  toeft. 3Ubc  ban  doeningen  bp  be  Crane-pö02teober  M Ktetbiep  /  enaïfo  boo?ts  buitcw  om  be  (ïab  naer 
^cftutten-biep  gepaffeert:  <©en  <02abeban  ?Cren. berg  metfyn  bolft  bp  fjet  ftloofïer  JBittetoeerum  near^ rtbeert  toefenbe/  is  |ïrar  befmonoen  ban  omtrent buifcntfcbutten/  bie<62aefS;obctoijft  aebtereenbo. 
ge  tombe  ttuïcDcn  acptngebam  en  Btttetoennn  Uafc 
bc  boen  leggen  /  op  beö  <0?aben  ban  aurcnbrrgö  aen. ftomfïc/  fo  bat  baer  een  fcberpefrnermutfdgebaHeri 10/  totbatbeibe  partpen  boc2ben  genaftenben  narfit 

,  toeber  in  baer  guartietftebben  moeten  bertreeften/ 
'  maer  <©2acf  Sobctoijft  iö  metten  nacTn  ban  SCpmn. gebam  opgeb2often  treeftenbe  ben  Bolttoeg  lannö  na ^locfjteren  in  <Dup26toalt  gelegen  /  en  boojttf  na 
mtbte.  ̂ e  «^pangiaerts  met  bet  aenb2cftcn  ban ben  bag  bat  bernemeitbe  /  ett  gantftbeïijft  meenenbe 
bar  fp  be  Wucbt  genomen  babben/  en  fjaer  fouben  ont* ftomen/  toaren  niet  te  jutten  nofDreftoubcn/  bat  ft» 
niet  bMih  en  fouben  boloen  /  fcDdbeiibe  ben  <©'aef 
ban  ̂ renberg  boo-2  een  'Euteriacn  en  ongetroutoe btenaer  bes  Coninr/  om  bat  fjp  beter  ftcnnifrenefc benbe  ban  be  gelegentbeib  bes  lanos  alö  fp/  fuïr  af. rieb  en  fefterberarfjtebe  ftomfleban  ben<02abeban 
»gen  met  fijn  bpbebbenbe  bolft  eerft  te  bertoaéfë ten/  bit  ten  fdben  tijbc  niet  meer  ais  een  bmcift ban  baer  toaren/  alfo  bat  fijn  <0enabe/  obcrmittfbé impojtunitept  en  fkirien^etb  ber  ̂ panmaerben/ 
gebtoonoen  toas  /  fonber  bertoeben  /  <02a"cf  éobc- toijft  met  ben  fijnen  te  berbolgen :  maer  tot  ̂ Binfcfto. 
ten  geftomen  3ijnbe/  't  todft  bet  naefte  b02paen  bc JBebbc  tó/  bebben  be  ̂ pangiaerben  tod  baefï  bc bonben  bat  be  <0eufen  geen  toilïe  en  babben  te  blucft- 
ten/  toant  fp  ban  berbe  gefien  bebben  baer  allen  na 
bp  'tftïoofïer^dligerIccinfTago2ben  ftaenbe/gercet om  te  beebten/baer  op  be  ̂ pangiacrtS  ban  ooft  luftia 
5bn  aengetogen.    <&mf  Sobctoijft  en  fijn  b2ocber 
<©?acf  3Cbolpb  bernemenbc  bat  baer  niet  meer  als een  benbe  rupteren  ban  ütëartinengo  bptoaö/  met 
bier  of  bijf  bonbert  ruiteren/  bp  of  omtrent  ben  (02a. be  ban  ̂ renberg  tocfenbe/3(jn  omtrent  bonbert  buiu fe  rutteren  op  ben  <02abe  ban  2Crenberg  aengeballen/ 
W  boet-bolft  ban  bdbc  3ijben/  bebben  ooft  beaoft bapper  te  treffen:  maer  alfo  omtrent b2ie  Ofte  bier 
bonbert  febutten  bic  <®?acf  Hlobetoijft  ter  3üben  tn  £>feate 
feftere  b2ogebtoarö-fïotenbabbegeleib/oprefen/  en  min' 
??  !ïi$pa£Qi*Am  ban  ter^öm  öctroffen  bebben/  JKS fo  bebben  be  ̂ pangiaerts  be  toijft  gegeben/  als  BS ooft  be&paenfe  ruiteren  infgelijr  begofïen  te  boen/  P*L 
en  3ön  alfo  alle  opbeblucbtge^arbt/  benmeeflcn.  X?n bed  berfTagen  dt  in  be  mobbcrige  ffotenenmoeraf.  mS 

,  ,   v       ,  .-  ■  —        r»«-  I  fen  om  ben  bals  geftomen/  baer  ben  <&2acf  ban  3fi.  *"***& 
S2^i2/,?Sff.öoö5!raf02lfccl!öt  aen  öcn  ̂ cmö  «nberg  mebeisboobgeüleben/ en  b2ie^paenfe  Ca.  Zfiï'f 
EÏÏjSÏÏ  /  Ï2Ü5?  ̂^efleltcninv  bet  faften  te  ber.  piteinen  /  met  namen  ©on  fllbaro  (©W^Juan  S'r 
E^^^SSSJSïïï  ÖT  ̂ ^  bnn  mm  ©^3be^óto|t2ai02/  en  perid)ebeCab2iereenfC.  **m berg/bie metuv uit  ©2anftri)li geftomen toass  bctmits  ben fpaenfe  benö2ancrS /  en beïc anbne ftloeftc fo  ba-  &m ben  pens  tuffcljen  ben  honing  en  ben  nmkM  tenfo^paniaeits^^uitfe.BanbeaS ^itiaeftt/  aföcTonben  beeft  met  bet  regiment  ban  Doobgeblcben  «frabe  3Bbolf  ban|Sa(Tou  /  tm  fit 
SÏÏSFÏ?'  ÊfSÜÏËS  °ïtrentbmrent^pan.  toeinig  anbere  ban  begemeene  ruit  re  t  ©icrliebben 
ötaert^/  en  met  omtrent  toer  öonberti&oogbuitfcbe  <02aefaobetoijr  bolft  bappcee  en  Deetlyfte  buit  ge" 33  4-  kregen 

bam  /  uitgeruftt  uit  ber  flab  met  ontrent  bier  bonbert 
folbaten  na  'tftlooftera©ittctocerum  (eenmijle  ban Sfipingcbam)  mdnenbe fijn  <©enabe  met  fijn  bolft/  be. 
toijle  fp  noeb  meelt  ongemonftert  en  ooft  boo2  een  beel 
noeft  ̂ ualijft  getocert toaren/  upt  b?efe  te  boen  ber. 
treeften  enberlopen/  in  todfte  bare  meninge  fpfeer 
bcb2ogen  3ün  getoecfl/  toefenbe  ban  bes  <62aben  bolft 
fftar  bes  felbigen  bacgs  met  een  goebe  bappcre  ftfter. 
mutfel  befoebt  en  befpiongen  /  fo  bat  fp  felfs  met  b2c 
febebangen  bes  anberen  bacgs  toeber  m  ber  baeft  na 
gi2oeningcngefteert  3ön.  IBibbeiertüb  beeft  <02aef 3lobetoijft  eenige  mibbelen  ban  gelbeuitbc<Omme. 
ïanben  geftregen/  om  fijn  bolft  in  ben  eeb  en  in  02b2c  te 
beter  te  ftrijgen.    den  bc  boo2noembe  ban  ber  (tab 
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1568. inregen/ fo  ban  öebagogie  ban  ben  «ftabe  ban  «ren-  \  cob/  toonde  bp ben fi^eöen warftt boo? in lie ̂ 5t»tte- 

berge/ IKaiftceticlCampo/ en  ban  anöcccocltaocn  ,...,.-         „  .... 
enberlopenCapitcinen/  (baer  onber  bed  ̂ über  ge; 
febier/ <©oubc  netenen  en  gclb  gebonben  t&)  ais  ban 
öcngemcnen&pacnfenruiterenenfolbaten/  bte  alle 

bol  gelbtf  tf  aften  /  bebaiben  be  ftofïelijftc  ftlebercn/  baer 
fp  mebe  uitgefoeften  toarcn/infgdijr  ïirceg  o&aef  %^ 

beton»  6  metalen  belt-fïueftcn  ban  <02oemngen  /  gc^ 
hetcn/ut,re,mi,fa,foi,la.  q&efe  fïag  \$  gefcljiebop^ 
ten  2T,  flBap  Sinno  1568,  3De  obergcblebcn  «Sparn 
mam  en  TOitfen  3ün  al  toeliet  onber  «i&oeninaen 
genomen/  fommigeganfcDnacftt  en  bloot/  fommige 
getoont  enganfïD  beropt. 

J   A  E   R-D   I  C  H    T. 

Tot  WlnfChoten  èLeVen  tVVe  edeL  groten  Wer- 

fhagen 

ringe-ftrate/onberficnöboen  appjebenberen  en  op 
be  Bifcb-merftt  boen  bangen.  <©e£  anberen  baegë    ©^ 
nabefenboo2fcÖ2ebenfïaötëben<0?aefban  joegen/  et&m 

&tabboubcr  ban  «Bclbcrlanb  /  en  ben  Jitëarouis  ™n Cbtapinbe©itellieen  ̂ italianer/  en  <©enerael  ban  ̂ m^ 
be  Cabatlerpe  binnen  <02oeningcn  gea?cibcert  met 

bijf  benben  ̂ paenfe/  ̂ taiiaenfe  /  en  Sülbanoife  ruite* 
ren/  en  cenen  fcljoncn  boop  boet-bolrv  betoelfteben 
<©2aef  ban  «renberg  geern  öabbcn  toillen  berbeiben/ 

om  fefter  te  gaen/  ïjabben'tbe  ̂ pangiaertö  toillen 
lijben,  €en  beel  ban  heft  cuiteren  3iin  binnen  bet 
£>tab  gelogeert  bp  be  bo?geren/  be  anbere  met  bet 
boctbolhinbebooj-ftebcn.  . 

<6?acf  ̂ obetoiift  të  ö^ie  bagen  lanft  nabefenfïag 
op  bc  »lftab  gcbleben/  na  ferijgö  gebjuift/  en  i$ 

baer  na  met  al  ben  boop  tocber  gefeomenitt'tfïebe* J>enJrel{t%7tntlCkften  Van  Mell,  Wajinlette    &fM*»  ̂ LfTJlZ^t^m ieCLag en 

«foabc  Eobeteijft  bojberbe  fcer  om  geïb  te  befto* 
men/  baer  jegens  be  J^opluiben  ük  onöer  <©20cningen 

gcblucbt  toaren/ contrarie  iBanbaten  tnöe  <Pmlan- 
ben  bp  bagen  en  nartite  beöe  aenplacften:  inboubcm 
be  bat  fotoie  eenige  febattingegaben/  hiz  foubentpin 
Ua»r  beuren  op-fjangen/  en  baer  buifen  berb?anbcn. 
g&en  Slibt  ban  <©lbe-ftïoofrer  toasf  ben  ̂ pnngiaertien 

op  be  toagen  gebolgt/  om  be  ftag  ban  be?re  acn  teficn. 
«Defe  toerb  ban  be  l&affaufc  gedegen/  mocftalfnn 
«Tlepnobien  obergeben»  Comdtus  üermannt/ffibt  tot 
ÏDtttetocrem/  moeft  ooft  3000  guloen  geben.  Iget 

J)ui«  ban  ben  Eieutenant  iBepfe  in  ben  nam  toerb 
af  gcb?anb  /  met  nortj  eenige  anbere  buifrn. 

<©efe  fcbulb  ban  befcneberlageentoa#ben<?32abe 
ban  Sirenbcrne  niet  te  torjten/  maer  ben  bocgmoeb  en 

opgeblafcntfjeib  bet  ̂ pangiaerben/  Ijp  Babbe  bem 
ooftfeerb2omelijftinben  ftnjb  geb2agen/  en  Uet  met 
fijn  ecre  ais  een  b?oom  Jgcerc  te  berbebigen  /  fnn  peert 
toerb  onber  öem  gefc boten  /  en  boetoel  ÖP  ( fc  wen 

feib)  riep  bat  men  bem  foube  gebangm nemen/  fo 
toerb  Op  nocbtansS  in  be  furie  boob  gcfcljoten  of  getla^ 

©atDm  öen,  »p  i#  getocefl  een  ftloeh  J^eere  ban  bcrftar.be  m 
«e    oojloga  faften  /  beleeft  en  b2ienbclü«  /  fcer  gencigt  en 
X£   beboot  tottc  catbolijbe  öeligie/  en  een  ba2b  bpanb 
Sc  000?  yjan  hk  ban  be  <©eref02meerbc  /  bocb  geen  b?ienb  Der 

nlSd  ̂ pangiaerben  /  bic  Ijem  ooft  geen  grote  gunje  en 
„etowft.  r* •    «  ̂ toaö^oubcmcurban^teflanb/^oe^ 
(F>I  3  nïnaenenëber-f  <Tel/  bibber  ban  bcr  aD2ben  ban 

bcngulbcn  ©Ucfe/  0aeb  ban  ,gtate/  en  Capitcin  ban eenbcnbebano2bonnantie.  u.^**h 

^0  bele  ben  <©?abe  ̂ öoIpbban^afToutocnacn^ 
gaet  /  toaö  jonger  ban  <0?aef  3lobctoi)ft  /  maer  ftlccft  / 
U20om  en  onbertfaegt  beo?  ben  bpanb/  fcer  beleeft  en 

Xffou  bjienblnft  /  en  beminb  ban  cenen  pegelijften  /  pp  foube 
boo?  ren  cgnfeerfotoeft  en  beleeft  man  in  oo?Iog$~ff.ften  gemo:- 

ZX    ben  ïicbbcn  /  baboe  ïjp  in  't  leben  gcbleben  /  ben  ( 
©2incc  ban  <Ö2angien  babbe  Ijem  fecr  bef :  fo  be; 
bc  ooft  fijn  anbere  b2oeberen/  W  berftalbcn  feerbe^ 
b2oeft  toaren  aliS  fp  ̂e  ttjbingc  ban  fnncn  boobber^ 
fionben. 

^efc  neberlage  beeft  binnen  ber  ft ab  ban  <©?oentn^ 
geneengjotcbcrfcöncftingc  en  beroerte  gemaefet/fo 
bat  ooft  be  gene  hit  te  «aeufen  gocbgunflig  toaren/  be 

boof  ben  b2p  bcgoflen  op  te  fleften  /  't  toclft  b5<0berl)etb 
ban  bc  ,§tab  en  bc  ©icc-gouberneur  <0?oef  beeft  ber^ 
merftten  /  bebbenbc  tot  berfeftcringe  ban  be  ,§tab 

•eta»  00CÏJ  gefc0n&cn  ben  burgeren  en  intooonberen  al  te  fa* 
S      men  't  getoeer  af  te  nemen  /  Ijet  toelftc  W  openbare 
4»2oc>    trommclfïag  een  pcber  bebolcn  too?bc  metter  bacb  te 
ninwo0t  teengen  fo  ̂ n«  a©uiburgis  öerftc :  fulr  gefrbieb 
EmboR  3önbc  om  alle  muiterpe  en  commotie  onber  be  bur 
octoccr.  geren  boo2  te  ftomen  /  en  te  f  auteur^  ban  be  «Beufen 

te  meer  fcï)2ift  te  maften/  ïjebbenfe  ccncnbanbenfel^ 
bigen  hit  in  ben  jare  1  ̂  66,  mebe  onber  't  2&eelbc-ft02' men  en  3filtacc-b?eften  inber|H9inneb?oebcrö^erfte 
netoeeft  toaö/  en  nu  toebcrtoatonbebacbtin'tfpje^ 
ften  babbc  getocefl  /  bc  3©efl-©?icffe  of  3Befïerfc 
«^cDoenmaftcr  gebeten  /  met  namen  m&eefïcc  %& 

bolft/  W  in  grote  menigte  na  befc  bictoric  tot  b^m 

lienen  /  afé  met  anbere  noobb?uft  fo  beel  moge^ 

lijft  /  berfterftente  /  en  ober  ben  #mmelanbcn  een 

febattinge  in  ber  baefte  /  op  pene  ban  b?anfc lbo** bcrenbe.  ̂ efaftcn  albn0  ftacnbc  /  Ijeeft  ben  mm 
ban  <©2oef  beeft  met  bic  ban  <02oeningen/  gioacljim 
©anfer  toonend  in  be  uaarnc/  bcflellmgc  gegeben  om 
êen©enbelfolbatcn  op  te  reenten /betoelfte  totfijtien 

©enb?ig  aenomen  bcfcbcnbe  25fmga  €ntess  ban  H^cn^ 
beba/  binnen  fto?tcn  tijb  temmclp  gefïctftt  3önbe/ 
té  n«*monf?crt  binnen  doeningen  /  en  boo?t$f  met  fnn 

bolft  tot  baren 't  gerccöt  gefoereert/  't  toclft  be  <©eu* f«>n  in  SCppïngebam  bernomen  bebbenbc/  ?ijn  ïjaer 
on  cene  nacbt  onbcrfien0  ftomen  berfoefeen/  baer 

©arreït  <^mc!S  /  be  25?oebcc  ban  Süfinga  €nte£  ©en- 
bng/  te  pjinripaci  af  toatf/enljebben  ben  ©cnb?ig 

met  Me  anbere  gebanftelijfe  tocg  geboert  /  en  b'anbe* re  berffagen  en  berflroit/  fo  bat  baer  mebe  bat  baenbel 

iötcnietegemaeftt. 
rn^st 

ban 

<P?aef 

ID?efc 
binnen 
«3:oc 
ningen 

<etteïüfte  bagen  na  befen  iö  fijn  «Senabe  met  futt 
macht  boo?  doeningen  gcruftt  /  en  beeft  fijn  leger  ge^  mh 

flagen  bu  te  <©oftertjogcr  25?uggc  /  en  't  felbe  leger  op  tomt 
cene  n?tbt  met  een  bo?fttoeringe  alfo  berfeftert/  bat  pet  j* 

<©2oemngergcfcbut  ('ttoclftgctoelbigop'tïegerlos  gj*,. 
rring )  geen  febabc  en  beeft  bonnen  boen /fo  bat  men 
boo2  te  toaerlj^tb  toil  feogen  /  battcr  in  alle  tijb  bcr  be* 

legeringeban't  «tfoomingcrgeftöutniet  meer  in 't% 
ger  getroffen  3ün  als?  b?ic  gcfcllcn  met  cenen  fcfjoot/  fit^ 
ten  fpelenbe  niet  beftaert, 

€nboo?t3S  beeft  fijn  <©enabeopbe<Dbelgimmetot 

5Soo2bijft  enbpbe  $oo?berljoger  bniggc  eenige  loop- 
fr banffen  boen  maften  /  en  fommige  ban  fijn  boln 
binnen 't  Cloofter  ban  ̂ eïtoaert  gelcgert  ontrent 
bcfe  tijb  i*  <5?aef  Söoft  ban  ̂ cboutoenburg  metg,^ 
een  boop  5©uitfc  ruiteren  bp  <6aaef  ̂ lobetoijft  ge*  ban 
ftomen  /  te  ftrijgffmben  en  ruitere  ban  btite  3ijbcn  gfff» 
ïicbbcn  bp  na  alle  bagen  fjaer  tijbftoatinge  metfeber*  JJïgDtWB mutfclen  tegens  maiftanberen  gebab/  bpfenber  iSf;rm6n 
albaer  cene  febarpe  fteftige  febermutfel  getocefl  op  Jjjg 

ben  ttoc-cn-ttointigffen  ^nnp/in  bc  toelftc  ttoc-ljon^  gjp bert  ban  be  <0cufen  3pbe/  en  ooft  bcle^pangiaertg  kjm 

gcbleben  3ijn  /  en  HBartinengo  toa$rin  groot  perpel  /  ««J»1 ban  baer  en  to02be  meer  niet  uitgerecötnccfigebo^  gjjj» 
bert  /  toant  <©2aef  Hlobetoijft  niet  fterft  genoeg  en  toasf  ningen. 
om  te  ̂ tab  aen  te  grijpen  (bic  met  garnifoenbin* 
ncn  en  bvitm  al  te  tod  berften  toaö )  nor b  ooft  befeJtó* 
gemetaffnijbingebcr  b?pcr  toeboeringe  ccnigfin.ö  te 
ftrcnften  /  fo  bat  na  bet  oo?beeI  ban  bed  berftanbigen  / 
<6?acf  Eobetoiift  bier  in  niet  toci  bcraben  en  toaö/  ben 
tijb  boo2  teft  <§tab  fo  lange/  fonber  eenige  apparentie 
ban  getoin/  tcbecfiiitcn/  ftjne  mibbelcn  bangdben 
anberfïnö  ailjier  onnuttdijft  te  bertcren/  en  in  grote 
beraebteringe  ber  befolbingen  te  berlopcn  /  toaer  boo? 
ban  optc  laetfte  ontoilliglieib  en  muiterpe  onber  fijn 
ftrijgtfbolft  apparentelijft  te  bebutbten  toaö  /  acb- 
tent  bacrom  battet  boo?  fijn  <Ocnabc  nutter  en  be- 

ter toaer  getoeeft  na  te bertoo?bcn  bictoric  (bpl^cilt* 
ger  3lee)  na  3©efl-©2iefïanb  te  rrccften/bacr  bp  mege^ 
lijft  groten  tocbal  foube  geftregen  bebben/  obermitö  be 
felbe  3©eft-b?iefen  fcer  onber  maiftanberen  toaren  gt> 

beilt 



1568. Oorfpronkder  Nederlandfe  Beroerten. 
fceilt  en  acaltercect :  in  Defe  partpe  ban  43eufcn  en 
CarDinaliften  /  en  OaDDcn  grote  berbonben  onber  Den 
anberen  gemaebt/  te  meer  /  toant  fp  tie  .gpaenfe  tp* 
rannpe/  De  perfecutien  en  bloebige  erecutienom  beg 

ffieligiontffaben  meerafó  D'anDere  Briefen  geboelt/ cjefmaebt/  en  boo2  oogen  oeften  öaööen  /  altoaer  bp 
Dan  00b  groter  miDDelen  ban  geiDe  /  eenföeelö  met 
gocDe  toille  ban  Den  goeD-gunfligen  /  eenfDeetë  D002. 
Dtonnb  foube  bebben  bonnen  benomen* 

<©en  3  floep  ̂ tjtt^eentge  föaebg-beeren  metten 
föaeb  ban  tree  flab  HteeutoerbcucmaegacnbanömiS 
tot  fjutjEf/  aftyagenDe  een  peDer  boe  ljp  bcm  D?agen 
toilDen  in 't  Diffcnbcren  bauDer,&taD/  macr  eniöDe 
erpjefjeclaufuleban  öxete  befrnberen  tegen  De  <éeu- 
fen  Daer  niet  bp  geboegt/  gelüö  Den  1  3fip?ilte  toast 

geDaen. <Dcn  is  »p  3ÖnDer  rrbuj*  burgeren  Binnen 
Eccutojcrbcn  mette  ̂ taD-fcfocfte  af  geledn  en  gebo- 

a3f 

ccnfge    (€e  meet  fo  De  faben  alDaer  b?eemt  flonDen  /  toant    Den  binnen  een  ure  te  ruimen  De  pan  ïceutocrDen  /  en 
binnen  een  Dag  baer  na  betlanb  ban  ©?iefï«rti/  om 
batfc  niet  en  baböen  toillen  beenden  De  &t  Stegen 
De  <©eufen  te  toillen  befenberen. 

^etoijle  Defe  Dingen  in  i&tetfanb  gebeurben  /  fo  en 
toaren  De  $2ince  ban  <©2angien  en  Den  *0?abe  ban 
ï$oogflratenoobnietonleblgom  bolb  te  bergaberen/ 
en  alle  gereetfeftap  te  manen  om  Den  fèertog  ban  3CI- 
batebrenben/  fp  en  fpaecDen  gene  mibbelen  bier  toe 
bienflig  jijnDe/  maer  ïjaDDen  beel  beletg  en  binber* 
niffen/  fulr  Dat  ÖP  niet  fo  fja?fl  en  bonbe  gerekt  toerben 
atèbptoelgeemegebaenöaDDe/  en  De  fabe  toel  bcr* 
eifcOte. IBibDelcrnjD  /  namcntlijb  Den  17  3Iunp  ouam 
fjonbbeer  <DteDedb  ̂ onop  ( Die  beel  moeiten  /  perü* 
feelenftoarigDeiDDaDDtgefjaD/om  1300  roers  /  Die 
ÖP  tot  3©efeï  geboebt  BaDDe  Doo*  lade  ban  Den  $2tnce 
bau  «©jangien  /  om  aen  <©?acf  3loDctonfe  te  befidlen/ 
Doo?  Dien  hertog  €cicb  ban^2unftoijbopte  pafja- 

gie  lag  /  in  toieno1  ïjanDen  fp  gebomen  fouDen  bebben : 
Docb  i$  Doen  miDDel  gebonDen  D002  <&oct02  <3foban 
25afio  en  Sepnier  Cant/  Dat  Defelbe  roerg  Die  een£- 
Deetètot25?emenen  eenfDeelgtot  <f  oef  belt  gebomen 
toaren)  in  fijn  <0enaben leger/  en  3#n  De  felbe  roers* 
Den  ®>opluiDen  boo?  <0?oeaingcn  uithebcilt . 

€n  alfo  francais  ban  Söoobuifen  StDmtracl  ban 
toegen  De  ïfertog  ban  3Mba/  ben  met  ar  m  frfjenen  ban 
oorloge  Heeft  gebonDen  optc  €mfe  boo?  <©clf^ijl/en 

'ftrt  l^ger  ban  <*$2acf  üoDetep  Dat  in  grcot  geb?cb  ban 
bictuaïie(  Dieban  €mbDcttJ/'lacöte&cmen)öebaï.;i< 
ijs  /  fo  öeeft  <6?aef  ÊoDetop  /  om  ()ier  in  téremeDie^ 
ren  /  <fl:ommifrie  gegeben  in  Date  Den  cerfïen  ̂ uitj 
1 568»  opten  boojf?  3Ionb-l^eer  <ü)ieDerib  ,§ouop  en 
^enDerife  (CDomafe  /  Dat  fp  en  fiare  gcfnbftitueerDc  en 
gcfommiteerDc  alle  5öne  bpanDenen  Derfclber  ftbe^ 
penengoeDerenmet  getoelt  en  alle  mogelijbe  miDDel 
fouDen  mogen  aengrijpen  en  bebnjgen/ en  Dat  fp  alle 
goeDeren  Die  fp  bonDen  befeomen  /  boo?  öaer  beDouDcn 
moebten  /  mitief  Datfe  allen  fcfjulDig  fouDen  toefen  /  3ön 

mm*  totCollum  toaöcenrn  genaemt  ̂ iïcfteHSaertenöof 
&S'  ̂ilJ3e  ï^ilcfee/en  3!>irb  ̂ Billemf3  uitgctocben  burgere mmin  ban  ̂ eeutoerDen/  De  toclbebolb  opfebjebertenaen- 
»*jffr    namen  tot  befjoef  ban  De  o^eufen  /  DaDDen  öaer  loop- 
tónD*     plaetfe  tot  ̂ oo2toolDe  gejielt  /  Dorb  3ön  fjaeft  berftroit 

getoeefi/  en  J|ilcbe  met  meer  anbere  toerDen  gebangen 

en  op 't  fiuidte  ïecutoerDen  gebiacfjtDen  23  ̂Bp2il: 
Degnacbto'tufTcbenDen  29  en  3»  ̂l^tïtö  5ijnettelüöc 
rotten  fmecDten  geflelt  tot  betoaring  ban  ̂ octo?  (da- 

ling €pftnga  fjüitf  /  öaeDö-Deere  in  Den  l|obeban 
©2ieffanD/  enDeöDaegö  Daer  na3tjnbe-gocDcrenbe' 
frö2eben/Den  felbcn  nacljt  i0  De  trommel  alDaer  omge^ 
(ïagenDatDe  feneebten  iiggenDeonDer  hopman  JBu- 
lert  Den  fouDen  gereetmaben  om  op  te  treeften  al$  De 
trom  anDermael  fouDeomflaen/Doclj  Die  hneebten  öeb- 
ben  ontoillig  getoeefi  /  en  toilDen  ecrfl  betaclt  3ün. 

^meerflen  »p3ünDe  <£DelluiDen  binnen  en  on- 
oer  De  gjurifDictie  ban  ̂ ccutocrDentoonenDe/  mette 

SUDbocaten  ban't^of/  DcurtoaerDeröen25oDeuban 
Dien  /en  De  HBagtdraet  ban  HteeutocrDengeciterrtte 

Bomen  Deo'  fmo2gen£  tefeben  uren  in  De  Cancelferpe ban  HeeutoerDen/  alDaer  genomen  3ÜnDe/  beeft  Den 
^eer  ban  «©2oef  beeb  /  ïieutenant  /  étaDbouDer  ban 
öen  <02abe  ban  ?ïrenberge  /  geDaen  febere  p2opofitie  / 

en  boo2tö  D002  Den  ̂ i^ier  ban  'ti|of  ben-luiDen  Doen 
boo2lefen  febere  geconcipteerDc  articulen/  toaer  ban 
ftetfommarieinboubtoasv  Datfe  bp  ecDe  fouDen  ber- 
Karen  Dat  fp  Die  ftaD  ban  ïeeutocrDen  fouDen  ftelpen 
betoaren  en  befebermen  tegen  alle  Deö  Contnbliibe 
IBaiefteitsS  bpanDen  /  en  namentïijb  tegen  De  <0enfen  / 

'tïmlUz  geïefen  3ünDe/  feiDe  Den  i|eere  ban  <©2oef- 
lieeb  Dat  Die  gene  Die  Den  eeD  en  berfelartnge  niet  en  be* 
öeerDe  te  Doen  /  fouDen  af  treDen  /  fjt»  toift  toat  lyp  met- 
te  felbe  te  Doen  Fjabbe  /  't  toclb  geboo?t  3ijnDe  /  fo 
3ijn  ̂ ocb?  ijBattina  /  J^etto  ̂ >ebema  /  J^etto  €bin- 
pa  /  -43affo  <£l»naa  /  ïiiencb  Camminna/  3©ijtfe 
Cammtnga  /  &p2th'®t>nia/  alle  €DelluiDen/  met 
3£oct02  45ijfbert  /  en  Cfci-'roffei  3lirenfma  geb2oe 

(F.  155.) 

rotp  Viatt 
ff  n  fiomt 

met  co?* 
logfcfje* 

pen. 

Derö  /  IBeefler  f  ecbe  föüala/  en  ̂ Docto?  goanneg   ocnai,e  f)Ct  Qtftlmt  toe  te  ftellen*  BolgenDc  toelbe 
(Cnara  3J0bocaten  opgedaen  en  buiten  De  Cancelrpe commifTieDeboo2f5  <§onop  en  lBonfeigneur  25öobe 
gegaen  en  metten  anDeren  communicatie  gebouDen  /  met  öulpe  ban  Den  boo?f3  i|enD2ib  (Cbomaj^  en  nocb 
en  toeDer  binnen  gebomen3ijnDe/bebbenDoo2^octo?  eenanbec  ©2pbuiter/  genaemt  45errit  ,$cbaftiaenf3 
(Ct»araboo2anttooo2DeDoen  feggen/  Dat  bare  boo?-  ban  <6o?cum  /  genomen  bebben  boo2  De  flaD  ban 
<DuDer£enfpIuiDen  eeD  geDaen  baDDen/  eerflaenDen  €mbDcn  een  ïiaife  groot  5ijnDe ober  De  bonDert  lafïcn/ 
iftcifer  en  na  aen  Den  Coning  /  en  Dat  (v  Den  felben  eeD  geljeten  ïjet  bliegenDe  Ijart  /  toebel)02cnDe  een  <©2oe- 
toilDenbetracbtenennabomen/enbenoberfuirtoil^  ningerman/'ttoelb  Dieban€mbDen  metgOeDeoó- 
öen  laten  geb2uiben  binnen  De  palen  ban  ©2ieflanD  /  gen  aengefien  /  en  ijaer  Daer  toe  alle  notelijbe  muini- 
bolgenDe  bun  ouDe  tractaten  en  P2ibilegien  tegen  Dejs  tien  en  gereetfebap  geDaen  bebbeu  /  toant  fp  en  fouDen 

Coningö  bpanDen:  bccfoebcnDe  met  bie  berftlarmge  ]  't  felbe  fonDer  l)aerrluiDer  ̂ uïpe  niet  te  toege  bebben 
te  mogen  bólftaen/feggenbe  geen  nieutoe  nocb  anDere  bonnen  b?engen.  ̂ aernafob^ftöem^onop  mette 

eeD  te  bonnen  Doen  buiten  De  generale  bp  een  bomfle  j  bootöenmctijanSllbetëett  anDere  b2pbuiter$  toege- banDedètaten/ensÖeDeputeetDebanDeSlanDen/Daer  ;  ruftmetfebepen/febuitenen  munitie/  en të met etto= 
op  Den  J&eere  ban  <©2oefbecb  en  De  peeren  ban  Den  !  ipeCapiteinen/al025crcbemenanDecetefcbepegc- 
BaDe  alDaer  mebe  berfamelt  3ijnDe  /  berblaerDen  geen  gaen  /  en  De  felbe  beg  nacbtg  bp  Den  anDeren  bcrfamclt 
genoegen  te  bebben/  berfoebeuDe  naDeranttooo?De/  |  bebbenDe/3ünopte.n  febenDcn^lulijna  bate  bpanDen 
Dan  gemerftt  Deboo2f5  perfonen  bpbare  berblaringe  '  gebomen/DetoelbebaerficnDe  /bebben  bare  feilen  ge* 
perftfleerDen  /  3ijnfe  bertogen  /  en  alle  D'anDere  alDaer  j  n ta  ebt/  en  3ijn  flrar  na  baer-luiDen  toegebomen  i  maer 
p2efent3ijnDe /berblaerDen  te  b2eDen  te  toefen  alleö  na  fienDeïjaer-luiDer  meninge/ Datfe  toilDen  enteren  /fo 
te  bomen  Dat  ben  boo2  gebouDen  toae\  <©eö  felben  bebbenfe  baer  boo?Deel  in  't  bluebten  gefocïjt/D'an* 
Daegö  ten  negen  uren  toaren  De  €fpe$  berfamelt  in  De  1  Dere  baerinabolgenDe/fo  lange  baer  toateren  toinD 
jBinne-b2oeDerö  Mcvitc/  te  tortcn  Die  olDe  ̂ oeffrer  Dienen  toouDetot  fabomiS  na  Der  fonnen  onDerganb/ 
«zffpel/  en  na  bp  Den  <02iffier  in  boegen  alö  boren  /rje*  [  Dat  fp  baer  aen  anber  begeben  mollen/  fo  fp  niette 
iijfte  Articulen  gelefen  toar en/en  bu  <02oef  beeb  Defelbe   rugge  en  toilDen  D?ijben  /  en  alfo  Den  toinD  De$  anDe 

3fon^ 

Öcec 

©icöe* rilt  &Q' 

nop  bet 

geeft (jrmte toat  er/ 

en  neemt 
eengtoBÊ 

fcljip 
tooo? 

oen, 

SBojJ' 

huifen blue!)*. 

p20pofitie  toaö  geDaen/  3ijn  Defelbe  alleg  met  een  groot 
geD2ui$  ban  bolb  afSg^tocbcn/  alfo  Datter  nautoeujr 
rr.  bp  Den  anDeren  3ijn  gebleben  /  toaer  D002  tien  ̂ ee* 
re  ban  ̂ :ocfberb  feer  berfloojt  iö  getoeefi/  enièol 
^eigenöena't^loïiDu^toeoAöa^n,  , 

ren  Daegö  niet  toel  en  toilDe  Dienen  /  en  Dat  De  anDere 
al  t'famen  ontoillig  toaren/  fo  io  «gonop  met  3ön  fcfjip 
alleen  in  Eeegefcilt/  D'anDere  bertogen/  uitgenomen 
Deboo2f3  <©errit  ̂ ebaftiaenf3/Die  3ün  ̂ cbipperiö  be* 
totllijt  jiebbcnöe  wtlj  Uolgüe/  m  fulr  foeftenbebaec 



3j8 
Het  vierde  Boek. 

1568. 

©f  tyw 
te  ban 
C  of  que» 
bfllc 
macht 
teniqt 
bctgaöe; 
tinge/ 
ban  toert 
bcrftrait 
enhamr 

om. 

«örcru* 

B&at  bc 
i?mog 
ban  31? 
baüoct, 

genten* f  ie  ban 
6anmfle> 
ciente 
tegen 
ben 
3&!ince 
ban©» 
rangicn 
en  anöe* 
*ege* 
Muc&re 
Setrsn. 

d'acten  vanverftek  des  voorfz  gedaegde  van  alle  fijnen 

exceptien  en  defenfien ,  met  alle  't  gene  dienende  ge- confidereert,en  hebbende  op  alles  rijpelijk  gelet  geweeft 
in  den  Raed  van  fijn  Excellentie.  Sijne  Excell.  uitende 

't  profijt  van  de  voorfz  defaulten  en  verftek.  Bantdén 
voorfz  gedaegden  uit  alle  de  Landen  en  Heerlijkheden 
van  fijne  voorfz  Ma j.  ten  eeuwigen  dage  op  den  hals  > 
en  confifqueertalle  enyegelijk  fijne  goederen,  roerende 
en  onroerende ,  gerechten  en  actiën ,  leen  en  erfgoede- 

ren ,  van  wat  nature  of  qualiteit  die  zijn>  en  waer  die  ge- 
legen en  gevonden  fullen  mogen  worden ,  ten  profijte 

van  fijne  Majeft.  Alfo  gearrefteert  en  gepronuntieers 
tot  Brufïelden  xxviij.  May  anno  1568. 

D€n  rw.  bröe  tip  bp  public atk  möacjm  alle  tite 
uit  ben  £anbe  toaren  ocblucïjt/  batfe  toeberom 

fouben  innomen  eirter  plaetfenbaerfegetooont  fjaö* 
ben/  op  berbeurte  Dan  nare  Itjbcn  en  (ace  goeberen 
te  Ucrbcurentcnp?ofntc  ban  bc  jflöa  jeftcit:  maeralg 
lm  öi:  tPtJtnrje  ontftnn  ban  bc  boob  en  neberiage  ban 
ben  <02abe  ban  2trcnberge  en  be  <$pangiaecbcn  m 
©?icfïanb/fo  toatf  fjp  feerberbolgen  en  geftoo?t/en 
Beeft  uit  to?afte  en  om  fijn  tnoebte  feoelenbepiocef* 
fen  tegen  be  gebangene  boen  berBaeften  /  en  be  fel* 
be  bp  fententie  geconbemneert  /  en  beeft  bien  bol*  , 
genbe  opten  eerften  bag  ̂ |unp  tot  25?ufTel  op  be  peer-  be  8 Jrc 
be-merfet  boen  ontïjoofben  rbijj.  gebangen  <£beliui*  bangenc 
ben/  te  toeten  <©ij0bert  «n  ̂ ïrfe  ban  25atenburcïj  /  jjj» 

beibe  SSacnberbecren  en  geb?oeber0/#tere  b'Slinbe* wu"' ïot/  pbilipg  ban  JDingelen  /  Jfêarimiliaen  €oc&/ 
Pbilipg  (Crift  ban  <5ent/  gjoljanban  25Iop$  /  ge* 
feib  (Crefïong/  ©artolmeug  be  ©al/  en  ttoe  ©?ie* 
febe  <£belluiben/  met  name  &pbett  S&epema  /  en 
^arman  <©alema  /  gjaquesef  ban  gjlpenbam/  3per* 
btnan&e  peletier/Confrantijn  be25?unfeïle/3loöart 
be  €umaul  /  %tmto$#  Carlier  ban  Camerijn/  en 
nocb  ttoe  geb?oeberjï  peter  en  $biitp0b'31elt$/  en 
Hcru-ef  be  2$atfon  /  Camerling  ban  ben  ̂ ccre  ban 
Sfoeberobc/  fp  3ün  altefamen  met  (frommelen  tec 
boob  ge bjacljt  /  om  bat  men  ben  met  foube  Doren 
fp?eaen/  en  baer  flonben  m  fïacboo?ben  negen  ©en* 
beïen  ̂ pangiaertë  /  feben  ban  befe  aebtien  bleben 
bare licbamen  aen  flafeen  gangen/  en  bare  boofben  (f. i70.) 
bobenbaer  optetoeg  buiten  be  ̂ tbarenberger  pook- 

te/ tot  batfe  bergaen3ün  getoeefl/  ombatfefonberte 
toilien  bieebten  geflo?ben  3ijn.  <©e  bier  eerfle/  aUf 
te  toeten  /  beibe  be  peeren  ban  25atenbo?cB  /  met 
pere  b'SCnbelot  en  Ifêarimiïiaen  Co&  3ijn  buiten 
be  boo?f5  ,$cBarenberger  poo#  begraben/  om  Baer 
€beibom  /  boo?  een  Ea3arusJ  Capeile  /  op  een  on* 
getoijbe  plaetfe  /  om  batfe  00b  niet  Babben  toilien 
bieebten  /  ttoe  en  ttoe  in  een  graf  fonber  bijten/  na 

GEfien  bv  mijnen  Heere  den  Hertog  van  Alva,  Mar-  bat  bare  licijamen  buiten  be  felbe  poo?ten  aen  be  fla* 
auis  van  Coria,  &c.  Luitenant  Gouverneur,  en  «enBabben  gebangen/  ban  tien  uren  tot  tyie  uren  toe namibbag. 

<Dp  ben  ttoeben  bag  ber  felber  maenb  3bn  op  be  felbe  ©*  ö«« 
plaetfe  metten  f  toeerbe  geboob  be  fccere  ban  ©illierg/  !!&■• 
mette  l^eere  ban  5©up/be  toelfte  beibe  in  ben  (lag  bp  int* 
talent  gebangen  toaren.  jKonfcigncur  be  i®i\p  on u  6qo^ 
fmn  ttoe  flagen  ban  ben  &cberprerbter  /  en  baer  toaö 
bp  na  eenen  oploop  onber  't  bola  genomen:  maer  Brt 
ontficf)  ber  getoapenbe  j^pangiaerben  bieitfe  batfe  niet 
enbo?tïen  pet  attenteren/  nocö  toerb  tenfelbenbage 
00b  geboob  «auintnn  ̂ denot  25alju  ban  knopen  /en 
nocb  een  pjebicant  genaemt  ComeliS  be  jjaeen. 
^en  3  ̂|uni)  beeft  be  hertog  ban  3Slbabe<3?abcn 

ban  €gmont  en  ̂ oome  /  bibberen  be#  <6ulben 
©liesf/ban  <6ent  op  eenen  2©agen  na  2ö?uiTel  boen 
brengen /en  boen  geleiben  met  10  ©aenbelen  ftnecö^ 
ten/eneenbaenruiterö/in  meninge  3ijnbe/  om  bun 

pjotejs  rrimineel/'ttoelft  3fanbu25opiö  procureur 
43enerael  tegen  be  boo?f3  45?«ibcn  aengenomen  Dab; 
be/  teeinbigen.  ,§p3ijn  geb?acï)t  en  gelogeert  tegen 
ober  \)tt  fiaebbui.0  op  te  merbt/tn  een  t)ui$  genaemt 
bet  25200b-bu  J0/en  baer-luiber  fententie  toerb  in  befer 
toijfen  in  ben  fiaeb  ober  baer-luiber  uitgefp^oben/  ben 
4  en  ben  5  ter  èretutie  gejfelt* 

%ie(  bient  al  bo?m  gtnotttrt/  lm  W*  ̂ ocefl'e» 
P5 

abomuer  /  bobben  genomen  biè  Sïap-fetlen  /  een  groot 

3iinDc  ïoo  ïaft  /  genaemt  ben  <tf  ettfjoo?n/  't  anber  groot 

3ünöe  65  latf  /  genaemt  be  «tffeipboen/  't  berbegenaemt berobe  a©tntbonb  of  binöben  ̂ uibel/en  betbierbe 
66  latf  /  genaemt  hc  <©?aef  ban  l&ollanb :  Ijeeft  mebe  be 
boo?f3  <5e?rit  ̂ ebaftiaenf3  ingeb?atBt  2  getoelbige 

5©e  faeifer  beeft  op  beef  hertogen  ban  3Clba  aenbou* 
ben/aen  «0?abe3tobetonb  gefcfeebeit/enöembpbeö 
jitix  geboo:faembeib  /  en  op  pene  ban  in  besl  fiijr  acöt 
te  berbaïlen  belafl/  bat  ÖP  te  ftab  <©?oeningen  en  <©m* 
lanücn  met  mmtlc  fcljabc  terfiont  berlaten  foube :  baer 
op  bp  amtooo?oe/bat  bP  «a  communicatie  met  ben 
f&ince  en  fnne  bontgenotcn  fijne  fBaj.  foube  anttoooj- 
ben  /  tooo?  't  toeïft  Bp  be&tab  nocb  ilanb  niet  en  bonbe 
berlaten.  «Doclj  aen  bit  manbaet  be$f  öeifersr  Bcbben 
ïienecmge^uttfe  gefloten/  fo  bat  fommige  baer  boo? 

afgetrotben3t3«.  •        '     ̂ ,^;,,; ^etonle  be{e  en  meer  anbere  fabcn  albuiES  berliepen  / 
en  bat  bc  tpbinge  bagelijr  meer  en  meer  berbjeiben 
toanbe  grote  toeloop  ban  bolfee  Ue  <6?aef3tobetoijb 
ftreeg  /  fo  Boo?bc  menoofe  /  bat  een  5pranfoi$f  €öelman 
be  èeere  ban  Coccjuebille/  met  eenige  anbere  /  een 
boop  boïr/  fo  franfoifen  en  3$eberlanber0/  tiie  uit 
©ïaenberen  /  25?abanb  en  eibers  geblucBt  toaren/  ban 
toegen  be  ©?incc  ban  <©rangienbergaberbe/  enbebe 
altemeti»  een  inbalin  m\3W$i  namaetë  namen  fp 
een  flebebcn  in  pcarbpen  in /genaemt  ̂ .©aleri/ 
maer  belegert  3önbe  boo?  lafl  ban  ben  Coninfe  ban 
©janfenjb/  en  feb^ben  bes?  t^ertog  ban  miba/  ban  be 
IfêaerfcBalfi  ban  Coffe  /  en  be  bpanb  ingelaten/  toierb 
eenbeel/  b^toijle  b'anbere  flonben  tegen  ben  bpanb  in 
toapenen  ombeflebete  befenberen/nebensf  be^eere 
ban  Cocguebilie  gebangen/  bie  ontBooft  toierb;  be 

3&eberlanber£fïoegmen  boobbie't  niet  ontlopen  en 
moebten  /  maer  be  f  ranfbifen  liet  men  in  't  ieben. <De  Öertog  ban  3Ciba  toaö  om  be  boob  ban  ben 
45?abe  ban  3Crenberge  feer  beb?oeft/  toetenbe  batBP 
benComnfe  feer  aengcnaem  toasf/biessnietteminen 
liet  ebentocl  niet  in  befe  tijb  boo?t  te  gaen  /  en  alle  flraf * 
fieib  te  geb?uifeen.  ̂ ©en  1 8  |Eep  toerben  be  geblucbte 
*n  ingebaegbe  peeren  gebannen  /  altf  namentiijfe  be 
P^ince  ban  <©rangien  /  oö^abe  ̂ obetoijb  ban  i&affau 
fijn  bjoeber/  9fintöorti!S  be  ia  Haing/«©?abe  ban  l^oog* 
ftraten/  jplortë  ban  ̂ allant/  <0?abe  ban  Culenb02cb  / 
éenb2ife  éeere  ban  25?eberobe  /  en  SBtllem  <0?abe 
tan  ben  25erge.  ̂ e  boo?f3  fententien  banbanniffe- 
menten  toaren  al  ban  eenen  inbouben/en  berfcBeel* 
ben  maer  alleen  in  ben  nameen  gualiteit/  toaerom 
ift  00b  alleenlijfe  be  fententie  tegens*  ben  |5?ince  ban 
<©rangien  fal  pellen,  ̂ efe  toajs  ïuibenbe  al$  bolgt. 

•quis 

Capitein  Generael  voor  den  Conink  
onfen  Heere  van 

de  Landen  van  herwaers-over  
,  de  defaulten  geobti- 

neert  by  den  Procureur  Generael  van  fijne  Majeft.  
im- 

petrant  van  mandement  crimineel  
en  eifcher  ter  een- 

re ,  tegen  Willem  van  Naffau  Prince  v«n  Orangien,  en 

gedaegde  te  compareren  in  perfoon  
voor  fijn  Excellen- 

tie ,  by  fijn  Majeft.  daer  toe  fpecialijken  gecommitteert 
en gedeputeert, behoorlijk  

gecontumaceert  
enverfte- ken  van  alle  exceptien  en  defentien  ter  andere  zijden, 

belaften  befwaert  byden  Procureur  Generael  van  ge- committeert  te  hebben  crimen  vangequetfter  Maj.  en 
daer  na  hebbende  tot  verfmadenifle  

van  de  litifpenden- 
tie  en  procedueren  tegen  hem  

gedaen  en  geintenteert 
ter  caufen  van  't  voorfz  crimen,niet  alleenlijk  aengeno- 

men de  wapenemmaer  
ook  gecommitteert  

en  genoemt 
verfcheiden  Colonellen  en  

Capiteinen  over  volk  van 
oorloge,  fo  te  peerde  als  te  voet,  dat  hyfe  heeft  geftelt  en 
doen  marcheren  met  vliegende  Vendelen  tegens  fijne 
Majeft.  fijne  Staten ,  Landen  en  onderdanen  van  her- 

waers-over ( als  yegelijken  kenlijk  is )  en  in  welke  re- 
bellie hy  noch  dagelij  x  is  perfifterende.  

Gefien  ook 
d'informaticn ,  brieven  en  ander  befcheden ,  byden  fel- 
ven  Procureur  Generael  geproduceert ,  eenfamelijk 
d>&en  en  exploi&ea  daer  by  gevoegt  3  enfpecjalijk 



i$68. Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 
feeronueboojlüft  toaren  berrafcbt/ partijen  ban  p2o- 
duetten  bcrfte&en  /  fondcr  te  mogen  dienen  ban  perti* 
neme  rep20rfnen/  notï)  be  $>20ceflen  Dan  fo  groter  im- 
ponannen/  en  tegen  fodanige  peeren  ban  gualiteit 
beklijft  te  futneren.  3£en  1 ïfumjtoierdeberftlaert/ 
dat  bie  toaren  gebouben  boo?  gefloten  /  en  ben  bierbe 
uitgefp20Ren/baer  notbtang  fo  bele  en  menigte  ban 
fripifïuren  toaren/  batmen  dïe  met  crnfl  niet  bifite* 
ren  /  lefen  en  oberften  en  foude  öebben  bonnen /ge- 
merftt  öeft  de  berfrïjeiden  fententien  en  bonniffen  in  be 
felbe  tijd  ooft  jegens  fo  bele  anber  €delcn  uitgef&o- 
Ben.  ©olgt  nu  de  fententie: 

*39 

tiegese* 
ten  te-» 

GCfien  bp  3tjne  Creell.  be  ©ertcg  ban  38lba  /  JlEar- 
guis  banC02ia/  ̂ tabböuber/  C5ouberneur  en 

Bcii^öcn  capitein  «©enerael  ban  be  Nederlanden  /  ban  toegen 
f?atl!L  denConinnonfen  genadigen  ̂ eere/etc.  Cnooftop- 
ïïïit  perflc  fteebtcr  in  ben  Criminelen  ftaed  bande  gebam 

„  genen  ban  3rjnbcr|jlf}aj.:  Ijct  #2ore0  Crimineel  /tuf* 
„  feben  ben  jfcoeuceur  <0eneraeï  ban  3ijne  Ilfêaj.  eifcf)er 

„  ter  eenre /en  be  <©?abe  l'SCmorael  ban  €gmont/en 
„  $2incc  ban  CïaUeten  /  gebangen  en  bertoeerderter 
5,  ander  3ijdengcflen  ooft  dïnftomatte /genomen  bp  den 
»  boojnocmben  jkócureur  C5enetacl  /  met  allen  ben  tt> 
5j  telen/  fcft2ifturen  en  munimenten  ban  5ünent  toegen 
„geerftibeert/  met  oor  be  confeflïe  en  belybeniffe  de$ 
3,  gebangen  /  baer  bp  geboegt  be  tontrarie  befenfte  /  in* 
sjffrumentencnfebziftnrett  ban  toegen  besef  gebangen/ 
„  gep20duceerttot  tfjnder  ontlaftinge.  <©efien  oor  3öne 
3,  fauten  uit  bert  felben  p20ceffe  gebleöen  ban  gecom- 
33  mittcert  te  nebben  Crimen  l«fe  Majeftatis  &  rebellio- 

3,  nis  (datiödemüftaed  bangeguetfter  IBaj.  en  rebels 

33  ïie )  en  dat  ftP  bem  beeft  berplicbt  en  berbonbenmet- 
33  ten  geconfeberèerben/  en  bem  gemaeftt  een  gefeïle  ban 
3,  deberbloefttctonjuratie  ban  ben  Prtnce  ban  <©2«n- 
3J  gien  en  andere  peeren  en  staten  bant  $edcrland/ne- 
33  mende  onder  3ijfte  protectie  en  fabegarbe  degecontfe* 
33  bereerbe€beïmannen/en  totbien  einbe  toelgcinfo?- 
33  meert  ban  deguade  dienftendtc  f)P  Öeeft  gebaen  in  3ijn 
3,  «Boubcmemem  ban  ©laenbcren/m'trefpett  banbe 
„  tonferbatie  ban  ben  heiligen  fterfttn  gelobe/  en  be 
3>  befebermeniffe  ber  felber  en  banbe  féditieufe  &m& 
3>  riffen/  en  be  heilige  ftoomfe  Catbolpe  Éerfce /en 
35  ban5pnber  Itëaj.  gettmftdereert  ooft  art  gene  datitt 
3?  ben  eifcb  ftonb  te  confibereren/  fo  beeft  5ijnder  Crcell. 
33  eerft  op  al  tocl  en  rijpehjft  gelet  Ijeböenbe  /  met  die  ban 
33  3ijnen  ïSabe  neffenö  bem  cefidcrende/  boo?  gep?obeert 
33  gebouben  de  feiten  en  allegatien/  in  detf  ̂ ocureur 
33  C5enerael  conclufie  geftelt.  Berftlarendc  baerom/  bat 
3ï  dedoojnoemde  Cï2abe  Beeft  gecommitteert  (jet  Cri- 
33  men  ban  geguetfïer  |Ba  j.  en  ban  rebellie  /  en  boo?  fulr 
j>  fat  to02bengeerectitcert  metten  f  toaerbe  /  en  3ijn  Dooft 
33  gefklt  om  öoge  op  een  openbare  plactfc/om  ban  eenen 
a  pegelijften  gefien  te  3»jn  /  en  albaer  bhjben  /  tot  bat  an* 
33  berssbp3üne€rtell.  faltoerben  geojbonneert/enbat 
a>  toteeneremplareflraffebanbe  mtóbaben  be^boo?f3 
3>  «ifcabe  ban  €gmont  t  gebiebenbe  bat  niemant  toie  bP 

33  3p/  bem  en  berboidere  Jt  booft  ban  baer  te  boen  /  op 
»  berbeurteban  lijf  en  goeb/berblarenbe  alle3tjncgoe* 
3j  beren  /  roerenbe  en  onroerende/  actiën  /  pjibilegien  en 
33  ̂ etrlijRljeben  /  en  alle  3ijne  anbere  goeden  boo?  gecom 
i>  fiftjiteert  /  ten  pjofijte  ban  3tjne  |Ba)efleit$f  ftamer. 
a©elHbomüffei0  gcgebenüp3ijn  Crcell.tot55?utTel/ 
op  ben  bierben  dag  gjumj  3tnno  1 568.  €n  bp  ben  V,tu 
toggetefcenten  toegefegelt/  en  die  open  gebaen  bete 
bende  in  5ijnber  p?efentie  in  den  öade  /  10  bp  ben  ,&e* 
tretarijJ  J&aetg  geiefen» 

^©e  Sententie  de^  Cfeaben  ban  J^ooznc  /  toa«  befe 
boo?gaendegelijfifo2mio  entoetnigberfcöiUende/  fo- 
tnen  bier  mede  maclj  fien* 

GCfien  bp  mijn  ̂ eere  den  ̂ ertog  ban  SClba/ 
l^arRgrabe  ban  Cc?ia  /  ̂rabbouder/  <0ouber^ 

neut  en  Capitein  C5enerael  boo2  den  Contnft  in  be 
SSeberlanden  /  \ütt  ̂ ocejs  Crimineel  tuffeljen  ben 
^ohtreur  q0enerael  ban  3ijne  msaj.  aenle$ger/  en 

,',  i^Üiüpjs  ban  |^ontmo?enti  /  4&abe  ban  ifrwm  I W 

4&tnteti' 
nrobet 

bangen  en  bertoeerder:  gefien  ooft  de  enguefïen  de0 cc 
boo?f3  3&oeureur£  <©enerael/mette  iturben  enmu?  « 
nimentenbpden  felben  obcrgcgcben/infgelijr  be  be-  " 
ftenteniffen  beö  gebangenc  met  3nnder  bcranttooo^  cc 
den/  fcfeiften/  en  bef  dieet  tot  3önder  ontlafiingeo? « 
bergegeben.  gefien  baer-en-bobcn  de  belaftinge  uiten  « 
felbe  #20teffe  fpnutende  /  ban  dat  de  felbe  <02abe  ge- <c 
committeert  beeft  be  mtë&aed  ban  geguetfter  JS9af. " 
en  toeberfpannigOeid  /  boo?derende  en  toefende  een £C 
ban  den  berbonde  en  afgrijfelijbe  conjuratie  be#  $?m  " 
een  ban  <®?angien  /  en  ecnige  anbere  peeren  ban  ben  " 
l^eberlanden  /  öebbende  ooft  de  bertoeeröer  boo?ge- " 
^aen  /  en  onberboubcn  itc  geconfebereerbe  Cdelen cc 
ban  ben  berbonbe/  en  de  quade  dienflen  bp  fiem  ge- " 
baeninbeftab  ban  ̂ oo?nift/  aldaer  bP  toa.0gefon- £C 
den  bp  de  ï^ertoginne  ban  fparma  /  alödoen  Kegente cc 
en  «©oubernante  der  felber  Hlartden  /  om  te  berften  te-- <c 
gendieongereltbedenen  ophoeren  aldaer  boo2gcftclt/ " 
aengaende  bet  onderboudban  onfen  ̂ .  Catbolrjften  " 
gelobe/  en  de  befcljuttinge  ban  ben  felben  /  mette  ftet* " 
tersf/  op?oerigeen  rebellen  ban  ber  $.  atpoflolifcber  " 
ïïoomfer  feerften  /  en  ban  3ijnre  Mai-  gemerftt  ooft  al  'e 
't  gene  bat  uitten  felben  p?oceffe  gebleften  iief.  ̂ §0  beeft <c 
3ijn€rcell,op  alleö  njpeltjft  gelet  bebbenbe/  metten (C 
Kade  neffensr  bem  toefende  /  den  boo?f3  procureur  " 
«©enerael  3ijn  conclufie  aengetoefen  /  en  dien  bolgende  " 
berftlaert/datdeboo2f3  <6?abe  öeeft  begaendemisi- " 
daedbangeguetfler  IKaj.  en  rebellien/enboo?fulfejScc 
fal  geerecuteert  too?den  metten  f  toeerde  /  en  3ijn  booft cc 
geftelt  in  't  openbaer  om  öoge  /  om  ban  elften  gefien  te " 
toö2dcn  /  altoaer  't  felbe  fo  lange  fal  blijben  /  tot  dat  W  " 
3ijn  4txu  anbere  fal  tooiden  geo?donneert  /  en  dat  tot Cw 
een  eremplare  ftraff e  ban  de  misdaden  /  bp  den  felben <c 
4&2abe  ban  l§oo?ne  boonsf  geflelt  /  bebelende/  dat  nie^ " 
mant  bem  en  berbo?dere  't  felbe  af  te  nemen  opten <c  , 
öalsf/berftlarenbe  alle  en  een  ider  3ün  goeden  roerende cc 
en  onroerende retöten  en  actiën/  lenen  en  erben/  ban cc 
\aat  nature  /  gualitett  /  of  toaer  tik  gelegen  3ijn  /  of  be- cc 
bonden  fullen  mogen  too?den  /  tot  beftoef  30nder  naaj, " 
geconfïfgueert*  Sldnö  gearreff eert  en  getoefen  tot  ' 

55?uffel  den  4  Sf^nij  1 568*  en  geteftent  cc De  Hertog  van  Alva. 

D<&  %rtog  ban  Stlba  &adde  bp  bem  ontboden Haactinuö  Kitftobiutf/^ifTcljop  ban  |9peren/ 
betoelfte  den  bïerben  gfunij  omtrent  den  abond  bp  den 

hertog  geftomentè/  fdnder  te  toeten  d'02fafte  toaer* om  ï^p  ontboden  toajef-  25p  öem3ijnbe  /  beeft  Dem  de 
hertog  gegeben  een  gefeft^ft/  inljoudende  dé  fenteittic 
ban  de  dood  gcp2onuncteert  tegenö  den  <62abe  babi 
€gmont/  bebelende  dat  Ijp  den  C5?abe  foube  bereiden/ 
om  des»  anderen  baegjj  te  fterben.  t&c  25ifTcbopdit 
bogende  /  i$  tcrflond  Op  3ün  ftnien  geballen  /  biddende 
met  grote  ootmoedigbeid  boo?  bet  leben  ban  den  boo^ 
fcb2ebcn  <©2abe.  3©aer  op  be  hertog  anttooo?de  /  dat 
oc  ̂uftitie  moefle  gefclnen/  en  dat  geen  genade  aldaer 
plaetfe  ïjebben  en  moebte.  *©oen  bad  de  26iffc[)op  om 
te  mogen  fjebben  eenig  uitftel.  ̂ ©aer  op  de  hertog 
toel  ftraffelijft  feide  /  dat  ïjp  tjem  niet  ontboden  en  bad- 
de  om  öe  fententie  te  bcranberen/  of  uit  te  fielten  / 
maer  om  bat  ÖP  den  <«52abe  foudc  bpftaen  met  raeb  / 
en  bem  bienen  boo?  een  25iecïjt-bader,  ,$tenbe  de 
boo?f5  25tffcfjojJ/  bat  de  fententie  onberanderlijft  toa$f/ 
iö  deg  abonbje?  omtrent  elf  uren  bp  de  <32abe  gegaen  / 
bem  te  bennen  cjebendebe  d?oebige  oo?fafte  ban3ijne 
ftomfte  /  gebende  fjem  de  fententie  te  lefen, 
^e  <02abe  bier  ban  feer  berbaefl  en  bertoonbert 

3ijnde/b?aegdc  of  daer  geen  genade  en  toasf/of  ten 
minftcn  uitfiel  ban  de  erecutic  ban  de  fententie.  3£aet 
op  de  25iffcbop  bem  berbaelde  /  toat  ftp  bp  ben  hertog 
gebaen  badde  in  3ijn  fabeur  /  en  de  anttoco2de  daer  op 
gebolgt.  't  3©clfi  de  <02abe  berflaende/  beeft  boo?  eerft 
»©ob  en  ben  J^ertog  gedanftt  /  ban  dat  ftp  ï)m\  op  't  uu  ̂ ^  b 
eerfle  ban  3ijn  leben  ban  fulften  25iecftt-baderenber-  «Bjabe 
troofter  berfien  badde.  ̂ aer  na  fp2aft  !)p  met  een  tan  «eg* 
ftloeftberte:ditisSboo2toaer  een  feer  to^ede fententie/  jj0?^0* 
en  ift  en  gelobe  niet/ bat  tft  mnn  leef  dage  3ijne  UKa-  tcI,tfe 

iefteit  alfo  bmoo?nt  fjebbe/daer  doo^  ift  fuift  eene  ftraf-  anr. 
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fe  foude  Bebben  berdicnf.  3©am  ailctf  öat-  tft  gedaai 
rjcblie  /  datbebbeift  nit  goeder  meninge  entot3nnen 
Xïïcnfïe  en  befte  gctiacti.  i&iet-tc-nrin  /  indien  ibmp 
crgeité  m  berarepen  ïjcDDc/  fo  bidde  Ui  den  ̂ eere/ 
dat  mijn  dood  met  nip  toeg  neme  alle  mijne  mwföa* 
tien/  fodatiben  mijne  nabcmelingen  geen  meertree 
fcljandeenon-eereenbebbc  tebertoatbten.  <E>ateob 
mijn  liebe  nefeilinne/  en  mijne  onnofelc  binderbeité 
derïjaiben  niet  meet  en  nebben  te  lijden/  até  mijn 
Ucbaem  gedood  en  mijnnoeti  geconfifóueertfal  3ijn/ 
mijn  goede  en  openbare  dientfen  Hebben  toel  berdient/ 
datmenmnfulbeene  gratie  betoijfe.  ©002t.$b?aegdc 
öciioo?f3  <ë?abe  aenden  boo?f$  25iffcBop/  toatraet 
IjPtjemgaf/  en toat BP  doen  foude/  daer  op  de25if* 
fcljop  feide/  dat  Op  alle  toereldfe  fahen  motie  berlaten/ 
en  uit  3ijn  (ïn  (tellen  /  en  Bern  met  gantfcBcr  Herten  tot 

<©od  neren  /  en  Ijem  totter  dood  bereiden  /  't  toelb  BP tcrtfontgeOaen  Tjeeft/  en  ïjeeft  Bern  tegen  tien  SSiffcBop 
gebtetljt/  begerende  dat  den  S&iffcljop  foude  toillen 
Haiffc  celebreren  /  en  Bern  Bet  Sacrament  genen/ 

't  toelb  den  25ififrBop  feide  geemete  toillen  doen/  na 
datBP3Ün  getijden  foude  Bebben  gelefen.  ̂ e  ifêific 

Ceeint5ijntie/en  't  Sacrament  ontfangen  Bebbende/ 
Beeft  de  <6?abegeb?aegt/  toat  gebed  BpfP?ebenfou* 
de  ter  pïaetfe  ban  de  Spitte  /  de  2&iffcBop  ant  tooo?; 
de/  datter  geen  beter  en  toas7  dan 't  gecnong  <&nU (laö  fcIfsÈ  gelcertrjecft/  namentlijb  Bet  ©ader  onfe. 
<Daer  na  Badde  ïjp  nocB  bele  tooo?den  metten  25tf* 
frOop/  endanbte<0od/  datljp  Bern  fo  boo2ficBtcujb 
liet  fterben  /  en  fo  Bp  fcer  beblaegde  3pn  l|up£-b?outoe 
en  Hinderen  /  feide  de  ©ifftfjop  /  dat  bp  die  gedar Btcn 
uit  3pn  fin  feiten  foude./  en  ïjem  nu  alleen  tot  <©od  ne- 

ren /doe nanttoco2de<ic  <fö?abe:  <&  Boe  ellendig  en 
bjoogté  onfe  nature/  dat  até  top  alleen  om  <©odbe* 
Boren  te  denben  /  dat  top  dan  met  toijf  en  Hinderen  be- 
feommert  3?n :  3&a  dier  en  dtergeïpbe  tooo?den  /  ften* 
de  dat  Bp  norl)  toat  tpdg  ober  Badde/  Beeft  BP  ttoe  b?te* 
ben  met  fijn  epgen  Band  gefcB?eben/  den  eenenaen 
denConinb/  en  den  anderen  aenbent|crtogban3(lI' 
ba/  malle  beide  biddende  boo?fpn  toijf  en  binderen/ 
biddende  den  25tffrftop  defelbe  feberlpb  te  toillen  be* 
(rellen met  eenebande  3pnedaerbpgeboegt/  't  toelb 
den  S&iffcBop  Bern  bafleltjb  toefeide  en  beloofde  te 
doen.  3^en  b?ief  aen  den  Coninb  toasf  até  bolgt. 

S3?if f  T^J  Eer  Conink ,  ik  hebbe  defe  morgen  verftaen  de 
ban  oen  -tl  fententie ,  die  uwe  Majeft.  belieft  heeft  over  my  te 

vf ?a  d:  geven ,  en  hoe  wel  ik  noit  van  meninge  en  ben  geweeft, 

"  (  j  a  noit  gedacht  en  hebbe  eenig  dink  te  doen ,  dat  foude 
hebben  geweeft  tot  achterdeel  van  uwen  perfone,  of 
tot  fchade  van  uwen  dienft ,  of  ook  van  de  oude  Ca- 

tholijke  Religie:  foift  nochtans,  dat  ik  patientie  neme 

in  't  gene  't  welk  my  den  goeden  God  belieft  toe  te  fen- 
den.  Eniftdatik  ( ftaende  defe  trouble  in  Nederland ) 
eenigfms  hebbe  gedaen  of  ook  toegelaten ,  dat  anders 

fchijne ,  't  felve  is  altijds  gebeurt  met  een  goede  oprech- 
te meninge ,  tot  dienfte  van  God ,  en  van  uwe  Majeft. 

en  om  de  nootfakelijkheid  destijds.  Daerom  fo  bidde 

ik  uwe  Majeft.  dat  gy  my  wilt  vergeven  fo  ik  u  ecnig- 
fins  foude  vertoornt  hehben ,  en  dat  gy  compaffie  en 
medelijden  wilt  hebben  met  mijn  lieve  huisvrouwe, 
en  mijne  onnofele  kinderen ,  en  met  mijne  arme  die- 
naers :  u  indachtig  houdende  van  mijn  voorleden  dien- 
ften ,  op  welke  hope  ik  my  voorts  bevele  voor  defe  tijd 
der  genaden  Gods ,  uit  Bruffel ,  gereet  te  fterven }  defen 

mout 
ar  n  oen 
C  oninli. 

fotot  fierben  bereid  /dat  l)p  ïwddedo^naf-fmjdende 
nrage  ban  fijn  toamba?Scn  nembde/  om  geen  belet  te 
Dcbben.  «Op  den  s^iunp/  toefende  pngjler  abont/  ̂ nrbe 
3ijnde^pangiaertsf  gencmen  cmtrent  elf  uren/  om  fifïL» 
den  <8?abe  te  brengen  ter  plaetfe  bandeg;uf?itie/  en  róntm 
alofpïiem  nu  toilden  3ün  fianden  binden  /foïieeftnp  000b  g^ 

(fijn  €abbaert  op  doende )  getoont/  dat  ftp  ïiemal  öQ£n<^ tottc  dood  bereid  fiadde/  begerende/  datfe  uem  alfo 
bjp  /  ïoo  en  ongebonden  totter  dood  toilden  laten  gaen/ 
'ttoelltalfo  gefrftiede.  45aende  dan  ter  plaetfe  ban  de 
Suftitie  /  Ijebbende  aen  fijn  3pde  den  boomoemden 

25iÓ*cDop/fO  laSüDPden  51  fifaim:  God  zijtm>  ge- 
nadig na  uwer  goetheid ,  en  doet  mijn  overtredirge  te 

niet  na  uwer  grote  bermhertigheid  ,  en  iÖ  alfO  Op  de 
grote  marbt  gebcmen.  ï|em  3nn  gebolgt  Suliaen  ïlo^ 
mero  /  IDaiftre  del  Campo/  en  de  Capitein  «§aline^/ 
met  19  baenbelen^pangiaertë/dctoelReDaeropte 
merfetinflagoo?den  geflclt  Debben/om  teberïioeden 
alle  oproer/  die  daer  foude  mogen  omfïaen/  ennocl) 
een  ©aendel  die  in  de  <§tadrontfom  gingen/  enttoe 

©aendelen  die  in  't  ï$of  bleben.  ®p  de  marbt  toa^  een 
fcDabotgemaefetmetftoart  laben  befiangen/  en  daer 
opttoeftoarte  jplutoelen  bufTensS/daertoarenoobop 
dat  ftbabot  ttoe  grote  pfere  pinnen  /  onder  Ijtt  febabot 

flontde^obooft  ban  't  =^of  meteenen  roden  fiob/  en toaief  00b  daer  boben  op  berbo?gen  de  25eul  of  ̂r  öerp* 
recfiter.  <©e  €teabei£  metten  55iffrt)op  alleen  op  fjet 
fcfiabot  gegaen/enafé  ïjp  fommige  tooo?den  metten 
25iffe Ijop  gefp?obcn  Badde  /  die  men  obermttö  de  gro* 
te  menigte  der  ̂ pangiaerden/dierontfomöftffDa- 
bot  (tonden  /  niet  en  bonde  [joren  notD  ber(laen  /  fo  té 
Ijpopfijn  bnien  neder  gaen  fitten  metten  jBifiïfjop/ 

gcujbelrjben  lefende  ïjet  <0ebed  /  't  toelb  on0'  onfe  ̂ eerc 5Iefu^Cb?i(ïu^geleertD«ftï  gectnt  3Önde/  DeeftDP 

den25iffcDop  gebeden/  'tfelbe  tot  d?iemaeltctotllen berDalen:  daernaD^ft  öemden  25i(Tcï)opgefegent/ 
enopge(laen  3ijnde/ beeft  feer  drbmael  fjet  feruigge* 
bu(r/ 't  toelb  Dem  inde  fiand  gegeben  toaö/daer  na 
fo  ïjeeft  SP  gebnieït  op  een  f toart  Jlutoelen  buff^n  /  en 
metgeboutoen  Banden  Beeft  BP  feer  luide  geroepen: 
Heerein  uwen  handen  bevele  ik  mijnen  Geeft ,  daer 
na  den  25iflïBop  mennende  dat  bp  foude  bertrecften/bK!, 
fo  nam  BP  een  bïein  bonetteben/  't  toelb  Bp  boo?  3tjn  00-  mont 
gen  dede/en  toierpfijn  tabbart  banfijnfcBouderen/  cntsain. 
fijn  Banden  toederom  te  famen  boutoende  en  <©od  bid^ 
dende/  bertoacBte  Bp  den  ffarB/  fo  té  den  ̂ rberp- 
recBter  boo?tgetreden  /  en  Beeft  rer(ïont  Bet  Booft  afge-- 
(ïagen/  en  de  plaetfe  detoelbe  met  bloet  befp?engt  toasf/ 
koerd  ter(ïont  met  een  ftoart  laben  bedebt. 

^at  gedaen  3önde/téter(ïont  ban'tfelbe25?ood- 
Buté  gebomen  /  den  <0?abe  ban  ̂ mw  gaende  metten 
bloten  Boofde  na  de  (ïellagie  ongebonden/  en  fonder 
Bouden  até  boren  /  de  toelbe  mede  fijnen  mantel  af  ge? 
ieit  Bobbende  /  até  doen  (lont  in  een  ftoart  3Crme3üden 
toambeg/daer  de  brage  ban  fnn  B«nbtmedeuttge- 
fneden  toasf  /  en  eenen  ftoarten  iBelaenfcben  bonet/ 
die  Bp  in  fijn  Band  Badde/op  fijn  Booft  genomen /en 
boo?  fijn  oogen  getror ben  Bobbende  na  boleindinge  ̂ ?flt,c 
fijité<6ebed!S/  té  mede  geerecuteert/  Bare  licbamen  ban 
3ijnterflontgebi(l/enop  deftellagtegebleben/totdat  SE 

Bunnc  boofden  /  die  op  de  boo?f3  pfere  pinnen  1  toe  uren 0IUDa,,l# ge(telt  toerden /daer  ban  gencmen  toerden,  finnen  (f.i7i) 
der  ̂ §tad  toerd  fo  groten  dzoeffeniffe  bcd^eben  /  até 
menoittertoerelc  gefien  ïjeeft  /  niet  alleen  ban  de  in 
tooonderg/  maer  00b  bande  b?eemdelingen/  ia  00b 

?juny  1^68.  Ondertekent  van"  uwe  Majefteits  aider- !  ban  de  ̂ pangt'aerté  felbe/enp?imipalijbbandefoI? ootmoedigfte getrouwe dienaer,  I  daten/  die  de  <02abeban  €gmontgoedetOn(ted?Oe'  3fon(Ir 
fAmmoraei  d'Egmont.      gen  /  om  dat  fp  Bern  gebent  badden  te  jfjn  een  nroot-  ̂   ff moedig  en  b?oom  man  /  toel  erbaren  en  blcebtér  toa-  SSSfot 

r\drft  bn'eben  geeint3ündc/  Beeft  bp  den  25iffrBop  >  penen:  men  feid/  dat  d'Sïmbafifadeur  banden  Co-bc«5?«- 
■"-^gebMcgt/  toat  BP  opt  febabot  feggen  foude  tot  ( ninb  ban  ©?anbri jb  fecrctelijb  defe  executie  gefien  $5ban 
(lir litinge  ban  de  gemeente.  ^>e  351'flpr Bop  toasf  ban ndbijtf  /  dat  Bp  tot  Bet  bolb  niet  fpjeben  en  foude/  eenf? 
decté  cm  datter  toeinig  toefen  fouden/  die  Bern  ber* 
flaen  fouden  /  obermité  de  menigte  ban  de  ̂ pan- 
giaertö  dier  om  (lacn  fouden  /  eenf  deeté  00b  mede  dat 
fijne  tooo2öcn  ban  bcle  die  die  oualijli  berftaen  fouden  / 
Otialijb  fouden  too?dcn  beduit.  «De  <a?abe  Badde  Bern 

Beeft:  en  met  dat  bet  Booft  banden<©?abeban<£(T'  %?%£* mom  afgeboutoen  toa$/  gefcid  foude  Bebben/ dat  Bp  «^ 
nu  mocBt  feggen/  dat  l)p  badde  fien  ontboofdenden 
genen  die  geïjeel  ©?anbri)b  tot  d?iemaei  toe  Ijadde 
doenbeben. 

&P  toerden  met  groter  Beerlijber  p?or efïïe  de^f  gro- 
te gilden  getyarbt  tct  natmufeoeUersf  /  ban  de  iKin-- 



i$ó8. 
tteteöebccg  totte  #?ebi6aten/  eit  banbe  pjebifcaccn 
totte  ,§.<0ocbelen  in  De  &ctfte/  albaec  fp  befte  ban 
trcn  anbcren  genomen  en  toecR  gcb2ac  Rt  tocrbcn.  €g? 
monts  litRaem  tocrbe  gcb2agen  bó02  be  «&tab  totte 

Clarion/  b»  tic  oubc  232uflelfc  pookte  /  albaer  'tge? 
lialfemt  toeft.  J£ètïiuiö-geftnnebanben<ö2abcban 
Cgmottt/  na  batfïinlicRaemitt  ecnlobcn  tombe  ge? 
fcacn  toaov  Rebben  fijn  toapcncn  en  banieren  aen  bc 
fceuren  ban  fijn  8|of  gcl(j&ai$  be  maniere  iö  in  grote 
ttttbaeröen  /  geflaacn/  rnacr  ben  ̂ ertog  ban  SGlba 
Reefrfe  tcrftont  boen  ban  baer  nemen  /  baer  fé  fuift  ee? 
«en  Raet  banbe  gcReie  J&eöerlartben/  enomlfggenbe 
berce  ïartben/om  bïtongxtodönlijuenftraffeitont? 
Heften  tegen  ben  1|  errog  ban  3Nba  1  fo  bat  /  toaert  fafte 
\p  U002  ijtfe  gefcRicbcnifle  geen  mac Rt  fin  eert  getaakt 
en  Raööe  /  be  geRclc  gemeente  ban  Sfouflel  Rem  licRte? 
lijft  getoelt  aengeöaen  foubcn  Rebben  /  norfjtantf  en 
fyzeft  Rp  /  geli  jft  a\$  lp  meenbe  /  elft  een  geen  b?efe  baec 
boo?aengejaegt/  maerïjeefteenen  groten  Raet/  enbe 
name  ban  een  tmeeb  föpran  baer  boo?  berftregen  /  en 
belc  Rebben  0002  bat  feit  een  begeerte  geRab 't  felbe  te taeften  ̂ et  litftaem  ban  ben  «5?abe  ban  Cgmont  iö 
na  be  gebane  uttbaert  geboert  uit  be  &erfte  ban  ,&inte 
Claren/  en  in  fijn  (tab  te  ̂ ottegem  in  aMaenberen 
bcgraben.  Ifèaer  [jet  litRaem  ban  be  <©?abe  ban 
^0D2tte  tö  in  be  föcmpcn  begraben» 

<E>e  <©2abe  ban  Cgmont  toa$  toatbobenbemib? 
belmate  ban  grote/  bleefcftacRtig  /  fterft/ftRoonban 

ban  «sg*  gebaentc/  litRt  ban  gange/gefp2aeftfacm  en  beleeft/ 
"??*  i?  ftfterpfïnmg  in  feit  ban  toapenen  /  en  in  periculen  on? 

&eb2cejt/out  omtrent  47  jiaren  alö  öp  fl02f.  Jlptoaö 
banbemeninge/  bat  men  be  oo2log  moefleinbenmet 
frteiRcib  /  en  niet  met  tracgReib  /  baerom  fo  fpoebe  Rp 
öltijb  be  (Qht  aen  Ret  toerft  te  béngen  /  op  bat  Ret  boift 
té  eerber  ban  be  ftRabe  ber  oorlogen  fouben  beb?üjt 
tooien  /  I)p  Reeft  ben  Cotiin&  meer  ban  eenen  getrou? 
toenennutten  bienft  fietoefen/en  p?fnctpalijftinCrt? 

gelanb/  in  't  befo?gen  ban  3fjnber  iBajefteitg  bnxv 
loft  metter  Conlnginne  ïBaria/  ertmB2att&rjj&töt 
&inte  (Quintitt/  en  b'alber-boomamelij&fte  te  <©2ebe? tingen /berjagenbe  beonbe  ftriigfluiben/betfrantöi? 
fen/eii  albaer  befjalenbe  een  onfterffehj&e  eere/enfó 
fbmmige  toillen  feggen/ Reeft  tkucb'Sdlba  albaer  te? 
gen  Rem  feer  grote  RactopRem  genomen /benijbenbe 
öeeere  ijk  be  Cfcabe  albaer  beRaelbe  /  betoelfte  al£ 
öoengcnoegfaem  toatfbe  beRoubenifTebanbefeÈan- 
ben /baer  ter  contrarie  ben  hertog  ban  3ülba  albaer 
grote  fcRanbe  beRaelbe  /  obermit^  ben  guaben  raeb  bie 
Rn  irtbe  fafte  Rabbe  gegeben/ban  inbefe  tactftctrou? 
ftlen  ftfiijnt  lp  feer  bariabel  getoceft  te  3ijn  /  en  boo?  ee? 
nen  groten  Raet/  üit  lp  [jabbe  tegen  ben  Carbittael 
bari  <02anbelle/  öeeft  lp  Rem  mette  troublentebeel 

Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

28c 
graeffc 
nrff?. 

éiafc 

't  Icb'di 

toufl- 

be  ̂pangiaerben  in  be  Heberlanben  fullen  feomen. 
IjDacrbaer  na/  al^  fpbaer  ober  fullen  3i)ngepaffeert/ 
fofal  bebjugge  boo?  öen-Iuiben  geb^oRen  en  gebe* |tmeertbi02bert. 

DBen  fcib  ooft  ban  ben  «foabe  ben  ï^002ne  /  bat  <©* . 
03cinma  ̂ rtfiuss  /  i3it  eertnbS  fm  natibiteit  gemaeftt 
Rabbe  /  bp  ben  <02abe  ban  ̂ oo/ne  geftomen  ijs  /  eer  lip 
te  252tifTel  Dp  ben  ̂ ertog  reif be  /  fjcm  rabenbe/  bat  Rp/ 
Roetoel  lp  baertoajs  bcrfrR2eben/niet  en  foube  rei- 
fen/toantRem  bereifcguaUjftbeftomen foube.  ̂ aer 
pp  be  <02abe  geanttooo2b  foube  Debbcn/  atë  bat  öp  fyn 
bctrotttoen  op  «Bob  ftelbe/  en  bertoarRten  toilbe  't  gene Rp  Rem  foube  toillen  toeboegen  /en  bat  ooftbe<0?abe 
ban  Cgmont  mebe  reifen  foube  /  ijk  gefeib  Rabbe  /  bat 
Rem  niet  ergere  en  foube  gebeuren  al$  Rem  felben/ 
bocR  toat  Rier  afi$  /  en  toeet  ift  geen  fenerReib. 
^e  <02abe  ban  l|oo2ne  toas  geboren  in  ©laenbe? 

ren /een  ban  bc  jaeberlanbfc  $20bmtien/  albaec  Rp 
ooft  geeeft  Reeft  eenige  Hanben/  ̂ >o?pen  en  ̂eerujft' 
Reben  /  ten  aenften  ban  tocl&en  Rp  iief  getoceft  baffal  en 
onberfaet  ban  ben  Coninft  |pRilip«?/  m  ober-lfeeere 
ban  befclbc^eberlanben/  maeC3iin  mecfteenp2im 
cipaelfte  goeberen  en  ̂ eerltjRRebcn  /  baer  Rp  ban 
ionfrê  ftinbjcf  af  fijn  Ruis?  en  tooonpïactfc  geRouben 
Reeft/  te  toeten  Ret  <02acfTcDap  ban  ̂ 002ne  /  enbe 
^eerlijftReben  ban  3©eert  /  ;yn  gelegen  onber  Ret 
noomfe  ïliift  /  en  begrepen  onber  ben  büfftcn  <i£mt8. 
i|p  Reeft  ben  iteifcr  en  Coninh  grotelijftö  gebient  en 
ge-eertnafiin  bermogen/  toet  22iaer lang /fotoel in 
tpüe  ban  oorlogen  als*  ban  peife/  ooft  in  bcfltcRtinge 
ban  ben  fttiigöbolft/  uitretRtinge  ban  beben/  en  Ie? 
ninge  fiin^  eigene  tot  33000  goubc  tronen  teffcnov 
b02gbliibenbeinbennoob  aenbe  f toarte  ruitere  è? 
föeifer  Caroli  tpben  i$  lp  getoeeft  €belman  banbe 
Camer/  enrjeeft  laft  gcRabitt  beoö?loge/  baer  nai£ 
Rp  ooft  getoeeft  €apitcin  ban  be  2Cccfjicr$f  ban  tan 
Coninft/  boe  lp  bp't  Hlanb  m  toeftomertbc  èecre ontfangen  toas  /  ten  toelften  tm  Rp  fïjn  i^aiefteit 
bolgbe  in  ̂ uitffanb/  in  ̂ talien/in  ̂ $pangien/ert 
ooft  in  €ngelanb:  fianterenbe  fiin  m>J]  tn  albaec 
bólboertbe  ftitten  ftaet  ban  Capiteirt/  tot  batfüti  Sm* 
iefteit  toeber  fiertoaer$f-ober  guam  /  W  Rem  boen 
maefttcoBöuberneur  ban't^ertogbom  ban<©elb2e/ 
en 't  <0?aefftRap  ban  ̂ utpRen  /  en  baec  na  bibber ban  bec  <©2ben.  ̂ [nfgelijftö  ooft  2llbmicael  ban  bec 
Eee/  gebenbe  Rem  ooft  laft  ban  een  benbe  cuitecen  ban 
<®2bonnanticn.  25oben  bien  alë  ben  Coninft  leftmael 
na^pangien  bertroft/fo  en  ïietRp  nietaf/beboo2f5 
SCbmirael  moeft  Rem  bolgen  om  in  ̂ pangien  fijn 
Jitof  teRanteren/  en  fijnert  «aeb  RoubenDe  albaer  be 
fuperintenbentic  banbe  faften  bcr  .jöcbcrlanben.  <©aec 
na  toeberfterenbc  in'tiaer  156»  i$  boo2  b?ieben  ban 
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flinge 

acn  öf  v 

tan 

nigöe 

<©:aöc 

ban 

ü§oo?ntn 

fön  ie- 

toen  i£ 

getoccft> 

gemengtmaerftenbe bat fjetfoquaïtjft genomen  toerb  !  ben  Coninft  ontfangen boo?  ïtaeb  ban^tate/intoel 
ban  ben  Coninft/  fo  Reeft  Rp  fnn  boomemen  beranbert/ 
en  grote  neerftigRcib  gebaen  om  hit  te  ftillen  /  en  om  be 
P2ebicatien  te  beletten  /  baer  Rp  te  boren  befelbe  ge? 
rtoegfacm  niet  alleen  toegelaten  /  maer  ooft  /  fo  fommi? 
öefeggen/  ingeboert  Rabbe  op  fommigeplaetfen/  en 
Reeft  Ret  25ccIbfto2incn/  't  toelft  in  fijn  Cfoubernement 
toan  ©lacnberen  /  in  een  b02p  ̂ ontfcRoten  eerft  begoft/ 
niet  toillen  beletten  /  öoe  toet  fuic  ten  eerften  toel  in  fijn 
macRt  toaö  getoeeft  /  om  toeïfter  oo^fafte  toillen  /  font? 
migc  ban  ber  <0ercfo2meerbe  Religie  Rem  toeinig  be? 
filaegben/feggenbe/bat  Rem  rccRt  geftRiebe/enbat 
beftraffc  ober  Rem  geRcngbe/  om  fijne  onftantbaftig? 
Reibss  toiHe/Rpliet  acRter  fnne  tocbutoe  met  bjicfo? 
nenenacötboditeren/iiamentlijft/ 1  ïconora/2,!^a? 
tia  /  3  f  cantotfe  /  4  .üRanbalena  /  <  CR2iftina/  6  #Ri? 
lipö  öe  outfte  foon/  7  <^abina  /  8  SCnna  /  9  loRanna  / 
1  o  €Ramara  / 1 1  en  CRacleïf. 

<De  fyiimc  ban  ©rangien  foube  ben  Cfeabc  ban 

lil©"  ̂ ömont  /  fo  men  feib/  befe  fijn  ongclucfticic  boob  booj? m&nt  feib  Rebben  tot  3Billcb20eft  W  3Cnttocrpen/  alö  Rp  ber? 
'«Puf  treeften  totlbe  /  en  ban  bc  boo2f5  <02abc  geRoo2t  Ratibe/ 
«gm  batRntoilbeblijben/toantRpRemtcfeer  bctroubcop bc  boo2gacnbc  gerroutoe  bienftm  /  ijk  lp  ben  Coninft 

betoefen  Rabbe :  <0p  fult  ( feibc  be  $2ince  tottcn  «02a? 
be)  al«  ift  fte  en  merfte  /  be  brugge  3tjn/  baec  ober 

I.  Deel 

m 
>?abe 
ui  £g 

ftentjpbe  ïlegentebp  geftaen  Reeft  ten  bienfte  ban  ben 
Coninft /en  toclbarcn  ban  ben  Éanbe/  fo  lange/  en 
langer  ban  be  grote  onftoften  up  Rem  gebaen  /  om  tjtn 
Coninft  en  bcrtüanbetc  biencn/ftonben  berb2agen/ 
gemerftt  \pi  om  baer  in  toel  te  bolboen  /  boben  fnn 
inftomen  Rabbe  berftotRt  en  berfettoel  totte  toaerbe 
ban  b2femael  100000  tronen  /  fulftgbat  Bp  gualijft 
langer  mibbel  Rebbenbe  om  te^obetc  ftomen/Rem 
baec  na  meeftenbeelop  fijn  RuisfgcRouben  Reeft  /Reb* 
benbe  tot  becfcReiben  tijben  aen  fïjn  iBajefteit  ge^ 
fcR2eben  /  en  ooft  in  ̂ pangiert  aen  fijn  fëajefteit 
gefonben  fijn  ̂ cecetariö  Stlonfo  belafibo/  Rem  te 
Rennen  gebenbe  ben  noob  baer  !jp  trt  toa$f  /  en  bcc^ 
foeftenbebaec  tegen  cemebie  /  en  eenige  cetompenfe/ 
op  bat  Rp  langer  in  fijnen  bienft  foube  mogen  bolRer^ 
ben.  (€en  tpbeatóbe  berplicRte  CbelcnRenreguefte 
toilbenobergeben/  toerb  Rp  banbe  Rcgentc  toeber  té 
J^obc  ontboben  /  en  baer  na  ten  tpbe  ban  be  25eelbfto^ 
mingc  toerb  Rp  boo?  be  ilcgente  gefonben  tot  i&oo?? 
nift/  om  be  grote  beroerte  albaer  te  ftillen/  fo  Rp  gebaen 

Reeft.  ïiomeuöe  ben  ̂ ertog  ban  ̂ tilba  in  't  Janb  /  i$ \p  Rem  tot  ïobcn  ftomen  groeten  /  en  toilftom  Rieten  / 
betodltc  na  beel  ftRone  engoebe  tooo2ben  /  en  alle 
mfnlylt  ontiiaei  Rem  fühz/  bat  Rp  aen  Rem  bjiebert 
Raööe  ban  fijne  jDajefteit  /  bcgaenbe  bat  Xp  &em 

%  m 



<43 Het  'vierde  Boek, l$é8* 

(F- 173) 

tot  aaiflw  fonbe  toiiun  bolgtti  /  albaer  be feite  tn  m 

hSSSSSSSa  /  tomen  albaer  openen  foube.  *pe 

Se  belooft  Uebbettbe  fuirte  boen/bebe  alfnnbe
; 

^ r/om  erin  te^obete  mogen nomen /berfettp 

oTien a !  n S particuliere  ̂ utfltuben  een  eemge  $0* 

S/?S"Sbp  3ünöuü*  te  »erbï)abbe  liggen/ 
S^»e»Köm^^fecenane^ 
Steo  ufai  genocn/fo  be  hertog  Ijem  eemge  

Jjope 
SSSSS  cccctocn/  maec  m  plactfe  banfobamge 

h  1  Sanaen  gctoo?ben/en  emteltjn/gelnn  gpge; 
Sfl«  Seöt  Atec  m>  V#wm  m  toae  omtrent  50 

föuöa^Wol&oftto^  ̂ P  en  liet  geen  ftmbe; 
nSterMi jhc  ntóönfee  $  baer  na  toeber  gegast  aen 

^nSeM  $nenaer  en»ur& 

Eenige  <*oed-jonftige  vanden  Grave  van  Egm
ont 

°  hebben  hem  dit  Epitaphie  gemaekt. 

Quos  no  fervavi  manihus  viclricibus  JEgmont 

Hi  caput  indigna  cade  tulere  meum
. 

Dicitur  ingratis  pieritum  periife  locatu
m 

O  nimis  eventu  ditta  probata  meo. 

Den  Grave  van  Hoorn  is  dit  Epitaphium  ter 

eeren  geftelt. 

Hornus  ab  illufiri  Francorum  Janguine  Regum 

Supplicium  cauja  deficiëntie  tuli. 
Eli  aliauid  fubiijje  necem,  fic  fraude  nocentes* 

Qua  datur  immerito  fcena  luenda  datur* 

Des  Grave  van  Egmonds  Epitaphie  is  aldus  in
 

't  Nederlands  vertaelr. 

Die  ik  Egmont  heb  bewaert  met  mijn  vidori
eufe  han- 

Die  hebben  mijn  onweerdig  benomen  mijn  ho
oft : 

Den  dienft  diemen  d'ondankbaren  doet ,  werd  gel
oont 

metfehanden,  ;  '/■  * 
't  Welk  mijn  uitgank  bewijft  >  dat  ik  met  heb  gelooft. 

Des  Graven  van  Hoorns  Epitaphie  is  aldus  vertael
t. 

Ik  Grave  van  Hoorn,  van  het  doorluchtig  bloed  g
e- 

komen (dood : 

DerConingen  vanVrankrijk,  ben  fonder  faek  g
e- 

Dat  de  fchuldige  door  bedrog,  't  leven  fo  wer
d  beno- 

men                                                   '  no°  * 

Is  reden;  maer  dees  ftraf  brengt  my  onverdi
ent  in 

Incarnatie.  >> 

d'EdeLe  QraVen  Van  EgUont  en  Hoorn  ontf
ChVL- 

DICh  bLoet  -..'\  '    XT.T     " 

VVert  Vergoten  deVr  's  kertoChs  Van  ahba
  VVreet- 

hellt  VerVVoet. 

H€t  neeftbeelmenfctjen  toonber  gebotgt/batbe
 

hertog  ban  »a  in  oefen  perituleufen  tnbe  /  ft^ 

fonber  ntt  be  oozlogc  eerfi  f  toaerlijften  fcljeen  te  begin* 
nen/  en  batmen  niet  en  toifle  toat  einbe  Me  nemen  fou* 

fachttot  tie/fo  to?ebc  erecutten  geeft  boen  boen /en  bpfonoer 
fo  tojetie  aen  öc  ö002f5  peeren  «frabenban  «Egmont  en  ban 
m       üoojne/  toant  Ijp  baer  boo?  ben  fiaet  ban  een  pegelgn 

op  fjem  meer  en  meer  bertoeftte  en  bermcerberbe. 
<£enigemeenben  bat  Dp  bit  öetie  /  om  te  tonen  /bat 

nietjegenftaenbe  be  neberlage  en  'tberliessin  ©?ief* 
ïanb/ljn  niet  fcïnjnen  foube  ban  3ijn  boomemenuit 
b?efe  acuter  te  laten :  maer  cbentoel  mebe  boo?t  toilbe/ 
om  ontfien  te  toefen  /  en  niet  om  pemanben  te  ontfien : 
maer  baer  toerben  boo;memeUj&  ttoe  oo?faften  gefeit  / 

toacrom  On  ftilr  foube  Deböen  geöacn.  b'€eneöouöen 
frinetocciï'te^ijn/omöatïjp  toilöe  toiehen  be  frtjabe en  ff  lianbe/  Kic  ïjp  in  ©?ietïanb/tufTcf)en  ̂ ctliger  3lee 

en  a©in-fcnoten/  ban  (0?abe  Xobetoijli  geleben  ïjaö- 
be/  baec  centgc  ̂ pangiaerben  /  betoelbe  gebangen 
toarcngctoceft/ooftffftantielijften  geïjangen  toaren/ 

nciiiU  lir»  alle  be  <0enfcn  /  't  toaren  folbaten  of  anbere/ 
eetjt  ïiabbe  boen  boen  /  en  noen  bagclijr  *&*-  <$n 
ö'anbcrcoojfafee  acDten  fpgetoceflte3ün/  obecmitsi 
3nn  ftriigöbolfe  een  groot  berfclmcften  ban  befe  ne- 
bcrlage  babbcngcltcegenj/alö  bo?cnbecftlaertisi/en 

bat  bpfonbec  bic  ban  fijnen  Sïabe  't  fclbe  feer  fo?glü&en 

atfjten  te  toefen  /  om  bat  Het  in  't  begmfel  ber  oö?logen 
toatf-  ̂ aerom  fjp  boo?  Bern  genomen  öeeft  /  in  eigen^ 
ber  perfoon  te  belbe  te  teeefcen/  op  bat  |)p  be  bertfaegbe 
foube  becfleccften  en  moet  geben/  net  toelfte  fipniet 
toel  en  feonbe  te  toege  b?engen  /  noclj  en  acïjte  öetfel- 
be  ooft  niet  oo?baernjfe  te  3ijn/  toaert  fafte  batöpal 
fecijgs^olft  bpeen  bergaberbe  en  meeflmebcboerbe/ 
't  toelft  fo  Ijp  httit  1  fo  fo?gbe  (jp  battet  bolö  eenen  op 
loop  maftenbe  /  öet  Cafleel  baer  be  gebangenen  in  be* 
toaert  toerben  innemen/  en  ïjenluiben  uit  be  gebange* 
niffe  fouben  mogen  berloffen  /  en  maftenfe  tot  ïjoof  ben 
ber  oo?logen  tegen  öem  /  toant  DP  toifïe  /  bat  Ijp  eti  alle 
3ijnen  aentjang/  ober  be  ober  grote  to?eet[)eib  bieDP 
inben3lanbegeb?uiftte/ban  alle  be  Staten  genoeg 
geDaet  toag/  baerom  aebte  öp  beter  te  toefen/  eer  öp  be 
erpebitie  op  be  bpanben  foube  ter  öanben  nemen/öem 

ban  befe  b?efe  te  beb?pen  /  en  alfo  be  geïjele  i^eberlan* 
ben  te  ontnemen  be  Dope  ̂ ü  fp  luiben  op  te  felbe  43?a> 
benmocrjtengefteltljebben* 

©nlangö  baer  na  fteeft  fjp  bit  nabolgenbe  paccaet 
laten  uitgaen  /  beroerenbe  be  goeberen  ban  be  geban* 
genen  /  geconbemneerbe  /  geerecuteerbe  of  gebannen/ 
uit  fafte  ban  be  beroerte  en  fteligie* 

f©at 
©uc b'ailua 

geeft toïroo?* 

By  den  Conink.' 
ONfenlievenen  getrouwen, de  Stadhouder , Pre-  JP*^ 

iident  en  Luiden  van  onfen  Rade  in  Holland ,  fal-  xovanit 

uit  en  dile&ie.  Alfo  wy  overmits  de  Rebellien ,  fedi-  bege*. 
tien ,  wederfpannigheid  en  beroerten  in  onfen  Landen  j^J^ 

van  herwaers-ovcr  onlangs  gebeurt,  hebben  doen  pro-  gf&an* 

cederen  tegens  de  hoofden ,  auteurs ,  medeplichtige  en  nen/  Sf 

befchuldigde  van  dien ,  fulx  datter  vele  in  gevankeniffe  *JW 
geftelt,  en  andere  geexecuteert ,  gebannen  engecon-  cutwtö« 

demneertzijngeweeft,met  confifcatien  en  verbeurte  om  De 

van  alle  bare  goeden  tot  onfen  profijte.  En  want  t'on-  w«
»S»«i 

ferkenniffe  gekomen  is, dat  vele  en  diverfe  by  Yer- 

fcheiden  middelen  en  pra&ijkerbpogen  in  defelve  con- 

fifcatien bedrog  te  doen  en  voorts  keren.  Ja  om  die 

gantfehelij  ken  onvruchtbaer  te  maken ,  indien  't  felfde 
hen  mogelijk  ware.  So  is,  dat  wy  defen  aengemerkt,en 

willende  daer  in  verfien,  hebben  by  deliberatie  van  on- 

fen feer  lieven  en  feer  beminden  Neve,Ridder  van  on- 

fer  Ordren ,  Stadhouder,  Gouverneur  en  Capitein  Ge- 

nerael  in  onfe  voorfz.  Landen  van  herwaers-over  de 

Hertog  van  Alva ,  Marquis  van  Coria,  &c.  geordineert 

en  geftatueert,  ordineren  en  ftatueren  by  defen, dat 

alle  de  gene ,  die  houden ,  befitten ,  gebruiken ,  of  on- 
der hen  hebben  of  weten,  dat  andere  houden  of  befit- 

ten eenige  roerende  of  onroerende  goeden ,  renten,  in- 
komen, achterftellen,  aclien,  of  fchulden,  gout ,  filver, 

gemunt  of  ongemunt,fijde  en  wolle  Lakenen,Tapilie- 

ryen ,  Lijnwaet ,  of  andere  goeden ,  hoedanig  die  mo- 

gen wefen,fo  wel  in  onfen  voorfz  Landen  van  her- 
waers-over als  elders,  toebehorende,  of  ten  tijde  van  de 

delicten  gecommitteert ,  toebehoort  hébbende  eenige 

Heeren ,  Edelluiden ,  Poorteren,  Burgeren  of  anderen 

van  wat  ftaten ,  qualiteit,  of  conditie  die  fouden  mogen 

fijn,  gevangen  ,  gecondemneert ,  geexecuteert  of  ge- 

bannen geweeft  hebbende,uit  faken  vanden  beroerten, 

ieditien  en  wederfpannigheid ,  in  de  felve  onfen  landen 

onlangs  gefchiet ,  't  fy  vrienden  magen ,  geallieerde ,  of 

anderen ,  fo  geringen  als  't  felve  tot  hare  kenniflen  ge- 
komen fal  wcfen,de  verklaringe  en  wete  daer  afkomen 

doen  aen  onfen  lieven  en  getrouwen  Raed'  Gecom- mitteerde van  onfen  Finantien,  Threforier  van  onfer 

Efpergne ,  en  ontfanger  Generael  vanden  confifcatien, 

Marten  vanden  Berge,ofaenden  ontfanger  particulier, 

vanden  quartiere  daer  de  felve  goeden  gelegen  zijn,  ai- 

rede geftelt,  of  als  noch  te  ftellen,  dewelke  gehouden 
falwefendiete  aenveerden  by  afte  voor  den  Griffier 

van  der  plaetfe,  daer  defelve  denuntiaten  of  aenbren- 

gen  gedaen  fal  worden,  op  pcene,te  betalen  by  den  ver- 

fwijgers  of  verborgers  (  boven  der  reftitutie  van  de 

voorfz  verfwegen  goeden )  de  weerde  van  dien,defelve 
onthouders  eerft  nochtans  gehoort  zijnde  by  den  gene 

van  onfen  wegen  daer  toe  gecommitteert,  of  al  noch  te 

committeren,  de  pcene  vander  weerde  der  voorfz.  goe- 

den ,  te  bekeren  ca  te  appliceren,  te  weten  de  pwe  delen 



i$68. Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
ftad  grijpen  14.  dagen  na  de  publicatie  vandefen.  En 
ingcvalle  dat  de  voorfz  verfwijgers  infolvent  of  niet 
fumcient  en  waren ,  om  te  betalen  de  pcene  voorfz ,  fal 
defelve  arbitralijk  geftraft  en  gepunieert ,  en  den  aen- 
brenger  eenige  redelijke  fomme,opte  voorfz  verfwe- 
gen  goeden  ( indien  daer  eenige  bevonden  waren )  ge- 
taxeert  worden  by  den  Juge  of  Rechter  de  kennifle 
daer  af  gehad  hebbende,  gevende  den  voornoemden 
Ontfanger  gencrael  en  particulier  macht  en  autoriteit , 
om  voor  de  J  ugen  of  Rechters  daer  toe  geordineert ,  of 
als  noch  te  ordineren ,  te  ontbieden  en  doen  komen  alle  ( 
de  gene ,  die  (y  weten  of  bevinden  fullen  onthouden  en 
geoccupeert  te  hebben  eenige  goeden,de  voorfz  weder- 
fpannige  toebehorende, welken  fullen  de  felve  ook  mo- 

gen bedwingen  by  eede,  en  by  alle  behoorlijke  en  ta- 
melijke wegen  van  Jufticien ,  de  voorfz.  goeden  te  be- 

wijfen,  (onderlinge  om  te  feggen  en  verklaren  de  weer- 
de en  eftimatie  van  dien ,  indien  zy  't  weten. 
t.  En  alfowy  infgelijks  onderrecht  zijn  dat  vele  en 

verfcheiden  belaft  en  gel'ufpecteert  wefende  van  cri- 
men  van  ketterye,wederfpannigheid  of  feditien,diverfe 
contracten  gemaekt  hebben,  na  de  feiten  en  delicten 
by  hen  gecommitteert , fo  wel  vangifte ,  verkope ,  op- 

dracht ,  conftitutien  of  bekentenifle  van  renten,  eed  ui- 
len en  quitantien  als  anderfins,  tot  behoef  of  voordeel 

van  hun  vrienden ,  magen  of  aenhangeren ,  hebbende 
eenige  van  dien  geantidateert ,  of  valfe  of  geveinfde  re- 

denen gefocht ,  om  onfen  Fifque  te  defrauderen ,  en  de 
confifcatien  ons  toekomende  en  competerende,  on- 
vruchtbaer  enillufoorte  maken,  committerende  hier 
indiefteencrimen  van  valsheid.  So  willen  en  bevelen 

wy  allen  en  eenen  yegelijken  die  fulx  weten ,  of  van  den 
voorfz  contracten  geadverteert  fullen  wefen  ,  dat  fy 

't  felfde  binnen  de  voorfz  veertien  dagen  komen  feggen 
en  verklaren  aen  onfen  voornoemden  Ontfanger  ge- 
nerael  of  particulier  van  der  plaetfen. 

x.  Bevelende  infgelijks  den  NotarifTen  en  Klerken , 
die  de  felve  contracten ,  giften ,  verkopinge ,  tranfpor- 
ten ,  opdrachten ,  hueringen ,  conftitutien ,  of  bekente- 
nifien  van  renten ,  cedullen  en  quitantien  gepafleert 
hebben ,  fulx  ook  te  doen  en  te  kennen  geven ,  mitfga- 
ders  den  Coopluiden ,  dat  (y  binnen  den  voorfz  tijd  ko- 

men aenbrengen  en  verklaren  de  partyen  en  fchulden 
in  hun  boeken  begrepen,  op  poene  te  betalen  de  weerde 

van  't  gene  dat  fy  alfo  verfwegen  fullen  hebben ,  en  ful- 
len daer  en  boven  de  voorfz  contracten  in  bedrog  ge- 

maekt, federt  dat  de  delicten  gecommitteert  zijn,  en 
daer  te  voren ,  nul  en  van  onwaerden  wefen.  En  de  ge- 

ne die  bevonden  fullen  worden  des  felfsbedrogs  mede 
plichtig  en  deelachtig  tezijn,fullen  uite  voorfz  Landen 
van  herwaers-over  gebannen,  en  anderfins  geftraft  en 
gecorrigeert  worden  by  pecuniele  boeten  en  amenden 

arbitrare,  namentlijken  by  lijf-ftraf,  ingevallen 't  feit fulx  vereifcht  of  verdient. 

3 .  Ordinerende  voort,  fo  verre  eenige  wilden  fchult 
eifïchen  of  pretenderen , ten  lafte  vanden  voorfz ge- 
condemneerde ,  geëxecuteerde  of  gebannen,  of  op  hun 

goeden ,  uit  faken  van  den  voorfz  beroerten  gecon- 
fifqueert  of  opgefch  reven  wefende,  dat  fy  de  felve  hun 

gepretendeerde  fchult  binnen  drie  maenden  na  de  pu- blicatie van  defen ,  verklaren  voor  den  Raed  van  haren 
Provincie  of  Gedeputeerde  van  dien  ,  op  pcene  van 
hun  fchult  te  verliefen ,  en  daer  af  verftcken  te  zijn  en 

blijven.  En  fo  verre  yemant  bevonden  word,  die  ee- 
nig  vervolg  door  calomnie ,  bedrog  of  collufie  geinten- 
teert  foude  hebben ,  willen  en  ordineren  wy ,  dat  de  fel- 

ve te  dier  oorfake  by  pecuniele  boeten  en  anderfins  ge- 
corrigeert  fal  worden  na  den  eifch  van  der  mifdaet , 
laftende  den  Jugen  of  Rechters ,  dat  fy  hier  in  forgvul- 
digetoeftcht  nemen. 

(F.  174.)      4.  En  want  vele  en  diverfe,  onder 't  dexel  van  feke- 
re privilegiën  enufantien  pretenderen,  datconfifcatie 
nieten  foude  ftad  grijpen  ,fo  verklaren  wy  by  defen , 
dat  om  crimen  vanLefeMaj.  en  ongehoorfaemheid , 

't  welk  tegens  God ,  tegen  ons ,  der  gemeine  welvaert , 
rufte,  en  vrede  vanden  landen  gecommitteert  is  ge- 
weeft  ,  door  de  rebcllyen ,  feditien ,  wederfpannigheid , 

beroerten  en  ongeregeltheid  daer  uitgevolgt  engere- 
I.  Deel. 

fen.Onfe  meininge  en  intentie  is,  én  wy  willen,  dat  niet 
tegenftaende  de  felve  privilegiën,  dewelke  in  dit  ftuk 
met  en  behoren  ftad  te  grijpen ,  de  goeden  van  de  ge- 
condemneerde,geexecuteede  en  gebannen  opgetekent, 

en  geconfifqueert  fullen  worden  t'onfen  prohjte.  En  in- 
dien yemand  wilde  feggen ,  hem  daer  in  befwaert  of  ge- 

graveert  te  zijn, fal  hen  mogen addrefferen  aen  onfen 
voornoemden  neve  den  Hertog  van  Al  va ,  om  fuiken 
aenfehou  daer  op  te  nemen  alft  behoren  fal.  En  ten 
einde  dat  van  defen  onfen  jegenwoordigeordinantie, 
ftatut,  geboden  declaratie  niemant  ignorantie  en  fou- 

de mogen  pretenderen.  So  ontbiedenen  bevelen  wy 
uwel  ernftelijken , dat  gy  defelve  en  fonder  vertrek, 
doet  kondigen ,  uitroepen  en  publiceren  alom  binnen 
den  fteden  en  vlecken  van  onfen  lande  en  Graeffchap- 
pe  van  Holland  daer  men  gewoonlijken  is  uitroepinge 
en  publicatie  te  doen ,  en  tot  onderhoudenifle  en  obfer- 
vatien  van  dien ,  procedeert  en  doet  procederen  tegens 
den  overtreders  en  ongehoorfame,  by  executien  van  de 
pcene  voorfz  fonder  eenige  gunfte ,  diffimulatie  of  ver- 

drag, 't  Gêne  des  voorfz  is  met  diefTer  aenkleeft,  geven 
wy  u  en  onfen  Rechteren,Jufticieren,en  Offkieren,en 
die  van  onfen  vafTalen  refpectivelijk  volkomen  macht, 
autoriteit  en  fondcrlinge  bevel.  Ontbieden  en  bevelen 
een  yegelijk,  dat  fy  u  en  hen  fulx  doende  ernftelijken 
verftaen  en  obedieren ,  want  ons  alfo  gelieft  Gegeven 
in  onfer  ftad  van  BrufTel ,  onder  onfe  contrefegel  hier 
opgedrukt,  in  placcate  den  26  dag  van  Junio  1568. 
Onderftont  gefchreven  by  den  Conink  in  fijnen  Rade, 

getekent  d'O  verlope. 

A  %#  "®ut  b'SMba  tot  to?eet  toern  babDe  uitmat/  ©e  #av 
x* fo  maefete  lp ter  ftont gereetfc&ap  / om  in  eigenDer  L0,!^311 
perfoonna©?ietïanbtebertrecfeen/  en  <6?aef3Lobe;  St 
toijö  te  berbaijben  /  maer  toetenbe  Dat  De  ftaD  ban  mnt* 
doeningen  ban  groter  importantie  toas/  fo  DaDDe  ïjp  £f?Sf m 
CÖiapin  ©iteüi/  atë  ©eltoberfte  in  plaetfebanben  ©/$ 
<Ö52abe  ban  Sllrenbergeboo?  benen  gefonben  met  tien  lannre 

©aenDelen  l|oogDiiitfett/  en  &et  3fêalfcD  Regiment treclim» 
ban  ben  J^eereban  l^iergeis/  ennocDbijf  ©aenbelen 
ban  bendeere  ban  2&illi.  l|abbeoo&belafl/De  1500 
paetben  onDer  ̂ ertog  €ricb  ban  2&2unftoijH  /  bie  tor 
g^ebenter  gemonftert  toaren  /  Den  meöe  bertoaerttf 
berboegen  fouben  /  bocb  f)en  beïaft  geen  beltflag  te 
flaen  /  maer  ben  bpanb  met  febermutferinge  moebe  te 
manen  en  op  te  Douben  /  tot  bat  bPfelfS  inperfoon 
nuam.  amfobieïenbaecbagchjrfeffbermutfcrtngen/        t 
gelnfeeenfDeetëgefeittë.  <02aefEoDetoijRtoeigemoet  %%lf/ 
3tjnDe/en  bebbenDe  eene  goebe  touragie/  boot  Cbiapin  möft  bitt 
©itelliflag  te  leberen/  omeeneinbetemaben:  maer  <&ö«apii» 
ftp  beeft  Dat  afgeflagen/  feggenbe  D*m  't  felbe  aiö  nocD  «E? niet  gelegen  te  3ön,  lebnen* 

<DetoijIe  befe  fancn  bad  omtrent  doeningen  ge? 
beurben  /  fo  bdaften  ben  hertog  ban  2Mba  /  bat  De  t  j 

compagnien  jêpangiaerDen  /  ban  't  Regiment  ban  A Iftapetë  Die  binnen  <©ent  toaren  /  fouben  treeften  na  «JfjJ 
'tf  Hertogen-bofcb  /  altoaec  bP  fijne  bergaberinge  \mU  grn  m 
be  maften/bp  en  liet  niet  Dan  %  compagnien  op  bet  Ca-  aita 
(teel  ban  <*5eitt  tot  befettinge.  ̂ p  ontboot  mebe  De  1  o  ggjjj  ri 
compagnien  ban  jitëaftricbt/nocD  10  compagnien  ban  rocgc  t» 
't  fiegiment  ban  <§icilien  /  leggenDe  tot  2&?tuTel  /  beDe  ®w> 
\y?  mebenaf£J|ectogen-bofcD  marebecen.  i|pbela(ietn/y 00b  bendeere  ban  Creffonicce  <0ouberneur  ban  Den  oi^t 
25ofcb/batbP  i^flucfeen  gefcïjutëbanifêecbelenal'  ïoöc* 
baer  foube  Doen  bomen  /  te  toeten  8  batecp  flucben  /  en  to^9' 
8  beltftucfeen.  5}tem  Dajt  De^eerc  ban^oiccarmess 
ben  lajl  ban  Colonel  ober  De  licftte  paerDen  foube  aen* 
nemen/  en  bat  bp  Capiteims  foube  nomineren/  om 
nocb  1 000  licbte  25ourgocnfcbe  ruitere  aen  te  nemen, 
^efgehjr  belafle  fjp  Den  <6?abe  ban  «eur  en  Den $ee* 
re  ban  25lonDeau/elrnocf)  10  a©aife  compagnien  te 
boet  aen  te  nemen  /  DocD  be  ï|eere  ban  251onDeau  Itftft 
niet  meer  Dan  5  compagnien  gelicbt  (foinbebinbebp 
De  rebeninge  ban  Den  pagabo?  ̂ rancifco  De  EiralDo.) 
©oo2t£  bcbal  bp  ben  öaeb  ban  &tate  te  treeften  bm 
nen  '0  ̂ertogen-bofeb/om  albaer  te  blijben  en  op  allesJ 
o^Dje  te  jlellen/tot  fnn  naDer  bebel  en  laft.  ̂ en  25  5fW' 
np  bcttoog  DP  ban  ?52uffcï  na  jfêecljelen  /  en  ban  baer 

%  %  m 
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ttngebvfrclf*/  en  "lJ"^tt  rteïïflSi  5ijnbc/  reiföcOp 

«  Sm,«i  jSSSSSSSm*  m*  geftclt  optc  
amo* 

^^^^mi&m^  nceft  O?  alle  Oet  tooct* 

SbSSmSSmM  marcDcren  boo?
  biberfe  toe* 

n?m  eeiter  hm  23emarb  laft  gegeben  om  
40°  lam* 

méSt»  nemen/  en  tic  loop-plactfcop  éeto
enra 

B^/SW  na  felf*  met  fijn  02btnarife 

ScXS  uan  föntoarttt/  en  een  compagnie
  uitteren 

temtcbuf m  te  peerbe  ban  fBontcro  /  meöe 
 na  m* 

8 m ffi fï ftoSftW  Wow  met  fijn  bol
k 

Sle5m  ie  te  gemoet/ en  gelcibe  ïjem itot  Mw 
§an baer  toog  be  ̂ ertog  boo2t0na€oeberben/  

en 

Ocubenbe  /  berffaett  Oeeft  bat  «Racf  ̂ töctoyftbön 
fcoenfmien  bcttogen  toatf  /  en  te  Remmingen  lag/  en 
komenbe  niet  lüoöt  Dan  <£mbbcn/acn  cenplactfege* 
naemt  De  ftnoc  /  alfo  tie  grote  fcOcpen  met  en  mocOten 

aen  fijn  <©enaben  leger  komen  /  fo  té  Op  met  een  boot 

Oaeftin  na  bcö  katoen  leger  gekomen  tot  ̂ jemmtn* 
gen.  <®?aef Sotwóp  belafic  Ocm  /  até  bat  Op  terftont 

toeberom  naren  foube  /  en  beftellen  boo?  't  leger  boter  / 
kae#  /  b?oob  /  fout  /  en  anbere  pjobianbc  bic  Op  moefti 
Ocöben/  't  toelk  0»  met  alberljaeft  boIb?engenbc/en  Oet 
fclbcfcntrcnöc  up€llert^op  ban  Remmingen/  toas 

tjooirö  onlebig/uit  begrote  ftïjepcn  meer  anbere  p?o^ 
bianbe  inklcinbcrfcOepen  obertelaben  /  en  Oet  leger 

toe  te  Doeren.  (€er  felbcr  tijb  beeft  Venico  Manmnga 

<D20fTacrt  ban  €nibben  aen  ben  boo?f3  <&onop  gefon- 

ben  tonner  3©illcmban$pebelt  ^eerebanmentf: 
b*rgé7  hem  ontbicbenbe/  bat  OP  met  alle  fr  Hepen  en  ko- 
ten  groot  en  Riem/  metter  Oaeft  foube  komen  onber 
't  öuté  en  be  (lab  ban  <£mbbcn  /  OP  fcubefe  bef  rijerrnen 

met  fijn  gefcljut/  't  toelk  OP  gebaen  beeft/  fenbenbe  alle 
be  nletne  ft Oepen  na  Remmingen.  <Be  3|ertog  ban  %b 

ba  fecr  begerig  3ijnbe  om  <©?abc  Eobetoijk  te  berboï* 

gen  /  font  geftabig  fijne  fptjen  uit/  om  te  toeten  toaer  Op 2::„  .   ^  '\  ..»  i^i^n-,  sr.*%.  ̂ m  *mo#-  firn  nanfrh?  frwr  / 

jjcmow  mette  '52LK?tS»mSl^   toeft  en  fton&efo ftaeft niettolsen/ a'$ fiptoelgceme 
£nmftonft '»»Sm5öS£   gS  ftatoe  /  atamft* fttt  aM  ter  6 
«©at  i*M5!2B2SS5SfS   S/en  tot  tójacf a«trrtBÖfttw»?6ttopf«i 

Heöe* 

UanDe 
öclege* 
riïisje 

op  en 
blurfjr. 

mnge^menmetcenfcöoonooopboïrban  goebe
  ou* 

be  erbarene  toel  geocffertbe  folöaten  /  üp  Bern  Oebbenbe 

't  boo2f5gcfc0ut  met  een  goet  getal  fcOtptouggen/  bte 

fiem  tut  imbanb  op  tóagen^  na  geboert  3tjn  /  be^ 

ouaem  sijnbe  om  een  ribiere  in  ber  Oaeft  ober  te  D:ug*
 

gen  en  nocOtans*  binnen  doeningen  opte  markt  5«n &en|laen/  maer  ̂ .^t^JSSffSS^ 
nülen  be  l^eer-pco2te  tn/  btoans  boo2  be  &tab  tot 

be  anber  $Pbc  be  55otteringe-poo?te  toebermtgeto, 
gen  /  baer  Oet  anber  fcrijgSboln  toaö  gclegert.  ̂

e 

éèrtog  ban  aniba  té  met  fijnen  foon  ben  groot  P2102 

S&ta  en  fijnOofgefm  met  een  bee irui 
jeren ,ban 

bc  èeer-poo?te  om  bc  beften  gereben  tot  be  25ottenn- 
ne-poo2tetoe/fonberinbe^tabtckcmen. 

é?abc  Sobetoijk  Oier  ban  getoaerfcOout  3gnbe  / 
beeft  raebfacmgebonbenfijn  leger  te  litOten  en  Ofm 

op  fijn  boo2becï  te  begeben  /  en  Oeeft  oberfuïr  fyn 

aefthut  en  Daaagie  metten  meeffen  Ooop  fijn^  bolr  af- 
acfclubt  na  ̂locOteren  /  en  té  felbe  mette  rcfïe  m 

't  leger  gebleben  /  en  Oeeft  M  bpanb  albaer  met 
ftucrmutfdinge  nocO  een  tijb  lang  opgebouben  t  ten 

iaetfhn  té  ÖP  tegen  ben  abonb  ook  bertogen/ Oeb- 

benbe tot  fijnen  IjinbertocOt  gcflclt  ettelijke  ruite. 
ren  om  be  bpanb  op  te  Oouben  en  te  beletten  /  toelke

 

rUtZ  be  Huifcljer-bnigge  acljter  Oacr  m  b
en 

IranbgeftekcnObben/  ten  einbe  be  ̂ pangtaertö 

ft il icmgnietenfouöen konnen bolgen/  met-te-mm 
Sin  ie  ̂panaiaert^  fo  furieufeïijk  aengebjongen 
batter  noTï)  een  groot  beel  ban  ben  OtnbertotOt  /  en 

ban  ben  anberen  m  Qun  bergeten  en  berlankfaemt 

Oabben/  3ijn  geflagen  geb.i02bcn  bic  men  acOten
on^ 

trent  ̂ 00.  te  toefen. 
<0^abe  ILobetoijn  ftenncnbe  ben  aert  en  nature  ban 

bc  -^nangiaerben  in  't  berbolgen  Oaerber  bpanben  / taBfc  'e-  ftccftlrrli  baoper  gefpoet/om  fijn  bolk  uitOet  aenflaen? 
sec!fff  beneritiïcltnberfekeringete  brengen/  en  té  alfo  ban 

niet  w  IgJ^JL ?tcScn  i,^  aBtnfeOoten  aen  bc  gelling, 
tooiiöc  na  öoogttooubc  in  ileiberlanb  /  en  alfo  boo2tö 

na  lemmingen  /  leggenbe  aen  be  <£em$  /  onber  't  ge^ 
biebbanben"<02abc  ban  (Doftb2ief!anb /  een  feer  be* 
nuame  pïactfc  /  toel  gelegen  om  alle  noobb?uft  utt 

<Oofrtrt*flanö  ober  be  €enté  onbeOinbert  te  mogen 
bekomen:  albier  Oeeft  fijn  <£5enabeplaetfe  begrepen/ 

in  meninge  3ijnbe  om  albier  fijn  bpanb  tebcrtoatO' 

ten/  en  fijn  'abonturc  te  berfocken  /  en  Oeeft  't  felbe 
iDo'P  opte  paffe  en  aenkomfte  in  ber  Oaefletoatge* 

beftint  t  Op  Oabbc  in  't  boo2blucl)tcn  alle  be  bmggen 1  en 
banmtJn  ̂ ocn  opfmijten  /  om  ben  bpanb  te  bcrOmbe* 
ren  bat  fn  fo  Ijaeftia  uit  en  fouben  konnen  nabolgen. 

j n^bclér^ib  maö  g?nker  ̂ irk  ̂ onop  mette  geno- 
nvnfrtrp'n/  baev boren  ban  bcrljaelt  té/  gekomen 
boo2  Wföjl/  ann^  ÖP  ̂   felbe  aen  anker  geleit 

Jtoöc 
toyli  le- 

gert öc; 
niet  fo' 
voilue 

mingen 

boo2f3/en  bat  <6?aef  5lobetoijkboo20etopfcttenban 

bellen  of  fluifen  be  refleban'tHlanb  onba-biater gefet  tobbe/  bocO  befen  al  niet  tegenflaenbe  té  Op  opten 

2 1  qiulu  besi  mo2gen0  b2oeg  omtrent  ben  bpanb  geko^ 

men  /  en  Oeeft  «gancOio  b53lbila  met  300  fcfjutten  met 
lange  roerö  te  peeebe  boo?  aen  gefonben  /  om  alle? 

binos  retoifTekontfcöap  te  nemen/  be  bjelke  terfï  ont 
tneberom  guam  met  alle  beritljt  /  mibbeler  tyb  Oabbe 

be  ©ertogallebe  gelegentOeib  bcöïanbg  beficöngt/ 

en  acOt  genomen/  Ooe  en  toaer  Op  fijnen  bpanb  befl  tfiu* 
be  aengrtjpen  /  terftont  Oeeft  OP  öe  mm  jf  ancOto 
b'5ibilamet€apitcin  Honteromet  een  beel  ftOutten 

tepeerbeboo2  aen  gefonben/  om  fijn  bpanb  tot  ftOer* 

mutferen  te  betoegen/  en  uit  Oen  boo2beel  telocken. 

mm  beneffen^  fo  bero?benbe  OP  ̂ on  ̂ ultaen  m* 
mcro/  met  nocO  50°^  fPnfkettier^/  en  300  fptefen 
kern  na  te  boïgen  /  na  befe  bolgben  ̂ on  ̂ anrOio  be 

ïonbogno  met  1000  uitgelefen  ftOutten/  metten^ 

teren  ban  Cefar  <©onfaga  en  Cnrtio  Ifêarttnengo. 

€nbe  refteber  ̂ pangiaerben  bebalOP^on^lonfo 

beailoa  en^on  Confalbo  hc  252acamonte/  na  befe 

bolgben  fes  ©acnbelen  5©uitfe/  en  baer  na  bnftien 

©aenbclen  3©alenen  600  licOte  peerben/  en  ntette* 
genfïaenöe  be  engte  ban  ben  bjeg  /  en  bat  Oet  &anb 
rontom  onber  toater  ftonb/fo  3ünfe  aen<©2aef  %fr  £>iars 

betoijr  bolk  gekomen  /  en  beginnenbe  te  fcöermut*  »g£^ 
feren/  toeken  be  felbe  terflOnt  inOaer  boo2bcel  onber  ̂ „^ 

Oacr  qtfclm  /  <02abe  Eobetoijk  Oabbe  fijn  bolk  in 

goebe  02bonnantie  geftelb  /  bermaenbe  ernflig/  bat* 
fc  nu  fouben  Oacr  befïe  boen  /  be  bictorie  flont  m 
Oaer-iuiber  Oanben/toaert  macrbatfeOaer  befte  be* 
ben  /  moeb  grijpen  enOaren  bpanb  bappcr  aen  bte^ 

len  /  maer  Ooe  O^fe  meerbermaenbenen  'tOertem* 
fP2ak  /  Ooe  fp  meer  en  meer  berfïauben  en  begeeft 
toerben  /  en  até  Oet  tijb  toasomtebetOten/  omOa^ 
re  eere  te  betraebten  en  Oacr  felben  te  befcOermen/ 

fo  begonben  iP  om  geit  te  roepen/  en  en  toilbcn  met 
becOten/  niet  tcgenfïaenbc  be  goebe  remonftrantien  gj^ 
bie Oacr  gebaen  toerben/  battet  nu  geen  tijb  entoaö  sj  tooIfe 
om  gelb  te  roepen/  nu  ben  bpanb  al  gereettoa^om  fcan 
Oen-Iuiben  te  bemieien/  maer  bat  nu  eenpbermoft  gg 
fien  3ijn  befte  te  boen  en  fijn  eere  tebetradjten  :  ten  toö6. 

Oclp  al  niet/  maer  ïjebken  Oaer  b'eene  boo2b'anber 
na  optebïufOt  beneben  na  be  fcOepen  bie  opte  €enté  (F:75.). 
lagen  baer  fp  met  grote  kopen  ingebaIleii3ijn/fom^ 
mige  Oacr  faibeerben  /  fommige  boo2  grote  befo?b?c 
mette  fcOepen  berb2inkenbe  en  te  gronbc  gaenbe. 
<82abc  Èobctoiik  en  ecnine  anbere  toiïlcnbe  nocO- 
tanjs  Ijen-luiben  moet  geberi  boo2  Oaer  ïuiber  erempel/ 
iö  met  een  couragieuö  fterte  felfs  boo?  aengetreben  / 
baer  ben  bpanb  aénauam  /  en  beeft  Ocm  langen  tiib 

atéeen  bapper  ïfelbfeer  b^omelpk  gegueten  /  maer 

fi$n* 

fFfaffc* 
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totjb 
ont- 
hoint. 

fffnbebat  ft»  ban  be  fijnen  mceft  beclaten  toerbe  en  1  geiin:  ben  cenen  poft  op  ben  anberen  feree*  mr^^ acfitt)JJ-naWootftonb/iö  ooft  acnooffiinïif  rrr hifi2tit>!i    r,*nh  w  h»  -JCJ  «^..Ai.»""Mw.n^vl£*0.u,t^fl- 

24S 

ban  Die 
ban 
4Em&» 
ben. 

acDt  bp-na  bloot  ftonb/  i*  ooftgcnootfaafttgctoo?ben 
Dem  felben  te  falbercn/  ennocDfclf*DetgefcDutboo2 
be  ïefte  ceifc  aenfïeftcnbe/  in  cen  ftïcin  feïjumjen  getré* 
öen  en  baer  mebe  obergebaren  na  <®oft-b2Jeftanb  toe. 
«frabc  fooft  ban  <6cljoutoenburg  ftenöe  be  grote  öef^ 
02D2C/  Decft  Dem  in  't  bcginfel  ban  befïag  met  bet  mee* (te  beel  ber  ruiteren  Oebaijt/  be  b?cfecnono?öeninge 
ban  Det  bolft  ban  ̂ affautoen  toa*  fo  groot  /  batfe  fon* 
bec  eenige  toece  in  'ttoater  liepen  en  Daer  felben  ber* b?onften/fuir  bat  be  bicto?ie  Weef  op  be*  hertogen  ban 
5ïlba  3Pbe/  met  toeinig  bcrïic*  ban  be  fynen  /  toant  DP 
tn  al*  geen  tamtentig  mannen  bcrloo*/cn  onber  be  fel* 
bemaer  een  ban  name/  namentlfjft  <®ab2iel,pauri* 
gue*  een  C&clman  ban  boojJucDtigcn  Duife  l  fone 
ban  bc  <0?abe  ban  <8fo2io/  betoclfte  al*  Dp  ban  fijn 
peert  toa*  getreben  en  Oem  onber  be  Darguebufier* 
fiaö  begeben  inetieen  mufguet-ftogcl  geftDoten  toerbe: 
mactfaen  bc  3Pbc  ban  Cfcaef  groïietoijft  fetbmen  batter 
foboobgeflagenal*  berb^onftcn  3ijri  bp  be  7000  per- 
fonen  /  baer  onber  beel  |$cberlanber*  toaren  bie  uit 
bet  lanbgeblucDt  toaren /eer  ben  hertog  in  j&eber* 
Janb  guam  /  fulr  bat  Poübius  toel  recDt  fepb : 

Weinig  mannen  werden  gedood  in  't  vroom  ftrijden , Maar  vele  komen  door  vrefeen  vluchten  in  lijden. 

Jaer-dicht  op  de  Stad  te  Jem mingen. 
«5?aVe  LobetoiiCK  Van  ̂ aflfaV  m  onver* 

facCDbe  fteLt/ 
aviMbe  tegen  3iin  banCb  voo?  SGLba  tmeebt 

Vilt  't  VeLu 

^e  buit  en  ben  roof  bic  be^pangfaerbenDferfcre* 
gen  toa*  feer  groot/  toant  fp  firegen  bier  niet  alleen  be* 
Ie  gelb*/  maer  ooft  bed  ftlbertocrft  ban  be  <0?aben 
ban  J^oogftraten/  <©?abc£obetoijft  /  be<0?abeban 
^cboutoenburg/  en  meer  ban  i?oo  rijbentoagenr 
peerben/  en  16  grote  ftucftcngefcDut*  en  20  baenbe* 
len  /  be  <Do?pen  in  töepberlanb  en  bpfonbec  gfemmin* 
gen  toerben  gefpolieert  en  geplonbert/  en  ettdijfte  bui* 
f<mb  Doom-beeften  mebe  uiten  lanbe  gcb?eben.  3&e  in* folentten  enmoettoilligbeib/  t^k  be  ̂ pangiaerben  be* 
b?eben  mette  Duiftoiben/  b20utoen  en  jonge  boebte* 
ren/  toaren  bp-na  onmogeltjft  te  bectellen.  <©c  Suite* 
nam  ban  Cfcaef  ïobetoijft  ̂ enriftban^egentoerb 
gebangen.  3&e  CSjabe  ban  Ooft-tmcfïanb  /  en 
bpfonber  bk  ban  be  (lab  ban  dubben  /  toaren  in 
feer  grote  b?efe  en  fwgben  boo?  een  oberbal  ber  ,§pan* 
giaerben  /  onber  't  P2etert  en  berd  ban  fjaren  bnanb  te te  berbolgen  fp  Dabben  Dare  onberfaten  langief  ben  bi  jft 
op  b'anber  3Pbe  ban  be  €emö  in  toapenen  gefïelt.  U^ie ban  €mbben  bacljten  bat  be  hertog  öaer^tab  ter* 
tfonb  foube  berenb  öebben  /  en  beeft  berbalben  be 
<D20(Taert  fijne  boo2gacnbc  beloften  ban  be  fcOepen  te 
befeftermen  bergetcn/  acDtenbe  be  felbe  bp-na  alö  boo? 
bnanb  /  en  omDoob  ben  boo2f3  ̂ §onop  met  alle  be 
fefteeps-capttepnen  en  b2Pbuiterg  op  't  Dufé  /  tonenbe fuift  gclaet  aliS  of  ft?  fjaer  albaer  toilbe  Oouben:  feggen* 
be  bat  be  hertog  ban  Sülba  om  haer-ïuiben  en  bare  ge* 
nomen  feftepen  totlle  be  <§tab  foube  mogen  beleggen  / 
en  bat  baer-luiöer  alle  befeb2Uft  foube  opftomenboo?  ,  k   ,  ( 
gj^°^ft^^45?ate!f  obcto^  acnfïagen/   en  bat  men  baerboo2DeguaembciöS  S botb  ftcO  befmnenbe  /  en  fienbe  bet  bertreft  ban  ben  I  ben  toeg  af  te  fnijben/  of  bent  te  bSeii  IS  l 
lertogban  3Clba  enfnn leger/  bcbbenöeboo2f3^o* '  ̂ m^S^lmimi^mu^^^l 
ff^i^^^^bccom^fldatw/  maer  te  !  biere  gepafTeert  toaren /tot  toeC  rtib ^  ftSertrec 
febepen  en  binten  Dcbouben/ en  ooft  be  penningen  ban   ftcnbe  ban  ïtepbe  boo2noemt/  liet  cenine ̂ rolbatcncc bc  gcranfocneerbe  febepen/  en  bat  onber  berd  bat  be   barguebufier^  WSSffe^^iSSe 
<02abenban Cmbbenöbaeftbetoaerber/  toonenbeop   bien  ift  babbe  boen  oprccDien ̂ ^ boo2^ ̂epontSan* bffiSrS^miganÖ/  bm*m  fouöc »  i  öec  ̂nbe:  en  bertreeftenbe  gi(ïeren WSiïi [ bageraë  2 
^T»!SnS?ti5?llL      -^  •  .  ban  ï!epbc/guam  ift  ontrent  aebt  uren  b002  ben  mib*£C 
iT^/&ban  ̂ m  öictoneu^ jnnbc banbefen  bag tot befer  plaetfen/  altoacr be branöcn bertocen  « 
hnLhi2h?rhnS^^  W"  °!töccö^^an  ö^»  Jb^cn om  be  flerfte gelegentfjcib  /  niet  3ijnDe  tcgena*  « S^SS?1?8"7  otoec^^«n*K  ttrtftcn/  maer  ftcn  ban  boo?  een  feer  fmallen  tocg/  en  op  ben  toe  ften  « 
ftcbbcnbe  a löaer  gene  tommobitett  ban  febepen/  en  ;  fi>  noeft  toel  b2ie  tragen*  afgeb^often  baöben/  bc"  « 
S?^Crfi,pü2U?ocnbmnIen  doeningen  toaren  geblc*  toaert  en  befebermt  boo2  bare  barquebufier*  "maer  (6 ben/  fo  bic  met  en  moebten  bolgen  obermit^betoe*  ftomenbe  bpïc  boo2toacbt  ontrent  te  t  nurcnboo2  c 
gen meefl  al  onber  toater  lagen/  en  bat  fip  00b ba--  üc  mi&bag  /  O2bonneerbe  ift  m»mX%^ 

banb  ban  be  grote  toeruflingc  bic  be  ©2ince  ban <©2angien  maebtc  om  in  ̂cberlanb  te  ballen/  fo  toerü 
Dp  tn  fijn  boomemen  bcrbinbert  en  belet  /  toaerom  ïm te  ruggc  treeftenbe/  beeft  fijn  pa*  ben  bnft lang* n£ nomen  na  ̂elf3ijl/  altoacr  Ijp  gcficn  Debbenbe  be  goe^ be  gelegentDcib  ban  be  plaetfe  en  ban  fo  benuame Dabencnbanberjec/  Ijceft  Dembatclijftgerefolbccert alDaer^een  ̂ tab  te  maften/  bpfonber  mebe  tot  af* b.2eeftbanbencnnge/  berfteringeen  ftoopbanbel  ban 
ber  fiab  ban  <£mbben  /  m  \p  al*  buanben  bec         3 Roomfer  Seligic/  en  al*  onberDouber*  en  MmU 
per*  ban  be  ftetteren  /  ftetterpen  en  ballingen  ber  ̂ e* berlanben  baer  mebe  focDt  te  ftrenften  en  te  Mttmu 
gen/  beeft  bien  bolgenbe  batelijft  beafpalinge  ban  bc toalïen  en  graften  met  öare  fïrijfttoeren  laten  maften  / 
boo?  feftere  ingenieur*  bp  bem  toefenbe/  baer  in 
W  mebe  beeft  boen  begrijpen  net  bo^p  ban  5Perm*  ®tm* 
fum/  Debbenbe  be  felbe  beftinge  tot  een  .Stab  ge*  L°3b£m* maeftt/  en  boen  noemen  |Baer*burg/  öeeft  ooft  fefte*  558S? re  plaetfe  baer  binnen  boen  cbnfacreren  en  topen  tot  StSS 
een  $20Cf)iacl  iterfte  boo?  ben  25itTcDop  ban  «5,20e*  ̂ ta&  • 
ningen  J^eer  gfoDan  fömjff  /  bienumettefêertogem  m^ 
'tSanb  genomen  toa*/  en  baer  op  miffc  laten  boen» ^it  albu*  gebaen  3ijnbe  /  i*  Op  boo2t*  gereid  na 
<02oeningen/  Debbenbe  albaer  be  Staten  be*^anb* boen  berfcD2ijben  /  en  bergaberen  tegen  fijn  ftomfte. 
t^P  Deeft  ooft  ben  Capitepn2Cnb2ebc^a!a5araou- 
berneur  ban  't  ftafleel  ban  palarme  afgebeeröigt na^pangien/  om  ben  Coninft  befe  bifto?ic  te  laten toeten:  befgelijr.ooft  aen  ben  pau*/  Capitepn  Ca* 
nllo  be  ifêerlo/  en  am  5©on  fgfobanne*  be^uniaa 
be*  Coninr  ban  ̂ pangien  2HmbafTabtur  bp  ben 
pau*/  baer  beneffen*  aen  beBenetianen/  ooft  befc 
gelijjc  aen  ben  25iffcDop  gjoDan  ban,ïiKiu^er/in  toelftc 
b^icbenD?  feer  felaegt  ober  bc  <©?abc  ban  <®o(t-b2ie** 
lanb  en  €mbben/om  batfe  <©?  aef  Sobetotjft  ban  ̂ af* 
fau  bp  gebaen  Dabben  /  of  ten  minften  toegelaten/  Dem 
ban  bictualïe  en  amonitie  te  boo?fien/  baer  mebefp 
Den  genoeg  berftlaerben  bpanben  ban  ben  Coninft/  en 
b?ienben  ban  <©?aef  Slobetoijft  en  fijne  complicen/ 
befgelijr  f(D?cef  Dp  ooft  aen  be  fcaben  ban  Staten  /  en 
en  aen  be  Staten  ban  be  p^obinticn/  en  toerben  alom 
P2.ocefTien  geDouben  en  teftenen  ban  blijöfdjap  ge^ toont  in  be  $eberlanben  /  Doetoel  bcle  tegen  be  Derten 
ban  be  intooonber*  m  't  eenfbeel*  toel  geeme  anbetó 
gefien'ljabben  /  ban  bojfïen  fuijc  niet  openbaren : ^en  b2iefbieDPfcD?cefaen  lm  ïtabenban^tate/ 
Deb  ift  Dier  toillen  bp  boegen  /  al*  tot  berflanb  ban  befe 
fabe  bienenbe  /  en  toa*  ïuibenbe  al*  bolgc. 

Min  peeren  /  gift  Deb  u  gefcD2eben  uit  ̂ locDte*    «  * ren/  ben  17.  ban  befc  jegcntooo?bigc  maenb/  HSg 
tgene  op  mnn  acnftomfle  tot  doeningen/  tegen  bc  Kt 
bpanben  gepaffeert  toa*/ en  bat  ift  ging  om  Den  te  ber* ba  fcI)?8> bolgen  /  gelijft  ift  me/  ncmenbe  mijnen  toeg  ban  IRS? 
,§locDterenboo2f3  na  a©ebbe/  en  ban  baer  toog  ift  tot  tmlm 
mpüt  op  be  Cem*/  altoaer  iftlogeerbe  benzo,  be*  ̂tate fee  maenb  /  berfcDillenbe  bier  uren  ban  ben  toeg  befcr  8JS? 
plaetfen/  'ttoelft  mp  betoeegbc  befen  tocg  tefttcfen/  i«S?. aengefien  ben  toeg  beel  fto?tertoa*  tot  Me  plaetfe/  cc boo?  bien  batter  een  pont  i*  op  beribiercbeCcm*/ « 



§4-6 Het  vierde  Boek. 1568. 

»  te  billen  I  tóe  Dat  fo  feloeuelun  DeDen   Dat  fnfe  DeDen
 

»  macht  Karen/  en  obetpaflerenDe  Droegen  fp  Bun  fo 

toSSmrm  §  ( S :Saettte  alle  te  toeDer* ftai  t  öi ito  b  anben  beDen  ban  «en  urenboo2noem
t 

af  ot  een  uren  na  üen  mibOag  /  Ö002  't  Mjulp  ban 
 ft* 

»tfiirtcitrtcSiut«/Gcftcitinöe  monbbanben  mganft) 

KS.§IWS»eö/^en  lopen  en  bïucïjtcn 

»  «tac  acne  tóe  taöaec  alacm-plaetfetnflag-02D2ege* 

>  £*£& S/mWeefauaö^Ijf  Bopenboctbollt/  en 

» een  «muterte/  en  fïoegen  De  onfe  al  DooD/ en  bjacgten 

»  almnaUetoatf|entn'tüoo?|tetteIlie  ban  Ben /en  Daer 
»>  rta  ftdDenfe  Ben  te  berbolgen/  en  na  te  jagen/De  kguj* 

» tiadopenbe  omtrent  Uier  mijlen  toegovenenfnn i  De 
"bertJöïaergnuatëittbeafbaerDinge  ban  Oefen  bcbal 

» te öoaftttoelh toepten  mtbDag  tettoaelfuren)nocB 

»  niettoeber  geneert,  ©olgenö  b'obereenfeomtnge  ban 
»  De  rapporten  /3ijnDer  toeinig  min  Dan  feben  butfent 
*  DoDenbanDe  nare  gebleben/fo  ban  De  gene  Die  D002 

»  DefclierpteDeö ftoeertö  gepaffeert  /ais  m  De  ffltom 

»  Perb2on«en3ijn/Ooo2be  toelfee  fp  Ben  memb  en  te  fal* 
»  bercn/aeln&  geDaen  Beeft  <®2abe  üobetoijft  Pan  jsaf* 

»  fau/aelieclnaeïit/ 't  toelfee  berfelaerbe3ijncn3Deute* 
»  nam  <töenerael  ©enrife  ban  &egcn  gePangen  /  en  wk 

»  De  Oen  felbcn  <©?abe  ontfelecb  ban  alle  3ijne  Babutcn  / 
»ijie  ontDefet  fijn  getoeeft  D2tjbenDc  op  De  ftibiere  en  mp 
»bertoont.  ̂ ebenDclö  genomen  op  Oefen  fiagDte  tot 
»  nu  toe  tot  nenni ffe  3ón  genomen  /  5tjn  DertUten  pan  De 

»  rrb  biefflDaD0en/beb2agenDe  rij  mannen  naertoo?* 
m  DeelbanbealDererbarentfleefTicicr*  en  Capiteincn 

"banbefetroepe/en  fo  Pele  mp  toilllenfeggencnfou* 
^  DenDermaerbier  ban  De  boo?f5  baenbelg  gefalbeert 
»  «fin  O002  De  öibiere.  3]Ben  Ijceft  getoonnen  fetften 

»  fttiffecn  gefenutö  fo  ban  mctael  al* ban  pfer*  ̂ e  p?o* 
"biftcbiemengebonben  Beeft  ban  alle  foo?tenbanbi* 
»  biö  i*  toonber  beel  /  en  Oen  anDeren  buit  Diemen  ber* 

»'  obert  ijeeft  iö  ontoaerbeeriijfe.  't  ̂0  feennelpfe  Dat  Oen 
"  <0jabe  Pan  ̂ oogflraten  Pan  Daer  bertrocfeen  toass 
» ttoe  Oagen  te  bo?en/  en  <©?abe  klooft  ban  ̂ cBoutoen* 

»  burg  falbeerbe  Ben  gifteren  in  t  begin  ban  ö'allarme  / »  alleen  met  tien  ban  3üne  paeröen.  |Ben  Keet  atënocD 

n  ban  geen  anoerberlte^  ban  ö'onfe  öan  ban  fegoffe? "  benmanneu/  onOer  Oetoelfte  is$  *©on  <aab?iel|Ban- 

»  riquejS  /  'ttoelft  mp  leet  W  om  Oat  DP  geKeefl  tó  €öel= 
»  man  ban  fo  goeöen  Ijuife/feer  b:oom/en  be^gefelfcpapt 
"  met  bcle  goeOe  gaben.  5©aer  3ijn  006  bele  COelluiöen 
*  ©affalenban3tjne  IBaj.  onOer  Oe  rebellen  O00O  ge- 
"  bleben  /  ban  öetoclfoe  men  gaet  onöerfoeèen  /  om  Oaer 
3J  na  t'aObcrteren.  3fln  boegen  Oat  öit  een  feer  grote 
"  bieto2ieiOOte<0oO  gelieft  Ijeeft  Oen  Coninnteberle^ 
"nen.  'tlBelftgoeöfal  toefen  Oat  gp  ober  al  öoet  toeten 
"  Oaernptnaraoe  bebinOenfulttc  beljo?en/opbatOen 
»  ftliulötgen  lof  en  Oanftf  cggingc  gegeben  toerOe  aen  3D- 
"  De  <0oDhjl«cgoetljciD/Doo2p2oceffienengebeDen/ten 
"  einDc  Dat  Ijem  geliePe  ( gcDurcnDc  De  uitroepinge  ban 
"  Defconruftigcgeefienen  bcrftoojDerg  ban  De  gemene 
,J  p?eDe)toeöeroptc  redjten  De  boo?ige  rufïe  tot  ber* 
'?  mecrDcringeban  jpnen  Dienflen  cere/  aentoafltngc 
"  ban3ünejiDa)cftett0  grootljciD  en  geluö/en  tottoei- 
"  baertban3ijnelanDenen  onDcrDancnbanfiaertoaertf 
*  ober  :Daer  toe  mijn  peeren  ibDen  ̂ cfjepper  biDDeu 
"  te  Dcbben  in  5ijnc  alöerDetligftc  betoaringe :  uit  tiet  Ie* 
"  gcr  tot  Remmingen  op  De  €ems  Den  rrö  oag  ban 
"  gulij  1568.  onDerteilicnt  F.A.Ducd'Aiva,  en  leger 
"  getclicntBerty.  D'<Opfclj2ift  toag  aen  mijn  peeren  De 
35  tfaDen  ban  Staten  ban  Den  Coninh  tot  '^ertogen- 
"bofrïi.  ■    T.        ̂  

m,rhr    ̂ De  ©ertog  ban  31lba  binnen  <6joentngen  geno* 

Ëcw   men  lp/  Heeft  öen  Staten  Der  ©mmclanDen/mitf* tan  nu  naDcrööe  ©urgemccffccen/ïlacD  en  gefto02eneDer 

jStaD  alfcacr  bn  Den  anDeren  3ünDe  opten  fiaeD-puife/ 
D002  Den  luitenant  ̂ Docto?  gjofian  De  |Bepfein3ijn 

ba  bu- taan 
<5
?o
c-
  

- 

ninacn  tegentoao2öigl)eiö  Doen  aenfP2ehen  en  feggen.  <Dc* 
^rö,f"  toijle  De  «Coniniilühc  JBaieflett  D002  De  ongeljoo^ 
£n  öc  facmDeiO  /  inbocringe  Der  nicutocr  petten  en  ftette* 
ommo  rijen/  opcmlijhc  |32eDicaticn/bertooe(tinge  Der  her* 

taow*  Uen /berfmaDinge Der  Ijeiliger Sacramenten/ en an- 

Dereono2Deninge  tenöoogflen  öeïeDeerttoa^/enDaec  f^m 

benetfcnönotlj  bele  ban  5HDel  en  anDcrefomDer|taD  ****■ a\8m  Den  ïanDe  ficfl  berbo?Dcn  öaDDen  tegen^De 
Cïpiftehjhe  Cartjolijfte  Keligie  en  De  Coninfelijfte 
IDajctleitberbintcniiTe  te  maliën  met  <tö?aef  EoDe^ 
toijlt  en  anbere  rebellen/  en  Defelbe  alle  Bulpe/bp- 
ftanDcn  günlte  te  betoijfen/  ooft  De  toapencn  meDc 

tegeno  iie  boo?fdj2eben  Coninblpe  |t9ajefteit  met- ten  anDeren  rebellen  aen  te  nemen/  toaer  Doo?  Dan 

3i)nejT3aje(lcittot  berioffinge  en  betoaringe  ban  De* 
fe3ijne  ̂ taD  en  ïanDen  /  en  tot  bermijDinge  ban 
meerDer  ongelu»/  tot  feerftoare  feoflen  genootfaefet 
toaö  getoeejt/  eer(l  Den  <«B?abe  ban  $Crenberge  met 
een  groot  getal  nnjgöbolfe  alDaer  te  fenDen  ( toclöe 

452abc  erbarmeliift  fijn  leben  Daer  obei'berlo?en  Date 
De)enlejtenjfeoofeupfelbe  alDaer  .ïjaDte  moeten  feo* 
men  /  Dat  Daerom  fijn  Coninhli  jhe  ipajeftcit  toeljgoe* 
De  reDen  DaDDc  te  fujiineren  en  feggen  /  Dat  Dit  ïanö 
ban  ttfetis  getoonnen  fp,  l^a  Dien  tfelbe  ban  Den  bp* 
anD/  Die't  ingenomen  IjaDDe/  toeDerom  toag  berobert/ 

enDatfpDoo?  foDanige  mi^anDeïinge/  in  fijne  |fêa* 
iefïeitjS  ongenaDe  geballen/  en  alle  Bare  p?ibilegiert 
toel  billijk  berbeurt  BaDDen  /  en  Dien  boïgeng  Die  ban 

Der  ̂ taD  en  ïanDen  toel  billijh  mocBten  bebelen  ter^ 
ftont  Datelijn  alle  Bare  J^ibilegien  en  tractaten  tn 
BanDen  ban  fijne  oErcellentie  ober  te  leberen  /  om 
Daer  mebe  te  BanDelen  na  fijne  iBajelïeitö  toelgebal- 
lenengelieben:  engelijn  fijne  jmajefteit  grote  oo?fa- 
fee  ban  inDignatie  BaDDe  ober  De  toereltlijfee  perfo* 
nen/  niettoeinigermloballen  en  BaDDe  fijne  IBaje* 
fteitaenDen<0ecftelijfeen  (ïant/De  toelfee  Doo?  Baren 
ono2Dentlijfeeargerlijfee  leben  geenfeleine  oo2fafeetot 
fulfeemioBanDelinge  gegeben /en  006  ban  feetterpen 
enbofelereniettoeinigbefmet  toaren/ toaer  Doo?  fij- 

ne naajefïeit  betoeegt  en  gerefolbeert  toaief  metgoe* 
Deo?DeningeBierinteberfien/en  fijn  excellentie  be* 
bolen  fulr  te  effectueren  /  Bet  toelfee  Dan  fijn  <£rcellen* 

tienafeomenDe/  toouDe  en  bebal  Ben  entJfamentn> 
fee  D'ingefetenen  ban  De  ̂ taD  en  ban  De  Eanbe  /  Den 
55ifjtB«p^eeregioBan  fenijf/De  toelfee  ober  lange 
b^  fijne  H&ajefïeit  en  Den  J&aug  Daer  toe  bero?öent 
toasf  /  aen  te  nemen  en  in  fijn  bebolen  ampt  te  geBoo?* 
famen.  «Datoofefün  excellentie  ban  meeningetoast 
fefeere  piaccaten  in  0eligion^  fafeen  alDaer  te  Doe» 
publiceren  /oofe  een  nicutoe  o?Donnantieinfafeeban 
De  #olicie  en  ban  De  giuftitie  op  te  recBten/  en  een 
baftDuijSOfCafieel  te  leggen  tot  berfefeeringe  ban  De 
b?  omen :  bebelenDe  eeneu  pegeli  jfecn  bp  De  Boogfte  on* 
genaDe  in  Defe  boo?fcB?eben  puncten  /  en  boojtg  in  al* 
ien  anDeren  toe£  De  <0?aef  liegen  Die  nu  in  plaet* 
je  ban  Den  <©?abe  ban  2irenberg  Bet  <©oubeme* 
ment  ban  Defe  ̂ taDen  <8mmelanDen/  met  3©efc 
©?ie(lanD  /  <©berpfel  en  S^ente  toasS  gegeben  /  ert 
Den  boo?fclj?eben  25ifTcBop  en  anDeren  <©ffmeren  pan 
3ijniiKaje|leit  Baer  fouDe  mogen  bebelen  te  geBoo?* 
famen /en  onDerBouDen/en  Daer  ban  in  geenenge* 
b^efee  te  blpbcn.  2Hlle  toelbe  rebenen  en  bebelen  Dé 
bootfcD? eben  Staten  en  Regenten  ban  Der  StaD  aen* 
geBoo2t  Bebben  met  geDult/  fonDer  Dat  pemanD  Bet 
min  (ïetooo?t  Daer  tegenö  D02ftefeicfeen*  l|et€atteel  Jf»»» 
Dat  Bp  alDaer  toilDe  mafeen  ië  oofe  Datelijfe  onttoo?*  ̂ aannS penDoo?Den|Darqui0  De  ©itello  en  Den  ingenieur  tot 
pacieco/  naljetfatfoen  ban  Bet  SHnttoerpfeCafteei  «?«^ 

(DocBbeelfeleinDer)enté  geo?Donneert  te  liggen  tuf* maf^ fcljen  De  <©ofïer-poo?te  en  Den  groten  Dtoinger  of  gro* 
te25oltoerfe  ten  3©eflenban  De  t§eer-poo?te/  DanisX 

ecrfl  aengebangen  te  mafeeu  in 't  naboïgenDe  gjaet: ban  1569*  3|p  Beeft  alDaer  tot  Cafïelein  genomineert 

^on  5f  rancifco  Jf  emanDeö  ̂ abila» 
<®it  ban  doeningen  berflaen  BebbenDc  Dat  De 

J^erog  ban  3tlba  <Deff3i  jl  tot  een  (tab  toilDe  Doen  bou* 
toen  /  Bebben  feer  gearbeit  Detoijie  De  hertog  nocB  bin> 
nenDer^taDtoa0/Doo?  goeDe  b?ienDen  DiefpinDe^J 

hertogen  l^of  focBten  te  befeomen/en  oofe  bp  Den  <t&2a* 
beban  |Kegen/  en  bpfonDer  bp  benpjincipaeiftenen 
boo?naemflen  fecretariö  ban  Den  hertog  ban  2Clba  ge* 
naemt  2Cberno3/  Dat  De  %rtog  geconfenteert  Beeft  Dat 

De  opboutoinge  Der  felber  nteutoer  flaD/  boo?Dietijö 

nocB 



i$*8. Ooripronk  der  Nederlamïfe  Beroert eb. 

I  ■■ 

rtWpfOUbéÖtimtóW^bÜ^^/teantmeban1^^^  I  fchreven,hem  waerfchouwende  van  den  dienfte  die 
mnocn  fuf!mccrÖen  batbe  feibem'entoC&taö.tofO  hy  gedaenhadde  neffens  Hertog  Erneft  van  Bruinf. Oer  wi  frtiiho  ïtronhen  trio  Vtsn  .r^mfih*»»-»     »>v-«,^  4V.11-      ...:.i.   i   .._  t  &..     ■       ...      "»"""- 

24? 

feer  en  foube  urennen  trfe  ban  €mbben  /  maeï  fou 
be  b002nemc.ijn  nare  neringe/  ïjanteringe  en  feoop- 
Sanbel  groten  affyen  boen/ en  öaregererfmgueben 

wijk ,  om  hem  te  trecken  van  zijnder  Maj.  dienfte, 
hem  mede  fendende  het  dobbel  van  de  brieven,  by  hem 
tot  dien  einde  aénden  felven  Hertog  Erneft  gefchre- 

Ïliefpp>etenrjcrente0erjfjcn/Krcnfecn  cngertOCCjfaem     ven,  ook  by  den  gevangenen  overgeflt,  fonder  dat  ha'er 

getto* 
gen  Dan 
ftloa 
berrrch 
tut 

tüiiget.. 

©C0 

gm  fjaii' o  tl  na 

fijn  bic 
tO.'lf    (tl 

IrtJia 

tentet  te  boem  «Eorlj  iö  in  plaetfe  ban  öie  ̂ tabbe 
fdjanfe  of  fojtrefTe  bie  <0?aef  £obetoijn  [jaöbe  aenge- 
bangen  te  manen  boo2t$  bolmaent  /  be  toelfee  be  name 
ban|l!5aeroDo2g  beDouben  ïjeeft  fo  lange  öeöConinr 
<H5armï"oen  baer  in  gelegen  fjeeft.  «&aer  na  ij»  be  j|er; togbmberbenbag  met  alle  Det  ferijaöbolH  toeberom 
na  252abanb  bertrocnen  /  nemenbc  fijnen  toeg  boo? 
SCmfïerbam  en  ötrecöt*  €ot  ötrecfrt  toefenbe/  fo  ber; 
nlacrbe  W  tegen  lik  ban  be  <ü5ecftelijRuelb  /  en  USagi^ 
ftratenbanbe  &tab/toel  berffaen  te  DeOBen  liet  goeb 
fceboir  bat  Ut  ban  ötrccftt  in  be  boo?Ieben  troubele  ge- 
baen  ïjabben  /  en  bat  ïjn  fnne  ffcat.  baer  ban  geabber; 
teert  Dabbe  /  en  noclj  beter  abberteren  foube. 

;De  hertog  ban  Süiba  albitë  bict02ieu$  toeberom 
aeuecrtfijnbem^abanb/fjeeft  be  $20cefjcn  bpben 
$20cureur<?5eneraei7geintenteert  tegentf  ben  ïfeere 

Hoogheid  te  kennen  te  geven.  Hebbende  ook  metten 
voorfeiden  Prince  vele  quade  dienften  gedaen ,  fodic 
niet  en  dede,  fonder  raed  van  hem  en  andere  Colle- 
gien ,  gedurende  de  voorgaende  troubelen.  Ónder  an- 

dere den  oproerigen  opter  Meeren  verfamelt,  toelaten- 
de ,  dat  de  Magiftraet  geen  Garnifoen  van fijnder  Maj, 

in  der  Stad  en  foude  laten  komen,  fonder  weteenad- 
voy  van  der  gemeente  ,  met  belofte  dat  fy  om  hen 
voorgaende  rebellie  niet  en  fouden  achterhaelt  wor- 

den ,  hen  ook  nemende  ( voor  fo  vele  in  hem  was )  int 
hun  protectie.  Van  welke  belaftingen  genoegfaem* 
lijk  gebleken  is ,  fo  by  fijn  eigen  bekennen ,  brieven  en 
fchriften  onder  hem  gevonden ,  als  by  den  Requeften 
eninformatiendacrop  gehouden.  Dunkt  den  voorfz 
Rade  dat  de  gevangenen  heeft  verdient  gedood  te  wor- 

den met  verbeurte  aller  zijnre  goeden.  Niet -te-min ,       :  t- — zr~r  '«"•••••••«•«ït*  *vV»«..t.v  ««.••  a^<r«.«.v  i  -~"  "i^i  n.iu\.uuc  auci  mijnre  gocucn.  iNiec-te-mii 
ban  Stralen  /  en  ben  ï|eere  ban  2&acucr-3eel  bv  fnnen  I  ware  zijne  Exc.  geneigt  tot  gratie ,  de  dienften  ter  con 
Haeö ban trOtlOele boen bifiteren:  toelfeeftaeöopten  trarien  by  den  gevangenen  der  Maj.  gedaen,  fouden 
elflten  'JCugufït  1 568.  jegenö  ben  ï|eere  ban  Straten  daer  toe  grote  materie  en  oorfake  genoeg  geven  •  als  te 

GEfien  in  den  Rade  van  fijn  Excel!,  het  Proces  cri- 
1 

uitg?fp2oncn  en  bernlaert  tjMm  boo?  rjaer-iuiber  afc 
bij.ö  bit  nabolgcnbe: 

Entte» 

genponi  ̂ ^mineel  tuflehen  den  Procureur  Generael  van  fijne 
*w«      Maj.  ter  eenre ,  en  Heer  Anthonis  van  Stralen  gevange- 

SXrafen.  ne  op  het  ̂ a^eel  van  Vilvorden  verweerder  ter  andere 
'fijden.  Belaft  van  in  den  jare  ifóf.  wefendc  Borge- meefter  van  der  Stad  van  Antwerpen ,  gehad  te  hebben 
grote  gemeenfehap ,  verftand  en  hanteringe  met  Heer 
Willem  van  Naflau  Prince  van  Örangien  6cc.  Op  \ 
feit  der  oppofitie  vanden  Staten  van  Braband , tegen 
de  verklaringe  en  uitterlijke  ordonnantien  van  fijne 
Maj  gefonden  uitSpangien :  aengaende  het  onderhoud 
des  Heiligs  Concilie  van  Trente  en  van  de  Placcaten 

van  zijndcr  Maj.  op  'i  feit  van  der  Catholifcher  Religie, mitsgaders  van  der  Inquifitien  na  de  Geeftelijke  en  we- 
reltlijke  rechten  en  de  oude  gewoonte:  van  den  felven 
Prince  verftaende  de  raedflaginge ,  advijfen  en  beflui- 
tingen  daer  op  genomen  in  den  Rade  van  State.  Ónt- 
fangen  van  Meefter  Jacob  van  Wefenbeke  alfdben 
Penfionaris  van  Antwerpen ,  twe  verfcheiden  copyen 

hebben  op  't  einde  der  lefter  oorlogen  tegen  Vrankrijk , middel  gevonden  om  grote  fommen  gereet  geit?  te 
lichten,  om  't  uitlands  oorlogsvolk  te  betalen ,  die  an- ders het  land  uitgeteert  mochten  hebben ,  des  zijn  Maj. 
doen  feer  aengenaem  was  ,  fo  den  Secretaris  Berthy 
tuigt.  Gebroken ,  om  te  beletten  den  fecourfe  der  Re- 

bellen,  de  Brugge  ten  tijde  vanden  verflaginge t'Oo- fterweele,gedaen  goede  dienften  ter  inkomfte  van  haer 
Hoogheid  binnen  Antwerpen ,  met  fo  vele  volks  alft 
haer  beliefde ,  fonder  eenig  belet  of  tegenfeggen ,  gelijk 
by  den  beleid  van  den  Proceffe  van  al  blijkt.  Gedaen  te 
Antwerpen  den  n  Augufti  i?68.  V.  V1.  LD.R.  V„ 
ondergefchreven.  Aldus  geadvifeert  by  mijn  Heeren 
van  den  Rade,  getekentby  den  Secretaris     ■  .  ,  , delaToRRE. 

€njeóen$  be  Ifeere  ban  SSatfierjele/betoelBege; 
toeefHg  ïlaeb$-l|eerebanben<fl3?abe  banocgmont/ 

geeft  ben  boo?f5  ftaeö  uttgefp?oöen  bit  nabolgenbe  ab- 

GEfien  inden  Rade  van  fijn  Exc.  het  Proces  Crimi- 
neel tuffen  den  Procureur  Generael  van  fijn  Maj 

©e  bfetti 
ft  en  ban 

ben 

Qeere ban 

^trafj:  ; 

genoeg  van  eenen  inhouden  van  de  bofe  en  vervloekte    tegenjohan  Gifenbrood,  Heere  van  Backerzele,gevan Requefte  die  de  verplichte  Edelen  wilden  overgeven , 
en  korts  daer  na  overgaven  haer  Hoogheid :  mitfgaders 
verfcheiden  brieven  fo  wel  defen  als  andere  faken  aen- 

gaende, vol  van  oproerige  pundten ,  en  onder  andere , 
dat  de  Prince  hem  gcfeid  hadde,dat  de  Turk  dat  jaer 

niet  af  komen  en  foude  ( 't  welk  fijnder  Majefteits  kom- 
fte  na  de  Nederlanden  foude  hebben  mogen  beletten ) 
endarfy  daerom  hen  faken  fovele  wijfTelijker  moften 
beftellen,  verfoekende  aen  de  gevangen ,  dat  hy  hem 

wilde  fchrijven  ,watmen  van  oen  Turk  t'Antwerpen 
fêide  om  den  Prince  over  te  feggen  ,  hebbende  niet  al- 

leen harer  Hoogheid  al  't  gene  dat  voorfz  is  verfwegen , 
maer  ter  contrarien  den  voorfz  Wefenbeke  gehouden 
in  dienft  der  voorfz  Stad  ,  en  feer  grote  gemeen- 

fehap, dien  befigende  voor  een  dienaer  fijnder  hande- 
linge  metten  Prince»   Gefocht  te  hebben  van  in  der 
Stad  Antwerpen  in  te  brengen  en  planten  nieuwe  en 
verdoemde  ketteryen ,  en  befonder  die  van  der  Con- 
feffie  van  Ausburg:  uitgevende  dat  fy  door  detoela- 

(F.  177. )  tingeder  felver  de  onruften  fouden  doen  ophouden, 
wefende  gewaerfchout  van  den  voorftellen  ,  die  de 
Prince  van  Örangien ,  Grave  Lodewijk  zijn  Broeder , 
de  Grave  van  Hoogftraten ,  en  andere  hen  mcdegefel- 
len ,  hoofden  der  rebellen ,  beftaken  in  Duitfhnd  door 
oplichtinge  en  anderfirts ,  om  in  de  Nederlanden  de 
voorfeide  ketteryeen  ConfefTie  van  Augsburg  met  ge- 
welt  van  wapenen  teftellen.  Hebbende  ten  verfoeke 
des  Graven  van  Hoogftraten ,  in  Walfcher  talen  over- 
gefetfekere  brieven  by  den  Land-q^ave  van  Heffen, 
den  IJ  Oktober  Anno  i$66.  aen  Grave  Lodewijk  ge- 

gen  ter  fake  van  voorleden  troublen,  belaft  onder  ande- 
re poin&en ,  van  te  hebben  getekent  het  oproerige  en vervloekte  verbond  en  vereeniginge  met  de  Hoofden 

der  rebellen ,  met  die  van  de  Religie  geweeft  te  hebben 
tot  S.  Truyen ,  tot  welker  plaetfe  in  fijn  tegenwoordig- 

heid, en  hy  wefende  van  den  Raed,  gehandeltis  gewor- 
den van  de  wapenen  aen  te  nemen  tegen  fijne  Maj  en  de 

koopluiden  en  Con fiftori anten  genomen  in  haerluiden 
befcherminge  en  fauvegarden ,  en  verklaertte  hebben 
t'fijnder  komfte  aldaer  aende  Gecon federeerde ,  dat  de 
Grave  van  Egmont  hen-luiden  hield  in  fijn  protectie, 
behoudelijkdat  fy  niet  te  buiten  en  gingen  d'inhout  van 
de  Requefte  en  't  Compromis,en  van  S. Truyen  voorfz quam  hy  tot  Duffele  by  den  Prince  van  Örangien  en  de 
Grave  van  Egmont,  waer  haerluiden  van  gelijke,  ver- 
fekertheid ,  protectie  en fauvegarde gegeven  werd, en 
t'fijnewederkomfte  van  S.  Truyen ,  geafïïfteert  de  12 Gedeputeerde  van  de  voorfz  geconfedereerde ,  fo  wel 
met  gefchrifte  als  met  raed ,  gedurende  het  Tradaet  en 
Accoort  tuffchen  mijn  vrouwe  de  Hertoginnne  van 
Parrria , alsdoen Regente  en  Gouvernante,  &c. ende 
voorfz  geconfedereerde.  Enden  xxiiij  Augufti  1566. 
gefchreven  met  Graef  Lodewijk  van  NafTau ,  en  eeni- 
ge  andere  van  de  twaelf  Gedeputeerde ,  hebben  mette 
gevangenen  getekent  den  brief,  en  geadverteert  de  Mi- 
nifters ,  Corififtorien  en  Coopluiden  van  den  lande  van 
Vlaenderen  en  omliggende  plaetfen ,  dat  het  ftuk  van 

't  Compromis  of  onderlinge  gelofte ,  en  van  die  van  de 
Religie  waren  in  goede  difpofitie  of  gefteltenifTe,en  dat 

haerluiden  in  d'exerciüe  van  de  Religie  gene  ftoorniffe 
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*tf Het  vierde  Boek. 
1568. 

c  ,a,  ̂ «.nwnivW  van  dat  hy  los  gelaten  heeft  I  rtige  b?ieben  /  bOObfdjappett  /  tijbingett/  bericfjttm  S0"*0 

^SS^SS^SS&  of  Sedans  Mi-  gen  /  nonbfebappen  /  of  abbertifTcmenten  ban  bente  SW 
ÏÏ2L  ̂ nrïh?nrertb^eertzbeigen,diedaerge- 1  ontfangen/ofaenbentefenben/norDooRmetbtctua;  mmii, 

f^8^f^dfert£SS bre2n;en  veel  mier j  lie  /  p?obtanbe  of  gelb  bp  te  ftaen  /  gnnft/  öulp  of  af* 
k0^^^ftdfo^^^SVkenderbiid:  fiftentie  te  boen  ofbetoufen/  bicectelijfeen  of tn&W 
«fSS i£è?  «ÏÏËElS^  derequefte  elpen/  op  pene  ban  metter  boob  gefïraft  te  toetten  / 

^V!ineUMakfteft «de  Hé«iginne  Lr  toe  te  bren-  j  met  conftfcaïie  ban  goebe/  fo  be:re  baer  petgebaen aJ?    :  ̂  -  J£2j  U  ̂««kf  «inde  en    toacc  tegens  oen  bienfï  ban  oen  Coninfe  /  of  toelbaert 
ban  oen  Eanoe/  of  óp  arbitrale  correctie/  inbien  be  fel* 
be  met  en  tenbeerbe  tot  nabeel  en  p?ejubitiebanben 
ConinfcenbanbenEanbe.  «item  be  boben  biefulbe 
biicben  toetens  blagen/  fullen  in  gclper  boegen  ge* 
firaft  toerben.  <©at  boo?t?s  alle  bc  gene  Ut  toeten  toaeï 
bat  fjen  eenige  ban  be  rebellen  /  toeberfpannigen  of 

,  dat  men  de  Staten  Generacl  tot  quade
  einde  en 

meninge  foude  beroepen.  Geweten  van
  de  Fkinn 

Oranten, 't  gene  hygehandelt  of  getraeï
eert  hadde  in 

ftad  van  benremonde  mette  Grave  van  Eg
mont, 

Hoorne  ,  Hoogftraten,  en  Lodewijk  van 
 Naffauw, 

van  volk  op  te  lichten  in  Duitfland  ,  en  'tfel
vige  met 

eewaerfchout  te  hebben  aen  Me- vrouwe  de 
 Gouver- 

mme  ais  daer  van  genoegfameiijk  gebleken  is  by  lijn  gebannen  stfn  /  ofbenontbouben/batfpbefelbeban* 

eiaen  beiüdeniffe  afiauderfins :  gefien  ook  fijnever-  öen  en  acntatfen  /  inbien 't  boenlijbtë/beg  neen  bte  fe* 

antwoordmeen  en  beieidingen  van  de  getuigen,  en  ccetelp  be  ̂ utfm'e  aenbjengen  /  en  te  betmengeben/ van  al 't  eene  hv  heeft  willen  voortbrengen  enfeggen  omgebangenenge(rrafttetoo:ben/$c. 
tot  fiine  fuftificatie  en  detentie.  Den  voorfc  Raed  is  g^e  %rtog  ban  $lba  merbenbe  bat  be  Abelen  bte 

'       Lvds  dat  de  sevaneene  vervallen  engecommit-  get  COmpiomté  tn  ben  j'are  1566.  gecefcent  Öabben/ 
teert  heeft  crimen  van  gequetfte  Majefteit ,  en  dat  he

m 

't  hooit  moet  afgehouwen  worden ,  met  confifcatie  van 

alle  fijne  goederen  ten  profijte  van  de  Majefteit    Ge
- 

daent' Antwerpen  den  9  Augufti  anno  1568.  en  on- 

dergefchreven  aldus ,  geadvifeert  by  mijn  Heeren  va
n 

den  Rade,  en  ondertekent, 
de  la  Torre. 

€n  boetoel  int  abbi#  tegeng  ben  peeren  ban  &tra* 

len  gegebcn  /  gefeib  toerbe  /  bat  in  bien  fgn  «crcell.  ge* 

neigt  toL  tot  gratie/  bat  bebientten  ban  bendeere 

Jjan  stralen  fijne  fP^Ocbaen/baertoetoclooJaRe 
eenden  gaben.  &o  Heeft  noebtangbe  hertog  fotoel 

Stralen  alö  be  boo?f5  ©acberjeei/  betbe  boen  ontpof* 

fcen :  befgelnr  toerbe  mebc  albaer  ontbalft  eenen  &ou* 
toema  /  «fortman  uit  a&ietfanb  en  meer  anbere  /  alle 
toelber  goeberen  geconfifqueert  toerben/  Bet  fiangen  / 
ontftoofben  en  boben  /  en  toa0  geen  etnbe  /  nu  tn  b  een 

^tab  /  ban  in  b'anbcre/  bet  ganfebe  3lanb  boo?/  toant 

fce  fententicn  bp  ben  ̂ ertog  ban  2Mba  op  't  abbnö  ban 
ben  ïtacb  getoefen  /  toerben  ter  erecutie  gefïelt  b^  gian 
<a?obeïiS  /  anbersr  genoemt  ̂ pelt/  ̂ ?obooft  en  wtw 

teur  ban  be  criminele  erecutie/  Ut  ban  b'een  p?obintte 
tn  b'anber  /  en  ban  b'een  ̂ tab  in  b'anber  baerom  reif* 
be  /  en  be  geconbemneerbe  hz^z  boben. 

3t  Bof      (©on  toerb  bet  l|of  ban  ben  <©jabe  ban  Culenbo?g  / 
ban  btti  ftacnoe  binnen  buffel  /  baer  bet  berbonb  ber  €öelen 

8S&  tngemaebt  of  onttoo?pen  toa^/  en  baer  be  peeren  en 
icnb^s  Oden  bergabert  toaren  getoeeft  /  boo?  bebel  ban  ben 
?rra'     ©ertoe  ban  2fllba  totten  gronbe  toe  aföeteofcen  en 
fecw'     nerafeert :  altoaer  in  be  mibbel  eenen  fïenen  ptlaet 

onaereebt  toerb  /  in  be  toelue  in  bter  berftfjetben  talen 

geboutocn  jlonben  /  befe  tooo?ben  in  fubflantte. 

REgnerende  Philips  de  twede  defes  naems ,  Catho- 

lijk  Conink  van  Hifpanien  in  defe  fijn  Erf-Neder- 

landen ,  en  wefende  aldaer  fijnder  Coninklijke  Ma- 

jefteit Gouverneur  Don  Ferdinando  deAlvarez,  van 

Toledo ,  Hertog  van  Alva ,  Marquis  van  Coria,  &c.  Is 

gedecreteert  geweeft  dat  het  huis  en  Hof  van  Floris  van 

Pallant ,  Grave  van  Culenborg,  afgeworpen  engera- 
feert  foude  werden,  om  de  vervloekte  conjuratie  die 

daer  in  gemaekt  heeft  geweeft ,  tegen  de  oude  Catholij- 
ke  Roomfe  Religie ,  tegen  de  Majeft.  van  den  Conink, 

>     en  tegen  fijne  Majeft.  Nederlanden. 

«Defcpilaer  beeft  albaer  geftaen  langen  ttjb/  ban 

gelijk  aller  menfeben  boo2nemen  onbeftenbig  en  onge- 
burigiö  /  fo  iö  na  eenige  jaren  befclbebanbenbo?- 
neren  toeberontftucben  geflagen/  ja  in  fulhermanie^ 
ren  /bat  elft  foebt  een  fit*  baer  bantef)ebben/om  te 

mogen  betonen  bat  fp  fulb  tocrh  Ijabbenljelpcn  ber* nielciv 
piac      33oo:tö  beeft  ben  ̂ ertog  ban  5Hlba  een  placraet  utt- 

ractom  0CgC^cn  /  oacr  ]yn  jjp  eenen  pegelijhen  geinterbiceert 

£&£?'  en  berbobeu  beeft  /  geen  co?refponbentie  of  gemeen^ hmticof  febap  te  bonben  of  te  gebmihen  mette  gebanncne/ 
Qtmwv  0CyjiUdjtcenuitgetoeben  ban  $cberlanb  /  notljte  ee- 

meeft  al  toaren  bertrocben  uiten  Slanbe/  fulrbatbï» 
bie  niet  en  nortbe  benomen/  en  berfiaenbebatternocö 
fommige  toaren  binnen  ben  Eanbe/  hit  fjen  Ijepme* 
Ujben  en  in'tferreet  bielben  /  oob  mebe  batter  bele toaren  Ut  niet  en  babbenonbertebent  bet  boo?fcb?eben 
P2incipael  comp^omiö/  maer  babben  namael^boo? 
inbuctie  ban  anbere  getefeentfenereïSoUe/  baer  W  fp 
baer  confojmeerben  mette  boojf?  anbere  €belluiben 

(bie  men  fepbe  of  noembe  ban 't  blein  berbonb)  beeft om  Ut  tt  bennen/  onber  betel  ban  bat  bP bie  toilbe 
gratie  en  parbon  geben  /  gefrïfêeben  aen  beföabert 
ban  bc  §&2obintien  befe nabolgenbe  tyitf/  Ut  Ijpbt* 
la(t  te  boen  publiceren  alom/  baer  men  getooonlöb  tjJ 
publicatie  te  boen. 

DOn  Fetdinando  AlvareZ  van  Toledo ,  Hertog  vari   ̂  rg?|f» 

Alva,&c.  Stadhouder,  Gouverneur  en  Capitein  ̂ enJan 
Generael,  &c.  Lieve  en  byfondere,  alfo  wy  boven  alle  Jjjj^j' 
faken  begeren  en  foeken  alle  goede  middelen  om  een  aiöa  &at 

einde  te  maken  van  de  proceduren  op  't  feit  van  de  Jen  öc 
voorleden  troubelen  ,   en  dat  men  nochtans  fonder  J^J,"1 
quaed  exempel  en  confequentienietenkandiffimule-  ftomera 
ren  metten  ̂ nen  die  van  der  ligue  en  confederatie  van  piefen' 
de  Edelluiden  geweeft  hebben  ,  metten  welken  wy  ïïjjjjf 
nochtans  befiert  en  adviferen  fullen  de  gebruiken  van  0f  tp 

de  particuliere  gratie  en  pardon ,  fo  verre  fy  't  fel  ve  ver-  ̂ ?oru* 
dienen,en  datter  alfulke  concurrentie  van  redenen  zijn,  "J^S 
dewelke  ons  moveren  mogen ,  hun  de  voorfz  gratie  te  üer&rij' 
verlenen ,  en  op  dat  de  conditien  hier  na  verklacrt ,  en  aen. 
op  dat  onfe  meninge  eenyegelijk  word  bekent,  ver- 
foeken  wy  u  daerom ,  en  niet-te-min ,  van  wegen  ons 
Heeren  des  Coninks  ordineren  ,  dat  gy  terftond  na 
den  ontfank  van  defen  doet  uitroepen  en  publiceren 
alom  binnen  uwen  bedrijve  ,  daer  men  gewoonlijk 

is  uitroepingeen  publicatien  te  doen.  Dat  alle  de  ge- 
ne die  niet  en  zijn  gebannen,  verlopen  of  latiteren, 

maer  altijds  zijn  tegenwoordig  geweeft ,  en  altans  te- 
genwoordig en  prefent  zijn  ,  hem  vindende  belaft,  en 

befwaert  van  geweeft  te  hebben  van  de  getale  van  de 
voorfz  geconfedereerden ,  als  ondertekent  hebbende  (F.  178.J 
feker  gefchrifte,  by  hen  genoemt  het  compromis  of 
de  fupplicatie,  geprefenteert  den  vijfden  van  April, 
in  't  jaer  1  f66.  leftleden ,  of  eenige  andere  rolle ,  bil- 

let of  diergelijke,  daer  by  fy  hen  getoogt  en  gededa- 
reert  hebben  te  wefen  van  de  voorfchreven  afiancien 

en  confederatie ,  fy  gehouden  werden  hen  te  prefente- 
ren  by  perfoon  of  by  Proeureur  voor  ons  of  die  van  on- 
fen  Rade  daer  toe gedeputeert  binnen  dertig  dagen  na 
de  publicatie  van  defen ,  om  aldaer  te  erkennen  en  lij- 

den al  't  gene  dat  in  defen  voorleden  mach  wefen , 
fonder  yet  daer  in  te  verfwijgen ,  met  atteftatien  ge- 

paffeertvoorCommiffarhTenop'tfeitvan  de  troube- lenaldaer ,  of  in  hun  afwefen  voor  die  van  der  Wet  ter 

plaetfen  wefende,  doende  ook  genoegfaemlijk  blij- 
ken dat  fy  onfe  Moeder  de  heilige  Kerke  gereconci- 

lieert  zijn,  om  defelve  reconciliatie  gefien  van  fijne 
Majefteit,  ook  te  mogen  verkrijgen  gratie  en  pardon, 

op  pcene  indien  fy  binnen  den  ielven  tijd  en  termijn 

niet 
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niet  en  verfchljnen  noch  en  compareren ,  en  Tullen  ten 
genen  tijde  in  gratie  onrfangen  worden  ,  maer  fal  te- 
gens  hen  in  alle  rigeur  en  ftrengheid  van  juftitie  gehan- 
delt  en  geprocedeert  werden  ,  als  wederfpannige  en 
vyanden  van  fijne  voorfz  Majefteit  en  fijne  Lan- 

den. Ordonnerende  en  bevelende  daer-en-boven  de 

Officiers  en  die  van  der  Wet,  den  welken  gy 't  dubbel 
Van  defen  overfenden  Tuk  ,  om  defelve  te  laten  uit- 

roepen en  publiceren,  dat  de  voorfchreven  uitroepin- 
ge  gedaen  zijnde ,  fy  daer  van  behoorlijke  a&en  ma- 

ken, met  declaratie  van  dag,  maendeen  jare,  dat  de 
voorfz  publicatie  gedaen  fal  zijn  geweeft,  en  de  felve 
ons  overfenden  in  alder  vlijt  en  neerftigheid,en  fo  haeft 
*t  felve  doenlijk  werd.  Lieve  en  befondere ,  onfe  Hee- 
re  God  zy  met  u.  Gefchreven  's  Hertogenbofch  den 
24Augufti  1508.  En  was  ondertekent,  Duc  d'Alva, 
eu  wat  leger, 

Mesdach. 

<®an  nicmanten  Beeft  ftcFi  op  befe  oratie  toillen  of 
ïu^benbetioutocn/  toont  fp  Babbcn  ht  goebctoaec- 
fcBoutoingc  en  erempeïen  gefien  /  fuïr  battcc  niemant 
op  htft  publicatie  en  tfuam/bat  men  Beeft  fconncn  ber* 
Boren:  immers  bc  fommige  Uebben  hit  gcDoubcn  boo? 
emtoacrfcBoutoingc/  ban  batfpBcnaltfnocBberfien 

fouben/acBtcnbe  Bet  gemene  fp^eeutooojb  boo?  't  befte: 
Beter  in  de  vogelen  fanlc, 

Dan  in  't  yfere  geklank. 

Ofte  i 

Beter  in  vryheid  buiten , 
Dan  in  den  kerker  te  fluiten. 

<0ntrcnt  befen  felben  tijbc  gingen  beleberfcBciben 
boeröeng  en  gcfcBnften  uit/  om  'tbolft  tot  meecber 
Baet  en  ontoilligljeib  tegen  oen  hertog  ban  3filba/ 
fijnen  Saeb/  en  be  ̂ pangïaerben  te  Dingen  /  on? 
ber  anbere  3ijn  cerftfccrctelijnonber 't  boïn  genomen 
bp  gefeïmfte  feftere  poinctenenarticulen/ bie  men  fei? 
be  gebonben  te  3(jn  in  be  namec  ban  ben  Picfibent 
Bergaf/  tenftuifeban  jBarru$$oniui$in  be  fBep; 
re/  inBoubenbc  allcrlep  fpetic  ban  boln  bie  ben  ̂ er? 
tog  en  fijnen  föabe  met  bepenc  banberboobtoilben 
boen  fïraffen/  en  $ijn  befelbe  articulcn  baer  na  uitte 
^pacnfc  tale  getranfïatccrt  (fo  fp  feibenj  gebjuut/ 
en  alom  bcrfïroit :  Bet  inBoub  ber  feibec  acticulen  toa- 
ren  befe: 

gin  ben  eerften  /  alle  be  gene  hit  Bier  boo?tijb£  ber? 
focljten  /  en  bacr  boo?  berïtregen  Bebben  bat  Bet 
e^paenfe  &rprj^noUi  in  bc  ̂ ebeclanbcn  niet  gebleben 
cn5P» 
Stem/  alle  Staten  en  ,§teben  ban  befen  £anbe/ 

bie  be  fupplicatien  obergegeben  Hebben  /  tegen  be 
nieutoe  23iffc Doppen  /  inguijttie/  en  ook  om  te  Beuben 
moberatie  ban  be  ̂laccaten» 

Stem  /  ben  <£belbom  hit  fupplicatien  obergegeben 

Beeft  tegen  D'tnqutfttte  en  pïaccaten/  met  alle  be  gene/ hit  be  felbe  fupplicatien  geïaubeert  nebben. 
Stem/  alle  be  peeren/  €belen/  <£>flïcieren/$?obin; 

ciale/  en  fubalterncïtccBtcröof^ubflituten/  hit  be 
nieutoe  p^ebïcatien  in  ben  fcBijn  ban  ncceffiteit  ban 
ben  njb  toegelaten  of  aeconnibeert  Bebben. 
Stem/alle  be  ̂ eercn/€bden/ïtecf)teriö/<©fficieren/ 

$?obincialen  en  anbere  ban  toat  gualitcit  hit  5ijn/  hit 
ber  ecrfïcr  fupplicatien  ban  ben  €belbom  /  psebica* 

tien/  beeïb|tonnerpe/  (£c.  in  't  beginfel  met  racben baeb  niet  en  Bebben  toeberftaen/  maer  bie  aengefien 
met  connibentie  en  bcrbacftBeib. 

Stem/  alle  be  &oofben  ban  ben  «Bilbcn  enSfim* 
bacluen  /  Bonberbfte  en  tienbe mannen/  3Byft-mee* 

ftcrö  en  biergclijhe  /  hit  Ben  felben  met  be  goebtoiïu'ge 
onberbancn  /  in  't  beginfel/  in  Bafarbe  ban  lijf  en  goeb/ niet  en  Bebben  gefïelt  tegen  be  fupplicatien  ban  ben 
Cbelbom/  p?cbicaticn/  beelbit02incrpc/  om  befelbe 
met  toapencn  te  toeber|taen. 
Stem  /  al  bie  mainteneren  of  boo  1  jjocb  Doubcn  hM 

be  onberfaten  ban  hc\c  üeberianben  /  obeiuuï.ö  be 

Oorfpronkder  Nederlandfe  Beroerten. 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

boö2f5  rebellen  (toaer  af  luttel  menfcïnm  Dier  tcHnnöeec 
tncuipabel  of  onfcfjulbig  3ijn/  en  bemeeflenbeeiniet c< 
gebacn  en  ijttft  lm  beboi?  't  toclfe  f?  ban<0obsge^ cc fjoo?facmbeib  en  eeb.0  toegen  fcftulbigtoaren  te  boen)  * 
niet  becballcn  en  foubenjijn  ban  alle  Oaerliberteiten/ £c 
recfttcnenpnbilegien.  « 

3jtem/  alle  be  gene  hit  mainteneren  of  fiouben  /bat " 
be  ̂ertog  ban  3CIba  /  om  te  berljinberen  in  toeftomen^ £C 
ben  tijben/  gelijRc  rebellie/  'tïanb  en  onberfaten  niet  *c 
en  foube  mogen  bloten  enberarmen/  ben  njftbom  en  " 
goeb  (baer  bocD  alleinfolentieen  toeberfpannigfteib <c 
uit  p?oceberen )  acn  Dem  fïaen  /  en  baer  mebe  Bet  ber* cc 
toocfl  en  becloren  bolö  tot  obebientie  en  ootmoebig* u 
ïycih  brengen.  * 
Stem/  alle  be  gene  hit  mainteneren  of  fuflineren <c 

bat  bc  ConinftlijftejjBajcfïeit/  onfer  aller  genabigile cc 
^cei-e/  en  ben  hertog  ban  3Clba/  5ünber  iBajefieitö  " 
<0ouberneur  febert  be  boo?Ieben  rebellie/  en  boo?tjS <G 
aen  in  toefiomenben  tijben  niet  enfoubenïjebben/  of <c 
a\$  nocfj  en  mogen  boen  tegen  Baren  eeb/  geloften  en  rt 
toefeggen /bp  contracten /miffibe/  parbon  of  anber= <c 
fin.0  gebacn/  al^  't  felbe  gefcDieb  tegen  feetterisf  en  Ba- ren fauteur& 

gjtem  /  alle  be  gene  hit  mainteneren  bat  €gmont  / 
ï^oojne en anbere peeren/  €belen  en  anbere  ban  ben 
Slanbe  /  tegen  en  buiten  rccBt  3ün  getracteert  /  en  ge; 
boobgetoeefï. 

Stem/  alle  be  gene  hit  mainteneren  ben  felben  3§ec* cc 
ren/  €belen/ en  onberfaten/  berlopen  en  gebannen/ cc 
al0toefenbebe?rabero  banbe  Coninfelijfee  usajefteit cc 
en  ban  Baren  babeilanb  /  eenige  gunfï/  fabeur  of cc 
b?ienbfcBap  te  mogen  betoijfen/  of  met  bc  gebannen  of C£ 
berlopen/  eenige  conberfatie  en  fienniffe  te  Bouben  /  bp  cc 
communicatie/  co?refponbentie  /  miffibc  /  boobfcBap* ec 

pen  of  anberfin^  cc 
Stem  /  alle  hit  mainteneren  bat  be  hertog  ban  %U cc 

ba  en  en  fijnen  boo?f3  0aeb  tprannen  3ijn/  en  geen  fou* ce 
bereine  en  competente  fiecBterg  ban  alle  faïien/crimi? ce 
nele  of  cibile/  en  geBouben  te  obferberenbeoubege^ <c 
tooonlijne  recBten/  p^ibilcgien  en  coflumenbanben<c 
ilanbe/  hit  bocB  anbere  niet  en  3ijngetoee(l  banton <c ruptelen  en  abuifen/  toaer  uit  alle  ouaeb  gefiomen  tj$. 

Stem/  alle  be  gene  bic  mainteneren  bat  Bet  ongob- 
belijïicntprannigtë/  be  toijben  enninberenbanben 
ftctterss  of  fauteurs?/  Boe  CatBolp  fp  30n/  te  boben/  en 
Bacr-luiben  goeben  te  confifqueren» 

Stem  /  alle  be  gene  hit  mainteneren  bat  p?ibate <c 
perfonen  in  tijben  ban  oorlogen  terfanenbanBerefie cc 
en  rebellie  aengenomen/  niet  fcBuïbigen3ijnbeBere^ <c 
tijciuen  Bare  hinberen  en  fauteuil  mettoapenenom cc 
te  bjengen/  Bet  3P  buiten  of  binnen  be  «§tebcn  of  5^0^ te 

pen/ toaer  fpalfulfte  binben.  <c 
Stem/  alle  begene  hit  mainteneren  bat  in  cag  ban  " 

Berefien  niet  m  mag  Boren  en  geïoben  /  alle  aen- c' b?engerjSbaii  toat  analitcit  bie  3ijn. 
Stem/  alle  begene  Die  mainteneren  bat  men  tegenö 

be  Berctijguen  of  Bare  liinberen  enfauteurss/aenge^ cc 
b?ocf)t  bp  ttoe  perfonen/  niet  en  mag  p?occberen  tot cr 
erecutie  en  confifcatie  ban  ujf  en  goeb/  fonberboo?- {< 
gaenbe  p?oce$f. Stem/  alle  ht  gene  hit  be  ftecBtertf  noteren  of  hifi & 
meren  ban  tprannie  of  bijfamie  /  ban  bat  p  boenbe 

Baer  officie/  in  befe  puncten  foubenteflrafenrigou? tc 
reug  3ün  /  toelue  flraf  Beib  /  altoaer  't  alfo  batfe  ercef iC 
fif  fcBenen  te  3ijn  /  iip  goebe  dertienen  menfepen  al  be? " 
Boo?b  geercufeect  te  tooien  /  al$  ftomenbc  uit  een  fon? <c bcrlinge  iieföe  tot  ben  ouben  &erfïen  gelobe. 

(€egen  alle  toelne  perfonen/  fonber  eenige  erceptte/ <c 
hit  in  be  boo?f5  puncten  of  eenige  ban  bien  bircctelijB cc 
of  inbirectelijfe  culpabcl  gebonben  too?ben/  fal  men ec 
opte  belatie  en  eeb  banbe  boo?f5  ttoe  perfonen  pjoce* cc 
beren  hp  appjeBenfic  ban  Baren  perfonen/  confifca* ce 
tit  ban  Bun  lijf  en  goeben/  fonber  boo?gaenbefo^me  'c 
ban  proces?.  <c 

€n  toant  men  Dp  erpericntieenonbcrfoehbanb^  a 
fenrcbeUienucüïnb/  bat  alle  Bet  (juacb  toegeftcmen/ cc 
en  ban  langer  lianb  gepzactifeert  tss  /  bp  mibbelen <e 
en  oo;falienbau  Ooutoelijlien  en  alianticn  met  Beretij^ <e. 

4 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 
cc 

cc 
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15.  98ro ticulen 

fcrnöc 
'taöbtjji 
öcr 

Oioecöen 

op  öcn 
ttact  bet 

ïaoöcn. 

(F.I79-) 

mte  /  fufpette  «t  oproettgc  perfomn  /  fo  ban  pogen  a» 
Hl  (laten  en  conöttte/  enöatöe|eremritum 

»*««*&&*  meeren  meecnemcent  telïcuBcnteoertteu 

SS :  Seece  na  ötfpofme  ban  geefteUjKe  en  toe* 
^&ii&/t»Sw  enfclnUötg  tf/öaertegen 

SSSSSfïwBS  wn öcn  ouöenf
cerftenge* 

22  (S ?té ooft  S  fijne  €rreUentie  enötebanfn
nen 

SSL  fiSE nefle  en  en  gerefolbeert/  öat  men  ter 

fS&uS&S^V^Sm  o?bonnam,en/  öat 
05  mm/  onalttettof  conDmeJ)P3P/ 
HK  met  en  fal  mogen  Ijoutoelnnen  ofbefle^ 

SS  SSW  Perniffle  ban  fnn  «mellctme  / 

?i öat ie IwZm  ban  qualttett  en  njRöommen  /Ben
 

SS S  «moeien  niet  en  fullen  mogen  ïjou; 
^  m  üefteicn/  öan  na 't  beltenen/  Mfcrette  en  ag 
S«K  tfjecetiemte/  op  öat  tjet  onnrtut 

S«pSS  mm/  op  öepenebanl
nfen 

°°«fSSS&  «t  *««w  a  s  s  ft? 
nerfonm  bcgi-cpen  onöct  öefelbeaittcnlen/  alfofo

u* 
KXn  riStraf t  gefcootfen  /  öattec  feer  toemtg  pei> 

2 IS  SSrKwöeii  Ijetten  mogengebonöe
n 

fiS*/  Sf«  fonöen  ®n  getoeefi/  of  öte  o* 

ïen  /  it  ouöcnöe  tiet  attw*  ban  öe  ̂ pangtaecöen  / 

rotmKcc^^etlanöeii  /  toelne  amculen  men S^JEmaS  tMtin  bp  öen  Carömael  <0?anbelle. 

^i^mm  $W«S5S^  in  effecte  m 
nabolgenöe» 

1  T^  At  de  Conink  by  een  voegen 
 foude  alle  de  Pro- 

V  vintien  en  Landen  tot  een  Coninkr
ijk ,  hem 

daeraf  latende^abfolut  Conink  kronen
 ,  hei :  ielfde  de 

naem ofdtul gevende't Coninkrijk  van  N
eder-Duirf- 

SS,  of  Neder-Germanie,  makende 
 van  de  ftad  van 

Bruffelden  Coninklijken  Zetel  of  opperfte
  plaetfe ,  en 

Hooft-ftad  van  't  felve  Coninkrijk  ,  gelijk  Par
ijs  in 

Vrankrijk,  en  Londen  in  Engeland. 

2  Dat  fijn  Majefteit  ordonneren  foude
  een  fekere 

en  univerfal  politique  Wet  over  het  ganfche
  Rijk ,  tot 

confervatieenrufte  vanonfe  Catholijke  Rel
igie,  dat 

iy  getrouwelijk  gemaekt  worde  met 
 toeftaen  van  alle 

de  natiën  en  PrSvintien  van 't  Rijk:  wel  verftaemde, 

dat  de  Generale  Wet  niet  en  fal  genoem
t  worden  In- 

quifitie,  alfo  deNoordfe  Landen  uute
r  natueren  met 

LeHjker  enisalsde  ̂ ^P^S^SS^St 

vevaihen  felven,  en  van  
zijn  beginfel  heilig  eneer- 

&£3&%* SES
ffi-  ter  plaetfen  en 

inde  Profinciendaerfy  geordonn
eert  en  note  ykful- 

L zijn  3  alfo  men  inde  voorleden
  ellendigheden  ge- 

fien  heeft  dat  geen  dink  het  volk 
 waerlijk  meer  en 

brengt :  to  ongehoorfaemheid  en  on
gefchiktheid ,  dan 

het  arWen  en  onachtfaemhcid  van  een  n
eerftig  en  op- 

recht Paftoor  en  Biffchop. 

+  Dat  fijn  Majeft .  te  niet  doen  f
al  doo -alle  de bte- 

den  van 't  felve  Rijk  de  maniere  die  fy  hebben  va
n  de 

vlr  Jder  ino-e  genaemt  den  breden  Raed ,
  door  dien  dat 

ukfe onftantf aftigheid en  lichtveerdi
gheid  van fu  ken 

Raed  alle  de  rebellien  en  troubelen  voorg
ekomen  zijn, 

meelt  en  principahjk  in  de  (leden  va
n  Antwerpen 

Amfterdam,  en  Valencijn,  want  fy  wer
den  fo opge- 

Uatndatfy  meenden  haer  Conink 
 en  Prince  Wetten 

voor  te  fchrijven,gelijk  men  by  expene
ntie  gefien  heeft 

f  Dat  de  Conink  foude itellen  een  
nieuweofficie 

in  alle  de  Steden  van  't  felfiie  Rijk ,  te  weten  :  da
t  hy  fal 

ordonneren  in  elke  ftad  een  wijs  en  vroom  pe
rfoon ,  de 

welke  om  zijn  officie  willen  genoemt  f
al  worden  Ca- 

pitein  of  Luitenant  van  den  Conink  Di
e  ook  door 

krachtevan  fijn  ftaetvryeingank :  en  plaetf
e  fal  hebben 

in  alle  vergadennge  en  Raden ,  fo  wel  onder  den  Raed 

en  Heeren  als  onder  de  gemeente ,  want  fiende  over  al 

prefent  fuiken  perfonagie,  fullen  fy  hen  wel 
 wachten 

yet  te  doen  of  te  proponeren  dat  tegen  den  wille  en  au- 
toriteit van  den  Conink  foude  mogen  zijn. 

6.  De  Conink  foude  doen  maken  in  behoorlijke 

plaetfen ,  daer  men  aen  twijfelen  foude  mogen ,  fekere 

fterkten  en  Caftelen,wel  fterk  en  van  alsverfienwe- 

fende.  te  weten  op  plaetfen  daer  zytdoor  haer  oproe- 

righeid en  fotternye  verdient  hebben ,  om  door  fulke 
middelen  het  Land  van  toekomende  oproer  en  verga- 

deringe  te  verfekeren  ,  want  geen  dink  een  muittich 

volk  meer  doet  gehoorfamen  haren  Prince,  dan  altijd 

te  hebben  het  oorlogs-volk  voor  haer  neus,  en  de  ftok 

in  de  hand  om  vrede  te  maken ,  daer  men  twift  en  twe- 
drachtfoekt. 

7.  Dat  de  Conink  foude  doen  brengen  op  de  Cafte- 
len  en  fterkten,  die  hydaer  foude  doen  timmeren  en 

bouwen,  alle  de  wapenen  en  munitien ,  en  gefchut  uit 

den  Steden ,  (uitgenomen  de  Frontier-  fteden)  en  plee- 

ken,  op  dat  men  die  gebruiken  mochtein  tijden  van 

nood, en  dat  het  zijn  Majefteit  gelieven  fal,  alfo  geen 

dink  een  ongeregelt  volk  meer  vreefachtig  maekt  dan 

als  fy  fien  haer  Conink  wel  verfien  van  wapenen ,  en  fy 

welgekleet  en  ongewapent,  want  het  een  generale  r
e- 

<*el  is,  dat  een  volk  arm  van  goede  maer  rijk  van  wape- 

nen altijds  foekt  veranderinge,daer  ter  contrarie, die 

rijk  zijn  van  haven  en  berooft  van  wapenen  altijd  be- 
geren in  die  ftaet  te  blijven. 

8.  Dat  de  Conink  doen  timmeren  foude  een  wapen- 

huis ,  te  weten  een  fterkte  in  een  van  de  principaelfte 

plaetfen,  om  mede  wapenen  en  munitien  van  de  Co- nink daer  intefetten,  nemende  exempel  aen  gelijke 

wapen -huife,  die  te  Conftantinopolen ,  Lisbona ,  en 

Parijs  zijn,de  welke  eenfdeels  oorfake  zijn  van  de  fterkw 
te  van  den  voorfz  Rijken:  voorts  dat  de  fterkte  of  mu- 

nitie-plaets  gefondeert  worde  in  de  ftad  van  Mechelen, 

als  leggende  in  't  hert  van  *t  voorfz  Rijk,  geaccommo- 

deert  foreZee  en  te  Land,  aen 't  foete  water  om  de 
munitie  te  diftribueren  daer  fy  van  doen  fullen  zijn, 

men  mocht  nemen  om  de  Fortreffe  te  maken  op  het 

groot  Bagijn-hof,  welke  plaetfe  men  mochteeenvan 

de  gewcldigfte  fterkten  maken  van  Chnftenrijk,  fo  om 

de  overvloet  van  't  water  ,  -als  om  de  poelen  die  daer 

omtrent  zijn ,  door  welke  middelen  den  Conink  verfe-
 

kert  fal  zijn  van  de  dingen ,  te  weten.  Eerft  van  een  on- 

winlijke  plecke  in  't  hert  van  fijn  Rijk.  Ten  tweden,  fal 

provifie  hebben  van  wapenen  voor  40  of  50000  man- 

nen   Ten  derden ,  zijn  volk  in  't  Land  fonder  wape- 
nen ,  fo  en  fullen  fy  niet  fo  haeftig  zijn  om  tegen  haren 

Prince  te  rebelleren ,  want  men  bevind  dat  het  volk  van 

dit  Land  meer  genegen  is  tot  fchone  klederen  en  meu- 
belen in  haer  huis,  dan  tot  wapenen ,  en  fijn  Majeft.  in 

fulker  voegen  voortvarende  ,  fal  de  Bagijnen  mogen 
fetten  in  ander  Cloofteren  van  de  omleggende  Steden  , 

fo  fal  dan  fijn  Maj .  verfien  zijn  van  een  bequame  plaets, 

en  de  Bagijnen  van  huifinge. 

9.  Dat  fijn  Majeft.  mede  foude  doen  toeruften  een 

Vloot  van  10  of  30  Ooorlog-fchepen  fo  groot  als  klei- 
ne en  middelbare,  die  in  tijden  van  oorlog  en  vrede 

altijd  onderhouden  fullen  worden,  van  de  koopman- 

fchap ,  te  weten  van  loffen ,  laden ,  licenten,  pafiepoor- 

ten,vifïcheryen,en  andere  dergelijke  dingen  de  Zee- 

vaert  aengaende ,  gelijk  alle  andere  Princen ,  Coningen 
en  Potentaten  doen  die  aen  de  Oceaenfche  Zee  gele- 

gen zijn,  en  fal  diefelfdeVlote  of  Armee  ter  Zeege- 
mackelijker  in  dit  Coninkrijk  onderhouden  worden 
dan  elders ,  om  de  grote  koopmanfehap  die  hier  meer 
dan  in  andere  Rijken  gedreven  word ,  want ,  ik  fegge 

dat,  en  fal 't  mede  betonen  dat  deonderfaten  van  fijn 
Majeft.  naeft  fes  of  feven  jaren  door  de  roverye  van  de 

Engelfen  meer  op  de  Zee  verloren  hebben ,  dan  fo  een 
Vloot  koften  foude ,  met  haer  onderhoud ,  ja  daer  men 

Engeland  wel  mede  foude  gewonnen  hebben ,  welke 
nieuwers  door  oorfake  en  is  dan  door  faute  van  fuiken 

Vloot ,  die  alle  andere  Princen  onderhouden :  en  ook 

mede  een  Coning  hoe  machtig  hy  ook  te  lande  is,  heeft 

hy  niet  eenige  macht  mede  te  water,  mag  geen  machtig 

Conink  genoemt  werden,en  fullen  fijn  onderfaten  altijt 

gerooft  en  geplundert,ja  veracht  worden  vande  omleg- 
gende Landen ,  en  fullen  altemet  meer  verliefen  in  een 
0  raael 
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mael  op  de  Zee  ,  dan  fy  in  al  haer  leven  te  Lande  fullen 
konnen  winnen. 

10.  Dat  fijn  Majefteit  fal  doen  befettende  caftelen 
en  fterkten  die  gemaekt  fullen  worden ,  met  volk  van 
vreemde  natiën ,  principalijk  met  Spangiaerts ,  Italia- 

nen j  Bourgongnons  en  Hoogduitfen ,  want  altijd  een 
vreemdeling  zijnde  in  dienft  van  den  Conink  ,  en 
leggende  in  zijn  garnifoen,  veel  getrouwer  is,  dan 

een  geboren  van  't  Land ,  bevindende  ook  mede  dage- 
lijx  dat  de  ingefetenen  meer  genegen  zijn  tot  praktij- 

ken dan  tot  het  Oorlog. 
ii.  Dat  de  Conink  fal  doen  vifiteren  en  ook  mede 

vernieuwen  door  het  ganfche  Rijk  alle  de  Privilegiën, 
ordonnerende  en  doende  publiceren  dat  over  het 
Rijk  gehouden  worde  een  foorte  of  maniere  van  Wet- 

ten ,  van  Privilegiën ,  van  Religie ,  van  Ceremoniën , 
ook  mate  en  gewichte ,  en  eenderleiy  geit ,  want  ordi- 
naerlijk  daer  eenderky  mate,  gewichte  ,  en  geit  is> 
Zijn  mede  de  herten  en  gemoeden  tegen  den  anderen 
liefgetalder  en  getrouwer  ,  principalijk  meer  ftrec- 
kende  tot  rulle  en  onderdanigheid  van  haer  Conink  en 
zijn  Wetten.  fc 

12.  De  Conink  fal  geven  en  beveiligen  aen  allen 
Provintien  en  Landen ,  ja  ook  mede  aen  alle  Steden 
van  defen  Rijke ,  eenige  vry heden  tot  vermeerderinge 
van  de  traficque  en  koopmanfchap,alfo  het  ftutfel  en 
kracht  van  den  rijkdom  en  haven  van  defen  Rijke  of 
Republijque ,  hangt  aen  de  toeloop  en  overkomfte 
van  alle  de  natiën  bekans  van  Europe ,  die  haer  han- 

del en  koopmanfehap  drijven  door  de  goede  gelegent- 
heid  van  't  Land ,  en  door  hetverftand  en  begrijp  dat 
fy  vinden  in  't, volk  van  defen  Lande  meer  als  in  eenige andere  Natiën. 

13.  En  fal  den  Conink  door  het  gantfe  Rijk  geven 
cengenerael  pardon  en  vergevinge  aen  het  volk,  van 
defottigheid,  onwetenheid,  oproerigheid,  en  voor- 

leden dwalinge,  doende  wederom  roepen,  allede  ge- 
ne die  om  dier  oorfaken  gerebelleert  en  weg  gelopen 

Zijn :  boven  dien  gebruikende  matige  Jufticie  tegens 
de  hoofden  en  principale  oorfaken  van  defe  oproe- 
rige  muiterye  :  welverftaende  dat  de  Jufticie  meer 
tot  fachtmoedigheid  dan  tot  wreetheid  genegen  fal  fijn, 
want  fulxtoeftaet  de  grootheid  vaneen  Conink,  ook 
mede  over  een  komt  met  hetfpreek-woordvanjulius 
Caefar  ,daer  hy  feid ,  dat  de  vroomheid  van  een  vroom 
Prince  meer  ftaet  in  't  vergeven  dan  in  't  ftrafren ,  die 
tegens  hem  mifdaen  hebben  ,  en  is  loflijk  voor  een 
Prince  hoe  machtig  hy  ook  fy  die  proef  te  doen  van 
fijn  deugt  en  rijkdom ,  hebbende  met  macht  en  ge- 

weld verwonnen ,  en  daer  na  met  foetigheid  en  liefde 
over  zijn  volk  te  heerfchen,  concluderende  feggeik, 
dat  onder  alle  faken  van  de  wereld ,  de  rechtveerdig- 
heid  en  Godvruchtigheid  een  Prince  groot  en  vroom maekt» 

Boe»     ̂ eefgelijr  f 0  baer  een  boerneng  wtgegaen  met  be* 

fttó2r-  ̂ $«1/  Bewyfinge  dat  in 't  gehele  Nederland  geen 

gfsaen.'  &WW  of  Catöoïijn  perfoon  en  tó  /  naer  'tfeggen. ber&paenfer^nnuifitie  en  Det  Concilie  ban  (€ren* 
ten. 

$ocD  een  anber  met  befen  tijtel  /  Bewyfinge  dat  de 
Commiffie  bie  3&uc  D'SClba  alg  Capitein  êenerael 
ober  oe  .fèeberlanben  Ijceft  /  bp  ben  paug  met  fijn  tp* 
ranntge  abïjerenten/  opten  naem  ban  ben  Coninfe/ 
ontoetteïijn  berftert  en  berleben  & 

r\€fgelijr  een  beranttooojbinge  ban  ben  $|eere 
***  ban  Stralen  /tegen  be  Sententie  ober  ï)emge- geben.  ©an  gelijhen  eene  beranttooo2bingc  ban 
Jfêeefter  gjacob  ban  3©efenbecfc  penfionaritf  ban 
alnttoerpen:  ooafrjn  alom  onDer'tboln  geftroitgc* toeeft  feftcre  articuleu  ban  ben  berbozgen  of  fecrete 
becbinbingc/  confederatie  of  ligue  gemacht  tufiïljen 
ben  #auo7  ben  fccifer/  De  Coninnban  pomigael/ 
De  hertog  ban  peperen  /  ban  «Sabopen  en  anDere 
[jenlurbcn  geconfeDereerDe.  gn  toclfc  becbonb  of  te 
gueben  Coninft  ban  l&anferijft  ftem  in  Den  Den  ja- 
te  1567.  mebe  foube  begeben  ijebben  boo2in(tigatie 

Oorfprotik  der  Nederlandfe  beroerten. 

^5* 

ban  be  Carbinalen  ban  25o?bon  en  ban  %tnmtti. 
^efe  articulen  ban  berbonb  toaren  boo?mmeïii8 tnfjoubenDe  Datmen  alle  ïurtjerianen/  Calbinidcn 
of  hugenoten  /  Die  tegen  De  ïüoomfe  üerue  fan/ fouDenuttgeroittocrben/enin  fïebe  banbefelbcfou- 
DcnanDcreopgeflelt  baubert  na  Den-luibergcïieften, 
<£>ok  Datmen  De  Coninginne  ban  ̂ cftotlanD  tocDer* 
om  in  fjaer  tëijB  foube  fien  te  (lellen  /  enbe  Conto- 
gtnne  ban  €ngelanb  af  (lellen  /  fo  men  oor  foube  in ^uitffanb  affïellenDc  $al$-<0?abe  en  Verton  Mte 
guflug/in  totem  plaetfe  ge(lelt  foube  teerDen/  De£ 
Uciferg  ttoe  getyoeberg/  aïö  namentlijfe/  €ertö-&er* 
togtferbinanbutfenbe  hertog  Carolutfenmeeran* 
bere. €n  fjoe  toel  bele  metnben  bat  btt  meeff  aï  berfarbe 
bmgen  toaren /fofiet  ooft  eengbeeltf  toatf:  fobienbert 
befelbe  nocDtan^  om  De  öerten  ban  Den  gemenen  bol* 
hete  meer  te  berbitteren  tegens  be  ̂ pangtaerben/ btefjaermbe  fteben  baer  fp  lagen  feer  onmanierïnft 
en  moettotïlig  aenftelben  tegen  be  25o&eren  ftare  ©a* 
tronen  en  l^uiö-baber^/  fulr  battet  onberb?acc&lij& 
biel  /  alfo  baer  toeinïg  boo?  ben  gemenen  bo?ger  toasS tetoinncn/boo^  bien  beneringe  en  ftoopmanfcïiap  / 
boo?  bertren  en  blucfiten  ban  bcel  ban  be  rijfetfe  feoop* 
luiDen/  rentenieren  en  bojgers*/  feer  fober  m'tlanb 
geblebenhjaiS. 
^en  hertog  banSClbafteeft  tegen  öet  uitgeben  en 

(ïropenbanbefe  boeröenss  nabemael  feftercêlaccaet 
laten  uitgaenen  boen  berfionbigen/tnöoubenbe  aio) 
boïgt: 

BY  den  Conink  :onfen  lieven  en  getrouwen  &c.  al  fflatta* 
ift  fo  dat  genoeg  verboden  is ,  fo  wel  by  de  gefchre-  tz  öaec 

venRechten,alsöokbyonfeOrdonnantien  enPlac-  bÜmi& caten  ,  te  maken  ,  ftellen,  componeren,  uitgeven,  jjeenfa» 
ten Vóoffchijn brengen, of  divulgeren  eenige  fameu-  mcufeert 
fe,fchandaleufe,  oproerige  of  fcdititieufe  boexkens,,  S?*** 
of  andere  fchriften  dienende  om 't  volk  te  bederven,  hm  te 
verleiden,  of  corrumperen:  des  nochtans  niet  tegen-  feP"»/ flaende  zijn  wy  berecht  en  geinformeert  dat  eenige  ̂ hlniae 
quadeen  ongerufte  Geeften,  Fauteurs  van  de  rebel-  ̂ pooT 
len,  en  wederfpannige,  niet  op  en  houden  by  fulke  ft«uc 
endiergelijke  fchriften,  tegens  de  waerheid  verfiert ,  ff^jtm 
en  onder  de  Onderfaten  gefpreit  en  gefaeit  wefende  l 
om  de  gemeinte  op  te  roeyen  en  tot  eenige  ongere- 
geltheid  te  verwecken.  En  onder  andere  fijn  wy  fe* 
kerlijk  geinformeert ,  dat  hoewel  wy  onder  fo  gró- te menichte  van  Criminele  Ufa  Majeflatis  Mvin*& 
human* ,  niet  en  hebben  doen  procederen  dan  tegens 
de  gene  die  des  aldermeeft  befchuldigt  en  culpabel 
waren  ( 't  welk  wy  om  onfe  devoir  niet  en  hebben  mo- gen laten  ,  gemerkt  dat  onfe  Heere  God  het  fwaert 
vanjuftitie  niet  te  vergeefs  en  fonder  reden  in  onfe 
handen geftelt heeft)  hebbende  alsnoch patientie wil- 

len gebruiken  over  een  uitnemende  getal  van  Cri- 
minele perfenen ,  op  hope  dat  fy  by  dien  middel  ge- 
ringer op  den  rechten  weg  fouden  wederkeren ,  en 

dat  wy  des  te  lichtelijker  genade  gevende  ,  generael 
pardon  of  vergifteniffe  fouden  mogen  gebruiken ,  des 
wyoverfo  langen  tijd  goeden  vaften  fekeren  wille 
gehad  hebben  :  niettemin  eenige  van  hen  misbrui- 

kende onfe  voorfchreven  patientie  en  goedertieren- 
heid,  kerende  deugd}  tot  quaed,  en  hen  nietconten- 

terende  met  het  gene  datter  gefchied  en  gepaffeerc 
is, fiende  dat  derebellen  en  wederfpannige  eenige 
macht  opgelicht  hebben ,  vinden  en  verfieren  dagelijx 
nieuwe  tijdinge,  houden  en  maken  propooften,  uitge- 

ven en  fayen  fchriften ,  daer  mede  fy  niet  alleenlijkeri hare  medeplichtige  of  complicen  die  hen  tot  nu  toe 
geveinft  gehouden  of  gediflïmuleert  hebben  ,  pogen 
op  te  roeren  en  verwecken ,  maer  ook  by  de  voor- 

fchreven valfche  inventien  en  logenen  ,  te  feer  no- 
toir fijnde ,  voor  den  genen  die  verftand,  oordeel  en  j'u- gement  hebben,  arbeiden  en  toeleggen  om  onfe  goede onderfaten  te  vervaren  of  intimideren,  hen  voorhou- 

dende en  perfuaderende  dat  wy  by  alle  rigeur ,  ftraf- 
heid,en  gantfchelijken  buiten  alle  wegen  van  rech- 

ten, reden  en  Juftitie,  niet  alieenlijken  tegens  hen, 
maar 
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©do? 
\i(§u 
totcrtiig 
betrouw 
toen  fijn* tirrtiric 

maertegenhetfirnpeigemeen  volk  foude  
willen  doen 

procederen,  hebben  voorts  onlangs  uitgegeven 
 en  ge- 

ïaeic  vele  en  verfcheiden  fameufe  en  fch
andaleufc 

boexkens  en  fchriften ,  ett  flrtÖCC  anÖett  fcflCCC 
 arttCU* 

lentuc  frfcanen  octoon&cntcfjcööcn  möc  hamer  uan 

een  uart ottfe ffiaöcn/  oco?Dtnecrt  op  'Mm»  ban  te 
U002ft  trOUÖClcn  en  feutricn  /  vermeldend

e  van  alder- 

ley  fpetien  van  volke  die  wy  metten  poene
  van  der 

doodfouden  willen  ftraffen,  twelk  al  valfch
ehjkte- 

?ensde  waerheid  verfiert,  en  geenfins  by  yemande
n 

?an  onfen  Raden  noit  gedacht  is  geweeft ,  welke  arti- 

culen na  dat  de  felve,  eerft  in  't  heimelijk  van  hand 

te  hand  gegeven  hadden  geweeft ,  iemand  hem  ver-
 

voordert  heeft  te  drucken  of  printen ,  om  die  des  te 

meer  aedivulgeerten  int  openbaer  gebracht  te  worden, 

meinende  ook  daer  door  den  voorfz  logenen  des  te  be- 

ter fchijn  en  verwe  te  geven,  en  meer  fimpele  luiden  te 

bedriegen,en  by  fuikeen  diergelijke  middelen  de  voor- 

fchreven  quade  geeften ,  perturbateurs  en  vyanden  van 

dengemenen  welvaert ,  niet  hebben  geceffeert  ens  te 

beletten  ( fo  veel  als  in  hen  is ,  dat  wy  van  onfe  voorfz 

genade,  gratie  en  perdon  generael  fo  haeft  niet  en  heb- 

ben konnen  gebruiken,  gelijk  wy  van  t'beginfel  wel  be- 

geert ibuden  hebben)  accummulerende  en  vergade- 

rende dagelijks  nieuwe  mifdaden  'deen  op  'dandere, 
hebben  daer  en  boven  tot  diverfe  ftonden  wel  en  be- 

hoorlijken onderrecht  geweeft ,  dat  't  ftdert  't  beginfel 
van  't  voornemen  der  voorfz  rebellen  en  wederfpanni- 

ge ,  t'felfde  principalijken  gefundeert  is  geweeft  op  een 

muiterie  en  rebellie  van  't  gemene  volk ,  daer  toe  ten- 

derende de  voorfz  quade  roepen ,  boexkens  en  fchrif- 

ten ,  die  fy  by  huns  gelijke  en  hun  fauteurs  ,  en  aenhan- 

geren  onder 't  gemeen  volk  doen  fay en ,  hopende  daer 
door  alle  andere  medeplichtig  en  culpabel  te  maken 

van'tfelfdeCrimenvan  lafs  Majeflatts  divtns  &hu- 

mana,  't  welk  fy  niet  gevonden  en  hebben  noch  ook 

vinden  fullen  (alfo  wy  menen  en  betrouwen)  info 

goeden  onderfaten  als  de  onfe ,  daer  van  wy  den  felven 

onfeonderfaten  om'tfelve  voor  te  komen  en  te  ver- 
hoeden wel  hebben  willen  waerfchouwen,ten  einde  fy 

hen  by  fodanigen  pampieren ,  boexkens ,  fchriften  en 
articulen  niet  enfouden  laten  bedriegen,  maecöelje* 

UJKCnmongDettOHtoen/  dat  wy  volgende 't  gene  wy 
hen  menigwerven  hebben  doen  aengeven,  van  alle  ge- 

nade en  foetigheid  begeren  te  gebruiken, en  geenfins 

'  van  fulke  onbehoorlijke  en  vreemde  wegen  en  manie- 
ren als  defe  bofe  menfehen  hen  pogen  in  te  drucken  en 

perfuaderen,gelijk  wy  ook  verftaen  dat  de  voorfz  rebel-
 

len en  andere  ,by  hen  of  hen  fauteurs  en  aenhangeren 

toegemaekt ,  dagelijx  continueren  valfche  rapporten , 

roepen, en nieumaren  te  verfieren , fayen  endivulge- 

ren ,  om  onfe  voorfz  onderfaten  quaed  genoegen ,  fa- 

dien  en  oproerten  te  voeden ,  't  welk  al  faken  zijn  van 
quade  confequentien,en  die  niet  en  behoren  ongeftraft 

te  blijven.  Soiftdatwy'tfelfde  overgemerkt ,  hebben 
by  deliberatie  van  onfen  feer  lieven ,  en  feer  beminden 

Ncve,  Ridder  van  onfer  Orden ,  Stadhouder ,  Gou- 

verneur en  Capitein  Generael  in  onfe  landen  van  her- 
waers-over ,  de  Hertog  van  Alva ,  Marquis  van  Co- 

ria&c.geordonneert  en  bevolen ,  ordineren  en  beve- 
len wel  ernftelijken  by  defen  u  en  allen  onfe  fubalteme 

Rechteren  eiken  in 't  fijne  fo  hem  toebehoren  fal,dat 

gy  terftont  en  met  alder  vlijt  en  diligentie  uinforme- 
retopallede  gene  die  der  voorfz  feiten  en  mifdaden 

befchuldigt  en  culpabel  mogen  wefen,  directelijk  of 

indire&elijk,  en  dat  gyuwe  uiterfte  devoir  en  neer- 
ftigheid  doet  om  totter  waerheid  van  de  felve  feiten  te 

mogen  geraken ,  en  de  misdadige  te  bekomen ,  aenta- 
ftcn  en  in  gevangeniffe  te  leggen  ,  te  weten:  die  de 
fchriften  en  articulen  voorfz  verfiert,  gemaekt ,  geftelt, 

gedrukt  ,  gefayet,  gekondigt  ,  of  gedivulgeert  fullen 

hebben :  gelijk  wy  ook  't  fclfde  ordineren  en  ftatueren, 
aengaende  eenige  andere  Auteurs ,  inventcurs ,  fayers , 
druckcrs,of  uitgevers  van  fulke  feditieufe,  boexkens 
en  fchriften ,  die  voorts  gebrocht  worden  om  oproer 

en  feditie  onder 't  volk  te  maken,  ten  einde  dat  daer  af 
ftraf  en  punitic  gedacn  werde  metter  daet ,  volgende  de 

pcene  daer  tegens  by  den  Rechten  en  onfe  placcaten 

©e 

ffioep 

en  edi&en  geftelt  t  ordinerende  en  Iaftende  ook  allen 

onfen  onderfaten  en  andere  ingefetenen ,  of  hanteren- 

de en  frequenterende  in  onfe  voorfz  Landenvan  her- 

waers-over,  dat  fy  te  dien  einde  onfe  Procureurs  Gene- 
raels of  andere  Officiers  van  der  plaetfe  daer  defe  te- 

gen woordige  gepubliceert  fullen  worden ,  aenbrengen 
en  te  kennen  geven  die  fy  weten  fullen  de  voorfz  boex- 

kens of  articulen  verfiert,  gemaekt,  geftelt, gedrukt, 

gefaeit ,  uitgegeven ,  of  gedivulgeert  te  hebben ,  en  dac 
fy  infgclijks  den  felven  Officiers  alle  mogelijke hulpe , 

byftant  en  affiftentie  doen  en  bewijfen  om  de  voorfz 
quade  geeften  te  mogen  bekomen  en  vangen,  op  pcene 
van  arbitrale  ftraf  en  correctie ,  indien  fy  bevonden 

worden  deshalven  in  gebreke  of  negligent  geweeft  te 

hebben,  en  voorts  want  men  fulke  fchriften  niet  en  be- 
hoort te  houden  of  bewaren ,  maer  te  niet  te  doen  als 

hinderlijk  wefendc  alleenlijk  door  't  leien  en  de  me- 
morie van  dien,  fo  willen  en  ordonneren  wy  dat  alle 

onfe  voorfz  onderfaten  ,  ingefetenen,  hanterende  of 

frequenterende  in  onfen  voorfz  landen  van  herwaers- 

over,  terftond  over  brengen  elk  aen  den  voorfz  Procu-  ten  j I reur  Generael ,  of  aen  den  principalen  Officier  van  der  {g  fc 

plaetfe  van  haer  woonftede  de  voorfz  boexkens,  fchrif-  tjanbm 

I  ten  en  articulen  die  fy  onder  hen  hebben  of  hier  naer-  batr Den 
|  maels  alsnoch  fouden  mogen  vinden  of  hebben, 't  zy  tejJ?en, 
'  met  de  hand  gefchreven  of  gedrukt ,  fonder  defelve  by  g«i  tntt 

hem  te  houden  op  arbitrale  pcene ,  om  by  den  voorfz  J0fn 

Procureur  Generael  of  Officier  gefcheurt  of  verbrand  J^°2aw 
te  worden,  op  dat  de  memorie  van  dien  foude  vergaen: 
Iaftende  en  bevelende  onfe  voorfz  Procureur  Gene-  ©erfe* 

rael,  mitsgaders  den  Officiers  van  der  plaetfen ,  dat  fy  tetuige. 
een  yegelijk  fo  hem  toebehoren  fal ,  goede  en  neerftige 
informatie  nemen ,  tegens  de  genen  die  fy  bevinden 
fullen  auteurs,  druckers,  fayers,  of  deelachtig  geweeft 
te  hebben  van  defe  bofe  inventie,fonder  dat  devoir  van 

den  eenen  den  anderen  fal  mogen  excuferen :  en  om 

onfeonderfaten  geheelijk  te  verfekeren  en  de  felve  te 
trecken  van  de  vrefe  die  iy  mogen  hebben  van  alfulke 

dwafe  en  ydele  impreffie,  verklaren  wy  dat  onfe  me- 

ninge  of  wille  noit  en  is  geweeft  en  alsnoch  en  is,  te  ge- 
bruiken de  wegen  ,  middelen  ,  en  manieren  ,  in  de 

voorfz  fchriften  vermelt,noch  ook  en  weten  of  denken 

dat  't  felfde  oit  gemaekt  of  gedacht  is  by  yemanden  van 
onfe  voorfz  Raden ,  maer  by  eenige  quade  en  oproeri- 

ge  geeften ,  fayers  van  onkruit  en  civile  diffentien  en 

twedrachtigheden,  waeropwy  willen  neerftige  en  ri- 
goreufe  informatie  genomen  te  worden ,  en  ook  opte 
andere  boexkens  en  fchriften  voorfz ,  gebiedende  en 
bevelende  fo  wel  u  als  den  Officieren  van  der  plaetfen 

daer  defe  gedaen  fal  werden,dat  gy  refpeótivelijken  on- 
fe voorfz  Neve  den  Hertog  van  Alva  fchriftelijk  ad- 

verteert binnen  veertien  dagen ,  of  ten  alderlangften 

drie  weken ,  van  het  devoir  dat  by  u  en  hem  daer  in  ref- 
peótivelijken gedaen  fal  wefen ,  fulx  dat  wy  daer  van 

een  goet  genoegen  en  een  fatisfactie  mogen  hebben,en 
op  dat  de  fake  des  te  beter  ter  kenniffe  foude  mogen 
komen ,  beloven  wy  een  goede  gif  te  en  recompenfie  te  Stron» 

doen  geven  den  genen  die  de  auteurs  en  inventeurs  Peaft» 
van  den  vooriz  fchriften  verklaren  fullen,  en  belangen- 

de de  gene  die  dagelijks  verfcheiden  quade  roepen , 
valfche  en  vreemde  nieumaren  en  tijdingen  uitgeven 
en  verfieren ,  alfo  een  yegelijk  wel  fien  en  merken  kan  CfSfit 

dat  't  gemeen  volk  daer  door  feer  verflagen  en  verbaeft  te  ntrn* 
word ,  en  dat  de  felve  komende  uit  quade  geeften ,  we-  JJJJJJ 
fende  eenige  van  dien  fo  onbevreeft  dat  fy  de  voorfz  tongen, 

propooftenopcnbaerlijk  derren  feggen  en  voortbren- 
gen ,  betonende  daer  by  notoorlijk  dat  fy  de  party  e  van 

de  rebellen  houdende  zijn,  willen  en  laften  wydaer- 
om  dat  defelve  terftond  aengetaft ,  gevangen  en  exem- 
plaerlijk  geftraft  worden  na  hun  verdienfte  en  den  eifch 

en  importantie  van  de  faken,  fonder  verdrag  ofdiffi- 
mulatie ,  op  pcene  van  't  felfde  te  verhalen  op  de  gene 
die  in  gebreke  foude  wefen  hun  devoir  daer  in  te  doen, 
en  ten  einde  van  onfe  tegenwoordigen  meninge  en  or- 

donnantie niemant  ignorantie  en  foude  mogen  preten- 
deren ,  fo  ontbieden  en  bevelen  wy  u  dat  gy  defelve  ter- 

ftont en  fonder  vertrek  doet  kondigen ,  uitroepen  en 

publiceren  alom  &c.  daermen  gewoonlijk  is  uitroepin- 

ge 



ge  en  publicatie  te  doen  ]  en  tot  onderhoudeniflè  en 
obfervatie  van  dien  procedeert  en  doet  procederen  na 
forme  en  inhouden  der  fel  ver,  Tonder  eenige  gratie  , 

gunfte  ,  diflimulatie ,  of  verdrag  :  des  te  doen ,  met 

diefler  aenkleeft ,  geven  wy  u  volkomen  macht ,  auto- 
riteit en  {onderlinge  bevel.  Ontbieden  en  bevelen 

voorts  eeneny egelijken  dat  fy  u  tn  hem 't  felve  doen 
ernftelijk  verftaen  en  obedieren.  Want  ons  alfo  ge- 

lieft. Gegeven  in  onfen  Leger  tot  Binch.  Onder  on  - 

fen  contrefegel  hier  opgedruktin  Placcaten  den  elf- 
den dag  van  Novembri  1 5Ó8.  Onder  ftond  gefchreven 

by  den  Conink in  fijnen  Racd.  Ondergetekentj  • 
d'OvERLOPE. 

Öotfprbnk  der  Nedèrlahclfe  Beroerten. 

ce.iji.) 

Pnncc 

ban©- rangfen 
tocru' 
tffoge- 

gift  tott  nu  ten  $?ince  ban  <©?angien  eens  toeDer* 
om  boo?tb2engen  /  Daer  ban  fft  Du$  lange  geftoegen 
ficbbe/  op  öat  te  leferniet  enmenebatiftDcrttgant; 
jfcOdijft  bergeten  nebbe*  ̂ e  boo?fcf)?eben  ̂ eérc 
33nnce  ban<©?anaïen/  gelijft  Dier  boren  aengcroert 

fty  geeft  bagclijft'ö  Doo?  Dulpe  ban  funebnenbenen geconfeDereerDe  groot  bolft  bp  een  bergabert/  baer 

toe  öP  te  feofte  geleib  öeeft  óenoegfaem  alle  fiinber- 
mogen  /  en  fret  bermogen  ban  bele  fijner  b?icnben/ 
fo>  en  rufie  Dag  nocfj  nacftt  om  te  befojgen  alle  Dat 

monftrantie  van  den  quaden  einde  uit  het  executeren 
der  ftrenger  Placcaten  ce  beduchten  ftaende,ootmoe- 
delijk  aen  fijne  Majefteit  verfochr  abolitie  vandeln- 
quifitie,  en  minderinge  van  de  al  te  ftrenge  Placcaten 

op  't  ftuk  Van  de  Religiën,  waer  na  door  eenen  onwij- 
fenyverdesgemenen  volx,  op  fommige  plaetfen  ee- 

nige ongeregeltheid  is  gevolgr  ,  dewelke  met  groot 
recht  en  redenen  al  eenigfins  was  excufabel ,  door  de 
onnutte  en  feer  trage  remedien  daer  tegen  gedaen  j 

maer  ook  mededoor  'tgeftadig  vertrek  van  fijne  Ma- 
jefteits kömfte  in  de  landen  van  herwaers-over ,  met 

verfcheiden  brieven  van  den  fteden  en  volke  dikmael 
onverachtelijk  belooft :  maer  al  des  niet  tegenftaende  j 
hebben  de  Spangiaerden  en  andere  quade  menfehen. 
fijne  Majefteit  al'tfelve  fo  verkeert  aengegeven,  dac 
fijne  Majefteit  den  Hertog  van  Alba  met  Spaens  krijgs- 

volk heeft  gefonden  in  den  lande  van  herwaers-over  , 

dewelke  van  geen  ander  voornemen  ( fo  't  leider  by  de 
aéten  blijkt )  en  is  met  de  felve  te  handelen,  dan  fonder 
önderfcheid  den  goeden  metten  quaden ,  en  de  grote 
menigte  ontfchuldigen ,  mee  weinig  fchuldigen  te  ver- 

jagen ,  te  hangen ,  en  te  onthalfen ,  na  dat  hy  den  Prin- 
cen,  Baronnen,  Edelen  en  treffelijkften  van  den  Ne- 

derlanden gedood ,  verjaegt,  en  van  hare  fteden ,  lan- 
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fiem  ban  noDe  fcoag  tOt  fijn  bOOmemen  /  retfenDö    den  en  goederen  berooft  foude  hebben,  om  alfo  te  ge 

felfS  tn  perfone  ban  D'eene  plaetfè  Obte  anöer  /  en  ]  reder  re  mogen  geraken  tot  het  eenig  fouvereinregi 

en 

atë  ftp  nu  feer  emfteiijft  gepo?t  toerbê  om  ftem  te  bel* 

De  te  begeben/  Doo?  |Barcu$  perejS  en  fijn  confo?- 
ten/  atë  gemaentigbe  ban  De  $eberlanbfe<©ercfo^ 

meerDe  ïserften/  fo  toel  Die  afê  nocö  in  'tüepmelijfi 
in  $eberlanb  ober  al  berflroit  toaren/  als  ooft  Der 
rtener  Die  buiten  Den  felben  Sanbe  geblucöt  toaren/ 
Die  fjem  tot  Defe  tocDt  belooft  fjabben  op  te  béngen 
000000  Dalers  in  gereDen  gelDe  /  Die  (Müiben  fou* 
èen  bergaberen  in  De  $eberlanben  /  en  t)em  Doen 
fiebben  fo  fjaeft  W  fnn  bolft  gereeb  en  bp  Den  anbe* 
renfoubenebben/  en&em  te  berflaen  gegeben  spbe 
stë  Dat  De  boo?fê  penningen  al  gereeb  toaren  /  fo 
Beeft  ÖP  grote  neerfïigljeiD  geDaen  om  liet  bolft  bp  Den 
anDeren  te  Doen  bergaDeren  /  öebbenDe  Daer  in  be- 
ïe  berüïnDeringe  en  tegenfpoeDS :  mibbelertijD  fteeft 
f\p  raebfaem  gebonDen  feftere  gcfct)2tften  in  Dnift  te 
laten  uitgaen/  Daer  in  berftalenDe  De  reDenentoaer- 
om  pp  Defe  oo2log  tegen  Den  boo2frt)2eben  hertog 
ban  SClbaen  De^pangiaerDenaenbaerDe/  om  Daer 

meDe  fijn  fafte  niet  alleen  te  jutfificeren  en  reeftt* 
beerbigen  bv  een  pegelijften/  maer  ooft  om  De  f)er- 
ten  Der  $eberlanDer0  totljem  geneigber  te  maften/ 
ten  einDe  fp-luiDen/  m  W  met)  groten  macötin 
't  =HanD  geftomen  fouDe  3ijn  /  ben  hertog  eemg  af^ 
b?eeft  fouben  mogen  Doen/  of  eenige  muiterpe  ber* 
oo?faften  binnen  Den  EanDe  /  op  Dat  Den  ̂ ertog 
meer  Dan  op  een  plaetfe  ficö  te  toaeftten  en  om  te 

fïen  foube  Hebben.  <Cene  banbefegefclj?iftentoa0  aï^ Duss  luibente: 

12>t$    tTT  Ulem  by  der  gratie  Gods ,  Prince  van  Örangien , 
#2tnce     \Y  Grave  van  NalTau ,  Catzenelleboge ,  Vyanden , 

ran£sJ  Diets ,  &c.  Heere  en  Baron  tot  Breda  ,  Dieft ,  Grim- 

fc[)?yticn  bergen ,  Arlay ,  Noferoy ,  &c.  Burg-Grave  tot  Ant- 
toatrom  werpen  ,  en  Befanfon ,  allen  getrouwen  onderfaten  der 

rojtfo°en  Coninklijke  Majefteit  in  den  Nederlanden  falüit. 
ötn  igcr*  Weinig  luiden  in  den  Nederlanden  is  verborgen ,  hóe 

gaban   dat  de  Sp^ngiaerden  over  lange  jaren  gearbeid  hebben- 
JEeft      de  om  na  haer- luider  moetwille  te  mogen  regeren  des 
centje*     Coninklijken  Majefteits  Nederlanden,  de  felve  landen 

nomen-    te  dien  einde  fogrotelijk  hadden  gediffameert  van  ket- 
terye aen  fijne  Majefteit,  datdeffelfs  goetheid  by  den 

Spangiaerden  misbruikt  xijnde,  fijne  Majefteit  gcac- 
cordeert  hadde  het  invoeren  van  de  Inquifitie  binnen 
den  Nederlanden  voorfx ,  want  defe  natie  wel  verftond 

dat  ingevalle  de  Nederlanden  de  exercitie  van  dein» 

quifitie  grotelij k  gedoogden ,  het  volkomen  maniment 
der  Nederlanden  hen-luiden  niet  en  mogte  faelgeren , 
of  indien  fy  de  felve  weigerden  ,  dat  alfdan  de  felve 
Landen  hen-luiden  tot  eenen  rijken  roof  open  fou- 

de ftaen:  welk  hen-luiden  voornemen  bemerkt  zijn- 

de by  de  Edelen  der  felver  Lande ,  hebben  fy  by  re- 
I  Deel. 

ment  Over  defe  Nederlanden,volgende  hier  in  d'exem- 
pelen  by  hen-hiiden  in  Italien  al  over  lange  gepleegtJ 

Om'twelkimmeronbehindertna  haer  tyrannige  lult 
te  mogen  volbrengen ,  hadden  de  Spangiaerden  en  an- 

dere bloeddorftige  argliftelijk  fijn  Majefteit  uit  dele 
Landen,  in  een  fake  van  fo  groten  gewichte  ( daer  Kei- 
fer  Garel  hoogïoffelijker  memörien,  om  veel  gerin- 

ger faken  p  als  namentlijk  alleen  om  de  beroerte  van 
Gent  te  ftillqn?  in  haefte  door  fijne  verfoende  vyands 
landen,Hem  felven  hafarderende,herwaers-over  quam) 
ih  Spangien  gehouden ,  alleenlijk  dat  fijne  Majefteit 
fijhder  onderfaten  öntfehuid  niet  verftaen ,  de  Span- 

giaerden verkeert  aengeven  niet  merken ,  en  fijne  Ma- 
jefteits getrouwe  onderfaten  (tegen  fijne aengeborene 

goedertierentheid )  onverhoort  veroordelen  ,  en  den 
Spangiaerden  tot  eenen  roof  geven  foude. Hoe  nu  door 
dit  fenijnig  belet  niet  alleen  de  onfchuldige,  maer  ook 
die  wel  verdiende  onderfaten  fijns  Majefteits,  wrede- 
lijk  gedood ,  verdreven  en  goedeloos  ( tot  des  Span- 
giaerts  profijte )  gemaekt  worden ,  met  deerlijke  ver- 

armingeder ontfchuldiger  wijven  en  kinderkens,  fier. 
men  fo  menigvuldelijk  voor  oogen  ,  dat  des  genen 
nood  en  is  alhier  te  verhalen :  fo  men  infgelijx  niet  ve- 

le en  behoeft  te  feggen  van  den  effedtte  der  Inquifitie 
nu  tegen  woord  cl  ijk,  als  een  ondraeglijk  juk  op  fijne 
Majefteits  onderfaten ,  in  den  lande  van  herwaers-over 
gedrongen  2-ijnde,  gemerkt  yegclijk  wel  kondis,  dac 
aen  de  gierigheid,  haet,of  moetwille  van  eenen  gediffa  • 
meerden  verrader  hangende  is,  hetlijf,het  goed,  en  de 
eere  van  alle  vrome  en  oprechte  luiden ,  na  dat  deHer- 
tog  van  Alba  eenmael  onder  de  voeten  heeft  getreden  > 
alle  befchreven  rechten ,  alle  privilegiën ,  en  ook  alle 
contracten,  by  fijne  Majefteit  befworen  zijnde. 

Wat  fullen  doch  alle  goede  onderfaten  des  Coninks  » 
van  den  Hertog  voorfz  verwachten ,  dan  alle  dage  te 
worden  geftelt  in  de  noodftalle  van  God  te  verloche- 
nen ,  van  't  land  en  goederen  te  verlopen ,  of  van  alle 
ellendighcid  gemartelizeert  te  worden,  wat  ftaetdoch 
te  verwachten  over  den  ganfehen  Nederlanden ,  die 
onlangs  fo  weeldelijk  in  juftitie,  vrede,  neringe  en 

rijkdommen  floreerden  ,  dan  gewelt  in  't  goed  en 
bloed,  fchendinge  van  maegden  en  vrouwen ,  moor- 
derye  van  grote  menigte  van  fijne  Majefteits  befte  on- 

derfaten ,  en  dat  (noch  boven  al  gaet)  eene  gehe- 
le berovinge  van  den  heiligen  en  zaligmakenden 

woorde  Gods  :  feker  heeft  hy  defe  voorfchreven  ty- 
ranniefulx  opentlij kdorven plegen,  dewijlede  faken 
Van  de  Nederlanden  doch  in  grote  onfekerheid  fton- 

den  ,  hy  fal  hem  voorwaer  niet  fchromen  fijn  aen- 
geboren  felheid  trouwelijk  te  tonen,  indien  hy  de 
voorfchreven  Landen  bedwongen  hebbende  ,  hem 

felven  volkomelijk  meeftei1  vandefelve  mackt.  Dan ©  fui^ 
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-„     „  rt,i,.„,wl,Mi»p{lraft.deauadeee-ecrt,ende    Gods.dc  grootheid  fijns  Ljnds-Heeren ,  met  de  vry- 

S&^S^KidS^  Sjkdommen,;  heiden  welvaren  fijns  Vaderland, te  helpen vorderen 

van  neringe  en  welvaren  geheel  gebl
oot,  enfulksden 

qSedwilligen  gebueren  der  felver
  Landen  toteenen 

weerlofen  roof  gemaekt  worden  i  io  dat  fy
  te  recht  puer 

fofen  dul  geacht  mogen  werden, die  al  defen  nietje- 

cenftaende  ,  hen  verlaten  op  de  lofe  e
rt  bednegelijke 

Idofcendcs  Hertogen  van  Alva ,  of  an
dere  onder  den 

mme  des  Coninks  ( diefy  gewoon  zyn  te 
 misbruiken) 

™  pardon  en  anders,  gemerkt  alle'tf
elve  mede  met 

en  iiin  dan  gladde  woorden  en  ftneken  om
  de  licht- 

hovende menfehen  cllendelijk  te  vangen ,  fo  men  ge- 

Een  heeft  aen  den  onthalfden  Graven  ,  ook  vele 
 Ede- 

len en  Burgeren,  die  door  een  onfekere  hope  van  goe-
 

dertierentheid,  des  Albaners  felheid  hebben  mo
eten 

fmaken ,  en  ook  mede  fonderlinge  aen  de  brieven ,  on- 

der o-ewiffe  Coninks  name,  den  volke  alom  in  Neder- 

land voorgelefen  ,  op  dat  het  volk  ( dat  nu  veel  uit  vre-
 

fe  uitten  Lande  begon  te  lopen)  binnen  t  Land  op 

fijn  arbeid  fouie  blij  ven,  op  't  goet  betrouwen  van  fi
jne 

Majefteits  genade,  welke  genade  den  genen  daer  op 

betrouwende  ,  fo  ellendelijk  geworden  is,  datter 
 tot 

verfcheiden  plaetfen  vele  onbermhertelijk  gedood
  zijn 

eeweeft,  uit  krachte  van  bedekte  brieven  gefon
den , 

inhoudende  dat  fy-luiden  Officieren,  fonder  te 
 letten 

op  de  genade  brieven  voorfz  ,  den  volke.  verko
ndigt 

innde  ,des  niette  min  voort  foude  gaen  metter  ex
ecu- 

tie, volgende  haer-luider  Officieren  fecrete  ïnftruct
ie. 

Waerom  wy  W I L  H  E  L  M  by  der  Gratie  Gods , 

Prince  van  Orangien ,  den  voorfz  ellendigen  State  
der 

Nederlanden  aiover  eenige  jaren  yoorfien  hebbend
e, 

cnonfen  eed,  dienfte  en  getrouwigheid  toe  fijne  Ma
- 

jefteit betrachtende  ,  hadden  de  felve  jammeren ,  den 

Nederlanden  door  het  invoeren  der  Inqmfitien  o
ver 

't  hooft  hangende,  getrouwelijk  fijne  Majefteit  v
oor- 

gehouden, op  hopedat  fijne  Majefteit 't  felve  ter  her- 
te  nemende ,  metter  Inquifitie  ophouden , ,  en ̂ fijne  Ma- 

jefteits Erf-landen  voor  fuiken  ellendigen  bederfrenilie 

behouden  foude,  maer  fiende 't  felfde  alles  te  vergeefs 

enganfeh  onvruchtbaer  te  zijn,  overmits  gene  faken 

tenooren  fijnder  Majefteit  mogen  komen ,  dan  door 

de  Spangiaerden  en  andere  corrumperende  tongen. 

En  bemerkende  mede  de  ganfche  Nederlanden ,  ge- 

ftelt  wefende  inde  uitterfte  noot  en  pericule  van  een 

eeuwige  flavernye  en  irreparable  bederffeniffe ,  heb
- 

ben wy  fo  uit  krachte  vanden  behoorlijken  dienft, 

die  wy  fijne  Majefteit  Ichuldig  zijn,  als  uit  waerach- 

tiee  medelijden  van  de  ellendigheid  fijner  Majefteits 

getrouwe  onderfaten ,  aldaer  niet  langer  fodanige  deer- 

hjke  moord,  roof, geweld, en  jammer, ftil  blyven- 
de  konnen-aenfehouwen.  Te  minder  ook  overmit

s 

v/y,  als  van  fijne  Majefteits  goedertieren  nature  
gron- 

delij kkenniffe  hebbende,  verfekerlijk  weten  dat  fijne 

Majefteit  van  de  Nederlandfe  faken  by  den  Spangiaer 

en  befchutten ,  en  hebben  wy  niet  willen  laten  alle  vro- 
me en  getrouwe  onderfaten  fijns  Majefteits ,  fo  wel  die 

noch  binnen  den  Nederlanden  zijn  ,  als  die  daer  uit 

zijn  verdreven ,  met  alle  ernft  te  vermanen,  dat  fy  lui- 
den ter  herten  nemende  des  gemene  Vaderlands  gron- 

telijke  bederffeniffe ,  haer-luider  en  haerder  kinderea 

eeuwige  flavernye,  des  tyrans  grouwelijke  bloedftor- 

tinge,en  het  ontberen  van  de  Euangelhe  lere.  Dat  al- 
les ontwijfelijk  worden  fal,  by  aldiende  Hertog  van 

Alva  nu  genen  eendrachtigen  wederftant;enwerdge- 
daen,  hen  felven  immers  als  nu,  met  lijf  en  goet  be- 

neven ons  totte  voorfz  norelijkewederftant  getrouwe- 

lijk imployeren.  Om  d'welkwel  te  dóen  en  hem  fcl- 
ven te  helpen ,  gemerkt  u  God  met  aenbiedinge  van 

fo  wenfchelijke  middelen ,  alshy  gebenedyet  eenen  ye- 

gelijken ,  door  ons  is  voorhoudende  nu  ook  wil  hel- 
pen, hooglijkvan  node  ist  dat  alle  vrome  luiden  (nu 

wy  doch  meteene  machtige  krijgsruftinge  al  in 't  tree- 
ken  zijn)  hen  fel  ven  onbeveinfdelijk  openbaren,  die- 
naers  van  God  en  van  den  Conink,  ook  liefhebbers 

van  't  gemeen  Vaderland.    Alfo  dat  de  gene  die  uiten 
Lande  gevloden  zijn,  hen  fel  ven  eerftdacgs  daer  we- 

der in  voegen  ,  elk  in  fijn  woonplaetfe  ,  en  terftont 

met, den  genen  daer  noch  in  wefende  metter  daet  ar- 
beiden om  de  Steden  te  helpen  verhoeden  van  den 

Garnrfoenen  der  voorfz  Spangiaerts ,  en  die  te  bewaren 
ten  dienfte  van  de  Coninklijke  Majefteit,  en  totvry- 
heid  van  den  feJve  Stede  en  gemencn  Lande. 

d'Welk  indient  getrouwelijk  gefchied  (fowy  allen 
getrouwen  fijne  Majefteits  onderfaten  ganfelijken  toe 
betrouwen )  de  Coninklijke  Majefteit  eenen  feer  gro- 

ten dienft  fal  zijn ,  en  ons  ook  geven  eenen  luft  om  u 
luiden  meeren  meer  te  befchermen,  en  te  vryenvan 

de  Albaenfe  tyrannye.  En  fullen  daer  beneven  onfe 
ondraeglijke  koften ,  fchaden ,  moeiten ,  arbeiden ,  en 

periculen eenigfins  gerecompenfeert achten,  doorful- 
ke  u  luider  bevonden  oprechtigheid ,  vromigheid  en 

dankbaerheid  ,  die  wy  dan  noch  in  tyden  en  wijlen 

aen  allefodanige  vrome  luiden  grotelij k  willen  geden- 
ken. Maer  fo  daer  ook  eenige  werden  bevonden  ( fy 

zijn  binnen  of  buiten  fiands )  die  over  beide  zijden 

hinken ,  twe  Heeren  dienen ,  defe  gemene  Lands-fa- 
ken  ledig  ftaen  ,  en  tot  eens  anders  pericule,  fchade, 
en  arbeid  aenfehouwen  willen  ,  alle  fodanige  willen 

wy  ook  met  defen  geadverteert  hebben  dat  (y  lieden 
(defen  handel  geval ,  fo  dat  des  Heeren  wille  fy)  va» 
God  niet  ongeftraft  en  fullen  blijven  ,  en  alseerlofe 

luiden,  en  trouwelofè  verraders  van 't  Vaderland,  en 
van  hun  fel  ven  ,  geacht  fullen  worden  t'allen  tijden. 
Op  dat  fodanige  menfehen  fulke  haer-luider  onnutte 
hope  van  ongeftraftheid  verworpen  ,  en  hen  felven 
mannelijk  ,  vromelijk  in  defe  al  gemene  treffelijke, 
eerlijke  en  Godlijke  handel  quijten  mogen,  met  ons 

den  qualiik  geinformeert  is  ,  en  dat  fijne  Majefteits  I  en  alle  anderen  getrouwe  dienaren  en  onderfaten  van 

wille  geen  dink  minder  en  is,  dan  dat  de  voorfz  fijne  \  fijne  Majefteit 

fchone  Erf- Nederlanden  fo  lelijk  verwoeft  fouden 

Alfo  nebben  wy , beweegt  zijnde  uit  faken  voorfz, 

en  fonderlinge  ook  verfocht  zijnde  by  den  onderfaten 

(F.  181.)  van  fijne  Majefteits  Nederlanden, fo  wel  die  daer  noch 

binnen  fitten,  als  die  verdreven  zijn,  fo  wel  van  der 

Catholijkfer  als  van  der  Gereformeerde  Religiën,  tot 

geen  einde  anders  dan  tot  Gods  eere  in  't  voorftaen  van 
fijn  Heilig  woord,  en  dienaren  tot  fijne  Majeft.  dien- 

fte ,  in  't  voorkomen  en  beletten  van  de  totale  ruyne  der 

Nederlanden ,  en  tot  welvaren  der  fel  ver  Landen ,  in  't 
befchermen  van  de  vryheid  en  Juftitie  der  felver,  de 

wapenen  ter  hand  genomen  ,  om  met  rechtveerdige 

nootweer ,  der  Spangiaerden  geweldige  tyrannye  tegen 
te  ftaen  en  beletten ,  met  hulpe  van  den  barmhertigen 

God  ,  die  aller  bloeddorftige  tyrannye  vyand  is,  ge- 

trooft  zijnde,  lijf  en  goet  daer  byte  wagen,  daer  toe 

wy  nu  al  (  God  fy  lof)  een  treffelijk  knjgsheyr  van  rui- 

teren,  knechten ,  gefchut,  en  alderley  krijgsruftinge  be- 
reid hebben  op  onfen  eigen  koften. 

En  want  elk  oprecht  menfche  fchuldig  is  de  eere 

Ten  einde  des  Albaenfe  gierige  bloeddorftigheid 
eens  recht  betemt  zijnde,  de  gemene  Staten  van  de  Ne- 

derlanden eens  hope  mogen  verkrijgen ,  om  tot  onpar- 
tydige  aendieninge  van  faken  aen  fijne  Majefteit ,  tot 
rechtveerdige  verantwoordinge  van  den  gemenen  lan- 

de ,  tot  genietinge  van  oprechte  juftitie ,  volgende  dien 
ooktot  de  voorgaende  neringe  en  welvaren  der  fel  ver 
Landen ,  tot  beveftinge  der  privilegiën ,  tot  exercitie 
van  de  ware  Religie,  en  tot  eenen  gedurigen  vrede  mo- 

gen gerakan,  onder  fijne  Coninklijke  Majefteit,  dien 
God  almachtig  verlene  een  ver  ftandig  herte  dat  hem 
vrefe,  en  een  lang  falig  leven, tot  een  lange rufte en 
welvaren  der  Nederlanden.  Datum  den  3 1  dag  des 
maends  Augufti,  anno  1568. 

Hoef)  liet  öe  boo?f5  ̂ eere  pnnce  ban  <®ranrjien  ter 
feltoectijö  meöcin  trjtiH  mtaaeneen  anöer;  groter  o*' 
ftffêtfte  met  oefen  tttllle:  Verklaringe  enuitfehriftdes 
doorluchtigen ,  hoochgeboren  Vorft  en  Heere ,  Hee- 
re  Wilhem  Prince  van  Orangien ,  &c.  ban  fijne  nOOt' 
fa&emiie  öefenfie  tegen  3&uc  öe3Wba/  en  fijne  grou* 

bwïijfte  tirannpe/  toaer  in  Jjp  \m\  tyetor  tan  in  't  toooj* 



*r$68i Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 
eaenbe  fijnen  fane  jufïtfïceerbe/  en  bes?  ̂ ertogeban 
2fllba  tprannie  berïjalet. 

«Daer  is?  nocD  een  anber  uitgegaen  met  oefen  rt- 
tel :  Waerfchouwinge  des  Princen  van  Orangien  aen 
de  ingefetenen  defer  Nederlanden.  J^OCÖ  een  anber 
met  bcfett  titel  :  Getrouwe  vermaninge  aen  de  in- 
woonderen  der  Nederlanden,  tegen  de  ydeleenval- 
fchehope,  daer  mede  fy  van  hen  verdruckers  werden 
verleid. 

«©ere  getyubte  ftfmften  in  &uiït$  en  tfrantotf 
toerden  alom  gefonben  en  geftroit  gelijk  boo2fcb?eben. 
3tls  nu  fijn  macDt  ban  bagc  te  bage/  meeren  meer 
toastoafTenbeentóenemenbe/  fb  ban  pcerben/  rui- 
teren/  al.tf  ban  boet&necbten/  fo  bat  bP  eenen  fcDo- 
nen  Hoop  bolrbp  ben  anberen  babbe/  öie  Daer  loop- 
plaetfe  Daoöen  in  't  3£anb  ban  <€rier  bp  een  Cloo* 
fier  genacmttëommerffc02fï/  en  bat  befebaer  nu  ee- 

nen tjjb  lang  gelegen  babben  tot  feer  grote  fcDabebc$ 
ianbboljr-  g>*  fteeft  be  J|eere  pince  fijne  generale 
monftcringc  rjebacïjt  te  boen/  maer  alfo  bepennin* 
gen/  te  toeten  be  300000  balertf  nocD  niet  en  bla- 

ren gebomen  uit  s^eberlanb/  bolgenbe  be  boo?f3toe? 
fcgginge  ̂ cn  ©eere  pince  gebaen  /  fo  en  Deeft  Dp 
'tfelbe  niet  toel  bonnen  te  toege  b?engen  /  fo  bat- 
ter  arote  ontufïe  en  muiterpe  onber  gcfeomen  (M 
bocD  rê  fo  bc'e  t?  toege  gefoaebt  en  gebanbelt  bat* 
tet  allee  geftilt/  eneenfbeeis  boo2  toeiniggclbsf/  en 
anbcröbeefê  boo?  fr»jone  beloften  oacr  toe  gefyagtté 
batfe  gemontfèrt  3ijn  getoojöen  /  be  principale  Ca? 
piteinen  ban  be  ruitcren  toaren  Fredcrik  Rolhuifen, 

_  v  iBierfcnalb  ban  beffen/  een  feer  beroemt  en  erba- 
•Snee  <*n  ferölfman  /  Dirk  van  Schoonburg ,  <©2abe  Juftus 
boïw  &?  van  Schouwenburg,  <@2abe  Albert  van  Naffau,  4&gfc 
brrrten  jjg  Burchard  de  Barby  ,  Otto  de  Malsbourg ,  Her- 
SfrSrfcn  manRudefal,  en  Adam  Wclfe,  be  Obeefïe  €020nek 
noer  fijn  len  ba»  fjet  WOCt-ÜOlb  toaren  /  Nicolaes  van  Hood- 

J0lf  ftad ,  ofte  Hagftad  ,  een  <£belman  ban  oubenftutV 
ÏS  ae#  f*/ *n  f«w  ebele  afftomfte/  in  feiten  ban  oo?loge  toel 
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B«* 
geoeffent/  Virus  Schoner  ,  en  Balthafar  de  Wolffes. 

<©e  5prancoife  Capiteinen  toaren  /  Jenlis ,  Morvii- 
lier,  Ie  Baron  de  Renty,  Mouy,  Autricourt,  Efter- 
nay ,  Eraquiers,  laPerfone,  en  anbere  ober  i2benbe 
ruiter^  /  en  ober  2000  baebfcljuttcn :  be  kapitein 
Poiet  batikt  ooft  bebel  ober  bet  boet-bolb.  I^ier  toe 
toas  gebomen  <©2acf  Hobctoijh  ban  Baffau  na  bat 

ten  en  4  cartoutoen  /  bet  toatf  feerregenaebtigente 
lp  toeber/  en  feer  onbeguaem  om  te  reifen  en  manhe- 

ren met  fobanigen  groten  en  getoelbigen  leger. 
m$  nu  be  hertog  ban  %m  Htfs  tifiimt  bet* 

ftaen  fjeeft  ïiat  be  pince  ban  <®2angien  met  fijn 
bepjlcger  in  't  treeften  toajS  en  na  jüeoerlano  toiibe  feo* men  /  fo  Jjeeft  bP  fijnen  leger  geflagen  bp  iBaefteicljt  / 
en  fjeeft  öem  albaer  feerfterngeïegert/  befcöanfien 
begraben. 

ontrent  ten  felbenttjbefieeftbeConinfe  uit  ̂ §part-  S,SS 
gien  gefonben  aen  ben  ïfertog  400000  tronen  /  en  K* 
1500  ï§paenfe  folbaten  /  betoeifee  terflonb  na  beöboiH«t 
hertogen  ban  Sfllba  leger  ji)n  getrocBen/  uit  befei?  &l*uit 
be  Deeft  men  berftaen  bat  Fioris  van  Montmoren-  &£*' 
cy ,  J|eere  ban  HSontignp  ( be  b?oeberbanben<ö?a?  ©e  'wc, be  ban  5|oo?ne)  met  b?te  anbere  in  ̂ pangten  om*  x**an 
Dooft  3ön  «etoeeft.  «f- 

€nboetoel  niemanbbaerbanen  bo?fte  fp?efeen/  fo  ont* 
toarenbernocbtanöbelcbie  baer  in  een  groot  miffia-  öoofiv 
genbabben/  batmeneen^eere  ban  fulber  cjualiteit/ 
bieboo^lafienbebelbanoeUiegenteenalle  be  peeren 
ban  ber  <©?b?e  /  en  ftaeb  ban  ̂ tate  /  aen  ben  Coninft 
gefonben  toaö/  na  bat  men  ftem  fo  lange  tijb  opgeftou* 
ben  fjabbe  /  nocfj  einbeïijö  tegen  alle  boïneren  retöteit 
baObeboenboben/  en  fioben  bien  alle  fijne  goeberett 
boen  confifgueren  en  aenffaem 

IBeteren  fcb?nft :  bat  öP  lange  te  ̂ egobia  ge^ 
bangen  gcfeten  öcbbenbe  op  een  kleinen  bogen  to* 
ren/  met  eenen  fijnen  unecöt  SCrtusS  be  iBunter/ 
altoaer  öP  lange  gefeten  fjebbenbe  en  niet  nonnen* 
be  op  fijn  berfoeb  te  recfjt  geftelt  toerben  /  mibbe* 
len  gefocfit  beeft  om  uit  be  gebangenüje  te  liomen/ 
baer  toe  betoegenbeesn^pangiaert  ban  fijn  betoaer* 
berov  9CntBoni!S  ban  ber  25effe  fijn  eSecretarig/ 
floban  J^anou  een  «tfbelman  uit  #;ttiffen/  3fan  U 
IBoine  fpn  Öofmeefter  /  en  Jflan  fijnen  Cob  /  ban 
bat  boo?  berfliimcniflTe  ban  (Snen  ftofmeefter  be  fa^ 
6e  ontbebt  toerb/  baer  ober  bcn^pangiaertgeöan* 
gen/  ben  Coö  ttoe  fjonberb  ffagen  fereeg  met  eert 
bwb  leber  /  b'anbere  na  lange  gebangenüTe  boo? 
boo^bibben  banbe  pincefTeban#o^tuaaelb2pciua* 
men  /  öorb  in  j)  eberianb  nomenbe  toerben  op  be  nal> 
ge  uit  buffel  gebannen:  enbatbe  i|eere  ban  |Bon* 

t)om|le 

m 
nticiit 
ba;i  tien 

ba..  O' 
rangten. 

tignp  in  't  jaer  ̂ 70.  boo?  be  ïfomfïe  ban  be  €0^ ninginne  ban  ̂ pangien  /  tit  ,belooft  tjabbe  boo? 
ben  ffag  te  ̂ lemmingen  ( baer  top  bier  te  boren  af  j  benfelbenaenbenConinb  tjem  texberbidben  ('ttoelfe gcfp20benbebbcn)berlorentoaiS/mette^berfteban  |  ben  hertog  ban  3ïlba  obergefcfoeben  tjabbe)  eec 
be  aacberlanberé/  alg  be  <©2«ibe  ban  l^oog(iraten/  j  be  Coninginne  uit  tjet  fcfjtp  trab  /  boo?  een  jon* 
beö  peeren  ban  25atenbo?g  fone  /  bjoeber  ban  bettoe  1  gepagie  bielbem  bienOe  toerb  bergeben/  fonberfen*  (f  na  > 
bie  be  hertog  baboe  boen  on^oofben/  be  peeren  ban  !  tentie/fulr  bat  tjp  tferf  in  «©ctobêr  1570.  en  bat  in 
3B.  ïïufoire/  Carïo/  l^ameg/  25o?tel/  Hoberbal/  jBeert  1571.  bp  ben  hertog  ban  ailbafententie  toerb 
€>pbam  /  ̂onoï»  /  en  meer  anbere  uitte  J&eberlanoen  ,  gegeben/en  alle  fijne  goeberen  toeröen  geconfifgueert : 
geblueftt  en  beritfeben.  toat  iji^  ban  ?p  en  foube  ib  niet  bonnen  fïellen  /  ban 

,§o  beeft  ban  in 't  begin  ban  September  be  pin-  mpiöaltp^gefeibgetoeeflban  perfonen  ban  guate 
te  ban  Ojanmen  fijnen  leger  boen  op-trecben/  en  na  |  teit/  bat  bP  in  ̂ pangien  bp  fententie  foube  sijnont* 
bat  b»»  be  generale  montferinge_  gebaen  Dabbe  ijS  bp  Dooft/  late  baerom  bit  alfo  in  fijn  toeerben  ftaen  /  fat 

nu  boojttf  gaen  /  tot  bat  ift  bier  ban  feberber  en  blaer? 
ber  bzftbtiïi  af  fal  mogen  bebomeu. 

q^e  Coninginne  ban  ï^ifpanien  ̂ fabella  be©al=  ©ooB 
loté/  Coninbiftarelban^anferijbsffnfler/  isfoobin  ban  be 
befen  jare  ge(lo?ben/  en  bat  feerbaetfelijfc/  00b  niet  «f00^ 
fonöer  groot  bermoeben  ban  bergeben  te  3ijn  getoeeft/  JJJ,"8 fp  liet  bem  ttoe  boebterenactjter:  be  ̂ ertog  ban  %U  ̂ .pan^ 
ba  liet  baer  in  ̂ eberianb  een  grote  uitbaert  boen  /  #«*.    . 
fommige  feggen  batfe  ban  een  mi£b?agt  berfcfjeiöen  / 
enalfogeflo2beni^ 

&et  leger  ban  ben  hertog  ban  aciba  toaof  feer   $at 
flern  /  bp  fytöfot  bp  Ijtnt  bier  regimenten  ̂ uitfen/fierft  m 
baer  ̂ berfïe  ban  toaren/  b<?  <©?abe  ban  ïab?on/  Jj" 
en  <6:abe  ?Dbilip0  ban  €>ber(tein  /  negen  Uuifcntj  ou^  ̂ e"ro9 be  toelgeocffenbe^paenfcfolöaten/  enbp-nafobeelbansju 
^alen  en  laeberlanbersf  /  en  feg  öupfenb  ruitens /öatefl'* bcbalbenbe  ojoinartë  benben  ban  <©2bonnantien  / 
fulr  bat  bP  eenen  ftljonen  Doop  toel  geoeffent  bolftsf 
bp  ben  anberen  ba&öe  /  toel  boo2fien  fo  ban  ge* 
frbut/  amonitie/  gelb/  p?obianöe/  aW  ban  alle  an^ 
bere  noooö2uft. 

<©e  ®tm  ban  ber  mperb  /  ©?p-öeere  ban  %um  / 

ober  ben  ïxbtjn  getrotften  na  &.  ©ijt  /  een  plaetfe 
beborenbe  onber  i)tt  gebieb  ban  ben  boo2ft  pince/ 
begebele  maebt  to«iö  ontrent  44  baenbeïen  ̂ oogïjuit* 
fen  /  4000  f  rancoifen  en  3©alen  /  meed  al  bacfefebut* 
ten/  en  4  banen  ̂ uitfe  toel  gemonteetbe  ruiter^/fom- 
migebanben  boetbollte  babben  in  öare  benbelen  boo? 
bare  bibifen  /  Pro  ïe^c,  grege ,  &  rege :  bat  i£  /  boo2  be 
30etten/boo2betbolft/  enboo2benConinft/  retDtof 
fpljaObentoillen  feggen: 

Voor  den  Conink ,  volk  ende  Wetten  vroet 
Willen  wy  vry  wagen  lijf  ende  goet. 

.  Anbere  boeroen  een  puienen  ( W  uit  lief  De  bic  bP 
b2aegt  tot  frjn  jonacrö  be  felfDe  met  fijn  engenbloeb 
fpijfet )  inbare  baënbrttf/  b'anbere  babben  rofen  op 
bare  ftomboeben  /  bet  toelbe  ban  ouben  tijöen  al^ 
tnOO  icf  bet  teften  banbe  «ennelfe  getoeefï  /  geUjfc  of  fp 
baer  meOebaöbentoillen  te  bennen  geben  bat  bc  Co- 
ninginne  ban  <£ngelanb  baer  in  befen  babbe  bebulpig 
getoeeft.  tDefgclijr  baObe  be  boo2f3  pince  ban  <©?an^ 
gien  tien  ftucben  grof  gefcftutsi/  te  toeten  6  balfeonet* 

I.  Deel 
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toefenbe  een  Xuiftenaet  /  bp  Bent  öebbcnöe  eenen  po* 
Hen  hoop  tuiteten/  (tóe  gelooft  Babben  batfe  Baet  Bap? 
niet  en  fouben  fto?ten  /  boo?  en  aleer  fp  be  boob  ban  ben 
<*&abe  ban  <£gmont  en  Hoome  geto?often  Dabben) 

heeft  fiem  ontrent  befen  njö  bp  be  Jptancoifen  ge* 

boegt/  en  is  boo?tf  bp  ben  p?ince  ban  <©2angten  gefto* 
men/  mfïcBen  toegen  eet  fp-luiben  bp  ben  #nnce  qua* 
men/  beel  to?ecööctö$ê  beb?ijbenbe  tegen  be  ©apen/ 

IjtëoniCRenengeetfelpepetfonen. 
3&e  ©?inceobet  ben  ftBön  gettoeften  snttbe/  neemt 

het  ©ute  te  Cacpen  bp  Ceulen  in/  boo?t$  fnnleget 

acteacBt  Bebbenbe  boo?  £imbo?g  /  en  in  't  Hanb ban  <®uüft  en  anbece  plaetfen  /  neemt  Bet  &lot  te 

3©ittBem'  'ttoelft  ben  <0?abe  ban  Culenbo?g  toe* 
quam  in/en  befettet  met  bolft:  neemt  ooft  op  be  fel* 
be  teife  in  Reenberg  en  €ppen/  tuffcBen  Ceulen  en 

JDuten  gelegen  /  en  ooft  be  $|o?femon/  'ttoelft  ben 
Coninft  toeftomt/  en  albug  Beenentoeetttecöenbe/ 
om  ben  hertog  ban  Sftlba  te  abufeten/  fo  t*  Bpten 
leften  bp  nacBt  fuöijtelijft  enonbecfieng  met  iifte  bp 
^toeftum  obet  be  lEafe  gepaflfeect  met  fnne  geBeïc 
ftepiftracöt/  in  meninge  om  Benttep?efentetenboo? 
hetlegecbanben  ̂ ectog  ban  Sfllba/  en  Bern  flag  te 
lebccen/  maec  BP  Beeft  baet  toe  niet  nonnen  nomen/ 

mant  be  ̂ ertog  Bent  feet  fietftelijft  begtabencngele* 
nert  Bebbenbe  onttent  |fêae(ttici)t/  op  een  feec  toel 
gelegen  plaetfe/  Bebbenbe  be  tfab  ban  iBaetfticBt 
open  (ban  toaet  Bp  ban  atë  genoeg  en  obetbloebig 

fereeg  om  fijn  leget  t'onbetBouben )  en  toilbe  niet 
flaen/Boetacl  f  men  feib)  batbe&pangiaetben  geer* 
ne  tegen  ben$?ince  gcfïagen  dabben»  ffêaet  beJfcet* 
togban  tütbatoefenbecenoub  en  boo?ficBtig  fccijgg- 
(öberfle/  toetenbe  bat  be  oorlogen  niettebetroutoen 

at  5ijn  ( fO  Tubicides  feib : 

Den  uitgang  der  oorlogen  en  is  niet  te  betrouwen  , 
Want  fy  is  onfeker  ende  niet  op  te  bouwen  , 
Dikwilsneemtfe  eenander  eint : 
Dan  men  te  voren  wél  hadde  gemeint. 

3Dilöe  liebet  niet  fïaen  ban  fijn  fafte  in  openbaec 
perij&elftellen/  toant  BP  b?eef  be  ofbpabontutenBet 
g&uitfe  ftnjggbolft/  betoeifte  meefteubeeï  (Dn  fceli* 
gie  contcacietoacen/  en  geljjfre  p?ofeffiebanï!eligie 
Babben  aloTrjn  bpanben/  om  be  fafte  beggeloofS  toil* 

Ie  ben  bpanben  gunftig  mocfjten  5ün/  en  in  't  mib* ben  bc#  (nijb$  ban  Bent  toijftenbe/  ofBaerban  ben 
ftrnö  Boubenbe/  ficB  felben  met  alle  be  fijne  in  noob 
teengen  mochten,  ̂ aer-en-bobentoift  Bp  toel/  bat 
be  peeren  ban  bet  <të?b?e  &#  getjeien  isebetlanbsf 
hem  niet  al  te  beel  goeb$  en  gnnben  /  en  batfe  meet  uit 
beötoang  ban  uit  goebe  totüe  Bern  geBoojfaem  toaten/ 
baetom  fo?gbe  Bp  ooft  of  mocljt  gebeuren  bat  fnn 

buanben  ben  fïag  en  't  belb  beBielben  /  en  bitto?ie 
bbcBten/  bat  fp  algban  Ben  tot  fijne  bpanben  heren/  en 
Ben-luibcn  boo?t0  gelijfielij&elöh  tegeng  B^m  (lellen 
fouben  mogen/  toant  eenet  feib : 

Die  verdrukt  werden  door  felle  handelingen 
Soeken  beter,  ende  haecken  na  veranderinge. 

^o  Beeft  BP  ban  boo?  gem  genomen/  metftBec* 
mstfetinge  be  fafte  gaenbe  te  Bouben/  toel  toetenbe 
bat  be  3&nnte  niet  en  foube  mogen  feet  lange  fo  beel 
bolt  bp  ben  anbecen  Bouben  /  ofBemenfoubegelbof 
bic  tuaïfe/  of  ten  munten  een  ban  beiben  ontboen  j  Bp 
fetbe  ooöbathetgtootflelofmbenfttijg  baer  in  gele* 
gen  3P/  bat  een  <®betfte  Bern  niet  fonbet  bjingenbe 
noob  in  petijRel  en  fïetle/  en  toanneet  Bet  einbebe^ 
ftrngö  na-bP  foube  3ijn/  fo  fbubc  Bet  felbe  alle  men* 
fthenbetonen  /  be  boojbebachtBeib  fnn?s  aenflagies  /  en 
battctgcenbittozicnutteteni.ev  ban  bie  fonbet  fnnet 
farngtfuiben  fenabe  en  bloeb  toerb  bethtegen  /  BP  ̂ be 
ooh  al  tianbboo2toeg  nemen  be  molen-pfetsf  uit  be 
hoorn-molens  /  op  bat  men  te  platten  lanb  boo?  be 
^nteenfnnbolhfleenhoo^n  en  fouben  nonnen  ma* 
lcn.  <©c^nre  ban  <ö?angienbebe  fijn  befte  om  ben 

^ertog  bon  nnba  tottcn  ffag  uit  te  locnen/maet  't  toaö te  bergeefé/  bcrhalben  BP  Bcni  beinf  be  te  betttechen  / 
Jjceftfunen  toeg  met  een  bed  bolt  na  (hongeren  gm 

«&r6«» 

men  en  berBoopten  't  felbe  in  te  nemen  /  toant  al  toa$ 
't  felbe  ftlein  /  Bet  toajS  feet  ftctft  ban  gelegentijeib  Bal* 
benjs/  en  't  ftomt  toe  onbet  Bet  25tf  bom  ban  %uih.  Lu- 
pius  Acuna  <©bet(le  ban  Bet  peetbe-bolfa  bejS  ï^ettogen 
ban  3Hlba  /  Baetfe  Bern  om  bit  te  beletten/  en  al  fcBet* 
mutfet enbe  en  (ttöbenbe  met  Bet  bolft  ban  ben  0?ince  e  „ 
ban«©?angien/  Beeft  Bpfe  opgetjouben  /  en  Beeft  een  £?r 

beel  ban  be  fijne  baet  in  geb?agt:  baet  3ün  beel  ban  bes'  rtnae ». $?incen  bolft  gebleben/  en  ooft  een  goebbeelbatrbeg 

hertogen  bolft:  be#  p?inten  bolft  bie  'tontquamen 
3ijn  tot  ,$♦  (€tupen  ingetaeftt  /  baet-en-tuffeïjen  iss  be 
éeet  ban  t^ietgegs  'jsnacBtss/  fo  bebefet  BP  feonbena 
(Chienen  in  25?abanb  gettotften/  3  mglen  ban  ïoben/ 
op  bat  Bp  ben  #?ince  ban  <©?angten  boo?ftomen/  en  be 
25?abanbetg  beljulpig  3ön  mocBte  in  tijbjS/  en  ooft  be 

felbe  in  Baet  officie  Bouben. 
;©en  njb  ban  biet  bagen  baet  na  Beeft  be$?mte 

ban  «©?angien  bp  (Cilecmont  een  beel  fijnis  bolt  ober 
becibiecegefonben/  Bet  anbecbeel  Beeft  BP  een  bagf* 
ften  of  Boogte  baet  een  molen  op  gefticBt  toajs  boen  tn* 
nemen  /  om  te  licBtet  Bet  legec  bet  bpanben  Binbetlp 
te3tjn.  |Baecbefeettogban3§lba/  Beeft  teeftonb  eer 
fp  Bet  gejtetftt  Babben/be  fijne  albaer  gefonben/  en  3ijn 
met  fulften  getoelb  aengeballen/  bat  besS  finten  bolft 
beblucBt  genomen  hebben.  ̂ e5Bnnce  latenbe  (Cile* 
mom  tet  cecBtetBanb  /  Beeft  langs  betibiete<0eter 
getogen  /  en  Beeft  beflaen  fijn  bolft  obet  te  fenben/ 
'ttoelft  ben  ̂ ettog  ban  3filba  boo?  befpiebetS  bet* 
flaenbe/  Beeft  <©on  5ftebetico  be  (Colebo  fijnen  fone 
met  4000  BaefefcButten/  óftucftengefcftutg/  eneenen 
fietfte  Boop  tuiteten  gefonben  /  om  fijn  bpanben  bit  in 
Bet  obetpaffeten  befig  toaten/  te  obetballen/en  i$  felfil 
tetflonbgebolgtmettete|l  ban  fijn  leger,  ̂ on  $tt* 
berift  geftomen  M jnbe  bp  een  boffcBagie  /  Beeft  fijn  ge* 
fcBut  in  be  <©?angife  getoenb  /  en  Beeftfe  ftetftelijfe 
aengcbaüen  /  maet  fp  toeerben  Bun  bappetli  jft  en  b?o* 
melijft/  fo  battetfcBeenbatbe,iSpangi3etbenfoubett 
Bebben  moeten  blucBten:  maet  met  be  feomfle  ban  Aa. 
ben^ettog  /  3ijn  be«  pnncen  ban  <@?angien  bolft  in  i^ebSJ 
be  biucBt  gelagen,  ̂ aet  toetb  gebangen  genomen  beu 
een€belman/  genaemt  #Bütp0  a  iBatbaiief/  Heer  gjw» 

ban  gtoubetbal  /  uit  Bet<©?aeffcBap  ban  iüamen  ge*  "0HU boo?tig/  bk  be$|ertogfeo?teIijrbaernabebeontBoof* 
ben.  ©oo?t0  3i  jnbec  ban  be  31  jbe  ban  ben  #?ince  ban 
<©?angien  gebleben  /  becfïagen  aljf  betb?onfeen  on* 
ttent  aooo.  ̂ on  fp?ebetift  Beeft  be  tibim  gepaffeet t/ 
en  be  blucBtige  betbolgt  /  betoelfte  nochtans  bp  be  Ba? 
te 3ijn geftomen/  en  Baetinfïago?bengetfelt  Bebben* 
be/  fo  Bebben  fp-luiben  ettelpfte  bagen  metten  bpan* 
bengebocBten/  enbanb'eeneenbanb'anbete  b'obec* Banb  beBouben  /  na  Bet  fP?eefttooo?b : 

Legt  gy  nu  dijn  vyand  neder, 
Morgen  flaet  u  een  ander  weder. 

^e  pnnce  fnn  legetopb?eftenbe/  Beeft  rrjnentoeg 
na  ioben  genomen  /  betBopenbe  bat  Bp  ban  fnne  Bei* 
melijfteb?ienben  fbube  ontfangen  too?ben  /maet  met* 
ftenbe  bat  Bent  netgensr  niemant  en  toetbeomBem 
te  ontfangen  / 10  ïotbtt  in  't  lanb  ban  Huift  getogen  /  (f.  i^ 
en  beeft  onbcrfïeno  be  boo?fteben  ban  ̂ 5.  Hauten;S  en 
IBatgtiet/  mette  brugge  %fmbp  ingenomen  /maec 
ban  baet  bettteeftenbe/  ban  Biet  /  ban  baet  /  Beeft  me* 
nigboomemengeBab/  en  mibbcl  gcfocBt  om  metten 
l^ettog  te  ffaen  /  maet  Baet  bojberltjftegelegentBeiö 
en  batfe  niet  en  toiïben/  beben  hem  fnne  opinie  alle  ba* 
gebetanbeten/  en  fienbe  bat  Bern  ooft  met  fcBecmut* 
fecen  aliengften$f  beel  bolt  aföefïagen  toetb/  en  bat 
fnn  bolft  ftegonflen  te  muiten  om  betalinge/  alfo  BP 
ooft  ban  be  300000  baletjS  biz  Bent  be  $eberlanber$ 
belooft  Babben/  niet  ban  10  of  12000  Baboe  ontfan* 
gen/  Beeft  BP  gebacBt  beff  te  3ijn  /  boo?  bit  ti jb  ̂ebet * 
lanb  te  t uimen  /  fo  be  tointet  en  guaeb  Wbtt  ooft  fïetft 
opteBanbijuam  /  baet  boo?  BP  ooft  niet  beel  uittccB* 
ten  en  foube  ftonnen/  ftpfonbet  fo  Bern  be^alben  ban 
geb^eftbangelbe/  bebictualie  aen  allen  3tjben  afge* 
fneben  en  ontcoeften  toerb/  fuit  bat  fp  gcoot  getweft 
en  atmoebe  leben/  i$  betBalbentoeggetcocften.  *& 

pawfcöalft  be  Coffe  téft  W  teg««e  ban  ̂ uc 
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ö^lba  be  &|ottt  mebe  beiböïgt/  met  2000  Daefe- 
fcïjutten  /  en  2200  peerben  /  om  be  acöterfïe  te  befcDa- 
bigen  /  gclijR  rju  oor  fecöe/  fo  Dat  be  $?ince  grote 
fcDabe  ban  bolö  leeb :  be  3f  rancoifen  Die  bp  ben  ï&m* 
re  toaren/  rieben  bat  DP  niet  fijn  bolRnaa^anferijn 
trec&en  fotibe  /  en  fjem  boegen  bp  ben  ̂ ince  ban 
«ftnbe/ baer  toe  be$;inccb)elgeneigt  toaov  maerbe 
g^uitfe  rtiiteren  en  Rnecfjten  feer  gnalijH  te  b?eben 
3ijnbe  ban  be  guabe  betalinge/ en  toilben  niet  berber 
trecnen/  maer  toilben  in  Daer  baberlanb  reifen/  en 
be  ̂ opuuben  erenfeerben  en  ontfcBnlbigben  Oen  oor  / 
enfeiben  bat  fpfjem  niet  en  Dabben  belooft  in  ©janfc 
rijft  te  reifen :  men  fetbe  bat  een  ban  ̂ cDomberg  boo? 
lift  ban  ben  Carbinael  ban  Eotteringen  /  ïjem  liet  ge* 
tolueen/  ombefemuiterpete  toege  te  bjengen/  boo? 
bïenbe€atljoü)ftcn  in  ©?anftrijft  feer  beb^eett  toaren 
bat  be  fdbc  <@uitfcn  in  ©?anftrtjft  Romen  fouben/ 
fuljc  bat  be  pjince  boo?  %negoutoen  in  fpicarbpen 
getogen  5ijnbc  /  boo?tg  boo?  Campanien  in  Ito?einen  / 
en  boottö  b?  <§traetfbo?g  met  fijnbolft  genomen  ijs/ 
altoaer  fp  niet  toel  te  b?eben  3ijnbc  opte  belofte  ban  in 
feèere  tijben  en  op  termijnen  betalinge  te  beftomen/ 

gcfeöeiben  3ijn»   &02f,$  na  befen/  namentïjjft  ben  r  r  <&ecemb?i$/ 
fterf  be  «tffcabe  ban  $foog|traten  te  ̂tffan^/fijn  felben 
een  toeinig  geouetfi  nebbenbe  met  fijn  eigen  roer  /  en  fo 
fommige  feggen  /  geb?onften  ïjebbenbe  ecnigen  bergif* 
tigen  toijn.  j|p  i$  een  feer  ftloeft  en  b?oom  Igeerge^ 
toecftV  en  feer  berltanbïg  /  be  |&ince  ban  «©rangien  i$ 
feer  beb?oeft  getoeeft  om  fijne  boob» 
^e  hertog  ban  SClba  niet  tegenffaenbc  be  $?ince 

ben  ttoaelfjten  ̂ obemfytë  ontrent  <®ucfnop  uem  beel 
bolr  afgefïagen  ïjabbe/  baer  ooft  eenige ban  Abelen 
naem  boob  bleben  /  berbolgbe  be  p?ince  tot  Camtoeft 
toe/  ban  toaer  ï)p  *>en  ïtaeb  ban  «gtate  gefc&eben 
fjeeft  in  nabolgenbe  manieren : 

MYn  Heeren,  de  wederfpannige,  die  ik  met  vlijt 
was  vervolgende,  fulx  ik  by  mijne  voorgaende 

brieven  hebbe  gefchreven,  hebben  hen  ten  laetften 
door  de  vlucht  in  behoudender  hand  gebragt,  en  zijn 
vertrocken  uit  de  landen  van  herwaers-over,  maer  niet 
tot  io  goeden  koop ,  of  ten  heeft  hen  wel  gekoft  zedert 
hare  inkomfte  tot  den  uitgang  toe,  fo  in  de  nederlage 
van  Lifmeau,  gefchied  den  20  O&ober,  en  in  ver- 
fcheiden  mdere  plaetfen ,  als  by  Tongeren ,  by  Thie- 
nen ,  voor  Luik ,  in 't  Graeffchap  van  Namen,  en  in 
delen  laetfte  vervolge ,  die  langer  dan  tien  dagen  heeft 
geduert,  eer  fy  frontieren  konden  bekomen,  en  ten 

laetften  voor  defe  Stad ,  die  fy  in  't  pafferen  belegert 
en  befchoten  hadden  ,  meer  dan  8000  mannen ,  fo 

oorlogs-luiden  als  andere ,  waer  uit  men  merkt  de 
grote  misrekening  die  fy  hadden  gedaen  ,  aengefien 

fy-luiden  niet  alleenlijken  geen  dappere  faken  bedre- 
ven en  hebben,  noch  eenige  inneminge  in  den  Lan- 
den van  herwaers-over  ,  dan  alleenlijken  aen  de  ku- 

ftenvanBraband,alwaerfy  nauwelijx  ingekomen  en 
waren ,  of  fy  en  verloren  terftond  een  groot  deel  van 
haer  befte  foldaten.    Maer  het  befonderfte  van  haer 

oorlog  is  te  werk  geftelt  ge  weeft  tegens  de  Staten  van 

't  Keiferrijk  ,  daer  toe  fy  nochtans  hen  beroemden 
haer  befonderfte  toevlucht  te  hebben,  pogende  ons  te 

vermaken  by  den  Princen  van  't  Keiferrijk ,  om  de  fel- 
ve  tegen  ons  te  verbitteren ,  by  den  welken  fy-luiden 
geen  oorfake  gegeven  hebben  van  in  toekomende  tij- 

den groot  gelove  te  hebben  ;  noch  ook  by  haren 
krijgüuiden ,  dewelke  in  plaets  van  dat  men  hen  te 
verftaen  hadde  gegeven ,  dat  fy  hun  rijk  fouden  maken 
van  de  goederen  van  de  vaffalen  en  onderfaten  van 
herwaers-over,  hen  felven  in  groten  getale  verflagen 
hebben  gevonden ,  en  de  andere  qualijk  gehandelt, 
qualijkbetaelt,  ftervende  van  honger,  en  ten  laetften 

gedwongen  met  hare  voeten  t'ontlopen ,  't  welk  de 
weg  niet  en  is  om  op  een  ander  tijd  weder  t'haren  ge- 

boden gevonden  te  worden ,  daer  tegens  fy  bewefen 
hebben  hoe  wijt  hare  meninge  vervreemt  was  vart 

't  gene  fy  beloorden  by  hare  boeken  die  fy  hebben  doen 
^Iruckenenzaeyenonde/'tvolk,  om  dcfelvc  te  doen L  Deel. 

*5? 

opftaen  tegen  den  Cönink,  van  te  komen  als  vrienden  l 

befchermers  en  voorftaenders  van. 't  vaderland,  niet 
anders  gedaen  hebbende  dan  te  branden  en  vernielen, 
Kerken ,  Cloofters ,  Dorpen  en  huifen  daer  fy  voorby 
getrocken  zijn  ,  hebbende  van  te  voren  genomen  de 
koopluiden  van  herwaers-over ,  en  haer  goeden  gaende 

langs  den  Rhijn  na  Duitlland,  al  't  welk  genoeg  be- 
hoord te  zijn  om  den  genen  d'oogen  te  openen  die  van 

fchalkheid  en  logenen  bedrogen  mogen  geweeft  zijn  , 
om  hen  voortaen  te  wachten  voor  gelijk  bedrog 

en  gemene  vyanden  van  God ,  den  Conink  en  't  va- derland. 

Ook  mag  men  door  defe  uitkomfte  bemerken  den 
Zaligen  raed  die  ons  God  ingegeven  haddc  van  ons  je- 

gens hem  te  dragen ,  als  wy  gedaen  hebben ,  acht  heb- 
bende op  den  tijd  hem  bevechtende  met  honger ,  ons 

behelpende  met  de  oorfaken  als  fy  ons  geboden  wer- 
den ,  fonder  dat  de  voorfz  rebellen  oit  vervordert  heb- 
ben ons  te  komen  bevechten. 

Nu  alfo  't  aen  niemand  dan  aen  hen-luiden  heeft  ge- 
broken, alfo  wy  haergeftadelijkopde  ftaert,  en  drie 

malen  fo  na  den  anderen  waren ,  dat  het  grof  gefchut 

vand'eentotd'anderengeraektc,  en  fonder  datter  de 
twe  reifen  eenige  befchanfïnge  tuffchen  beiden  was, 
wefende  fy-luiden  die  ons  behoorden  te  komen  be- 
ipringen  ,  en  wy  niet  hen-luiden,  gelijk  wy  wel  gedaen 
hebben  te  Groeningen,  by  Embden  en  elders,  daer 

't  ons  betaemde  tijd  te  winnen ,  in  plaetfe  daer  wy  hier 
befchermers  waren  ,  en  was  niet  anders  van  node 
dan  den  tijd  aen  te  fien ,  waer  door ,  om  verfcheiden 
redenen ,  hier  meer  van  node  was  loosheid  dan  kracht. 
En  God  lof  wy  zijn  in  ons  geheel  gebleven  met  alle 
onfenvolke ,  fonder  (fo  te  feggen)  yem  and  verloren 
te  hebben ,  om  ons  daer  mede  een  andermael  te  mogen 

behelpen  als  't  nood  geeft ,  hoewel  ik  verhope  dat  't  fel-? 
ve  niet  meer  gebeuren  en  fal ,  en  dat  de  Landen  vart 
herwaers-over ,  van  nu  voortaen  weder  fullen  keren  tot 
hare  oude  ruft  en  voorfpoed,  dewelke  fijne  Majefteit 
fo  veel  te  meer  veroorfaektfalzijnte  beminnen,  ge- 

lijk de  felve  altoos  heelt  gedaen ,  aenfiende  de  ftant* 
vaftigheid  en  getrouwigheid  die  men  heeft  bewefen  in 
defe  t'famenkomfte ,  daer  van  ik  ook  totdefer  ftond 
particulierlij k  aen  fijne  Majefteit  fchrijve.  Enalfohec 
is  beleid  en  uitgericht  by  de  hand  Gods ,  den  welken 
alleeen  en  niemand  van  ons  de  glorie  toekomt,  dunkt 

mydatwyniet'en  mogen  laten  hem  te  prijfen  en  dank 
te  feggen :  waerom  ik  u  bidde  over  alle  te  ontbieden 
en  bevelen  dat  men  hem  ftelle  na  behoren ,  en  hem 
bidde  om  de  yervolginge  van  fijn  heilige  gratie ,  op 
dat  alle  dingen  uitgericht  mogen  werden  tot  fijn  eere 
en  dienft,  en  tot  falieheid  fijns  volks.  Hier  mede  mijn 
Heeren  bid  ik  Goddat  hyu  hebbe  in  fijn  befchermin- 

ge :  van  't  kafteel  te  Carnbrefi  den  22  November  1 5  58. 
Onder  getekent ,  F.  A.  Duc  d*Ahe.  En  daer  jegens  ge- 
tekent,  J*Courteville.  'tOpfchrift:  aen  mjn  Heeren 
van  den  Raed  van  State  van  fijne  Majefteit,  jegen- 

woordelijk  wefende  tot  Bruffel. 

©an  geïijRen  geeft  5p  befe  fafeen  gefc&eben  /  m 
met  een  poft  laten  toeten  aen  ben  Coninfe  ban  ï^ifpan* 
gien  en  anbere  potentaten/  en  na  bat  ï)P  fijn  bolfc 
toeberomberfonbeneningarnifoen  geleib  fiabbe/  i£ 

Öptoeba*omna53?uffel  gereilï.  3£aer  toerben  alom 
in  $eberlanb  grote  f&ocefTien  gefjouben  en  blöbfcfjap 
getóont  ( bocö  ban  be  meefle  met  beb?uftte  en  ge* 
beinfber  Derten.)  ̂ en  22  december  Debben  be 
^pangiaerben  binnen  buffel  opte  merfet  grote 
triumpfte  betyeben/  en  een  frfjoon  fteefe-fpeigeljou- 
ben  /  in  't  toelfie  be  |Barft-grabe  ban  J^atye  fcDabeljjö 
in  fijn  been  geguetfi  toerb  /  en  boo?  blijbfcfiap/  fmerte 
en  b?oef  fjeibontfangenbe. 

D€  hertog  ban  SCIba  boo?  befe  bittonen  nocfj  meer 
lioogmoebig  getoo?ben  3ijnbe  /  ij^e  een  Tro- 

phxum  of  gebenR-teften  5ijnber  bittonen  maften/  ban 
ettelijHe  fiucRen  gefcRuté  Ut  ftp  berobert  fjabbe  in  ben 
fiag  tot  SMWfoQM/  baer  ban  l)P  een  groot  metalen 
fieelb  liet  nieten/  boo?  «nRonfienaergenacmt^afob 

f  3  Sfon* 

tos  ban 

Doet &em  UU ben  csn 
beclDop* 

retoren 

tot  een 



2$S 
tchcti 
fijnörc 

run. 

Het  vierde  Boek.  i$68> 
~      ,  «.;*«  hijhiM^  öen  ©ertoa  eantg  ceUjït//  nacht  verdrijft  ,  gclijw  öcn  gocötgcn  töftt natoer  m 

^W^Öï^^rSn  ll)ii.  Ö«*  Klacröer  fal  mogen  firn  bP  öefc  boo2geftriöc  ftgiire. 
*"  L^SmSSS  ÏSS»SS5  bloot  ftonö  /  onöer      <De  oprerijtinge  ban  tut  Ijobacrötg  bcciö  f)etft  grote  ggg 

S^S^ÖSnffi^WaStt/metbwi:  opfp?ane  geliaö/oon  bpöcn  ̂ pangtaerDcnfclUe/öe  KJ" 
SS ÏÏÏÏS  Km/  S5SPÏSS  Sm  een  tottfe / öe   toette fetöen öat Ijp eer m  Contnr bcciö bggN pp*  m t* 

-"^SLRKSB  JE  toSh  necefDttcïjeDt)en/nicttotensifeo(lenljpöefel3iftottcte  *™J£ toeaegcteariKïiaööe,  ten  cm* 
<£lfc  bcöniöe  öat  na  frjncn  fin /fommige  fetöen  öat  &eciö&. 

fjet  licljaemcn  öe  ttoc  nooföen  onöer  fijn  boeten /bc* öinöen  öe  «Bjaben  Kan  Cgmont  en  ̂ oonie  Uie  ïjp 
ïjaööc  öoen  ontljooföcn/  anöere  fetöen  öatljct  te  ttoe 
Haffatitocn  toaren :  namentltjh  öe  f&incc  ban  <Oran* 
mcnen<62abc  Hoöetoijft  fijnen  b?ocöer/  öctoelftefip 
uit  $eöcrïanö  berö?ebcn  Ijaööe/  fommigeboegenöe 

Ff 
 jet  gefcïj?tfte  mette  ftgurm  /  fetöen 't  felbe

  fijn  eigen Erdinando  Alvarez  A    ïoieuu  rxiu*    ̂ ^^tm^^^t^/t^m^^im^t\
Sp 

Duci ,  Phillipi  11.  Hifpamarum  Regis   J»       fe  "      betluilJe  öe  $ct«erlanöfe  Staten/  öc 
ttoe  Doof  oen  fetöen  fp  te  bcöuiöen  öcn  3töel  en  net  bolfe/ 

Hrin-ni  en  nanocn/  oenu;  ymiu  Wumv*  v~;rX£.ti2 

?tocöe  S  WftcnOamcr/  öeöeröe  een  ö«oöfc/öe 
K«S  bpïev  onöer  öe  boeten  toa*  eenmomaem 
Sri t on m  im  ban  tlirijacmtjingccn  taffetoaer 
Sr  t  (open ferpemen/aenöe  oorcnfjtngen  bcöelaers 

mmmen  ftopere  platen,  öie  geftclt  toaren  op  eenen  boet
 

S  in  b Sutoc  flecn  ttoc  of  ö?ic  trappen  hoog  /  boren  on* 
Sc? «n  öcn  boet  ftonö  alöu$  gdjoutoen 

•Erdinando  Alvarez  A  Toledo  Albac 

1  Duci ,  Phillipi  II.  Hifpaniarum  Regis 

apud  Belgasprzfefto,  quod  extinfta  
fcdi- 

tionc ,  rebellibus  pulfis ,  religioneprocura- 

ta ,  juftitia  culta ,  Provincix  paccm  firmant 

Regis  optimi  miniftro  fideliflimo  pofitum : 

Dat  is , 

Ferdinando  Alvares  van  Toledo  Hertog 

van  Aiva  overftc  over  de  Nederlanden ,  des 

aldcrgocdigftcn  Coninx  van  Hifpanicn  , 

Philips  de  twede getroufte  dicnaer,  omdat 

hv  gedift  of  gebluft  hebbende  de  beroerten 
, 

verdreven  de  rebellen,  de  religie beforgt, 

de  juftitie  of  gerechtigheid  geneert,  de  
Pro- 

vinciën den  vrede  beveiligt ,  is  dit  werk 

gefteld. 
SCenöe  eenespöebanöen  boet  toag  een  SCltacr  öaer 

tugefriUCben  flOttö  alötlO:  Deo  patmm  noftrorum: 

öano"  /'öe  <0oö  ottfer  baöeren  /  en  notD  onöer  Pietas : 
öat  t«7goöb2urijtiaöetö/  en  beel  toapenencn^cegte* 
fteneir  /  en  ■  aen  öe  attöer  5?öe  <t  onö  een  J^röer  öe tod* 
fceftjn  fcïiapen  in  öe  toeiöe  boertie  /  öaer  toolbenen 
leentom  boo?  bïoöen/  en  öen  öageratt  beröjpbenöe 
öcn  narijt  en  öutflei'ïKtö  /  met  öcfctptri  m<©?terr: 
AAEXIKAÉCOSHilS  ,  Ö5t  tjS  / Den  dageraet  die  den 

en  öe  armen  en  Ijanöen  met  Ijet  gene  fp  öaer  tn  Ijtclöcn/ 

beöuiöen  en  aentoefen  toat  fpïuiöcnbeö?ebenenaen* 
neririit  fjaööen  /  öaer  ober  f»  ««  triumpDcrenöe/ 
ïmer-Uitöen  onöer  fijn  boeten  öaööe  leggenöc.  ̂ e 
lertog  ban  SCerfriiot/  öe  toelfeefecrbJpmoeötgtoa^ 
ban  fp?efectt/  en  öie'tgeUiK  naööe  öatfiet  fiema» 
toel  afgenomen  toerötoatfipfeiöe/  fcnöeröaeraente 
berbeuren/fouöe  (feiömen)  tegen  öen  f  ertogban 
2Clba  /  atë  fp  t'famen  öit  beelöop  ï)et  Cafleel  ban 
^nttoerpen  toaren  befien  /  gefeiö  fjebben/  öat  öe  Doof* 
öen  onöer  fïjn  boeten  ieggenöe  /  fo  leïijnen  grenen  /  öat 
riet  te  beöucïjten  toare  fo  fp  eensf  toeöerom  op  rjiiamen/ 
öatfpfiaer  tori  torenen  fouöen»  3©elfee  tooo?öenöoc 
alfo  infri)crt$gefp?ofeen  3tjnöe/namael0bpfommtge 
alöeen  p^opöetie  beöuiö  toeröen.  %l$  öte  ban  %m 
toerpen  /  na  eentge  jaren  b:pf)eiö  berncegen  DcMJenöe/ 
ennetCafleeï  afgebzolien  toerö/  öit  frfjonefruh  toer* 
alö  triumpljerenöe  ober  fnn  tprannpe/  geöeftuicert 
en  bernielt  Ijebben/  öanljriabeban  anöeren  berfïaen 
öat  fièt  öen  groten  Comrnanöeut  ban  Cafrüïen/  öte 
mfijne  pïaetfe  Bet  goubemement  ban  öe  ̂ eöerianpen 
fireeg  /  UW  toecD  Ö^eft  öoen  nemen :  öot ö  toclH  ban 
beiöen  toaer  3P/foift  öorijblijneïtjnenöatntemant/ 
't  3ijn  fijne  b?ienöcn  of  bpanöen  getocefï/  öefe  lioog^ 
moeöenöeeft  befiaegtna  'tfp?eentooo?ö: 

De  -wreetheid  en  hoogmoed  der  grote  He  er  en 

Doet  haet  en  onrufi  tegen  baer  vermeer  en, 

Einde  des  vierden  boeks. 

«*>.  BIS 
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(F.  .«7.) OORSPRONG 

Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN- 
Onder  de  regeringe  vanden  Hertog  van  Alva, 

Wderachtige  en  Hijlorifcbe  befchrijvinge, 
Door 

PlETER    BOR    CHRISTIAENSEN. 

Summarie  of  forten  inhout  van  't  vijfde  2?o^. 
N  het  vijfde  Boek  is  befchreven  de  handelinge  des  Hertogen  van  Al  va  naer  fijne  vi<fro- 

rien:  d'Ónderfoekinge  op  de  gene  die  totte  Troublen  fchuld  mochten  hebben.  De 
bouwinge  vande  Caftelen :  d'lnvoeringe  vande  nieuwe  BifTchoppen  en  Inquifitie:  't  Eer- 
fle ,  tweede  en  derde  advijs  van  de  Raden ,  's  Hofs  van  Vriefland,  op  't  invoeren  van  dé 
nieuwe  BifTchoppen:  Schriftelijke  verklaringe  gedaen  by  de  Gedeputeerde  van  Vrief- 

land ,  en  der  Magiftraten  van  Leeuwaerden ,  tegen  het  introduceren  van  den  BifTchop 

aldaer :   d'Antwoorde  van  de  Geefll ijkheid  aldaer  ,  opte  propofitie  van  het  inley- 

den  vanden  BifTchop:  d'Inftru&ie  vanden  BifTchop  van  Leeuwaerden:  d'Oppofitie  van  de  Abten  van 

Adewart  en  Wittewerum  ,  tegen  den  BifTchop  van  Groeningen :   De  Publicatie  op  't  onderhouden  van  het 
Concilie  van  Trenten :  Des  Hertogen  van  Alva  belaftinge  aen  de  Steden  ,  om  hare  Privilegiën  over  te 

fenden,  en  hoe  hy  veel  volx  laet  doden:  Derefolutie  van  die  van  Leyden  om  hare  Privilegiën  voor  te 

ftaen;  d'aóte  van  proteftatie  by  de  Magiftraet  van  Leyden  gedaen  infinueren  aen  Meefter  Arent  Safbout. 

De  handelinge  van  den  Commiffaris  Quarretot  Groeningen ,  d'aenvang  van  de  bouwingedes  Calteels  al- 
daer :  des  Princen  van  Orangiens  vertreck  naer  Vrankrijk.  De  dood  van  den  Hertog  van  Tzwee-brugge. 

De  fententie  en  dood  van  de  Rode-roede  Spel ;  de  dood  van  den  Prince  van  Condé :  debegifringe  en  het 

fchriiven  van  den  Paus  aen  den  Hertog  van  Alva  :  hoe  de  Paus  de  Coninginne  vanEngeland  inden  Ban  doet 

Dentwifl  tufTchen  de  Coninginne  van  Engeland  en  den  Hertog  van  Alva;  d'arreften  en  vanginge  vande 

En^elfe  en  hare  goederen  by  den  Hertog  m  Nederland  gedaen,  en  wederom  d'arreftenin  Engeland  op 
d'onderfaten  van  den  Conink  van  Spangien ,  de  proclamatie  en  verklaringe  van  de  Coninginne  van  Enge- 

land nopende  hetarrefl:  by  hare  Majefteyt  gedaen,  en  de  verantwoordinge  vanden  Spaenfen  Ambaila- 
deur  daer  tekens.   De  Legatien  van  de  Coninginne  aen  den  Conink  van  Spangien,  en  de  Legatie  van  den 

Hertog  van  Alva  aen  de  Coninginne.    't  Placcaet  vanden  Hertog  van  Alva  ,  nopende  de  fake  en  cjue- 

ftiemet  Engeland  en  andere  ,  verbiedende  de  handelinge  en  Negociatie  metteEngelfchen  ,  't  provifioneel 
accoort  tufkhenden  Conink  van  Spangien  en  Coninginne  vanEngeland:   de  vergaderinge  der  Gedepu- 

teerde Staten  van  de  Provinciën  van  Nederland.  De  Propofitie  van  den  Hertog  van  Alva ,  eifchendc  den 

1 00  pennink  van  alle  roerende  en  onroerende  goederen  voor  een  reife ,  den  1  o  pennink  van  alle  koopman- 

fchappen ,  fo  dikwils  die  verkocht  werden  ,  en  den  20  pennink  van  alle  gronden  van  erven  en  onroerende 

«oederendie  inde  Nederlanden  verkocht  fouden  worden  ,  d'Inftruclien  hoe  hy  die  wilde  doen  vergade- 
ren ,  collecteren  en  executeren :  de  bewillinge  van  den  hondertften  pennink  ,  en  befwaringe  van  de  Staten 

aen  den  Herten ,  aengaende  den  geeifchtcn  10.  en  20.  pennink:  't  confent  vanden  10.  pennink  gegeven 

by  de  patrimoniale  landen.  Hoe  die  van  Amfterdam  confenteren  beneffens  d'andere  Steden  van  Holland, 
als  overftemt  zijnde ,  de  prefentaticn  vande  Staten  van  Utrecht  aenden  Hertog  van  Alva ,  in  plaetfe  vanden 

10.  endeao.  pennink:  hoe  en  in  wat  manieren  de  Geeftelijkheid  t/Utrecht  haer  tegen  den  Hertog  van 

Alva  en  den  10.  pennink  {lellen,  en  hoeq.ialijkdcn  Hertog  'tfelve  was  nemende:  de  fufpenfie  vanden 

Secretaris  La  Torre  van  zijn  Officie:  hoede  Hertog  t'ütrccht  10.  Vendelen  Spangiaerden  fend,  en  de 

fhntvaftigheid  van  die  van  Utrecht.    Des  Hertogen  provifionelen  cifchvoorde  redemptievan  den  ió. 

penning.  Den  haet  vande  Nederlanders  tegen  den  Hertog  en  de  Spangiaerden  :  de  reyfe  van  Mccfter  Pau- 

wcls  Buys  aen  den  Prince  van  Oiangien  :  des  Princen  beftellingetc  Water  ,  en  de  fchadc  die  de  Water- 

geufen  deden  opte  Zee:   des  Princen  van  Orangien  mifcontentcment  over  de  handelinge  van  de  Hccre 

van  Dolhaim  niétte  Schepen :  hoc  dz  Hertog  van  Alva  de  Staten  van  Utrecht  doet  dagvaerden  voor  den 
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ttaed  van  Trouble ,  wat  de  felve  te  laftewerd  geleid ,  haer  luyden  ve
rantwoordde,  d'exceptie  van  de  Gee- 

fteliikhevt  dereplice,  duplicc.  Degroote  precipitatie  tegen  die  va
n  Utrecht  gepleegt,  de  fententle  van 

?K  appellatie  van  de  Staten  van  utrecht  aenden  Coning  :  des  Pnncen  van  Ora
ngien.  nande- 

Hn"c  fecretc  manieren  van  fchrijvèn  by  de  Gereformeerde  gebruikt :  hoc 
 de  Staten  van  den  Patrimoniale 

imgc,  i«.  jm  Hèrtoa  twee  millioenen  Gout 's  jaers  ,  waer  mede  deaengekomen  Landen  hare 

auoteTmdenio.pennink  hebben  afgekocht :  de  handelinge  vande  Sta
ten  van  Utrecht  om  des  Hertogen 

moarticuliére7  Gouverneur.  fchnj  ven  ,  nopende  het  omdragen  der  Sacrame
nten  des  AutaersendesHeyh- 

Olis    Ster  fd  tg  van  MMacob  Maes  :  het  aenbieden  vande  twee  gebroeders  van  Rip
perda  en  Roppeo 

AC£pn  •  Commiffi?  vanden  Prince  van  Orangien  op  Jonker  Diederig  Sonoy  ,  om  in  Holland  en 
 Sticht  van 

iTrrecht  bvftant  van  gelde  te  bekomen  :  d'Executie  over  de  vier  Paftoren  in
  den  Hage.  Des  Comnks 

vanSoanPiens  vierde  Houwelijke:  't  Placcaet  nopende  de  Drtickers  en  School  me
efters :  Aenflagen  van 

den  Prince  van  Orangien  op  Vliffingen  en  Enckhuyfen,  te  vergeefs :  de  Provi
nciale  Concihen  of  Synoden 

«houden  by  de  nieuwe  Biflchoppen  :  denRijxdag  totSpiers:  de  klachten  en 
 doleantien  vande  gevluchte 

Nederlanders  aenden  Keyfer  en  Rijx-Furften  op  den  felven  Rijxdag :  des  Hertogen  pardon  inde  Neder- 

landen gepubliceert :  KomftederConinginne  van  Spangien  in  Nederland  :  Vrede  in  Vr
ankrnk  :  Beginfcl 

der  handelinge  met  Enkhuyfen.  Commifïïe  vanden  Prince  van  Orangien,  op  den
  Heere  van  Liimbres  over 

de  Oorloefchepeh:  ordre  om  op  de  felve  onderhouden  te  worden  :  het  nemen
  vande  fchepenby  sPnncen 

fchepen  ge&daen  :  het  apelleren  vande  Staten  van  Utrecht ,  op  de  fententie  by  den  Hertog  van  Alva  tegen 

hen  eeeeven  •  het  fenden  vande  Gedeputeerden  van  Utrecht  aenden  Coning:  attentate
n  vanden  Hertog  van 

Alva    in  preiuditie  vande  appellatie  van  die  van  Utrecht :  hoe  de  Staten  en  Stad  van  Utrecht  alle  middelen 

foeken  om  des  Hertogen  van  Alva  toorn  te  verfachten,en  vande  Spaenfe  foldaten  ontl
aft  te  mogen  worden. 

De  gevankenifTe  van  den  Grave  van  Ladron  van  fijn  eigen  volk  ,  om  haer  betalinge ,
  en  de  ftraffe  daer  over 

gedaen  De  aroote  en  feer  verfchrickelijke  Watervloet  in 't  jaer  1 5  70.  Aenflagen  om 
 Enkhuyfen  in  te  ne- 

"men-  d'arreft  by  de  Grave  van  Embden  gedaen  aen  de  fchepen  var  Oorlogen  van  denPnn
ce  van  Oran- 

(F*    7)  eien  'd'Inneminge  van  het  Cafteel  van  Loveftey  n  en  weder  verliefinge.   Des  Hertogen  van  Alva  klachten 

lendenHertocr  van  Geve  over  Sonoy.  Dedood  van  Warenburch.  Het  nemen 
 van  de  fchepen  in  TefleL 

Leeliike  moor°d  gedaen  tot  Berchem  by  Antwerpen.  Het  acngeven  en  voorflag  van 
 Myegen  en  Jacob 

Blommert  om  in  Vlaenderen  muiterye  aen  te  rechten,en  meer  andere  aenflagen  tege
n  den  Hertog  van  AI  va. 

d'Onverdraeglyke  laften  by  die  van  Utrecht  van  den  Spangiaerden  geleden ,
  de  vergeefTe  klachten  en  do- 

le-ntien  van  die  van  Utrecht  aen  den  Hertog  van  Alva,  de  klachten  vande
  Geeftelnkheyt  van  Utrecht 

aen  den  Coninkover  den  Hertog,  der  Spangiaerden  vertreckuyt  Utrecht  als 
 fy  daer  geen  hope  af  en  had- 

den  De<  Princen  neerftigheyt  om  Duc  d'Alva  te  bekrijgen  ,  legatie  van  den  Pr.nce  van  O
rangien  aen  de 

Coningen  van  Denemarken  en  Zweden  ,  mette  inürudie ,  propofitien,  antwoorden  en  naerder  verklannge 

fo  aen  den  Conink  van  Zweden  alsaen  Hertoge  Carel  des  Coninx  Broeder, 
 dWatien ,,  en  eyntelnk 

affcheit    De  gevankenifTe  van  Jonckheer  Willem  van  Treflong  tot  Embden, 
 en  fijn  ontflaginge.  Bos- 

huvfcns  koinfte  voor  Embden,  en  neminge  van  de  fchepen  van  den  Prince  van  Orang
ien.    De  Requetten 

van  de  Geeftelijkheid  t'ütrecht  aen  den  Conink  en  d'antwoorde  daer  op :    des  Hertoge
n  van  Alva  nieuwe 

vorderinge  van  den  tienden  Pennink,  fijn  Placcaet  van  modèratie  :  fwangheden  by  die  van
  Amfterdam  ge- 

moveert  tegen  de  Publicatie :    de  condemnatie  over  de  Burgemeefteren  van  Amfterdam  in  een  boete  van 

2<ooo  guldens.  De  vergeeffe  appellatie  van  den  felven  aen  den  Raed  te  Mechelen :  de  fwancheden  by  de 

Provinciën  gem'oveert  jegens  d'executie  van  den  tienden  Pennink  in  den  jare  71.  Der  Spangiaer
den  weder- 

komfte  binnen  Utrecht :  de  Requeften  en  doleantien  van  de  Geeftelijkheid  en  Magiftraet ,  eerft  aen  den 

Hertoe  en  naer  aen  den  Conink,  en  d'antwoorde  hen  gegeven :  'tlnnemen  van  Cypers  by  den  Turk:  d'In- 

telli<*entie  by  den  Prince  van  Orangien  gehouden  met  verfcheiden  Perfonen  en  fe
crete  aenflagen. 

/  Het  Vijfde  ïBoek. 

M<5*'  «fflSH&cnaeïban  1*6*8.  ten  einbe  genomen  jbiefaBeberb?agenbatfuljr:  aebtertoege  gelaten  foube 
ftntöegeuïHflenooJttë/enbat  tre^ertog  :  toerbcn/enbatbnalbaecgeen  3pacns  0^^"^ 
linn  Klbaivi  ban  alle  b2cfe3tjnucrbpa^  ,  foubeinue^tacleagen/mtt^uatmebantïmfiectiani  mm 

5S*  I  Kgg  N  ZSmmSm  S5/TKB55  i  ̂^T»offii  te  betalen  en  op  u  b?engenbe  » 
jan^a  pgj  KlSp  rwringe  '  fomme  ban  200000  guïben*  /  op  Mn  tecmnnen.  *«£ 

ïïScu.  tebebben/enmeenöc > ïntnem  numetanöer/teöoen  I  SMgeujr  beeft  bP  tot  ©üfitngen  m  Z^™*»*""  «■»? 
fync  of*    Jftonb  /  dan  Dc  |aeöectohöajs  boo?t0  getjeel  en  al  na  j  Cafteel  toillen  boutoen  en  jet  pnttoerp  baer  ban  boen  mm 
tmtn'    ̂ S^SmTiw  't  noembe )  tot  bolnomen  !  manen  bP  be  ingenieur  ̂ acieco  bie  jet  Cafteel  ban  gflw 

BStt b  engen: berï)alben ï)t> met bte ban  ,  anttoerpen Ijrtbe betoo?pcn /ban 't MtenM itot  ̂ ^ 
&^StfiScim^t1fn!  uttgefonben    geen  eftette  getomen  /  fo  tot  3ijnber  pïaetfe  faitobm 

**  beef  /  met  laft  om  ben  in  berfebe  ben  fteöen  en  plaet^    gefetb  /  gebjb  (jet  Cafteel  ban  <©2oennigen  oon  todisS 
tefw  Se  nfonncre^  öegonnen  getoeeft  maer  met  Wtomm  opgebout/ 

op  te  w  cenfg  berfrant  metten  ©?tn«  moebten  gebab  Dmm  /  ;  nocDtano5  beeft  bp  eemge  anbere  pïaetfen  boen  bebeftt^ "e  bJe    nf  öie  eenine  fclnilt  mochten  nebben  totte  boo?  ben  j  genenftetbmahen. 
nouuni  ?roubïen  ©o?bev.ö  fjeeft  W  boo?  ftem  genomen  be  ̂ nqmfme  ,.  9» 

(cduid  %"cft  J,lin  acIijïicn  UOo^  bem  genomen  berfebetben  I  boo?t^  in  gantg  ̂ eberlanb  in  te  boeren  en  be  meutoe  fnw 
fif  bi  Cfi iS\ B Kutocn ̂ cm  ben  intooonberen  te  be^  gBiffröoppen  in  be  pïaetfen  baec  bte  nocfj  met  ing*  §;,& 
moeten  gggg^H^rïig  imm  cenigefteben    boetten toaren  /in  te  boen  ieiben.  I^tcc  toe  ïreeW  ito  e» 

to,nac    ban  Smttcrbam  netoeeft  anti  baer  be  ̂ ertog  ban  me^  |H9egen  bic  öp  bet  <0oubernement  ban  ©Jteftanc  /  nm(a 
SSa,mngetoaoecnCaftccl  met  Spaenfe  folbatenbefet  te  doeningen  metten  mmw  •«JWjgJ»  2 

'  leggen  /  ban  beo?  be  jRaniftvaten  bertoont  wnbc  be  ̂ ?ente  Ijabbe  Dcbolen  na  bobe  ban  ben  45?abe  ban 

inconbememen  Dtit  uit  toavcn  te  bertoacljten/  foi^  ̂ «nbergc  pacvombcfcfaRetoatnaefeterenfilae^ 



i$69. 

berte  ter&alenfalbengoebertiercn  ïefergeliebenre toerfïaen/ bat  be  ̂erroginne  ban  $arma  al  oberee* 
mge  jaren  te  bo?en/bp  tijben  banben  <*32abe  ban  3(1= 
rcnbergemben  jare  1563.  en  1564.  t'felbegeernete totMtwmQtbwtit/fclniibmbe  tot  bien  einbepar* 

OorfpronkdcrNederlandfe  Beroerten. 
abberteert/  baer  000?  be  fafte  bafl  lange  bertoaen 

ÏS2JR*'  fe*ï  acnfue,t  öat^  f°ut,en  öeöacöt  3pnop imbbelen  om  ben  fttffgop  albaer  te  introbuceren  fom 
«   D(v^tatcn  ban  ten  lanbe  baer  op  te  gitten  en  ber* 

2Öf 

aia»sft«B&r.^sg  sBsa^aBB 

©s  19  et 

ban 
paema 

bent  m  ben  Ifobe  bah  B?iefïanb  en  generalijn  aenbe «aöen  ban  bc  felbe  $?obintie  bat  fe  ïieben  ben  <0?abe banSfrcnberge  fouben  affifteren  om  introbuette  ban 
«n25ifltf)op  albaer  te  boen/  fenbenbe  baer  toe  006 
partiruïiere  infïructie  aenben  felben  <0?abc  ban  Sflren* 
berge  ïjoe  lp  ftem  baer  in  toagen  foube /toelften  bol* 
genoe  baboe  be^abe  berfotfjt  aenben  felben  p?efi* bemenaaben  fjcnlieber  abbijov  Doe  öPfulr  beft  te 
tocgc  foube  mogen  b2engen/bte  baer  op"  boo?abbijö gaben/  bat  bc  fafte  niet  bic  ban  Hleeutoerben  in  't  par* 

r       ticultec  acn  en  ging/  maer  bat  befelbe  beOoo?be  boo-?* 
?e  a«n  ö^agcntetoccbcnbcngcmcncn^tatcnbanbenlan^  1 
Wö.  en  be  ban  ©2ieflanb  /  atë  bc  felbe  in  't  generael  eoncerne* 
ft,,,  centlc'  €t1  bo0?  f°  öelc  «WW»  &e  intfructie  fijn  <*5e* 
Snmr<  ïa?^Pie  ̂ rtoginne  ficgente  gem  gegeben/batmen 
fcöoy  rot  be  fclbe  Staten/  be  eerfte/  be  ttoebe/  bc  berbe/  en  bier* 
£3£»  ̂ «Kulen  tocImocDt  boo?öouben  /  maer  bat  men 
inmZ  n^OtanSfacDtecbe  toOO?ben/deBifrchoppenvanUt- 
ccren  /     recht  gehad  hebben ,  (Ollbc  bp  bOCgcn  fytt  toOO?bin 
S„öw  Vriefland>alfoben2&tffcbopbatt  ötrerfjt  binnen  gt* 
ui X  m 8*  en anber  D*len  nan  3ün  SMocefe  meerber  gfurif* 

ötctie  geufeert  babbe/ban  inben  lanbe  ban  ©21'efïanb : 

rccarelbanbcr^ttfen  fiibber  $?cfibent/  endere 
&3£rc  ̂ rfwmanwte  «ibbcr  en  aaebo?öinari$ K"$oblban  g^ffanb/  m  ben  «fcabe  ban  «ren* oerge  boo?  baer  ttocöe  abbi#  te  bertonen/  bat  fp  be  fef  * 
MÖ  **"*»«*  Seleib  öebbX  Zte?  boHe  ?»« 
SSteiw,ir,5138?e  ̂ acfitelöftgcobtineert  en  ban 

Bfe 

en  p?opoofren  bte  bp  btberfc  luiben  gefjouben  toerben  /  ei  San genoeg  becnamen  bat  be  ingefetene  fo  toel  €beïeató  bfV 

2E2*  »?  öeneigt  en  toaeen  tot  eenen  nieutocn  2Bif  Stora fcDop/enbatrej30Hn«t!tcfjtelön  meteenigepeefnafte  ft* 

L^JLT^is1?^" ^Wöuceren/batfegeenaW  f  ,88J 

^r.Sh^0smölltmSe  tumuIrc  ̂ wconbenien.  c 

KfflKKJï  *»«  ö'eerfle  t'o^bonnecen  tot  een 
^ifTcöop  een  bic  ban  goeben  name/  leben/  conberfatie « 
iïöef?c,n  ban  ̂ nfonbeaengenaemenbe^ 

iSSSS1^?"  %anöc  betec  wwaw  f««»  mogen KL*^"  **«*&»**  <©eneraei  ban  bic  lam 
^?«&^fsP0  bart  3B°TO,«^^  («e  tn  plaetfcban  e 3ttnbanu5f  albaecnu  reftbeetbe)bebbenbe  bic  boo?ftl 

ÏÏÏÏ??"? 7  P  fou?  m  bün6en  ( 0*»  »«  aö 
^pojefrtetcb?engen/batmcn  ben  3dben  Commif^ « fansf^eere^apo/bie  alcebe  in  goebcb?cbdnftcpo^  c 
feme  w  om  be  <©cefle!önc  ̂ urifbictte/  naboigenbe 5nne  commtffK/£ere«eren  /  foube  fiilf  toijgenbe  boen  cc (onfactecefl  tot  ̂ ffcfiop  /  en  ben  name  ban  €om*  £C iraf^cisf  boen  altereren  inben  name  ban  S&iflfcnop/ « 

«en.  fo  be  felbe  25iffcboppcn  nocD  bare  Commiffariffcn  uit 
btu'ban  Baren  name/ gen  noitonbertoonben  en  öabben  cauras öe  aa »  mixti  fori ,  ban  toaren  be  felbe  altijt  gciufiificeert  ge^ 
*«»  «  toceftbp  ben  bjcrcltlnöen  recfjter/  en  battet  èof  al^ 
J20f*  ojW  00&  in  pofTc(Tie  'Joaies  gctoeeft/bolgcnbe  b'oube  ge^ 
©?<ef*  tooonte  en  b'02bonnantien  banben  Bo?(ï  ban  ̂ aren  / ia,K.  om  bc  prelaten/  paiefferg  en  geefleïpe  perfonenin 
iffi  perfonclcfaben  te  roepen  boo?  ben  ̂ obe/enbefanen 

baïlen  of  beöagen/  ban  bat3üne Ifêajefïeit  geïief  be  te  « tntrobuccren  of  boen  brengen  inbe  poffeflïe  ben  ge* « ncnbte3öne|©a)efleit  per  abontucr  baer  toe  alrebe« genommeert  of  geeligeert  babbe/bat  noebtanö  m  ban  cc ben  Sabc  met  en  fouben  toeten  of  ftormen  in  befen  pe* « nauofentnbe  3öne  iBaieficit  gerabenatë  notfttc  in-  «■ troöuccren  eenen  25iffcbop/ ban 't  felbe  noen  boo?  ee* « ncn  mb  lang  te  biffereren  en  bertrecben/  tot  bat  be  me- « mnge  banben  menfrben  een  toeinig  fouben  toefen  ber-  ec anberten  gealtereert/  en  aiuban  be  3elbe  te  fenben  « met  fulue  tnffructie  al0  bp  öenlicbcn  onf  anuo  toas  ge* « 
obttneert  getoeeft/fiellenbe  m  banben  fiabc  alle  't  fel* « 
v£°J  öl^ric  faan  fijne  Coninfelij&e  ma j.  2filbujS  ge* « abbtfeert  binnen  Bteeutoaerben  inber  Caocelrnen  ben  cc 
rrn^eptemb?iiefi563.  J         2 q^itttoebeabbö^metfeer  goebe  bifcretie  na  be  ge* gelegentbetb  ban  ben  tijbe  gegeben  /  en  beeft  nocfjtantf 

yy  *~~  -*"••  ■•"  —y»-  ~-»^'  .^».    |>.iv»n  *jvv4-  il  (Jiuuntll.     HPal 

„  ooft  niet  guaujeen  en  foube  bienen  baer  bp  te  boegen 
„  ( om  te  toeiniger  comrabietie  te  Debben )  bat  ben  25if* 
„  fcöopbcm  foube  bebben  te  reguleren  na  b'3Cpoftillen „  gefleltopteboleanticnbpben  lanbe  boo?f3  tegen  èeer 
3, 3©iUem  Einbanuö  ecrtijtiS  CommifTariö  <©cnerael 
„  obergegeben/  en  b'%ttt  bp  baer  5|ooggeib  ben  3  2Cp2il „  1^59.  boo:  ̂ aeffeben  gemaeftt.  3Bcngaenbe  tbijfbe 
„  poinct  boebt  isk  banben  ftabe  niet  gerabcn/  tlefle 
„  pointbanbien  ben  Staten  aio  nor  f  1  boo:  tcboubcn/ 
„  ban  öebbenbe  eerfl  confent  om  ben  25iffcftop  t'ontfan* 1,  gen  /  foube  metten  Staten  gerommuniccert  mogen 
„  toerben  /om  rotten  25i$bom  boo?  eerfit'inro?poreren 
»  be^20oflbpeban25ol5toaert/  bic  alrebefeftcre  jaren 
» lebig  gcflaen  btifix  met  een  fteligieur  allecn.^at  ooft 
„  p^enCloojlcrjöban  Regulieren  ban  toel  fouben  gein* 
„  buceert  mogen  toerben  baer  tot  toeerujfte  Canontjftcn 
„  tcbegeben/enalfoben25ifTcrjopmcteen€ollegieban  /  nammnicw  uanocu  tuoe  mvlm/mhteftHfirtuantt »  Conoraj&en  mogen  boojfien  toerben/  gelaten  3ünbe   ̂ ^^^mSxS^^IS^St^^ 
„  nocbtantffefterepartöcbanbeinftomftenbanbicntot  I  !^mï^™ï^^iK!R^J¥?f  ft»* 
„  behoef  ban  ben  armen  en  fbnbatie  ban  bien/  aio?  't  fefie 
„  artn&el  banbeindrurtie  bermclt/ben  febenflen  en  adS- 
?,  flen  artiiftcl  m  bacluen  Uz  ban  ben  Rabe  nor ii  niet  ge* 
„  rabcn  te  $ön/  ben  Staten  te  p?oponeren:  gelijft  ooft  bic 
„  ban  ben  Sabe  geenfinsf  geraben  en  boebte  \jct  negenfie 
j,  artijftel  bk  ban  ben  lanbe  te  paoponeren.  m  ttoelfte  al* 
„  fo  bp  ben  öaeb  boojft  geabbifcert  toerbe/onber  co?rer* 

tiebanbare  5pur(lelnfte  <Doo2lucbtigbeib  en3tjn<t3e* 
nabe.  5&en  rritj  2Kuüj  1 5  63.  en  toasf  onberteftent, P.  Eemskerk. 

©olgenbe  bit  abbijö  banben  föabe/fo  ï)itft  be  <6?a* 
bc  ban  5Crenberge  ftier  im  grote  ftoarigfjeib  gebon* 
ben /b?efenbe  bat 't  fclbe  be  gemene  .Staten  boo?ge* 

3> 

3) 

gefmae&t/  toaerom  be  fafte  alief  norb  bertrorften  itf  ge* too?ben  tot  m  Suüo  bes?  nabolgenbe  iaerö  /  al#  be  «e- gentótoeberomaenben^2abebanmenbergeu1i?eef/ 
bat  bp  be  fafte  foube  fien  boo?  te  b?ijben  /  bet  toare  met betotüigtngebanbe  Staten  banben  Stanbe/ofmet 
5£  9SÊS*  ban  Itfcutoaerben  alleen /of  met  be <©eeJeiDftöetbalbaer/fobp  30ube  ftonnen  mogenof geraben  bmben  /  ban  bat  W  norb  eerfl  een£  ten  berbe* 
mael  'tabbgief  banben  J|obe  foube  berfoeften  /  ïjac fulfto'metbe  beguaemfiemibbelen  foube  ftonnen  ge* gpteben/  bien  bolgcnbc  beeft  bp  be  ropie  ban  ben  b?ief bie  bem  be  Jüegente  fjabbe  gefonben  aen  bic  ban  bm mbe  gefonben  begerenbe  batfp  fjet  inbout  ban  bien fouben  naftcmen  /  toaer  op  bp  bic  ban  ben  ftabe  boo? 



Het  vijfde  Boek. *  nes  vijroe  doek.. 

3  ■_  ••.^«.«h.mKMïmiMttiMtocrlitiie I  benwbebe <0ebeputtert>e  toan&aiïantebanJBjfef* 
"«^ftpbWfcMttWJim^J^wKSSS/   land  binnen  Iccutdactten  om  anbere  Sanbfatien 

i$<5?. 

bÏÏfftSSaben  «m  tonnen  bebinb
en  of  öcfri» 

bfaSchoi  5ün  gtnoto  tojrefponbent  getoc
eff/fb 

om mmm  Am  I  ais  opte  ouatuett  /  ton^ 
>  Ken  Scntflcibttanbcn  ianbe  en  filamenten 

 ban 

»KtofSbanW«n.  «©emetbt  nori
jtansfrbe- 

»  b  ntXa  tjaetbet  f.  ®-  «"te  boojftttjeben
  abbij 

4n  ntacnis  teb*ben/«  notfieenen  ««**««£
 

»nctmbc/fo"iftöatft>  niet  en  tonnen  bcbenfien  bobc
n 

»  S&"  O»  «*tit  abbijfen  /  toe  bat  b  mtto< 
«Sutticfaltoefentc  pjatrifeten  anberö  ban  mttiSf

en» 

«bmbéat itoben&-»frtIjop  banautetlj
tofpe= 

toeraabert  toaren  /  en  i*  met  raebfaem  gebonben  pet  te 

feoen  fonfeer  benliefeen'tfelbete  tnfittueren/  cm  feaer 
ïm  te  Én  /  mfeicn  't  Baer  e  gebeffee  /  en  feat  men  Djp 

licfecn  mitfgafecr*  fee  25urgcmeefteren  en  fiaöenfeer 
ftebe  £ccutoacrben/fee  b?ieben  en  befcDeiö  ban  ben 

toilïc  öe*  Coninr  en  fee  l^erroginne  foufee  toertonen/- 
ten  cinfee  fee  felbe  goebe  toille  ban  fnne  jBajeftcit  gw- 
fectueert  foufee  mogen  toerfeen  /  en  fijn  te  meet  om 
;t  felbe  alfo  te  feoen  gencigt  getoeeft/  bermit*  bet  fcD?ift 

en  fee  b2icbcn  ban  feen  nieutoen  <£lcct  mefee  b20tl)ten  / 

feat  men  fee  «Befeeputcerfeen  en  fee  2&urgcmccftcr*ban 

ïceutoaerfeen/  mette  <©eefteltjbbeiö  foufee  p2efentc* 

ren  en  insinueren  fe'introfeuctie  te  fullcn  feoen»  't  3©clli 
nefeaen  tocfenfee  /  3ijn  fee?'  anfeeren  feacg*  fee  «Sefeepu*  r  „ . 
teerfeenen  SSurgcmeeftcren  boo2fecn3|otoegecompa* 

reert/  met  Ijen  bjengcnöc  febcr  gefcb?ifte  met  Baer- 
liefeer  namen  getcbent/  fuir  al*  Ijter  na  bolgt.  <&c  t<f$f 
<Ü5efeeputccrfee  ban  fee  Staten  ban  ©2tefïanfe  /en  to£tMa, 

25urgemeelteren  /  Roepenen  en  fcafeen  fecr  ftafe  ggy 

Eccutoaerfeen  /  ontfangen  gelefen  en  berftaen  Deo*  Jf  ™p, 
benfee  fee  befïoten  b?ieben  ban  fee  boo2ïucbttge  b?ou*  putewöe 

toe/  b?ou  Sfêargarita  ban<6ofe*  genafee  ̂ ertogtnne  *m 

::uv; 

gefcf5?cben  te  tttfff  »  ***«  toiggw  156+.  U£  g«t 

ïicufeenfeefeat  fee  Coninb  onfe  genafetgeliebc  J§eertn  ««en£tl, 
aMefianb  beeft  feoen  oprecfjten  een  S&iffcboppclnben  toarröm 

Atodtc toefen  binnen  feerflafeïeeutoaerfeen/  enfeat  team 

öe<©efeeputeeröen  ban  feen  Staten  boo?f3  atBterbol*  w*ÜCtf 
genfee  ConinbUjbcn  j^ajeftcit*  goefee  toille  en  me*  m  b« 
mnge/  fee  felbe  fo  beel  in  &em #  fouben Jelpen  te*  j«»j; 

bozfeeren  /en  feat  fee  ̂ urgemeefleren  /  ̂ Depenen  ww™ 
en  öaöen  boo?f3  totinboeringeof  inïeifetnge  ban  feen  « 

3J 

HDier  binnen  feefer  tSSSSSSSfiSSK  I  S'SSuTSaVe^  BK. 

»Xfeenboo/f5  «flWW  ftP  ̂ aufeipe  WW** 

*  fnne  Coninftlöfee  J^ajefleit  geo?feonneert  /  er i  om 
 tt 

*  obbieren  alle  mnrmuratien  en  mconbementen  feieöo
o? 

>'  fee  introfeuctie  foufee  mogen  gebeuren  /  foufeen  feie  ban 

"tenpen  ban  ©2ieflanfe  optenfeïbenfeag  banfee  tn
tro. 

»  feuct  ̂en  niefeer  gepubltceert  toerfee  /  feat  faufelnfee 

''fiabfeen  gecomtitueert  en  geacc02feeert  55tffcï)op  te 

»  nln  /  fuften  pecfoon  al*  ban  foufee  toerfeen  genoemt
  / 

-enfeat obermit*  fee  boo2f?  «m*-»ffiW  *«* «f 

"  reeïtt  /  (feacr  onfeer  befe  p20bmtte  en  't  lanfe  ban  ©2jef* 
'Manö  altoo*  getlaen  beeft)  niet  en  macb  obermtgfee 

"arootueiö  ban  fgn  feiotefe  fnn  ofFtoeaHna/  tottoel* 
>  baren  en bermeerfeeringe ban  fee  CfiafleltilteKeUgte/ 

3J  erecceren  enfeaer  toe  betftacn.  €nfeat  be  felbe  gem* 
. » troöuceerfee-Wnopmct  ti^ma^m^ 

» ben  contrarie  feen  tractaten/  p?ibtlegten  /  oufeen  nerbo^ 

*  men  en  ufantien  ban  befe  ïattben/banbebootfeme* 
Jben  5ilert*-25ifrt8op  enft)neboo2faten  alfner  gebab 

"fiebben/  en  bat  bp  bem  booit*  fal  reguleren i  na  be 

"apotlillen  en  appoinctementen  geflelb  opte  oolean* 

"tien Wn*  Smbano  obergegeben /  toaer  mefee  Oen 

»  feeboo2f;  onöerfaten  toel  beboren  telaten  genoege
n/ 

"cnXfeteren  feen  boo?^  nieutoen  25tfffRop  /en  fnn 

'^e^benriet"  laten  fiouben  m  *  ®*f™*  && 

"  nen  ftoubcn  of  bier  tn  ©nefianb  of  eiber*  m  ft;n  öto: 

"c^"  feaer  't  bcm  gelieft  bafefee  /  en 't  toeïn  meman 
"Item  en  bafefee  mogen  bcfjinöeren  of  beletten.  TO 

afebit*  i3  gefonfeen  getoeeft  aen  feen  <©?abe  ban  ̂ ren
; 

berge  ̂ taölioubct/  bie 'tfelbe  gefonben  beeft  aen  be 

©ertoginne  ban  ̂ arma  /  maet  baer  tn  al *itocb f toa* 
rmbctfe  bebonfecn  3bnfee  /  ?tm  ober  en  toefeer  ober 

berfebeiben  b2ieben  banbe  ï|ectoginneaenben<©2a* 
toe  ban^lrenberge/  enbanben<02abe  toeberom  aen 

baer  gefonben  getoeeft/  einbelijfe  ïieeft  fp  feaer  mefee 

totllcn  feoo2gaen/  tot  toelfeen  etnfeefeen  €lettof©ol* 

macbtalfeaer  geftomen  $tjnfeemctb2iebenbanrenon; 
ïiatie  en  confent  fee*  S&iflïftop*  ban  ateeebt/  feaer 

bPbP  confenteect  bet  introfeuceren  ban  feen  nieutoen 

üstffebop  /  feie  ban  feen  banfee  ban  ©2tcflanfe  om* 

ilacnfee  in  't  gcnecael  en  particulier  ban  alle  ntttf* 

bictie/  autoriteit  /  en  geeftelijne  maebt/  »»e Jp  ttt 
nocb  toe  in  bc  Bjobincie  ban  ©neflanb  gebab  /en 

bcm i  gecompeteert  bafefee/  uitgefonfeert  boo?  fo  bele 

aenginb  fee  fuperiotiteit  en  3ijn  JBettopolmco  al* 

2£crt*-®ifTcbop  bem  competcrenfee  /  ttoelh  bpre= 

ferbeert/  al*  bjcöer  berbaelt  toerfe  in  fee  boo2f3b2te- 
ben  tn  feate  feen  i  ̂unp  anno  1 5  6\.  I^eeft  fee  felbe  met 

alle  fnn  anfeet  befebeib  bertoom  aen  ben  «©jabeban 

Jiccnberge  en  't  ̂ of  ban©?ietlanb/  ban  alfo  ten  fel? 

genen  bie  bero?bent  t*om  be  pofifefite  ban  toegen  ben  « 
nieutoen  25iffcÖop  te  aenbaerben/  fouben  affifteren  cc 

al*  bat  betaemt  en  beboo?t  /  feetoijle  fulr  foube  ge*  cc 
fcbiebentotfonfeerltjbe  bercieringe  enbereeninge  fee*  cc 

ïanb*  en&tafe*  boo?f3/  na  communicatie  op'ttn*  cc 
boufeen  ban  be  felbe  b2ieben  met  malftanberen  ge*  cc 
ïjab  /  Secieen  en  verklaren  feaer  Op  met  alber  OOt*  cc 

mocbigbetb  en  onberbanigöeib  bat  fp  luiben/  boo?  cc 

fo  beel  al*  in  ben  ia  niet  en  bonnen  bermerben  bat  cc 
boprecfjtingeban  alfulben  nieutoen  S&ifTcbopa-cSroei  cc 
te  5leeutoaerben  foube  toefen  tot  gemeene  toelbaert  cc 
en  gemaft  ban  be  ïanben  ban  #2iefïanb  en  ber  cc 
ftab  ilecutoaerben  /  ban  totmerfeeïp  aebterfeeeïen  cc 
ongemaft/  en  bat  feaer  feoo?  feeoufee  Kecbten/Doog* « 
beben/  feeeminenticn  /  p2ibilegten/  getooonten/  u*  cc 
fantien/  roftumen/  geb?uift  enoubebeerftomenbancc 
beianben  en  &tttx  boo?f5  fullen  berbo?t/bermin*  cc 
bert  of  geftoaftt  toerben/  contrarie  ben  beloftenif* « 

fenben  boo?f3  Eanbe  en  ,§tab  ban&eiferlijfte  jBa-  cc 
jefteit  öoogloflijber  gebaebteniffe  /  en  Coninftlijbe  cc 
IBajeliett  gebaen  /  fo  W  oprecötinge  ban  fobam*cc 
gen  nieutoen  25ifTcbop*-^toel  te  Eeeutoaerben  tn  cc 

©neffanben  b'onberboufeinge  ban  feen  nieutoen  25tf=  cc 
febop  beelnieutoigfjefeen/  grote  commotten  en  tup  cc 

batien  foufee  inbrengen  /  toaer  feoo?  fe'ingefetenen  cc 
ban  ben  Slanbe  en  ̂ teben  in  grote  pertculen  /  moepe*  cc 
niffen  /  beftoaringe/  ongunjt  en  ongenabe  ban  be  cc 
Coninbltjfte  |Baje(teit  fiaren  natuerltjbcn  en  gena*  cc 
bigen  peeren  foufeen  mogen  bomen/  tot  Ben  onber*« 
toinlijbe  febafee  en  acbterfeeeï:  toaeromf)en-luifeen/cc 
fo  beel  al*  in  Den  i*  /  uit  feraebt  ban  bare  fpecialecc 
procuratie  en  commiffie  /  niet  gelegen  nocb  feoen* « 
Inften  i*  fee  felbe  opriebtinge  ban  feen  nieutoen  25if* « 
fcbop*-,§toel  in  ©2iefïanö  te  Delpen  bebo2öeren/« 
of  eentgfin*  feaer  in  te  confenteren  /  en  boo?t*  tot  cc 
inboeringe  of  inleifeinge  ban  feen  genen  feie  bero?*  cc 
bent  i*  om  bc  poffcffic  ban  toegen  ben  nieutoen  25if* « 
febop  te  aenbaerben  /  te  affifteren  /  fonber  baer  toe  te  cc 
bebben  fonberling/fpeciael/erp?e*  bebel  en  confent  cc 
banbe  gemene  Staten  en^teben  ban©?ief[anb/  fo  « 
be  felbe  fabe  foube  betreffen  allen  ben  gentenen  in*  (f.  it» 

gefetenen  ban  ©2tefïanb/  betoelfte  alle t'famen feacr" 
ober  groepen  beDoren  tetoojben,  2&öben/  begeren  « 

en 



*$6g. Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 
» en  berfoeften  bierom  öe  towgeroeröe  <©ebeputeerbe 
„  banbe  Staten  ban  ©?iefïanb/  mitfgaöerjef  25urge* 
w  meefteren  /  &ti)tpmm  en  ïlaben  bet  ftebe  ban  £eeu* 
,>  toedien/  bat  mijn  genabige  Jgeere  ben  ̂ tadbouber 
,?  <©enerael/$?efibent  en  ïïaben  ban  ©2iefïanb  be  boo2* 
„  lucbtigbeben  ban  de  Jgectoginne  ban  parma  en  pat- 
J3fance  in  öen  Beften  Bier  ban  toillen  abberteren  en  be 

ben  foube  /  gelp  ty  nu  boet  in  't  HeberfticDt  tot cc Strecbt/  3©p/  en  eibers?/  enbatnicmanb  bem  bie « 
refibentie  foube  bonnen  ofmogentocigeren/ bat  baer* cc 
om  b'ingcfetene  ban  ©?iefïanb  moetenbe  torlaten  « ben  2flert0-25iflebop/  atëDPfön  refibentie  foube  toil* « 
len  nemen  /  tod  be(jo?en  toe  te  laten  3tjnen  fuffra* « 
gacn.  <!5cltift  ooft  mebe  in  anberen  £anben  öaerbe <e 
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„groeten/ten  einbe  batDaer  boo?lutfjtigbeib  atë  fie*  meutoe2&frcboppen  3ön  geo?donneert  atë&oilanb/ « „genteen  <0oubernante  ban  toegen  be  ConinbujBe  ̂ eelanb/BIaenberenen karnen/ befelbe  $iffiW* cc 
„  jBajeftcfc/  öcfe  tegentooo?bige  anttooo?be  boo?  goet  |  pen  feer  toerben  bebanftt  en  be  Staten  jijn  aggreabel. « 3©aerom  3ön  «föenabe  rjem  i#  berjïcnbe  bat  be  <6ebe- te „  toil  ontfangen  en  Douben  /  't  toelft  boenbe  toillen  fp  na 
>,Dare  bermogen  berbienen/  mfeenniffe  ban  bienDcb* 
„ben  fp  bare  DanbfcD?iften  bier  onbec  geferpeben  te 
„  ïeeutoaerben/opteri  10  3flugu|tianno  ̂ ^.entoasef 
„Onberte&ent/albUlS/  Watte  Cammynga,  Leerp.Ha- 
sy  nye  d.  Doco  van  Martina ,  Gffonk.  Ryoerd  Roerda , 
,j  Harink  Glins ,  Jacib  Sybrantfz.  Heffel  Ayfma.. 

(3Een  felben  bage  30n  geïebert  peeren  J^aepo  ban 
3©ommel#/enooBbe  «©eeftelijBbeib  be  bnebenban 
be^ertoginne  aen  ben-luibenabb?efferenbebieoptcn 
iaÉuguftifeftec  gefcDnft  mebe  Debben  obergelebert/ 
bacr  ban  ben  tnboub  toa$  fommarie  bit  naboïgenbe. 

puteerbe  ban  be  Staten  ban  txfc  ïanben/enbeftaö  " 
banEeeutoaerbeu/  Bet  goebe  boomemen  ban  3öne  * 
ConinBlijfte  IBajeftcit  ( V  toelft  niet  en  tenbeert  tot  ee* ee 
nige  beftoaringe/  onluftcof  nieutoigbeöcn  /ban  tot <c 
reformatie  en  goeben  o?beninge  ban  be  <8eeflelijft* <e 
Detb  en  p20fnt  ber  gemene  Janben  en  (lab  £eeutoaer* <c 
ben )  (uilen  ftouben  boo?  aggreabel  /  en  bem  öelpen  in* rf 
trobuceren  of  ten  minften  boo?  goet  aenfien  bat  befelbe eC introbuctie  gefcljiebe.  SClle  ttoelfte  benlieben  aengé*  ®eé* 
feib3ijnbe  Debben  beboo?fcb?eben  <©ebeputeerbe  ban  *><&*> be  Staten/  mette  flfêagiftraten  ban  Hewtoaerörn/  bp  BSt* 
baeranttooo?öegeperfifteert/feggcnbe  bat  f*>  niet  en  aanu™ Bonnen  bebinden  bat  het  inftellen  ban  een  nieutoen  bart 

«Dat  fp  baer-luiber  beneficien  boo?  electie  en  collatie 
«m>    ban  ben  25urgemefteren  /  ̂cbepenen  en  üaben/  en 

boo?öe  anbere  intooonberen  ber  flab  Sleeutoaerben  Dabben  I  25iffcbop  binnen  ïeeutoaerben  eenigfinö  foübe*  toï  Ec£„n JRl  frttfangen/  en  bat  f?  foto  el  alöbe  25urgcmeefteren/    fen  totboo?beelof  profijt  boo?  be  lanben  banaMefi  mSSr 
mmtt  ̂ cbepenen  en  Kaben/mitfgabertf  be  <©cbeputeerbe   lanb  of  ber  flab  Heeutoaerben:  maer  ter  contrarie  *«* 
aiöaec    ban  be  Staten  ban  ben  =Hanbe  in  be  boo ih  fase  grote  l  t,at  ftet  iö  een  ougeboojbe  nieutoigbeib  /  baer  uit  niet  ÏSS 

ftoarigbeib  bebinden  /  en  bat  be  «©eefïeüjaDetb  m  1  öan  owu<le  en  grote ftoarigfjeib  en  toajtf  tebertoacb-  5w ©:ief(anb  altiW  eenö  3im  getoeeft  mette  gemene  |  ten/ bat  00B  in  anbere  Sanben  baer  nieutoe25ifTcbop^a"«,lt' 

op  De 
p^opofl 
f  ie  ban 

Set  tnku  Staten  of  <5ebeputeerbcbanbc  Staten  ban  beu  3lan 
tÏÏiü?  öe  / öacr  ban  ̂   Ö^c  WW  of  onberDoubinge  ijabben/ 
Wop  batfe  ben  baerom  ban  be  felbe  niet  en  Bonben  fepare* 

„  ren/  of  eenig  anber  confent  of anttooo?b in iKfe  faae 
3,  geben  /üantipüt  felbe  gegeben  toasf/  baben  en  begeer* 
3,  öen  baerom  feer  oetmoebettjö  't  felbe  ten  beften  te  toil* >,  len  nemen/en  bat  be  iftegente  befe  bare  anttooo?be  boo? 
„  goettoilbe  aenften:  entoags  onberteBent^icttiöSfib* 
„  ba0  /  ̂abnanuö  3©amberu!ef  /  Vicarius  Perpetuus 
„  in<DIbeboef/  goarmeö  öemmertf5.  3Btjnge©aftoo? 
„  in  ̂ penboef  /  %  Zfrul)U$  $aftOO?  ad  Catlurinam , 
,3  #elto  (€oniö  $abn/  25artbolomen?f  25artbolomei/ 
3, 9.  Canter  /  B*  jSpnwf  ̂ panneberger/  ^lorjannetf 
„  l^ermanni  l^Pbof  /  tfocco  giobannisf  /  5preöericusf 

tiepittfte  3fib2iani.  5^efe  anttooojbe  bp  ben  ̂ tabfjouber  /  ##? 
BftoeDec  fïbent  en  öaben  gefien  funbe/al^toefenbetefeer  ge* 

nerael  bebben  fp  goet  gebonben  b?  maniere  ban  replij 

pen  fijn  geo2bineert/al0552abanb/<6elberlanb/bet«00^ Eanb  ban  ̂ berpfel/  doeningen  en  <02oeningerlanb  « 
groteftoarigfjeib  toerbgemaeBt/betoelBebe  nieutoe « 
25intöoppen  niet  en  toaren  aggreabel  /  bat  fp  baerom  cc 
en  om  anbere  rebenen/  fonber  baer  ober  geroepen  te « 
toefen  allebe  gatenen  &teben  banben^anbeban  ce 
©?iefïanb  ( W  be  fafee  boo?f5  gelrjbelijö  concerneert )  cc 
geen  anbere  nocö  nabere  anttooo?be  en  bonben  geben  <c 
ban  fp  te  boren  gebaen  babben  /  baer  bp  ft»  luiben  per*  <c 
fifteerben:  feggenbe  bp  monbebiberfe  en  particuliere  <t 
rebenen  en  mibbelen  /  bk  fp  feiben  bp  gefcbnfte  niet  te « 
bonnen  beröalen/  bermittf  fp  geen  fpecialeiaft  baer  cc 
toe  en  Dabben/  ban  be  Staten  geconboceert  3ijnbe  fou*  t€ 
öen  be  felbe  en  meer  anbere  toe!  erpeffelijben  uitge*  « 
tyvfot  toerben.  3©aer  na  niet  tegenftaenbebarerebe* 
nen  ban  toeigeringe  /  frjn  <«3enabe  Dopenbe  met  goebe 
mibbelen  ban  inbuctie  ben-ïuiben  t'onberricDten  om 

wÜÏf  be  /  be  boojf3  <0ebeputeerbe  ban  be  Staten  /  bie  ban  I  ban  Den-luiben  boo?nemen  af  te  ftaen  en  in  'tFeïiêben 
loogaea  3leeutoaerben  enbe  «©eeftelijnbeib  teberBlaren/  bat '  ban  fijne  Coninfilijbe  Ifêaieft.te  confenteren/ beeft  be htGvj,  tiemeninge  ban  ben  tfomnbniet  entoaönocljnoiten  !  felbe  fijn  <0enabe  eenige  ban  be  <8ebeputeerbeboo? 
tSïc  toaö  getoeeft  /  om  be  Staten  ban  ben  Hanbe  ban  |  Dem  geroepen/ en  gecompareertfijnbe/ beeft  Dem  ban 
banuc  ©2tefïanö  in  eeniger  manieren  in  baren  tractaten  /  nienöboo2gebouöenmet  grote  inbuctien  bat  fpfouben 
gtaten  p2tbiiegien/ufantienertCoftuimcn/enb2pbebentep2e* ,  boo?  fo  beel  in  Dm  toa$  confenteren  in  be  bbo2f5in* 
©!W  jubiceren/maer  ben  bie  bpben25tfTclloponberb2efte* )  trobuctie  /  baer  bp  boegenbe  bat  lp  in 't  fefeer  toel lanbno*  lp  te  boenonberDouben/enbatfijn<0enabelaftftab*  toifte  bat  ftjn  ConinBltjbe  naajefteitief  menmge  niet 
jjenöeöc  ̂ e  om  bie  Elanben  ban  fnneiBajefteitö  toegen  't  felbe  j  en  toasf  be  Staten  /  en  janben  in 't  fluB  ban  Bare p?ibilegien  /  coftumen/  ufantien  pet  te  berbo^ten  of 

OM. 

Ke  te  beloben  /  bat  oob  ben  25iflebop  foube  ftoeren  of  fijn 
ban  öen  $20cureur  in  funber  5iele  /  bat  ftp  öe  3lanben  in  bare 
SJH82,  p2ibilegien/oube  coftuimen/  ufantien  en  b2Pbeben/ 
toi  pgeen  p2etubicien  foube  boen  of  eenigfinö altereren/ 
%een»  maer  be  felbe  eer  bermeerberen  ban  berminberen  /  bat 

ooft  't  p20frjt  ban  ben  Eanbe  /  be  ftab  ïeeutoaerben 
en  b'ingefetenen  ban  bien  grotelijr  baer  aen  toaö  gele* 

"  gen  om  albier  te  Debben  eenen  SSifleDop  /  toaer  bp  ge* 
"  fpaert  foube  toerben  bele  onboften  W  gebaen  toerben  / 
"  foin'tfenben  totatreebt  begene  bie  fimple  tonfure/ of  oob  anbere  <©eeftelijbe  oojben  toillen  bebben/alsf 

"  oob  confecratie  ban  gelaten /alle 't  toelB  tot  bietijb toe  met  grote  boften  tot  atreebt  toas  berfoebt  getoeeft/ 
mitfgaöeriS  ooft  b'onftoften  ban  appellatien  en  belega* 

»3 

3> 

3) tien.  ̂ ©at  fp  oob  moeften  bebben  eenen  25tflel)op  /  ge* 
merftt  bie  3flert«-2&tffcbop  ban  JJtrecbt  fijtt  reebt/ 
'ttoelftbuin  ©iteftanb  babbe/alrebe  tot  beboef  ban 
een  ©iffebop/  bie  fnn  fuffragaen  toasv  Dabbe  gere= 
nuncieert/  bat  mebe  bie  Sfiertö-SÖtffcbop  nietgerefi* 
gneert  Ijcbbenbe  fijn  gereebtigbeib  bk  \\p  in  ©2iefïanb 

j> 

5) 

babbe/fijn  refibentie  foube  mogen  nemen  tot2£eeu= 
p  toaerden  of  elders  in  ̂ iejïanb/  öaec;t  Dwt  belie* 

beftrenften/  ban  Debben  ebentoel  bp  bare  boo2gaenbe 
anttooo?be  geperfifteert.  <en  bp  ben  <©?abe  baer  op 
berber  metten  ï^eere^efibent  en  öaben  gecommu* 
niceert  Debbenbe/  i$  eenb2atbtelijft  gerefolbeert  bat  fo* 
men  geen  mibbelen  en  fag/  nocb  al?  nocb  en  bonbe  be* 
öenften/  alief  boe  öe  b002f3  introbuctie  fonber  fcDanbale 
confufle  /  of  eenige  incönbenienten  /  baer  fp  b002  b2eef* 
ben/  te  mogen  berrijfen/  te  mogen  boen/  Debben  fp  lui* 
ben  baerom  boo?  goeb  tngefienbe  boo?f3  introbuctie 
te fuceberen /  totter  tgbtoe  Daerber  ©02ftelijfte  boo?* 
lucbtigbeib  ban  al  't  gene  boo?f3  isf  /  foube  toefen  geab* berteert  /  en  baer  op  bertoaebten  ftaerber  5F.  ̂ .  uiter* 
UjBe  meninge  /  en  i£  febert  baer  bp  gebïeben  /  maec 
nu  beeft  niemant  iegen  ben  l^ertog  ban  3Clba  m  bo?* 
ben  feggen/b2efenbe  anberjS  boo?  Rebellen  en  Éetteri* 
berftlaert  te  fullen  toerben  /  toillen  baer  om  nu  toeber* 
om  fteren  tot  ons  boo2gaenbep20poófh 

ï^e  hertog  ban  2Mba  ban  niet  tegenftaenbe  alle  be 
p?oteftatien  bkbptijbe  banbe^ertoginneban  par* 
ma  gebaen  toaren  /  beeft  mettet  inboeten  ban  be  nku? 
toe  ̂iflefjoppen  boen  booatbaren/  [Keft  befelbe  t\x  ge* 

qebm 
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*mm  töm  foftTOttfe  *M  fe  fo«  IWMll  8«*Clt  tC  g 
 de  gene  die  hy  hinderlijk ,  fchandaloos ,  ketters  of  gefu-

 

^^1ia^^^m&^mmri%^  Sal  ook  vernemen  hoedanig  de Religieufe , bidden- 

«nei^^tr^^^^^^^J^^^^  Ordenen,  Predicanten  hebben  geweeft,  Hellende toactDert(Om«nDOO?al«ncmenAUW»Miw  orderenverüendedat  volkinde  Catholijke  gelove  en tooigt 

i  Erft  fullen  den  felven  Biffchóp  gegeven 
 worden  de 

koninklijke  Majefteits  opene  brieve
n  van  placet, 

om  die  te  tonen  en  over  te  eggen  d
aer  't  behoren  fal. 

7n  fal  fiine  Excellentie  hem  verlenen  en
  doen  expe- 

diëren ,  beilotene  brieven  addrefferende  aen de
n  Aerts- 

B iffchóp  Van  Utrecht  en  Biffchóp  van  Mun
ftet,  de  fel- 

ve berichtende  van  de  provifie  van  onfe  heilig
e  Vader 

den  Paus ,  en  Bullen  van  de  limiten  fijns  Bifdom
s ,  op 

dat  fv  mogen  weten  wat  van.  haer-luider 
 Aertsbifdom 

en  Bifdom- refpedivelijk  gefepareért  en  der  Kerke  en 

Bifdom  van  Leeuwaerden  toe  gevoegt  en 
 onderwor- 

pen is ,  op  dat  eenen  yegelijken  geinformeert  
mach  we- 

len wat  hem  te  doen  en  te  veruen  ftaet. 

Aleer  de  voorfz  BifTchop  van  Leeuwaerden  in 
 lij- 

nen BiiTchops-ftoel  treden  fal ,. fal  hy  procuratie  en  vol
- 

machtige  moeten  ftellen ,  en  contlitueren  om  po
fieihe 

e  nemen  van  't  recht  van  fijnen  Bifdom.    ̂  

Welke  Procureur  en  volmachte  fal  geaffifteert  wo
r- 

den by  den  Stadhouder  van  Vriefland  of  fijnen  Luit
e- 

nant en  Raed  aldaer,  die  den -felven  Procureur  in
de 

nofTeffie  voorfz  ftellen  fullen.  ter  prefentie. van  de
  Pa- 

ftoren en  die  van  der  Geeftelijkheid  van  der  Kerke  van 

S  Viti  tot  Oldenhoven  binnen  der  Stad  van  Leeuw
aer- 

den daer  over  geroepen ,  de  ander  Officier ,  Burgemec- 

ftcren ,  Schepenen  en  Raed  aldaer. 

En  fullen  tot  defen  einde  brieven  gefchreven  wor- 

den aen  de  voorgenoemde,  refpedivelijk  aen  den  Raed 

fiins  Majefteits  ̂ Procureur  Gencrael  en  andere.,  gelijk 

voor  andere diergelijke  nieuwe  BifTchoppen  gedaen  is 

geweeft. 
'tSelve  gedaen  zijnde  fal  de  voorfz  Biffchóp  van 

Leeuwaerden  ten  aldereerften  dat  hem  mogelijk  word 

order  en  verfiende  dat  volk  in  de  Catholijke  gelove  en 

lerin^e  wel  geleert ,  gefocht  en  onderhouden  worde. 

Van  pelijken  fal  hy  doen ,  aengaende  de  ander  Gee- 

ftelij  ke  perfonen ,  mitfampt  de  Cofters ,  Kerk-meefters 

en  Regeerders  van  de  Kerken. 
.'  Salinfrelijks  alom  weren  en  afdoen  de  abuifen ,  mis- 

bruiken en  fehandalen  die  hy  inde  Kerke  of  Religie 
bevinden  fal. 

De  vacerende  Kerken,  fal  toeficht  nemen  dat  fy  ver- 

fien  worden  van  goede  Paftoren ,  nadien  hem  by  voor- 

gaende  informatie  en  examinatie  gebleken  fal  Wefen 

van  hun  gelove,  geleertheid,  goed  en  eerlijk  leven  en 
converfatie,  defelve  inftituerende  en  ordinerende  op 

de  prefentatie  van  den  genen  welken  fulx  toekomen  fal. 

Salheminfgelijks  informeren  op  de  Scholen  fo  wel 

aengaende  de  meefters  als  't  gene  dat  men  aldaer  geleert 
heeft  en  als  noch  tegenwoordig  leert ,  fo  wel  binnen  der 

voorfz  ftad  Leeuwaerden  als  alom  elders  in  fijn  Bif- 

dom, ftellende  daer  in 't  befte  orden  dat  doenlijk  fal wefen.  r       . 

Ten  aldereerften  dat  mogelijk  word  faladvyleren  by 

Rade,  advijs  én  affiftentie  van  goede  Paftoren  ,mitf- 

eraders  van  eenige  goede  perfonagien  van  der  Weten 

andersom  een  Seminarium  op  te  richten  na  inhoud  en 

difpofitie  van  't  Concilium  generael  van  Trente,  doen- 

de daer  toe  contribueren  de  gene  die  't  behoren  fal. 
Sal  ook  toeficht  nemen  op  de  boekverkopers  om  te 

vernemen  hoe  dat  fy  hen  hier  voormaels  gehad  en  ge- 

draeen  hebben  in  't  feit  van  hun  ambacht.  Waer  in  hy 

achtervolgen  fal  ten  naeften  dat  doenlijk  word  de  or-
 

den en  regel  by  de  Placcaten  ons  Heeren  desConinx 

daer  toe  gefield,  en  die  namaels  gefield  foude mogen worden.  n  ■  . , 

Daer  en  boven  fal  hy  ter  eerfter  gelegentheid  van Leeuwaerden  ten  aldereerlten  nat  nem  mogenjK  woru-        i^aer  en  uuveu  i«  iV  ̂   *~      ,*  ?", r% rnnrilium 
SS  doen,  en  ̂ ontfangen  moeten  worden    ̂ SS&t&lS^SêSêS^SSSS^R 
by  de  Prelaten ,  Paftoren  en  die  van  den  Geeftelijkheid 
van  Leeuwaerden  voorfz, gaende  met  proceffie  totter 

poorten  der  felverStad,  vergefelfchapt  metten  voorfz 
Stadhouder  of  Luitenanten  Rade  van  fijner  Majefteit 

voorfz  ,  Officieren,  Burgemeefteren ,  Schepèneh  en 

Raed  der  voorfz  Stad  ,  allo  geleid  worden**  -inde 

voorfz,  Hooft-kerke,tot  welken  einde  de  voorfz  Bif- 

fchóp adverteren  fal  den  voorfz  Stadhouder. of  fijnen 

Luitenant  van  den  dage  die  hy  genomen  fal  hebben  tot 

fijnen  intree, om  alfdantedoenverfchijnenen  roepen 

de  Prelaten,  Geeftelijkheid,  Officier  des  Coninx  
en 

die  van  den  Adel  van  daer  ontrent ,  die  na  gelegentheid 

van  Trente  byden  Paftoren,  Predicanten  en  and
ere 

Geeftelijke  perfonen  daer 't  behoren  fal,  ten  minfter
t 

'tgenedatmeeft  van  node  is  en  de  leringeaengaet,na 

't  begrijp  en  verftand  van  den  volke.  \', t*' 
Enalfode  Aerts-BifTchop  van  Utrecht  heeft  t  felve 

Concilium  eertijds  willen  doen  publiceren ,  hebben  die 

van  den  Rade  des  Conings  in  Vriefland  fulx  niet  toege- 
laten en  in  yele  artij kelen  fwarigheid  gemaekt,  welke 

difficulteiten  fijn  Excellentie  zijn  over  gefonden  ge- 

weeft,  en  hebbende  fijne  voorfz  Excellentie  defelve 
doen  examineren  en  daer  na  den  felven  van  den  Rade 

haer  refolutie  op  alles  weer  overgefonden  ,  fal  den f      i-\  •  i-v*    i  ■  .  _  _/T—     /""*  _  __   _M*._  —     J  „  rt  -^    «Mikl  *^*ö**A*l    _ 

destijasiuueii      „  r  vokrendede  voorfz  refolutie,  fonder  hem  daer  in  ee 
fchop  met  behoorlijke  reverentie  t  ontfangen  j  volgen 

de  de  brieven  die  fijn  Excell.  doet  den  voorfz  refpectr 
velijkfchrijven.  ,.,.,-,         ,         jj 

t'Sijnder  komfte  aldaer  fal  hyfolemnelen  eed  doen, 
na  de  forme  die  daer  van  gemaekt  is. 

Sullen  ook  de  voornoemde  van  deGeeltelijkheid  al- 

v  daer  jceenwoordig  zijnde  hem  reciproce  eed  doen  en 
(F'  I9°0  bekennen  den  felven  voor  hare  Biffchóp,  hem  beto- 

nende voorts  de  officien  endevoiren  van  ootmoedig- 

heid in  fuiken  faken  gepleegt  en  behorende.  En  indien 

fommige  fouden  willen  hier  in  fwarigheid  maken  on- 

der pretext  vande  obligatie  die  fy  hebben  metten  Aerts- 

Biffchop  van  Utrecht ,  fal  alfdan  de  voorfz  Biffchóp 

m0aen  tonen  copye  autentijc  van  confentement  des 

voorfz  Aerts-Biffchops,mitfgaders  de  Bullen  en  brie-
 

ven van onfen heiligen  Vader  den  Paus, en  fijne  Co- 

ninklijke  Majefteit  hierop  verworven. 

Nadien  de  felve  BifTchop  in  poffeffie  gefield  fal  we- 

fen fal  terftond  beginnen  te  prediken  en 't  volk  te  le- 
ren en  onder  wij  fen  en  ook  de  Kerken  te  vifiteren,  eerft 

binnen  de  voorgenoemde  Stad  j  en  fonderhnge  fal  hem 

informeren  op  'tdevoir  en  officie  dat  de  Paftoren  al- 
daer in 't  bedienen  van  haer  Paftorien  gedaen  mogen 

hebben, offe  nut  en  bequaem  zijn,  fowelin  geleert- 

heid als  in  goct  deuchdelijk  leven,  eerlijke  converfatie 

en  Catholijke,  ftraffende?  corrigerende  enafftellende 

volgende  de  voorfz  refolutie ,  fonder  hem  daer  in  ee- 

nig  belet  te  doen,  maer  alle  byftand  volgende  d'intentie 
van  fijne  Heiligheid  en  Coninklijke  Majeft.  van  welke 
articulen ,  refolutie  en  fchrijven  den  voorfz  Biffchóp 

copye  fal  gegeven  worden . 
De  felve  BifTchop  fal  ook  toefien  en  forge  dragen  dat 

die  van  de  Geeftelijkheid  infgelijx  onderhouden  de  ge- 

boden en  placcaten  van  fijner  Majefteit  op'tftuk  van 
de  Religie ,  en  volgende  dit  fal  de  voorfz  BifTchop  mo- 

gen gebruiken  jegens  die  van  de  Geeftelijkheid  (die 

haer  anders  fouden  willen  dragen ,  fo  in  't  leven  als  offi- 
cie) behoorlijke  corre&ie  en  ftraffinge  ,  en  tot  dien 

einde  hebben  fijn  Officiers  en  Kerkers,  gelijk  andere 

BifTchoppen  hebben. 
Indien  hy  bevind  dat  de  Officieren  ,  Amptlieden  en 

Wethouders  de  felve  geboden  en  placcaten  niet  en  on- 
derhouden, na  dienhy  de  felve  daer  van  vermaent  fal 

hebben ,  falhy  daer  af  adverteren  eerft  die  van  den  Ra- 
de in  Vriefland ,  en  of  de  felve  te  flap  en  traeg  of  negli- 

gent  bevonden  worden ,  fal  hy  fulx  aendienen  den  Ho- 
ve  en  aen  plaetfen  daer  't  behoren  fal. 

Sal  voorts  meer  vifiteren  de  Abdyen ,  Cloofteren  en 
Gods-huifen ,  fo  wel  van  mans  als  vrouwen  perfonen, 

om  die  te  reformeren ,  te  weten  de  gene  die  den  Bif- 

fchóp dire&elijk  onderworpen  en  fubjecl:  zijn  jure  or- 
dinarioxa.  den  anderen  exernpt  wefende  als  gedelegeert van 
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van  den  heiligen  Stoei  tan  Romen ,  na  forme  van  't voorfz  Concilium. 

Belangende  de  Kerken  en  Cloofters  die  den  voorfz 
Biffchop  bevinden  fal  bedorven  of  vervallen  te  zijn  by 
quaed  regiment ,  of  by  gebrek  van  goede  orden ,  fal  hy 
de  hand  houden  totter  reftauratien  van  dien. 

Om  alle  welke  faken  en  poinden  voorfz  en  elk  van 
dien  te  executeren ,  fal  de  voorfz  Biffchop  bygeftaen 

en gcaffifteert  worden  ,  fo  wel  by  den  Stadhouder, 
Luitenant  of  Raed  voorfchreven ,  als  andere  Geefte- 

lijkeperfonen  gelijk  hy'tfelve  behoeven  en  de  mate- 
rie daer  toe  gedifponeert  fal  weien,  en  indient  nood 

fy  ,  fullen  hem  adjuntten  Commiffariffen  gegeven 

worden  van  wegen  zijnder  Majefteit  daer  behoren  fal, 
daer  van  hy  adverteren  fal.  En  op  dat  defe  dingen  te 

beter  mogen  geleid  worden ,  heeft  fijne  Excellentie  ge- 
ordonneert  Heere  Laurentium  Mergium,  Deken  van 

Sinte  Goedelen  Kerke  binnen  defer  ftad  van  Bruffele , 

om  den  felven  Biffchop  te  convoyeren  tot  Leeuwaer- 

den  en  hem  aldaer  byftandig  te  zijn  met  rade  en  ander- 
fins in  alle  faken  die  hem  voorvallen  fullen  mogen , 

blyvende  tot  dien  einde  aldaer  eenen  fekeren  tijd, op 

dat  de  faken  vooriz  en  navolgende  te  beter  mogen  ge- 
efFechieert  worden. 

Voorts  meer  fal  informatie  nemen  naer  fijn  Officie 

op  de  gene  die  hy  houden  of  by  aenbrengen  of  ander- 
fins bevinden  fal  ketrers  of  van  ketterye  gefufpedeert 

te  zijn,tegens  dewelke  hy  procederen  fal  fo  narecht  be- 
hoort , doende  alle  neerftigheid  om  fijn  Schapen  te  on- 

derkennen ,  ten  einde  ook  indien  hy  by  den  Stadhou- 
der of  Luitenant  verfocht  worde  om  fijn  advijs  te  ge- 

ven op't  vernieuwen  vande  Wethouders  en  Officieren, 
defelve  Stadhouder  of  Luitenant  des  te  beter  't  fel ve 

foude  mogen  doen,omtotte  voorfz  officien  of  admini- 

flxatien  van  Jufticie  niet  t'admitteren  en  toe  te  laten,de 
gene  die  van  eenige  Se&en  of  Ketteryen  gefufpccleert 
ofte  anderfins  tot  fulke  lallen  niet  bequaem  en  fijn. 

En  alfo  ook  onfen  heiligen  Vader  de  Paus  tot  onder- 
houdeniffe  van  't  voorfz  Bifdom,  den  felven  geappli- 
ceert  heeft  fes  benenden  der  Kerke  van  Sinte  Vite  tot 
Oldenhove  die  tot  Canonizyen  fullen  moeten  gevoegt 

fcijn  ,  mitfgaders  't  Convent  van  Mariengaerde  en  fup- 
preffie  van  den  Oorden  der  Religieufen  aldaer  transfe- 

rerende defelve  in  weerlijke  Canonnicken ,  om  hier 

namaels  metten  anderen  te  reprefenteren  't  Capittel van  de  Cathedrale  Kerke  tot  Leeuwaerden ,  en  voorts 

ook  geincorporeert  totten  voorfz  Bifdom  't  Cloofter 
vande  Canonike Regulieren  van  Bergumnadedood 
Van  haerluider  Prior  nu  ter  tijd  ,  fampt  de  Profdye  van 

Sinte  N.  gelegen  binnen  der  ftad  Bolfweert  ter  Oorden 
van  Premonfter ,  fal  den  voorfz  Biflchop  alle  neerftig- 

heid doen  ( nadien  dat  hy  de  poffeffie  fal  in  perfoon  ge- 

nomen hebben  van  fijn  Bifdom)  op  dat  al 't  gene  des  i 
voorfz  is  tot  effeclen  executie  gebrocht  worde,  ne- 

mende ( indient  nood  zy )  den  Procureur  Generael  tot 

fijne affiftentie,  volgende  de  Bullen  van  fijne  Heilig- 
heid en  Brieven  die  zijne  Excellentie  hem  tot  dien  fij- 

ten  ban 

Vriefland  voorfz ,  van  de  welke  de  voorfz  Biffchop  ex- 
hibitie alfdan  fal  mogen  doen. 

Eintelijk  fal  de  voorfz  Biffchop  hem  in  al  't  gene  des 
fijnen  laft  aengaen  mach ,  voegen  en  reguleren ,  fo  tot 
confervatie  van  onfe  oude  oprechte  Catholijke  Reli- 

gie,  rufte  en  vrede  van  de  goede  Onderfaten  aldaer  be- 
horen fal,  en  fulx  als  fijne  voorfz  Maj.  hemgantfehe- 

lijkbetrout.  Aldus  gedaen  tot  Bruffel  den  14.  dag  der 
maend  Novembris  1569.  Ondertekent:  F.  A.  Duc 

tooninge  en  SSiffcfjops  jgof  fjet  Om'S  bes  paters  ban Ïï3ergum/ftaeribe  oberbe  |lftinneb?oeberS  föerne/ 
baer  nu  öc  <d5ebeputeerbe  ban  $?icfïanb  fjaer  berga* 
beringcen  Collegie  in  Ijouben.  «©ocïjiSfip  te  toeten 
Cuncrus  petri  ben  eerften  3peb?nanj  15:70.  binnen 
Eeeutoacrben  genomen/  en  toerbe  aisboe  alle  ïjet  grof 
gefeïjut  op  öet  25ïonfnüS  afgefcfjoten  /  en  tettoeu^ 
ren  na  noen  t?s  Dp  met  tooïnomen  p?oceffie  ban  be 
€>eeftelijlil)eib/ben  p2öbincialen  föaeb/  be  lEagi* 
fïraten  en  be  ̂ cftutters  beleibet  in  be  ïierfceban  <£>U 
bcïiofof^tnteBituS. 

3£c  25iffrfjop  ban  doeningen  aenaemtJgeergfo* 
ftan&mjf/bctoelne  bp  bes  paus  25ulle  toegeboegt  K 
toas  bc  Cloófïcrcn  ban  3Cbetoaerten3©ittetoerum/  herten 
bcitit  gelegen  in  be  ©mmeianben  /  Fjabbe  meerber  £!["£ 
moeite  en  arbeib  al  eer  DP  tot  5tjne  intentie  feonbe  no^  öw,ofe> 
men/ taant bie  ban  fjet  Conbcnt  ban  a©ittetoerum  «n tegen 
met  affiftentie  ban  anbcrcpjclatcn  Ordinis  monftra-  J5LJ* 
tenfisfiebbenficfj  lange  ttjb  tegens  ïjem  getoeert/eer  lav 
fp  öem  toilbcn  inruimen  /  botï)  3ijn  ten  Icften  gebtoon^  ®w 

gen  getoeeft  boo?  fcljerp  fcf)?i)ben  fo  ban  ben  paus  ais nima' ban  ben  hertog  ban  2Clba  metten  25iffcïjop  te  acco?* 
beren  /  alfo  bat  ben  %bt  en  mceftc  Conbentualen  bcr* 
anberenbe  Fjaer  p?ofcffie  en  toitte  rjabijt  ook  tot  toecr* 
ïijfte  p^iefters  en  Canonirften  tot  ̂ inte  ffêatïen 
( 't  toelfc  tot  een  Catöetyale  Merite  gemaent  toas )  ge* too:ben  3ijn/  boef)  bie  ban  SUbetoacrt  Dier  niet  ban 
bcrflautocnbcfjcbben  cbentoeltcn  uitcrfïen  tegen  ge* 
Routoen  /  bermits  nare  ücrmogentfjeib  en  grote  mib- 
beien  bk  (p  baer  aen  niet  en  fpaerben  /  en  betoijlc  be 
25ifTcöop  Daer  feer  befrïjulbigbe  ban  Ijare  grote  ono2* 
beninge  en  ongeregelt  leben  ('ttoeln  be  toaerfjciben 
oogfcfjijnlijR  toas )  en  baer  boo?  pjinripalpen  tot3ij* 
nemeningemeenbe  te  nomen:  fo  is  ten  laetfïen ten 
berfoeneban  ïjaerluiben  en  ban  ben  Mt  banCiaer^ 
hampenanberebanber  felber  Ciftercienfer  <&?ben/ 
in  ben  ïanbe  genomen  uit  25ourgonbien  /  ben  %bt 
ban  Morimont  een  man  ban  groter  aucto?iteit  onber  «   _ 
Daerluiben  ( als  toefenbe  pater  3Cbbas  en  Vifitator  S? 
ordinis )  toei  geleert  en  fticötelijn  ban  leben /om  be  motu 

gerecljtigfjeibban^be  boo?  te  ftacnen'tboo?frtj?e*  "I0"t . 
ben  Conbent  ban  ben  25ifitnop  te  beb?pen.   ̂ efe  ?™n£ Öeeft  boo?eerfl  bapper  Capittel  gefjouben  onber  be  om  ate 
.ïKonnicnen  ban  ?Cbetoaert/  en  ïjeeft  ben  %bt  5Crnol-  Ja"  ®' 
bum?lant3  gefleïtuitbe  regeringe  en  abmintftratte  5JS« 
besgeöeïenConbentS/öcm  abjungerenbe  tot  eenen  nam- 
3ïbminiftrato?  en  Crcditoremjuns  be^eere  Arnol-(f-  *»«-j dum  Kemnink3Cbtter  HBunte  alias  <©2ijfe  iBonic- 
nen  (toelnCloofrcr  banbe  <©eufen  op  be  €mfcïeg? 
genbe  berb?anb  toaS)  tik  ooft  na  't  boben  ban  ben  Mt ban  ?ïbetoaert  albaer  Slibt  getoozben  i^,  ©oo?tS  Heeft 
beboo^f33CbtbanHSo?imont  Ijet  geftele  Cloofler  na 
ben  regel  en  o?ben  Bemardi  gercfo?meert/  en  fjem  baer 
na  Deftig  tegen  ben  2Si|Tcl)op  femjf  geftelt  /  baer  in 
Demfeeraffifteerbenbe  Staten  ̂   EanbS/bie  on== 
gaerncfagenbe  beftructieen  berniclinge  banfoban^ 
gen  Deerlijften  &tift.  &o  bat  be  23iffcDop  boo?  't  befl 

ne  is  fchrijvende,  mitfgaders  acn  die  vanden  Rade  in   ingefien  fteeft  ban  fijn  boo?nemen  af  te  fïaen  enmet 

ttAlva  j  en  onder  wat  lager 
L.  Van  der  Aa. 

<©efe25ïfrcnopban  ïeetitoacrbtn  nietiegenffaen- 
öe  baer  eerfl  toat  mocitens  biel  eer  f)p  in  bc  poffef= 
fie  ftonbe  üomen/  en  beb002f$  Cloofteren  inrozpo- 
reren /Iteeft  notrif ftnölixlitelMft  3ijn  toille  geftregen/ 
cnljeeftbcn  9Cbtf32to?.  enanbereConbcntualen  ban 
jiBaricngacrbe  ïjare  Ijabijt  en  toitte  Cappen  boen 
beranberen  en  be  felbige  tot  tocerlnftc  Canonifftcn 

ftaerluiben  te  acco?beren  op  een  b?pe  laerlijfefe  pen^ 
fioen/fiettoelfteinbeniare  1975.  ocr^mtengeacco^ 
beert  is  getoojben  op  6000  Carolus  gulben  jaerlijr/ 
banbermits  berfefteiben  incibenten  /  naberfianb  baer 
ingeballen/  fjeeftfjp  noit  recfjtinbe  poffeffie  banbe 
felbe  penfic  te  ontfangen  Hunnen  nomen/toaer  boo:  fjp 
miblertijb  ronfent  Deeft  bertoo?ben  om  tot  onberSou- 
binge  ban  fijnen  ̂ taetbe  opftomflen  banfeftereïan^ 
ben  ( in  be  ©mmelanben )  be  pater  ban  €fens  tocge* 
ftomcnfjebbenbe/  begoeberen  ban'tCloofïergen  tot 
3Cppingebam  aen  te  taffen,  ©an't  fraterbuis  tot <6?oeningen  toefenbe  een  ftlein  arm  Cloofternenban 
^.^Beronimus  ©?be(gelegen  aen  be  noojber  fijbe  ban 
^.iBartenSfterftnofjfjeeft  DP  3ijn  25ifTcfiops  ̂ of  ge^ 
maeftt/  't  toeln  lipbp  ronfent  en  toille  banbe  <©berï)eib 
ber  flab  Reeft  bennangelt  tegens  't  l)ui$  üc$  ConbenS 3©ittetoerum/  en  met  grote  noften  l)eerli)li  berbout  en 
geaccommobeert  tot  fïfn  tooonplaetfc/baer  be  p?ela^ 
tenbanbe<Dmmelanben  mebe  liberalijfttoc  licbbcn 

fnns  ,§tifts  mahcnöe/  en  atcommobeerbe  tot  fijn   gecontribueert/ altoaer  nu  be  ̂ tabDouberen  (binnen 
I.  Deel.  Z  <0?oe; 
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Het  vijfde  Boek. 
ï$6g  • 

€n  bc  <02ictman  aïf  ban  o^t>?utïtcntic  ben  oubcn  « 

Bcrftomen  en  bc  maniere  ban  boen  / i?  't  alfo  bat  Bp  be  « 
miffibe  ban  ben  ï|obc  i?publicercnbeober  bc&erfee « 
ter  plactfe  ban  fijn  refibentïe  /  fenbenbe  be  felbe  boo?t?  « 

452oemuoênHötttenbe)  getooonlijR  3BttDaerlormttcnt 

sn tooenpiaetfe te Ijoiiben.  3Defc 25ifTcBoppeii iljcbbcn 

fcatclijn  liacc  Iflrcbiöiahcn?/  vDomp20ojtcn  /  <©maa* ion/  J2irrnïi?ti /  jannen/  en  anbere  <0fftctercn  (na 

nwnffinanw  Wommcii)  gemaeRt  en  fttf»   metecnen^eftoorenpfoon/aen allen  btcanberebo? 

Sróöb?aSleKi^H^^«lci  £an*   penbanfnuber iwif toctw tnc Jjp na fdod»-0dut
& mf* « 

SiSSSSSSpS  ongcW/  toelne  gieren  int   gelijrobcrbe  kernen  boet  ber
tonbtgen. 

cc 

cc 

4-     $U= 
filtratie 

oy  't  on» 
nerïjoti* 
tringe 

ban 
't  <£on* 
ctlfum 
ban 

fEccn* 
ten. 

j-.  S8e> 
laft  oen 

^rrbru 
ober  te 
fenben 

ererecren  ban  Baren  ampten  bele  btngen  boenbe  en 

booznemenbe  tegen?  öe  oube3ebencn  gcbjuuV  Bcb* 
ben  niet  alleen  ïiacr  fclfsS  /  macroofi  Daten  mcefter? 

ben  Sdiffcnoppen  ötote  opfp?aeR/inbtgnatieen  ï)aet 
ou  Den  öaïfc  gebaelt  en  beroo2faeRt.  <E>e  ̂ DiffcDop  ban 

«0joeningen tojf /  Boctoel  BP  een  ifrancifcancr  |F;Q* 
m&toa?/  toa?  m  allen  fancn  (eer  bebjebcn/  bloefcen 

politijR/  Beeft  Ijimi  bclecibilertoetcntetyagenenna 
be  tüb  en  Bumeuren  bet  mcnftïjen  te  accommobcren  / 

atë  ben  S&ifftfjop  ban  »ft-b2icflanb€uneru?  Pc* 
tri  i  fult  bat  lp  tamelijuen  aengenaem  en  lieftallig  bp 
pebermangeblebeni?/  baer  tegen?  Cuneru?  ban  eln 
een  geljaet  /  beracBt  en  befpot i?  geto02ben.  ©e  felbe 
23iffcï)op  ïjnnfDecftbpbifpenfaticbanben  pau?  bc 

grautoc|13inneb2oebec?uappe  afgeleit/  en  in  plaet* 

fe  ban  bien  gelagen  een  lange  tabbaert  ban  't  felbe 
grau  op  't  fatfoen  ban  een  tocerujRc  p?iefter  /  ooï» 
met  een  bierfeante  PapM  2öonet  op  een  barnetten 
onbecmutSRen.  ^     .r. 

©oo?t?  Beeft  be  hertog  ban  SClbaljet  Conctïtum 
ban  (Ctenten  alom  boen  ber&onbigen  en  publiceten 
met  grote  fblemniteiten  /  DocB  oor  niet  fonber  grote 
ftoacigBeib  hit  gemaeRt  tocrbeninbelearticulenber 
felber/  al?  fïnjbenbe  tegen?  be  pjibilegienban  bei> 
fcBeiben  p^obincicn  /  ̂tcben  en  Clooftecen  /  bocD  en 
bo2|ten  Ben  be  pjobincien  niet  oppoferen  /  om  niet  ge* 
Boitben  te  toefen  boo?  oncatBolijfe. 
m  Beeft  ook  aenallcbcp2incipaelftc,gtcbenb2te* 

ben  gcfonben/batfe  acn  ben  -öabe  ban  (Crouble  fouben 
oberfenben  alfulne  p2ibilegien  en  toftumen  al?  bin* 
nen  ben  bebjijbe  ban  Baren  ̂ teben  /  nopenbe  be  tri- 

i? SU  wwwfc  P20cebtaen  toefenbe  buiten  be  bifpofitie  ban 
leste»  /   be  gemene  recBten  /  geufeert  toerben.  <®nber  anberen 
enfieeft  ̂ tift  ty>  &&  begeert  be  particulariteiten  /  te  toeten/ 

ïi ierca>   ban  't  bergaberen  ber  Staten  ban  ©2iefianb/  fcB?ö^ icn  laten  benbetot  bien  cinbeaen  ben  <©?iffier  ban  ben  ̂ obe 
witsacn.  jjan  ©2ie|ïanb  /  gieter  ban  €cmfïieru,  3&te  baer  op 

met  ronfent  ban  ben  t|obc  nejfenss  fijne  b2tebenbefe 
nabolgenbe  onbc2retBtingc  Beeft  obergefonben. 

$oe  en    <®\\\  tien  boo2lutB«gcn  Booggeboren  ©02|i  en  ï^ee^ 
tn  toat    u  ̂ on  5pcrnanöo  ̂ Ibare5  ban  (Colebo  /  ̂ertog  ban 
."rnTe    3Hlba/  ̂ tabïjouöer  <0oubemeur  en  Capitein  <©e* 

nerael  banConinfelpeiBaieflcitsS/  onss  albergena* 
öigfte^cereö  €rf-^eberlanb/  te  bertonen  Boe  emn 
toat  manieren  be  Staten  ban  be  ïanben  ban  mitfr 

ïanb  toerben  geroepen  en  geconboceert  tot  bergabe^ 
ringc  ber  felber/  entoiebierep2efenterenbe3ön,  &o 
i0  te  toeten  't  gene  Bier  na  bolgt. 
ga  ben  eerfïen  i^  te  toeten  batter  bjieftrcngenof 

partpen  $ij»/  Uc  be  ̂ tatcnrep2cfenteren:  nament^ 
?Suc'bJK  be  gelaten/  BeerfcBappen/  eneigemerfben/ 

„  bic  oou  3ijn  gebeelt  en  gefeten  in  tyk  beelen  ban 

„  't  Sanb/  al0  te  toeten:  ODofiergoe/  »|ïergoe/  en 
„  ̂ebentooiben, 
„  €n  fo  toanneer  bte  boo?  't  berftB?ijben  ban  fnne 
„jBaieften  tot  betgaberinge  ban  eenen  g^weenen 

„  Eanbfbaö  binnen  ber  jtebeleeutoaerben  toerben  ge- 
„  roepen. 
„  èo  toerb  geufeert  geltjö  oor  tot  befer  tyb  toe  geofc 

„  ferbeert  en  onberftouben  i£  getoeeft/  fonber  't  felbe „  naöer  te  nonnen  fpecifif eren  /  al?  bat  bp  ben  ̂ obe 

„  aü)icracnaHebe<©2tetfHitben  elt  bpfbnber  toerb  ge^ 
„  fcB2rb*nb<atfpbeboimacDten  ban  Bare  <0?ietenpe  of 

„  jtirtf  bttttefotoel  geeflelt)he/  €bele/  al?  eigen-erfben/ 
„  met  bolRomen  procuratie  binnen  üeetitoaerben  ful- 
„  len  Doen  becfrbunriï  om  optcn  gep2cfigcerben  tijb 
„  t'aenBorcn  't  gene  men  Bern  ban  fijne  iKajetteit?  toe; 
„  gen  Ooojliouöenfal/  fulrnablüncnbeenfijne  Jf.  <D. 
„  belteben  fal  te  ficn  uit  bic  copicn  ban  eenige  b2iebcn 
„  tot  bien  fun  /  bien?  aengaenöc  3ijnbc  alleö  Bier  bp  ge* 
»  boegt» 

Staten 
ban 
mMP 
lanö 
toerben 

berga» 
bert  en 
briefte 

felbe 

jijn  re* 

't  3}0  oor  alfo  bat  Bp  niet  tegenftaenbe  bc  boo?f3  pu^  cc blicatic  /  altemet?  tic  felbe  mifTibc  ben  prelaten  in  fijn  « 
gebfeb  gefeten/  boet  infinueren  /  ten  einbe  fp  geen  cc 
ignorantie  en  fouben  mogen  p2ctcnberen/  en  be  felbe  cc 
publicatie  en  infinuatic  alfo  bp  ben  Rietman  gebaen  « 
$ijnbe.  « 

^orê  't  bat  bc  gelaten  boo2B^n  en  ban  toegen  be  cc 
anbere  Cloofïer?  baer  fp  «öberften  ban  3ijn/en  ben  an^  « 
beren  ingefetenen  ber  felber  <©?ictcnpen/fo  BeerfcBap*  cc 
pen/  alö  eigen-erfben/  feèerc  bolmacBtigen  uitmaRen  cc 
eno2bonneren/  hit  Ben  ten  gepjefigeerben  bagebol^  cc 
genbe  be  beftB?tjbingc  binnen  Éecutoaerben  laten  cc 
binben  met  Baerluibcr  procuratie.  cc 

dtn  bien  bolgcnbe  ban  alle  be  <02ictenpen  befer  cc 
5Lanben/ alfo  binnen  Eccutoaerbcnbcrgabert  toefen*  cc 

be  bic  alf  ban  fcer  groot  en  macBtig  in  getale  3ün  /  të  't  cc 
öat  fp  bos?  ht  p^opofitic/  ooR  toel  bact  na  Ben  bp  mal*  cc 
feaeren  boegen/  o?bonnerenbe  en  committerenbe  uit  cc 
Ben  allen  rij*  riitj.  of  meer  perfonen  /  met  latl  en  bebel  cc 
om  op  't  boojBouben  of  p?opofitic  ban  fjjne  |Eaj.  cc 
t'anttooo2benenBanbelcnnabeBoren:  bocB  niet  fon*  cc 
öer  abbijö  ban  ben  anberen  mebe  comparanten  /  ban  « 
\3iimfp  gecommitteert  3ijn/  bïijbenbe  nocBtan?  altoop  ce 
in  eenen  gcbccltc  al?  te  toeten  be  bolmacBtigen  ban  « 

©oftergoe/  3©c(ïergoe  en  ̂ ebentoolben.|  « 
3©ant  Bet  i?  toel  gebeurt  bat  bepjopofitic  ban  be?  cc 

IBajeftcit?  tocgen  gebacn  be  ̂ ebcntoolben  aenge* ct 
naem  toa?/  en  baer  in  confenteerbe :  be  anbere  ttoe  be*  cc 

len  baer  in  niet  en  toilbenconfcntcrenban  't  felbe  af*  cc 
0oegen :  ter  contrarie  toeberom  be  ̂ cbentoolben  met cc 

confentcrenbe  in  't  berfoclt  ban  be  ifêajefteit  /  tr"anba*e « 
öelcnbaerinconfcntecrben.  u 

a©clRebifcoo2tbiRtoiï?  iöbetoojfaftenbeboo?  fefee*  {c 
reongeregeltBeib  (baer  in  ban  bient  geremebieert  te" 
too?ben )  te  toeten  bat  be  bolmacBtigbe  ban  eifee « 
<0?ietenpen  al?  boben  boo?f3  en  met  bolnomen  p?o* cc 
curatie  gecompareert/  en  boo?tö  in  goebe  p2opoo|t te 
3ijnbeom  in'tberfoeftbanfnnclBai.  teconfenteren/" 
foi?'tbat  Ben  particuliere  perfonen  niet  alleenlijRen £C 
€belluiben  /  maer  oor  Buifïuiben  of  eigen-erfben  /  ja  " 
be  minfte  ban  ben  ïanbe  nautoclpr  XX*  gulben cc 
'?  jaer?  Bebbcnbe  /  Romen  en  perturberen  be  anbere " 
bolmacBtcn/  cnRrijtenbe  bp  maniere  ban  pjotefïatie" 
niet  te  toilïen  confenteren  /  boo?  toelfec  manier  ban  " 
boen  men  biRtoil?  oo?faRe  geeft  bat  be  faeR  ban  be cc 
IBaic^eitgeretarbeert/  ja  bibtofl?  geBeel  beracBtert cc 
en  te  rugge  blijft/  alle?  tot  grote  boften  en  la(ten  ban  " 
be  gemene  ïanben  en  nabeel  ban  fijne  ifèa jefïeit.       " 

€n  om  fijnere©-  naber  te  bertonen  batter  bol* <c 
genbe  be  cojtuiincn  ban  befe  3lanben  totte  boo2f3  ton* " 
bocatie  niemant  crempt  en  i?  /  nocB  <©ee(ïelijb  /  nocB cc 
toecrlijb/  alft  foi?te  toeten  battet  toel  gebeurt/  bat*" 
ter  eenige  toicBtigc  faue  ban  fijne  IBajeftcit  boo?  Ban* " 
ben  fnnbe/  ter  oojfaebban  toelbe  een  Sanbbag  toerb fC 
geBouben/  men  toel  Beeft  acn  ben  $2clatenbefonber* cc 
ling  gefcB2eben  /  oor  mebe  acn  eenige  particuliere" 
i^eerfcBappcn  alBier  al?  bc  felbe  Bcnnenbefïjn  JBaje* £C 
tfcit  toel  tocgebaen  te  3ijn/  om  te  beter  fijne  |Ba  jefteit? cc 
intentie  t'etTcctuercn  /  ban  batter  eenige  prelaten/" 

^ccrfeBappcn  of  eigen-erfben  fouben  3ijn  /  tiit  men £C 
b'cene  meer  al?  anbere  /  gelijb  in  anbere  Slanbcn  gcu* " 
feert  toerb /tot  conbocaticn  banbebergabcringeban 
be^taten  ban  B2ieflanb  foube  roepen/  en  i?alftier 
noit  geufeert  oor  geen  geb2uib. 

vE>o?2  bien  bat  be  tmnf?c  ban  3CbeI  /  of  oob  bt  min*  'c 
fleban  ben  Buiffuiccn  of  eigen-erfben  pretenbeert  foCc 
grote  b?pBeib  /  pjibilcgien  en  anbere  gcrecBtigBcib Cc 
om  op  een  bergaberinge  ban  een  Sanb?bag  temo* Cc 
gcnliomen  en  fp?ebcn  al?  be  albcrmccfle  en  rijbfte/  e< 
fouben  oob  niet  toillcn  toelaten  al?  toefenbe  tegen? t£ 
Baer  tractaten  en  pjibilcgien  /  bat  b'cene  meer  al?  '< 

b'an* 

cc 

cc 

cc 
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„b'anb  getempt  foube  ?ijn/  en  oefen  aengaenbeeem*; 
„gem>crb2pljeiben  autoriteit  b'een  meeralöb'anbcre 
,5  foube  toegelaten  tooien/ fulr  bat  men  in 't  üefcb2t> 
„Hen  ban  tren  ̂ taten  ban  geen  <0eefteujftrjcib  bie 
„  crempt  fouben  5ünof  ban  geen  ftibberfebapmetna; 

en  babben  getoefen  /  baer  trt  tmiQeM&$ftt&ttW  gitö* 
te  f  toarigbeib  maefttert  /  anbere  b?efenbc  in  bet  öuaöe 
blabtc  geraften/beben  al  bat  men  toilbe  gebaen  bete 
ben/  fommige  boo?  bzefe/  en  be  fommige  om  batfe 
felfgfotozeet  en  bloebgierig  toaren:  onber  anbere  bt 

,;  men  ban  Daer-lteber  öeerltjftDeib  enftanof  enmacD   gebeucbbatmeefïcr^rent&afüout  ;fcaeb<©?binari0 
„  gefpet ifiteert  toojben* 
„  jj&en  beeft  ooft  altoos  mebe  gefcfeebcn  aen  allen  be 
?,  «^tcben  ban  ©2icflanb  om  met  Oen  bolmacbteninfge; 
„ujftftc  compareren  ten  fijne  atëbobcn/  ïsk  Den  ooft 
„  altoos  mebe  ïjebuen  geboegt  p2etenberenbe  bêbierbe 

inbenl^obe  banHollanb/al$  gecommitteett  toefen- 
beban  bm  hertog  ban^Clba  omfjemte  informeren 
binnen  be  ftab  ban  bleiben  op  be  beroerten  ban  ben 
jare  1566.  be  HBagiflraten  albaer  aengebtent  Beeft  / 
bat  öp  ban  meninge  toa#  tot  uitterlijfte  erecutie  te  p?o- 

„  &tatc  te  toefen/  banen  to02b  ben  bpb'nnbere  Staten    ceberen  ban  feftere  gebangene  burgers?/  en  toilbe  be 
„  met  toegelaten  /  fulftö  bat  op  befc  tijb  nocb  gueftie  tuf* 
3)  fcDen  be  Eanben  en  ,§teben  bien  aengaenbe  i& 

©ojbcrtf  beeft  bp  berfebeiben  JMaecatcn  laten  uit- 
gaen/  üjj  betoelftc  bp  berfebeiben  faften  geboben  en 
berboben  beeft/  altfnamentlijft:  batniemantbanbe 
tngefetenen  ban  J^cberlanb  uit  be  felbe  Slanben  en  fal 
mogen  gaen  fïuberen  /  boteren  of  leren  in  anbere  8ni* 
berfïteiten  of  fenolen  generael  of  particulier  banton- 
nenbcj^cberlanben/  of  anbere  Coninftrijften/San* 

(f.  t9z )  ben  of  plaetfen  onber  bes  Coninfttf  ban  ̂ pangien 
onberbantgbcib/  nitgefonbert  noebtantf  be  ,§tab  en 
aniberfiteit  ban  fiomen  en  eibers*  niet  /  ten  toare 
boo?  crp?e{fe  octrop  en  confent  teberïenen/omeeni- 
ge  goebe  confiberatie  /  op  pene  te  berbeuren  bp  be  on- 
geljoo2fame  fcljoüerenen  bcrfmabersS  ban  be  felbe  o?* 
öonnantie  bare  goeberen  /  en  boben  bien  ceutoeujft  ge- 
bannen  te  tooien. 

3ltem  bat  geen  <62iflfterö  /  ̂etretarfffen  fo  toel 
ban  fiaben/  ̂ teben  alö  ïagc3Betten/3llotariffen/ 
(Cabellioncn  of  anbere  bebbenbe  geltjfte  maebt  /  ïjen  en 
fmiijm  berbo^eren  atteftatiente  geben/infoimatien 
p^eparatoir  te  maften /tuigen  teontfangen  ofgelijfte 
acten  te  fripulccen  in  faften  beroerenbe  be  boo^lcben 
trou&len/oproerten/toeberfpannigbeben  en  ongcre* 
Odtbeben  of  bat  baeraen  ftleeft/ op  pene  ban  eeutoi- 
gen  banne  en  confifcatie  ban  goeben.  €n  bat  nocD  fo 

berbebe  buio'bjoutoen  ban  be  gebannen  of  abfenten en  fugitibcn  baer  bertroeften  bp  baer  mans  onber  beft* 
fdban  be  felbe  tebcfoeften/of  onber  toat  beftfel/  co- 
ïeur  of  p?ctcrt  bet  foube  mogen  toefen  /  bat  fp  ftaer  niet 
en  berb02beren  toeber  te  fteren  en  ftomen  tot  baer  np 
öinarté  tooonplaetfe  of  anbere  in  befen  Stanbe/  op 

"  pene  ban  geftafïijb  en  geftraft  te  toerben  /  mette  penen 
begrepen  in  't  paccact  bp  't  toelfte  berboben  t#  mette 
ïtcbellenecnig  berffanbtefiouben  ofbcn-luibenrcto* 
neneenig  fabeur/  fjulpe  of  bpftanb.  gitem  bat  men 
gecnftrijgsbolft  en  foube  mogen  aennemcn/notfjin* 
fclj20bcn/nofliin  befolbingoplitfjten/  fonber  confent 
ban  ben  Coninft  of  ben  ̂ ertog  ban  aciba  /  en  bat  nic* 
mant  bem  en  fal  laten  ihfcb2öben  fonber  eerflte  fien 
be  bef?el-b2ieben.  €n  tiocl)  meer  anbere  paccaten 
[)ier  al  te  lange  te  berljaïen. 

J^eeft  ooft  be  boo?f3  hertog  ban  ̂ Elba  bele  gebange- 
nenaen  alle  oo?ben  en  plaetfen  boen  ftraffen  metter 
boob/  te  toeten /bp  beeft  be  fommige  boenbangen/ 

feertieti  befommige  boen  b^anben/ anbere  ontljoofben  en  ooft 
eentne  boen  berb2enften  na  inljoub  ber  fententten  bp 

Dem  en  fijnen  ïïatb  ban  trouble  getoefen.  't3Belft èen  feer  grote  fclnift  ober  be  ganfebe  Janben  Ijeeft 
gemaeftt  /  bpfonber  fo  Ijet  bangen  en  fpannen  geen 
embe  nam  /  toaer  boo?  gebcurb  iö  batter  bagelijftS 
meer  en  meer  uit  be  ̂eberlanben  gebluebt  5b«/  en 
bat  bele  Ijanbtoerften  /  bic  be  JieberlanberS  eigen 
babben  :  ais  25acpen/  ̂ aepen/  Canjanten/  (€rij- 
pen;  <02Ofgreinen  en  anbere  3Bolleen,Saeptoerften 
te  maften  bie  in  anbere  3Lanben  onbeftenbtoaren/uit 
teft  J^eberlanbcnop  anbere  plaetfen  en  in  berfebei- 
ben  anbere  ïanben  berboert  51J11/  bpfonber  in  €nge* 
ïanb/  baer  baer  boo2gunfte  banbe€oninginne€li- 
^aüetb  b2peerercitie  ban  bare  Religie/  fo  in  be^e- 
berlanbfc  als  5?rancoife  tale  toegelaten  toerb.  ̂ e 
hertog  fonb  CommiffarifTen  \iie  be  fententien  ober 
be  gebangenen  en  geconbemneerbe  in  baer  abfentie 
getoefen  ter  erecutie  beben  (lellen  /  en  toilbe  bat  bc 
jHagttfraten  ban  be  ̂ teben  be  felbe  fouben  belpen 

«.  ©e 
Öcnot 
ban  Al- 
ba  hort 

bo!r 
mrtrrc 
tooi) 
JIcafFen. 

fententien  ober  be  felbe  bp  ben  föaeb  ban  trouble  Bin* 
ncn  buffel  getoefen/  boen  p?onuntieren  eneretüte* 
renterprefentie  en  met  afftdentie  ban  ben  <6erecfjte 
albaer.  ̂ ic  ban  ben  <0erecbte  bier  op  bergabert3ün-  fafow 
be  /  bebbenbe  befe  fafte  in  communicatie  geleib  en  x/cï!J 
eintelijft  gerefolbeert  (gelijft  ooft  eenige  tijb  te  boren  %eümf 
bp  bie  ban  be  B?oetfcftappe  albaer  gerefolbeert  toas/  omsare 
bat  fp  luiben  met  alle  beguame  mibbeien  barep?ibile-  jfSSïi* 

gien  fouben  boo?(ïaen )  bat  fp  baer  toe  niet  fouben  ber*  ft  ft«  "n, ftaen/  en  Debben  ben  CommiffariS  boen  infinueren 
befenabolgcnbe  3icte: 

ALfo  Cornelis  van  der  Hooch  eerfte  fiurgemeefter  flrteba» 
derftede  van  Leiden ,  den  Schout ,  Burgemeefters  jf?tfesrt 

en  Gerechte  der  felver  Scede  heeft  doen  aendienen ,  dat  tem£ 
mijn  Heere  den  Commiflaris  meefter  Arnoult  Sas-  gffttaer 
bout,  door  lafte  van  de  Excellentie  van  den  Hertog  van  jjan  2W*. 
Alvaals  Gouverneur  Generael,  in  meninge  was  eeni- 

ge gevangen  Poorters  defer  Stede  uit  fake  van  feker  ha- 
re mifufen  eu  deliden  by  hen-luiden  in  de  beroerte  en 

nieuwigheden  van  de  Beeldeftorminge  en  anders  gé- 
perpetreert,  te  doen  ftraffen  en  exemplaerlijk  panie- 

ren ,  na  inhoud  van  fekere  fententien  daer  af  onder  hent 
Commiflaris  zijnde ,  en  tot  Bruflel  by  den  Hertog  van 
Alva  of  die  van  de  Majefteits  Rade  gecommitteert  ten 
faken  van  de  voorfz  troublen  en  beroerten  geconclii- 
deert  op  te  deductie  en  informatien  yan  der  fake  by 
den  felven  Commiflaris  alhier  genomen ,  en  Voorts  » 
aen  den  Hertog  of  Rade  voorfz  overgefonden.  Ver- 

klarende de  voornoemde  Commiflaris  gelaft  te  zijn  de  \ 
voorfz  fententien  te  executeren  na  de  gewoonte  van 
der  plaetfe  of  Lande,  en  mits  dien  hem  \ van  node  te 
zijn  d'affiftentie  vanden  Gerechte:  't  welk  want  eenf- 
deels  fchijnt  te  contrarieren  en  te  derogeren  d'ufantie 
en  privilegiën  der  voorfz  Stede,  volgende  de  welke  in 
allen  faken  van  befchuldingen  van  Poorters  niemanc 
anders  vonnifle  en  behoort  te  wijfen  dan  Schepenen 
der  voorfz  Stede.   En  dat  ook  niemant  uit  fijn  goe- 

deren in  wat  faken  dattet  fy  meer  en  ial  verbeuren 
dan  tien  ponden  Vlaems  eens.  So  hebben  de  voorfz  ©efïeöft 
Schout  ,  Burgemeefteren  en  Gerechte  voorfz  nietban*ct' 
konnen  ledig  ftaen ,  om  hen  eed  te  quyten ,  'tgunt  J^ia^ voorfz  is,  tot  confervatie  der  vooriz  deuchdelijkeu-  tereftc* 
fantien  en  privilegiën  ,  mijn  Heere  den  CommifTa-öenfi6&^ 
ris  by  defen  t'infinueren  om  dies  aengaende  voor  fo  w£lfij/ vele  doenlijk  zy  te  blijven  in  hare  geheel  en  ongepre-  batöc 
judiceert,  te  vreden  zijnde  de  voornoemde  Schout ,  butaerg 
Burgemeefters  en  Gerechte  elx  in  fijn  regard  in  alle  ̂ Z)L 
faken  recht  en  Juftitie  t'adminiftreren ,  de  Juftitie  te  toat  fa» 
vorderen  ,  en  daer  toe  des  nood  zijnde  te  doen  alle  benban 
afliftentie  na  gelegenthcid  van  der  fake  en  tijd,  fon-fg"JL,B 
der  dat  de  voorfz  van  den  Gerechte  verftaen  gehou*  nfet 
den  of  betamelijk  te  zijn  geimployeert  te  werden  tot  me st  m 
afliftentie  of  executie  van  eenige  fententien  by  hen-  JJJEJ* 
luidenniet  gewcfen.   Protefterende  in  dien  yet  ter  ren  öaiJ 
contrarie  der  voorfz  ufantien  en  privilegiën  verftaen  ten  fekK 

mochte  werden  gedaen  ofgeattenteerttezijn,  of  noch  Jn'ïme 
gedaen  foude  mogen  werden  ,  dat  Cy  luiden  't  felvè  |jj^arc 
geenigfins  geadvoyeert  en  hebben  ,  nochte  als  noch  Man 

van  meninge  zijn,  nochte  ook  en  vermogen 't  fel  ve  te  f' ?**' advoyercn,&c.                                                          SföS 

Rebben  baer  beneffensf  ben  Commiffartë  ttoepji*  JS&Y 
bilegien  booj  be  2&urgemecflercn  boen  ejtfn&eren.A"e&e 

<©e  boo?fcb2eben  Commiffariss  baer  nainbe^oet?^0" 
febappe  comparerenbe  berftlaerbe  bat  ÖP  ber^onb    ' 

ufTiftefen/  niet  jegen|taenbe  fb  luiben  baer  ober  niet  !bat  be  boo?fcl)2eben  erecutie  en  affiftenti^  ban  bien 
I.  DceL 

%  2. 

f*. 
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foube  mogen  gefttjieben  fontier  p2C)Ubiacbanbcfel
* 

toe  ©2itoilegien  /  obermitd  bat  fulfte  fafecn  t>?  t  $2tbt* 
icgtebanben  oubcn  Hertog  pij*  jan  23^0°^ 
men  foube  3ijn  gccrimecrt/cnbatterfulr  aUMcccbo^ 

tatie  ban bc  pjoeebucen  ban boben tod  mocDten  bal* 

ïen  toaec  op  na  #n  affebdb  Bp  tg  ban  be  Wctfcbap 

XA  i0  gecefolbccrt  /  bat  fp-lmbcn  fouben 
SerfmcrcnijpHc  boo2fcb2cbcnp20teftatteen  crDtbmc 

San  be  bootfrtpeben  ttoc  $2ibilegien  /  om  baer  bp 

bOMfobrtebocnïijftSP^  #2ibilcgicn  bcrfelbertfcbe 

teconfetberen/  toant  b'eene  pjibilegteDacr  gegeben 
lm  fjoncr  mcmo2ie  ban  fflüim  <0?abe  ban  l^ol* 

lanö/aünno  131?  IJOU&  crpttffdljfecn  tn:  Dat  Sche- 
penen der  voorfchreven  Stede  over  een  Poorter  van 

dien ,  om  eenigerhande  fake  befchuldigtfijnde,  alleen 
fullen  vonniffe  wyfen.  €n  CCtt  anber  $2ibilcgie  ber 

boo2fcmebenfiebc  bcrlccm  bp  Hertog  ̂ Jan  ban  ©2a* 
fcanö  m  <&?&*  ban  igoHanö  ginno  1418  ftïdt  tn: 
Dat  een  Poorter  der  felver  ftede  om  geen  delicten  of 

breuken  ,  hoedanig  die  mogen  fijn ,  niet  meer  aen- 

gaende  fijn  goederen  mach  verbeuren  dan  t'feftig 
ponden:  fulxalsdie  in  Rijnland  gankbaer  fijn.  550* 
ben  Dien  toas  oor  in  oer  felber  ftebe  boo?  een  oubc  co* 

fUUmeOnöet&OUDen :  Datniemant ter caufe van  eeni- 

ge  delióten  (al  waert  dat  dacr  van  by  informatie  moch- 
te  blijken )  ter  dood  geweien  en  mach  worden ,  ten  fy 

dat  dedelinquant  buiten  pijne  en  banden  van  yfere ,  de 
deliden  felfs  confeffeerde  en  bekende.  €n  DOC  tod 

be  Commiffarté  Dier  tn  niet  tod  te  te  b?ebcn  en  toag  / 

en  Det  geerne  anbera  gcficn  Dabbe  /  foen  Debben  be 

tooo?f3  ban  ben  «BerecDte  nocDtang  Dem  geenfing  toe- fen affifteren.  . 

ïBacrbe  Hertog  niet  acDtcnbe  op  eentge  $2tbtle* 
tjien/  en  liet  baerom  niet  bagdijr  metten  boob  te  ftraf* 

fen  bic  Dp  in Danben  feonbe  «rijgen  /en  toerben  alte* 
ittetboo?b?eembc  ongeDoo?be  maniere  banp?ocebe* 
ren  eentge  geconbemneert  te  fïerben  /  betodfee  fo  fy 
Ren  te  reept  Dabben  mogen  befenberctt/of  boo?Daer 
ojbinaritf  EecDterS  bcfcDulbigt  Dabben  getoeeft  /  tod 
to2p  getocfen  foube  Debben  getoojben. 
%h  moet  t)ier  norf)  eene  fafte  berDaïen  W  boo? 

toaerDcib  gehouben  toerb  /  en  in  ban  ecnige  treffeltjftc 

perfoneu  Ijebbe  l)02cn  berDaïen  /  te  toeten :  bat  Det  om* 
ttentbefcnttjb  foube  gebeurt  3ön  bat  tot  2&2ufjdeen 
goeb  man  om  befc  troublen  gebangen  fat/  betodfee 
met  etïü&  anbrre  getoangen.3  hit  geconbemneert  toa* 
ren  te  fierben  mhc  uit  be  gebangenifle  gcb?acDtcn 
geboobtoerbe/  fonber  notfjtanö  geDoo?t  of  bertoefen 
te3ijn/mogeïijn  bat  pet  boo:  bolingcinbennaemof 

Écnt'o  anber  on^clufe  gcfcljtcbmocDt3ün:alfmcnmv 
«enige  tijb  bacr  na  3ijn  p2öce$  fottbe  oberfien  /  en 
men  na  te  manbegoffe  te  blagen/ fo  bebonbmenniet 
alleen  bat  Dp  al  geboob  toa£  /  maer  oofe  bat  DP  niet  I 

pagnien  ̂ oogbuitfen  (na  bat  fp  eerfï  etujfeemacn* 
benbetalingefoaengdbe/iafeen  aljof  aen  fnbe  toare/ 
Dabben  ontfangen )  uitber&tab  gelicDt  3Ön  /  in  toel^ 
berplaetfealbaec  toeber  gefeomen  tó  een  Regiment 
3Balfefolbaten  banfejS  Compagnien/  baer  <©berfte 
enColonelobertoa^eenen  genacmt  Cafperbeiüob*  (f.t93) 
lejs  i^ccrc  ban  25illp  uit  §|>002tugael  geboortig :  mettc 
beranberinge  ban  bit  garnïfoen  ijs  be  bo?gerpe  al* 
baertoatgepaeit  (obermitsS  ben  öaet  en  af  neer  W 
fp-ïuibentotte  boo?fdj2eben  ̂ oogbuitfen  Dabben ) 
ban  niet  bcrlicDt/  maer  bed  meer  beftoaert/  toant 
beboo2fcïj2eben  Colonel  Deeftfo  bed  te  toege  toeten 
te  brengen/ bat  bie  banber  ̂ ètab  geb?ongen  3ijnge^ 
toeèfl  alle  toefeen  tot  leninge  boo?  be  folbaten  op  te 
béngen  ttoaelf  Donbert  gulbensS  /  boclj  Deeft  Dpae* 
fe  leninge  baer  na  meefïenbeel  tot  lafïe  ban  be  Staten 
banbe<0mmelanben  geleib/enbefelbc  alfo  in  trein 

geb?acDt  ïjebbenbe/  beftoaerbe  tk  allenrfeenjS  meer 
en  meer.  ontrent  be  felbetijb  i?S  albaer  een  becbob 
gefeomenbanben  i^ertog  aen  tan  2&wgemeeltercn/ 
öaeb  en  gcftoo?en  gemeente  ber&tab/  bat  ̂   geen 
nieutoe  feeur  of  berfeiefinge  boen  fouben  ban  eenige 
HBagiflraettotnabcrbifpofitie  ban  3tjn€rcellentie/ 
fulrbatna  befen  jare  geen  nieutoe  2&urgemeefter  of 
öaebofanberc  (©berigDieb  en  3ün  berfeo?en/  maer 
be  oube  gecontinueert  3ün  totten  jare  1577.  erduté  / 
en  Deeft  be  Colonel  Daer  be  toitte  en  ftoarte  bonen 

baermebe  3p  na  ouber  getooonten  be  nieutoe  -fóeur 
plegen  te  boen  /  afgeeifcDt  en  in  3ün  betoaringe  geno^ men.  M  . 

3|ier  na  isf  uit  bebel  en  Commiffïe  m  hertogen ̂   ««Jj 
ban2lllba  na  3Befl-©2iefïanb  en  doeningen  gefon*  öcnö 
ben  Carel  (©uarre  /  ütibber  en  ïlaeb  o?binari^  in  ben  &ow 
ïïabeban252abanb/om  Dem  te  info?merenoptflu&  gJ«JJ 
banbe  boojlebene  troubelen/enbe  2tuto?enenjFau*  totaW 
to?cnbanbiente  ftraffen  na  geiegentDeib  ber  fafeen/  amsiw. 
be  goeberen  te  confifqueren  /  etc.  <©efen  Debbenbe 

fnne  Commiffie  in  't  toerfe  geflelt  in  3©eft-$2iefïanb/ 
en  lafl  gelaten  ben  ©?ocureur  <©enecad  albaer  met 
anriftentie  ban  ben  ̂ obe  ban  ©?ieflanb  be  fafee  boo?ts« 
uit  te  recDten  /  iiS  booitg  tot  <©?oeningen  aengefeomen 
in  ben  beginne  ban  3tp?iltë  beffelbenjacr^  1569.  en 
Deeft  ben  25urgemeefleren  en  Jlaeb/oon  luitenant 
enl^ooftmannen  3öne  Commiffie  boo?geDouben  tn 
Daerïuiben  bpfïanb  en  affiflentie  baer  in  berfocDt/  be* 
gerenbebat  pemanb  uiten  ftaebDem  mocDtebpge* 
boegt  toerben  /  metten  toelfeen  Dp  op  alleboojballen* 
be  fahen  mocDte  communiceren  /  ten  einbe  DP  &00? 
onfeenniffebanfafeenof  banbe  perfonen  Dmi  nieten 
quameteabuferen/  en  bat  oofe  hu  ban  ber^tabte 
minber  reben  en  oo?fafee  fouben  Debben  te  Klagen/ 

batDare  beDoo2lijfee  <©berDeib  baer  ober  nietgeroe* 
pen  of  baer  buiten  gefloten  toaren  tegeng  Dare  &fl- 

beclfcDuIt^cnliaigdjab/toaer  ober  Dem  eenige  ban  j  biiegien.  helften  lafl  ban  3|ocDum  öbbena  in  bier 
öenaabenontfettebe:  fo  foube  ©ergag  baer  op  ge*   tijb  25urgemeefter  ban  doeningen  te  bele  gebailen 

■ 

öninge 

nffoen 
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feib  Debben /bat  fp  Den  baer  in  niet  en  beDoefbente 
ontfetten/obermitö  Det  goeb  toajJ  boo?  bc^  geerecu* 
teerbenö  fiele  /  bat  Ijp  ontfcDulbig  toaö  gefto?ben. 
^>it  crerapel  toerb  oofe  bp  ̂oofl  ©ijl  geboegt  tot  3öne 
oberfettinge  ban  be  flucfeen  ber  gefcDiebcniffe  ban 
2intuonio5Dere5inbe74.pagic  bt$  felben  boer  /ban 
cnljeübetotnorD  toe  niet  tegenflaenbe  ife  baer  moei* 
tenomgebaenDcbbe/  oou  aen  ben  felben  t25Dl/oene 
jcfeer^db  baer  ban  bonnen  bcfeomen/nocDteoofebeg 
gocben  manö  name  uonnen  getoeten  /  fulr  bat  ife 
jjet  jiÈet  boo2  toaeracljtig  en  foube  feonnen  berfela* 
ren  /  of  't  alfo  marD  5ön  gebeurt  /  en  latet  baerom  alfo 
ftaeiu ^e^ertog  ban  SClba  na  bat  DP  bc  btcto?ie  in  ©?ief* 
ianbteqen<62acf  Hobetorjfe  Dabbe  bdiouben/gdijfe 
tn'ttoobjjgaenbe  boefe  gefeib  io7  Dabbe  binnen  <02oe* 
mngen  tn  garnifoen  gelaten  bier  ©aenbeleni|oog* 
buttfc  folbaten  /  befc  fielben  Dacr  feer  trotfelijfe  en 
moettotllig  albaer  aen/  fulr  bat  be  <DbcrigDetb  ber 
^tab  baer  ober  felacfetig  biden  aen  ben  boojfeiben 
^ertog  ban  3Wba  /  en  berfocfeten  bat  baer  in  gcremc* 
bicert  moriite  toerben/  toaer  boo?  gebeurt  1$  bat  in 
5reb2uarto  befc.0  jaersi  be  b0O2fcD?eben  bier  <£om* 

tó  genoeg  tegenü?  3üne  toille  en  ban«/  toant  Det  een 
feerDatdijfee  enfcf)02fbe  commiffie  toas?.  3&eboo?* 
fcD?ebenCommifTari!S  <©uarre  baer  met  3tjne€om* 
mifïieboo?tgaenbe  en  Dem  eetft  infomiercnbcopbe 
25eelbefl02minge  en  inboetinge  ber  nieutocc  ©2ebi* 
caticn  binnen  doeningen  gefcDieb/  Deeft  boo?  eeeft 
ber  ̂ tabsf  ©oumeefler  ̂ JoDan  25arnenba  metter 
flaböSBetfelaer^en  föimmeruuben  HU  uitbebeibesf 
öaebö  be  HBinncb2oeberg  feerfee  gefuibert  Dabben 
ban  ben  nebjofeen  ©celben  en  anbere  onruimten/ 
gebanfeelp  genomen  en  op  ben  Datë  aengcfp20feen : 
befe  iuiben  Doe  tod  5p  Daer  beriepen  op  be  ©urge* 
meefïcren  en  öaeb  /  uit  ber  toelfeer  bebd  fp  feiben 
fulr  gebaen  te  Debben  /  en  ooft  ban  ben  felbigen  uit  bess 
fïabö  feifïe  geioont  of  gefalarifeert  te  toefen/ Debben 
nocDtmrê  boo?  alle  ben  pap  (  atërncn  feib)  moeten 
boelen  /  betoijle  3p  baer  ban  geen  fcDjifteltjfte  %ttt 
nocD  bctotjö  en  Dabben  /  en  be  ©urgemcefleren  en 
ïïaebmetanert  en  b?efe  bebangen  3ünbe  /  bermitg 
be  fïraf  Deib  hü  3P  allentDalben  in  gelpe  fafecn  fagen 
gefcDicbenen  plegen /bc  Danb  ban  Daerluibcr  tegen 
en  fulftfomhenbcn  /  refcrerenbe  Daer  om  Daer  te  meer 
Dier  ban  te  purgeren/  totten  «efeenboefe  ban  bes  ftabs 

öent* 
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üentmeefter/baerin  niet  ban  ecnigen  falartsf  befen  i  tocibootmoebelij6berfocBt/aengeftert&eb602fcB$eben 
acbeibsMuiben  Dier  boo?  gegeben  en  foute  bebonben  j  ̂tabenbpfonberbe  <®mmelanben  banoubentijben 
toerben/ toant  3P  boo2ficBtclij&  te  boren  ben  fient-  afbesöDrlibmaten/immcbiaticgetoeeft/cnnualtf 
meefter  Babben  bebolen  ben  uitgeef  ban'tboo?fcB?e-  \  noen  boo?  tractaetbctf  &cifer$  Carolibebijfbebart ben  jalaritf  ber  arbeibfiuiben  bebcfttelnft  te  (tellen  /  en  toegen  3tjne  «trfneberlanben  in  Den  jare  1 548.  ben  1 6 
eenanber  naemen  fcüijn  tegebcn.  <De  25oumeefter  gjunijmetbengemenentfenben  beö  fiijrgcmaefttnt 
JBarncnba  Dit  bernemenbe  Beeft  met  ttoe  anbere  ban   bc  ïï j jrfcDut  en  (cBcrm  toaren  tfaenbe  /  Dan  baer  op  i<s 
be  boo?fcB?eben  arbciboMuiben  mibbelen  gefocljt  en 

gebonben  ban  uit  be  gebanfeeniffe  te  b?eften  en  t'ontlo- 
pen.  <De  anbere  (totb?ieof  bier  in 't  getal)  na  bat- 
fe  ftoaerlijft  tot  ber(cDeiben  malen  toaren  gepijnigt/ 
en  uit  pijnen  genoeg  (dienen  beleben  te  Bebben/ 3ün 
banbcnboö2(cD?ebcn  Commifóirté  geafittfeert  met 
giocDimHbbcnatcr  boob  bertoe(cn/cnbicnbolgen; 
bc  op  ben  b2eben  marnte  metten  (toaerbe  gericljtet. 
<Daer  na  Beeft  be  boo2noembe  <£ommiffattë  bp  o- 
penbare  publicatie  boen  inroepen  en  berbagbaerben 
allen  ben  genen  tik  niter  flab  en  ben  <©mmelanben 
uit  b?e(c  geblucDt  en  onttoeften  toaren  /  baer  onber 
beletreffelijfteban  3Cbeï  toaren /om  binnen  b?ietoe? 
*enboo?bcnlgertogrban  Silba  inperfoonte  berfcBip 
nen  /  en  Baer  ban  ben  acnftlacDtcn  en  befcDulbigin- 
gen  te  berbebigen.  (Don  Beeft  Dp  aentefteninge  of 
opfeïpijbinge  ban  alle  be  uitgetoeftenen  uit  ber  «§tab 
en  (ömmelanben  goeberen  gebaen/  enbefelbigeba- 
telijn  beftommert  of  in  arrefl  geleib/  tot  bat  fpficl) 
Baer  genoegfacm  fouben  Rebben  gepurgeert  *Dcfc 
Banbelinge  ban  ben  CommiffariS  en  bpfonber  be 
cigoreufe  erecutie  ober  Mt  boo?fcB?eben  arme  ar? 
fieibSflutbctt/  Beeft  in  be^tab  en  3lanben  feergro? 
tcn(cB2iftcn  berfïagentDcib  gemaeftt/oon  geenülct- 
ne  mo2ringe  en  inbignatie  ban  be  gemeente  tegeng 
be  jfêagifrraet  ber  <§tab  bertoeftt/  om  bat  3P  om 
Baer  fetfg  teberfcfjonen  en  uiten  perijftel  te  rebben/ 
f  aren  burgeren  en  bienaren  (bit  niet  fonber  Baren 
fiebelen  Babben  gebaen)  albuö  Dabben  te  bo?en  ge- 
gebenenberlaten/baertoe  ban  Bet  (cB?cpcn  en  ner* 
men  ban  ben  arme  toebutoe  en  toefen  ber  geerecu- 
teerben  ( roepenbe  bwaeft  be$  onfcOulbigen  bloeb.S 
ober  be  boo2fcB2eben  iBagiftraet )  be  commiferatie 
enberbitteringe  Beeft  bermecrbert/fulr  bat25o?ge- 
meefterenen  Saeb  om  bit  ge(cB?ep  en  geroep  toat  te 
fltffen  /  be  boo?(cB2eben  toebutoen  en  toefen  (eftere 
jaerltjre  penfïe  tot  Baren  onberBoub  in  't  Deimelijft 
nebben  gepaffeert.  ̂ e  uitgetoefienen  ban  be  boo?- 
fcB2eben  bagbaerbinge  berfïenbiget  fijnbe  /  Bebben 
Baer  op  befïab  doeningen  en  ber  «©mmelanben 
§£)2ibilegicn  de  non  evocando  extra  Provinciam  &  ter- 

ritorium beroepen  /  en  Bebben  boo?  Bare  miffiben  ben 
SDurgemeefïerenen  föaeb  famt  luitenant  en  l§ooft- 
mannen  refpectibelijft  bermaent  en  berfocBt  om  bp 
ben  hertog  op  onberBoubinge  ber  felber  $2ibilegien 
aen  te  nouben  /  Bebben  oor  ten  leften  fienbe  bat  be 
boo2f3  <#berigl)eib  in  't  patrocineren  Baerber  p?ibilc 

infgelijr  niet  befonberö  nocB  b?ucBtbaerlijr  gebolgt* 
TO  nu  bc  boo?fcD?eben  Commtfifartó  3jjne  commi(- 
(ie  uitgcricBt  en  toebcr  bertroeften  toaov  (o  Beeft  bc 
boo2noembc  Coloncl  ftobleö  ( met  affiftentie  ban  een 
gitaliaenö  3|ngemeurgenoemt  25artBolomeuö/  tot 
bieneinbealbaerbanben  hertog  gefonben)  Bet  Ca- 
(ïeeIof25lohB«iö  tot  doeningen  begonnen  af  te  fle? 
feen/  na  ben  uittoerp  bp  ben  iBarcjuisf  CBiapinbe 
©itello/ en  ben  ingenieur  pacieco  inbenboo2leben 
iare  baer  ban  gemaebt  /  namentlijft  met  btjf  25oltoer* 
nen/  baer  ban  be  b2ie  buiten  be<gtabguamen  te  leg- 

gen op  be^entfe  3Pbc/  en  be  ttoe  Söoltoerfeen  bin- 
nen na  ber  «gtab/  aW  te  toeten  aen  elne^pbe  banbe 

^ep2poo?tc  een  /  fuljc  bat  be  ̂ ep?poo?te  recBt  in  't mibbcn  tuffcBen  t^fe  ttoe  55oïtoerften  of  btoingeriS 
(iaenbe  /  be  poo?te  ban  't  Cajteel  foube  toefen/  refpon- berenbe  eenc  ban  befe  25oltoerften  of  btoingergmer 
Bare  fpit5  opte  pelferfïrate/  ban  oubtf  <0abbinge- 
jlrate  genocmt  /  toelhe  (Irate  uit  loopt  op  be  nleine 
marftt  of  ©tfc&marBt/en  't  anber  25oltoern  of  <©toin* ger  op  <0elbingefïrate/uitgaenbe  optcn  b2eben  marfet* 
^e<J52aft  ban  bit  Cafleel  toiert  aengelegt  op  Bon* 
bert  boeten  toijt/  üc  boet  ban  ben  aBalof  geo2binge 
opbijf  en  tfebentig  boeten  inbe  b^m:  bit  toerïi  alfa 
afgcpaelt  en  afge^eften  3i)nbe  /  iöban  befen  iare  en 
boo2t  totten  iare  74  nocBongebo2bertblijbenlegfjen/ 
bermit^f  gebult  ban  gelbe  /  toant  3tjne  MaU  gene  pen- 

ningen baer  toe  al$f  nocB  nonbe  berlenen/  en  beftaö 
enbe^anben  met  Bet  furniffement  banbe  toeeft-le<= 
ningen  genoeg  Babben  te  boen:  maerinben  jare  74. 
en  7  5  Beeft  be  Colonel  eenige  mibbelen  tot  bo?beringe 
ban  bit  toern  ban  buffel  benomen/  baer  mebe  BP  be* 
fe  ttoe  binnenfie  2öoItoerften  en  ̂ toinger^f  gant^ 
beerbtg  Beeft  genregen» 

^etotjle  be  hertog  ban  9Hlba  albuö  in  l^eber- 
lanbBanbelbe/fo  Beeft  be^nnce  ban  <$2angienmet 
3ünen  252oeberiS  <0?aben  gtóbetorjn  en  l^enrift  ban 
l^affau  met  ontrent  tien  of  ttoaelf  Bonbert  ruiter^/ 
Ut  bp  Bern  gebleben  toaren  /Bern  geboegt  bp  ben  her- 

tog ban  €3toeeb2ugge  /  betoelbegrote  toerufïinge  ban 
oo?logc  maente  tot  bienfï  en  Bulpe  ban  ben  Coninni 
ban  üabarreenben  P2ince  ban  Conbeenbe^uge* 
noten  in  ©2anftrijn  ,•  toelften  hertog  be  boo?fcB?e* 
ben  5p2ince  ooft  groot  beBulp  gebaen  Beeft  in  't  aenne- 
men  ban'tftrüg^-bolft  /  metbe  toelfte  BP  boo?t3S  m 
©2an«rp  getogen  \&l  niet  fonber  groot  penjnel/ ais 
Bcbbenbe  altijb  ben  bpanb  ban  bo?en  of  ban  acljteren* 

«cnbana 

taan  f) et 
boutDcn 

ilee\$  tai 

aen., 

cc  ban 

Oran* 

Zien 

trefit  fra 

©?anfe* 

rjjfe. 

gientefïaumoebig  toaren/  een fupplicatie ober  boen  ;  <©ocBiöBcnluibcnopten  toeg  ober  genomen  ecnan 
geben  aen  ben  hertog/  ten  einbe  3?  boo2  Baren  compe= 
tenten  recBtens  mocBten  gcrenbopeert  en  na  flab  en 
ianb-recBte  refpectibe  gcBanbelt  b)02ben/  mitë  bat  3? 
ooftboo2  gemacljtigbealbaer  fouben  mogen  berfcBü; 
nen:  baeropgeappoltileerti.öto02ben  Comparenti- 
bus  fiet  Juftitia ,  &  les  abfens  ne  feront  receus ,  bat  i£  / 
öenberfcBijnenbenfal  recBt  gefcBien  /  en  ben  abfenten 
of  uitblijbenbe  fullen  in  recBte  niet  to02ben  tntfangen: 
baer  mebe  ban  Baer  berfoen  ban  renbop  en  ban  te  mo- 

gen berfebnnen  boo?  een  bolmacBt  gantöiö  afgcfla- 

ber  groot  meerber  ongeluft/  namentlijft  bat  be  ̂ ertog 

ban  €3toecb?ugge  in  een  <©02P  ontrent  bij'e  mijlen banSlimogeief  /  ben  elfden  bag  gfunij  oberlebeniö/ 
et  toelftbeboo2fcB2eben  ^2ince  geen  nleine  moeite  en 
Beeftberoo2faeftt/omte  remebierenbe  inconbenten- 
tenbiebeboob  ban  een  J^ooftban  fobanigen  aenfien 
gemeenujft  mebe  hengen*  ̂ ocB  i|r  gebeurt  bat  bit 
leger  Bern  onlanr  baer  na  geboegt  Beeft  bp  't  legec 
banbe  hugenoten /en  tëbaer  na  be  ̂ 2tnce  boo?  be- 

geren ban  be  ï|ugenootfe  <8ber(ten  /  om  eenige  ge 

©OQW 
ban  ben 

ban öC3toce<»i 

(F.  m>ï 

gen/enalfo5pbaerna  anbermael  bp  <tthittQmtmt  i  totcBtige  (aften  /  in  onbeftenbe  ftleberen  /  met  feer 
3ijnbe  om  te  compareren  niet  en  3tjnberfcBenen/fijnfe  j  groot  perijftel  fijnö  lebenö  (inbiertÖP  beftenbBabbe 
ban  ben  aaeb  ban  troublen  bcrftlaert  boo?  rebellen 
beö  Coninr/en  baerom  met  lijf  en  goeb  aen  fijne  iBaj. 
berbalien/  toaerop  ban  batelijft  be  confifcatie  aller 
Barer  goeberen  iögebolcBt.  ̂ euitgetoeftenen  fienbe 
bat  Bier  genen  trooft  en  toaö  te  berftnjgcn/  Bebben  Ba- 

re toeblucBt  baer  na  genomen  aen  be  Éeiferlijfte 

geto02ben  alleen  bergefelfcBapt  met  bijf  perfonen/ 
boo2  3ün  bpanben  in  <©uitffanb  gefteert, 
^en  11  3feb?uarij  befeö?aerjef/fo  Beeft  be  hertog 

ban  Hllba  tot  buffel  boen  Bangcn  3Ian  <ï5?obeIflf  alü 
atf  ̂ pel/Ober(te  ̂ 20boo(l  en  <£recuteur  ober  becri^ 
mihelc  faften/of  Eantbjoft  biemen  gemeenlijft  noem- 

JRaj.  en  öeur  unb  5pur<ten  en  anbere  flenben  beö  j  be^obeïtoebcrbefetoaöbefcBulbigtbatBpfommigc 
ïïijrtot^pietö  op  eenen  ïiijrbag  bergabert  in  ben  ;  bie  men  boo2  rebel  Bielf/enbp  Bern  gebangen  genomen 
jare  1570.  en  ban  ben  felbigen  boo2  Bare  fupplica-  1  toaren/ en  fommige  anbere  bie  al  geconbemneert  toa- 
tien/  Bulpe  /trood  en  bpflant  tegenö  fobaniger  rigo-  ren /b2p  gelaten  Babbe/  Bern  Bebbenbe  met  gclbbaet 
reufeen  onrecDte  p?ocebcringe/berb?ucftinge  en  ge-  '  toe  laten  ftopen/ en  bat  [jp  ober  fön  bienaer  tegen  Bet 

L  Deel.  ■  %  3  W 

be  fftaet 
be  «S'peï hjcrb  rot 

2?|ufTeI 

aegangen 
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genten* ncobct 

wmm  ban  mtu  ütt&tttó'Wtmt  Gebaen  Dabde / en  Dat  lp  onder  deftfel  der  ̂ uflttic  de  onnofeie  gcgttelt 
en  bcïcUerözuchtnöc  en  eracticn  badde  geocffent- 

&ün  fententie  toaö  op  cen  pampicr  gcfcl  i»tocn  /  en  op 

fSfrWfcismm  DP  geDangcn  toa£/m  defer  
ma* 

riteren ; 

Dit  is  de  Juftitie  die  fijn  Exellentie  wil  
en  gebied 

gedaen  te  werden  over  defen  menfche  ,  om  de 

navolgende  oorfaken  :  om  dat  hy  geld  heeft  ontfangen 

en  gratie  gegeven ,  den  rebellen  en  anderen  van  grove 

faken  fchuldig  bevonden  wefende:  omdat  hydeon- 

«ofele  gequelt  en  executie  gedaen  heeft  over  fynen 

knecht  en  dienaer ,  hebbende  de  Jugen  of  Rechters  ge- 

geven contrarie  ad  vijs,  en  om  dat  hy  onder  dekfel  van 

Juftitie  heeft  bedreven  onmatig  geweld  en  verdruc- kinge. 

€toc$ijnetitenaecö  flonben  onber  begalgeombit 
te  aenfien  /  ben  eenen  ïjab  op  fün  öo^ft  öcfe  fententte, 

OMdathygeweeft  is  dienaer  vanden  
Provooftin 

de  overlaitinge  geld  afneminge  en  tormentenn- 

ge ,  en  dat  hy  heeft  ontdekt  het  fecreet  van  de  Juftitie. 

3&e  fententte  bte  ben  anberen  op  fijn  bo?|t  Dabbe/lui* bealdug: 

OM  dat  hy  geweeft  is  een  dienaer  en  inft
rument 

van  de  Provooft  in  overlaftinge ,  geld  afneminge 

entormenteringe,en  dat  hy  felfe  ook  genoten  heeft 
cenig  geld. 

•®z  rotttoe  bte  be  $eberlanber0  om  oefen  «§pel 
ïiabben/  entoagnict  groot/  na  dien  Dp  een  feer  om 

barmberttg  /  gierig  en  to?ecö  menfebe  toag  /  en  blnnt 
fiiert)etfP?eefetooo?ö  der  <02jeftenaen|)emberbultte 

ftjn/tetoeten: Die  anderen  quelt  en  brengt  in  druk 

In'teindeflaethemfelfsook'tong'luk.  _ 

ffêenfeibbat^octo?  <©emma  bej&iefebefen&pel 
3bneinbeuit3tjn  natibiteit  foube  boo?feib  Ijebben  op 
defer  maniere :  befe  ̂ pei  berflaen  Bebbenbe  bat 
g^octo?  <6emma  uit  be  natibiteit  ban  ben  <0?abe  ban 
®oo:ne  gepjognofticcert  babbe  3tjn  ongelucbige  boob/ 
enbicltntetop  fo  diHtoitë  «P  tot  Soben  guam/ben 
<Doct02te  gucllen  bat  ljP3ijn  natibiteit  onderfoebcn 
en  't  gunt  bem  foube  toederbaren  /  bp  gefc&ifte  (lellen 
totlbc/'tbjeïK  lp  Bern  toeigerbe/  toillende  niet  met 
Item  te  been  bebben  /  tocö  ten  leflen  öem  doo?  be  me- 
nigbuldige  gueUinge  toefeide/  maer  m  BP  bat  ffy 
ncnsuttftclöebemte  leberen /fo  foube  ̂ pelf02fdnn 
tegen  ïiem  gefeib  bebben:  tocl  ̂ otto?  gp  boud  met 
mv>  ntoen  fpot  /  maer  in  beiobe  u  ban  ia  u  tm$  buiten 
dermuDKn  tongen/  gp  en  fttlt  met  ntemant  meer 

fpotten'/toanttfefal  u  terflont  aen  eenen  boom  boen bangen.  <©acr  op  <Docto2  <©emma  geanttooo2t  foube 

bebben  /  neen  $20boofl  gp  en  fult  mp  niet  boen  Dan* 
gen  maer  be  tijd  fal  «nomen  bat  tft  besS  mo?gen$  b?oeg 
uit  defe  «^tadreifen  fal /en  fal  u  nocb  tot  buffel  na 
begalgefien  leiben  om  te  Ijangen/gebenbeftembaer 

mede  3ijneboo2fegginge  die  Dp  op  3tjne  natibiteit  ge* 
fielt  badde  ober:  feggende/maefet  u  baer  nub?oly* 
nenmebe/ban  toclhc  fo  onbertoatfjte  antbJoo?bel)P 
fo  becbaejt  toerd  /  bat  fip  fonber  eenig  fpjeben  terflont 
toegging 

JAER-  DICHT. 

gVaLICk ghefieLt  Maer  gheheert  JeVr  qVade  gan- 

gen, \s  hll  onbeCLaeCht  aen  aegaLge  gehangen. 

D€n ri  |Bcertgefcl)iebebc^lagboo?giernaftin 
Dianferijft  /  al  toaer  bejS  P2incen  ban  Conbe 

peert/na  dat  tiPbemfeer  b?omeltjh  getoeertDadde/ 
onder  Ijem  gefcliotcn  bierd/  fulr  dat  Op  ter  aerden  biel/ 
enlti;rdtcriront  behent/en  banttoe  €dellutdengr- 

bannen  genomen/  die  bem  toefciden  bp'tlebentebe- 
Ijouden  en  te  befcljermen/  ban  alfo  den  roep  terflont  o- 

beral  in 't  leger  toatf/ reden  baer  beïe  na  mi  onder 
toelfcen  eenen  genoemt  Ifêontefguiou  Capiteitt  batt  bc 
<6uarde  banden  l^ertog  ban  injonfeer  acnd20tig/  ̂ jfnecc 
en  ff  boot  den  ̂ 2inre  ban  Conbe/  tegen  alïehrijgg-  ban 
ceebt  en  boel  bloede  /  met  eenen  btm?roer  boo:  Det  f  °nöe 

Dooft /fo  bat  ftj>  flrar  boob  bleef/  met  groot  tjertett-  fc00o^ leet  ban  alle  bic  baer  jcaentooo?btg  toaren  /  en  bpfon^ 

ber  ber  geenre  W  bem  gebangen  genomen/  en  W  't  ie* Den  te  bonden  belooft  padden /op  de  fjope  ban  groot 
rantfoen  te  genieten. 

3©cinia  tijts*  bier  na  imam  tot  25?nfTel  een  £egaet  ©«  ««-• 
banden#au$s  pusf  (&uintu.$  genaemt  Caroluödeïf^" 
€buli^apolitaèn/enb2acf)t  b?ieben  ban  den  $ausf  incrb 

aen  ben  l^ertog  ban  ̂ iba/  baer  infip  bem  noembe  b.a"5c" 
3tjnen  toel  beminben  fone  /  en  fcfjanh  Ijem  een  feer  bo^  gfty ' 
"fleltjb  nouden  ftoeert/  en  gouben  Boeb  met  beïe  ge^ 
fleentenbefet/  en  bp  ben  #au0  geconfatreert  enge»= 

toijt  /  baer  mebe  lp  Bern  bercerbe  alss  eenen  boo?- naemflen  boo2flauber  en  beftbermer  ber  iïoomfec 
Catbolijbeïïeligie/en  berb^utber  ber  Kettert  ̂ en 
b?ief  ban  ben  Jdatt^  aen  ben  ̂ ertóg  ban  %m  toa^  al- 
btiöluibenbe: 

WEI  beminde  foon,  Edele  Heere,  faligheid  en-A-  ba^f/Bf 
poftolife  benedictie :  wy  volgende  de  maniere  en  g,aug , 

infettinge  van  de  Roomfe  Biffchoppen,  hebben  opte  aenöea 

nacht  voor  den  dag  van  de  geboorte  ons  Heeren  en  ̂ "toa 
Saligmakers  Jefu  Chrifti  met  heerlijke  gebeden  een  ba%  w 
hoed  en  fwaerd  gebenedijd :  welke  heilige  girte,alfo  die 
alle  jaren  tot  een  eerfchenk  gefonden  plach  te  worden , 
van  den  Roomfen  Biffchop,  aen  een  van  de  Chrifte- 

lijkePrincen:  fo  hebben  wy  met  raed  van  onfe  broe- 
deren der  heilige  Roomfe  Kerken  Cardinalen  V.  E. 

daer  toe  gekofen  aen  wien  wy  defe  gifte  lenden  fouden, 
want  alfo  defeeere  van  defen  heiligen  Stoel  meeft  ful- 

ke  Princen  plach  te  gefchieden ,  wiens  Godsvruchtig- 
heid als  een  licht  erfcheen ,  of  wiens  verdienften  aldef- 

meefl  waren  aen  de  Catholijke  Kerke,  fo  hebben  wy 
om  beide  defe  oorfaken  V.  waerdig  gekend  aen  wien 

van  ons  defe  eere  gefchieden  foude,  want  van  V.  Gods- 
vruchtigheid tegen  God  en  fijne  heilige  Kerke  hebtgy 

van  te  voren  goede  getuigeniffe  gegeven.  En  die  me- 
morie van  V.  verdienften  en  vrome  daden  voor  het 

Catholijke  geloof  uitgerecht  in  de  Provintién ,  daer 
gy  met  uwer  groter  eer  over  beveelt ,  is  fo  verfch  dat 
wy't nemmermeer  vergeten  en  mogen :  defe  gifte, fo 
gy  het  ftof  aenfïet  is  feer  klein  :  maer  fó  gy  ter  contrarie  * 
aenmerkt  de  Maj.  van  de  Apoftolife  Stoel,  diegelij- 
keniffe  van  het  oordeel ,  en  de  mifterie  van  de  fake , 

fo  fult  gy  die  niet  alleen  met  een  dankbaer  herte ,  maer 
ook  met  groter  devotie  ontfangen  ,  Want  wy  geen 
meerder  teken  mogen  geven  van  onfe  gurtft  en  goede 

wille  dan  dit ,  't  welk  dopperfte  Keifers  enConingen 
plach  gegeven  te  werden.  Noch  V.  E,  en  mach  geen 
meerder  of  koftelijker  gifte  van  ons  ,  overmits  fijne 

aebenedijdinge,  ontfangen,  dewelke  denken  fal,  als 

hy  dat  fwaerd  ontfangt  dat  hy  dat  gebruiken  fal  tot 
voorftand  en  vermeerderinge  van  de  waerachtelijke 
Religie.  En  als  hy  den  hoed  {et  op  fijn  hooft ,  fo  moet 

hy  denken ,  dat  hy  daer  mede  bewaert  Werd ,  als  met 
een  hellemet  der  faligheid  en  fchild  des  Goddelijken 

hulps,  de  felfde  mede  betekenende  die  hemelfe  kro- 
ne,de  welke  alle  Princen, wiens  verdienften  tegens 

de  Heilige  Kerk  en  Catholijke  geloof  voorftaende 

fijn ,  bereid  is.  Defen  hebben  wy  tot  V.  gefonden  door 
onfen  beminden  fone  Carolus  de  Ebuli ,  onfen  Ca- 

merling,  overmits  fijn  Edeldom,  deucht  engetrou- 
wigheid  ons  feer  aengenaem  is   En  op  dat  defe  heilige 

gifte  met  meerder  godvrefenheid  en  heilige  ceremo- 
nie ontfangen  mach  werden  als  dat  betaemt,  fo  hebben 

Wy  gewilt  dat  V.  dat  gegeven  fal  werden  van  een  Ca- 
tholijkBiftchopdiegy  daer  toe  verkiefen  fult,  in  een 
kerke  na  dat  deMifle  fal  fijn  gecelebreert.  En  op  dat 

V. E. defe  geeftelijke  gifte  aengenamerfy,fo  hebben  (F-  >9s) 

wy  gegeven  en  gegunt  V.  en  alle  de  Catholijken  die 
met  berou  gebiecht  fullen  hebben  ofhetfelve  van  me- 

ninge  fijn  te  doen,  opte  gefette  tijden  en  de  MiflTe 
eehoort  fullen  hebben  (ons  betrouwende  op  de  almo- 
&  gende 



•if69; Oorfpronk  der  Nedertandfe  Beroerten. 
gende  Gods  bar mhertigheid  ,  en  der  Apoftelen  P  E- 
TRIenPAULI  en  onfe  autoriteit  )  1 5  jaren  en 
fo  veel  quaranteinen  in  Gods  barmhertigheid  waer- 
achtig  Aflaet.  Gegeven  binnen  Romen  by  Sinte  Pie- 
ter  onder  het  Viflchers  Zegel  of  Ring,  den  xxj  Martij 
Anno  1568.  van  onfen  Bifdom  het  vierde  jaer.  En 
was  ondertekent ,  Aldobrandinus .  Het  opfchrift  was 
aldus  :  Aen  mijn  beminde  fone,  den  Edelen  Heere 
Ferdinand,  Hertog  van  Alva,  Gouverneur  en  Capi- 
tein  Generael  van  wegen  den  Catholijken  Conink  in 
de  Nederlanden  Ptus  P,  P.  K 

D€  oberlebermge  ban  öefe  gifte/  tocrb  met  feer 

fjecft/  to  bat  3?  ooft  tic  25ïfTcrtoppm  en  ïSegentm 
ber  fterften-ojbeninge  berf  (lellen  en  fettcn  /  tn  ftcr* 
ftelyRefaftenrecftt  fP2efcen/  öc  CatyolyRe25ifrcrjop* 
pen  en  Afleren  afftelïen/ en  berb?ucften/en  in  fta* 
re  piaetfe  fcftanbeIyRep2ebicanten/  bienaertfbanal* 
te  goblofen  toefenbe.  'Ófrtfc  fcib  yp/  fteeft  Dat  <0f- fee  ber  Ifêiffe/  bat  gebeb/  bat  bafïen/  en  onber* 
fcfteib  ber  flpijfe  /  bat  eeftteïofe  leben  tier  $2iefte* 
ren  en  anberc  ber  Catftolijrfe  fterfte  gebjuift  ert 
feremonïen  afgefreït :  en  geboben  tiat  tn  't  gant* fflc  ConinftryR  fulfte  boeftcn  fnilen  gcb?uiftt  toer* 
ben/  baer  tn  opentlijfte  ftctrerpe  oeleert  toerb/  ert 

grote  mmm  &mr&imii^m  i  ftet'  MM 

i;i 

6erftetot2&2nfifel/  toaer  boo2  oor  grote  triumpfteen 
teiftenen  ban  blij  tfeftap  banben  ̂ pangiaerben  binnen 
25?uffcl  gemaeftt  tocrb/  met  «gteeftfpelen  en  €o?no-' 
ï*n.  ̂ oeftalfo  nemmermcer  een  toereltfeb2eugtfo 
bolmaeftt  en  t$  /  of  baer  en  i$  al  eenige  bitteryetb  on- 
ber  gemengt  /  fo  toaft  ftier  mebe :  toant  niet  alleen  ee; 

en  tocreWijftc  berbobcn  Beeft  beföoomfe  fterftebuol 
De  teerjte  Rcrfce  te  Rennen  /  en  ftare  geboben  te  bolgen  / 
ia  oor  gebtoongen  met  cebe  öcö  fteiligen  üoomfen 
$att$  getoclt  en  geftoo2faemftetb  af  te  f  toeten  /  èn 
benonge0oo2famcn  fïraffe  en  penen  opgelet/  en  bat 
fp  be  gene  Die  in  De  geyoo2faemycibeneenigyeibtje$ 

turban  Dé  rflctoitiKrrirm  ̂ ibi^m^^     w  ue  yu,t  m*  wr*  uwjiwKïannueiu  en  centgnero  uw 

^S^^^fl^^J^^^S^i    ödoofö  frantbafïtg  #n  gcblebcn/en  ooft  beCatfto; 
^SlÖS?^^^ feftw  feec  °cotW  I  ̂  SöWoppcn  in  gebangenifTe  fteeft  Doen  m* gequaitroeiijetn  tucen.  pen  »  öacc  r„  ö00,  ianaüUl.jnc  ttmmtr  en  trenria* ^aectoerDooReenSatünfe^afQuilgefïcoitenop  SSö  bmeert  /  en  fflffi%SSriï»SS fommige  plaetfen  gepleRt  /  baer  meDe  Dit  fenDen  bah  %& T/T'fSeïfe %  mfy  offia^n  feffiefc  rf 
Set  f toeecD  eti  DocD Defpot  toecD,  vZ^ocD  fo  men  ge--1        -  ' ̂p  '-  " toeten  DaDDe Den  Auteur:  gelobe  toel  battetyemniet 
tenbefïenen  fotiDe  Ijebben  bergaen»  D  SInyouD  Defec 
Pafotui  toa.0  aio  bolgt : 

J^afquil-  Den  Paus  fend  Duc  d'Alf  een  gulden  fwaert 
Om  de  Geufen  te  maken  vervaert, 
Ja  om  dat  den  bloedgierigen  Tyran 
Daer  mede  föu  ombrengen  wijf  en  man  , 
Die  God  vrefen  en  dienen  van  herten  fij  n , 
En  om  de  religie  dolen  en  in  fmerten  fijn, 
Dees  benedictie  is  tot  BrufTel  gekomen 
Van  den  helfchen  vader  den  Paus  van  Romen. 

So  fend  den  Beul  tot  den  Beul  fenijnig 
Den  rover  tot  den  rover  grynig, 
En  den  dief  totten  dief  fijn  fchone  gayen , 

Om  dat  hy  d'aerde  met  bloed  foude  laven. 
We 

3&au|J 
Doet  De 
«gontn; 

3ijn  Datter  gene  ontfcDnlDiginge  /  beranttooo?Din 
ge  of  uitblticnt  eenige  piaetfe  tegen  en  macö  tyte 
ben :  Detbalben  fip  gcDtoongen  toecD  5tjn  ftoaect 
uit  te  treeften  /  om  na  bermogen  3ijne£  bebOö^ïii- 
ften  ampt  Defelbe  Coninginne  te  frraffen  1  Derftal- 
ben  y>  uit  De  bolfteiD  Deö  maentö  Die  yem  be  €0* 

!  ninft  aller  Coningen  en  ̂ eere  aller  peeren  berleent 
yeeft/enooft  Der  Apoftelen  ©etrt  en  ̂ auli  en  3t|tie 
eigen  autoriteit  Daer  beneben  /  met  goeben  rijpen 
raeD  Der  Driliner  ftoomfer  Kerften  CarDinalen  De 
boojfcD^eben  Coninginne  €lifabety  oo?Deelt  enber* 
Rïaert  te  Wfm  een  onboetbeerDige  ftetterin  /  allee 
feetteren  boo?f!anDerfe  en  lief  yebberfe/  en  ob&fulje 
eenfcbulDige  berb?cfterfe  Der  <0oDDeItjfte|Baiefleit/ 
en  bpanDfnncbetfonberbalfren  Cfmflelpen  geloofd 
^aerom  yp  yaer  banDe  eenigöeiDbe^  lijfef  CDrifti  af- 
fniit/  Daer  toe  ooft  yaerontrecftenDe/  benemenDe  en 

^  ,»      w„   ,  s.  «v  !  affteUenDeftetConinftrtjftemet  alle  Der  felbcr  reeft- Omtrent  DefeïbetoD  fjeeft  behang  banïlomen  |  tm  engereefttigfteiD/  ReerlijftOeDen/  ̂ SteDen/  ïam Pius  Quintus  De  Comngtnne  ban  €ngelanö   Den  en  ©leeften/ ooft  alle  lenen  en  fuccefrienbart  Dien/ €üfabety/  met  eenDer  Stille  tn  Den  25an  geDaen.   tiie  fptot  Dier  ttjD  toe  geftaD/  yaer  toeaeftrüeben  ert 

sciannn  matytDte  ftnbanonfen  ̂ eere  gjefuCyH|to/Deïïe^  tm/  Regenten/  ©affalcn/  leenmannen  en  <©riDer* ten^ati.  geerDeren^eerfcfter  oberallejö/  ontfangenfteeft:  De  faten  Deö  boo?f3  Coninftnjftö  ban  nare  aebane  eeb/ toelftefijnCatftoüiftealgemene^poflolyfteföerfteal-  beloftenifle  /  plieftt/  getroufieiD  en  aenootfacmnctD leen  Den  eenigen  pante  en  «Dbcrfte  Der  apoftelen  yier  t,te  fp  De  Coninginne  tot  Dier  ttjD  toe  berbonDen  en opaerDen/namentlijft  ^etro  en  Den  ftoomfen  %i^  fcyulDig  getoeefl  3nn  f  en  fp?eefttfe  Daer  ban  gefteel 
feyop  /  #etri  naftomelingen  te  regeren  obergege--  joö  en  leDig.  ©erbteDenDe  boo2tö  allen  en  eenen  pe- ben/  en  ftemalfo  alleen  ober  alle  bolfterenenoberal-- 1  gcUjften  Dat  ff  ban  Doen  boontf  ftaer  perfoon  nocfj ïeConinftryften  tot  eenen  ffcinte  en  ©berfie  geflelt !  \jm  gcboDen  /  toetten/  manDaten  en  ojDonnantien Iteeft/ Dat  fjpmarft  uitroepen /afb?eften/berft02en  en  niet  meer  en  ftriien  geftoojfaem  3ijn  /  on  pene  en berDerben  :  ooft  Daer  tegen  boutoen  en  planten  /  en  firaffe  m  boo?f5  banö  en  ercommunicatie.  Wxkn yetCmiftengelobige  bolft  in  eenigfteiD  Deö  <*5eefte0 
tefamenftouben/  en  ftaren  l^eere  ̂ eilanD  frifcf)  en 
gefonD  oberlcberen:  uitDefealDerftoogfte  maeftt  ge^ 
feten3i)nDe  op  Den€ft:oon  Der<ï3erecfttigbeiD/gaet 
yp  boonö  berftalen  De  DaDen  ban  De  Coninginne 
Daerom  Op  ftaer  toil  ertommuniceren  /  en  feib  Dat 
De  boo2fcl)2eben  Coningiune  ban  OcngelanD  Clifa 

bulle  alfo  binnen  tornen  in  De  opper  ïierfie  afgele^ 
fen  5ünDe  /  itf  ooft  ten  ingange  ban  be  piaetfe  genaemt  A 
Campo  Flora  flengeflagett/  en  alfo  Ucfe  Stille  eenen  „3°^ €Delman  in  €ngelanD  genaemt  Joannes  Feltonus  tonu? 
gefonDcn  toerD/  Iwft  ftp  Defelbe  met  ftulpe  ban  ee-  &&*■ 
nenanDeren  (Die 't  ontguam)  op  fommige openba^e|ud ,  re  plaetfen  aengefTagen  of  geplaftt/ fo  Datfe  ban  bele  ©uiie 

betft  ftetfelbe  Contnftryft  ('ttoelft  boo2DefetiiDban    jijn  geïefen  geto02Den  ̂ eltonuö  iö  Daer  ober  geban*  b™** penncoDen  acftften/Denafballigen/fo  noemt  ftp  in  !  genen  eenige  Dagen  Daer  na  beroo2Deeït/  en  metter  ?°n,bcC„" Defe  25uila  Deö  Coninginö  ©aDcr )  banDe  fioomfe  >  D00D  geflraft  /  ooft  fteeft  De  Coninginne  fulfteo2D2e  Sb gerRe  afgetoenDet/  en  D002  De  Coninginne  jjlöaria    in  ftaer  fiijft  aeflclD  /  Dat  ftaer  Defen  25an  toeinig  önerom toeberomtotDer  Catftolnrer  Uerfte  befteerttoaöge^    gefeftact  fteeft  /  en  eentge  <£DeIluiben  lik  onber  bit flcDo0^ 
to02öcn/  toebcrom  tn  eenen  crbermclijften  en  ellen--    p2etert  ceniaen  oproer  in  €ngeianD  meenDen  aen  te Dtaen  ftaet  geluaeftt  fteeft :  ia  Hatm  iö  geto02Den  een    ree ftten  /  m  Daer  ober  nualyften  gebaren  en  geflraft b2Pe  toeblueftt  ban  bc  alber-ergftc  en  fcftabelijrfle    geto02ben. 
bcdopcncbocben  ftetteren/  en  m  3P alleen boo2  een      HenricusBullingerus  ^cbicant  tot  ̂ urig fteeft  te--  mmttt 

gen  befe  23ulle  beef  ̂ auöeen  toebcrlcggingegcfcft2C;  23ul,^? 
€>ber(te  ̂ ooft  en  «egeerDerfle  in  alle  toereltlftftc 
^ijSÜSS^fi0.!"  Oi!)0"5e"  ̂ ^ün/^Detfftoog.    ben/  mtoclfte  tmniSVireenbrCoTirngnS  fijT 
fïenltooftsgetoclb  tnber^erfte  aen  öaer  getroeften    gelanb  /  en  ftet  ganfcDe  €ngelfe  Coninftrnft  poogt  S»ng«J ^  •>.  te 



ban  nep 

paug Bolleen 
tjftDeöf* 
Ijinge 
toanüe 
Conni* 
gttnc  en 

hinnrijK 
tona  <ffn; 
Selatiö. 

Het  vijfde  Boefc. 

1569. 

(F.  196.) 

te  vjeröctilaen/  maer  ooft  fee  autoriteit  enmacljt  öc^ 

ïioomfert  paus  ter  nefeer  te  floten.  Hft  fommanfc 
inïjoufc feer fclber tocfeeïiegginge  en fijne  betonftnge  \$ 

Hit.  <Dat  ïjet  grote  en  ïjoge  getoelfe  fees  ftoomfen 

Paus  met  fee  tooo2feen  fees  $Kerentotpetrogefp?o* 
hen  /  peter  Uebt  o?  mp  öcf  /  fo  Getoet  mijne  fep 

pen  /  met  en  maclj  betoefen  toerben/  feat  fee  Catljo* 
infte  met  feefe  tooo2&enCDJttft/  *  Beb  boo;  fep  gebe* 

tien  Petre:  noeïj  met  feefe/  fiet  Dier  3ün  ttoe  ftoaer* 
tien/  niet  en  mogen  betoijfen  feat  fjun feat getoelfe ge* 

erben  3P  toelfte  fp  ïjaer  roemen  te  Bebben :  fee  tooo?* 
ben  Ctófii  feu  im&tötè  en  °P  oefen  (teen  $c.  leit 
lp  uiten  betoijft  feat  in  fee  felbe  tooo2>ntgant£  niet  en 
toerfe  geïjanfeeït  ban  ïjet  getoelfe  feetf  paus  /  en  feat 
ooft  fee  Hettte  4Trni(tt  niet  op  petuim  noeïj  op  öen 

2Dauögcbouteniö :  feat  ooft  fee  (ïeutelcnöetoelftepe* 
m  obergegeben  toerfeen/  een  anfeer  en  Beiligerfeing 
}iin/  ban  feeö  paus*  getoelfe:  BP  leit  ook  uit  toat  in 
Vcuangelic  Biet  binöen  en  ontbinfeen/  en  in  toelfter 

mnnictcn  fee  SUpoftelen  gebonöen  enombönfeenïjeb; 

ben :  ïjp  leit  uit  toat  fee  toapenen  /  fcftiife  en  ö2icboubi* 
ge  Croneöeg  paus  te  befeuifeen  Bebben.  3£>e  fp2eufte 

Teremiein'tj.cap.  ^a  ïjebbe  fep  gefet  ober  bolften  en 
Comnftnjften/  $c.  leit  ÏJP  uit  en  feife  Hut  met  feefen 
fp2cuft  fee  tirannie  ban  öen  pans  ban  tornen  feieBP 
tegen  Coningen  en  Coninfeiijften  geb2uiftt/  niet  en 
fean  bctoefen  toerfeen/  en  feife  feat  feen  paus  fijn  ge* 
toeïfe  gebHtiöt  tegen  Bet  uitgefeiuftte  crempel  en  geboö 

fecjs  ©eeren.  3&at  ö'*£po(telen  noit  eenig  toereltlyft 
Getoelfe  in  fee  $serfteClj2iftt/  maer  alleen  eencnüer* 

feen-feienfl  gebjuiftt  nebben-  <©at  ook  fee  eertfe  ftoom* 
fe  Paufen/  feoemaeïö  25uycBoppen  genacmt  /  geen 
tuereltlijR  getoelfe  en  Beüben  aen  Baer  genomen  nocB 

fiaer  onöectoonfeen.  «©at  feie  €pi(telen  ̂ ctretalio1 
HkHt  eerfte  itoomfe  SoiffcDoppen  toegefcïj2eben  toer* 
ben/  berfiert  5ün.  <©at  fee  fioomfe25ificBoppentot 
op  Cteegorium  feen  eertfen  /  ficïjfeeg  bollen  getoelfe^/ 
notïj  feat  fp  ober  Coningen  en  Coninftrijften  gefet  3ön 
niet  en  nebben  geroemt/  fean  feat  fee  iefïe  paufen  feefen 
berbloeftten  tijtel  ban  feen  bolftomenen  getoelfe  liaer 

felben  tegen  alle  recljt  en  billinöeiö  Rebben  toegefcB?e* 
ben:  feat  Bet  ooifecel  en  bonniffe  banfeen  $>m$  #iusf  y. 

tegen  fee  Coninginneen'tConinunjuban  €ngelanfe 
tutGcfp20HengantönulcnHracDtelooé3p:  feat  fee  Co^ 

ninginne  ban  <£nge!anö  niet  t'onrecftt  of  onnatuur* 
iiilt  feat  fjoonfle  Dooft  ober  bat  ConinKrp  ban  €nge^ 
lanfeentoerögenaemt  ^atöetniet  ongefeïjifet  nocö 
tegen  fee  natuur  geöanfeelt  ts?/  afé  fee  Coningin  ban 

€ugeïanfe  of  een  anfeer  toereltlpe<©beröeibin^er* 

feen-fafeen  reent  fp?eeöt/of  ficfj  feer  üeijen  ïjanöel  aen* 
neemt/ en  fee  felberegeert:enal0  fp  gofelofe  2öiffcï)op^ 
pen  affet  /  en  anfeere  beter  aen  Daer  pïaetfe  o?feonneert. 
XBat  fee  Coningin  in  €ngelanfe  niet  booagenomen 
riecftfeermenfcïjentoaencngcfeicïjten  in  Ijaren  JflijKe 

te  bolgen:  macr  ïjet  reine<0ofelöbe3©oo2ö'tb)elfite te  bocen  ban  feen  Coninu  €feutoaert  feen  fejten  acnge* 
nomen  iö  getoeefl:  feat  fp  in  Daer  Coninhrüït  geen 
fcetterfe  boenen  boo2leggen  nocD  opleggen  en  toilfee: 
m  fee  Coninainne  met  groot  recfit  en  billiKfieife  fee 
IDtire  afnefleft  fieeft  in  Ijaer  ConinferijK :  feefgelijr 
ooft  ïjet  onfeecfeïjeiö  feer  fpijfe:ÖP  berïjaelt  ooft  toat  Ca* 
tftolijft  te  fcggen  iö  /  en  toat  ïuifeen  Catïjolijft  3ün. 
33oo2tei  feife  ïjp  feat  fee  Coninginne  recDt  gefeaen  ïjeeft  / 
HM  fp  ïjaer  onfeerfeanen  geboöen  ïjeeft  /  feat  fp  fee 
ïtoomfe  i^erfte  niet  meer  erftennenen  ïjaergebofeen 
niet  meer  geïjoojfamen  en  foufeen/  liafefeenooftrecDt 
gefeaen  feat  fp  ïjaer  onfeerfaten  feen  pauken  fijne  ge* 
Üoo2faemïjeife  ïjeeft  feoen  berf  toeren» 

Seid  ook  dat  de  Coningen  en  Overheden  haer  on- 

derdanen ten  goeden  met  geweld  fullen  dwingen ,  en 

een  yeder  niet  vergunnen,  dat  fy  felfsfouden  mogen 

kiefen  wat  haer  goed  en  dat  befte  dunkt  te  zijn  :  dat  die 

Coningen  en  Óverigheden,  billijk  ftraffen,  ook  van 

leven  ter  dood  mogen  doen  brengen  de  gene  die  de 

ware  Religie  verfmaden ,  en  de  heilige  geboden  weder- 
ftien  <&at  fee  Coninginne  geen  ftetterin  en  3p/  en  feer* 
ïmluen  metten  ban  met  en  toerfe  geflagen  noeïj  ban 
He  eeuig&eiö  feejs  lijft  CÜ?ifti  afgefnefeen :  feat  fee 

paus  geen  getoelfe  en  Beeft  fee  Coningen  af  té  fet* 
ten  /  maer  feat  «Boö  feat  getoelfe  alleen  toeftomt :  feaer* 
omïjpooftnietenbermotDtfee  Coninginne  ban  ïjaec 
Coninftrp  /  en  alle  Dare  gerecïjtigBeife  af  te  (rellen/  fo 

ïjp  ooft  geen  macïjt  en  ïjeeft  fee  onfeerfeanen  te  abfolbev 
ren  en  lefeig  te  fp?eften  ban  feen  eeö  feie  fp  fee  Conin* 
ginne  gefeaen  fiebben/  toantgeïooffeetroutocfalmen 
niet  alleen  feen  b?omen/  maer  ooft  feenbofcnïjoufeen. 

$oo?ttf  berteït  ïjp  uit  berfcfieifeen  Hïftaien  toat  iam* 
ïtter  en  ellenfee  fee  Koomfe  paufen  tn  fee  Coninft* 
rijften  en  onfeer  fecbolfteren  in  fee  ganfttje  Cft?iften* 
ïjeife  ober  fee  400  jaren  ïjertoaer.ö/  aengefiicïjt  ïjcb* 
bert/  alö  fp  na  Ijaren  bollen  getoelfe  fee  Coningen  af- 

gefet/  en  fee  Coninftrijften  beranfeert  /  en  fee  onfeer* 
banen  ban  ïjaer  beDoo?lijfte  plicïjt  en  ge[ioo2facm* 
ïjeiö  ojeabfolbeert  en  lefeig  gefp^often  ïjebbem  m* 
te  befe  faften  ïjanfeelt  \p  toijH  enb2eefe/feïe  lujtDeeft 

matlj  tjet  p2incipael  boeft  lefen  /  't  té  genoeg  't  felbe  al* ïjier  aengeroert  te  öebben/  alfoljctonfe  ̂ efeerlanfefe 
faften  niet  aen  en  gaet-  3©p  toilien  toeöerom  tot  ons 
borïge  p?opoofl  fteren* 
^0  nu  fee  ̂ ertoa  ban  2ïïbageueeïmeenbemb?ebe 

en  rufte  te  toefen  7  Debbenöe  ftjne  bpanöen  fonfeer 
groot  berlieö  ban  fee  fijne  eenffeeelg  geflagen  /  en 

boo?tsf  uitten  5lanfeeberö?eben/  en  niet  anfeere  boo?* 
nemenöe  fean  alleg  in  fee  i^eöerlanfeen  na  fijnen  fin 

te  (lellen  /  fo  geraeftte  ïjp  ban  nietig  in  grote  moet* 
ten/en  feat  met  fee  Coninginne  ban  €ngelanfe/Det  tocl* 

I  fte  ïjem  liet  aenfienatéoföettoteenopenbaeroo?loge 

fouöe  ïjebben  geftomen :  ö'oo? faftc  Dier  af  toast  feefe. 
<©e  pointe  ban  Confee  nafeöeeemge^rancoifen  b?p^= 
buiteren  befleïlinge  gegeben  ter  3ee/  feetoelfte  fee  3ee 

feer  onbeiltg  ïjielfeen  /  en  alle  fejjepen  feie  fp  feonfeen  be* 
ftomen  ban  ftare  bpanfeen/  fo  francoïfen  al^  anfeece 
beroof  feen.  <©efe  berboïgfee  op  3ee  een  groot  25ifcaté 
feftip/  met  bier  ftleine  $ffab?eg  genaemt/ftomenfee  uit 

^pangien  geïafeen  met  gelfe  en  toaren :  fee  toelftefien* 
fee  öatfe  fee  ̂ Frantoifen  niet  en  foufeen  öebben  ftonnett 
ontftomen  /  boeren  in  Cngelanfe  in  fee  ftaben  ban  Mn* 
toma  en  pieimupen/  om  alfeaer  bebjijfe  en  fefter  te  3ijn 

ban  fee  boo?f3  5francoife  Eee-rober$?  en  b?pbuitersf. 
^e  francoifen  ïanfeen  ban  gelijften  in  Cngelant/feorö 
in  een  anfeer  öaben  en  bleben  alfeaer  leggen  toacïjten 
op  feefe  fcöepen  om  fee  felbe  te  roben  /  atë  fp  toefeeroiti 
foufee  menen  af  te  baren:  mifefeelertïjö  namen  feefe 
^rancoife  feftepen  met  Dulpeban  eenige  Cngeïfe;  Hm 
©laemfe  ̂ uïfeen  en  een  ̂ paenfen  fcDip/  met  beïe  ro* 

fleltjfte  toaren  gelaöen :  en  b?acïjten  't  in  Cngelanö in/  en  berftocötenten  berfeeilfeenïjaren  buit  alfeaer: 
fee  <©ber(te  banöe  -Jf  rantoife  feïjepen  feefee  ge(taöig  let- 

ten op  fee  boo?f3fcDepen  uit  ̂ pangien  geftomen  /  en  fp 

gingen' öagelijr  om  met  fommigebanöep?incipael* (te  ban  cngelanfe  om  te  bernemen  toatter  te  ̂ obe 
om  ging/  'ttoelft  fienöe  en  merftenfeefee^tïjippers 
en  patronen  ban  fee  feïjepen  uit  ̂ pangien  geftomen  / 

ïjebben  ïjaer  geafefe?effeert  aen  Don  Gerardod'Efpes 2imba|Tafeeur  ban  feen  Coninft  ban  ̂ pangien  in 
€ngelanö/  enfiebbenïjemfeefafteteftennen  gegeben, 
«©en^mbaffaöeur  feit  ber(lacn  gebbenfee/  Beeft  aen 
Dare  iBajefteit  aufeientie  becfotDt  en  fee  felbe  Bern  toe* 
gelaten  3ijnfee/  Beeft  Dare  |Baje(leit  te  Rennen  ge* 
geben  Boe  feat  fee  Coninft  ban  ̂ pangien  feefe  fcDepen 
met  gelfe  gefonfeenïjafefee  na  ©laenfeeren  tot  betalinge 
ban  fijn  ftnjgstbolft  en  leger/  en  feat  fee  felbe  frtjepen 
met  gelfee  toaren  leggenfee  in  perijftel  ban  genomen 
te  toerfeen  ban  öeboo2f5^ee-roberjf:  berfotBtöaer^ 
om  feat  Baerltëajefteit  beliebcn  toilfee  fee  boo2f3ftBe^ 
pen  en  gelfee  in  Bare  Babenen  tefecfenfeeren/  èn  ooft 
te  tonboperen  tot  3inttoerpen  toe/  of  toe  te  laten  feat 
fee  felbe  fcïjepenBacrfelfg  foufeen  mogen  toeru(ten  en 
armeren/  'ttoelft  fee  Coninginne  Bern  al  t'famcn  ap 
cojöeerfee  na  fijn  belieben  /  ïjem  feaer  ban  gebenfee 
bleben  en  pafpoo#en.  .fiBaer  alfo  fee  boo?fcB?eben 
SlmbafTaöeur  al  't  felbe  liet  toeten  aen  öen  hertog 
ban  3fllbaomte  ïjebben  fijnabbij^/  fotoerfee mifefec* 
iertijfe  fee  boo2fclj2eben  Coninginne  aengefeient  feat 
ïjet  boo?f3  gelfe  toe  guam  eenige  <0eneboife  ftoop* 
luiöen  m  niet  feen  Coninft  ban  ̂ pangien/  toaecom 

ïiaer 

Ctoffl 

De  <Hoe 

ninginne 
ban  <f£n* 

oclanb 

en  Dm 
Eerren 
taan  $1* 

ba. 



*5*9- Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
tWt  getaben  toerb  bat  fr»  be  bootö  «StOepen  foube 
ontlaben/  en 't  gelb  in  betoaerber  banb  bouben/  en 
ftentebanbelenmetteboo2f3  <e5enebot>fc  Coopluiben 
aio  p2op2ietariffen  ban  't  boo2f5  gelb  om  't  felbe  te 
Oefyutben  op  beboojlijbe  afleurantie  en  intereffe  in 
jjare  notdiinbeben  :  gebenbe  baer  b02ber  te  bennen 
atëbatbe  botuft  «©enebopfe  Coopluiben  licber  bab* 
ben  bat  baer  fBajcfteit  (/et  boo?f5  gelb  foube  gebjui* 
ben/ ban  bat  bet  ben  J^ertog  ban  3Elba  foube  b«> 
gen/  enfoljaer  Jlfèajefieit  oor  geabberteerttoatf/bat 
jjet  boo2f3  gelb  toa$  fcggenbe  in  feer  grote  penjbeï 
banbe  boo2f5  iprancoifen/  beroelbe  fecretelp  gefeo- 
men  toaten  in  een  ban  be  Dabenen  baer  be  boo?f3 
febcpen  metten  gelbe  toaren  ieggenbe  /  in  meninge 
'tfelbe  te  oberballen  en  te  beroben  /  toaerom  be  boo:f3 
Coninginne  in  baefte  bet  boo2f3  gelb  bjefenbe  in  toeer* 
be/  fo  men  feibe  ban  acbtmacl  iooooo  tronen  /ge* 
laben  in  ?9  Kiften/  altefamen  in  fpecie  ban  dealen 
ban  aebten  ̂ zbz  uit  be  boo?f3  febepen  nemen  en  in 

betoaecoer  banb  (tellen.  't3©elb  öeboo2f3-3llmuafïa' 
beurberftaenbe/  beeft  bent  baer  af  aen  baerlBaje- 
fteit  grotelpen  beblacgt/  maer  be  Coninginne  gaf 

bem  boo2  anttooo2be  batfe  in 't  felbe  te  boen  ben  <fe tfjolijben  Coninfc  baren  lieben  b2oeber  fnnenmeefter 
meenbe  groot  platfier  en  b2untfcljap  gebaen  te  bete 

ben/  alfo  f? 't  felbe  gebaen  Dabbc  tot  beter  berfebert- ïjeiben  bctoaringe  tegen  be  francoifen/  maer  bat  fp 
tocl  fcfeeruj&en  geinf02meert  toatf  bat  bet  ben  Co- 
nmft  fijnen  meefter  niettoeenbeboo?be/  maereenige 

«3enebopfe  Coopluiben/  en  bat  fp't  baerom  bacbte tegeb2utnen  met  brille  ban  ben  p2öp2tetarifen  en  op 
beboo2lpe  intereffe  inbare  noobfaben/  feggenbebat 
fp  bem  baer  ban  naber  bebji#  en  informatie  foube  to^ 
nen  binnen  eenige  bagem  ̂ en  SfimbaflaDeur  bier 
ban  niet  toeite  b?eben  3ünbe/  geeft  ïjizt  ban  terftont 

©escr*  bttotte  gebaen  aenben  hertog  ban  9Clba.  <©eJ$er; 
w3etian  tog  ban  3fllba  \iit  feet  bebig  en  guaïijbnemcnbe/  Ueeft 
Dort  alle 
«EngeJfe 
en  hare 
goeben 
en  hoop- 
man- 
fcfjap* 
pen  in 
üicber* 
lanb 
kansen 
«narren 
fleren. 

terftont  fonber  abbijo1  ban  ben  Slabe  ban  ,§tate  of fonber  bem  naber  op  befafee  enhoopbanbelteinfo?? 
meren/  allcbe  Cngelfe  Coopluiben  binnen  3finttoer^ 
pen  boen  bangen  en  alle  bare  fdjepen  /  goeben  en 
boopmanfcljappcn  m  arreft  nemen/  Ieggenbe  in  bet 
<£ngelfe  buitf  «Duitfe  folbaten  /  frfmjbenöe  boo?t?3  alle 
be  üeberlanben  boo?  /  bat  men  allebe  Cngelfe  en  ba 
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fonder  eenigerhande  precedente  of  voorgaende  con-  ̂ onftu ferentie,  communicatie,  intelligentie  of  verftand  te  ban  <tBtu 
hebben  van  de  intentien  en  meiningen  van  de  felve,  B'lanb/ 

fo  ter  eenre  als  ter  andere  zijden  :  waer  op  haer  Maje-  ̂ J; n' 
fteit  goet  gedocht  heeft  gehad  alle  hare  onderfaten  te  arreft  ög 
waerfchouwen ,  de  welke  eenige  oorfaken  hebben  in  ï)a« 
eenige  des  voorfz  Coninks  Landen  te  trafficqueren ,  {SSS^?* 
dat  fy  luiden  hen  des  vermijden  ,  totter  tijd  en  wijle 
toe ,  dat  men  breder  verftaen  fal  hebben  van  de  in- 

tentien van  de  voorgenoemde  Conink ,  en  hoe  hy 
dit  verftaen  fal  hebben,  en  hare  Majefteit  'tfelve  we- 

tende ,  fal  als  dan  de  voorfz  hare  onderfaren  't  felve  te 
kennen  geven ,  en  binnen  middelen  tijde  fo  wild  en 
beveelt  hare  Majefteit  alle  eneenen  yegelijken  haren 
Officiers  van  alle  Steden ,  Sterkten ,  Vryheden  ,  Poor- 

ten ,  Havenen  en  alle  plaetfen ,  aldaer  men  alhier  bin- 
nen hare  Majefteits  dominien  en  knd  komen  kan, 

te  doen  ̂ rrefteren  en  detineren  alle  en  eenen  yegelij- 
ken alfulke  perfonen  als  onder  de  jurifdictie  enobe- 

dientie  van  den  voorfz,  Conink  van  Spangien  gebo- 
ren fijn  of  ook  binnen  fijnen  Lande  refiderende  ,  en 

hen  als  deffelfs  Coninks  onderfaten  dragende  ,  mitf- 
gaders  ook  haer-luidcn  goeden,  koopmanfehappen, 

fchepen  en  vaten  ,  ten  einde  de  felve  t'allcn  tijden 
vindbaer  mogen  wefen  en  compareren ,  en  antwoor- 

den fowel  voord'indemniteit  van  de  onderfaten  van 
hare  Mijefteit  airede  fonder  eenige  rechtveerdige  oor- 

faken gearrefteert  wefende,  als  voor  andere  nootzake- 
lijke confequentien  ,  en  dat  infgelijks  de  principale 

Officiers  van  de  Steden  of  plaetlen  aldaer  eenige  van 
de  Coopluiden  des  voorfz  Coninks  onderfaten  gebo- 

ren zijnde  ( of  hen  als  onderfaten  dragende)  fullen  be- 
vonden worden  fufpeel:  te  zijn  van  hen-luiden  goeden 

verdonkert  of  verfteken.te  hebben,  by eenigerhande 
fraude  of  coleur  van  contracte ,  fimulaet  wefende  in 
prejuditie  van  denarrefte  daer  op  gedaen ,  fullen  met- 
ter  affiftentien  van  andere  Officieren  en  Jufticieren, 
procederen  tot  onderloekinge  en  informatie  van  dien 
by  alle  goedeen  behoorlijke  middelen ,  en  ook  appre- 

hendereh  fo  wel  de  principale  partyen  ( van  wat  natie  (F- I97*) 
of  qualiteit  de  felve  zijn  mogen )  de  welke  fecretelij- 
ken  tot  al  fulke  fraudulente  verftekinge  of  coleureren 

geholpen  hebben  ( 't  en  ware  fy  't  felve  eerft  en  voor 
al  felve  bekend. en  geleden  hadden  gehad)  infgelijks 

re  goeben  arrefteren/  OpbOUbcn  en  bangen  fOUben/    ook  d'andere  die 't  felve  aldus  gecoleureert  en  verfte- 
al  't  toelb  terftont  een  feer  grote  beroerte  't  gebele  &z berlanbboo2  maebte/  D002  bien  bat  feer  grote  banbel 
op  €ngelanb  en  metten  €rigelfen  onberbouben  toerbe. 

©e  «o*  <©it  genomen  5tjnbe  ter  ooren  ban  be  Coninginne 
nfngmne  fcan  Cngelanb  en  öaren  Kabe  /  bebbcn  't  felbe  uit- 
seïnf n'  termaten  nualijben  genomen  /  bat  be  hertog  in  fUl* toet  aiic  ber  manieren  en  fonber  eenige  boo2gaenbe  abberten^ 
Degoe^  tietegenbaer  onberfaten  /  contrarie  beoube  b2ienb* 

febap/  contracten  enalianctm/  banbelbe/  toaerom 
ban  geloften  aanfeb  €ngclanb  boo?  allebe  onberfa- 
ten  be^  Confnft$f  ban  spangien  en  öare  goeberen 
en  boopmanfebappen  beeft  boen  arrefteren  enopbou* 
ben  /  en  beeft  h?  openbare  publicatie  be  002faheban 
bienberljaelt  en  00b  in  b?uft  uitgegeben  in  beferma- 
nieren: 

lieren 
tocbego» 
renoc 
ö'onoep 
(aten 
ban  ben 
Conink 
kan 
£>pan* 
gienen 
be  pecfo^ 
nen  ar* 
ftfcren. ELifabet  by  der  gratie  Gods  Coninginne  van  En- 

geland ,  Yrknd ,  en  Vrankrijk ,  &c.  Alle  den  ge- 
nen die  defc  jegenwoordige  letteren  fullen  lien  falut. 

Den  Raed  in  haren  name :  Alfo  haerConinklijke  Ma- 
jefteit verftaen  heeft  in  wat  manieren  dat  alle  en  ee- 

nen yegelijken  van  hare  Coopluiden  en  andere  hare 
onderfaten  r/Antwerpen  refiderende,  by  fekere  onre- 

delijke ordonnantie  en  bevel  van  den  Hertog  van  Al- 
va  als  Gouverneur  over  de  Nederlanden  in  den  name 

haers  Majefteits  lieven  broeder  den  Conink  van  Span- 
gien ,  gearrefteert  waren  en  onder  de  garde  en  be- 

wareniffe  van  (ekere  menichte  van  foldaten  gefteld  , 

ken  hebben  ,  en  die  goeden  ook  in  bewaerder  hand 
ftellen.  En  gemerkt  dat  hare  Majefteit  dien  al  niet 
jegenftaende  van  egeender  ander  meninge  en  is  de- 
fen  aengaende ,  dan.cde  perfonen  van  den  onderfaten 
des  voorfz  Coninks  en  hare  goeden  mits  defen  arre- 
fte  te  doen  bewaren  en  houden  tot  confervatie  en  voor 
de  indemniteit  van  haer  eigen  goeden  onderfaten  en 
hare  goeden,  en  tot  compenfatie  van  al  fulke  onge- 

regelde actiën  als  uit  defen  vreemden  en  haeftigen 
attentate  en  intreprinfe  foude  mogen  volgen.  So  ift 
dat  fy  wild  en  belaft  alle  hare  Officieren,  dienaers  en 
onderfaten ,  dat  geenderhande  violentie  noch  forfe  ge- 
ufeert  en  worde  tot  achterdeel  van  eenige  van  des 
voorfz  Coninks  onderfaten  ter  caufe  van  defen  ar- 
refte,  ten  ware  fy  hem  by  notoire  en  merkelijke  re- 
fiftentie  en  wederfpannigheid  felve  provoceerde  en 

verwekte  om  't  felve  te  doen ,  en  dat  haer-luider  goe- 
den en  koopmanfehappen  geenfins  gefpolieert  noch 

bedorven  en  worden ,  maer  dat  fy  de  felve  alleenlijk 
wel  en  getrouwelijk  doen  bewaren  en  fal  veren.  En 
in  dien  daer  eenige  fijn  van  de  onderfaten  van  den 
voornoemden  Conink  ,  de  welke  fullen  willen  pre- 

tenderen ,  nopende  defen  arrefte  ,  exempt  en  vry  te 

wefen  ,door  dien  ly  Poorters  alhier  geworden  en  toe- 
gelaten zijn  ,  haer  Majefteit  voorwaer  geenfins  van 

der  meninge  zijnde  hen  felve  te  beletten  ,  en  noch 
ter  tijd  ook  als  noch  niet  wetende  hoe  of  in  wat  ma- 

nieren men  haren  onderfaten  ,  in  gelijken  cas  in  des 
dat  haer-luiden  goeden  en  koopmanfehappen  infgelijx,  j  voorfchreven  Coninks  Landen  genaturalifeert  wefen 

de ,  tracteert  of  hier  namaels  noch  fal  mogen  tracte- 
is  te  vreden  dat  die  voorgenoemde  perfonen  in 

ï&joeïa*  ook  gearrefteert,  ook  gefchied  is  univerfelijken over 
watieen  alle  de  voorgenoemde  Nederlanden.  Een  feervreem- 

x\nm&'  dc  ̂ e ,  en  hier  te  voren  t'genen  tijde  geufeert  tuffchen 
banoe     de  Crone  van  Engeland  en 't  huis  van  Bourgondien, 

ren 

de  waerheid  vry  of  Poorters  wefende,  geftaen  fullen  , 

mits  alleenlijk  ftellcnde  fuffifanW  cautie  voor  hen  com- 

paritie 



374 Het  vijfde  Boek 

«5% 

par  me  en  goeden  i  en  indien  fy't  felye  met  doe
n  en 

willen  fo  falmenfe  committeren  en  bevelen  
in  de  be- 

warenifte  van  eenige  andere  Engelfe  Coopluide
n ,  en 

haer-luider  goeden  behoorlijk  inventariferen  
,  totter 

tijd  en  wijlen  toe ,  dat  men  weten  fal  ho
e  men  de 

onderfaten  van  hare  Majefteit  over  Zee  /radee
rt  of 

tradteren  fal.  En  gemerkt  ook  dat  hare  Maje
fteit  ver- 

hoorde, heeft  haer  Majefteit  hem  geaccordéertteafïi- 

fteren  in  eenige  van  de  voorfz  twe  middelen  of  we- 

gen ,  alfo  hy  't  felve  begeerde  of  wenfchen  foude ,  daer 
af  hy  hare  Majefteit  dankte  ,  feggende  dat  hy  noch 

beiden  foude  totter  tijd  en  wijlen  toe  dat  hy  inde  Ne* 
derlanden  fendenmochteomadvijs  te  hebben  van  den 

Hertog  van  Alva ,  om  te  weten  by  welke  van  de  voor- 

T^T  KCS^KffiSriE     chrevln  twe  middelen  hy  't  felve  wilde  getranfoor- ftaen  heeft  datter  een  ieer_  grote  mraitm    vdu  ..^    u:nnPn  midelen  riide  fo  werd  haer  Ma- 
bachts-luiden  en  andere  zijn  de  welke  federt  ten  tijd

e 

van  den  onlanks  geleden  troublen  ,  inde  Neder
lan- 

den gerefen  ,  herwaers  -  over  gevlucht  en  gekomen 

Zijn  ,  binnen  hare  Majefteits  Coninknjke  ,  om  de 
voorfz  troublen  te  fchouwen  en  eviteren  ,  fo  wel 

van  haerder  confcientien  wegen  als  om  te  eviteren 

depericulen  dewelke  gemeenlijk  janoodfakehjkdaer 

navolgen  enfpruitendezijn,  door  alfulke  civile t
rou- 

blen en  commotien,  fois  haren  wille  en  plaifier  dat 

fo  waer  men  alfulke  perfonen  ftaende  de  felve  tot  goe- 
der name  en  fame  vinden  fal  in  eenige  plaetfen  (ten 

waer  dat  fy  luiden  mede  deelachtig  bevonden  worden 

in 't  verborgen  of  coleureren  van  den  anderen  Coop- 

luiden  goeden )  de  felve  niet  en  fullen  gemolefteert 

worden  ,  noch  in  perfonen  noch  in  goeden ,  ander- 
fins  dan  de  Officiers  van  de  plaetfen  fullen  bevinden 

te  behoren  ,  en  noodfakelijk  te  zijn ,  en  fullen  hen  al- 
daer d'een  voor  den  anderen  mogen  verobligeren  voor 

hen  comparitie  en  hunne  goeden  laten  inventanieren : 
horende  daer  en  boven  hare  Majefteit  by  rapporte  dat 

het  arreft  op  hare  onderfaten  in  de  Nederlanden  ge- 

daen  is  geweeft  ter  caufe  van  de  detenfien  van  feker 

fchip  of  drie  of  vier  Berken ,  de  welke  onlanks  bin- 

nen eenige  van  de  Havenen  yan  haren  Coninknjke 

gearriveert  geweeft  zijn,  en  daer  in  feker  geld  bevon- 

den werd:  fo  heeft  het  haer  goet  gedocht  decircum- 

ftantie  van  dien  pretenfe  in  't  korte  te  kennen  te  ge- 
ven ,  waer  door  men  merkelijk  fien  en  verftaen  mach 

'tfelvige  fonder  eenige  rechtvcerdige  oorfake  gedaen 

te  zijn,  en  dat  de  Inventeurs  en  promoteurs  of  aen- 

brengers  van  dien  ( fo  die  zijn  of  geweeft  hebben ) 

impertinentehjke  en  fonder  redenen  of  advijs  gepro- 
cedeert  hebben ;  hare  Majefteit  was  in  den  eerften 

by  hare  Officieren  refiderende  in  fekere  hare  poor- 

ten en  havenen,  gelegen  in 't  Weften  van  haren  Co- 
ninknjke veradverteert  en  geinformeert  alsdataldaer 

fekere  drie  of  vier  kleine  Berken  (gemein  Zallops  of 

Zabresgenaemt)  uit  Spangien  gearriveert  waren ,  ge- 
laden met  gelde  ,  fekere  Coopluiden  van  Italien  en 

van  de  Nederlanden  toebehorende  ,  en  dat  diverfe 

fchepen  van  Vrankrijk  ter  oorloge  uitgericht  wefen
- 

de  opte  Frontieren  van  der  Zee  aldaer  ook  waren  le
g- 

gende, de  felve  Spaenfe  fchepen  en  het  Trefoor  daer 

in  wefende  verwachtende  om  hen  al  t  felve  afhandig 

te  maken  ,  indien  fy  ter  zeewaerts  in  fouden  gera- 
ken te  komen,  en  dat  men  ook  vreefde  dat  fy  hen 

wel  avanceren  fouden  tot  binnen  der  havenen  aldaer 

te  komen  en  de  felve  met  forfe  daer  uit  te  nemen  en 

wechte  voeren.  Waer  op  hare  Majefteit  byharefpe- 

ciale  brieven  aen  alle  de  Havenen  van  het  Weften  ge- 
fonden  wel  ernftelijk  bevolen  heeft  gehad ,  als  dat  de 

Coopluiden  of  Reders  der  felver  fchepen  des  fouden 
veradverteert  worden, en  ten  einde  dat  fy  luiden  en 

alle  andere  onderfaten  van  den  Conink  van  Spangien 

fouden  geaffiileert  en  gedefendeert  worden  tegensde 

invafie  en  't  voornemen  van  de  Francoifen  by  alle  mo- 

gelij ke  middelen,  d'welke gedaen  wefende , heeft  den 
Spaenfen  Ambaffadeur  alhier  nu  refiderende  infgelijx 

begeert ,  dat  men  eenige  ordonnantie  maken  foude 
tenderende  totte  bewaren  iffen  en  affiftentien  van  de 

voorfz  fchepen  en  Trefoor  tegens  de  Francoifen , 

de  welke  hem  ook  geaccordeert  is  geweeft ,  en  daer- 

en-boven  ook  befondere  opene  brieven  daer  toe  die- 
nende aen  fijne  Meffagiers  of  Boden  gelevert ,  en  korts 

daer  na  begeerde  de  felve  Ambaffadeur  van  de  Co- 

ninkliike  Majefteit  te  verftaen  haer  plaifier, ,  te  we- 

ten ,  of  haer  geliefde  dat  de  proprietariffen  en  con- 
dudteurs  van  den  voornoemden  Trefore  mochten  ge- 
condueïeert  worden  ter  Zee  of  te  Lande  na  Doevere , 

feggende  dat  het  geld  den  Conink  fijn  meefter  toebe- 

teert  hebben .  Binnen  middelen  tijde  fo  werd  haer  Ma- 

jefteit geinformeert ,  als  dat  de  Francoifen  fecretelij  ken 

in  der  nacht  in  een  van  hare  Havenen  in 't  Weften , 
daer 't  voorfz  Trefoor  lag,  gekomen  waren,  en  mein- 

den 't  felve  genomen  gehad  te  hebben,  macr  werden 

alleenlijk  verdreven  by  alfulke  forfe  en  kracht,  als  de 

Officiers  van  hare  Majefteit  aldaer  tot  dien  einde  ge- 

reet  hadden ,  een  fake  die  wel  kennelijk  is  allen  den  ge- 

nen die  refiderende  zijn  ter  plaetfen  aldaer  de  voorfz 

fchepen  befprongen  en  geinvadeert  werden  ,  en 't  wel- 
ke den  Ambaffadeur  ook  wel  verklaert  is  geweeft, 

welken  aengemerkt,  confidererende  hoe  onfeker  en 

laftig  dat  het  was  van  tijde  te  tijde  defelveteconfer- 

veren,  leggende  buiten  inde  Havenen ,  fo  is  beft  ge- 

dacht (ja  voor  de  eere  van  den  Lande)  dat  men  't  voor- 

fchreven  Trefoor  te  lande  brengen  foude  ent'famen aldaer  wel  bewaren  in  het  ooge  en  ter  prefentie  van 

den  genen  die  daer  den  laft  af  hadden ,  fonder  't  felve 
eenigfins  te  verminderen ,  en  daer  na  fekerlijken  wel 

onderrecht  zijnde  dat  het  voorfz  geld  fekere  Cooplui- 
den  toebehoorde,  fo  heeft  men  ook  overwogen  na  dat 

men  behoorlijk  en  wel  geconferveert  en  bewaert  had- 

de  gehad  van  den  perijkel  der  Zee-roveren ,  dat  het 
niet  onredelijk  en  Was,  noch  ook  contrarie  de  oude 

gewoonte  van  de  Princcn  binnen  hare  eigen  Landen 

metten  proprietariffen  te  tracteren  om  't  felve  met  har- 
ren goeden  wille  en  t'hunnen  contentemente  (enan- 

ders  niet )  van  hen  eenfdeels  te  ontlenen ,  op  alfulke  af. 
feurance  als  hare  Majefteit  menigwerven  en  dikwils 

van  alle  andere  Coopluiden  des  voorfz  Coninx  onder- 
faten wefende  in  fijn  eigen  Nederlanden  ontleent  heeft 

gehad ,  en  gelijk  andere  Princen  in  diergelijke  gevalle 

onlanx  ook  gedaen  hebben , 't  felve  is  ook  gedaen  ge- 
weeft in  de  defentie  van  fchepen  leggende  omtrent  de 

Stad  van  South  Hamton  geladen  met  Wolle  en  daer 
in  ook  fekere  Trefoor  bevonden  werde  wefende  £o 

'tfcheenin  groot  perieul  van  den  Francoifen ,  die  on- 
trent de  Frontieren  aldaer  waren  over  en  wederva- 

rende ,  welke  Francoifen  ook  grote  prefentatien  ge- 
daen hadden  aen  de  Officiers  aldaer  ,  ten  einde  al- 

leenlijk dat  fy't  voorfz  fchip  niet  defenderen  en  fou- 
den ,  waerom  haer  Majefteit  gefonden  heeft  haren 

Capitein  van  den  eilande  van  Wicht  ,  tot  meerder 

fecuriteit  en  verfekertheid  om 't  felve  fchip  infgelijx 
te  defenderen  tegens  de  Francoifen ,  en  te  Lande  te 

brengen  ,  fulx  dat  de  Francoifen  't  felve  fchip  eer 
24  uiren  daer  na  genomen  fouden  gehad  hebben ,  in- 

dien daer  in  alfulx  nietverfien  geweeft  en  hadde,  alle 

dewelke  men  infgelijx  ook  wel  wiftede  Coopluiden 

toe  te  behoren,  gelijk  men 't  felve  ook  wel  fal  kon- 
nen  tonen ,  en  aleer  de  voorgenoemde  Capitein  den 

laft  aengeveert  hadde  van 't  voorfz  fchip  tefalveren, 
fo  weet  men  wel  wat  fommen  van  penningen  dat  hem 

geprefenteert  geweeft  zijn ,  op  dat  hy  d'andere  fche- pen hadde  willen  verlaten ,  die  met  Wolle  alleen  gela- 
den waren  ,  na  dat  het  geld  aen  land  gebracht  was, 

d'welk  de  voorfz  Capitein  geenfins  confentcren  noch 
lijdenen  wilde,  maer  heeft  fekere  foldaten  gewapent 

enterzeewaers  uitgerufttot  feer  grote  koften ,  de  wel- 

ke jegcnwoordelijk  als  noch  aldaer  continuelij  ken  blij- 
ven ,  om  de  felve  fchepen  te  defenderen  en  befcher- 

men  ,  en  binnen  middelen  tijde  en  ter  wijlen  men 

daer  mede  geoccupeert  was,  fo  is  den  Spaenfen  Am- 
baffadeur aen  hare  Majefteit  gekomen  ontrent  den 

xix.  dag  van  December,  met  hem  brengende  yan  den 

Hertog  fekere  korte  en  kleine  miffive  van  credit ,  alle- 
ne en  begerende  dat  uit  krachte  van  dien  de  fchepen 

en  het  geld  inde  havenen  gedetineert  zijnde,  moch- 

ten geliberecrt  en  ontflagen  worden,  als  de  Coninklij- 
ke  Majeft.  fijnen  meefter  toe  behorende.  Den  welken 

hare 
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hare  Majefteit  antwoordende ,  feide :  dat  fy  in  't  gene 
fy  gedaen  hadde ,  den  Conink  grote  vriendfchap  en 

plaifier  getoont  hadde  ( indien  't  hem  toebehoorde  ) 
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en  perfonen  van  de  Engelfen  die  in  de  Nederlanden 
gevonden  waren ,  en  om  dattet  foudeklaerlijk  blijken 
de  waerheid  van  de  fake,  en  ook  de onfc huid  vanden 
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den  Francoifen ,  tonende  hem  dien  aengaende  fekere  ̂  
particulariteiten  nopende  de  diligentien  van  haren 
Officiers.  Maer  haer  Majefteit  was  feer  wel  geinfor- 
meert  dattet  de  koopluiden  was  toebehorende ,  en  dat- 
fe  binnen  4  of  5  dagen  dien  aengaende  noch  vordere  in- 

formatie foude  ontfangen,  hem  op  hare  digniteit  en 
honeur  verièkerende ,  en  toefeggendedatdaerinniet 

gefchieden  noch  gedaen  foude  worden  ,  daer  mede  ha- 
ren lieven  broeder  den  Conink  met  redenen  hem  fou- 

de konnen  qualijk  gecontenteert  houden ,  d'welkehy 
infrelijx  ook  wel  verftaen  foude  binnen  4. of  5  dagen, 
als  hy  wederom  te  Hove  komen  foude.  En  alfo  nam 

hy  oorlof  fimulerende  al  of  hem  d'antwoord  wel  be- 
haewt  hadde  gehad.  En  hare  Majefteit  binnen  midde- 

len tijde  ontfangen  hebbende  d'antwoorde  uiten  We- 
ften  waer  mede  fy  den  Ambaffadeur  meende  gecon- 

tenteert gehad  te  hebben  als  hy  gekomen  hadde  ,  alfo 
fy  hem  ook  verwachtende  was  gelijk  fy  hem  geor- 
donneert  hadde  ,  niet  alleenlijk  nopende  het  ont- 
flaen  van  de  voornoemde  fchepen  en  Trefoor  aen- 

gaende alfulke  part  en  portie  als  men  bevinden  fou- 
vF.  ij8.)  ̂ e  ̂ en  voornoemden  Conink  toe  te  behoren ,  maer 

boven  dien  ook  om  hare  eerfte  prefentatie  volbracht  te 

hebben ,  om  't  felve  ter  zee ,  of  te  lande  te  doen  con- 
voyeren,  fo  is  d'eerfte  tijdinge  die  hare  Majefteit  ge- 

bracht werd  (fonderdaerafyet  vanden  Ambaffadeur 

gehoort  te  hebben )  geweeftals  dat  alle  hare  onderfa- 
ten  der  felvet  goede  koopmanfehappen  en  fchepen 

.'Antwerpen  gevangen  waren ,  op  den  felven  negen- 
thienden  dag  dat  den  Ambaffadeur  by  hare  Majefteit 
aeweeft  hadde ,  fo  dat  een  yegelijk  daer  uit  wel  verftaen 

mao'  dat  alle  d'onderfaten  van  hare  Majefteit  en  hare 

goeden  niettemin  t' Antwerpen  fouden  gearrefteert 
geweeft  hebben  ( alfo  fy  ook  waren  ten  felven  dage  ) 
God  geve  hoe  of  in  wat  manieren  hare  Majefteit  den 
Ambaffadeur  op  den  voorfz  negenthienden  dag  ge- 

contenteert hadde  gehad ,  dewelke  aengemerkt ,  fo  laet 

haer  Majefteit  nu  alle  de  wereld  't  felve  jugeren  en  oor- 
delen ,  en  conGdereren  niet  alleenlijk  of  alfulken  pre- 

text ^enoeg  was  om  alfulken  fubijt ,  violent  en  gene- 
rael  arreft  te  cauferen  ,  of  te  doen  by  force  ,  in  fulker 

manieren  en  t'alfulken  tijde  als  't  felve  gefchiede ,  maer 

infgelijx  ook  in  wien 't  gebrek  of  d'oorfake  bevonden fal  worden  te  zijn  fo  als  hier  namaels  uit  fal  mogen 

volgen ,  hare  Majefteit  geenfins  gefint  noch  van  me- 
nin^e  wefende  den  Conink  te  mishagen  ,  noch  ook 

vet  onder  haer  te  houden  ofte  befitten ,  dat  fijn  onder- 
faten  toebehorende  is,  anders  dan  met  hunnen  goeden 

wille  en  jufte  redelijke  en  gewoonlijke  conditien ,  en 
dus  vele  heert  hare  Majefteit  goed  gedocht  eenen  yege- 
lijken  te  kennen  te  geven  tot  getuigeniffe  van  hare  fin- 
ceritcit  en  maintenue  van  haerder  aften  hoedanig  die 

zijn  mogen ,  en  daer  toe  fy  by  defen  middelefal  mo- 

gen geprovoceert  en  geport  worden  ,  tot  Hampton- 

Court  den  7  Januarij ,  in  't  elfde  jaer  van  den  Rijke  van 
hare  Majefteit  en  van  de  geboorten  ons  Heeren  iytfp. 
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«mbaf"    O  °n  Gerardo  d'ErPes  >  Ridder  van  der  Oorden  van, faltur     *~"  Calatrane,  Raed  van  fijne  Majefteit  Catholijke, 
en  fijnen  Ambaffadeur  by  de  Coninginne  van  Enge- 

land, en  alle  degene  die  defen  fien  fullen  dilecüeen 
liefde,  om  dat  van  wegen  de  Coninginne  van  Enge- 

land of  in  hare  Majefteits  name  uitgeroepen  is  eene 
proclamatie  gedrukt  tot  Londen  ,  gepubliceert  den 
feften  dag  Januarij  Anno  1569.  daer  by  hare  voorfz 

Majefteit  befchuldigt  d'Excellentfe  van  den  Hertog; 

ten  23  November  voorleden  geinformeert  is  gewor- 
den ,  dat  in  de  Weft-contrey  aengekomen  waren  fom- 

migcSpaenfe  fchepen  en  fabres  geladen  met  geld,  de- 
welke fijne  Majefteit  Catholijke  na  Vlacnderen  fand, 

tot  betahnge  van  fijn  krijgsvolk ,  en  waren  aldaer  in  pe- 
rijkel  van  vele  Zee-rovers  fo  wel  Francoife  als  Engelfe, 
dewelke  aldaer  roofden  Vlamingen,  Spangiaerts  en  an- 

dere onderdanen  van  den  Conink,  d'welke aenmer- 
kende ,  determineerde  te  begeren  aen  de  Majefteit  der 
Coninginne  audiëntie ,  dewelke  ons  vergunt  werd  den 
negen  en  twintigfte  dag  der  fclvermaend  Novembris, 
daer  in  wy  begeerden  dat  conform  de  confederatie  en 
vriendfchap  die  tuffchen  hare  Majefteit  en  den  Co- 

nink onfen  Heere  is ,  haer  Majefteit  gelieven  wilde  in 
hare  haven  te  defenderen  de  voorfz  fchepen ,  en  paf- 
poort  verlenen  om  fuik  geld  te  mogen  te  lande  tot  Doe- 
vers  brengen,  of  indien  het  van  node  waer  onfe  fche- 

pen metten  gelde  tot  Antwerpen  toe  te  conduiferen> 
het  welke  haer  Majefteit  ons  altefamenfeergenadig- 
lijken  oclxoyeerde  en  toeliet,  daer  af  wy  terftond  ad- 
vijs  gaven  aen  de  Excellentie  van  den  voorfch  reven 
Hertog  van  Alva  ,  die  hem  doen  ter  tijd  vonde  in 
Cambrefiom  dat  hy  foude  kiefen  een  van  de  twe  we- 

gen ,  fo  hem  beft  bequaem  foude  dunken ,  en  daer-en- 
tuffchen  dat  wy  fijne  antwoorde  verwachten ,  gebeur- 

de het  dat  Courteney  en  Herques  Engelfe  Zee-rovers, 
dewelke  luttel  dagen  te  voren  gearriveert  zijnde  in 
compagnie  van  Francoifen  ,  hadden  genomen  drie 
Vlaemfe  Hulken  en  een  Spaens  fchip  feer  rijkelijk  gela- 

den en  gebragt  in  Porte  Plemua  en  andere  havenen 
van  defen  landen  daer  in  fy  verdeilden  en  verkoch- 

ten tot  haren  wille  alle  de  voorfchreven  preda  en  roof , 
en  daer  en  boven  fochten  met  noch  andere  perfonen 
van  der  fel  ver  contreye  de  hand  te  flaen  aen  de  voorfz 
fchepen  metten  gelde  geladen ,  en  aen  hare  defenfèurs, 
fonder  te  vrefen  de  inconvenienten  die  daer  na  fouden 

mogen  volgen  ,  fiende  ook  dat  de  felve  Zee-rovers 
openbaerlijk  en  fonder  eenig  ontfag  door  dit  Eyland 

wandelden ,  hebbende  faveur  en  toevlucht  in  't  Hof, 
daer  uit  fy  verkregen  brieven  en  mandaten  tot  verfè- 
kertheid  van  haren  roof  die  fy  gedaen  hadden ,  gaven 
wy  fulx  alles  te  kennen  aen  den  welgeboren  Robert 
Graef  van  Leicefter ,  en  aen  den  Overften  Guilelmo 

Cicel,  principael  Secretario  in  den  Raed,  d'welkwas den  1 2.  December ,  remonftrerende  haerluiden  de  in- 
convenienten die  daer  uit  fpruiten  mochten  om  dat 

men  verdroeg  de  voorfeide  en  diergelijke  Zee-rovers, 
en  dattet  was  jegens  den  gemenen  vrede,vriendfchap  en 
confederatie  van  de  huifen  van  Engeland  en  Bourgon- 
gien:  fonde  ook  aen  hare  Majefteit  om  te  hebben  au- 

diëntie :  dewelke  ons  gegunt  werde  tegen  den  xiiij. 
Op  den  felven  twaelfden  dag  ondertekende  hare  Maj. 
de  pafpoorten  om  dit  boven  gefchreven  geld  te  mogen 
vervoeren  in  alle  fekerheid  ,  het  ware  te  water  ofte 
lande,  en  in  de  audiëntie  op  den  xiiij.  ratificeerde  hare 
Coninklijke  Majefteit  alfulke  pafpoorten  en  verfeke- 
rtnge :  gaf  ons  ook  nieuwe  brieven  van  meer  faveurs 
dan  de  voorgaende  aen  alle  hare  Officiers  en  Minifters 
in  de  felve  contreye ,  en  andere  voor  Guilielrno  Win- 
tere  Capitein  van  hare  Majefteits  fchepen  ,  dewelke 
men  meinde  doen  ter  tijd  te  zijn  in  der  Weft-con- 
treye  ,  daer  mede  wy  dan  depefcheerden  Pedro  de 
Madriago ,  en  Petro  Martines  beide  inwoonders  der 
ftad  Londen,  dewelke  arriveerden  den  xviij.  dag  des 

voorgaenden  maends  tot  Amton  ,  en  's  anderdaegs 
vroeg  prefenteerden  fy  haer  pafpoorten  en  lieten  die 
regiftreren  in  den  Raed,en  hebben  daer  af  geadverteert 
Lupo  de  la  Sterre  Capitein  en  Patroon  van  een  fchip 

d'welk  in  hadde  ƒ 9  kiften  gelds  zijnde  in  de  felve 
haven  ,  reifden  vorder  na  Plemua  ,  om  *t  felve  ook 
aldaer  te  doen  aen  Jan  Faticque ,  en  ook  mede  aldaer  te 
fpreken  den  voorfz  Capitein  Wintere,  en  opten  fel- 

ven dag  dat  die  felve  van  Amton  vertrocken ,  quam  al- 
van  Alva  van  het  gcnerael  arreft  'gedaen  in  de  goeden    daer  Horfi  Capitein  en  Gouverneur  van  het  Eyland 

van 
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van  Wichten  andere  gefondetl  lijnde  v
an  haer  Ma- 

jefteit ,  en  quamen  metsel  Barken  en  volk  i
n  't  fchip 

Van  den  voorfz  Lupo  de  la  Sterre ,  en  fonde
r  refped  te 

hebben  aen  de  voorfz  pafpoort  en  fekerhe
id  boven  ge 

feid,  deden  fy  ontladen  jegens  den  will
e  van  den  voorfz 

Lupo  de  la  Sterre  alle  de  voorfeide  kiften
  gelds    beve- 

lende de  felve  aen  die  't  haer  goed  dochte ,  ionder 
 toe  te 

Wn  den  felven  Lupo,  noch yemands va
n henluiden 

e  affifter^n    te  bevaren  de  felve  kiften  van 
't  wc  Ik :  on, 

de  voorfz  Lupo  van  ftonden  aen  deweted
ede.  Den 

xxi  dag  des  voorfz  maends  depefcheerden  wy 
 eenen 

Courier  aen  de  doorluchtiger!  Hertog  van  Alva,ge
ven- 

de  hem  te  kennen  alfulke  grote  innovatie  en  vre
emde 

maniere  van  procederen ,  en  ter  felver  tijd  waren  wy  ai- 

rede wel  verfekert  en  geinformeert  door  rapport  van 

fommige  perfonen  van  grote  autoriteit  in  '
t  felve  Co- 

ninkrijk  ,  dat  de  Majefteit  van  de  Coninginne 
 het  bo- 

ven gefchreven  geld  wilde  hebben,  onder  dexfeldat
  fy 

voorgaf  dat  het  particuliere  perfonen   Gen
evoife 

koopluiden  toebehoorde  en  niet  de  Cathohjk
e  Co- 

nink- niet  te  min  den  felven  xxj.  dag  fchreven  wy  aen 

hare  Majefteit,  beklagende  ons  van  't  voorfe
ide  on- 

recht ,  biddende  datfe  ons  wilde  houden  haer  Conink
- 

lijke  woord  en  pafpoort,  en  mede  het  voorfeid
e  geld 

mocht  komen  t'Antwerpen  gelijk  het  geordoune
ert 

was,  en  in  den  felven  brief  beklaegden  wy  ons  ook  da
t 

Zijnde  in  de  haven  van  Amton  gearrefteert  en  opge- 

houden door  de  Juftitie,  een  fchip  geladen  met  koop- 

manfchap  by  fijne  Cathohjke   Majefteit  gelade
n, 

d'welk  gerooft  was  en  aldaer  van  de  rovers  in  gebragt , 

dat  hare  Majefteit  geliefde  alfulk  fchip  door  haer 
 brie- 

ven te  doen  ontüaen  vanden  arreft  van  de  Juftitie ,  en 

bevryen  uitte  handen  van  de  voorfz  rovers:  op  welk 

alles  hare  Majefteit  niet  fchriftelijk  en  antwoord
e, 

maer  alleenlijk  fommige  van  hare  dienaers  feiden ,  da
t 

haer  Majefteit  alfulk  geld  bewaerde  voor  den  Con
ink 

haren  broeder ,  en  dat  fy,  na  datfe  de  pafpoort  gegeven 

hadde  ,  van  andere  dingen  was  geinformeert  gewor- 

den, en  mijn  dienaers  doende  inftantie  om  audiëntie 

te  hebben,  en  koftent  den  felven  dag  niet  gekrijgen , 

kewy  antwoorden  ( alfo  door  autoriteit  Van  o
nfe  offi* 

cie  haer  Majefteit  ons  behoorde  te  geloven,  alsoo
k 

van  wegen  eenen  brief  van  crcdentie  die  wy  hare  Maj. 
alfdoen prefcnteerdcn  vanden  Hertog  van  Alva)  dat  (Fil,9<) 

het  felve  geld  was  toebehorende  fijne  Majefteit  <-atn
o- 

lijke ,  en  gekomen  uit  Spangien  tot  dienfte  van  fijn  l
e- 

ger en  betalinge  van  fijne  knechten  in  Nederland, 

maer  wat  wy  mochten  feggen ,  wy  vonden  haer  Maje- 
fteit feer  hard  aen  onfe  zijde  en  heel  contrarie  als  wy  ie 

in  de  andere  audiëntie  gevonden  hadden,  daer  af  wy 

doen  feer  verwondert  waren  dat  eenefo  wijfe  Vrouwe 

en  excellente  Coninginne  haer  liet  overwinnen  van 

eenige  nijdige  perfonen ,  en  dat  in  fuiken  tijd  dat  fy  be- 
hoorde den  Conink  onlen  Heere  eer  met  haer  eigen 

geld  by  te  ftaen  dan  het  fijne  op  te  houden,  fonder  te 

nebben  eenig  refped  aen  de  vriendfchap  van  fuiken 

groten  Prince  en  Heere ,  als  de  Conink  van  Spangien , 

en  alfo  bleven  wy  mette  audiëntie  fonder  eenige  refo- 

lutie ,  alleen  dat  fy  my  binnen  3  of  4  dagen  foude  doen 

blijken  dat  alfulk  geld  toebehoorde  aen  particulie
re 

koopluiden ,  het  welke  tot  noch  toe  niet  gefchieden 

h ,  van  welke  antwoorde  wy  feer  qualijk  te  vreden  wa- 

ren ,  en  depecheerden  onfen  Secretano  aen  den  Her- 

tog van  Alva,  om  fijne  Excellentie  van  alles  relaes 

te&doen ,  zijnde  ook  te  meer  t'onvreden  en  geftoort 
van  de  vergaderinge  en  raed  fo  men  alhier  voorgaende 

dagen  continuelij  ken  gehouden  heeft  mette  Agenten 
van  de  Rebellen  des  Coninx  onfes  genadigen  Heeren  , 

d'welk  is ,  fo  't  wel  blijkt  jegens  de  oude  vriendfchap. 

Den  Hertog  van  Alva  daer-en-tuiTen  op  onfe  eerfte 

advijs  van  den  gearrefteerden  gelde  ,  en  relatie  van 

fommige  foldaten  van  Lupo  de  la  Sterre,  dewelke  in 

Nederland  getrocken  waren, fiende  alfulk  groot  on- 
recht het  welke  ook  niemand  vanditEylandwelaen 

en  ftond,  alfo  wel  van  de  nieuwe  Religie  als  andere 

Catholijke  en  gelovende  3  dat  d'ophouden  van  den  fel- 

ven gelde  niet  en  gefchiede  uitten  wille  en  voornemen 

van  hare  Majefteit  ,  maer  van  andere  perfonen,  de 

welke  niet  fo  goeden  yver  en  hebben  tottet  gemeen 

welvaren  als  fy  wel  behoorden, beval  te arrefteren en te  hebben,  en  koftent  den  ielven  dag  niet  m    „„tthöu^alte  goeden  en  perfonen  van  deEngel- 
„ochrefoluteantwoorde,  om  te  weten  of  men  derge-    op  Mm  a  *V"£W"  van  de  Co£n- 
lijken  in  de  Zabers  te  Plemuyen  gedaen  hadde,  het 

welke  daer  na  is  gebleken  alfo  te  zijn ,  en  dat  men  haer- 
luiden  in  den  felven  tijd  hadde  afgenomen  de  zeilen, 

koorden  en  andere  gereedfehap  om  te  navigeren ,  en 

demeeftersallefchrifturen  en  regifteren  doen  geven, 

en  's  anderendaegs  d'welk  was  denxxij.dag,  ionden 

wy  en  begeerden  aen  haer  Majefteit  audiëntie ,  de  wel- 

ke ons  niet  vergunt  en  werd  ,  maer  verlengt  totten 

xxix.  deiTelven  maends,  daer  in  wy  ons  met  allen 
 re- 

fpedt  beklaegden  aen  hare  Majefteit  van  de  nie
uwig- 

heid gedaen  in  Amton,  biddende  dat  haer  Majefteit 

«reliefde  te  remedieren  in  conformiteit  van  hare  to
e- 

fe^in^e,  en  confederatie  en  vriendfchap  die  tufichen 

haer  en  den  Conink  mijnen  Heere  was ,  op  d'welk  al- 
les hare  Majefteit  met  leer  foete  woorden  antwoorde, 

dat  het  ontladen  van  den  gelde  gefchied  was  tot  meer- 

der bewaringe  defTelfs ,  tot  dienft  van  den  Conink  ha- 
ren lieve  broeder,  prijfende  en  lovende  feer  ons  advijs 

opte  uitbanninge  en  te  niet-doeninge  van  de  voorfz Zee-rovers.  . 

Het  welke  wy  altemael  van  wegen  den  Conink  on- 

fen genadigen  Heer  accepteerden  ,  bedankende  haer 

daer  voor  hogelijk,  verfekerende  dat  fijne  Majefteit 

Cathohjke  nimmermeer  en  foude  vergeten  een  fo  goe- 
den officie  van  vriendfchap:  vorder  begeerden  wy  dat 

hare  Majefteit  ons  de  fchepen  foude  geven  voor  be- 

waerniffe  van  den  voorfz  gelde ,  om  dat  te  geleiden  tot 

Antwerpen  toe,  gelijk  ons  hare  Majefteit  de  felve  
van 

te  voren  met  fo  veel  liefde  geaccordeert  hadde ,  daer 

op  hare  Majefteit  doen  van  ftonden  aen  achterwae
rs 

deifde,  verklarende  dat  twe  Genevoife  Edelluiden, 

haer  hadde  te  kennen  gegeven ,  hoe  dat  dit  geld  niet  toe 

en  behoorde  fijne  Majefteit  Cathohjke,  maer  alleen- 

lijk particuliere  koopluiden ,  en  datfy  om  dier  oorfake 

't  felve  wilde  behouden  om  haer  daer  mede  te  behelpen 

fen,  en  heeft  daer  in  gevolgt  den  weg  van  de  Conin- 

ginne die  fyeerftbegoft  heeft,  fonder  daer  toe  van  yc- 
mand  van  fijne  Cathohjke  Majefteit  oor  fake  gegeven 

te  zijn  geweeft ,  wefende  openbaer  dat  van  wegen  fijne 

Majefteit  en  fijne  Gouverneurs  en  onderfaten  hier  al- 
tijds  «roede  gebuurfchap  en  vriendfchap  gehouden  is, 

en  d<f  Majefteit  van  de  Coninginne  en  dit  edel  Rijke 
van  der  hand  van  fijn  Cathohjke  Majefteit,  alle  hulpe 

en  byftand  bevonden  en  gehad  hebben.   Door  aen- 

merkinge  van  defe  voorfz  faken,  fo  is  klaer  en  open- 
baer onfe  rechtveerdige  handelinge,  en  wy  en  maken 

geen  confeientie  van  die  te  doen  verkondigen  aen  alle 
de  wereld,  ten  einde  dat  de  waerheid  klaerlijk foude 
geweten  werden ,  en  ook  de  oorfake  die  den  Hertog 

van  Alva  gemoveert  heeft,  met  dat  hy  en  wy  gebrui- 

kende alle  refpecl  fonder  bedrog  en  gelove  en  getrou- 

wipheid  aen  onfen  vrienden ,  en  defenderende  met  al- 

le neerftigheid  en  arbeid  ons  mogelijk  zijnde  en  den 
nood  vereifïende.,de  onderfaten  van  onfen  Heere  den 

Conink  en  ook  fijne  autoriteit  en  grootheid  door  mid- 
delen die  den  tijd  ons  fal  wijfen  noodlijk  te  zijn  tot 

dit  effect. 

D€  Coninginne  beeft  boo?t#  eene  SCmbafiTaet  ge*  gmtfi 

fonben  aen  ben  Coninft  ban  Spangien/  Wagen;  tan* be  feer  ober  tic  grote  injuriebieDaer  ban  ben  hertog  jJJ,, 

ban  Sllba  en  ben  ̂ paenfen  £cgact  aengcbaen  toa*  oen  tra 

ten/  en  bat  fonber  eenige  oo?fabebe€ngclfe  kooplui*  «om» ben  m  $eberianb  a#  in  bpanben  £anb  met  fjacr  gpe*  jkpa» 
beten  en  «oopmanfcbapbatfgebouben  toojben.  &p  gfen. 
unbbe  tocl  Dct  gclb  bat  m  be  febepen  nit  £>paii8teit<p 

nomen  toaö  /  na  bat  fn  't  ban  be  ƒ  rancoifen  öatöfe  bc* 

febermt  /  aengebouben]/  maer  mcenbe  't  felbe  ben  <0e- neboifen  noopluiben  toctebcboren/  betoelnefFtfcb 
be  binnen  toeinige  maenben  met  bebootfpe  interefre 

Oabbe  gefcbilu  tocberom  te  geben  /  fonber  bat  oit  bare 



tito 
Ifoubenof  fjem  tt  onmouben/  ban  tod&e  ftare  me* 
Riage  3?  ooft  fijnen  Slm&ajTabeur:  beboortijften  fiaö- 
be  onbertirtjt/  Dtcö  niet  jegenftaenbe  Dabbebe  tger* 
tog  ban  Sfllba  fonbet  Daer  te  abberteren  terfïont  on- 
&eboo?ln&  *n  ón&elcefbelijft  tegen  De  oube  buenb- 
febap  metten  Cngelfcben  in  JScberlanb  gebanbeït. 
a©tlöe  öc  Coninft  bat  felbe  gelb  De&ben  ( al  toaect 
oon  battet  tien  <0enebopfen  Coopluiben  tocbeboo?- 
be)  fp  enfoube'tfelbe  bemniet  toeigecen/mitjS  bat 
fiare  onberfaten  in  $cberlanb  gebangen  3ünbe  met 
alle  Dace  goeberen  toeberomirt  b^pbeib  gejïelb  toep 
ben  /  en  bat  be  oube  bjien&fcftap  /  banbelinge  en  ftoop* 
manfebap  onöcirlingc  geb?ebentoei:be  al$  boren:  fi> 
fjabbenöit  boo&enomen  ben  Catbobjften  Coninft  te 
berftoren  /  nocfi  ooft  tot  bpanöfcDap  te  bertoecaen  oo?- 
faftegegeben. 

jRibbelerttïb  Daöbe  hertog  ban  SClbaooftaenbe 
Cóninginne  Slegactfec  toiifc  in  <£ngelanb  gefonben 
ben  ïtaebg-beete  b'HSflbnbille  /  maer  betoijle  bP  geen 
Crebentie-b?ief  en  babbe  ban  ben  Coninft  ban  «gpan* 
gien  /  maer  alleen  ban  ben  ̂ ectog  ban  3Clba  /  en 
toilbe  fp  D*m  boo?  geen  Üegaet  befeennen  nocD  au- 

ffiSïi  &iMM  netlenen/ en  toeegftem  ban  baerom  met  ba* 
|a"rt03   ten  «acb  te  fjanbelen:  betoelft  fjpaifo  fijninffructie nanai^  fulr  niet  ert  bermelbe/  niet  en  begeerbe  te  boen/  en 
5?  S  t0°ö  a^°  ö^erfioojt  /  fonbec  pet  uit  te  «rijten  /  toe* 
mnainne  tierom  ban  baer/  bocöliet  bembe  Cóninginne  aen* 
ban  ®iv  feggen  /  bat  öoctoel  öaec  groot  oncecfjt  tocgeboegt 
idaab.  toag  /  j-0  enfocfjt  fpnoebtana  berfjaiben  geneoo?log aente  bangen/  ten  toare  ban  fafte  bat  be  hertog  ban 

2lllbabo?ber  aenbinge  Daer  en  Bare  onberfaten  te  be* 
ïebigen  en  befcfjabigen. 

3£e  hertog  ban  ftlba  om  be  faht  aen  fijn  3Pbe 
feftoon  te  maften/  liet  ben  leften  ffêartpeen  piac* 
taet  op  bes?  ConingjS  nameuitgaen/tnÈoubenbeatë 
bolgt: 

BY  DENCOtflNK. 

ONfen  lieven  en  getrouwen  ,  de  Stadhouder  en 
luiden  van  onfen  Rade ,  &c.  falut  en  dilectie : 

Allo  dat  eenen  yegelijken  kennelijk  zy,  deoudealian- 
cien ,  verbonteniffen ,  confederatien ,  goede  nabuer- 
fchap  en  tractaten,  niet  alleenlijk  van  peife,  onder- 

linge handel  en  negotiatie ,  maer  ook  van  nauwer 
en  nader  aliancie  en  vrundfehap  tuflehen  onfe  vöor- 
faten  de  Overfte  Heeren,ennatuirlijke  Princenvan 
onfen  Erfnederlanden ,  en  de  Cóninginne  van  En- 

geland ,  onfe  onderfaten ,  Staten  en  Landen  refpecti- 
velijk  ,  dewelke  wy  onverbrekelijk  en  ganfchelijken 
onderhouden ,  bewaert  en  geobferveert  hebben ,  en 
als  noch  in  meninge  zijn  van  onfe  zyde  te  onder- 

houden ,  bewaren  en  obferveren  mette  Cóninginne 
Van  Engeland  voorfchr even  onfe  feer  lieve  en  vrund- 
lijke  Sufter.  En  mits  dien  van  haren  wegen  ook  niet 
anders  verwachten  hebben  dan  alle  goede  correfpon- 
dentie ,  nabuerfchap  en  onderhoudenifTe  van  de  voor- 
fchreven  tractaten  ,  met  veiligheid  en  vryheid  van 
den  handel  en  verfekertheid  van  onfe  onderfaten  in 
hare  Havenen  ,  Staten  ,  en  Coninkrijke,  fonderlin- 
ge  aengefien  de  vafte  en  nauwe  obligatien  en  verbon- 
teniflèn  tulTchen  ons  en  haer  gedaen  en  gepafleert 
wefende  ,  by  welke  traclaten  onder  andere  fpecialij- 
kenen  in 't  lange  overkomen  en  geaccordeert  is ,  dat elk  van  de  Princen  niet  alleenlijk  en  vermach  of  be- 

hoort eenige  Zee-rovers  of  Zee-fchuimers  te  lijden, 
maer  de  felve  by  alle  wege  en  manieren  moet  ver- 

volgen ,  ftraffen  en  punieren  als  openbare  dieven, 
rovers  en  vyanden  van  de  gemene  welvaert ,  is  noch- 

tans feker  en  openbaer ,  dat  de  felve  Zee-rovers  en 
Zee-fchuimers  niet  open  houden  en  cefferen  de  goe- 

de Coopluiden  en  reifenden  man  en  Schippers  ,  op 
en  voor  by  de  ftrange  van  Engeland  gaende  en  ko- 

mende feer  dikwils  en  byna  continuelij  ken  te  over- 
vallen ,  verdrucken  en  befchadigen ,  en  dat  arger  is 

zijn  de  voorfchreven  Zee-rovers  binnen  de  Havenen 
van  Engeland  voorfchreven  menigwervcn  ontfangen, 
onthaelt ,  gerieft  en  gefavorifeert ,  ja  by  foramige L  Deel. 

Oorfpronk  cleï  Nederiattdfe  beroerten. m 
wefende  in  autoriteit  en  in  dé  próye  én  roof  fo  te  be- 
moeden  is  ,  part ,  deel  en  profijt  hebbende ,  't  welk 
zeder  korten  tijd  herwaers  als  noch  opentljiker  ge- 

daen is  geweeftdan  van  te  voren,  fonderlinge  nadat 
eenige  Francoifen  tegens  haren  Conink  wederfpan- 
mg  en  rebel  zijnde  hem  ter  Zee  geftelt  en  begeven 
hebben ,  cm  fo  wel  onfe  onderfaten  als  andere  goe- 

de Catholijkfe  perfonen  te  beroven  en  plunderen , hebbende  eenige  Engelfe  hem  mette  voorfchreven 
rovers  gevoegt  en  met  hem  verfelfchapt  en  geaffo- cieerc  wefende ,  roven  ,  nemen  en  plunderen  dage- 
hjx  vele  en  verfcheiden  goeden  ,  koopmanfehappen 
en  rijkdommen  die  fy  onderlinge  gebuit  en  g^dcilc hebben  ,  en  hoe  wel  dat  wy  houden  en  denken  dat 
al  't  felve  gedaen  werd  fonder  weten  van  de  voor- noemde Cóninginne  van  Engeland  ,  gelijk  hier  na 
gefeid  enverklaert  fal  werden,  fo  hebben  hem  noch- 

tans de  voorfchreven  Zee-rovers  door  die  inconni- 
ventie  ,  oogluikinge  en  impuniteit  van  hare  qur.de feiten  en  mifdaden  ,  en  fonderlinge  ter  oorfake  van 
feker  arreft  in  Engeland  voorfchreven  gedaen  t  eerfl 
op  fekere  grote  fomme  van  Penningen  met  onfen 
oorlof  en  confent  uit  Spangien  gebracht  en  gefon- den  ,  om  onfe  affairen  van  herwaers-over  te  fuccur- 
reren  ,  en  daer  na  op  de  perfonen  ,  goeden,  koop- 

manfehappen en  fchepen  van  onfe  onderfaten  des 
te  bofer  en  infolenter  gedaen  dan  te  voren  ,  hem  fei- 

lende opentlijken  en  openbaerlijken  ter  Zee  alstót- 
ter  oorloge  toegeruft  wefende  ,  nemende,  rovende 
en  plunderende  allen  fchepen  die  fy  kennen  vinden 
en  ontmoeten» ,  bedwingende  ook  de  felve  met  ge- weld binnen  de  Havenen  en  Reden  van  Engeland 
voorfchreven  te  komen  ,  aldaer  onder  dexel  van't 
voorfchreven  arreft  veel  fchaden  en  ongeriefs  gedaen 
werden  ,  wefende  alle  defe  fwarigheid  en  mifver- 
ftand  toegekomen  en'geprocedeert  van  der  zyde  van Engeland  ,  uit  fake  van  't  ophouden  of  detentie  van de  voorfchreven  penningen  ,  die  wy  fo  voorfchre- 

ven is  uit  onfe  voorfchreven  Coninkrijken  van  Span- 
gien hadde  laten  voeren  tot  onderflant  van  onfe  af- 

fairen in  de  voorfchreven  Nederlanden ,  en  fonder- 
linge tot  betalinge  van  den  krijgsvolk  dat  wy  beno- 

digt  zijn  aldaer  te  onderhouden  tegens  't  geweld  en mishagen  van  de  rebellen  ,  wederfpannige  en  hare 
aenhangeren  ,  niet  jegenftaende  dat  de  voorfchreven 
Cóninginne  daer  toe  te  voren  pafpoort  en  geleide 
gegeven  hadde  ,  om  de  felve  in  onfen  Lande  te  mo- 

gen voeren  en  brengen ,  daer  door  onfe  feer  lieve  en 
beminde  neve  Ridder  van  onfen  Orden  ,  Stadhou- 

der ,  Gouverneur  en  Capitein  Generael  in  onfe  voor- 
fchreven Erfnederlanden ,  de  Hertog  van  Alva ,  Mar- 

quis  van  Coria ,  &c.  geoorfaekt  heeft  geweeft  ,  vol- 
gende de  difpofitie  van  rechten  en  gemene  maniere vandoen,  fonderlinge  na forme en  inhouden  vanden 

tradate  boven  geroert ,  te  gebruiken  van  contremar- 
que  en  arreft  op  de  perfonen  van  de  Engelfe  ,  hare 
goederen  en  koopmanfehappe  in  onfe  vooriz  Lande 
bevonden ,  na  dat  fy  nochtans  eerft  en  al  voren  by  on- 

fen AmbafTadeur  ordinaris  aldaer  refiderende ,  gefom- 
meert  hadden  geweeft  om  de  voorfz  penningen  te willen  wedergeven  en  reftitueren :  daer  en  boven  on- 

fe voornoemde  neve  de  Hertog  van  Alva  om  des  te 
meer  te  betonen  de  goede  affectie  die  hy  dragende  was totte  continuatie  en  eeuwige  onderhoudenifTe  van  de 
voorfz  tradate  ,  vrundfehap  en  nabuerfchap  mette  (F  toö  1 
voornoemde  Cóninginne  van  Engeland  ,  en  op  dat 
de  voorfchreven  fwarigheden  niet  vorder  en  fouden 
komen  en  pafTeren ,  maer  om  alle  fcrupelen  en  letfe- 
len promptelijk  te  weten,  terftont  gefchikt en gefon- 
den  eenen  van  onfen  Rade  na  Engeland  voorfchre- 

ven, om  al 't  gene  des  voorfz  is  ,  mitfgaders  de  in- jurie  ert  het  ongelijk  dat  ons  daer  door  gedaen  was, 
der  felver  Cóninginne  voor  te  houden  en  vertonen 
met  prefentatie  van  alle  de  arreften  herwaers-over  ge- 

daen te  ontflaen  en  relaxeren,  mits  'tielve  effeótue- 
lijk  by  haer  doende  van  de  penningen  voorfz  en  van  al 
't  gene  des  daer  na  gevolgt  is ,  en  dat  fonder  koft ,  fcha- deofintreft  van  de  Coopluiden  en  onderfaten,  welke 

%  «1  onfe 
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onfe  Racd  en  Ambaffadeur  aldaer  gekomen  zi
jnde, 

heeft  bevonden  dat  d'voorfz  Coninginne  airede  by 
 ge- 

nerale  publicatie  haddedoen  aentaften ,  ophouden  en 

arrefteren  alle  de  Coopluiden  en  onderfat
en  mitfga- 

ders  de  fchepen ,  goeden ,  fchulden  en  adien  van  dien , 

en  niet  jegenftaende  dat  hy  aldaer  was 
 in  onfenaem 

fchepen,  quantiteit  en  qualiteit  van  de  koopmanfchao- 

pen  die  daer  op  geladen  fullen  zijn ,  't  fy  om  met  ande- 
re fchepen  van  oorloge  of  by  hopen  en  vloten  te  tree- 

ken  of  anderfins,  fotot  verfekertheid  van  onfe  voor- 
fchreven onderfaten  en  andere  roveryen  te  verhoeden 

en  voorkomen  bevonden  fal  werden  te  behoren  : 

en  *&*>»ttE£S3£S*S3£.  vöo «TmeëiomdeZeedé;  geringde  fuiveren  en  be- 

om  f  ffi'^^Jt~de  vóorf"  Aflaten ,  fo  vryen  van  fo  bofen  en  hinderlijken  volk ,  als  de  voorfe 
houdemfle  en  ooiervane  vaiiuc  '         >        „'„„„„  ,lin.  (V,  hebben  wv  geautorifeert  en  toeee- nouaennic  en  uw.  >-~—    -  .  ,   

welvanpeife,  vafte  en  nieuwe  aliantie  als  v
an  den  ge- 

menen  en   onderlingen  handel  ,  hebbend
e  brieven 

van  credentie  en  foecialecommiffie  van  onfe
n  voor- 

noemden Neve  de  Hertog  van  Alva ,  als  onfe  Stadhou- 

der «renerael  in  der  formen  dat  men  van  ouds  gewoon- 

lijke te  doen  in  afwefen  of  abfentie  van  den  voorfz 

Princen,niet  alleenlijk  binnen  onfen  tijde,  maer  oo
k 

ten  tijde  van  hoogloflijker  gedachten  den  Keife
r  Caro- 

lus  de  vijfde  des  naems,  onfen  lieven  Heere  en  Vader
  en 

andere  onfe  voorfaten ,  wiens  ziele  God  genadig  zy ,  io 

en  heeft  hy  nochtans,niet  wetende  door  wat  raed  v
ande 

voornoemde  Coninginne  niet  gehoon  geweeft ,  wat 

inftantiehy  daer  toe  gedaen  heeft, 't  welk  niet 
 alleen- 

lijk is  een  nieuwigheid  noit  gehoort,  gebruikt  of  ge- 

couftumeert,maer  ooktegens  den  rechte,  t welk
 ge- 

naemtwerd  Jus  Gentium>  daer  uit  namaelsfou
de  mo- 

gen rijfen  feer  groot  nadeel  en  verachtennge  om  te 

remedieren  opde  affairen  dagelijx overkomen
de  tuf- 

fchen  onfe  voorfz.  Nederlanden  en  haren  Kornnk
tij- 

ke,  gelijk  al 't  felve  by  onfen  voorfz.  Ambaffade
ur  en 

Raed  den  Gecommitteerde  en  Gedeputeerde  vand
e 

voornoemde  Koninginne  met  hem  gecommunice
ert 

hebbende,  in  't  lange  verklaert  is  geweeft,  alk  welke  la- 
ken den  voorfz  Zee-rovers  des  te  meerder  ftoutigheid 

geven,  al iftdatmen hen  foude  mogen  laten  dunck
en 

dat  de  voorfz  rovingen  nieten  werden  gedaen  by  we- 

teen wille  van  de  felve  Coninginne,  gemerekt  dat  fy 

ons  by  onfen  voorfz  Raed  heeft  doen  verklaren  d
at  ha- 

re meininge  niet  en  is  te  lijden  of  gedogen  datmen  ee-
 

rde gewelt  of  vyandfehap  doen,  of  eenige  fchepen  of 

goeden  van  onfe  onderfaten  nemen  en  arrefteren
  fou- 

de, dan  die  gene  die  bevonden  werden  binnen  de  ha- 

venen en  plaetfen  van  haren  Coninkrijke  en  Jurifdi- 

die ,  noch  ook  jegens  ons  oorloch  te  voeren  of  aenne
- 

men,  maer  de  traftaten  te  onderhouden ,  daer  by  ge- 

voegt  dat  fy  ons  ook  geen  voorgaende  ontfeggen  of  de- 

fiance  gedaen  en  heeft  om  jegens  ons  de  oorlog  te  be- 

ginnen, en  aenmerkende  dat  de  voorfz  Zee-rovers 

niet  fo  geringe  afgeworpen  of  nedergebracht  en  fulle
n 

konnen  wefen ,  datter  ook  foude  mogen  fuccederen
 

van  defe  affairen  van  Engeland,  maer  dat  gantfehe
- 

lijkenvan  noode  is  daer  toe  macht ,  geweld ,  en  iche- 

pen  van  oorloge  te  gebruyken  en  toeruften :  fo  is  t  dat 

wy  begerende  te  voorfien  tot  indemmteyt  va
n  onfe 

voorfz"  onderfaten  en  dewelvaert  en  yoorfpoed  van 
dien  te  vorderen,  mitfgaders  van  alle koopluyden 

 in 

onfe  voorfz  Landen  en  Coninkrijken  handelende  en
 

negotierende ,  en  ook  de  onderhoudeniffe  van  de  ge- 
meinen  en  onderlingen  handel,  verfekertheid  van

 

der  zeevaert  en  navigatie ,  vryheid  en  veyhgheid  van 

derviffcherye  en  harinkvaert ,  en  de  zee  van  alle  ro- 

verye  te  fuiveren  en  bewaren  ,  gelijk  'tdevoir  van
 

Conin»en  en  Princen  ons  daer  toe  verbind  en  obli- 

geert,  "hebben  met  rijpe  deliberatie  van  rade  en  by 
ad  wfe  van  onfen  voornoemden  Neve  de  Hertoge  van 

Alva  ,  mitfgaders  van  onfen  feer  lieve  en  getrouwe 

de  luyden  van  onfen  Rade  van  State  en  Secreten  nef-
 

fens  hem  wefende ,  by  maniere  van  provifie  en  tot  an- 

derfins verfien  fal  worden  ,  tot  diffipatie  en  verniehn- 

ge  van  de  voorfz  zee-rovers ,  geftatueert  engeordon- 
neert ,  ftatueren  en  ordonneren  by  defen,  dat  niemand 

van  wat  ftate ,  qualite  of  conditie  hy  zy ,  en  fal  mogen 

terzeetrecken  of  reifen  over  de  ftrange  van  de  limiten 

van herwaerts over,  fonder  tamclijktoegeruften  van 

volk ,  gefchut  of  artillerye  en  munitie  verfien  te  wefen, 

om  tegensde  voorfchreven  zee-rovers  hen  te  mogen 

befchermen  en  verfekeren,  gelijk  't  felve  by  brieven 
en  ordonnantie  van  de  Vice-admirael  die  wy  or- 

donneren fullen ,  of  van  fijne  gecommitterde  befche- 

den  en  geprifigeert  fal  worden,  na  degroote  vande 

Zee-rovers  zijn ,  fo  hebben  wy  geautorifeert  en  toege- 

laten ,  autoriferen  en  toelaten  by  defen  alle  onfe  onder- 

faten van  wat  ftate  en  qualiteit  die  mogen  wefen ,  fche- 

pen toe  te  ruften  en  wapenen,  en  tot  dien  einde  Capi- 
teinen ,  bootsgefellen  en  krijsvolk  aen  te  nemen ,  in 

fchrijven  en  lichten,  en  voorts  alle  andere gereetfehap 

en  provifie  van  artellerie  of  groot  gefchut  en  munitie 

te  maken ,  om  oorlog-fchepen  toe  te  ruften ,  en  Wape- 
nen om  de  voorfchreven  Zee-rovers  aen  te  vallen  en 

invaderenentot  verfekertheid  en  befchermeniffe  van 

de  goede  Coopluiden ,  Schipluiden ,  Viffchers  en  van 
den  reifenden  man  te  affifteren,  nochtans  op  dat  on- 

der dexfel  van  defe  permiffie  die  wy  doen  tot  welvaert, 
rufte  en  verfekertheid  van  onfe  Onderfaten ,  de  goede 

Coopluiden  en  andere  die  ter  Zee  varen  en  hanteren 
niet  verdrukt  of  befchadiget  fouden  werden :  fo  is  onfe 

ernftige  Ordonnantie  en  beliefte  dat  alle  de  gene  die 
hem  ten  effede  voorfz  fullen  willen  toeruften ,  wape^ 

nen  en  ter  Zee  ftellen ,  gehouden  fullen  wefen  te  belo- 

ven ,  folemnelijken  fweren ,  cautie  en  borgtochte  ftel- 

len,'t  fyjuramentoire  of  anders  tot  difcretie  vanden 

Vice-Admirael  fijnen  gecommitteerde,  of  van  den  of- 
ficier van  de  haven  daer  uit  fy  trecken  fullen ,  dat  fy  de 

goede  Coopluiden,  Viffchers  en  reifenden  man  noch 

Schipluiden  't  fy  onfe  Onderfaten  of  andere  vrunden  of 

gealligeerde  niet  en  fullen  vefdrucken  of  befchadigen, 
dan  alleenlijk  de  voorfz  Zee-rovers,  of  die  eenige 

vyantfehap  betonen ,  en  hem  te  wapenen  ftellen  of  die 
naem  van  Princen  abuferen  fullen,op  pcene  van  confif- 

catie  en  verbeurte  van  lijf  en  goed,  en  geftraft  te  wor- 

den als  openbare  dievenen  Zee-rovers.  En  want  wy 

bericht  zijn  dat  de  verfekeringen  of  affeurantien  die- 

men  in  onfe  landen  namentlijk  van  herwaers  over  ge- 

woon is  ordinaerlijk  te  gebruiken ,  oorfake  hebben  ge- 

weeft dat  de  Schippers  en  Coopluiden  fo  neghgent  wa- 
ren hen  ter  Zee  te  wapenen  en  toeruften,  hebbende 

mitsdien  voor  alle  rovers  en  quaed  geboufte,ter  proyen 

en  roof  ge-exponeert  geweeft,daer  uit  vele  en  verfchei- 

deninconvenienten  en  bederffeniffe  en 't  verlies  van 
vele  Coopluiden  en  goeden  toegekomen  en  gebeurt, 
en  de  dieven  en  rovers  in  haer  dieverye  gevoedt, 

onderhouden  engefterktzijn:  hebbende  ook  daer  in 

grote  abuifen  en  bedrog  bevonden  geweeft ,  gelijk  o- 
penbaer  en  notoor  is:  wy  om  defe  en  andere  redenen, 

fonderlinge  op  dat  onfe  voorfz  Onderfaten  dat  be- 

fien  en  forge  dragen  fouden  om  hem  te  bewaren:  heb- 

ben infgelijx  by  maniere  van  provifie  verboden  en  ge- 
interdiceert ,  verbieden  en  interdiceren  voortaen  alle 

fuikeen  diergelijke  verfekeringe  en  affeurantie,  fo  wel 
van  onfe  Onderfaten  als  andere,  cafferende,  doende  af 

en  te  niete,en  verklarende  van  onwaerden  al  fulke  con- 

traden,  voor  den  toekomenden  tijd  gemaekt,  niet  je- 

genftaende eenige|verbontenifle  ,  obligatie  of  belofte 
ter  contrarie,  opde  welke  hen  geen  adie  gegeven  of 

recht  ̂ edaen  en  fal  werden :  verbiedende  alle  Notarif- 

fen ,  Rechteren  en  publijke  perfonen  en  allen  anderen, 

fodanigen  contraden  of  obligatien  te  onfangen ,  paffe- 
ren  of  ft  i  puleren  op  arbitrale  corredie,  fo  wel  jegens 

hen  als  de  contracterende  partyen ;  namentlijk  cafferen 

wy ,  doen  af  en  te  niete  alle  de  gene  dier  airede  gemaekt 

fijn ,  daer  af  de  fchepen  en  goederen  ten  dage  van  der 

publicatie  van  defen  in  Zee  noch  niet  getrocken  en  ful- 

len fijn,  mits  weder  kerende  en  reftituerende  by  de  ver- 

fekeraers  die  penningen  diefy  daer  voren  fullen  heb- 

ben ontfangen.  En  in  plaetfe  vande  voorfz  verfeke- 
ringe fullen  wy  metten  Coopluideu  en  Schippers  doen 

traderen  ,  om  onfe  Onderfaten  en  de  Coopluiden  in 

onfe  landen  handelende  en  negotierende ,  tegens  die 

voorfz  rovingen  en  plonderingen  by  andere  wegeen 
middele  te  verfekeren  en  indemneren,  ten  einde  dat  by 

ee- 
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eenige  andere  goede  middelen  en  expeditien  ordre  ge- 
ftelten  verfien  werde,  om  metten  eerften  de  navigatie, 
handel,  negotiatie  en  viffcherye  wederom  in  fulke  ver- 
fekcrtheid  en  ftaet  te  ftellen  als  tot  onfen  meerderen 

dienft  en  welvaren  van  de  koop-luiden  en  onderfaten 
bevonden  fal  werden  te  behoren  :  Daer-en-boven  ge- 

merkt dat  by  de  publicatie  boven  geroert,  de  voor- 
noemde Coninginne  van  Engeland  alle  hare  onderfa- 

ten geboden  en  bevolen  heeft  hen  te  verdragen  in  ee- 
nige van  onfe  landen  te  handelen  ofnegotiercn  ter  tijd 

toe  datmen  andere  kennifTe  van  onfe  meningeen  in- 
tentie foude  hebben :  So  verbieden  wy  infgelijx  alle  in- 

gefetenen  van  onfe  voorfz.  lande  van  herwaerts  over , 
fo  wel  de  natuerlijke  onderdanen  als  andere  van  wat 
ftate,qualiteit  ot  conditie  die  mogen  wefen,met  eenige 
van  de  voorfz  Engelfe  hare  agenten  en  facteurs  te  han- 

delen of  negotieren,  dierectelijk  of  indirectelijk  in  En- 
geland voorfz  of  andere  plaetfen ,  verbiedende  ook  de 

felve  Engelfe  haren  agenten  of  facteur*  en  allen  ande-  I  bitrale  C02CeCtie  /  tot  fCCl*  gi*00t  nadeel  en  fcBade  i  te  toe? 

voorts  alle  en  eenen  jegelijken  dat  fy  u  en  hem  't  felve 
doende  ernftig  verftaen  en  obedicren ,  want  ons  aliö 
gelieft.  Gegeven  in  onfe  ftad  van  Bruffcl  onder  ons 
contrefegel  hier  opgedrukt  in  Placcate  denleftendag 
van  Martio,  anno  if68.  voorPaeffchen.  Onderftont 
gefchreven  by  den  Coninkin  fijnen  Rade.  Onderte- kent 

d'OvERLvPE. 

©oo#g  Beeft  Bp  daer  na  nocB  andere  fleer  ftrenge  «nncte 

paccatcn  laten  uitgaen  /  daer  mede  Ijp  de  Bannelinge  f1  iCcaa op  Cngeiand  en  mette  engelfe  feer  ftcrb  berboden  ft-iS 
Ijecft/atö  namentlijR  in  3iulio«69/  en  in  giunio  70:  behan* 
<E>acr  Op  BP  oor  De  3©oUcfo Henen/  ftcrfcpen/éSta?  ̂ SS* 
metten/  2Sacpen  en  andere  »ïlc  toedien Romende  Saiïe 
uiten  ConinbrijRe  ban  Cngeland  /  berboden  Beeft  in  ntcr  Dm 
Nederland  te  teengen/  ftellendedaer  op  feec  grote  pe?  JSJJ*!* nenbobendebcrucurtebanden  goeöeren  /  en  nocB  ar- 

(F.  101 

fifcatieen  verbeurte  van  alle  de  warenen  koopman 
fchappen  die  van  daer  herwaerts  of  van  hier  derwaerts 
gebracht ,  gevoert  of  getranfporteert  fullen  worden 
of  van  der  waerde  van  dien  mitfgaders  van  de  fchepen, 
wagen  ,  karren  of  paerden  daer  op  die  geladen  fouden 
wefen ,  en  daer  en  boven  op  arbitrale  boete  en  amen- 

)  de,  te  bekeeren  en  appliceren d'een  derdendeel  tot 
onfen  profijte ,  de  andere  derdendeel  tot  profijte 
van  den  aenbrenger ,  en  't  derde  derdendeel  ten  prof- 
fijte  vanden  Officier  die  d'executie  daer  van  doen  fal. 
En  om  voor  te  komen  en  verhoeden  alle  bedroch, 

ten  in  &p2jld2jecntfebenticB/nadattotberfcBetben 
maelCommifTariffcn  oberen  tocOerobcr  gereift  3ijn 
getoeeft  /  fo  $  de  faïte  p20bifionc!ijften  berb2agen/ 
cn  ttaer  op  10  doo?  geBeeï  Nederland  defe  publicatie 

gedaetn A  Ufo  nu  eetrige  boogden  jaren  fttïftant  të  getoeeft  ®we 
■^deg  BandeltfenROopnvanfcBapötufTcfiendenCo?  wj* 
ninRcijben  en  Handen  Oe0  Coninr  onfeéaldergcna?  mmm 
digften  peeren  en  oer  Coninginne  ban  Cnaeland/  tn-nco» 
ter  oo:fa«e  ban  eenige  acnljcudinge  en  arreftatien/  5Iift;art gedaen  ben  onderfaten  /  goeden  en  ̂ cBepen  beides  gneï 
3Pde#  /  edocB  tot  gene  bcr  beider  boö2f$  memngc  öc  <o.o> 

ren ,  't  zy  dat  defelve  binnen  de  voorfz  landen  van  her- 
waerts over  refideren  of  het  onfe  onderfaten  zijn  of 

niet ,  in  de  voorfz  lande  te  voeren  ofte  brengen  eenige 
koopmanfehappen  komende  of  procederende  uit  En- 

geland, of  ook  de  voorfz  Engelfe  eenige  waren  com- 
moditeytenof  koopmanfehappen  van  defe  landen  toe 
te  voeren  binnen  de  fteden  en  plaetfen  daer  fy  hande- 

len of  negotieren  't  zy  by  verkopinge ,  mangelinge , wiffelinge  of  anderfins  alles  ter  tijd  en  wijlen  toe , 
dat  de  arreften  in  Engeland  gelicht  en  afgedaen ,  de 
goederen  van  onfe  onderfaten  ontflagen ,  gerelaxeert 
en  wedergekeert  fullen  wefen ,  en  alles  in  fijnen  eer- 

ften behoorlijken  ftaet  geftelt,  en  dat  daer  in  byons 

anderfins  geordonneert  fal  worden ,  op  pene  van  con-     bat  daerOttl  de  OUde  b2JCttdfcBap  gcb20Ïtcri  Öf 'gefcfient  £,nGJJng fal  toefen  /  de  toelfee  altijd  in  Baec  feracBt  geblcben  SST 
té/  of  oor  dat  men  daerom  fal  laten  den  Bandel  te « 
continueren  /  dan  3Ön  de  boojfcBzeben  aenBoudin? « 
ge  en  arreftatien  toanfcljiRltjR  en  onbcrftenlijR  ge? « 
beurt/  en  dat  beiber  Barer  JJBajefteiten  toil  en  me? ic 
ninge  té  in  de  goede  oude  bnendfcljap  die  tuffcBen cc 
Ben  beiden  getoeeft  té  te  blijben  en  de  felbe  te  con- « 
tinueren  /  en  ben  boo?fcB2eben  fiandelendenegotia- (C 
tie  toedecom  te  reftaureren  en  in  den  bortgen  ftaet  te cc 
brengen  en  ftellen.  HQen  laet  toeten  dat  na  onder- <c 
Bandelinge  tuffcljen  Baren  HBaiefteiten  bp  beider  3P- cc 

mishandelinge  en  abuis  dat  daer  in  gedaen  of  ge- 1  den  beco?dende  en  gecommitteerde  berdjagen  igf  /  dat cc 
committeert  foude  mogen  werden ,  fo  verbieden  en    allen  onderfaten  der  bootfcB^eben  ttoe  ̂ ?incen  ban  ̂  
bevelen  wy  wel  fcherpelijk  alle  onfen  officieren,  wach-     toat  Conditie  /  toefett  Of  ftattt  /  Of  batt  toat  ConinR- cc 

rijft  of  3land  die  3ijn  mogen/  fullen  ban  Oefen  eer? tc ten  van  den  bruggen ,  havenen  en  paffagien ,  Tollena- 

ren en  alle  andere  die  't  aengaen  fal ,  goede  en  forgvul- 
dige  toeficht  te  nemen ,  foo  wel  ter  zee  en  op  de  foete 
wateren  als  te  lande,  dat  jegens  dit  ons  tegenwoordig 
verbod ,  niet  gedaen  of  geatten teert  enwerde,  en  te 
dien  einde  open  te  doen  en  naerftelijken  te  vifiteren  en 
onderfoeken  de  tonnen,  vaten,  balen ,  packen  en  cher- 
te  perthien  om  te  procederen  totte  confifcatie  en  a- 
menden  voorfz  fo  verre  de  fake  klaeren  evident  wa- 

re ,  en  ingevalle  defelve  fufpect  bevonden  worde ,  en 
fullen  die  niet  mogen  laten  pafTeren  fonder  daer  af  goet 
bewijs  te  nemen ,  en  daer  voren  goede  en  vaftefekere 
borgtochte  te  laten  ftellen ,  en  indien  namaëls  yemant 
bevonden  werde  hier  jegens  gedaen  te  hebben  te  wat 

tijde  't  felve  foude  mogen  wefen ,  willen  en  verftaen 
wy  dat  jegens  fulke  geprocedeert  fal  werden  tot  con- 
demnatie  van  de  penningen  en  amenden  boven  ver- 
klaert,cn  opdat  van  onfe  jegenwoordige  ordonnan- 

tie, ftatut, gebod  en  verbod  niemant  ignorantie  en 
foude  mogen  pretenderen ,  fo  ontbieden  en  bevelen 
wy  u  dat  gy  defen  onfen  brief  terftont  en  fonder  ver- 

trek doet  kondigen  ,  uitroepen  en  publiceren  alom 
binnen  de  Steden  en  plaetfen  van  onfen  Lande,  daer 

ftcn  dagdejs  maendgj^ep  gemeten  engeojuiRcnban  «c 
denrecBte  cn  bieden  die  3?  in  eenig  Èand  ban  elft (C 
der  boo?fcB?eben  $?inccn  ïjadde/  cn  dat  fn  ban  den cc 
felben  tiid  af  boo?t  aen fullen  mogen  continuerenen cC 
dnjbcn  Baren  Bandeï  en  noopmanfcBap  ober  en  toe? tc 

l  der/  fo  fp  boo?  de  tocRomfte  der  boo?fcO?cbcn  arre? <c 
flatien  getooonlyb  toaren  te  doen  /  cn  toant  Dcider <c 
finten  meninge  i$/  dat  de  ootfaftc  deö  gefcljil^an <c 
onbeeftantg  die  tuffcBen  beider  3Pden  onderfaten  fe? <c 
dert  de  boo^  arreftatien  berrefen  3ijn/  becBoo?t  en cc 
geflicBt  fullen  too?den/  fo  itf  boo?t  berdjagen  dat  de  'c 
reflitution  de0  boo?fcB?eben  Bandeï  fal  bcflcntïpen ce 
baftltjh  bltjbenflaen  ttoe  iaren  lang  ban  defen  boo?? cc 
fcB?eben  eerften  dag  ban  iBepaf/  met  dier  menin? <f 
ge  dat  CommiffarifTen  ten  beiden  3pden  uinnen  ttoe <c 
maenden  te  reftenen  banden  felben  eerften  dag  ban ce 
IBcp/  genoemt  fullen  tooiden  om  met  allen  biijtbe « 
booifcB^eben  gefcBillen  te  berBoren  en  termineren/  en tc 
indien  gebeurde  dat  fp  fulr  binnen  den  bootfcBiebcn <c 
tijd  ban  ttoe  jaren  niet  en  Ronden  doen/  en  dat  den  " 
felben  tijd  bpden  boo2f3ttoe^incen  nietberlengtcn  « 
toare/  fo  fal  men  nocBtansf  niet  mogen  arrcfïerence 

cc 

men  gewoonlijk  is  uitroepinge  en  publicatie  te  doen,    nig  goet  dat  binnen  den  ttoe  jaren  in  eenig  der  fclber  " 

: 

en  totonderhoudeniffe  en  obfervantie  van  dier  proce- 
deert en  doet  procederen  tegens  den  overtreders  en  on- 

gehoorfame  by  executie  van  de  poenen  en  amenden 
voorfz,  fonder  eenige  gratie, gunde, diffimulatie  of 
verdrag,  des  te  doen  metdieffer  aenkleeft  geven  wy  u 
mitfgaders  de  voorfz  Officiers  volkomen  macht,  au- 

toriteit en  fonderlinge  bevel.  Ontbieden  cn  bevelen I.  Deel. 

$:incen  landen  tc  toater  of  lande  gebjocfit  toare/ « 
'ttoclR  men  bantocgen  der  Coninftlijhe  JHöajcftctt <c 
doet  hondigen  allen  der  felber  onderfaten  ( M&  oor  cf 
befp2oïten  cnberd2agen  t^  dat  de  boo2f3  Coninginne " 
doen  fal)  op  dat  fp  der  felber  Coninörijurn  en  2tan? « 
den  mogen  freguenteren  na  Bare  befte  gelegentBeiö  /  ** 
en  Baren  ijandel  en  boopmanfcljap  doen  en  02jjuen/c« 
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udiift  ̂   boo?  be  booL?f5  arrett  atten  beben  en  Bem  toe* 15664 

cc 

M&n  êccrcn/  Bcbbenbe  be  ̂ ertog  b
an  SCtba 

JEtabljouber  <8oubcrneur  en  €apüdt^<acn^ 

pcachifccn  öe  boo2f5  Coninginne  of  Bare  Htanben  gene 

M  occaue  ban  offenfie  te  ncben/maer  Bern  fo  te  reeft* 
55  SXSettKöe^Htfïlaf  taf^eri  betben  be 
"  boo^  ©nwen  en  ben  Banbd  en  ftoopmanfcftappeit 

"  tufte  icnBaec  üeiticr  «anöerfaten  /  mogen  ouwen  en 

"  commuctentott.ee  fdber  ffcincen  eere/tterfttngcctt 

"  eeuiaï)ett./enöeruoo?l5  <£>nbcrfatcn  toelbaect/entö 
"  bananen/  bat  ban  gelijftett  gebaen  fai  too?ben  ter 
"  boo^tteebcn  Coninginne  €mtierjïtten  bie  in  eemg 
"  HanbüeS  C&ninfttf  fulïen  mogen  nomen/  enbat3P 
99  aföaerbJuntltinenaunflUjR  gcBanbeltfuHentoo?ben/ 

"  totconfêrbaticbcS  Banbetëenberneringe/gelnftmen 

Il  in  booten  tijben  bso?  fce  bootfj  arreftatie  gebaen 

©««*"  lJCgn &e macnb ban IBeert befe£ t'aerS twftte boo?* öamge  ftfwben  ©eetog  ban  »a  tot  25?ufTeJ  ontboben  en 
ietgeö^  hoenbefetmibenbe  nebeputeerbe  ban  be  Staten  ban 

BSm  aHe  öe  particuliere  ̂ obmeien  /  en  ïjeeft  befetoc  boe?* 
Snöc    geftouben  en  gebaen  opten  21  iBeert  befe  $?opo* 

tien  ban  F" 

land. 

SB  rad  boo?  ben  Coninft  onfen  albergcrabtgtten ̂ ecre 
en  natup:iü{fcn  ̂ ince  in  befe  3mte  tfrfneberlanöcn 

ober  lange  (foutóel  ftenndüft  të  ty  3tjne  i^ajefleit 
Bertoaerö-obcr  gefonöen  getoeefl/  óm  be  troubden 
en  beroerten  albaer  opgeftaen  /  neöet  te  leggen  en  pa* 

tifieren  /  en  ooft  boo?  ben  toeftomenbe  tijb  fulfie  rente* 

,,  bie  en  p20bifte  te  fteiïen/  m  befelbe  &anbe  bange* 

,,  lijfteinconbenientenbetoaert  mbefcljcrint  foube  mo* 

,,  gen  toefen/ Beeft  5üne  €rcdlentie  eerflal  no?enboo? 

3,  goeb  aengefien/  Bem  te  boen  informeren  en  bp  toe* 

„genbanrecBtep?oceberentegen$  ben  genen  bfe  »u
* 

„  teur?  ban  be  boo2fcB?eben  beroerte  3pn  getoeeft  / 

,,  'ttoelft  3iitte  «rrellentie  berljoopt  fjabbe  eer  te  bof* 

,,  bjengen/  om  3üne  HBafettett  betf  te  beter  tebemoe* 

gen  en  fatisfat tïe  te  geben  /  en  befelbe  tot  gratte  en  ge* 
nabe  te  betoegen  tegen*  bcmemcBte  bte  gent  pebben 

laten  abuferen  en  bedelen/  en  befe  £anben  toeter* 
om  te  brengen  en  treilen  in  rutte  en  tranuuiltttett  fo 

biebaertc  bojett  toaren/  inbien'tfdbeboo?  beboofe 

aenfïagen  banbe  boo?fcB?eben  Doof  ben  enöareaeri* 
Banacren  niet  belet  en  Habbe  getoeefl  /  be  toclfte  bp 

nare  inbafien  en  Ijcpjnratöt  snnber  ertellentte  fo 

o  beet  te  boen  ï)cbben  gegeben/  bat  be  felbeben  mee* 

„  flenbed  ban  ben  fare  te  belbe  neeft  moeten  leggen/ 

,  ter  tijb  toe  bat  w  nit  befe  Eanben  tot  öare  grote mm 

33  been  confnfie  aeb:eben  en  berraegt  3tjn  getoeeft/e
n 

"  aenmecSc  5i)ne  CreeUentte  bat  be  DgP« 

bocac 
ftfluöen 
tipöcn 
hertog 
ban  "RU 

3J 

y> 3? 

33 33 

33 

33 
33 

gujtitte/  rnfïe  en  tran^nifltteit  ban  befe  Hanben  /  te* 

Ssm  fobelcaenffagenenp^attpenbanbe  feetterö/ fC 

febitieufe  /  toeberfpannige  ett  ïlebeilen  alrebe  njne cc 
ïtëajetteitföbeJe  gekift  Ijeeftcn  bat  boo?  ben  toetto* " 
ntenben  tijb  ban  nobe  is$  te  berfien  /  bat  bp  geb?eft  « 
ban'tfelbetc  hunnen  berballen  en  opbrengen/  men 
toeberom  niet  en  balie  in  eenig  meetber  inconbenient/ 

fotoel  boo?  be  bofe  aenfïagen  en  boo?nemen  banbe 
boo?fcf)?eben  rebellen/  berlopen/  fugitibe  en  gebannen 
uit  faftcn  ban  beroerten  boo?f3  /  al0  ooft  boe?  Imn  aen*  {c 
bangerenen  anbere  ̂ uaebtoillige  /  iiS  baeromgant* 
fcDdühen  ban  nobe  goets  tijb  bequame  mibbelente 

foeïiencn  binben  om'tfelbe  boo?  te  ftomen  en  belet*  cc 
ten  /  ütMbt  p?incipattinen  p?oceberen  en  bepenberen  cc 
uit  be  fiuipe  ban  3ijne  jBaj*  goebe  en  getroutoe  bafal*  <e knen<0nberfaten»  .   ce 

$u  ban/  mijn  peeren  m  «  fteniijftbegTOte  en  uu*  <c 
nemenbe  ftof(cnenlaften  bie  tofjlen  DoostofinRetrje? 
batbtenbe  üeifer  üarelbebüf bebessnaems  (totenss  <c 

fieic  <©ob  nenabig3P )  mitfgabers*  3üne  Comnftlnlie  k 

li^ajefleittentijbebanben  boo2ieben  oo?logeljebben  a 

iroetenbjagen  tot  befftjermeniffe  banbenboojWe* 
benmanbebanljertoaerö-ober  tegen0  begenebieb*  a 

Mbe  toilben  en  bun  berborberben  te  oberba  len  /  intte* 

men  en  onber  nare  ijeerfrijapppe  en  getoelb  te  b?en*  ̂ cc     2>' 
gen/3ttoelh  b'oojfafte  i0  getoeeft/bat  be  bomemen  fo  na  tt 

berpant/beleent;  berfet  en  belafl  3ön/tiatter  toemtg  re*  c< 
fteert  /  baer  mebe  men  foube  mogen  bebolpen  toefen  /  <e 

ooft  3iin  alle  mm  en  fubbentien  geerpireert/  baer  tc 

mebe menbe  benbenban  <®2bonnantienengarmfoe*  c< 

nen  m&  mogen  betalen  /  en  be  fftrftten  /  't  gefrjiut  /  cc 
munitie  /  en  anbere  nootlijftne&en  berfien/  onberjou*  (C 

ben  en  gefUrncert  too?ben  /  bebinbenbe  baer  en  boben 

be  acbterflaUen  ban  befdjulben  banbe  ftrijgj-iw* 
ben/Coopluiben  en  anbere  fo  groot/  bat  befelbe  tot 
uitnemenbe  fommen  belopenbe  3i)n  /  fonber  baer  m  te 

begrijpen  't  gene  bat  3Ö«e  Coninftltjfte  IBajeltettboo?  „ 
be  fonberlinge  affectie  bie  Bp  b?agenbe  i0tot9Uïpeen<6 
bpftant  ban  3ijne  goebe  €>nberfaten/  3ebert  3nn  lejte  <c 
bertreft  na  ̂ pangien  tiberalöften  uitöeretut  geeft  /  te 

ombe  laften  ban  OertoaerjS-ober  te  fielpenbragen/  £C 

mitfgaberö  fo  bele  anbere  milioenen  biefone  €ïtt\\.  <e 

alrebe  beftottigtfieeftin3iJneretfeen  toopagte/enm't  tc onberfjouben  ban  fjet  oo^logjbolft  om  be  aenfïagen  « 

banbe  rebellen  en  fectariffen  boo2teftomenenbelet*<c 

ten /bie  fonber  't  felfbe  get  gantfe  lanbbebo?ben/ge*  <c 
ruineert  en  in  confufie  getïeft  fouben  Hebben/  of  an* « 
berfinö  foube  alle  goebe  en  Catfjolicfe  perfonentotl* « 
icnbefjunto?ebeen  tp?annife  fjanben  ontftomen  /ge* « 

bïongen  3ijn  getoeetl  Ben  in  fulftenafö?ijfeïöften  Be* « 
refifen/btóalingen  en  ftetterpen  metten  feiben  te  toer* « 
pen/ofBunEanbte  berlatenen  Ben  in  er«ieenbanfc 

1  (C 

ce 

cc 

cc 

cc 

1  't  p2inctpael  fïmbament  te  Boutoen :  mit*  toelftett  nnjn  peeren  gemerfet  bat  Cc 

"  Sffi^ffi8e^^^««a»^«Öé  3üne»jetreit  bte  macBt  meten  Beeft  otr 111  boibetcc 33  ban  nun  atnTiwji"  «kh*  V2£«s*-&-i«-ju  /  s^^ife*     .» *»  <?a^n  m  atvKMvn  m?t  ttm  3&ometnen  /  en  bat « 
„banbe  Beifinc  ttoomfe  CatBtMijfte Religie /betoelfte 

3,  aemeenlüft  eno2öinaerlpen  mebe  b?engt  een  onmate* 
33  ïijftemoettoiUiafteib  cnongeBoorfaemBeibtegen^Bun 

33  ©bertteen  ber  ̂ ufritie/  om  fulr  bes  te  licBtelnfter 

,3  't  bolft  tot  Bnn  boo2nemen  te  treeften/  Bebbenbe  te  bten 

33  embeeenbeberffthjfteen  Innberlijfte  confptratte  aen* 

33  geritBt  en  gemaeftt/cm  be  o?bonnamtm/ttatuten/ 

33  retfitcn/  toettenen  placcaten  te  niette  boen  enabo* 

33  leren/  boo2  mtbbel  ban  be  toelfte  men  tot  bten  tn* 
„  be  in  rtoebe  rmle  /  cenb?atBtigfteib  en  boo?fpoebge* 

33  leeft  Babbe :  fo  Beeft  3ijne  Crtelïenne  bolgenbe  ben  er* 

33  meflcnlaftcnbcbel  nan  3öne  IBajeftett  forgegebja* 
33  gen  bat  be  CatBolijfte  «eligte  ten  albereerftai  bat 

„  boetmtft  foube  toefentn  Baren  ftaet  toeber  gettelt/  en 

33  bc  mbomtantten  /  ttatuten  /  rctBten  en  toetten  on* 

33  berftoubcnto02ben  ais  bo?cn/  baer  toe  fmtc  <£ reell. 
33  Bern  toilüglnftcn  geetnploiceet  Beeft  ten  betten  bat 

«  mondijftrögetoeett/en  boo?fo  bele  tp  fwt  anbere 

33  ocrüpatien  toegelaten  Bebben/fonberlinge  metter  Bul' 
33  pc  ban  Mi  25iff  Boppcn/f  ?elaten  en  goebe  f>atto?en/ 
33  metmtenttc  baer  in  tc  boen  continueren  bp  alle  ge* 
3»  boealüftHcibenbemiame  toegenen  mibbelen. 
»  én  alfo  gp  mtin  peeren  tod  ftunb  berttaen  bat  be 

"  betoacrmfTeen  conferbatie  banbe  opreröte  Heligie/ 

bp  tc  ttaen  en  affifïerenmet  3ün  domeinen/  en  bat « 

be  affairen  ban  3tme  anbere  =llanben  niet  langer  en  « 
ftomten  berballen  en  opbrengen  uitbetrefo?enenm*<c 

«omen  ban  bien  /  't  gene  bannen  benoeft  tottenoot*  cc 
tijfeBeben  ban  BertoaerS-ober  (fo  ooft  geen  reben  en  cc 

iö  bat  Bet  eene  Eanb  altijbS  be  latten  b?age  ban  't  an*  cc 
bere)foiS  gantfcBdijften  ban  nobe  eenige  mibbelencc 

te  binben/ om  be  fcBnlben  en  acBterttallen  bobenge* « 
roert  te  ttiiberen/  en  be  boo?ftfj?eben  domeinen  te  cc 

ontlattenenreb?efferett/  ten  etnbe  batmen  baer  mebe  cc 
m  toeftomenbeh  tijtien  be  02binarifle  laften  ban  ben  « 

ttaet  ban  befe  ïanben  foube  mogen  futrimrenenon*cc 
berïiouben/toefenbe  meer  ban  billijft  üst  befcboo?f3« 
ïanben  baer  toe  atWteren  en  Bern  fdbenBdpen,  cc 

<gn  B«ft  eemgen  tod  geboeftt  batmen  boo?fo  bele  cc 
alö  aengaet  bc  boo2frtj2eben  fcljulben  en  acBterftal*  cc 
len/raeb  en  mtbbel  fai  mogen  binben  ber  gemeine  cc 
toclbaert  met  Bmberlijft  toefenbe/  om  een  goebbcel  cc 

ban  befdbe  acBterttallen  af  te  leggen  /fo  berremen  cc 

eemgemerftdijfte  fomme  ban  gerebe  penningen  Bab*  cc 
be  te  binben  bp  maniere  ban  een  befee/  om  beboo?*  cc 

fcB2eben  mibbeien  ter  erecutie  te  tidlen/en  be  fcljulben  « 

al  nocB  op  fret  en  interett  lopenbe  te  bolboen/  mitsga* « 

ber? ooft  ben  ftrijgflM^"  WW  betaïinge  te  boen/  cc 
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3,enmeteendttoegeté  beften  boe  batmen  eenig  jacrlijjc 
„  mfeomcn  foube  mogen  biuben  enopflclleniit  plaetfc 
„banbcvDomepnen/  tertijötoe  DatopDeg20otcnoot* 
,,  Ujfeöeiö  ban  fïjnber  iBajefleit  berfien  /  of batmen  an* 
,,  Derc  bcguanïe  en  genoegfamc  mibbden  geraemt  en 
„  geaDbifeertfal  bebben:  foube  infgclijfcö  tod  ban  no 
„  be3tjnjaerlijn$  eenige  penningen  in  be  pofl  en  efp?a 

fijn  e«  fijne  boo?baberenbupfcgetoeefUjebbenbe/  al* <c 
legcboecblijbetocgcn  te  foebcnem  befelbe  te  affifle* ce 
ren/  p2eferbcren  en  toeDcrom  inbare  ecrflc p?ofpe* " 
riteit  en  boo?fpoct  te  fielten  Daer  in  Die  toaren  boo?  De* cc 
fc  troublen  en  beroerten/  en  tegen  ben  onberflanbi* " 
gett/  partneringen/  bie  niet  en  paffen  of  aebten  op  " 
bet  gene  bat  tot  bare  toelbaert  bient  en  bdjoojt  /  te  ge^ " 

gue  te  leggen  tot  een  (Crefoo?  om  ftem  baermebete  1  b2upben  be  autoritept  Die  onfe  J^eere  <©ob  fijnber <c 
„mogen  befjclpen/  inbienbatter  eertige  nootebjbeaf*  3l3ajeflcit  ober  fijne  onberfaten  gegeben  beeft/  ombe" 
„fairen  obergamett  ('ttoel&<0obberboebenmoet)en  |  felbe  op  ben  reebten  toeg  te  brengen/  ten  einbebatcc 
„  fonbc  00»  'tfdbc  boo2  een  p?obific  bienen  tegen  een 
,,  onberfiebtigeinbafie/  oproer  of  commotie.  <£n  beb* 
,,  benbefïjtt€rcellerttte  boeit  eramineren  allemiDDelcn 
3,  baer  mebe  De  ïanben  Ren  nier  boo^maclcrbeboïpen 
„  bebben  om  een  meebdijbe  fomme  te  binben  en  op  te 
„  b2engen/  en  beeft  befelbe  geene  beter  en  geboeglij&cr 
„  bunnen  binben  ban  't  geene  bat  fijne  iBaj.  tot  fijn? v  ber  aenbomfte  f)teft  boen  boo2bouben  en  pjoponeren  / 
,,  m  toefenbe  fjet  rerbtbaerbigfle  en  gelijbfle  /  betalen- 
,,  be  baerinne  een  icgelijben  na  fnn  maebt/  faculteit 

5,  en  boo?  allcboo2beel  ban  'teen  lanb  tegenö  'tanbe* 
3)  re  /  befnijbenbè  en  bertoerpenbe  00b  alfo  alle  üif* 
3,  putaticn  W  t'anberen  tijben  gebaen  en  gemobeert 
3, 3ijn  getoceft  bat  b'een  meer  ban  b'anbere  beftoaert 
,>  toaS/  'ttoelb  bihtoil)S  gjoote  beraebteringeen  belet 
5>  cauferenbe  is  in  'tacco?beeren  ban  be  boo?f5beben. 
jj  €n  babbe  fijne  jfêajeftdt  alsooen  eenige  mibbelen 

«<fc&  boen  betoo?pen  baer  mebe  genoegfaem  fcfjeen  berfien 
ban  öcn  tc  ̂ n  tcgettgj  »|  gene  batmen  albermeefl  bzcfenbe  toa#/ 
Knw£  bat  benrijnbom  en  armoebe  refpcctibelijben  bebenb 

nmh      foube  toefen/  en  bemerftenbe  fijne  €rcellentie  't  boo?f3 
tan  ah  kibbel  boen  tertijb  geenboo2tgannenöabbe/  mits1 
ttnbem  bat  bet  niet  genoeg berflaen  entoa.07  beeft al'tfcïbe onroe*    ban  nieu$  Doen  eramineren  en  fo  blaer  flellen  /  bat* 
ren*e     men  geen  toettige  002faben  en  beboo?b  te  binben  om 
KïïS  eenaftreb  beöfialben  te  Bebben:  maer  beuennenbat 
wil     't  felbe  rerbtbaerbigfle  mibbel  t$  gelijb  u  't  felfbe 

3,  blaerber  fal  mogen  bIpenbpbefcb?iftenbacropge? 
,,  maefttbic  tt  uit  ber  p2opofïtie  gegeben  fulïen  too?bcn. 
,,    «£n  bdangenbe  be  jaerlijre  onberboubeniffe  ban  be 
3,  t2binarife  laflenban  benffaet  banbefelanben/  baer 
3,  toe  be  domeinen  plegen  te  bienen  met  een  g?atteufe 
3,  tciK  bie  men  beet  be  o? binarife  ofte  ferennale  /  en  na* 
3,  berbant  be  nobennale.  <©emernt  bat  befelbe  ̂ o- 
„  meittettnu  faelgcren/  en  bat  allebeben(foboo?f3i^) 
a,  geerpireert  en  be  lafïen  g200teltjben  bermeerbert  3ün/ 
33  foenfoubemenbie  affairenniet  bonnen  onbecbouben 
3,  enfuflineren  (Ijoetocl  batmen  befelbe  alfo  feberpelp 
3,  aenleibe  en  beftrefetc  aljef  mogelijb  toare)  fonber  eenige 
33  goebe  en  geburigebebeen  fubbentie:  op  todbe  fijne 
«  Crcelïentie  lang  geleten  gebelibereertfjebbenbe/  en 
3>  beeft  einbdiiR  geen  anber  griijber  en  bergemeinte 
,3  minfï  fcbabelijber  bonnen  bebenben  of  ercogiteren 
3>  ban  ben  tienben  penninb  ban  alle  boopmanfebap- 
33  pen  fo  bih  en  menigtoerf  bie  berboebt  toerben  /  mitfc 

«f!,cö  gaberö  ben  20  penninb  battalle  g2onbett  banerben 
ïo"  en    «1  onroerenbe  goeben/  bk  in  befe  ïanben  berboebt 
to.  ipen*  fulïen  toerben  tot  lafTe  ban  ben  berbopers/  baer  ban 
aüifc.     jr0  apparentelijben  fdjijnt  /  bomen  en  p?oceberen  fou? 

j>  be  een  goebe  fomme  ban  penningen  Dietotterboo?f3. 
»  nootbjbbeib  ban  befe  ïanben  bebocbenbe  isf.  €n 
'>  foube  men  00b  fulr  berboeben  en  boo?bomen  be  bü 

»  fputatienenaltercatienbat't  een  lanb  of  ftabmeer> 
»  ber  ban  't  anber  belaft  ioy  ett  foube  baer  boo?  bc  flcben 
'» ontlaft  mogen  to02ben  ban  bc  contributien  bk  fy  on- 
"  berb2agdijften  binben  /  en  om  Detoelfee  befelbe  be* 
"  btoongen  to02ben  be  getooonlijbe  gratiën  te  berfoe* 
«  ben/  mitfgaberö  't  plat  lanb'ttoclb  men  fietberar* 
"  men  /  obermitg  begcoote  en  ftoarelaften  isk  baer  op 
»  geflelt3|jn/  gclijbgn  naerberfult  mogen  berflaen  bp 
"  feberc  gefrfmfte  't  toelb  men  u  00b  óbergeben  fal  / 
>'  boenbe  bc  felbe  impofitie  generalijben  beffen  enlid> 
"  ten.  €n  altoaer  't  fo  bat  eenige  ntiaebtatUige  baer  toe 
»  niet  tod  en  fouben  toillen  berflaen  of  baer  nacrljoo- 
"ren  /maerliebcrbaertegenfeggerten  't  felbe  calum* 
»  meren/fo  en  ban  noebtanö  fijne  iDajeflcit  niet  onber* 
"laten/  om  be  affectie  bk  befelbe  tot  fijne  ïanben  en 
"onberfaten  b?agcnöe  i$/  aU$  ban  fo  langen  tijb  aen 

boo?  ben  obflinaetbcib  ch  bartitecbigöeib  be  goebe <c 
en  getroutoe  onberfateti  niet  te  lijben  en  fKbben:" 
baer  toe  fijne  €rcellcntie  berfoeebtbat  gpmijn  ̂ ec* cC 
ren  toilt  bebulpig  toefen/  en  't  felbe  ben  anberen  /  fon* cc 
berlinge  ben  fjenen  iik  u  totbeferbaebbaert  en  ber* iC 
gaberingegebcputeert  engefcOibt  bebben  /fulbö  aen* ce 
geben/  inbuceren  en  onbertotjfen/  batmen  Ben  bp£C 
goebe  accoo2be  baer  na  boege  en  confö?mere/  toil* £C 
lenbe  niet  ttoijffelen/  naer  bien  gptocet  Doenootfa* cc 
belijben  bat  ïjet  tis/of  men  fal  ficb  in  geniger  manieren cc 
ercufcren  -,  tc  meer  betoijl  men  berflaet  bat  fijne  |Ba* tc 
jefleitö  meeninge  en  intentie  fulr  i.tf  ben  mom  te  flop* cc 
pen  alle  ben  genen  Die  baer  in  ecnig  letfel  foube  toillen <£ 
boo?t0  beeren.gia  batmen  fal  mibbel  binben  om  't  fel- £C 
be  te  effectueren  met  fulbcr  blijt  en  naerfligbeib  /  bat cc 
fijne  €rccUetuie  niet  gcoo2faebt  en  too?be  Daer  in  te " 
berfien/maer  bat  befelbe  met  goebe  rebenen  fijnellSa* cc 
jefleit  getupgeniffe  macb  gebenrbat  gp  als  noclj  beC6 
felbe  affectie  Ooubenbe^ijt/  bie  gp  bier  boo2maetötottc 
bemtoaertief  en  totten  lanbe  altijbsf  gelagen  Bebt/£C 
teneinbe  bat  baer  D002  fnneiBajefleit  te  meer  gene* cc 
gen  3P  te  bergeten  'tgenebattergepaffeertig  /  aen*cc 
gaenbe  be  genen  Die  bem  miOD^agen/  en  in  Dunbe* cc 
boir  luttel  gegueten  bebben ,  en  bolgenbe  fijne  ge*cc 
tooonlijbe  genabe  en  goebenierentDeib/  fijne  goebe  en  ** 
genroutoe  baffallen  en  onberfaten  altijDgs  öoube  in £C 
fijne  gunflige  P20tectie  en  bebouDcniffe.  'c 

©oo?t0  beeft  fjp  befelbe gebeputeerbe  gegeben  bpcc 
gefcf)2ifte  boe  en  in  toat  manieren  \w  toilbe  boen  licB*  f 
ten/  innen  en  collecteren  be  boo2f3Bonbertfïe/  tien*cc 
be  en  ttointicBüe  penningen  bpljemge-eifcöt/  tod*tc 
be gefeb^iften  bier  mebe 3ijn bolgenbe/  ten  epnbebecc 
leferö  en  nabomdingen  be  gelegentbeib  befer  faben cc 
tebetereng?onbelijber  mogen  berflaen/  alfo  uit  befe" 
ongeboo2beennieutoe  maniere  ban  feïjattinge/  no:t " 
te  boren  in  be  3f*eberlanben  gepleecljt  /  op  nieutf  ont* tc 
flaenen  gefp?oten  3ijn/  fo  g200te  en  nieutoe  beroer* cc 
ten/  enbatbaerboo?/  enboo2beg200te  flraff igbeib £C 
ban  ben  boo2f5.J|ertog  en  be  moettoille  ber  ,§pan* cc 
giaerben  tegen  be  onbergeb?nbte  ingefetenen  bancc 
l^eberlanb  /  be  uitgetocben  /  geblucöte  c«  geban* £C 
nenej^eberlanberg  toeberom  plaetfetit  baer  baber*  *e 
lanb  gebregen  bebben:  be  maniere  boe  bp ben  bon* cc 
berfien  penninb  ban  alle  roerenbe  en  onroerenbe  goe* f c 
beren  boo?  een  reife  toilbe  boen  collecteren/  toajs  al^" 
bolgt: 

cc 

INden  cerften ,  alfo  fijn  Excellentie  geinformeertis  «„  tofl| 
datdemeefteenprincipaelftefwarigheid  dier  t'an-  manie* 

deren  tijden  geweeftis,  alfmenhetfelfde  geeifchc  en  «n  be 
geproponeert  heeft ,  gelegen  was  in  de  vrefe  die  men  Enjjïha 
hadde  dat  de  geftelteniffe  van  den  rijkdom  en  armoe-  toflDe 
de  van  een  jegelijk  daer  door  foude  bekent  worden  ,öoenfa# 

die  felve  fijn  Excellentie  denkt  en  meent  datprocede-  neinf  2L rende  daer  in  gelijk  hier  na  verklaert  is ,  op  en  tegens  ren  ben 
de  voorfz  fwarigheden  geheelijken  verfien  fal  wor-  fionbert* 
den,  fo  wel  aengaende  de  roerende  als  de  onroerende  ËS?W 

goeden. 
En  om  in  dcfen  te  befoigneren  met  fulker  vliet  e« 

kortheid  als 't  wel  van  node  is}  ook  fonder  grooter 
moeiten  enkofte.  Eerft  belangendeden onroerlijken  <©nror^ 

goeden,  fijne  Excellentie  is  in  meeninge  in  elk  land  by  ren  j|e 
placcaet  terftont  te  doen  kondigen  en  publiceren  dat  beft%^t 
alle  fteden  vlecken  en  dorpen  elk  in  't  fijne,  informa-  bingt, 
tie  nemen  en  optekenen  fulïen  de  gronden  en  erven 
en  andere  goeden  van  gelijker  nature  onder  haren  be- 
drijve  en  Jurifdiclic  welènde,  met  fpecificatie  van 
dergroote,  qualiteyt  en  weerde  van  dien,  en  dat  by 

$a  3  den 
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Caratfe 
ban  öe 
enrae* 
renöe 

den  Officiers  der  felver  aldaer,  om  al  't  felve  by  quohie
- 

renoverrc  brengen  in  de  Rekenkameren  daer  o
nder 

elk  Land  reforterende  is,  binnen  fekeren  lijd  e
nter- 

mijn  die  daer  toe  gefield  en  geprefigeert  fal  wo
rden , 

ten  einde  dat  de  Officiers  daer  over  geroepen ,  de  Rcnt- 

meefiers  of  Ontfangers  van  eiken  quarner  een  rec
uel  en 

maffe  daer  af  mogen  maken ,  dienende  omteverfien 

en  ordineren  op  de  collecStarie  van  den  voorfz  
honder- 

fVn  nennink,die  genomen  en  gelicht  fal  worden  op
 

de  gronden  van  erven  en  andere  goeden  van  gelijker 

nature  als  hüifen ,  vvvers,  meubelen  ,  tienden  en  dier- 

gelijken ,  fonder  proprietariffen,  gebruikers  oftochte- 

naers  van  dien  te  noemen  of  fpecificeren  ,  't  welk  by  di- 
verfe  handen  op  eenen  tijd  en  met  kleinen  kofte  gedaen 
fal  mogen  worden.  # 

En  o;n  te  procederen  tot  taxatie  van  de  voorfz  goe- 
den dé  welke  v?n  node  is  te  doen  om  tot  de  voorfz  col- 

lectie te  komen,  fijne  Excellentie  is  gedeiibereert  en 

verftaet  daer  in  te  doen  procederen  in  manieren  hier 

na  volgende.  ' 
Dat  de  Leenen  ,  Tinfgoeden,  eigen  of  vryahodnl 

goeden  en  Weiden,  Merfchcn  en  Bemden,eenige  Gee- 

ftelijken  of  weerlijken  toebehorende  van  watquahteit 

of  conditie  de  felve  mogen wefen,  geeftimeert  futten 

worden  na  advenant,  dat  elk  bunder  gemeenlijk  weer- 

dig is  of  foude  mogen  gelden  na  de  quahteit  en  nature 
van  de  felve  bunder  en  de  fituatie  van  dien. 

De  L  nden  of  Erven  in  pandfehap  of  leninge  gehou- 

den ,  die  den  bruiker  den  prijs  van  der  pantf -hap  alleen- 

lijk uitbrengen  of  weerdig  zijn ,  roitfgaders  de  gene  die 

in  arrentement  of  ten  geümiteerden  erf-cijnfen  uitge- 

geven zijn,  fullen  d-n  honderden  pennink  betalen  als 

andere ,  gemerkt  dat  de  felfde  na  hun  nature  van  geldj- 
ker  weerden  zijn,  en  mits  dien  daer  in  geen  onderfcheic 

of  differentie  en  dient  geftelt  te  worden. 

De  Landen  dragende  meet  of  garanchen  en  fullen 

niet  hoger  getaxeert  worden  of  geeftimeert  dan  de  an- 
dere omli^ende  Landen,  Koorn  of  Terwe  dragende , 

al  ift  dat  de  felfde  meer  uit  brengen ,  't  welk  komt  over- 
mits 't  mes  en  arbeid  die  tot  te  w  inninge  en  bouwen  van 

dien  geemployeert  word. 

De  Pachthoven  metten  fchurën ,  Hallen ,  duivecot- 

tenen  diergelijke  hjifingen  in  den  pacht  of  huringen 

begrepen, en  fullen  niet  getaxeert  worden,  aengefien 

dat  de  felve  oorfake  zijn  dat  de  Landen  te  hoger  gefield 

of  geeftimeert  zijn  en  meer  in  pachtegelden. 

De  Landen  der  dyekagie  fdbjedt  wefende  fullen  ge- 

nomen en  getaxeert  worden ,  fo  de  felve  gemeenlijk  in 

lcope  gelden  of  weerdig  zijn,  afkortende  op  aen  prijs 

van  dien  de  ordmuriffe  'kften  en  jteiiijkfe onkoflen  t
ot 

onderhoudeniffe  van  de  voorfz  dykagie  behoevend
e. 

De  Gemeenten  fullen  getaxeert  worden  na  de  qua
n-  ' 

tirrit  van  de  beefte.i  die  daer  op  weiden ,  en  fal  elk  beeft 

gefield  worden  na  advenant  van  den  hondertflen  pen- 
nink van  der  weerde  v*ndien,cf  fullen  fijn  Majefteit 

mogen  Uten  den  hon  lerften  pennink  van 't  gene  dat 
der.  grond  der  voorfz  Gemeente  weerdig  is. 

De  Linden  die  men  gebruikt  om  ftenen ,  kolen  en 

diergelijke  dingen  te  delven ,  graven,  uithalen  of  fetten, 

en  ook  om  carelen  te  werken  ,  te  malen  en  backen,  lul- 

len geeftimeert  worden  als  de  befte  omliggende  Lan- 
den. _'„  _. 

De  Tienden  en  Terragien  fullen  geeftimeert  wor- 

den gelijk  luid- n  van  eeren  hen  des  verftaende  bevin- 
den furiën  darde  felve  inkope  foude  mogen  gelden  of 

weerdig  wefen. 
De  Landen,  Erven,  Beemden,  Merfchen,  Bottenen, 

Tienden  terrctnen  of  helhvinninge  by  den  Proprietaris 

van  dien  befeten  en  gebruikt ,  fullen  geeftimeert  wor- 

den by  luiden  hen  des  verftaende. 

De  Wegcrelden,  Tollen  en  diergelijke  rechten  eenigc 

particuliereperfonen  toebehorende,  fullen  geeftimeert 

worden  regenden  pennink feftien,fonder daer  aen  te 

korten  of  defalqueren  d'onderhoudenifle  vanden  brug- 

gen of  cafïien,  noch  ook  te  fchatten  ofte  appreciëren  de. 
boete  of  amende  daer  aen  klevende. 

De  Vyvis  «n  Viffcheryen  in  revieren  te  pachte  ge- 

geven,  fullen  geeftimeert  worden  tegen  den  pennink 

feftien  aenfehou  nemende  opte  notelijke  reparatien ,  en 

die  Muelenen  en  Proprietariffen  van  die  gebruikten 

befeten,  fullen  geeftimeert  worden  als  de  na  gelegen 

Muelenen  en  bouweryen  verhuirc  wefende  fonder  ee- 
ni^e  reparatie  af  te  trecken. 

De  verhuirde  huifen  fullen  getaxeert  worden  tegen 

den  pennink  feftien,en  de  gerie  die  by  den  Proprietarif- 
fen bewoont  of  gehouden  V/orden ,  fullen  geeftimeert 

worden  na  dat  de  felfde  ter  huer  gehouden  hebben,  in 

<revalle  die  inde  voorgaende  drie  jaren  hebben  verhuert 

geweeft ,  des  neen ,  fullen  geeftimeert  worden  na  adve- 
nant van  de  huiringe  van  gelijken  nabiïïren  huifen  ook 

fonder  een  ï?e  reparatie  af  te  korten. 
Wel  verftaende  dat  de  Caftelen  en  huifen  van  play- 

fantie  ten  platten  lande  ,  daer  roe  meer  koft  behoeft  dan 

die  uit  brengen  ,  mifgaders  de  bouwinge ,  boomgaer- 

den  ,  wallen  en  grachten  tot  gebruik  der  ielver  Caftelen 
en  huifen  dienende  in  de  taxatie  en  contributie  van  ócn. 

voorfz  honderiten  pennink  niet  begrepen  en  fulkn worden.  J 

D:.tden  voorfz  honderflen  pennink  gelicht  fal  wor-, 

den  ten  lafte  van  de  gene  die  de  vrucht ,  baten  en  in- 

komen ontfangen  en  genietende  is,  'tfy  Proprietari» 
of  Pachtenaer  fonder  daer  in  te  gebruiken  die  alleenlijk 

huirlink  of  pachtenaer  is ,  en  fal  den  felven  honderflen 

pennink  betaelt  moeten  worden  ter  plaetfe  of  prochie 

d  >er  't  goed  gelegen  is ,  te  weten  den  eerften  termijn  by 

den  genen  d?e  de  vruchten  vr  n  den  ougft  in  het  jaer  70 

hebben  en  trecken  fal, en  fal  den  pachter  of  huirlink 

den  voorfz  honderflen  pennink  moeten  verfchieten  of 

debourferen,  indien  hyden  Proprietaris  niet  en  heeft 

betaelt ,  of  vernoegd  in  welken  gevalle  de  felve  proprie- 
taris fal  moeten  den  voorfz  honderflen  pennink  geven , 

in  der  voegen  dat  een  derdendeel  betaelt  zy  Sint  Jacobs 

dag,d'ander  derdendeel  S.  Mertens  mifïe,  en  't  lefte derdendeel  te  Lichtmifïe  daer  naeft  volgende. 

De  Rentmeeilers  of  Ontfangers  van  den  domeynen 

of  beden  van  frne  Majefteit  of  van  den  Staten  of  Ste- 

den ,  fullen  den  voorlz  honderflen  pennink  van  't  ca- 
pitael  van  den  renten  op  hem  befet  en  geaffigneert ,  ge- 
reet  moeten  betalen  ten  termijn  voorfz ,  en  fullen  den 

felven  honderflen  pennink  den  Rentiers  of  particuliere 

perfonen  af  mogen  korten ,  al  waert  ook  dat  fijne  Maj 
de  voorfz  Staten  of  Steden  by  de  conftitutie?brieveiu 

van  de  voorfz  renten  hen  verbonden ,  verobligeert  of 

belaft  hadden  de  felve  rente  van  fodanige  impofitien  te 

bevryen  of  exempteren. 
De  meefters  of  proprietariffen  van  den  gronden  en 

erven  hebbende  den  felven  honderflen  pennink  van 
den  felven  erve  en  Ook  v?n  de  huilen  daer  voor  hier 

mentie  af  gemaekt  worde  betaelt  fo  voorfz  is ,  fullen  de 

Rentiers  mogen  korten  en  tot  haren  profijte  inhouden 

den  honderflen  pennink ,  't  capitael  vrn  allen  tienden , 
renten  of  a&erentcn ,  mitfgaders  de  onJosbaer  renten 

't  fy  dat  de  felve  befet  en  geconflitueert  waren  tot  eeni- 

ge  fundatien ,  partagienof  anderfins,  of  andere  renten 
teioffen  met  hoge  munten  alles  na  advenant  den  pen- nink twintig. 

En  andere  erfiijke  of  lijfrenten  teioffen  tegen  den 

pennink  achtien  of  daer  onder  na  advenant  vanden 

prijledat  de  felve  renten  losbaer  zijn. 
En  de  tocht  of  donariein  gelde  of  in  quijtbare  lijf- 

renten fal  mogen  gekort  of  defaulqueert  worden  na  ad- 
venant den  pennink  zevenen. 

In  den  voorfz  contributien  fullen  vry  zijn  en  exempt 

de  gefacreerde  plaetfen,  te  weten  Kerken,  Kerkhoven, 

Capellen ,  en  ook  de  Cloofters  van  reguliere  perfonen ,  - 

en  dat  fo  verre  als  het  befluit  van  hare^Cloofteren  ftrec- kende  is  en  niet  vorder,  macr  fullen  de  gronden  van 

erven  en  hun  andere  inkomen  die  fy  felfs  fouden  bou- 
wen of  laboreren  of  terhuire  of  ter  pacht  geven,  buiten 

fuiken  befluit  in  den  voorfz  honderflen  pennink  moe- 
ten contribueren. 

En  ten  einde  dat  de  gene  die  in  den  voorfz  honder- 
flen pennink  te  meeften  fommen  contribueren  fullen, 

te  beter  middel  en  co mmoditeit  fouden  mogen  hebben 

den  felven  op  te  brengen  en  betalen, wefende  hun  fchuk 

fo  wel  van  roerende' en  onroerende  goederen  fuiver, klaer 
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klaer  en  geliquideert ,  fonderlinge  als  de  felve  fchuld ' 
excederen  fal  200  gulden ,  {"uilen  fy  die  mogen  betalen 
in  gelde  met  renten  te  lofTen  tegen  den  pennink  veer- 

tien wel  befet  en  gchypotekeevt  op  genoegfame  gron- 
den van  erven ,  en  fullen  daer  af  brieven  op  haren  koft 

moeten  verlyen  en  geven  tot  behoef  van  fijne  Maj.of 
van  den  genen  dien  de  felve  de  voorfz  rente  fal  willen 
opdragen  en  tranfporteren. 
En  belangende  de  haeflijke  of  roerende  goeden  om 

daer  in  te  procederen  fulks  dat  den  rijkdom  een  ye- 
gelijkniet  bekend  en  word  fo  voorfz, is,  fijne  Excel- 

lentie is  van  meninge  in  elke  Stad  twe  perfonen  te  com- 
mitteren de  welke  met  twe  andere  die  by  der  Stad  daer 

toe  geftelt  fullen  worden ,  die  fïnael  deilen  in  vier  ,  fes , 
acht  3  tien  of  twaeff  quartieren,  na  de  grote  importantie 
der  voorfz.  Stad ,  de  welke  macht  en  autoriteit  fullen 
hebben  om  in  elk  quartier  vier  notabele  perfonen  te 
kiefen  hen  verftaende  op  de  qualiteit  van  de  meuble  of 
roerende  goeden,  koopmanfehap,  financie,  negotia- 

tie,  neringe  of  handel  van  den  genen  die  in  't  felve 
quartier  woonachtig  zijn,  en  fullen  de  voorfz  gekoren 
perfonen  folemnelen  eed  doen  ,  in  handen  vanden 
voorfz  vier  CommifTarifTen ,  dat  elk  van  dien  hem  by- 
fonder  en  apart  fal  moeten  verkLren  het  gene  dat  hy 
weet  van  der  qualiteit  en  rijkdom,  fo  welinhavcne, 
meubele  of  roerende  goeden ,  koopmanfehap,  negotia- 

tieen  handel  toe-behorende  den  genen  die  in 't  felve 
quartier  wonen  ,  fonder  dat  de  Her  gekoren  perfonen 
kenlijkfyde  taxatie  of  pryferinge  by  haren  medegefel- 
len  gedaen,  en  vin  de  voorfz  vier  eftimatien  alfo  by 
hen  gedaen,  falby  de  voorfz  CommiiïariflVn  daer  na 
een  maffe  gemae.  t  worden ,  daer  aft  vierendeel  geli- 

quideert fal  worden ,  en  volgende  dien  fal  een  ye^elijk , 
wiens  eftimatie  fy  alfo  gemaekt  hebben ,  moeten  con- 

tribueren, 't. 
De  voorfz  taxatien  generalijk  in  elke  Stad  en  in  der 

maniere  voorfz  gemaekt ,  fullen  de  voorfz  CommifTa- 
rifTen een  yegelijk  fijn  particuliere  taxiaten  weten,  om 

de  betalinge  dan  gereet  te  maken  tegens  de  termijnen 
daer  toe  gefield,  maer  fullen  de  voorfz  CommiflarifTen 
van  fijne  Majeft.  en  van  der  voorfz.  Stad,  fchuld  igwe- 
fen  hem  binnen  de  felve  Stad  te  houden  den  tijd  van 
twaeif  of  vijftien  dagen  ,om  aldaer  te  verbeiden ,  rede- 

nen te  geven ,  en  gelijk  te  doen  den  genen  die  hen  fou- 
den  willen  beklagen  te  hoog  gefield  te  zijn ,  of  fullen  in 
een  ander  by  leggende  Stad  mogen  gaen  befoigneren 
fovoorfeid  is , befcheidende  een  feker  termijn, dat  fy 
in  der  voorfz  eerfter  Stad  fullen  wederkeren ,  in  de  wel- 

ke fy  drie  dagen  fullen  moeten  blijven,  alles  voor  die 
expiratie  van  de  voorfz  vijftien  dagen. 

En  of 't  gebeurde  dat  yemant  hem  voor  defe  voorfz 
CommifTarifTen  van  fijne  Majeft.  en  van  der  Stad  qua- 
me  beklagen,  te  hoge  gefield  en  getaxeert  te  zijn  als 

boven  't  fy  in  fijne  meubelen  of  roerende  goeden, koop- 
manfehap ,  negotiatien ,  neri  ngen  of  handel ,  fullen  de 

felve  Commiflariffen  êen  klager  horen  en  vragen  op 

'c  gene  daer  hy  hem  foude  willen  feggen  gegraveert  te 
Zijn ,  en  of  hy  't  felve  onder  eed  fbude  dorven  affirme- 

ren,  en  fullen  de  allegatienen  verificatien  den  vier  ge- 

koren perfonen  van  't  quartier  van  den  klager  commu- 
niceren ,  ten  einde  dat  fy  de  altercatien  en  redenen  ver- 

ftaen  hebbende,  daer  op  verfien  fohet  in  der  redelijk- 

heid behoren  fal  ,  in  der  voegen  dat  voor  d'expiratie 
van  de  voorfz  12  of  15  dagen  eenenyegelijken  gelijk 
gedaen  worde,  dat  hy  des  te  vredenenhem  vernoegt 
houden  mach  ,  en  mits  procederende  in  der  manie- 

ren boven  verhaelt ,  en  is  niet  apparent  dat  daer  klag- 
tcn  vande  voorfz  taxatie  foude  mogen  komen,gemerkt 
alwaert  fake  dat  yemant  duifent  gulden  hoger  gefield 
en  getaxeert  mochte  wefen  dan  fijn  goed  bedraegt ,  den 
honderflen  pennink  maer  belopen  fal  tien  gulden  eens , 
gemerkt  ook  datluiden  van  qualiteit  nieten  fouden  wil- 

len debatteren  een  fakeniet  wel  gefundeert  zijnde,noch 
eed  doen  ter  oorfaken  van  fo  kleine  fomme. 

En  volgende  't  gene  dat  men  in  defe  doen  foude  bin- 
nen de  grore  Steden,  foude 't  felve  inde  andere  kleine 

Steden ,  Vlcckcn  en  Dorpen  van  delen  Nederlanden  te 
werk  geleid  worden. 

Voorts  fo  en  verflaet  fijne  Excell.  niet ,  dat  men  be- 
latten falde  hoeffelijke  goeden  of  catheilen  dienende 

alleenlijk  om  te  gebruiken ,  als  huifraet,  tapifferye,  lijn- 
waet,  klederen  alles  fubject  der  flete ,  noch  ook  de  hee- 

ften van  den  landman  of  huifman  die  hy  behoeft  om 
fijn  landwinninge  te  doen,  maer  wel  die  meubeleof 

roerende  goeden  tot  profijte  geimployeert  zijnde ,  't  zy 
gereet  geld  dat  men  foude  gebruiken  't  ware  om  renten 
te  kopen  totter  koopmanfehap ,  handel ,  neringe ,  navi- 

gatie of  handwerk. 
Wel  verftaende  dat  inde  betalinge  van  den  voorfz 

honderflen  pennink  van  de  roerende  goeden  vry  ge- 
houden fullen  worden  degene  die  inde  koopmanfehap, 

negotiatie ,  handel,  neringe  of  meubel  niet  meer  en  ful- 
len hebben  dan  1 00  gulden  eens,  ten  ware  nochtans  dat 

fy  der  fake  van  de  koopmanfehap  met  eenige  andere  ge- 
affocieert  waren,  in  welken  gevalle  fullen  moeten  beta- 

len den  honderflen  pennink  van 't  geheel  capitaelvan 
der  compaignie,  voor  fo  veel  als  de  felve  geeftimeerc 
foude  worden  in  koopmanfehap  herwaers  over  te  heb- 

ben. Enten  einde  dat  de  rijkfle,  notabelfte,  trefFelijkfte 
niettefeeroverlaft  en  foude  worden  by  fchattingen  en 
eftimatien  van  hare  roerende  goeden ,  de  welke  princi- 
palijk  van  den  genen  die  handel  van  koopmanfehap 
doende  zijn ,  feer  fwatr  om  doen  is  om  de  onfekerheid. 

van  hun  Crediteuren ,  fo  verflaet  fijn  Exc.  dat  aengaen- 
de  de  voorfz  roerende  goeden  niemant  hoger  gefield  of 
getaxeert  fal  mogen  worden  dan  tot  1 000  gulden  eens  , 
in  der  voegen  dat  alle  de  gene  die  voor  den  afkoop  of  re- 
demptie  van  deh  honderflen  pennink  van  de  roerende 
goeden  hun  toebehorende,den  voorfz  CommifTarifTen 
gelijke  fomme  fullen  willen  geven,  vry  en  ontlaft  ful- 

len wefen  van  vorder  fchattinge  of  tax  die  men  doen 
foude  in  der  manieren  voorfz. 

i 

€n  uclangenöc  öe  petitie  ban  ben  i  o  en  20  penninfi/ 
f)eefHjpöe<èeöeputeet:öe  ban  be  Staten  oor  oberge* 
lebett  bit  nabolgenöe  gefcljnfte  /  toefenbe  bol  foete  ge^ 
fuineroe  toooj&en/  maec  toelaengemerKt  en  op  gelet 

3ijnbe  ban  onatien  naftnafte  en  't  geljcel  berteef  ban  be 
negotiatie  en  feoopmanfeïjap/  baet  acn  alle  ben  teel* 
ftantbanöen  3lanbep2nu:ipanj&  gelegen  #/  't  bco?f3 
ge|Vi)2tfte  toajsimbcnbealbutf. 

\  Lfo  by  de  propofitie  den  Staten  in  't  Generael  vcr- 
^•*klaert  is  geweeft,  heeft  fijne  Excell.  hem  geflek 
om  eenige  nieuwe  middel  te  foeken  en  excogiteren  om 
de  aftairen  en  noodlij  kheden  van  herwaers  over  te  mo- 

gen fuccurrcren  en  vervallen ,  ten  einde  datmen  't  fel- 
ve middel  metter  voorfz  propofitie  'tfamelijk  foude 

mogen  aengeven  en  voorhouden,  mitsdien  dat  fijne 
voorfz  Excell.  geinformeert  is ,  dat  de  fwarigheid  ( om 
eenige  beden  of  fubventien  van  den  Staten  te  krijgen 

en  verwerven  )principalijk  gelegen  is  in 't  gebrek  van 
bequame  middelen ,  om  defelve  beden  te  lichten  en  op 
te  brengen ,  aengefien  dat  alle  de  ordinaris  middelen 
tctnu  toegeraemten  geavifeert,fijngeëmploieert  en 
gebruikten  van  alle  fijden  fo  feer  belaft  geweeft, dat 
het  niet  mogelijken  en  is  de  felfde  vorder  of  hoger  te 
befwaren. 

Heeft  ook  fijne  voorfz  Excellentie  ( aviferende  en 

excogiterende 't  voorfz  middel )  wel  willen  aenfehou 
nemen  op  de  klachten  die  de  felve  verflaet  gedaen  te 

fijn, niet  alleenlijk  byde  Staten  vanden  Lande d'een 
tegens  d'andere ,  maer  ook  by  de  Steden ,  Vlecken  en 
Dorpen  van  der  inequaliteit  in  't  lichten  enfurneren 
der  voorfz  beden  en  fubventien  na  de  gewoonlijke  ma- 

nieren ,om't  voorfz  middel  fulx  te  ramen  enadvife- 
ren,  dattet  voor  een  jegelijke  gelijk  en  equael  foude 

mogen  wefen ,  fonder  d'een  Land  ,  Stad ,  Vlecke  ot 

Dorp  meer  te  befwaren  dan  d'andere. Sonderlinge  alfo  fijne  Excell.verflaeten  bericht  is  dat 
in  fommige  landen  eenige  Steden  gewoonlijken  fijn 
inde  ordinariffi  beden  en  colleótatie  hare  quote  en  por- 

tie te  betalen ,  de  welke  by  vele  en  't  meeftendeel  van 
dien  by  verkopinge  van  renten  gevonden  fijn  geweeft , 
daer  mede  de  ielve  tegen  woordelijk  fo  feer  belaft  zjn , 
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van  herwaers-over 't  voorfe  middel  feer  willichlijken 

behoren  te  aengrijpen  ,  overmits  dat  fijne  Majeft
eit 

om  fijn  recht  en  inkomen  te  bewaren,  geooriaekt  lal 

wefende  hand  te  houden,  dat  den  handel,  negotiatie 

enkoopmanfehapenby  confequentie  die  frequentatic 

van  de  ingefetenen  binnen 's  Lands  gehouden  werde, 
daer in  de  welvaert  van  de  Landen  gelegen  fal  wefen  , 

en  fal  fijne  Majefteit  oorfake  hebben  en  bewogen  wer- 
den om  de  felve  te  vorderen  en  favoriferen  by  alle  mid- 

delen die  zijnder  voorfe  Majefteit  by  de  Staten  van  den -      -r  1    1   3~_    ̂ r\    r*a.Tymr\r\ni*t>rt-    Tullen 

Lan?b  ̂ ^  fuUea 
lichten ,  op  welk  fij  ne  voorfe  ̂ ^S^ffi  m-    werden ,  meer  dan  in  voorleden  tijden 

ftaét  *^&^£TB^WJ£^,        Entedienopfien  omden  trein  van  den  handel ,  ne- meren  geconltitucerc,  Holknd  bv  verkopin- 

S  ert  anderfins  na  de  zedeen  geb
ruik  van  den  Lande, 

Ier  ongelijk  geweeft  te  xijn  ,  w
el  vereiffchende  mits 

dkneenSerciidtie  daerin  gedaen
  te  worden,  om  de 

welke  fTne  Excellentie  verftaen  he
eft ,  dat  de  Staten  tot 

Sverfe  relfen  gefoliiciteert  hebbe
n  ,  maer  want  om 

daer  toe  te  komen 't  felve  lange  dueren  en  veel  kofte
n 

foude ,  ihjk  't  felve  voortijds  by  e
xpenentie  bevonden 

•  i?£  Veft  fiine  Excellentie  des  te  williger  hem 

b^oin^oSfc  nieuwe  midde
l  te  foeken  ,  en  te 

#M  rïen  oüheve  boven  geroert,op  t 
 platte  i.ana  tot 

Leufeert  te  mogen  voorkomen
  en  excuferen 

g  En  foude  't  voorfe  middel  wefen  dat  ( in 
 de  plaetfe 

van  ander,  impofitien  op  den  dra
nk ,  eten  en  klederen, 

d  e  menTn  de  Landen  van  herwaer
s-over  gewoonluk  is 

«bStode,  om  de  beden  van  fijn
e  Majefteit  op  te 

Irengen  en  te  furneren)  fekeren 
 tax  en  impofitie  ge- 

fteldworde,op  alle  verkopinge 
 die  men  inde  voorfe 

Landen  van  herwaers-over  genera
lijken  doen  foude, 

fo  wel  van  roerende  als  onroerende
  goeden  tot  lafte  van 

den  verkopers ,  te  weten  den  tiend
en  penning  van  't  fui- 

ver  komeSde    van  de  roerende  goe
den , en  van  den 

,u7inr,Yhften  nenning  van  de  onroerend
e,  aenfehou  ne- 

S nd ^  op ̂ ePlaftenSalrede  gefteld  op
  defelve  onroe- 

rende goeden ,  fo  wanneer  die  verkoft  word
en ,  fo  van 

rechtelan  rel  even  of  verheffinge
  of  anderena  de  na- 

Se  van  den  Lande  ,  en  voorts  ge
merkt  dat  eenige 

lerkofte  koopmanfehappen  by  de  v*^  *£™ 

Lands  foude  mogen  gefonden  worden ,  <^£«J£ 

of  verfwijgende  de  verkopinge  van 
 dien ,  om  fijn  Maje- 

fteit van  't  voorfe  recht  te  frauderen,  datm
en  ook  t  felf- 

a4rWelkeS 
JL  en Menigvuldigheid  van  

de  ingefetenen  der  voor- 

X>ver ̂ Landen  vin  herwaers-over,  ende
n  groten 

t  Z ̂  ne^otiade  en  koopmanfeha
p  die  aldaer  gedaen 

^k^^V?oudePbeho«
n  W  fomme  van 

;engn?nge°n  te  komen  en  procedere
n  als  tottc  noodhjk- 

Eeid  der  felver  Landen  behoev
en  foude. 

En  foude  die  fulks  mogen  wefen 
 dat  men  door  mid- 

del van  dier  de  andere  impoften  op  d
en  drank  en  ette- 

verHchtinge  van  de  fchamele  lui
den  en  ten  genoegen 

rn  contentement  van  den  rijken ,  d
ie  hun  gemolefteert 

in  fijne  ExccU.  verftaet  dat  de  que 
 hnge  van  de  Pach- 

Srï^t^oeylijkentei^etriijf
cifiSe^, 

latende  de  lelve  Excellentie  he
m  bedunken  dat 

men  de  voorfe  impofitie  ofte  verk
opinge  en  uitvoeren 

3e  goeden  veel  lichter  van  d
e  fubjedten  en  onderfa- 

ten  foude  opbeuren, en  den  fel
ven  min  laftig  vallen 

dan  de  andere  beden  gemerkt  dat 
 niemant  de  felve  en 

foude  betalen  dan  die?an  den  geld
e  verfien  waren ,  als 

ÊÏÏendSlcenlij  k  een  van  tien  die
  hy  ontfangen  fou- 

de hebben,  en  houden  alfo  de  negen  i
n  de  hand,  daer 

rn^rrgoreufeexecutievallenoff
tadgnjpenfoude, 

dan  tegen*  den  quaetwilligen  die  men  m
et  behoort  te 

refpe&eren 

En  te  dien  opfien  om  den  trein  van  den  handel ,  ne- 

gotiatie  en  koopmanfehap  niet  af  te  keren,  is  fijnder 

Excell.  meeninge  niet  dat  mette  felve  impofitie  be-
 

fwaert  fullen  werden ,  de  Coopluiden  hun  goeden  en 

koopmanfehap  herwaers  over  brengende  in  den  eerf
ten 

verkoop  van  dien ,  noch  al  waert  iodat  fy  de  felve  hare 

koopmanfehap  binnen  der  voorfe  Landen  gebroc
hc 

daer  uit  fouden  willen  fenden  ,  mits  welken  noch  de
 

Coopluidencontraderende  van  eenige  fpeceryen,nocn
 

den  Oofterlingen  Koorn  of  Graen  en  andere  verf
chei- 

den  Waren  en  koopmanfehappen  uit  hare  quartieren
 

over  fendende,  noch  infgelijx  d'Engelfen  hare  Lakene
n 

herwaers-over  tranfporterende  eenig  letfelor  oorfaelc
 

van  de  diverfien  gegeven  foude  worden,d  welk  zijn(io 

fijn  Excell  verftaet )  de  drie  notabelfte  foorten  van  d
e 

koopmanfehappe  daer  in  de  handel  en  trafijeque  
van 

herwaecs-over  principalijken  gelegen  is ,  de  welke 
 ïnf- 

gelijks  allen  anderen  fijne  Excellentie,  orn
te verhoe- 

den de  voorfe  diverfie  van  den  handel  en  Koopman-
 

fehap, in  meningeis  van  de  voorfe  impofitie  te  vryen
 

en  exempteren  voor  de  eerfte  verkopinge  fo 
 voorfchrc- 

VC  Enten  einde  dat  de  gene  wiens  goed  in  gronden  van 

Erven  gelegen  is,  en  verkopen  de  vruchten 
 daer  af  ko- 

mendeVtzy  Koorn  of  andere  hun  gewas  
niet  tefeer 

befwaert  en  foude  werden ,  foude  fijne  voorfx  Excel- 

lentie  in  meninge  wefen ,  dat  de  eerfte  verkopinge  van 

de  Proprietariffen  van 't  gewas  en  inkomen  van  hare 

gronden  van  Erven,  mitfgaders  de  beeften  
daer  op  ge- 

voed en  onderhouden  van  der  yoorfe  impofitie  
infge- 

Uj7n1^^^ 

exemptien ,  vrydommen  en  moderaticn,  en  andere  die
 

men  metten  voortgank  van  der  voorfe  im
pofitie  fal 

mogen  adviferen,  de  koopmanfchappen,ha
ndel  en  tra- 

fijque  niet  befchadigt,  verachten  of  gepreju
diceert  en 

fal  worden,  en  foude  de  felve  fijne  Excellentie  no
ch  van 

finne  wefen ,  na  dien  dattet  te  werke  geleid  en  daer  va
n 

experientie  genomen  foude  wefen ,  te  ontbieden  eeni- 

ge perfonagien  van  elk  van  de  Staten  der  voorfe 
 Lan- 

den van  herwaers-over,  om  mette  felve  te  communi-
 

ceren en  adviferen  op  de  fwarigheden  dier  fouden  mo- 

gen voorvallen  en  overkomen ,  ten  einde  dat  men  daer 

Spfoudemogen  ordonneren  tot  vorderingevaji 
 de  ge- 

mene welvaert,  'twaer  op  de  moderatie  van  den  tax 

in'tgenerael  of  particulier  van  eenige  foorte  van 
 ver- 

kopinge, of  op  de  manieren  van  der  colleótatien  van
 

der  voorfe  impofitien,  en  op  alle  het  gene  datte
r  foude 

mogen  aenkleven  en  dependeren,  op  dat  in  alle
s  ge- 

procedeert  en  gehandelt  foude  werden  te
r  minfter 

quetfe  van  den  onderfaten,  en  tot  meerder 
 conferva- 

tievan  der  Coopmans  handel,  en  dat  de  
voorfchre- 

vcn  Impoft  alfo  gecontinueert  foude  mogen
  werden 

met  goeden  genoegen  en  contentement  
vandevoor- 

fchreven  onderfaten  ,  ter  tijd  toe  op  de  grot
een  ex- 

ceffive  nood  van  fijne  Majefteit  yerfien  f
oude  we- 

fen, of  datmen  daer  toe  eenig  ander  beter  gevoeghj
- 

ker  en  genoegfaem  middel  geadvifeert  en  gevo
nden  faj 

eTeCnderende  fijne  Excellentie  om  ten  minften  laden 

van  de  Onderfaten  van  fijne  Majefteit  te  mo
gen  vin- 

den en  recouvreren,  niet  alleen  't  gene  datmen  
behoeft 

om  de  Staten  van  herwaers-over  te  handh
ouden  en 

maintineren  :  maer  ook  daer  en  boven  eeni
ge  fumma 
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die  hem  mogelijk  wefen  fal ,  tót  verminderinge  van  de 
jaerlijxe  onkoften ,  alles  op  dat  deaffairen  gebracht  en 
gereduceert  wefende in fulke  rulleen  tranquilliteiten 
verfekertheid  als  fijne  Majefteit  begerende  is,  fijne  Do- 

meinen ontlaft  en  geaugmenteert,  en  by  dien  middele 
deonderfaten  verlicht  mogen  werden  van  fchattinge 
en  beden ,  principalijk  van  de  gene  die  de  fwaerfte  en 
laftigfte  bevonden  werden  voor  de  fchamele  luiden ,  fö 

verre  alft  't  felve  eenigfins  mogelijk  wefen  fal. 

F  3Dc  Staten  banbepobtneien  bcrfïaenbc  uit  fjare 
*£5cbcputecrbcn  't  boo?bouben  ban  tiert  i|ertog  ban Sdlba/  toaren  feer  bertoonbert  ban  fobanige  p^opofc 
tte  en  onbctjoo?Ipfie  fcDattingcn  /  en  bonben  Oen  baec 
in  feer  perpicr  en  berflagen  /  acbtcnbc  oor  bat  altoacrt 
fcljoon  fpluioen  baer  tn  motljten  betoiliigen  en  confen* 
teren  battetnict  niogcïijftcn  foube  toefen  be  felbe  ter 
ejtecutte  te  (lellen  bpfonber  Die  ban  ben  i  o  en  20  pen- 
ning/  gelij&ooftb'erperientie  namaelggetoont  ueeft/ na  bat  baer  in  geconfenteert  t$  getoeeft  /  fo  naer  gefeib 
fal  toostten;  jSocljtangombcn  ©ertogecnig  romen* 
tement  te  geben  /  Ijebben  be  meeftenbcel  geconfenteert 
enbetoilligtinbelieïjtingebanbcn  100  penning  fo 
tjn  Die  gcepftfu  fjaööc  /  boclj  i$  ben  felben  b?  bcle  $?o* 
bmcienmeteen  feftcrefomme  afgefeotfjt  getoeeft/  en 
bebbcn  be  Staten  ban  clne  $20blncie  in  't  particulier 
elr  Dare  particuliere  beftoaringenopenbe  ben  10  en 
20  penning  aen  ben  hertog  ban  3Mba  Op  gefefmfte 
obergegeben  /  be  bpfonberfte  mceft  al  tot  een  etnbe 
ftreCKenbe:  Te  weten,  dat  te  beduchten  is  't  gehele 
verloop  vandekoopmanfehapen  Zeevarige  nerin?c, 
en  by  confequentie  de  ruine  en  bederfFeniffe  van  de  in- 
gefetenen  der  Nederlanden  ( op  de  koopmanfehap  en 
navigatie  gantfchelijk  ftaende  en  gefundeert  wefende ) 
hier  uit  nootlij  ken  fal  moeten  volgen ,  want  na  dien  de 
Provinciën  felve  meeftendeel  methaer  gewas  den  in- 
woonders  niet  en  konnen  voeden ,  en  fo  wel  koren  als 
andere  Waren  tot  'smenfehen  onderhoud  van  noden 
zijnde  gebrek  hebben ,  en  van  buiten  moeten  fchepen, 
en  met  feilagieover  Zee  moeten  krijgen,  ofaldaerby 
den  vreemden  Coopman  gebracht  worden ,  en  dat  de 
negotiatie  en  koopmanfehap  foude  moeten  befwaert 
werden  metten  tienden  penning  op  alle  verkopinge,  fo 
foude  notelij k  defelve  moeten  cefTeren ,  en  over  fulx  de 
Nederlanders  benomen  werden  de  winften  en  profij- 

ten daerbyfyluiden  onderhouden  werden  fonderlinge 
na  dien  niet  alleen  de  Provinciën  van  de  Nederlanden 

d'een  van  d'andere  niet  meer  en  fouden  willen  kopen 
gelijk  fy gewoon  zijn  te  doen,  maer  fouden  malkan- 
deren  voorby  gaen  en  laten  fitten  en  hem  addrefïeren 
aen  de  vreemde  koopluiden  die  de  Waren  fullen  kon- 

nen beter  koop  geven  als  voor  d'cerfte  reyfè  vry  welen- 
de  van  den  10  penning  die  deingefetencn  van  Neder- 

land verkopende  fouden  moeten  betalen ,  en  mitfdien 
duerder  verkopen  om  den  voorfz  tienden  penning  te 

winnen  op  den  prijfe ,  daer  door  d'ingefetenen  hen  ne- 
ringloos  vinden  en  gedeftitueertvannet  eenig  middel 
vanhaer  onderhoud,  veelal  fullen  geoorfackt  zijn  te 
vertrecken  uiten  lande  in  andere  omleggende  plaetfen, 
om  gelijke  vrydommen ,  als  de  vreemde  hier  te  lande, 
te  mogen  genieten  ,  diverterende  niet  alleenlijk  de 

koopmanfehap  metten  menfehen,  maer  ook  alle  hand- 
werken en  neringe,  waer  uit  mede  volgen  foude,  dat 

deConinklijke  Majefteit  feer  weinig_profiteren  foude 
by  den  voorfz  tienden  pennink  ,  defgelijx  fullen  de 

vreemde  koopluiden  hen  vinden  befwaert ,  die  al  't  ge- 
ne fyluiden  hier  te  lande  foude  mogen  kopen ,  fouden 

't  felve  te  dierder  moeten  betalen ,  overmits  de  Onder- 
faten  verkopende ,  fouden  moeten  geven  den  tienden 
pennink,  van  Lakenen  en  alderhande Handwerken  of 
Manufacturen^  ook  mede  alle  Waren  van  den  tweden 

verkoper  by  den  uitheemfen  niet  en  foude  mogen  ge- 
trocken  worden,  dan  tot  hoger  prip,  fulx  dat  de  felve 
uithcemfe  koopluiden  om  haer  meerder  profijt  en  ge- 

rief geoorfae kt  fouden  zijn  de  voorfz  manufacturen  en 
waren,  mitfgadersal  dat  fyluiden  uitdefe  landen  ple- 

gen te  halen,  tefoekenen  traffiqueren  in  andere  om- 
leggende landen,  ais  Engeland ,  Ooftland ,  Hamburg , 

Bremert ,  Lubek ,  Embdenen  anderfins,  fo  kennelijk 
is  dat  in  defelve  plaetfen  en  landen  fo  goedeen  beter commoditeit  van  Havenen  en  andere  behoeften  vóór 
den  Coopman  en  Schipvaert  is ,  als  in  defe  landen ,  ook 
is  de  fchade  van  de  navigatie  onder  andere  daer  aen  ook 
te  bemerken ,  dat  den  vreemden  Coopman  niet  moge- 

lijk en  is  zijn  ingebrachte  waren  ter  eerftcr  vente  of 
merkt  anders  te  hefteden  dan  aen  de  inwonende  koop- 

luiden of  verkopers,  die  des  van  genen  node  en  heb- 
ben van  hen  fel  ven ,  maer  alleenlij  k  tot  difpenfatie  aen 

andere,  om  gewin  en  profijt,  den  vreemden  Coop- 
man anders  niet  foekende  dan  haeftelijk  te  verderen 

ook  tot  minder  prijs  om  korte  en  veel  reyfente  doen, 
daer  aen  hem  't  meefte  profijt  is  gelegen.  Na  welk  eer- fte  vertieren  ingevalle  elk  navolgende  koper  (menig- 
mael  tot  drie,  vier,  vijf,  fes  en  meer  fucceffivelijk ) 
van  zijn  negotiatie  den  tienden  pennink  foude  moeten 
geven ,  is  goed  te  verftaen ,  tot  wat  vilen  prijfe  deri 
eerften  inkoop,  of  tot  wat  exccfliven  prijfe  de  laetfte 
verkoop  foude  moeten  gefchieden,  door 't  welk  niet 
anders  en  foude  konnen  cauferen  dan  gantfchelijk  de 
diverfie  vande  voorfz  negotiatie  en  navigatie  totte  om- 

leggende plaetfen ,  daer  fuik  ongerief  niet  en  is,te  meer 
dat  des  vreemde  Coopmans  intentie  is  inplaetfe  van 
fijn  gebrachte  Waren ,  wederom  anderena  fijn  land  te 
voeren  om  meerder  gewin ,  daer  van  hen  grote  quanti- 
teit  uit  alle  defe  Nederlanden  gefuppediteert  werd/on- 

derlinge van  den  genen  die  in  handwerken  zijn  confi- 
fterende,  maer  aengefien  dat  de  felve  Wa«n  niet  en 
fullen  mogen  vervoert  werden  dan  metten  lafte  van 
den  voorfz  tienden  pennink  gelijk  gefeidis,  dewelke 
ook  tot  meer  ftonden  fouden  betaelt  werden  eer  de 
voorfz  Waren  ter  handen  vanden  vreemden  Coop- 

man fouden  komen ,  fo  is  daer  uit  lichtelijk  te  bemer- 
ken dat  de  felfde  vreemden  koopluiden  liever  elders 

haer  fortuine  fouden  willen  verfoeken  daer  hen  uit  en 
inkoop  profijtiger  foude  mogen  vallen ,  boven  dien 
ftaetook  te  letten,  dat  in  alle  verkopinge  geen  winfte 
en  is  gelegen,  maer  dikwils  groot  verlies,  fpruitende 
van  leckage,  ondermate  en  verloop  in  der  koopman- 

fehap, des  niet  jegenftaende  fomoet  den  Coopman 
verkopen  om  geld  te  krijgen,  ook  dikwils  op  fchade 
om  fijne  andere  afFairen  te  drefferen  en  zijn  geloof  te 
houden ,  welke  Coopman  noch  belaft  fijnde  metten 
Impoftvan  den  tienden  penning ,  foude  Jijden  infup- 
portable  fchade :  't  fal  ook  de  verkopers  feer  fwaer  val- len nu  op  een  tijd  te  betalen  den  ioo  penning  van  de 
Waren  van  fijne  koopmanfehap  en  van  ftonden  aen 
verkopende  de  felve  goeden  noch  te  betalen  den  tien- 

den penning  van  den  prijfe:  fo  ook  een  grote  fwarig- 
heid  foude  fijn  dat  van  alle  Waren  hier  te  lande  gewaf- 
fen  gemaekt  of  gewrocht  en  uitten  lande  varende ,  den 
voorfz  tienden  penning  foude  moeten  betaelt  werden, 
al  eer  fy  fekerlijk  elders  buitens  lands  overgebrocht  fou- 

den fijn ,  en  al  eer  fy  verkoft  of  tot  prijfe  geftelt  fijn,  en 
noch  namaels  fouden  mogen  vergaen  en  bederven  by 
perijkele  van  der  Zee,  behalven  dat  noch  de  voorfz 
Waren  al  overgevoert  zijnde  noch  moeten  verwach- 

ten den  hafartvan  't  verlies  dat  daer  op  foude  mogen vallen ,  fulx  dat  den  Impoft  fal  moeten  betaelt  werden 
uk  gene  datmen  noch  niet  en  weet  wat  't  felve  buitens 
lands  fal  mogen  gelden.  En  de  voorfz  tienden  penning 
geftelt  fijnde  op  de  verkopinge  van  alle  Waren  't  felve 
principael  foude  komen  tot  lafte  van  den  Armen,  die 
alle  goeden  metter  kleine  mate  en  gewichtc  kopen ,  de 
welke  niet  alleen  in  den  drank  befwaert  fullen  blijven, 
boven  de  oude  en  jegenwoordige  Impoften ,  maer  in 
alle  eerbaer  Waren ,  klederen ,  berninge  en  alle  be- 

hoeften, fonder  dat  den  laetften  bruiker  yet  aen  't  lij  f  of 
in  den  mond  fal  mogen  krijgen ,  dan  door  vele  verhan- 
delingeen  fulx  na  menige  betalinge  van  den  tienden 
penning. 

5©cfe  en  meer  anbere  generale  beftoarcnifTe  ijebben 
be  Staten  ban  ten  Eanbcacnbcn  hertog  te  Hennen 
gegeben/  beualben  bat  bc  Staten  clx  in 't  particulier oor  anbere  beftoaermfjeneuben  bertoontafóbie  ban 
Jgoltanb/^eelanö/  2fcabanbbe  grote  beftoarenifTe 
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Het  vijfde  Boek/  *S6?- 

fe* fouten  «en  te  ̂ cm?n/S^:  J  *RgSftOT Wiopeni^nfeooïiflcccl)mfoulietot^opun^«  gSSSiiiS  ScttaicM.   &o  nebben  emteb)ft  te 
W^/^fT*^^^^tiSÖ«  2BSSK53rtWfart* b'een  boo? en anteve  Wijnen  /  <Ootferfe  S^J^^SSSSS  Smbcrna/  fomtD?cfeaWirit  tebcpe  ben  gegeten/ 
MSWtfM^^ft^fflSSOT  aw  tauncn  ten  «enten  penninb  op  te  fjoopma* 
ttcnente/ticteorotenp ?J^/iuK7nrtaSan  fcfiap  nimmermeer  erccutcrcn  en  fcute/taer  mm* 
<D2apenjccn  ̂ ^JSSSSS^SSISS  I  eonfenteert  en  baren  toille  geconfameert  metten  tot ; 
ten  ,opennin{ialuuneante  i rjfl gW^aKJ  ie  intentie  en  meninge  Dan  te  Coninblnbc  ïKajetfett 
t,c©ntertanentjunnen  na »g^*BÏÏBS  b?cber  tnte  p2opofute  begrepen  toeïjmet  tetenrefei^ 
CCnfcOultta  Jtjn  en  W«25lS?«Ji  Itó  flfflS  bC.  Even  verre  de  middelen  daer  in  verklaert grnc- 

ïjatten/  f^^^^^XSSteSS  !  dijken  by  alle  d'andere  Staten  van  den  FroVinoen 
ftctïuanieUjrtïmett^iltermmfle  W™  *«"?££:  oeconfenteert  werden  ,  btttente  niettemin  tat  m 
te  te  mogen  acngenamen  mcnfl  toen  en  taennper^  »£c™mit  te  mtMtttol  üan  üaer-lunter  remon* 
fenercren.  ftrantten  foute  geliebcn  te  toen  eramntcren  /  en  tacr 

optifponerenfo  bP  totten  meetfen  todnaren  banten 
gfante  en  ̂ ngefetcneii  Dan  tien  foute  Duiten  te 

i   CS€WnDanMIantenteftatDan<©02t?ecl)t 
Hertog  van  Alvadat  defelve  te  feer  groot  cnondn-     fJS^SSmti^Am^  al  eer  te  an* 
chelijken   fouden  vvefen  ,    alfo .gebeuren  mach    m-,  gKSagggaffiS  &*  m  wfa^JÊa* 
mers  binnen   den  felven  jare  dat  een  ftuk  landsof  ,  ̂ gg^S  *  mm  ^feten  mete  MCT  ttt 

huis  (efmael  den  honderften  penmnk  foude _  moeten     ̂ ^ 
betalen  ,  te  weten  eeift  en  eens  volgende  het  con-  |  S£FJ/2S*:i  lL~«<w».^  h»h*rt>  KMMtafflti 

En  beroerende  den  twintigften  Penmn
k  optever- 

kopinge  van  alle  onroerende  goeden,
  fo  dikwils  die 

verkocht  werden,  hebben  de  Staten  ver
toont  aen  den 

Herto-  van  Alvadat  defelve  te  feer  groot
  en  ondra- 

SS*    bellen     te  w^n  eevft  en  ééns  volgende  hetc^n    ;  gg^     ̂ ^b^e  Drente 
^e  ceptvanden  honderften  penning ̂ ÈtóSftS  !  ̂ufe^^i bOT  OTtm nature*^ ««mw 
tcmo     geeifcht,  en  voorts  vijfmael  fo  veel  by  den  Impoit  van  ,  M£  u  «u          '                    ̂        ̂ mm  hm  mftetC 

BS)  dentwinrigilen  pennink,fo  wanneer  ttóve^sver-  gMj^jSfi,,  ncbaïlT/5P  al*  Otctfcmt 
(F,Z06'}  kocht  foude  worden,  al  tot  grote  lafte  vandenyerko-  awge  uju                   ̂           t  ̂  mcCtter  (temmen. 

per ,  de  welke  fijn  goed  met  en  verko°pc  van  weelde ,  |  »E^Hg  ba„  ̂   £0nt,e  ban  Qtretbt  Ca* 
maer  vangroter  armoede,  behalvendatdevoorfchre-.  *^^^aS^m^0O?Öe  tatfp  taeröpriipe, 
ven  inmobile  goederen  noch  befwaert  fijn  me t  *-  HH$jg^J 
verte  ongelden  en  laften  daer  op  ftiende,  na  ft  jl  en  ̂ n^ljiüu      W                                 ^  ̂   ̂  
coftumewn eiker  plaetfe,en  ook rnedc ï  me t :   aften  ̂ ^S^^  m  &*&&  **g>  «« 
die  de  Heeren  elk  in  yijne  daer  op  hebben  aLnakope  0CU£ ̂ ^^  ̂ ^„^  op  ccnup?e  «ptfifftf^ 
en  andere  rechten  ,  die  ook  tot  grote  fommeri  belo-  ggSSÏÏ^J  ftaente  tacr  ftet  alter  fWXtfa  \$  t 
pen  fo  dikwils  als  fy  verkocht  werden ,  gein  :  ook  eem-  De  WPMg  Jgg^  /  (  cp  /  en  OtlttUt  Sant 

gen  wor         -,*,•-  _  uöMiA.n  .  linpwel  He  landen 
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haerk>pendefchulden  te  betalen  ,  ho
e  wel  de  landen 

ofhuifenvoorde  felve  fchulden  niet  f
pecialij ken  ver- 

bondenenfijn, dewelke  mits  betalende  den  twintig- 

ften pennink  dikwils  allen  hare  fchulden  
niet  fouden 

konnen  betalen,  of  ten  minften  feer  
weinig  fouden 

houden  om  haer  armoede  te  verlichten 
 en  daer  van  te 

leven. 

ié/metarootenotelpe  botten  Dan  ̂ pen/^ammen/ 
IBolen*/  ̂ mpfen  /  a©ater-gangen  en  tiergelijbe 
toerbennclSten  moeten  too?ten  /  beïopente  ̂ aer^ 
liicrmefbelrft  getal  ban  1000  guiten* /entatöetfeb 
De  lant  taer  bc nef  en* fetert  +<>  garen  tat  te  ̂epfee^ 
lnbe31öaie(tept  boocblonüber  memone  taer  aen  ge^ 
gittien  i*  /  boDen  alle  auterc  Doojgaente  f  ontnbutien 
en  fubbentien/  aïfnortj  beftoaert  toa*  ober  aooooo 
Caroluö  gulten*/  tieal  neemnlonecrt  3nn  qetoeeft ^aemietiegenflaente  mSSSri^SSSSZ  StP  ö^bantcn  é  Pf  rTn Confnb in  fieftottn 

nntcreDertoningen  /«ff£ffiS  sSmSSSSSJhm^  getotlÖdHönefi  ge, 
te^obinttenelnnpa«tculKrten JWg5^TO;  SnSitem/  toaerbrnfp  aïfnr t fi  t-etalcn fe renten 
seben/mèmefe^  i  SlajIenTtat  cobte  fclbe  petitie  te  onbert?agebjbec 
pïaetfete  ̂ ^«WfMÖSS  ma»/  tc02  tien  te  lar.tm  ran  atreeïjt  mi  te 
tog  berbïaert  en  te  f  ̂binmn  oob  tm it ie  pat titu  «w  /              m           mmt  m  getocefï  m 
ïicre  &m*^%  grootefto1ienïjebbenntoetent?agen/fooin't  mm* 
tentte  cnabfolute  ̂ ll^f^:Xnn^  Kouten  Dan  te  bnetïjten  tie3Pop  baren  engenbuptel 
Doo2fcmeber \^^^^S/mt^^  M**  aengencmen  en  onterbouten/om  te  Mm '  penmnb lowbeljfOfcen^jnnoc^nh/nji^iiiu^wi  grinten  Dan  aratretfit  te  pnferDeren  tegen*  t'in^ 

©e««*  om  te  bWfcïpeDen  ̂ ertog  Dan  Wba  ban  to  gen  ffi^^S^a|jffl  tóe  te  Bebeïlcn  en 

S«  ̂   w.?l^e5c2Mïïi  ^55X^iï1SS»ii/  8  cenige  antere  batten/al*  oob  too?  l 
ïjfbben bat  b  ? gefonten  te  tfn  cm  te  ̂ etcrlanten  «  «JjK^en/ nat  t>  «>    S*Ato  tic  fclbe  te  conferberen  en  betoaren  /en  m  bare 

fuutll  Doo2fpoet  en  outen  trein  Dan  boopmanfffjap i  en  ne< SS ï S notiatic  te  bouten  /  toeïatente  tot  tien  einte  lem 
rx  sen>  ̂ 02tJCC  bp  maniere  Dan  ïlemontlrantte  of  fuppuca- 
ïiïfcn'  tic'te  f toarigbeten  en  inconDenienten  ttemen  m  te 
ffi?ïi  noo?ftmeDen  mittelen  foute  mogen  bebtnDen  aen eetiipoBt éf&toai  oeiobenbe  tat  Ijn  na  bet  confent  op  alictf 
IZ1    reaartnemenente  remontïrantieenftoarigbeitter 
Sïïnen  Wtatcntn  mittelen  Dan  tien i  toen /ramineren  en 
tal,ct '  taer  op  tifponcren  en  remetie  (tellen  foute  /  fo  ft»  an^ 
t£n'      S in  ca* Dan tocigcringc Dan  fAfmmm/^ 

onlanger  Dertrcb  Dan  tien/  met  en  foute  bonnen  la^ 
Santeretoegcnen  mittelen  taer  mtcterften/ 
tontom  en  om  te  Dolbomen  «intentie  en  totlleDan 
Sn  fiSjeftcit.  '€toclb  bpte  Staten  terflaen^ 

be "  n  ftente  geen  mittel  om  bier  Dan  ontjagen  te 
monen  toer  ten  /  D:efente  oob  te  Dallen  m  te  tntig* 

op  eenige  antere  batten  /al?  oob  too?  Dezfcbepben 
totïjten  Dan  bnetïjtcn/  foo  Dante  Doo?f3.  Rebellen 
ai?  antere  Dan  3ijne  |©a|./  ttegetunienteteboof^ 
troublen  /  too:  te  kanten  Dan  ötretbt  gepaneert 
toaren/en  ooeft  een  tijt  lange  op  te  ©aert/en  bin=» 
nen  te  ftat  Dan  «treebt  en  3Bi)b  gelegen  (jatten. 

25eöalDen  tat  te  Eanten  oDcrmitjS  't  Dertreb  Dan Dele  perfonen  inncringe/  boopmanfebap  en  antere 
bantcl  f-tie  taer  eDentoel  feer  fober  plag  te  toefen) 

feergenreubttoaov  en  intien  tcfelDe  petitien  Doo?t- 
ganb  batten  /  nocb  meer  in  neringe  en  ftoopman* 
fcfjap  gebrenbt  foute  toertcn/  oDermtf?  toe?  ge; b2eb  Dan  gelte  niemant  toat  foute  laten  of  toen 
maften  /  en  too?  tien  ten  gemenen  matt  en  arDen* 
ter?  Dan  aï?  gebieb  fouten  ftrijgen.  ̂ at  ooft  taer 
benefTenov  fo  obermit?  te  mup?  iaren  /  toater  ia- 
ren/  grote  fterfte  Dan  beeftcn/  teftmme  ban  tn> 
ftagien  /  tie  toen  op  't  felbe  ̂ acr  geDallen  toa> 
ren /eenige  Doo2gaentc  önD2ticbtbare  iaren/  ais*  ook 
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luiken. 

ben  feec  becamt  toacen  en  be  cijben  geen  bctalinge  ba» 
fjutt  pacbten  bcijgen  en  bonben  1  in  öec  boegen  bat  öe 
5£anbcn  bagelijr  tot  nttnbe:  p2ijfe  begonnen  te  bomen 
en  beel  meec  fonben/fobe  petitie  boo2tganb  baboe/ 
mits  battet  Hlanb  baec  boo?  genoeg  ban  gclbe  gebloot 
foube  toecben /alfo  bat  bit  laften  boo?  be  lanbenban 
Mitmï)t  beel  f  toaecbec  fouben  ballen  altf  bie  eeetijbö 
©ebaen  fonben  öebben  altfbe  «Toninbbc  petitie  en  be* 
be  ban  ben  100  penninb  banbe  oncoccenbegoeben/ 
ben  50  penninftban be boopmanfebap btbe  ■,  tenteen 
Iten  tijbc  befelbe  Etanben  nocb  beel  meer  in  fleur  en 
toelbaect  toacen  /  ban  bic  jegentooo2öig  moebten  5ijn/ 
en  nocïjtangbe  ConinblijbejiBajefteit  aléboc  banbe 
laften  en  bleinigbeib  be^Hlanbö  geinfb2meect3ijnbe 
en  baec  op  aenfeïjou  nemenbe  /  fjabbe  ben  met  28000 
gulben  op  acfjt  jacen  te  betalen  in  be  plaetfe  banbe 
boo?f3  bebe  laten  contentecen  en  te  b?cbengcfjouben. 
Itëet  toelbe  of  gelijke  fomme  be  boo?f5  Staten/  nu 
00b  betfjoopten  bat  $ijn  <£rccllentie  te  toeben  foube 
toefen /niet  te  min  be  Staten  obccleggenbe  be  gcote 
fcoften  bic  fijn  UBaj.  tec  oo2faï?e  ban  ben  boo?f$  trouble 
enoni3ijne,$ebeelanbeninb2cbeen  om  beoubeCa? 
töoljjbe  Religie  te  Ijouben  en  confecbecen  gebaen  ïjab* 
be(  toaec  ban  fp  fnne  |Baj»  en  fnne  €rcellentie niet 
genoeg  en  bonben  banben)  encöntinucccnbe  be  ge? 
tooonlijbegoebtoilïtgïjeib  bief?  altijbingelijbefaben 
getoont  Dabben  /  toacen  te  bjeben  /  mits  batfe  beb2ijt 
fouben  toefen  banbe  boo?f3  bebe/en  baec  banberfe? 
feert  3ijnbe  /  fijn  fBaj.  te  geben  en  acco?beren  be  fom- 

me ban  72000  Carolug  gulbcng  een$  /  baec  in  begre? 
pen  bk  12000  gulbeng  bk  fp  onianr  teb02en  betaelt 
babben/ en  ben  belooft  toaö  bat  foube  toefen  tot  min? 
becingebanmeccbec  fomme  bie  ban  öenbegeectfou? 
be  toecben/ en  bit  al  tot  bctalinge  en  onbecfjoubinge 
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7.) baec  toe  beguaem  binnen  en  abbifcecn  foube/  'ttoelB be  Staten  beeftaenbe  /  en  baec  op  naöcc  cemmunica? 
tte  geboucen  bebbenbe/  gaben  opten  1  ƒ  gjulij  boo? 
amtooo2b  bat  fptocl  genoopt  baböcn  batbaec-luibec(F. 
cefolutie  en  P2cfentatie  3ijn  €rcelï.  aengcnaem  ge? 
toeeft  foube  bebben  /  aerigemerbt  be  grootbcib  ban  be    ©ctaé 
fomme  /  toelbctf  gelijb  fp  noit  gcatccjbeect  en  fjabbcn  / antJ 
toaec  uit  men  mccbelijb  tonftbeeecen  bod  be  goebc  ffi? 
affectie  en  obebientie  bic  fptotteConinblijbelRajeft*  Staten 
toacen  b2agenbe/ bat  00b  fp-iuiben  nocb  fobo2t£  atë ban  m' tnbeniacc  ban  28  bp  tcactactacnbcBcifcclijbelK^  jSfë ennuConinblnbeiBaj.aebomen  toacen/  en  baecom 
op  fjen-luiben  toel  een  anbec  anfcbou  foube  beïjojen  ge? nomen  te  tooien/ ban  op  ettelijbe  anbece  Eanben/ 
en  bat  fp-lnibcn  bebinbenbc  Ijoe  ïanc  boe  meec  bc 
f  toacigbeben  en  onb?acgli  jfeïjeben  ban  be  felbe  petitie/ 
eenb2acbteltiften  becblaecben  te  pecfifteeen  bp  ftaecce? 
folutie  /  bibbenbe  feec  ootmoebelijben  /  bienftlijb  en  irt 
alle  onbecbanigbeib/ bat  ft/n  €ccellentie  liie  p2Cfen? 
tatie  ban  1 00000  gulben  afê  nocD  foube  geliebente 
acceptecen» 

E
N
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 de  Prelaten  en  vijf  Ecclefien  binnen  Uitrecht     Étir* 

mede  aenmerkende,  dat  henluider  goederen  fijn  J°00?^ 
geeftelijke  goederen  ,  als  Land  en  tienden  tbt  Gods  XeftJ. 
dienfteen  onderhoudinge  van  hare  kerken  en  perfo-  löfeöeftt 
nen  gemortificeert ,  en  dien  achtervolgende  alfo  fijn  ïïnn!2 
geprivilegeert  datdefelve  fonder  expres  confent  van  Smli 
den  Paus  niet  en  konnen  Valleny»£  commertio  iakorum ,  be  fp  öert 
en  ook  overleggende  quod  in  buïïa  qua  legitur  in  ctena  *  W-  en 
Domini  worden  geexcommuniccert  alle  de  gene  die  uinhSt 
confenteren  totten  beden  laicael  te  contribueren  van  flawi* 
de  Geeftelijke  goederen ,  en  ook  die  fulke  bede  ontfan- 
gen ,  fonder  expres  confent  als  boven ,  en  byfonder  dat 

ban  ben  bcijgö-bOl&e  ban  fijn  |Baj»  mitöbatmen  Jjett  i  hein-luiden  in  tijde  van  't  traótaet  der  temporaliteit  des 
fOUbe  geben  COnfent  en  OCtCOp  Om  bie te  binbeil  en  COl?  7  lands  van  Utrecht  by  den  Agenten  van  de  Keiferliike 
ïectecen bp  ben  genen  tik  be  Staten  baec  toe  fouben   Maj. hoogiof.  mem.  exprefieiijk**^^ &  conventhnè 

committecen/'t  toaec  bp  bopinge  ban  centen  of  anbec? 
fm$/  op  fulbe  onbecpant  a$  fp  bat  ten  minften  lefle  en 
Quetfïnge  ban  tie  =Hanben  en  onbecfaten  abbifecen  fon? 
ben  /  te  betalen  be  boo?f3  fomme  op  feief  jacenr/  en  bat? 
men  benluiben  gebucenbe  be  feg  jacen  met  geen  an? 
öece  petitie  of  beben  /  boe  fp  00b  mocöten  toefen/  meec 
belalten  of  bef  toacen  foube  /  toaec  ban  b'eecfte  tec? mijn  betaelt  foube  toecben  biec  maenben  na  bat  be 
Staten  bet  boo2f3  octcop  geacco2beect  en  gelebect 
foube  3tjn/ en  foboo2tö  jaeclijcbe  boo?f5  facen  uitge? 
bucenbe:  toclbecftaenbe  inbien  baeceenigebijbfcïjo? 
cingeofinb2eeftgcfclnebe  (bet toelbe  <6obbecboebert 
moet)  bat  in  fulben  gebal  be  betaïinge  ban  batjaec 
tot  een  anbec  iaecgefuccDeece  foube  toecben /bibben? 
be  3ijn  €ccelU  öem  mette  boo?f3  p?efentatie  te  b?eben 
teboubem 

toegeleitisgeweeft,  dat  haer  Geeftelijke  per fonen  en 
goeden  gehouden  fouden  worden  in  haren  rechtert,pri- 
vilegien  en  vryheden  ,  en  dat  hare  goederen  met  ge- 

ne contributien  belaft  of  befwaert  en  foude  werden, 
dan  na  alle  redelijkheid  van  faken  behoren  fal ,  daer  by 
gevoegt ,  dat  fy  hadden  verftaen  dat  de  Coning  van  den 
Paus  foude  hebben  verkregen  confent  van  de  Clergie; 
gefeten  onder  fijn  Maj.  Nederlanden  te  colligeren  de 
halve  vruchten  van  hare  Geeftelijke  goederen  ,  en  al- 

fo in  effect  fouden  moeten  betalen ,  en  fijn  van  minder 
enarger  conditie  dan  de  weerlijke  perfonen  ,  fover- 
klaerden  fy  datfe  in  de  petitie  van  fijne  Maj.  ( fy  menen 
die  van  den  iOj  20  en  100  penning)  fatvaco7ifcientia& 
juramento,  niet  en  konnen  noch  en  mogen  confen-» teren. 

3BeIbe  anttooo2be  bp  ben  l|ectogban9Clbagofien  ©*  m 
IBaec  en  beeft  ben  ï^ectogbem  baec  mebegeenfmö   3ijnbe/ beeft  bieuitecmaten  feec  oebel  en  aualijftge?  t09hat» 

toillen  laten  genoegen  of  contentecen  /  toaecom  be   nomen/ en  iö  baec  in  feecbecftoo2tgetoeeft/bpfonbec  neemt 
^aten  ban  ben  boo?f3  lanbenban  ötreebtgecemon?   op  bie ban  bc ̂ eefteliibbeib/obccmitöfpallegeecben  tont* 
ftceect  bebbenbc  bat  fp  -  Hiiben  geoucenbe'  be  laetfte   Bullam  de  ccena  Domini ,  tic  \yp  beeftont  alleen  te  to00?be tcoublentoelontccnt  iooooo  gulbenö  te  botte  gebab   ftcecben  tegen  be  opp2efTeucg  en  betb2ucbec0  banbe  S5 
bebben  /  om  be  ̂ tab  en  üanben  ban  öitceebt^  en  an?   herben  en  €atboli)ben  /  en  niet  iegen^  be  boo?ftan?  öpfonbep 
becc  omleggenbe  ïanben  tot  beboef  ban  be  Coninb?   becö  ( baec  b02cn  bP  bem  felben  bielt )  becfeïbec/  bou? ban  be 
bjbe  m&i.  te  betoacen  en  becfebect  te  Ijouben  /  niet  te  benbe  bem  mitöbien  genoeg  boo?  geinjucicect  /  fomen  fESSË 
minombacegoettoilligbeib  te  betonen  te  b?ebentoa? ,  ban  becce  Deeft  bonnen  beeftaen  en  bp  effecte  genoegd  fffroc. 
een  fijne  ffèaj.  meecbee  fomme  te  accojbecen  banfp  !  gebleben»  w™ 
oit  fijne  jiBaj.  of  fijne  jfêaj.  boo?faten  geconfenteect      ̂ aec  na  beeft  be  J|ectog  ban  3Clba  ben  $oebb2uc? ?uaI^' 
babben/ namentïijben  mette  fomme  ban  1 00000  gul?   bec  ban  3Cnttoccpen  boen  ontbieben  bie  be  boo?f3. 
benbobenbe  1 2000 gulben bie  fp  gegeben  en  betaelt  ?5uHe  left  geb2Uftt baboe  /en  beeftaen  bebbenbc  bat 
Ijabben  en  bat  opte  boo2f?  feö  jacen.  ben  felbe  ben  boo2f3  25ulle  baöbc  wtyubt  boo?  <©ctcop 

IBaec  bc  boo2f3  hertog  ban  3dlba  en  beeft  bcmaltf  banben  ̂ ecceten  öabe/  të  opten  felben  ïïabe  beel  m$é* 
nocb  baec  mebe  niette  b2ebcn  toillen  bouben/maec  berftoo2t  getoeeft  /  ja  tot  op  ben  f&efibent  ©igiiuo'  rretarfJ» 
beeft  tegen  be  «ftebcputeecbe  titc  f)cm  W  anttooo2bc   toe  /  ban  bebinbenbe  einbclijb  't  felbe  gefebieb  te  3ijn  jgJJ }g boo2  faultc  banben  ̂ ccretaciö  bc  la  Glom/ bic i)tt  tsabetse 

Octropgetebent  baöbe/ beeft  ben  felben  ceeftinfijn  Jf^" 
b2acbten  gefeib/  bat  fp  teeftont  toebecom  ceifen  fouben 
na  bui$  en  ben  Staten  uit  fijnen  naem  acngeben  /  bat 

fp  bem  goettoillig  fouben  laten  binben  in  be  petitie  I  [nitringegeconfineecteenenfeftccentiib  lange/  en  b'a'ecfcJbnï ban  fijne  Mv-  en  bem  mette  anbece  Staten  maben  ,  na  D^eft  Ijp  ijem  eenjacc  ban  3ijn  oDfficie  gefufpen?  fenoffi 
tonfo2m/  en  bp  foute  ban  bten/inbien  fr*  fouben  toillen   beect,  tu  grfuf. 
pecfiftecen  bu  baec  boo2gaenbe  cefolutie  bat  bp  in  ful?  |     ̂e  ï^ectog  ban  3Clba  boben  maten  gefï002t  3i)nbe pmi( f|l< 
fecn  gcballe  foube  geb2uiben  be  autoriteit  ban  fijne   opte  ̂ taten  ban  llitcecbt/enbpfonbec  opte<0eeftc? 
^aj.en  bat boo? fulbe  manieren  en  mibbelenbie[)p  |i;böeib/obecmit.ö  fp-luiben  nieten  toillen confente^ 
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renmbenboo?f5 10/  aottt  ioopmttmB/enDaeraiie* 
natte  Dan  benboo?f5  Bulla  de  coena  Dommi ,  oon  ban  t 

Concilium  Dan  TrentencnLatcranen,  Cttbat  fpbO* 

toen  bien  aen  Daer  #acïjter*  m  foliant i  gcfcD?cben 

fiabben/batfpben  ioo  penninB  met  en  fouben  bèta* 
len  /  baer  boo?  ooft  be  anbere  bic  geconfenteert  Dabben 
niette  bOOJft  refCïUe/  fo  verre  alle  landen  van  fijne  Maj. 

daer  in  ook  confenteerden ,  ftoarigDeib  machtenen 

ercipieerben  /  fuflincccnbe  ongeljouben  te  3!)n  fo  lange 
öte  ban  atrecljt  niet  en  confenteerben.  So  öeeft  be 

teertog  Dan  3C1133  om  anbere  Eanben  ban  alfulne  er- 

ceptienenbo?ber  toeigeringe  ban  confent  te  beterre* 

©e  e*  ren /bie  ban  atrecljt  opten  m  f uguftt  jjsj  »«8f* 
toa  *V  fcDibtDetgeljcle  regiment  ban  Spaenfe  folbaten  ban 
?Itia     ben  (Cerfo  ban  üombaerbien  /  flerh  tocfenbc  i  o  ©en- 

Ken    beien  /  en  De  felbe  binnen  bet  ftab  öttccïn  boen  loge* 
iiitrccöt  ren  /  fo  mei  opte  geeftelijBe  al*  toeerlijBc  perfonen  me* 
*.paen>  mant  mtgefonbert  /  ban  alleen  D<*  25iflcDop*  m/ 
&Znu  öen  ̂ omüeften  en  ecnen  Canonin  t^Sinte  jBarten 

mum.  genaemt  afêüberfloot/toicn*  2S?oeber  Willem  ban 
aaBtjhcrfïoot  toaö  ban  be  [hamer  ban  ben  comnn/ 
menenbe  metalfulfee  nüöbelen  bic  banatrecDtenbe 

tjeeftclijhen  tot  fjet  boo?f5  tonfent  te  bebtoingen  /  maer 

bte  banöe  geefteïijDeib  en  burger*  Debben  be  boo?f3  be* 

ftoaringe  banbeboo?f3 10  ©enbelettSpaenfefolba* 
ten  feer  patientelijn  bcrb?agen/  niet  jegenftaenbebat 

be  felbe  Snangiaerbenfoontallijne  belefo?fen/  ober* 
Jafi/  Doogmoct  en  getoelben  ja  boobfïagcn  aen  Daer  et* 
een  toeerben  of  patronen  en  anöece  perfonen  binnen 
Daer  eigen  Dnifeen  beel  anbere  opp?cfTien  be  boo?f3 
sétaö/  fo  mei  onber  gceftelijne  al*  toeerlpe  beb?ebert/ 
(Onber  bat  baer  ober  eenige  ftraffe  gebaen  toerb/  m 
bet  boegen  bat  beel  gcefteltihe  en  toeerltjne  perfonen 

tjanqualiteit/Daer-Iuiber  Dnifen  geabanboneertljeb* 

ben  en  uitter  Stab  bertrocBen  5ün  /  't  toein  niet  ban  te 
bef  toacclijBer  en  toa*  boo?  be  gemene  burgeten/  boben 
bien  toa*  ooft  te  latfiger  boo?  be  gemene  burgeren  bat 

be  Capiteinen  /  SUlpDere*  /  Sergeanten  en  anbere 
officianten  en  bpfonbet  be  f  o?ter3lfêajo?/befinnfte 

feerfcöatteben  en  onber  tribuit  Dielben/mit*bat  fp- 
ïuiben  Daec-IuiberDuifinge  ban  folbaten  of  immers 
ban  menigte  ban  bien  b?p  bielben/en  generalijnen  ban 

alle  Dutfingcn  /  en  op  een*  fo  bele  Doofben  al*  fp  niotn* 
ten  uitmaften/  namen  fenet  fcrbitienbatfpp?etenbe* 

ren  Den  toe  te  nomen  /  als*  elne  toefie  een  gulben  op  te* 
ber  Dooft  bebjagenbe  na  fjaer-luiber  calculatie  1400 

Doofben  opte^  10  ©aenbelem  en  bie*  niettemin  Dobbert bemeefle  Ijenluiben  nocD  fervitium  in  fpede  moeten 

neben/  en  bit  alfo  mei  onber  geeftelijne  al*  toereltlijfte/ 

^    .  fonber  iemant  te  berfcDonen.  $ocfttan*  en  rjeeft  fipfe 

hS?'  met  fulfte  mibbelen  niet  nonnen  bebtoingen  om  te  con* 

5£&  geftoo?befcftattingen.  5©aerombe^ertogbem
erfeen* 

****'  bcbepatientiebiefp  Dabben  mette  folbaten /Deeft  op 
S.  flinbneö  bag  in  ̂ obember  tme  ©aenbelen  tutter 

(Sb  atreeïit  berlcib  binnen  5fimer0foo?t/  obermttö  be 

folbaten  fcïfs  lüaegben  bat  nit  ̂ tab  niet  macljng  ge* 

jioegentoaöom  10  ©aenbelen  folbaten  temogenlo* 

Geren  en  accommoberen/ ban  fieeftJueber  een  anber 
ntibbel  bebocfjt  om  bie  ban  atrecöt  te  cjuellen  gelnn 
ftier  na  gefeib  fal  too?ben.  ^  ̂  

^>c  ©ertog  ban  3Mba  berflaen  fiebbenbe  begrote 

f  toarigncben  W  bc  Staten  ban  be  pobincicn  toaren 

tnancnbe  om  beboo?f3  10  en  20  penninlt  op  te  b?en* 
nen  /  lieeft  in  «0ctob2i  een  anber  p?opofme  gebaen  /  en 

9c  w  neeifclit  ban  be  $eberlanbcn  in  't  generael  /  m  plaetfe 

ÏÏ?oaan  ban  ben  boo:f3 1  o  en  ao  penninn  ttoe  milioenen  gout* 
Sr     '0  taeroy  ten  beftoebe  ban  fijne  Jlöaj.en  bat  fonber  eem* 
b00?be  geafltoJtinae /gratie of quijtfcDelbmge tebmben/bp 

SST  anbere  mibbelen  ̂ k  be  Staten  fouben  mogen  abbtfe* 
SriT?  «  ren/en3ijn  tfrccUemie  be  felbe  te  abberteren  binnen 
rx-  pcn=  tm  maenlJ  om  tiie  te  abmitteren  en  toelaten  m  bten  BP 

bc  felbe  tot  3ijnefflSaj.  bientl  enber  gemene  toelbaert 

fouïie  bcquann  binben/  en  bat  boo?  ben  tijb  ban  fess  ja* 

ren  /  ten  embc  b:  Staten  mibbclretijbban't  boo?f3 mibbcl  ban  ben  10  en  20  penninn  beter  geinftrueert  en 

geinfonncert  fouben  mogen  mcfen/om  namaetëin* 

tiient  banno*oe3P'tfelbete  mogen  aennemen/of  an* 

ninh  ttoc 

nen 
Bourê 

berfin3Senbpgeb?ene  ban  net  acnnettten  ban  befege* 
p2cfcnteerbcfomme  foube  Dpgeb?ongen  toefen  totteu 
collcctatie  ban  be  boo?f3 1  o  en  20  penninn  te  boen  p?> 
ceberen  onber  moberatie  /  en  aenfcljou  nemenbe  op 

't  gene  bpbe  Staten  IjcmiS  bertoont  gctoeeft/geUjft 

tjem  bunben  foube  te  beï)o?en/  op  conbitic  oon  bat  't  ge* ne 't  toelfe  in  plaetfe  ban  bien  gefurrogeert  faltoerben 
beginnen  fal  loop  te  Ijebben  febert  ben  23  SCugufïi  boert 
lefïlcben  /  alfo  Dp  fuflinerenbe  bat  atë  boen  bet  gcbeel 
accoo?t  en  confent  ban  ben  10  en  20  penninn  bolno* 
men  ma#  getoeefï/  en  gemernt  ̂   femme  ban  ttoe  mi* 
lioenen  gout* 'sfjaec*  luttel  genoeg  foube  toefen  totbe 
o?binarife  laflen  tot  betoareniffe/  befcDermenitTe  en 
berfehertljeib  ban  bc  ̂ lanben  /  en  bat  W  oberfulr  geert 

pjobtfie  en  foube  mogen  treeften  om  inbe  poft  enef* 
parge  te  leggen/  fo  berfocljt  DP  öat  be  Staten  atë 

noclj  in  plaetfe  en  tot  berbuïlinge  ban 't  geen  Dpci^ 
aengaenbe  te  no?t  Bomen  fonbe/  foubett  confenteren  ee* 
nen  anberen  1 00  penninB/  om  ̂ ic  gelicDt  te  too?ben  na  ©« 

beboo?f3fc*  jaren:  toelberftaenbeinbienboo?b'erpi*  b'ijni vatte  ban  be  felbe  fess  jaren  /  be  Sanben  bp  ben  bpanb  JJg^ 

gcinbabcert  toerben  mocDten  bp  fo?mele  armepe  of  aooJsw 
Dep?hracbt  /  bat  in  fuïften  geballe  be  Staten  3ijne  nmh. 
maU  aloban  fouben  biencn  met  D^nnc  ©bligaticn  cm 
Den  be*  te  geringer  bp  anticipatie  te  mogen  beDelpen 
en  fulften  fomme  te  mogen  ïitljten  al*  na  be  gelegent* 
Deib  ban  tijbeal*ban  fal  bebonben  toerben  te  beöo^ 
ten* 

èefe  tw^t  p?opofitié  ban  ben  hertog  ban  $lba  *j»«ip 

bocDt  eenige  ban  bc  Staten  banbe  particuliere  $?o*  «f£26t bincien  bcle  rebelijber  en  b?agelijber  boo?  be  % anben  /  dp  tm 

banbeeerftenceifcDteioen  20  penninB /bocDmacB*  ̂ ««n 
tenftoarigDelb  banbe  mibbelen  om  befe  penningen  JPJJJJ, 
jaerltjrtebïrtbenboo?bienbe3lanbennocDban  cub*tie/  m 
metboo2gaenbciaften  beftoaerttoareti:  anbere  p?o? 
bincien  feiben  batter  nocD  geen  bolfecmen  confent  ban 
ben  10  en  20  penninfi  en  toa*  geb?agen  /  fo  lange  bit  : 
ban  atrecDt  niet  mebe  en  Dabben  geconfenteertalfa 

fp-luiben  niet  ban  met  befe  refïrictie  en  Dabben  gecen* 

fenteert  /  te  toeten :  fo  berre  't  felbe  confent  ocb  bp  als Ie  ben  anberen  ianben  geb?agen  toerbe  en  anberjS 
niet.  €enige  anbere  fuftineerbenoonbatben  tienbett 
en  ttointigflen  penninn  niet  fo  bele  en  foube  Dobbert 
mogen  opb?engen  al*  befe  geeifcDte  fomme  /  boo^ 
bien  be  neringe  feer  berlopen  toa*  uitten  lanbe  /  een** 
beel*  boo?  fjet  blucDten  ban  fo  bele  buifent  perfonen 
uitDetianbal*  oob  boo?  benttoifï  met  €ngelanb/ 
en  bat  gefcDapen  toa*  be  neringen  nocD  meerenmeec 

te  fullen  berlopen /fulr  bat  't  gene  be  hertog  ban  %U ba  met  befe p?opofitie  boo?  Dabbe/niet  en  Drente  tot 
berïicljtinge  ban  ben  £anben  )  ÖCïijn  Dp  boo?  gaf/ 
maertot3tjn  p?ofijteen  meerber  beftoaringe  banbe 
3lanben/  tnc  om  rebenen  boo?fcD?cben  feer  berarmt 
toaren  /  en  be  ïanben  fobere  mibbelen  Dabben  /  en  bat 
boben  bien  nocD  fcDeen  bat  bc  fe*  jaren  geerpireert 

3tjnbe  /  Dp  nocD  eben-toel  baer  na  ben  tienben  en  ttoirt* 
tigfïen  penninB  foube  toillen  Debben.  €enige  anbere 
|B?obintien  lieten  Den  bebunnen  bat  bit  quote  bic  Dcn- 
luibengeeifcDt  toerbe  inbe  boo?fcD?eben  ttoe  milioe* 
nen  gout*  '*jaer*  te  bele  toa*/  fomma  baer  toerbe 

bele  f toarigDeib*  gemaent  /  fb  bp  b'eene  al*  b'an* bere  Staten /elrD^n  ercufe  boenbe  fo  fp  befl  mocD* 
ten  /  be  fommige  ̂ ?obincien  boben  meer  ban  be 
Delfte  minber  al*  Den  geeifcDt  toa*  /  boo?  Dacr-luibet 
quote/  fulr  bat  Dier  beel  tijb*  mebe  berliep.  Sfêibbcler* 
tp  alfo  baer  geen  gelb  uitSnangien  enquambleben 
be  garnifoencn  onbetaelt  /  en  bregen  feer  toeinig  geit*/  (f.  10r 
batbe*te  beftoaerlöber  biel  boo?  be  burgeren  en  in* 
tooonberen  ban  be  fleben  en  plaetfen  baer  be  garnifoe* 
nen  lagen5/ bie  feer  bele  moettoilligDeib*/fo?fe  enge* 
todb  beb?eben  en  bat  al  ongeflraft/niet  jegenflaenbe  be 
grote  blacDtcn  bier  ober  gebaen  toerben. 

g&oo?  Det  eifen  ban  befe  onbeDoo?lijae  en  ongetooon*  ̂ aet 
lijBefcljattinge/fotoiefcDben  Daet  banbe^eberlan*  ̂ "^ ber*jegen*  ben  hertog  ban  3ilba/be  Spangiaerben  ifnbrt* 
en  Daren  aenDang/ meer  en  meer/ ja  tnfulber  boegen  regen 
bat  bele  fo  toel  banbe  alber-CatDolübfle  al*  anbere  J0fn^fnr 
toenfcDtcn  en  Daeftten  na  beranbertnge.  ̂ e  nlacD*  mi**** ten 
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#patt' iacrDcn 

tod£ 
23uig 
rctfl  tici' 
mclglt 
fapbcn 
$>Ji'nce bait  O; 
tongien. 

tenbicïen  feer  gróót  tinöcc  tien  anderen  clb  b2cc#dc 
boo?  een  ecutoige  fïabernije  en  armoede :  bpfondcr 

doordien  bele  ban  't  gemene  bolbnict  anders  en  bon* ben  begrijpen/  ban  batfe  alle  Bare  goederen  binnen 
tien  jaren  fouden  guijt  toefen  /  en  ebentoel  bltjbén  inbe 
ond^aeglüliftcflabcrmje  die  ter tocreltmocbt toefen/ 
maer  de  b^cfetoaöfo  groot  dat  mcefïcndecl  f^oom- 
ben  baer  opinie  en  meninge  uit  te  fp:ebett  /  fonberlinge 
detoyïe  fp  niet  entoiften  toten  f?  fouben  betroutoen/ 
toetenbe  ooh  bat  bp  ben  J^ertog  op  alle  plaetfen  eenige 
onbcrïjouben  en  gegageerttoerben/  biedeïjumeuren 
ban  't  bolfe  onderfocf)tcn  en  Ijem  of  fijnen  ftade  alleg 
aenb?acDtcn  batter  gefebiede :  defe  toerden  bp  ben  ge- 
ittenenmangenocmt  7  jluiberjSIuiben/bermitiSge^ 
fcid  toert  bat  baer  gagie  toao1  een  penning  toefenbe  Jet bijfbe  part  ban  een  filbere  Coninrdaelder/  boen  ter 
tijd  7  fruib.toeerdig3ijnde/  banbentijb  beeft  na  ge? 

leert  dat  dtc#  metjegehftaende  belebcïmeujbecon'cf; 
pondentten  gebonden  jij"  getoeeft  daer  uit  berfebet- 
ben  aenflagen  gemaebt  en  beranberingen  gebolgt  3ijn* 
^enroep  enbe  fame  ban  defe  geeifebte  febatttngen 
en  bleef  00b  niet  lange  berbojgen  boo?  ben  p?ince  ban 

K?  <£rangien  /  toant  ffêeefïer  $aulu$  25uiö  boen  ter  tijb 
$cn{tonartö  ban  der  ftab  Éeiben  /  toefenbe  onber  an- 
dere  (gedeputeerde  te  S&ufTel  bantoegeii  be  Staten 
ban  Rolland  en  obergeb^aebt  fjebbenbe  bc  anttooo?be 
ban  befelbe  Staten/  Beeft  fijne  mebe  gedeputeerde 
laten  reifen  na  buisvbaer  te  be?fiaen  gebenbc  bat  ïjp  in 
fnn  particulier  toat  te  boen  bad  fo  binnen  ̂ nttoerpen 
al.ö  elders  in  23?abant  en  bat  \yp  baeft  foube  bolgen/  en 
itfober  nacfjtcn  dag  in  baeft  gerciftin  ̂ uitffanbbp 
ben^ince  ban  ©rangien  ben  toelben  bp  niet  alleen  en 
toertjaelbebet  boo?ftelbanden  felbenÉertoge/  maer 
tob  be  gefïntbcib  banbe  Staten/  defjumeuren  deg 
bolr  en  be  gelegentbeid  ban  bele  fauen  de£  ïandsv  en 
alfo  fecrctclijben  eenen  bag  bp  fnn  €rc.gctoeeft  3ijnbe/ 
isS  in  groter  baeft  toeberom  in  j|ollanb  gebeert  fonber 
iemanto  toeten/  ttoe  of  d?ie  dagen  nabe  andere  <0e* 
beputeerbe  t'buig  gebomen  toaren  /  boubenbe  boo?tg 
geftadige  cojrefpondentie  mette  peeren  ban  ̂ toieten 
en  Calfïagen  /  bic  bp  ban  alg  bertoittigbe  /  00b  fom- 
tijbö  öeimclijb  bpden  anberen  guamenineen  <©o?p 
genaemtatipben/  altoaer  ben  ̂ eereban  Calfïagen 
cen  buig  badde  leggende/  foüuiit  fnn  eigen  monde 
berftaen  fyebbe.  <Dc  fame  ban  befc  geciftbte  febattinge 
en  denaffecerban  bctbolb  bcrfp?eid  3ijnde  onber  be 
uitgetoebene  en  gebannen  Nederlander^  /  beeft  de  feU 
be  grote  bope  gegeben  /  bat  bier  doo?  eenige  berandc- 
ringe  ballen  /  en  fp-luiden  eeng  toederom  in  öaer  ©a* 
berland  en  .goederen  fouden  bomen, 

gin  dcfentijd  toa^cen  Eiedehen  gemaebt  bp  een 

lief  bebbee  beö  ©aderlando'  /  d'toelh  bermitg  ïjet  niet 
gednibttëgctocefï/  tbtjiertotgedenbenifie  mede  in- 
gcböegtbcbbe. 

Lied  in  defen  tijd  gemaekr, 

Na  de  wijfe :  Rijk  God  boe  is  mijn  Boel  dus  -wilt. 

I.  TJElpt  nuufelfsfoo  helptuGodt 
-^Uit  der  tyrannen  bandt  en  üot 

Benaude  Nederlanden, 

Ghy  draegt  den  baft  al  om  u  ftrot , 
Rept  flucx  u  vroome  handen. 

2.  Die  Spaenfche  hooghmoet  vals  en  boos 
©uc    Sant  u  een  Beudel  Goddeloos, 

Mllba.    Om  u  Godloos  te  maecken  : 
Gods  woort  rooft  hy  deur  menfehen  gloos 

En  wilt  u'tgelt  ontfehaecken. 
3.  So  neemt  hy  elk  fijn  hoogfte  goed 

Die  't  woord  der  zielen  voedfel  foet 
Om  draf  niet  willen  derven  : 

Bekopent  met  haer  rode  bloed 
Of  moeten  naekt  gaen  fwerven. 

4.  Maer  die  fijn  hert  op  Mammon  ftelc 

Moet  ook  ontberen  't  lieve  geld 
Sijn  God  fijn  vleefch  betrouwen, 

Hy  eifcht  den  tienden  met  geweld 

Die  't  geeft  fal  niet  behouwen. I.  Deel. 

5.  Want  geeftmen  Duc  van  tienen  een 
Daer  blijft  ten  laetften  een  of  geen, 
Wol  mag  den  Herder  ftillen  : 
Dees  Wolf  is  met  Wol  noch  Melk  te  vreen 

Hv  wil  de  Schaepkens  villen. 
6.  Sijn  Buik  is  onverfadelijk 

Bloed  en  gelddorftig  ftadelijk, 
Als  die  met  wreden  moede 

't  Slands  geld  verquift  verradelijk 
Aen  Coninklijken  bloede. 

7.  Verdient  dan  fuik  u  huirlink  fel 
Den  tienden  penning  niet  feer  wel 
Om  't  Neerland  te  fchinden  ? 
Geeft  gy  hem  die  fo  maekt  gy  fnel 
Den  band  om  u  te  binden. 

8.  O  Nederland  gy  fijt  belaen 
Dood  en  leven  voor  u  ftaen, 
Dient  den  tyran  van  Spangien, 
Of  volgt  om  hem  te  wederftaen 
Den  Prince  van  Orangien. 

9.  Helpt  defen  Prins  die  voor  u  ftrijt 
Of  helpt  den  Wolf  die  u  verbijt, 
Weeft  niet  meer  Neutraliften, 

Verbijt  den  tyran  't  is  nu  den  tijd 
Met  al  lijn  tyranniften.  EYNDË- 

98  st 

. 

D€  $?ittceban  orangien  dcfefafeebcrttaenjjcÉM bende  /  beeft  boo?  bcm  genomen  toederom  op 
nicu.öfijngeUibofongcluft  te  berfoeben  /  berbopende 
de  boojleden  frljade  te  bcrljalen  en  bcm  aen  3ijn  bpanti 
te  tobben/  dandacbtc3ijne  faben  anders*  enfeberdet 
aen  te  leggen  danbpte  boren  baddegedaen/  nocb  en 
toilde  bcm  niet  beiljaefïen/nccljte  bcm  rp  eenige  Itcfjt- 
beerdige  tocfegginge  meer  berlaten/  maer  beeft  gefta? 
dig  op  middelen  gep:actifeertdie  ïjemfcuden.  mogen 
dienlijb  3ijn  tot  fijn  boomemen :  nüddclertijd  beeft  bP 
berfebeide  CommifTien  uitgegeben  cm  <ao?log0-fclje' 
pen  toe  te  ruften  /  daer  ober  bp  Sfonbcr  2Cd?iacnban 
25ergeg  ï|eereban  <©olbaingcflelt  beeft  tot  fyn 5£ti- 
mirael  en  3licut  <0eneracl/  en  bootfo  berfebeide  €a? 
piteinen  fo  «cdelluiden  aiss  andere/  &\$  namentbjb 
Sonbljcer  Hanceïotban  252ederode/  fjonbbcer  SJil*    ©e 
b^eebtban  €gmont/2Cd?iaen  ,fl5cniung/g!an  2&oefc/  gg'Jg, 25artelt  <£nw  ban  iHSentljcda/  i^enbijfe/  iïUicbaber/  tansun 
<©irbban  kernen  en  meer  andere  die  dagebjr  daer  sem  be* 

W  guamen.lBet  dcfe  febepen  té  de  J^eer  ̂ Dolbain  algf  Jj'""8* 5Cdmiiael  in  September  69.  uit  €ngelant  in  Eee  ge-  ü,atcu 
lopen/  robendeen  plondcrcnde opte  onderfaten  ban 
denj2eberlandcrö7  enbermit^febere  (lo?mdie  ttoe 
dagen  en  d?ic  nacbten  duerde  /  bebben  fp  baer  binnen 

't  ©lie  begeben  /  altoaer  fp  ttoe  dagen  gelegen  bebben-  m 
de/de  «Dojïcrfc©lotecmtrent  60  febepen  (ïerb  toe^nf®0cu' fende  aengebomen  iö  /  die  nergens  ban  en  totfïen  /  de  grote 

toelbe  fpluiden  aio1  p?no  bebben  aengetatt  en  gcranfocï  wabe 
deert»  t^en  bierden  of  btjfden  dag  daer  na  ifTcr  nocb op een  ©lotc  ban  ontrent  40  febepen  aengebomen /die 
fpmede  l)cbbc\\  obertocldigt  en  gerantfoencert/  ftilr 
dat  daer  doo?  een  grote  roep  en  ff b?ib  gebomen  t#  /  en 
dat  gebjb  men  een  toijle  tijds  bande  toilde  «Bcufert 
badde  gerocpcitTmennualomban  detoater<0eufenï©ütcr~ 

begon  te  boren.  s0»^"- 
^e  blacljten  ban  dit  nemen  der  febepen  fonber  on*    ̂  

derftbeid/  gebomen  3ijnde  tenooren  ban  den  p?ince  $?(nre 
ban  <©rangien  /  en  toatf  defeibe  daer  in  niet  toel  te  bje-  v>an  &* 
ben/  alfo  bp  toel  berflont  dat  bP  daer  doo?  bele  berten  Jgjjj» 
berliefenfoude/  toant  alboetoelbp  in  alle  de  bcficllin- tSei  re 
gen  bp  bcm  aen  den  (JTapiteinen  uitgegeben  crp2cfifc;  b«bm 

lljb  badde  doen  ftellenOCfC  Claufllle/  Wel  verftaende  f*te 
datfeniecen  fouden  mogen  yet  voorftellcn  of  attente-  jfnge  ' 
ren  jegens  eenige  fteden ,  plaetfen  of  ingefetencn  des  ban  Drtt 
heiligen  Roomfen  Rijx ,  des  Coninkl.  Majefteits  van  JjJ *JJ 
Engelant ,  Denemarken ,  Sweden ,  Vrankrijken  allen  metfe 
anderen  die  den  VVoorde  Gods  en  hem  toegedacn  fijn,  fcjcpeti. 

fo  ningen  fp  alfl  ben  te  pafTe  guam/  defeibe  toel  te  bui* 
ten  /  taften  altemetofo  toel  toe  op  den  bomden  al)S  op 
denbpanden/toaerombp  toillende  daerinboo:fien/ 
acn|i>eefter  gjoban  25afio  gefcb?cbcn  ïmft/  dat  bp 
ban  eenige  fijnen  goeden  peeren  en  baunden  adber^ 

%  b  tentie 



*£0 Het  vijfde  Boek. 

1*69 

tentte  babbe  gekregen  bat  op  ben  toefeomenben  fip 

bacbBlacbtenfouöen  ballen  ober  De  robenjenenbe; 

febabigingen  bp  benfebepen  gebaen  aenbeonberfa;
 

m*$m  beiligen  fcijbe/belatfenbe  Ijem r  oberfulr 

bat  ftp  Rem  baer  op  fo  na  foube  mfo?meren  al£  \w  fou; 

fonboofe  4ronimu0€ferraert$  fijnen  ̂ talmeefler 

na  €ngelanb  /  om  gchjfic  en  eemge  anbere  fetrete fa* 

Sn  alöacc  te  berriebten-  «tfentge  tnb  baer  na  be  tyt* 
cc  ban  ̂ olbainbefcbepen  gelaten  Debbenbe/ouam 
fiufelfó  bp0enè2tncete  «©illenburg/baec  bP  eenen 

trio  bleef/  maer  toat  mibbelbe  $2tnce  gebmiute  en 

ftonöe  ï)P  ban  bem  niet  alleen  tot  genige  rebcmngep 

feenbanbenenningen/ROOpmanfebappen  en  goebcn 

on  ton  febepen  bebomcn/  maec  ooft  met  eentgfeber 

befebcib  boe  alle  fatten  gepaffeert  maren  /fulrbatljp 

tenlaetften  (obermittf  fefeercbranBöeib  baer  bp  ober 

feiaaenbetoaö)  benobigtwasbemop  fnngelobeboo? 

mm  te  laten  berreifen  /  ï)P  lebetbe  fjem  alleen  ober 

febcrememo?ie  ban  ?oo  oalergbietjp  feibe  uitgege* 
ben  te  nebben/  fonber  tefteüeneenigenontfanH. 

<De  boojf3  25afitrë  10  baer  na  in  «Engelanb  geretfl  / 

en  beeft  albaerbefabe  met  bem  afgebanbelt  tot  ton- 

komen  is  tot  verfmadenifle  van  de  Religie  en  Ordon-
 

nantie daer  op  gemaekt,  alfo  dat  die  op  tpoinft  ge- 
weeft  foude  fijn  van  te  bederven  en  revolteren  tegen fijne  Maj.  .     ,      ,. 

Dat  de  gemeente  vermits  fecrete  conventiculen  die 

t'Utrecht  gehouden  fouden  fijn  by  eenige  wefendein 

de  Religie  gealtereert  in 't  begin  van  de  voorfchre
ven 

trouble,  hem  geperfuadeert  foude  hebben  te  mogen  l
e^ 

ven  fo  hem  goed  dochte,fonder  de  Placcaten  en  de  pa- 

nen daer  bygeftatueert  tevrefen.  Waer  in  fy  gefterkt 

fouden  fijn,  overmits  eenige  Staten  van  de  Neder
lan- 

den verfoeht  hadden  te  hebben  abohtie  van  de  Inqui- 

fitie  en  innovatie  en  moderatie  van  de  voorfchrev
en 

Placcaten.  In  manieren  dat  het  volk  van  de  voorfch
re- 

ven Stad  hem  vervordert  hadde  merkelijken  federt  de 

prefentatievanfekere  Requefte,by  eenige  Geco
nfe- 

dereerde  Edelen,  de  Hoogheid  van  de  Hertoginne  van 

Parma  geprefenteert ,  te  gaen  ter  predicatie  tot  Culen- 
bore  fonder  belieften  van  fijne  Maj.  en  ftramngevan 

de  gedaegden  ,  en  dat  tot  den  vijftienden  Auguf
ti 

toe    Dat  ten  felven  dage  alffe  den  vijftienden  Augufti 

eenfeker  Predicant  Sedans ,  geaffifteert  met  Meefter 

Valentijn  Steenfnijder  wonende  t'Utrecht  en  eenige 

K^^rïï^maö /tófiPbanfittlcn  bfenft  afö3BÖ*  <  ontrent  by  Utrecht  in  een  plac
tfe  genaemt  Loeven- 

(F.  109.) 

©e$cr* rag  ban 
2!ua 
boet  öe 

Staten 
ban  m> 
recï)t 

beröag* 
baecben 
boo|  ben 
Oact 
ban 
trouble. 

Snfiout ban  ör n 
eifcfjSan 

ömiÜ>:o» 
cureur 

generael en  toot 

Staten ban  ben 

ILanbe 
ban  VU* 
rr rijt  te 
lade 

artefïe  foube  ontfiagen  toefen  /  bat  be  ̂ eere  pmee  te 

tecben  toasS  bat  np  ban  een  febip  %  of  3  onber  bem Jou- 
öe  bebben/inbien  W  in  fijnen  bienft  begeerbe  te  binben 

en  bem  bolgenbe  fijne  o?binantien  toilbe  reguleren. 

^etoiile  befe  en  befer  gelpe  faben  bagelijr  gebeur- 
ben/  be  ©ertog  ban  SWba  fienbe  be  ftantbaftigöetb 

ban  be  Staten  ban  atreebt  in 't  niet  confenterenban 
be  beben  of  petitie  ban  ben  Donbertfteu  /  tien  en  ttmn* 
tiotiennenninb/en  baer  boo?  be  anbere  Hanbenbte 

baer  confent  baer  toe  al  Dabben  gelagen  /  nu  batf  ai* 
Ie  bilapfoebten/  fulr  bat  bP  al$  noeft  niet  en  ftonbe 
bomen  tot  *ijn  bermete  /  niet  jegenftaenoe  W  öte  ban 
ötrecbtmetfo  ftoarenenlafltgen  garnifoen  baer  toe 
toel  babbe  menen  te  btoingen  /  të  feer  gefïoo?t  nctoeeft 

op  Die  ban  atreebt  en  om  fjaerluibcn  meer  te  ouellen/ 
ïyccftW  opten  1?  ̂ ecemb?ijS  bt$$  69  iaersf  opten 
naem  banben  $2ocurcur<0enerael  boo?  bem  of  ben 
ülaeb  ban  trouble  boen  bagbacrben/eerfrbiebanöe 

riab  ban  ötretbt/en  naer  be  Staten  banben  lanbeban 

atrceDtin'taenerael  te  compareren  binnen  b?ie  15 

Dag^n/affignerenbebem  boo?b'eerfïei5  bagenben 
%  o  becembis  /  fioctoel  be  ̂ eur-toaeröer  bebinben* 

beönt  f)ï>  bem  in'terploicteren  ban'tlBanöament 
( alfo  \\p  't  felbe  alle  babbe  te  toerbe  geleib  aen  be  ouöe 
en  nieutoe  3©ct  ban  ber  (tab  atreeïjt/  en  aenbe  T&tttte 

Heften  atë  Dooft  banbe  geeflelijftbeib)  öabbe  geabu- 
feest/  en  baerom  baer  na  be  <0enerale  «§taten  ban 
ben  lanbeban  atreebt  babbe  boen  befcD?ijbenenaen 

befclbe  5ün  manbament  geerploicteert  opten  27.  ̂ e* 
tembiiöalöben  eerften  üecljtbag  foube  bienen  ben 
a9  berfelbermaenb/tentoclfienbage  ben  procureur 
«Henerael  obcrgeleib  beeft  fijnen  eifclj  bp  gefcb?ifte  en 

terflont  be  ©?ocureur  ban  be  ̂ tate^ban  atretDt  ge* 
lebert  copie  ban  be  felbe  ongeautemifeert. 

BY  den  felven  eifch  werd  eerft  geprefupponeert,  dat 

alle  Jufticiers  en  Officiers  neerftelijk  behoren  te  ar- 

beiden ,  om  de  gemeente  in  ruft ,  vrede  en  tranquil- 

liteit  te  houden  ,  onder  d'onderdanigheid  van  haren 
Prince ,  en  onderhoudeniffe  van  de  Placcaten  en  Or- 
donnantien  van  de  felve,  mitsgaders  in  eendrachtig- 

heid van  Religie,  fonder  te  gehengen  eenige  ketterie 

contrarie  het  heilige  Catholijke  Chriften  gelove,fo 

fonder 't  felve  de  republijke  nietftaen  en  mach,maer 

vallen  moet  in  twift ,  twedracht  en  rebellie ,  en  confe- 

quentelijkineen  irreparable  ruine  en  verderfFenifle , 

en  dat  daerom  d'Officiers  om  fulke  inconvenienten 

te  precaveren  en  verhoeden  alle  devoir  behoren  te 
doen ,  en  ook  hen  felven  te  geven  in  alle  periculen ,  dat 

de  voorfchreven  Stad,  wefende  de  principaelfte  van 't 
Land,  door  faute  van 't  gene  voorfchreven  is,fekere 

tijd  geleden,  en  merkelijk  in  den  voorleden  trouble  ge- 
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daer  gepreekt  heeft  in  prefentie  van  veel  borgers  en 
inwoonders  van  de  voorfchreven  Stad.   Dat  fy  daer 

na  fiende  de  conniventie  van  den  gedaegde ,  hem  ver- 

vordert hadden  te  preken  by  de  ftad  Utrecht  na  aen  de 

Tollefteegpoorte,  en  elders  al  fonder  obftacel  of  be
- 

let. Sodatopdenvier-en-twintigften  vijf  of  fes  jonge 

leckers  hen  vervorderden  in  Sinte  Geertruiden  Kerke 

de  Beelden  af  te  werpen.  En  des  daegsdaer  aen  ,al$ 

den  vijf-en-twintigften  Augufti  hebben  hen  vervor- 
dert voorts  tefchenden  de  Buyrkerke,de  Kerke  van 

de  Minne-broeders,  Prediker- broeders  en  Sinte  Ja- 

cob ,  brekende  aldaer  de  Beelden ,  Altaren,  Epitaphen, 

Boeken ,  Ornamenten  en  andere,  &c.  Van  gelijken, 

overmits  fy  geen  refiftentie  en  fagen  ,  hebben  gedaen
 

den  fes-en-twintigften  van  der  voorfchreven  maend  in 

Kerke  van  Sinte  Niclaes  en  Sinte  Geertruiden.  Dat 

depedaegde'tfelve  confirm erende  en  daer  in  conien- 
terendeopdenfeven-en-twintigften  Augufti  gemaekt 

hebben  feker  accoort ,  en  daer  by  den  Sedanden  ge- 

accordeert  een  Kerke  binnen  der  Stad ,  namentlijk 

Sinte  Jacobs  Kerke  om  haer  Religie  ,  Predicatie  en 

Ceremoniën  in  te  doen  en  houden ,  en  de  Minrebroe- 
ders  en  Predikc-broeders  geinterdiceert  en  verboden 

d'exercitie  van  de  Catholijke  Religie,  't  welk  ook  al- 

daer byde  ftads  kloeke  gepu bliceert  was  tot  grote  vili- 

pendievande  Placcaten  van  fijne  Maj.  en  van  de  Ca- tholijke Religie. 

Dat  de  Sectariffen  volgende  'tfelve  accoort  haer  pre- 
dicatie en  andere  ceremoniën  inde  voorfchren  kerke 

hadden  gedaen,  tot  dat  het  felve  byde  Hertoginne  te 

niete  gedaen  werd.  Dat  daer  na  de  Sedanflen  haer 

predicatie  weder  gedaen  hadden  buiten  Tollefteeg ,  en 

naderhand  op  een  andere  plaetfe  hen  by  den  Prince 

geafligneert , en  dit  totte  komfte  vanden  Gravevan 

Megen.   Dat  de  gedaegden  tot  de  felve  tijd  toe  ge- 
doogt hadden  binnen  Utrecht  de  principale  hoofden 

vande  SecTrariflèn  en  Kerkbrekers,  die  eerft  vertrocken 

fouden  fijn  na  de  komfte  van  den  voorfx  Grave.  Niet 

jegenftaende  dat  fy  wel  verfien  waren  van  confrenen 

en  andere  gefworens ,  boven  een  feker  getal  van  krijgs- 
volk dat  de  ftad  en  Staten  aengenomen  hadden ,  en 

't  garnifoen  van  't  Cafteel  aldaer.  Al  't  welk  de  gedaeg- 
den wel  en  lichtelijk  fouden  hebben  mogen  keren ,  in- 

dien fy  hem  om  't  felve  te  beletten  hadden  willen  em- 
ployeren:  dat  die  van  de  ftad  niet  alleen  met  Meefter 
Valentijn  en  hadden  gediffimuleert ,  hem  latende  over 

deftratengaen,maerdatfy  hem  daer-en-boven noch 
hadden  genomen  als  haren  borger  in  haer-luiden  pro- 

tectie ,  tot  grote  fchandael  van  de  Catholijken ,  des  te 
meer  dat  hy  gaende  door  de  ftad  gemeenlijk  was  te 

peerde ,  geaffifteert  met  veel  dienaers  verfien  mét  Pi- 
ftoletten,  roepende  met  luider  itemmen  den  roep  der 

Geu- 
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Geufen ,  hebbende  ook  in  fulker  geftalt  de  nieuwe  pre- 
dicatie  geaffiftcert»  Dat  zy  in  den  ftadhuife  gedoogt 
hadden  te  wonen  eenenjohan  van  Rhede,  niet  jegen- 
ftaende  hy  fo  by  nachte  als  by  dage  conventiculen  en 
vergaderingen  van  fectariffen  hield  ten  wel  weten  van 
de  Stad.  Dat  fyin  haren  dienfl:  hadden  gecontinueert 
eenenjohan  van  Amerongen  Slootmaker ,  niet  jegen- 
ftaende  notoor  was  dat  hy  was  een  hooft  van  den  Kerk- 
fchenders  ,en  fulx  met  een  heliebaerde  bewaert  hadde 

de  deure  van  de  Buerkerke  als  die  gefchend  en  gefacca- 
geert  worde ,  en  by  den  Burgemeefter  Harman  van  der 
Vecht  op  fijn  eed  geroepen  wefende  niet  en  hadde  wil- 

len komen.  Dat  hoewel  de  Heere  van  Brederode  was 
een  hooft  van  de  Rebellen  en  Gecon federeerden ,  dat 
nochtans  eenige  van  de  Stad  hem  gevonden  hadden 
buiten  de  Stad  inde  half  Mane ,  die  den  felven  Heere 
aldaer  van  wegen  de  Stad  den  Wijn  gefchonken  en  hem 
aldaergefelfchap  gehouden  hadden.  Dat  Johan  Bol  en 
Harman  van  der  Vecht ,  Burgemeefiers  aen  den  voorfz, 
Heere,  ten  tijde  als  men  de  Vaert  fortifkeerde,  gefchre- 
ven  hadden,  dat  fyniet  en  begeerden  dan  goede na- 
buerfchap  ,  en  dat  van  gelijken  aen  hem  gefchreven 
foude  wefen ,  ten  tyde  hy  de  ftad  van  Amflerdam  door 
middelvan  zijn  complicen  geoccupeert  hadde,  en  dat 
notoor  was  dat  hy  gelijken  aenflag  gemaekt  hadde  op 
de  Stad  en  Cafteel  van  Utrecht,  hebbende  aldaer  bin- 

nen gefonden  fijn  Hellebaerdiers  en  een  groot  deel  van 
fijn  Edelen,  omby  middel  van  hen-luiden  endecor- 
refpondentie  die  hy  hadden  met  den  Sedtariffen ,  hem 
meefter  daer  van  te  maken.  Dat  hier  beneffens 't  ac- 
coort  by  de  Prince  van  Orangien  gemaekt  tuffchen  die 
van  de  oude  en  nieuwe  Religie  by  den  gedaegde  ont- 

fangen  en  geapprobeert  was,  niet  tegenftaende 't  fel  ve 
by  die  van  de  Geeftelijkheid  ,  als  contrarierende  de 
Placcaten  en  oude  Religie ,  afgeflagen  was.  Dat  de  ob- 
ftinatigheid  van  de  gedaegde  in  't  verdragen  van  de 
voorfz  predicatien  en  andere  defordre  fulx  was geweeft, 
dat  den  Schout  van  de  Stad  wefende  in  propooftmet 
Zaliger  Heer  Gerrit  van  Reneffe  (ter  caufe  van  de 
trouble  geexccutecrt )  hem  niet  en  heeft  gefchaemt  te 
feggen  defe  woorden :  Dat  indien  men  de  poorten/luiten 
Tpoude  voor  den  genen  die  ter  pre  die  at  ie  gtn gen ,  hy  de  Reu- 

telen van  den  poorten  niet  meer  en  wilde  bewaren.  Daer 
uit  men  mochte  merken  hoc  kleine  eftime  en  reveren- 

tie de  gedaegdens  elx  in  haer  regard  gehad  hebben  tot 

d'ordonnantien  en  het  bevel  van  de  Hoogheid  van  de Hertoginne,henluiden  gedaen  by  mifïïve  van  den  felve 
hare  Hoogheid  gedateertden  xxj.July,  en  andere  daer 
na  gefchreven,  nopende  goede  toeficht  jegens  allein- 

convenienten  te  dragen ,  en  't  volk  te  houden  in  rufte , 
vrede ,  eenigheid  en  obfervatie  van  de  oude  Catholij- 
ke Religie.  Alle  welke  feiten,  wefende  jegens  hetde- 
voirvan  een  yegelijk  fijn  eed  en  officie  >  degedaeg- 
den  en  haer  gemeente  culpabel  maekte  van  rebellie 
Crimen  la  fa  Majejlatis  divina&  kumana  >  en  confe- 
quentelijk  onderworpen  de  poene  van  rechten  daer  toe 
ftaende. 

Concludeerde  hierom  den  Procureur  Generael ,  dat 
by  fententie  diffinitive  van  fijn  Excellentie  de  gedaegde 

fo  in  haer-luider  propre  namen ,  als  van  't  lichaem  en 
generalice  van  de  voorfz  Stad  en  Landen,verklaertfou- 
den  werden  gevallen  te  wefen  in  Crimen  lafa  Majejla- 

tis ,  en  volgende  't  felve  verbeurd  te  hebben  alle  hare 
privilegiën  ,  vry heden  ,  prerogativen  en  coftumen 
hebbende  effecT:  van  privilegie  ,  mitfgaders  alle  goe- 

deren, mobel  en  inmobel,  rechten  van  tollen ,  paffa 
gicn ,  accyfcn ,  impoften ,  actiën  en  andere  goederen 

en  rechten  toebehorende  de  Stad  en  Landen  in  't  ge- 
meen, en  dit  tot  profijt  van  fijne  Majeftein  Enfode 

felve  correctie  niet  genoeg  en  foude  wefen  ten  re- 
fpe&e  van  de  voorfz  dilicten ,  dat  daer  en  boven  de 
voorfz  gedaegde  en  gemeente gecondemneercfouden 
worden  in  fuiken  andere  poene  extraordinaris  en  ordi- 
naris,  honorable  en  prohtable  als  na  rechtenen  rede- 

nen ,  en  fijn  Excellentie  bevinden  foude  te  behoren , 

na  d'exigentie  van  de  delicten ,  implorerende  en  prc- fenterende,  &C 

I.  Deel. 

Oorfpronk  der  Nedcrlandfe  beroerten.  §  p  8 
W%(t  jegens*  Die  banbe<0eefïelpneiö/roefettDe  «nt> 

be  eerfie  (tact  boo2_  fo  beel  icacnsf  ften-Iuiben  in  ?00iDe naer-luiber  p2ibenaem  geageerten  geconclubeert  Stamt 
bJ0?b/  rjep20poncCrt  ÜCbDen  Exceptiohem  fori  decli-  bai*  w> 
natoriam,feanenöe/  batfpluibcn  altftoefenbcgrcfïe;  5fc6t' lijft  OOR  in  Crimen  leefse  Majcftatis  b0f»2  3jjne  Crcell 
mefenbetoeerftjft/nietterecrjtettber)002ben.  <0itel  „„„ 
tnmbert  melfte  ejcccptic/lö  boo2t$  uitkn  nacmban  JTJJ5Ï 
be  generale  Staten  ban  ben  £anben  ban  ötrecht  fte'sfr 
bouamnoo?*  gefeiö  batmbe£anben  banötrecftt/  Jg?  «£. fo  beo?  altf  na  be  tranffatie  ban  ben  fel  ben  ïanben  ae  n  « 
be  fóetferiijKe  iBajeffeit/  geweeft  $n  b2ie  Staten  / «c baer  ban  be  <0cetf  clijft&eib  gerep?efemeert  bp  ben  biif  « 
<£ccleften  binnen  ïff recht/  3ünbeerr(ïe:  Ijc  ïïtbber'  « fcljap  fo  tonnen  atë  buiten  ötrecftt  /  be  ttoebe:  be  « fïab  en  (teben  ban  ötrccftt  /  ̂merffoojt  /  mm/  &ne? « 
nen  en  #Bomfoo?t  /  beberbe:  en  bat  ban  ben  felbett  « berben  £taet  bc  fïabëtretftt  niet  meet  en  norm  ban  « 
eenbijffe/  en  alfo  in  effect  ban  begeöele  Staten  niet « 
ban  een  btjftienbe  (ïemme»  <®at  be  boo?f3  Staten/ « 
3ebertft>  aen  be  jfóeiferlijBe  jjfêa/cffeit  nooglofreïijnec «« memoiie  genomen  3ijn/  geen  jurifbictie  geftabnocR^ « 
te  geabminiftreert/  notö  oor  eenige  <@ffiaerjS  J©et= « 
Doube^ofgufliftobieöogeguflitieinben^teben  (f.  *wj 
of  ober  be  platte  Eanben  abminiftceren  geflelb  neb^ cc 
ben  i  maec  bat  be  geöele  temporale  nirtfbtcttc netranf^ cc 
fêteert  toas  aen  be  üeifecnjfïe  iDajefteit  /  Hit  ober cc 
fulr  gebjoonlijn  toa^  ober  be  boo2fcb2eben  Hanbeti cc 
te  (lellen  een<6ouberneucof,Stabftoiibcc  partte" 
ïter  /  en  eert  ̂ efibent  eniüaben  ̂ obinriael/  met  ** 
een  $20tureur  <0enerael  /  m  ober  be  platte  ïanben ct 
bogeluditieaömïnifïrcren/  ennocDbaerbeneffenö/ tc 
bier  iBaerfcfialnen/  W  ooft  fjoge  mimetic  en  ap'- u P2eftenfie ober  benplatten  3tanben  rjeblrn.  €ntntc 
be^teben/  ̂ djouten  25urgemee|lerö/  Schepenen cc 
of  3©etfiouber^/  bie albaer  be  lege  ̂ üfïitieabmini* u 
Jïreren.  3©el-berfïaenbe  bat  ben  ̂ cftouten  alleen cc 
ftomt  be  app^efjenfie  ̂ n  öefeïaginge/  en  25urgemee^ u 
fterö  en  ̂cöepenen  be  iubicature  ter  inftantie  ban  ben  " 
^cfiout,  3©o?ben  noeft  gefielb  in  be  boo?f5  .Stcbett  b? c< 
ofbanbjegen  Coninftlijfte  Mafflett/  totbe^rftou^ " 
ten  /  25urgemeefïeren  en  «Scfiepenen/  feftere  öaben ic 
btemettefelbe  aiïe^tabg  politijftefaftenftelpenbiri^ " 
geren.  5^at  om  rebenen  boo2f3  allepacraten/  mer^<e 
feelyften  op 't  fluft  banbe  fieligfc  gemaeftt  /  gebiri^  u 
geert  too2ben  en  Vmtutie  ban  bien  bebolen  too?b/ <c 
met  ben  Staten /maer  alleen  be  <©fficieren/  infïicf' c' 
ren  en  a^etfjoubersf.  ̂ at  be  boo2f3  Staten  nieten  'c 
mooen  bergaberen  fonberfpecialeberfcfi2iibingeban  " 

ft  m^il  °f  P®  maumw  ^taböouber  en  Jc Kaben  ̂ obmctael/  ate  betoelfte  befelbe  autoriteit " 
aen  fjen-luiben  gereferbeert  Deeft/  bermogenss  fefte* ' reaftebanbenrrbö.Sobember  iya6.  alfobatfon^ 
ber  fulhe  befcö^übinge  be  acten  ban  be  Staten  ge.- 
Bouben  too?ben  boo?  nul  en  ban  onmeerbeiu  ^atbe iC 
boo?f3  berfcfeijbinge  banbe  Staten  gefcDieb  bp  be^  'e 
floten  miffibe  /  injf)oubenbe  erp2efTie  ban  be  fafcen/ cc 
tot  eenfefeere  plaetfe  namentlijft  be  <BMk  ban  ben <6 
Jlobeban  atrecDt/  en  toerben  Daer-luibertonclufien  " 
getc&ent  bpeen  gefboren  ̂ etretarijö  fpecialijft  baer  " 
toegeautorifeert.  <Cngefcrjiebenbeb002frt)2ebenbeP ec 
fcö?ubtngen  P2incipaïijft  op  faften  ban  beben/fchat* " 
tingen  of  fubbentien  W  menbe  iRajefteit  geeft/  en ee 
boo?t0  op  't  onberfloub  ban  be  bpften  /  bammen/ " 
pifen  matergangen  en  biergelijfte/  maernietopfa^ " 
Ren  ban  jurifbictie  of  tiit  b'<©mcierö  en  Hoge  jufti* " 
nertf  aengaen.  &ulx  bat  bet  Hanb  in  b/ebetebou-  * 
ben/ ban  oproerte  en  ftUitim  te  betoaren/  toefeomt " be  ConinftlijRe  JKajefïeit  en  fijnen  ̂ rabfjouber  en 
<©mciertf  /  en  niet  ben  staten/  betoelfte fijne m& 
jefteit  bp  fofemnele  eebe  gefboren  beeft  te  fullen  be^ cc 
fcöermen.  ̂ at  3tme  iBajefleit  ten  fine  boo2fcf)2> £C 
ben  boo2  3i)n  bertrerh  uit  tefe  ̂ anben  ge^elb  bab^  * 
be  ben  pince  ban  <©rangien/  ̂ tabfjouber  ober  be  " 
ïanben  ban  atreebt/  en  be  Staten  bebolen  babbe  ben cc 
felbenin  m  geboot  en  geloof  te  geben  als*  fijn  eigen  " 
perfoon.  5©at  3P  bent  altijbtf  geb2agen  fjebben  alö  ge* w trouween  onberbanige  onberfaten  ban  fijne  Ifêaj  en  - 

25ö  2  fijne 

cc 

tc 

cc 



2 pa  '  tiet  vijfde  Boek. 
•fiïne  ifêaieftcttö  ̂ tabfiouöerö-  ;&o  bat  aUerjcfup*  ris  commiritur  ̂ at  ttf  ter  guaber  troutoe  of  fonber « 

l  mSSSS^SSSSSSM  /  oUcnbe  ban  W*  beb?og  /  fonöer  't  toelb  geen  mtföaeö  ban  getier 
"  ffi  et f  SrtSuSS  /  mSSttSS  't  gene  ban  öe  |®  aicftctt  en  toert,  beö2eben  /  nocl)  utt  eemge  gunfte  of 

;;  Scanc^  Smcwte  binnen atecebt  en  affectie  trte  men  tot  be^ectaritTcnt!?oeö/ of  om  naer- 
baer Mm S  ii  ocW  foute  bebben  /  tot  Uen  luiöer  fahen  toe  te  ftaen  /  of  p?omoberen :  maer  ter 
SaSmocmncm^in  /  al*  öetoclbe  neen  erec utie  goeöer  troutoe  en  utt  b?efe  ban  mecröer  nuaeb  /  aW 
"banS  uamentiiju  fubberftejtf  omKeringe  ter jffig? 

ten/  en  om^t  acnVboo>f5  tó  te  beletten  niet  berfrtee*  £taö/  becberf  en  onberganb  ban  alle  be^eefïeln&e 
Scntoam«a&/  enWsuentdijfiroetenDcfM  en  «eligicufe/  en  meer  tnconbenienten  ban  g* 

SS  SS  Cie  mecrbatbcpartttulicrele.  fcbcnöinge  en  bioeöfanmge  te  berböeben.  €n  'rat* 
ben  ban  öe  felbe :  ktaten  merbelnben  öe  boo2ft  bier  coo?b  bat  fy  ten  ï>2ince  tuffttcn  ben  Staten  en  £c* 
ïilc  ne  Iteben  alléöeboi2  gebaen  bebben/  om  be  par?  tariffen  oefeib  too?ö  gemaebt  te  toefen  /  en  Dabben 

"atentcboenonberboi!öcnenbenientoeï!elioietetoes  bezaten  niet  aengegaen/  iiotbgeapp2tbeert/macr  « 33 

S?S  felbe  ̂ teben  geen  alteratie  ban    't  felbe  erpjeflelnKen  afgetfagen.  <Cn  mtwtefen  to02b  «««fa. 

^SrijSaticacbaCTi/  maer  bnaUebeboo^   geconcluöeert  b?  be  <0eefteliiMieib  tn  ftacr  p?op?e  £*£ « ïn&Acbor  belet  ts  getoecfï-  €n  nebben  bc  bfiöft    naem  tot  renbop/  en  bp  be  Staten  /  bat  ben  p?o^  neiöfe 

?aSSS  gebaen  bat  be  ̂ nquifitie  geabo*   cureur  generael  tn  fijnen  eifel)  finen  en  ronclufter i  /  |«>  « 
l  to/cn©laceatenop'tfeitbanbe«eligie aemaebt/   ten  minften  in  bcr  fo?me  enmamere  bte  öp  getto* gcn 

*  ncmoöerecrt  foube  Uk  3i>at  ook  geen'apparen; !  men  öabbe  berblaert  foube  tocjben  niet  ontfanfee;  naem  en 
1 8^Sat^^a^^mtt*&h^See^  WH  en  bP  o?bere  tot  abfolutte  metgetooonlnftetm^  gnj» „  lijfebetö  /  met  be  ̂ ectariffen  gebiflïmuleert  foube ;  ̂ ïorattcn»  ban 

„  bebben  /  nabemael  't  boomemen  ban  be  felbe  erp:ef^  |  «"««St 
3,  felijb  tenbeerben  tot  fubberfte/  ejettte  en  pjcffigatte     \\r  Aer  jegens  van  wegen  den  Procureur Generael  0fplgte 

„  banbarengocberen/baermebeenmctanbereb?eige^     VV  gerepiiceen  werde-.  Eerft  fo  veel  als  de  exceptie  bnnbm 

„  menten  Öe  felbe  ̂ ettariffen  Hen  bagenjr  toaren  t?et=  van  de  Geeftelijkheid  aengaet ,  feide  dat  fy-luiden  voor  jgj"»^ 
9j  aenbe.  €n  aengaenöC  't  aCfOÜ^Ö  ban  ben  xj  %UQlï-  fijn  Excellentie  geroepen  waren  niet  in  haer-luider  mmU 

o,  fit  i<*66  toeröe  gefeiö  /  Öat  ntet  bebonöen  en  fCUÖe  privé  naem  ,  maer  als  t'famentlijk  makende  een  \i- 

3,  toeröen/ bat 't  felbe  bPbe  Staten /^tactfgetoljfeber'  chaem  reprefenterende  de  generaliteit  van  't  voor-
 

3,  aabert/  Of  OOK  bP  ben  JgObebangtcetntbaertOebe*  ;  fchreven  Land  ,  en  dit  ter  oorfake  van  haef -luiden  ge- 

„fCÏ12Cben/  OfOOb  tn  anöere  manieren  geroepen  toefen^  mene  quade  officie  en  handeling,  flappigheid,  negU- 

»  bt  /  nemaebt  toa0  /  UOCb  OOK  bat  Öe  bergabcringe  ban  gentie  en  omiiïie ,  t'famentlijk  gecommitteert  en  ge- 

3)  be  aencn  bie 't  accoo?bgemaebt()aöben/  getoeefttoasf   perpetreertin'tfaiavande  admmifttatie  in 
 de  repu- 

»,  ter  nlaetfen  baer  öe  Staten  getooonlijb  bergaberöen  /  i  blij  ke  ■  jegens  het  devcir  van  haren  roep ,  en
  getrou- 

L  md\  OOK  bat  öer  Staten  ̂ CCretariÖ  Meefter  Johan  I  wigheid  van  goede  onderfaten,  daer  van  de  kenmfie 

«  van  Lamfweerde  bp  't  felbe  acC0O2b  p?efent  getoeefl  !  en  judicature  fijn  Excellentie  privativement  gere
fer- 

»  toaö/batgefcb?ebenofonbertebentf)abbe.|BaeraIfo 
»  öcoproertebanbe^ectariffen  en  ïiebellenfeergjoot 
«  toaö/  en  bat  men  geen  mtbbel  fag  om  be  raferpete 
h  boen  cefferen/  en  ban  be  ̂ ertogtnne  ban  $arma/ 
53  nocli  ban  be  $?incc  ban  <@?angien  geen  fecour^  en 
3>  bectoaebten  /  mit0  öat  be  opcoerte  gefcliieben  onber  be 
»  p2otectiebangefonfebereerben/  fo  Dabben  bte  banbe 
» ,§taö  acbtecbolgenöe  be  miffibeban  be  ̂ oogDetb  ban 
w  be  ©ertogtne  aen  Dem  gefrf5?ebenben  31  luip  1566. 
3,  tumultuarieopbcn^tabbutfeboenbergaberen  eent^ 
>3  ge  ban  be  p2inctpaelftc  cnnotabelfïebanöe&taben 
3,  eenige  ban  öen  ̂ obe  ̂ jobinciael  /  en  ben  Capttein  op 

33  ©:ebebo?g/  en  të  bp  abbtjö  banbenfelben'taccoo2b 
33  gemaeftt/  niet  ten  fijne  atë  ben  ̂ lorureur  generael 

veert  foude  wefen ,  uit  rechter  wetenfehap  en  volko- 

men macht  van  fijne  Majefteit ,  die  in  kracht  van  lou- 
vereiniteit  alleen  komt  de  kenniffe  van  allen  crime* 

dependerende  Ufie  Majefteit ,  trouble  en  rebellie 
fonder  regard  te  nemen  op  eenige  digniteit,  ftaet  of 

conditie ,  of  te  refpederen  de  ordinaris  jurisdic- 
tien.  En  fuftineerde  mitfdien  dat  de  exceptie  gere- 

jecteert  foude  worden  ,  en  die  van  de  Geeftelijkheid 

gecondemneert  ten  principale  t' antwoorden.  Voorts 
voor  replijke  employeert  fijnen  eifch ,  en  allen  aden , 
verificatien  en  informatien  dienende  tot  juftificatie 

van  den  felven ,  imployeerde  officium  fijner  Excellen- 
tie. Seide  voorts  niet  alleen  queftie  te  wefen  van  't  ge- ne de  Gedaegdercfpeclivemifdaen  hadde  by  omiffie, 

33boo4ebe/  maer  ombeteriStoilleentenetnbebterna   als  gedoogt  te  hebben  ,n  den 
 Steden  en  platte Lan- 

33  m  ffi  bP  öetfaÖHtrernt  b?eber  berblaert  ,§0nber  |  den  van  Utrecht  openbaerhjk  de  quade
  abufen  die  al- 

»  hit  bc  SlbbecftftaP  buiten  ötretbtgefeten  en  00b  bte  I  daer  gebeurt  waren  fonder  daer  jegens  behoorl
ijk  be- 

3,  San<Wmpr8Teon/3biiB/  «Ocnetl  en  |Bontf002t/  baer  |  let  gedaen  te  hebben.  Maer  ook  van  't  gene  fy  mif- 
33  bnaen/Ober/OftoeneCOepen  toaren  getoeefl /bienOCfi^  daen  en  misbruikt  hadden  in  doen  en  comm

itteren  , 

3>tanöiP^(e^fatcribergaberingenberftb2ebenengej  tot  dat  fy  haer  republijke  gebrogt  hadden  m  dan-
 

»  robben 'toVSn.  €n  ter  contrarie  toaren  beel  <£bellUt*  gier  van  gehele  fubverfie,'t  felve  geprefupponeert, 

?3  ben  en  fe^ger-8  bp 't  aCC002b  getoeed  bie  in  geen  ,§ta^  (  feide  dat  de  Gedaegde  niet  en  hebben  geigno
reert, 

33  ten  bomen  nocb  befcö?eben  en  too?ben  /  alö  00b  met 
33  en  too2bcn  geroepen  bte  banben^obebanötrecljt/ 
33  nocb  ben  boo2f5  Capttein/  eninfemmaen  toaj  geen 
«  perfect  üb  ban  be  Staten  /nocb  ban  be  «aeefrelyfe^ 
»  betb  /  nocb  ban  be  fctbberfcbap  /  nocl)  ban  be  «§teben 
«  bergabert  getoecfï  anberö  ban  be  fïab  »an  ötreebt  al- 
53  leen  /  bte  't  felbe  gebaen  bebben  /  al0  bebbenbe  autorit 

» tettenturisbictteinbe^tab/  fulr  bat'tgenebpnen- 33  lutbr  n  in  bie  cjualitc  gebaett  toa^  ben  anberen  Staten 

h  of  irben  nocb  in  't  generael  noclj  in  't  particulieren 3>  feonbe  u^eiuöicercn.  €n  bat  ben  naem  ban  be  Staten 
33  m  t  bowft  accoo2b  gcö2uibt  toasf  /  f»  genoeg  gefebieb 
3>  boo^  abiuö  /  ejreur  of  inabbertentie  /  obertmtf  be 
33  (t20te  pertmbatie ;  of  iiS  ben  naem  ban  be  ̂ taten 
»  aaxfamtvt  /  cm  onber  berfel  ban  bien  bte  ban  be 

,3  nuntoe  ilebgt'e  te  almferen  en  in  meerber  omftritcc 33  (i^uöen.  <£n  al  toaert  men  moebte  berflaen  t  felbe 
33  flfcco2bbP  ben  Staten  gemaebtte  jijn/  nocfjtanö  en 
31  fcuüc  men  niet  bonnen  baer  vit  infereren  Crimentefe 

3?  Msjeihtis  gecommitteert  te  5ijn/fo  't  felbe  ató  öe  .Sta* 
>3  ten  berjtaen  niet  dolo  malo  quo  Crimen  lxfx  Majeita- 

detumulte,  defordre  en  alteratie  van  Religie  die  van 

't  begin  van  de  trouble  onder  't  volk  was  geweeft,  fo 
dat  het  Land  in  korten  tijd  vol  van  SectariiTen  en  Re- 

bellen geweeft  is.  Sonder  devoir  gedaen  te  hebben 

van  refiftentie ,  apprehenfic ,  of  ftraf  van  de  eerfte  au- 
teurs en  conducteurs ,  fo  als  de  middelen  die  fy  had- 

den en  haer  eigen  devoir  uiteifchte.  So  dat  door  de- 

fe  negligentie  en  onachtfaemheid  ,  't  volk  van  den Landen  van  Utrecht  achter  rugge  geftelt  hadde  de 

vrefe  Godts  ,  d'onderdanigheid  van  de  Coninklijke 
Majefteit  en  fijn  Officiers  en  Jufliciers,  en  plaets  ge- 

geven den  herefien  ,  en  mitfdien  fufpect  waren  van 

gefavorifeert ,  geconniveert  en  geparticipeert  te  heb- 
ben, de  feditieufe  intentie  van  den  veorfchreven  vol- 

ke.  En  dat  niet  alleen  in  regard  van  den  genen  van  de 
State  die  hebben  autoriteit  en  jurisdictie  temporele, 
maer  ook  die  van  de  Geeftelijkheid  in  regard  van 

haer  Suppooften  die  gefavorifeert  hadden  de  defordre 
boven  verhaelt ,  en  merkelijken  dat  fy  gedoogt  had- 

den de  predicatie  gedaen  te  werden  in  Loevenhout 
toekomende  de  Kerke.  En  hield  fijn  Excellentie  hem 

wel 
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wel  geinformeert  dat  indien  men  jegens  de  voorfchre- 
ren  inconvenienten  hadde  willen  verfien ,  de  felve  niet 
gebeurt,  maer wel gefchut  foude hebben geweeft.  En 
door  de  voorfz  negligentie  en  diffimulatie  foude  de 
predicatie  ingevoert  zijn  te  Bunfchoten  ,  Langerak  , 
Rijfwijk,  Duerftedert  ,  Loevenhout,  en  binnen  de 
ftad  Utrecht  binnen  Sinte  Jacobs  Kerke.  Behalven 
dat  Cy  gedoogt  hadden  haer  volk  te  gaen  tot  Culen  borg 

ter  predicatie ,  pretexerende  't  felve  onder  dexel  van 
den  prefcntatie  van  de  Requefte  van  de  Geconfede- 

<*•»"•)  reerde,eninquifitieenplaccatengeaboleertj  tenmin- 
ften  gefurcheert  te  zijn ,  en  alfulx  te  mogen  leven  in 

fuiken  Religie  als  hen  goed  dochte,  't  welk  hy  feid  ge- 
caufeert  te  hebben  dat  het  volk  aen  alle  kanten  ont- 
fangen  heeft  verfcheiden  heretike  fe&en  en  opinien 
en  verfmadeniffe  van  de  ordonnnantien  tot  confer- 

vatie  van  de  oude  Religie  gemaekt.   Daer  in  't  volk 
verfterkt  was  op  't  betrouwen  dat  fy  hadden  op  een 
groot  deel  van  de  geconfedereerde  binnen  de  voorfz 
Landen  redderende,  en  van  den  Heere  van  Brede- 
rode  en  Culenborg  hoofden  van  de  felve  en  andere 
rebellen  haer  naburen.  Sulx  dat 't  volk  hem  voelende 
gefupporteert  van  de  Gedaegde,  fo  veel  geobtineert 

hadde  dat  't  voorfz  accoort  van  den  27  Augufti  by  hen- 
luiden  gemaekt  en  gepubliceert  was  byadvijs  van  drie 
Staten.  Sonder  dat  daer  jegens  doet  dat  de  Staten  niet 
behoorlijken  daer  toe  geroepen  fouden  hebben  ge- 

weeft  ,  fo  fy  niet  en  konden  ontkennen  of  't  accoord  en 
was  op  haren  naem  gemaekt,by  de  kloeke  gepubliceert, 
en  voor  den  ftadhuife  uitgehangen  ,  fonder  dat  ye- 
mand  van  de  Staten  daer  tegens  gefeid  of  geprotefteert 

hebben  gehad  :  waerom  verftaen  werd  datfy  't  hebben 
geapprobeert ,  ten  minfte  volgt  dat 't  felve  accoord  by 
haer  confent  gemaekt  is ,  alfo  het  meer  is ,  de  wil  mette 
werken ,  dan  met  de  woorden  te  declareren  en  verkla- 

ren. Souden  noch  de  Staten  gedoogt  hebben  in  de 
Landen  van  Hageftein  eenig  krijgsvolk  van  de  Rebel- 

len. Dat  die  van  Wijk  in  de  heilige  weke  Anno  6y.  als 
daer  eenig  krijgsvolk  ontrent  quam  van  den  regimen- 
te  van  den  Grave  van  Megen ,  hem  terftond  in  wapen 
begeven  hadden  om  te  beletten  dat  fy  niet  in  de  ftad 
komen  fouden ,  niet  jegenftaende  fy  verklaerden  fol- 
daten  te  wefen  van  fijne  Majefteit ,  roepende  boven 
dien ,  dat  men  garnifoen  in  de  ftad  leggen  wilde  om  de 
fedtariffen  te  ftraffen ,  en  dat  fy.  verraden  waren :  wil- 

lende noch  boven  dien  eenen  Anderlink  Hofmeefter 

van  den  Grave  van  Megen  fortferen ,  hem  feggende 
dat  hy  een  verrader  was  en  die  van  Wijk  wilde  verra- 

den als  hy  die  van  Utrecht  gedaen  hadde,  hem  dreigen- 
gende  over  de  mure  te  werpen  :  fo  dat  hy  gedrukt  is  ge- 
weeft  de  gemeente  fijn  commiflle  te  tonen,en  mitfdien 
was  hy  door  een  klinker  van  de  poorte  uitgekomen,dat 
terftond  aen  fijn  hacken  toe  gefloten  worde,  en  heeft 
het  krijgsvolk  elders  moeten  leiden. Dat  daer  beneffens 

op  't  ftadhuis  gefloten  foude  wefen  dat  Cy  haer  Stad  fou- 
den fortificeren  en  verfterken  haet  wacht ,  als  of  fy  de 

foldaten  van  de  Majefteit  voor  vyanden  geacht  had- 

den. En  fo  vele  aengaet  d'andere  fteden  daer  men  niet 
Sepredikt  noch  beelden  gebroken  foude  hebben ,  feid 

at  d'inwoonders  van  de  felve  in  groten  getale  ver- 
dwaelt  zijn  geweeft  van  de  Catholijke  Religie ,  en  al- 

fulx gehanteert  de  prediken  van  de  omleggende  plaet- 
fen ,  en  dit  openbaer  fonder  belet  of  wederfeggen  van 

haerluider  Magiftraet  niet  meer  dan  van  d'andere.  De 
negligentie  van  de  ftad  Utrecht  en  haerluider  Schout 
word  in  genere  verhaelt ,  en  daer  by  gevoegt ,  dat  de 
Schout  van  de  ftad  Utrecht  wel  wetende  dat  binnen 

Utrecht  de  beelden  afgeworpen  foude  werden ,  fo  hy 
felfs  binnen  Dordrecht  geconfefleert  foude  hebben , 
hem  uit  de  ftad  geabfenteert  heeft ,  latende  die  in  dif- 
cretie  van  de  fe&ariiïèn.  Dat  de  felve  Schout  van  ge- 

lijke diflïmulatie  gebruikt  hadden  jegens  eenen  Dirk 
Cater,  hooft  van  de  fcótariflen ,  hebbende  r/fijnen  hui- 
fe  eenen  Predicant  gelogeert,  Meefter  Valentijn  t  heb- 

bende de  predicatie  geaflifteert  als  boven.  Dat  die  van 
de  voorfz  Sföd ,  jegens  den  genen  die  uitheemjé  fecla- 
riflen  of  anaere  logeerden  geen  vordere  pene  geftelt 
hadden  dan  van  5  ftuiYers 3  en  dat  den  voornoemden 

I.  Deel. 

Oorfpronk  der  Nederlandfc  beroerten. 
Cater  te  dier  oorfake  den  voorfz  Predicant  gelogeert hebbende  alleenlijk  de  voorfz  boete  betaelt  hadde 
overmits  hy 't  felve  niet  aengebrogt  hadde,  hoewel  na rechte  fijn  pene  was  verbeurte  van  lij  f  en  goed-  noch en  hadden  die  van  de  voorfchreven  ftad  geen  dilieen- 
tie gedaen  om  haer  volk,  gilden  of  confrererien  op  te bieden  en  de  goede  te  befchermen  van  den  quaden ,  en 
de  felve  quaden ,  die  verre  de  minfte  partye  waren ,  ten refpecle  van  de  Catholijke  te  refifteren  en  wederftaen 
Dat  noch  binnen  Utrecht  geweeft  hadden  vier  Dia- 
kenen  of  Elemofiniers  gekofen  van  de  gemeente  van de  feftanffenomdeaelmiflèndie  fy  collecteerden  n* 
de  predicaae  onder  den  armen  van  haerluider  profef- 
üe  te  diftnbueren.    En  aengaende  't  gene  gefeid  was dat  ermenU/a  Majeftatis  niet  en  werde  gecommit- teert  dan  fonder  bedrog  en  ter  quader  trouwen,  daer 
jegens  allegeerden  hy  eenige  paffagien  van  rechten  en 
Joyen ,  dewelke  feggen  dat  de  mifdaden  fo  wel  werden 
gecommitteert  in 't  nalaten  van 't  gene  men  behoorde 
te  doen,  als  in  't  volbrengen  van  dat  men  niet  en  be- hoorde te  doen ,  en  eenige  diergelijke.  En  dat  de  con- 

vocatie der  Staten  niet  en  foude  mogen  gefchieden fonder  den  Stadhouder  of  die  van  denHove,&c.  Seide 
tCelye  impertinent  te  zijn,  fo  die  van  den  Hove  daer 
prefent  geweeft  zijn  als  't  accoord  gemaekt  werde,  en 
waer  't  fonder  confent  van  den  Hove  gedaen,  fouden dobbele  pene  geincureert  hebben ,  fo  overmits 't  ma- 

ken van  't  accoord ,  als  de  contraventie  van  den  ordon- nantie opte  vergaderinge  van  den  Staten  by  de  Kei- ferlijke  Majefteit  eertijds  gemaekt.  Enfohet  accoord 
mede  brengt  dat  de  drie  Staten  binnen  Utrecht  wefen- 
de  't  felve  hebben  helpen  maken  ,  volgt  dat  de  vijf Godshuifen  die  binnen  Utreeht  refideren  aldaer  me- 

de prefent  zijn  geweeft.  Noch  en  doet  niet  dat  daer 
preient  fouden  zijn  geweeft  de  Capiteinen  van  den  Ca- 
ftele  en  andere  die  in  de  Staten  niet  enkomen  ,  ge- 

merkt't  felve  als  geconfefleert  word ,  gefchied  is  door bevel  van  de  Hertoginne  en  confequentelijk  en  kan 
den  Staten  niet  ontlaften.  En  doet  ook  niet  dat  den 
naem  van  de  Staten  gebruikt  foude  wefen  om  redenen 
boven  verhaelt ,  gemerkt  dat  by  't  accoord  prefent  wa- ren Dirk  Cater  en  eenige  andere  die  qualijk  te  perfua- deren  fouden  hebben  geweeft ,  dat  de  Staten  aldaer  wa- 

ren, indien  dat  fo  niet  en  waren  geweeft.  Seide  voorts datal hadden  de feórariflèn  de  ftad  Utrecht  in  handen 
gehad,  men  hem  geenvorderlijkerappoinótementof 
accoord  en  hadde  konnen  geven  dan  't  gene  des  queftie 
was,  om  't  geen  de  fedariflen 't  felve  gegonft  en  den Catholijken  geinterdiceert  werde.  Sonder  dat  de  excu- 
fen  die  men  wil  doen  van  devrefevan  bloedftortinge, verder  commotie  yet  releveerden  Co  fijn  Excellentie 
genoeg  geinformeert  was  dat  alle  de  fauten  gebeurt waren  door  diffimulatie  ,  negligentie  en  flappigheid 
van  de  gedaegde  en  confequentelijk  henluiden  te  im- 
puteren.  Te  meer  dat  de  Magiftraet  van  de  ftad  Ut- 

recht geprefenteert  foude  wefen  alle  de  inconvenien- 
ten te  beletten, mits  hebbende  een  kleine  afliftentic  van 

volk  dat  goed  om  doen  hadde  geweeft,  gemerkt  't  klein 
getal  van  de  beeldftormers ,  dat  (vermits  Cy  fuik  belet 
niet  en  hebben  gedaen )  naderhand  feer  geaugmen- 
teert  is  geweeft.    Accepterende  voorts ,  &c.  en  im- 
ployerende  en  protefterende  ,  &c.  Hier  na  heeft  de 
Procureur  Generael  jegens  die  van  de  ftad  van  Rhenen 
by  forme  van  additien  of  ampliatie  geallegeert ,  dat  die 
van  Rhenen  by  tijde  van  de  voorleden  trouble  hadden 
door  de  voorfz  ftad  gearbeid  te  doen  paiTeren,  tot  dien- 
fte  van  den  Heere  van  Brederode  en  ftad  van  Vya- 
nen,  die  hy  met  krijgsvolk gefterkt hadde,  100  roers 
of  harquebufen ,  dat  fy  *tfelvefavoriferendein  Janua- 
rio ,  als  't  Land  in  de  meefte  dangier  was ,  aen  den. voorfz  Heere  gefch  reven  hadden ,  hem  ontlaftendeen 
excuferende  van  't  arreft  dat  van  de  voorfz  roers  ge- daen was ,  by  de  Officiers  buiten  haerluider  weten,hem 
prefenterende  alle  dienft  en  fubjeclie  fo  by  nachte  als 
by  dage  na  haren  vermogen ,  al  in  abfentie  van  haer- laider  Schout. 

Dat  fy  hier  beneftens  hem  beklagende  aendeSubftituic 

yan  den  yoorfz  Schout  van  't  voorfz  arreft,  hadden  ver- 
%  D  3  klaerc 
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klaert  dat  den  Schout  ter  oorfake  van  dien  hem 
 ge- 

worden was  vyand,  daer  hyte  voren  was  haer-luide
r 

vriend.  Daer  op  byden  Subftituit  geantwoord 
 fijnde 

dat  fijn  meeftcr  hadde  gedaen  volgende  de  v
oort*  Flac- 

caten  ,  hen-luiden  daer  van  vifie  prefenter
ende  om 

hem  na  de  felve  te  conformeren,  hadden  
daer  door 

vergramt  zijnde  geantwoord  ,  dat  iy  met 
 t  Placcaet 

niette  doen  en  hadden ,  en  dat  fy  't  felve  met  en  begeer- 

den te  Gea,  en  dat  indien  den  Schout  t  felve  wel  
geex- 

ploifteert' hadde  ,  dat  hy  fien  foude 't  felve  wel  ui
t  te 

dragen  >  ócc. 

Hqicr  na  ftebben  bic  ban  be45cenMijBftetbgereplt* 
ccert  opbe  cjcccpttc  /  en  ftebben  be  graten  boo2t$ 

atiiMtm  I  w  #  b'erccptie  gefonbectt  utt  eemgc 
autoriteiten  ban  reenten  /  en  uit  net  Concilie  ban 

Crcnten/  entoo?be  öacr  bpocp^ft^ert/entjaecop 

boo?  al  ceeftt  begeert/  met  p2efcntatte /  fo  berre  ben 

^ocurcuc  <0cnerael  totl  bieren  ban  flirt  conclufte 
boWobcel  liaer-luiber  p?op?e  naem  acngaet/batfp 

aft  ban  ban  be  ereeptfe  füllen  rcftliercn  fo  berre  fp  mo; 
gen»  ©owbuplpe  to02b  eer(tgcp20te(tecrt  bat  opbe 

infojmattcn  en  betificatten  bpbcn$20cureur<6ene; 
ra^boojrcnlijfee  geemplopecct  gcenregarb  genomen 

fal  tobben /ten  ?pbe  Staten  ttfie  encopie  baerban 

gsftabfulicn  ftebben.  €nfo  beelaengaet  batbe  &t& 
ten  te  ïafle  gcleib  to02b  bat  fp  in  omittendo  gepececert 

fouten  ftebben/  toeebe  gefetb  in  effette  bat  fë  niet  en 

ftebben nonnen  beltngueren  in  omittendo,  nabctnael 

fp  geen  iurifbictie  nebben  en  geen  «officiers  nocoSu* 

(Heter*  (tellen/  en  ftaer-luibcn  o^cienieten^beöc, 

linguanten  en  guaeb-boenberS  te  (ïraffen  /  of  't  %m inb:ebete  ftoubenen  jegems  fijne  bpanben  of  rebellen 

te  befenberen  /  fo  fulfec  gcrccftttgKetb  b?  ben  Mfcftop 
entfficeftelnfefteib  getrangfereect  tëaenbc&etfennBe 

en  ContnBlijhc  léafflleft/ We  in  be  felbe  tranflatie 
geftooren  en  belooft  nebben  foïemneïtjB  bat  (£  bcjïab  / 

jtcbencnianbenban  atreeftt/  alle  bo?ger$/tntooon* 
beröeningefctenenbanbicn/  banaUc  getoelt/  fo?fc/ 

biolcntie  en  injurie  betoaren  /  befeftermen  en  befenbe* 
renfullen.  <0e!ijltfijne  |Bajcft>tebienetnbeooBftelb 

ober  b'fclbe  Sanöcn  m  <0oubcrneur  eenerael  en 
particulier  /  en  oou  anbere  <©fftcter0/  baer  ober  bc 

Staten  neen  nominatie/  electie noeftfeggen  en  \m* 

ben.  <Cn~  batbe  Staten  meerfubjectcn  3ijn  ban  3nne 
Mm%  en  bc  felbe  rep?cfentcren  /  ftacnbe  tot  öebob  en 
berbob  banbefclbe  cn3ijn  (©fficie^/ bic p?inctnalÖB 

berrjabert  toerben  om  be  Boften  ban  fubbenttc  en  tot  be 

boo?ft  bcfenftc  bannobete  bcvballeneute  binben  ag? 

fp  tot  mecrmacl  na  ftaer-luibcn  bermogen  gebaen  fjcb, 

ben.  €n  bermogen  fticcom  be  Staten  raet  be  gemeen*
 

te  en  onberfaten  ban  be  jBajeft.  in  Rapenen  te  Wen 

fonber  fpee ialc  bcbel/  en  Dabben  f?  't  felbe  gebaen/  fou beften  mialöft  afgenomen  Hebben  getoeetf/mcrBdn 

Het  vi)fde  Boek.  O  1569. 

berfien.  €c  min  bat  bte  ban  be&tab  en  $obe  ban {C 
ateceftt  gcenmibbelen  ftebbenbe  om  rebenen  boo?f5  " 

jegens*  be  p?ebicatieen  anbere  tneonbenienten  te  ber* tc 
fien  /  ban  begin  baer  ban  geabberteert  ftebben  geftab <c 
ben  p^inceban  «©rangien ^taböouber  en  beooog* tc 
fjeib  ban  be  ̂ ertogntnc  /  toelö  abberttffement  genoeg  " 
Ï0  om  niet  alleen  bc  <«5ebacgbc/  macr  006  belaagt* cc 
ftcaet/  b'<0fficierg  en  gemeente  ban  alle  beb?og  en cc 
fcDult  tt  ercuferen.  <^n  en  ïjebben  bc  <0ebaegbe  in  tf 
faciendo  niet  getommittecrt  /  toant  al  of  betoefen cc 
mocDttooiben bat bpeenig particulier/  bteinbebers " 
gaberingeban  be  Staten  nomen  of  geroepen  too?ben  « 
pet  gebelinguècrt  mocl)t  *m(  't  felbe  en  foube  ben  " 
Staten  nocö  ̂ t  getale  gemeente  niet  gcimputcert tc 
mogen  too?ben/  mitjSbc  <©ebacgbc  geroepen  3nnen  " 
geaccufeerttoo2ben  inbenualitc  al0  ̂ taten*  €nen <c 
gelobeh  be  <0ebaegbe  niet  bat  fal  bltjhen  bat  fp  in ce 
B2an0e  of  toaggclingc  fouben  ftebben  gctoeefl  ban  ge* " 
{jelefubberfie/  fo't  getal  ban  be  fectariffen  niet  feer cc 
groot  en  i$  getoeetfy  fo  men  in  bc  platte  lanben  nocf)  in ce 
bier  ftleinc^teben  ban  rebellen  noen  fectariffen  al* cc 
baer  refiberenbe  niet  en  toifïe  tefpjenen  /  alDoetocl  bc <c 
periculen  banbe  (lab  en  lanbeban  ötrccftt  baerom  " 
niet  tc  minber  en  toaren  /  fo  op  bc  fdbe  ,§tab  en  ïan* ce 
ben  beel  aenflagen  gemaent  3ön  getoeed/  epcenigc " 
uitfjeemfe  biebp  be<0ebaegbe  met  affiftentic  ban  bc cc 
ingefetcnen  tot  fiaer  eigen  ftoften/  fonber  pcmaniS  sfifc  w 
fientic/  alfogcreflfïeertcn  getocert3ijn/  batbefBa* <c 
jcfieit  be  mcejler  geblebcn  iis  /  en  bit  tot  be  ftomtfe  ban tc 
ben€teabc  ban  joegen/  W  guamtot  ernflige  ber* lc 
foe«  ban  bc  <0cbaegbeuit  fafeeen  ten  fijne  bp  beftab  " 
Öt  recljt  in  ftaerlutber  ̂ cöiifturen  b?eber  becBlaerr. 

o?n  \it  autoriteit  ban  reeïjten  bp  ben  €p(Tc8er  geal 
legeert  leggen  fp  anberg  uit  en  feggen  bat  f?  tmpertt 
nent  3ijn  irt  befe  cafusf/  baer  jegens  fy  berfeftciben  K 
lopen  en  pafiagien  ban  recljtcn  tot  tjaren  boo?bcïc ce 
boo2tb2engen.  <£n  fobcclbe  toctenfefjap  en  alteratie <c 
ban  fficligie  acngact  int  ben  Staten  te  la(tc  gclcib ic 
tóo?b/  toerb  gefeit  batbe  Staten  in  bc  guaiitc  al0 tc 
Staten  en  dStaetf-getotjfe  bergabert  tocfenbc  /  alful* <e 

BjctoctcnfcDapnictgeftabenfjebbcn»  <c 
^0  men  niet  fal  bebtnben  ften-ïuiben  baer  op  " 

bcfc|)?ebcn  tt  3ijn  gebjeeft.  €n  tit  ftenniffe  bic  ce* « 
ntgc  particuliere  Ut  tnbebergaberinge  ban  Staten cc 
Romen  geïjaö  mogen  öebben  en  Ban  ben  Staten  als* {< 
Staten  niet  pjejubiccren/  fofulftc  particuliere  geen  <c 
Staten  en  3ijn  noc&  rep?efenteren  ban  ̂ Staetsf- <c 
gebnjfe  befcö^Cben  en  bergabert  toefenbe.  €n  fo  *c 
ueel  b'oo?faBe  ban  be  alteratie  ban  be  Religie/  oproer* ec 
te  en  rebellie  aengaet/  toerb  gcfeib  batbe  felbe  niet  en  " 
toa^gcBomenboo2ncgl!gcntie/  ffappigljeib  of  bi(Ti-<c 
mulatte  ban  bc  gebaegbc/  maer  uit  oo?faBe  ban  be " 
pjefentatic  ban  ben  regue(lc/  berbonb  ban  be  <£belecc 
geconfebereerbe/  met  fjarenaenljang/ bic  fulrtoag/ <e 
bat  be  l|oogl)eib  ban  be^ertogirtne  geen  mibbelftab* <e 
bc/  nocl)  oofe  en  bo?(ie  /  uit  bjefe  ban  meerber  guacbsf/ cc 
be  felbe  (ïraffen/  maer  moe(tcn  gebogen  be  felbe  befe ce 
Sanben  tc  fregUentcren  en  00B  in  ïjaer  pjefentie  te  bo*  cc 
men/  fonber  bat  fp  of  pemanbsf  anbere bie3Hutcucjescc 
ofConbnctcuc£  geapp2eljenbeert/  geco?rigecrtofge* ec 
(Iraft  ftebben.  €n  W  al  ben  tijb  ban  ontrent  4  mam* ce 
ben  en  meer  al  eer  ontrent  ötrecftt  gep2ebiBt  too?be/ <c 

baer  boo?  en  meer  anbere  circumjtantien  bic  alteratie tc 
inbcfieligie/  pjebicat^e  en  beelbft02mcrpet'8trecftt <e 
en  elbersf  geBomen  të/  fo  ̂t  |Bagi(tcaet  boo?  faute K 
ban  ben  ftoofben  fonber  autoriteit  toa$/  fo  bat  men  be cc 
fautenbie'tötrecftt  #ttei\tt  mogen  toefen/  ftcn-lui* <c 
benuietenbeftoo2tte  imputeren/  macr  be  <Doubcr* cc 
neuriS  ban  ben  ïanbe  Ut  fulfte  en  mccrbcrfautcnal tc 
lange  ban  te  boren  fonber  ftraf  en  co?rectic  elberss  ge* " 

cc 

cc 

cc 

beften  qualijB  afgenomen ., 

Ben  bP  ben  P^tncc  ban  Orangien  /  Ut  Ut  ban  ben  i$o* 

bc  ban  ateeeftt/bie  nocljtanö  in  m  abfentte  3ftn  plact* 

ferep2cfcnteren  /  en  ober 't  platte  lanb  junfbicttefteb* 
benencrerceren/gualp  afgenomen  ftabbe/batfp  tn 

't  begin  ban  betcoublebelnufluiben  op  toapenenftab* 
ben  boen  (lellen  /  om  iegettf  alle  tneonbenienten  te  ber* 
fien.  €n  om  rebenen  boo2f5  ftabbc  be  ̂ ertogmne  tn 

'tbeatn  banbe  troubïe  gcfclpcben  acnben  ̂ tabftou* 
ber/  ï%aben  $20binciael/  30ctftoubcr!S  cn<©(ficier0 
bat  fp  jegens  bic  aenltaenbe  tneonbenienten  fouben 

berfien/  fonber  bat  fp  of  ben  ̂ tabfiouberss  op  ftcn- 
liuben  gebaegbc  fulrberfocftt  fteeft/  fobat  begebaeg* 

be  Dabben  te  bcnlten  bat  men 't  felbe  ban  ften-ïtuben 
niet  gebaen  toilbe  ftebben  /  alss  toel  tc  p?efumeren 

iö/  "bermittf  be  €bcle  p?incipatijB  foefttenbeberga* 
öcrinae  banbe  dBeneralc  <§taten  /  alfo  bat  om  beg  . 

toiilc  ooft  eentge  Staten  gebuerenbe  be  trouble  ber*    boogt  ftabben.  €nfobe!e  belangt 't  gene  men  ften  op 
bobeniötc  bergabecen  /  fo  bat  fp  gebaegbe  00B  ntet 

en  geloben  bat  cenige  Staten  om  ben  trouble  ttbt^ 
letten  bergabert  ;ftn  getoeed.  3®aer  uit  getnfereert 
biojb  bat  lit  <0ebacgbe  geen  omiffic  te  la(te  gelett 

magto02ben  ban  eenig  beboir  bat  ftaer-luiben  o(ft* 
tic  niet  en  totö  >  maer  bat  fttlr  geimputcert  bclioo?* 
betctoerben  ben  genen  toieng  officie  toasf  baer  intc 

cc 

cc 

leib  bat  fp  fufpect  fouben  f^tbbtti  getoeeft  ban  be  é$ec 

tariffen  te  faboriferen/  en  met  ftaer-luiber  febttieucf c 
boo?nemen  geparticipcert  fouben  ftebben/  toerb  't  fel* ' 
bc  erp?cffeltjBen  onthent  en  gefeib  /  bat  inUm  fulr c 
ftaer  boo?nemen  getoee(l  toare  /  fp  toel  gelaten  fouben  'c 
ftebben  acn  tc  nemen/  en  cpmaenben  totbefenfieban  « 

't  S.anb  fftacr-Hiibcr  6o(lcn  tc  onbcrDouben  feBcr  ge* rt 
cal 



t$ty Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 
„  tal  ban  nneebten  /  bebalbcn  nocb  aebt  bonberD  /  Die  fp 
aennamen  atë  De  <0eufen  binne  rt  ©panen  guamen/  en 
Dat  na  fp  ban  De  ̂ oogbeiD  ban  De  ï^ertoginne  tot 
meermael  een  booft  Daer  fp  op  moebten  betroutoen  en 
afftfïenttc  berfoebt  en  niet  en  babDen  nonnen  obtine* 
ren  /  fo  bat  ingeballefö  toaren  getoeetfalg  De  f&ocu* 
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33 

33 

ben  laten  ftaen  op  fijn  beloop/  en  De  ̂ ctariffen  toel 
laten  Bebwben  fonDer  fjenluiDen  of  baeciuiDer  boo?* 
nemen  te  refifteren  /  Daer  toe  fp  meer  genooDfaebt  toa* 

„  ren  Dat  De  Con.  fBa».  abfent  toa£  /  Dat  fp  ban  De  $er* 
„  toginne  afftftentie  berfocfjt  öeDbenDe  niet  en  babDen 
?y  nonnen  bertoerben/  meer  baDDen  De  eerfte  reifeter* 
„  ftonD  na  De  beelbfhmnerpe  als  men  naebtelijn  een 
„  booft  berfoebt  Daer  men  op  moebte  betroutoen/  en 
„  DeDe  berftlaren  Dat  men  bereiD  toasy  lijf/  goeD  en  bloeb 
3j  bp  bacr  en  De  ffêajeftcit  op  te  fetten/  alleen  terant* 
„  tooo2Degebregcn/  Dat  fpljcmfouDc  reguleren  bolgen* 

„  De  't  accoojD  met  De  €Delen  gemaent  /  en  De  ttoeDe  rei- 3,  fe  ai$  men  berfoebt  oo  bneebten  en  50  hlcpperiS/ 
„  bregen  ter  anttooo2ö  Dat  fp  Den  $2ince  ban  <&jangien 
„  febicbenfoube/  al$  fp  DeDe/  beMenbe  bp  mtfiïbe  in 
„  effect  Dat  men  bem  fouDe  obebicren.  g^at  Den  felben 
„  $:ince  bem  boo?fjielD  Dat  fp-luiDen  met  Die  ban  De 
„  nieutoe  Religie  aengaen  fonDe  feber  acroozD  boben 
„  berbaelt/  en  Dit  tot  bp  De  Coninbujbe  JlBajefteit  bp 
„  aDbijö  ban  De  generale  Staten  anDersS  geojDonneert 

„  fouDe  toefen  /  maer  toant  't  felbe  toaö  contrarie  De  fte* 
,j  ligie/enljoogljeiDbanDeiBaiefleit/  fo  bebben  De  ge* 
„  DaegDe  't  felbe  afgefïagen  /  fonDer  refpect  te  nemen  Dat 
„  BpbanDe^ertoginnegefonDen/  enbaerluiber&taD* 
3,  bouDertoaov  taafteelenmeffectöobDeftaD  ötreebt 
„  met  fijn  benbe  en  z6o  bneebten  in  banDen  baDDe/ 
„  toaer  D002  fp  begingen  g20te  inDignatie  ban  Den  felben 
3,  $2ince.  ̂ atfp  niet  alleen  bendeere  ban  ̂ eberobe 
3,  tocigerDen  boo2  baerï^ooft  (Daer  toe  bP  ais  25urg- 
5,  g2aef  ban  ötreebt  g20teinftantiebebe)  t'ontfangen/ 
3,  maer  00b  genoeg  boo2  een  bpanbacljten/  enfutrftin 
3,  «ÊDeten  totmcewncl  in  De  (tab  ötreebt  niet  en  beb* 
3,  ben  laten  bomen/  maer  buiten  be  pooien  gebouben. 
3,  <£n  Dit  al  lange  eer  De  l^ooftbtib  banöe^ertoginne 
33  Denboo2f5^eereboo?bpanDban(ljnc|Bajetteit  (Detf 
„  nocb  ernftclbfe  ban  Den  <02abe  ban  ftëegen  berfoebt 
,,3ijnbe1)  toilbeofDo2fteberfelatm  <®ntbennen  00b  ee* 
„  nige  lefcen  ban  De  Staten/  aitf  Staten jurifbictie te 
3,  bebben  /  maer  alfulfte  juritfDicric  cf  boge  beerlijk- 
„  fjcibaltf  eenige  particuliere  leben  bebben  en  abmini* 
3,  ftreren/  gefebieb  in  anbere  guaïitcit  uit  Den  naem  en 
„  D002  commiffie  ban  De  iBajefïeit.  €n  iö  in  3toe* 
„  benfiout  maer  eensS  gepjeebt  fnbitelnb  fonDer  pe* 

manbtf  boo2Voeten.  €n  geioben  niet  Dat  eenige  ban 
De  fuppooften  ban  De  <0eettelijttbeib/  ben  in  tijDen 
ban  ben  trouble  anbere  Dan  beboon  geDjagen/  Den 
e§ectariffen  aengebangen  of  gefaborifeert  fouDen 
bebben  /  maer  baöDen  De  bijf  «©oDö-buifen  g:ote 
neerfligbeib  geDaen  om  De  tfab  en  lanDen  ban  lït 
reebt  te  belpen  betoaren/  in'tbeginfel  ban  bentrou* 
bleboenbibDen/  ^oceffie  D?agen/  'tbolb  D002  goe* De^eDicantenDoen  bermanen  en  (terften/  in  en  tot 

3,  De  ouDe  Catbolijfte  Religie  /  en  Dat  <0oD  fijn  pla* 
3,  gen  ban  om*  fouDe  toillen  beren/  Doen  gebieDen  fo 

binnen  De  ftaD  atreebt  en  annere  fteDen  mitfga* 
DeriS  De  platte  lanDen  ban  ötcecljt/  bat  men  biecb- 
ten  /  penitentie  Doen  /  en  ficb  fouDe  bereiDen  ten 
beiligen  .^acramente  te  gaen.  €n  al$  De  faben 
bo?Der  berlopen  toaren  baDDen  b^nt  felben  Ijaer- 
luiben  fuppooften  en  meer  anbere  in  toapenen  ge* 
fielt/  baer  feerhen  betoaert  /  De  Dagennacbtbiacbt 

„  gebouben  /  fehere  bnecïjten  tot  aflïftentre  ban  be 
„  ̂ §tab  belpen  onDerbouDen/  en  in  fomma  al  geDaen 
„  Dat  bem  cenigfinö  mogelijb  toaö  getoeefl.  <Cn  om 
„  Dicö  toille  babDe  De  ̂ ecre  ban  25:eDeroDe  en  fyn 
„  bolh  Dat  binnen  ©panen  lag  /  De  oBieeftelijftbeiD 
„  ban  ötreebtnoemettóe^apen/  berblaert  3ijn  bpan* 
3,  Dcnte3nn/eninfgeliirDcn  <«5jabeban|iaegcn/  ober* 
„  mitjSbpbenluibenafTifteerDe/  boenbefjeniuiDcnober 
„  fulr  grote  febabe  /  foaen  Baer-luiDer  goeDeren/  alief 

JuiDergelDengoeDeren  afgeD2ongenf)ebben»  ©an  öï* 
Ie  't  toelbeDtebanbe  <0eefleltjbbeiD  D002  berfcbetDen ïegatien  en  iHSiffiben  De  J&ertoginne  geaDbcrteert 
bebben  /  berfoebcnDe  mcerber  afftflcntte  en  feccurjs 
banDen<02abe  baniBegen/  'ttoelbberre  iiefban  fa* beur  geb?agen  te  bebben.  €nal  moebten  eenige  par 
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't  felbe  en  ban  DefeibebanDe<©ee(?elijb[)eiDin'tgene* « rael  en  bcel  min  Den  Staten  te  lafle  geleiD  toerDen.  cc 
e§o  De  felbe  ban  De  «0ecfïelnbbeiD  in  De  gualitc  al#  een  cc 
liDmaet  banDen  Staten  geen  iunöDictie  en  t\ebbm/ 
maer  bebben  alfulbe  furi^Dictie  in  anDere  gualiteit  ex 
jure  communi ,  alboetoel  De  (ïraf  ban  gelijbe  Delicten 
atë  Dieo  gueftie  i&/  niet  Die  ban  Den  Capittelen  /  maer  c< 
Den  3Bertsf-25ifTcbop  ban  ötreebt  fouDe  bebben  ge* « competeert  3&atoobDe<®eeftebjfebeib  nietenroerDe  cc 
bc  pjeDicatienin  Htocbenfjout  Die  geDaen  toaö/  fofp  cc 
alDaec  geen  iuclo'Dictie  en  bebben/  maer  Den  pzoofl  « ban^int^jan/  Die  geenliDmact  en  isf  ban  De  ̂ta* « 
ten/  nocb  in  De  felbe  geroepen  toojb/  nocbflem  en  « 
beeft  cc 

3fêo*b  00b  gefeiD  uit  boo?gaenbe  DeDuctien/  Dat  «c 
baerluiDergeDaegDe  officie  niet  en  toa^getoeeflDein* « 
conbenientenin  gueftiete  beletten,  ̂ aer  bp  geboegt « 
Dat  fulr  00b  niet  hiel  mogelijb  en  fouDe  bebben  ge*  <c 
toeefl/  obermitö  b?efe  ban  meerber  pertjbeï/  Daer  D002  « 
00b  De  ̂ ertoginne  beDtoongen  toatf  't  boo2fcb2eben  « accoo?t  met  ttoaelf  €Delen  te  mafeen  /  en  De  p2eDicatie « 
en25eeiDflo?merije  in  meerDereen  populeufer  plaet* « 
fen  gebengt  toaö/  en  De  b?efe  fulr  toaö  getoeeft  Dat « 
baer  ̂ oogbeib  baer  binnen  buffel/  Daer  nocb  P^eDt* « 
catie  nocb  25eelDfl02minge geDaen toaö/  nieten  Do?* « 
fle  ontbouDen  niet  jegenflaenDe  fp  anDere  maebt  en  « 
miDDelen  baDDe/  foban  <iBarnifoen  atë  ï!aeD  ban  De « 
geDaegbe/  Dieobermit^  'tberbobbanDe  l|ertoginne« geenbneebten  aennemen  en  mocöten.  ̂ oDatDege* 
DaegDe  Dte  noebmaebt  nocbraeD  nocb  Booften  baD^ 
Den  /  tael  beboo2Den  geercufeert  te  3jjn/  merbelijb  ober* 
mttöDeaDbertiffementen  Diefpfo  banDereerfierp2e* 
Dicatie  alöDaer  na/aenDePiinceban  <®rangien/en  « 
bare  ̂ oogbeib  Dibtoitó  geDaen  baDDe/  Daer  D002  De « 
boo?noemDe  fauten  Die  fp  fouDen  mogen  gebaD  bebben/ « 
gepurgeert  fouDen  toefen.  iBerbeïijften  toant  De  ge* « 
DaegDe  D'eerfle  rcife  Dat  fp  op  De  fabe  ban  Den  (€rouble  * 
boo2fcb?eben  3ijn  getoeefl/  'ttoelfe  toaö  na  De  55eelD*  <c 
fl02merije  baer-luiDer  meninge  en  intentie  berblaert « 
baDDen/  mitöfoebenDe  miDDelom  jegensfalleincon*  «c 
benienten  te  berfien.  <£n  en  fnn  inDe  platte  lanDen  ban  * 
ötreebt  geen  herben  gefebent  /  maer  alleen  fe$  binnen  <* 
De  fiab  ötreebt  en  toel  Dertig  geconferbeert/  bebai*  <c 
ben  De  SübDijen  en  anDere  Cloofterjf  in  merftebjben  ge*  (f.  tM ) 
tale  buiten  ötreebt  gelegen,  peggen  boo?tö  niet  te fe 
toeten  Dat  tot  25unfcboten  of  in  £angeraet  gep?eebt Cc 
fouDe  toefen  /  en  önfbïöb  i$ gelegen  in  Den  ilanDe  ban £c 
45elre/en  tot  ̂ uerfteDen  en  iö  niet  alleen  niet  gep2ecbt ie 
getoeefl  /  maer  alfo  bem  eenen  $?eDicant  ban  Culen* Cc 
bo2tbopten  29  September  anno  <tó.toefenDee§ime cc 
IBtcbaeliïf  Dag  becbo?Dert  baDDe  buiten  ontrent  De <c 
poo2te  ban  ̂ ucr^eDen  te  toillen  p?eöen/  baDDe  De ec 
,&cbout  ban  JBönbebbenDetot  3iJnDeraffiftentiege* cc 
no  men  De  fóegeerDcrtf  /  &cbutter0  en  De  ®o?gcrjS ic 
bana©0bDen  boo?f3  ̂ eDicant  mette  affiflentieber^ tc 
D?eben  /  fo  Dat  fp  in  ponten/  pppertf  en  febuiten  bebben cc 
moeten  ober  De  rebiere  bertrecben  fonDer  toeDer  te  be* cc 
ren /en  't  gene  binnen  ötreebt  gefcbieD  toasf  én  gaet cc 
DcneStaten  niet  aen/om  reDenenboo?feiD/en  ober* " 
mttief  De  felbe  ,StaD  ntaer  een  bijftienDe  litm«t  iö  ban  " 
Den  (Staten/  en  buiten  DetypbeiDbanbefeme&taD <c 
egeen  jurifbictie  en  beeft/  en  Dat  inDe  HanDen  ban sc 
üttctfyt  eenige  mefufen  niet  berboben  en  toaren  ge* <c 
toeefl/  mag  men  De  geDaegDe  niet  imputeren  Die  geen ce 
jurifDictie  bebben/  maer  De  <6ouberneur£  en  <^ffi* tc 
ciecjfli.  <Cn*tgene  Dceifcljer  in3ün  repbjbe  bebcntaïiS C{ 
Dat 't  gemeen  peuplc  onDer  Derel  ban  De  pjjefentarie " 
ban  De  regueflebem  perfuaDeerDen  De  5!nguifitieen £C 
^laccaten  geaboleert/  en  ten  minflen  gefurebeertte " 
toefen  /  en  te  mogen  leben  in  b2Pbeib  ban  ficligie  /  f  c.  u 

„  #acDter$/biefpöefc!)at/  gebangen  genomen/  baer-  j  en  Dat  urenat  gebomen  iö De  alteratie  in  De  fiebgie/ rt 
%b  4.  on« 
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„  oproert*/  3*.  ̂ >at  ooit  't  gemeen  JW^p^JJK 
,  mtemcerberuoutenboo2/tbetroutoen  batfp  Da&öen 
„  op  Den  <0cconfeberccrben  /  in  en  ronbfomme  be  %&k 

,  ben  ban  atrecbt  gefeten  /  en  merfcelnften  te  Igcce 
,  ban  BSieteco&e  en  <©2abe  ban  Culenb02g  Doofben 
,  ban  bc  felbe/  to02bbp  Den  <0ebacgben  geaccepteeet. 

3©antbaec  uit  blijftt  oat  be  002fafte  ban  be  tnconbe* 

ntenten  binnen  atcecljt  nietentoasgetoeeft  flappto* 

,  neiö  ofnegligentic  ban  ben  ecbaegben/  of  ooft  b<0f; 
,  ficiccov  maec  bat  be  faftefulr  gelegen  toaögctoceft/ 
,  bat  bic  b?  eenige  Stab  /  Eanben  of  Offieieren  tn 

'tmibe  nieten  ïjeeft  ftonnen  beiet  of  beljinbert  too?* 
ben  /  maec  belet  beljoo2ben  te  Ijebben  getoeeft  bp  be 

,  tf  erfte  lianb  boo?  ben  genen  Ut  inacljt  Ijabben  f  en  be- 

'  lioo2ben  be  boo2fclj?ebert  perfonen  in  officie  te  Dou* 
L  bcm  't  JBclft  inbien  gebaen  Dabbe  getoeeft/  fonben 

„  b'^fficiet:^  ban  be  ïanben  ban  atrecDt/Doetoel  't  fth 5,beben<©ebaegbennietaenengaet/  be  gemeente  ban 
„  be  felbe  3lanben  toel  in  officie  geDouben  Debben/  atë 

„  fp  ban  oubö  Dabben  gebaen/  boenbe  cigoceufe  en  er* 

„  cmplaice  ejcemtie  ban  be  placeaten  op  befteligiege* 
„  publiceert-  <©aec  boo?  fp  ooft  meecnVtoogeuanbe 
„  ̂ctariffentoaren/  in  fulftee  boegen  bat  men  m  ben 

,  itanbe  ban  atcecljt/  boo?  beboo2(cibetcoublcn  ban 

„  geen  Decefie  of  ftettecie  en  toifïc  te  fpjeften.  <0ntftenben 
'taccoojb  ban  ben  2?  ftuguftt  bn  be  bne  staten 

„  'saanbg  atcecDt  gemaeftt  te  3tjn  /  maec  bat  ben 
„  naem  ban  be  Staten  allccnïijft  baec  in  gebjuifit  of  ge* 
„  ufucpeect  toag  omcebeneninbeanttooo?bebecDaclt. 

<DaecbP  genoegt  bat 't  boo?f3  accoojb  niet  en  fpjeeftt 

alleenlijft  op  ben  naem  banbe  Staten 'tfllanbg  ban 
„  atcecljt  /  maec  ban  be  bm  Staten  '0  Eanbg  ban 
„  atcecDt  binnen  atcecDt  toefenbe/  om  alfo  te  becto* 
„  ncn/  bat  men  niet  en  beiflonbbe<«3enecale Staten/ 
„  maec  eenige  paeticulicce  bie  in  be  Staten  getooonlöft 

3önte  ftomen/om  alfo  be  ̂ cetactffen  onbec  een  fcDpn* 
fel  ban  eenigbeib  te  abufecen  en  in  meecbec  bjefe  te 

„  Douben  /  fo  bat  ben  naem  ban  be  Staten  maer  geufuc* 
„  peect  en  om  betere  toiüe  ontleent  ï&  I  nocDtantf  buiten 

„  ftaccluibec  toeten  of  bebel-  J&opcnbe  't  gene  gefeib 
„  toeeb  bat  't  boo2f5  accoojb  bp  be&tabg-ftlocfte  ban 
„  atcecDt  gepubneeerttoag  en  uitgeljangen  Dabbe  fon* 
,,  öcccontcabictic/oppofitie/  m.  3©erbe  gefetb  bat 
„  bwt  toe  geen  contcabictie  ban  nobe  entoa.SbermtttS 

„  'tfelbenultoa^/  aW  üpbe  Staten  niet  gemaeatnocö 
„  ooft  niet  met  fijn  beOoo2Ïpeengetooonlpefolemntï 

„  teiten.  't  3©elH  te  meet  plaetS  Oeeft  bat  't  felbe  accoojb 
„  toaö  tot  acliterbeel  en  niet  tot  boo?beel  banbe^ta- 
„  ten/  toant  fp  baec  ban  geen  genot  en  Bebbengenab, 

„  en  Hebben  fjem  niet  feonnen  oppofecen  noen  pjotefie^ 

„  een fofP geen bergabeiinge  en  Ijabben/  nocfj  bj?  tjaee 

eigen  autoriteit  ïjebben  mocljten  /  en  't  feit  ban  eenige 
finguliece  pecfonen  bieobec'taccoo2bgetoee|t5unen 
ban  be  unibecfiteit  niet  p2e)ubicecem  tfnertenbeert 

liem  be  publicatie  binnen  ateeeïjt  gebaen  met  bo?^ 
„  bet/  ban  binnen  be  nmitcnbanbetypbcibbecfelbei; 

;,  ̂tab  fonbec  bat  tik  voert  W  banbe  platte  ïanben 

i,  of  buiten-ftcben/  baec  ban  alle  placcaten  en  o?bon- 
„  nantien  fpcciale  publicatie  gebaen  moet  to02ben/toant 
3,  bieanbecfinönieten  becbinben.  €n  fieuben  bte  ban 
„  be  ï^ibbecfebap  en  ̂ tcben  binnen  ateeeïjt  gefeten  ook 

v  geen  benniffe  ban  't  accoo?b  geftab.  3©elbe  üibbec- 
i,  fcuap  buiten  gefeten  nocljtanssmeecbeci^  ban  bie  bm^ 
jï  ncn  gefeten  3ün.  ■  .  ■'   . 
35  SBacen  00b  ten  tijbe  ban  't  p2etenfe  accoo?b  beel 
»  ban  bc  ©oofben  ban  be  Staten  bie  binnen  atcecljt  ce- 
„  fïberen  /  uitec^tab  bie  tljuisSgcftomentoefenbe  baec 
»  nanietenlK>bbcngebacbtteb2agcn  €n  becbinb  ooft 

»  be  publicatie  ban  iit  |tab  atecebt  be  <0ee|teluftf)ctb 
J3  niet  binnen  be  felbe  &tab  gefeten/  noen  ooft be<0e; 
3>  necalc Staten/  baecom  bat  fp  geenoo2faftcgel)aben 
«  Hebben  na  be  felbe  publicatie  te  beencmen.  €e  mm 
»  bat  't  aecoo2b  gcpubliceect  toaö  uitten  naem  banbe 

»  bcflabötrecljtennietban  bc  Staten/  en  bat 't  felbe >>  bec  &tab  ̂ eccetaciö  gefcl)2eben  en  geteftent  ftabbc 

33  boetoei  ber  Staten  ̂ ccretaeitf  binnen  atcecljt  toa$f. 
jj  Rebben  ooft  be  mecfie  ban  be  Staten  en  ooft  be  gene 

>'3  bic  baec  obec  getocclt  jijn  niet  getoeten  bat  't  felbe 
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accoo2bopbcn  Staten  naem  geconcipieert  toaiS/  fo<c 
obecmitöbeg20tepectucbatie  en  bjefe  bie  baec  toajBi/ fC 
alö  ooft  bat  men  tocl  toifte  bat  't  felbe  niet  geïjouben  " 

foube  too?ben-  €n  tocebe  *t  accoo?b  op  ben  6^ep^ <c 
temb2iö  en  alfo  binnen  ben  tijb  ban  tien  bagenbppu- cc 
blitam  ban  be  boo2f3  ̂ tab-ftlocfte  te  niete  gebaen» <c 
25ecoecenbe  be  ftnecljtcn  ban  Höemmingen  Ut  be  43e* " 
baegbe  in  ̂ ageftein  geboogt  foube  Deftben  /  feggen cc 
't  felbe  te  ontftennen/  en  tec  tontcarietoagtoaecbat <c 
be  felbe  ftnecljten  pjincipalijft  lagen  in  be  ïanben cc 
ban  ©panen/  maec  alfo  fp  bc Hlanben ban  lageftein tc 
bcfcDabigt  Dabben/  be  <©ebaegbe  Dem  bess  beftlaegt £C 
aen  ben  l^eece  ban252ebecobeen  ooft  aen  ben  $2tnce <c 
ban  <©?angien/  en  ooft  fo  beel  gebaen  bat 't  ̂of  ban £' 
atcecljt  Dem  baec  op  geinfOmtecct  Deeft  /  en  na  bat  be c* 
ftnecDten  obcc  in  be  Eanben  ban  atcecDt  geftomen £C 
toacen/  Dabben  boo?fefeeceDuifluiben  bie  t'Dacen  be* " 
geecte  bp  ben  l^obc  op  geboben  toacen/  en  boo?  be <c 
ftcijgflutben  bic  binnen  atcecljt  toacen/  'tboo?f3  bolft  " toebecobecberibicce  geb?eben  en  eenige  gebangen/ 

baec  uit  men  beeftonb  bat  fp  allebeClooftecen  buU  * 
ten  atcecDt  Dabben  gepaft  te  becobenentnb?anb  te £C 
fleftem  §>t>  bat  't  boo?ftel  banbenp20cuceuc<i5ene* " 
cael  geen  appacentie  en  Deeft/  alsS  nocD  meec  blijftt  * uit  be  g20te  fcDabe  Ut  bc  J^eecen  ban  ben  ̂ om  en 
<©ubemunftec  alö  ̂ cecen  ban^agefiein  tjabbenge* 

lebcn  fo  boben  gefeib  i&  iSopenbe  't  gene  be  «Bebaeg* 
be  ban  't  feit  ban  Ut  bana©ijfetelafiegcleibtoecb/ " 
feibenbatDem  't  felbe  niet  en  toucDeecbe/  fo  be  ftebe  \ 
ban  aBp  maec  een  bijfrtenbe  lib  en  tsS  ban  bc  boo?fe 
Staten,  piotefteetben  baecom  toel  erpjeffeïijft/  bat 

fP  niet  en  öocDten  't  feit  ban  Ut  banJtëijnnocDban  * 
eenige  anbece  pacticulieee  ieben  ban  be  Staten  te  bec* 
anttooo?ben,  <£n  onbec  be  felbe  p?oteftatie  feiben  bat 
2Cnbeclegt  ï|ofmeefiecban  ben  <a?abe  ban  $I&egen  op 

toitte  bonbecbag  3Cnno  67.meteenenanbecen€beï*  ■ 
man  genaemt  öubec  binnen  SBijft  geftomen  3önbe/ 

mtnujfi  ontfangen  en  toel  getcacteect  toasi»  <£n  alfb 
Dp  baec  geftomen  toajS/  om  met  feftece  ttoebaenbel  <c 

ftnecljten  ban  't  cegiment  ban  ben  <8?abe  ban  Uwegen/ 
Ut  Dem  bolgben/  te  fluiten  of  onbecfcDeppen  feftece  <c 
anbece  ftnecljten/  Ut  ben  Eijnftcoom  af  quamentot 
affiflentie  ban  ben  l&eete  ban  252ebecobeenfijnbolö 
binnen  ©panen  gelegen,  ̂ o Deeft  DP/  beeftaen  Deb*  iC 
benbe  uit  eenige  looftoeecbige  getuigen  bat  beboo?f3 
ftnecDten  op  gegaen  en  te  lanbetoaect  in  gepafleert  cc 
toacen/  een  flabss-bobe  ban  a©ijft  afgebeecbigtmet  <e 
eenen  opene  b?ief  aen  ben  Capitein  ban  be  boo?ft  ttoe  <e 
baenbeïen  ftnecDten/  baec  bpDP  oen  feiben  abbeeteec* 
ben  bat  fp  toebec  te  cugge  teeeften  fouben»  €n  ben 
boo?f5  25obe  geftomen  toefenbeontcent^cDalfttoijft/ 
Dabbealbaccgebonbcn  feftece  ftnecDten  ban  ben  ̂ ee* 
cc  ban  252ebecobe  /  Ut  Dp  meenbe  te  3ün  be  ftnecDten 

ban  ben  <©2abe  ban  »gen/  'ttoelft  DP  Den  ooft  af  <c 
b?aegbe/  en  fo  fp  ia  feiben  /  Deeft  ben  Capitein  geeifcDt  cc 

en  Dem  be  miffibe  gegeben,  "®t  toeifte  ben  b?ief  gele*  tc 
fenDebbenbe/  ben  25obe  met  nocD  eenige  Duiftuiben 
bie  albaec  op  ben  boft  toaeftt  bielben  gebangen  geno*  cc 
men  Deeft  gcDab.  Watt  na  be  ftnecDten  ban  ben  <©?a*  <c 
be  ban  iBegenban  't  gene  boo?feib  i&  niet  toetenbe  {6 
be  boo?feibe  ftnecDten  ban  252ebecobegefïagenenge*  cc 
bifTipeectDebbengeDab.  &t>  bat  boo?bienbenfSobe  <c 
mcbebecloflenbeesanbccenbacgjSeecfl  binnen  IDijö  (C 
toa$f  geftomen,  €ntoa$f  ben  Capitein  ban  be  boo?f5  tc 
baenbeïen  ban  ben  25obe  niet  toetenbe  boo?t$  na  cc 
3©ijft  getogen/  altoaec  Dpcjnamtenttoeofb?ieucen  £C. 
be^nacDts?.  CnpafTecenbcboojbpbenDuifetc^ucc*  cc 
(ïeben  Dabben  be  gene  Ut  albaec  ban  toegen  ben  cc 
Sficcts-bifrcliop  ban  atcecDt  toacïjt  Dielben  /  be  boo?f3  cc 
ftnecDten  becnemenbe  en  Daecluibec  bacnenbe  ion*  {C 
tenmetDaecluibecbeltgefcDut  fienbc/  met  be  tcom*  {C 
me  alacme  geflagen  /  en  obecluib  gecoepen  bpanb/  £C 
bpanb/  en  boo2t$  tecfïonb  bt  toaftc  banbe  fïabban  <c 
a©ijft  aengecoepen  en  ban  be  ftomfte  ban  be  boo?*  (t 

fcD?eben  ftnecDten  geabbecteect  /  fo  bat  boo^  't  ge*  i( 
cuebte  en  gcftcijfcD  He  bucgecjef  en  cegeecbecei banbe 
,§tab  Dem  tccflonb  in  toapenen  en  elc  in  fnnguac*  (C 

tiec  begaben  /  bolgenbe  b'o?bonnantte  baec  op  ge* 

maaftt: 

CC 

cc 
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„  macht:  maer  föembeltjftbeftnecDtenbcrftlaerben  bat ;  bp  miffibe  ban  bm  een  en  ttointiatlen  ̂ ulri  aen£e" 
„  f?  toaren  ban  't  Regiment  ban  öcn  <02abc  ban  |Bc*  |  (lab  ban  atrecltt  en  •3finicrffoo2t  aefSnetoen  f  baer  ban  " , ,  gen  /  Deeft  ben  &cDout  fo  bele  gebaen  bat  ben  tooo?f5 1  Dan  ban  Wnk  topte  obergefonben  toerbe )  beboien  " 
„  9(lnberietnt  opgeflaen  en  bn  Dan  op  be  mum-  ging.  €n  Daobe  ooebe  toacljt  en  toeficfjt  te  Douben  /  en  bat  bent  " 
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«berflaen  Debbcnbebattetbait3ijnbolfttoaö/  beeft  bc* 
»  geert  baer  bp  te  toefen  en  toerb  nietten  ̂ tbout  en 
3»  25ttrgermeefler  ter  poo2ten  uitgelaten/en  met  3tjn  bolft 
3»  toebcr  geneert  na  be  ©aert/  fonber  bat  ftp  begeert  fjeeft 
>?  bat  mat  befeibe  ftnecDten  binnen  y&ijh  f  aten  foube. 
»  fonber  bat  Dan  ooft  bp  eenige  ban  ben  fBagiflraet  of 
»  burgers  banfatfoen  met  tooo2batof  ma  toedien  pet 
»  mtffcib  toerbe /maer  toerbe Dan  alle eereen reberen- 
»tk  betoont»  <©an  foube  toel  mogen  3tjn  bat  eenige  on- 
»  berlatenop  ben  boo2f3  $tofmccftcr  gefp20ften  fouben 
»« mogen  ftebbat/  maer  en  ftan  fulr  't  gemeen  cojpuö  ban 
»  bc^tabnoeft  ben  #fêagi{tta«mctgeimputeerttoo^ 
» ben.  <£nalfulftc  particuliere  beljoo2bettgeflraft  te  toe* 
n  fenbp  ben  ̂ obe  ban  atretDt/  fobie  ban  be  (lab  ban 
»  3©ijftban  ful&efanegeen  ftenniffe  nocD  iubicature  en 
"  Dabben.  &kt  te  min  alfo  ben  $>2ocurettr  «ftcnerael  ban 
»» ben^obeban  atrccDtDan  opbe  boo2f3fafterjeinf02* 
"meert  babbe/  Dabben  Dan  eenige  bk  Bern  fcbulbig 
»  ftenbenfugitijf  gemaeftt/  cn3tjnDaregoeberattotbe* 
»  boef  ban  ftm  !Ba  jefl.  geconfifgneett.  €n  Dabben  bie 
"  ban  3©ijft  ooft  langen  tijb/namentujft  toel  een  Dalf  jaec 
■»  garnifoen  ban  <§tombo2CD  binnen  geljab  en  minne- 
*  lijft  ontfangen/en  ook  alle  anbere  pa  jferenbe  ftnecDten/ 
"  fo  «©uitfen  /  iBalen/  alö  ̂ pangiaerben  alle  beftulp  en 

(  " affiflentie  gebaat.  €n  't  gene  ban  't  af bjucften  ban  be 
;  commiffie  gefeib  too2b/ontftennen  be  gebaegbe/bpfon* 
"bertoantben  Jgofmeefler  fnn  commiffie  ben^cbout 
"  ai  25urgancefler  felfö  getoiïlicDlijft  in  't  eecfle  ittfto* 
"  men  bertoonbat.  €naltoaert  bat  bie  ban3©tjftin't 
99  gene  boo2feibiö  pet  gepecceertmocDten  Debben 't  felbe 
"  en  ftofle  nia  ftomen  tot  lafïe  ban  be  generale  .Staten/ 
"  fo  bie  ban  3©ijft  Deööat  ttoe  dualiteiten  /  en  in  b'een  ju* 
"  rtfbictie  en  iubicature /en  in  b'anbectoefenbeeenlib 5> 

>3 

» 
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J5 

3> 

maetban  be  Staten  niet.  &v  bat  't  gene  fp  mogat  ge- 
pecceert  fjebben  in  b'een  auaüteittot  b'anbernia;ge^ 
togen  foubeftonnen  bwrben  /  't  toelft  men  ooft  berflaet 
ban  b'anbare  ̂ teben/  en  Dabben  be  anbere  Staten 

,i  ban  ben  3tanbe  ban  atrecljt  /  contrarie  ban  't  gene  bai jÉteocuteuc  43aierael  boo2|telb/  be  «tffcabe  ban  jBegen 

3  aialle3iinbol&/na  batfp  t'ftaer -luiber eigen  betfoeft 
„  at  begeerte  binnen  ötrecDt  geftomen  ai  toa"  ontfangen tomrai/alle  beöulp  en  affifïentiegebaen  bie  öemmo- 

geltjft  toaö/  enDpmet  fijne  abiuncten  totbienfl  ban 
ben  Coninblijfte  |Baj.  D^ft  ftonncn  of  mogen  begeren/ 
fonber  eenige  ftoflen /moeiten of  arbeib  tefparen/in 
fulfter  boegen  bat  alle  be  omleggenbe  ̂ teben  en  2lam 
ben  /  ben  groten  bienfl  /  neeeftigbeib  en  getroutoigfjeib 
biebe^tab  en  Staten  ban  ÖtrecDt  ten  tpbebanbe 
boo?leben  trouble  tot  bienfl  banbeConinblijbe  jlBaj. 
gebaenen  getoont  Dabben/  ftenmlüft  en  notoir  toa^/ 
fobatbaer  ban  ooft  een  gemene  fame  toag  meer  ban 

'„  ban  anbeie  Eanben  /  fo  fp  meer  aenflootg  en  perijfteis „  Dabben  gelebat/  bermitö  be  gelegentbeib  ban  be  ̂tab 
,,  mt\c  grote  menigte  banbe  <3eefteltjftDeib  bie albaer 

„  refibeert.  ,§ulr  bat  be  gebaegbe  berOoopten  bat  't  be* „  boirbat  fp  tnöen  boo?leben  trouble  Dabben  gebaen/ 
„  toaö  geftomen/  niet  alleen  tot  ftenniffe  ban  be  ̂ er- 
„  toginne  ban  ̂ arma  en  Daren  ïlaeb  ̂ ie  toel  berftla- 
»  renfoube/  bat  \p  gebaegbe  Den-luiben  getoont  Dab- 
J3  ben  niet  altfbe  gene  tik  Grimen  loefae  Majeftatis  fou* 
j  5  ben  Debbcn  totilen  committeren/  of  alö  rebellai :  maer 
„  ató  goebe  getrontoe  onber raten  ban  fijne  üfêajefleit 
» entotbe  Catljolijfte Religie  felcufelijftgeaffectioneect 

j)  enftebben  fulr  metter  baeb  betoefen/  bat  't  gene  bttt* 
jj  nen  ötrccDt  gepaffeert  toaö  /  nopenbe  be  pjebicatie 
ji  en  25ertbfl02m?rpc/Dai-Iuiben  ban  Derten  leet  toa$ 
33  getoeeft.  naaer  berDopai  ooftbat'tfelbcDaec-Iuiber 
»j  bcboir  geftomen  iö  tot  ftainijfe  banfnne  l^ajefleit/ 
«  tik  bai-luibai  geDoubat  Decft  altf  goebe  gettoutoe 
?>  onberfaten  /  en  Int  Den-luiben  inbe  b002leöen  trou- 
>'  blentoel  gequaen  Debben;  ©angelijlienbertroutocn 
>j  bat  fijn  €rcell.  be  gebaegbe  niet  anbersen  Dceftge? 
j»  Douben.  Nopenbe  be  f02tificatie  tik  ban  3Bi  jh  te  iafle 

cc 
Cf. 

cc 

cc 

<c 

cc 

cc 

ooft  fulr  bp  miffibe  ban  ben  %obe  ban  ötterljt  belafl 
toass  /  fp  't  felbe  gebaen  Debben  en  bag  en  nacDt  toacljt cc gcflelt,  <£n  na  bat  fp  op  ̂ inte  ̂ icDielö  bag  ben £C 
P2ebicantberiaegt  Dabben /bebucljt  toefenbebat  be cc 
rebellen  ban  €ulenbo2g  en  Bpanen  /  tik  maer  een  'c 
nujleofttoebanDcmgefeten  toaren  Den-luiben  eeni*c< ge obeilafl fouben monen  boen/  Debben  fp  Daer  bag 
en  nacljt  toacljt  gefterftt/be  gemeente  inQuarticren gebeelt/  ooft  een  <£>becflegeflelt/  jegenö  b?anb  enam 
oerftnö  o?b2e  gemaeftt/  en  baer  ban  goebe  02bonnan- 
tteopben  ̂ tabDuife  boen  Dangen.  öabben  ooftfe- 
ftere  oubeen  berballen  toallen/  baer  ban  men  geen" 
bcfmfk  boen  mocDte  toeber  op  boen  Dalen  /  ai  be= €C 
guaem  boen  maften  fonber  batbebonbenfaltoerben/ ce 
febert  be  ftomfle  ban  SGnberlecftt  of  bat  ben<t5?abecc 
ban  UBegen  met  fijn  «egiment  t'ötrecDt  lacD  /  eenige cc g?tificatie  begonflof  iet  op  tm  ̂ tabDuife  gefloten  l 
toass  bat  tot  acDterbea  ban  fijne  iBajefleit  foubemo* 
gentenberen  of  getogen  tooien.  ̂ 0  bat  fp  nieten 
becljoopten  anberö  ban  tod  en  alö  getroutoe  onberfa* 
ten  gebaen  te  Debben.  ̂ e  fieben  ban  2Cmeröfoo?t/  'c 
3©nft  /  en  üDenen  en  3ön  be  flab  ötrecDt  niet  jubjttt  l  ' maer  Debben  inbe  Staten  fo  toel  ftemmen  alö  tik  ban  >■ 
atrecDt  boen/en  en  toaö  albae?  geen  p^ebicatie  gebaen 
nocDiettoeö  contrarie  beCatljolijfte  Religie  toegela-" ten.  <£n  of  eaiige  banbe  b02geren  ban  be  boo?f5  fieben  cc tutnieutoigDeibter  nieutoerp2ebicatiegegaenmocD'  / 
ten  Debben  /'t  felbe  en  toaö  ben  «agiflraetof  <0be* " 
ngDcib  ban  be  felbe  fieben  nietftenneinugetoeefl/  Doe- " toel  bat  be  ftenniffe  en  iubicature  en  co2tectie  ban  fulr  Z met  toe  at  feomt  W  ban  be  bootfs  fieben  of  Daer- 
luiber  <0ffitier  /  maer  tik  ban  ben  ̂ obe  ban  at< 
vecDt.  <en  beDoo;ben  ban  't  gene  boo2feib  iö  /  in  allen . geballe  informatie  genomen  te  toefen  bp  ben  officier  > 
ban  be  boo?f3  fieben.  S^e  gebotte  en  3©etDouberö '' ban  üBontfoo2t  en  Debben  geen  Doge  lurtöötctte/  rtiaer 
ftomt  Dit  albaer  toe  benfiaaerfcDcilft  en  tik  ban  ben 
Jtobeban  ötrecljt.  b'3fiaen  ban  bec  flab  ert^cDoitt bauötrecDtalötoefenbe  particuliere  en  niet  gebaen .. 
alö  een  libmaet  banbe  Staten  /  en  flaen  be  felbe c, 
Staten  nia  te  beranttooo2ben.  €n^uam  be  Staten  „ 
niet  toe  be  Doof  ben  ban  be  ̂ ectariffen  te  flcaffen  /,  en  cc 
confeerten  te  bergaberat  /  maer  b'<afficierö  alö  boben 
gefeitiö.  ̂ eautontettenbanrecDtenbpben^ocu*  c 
reur  <0enerael  gealïegeert  fp2eftenbe  ban  mifbaben  'c 
Debbenbe  fuccefftbe  oo2fahen  /  too?ben  gefeib  geen  " plaetfe  te  Debben  toanneer  begeneraliteit  niet  at  fou* 
ben  mogen  flraffcn  be  mif  babige/immerömiet  fonber iC 
grote  fcDanbale/ om  öieototlle  bat  fpljaer  niette  toa* c< 
penen  befenberen  ( tik  anberö  ongetoapent  toaren )  of iC 
mettefletftte  ban  be  plaetfe  Daer  befcljermen/ toant u 
ban  Doubopbeflraffe  ban  negligentie  en  fïoffïgDeib cc bte  baer  anberö  opgeflelt  toerb.  €n  op 't  gene  gefeib  \ 
toerbe  bat  bic  ban  ben  j|obe  ban  ötrecDtp2efentfou* £C 
ben  fijn  getoeeflup'taccoo2t  in  gueflie/ toerb  gefeib c< 
bat  tik  banben  ̂ obe  ban  UtrecDt  bp't  accoo?t  getoeeft cc 
3ijn/niet  om  bcbergabecingealö  Staten  teauto?!* cc 
feren  /  't  toelft  fp  ooft  niet  en  mocDten  bermitö  Vabfmt iC 
ten  ban  beleben/  maer  om  be  flab  iltrecftt  in  Daren  " noob  bp  te  flaen  /  en  tiit  uit  ftracDte  ban  bc  mifftbe  ban  c 
be  ̂oogbab  ban  be  J^ertoginne  ban  ben  2 1  §ulp  aen 
bc  flab  ötrecljt  gefefpeben  ban  befeibe  flab  berfoebt " 
3ijnbe.  't  a©aö  toel  toaer  bat  eaiige  banbegeeflelijft* 
Deibbp't  boo2f3  accoo?t  getoeefl  toaren  /  maer  men  J 
foubenietbebinben  batbebtjf<aoböDuifencollegiali*  ' 
ter  bergabert  toefenbe  baer  ober  geroepen  fijn  getoeefl c< 
of  fulr  geapp2obeert  Dcööat 't  toelft  nocïjtan.ö  in  alle " 
bergaberingen banbe  Staren  gctooonlijfttoaötege*  " 
fcDicben/  baer  toe  be  heftenenen  Capitulen  banbe  " 
boo2f3  bijf  <jBoböbmfen  berffl)2eben  toerben.  €nen iC 
foubeooft  niet  bebonben  too2bcn  bat  be  particuliere £e 
banbe  bijf  oBoböftuifen  bie  bp  't  accoo2t  getoeefl  fijn/ <c 
eenigenlaft  of  commiffie  ban  Daer-ltttber  Capitulen C( 

cc 

cc 
cc 

I 

cc 

er. 

cc 

»>  getefH/  faben  bat  alfo  ta  i^oogDeib  ban  be  ̂ ertoginnc  |  capitulariter  bergabert  toefatbc  /  geDab  Debben.  €n  « 

fonbc 
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g 

Kaa  PöccomS  banatrcebtaengenomen  enfo  langen  tijbonberbou, 

^^^^AsaSm^m^mQmi^ti   ben  ïjcbbcn/bat  geen Staten  ban  eenige  anbere  ban  « 

^^SSffSp"1»   befc  3Scberlattbcngcbaencnbcbbcn/  fiwtortjactge^ 
^  !tMtM^  «Kteml^fiffiadS^QeWw  1  lüne  en  meerbcre  tnconbententen  ban  t'Htrecbt  gc« 

»  particulier  /  en  naberljanb  in  te  bergaberinge  ban  bc 

»  tóif  tfapitulcntn  'tgenerael  in  beliberatic  geftclben 
>>  ncrcfolbccrt/  enalfoboo2baerluiber43ebeputcerbctn 
5?  bc  bergaberinge  banbe  generale  Staten  onber een 
»  ftcmme  obergcb2ocbt/  bat  ül  befcnniet  en  toas*  ge, 
»  fcfiicö.;So  bat  be  gene  banbe  toijf  <®ob$butfen  bic  obe? 

»  't  boo2f3  accoo?t  geftaen  dabben/'t  felbe  gebaen  Babben 
w  atë  finguliccenniet  ais  rep2efenterenbe  Baer-unbcc 
»  refpectibe  Capituien  /  en  bit  ten  berfoebe  ban  be  ftab 
»  ötreclit/cntutRracrjtebanbeboo?f3mifrtbe/  fomen 
»  berfefeert  toas$  /  bat  be  <0ecftclijnbetb  be  CatBolube  en 

»  niet ■  Snebben  mcam  pjejubiceren  of  repeteren.  I  fo?me  ban  ojbonnantte  't  gene  bc  gebaegben  n  et  en  « 

l^m^È^^&mt\i^^m^e/  I  Babben  teillen  arcoibeten  met  ben  ̂ eetartffen )  in  t < 

-nimmermecS  Iaettleban^anuanoaenmt)nl|eerebep2efibent^ « 
»S SS  bergaberinge  genomen fouben  Bebben  gliogcftoben  Babben/ ten  fnneb^ 

»SSSVWf()M^»<^  beïetmocbtento02ben.  €nbat>btenaengaenbemet« 
»  S2^^^^a«^^Stoeite'ttoo?6  be  nmogmm  foube  tmllen  jfcefe* .:  toaer  op  S«c« 
» >ac<K ̂   maebt^/nietentoarengcbjeetlbanbiege.  ^oogöetb  öabbe  gefefceben  benböfben5Peb2uarptotcc 
^SSSSffSbeftebat»»©^  betijbtoegeen  geboeglijne  mtbbelen  geljab  te  Bebben  « 
»V^ffie^KSae^»»?ö  bat  bie met  v^m^gM^Mn^^^^ 
^rmpIittScttep^ialS^  fouben  bebben  ge,   ben  €belen  <©econfebereerben  afgedongen  \mi

%u 

be  goebe  intentie  ban  ben  Staten/  enbatBemleettë" 
getoeeft  bat  men  be  pjebicatie  mofte  gebogen/  bet-" 
Baelt  bat  fp  in't  lactfteban  September  anno  t%66.  (F  a 

aen  ben  p?ince  ban  <*Drangien  Ijabben  gefrtjifet  ̂ enri««  ' 
be©oocïjt  ban  Epnebelt/met  feftc»inftructie  onber  « 
anbere  inBoubcnbe  be  grote  inronbenienten  Ut  ge- « 
beurben/  enmcntoacbtenbe  toag  banbenieutoep?e,« 
bif  acte :  en  bat  BP  baerom  be  felbe  fonbe  toillen  afftel, « 
len :  Ut  baer  op  ter  anttooo2b  gaf/  bat  fuïr  niet  bietten  « 
en  foube  /  na  bien  be  ̂ ertoginne  Ut  toegelaten  Babbe : « 
maer  bat  bP  W  3tjn  «©oubernement  foube  bomen  en  in  « 
ató  02132e  jtellen.  ̂ tem  bat  f?  na'tbertreb  ban  ben« 

i>) 

»  toeeft/be  bergaberinge  Ut  baer  feïjeen  anberjS  te  toefen 

'"?  ban  banbe  ̂ taten/feiben  batCate?  toass  een  uitbeent, «  ft/  bie  niet  lange  fötrecftt  getooont  en  in  Wtt  noeïj  in 
»?  fiaebgefetennabbe/  en  bat  be  anbere  boof  ben  toaren 
"  3Cmöacfttf[mben/  bie  ben  UtbteUjbbebben  bonnen  ̂  
"tenboo2ftaen  bcbooif?  bergaberinge  ber  Staten  ber- 
''gaberinge  te  toefen/  bpfonber  toantfp  nieten  toaren 

"  getooonln  be  bergaberingeban  't  cojpugban  be  ̂ tab 
3Jpemanöen  teften  banbe  <*&eefteïött|)eib/!8obe  ̂ 20, 
3?binciaci/  Capitein  en  biergeliifee.  €n  fo  be^ecta- 
3' riffen  p2inripaU3b  tenbeeröentoteett  l^erbetebebben 
"  en  bat  bem  Ut  tyUt  banbe  ,$tabgegonftto02ben/ 
"  en  bebbèn  apparenteïp  op  be  refïc  niet  gelet,  ̂ eiben 

"boo^  onber  p20te(latie/bat  fp'tboo2f3  accoo?t  niet 
"  en  bat Dten  te  beramtooojben  /  m  W  fjem  gebaen  3ün^ 
M  be  /  maer  alleen  ombejs  pocureursf  ongelijb  teber, 

' '  tonen  /  bat  niet  en  tfaet  te  letten  alleen  naefetelijH  op  't 

©oo2t0toerboofi  gefeibopbe  artinttlen  banamplia^« 
ttetenberetibe  tot  belaflinge  ban  bie  bandenen/  bat« 
bezaten  fliir  niet  en  bennen  te  beramtooojben/  fo« 
jjeteen  feit  té  ban  een  particulier  lUmm/  en  batfp« 
gebaegbe  baer  ban  geen  BennifTe  gefiab  bebben/  en« 
anbere  rebenen  bobenberfcaeit.  €nonberminbertiïe« 

boo?f3  p20teflatie/  alleen  om  be  gelegentbeib  banbe « 
fabe  tebertonen/  feiben  berflaen  tebebben/  bat  ben  « 
^ebeut  ban  Ebenen  /  een  Kar»  met  eenige  tyam  « 
buifen/  bie  men  feibe  ben  Heereban  55?eberobe  toeten 
bomen/  binnen  Ebenen  gebouben/  gearrefleert/  en« 
naberbanb  toeber  ontf  agen  babbe/  al  fonber  toeten  « 
of  abbijö  ban  be  3fêetbouber$  banbe  boo?f3^tebe. « 
't  3©elb  öp  toel  boen  moebte  /  fo  bermogenjs  3tjn  ®$U  « 
tit  Bern  alleen  toebomt  t'arrefïeren/  appiebenberen/ « 
en  relareren  /  en  niet  ben  3©etöouber0  Ut  baer  in  geen  « 

feggen  en  ftebben  /  nocb  006  ober  ben  ̂ cbout  geen  ge- ec 
'SS& ^ectariffen  bp'tfelbetoe,  bobofberbob/  aa betod»ebP3öne|Baieftettg^elö 

^SSmmWIV  of  gebaen  toare  bp  1  too?b/en  tot  totems  bermantnge  fp  ban  ben  mtaU  « ''DnbTpcS 
"  11  bben*  maerbenoo^meSteconfibererenbecircum,   tegeloben  bat't  pjetenfe  arrefl  ban  ben  gaebbuffen 
9Vl^^^mmte^mmymtm9tmtt^  \ öebaen  foube  bebben  getoee^  uu bracbleban be  €& « 

"  fftó?  atöte SSSe  bjefeban  ntnfelijte  3Paicfïeitö  placcaet.  &t>  be  felbe  juffen  « 
55  Sïaonm  yS\mrm^emmimf»m  Wnnen  Ebenen  gearrtbeert  toaren  opten  tamenben  « 
3'  SS  en  tó  getoeeft  /  maer  in  beel  meer  anbere  tref,   of  feflienben  &eptemb2t0  anno  1 466.  ten  toelben  tp, « 

"Scrcnpopuicufcr^teben/baergelijbeenmeerber   be  men  binnen  Eïjenen  ban'tpaccaet  met  entotfte<< 
5>  inconbenienten  eer  t'Srecbt  in  gelijnc  faben  geboogt   te  fp?eben:  j§o  beel  al^  aengaet  be  mtfftbe  bankte « 
"  3ijn  getoeeft  /  Ijoc  toel  fpnocDtam*  beter  mibbel  bab 
"  bel  babben  om  te  refifleren.  . 
"  €n  foube  be  boo2f5  <©econfebereerbe  tnbten  fp  ge, 
"  totlt  /  en  <0ob  ben  toegelaten  babbe  /  beel  meer  cjuacb$ 
"bebben  bonnen  boen  ban  fp  gebaen  bebben.  j^ofpin 
91  alle^anben  en^teben  baer-Uiiber<©econfebereerbe 
"  Dabben  /  fo  bat  men  mits  bien  genootbjubt  të  getoeeft 
"  bcm  boo?  eenen  Wetnen  ttjb  en  in  be  uiterfle  noob  toat 
"  toe  te  geben  en  te  benemen  beoo?fabe  Ut  fp  forfjten  boo? 
"  be  gemeente  om  te  toapenen  te  ererteren:  fuïr  bat  aen, 
"  fcliou  nemenbe  op  be  goebe  intentie  Ut  gebab  bebben 
"  begene  Ut  ober'tboo2f5  accoo?t  geftaen  bebben/  en 
!  baer 't  effect  nagebolnt  i^  /  en  miess  bien  gecaufeert 
!.  beeft  be  conferbatie  banbe  f!ab  en  lanben  ban  ötrecljt/ 

men  niet  en  beboo?t  Crimen  ïaefx  Majeftatis  te  lafle  te 

,  leggen/  maer  te  bebanben/  toantbe  reebten  toelaten 
„  bet  minber  cjuaeb  te  gefcljieben  om  bet  groter  quaeb  te 
3>  fcljoutocn  en  beletten. 
„  aBclfee  intentie  baer  uit  te  colligeren  të  /  bat  alle  be 
„  gene  bic  ober  't  boo?f3  accoo?t  geftaen  bebben  goebe 
„  Catljoltjbe  perfonen  getoeeft  3ün  /  en  fonber  rep?o, 
M  ci)cn.  <Cn  bpfonber  anbere  boo2gaenbe  mtbbelen  bat 

ban  Ebenen  aen  ben  l^eere  ban  25?eberobe  gefcb?e, tc 
ben  /  toerb  gefeib  be  felbe  niet  ter  guaber  intentie/ « 
maer  uit  b?cfe  en  om  meerber  tjuaebg  te  feboutoen  ge,  * 
febjeben  te  3ün.  &it  fabe  bat  be  i^eere  ban  25?eberobe/ a 
bebbenbeberftaen'tarreft  banbe  boo?f3  buffen  eenen  e« 
erp2effe  bobe  met  befïoten  miffibe  aen  Ut  ban  be  3Bet tc 
ban  Ebenen  gefonben  babbe  /  om  te  bebben  ontflagin, « 
ge :  baer  op  Ut  ban  be  Wtt  boo?  anttooo?b  gaben/  bat tc 
fuïr  in  baer  maebt  nieten  toajS/maer  bat  menfulh  « 
berfoeb  moefte  boen  aen  ben  ,§cbout.  <©at  ben  s^eere " 
ban2$2eberobe  bem  baer  mebe  niet  conterenbe/nocb  a 
gefonben  babbe  aen  bie  ban  be  ,§tab  fijn  Jgoofmeefter/ ce 
met  bier  ̂ellebaerbiens  ombe  boo2f3buffen  toeber  te <c 
mogen  «rijgen/  bat  ben  feiben  geljjbe  anttooojb/atë  " 
ben  bobe  gegeben  toerbe/banen  beeft  baer  mebe  niet « 
te  b?eben  toillen  toefen/  feggenbe  ten  toare  bat  men  " 
bem  be  buffen  liet  bolgen/bat  Xy?  't  op  be  ftab  ban  Ebe, " 
nen  enbe  bo?gersf  en  bare  goeberen  foube  berfjalen/ £C 
ten  toare  fp  babben  fcbjifteltjnconfcbult.  €n  bic  ban  u 
Eljenen/aenmerbenbe  bebalben  alle  boo?gaenbe  gene, <c 
rale  circumftantien/  bat  be  muren  ban  te  ftab  Ebenen  " 

opbeelplaetfenbanouberbom  ternebergebailentoa* « 

ren/ 

■\ 
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„  ren/ bat  be  «Smö  openlag/  en  batbegracntenb?oog 

„  lagen/  en  bat  men  t'allen  tpben  inbe  ̂ taö  motbte 
„  nomen  /  en  bat  fjaer-luiber  gemeente  feer  Klein  /  arm 
»  en  ban  toapenen  onberften  toag/  en  meeft  f)em  geneer- 
jj  ben  met  turf  biefp  boo?  t)p  ©panen  moeft  en  boen  b?en- 
»  gen  na  ̂ ollanb  en  ötretftt  i  bat  fp  na  bp  €ulcnbo?cb/ 
3,  ©panen/  't  <©?aeffrt)ap  banben25erc|)/  en  ban  25a- 
3,  tenbo?c0  gelegen  toaren/fobatbe  J|eere  ban2&?ebe^ 
jj  robe  met  fijn  complicen  beftab  ban  oenen  licDtelijn 
»  op  eenen  nacDt  babbe  mogen  oberballen, 
»  ,&o  babben  fp  om  fulbe  periculen  te  fcDoutoen  /  om 
,>  bat  fjaer  <föemeentc  enljaregoeberen  nietbefcfiatugt 
3>  fouben  toerben/ben  boo?f5  %ere  (bieatëboennocb 
»>  geen  bpanb  ban  belfêajefteit  berfelaert  toatf/ennort) 
jj  bjpelijn  tnbefelanben  frerjuenteerbe )  goet  gebonben 
jj  een  miffibc  te  fe&Dben  en  met  tooo?ben  te  paepen. 
»  3©elne  miffibe  fp  naboen  boen  fcfRijben  m  tegentooo?- 
»  biQtyü}  ban  ben  ̂ cöout  of  fijnen  «gubftituit:  3£aer 
»>  uit  men  na  rechten  geen  Oimen  ïaefse  Majeftatis  en 
»  mag  infereren/  allegcrenbe  pier  en  baer  bele  paffagien 
»  banrechten  tot  baer-luiber  intentie  bienenbe/bie  men 
«Öieracïjterbjegeïaet 

<©e  ftcgeerberg  ber  fïab  ötreebt  nebben  in  Baer 
particulier  ook  bp  anttooo?be  en  buplice  gefc&eben 
tegen  beneifcD  en  replice  ban  ben  $?ocureur  <©ene* 
rael/baer  ban  i&  bet  pnncipaelfte  alfnermebe  fom- 
marie  fal  (lellen/  baer  bp  men  fal  mogen  fien  't  gene 
fp  ïuiben  tot  Bare  berftDoninge  gebben  geallegeert 
(Ce  toeten: 

ttëeen 
6pbe 
öegter* 
örrc  ban 
mtreröt 
tot  öacr- 
Jutbcc 

ont- 
febulbf» 
Dtnge  te* 
gen  oen 
$?oeu* renröc 
uetael  on 
ant 
fcDon.'öc 

toerö  SC' 
frio. 

EErftelijk  ,  prefupponeren  fy  dat  mifdaed  van  ge- 
quefter  Majeft.  niet  en  werd  bedreven  dan  ter  qua- 

der  trouwe.  Dat  om  noodfaken ,  feditien  endiergelij- 
ken  inconvenienten  te  verhoeden  en  doen  cefïeren, 
verfcheiden  faken  in  de  republijke  toegelaten  werden 
die  anderfins  verboden  zijn.  Dat  de  machtiger  tegen- 
partye  ( in  abfentie  van  den  Prince  ,  en  wefende  fijn 
hulpe  niet  voor  handen  of  onbereid )  veroorfaekt  vrefe 
van  meerder  quaed ,  en  dat  de  rechtveerdige  vrefe  van 
meerder  quaed, alen  volgt  het  effect  niet ,  excuferen 

van  't  crimen  of  mifdaed  van  gequetfter  Majeft. 
Seiden  voorts,  dat  fy  luiden  zedert  dat  de  Landen 

Van  Utrecht  aen  de  Keiferlijke  Maj.  hoogloflijker  me- 
morie gekomen  fijn  geweeft ,  hen-luiden  altijds  gehou- 

den hebben  in  de  obedientie  van  de  felve  en  des  Co- 

ninklijke  Majefteits ,  hen-luiden  na  haer-luider  ordon- 
nantien  en  Placcaten  gereguleert  en  de  felve  doen  pu- 

bliceren hebben ,  merkelijken  die  op  't  ftuk  van  de  Re- 
ligie gemaekt  zijn.  In  der  voegen  dat  de  voorfz  Stad 

meer  dan  andere  in  de  oude  Catholijke  Religie  floreer- 
de ,  en  dat  men  aldaer  voor  den  trouble  van  geen 

Seótariffen  en  wifte  te  fpreken ,  mits  dat  de  gene  die 
daer  mochten  wefen  hen  uit  vrefe  van  de  executie  fo 

bedekt  hielden  dat  men  daer  van  geen  kenniffe  en  had- 
de.  En  dit  al  tot  den  beginne  van  den  j  are  toe  van  66  dat 
veel  Edelen  Geconfedereerden  uit  alle  oorden  van  defe 

Nederlanden,  en  daer  onder  waren  den  Heere  van  Bre- 
derode ,  de  Grave  van  Culenborch ,  en  van  den  Berge , 
de  Hoogheid  van  de  Hertoginne  doen  Gouvernante 
geprefenteert  hebben  fekere  requefte ,  tenderende  tot 
abolitie  van  de  Inquifitie  en  Placcaten  op  de  Religie 
gemaekt ,  en  by  provifie  tot  furchantie  van  den  felve. 

En  hoe  wel  de  Hoogheid  van  de  Hertoginne ,  daer 
op  niet  anders  en  hadde  gefeid ,  dan  fulx  in  hare  macht 
niet  te  wefen ,  maer  dat  fy  verwachtende  antwoord  van 
de  Majefteit  op  de  voorfz  requefte ,  ordre  ftellen  foude 

dat  d'Inquifiteurs  en  Officiers  fo  manierlijken  in  haren 
laftfouden  procederen ,  dat  de  Supplianten  geen  rede- 

nen fouden  hebben  hen  te  beklagen.  So  is  nochtans 

't  gemeen  volk  te  verftaen  gegeven ,  de  voorfz  Inquifi- 
tie geaboleert,  ten  mihftén  gefurcheert te  wefen,  en 

alfulx  hen-luiden  geoorloft  te  zijn  te  leven  in  fuiken 
Religie  als  een  yegelijk  goet  dunken  foude ,  als  dit  den 
Procureur  Generael  felfs  in  fijn  replice  confefieert , en 
fijn  doordien  fo  veel  de  Religie  aengaet,  de  Overheid 
geheel  rebel  en  ongchoorfaem  geworden.  Ook  alfo  dat 
fy  in  Junio  daer  na  begonft  hebben  in  Vlaenderen,  Bra- 
band  >  Henegou,  Zeeland,  Holland,  en  elders  in  te 

brengen  Predicanten  van  verfcheiden  fecten,  die  al* 
daer  openbaerlijk  in  vergaderinge  van  veel  menfehen 
gepreekt  hebben  :  fonder  dat  de  Predicanten  en  haer* 
luider  auditeurs  te  dier  oorfake  geapprehendeertofge* 
ftraft  fijn  geweeft.  En  dit  al  wel  ontrent  den  tijd  van  fes 
weken  eer  ontrent  Utrecht  gepreekt  is  geworden.  Uit 
welke  oorfake  en  niet  door  flappigheid  ofconniventie 
van  de  gedaegden  gebeurt  is  dat  op  den  1 5  Augufti  et* 
telijkeSedariffenfo  binnen  als  buiten  de  ftad  Utrecht 
gefeten,  hem  verftout  hebben  (fonder  voorweten  noch- 

tans van  de  gedacgde)  buiten  by  Utrecht  in  een  plaetfe 
genaemt  Loevenhout  en  de  jurifdiclie  van  de  Stad  niet 

fubjedf. ,  met  den  Prooft  van  S.  Jan ,  en  't  Hof  van  Ut- 
recht te  doen  prediken,  daer  toe  niet  alleen  een  meefter 

Valentijn  die  binnen  Utrecht  woonde ,  met  veel  fo  van 
buiten ,  te  weten ,  Culenborch ,  Vyanen ,  Schoonho- 

ven ,  Yfelftein ,  Benfchop ,  Amfterdam,  als  van  binneri 
de  Stad  gelopen  zijn  te  voet  en  te  peerde ,  ook  met  wa- 

penen wel  verfien  zijnde,  fodat  inde  macht  van  die 
van  de  Stad,  die  van  krijgfvolken  wapenen onverfien 
waren ,  niet  en  was  de  voorfz,  predicatie  metter  daed  te 
ftoren  of  beletten ,  fonder  de  gehele  Stad  en  de  Catho- 

lijke inwoonders  van  dien  te  brengen  in  merkelijke  pe- 
rieulen,  overmits  den  aenhang  die  de  Sectariffen  had- 

den van  den  Edelen  Geconfedereerden. 
Hebben  niet  te  min  die  van  de  Stad  om  alle  incon- 

venienten te  verhoeden  haer-luider  poorten  toegeflo- 
ten  tot  dat  de  kloeke  een  hadde ,  en  als  doen  eerft  het 
klinket  open  gedaen  ,  en  haer-luider  borgeren  laten 
pafferen ,  hebben  daer  beneffens  met  den  Capitein  op 

Vredeborch  doen  adviferen  wat  men  jegens  't  gene 
voorfz  is  voor 't  befte  doen  foude,  maer  geen  ander 
advijs  gekregen  dan  dat  fy  haer-luider  poorten  bewaren 
fouden.  En  ter  oorfake  van  de  Geconfedereerden  die 
buiten  gefeten  waren  was  de  Stad  in  perieul  geweeft 
van  geoccupeert  te  worden ,  en  niet  ter  caufe  van  haer 

eigen  ingefetenen,die  fy  fonder  't  betrouwen  dat  fy  had- 
den op  den  voorfz  Geconfedereerden ,  lichtelijk  in  of- 

ficiegehouden fouden  hebben, als  fy  tot  dier  tijd  toe 
gedaen  hadden ,  al  hoewel  de  diligentie  van  de  Magi- 
ftraet  en  andere  ingefetenen  fo  Gee ft elijk  als  weerlij k 

fulx  is  geweeft  dat  alle  d'aenflagen  van  den  Sectarifïen 
illufoor  gebleven  zijn.  So  dat 't  feit  van  een ig  rappaille 
en  van  kleinder  conditie  't  gehele  lichaem  van  de  Stad 
niet  geimputeert  kan  worden.  Ontkennen  ook  de  Pre- 

dicatie en  Beeldftormerie  t'Utrecht  gebeurt  te  zijn , 
ter  oorfake  van  eenige  fecrete  conventiculen  die  daer 

gedoogt  fouden  fijn  geweeft,  maer  is  d'oorfake  boven 
verhaelt  ,  en  byfonder  dat  de  predicatien  in  andere 

plaetfen  fo  lange  gedoogt  waren  fonder  ftraf ,  't  welk  de 
gedaegde  caufeerden  een  oorfake  omtefufpicerendat 
daer  eenig  meerder  quaed  voor  handen  was :  om  't  welk 
te  eviteren  de  Hoogheid  van  de  Hertoginne  voor  een 

\  tijd  de  voorfz  predicatie  als  een  minder  quaed  by  ma- 
niere van  oogluikinge  toeliet.  En  om  te  vertonen  dat 

de  fauten  t'Utrecht  gebeurt  niet  uit  hen-luiden  geko- 
men zijn,  accepteren 't  gene  den  Procureur  Generael 

pofeert  in  't  zevenfte  artieul ,  als  dat  de  Gemeente  in 
haer  opinie  gefterkc  worden ,  door  dien  dat  eenige  Sta- 

ten vervolgt  hadden  abolitie  van  de  Inquifitie ,  innova- 
tie en  moderatie  van  de  Placcaten ,  dat  nochtans  de  Sta- 
ten van  Utrecht  niet  gedaen  hebben,  die  mette  Placca- 
ten wel  te  vreden  zijn  geweeft. 

En  is  voor  den  voorfz  trouble  noch  ontrent  de  Stad  (F.  116.) 
of  Landen  van  Utrecht  geen  onbehoorlijke  predicatie 

gedaen  dat  men  weet ,  daer  't  volk  van  de  felve  Stad  ge- 
lopen foude  hebben  ,  maer  na  de  prefentatie  van  de 

voorfz  requefte ,  hebben  eenige  borgers  van  Utrecht 

tot  Culenborch  ter  predicatie  gelopen ,  't  welk  fy  luiden 
niet  en  konften  keren ,  ten  ware  fy  de  poorten  conti- 

nuelij k  gefloten  en  de  goede  met  de  quade  daer  in  of 
uit  hadden  gehouden,  fo  men  alfdoen  noch  geen  of  feer 

weinig  Seciariffen  binnen  Utrecht  en  kenden , 't  welk 
om  meerder  inconvenienten  tefchouwen  niet  geraden 
werde  gevonden.  Als  ook  niet  goet  gevonden  en  wor- 

de eenig  verbod  dien  aengaende  by  klokluidinge  te 
doen ,  overmits  dat  men  fach  dat  op  den  Placcaten  van 
de  Coninklijke  Majefteit  en  van  de  Hoogheid  van  de 

Her- 
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Hertoginne  niet  geacht ,  en  de  felve  ook  niet  geexecu- 
teert  wordert,  en  confequentiijk  op  de  hare  veel  min 

gepaft  fouden  hebben:  hadden  niet  te  min  die  van 
de  Stad  den  Schout  belaft  toeficht  en  informatie  te 

nemen  wie  de  gene  waren  die  ter  predicatie  gingen , 

maer  fo  den  Schout  verklaerden  en  heeft  hy  na  diligen- 

tie  niemand  konnen  bevinden ,  hebben  ook  de  voorfz 

fake  doen  communiceren  met  die  van  denHove  Pro- 

vinciael,  overmits  dat  daer  veel  uit  de  platte  landen  van 

Utrecht  mede  ter  predicatie  liepen,  fomenfeide,om 

eenbequaem  middel  te  vinden,  daer  by  menfuixfou- 
de  konnen  beletten ,  en  hoewel  fy  belooft  hadden  ee- 

nag  concept  daer  op  te  maken ,  en  de  gedaegde  te  com- 
municeren ,  en  hebben  't  felve  noch  niet  gedaen  by 

taulte  (fode  gedaegde  geloven )  van  geen  middel  ge- 
had te  hebben ,  vermits  die  predicatien  fo  menigvul- 

dig gedaen  werden  in  alle  quartieren ,  fulx  ook  dat  den 
Procureur  vanden  voorfz  Hove,eenen  Dirk  Cater 

hooft  van  den  fe&ariffen  ontboden,  en  van  hem  ver- 

ftaen hebbende  dat  hy  tot  Culenborg  ter  predicatie  ge- 

weeft  was ,  niet  en  heeft  dorven  apprehenderen.  Be- 
roerende debeeldftormerye  worde  gefeid  wel  waer  te 

fijn  dat  op  den  24.  Augufti  als  de  predicatie  gedaen  was 

eenige  fectariffen  in  de  kerke  van  Sinte  Geertruiden 

begonften  de  Beelden  af  te  werpen ,  dan  was  't  felve 
gedaen  eer  het  quam  tot  kenniffe  van  die  van  de  ftad , 
die  fulx  verftaende  fekere  Stads  dienaers  aldaer  fonden, 

maer  en  hebben  niemant  gevonden ,  dan  is  naderhand 

by  informatie  bevonden,  dat  het  waren  fekere  jonge 

gefellen  die  geaffifteert  waren  met  veel  andere  wel  ge- 
wapent  fijnde.   Niet  te  min  en  hadden  die  van  de  ftad 
om  veel  redenen  en  circumftantien  niet  goed  gevon- 

den noch  gedorft die  beeldftormers  metter  daed  te  re- 
fifteren,  maer  voor 't  befte  gevon^n  achtervolgende 
fekere  Miffive  van  de  hoogheid  van  de  Hertoginne 

datmen  arbeiden  foude  om  de  fectariffen  fo  in  't  par- 
ticulier als  generael ,  te  induceren  dat  fy  een  tijd  fouden 

ophouden, om  middelretijd,  de  Hertoginne  en  den 
Prince  te  adverteren  en  affiftentie  te  mogen  krijgen. 

Opren  24.  Augufti  hebbendie  fectariffen  door  den  Bur- 

gemeefter Johan  Bol  't  Gerechte  van  de  ftad  doenaen- 
geven,hoe  dat  fy  begeerden  twe  kerken  geopent  te  heb- 

ben, om  haer-luider  predicatie  te  doen,  daer  op  hem 

gefeid  werde  van  wegen  't  Gerechte  dat  fulx  in  haerlui- 
der  macht  niet  en  was,  datmen  niet-te-min  des  anderen 

daegs  den  Raed  doen  vergaderen  foude,als  gedaen  wer- 
de den  1 5  Augufti  des  morgem  goeds  tijds  ,  dat  de 

voorfz  van  de  Religie  weder  compareerden ,  feggende 

by  haer-luider  gemeente  gefloten  te  fijn  die  afgrijflijk- 

heid  van  de  Beelden  weg  te  willen  doen ,  fonder  noch- 

tans yemands  noch  ook  de  kerken  in  haer-luiden  goe- 

deren te  verkorten :  begerende  datmen  hen-luiden  fou- 

den openen  de  Kerke  van  de  Minrebroeders  en  Precji- 

kebroeders  om  haer-luider  predicatie  te  doen ,  't  welk 
jrehoort  fijnde  de  fake  uitgefteld  werde  tot  des  noens  te 

elf  uren,  en  middelretijd  fijn  eenige  gefchiktaenden 

Capiteinop'tCafteelom  fijn  advijs  te  verftaen,  hoe- 
men  't  gene  voorfz  is  beft  beletten  foude,  die  anders 
niet  en  feide,  dan  datmen  goede  middelen  foude  foeken 

om  de  gemeente  van  den  been  te  brengen ,  en  dat  hy 
de  ftad  met  raed  wilde  byftaen,  fonder  meer:  hebben 

infgelijx  gefchikt  aenden  Rade  Provinciael,  daer  van 

eenige  vergadert  waren  ten  huife  van  Meefter  Willem 

van  Diemen,outfte  Raed  ( overmits  d'abfentie  van  den 

Prefident)  die  in  effecte  van 't  felve  advijs  waren,  en 
datmen  arbeiden  foude  tijd  te  winnen ,  tot  dat  de  grote 

rafery  en  hette  van  de  fectariffen  wat  verkoelt  foude 

wefen ,  feggende  de  voornoemde  van  Diemen  datmen 

foude  maken  hoe  men  't  maekte,  datmen  de  fectarif- 
fen van  den  been  foude  brengen ,  en  alle  bloedftoringe 

verhoeden.  En 't  felve  den  Raed  van  de  ftad  gerap- 

porteertwefende,  hebben  op  den  ftadhuife  doen  ver- 
gaderen de  befte  van  de  ftad,  fo  edele  als  borgers,om 

met  hen-luiden  volgende  de  Miffive  van  hare  hoogheid 

van  den  2 1  Julij  raed  te  plegen ,  die  van  den  felven  ad- vile  waren  als  voorfz  is. 

En  dien  volgende  werd  den  gecommitteerden  van 

de  fectariffen  ter  gefetter  uren  comparerende,  gerc- 

monftreert ,  dat  in  de  macht  van  die  van  de  ftad  niet  en 
was ,  hen-luiden  een  kerke  te  gunnen ,  en  dat  indien  fy 

fulx  metter  daed  wilden  attenteren ,  dat  daer  veel  in- 
convenienten  uit  komen  fouden.  En  is  eintelijk  fo  ve- 

le gedaen ,  fo  by  den  gecommitteerden  van  de  fectarif- 
fen ,  als  door  den  gecommitteerden  van  de  ftad ,  ge- 

fchikt aende  gemeente  van  den  fectariffen,  die  alle 

gereed  en  gewapent  ftonden,om  haerluider voorne-  , 
men  van  de  kerken  te  violeren,  te  volbrengen ,  dat  fy 

belooft  hebben ,  acht  dagen  te  fuperfederen  om  mid-   . 
delretijd  te  fchicken  aende  Hertoginne  en  Prince  van 

Orangien  ,  en  haer-luider  meninge  te  verftaen  :  des  be- 

geerden fy  datmen  de  Minderbroeders  en  de  Predike- 
broeders  verbieden  foude  niet  meer  op  haer-luider  of 

haerluider  predikanten  te  prediken  ofte  blafphcmeren. 

En  op  't  gene  voorfz  is ,  hebben  de  principaelfte  den 

Burgemeefter  Johan  Bol  de  hand  gegeven ,  't  welk  die 
van  den  Rade  en  andere  die  opten  ftadhuife  waren  ge- 

rapporteert  fijnde , hebben  terftont  gedeputeert  Johan 
van  Amerongen  en  Hendrik  van  Ryneveld,omaen 
de  Hertoginne  en  den  Prince  te  reifen,  niet  datmen 

meende  dat  de  hoogheid  van  de  Hertoginne  de  be- 
geerte van  de  fectariffen  accorderen  foude,  maer  om 

tijd  te  winnen ,  binnen  welke  de  uitheemfe  die  binnen 

Utrecht  gekomen  waren  fouden  vertrecken ,  en  fijn 

mitsdien  van  den  anderen  gefcheiden.  Des  niet  tegen- 

ftaende  fijn  c]e  fectariflen ,  merkelijk  die  van  buiten  ge- 
komen waren ,  bemerkende  dat  die  van  de  ftad  ter  oor- 

fake van  't  gene  voorfz  is  onverfien  waren ,  en  beducht 

fijnde  fo  fy  lieten  luiden ,  dat  die  van  de  ftad  hen-luiden 
binnen  die  voorfz  acht  dagen  fterken  fouden,  op  den 

noen  inde  kerke  gevallen, en  hebben  ten  felve  dage 
contrarie  haer  beloften ,  met  groter  furie  gefpolieert , 

de  Buyrkerke, Minderbroeders,  Predikerbroeders, en 
S.  Jacobs  Kerke  ,  de  Burgemeefters  dit  verftaende, 
hebben  opten  ftadhuife  doen  vergaderen  die  van  de 
Wet  en  Raden ,  en  ook  van  den  beften  borgeren  en 

met  de  felve  alle  fwarigheden  overwogen ,  en  merken- 
de dat  vele  van  de  principaelfte  van  der  ftad  vertrocken 

waren ,  en  dat  de  gemeente  gantfelijk  verflagen  en  on- 
verfien was ,  en  hebben  niet  te  rade  gevonden  eenige 

datelijke  refiftentie  te  doen ,  dan  hebben  de  Gilden 

opgeboden ,  en  des  nachts  fo  uit  den  Raed  als  van  den 
beften  borgers  fterke  wacht  doen  houden.  Den  xxvj 

Augufti  des  morgens  hadde  den  Burgemeefter  Har^ 
men  van  der  Vecht  de  wacht  by  den  anderen  gehou- 

den en  den  Raed  doen  vergaderen.  En  fo  doen  eenige 
van  de  fectariffen  compareerden  en  begeerden  eemg 
middel  in  de  fake  gevonden  te  worden  ,  is  ontboden 
Jonkheer  Johan  van  Reneffe ,  die  ter  begeerte  van  de 
ftad  by  den  fectariflen  gegaen  is  op  het  Marien  Kerk- 

hof, daer  fy  wel  5  of  600  fterk  waren ,  hoewel  men  be- 
ducht was ,  dat  fy  meer  aenhangs  hadden,  die  eintelijk 

met  affiftentie  van  andere  fo  veel  gedaen  heeft ,  dat  de 
fectariflen  beloofden  den  tijd  van  vierdagen  te  fuper- 

federen ,  om  middelretijd  de  Hertoginne  en  Prince  te 
veradverteren  of  men  hen-  luiden  een  kerke  foude  mo- 

gen gunnen  dan  niet.  En  te  dien  einde  fijn  terftont  af- 
geveerdigt ,  Amerongen  en  Ryncveld  voornoemt.  En 
terwijlen  't  voorfz  tractaet  duerden ,  fo  eenige  fecta- 

riffen doende  waren  in  de  kerke  van  S.Nicolaes  en 

Geertruiden ,  en  is  niet  goed  gevonden  om  't  accoorc nietteturberendefelve  metter  daed  te  refifteren ,  niet 

te  min  verftaende 't  voorfz  verdrag  hebben  gefuperfe- 
deert  van  meer  te  breken ,  en  is  als  doen  eerft  de  nacht- 

wacht van  den  ftadhuife  gegaen ,  en  en  is  federt  die  tijd 
niet  meer  gebroken.  Op  den  27  Augufti  hebben  die 
van  ftad  weder  doen  vergaderen  opten  ftadhuife ,  den 

CapiteinvanhetCafteeldie  vanden  Hove  Provinci- 
ael, eenige  van  de  Geeftelijkheid ,  en  Ridderfchapdie 

binnen  Utrecht  waren ,  met  de  treffelijkfteenCatho- 
lijke borgeren, in  welke  vergaderinge  weder  compa- 

reerden de  fectariffen ,  eifchende  weder  fekere  kerke 
en  datmen  de  Minrebroeders  en  Predikerbroeders  uit 

de  ftad  foude  doen  gaen ,  met  meer  diergelijke  dreige- 
menten fo  verre  men  des  niet  en  dede ,  dat  fy  haer  voor- 

nemen voorts  volbrengen  fouden  om't  welk  re  verhoe- 
den en  te  preferveren  fo  menige  Kerken ,  Cloofteren„ 

en 
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en  Abdien ,  fo  binnen  als  buiten  Utrecht  wel  tot  veer- 

tig in  't  getal  die  noch  niet  gcfchent  waren  ,  is  by  advij- 
fe  van  den  vóorfchreven  perfonen  ,  gemaekt  het  ac- 
coort  in  qneftie ,  niet  abfolutelijk,maer  opt  behagen 
van  de  Hertoginneen  Princevan  Orangien ,  om  hem 
daer  na  te  reguleren  tèr  tijd  toe  men  haer-luider  me- 
ninge  verftaen  foude  hebben ,  niet  datmen  aen  de  me- 
ninge  van  de  Hertoginne  twijffelde  ,  noch  ook  uit 
gun  ft  en  faveur  ,diemen  totte  fedtariflen  droeg  ,  maer 
door  den  uitterften  nood  gedrongen  fijnde,  alleenlijk 
om  onder  dexel  van  dien  tijd  te  winnen  en  in  als  bete- 

re ordre  te  ftellen ,  't  welk  men  uit  dien  kan  verftaen 
dat  de  fedtariflen ,  tot  meermael  een  kerke  geweigert 
was  geweeft  ,  overmits  de  welke  fy  de  kerken  had- 

den gefpolieert,  dat  fy  anders  niet  gedaen  fouden  heb- 
ben ,  noch  en  is  door 't  vóorfchreven  accoort  de  in- 

tentie' van  den  fedtariflen  niet  gefterkt  maer  gebro- 
ken :  fö  die  van  de  Stad  gedurende  'c  felve  hem  gefterkt 

hebben  ,  en  terftont  te  weten  den  dertigften  Augu- 
fti  met  die  van  de  Geeftelijkheid  na  Wefel  gefchikt 
om  harnaflen  te  kopen ,  diemën  onder  de  Catholij- 
ke  Borgers,  en  Geeftelijkheid  foude  diftribueren  als 

gedaen  werde.  En  die  van  wegen  der  Stad  over  t'vöor- 
ichreven  accoord  ftonden  ,  waren  al  goede  oprech- 

te Catholijke  en  eenfdeels  Geeftelijke  perfonen ,  die 
fonderdenood  daerfy  in  waren,  om  geen  goed  van 

i  de  wereld  d'intentie  van  de  fedtariflen  fouden  hebben 
willen  promoveren ,  fo  doch  de  fedtariflen  haer-lui- 

der bederftenifle  opentlijk  fochten.    En  gedurende 
't  vóorfchreven  accoord  en  heeft  d'excertie  van  de 
Catholijke  Religie  niet  ftil  geftaen  ,  maer  is  in  alle 
de  kerken  gedaen  geweeft ,  fo  van  predicatie ,  Mifle , 

als  anderfins  ,  uitgefondert  die  in 't  accoort  genoemt 
itaen ,  en  is  ook  den  Minrebroeders  en  Prediker-broe- 

ders alleenlijk  het  preken  geinterdiceert  geweeft ,  maer 
niet  de  Mifle,  en  dat  uit  fake,  dat  de  tijd  fo  gelegen 
was  dat  de  Minrebroeders  en  Predikerbroeders  felfs 

op  ftoel  niet  en  fouden  hebben  dorven  gaen ,  over- 
mits de  fedtariflen  op  hen-luiden  fo  feer  verbittert 

waren,  fulx  dat  fy-luiden  in  haer  gewoonlijk  habijt 
niet  en  dorften  achter  ftraten  gaen  ,  noch  langes  de 
Landen 'reifen:  en  niettemin  hebben  die  van  de  Stad 

ftaende 't  vóorfchreven  accoort  die  van  de  Geeftelijk- 
heid alle  notelij ke  onderhoud  gedaen  en  geprefen teert. 

4,7\)  En  was  de  kerke  van  Sinte  Jacobs  die  den  fedtariflen 
toegelaten  werde  ,  al  gevioleert  en  geprophaneert. 
Op  den  feften  September  fijn  Johan  van  Amerongen 
en  Henrik  van  Rynevelt  weder  gekomen  met  hem 
brengende  miflive  van  de  Hertoginhe  daer  by    fy 

't  vóorfchreven  accoord  defavoyeerde  en  verklaerde 
van  geender  weerden  te  houden.  Waerom  die  van  de 
Stad  terftont  hebben  doen  vergaderen  degene  die  ten 

tijde  van  't  maken  van  't  felve  prefent  geweeft  waren , 
en  daer  Voor  doen  komen  de  hoofden  van  de  fedtarif- 
fen  en  hen- luiden  de  meninge  van  hare  Hoogheid 
verklaert  en  bevolen  dien  volgende  dat  fy  de  voor 
fchreven  kerke  van  Sinte  Jacobs  ruimen  fouden ,  en 
niet  meer  binnen  de  vóorfchreven  Stad  prediken  , 
en  hoewel  fy  fulx  eerft  weigerden  vermits  daer  geen 
brieven  waren  van  den  Prince ,  fo  hebben  fy  nochtans 
eintelijkhaer-luidenobedientie  verklaert,  en  terftont 
daer  na  is  by  de  Stads-kloeke  gepubliceert  dat  het  vóor- 

fchreven accoort  by  de  Hertoginne  en  Prince  van  O- 
rangien te niete gedaen  was,  en  dat  hem  eenyegelijk 

Voorts  aen  foude  reguleren  volgende  't  accoort  by  ha- 
re Hoogheid  met  de  Edelen  Geconfederecrde  ge- 

maekt ,  't  welk  niet  tegenftaende  fijn  de fedtariflen  des 
na  noens  ten  felven  dage  in  groten  getalle  met  haer 
predicant opten ftadhuife  gekomen, willende  datmen 
hen  de  kerke  van  Sinte  Jacobs  laten  foude  of  fy  wiften 
wat  fy  te  doen  hadden ,  daer  op  hen  gefeid  worde  dat 
fy  de  Kerke  en  Stad  fouden  ruimen ,  of  anders  moch- 

ten fy  fien  wat  hen  daer  van  komen  foude.  De  fake 
dus  ftaende  bemerkende  die  van  de  ftad,  dat  die  gene 
die  van  buiten  tot  afliftentie  van  de  fedtariflen  geko- 

men waren ,  meeft  vertrocken  waren  ,  en  dat  weinig 
borgeren  de  hand  aen  de  fedtariflen  hielden,maer  haer- 
luider  werk  gantfchelijk  detefteerden  ,  hebben  etlijk 
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getal  van  borgeren  op  de  beèri  gebrocht ,"  en  de  ker- ke van  Sinte  Jacob  weder  in  doen  nemen ,  en  aldaer 
een  gehele  nacht  doen  waken ,  en  des  anderen  dae<*s 
na  dat  de  grote  kloeke  geluid  wasgefongen.  Te  De  urn 
laudamus :  en  is  voorts  defelve  met  de  andere  gefchon- 
de  Kerken  tot  Gods  dienft  geadopteert  geweeft  ,  eri 
van  dien  tijd  voorts  hebben  die  fedtariflen  haer-lui- 

der predicatie  gedaen  buiten  de  ftad  Utrecht ,  fo  dat 
binnen  de  Stad  niet  meer  dan  vier  of  vijf  mael  ge- 

preekt is,fonder  dat  fy  weten, dat  aldaer  eenigc  an- 
dere Ceremoniën  gedaen  fijn  geweeft.  En  is  niet  te 

verwonderen  waerom  die  van  de  ftad  de  fedtariflen 

nietfo  wel  en  refifteerden  in  'tgunnen  vanden  ker- 
ken als  in  te  doen  ruimen,  fo  de  faken  ten  tijde  vari 

ruiminge  feer  verandert  waren,  fo  overmits  die  van 
de  ftad  hen  gerecolligeert  en  de  meninge  van  de  bor- 

gers en  inwöonders,en  infonderheid  van  de  Geefte- 
lijkheid en  Ridderfchap  verftaen  hadden ,  en  fulx  ge- 

wegen  waren  alle  voorder  oproer  metter  daed  te  we- 
derftaen ,  en  dat  die  van  de  nieuwe  Religie  hen  ver- 

laten vonden  van  den  Edelen  Geconfedereerde,  voor- 

mits  't  accoort  mette  Hertoginne  gemaekt,  daer  by 
alleen  gepèrmitteert  was  te  preken  ter  plaetfe  daer  men 

voor  date  van  't  felve  gepreekt  hadde  ,  't  welk  t'Ut- recht  was  buiten  de  ftad :  bevonden  hen  ook  de  {è- 

dtariflên  van  vele  fimpele  borgers  overmits  die  afgrij- 
felijkheid  van  haer-luider  feit  verlaten  ,die  hen  ver- 

mits 't  pretext  van  Religie  eerft  fchenen  aen  te  han- 
gen. En  de  predicatie  die  hier  na  buiten  Utrecht  ge- 

fchiede,  heeftmen  moeten  lijden  overmits 't  accoort 
met  den  Edelen  gemaekt,  dat  t'Utrecht  by  deStads- 
klocke  door  bevel  van  de  Hertoginne  gepubliceert  en 

bevolen  was  te  onderhouden ,  hoewel  't  felve  die  van 
de  Stad  en  andere  ingefetenenfogeeftelijk  alsweerlijk 

leed  geweeft  is,  gelijk  fy 't  felve  metter  daed  betoont 
hebben,  mits  dat  fy  in'tlaetfte  van  September  Anno 
i?66.  aen  den  Prince  van  Orangien  fchikten  Henrik 
de  Voogt  van  Rynevelt  met  fekere  Inftrudiic  onder 
andere  om  te  vertonen  d'inconvenienten  die  uit  dé 
nieuwe  predicatie  quamen,  en  dat  hy  daerom  foude 
willen  de  felve  verbieden  en  af  ftellen :  maer  gaf  ter 
antwoord  fulx  niet  geraden  te  fijn  vermits  deHerto* 
ginne  die  toegelaten  hadde,  dat  hy  niettemin  iri  fijn 
Gouvernement  komen,  en  in  als  ordre  ftellen  foude. 
Gelijk  verfoek  hebben  gedaen  die  van  den  HovePro- 
vinciael ,  fo  aen  de  Hertoginne  als  Prince  van  Oran- 

gien ,  maer  en  hebben  niet  konnen  verwerven  anders 
dan  dat  den  Prince  komen  en  Ordre  ftellen  foude  als 

boven.  En  den  Prince  gekomen  fijnde,  heeft  de  pre- 
dicatie noch  meer  gefterkt,  en  de  fedtariflen  fekere 

plaetfe  gewefen  daer  fy  tot  de  komfte  van  den  Gra- 
ve  van  Megen  gepreekt  hebben ,  en  waren  doen  noch 
fo  ftout  dat  fy  een  kerke  dorften  eiflehen  om  haer  pre- 

dicatie te  doen.  Den  Prince  vertrocken  fijnde ,  bevin- 
dende de  Stad  en  Staten ,  dat  hy  de  predicatie  niet  en 

hadde  afgeftelt ,  hebben  den  xxix.  Januari  aen  mijn 
Heere  de  Prefident  Viglio  gefchreven,  ten  einde  hy 

nopende  't  afftellen  van  de  predicatie  met  de  Herto- 
ginne foude  communiceren, die  daer  op  gefchreven 

heeft ,  dat  fy  geen  middel  hadde  gehad  tot  die  tijd  toe 
om  fulx  te  doen  ,  vermits  't  vóorfchreven  accoort. 
Seiden  mede  de  vóorfchreven  Regeerders  op  't  xxj. 
artieul  derbefchuldinge  dat  voor  de  komfte  vanden 
Grave  van  Megen  fobyden  Hove  als  by  de  Stadee- 

nige beeldftormers  geapprehendeert  waren ,  ten  min- 
ften  drie  die  ook  geexecuteert  fijn ,  en  van  de  refte  en 
hadmen  terftont  geen  informatie  ,  vermits  ten  tijde 
van  de  Beeldftormerije  de  tumulte  fo  feer  groot  was, 
en  dat  het  meeft  al  uitheemfe  waren ,  en  naer  dien  ff 

uit  krachte  van 't  accoord  by  de  Hertoginne  gemaekfj 
de  predicatien  moften  lijden  ,  ook  de  Predicanfen 
gedogen.  Seiden  voorts  geen  fchutterijen  gehad  te 
hebben  ,  federt  dat  fy  aen  de  Keiferlijke  Majefteit 

geweeft  hebben  ,  en  't  Garnifoen  van  't  Cafteel  was fober  ,  en  hadden  daerom  van  daer  geeh  afliftentie 
te  verwachten ,  mits  dat  de  Capitein  van  afliftentie  ge- 

vraegt  fijnde,  feide  geen  ander  laft  te  hebben  dan  't  Ca» fteehe  bewaren.  Ontkennen  dat  in  haer-luider  macht 
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foute  hébben  geweeft.de  dedicatie  en  Beeldftorme- 

ryc  metterdaed  te  keren ,  en  fulx  doende  fouden  hem 

felven  en  de  ftad  in  pericul  gebracht  hebben  van  ver- 

loren te  werden,  fo  de  fectariflcn  principahjk  haer- 

luideroogedaer  op  hadden.  En  overmits  fy  volgende 

't  accoort  van  de  Hertoginne,  de  predicatie  moften 

lijden, hadden  ook  moeten  gedogen  de  gene  die  de- 
felve  (reaflïfteert  hadden  ,  en  confequenthjk  Meefter 

Valemijn  en  veel  meer  andere,  en  gink  Meefter  Va- 

lentijn ter  predicatie  niet  anders  dan  hy  dagelij X  ge- 
woonlijk was  uit  te  rijden,  en  wiften  ook  degedaegde 

niet  voor  fijn  vertrek  dat  hy  kerken  gefpolieert  hadde, 
noch  en  was  niet  als  borger  ontfangen  ,  maer  hadde 

eedtredaen  van  de  Coninklijke  Majefteit  en  ftad  Ut- 

recht getrou  te  fijn  als  alle  uitheemfe  doen.  Nopende 

d'mfolentie  van  Meefter  Valentijn  feiden 't  felve  eens 

gebeurt  te  fijn,  als  hy  tot  Yfelftein  by  den  Heerevan 

JBrederode  en  eenige  andere  Edelen  Geconfedereer- 

den  hadde  wefen  eten, en  welby  dranke weder  t'Ut- 

recht  quam ,  daerom  hy  des  anderen  daegs  dedc  be- 

geren datmen  't  felve  fijnen  drank  foude  willen  toe- 
schrijven ,  fo  hy  niet  gewoon  was  te  drinken ,  en  niet 

te  min  heeft  hem  heimelijken  gehouden ,  en  is  ook  by 

den  Schout  in  perfoon  gedagvaert  fijnde,  tegen  hem 

geprocedeert.  En  als  de  Prince  t'Utrecht  was  is  hy weder  gekomen  hem  betrouwende  op  den  Heere  van 
Brederode,  en  hebben  die  vande  Wet  doen  den  Schout 

gefeid ,  dat  hy  hem  behoorde  te  apprehenderen .  die 

feide  niet  dienaers  genoeg  te  hebben  om  't  felve  te 
doen  ,  fo  Meefter  Valentijn  felve  vijf  of  fes  dienaers 

hadde,  en  dat  de  Lands-knechten  alleenlijk  dedefen- 

fie  van  den  ftad  gefworen  hadden  ,  en  fulx  hem  niet 

en  fouden  willen  amfteren,  dat  hy  hem  niet  te  min  fou- 

de fterk  maken ,  en  den  voornoemden  Meefter  Valen- 

tijn verfekeren ,  die  terftont  daer  na  hem  uit  de  ftad 

geabfenteert  heeft :  betoerendejohan  van  Reede ,  fei- 
den  t'ontkennen  dat  hy  conventiculen  of  onbehoorlij- 

ke vergaderinge  gehouden  hadde,  maer  hielt  Wijnta- 

verne ,  en  fo  't  felve  fufped:  was ,  heeftmen  hem  voor 
de  Wet  ontboden  en  gearbeid  te  induceren  dat  hy  uit 

de  Stads  kelder  foude  vertrecken ,  't  welk  hy  feide  hem 

ongelegen  te  fijn ,  offerende  niet  te  min  die  van  de  ftad 

borge  voor  alle  fchaden  die  haer  uit  fijne  huifinge  fou- 
de mogen  komen,  en  dat  die  vande  ftad  de  felve  fo 

fouden  doen  maken  en  bewaren  dat  fy  hem  des  ver- 
fekert  mochten  houden ,  als  fy  gedaen  hebben ,  fo  dat 

Johan  van  Reede  maer  tot  een  plaetfe  uit  en  in  fijn 

huifinge  gaen  ,  en  dat  alle  de  werelt  fien  mochte 

wie  daer  uit  en  in  gink ,  fo  die  ftond  op  de  ftads  plaet- 
fe en  in  de  wacht,  in  der  voegen  datmen  van  hemen 

fijne  huifinge  verfekert  was.  En  alfohem  niet  geble-
 

ken en  was  dat  Johan  van  Amerongen  Slootmaker  de 

kerken  hadde  helpen  fchenden ,  en  hy  't  felve  geftadig- 
Üjk  ontkenden,  men  hem  niet  en  heeft  verlaten  dan 

ten  tijde  als  alle  des  Stads  dienaers  haer  officien  prefen- 
teren ,  't  welk  was  in  Decembri  ,  en  middelretijd  en 

heeftmen  geen  nieuwe  werken  laten  maken :  maer  al- 
leenlijk eenige  die  hy  onder  handen  hadde  laten  vol 

maken ,  en  de  refte  heeft  een  ander  gemaekt.  Beroe- 
rende dat  den  Heere  van  Brederode  den  wijn  gefchon- 

ken  foude  fijn  ,  ontkennen  't  felve  ,  maer  alfo  in  de 

landen  van  Vyanen  en  Hageftein  in'tlaetfte  van  De- cember fekere  krijgsvolk  vergadert  was,  en  de  platte 

landen  befchadigden  ,fijn  op  den  vijfden  Januarij  aen 

den  Heere  van  Brederode  gefchikt  fekere  Gedeputeer- 
de van  de  ftad,  Geeftelijkheid  en  Ridderfchap  om  te 

verftaen  of  die  hem  roequamen ,  die  feide  neen ,  en 

dat  hy  met  die  van  Utrecht  niet  en  begeerde  dan 

goede  nabuerfchap  ,  hoewel  hy  wel  andere  oorfake 
hadde ,  vermits  men  fijn  Edelen  de  poorten  gefloten 

hadde,  en  heeft  de  voorfchreven  Gedeputeerde,  die 

in  grote  vrefe  waren  vermits 't  volk  dat  fy  fo  binnen 
Vyanen  als  op  ten  huife  fagen  te  gaft  gehouden  en 

vruntlijk  laten  gaen,hoewel  Har  men  vander  Vecht  een 
van  hen-luiden  door  eenige  Ballingen  van  Utrecht  by 

naer  doorfchoten  hadde  geweeft :  en  fo  den  achtften 

Januarij  aen  Tollefteegpoorte  van  de  Stad  wat  gebro- 

ken was  en  de  Burgemcefters  gegaen  warea  om 't  fel- 

ve te  befien  en  doen  ffejftreren,  is  den  Heere  van  Bre- 

derode daer  gekomen ,  die  hen-luiden  by  hem  ontbo- 
den heeft,  en  overmits 't  gene  op  den  vijfden  Januarij 

gefchied  was,  hebben  met  hem  eenige  potten  wijns 

al  ftaende  by  de  vuire  gedronken ,  fonder  hem  noch- 
tans den  wijn  te  fchenken  of  prefeateren ,  en  en  be- 

hoort niet  wonder  te  geven ,  dat  de  Burgemeefters  van 
Utrecht  met  den  voorfchreven  Heere  fimuleerden, 

nademael  de  Hertoginne  felve  noch  doen  noch  in 

lange  daer  na  den  voorfchreven  Heere  geen  Vyant  dor- 
fte  of  wilde  verklaren  ,  nochtans  van  de  grote  Meefters 

om  des  te  doen  verfocht  fijnde.  En  en  Hebben  die  van 
de  ftad  aen  de  voorfchreven  Heere  niet  gefchreven, 

maer  uiten  naem  vande  ftad,  Geeftelijkheid  en  Rid- 
derfchap waren  de  voorfchreven  Gedeputeerde  op 

den  vijfden  Januarij  aen  den  voorfchreven  Heere  me- 
de gegeven  brieven  van  credentie,en  daer  na  is  noch 

eens  van  wegen  als  voren,  by  advijfe  vanden  Grave 
van  Megen  aen  den  voorfchreven  Heere  gefchreven 
ter  oorfake  van  eenige  gevangens  diehy  binnen  Vya- 

nen hadde.  En  alfo  den  Heere  van  Brederode  opten 

twedenOdobrismetpraclijke  eenige  van  fijn  Edelen 
Geconfedereerden  en  anderen  binnen  Utrecht  hadde 
doen  komen  om  ( alft  naer  gebleken  is  en  men  doen 
nietenwifte)  de  ftad  te  occuperen,  en  dathvdenCa- 

pitein  op  't  Cafteel  ontboden  hadde  dat  hy  des  noens aldaer woude tert  eten  komen.  So  hebben  die  vande 

ftad  terftont  de  poorten  doen  fluiten ,  haer  Vendel 
knechten  op  de  been  gebrocht ,  en  andere  goede  bor-  (F.iit 
gers  fo  geeftelijk  als  weerlijk  in  wapenen  geftelt,  en 
den  gehelen  dag  gehouden, en  voorts  meer  provifien 
geordonneert  jegens  alle  inconvenienten ,  in  der  voe- 

gen dat  de  gene  die  binnen  gekomen  waren ,  fiende 
dediligentie  en  neerftige  toeficht  van  de  ftad,  heb- 

ben fonder  iet  te  doen ,  moeten  vertrecken.  Daer  uit 
men  lichtelijk  kan  verftaen  dat  de  fwarigheid  die  de 
ftad  van  Utrecht  gehad  heeft  ,  van  buiten  gekomen 
is ,  en  wat  faveur  die  van  de  Stad  den  Heere  van  Bre- 

derode toegedragen  hebben.  En  als  den  Prince  door 

commiflie  van  de  Hertoginne  t'Utrecht  gekomen  was, 
om  alle  laken  re  beflichten  en  hy  den  Staten  eerft ,  en 
na  die  van  der  Stad  alleen  ,  voorgehouden  hadde  fe- 

kere accoort  dat  fy  roetten  fectariflen  maken  fouden , 
tot  dat  by  de  Coninklijke  Majefteit  en  advijs  van  de 
Generale  Staten  anders  geordonneert  foude  wefen,  fo 
en  hebben  nochtans  noch  de  Staten ,  noch  de  Stad  , 

't  felve  accoort  niet  willen  aengaen  ,  overmits  fy  ver- 
ftonden  't  felve  de  Hoogheid  van  de  Majefteit  te  na 
te  gaen,  fo  dat  den  Prince 't  felve  accoort  by  manie- 

re van  ordonnantien  op  fijnen  naem  heeft  doen  publi- 
ceren. Nopende  de  woorden  die  den  Schout  gefpro- 

ken  foude  hebben  van  de  fleutelen ,  feiden  :  dat  gedu* 
rende  de  trouble  de  fleutelen  van  den  poorten  op  den 
ftadhuife ,  daer  continuelijk  wacht  was  ,  bewaert  fijn 
geweeft  by  wille  van  den  Schout ,  den  welken  indien 
hyde  fectarifTen  hadde  willen  gunft  en  faveur  doen, 

't  felve  niet  en  foude  hebben  gedaen ,  maer  de  fleu- 
telen behouden  hebben ,  fo  de  bewareniffe  hem  al- 

leen in  den  naem  van  de  Coninklijke  Majefteit  toe- komt. 

En  nopende  de  refte,  feiden  al 't  gene  by  hen-lui- 
den gedaen  en  geleden  is ,  fo  van  depredicatien ,  Beeld- 

ftormerye  en  anderfins  ,  gedaen  en  geleden  te  fijn 
niet  uit  eenig  afkeer  van  de  Catholijke  Religie ,  of  van 
den  obedientie  van  fijne  Majefteit,  noch  ook  uit  ee- 

nige gunfte  of  faveur  die  fy  totten  fëótarifTen  hadden 
of  droegen  :  maer  om  meerder  quaed  ( dat  fy  voor  00- 
gen  fagen )  te  fchutten ,  als  grote  bloedftortingen ,  o-» 
verval  en  occupatie  van  de  voorfchreven  Stad ,  en  be- 
derffeniffe  van  de  goede  Inwoonders  ,  fo  geeftelijk 
als  weerlijk,  van  de  felve,  en  infonderheid  om  voor- 

der fchendinge  van  veel  Kerken  ,  Abdyen  ,  Cloofte- 
renenGods-huifen,die  ontrent  veertig  fo  binnen  als 
buiten  Utrecht  noch  ongefchend  waren  gebleven, 

mitsgaders  de  vaftatie  van  't  gehele  platte  Land ,  en 
fonderlinge  van  de  voorlieden  van  Utrecht ,  te  be- 

letten, waer  toe  en  om  de  voorfchreven  predicatie  ge- 
doogt te  hebben ,  fonder  refiftentie  daer  tegens  te  doen 
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die  van  de  Stad  en  andere  Inwoonders  van  Utrecht, 

die  over 't  voorfchreven  accoort  geftaert  hadden,  de- 
fe  naervolgende  redenen  en  circumftantien  beweegt 
hadden.  Indeneerftendatten  tijde  als  de  voorfchre- 
ven  trouble  begonfte  de  predicatie  en  Beeldftormerije 
fö  ontrent  als  binnen  Utrecht  eerft  gedaen  werde,  de 
Coninklijke  Majefteit  niet  en  was  in  defe  Landen , 
maer  in  Spangien:  dat  fijne  Majefteit  voor  Gouver- 

nante Generael  over  alle  de  Nederlanden  gelaten  had- 
de  de  Hertoginne  van  Parma  en  Playfance.  Dat  hy 
voor  Gouvernear  fpeciael  over  de  Landen  van  Hol- 

land en  Utrecht  geftelt  hadde  >  den  Prince  van  Oran- 
gien ,  en  andere  Heeren  Over  andere  Landen  of  Pro- 

vinciën. Dat  de  voórfeide  Edelen  Gecönfedereerde, 

overmits d'abfentie van  fijne  Majefteit, hem  verftout 
hadden  hare  Hoogheid  te  prefenteren  de  voórfeide  re- 

quefte, en  en  te  maken  fekere  verband  en  confedera- 
tie, fo  om 't  feit  van  de  voorfchreven  Requefte  te  dè- 

fenderen  als  d'Inquifitie  te  extirperen.   Aen  't  welke 
de  principaelfte  Heeren  en  Gouverneurs  van  defe  lan- 

den ,  namentlijkden  Prince  van  Orangien ,  den  Grave 
van Egmont, Hoorn,  Hoogftraten  &c.  eenfdeels  de 
hand  fchenen  te  houden ,  ten  minften  fomen  doen  pre- 
fumeerde ,  en  naderhand  genoegfaem  fijn  Excellen- 

tie gebleken  fchijnt  te  wefert.  Sulx  dat  de  Hoogheid 
van  de  Hertogirine  van  Parma  uit  vrefe  Vart  dien ,  en 
om  geen  occafie  te  geven  van  meerder  oproerte ,  de 
voorfchreven  Edelen  Geconfedereerden  ter  oorfake 

van  hare  Requefte  en  confederatie  niet  en  heeft  dor- 
ven  apprehenderen ,  corrigeren  offtraften:  noch  ook 
cenig  apparaet  maken  om  fulx  te  doen  maer  heeft 
alleenlijk   de  fake  geremitteert  aen  fijne  Majefteit. 
Dat  hoewel  op  de  Requefte  van  de  voorfchreven  E- 
delen  niet  anders  geappoin&eert  en  was  dan  voor- 

fchreven is  ,  nochtans  de  Gemeente  hem  geperfua- 

deert  heeft  d'Inquifitie  en  executie  van  de  Placcaten 
op  't  ftuk  van  de  Religie  gemaekt  ,  geaboleert  en 
ten  minften  gefurcheert  te  wefen ,  en  alfulx  geoorloft 
te  zijn ,  te  leven  in  fuiken  :Religie  al  een  yegelijk  goed 
dochte ,  en  confequentlijk  de  Overheid ,  fo  veel't feit 
van  de  Religie  aengaet,  geheel  ongehoorfamelijk  en 
rebel  geworden  was ,  en  dat  alle  de  landen  door.  Daer 
in  fy  hem  te  meer  verftout  hebben,  dat  een  ige  Staten 
van  den  Landen  of  om  de  Gemeente  te  mogen  ftil- 
len,  of  uit  een  ige  andere  confideratie  ,  by  Requefte 
verfocht  hadden ,  moderade  van  Placcaten  en  aboli- 
tie  van  de  Inquifitie  ,  fonder  nochtans  dat  de  Staten 
van  Utrecht  fulx  gedaen  hebben  gehad.  Dat  hoewel 
de  Coninklijke  Majefteit  van  de  prefentatie  van  de 
voorfchreven  Requefte  ,  oproerte  en  rebellie  weltij- 
telijkeri  geadverteert  is  geweeft  ,  fo  door  fchrijven 

Yan  hare  Hoogheid ,  door  't  fenden  van  den  Marquis 
van  Bergen  en  Heerevtn  Montigni,  nochtans  voor 

't  eerfte  geen  fecours  gefondert  heeft  ,  maer  de  ge- 
meente by  Miflïve  doen  vertrooften  met  een  hope 

dat  fijne  Majefteit  kortelijk  Over  komen  foude.  Maer 
heeft  de  Hoogheid  van  de  Hertoginne  van  Parma 
alleenlijk  gearbeit  met  goedheid  fonder  Wapenen 
de  fake  te  beflichten:  difïïmulerende  veel  dingen  die 

fy  niet  en  konde  keren  ,  en  haer  na  den  tijd  voe- 

gende. 
Dat  hier  na  de  voorfchreven  predicatie ,  vermits  de 

voorfchreven  notelij ke  difïimulatie  en  cortniventie 
van  de  Hertoginne,  by  na  in  alle  de  Provinciën  van 
defen  Landen  ingevoert  is  geweeft :  beginnende  van 
Sinte  jans  dag  den  vier-en-twintigften  Junij  af ,  en  is 
voorts  gemultipliceert  en  gecontinueert  tot  den  vijf- 
en  -  twintigft  en  Augufti.  Daer  door  de  gemeente 
meer  en  meer  oproerig  geworden ,  en  in  hare  verme- 

tele liberteit  van  de  pretenfe  Religie  gefterkt  is  ge- 
weeft ,  fonder  dat  nochtans  over  hen-luiden  een  ige 

ftraf  gedaen  werde-  Dat  de  Hoogheid  van  de  Herto- 
ginne haer  bevindende  genoeg  verlaten  van  eenige 

daer  fy  haer  meeft  op  hadde  behoort  te  betrouwen , 
fo  benaut  is  geweeft  door  de  voorfchreven  confedera- 

tie en  beroerte  ,  die  principalijk  binnen  Antwerpen 
wasjdatfyeerftlijk  den  Prince  van  Orangien , aldaer 
als  een  hooft  en  fuücrimendent  beeft  moeten  fchicken 

ï.  Deel. , 

Öorfpronk  der  Nederlandfe  beroerten. 
in 't  beginne  van  Julio  Anno  1566.  en  dat  om  de  fa- 

ken van  de  Stad  te  appaiferen ,  en  de  oproerte  te  ftil- 
len,  hoewel  genoeg  kenlijk  was  dat  de  felve  Prin* 
ce  de  hand  hielt  aen  de  Edelen  gecönfedereerde,  en 

dat  aen  Antwerpen  genoeg  de  welvaert  van  't  gehele 
Land  gelegen  was.  Dat 't  felve  niet. tegenftaende,  de 
predicatie  en  oproerte  aldaer  en  elders  meer  dagelijx 
vermenigvuldigde  ,  tot  het  fchenden  van  de  Kerke 
en  Beeldftormen  toe ,  't  welk  binnen  Antwerpen  ge- 

daen is  geweeft  op  den  twintigften  Augufti  voor- 
fchreven.  Gelijk  't  felve  onlanx  daer  voor,  en  na  in veel  meer  andere  oorden  i  Steden  en  Provinciën  o- 

penbaerlijk  gedaen  was,  fonder  eenige  refiftentie  fb 
van  de  Gouverneurs  in  't  Generael  als  van  den  Of- 

ficiers in 't  particulier.  Dat  de  tijdinge  van  de  Beeld- ftormerije binnen  Utrecht  fchielijk  quam  ontrent 
den  drie-en-twintigften  of  vier  -  en  -  twintigften  Au- 

gufti met  een  fame  dat  diegene  die  fulx  deden  wel 
feven  of  acht  duifent  gewapende  mannen  fterk  en 
nergens  gerefifteert  en  waren.   Dat  ten  tijde  voor- 

fchreven en  aleer  d'eerfte  predicatie  t'Utrecht ,  ge- 
daen worde  ,  de  oproerige  Gemeente  en  Rebellen 

de  Wapenen  in  handen  genomen  hadden ,  niet  al- 
leen tot  refiftentie  ,  maer  ook  tot  invafie  van  de  O- 

verheid  en  Catholijke  ,  al  op  't  betrouwen  van  dé 
Edelen  Geconfedereerden  die  hen-luiden  te  S.  Truyea 
vryheid  van  de  Religie  beloofde ,  en  genoeg  in  pro- 

tectie genomen  hadden  ,  fulx  dat  de  faken  fo  verre 

gekomen  waren  dat  in  de  macht  van  de  particu-' liere  Officiers  van  de  fteden  niet  en  was  dé  voor- 
fchreven opro#rige  gemeente  te  refifteren  of  in  ©f- 

ficio  te  houden.    Tc  min  dat  de  Geconfedereerden 
openbaerlijk  jactiteerden  en  lieten  luiden  ,  dat  in- 

dien men  hem  ter  oorfake  van  haer-luider  verband 

wilde  krenken  of  mifdoen ,  dat  fy  't  felve  metter  daed 
1  refifteren  fouden ,  en  dat  fy  ook  te  dien  einde  fekere 
aliantie  in  Duitfland  gemaekt  hadden.  Dat  fy  ook  in- 

den felven  landen  feker  merkelijk  getal  van  ruiters 

en  knechten  op  waerdgeld  leggende  hadden,  die t'al- 
len  tijden  alft  hem  geliefde  tot  haerluider  defenfie  en 
afliftentie  gereed  fouden  wefen,  gelijk  de  Prince  van 
Orangien  dit  felve  jegens  den  Burgemeefters  yan  de 
ft  ad  Utrecht  als  hy  binnen  Utrecht  gekomen  was  o-» 
penbaerlijk  vcrklaerde.  Dat  daer  jegens  in  dek  Neder- 

landen geen  krijg-volk  aengenomen  noch  andere  pro- 
vifie  gedaen  was ,  daer  mede  men  ahulken  oploop  en 
rebellie  van  den  Geconfedereerden  met  haren  aen- 
hang  foude  hebben  kunnen  refifteren.   Dat  de  Hee* 
re  van  Brederode  was  hooft  van  den  Geconfedereer- 

den ,  en  fo  voorfchreven  is ,  behalven  de  Generale 
queftien  van  de  Religie  ei?  rebellie ■>  vele  particulie- 

re querelen  hadde  jegens  die  van  Utrecht.  Dat  ook 
den  felyen  Heere  mitfgaders  de  Grave  van  Culenborg 

I  en  van  den  Berge  na  by  de  ftad  Utrecht  gefeten  wa- 

'  ren ,  en  de  feftariiïen  en  rebellen  daer  binnen  gefe- ten lichtelijk  en  in  konen  tijd  tot  afliftentie  hadden 
konrien  komen.    Datmen  vermits  de  vergaderinge 
die  in  Julio  te  S.  Truyen  geweeft  was,  niet  andersen 
konfte  weten  ,  of  de  predicatie  en  Beeldftormerije 
gefchiedeby  kennifTeen  oogluikinge  van  de  Gecon- 

federeerden. Byfonder,  want  de  Beeldftormers  bin- 
nen Utrecht  openbaerlijk  jactiteerden  en  lieten  lui- 
den, dat  fy  grote  Meefters  tot  haer-luiden  Hoofden 

hadden ,  en  meerdere  dan  Brederode ,  'daerom  hem 
niemant  en  dorfte  refifteren.  Dat  indien  fulx  geweeft 
ware  gelijk  men  vaftelijkprefumeerde  (mits  dat  niet 
te   geloven  was  dat  de  Gemeente  fonder  merkelijk 
hooft  en  eenenftijven  rugge  te  hebben,  foafgrijfelij- 
ken  en  enormen  feit  fouden  hebben  derven  aenrech- 
ten )    en  die  van  de  ftad  Utrecht  de  predicatie  en 
Beeldftormerije  metter  daed  belet  hadden  ,  en  daer 
over  eenige  Bloedftortinge  ware  gebeurt,  gefchapen 
ware  geweeft  dat  de  fedtarifTen  van  de  omliggende 
plaetfen  en  haer-luiden  hoofden  gekomen  foude  heb- 

ben tot  afliftentie  van  den  fe&ariflen  binnen  Ut- 
recht gefeten  ,  en  fouden  by  hulpe  van  de  felve  de 

ftad  yan  Utrecht  hebben  mogen  overvallen ,  en  by- 
fonder de  Kerkea  en.Cloofteren  buiten  Utrecht  in 
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brand  ftekeii ,  en  't  gehele  platte  land  van  Utrecht  mo- 

gen bederven.  Daer  toe  Cf  van  den  Geconfedereerden 

binnen  Lands  en  ook  uit  Duitüand  van  haer-luider 

geallieerde  lichtelijk  en  in  korten  tijd  affiftentie  had- 

den mogen  krijgen,  overmits  de  propijsheid  van  den 

Rijnftroom  daer  Utrecht  op  gelegen  is.   En  dit  aleer 
die  van  de  ftad  Utrecht  van  hare  Hoogheid  of  yemant 

anders  affiftentie  hadden  konnen  verwachten ,  fo  over- 

mits fy  van  volk  onverfien  was,  als  dat  doen  fo  veel  in 
Vlaenderen  ,  Braband ,  Henegouwen  en  elders ,  daer 

fy  omtrent  gefeten  en  lange  te  voren  gelijke  predica- 
tie  en  Beeldftormeryc  gefchied  was,  te  doen  hadde, 

dat  fy  die  vin  Vlecht  die  verre  van  BrufTel  gefeten 
(F- 119  )  fijn  geen  volk  toe  en  foude  hebben  konnen fchicken. 

En  voor 't  gene  voorfchreven  is,  hadden  die  van  Ut- 

recht te  meer  forge,  om  dat  nieuwers  eenige merke- 
lijke datelijke  reffiftentie  gedaen  was  ,  fo  dat  fy  van 

Utrecht  genoeg  de  eerfte  fouden  hebben  geweeft,  en 

confequentelijk  alle  de  laft  van  de  Sedariffen  en  Re- 

bellen op  hem  gederiveert,en  op  haer-luiden  hals  al 

Jeen  gehaelt  fouden  hebben 't  welk  hem  niet  geraden 
en  was.  Te  min  om  dat  den  Prince  van  Orangien  Stad- 

houder over  Utrecht  was ,  en  in  handen  hadde  het  Ca- 

fteel Vredenborch.  Daer  door  men  t'allen  tijden  in  en 
uit  de  ftad  Utrecht  volk  op  en  af  konde  laten.  En  dat 

den  Capitéin  van 't  felve  Cafteel  was  den  Heere  van 

Warenborch,  die  lange  te  voren  geweeft  was  Edelnlan 

en  Hoofmeefter  van  den  voorfz  Prince ,  en  by  den  fel- 

ven  op  't  Cafteel  voor  Lieutenant  gefteld.  En  daer- 
om  en  was  men  niet  verfekert  of  den  voorfz  Capitéin 

hem  hielt  van  den  Edelen  Geconfedereerden  dan  niet. 

So  dat  den  felven  die  van  de  Stad  en  ook  alle  Citholijke 

geheel  fufpeft  was ,  byfonder  want  men  hem  vragende 

wat  affiftentie  men  van  hem  foude  mogen  verwachten, 

nimmermeer  verfekert  antwoord  en  kreegh  anders  dan 

dat  hy  creen  vorder  laft  hadde  dan  't  Cafteel  te  bewaren. 

Sulx  dat  die  van  de  Stad  hem  ganfchelijk  op 't  Cafteel 
niet  en  dorften  betrouwen :  maer  grote  vrefe  daer  voor 

hadden  en  beducht  waren,  dat  ingevalle  van  refiftentie, 

en  de  Seótariffen  het  quaedfte  gehad  hadden ,  fy  luiden 

of  door  den  Prince  of  Grave  Lodewijk  fijnen  broeder , 

die  hem  opentlijk  droeg  van  den  Geconfedereerden 
dóór  't  Cafteel  van  buiten  tot  affiftentie  hadden  mogen 

krijgen,  en  alle  goede  Catholijke  ombrengen,en  voorts 

de  Stad  inhouden  en  occuperen.  Voor  al 't  welk  men 
des  te  meer  beducht  was,  overmits  dat  een  fame  geftroit 

was  onder  de  Gemeente  binnen  Utrecht ,  dat  het  Ca- 

fteel foude  wefen  voor  den  Se&ariffen  en  Rebellen.  En 

dat  tot  haer-luider  affiftentie  heimelijken  by  nachte 

volk  trekomen  was  die  hen  ingevalle  van  nood  fouden 

affifteren ,  waer  door  de  Catholijke  geheel  verflagen  e
n 

deSedariffen  geheel  geanimeert  waren.  Te  meer  dat
 

de  felve  Sedariffen  gehele  vafte  perfuafie  hadden ,  dat 

iulx  waer  was  als  te  weten ,  dat 't  Cafteel  voor  hen-lui- 
den foude  zijn ,  door  dien  dat  Dirk  Cater  hooft  van  de 

Kerkenfchenders  voornoemt,  eenige  van  fijne  com- 

plicen aeperfuadeert  hadde ,  dat  hy  foude  gaen  fpreken 

den  Capitéin  op  Vredenburch  en  fijne  meninge  ver- 

ftaen.  En  't  felve  gedaen  hebbende  en  wederkerende 
van  't  Cafteel  hadde  verklaert  jegens  fijne  complicen 

die  hem  te  dien  einde  verwachtende  waren ,  dat  hy  den 

Capitéin  gefproken  hadde  en  dat  den  felven  voor  hen- 

luiden  foude  wefen,  gelijk  dit  den  voorfz  Capitéin  na- 

derhand felfs  in  de  vergaderinge  van  de  Stad  verklaert 

heeft  gehad.  Worden  noch  geconftdereert  dat  die  van 

de  Sud  de  meninge  en  humeuren  van  haer-luider  bor- 

gersnocb  niet  bekend  waren,  en  dat  men  overmits  de 

menigte  van  den  borgers,  endoor  de  nieuwigheid  van 

de  fake  ter  predicatie  gegaen  hadden,  niet  fo  feer  om 

die  te  horen  als  te  fien  wat  daerom  gaen  foude ,  beducht 

was  dat  alle  de  gene  die  ter  predicatien  gegaen  hadden , 

ook  de  Sedariffen  aengehangen  fouden  hebben,  dat 

naderhand  nochtans  anders  gebleken  is.  Dat  ook  de  fa- 
ken fo  dubieus  waren  en  fo  heimelijk  beleid  werden, 

dat  fo  grote  conf  ufie  en  defordre  onder  de  gemeente 

was  in  alle  Landen  ,  dat  niet  mogelijk  was  te  onderken- 

nen hoc  eenyegclijk  gefint  was:  alfode  ouders  haer- 
luiden  kinderen  fufpedt  hadden  :  fufters  en  broeders 
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malkander ,  den  eenen  vrund  den  anderen  niet  en  dor-  ' 
ften  betrouwen :  en  d'een  gebuer  hem  van  den  anderen 
niet  verfekert  en  mochte  houden :  daer  door  die  van  de 

Stad  beducht  waren,  dat  ingevalle  van  refiftentie  veel 

borgers  en  ingefetenen  niet  en  fouden  hebben  willen 

vechten ,  byfonder  fiende  haer  ouders,  vrienden  en  ma- 
gen onder  de  adverfe  partye. 

Dat  die  van  de  ftad  Utrecht  langen  tijd  in  vrede  ge- 
feten, en  federt  denjarevan  43  geen  oorloge  ontrent 

haer-luider  quartier  gehad  hebben.  Daer  door  de  bor- 

gers en  ingefetenen  van  de  felve  ftad  mits  dien  van  wa- 
penen geheel  onverfien  waren.  Destemeerdatdeftad 

Utrecht  federt  dat  die  aen  de  Keiferlijke  Maj.  hooglof- 

lijker  memorie  gekomen  is,  geen  fchutteryenochan- 
re  broederfchappen  of  Confraterniteiten  dié  wapenen 
hanteren  of  exerceren  gehad  hebben  noch  en  hadden. 

Dat  boven  dien  een  groot  deel  van  de  felve  Stad  con- 
fifteerden  in  Geeftelijke  en  Religieufe  perfonen  ,  die 

niet  gewoonlijk  zijn  wapenen  te  handelen ,  en  den  Ca- 
f  tbolijke  borgers  apparentlijk  meer  belets  gedaen  fou- 

den hebben  dan  affiftentie. .  Dat  overmits  de  voorfz 

grote  menigte  van  de  Geeftelijkheid  die  binnen  Ut- 
recht: refideert ,  de  voorfz  Sedariffen  te  meer  op  de 

voorfz  Stad  verbittert  -  waren,  jaditerende  openbaer- 

lijk  dat  fy't  bloed  van  den  ennoielen  (  datfy  feiden  daer 
geftort  té  zijn )  wreken  fouden ,  en  die  van  de  Geefte- 

lijkheid fo  traderen  da|-fy  korts  niet  weder  t'Utrecht banken  en  fouden  of  diergelijke. 
Dat  voorts  de  oproejrige  gemeente  meeft  alvileen 

abjede  perfonen  waren  van  foberefi  ftact  èn  kleine  for- 
tuine,die  niet  of  feer  weinig  te  verliefen  hadden:  en 

daerom  niet  en  fochten ,  dan  de  goederen  van  de  Ker- 
ken, Cloofteren  en  andere  Godshuifen,  mitfgaders  van 

de  Geeftelijkheid  en  andere  Catholijke  perfonen  die 

rijk  vermaert  waren ,  te  diripieren.  So  dat  de  Stad  Ut- 
recht meer  in  't  ooge  was  van  den  Sedariffen  dan  ee- 

nige andere  daer  ontrent  gelegen :  te  meer  dat  de  felve 

Stad  feer  proprijs  gelegen  is  om  haer  uit  Holland ,  Gel- 
derland en  andere  omleggende  plaetfen  en  Provinciën 

te  mogen  befchadigen. 
Byfonder,  want  de  felve  eenfdeels  gefterkt  en  geforti- 

ficeert  was ,  en  bequamelijk  voorts  gefortificeert  mocht 
worden:  fo  dat  aen 't  verlies  van  de  voorfz  Stad  meer 
dan  een  ftad  of  Provincie  gelegen  was ,  fo  apparentelijk 

tebeforgen  was,  dat  indien  Utrecht geoccupeert had- 
de geworden ,  vele  andere  omleggende ,  fo  grote  als 

kleine  Steden ,  die  niet  fo  vaftzijn ,  fonder  eenige  refi- 
ftentie te  doen  ,  in  handen  van  de  Sedariffen  gekomen 

fouden  hebben ,  al  tot  lafte  van  die  van  Utrecht. 
Aen  merkende  hier  beneffens  ,  dat  overmits  de 

grote  perturbatie ,  confufie  en  vrefe  die  daer  was  in  de 
ftad  Utrecht  als  meer  andere,  en  merkelijken  onder 
de  Catholijke,  meer  dan  men  foude  konnen  fchrij- 
ven  of  met  tongen  uitfpreken ,  foyegelijk  meer  docht 
om  zijn  lijf  en  goeden  ,  wijven  en  kinderen  te  falve- 
ren  ,  dan  om  refiftentie  te  doen.  Dat  ook  de  Reli- 

gieufe als  Minder-broeders  en  Prediker-broeders  niet 
openbaerlijk  in  haer  gewoonlijke  habijt  achter  Ara- 
ten  dorften  gaen ,  noch  ook  langs  de  Landen  rijden , 
en  veel  min  op  ftoel  fouden  hebben  dorven  prediken  , 
Sermoen  of  openbaerlijke  Miffe  doen.  So  hebben 

die  van  de  Stad  voor  't  befte  geadvifeert  van  twe  qua- 
den  het  befte  te  kiefen  ,  en  nutter  te  zijn  voor  een 
tijd  te  diffimuleren  ,  en  met  pradijke  te  maken  dat 
de  Stad  verfekert  foude  wefen,  dan  die  te  hafarderen  , 
wel  wetende  dat  de  Majefteit  meefter  van  de  Stad  blij- 

vende ,  lichtelijken  in  toekomenden  tijden  middel 
foude  hebben  alle  difordre  en  inconvenienten  af  te 

ftellen.  En  indien  die  maer  eens  verloren  hadde  ge- 

weeft ,  de  felve  mitfgaders  d'omleggende  Steden, 
die  apparentelijk  gevolgt  fouden  hebben,  in  langen 
tijd  niet  weder  te  recupereren  en  fouden  hebben  ge- 

weeft. Waer  in  men  die  van  de  Stad  hadde  mo- 

gen imputeren  ,  dat  n  aer  dien  de  Hoogheid  van  de 

Hertoginne  hen-luiden  by  hare  miffive  bevolen  had- 
de ,  dat  fy  voor  al  maken  fouden  de  Stad  verfekert 

te  zijn,  en  dat  de  Majefteit  de  flerkfte  foude  blij' 

ven ,  en  't  felve  met  fo  kleinen  fake  doen  koffe? '.  uk". 
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niet  en  hadden  gedaen ,  en  waerom  dat  fy  hen-luiden  |  ninklijkc  Majefteit  getrouwigheid,  de  Regeerders  vsrt 
(elven  en  de  ftaden  landen  van  Utrecht  meer  hadden  !  de  Stad  in  den  naem  van  de  felve  Majefteit  gehoor- 
willenhafarderen  dan  andere  Steden  die  meer  dan  Ut-  faemheid  ,  defenfie  van  het  oude  Catholijke  gelove 
recht  geleden  hadden  ,  en  wijfer  hadden  willen  zijn  I  en  van  de  ingefetehen  van  de  Stad  van  den  felven  ge- 

en ook  de  Hertoginne  felve  |  love,  die  by  den  gehelen  Raed  williglijk  gedaen  is, 
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dan  de  felve  Steden  , 
die  tot  die  tijd  toe  geen  refiftentie  gedaen,  of  ook  geen 
apparentie  van  refiftentie  gemaekt  hadde :  maer  met 
alles  gediffimuleert  ,  tot  dat  fy  de  fterkfte  foude 
wefen ,  en  dat  uit  gelijke  vrefe  alft  wel  te  vermoe- 

den is  ,  en  om  arger  quaed  te  fchouwen ,  daerom  fy 

ook  gedrongen  is  geworden  't  voorfchreven  accoort 
met  den  Edelen  te  maken,  en  daer  by  de  voorfchre- 

ven predicatie  toe  te  laten.  Alfo  kennelijk  is  dat 
de  Gecon federeerden }  indien  fy  gewilt  of  goed  ge- 

docht hadden  ,  dat  fy  veel  meer  quaeds  hadden  kon- 
nen  doen  dan  fy  gedaen  hebben.  Daer  uit  men  mach 
merken  dat  de  voorfchreven  vrefe  niet  ydel  geweeft 
is,  maer  ex  juftacaufa,  dat  is,  uit  rechtveerdige  oor- 

fake die  ook  de  Hertoginne  hadde  bewogen  om 
fuiken  accoort  te  maken  ,  uit  kracht  van  welke  de 
voorfchreyen  predicatien  wel  een  half  jaer  geconti- 
nueert  fijn  geweeft.  Daer  bygevoegt  dat  de  felve  ha- 

re Hoogheid  onlanx  voor  't  voorfchreven  accoort  in 
fuiken  vrefe  en  benautheid  was,  dat  fy  haer  binnen 
Bruflel  niet  en  dorftc  onthouden  :  maer  tot  Bergen 
in  Henegouwen  geweken  foude  hebben ,  ten  ware  fy 

uirgefondert  eenen  Philips  van  Reftefie ,  is  ook  gedaen 
by  alle  Officiers  en  dicnaers  van  de  Stad  en  de  mee- 
fte  Edelen  en  borgers.  En  fo  de  fecbritfèh  acn  den 
Prince  fekcre  fupplicatie  overgegeven  hadden  öm  een 
Kerke  te  hebben  ,  fo  hebben  die  van  de  Stad  ,  om 
't  felve  te  beletten,  aen  den  Prince  gefchikt ,  die  by miflïve  van  den  vierden  Octobris  gefchreven  heeft, 
dat  fijn  meninge  was  te  doen  onderhouden  't  accoore 
met  den  Edelen  gemaekt ,  en  dat  men  de  fectarif- 
fen  fouden  bevelen  contrarie  van  dien  niet  te  atten- 
teren  >  en  is  de  miflïve  den  fevenften  Oclobris  gepu- bliceert. 

Op  den  xj.  Octobris  is  de  Prince  binnen  Utrecht 
gekomen  met  i<So  fchutten,  en  noch  fijn  Bende,  die 
fy  nochtans  merkelijkcnuitde  Stad  liever  gefien  had- 

den ,  ter  oorfake  van  de  welke  veel  woorden  met 
den  Prince  gebruikt  werden  ,  maer  wilde  die  daer 
in  hebben  ,  en  hebben  die  van  de  Stad  hen  -  luiden 
ook  merkeljike  penningen  moeten  geven  op  yegelijk 
hooft. 

Op  den  twintigften  Decembris  is  by  de  Stads-kloeke 
gehouden  ware  geweeft,  al  hoewel  fy  Garnifoen  en  j  gepubliceert  de  miflïve  van  de  Hertoginne,  dat'tae 
de  Benden  van  Ordonnantien  t'haren  gelieven  ,  en  j  coort  met  den  Edelen  gemaekt  niet  vorder  en  exten- 
den  gehelen  Raed  van  fijne  Majefteit  t'haerder  aflï-  deerde  dan  de  naekte  predicatie ,  en  bevolen  eenen  ye- flentie  hadde.  So  dat,  feggenfe  uitdefe  en  andere  re-  j  gelijk  hem  daer  na  te  reguleren  op  pcene  van  fwaer  lijk 
denen  ,  en  middelen  boven  verhaelt ,  welteverftaen  J  geftraft  te  worden.  Op  den  dertigften  Decembris  heb- ben de  fectariften  aen  de  Stad  tequefte  geprefenteerï 

verfoekende  dat  fy  fekere  aengehechte  requefte ,  hou- 
dende aen  den  Conink ,  aen  den  Prince  fouden  willen 

fchicken ,  dat  hen  gerefufeert  is.  Hebben  die  van  de 
Stad  en  Staten  hier  na  ontrent  den  elfften  january, 
de  knechten  die  van  Vyanen  over  de  Lekke  gekomen 
waren ,  met  de  knechten  die  in  de  Stad  Jagen ,  en  feke- 

re huifluiden  verjaegt ,  en  weder  over  de  reviere  gedre- 
ven ,  als  van  wegen  de  Staten  gefeid  is ,  waer  van  die 

van  de  Stad  de  Hertoginne  geadverteert  hebben  op 
den  xxiiij.  January.  Opten  xxviij.  January  heeft  hare 
Hoogheid  aen  de  Stad  gefchreven ,  dat  men  de  fecta- 
riflenmet  goede  middelen,  en  door  haer  Catholijke 
vrienden ,  foude  induceren  om  de  predicatie  en  dier*- 
gelijke  aóten ,  den  Majefteit  niet  aengenaem ,  te  laten  , 
volgende  welke  die  van  de  Stad  feer  gearbeid  hebben 
ten  einde  voorfz ,  maer  te  vergeefs ,  fo  de  fe&ariflcn 
feiden  dat  de  miflïve  van  de  Hertoginne  hen-luiden 
niet  aen  en  gink  ,  fo  fy  hadden  ordonnantie  van  dea 

is ,  dat  die  van  Utrecht  in  alle  't  gene  fy  gedaen  en 
geleden  hadden ,  geen  fraude  noch  dolum ,  en  confe- 
quentelijk  geen  Crime»  lafa  Majefiatis  gecommitteert 
en  hadden.  En  om  te  vertonen  de  diligentie  van  die 
van  de  Stad  in  den  voorfchreven  trouble  gedaen,  werd 
gepofeeft  dat  fy  luiden  na  den  feften  Septembris  heb- 

ben doen  publiceren  fekere  Ordonnantie,  ten  einde 
alle  Geeftelijkeenwereltlijke  perfonen  hem  met  haer 
geweer  als  de  kloeken  geflagen  worden ,  fouden  laten 
vinden  op  haer-luider  loopplaetfen ,  hebben  alle  nacht 
wacht  doen  houden  van  160  perfonen,  fo  Geeftelij- 
ke  als  weerlijkeen  des  daegs  in  de  poorten  en  op  den 
Stadhuife  ,  en  fo  't  felve  ckn  borgers  te  fwaer  viel, 
hebben  doen  optekenen  250  knechten  om  die  aen  te 
nemen  tot  verfektrtheid  van  de  Stad  ,  en  overmits 

fy  't  felve  niet  doen  en  mochten  fonder  confent  van 
de  Hertoginne  ,  overmits  feker  placcaet  gepubliceert 
den  derden  Septembris  ,  hebben  by  miflive  aen  de 
Hertoginne  verfocht  confent  ,  en  hem  mede  geex* 
cufeert  van  de  voorgaende  fauten ,  en  dat  fy  hen  voorts  Prince,  dat  fy  niettemin  wouden  doen  en  defifteren 
reguleren  fouden  volgende  de  wille  van  hare  Hoog-  j  als  die  van  Holland,  van  welke  antwoord  die  van  de 
heid.  Daer  op  hare  Hoogheid  die  van  de  Stad  be-  j  Stad ,  den  Prince  doen  in  Holland  wefende  geadver- 
dankt  heeft ,  en  hen -luiden  geauctorifeert  de  voor-  j  teert  hebben ,  ten  einde  hy  als  Stadhouder  van  HoV- 
fchreven  knechten  te  mogen  aennemen,  mits  doen-  l  land  daer  in  foude  willen  voorfien. 
de  den  eed  by  haer  geprefcribeert.   Volgende  welke  \      Op  den  xxix.  January  is  aen  den  Prefidcnt  Viglio 

(F. 

de  voorfchreven  knechten  terftont  gemonftert  zijn , 
en  tot  des  Stads  en  Geeftelijkheids  koften  onderhou- 

den den  tijd  van  negen  maenden.  Op  den  twintig- 
ften Septembris  fijn  alle  conventiculen  heimelijk  en 

openbaer  op  lijf-ftraffinge  by  edi&c  van  de  Stad  ver- 
boden, met  noch  eenige  andere  articulen  tot  verfekert- 

hcid  van  de  nachtwachte. 

110.)  Op  den  23  Septembris  hebben  de  fectariflen  we- 
der een  Kerke  verfocht  die  hen  ontfeid  is ,  fo  dat  fy 

dreigende  van  daer  gingen ,  genoeg  te  kennen  geven- 
de dat  fy  yet  metter  daed  wilden  aenrichten :  fo  dat 

die  van  de  Stad  geoorfaekt  fijn  geweeft  met  fterke 
wacht  daer  tegens  te  verfien. 

En  niet  te  min  hebben  de  Staten  van  Utrecht ,  fien- 
de  de  grote  oproerten  in  alle  omleggende  plaetfen  daer 

door  meer  periculen  hadden  mogen  komen  om 't  fel- 
ve de  Hertoginne  te  remonftreren  en  aflïftentie  van 

vierhondert  voetknechten  en  vijftig  kleppers  te  bege- 
ren ,  den  Domdeken ,  de  Heere  van  Montfoort ,  en 

Johan  van  Amerongen  gecommitteert.  Hadden  ook 
die  van  de  Stad  geconcipieert  op  den  28  Septembris 
fekeren  nieuwen  eed,  te  weten  doen  f  weren  de  Co- 

l  Deel 

gefchreven  ten  fijne  als  boven ,  en  ontfangen  van  de 
Hertoginne  antwoord  als  voren, 

Alfo  hier  na  den  twe-en-twintigften  February ,  an- 
no 1567.  merkelijk  getal  van  Geufen  begonften  te 

vergaderen  binnen  Vyanen  ,  hebben  de  ftad  en  Sta- 
ten haeftelijk  aengenomen  800  knechten ,  forgende 

overrompelt  te  worden  eerfy  van  de  Hertoginne  ant- 
woord fouden  krijgen.  Van  alle 't  weik  de  Staten  by 

Cordenoort  haer-luider  fpeciale  Gedeputeerde ,  en  de 
Stad  by  hare  miflïve  van  den  xxij.Febr.  de  Hertogin- 

ne geadverteert  hebben.   Hebben  ook  geadverteert 
den  Prince  en  verfocht  dat  den  Capiteinop  'tCafteel 
geordonneert  foude  worden  de  Stad  te  aflïfterenmet 
eenige  Artillerye  ,  en  met  henluiden  houden  goede 
correfpondentie.  Én  heeft  de  Hertoginne  met  het  aen- 

nemen van  de  knechten  in  fuiken  nood  te  vreden  ge- 
weeft ,  de  ftad  en  Staten  van  haer-luider  diligentie 

bedankt ,  en  als  de  voorfchreven  knechten  afgedankt 
werden ,  hebben  die  van  de  ftad  een  merkelijke  fom- 
me  van  penningen  verfchoten  fonder  die  weder  te 
hebben. 

Is  hierna  in  '1  laetfte  van  Februario  den  Grave  van 

CC  3  Me- 
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Megen  t'Utrecht  gekomen  ,  door  begeerte  van  de 
ftad  en  Staten ,  door  commiffie  van  deHertoginne ,  en 

is  feer  vlijtig  en  blijdelij k  Tonder  eenige  fwarigheid 

meffijn  Regiment  van  tien  Vaendelen  knechten  ont- 
fangen  geweeft  :  niet  tegenftaende  dat  geen  Steden 
doen  noch  Garnifoenen  ontfangenen  noch  veel  rriin 

verfocht  hadden ,  maer  hadden  eenige  de  Garnifoe- 

nen o-eweigert  t'ontfangen.  En  hebben  die  van  de  ftad 
den  voorfz.  Grave  in  den  naem  van  fijne  Majefteit  alle 

obedientie ,  hulp  en  affiftentie  gedaen ,  in  't  befchanfen van  de  Vaert  of  Vreefwijk ,  fo  van  Gefchut  ,  Artillerye, 
Victualie ,  als  anderfins ,  alles  dat  hy  van  doen  hadde, 
en  konde  of  mochte  eyflehen  of  begeren  tot  dat  de 

Geufen  Vyanen  verlieten ,  en  den  voorfchreven  Gra- 

ve haerluider  volgde :  't  welk  doende  hebben  de  Sta- 
ten en  die  van  de  Stad  den  voorfchreven  Grave  haer- 

luider Vaendel  mede  gedaen  tot  affiftentie  daer  mede 

de  vyanden  fulx  vervolgt  fijn  dat  fy  de  Coninkl.  Maje- 
fteits  landen  hebben  moeten  verlaten. 

Deborgers  van  de  Stad  hebben  gedurende  den  tijd 
dat  de  knechten  van  den  Grave  van  Megen  binnen 

Utrecht  lagen ,  't  welk  was  ontrent  fes  maenden ,  de 

fïttuerenöe  een  licnaem  fo  öaer  uit  trfcefe  öat  fp  gcöaeg. 
öeooft  in  ftaer-luiöer  P20p?e  nacm  niet  geroepen  toa. 
ren/  maer  atë  rep2efenterenöe  t'famentlijft  't  licnaem 
ban  oer  tïatt*  ̂ ufïineertwn  meöe  tat  op  öe  beiifica  - 
tien  up  oen  $20curenr  <0enerael  geimpïopcertgeen 
regart  en  fal  nocf)  en  beftoo2öe  genomen  te  b)02öen  ten 
fpfp-luiöenöaer  banftebben  ©ifieen  Coppe  om  öaer 
op  te  feggen.  <Dat  ïjen  ooft  geen  omiffie  getmputcert 
feantoeröen/  obermitg  fp  öe  inconbenienten  oiege- 
beurt  fijn  /  niet  meer  en  ftoften  beletten/  öan  öe  ï|erto. 
ginne  en  ftofte  ban  Bare  fpe.  ̂ acr  üp  geboegt  öat  öe 
Scnout/  25urgemeefteren  /  ̂roepenen  /  CameraerjS 
en  öaöen  ban  öe  ftaö  mmljt  i  öaer  bp  't  licBaem  ban 
öefclbe  ftaö  gerep?efenteert  b>02ö  /  niet  geftelt  notïj 
geftofen  too2öen  bn  öe  gemeente  banöefelbe  ftaö/mae? 
bpöeConinftltjfte  ijBai*  of fpne  ffêaj.  ̂ taööouöer/ 
fonöer  nocljtang  öat  fp  luiöen  inöe  boo2f3  gualite  Ijefc 
ben  Doge  ̂ nrif  öictie  /  appjeftenfie  /  correctie  of  ere. 
rutieban  eenige  ödinauanten/nocö  en  gemeten  ooft 
geen  boeten/  b2eufcen/noenconfifcatien:  maer$tjn 
alleen  geo2öonneertomin  faftenbanpolitifn/nerin- 
geentoelbaert  banöc  g»t?fote  Deïpen  raöen  tot  öen 

feive  genoeg  de  koft  gegeven,en  noch  boven  dien  mer-  meeften  oo?baer  ban  öe  Coninft'.pe  |Ba  jefïeit  en  öe 
kelijke  fommen  van  penningen  bygefet,  diefy  noch  ̂ taö/  battbielfte  02Ö0nnantie  öe  ̂ CftOUt  nOtï)tan£ 
niet  weder  en  hebben.  Hebben  noch  die  van  de  Stad    fce  cjrecutie  Ueeft.  3£at  OOft  öe  25urgcmeeftcrg  geett 
den  voorfchreven  Grave  wefende  tot  Aernhem,t'haer-  0fln2eïjenfïe  ban  eenige  öelinguanten  en  öebben  notö luider  koften  feker  fchip  met  Gefchut  en  Arteirye   en  mogen  geen  geleiöe  geben  /  nocöpemanö  berbie. 
t'fijnder  ernftiger  begeerte  toegefchikt.  Sodat  de  Ge-  ̂ m  Öe  freuuentatte  ban  öe  «&taö  CU  b2pl)eiö  ban 
daegde  niet  en  twijffelen  of  de  voorfchreven  Grave  fcjen/  fonöer  £XP&$  ftebel  banÖe  ̂ taÖÏJOUÖer/  ten 
en  ook  de  Hertoginne  en  andere  van  den  Rade  die  ft>aix  fifa  gcftt)kitbp  bonntffe/  maer  't  rcrfit  ban 
neftens  haer  waren,  en  de  periculen  van  de  ftad  Ut-  gefciöe  te  geben/  ftOttlt  toeöen  <§taöftOUÖer  en  öen 
recht  geweten  en  voor  oogen  gefien  hebben ,  wel  ful-  ̂ cgOUt/  öte  OOft  met  fijnen  ̂ UbflttUtt  aüeen  matf)t 
len  verklaren  dat  fy  aen  die  van  de  Stad  niet  en  hebben  tytft  fcan  öe  IBajefteit  cm  te  mogen  app2et)eUÖecen 
gevonden  dan  alle  onderdanigheid  en  getrouwigheid,  ^  Kc  f'ufttttC  fteilett  en  Öoen  t02rigercn  alle  öelin. die  fy  haren  Prince  fouden  mogen  fchuidig  fijn ,  en  dat   quanten  /  ontfangt  ooft  alle  öe  penen  /  boeten  /  b2eu? 
fy  hen-luiden  inde  fake  van  de  voorleden  trouble  wel    fc^n  «mftfcatien  inöe  ,§taÖ  en  b?pfteiö  ban  Öien 
en  fuffifanteüjk  gequeten  hebben ,  en  fulx  de  feive  hou- ,  uaflenöe  /  traer  ban  Bp  ooft  refteninge  boen  moet  /  aen 
den  voor  getrouwe  Onderfaten  van  fijne  Majefteit,  en  j  fcjc  öan  fijne  HÖajefretttf  Keften -ftamer  in  ̂ Ollanö. 
datalfulkookop  hen-luiden  vertrout  hebben,  m der  i  ̂ulröatöe55urgemeefler0  ntet  öe  criminele  faften 
voegen  dat  't  gene  fy-luiden  gedaen  hebben  nopende  de  |  niet  te  öoen  en  [J^bben  /  en  Jtjn  p2imipalijft  ge02Ö0m predicatieenbeeldftormeryegefchiedis  niet  uit  eenig  |  mert  OttUOtÖeg  ̂ taöjSgOeöerentefien/  en  met  öe 
afkeer  van  de  Majefteit  en  Cathoiijke  Religie,  rebel-  ̂ egepenen  recBt  en  ̂ ufïitie  te  aöminifïreren  in 
lie  of  wederfpannigheid  :  maer  om  redenen  boven   afle  criminele  en  cibile  faften/  öaer  toe  ̂ t&epenen 
verhaelt  ,  fulx  dat  fy  verhopen  dat  fijne  Excellentie  !  008  pjincfpaltjft  ge02Ö0ttnee«  5ijn/  fioetbelfp  alleen 
feive  aenmerkende  de  voorfz  circumftantien ,  hen-  ̂ juftfttc  aömini(ireren  tot  bermaninge  ban  öen 
luiden  in  't  particulier  niet  en  fal  te  lafte  leggen  als    ̂ tfJOUt Of ftjnen  ,§UbflïtUit  enanöersS  niet/  enB*b- crime»  Ufa  Majeftatts ,  dat  fy  de  voorfchreven  predi-   uenooft  geen  appjeöenfïe  gelp  ooft  niet  en  öoen  öe catie  en  beeldftormerye  hebben  moeten  gehengen.  En  tö)e  ̂ ameraeriS  /  öie  tOt  öen  Otttfanft  gefïelt  b)02öen/ 
behoort  de  goede ,  getrouwe  en  Cathoiijke  Gemeente  nocg  &e  ̂ ^  Kaöen  öie  alleen  ïjeipett  raöen  in  faften 
niet  geftraft  te  worden ,  overmits  eenige  fedtanflen,    j3an  poucie  aj^  t,oticn,  gu\x  öat  ücc  <0ctiacgÖe  Officie 
die  nauweiijx  't  vijftigfte  deel  van  de  itad  mochten  niet  en  10/  inöe  gualiteatë  fp  geroepen  3ijn/  om  ee* 
maken,  fodoch  de feótanffen  bekent  engeitraft  fijn,   nigecjuaet-öoenöersSte'flraffen/maert.ö'tfelberecBt en  dat  de  goede  en  Cathoiijke  fo  geeftelijk  als  weerlyk  |  f,pt,e  tranfïatie  Opöe  =KetferïÜftC  IKajefteit  b002  /  en genoeg  van  de  fecianffen  te  hjden  hebben  gehad,  en  i  öeConinftlöfteipaiefleitnaergetranffereert/öiefiilr 
confequenteiijk  penitentie  genoeg  gedaen  hebben,  i  bciooftöebben'tlanöbanalle  biolentien / fo?fen /  ge. behalvendat  fynochm  fuiken  haetzijn  van  de  fe&a-   toelö en  injurien te  betoaren^ntcöieneinöeinfiaer- löieneinöeinöaer- 

iuiöerabfentie  geftelt  öebben/  ftaer-ïuiöen  <©ouber- 
neurjS  <«5enerael  en  particulier  /  mitfgaöerjS  anöere 
<©ff  icieren/öen  toelften  merfteïp  öen  <d5ouberneur  in. 
öien  öaer  pet  bpomifficban  eenig  öeboir  gebeurt  iss/ 
fuljc  geimputeert  mag  bjeröen/  maer  niet  öe  «töeöaeg. 
öen  /  bpfonöer  toant  ten  tijöen  aliS  t'atrerDt  eerfl  be* 
gonfï  gep?eeftt  tetoeröen/  öe  faften  foberre  berlopen 
toaren  /  mits$  öat  öe  troubïen  öoen  toel  4  maenöen  ge. 
öuert  öaööen  /  öat  inöe  maeftt  banöe  particuliere 
#fficierjef  banöt  ftaö  en  lanöen  ban  atrecDt  nieten 
toa^/  bp  02öittari#  affiftentie  ban  öe  öienaersf  fulx  te 
beletten  /te  min  beftalbenöe  boo?qaenöe  circumfïan. 
tk  1  öat  't  bolft  ban  öefe  Eanöen  niet  en  i$  getooonlp 
öe  gjufïitie  te  affifteren  ais  in  eenige  anöere  ïanöen  / 
enfnïr  befioo2öen  öe  boo?f3faftefo  toelinöe  Hanöen 
banatretïjtal^  elöersef  geneert  te  fjebbengetoeeftmet 
öe  fterfee  Danö  miütari,  gelijft  metter  öaeögebleften 

na!)  ut*  p$  öuplicerenöe  optess  P20cureur!S  <©eneraelö   i&  öat  öe  faften  niet  öan  met  marot  ban  ftrtjgfbolft  ten 
'crnöLte;  XJ«epU)öe  /  aceepteeröen  öatöen^ocureur  <©ene.   laetften  öefïüljt  enbeel  ̂ teöen  in  ö'obeöientieban  fij. 
Icliigite  tael/ in öebicr eerfle artitulenberfjaeltöatöiebanöe   nelBaiefïeitgebjocfttof  geBouöen  3ijn.  3©elftftrijgf. 
ban&en  43ecftc!ijfiljctö  in  fiarc p2ibe naem  nietgeroepen fouöe   bolft /  tnöien  eer aerigenomen  fjaööe getoeeft /  en fou. 
ftiït&l  ö»/ w«ttaW  wetten  anöeren  teöenrfawenrtrjftcon.  |  öen  mtmïjt  öe  boo?f5  intonbententen  niet  oefcöjeo 

hc  banöc 

riffen  meer  dan  andere  borgeren  van  de  omleggende 
plaetfen,dat  haerluider  borgers  fonder  perieul  van  hare 
lijven  nieten  mogen  frequenteren  die  landen  daer  de 
fectariffen  hen  onthouden ,  die  genoegte  fouden  ne- 

men als  de  Gedaegde  voor  haren  getrouwen  dienft  als 
rei  la  fa  Majeftatis  gecondemneert  fouden  zijn.  Pro- 
tefteerden  voorts  dat  fy  breder  en  pertinentelijker  ge- 

antwoord fouden  heben ,  hadde  men  hen-luiden  tijd 
gegonft ,  fuftmeerden  ook  vremt  te  fijn  dat  de  Procu- 

reur Generael  concludeert ,  dat  de  Gedaegde  in  haer- 
luiden  propre  naem  gecondemneert  fouden  worden, 
fo  ten  tijde  van  inftitutie  van  den  proceffe  veel  in  de 
Wet  en  Rade  waren  die  in  den  Jare  1  f  66.  niet  gedient 
hebben. 

En  concludeerden  ten  fine  van  niet  ontfankelijken 
by  ordine  tot  abfolutie ,  &c. 
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1 569.  Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten, 
„  3Ön  /  fo  öat  fp  gem  toel  mogen  beftlagen  ober  Daer-lui* 
3,  Den  <®ouberheur/  bat  men  fo  lange  met  bolftaente 
«  nemen  bertoeft  Dabben  inDicn  Daer  toe  mtODel  getoeefl 
9j  tó.  ̂ ciDen  booitö  infaciendo  niet  gecommitteertte 

3>  Debben/  fo  alle  't  gene  bp  Dem  gecommitteect  foube 
3j  mogen  3ijn/  om  betcrö  toiile  gebaen  tö/om  rebenen 

»  &obeneninb'anttooo2De  berDaelt.  €n  nopenbe'tge* 
„  ne  gefeiD  to02b  Dat  De  flaD  ötrctDt  in  gebaer  fouDe  Deb* 
,>  öen  getoeefl  ban  fubberfie/  en  Dentefterentegenöbe 
3»  lBaje|teit/to02b  'tfelbe  ontftent/  fo  alle  bepericulen 
3j  Die  f?  geftab  nebben  meefl  3ijn  getoeefl  ban  De  genen 
33  Die  ban  buiten  toarengelp  boren  en  ooft  bpüe&tfc 
33  tm  gefeib  ie\  SHengaenDe  bat  gefeiD  toerb  dedeü&o 
33  habente  rradum  fuccefiivura.  ̂ uflineerDen  Dat  geen 
33  Delict  enftan  bcrflacn  toerben/  DaerDemacDtnieten 
3>  itfgetoeeflomte  refiflerenof  te  beletten/  en  Dat  Daer* 
»  om  DegeDaegDenbeDorenteercuferenbebenuntiatien 
w  bpDen-luiben  en  De  Staten  /  en  ooft  Den  3|obe  ban 
33  ötrecbt/  fo  ban  De  pieDicarfe  au?25eelDft02merpeDe 

33  s^ertoginne  ban  parma  /  en  Jpn'nce  ban<8rangien »3  Doo2Diberfe  bare  <£omrmfiariffen  en  bpmiffïbenge* 
»  Daen/  met  berftbciben  berfoeften  ban  een  Catboïijft 
33  Dooft  en  afiïflentie  ban  ftnjge'bolft/  en  berftlaringe 
33  Dat  fp  bereib  toaren  lijf/  goeD  en  bloeDbpDelBaie- 
33  fleit  op  te  fetten /allegeerben  Daer  tocfeer  belepaffa* 
33  gien  ban  reebten  en  doctoren  tot  Den-lmbenboo2flel 
33  DienenDe.  3£efen  beDalben  fuflincecDen  fpluiDen  Dat 
33  m  Defen  geen  tradus  berflaen  ftan  too?ben  /  fo  alle 
33  't  gene  binnen  ötrecbt  ban  bep?eDicatie  of  25eelDfl02* 3>  merpe  geDaen  toag binnen  12  of  14.  Dagen  gebeurD tö 
33  getoeefl /toant  tfeerfte  p?eDitatie  geDaen  too?ben  op 
33  Den  jtb.  De  ttoeDe  opten  rbiij.  De  DetDe  en  bierbe  op  Den 
33  jrriijj.  eit  wb.  3Bugu|li  /  Dat  De  25eeibfl02merpe  ge- 
33  Daento02De.  <®en  27  SCugufti  ifl  accoo2tin'tnueflie 
33  gemaeftt/  en  toeDet  geloften  Den  feflen«§eptemb?i$/ 
33  5eDect  toelften  tijD  De  pjeDicatie  geDoogt  toerbe  niet  uit 
33  permiflïe  ban  Den-luiben  /  maet  ban  De  tgectogmro  fo 
3>  men  3eDert  Den  bj.  ̂ eptemb^iss  De  ̂ ectariffen  Det 
33  minfïepointt  niet  toegelaten  Deeft/fulr  Dat  Den  boo?f5 
33  tijbfeer  ftleinenft02t  ï$  getoeefl  omteboo^fientegensf 
33  D'inconbenienten  Die  m  anDere  plaetfén  fo  lange  ge* 
33  Duert  DaDDen  en  geDoogt  toaren/  en  Daer  op  De  rebel* 
33  len  Dan  te  boren  toel  berfïen  en  beDacfjt  toaren  /  en  Dit 
33  al  te  meer/  batmenöoo2  Dien  fp  op  'tabberriffement 
?3  aenbej&ince  ban  De  eerflep?eDicatieopDen  rb.SCu* 
?3  gufli  geDaen  geen  anttooo2b  en  ftregen  boo?  na  Den 
33  rjcbtj.  fUugnfri  /  nae  toelften  tijD  fp-lupDen  i&en  tec? 
«(lont  ban  ftnerfjten  en  toapfenen  berfagen  fo  bobcn 

33gèfet)tiö.  <0ntftenncnboo2t!es  Dat 't  getal  ban  De  ̂ t- 33  taciffen  feer  groot  binnen  Wtvnfy  fouDe  getoeefl  3ijn  / 
33  fomenbebonDenöeeft'tfelbefcerftlc^rtte3ün  (fioetoef 
33  D'apparenticmeerDer  toa«)  Datfjcm  niet  gemobeert 
sjfouDe  Deböen/  inDien  m  anDere  oo?Den  correctie  ge* 
33  Daen  toare  fulralfl  beboo:Den.  ginöien  fp-luiDen  tik 
53  rebellen  en  ̂ectariffen  fabeur  toegeDiagen  DaDDen/ 
33  fouDen  bem  toel  fjebben  laten  betoerDe  /  foo  fp  Daer  toe 
33  toel  miDDelfjaDDen/fo  Den  ̂ inceöemtn  Den  uptter* 
33  fien  noot  toegefonDen  toerDe  met  lafl  in  effecte  om  Dem 
33  teobeDieren/'ttoeltft  noebtantfniet  tegcnflaenDe  en  Dat 
*  OP  De  ̂ §taö  en  Cafleel  met3ijn  ftnecDten  en  25enDe  in 
33  ijanDenfjaDDe/  batfip^taDbouDer  enfpeciaelbanDe 
»  ̂ertoginnegefonDen  toaö/  fo  en  öaDDe  fp  nocljtanjs 
"  niet  toillenaengaen 't  accoo2t  metten  ̂ ectariffen  Dat 
»  Den  ̂ lince  Dem  boordt/  maer  fjebben  'tfelbe  in't  ge* 33  neraeï  metbe  ̂ taten  ennaDes  rtocötamsneerflelijft 
"  genoeg  met  D2eigementenberforbt3i)nDe/  afgefïagen/ 
» en  Den  ̂ 2inte  acte  ban  rcfuS  berleent  /  om  Dem  fo  Ijp 
»  feiDe  DaermeDeaenDe&onin&nj&e  Ulajefl.  endoog* 
j'  DeiD  ban  De  ̂ ertoginne  te  ercuferen  /  Daer  D002  fp  gua* 
»  men  in  guabe  gratie  ban  Den  §2jnce*  ̂ at  fp  ooft  Den 
» l^eerc  ban  252etreroDe  boo2  geen  Dooft  en  DaDDen  toil* 
3>  lenontfangen:  maerfïjnbolftgeDouDenboojbpanDcn 
»» en  buiten  De  poo2tcn  gefloten  /  tot  meerDer  betoon  ban 
"  Daer-IutDer  intentie/  DeDuceerDen  De  commiflïe  ban 
55  l^enrift  De  ©ooebtban  ̂ pnebelt  aen  Den  $2ince  gege* 
"ben  opten  leflen  <£>ctob2#  /  nopenDe  't  belet  ban  De  p^e* 
"  Dicatie/  Daer  bP  geboegt  Dat  D'inflructie  ban  Den  felben 
»  mebe  inöielD  bat  Den  #?ince  fouDe  brillen  berfien  /  Dat 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

Depïaccaten  ban  De  ̂ ertoginne  fottben  mogen  geev^ce 
cuteert  toerDen/fo  D^fficter0ftIaegDennictflerftge*ce 
noeg  te  5ijn  om  fulr  te  Doen  /  bermits  Den  aenbang  ban  " 
De  rebellen/en  Dat  men  fouDe  berfien  tot  betoaringe  ban  « 
't  Dui.ö  te  <©uerfleDe  /  en  Dat  gelijft e  Deputatie  toas  ge* « Daen  aen  De  ̂ ertoginnc  fo  ban  De  ,§taD  /  Staten  /  m  « 
^obe  ̂ obinciael:  Dat  ooft  De  3§ertoginne  geabber* « 
teert  iö  getoeefl  ban  Den  aenfïaggemaefttDen  2<©cto*« 
b2icf  en  De  reguefle  Hr>  Den  ̂ ectariffen  Den  DerDen  ban  cC 
Defelbegep2efenteert  om  een  öerftete  Oebben/enbat« 
fP  op  alleö  niet  en  Debben  geftregen  /  Dan  Dat  De  ̂ 2ince  cc 
acco2DcerDen  ̂ aubegaerben  boo2  De  45eefleltjftbeiD  / « 
betoareniffe  ban 't  Dui.ö  De  <©uerfleDe/  en  DatDufto- meitDe  in  De  refle  berfien  fouDe  /  en  De  ̂ ertoginne  be* 
DanftenDe  Den-luiDen  ban  't  aObertiffement/feb^eef  Den &2intt  te  fullen  fenDert/  f  c,  ̂ eiDen  ooft  Dat  De  «©eefle*  cc 
lijfiDeiDDen  alle  mogeltjbe  affiftentie  geDaen  Debben  cc 
gebab/en  Dat  fp  goeDe  eenigfteiD  en  co2refponbentte « 
t'famen  geftonDen  Debben/ 't toelft  002fafteiö getoeefl  cc ban  De  conferbatie  ban  De  ̂ §taD  /  en  Dat  Die  ban  De  cc 
<eBeeflelijfjDeib  bemerftenDe  De  goeDe  meningebanbe  cc 
ï?egeerDerö  ban  De  ̂ §taD/  en  Debucftt  3ijnDeDatDen  cc 
jB2ince  t'ÖtrecDt  geftomen  toefenDc/De  a©et  fouDe  ber*  cc fetten  /fo  Dp  opten  recDten  tijD  Dat  men  fulr  Doet  gefto*  cc 
mentoaö/en  Datrjp  inDefelbe  eenige  fufpecteDaDDe  cc 
mogen  fetten/  Debben  grote  inflantie  geDaen  en  ooft  ge*  cc 
obtineert  Dat  De  a©et  gecontinueert  iö  fonDer  eenige  cc 
merftelijfte  alteratie.  <De  p2eDicatien  geDaen  tot  25un* 
fcDoten/ltangeraeft/  ïtijötoijften  ̂ uerflcDen/  fufli* 
neerDen  fp  Den-luiDen  niet  aen  te  gaen/  beljalben  Dat  fp  cc 
niet  en  toeten  alDaer  gep?ecftt  te  3ün :  fo  ooft  't  beletten  cc 
ban 't  lopen  terp2eDicatien  tot  Culcnb02cb/Dem  niet  cc mogefijft  en  i$  getoecfl/nocft  Daer  officie  niet  en  concer*  cc 
neert  maer  D'oflFicier^  SUccepteerDcn  t'Daren  boo^bele  cc DatDe^ocureur  <eBeneraelconfeffeert  Deoo2faftebancc 
Den  tumulte  Der  geftomen  te  5tjn/uit  De  rerjuefle  en  con*  cc 
feDeratie  ban  De  €Delen  <0econfeDereerDen  De  eenige  cc 
na  bp  ötrecftt  gefeten  toaren/  en  Daer  op  Dem  De  rebel*  cc 
len  binnen  StrecDt  betrouben*  ̂ eiben  meDe  Dat  fp  bp  d 
'taccooat  geenföccften  gelebert  en  DaDDen:  maeralfo  cc <§ .  fjacobs  JjerÊe  gep20pftaneert  en  geoccupeert  toaief/  cc 
Debben  gepermitteert  Den  ̂ ectariffen  Daer  alleen  Daer  cc 
luiDen  Keligie  te  ererceren/  en  Dat  niet  abfolutelijft :  cc 
maer  op  'tbeftagen  ban  De  i|ewoginne/  en  fo  Daer  Doo?  cc iet  mifb2Uiftt  toare/fouDe  3ün  in  foro  poli  of  confeientie  cc 
( Dat  i#  /  tegen  bet  «Beeflelijfte  recDt  of  ©ierfcDare )  en  cc 
niet  inforofori  (DatijS/tegcnDet  toecrlijfterecDt/  en  cc 
3ijn  in  foro  confeientiae  bp  't  afïaetgeabfolbeert.€n  óp  c<. 
't  gene  bpben  f^ocuceur  <ü5enerael  gefeiD  toerD  ban  De  cc 
fb2meban'tboo2f3  accoo2t/feiDen 'tfelbe  gemaeftt  te  cc 3ijn  niet  bp  Den  Staten  /  maer  uit  ftracDte  en  na  f02me  cc 
ban  De  miffibe  ban  De  i|crtoginne  aen  De  ,§taD  ge*  cc 
fcft2ebenben  21  gulp/  Dctociftc  inDielDDatfpintpDe 
bannooD/  recours  Debben  fouDcnaenDen^taDDou 
Dereni|obe#20binciael/  ennotabclfle  enCatDolijft^  cc 
fle  bojger.tf  /  't  toelft  geDaen  wf  /  en  i#  Den  naem  ban  be  cc 
Staten  alleen  Daer  in  geflelD  getoeefl  om  be  ̂ ecta*  cc 
riffen  te  abuferen/  Daer  bp  boegenbealleenlnftDatfp  cc 
'taccoo2t  nieten  caffeecDen  aleer  fp  anttooojb  DaDDen  « 
ban  be  ̂ ertoginne/  bermitö  fp  toel  toiflen  Datfjare  cc 
JloogDeiD  't  felbe  befaboperen  fonbe/  en  om  bat  't  felbe  c« alfomet  meerDer  autoriteit  gecaffeert  fouDctoo2Den*  cc 
©erDalenDe  ooft  Doe  toilliglijft  fp  Den  <iB2abeban  Ifêe*  cc 
gen  ontfangen  Debben/  Doetoel  fp  felfs  nietgemeent  cc 
DaDDen  ontfangen  te  fullen  too2Den/mit£  Dat  anDere  cc 

^teDentoeigerDen^Barnifoenen  t'ontfangen/entoat  cc 
afftflcnete  fp  Dem  geDaen  Debben  ,§o  bat  baer-ïuiber  cc 
Deboiren  getroutoigDeib  tot  De  iBaiefleitinalleom*  cc 
leggenDe  ̂ teDen  notoir  en  ftenneltjft  toa^/  en  Daer  ban  cc 
gemene  fp2afte  en  fameitf  getoeefl/  DatfpberDoopten  <c 

Dat  niet  alleen  De  üertoginne  en  baren  fiabe 'tfelbe  cc ter  ooren  geftomen  toaov  maer  ooft  5ijne  DBajefleit:  cc 
Dat  ooft  3ijue€rcellentie  felbe  ftomenDe  ban  De  erpe*  cc 
Ditieban  doeningen/  en  ban  De  bictoric  bpbie ban  c< 
be  ̂ §tab  gecongratuleert  toefenDe/  Dp  D002  monDe  ban  <c 
25ertP  feiDe  Den-luiDen  in  goeDe  recommanDatie  te  cc 
fullen  DouDen/  en  Dat  Den  gebleften  toaö  ban 't  goet  cc Dcboir  Dat  fp  lui  Den  m  De  boojleDcn  trouDele  $cliam<c 
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„Dabben/  en  bat  fline  €rcellentic  fijne  Jifêajeftcitbaet 
,>  Uatt  gcatïbectccrt  öntitrc  en  nocli  Ijjcöcc  becattwcttttr» 

» foube  /  fo  bat  toeï  bjccmd  toao  bat  men  Dcnluibcn  ac? 
» tufeerde  ban  gecommitteert  te  Debben  migbacbban 
»  geqnetftcr  jfêajcftcit.  ,§u{tincerde  00R  toeï  b?ecmt  te 
» 3ijndatde$2ocureur<ii5etteraelboo?bpgacnbe  de  (Ie? 
»  ben  en  landen  öaer  be  p?edicatie  eertfingebjagtté  / 
>,  Dcnluidcn  alleen  acenfeert/  daer  die  letfingeboertte 

5,  getocc(t.  <£n  beroerende  't  bertrccRen  ban  ben  <§cljOHt >,  üitHtrecbttentüdebanbebeclb(t02mcrpc/  feibenbat 
»  't  ftit  ban  be  officier  bem  niet  aen  en  ginR/  fo  Dp  bp  be 
3,  fBajeff  eit  geftelt  toerd/  alief  Dcnluidcn/  te  toeten  't  f  o?- ,,  putf  ban  be  ,&tad/  oor  niet  geimputeert  mart)  toerben 
,,  eenig  feit  ban  particulieren  die  in  be  3©et  fitten,  $iet 
„  te  min  ben  ,§cbout  toaö  optcn243Cugufttde0mo2 

tengcrequireevtb^efriuet  te  p2ediRen.  3Derde  mede" 
gerepeteert  bat  't  gene  gebaen  en  geDengt  të  /  Hit  bjefe ce 
getoceft  tè/fuijt  als*  in  meerder  (tcben/  en  too?b  be  felbe cc 
b;efc  getfelt  tot  Rcnnifie  ban  ben  genen  bte  bc  faRcgc? <c 
ficn  Debben/  en  toerb  boo2tg  in  femma  gefeib  dat  de tc 
gebacgben  niet  en  nebben  gebaen  /  of  be  ̂ oogïjeib  ban {C 
be  i^ertoginne  en  beeft  uit  gelijRe  oojfabe  bebtoongen £C 
getoectf 't  felbe  00R  te  doen  en  geDengen/  feggenbe  op" 
't  bo?der  fulRe  biiigentie  gebaen  te  nebben  /  bat  be  |tab cc 
ötrcclKitfgeblebeninobferbantic  ban  be  CatDoujRecc 
ïteligieenobcbientieban  be  jiBajefïeit/  in  fpijt  ban tc 
ben  ̂ cetarifirn  en  ïtcbcllen  /  en  fulr  bat  fp  mitgbien <c 
bolb?actbebbenöetp?incipaelfïepoinctbatbe  3$erto? £< 
ginne  Dcnluidcn  bp  fjare  miffibe  ban  ben  21.  Sluip cc 
$nno  1 566.  bcboien  Dabde.  * 

33 genö  in  nodcltjRc  affatren  «itgereift  /  en  Dadde  (ij? 
?>  nen  fubfrituit  in  be  ̂ tab  /  boetoei  be  pjefemie  ban  ben  Y  7  €rDaïenbe  bco?tg  be  gjote  p2eripttaticn  en  RO?te  f*,f£' »  feibcn  ̂ cbout  niet  en  foube  etepzofiteert  Debben  om  V  termijnen  bie  men  bie  ban  bc  (lab  in  befe  fafte  ge?  9UMum 
3,  rebenen  boben  berïjaelt  /  en  gclobcn  00R  niet  be  tooo??  geben  Dabde/  niet  tegenfraende  fp  een  gemeente  3ijn  die  w™  t>fc 

tot  3D02d2ccDt  gcfnjoRen  te  3ijn.  €n  aengaenbe  Darc  faRc  met  beïeperfoncn  moeten  communiceren/  «S  mt# 
:n  bem  te  ïafte  geletb  toerbe  beroerenbe  Cater/ )  enmerRelijReninbefcndacrfotoclbeoudcaltfnicutoe  «ebt  ge* 

3©ct  en  ftacd  geroepen  toa£  /  ban  ben  torlRcn  een  pe?  pfcw- 
gclijR£adbtjögcljce2t  moeite  toefen/  al  boren  pet  bp 
gefcbnfte  te  (icïlcn;dacr  na  toerben  boo2t£  be  pjoecbu? 
ren  berfjaelt/  en  eerfl  bat  tencerftenbagenbienenbe 
al$  den  30  i£>ecemb2i0benluidenmaer  6  dagen  ge? 

33  ben 
33  't  geen 
3,  feibcn  bat  Cater  geen  p?edieint  gelogecrt  beeft  ge? 
„  bad:  maer  alfobefame  baer  ban  ginb/  Dabben  Ca? 
33  ter  baer  op  geD002t/  ennietanbergRonnenbebinben 

{i.Bx*J  ban  bat  öp  cenen  ban  fijnen  l^ebe  Gtiogeert  babbe/ 
3»  fonber  bat  men  toifïe  toai  fjp  toasf/  en  fo  ben  naem  ban 

3>  ben  feibcn  op  ben  ̂ tabbiufenictacngeb2cgtentoa0   gonfl  toatf  om  t'anttooojbcn  /  niet  tegeutfaenbe  öet 3J  bolgenbe  feRereo:bonnantie/  beeft  ijem  ben  «Scfjout 
35  afgenomen  bc  boete  ban  1  o  gulöen  /  en  niet  ban  5  ftui? 
>?ber!S  (fo  Ut  $?oeurcur<ïDenerac!  feibe)  toelRepenege? 
33  (telt  toa0  niet  op  ben  genen  Ut  ̂ cctarifTen  of  ̂?ebi? 
35  tarnen  togcerben;  maer  Ut  eenige  uitbeemfe  inbt(iinc? 
3»  teiijR  logeer  ben  fonber  baerluiber  namen  op  ben  (tab? 
»  buifetebjengen/  ten  eïnbe  men  foube  mogen  toeten/ 
»  toatbolRin  beftabtoag/  en  bernemennaöaeriuiben 
35  geiialteniffe  en  nualificatie  aïsfbit  inmeerftebenge? 
33  baen  toerbe/  toeberlepben  ooRbepajTagien  ban  reeb? 

33  ten  bn  ben  ̂ ^ocureur  <3enerael  in  'trrrbiij.  attieul 
3'  ban  fijn  replijRe  geaüegecrt  en  fu(ïineerbe  be  felbe  im? 
3>  pertinent  te  3tjn/  bermit£  be  tijben  fotoaren  bat  men 
33  be  pjebicatie  lijben  moejtc/  en  be  t^ertoginne  met 
33  12  bau  be  boofben  ban  be  öebellen  accoo?b  ftabbe 
3>  moeten  ma|ien/  fonber  bat  ober  fjeuluiben  of  eenige 
sjfimpcle  ̂ ectariffen  boo?  be  Rom(te  ban  ben^ertog 
33  erecutie  gebaen  toa^/  fo  baer  mebe  gebiffimuleert  en 
3)  gefuperfebeert  too?be  tot  bat  be  generale  t?ouble  be? 
» JTicljt  foube  toefen,  ̂ eiben  mebe  geen  ̂ cbutterpen/ 
33  <0ilbcnnortjanbereconf?erien  ban  toapenen  te  fieb? 
33  ben/maer  allcenlijfe  Ut  confideren  in  ambaebten/en  fo 

3>  onber  be  felbe  't  meefte  geb2eR  toajsf  /  en  Rebben  be  felbe 
33  niet  b02ben  opbieben/te  min  bat  bp  fcRere  o?bonnantie 
33  ban  be  UcifernjRe  j^ajelteitbcrbubcn  toasf/  meer  ban 
35  een  gilde  op  eenen  bag  re  bergaberen/en  Ut  ter  002faRe 
33  bantgcb?eRbatbaeruit  boo?maelö  plag  te  Romen/ 
33  bcftalben  bat  men  met  benluiben  optebiebennieten 
»3  foube  Ijebben  gepjofiteert  /  bermitsf  men  ïjenluiben 

33  nietenb02(tcbetroutoen.  SCcccptecrbenooRbatd'cpf? 
*  fcljer  beRcnb  bat  'tminberbeel  ban  begemeenteban  Ut 
33  (tab  ötrecftt  rebel  getoeed  foube  3ijn/fo  mitfbien  bolgt 
33  bat  't  felbe  Ijct  merendeel  niet  en  beeft  mogen  wtjvtov 
35  reren.  €n  fo  ban  t'ötrecbt  geen  communicatie  ge? 
«  gouden  isf  getoee(t/  en  bat  be  particuliere  biegebelin? 
33  cjueert  [jebben  en  beRent  toaren/  ge(lraft  Jijn  /  fo  bolgt 
«  bat  bet  inerenbeel  baerem  niet  en  motsten  gc(l?aft 
33  tooiden/  en  allegeerben  baer  toeooRbeterempelber 
» (ieben  ban  ̂ oboma  en  <6omo?ra  betoelRe<6obge? 
"  fpaert  foube  Oebbeninbien  baer  alleen  tien  recfjtbeer? 
"  bige  in  Ijabben  gebonden  getoo?ben.^uflineerben  ban 
»  gclijftcn  bat  be  Suftitit  fo  bele  be  ïtcligie  aenginR  ge? 
"  noegfnem  geljeel  gefupplanteert  toaö  fo  b'erecutie  ban »  bcpaccatenceffecrben/  en  bat  men  bc  p^etitcatte  fo 
33  binnen  alsf  buiten  be  (leben  Ujben  moeflen/  nocD  en 
33  bcboo?t  b'epffcber  niet  b2eemttebunftenbatmenom 
J3  betere  toillebej)2ediRer3S  en  |Binderb20cderö  berbo? 
»  ben  badden  te  p?ediRen/  fo  obermitjS  be^Sectaciffen 
>  fjen  b2eigben  boob  te  (Taen/  al0  bat  be  l^ertoginne  felftf 
33  binnen  buffel /Ijebbenbe  ben  <©?abe  ban  naanobelt 

»  met  Rrüotfbolh  t'öaerbcr  a(Tiflen«c/^iöc  fymtm* 

tointer  bag  toasf  /  en  be  ribieren  een^deeljS  bcb^ofen 
toaren/  fo  bat  niet  teftenfiaendcljcnluibcn  procureur 
alle  fijn  biiigentie  bede  om  ben  epfcD  aen  fijn  mce(t erg 

tefcljicfecn/fo  bpgeen  laft  Dabde  om  t'anttooo?ben/ben boo2f5  epfcb  eerjl  ben  fe(ten  bag  na  bat  Ut  gefonben 
toaö  t'ötrecOt  toaiögeRomen  /  rnttjf  bat  be  bobetec 
oo?faRcbanljetpiönietenRo(ïe  pafferen.  €nï)oetoel 
fienluiben  procureur  be  boo?f3  enanberemeer3toa? 
rigbeben  te  Rennen  gebenbe ;  berfodjt  (jabbe  p?oroga* 
tie  ban  ren  maenb/  fo  en  beeft  pp  maer  bik  fcaaen  ber> 
to02ben  /  bat  Bern  eer(ï  geinfinueeit  toerbe  al0  be  felbe 
b2ie  bagenober(ïrcRen  toaren.  dabben  daerem  den 
9  ̂anuarp  andermaeï  bp  föeouefte  berfoeftt  p?crona? 
tietotbele(ïei5  dagen  benïutbengcaffigneert/  t&tt 
opeerdden  26  ̂ far.uarp  geappoinctcert  toerde/  ba^ 
fp  fouden  furncren  boo?öaende  ap ycinctement  /  fo  bat 
fp-luiden  om  de$  toillen  baer-luiden  an^toc^d  niet 
perfcctelijh  en  £adï>en  Rennen  maRen:  maerbactïe? 
IrjK  een  deel  gecoucipieertfjclJtiajöe  «1111111$  getoijfe/ 
't  felbe  feRere  baer-Iuider  acöeputeerdc  meba  gege? 
ben  /  om  be  felbe  tot  25?ufiei  Op  rade  ban  eenige  te  bol? 
maRen  /  en  in  3p2ancoi$  ober  te  doen  fetten  /  en  fo  't  fel? be  niet  becjuameïijR  boo?  be  erpiratie  ban  benle(ïen 
(©uin3ame  gebaen  Ronde  tooiden  /  bebbende  opten 
28  lanuarp  nocf)  tijd  berfocöt  ban  lobagen:  baer 
op  den  30  gianuarp  gefeib  iss  /  bat  fp  (buben  die? 
nen  ban  anttooo?b  in  fuIRcn  tale  als?  fp  getooonfijB 
3ijn  /  en  bat  ter(ionb  /  en  toerb  't  felbe  appoinctement Denluider  procureur  geinfinucert  op  den  boo2fcD?e? 
ben  3  o  gjariuarp  te  balf  elf  uren  boo?  noen  en  Ut  mon?    ' belinge  fo  bat  bt  gecommitteerde  de  minute  ban 
Daerluiber  anttooo?de/  ongecoarigeert  en  niet  in  't  net* 
te  gefcF)2ebcn  /  Debben  moeten  leberen  /  en  Ijebben  witi 
teminbpöeque(leberfocBtre(iituttc  ban  be  felbe  om 
Ut  in  't  nette  tc  (lellen  en  in  ̂ anco^  te  boen  oberfet? ten  maer  niet  Ronnenobtineren  <®pdcn  iA5peb?ua? 
rp  badde  ben  ̂ ocureur  <6enerael  gerepliceert  cm 
baer  op  te  dupliceren  toajs  Renluiben  tiyt)  gep?efi? 
geert  ban  ft$  dagen  en  batperemtoï2lijR/  toaerban  &*& 
benluiden  procureur  infnuiatie  gedaen  3tjnde  beeft  liSa 
begeert  de  coppe  te  Debben/  ten  minftcn  coppc  aucten?  Den  $ 
tijR  banbteii/bieDcmdenfefïicttdendcgnanoengeerd  ^n  & 
gelebcrt  toajef  getoo^den.  <Cn  fo  benb002f3tijdtefeer  JjfJJf/" Ro2tenbatberepïij&ebol  nieutoc  fetten  toaö/  Dabde  hmqe> 
Denluiber<0ebepntcerbeberfocDt  tijb  ban  prorogatie  mcwv 
ban  een  maenb.  <&aer  op  gefeib  toerbe  bat  fp  Den  fou?  f s' 
ben  reguleren  na  boojgaenbe  appoinctementc/  't  toelR  #5, 
alfo  't  onmogelijRtoajö  Debben  toeberfóeouefte  gep2e?  ntmie fenteert/  baer  op  ben  le(ten  tfttomtp  eerft  gefeib  tó  g?Jf 
gctoee(l  bat  fp  binnen  1 5  bagen  nocD  foube  mogen  die?  f0  && 
wn  b«n  Wpc  /  in  Randw  ban  fétt  Commi(fartsr/  ïta«fe m 
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en  Dat  pactpen  ttjö  ó^Oönfï  töeröe  ban  p?ot»uttte  toan  iDat  foboor  Den  19  jtëep  als  Daec  na/  enbat&aersni 
een  maenD/  toelften  tijD  immecg  bed  teftorttoagin  D?  ijem  niet  en  flonD  Dat  fijne  enquefle  niet  bolfrogt 
een  fafte  ban  fuINcr  importantie/  enDebattecenboorté  ftofle  toecben/  en  bp  ten  minften  fo  beel  profgtclnc 
genccal  j  jfe  /  pecfiflecenbe  /  $c.  tijDö  befjoo2De  te  Beuben/  até  Den  $rocuceuc  <töenccael (F'  "2°* 
©an  De  Dupujfte  té  geDicnt  getoeefl  opten  1 1  ffêactp   gebaD  fiaböe/  proteflecenDe  ooft  Dat  eenige  ban  fijn  ge- 

lopen 
bc  [jet 
öocit 
hanöe 

fo  De  «öcDaegöc  niet  ecc  gcceeD  ftonöen  toorDcn. 
<9o  öen  22  iBartp  beeft  Oen  Procuceuc<0enecael 

ïïeguefic  obecgegeben  en  becBaelt  bat  pactpe  te  toe; 
ten  De  ̂ taten  eecfl  op  Den  2  r .  ban  IjaccluiDec  Duplij* 
fte  geDicnt  ftaöDe/  en  Dat  ten  tijD  ban  een  maenD  Ben 
gegonfl  om  Dengucfte  te  Doen  niet  genoeg  toag  en 

SfiE  öa^om  begcecben  een  anbecemaenö  na  De  ecpicatic 
uc  p:o,  ban  De  eerde/  en  Dat  pactpen  georbonneect  fouDen 
ceffen  te  tooröen  bolgcnbe  BaecluiDec  prefentatie  t'anbecen  tij* 
ViS  ö:;t  se&am/öaetUiiöec  ftlniftwn  in  f  rancoté  te  Doen 
rcucae^  obecfetten  /  Daec  op  gcfeiDtoccD  Dat  men  Den  Procu* 
tsmi.  ceuc  <0enccael  accorDeccDe  Den  tecmijn  op  fijn  engue* 

fte  te  Doen  totten  i*  9Cp:iiDoen  aenftomenDe/  en  Dat? 
men  De  pactpe  fouOeinfinueccnDatfc  ijace  fcBriftucen 
fouDen  Doen  obecfetten  in  De  jpiancotfe  tale/  tot  toel* 
ftcn  einDe  men  fjaec  Die  fouDe  lebecenonbecBaeclui; 
bcccccipiffe.  €n  aifo  Ifêeeftec  <®efiOecutéban(£fe* 
(lig  iSacD  in  Den  tlaDe  ban  2&?abanD  tec  inflantie  ban 
Den  $2oaiceuc  <6enecael  gecommittect  toag  tottec 

tuigen  gecejecteect  toacen  Die  ten  minften  beljouDen 
Den  ̂ ocuceuc  <0enecael  fijn  ceprocBeöeBoorDenge* 
Dook  te  5tjn.  <©p  Den  28.  <3|unp  bebben  De  ̂ tatert  ert 
De  flaD  atcecBt  bp  ïteguefle  gecemonflceect  Boe  Dat  fp 
in  ftaccluiben  engueflc  geprecipiteect  toacen/  fo  Dat 
beel  ban  BaecluiDec  principaelfte  getuigen  toel  tot  50 
of  60  in  't  getal  niet  geBoojt  en  toacen/  fonDec  Datfulj* bp  BmluiDen  geflaen  BaDDe  /  Dat  men  Daecom  Benlm* 
Den  meecDec  tijD  betjoojDe  te  accorDecen  of  anDectf  fou* 
De  D'enguefte  nul  3ijn  en  geoorfaeftt  toefen  fo  de  nuiiita- teal^deiniquitatete  p^oteflccen/  en  fo  eentge  getut* 
gen  gcljoort  toacen  fcDect  Den  2 1  |fêep/$c.  Bebben  bec* 
focBt  noeft  tijb  ban  een  maenD  boor  alle  Dilap  en  Dat  De 
getuigen  Den  xijjfêcpgeftoort  fouDen  toecDen  gefjou* 
Den  até  binnen  tijD#geBoort/  maectéBen't  felbe  ge* toeigett  en  gepecfifïeect  bp  boorgaenbe  appoincte* 
mentc/  engefeibbatOengeiebect  fouDe  toecDenDena* 
men  ban  D?  getuigen  bp  De  Staten  DeleiD.  <©pDen 
3o2Iunpftebben  fp  toeDec  becfocfjt  ban  Den  loop  DeiS 

enquefïe/  en  om  De  felbe  te  Doen  t'ötcecbt  genomen  [  tijDtf  om  fiaecluiDec  enijuefle  te  Doen  gecebeleect  te ontcent  Den  17  of  18  3Cp?il  /  fo  öaDDen  De  ̂ taD 
en  Staten  gemcent  ooft  DaecluiöecenouefïeteDoen/ 
Dan  gefienbebbenDe  fnn  commiffie/  bebonDen  Dat  f)P 
alleen  gecommitteect  toasf  om  ban  toegen  Den  $?otu? 
ceuc <0enecael  enquefle  te  nemen/  fiebben  Daecom  tec? 
ftonD  bp  miffibe  geaDbecteect  öaecluiDec  p?ocuccuc 
tot232u(Teï/  Die  üeQuefte  obecgafomteDebbenam? 
piiatie  ban  De  commififie :  Daec  op  gefeiD  too?De  Dat  fp 
eecfl  fouDen  ecöiuecen  De  namen  ban  De  getuigen  en 
acticulen  Daec  op  Die  geljoo?t  fouDen  too?Dcn  /  ijs  Daec- 
om  Den  $?ocuceuc  ban  De  <Ï5eDaegDe  t'ötcecDt  ge? ceifl/  en  beeft  De  felbe  gefuegen  en  boo?tiS  toeDec  tot 
252u(felncfteect/  en  alDaec  geecDibeect  om  teöebben 
Deampliatic  ban  De  tonmuffte.  €n  fo  miDDelectijD 
Den  tecmijn  /  Die  expiceecDen  Den  6  jjfêcp  /  fonDec 
b2ncötbeclopentoa0/  Dat  ooft  Den  CommiflTaci^tot 
DietijD  toeinDe^ocuceuc  <0enecaelss  enguefle  befig 
getoeefï  toaö  /  iö  opten  6  mtp  acguefle  obecgegeben 
om  te  ueböen  p^ocogatic  ban  DentijDban  p?oDuctie 
ban  ttoe  maenDen  /  becmitö  D'imponantieban  De  fa- 
fte  /  en  menigte  ban  getuigen/  Daec  op  De  5fifcalen  ge* 
Doo^t/  fp  booj  appoinctementengeftcegenöebbenaisf 
Dat  Den  tecmijn  ban  üaec  enauefie  te  Doen  beclengt 
toecDe  totten  2 1  lifêep  incluis  pecemtoic/  Daec  toe  De 
boo:f5  CommiJTaciis  Cfeflig  meDe  toecDe  gecom? 
mittcect  ©pten  10  jBep  té  €fetiig  Doo?  <0obect 
Sümccongen  ̂ ?ocuceuc  ban  De  Staten  ban  ateeebt 
fijn  commiffie  bectoont  ban  DenótfBep/  enbecfocöt 
Dat  bP  Dien  bolgenbe  fouDe  toillen  befotngecen:  Daec  op 
tëTfeftïg  becfocöt  boo?  al  lebecinge  ban  De  fcïmftucen  / 
€alenD2iec  ettequet^/  $c  Die  ïjem  3llmecongen  ten  fel? 
benDagcfeiDetefuIlenlebecen/  gelijft  geDaen toecDe/ 
Dan  en  rè  ebentoel  bp  Den  Commiffacté  niet  uitge- 
ceebt/  D002  Dien  \yp  Den  P2.ocuceuc  <6enecael  Die  te 
25?ufTel  toaö  toilDc  geDagbacct  bebben  tottec  emjue? 
fle.  ̂ ulc  Dat  De  boo2f5$2ocureuc<tf5enecael<0obect 

ban  "mmecongen  opten  1 8  |Bep  beeft  gep?otefteect  Dat tot  Die  tijD  niet  en  toatfgcDaen  in  fijn  cnguefle  Daec  in 
men  eecfl  Den  19.  ban  De  felbe  fouDe  beginnen  te  be* 
foingecen/  en  Dat  mitöDien  fijn  tijD  ban  Doen  eecfl  aen? 
gacn  fouöe  Daer  ban  ïjem  acte  gegeben  iö.  (€m  felben 
Dag  iö  3lmecongen  bp  Den  Commiffacief  geinfi* 
nucect  een  appoinctement  bp  Den  pjocuceuc  ̂ ene? 
caelbectoo2benDen  13  jBepban  Dat  men  geengemt- 
gen  fouöe  Ijocen  Die  pactpe toacen/  tentoacemenDe 
feiten  met  geen  anDec  getuigen  en  ftonbe  becifiecen. 
<Daec  op  SUmccongen  becftlaect  beeft  eenige  feiten  te 
ftcuben  Die  niet  gebecifiecctmocfjtcnto02Den/  Dan  \xp 
ben  genen  Die  ten  rijDen  ban  De  tcoubleinDenftaöe 
ban  De  ,§faD  en  Staten  gcfeten  DaDDcn.  <®p  Den 
i5^Iunp  beeft  3fimecongcn  toeDec  gep20teflecct  ban 
be  ft02tbetD  De«  tüDss  cnban'tbefoingebanöeCom 

too?Den  /  en  anDccen  beguamen  tijD  om  ïjaerluiDen  ge^ 
tuigen  Die  meeft  al  ge-eeD  toacen  te  Doen  fjocen/  met 
becftlacinge  Dat  fp  miDDelectijD  ïjebbenbe  De  namen 
ban  De  getuigen  bp  Den  l)20tuceuc  €>enecacl/  fo  o?Di- 
Dinacie  ató  pjepecatocic  beleiD  fouDen  cep^océecen/ 
Daec  op  ten  principale  geappoincteect  is  Dat  De  namen 
ban  De  getuigen  öcnluiöen  gelebect  fouDen  too?Dem 
€n  fo  beel  De  cefte  aengaet  iö  gepecfifïeect  bp  boo?«= 
gaenDe  appoinctemente/  fulc  Dat  De  Staten  enfiatt 
ötcecDt  in  alle  Defe  p?oceDucen  alfo  3ön  gepjecipiteect 
Dat  fp-IuiDen  öaecDefentie  niet  genoeg  en  ïjebbenmo* 
gen  DeDucecen :  en  beel  min  om  fiaecluiDec  beciftcatf  e 
te  Doen  /  fo  De  Commifiacté  De  Delfte  ban  De  getuigen 
Die  De  ̂ Staten  toilDen  beleiDen/  niet  en  öeeft  toillen 
fjocen/  ja  Dat  mecc  té  ÖP  öeeft  aenbelepacticuliece 
ban  De<0eeflelijftbeiD/  miDDelen  ban  Dreigementen 
gcb^utftt  om  öaecluiDen  te  brengen  /  Dat  fp  fouDen  con* 
fentecen  totte  becfotöte  petitie  ban  Den  10. 10.  en 
100.  penninft.  <®p  Den  cecflen^lulp  Bebben  be  <©e* 
DaegDe  bp  ïlequefle  becfocljt  competenten  tijD  om 
fjaccluiDec  flueften/  Die  meefl  al  in  Duité  toacen  te  Doen 
tcanfïatecen/  mitss  Dat  De  meefle  ban  De  JiaDcgeen 
Duité  en  becftonDen/  of  Dat  Die  ban  Den  fiaDen  De  ̂ibé 
tot  baecluiDec  ftoflen  fouDe  Doen  tcanfïatecen/  mitji 
Dat  fp  De  felbe  flueften  naDecbanD  fouDen  mogen  Doen 
collationecen  om  te  fien  ofDietoelgetcanfïateectfott* 
Den  3tjn  /  até  in  faften  ban  Den  cceDiteuciS  /  Die  ban  ful* 
fte  importantie  niet  en  sijn  /  Dagelijc  gefcöieDen  /  DaeU 
op  ten  felben  Dage  geappoincteect  toecDe  Dat  fp-luiDen 
Defomme  ban  60  gulbcng  fouDen  confignecenonDec 
De  ComisS  ban  Den  25ecge  /  om  De  flueften  te  Doen 
tcanfïatecen/  'ttoelftinDienminftofle/  fouDe  tjembe 
refle  geceflitueect  toorDen  /  inDicn  meec  fouDen  jfp  <&& 
DaegDe  't  felbe  Daec  bp  leggen. 

5[ft  bebbe  nu  lange  DoenDe  getoeefl  om  befafteen 
proces  ban  De  Staten  en  flaD  ban  atcecïjtalöiec  te 
becbalen/  Dan  op  Dat  Den  lefec  niet  en  mene  Dat  ift  Daec 
meDe  alle  anDece  faften  nebbe  becgeten/  fo  toil  ift  al 
eeciftDefententiebecfjaleDen  ï^ectog  en  fijnen  JlaDe 
't  felbe  proceö  eecfl  laten  bifitecen  enbecèalen'tgunt 
miDDelectijD  gefcfjieD  ijef. 

D€  ̂rfnee  ban  «©rangicn  fjebbenDe  becfcöeibett  mat  h 
commiffien  te  toatec  uitgegebenomDen^ectog  grint» 

ban  2Mba  alle  afbreuft  te  Doen/  en  Beeft  Des?  niette  Jfcan* 
min  Daec  meDe  niet  gccuflnocöopgebouDen  om  te  be*  500", toegen  en  te  follicitecen  allen  Den  genen  Die  BP  meenDe  neemtm 
fnn  fafte  toegeDaen  te  3ijn  /  tcecftcnDe  ban  De  een  plaet*  &*>&«'«•> 
fc  tot  D'anDecfpacenDeacbciDnocb  moepten:  fenDen* 
De  en  fcftrijbcnDe  boo2tö  alom  aen  De  uitgetoeftenen 
geblucbte€öelencn  (0eccfO2meccDe  gemeente/  fotn 
CngeïanD  /  SanDe  ban  Cieef/  <ÈmbDen/  ̂ amborg  / 

mijTactéinDefaftebanDen  J&ocuceuc  <©enecael/  en  tremen  até  eibecai/  gebruiftenDe  alle  miDDelen  oni 

Ben- 
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r>nt-iuibentebetoegen  tot  toïfcctatte  ban  penningen 
om  fijn  Doornemen  te  beter  te  toege  te  mogen  b?engen/ 
en  om  befefaRe  te  beter  te  bodeeen  fo  pafleerbentjp 
bele  blanlten  ötc  Op  leberben  aen  »cfter  3Joban  25a- 
fius*  fijnen  ftaeö/en  Commiflaritf  en  eenige  artbere 

bie 'in  abfentie  ban  ben  $?ince  ter  piaetfe  fpluiben  toa- ren  na  gclcgentbeben  Oer  faRen  tommiffie  paflfeerben 
en  uitgaben  op  alfuiReperfonen  alfp  toiften  3ön  Qfc 
teil.  aengenaem  en  tot  fulRcrfa&enbeguaem  tc3ün/ 
en  ïnelt  fijn  «SreelU  üpfonbere  grote  co?refpontie  met 
^jonRbeer  ̂ ieöeticf)  ̂ onone  bit  Bern  meefienbeel 
ijielü  irt  bert  Eanöe  ban  Cleef  /  oor  fomtijts*  tot  €mb- 
ben  /  ban  geiij&en  met  lonRBeer  3Wb?ecDt  ban  ïgucO- 
tcnb2oeH/  SlonRfjeer  SBbnaen  ï^eere  ban  eStoieten/ 
jBeefter  <3Iacob  ban  H©èfenbeRe/ïSepmerCant/en 
becï  meer  anbere /boo?  toelRer  mibbelen  ooR  co?ref- 
ponoentie  geöóubcn  toert»  met  feer  bele  anöere  perfo- 
nen  op  alle  plaetfen  /  fo  toel  in  be  <$teben  en  $?obim 
rien  ber  $eberlanben  baer  be  hertog  ban  $lba  gebieb 
babbe  als*  buiten  be  Heberlanben/  en  om  befe  faRen 
te  beter  en  fecreter  te  beïeiben  en  aen  malfeanber  te 
fcö?ijben  geb?uiöten  fplieben  een  fonberlinge  maniere 
en  SClpbabet  /  fcf)?eben  beeïtübs*  onber  beRfel  ban 

£fcretc  Roopmanfcïjap  malRanberen  ober  faRen  ber  oorlogen 
htamc.  en  ben  $eberlanben  acngaenbe.  Jgaobcn  oor  be  fïeoen 
V££*  gegeben  namen  ban  ̂ eibenfe  <©oben  /  en  anbere  bet* 
bgbe     neerbe  namen  bie  niemanbs*  an&ertf  berftont  ban  bie 
<5mfoi*  ban  Baerluiben  aenflagen  toaren/  toant  om  bp  €&vtè 
5SSS5L  Poenige  te  berBalen/fo  noemben  fp  onber  bemin 
8^utw,8aerIuibenfcD?öben  :  ̂ oUanö  Coper.   «gnbljuifen Triton.  ̂ oo?n  Pollux.  JÉebenbliR  Caftor.  3fllftmaer 

Pluto.  tfimflerbam  Sauurnus.  <£bam  Hercules. 
JBontCRenbam  Radamancus.   3Dett  25?iel  Vulcanus. 

't  Eanb  ban  ©oo?n  JE&cus.  <©elft  Apoiio.  3&en  $  age 
Jupiter.  Hetben  iMercurius.  3BOerben  Satyr.    <©0?- 
öaecBt  Janus.  <©ec<©oube  Mars.  öotterbam  iEoius. 
<ZMf ftaben  Acheious.  Ifêuiben  Phcebus.  ̂ et  ©Ite 
Tytan.  I£et  (Cefifel  Boreas.  HtreCBt  Proferpina.  3©ijR 
Tetis.  «Eelberlanb  Stael.  <®bcr-pfel  Ten.  2&ommei 
Ida.  ̂ cbenter  Venus.  ̂ utpDen  Ariadne.  Campen 
Juno.  ,§tooi  Pailas.  2Cern0em  Jo.  $ieumegcnlno. 
doeningen  Aftrea:  <£mbcnnoembemen  Brunfwijk. 
^ambo?gHedeiborg.  3£iilenbo?g  Damfwijk.  3©efel 
Copenhagen.  <CmmeriR  Narven.  <©e  $?ince  ban 
«Öjangien  nomben  fp  Marten  Wiliemfz.  ̂ en  hertog 
bankben  PouweisvanAiblas.  <Dc€oninginneban 
€ngelanbHenrik  PhMpfz.  <DeCon(nR  bandene- 
mechen  Peter  Peterfx.  3!>e  (JToninR  ban  ̂ abarre  An» 
thonisjacobft.  ̂ JOnRD^r  <©iebericO  ̂ Onop  Daniel 
van  Santen  of  Nathanael  van  Calcar.  I©e  ̂ eer  ban 
faunen  Gerrit  vanTrkht.  gfonRtjeer  3Clb?ecbt^ucD- 
tenb?otiR  Adoiph  vanSon.  ̂ en  <0?abe  ban  iBegen 
De  Gier.  %£>Z  12  tellenen  beg  3|emei0  /  al0  Aries,  Tau- 
rus ,  &c.  geb?uiRten  fp  in  piaetfe  ban  be  1 2  maenben  / 
ben  fo  beelflen  bag  /  bat  toatf  ben  fo  beelden  gtaed ,  en 

meer  biergeljj&e  albier  te  lange  te  behalen  /  't  toelfc  fp 
colt  na  bc  geïcgcntljeib  fomtijttf  bcranberben  om  be  fa^ 
ae  te  fea-eter  en  bebeSter  te  ljouben.31Bet  befer  manie- 
ren  toerben  bele  co^refponbentien  geijouben. 

aniönu  benbaetber  ̂ ebcrlanberjS  tegen  ben  l^er^ 
tog  ban  3Clba  bageliir  bermeerbe  en  toenam  /  fo  open- 
baceben  bagelijr  ooö  meer  en  meer  't  gene  fpluiben 
in  't  bette  lange  Dabben  berbo?gen  gefjouben  /  alfo  bat 
bele  fecrete  aenflagen  gemaeöt  en  gep?actifeert  toer- 

ben /  biemeit  /  tot  gelegenber  tijb  in  't  toerfe  Hellen foube :  ban  bctoijïe  be  ptntcban^angien  bebonben 
öabbe  /  bat  ijet  gebeft  bangelb  be  boo?nacmfte  oo?fa= 
fee  toasf  getoeeft/toaer  boo?  fijn  aenflagen  mifTuRt  toa- 
ren/at  bat  lm  op  be  bope  ban  bele  tnt  licljtbeerbelijften 
Dem  niet  alleen  gclbö  genoeg  nabben  toegefeib  /  maer 
oor  ftebcn  en  plaetfen  belooft  ober  te  geben  in  fij- 

nen banben  /  of  ben  te  ber&laren  aen  3ijn  jijbe/  fo 

fiaeft  l)P  met  bolh  te  belbe  foube  3ijn/'t  toelb  Rem  nocf)- tanötoa^gefaelgeert/fo  toilbe  fip  nu  3ijn  aenffagen 
beter  en  fc&crber  nemen/  en  niet  licfttbeerbig  iet  aften- 
teren.  HQibbelretijb  gaf  bp  noclj  meer  berferjeiben 
rommifTienenbeftellinge  uit  te  toater/  baer  boo?be 
fioopluiben  grote  fcöafa*  Ubeu/.booj  Ik  befoabje.  m 

baergebeurbert  fo  inöct  tittgeben  bercottmtfflïat  öïjl 
ongeregelttjeib  ban  Ijtt  fcDeepg-bolB  /  bfó  fo  toaren 
bertoilbert  batfe  b?ienben  nocö  bpanbenaen  fagen/ 
en  be  Oerten  ban  bele  beben  berb?eemben  enbetfeoiu 
ben  /  tot  bat  bp  ben  p?incé  baer  in  berfien  toede  /  öe« 
njbtopnafeggenfullem 

5©e^ertogban  3Clba/  tik  niet  eens*  en  bócötebat   ̂ « 
be  §£?inceban<©rangientot  eenigertijb  toeberoraee?  ggff 
nige  macljt  foube  Ronnen  te  toege  b?engen  ombcmtc  jaeöcw 

ferenften/  ging  miöbelretijb  al  boojt  om  be  J5eberlanb-  *«*(• 
fe  rpRöommen  uit  te  putten  /  en  b?acbt  Bet  einbelp  fo  J,J™JJ 
berre/  bat  alle  be  patrimoniale  Htanbenenp^obin-  fenterca 
tien  /  elr  feRere  quoten  beloofbett  te  betalen  totte  ó^- öen  *«* 
eiftbte  ttoe  milioenen/  in  piaetfe  bah  ben  i o  en  20  pen-  ̂ J"1 ninR/enbat  boo;  ben  tijb  ban  ttoe  jaren/  omtoelRe  tbemf» 
quoten  te  binben  fpluiben/  elrnabaregelegentfjeib/  Jjcnen 
eenige  impontienopflelöerten  renten  berfeoften/  banrffi 

bièlen  bele  grote  ftoarigfjeben  tuffeben  be$?obincien  9m** ömDarctjuoteen  aenbelente  bergeïpen/  enbenieu? 
toeaengcRomen  Sanben.ï)ebbeh  befclbepetitienooö 
afgeuocljt  elr  met  een  feRere  fomme  boo?  eens*  op  fe-  „^5  w 
bere  jaren  te  betalen/  al#  namentlrjft:  Ut  ban  «Del-  ntmaen» 
Oeclanb  met  500  en  5000  gulöensf/  tiie  ban  ®fltfc  &immm 
ïanbmet  öonbert  en  28000  gulbeng/bie  ban^ber-  SS 
pffel  mette  <©?ent/  met  94000  gulbentf/  bit  ban  <©?oe-  ten  afaw 
«ingen  en  «©mlanben/  met  60000  gulöettë  /  en  W  ban  &"*ft 

gingen  met  1 0000  baelber&  JfW1, 
^e  faRen  bu$  fiaenbe  eb  Bebben  be  Staten  ban  •** Jf 

atreebt  infonberfjeib  bk  banbe<6eefïeltjöö^^nf  wtrcc&i 
toel  niet  gelaten  alle  mibbelen  tefoeeen  ombentoo?-  iocrw 
ne  en  gramfröap  ban  ben  Hertog  ban  ailba  te  ber-  f jjjjjj 
facljten  /  en  Bftn  te  rontenteren  /  fenbenbe  tot  bien  öeneS 
einbe  berfetjeiben  ijaer-luiber  Commifariffen  /  entogöan 
geb?uiRenbe  intereeffie  ban  berfcDeiben  peeren  ban  *p«« rjuaiite  /  m  namentlijb  be  <a?aben  ban  IBegen  en  tnm*a 
25offu/  be  peeren  ban  2&ar!amont/  ̂ oojcarmesi/tcbeü 
<©?obenbonö/  be  p?efibent  ©igliujS  en  anbere  bans«f<« 
be  p?imipael(te  Boofben  ban  ben  Siabe  ban  Staten/ 
ftnantie  en  öaben  neffeni»  ben  hertog  jtjnbe  /  en 
generalijn  aen  alle  baer  fp  luiben  Bope  op  Babbcn/ 
bit  Baer  eenig  gocöof  boójbeelin  befe  fabeboenfou* 
ben  nonnen/  gebenbe  oor  Baer  45ebeputeerbe  en  Corn* 
mifTarifTenerp?effe  laft  inBaer-lutben  inflructiebat= 
feom  te  gerafeentot  Baer-lüiber  intentie  foubentno* 
gen  imploperen  eenige  feer  benuame  perfonen  /  tn 
be  feibe  na  Bare  rebeujftBab  beioben  en  fcljenRen 
merbelijbe  fommen.  Rebben  oor  bp  0aöeen  aöbp* 
fe  ban  eenige  be  p?efentatie  ban  1 00000  gulbensi 
geaugmenteert  tot  1  y 0000  gulbensf  /  boben  bt  1 2000   e» 
gulbeniS  te  boren  betaelt/  maRenbe  t'famen  162000  f  J«« gulbenu.  3Befenbe  be  boo?fcB?eben  fomme  na  rate  J^g; 
ban  be  grote  rijbbommenof  armoebe  banben  Han-  eecst 

be  ban  ötrecBt  /  Bet  equivalent  na  abbenant  ban 't  »»«*» 
gene  b'anbere  oube  patcimoniael  ïanben  en  p?o-  SeS™ binden  ttoe  jaren  belooft  Babben  te  geben/  boo?  be  tatiem 
rebemtie  ban  be  boo?f5  tienbe  en  ttointigfle  pen-  «£««• 
ninb  /  ja  00b  meer  /  geïp  't  felbe  bp  bele  p?eg=  5gDW' nante  rebenen  geremonftreert  is*  getoeefl  /  Boe-toet  (f.»*) 
fp  luiben  fuflineerben  ongeBouben  te  3ijn  te  contri- 

bueren mette  patrimoniale  £anben  /  maer  bcBoo?* 
ben  te  bolflaen  mette  anbere  £anben  bit  nieutoelür 
met  tractaet  aen  be  Coninb  of  feeifer  geeomentoa* 
ren. 
^an  niettemin  be  hertog  B^eft  be  p?efentatte  boo?f5  •«■ 

niettoiïlen  accepteren/  maer  afgeflagen/enboo?  bit  SJ 
ban  fijnen  Slabe  ter  anttooo?be  boen  geben/  bat  bit  ba  mm» 
ban  be  boo?f3  ïanbe  ban  atreebt  fimpelijb  en  abfolu-  J«  m 
telijben  inbe  boo?f3  bm  petitien  bpBemgeeifcbtfou^  Q™ ben  moeten  confenteren/fonber  eenige  conbitien/en  teptm» 
batfp  baer  beneffens*  B*n-luiben  nocb  fouben  moeten 
Bumilieren  en  berootmoebigen  en  in  effecte  parbon  be? 
geren  ban  't  gene  baer  in  fp  Ben  in  be  boo?Icben  troublc bergeten  Babben.  €n  bat  gebaen  3ijnbe  foube  men 
nopenbe  be  ontlaflinge  ban  be  folbaten  en  abolitieban 
ben  p?ocefle  moeten  bertoacBten  fnne  gratie  /  toaec 
ban  rapport  gebaen  3ijnbe  /  be  Staten  in  geenber  ma- 
niecen  baer  toe  en  bonben  nocb  en  toilbenberflaen/ 
ma^gin^atbteipenb£|ïotm^upj§teberfwb(»^ 

te 



«5*9' 
te  berto Kiftenen  met  patiemie  te  berbiagen  al  toat 
ter  afnamen  foube/  öoctocl  f»  tod  boelben  bepartp? 
ïsiaïietö  ber  ïïecljtcrcn  /  toiilenbe  Daer  felben  niet 
fcbulbig  feennen/  baer  in  ft»  rjaer  m  barcconfcientte 
onfclmlbig  bonben  /  en  baer  boo2  fp  in  een  ecutoige  in- 
famie  en  fcftanöe  foubcn  bzengeri  /  niet  alleen  baerlui? 
ber  perfonen  /  atë  tic  gene  Kit  De  Staten  rep2efcnteer? 
ben/  mier  ooft  alle  be  anberen  ingefetcnen  ban  ben 
%miK  ban  Utrecbt/  toefenbe  getroutoe  onberfaten 
ban  fijne  jfêajefïeüv  acbtenbe  be  felbe  infamie  ooft  te 
meerber  /  boo2  trien  alfulfte  bumiliatie  ban  geen  anbe? 
cc  3£anben/  Stafeni^obincien  of  Steben  to02bc  ge? 
tift\)t/  niet  j  egenfïaenbe  be  tcoutlen  genoeg  generael 
toaren  getoeefl. 

3ïn  't  boo?f5  faer  1^9.  fjeeft  ben  hertog  ban  3ülba aentiepacticulicce<0oub^neurj$  ban  be  $20bincien 
g?fcfj2eben  bat  bp  onb?2ric(jt  toa$  bat  in  't  ftufi  ban  be Sacramenten  be$  <0utaer$  en  beiligen  <DIp$  g200t 
mtolmüfttoaöVtoaerom  f)P  totffehöe  baer  in  bootten 

«soutict^  aen  be  felbe  <0ouberneurtf  particulier  fclpeef/  en  fjen 
noSöe  öeïaft*  öaec  *n  coebe  0202e  eljr  in  ben  baren  te  (lellen  / 
per  om*  baec  op  gebolgt  3ijn  particuliere  bjieben  ban  Kt  felbe 

<tf*ouberneur$/  Kit  alom  5ijn  ber&onbigt  in  maniere 
altfbolgt: 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

3li 

cc 

cc 

ben  öi?sS 

gen  ban 
atoa  en 

fiarrie
u' 

tere 

öjagen 
oanbe 

£aera> 
menren 
öeg  &w 
taerg  en 
Mn  Oen 
jetfigen 
©lye. 

D<£  «fözabe  ban  25offu/  ̂ ecre  ban  23ebcrp/<0am? 
mcraigetf  /  25!angp/$c  Stabbouber  enCapi? 

tein  43encrael  bP  p20bifïe  /  be  #2efibent  en  ftaKt  bes? 
Coninrober$£olianben©2iefïanb.  <£erfame  Kiftte' 

„te  goebe  b2unben.  3fffob'<Êrcellentiebanben  ^erton „  ban  IClba  Stabbouber  /  4&oubemeur  en  Capitein 
„  <£5enerael  ban  Coninr  fBajefleitS  Eanben  ban  öer* 
„  toaerg-ober  onbe?recbt  té  bat  in  beel  fleben  en  plaetfen 
„  be  Oeilige  Sacramenten  bes  <®utaec$  en  ban  ben  Dti* 
„  ligen  <©fpe  niet  geleib  en  geb2agen  en  to02ben  langö 
„  berftratenmet  alfulfte  eere  en  reberentie  atë  bat  be? 
„  taemt  /  en  begerenbe  baer  in  boo?ften  to02be  met  goe? 
a>  be  02b2e.  So  itf  't  bat  top  boo2  e*p2eg  bebel  ban  fijnen 3,b002f5  Coninftlij&e  Ifêajefleit  on£  alberaenabigfte 
„  J$eerebebelenmo2botttterentoelfcbcrpelijftbP  befen/ 
„  batgpin  elfte|5arocl)ieonberu-lieben  f02tercnbe  be? 
„  puteertttoe  notable  perfonen/  ban  neringe/  ban  be 
,» JDet/ofanbere/  om  te  geleiben  beboo2f3  IjeiligeSa- 
„  rramenten  /  fo  toanneer  Kit  bp  be  ̂ aflo2en  of  anbere 
3)  <0ee|ïelijfte  perfonen  geb2agen  fullen  bJ02ben  totten 
9i  fieften/  betoelfte  net  ooge  nouben  en  fcöerp  regarb  Deb? 
3»  ben  fullen/ gaenbe  metten  Heiligen  Sacramenten/  op* 
,j  ten  genen  bielangö  ber  flraten  pafferen/  of  toefenbe 
„  boo?  be  beure  of  b002  baer  fjuifen  /  of  fp-fuiben  fien  ee* 
,)  nige  irrebente  acten/  geften/  tooo2btn/  of  mijne  tegenjs 
„  be  beilige  Sacramenten  boo2f5  boen/  enfobe?refp- 
jj  luiben  fien  of  boren  of  anberfinö  mogen  onttoaer  tooV 
»  ben  ban  eenige  fcftanbaleufe  acte  /  fullen  be  felbe  perfo- 
»  nen  in  elft  ban  beT)002f5  ̂ arocljie  geïjoubcn  toefen 
>»  't  felbe  u-lieben  te  ftennen  te  geben  om  baer  ban  be  co?? » rectiegebaentetoerbennabcboren/  ten  ercmpleban 
j>  anbere/  en  na  crigentiebanber  fafte/  om 0002 befen 
>»  toeg  fjet  bolft  te  ftouben  in  goebeen0ef)oo2lijftebifci' 
?>  pline  ter  eeren  <éobö  cnbanfijnï)eilige  Sacramen- 
» ten  /  en  ban  be  onbertoijfinge  Kic  gn-luibcn  tegens?  fuU 
»  fte  gebaen  fult  bebben  /  fult  gp-lieber  fnnberboo2f5 
j>  €rcellentie  abberteren.  €n  alfo  inbeboo2f3Steben 
3»  en  plaetfen  eenige  fomtoijlen  fïerben  /  betoclfte  Denlui- 
>»  ben  in  baer  uitterfte  niet  en  laten  abmini|Treren  ban 
»  be  ïjeilige  Sacramenten  bv  onfe  ifèocber  be  fjeilige 
3>  öerftegeoüferbecrt/  en  nictCatbolijftclijftenoberln' 
jj  ben/  bie  niet  en  bejjoren  eenigfinö  te  genieten  be  ge- 
33  topberaerbe/  foi.0"tbattoPboo2bebelen  ban  toegen 
»» ^lo1  boben  u-luiben  toel  emfrliift  o^bonneren  bat  tot  ab »>  Ier  tijben  batterpemanb  niet  Catnolijftclijft  en  (terft/ 
53  en  ben  toelften  bp  ber  <0ee(ïclijftljcib  getoepgert  fal 
j>  toefen  be  getopbeaerbe/  be  felbe  boet  b2engen  ter  piu 
»blijfteplactfegebetltnecrtboo2be  gjuflicte/  en 't  felbe 
y>  fuïr  geüeurenbe  fult3nnberboo2f3€rcellentieabbec? 
>»  teren  ban  be  namen  en  toenamen  ban  ben  genen  Kic 
»  fulr  oberleben  fullen  toefen  /  ten  einbe  bat  tegenie?  fjen- 
»'  luiben  gep20tebeert  macb  to02ben  fo  men  bebinben 
"faüebefjocen/  en  mibbelertilb  fult  gp-luibm  boen  fc 

nueftreren  baerluiben  goeben  in  fjanben  ban  bett<ènt' cc 
fanger  ban  bat  guartiergecommitteertin'tHuhban cc beconfifcatie/  of  fulfte  anbere  alsSgp-luibcn  baer  toe" 
fult  mogen  beputeren/  onber  goebe  en  oprccljte  gin- " 
bemarisf/  baer  ban  gp-ïuiben  3i)rtber  €rcellentie  een  " 
buDbeltobcrfcnbenfuït/  om  te  beletten  bat  be  goeben" 
niet  en  to02ben  gebiflrafteert  en  afbanbig  gemaeftt. " 
€n  ten  laetfien  alfo  genomen  i$  tot  nenniitc  ban  fnrt; ce 
ber  €rcellentie  bat  eenige  b?outoen  nabatfp-luiben  u 
gelegen  5ijn  bare  ftinberen  niet  en  boen  bopen  na  be  te* " bonnantie  ban  onö  ilöoeber  be  Deilige  Serfte  /  een  fafte 
ban  g20te  confeguentie  en  bangercusi  boo?  be  boo2f3 
ftinberen,  <Dm  toaer  in  te  boo2ftomen  en  ten  eirtbe  bat " 
menbeboo2f5b20iitoenbeftennen  mag  bebelen  u-lui?  'c 
ben  infgelijjc  ban  toegen  algbobcn  bat  gp-luiben  geen cc 
b2oeb20utoen  ontfangen  en  fult  nortj  toelaten  in  't  ftuft  'e 
ban  baer  officie/  ten  3P  batfP-luibeneer(lenalborenct 
geeramineert3ijn  bp  ben  genen  bie  gp-luiben  baer  toe" 
fult  mogen  committeren/  of  fp-luiben  3ijn  Catbolijx" 
en  ban  goebe  fame  en  name/  en  na  bat  fp-luiben  ont?  "° 
fangen  fullen  toefen /fullen  f  toeren  bobén  flaerluibcr" 
getooonlijften  eeb  Kat  fp-luiben  ben  #afïoo2  ban  be " 
i>arocbie  te  ftennen  geben  fullen  't  geleggen  ban  be " 
b20utoen  binnen  24  uren  baer  na/  op  pene  ban  gefta?" 
flijb  te  too?ben  tot  u-luiben  arbitragic  /  en  bertyagen" 
te  too?ben  ban  baerluiber  officie/  fonber  bier  ban  in  u 
geb;efte  te  blijben,  <Öerfame  bifcrete  goebe  b?unben fe 
onfe  =Heere  <©ob  3P  met  vu  <0efcD2eben  inbenöage " 
bemgfunpHóp.  s      " m  bctft  mebe  boen  publiceren  fefter  59laccaeten  SïÏÏ8* berftlaringe  bv  ben  dtoninft  gegeben  totjfBab2ilbenbethia» 
9  jBep  1  f  69.  baer  bp  t)p  berftlaert  bat  ftp  bet  piaccaet  "'"«* bp  ben  öetfer  gemaeftt  en  gegeben  tot  %uf  burg  tot  8?J3 
extirpatie  ban  be  fecten  en  conferbatie  ban  ben  Catïjo?  Sat  W 
lijftcn  gelobe/  bernieut  ben 25 Septemb2i#  i<«*  enö"»'^ 
bp  ijem  geconfirmeert  ben  2o<JCugufti  wt.i*mm22JS£ fnnen  pometen  (ïrifttelijft  toil  onberljouben  öebben/  SS! 
niet  jegenftacnbe  eenige  berftlaringe  of  ebict  bp  öem  bentot 
ter  contrarie  gebaen  /  alfo  't  felbe  buitm  fijne  meninge  ?"£ura entoilleijsgetoeefl/  berogerenbe  be  felbe  fijne  contra?  \mk» 
rie  berftlaringe  en  ebicten  /  belaftenbe  't  felbe  piaccaet n,nB  bf« 
ten  eeutofgen  bagen  in  fijnen  poincten  toel  flrifttelijften  ™??' 
teonberbouben/fc,  J      T„lw Zbm  13  <Decem&2iö  3Bnno  1569.  i$  lüjeefïer  ̂ |fa?  "«ffc 
cob|fêae;ö^oct02inbe  Kecbten/  en  Kaeb^beere  in  SfS?!8 
ben  fiaeb  ban^2abanb/  eenfecrgeleert  toelfp2eftenb  ncn    y treffelijft  man/  Kk  om  fijne  gcleertfjeib  enerbarent?  voimm 
WK  feer  geaebt  toatf  /  en  Kit  ten  tijben  ban  be  refigna?  ÈKS tie  befer  Slanben  ben  l^eifer  uitten  naem  ban  alle  SBS 
Staten  babbe  geamtooo?b/gefto?ben/  in  t)tt  6-z  jaer  &°"&f« 
fijngouberboms?.  figj«»- 
H^*.  •  ^  •  w  ..  &aQ  "art <!ct  jaer  1^9.  ten  embe  geftomen3unbe/  foliet  meeün 

bet  ficb  aenfien  aW  of  bet  nu  ganfcftelijft  al  geftilt  ïc°  5 
toatf  en  bat  ben  ̂ ertog  nn  allcö  na  fijnen  fin  foube  mo?  *     *' gen  flellen/  toant  boo2  ben  $2ince  ban(02angienen  1570* babbe  men  ganfcbelijft  geen  b2efe  meer.  3Me0  niet  te 
min  en  rufle  be  felbe ^ince niet/  maerp2actifeerbe 
bag  en  nacbt  om  aen  alle  «anten  b2uubcn  te  bebben/ 
en  tot  gelegenber  tijb  bolft  te  mogen  beftomen/  alfö 
3ijnber  berfcöeiben  getoeefl  Kit  bare  bienfien  gep2efen? 
teert  bebben  /  om  tot  gelegenber  tijb  gereebte3ijn/ 
ooft  onber  anbere  eenige  ©2ieffe  €beiluiben  /  al$ 
namentlijft :  gieter  en  2Cfinga  ïïipperba  en  ©op- 
fto  afftenief/  betoelfte  bencerflen  5peb2iiarp  1570.  aen  Ëelaem 5lon&Deer  TDiberift  Sonop  aengaben/  bat  fjoetoel  fitt)  SnS 
noit  metten  €belen  25onbgenoten  ber  $eberlanben  fotw 
en  babben  berbonben/  noebte  ooft  baer  toe  niet  ber?  5?ocöfr^ 
foebt  en  toaren  getoeefl  /  en  fp-luiben  niet  te  toeiniger  SSt 
ban  bare  erfgoeben  en  gerecbtigljeben  fonber  eenige  pn  mp 
002fafte  toaren  gefpolieert  en  berooft  /  fo  en  toilben  fp-  J°  «fr 
luiben  niet  onberlaten  baer  baberlanb  en  be  gemeene  BL1*1 
toelbaert  ten  beden  ban  alle  Ijaren  mogelijfeen  blijtbanfe» 
b002  te  toenben  en  bulpe  te  febaffen/  bat  ftetgetoelb  ffr** 
macb  beleten  getoeert  toerben.  <£n  betoijle  fp-luiben  £^£ 
alf  boen  terflonb  geen  bulpe  aen  ben  ̂ 21'nce  en  toiflen te  boen/  fo  maeftten  fp  ben  flerft  Kat  fp  met  bare  con? 
.fojten  boo?  be  nacft&omenbe  ̂ inrfteren  op  baren 



i  1 1 
Het  vijfde  Boek» 

feoftcn  fouben  in  boo?racb  gewen  ïjeuüen  aen  lange 
Sn7 lm  nebc  nien  300  mannen  foute  mogen 

uittuSncnbetocertnwficn/  biefHiuben  fouben  ge; 
•4ö ie  hen  tot  Sat  men  uiefoubeb02berenenbege; 
SSabat m ïan^tfteèB  Uar e  beloften,  l^aec 
^SmSSSSSB^bA  bat  oefeeü  ban  gelbe 

J      &  niet  en  natte  bunnen  mtreepten  fnn  boo?; 
m  men  ft  Heeft  lp  alle  miöbclen  oefocljt  om  onber  be 

Sinaen  te  boen/  fo  in  tfngelanb/  &anb  ban  Cleef  / 
SS  aW  alle  anbere  plaetfen  /  baer  be  gebluclne 

tooonaefttigtoaren/  ftellenbe  encomnutterenbebaer toe ötberfe perfonet; W^WQ  mJBJESS^^ 
StVlffiiPSSh2  Snta  t&ffSSSR  btcantenalö  anbece/  al0  namentltjft/ «  fan. jKcefter  foftan  gJW^iWiXfi^  tuben  en  Duifen/  3|an  tfaeflbon  /  lan  tCnaenffoon  /  «tcljaect 
^anbmafeevenan^ 
Plaetfen/cnj^fc^^^^  j  m  £mt  ban  atcetljtter  plaetfen  baeripmmftebe* 
geWucötc / mm^^mff^S^^  ften? toaren /  ontljtelben fjm  öeimelijften  b? be genen 

gen  geraken  ,  €t  welk  ons  God  almachtig  moet  gunnen 
en  verlenen.  Aldus  gedaen  den  8  February  Anno  i  f  70. 

onder  onfe  hand  en  pitfier,  geven  machten  bevelen 

den  voorfz  Jonkheer  Diderik  om  op  onfen  perfoon  te 

ontfangenteleenalfulke  penningen  als  hy  eenigfins  fal 

kunnen  te  vvege  brengen  j  daer  van  obligatie  te  paffe- 
ren:  wel  verftaende  dat  wy  Willem  Prince  voorfx  tot 

geen  betalinge  gehouden  fullen  fijn  voor  en  al  eer  wy 
wederom  inde  Nederlanden  tot  onfe  goeden  geraken 

fullen.  Gedaen  op  dag  en  tijd  als  boven.  Ondertekent 
Willem  PrincezttOrangien,  en  ter  zijden  met  fijn  Sig- 

net ,  Segel,  of  pitfier  onder  in  roden  WalTe  gedrukt. 

3&e  boo?f3,§onop  fieeftbolgenbebefelbe  commif* 

SK^ÏÏSS  feaff  döfcn  regeer- 
öe/!  toein  een  toonbetip (loutbeftaentoaj/  onber 
anbere  bie  öe  ®ünte  Biet  ook  gebjut&te  /  Deeg  f»  aen 

Scn  noo2f5  gonttljeet  ̂ tebewn  Sonop  befe  nabolgen* 
Decommtffiegcgeben: 

£om<  A  Engefien  een  yegelijk  kennelijk  en  openbae
r  is  , 

tamt  LA  hoe  feer  en  met  wat  grote  kofte ,  goede  affectie  en 

baii  ben  meni<rvukb>en  periculen  en  fwarigheden  ,wy  Willem 

S,Ce.  Prince  van  Orangien,  Grave  van  NaiTauwen  ons  altijd 

«Dram  èeimployeertj  en  daer  toe  geVoegt  hebben,  om  tot  Go- 
8<m  "»  des  eere  en  Lands  welvaren  en  ons  aller  ruft ,  faligheid 

£°r%i  en  het  welvaren  van  alle  onfe  nakomelingen  den  alge- 

imk  mene  vyand  en  vreemde  Regeerder  den  Hertog  van 

£>°norj  /  ̂lva  met  aiie  fijn  aenkleven  uit  den  Nederlanden ,  on- 

&$U  fer  aller  vaderland  te  verdrijven,  om .de 
:  felve  Landen 

SSSS  in  haer  vryheid  en  oprechte  Chriftelnke  Rel
igie  te 

uent  toaren/  ontljielben  ï)en  öeimelijften  bpbe  genen 
bit  feercteïtfften  ban  Ijare  geftntheib  toaren/  enfjeb* 
ben  be  gene  W  fp  totften  ban  Ijare  fteligic  te  30n  aen* 
gefp?oftenengerabcntotecnmilbe  contributie/  nuts* 
bat  fp  om  alle  mijtroutoentoeg  te  nemen  felfs*  eenige 
fouben  committeren  bie  be  penningen  betoaren  en  ter 
nelenenbec  tijb  aen  Siert  pince  fenteften  fouben.  ̂ efe 
én  forïïjecltnoe  be  f&ebicanten  bebenljaerfaftefotoel 
batter  bele  u?ucljtbace  collectatien  gebaen  toecben/ 
toantfp-luiben  ben  ingefetenen  niet  alleen  confetentte: 
Konben  maften  /  ban  öaec  niet  of  toeinig  contnbue? 
een/  maec  maeftten  ooft  geen  ftleineb?efe  ban  fcftanbe 
onbec  bele  ban  Ijenluiben  fo  elft  geeme  eengoeö  €n?t* 
ften  geaeftt  toilbe  jijn/  'ttoelft  fp  meenbenbatfenKt 
enmotïjten3Drt/  fo  fPöefaftebie^boojf5£?ebtcam 
ten  feiben  alleen  te  flcecften  tot  <0obesS  eere  en  öec 
Cfeillenen  b^Pfjeib  nietenljolpenbpftaen/  na  tbp 
mogen  in  Oen  beftent3önbe:  bocö  i0  bit  ooft  bebonben SRÏf  befchutten  en  te  befchermen,  tot  dien ftconfcr  aller         *         j  gebïUClJte  buiten '0 lanb0 al^ bte 

SE&  genadigfte  Heere  en  Conink ,  en  ons  feer  kleine  hulpe  |  g^^g,^  nocR  g*^  lanW  f(ttenbe  /  Hat  Ög 

(Üïoden  employeren  om  met  Gods  hulpe 
 en  gratie  ten 

voorftcn  de  felve  Religie  en  vryheid  te  befchutten
  en 

befchermen  in  fijn  Majefteits  Nederlanden,  fo  v
erre 

eenige  fchijnbaerlijke  hulpe  van  Penningen i ,  dae ri toe    _  ̂          ̂   ̂ ^  om  ̂   ̂ ^  g0cijecen  u  mogen 
van  de  gemeente  of  anders  ons  toegf  ̂   Vn  ̂o7dê  naren  onbelet  ban  be  fc|jepenbanben^?ince*  ^aec 

?n ,  om  daer  mede  de  fake  te  vorderen  ,  en t ae  goeac  .^     ïanö0  octoecft  j,^  m  plaet|-e  ban 

baer  fp  ïjaer  öerten  op  geflelt  Babben/of  fplutben i  fcfjte* 
lnftenöeela?mgetoo?benbjaren/  ja  bele  contribueer* oen  niet  uit  een  goeb  serte  batfe  totter  fatten  bjoegen  / 
maer  alleen  om  in  't  rolleften  te  ftaen  en  om  bat  fp  b?p* 
Deib  fouben  Ijebben  om  met  öaer  goeberen  te  mogen 

3ijn  ooft  bele  buiten  '$  lanbg  getoeefl  tiic  in  plaetfe  ban 
contributie  gep?efenteertBebben/  ben$?ince  in  per? 
foontenbienftteftomen/  fommige  anbere  en  toilben 
Ijaer  in  't  contribueren  niet  bo?ber  berbinben  ban  boo? 
eenige  maenben. 

<Oc  ©?ince  Dabbe  ooft  peter  Slriaenffoon  ban  bec 
SBerbe  ban  ïeiben  /  en  Soriaen  of  peffoon  $?ebican$ 
commtffie  gegebenomgelijfte  collecten  te  boen  in  ee* 
nige  plaetfen  in  ̂ ollanb  /  befe  togen  met  groot  pericul 
in  perfoon  felf£  in  ̂ ollanb  te  toeten  tot  ̂ o?b?ecl)t/ 
fiotterbam/  g^elft/  Eeiben/^age/en  anbere  plaetfen/ 
en  inbureerben  bele  perfonen  tot  milbe  tontributie/ 
fulr  batfe  een  merftelpe  fomme  bp  ben  anberenftre* 
gen/bocD  met  iiit  conbitie:  batfe  be  felbe  niet  en  fouben 
toeerloog  toerbe  /  ten  toare  be  p?ince  op  be  been  toare. 

^etoiile  tit  ©?ince  ban  <©rangien  Bier  mebe  en  met 
geltjftefaKebcfigtoag/  fo  mz  be  ̂ ertog  bie  nu  geen 
oorloge  meer  en  b?eef  be  bele  menfcDen  ombrengen  aen 
berfcljeiben  oo?ben  en  plaerfen/  en  onber  anbere  toaren 
in  ben  iare  i  ̂  07.  in  ben  !§age  gebangen  geb^ogt + ̂ a? 
(toren  en  piejterss  al0namentlüft3£rent3Ditftfoon/ 
pafloo?  m  be  3tiere  bp  3Mft  oub  70  iaren  /  ,§pb?ant  Bm 
Sanffoon/  pafloo?  tot^cDagen/  mb?iaen  gianffoon/  ̂ ^at 
©aftoo?tot  ff  felmonbe/en  3©outer  ̂ pmonfroon/^a-  wn  m 
floo?tot|^on(ter/  terfaftebanbatfpbefcïmlbigttoa*  5» ren  ban  ftetterie  /  en  bat  fp  be  föoomfe  iaeefte  berlaten  mi<* 
en  be  (ëerefonneerbe  aengefiangen  Dabben.^efe  toer? 

aflfeftie  der  gemeente,  tegen  ons  vaderland 
,  haer  eigen 

welvaren  en  faligheid  ook  den  oprechten  d
ienft  Gods 

aen  te  nemen  en  te  bemerken ,  hebben  derhalven  geen 

middelen  willen  nalaten  of  in  fulke  grootwichtig
e  en 

Godlijke  fake  yets  gevordertfoude  mogen  worden ,  en 

verhopen  dat  ons  geen  middelen  fullen  gebreke
n,  fo 

verre  de  gemeente  ons  en  haer  felven  niet  verla
tende, 

haer  milde  h ajid  hier  toe  uitftrecken.  Derhalven  fo  is 
 t 

dat  wy  aecommitteert  hebben ,  en  committeren  mits- 

defen ,  den  Erentfeften  en  Edelen  Jonkheer  Diderik 

Sonoy  om  aen  de  gemeente,  Edelen ,  Officieren,  Bur- 

gemeefterenvanwatftateofquahteit  die  zijn  in 
 Hol- 

land ,  Sticht ,  daer  ontrent  of  anderfins  gefeten  van  on- 

fent  wegen  felfs  in  perfoon  of  door  fijne  fubf
tituten 

f  't  welk  wy  in  defen  uit  fonderlinge  oorfake  toelaten ) 

te  vorderen  en  begeren  hulpe  en  byftand  van  co
ntribu- 

tie van  penningen ,  ten  einde  geemployeei-t  te  worden 

als  voren,  met  macht  en  autoriteit  dat  hy  Did
erik  So- 

noy ,  den  felvigen  contribuanten  fal  mogen  belov
en  en 

on  heten  dat  het  gene  fy  contribueren  of  tot  ft
uer  defes 

inbrengen  ,  haer  ftrecken  fal  in  alle  contnb
utien  die 

men  iif't  land  komende,  fal  mogen  opbrengen  tot  ver-
 

minderinge  van  haer  gebuerlijke  quote  of  fomme
,  be- 

gerende dat  een  ygelijk  van  wat  quahteit  of  conditie  hy 

|y ,  hem  hier  in  goedwillig  en  bereid  wil  laten  vind
en , 

't  welk  fo  een  yegelij  k  na  fijn  vermogen  werd  doende , 

■ 
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gefotoé  / en  ttfattt  fë  fJantbflftdfjR  biebenüpbaremc? 
ninnre  /  fo  3ijn  ff  ben  ttoaclf  Den  boo?  2Cpoftaten  en  net? 
tertf  toeroo?bee!t  bp  be  ̂ nguifiteuren  en  <0eeftelijbe 
ftccbter$  /  én  alfo  fp  Sectielijn  toaren  fo  en  morfjtcn 
fp  niet  aeboob  tó02ben  boo?  batfe  onttoijt  toaren/ 

'ttoelftgefcbiebe  ben  27  jfl)ep  /  en  itf  albutf  toerje- 
gaen:  ten  boo?fó  bage  toerben  fp-kubcn  uttöarege' 
bannentfje  in  een  hamer  gcb2agt/  altoaer  men  öenliti? 
ben  aengetogen  ïjeeft  alle  bet  iBitf-getoaet  /  en  5ijn  al- 

fa geteagt  in  een  anber  bainer  in  jerrcntooojbtgbéib 

ban  ben  25ifTc0op  ban  '$  l§ertogen&ofcb  /  ftaenbe tuffcFjcn  ttoe  Sübten:  ̂ cn  Söiffcfpp  beeft  ten  eerfïen 
ccntocinig5ap2öbanfïaecïjoofben  gtffcebert  en  baer 
«ruinen  en  bÉngcren  gefcl^apt  meteenfiiberenmef? 
fe/  boeft  fonber  toee  böcn/  baer  na  ïjeeft  bPbaerbe 
Monleberen  uitgetogen/  en  toteénpttjehjBgefeibin 
iatijnfe  tale  :  Exuo  tibi  veftem  Juftitix ,  quam  vo- 
lensabiecifti:  battë/  intrecncututbatfiïcebbeg  ge? 

recbtt'gbeiboy  toelh  an  toillens  ïjc£?t  berto02pen.  3©aer op  be$atfoo2  uitte  tliere  in  HLatijn  anttooo2bc:  Imo 
veftem  Injuftitix ,  bat  ttf/  ja  f)ct  feïccö  ber  ongereed 
tigbeib/en  na  bat  be  25iffcbop  fan  toern  boID:agt  bab? 
be  /  beeft  bt»  f)em  geneert  tot  be  föaeb£beerctt  dte  baer 
jegenbxwbig  toaren/  en  öccftfe  be  fe!bc  ober-gele? 
toert/  bibbenbe  bat  fpfe  toftbengenabelijnbanbelen/ 
baer  na  toerben  fa  to:b:rom  in  be  getoanncniffe  ge? 

bjagt'en  ben  30  !Bep  afó  fp-luiben  op  't  $|of  bare  fen- tentie  babben  geboot  en  ontfangen  /  31)11  fp-luiben 
baer  na  feer  b2pmoebelijh:n  ter  boob  gegacn/  \)tt  boln 
tarmnnenbe/  en  baerfeitoeninbe  banben  <0ob£  bc? 
beienoe/  en  3ijn  b'een  boo?  én  b'anber  na  eerft  getoo2gt aen  een  pael/  en  baer  na  booittf  toetfuanb  /  tot  een 

groot  ongenoegen  ban  bee!  boïr  ̂ ic  't  aertfagert  en  ban 
baer  b2pmoebigcbolftanbigbeibbertoonberben/  00b 
en  toas  niet  toeinig  te  bertoonberen  /  bat  be  baber  ban 
SCb2iaen  3|anfloon  pafïoo?  ban  fffelmonbe  genomen 

ié  bp  fijnen  fone  ('t  toeln  een  feer  manierUjn  jongman tooas )  altf  bp  ban  be  gebanaen  pookte  gebjagt  toerbe  / 
feggenbe  mijn  ïiebc  fone  ftrijb  na  b2omenjn/  toant  be 
örone  be$  eeutoigen  lebend  iö  u  nu  nereib/  en  toilïenbe 
nocb  meer  feggen  /  ift  bem  ban  be  bienarenberboben : 
maer  terftonb  baer  na  ic^njn  fufter  genomen  en  beeft 
bangelnnentotbcmgefeib/  batbpb2omelijb  firijben 
foube/ten  foube  niet  lange  buren  /  en  beeft  &em  alfo  ge? 
troofl:  alfo  3ijn  ̂cft  bier  paftoren  na  batfe  bp-na  b?te 
jaren  gebangen  toaren  getoeefl  omgeb^agt. 

Jaer-Dicht. 

Vier  Vafioren  VóLflanMCh  In  den  Hage  oMge- 
traCht, 

Totfiot  Van  't  tLoetglerlCb  geJLaCht. 

W%  bebben  in  't  toö02gaenbe  boeh  gefeib/boe  bat  bé Coningtnne  ban  ̂ pangien  gifabella  be  ©aüoiö 
ge(t02ben  toaef/  b3aerboo2bc€omnnban(^pangien 
fonber  buif  b20ti  5tjribe  tenboutoelnbebebebcrfocben 
be  boebter  ban  ben  &eïfer  iBarimiiiaen/  Ut  bp  öabbe 
getccItbPbeffelföConinrban^pangien  fufler  t  fulr 
bat  f)P  baer  reebte  oom  ober  bias.  ̂ e  ̂ eifer  en  ï*eï? 
ferinne  fijn  fuflecbctoiUigbebaertn/  enbe  pauögaf 
fjter  toebifpenfatie/  oberfulr  fcperb  bet  boutoclijb  op 
t^emelbacrtö-bag  ben  4  J©ep  binnen  P2agageceie? 
t2eert  /  en  in  be  grote  ijerhe  albaer  genrout  bp  ben 
<Certj$-lRectog  in  ben  name  bcöConinr  ban  J$ifpan? 
gicn  met  grotefolemniteiten/  in  p?efentie  ban  be  3lm? 
baffabeurö  en  iegaten  fo  ban  ben  #au«J  /  beö  Coninr 
toan  ̂ pangien  /  ber  Coninginne  ban  ©2anbnjb  /  ban 
$olcn  en  nan  ©eneticn  /  na  bat  te  boren  be  bneben 
toan  bifpenfatie  ban  be  $auö  gelefen  toaren/  en  be 
tcoutotnge  gebaen  3bnbe/fogaf  be  HmbafTabeur  ban 
ben  Coninb  bele  fcböne  iutoelen  en  eenen  b?ief/  baer  in 
öeConinhbaernocmbe  fijn  J§uifb20utoé  en  Conin- 

ginne ban  ̂ pangien. 

I5&  be  felbe  maertb  ban  Ifêep  beeft  be  l^ertog  een 
pfaccaet  boen  berbonbigeninboubenbcbeelenber? 

febciben  poincten  Ijk  bp  be  ̂ 2ucberö  en  ̂ cboolmec? 
ftersf  onberboubcn  fouben  moeten  toerben  /baer  ban 
be  articulen  bier  na  in  fubftantie  bolgcn : 

I.  DeeL 

ü  Erftelijk  feid  hy,  alfo  in  eene  fo  principale  konfte 
■■-^  gelijk  de  printerie  is ,  waer  uit  fo  vele  goeds  of 
quaeds  der  gemeenten  en  fondcrlijken  der  Religie  toe- 

komen mag,  fcker  regel  en  orden  behoorttc  refëri  , 

en  ook  een  getrouwe  perfoon  van  der  fdver  konlle  of 
ft  ijl,  die  de  eerfteplaetfe  en  particuliere  toelicht  en  fu- 

p'erintendentie  hebbe  over  de  andere^  fo  heeft  hy  gc- 
ordonneert  dar  geftelt  foude  worden  een  Prototypogra- 
pkus  of  Hooftprimer,  die  autoriteit  en  macht  LI  heb- 

ben ,  om  de  meefter  en  werkluiden  vart  de  printerie 
van  de  Landen  herwaers-over  te  examineren  en  ap- 
proberen ,  en  fal  den  felven ,  en  eiken  van  dien  ,  ge- 

ven brieven  van  hun  nuthëid  en  bequaemheid ,  vol- 
gende hun  faculteit,  op  welke  brieven ,  fullen  nader- 

hand moeten  verfocht  worden  a-en  den  Stadhouder  en 

Gouverneur  Generael  van  hervva'ers-ovcr  brieven  vart 
confirmatie  en  approbatie. 

2.  En  om  totter  vobrfeider  examinatie  te  komen, 

de  gene  die  willen  of  pretenderen  fullen  ontfangen  te 
worden ,  tot  meefters  en  hoofden  van  den  printerie,  en 
exercitie  van  de  voorfz.  konfte,  ftijl  en  ambacht  van 

drucken  of  printen ,  fullen  gehouden  wefen  te  exhibe- 
ren en  overleveren  certificatie  vanden  Bifïchop,  Vi- 

carius  oflnquifiteur  van  hun  Bifdom,  hoe  dat  fy  hen 

gedragen  hebben  in  't  ftuk  van  der  Religie,  mitsgaders 
van  de  Wethouders  of  Magiftract  van  der  plaëtfen  van 

hun  woonftedeh  of  refidentie,  Van  hun'  goed  leven,  na- 
me en  farne ,  en  om'  de  felve  examinatie  te  doen ,  fal  de 

Hooftprinter  mogen  kiefen ,  en  met  hem  nemen ,  een 
of  twe  van  de  meeft  geapprobeerde  in  den  ambachte 
met  eenen  Notaris,  dewelke  de  brieven  van  examina- 

tie van  de  voorfz,  meefters  óf  hoofden  van  de  printerie 
ofdruckerié,  maken  en  expediëren  fal,  welke  brieven 
de  voorfz  Hooftprinter  gehouden  fal  wefen  te  fen den 
aen  den  Stadnouder  en  Gouverneur  Generael  van  her- 

waers-over,1 met  atteftatie  van  hun  nutheid  en  fuffi- 
cientie óp  \  ftuk  van  hun  voorfeide  kofte ,  ftijl  en  am- 

bacht ,  om  voort  daer  op  te  verkrijgen  brieven  van 
commiffie  en  confirmatie  met  laft  van  eed  te  doen ,  fo 

hier  na  gefeid  fal  worden. 
3.  Ert  aengaende  de  werkluiden  en  medegefellen  van 

hare  voorfz  konfte, mitsgaders  de  Setters  en  de  gene  die 
de  letters  ftellen  en  vergaderen,  de  felve  fullen  inlgelijx 

gehouden  worden  t'exhiberen  eri  overleveren  certifi- 
catie als  boven ,  w'aerom  de  voorfz  Prototypographus  of 

Hooftprinter,  hen  fal  doen  expediëren  brieven  vart 
examinatie  en  approbatie  met  laft  den  behoorlijken 
eed  te  doen  in  handen  van  den  Officier  van  der  plaët- 

fen, van  hun  voorfz  refidentie,  en  dat  binnen  drie  da- 
gen, na  dat  fyby  hem  gekomen  fullen  zijn. 

4.  Dat  geen  printer  in  fijn  huis  fal  mogen  nemen  of 

hebbeneenige  leerkinderen  of  knechten,  fonder 't  fel- 
ve eerft  te  laten  weten  den  Hooftprinter ,  dewelke  in 

fijnen  boek  of  regifter  ftellen  fal  den  naem ,  land  en 
vrienden  vaii  den  voorfz  leerkinderen  óf  knechten , 
fonder  daerom  eenig  recht  te  nemen. 

5  Dat  geen  werkman  fal  mogen  werken  of  eenigé, 
dag-hure  winnen  van  meefter-printers ,  fonder  eerft  te 
hebben  oorlof  en  confent  van  den  genen  die  hem  fijn 
konfte  geleert  fal  hebben ,  of  van  den  Hooftprinter,  in- 

dien hy  't  felve  fonder  redelijke  oorfake  weigerd e, mits- 
gaders d'examinatie  en  particulieren  brief,  daer  by  hy 

tot  fijn  ambacht  of  in  eenig  deel  van  den  felven  géap- 
probeert  is,  by  den  voorfz  Hooftprinter. 

5.  De  Commiffariffen  gedeputeert  wefende  totte 

examinatie  eri  approbatie  van  de  printenen  fullen  exa- 
mineren de  nuttigheid  en  bequaemheid  van  den  Core- 

cleursoflefers  van  defelve  printers,  nemende  certifica- 
tie van  hun  geboorte  en  vrienden,  mitsgaders  van  der 

plaetfe  daer  fy  geftudeert  fullen  hebben  ,ook  van  de  opi- 
nie en  fame  die  fy  hebben  van  eerlijke  luiden  getrouw 

en  Catholijk  té  zijn ,  welke  certificatie,  mitsgaders  de 
approbatie  vanden  Commiffaris  gegeven  fal  werden, 
in  bewareniffe  van  den  voorfz,  Hooftprinter,  en  fal  deri 

Corredteur  ofLefer,  geexamincert  worden  op 't  ftuk 
Van  de  talen,  die  hy  fal  willen  corrigeren. 

7.  De  voorleide  Hooftprinter  fal  hebben  voor  de 
voörfZ  examinatie  vari  den  Meefters,  Hoofden  en 

^  b  hare 
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\%oon  hare  mcde^efellen  inden  felven  ambachte,treckers,     fal  mogen  drucken of  printen  fonder  te  onderhonden ban  ben 

C?oofr- p:mtfc. 

$ooft- pnnrecg 

officie- 

©2UC' 

alle  de  poin&en  en  articulen  voorfz ,  en  eiken  van  dien 
befonder. 

16.  Alle  welke  pun&en  en  articulen  en  eiken  van 
dien  geordonncert  heeft  geobferveert  en  onderhouden 
te  worden ,  fonder  eenig  verdrag,  gunfte  exceptie  of 
difïïmulatie. 

17.  d'Examinatie  en  approbatie  van  den  boek  of  *®fc 
Schrifture  die  gedrukt  en  geprint  fal  worden,  eerft  ge-  tian?"' 
tekent  lijnde  by  den  Auteur ,  fal  gedaen  worden  by  den  öoen  fal. 
Biflchop  of  anderen  by  hem  daer  toe  geftelt,  en  den  In- 
quifiteur ,  en  fal  voorts  by  den  fel  ven  ondergefchreven 

worden ,  volgende  't  gene  dat  by  't  voorfchreven  hei- 
ftede  en  winkef  houden ,  mitfgaders  de  qualiteit  van  !  lig  Concilium  van  Trenten  geordonneert  is  geweeft 

hun  perfonen.  |  metatteftatieof'tfelfde  goed  is, en  geen  dwalingeof 
9.  In  welk  Boek  of  Regifter,  fal  infgelijx  notitie  j  fchandale  inhoud,  of  andere  fake  die  eenigfins  foude 

gehouden  worden  van  de  boeken  die  elk  van  de  voor-  <  mogen  offenferen. 
feide  Printers  drucken  fal,  metten  dagen  en  j  are  dat  !      18.  Welke  CommifTariiïen  hare  examinatie  en  ap-   ̂ en. 

defelve  begonft  en  voleind  fullen  zijn,  mits  welken  e-  )  probatie  doen  fullen ,  fonder  uitöel  en  fonder  falaris  gaenbe 

geen  Printer,  en  fal  mogen  beginnen  eenigen  boekte  '  daer  af  te  nemen.  Maer  beroerende  de  boeken  nieuwe-  ̂ ^ 
drucken  of  printen,  fonder  al  voren  den  voorfz.  Hooft-  j  lijxgemaekt  ofte  voorfchijn  gebracht  (  die  de  voor-  «Ejramfc 

printer  betoont  te  hebben  confent ,  Octroy  ofPrivile-  j  fchreven  CommilTarifTen'  met  allen  vleiden  neerftig-  tiauurg. 

en  de  gene  die  de  letteren  ftellcn  en  vergaderen  ,  iulk 
recht  als  hem  daer  voren  getaxeert  fal  worden  Maer 

van  de  werlduiden  en  fullen  geen  recht  hebben  noch 

de  voorleid  e  Hooft-printer  ,  noch  andere  ,  dan  al- 

leenlijk de  Notaris  die  lijnrecht  hebben  fal  voor  't  ge- 
fchrifte  fulx  als  hem  ook  daer  voren  getaxeert  fal  wor- 
den. 

8.  Welke  hooftprinter  gehouden  wort  te  hebben  en 

maken  een  Boek  of  Regifter ,  in  den  welken  hy  fchrij- 
ven  fal ,  de  namen  van  alle  de  Meefters  vanden  voorfz 

ambachte,  en  eiken  van  hen,  annoterende 't  Land  en 
plaetfe daer  die  geboren  fijn, en  aldaerfy  hare  woon 

foüöec  ten  voorgaen ,  tonende  ook  het  originael  van  den  boek 

ölgooft-  jjg  hy  fai  wülen  printen ,  op  dat  de  voorfz  Hooft-prin- 

setoont  ter  fien  mach  of  het  het  felve  boek  is  in  de  approbatie 

teöeu*  en  Privilegie  voorfz  vermeit, om  dien  te  onderteke- 

nen ?2>  nen  en  regiftreren,  in  den  voorfz,  boek  of  regifter :  wel- 
verftaende  dat  het  felve  flad  grijpen  fal  aengaende  de 

mg  uoeft  ̂ je  cjat  ̂ y  heeft  a  om  't  felve  te  mogen  doen ,  en  befon-  [  heid  doorlien  en  vifitef en  fullen )  fal  deshalven  geta 

berrtnnen  dere  approbatie ,  dewelke  't  voorfz,  Privilegie  fal  moe-     xèert  en  geftelt  worden  feker&n  falaris  voor  hen  moei- 
1  ten  en  arbeid,  na  advenant  van  den  tijd,  dat  iy  daer  toe 

verftaen  en  vaceren  fullen ,  te  weten  fekeren  prijs  by 
denblade,naden  tijd  en  plaetfe  van  haer  refidentie, 

welken  tax  gemaekt  fal  worden  byden  voorfz  Hooft- 
printer, om  by  allé  deCommiiïariiTen  van  der  felver 

plaetfen  nagevolgt  te  worden.  En  fal  den  felven  tax  be- 
toii^ic. 

boeken  nieuwelijx  gemaekt,  gecompofeert  of  geglo-  taelt  worden  byden  genen  die  dèn  Boek  fal  doen  prin- 

feert  en  anderfins  niet ,  noch  infgelijx  van  onfe  Plac-  ten,  voor  de  declaratie  van  der  approbatie  of  reproba- 
caten  en  Ordonnantien ,  die  wy  nu  doen,  of  voor-    tie/tfy  den  felven  geapprobeert  werden ,  of  niet ,  en 

't  <£erf!e 
en  Iefie 
blaft  acn 
oen 
Üooft- 
yniucr. 
&cn 

mee  ft  er 
moet  ab 
leg  ücp 

am* 

oen." 

taen  ftillen  laten  publiceren 

10.  Enopdatmen  foude  weten  den  dag,  dateeni- 

gen boek  begonft  en  voleind  fal  wefen  te  printen ,  fal 

f&ehouden  fijn ,  over  te  geven,  en  exhiberen  den  voorfz 

lobft-printer ,  't  eerfte  en  lefte  blad  van  den  boek  die 
hy  fal  willen  printen» 

1 1 .  Dat  elk  Werkftad  of  Winkel  van  Printerije  dra- 

gen fal  den  naem  van  eenen  perfoon  alleen,die  daer  toe 
geadmitteert  fal  fijn,  die  ook  van  alles  verantwoorden  I  den  welken  hem  blijven  fal ,  en  boven  dien,  fullen  de 

dit  in  aenfieninge  van  de  moeiten  en  arbeid  die  fy  heb- 
ben fullen  in't  lefen  en  d'exminatie  van  den  voorfchre- 
ven Boek. 

19.  En  na  dien  de  Printinge  voleind  fal  Wefen ,  fal   ®e  9" de  Printer  al  eer  hy  daer  van  iet  fal  mogen  verkopen  {Jocfeeri 
ol  diftribueren  den  voorfchreven  Commiffariiïen  o-  tecolïa* 

verleveren  een  van  de  geprihte  boeken  mitteOrigina-  tfonenii 
Ie  minute ,  om  mette  felve  gecollationeert  te  worden ,  mm^tef 

fal,nauitwijfen  van  't  gene  des  by  de  Ordonnantien 

en  Placcaten  gepubliceert  op'tftuk  van  der  Religie 
geordonneert  is ,  al  waert  fo ,  dat  in  de  felve  Werkftad 

of  Winkel  veel  mede-gefelle  part  en  deel  hadden. 
12.  Dat  de  examinateurs  van  boeken ,  fo  wel  van  de 

crene  die  van  buiten  gebrocht  fullen  wefen  geprint  of 

gedrukt,  als  de  gene  die  geexhibeert  en  overgeleverr 

lijn  fullen,  om  in  onfe  voorfchreven  landen  van  her- 

waersover  geprint  of  gedrukt  te  worden,  fullen  den 

voorfchreven  Hooft-printer  fignificeren  en  de  wete 

doen  van  den  boek  die  fy  geexamineert  fullen  hebben , 

Wc  era 
mina> tcurg 
ban  De 
boenen 
fullen 
ben 

ïgooft- 
P?inter laten 

toeten      jat  ̂ y  (n  fijn  Regifter  op  fchrijve  den  naem  van  den 

ttettff?  Auteur  van  den  felven  Boek,  met  de  fententie  of  cen- 
umj>2oue;  fure  van  den  Examinateur. 

tm~  13.  Dat  egeen  printer  eenigen  boek  fal  mogen  prin- 
num      ten ,  daer  van  een  ander  Privilegie  verkregen  fal  heb- 
tnaeft      ben ,  binnen  drie  maenden  na  dat  den  dag  van  de  Pri- 

jmmen  vüegie  geexpireert  fal  fijn ,  op  dat  van  den  felven  boek 
(  fulx  geeifcht  wefende  )  nieuwe  printinge  gemaekt 
foude  werden,  of  andere  en  betere  dan  de  eerfte,  by  ad- 

vijfe  en  approbatie  van  den  voorfz  Hooft-printer. 
14..  Dat  de  Werk-man  uitgaende  van  der  plaetfen 

daer  hy  gewoon  is  te  werken ,  fijne  abfentie  den  voor- 
fchreven Hooft-printer  fal  laten  weten ,  of  den  genen 

die  voor  den  felven  in  de  voorfchren  plaetfe  geftelt  fal 

wefen,  die  daer  af  de  wete  doen  lal  om  in't  voorfeide 
Regifter  notitie  daer  van  gehouden  te  worden.  En  ter 

voorfchreven  plaetfen  weder  kerende,  fal  gehouden 

lijn  duidlijke  certificatie  te  brengen ,  waer  en  waer  in 

hy  gevaceert  fal  hebben, en  en  lal  in  geen  Printerye 
mo^en  werken  ,  tot  dat  hv  de  voorfchreven  Hooft- 

printer  ,  of  anderen  by  den  felven  gedeputeert ,  gepre- 
fenteert  fal  wefen ,  mits  exhibitie  en  overlèveringe  van 
de  certificatie  voorfz 
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voorfchreven  CommifïarifTen  den  voorfeiden  eeprin- 
ten  boek,alfo  by  hen  gecollationeert  ondertekenen , 
certificerende  den  felven  gecollationeert  te  hebben , 
en  bevonden  concorderende  mitte  voorfchreven  Ori- 

ginale  minute ,  welken  Boek  voorts  gefonden  fal  wer- 
den aen  ons  of  aen  onfen  voorfchreven  Stadhouder  en 

Gouverneur  Generael  van  herwaers  over ,  ook  voor 
en  aleer  den  iel  ven  te  mogen  verkopen  of  diftribueren, 
.om  getaxeert  en  tot  fekeren  redelijken  prijs  geftelt  te 
worden ,  by  onfen  lieven  en  getrouwen  de  Hooft  Pre- 
fident  en  luiden  van  onfen  fecreten  Rade ,  daer  op  ge- 
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weder  fy  den  felven  geapprobeert  hebben  of  niet,  op  had  t'advijs  van  dert  voorfz  Hooft-printer  of  van  ande- ren perfoon ,  die  hem  goeddunken  fal ,  en  fal  den  Iel- 

ven  prijs  gefpecificeert  werden ,  in  d'eerfte  of  lefte  blad 
van  elk  Boek. T.o.  Welken  boek  alfo  gecollationeert ,  ondertekent   ©e 

en  getaxeert  fijnde  fal  gefonden  worden  aen  den  voorfz  *§°°ft- 
Hooft-printer ,  om  dien  te  bewaren  en  inde  poft  te  gccolïL 
leggen  en  fal  den  voorfz  Boek  blijven  als  Orginael  om  tionerr> 
van  defelve  collatie  en  comprobatie  gedaen  te  worden,  betoppe 

als  de  fake  fulx  vereifen  fal.  «f rtM' ai.  De  voorfz  CommifTariiTen  fullen  dikmaelde    «lom» 

Printingen  vifiteren ,  fonder  den  dag  te  verklaren  dat  miffarif' 
fy  't  felve  fullen  willen  doen ,  om  te  befien  't  gene  deflèr  £jf  Jct, geprint  word ,  en  hoe  de  voorfz  Ordonnantie  en  Plac-  toinfcete 

caten  geobferveert  worden.  onber* 
22.  Sal  infgelijx  de  voorfz  Hooft-printer  felfs ,  alft  JjïJ," hem  goed  dunken  fal ,  die  voorfz  vifitatie  mogen  doen,  ren. 

op  dat  al  't  felve  des  te  fecretelijker  gedaen  worde,  en  op    $ooft 
datdeWerk-luidenen  andere,  des  te  meer  forge  dra- 

gen hun  devoir  daer  in  te  doen. 
23.  Gelijk  devoir  fal  ook  gedaen  worden  by  de  Of- 

ficiers van  der  plaetfen,  tot  twe  reifen  elx  jaers  ten  min- 

ften ,  en  t'elker  reife ,  alft  hen  goeddunken  fal. 
De  voorfz  Printers  fullen  gehouden  wefen  be 

pjinrerj» 

bilitarie. 
(R2S7.) «9ffc 
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Officiers  of  andere  die  daer  toe  genoemt  fal  weien ,  vol- 

gende't  gene  des  by  de  ordonnantie  op'tftuk  van  der 
Religie  geftatueert  is.  En  boven  den  ordinariffen  eed 
teobferveren  en  onderhouden  de  poincten  en  articu- 
len  inde  felve  ordonnantie  begrepen.  Sullen  ook  eed 

doen  hun  punctuelijken  te  voegen  en  reguleren  na  uir- 
wijfen  van  de  ordonnanrien  en  placcaten  gemaekt  en  te 

maken,  fo  wel  op 't  ftuk  van  der  Religie  als  van  der 
Printerye,  eri  befonder  volgende 't  gene  dat  by 't  hei- 

lig Concilium  van  Trente ,  en  defc  jegenwoordige  or- 
donnantie veriien  is ,  en  voorts  haren  ftijl  en  ambacht 

welen  getrouwelijk  te  exerceren,  fonder  bedroch  of 
argelift. 

2?.  En  tot  beter  executie  en  prövifie  van  't  gene  des 
voorfz  is  ,  iiillcff  alle  Printers  moeten  overbringen  in 
handen  van  den  Stadhouder  en  Gouverneur  Generael 

van  herwaerts-over ,  of  van  den  genen  die  by  den  {el- 
ven daer  toe  gedeputeert  fullen  zijn ,  het  confent  en 

macht  die  fy  hebben  by  gefchrifte ,  om  den  ftijl  en  am- 
bacht van  Drucken  en  Printen  te  exerceren  binnen 

twintich  dagen  na  de  publicatie  van  delen. 
26.  En  aengaende  de  gene  die  vormen  van  Beel- 

den in  koper  of  in  hout  fnijden  of  graveren  ,  't  welk  een 
ambacht  op  hem  felven  is ,  gelijkende  nochtans  ge- 

noeg 't  ftuk  van  printerye ,  wy  verftaen  dat  de  cenfure 
ook  ftad  grijpen  fal  fo  verre  alft  hen  aengaet ,  en  dat 
de  vormen  en  patronen  gevifiteert  en  geapprobeert 
fullen  worden  ,  gelijk  de  refte  van  de  voorfchreven 
Printerye. 

27.  En  om  des  te  beter  te  voorfien  op  de  abuifen 

die  gecommitteert  worden  in 't  verkopen  van  de  boe- 
ken,  fo  fullen  de  Liebrariers  en  Boekverkopers,  'tzy 

Printers  of  andere,  wefende  al  voren  daer  toe  geadmit- 
teert  by  ons  of  onfen  Raden  vanden  Landen,  daer  fy 
fullen  willen  wonen  en  boeken  verkopen  ,  infgelijx 
eed  doen  in  handen  van  den  voorfz  Raden ,  dat  fy  geen 
boeken  en  brengen  of  voeren  ,  doen  brengen  of  voe- 

ren en  fullen  van  buiten  in  onfe  voorfz  Landen  van 

herwaers-over  ,  noch  ook  in  de  felve  verkopen ,  ko- 
pen ,  of  van  andere  aenveerden  j  ten  zy  dat  de  felve 

eerftmaelgevificeert,  ondertekenten  gecertificert wa- 
ren by  de  Commiffariffen 5  datdiegoet  zijn,  en  niet 

heretijk  noch  fufpect.  Noch  ook  verkopen  eertigeBy- 
belen  in  gemeiner  talen ,  noch  ook  andere  boeken  in 
de  felve  tale,  tracterende  van  twijfelachtige  materien 

in  't  gelove ,  dan  den  genen  die  fthriftelijken  oorlof  ful- 
len hebben,  de  felve  te  mogen  houden,  na  den  regul 

van  't  voorfz  heilig  Concilium  van  Trente.  En  voorts 
teobferveren  allede  ordonnantien  gepubliceert  en  te 

publiceren  op  't  ftuk  van  der  Religie }  en  befonder  pun- 
ctuelijken te  onderhouden,'t  gene  dat  by  't  voorfz  Con- 

cilium van  Trente  en  den  appendicem  daer  by  ge- 
voegt  ,  geftatueert  is. 

28.  Dat  geen  Coopman,  Boekverkoper,  noch  ye- 
mand  anders ,  en  fal  mogen  open  doen  de  koffers ,  pac- 
ken  of  balen  van  boeken  van  buiten  in  onfe  voorfz 

Landen  gebracht  zijnde ,  fonder  dat  aldaer  jegen  woor- 
digzy,yemand  van  de  Commiffariffen  of  Vifitateurs 
daer  toe  genomineert  by  den  Biffchop  oflnquifiteur, 
en  ingcvalle  fy  onder  de  boeken  eenige  vinden  die  ge- 
maekt  fijn  by  eenigen  fufpeóten  Auteur,  of  van  den 
welken  fy  geen  kenniffe  hebben ,  en  dat  men  daerom 
den  felven  boek  foude  moeten  examineren ,  de  voorfz 

Examinatuer  fal  den  Coopman  of  Boekverkoper  beve- 
len fuiken  boek  niet  te  koop  te  ftellen ,  ter  tijd  toe  dat 

daer  van  een  exemplaris  gefien  zy  by  hem ,  of  anderen 
Commiffaris. 

29.  Dat  niemant  hem  vervorderen  fal  te  brengen  of 

doen  brengen  in  de  Landen  van  herwaers-over  eenige 
boeken  buiten  de  felve  Landen  geprint  wefende ,  fon- 

der dat  hv  al  voren  de  felve  geexhibeert  hebbe  den 
Commiffaris  om  te  vifiteren  >  komende  in  de  eerfte 
Stad,  daer  den  voorfz  Commiffaris  wefenfal,  in  der 
voeden  dat  in  allen  gevalle  den  felven  gevifiteert  en  on- 
dertekent  zy  by  den  voorfz  vifitateur  binnen  vijftien 
dagen  na  dat  hy  aldaer  gekomen  fal  wefen  ,  voor  en  al 
eer  hy  de  felve  onder  hem  fal  mogen  houden  of  tonen , 

lenen ,  verhandelen ,  of  yeraant  anders  geyen ,  op  ver- 
l  Deel. 

beurte  en  confifcatie  van  de  voorfchreven  boeken  en 
arbitrale  correctie  ,  al  en  waren  de  felve  niet  verbo- 

den of  gcreprobeert ,  en  indien  de  felve  verboden  wa- 
ren ,  op  de  pcene  in  de  ordonnantie  van  der  Religie 

begrepen. 

30.  Dat  de  Librariers ,  Boekverkopers ,  of  vreemde    Jf5ocÖ 
Coopluiden,  kopende  eenige  boeken  van  Coopluiden  Hf.-f  üt« of  Librariers  van  Antwerpen ,  om  die  tot  Loven  of  el-  oer  boe* 
ders  in  onfe  Landen  te  voeren  of  lenden ,  gehouden  &«• 
fullen  wefen  Inventaris  te  maken ,  van  de  boeken  by 
hem  aiïb gekocht,  byden  Coopman  of  Librarier  ver- 

koper ondertekent,  inhoudende  de  certificatie  der  boe- 
ken in  de  voorfz  rolle  geroert  verkocht  te  hebben ,  en  ■ 

dat  de  felve  t' Antwerpen  gevifiteert  fijngeweeft,  wel- ken Coopman ,  willende  die  noch  eens  elders  verko- 
pen ,  en  fal  niet  gehouden  wefen  de  boeken  in  de  voor- 

fchreven-rolle  begrepen  ,  andermael  te  doen  vifiteren , 
maer  fal  alleenlijk  doen  vifiteren  de  anderen  in  de  voor- 

fchreven rblle  niet  begrepen ,  en  die  niet  gevifiteert  en 
fijn  geweeft  als  voren. 

3  i.  Dat  alle  Commiffariffen,  Vifiateurs,  Printers,  n^-ot1Jl Corredeuren  of  Lefers,  Werkluiden  van  Printerye ,  %$&{$ 
Librariers,  Boekverkopers,ofBoekbindersenelkvan  tateucjï 

hen ,  gehouden  fullen  wefen  onder  hen  te  hebben  copie  ?"  JW3 van  defe  ordonnantie  ,  mitfgaders  van  de  poincten  niottett 
voorfz  geprint  inVlaemfcher  en  Walfcher  talen.   Op  ropte 
dat  niemant  daer  van  ignorantie  en  pretendere.  toan  öefë 

32.  En  aengaende  de  Schoolmeefters,  of  eenige  an-  Jjüjj 
dere die  kinderen  of  jongers  lerende  zijn, is  geordon-  geboen* 
neert  en  geftatueert  voor  edict  en  gebod  provifionael 
by  defen  de  poincten  en  articulen  hier  na  volgende ,  en 
dat  boven  *t  gene  des  by  der  ordonnantie  van  der  Reli- 

gie deshalven  geftatueert  en  geordonneert  is.  ..   - 
33*  In  den  eerften,dat  degene  die  uit krachte  van  wecflSi 

de  ordonnantie  voorfz  gecommitteert  en  gefteldful-  moeren 
len  wefen ,  totter  approbatie  en  admifïie  van  de  mee-  f"  öóerë 
ftersof  meefterffen  van  Scholen ,  fullen  van  de  felve  fo-  Sjfif 
lemnelen  eed  nemen  dat  fygene  gereprobeerde  of  fu-  beeioe 
fpecte  boeken  noch  anderfins  fchandaleus  wefende ,  en  oorftcn 

fullen  leren  of  voorlefen.                                                Ic  ietcïl* 
34.,  Dat  van  de  approbatie  en  admiffie  voorfz,  mits-  &cöoor- gaders  van  den  eed  by  hen  gedaen ,  fy  den  felven  geven  [JJJjtE„ 

fullen  eenig  befcheid  by  gefchrifte ,  om  hen  daer  mede  gcabntfW 
te  behelpen  en  verantwoorden  als  fy  des  verfochtfijn  teert 
fullen ,  waer  van  de  voorfz  Commiffarifïèn  ook  fullen  Wn' 
regifter  houden.  En  en  fullen  voor  de  voorfz  admiffie,  f®??0' 
certificatie  of  regiftrature  niet  mogen  nemen  of  eif-  fiuiQft^ 
fchen  van  de  voorfchreven  meefters  of  meefterffen ,  fullen 
noch  ook  van  de  fcholieren  der  voorfeide  Scholen  fre-  8f  ftwft 

quenterende.                                                                 gj» 35.  Dat  de  vaders,  moeders,  voogden,  mombers,  oefent* 

of  ander  laft  van  jongers  hebbende ,  en  de  felve  fenden-  °'ren  t0É- 
dein  Scholen  van  meefters  of  meefterffen  niet  geappro-  nwcfieS 
beert  zijnde  ,  fo  voorfz  is,arbitralijken  gecorrigeert  fenben 
fullen  worden ,  na  den  eifch  van  der  faken.  mf  l  W  ! 

36.  En  in  abominatieen  deteftatie  van  deconven-  brajt 
ticulen  en  onbehoorlijke  vergaderingen  van  alle  fecten  ftjnDe. 

en  gereprobeerde  leringen  en  prentingen  van  valfche  ©f  &•#• 
leringe  en  herefien,  der  eeren  Gods  en  der  gemene  wel-  $££1* 
vaert  fo  fchadelijk  wefende.  Heeft  hy  geordonneert  jfjfe  ge* 
dat  die  huifen  in  de  welke  men  gepredikt  ofonderwe-  Kcbïftt/ 
fen  fal  hebben  eenige  •valfche  leringe  ,  herdoopt,  of&Hii 
eenige  andere  exercitie  van  fecten  ,  of  eenige  boe-  ofgetc* 
ken  geprint  ,   inhoudende  valfche  en  gereprobeerde  JP?oöecw 
leringe,  afgeworpen  en  totter  aerden  toe  geruineert  j^ ̂  
fullen  worden  ,  fonder  uitftel  of  diffimulatie  fo  ver-  b;tifer 

re  fulke  huifen  den  Delinquanten  en  Mifdadigen  toe-  fö'i/ful» 
behoren ,  of  dat  felve  gedaen  hadde  geweeft  met  we-  nrtértt» 
te ,  wille  en  confente  van  den  Proprietaris  of  Rentier ,  fmerrn 

fonder  de  felve  huifen  daer  na  wederom  te  mogen  op-  tocïörn/ 
timmeren,  ten  ware  by  onfen  exprefïen  oorlove  en  1^^ 
confente.  mogen 

turöcrod" 

<&eP2tntcuan  <tftanmen  fiabfcc  tcttcfertijticcmö  JS1"0' toerjiant  binnen  ïMififtigen  /  ntciicnDc  öaer  op  een  aem  aènfia* 
(Tan  te  manen/  IjUt  toe  naDtre  ̂ openg  Öfheng  een  s^mi 
öeel  nneclnen  /  roer*  en  btctualte  baeiDïg  /  Ijaoöe  baec  S?fnw 

toe  tie  fcljepen  gcDucct/  öcfeïjepen  öeUictuaU'ee«/oV]©i^ ï)  ö  2  $e  fingm 



si* 
kit^n^  be  öttttó  en  anbtf  getoeer  al  t'fcïjepe  geDaen  opter 
feuïTenrt  <gemfe/  maer  aiö  aitcsi  nu  baerDig  toag  en  oat  tjet 
ïïffi?  fcljip  mcttet  gctoeéc  enbtctualie  op  De  droom  lag /en 

De  ficiiflfïutbw  t'fcbepefouDen  gacn/  fo  touche  £ refe/ 
Doenmadtf  v©:o|t  tot  CmbDen  met  ctlijne  folDaten 

Het  vijfde  Boek* 

57öx 

be  beeft  berRiaertgnettêbmbenen  ben  fcemöntfran* 
tchboo2  nuttten  beguaemft  Dat  be  felbe  uitgeblucbre 
en  gebannen  perfonen  uit  aUe  öc  ̂ rtierïanïïfe  f&obirt* 
eten  t'famen  engdpec  banbbareblagtenenbolean* 
tien  Doen  fouDen  boo?  3l)«  &oo?f3  ïmferlijbe  iEajeft. 

iSPSS  SSSSSSW   CeurSen  en  StanDen  M  «ft.  Clbe  ??obtncte uan  r  yuiu  genomen  vu  «ru  .*£«•£»   .  ,  „  --.     .T^^ms  „,>«  ftofnnhpre  ttmonfirantte  na  «me  nde* 

tiert  of 

^yno' ör  n  ge* 

goutien 

aiïe  be  roen*  met  bc  anDcrc  Knjg&ufttnge  uit  Den  febe* 
pegenomen  en  op  'tljuiötotCmbDen  gebjatbt  /  Daer 
ober  De  boo^fó  èif  nems  en  De  3ijtte  feer  beïe  moeiten^  ert 
onluft  geïjaD  Hebben  /  bocb  na  beïe  moeitenö  allee*  toe* 
bcrom  benomen/  onbec  ben  febijnbat  Ijet  naCnge* 
lanD  fouöc  toerDen  geboert  /  alg  óon  be  febipper  bn 
eeDe  beibfaerDe/  met  belofte  ban  goet  enbaft  befcïiett 
tut  <£ngdanb  teb:engen  en  ben  <0?abeban<e»nbDen 
tebertonen/  Dat  De  felbe  roeren  en  munitie  ban  oo?* 
loae  albaer  gebiaebt  en  gelebcrt  fouben  toefen  /  be 
ïnïecljtenneeft  lp  een  toijle  $*$ tot  naöcr  *Wr 
gebouben/toant  met  Defe  moeien  toatf  Den  gettelDcn 
tijb  bcrlopen/  bpfonfrr  alfo  gonbljeer  ̂ ieDeritb^o* 
non  tcc  felbet  ttjD  te  25?emen  toa?  Rem  gereet  manen* 
be  tot  Den  aenflag  ban  «Snbljuifcn  Daer  be  $?tnce  con 
berftanD  binnen  babbe/menenDe  beibe  beboojfêaen* 
flagenop  eencn  tijb  tctoeene  tcftellen/  ban  Hfbens 
fcljjeef  Den  ttoadfften  lüöep  uit  <£mbben  aert  &onop 
Datbngetoifre  fcuntfcbap  ïjabbe  DatDieban€ntnjm* 
fen  ftcD  nieutodtjr  baDDen  becbonDett  geen  folbaten 
ban  gene  partnen  in  te  nemen  /  oberfulrbergmgen 

beiDe  Defe  aenflagett  boo?  Die  tijb  te  bergeefS/  't  todb  De tutgetoenenen/  Die  tot  Defe  fabett  tontribueerben  feer 
feieinmoeDig  maebte  /  en  Daer  na  fo  getoillig  niet  meet en  toiiben  contribueren. 

wm>  f  ̂  **  maenb  ban  SJunio  bcfeg  jaerg/  fo  fas  te  IBecfje- naie      1  m  een  $2obinciael  Concilie  of  ̂rntoDug  geboupen/ 
conrf,  toaec  m  öat  ̂ je^ent  ̂ ajS  |Bartinu0  Jlitbobtu$/ 

25tffcbop  ban  ffperenalö  ouDtïe  25ifleftop  onberbet 
^ectjs-bifbom  ban  HBecfjeïen  beborenbe/  gdnboob  te 
boren  tot  Camerijb  bp  ben  aUert^-25ifrtÖ0P  ̂ eec 
jBarimiïiaen  ban  ©ergen/meDe  een  ̂ mtobu^  ge- 
bouDenbjaö/  intoelbe  ̂ pnoDen  fpluiDenbiberfeo?' 
bonnantien  bebben  nemacfet  conform  Dft  Conctne  ban 
(Crenten/  'ttoclb  ben  ̂ ectog  ban  miba  ftrintelöHen 
ter  erecutietoilDe  gefldD  bebben.  .      a, 

gn  De  maenDban  gulto  fjeeft  be  ̂ ertog  ban  W* 
ba  Doen  berftonbtgen  febere  ojDonnantie/  ebtctenge* 
boDop'tftnn  ban  bc  crimtnde  gjufïitie  en  (Hu  gene* 

<0?bon>  rad  Die  mi  booztaen  foube  onDerbouDen  en  obferbe^ 
nnmic    rcn  tn^c  p^óteDiiren  banbe  criminde  faïten  en  ma- 
lv„L*n  terien  in  alle  be  ©:obincien  ban  be  $eberlanbenen 

neie  f»  ojbonttcrenbe  De  felbe  onDerbouDen  en  acbterbolgt  te 
biU'      tóei-Den  /  niet  jegenflaenDe  eenige  p?tbtlegten  /  toet* 

ten  /  reenten  /  toftumen  of  ufantien  ban  ̂ ?obtncten  / 
^tebcnof  ©ïedien  tercontrarien/  toelbepnbtlegien 

(f  »so  SfufpenocerDeen  fcfio^fle  ter  tijb  en  totjïen  toe  alle  be 
(F'"8  fciicbcmbn  aeff  fnifte  obergelebert  foube  toefen/  om 

banbaerin  aec2bonmcrt  te  toerDen :  beeft  oobgeo?* 
animeert  Dat  alle  Die  gecommitteert  fouDen  toerDen  tot 
^tatonbantubicature  enanDere  p?tnctpaleoffmen/ 
boo:  al  folcmndijb  fnllen  3toeren  beneffen^  anbere 
poinctenDitnabolgenDet 

^Dat  in  ben  in  De  gemeenfaembetD  Der  öetuget  Ca* «ptratt  tr10iUKcr  ̂ no<lolübe  en  ïioomfe  herben/  geen  part 

Bïïl"  cf  Deel  bebben^  meteenige  fecten  ofberefïen  De  tod* 
uofiu  tte  ib  toebevflaen  fai  fo  bele  in  mn  të  /  en  en  fal  ntemant 
cterflun  toc^tcn  jje  uoo?feiDe  fecten  of  öerefien  aen  te  Ban* 

öenmÓr,  °  ontrent  Defe  tijb  alfo  ben  ïieifer  JiEarimiliaeneen 
tej£mx-  finrbaa  te  ;§pieeg  IjaDDe  aengefielD/  fo  bebben  De  utt* 
ffig    3 m  en  acbannen  perfonen  boo:  Den  ̂ ertog  ban 
S£*.  \Z m  *&  abanb  /  ©laenDeren  /  ̂ollanD  /  Zedanb/ 

©2ieflanb  en  anDerc  ̂ ?obincien  Der  i^eDerlanDen  fe* 
berc  berfchnben  rcmonflrantien  boen  maücn  ombe 
felbe  te  bertonen  en  ober  te  geben  aen  De  föetferltjHe 
jnaaieft.  Ccurbo?flen  en  anbere  ̂ tanDenDegffoom* 
fen  anr/  toelbe  remonfïrantien  fpluiDen  Dooifeftere 
i3ccommittee2Dc  gcfonDcn  ïjebben  aenDen  pince  ban 

<©rangi«n  omDacropteö^bben  3jjnabbü$/betoel* 

noebtanö  een  befonDece  remonflrantie  na  3Öne  gele* 
gentbeiD  /  reebten  en  p?ibiiegien  Doenbe  /  mitg  Dat  De 
felbe  al  t'famen  fouDen  bomen  tot  eenen  geltjben  einDe 
en  conriufie  /  en  Dat  fp  Daer  toe  fouben  berbiefen  eenen 
geleerDen  man  /Die  banatë  moebt  infb?merenttoeof 
D?ie  <©octoten/  atëmen  in^uttfïanb  moebcebefeo* 
men  /Die  Den  felbenfóemonftranten  tn  atss  moebten 
bojberen  en  onberreebten/  fjoemen  in  gelijbe  faben 
getoooniö  tebanbden.  ©olgenDe  todhaDbijöfpUu* 
Den  bare  blagten  en  Doleantien  geDaen  bebben  in  De  fel* 
be  fommarie  beröalenbe : 

Hoe  dat  fy  luiden  door  de  grouwelijxfte  enonge-  fclagtni gehoorde  tyrannye  vanden  Hertog  van  Alva  van  alle  [JJJJjJg 

hare  goederen  berooft,  uit  haer  lieve  Vaderland  ver-  banoe 

dreven ,  met  valfche  aenklagten  haerder  vyanden  be-  ujtge» 

fwaert  en  in  alderlei  ellende  geoefFent  zijnde ,  door  het  «gg» 
felve  woeden  en  jammer  't  welke  weinig  min  dan  gehe-  janöer^ 
lehondert  jaren  lange  verfcheiden  delen  van  Europa  aen  bert 

hadde  benaut ,  genootfaekt  waren  geworden ,  defe  gah-  f*£L 
fche  onderdanige  toevlucht  tot  fijne  Keiferltjke  Maje-  ̂ o^eit 
fteiten  ook  tot  hare  Ceur  en  Vor {lelijker  Genaden  te  op  Den 

nemen  >  ( want  feggen  fy )  wy  houdent  daer  voor  het  fy  Wa$ een  yeder  genoeg  bekent  hoe  dat  fy  in  voortijden  de  £Pfor$. 

Landeri  van  Spangien  en  naderhand  ook  altemet  een 

groot  deel  van  ganfeh  Europa,  niet  alleen  met  binneri- 
landfe  twedracht  en  oproer  ontfteken ,  maer  ook  met 

een  fware  ongeftuimigheid  der  vervolginge  by  na  over- 
vallen zijn  geworden.  Namentlijk  van  die  rijd  aen  dat 

fommige  ledige  menfehen  die  beide  in  't  uitterlijke  ge- 
laet  en  met  namen  voor  gaven ,  dat  fy  een  eenfaem  in- 

getogen leven  voerden 't  welk  van  alle  onderwint  der 
wereltlijke  regeringe  afgefondert  zijnde  ,  daer  mede 
alleen  was  bekommert  om  Gods  woord  te  prediken, 

en  de  heilige  Schrift  in  ftilligheid  te  onderfoeken,  det 

Coningen  en  Princen  Hoven  beftaen  hebben  te  be- 
kruipen en  haer  onverfadelijke  begeeerten  met  een 

voorhangfel  der  Religie  bedeckende  alfodarrige  raed- 
flagen  te  onderfteken ,  door  de  welke  fy  een  nieuwe 
maniere  van  Inquifitie  over  de  Ketterfe  verkéertheid , 

fo  fyfe  noemen ,  bedacht  hebbende  de  kenniffe  van 

alle  gewichtige  proceffen  en  handelinge  van  de  we- reltlijke Overigheid  tot  haer  fouden  mogen  betrecken , 
en  alfo  allenxkens  niet  alleen  over  jeders  gemeen  bor- 

gere haven ,  goederen ,  woningen ,  winkelen  en  daeF 
toe  over  wijf  en  kinderen  en  eintelijk  over  het  leven 
felve  onderfoekende ,  na  hunfelfs  welgevalle,allege-* 
weid  en  heerfchappye  te  drijven ,  maer  ook  de  Over- 

heden felve  hjer  gebied  te  onderwerpen  :  quamen  fy 
ook  ter  plaetfen  daer  fy  bemerkten  dat  fy  uit  krachte 
der  oude  vryheid  des  volx ,  of  door  de  befcheidenheid 
en  voorfichtigheid  der  Regenten  en  Landsheeren  in 
haer  voornemen  en  opfet  waren  verhindert ,  de  felve 
plaetiè  terftont  een  valfe  befchuldinge  van  ketterye  of 
wederfpannigheid  opleggende ,  hebben  de  herten  van 
Keiferen  en  Koningen  tegens  het  gemeen  volk  bo- 

ven maten  feer  verbittert  >  en  met  aldufdanige  pra- 
dijeken  binnen-landfe  twiften  ,  borgerlij  ke  oproer- 
ten  en  ook  dikwils  fware  oorlogen  verwekt ,  door  da 
welke  fy  vaft  fchone  heerlijke  Landfchappen  in  aller 
Coningen  ,  Princen  en  volken  over  groten  haet  en 

nijd  gebracht  hebbende  tot  de  alder-uitterfte  ellende 
gevoert  hebben.  Indien  dit  eenig  ander  Landfchap 
in  ganfeh  Europa  immermeer  heeft  gevoelt  foheveC 
voorwaer  ( feggen  fy )  onfe  Vaderland ,  namentlijk  dat 

deel  der  Nederlanden  ,  't  welk  het  gebied  des  groot- 
machtigften  Coninx  van  Spangien  is  onderworpen , 
tot  haer  alderhoogfte  bederfrenifTe  op  defe  tijd  gele- 

den. Want  na  dattet  door  valfche  aenklagten  en  an-    , 

dere  lofe  vonden  der  Spaertfe  Inquifitie  by  den  Kei- 
fer  Carolumde  vijfde  hoogloflijkergedachtenifle,  en 

by  fijnen  fone  Philippum  Conink  van  Spangien  en 

Hec- 



i570- Oorfpronk  derNederlandfe  Beroerten. 
Heere  der  felver  Nederlanden  in  eenen  grooten 
haet  onder  den  naem  van  Ketterye  en  Godloos- 

heid gebracht ,  en  mette  alderfwaerfte  Placcaten 
op  het  ftuck  der  Religie  door  valsheid  en  bedroch 
geweldiglijk  verkregen  ,  befwaerd  zijnde  na  hare 
fónderlinge  getrouvvigheid  en  eerbiedinge  die  het 
tot  haer  rechte  Lands-heere  immermeer  gebruikt , 

dit  onvcrdraeghlijk  jok  met  een  uitnemen"*"  Hjd- 
faemheid  hadde  verdragen  ,  en  rtu  eyntelijk  de  fa- 

ken in  de  andere  naeft  omleggende  Provinciën  tot 
vrede  en  ftilheid  neder  geleid  ,  en  de  rechte  waer- 
heid  van  dcfen  fchrickelijken  handel ,  nu  fchoon  by 
vele  menfehen  ontdekt  zijnde,  uit  defe  over-gro- 
te  ellende  eenige  Verlichtinge  was  verwachtende  : 

foo  is  't  ( feggen  fy )  dat  onfe  vyanden ,  die  voor- 
waer  feer  qualijk  konden  verdragen  dat  het  na  ge- 

lijke vryheid  der  Religie ,  als  niet  alleen  in  Hoog- 
duitfland,  maer  nu  oockin  Vrankrijk  en  meer  an- 

dere plaetfen  vaft  gebruikt  werde  ,  beftond  te  ver- 
langen ,  met  een  nieuwe  en  mitfdien  ganfeh  ernft- 

lijk  voornemen  beftaen  hebben  te  bevlytigen ,  dat- 
fe  niet  alleen  de  hope  der  inwoonderen  te  niete 
maekten ,  maer  ook  een  ongelijk  fwaerder  tyran- 
nie  ingevoert  hebbende  ,  fo  wat  daer  noch  rechts 

en  vryheids  was  over-gebleven  ,  t'eenemael  bena- 
men ,  en  alfo  voorts  een  yegelijk  die  van  eenighe 

Rijkdom  en  macht  waren  ,  of  die  fy  bemerkten 
dat  hun  voornemen  vermochten  te  verhinden ,  bei- 

de van  hare  goederenen  leven  beroofden.  En  hier- 
om den  P.ius  van  Romen  inden  arm  nemende  en 

zijne  Bullen  of  Brieven  van  difpenfatie  verkrijgen- 
de ,  hebben  den  Coning  door  menigerlei  valfche 

befchuldinge  met  grolw  onbillikheid  een  fekerman- 
daet  afgedrongen  ,  ftrijdende  tegens  alle  privile- 

giën ,  ordonnantien  en  oude  vryheden  des  Lands , 
namentlijk  van  alle  decreten  en  infettinge  des  Con- 
ciliums  van  Trenten  volkomelijk  te  onderhouden, 
en  ook  van  eenige  nieuwe  BifTchoppen  in  te  voe- 

ren, die  een  ongelijke  wreedcr  maniere  van  Inqui- 
(itie  dan  oyt  de  Spaenfche  was  ( in  voortijden  al- 

leen tegens  de  [oden  en  afvallighe  Mahumetanen 
ingebracht  zijnde )  over  alle  Provinciën  der  felver 

Nederlanden  fouden  in  't  werek  ftellen  ,  en  alfoo 
binnen  feer  weinigh  tijds  al  fulke  welvarende  en 
vrye  Landen  ,  onder  de  fchandelijke  flavernye  van 
een  uitlandfe  Natie  met  allerlei  fchelmerye  en  bo- 
fe  ftucken  bevleckt  of  behaeftet  zijnde  ,  opentlijk 
fouden  brengen  tegen  de  alder  -  vrpomfte  ,  of  er- 

gens een  eerloos  befchuldiger  of  een  valfch  getui- 
ge opgemaekt  hebbende  ,  met  gevangenifTe  ,  pijn- 

bank ,  en  ook  met  Galg  en  vuir  na  haren  moet- 
wille  mochten  ftraffen  :  de  alder-  rijkfte  uit  hare 
goederen  ftooten  :  de  Overheden  felve ,  haer  ge- 
biedcnifïen  onderwerpen  ,  en  haer  felven  Heeren 
van  alles  maken  ,  doch  infonderheid  de  gene  die 

hun  onder  't  gebied  des  Paus  van  Romen  niet  en 
wilden  begeven  ,  en  haer  confeientie  het  eenighe 
woord  Gods  in  de  Boecken  des  ouden  en  nieu- 

wen Teftaments  begrepen  ,  alleen  onderworpen , 
tot  in  den  grond  toe  uitroeyen  en  door  de  aller- 
wreetfte  tormenten  omghebracht  hebbende  totten 
wortel  toe  verdelgen.  Als  nu  defen  handel  den  E- 
deldom  een  ganfeh  rechtveerdige  oorfaek  had  ge- 

geven ,  om  aen  de  Hcrtoginne  van  Parma  op  die 
tijd  des  Coninx  Stadhouderinne  en  Gouvernan- 

te van  fijne  Nederlanden ,  in  alder  ootmoedigheid 
te  fuppliceren  en  te  vertonen  wat  groQter  ellende 
in  toekomenden  tijden  fonder  eenige  twijfel  daer 
uit  ontftaen  foude,  en  om  ook  het  gemeen  volk 
hun  Religie  ,  die  het  vaft  binnen  befloten  deuren 
gcoeffent  hadden  ,  en  mits  dien  voor  oogen  fach 
dattet  van  alle  man  gelaftert  en  gehaet  werde,  maer 
nu  in  opemlijcke  predicatien  tot  een  yeders  vro- 
mers  g;oed  gevoelen  ,  en  onderfoekend  oog  ge- 

field zijnde,  van  alle onwaerachtige  na-redenen  te 

ontledigen.  Soo  is  't  ( feggenfe )  dat  onfe  weder- partye  een  foodanige  ooriake  tot  hare  voordeel 
I.  Deel. 

**7 
Wiergenomen  en  verfcheiden  oproerten  verweckc 
hebbende  ,  den  naem  des  ganfehen  yolex  van  de 
liiterlijke  óverdaden  der  ketterye  ,  wederfpannig- 
heid  ,  oproerte  ,  en  van  de  mifdaed  der  Ichende 
beide  der  Godlijcke  en  Wereklijke  Majefteit ,  by 
den  Coninck  feer  hatelijk  hebben  bedragen  ,  en 
hem  na  dat  hy  ganfchelijk  was  befloten  de  rcife 
na  de  Nederlanden  aen  te  nemen  en  felfs  tegen- woordelijck  wat  van  der  fake  was  ,  de  kennilTe  te 
vernemen  en  den  ganfehen  handel  na  recht  en  bil- 
hgheid  te  ordineren  ,  ten  dele  door  loofe  praótij- 
ken  ,  en  ander  pluimftrijkerye  ,  tot  verderffeniffe der  Nederlanden  gevonden  zijnde,  eenfdeels  door 
het  onredelijck  aenhouden  en  onfchamelijck  gekijf 
der  iommigen  ,  eensdeels  oock  eindelijk  door  ee-  - 
nige  andcrlins  onderftekende  aenilagen  en  dreige- 

menten by  na  tegen  fijnen  danck  ,  foo  verre  ge- 
bracht hebben  dat  hy  tegen  fijne  onderdanen  bo- 

ven de  mate  feer  verbittert  is  geworden  ,  alfo  dat 
hy  terftond  fijne meninge verandert  hebbende,  den 
Hertog  van  Alva  een  feer  getrouwe  methulper  der Spaeniche  Inquifitie  ,  en  beneven  defe  uit  een  ou- 

de wrok  een  ganfeh  bitter  vyand  der  Nederland- 
fche  Heeren  en  Staten  ,  om  van  alle  gelegentheid 
deler  handelinge  te  vernemen  en*  het  gemene  beft in  ordeninge  te  ftellen  met  volder  macht  en  bevel 
voor  hem  heeft  overgefonden  en  afgeveerdigt.  De- 

fe dan  nu  over  gekomen  zijnde ,  en  onverfadelij- 
ke  gierigheid  met  eenen  fonderlingen  yver  ,  foo 
hy  voorgaf  om  de  Paufelijke  Religie  weder  op  te 
rechten  en  de  Rebellen  te  ftraffen,  ophetfehoon- 
fte  bedeckende  ,  is  onuitfprekelijk  wat  groter  ert 
onmenfchelijcker  tyrannye  hy  teghens  allle  de  in- 
woonders  der  Nederlanden  fonder  eenigh  onder- 
fcheid  te  nemen  alom  heeft  gebruikt ,  door  hoe 
veel  en  ganfeh  ongebruiklij ke  manieren  van  doen 
hy  allemans  goederen  genomen  ,  de  ganfche  Lan- 

den van  alle  cieraet  gepriveert ,  van  hare  garni- 
foenen  en  krijgs-volk  gebloot,  van  alle  vryheden  > 
Wetten  en  privilegiën  berooft,  de  alder -vroom- 
fte  uit  de  Landen  verdreven  ,  d'onnoofele  hun 
bloed  vergoten,  de  aller -Godfaligfte  vele  fmaeds 
en  fchande  aengedaen  ,  beide  Godlijcke  en  We- 

reklijke rechten  gefchend,  alle  dat  heilig  was  ver- 
ontheiligt,  echte  en  wetteljkehouwelijken  gefchei- 
den  ,  het  Sacrament  des  Doopfels  befmet  ,  alle 
liefde  en  vrundfehap  omgeftoten  ,  en  eindelijken 
van  fijn  alderhooglte  en  ongehoorde  wreedheid 
ganfeh  niet  achter  wege  gelaten  ,  hier-en-tuffchen  (f.  «5  ) 
nochtans  (feggenfe)  en  fchaemt  hy  hem  niet  de 
ganfche  fchuld  fijnder  overdaden  ons  op  den  hals 
te  dringen  ,  en  ons  daer  -  en  -  boven  oock  door 
uit -geroepene  lafter- reden  en  gedruckte  fchand- brieven  by  allen  Vorften  en  volckeren  van  alle 
fchelm-ftucken  in  verdachcenifTe  te  brengen  ,  na- 

mentlijk daerom  om  dat  wy  voor  fijne  ontfinnig- 
heid  geweken  ,  en  fijn  bloedgierige  Sweerd  door 
Godes  genade  zijn  ontkomen.  Dit  al  te  famen  de- 
wijle  het  ons  van  God  almachtig  alfo  is  opgelegt, 
dat  wy  hier  een  tijd  lanck  door  de  tirannye  der 
Godlofen  fullen  benouwt  worden ,  fouden  wy  voor- 
waer  denken  dat  wy  in  ftilfwijgen  en  gedult  wel  be- 

hoorden te  verdragen  ,  en  den  tijd  te  verwachten 
die  de  alderhoogfte  Rechter  by  hem  felven  voor  hem 
heeft  befloten ,  in  de  welke  of  onfe  onnofelheid  aen 
den  dag  gebrogt,  of  de  oogen  en  ooren  onfes  Co- 

ninx tot  onfe  onverdiende  ellende  en  rechtveerdi- 
ge klachten  fullen  geopent  worden ,  indien  wy  niet 

klaerlijk  voor  oogen  en  fagen  ,  dat  het  felfde  on- 
fe ftilfwijgen  by  fonder  in  fo  een  heilige  en  hoog- 

loffelijke  verfamelinge  van  uwe  Keiferlijcke  Maje- 
fteit ,  en  oock  uwe  Keur  en  Vorftelijcke  Gena- 
den ,  ons  en  onfe  onnofelheid  geen  kleine  fcha- 

deen  nadeel  in  tijd  en  wijlen  by  den  genen  moch- 
ten toebrengen  ,  die  van  de  rechte  waerheid  de- 

ler handelinge  noch  niet  al  te  grondelijken  en  zijn 
onderricht  ,  want  daer  door  foude  oock  de  Sone 

<D&  3  Gods 



5 t£ 
Het  vijfde  Boek.  * 

Gods  fclve  Tefus  Chriftus  en  fijne  leringe,  diewyuit  ,  lijke  Majefteit
,  uwe  Ceur  en  Vorftelijke  Genaden ver- 

fifo  woord  opentHjke  bekennen  ,  van  onfe  vyanden  i  ftaen  met  wat  rec
ht  fy  fulx  doen ,  en  met  eenen  wel 

afte  üken  Xact  en  bcfchuldigt  worden ,  recht  of  ,1  klaerlijk  voor  oogen  fien  mogen ,  wie  de  genezy ,  die 

d^cdiSJ^^cnh^^oor  defefoeen  aen-  >  men  alle  dit  quaed  alleen  mach  wijten,  willen  wy  de  fel- de  gene  die  de  i^vige  a «i       g,  ,  .  Kf  ifrrliike  Ma  eft  ook  Ceur  en  Vorftehjker 

570, 

fïenlijkRechterftoel  derganlcher  Chriftenheid,  voor
 

fo  heilige  en  onpartydige  Rechters,  ook  voor  fo  een 

ovcrrreffclijke  by-een-komftevan  volk  van  alle  natie 
, 

niet  alleen  van  ketterye  en  fchadelijke  Gods  lafteringe , 

maer  ook  van  fchendelijke  wederfpannighcid ,  oproer- 

te  en  verftorenifle  der  gemene  vrede,  door  een  ftal- 

fwijaende  bekenteniffe  genoeg  waren  overwonnen.  So 

laten  wyons  danganfchelijk  voorftae  dat  wy  met  goe- 
der confeientie  langer  niet  hebben  konnen  fvvijgen, 

maer  want  ons  leer  wel  is  bekent  dat  defe  gebruikelijke 

maniere  des  heiligen  Roomfen  Rijx  vergaderinge  en 

da<ren  tot  dien  einde  voornamelijkenaengefteld  wor- 

den>dat  fo  wie  met  geweld  en  onrecht  onderdrukt 

vige  uwe  Keiferlijke  Majeft  ook  Ceuren  Vorftelijker 

Genade  in  aller  demoedigheid  gebeden  hebben ,  fy  wil- 
len dit  onfe  jegenwoordige  boexken  ( by  defe  requefte 

gevoegt)  wacr  in  wy  alle  menfehen  onfe  onnofelheid, 

derechte  waerheid  derganfche  hiftorie  begrepen  heb- 
bende ,  verkondigen ,  te  gelegender  tijd  genadiglijken 

en  met  aendacht  overlefen ,  en  ook  defe  onfe  fake  met 

gelijker  gedult  en  medelijden  infien  >als  fy  aller  onnoié- 
len  en  ellendigen  klagten  gewoonhjk  zijn  op  te  nemen, 

en  onsuitdefen  jegenwoordige  ellende,  fovele  moge- 

lijk is ,  te  helpen,  't  Welk  doende  zy  haer  fel  ven  God 

almachtig  den  Conink  alder  Coningen  en  alderhoog- 

ften  Richter  als  weerdige  en  getrouwe  dienaers  bewij- 

S™  Hprwaerts  als  tot  de  alderhoogfte  Vierfchaer  der    fen,  en  ons  met  eenen  ver  wecken  den  ielven  voo
  haer 

1  om  fijne  Genade  en  barmhertigheid  wel  vienghjkte bidden. 

D<£  <6:abe  ban  Culenbnrcb  /  De  <&abe  ban  ben 
23erge  /  De  <©?abmne  ban  3|oo?n  /  De  ̂ecre  ban 

25atenburcb  en  anDerc  iiitgeblucljte  bieoofcban  toe* 
aen  bare  gocberen  toaren  onDcrfaten  öe0  ïïijr  I  öaben 
ban  aelijlien  inbare  pjibcnaem  «aueftenenremon* 
faamien  ober  /  Dcfgebjr  fo  bctconDen  te  pjotefleren* 
De  ixijr-©o?flen  ïjacc  meDelijbcn  aber  De^eberian* 
Ders/fnfïinerenbe  Dat  De  3£eDetlanDen  benüeijcren 

liet  ï!i)H  oor  met  ïeenfcbap  berbonben  3jjn  /  en  't  iiijtt 
fjoetoel  niet  fonDer  miDDel  De*  contributie  onDcrtoo?* 
pen  /  en  Dattet  ober  fulr  ook  WUiih  toag  Datfc  bc  ïïeli* 
gion£  b?ebc  Die  «DiutfïanD  to  ~;  gentetenbe  /  öci)üo?Deti 
te  genieten/  babenDaerom  Dat  3ijn  a$ctf 'erïpc  majeft. Die  nu  al  eenmael  aen  ben  Coninfc  ban  ̂ ifpanten 

ganfeher  Chriftenheid  hare  klachten  mogen  voort 

brengen.  So  heeft  (feggenfe)  het  ons  ook  goet  gedocht 

uwe  Keiferlijke  Majefteit,  ook  uwe  Ceur  en  Vorftehj- 

ke  Genaden  den  ganfehen  ftaet  en  gelegentheid  onfer 

handelinge  in  alder  onderdanigheid  voor  te  dragen ,  en 

den  rechten  oorfpronk  defer  onfer  beklaeglijker  ellende 

te  openbaren ,  op  dat  wy  of  het  de  goedige  God  belief- 
de defes  onfes  jegenwoordigen  jammers  een  einde  te 

maken  door  uwe  Keiferlijke  Majefteits  aengeborene 

goedertierenheid ,  en  uwe  Ceur  en  Vorftelijke  Genade 

fonderlinge  goetgunftigheid ,  van  dit  onverdragelijke 

jok  der  vervolginge  eenmael  mochten  ontledigd  wor- 
den. Of  indien  ons  ditmael  lulx  niet  en  kan  wederva- 

ren ,  dat  wy  de  fake  wat  grondelijker  ontdekt  fijnde,  on- 
Ie  onnofelheid  van  deonwaerachtige  aenklachten  onfer 

vyanden,  immers  by  redelijke  en  onpartydige  Rech- 
ters mochten  verdedigen,  waer  door  indien  niet  anders tér,  mochten  verdedigen  waer  te^£tt£*£  ;  ZS^S^^  ^  ̂   ia*  0*2*04» 

fuüen  W«^(JSlS2i5£   m  D?eDe-liebenDe  mft  aenDen^ninuban^fpa* maelsonfe  Religie  en  de  bekentenme der  nuan  einer  (  M,.n^Th.amhftllh(>n/m  Jlim  nr.rjerÏLanÉnmetmDcr 
waerheid ,  by  den  genen  die  alleen  mette  befchuldinge 

onfer  vyanden  bekommert  zijnde  wat  van  der  faken  is 

niet  en  hebben  geweten ,  van  den  naem  fo  groter  over- 

daden  voort  meer  onbefchuldigt  fal  blij  ven,  of  datje- 
fès  Chriftus  deSone  Gods  (wiens  name  wy  opentlijk 

bekennen)  door  onfe  fijde  immers  niet  meer  doorfte- 
ken  fal  worden ,  en  dat  ons  eintelijk  als  verftoorders  der 

eemene  vrede  en  ftilheid  alle  behoorlijke  vry heiden 

gemeenfehap  (daer  onfe  vyanden  alleen  fo  vlijtig  op  uit 

lij  n)  by  andere  Vorften  en  volkeren  niet  en  fal  worden 

verboden ,  maer  de  waerheid  defer  ganfeher  handelinge 

wel  overwegen  zijnde ,  den  oorfpronk  en  begintfel  van 

alle  dit  quaed  den  genen  veeleer  fal  mogen  opgeleid 

nien  toilDe  aenbouDen  /  en  3ijtte  onDerbanen  niet  inDer 
tonfeientie  Dtoingen/  en  ban  toegen  Der  ïïeligicban 
buis  en  bof  berbnjben/  nabienDeganfcöe^bnltett* 
ïjciD  aen  eene  politice  eenigbeiD  feer  beel  gelegen  t& 
hiertegen  ftonDenbe  €>efanten  ban  ben  hertog  ban 
3^lba  op  en  p20tefteerDcn  Daer  jegens/  fufïinerenDc  Dat 
beConinn  ban^ifpanienin^ijnc  3lanbenbcrmocl)te 
3ijnconberfaten  tik  tegen  bem  gereuelleert  Dabben  te 
firaffen  na  fijn  geliebcn  /  fonber  Dat  bet  fiijh  !)em  Dies? 
baDDe  te  bemoepen/  en  alfo  De  CatOoiijftc  3©o?|len  Daer 
meefl  meDc  bielen  en  fïemben  /  fo  en  i.tf  Die^  aengaenDe 
niet  getoiffeö  Defloten  gctoo^Den» 

^etoijlc  Defe  fafeen  in  ̂ uitffanD  gefcïncDen  fo  toerb 
alle  dit  ̂ .^^^SSbSSS^SS^  optTn  jfeflM  ,570.  bet  &* tf ̂tüffcben Den ^ worden  ,  die  door  hun ̂ ™™g£|^^  !  nireur  <0enerael  en  De  fïaD  en  Staten  ban  ötredjt  tot 
omfteken  2^^g,^^35ïSS  \  M«t»n  Bep?ommcttcct  /  Dan  ter  in  De  fententie 

SS^SS^SK^  flellefomoetihal  bier  nocöeen  toeinig  berbalen  ban enhoogmoe^c  lutnare  o         g uwe  Keiferlijke  Ma-   ̂ c  pioceDnren  m  Defe  fafcc/  tetoeten:  bier  boren  ijs 
SerookuweC^ jeiteit,ooi  yw^™_._„uJA^t(,nnAprAr„r^n    mï}t  oen0mm  beeft  b'mfo?mattcn  m  Defcfafee/  ook 

boe  Dat  ÖP  be  netuigen  ban  toegen  De  Staten  enflab 
ban  ötretbt  op  te  beift  na  niet  enbaDDe  toillen  boren» 
*Den  rrbiii.  31«»P  fo  toerDDen^ocureurban^ta^ 
ten  enfiaD  ban  ötrecljt  gerommuniceertfomniige  na- 
men  en  toenamen  ban  getuigen  bp  Den^ocurcnr  <&c* 
nerael  gcp^oDuceert  om  Die  te  rep?oceren  foberreöP 
toilDe  /  en  Dat  binnen  2+  ««n.  5^en  lefïen  Sunp  toer^ 
Den  De  60  gulDen  bP  Den  ̂ otureur  ban  tocgenöie 
ban  ötreebt  aenamtifeert  /om  De  éSdrofturcn  m  bet 
^Dnitö  in  5Francoiö  te  tranflatercn/  en  ben  eerflcn  3& 
In3fjnDe  jriirficn  gegeben  omte  tranfïateren/  en  Den 
(^ran^ateurö  Dag  geacben  om  te  tranfïateren /ban 
acljt  Dagen.  3T>cn  9  ffulp  enUjajS  D5enoue(!c  ban  De graten  nocb  op  een  Cobier  na  niet  negtofTeerfnocb 
getranflateert  /  en  D'enouefte  ban  ber  tiaD  atrer  btniet 
begonfï.  5?en  tienDen  feiDemen  Dattetp2creötorrtc 
begonnen  te  biftteren :  Den  ttoaelfben  toerben  norn  aen 
3^eter  ban  Der  Stagen  ̂ >curtoaerDcr  /•<? ur ltsm  rre^Vcit om  te  trantlateren  /  en  De  felerb  ban  Cfcfttrb  feite  Dat 
fijn  meefïer  D'cnnuetlc  ban  Den  graten  üanHtrcfljt  cp 
ttoe,  Da^en  &nt$e  ̂ etranjlateejt/Dae?  op  Eradia  hem  me 

ant- 

lerlei  fchandelijke  lafteringe  arbeiden  te  onderdrucken, 

op  dat  fy  alfo  uwer  Keiferlijke  Majeft.  ook  uwer  Ceur 

en  Vorftelijker  Genade,  tot  hetgefelfchaphaerderty- 

rannyeen  wredigheid  brengen, en  door hulpe der fel- 
vi<*e  defe  hare  onleffelijke  dorft  met  onfe  bloed  vervul- 

len, of  den  ganfeh  bitteren  haet  die  fy  tot  ons  dragen 

met  onfer  verdervinge  eenigfms  mochten  verfadigen. 

Maer  wy  derren  ons  ten  aenfien  van  uweRoomfe  Kei- 
ferlijke Majeft.  ook  uwe  Ceuren  Vorftelijke  Genaden, 

hoogfte  goedigheid  trouwe  en  oprechtigheid,  en  op  on- 
fer onnofelheid  feer  wel  verfekeren ,  dat  fy  fulx  geenfins 

fullen  verkrijgen,  waer  op  wy  ons  dan  ook  vertrouwen- 
de voor  de  voeten  van  uwer  Roomfer  Keiferlijke  Maj. 

ook  uwe  Ceur  en  Vorftelijker  Genaden,  des  te  vry  moe- 

diger nedervallen ,  der  felver  hoogfte  Genade  en  trou- 
we begeren,  ook  hare  Godvruchtigheid,  gerechtigheid, 

en  heiligheid  verfoekende,  en  bidden  ganfeh  onde'rda- niglijken  fy  en  willen  haer  niet  verontweerdigen  met 

een  oprechrige  ftrengheid  des  oordeels  onfe  jammerlij- 
ke en  beklagelij kronnofelhcid,tegens de  hoogfte  macht 

enongetoomde  ftoutheid  onfer  vyanden  genadelijken 

tcbeichermen.  On  lat  aocluans  uwe Roomfe Keifer- 
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beren  groot  toaö.  3>en  rtij.  'ö  morgens  iö  bc  Hertog 
ban  -3!lba  bertrocucn  na  Sinttoerpen/  öcn  toeluen  Ver- 

gas, Roda-cn  Dei  Ryobebbcttgcaecomoaaneerttot- 
ter  uieutocr  laacrt/  en  ten  felbcnbage  'ö  abensö  te  bij  f 

uren/  nabien  De  ïtaeböljeeren  meeftenbeei  'ö  me?-- 
genö  al  bertrot&cn  toaren/  fo  3P  öp  banberJiagen 

be  getrattflaim'De  ftucfcu  aeri  Vergis  g&zarïp/  en 
een  ure  bacr  na  iö  lip itit  Den  ïïabe  gcjcljeibcn  Darr  ï)p 
niet  toeDcr  tn  en  twam  boos  ben  6  $ï$e-ert.:  >Swn 
1+  <3<uIp  iö  Vergas  <ö  mo2geris  te  feö  uien gelccrft  en 
n.cfpoo2t  in  De  Berbe  getoeé}t  /tyorcnbc  jSiiTe  /  en 

bo&tö  na  ̂ nttoeqpen  bevtrotfmt  /  aïtoacr  ̂ De  Tenten- 
rie  ten  felben  Dage  foubcsnn  gciKamtnrrcerf ;  $u  mag 
Den  ïcfer  oo2Dclcn  boe  en  met  toat  ernft  een  $2öccö 
ban  fu'bcn  getoiebte  /  en  baa  fo  Dele  ftucfeen  en  pam- 
pier  toaren  te  bco2lefen/  beeft  bonnen  gebifiteert  toe- 

fen :  Dcfentcntic  toaö  ïuiöentie  albuö  alöbölgt : 

genten*  p\  On  jpcrbinanbo  flimareö  öc  €oïeDo  /  hertog 
nc  gca^v  L/  Dan  3HIüa/  JlBarguiöban  Coria  /  $c.  Stasboti; 
5e"^    Der/  <ü5oubaneur  en  Capitein  <0enerael  boo?  fijne 
Si  5n  JB  t/^flert  tn  tiefe  föeberianben.  Uifo  onö  bertoont  iö 

«ioa  rc<geto:cft  bp  ben  $2ocureur<0cneracl  ban  fijne  3M'e* 
|"öc    jteit  €p(fcïjcc  ter  eenre  /  jegenö  bc  bijf  Collegien  !©e* 
'fiaaö?  tropolitanc  en  CoHcgialen  ban  atreebt/  rcp2efente* 
Dan  up  renbe  b'cerftc  libmaeb  ban  De  Staten  bcö  %mü#  /  en 
r«fit.     öc  strelen  fo  biel  binnen  De  Stab  alö  op  't  ÊanD  /  re* 
...  ,  piefenterenDe  bet  ttoebc  libmact  ban  De  Staten/  De 

v    3   ,  Steben  ban  atredjt/  SHineröfoott/  a©nn  en  «benen  / 
'  repzefenterenOe  bet  berbe  libmact  ban  De  <0enerale 
"  Staten  Des  3lanbö  ban  ötrccljt  ©erto  reerberö  ter 
"  anbere/  Dat  De  boo:f3  b2ie  Staten  gcljouben  bebben 
"bacr  conbocatte  en  bergabamge  in  't  genepen-  Imi.ö 
'  ban  atrecljt  metten  <£belen  en  Die  ban  De  HBagiftraet 
"  Den  27  Dag  ban  Sliiguftt  1566.  altoaer  f? gceontr ac- 

teert en  gcacco2beertbebben  met  Den  <ü3ebeputeerben 
ban  De  Religie  ( fo  fp  fetben )  gcrcfb?m;crt  gjacob  Co- 
5ijn(Toon  en  ̂ irh  Cater  boofDettbartbebeelbenb2C; 
Iterö/  fo  t'Htrecbt  alö  buiten/  toaer  uit  ten  eertten 

3J  blijht  bat  ftet  begin  ban  bet  beften  DnrbeelDen  geftljieD 
in  De  boo2ttoemoe  ̂ tab  geaDboncert  idgetoeeft/  en 

„  berboben  fo  toel  ben  Catïjolijnen  al?s  l^ererijften  batü1 
„ter  caufe  ban  bien  malftanbercn  nictciTfauDenmiö- 
„  feggen  nocb  mi^boen  onber  arbitrale  co2rcetie.  €n 
Daer-en-boben  geaccoibeert  Den  <©ebeputeerben  en 

'  ̂oofbertb2cKee$banbe25eelben  ^inteSatobö^cr^ 
„  üe  binnen  litrecftt  om  D002  baren  ,ïjBini|ler^  te  boen 

„  ftaer  pjcbicattcn  beretijbe/  en  erercuie  bantjaergc- 
„pjetenbeerbe  ïleligie  metbelofteniffe  ban  een  anber 
„  üerne/  fo  be2re  be  boo2noembe  öerfte  ban  ̂ inre  %v 

„  cob  niet  groot  genoeg  en  toare,  €n  Dat  De  25ucc-fter- 
„  fee  en  iicrhe  ban  be  füacobijncn  en  jBinreb2oeberö 

„  foube  gefloten  3ün/  en  bat  fp  niet  en  fouben  inogen  p2e^ 
„  Difeen  in  Ijare  dnoofrerö  nocl)  lierben/  nocb  ooh  buiten 
M  be  boo2ttocmbc  ,§tab  /  met  anöere  articulen  begrepen 

.,in'tboo2aaenöcaccoo2ö/  bebbenbc'tfclbe  openbaer^ 
„  lijn  mettë  ftlohluibinae  Doen  lefen  bv  Den  Secretaris 

ban  be  boo2noembe  ̂ tab/  cnbe  copie  autentijh  on- 

„berteuent  bp  ben  Secretaris/  gebangenaenbepoo?; 
„  tenban'tboo2nocmbe  Stöcpen-ïjutó/  ten  einbe  een 

pegclijft  ftenlijK  foube  3ijn  en  niemanD  en  foube  mogen 

P2eteuberen  ignorantie/  toefenbexen  abominablefa- 
l  fie/  en  Dat  Daerom  Die  ban  De  boo2tioembe  Staten 

(bllbcn  geballen  3ijn  in  crimen  l£efjeMajcftatis<0Ob- 

"  liju  en  toereltlijuen.  €n  .oott  geboo?t  ijebbenbe  bet 
rapp02t  ban  De  refpectibe  aiwbJ002be  /  erceptien  bedt- 

"  natoicen/  buplicen  en  enqueftentenbeiben5|)benge- 
"  p20buceert  met  alle 't  gene  baeraenbangt/  ujp  ombe 
'  rebenen  boo2f3  na  beï)002lijuc  en  rijpe  beliberatic  /  en 
55  bn  bet  abbij0  ban  Die  ban  ben  öabc  ban  fijne  JïBaje- 
"  (icitncffcnöon£5bcrHlarenDcboo2nocmDe  ban  De  bijf 
"  Jaerftcn  gepzibcect  en  p2ibercn  altijbö  ban  be  11002^3 
"  p2ioriteit/  cnbatfPbannuboo2taengcenplaet9,  neeïj 
'  ftemmc  nocb  in  be  Staten  geroepen  fnilenbJ02ben/ 
'  alfo  top  infgelijr  eonbemnerenDe<Cbelenban'tboo2- 
"  noemDc  31anD  gerefiDeert  Ijebbenbe  en  gebxeft  3ijnöc 

in  be  a©ct  Der  Jtab  atredjt  boo?f3  en  geaffifleert  of 

nietjegcnef'tboo2rtoembe  accoozb  gefeib/  bat  fp  met " 
en  fullcn  3!)n  ban  bet  ttoebe  libmaet  /  en  fullen  in  rt be  Staten  niet  geroepen  bJ02ben»  €n  boenbe  recljt 
acngaenbe  tjetco2puO  ban  bc  boo2noembe  Stab  /  feg- 

gen top  ai  berhlarenberbemrt  te  beCbcn  alle  bare  p2i* 
bilcgjenijjebamg  Dié  5ijn/.b2Pï)eben  en  eremp-icn/ 
rpcbni  en  inhomen  /  CÊmpetercnbe  De  booanoembc 
M^  en  bea5iïben  Da'  Stab  booaf3  /  en  beïbiaren  be fclbe  gcconfifqueert  tot  p20ftjt  bauftme  .ïBöfetlcit  /  en 
p?ibeien  fnier  ban  tjiire  fcemme  en  piaeifc.met  be 
boo2noemDc  flcbcn  ban  Uimer£foo2t/  miïnnïïlK 
nen  /  bJelftc^ebenobermu^liaer  nuob2tu{|eji/bci1iïa^ 
ren  top  gepnbeat  en  p^tbcren  ban  bet  Dechbat  fp  bab^ 
De  in  be  Staten  met  be  booinoemDe  tlab  ban  MtrecOt  / 
-en  bat  ter  tijb  toe  Dat  fijne  ̂ aieficir  anber#geo2bon^ 
neert  fal  Rebben/  refeiberenDe Den poenreur <0enc> 
rael  fijn  actie  tegenvallen  anöercn  partieulicücn/  ge= 
toeeft  3i)nDericg<nto002big bp  't  boojnoen^be  accoozb  / 
Doetei'l  fp  niet  entoaren  ban  beboo2itoembe  Staten* 
«öebaen  t'^ïnttoerpeiïben  14  giulp  1  ̂70. 

^e^  nadjto  tuffcöcn  ben  9  en  10  ̂ ulp  /  njnbe  ben  hfc*ïl' 
j  %\\\v  ommeganttaetöet'fï  tot  Ilceutoaarben  /  3?jntot  tol 
bei^of  of  be^ertteSiutBiti  uit  De  ïjerfeè  genomen  ï«ü» 
ttoefilberenmonftrantienofbaffen/  toaer  af  bet  cene  toarö5ü. 
fo  boog  toaö  alö  een  ̂ amburgertonne  /  tóeaenbe  on- 
trent  ro  pont  filbcr$/  en  x  fiibereaBHïbatcn/  biein 
ben  Ommeganb  of  ̂ oceffic  toaren  omgeb2agen/ 
ter  toeiber  oo2fabe  groot  rumoer  in  be  StaD  toao/  be 
pookten  bleben  gefloten  tn  baer  toerb  btrifiocbinge  ge^ 
Daen  en  gelb  geftelt  tot  boo2beel  ban  bc-cjene  Die  De 
bieben  of  robers 'foube  toeten  te  bebomrn  /  DocD  te bergeef0« 

5©e  Coninb  ban  '^ifpanien  babbe  ben  1 6  $obcm> 
ber  15^9.  tot  3fl3ab?ii  befloten  een  gencralen^arbon 
ober  be  troublep  ban .^cberlanb  /  bit  felbe  toaö  bp  Den 
hertog  tot  befer  tijb: toe  opgenouben.  tBpm  nu  tot 
^Hnttoerpen  genomen  3ijnbe/  fo  beeft  bpalbacropte 
grote  jBarfet  boo2  bet  StabDuiö  boen  opreebten  een 
beerltjït  gefteltc  of  É^eatrum  m.?t  ettriijfte  trappen 

opgaenbe  al  t'famen  met  ï  alten  beblecb  /  op  't  Ijoog^ 
fte  toaef  geftelt  ben  CöninbnjFte  Stoel  gebeel  met  gou* 
ben&aftenbebent/  rcrJ2efenterenbeDen(ironinb.  <^e 

hertog  iö  op  befen  Stoel  gaen  fitten  ('rtoeiftnoitbp 
eenige<0ouberneuröof  <i3oubernanten  in  fulbcr  boe* 
gen  en  toaö  gebacn  j  bebbenbe  aen  dbe  3ijbe  toat  leger 
fitten  ttoe  be  fcljoonfte  bjoutoen  ban  gèbeel  ?$nttoer- 
pen/  om  te  betonen  Dat  De  ftraffe  mi  tóaögepaffeert/ 
en  bat  men  bo02taen  miantfuiö  foetigfteiö  en  genabe 
bpbem  foube  binbem  Boo2tötonö  bp  met  meer  an* 
bere  peeren  bcleibet/  betrappen  toaren  met  fijn  bel* 
baerbferö  en  be  Höarht  met  folbaten  befet :  De  fubftan* 
tie  beö  parbonö  toaö  bit  nabolgenbe* 

A Lfo  rebellie  ,  beroerren  ,  alterarJcn  ,  troublen  , 
fchandalen,  crimen ,  delicten  en  mifdaden ,  zedert 

eenigen  rijd  herwaers  in  onfe  Nederlanden  voort  ge- 
ftelt en  gecommitteert-,  fulke  en  van  fulker  qualiteit 

geweeft  zijn ,  en  dat  men  daer  in  fo  verre  gekomen  is , 
dat  vele  perfonen  van  onfe  voorfx  landen ,  de  vrefe  van 
onfenHecreGodteruggeftellende,  en  misbruikende 
tegens de  geeftelijke en  wereltlijke gemene engencrale 
Rechten,  en  tegens  de  particuliere  Wetten,  Edicten, 
Geboden  en  Placcaten  ,  verlatende  het  oude ,  oprechte 
Catholijkfe  gclove  en  Religie,  en  hen  verfchcidende 
uitten  fchoot  der  heiliger lïoomfcr  Kerke,  en  van  de 
onderdanigheid  vanden  heiligen  Vaderden  Paus,  Vi- 

caris van  onien  Heere  JefusChriftus,  verfcheiden  ket- 

terye,  fecten  en  valfcheopiniennagevolgtengeadhe- 
reert  hebben,  en  met  hun  eigen  faute ,  fchuld  en  fonde, 

niet  te  vreden  wefende,  hebben  met  groter  forgvul- 

digheid  en  diligenticgeprocureert  en  beneerftigt  ande- 
re te  verleiden,  tot  hen  te  trecken  ,  miffgadcivook 

'tfimpel  en  onwetende  volk:  inbrengende  te  dien  ef- 
fecte,  Predicantcn,  Minifters,  Apoftaten  en  voor- 

vluchtige  perfouen  in  hun  kertcr/en  en  valfche  opi- 

nien  te  prediken,  onderwijlen  en  leren  :  't  gemene  volk 
hem  vergaderende to:  hare predicatien  met  wapenen, 
en  makende  de  felve  auteur  en  promotcurs,vcrgade- 

5Db  4  ringc 
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ringen  en  Confiftörien, daer  toe  deputer
ende  Diake- 

nen ,  Minifters  en  Officiers  van  der  voorfz  val
fcher  le- 

rïnêé;  'tgemcene  volk  en  voorfz  befmet
teengeinfe- 

Lerde  van  ketteryen  ,  verweckendeen 
 oproerende, 

ten  einde  dat  fy  met  facrilegie  en  afgnjf
clijke  ftoutig- 

heidenonverfaegtheid  de  Kerken  e
n  Cloofteren  fou- 

den  donderen  ,  beroven  ,  bederven  
en  deftrucren ,: 

vfeleS^vWlêh^vei  Kerken 
,  Altaren  en  hei- 

lige 
en 

wige  fideliteit  eri  getrouwigheid  te  dienen :  hebben- 
de dacr-boven  verftaen  ,  dat  onfe  Heilige  Vader  de  . 

Paus  Pius ,  de  vijfde  van  dien  naem  ,  gebruikende  gra- 

tie, en  fijne  natuerlij ke  goedertierenheid ,  open  doen- 

de den  boefem  van  der  barmhertigheid  van  onfe  Moe- 

der der  heiliger  Kerke,  als  Vicaris  van  onfen  Heere 

J  E  SU  S  Chriftus,  en  Hooft  der  felvet  Kerken  toe- 
teer, j en  heeft  eecommitteert  en  geordonneert  toege- 

Beelden  en  Reliquien.piopnancreiiue  -  „„„u,  i„„„,,„r,„  hehhpn.  en  hen  totten  wier 

n  «wijde  dingen  ,  wefende  gedediceeit  t
ot  Godes 

diende  en  van  fijnder  Kerken  ,  doodilacnde ,  quetfen- 

de,  en  injunerende  de  Priefters,  Religieuf
cnen  an- 

deren dienaers  van  de  kerken  :  mengende  tfamen
 

mettevoorfchreven  afgrijfelijke  en  deteftab
le  crimen 

gecommitteert  ,  tot  vertoorninge  van  omen
  Heere 

God,  en  van  fijner  heiliger  Kerke,  tcnjm
vanrebel- 

licn  en  Ufie.  Majefieit  tegen  ohs ,  niet  achtende  op  de 

natuyrlijke  £deliteit  en  getrouwigheid ,  en  den  eed 

en  verbonteniiïe  die  zy  ons  als  goede  Vafall
cn  fchul- 

d\*  waren  en  gcdaen  hadden:  makende  daer  t
oe  te- 

een  ons  fecrete^liguen ,  verbonteniffe  en  ccnfpiratien  , 

met  fignaturen  en  eeden ,  en  hebben  hen  fo  verre  ver- 

vordert door  hun  lichtveerdige  en  verwaende  ftout- 

ft  heid ,  dat  fy  de  wapenen  aengenomen  hebben ,  en  met 

V    *3,,>  vHe^endeVaendelen  fijn  te  velde  gekomen:  onfe  goede 

en  «retrouwe  vaffailen  berovende ,  deitruerende  en  be- 

fchadi^ende :  oprechtende de felve  confpiratie  ten  ein- 

de om  onfe  voorfz  Landen  van  onfer  onderdanig- 

heid te  fepareren  ,verfcheiden  en  weren, iofy  federt 

't  felfdeopenbaerlij  keren  openthjker  gepoogt  hebben 

te  doen  met  forfe  en  kracht  van  vreemden  ons  en  hun 

ei^en  Land  in  vaderende,  alles  onder  't  dexel  van  onfen 

dienft,  en  fonder  dar  fy  van  ons  commiffie  hadden  fulx 

te  doen,  tegens  onfen  dank  en  exprefie  verklannge: 

voort  Hellende  andere  afgrijfelijke  en  execrabele  
fei- 

ten ,  mits  alle  welke  redenen  ,  niet  konnende  noch 

mogende  't  felve  diffimuleren  ,  om  te  voldoen  tot- 

ter  obligatie  daer  toe  wy  eerftelij ken  gehouden  fijn, 

om  Gods  eere,en  van  fijner  heiliger  kerken  voor  
te 

ftaen  ,  mitfgaders  't  gene  ons  autoriteit  en  heerlijk- 

heid aengaet,  en  ook  om  te  gebruiken  de  macht  die 

wy  opter  aerden  van  God  almachtig  hebben  omju- 

ftitiete  doen,  en 't  gene  dat  de  confervatie  van  onfe 

voorfchreven  Landen  en  onfe  goede  vafallen  en  on- 

derfaten  van  dien  ook  aengaet,  en  om  de  quadecon- 

fequentie  en  exempelen  die  fouden  mogen  fpruiten 

door  diffimulatie  van  fo  afgrijfelijke  en  bofe  mif
da- 

den  en  ftoutigheden :  hebben  wy  geadv lieert  hier  in 

met  wapender  en  krachtiger  hand  behoorlijken  
te 

voorfien,om  onfe  voorfchreven  Landen  
te  pacifice- 

ren en  in  rufte  teftellen:  procederende  te
gens  eeni- 

ge  principale  hoofden,  promoteurs  
en  beleidersvan 

de  voorfchreven  alteratien  en  beroerten  
die  d  arme 

gemeinte  in  de  dwalingen  en  abiüfen  g
etrocken  en 

|ebrocht,  en  tegens  eenige  andere  die  
lehjken  en 

fchandelijken  gedelinqueert  en  mifdaen  hebben
  :  ex- 

ecuterende op  de  felve  die  peinen,fo  wel  corpora- 

le van  ban  en  confifcatie  van  goede,  als  andere  in
de 

welke  fv  vervallen  waren,  en  hoewel  dat  wy  na  de  gro- 

te en  enormiteit  van  de  voorfchreven  afgrijfelijke 

mifdaden  en  crimen,  in  der  rechveerdigheid  ( fon
der 

de  limiten  van  der  Juftitie  te  buiten  te  gaen)  ver
- 

mochten met  rigeur,  voort;  te  varen  en  de  poenen  met 

ftraf heid  doen  executeren ,  extenderende  het  fweerd 

van  Tuftitien  over  meer  perfonen.  Des  niet  jegen- 

ftaende  gemerkt  dat  in  fo  grote  memchte  en  
ontal- 

liaheid  v&an  volke.die  henmette  voorfchreven  
alte- 

ratien gemoeyet  hebben,  veele  en  diverfe  fijn  
die 

door  lichtveerdigheid  ,  curiofiteit,  jonkheid  
en  fim- 

nelheid  verleid  fijn  gewceft :  daer  van  fy  met  oprechter 

herten  betonen  leedwefen  enberou  te  hebben, 
 uit  fa- 

ken van  de  voorleden  fauten,  met :  voornemen  
efl  in- 

tentie hen  totten  fchoot  onfer  Moeder  der  heiliger 

Cutholiikfer Kerke, en  tot  onfer  gratiën  en 
 genaden 

te  bekeren,  ons  biddende  daer  toe  ontfangen  
te  mo- 

ren worden  ,  en  dat  wy  met  hen  genadelijk  fou
den 

wOien  handelen  :  prefenterende  alle  hare  
voorleden 

fauten  te  interenen  corrigeren ,  en  ons  met  ecneeu- 

lingen ,  oprecht  leetwefen  hebben,  en  hen  totten  waer-
 

achtieen  gelove,  en  totten  fchoot  der  heiliger  Moe- 
der de  Catholijxfe  Roomfe  Kerke  bekeeren  fullen, 

en  hen  totter  felver  fubmitteren,  met  vaft  voornemen 

enpropooft  inden  voorfchreven  heiligen  Catholijx-
 

lèn  gelove, en  inden  fchoot  der  felver  te  perfevere
- 

ren :  en  voorts  aen merkende  de  grote  gratie  die  wy 

ontfangen  hebben  van  onfen  Heere  Goden  de  bar
m- 

hertigheid en  goedertierentheid  die  hy  eenen  y ege- 
lijk ,  en  ons  betoont  heeft  en  als  noch  betoont.  Ln 

dat  dePrinccn  fchuldigfijn  hen  hier  in  na  te  volgen , 

ook  dat  genade  en  barmhertigheid  der  Pnncen 
 in- 

geboren en  eigen  deugd  is  :  en  gebruikende  in  oe- 
fen van  onfe  natuerlijke  conditie  en  genegentheid: 

overdenken  ook  daer  by  de  goede  en  getrouwe  di
en- 

ften  die  onfe  vaffalenen  onderfaten  en  hun  voorlaten
 

in  onfe  voorfchreven  Nederlanden ,  ons  en  den  onien 
hier  voortijds  gedaen  hebben. 

Om  welke  confideratien  en  vele  andere  die  ons  <B«nj<
 

daer  toe  beweegt  hebben  ,  hebben  by  advijfe  en  de-  fnrffr» 

liberatie  van  onfen  feer  lieven  en  getrouwen  Me- 

ve  en  Opper-Hoofmeefter  ,  Don  Fernando  Alvar
es 

de  Toledo,  Hertog  van  Alva,  &c.  en  dien  van  on
- 

fen Rade  neffens  hem  geordineert ,  gereiolvecrt  en 

gedetcrmineert,methente  gebruiken  van  genade 
 en 

barmhertigheid  ,  en  (  onder  die  reftn&en  en  
limi- 

tatien  die  in  delen  verklaert  fullen  worden )  genera- 

lijken te  vergeven  allen  en  eenen  yegelijken  van  onfe 

voorfchreven  onderfaten  die  in  eeniger  manieren  be- 

fchuldigt  ,  medeplichtig  ,  aenhangeren  en  adheren
- 

ten  hebben  geweeft  van  de  rebellien  ,  altcratien  , 

crimen  ,  delicten ,  en  mifdaden  voorfchreven,  met 

defer  aenkleeft,  of  die  anderfins  in  gebreke  gevallen 

fijn ,  doende  tegen  onfe  Rechten  ,  Wetten ,  O rdon- 
nantien  en  Placcaten,op  'tftuk  van  der  Religie  ge- 

maekt  ,  of  tegens  de  gemene  rufte  en  vrede  ,  allen 

den  welken  wy  geremitteert  en  vergeven  hebben ,  re- 
mitteren en  vergeven  generalijk  en  volkomelijk  uit 

onfer  fonderlinge  gratiën  by  defen  :  allen  offenfien  , 

fauten,  mifdaden,  crimen,  en  delicten,  die  fy  uit  fa- 

ken voorfchreven  gecommitteert  hebben ,  of  in  ee- 
niger manieren  in  de  felve  befchuldigt  fijn  ,  en  alle 

poenen ,  boeten  en  amenden ,  corporele  ,  crimenele 

en  civile  ,  daer  in  fy  ter  caufen  van  de  voorfchreven 

fauten  ,  adherentie ,  crimen  ,  mifdaden  en  deli&en , 

met  defer  aenkleeft,  gevallen  mogen  fijn,  in  wat  ma- 
nieren dattet  fy  ,  tegens  ons  of  der  Juftitie,  of  onfe 

Placcaten  en  Ordonnantien  voorfchreven  impone- 

rende hier  op  een  eeuwig  fwijgen  onfen  Procureur  Ge- 

nerael,en  alle  andere  Rechteren , Jufticiers  en  Offi- 

ciers wie  die  fijn :  den  feiven  verbiedende  die  te  mole- 
fteren  en  bekommeren  in  huu  perfonen  of  goeden, 

nu  noch  ten  eeuwigen  dagen ,  of  tegens  den  feiven  ee- 

nigonderfoek  te  doen ,  en  boven  dien,  hebben  den  fei- 

ven geftelt  en  gereftitueert,  (tellen,  reftitueren  by  de- 

fen,  tot  haren  goeden  name  en  fame ,  alles  in  der  voe- 

gen en  manieren  alsfy  waren  voor  de  toekomfte  van 
de  voorfchreven  troublen.  Ontladende  de  felve  by  de- 

fen, en  eiken  van  hun  befonder,  van  alle  infamie, 

vleckeofnote  daer  in  fy  ter  caufen  voorfchreven  ver- 

vallen fijn.  Niet  verftaende  nochtans  en  is  onfe  menin- 
geen wille  niet,  in  dit  pardon  te  begrijpen  noch  de 

voorfz  gratie  te  doen,  dan  alleenlijk  den  genen  die  pro- 
cederen fullen  met  een  oprecht  en  hertelijk  leetwefen 

van  alle  hun  voorfchreven  dwalinge  en  ketterijen ,  en 

hun  voortaen  fullen  voegen  en  reguleren  als  goede 

onderdanige  kinderen  van  onfer  Moeder  de  heilige 

Roomfe  Catholijxfe  kerke  toebehoort, doende  bin- 
nen twe  maenden  naeftkomende  na  de  publicatie  van 

dene 
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defen  ,  die  behoorlijke  humiliatie ,  revocatie  >  weder- 
roepinge  en  abjuratie  van  hun  voorfeide  dwalingen  en 
erreuren ,  met  fubmiffie  te  ontfangen  en  volbrengen 
iiilke  falige  penitentie  als  by  autoriteit  eri  ten  arbiter- 
ichappe  vanden  genen  die  voor  defe  reifedaer  van  be- 
fondere  commiffie  hebben  fullen ,  van  onfen  heiligen 
,Vader  de  Paus ,  hen  bevolen  fal  wefen ,  en  datfy  by  den 
ielven  geadmitteert  >  gereconcilieert  en  totter  gemeen- 
fchap  der  gelovige  Catholijxfe  Ghriftenen  ontfangert 
fullen  worden ,  met  belydinge  en  confeffie  van  den  Ca- 
tholijxfen  geloveen  belofte  daer  in  te  leven  en  conti- 

nueren , en  in  de  onderdanigheid  van  onfe  heilige  moe- 
der de  Catholijxfe  en  Roomfe  Kerke :  alles  op  poene 

van  te  verliefen  de  vrucht  van  defe  onfe  jegenwoordige 
gratie  en  pardon,  en  boven  dien  rigoreufelijken  geftrafr. 
te  worden  na  uitwijfen  van  onfe  orrfonnantien  en  plac- 
caten :  de  welke  wy  willen  en  bevelen  ten  eeewigen  da- 

gen onderhouden  te  worden ,  fo  wel  by  de  particuliere 
pcrfonen ,  als  by  de  Officiers ,  Jugen  en  Rechters  na  ha- 

re forme  en^nhouden.  Boven  defen  en  verftaen  wy 
niet,  noch  en  is  onfe  meninge  en  wille  niet  dat  in  defe 
onfe  gratie  en  pardon  begrepen  fullen  zijn ,  de  Mini- 
fters ,  Predicanten,  Leraers  of  Dogmatifeurs  van  lerin- 

gen der  Catholijkfer  Roomfer  Religiën  contrarie  zijn- 
de, en  alle  de  gene  die  ingebrogt  of  doen  inbrengen 

hebben  de  voorfz  Predicanten ,  Leraers ,  en  Dogma- 
tifeurs ,  en  die  de  felve  fecretelijk  met  haren  weten  en 

wille  ontfangen  en  in  hun  huifen  onthouden ,  noch 
©bbbfe  ook  de  Diakenen,  Verforgers,  Ouderlingen,  Super- 

I*  ̂£g  intendenten ,  of  andere  confiftorianten ,  en  de  gene  die 
juffen  haers  wetens  de  felve  ontfangen  en  in  hun  huifen  heb- 
onrfdit'  ben  laten  tracteren ,  mitsgaders  de  gene  die  de  Cloo- 
ttabu  fters,  Kerken  en  Beelden,  Altaren,  Ornamenten,  of 
gaten  eenige  andere  gewijde  dingen  ,  of  Geeftelijke  per- 
toeren,  fonen ,  afgebroken  ,  gebrand  of  anderfins  gevioleert 

bc^lben*  hebben  j  °f  doen  afbreken ,  branden  of  violeren :  en 
seb?ohe»aUe  de  gene  die  t'anderen  tijden  hebben  gecorri- 
beboen  geert  geweeft  ter  caufe  van  de  Religie  of  contra ven- 

te&iSen  tie  van  onfe  ordonnantien  op  der  felver  gepuhliceert, 
n  pat-  zeclert  wederom  vervallen  zijn.  Voorts  en  verftaen 

g?eM> canien 
tuiten 
liet  pap 
Don. 

tet
j on. wy  niet  in  defe  onfe  gratie  en  pardon  begrepen  te 

zijn  ,  de  gene  die  ten  tijde  van  der  publicatien  van 
dien  gecondemneert  of  gebannen  geweeft  fullen  zijn, 
welke  condemnatièn  en  executien  wy  willen  hun  vol- 

komen en  geheel  effect  te  folteren,  en  dat  de  felve  niet 

en  mogen  gerevoceert  of  geretradteert  worden.  Ins- 
gelijx  en  verftaen  wy  niet  in  defe  onfe  gratie  en  par- 

don te  begrijpen  de  gene  die  als  auteurs ,  beleyders , 

promoteurs  ,  radersen  principale  fedudteurs,  of  ver- 
leyders  en  Hoofden ,  en  tot  quader  intentie ,  tegens 

Abelen 'theilige Catholijke  Roomfe gelove ,  en  onfe  pre-emi- 
en  anbe>  nentie  en  autoriteit ,  en  tegens  de  gemene  rufte  en 

?be"      vrede  ondertekent  hebben  het  gefchrift  by  hen  ge- 

bonb'ett  naemt  het  compromis  of  andere  Rolle ,  Billet  of  ee- 
compjo*  nig  gelijk  gefchrift,  daer  by  fy  hen  verklaert  hebben 

Étf  bui»  van  fer  ügUe  ,  confederatie  en  verbontenifTe  van 

parDon.  't  voorfchreven  compromis,  óf  van  der  Requeftedie 
onfe  feer  lieve  en  feer  beminde  Sufter  de  Hertogin- 
ne  van  Parma,  &c.  den  vijfden  dag  vart  April  1566. 

geprcfenteert  is  geweeft,  en  binnen  den  termijn  hen 

gepreflgeert  niet  gecompareert  en  zijn  :  noch  en  is 
Ook  onfe  meninge  niet  te  vergeven  ,  den  genen  die 
leftmael  terinkomfte  van  onfe  rebellen  in  onfe  voor- 
fchreven  Nederlanden ,  de  wapenen  tegen  ons  ,  of 

©<e  bé  onfe  dienaers  aengenomen  ,  en  de  rebellen  eenige 
toapenen  hulpe  van  victualie ,  wapenen  of  munutien  gedaen  ,of 
bonten 
bebben 
tuffen 
betpac 
bon- 

voor  hen  eenige  penningen  gecolledteert  of  gecontri- 
bueert,  of  met  hen  gepradtiqueert  of  gctracteert  heb- 

ben, mondelinge  of  by  gefchrifte,  diredtelijk  tegen 
ons  of  onfen  dienfte.  Eindelijk  alfo  de  gene  dieinoffi- 
cio  publijk  zijn,  niet  alleenlijkendemifdadigeende- 
linquanten  moeten  ftrafFen ,  maer  anderen  exempel 
geven,  mits  welken  alfulke  komende  te  faelgeren, 
meerder ftraf en punitie verdienen  dan  de  andere:  en 
verftaen  wy  ook  niet ,  dat  in  defe  gratie  begrepen  fullen 
zij  n ,  de  Wethouders  en  die  van  onfe  tribunale  Raden, 

b'Offl*  of  andere  hebbende  laft  van  Juftitie,  van  Gouverne- 
Meftct  raenten,  Sterkeen  of  Sloten ,  Penfioaariffen  of  Raden 

van  Steden,  Greffiers,  Sedtariiïen,  Advocaten,  Pro-  mttt 
cureurs,Huiffiers,  Sergeanten  en  alle  andere  dienaers  kngfe6} 
van  der  Juftitiert^  fo  wel  de  onfe,  als  van  onfe  vafTa-  ben  ge/ 
len  die  befchuldigt  zijn  óf  bevonden  fullen  worden  *Joe8t 

den  voorfchreven  Sedten  en  SedtarifTen  en  hun  cri-  h"" h"ï? 
'men ,  delidten  en  mifdaden  geadhereeert ,  of  eenigfins  Don. 
hen  gemóeyet  hebben  of  deelachtig  fijn  geweeft  vart  Cf-  *3*  ) 
de  voorleden  troublen    Niet  te  min  indien  yemand 
mette  voorfz  feiten  belaft  ,  en  als  noch  niet  gecon- 

demneert of  gebannen  fijnde ,  requefte  foudert  willen 
prefentereh  in  perfone  of  by  ProcUreur ,  om  pardon  te 
verWerven,faPt  felve  mogen  doen  binnen  Ces  mafehden 
naeftkomende  ,  van  den  dage  vart  der  publicatie  vari 
defen:  op  den  welken  wy  een  genadig  aenfien  nemen 
fullen  fo  wy  na  de  circumftantien  en  gelegentheid  be- 

vinden fullen  de  materie  gedifponeert  te  fijn ,  en  om 
den  rechte  ons  competerende  niet  gehelijken  te  preju- 
diceren ,  verftaen  wy  ook  ,  dat  niemand  van  alle  de 
gene  die  in  dit  pardon  begrepen  fullen  fijn ,  hebbende 
eenige  fchult ,  actie  of  rente  op  ons ,  onfe  domeinen  of 
andere  goeden ,  hoedanig  die  fijn,  aen  ons  vervallen  en 
toebehorende  en  opte  Staten ,  lichamen  van  de  Steden 
of  gemeenten  geconftitueert  ofbefet  uit  faken  vanee- 

nigen dienft  of  beden  aen  ons  gedaen  of  gegeven,  of 
om  eenige  andere  diergelijke  redenen  geimpofeert  of 
opgeftelt,  de  felve  en  fal  mogen  lichten,  exigerenóf 
eiffchen ,  fonder  onfen  oorlof, prefen terende  eerftmael 
requefte  te  dien  einde  aen  ons  of  onfen  Stadhouder, 
Gouverneur  en  Capitein  Generael  van  onfe  voorfz 
Nederlanden  binnen  drie  maenden  na  de  publicatie 
van  defen ,  om  de  felve  gefien  fijnde,  op  de  voorfeide 
fchulden ,  actiën  en  renten  gedifponeert  te  worden  fo- 
men  't  felve  bevinden  fal  te  behoren :  en  aengaende  ee-  a   .. 
nige  Staten,  Steden,Gemeenten,Collegien  en  Gilden  ®e  *të» 
of  confrarien  van  ortfe  voorfz.   Nederlanden ,  die  inf-  JanTe* 
gelijx  fouden  mogen  geoffenfeert,  of  in  hun  devoir  ge-  nfge 

raillieert  hebben,willen  wy  en  verftaen,  dat  t'onfwaerts  Staten/ 
gereferveert  fal  fijn ,  om  hun  behoorlijke  orden  te  ftel-  EJJ^L 
len  tot  beter  regel  en  conduite  voor  den  toekomenden  ten /col* 

tijd,  't  fy  diiponerende  op  't  ftuk  van  hun  gepretendeer-  frsf  en/ de  Privilegiën  of  andeffins,fowytot  hun  welvaren ,  JJlffS/ 
rufte  ert  confervatie  en  tot  adminiftratie  vari  goede  rfen/  ge* 
oprechte  Juftitie  bevinden  fullen  te  behoren.  Enniet«*f«' 
te  min  indien  eenige  van  de  voorfz  perfonen  fwarig-  ̂ nrt^ heid  maken  hen  daer  te  fubmitteren ,  en  liever  fullen  tilnü. 
hebben  hen  te  purgeren  van  haren  laft  by  wege  Van  Ju- 

ftitie en  hun  recht  te  verwachten ,  permitteren  wy  den 
felve  fulx  te  mogen  doen  voor  onfen  voorfz  Stad- 

houder Generael :  den  welken  wy  daer  toe  gecommit- 
teert  hebben  en  committeren  by  defeh,  om  daer  in  ge- 
procedeert  te  worden,  fo  hy  na  recht  bevinden  fal  te behoren ,  &c. 

r\<£  puMttatte  Dcfcs? paröoaö/eeeft toetntö b^ücfïtsi    ̂  
^geDaen/  fommfge  &ebben  be  ïettee  fö.  gefïeltin  parben 
DeplaetfebanDe  Jt  enöberfulr  m  fclaetfe  ban  Par-  jpnf 
Donam  'tfelbegenoemt  #anbo?am  een  bereitfelban  JÏÏ? alle  ellenDigfjef  b  /  ooft  fijnber  geene  ban  groten  aenfien  boo?t^ 
rjetoeefl  Die  l)em  op  Dit  parbon  Debben  bo?ben  betrou? 
toen/  en  baer  op  bo:ben  m  't  lanb  nomen/  uitgenomen eenige  Uiiben  ban  ftieinen  aenfien /en  Die  niet  beeïen 

IjabbenteberU'efen/Der  toelner  getal  ooft  fcleinitf  ge? 
toeeft  /  en  té  fjen-üriben  Bet  parDon  ooft  onberb?eften>  \ 
ften  gegouöen  /  't  Boclft  fommige  interp?eteerDen  Daec 
D002  gefcBieö  te  fijn  om  Dat  Bet  net  ban  parbon  boo?  fo 
fcleine  birtrftens*  niet  en  toas?  uitgefp?eit. 

Niettemin  menenDe  met  Dit  parbon  groot  boo?* 
Deel  te  boen /$  Den  tijD/in't  parDon  begrepen  /Daer 
na  bp  opene  b?ieben  ban  placcate  ban  Den  Coninft  ge? 
geben  binnen  HaaD?il  in  Date  ben  22  5peb?uarö  t^-u 
rtocf)  berlengt  boo?  Den  tijD  ban  D?ie  maenDen  /  ten  re? 
garbe  ban  be  geboomte  ban  ben  «§one  besf  Coninr  /  en 
Ditboben  anbere  berlcngingetc  bo?en  geacto?Deert/ 

toaer  bah  be  publicatie  gebaen  i.o  mnabolgenbc  ma- 
nieren. 

PHilips  by  der  gratie  Gods  Conink  van  Caftilien ,  ®rtt& 
van  Leön ,  van  Arragon,  van  Navarre,  &c.  Allen  baBB  bm 

den 
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termijn  den  genen  die  defejegenwoordige  fullen  fienof  horen     gebreke  geweeft  fijn  't  felve  'te  voldoen  ,  én  dat  on* Ijantpac'  faluit-   Al  is  't  fo  dat  wy  federt  de  maend  van  Julio    der  defelve  conditien,  reftrictien ,  limiratien  enex- 
«»>•        1^70.  fofolemnelijkenals  eenen  ycgclijken  kenlijk  is,     ceptien  daer  in  verhaelt  en  begrepen-   Willende  dat 

hebben  doen  uitroepen  en  publiceren  in  alle  onfe  Lan-  j  indien  fy  gedurende 't  voorfeide  nieuw  dilay  en  ter- 
den  van  derwaers-over,  eene  generale  gracie ,  aboli-  j  mijn  van  prolongatie  de  reconciliatien  en  anderede- 

tie  en  pardon ,  die  onfer  heilige  Vader  de  Paus,  en  wy  |  voiren  in 't  felve  pardon  gementioneert  komen  te 
rcfpectivelijken  verleent  en  gegeven  hadden,  voor  alle  i  doen,  voor  de  Biffchoppen  van  hun  Diocefe  of  Bif- 
dé  o-ene  die  gedelinqueert,  mildaen,  gefailleert  en  te-     dom ,  Inquifiteurs  of  andere  perfonen  daer  toe  by  de- 

gens onfe  Ordinancien ,  Edicten  en  geboden  op  't  ftuk     felve  Inquifiteurs  gedeputeert  ofte  deputeren,  fy  genie- 
van der  Relio-ie ,  gedaen  en  gecommitteert  hadden  cas     ten  fullen  van  't  effect  van  't  felve  pafdon  ,1b  verre  alft 

of  ftuk  van  leditie  en  rebellie  gedurende  den  tijd  van     onsaengaet  en  diepcenen  in  onfe  voorfeide  Ordinan- 

de  voorledene  troublen.  Uitgenomen  en  geexcepteert     cien  ,  Edicten  en  Placcaten  begrepen ,  gelijk  of  fy  't  fel- 
fekere  feiten  te  leer  enorm  en  exorbitant  in  't  voorfei-     Ve  voldaen  hadden  binnen  den  voorfeiden  eerften  ter- 
de  pardon ,  gedateert  .anden  feftienftenNovembris,     mjjn  van  drie  maenden.    't  Welk  wy  ten  opfien  vah 
in  den  jare  1 569.  left  leden  vermeit  en  uitgedrukt,  j  de  gevangene  ,  airede  hebben  doen  fchrijven  aen  de 
't  Welk  van  nieus  met  defe  jegenwoordige  uitgeroe-     Raden,  Wethouders  en  Magiftraten  van  de  Steden  en 
penengepubliceert  fal  worden.  En  alfo  wy  onder  an-  |  plaetfenvan  onfe  voorfeide  Landen  refpectivelijken. 
dere  conditien  in  't  voorfeide  pardon  begrepen ,  gelaft  J  Verklarende.en  preadvci terende,  dat  indien  fy  binnen 
en  bevolen  hebben.  Dat  alle  de  gene  die  daer  van  ge-  l  den  voorfeiden  nieuwen  termijn  van  drie  maenden 
nieten  wilden,  fouden  binnen  twe  maenden  naden     deshalven  't  devoir  niet  te  doen ,  dat  fy  ten  eeuwigen 
da»  van  der  publicatie,  die  behoorlijke  humiliatie,     dage  uitgefloten  ,   geexcludeert  en  gepriveert  fullen 
reconcilatie  en  penitentie  daer  in  vermeit  moeten,  blij  ven,  van  alle  gratie  en  genade,  als  verfmaders  van 

doen :  op  poene  van  te  verliefen  t'effect  van  de  felve  ,  de  deugd ,  weldaed  en  gratie  die  hen  geprefenteert  is 
gracie ,  en  rigoreufelijken  geftraft  te  worden ,  na  uit-    geweeft ,  en  perfifterende  in  hun  dwalinge  en  kette- 
wij  fen  van  onfe  ordinancien,  geboden  en  edicten:  wel-  j  ryen. .  En  fullen  confecutiv  el  ij  ken  geftraft  worden, 
ken  termijn  van  twe  maenden  wy  als  noch  geamplieert  |  na  de  termen  en  rigeur  van  onfe  voorfeide  Ordinan- 
hadden  van  een  andere  maend,in  conformiteit  vanden    cien ,  Edicten  en  Placcaten.  En  ten  einde,  dat  van  de- 

tijd  geprefigeert ,  by  't  pardon  van  fijner  Paufelh>er 
heiligheid ,  en  dat  meer  is.  So  hebben  de  felve  gracie 
en  pardon  (  boven  de  voorfeide  generale  publicatie )  by 

de  Biffchoppen ,  Paftoors  en  Predicanten  in  hare  Ser- 
monen  en  Predicatien ,  den  volke  gekundigt  en  ver- 

klaert  geweeft.  Exhorterende 't  felve  volk  de  voorfei- 
de reconciliatie  en  penitentie  binnen  den  voorfeiden 

tijd  te  doen  ,fulxdat  niemant  des  halven  ignorantie 

fe  onfe  gratie  en  prolongatie  voorfchreven ,  een  ye- 
gelijk  verwittigt  en  geadverteert  mach  worden  ,  en 
niemand  daer  van  ignorantie  en  pretendere ,  ontbie- 

den en  bevelen  wy ,  onfen  feer  lieven  en  getrouwen , 
de  Hooft- Prefidenren  en  Luiden  van  onfen  fecreten 

en  groten  Raden  ,  Gancelier  en  Luiden  van  onfen 
Rade  in  Braband ,  Stadhouder ,  Prefident  en  Luiden 
van  onfen  Rade  tot  Luxemborg ,  Stadhouder  Cantz- 

noch  andere  wettige  excufatie  pretenderen  en  mach.  leren  Luiden  van  onfen  Rade  in  Gelderland,  Stad- 
Des  niet  jegenftaende  eenige  ,  door  negligentie  ,  of  houder  van  Lymborg,  Valkenborg,  Daelhem  enan- 

onfe  voorfeide  gratie  niet  achtende,  of  onder 'tdexel 
van  eenige  onwaerachtige  excufatie  ,  pretenderende 
abufivelijken  ,  bedrieglijken  en  fonder  reden  tegen s 
onfe  voorfeide  Ordinancien  en  placcaten  niet  mifdaen 
te  hebben  ,  mits  hen  in  de  predicatien  en  openbare 

vergaderingen  gevonden  te  hebben ,  fonderlinge  on 

dere  onfe  Landen  van  Overmafe  ,  Prefidenten  en 
Luiden  van  onfe  Raden  in  Viaenderenen  Arroys,en 
van  onfen  Parlemente  te  Dole,  Grootbailliu  van  He- 

negouwe  en  Luiden  van  onfen  Rade  te  Bergen  ,  Stad- 
houders Prefidenten  en  Luiden  van  onfe  Raden  in 

Holland ,  Namen  en  Vriefland ,  Stadhouder  ,  Cantz- 
der  een  valfch  pretext  en  dexel  dat  defelve  toegelaten  1  leren  Luiden  van  onfen  Rade  in  Overyffel ,  Stadhou- 

en  gepermitteert  waren  ,  en  hebben  niet  volbracht 

'tgenedathengeordineerten  bevolen  was, en  confe- 
quentelijken  hebben  hen  daer  van  onweerdiggemaekt, 

blijvende  def  halven  gepriveert  en  geexcludeert   On- 
derde welke  vele  gevangen  fijn  die  te  dier  oorfaken 

aengetaft  en  geapprehendeert  fijn  geweeft  ,  diemen 

na  rigeur  van  de  voorfeide  Ordonnancien  en  Placca- 
ten foude  mogen  ftrafTert  en  punieren :  dan  willende 

noch  voor  defe  reife  gebruiken  van  onfe  gratie,  gena- 

de en  gewoonlijke  goedertierenheid ,  om  de  grote  lief- 
de en  Affectie  die  wy  dragen  totte  welvaert  en  falig- 

heid  van  onfe  Onderfaten ,  en  fonderlinge  in  beken- 
teniffe  en  dankbaerheid  van  de  gratie  en  weldaed  die 

onfen  Heere  God  in  defen  tijd  t'onfwaerts  en  tot  on- 
fe Onderfaten  belieft  heeft  te  gebruiken  ,  mits  ons 

verleent  hebbende  eenen  fone  ,  toekomende  Erfge- 
naem en Succeffeur  in  alle  onfe  Coninkrijken, Lan- 

den en  Domeinen  ,  daer  van  wy  fuik  genoegen  en 
behagen  behoren  te  hebben  ,  als  men  wel  kan juge- 
ren.  <D0Ctt  te  toetert/  Dat  wy 't  felve  aengefien  ,  en 
om  de  grote  liefde  en  affectie  diewy  dragen  totte  wel- 

vaert en  faligheid  van  onfe  voorfeide  Onderfaten  fo 
voorfeidis.  Hebben  byadvijfe  en  deliberatie  van  on- 

fen feer  lieven  en  feer  beminden  Neve  Ridder  van 
onfer  Orden ,  Stadhouder ,  Gouverneur  en  Capitein 

Gcnerael  in  onfe  voorfeide  Landen  van  derwaerts-o- 
ver ,  de  Hertog  van  Alva ,  Marquis  van  Coria ,  Sec. 

En  uit  fonderlinger  gratiën  ,  verlengt  en  geprolon- 

geert  ,  verlengen  en  prolongeren  voor  de  voorfei- de de  faillanten ,  als  noch  eenen  tijd  en  termijn  van 
drie  maenden,  beginnende  federt  den  dag  van  de  pu- 

blicatievan defejegenwoordige,  fo  wel  voor  de  voor- 

feide gevangene  ,  als  alle  andere,  die'  wy  by  onfen 
voorleiden  pardon ,  gratie  gedaen  hebben  3  en  die  in 

der  Prefident  en  Luiden  van  onfen  Rade  t'Utrecht, 
Stadhouder  van  onfer  Stad  en  Land  van  Groeningen 
en  Graeffchap  Lingen  ,  Gouverneur  van  Rijffel  , 
Douay  en  Örchies ,  Bailliii  en  Luiden  van  onfen  Rade 
te  Doornik,  Provooftvan  Valencijn,  Rentmeefters 
van  beweft  en  beoofterfchelt  in  Zeeland  ,  Schoute 
van  Mechelen ,  allen  anderen  onfen  Rechteren ,  Ju- 
fticieren ,  Officieren  en  Ampt-luiden ,  hare  Stedehou- 

ders, en  eiken  van  hen  dien  dit  aengaende  fal,  dat  fy 
onfe  voorfeide  gratie  en  prolongatie  doen  uitroepen , 
kundigenen  publiceren  binnen  hare  jurifdictien,ter 
plaetfen  daer  men  gewoonlijk  is  uitroepingen  en  pu- 
blicatien  te  doen.  En  defelve  onderhouden  en  obferve- 
ren,doen  onderhouden  en  obferveren ,  na  hare  vor- 
meen  inhouden.  En  wantmen  van  defe  jegenwoordi- 

ge in  diverfe  plaetfen  van  doen  fal  hebben»  Willen  wy 

dataen'tvidimusvan  dien, onder  zegel  autentijk,of 
copie  gecollationeert  en  getekent  by  eenen  van  on- 

fe Secretariffen ,  volkomen  gelove  gegeven  fy,  als  aen 

defe  originele.  Want  ons  alfo  gelieft ,  des  t'orcon- 
den  fo  hebben  wy  defe  jegenwoordige  getekent  met 
onfen  naem  ,en  onfe  groten  zegel  daer  aen  doen  han-  (F.  233} 
gen.  Gegeven  in  onfe  ftad  van  Madrid,  Coninkrijk 
yan  Caftalien ,  den  twe  en  twintigften  dag  van  Februa- 
rio,in'tjaeronsHeeren  1571.  ftylo  communi.  Van 
onfe  Rijken  te  weten  van  Spangien  ,  Sicilien  ,  &c. 
Tfeventienfte ,  en  van  Napels  tnegentienfte.  Onder- 
gefchreven.  Fhilippe  t  en  befegelt  mit  fijnre  Maj.  gro- 

ten zegel  in  roden  wafFe  en  dobbelen  fteerte  uithan- 

gende. 1$  &e  maenö  ban  SCuaufïo  i  y  70.  Ut  tie  öoozuicntfae  Sa"?*n j&inceffe  Wma  Uan  <0ofrennjR  öe#  &eifer$  M&  **a* 
1  januuaeng^ocïuei:  Corón0tmte&an^anöiervn.et  jgg,™ feer  tan* 

«ffomfl* 
fcrr  4LQ' 



i<jó.  Oorfpronk  der  Nederlartdfe  beroerten.  Jjb£ 

(eet  trefTeltjRCrt  SUbcl  en  ooft  met  Raer  ttoe  Djoeberg  W&atom  jegens' ooft  feftere  fenepen  tócrtcrufl rjiibbc* atë  3CIb2edjt  en  3BcnceOau0  3Ccrt0 - ^eutooen  uit  Omtrent  befe  tijö  en  een  toepnig  te  Doren/  fo  [jeeft 
«Eniittfanb  gerent  om  na  «^pangien  te  gaen.  3ln't  |  3Jon«l)cer  <Dieberift  ̂ oncu  ban  toegen  enmettoüV aenfcomcn  ber  Comnginne  tooien  be  gebannen  $c* ;  toetenen  bebd  ban  ben  $2tnce  Dan Orangien begin* 
bcrlanöertf  tot  Cmmertn  bebotert  te  bcrtrccRen.  <£>e  i  nentn  Rdmclijfte  communicatie  tetreben  metceniae 

hertog  Dan  SCcrfcftot  enbe  ï^ecre  Dan  $oo2&arme$  en  j  Dan  €nftftuifen  om  öe  feibe  (lab  ben  %rtog  Dan  5dlb"a  sse^ m  meet  anbere  toaren  mebe  bimten  €mmerift.  3^- 
feer  Stfeaenfe  «gonop  fcfneef  aert  ben  $?atce  /  bat  fo  Ijp 
3ijn€rrdlentie  toilftabbe  getoeten  en  baer  toe  beitel* 
linge  geljab/  ft*  en  foubcn  Dan  2&ergerbyft  metge&o* 
men  jön.  «$ait  be  f  :tncc  ticm  €>rangicn  ïjaiibe  niet  Claef3  Dan  €nnf)ntfen/en  b'anber  gfan  Clacfj  &loot/  £;., baer  op  te  manen.  m&  namaetë  ©urgemcetfer  Dan  <£bam  /  öe  toclftc  fecrete*  bVn 

af  baliig  te  maften  en  aen  ben  $2ince  Dan  «Drangten  teM biC 
teengen:  ïjter  toe  toerben  onber  anbere  geemplopecrt  Kom 
cngeb2uiftt  ttoe  perfoncn/  b'een  toefenbe  een  f>2ebi*  «nV cant  ban  tic  <0erefo2mccrbe  /  ais  namentlnft  ïïicliacb  ö"<f"» 

aftibe 

goet  gebottbert  eenige  aenflagen  baer 
be  Contngmne  tot  ülimtoenen  aengeftomen  toaov  fijn 
Jjacr  jiBajeft.  bejegent  be  «fêcfanten  Dati  <0elberlanb/ 
£ollanb/  Ötrccfjtt  /  ©2icflanö/<0berPffcl/432oenm* 
gen  met  b'<0mmelanben  en  ban  ben  3&?ente/en  fjeb* 
benrtaDcl)002lijRe  congratulartcn  en  eerbiebingendr 
ban  toegen  Ijare  $20bincien  fjecrïijfte  paefentcn  aen 
Daer  jBajefteit  tot  een  bcftoojlüfte  erftetminge  alö  aen 
[jare  toenomenbe  $2ince  jfe  gebaen. 

<Den  26  3Cuguftt  ts  fp  tot  ̂ nttoerpen  genomen  /  al* 
baer  fp  feer  bcerlijft  en  friumptjantenjft  banben^er* 
tog  ban  3Mba  en  anbere  peeren  ontfangen  i$  getoeefi:  / 
entoerb  gelogeert  in't<0ofterfe  §ui$.  (CotSGnttoer* 
pen3tjnbe  <0efanten  banbe  anbere  $?obinaen  ban 
^eocrlanb  ober  be  IBafe  en  <&cfielbe  gelegen  gefto* 
men  /  en  Ijare  ffêajcftcit  met  geinne  congratulatien  en 
begiftingen  bereert/  en  baer  een  toeinig  bertoeft  !)eb* 
benbeisna  ̂ eelanb  bertroeften/  en  opten  2?  <$ep* 
tcmb2is  te  fcfjepc  gegaen  3ijnbe/  i$  met  eenenboo?* 
toinb  boo2fpocbdijRen  in  ̂ pangtcn  genomen  /  gecon- 
Doneert  bj>  üBonfbjagon  Colonel  met  fe0  Compa* 
gnien  foïbaten  /  be  ptnee  ban  Orangien  öeeft  bp  fpne 
faieben  ban  ben  10  3Hngu|it  gefeïjjeben  aen  meefter 
gjoDan  25afiuöftjncn€omm!fTan;tf/  tencmbeöpben 
3^eereban  =Hnmb?e/  25erge^/(€feraet0  en  atlenan* 
beren  op  fijne  ftftepen  sijnbe  /  met  atle  nacrfligljeib 
baer  ban  foube  abberteren/en  Den-Uiiben  op  sijn  Ijoog* 
fle  ongenabe  belatfcn  batfe  pen  fonben  toacljten  en  toeï 
toefien  bat  fijne  ̂ eifcrlijne  i^aicneHö  ̂ octjtcr  of  eé^ 
ntge  ban  ïjaren  bolne  bp  Den-l«il?en  egene  frfjabe/  litn* 
ber  /  notöte  letfel  en  gefcfjiebe. 

©?rtHn  T|S  befemaenbban3eugwfïo  tbetft  frt©|atiferijfel)et 
©:an&;  l^erbe  toebe  cbirt  berhonbigt  tufTcïjen  Carolnm  ben 

negenben  Coninfe  ban  ©2annri)n ban  bten name/  en 
beëugenoten/  booj  toeifie  be  Comnö  onber  anbere 
articnlen  ïjebben  tooube  Dat  be  gebacötemffe  ber  boo^ 
lebene  inlanbfe  oo?logert  /  fonbe  bergeten  en  eetitoigl^ 
een  te  niet  gebacn  3ijn/cn  bat  niemant  berljalben  Vzm 
noeïj  b'anbere  en  fonbe  betebigen  met  tooozben  of  toer* 
feen/noct)  nanbe  beriopene  fanen  bifpnteren  en  ttoi* 

(ten  /  maer  bat  b'een  met  b'anber  b?cbehjn  fonbe  lebcn 

rtfft. 

lijïi  af  en  aen  reifben  /  en  be  b02gertf  baer  fp  inteiligen*  P^t 
tic  mebe  ïjabben  betocegben  tot  gonte  ban  ben  ïteince  JL3"^ Dan  Orangren  /  tot  openinge  ber  ̂ tcbé.tot  gelegenber  te  ü?eti* 
ti)^  1  en  tot  toiüige  contributie.  5^efe  fjabben  oor  te  &** 
toege  gebjacfit  be  tontribntien  in  fenere  3£o?pen  in 
J5oo2ir-^oilanb  en  JBaterïanb  /  baer  niet  jegenftaenbe 
tic  rrgoremeröetb  ban  ben  fêfertog  Dan  2Wba  noclj  Dele 
conDenticulen  en  bergaberïngenber<0erefo2meerben 
gcl)ouben  toerben/  baer  onber  tiefe  ttoe  groot  crebijt 
Üabben/  en  als  b'eene  bertoog/  toa^  b'anber  onber 
Ijen-Intben  /  be  b^teben  tik  tiit#  aengaenbc  too:ben 
otjer  en  toeberober  gebsaclit  (jielben  bannoopftanbel 
ban  ï*oo?n  en  anbere  noopmanfrliap/  fjoetoel  bet  toasS 
banïtoopbanöel  ban  beftab  ban  ̂ nnïjntfcn/i^oom 
en  iKebenbliïi.  35efe  fomnumitatre  toerben  p?inci* 
païtjlt  bedaebtia  gemaeftt  peter  üuitgcmf  ©ttpflieö  / 
gffebjant  ̂ acobf^  /  <©err«  <£bertf3  /  Céand^  gfanffj 
252ontoer  bniten  be  ,^ntber-p?oo2te  in  't  2520nfjiii^/ 
peter  l^epnnV^Pbele  ̂ irr/€02ne^pieterfTen/ 
ïïielntö  /  peter  ggtn  jBcpnö/  Scnert  §acob^ 
HÏ5epn  <0ontfmit  /  €bert  Co2nelif5.  en  namaeiö  meer 
anbere/  a!ö  namentlp  Pieter  C02neüf5.  en  giacoö 
Pietcrf5.  JRaeftfcöoon  al^boen  23nrgemeefler/  ooft 
mebe  €lae£  3anf3»  en  ̂ pmon^aertf^  tn^oogner* 
ffcel/en  Dabben  oor  Ijope  tim  ïtömer  jp^mf5.  ̂ cDont 
be  (afie  föttbe  faboiiferen.  ̂ omma  be  fafee  toerb  fo 
Deletö  bat  men  niet  en  ttopffeltreingebalfe  baerfjitlpe 
diKime  ban  ben  p^inre  ban  Orangienofbe.étaben 
fonbe  tét  besf  finten  boo?bele  geopent  toerben.  €rt 
toer^ett  baer  tot  öagefijr  alle  p2eparatien  gereet  ge* 
maefft /maer gelijfe beö  menfeben  boomemen niet  al* 
njfbismgeluRt/  alfo  en  i*  ban  befen  aenffagtenle|ïert 
met  tmst  anbere  niet  geballen  boo2  tiefe  ttjb  /  fo  top  na 
ftngcnfullen/fcoetoel  be  fafec  noefttanö  (battoonber 
ton$)  fetreet  geblebcn  iö  tot  batfe  ontrent  anberljalf 
jaer  baer  na  norli  ten  effectc  iss  geftomen. 

*0dijfte  aenflagen3ijn  00R  tip  ben  p2ince  gemaeur 
om  bert  23?tel/  notterbam/  ^02b2eclit  en  <©dft  te 
occuperen/  en  toerben  befgeltjr  00R  gep^actifcert  op 
^»cDenter  /  Campen/  Etool  en  meer  anbere  plaetfen: 
ban  gingen  in  befen  rare  al  onDjncljtbaerlijRen  te  niet/ 

gelnft  tnoeberö  /  b^ienben  en  mebcb02ger«.  <De  %ige*   eenfoeelö  fonber  in  't  toerft  geftdb  te  toerben  /  en  an* 
noten  fonben  in  fjare  Duifert  Dan  be  Religie  in  't  gart*   berbeel^  boo2  bien  be  aentlagen  qualnft  beleit3ijn  ge to02ben  fo  men  na  noren  fal. 

^>e  #2ince  ban  «öranaien  ooft  berffaenbe  battess fcïje^tjft niet onberfotftt toerben/  fo  berre  fpljaerftil 
Douben  confo2m  ïjet  accoo^t/ fonben  ooftmfommige 
^teben  en  €belluibcn-f)uifen  b?p  leben/en  b2pl)eib 
Rebben  Rare  öeligie  teoeffencn.  Wc  flebcn  banïio 

onber  be  feftepen  tik  alle  bage  bermeerberben  grote 
ongeregeltbeib  gebeurbe  enbatter  alle  bage  grote  ftlag* 

berfeïjeiben  O^bonnantien  gemaeftt  öeeft  tik  l)p  toilbe 
onberrjouben  ïjebben  op  be  feftepen  ban  oo?loge  tik 
ban  öem  commiffie  Dabben/  ijeeft  bacrom  opten  jr. 
2luguttibefe^)aer0ben  ^cere  ban^unfetfgecom* 
mitteert  tot  fünen  <ODer(lenen  Capitetn  <èeneraelo* 
ber  alle  fijne  febepen  /  gebenbe  Dem  tot  bten  einbe  tiefc 
nabolgcnbe  Commtffïe* 

cDcUe  /  HSontauban  /  Coignacft  en  Cftarite  foubcn  fp  ten  gefebieben  ban  be  grote  fcfjabe  en  robinge  tik  fp  ter 
in  betoaringe  en  tot  bare  berfefteringe  ïjebben  ttoe  ja*   %ee  beben  /  Ijeeft  baer  in  toillen  bcrfïen  /  toaerom  ïjp 
ren/  ban  foubcn  fp  tik  toeberom  reftitueren.  3De  ̂ 2in* 
te  Dan^abarrecn€onbc  berftlaerben  tic  Coning  te 
toefen  füne  troutoe  bertoantcu/b20eberen  en  neben/ 
ben  hertog  ban  €3tocb2urjge  at  fijne  ftinberen/  Den 
pinee  ban  Orangien/  <02abc  %obetotjft  ban  ̂ affau/ 
«Ö2abe  ODolfraet  ban  JRanf  bdt  en  anbere  b2eembe 
peeren  tik  be  hugenoten  tip  getfacn  ftabben/berftlaer* 
be  lm  boo2  fijne  liebe  naburen  en  D:ienben/  allen  ge* 
Dangencn  ten  bdbcnfnbcn  foubc  lebigen  losgelaten 
toerben  fonber  ratitjben  /  en  meer  anbere  arriculen  tik 
iU  alljier  acljter  late  /  alfo  ïjet  ben  .Beberlanbenniet 
aen  en  gact. 

«Detóijle  öefe  bingen  mBianftrijR  gebeurben  fo  en 
ruftc  be  $2ince  Dan  <Drangien  ooft  niet  omben&er* 
tog  Dan  'ailba  febabc  en  afb2euft  te  boen  met  fijne  fcfje* 
pen/  tik  allebagen  terEee  boeren  en  bc  Eee  gdjeel 
onbeilig  maefeten/  met  jegenftaenbe  be  ̂ ertog  ban 

mifpe 
ban  ben 

Wilhelm  by  der  graten  Gods  Prince  van  Orangien ,  j3«r* 
Grave  van  Naflau »  Catfenelleboge ,  Vyanden ,  ̂a"m. Dietz  ,  &C.  Heere  van  Oreda  ,  Dietz,,  Grimbergen,  b?c^al^ 

Caftelbelain  Arlay  en  Noferoye,  &c.  Borggrave  van  ÜbmU 
Antwerpen  en  Befancon  ,  allen  den  genen  die  defeje-  ̂ Jj^jJ^ 
genwoordige  fullen  ficn  faluit:  doen  te  weten  hoe  dat  ober  bc 

wy  van fommigeonfe getrouwe  dienaers  en  vanande-fcfKP«i 
re  goede  plaetfen  dagelijks  geadverteert  worden,  van  jpjfjjjf 
hetiobre  regiment ,  kleine  toeverücht  en  ongeregclt-  ban  o* 

heid  rang<ctt. 
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heid  dat  daer  geweèft  is  op  onfe  fchepen  van  oor-  \ 

logen  i  federt  dat  den  Edelen  Adriaen  van  Berges, 

Heere  van  Dolhain  vanden  felvevertrockenis,  den 

wekken  wy  bevel  en  commifïïe  gegeven  hadden ,  die 

te  bereiden  ,  toe  te  ruften  ,  en  te  wapenen  ,  en  met  de 

felve  door  alle  middelen  aen  te  vallen ,  beknjgen  en 

té  befchadigen  den  Hertog  van  Alva,  en  fijne aen- 

hangerert ,.  vyanden  des  gemeenen  vredes  en  de  onfe : 

En  dat  wy  tot  onfen  grooten  leetwefen  verfhen  dit 

de  ongeregeltheid  van  dage  tot  dage  vermeerdert. 
En  dat  ter  Caufe  fo  wy  konnen  fpeuren  en  mereken 

door  gebrek  van  een  Hooft  die  geexperimentcert  is 

en  gebieden  kan,  foo  dat  leer  te  vreefen  ftaetdatfulx 
nier  alleen  foude  verhinderen  onfe  goede  voornemen  , 

maer  foude  redonderen  (  door  het  verliefen  van  de- 

felveonfe  Schepen )  tot  grooten  achterdeele  en  mer- 

kelijke fchade  van  de  gemeene  faken,  welkes  verbete- 

rinpe  goeden  en  de  geluckigen  voorfpoed  (omdat  de 
eere  ,  dienfte  ,  en  glorie  Gods  en  de  vryheid  en 

verlichtinge  van  fo  menige  arme,  benaude,  en  ver- 
drukte Chriftenen  daer  aen  kleeft  ).wy  tot  allen  tijden 

bovenalle  dingen  defer  werelt  gefocht  hebben,  niet 

hebbende  tot  nu  toe  eenige  middelen  nagelaten,  die 

wy  hebben  konnen  bedenken  die  daer  fouden  mopen 
dienen  vorderlijktezijn,  tot  een  fo  goede  en  nodige 

fake  :  In  gelijkformigheid  des  felvigen  hebben  wy 

feer  gevoeglijk  en  nootwendig  bevonden  hier  in  te 
verfien,  eer  daer  een  grooter  quaed  en  inconvenient 

gefchiede.     Daerom  fo  is  't  ,  confideratie  nemende 
van  't  gene  voorfchreven  is ,  en  ons  geheel  betrouwen- 

de van  de  goede  genegentheid ,  gefchiktheid ,  en  goe- 

de experientie  in  't  feyt  van  oorloge  des  Edelen  Gil- 
lain  van  Fiennes ,  Ridder,  Heere  van  Lu mbres:  heb- 

ben hem  gecommitteert,  geordonneert  en  geconfti- 
tüeertj committeren,  ordonneren  en  conftitueren  mits 

defe  Overfte  en  Capiteyn  Generael  van  alle  de  fche- 

pen groot  en  klein  wefende  op  zee  ,  over  de  welke 
de  Heere  van  Dolhain,  en  zedert  zijn  vertrek  den 

Heere  van  Berges  fijnen  broeder  laft  en  bevel  gehad 

hebben ,  mitfgaders  van  alle  andere  fchepen  wefende 

ook  op  onfe  naem  in  eenige  andere  plaetfen  der  zee, 

ofte  die  hier  namacls  noch  mogen  toegeruft  en  gewa- 

pent  worden  voor  onfen  dienft ,  dewelke  wy  willen  dat 

fy  haer  fullen  voegen  in  een  Vloote  onder  het  bevel  en 

regeerin  ge  des  voornoemden  Heere  van  Lumbres ,  en 

dat  fo  lange  als 't  ons  gelieft:  gevende  den'  felven  vol- (F.  234.)  komen  macht ,  autoriteyt  en  fpeciael  bevel  mits  defen, 

omme  van  onfent  wegen  fo  te  water  als  te  lande  door 

alle  middelen  die  hy  fal  konnen  bedencken  te  bekrij- 

gen,  aen  vallen  en  te  befchadigen  den  voorfz  Hertog 

van  Alva  en  fijne  aenhangers,  verfloof  ders ,  en  vyan- 
den van  den  gemeinen  vrede,  en  welvaerr  tegen  de 

vryheyd  en  oude  rechten  des  lands  en  den  dienfte  van 
den  Conink,  en  hier  toe  verkiefen,  maken  en  or- 

donneren Lieutenant,  Capiteyn,  Meefters  en  Stuer- 

luyden  van  fchepen ,  en  alle  andere  Officieren  die  hy 

fal  nodig  vinden  te  behoeven  voor  onfen  dienft  ,  en 

voorts  alles  doen  wat  eenen  goeden  Overften  en  Ca- 

piteyn Generael  van  fchepen  toeftaet  en  behoort  te 
doen.     Tot  welken  eynde  ,  en  op  dat  hy  te  beter 

mach  voortvaren   in  't  executeeren  van  fijnen  lafte , 
hebben  wy  gecafTeert ,  en  teniet  gedaen,  cafferen en 

doen  te  niete  mitsdefen  jegenwoordige  alle  Com- 
mifïïen  die  wy  hier  voormaels  gegeven  hebben  den 
voornoemden  Heere  van  Dolhain ,  om  te  wapenen  en 

in  zee  te  ftellen  eenige  fchepen  voor  onfen  dienft , 

daerom  dat  onfen  wille  en  meyninge  is ,  dat  alle  de  ge- 
ne die  ons  in  defe  fake  fullen  willen  dienen,  en  de- 

welke wy  (  of  onfen  Commiffarius  Bafius  in  onfen 

naem)  commifhe  gegeven  hebben  ( die  wy  willen  en 

verftaen  in  haer  geheel  te  blijven)  haer  fullen  begeven 
onder  de  Vloote  en  bevel  des  voornoemden  Heere 

van  Lumbres,  den  welken  wy  willen  van  allen  aenge- 
nomen  en  bekent  te  werden,  voor  onfen  Capiteyn  Ge- 

nerael van  de  voorfz  fchepen ,  en  wy  hebben  van  on- 
waerden  gehouden,en  houden  van  onwaerden  mits  de- 

fen alle  andtre  byfondre  aenflagen,die  daer  fouden  mo- 
gen gefchieden  fonder  weten,  wille  en  expres  bevel  van 

van  óns  of  van  onfeii  voornoemden  Capiteyn  Gene- 

rael, ofvan  fijnen  Lieutenant,  de  welke  wy  expref- 
fel  ijk  bevelen,  dat  iy  fullen  procederen  tegen  alfulke, 

als  fy  tot  vorderinge  van  de  gemeene  fake  en  onfen 
dienft  dienlijk  fullen  bevinden,  en  te  laten  weten  aen 

alle  Havenen  van  Engeland ,  Vrankrijk  en  andere ,  dan 

fy  defelve  niet  en  houden  noch  en  bekennen  voor  onfe 
Dienaers  en  Bevelhebbers ,  de  gene  die  haer  niet  en 

fullen  reguleren  achtervolgende  het  inhouden  van  defe, 

gelijk  wy  airede  kond  gedaen  hebben  aen  alle  andere Havenen  van  Duytfland. 

Welverftaende ,  dat  onfen  voornoemden  Capiteyn 

Generael  fal  tot  allen  tijden  gehouden  wefen ,  onsre- 

kenfehap  te  doen,  en  te  geven  reden,  fo  van  fijn  ey- 

gen  daed ,  als  ook  van  alle  't  gene  dat  daer  fal  gedaen  en 

geexecuteert  werden,  door  den  voornoemden Capi-. 
reyn  en  andere  van  hem  gecommitteert,  eninfgelijx 

ons  te  doen  goede  en  getrouwe  rekeninge  van  alle  Paf- 
poorten  die  van  hem  fullen  gegeven  en  gediftribueerc 
worden  :  Hem  verbiedende  en  interdicerende  ict- 

wes  voor  te  nemen  en  te  attenteren  tegens  de  Maje- 

fteit  van 'den  Keyfer,  den  Vorften , Printen ,  Staten, 
fteden  en  plaetfen  des  Rijx :  Noch  infeelijx  tegen  de 

Majefteit  van  de  Coninginne  van  Engeland ,  Plaetfen  , 

Jurifdictien  en  Onderdanen  van  haer  Coninkrijke ,  be- 

grijpende ook  die  Majefteit  des  Coninx  van  Dene- 
marken en  fijne  Onderdanen:  EyndelijkallePrincen, 

Heeren  en  andere  Dienaren  Gods  en  liefhebbers  der 

warer  Chriftelijcke  Religie :  maer  alleenlijk  tegen  den 

voornoemden  Hertog  van  Alva  en  fijnen  Adheren- 
ten.  Daerom ,  fo  bidden  wy  en  verfoeken  aen  allen 

dengenen  dieditaengaen  mach,  niet  te  doen  of  laten 

gefchieden  aen  defen  onfen  voornoemden  Capiteyn 
Generael  of  fijnen  Lieutenant  en  Capiteynen  eenig 
hinder  of  letfel,  maer  alle  faveur,  hulpe  of  byftant,  fo 

hyfulx  van  node  hadde;  gelijk  wy  willen  in  gelijke  fa- 
ke haer  gefchiede    In  kenniffe  van  defen  ,  hebben  wy 

defe  jegenwoordige  met  onfen  naem  ondergetekent , 
en  onfen  Caffet  van  fecreten  hier  op  doen  drucken. 

Gegeven  op  onfen  huyfe  van  Dillenborch  den  tienden 
dagAugufti,  Anno  1570. 

^ccftbconö  eicfcïï2cbcn  aen  allen  tHmCapitepmn 
m^tDeeng-otoerfïenfcefe  watoolsen&eMef. 

DE  Prince  van  Orangien ,  Grave  van  NafTa
u , 

Baenre-heere  van  Breda,  Dieft,  &c.  Aen  allen 

Capiteynen,  Scheeps-overften ,  Soldaten ,  Bootsgefel- 
len  en  andere  wefende  op  hen  fchepen ,  over  dewelke 
eertijds  de  Heere  van  Dolhain  heeft  bevel  gehad,  of  op 

eenige  andere  fchepen  onder  fijnen  naem  in  eenig  an- der deel  van  de  zee,  wenfcht  faligheid  en  geluk. 

Mijn  Heeren,lieve  en  wel  beminde,alfo  wy  tot  noch 
toe  niet  en  hebben  achterwege  gelaten  gene  goede 
middelen,  door  dewelke  met  hulpe  van  de  Schepper 

wy  eenigen  tijd  mochten  het  fuiver  woord  Gods  we- 
der fien  herplant  in  defe  Nederlanden ,  en  meteenen 

't  felve  land  dat  nu  onder  de  voeten  getreden  word, 

door  de  tirannye  van  de  genige,  die  niet  en  foeken  dan 

alles  te  regeren  naer  haer  bloedig  voornemen,  weder- 

om te  brengen  in  fijn  oude  vryheid  en  privilegie :  heb- 
ben wy  tot  dien  einde  eenigen  tijd  geleden  geadvifeert 

of  beraedflaegd  (als  u  luiden  kennelijk  is)  ter  zee  re  ftel- 
len eenige  fchepen ,  verhopende  daer  door  en  door  t 

vermeerderen  van 't  getal  der  felver,  t'executeren  of  te 
wege  te  brengen  't  gene  't  welk  ons  grotelijx  foude  mo- 

gen dienen  tot  vorderinge  van  de  gemeene  fake ,  maer 

zijnde  gewaer  geworden  dat  niet  tegenftaende  alle 

goet  devoir ,  't  welck  wy  gedaen  hebben ,  wy  tot  noch 
toe  geen  goet  effect  gefpeuit  en  hebben  ,  en  dat 
mits  't  vertrek  van  de  Hoofden  en  eenige  Capiteynen 

van  onfe  Schepen ,  en  de  partialiteiten  die  daer  ge- 
weeft  zijn,  alles  is  gebleven  indifordre  en  cohfufie, 
daer  door  de  meefte  en  fterkfte  faken  van  de  we- 

relt vallen  en  komen  tot  ruine  of  verderf :  Hebben 

wy,  eer  't  felvige voortgank  neme,  raedfaem gevon- 
den daer  inne  te  verfien  ,  alfo  gy-luiden  wijder  ver- 

ftaen fult  door  de  Heere  yan  Lombres,  Heer  Jeroni- 
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?JW Oorlpronk  det  Nederlattdïè  Beroefteh. 
mus'tSeraerts3en  Meefter  Johan  Bafius  onfen  Com- 
mis  ,  welke  u  luiden  vertonen  fullen  de  Commiffie  die 
wy  hebben  doen  depefcheren  voor  den  genen  die  wy 
verftaen  dat  van  nu  voorts  ons  Lieutenant  en  Admi- 
rael  van  de  fchepen  wefen  fal ,  fijnde  ons  meininge  dat 
alle  degene  die  jegen  woordelijk  fijn  op  onfe  fchepen 
over  de  welke  de  Heere  van  Dolhain  voortijds  heeft 
Recommandeert  in  onfen  naem,  of  de  gene  dier  noch 
komen  mochten  j  of  fijn  op  eenige  andere  fchepen  in 
onfen  naem  op  eenig  oort  van  der  Zee,  dat  fy  voortaen 
fullen  aennemen  en  erkennen  voor  onfen  Lieutenant 

en  Admirael  van  de  fchepen  den  eenen  van  de  drie  bo- 
ven genoemt  die  haer-luider  verklaert  fullen  worden , 

alfo  fy  by  onfe  Commiflie  fien  fullen ,  en  dat  fy  hen 

voortaen  fullen  reguleren  na  't  bevel  van  onfen  voorfz 
Admirael ,  na  de  ordonnantie  die  wy  jegenwoordelijk 
daer  op  hebben  gemaekt ,  en  anderen  die  wy  noch  na- 
maels  mogen  maken  fullen.  En  ons  vertrouwende  mij- 

nen Heeren  lieve  en  wel  beminde,  om  de  goede  willé 
diegy  luiden  hebt  tot  voorderinge  van  de  gemene  fake 
Gods ,  en  uwen  evennaeflen,  en  van  u  felve ,  dat  gy  lie- 
der  in  defen  ons  fult  believen ,  fullen  wy  aflaten  lange  r 
woorden  te  gebruiken ,  alleenlijk  willen  wy  u  luider 
feggen  dat  de  goede  dienften  die  gy-luiden  ons  in  de- 

fen fult  doen  wy  in  genen  gebreke  en  fullen  fijn  metter 
hulpe  Gods  te  erkennen,  in  tijden  en  wijlen  tegen  u 

luiden  en  eenen  yegelijk  in 't  particulier.  En  fo  daer 
yemand  zy ,  die  by  defe  onfe  Ordonnantie  eenigfins 
mochte  befwaert  fijn  in  onfen  dienft ,  wy  fijn  te  yreden 
en  willen  exprefTelijk  dat  fy  terftont  fullen  vertrecken 
uit  onfe  fchepen  ,  op  dat  den  dienft  van  de  gemene  i 
fake  en  de  onfe  daer  door  niet  verkort  en  werdé:  en 
mits  defen  bidden  wy  God  ,  mijn  Heeren  Lieve  en 
feer  beminde  u  luiden  te  befchermen  door  fijne  heilige 
Wacht.  Gefchreyen  tocDillenborg,den  10  Angufti 

M70. 

3&e$2mceban<£2attgtett  beeft  boa?tó  getoiltbat 
öefe  nabolgenbeatticulen  foube  onberbouben  too?ben 
bp  alle  <©berften  /  Capiteinen  /  folbaten  en  matelootg 
in  be  blote  ban  5ijnen  bienfi  3ijnbe. 

»rt,  T?  <Scfl  alfo  't  aengaet  bc  gi02ie  ban  <©ob  en  ruft  ban 
ïen  om  Ljbt  arme  gelobige  ban't  5&eberlanb/fó  fal  een  jege- 
onöep   lijn  ban  bem  aen  een  3übe  fetten  alle  ambitie  en  eigen 
t?  tan?  bact/  alIeen  net  °°5  Öeöljenoe  op  be  gemene  fafce  /  alfo 
u  op  dc  bat  alles*  fal  toerben  gebanbelt  boo?  bet  abbijö  banöen 
fcöcpen  Admirael/  Capiteinen  en  Commiffariffen  hit  ban 

f an  S  toeöcn  50"  «frc.  öacc  50"  of  gefonben  mogten  too2ben 
Sn  in  albet  eenb2acbt  /  ter  tnb  en  totjlen  toe  bat  3tin  Crc. 
pttnn  baer  eenen  ftaeb  toe  geftelt  fal  bebben  /  toaer  toe  men 
ban©;  jjem  metten  eerften  bertoittigen  fal  ban  be  petfone 

'  in  be  felbe  ©lotc  hit  baer  toe  benuaem  fotibc  mogen 

m 

cc 

3D"- 
"  "fllle  febepen  3ijnbe  onber  bet  uebeï  ban  bendeere 
*  pince  ban  <02angicn/  fullen  fjaer  t'famen  boegen 
"  omb'eenb'anberente  Ijelpeninalïe  noob  boo?  ober- 
*  toeber3ijbeujfce  beloften/ten  toare  fp  gefebeiben  toaren 
"  booj  tempeeft  /  of  boo?  bebel  ban  ben  toootfj  $2inte  of 
"  be  STjbmirad/  fp  fullen  mogen  toerben  gefonbên  in  fuk 
"  öen  getale  atë  ban  nobe  3ijn  fal  om  eenige  aenfïagen  of 
"  erploicten  ferecuteren  /  in  toclben  fp  gebouben  fullen 
,  3ün  te  geboo2famen  met  een  ttoe  of  h}it  fcDepen  gelp 
'batbannooe3ijnfal. 
'    3£at  op  alle  fcfjepen  fterbelrjb  onberbouben  fal  toer* benbe  <02bonnanne  ban  ber  oorloge  en  bat  baer  toe 
:  ben  Sfibmïrael  fal  boen  bef  toeren  aen  alle  Capiteinen/ 

folbaten  en  bootgbolb  alfulfte  articulen  algmen  ge- 
?  tooonig  te  bef  toeren  op  be^ee» 

3£at  be  Capiteinen  elhop3tjn  ftfn'P  bebben  fullen 
,  eenen  l^inifler  om  <©ob0  tooo2ö  te  berftonoigen  /  ge^ 
'  beöen  boen/  en  be  folbaten  metbe  fcljippecjS  öouben 5J  in  Cb2iflelij!te  3ebigbeib. 
'  5^at  niemant  eenige  autoriteit  ftebben  en  fal  /  ban 
-  be  gebodenen  uit  4Seöeclanb/'t3P€apitein/|iaeeflcr/ 
i3  .Scfjipper  óf  anberen/  ten  toate  fp  baer  toe  erp^effelijli 
■  toaten  gecommitteert  en  getecommanbeert  bp  ben 
s,  ̂eere  ̂ nnce  ban  <02angien/of  tocl  betont  bp  ben  3Cö- 
"     I.  Deel. 

miracl  en  Capitctn^  /  en  Debbenbe  ban  Raer  mhtai* £C 
ttitgeniffe,  ü    cc Qat  niemant  eenig  folbaet  of  böotöman  aennemert <c 
fal  ban  een  anoer  fcfjip  /  ten  toate  f)p  nabbe  pafTepoo^t cc 
ban  3ijnen  Capitein  op  pene  toel  gejreaft  tctoetöen  W (C 
fonber  paopoo2t  toeg  gaen  fal.  <« 

*De  Mtm  fullen  in  hm  beien  gebcelt  toerben  'u cc 
toeten  een  berbe  part  booj  nttjn  ̂ cere  ben  P2inte  /  een iC 
anber  betbepart  boo?be  Capiteinen/  bic  baer  op  on^ <c 
berljouben  fullen  Daer  feftepen  met  bictualieenanbere (C 
notelünefafien/enDet  lefle  berbepart  fal  3nnboo2be cc 
folbaten  en  «^cDipperjef/blijbenbe  be  tienbe  boo2  ben tc 
?Cbmtraeï»  ̂ fiengóenbe  be  reftc  ban  bit  point t  /  fo  fal* tc 
men  bem  reguleren  nabe  <02bonnantie  bic  men  tot" 
€mbbengegeben  fjeeft  aenbe  bier  of  bijffcbepen  bie cc 
leflbpöaer  genomen  3ijn/gelüH  fp  bat  beter  berflaen  £C 
fullen  enparticulierlperboo2benCommt|Tari.ö3a^ cc 
fiujef»  cc 
Cnopbatmijn^eerebenpintenietentoerbeber^ <c 

K02tin3ijngcbeeltc/fo toilen  berfïaetïjPbat3önpo2; tc 
tte  fal  toerben  gelebert  aen  meefïer  3foljan  25afïuief  3tin cc 
Commiffarisf  /  om  bp  bem  gebaen  te  toerben  na  be  m cc 
flructie  W  fip  fjeeft  geteuent  bp  be  Danb  bdn  3iin  €rc. cc 
nemenbe  altüb  goebe  recipifTe  baiibenboo2f325af!uö cc 
ban  bet  gene  fp  fjem  fullen  leberetn  te 

Cnteneinbemenmacf)  feboutoen  fo  beel  bet  boem tc 
Ipi^/alleongeregeltbeib/  op  batbe  boo?f3  Ccïmm cc 
geen  fcDanbenócb  oneer  be0alen/foberftnet3iin  <e^  " 
tellentie  batmen  niet  en  fal  toelaten  nocb  ontfangen IC 
op  be  febepen  eenig  bolft  ban  ban  goeben  namen  en  fa* <c 
men  /  nocö  hit  om  eenige  boo?leben  fauten  bp  be  gitu-  (F- 
flitieeermaelögeiiraft  mocljten  mu  Boo2töin  biert  " 
bat  eenige  hk  boo^maelsfop  be'  Èee  gelopen  bebben  " 
fonber  Commiirieban3ijn€rtell.  of  tegenin©?;  'e 
bonnantte/óf  ban  3tjn€ommifTarifTen  baer  toilben tc 
P2efenteren te 6omen onber  befe blote:  mijnèeere  be" $2ince  begeert  fuljr  niet  toe  te  laten  fonber  3ijn  confent 
en  bat  fp  te  bo?en  geaccojbeert  3ün  met  bem  of  3ijn 
CommifTarifTen/nabelafibie  be  boo?f5  Commiffa' 
riffen  bebben  ban  3ijn  Crcell. 

(jÊinteujfe  toilenberfiaet  3ijn  €rcell.  bat  befe3tjne^ 
02bonnantiefalgeneralöben  toerben  geobferbeert  ban  Z 
aïlebe  gene  bie  ben  fullen  gebenin  3ijnenbien|teopte  ! 
boo?ftb?eben  febepen  /  Doubenbe  aen  Dcm  felben  te  ' mogen  beranberen/  bermeetberen/  berminberen  en 
bernieutoen  fo  bilt  en  menigmael  ét&  bet  bem  gelieben  " 
fal.  a(libu0  gebaen  bpmun  ̂ eere  ben  p?inceop3tin  'c 
Buiöban  Miltenburg  ben  10  2Cugu|li  1570.  entoatf  " 
onbertefeent/  

<c GUILLIAUME     DE   NassÖU. 

D€n  lef!en  ̂ eptembnsei  fo  bebben  gonbbcer  San--  ®e  «w 
celotban  252eberobe/3Hb2iaen  iKentng/  nibm  !ï"leli 

©enningerbof  /  enbaremebeljulpers«/in't©liegcno-  5ÏÏ 

w-) 

cc 

cc 

cc 

cc 

men  tien  grote  juinen  gclaben  metjloft-btó/fmout/opsrc. 
traen/ bellen  en  anber  goeb/  00b  b2ie  Bliefe  bootsen 
b?ie  Hootsmanö  bootjes  /  en  nocb  een  boeier  ban  tacb- 
tiglafl  gelaben  met  baring  /en  boben  bien  nocb  ge; 

rantfoentfebenofacljt  grote  febepen  fulr  batbe  "ftija* htbitft  beben  feer  groot  toa^.  3©einig  tijti£Jteb02en 
babben  eenige  anbere  ̂ cDeeptf-Capiteinen  genomen 
ontrent  bier  en  ttointig  ï^arinb-buifen  met  nocb  ttoe 

^paenfe  febepen  en  toerben  alle  bage  fïerner  ter '^ee/ fulr  batbe  hertog  ban  %lba  gcnootfactit  toa$f  baer 
jegeng  eenige  febepen  gereet  te  mafeetr/  toant  be  felag^ 
ten  guamen  alle  bage  meer  en  meer  ban  be  grote  fcDa; 
be  hit  fp  ben  hoopman  beben* 
omtrent  befen  tijb  fo  bebben  3fan  Coenenflfoon 

i^otarier  en  gfan  25etb  gianffoon  Coopman  /  btiü 
poo2teren  ber  ̂ Stebc  ban  ̂ mflerbam  gcbanbelt  met- 

ten  boo2fclj2eben  ,§onop  /  om  feber  fcOip  'ttoclu  bp 
ben-luiben  toegcrult  toa^  genaemt  be  5Po2tune  /  groot 
omtrent  bonbert  en  bijftien  lallen  met  alle  be  toa^ 
ren  en  goeberen  baer  in  toefenbe  ( bp  ben  febipper  tot 
Sfimtoerpenen  in  ̂eelanb  ingenomen  /om  baer  me- 
be  te  baren  in  Statten)  ben  Coopluïben  te  ontboe- 

ten en  ben  $2ince  toe  te  boeren/  en  bebbenbe  bier  in 
fo  berre  gebanbelt  boo?  ben  felben  c^onop  /  bat  be 



J2<? 
Het  vijfde  Boek. 

&?ittcêban<&rangienoptên  10  September  commif;/  pee  tofften  bele  onboftent*  eenenen  fonber  öatfctoil 

tf e  gepa^cct  beeft  opten  boo?f5&onop  en  ̂ an^ctf)   *  
'^  - 

t'famenlij&  of  elb  ban  ben  upfonöec  /  om  't  boo?f5  fcöip 
met  alle  De  goeöecen  toebeborenöe  ,$pacnfe  englta* 
Itaenfe  Gooplutöen  te  mogen  berboeren  in  al  fuliten 
fóabert  ai$  Oen  goet  öunben  fóube  mogen  /  om  öe  felbe 

noeöert  fn  öe  fcljepen  rötiöe  ontlaöen  berttectenbec* 

iocftt  te  toecöen  /  fo  't  felbe  gelegen  fouöe  toefen  /  met 
ejcp?effe  tonbitien  öat  öe  öelfte  ban  alle  öetoaren/ 
goeöen  en  boopmanfeïjappen  öie  in  W  felbe  fcöip 
fouïsen  bebonöen  toeröen  /  of  öe  toaeröe  ban  öien/ 
öen  #?ince  fouöe  competeren  boo?  5ijnrccbt/  todbe 

57ö4 

öenineenige  onboften  öp  <§onop  geöaenpetö?agen/ 
en  öen  boo?f3  ̂ erbaejs  öe  25pe  en  jfeanmaber  öaööen 
rouaoop  öatfp  öaer  öaer  optmeöe  fjaööen^emoeit» 
IBanmaberbebiaegtbem  aen&onop  öiejai  toeïïjerte* 
lijö  en  feiö  in  eene  ban  fnne  b?f  eben  /  öat  fo  ÖP  öem  tor 
ftort)ellenfet  toelen  öaööe  toeten  te  öouöenenuitge> 
geben  öat  öp  öaec  genomen  toas?  uitten  name  ban  öen 
#?ince  ban  <®rangien  /  en  öat  öp  öeöe  öattet  toag  tec 
begeerte  ban  <6?acf  Htoöetoijb  /  ftp  fouöe  al  meöe  toafo 
öebuilen  öebben  moeten  eten  /  ÖP  toilt  toat  öem  gefeijü 

en  gcfcf)2ebcn  toag  /  fjet  toag  een  blein  gelö  öaei*  öe 
fjelft  eeeft  en  boo?  al  öaec  of  fuibec  fouöe  genomen  |  boo:f5  25et5en  ̂ an<atlus  alle  öaec  lecföage  om  fou^ 

toecöen  en  3ijn  «Êrcellentie  gelebect/  en  ö'anöer  Delft ban  öen  boo?è  goeöen  fouöe  competecen  öen  boo?f3 

^onop  en  gian  SSertj/  mité  öatfe  öaec  op  fouöen  moe* 
ten  bebofïigen  allen  laften  öie  öaec  op  fouöen  lopen. 
^efe  Commiffie  bertoo?ben  fiebbenöe  /  fo  öeeft  öe 
boo?f3^an€oemnffoonboo?  öem  en  öen  felben  ̂ an 
35etb  geöanöelt  met  3lan  «tëiliffoon  ̂ eïjippee  op 

't  felbe  fcljip  toonenöetot  Sllnttoerpen  /  öat  ÖP  't  boo?* 
fcö?eben  fcöip/  met  alle  öen  goeöen/  toarencnaoop; 
manfeöap/  fouöe  b?engen  in  al  fulbe  plaetfenabsfp 
ïuiöen  begeecöen/  $es$  fo  fouöen  fpluiöen  öen  felben 

«cfiippec  eet  boo?f5  fcöip  mettec  öaettcanfpo?tecen 
tot  $n  b?p  eigen  /  en  belooföen  boo?t£  öen  felben 

öen  moeten  g»frttoiöen  en  ban  alle  luiöen  met  eecen 
becatbt  toeröen. 

Igtcr  boren  i$  beröaclt  öe  fententie  bp  ben  hertog 
ban  31lbaopten  rui).  Sluip  gegeben  tegen  öe  Staten 
ban  öen  Eanöe  ban  atrecöt/  öet  toelbe  öoo?  een  ge* 
mene  fame  ( aljO  niemant  ban  fjarent  toegen  öaec 
ober  en  toa$  geroepen)  genomen  3pnlïe  tot  benniffe 
ban  öie  ban  atrecöt  /  3ijn  niet  alleen  öaer  ban  feer  ber* 
toonöert/  maeroobfeer  t'orib?eöen  getoeeft/  bemer* 
aenöe  öe  grote  partpfcöappe  öieöaeringeb?uiattoa£ 
getoeeft.  €nalfo  fpluiöen  öaer  bpöe  fententie  bebon*  ©e&ta> 
öen  groteujn  gearabeert  en  beftoaert  te  3pn/  öebben  ""jjjj 
fp  luiöen  opten  mr.  3fuïp/  öoo?  Ijare  gemacïjtigöe  am\\e. 

^Ban  <©ili(Toon  te  geben  öe  fomme  ban  ttoe  öuifent  ban  öe  felbe  fementie  boo?  meefler  5pran.ö  föoöiug  ten  «an 

milöenjS  ingereöcn  g*ïöe/fo  fiaefl  ftp'tboo2fcb?eben   en  28.  «SrtJöf  ISotarifTen  geappeUeert  en  gep?obo*  «Jg» 

febipmette  gelaöentoaren  gclebert  fouöe  beüben  in  ceert  aen  öe  Coninblijbe  KBajefïeit  en  öaer  ban  acte  ltm^ 
temarbt  ban  öen  pnnceof  fnnen  gecommitteeröen.  I  berfocfitöieïjengelebertiss  getoeefl/toaerbanfplut=  mm 

<fn  beeft  öe  boo?fcfl?vben  ̂ §onop  eenen  genaemt  ̂ §er* 
baeö  öe  25ie  ban  fünent  toegen  getommitteert  om 

üp'tboojftfuebenfctnptestjn/  enopalless  toeficötte 
Rebben/  öat  ais  öe  goeöeren  fouöen  toecöenbecftotöt 

tf  geöeflt  /  öe  felbe  genï&liin  geöeiït  en  dr  5ön  ge* 
cecbnobeiö  genieten  fouöe/  öetoelfee  boo?5ijnemoei* 
ten  fouöe  Debben  600  gulöen.  ̂ ef|?inceban<©ran* 
gien  lictft  00b  ten  felben  einöeben-Iuiöen  b?iebenme* 
öe  gegeben  aen  öen  Coninb  ban  ̂ enemarben  /  öe 
<5?abe  ban€Höenburcf)/  öen  <©?abeban<emböen/ 
öe  ̂ ofien  ban  €mböen  en  i^o?öen  /  öen  p?ince 
ban  Conöe  en  anöere  öaec  fp  met  öet  boo?fcb?eben 
fcfnp  fouöen  mogen  arriberen/  inbouöenöeinefferte 
öat  bp  öen  toonöeren  öeö  bjiefss  met  een  fröip  öaec 

in  etlijbe  wm.  gocöecen  gelaöen  toacen  /  afgebeec* 

öigt  baüöe  /  en  of 't  mofïjt  gebeucen  öat  fp  luiöen 
öoo?  onbteöec  of  rontcacie  toinöen  motöten  toecöen 
ber  binöect  ban  èace  boo?genomen  ceife  en  onöec  \w- 
luiöen  gebieömocbten  aennomen/  öat  fp  luiöen  toil* 
öen  onbeftoaert  3ün  öe  felbe  ̂ n- luiöen  öaecopge* 

leebte  bebel  te  laten  beccidjten  /  en  öen  bo?öersf  ge* 
lobe  te  geben  öat  fp  öe  felbe  ban  3önent  toegen  fou* 
öenaenöienent  öitbefcfjeiö  alöujï  berbregen  fjebben* 
te/  fo  heeft  öen  boo?ftö?eben  gian  <0eeIifToon  ̂ §cöip* 
»er  öe  fabe  fo  beleiö  öat  ÖP  beel  fcöone  en  öoftebj&e 
ooeöeren/  fo  tot  3Cnttoerpen  al*  in  ̂ eelanö  injijn 

feftip  gelaöen  beeft  €n  boetoel  öe  meininge  ban  j§o* 
nop  en  gian  Coemm  toais  öat  fp  met  öat  felbe  fc&ip 
fouöen  öe€emfe  inbomen/  fo  en  beeft  öetoinö  baer 
niet  toillen  öienen/  fulr  öat  fp  eintenjB  tot  0ocödle 
<n  ©?anbrnft  aengebomen  3ön/  altoaer  öe  goeöeren 
cenoeg  om  ftalf  gelö  beraocfn  30»  getoo?öen/  öaec 
Uan  öe  maffe  uitb?act)te  20901  gulöen  1+  fmibers» 
at\)t  penningen  /  öaer  ban  <02abe  Hoöetorib/  als*  öoen 
binnen  Roebelle  ̂ ijnöe/  ban  toegen  öen  $?inte  fijnen 

fi?oeöer  öe  belftc  ontfing/  ennopenöe  ö'anöer  öelfte 
afgetogenöeonboftcn/  toeruftinge  ban 't  fcöipenan* öer*/ fo  bleef  öaer  niet  meer  ober  öan  2410  gulöen/ 
17  ftuiberg  4  penn.  öaer  ban  öe  boo?f5  &onop  öe  bdf* 
te  quam/  öan  alfo  bP  genootfaebt  toaief  3lö?iaen  USan* 
mafter  te  committeren  om  ban  fünent  toegen  tot  00* 
tbelle  te  reifen  /  en  fiin  po?tie  alöaer  te  benomen  en  met 
gan  25et3  af  te  rebenen  /fo  Beeft  ÖP  öaer  nocöber* 
fcbciöen  onboften  op  moeten  ö?agen  /  ̂e  toeten  aen  öen 
tooo2(3  naanmabec  /  fo  ban  becteecöe  boften/  öuic* 
peeröen/  poflnelten  anöerö  435  gulöen/  fulcöatöp 
boo?  fijn  poztie  niet  meer  fbiberö  en  baööeöanom* 
teem  650  gulöen?/  toant  öe  boo?f3  &st$  en^djtp? 

öen  öen  l^ertog  bebben  öoen  infinueren/  öe  ceöulle  Jjjjj* 
aen  ö'acte  ban  appellatie  gefieröt  toa$s  infiouöenöe  55Sn 
't  gene  ijict  na  bolgt :  stoeten. 

ALfo  na  rechten  wel  en  wettelijk  geintroduceerc 
is  dat  de  gene  die  by  fententie  van  een ige  Rechters 

befwaert  zijn ,  daer  van  mogen  appelleren  en  beroe- 
pen ,  en  dat  onlanx  tot  IcennifTe  van  den  drie  Staten 

's  Lands  van  Utrecht  gekomen  is  dat  de  Excellentie 
van  den  Hertog  van  Alva ,  Marquis  de  Coria ,  &c. 
Capitein  en  Gouverneur  Generael  voor  fijne  Majeft. 
Nederlanden ,  als  by  fijne  Majeft.  fpecialijken  gecom- 
mitteert  wefende  tot  der  faken  voor  fijne  Excellentie 
en  die  van  fijnen  Raden  neffens  fijn  Excellentie  we- 

fende geinftitueert,  by  den  Procureur  Generael  van  fij- 
ne Majefteit  aenklager  ter  eenre,  op  entegensdedrie 

Staten  's  Lands  van  Utrecht ,  mitfgaders  de  Regeerders 
van  de  ftad  Utrecht ,  verweerders  ter  andere  zijden  ge- 
pronuntieert  fouden  hebben  feker  vonniffe  tot  voor- 

deel van  den  voornoemden  Procureur  Generael  en 
achterdeel  van  de  vijf  Ecclefien  of  Collegien  rende- 

rende binnen  Utrecht ,  de  Ridderfchap  fo  binnen  als 
buiten  Utrecht,  defteden  van  Utrecht,  Amersfoort, 
Wijk  en  Rhenen ,  daer  by  fijn  Excellentie  de  voorfc 
vijf  Collegien  gepriveert  foude  hebben  van  den  priori- 

teit die  fy  hebben  in  de  voorfz.  Staten ,  en  daer  benef- 
fens verklaert  dat  fy  voorts  aen  geen  ftemme  noch 

Elaetfe  in  de  voorfchreven  Staten  fouden  mogen  heb- 
en  ,  als  van  gelijken  gepriveert  fouden  wefen  van  haer 

plaetfe  en  ftemme  onder  de  yoorfz,  Staten  die  van  de 
Ridderfchap  die  binnen  Utrecht  geweeft  fouden  heb- 

ben op  den  27  Augufti ,  anno  i  f66.  mitfgaders  de  fte- 
denvan  Utrecht ,  Amersfoort  en  Rhenen,  ter  tijd  toe 
anders  by  fijne  Majefteit  geordonneert  foude  wefen , 
en  dat  boven  dien  de  voorfz  ftad  Utrecht  verklaert 

foude  wefen  vervallen  te  zijn  van  alle  hare  privilegiën ,' 
vryheden ,  exemptien ,  goeden  en  inkomften  toe-be- 

horende 't  Lichaem  van  de  voorfz  Stad ,  en  de  felve  ge- 
confifqueert  tot  behoef  van  fijne  Majefteit,  na  breder 
inhoud  van  de  voorfz  fententie  ,  daer  van  de  voorfz 
Staten  tot  noch  toe  geen  copie  en  hebben  konnen  krij- 

gen: maerverftaen  alleen  haer-luider  Procureur  op- 
ten  23  defer  maend  July  ,  ontrent  de  noene  ledure 

daer  van  gedaen  te  zijn,  fulx  dat  fy 't  inhoud  van  dien 
voor  feker  en  perfc&elijk  tot  noch  toe  niet  en  konnen 
weten ,  en  dit  al  ter  oorfake  fo  de  voorfz  fententie  fou- 

de medebrengen  dat  de  voorfz  Staten  den  27  Augufti , 
anno  1566.  opten  Stadhuae  van  Utrecht  vergadert 

we* 



ii*M> Oorfpronk  der  Nederkrtd/è  Beroerten. 
wefende,  fo  gefeid  word  ,  gemaekt  fouden  hebben  met  I  waren,  en  daer  van  dependeerden  niet  alleen  debe- eenen  Jacob  Cofijnfz  en  D^kCater  hoofden  van  de    derffenifTe  van  de  voorfz  Stad  en  Landen    maer  ook Se^anffen  en t  Kerk-fchenders  fekere  accoort,  daer  by    van  meer  andere  omleggende  Steden  en  Provinciën fyde  voorfz  Kerk-fmijtinge  in  effecle  geavoyecrt  en  |  welke  vöorfeide  vrefe  gecaufeert  is  geweeft ,  nie   uit 

$  zy 

geintroduceertfouden  hebben, &c.  Soift  dat  de  voor- 
fchreven twe  Staten ,  te  weten  de  voorfz  vijf  Ecclefien , 

en  de  fteden  van  Utrecht,  Amersfoort ,  Wijken  Rhe- 

nen  fo  in  'tgenerael  als  een  yder  van  hen  in  't  particu- lier hen  laten  dunken ,  onder  correctie  en  alle  behoor- 
lijke reverentie  te  fpreken  ,  by  de  voorfz  fententie 

mitfgaders  de  proceduren  daer  de  felve uit gevolgt is, 
»30  merkelijk  bevinden  befwaert  te  weien ,  uit  fake  prin- 

cipalijk  dat  fy  verhopen  men  niet  en  fal  bevinden  in 
den  Proceffe  gebleken  te  zijn  ,  dat  fy  of  eenige  van 
hem  in  de  qualité  als  Staten  t'eeniger  tijd  ter  plaetfen 
daer  het  voorfchreven  accoort  gemaekt  foude  wefen 
geroepen  of  vergadert  zijn  geweeft  ,  dat  haer-luiden 
Secretaris  daer  by  aen  of  over  geweeft  of  geroepen 
is  ,  of  't  felve  gefchreven  of  ondertekent  foude  heb- 

ben ,  of  dat  de  gene  van  de  voorfchreven  vijf  Colle- 

gien,die  by  't voorichreven  pretenfe  accoort  geweeft 
fouden  hebben  aldaer  geweeft  foude  zijn ,  reprefen- 
terende  haer-luider  refpective  Capittelen  ,  en  in  die 
qualité  te  compareren  ,  en  van  den  felven  laft  heb- 

bende ,  als  infgelijx  niet  en  fal  bevonden  worden , 
dat  die  van  de  Ridderfchap  buiten  Utrecht  gefeten 
en  de  fteden  van  Amersfoort  ,  Wijk  ,  en  Rhenen 
totte  voorfchreven  convocatien  geroepen  of  ookye- 
mant  van  de  felve  Steden  daer  by  foude  zijn  geweeft , 
en  byfonder  dat  niet  bevonden  fal  worden  dat  de  con- 

vocatie of  vergaderinge  inden  voorfchreven  Stadhui- 
fe  geweeft,  gefchied  foude  zijn  door  bevel ,  commif- 
fie  ofverfchrijvinge  vanden  Stadhouder  dePrefident 
of  die  van  den  Rade  Provinciael  van  Utrecht ,  fon- 
der  welke  verfchrijvinge  de  yoorfchreven  Staten  niet 
en  mogen  vergaderen,  volgende  fekere  ordonnantie 
eertijds  byden  Heere  van  Hoogftraten  als  Stadhouder 
over  de  Landen  van  Utrecht  daer  van  gemaekt ,  ne- 
maer  ter  contrarie  verhopen  opentlijk  gebleken  te  zijn 
dat  de  voorfchreven  vergaderinge  of  convocatie  ge- 

daen is  geweeft  ter  inftantie  van  den  Regeerders  van 
de  ftad Utrecht,  achtervolgende  en  uit  krachtevan  fe- 
lcere  miffive  aen  hen-luiden  by  de  Hoogheid  van  de 
Hertoginne  van  Parma  Regente ,  &c.  gefchreven  den 
i  i  July  in  den  voorfz  jare  van  66 ,  daer  by  haer  Hoog- 

heid hen-luiden  beveelt  in  tyden  van  nood  haer  re- 
cours te  hebben  en  raed  te  plegen  aen  en  met  haer 

eenige  frivole  redenen  of  opinien  ,  maer  ter  oörfa- 
ke  van  fekere  feditieufe  Requefte  by  een  grote  menig- 

te van  fekere  Edelluiden  in 't  begin  van  April,  anno 
1166,  de  Hoogheid  van  de  Hertoginne  Gouvernan- 
te  geprefenteert ,  daer  by  verfocht  werde  abolitievan 
de  Inquifitie  en  Placcaten  op 't  ftuk  van  de  Religie gemaekt:  de  confederatie  van  de  felve  en  meer  ande- 

ren Edelen  en  Onedelen  uit  de  voorfchreven  Requefte 
gevolgt ,  gefupporteert  engefoveert  wordende  by  ee- nige van  de  principaelfte  Hoofden  en  Gouverneurs 
van  den  voorfz  Lande  :  Sulx  dat  de  Hoogheid  vari 
de  Hertoginne  niet  en  heeft  gedorft  ,  noch  middel 
gehad  om  de  voorfz  Edelen  of  haer-luider  Hoofderi 
te  apprehenderen  ,  corrigeren  of  ftrafren ,  merkelij- 

ken vermits  de  felve  Edelen  openbaeriijk  jaeïiteerderi 
fekere  aliancie  in  Duitfland  gemaekt ,  Ruitereh  en 
Knechten  op  waertgeld  leggende  te  hebben  ,  gelijk 
daer  van  door  alle  defe  Landen  de  gemene  fame 
was  ,  daer  tegens  haer  Hoogheid  onverfien  was,  al- 
fo  dat  gemene  peuple  hem  daer  op  betrouwende  over 
alle  defe  Landen  geheel  oproerig ,  rebel  en  haer  O- 
verheid  inobedient  geworden  is  ,  hem  perfuaderen- 
de  te  mogen  leven  in  fuiken  Religie  als  fy  wilden : 
gelijk  het  metter  daed  ook  Predicanten  van  verfchei- 
den  Se&en  by-na  in  alle  Provinciën  van  defe  Landeri 
ingevoert  en  haer-luider  prediCatic  met  grocer  menig- 

te fo  gewapent  als  ongewapent  gefrequen teert  heeft, 
fonder  dat  daer  over  eenige  ftraffe  of  merkelijke  refi- 

ftentie tegens  gedaen  is  geweeft,  en  dit  al  lange  eer 
t'  Utrecht  eenige  predicatie  gedaen  worde  ,  fo  dac het  voorfz  volk  overmits  de  voorfz  licentie  hem  noch 
meer  verftout  heeft  ontrent  den  twintigfteh  Augu- 
fti ,  anno  voorfz  in  veel  oorden  van  defe  Landen  * 
groter  en  treffelijker  Steden  dan  Utrecht  is,  de  Ker- 

ken te  fchenden  ,  de  Beelden  af  te  werpen  en  dièr- 
gelijke  afgrijfelijkheden  te  plegen  al  fonder  eenige  ftraf of  refiftentie  ,  alfo  dat  eintlijk  de  voorfz  Sectariflen 
hen  vervordert  hebben  opten  14,  15,  en  2.6  Augu- fti  binnen  de  ftad  Utrecht  fekere  fes  Kerken  te  fchen- 

den ,  en  dit  by  maniere  van  verrafïinge  ,  en  boven 
de  belofte  die  fy  ( by  die  van  der  ftad  Utrecht  by 
gevoeglijke  middelen  geinduceert  wefende)  gedaen 
Sdden  van  daer  van  te  fullen  fuperfederen  den  tijd 

,  .T"  ö    jl     ï       j-   i    °tj   f»       •     •  1        «■*«**"  »««  «<»-i   van  ie  luiicu  ïupeneaeren  den  tijd luider  Stadhouder,  die  vanden  Hove  Provinciale  van  j  van  acht  dagen  ,  fulx  dat  die  van  de  voorfz  Stad  be- Utrecht  en  anderen  van  de  notabelfte  en  treffelijkfte 
inwoonders  van  de  voorfz  Stad ,  die  men  kennen  fou- 

den geaffectioneert  tot  de  Catholijke  Religie  en  dienft 
van  fijne  Majeft.  en  dat  al  fulx  inde  vergaderinge  ge- 

weeft zijn  niet  alleen  dieordinariegewoonlijken  zijn 
in  de  vergaderinge  van  den  Staten  te  komen  of  befchre- 
ven  te  worden :  met  ook  de  Capitein  op  Vreborch , 
die  van  den  Hove  Provinciael  van  Utrecht ,  en  veel 
meer  andere  Edelen  en  treffelijke  Borgers  die  in  de 
Staten  niet  en  komen  noch  daer  in  ftemme  hebben 
of  befchreven  worden ,  en  fulx  en  is  de  voorfchreven 
convocatie  niet  geweeft  ,  dan  een  vergaderinge  van 
den  beften  en  Catholijkften  inwoonders  van  de  voorfz 

ftad  Utrecht ,  en  in  teken  van  dien  is  't  voorfz  preten- 
fe accoort  by  den  Secretaris  van  der  Stad  gefchreven 

en  getekent  geweeft ,  niettemin  en  is 't  felve  niet  ge- 
maekt geweeft  ten  fijne  als  de  voorfz  fententie  fulx 

fchijnt  te  prefupponeren  ,  te  weten  ,  om  't  feit  van 
den  voorfz  Beeldftormers  te  avoyeren  ,  approberen 
of  introduceren  (  hoe  wel  de  Staten  fulx  niet  en  ftaet 
te  verantwoorden )  maer  door  den  uitterften  nood  en 
vrefe  daer  toe  gedrongen  zijnde  en  om  te  fchouwen 
meerder  periculen  en  inconvenienten  die  men  voor 
oogen  fag  als  van  vorder  Kerkfchendinge ,  Blocdftor- 
tinge  ,  oppreffie  van  de  Catholijke  Gemeente,  Gee- 
ftelijk  en  weerlijk,  regulier  en  fingulier,brandftich- 
tinge  en  berovinge  van  veel  Cloofteren  en  Conven- 

ten fo  binnen  als  buiten  Utrecht  gelegen ,  en  princi- 

vindendedat  deConinklijke  MajefteitabferitWas,dat 
fy  van  de  Hoogheid  van  de  Hertoginne  ( als  van  krijgs- volk onverfien  wefende)  geen  feconrs  en  hadden  te 
verwachten :  dat  de  Prince  van  Orangien  haer-luider 
Gouverneur  was  en  apparentelijk  de  fake  van  den  Ge- 
confedereerden  toeftond  ,  dat  hy  't  Cafteel  van  de 
voorfz  Stad  in  handen  haddeen  daer  door  tot  fijne  ap- 
petyte  volk  in  en  uit  de  Stad  kofte  laten,  alfo  datfy 
op 't  felve  Cafteel  niet  alleen  niet  en  dorften  betrou- 

wen» maer  grotelij  x  voor  bevreeft  waren ,  datfy  bin- 
nen der  Stad  van  wapenen  onverfien  waren,  en  geen 

Schutteryen  of  andere  confrererien  van  wapenen  had- 
den ,  dat  hen-luiden  de  meninge  van  haer-luiden  Bor- 
gers noch  niet  bekent  en  was  ,  en  vermits  de  faken 

overal  fo  dubieus  waren  dat  men  niet  en  wifte  wie  men 
foude  mogen  betrouwen ,  en  byfonder  aenmèrkende 
dat  fy  luiden  rontfomme  gefeten  waren  onder  de  Lan- 

den van  Yfelfteyn ,  Vyanen ,  Culenborch ,  en  van  den 
Berch,  daer  van  de  Heeren  de  principaelfte  Hoofden 
waren  van  den  Geconfedereerden.  Dat  deSe&ariflen 
eenfonder-lingehaetopde  ftad  Utrecht  hadden ,  mits 
de  grote  menigte  van  de  Geeftelijkheid  ,  die  aldaer 
refideert,  en  door  toedoen  van  den  welken  altijds  groot 
vervolg  tegens  de  SectarifTen  gedaen  was  ,  daer  door 
een  generale  en  merkelijke  vrefe  was  onder  allen  Ca- 
tholijken ,  Geeftelijken  en  weerlijken  ;  die  hen  een 
groot  deel  uit  de  ftad  Utrecht  geabfenteert  hadden. 
So  waft  dat  die  van  Utrecht  bemerkten  dat  even  Ver- 

palijk  occupatie  van  de  ftad  Uttecht ,  die  hem  voor   re  fy  eenige  refiftentie  gedaen  hadden  tegens  de  voor- 
allen bevolen  was  tot  behoef  van  fijne  Majefteit  te  be- j  fchfeven  Beeldftormers ,  of  lange  geweigert  hadden 
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S7°i den  fel  ven  een  Kerk  toe  te  laten  (gelijk 't  felve  van  te 
voren  töt  meermael  geweigert  was )  fy  apparentelij- 
ken  ja  genoeg  voorfeker  gevallen  fouden  hebben  in 

de  voorfchreven  periculen  ,  fulx  dat  hen-luiden  dat 

gedocht  heeft  (  nemende  exempel  aen  de  Hoogheid 
van  de  Herïoginne )  voor  een  tijd  te  temporiferen , 

de  fureur  ,  raferye  en  boosheid  van  den  menfehen 
voor  eenen  kleinen  tijd  wat  te  cederen  en  te  lijden , 

dat  fy  niet  keren  konden  ,  dan  de  voorfchreven  peri- 

culen te  verwachten ,  en  fulx  hebben  gemaekt 't  voor- 
fchreven pretenfe  accoort ,  niet  abfolutelijk  ,  maer 

op  behagen  van  de  Hertoginne  ,  en  den  Prince  van 

Orangien  Stadhouder  ,  niet  uit  meninge  dat  fy'tfel- ve  accoort  dachten  te  houden  :  alfo  fy  wel  wiften  en 

verfekert  waren  ,  dat 't  felve  byhaer  Hoogheid  nim- 
mermeer geavoyeert  foude  worden  :  maer  om  tijd  te 

Winnen  binnen  de  welke  fy  hen  van  volk  en  wape- 

nen fouden  verfien,de  meninge  van haer-luiden  bor- 

gers  verftaen  ,  en  ordre  ftellen  tegens  alle  't  vorder voornemen  van  de  voorfchreven  Se&arifTen ,  gelijk 

fy  gedaen  hebben  ,  alfo  dat  na  date  van  't  voorfchre- ven accoort  ,  geen  Kerken  gelchend  fijn  geweeft ,  maer 
hebben  die  van  de  voorfchreven  Ecclefien  haer-lui- 

der  Kerken  fo  in  perfoon,  als  ook  met  affiftentie  van 

anderen ,  die  fy  tot  haren  groten  koften  gehuert  had- 

den ,  met  gewapender  hand  gedefendeert  en  gecon- 
ferveert  ,  als  ook  de  Staten  en  Stad  met  de  Geefte- 
lijkheid  van  Utrecht  langen  tijd  tot  confervatie  der 
felver  Stad  en  Landen  een  merkelijke  quantiteit  van 

foldaten  op  haer-luider  eigen  koften  onderhouden  heb- 

ben. Dat  ook  't  einde  tien  dagen 't  voorfchreven  ac- 
coort gecafïèert  ,  en  alle  vorder  opfetten  en  aenfla- 

gen  van  de  Rebellen  en  Sedhnfïen  opte  Stad  en  Lan- 
den vart  Utrecht  gemaekt ,  alfo  gerefifteert  is  ge- 

weeft  ,  tot  grote  onfprekelijke  koften  ,  moeiten  en 
periculen  ,  fo  van  die  van  de  Stad  voorfchreven  als 
Staten  :  dat  de  ConinklijkeMajeftek  meefter  van  de 
voorfchreven  Stad  en  Landen  gebleven  is ,  fo  dat  in 
cffedte  door 't  voorfchreven  accoort  de  Stad  en  Lan- 

•    dert  van  Utrecht  geconferveert  zijn  ,  en  is  in  de  fte- 
den  van  Amersfoort  ,  Wijk  en  Rhenen  geen  predi- 
catie  noch  Beeldftormerye  gedaen  ,  maer  is  de  felve 

predicatie  by  die  van  Wijk  datelij k  gerefifteert  y  ge- 
lijk dit  met  meer  diergelijke  redenen,  middelen  en 

circumftantien  by  hen- luiden  in  haer-luiden  Schrif- 

turen gededuceert  is  ,  en  weike  noch  breder  en  per- 
tinenter gededuceert  foude  hebben  geweeft ,  by  fo 

verre  hen-luiden  competenten  tijd  gegonft  ware  ge- 
weeft  ,  om  haer-luider  defenfie  te  doen ,  maer  is  hen- 

luiden  't  welk  een  fonderlinge  grote  befwaerniffeis, 

by  die,  van  den  Rade  van  zijn  Excellentie  ,  niette- 
genftaende  de  grote  importantie  van  der  fake  ,  fo 

korten  tijd  om  t'antwoorden  en  dupliceren  met  ftü\ 
ke  vreemde  manieren  vergonft  geweeft  ,  dat  fy  we- 
fende  een  communiteit ,  confifterende  in  vergade- 

ringe  van  veel  Collegien  en  perfonen  niet  pertinen- 
telijk  noch  breed  genoeg  haer-luider  defenfie  en  heb- 

ben kunnen  nemen  noch  doen  ,  gelijk  als  die  van 
den  felven  Rade  hen -luiden  ook  geen  behoorlijke 

tijd  en  hebben  gegonft  om  haer-luider  enquefte  te  mo- 
gen doen  j  en  de  feiten  by  hen-luiden  gepofeert  te 

verificeren.  In  der  voegen  dat  na  dien  den  Procureur 

Generaelzijn  enquefte  tot  zijn  wei-gevalle  volkome- 

'^lijk  gedaen  ,  en  tijds  genoeg  daer  toe  gehad  hadde 
de  voorfchreven  Staten  en  Stad  qualijk  vijftien  pro- 

fijtelijke dagen  hebben  konnen  behouden  ,  om  haer 

enquefte  te  mogen  doen  ,  binnen  welken  tijd  nau- 
welijx  het  derdendeel  van  haer-luiden  getuigen  ge- 

hoort  zijn  geweeft  ,  gelijk  fy  hen  hier  van  en  meer  an- 

dere diergelijke  precipitatien  in 't  procederen  van  de (F.  137.)  voorfchreven  fake  tot  meermael  aen  die  van  den  Ra- 

de neffens  zijn  Excellentie  te  vergeefs  beklaegt  heb- 
ben gehad  :  defen  behalven  hebben  geen  openinge 

van  getuigen  konnen  krijgen  ,  noch  meer  tijds  dan 

24  uren ,  om  de  perfonen  by  den  Procureur  Gene- 
racl  beleit  te  mogen  reprocheren  ,  en  boven  al  en 
hebben  geen  vifie  gehad  van  de  tranflatie  van  haer- 
luiden  ftucken  en  munimentendie  in  duitfeh  gedient 
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en  van  Wegen  van  die  van  den  voorfchreven  Rade 
van  fijn  Excellentie  door  verfcheiden  perfonen  doen 
tranflateren  zijn  geweeft  ,  alfo  daer  in  lichtelijk  heeft 
konnen  gefaelgeert  worden  ,  en  confeqüentelijk  de 
fake  anders  aen  fijn  Excellentie  gerapporteert  is ,  dan 
die  in  der  waerheid  is  ,  byfonder  want  de  fake  alfo 
verhaeft  en  geaccelereert  is, dat  apparentelijk  fchijnt 

dat  qualijk  voor  date  van  de  fententie  alle  de  ftuc- 
ken hebben  konnen  getranflateert ,  gecollationeert  + 

gevifiteert  en  fijn  Excellentie  den  inhouden  van  dien 
perfectelijk  verhaeltzijn.  So  iftdat  fy  luiden  overmits 
de  voorfchreven  en  meer  ander  beiwaringe  fo  van 

de  proced uren  als  fententie 't  fijnen  tijde  breder  te  de- 
duceren ( behouden  de  Hoogheid  ,  autoriteit  en  re- 
verentie van  zijn  Excellentie)  hen  conftitueren  mits 

defen,  fo  van  den  voorfchreven  proceduren  als  fen- 

tentien  (fo  verre  die  na  rechten  als  een  fententie  fub- 
ftfteren  mach)  Appellanten  aen  de  ConinklijkeMa- 

jeftek onlen  aldergenadigften  Heere  ,  behouden  al- 
tijds  haer  recht  van  nulliteit  van  de  felve  fententie, 

en  proceduren  om  hen-luiden  daer  tegens  te  mogen 
verfien  by  allen  behoorlijke  middelen  van  rechten, 

en  verfoéken  dat  zijn  Excellentie  gelieve  hen-luiden 
te  refponderen  van  Apofiolis  3  frimo  >  fecundo ,  tertio  i 

infianter ,  infiantiws  eJs&  inftant ijjime ,  en  haer-luider 
voorfz  appellatie  te  defereren ,  &c.  haer  fubmitteren-< 
de ,  &c.   En  was  ondertekent , 

A.  Schijf.  Notaris:  Frah:  Rodiut. 

WdPlïte  appellatie  f»  ben  hertog  binnen  beBoo?- 
ïiibe  ti)ö  fcimftelijR  met  alDer  oomtoet  en  eerbie*  r 

Dinge  nebben  boen  infinuerenbp  requefte/  enbetfocBt  $,7& 

Baer  apoelïatie  gebefereert  en  Ben-luiDen  de  Apoftoiis  m  m* 
gerefponbeertte  toerDen  atënarecBten/Dienggram-  Sm 
fcBapöaerDoo?boben  maten  tgbermeerbert.  3©oo?tss  bm^ 
Bebben  De  boo?f3  Staten  Daer  na  Dooi  Bare  fpeciale  *m> <6eDeputeerDe  öte  fp  aen  Den  Coning  in  ,$pangien  JJJjjJ,, 
Bebben  gefonDen/  namentlijR  meefter  3©illem;©eu*  «comns 
fel^cfemöcsl  Capittelg  ban  ̂ intepeterg/ Die  bui-  *n 

ten  alle  ttoijffel  een  feet  CatBolijR  en  geleert  l&eere  §w» 
toas/  toant  elft  een  berbaerttoagin^pangienterei* ö 
fen/  geDacBttg3tjnDeBet  erempet  ban  bendeere  ban 
ïBontignp/  jibrnuig  ban  bergen  en  anDereDiein 
dSpangien  gereift  en  getoeeft  Babben»  3&efe  boo?f3 
^eere  De beften  Beeft  ban  toegen  De  toelaten/  &e* 
nenen  en  Capittelen  ban  fce  bfjf  <0otiöuifen  binnen  öt^ 
ceeftt  atë  repjefentecenbe  öe  eerfle  fiaet  ban  bie  ban 
öen  ïanbe  ban  ötrecDt  /  tnitfgaöerg  be  ̂cDout  /  2&uc> 
gemeeftecen/  ̂ cöepenen/  Cameraer^  /  en  ftaben 
ban  De  (taö  ötrecflt  /  aïsf  wp?efentecenöe'tïicï)aem bande  felbe  ̂ tab  en  dor  in  De  guaüté  toefenDe  een 
bijfDe  Iitmaet  banbe  DecDe  (taet  banDe  boo?f3  ïanDen/ 
aen  Den  Coning  gep?efenteect  requefleinfjouDenDein 

't  lange  Date  grieben  en  beftoareniflfe:  becfoefeenDe  p?o* 
bifiejöan  appel  in  fo?ma/  of  alfulRe  anDecep?obifie 
banfeenten  ai?s  3ijne  |Baje(leit  bebinDen  foubetebe* 
Boren,  T^en  hertog  ban  Élba  niet  acBtenDe  De  boo^f5 
appellatie  Beeft  opten  rij,  3Hugufli  aen  Die  ban  De  |ïaö 
ötrecBt  gefcB?eben/  Dat  Bpberflont  Dat  bolgenDe  De 
boo?f3  fententie  alle  «©fficien  ban  De  boo?f5  &taDfton*  9Bffenr^ 

Den  tot  b?pe  Difpofitie  ban  Den  Coning  /  om  in  De  |Ba*  'cn  ̂fl° giflraetteDoen  alfulfee  beranDeringe  al^BP  bebinDen  ̂ m 
fouDe  te  beBoren  /  Dat  BP  niet  te  min  uit  feöere  eonfiDe?  aiba  in 
ratien  Ben-luiDen  continueerDen  in  Baer  refpectibe  <©f*  ««{Jj* 
ficien  /  en  bebal  Dat  fp  De  ̂ uflitie  en  alle  fafeen  ban  De  ™e  \p, 
^taDfouDen  tod  top  engetroutoelp  aDminifireren  pciiauc 
en  beDienen  /  en  allen  anDeren  «officieren  boo?t#  conti* 
nueren  alleief  bp  p?obtfie/  tot  Dat  W  Bern  anDerfing  fou* 
De  toerDen  geo?Donneert,  ̂ eeft  oor  feo?t0  Daer  na  ge* 
fcB?eben  aenDe  p^eftDent  en  anDere  $5aDenbanDen  l£o* 
be  ̂ obinciael  ban  atrecBt/Dat  fp  luiDengeen  Staten 
meer  berfcB^tjben  en  foirDen/maer  Dat  fp  luiDen  fouDen 
uitrecBten  /  fo  toat  De  Staten  placljten  te  Doen :  erten* 
DerenDe  alfulr  oor  De  boo?f3  fententie  tot  De  leDenDie 
niet  en  toaren  geconDemneert/  alsf  De  fieDe  ban  |Bont* 
fooien  HüDDerfcBap  ten  platten lanDe  gefeten/  gelijB 
Bp  oor  aenDen  Cameraer  of  ontfangec  banDe  felbe  fïab 

JraniJ^otfïbieD'abminifiratie  BaDDebanDe^abtf 

in» 



57o, 
tnbomffen  beeft  gefcbjcben  bat  \)p  Dercbeningeban 
be  banbclingc  bie  fc>  (jaDDe  ban  bc  boo2f3<§tabs  in* 
bomen  tceftonb  aen  bem  oberfenbcn  foube/  mitsga* 
bcrS  alle  be  penningen  Die  bnonDerbem  moebtbcb* 
ben  /  leberen  inbanDen  ban  ben  nemmcefterban  De 
Conflfcaticn/  en  bit  alles  in  p2ejubitie  banbcboo2f3 

appcllatic/  ban  al 't  toeïb  bebèo:f3  Appellanten  fijne 
IBaj.  ooft  nebben  geabbertcert/  en  bacrbcncffenSge* 
fcljjebcn  in  ̂ pangien  aen  alle  bc  gene  baer  fp  meen* 
ben  eenigfabeuebptefiebben/  ten  einbe  fijn  Coninb* 
Ijjbc  |Baj.  ban  be  geïegentfjefb  ber  faben  na  ber  toaer* 
bcib  moebt  toerben  onbe2ricbt/  enboo?  geen  misber* 
ftanb  nocb  balfcbc  rapporten  en  foubcn  toerben  ge- 
abufcert. 

©e  <Dc  Staten  ban  HtrctDt  nocfjtans  niet  bonnenbe 
graten  jangcr  ̂ D^agen  be  g:ote  mocttóilligfjcib  Der  .gpaen* 
Sn  ut.  f  fojbaten  binnen  bet  flabieggenbe/  beb&cnallemib* 
recfjr 
fotücn 
bergce 

fieienom  baetom  tot  bten  etnbe  m^cptcm&2istot  2Hnttoerpen 

j£;«'-  gefonben  Ifêcefter  Jplort^f  €in  2fibbocaet/omtefien 
Sn  ai  °f  r,?  &00*  ccmöC  aoebebmnben  mibbel  foube  mogen 
ba  too.M  binöcn  om  ben  %;rtog  te  mogen  contentereit/maer  is/ 
tcöfc-  niet  fonbcrlings  uitgereebtbebbenbe  toeberom  gebo* 
SSc mcn-  ̂ rtaw  öacr  na  jjcf  Op  toeberom  albaergcfon* 
^pac.i'  ben  ten  einbe  boo>f5  /  oob  met  lafl  inbicn  be  Staten  na 
fe  faiö^oubergetooontcnmocDtenbecgabcrcn/  en  be  ejcecutie 
SSaenrc  ban  öc  fcntcntie  gefurebcert  moebte  bujben/  tot  ber 
X-  tijb  toe  bp  fijne  ConinbljjbclBajeftcitboojbentoel* 

lic  toas  gcappcllccrt/  anbers  foube  toefen  geo2bon* 
neert  /  en  bat  be  fatalia  ban  be  appcllatic  niet  en  foube 
lopen:  bat  men  be  gepzefenteerbe  162000  gulDens 
foube  augmenteren  tot  1 80000  gulDens  en  oob  be  ter* 
mijnen  bertoen  /  bat  D?  ook  eenige  gocbe  peeren  en 
bjunben  foube  mogen  beloben  gratuiteiten  en  ge* 
fcljenbcn  /  biemen  eeclijben  foube  betalen  /  ten  einbe  fp 
gacr  beboir  fouben  boen  aen  ben  hertog  om  ban  be 
^paenfefolbatenontlaftte  mogen  toerben:  maer  en 
Jbecft  niet  bonnen  bertoerben/  en  ts  altetoergeefsge* 
toeefl  /  fobatbp  fonbcreenigboojbeelgebaente  öeb* 
ben/  toeberom  genomen  is  in  3f  cb2uario  1571.  3&aer 

11a  is  f)p  toeberom  nocb  eens  uitgefebtbt  om  in 't  fe* creet  te  berncmen  en  berftacn  ban  febcre  gocbe  b2im* 
ben  of  men  D'<£rcellentie  ban  ben  hertog  ban^Uba 
niet  en  foube  bonnen  betocgen  om  be  pjefentatie  bp 
be  Staten  gebaen  te  accepteren/ en boo?ts te befotn* 
geren  ten  einbe  als  boren  bcrfjaelt  mt  en  na  bat  bp  toe* 

Oorfpronk  der  Nedcrlandfe  beroerten. 

toerben. 
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3?n  befen  jare  1570.  fo  troube  Carolutf  bc negenbe  Conmu 
Coninb  in  $23nbrij&  <Clifaüetl?  bes  fceifcrS|Bari*  JS* miliani  botbtec/  baer  be  tfrancoifen  feer  inberbiijb  X 
toaren  /  en  Hoopten  te  meer  Dat  lic  gcmacntebJebe  bc*  ba« 
tïanbig  toefen  foube.  ^f»1^ <Öpten  eerften  en  ttoeDen  |5obemb?t^  befeg  jaerö  S.C 
1 670.  beeft  'et  eencn  flilften  groten  en  bzccfföftcn  fïonn  °oh  cm 
cnnoojbtoefïen  totnö  getoaeit/  bctoelbe  tegen  en  op.-  EXcr tcbijften/  bammen/  feilen  cnffuifenfogetoelbeïijnen  £cJf« 
gejlagen  beeft/  bat  baer  na  eencn  feer  groten  en  bcr*  ̂ n«' 
fcl^tcKcltjften  toaterblocb  geboïgt  tó/  boo:  bctoelbe  "£"; 
bclc  ijaifm  menfeïjen  op'tüebbebe?rafrlit5ijnmet*  ctf£ 
terboob/  Dpfonberin3Befib2ief!anb  oofïtoacnï?  op/  fröifefie* 
baer  ïjet  mceft  W  nacljt  gefebiebe.  IDzfc  cllenbc  tö  £6/ ̂  feer  groot  en  beerlijb  getoeeft  Dat  bp  genen  men*  m& 
fcfjen  gebenben  noit  biergelijfte  en  is  geficn  /  gaen*: 
be  ober  alle  fijnen  en  tDammen  /  ja  ooft  obêrbè* 

Hens  bic  met  ̂ juifenben  berb^onften  3tjn:  fommigè 
mocrigc  Slanben  3ijn  ban  ben  anberen  gefcljeurten 
niette  fnitfen  Daer  op  flaenbe  toeg  neb^ebcn  /  en  op  an* 
bereplactfengefet:fomma  bat  alle  be  platte  lanben 
fo  in  €>oft  als  a©eftb2ief[anb  mettc  Ommelanben/ 
ja  tot  be  pooien  ban  doeningen/  <£mbben/  %cau 
toaerDen/  5pranifter/  ̂ ocburn/  Sneeft  /  en^Solf* 
toaert  genoegfaem  met  OetSeetoatcr  belopen  3(jn/ 
en  niet  anberS  als  een  toilbe  Zee  ronbom  benen 
fcDeen  te  toefen/bat  feer  becrltjb  en  fcli3icbeUjb  om  ften 
toas.  ̂ aer  3pn  ooft  bele  menfeben  en  becflen  toonber* 
lijb  bebouben  getoo?ben  opbuifen/baben/balbeba* 
ben  (ïro/  fcfjelbcn/ balben  en  anbere  miDDelen.  ̂ e  ®c  1«* 
Colonel  Cafper  De  ïïobles  ̂ eere  ban  Söfllp  /  toefenbe  gj?" boen  binnen  doeningen/  ïjceft  in  befen  gemenen  b& 
4lanbs  noob  en  fclpïcnclijhcntoatccbloeb  feer  groten  ö"01" Pbcr/  getroutoigbeib  en  onberb?otcn  blijt  betoont  /  om  Ï/Jf,^ 
met  bleine  fcDuitgens  baer  men  mebc  ober  ïanb  bon*  STE? 
be  baren  be  arme  menfeben  in 't  toater  allentbalben  W"w 
b?ijbenbc  en  ftoemmenbc  /  of  op  be  toppen  ban  beb"oönr" Duifen  en  bomen  fittend  te  bergen/  enbaerlebente 
reDDen.  ®ebclenbebe25ebelbebüers  fijns  ftcgimems 
mitsgabers  ben  ,§cDuitbocrbers/  en  ben  tragen  of ontoilligcn  ban  be  felbigc  met  getoeïb  bnngenbe  /  ftacr 
in  nit  CO^ifteltjbe  toerft  te  bcblptigcn  en  te  laten  ge* tomben/  gelijb  tip  felfS 00b  fijn  eigen perfoon  baer  in 
met  en  beeft  berfcboontnocbgcfpacrt/  baer  mebc  fot 
groten  roem  en  p:ijSDp  allen  menfeben  begaen  en  be 

ber  7  toeben  lange  ten  ̂ obe  gelegen  babbe/  i$fjem  |  aff ectien  en  fjerten  bcringefetcnenbanbe  ftab  <ïH2oc 
boo2  fijn  ernfr  ige  begeerten  gefcB?eben  en  ontboben  bat 

ïjp  toeberom  t'buismocbte  bomen 
GmMt  ̂ ^  "®mt(e  folbatcn  ban  ben  e?abe  ban  3£ab?on tania'  leggcnbe  binnen  ©alencijn  /  bebbcninbemacnb  ban 

bjcm  September  /  boo:  faute  ban  quabe  betalinge  /  oproc* 
baVftjti  riff  getoeeft/cn  toilben  ban  fjaer  folbie  betaeit  5ijn: 
tiacn  be  <0:abc  ban  ïab:on  focfjte  baer-luibcn  met  bele 
foiöatcn  fcbonetooo2benencrcufatientcjtillen/  Docbaltebcr* 

geefs/  fo  bat  fp  bem  met  eenige  ban  ftarcCapitei* 
nengebangen  namen/  't  toelb  feeroebel  en  guaujb  bp 

aen 

mngen  en  ©mmelanben  feer  beeft  getoonnen  en  aen 
bem  getrocben  /  Die  anDcrfins  ban  bem /om  bat  bp 
banbc,&pacnfeofPo2tugpfe$atietoas/cenafbcc* 
rtabeibteborensgebabbabben/  toeïben  roem  en  af* 
fectic  te  meer  beeft  toegenomen  boo?  bicn  bat  bp  aen* 
fienbc  ben  miferaüelen  ftnet  bes  31  anbs  /  en  bat  fp  al* 
ïe  bare  uitterfle  bermogen  fouben  moeten  acnlerjgen 
om  be  geruincerbe  bijben  en  3ijlcn  toeber  te  onberban* 
gen  en  te  repareren  /  en  't  £anb  tcgens  tic  Zet  te  ber* 

  ^««.^..««.m»,  .wv.«,   ...  ~e  ifeberen/ ben  3lanbfcbap  in  een  gebed  jaer  ban  gene 
ben ^ertogtoerb genomen/  niettemmalbaerCom*  febattinge  tot  bcleninge  ber  folbatcn  nocb anberfins 
miflTarifiVn  gefonben  bebbenbe/  is  be  fabe  en  muite*  niet  en  geeft  gcmolcflcert/  maer  beeft  anberraeb  en 
rie  geflilt  en  tic  <02abencn  Capitcincn  losgelaten/   mibbel  gebonben  om  ban  ben  ̂ obc  ban  2&2ufTei  tuib 
na  bat  albaer  eenige  toeinig  penningen  tot  ber  ̂ ol* 
baten  bcboef  getclt  /  en  bcnluiben  boo:tS  betalinge 
toegefcib  i$  getoeeft/  en  be  boo2fcb2ebenmuitecieen 
oprocrigbeib  bergeben  geto02ben/  bocb  tS  niet  ber* 
geten  fccrctelüb  inf02matic  te  nemen  opbepjincipa* 
leboofben/  hie  oo:fabe  toaren  gctocefliban  bc  muite* 
rf  citoeinig  tijbS  baer  na  3ijn  be  boo2f3  folbatcn  met  een 
lofe  p2actijb  tot311nttoerpenberfcb2eben/  altoaer  fp^ 

(f.  i38.)  mibenfonberaebterboebt  gebomen  3tjnDc/  3ijnonber 
bcrel  ban  batmenfe  te  25urgerbout  buiten  ̂ tnttoerpen 
foube  monfleren/  met  ̂ pangiaerben  en  anbere  ruitc*  ^   , 

giraffe  ccn  cn  &nccbtcn  omcingelt/en  be  p2incipael(le  boofben  I  bliet/  en  be  bo:pcn  baer  ontrent  \om  men  nocb  genoeg 
■t  wolft  We  be  muitcric  acngeb  angen  babben  uitte  opening  j  ban  be  cllenbc  te  fp2cbcn  /  bet  Eas  liep  in  /  tot  2ö2iig 
ban  oen  geroepen  en  aengetafl  /  gebangen  /  ccnsbeeis  gcljan*  j  toas  groot  berb2iet/tc  <0cnt  \)eeft  'et  toater  aenbc  $*ei* 
«?^c    gen  /  en  eenSbeelS  ontbooft/  be  reft  3ün  fonber  gelb  i  ferS^0O2te  gefïaen  /  en  beel  menfeben  en  beeftcn  3ijn 

|  baeceneltoaertSberb2onben.  252abanbljceftbe  min* 
€e  3  fie 

bclretijbbe  betalinge  of  leninge  te  bcbomeri.  2Cïfo  tiat 
in  bit  einbe  banben  jare  \  7  7  o.  en  boo:ts  in  't  bolgenbe jaer  ban  1571.  niet  bpfonbers  in  3Bejïb2iefïanb  nocb 
in  doeningen  en  inbe  s&icfc  Ommclanbcn  baer  on* 
trent  tttfci)icti  i$  bat  toeerbïg  3p  te  bcfcb2ijbcn/bcbbcn* 
ïjt  alle  be  fclbige  ïanben  genoeg  te  boen  gebab  met  be 
reparatie  ban  bare  bijben  /bammen  en  5ijicn. 

3£efe  toaterblocb  en  is  niet  getoeeft  inccnllanli* 
fcljap  alleen  maer  in  belcn/bic  ban  ©laenbeccn  aen  be 
3eebant  bebbcn  fulr  met  treuren  bebonben  :  te  <02ebe* 
ïingen/  ̂ uinberben  /  $icupoo2t/  (©ofïenbc/  a©ater* 

f  1*™    gen  /  en  eetis&ceis  ontnooft  /  be  re|t  3ijn  fonbe; 
SSi     ̂ f  PflfPoo2t  gecafTeert  en  bebolen  te  bertrecben. 
m'         I.  Deel. 



3  3° <i  e  febabe  gdeten/boetoci  Shutoecpen  met  M»£t 

toasv  Dan  be  gene  öic  in  tic  belbero  tooonben/  fun Tom* 
mine  boob  «Meten  /  baer  iö  feer  grote  febabe  gefcij  tet 

aen Sutitcr / Cruit / <Olie  en  anbece  ïDacen / "m  al f
e 

te  $o?pcn  fan*  te  &cfjelbe  grote  fcljabe .  J ngee* 
lanbberb2onben  ober  3000  menfrljen i/mOm <  *j 
grote  (cfiate  aen  te  bijten  en  teelten,  «ollanti  fo  toel 
Énnncn  'i  3tanb£  ais  aen  be  Eeebant  Beeft  grote  fdp 
te-nelcten.  Én  «Dtbt  /  fiotterbam  en  anbere  &teben 

neeft  bet  toater  toel  b2ie  boeten  Boog  opterftratenge; 
itaeVst&p  ©apenb^ertjt  i$  biebtjb  boo?  geb?obem  pn 

te  £umper  toaert  toaren  toel  feben  gaten  bootten 

önb/fo  natter  een  feer  groot  getal  ban  menfetenen 
beeften  berb?onben.  <De  ̂ o?pcn  aen  te  Eeetfcant 
nelenen  /  aio  $002ttoijb  /  Cattoijb  /  «gcbebeltngen  en 

anbere  en  $n  niet  b?p  gegaen  /  maer  Beötert  grote 
ftnate  geleben.  («Tot  ̂ rfieteltrigen  maeftmen  tnte 

feerfte  te  gefrfjiebeniffe  in  befe  berfen  begrepen  noeïj  Ie* 

fen. 
In'tjaervan7oenifOO. 
Gebeurde  hier  in  Scheveling  op  Alder-heihgen  dag: 

't  Zeew  ater  liep  in  defe'kerke  elx  verwondert  > 
Drie  voet  en  twe  duim  hoog  alfmen  doen  fag , 

Ook  mede  aen  den  hogen  Altaer  hoort  dit  gewag , 
En  in  de  Sacriftie  en  kerken-comtoir  met  lift  > 

Om- werpende  met  des  waters  gedag , 

Eenen  groten  fwaren  yferen  kift : 
Men  heefcer  net  nS.  huifen  gemift , 

En  weinig  fijnder  ongelchent  gebleven. 

De  fchepen  waren  door 't  Dorp  gedreven,  _ 
Doende  grote  fchade  elk  maekt  daer  af  mentie , 
Drie  menfehen  verdronken  gelaten  het  leven , 

Dus  was  hier  groten  druk  beneven , 

Waerom  het  gefchied  laet  ik  God  die  fentcntie. 

fëuffeben  acmfterbam  en  iRoften  Beeft  ben  bjjb 
toel  12  of  13  gaten  gebab :  inbebelberg  tot  lw 
nam  té  een  onnoemelijke  febabe  gefcDieb.  $|et  ̂ ttebt 

ban  ötrer Ijt  en  io  oofe  niet  b?p  gegaen  maer  Beeft  me* 

te  grote  frtjate  gcleben.  aBaterlanb  en$oo2b-l|ol* 
Ianb  en  beplanten  Bebben  00b  Baer  beelgebab.  Jjn 
bcEijpbaer  100  en  4  Buifcn  toaren  /  Ut  nantoein* 
ïjufó/mcnftfj  of  beeft  gebleben.  Het  ̂ ontbofcbo?ab 
tot  b2ie  plaetfen  boo?  /  ban  boo?  <0ob£  genabe  fo  Bjdb 

te  Slaper  tenen  /'ttoelbanbers  nocB  buifenbenfou* 
ben  Bebben  béblacgt.  Ulier  ban  Beb  ib  onlanr  befe  na* 
bolgenbe  incarnatie  gefien  in  een  uitgegeben  caerte 

25ocb* 

cPEerJle  daCb  Van  noV  omber  JEoLVs  opftaCk, 

T>oen  door  hetfeL  bLafe»  de  zllpdllCk  Inbraak* 

<©e  b02pen  ban  &ometëbüb/<0utoaert/|Biliiïant/ 
ïtoreneffc/  igerbinge/  be  galante/  be  |^oo?b$ijbc  ban 
te  ©laet  /  ̂uitflag  tuffcBen  Rommel  en  be  (tab/  ben 

<©übenboo2n  /  Cojenbijb/  't&uitlanb  /2fibbenb?otm/ 
«Bccrblieb/^eenbiieb/  perftBil/  ̂ ppenifle  /  Bete* 

ünge/#o2tugaeI/iSoon  en  beel  anbe?e  bo?pen  en  plaet- fen in  bien  nuartiere  /  mogen  alfnocB  toel  gebenben  be 
dlente  en  febabe  bte  befen  3©aterbloet  albaer  gebaen 

Beeft/  ban  be  febabe  bie  befen  3©aterbloetin  3©eft- 
30?ieHanb  gebaen  beeft  en  teniet  toel  met  pennen  te 
befcïmjben/  toant  beBalben  bat  Bet  gantftbe  3ianb  w 
na  onber  aeflacn  Beeft  /  fo  feibmen  batter  toel  ontrent 
aoooo  mënfeben  fo  jonb  atë  oub  3ün  berbjonben :  ber 

Balben  fommigc  htft  incarnatie  tot  een  gebacBte* 
nijfe  boo?  ben  nabomeïingen  Bebben  geftdt. 

ALder-UellLl^e»  dtCh, 
VrllesLaad  VVeL  beQlagen  MaCh. 

Sllnbere  Bebben  bit  geflelt. 
QeenVVatervood  Men  bier  Voort  lltsgroterfaCb, 

~Dav  oQh  LöCl  op  den  aLderxlehen  daCb. 

Ontrent  befen  tnb  en  eenige  toeben  te  bo?entoerbe 
m  „  tentvmbd  om  €nbbnifencn  eenige  anbere^teben 

Jn!m  tn^ollanbcnanbere  $>?obincien  te  bebomengetoel-- 

Het  vijfde  Boek.  J570. 
bebib  boo:t  gebjeben/  fo  battcr  ban  toegenten  $>2inte  jggw 
ban  «öiangien  belc  fcBepen  toegeruf!  toerben  /  en  tnte  anöece 

Ocemfeba-gaberben  met  beel  brügobolbtfooobben  piattfm 

«bmiradtelecreban  3lomb?e^  in€ngelanbeent;  jj^w 
ge  fcBepen  met  bolb  bn  ben  anberen  Babbe.  3©ant  be 
boo2f;  éeere  ̂ incéban  <D?angientoa0banmemm 
ge  ben  aenfïadj  op  €nbBnifen  en  ̂ oo?n  met  btjf  of 
600  mannen  te  beflacn/  en  toilbe  booitö  geln&eina 

bcnaenflacB  opten  ïïtid  en  Bet  <£ilanb  ban  ©oo?n 
met  3£o?b?ecBt  /  ïïotterbam  en  ̂ elft  /  mitfgabersf  op 
Campen/  ïDebentcr  /  Etool  en  «SutpBen  acnbangen/ 

ban  bit  boo?berbaeïbe  groot  tempeefl  belette  ben  aen- 
ff acB  /  toant  be  fcBepen  cengbeetë  befcBabigt  toerben 
enbetbogetoater  Benluiben  boomemen  00b  belette/ 

fobatfe  bengefeten  tijb  nieten  feonben  toaernemen/ 
niet  te  min  men  ging  alle  befen  tijb  mette  felbe  aenfla* 
gen  boo:t  éb  toerben  bele  b?ieben  ober  en  toeter  gefom 
ben/bocb  be  fabm  toerben  met  fo  bde  berfcljciben  bolr 

gebanbelt  /  battet  toonber  toag  batter  nietbartin  't  0^ 
pertbaer  gnam*  ̂ en  aenfïatö  op  tfnnbuifen-iiOnt  ee^  bErinMgE 
nigebagen  fiüle/bermttjs  »efter  SIoBan  25afiuss  ̂ anv 

tot  €mbben  toerbe  bertoaebt  met  eenig  particulier  flac&?. 

bebelbanben  pn'nce  /  nonchte  be  felbe  fabe/enoob 
fcbitjben  ban  ben  felben  p?ince  aen  25nrgemeefleren/ 

I  ̂cbepenen/JSacb  enbe  gemeente  ban  ̂ nbBuifen: 
befe  quant  eerfï  tot  €mbben  ben  4  december /ten 
toelben  tijbe  ben  tornt  aen  ben  (Doften  begon  te  toapen 
entoelftcengelijbte  bjiefen/toaerboo?  ten  aenfïacB 
toeberom  berbinberttoerb/  toant  ̂ onbbeer  =Hancelot 
ban  2S?eberobe  W  aengenomen  Babbe  bo?en  te  reifen 

ert  befen  aenflag  te  berriebten  /  i$  met  fommige  fcBe^ 
pen  uitgelopen  om  Bet  €iïanb  ban  (Ceffd  in  te  nemen: 
maer  Bet  grottt-pjS  Beeft  Bern  bat  tebinbert/  fulr  batfe 
altefamen  met  groter  noob  toeberom  Bebben  moeten 
beren/  uitgenomen  Bet  fcBip  ban  dartel  «Ertteo  ban 
iBentbeba  /  en  HupcBaber  /  biemen  niet  en  totft  of  fp 
beBouben  toaren  ban  niet/  ban  ̂ ijn  na  oobterecBt 

bomen  /  toant  Kuicbaber  is$  in  't  ©lie  geraebt  /  baer 
BP40f  <>  fcBepen  geplonbert  en  gerantfoeneert  Beeft/ 
en  dartel  €nte0  beeft  Bern  op  Slmelanb  begeben/ 

cn't^ui^  ban  ten  l&eere  ban  3Hmelanb  ingenomen 
en  geplonbert/en  Beeft  albaer  na  fijn  appetijt  getrf* 
umpbeert  tot  in 't  iaetfle  ban  2Eanuario.  *©ert  aen^ 
flagalfoteniet  jijnbe/  Beeftmen  beneerffigt  befcBe^ 
pen  te  betoaren  /  en  om  be  grote  boften  te  fdjoutoen  be 
folbaten  boen  berlopen.  &iét  te  min  fo  een  ongcluftffó 
men  feib )  niet  alleen  en  bomt  fo  itf  Bier  mebe  gegaen  /  ̂c  e 
toant  be  <8?abe  ban  €mbben  boo2gebenbe  üntmt  be  ban 

febcpen  5ijn  (tromen  en  ïanb  Babben  befcBabigt  /  Beeft  «müDfn 
tien  of  elf  fcBepen  boen  aenBouben  met  ttoe  jonge  jg* 
©?ie|fe  of  «fooeninger  €belluiben/  aljs  namentlijb  banJöm 
gjoBan  iBcpfcBe  en  Kempt  genffema/en  bertSCut  »itntm 
ban  ̂ eumelium/ bie  fpin  B2tef(anb  gebangenBab-  fjgj» 
ten /en  baerfp  gemeent  Babben  toel  4  of  5000  gul-  (f.  2J9.j 
benö  ban  rantfoen  af  te  brijgen  /  en  Beeft  boo?t0  toagt 
boen  Bouben  bat  a«abjb  pemanb  uit  of  in  be  fcBepen 
bonte  bomen  /Beeft  00b  eenen  Capitein  met  namen 
^iebericB  ban  kernen  gebangen  genomen  /  en  bat 
nocB  erger  toa^/fo  toerben  eenige  fcBepen  ban  Baer 
eigen  folbaten  geplonbert  en  berooft  /  en  5ijn  baer  met 
uitgelopen  /  feggenbe  niemanbg  beftellinge  te  acBten/ 
be  Bare  toagbe  befte.  Niettemin  Boe  toel  befen  aen* 
flag  op  €nbBuifen  alfo  te  niette  toaxf  gegaen  /  fo  ber* 
Booptemen  befelbe  op  een  anber  gelegentBcib  toeter* 
om  aen  te  bangen  /  toant  te  fabe  fecreet  en  bcbebt 
bleef/  en  men  Babbe  gantfeb  geen  bermoeben  optein* 
telligentie  bie  fp-luiben  binnen  be  boo?fcB2eben  <&taö 

Babben /alleenlijbtoao'be  b?efe  bat  ben  ̂ ertogbooi eenig  bermoeben  be  ̂ tab  met  bolb  befetten  fonbe 
mogen/  baer  boo?ben  aenjïag  gebeel  te  niet  lopen/ 
enmenBen-Iuiben  alle  Bope  benemen  foube.  T©aer* 
om  toerb  goeb  gebonben  batmen  be  fabe  in  ftilte  Bou* 
benen  febere  tijb  bertrecben  fonbe,  ©an  gdijbenen 
toilbe  ben  aenflag  op  «©ebenter  niet  gelucben/en  ging 
alfo  mebe  te  niete/toelbgeen  blcine  murmuratieen 
berflagentBeib  onber  bie  ban  be  Religie  enmaebte/ 
bpfonber  onber  be  gene  hit  nocB  binnen  ben  5lanbe 
ban  éollanb  toaren/  en  onber  Bet  Cruice  faten. 

ontrent 



Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

?«itf«  Jto&M  befen  tijb/namentlijftm&ecemDerbefeS  a  £fo  De  <e?abe  bantfmbben  eenige  feDepenban  Gimfr 
ËnS  jpemtgffe  jaer  /  fo  tüS  ooft  gebeurt  tot  eenen  genaenn  A  oo?loge  ban  tien  p?ince  ban  banaten  /  tm'tfïta*  lan  Sm 
Htm  m>  herman  be  fluiter  /  gebo2cn  ban  'S  ̂ertogenbofTcDc/ 
■■""■■  fs&ere  Deftelfinge  Dcubenbe  ban  ben  <£52abc  ban  ben 
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bers  <®irft  ban  25?cmen  en  bön  bc  ̂ cDeeps-Capitei;  ban 
ncn  acngeljouben  ijabbc  fo  boo?feib  is/  fo  Deeft  Éonft;  «m^ 

SrSien!  ̂ ^  mt  iwn  na,m  ban  öcn  ®*tttt  *>an  <0?angien  /   Deer  ̂ tebcfie D  «Sonop  Comnufff e  Debbenbe  /  als  ©;  ïLcn  L* 
om  ben  perron  ban  3ülba  af  D?ecR  te  mogen  boen  /   tserfte  ober  bcfelbe  feïjepen  /  al  't  felbe  acn  ben  pfwe  Eöe een  aenflag  gemaeftt  Decft  /  om  fefter  Cafteel  ge*   ban  fanaten  obergefrb2cben/ Deeft  niet  te  min  aen  Hw* 
naemt£oubetfein /gelegen  in  be^ommeller-toeert/  .  ̂apoenömco  jBanninga  geb?oeberS  boften  ban  E?'ioe" 
op  eenen  Doeft  baerbe  ffêaes  enbe  3©ael  in  ben  an*  j  <£mbben  en  $o?ben  boen  beroemen  toat  be  <6:abe  SS  3, 
beren  nomen /niet  berre  ban  <ö5o?cum  en  3tèo?cum  i  baer  toe  gepo?t  [jabbe  om  fuljc  te  boen /betoelft  boo?  rang>«i 
in  te  nemen/  en  beeft  befefafte  fo  toel  en  fefter  ingeleib  |  anttooo?be  gabcn  nis  bat  be  <02abefulr  fjabbe  gebaen  K,e bat  OP  ben  Caftelein  tik  nergens  min  op  en  boc&te   boo?  erp?es  Debet  en  ö2bonnnantie  ban  be  feeiferlijfte  nmZ 
gebanfteltjft  kreeg  /  alleenlijft  tyiz  of  biet  perfonen  I  IBaj.  ban  foube3ijn<*5enabenocD  al  boo?  be  tongeren 
fterft  5ijnbe  /  en  boo?tS  Dct  Cafteel  M  nam  /  maer  j  bebbengefiettfoDngeerifeftcrcftuntftDapenDabbege* 
alfo  Dp  niet  meer  ban  bier- en- ttointig  perfonen  óf  ftregenbanben25ifrcböpban  H3unfierenanb2eïtee* 
baer  ontrent  Dp  ben  anberen  en  «reen;  /  en  bat  fjet  j  ren  bat  be^ertog  ban  ̂ IbabefelbefcDepenmeenbe  té 
toolft  bat  fjp  toas  bertoacïjtenbe  tot  fijn  onfet  niet  boo?t  1  benomen  of  ten  minften  op  be  bo?ft  te  berb2anben/  om 
en  boft  Bomen  /  eensbeeis  boo2  Det  Doge  toater/en  '  't  toeïftete  boo2ftomen  3ijn  <©enabe  bte  frbepen  aen* flnberbeels  boo?  be  onboo?fienige  &o?ft  en  ffs  /  fo  ;  getaftDabbeopbierineininnebatinbienOpeenigfing 
ïjeeft  Dp  ficD  (betoijle  ftp  gefint  toas  't  felbe  te  fiou*  |  DeDoubeneerencebbermocDte/befelbetereerfterge* benaltijbDopenbcontfettefulIen  too?ben)  fo  beelge*  iegener  tijb  fonbereftitucren/  bpfonberfoop  ben  toe* 
fterftt  ais  DpgemocDt  Deeft.  5©e  p?ince  ban  (®2an*   ftomenben  ftnjgSbag  bebetfellingenbanben  P2in= 
gien  Oeeft  Ijier  ban  be  toete  genregen  ben  eenenttoïn*  cc  ban  ̂ angien  ( op  ben  cftcctc  en  firatOte  ban  töelfce 
tigften  ̂ eremDjiö  /  boo?  fcïi2ijben  ban  JBefenDe^  I  beftellingen  aféban  geftanbclt  fonbe  toerben)  bp  ben 
6e/beröalbenl)p  alomfcö?eef  om  be  anbereaenfla*  nreifcfj  goeb  geftent  toerben:  toant  be  hertog  ban 
gen  baer  ontrent  te  fjaeften/bieïjp  Doopte  bat  eer  lart=  ]  ^cibaDabbe  fjoogiijft  be  peeren  en  be  <©?aben  ban 
0e  ook  tot  goebeneinbc  nomen  fonbe/banbe  Dope  toaö  <0o(l-©2iefïanb  aengcnlaegt  bat  fn  be  ©2pD«iteren 
te  bergeefes  boo2be  berDinberinge  boo2f5.  3Bant  ben  j  banben^2intcban<0rangtenonberDtelben/baerban 
^ertog  ban  miba  bit  berftaen  DeDDenbe  fjeeft  albaer  |  Dcn-lnibenterDanbe  gefïelt  toaren  feben  ̂ npplica 
terflontbcn  12  december eenen^p^aenfenCapitein 
genoemt  ïo2enfo  ̂ erea  met  300  ̂ pangierben  boo2= 
gefonben  /  baer  eentge  aengenomen  <§acReb?ager0  en 
anbere  uit  <0o2eum  en  3Bo2cum  Dpgeboegt  3ijnge- 
too2ben  /  en  Oeoben  't  felbe  boen  opeifftDen  /  en  meen* iie  batfeterftont  fouben  berlopen  DeDDen/ban  ftenbe 
fcat  fy  ban  meninge  maren 't  felbe  tegen  te  Douben/ 
fo  Deeft  Dp  bat  boen  Delegeren/  en  gefcDut  baer  booi 
tioen  brengen.  ̂ febanDinneu  toecrbenDacr  b?ome? 
lijnen /en  boo?  ben  boo2fcD?eben  barman  be  ïluiter 
öe  moeb  en  couragie  aengefp^onen  3ünbe/  Deffoten  lie= 
ber  tebecDten  totter  boob  toe  /  ban  in  Daer  bpanben 
Banben  te  ballen/fener  Doubenbcbatfc  geen  Deter  gena- 
öebanbe  galge  en  fouben  berfertjgen/fulr  bat  na  fp 
Bet  DefcDotcn  Dabben/  fp  Det  toel  b2eeffelijïten  De(lo?mt 
BeDDen.  ï^armanbe  fluiter  boerbe  een  fïacljf meert/ 
toeerbe  Dem  öloenelijDen  totter  boob  en  DjocDtebele 
3ünber  bpanben  om  /  maer  na  bien  fp-luiben  feer 
ftoan  ban  boln  toaren  en  ben  la(t  niet  langer  en  fton- 
öenb2agen/ merben  fp  oberballen/nocljtanö  toeften 
fp  in  een  ftamcr  baer  fp  be  toegangen  met  2Snfpoeber 
fjaböcnDedroit/'ttoelftfp  aenftaftcn:  eintelijft  bleef 
barman  beauiter  albaer  boob /met  meefl  alle  fijne 
gefellen  /  lik  te  ftjbe  Dleben  toerben  geDangen  /  Det 

jjooft  ban  ben  boo2f5  fluiter  toerb  tot  'ö  ̂ ertogenbof- 
fefte  op  een  galge  geftclt  /  ben  aenflag  W  Dp  boo2  Dab^ 
be  meentmen  en  toaö  niet  alleen  om  3toebcftein/maer 
ooft  om  <©02cum  en  a©02cum  in  te  ftnjgen  /  en  hc  flro= 
men  te  bermeefleren/  toant  baer  binnen  toerbe  ooft  ee* 

nigDeimelijft  berftanb meteenige  geDouben/'ttoelft mcefl  Deleib  toerbe  boo2  cenen  3ib2iaen  ̂ irftfs  ban 
ben  Roebel  /  25urgemeefter  ban  <©02cum  gctoecfl 
^ijnbe/  tik  mebe  b002blucDtig  toaö/  en  Dem  in  ben 
Slanbe  ban  €leef  ontDielb  /  betoelfte  met  gionftfteer 
2Celb2etfjt  ban  ̂ ucljtenbjoeft/  IBeeflcr  giacoD  ban 

timtikip  ïuiben  optcn  aen|ïaenben ftnjöbag fouben 
moeten  beranttooo?ben:  feiben  mebe  bat  bp  ben  felben 
B2pbuiterentenmtniTen  eenige  ban  Ijen-luiben  geen 
02bonnantie  nocDte  bifciplijn  ÜSilitaer  en  toa^  onber- 
Douben/  ia  bat  Dp  benfolbaten  nocljtebootögefellcn 
geen  onberbaniaDteb/  reberentie  nocD  ontfacD  en  toasê 
getoeeftboo?  Daer  Capiteinen  en  <©berflen/fb  batfe 
b2unben  en  bpanben  Dabben  berooft  /  en  bele  bef02b?e 

gepleegt/  'ttoelft  ooft  eentfbeelö  toegeftomett  toass 
boo?  't  groot  miébmift  ban  Det  uitgeben  ber  Dcfleliins 
gen  tik  jBeefier  3foöan  25afiu0  CommiffarijS  ban 
3Ün  <£xt*  geDeelbefo?belijftuitgegeben  Dabbe/al^ee^ 
nige  burenbe  14.  bagen  /  eenige  3  toeften/  en  eenige  een 
maenb  /  en  bat  fónmjbg  aen  ben  genen  tik  Daer  leben 
ter  ̂ ee  niet  gebaren  /  bes  Danbelö  ooft  geen  berftanb  / 
en  ooft  geen  mar ftt  Dabben  be  riemen  ban  een  fcDuit  te 
betalen  /  be  toelftc  ban  bcftellinge  DeDDenbc  eenige  on* 
nutte  Doeben  tot  Dem  ftregen/biceenfcïjuitften  of  Doot* 
ften  namen  baer  mebe  fp  een  fcljtp  innamen  barenbe 
boo2tö  terËeeenöoenbcbatfp  toilben/ en  altf  eenige 
onberfaten  bcö  Deiligen  flooinfen  flnr  en  <8oflerfe 
^teben  DefcDabigt  toaren  en  Daer  ftlacDten  beben  aen 
ben  boo?fcl)2eben  Commiffariöómrellitutie  teDeb^ 
Den  ban  Daer  genomen  goeberen/  fo  ïjabbe  Dp  eenige ( 
banbeftlagersfmetfpittf  anttooo2be  gemoet/  fonber 

Den-luiben  eenig  rerDtof  ̂ fufïitie  te  "laten  toeberba* l  ren /en  op  anbere  tuben  Dabbe  Dpöem  Depmelijftge- 
Douben  fonber  Dem  te  toillen  laten  fp?eften  of  binben  / 
of  Dare  befteltinge  te  beranttooo?ben. 

^ocD  tieft  ercufen  en  3ijn  Dp  ben  ̂ ?inceban  ®; 
rangienniet  boo?  genoegfaem  aengenomen  /betoijle 
Dp  toel  berfeftert  toaö  bat  boo?  be  naerfïigDeib  ban 
^IBefïergioDan  2Safïu0  be  mcefte  ongercgeltDeib  bie 
opte  fcDepen  getoeeft  toa?f  /ten  tijbe  als  be  J^eere  ban 
tDolDain  baer  ober  ais  ?Cbmirael  commanbeerbe/ 

240; 

3©efenbefte  /  ̂§onop  /  fleinier  Cant  /  en  meer  anbere  meeft  toaren  geremebieert/en  alle  goebe  o?b?e  bolgen^ 
mee(l  alle  fecrete  aenflagen  toerbe  gecommuniceert  /  be  ben  toillc  ban  3öne  €rc.  baer  op  gcfïelt  toare.  ̂ ie 
maer  begene  tnz  be  faften  toegebaen  toaren  binnen  baerom  niet  alleen  baer /maer  oüftin€ngelanbtoa# 
<0o?eum  en  a©02tum  /  bo?(lcn  Daer  niet  eens  roeren/  gereifl  getoeeft  /  aen  be  ï^eere  ban  2£umb?es  om  alle 
fienbc  batter  anbers  geen  ontfet  na  en  bolgbc  en  biel*  ono?beninge  toeg  te  nemen/ban  toifl  toel  batter  eenige 
öenDaerftilleen  toaren  in  groter  b?efe/ban  betoijle  toaren  tik  fonber  fijne  <£rc.be|ïeUingeot)b?pbiiit  boe- 
ïjeboo2fcD2ebcn  fluiter  boob  toatfenmengeenfecre;  ren/  bie 3ön  €rc.  jelber  gelaft  Daböe te  boen  ftraffen/ 
tennotDpampierenbpDem  enbebonb/fo  en  guam  ;  foDaeftmenbefelbefoubeftouncnDeftomen. 
baer  niet  ban  ben  felben  aenfiag  in  't  licDt  /  noc  jjte  en  ^©e  p?ince  ban  <£>?angten  Deeft  ooft  aen  be  iBagf toerbniemanbgemelt. 

Incarnatie 

HerMan  RVUter  CLoeCk  ten  BofCb  leboren, 

Heeft  LocVeJlelln  IngeQregen  ent\erLoren. 

ftraet  ber  (tab  <£mbben  gefcl)?eben/bat  Doetocl  Dp  niet  iïï  °a" en  ttoijffelbe  ban  be  goebe  gunfie  tik  fp  toaren  b?agen-  wan! 
be  tot  <*5obeö  glo?ie  /  ber  $eberlanben  en  anbere  baer  JJJ ble omtreilt  leggenbc  toelbaert  /  Dp  nocljtans  berftaen  ̂ m&. 

Ijabbe/  bat  fpluiben  fijnen  lieben  en  getrouwen  flacb  tou 
€  e  4.  meefter 
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meeftec'giobannem  2&afUim  be  bïpe  tnganït  en  uit* 
nanli  binnen  bare  (tab  €mbben  fouben  toillen  toerbie* 

jöcn/boo2betberbob'ttoclb  fp-Uu'bcn  fijne  3©nerbm albacr  gebacn  Dabben/  fonber  nocbtatis  bat  &p  nonbc 

toeten  bcoo2fabc  bie  baer  baer  toc'foubc  mogen  bc? toecgt  nebben :  en  of  mi  fo  toare  tut  enlanr  eemgefijne 

feijench  fouben  mogen  uitgelopen  fijn  ctn  5ijncnbï>* 
anb  te  Urennen  en  anbere  biergcbjbc  mibbclcn  jegens 

ben  bpanb  met  fijne  abberenten  gebnuw  moditcn 

toefen/ bes  bcrmen&e  Dp  toel  bat  fp-iuibcn  Demfulr 
niet  meer  en  fouben  nebben  te  beblagen  ban  anbere 
ünr-èteben  en  plaetfen  baer  bagelijr  ban  gclpcu 
aebeurbe/  begeerbe  berljalben  batfp-luibcn  om  re* 
benen  boo2fcb?cben  ben  felben  fijnen  licnen  en  ge* 
trontoenÉoannem^afium  en  anbere  fijne  bicnaren 
bie  rn>  nocfj  fotibe  mogen  af  bceröigcn  toillen  berging 
nen  b?pcn  inganb  en  uitganb  baerber  ̂ tebe  /  gelijk  fp 
luibonanberen  toaren  boenbe/fobp  ben  boo2f325a* 
fium  onber  anbere  fafecn  befonberlub  af  baerbigbe/ten 
einbe  bat  ban  tjacr-Uiiben  en  alle  ftijr  onberfaten  alle 

fcDabe  afgetoenb  en  berboebmoebte  too?ben  /  baer 

toefje  Dcm  met  alle  fijnen  bermogen  toilbe  emplope; 
Yft\  I  (3rf 

tarAft    ̂ cn  berben  tDccctnbnS  inno  1 5  70.  iS  ̂irfe  Bol; 

ïjanu™   feertfi  Coomncrt  ter  begeerte  ban  ̂ onbljeer  ïDiebc; 
ricb^onop^berftebanbe  ©lote  febepen  ban  002I0; 
gebanbcn$2inceban  <02angien  leggcnbe  inbe<£>0> 
fïer  en  »ftec  Ccmfen  getoeeft  opten  23urg  aen 

èonftDcer  önir  o  jjBamunga  3^0(1  albaer/bie  Op  aen* 
gegeben  beeft  boe  bat  be  boomoembe  ^nop  eenige 
«Êbellniben  'S  baegs  te  bo?en  gefeïjibt  Dabbc  na  be 
febepen /om  baer  02b2c  te  (tellen  bat  befelbe  metten 

cerften  toint  en  toeba*  uitter  €cmfe  feilen  fouben  naer 
jèoo2tocgcn  of  Cnadanb  /  macr  bat  be  felbe  €bellui; 
benbomenbeacn  be  (trant  albacr  gebonben  Dabben 

toaebtbu  ben  Cüabegctfclt  bie  Ijen  beletten  te  baren 
a*n  be  febepen  /  toaecom  be  boo2f5  üjonhbeer  ̂ onop 
bv  Mm  Crcell.  foubc  ftebben  gefeomen  /  om  Dem  baer 

ban  te  fp^enen  /  ban  en  baöbe  befelbe  fulr  bp  bage  per; 
foneltjft  niet  toillen  boen  om  grote  002faften  /  ten  toare 
nvt  3ijn  confent  /  baer  op  be  3£2offaert  anttooo2benbc 
öat  liet  niet  en  btcnbe  bat  g|on&ncer  «gonop  bp  bage 
albat  opten  23urgnuame  /  Ijceft  DP  Coo2ttDcrt  ben 
«D'ofTacrt  bertoont  b2icben  ban  ben  ï^eere  J32ince  ban 
<0\mgien  baer  in  ïjp  ben  boo?noemben  ̂ onop  noemt 

3ü«  Oberfte  ober  ben  felben  febepen  /  met  crp?efTe  be= 
bel  batmen  be  febcpen  5>jn  f  urtfcltjfee  <6enabe  tocfeo; 
menbe  en  inber  Ccmfe  leggenbe  metten  eerften  fal 

boenberfeilen  najjloo2toegen  of  €ngelanb/om  ben 
«frabe ban  «embbcn  te  ontlaftcn  ban  be  ongenabe  bte 

fp  boo2  't  gebogen  bcr  febepen  op  ïjaer  <0,  ftronien  be^ 
öuebtenbe  toaren/berfoeUcnbe  mito  bien  aenbe  pone^ 
lieer  en  ̂ :otl  boo2f5  te  toillen  beflellen  bat  bebehtenjö 

heleben  toerbe  batmen  eenig  bolb  en  bictualie  tot  bc? 
toaringe  ber  frïjepen  aen  ben  boo?f3  fcljepen  fouben 
mogen  boeren  /  ten  einbe  niet  alleen  3ijn  ©♦  45.  maer 

ooli  ber<©2abenban<©ofïb2iefïanb!S  meningeban't 
Dcrtrefe  ber  boo?f3  feftepen  foube  mogen  bolbjagt  toer - 
ben.  «Dacrop  ben  ̂ 20ffaert  anttooojbe  bat  öPfufc 

nu  geenfinö  boen  en  moente  /-en  bat  Bp  boo?maelS 
gionliueer^onop  enooït  Keinier  Cant  geabberteert 
naöbebatfebe  febepen  met  bictualie  en  anbere  fou- 

ben boo?fien  al  eer  be  <02abcn  t'ftutö  quamen/toant 
aïsbe  felben  tljuiö  genomen  fouben  3i)n/fo  en  foube 

fulr  niet  mogen  gefebieben  /  baer  op  toeber  gefeib  3ün- 
öebatfealöboe  noeft  geen  bebel  ban  3ön  5rur|lebjbc 
(öenabe  baer  toe  en  Dabben  gebab  /  ban  be  ̂20fi  per* 

fiitecrbe  toilbe  ooft  be  <©2aben  'tberfocb  niet  te  hennen 
geben  /  feggenbe  ftu  bcOljalben  genoeg  op  3ünen  balfc 

gclaben  /  en  men  flonb  m  't  penjbcl  bat  't  gcljele  3Lanb banbcntöertogban  3Clba  berb02ben  foube  toerben/ 
fulr  bat  boo?  bic  reifeniet  anbere  en  «onbe  uitgeriebt toerben* 

<Dietf  niet  te  min  alfo  be  toinb  3^002ben  liep  bebc 
be  boo?f3  jlleefier  ̂ oban  ©aftuS  en  fieiniet  Cant 

ComnufTarifTcnban  3ön  €rcelU  binnen  «Cmbenfe* 
creteluU  toefenbebenboo2f3  fJonHbcer^onopbenfe^ . 
ften  ̂eccmbjisj  aenbicnen  /  bat  betoijle  ben  |5oo2ben 

toinb  geen  bertreft  altóütf  en  toilbe  lijbcn/bat  Dpfirfj 
terftonb  foube  bcerötg  manen  om  be0  ̂ incen  ban 
02angicn  bebel  metten  febepen  uit  te  reebtcn/baer 
toe  $ijne  inftructien  en  anbere  pampieren/  ooft  geit 
ten  boo2f3  faben  nobig  3tjnöe  /  beerbig  toaren  /  en  bem 
gelebert foube  toerben  /en  i$  alfo  opten  febepen  ge^ 
gacn/boclj  beeft  niet  anbere  feonncn  uitreebtenban 
tie  febepen  ten  bienfic  banbcn$2intcban<02angtett 

tefalbercn. 
^>ocbbcn29berfelber  macnb  febicef  ïD.2Safiu$" aen  ben  P2inec  /  bat  bic  ban  €mbben  be  febepen  baer 

ontrent  leggenbe  nu  toat  mcerber  b?pbcib  gaben  en  fo 

fcbcrjjc  toaebt  niet  tegen  en  toerbe  nebouben/en  bat- 
men belc  boo2bc  bingcr  facb/  baer  ban  ben  pincc 

goeb  contentement  nam/  belaflcnbc  00b  bat  bic  op  fijn 

febepen  toaren  ben  fo  fouben  bjagen  /  bat  ijk  ban 
<£mbben  geen  tocttigc  002fabc  gegeben  en  too?be/  om 
beo  gualijb  te  b2eben  tefijn/en  batbp  25afiuS  baer 
aen  be  (tanb  alttjt  foubc  boubcn  /  mitfgabersf  oofe  ban 
alle  anbere  plaetfen  ben  fiufte  onbcrto02pcn  3önbc. 

€n  op  't  pointt  ban  be  acnfïagen  fcb?ccf  ben  $2ince  / 
bat  Item  om  grote  getoubtige  oo?faben  geraben  bocö* 
te  /  batmen  alle  mibbelen  foubc  foeben  om  eenige  ̂ a? 
ben  in  te  bebomen/  en  bat  oberfulr  fijne  meninge  nocfj 
toaö  batmen  ben  aenffag  op  «Ênfebuifen  en  ̂ oo2nte 
toerbe  foube  itellcnfoljaeft  bc  ©02(1  foube  gepa|feert 
3iin :  inbicn  baer  nocfj  eenige  mibbelen  toe  toaren/  bat 
men  ben  felben  aenflag  bonbe  nolb?engen  /  en  men  be 
folbaten  baer  toe  nobig  fijnbe  ftonbe  behomen  /  bat  W 
toel  mibbel  toifïc  om  benluibcn  uit  €ngelanb/3©?anfe^ 
riib  en  ban  eibers  te  fecoureren/  en  bat  men  alle  be 

anbere  aenflagen  ais  banbeJDlote  bomenbe  uptm>& 
nemerben/  be  fabe  ban  3Be|l-©2icf[anb/  «£>ebenter  en 
anbere  foube  uitbellen/  berbopenbc  bat  ben  aenflag  op 
«cnbijuifen  Cn  ̂ oo2n  tot  gocbai  einbe  geb?acbt  3Ünbe/ 
men  üc$  te  eer  metter  Duïpc  <0ob^/  be  anbere  bolb?en* 

gen  foubc  bonnen. 

D€  ̂ertog  ban  3ïlba  beeft  00b  ontrent  befetijb 
acnben^ertog  ban  Clebcenbe30O2flelijbe  Ha- 

ben  Mm  b?icben  gefclj2cben/  ficfj  ftcoaiijfe  bebïagen^ hc  bat  men  albacr  in  ben  ilanbc  ban  Clebe  plaetfe  gaf 

en  opbteït  fnnc  cn  tx$  Coninblijbe  üfêajefïeitüï  ban 
^pangicn  bpanben  /  noemenbc  onber  anberen  ben 
noo2f5  ̂ onop  /  mitfgaber^  gionbbcer  <©obcfrop  ban 
^acftrecöt^eerc  ban  ̂ 2upnen  fijn  ftoager  tot  €m- 
merib  tooonacljtig/  feggenbe  batfpïuibenmetaller^ 
lei  beimebjbc  pjacujben  jegens  tit  Coninb  foebten  bed 
muitcrie  en  oproertc  in  iscberlanb  aen  te  reebten. 
23oben  bien  fo  Dabbc  be  <©?abe  ban  Ifêcgen  ̂ §tab- 
Doubcr  ban  <6eïbcrlanb  aen  tit  boo?f5  ©02ftelijbc  fca^ 
ben  obergefonben  eopie  ban  fcltcre  confeffien  ban  ecni^ 
ge  hit  gepijnt  en  W  Dcm  geerecuteert  toaren  /  ht  toelbe 
belebcn  en  baer  op  gefio?bcn  toaren/  bat  be  boo?f3  «^o- 
nop  cn  !|cere  nan  ̂ ?upnen  met  notb  ttoc  anbere  bin^ 
nen  €mmerib  tooonaebtig/  'S  ̂cerenberge  en  't  butó te  aift  Dabben  Delpen  innemen  /  en  bat  00b  beboo?f5 
,§onop  met  notb  cenen  toaren  CollecteurS  banbc  pen^ 
ningen  bic  bergabert  toerben  om  oo?loge  te  boeren  je* 
gen  ben  Coninb  ban  ,§pangien/  bcgccrbenbacrom 
bat  men  be  felbe  baer  ober  ilratTcn  foube  /  of  foubc  fel- 
ber  geoo?facbt  3ijn  mibbclcn  te  foefeen  om  befelbe  te 
jftaffen  /  toacrom  be  ©o?fl  ban  Clebc  cn  ïïaben  fo  uit 
b^efebanbat  ben  hertog  ban  %m  bc  flab  ban  €m- 
merib  toel  eens  moebt  obcrballcn  en  plonbercn:  aisS 
om  anbere  rebenen  bem  moberenbe  /  bebc  fcb2ijben 
aen  ̂ tebcn  ban  ber  .ètcen  /  KicDtcr  ber  (lab  €mme* 
rib /bat  \p  j§onop  en  Ik  j^eerc  ban  ̂ ?upncn  foube 
gebanbebjb  nemen,  <©efcisbcn  14. 5?eb2uarp  /  anno 
157 1.  met  bijf  bienaers  ten  Duifc  ban  ̂ onopgebo^ 
men  /  cn  Dttft  Dcm  en  ben  boo?f5  t^eere  ban  «Dsupnen 
albacr  gêfocDt  bocD  niet  gebonben.  J^ier  ban  ïjteft 
^offrou  Höaria  ban  UBalfen  ,§onopS  DuiSb?outoc 
baren  man  ter(lont  geabberteert /ten  einbe  bp  op  fijn 
Doebc  toefen  foubc.  ̂ onop  Dier  ban  niet  alleen  bcr; 
toonbert  maer  00b  beb2ee(t  tocfenbc/  Deeft  fiebboo? 
't  eec(te  niet  toebcrom  tot  Cmmertn  bobben  begeben  / 
macr  ficb  grotclijb  beblagenbe  aen  ben  Cantfelaer  batt 

Cleef/ 

togbanj 

38U)a 
iHargt 

ober 
«éonojr aen  ben <@ertog 

bande;1 

öe/ö(e 

Sem 

Daerom 
tuil  boen 

fcnugen. 
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Cleef  /  mttdgaberg  aen  Jtëillem  $ieutoenfiof  gé*   genen  terboób  geb2acftt  én  geereeuteert  fouDen  toer 

et  ban 

j'.inj 
£a|ïc[e 
nban 
BrcDcu 
wrg  gC' 
"102ÜCII. 

Kil  lil 

fccfW 
■CtlQ? 
tien. 

ïehjhe 

ebaen 
:en  be 
)afloo? 
iiunbrc 
Jadooi 
Qt23cp 
f)cm  bp 
Intact* 
en, 

Mactaet 
egen  be 
enen 
ie  be 

)fte  oet> 
liicnbc 
cFjabk 
maen 
ijfm 
oebe* 
ca. 

naemt  3tep/^ofmec(ler/  gjofjan&outoerman  %icm 
tiactenanberen/alöDat  Bp  toa^  een  ingeb02en  Slib- 
Dermcffig  Sanbtfaet/gegoet  en  geerft  inbert  lanbe  ban 
Cïcéf/enoberfulrberBoopteBP  3ijn  jpurfttlpfia  <Ete 
nabe  DefcBermt  te  toerben/  na  bien  BP  in  't  Klein  nocljte 
groot  tegen  3jjn  jf  urftelijfte  genatte  niet  miöbaen  eii 
Babbe  /  Dat  Bern  Daerom  b2eemt  gaf  en  fjem  berb?iete- 
ujft  toaovbatmen  fjem  ongeBoo?t  met  fulften  (traffe 
maniere  ban  boen  begonfl  BabDe  tefoeftenomgeban* 
feelijft  te  (lellen/  Datmen  Bern  fo  toel  als  anDere  befjoo?- 
be  te  laten  genieten  Bet  effect  ban  Den  <£>ctrope  en  b2ie- 
ben  ban  Den  jare  1 5 1  o  Dat  BP  ficB  Daerom  ter  naerfïer 
gelegener  bergaDeringe  ban  De  ftibberfcBap  Daer  af 
Dacljte  te  bcftlagen/maec  aïfo  <62abe  barman  ban 
32ieutoenaer  meDe  boo?  Dem  fcljjeef  aenben  Bogc  5fur- 
ftelijfte  naDen  in't»0enerael  en  aen  De  Cantfcïer  en 
eentger  ïtaDen  in  't  particulier/fo  i$  De  fafte  alfo  boo2tg 
bujben  berutfen  /  boo?  eenen  njD  /  Boe  toel  Bern  <§onop 
tot  €mmerift  niet  biel  en  Do?(l  bertroutoen  nocB  öaec 
opentlnft  nomen, 

ontrent  DefetijDijtf  ge(t02ben  g|on&Beer<i5öbefrop 
ban  <£rpt  /  J|eere  ban  3©arenb02g  /  Catfelein  ban 
't  Ca(leel  ban  ©2eDenbo:g  tot  atrecBt/en  Boetoel  Daer 
eentgc  SJScDerlanDfe  €DellutDen  foiliciteerDen  om  't  fel- 
be©fficie/(oi$in3ijn  plaetf:  na  eenigen  tijD  alDaer 
een  «^pangiaert  meDe  boo2ften  /  gelijft  Daer  op  ooft 
^paenfe  folDaten  in  garnüoen  gclciD  3ijn. 

gin  De  maenD  ban  flfêccrte  Bebben  De  3©ater  <0eu* 
fen  toeDerom  in  (£effel  30  grote  fCBep.n  genomen/Daer 
oitDer  acBt  toaren  Die  pas?poo2t  DaDDen  ban  <0?abe 
Sobetoijft  /  Dieg  niettegcn(laenDe  Bebben  fp  Die  meDe 
gerantfoent. 

<©P  $aefcB-Dag  anno  167  u  te  miDDernacBt  5ön 
binnen  Den  Do?pe  ban  SSercBem  bp  SJnttoerpen  gefeo- 
men  feftere  guaetDoenDers*  in  groten  getale/  tod  getoa* 
pent/  ge(toftt  en  toe-geruft  metpitolettenenanbere 
bjapenen/  en  Bebben  alDaer  metgetocltbeBuifenop* 
gebjoften/  en  Den  $a(too?  en  onDer  #a(t002  beiDe  Deer* 
lijft  bermoo2t/  gebenDe  elft  meer  Dan  acljtien  D00D- 
töonDen.  €n  in  pacfeen  totï)  D2agenDe  alle  't  befie  Dat 
fp  in  De  Dutfen  gebonDen  btbbm*  €n  alfo  ̂ ier  D002  De 
«freeftelijïie  ̂ aftoren  ten  platten  3UnDefeerbeb?eefï 
biaren/  en  DatDenroepgingDat't|>lbcbr»De«aeufen 
fouöe  gcDaen  toefen  /  Doe  toel  men'tfelbe  alfo  nieten ï)eeft  bennen  bebinDen/  nocfjDat  Daer  ban  niet  en  i$ 
gebleben  /  fo  fjeeft  ben  ï|cctog  ban  'JClba  opten  rtr. 
3ip2il  DejS  fdben  jaergnier  tegen  een  5P!accaet  opten 
naem  Deö  Coningg  laten  uitgaen/  Daer  bp  De  boo?f3 
*0ee|teltjbe  perfoncn/  pafioren/  buretten  of  anDere 
^icfïersS  genomen  toerDen  in  ̂ aubegarDe  en  be? 
fcöerminge/  belaflenDe  allen  onDerfateneningefeten 
en  elfe  ban  Ben  bpfonDcr  fulfee  o?D2e  te  fïellen  /  Dat  fp  De 
felbe  Ijelpen/  bpflacn  beljoeDen  en  bcfcOermcn  tegen 
ailemoojbettaerg/  rober^/  guactDoenDeröof^erta- 
riffen  Die  Oen  eenig  QuaeD/  oberlaftof  frOaDeenhurt 
perfonert  /  goeDen/  Duisf-gefin  of  familie  fouDcn  toülen 
Doen/  't  3p  mitsS  HellenDe  en  bemieutoenDe  ban  nacfjte 
tenacljte  beöoÖ2lijltetoacljte  binnen  De  fjuifen  ban  bert 
boo?f3  ̂ aftoren  /  of  anDere  <©eefïelpe  luiDen  /  of  Daer 
omtrent  ter  geboeglijnflcrplaetfen/  enDatmettoeer^ 
bare  Catfjoiijhe  perforten  /  of  bp  anDere  toegen  en  miD? 
Delen  Die  men  bacr  toe  bcguaemfï  binben  fouDe/  op 
arbitrale  erectie/  inbien  fpDun  Dcboir  Daer  in  niet 
enDeDen/  en  boo2tss  gcljouben  te  toerDen  boo2fufpett 
en  meDepitcljtig  ban  Den  miiSDaDen  en  irtfoïentten  /  Dat 
toben  Die  ban  bert  Do2pe  of  plaetfe  Daer  fulr  fouDe  mor- 

gen gefcöieben  /  be  fcfjabe  fouben  moeten  bergelben  en 
cecompenferen  /  en  Daer  boo2  reahjfien  geerecuteert 
toerDen  aen  De  ingefetenen  ban  De  boo?f3  ̂ 02pen  of 

^teDen/  niet  i'egertftaenbe  oppofirie  of  appellatte  rje- Daenofte boen/  nocljootteenige p?ibilegicn  /  b2Pöe- 
Den  roflumen  /  poo2terpen  of  anbere  erceptien  ter 
contrarie/  toelatenbe  eenen  pegel  jjfien  De  felbe  te  mo- 
gen  D00D  jlaen/  atë  openbare  graffateurö  en  flraet- 
fcï)enDer$  /  boo2tö  Dat  De  gene  Die  alfulfte  moo?De? 
naeriS  of  graffateurg  in  öare  ijuifcn  ontfangen/  De 
felbe  Belpen  of  affifteren/  terftom  aen  getafl  /  geban^ 

benalé  De  guactDoenDerö  felber  /  en  Dat  Bare  giti« 
fen  geBeelijbengeruineert  en  afgeb20bcn  fouDen  toer^ 
Den. 
ontrent  Den  felben  tijD  fo  Bebben  faguesS  ban  j^pe- 

gen  en  gjacob  25lommaert  /  ©lamingen  /  Den  #2ince 
ban  «arangien  Doo?  meefier  gieter  De  föijtte  Baren 
Dienfï  Doen  aenbieDenen  paefenteren  /  en  berfoclnen 
commiffie  om  in  ©laenDeren  in  't  gnartier  bau  ®i\tet naerbe  /  te  toeten  te  Jïonfe  en  Daer  ontrent  berfamelin; 
ge  ban  bolfc  te  maften  /  Daer  met  p  meenDen  een  groot 
rumoer  aen  te  rictjten  en  Den  bparib  BinDerniffe  te  mo- 

gen Doen /ooft  groten  fcBatte  beftomen/  alö  namens 
inft  binnen  ïionfettoelft  een  open  plaetfe  #7  Deflel- 
ter  ban  ̂ int  J|erme$s/  Die  men  emmecrDe  toeertte 
te3ijntoel  100000  gulDensf/geltjftDaer  ooft  ten  plak- 

ten 3lanDe  toaren  rijfte  en  getoelDige  Cloofïeren  en 
3iübpen.  3&e  mibbel  om  Bet  bolft  te  toege  te  brengen 
bat  fp  boo^gaben  /  toasf  Dat  ontrent  ftonfe  een  feer 
groot  toalt  t0  /  en  in  Bet  felbe  nuartier  HlanD^  beel 
<aemeinten/  uit  De  toelfte  fp  eenen  groten  Boopboiftö 
toiflen  te  toege  te  brengen  /  a$  uit  «onfe  /  Mtlpity  / 
IHöarfte  /  DBelDen  /  €DicBobe  /  auarmont  en  ̂ éuïfe^ 
fee/  altoaer  De<aemeinten  Baerbcrfamelingeenp2e? 
Dicaticn  BaDDen.  !^ter  beneffems  toaren  De  <0emeen= 
ten  tot  <0ent  /  ̂oo?nift  en  2iuDenaerDe  Daer  ontrent  / 
uit  De  toelfte  fp  berBoopten  ooft  bolft  teftrijgen.  ̂ >ert 
P2ince  na  Dat  Bp  Bier  opftclj  beraDen  BaDDe/  Beeft 
Ben-luiDen  Bier  toe  commiffie  en  beftellingegegeben/ 
toelften  bölgenDe  fp  luiDen  fefter  bolft  berfameltBeb* 
benDe  in 't  boo?fcB?eben  $©ofclj  of  3©alt  /  al  toaer 
fpBen  een  toijle  ontljïelDen/  DocnDe  in 't  felbe  guar* tier  De  luiDen  Daer  ontrent  grote  fcBaDe  /  DocB  i&  Ben- 
luiDen  aenffag  ooft  eintelijft  fonber  grote  bjucDt  te  nie^ 
tegegaen. ©an  geltjften  toerb  ban  toegen  Denboorf5P2ince/ 
Doo^  'tbeleit  bait  nntyM  ban  ̂ Crler  geljanDeltmet berfcfieiDert  boderen  bancampen/  ^tool/^eben- 
ter/  EutpBen  en  anDere  ̂ teoen  /  om  De  felbe  te  per- 
fuaDeren  Dat  fp  Ben  fouDen  berffouten  en  De^teDen 
leberen  en  opgeben  inDejö  ̂ incenBanDen/  fotoan- 
neer  fp  Bern  met  getoapenDer  BanD  fouDen  te  belDe  ften 
ftomen/  en  Op  DatljP  baer  na  te  fefterberfDuDe  fijne 
p^epararien  mogen  maften /toerDe  gearbeiDomfyne 
€jccellentie  Daer  boo?  fefterïieib  bangelDcof  ̂ öffe* 
laerjs  teflellen.  &onop  en  feucBtenb^oeft  DeDen  ooft 
ban  toegen  aï^  boren/  aen  eenige  banatrecBtberto- 
nen  De  ellenDe  en  armoeDe  Daer  fpin  toaren /en  Dat 
Ben  Daerom  beel  beter  foube  3ijneen«f  eintelijft  te  be* 
ffiiiten  om  Ben  felben  in  Bare  oubeb2pBeib  te  (lellen/ 
Dan  eeutoeïijft  in  alfulfte  tprannpe  en  ffabernpe  Dec 
^pangiaerDen  te  blijben  /  en  te  bertoacBtcn  bat  De 
felbe  bagelijftöfolangfo  meerDerenonberDjaeglijfter 
too?De/  aengeften  Daer  geen  ttoijffel  aen  en  toa.07  Dan 
Dat  De  meninge  Der  ̂ pangtaerDert  alleenlijft  (Ireftte 
om  Bert  geBeel  bloot  en  naeftt  te  maften  /  gelijft  Den 
hertog  ban  3Hlba  en  De  fijne  Dat  genoeg  betoonben 
D002  De  ftoare  impoffen  /  fcBattingen  en  la(len  Die 
Bp  Dagelijftö  fo  ïangg  fo  meer  op(lelDe/p2efenteren^ 
DeBen-luiDen  ban  toege  Den  felben  ̂ 2ince  alle  moge- 
lijfteBulpe  omDe&taD  en  ,§lot  ban  atrecBt  uit  Der 
^èpangiaerben  Bdnbett  te  berloffen  /  en  inbien  fp  om 
't  felbe  te  toege  te  D?engen  /  toilben  Banbelen  op  De 
boet  bp  Ben-luiDen  felfseertijbö  (ljn€rcellentieaen* 
gegeben/  bond  Den  felben  feer  goeb/  ofDatfp  eenige 
anDere  befluamè  miDDelen  fouDen  boo?geben/  op  Dat 
Den  5p2ince  Daer  ban  geabberteert  3ütibe/  Bern  baec 
na  fouDe  toeten  te  reguleren/  Ben  berfefterenDe  Dat  De 
felbe  $?ince  in  genen  geb2efte  en  foube  3ijn:  Deboo^ 
fcB2ebert  ̂ 2ince  DeDe  ooft  Babbelen  met  meeffer  &U 
claess  Camerlings?  /  Dat  Bp  fouDe  reifen  in  ï|ollanD  bp 
l|eere  gjacob  ban  <©ubertboo2De/  J^eere  ban  a©ar* 
mont  /  Den  ̂eere  ©tto  ban  <egmont  /  J^eere  ban  &en* 
nenburg  /  Den  ̂eere  ban  25cntBuifen  /  en  anDere  fo  €- 
Delen  alö  Bojgeren/Datfptn  ̂ ollanD  Den  felben  boet 
fouDen  toillen  bolgen  /  fo  toanneer  fijn  €rcellentie  met 
een  temltjfte  Bep2-ftracBte  te  belbe  foube  toefen  /  en  Boe 
toelmbëfeen  anDere  Diergelijfte  Banbelingen  te  toege 

feer  aèn> 
31  aen 

baa3ia> 

que^bart «pegen 

en 

53iont^ 

inert  / 

omfn 

iMaen* 

beren  fat 'f  quar^ 

tj'er  ban 

©übtf 

naerbe 

Brofe 

munerpé 

aen  re 

«c&tcni 

98nb«e 

aenfla* 
gen  bar» ben 

3^?ince 

ban  «O* 

raamen.. 
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te  teengcrt  /  gróót  pertjnel  aelegen  taa?»  /  fo  toerden  be  , 

feïbe  noebtanö  alfo  fetretclijb  getoeben/  battot  gclege-- 
ncr  tijb  titer  ban  bc  toucötcn  gcficn  3btï  /  uitgenomen 
bic  ban  atreebt/öie  fo  met  ̂ pagniaerben  ais  met 

fier  Cafteel  benaut  3ijnbe/  niet  en  Hebben  bojben  tn  De* 

fe  fancn  iet  refolberen/boetocl  nocljtans  btcn  aengaen^ 
önitetïftëcefter  #Uro«  <€ntrt  en  eenige  anbere  baer 
banin'tfecreet  gebanbelt  iö  getoeeft /boo?  bcboo?f3 

^onon/^oiiaen  <ÊpnT5/$?<*icant/ ™  an!51; ts* 

ooft  gebanbelt  met  cenen  &eger  f  ranfê  ban  Höcbcn; 
bliH/^cbiPPeropccn&cljip  ban  <©o:logegenaemt 

öcClocne/  Sm  laf!  ban  Den  hertog  ban  Silba  tot 

^mfteröam  toegeruft  /  groot  ontrent  100  en  is  ia^ 
ften/batn*  ficb  met  alle  5tjn  bolft  foube  begebcnm 

tiende  bah  ben  pincc  ban  <0?agnien/  geujnbpae* 

bacil  beeft /en  Deeft  net  felbe  ftbip 't  toelb  tegen  m 
pitteen  fetjepen  toegeruft  toaov  na  bat  flp  baer  toe  be* 
iteïlingeen  commijTicbanbcn  $«nce  in  bate  ben  9 

SlmHW  ̂ nnö  *VU  al0  ̂ aP«em  otï'tfelbefcliip/ 
cn€lon  ftubam  alö  üjeutenant  ontfangenbabbe/ 

ben  fêertog  ontboert  en  ben  bfenfl  ban  ben  $?ince 
ban  é:angicn  aengenomen  /  en  toag  een  ban  be 

befteentoel-gemonteerfte  groepen  Hiz  ter  ̂ eetoa* ren* 

berbjaeg 

liiRela» 
ftenbn 
tok  ban 
!Utrerf»t 
ban  be 

^pagnt' aerben 

gcleöcn. 

Oc  I.Iag- 
ten  en 

Dolean* 
tien  ban 
Ine  ban 
Utrccfjt 
aenben 

Hertog 
ban  31* 
ba  /  fijn 
te  ber* 

gerfë. ©e 
«öeefte* 
Itjaljeia 
ban  ülu 

rerötliia-- 
gen  aen 
ben  Co; 
ningo* 
berbe 

£>pagnfc 
actDen- 

©e 

^pagni; aerben 

bertrrc* 

Itcn  uit 
ïUtceljt 

alp  men 
bat  m(H' 
flc  bcc 
niocöe. 

rx<£  »giftraet  banbe  ftab  ban  ötrecfit  bebtn, 
Ubenbe  benrote  erccflTen/fo?fencn  getoelben  bté 

be^naenfe  foïbaten  binnen  ber  felber  ̂ tab  m& 

ben /fo  ober  geeftelpc  alö  toereltlijfee  /  en  infonber; 

bcibbe  grote  concnfiïcn  en  cracticnbicftïbeben/be* 
toelne  onmogelijb  toaren  boo?  be  bo?gccen  langer  te 

berben  en  berbjagen  /  toant  bele  boderen  bte  tner 

boottijtsin  temmclijbc  gcfteltcnifre  Dabben  gefeten/ 

toaren  tot  groter  armoebe  genomen /ja  mbengronb 

bebojben  /baer  banbe  fommige  baer  felben  en  baer 

bjoutoen  en  feinberen  be  noobb?uft  moeften  ontrec* 
«en  en  be  foïbaten  geben  /  fo  batter  bele  boo?  ben  nu 

terften  noob  geb?ongen  /  moften  berlopen  :  jegen= 
rtaenbebebecbobcnpublicatien  baer  jegens  gebaen/ 

en  nebbenbe  alle  't  felbe  tot  berfebetben  tijben  fo  bp 
jBiffibenatëbpftegueftcn  aenben  hertog  ban  %u 

ba  geremonftreert  en  te  bennen  gegebeny  ooit  be 

inoo'^cn  W  ft>  tot  acljt  of  negen  al  ongeftraft  bate 
ben  aepïeegt  /  eenige  aen  tjaer  eigen  3©eerben  en  $a> 
tronen  /  en  bebbert  op  Ijaer  fclmjben  en  Kequeften 

neenaeboo2/remcbie  noebte  3tpo(Wlc  nonnen  bebo^ 
men  /'t  toelb Hic batt be  <0eefteltjRbeiö  betnerbenbe  / 

hebben  op  baer-luibcr  name  aen  ben  Coning  febe^ 
re  ïtequeile  obergegebeti/baer  bpft>  föne  HJaie^cu 

te  bennen  gegeben  bebben  be  boo?fcb?eben  togn/  to* 
rien/fojfen  en  getoelben /b?  baer-lmben/rontra

nc 

be  éiibilegien/ Ijim-luiben  fo  b?  be  g«We  sfc 

locreitliibe  reebten  berleent/  banbe  boo?fclj?ebenfol* 
baten  /  ben  tnb  ban  ontrent  20  maenben  geleben/ 

fonber  bat  fp  fiilft^  berfcbult  öabben  /  $c.  ©erfocften= 
bcbaerbanontlalïte  mogen  blijben  /  en  bat  benutte 
ben  ten  bien  einbe  berleent  foubcn  toerben  b?teben  ban 

^aubegarbe  /  in  fo:ma/ toaer  op  ben  Coning  aen  ben 

Sertog  ban  Sïlba  febere  JBiffibe  gebepecfieert  Beeft  / 
ren  einbe  bp  baer  op  foube  fiellen  3ön  abbijS/toeifee 

fMtbe  met  een  bubbelt  ban  bien  baer  obergefbnben 

ÏHnfe/  merbten  toel  bat  fp  bergeef^  toerb  boen  fouben 
to  ben  ©ertog/  Ijebben  befelbe  ïjem  niet  gep?efentcert/ 

niet-tc-rnin^jnbie  ban  ötrctbt  ban'tboo?fcfj?eben ^paenfc  bnjg$-boin  boo?  een  tijb  buiten  alle  pope 
berioftactoojben/enbituit  benabolgenbe  oojfaben/ 

te  toeten  /  betoiile  be0  p?incen  ban  <©?agnien  fcljepen 

allcbagefterbcr  toerben  ter  Z«e/öeM»n  fp  aen  allen 
banten  ban  ber  ̂ ee  grote  fcfiabe  gebaen  en  beelfcD^ 

pen  genomen  /  fullrë  bat  ben  ̂ ertog  op  bat  fp  nergens* 
eenige  plaetfe  aen  be  Eee-flwnt  en  fouben  occuperen  / 
in  't  leftc  ban  bc  USecrt  eenige  ©aenbelen  uit  ötrecljt 

genomen  beeft/  en  befelbe  geleit  tnbe  ̂ teben  ban 
%&m  en  «maer/blijbenbe  be  refie  albaernocp 
totten  feften  ̂ ap/  ten  toelben  tijbe  XiK  ter  op?fa»e 
boo?f3  baer  booïtss  uitgenomen  en  te  wft  geleit  3nru 

2ti|o  3ijn  biebah  atrecljt  na  batfe  ttointig bolle  maen- 
ben baer  mebe  bef  toaert  toaren  getoeefl  ban  be  few  / 

aig  fp  geen  bope  en  Dabben/  en  baer  mtnjtbp  bacöttn/ 

berlo|ïgetoo?bem 

p^  €n  p?ince  ban  <*kacjttiett  berflaenbe  bat  ben  baer  ©# 
^ber  5^eberlanbcr?s  bagenjr  tegen  ben  hertog  ban  f  ?<"«»* 
5CIbameeren  meer  bermeerberbe  /  i$  gebelpenge-'  Jaagnn^; 
refolbeert  getoeeflbefabenocï)  een.ö  tegen  ben  hertog  neerfiig* 

te  toagen  /  Ijebbenbe  baerom  aen  alle  frjne  b?unben  mbm 
in  't  «ijbe  ïjulpe  berfocljt  /  en  boo?ti8  bele  bcftcllingen  JggSf 
en  CommijTien  te  toater  uitgegeben  /  fo  bat  bp  een  om  ben 

febone  ©lote  gebab  beeft  baer  mebefip  toeltoatmer* ««»« 
ftelbbjS  foube  Ijebben  bonnen  uitreebten/  toaert  falie  J™^ 
batbaergoebeo?b?een  bifciplijn  onbergeboubentoa-  nrögetv 
re  getoeeft/  toaer  toe  bP  feer  gearbeib  beeft/  maer 
bet  bólb  op  be  felbe  febepen  toag  mttïe  fobertoilbert/ 
bertooefl  en  berbittert/  bat  fp  na  gene  goebeo?Don* 
nanticn  tik  ben  p?ince  baer  ober  ojbïneerbe/  en  b?aeg- 
ben  nocöte  op  en  paften  /  fulr  bat  00b  niemantban 
qualité  baer  ober  cnbegeerbe  te  commanberen/fien-  (f.  h*.j 
be  batfe  niet  gerefpecteert  noebte  geboo?faemt  en  too?* 
ben  fo  't  toel  beïjoo?be  en  betaembe  /  maer  bopenbe  bat 

bpeensf  met  toe-latinge  ban  b'eenof  b'ahber^oten- taet  ergens  eenb?pel^aben  foube  mogen  bertoerben/ 
baer  be  febepen  baer  fouben  mogen  berberfeben/meen* 
be  bat  bP  alö  ban  baer  in  beter  o?b#  foube  bonnen  ftel* 
len  /  en  be  moettoillige  boen  ftraffen  en  cafferen  /  Beeft 
batr  mebe  boo?  een  töb  moeten  boo?  be  tongeren  fïeti 
enfimulerentot  beteren  gelegenber  tijb/  boenbeniet 
te  min  fijn  befte  en  uiterfte  beboir  om  be  felbe  fo  beel  tn 
btoangte  boubenatë  mogelöb  toajS:  öeeftboo?tjSfe^ 
bere  fijne  legaten  met  fijne  Commiffien  gefonben  aen 

eenige  i|j#d$&  potentaten/  en  befelbe  boen  re* 
monftreren  be  moebtoille  tik  ben  ̂ ertog  ban  38lba  ett 
Apangiaerben  tnbe  i^eberlanben  beb?eben  tegen  be 
Secbten  en  pjibtlegien  ber  felber :  berfoebenbe  ban  be 
felbe  bulpe  en  afTiftentie  tegen  beboo?f3  l&ertog.  I^iec 
toe  beeft  <©?abe  iobetoijfeban  l^affau  fgnenb?oebee 
feer  gearbeib  in  ©?anferijb/  bpfonber  onber  be  l^ee* 
ren  ban  ber  Religie :  tot  gelöben  einbe  bP  006  met 
bïieben  ban  crebentte  en  feer  hitte  tnftructie  afgebeer* 

bigt  beeft  aenbe  Coninblöbeli^aiefteitenban^ene^ 
mareen  en  ̂ toeben/  51onbb«et  ̂ tebericb^onop/ 
meefter  ̂ arman  ban  ber  HBeere  /  Hitenttaet  tn  betbe 

ïiecöten  /  en  Johan  1'Efciufe ,  bare  tnftructie  toag  lui* 
benbealiSbolgb. 

tnftructie  ban  toegen  mnniS  «©enabtgen  ©o?ften  3v 
enSeeren  /  mijnö  peeren  bes  p?incen  ban  (©ragnten/  £££« 
<©2abe  ban  l^affau/  $c  ©00?  ̂ onnbeer  ̂ ieberib  ̂ me 

^onop/éerman  banber  jBeere/^octo?  in  ben  ftetfy  ̂ n  o* 
ten  /  en  Johan  de  1'Efclufe ,  aengaenbe  't  gene  fp  luiben  ™2J 
ban  toegen  fijn  ©o?fteltjbe  <©enabe  feggen  en  aen  bit*  eett  %w 
nen  fullen  ben  grootmacbtigflen  en  boo?lucbtigfien  «Bcfan* lüajefteit  ban  ben  Coninb  ban  ̂ toeben.  \VjJff 

Cerfteltjb  fullen  beboo?f3  3]onber  ̂ iebertrö^O' beien 

nop/herman  banberlpeere  en  Johan  dei'Efciufejmetteit 
fnne  Coninblijbe  llBajefteit  p?efenteren  be  bjieben  ban  J;n™i 
crebentie  Hit  fp  ban  mt  ©o?ftelijèe  <©enabe  Beb-  ©ene» 
ben/  metallebcboo?lijbeenonberbanigegebiebenifTe/  maröm 

mitfgabersoffererenbe  fijne  Ifêajefteit  ban  toegen  fijn  g*to" ©o?ftelpe  <©enabe/  allen  bereiben  en  ootmoebigen£c 

©erblarenbe  baerenboben  fone€omnbli)feemsa^  cc 
fefteit  boefonberlinge  lief  en  aengenaem  battet  fijne  u 
j^o^fteüjfee  <©enabe  getoeeft  i£  om  boren/  bat  <aob  C£ 
almacbtig  belieft  beeft  fijne  ifêajefteit  te  begaben  met  C( 
ecnen  fo  goeben  tyebe  /  berbopenbe  fnn  ©o?ftelijbe  fC 
eenabe  bat  b«  felbe  rebonberen  fal/  niet  aïleenlbn  t€ 
totrufte/  toelbaren  en  p?ofperiteit  ban  fijne  Coninb^ 
lijbe  iBaiefteit :  maer  00b  ban  fijn  iBajeftettS  gebeleu  u 
Kpeenonberfaten.  <c 

3Daer  en  boben  fp  be  felbe  fijne  iBajefteit  berfilaren  cc 

fullen  be  boogtotebtige  en  noob-bnngenbe  oo?faben/cc 
toaer  boo?  fijn  ©o?fteli)bc  <©enabe  bebtoongen  tsbem  cc 
intoapenen  te  ftellcn  /  en  te  toeberftaen  ben  *£ertog  „ 
ban  2llba  en  fijne  abberenten.  .  « 

®en  toelben  fnne  fp  fommterujft  fijne  Ifêajeftett  u 
fullen  mogen  berbalen  be  grote  groutoeljjbe  en  nott  <£ 
geöoo?b^  tprannpe  bi$  be  tooojfcb?eben  ̂ ^"00^)^  (< 
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3,3Clbatnbert$eberlanbcn  ( 3ebert  fijne  acnbomfte  al  * 
»  baer )  fo  tod  tegens  bie  ban  be  fieügie  /  als  oob  tnötf^ 
w  ferentlijben  jegens  allen  anberen  §ntooonberen  ber 
»  feliicr  Hanben  is  boo?ftellenbe  /  met  bannen  /  bannen/ 
^  pijnigen  /  boben  /  moo?ben  /  febattingen/  impoftcn/  en 
»  alberbanbe  nieutoe  tnbentien/  be  toelbe  egeen  CDaften 
3,  menfebe  fonbee  groot  ieettoefen  en  öcrtftocer  nieten 
3?  nan  oberbenben. 
s>  gullen  baecom  fijn  Coninblijbe  ffêajefïeit  ötbbcn 
3>  bat  be  felbe  belicbe  fijne  ©o?fleipe  <©enabe  nu  ter  tijb 
3j  befiuïpig  te  5ijn  /  en  om  te  beter  al  fulben  afgrijfTcbJben 
»  tprannpetc  mogen  tocberfïaen/bat  fnne  Jil5ajefr.be; 
3>  ïiebe  fijne  ©o?fiêlijbe  «tëenabe  te  berfïcn  met  bijf  of  feS 
» febcpen  /  ofaïfo  bcle  affc  fijne  jtëa  j.  goeb  Dunnen  faï. 
»  <§o  f?  ban  geJijncn  fijne  Coninblijbe  fBajefteit  ban 
3>  tocgen  ais  boren  biOOen  fullen  /  bat  be  felbe  f]jne  |Ba- 
jjiefreit  beliebe  fijn  ©o?fïelijbe  «Benabetegtinnenente 
33  berlenen  met  fijne  fcbepencenenb?pen  toeganbin  fijne 
»  ffêajefteits  Coninbnjbe/  of  ten  mmfren  bat  fijne  ifêa- 
jj  jeiteit  beltebc  te  bergunnen  een  ̂ aben  tn  benboo?f3 
3J  fnnen  ConinbcijBe/op  bat  fijne  ©o?ftelrjbe  <0enabe 
„fcfjepentot  allen  occaften  albaer  baren  b?pentocganb 
3J  mogen  nemen /en  albaer  terebictualieren/  bcsnoob 
3, 5ijnöe/  en  tjare  goeben  albaer  b?peujb  bertteren  en  ber* 
s>  bopen. 
„  €n  inbien  fp  ban  3üne  Coninblijbe  |Ba  jeflett  eenJ- 
3J  ge  ferjepenbectoecben  bonnen/ fullen  fp  mibbelfoeben 
33  om  ecnige  ftucben  gefebuts  baer  toe  te  bebomen/  mttf- 
33  gabers  oob  eenige  tamelijbe  guanttteit  ban  poeber. 
33  €n  be  boo2f3  febepen  bertoo2ben  öebbenbe  /  fullen 
3)  fp  beften  of  fp  metten  ̂ cbotfen  Bnetfjten  bte  fijne  M& 
33  jeftcit  gebtent  bebben /of  eenige  banbienmetenfou* 
33  ben  Bonnen  banbelen  / en  bte/  mttfgabers  ben  ̂ uttfm 
33  en  anberen  bte  albaer  nocb  mocljren  toefen  /  in  fijne 
33  ©02fïeljjbe  «Benabe  bienfï  bebomen  /  om  be  felbe  febe- 
33  pen  te  fïellen/  en  oob  teltanbe  bietegeb?uibenbaec 
33'tnoob  fijn  too?b.  gullen  boo?tö  bcmibbelenfoeaen 
3?  btefe  albaer  nutfteen  beguaemfte  binben  fullen/  tot 
33  bo?beringe  banbe  gemene  fasen  en  onfenbienfte/en 
33  baer  toe  geb?uibenbe  en  emploperenbe  alfuibcbier 
a'  blanbe  fignetten  ais  top  ben-lteben  mebe  gegeben 
» fjebben  /  toelberftaenbe  bat  fp  niet  boen  of  banbelen  en 
v  fuücn  1 3p  met  fijne  ComnBltifte  jBaj.  of  anbere  /  fon* 
sj  ber  abbjjs  of  öaeb  ban  bendeere  PomusdeiaGarde. 
3>  gullen  fp  oob  in  ̂ encmarfeen  p2efenteren  be  b2te- 
»  benban  crebentie  biefpfiebben  aen fijne Coninftlijbe 
3'  Ifêajeftett  albaer  /mitfgaberö  aenben  5Cmbaffabeur 
»  beitf  Coningtf  ban  ©?anbrijb  /  en  aen  Capttein^antf 
3J  ̂ ep/  en  met  fnne  Coninblijne  |Baiefleit/ben  2Cm^ 
33  baffabem:  en  ïfeanö^ep  boo:f5/mitfgabcr0  allen  an* 
33  bermbienfpraeOfaem  bebinben  fullen /öanbelen/ al 

>3  't  gene  fp  totter  gemeine  faèe  en  onfen  bienft  nut  en  W 
3'  nuaem  binben  fullen.  ̂ amm  <Dillcnb02g  opten  ber^ 
"benbagbanlBep  i^7i-  entoaöonbertebent 

Guiliaume  de  Nassau. 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
Ui 

33 

?©otb  nacben  fperiale  lafl  noebtanö  aen  ben  €o* 
ninb  ban  ̂ cnemecben  geen  berfoea  te  boen  /  ten  toare 
metraebcn  abbljöban  Monfieur  Charles  de  Danze, 

aümbaffabeur  banbe  Ifêajeft  ban  ©janbeijbin^c^ 
Xtgotfe  nemarben  toefenbe:  alf03ijnbeboo?f5  aBefantenbec- 
ni>m  reiflenmetgoeöe  boo2fpoet  opten  25  ifêcp  gebomen 

t  ot  Coppenbaben  in  ̂ encmarben  /  en  [je bben  be  bate* 
ben  ban  ben  $2ince  ban  ©cagnien  gep?efenteectaen 
ben  2tmbaffabeur banbe  iBajeflett ban  ©2anbtijb/ 
P2oponecenbe  aen  ben  felben  be  meninge  ban  öace  uU 
fe  en  commiffie/  be  toelbe  boo*  anttooo2be  gegeben 
beeft/  ais  bat  bnben  Coninb  ban  ̂ ©enemarben  geen 

'  boo2beel  te  bertoatfjten  en  toare/  infonöerljeib  brt>* 
benbe  tot  fnnen  opperften  Saeb  peter  <©ecr/allege* 
renöeboo2 rebenen/  bat  bp 't  felbe  bjeemtbolftoffol* 
baren  W  binnen  'tïanb  toaren/niet  en  toilbe  laten 
pafferen  /  met  bopen  in  geenber  manieren  /  en  bat  alfo 
nocljbeel  min  anbere  b2eembe  ban  anbere  O02benfeo* 
menbe/bacr  bp  neben  bat  be  ConinftlijbelBajefiett 
ban  ,§pagnien  aen  ben  Coning  ban  5>enemacben  ge^ 
fonben  ̂ a^t  fijn  3tmbaff abcuco/  bcgecenbe  met  l)cm 
altoos  b?unbfcljap  te  ̂ouben/  en  baecom  niet  en  foube 

Pn'nce 

rangien 
aen  oc 
Coniu 
o?  n  ban 

morftfn 

«tn 

fnnejBajefleit  tn  fijn  aenffagen  en  b002nemen  fiinber* lUbtoillen  toefen,  gjn  ber  boegen  bat  beConinb  ban 
^>cnemacfeenetlijfte  ft Dcpen  tegen  be  ©2Pbuiter0  toe^ ruftenbc  toas  /  om  fnn  flroom  /  fo  fp  uitgaben  /  b?p  te ijouben/  ben  toeiben  fp  rebenben  te  toefen  tot  beneberi 
toe /  rabenbe  öen-luiben  metten eerfïen  te bertrecben / 
Daec  toe  bat  be  boo?f5^mbafTabeur  baer  beïjulpigi* 
getoeej/  mabenbe  batfc  op  een  ipranfcb  fcfnp  ban  m* cddlebat  baerbeeifig  lag/  geraebten/  albaer  fp  ben 
feibcn  bag  m  gegaen  3jjn/  en  3ijn  alfo  opten  ttóeben 

S«S  SS  mJ  fiJf,np  tot  ̂tofeöoïm  /  in  bet  Coninb, run  ban  ̂ tocben  aengebomen/  albaer  ben  Coninb fnnrefibenttetjs  Doubenbe/en  betoijle  fijne  flBaiefteit baecmetentoa^/norfjoob  %er  PontusdeiaGarde 
boo?  ben  toeiben  fp  baer  acngeben  moefïen  laten  p?e* pacecen/  raeb  en  abbijs?  nemen/  3ijnfp  bertogenna 
^onnebeu  op  fefeer  goeb  of  3Do2pe  be  boo?f3  de  la  Gar- de toeberjorenbe/.berflaenbe  bat  fijne  Ifêajefïeit  baer 
Bomen  fcube  op  een  2&ancouet  bat  be  boo?f3  de  ia  Gar- 

de toetoag  rufïenbe  om  fijne  jJBa jeflett  teontfangen. 
en  na  batf e  b'oo?faben  ban  Date  bomfie  ben  bco2fe  de ia  Garde  oiubebt  Babben/  beeft  baec  boo?  een  ant* 
tooo2bc  gegeben  /  bat  alfo  öp  ben  Coning  binnen  eenen 
bag  of  ttoc  toas  bectoaebtenbe/  en  albaer  geen  paa  ge^ 
ben  en  foube  om  be  begeerten  en  laften  banben©2ince 
baer  belaft  aen  te  geben/foubcn  toeberom  na^tob^ 
Bolm  retfen  /  toant  be  IKajefleit  in  meninge  toa*  ̂ acr 
te  bomen  /  3nn  baerom  ban  baer  toeber  na  «^tobbolm 
bertogen/  ban  Johan  1'Efclufc  fieeft  bp  baer  bebouben. ^pten  ttenben  berboo?f3  maenb^unpi?  tot  baer 
gefonben  getoo?ben  Johan  ie  Moifne,  en  frnft  baer  ' gefetb  Doe  bat  Pontus  de  la  Garde  be  Coninblnbe 
IBajeflett  Daer  fiomfle  en  be  oo?fabe  ban  ben  felben 
aengegeben öabbe/  maer  bat  fijne Höajeftett ficïj niet refolberen  en  bonfïe  boo?  fjp  en  toifle  boe  bat  np  metten 
IBofcobiterflonb/of  OP  oorloge  foube  bebben  of  niet  l 
toaerbanfjjne  iBajefiett  bagelijbö  befcDeittoaöber' toacljtenbe/baernabP  ftcf)  foube  moeten  reguleren/ 
anbersS  foube  öPöeen  bolb  bun  aen  geberbe^n  /  tenan* beren  /  fo  en  toaert  niet  toel  boenïijb  be  febcpen  te 
bictualteren/  fcube  niet  te  min  hertog  <ïtareï  njnen 
b?oeberfp?ebenen  behoren  in  bet  feceeettoatfipboen 
toil  /  gemerbt  bat  ben  Coning  ban  &panot'en  en  i®\te be  3Clba  aen  be  iBatefteit  gefonben  babben  om  tounb* 
febapmet  bemte  toillen  bouben/  baer  toe  begecenbe 
bat  men  bun-luiben  in  baer  boo?nemen  niet  binberlnö en  foube  toillen  toefen.  <©m  toelbe  rebenen  toil  Ie  foube 
fijn  HDajefteit  fijn  befte  boen  aen  ben  hertog  Carel  fri^ 
nen  b?oeber  /  om  ben  felben  te  betoilligen  ter  lief  be  ban 
ben#2inceban  <©rangien/om  ben  banbelaentene^ 
men  /  op  bat  fijne  HBajefleit  tn  geen  ongemaft  en  rabe* 
(Op  toeiben  relaes  baer  ban  toegen  ben  boo2f5  de  la 
Garde,  bOO?  ben  bOO?f5  Johan  Ie  Moifne  gebaett/ 
bebben  fp  ben  felben  de  ia  Garde  monbeling  feer  be^ 
banbt  /  en  tn  memorie  obergegeben  als  bat  bP  /  't  ge^ ne  toao  bienenöe  tot  effect  ban  tjare  begeerte  /  boo?  n> 
nemsajefieit  aenDouben  foube /en  of  bet  alfo  toebi 
ge  bat  fijne  Ifêajefteit  eenige  ftoarigbeibmaebteom 
ben  #?ince  bicectelijften  te  b^pen  /  bat  ais  ban  't  felbe toel  b^pelijben  gefCDieben  moebte  boo?  hertog  Cacel 
of  boo?  anbere  perfonenin  fo?ineban  bcop/ alfo  fijne 
IBajeftett  tn  fijnen  ftaeb  't  felbe  oo?bacrlijbfle  foube bebinben  /  boegenbe  baer  b^  eene  miffibe  aen  ben 

bOO?f3  de  la  Garde. 2&fnnen  mibbelen  tpbe/  en  na  be  boo?f3  de  ia  Garde 
ban  «gonnebeu  gebomen  toas  /  Bebben  fp  boo?  bm 
boo?f3  Jan  ie  Moifne  baec  beblaegt/  ais  bat  be  boo?f3 
de  la  Garde  baer  berabufeecben  /  betoijle  bPbefabe 
fo  lange  toas  uttflellenbe  om  na  frjne  ifêa  j.  te  trecben  / 
infonbecbeib  alfo  be  faöe  getoicljtigtoas/  baer  bene* 

benöaefleen  biligentte  toas  etfTcbenbe/b'toelbober* b?agen  3ijnbe/  beeft  baer  afgeb?acgt  ofter  pemant  toa* 
re  bte  bem  fijnberS  beblaegbe  /  f  c.  en  alfo  baer  geant* 
tooo?b  toerbe  ;a  /  beeft  gelooft  bo?ts  felbe  met  baer  na 
^toects  te  toillen  retfen/  om  fnne  jjfêaj.  te  binben/  ijk  (f.  i«.) 
boen  ter  tjjb  baer  toas.  31n  ber  boegen  bat  opten  18 

bag  ber  maenb  gjunpfps'abonts  bertogen  en  'S  an* 
becbaegs  b?oeg  tot  &toects  gebomen  jyn, 

5>e« 



Ms 
Het  vijfde  Bock, 

ïèm  fefbett  bag  fytft  fijne  ïfóajcfïcit  Daer  boo?  ben 
\j002fcD2cben  de  la  Garde  boo?  Demontbobcn  en  tn^ 

gegaen  5ijnbe/  Ijceftftacnbe  gcb?acgt  offp  fccrctciij^ 
feen  of  openbnedpen  aubienttc  bcgcerben/  Debben 
nefeit  fee  rereuïwen  /  baer  na  ïjeeft  fijne  jflia  jeftcit  bcbo* 
Ken  alle  'tbolftbat  baer  feer  bceltoaö  te  bertreeften/ 
beftalben  bètt3rRacrfcDalRenbenboo?f5  de  ia  Garde, 

't  toclR  öcfcDïcö  sijitöe  /  ftebbcn  fp  öe  b?icbcn  ban  fijne 
■tfurltclïjRc  «Benabe  oep^efentcert  /  met  alfulfee  re* 
inonftrantie  en  eerbiebinge  als  fijn  excellentie  in  fijn   ̂ ettoge  ban  ̂ ubermannic  en  $2jnce  ban  ©erme 
inftructie  belaft  Dabbc  /  bïböenöe  ootmocbelijR  befclbe 
te  laten  lefen/  baer  op  bén  honing  boo2  anttooo?bc  ge* 
geben  ïiccft  /  atë  bat  fin  toel  toifte  battet  2&2icben  ban 
ccebentie  toaren/  en  oor  onberricDt  toass  bat  fpban 
boegen  b:n  $2incc  pet  Dabben  aen  te  geben  /  feggenbe 

$20itofr  boo?t$  in  Satijn  in  cffette  befe  tooo?bcn,  &o  baer  pet 

öe'  SS    to^  f°UÖC  '*  felUc  mt  Ö0?te  to00?Den  öoen*  ̂ n  alf° 

1571* 
Op  toclRrelacgenbcrfocRben  honing  berfeïacr*  iffionbe» 

De  l)pben$?inceeen  gocbDcrtctoaStoeb?agen*  ,f"8e bc/  enbatDpfnnccnbe$geDclc&cberlartb£©oIjcel*  ^*f 
Icnbigljeib  feertoao  be&lagenbe/  en  bat  fyp  gemeint  w^o» 
Ijabbe  tt  HQajcfteit  ban  «^pangicn  Dp  anber  $:incen  Jjjjp 
onbertoefen  tocfenbe/  Ijp  Dem  genabelijR  foube  ge?  J^J 
b?agen  Debben.  jfêacralfo  ïjp  ató  nu  bc  gclegcntDeib 
berfaRcnberftonb/  toilbe  Dpboo?  al  raeb  nemen  ïnct 
ben  3Doo?lucDtigen  $2jnce  Cacrle  fijnen  2S2oebcr/ 

lanb/  en  bes  fclfis  aijr  opperfte  fiaeb/  'ttoelft  Dcnt 
fal  toegelaten  too?ben  betojjle  Detalfo  beDoo2t.  ̂ llfo 
tnebe  alfulRS  anberfing  niet  geboecDelijR  en  Ronbe  ge* 
fcDien  /  en  atë  ban  te  toege  te  brengen  bat  binnen 

ben  tijb  ban  acDt  bagen  b'felbe  Itynce  tot  ̂tofcDolm 
fijn  anttooo?b  fal  b?engen/  onbectufïcDcn  foDet  M 
peeren  luftebe  tottcn  pnnceCacrïe  fcifg  tercifen  en 

fantm    oo?ïof  fjebbcnbe  om  te  fpjeften  /  Debben  gefeit  bat  fp  I  Dem  't  gene  boo2fcD?eben  té  /  booi  te  Doubcn  /  en  foube uanöcn  bettcoutoenbe  opbe  ingeborene  goebertierenDeib  en 
ffiaSL  goebigDeibfijneeiMeftcitsS/  nietenljebbengebaeefl 

rangten  fijne  iBajeftcit  tenoren  teleggen  'tgene  Daer  bpDa* acn  ben  cen^eere  ben  p?ince  ban  «Drangien  belaft  en  bebo* 
JS*08  len  toasi/  namentltjRte  berfoencn  't  gene  tottefalig* 
^tueöen  D«b  bec  €Ö?i(tclijfic  fanen  toaiS  bienenbe/  feggenbe 

batfe  niet  en  ttoijff elben  of  Oct  toa^  obeu  lange  tot  fïw 

^BaicfïcttsS  ooi*en  genomen/öoe  ben  3£c2tog  ban  'JClbe/ 
fi'eecfle  «ginnuifiteuc  ber  iKauuen  /  bcfe  $cberlanbcn 
of  bat  beel  ban  Belgia ,  b'toeln  onber  't  gebieb  beis  M& 
ningö  ban  ̂ pangien  tö  beïjorenbe/boo?  fijne  ̂ paen- 
fenonfleh  becnuft  (obec  langen  tijbe  boo?bebacf)t) 
ïjabbe  ingenomen  en  geoccupeect  met  grote  macöt 
ban  ̂ pangiaecben  en  anbec  b?eemt  nnjgf-bolK  /  met 
't  toelfte  Bp  be  felbe  Eanben  aïfo  benaube  /  batter 
geenfpecte  bantprannpc  foto?eebnocöte  fofcR?icBe^ 
lijn  en  feonbc  bebaeftt  toozben  /  of  fip  en  tetöte  ̂ it  aen 

tegen  cencn  pegelpen/  ja  jegens  be  beften  enmatfj- 
tigiten/  fonbec  ecnig  regaebte  nemen  ban  toat  to 
ligie  ofguaüteit  btc3ijn/  en  bat  onberbertel  banbe 
Religie  (baecmebebp  bcgïioninrban^pangicns 
goebectierenDeib  mi^uiute)  en  oj  bat  DP  befe  fijne 
ongeDoo?be  en  nopt  gebjuifete  tpranripe/  eractten  en 
mcutoe  maniere  ban  regeringe/  naerluflfijnö  D^; 
ten  met  meecbec  berfefierDetb  /  mócDte  ererceren/ 

fjeeftfe  met  (terne  garnifoenen  benaut  /  en  in  be  Deer* 
ïijHftc  ̂ tcben  belaft  en  geojbonneert  Caftelen  te  recD- 
ten/  tegen  be  maniere  /  toetten  /  immuniteiten  en  oor 
be  meenten  en  ptbilcgtcn  Den  bp  be  boo?faten  be# 
feoninrberleent/  mitfgabcrsS  jegens  betractaten  en 

accoo?ben  hp  ben  honing  felftf  gcitooren :  ̂ §0  bat  no- 
tclijR  en  baer  toe  a#  met  getoelb  bebtoongen/  be  goebe 
©2tnce  fienbe  bat  ben  honing  niet  te  betoegen  en 

Ujaö/ en  gene  reconciliatie  bp  fjcm  en  golfte/  ̂ öo?ge* 
nomen  Dabbe  tegen  ben  felben  ̂ ertog  ban  2fllba 
oo?log  aen  te  grijpen/  baer  boo?  W  t  ©aberlanb 
mocDte  toeber  tot  fijnen  oube  b?PDeib  b?engen  /  en 

fijne  en  fijn  aenDangg  fioutigDeib  tegen  sijn  en  be* 
btoingen.  €n  alfo  notoir  en  openbaer  toajsmettoat 
gocben  moeb  fijne  l^ajefteit  be  €D?iftelijRe  «eïigic 
beDertenbe  entoegebaen  toas?/  enbp  conferentie  m 
't  regacb  ber  geenre  Uk  ter  felber  002fanen  beerltjR 
too2ben  geaffiiaeect.  ̂ 0  berfocDten  fp  feer  ootmoebe* 
ïnh  bat  fijne  ifêa jefteitö  goebe  geliefte  ?p/  befe  fo  recDt* 
beerbige  cnDcilige  fafee  met  fijne  Dnlpete  toillen  W 

3i  jn  boo:  fo  bele  ijem  't  felbe  fal  gelegen  3ijn  /  feggenbe 
befe  falie  alle  CÖ2ifte!ijRe  p?incen  gemein  te  toefen/ 
toantljct  ben  boo?f5  ̂ eitoge  niet  genoeg  en  fal  toefen/ 
bat  D^  befe  i^eberlanben  (uitgeroitDebbenbe  beföe* 

ligie)  falljcbben  onber'tjORgeb?ocDt/  maerbatDP 
ter  gelegcïicr  tijb  anbece  0ijRen  Doe  berre  tiü  gelegen 
3ijn/metgetoelt  of  ,§paenfe  p?aHtijRe/  onber  berel 

ban  be  Heligie  /  fal  foeften  t'tnco2porercn  of  in  te  ne* 
men/  baer  mcbcftp  be  onberfabelijRc  begeerlijRDeib 
ban  te  DecrfTcDenfal  mogen  bolRomcn/  m  genoeg* 
facm  blijüt  uit  be  confeberatie  of  berbonb  ban  25apo* 
ncn  in  ben  jarc  ban  62.  gemaefet/  berfoehenbe  baerom 
op  een  nicu  bat  fijn  IM-  op  alles  toel  lettenbe  /  gelie* 
ben  toilbe  Daer  een  goebertierne  anttooo?b  te  geben. 

Demnietonaengenacm  toefen/  baer  opbe  boo?fcD?e* 
ben<ü5cfantertieibert  oor  gelaft  te  3ijn  bp  Ijaren  ©2jn* 
ce  met  25?iebeh  ban  crebentie  aen  ben  p?ince  caerlé 
be  fafte  oor  t'ontbecfeen.  ̂ ijne  fBajeficit  b?aegbe 
terfionb  toat  be  25? ieben  in  Dielben :  ̂p  amtooo?bcn 
berecommanbatieban  Darcfaüe.  €nalfoberlofge* 
nomen  Debbenbe  met  b?p  geleibe/  ts  een  ban  ben  €be* 
len  metten  Caftelein  belaft  met  Daer  te  reifen  /  en  alfo 
fp  Daer  totter  reife  bereibcn  /  i.ö  bp  Daer  ban  toegen  fij* 
ne  |fêa jefteit  gefonben  ben  J^ofmeefter  /  feggenbe  ban 
fijne  |Ba  jefteit  gclaft  te  3ün  te  b?agen  of  3?  pet  bo?bersS 
ban  Daren  pince  gelaft  toaren/  bat  fp  D*m  bat  fouben 
berfelaren/offo  fplieber  Dabben 't  felbe  bp  gefcD?ifte 
teftellen/  op  bat  fijne  iBaj.baer  naerberop  mocDte 
raeb  nemen/  bat  fp 't  felbe  fouben  boen/  fulr  Dabben 
fp  metten  boo?f3  €belman  gefonben  aen  ben  honing/ 
bit  naerbolgenbe  gefcD?ifte. 

A  Engefien  dat  het  hooft-ftuk  van  onfen  aengeven    ̂ trl 
•^^voor  uweMajefteit,  van  wegen  den  Prince  van  berfela»  j 
Orangien ,  Grave  van  Naflau ,  &c.  onfen  Genadigen  I*n°L 
Heere  generalijken  alleen  voorgeftelt  is  geweeft>te  we-  ̂ c"  (ngi! 
ten:  dat  uwc  Maj.  believen  fouden  tegen  den  Hertog  bcgjpjü: 
van  Alva  en  fijnen  aenhank ,  om  de  oneehoorde  ty-  "n  banj 
rannye  wille ,  hulpe  en  byftand  te  doen ,  op  dat  de  on-  ̂ En  af 
matige  ftoutigheid  en  eergierigheid  der  Spangiaerden,  ben  fóo; 

om  tot  gouvernement  te  komen  (daer  mede  datfede  ̂ "^^f 
goedertierenheid  van  den  Coning  van  Spangien  mis-  * 
bruiken }  en  hem  ook  als  bedwongen  fijn  onderhou- 
dende)geweert  en  tegen  gehouden  mag  worden.  So  he- 
vet  ons  goed  gedocht  de  meininge  van  den  Prince 
fchriftelijken  te  verklaren ,  op  dat  uwe  Maj  .defe  Chri- 
ftelijkefake  (dewelke  met  meer  andere  Princen  ge- 
meinis)  te  beter  foude  mogen  behulpelijken  wefen, 
biddende  uwe  Majefteit  het  gene  dat  hier  na  volgt , 

goedertierlijken  na  fijne  wijsheid  en  geleertheid  te  wil- len overleggen. 

Ingevalle  uwe  Maj.  meint  dat  by  indien  fy  onfen 
Prince  openbaerlij ken  hulpe  dede,  dat  het  felve  foude 
mogen  komen  en  rcdimeren  tot  fijnder  Majeft  fchade 
en  nadeel,  fokan  nochtans  het  felve  met  een  andere 
maniere  gefchieden,  te  weten  door  den  Doorluchtigen 
Prince  Hertog  Karel,  uwe  Majefteits  Broeder,  dewel- 

ke alfo  hy  noch  in  fijn  jonge  jaren  is  ,  kan  door  defe  oc- 
cafie  en  middelen  eenig  uitnemende  exempel  van  fijne 
fonderlinge  vromigheid  laten  blijken ,  op  dat  de  felve 
vromigheid  by  andere  vreemde  Natiën  ook  bekent 
mag  worden ,  infonderheid  in  alfulke  godvruchtige  en 
falige  fake,  inde  welke  ten  eerften  aen  den  almachtigen 
God,daer  na  ook  aen  allen  Chriften  menfehen  van  wat 

ftate  datfe  zijn ,  een  fonderling  werk  kan  bewijfen,  fon- 
der  eenig  perijkel  van  uweMaj  gelijkerwijs  men  in  defe 
voorleden  oorlogeri  vanVrankrijk  bevindet  van  fom- 
mige  Duitfe  Vorften  en  Potentaten  gedaen  te  zijn. 

Maerby  indien  uwe  Majeft.  tot  defe  rechtveerdige 
fake  gemoed  zijnde ,  van  meninge  is ,  dat  het  fekerder 
is  nagelaten  defe  voorfchreven  middelen,  datmen  door 
vreemdelingen  of  andere  ,  de  welke  fijne  Majefteit 
onder  fijn  gebied  getrouw  heeft  de  fake  uytrichte. 
So  mach  dan  uwe  Majefteit  fonder.„eenige  voorder I  ken* 



ff* Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
kennifle  te  nemen ,  autoriteit  en  volle  macht  geven  die 

hy  meeft  vertrouwet ,  opdat  onder 't  dextel  vankope 
en  verkoop  alle  faken  mogen  gedreven  worden  :  Daer- 
en-boven  by  fich  felven  beraedflagen  en  ordineren  wat 
bewaernifTe  die  tot  meerder  affeurantie  wil  hebben,in- 
dien  niet ,  dat  dan  ingevalle  daer  eenige  vreemde  zijn 

onder  't  gebied  van  uwe  Majefteit  die  defe  fake  toege- 
daen  zijn ,  en  middelen  hebben ons  gunfte  en  byftand 
te  bewijfen  om  fchepen  te  bekomen ,  het  zy  door  hun 
gelove ,  geloftenifTen  of  andere  verbintenifïen  en  be- 
Waernifïèn  die  wy  van  wegen  ónfen  Princedoen  mo- 

gen. Dat  indien  gevalle  u We  Maj .  ons  fijn  faveur  toela- 
ten wille ,  noch  onseenige  handel  of  aenflagen  verhin- 

deren ,  maer  toe  te  laten  van  vreemde  kneenten  aen  te 
nemen  in  uwe  Maj.ianden,met  licentie  vande  havenen 

te  gebruiken  ,  namentlijken  die' men  Elsburg  noemt, 
om  de  fchepen  te  verlichten  en  te  genieten  de  commo- 

diteiten  van  dien ,  al  fonder  fdh'ade  en  nadeel  van  uwe 
Majefteit. 

Ift  alfo  dat  uwe  Maj .  van  den  finne  is  defé  onfe  fake 

eenigfins  behulpelijken  te  wefen,  'tzymet  fesofacht 
lchepen,of  met  een  ander  bequaem  getal,fonder  onge- 

rief van  uwe  Maj .  So  m ag  uwe  Maj .  verklaren  en  wij- 
fenwat  verfekeringe  die  fal  willen  hebben  omvoldaen 
te  wefen ,  op  dat  wy  na- volgende  de  macht  ons  van  fijn 
Purftelijke  Genade  gegeven,ons  befte  doen  mogen  om 
uwe  Maj.  genoeg  te  doen  en  te  contenteren. 

En  of  gebeurde  dat  deFurftelijke  Genade  van  Her- 
tog Kareh  uweMajefteits  Broeder  de  fakeaenname, 

indien  gevalle  fullen  bedenken  en  overleggen  debe- 
quaemfte  middelen ,  door  de  welke  fijn  Furftelijke 
Genade,  nauytwijfendes  contracts  te  recht  en  vollen 
contentement  doen  fouden  mogen ,  alfo  wei  van  fijnen 
perfoon  als  van  de  ruiteren  en  knechten,gelijk  dat  recht 
en  reden  is. 

Om  welke  oorfaken  wille  bidden  wy  uwe  Majefteit 
datfe  infommige  vandefenons  fijn  goedertierenheid 
engunfte  believete  bewijfen,  opdat  defe  onfe  reyfe 
niet  onnut  en  fonder  vrucht  mag  wefen ,  en  dat  metter 
haeften,  gemerkt  alle  defe  faken  in  de  rafligheid  gele- 

wen zijn,  gelijkerwijs  wy  mondeling  uwe  Maj»  t'fijnder 
gelegentheid  breder  fullen  verklaringe  doen. 

Anderwerf  biddende  dat  uwe  Maj.  in  defe  recht- 

veerdige  en  Godfalige  fake  niet  in  gebreke  en  wil  we- 
fen ,  't  welk  indien  dattet  gefchied,  en  fal  fij  ne  Maj  .niet 

alleen  onfen  Prince ,  maer  ook  alle  het  volk  in  de  Ne- 
derlandenmet grote  weldaden  aen  fich  verbinden,  in 

der  voegen  datfe  ten  eeuwigen  dage  geen  dankbaerheid 

genoegfaem  en  fullen  konnen  daer  tegen  bewijfen. 

fïagenenfp  abbijtf  te  berDoren/  Beeft belooft  K02t£ 
na  ̂ tohnolm  te  bomen  /  albaer  3ijne  fBajefïelt 
HO?t0  ï)em  foube  laten  binben  /  en  atö  tan  Daer- 
luiben  anttooo2be  te  geben/  ir.  fjebben  alfo  bcr= 
lof  genomen  fijne  f  ürfteiijbe  <0enabe  bebanben* De. 

^en  felben  bag  Deeft  oen  boo2fcD?eben  teertog  <&& 
rel  fijnen  .Secretaris  met  nocDeen  «Cbeimanbanfifc 
nen  ftabe  /  bp  name  blubbert  Cobele  ban  öebele/aen 
Daer  inbe  $|erberge  gefonben/  begerende  norD  eeniS met  baerluiben  te  fp?eben  en  toijber  te  berDoren  /  baer 
toe  fpfeiben  bat  fijn  dpurflcïtjïie  «Denabe  Daer  foube 
ontbieben/  geitje  fp  'Sanberbaegs  boo?  noen  ontbo* benjijngebwben/  enDebbenDare  boojgeflagenpjo* 
pofirie  b?eberberhlaert/  atena  luiben  inDoubenbec 
aCrtttuïen  aen3ijne  Ifêajeftett  in  't  gefcD?ifte  gefon* ben  /  te  toeten  j  om  Duipe  en  bpflant  ban  ettelijbe  fcDe- 
pen  te  mogen  Debben  /  niet  bat  3ijn  f  urfieïijbe  eena* 
beficD  felfSter  ̂ ee  foube  negenen/  ban  alleen  Daer 
bieteboen  tobben  uitgeruften  metbolb  baer  op  on* 
ber3pnen3tieutenant/  enbefaben  becronften  aenge* 
grepen  3ünbe  /  mocDt  fün  tfurfïelnbe  <©enabe  als? 
ban/inbfenbattetDcmgoebbocDte/ met  i?oo  of 
met  2000  paerbenbolgen/  al$3nn<grcellcntieeenig 
3£anb  benomen  en  ingenomen  Dabbe  /  fouben  3jjn 
3purftelijbe<(5ettabeban  beonboften  baer  op  te  bom/ 
berfebetïngeboen/  na  be  bolle  macDt  bïe3p  Dabben 
banben$2ince. 

^ijn  baer  na  nocbbelebiberfe  P2opooftentufTcDen 
ben^ertog  en^ieberig  ,$onopgeDouben  toel  meer 
ban  ttoee  uren  lanb  gebucenbe. 

^aerna  3ünfe  gereift  na  ̂ toftljoim  baer  fr  ban 
hertog  Careï  befcDeiben  toaren  /  en  gegaen  tot  Mon- 
fieur  de  la  Garde ,  en  Monfieur  Carel  de  Mornay , 
^eereban  Varennes,  bentoelben3pfebere25?ieben 
ban  toegen  ben  $2ince/  bp  Daer  in  een  bïanbgefcDje* 
ben  /  gegeben  Dabben  retDt  boo?  Daer  bertreb/  en  Dete 
ben  begeert  batfebefabe  ban3ijn€rcellentie  en  Den* 
luiben  bctouft  ter  Derten  nemen  toilben/  en  Daer  be* 
Dulplijb  3önmet  raeb  enbaeb/  om  te  beter  totDare 
meninge  te  mogen  geraben/  baer  op  ben  boo?fcD?e- 
ben  Varennes  geanttooo?b  Deeft/al£ bat  Dp  niet  lieberg 
en  fage  /  ban  bat  DP  be  gemene  fabe  b02beren  moebte/ 
en  bat  Dp 't  tooo?bbat  Dpgefp?oben  Dabbe/  nietD^ roepen  en  foube. 

^aer  isf  terftont  be  boo^fcDieben  de  la  Garde  m 
gebaren  /feggenbe/  batDpbe  3firticulenaen  be|Ba^ 
jefleitgefonben/  gefienDabbe/  enbaeraf  metfnne 
liaaiefleit  gefp2onen/  ban  bat  Dp  geenfcDepen  laten 
bolgen  toilbe  op  Detgenebatmen  benoopluibenfcljul- 
big  W  om  bat  be  fcDulb  ban  Coning  CricD  fijne  IBa* 
jefleitiEf  boojfaetgemaelittoajef  /  totberberffenifrebart 
ben  ïanben  en  niet  tot  bojberinge.  ©ojber  toaer  't  fa^ 
be  bat  fijne  ffêa jefïeit  be  ̂ cDotten  fcDepen  in  betalin- 
ge  gabe  /  fo  fouben  alle  anbere  ook  toi Hen  betaelt  toe- 

fen /  baer-en-boben  Det  toaer  een  nleinigDeib  boo?  3ij- 
ne  jpajefleit  alfo  te  Danbelen  /  ban  5üne  iBajefl.  txra^ 

Uf 

©c  43e»  g&aer  na  opten  rrij.  bag  bcr  boo2fcfj2eben  maenb 
tanttn  «tUUP  /  $n  fp  gebomen  tot  $ieucoptjn  /  albaer  t^er- 
Sn«"  toge  Carel  3tjn  reftbentie  toaiSDoubenbe/  en  alfo  DP 
tan  ®>  getoaerfcDout  toaiS  ban  Dare  bomfle/Decft  '$  anberen^ rangten  ̂ a^  aubientie  gegeben.  <De252icbenbanfnn€rc 
Tm^  Debben  3P  ben  hertog  gep2efcnteert  /  en  remonflrantie 
5  en  gebaen  ban  be  onujdelnbe  tprannpe  beief  hertogen  ban 
kecroeh  ̂ fiina/baer  alle  Cfpiftelijbcfurjtcn  (feggenfe)  ftcD  teb?ebenbe  fcfjepen  te  laten  aen  3ijne  CrceiL  opee^ 
ScT-  toe  beDoren  te  laten  betoegen/ om  fulr  te  beletten:  |>o  i  nengefetten  bag  te  betalen /baer  boojbeCoopimben 
rei  nan  banbe  €rcellentteban  ïiarcn  acnabigen  g^reftcö  fouben  moeten  geloben.  aiengaenbe  be  ©ictualiebie ^ubet»  fonberUngebertroiibeopl)etb20oin  ocmoebengoebe ,  mDabbe3öne|Baje(teit  bemacDt  niet  te  boen/niet 
EÏÏ/  ÖtfintDeibbanjljne  5Jur(leli)he <0enaöe /  öieDPtotte  i  boo2ttoefcDepen/toantbe©nberfaten  boo?  belang* Sntf    wcDte  CD2ifleli)Rc  <0elobe  tö  bzagenbe  /  fo  Dabbe  fp   mtiqi  hm  aI  llitmmt  toa w  in  &t  boegcn  to  fe, 
6  K^«aec-luillen  afgebcerbigt  en  gefonben  aen  fijn  5rur*  BerttoefcDepenbanoo2logebie  baer  tegen  beöuffen 
*^  jlelijne  <©enabe  om  Dulpe  en  bpjlanb  te  begeren  /  ie. 
(F.  X4+.) 

.  a"J'  TAICcr  op  bat  fijn  f  urflelüne  <0cnabe  flrar  boo2 
SnSet*  L-/anttooo2be  Deeft  gegeben/  al$f  bat  Dp  ben  &tfrt* 
toa  €i'  te  feer  bebannte  ban  Det  goeb  geboelen  bat  DP  ban  fijn 

perfoon  toa$  Debbenbe :  baer  beneben  oon  bat  lp  ober 
lange  genoegfaem  ban  be  tprannpe  W  ben  ̂ ertog 
ban  "Hllba  inDct^eberlanb  toa$  aenricDtenbe  /  ge* 
Doo2t  Dabbe  met  groter  b2oefffmfieen  leettoefenfnmef 
Derten  ban  toegen  Det  arm  ©olh  en  CD2iften  men^ 
fcljen/  maer  betoijle  DP  niet  en  bode  of  bermotDte 
Dkt  in  fijne  <£rcellentie  pet  toe  te  feggen  of  te  gelo^ 
ben/  fonberben  üöajefieit  fijnen  252oebcr  boo2  eerfl 
ncfp2ohen  te  öebben/  om  baer  mcbeljcmu  ucracö* 

I.  DqqI 

rel. 

gefonben  toaren/ benobigt  toaren  getoeefl  toeberom 
te  bomen  /  om  batter  geen  mibbden  en  toaren  tiie  bie< 
talieren.  iKaer  aengaenbe  be^abene  ban€l0burg 
W  beloof  be  lp  Daer  te  boen  bcuben/iiem  mabenbe 
baerboo2(terb. 

^e0anberenbaegiö3ijnfe  totten  boo2fcb2eben  Va- 
rennes gegaen /betoelbè  Daer  Deeft  gefeib  bat  DP&e* 

felbe  iö  W  Dp  boo2  toaö  /  en  bat  He  ̂cDotfe  Capitei^ 
nenfelbebpDem  getoeefl  toaren  en  gebebenbatDPbe 
Coninblijbe  iBaieflcit  foube  toillen  fp2eben  om  be^ 
talinge  te  mogen  brijgen/  toant  be  jjtëajefleit  Dun 
luiben  toel  fcDulbig  toag  80000  ̂ aelberjJ/baerop 
Dpgeanttooo?b  Dabbe  bat  DP  Daer  foube  fteebenom 
te  berf)02en  of  3P  be  fcDepen  ban  Denluiben  fouben  totl^ 

ff'  K» 



Ï3* 
Het  vijfde  Boek. 

• 

fen  ober  nemen  /  bp  alfo  betrebatfc  W  of  of  totfê&e* 
pen  ban  oen  »!♦  inbetalinge  namen/  baer  op  bat 

öe  <$cBotten  boo2f3  te  b?eben  toaren  getoeetf. 

mi  bagen  baer  na  5ijnfe  toeöer  bp  Varennes  
en 

delaGarde  beraatiert  OCtoeetl  en  RCCft 
 de  la  Garde: 

nefepb  al*  bat  fijne  ̂ ajeftept  Baer  geene  fcBep
en 

Soen  entoiibe/  maertoel  be  ̂ cljotten  m  afnyttnge 
San  't  aen bat  Bun  be  flfcW&pt  fcBulbtg  is»  /  f» 

SSt  ft  uom  al  mette  bootten  mocBten  (lente  ga* 
öelen  /  op  batfe  baer  na  metter  .f^ajeftept  mocBten 
fp     en^ 
in  &ojten  acco2beren/  foenfouben  be  &cBotten  geen 
fcBeneninbctalingibegceren.  .  . 
Wrop&onnop  boo^  anttoóOJbgaf/  al$  bat  BP 

toeltoifte  battet  niet  geoo?loft  entoaretn  eenanöerg 

«ecthjnQeptt/  beel  min  een  <»toMHUM«m(M| 

tenig  ©oln  aen  te  nemen  /  en  bat  men  alfo  eerfr 

e n i  So?  al  tonfent  ban  fijne  pajeftept  beBoojbe  te 

Ö1$aer  op  öe  boo?fcB?eben  la  Garde  geanttooo?b 

Beeft  /  al*  fiat  fijne  maajcfleit  t«  b?eöen  toa*  /  en  b
e< 

*57S 

begeerben  teBebben/tè  toeber  gefeib  getoo?benoatfe 
eert*  manen  foube  bie  ttoe  te  Bebben/en  atë  banfou* 
öen5p  berber  fp2efeen  fobanbe  betaltngealsf  anberov 
baer  oberBebbcn  3?  aen  Monfïeur  de  la  Garde  grote 
ulacUtengebaen. 

<Opten  7  Dan  ben  boo?fcB?eben  maenb  31W  toebet 
tot  Baer  genomen  ttoe  &cBotfe  Capiteinen  /  nlagenbe 
öattet  al  af  toaöban  ecnige  fcBepen  te  nrijgen/om 
öattet  tien  Stbel  niet  en  toilbe  Hebben  bat  men  Bet  £0* 
ntngrijh  bloot  manen  foube  ban  fcBepen  /  en  batfe  ma* 
hen  fonöen  te  bertrecfeen/  men  foube  Ijen  toat  geu#  op 
öe Danbin  betalingeöoen/  öieg  foube  3Cnb?ea£  fteit 
alleen  baer  blijben  om  öe  refte  ban  be  betalinge  te  bo?* 
beren  /  inbien  bat  3P  eenig  boetbolu  begeerben  tot3tu* 
ben  of  tot  ̂ ambo?g  /  feiben  3P  te  b?eben  te  3ijn  albaet 
te  nomen  ten  öienjb  bau  3jjn  €rcelL  mttjs  gebenöc 
toatopteBanö. 

aapten  8  bag  öaetna  3pfe  toeber  bergabert  ge* 
toeefl  metten  bOOJfCl)2eben  de  Varennes  en  delaGar- 

de,beftlagenbc  Baer  ban  toegen  3ün  €rcellentiebat 
menfbtnetBaer  Banbelöen/en  niet  Boubmentotlbe 

??^^J*^SÏÏS3rtffltiéB  Jiaa* ,  Den  -drL  Garde  heeft  heten  hanöelen  roetten  «Mo» 

Uantoe* 

inerte 

g§>eöot> ten  öie 

Soeoen  batfe  opten  feiben  boo?f3  bagt'famen  berg
a* 

bcSn/  en  nebben  met  Bnnlupbengeöanbelt  en  bet* acttubeectatèBicrnaetoolgt.  LïLL:^L 
Geneerden/  bat  bu  inbien  batfe  benomen  ban  fnrte 

Ifêajeftept  b?ie  of  bier  fcljepen  toel  toegerufl  met  ge^ 
frtiut  en  ban  poeper  /  en  anbere  inumtte  totten  #o?log 

bienenbe/  gelebertinbe  l^aben  ban  «Ifjuco./ tetfr 
K'S»  luu^en  alöban  te  b2ebenfullen3ünbtepberte  nemen 
«MK8fce  t,oo?  ben  feiben  p?ij55baerfe  op  geftöatfulien  too?ben 
feen  tot  ktonbolm  /  bP  perfonen  ***&**£& 
Saööen  met  tonfent  ban  beibe  partpen  /  om  te  btenen  en  geenv 
aroient  vxmm  te  toerben  ten  btenfle  ban  ben  ̂ nnce  ban 

^cftoSen  om  te  fcficpe  te  tr  eben  tot  <Êlfburg/  te  to
eten 

tme  Regimenten  rupteren  elnregtment  xoo.  jun- 
ïutben  betalenbe  a»  ruiter sf  /  toefenbe  meefl  al  <m? 
luiben/niet  tegenftaenbe  batfe  fullen  moeten  btenen Uoojeenen  ttjb  te  boet/  en  ̂ ^JSKÏÏÏÏffi* 
Ïionbertboetbol«toaerbanben€aptteinenben3lu^ 
tenant  fullen  Dcbben  gagie  als?  Capttetnen  ban  öe  rul* 

fiofntöberacto?beert  batfe  betaelt  fullen  tooien 

ban  b2ie  maenben  tot  bne  maenben/  nabatfebernre^ 

gen  fullen  Hebben  eenige  gtab  of  ï|aben  /  en  öare  ga* 
gtefalingaen  ban  bien  bag  af  m  een  waenb/toel&e 

bendekGardeèeeft  fteten  Danbelen  metten  ̂ cDot 

teti/feggenbe/  bat  3ijne  IBajefïeit  te  b?eben  toaö [fw~ 
pentelatenaenbcn&rfjotten  om  Daerboo?t^obert^ 
laten. 

^aer  op  ben  boo?frï}?eben  de  la  Garde  na  toele  ejctu* 
fen  óefeib  öeeft  /  ̂sit  öp  te  b?eben  toaiS  3»n  fcïnp  te  bet* 
nopen  /  baer  boo?  bat  beloben  fouben  moeten  fommt* 
ije&oopltubenboo?bebetalinge/  baer  opbatbeboo?* 
fcf>?eben  £onop  anttooo?be  bat  ÖP^^^elen  foube 

mogen  binben:  baer  nategen  ben  abonbtsfiEfciufe, 

een  ban  be  «Befamen  W  b'anbere  gefeomen /Jcoenbe/ i>at  be  tooo?f5  ia  Garde  gefetb  ïiabbe  /  bat  p  3ön  tooo?n 
foubeftouben  lïaenbe/  te  toeten  bat  8p  öaeroetftgtp 
en  be  paben  Uz  &p  fiaer  toegefeib  öabbe  /  foube  manen tefcebben.  «    ̂   _A  _ 

<©pten  9  3ön|Beeflec  herman  ban  bet  lieereen 
l'Efdufe  gegaen  tOt  Monfïeur  de  Varennes ,  en  ueö* 

ben  Baer  benlaegt  /  öoebat  Pöntus  de  ia  Garde  met  op* 
cecötelijö  met  Baer  en  be  fane  en  Banbelbe  /  bebucB^ 
tenbe  bat  BP  ̂   arttruten  biefe  aen  be  ̂ajeftett  gefpm  (*.  hj«{ 
benBabbenntetobergegeben  enljabbe  getroutoelöii/ 
baer  om  batfe  be  boo?ftn?eben  Varennes  gebeöen  Beo* 
ben  bat  BP  be  €onin6ltj6e  möaje|!eitfelbe  foube  tou* 
ïen  fpienen  en  be  fane  f  ommuniceren  /  baer  toe  fp Jent 
öe  artitulen  frB?tfteïö«  obergegeben  Betten.  m$ 
ftebben  3P  Bern  gebeöen  bat  BP  be  fane  felbe  foube  toü> 
y^-ag.---  ---  ̂ r-j  -,^«  hAAA  /  haor  rtti   hoeft  hit  ftaw 

Oagiei*  m^^^^^^Sm&  \  tmmSSé!Wm%m^  baer  op  Beeft  BPBaej 
Uoo2öenp2D0btefeBebbert  geBab  ban  «enswwgnw  antto0o?b  gegeben  bat  3P  ̂ ertog Carel felbe 
ban^toeben/mettonmtten  öa ^f%f^  JggJ  foufen  fp?enen  /en  bat  BP  baer  na  m  nomen  foube 
meerbergagte  ts*  fS^fSi^iSSSS  I  boo?betenbe'tgenebat3P  fullen  begeren /<Jr.€n bat 
oon  fo  beet  Betten  fullen ̂ SS&^SSaa&  ■  S  Sen  faï  öat  men  öJ  Coninnlnne  maMeftin 
looft  netten  Bun  te  totllen  ̂ f^KSiSttSt  -  ?ftn  mefentie  fP?enen  foube  /  en  een  finale  anttooo?be 
faltoillen  Betten,  f^'J^SSSK  ^mWm^^tmMmmmpm menfcmetoptebanbenfal  5?SMs^%SS£S  Kmen  en  fouben/ en  niaegbe  ober  be  licBtbeerbig^ 
öebefolbtnaebanbebnefl)^  JeWwSfö  »  »  b002fcB?eben  de  j, 
jpurflelune  45enabe  fal  fcBulbig  M^^gjg  ™r  gjff  S  iaejjfem  belangenbe  fo  en  boft  Bp  be  fa* 
taïencnobettcncmen/enn^^  ^'^ewKt^tSï  toifte  batBPnietuit* maent/boo2öer  toerbe nocli ^SSSSXSfSS!SS^  vtSmZnSwm BP  be  Coninnlijne  m&h  «ocB 
tellentie  be  ̂ Botten  tn  jonen  menn^  ̂   Jg«i.  SS^^ettt  minBptoare 

Garde  totftLcr  gfliomcn  be  ̂ cBotfe  €api«inen  /  fea 

genbc  aio  bat  3ön  |Ba  jeflett  met  meet  al$  b2te  fcBepen 
tocnemft  en  toilbe  laten  bolgen  /  baer  na  maer  ttoe  /  en 

öatmen  be  refte  ban  Baer  acBterBeib  betonfen  foube |  tot 
^anfig  of  tot  Hamboiö  teontfangen  /  en  bat  3ijnc 

S  fteit  be ■  ftnepen  op  5Ünen  boft  tot  tiBbutofa! 

atnb'cmien/^ 
SfSow 4$m itm :  en  Bttlff  Baer  bgegöen 
ofwöleWftBepen  begeerben/  petten  geanttooo2b 

men  op  be  ttoe  geen  buifent  mannen  en  fout u  bonnen 

nenenBaremeningete  openbaren/  nocB  fetbe  Bpbe^ 
tonle3©illemban3©ijn  b?ie  of  bier  fcBepen  genocBt 
BabbemetBet  gefcBut/  om  te  boeren  na  öen  hertog 

ban  9ïlba  /  fo  toass  Bp  te  b?eben  bp  inbien  men  Bern  ee- 
nige beflellinge  toilbe  boen  Bebben/ban  BP  met  een 

©inbeenBonbert  mannen  baer  op  fal  manen /bte  te 

nemen  en  toeg  te  boeren  na  3üne  €rcelU  onber  't  ben* 
fel  en  feïjijn  al£  of  BP  ban  toegen  ben  iertog  ban  2Jlba 

9USt  na  Betten  £onop  en  l'Efdufe  boo?  goeb  aen* 

gefien  bat  IBccftcr  ̂ erman  ban  ber  iBeere  totten menopbettoegeenbinfen™^^  gg  ̂5^5^„«Baenfoi«»e/«»6egereiite 
flciïcn.  €n  moten  bat  3nneflBa)cftcu JJörtimaeitirje  JJgg^j"     mütiimfovtoz  toillen  gaen  en  ber* 



^abenbattCtëburg/  alfo  fijne  jiBaicfl:.  öat  öcflöun^ 
Ben  (al  /  op  batfe  fouöcii  mogen  fpeuren  toat  fijne  iBa- 
jeftcit  boo?  ben  pjince  begeert  te  Doen/  baer  toe  een 
abfolutcanttooojbe/  Dacrercufercnbc/  bat  fpfo  lange 
niet  gcfolliritcert  en  Babben  aen  fijne  #©aje|reit  /  toant 

fplja'öbcn  lange  tijb  opgefjouben  getoecfï  boo?benge? nen  baer  fp  Baer  mccfl  op  betrouten  enöoopopgefet 
&abben. 

<£>pten  elfben  boo?  noen  3ijn  bc  dei'Efciufc  en  ban 
Der  Meere  tOtten  bOO?f3  Varennes,  OU1  atltto002be / 
nabolgenbe  fijne  gclofteniffc  gegaen  /  en  Beeft  Baer 
gefeib  Doe  bat  ï)P  hertog  Carel/  enbaernabelBaje* 
ftcitgcfp^oBen  Babbe/  en  batfe  ganfcBelijB  bcranbert 
toaren/  toel  merfienbe  natter  afgunfïigbcib  tuffcDen 
octocefttoare/  bacreriboben  bat  pp  feiïje  fijnen  oienfl 
gepzefenteert  Babbe/  feggenbe  iricicn  bat  fijne  iBaje? 
tfeitgcliefbe  DP  foube  bc  faBe  felbe  geern  aengrijpen/ 
ban  bet  toaöalte  bergeeftf  getoeeft/baer  na  Beeft  öe 
boo2f3  Varennes  toeber  aengegeben  /  ingeballe  bat 

men  't  goeb  banb  /  oat  men  Bern  een  bcftellinge  gabe  / 
Bptoarcgereet  omBetfcDip  met  gefcDutgelabenban 
3©i(Iem  ban  a©ijB  aen  te  grijpen» 

»£naIfo  fpluiben  alfote  bergcefStoerbcnopgeBou* 
ben  fonber  tour fjt  /  ftebbcn  aen  la  Garde  begeert  tri- 

olen bat  fijne  iBajcfieit  Baer  geen  fcBcpen  en  toilbe  Ia* 
ten  (jebben/  bat  alö  ban  fijne  jjBajetfeit  Daer  foiibc  toe? 
laten  eene  b?pc  lianen  om  te  gebnuBett  /  de 

<Daer  op  dela  Garde  geanttooojb  Beeft/  bat  3Cn- 
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befelbe  gefanten  omboöen  gcto02ben  bot>2  ben  ̂ e* 
cretariö  ban  ben  Coning  en  anber  €beluuccn/  om 
te  Bomen  boo?  <©2abe  ̂ eter  232aegbe  /  Cteabe  ban 
3Bïffinrbo?g/B?ri-l§cer  tot  £ibbenBotm/3$eeretot 
SrjnBolm  /  en  tren  Cancclicr  genaemt  $icolae£  <&uU 
benfïern/  baer  geliomen  5ijnbe  /  Beeft  <6?aef  peter o.,™  A 
boo?fcï)?eben  auVtbolB  batinbe  Camcr  toasten  S%® uitgaen/beBalben  ttoe  ̂ eeretariffen/bahben  toe^  fatum. 
nen  beneenen  ban  beiben  (na  bat  be  boo2f3  C^abe  5"1}6"* 
Daer  fcBer  fcfet'ft  gegeben  Babbe  bienenbe  boo?  een  ant;  E£p, 
tooo2be  ban  toegen  3ijne  fBaicfïeit  aen  ben  prince)  'tm®ch 
in  ïatijn  totte  felbe  gefanten  in  effecte  feilt  bit  nabök  g'X" 
genbe:  Als  dat  ettelijke  dagen  geleden  fijne  Majefteit  8*irpen vanhaer  aengegeven  is  geweeft  den  ftaet  van  de  Ne-  «lening 
derlanden ,  verfoekende  daer  om  van  fijne  Majefteit  jsJ!iEÖg,i 
hulpeen  byftandom  fommige  fchepen  te  mogen  be- 

komen ,  tot  behoef  van  den  Prince  van  Orangien ,  &c. 
Maer  dewijl  dat  daer  feker  oude  Verbonten  iifen  waren 
met  den  Coning  van  Spangien ,  dewelke  tot  noch  toe 
ongevioleert  gehouden  fijn  geworden ,  was  fijne  Maje- 

fteit gedelibereert  defelve  noch  niette  willen  breken, 
maer  in  eeren  te  houden ,  in  der  voegen  dat  uit  dien  fij- 

ne Majefteit  den  Prince  geen  hulpeofbyftant  en  kon- 
de  toefeggen ,  infonderheid  alfo  fijne  Majefteit  om  fe- 

ker oorloge  noch  voorhanden  fijnde,  geen  fcheperi 
en  foude  mogen  of  konnen  derven ,  dan  wes  fijn  Ma- 

jefteit anderfins  vermochte  ,  daer  ware  fijn  Maje- 
fteit altoos  roe  bereid.  <©aer  op  na  ïi&t  w  3ijne  |I5a?   ' 

ö?ie03lorirtpbingegeb^arDtfiabbebatbeöutVcnmet  |  jefleit  bebanBt  Babben/  toeber  gefeibBebbenatëbat; 
negen  gallcpen  en  bier  frtjepen  inbe  Eee  toaren/  fo  (  fe  be  meninge  ban  3ün  fjfêajejteit  genoegfaem  ber- 
bat  fijne  liBajefleit  geen  fcDepenberben  en  Bofte /an- 1  fionben/ te  toeten  atë  bat  om  ttoe  geallegeeröerebe? 
berg  foube  DP  Daer  ban  bne  feftepen  gerieft  Debben/ }  nen  5ijne|Baiefieït  ben  J&ince  baren  genabigen  l^ee? 
alfoD?  bó02genomen  öabbe/biesS  nietteminfeibeöp  |  regeen  bpfïanb  en  Bofie  betoijfen/  maer  betoijïebat 

gereet  te  toefen  óm  met  ben  bootfefceben  ï'Efclufe  !  öarearticuienbantoenen3ijn5pur|lelijBe<0enabe3ij ne  iBaïeiteitfclmftelijfien  obergegeben/inöoubenöe 
toaren  bat  ï)Pinbien3ijne  iBaicffeit  niet  geraebfaem 
en  bonb  ben  $2ince  birertelijBen  berjulplijB  te  toefen  / 
batatëban'tfeibeöoo?  anbére  geboeglijfee  miböelen 
toel  gefcDieben  mocöte  /  't3P  bp  maniere  ban  hope 
nanfeftepen/ofanberfiaö  boo?  anbere  mibbelen  &$ 
5ijné  Jl^aiefteit  beueben  foube  /  fonber  eenige  booj? 
bere  Benniffe  ban  fafeen  na  fjet  inljouben  ban  ben  boo2- 

up  hertog  Carel  te  gaen  /  om  te  berfjoren  toat  Dp  boen 
toiibc. 

3[tem  feibe  be  boo?fcD?eben  de  la  Garde  noeftbeo? 
creufe  batter  nocö  een  oorlog  op  ïjanben  toaj$  ban  ben 
<£oninB  ban  ©olen  /  en  battet  baer  in  öet  ConinB? 
rijse  niet  toel  en  flonb  /  niette  min  fijn  €rceUentie 
foube  Dem  altoos»  toel  mogen  berfeBerenbaneent|a? 
ben. 

,§ommanabatbefe<(3efanten  banben^inceban  !  fcb2ebenartiailen  en  ïjet  monbeïingc  aengebenboo? 
«Drangien  lange  toaren  met  belefcbonepbeleix)oo?ben    Monfieur  de  la  Garde,  'ttoelB  3p  toel  begeert  Dab^ 
en  beloften  ongeöouben/  b'een  tijb  bat  menfe  b?ie  of   ben/öatbien  acöterboigenbe  toat  öabbe  mogen  g^ 
bier  oo2log-fcDepen  toel  toegerufl  foube  boen  Debben   fcDieben/omtoattebeBomem  €n  aengaenbe  fcein? 
tn  be  ̂ aben  ban  <£tëburg  /  met  b?pe  toelatingeen   tercefTiebctoelBe3ijne  iBajedeit  ten  boo2beel  ban  ben 
paffagie  boo?  flet  BnjgObolfi  bat  fp  fouben  aenncmen  /   $2jncc  aen  ben  Coning  ban  spangien  toas?  piefen? 
m  bat  be  Ifèaieiteit  ban  ̂ toeben  be  felbe  febepen  fou?  I  terenbe  /  berBlaerben  3P  3ijne  iJBaieflcit  fcer  te  bèban? 
bc  boen  pafferen  be  ,§ont  /  ittitg  bat  fp  felfjS  be  p20bi?   Ben  /  ban  bat  Bet  felbe  toajS  al  langen  tijb  te  b02eü  eer 
fwban  granen  en  anberö/fo  totte  fcljepen  aliS  folba?  3ün5P^WJBe<©cnabebetoapeneninöeDanbnam/ 

errufa»  ten  beljoeben/  fouben  moeten  beltellen/  te  beBomen  i  enboo2be$eberlanbenna©2anBnjBtoog/boo2fom? 
g LD,lrt  uit  anbere  plactfcn  en  niet  uit  bit  ConinBrijBe  /  baer  j  mige  potentaten  aen  ben  Coning  ban  Spangien  tert 

caitfin  wbe  <èefanten  toel  te  b?eben  toaren/  ooB  mebe  bat !  bollen  "te  bergeefégebaen/fo  bat  3ün  €rcellcntic  met macroui  l^ertog  Caerle  be  felbe  faBe  feïfö  toilbe  bo?beren  en    een  Htibel  in  b2uB  uitgegebcn  /  berBlacrt  öabbe  be  002 - 
affifteren/fc  foiLöf)aereintelijBboo2  Monfieur  Er- 

J|ofmee|ter  ban  hertog  Caerle  /  ert  lubbert boville 

Cobele  /  öaeb  ban  ben  feiben  ̂ ertog  /  opten  ttointig 
(ten  giulp  aengefeib  ban  toegen  ̂ ertog  Caerle  bö02f3/ 
bat  ben  feiben  Hertog  fcer  beb?oeft  toa$  bat  Bp  ben 
3d2ince  niet  bcBulpig  toefen  en  mocljte/  gelijB^Ptot 
bier  tijb  toe  altijb  ban  meninge  getocett  toaiS/ombe 
tpbinge  uit  ïijflanb  gcBomen/  ijettoelB  in  groot  pe? 
rijBcl  itont  om  te  Bomen  in  Banben  ban  ben  jBöfcobi- 
ter:  fo  men  baer  itt  nietterftontett  berfage  en  befelbe 
affiflcerbe  /  baer  toe  in  't  felbe  ConinBrijBe  geen  anber 
P2inceen  toareban  hertog  Caerle/  enbatfeombier 

oo?faBe  /  en  om*  batfe  feBcrlijB  oo2log  toaren  bertoacB- 
tenbe  tegen  ben  Coning  ban  polen/  alle  Bare  mibbe- 

len fo  ban  fcljcpen  alg  anbere  /  moe(ïen  bp  een  Ijouben 

in 't  felbe  Baer  ConinBrijB/  en  geenaffiftentie/  nocB ban  ffjjepen  /  nocBte  ban  bolBcn  Bonben  geberben/ 
oberlcberenbe  tot  bien  einbe  aen  be  felbe  <0cfantcn 
b2ieben  ban  hertog  Caerle  aen  ben  P2ince  ban  ODran* 
gicn/  inBoubcnbe  fijne  onfcBnlbenercufatienopenbe  j  ven  den  20  Julij  Anno  1571. 
ttfi  faBe  bOO?  fO  bele  ben  b002fcl)2eben  ü^ertog  aen?        DeDoorluchtigfteConinklijke  Majefteit  van  Swe- 

gaett  ntOCBte»  den  heeft  goedlijk  verftaen ,  't  gene  des  Doorluchtigeri 
Cn  Opten  21  banben  mawb  3iuIpnamibbag3lJ«  1  Prince  Van  Orangien  Gefanten  jfovander  Nederlan7 
I»  Deel.  f  f  2  dcri 

faBenbaerboo?  bat3ijne  €rcellentie  geb^ongentoacs 
be  toapenen  in  be  Banb  te  nemen  /  niet  tegen  ben  Co- 

ning ban  Spangien  /  maer  tegen  ben  Igertog  ban  %U 
ba/totbcljoefenbicnfibanben  Coning  ban  ,§pam 
gien  /  en  om  be  Eaiiben  ban  ber  ̂ fnqiuftttc  en  anbere 
tprannijen  teberloffen/enalfoinBaer  b02ige  topBeiö 
te  (lellen.  S&aer  na  Bebben  berlof  begeert  om  be  ant? 
tooo2bcbanben  boo2fcB2eben  <©2abe  Baer  in  Ijetge? 
fcB2ifte  gegeben  te  mogen  iefen/  en  baer  na  bacrojJ 
geboeglijBen  te  mogen  anttooo2ben/bit  gefcö?ifte  toa.« 
iuibenbealbu^: 

ft  Ntwoorde  des  alder  doorluchtigften  en  machtig-  &efyif* 
LX  ften  Prince  Heere  Johan  den  derden ,  der  Sweden,  tdijf$  af* 
Gotthen  en  Wenden,  &c.  Coning,  den  Edelen  en  gjgg 
weerdigften  Diederich  van  Sonoy ,  Harmari  van  der  dj  öcjS 
Meere, in  beideden  Rechten  Do&oor  ,en  fan  Vander  «lonfnjt 
Clufe,des  doorluchtigfte  Prince  Heere  Willem  van  5mL*aI 
Orangien ,  en  Gravc  van  NaiTau ,  6cc.  Gefanten  gege- 
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'  den  ftaet ,  fo  van  de  hulpe  van  fijne  Majefteit  te  impe- 
treren  ,  fecr  onlangs  hebben  geproponeert ,  totte  welke 

de  doorluchtigfte  Coninklijke  Majefteit  alfo  heeft  be- lieft te  antwoorden. 

Ten  eerften  hoe  wel  fijne  doorluchtigfte  Majefteit 

gene  fake  eerft  nochte  ouder  en  heeft,  dan  dat  hy  de  fin- 
ceregoetdadelijkeen  beftendige  vriendfchap  en  vrede 
met  ydcr  Chriften  Prince  en  die  van  buurfchap  fijne 

Majefteit  raken ,  lief  heeft.   Alfo  verftaet  hy  ook  be- 
droefdelijk  den  ftaet  in  welken  defe  Nederlanden  nu 

een  ige  jaren  in  beroerte  en  ander  fins  hebben  geftaen , 
en  van  goeder  herten  begeert  en  wenfcht  hy  dat  by  goe- 

de middelen  en  tot  gemeinen  befte  daer  in  worde  be- 
raedflaegt,  en  alfo  nochtans  tuffchen  de  Majefteit  van 
Spangien  en  fijne  Rijken  en  Palen  van  ouds  byonfe 
Voor-vaders  zijn  onderlingen  gepafleert  en  gemaekt 
oude  verbonden ,  in  de  welke  fijne  Majefteit  voor  fijn 
deel  ontwijfrelijk  wil  blijven ,  en  de  felve  tradaten  3 
verbonden  en  accoorden  tot  defen  dage  toe  finceerlijk 
allenthalven  en  onverbrekelijk  zijn  onderhouden ,  en 
kan  daer  om  fijne  Majefteit  by  gene  middelen  by  der 
Gefanten  geproponeert ,  hem  tegen  den  Hertog  van 

Alva  des  Conings  van  Spangien  in  de  Nederlanden  ge- 
te.  246,)  ftelde  Gouverneur ,  den  Prince  van  Orangien  hulpe  of 

byft.-'nd  beloven ,  en  hem  bemoeyen  met  nieuwe  oor- 
logen ,  noch  mede  te  defer  tijde  de  fchepen  gederven  of 

ontberen. 
Dan  fo  fijne  Coninklijke  Majefteit  by  andere  wegen 

en  redenen  of  door  fijne  interceffïe  aeü  den  doorluch- 
tigften  Spaenfen  Coning  ,  hem  en  de  Landen  eenig 

voordeel  of  profijt  konde  doen  en  'tgemein  befte  en 
vrede  gevorderen  ,  in  fuiken  dele  wil  hy  hem  met  an- 

der Chriften  Princen  van  goeder  herten  in  alles  em- 
ployeren.  Gedaen  tot  Stokholm  ten  tijde  als  boven,  en 
was  bezegelt  met  een  opgedrukt  zegel  des  Conings. 
Daer  onder  ftond  gefchreven  ,  by  eigen  laft  van  de  Co- 
ninklijke  Majeft.  en  ondertekent  Nicolaes  Guldenftern, 

.  des  Sweedfe  Rijks  opperfte  Cancelier en Bander-Heere 
van  Eemt  by.Holm. 

D3Eer  na  Debben  fpluiöen  nortj  berfcïjeiöen  p?o= 
poofïcn  geljaö  en  moeiten  geöaen  om  öe  katoen 

ban  «eiöburg  b?pelijR  te  mogen  geb?uiRen  /  maer  (ien^ 
öe  fcattet  al  te  bcrgeefg  toa$  en  öat  tien  l^cere  ban  Va- 

rennes Ren-iiuöen  riet  öoe  eer  Doe  lieber  te  bertretöen/ 
en  öatter  niet  öan  beö?iegerpe/  licDtbeerbigbeiö  en  on- 
gefïaöigljciöalöaer  teJJ|cbeomenging/en  tiatfe  öen 
Coning  bcranöeröen  en  ö?aeiöen  fo  fp  toilöen  /  fo  3ün 
fp  luiöen/  niet  uitgericöt  öebbenöe/  öan  öat  fpber* 
toozben  en  toe-feggtnge  Rregen  batöeg  finten  bolfe 

bp  noot  ban  ontoeöer  enanöereeerlöRefaRenöefêa; 
ben  ban  Ctëburg  fouöen  mogen  geb2UiRen/  fonöer 
bat  fp  norbtang  öicg  aengaenbe  fcb?iftelij&  befrfjeit 
Ronöen  bekomen/  ban  ̂ to&DoIm  bertrocfcen/  latenöe 

©c<t5c  aiöaer  Jan  de  rEfciufe  om  te öanöeïen  metten  ©ice- 
fanten  2flömtraeï  ban  ̂ toeöen  /  be  toelRe  öoo?  eenen  Capi- 

tcin  genaemt  Johan  de  Coionia  fnnen  ötenfi  öeöe  p& 
(enteren  aen  ben  f&ance  ban  «©rangten» 

^e  p?inceban  drangten  en  rufte  eben  toel  niet  aen 
allen  sijöen  Dulpetc  foeRen/  en  aenfïagen  te  maben 
fo  binnen  atë  bvdtm  öe  $eöerlanöen  /  öaer  toaren  oor 

fommige  binnen  '£  lanög  be  toelRe  pjefenteeröen/ 
bat  ais  öe  $?ince  in  't  belö  toare  en  eenige  macöt  Baö- 
öe  öatfe  mocBten  berfeRert  3ijnfp  luiöen  fo  öaeflöen 
$?ince  met  3ijn  bolfe  ontrent  öe  ̂ teöen  fouöe  Romen/ 
in  Ijaer  eigen  fiutfen  fouöen  foppen  leggen/ en  öefelbe 
met  anöereaen  b?anb  fouöen  (ïefeen/  ten  einöe  ftpte 
beter  mcefler  banöe  «^teöen  fouöe  toeröen/  fo  groot 
toao  öen  baet  öie  fp  tot  öen  hertog  ban  3Clba  enöe 
^pangiaevöen  ö?ocgcn.  «©e  $?mce  ban  <©rangicn 

iüöTiïcm  Reeft  oofe  aen  gjonWjecr3©i»em  ban  25lop£/  gefeiö 
*nn  ,     (^rejlong  /  öe  toelRe  bem  ( 3eöert  öen  (ïag  tot  5[em^ 
Kont,  mingen  öaer  rp  mctCi?abe  EoöetoüR  toaSgetoeetf/ 
fangc     en  fecr  rjcquctft  tot  Cmböen  toag  geRomen )  begeben 
rommif^  jjatlöe  ni  tiienjlc  atë  doelman  bp  Cöfaert  €>?abe  ban 
ttocTcV*  <Ooft-©2icffanö  /  gcfonben  commiffie  om  ttoc  fcfjepen 

ban  oo?Ioge  ter  ̂ ee  toe  te  ruflen/  ober  fulr  Beeft  &p 

ban  ben 

39?tnce 
tofrrrrc* 
ften  wit 

ben. 

aHonfel 

ÏJCEC 

tot€mböen  beaeben/  altoaer#  banfeber€ngelis- 
man  *en  fcgtp  geRoft  ïjeeft  /  groot  ontrent  tnegentiö 
laften/  metfcftienïcpeltiufRen  of  <0otelmgen  /  met 
alle  3tjn  3eilenengereetfcbap/  boo?  bijf-bonöertpom 
ben  fleerlings  /  en  öeuoop  gefcDieö  mefenöe  /  ïjeeft  af^ 
gebeeröigt  Capitcinüiobol/  öieöpaengenomenbaö2 
öeboozfgnen  Ëieutenant/om  totSarmupenin€n^ 
gelanö  'tboojftDétcbeo  ftf)ip  teontfangen  /  bltjbenöc 
bpmiööelrctijö  tot€mböen  om  o?ö?e  te  (lellen  totbe* 
talingeban't  boo?fcb?ebenfcfjip/  ban  feo?tis  öaer  na 
3ijnöerb?ieben  ban  öen  boo?fcf)?eben<©?abe  geRomen 
aenöe  paatfiraetban  €mböen/  öat  fp  öen  boo?fcD?e* 

ben  (Creflong  fouöen  berfeReren/  'ttoelfe  b^bk  ban  g,tm €mböen  tcr(lont  na  geöomen  i$/  tn  i.«boo?t?söoo?  ban 
ïafle  ban  öen  <©?abe/  öanöenen  boeten  gefloten  na  «** 
öet  ̂ uiö  te  Hieroo:  gebjocBt  /  en  omtrent  beertien  %"$, toefeen  lang  (Irictelp  gebangen  gefjöuben  /  fonöer  öat  d00?  iaf  i 

ÖPteretötegefïelö  of  öat  ecnigeneïfcBofcontlufiejei  Jan  oen 
genss  öemgcöaenen  genomen  tgf5etoee(l/  niet$egen^  J™ (iaenöe  bele  en  menigbulöige  ftipplicatien  aen  öen  €mB* 
boo?fcï)?eben  «5?abe  bp  [)em  geöaen/  fonöer  bat  fip  l™w 

oor  Ronöe  bertfaen  öe  oo?fafte  öan  föne  gebanReniffe  / üan  8tt| ban  öatmenfeiöe  öat  öen  <©?abeban  €mböenaen* 
geöient  teaief  öat  öp  binnen  öertfaö  ban€mböenfe- 
Rer  perfoon  ban  tCmfrerbam  öaööe  gerantfoeneert/ 
enbatSobol3tjnen5ieutenantöibcrfe  roberpenftaö? 
öefleöaen  in  öe0  <©^aben  ̂ lanb  /  tm  ïeften  is$  Ijp  ont- 

jagen uit  öe  gebanfeenitfe  /  mïtg  bat  ïjp  al  boren  tot 
bo?ge  (Ieiöe  ̂ jufTrou  ̂ Hgatfia  55enninga  ban^ple^ 
toaert  boo?  öe  fomme  ban  1000  öaelöersf  öatfiputt 
öe  (iaö  ban  €mböen  niet  en  fouöe  bertretRen/  boo? 
en  al  eer  öaer  in  bp  ben  €>?abe  anberjSfbubebJe^ti 
geo?öonneert  /  ban  na  öatfjp  notfi  ontrekt  beertien 
anöere  toeRen  lange  tot  <£mböen  toasf  gebleben/  en 
bat  Sp  geen  a^cöeiben  Ronöe  benemen/  en  öem  be 
miööelen  tot  fönonöcrBouönoöig3jïnöie  /  begonöen 
te  faelgieren  /  öetoijle  \yp  alöaer  toeinig  in  ganöen 
gaööe  /  fo  beeft  fypfitfy  eintelp  naboo?gaenöep?o? 
te(iatie  ban  bat  |)em  geen  reebten  mocDt gebeuren/ 
enbanp?efentatie  banficïjtot  allen  tgöen  tu  rechtere 
fi(leren  ter  plaetfe  öaermjm  Bern  rerbtelijh  aenfp^e- 
ften  fouöe  toillen/  ban  baer  seabfenteèrtenbcimelijfe 
bertogen/Bembegebenbe  op  'Ztz  ten  bienfle  ban  ben 
Pnnce»  1 

€ertoïjlen  be  boo?f3€re(ïong  nocB  binnen  <emb-  fi5JJ 
ben  toa#  /  fo  lyttft  ben  wkmM  ban  acmfferbam  neemt 
25osfDuifen  etteipe  fr0epen  ban  ben  timtt  ban  <&*  «ntóp 
rangf en  boo?  Cmbben  leggenöe/  oberballen  en  met  ge*  gJJJ?! 
inelö genomen/  öe  boderen  ban  €mböenöebben  00b  &et! 
ontrent  ben  felbentöö  öen  <0?abe  banöer  |Ber«  uit  *<">? 
€mbbengejaegt,  JgJJ; 

Die  banöe  <0eefteiDR9efö  enöe  |Baöi(tratenöer öc' (ïaö  Utrec&t/  ont(ïagen  3önöe  ban  Ijet  ̂ paenfe 
garnifoen  fo  boo?f5té/  b?efenöe  bat  fogaeft  befclje- 
pen  ban  öen  $?ince  beriaegt  of  bertogen  fouöen  toe- 

fen /  öen  hertog  ban  ailba  öe  ̂ §taö  toeöerom  met 
^pangiaeröen  fouöe  beladen  en  bef  toaren/  foöefa* 
me  ging  öatfe  toeöerom  tegen  öe  Sinter  alöaer  fou= 
öen  feomen  /  en  bjel  toetenöe  öatfe  a*?n  ben  hertog  geen 
ge^oo^  en  fouöen  fjebben/  jgn  te  raöegetoo?öenïle- 
guefle  te  pjefenteren  aen  öen  Coning  ban  Spangien  / 
ten  einöe  om  banöe  boo?f3  folöatenontlad  te  mogen 
blijben  :  bebben  oberfuljc  aenbe  beften  ban  ̂ inte 
petere  baren  <0ecommitteeröen  in  Spangien/  ober* 
gefonöenöefena-bolgenbe  ülcquede/  ten  einöe  bp  öie 
aen  öe  iBajctfett  p^efenteren  fouöe  /  öe  Kegue|ie  toasS 
luiöcnöc  alöusi: 

Aen  den  Coning. 

/^Even  in  alder  ootmoet  te  kennen  uwe  Majefteits  © 
^-'onderdanige  de  Prelaten ,  Dekenen  en  Cappittelen  ̂ £ 

be  tpfi 

van  den  vijf  Godshuifen  binnen  uwe  Majeft.'ftad  Ut-  K^f  r', 
recht,  mitfgaders  de  Schout ,  Burgemeefteren  en  ande-  Die  öar 
re  Regeerders  van  de  felve  Stad }  hoe  dat  fy  Supplianten  tojJPjj 
zedertdatde  Landenvan  Utrecht  hen  by  traclate  on-  ̂ j,,^ 

pen  ban  Dan  00?lOge  ter  ̂ ee  toe  te  ruften  /  Ober  fUltDeeft  OP    derdeKeiferlijke  Majefteit,  hoogloflijker  memori?,  recfjr 

foc'rT  f»n  affCf)^ltl  banöen<a?abe  beROmen  Debbenöe/M '  uwc  Majefteits  HeereenVa4er  gegeven  hebben,  hen  gjg 
tuften.  a^~ 
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altijds  Co  onderdanig  en  getrouw  jegens  defelve  fijne 
Majefteit  voor,  en  uwe  Majefteit  na,  gedragen  heb- 

ben ,  als  eenige  andere  omleggende  Steden ,  't  welk  Cy- 
iuiden  merkeiïjken  vertoont  hebben  in  de  voorleden 
troublen  die  in  uwe  Majefteits  Nederlanden  in  den  ja- 
re  66  (God  betert )  geweeft  zijn ,  dat  fy  om  de  Stad  en 
Landen  van  Utrecht  van  den  overval  en  oppreflie  van 
'den  rebellen  en  fectariffen  ( die  niet  en  fochten  dan  de 
voorfchrevenStadenbyfohder  die  van  de  Geeftelijk- 
heid  te  ruineren  en  vernielen )  te  bewaren  en  befcher- 
-men,  merkelijke,  gróte  en  excefïive  koften  gehad  en 

gedragen  hebben  ,  fo  in 't  onderhoud  van  een  grote 
menichte  Van  foldaten  die  fy  in  haren  dienil  aengeno- 
men,  en  ontrent  den  tijd  van  negen  maenden  ten  einde 
als  boven ,  onderhouden ,  en  veel  aen  (lagen  op  defelve 
Stad ,  meer  dan  andere  gemaekt  ,daer  mede  gebroken 
en  gerefifteert  hebben ,  alsook  door  dien  dat  ten  tij- 

de de  voorfchreven  rebellen  binnen  Vyahen  fofterk 

geworden  waren,  dat  fy  apparentelijk  met  het  krijgs- 
volk de  Landen  van  Utrecht  jegens  hen-luiden  niet 

ënfouden  hebben  konnen  defenderen,  t'haer-luiden 
ernftige  verfoek  binnen  de  voorfchreven  Stad  geko- 

men is  den  Grave  van  Megen,met  fijn  geheel  Regi- 
ment knechten,  het  welke  fy  met  groter  devotie  ont- 

Fangen  en  in  hare  huifen  gelogeerten  geaccomodeert 
hebben  den  tijd  van  ontrent  vijf  maenden  of  meer ,  tot 
grote  koften  en  laften  van  den  inwoonders  van  defelve 
Stad ,  fo  geeftelij  k  als  wereltlijk ,  die  ook  des  te  meerder 

fijn  geweeft,dat  ten  tijde  de  voorfchreven  foldaten  bin- 
nen Utrecht  gelogeert  waren ,  fy  geen  óf  feer  weinig 

geld  hadden  daer  mede  fy  hen  mochten  onderhouden, 
fulx  dar  de  felve  hebben  moeten  leven  eenfdeels  van  't 
gene  henluiden  by  den  rijken  gegeven, en  eenfdeels 

van  't  gene  hen-luiden  by  den  armen  geleent  is  gewor- 
cbn,  welke  leninge  tot  een  merkelijke  fomme  was  be- 

dragende ,  daer  van  noch  een  deel  te  betalen  ftaet ,  en 
hoewel  dat  de  voorfz  Stad  en  Inwoonders  van  dien ,  fo 
geeftelijk  als  wereltlijk,de  voorfz  koften  gedragen  heb- 

ben ,  meer  dan  eenige  andere  ft^den  daer  ontrent ,  ver- 
mits fo  voorfz  is ,  meer  aenflagen  op  henluiden ,  en  op 

het  gehele  Land  van  Utrecht,  dan  andere  gemaekt  wa- 
ren, en  confequentelijk  meerder  perijkelen  wederftaen 

hebben ,  en  dat  fy  wel  hadden  verhoopt  dat  ( de  voorfz 
troublen  cefferende)  fulks  aengefien  foude  hebben  ge- 
weeft  ,  fo  heeft  het  nochtans  belieft  de  Excell.  van  den 
Hertog  van  Alva,  Gouverneur  en  Capitein  Generael 
over  uwe  Majefteits  Nederlanden ,  in  de  maend  van 
Auguftoindenjare  69  leftleden,  inde  voorfchreven 
Stad  te  fchicken  het  gehele  Regiment  van  de  Spaenfe 
foldaten  van  den  Tertio  van  Lombardyen ,  die  aldaer 
gelegen  hebben  van  den  21  van  defelve  maend,  tot  den 
leften  Novembris  daer  aen  volgende ,  dat  twe  Vaende- 

len  van  't  felve  Regiment  elders  gefonden  werden,  bly- 
vende  aldaer  d'andere  8  Vendelen  tot  de  komfte  vande 
Coninginne  in  de  voorfz  Nederlanden ,  het  welk  was 
in  de  maend  van  Augufto  Anno  70  leftleden ,  en  ze- 
dertdietijd  fijn  aldaer  gebleven  fes  Vendelen,  totin 
'tlaetfte  van  de  maend  Meert,  dat  overmits  de  Lan- 

den van  Holland  door  de  ballingen  en  fugitiven  te  wa- 
ter feer  geinfefteert  worden ,  eenige  van  de  voorfz  fol- 

daten geleid  fijn  binnen  de  ftcden  van  Alkmaer  en  Lei- 
den ,  blijvende  aldaer  de  refte  en  principaelften  tot  den 

6  Mev  leftleden ,  dat  overmits  de  voorfz  infeftatie 
noch  duerden, defelve  refte  mede  gelicht  en  tot  Delft 
verleid  is ,  alfo  dat  fy  fupplianten  met  de  voorfchreven 
foldaten  in  manieren  voorfcheven  befwaert  fijn  ge- 
weeft  den  tijd  van  twintig  maenden ,  en  dit  tot  onfpre- 
kelijke  en  ineftimable  koften  ,fo  van 't  Lichaem  van 
den  voorfchreven  Stad  ,  als  van  de  particulier  inwoon- 

ders van  dien ,  fo  geeftelijk  als  wereltlijk, fo  overmits 
het  fervice  dat  fy  eenfdeels  in  fpecie  en  eenfdeels  in  gel- 

de den  foldaten  hebben  moeten  geven  en  betalen  , 
als  andere  koften  die  fy  gehad  hebben,  en  hen  by  den 
foldaten  boven  het  ordinaris  dat  fy  pretendeerden  hen- 

luiden toe  te  komen   genoeg  af-gcdrongen  fijn, die- 
men  te  famen  eftimeert  en  wel  bevonden  fouden  wer- 

den tébedragen  ter  fomme  toe  van  twe-hondertdui- 
fent  Carolus  guldens,  fulx  dat  door  dien  een  groot  deel 

t  Deel 

van  den  borgers  en  ingefetenen  vari  de  voorfchreven 
Stad  alfo  veramt  zijn ,  dat  fy  langer  niet  en  hadden 
om  haer  eigen  perfonen,  wijven  en  kinderen  te  on- 

derhouden ,  die  fy  hebben  moeten  ontrecken 't  gene 
fy  den  voorfchreven  foldaten  gegeven  hebben ,  waer 
door  ook  veel  van  de  felve  genoöddrukt  fijn  geweeft 
haer  huifen  ,  en  de  refte  van  haer -luiden  goederen 
( die  fy  noch  hebben  mochten)  te  verlaten,  en  uit  de  (F-  H7°) 
ftad  Utrecht  te  vertrecken ,  niet  tegenftaende  wat  ver- 

boden van  wegen  die  van  der  Stad  ter  contrarie  gedaen 
werden  ,  gelijk  als  ook  veel  van  de  geeftelij kheid  en  an- 

dere rijke,  edeleen  borgers  van  de  voorfchreven  Stad 
hert  vertrocken  hadden  ,  fo  overmits  de  grooüe  en 
excefïive  koften  die  fy  hadden  van  de  foldaten,als  over- 

mits den  groten  overlaft,  overdaed,  hoogmoed ,  forfea 
en  geweiden  die  hen-luiden  fonder  refpect  van  haer- 
luideri  perfonen,offy  geeftelijk  of  wetrlijk,mans,vrou- 
wen  of  kinderen  waren,  en  die  van  haer-luiden  fami- 

lie, dagelijks  van  den  voorfchreven  loldaten  aengedaen 
worden  ,  en  fy  Vah  den  felve  lijden  moften ,  fonder  dat 
eenigert  ftraf  of  correctie  óver  hen-luiden  gedaen  wor- 

den ,  alfo  dat  over  mits  de  voorfchreven  licentie  en 
impuniteit,  behalven  meer  andere  enorme,  abomina- 
ble  en  onbehoorlijke  acten  tot  feven  of  acht  neder  ge- 
flagen ,  die  binnen  Utrecht  by  de  voorfchreven  folda- 

ten gedaen  zijn  geweeft,  en  eenige  aen  de  perfonen  van 
haer  eigen  Weerden  of  Patronen  (een  fake  die  voor 
den  Hëydenen  abominabel  plag  te  wefen )  al  fonder 
eenige  correctie  als  voorfz  is ,  hoe  wel  de  Capiteinen 
binen  de  Stadt  waren :  En  dat  d'Excellentie  van  den 

voorfz  Hertog  van  Alva  by  miffive  in  't  generael  van 
den  voorfz  overlaften  geadverteert  is  geweeft,  fulks 
dat  te  beduchten  ware  geweeft,  indien  de  foldaten  noch. 
langer  binnen  Utrecht  gebleven  hadden ,  dat  de  voorfz 
Stad  ( die  de  minfte  niet  en  plag  te  wëfen  onder  die  van 
uwe  Majeft.  Nederlanders )  geheel  verarmt ,  gedepeu- 
pleert ,  gedefoleert ,  en  fo  wel  van  Geeftelij  ke  als  We- 
reltlijke  verlaten ,  en  confequentelijk  bedorven  foude 
hebben  geworden,  gelijk  die  ook  aireede  genoegfaem 
verarmt  en  bedorven  is,  fonder  dat  nochtans  eenig 
profijt  daer  van  gekomen  is  tot  uwe  Majefteit  >  jegens 
de  welke  fy  niet  en  verhopen  alfulken  tractement  ver- 
fchuld  te  hebben ,  en  ter  oorfake  voorfchreven  ^  te  we- 

ten ,  fo  over  mits  de  koftcn  die  de  Stad  gedragen  heefc 
in  den  voorleden  trouble ,  als  ter  oorfake  van  de  voor- 

fchreven foldaten  is  't  lichaem  en  inkomen  van  de 
voorfchreven  Stad  alfoo  ten  achteren  gekomen ,  dat  fy 
langer  niet  alleen  niet  en  mogen  dragende  ordinaris 
laften ;  maer  ook  niet  betalen  de  lijf-renten  die  de  felve 
jaërlijk  fchudig  is  den  borgers  en  inwoonders  van  de 
voorfchreven  Stad ,  die  over  mits  dien  boven  de  voor- 

fchreven fwarigheden ,  ook  gefruftreert  werden  van 

't  geene  haar-luiden  befte  en  fekerfte  inkomen  plach  te 
wefen ,  waer  door  de  voorfchreven  Stad  ( die  onder  an- 

dere omleggende  groot  geloof  plach  te  hebben  )  in  toe- 
komende tijden  als  van  noode  fal  wefen  eenige  pennin- 

gen op  't  lichaem  van  de  felve  Stad  te  lichten ,  geen 
geloof  meer  en  fal  hebben;  noch  penningen  weten  te 

vinden,  't  welk  ook  foude  mogen  komen  tot  grooten 
intereftvan  uwe  Majefteit,  voorde  welke  de  voorfz 
Stad  dikwils  voor  merkelijke  fommen  van  penningen 
haer  geloof  geftreckt  heeft  in  tijde  van  nood,  en  als  fy 

van  des  verfocht  Waren  ,  gelijk  fy  't  felve  noch  inden 
voorleden  trouble  gedaen  hebben  ,  als  eenige  vendelen 
voetknechten  by  Utrecht  leggende,  gecaffeert  werden, 
fonder  dat  fy  daer  van  als  noch  ontlaft  en  gevrij t  fijn. 
En  alfo  dan  ( onder  correctie  te  fpreken  )  geheel  onre- 

delijk was  dat  een  Stad  alleen  ( die  geen  Frontier-ftad 
en  is,  en  bewaert  is  met  een  goed  Cafteel  daer  ordina- 
risgarniföen  op  leid ,  die  ook  tot  geender  tijd  jegens 
uwe  Majefteit  gerebelleert  heeft )  tot  haer  gantfe  be- 
derffeniflè  foude  drrgen  de  laften  die  in  alle  gevalle  by 
uweMajefteits  Provintien  en  Steden  van  het  Neder- 

land in 't  gemeen  foude  behoren  gedragen  te  worden, 
dat  ook  binnen  de  voorfz  Stad  is  een  Eerts-Biidom , 
met  veel  Capittelen ,  Kerken ,  Cloofteren  en  andere 
Godihuifen  ,daer  door  ook  aldaer  eene  menigte  van 

Gceftelijdheid  en  meer  dan  in  eenige  andere  ftad  van 

ff  3  «we 
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uweMajefteits  Nederlanden  refideert ,  wiens  leven  en 

confervatiefeerqualijk  overeen  komt  mettet  leven 
 en 

converfatie  van  den  foldaten  ,  met  de  welke  veel  v
an 

hen-luiden  als  andere  inwoonders  van  de  voorfz.  S
tad 

leer  bcfwaert  fijn  geweeft.  So  hadden  de  Reg
eerders 

Van  de  voorfz  Stad  ( bemerkende  dat  fy  noch
dlnge- 

frtenen  van  de  voorfchreven  Stad,  de  voorf
chreven 

fvvarigheden  langer  niet  en  mochten  dragen )  t  gene
 

voorfz  is  eerft  kortelijk  in  den  voorleden  jare  in  de
 

maendvan  Mey  d'Excellentie  vanden  voorfz  Hertog 

^remonftrcert,en  ver mits,fy doen  geen  ontlaftinge
 

en  konden  verwerven  ,  hadden 't  felve  naderhand  by 

haer  Mifïïve  van  den  leften  Julij  Anno  tfeventig  ander 

verftaen  dat  fijn  Excellentie  niet  wel  genoegt  foude 

hebben ,  dat  fy  van  de  fententie  die  fijn  Excellentie  uit 

de  voorfchreven  Proceffe  jegen  hen -luiden  gegeven 

heeft  ,aen  uwe  Majefteit  geappelleert  hebben  gehad, 

de  Supplianten  feer  belbrgtfijn,  dat  de  felve  fijn  Ex- 
cellentie de  voorfchreven  foldaten  hen-luiden  weder 

toe  foude  mogen  fchicken ,  fo  haeft  als  de  voorfchre- 
ven Zee-rovers  vertrocken  of  verjaegt,  en  de  Zee  ge- 

veiligt  falfijn  ,'t  welk  voor  den  Supplianten  en  andere 
Inwoonders  van  de  Stad  Utrecht  geheel  onverdrage- 

lijk  foude  wefen,  en  voorts  cauferen  de  uitterlijkebe- 
derffeniffe  en  defolatie  van  den  voorfchreven  Stad ,  het 

welk  fy  niet  en  verhopen  de  meninge  te  wefen  van  u- 

^lESZZSSXS^JSEZZ  I  gK*  wiens  Mg«-»&"£ maeivcnuun,v.i  iu           a„A™n     ir>OPUr>rf>n  onpA prnerenheid  de  SuDDüanten  ganicne- 
de ,  hadden  nu  in  't  lefte  van  den  voorleden  maend  van 

Meerte  by  Requcfte  weder  in  't  lange  vertoont  en 
 ver- 

focht ,  dat  fijn  Excell.  foude  gelieven  de  voorfz  Stad  
te 

begenadigen,  en  foldaten  elders  te  verleggen ,  daer  op 

fy  voorts  doen  vervolgen  hebbeu  appoin<3ement  of  dif-
 

po(ïtijf,danal  eer  fy  eenige  apoftille  hebben  kunn
en 

verwerven ,  gcli j  k  fy  als  noch  ook  geen  en  hebben ,  is 

gebeurt  fo  voorfz,  is,  dat  overmits  de  voorfz  ïnfeitat
ie 

ingeboren  goedertierenheid  de  Supplianten  ganfche- 

lijk betrouwen, dat  uwe  Majefteit  meer  foektdecon- 
fervatiedan  bederffeniffe,  voorderinge  dan  achterdeel, 

welvaren  dan  qualijk  varen  van  de  voorfz,  Stad  en  In-' woonders  van  dien  ,fo  geeft  elijk  als  wereltlijk ,  tot  den 

welken  fy  Supplianten  hen  daerom  kererf  en  hen  ne- 
der werpende  voor  de  voeten  van  de  felve ,  bidden  en 

verfoeken  feer  oocmoedelijk  dat  uwe  Majefteit  believe 

vanüenDainngenLu  rxxpu.y       P^u^t.^^»^     l^inu/nr.mW*  van  de  voorfchreven  Stad  te  ontfermen, Ie  inwoonders  van  de  voorfchreven  Stad  te  ontfermen , 

dietebegenaden,endien  volgende  de  Excellentie  van 

den  Hertog  van  Alva  te  ordonneren  dat  hy  de  voorfz 

Stad  Utrecht  met  geen  garnifoen  of  foldaten  meer  en 
belafteof  befware,ten  ware  de  nood  fulx  eifchte,in 

welken  gevalle  de  Supplianten  altijds  willig  fullen  fijn 

te  ontfangen  alfulke  garnifoenen  als  men  hen  toefchic- 

ken  fal,  gelijk  fy 't  felve  altijd  byfonder  in  den  voor- 

leden Trouble  wel  getoont  hebben  ,  'twelck  doen- de ,  &c. 

<©p  toel»  berfoefe  be  Contng  opten  rienben  ̂ ep*    &,; 
temüer  een-en-t'febemig  gebepefcfjeert  fieeft  feöere  confo* 
IBtffibeaenben  $|ei;tog  ban  ailltoa  /  bp  öcfelbe  fcfin^  gfg"" 
benbetftoebatbembe  *>oo?f5  ïteoueffc  obergefonben  mm 
toaö/wboubenbeftoare  felatbtcn  ober  befo?fenen  o-  banaioa 
berbaben  btebe&uppaantengelcbcn  ïjabben  ban* j  gjffi 
boo?fcB?ebenfolbaten/bat  &oe  toelïjp  öem  berfenert  ffj 
fitelööatïjp  memanti  ban  3ön  goebe  ©aflalenof<©n*  mtwhu 

berfaten  met  jèolbatenen  foube  totUen  belaften  fonber  .c 
metttge  rebenen  en  groten  noob  /  battet  öem  nocïjtanss « 
een  aengenamefaee  foube  toefen  bat  3tjn  CrcelUten " 

foldaten  uit  Utrecht  gelicht,  en  in  Holland  ter  voorfz 

plaetfen  verleit  heeft,fulks  dat  de  Suppliantien  nu  (God 

heb  lof)  van  de  voorfchreven  foldaten  verlicht  en  ont- 

laftfijn.  't  Is  nu  fo  dat  d'Excellentie  van  de  voorfchre- 

ven Hertog  van  Alva,  of  door  eenig  quaed  rapport 

dat  hem  vanden  Supplianten  gedaen  mach  fijn, daer 

door  hy  eenige  finiftre  opinie  van  hen-luiden  Suppli- 

anten geconcipieert  mach  hebben,  of  uit  eenige  ande- 

re oorfake  niet  wel  jegens  den  Supplianten  en  ande- 

re vanden  Staten  vanden  Landen  van  Utrecht geaf- 

fedioneert  is,  fonder  dat  fy  Supplianten  weten  fulks
 

jegens  uwe  Majefteit  of  fijn  Excellentie  in  eemger 
 ma- 

nieren verfchuld  te  hebben,  of  uit  wat  oorfake  t  felve 

procedeert,anders  dan  dat  fchijnt  dat  fulks  hergek
omen 

foude  fijn  ter  caufe  van  de  petitie  van  den  ioo,  10 
 en 

20  penning, by  fijn  Excellentie  van  hen  als
  vanden 

patrimoniael  Landen  van  uwe  Majefteit  geeifcht,t
ot 

dewelke  ( alfo  de  Staten  hen  lieten  dunken  opgehoude
n 

te  fijn,  meer  dan  andere  van  nieusaengenomenlanden,
 

cfatookdefelve  niet  wel  pra&icabel  en  anderfins  voo
r 

de  Landen  van  Utrecht  onverdraeghelijk  was  )  de 

^I^SSnCtow  uwe  Majefteit ) hebben  regarbe  ban  ben  ̂ uppltanw  om  rebenen  Dp  Ben- « 
gehad  en  gedygen  he°D^  °c " ™     jfadüit  gepre-  twben  in  Daer  fteoueffe  tn  't  ty&to  aengetogen  /  en  om cc 
lnPtovan^^m^^^i^^l&ye  teebitaenöacr-luibec  geljele ruine en  bebertfentfTe/" 
^T^^e^SmmT^^^o  gulden,  tentoaremttjbeban  noob/tn  toclnen  gebaiïe  öPfiet; 

hopende  daer  mede  te  volftaen  alsfyin  gelijke  faken
  fo  ,  fetU 

by  «jde  van  de  KciMjkcMaj^eit  hoo^nijkcrmfr         mbtm^m  berïjaelt  fioebatbelertogbait 
morie,aisbyuwe  Maje fteit  ge ̂   ~"^v'^  ~   Klbambcn  jare  1569.  banbe  staten  ber^eber, 

nrudefeno»^^
 

ëefchikrde~voorfchreven  foldaten  ,  en  ook  de  voor
- 

fchreven Staten  in 't  generael ,  en  de  Regeerders  van 

de  Stad  in  't  particulier  doen  accuferen  als  of  f  y  crimm 

Ure  Marfiatis  gecommitteert  hadden,  dat  n
ochtans 

tot  gcender  tijd  in  haer  gedachten  gevallen  is.  Sul
x  dat 

de  Supplianten 't  felve  bemerkende  ,  eintelijk  om  fo 

van  den  foldaten  ontlaft  ,  als  van  de  vexatie  van  de
n 

voorfeiden  Proceffe  ontüagen  te  worden  ,  voor  de 

voorfz  petitien  geprefenteert  hebben  -gehad 
 te  beta- 

len 150000  gulden  boven  de  twaelf  duifent  die 
 bc- 

Wek  waren,  maeren  heeft  fijn  Excellentie  niet 
 belieft 

feoptngc  ban  alle  roerenbe/en  ben  ttointtgfien  pen* 
tüng  ban  be  bcinopinge  ban  alle  oncoecenbe  goebe* 
ren  /  fo  btfe  en  mentgmael  befeibe  berBoftfouben  toer^ 
ben/enooö  fjoebatbe  Staten  ban  alle  be  patrtmo* 
male  Slantien  baectn/  naerbele  ftoarigBeben  /  ïte^ 
monürantien  en  ̂ upplitatten  geconfenteect  Dab^ 
ben  /  maer  bat  $p  befeibe  naberbanb  boo?  ben  ttjö 
bantbie  jaren  fjabben  gecebimeect  met  tbje  mtltoe> 
nen  goutö'tiaerief.  €n  aïfo  nu  befe  ttoe  jaccnbpna 
omgenomen  toaren  /  neeft|)p  op  meubj?s  biillen  boo?t* 
aaen/mette  collectattebanben  boo?fcD?ebenttcnben(F.af«.) taclt  waren,  maer  en  k«^ £w  ,"S  S5«<  Penning  /  Oftt  &»«*&  «»  »  W 

ry^<*^™j™l*%£rZ 'SEft.  jaawüaibeBifa'tneiietaa tot  bm  tpj&emgfa^ 
doen  dan  eenige  Landen  by  Tro-toa :  aen  uwe  ftujeit^  »                                       atfJWtt»  Uittel  ÜM  ftlbm 
gekomen  ( met  de  welke  de  Sapphanten '™™»^  R  6j,  m  p?0poa)l  en  bOOjncrMCtl  /  IMCUDC 
een  conditiebehoorden  te  wefen )  maer  ook  na  naer  jldra/  mm    r  gj    r*  v                  < ■ 
lu,dcn  kleinigheid ,  -«-"^TeZlntnt    %9KSMSm veel  ot  meer  als  na  advenant  eemge  van  (fcj»  l  Wl™ ̂       £  ̂     cn  8atr|jf0cmn/  mm  (,M-!m, 
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ftoijgcnde  foudcn  moeten  dragen  /  ï)p  acbte  luttel  des   dcratie  de  felbe  fijne  Höajefteit  baer  in  abonture  en  « 

14! 

brn 
toati  beu 
igertog 
ban  ai- 
baacnöc 
graten 

bolhs  Duet/  macr  naec  Ijet  fp^eefe-tooo^ö  ban  den 
CpranCaligula/ 

Dat  yegelijk  my  haet  is  my  geen  pijn, 

*C  Is  my  genoeg  gevreeft  te  zijn. 

SïDaftbcm  genoeg  dat  bpdoo?  fijn  ttneedbeid  ontften 
engeb2ccfttoatf/  alfo  beeft  Ijpben  leftcn  ̂ ulö  laten 
tutaacnfcuetparcact  banmodcraticban  benopljc* 
be  dcö  ticntien  penning^  /  en  bet  felbe  met  b2ieben 
gefonben  aen  bc  particuliere  $20bineien/  om  gepu* 
blieeert  enter  cretutte  geftelt  te  toerden:  ben  25?ief 
aen  be  ̂tatert  ban  i^olland  toa#  luidende  aldug : 

DOn  Ferdinando,  &c.  £iebe  en  toel  beminde/ 

Dafardc  fielt  ban  nocljbeel  ban  ben  fijnen  te  moeten  « 
contribueren  en  opleggen  omdcnflaetbandcfe  boo?- £i 
fcineben  31  anben  te  onderfjouden  en  mainteneren.  <en cc 
bant  top  bonnen  merben  bat  be  fjmpoften  bp  be « 
boo2frï)2eben  Staten  refpectibelijhopgeftelt  omïjare  « 
boo2fcb2cbcn  quoten  te  binden/  niet  fufficient  getoeefl  « 
3ijnde  om  die  te  furneren  fo  boo?fcb2eben  &/  al  noctj  « 
eenigentijb  foude  moeten  loop  nebben  om  te  mogen  u 
loffenen  afqutjtcn  de  «enten/  bie  tot  fourniflement « 
ban  bare  boo2fc[j2ebcn  quoten  berboebt  3ijn  getoeefl* « 
<£n  bat  ontf  bedunht  qualtjft  mogelijn  foude  toefen  bet « 
boo2fcb?cben  reebt  ban  ben  tienden  en  ttointigften « 
penning  op  te  (tellen  /  en  be  felbe  <f  mpofren  t'fament* « 
lijnen  loop  te  laten  bebben:  toillenbe  bier  in  be  <0e- " 
meenteberlfcbtenenfoulageren/  bebben  top  geraden  « 
bebondenu  en  dien  ban  benanbere  Staten  baer  ban  u 
te  bereebten  /  op  bat  fp  bp  ander  toege  en  mibbel  foube « 
mogen  binben  't  berloop  banbe  «enten  bie  tot  fur* « 

aenmerbende  be  groteftoarigbebcn  bie  tuficljen 
be  Staten  ban  befc  %  anben  gerefen  5ijn  /  fo  toel  om  te 
beraclijhcn  Ijare  quoten  en  aenbelen  bp  ben  refpectibe- 
lijbeu  geacco2dccrt/  in  plaetfe  enboo?  be  rebemptie 

ka.i  «o!*  ban  ben  ttenben  en  ttointigflen  penning  op  be  terte  f  ntfTcrmnte  banben  iCft<>  quote  berhortjt  3ijn/  af-fte!--  " 
lanbno-  pmac  ban  alle  roerende  eji  onroerende  goeden/  btefp  ,  Icntete  gmöonen  ,Cgentooo2deIi)b  lopende  en  opge, « Cilïen  wfen  öorben  Contng  daer  te  boren  m  t  generael ;  mm  fucmfrcmcmcm  betalingeban  de  boo2fcb?e< « *.&*  gefonfenteertbabben/  aljopbemtbbelenbpbebop^  bcn  QUOtctt  €n  öat  5eöert  öcn  toIcnöcn  gg  ban  « 
mn*  fcb?ebcn  Staten  dfe  tn  't  fpne  geabbtfeert  om  be  felbe  %mm  naC(t-bomenbe  /  boo?rö  en  oon  beften  boe « «  quoten  te  binben  en  opbrengen.  €nbobenbtenbatbe  ment,gfclt)e  0entcnOp  fucrefïie  ban  tube  fouöe  'tm  " »  boo:fcb:eben  mtbbelen  tnet  fufftfant  en  3ijn  getoeefl 

»  ombe  boo2fcb2eben  quoten  te  furneren/  ban3tjn  be 
3>  bonben  niet  alleenlijk  ben  ©nberfatenban  benban- 
3ïbe  baer  be  felbe  gdtgtto02ben/  feerbinberlijb  en  on* 
5j  aengenaem  /  maer  too?ben  oob  bp  be  felbe  Staten 
J3  d'een  nabutr  tegerns  ben  anberen  geimpugneert  en  ge? 
»  quereleertalö  fjenp2ejudtciabelen  Oinberlijb  toefen* 
5j  be/  en  al  noebmeer  foube  t'nbtenmen  be  felbe  toilbe 3)  conrinueren/  en  bebben  topniet  toepnige  grote  fo?? 
55 gegeb2agenm  'tabbtferenban  eenig mibbel/  om  be 
s  5  boo2fclj2cben  Staten  te  mogen  belpen  uit  be  perplert* 
55  teit  en  ftoartgbeib  baer  in  fp  ben  bebonben  öebben/  uit 
55  fafee  ban  be  bctalinge  en  't  furn^TementUan  Bare  boo?* 
35  feb^eben  quoten  ̂ n  aenbelen  /  en  begerende  ttt  neder  te 
35  leggen  be  gefcfnllen  /  dtfferenten  en  dtfputen  Ue  appa- 
35  renteltjb  fouben  rnfen  onder  bc  frtbc  Staten  /  op  bc 
35  mtbbelen  \xp  ben  alrcbc  geabbtfeert  /  en  die  al  nocb  ge- 
35  abbifeect  engeraemt  foube  moeten  too?bcn/  nabien 
35  be  felbe  niet  fuffifant  bebonben  en  5ijn  /  om  \yate  boo?- 
35  fcb2eben  quote  te  bonnen  opteengen  en  furneren  fo 
»  boo2fcb2ebenwf/  fonberlingegemerbt  bat  niet  iegen* 
35  ftaendealle  goed  beboic  en  officie  ban  onfen  toegen  aen 
3>  fïjne  lEajeftcitgebaen/  op  bat  befdbe  ljemteb?eden 
3>  ̂ude  toillen  bouben  boo?  be  refterenbe  bier  jaren 
»  mette  quoten  bp  be  tïoo?fcb:eben  Staten  refpectibe* 
»'  ïijben  gcacco2bcert  tn  plaetfe  en  boo2  be  redemtie 
»  ban  den  boo2fcb2eben  tienden  en  ttointigften  penning/ 
» fijne  boo2fcl)2cbcn  IBdjefteit  geenfinö  öaer  toe  en 
«  beeft  toillen  berftaenom  be  ftoarigïjcden  enconfide* 
3'  ratten  boo2fcb2Cbcn. 
"  €n  na  dien  top  daer  op  lange  en  diftmael  gepeinft 
"  engedaebt  /  en  op  de  fahe  met  dïberfc  tot  nu  toe  ge- 
"confuleertbcbbcn/  en  't  felfde  niet  «onnendc  langer 
5'  uitflellen/  enbebbentop  geen  beter  nocb  gelper  mtd* 
5>  bel  bonnen  binben/  noebbee  gemeenten  minfibin* 
"  bcrüjb  /en  baer  toe  ( oberbomendeeentgeftoarigbeid) 
"  men  geboecïjelijner  fal  mogen  remedieren  /  dan  de  ge- 
,J  nerale  coUectattc  ban  ben  boo:fcb2cben  tienden  en 
"  ttointigflen  penning,  ̂ ebbende  't  felfde  fulr  gemode* 
» rem  /  dat  gp  toel  fult  bonnen  bemerben  dat  top  meer- 
"  der  aenfcboü  genomen  bebben  op  de  remonfïrantten  I  be  mettertijd  te  bonnen  afïeggen  en  quijten /"baer  ban »  bie  onss  deoljalbengedaen  3ijngetoceft/  entottetoeï-  onsf  bebunftt  bunfulbe  bope  te  mogen  geben/  batfpcc 
«  bacrt  ban  den  üanöe  /  in  't  fluft  ban  de  negociatie/  ne*  berfebert  mogen  3ijn  dat  top  ontf  cmplopercn  fullen ( c 
'» ringe  en  bandtoerb  /  ban  tottc  epgen  febade  en  intereft  om  acngenamer  en  min  bindcrlijber  middd  te  aobife- <c 
»  ban  fnne  boo2fcb2cben  Jtëajefteit :  ̂ §o  gp  bp  bc  b2ie*  ren  en  binden  /  dan  't  gene  top  tot  nu  toe  tn  de  Standen  <c 
»  ben  ban  paccate  die  top  baer  opeerlangfullen  doen  ban  bertoacrö-ober  bebben  ficn  p2actiferen/  daer  toe " 
"bondigen  en  publiceren/  particulicrlijftcn  fult  mogen  top/  omdcboo2fcb2eben(§tatentcgratificercn/  onjJ  'c 
"  berflacn  /  mito  todken  't  fclföe  u  te  aebten  fïaet  boo?  toilliglijlicn  geemplopeei  t  bebben.  €n  fullen  de  felbe " 
» een  beneficie  of  toddaed/  bedanbende  fijne  IBajefleit  bpflacn  en  affiiïeren  /  op  dat  't  gene  deö  top  of  fp  fclftf  u 
» en  ons  ban  de  grote  moderatic  daer  op  gcdaen  /  in  re-  geadbifeert  en  oo2boo2lijb  bcbonden  fullen  bebben  /  ter  " 
"fpecte  ban  't  gene  gp  deöbalben  fijne  boo2fcb2cben  cremtie  geleid  mag  tooiden/  tot  beneficie  en  toelba- " 
» JlEaiefleit  gcaccoideertbcbt/  enmoebtoob  todden-  renbanden3landecntencffectealöboben.<enboo2tj$c< 
«  bendatbpmiddelcbande  boo?fCD2eben  gratie  en  mo-  i  ten  einde  dat  de  boo?f5  !3jmpoftcnjcgentoo?Oclnb  lo- 
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genloffenenafquijten/  adbiferende  en  ramende  eenf- <ê 
ge  goede  middelen  om  't  felbe  te  doen/  toacr  op  top  " 
ooft  denhen  fullen/  en  airede  gedaebt  bebben  fotopu <c 
't  felfde  berblaren  fullen.  Regeren  te  dien  einde  ban  " 
u  te  toeten  en  bandben  der  boo2fcb2ebcn  Staten  en  u 
fanden  in  't  befonder/  den  ftaet  ban  bare  t'acDtcr* ce 
beden  ter  faben  banden  boo2fcb?eben  lefte  quote/  én  " 
infgdijb.ö  ban  den  boo2gaenden  laften  met  fpec ificatie ie 
toaerafelb  bandten  procedeert.  €ntottoatp20fedece 
«enten  berboebt  uit  faben  banden  boo2fct)2eben  la- cC 
ften  lopende  3ijn/  enboo?  fo  bed  aengaet  't  berloop <c 
ban  de  boo?fcb?eben  «enten  /  foude  onö  bedunben  bat £C 
bpgeb2eben  ban  anderen  middel  't  felbe  geboecöcbj& cC 
gebonden  foude  mogen  to02den/  fo  toel  ban  d'eenalg" 
ban  d'andec  op  de  gronden  ban  <£rbe  ban  elft  ber <c 
boo2fcb?eben  fanden/  fo  be  fdbe  gronden  geenfin£cc 
belaften  fullen  toefen  uit  fabe  banbe  toebomenbebe* <c 
de/  atëdie  tnboo2leden  tijden  getoeefl  3ijn/  na  dien <c 
fijne  boo?f5  iBajefleit  baer  te  bieden  bouden  fal  met " 
'tboo?fcb?eben  reebt  ban  den  tienden  en  ttointigflen <c 
penning  alleenlijb.  €n  dat  mitsdien  Het  boo2fclj2e*<c 
ben  berloop  ban  «enten  gebonden  foude  mogen  too?- tc 
ben  fo  boo?fcb?eben  ijef  /  't3P  bp  be  getooonbjften  en <c oudefo2mecn  maniere  ban  clb3land/  mittftarcren*" 
be  de  gronden  ban€rben  be-cedss  getoijfe  bp  tranf- cc 
P02t  /  berpondinge  /  gefebot  of  andecfinov  of  ooft  't  feU  " 
be  liebtende  op  den  boet  ban  den  bondertflen  penning/ " 
na  adbenant  ban  den  patfjt  en  buere  ban  de  panden cc 
en  andere  onroerlijbe  goeden/  bettoelb't  gdijrfletoe- cc 
fen foude/  ertoberfulbö  alderbefl  d2agdijbfl/  enfoU* " 
de  daer  mede  geercufcert  toojden  de  quoten  en  po:tien  " 
ban  ïicbamen  bande  Steden/  dieató  nu  totfulben  " 
flategereduceert  3ijn  /  dat  den  felben  niet  mogclijb  en £C 
té  meer  tc  contribueren.  €n  të  apparent  bat  geen  ban <( 
den  ,§taten  ben  fulr  bdafl  binden  fal  /  fp  en  fullen  fjen cc 
meteenbertigflen  ofbeerttgflen  penning  toel  bonnen" 
ontlaflen  ban  de  boojfebzeben  renten/  tot  minderen" 
geriebe  ban  alsf  men  de  negen-jarige  bede  gelicbt cc 
beeft/  'ttoelftdcnboo2fcb2cben  patente  djaeglijber fC 
foude  beboren  te  toefen  /  al^  fp  berbopen  mogen  't  felf- 

CC 

tc 

«■ 
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>,  benbe  om  'tfamifftwimt  en  hm\i\\® ban  öc  ibjgj 
„  fcQscUeii  Quoten  te  geboegelüHet  tf^jBSgJ. 
„  atë'tbooifcmeben  rtc&t  ban  Oen  tienben  etr ttotn» 
»  ftenccnmna  fal  moeten  beginnen/  fullen  W\  ttw 

3  tinne  ban  öe  bootfeteeben  quoten  bn  be  tooo2t3  &*- 

;  SS5t?ö^&o?öe1«  en  op  gefeortt  /  te  toe,
 

£      't  ücrloop  Sn Toen  genen  trie  al  noeïj  met  geiojl  en 
;  gequeten  en  fttlfen  w  f  mms  mffSSSBSS^ 
>,  en  te  awceberen  ban  tic  gmpoflcn  en  nnJMen  öp 
;,  O  boo?fcl):eben  Staten  gcaöbifcefct  tötte  boo?fclj?^ 
»  üen  öSt&n  bag  ban  Sïügafiö  naefmomenue/  op 

»  öat  öè  felbe  Staten  miubelmnb  fOttben  mogen  an^ 
„  öeremtt.ïjciena0bifecenomt)etb0o:fcl)2eben  

berloop 
« tebtnuen/fonber  bare  fcCjaöe  of  tntercffe/  ttoclft  JP 

» fullenmogenboen/'tfelbe  btnbenbcopcemge  opbebe 
^opgronöcnban  tfrbcn/'ttoeUi  fjci :  cecïibeecOtgJeen 
» ottiacrtijftflc  fcnünt  te  toefen/  of  bp  fulften  anbecen 
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»     €n  bet  ©laccact  bieit  aengaenbe  bp  Dem  gemaeat 

„  engemobereert/toasbanben  felben  öatum/tnöou* 5>benbeatëbolgt: 

|Mafr     /-xNfen  Heven  en  getrouwen,  &c.  Saluit  en  dile- 

%&££  Vjaie.  Alfo  gedurende  den  tijd  en  te
rmijn  van  twe 

ttcop      jaren  dat  de  Staten  van  onfen  Landen  van  
herwaers- 

fier  fluft   OVef  refpeftivelijk  geaccordeert  hebben,  opte  brengen 

SeuT  en  furnerenfeker  quoten  en  fommen  yan  penni
ngen 

en  col»     in  plaetfe  en  voor  de  redemptie  van  den  tienden  en 

lectatfe    twintigften  penning,  op  de  verkopinge  van  alle  roe- 

f"  *T  rende  en  onroerende  goeden,  die  fy  ons  daer  te  vo- 

wrmmkl  renin'tgenerael  geconfenteert  hadden:  wy  by  expe- 
toan  bc     rientie  £euen  en  bekend  hebben  de  grote  fwarighe- 

2Ï'     den  daer  op  gerefen ,  fo  wel  om  te  vergelijken  hare 

fan  alk  quoten  en  aendelen ,  als  op  de  middelen  bydevoor- 
toccmöe  fchreven  Staten  elk  in 't  fijne  geadvifeert ,  om  deielvc 

S»  quoten  te  vinden  en  opbrengen 
,  en  boven  dien  dat  de 

£?£?  voorfchreven  middelen  niet  fuffifant  
en  fijn  geweeft 

om  de  voorfchreven  quoten  te  f urneren 
,  de  felye  be- 

vonden worden  niet  alleenlijk  den  Onderfaten  van
  de 

Landen  daer  die  gelige  worden,  feer  hinder
lijk  en  on- 

aencrenaem ,  mae?  worden  ook  by  defelve  Staten  d  een 

(F.H9.)  nabeur  tegens  den  anderen  geimpugneert  
en  gequere- 

leert ,  als  hen  prejudiciabel  en  hinderlijk  wefende 
,  en  al 

noch  meer  foude ,  indien  men  defelve  wilde  
continue- 

ren, mits  welken  begerende  de  fwarigheden  voorfz  
te 

cxcuferen,en  onfe  Landen  en  de  goede  Oonde
rfaten 

van  dien  te  verlichten  enfoulageren  fo  veel  ons  
moge- 

lijk is,fonderlinge  om  den  felven  Staten  t  befte  en  
mee- 

fte  contentement  te  geven  dat  doenlijk  werd  Gem
erkt 

ook  dat  eenige  van  dien  expreffelijken  onderfproken
 

hebben ,  dat  de  voorfz.  quoten  niet  verlegt  en  gecon- 

tinueert  en  fouden  worden  boven  de  voorfchre
ven 

twee  jaren  ,  en  dat  de  twee  principaelfte  Sta
ten  van 

Braband  en  van  Vlaenderen,  en eemge andere  
altijds 

meer  genegen  zyn  geweeft  om  de  bede  
by  generale 

middelen  te  vinden ,  dan  by  particuliere  quote
n ,  ende 

aendeelen  die  men  eiken  van  hen  befonder  
eiffchen 

foude,  fofy  verfcheydenftonden  verklaert 
hebben , en 

fondcriingen  byden  accoorde  van  hare  quote,  
heeft 

ons  voorst  bequaemfte  en  expedientfte  gedocht  
den 

voorfz.  voet  van  de  generale  middelen  te  acnvcerden,en 

want  wy  onder  defelve  genen  beteren  voet  of  
middel, 

noch  gelijker  of  der  gemcinte  minft  hinderlijk  en  v
in- 

den, dan  den  genen  van  den  10  penning  op  de  verkoo- 

pingen  van  der  roerende  goeden  en  den  xo  van  den 

onroerende  goeden,  tot  lafte  van  den  verkoper ,  en  inf- 

eeliix  op  't  gene  dat  uit  onfe  voorfz  Landen  van  
her* 

waers-over  geionden  foude  worden  te  lande  of  te  wat
er 

in  defelve  gewaifen,  gegroeit  of  gewrocht  wef
endé, 

't  welk  ons  by  de  voorfz.  Staten  generalij  ken  geaccor
- 

deert is  geweeft*,  fo  men  hen  in 't  beginiel  van  onfent
 

we^en  verklaert  heeft ,  hoewel  dat  wy  eerft .en 1  al  vo
ren 

onThen  contentement  te  geven  ,'fulks  wel  hebbe
n  wil- 

len experimenteren  by  anderen  wege  voor  devoorl
z. 

twe  jaren,  hebben  wy  gerefolveert ,  fo  wel  om 
 de 

voorfz.  Staten  niet  te  travalieren  met  nieuwe  ha
nde- 

linee  of  negociatie,  als  om  hun  meefte  welvaert  
en  ver- 

lichtinge  fo  voorfeid  is,  ter  executie  te  ftellen  t  ac
coord 

dat  fy  ons  gegeyen hebben, aengaende de op
heve van 

den  voorfz  tienden  en  twintigften  penning  op  de  v
er- 

kopinge van  de  voorfz  roerende  en  onroerende  goe- 

den, In  het  vervoeren  en  uitfenden  van  de  waren  en 

koopmanfehappen  uit  onfe  voorfz  Landen
  van  her- 

waers  over,  met  behoorlijke  moderatie  en  
fulke  als 

hier  na  verklaert  fal  worden.  Waerom  wy  dele  f
aken 

aengemerkt  en  willende  dat  onfe  voorfz  re
lolutie  ef- 

fedt  fortere ,  hebben  wy  by  rijpen  rade  en  advife ,  enter 

deliberatie  van  onfen  feer  lieven  en  feer  bemin  den 
 JN  e- 

ve,  Ridder  van  onfer Oorden , Stadhouder , Gouver- 

neur en  Capitein  Generael  in  onfen  Lande  vanher-
 

waers-over ,  de  Hertog  van  Alva,  Marqvus  van  Go- 

!  ria,&c.  geordonneert  en  geftatueert ,  ordonneren  en 

'  ftatuerenbydeien,  dat  zedert  denxiij.dagvan  Augu- 

ftonaeftkomende,  wefende  den  verfchijn-dagv
ande 

twe  jaren,gedurehde  dewelke  de  Staten  van  onte
  voodz 

Landen  van  her waers-óver  geaccordeert  hebb
en  hun 

voorfz  quoten  te  betalen,  de  opheve  en  lichtin
ge  van 

't  recht  van  den  tienden  en  twintigften  penning  bove
n 

gementioneert,  beginnen  fal  Idofett thMxp ̂ n onÉ- 

fangen  worden  by  onfe  Officiers ,  Colleóteurs
  of  Pach- 

ters na  uitwijfen  der  inftruótien  daer  op  gemaekt,  en  de 

moderatien  die  wy  deshalven  geaccordeert  hebben
  op 

de  Remonftrantien  van  de  voorfz  Staten ,  en  de  belof- 

ten van  onfent  wegen  gedaen,  ten  tijde  dat  fy  on
s 

't  voorfz  recht  geaccordeert  hadden ,  hebbende  
de  op- 

heve van  dien  fulks  gemodereert ,  dat  men  met 
 reden 

niet  en  fal  kunnen  feggen  de  ne gociatie , : ner
inge  en 

traffijke  ,  noch  ook  de  manufacturen  of
  handwerk 

daer  by  verhindert  ofgeintereffeerttezijn,ma
erfon- 

der  aenfehou  te  nemen  op  't  intereft,  dat  wy  mits  di
en 

van  onfer  zijden  fullen  moeten  dogen ,  hebben  wy  w
el 

willen  voldoen  't  gene  des  de  voorfz  Staten  in
  aenfie- 

nin<re  van  de  voorfz  Remonftrantien  en    beloften 

dienthalven  hebben  mogen  verhopen  en  verbeiden. 

Volgende  welke  moderatie ,  èri  willende  orden  ftel- 
len dat  de  opheve  van  het  voorfz  recht  niet  en  caufeert 

eenige  diverfie  van  de  neringe ,  negociatie  en  traffijke, 

maer  dat  de  vreemde  koopluiden  en  andere  haren  han- 

del en  trein  van  koopmanfehap  mogen  continueren  fo 

fy  van  te  voren  hebben  gedaen,  hebben  wyin  den  eer-
 

ften  van  onfe  voorfz  recht  van  den  tienden  penning 

bevrijd  en  geexempteert ,  bevrijden  en  exempteren  by 

defen  de  koopluiden  van  hare  eerfte  verkopingen,mits- 

gaders  van  de  koopmanfehappen  alhier  gebragt  j  die  iy 

uit  defe  voorfz  Landen  voeren  en  fenden  fullen,fonder 

de  felve  verkocht  of  in  andere  handen  gediftnbueert  te 

hebben  binnen  de  voorfz  Landen,  en  verftaen  niet  tot- 

ten felven  rechte  te  alTubjederen  't  gene  dat  van  buiten 

in  't  land  gekomen  fal  wefen,als  't  felve  daer  uit  gevoert 

of  gefonden  fal  worden ,  in  de  felfde  nature  als  t  daar  in 

gebragt  is  geweeft ,  om  den  ingank  van  dien  daar  d
oor 

met  te  diverteren  of  eenigfins  te  beletten ,  noch  mfge- 

lijks't  gene  dat  alhier  gewaffen ,  gegroeit ,  gewrocht  of 

gefabneeert  is ,  nadien  't  felve  den  voorfz  tienden  pen-
 

ning eens  betaelt  fal  hebben.  .     •     • 

En  ten  einde  dat  de  gene  die  hun  goed  heoben  in  gron- 

de van  erve  en  verkopende  de  vruchten  die  daer  af  ko-
 

men/t zy  in  graen,of  anderfins  van  hun  gewas  des  te  be- 
ter moed  en  couragie  mogen  hebben  op  hun  land  wel  te 

bouwen,  peerden,  hoornbeeften  en  ander  op  te  v
oeden 

en  houden,en  hen  te  verlien  vant  gene  des  men  b
eboete 

tot  fuftentatie  van  't  leven  van  de  menfehen ,  willen 

wy  en  verftaan  dat  de  eerfte  verkopinge  va
nde^ro- 
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't  gewas  en  inkomen  van  gronde  van  erve,  mitsgaders 
de  beeften  daer  opgevoed  en  onderhouden ,  verkocht 
wefende  in  nature  en  in  fijn  felfs  fpecie ,  ook  vry  en  ex- 
empc  wefen  fal  van  't  voorfz  recht. 

Exemterende  en  bevrijdende  voorts  alle  twede  en 

andere  vordere  verkopingen  die  binnen  's  Lands  ge- 
daen  fullen  worden  van  alle  foorten  van  koopman- 

schappen, victualiën ,  lijftocht  en  andere  waren ,  afïub- 
je&erende  alleenlij  ken  totte  voorfz  rechte  de  lelie  ver- 

kopingen van  alle  foorten  van  waren  die  binnen  den 
Lande  den  voorfz  rechte  fubject  zijnde,  gedaen  fullen 

worden ,  't  zy  om  aldaer  geconfumeert  en  ter  flete  ge- 
bruikt en  vertiert,of  om  elders  uit  de  felve  Landen  ver- 

voert en  getranfporteert  te  worden :  alles  om  te  onder- 
houden en  conferveren  den  handel  en  trein  van  de  ne- 

ringe,negociatie  en  traffijke,en  op  dat  het  gene  des  men 
verkoopt  by  forme  van  handel  of  negociatie  om  voorts 
te  verkopen,  daer  mede  niet  belaft,  belet  of  bekom- 

mert en  worde. 

En  aengaende  de  manufadtrurc  of  handwerk,  willen- 
de het  felve  vorderen  en  favoriferen ,  en  om  geen  let- 

felofbekommeringedaerintedoen,  hebben  wy  ook 
bevrijd  en  bevrijden  by  defen  van  onfe  voorfchreven 
rechten  vanden  tienden  penning ,  alle  rouwe  en  onge- 
wrochte  waren  en  koopmanfehappen  van  felfs  geen 
perfectie  hebbende ,  om  by  hen  felven  te  mogen  die- 

nen of  geemployeert  te  worden  tot  flete,gebruik  of  ufa- 

ge,  alwaer  't  ook  totte  lefte  verkopinge  3  gemerkt  't  felf- 
de  alleenlijk  foude  wefen  om  geemployeert  te  worden 
in  ander  werk  en  manufa&ure,  dewelke  naderhand, 

hun  perfectie  hebbende  ,  't  voorfz  recht  betalen  ful- 
len,en  dat  ter  lefter  verkopinge  alleenlijk  fo  voorfeid  is, 
ten  ware  dat  na  dien  de  felve  eens  geemployeert  fullen 

zijn  tot  flete ,  gebruik  en  ufage,  die  wederom  van  d'een 
hand  ter  andere  verkocht  werden ,  van  vjelke  kapingen 
en  verkopingen  van  alle  dingen  die  eens  tot  ufage  en  ge- 

bruik gebracht  fullen  zij n  yan  wat  foojtede  ftlve  Beo- 
gen wefen,  aijsgeenfins  rakende  de  negociatie,  nerin- 

ge  ,  manufacture  of  handwerk  ,  wy  niet  en  verftaen 
van  onfen  voorfz  rechte  yan  den  tienden  penning 
gefruftreert,  maer  Melker  verkopinge  hetaelt  te  moe- 

ten werden. 

Maer  op  dat  onder  't  dexel  van  de  voorfz  exemtien 
fo  wel  van  de  eerfte  als  andere  navolgende  verkopin- 

gen totte  lefte  toe ,  wy  niet  gefruftreert  en  worden  van 
onfen  voorfz  rechte ,  londerlinge  om  te  verhoeden  en 
excuferen  een  infiniteitvan  frauden,  bedrog,  valfche 
ceden  en  andere  inconvenienten  die  daer  uit  fouden 

mogen  rijfen  ,  verklaren  wy  dat  onfe  meningeen  ver- 
ftand  is  dat  alle  de  gene  die  winkel ,  taverne  of  andere 

openbare  plaetfen  houdende  zijn,  om  in  't  kleine  te 
verkopen,  vertieren ,  of  verhandelen  eenigc  foorte  van 

ware  of  koopmanfehap,  hoedanig  die  zy,'t  voorfz  recht 
fullen  moeten  betalen ,  fonder  te  mogen  allegeren  dat 
fy  hare  koopmanfehap  buiten  defe  voorfz  Landen  ge- 

kocht hebben ,  en  de  eerfte  verkopers  te  wefen ,  of  dat 
hun  verkopinge  van  de  lefte  niet  en  zijn  ,  gemerkt  dat 

van  allen  tijden  't  gene  dat  in  't  kleine  metter  ellen,  ma- 
te ofgewichte  verkocht  word,geeftimeert  is  alsgedefti- 

neert  ter  flete,  gebruik  en  ufage,  daer  by  gevoegtdat 
luiden  van  fulker  neringe,  ambacht  en  qualiteit,  ge- 

meenlijk en  in 't  meeftendeel  van  de  Landen  gewoon- 
lijk zijn  hun  koopmanfehap  te  kopen  in  'tgros  van  den 

anderen  koopluiden  die  de  felve  van  buiten  doen  bren- 
gen. En  indien  fy  anderfins  deden ,  en  foude  het  felve 

niet  wefen  fonder  grote  prefumptie  van  ons  te  willen 
frauderen  in  onfen  voorfz  rechte. 

Wefende  ook  onfe  meninge  en  verftand  hier  van  te 
gebruiken ,  in  der  voegen  en  manieren  voorfchreven , 
by  forme  van  preuve  of  effaye,  gelijk  gedaen  is  ge- 
weeft  van  de  quoten  en  aendelen  in  de  twe  milioenen 
die  de  voorfchreven  Staten  geeifcht  zijn  geweeft  voor 
de  redemptie  van  't  voorfchreven  recht  fonder  aen- 
fchou  te  nemen  dat  wy  daer  van  min  fullen  trecken  dan 
de  voorfz  twe  milioenen  ,  prefererende  de  rufte  en 
verlichtinge  van  de  voorfz  Staten  voor  onfe  eigen 
fchade  en  imereft  fo  voorfchreven  is.  En  ingevalle  by 

3 
experientie  bevonden  werd  dat  op  de  executie  van 
dien  eenige  van  de  voorfz  Staten  voorquame  eeni»e 
fwarigheid ,  inconvenientie  of  merkelijke  fchade  op 
'tftuk  van  der  Neringe ,  Negotiatie ,  Manifacture  of Handwerk.  So  verftaen  wy  daer  in  fuiken  orden  en  re- 

medie te  ftellen ,  als  wy  tot  minder  grief  en  hinder  van 
onfe  onderfaten  als  dan  bevinden  fullen  te  behoren ,  irt 
der  voegen  dat  fy  gewaer  fullen  worden  van  den  goe- 

den wille  en  affectie  die  wy  tot  hen  dragen ,  en  fullen 
hen  bat  te  vreden  en  meer  verlicht  en  gefoulageert  vin- 

den, dan  fy  tot  nu  toe  geweeft  hebben  metten  laft  van 
hare  quoten  te  vinden. 

Wel  verftaende  dat  al  't  felve  fy  fonder  prejudide van  onfen  voorfchreven  rechte  van  den  thienden  en 
twintigften  penning ,  die  de  voorfeide  Staten  ons 
geaccordeert  hebben ,  welken  aengaende  wy  verftaen 
in  ons  geheel  te  blijven,  niet  jegenftaende  defe  onfe moderatie. 

Referverende  voorts  t'onswaarts  de  declaratie  en  in- 
terpretatie van  defe  onfe  jegenwoordige  ordonnantie, 

mitsgaders  van  daer  in  orden,  regel  en  policie  te  ftellen, 
fo  wy  tot  confervatie  van  onfen  voorfz  rechte ,  tot  ver- 

lichtinge van  onfe  voorfz  onderfaten ,  en  om  voor  te 
komen  en  verhoeden  alle  frauden  en  abufen , 't  felve bevinden  fullen  te  behoren* 

En  ten  einde  dat  onfe  voorfz  ordonnantien  en  vati 
de  punctcn  en  articulen  daer  in  begrepen ,  niemand 
ignorantie  en  foude  mogen  pretenderen.  Ontbieden 
en  bevelen  wy  u  dat  gy  terftond  en  fonder  vertrek  de- 

fe jegenwoordige  doet  kundigen  ,  uitroepen  en  pu- 
bliceren alom  binnen  de  fteden  en  plaetfen  Van  on- 

fen Landen ,  &c  daer  men  gewoonlijk  is  uitroepin-  ,v 
ge  en  publicatie  te  doen  tot  onderhoudeniffe  en  ob-  * fervatie  van  dier,  procedeert  en  doet  procederen  by 
executie  van  de  penen  verklaert  in  de  inftructie  ge- 
maektop'tftukenophevevanonfen  rechten  van  den 
i  o  en  20  penning  voorfz ,  fonder  eenige  gratie ,  gunfté 
of diffi muktie,  dies  tedoenraetdiefferaenkleeft,  o-e- 

ven wy  u  volkomen  macht,  autoriteiten fonderlinge 
bevel.  Ontbieden  en  bevelen  allen  en  eenen  yegelij- 
ken  dat  fy  u  't  felve  doende ,  ernftelijken  verftaen  en obedieren  :  want  ons  alfo  gelieft-  Gegeven  in  onfe 
ftad  van  Bruffel  onder  onfe  Contre-zegel  hier  op  ge- 

drukt in  Placcate  den  leften  dag  van  Julio  1571.  On- 
der ftond ,  by  den  Coning  in  fijnen  Rade ,  en  was  on- dertekent , 
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P)  C  publicatie  befe$#laccact$/  nktegenfïaenoé 
*-r  be  foetfelnjnenbe  tooo?ben  baer  in  gebankt/ maefcte  onber  ben  ingcfetenen  en  geinenen  bolbe  eert 

grote  murmuratie  en  alteratie/  en  ben  af  neer  öc$ 
bolug  tegen  ben  hertog  nam  alle  bagc  meer  en  meer 
toe/  bpfonber  Ö002  de  ongetoone  bierte  tic  in  beten 
tyb/nfet  alleen  in 't  feooat/  maer  in  allen  tongen  bert menfefien  ban  notie  3«nbe/  toaov  fulïtf  bat  be  arme 
menfcfjengualijhentoiflenbeftoflte  toinnen/  en  befê 
grote  fcfiattinge/  tic  fp  bcrflonbcntotfjarebcrbjuc* 
ainge  en  meerber  (labernpc  te  ftrec&en/  baecopfto; 
menbe/  meenben  booag  ganftUclijrun  ben  gronb  Ge- 

boden te  5ïjm  35e  Staten  ban  ̂ ollanb  toarenin  be 
publicatie  beö  piaccaetö  ooa  feerbelaben/  en  in  ben 
^age  bergabert  /  om  te  beraebfïagcn  en  boo##  te  nee- 
ren  benuame  mibbelen  ban  rcmonfïrantie  aen  ben 
hertog  ban  3ülba  banbc  inconbenienten  tic  gefcliapen 
fouben  lijn  uit  be  publicatie  en  erecutic  ban  ben  boo?fó 
paccate  te  rijfen.  <Dc  35urgemeefleren  en  3Betïjou* 
bertf  ban  SCmftccbam  machten  booaiemeltju  feer  gro- 

te f  toarigïjeib  in  te  publicatie  befeo  paccactovta  ma- 
ren  in  ttoüflfel  off»  bie  publicatie  albacr  totlben  toela^ 
ten  /  ban  uit  b?efc  ban  ben^ertog  lieten  be  publicatie 
toe/oberleberenbenietteminaen  ben  «Deurtoacrbcr 
fefier  gefcljufte:  tnnoubenbe  be  particuliere  ftoarig*  £to* 
Ijeben  banbie  ban  SCmftcrbam/  enbe  frfiabebtefp-  f»»* 
luiben  febert  b'acceptatie  ban  ben  eonfente  bpben  Ber-  luSan tog  ban  3Blba  gebaen/  geleben  rjabbcn/namentfijb  uan  amrc^ 
be  piraten  ter  jee/  ban  be  flraetfcf)enberjBiteianbe/ban'!IC; 
banbeeno^rweracmn  in  buiten  lanöenban  tyeembe  SS?* 



Het  vijfde  Boek. 

14$ be*m>n<  ieeren/  aenöoubinge  M  ̂«ift^^I?ffiïïS: 
tarteöaagn  HOopmanfriiappcn/befecr  grote  fcöabccnnunv 

'ri?ÏÏ;  HS"  Ugen  anno  1570-  gcfcSteö/  toogg 

jfe.  pen»  «enninacn  Sfe  3P  nocf)  motten  opbrengen  /  om  te  tiïu 
ai"3'  SSSn  m  Seri  en  5  &paenfc  folnatcn  me  ben 

^SSmlKSSmMA  fteöe  Dabbetouïen leggen/ 

''S  Se  niet  fonbcr  grote  belaftinge  ban  be  bo?ge; 
''munaemeenteen  fconben  toerben  gefurneert/bacr 

'3  uit  en  uit  meet  anbcrr  rebenen  ( feggen  3P )  tori  ücïjte; 

"liife  uonbebctftaen  toerben  batbe  bo:gerenban?lm' "ft'TDam  geneel  beoogen  fouten  3ün  I  fo  berre  ben 

53  tienben  en  ttointigftcnpenninn  albacr  tererecutiege; 
"  ïcib  foube  toerben /toant  ban  be  refte  fiaerber  goebe^ 
33  rennocïj  bcftouben  5ijnbe/  en  fouben  3p-tuiben  baer 
55  felben  en  ben  armen  niet  mogen  (uitenteren  en  onber* 
"  fiouben  /  en  bpfonber  /  te  min  bermittf  Ijaerluiöen  rem 
5  tenfpjencntjeopöiufenen  erben/  aenbcn  Coning  bp 

" confifcariebcrbaïlcn  3tjnbe/niet  betaelt  en  toerden/ 
33  baer  uit  fulne  armoebc  en  ellenbe  binnen  ber  boo?f5 
3,1tebe  meer  altfin  anbcre  fteben  apparentelp  polgen 
*  foute  batter  boo?  ben  fcfmlben/  ftuifen  en  erben  in  m* 
"tenaetale  bernoft  fouben  moeten  toerben /baer  pan 
33  sijne  p*ajelteit  ook  altf  ban  net  befte  beel  m  $fe  ban 
33  ben  ttointigften  penning  «rijten  fowHe  /  p?otefterenbe 
"  bat  3P-ïuiben  /  obcrmits  hz  i>oö?nocmbe  miferie  en 
"geïjelebefolatie  ban  Se  arme  gemeente/  in  bc  public 
33  catieban  böo^fcïneben  paccaet  niet  en  «onbencon- 
33  fenterèit  /  ban  in  ber  fo?mcn  en  manieren  geujft  fp  in  't 
35  tonfentbanbeboo?fcl)jeben  x  o  en  zo  penning  bp  be 
33  Staten  ban  Holïanb  ober  ttoe  jaren  gcbiagen/ber- 
"felacrtfjabben/enbit  aï  ten  einbc3P  Sïegeerbertfaltf 
3'  go-be  (©nberfatcn  ban  3ürte  ïtëa  jefteit  /  te  beter  en  be* 
33quamerbefelfbe3üne  üiBajefteit  en  3ijne  €rteUcntie 
"be  boo2f3  miferie  engeDeele  befolatie/  bpfonber  ban 
"öe  arme  gemeente  ber  felber  fteben/  fouben  mogen 
"boenremonftreren  en  bertonen/om  alfobanbe  ere* 
"tutie  banïjet  boo:fcD?eben  paccaet  berlicïjt  en  ge* 
53  bitit  te  tooien/  en  becfoeïtfen  bat  ben  ̂ euttoaerber 
33  bit  felbe  in  5ijn  relatie  foube  gelieben  te  annoteren  /  en 
33  fjaer  ftcgcerbertf  baer  ban  te  leberen  coppe* 

TV/f  ̂ lerbe^ertogban  3CIba  inplaetfebanmebeU> 
IVlben  te  Ijebben  mette  miferie  en  ellenbe  betf  botfttf/ 
Reeft  bit  feer  gualpen  genomen/ bpfonber  fo  3Pöen 

tegen  beerecutie  ban  ben  tienben  penning  óppofeer* 
ben/ ja  bat  meer  itf  /  Ijeeft  be  25urgemeefteren  ban 

_  w    Sflmfterbam  ter  fafce  boo?fcfi?eben  in  recöte  boen  roe^ 
E5f  pen  boo?  ben  ̂ obincialen  ̂ abe  ban  ̂ ollanb/boenbe 
8S    aibaer  fefeeren  eifrij  bat  3P  fouben  ter  fafee  boo?fcB?e/ 
uanam*  pen  geconbemneert  toerben  in  een  boete  ban  beel  biu- 
ftofiam  fent,cn/  toaer  tegentf  3P-Uiiben  gebaen  fiebben  öare 
SST  befenfieboo:  ïjare  S!bbócatett/3Peetter  !Jof)an  ban 
ömweejt  (Crejlongenlliclaetf  gDiert/bicbe  fanebamCmtter- 
t"  "n    bam  opentlijnen  op  be  rolle  berbebigben/  bocfi  3ün 
San  m-  eintelijben  geconbemneert  getoo?ben  in  een  boete  ban 
Dmfent   25ooo  gulbentf.  <©e  55urgemeefleren  ban  3fim(ler^ 
ift"',  bamfiebbenbaeropgeappelleert  en  boo?  ïjare  <0ebe* 
Smit"  puteerbe  acn  ben  ftabe  tot  flBerijelen  obergelebert fiebbenbe  Darc  Kequefle  inljoubenbe  Baren  grieben  en 

beftoaerniffe  /  berfocljten  om  in  appel  ontfangente 
to02ben/  ban  feregen  booz  ̂ Hpojlille  /  Fiat  fermo  Duci, 
Dct  toelh  bc  25urgemccftèren  gerelateert  5ijnbe/en  toel 

tax&m  pjetenbebat3pbanbenJ$ertog  nietgoebtf  enfiabben 

Sae? "  te  bcttoart)tcn/alfö  3P  toijten  be  conbemnatie  boo?  betf 
öcrtogenbebelgefcl)iebte3ijn/enbat  Ijp  ober  fulötf 
licn-Ituben  partpe  fo?mecl  toaö/Bcbben  befahealfo 
laten  beruften  /  bertoacïjtenbe  toat  ïjen  bo?berbien 

aengacnbe  foube  gemoeten /ban  en  itf  be  fententieje; 
geno  ïien-luiben  niet  ter  erecutie  gcflelt  /  nocf)  en  l)eb; 
ben  be  boeten  niet  bctaelt/boo?  be  troublen  lik  gebolgt 
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bat  Bern  foube  gelieben  opten  beerlnfeen  flaet  ban 't üarib  te  toillen  regarbe  nemen.  <©an  W  itf  bp  3ijn 
boo?nemen  gebleben  en  Deeft  baer  op  gegeben  befe  na- 
bolgenberefolutie. 

C  Yne  Excellentie  gehoort  hebbende  't  rapport  vande  jSerftfa 
•^Remonftrantien  en  verfoek  van  de  Staten  van  Hol-  riiijjcüat 

land 3 heeft  hem  verwondert  van  hare  klachten  en  dole-  £*  9& 
ancien ,  en  foude  eer  verwacht  hebben  eenige  bedan-  3jjoa  0& 
kinge  vande  grote  moderatie  vanden  10  penniDg,die  tefUt 

hy  aen  de  felve  gebruikt  heeft ,  in  regard  vart  hen  con-  n"0"' . fent  def  halven  gedaen,  en  alfo  fijne  vborfz  Excellentie  J,^  §¥ 
hare  voorfchreven  klachten  en  doleancien  geen  fins  en  Staten 

kan  interpreteren  tot  quaedwilligheid  ̂   hebbende  hen  *>an  Hol 
altijds bevonden  fo  goedeen  getrouwe  onderfatenen       ■ 

dienaers  van  fijne  Majefteit,  en  fo  veerdig  en  willig  in't 
conferveren  van  de  geeifchte  beden  ,  laet  fich  dunkeh 
dat  het  fèlve  komen  en  procederen  moet,  door  dien  dat 

fy  de  fake  niet  genoeg  overwegen ,  gepenctreert  of  ver- 
fhen  en  hebben  ?  en  des  te  meer ,  mits  dat  fijne  Excell. 
bevind  het felre  té  Teer  qualijken  gerejedteert  te  fijn, 

wefehde  genoeg  kundig  en  notoir ,  dat  al  waren  daer  in 

eenige  particulariteiten  dependerende  van  de  colledta- 

tie  van  den  voorfz.  tienden  penning ,  't  felve  befwaren- 
deen  aggraverende,  nochtans  de  fake  in  hacr  felven 

genomen  by  generale  termen ,  is  de  alredelijxfte  en 

rechtveerdigfte  die  men  foude  konnen  adviferen,en 

hadde  fijne  voorfz.  Excell.  gemeent  redelijk  contente- 
men  f  gegeven  te  hebben ,  op  de  remonftrantien  by  de 
voorfchreven  Staten  voormaels  overgegeven  en  geex- 

hibeert,  overmits  de  grote  moderatie  aireede  gedaen, 

daer  by  de  felve  gedacht  hadde  verfien  te  zijn  tot  onder- 
houd Van  den  handel  en  koopmanfehap,  mits  den 

voorfz  tienden  penning  reftringerende  en  limiterende 

op  de  lefte  vetkopingen ,  en  daer  van  exempterende  de 
reiteratien  van  dien ,  gelijk  ook  van  de  manufacturen  of 

handwerken  by  de  exemptie  van  alle  rouwe  en  onge- 
wrochte  ftoffen  en  materien  die  daer  toe  dienen  of 

geemployeert  worden ,  daer  by  gevoegt  de  hó$è  die  fij- 
ne Excell.  alle  de  Staten  generalijken  gegeven  heeft, 

van  meerder  moderatie  te  doen,  fo  wanneer  men  in'c 
pra&iferen  vande  executie  van  dien  eenige  merkelijke 
grieven  of  fwarigheden  bevinden  fouden,  als  deshalven 
den  gereden  middel  in  remedie  in  handen  hebbende , 
t'elkens  als  de  voorfz  fwarigheden  overkomen  foudé  , 

daeï  op  hem  ook  bedochte  dat  de  goede  onderfaten ' 
kennende  aireede  de  goedertierenheid  van  haren  Prirt- 
ce ,  hen  wel  behouden  en  behooren  te  betrouwen ,  en 
hen  daer  mede  contenteren. 

't  Welk  aengemerkt  en  dat  de  publicatie  van  den  op- 
heve  van  de  voorfz  io  penningh  by  Ordinantie  van 

fijne  Majefteyt  airede  gedaen  isin  alle  fijne  Provinciale 
Landen,  daer  den  felven  io  penning  geeifcht  is  gè- 

weeft.  En  mach  fijne  voorfz  Excell.  niet  veranderen  of 

wederroepen  't  gene  dat  airede  gedaen  is,  maer  verfoekt 
den  voorfz.  Staten  dat  gebruikende  hen  gewoonlijke 

deugt ,  zy  't  felve  ten  effefte  en  executie  ftellen  willen, 
volgende  de  voorfz  publicatie,  verhopende  dat  fy  by 

experientie  bevinden  fullen  dat  de  fake  niet  fo  fwaer 
vallen  en  fal ,  als  fy  hen  laten  dunken  of  imagineren ,  en 

machwefen,  qualijk  geinformeert  zijnde ,  fulks  juge- 
reh ,  hen  prefenterende  niet  te  min  indien  by  de  voorfz 

executie  eenig  merkelijk  grief  of  hinder  voorquame, 

't  felve  particulierlijken  te  kennen ,  daer  in  feker  reme- 
die en  order  te  ftellen,  dat  fy  defhalven  alle  redelijke 

contentement  hebben  fullen,  wefende  ook  fijne  Excell. 

in  meeninge  de  Remonftrantien  by  hen  en  andere  Sta- 
ten van  nieus  overgegeven  en  geexhibeert ,  dagelijx 

langs  foo  meer  te  doen  examineren,om  fucceffivelijken 

te  remedieren  op  't  gene  dat  den  voorfz  handel,  koop- 
manfehap en  manufaclure  of  handwerk  merkelijk 

3tin  in  't  nabOlgcnbC  jacr  /  bic  Dem  brie  ban  3Pn  fïraf   foude  mogen  beletten,  en  namenthjk  aengaende  t
  gene 

boo2ncmen  bcben  beranberen  /  of  ten  miniten  niet  in't 

toern  (lellen.  .  '.  _ 
3De  Staten  ban  ̂ olianb  Dabben  ooft  w  baer  partt> 

tulier  fehcr  fiemonftrantic  en  berfoen  acnbcboo?f3 

hertog gcö acn/  en  Darc  bef  toacrnifTe  met  alle  oot* moei)  en  rebcranic  te  Itcnnen  gegebnv  w  berfocDt 

dat  buyten  Lande  gefonden  word. 

Maer  defen  voet  jegen woordelijke  te  veranderen, 

en  hen  te  laten  contenteren  met  hare  quote  fo  de  voor- 

fchreven Staten  reprefenteren ,  fv  kunnen  en  behooren 

wel  te  merken  en  confidereren  dat  fijne  Majefteyt  daer 

mede  geenfins  gédient  en  foude  wefen ,  noch  ook 
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verfekert  zijn  daer  van  te  mogen  trecken  't  gene  des 
men  behoeft  tot  befchermeniffe  van  de  Landen  ,  want 
al  vvaert  fo  dat  de  voorgenoemde  van  Holland  de  felve 
wilden  continueren ,  daer  in  nochtans  fchijnt  dat  fy 
fvvarigheid  maken,  verfoekende  daer  om  moderatie  der 
felver,  en  is  daerom  fijne  Excellentie  deshalven  niet 
verfekert  van  de  andere  Staten ,  van  de  welke  eenige 
opentlijken  gefeid  hebben,  hen  niet  mogelijk  te  zijn 
hare  quoten  te  continueren ,  maer  hen  beklagende  van 
de  middelen  van  de  andere  Landen,  hebben  voor  ge- 

houwen en  geprefenteert in plaetfe  van  dier,  twemil- 
lioenente  vinden  op  alle  de  patrimoniale  Landen,  by 
generale  middelen ,  mits  welken  fijne  voorfz  Excellen- 

tie beweegt  en  geoorfaekt  is  geweeft  opten  voorfz  tien- 
den penning  te  refol  veren  jalswefende  onder  de  genera- 

le middelen  nafijnqprdeel  en  jugemerithetalregelijk- 
fteen  bequaerrifte  ,  en  fo  de  felve  by  de  Generale  Sta- 

ten geaccordeert  is,  het  alderveerdigfte  en  gereetfte  om 
ten  eftecte  en  executie  gefteld  te  worden. 

Wel  heeft  fijne  voorfz  Excellentie  geconfidereertfo 
by  hare  Remonftranten  als  van  den  anderen  Staten , 

dat  't  principael  fundament  van  hare  voorfz  doleancien 
confifteert  in  twe  punóten,d'een  dat  de  manufactureof 
handwerken  wordende  buiten  Lande  gefonden ,  belaft 
fijn  metten  voorfz  tienden  penning,  d'ander  dat  by  de 
exemptie  van  de  eerfte  verkopinge  Prelaten,  Edelen 
en  andere  rijke  luiden  middel  hebbende  om  op  hun 
provifie  te  leven ,  hen  verlicht ,  gefoulageert  en  geex- 
cufeert  fullen  vinden  van  de  voorfz  tienden  penning , 
vallende  den  principalen  laft  op  't  arm  en  gemein  volk , 
maer  want  fijne  Excellentie  vanden  beginfel  dat  den 
vooriz  tienden  penning  voorgehouden  en  gepropo- 
neert  is  geweeft,  bequaem  gevonden  heeft  de  voorfz 
eerfte  verkopinge  tebevryenen  exempteren ,  fo  heeft 
de  felve  dien  aengaende  wel  willen  blijven  by  de  voorfz 

eerfte  propofitie,  uitgefondert  en  gereferveert  't  gene 
dat  in  klein  verkocht  en  gepenneweert  word  qp  de 
Winkels,  om  te  verhoeden  de  f rauden,  bedrogen  in- 
convenienten  verklaert  by  de  ordonnantie  en  inftru&ie 
daeropgepublieeért,dan  gemerkt  de  grote  moderatie 
daer  van  fijne  Excellentie  gebruikt  heeft  *  en  heeft  der 
felver  niet  gedocht  der  manufa&ure  of  handwerk  uiten 
Lande  gaende ,  daer  van  te  bevryen ,  beduchtende  eenf- 
deels  dat  den  voorfz  tienden  penning  daer  door  fo  gro- 

telijks vermindert  en  gediminueert  {oude  worden ,  dat 
den  felven  niet  genoegfaem  en  foude  zijn ,  behoeven- 

de tot  befchermeniffe  en  gouvernemente  van  den  Lan- 
de: en  ten  anderen  hebbende  fich  laten  dunken,  dat 

den  voorfz  tienden  penning  op 't  gene  dat  uiten  Lande 
faet  en  fulks  in  eftecte  by  die  van  buiten  gedragen- 
e  ,  onderfaten  van  fijne  Majefteit  fo  fwaer  en  hin- 

derlijk nieten  foude  wefen,  als  men  duchte  en  prefu- 
toeerde,  des  nochtans  niet  tegenftaende  in  dien  den 

voorfz  Staten  in  aenfieninge  en  rèfpe&e  van  't  voorfz 
gemein  volk,  beteren  bequamer  dochte  de  eerfte  ver- 

kopinge niet  te  bevryen  of  exempteren ,  en  in  vergel- 
dingeen  recompenfie  van  dien  te  bevryen  en  exemp- 

teren de  manufa&ure  of  handwerk ,  wordende  uiten 
Lande  gefonden ,  om  den  ftijl  en  exercitie  van  dien 

des  te  meer  te  mainteneren  en  onderhouden ,  mits 't  fel- 
ve vertonende  met  fpecificatie  van  de  manufadhire  of 

handwerk  die  fy  begeren  fouden  bevrijd  of  geexemp- 
teert  te  hebben  ,  fijne  voorfz  Excellentie  foude  hen 
daer  in  ook  mogen  accommoderen ,  fo  wel  om  't  voor- 
fchreven  refpedr. ,  als  om  vele  frauden  en  bedrog  te  ver- 

hoeden ,  die  onder  dexel  van  de  voorfz  eerfte  verko- 
pinge fouden  mogen  gefchien ,  en  fonderlingc  om  geen 

meerder  voordeel  te  geven  den  raanufa&uren  van  bui- 
ten komende  en  herwaers-over  te  flijten  ,  verkocht 

wordende,  dan  den  genen  die  binnen  den  Lande  ge- 
wrocht en  gcfabriccert  fouden  zijn,  gemerkt  dat  de  fel- 

ve geen  fake  fofeer  en  begeert  als  de  welvaert  van  de 
Landen  en  van  den  goeden  onderfaten  van  fijne  Maje- 

fteit, en  om  fijne  goede  wille  en  meninge  indefente 
betonen,  fo  is  de  felve  te  vreden  geweeft  en  is  anders 
tevreden,  dat  men  van  der  manufafture  of  handwerk 
uitren  Lande  van  Holland  gaende  en  wordende  in  an- 

dere vreemd?  fanden  gefonden  a  ©f  ia  den  Lande 

Oorfpronk  der  Nederlands  Beroerten. 
547 t  voorfz  recht  nietfubject  wéfende,  alleenlijk  betalen 

lalden  dertigften  penning  in  plaetfe  van  den  tienden, 
by  for me  van  preuve  of  elïaye ,  en  verwachtende  't  ge- ne des  de  voorgaende  Staten  fullen  willen  vertonen  en 
verfoeken  op  't  gene  des  de  voorfz  eerfte  verkopinge aengaet,  om  alsdan,  indien  de  voorfz  Staten  om  de 
conhderatien  voorfz,  't  felve  goet  vinden,  ganfchelij- ken  en  gchelijken  te  bevryen  en  exempteren  de  manu- 

facturen of  handwerk  uitten  Lande  gaende,  fo  fijne  Ex- 
cellentie in  dien  gevalle  in  meninge  is  te  doen,  waer 

van ,  mitfgaders  van  hare  goede  meinirtge ,  de  voor- gaende Staten  fijne  voorfz  Excellentie  adverteren  ful- 
len metten  eerften  dat  't  felve  doenlijk  werd 

Middelertijd  heeft  fijne  Excellentie  gerefolveert  met  ftefoïfc 
teropheven  vanden  voorfz  tienden  pennin»  voorts  te  "eöan 
varen,  niettwijffelendedatfyalsgoedevaffalenenon-  g*g derfaten  gelijk  fy  hem  altijds  betoont  hebben,  hen  daer  ïfta  orrt 
toe  voegen  en  accommoderen  fullen,  fonderaenfehou  mttttn 
te  nemen  dat  de  gene  die  Winkels  houden  en  in 't  klein  ffiÏL verkopen  en  penneweerden ,  by  de  voorfz  ordonnan-  tfcHben 
tie  en  infttuctie  fchijnen  meet  belaft  te  zijn ,  dan  by  de  P™n»iJ eerfte  propofitie  uitgedrukt  en  geexpreffeert  is  geweeft,  ML 
gemerkt  dat  in  confideratie  van  de  grote  moderatie  ' 
daer  tegens  gedaen ,  boven  't  gene  dat  by  de  voorfz  eer- 

fte propofitie  gefegt  is ,  't  voorfz  recht ;  anderfins  fijne voorfz  Majefteit  geheel  illufoir  en  van  onweerden  fou- de wefen. 

Hebbende  fijne  Excellentie  goeden  wille  en  inten- 
tie om  te  voorfien  tegens  de  vexatien  en  quellingen  die deCóllecleurs  fouden  willen  aendoen  den  Coopluiden Winkels  houdende  en  in  kleins  verkopinge  ,  by  de 

voorfz  Staten  van  Hollanden  andere  ook  voorgehou- 
den,'t  zymits  compoferende  mette  voorfz  Cooplui- den, of  met  eenige  andere  maniere,  fomen  bevinderi 

fel  te  behoren.  Salook  regard  en  toelicht  nemen  op 
t  gene  des  die  eetelijke  waren  en  victualiën  aengaet ,  erj 
pnncipalijk  op  graen  en  koren  en  andere  voedfel  van 
den  armen ,  als  't  felve  tot  fuiken  prijfe  verhoogt  word  , dat  gemein  volk ,  wordende  den  felven  tienden  pen- 

ning gelicht ,  met  concurrentie  van  eenigen  dieren 
prijfe  fouden  fchijnen  daer  door  te  feer  belaft  en  ge- 
graveert  te  zijn,  en  fel  al't felve  fucceflïvelijk gedaen worden ,  fo  de  fake  in  trein  en  executie  gefteld  fel  wor« 
den ,  alfo  niet  mogelijk  en  is  in  een  fakenieu  wefendc 
en  niet  gepra&ifeert  in  't  beginfel ,  rot  alle  inconve. nienten  te  knnnen  verfien  ,  verfoekende  daerom  de 
voorgaende  Staten  dat  iy  defen  aengaepde  hen  geruft 
willen  houden.  v. 

En  infgelijks  van  't  gene  des  aengaen  mach  de  ophé- ve  van  den  twintigften  penning  op  de  onroerende  goe- 
den, wefende  fijne  Excellentie  wel  van  meningtf  con- fideratie en  regard  te  nemen  op  de  oude  rechten  en 

laften,  ook  te  verfien  en  remedieren  op  de  difficultei- 
ten  en  fwarighcden  die  in  de  executie  van  dien  over  ko- 

men fullen ,  fö  men  na  redenen  en  billigheid  bevinden 
fel  te  behoren. 

En  beroerende  den  middel  die  fijne  Èxcell.  hen  voor 
gehouden  heeft,  om  de  im  boften  lopende  uit  faken  van 
de  voorleden  quoten  af  te  doen,  en  verftaet  de  felve  niet 
datfy  die  fouden  moeten  fetten  op  grond  van  erven  al- 

leenlijk ,  maer  hebbende  hen  't  felve  voorgehouden voor  een  expediënt  of  middel ,  en  om  de  victualie  niet 
te  feer  te  belaften,  fteld  't  felve  tot  hun  difcretie,  hen  be- laftendede  voorfz  impoften  fulks  te  modereren,  dat 
fondef  merkelijke  grief  of  hinder  de  felve  impoften  fe- 
mentlijk  metten  opheve  van  de  voorfz  tienden  penning 
betaelt  mogen  worden ,  al  fouden  die  langer  moeten 
gelicht  worden ,  dan  by  de  voorgaende  oclroyen  geac- 

cordeert foude  zijn ,  die  te  mogen  lichten  en  opbeuren. 
Welverftaende  dat  al  't  felve  wefen  fel  by  maniere 

van  provifie  en  fonder  prejuditie  van  't  voorfz  recht  van 
den  tienden  en  twintigften  penning,  by  de  voorfz 
Staten  fijne  Maj.  geaccordeert,  welken  aengaende  de 
felve  verftaet  in  haer  geheel  te  blijven ,  niet  tegenftaen- 

de de  moderatie  voorfz,refcrverende  ook  tot  fijne  Maj. 
de  declaratie  en  interpretatie  van  de  voorfz  moderatie, 
mitfgaders  van  daer  in  fulke  Policie  en  order  reftel- 
len,  als  men  tot  confervatie  van  fijne  rechte  verlicht 

tin> 



*4« 
Het  vijfde  Boek. 

t\h*ê  van  fijne  Onderfaten  en  van  
alle  frauden  en  be- 

d  o"' voo  e To^en  en  verhoeden ,  bevinden  ui  te Re- 

horen Gedaen  te  Braflcl  den  xx.  dag
  van  Odo- 

bri  157  1* 

nins 

itatm  J J  ÏVrJ  «flitiailierc  nergabermgen  baer  opj beraet- 

157*' 

Ccvtio  ban  g&oiiOonjato  6e  ra««w°«£/ *"*™|: ,, 
terbanlirt  iCcrtio  ban  5©on  fcobjigo  be  Og WW  ma*  <£ 

wilton  fanat/taeett  en  attommobeert/al$fiW»m 

InmlmSm  berlbclttenbatnp  booj
ljen-  u ben 

iwi-nfnubefien-uHben  noclianbcrc  moberattt»M
« 

nemen  fclben  Race  gebeputeerbe  aen  fijne  !M. tejen. 
22?  *Sa baer  toaö ï  een  grote  alteratie  en  beroerte 

11S SSa  l  en  toilbe  baer  mebe  boo?t  /  feggenbe 

&ffl«MM  Coninflte  nebben  ontfaiu 

aUeen  om  bat  3P  m  be  iicljtinge  ban  ben  ;  o  e n  20  pen
^ 

nina  niet  en  Oabben  toillcn  confenteren  /  ifjj  °m 

^nPbanbefententiebp  &em  t'öaren  «&£**& 
toefen  /aen  ben  Coning  Dabben  geappelleert u  ̂

 

ZnXöabTnberbenB^^ 

SjuilTen  is  baö^ctoW"i57i-  fefijffi « 
SShrtim  nete&enWo?bonnanttecrp?eflrebanfnne entoagonbetteöent  BgRTlt 

m.11.»  miffftie  Bm  Forier  Major  Uait  Öe«  Cettfo 

D<©02lucbttöe  tfrcellentte  /  noog-geboren  genabtoe  
9mbttl 

S"/topUiebenon0in  alber-onberbamgjetb  ja«^ aenuto  €X?eU?ntie.  m^Jfm^SXSSSSK^ 

^rthflfltaSn  befeiegentooojbtge  maenb  ban  $obem;  to00?be ber  bp  €fcW* 2ÏÏSEÏÏEUéi»  fefeece  u  Grollen*  .««2? 

©eöe 

San  atcetöt/celijfe  of  3P-^^^A^SSn  «eSctó Be  "t i,  ober  veto*  «toe  tfeceUetmembtf; « ^  3»»d  1  ïiflt tfanber  ILanben  tn  geb?efce  toaren  rotans be ;  rj ̂  .^ftrth(,rf(>ïtÉt1t /i,«&etoe löeutoe « 

22  «SmentoeSeoitóteRtt»»  iopenmnf
t/öoe 

^r^Suimneerben  liaer-luiber  fane 
 met  b  e alfO  3P-iuweu  pi»  granögn  «iet  gemeend  te 

mSSTBÈRT  1,  obec  mtt?l  «toe  ̂ eceUenttetnbïf^ . 

S  ban m \4Bim  onbertefeent  ito  be  toelöe
  «toe  cc 

*S  !H  SSSS2SffSSPB8 1  fSUnbelen  S M«; SfifinSSSaK  l Dan  be  ouöe  patniwnwa»  *tt^  *  ** \«£ttrn  nnbec 
Sen/alfo  3P  HKSTïffi/lWJK 
öie  nientocc  aengefeomen  yanpen  /  ow  EKHab 
SS  SaUihen  onba*  bc  be^cbermtnge  banbe^ei- 

^IKSSS^M  metiegentlaenbeöet 
frSilan ben Coning aen  fiem  in fabenr ban b  e 

Snbebat  be  febepenbanben  Wntetogn^gJ 

ïjcnbefcnüOOJieoeii^uiiuLutny'-»'»^^;"'  ,*";'"<r 

Sm  ©enbelen  bie  in  ben  Welgelegen jRfiWA »  « 
fanaen  /  logeren  en  accommoberen  fouben  /  al0  fuïgg  « ombenbSUf^ 

nS-luiben  getoenbe  alleenlp  Bet  fectotuim  MM*« 
Santie  bS  be  felbe  miflïbe  geboegt  /  begrepen :  bat 

« 

SS S" mmmSa  intooonber^btebertrorfeen  cc 
SnX  puplicat  e  of  anberjs  gebieben  fouben  toeb

er  cc 
omintefeomn/baerWnelle^^ 
ooit  btuifeen  foube/  na  b?eber  inboub  ban  be  tt*$« 

flTöiMben^ielbanbaergenomen/enbietn't^ttcBt San Httecljt  gefonben  /  om  albacr  toeberom 1  btnnen 

lïïSÏÏM* te toerben / en  beeft opten a8<©ctober 

Socnftlmjbenaeirte  JJIegeerber^banbe  ftabbefena^ 

tolgenb'elBiffibe: 
&m>  t-^^n-ffernantio  «lbave3  be  (Colcbo  /  hertog  ban 
ïcn  Sïï  ,  )  %\\^/k  ILteutcnant/  aoubemeur  en  Capttetn 

SS?  knS/  ê  ISbeb^onbere:  alfo  toP  om  befen sniSani  ®!S52  ii>ntouucrtijb  gefloten  Hebben  ftet^paenö 
we  wn   SSSSSTSSSSS ^totóerfeant  en  eibers  in  fyoh 

5W  om    en 1  © nberfa  en  ban  bien  tegen  be  ̂e-roberen  /  rebe U 

na  met  acnt/  entenlaetflen  met feö ©enbelen btnnen  c
c 

teffibe  noften/bie  fo't  tcfjaem  toanbe  bpo?f3^taö/« afb» 
te^ftelebebertfenifretercaufebanbiengebjagme^ 
ben/boben  be  feoften  WIk  boo?f3  ̂ tab/bo?gertf  en intooonSerö  fo  ̂eeflelijft  «*£? 

geburenbe  be  boo?leben  trouble  /  geljab  Dabben 1  w 1  t 
Snberöouben/benmbban  negen  maenbent  baer-lm: 

Der  eigen  boften  ontrent  500  boet-nnecf)ten  /  mufga- « 
öcrö  in  *t  logeren/  accommoberen  /  en  eengbeeio  oor  1* 

onberbouben'tgebele  Regiment  ̂ ^erlanbfebnecö  « 
ten  banben  <a?abe  ban  |Begen  ben  njb  ban  bnf  maen, 

ben  /  ter  caufe  /  ban  't  toelfee  be  gemeene  begeren  nocö 



E57* Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 

Ï4J> 

„  en  bat  tot»  ooft  bed  min  fjaDticn  bectoacDt  öat  men  al- 
„  ie  be  folbaten  bic  in  bier  ̂ oïïanbfc^tcbcn/ baer  ban 
,j  eentac  tn  grootc  niet  ininber  /  en  tn  rijftbom  beel 
5,  meevbenün  ban  HtrecRt/ gelegen  Rebben/  ons  alleen 
3J  toegefcljiftt  foube  Rebben/  bpfonber  taant  top  niet  en 

>3  berijouen  aen  bc  ComnftlijftejKajeftcit  /  onfen  alber- 
53  gcnabïgiïen  J|ccrc  /  bcrfrftulb  te  Rebben  /  bat  men  ons 
»  meet  ban  eenige  anbere  omleggcnbe  Slanben  en  &tc* 
3)  ben  blaren  foube/  alfo  top  $tbm  bat  top  aen  ben 
33  laeiferiijfte  ifêajefïcit  Roogloflüfter  memorie  bp  min* 
33  Ipfi  tractaet  geftomen  5ön/  ons  altijbs  geb?agen  en 
« tn  ais  gegucten  Rebben  als  goebc  getroutoe  en  on* 
33  berünnige  onberfaten  ban  fnne  Höajeftcüv  en  bp- 
«  fonber  in  ben  boo2lcben  troubïe/  bat  top  bergopen 
?>  mecrgebaenenboo2  be  CatRolijfté  Religie  en  bienft 
33  ban  ben  Coninftujne  ïKajcfteit  gelebcn  te  Rebben/ 
33  ban  eenïge  ban  ben  omleggenben  ̂ teben  of  3Lan* 
33  ben/  renarb  genomen  op  be  aenfifagen  bk  meer  op 

33  ons  ban"  anberen  gemaeftt  $im  rrctoeefï.  ̂ o  is  't 33  nocRtans  bat  top  utoe  €rcellcntie  bp  bcfentoelReb* 
33  ben  lieert  te  berftïaren  bat  topinbcfenenallenan* 
33  beren  faftcn  bi:  u  Crcellnitic  ons  tot  bienft  ban  be 
33  Coninft[ijïi:il5aie(?eügc(icbenffl!teo?bonneren/  be* 
33  reib  3ijrt  te  obebierut  /  en  bat  top  bienbolgcnbe  be 
>3  boo2ft  folbaten  ontfangen  /  logeren  en  accommobe* 
33  renfulkn  fo  ons  beft  mogenjft  toefen  fal/  maer  begc* 
33  ren  tiCrccllentietoelgeabucrteert  te  Rebben/  als  top 
33  tot  anderen  tgben  nocR  gcba,nt  lyMtn/  bat  toeber* 

bert  genen  bk  Raer4uibenRuifïngegemeubleertenK 
gearcommobeert  gelaten  /  en  bk  bes  te  niet  ge* cc 
baen  en  Rebben/  fouben  top  befenaengaenbctoelöe* tc 
geren  te  Rebben  ti  €rccllcntie  berftlaringe  /  eneben  " 
bejre  u  €rceiiemie  fonber  acnfcRoutc  nemen  op  onfe K 
boo?f3  armoebe  en  anber  ftoarigReben/  ganfcbelijB  u 
gefint  toaren  be  boo?f3  folbaten  alRicr  te  laten  /  bes  top  " 
ganfcReïyftniet  enbcrRopcn/  fottbe  toelootmoebelijft cc 
begeren  en  bibbcnbatu«?rcellenticinfulftcngeballe" 
foube  gclicbcnalfulne  0202e  tcftellen/  bat  be  bo?gerS cc 
enintooenbcrSb2KlijftDacr-luibcnRmfingen  enftta* £C 
ten  fouben  mogen  geb?uiften/  en  bat  bc  gene  bk  be c€ 
boo?f3  bomers/  intooonbers  en  fonberling  Raer-lut* " 
ben  patroon  eenige  oberlaft  boen  /  gcrc2rigeert  en  ge* tc 
fïraft  mogen  too?bcn  anberen  ten  erempel  /  m  alle " 
'ttoelftetoponSganfcfteüjftgeb?agen  tot  utoe  €rccl*" 
tentiegenabigebifcretie/  bic  top  bcrRopen  bat  fulfts cc 
5ün  fal  bat  u  «crccllcntic  regarb  nemenbe  op  be  boo?f3 " 
befe  ,$tab/  öaec-ltttöert  boderen  en  intooonberen  " 
armoebe/  mitsgabers  ben  jegentooojbtgen  en  nocR £C 
meer  aenftaenben  buren  tyb  /  befe  ,§tab  ban  be fc 
boo?f5  folbaten  metten  eerften  fal  ontlaften  «Ênom cc 
alle  biS02b?een  inconbenienten  fo  beel  besmogcltjft <c 
toefen  faï/  te  ber  Roeben.  Ribben  u  €rrcllentie  feer cc 
ootmoebelp  bat  u  «Erteïlentie  geliebc  onsef  öier  op £C 
een  genabig  anttooo2b  /  fo  baeft  beö  mogelijR  toefen cc 
fal/  te  berlcnen»  <©oo2lucfitige€rceiientteboog-ge* £C 
boren  genabigei|eere/  top  btbben«6ob5ilmacl)ttgu 

w  tfaen  't  fclbe  te  fnllen  toefen  be  geljele  ruine/  beberf=  |  €rcellcntie  te  toillen  fparen/  lange  toel-barenbe  in  " 
53  fcnifTeenbefolatte  ban  -je  bop2f3  ̂ tab/  fo  begeme*  boo^fpoebigen  regimente.  <6efcD?ebenteötrecljtbC' {< 
'3  ne  b02ger$  en  intooonberis/  bermitö  be  boo2f3boo2 
?3  gaenbe  bo<Ien  en  laficn  langer  niet  mogclijb  eniöbe 
33  felbe  te  blagen  en  berballen.  (€e  min  bat  öebuerte 

33  ban  alle  eetbare  toaren  alfjter  fo  groot  i$f  en  mcr- 

fenioj$obcmb»i57i. 

P  $  mtbbeïrettjb  Rebben  3P-luiben  alle  Öaer  bilt*  mtti> 
<-'  gentie  gebaen  om  be  folbaten  /  fo  op  be  <aee(lelnb*  ten  om 

33  KelübbanHoren/baerbantopgeDeïijbonberfien3tjn/  j  fytib  até  ïBereltlijbe/  te  logeren/  aengefieu  benjpo*  £ 
33  eit  om  beötoille  tn  Vtoarigfjeib  toaren  ommibbelte  j  riererp2efïelijbberblaerbe  geen  <©eefTeltjbe  perfonen  E5 
33  binben  bat  top  baer  ban  eenige  p^obiftefjabbenmo*  te  toillen  üiplwftM  /  beeft  oob  be  felbe  Forier  Major  tot  ut* 
33  gen  boen  botttonfe  boderen  entntooonberö/  'ttoelft  logüö  toillen  Rebben  boo?  büfticn-bonberb  en  een  .rfCött,! 
33  on«  nu  ganfcfjeltjb  benomen  to02b/  fo  befe  ,§tab  uit  Dooft  /beljalbcnbelomifen  ban  Capiteinen/  2Clpïie*   8 
33  fafte  boo2fcf)?eben/  fo  feer  tn  fcbulben  berlopen  i$/  reg  en  Sergeanten  tot  bier-en-ttointin  ban  bc  befte 
33  bat  ft»  geen  penningen  beeft  nocb  en  toect  tc  furnc*  f  en  p?intipaelflebutfen  binnen  Htrecnt/  en  niet  tegen* 

flaenbc  be  ïïegeerberg  banberfïabötrerDtiöoelber 33  renomeenigttorentefeopert/  toaer  boo?  eer  niet  lan* 
33  ge  feeer  tc  bertoatbten  iö  bat  tn  befe  ̂ tab  fo  boo? 
33  ben  folbaten  alg  boö2  ben  b02gercn  en  intooonbersê 

3)  uorenögeb2eö  fal  3tin/  'ttoelït  meerber  ftnarigbeib 33  cnberloopbanbee!  b02gcrcn  foube  mogen  rauferen/ 
33  bie  tot»  /  obermitö  bonaer  en  anber  geb2eb  /  niet  en 
j>  foubeit  Bonnen  bebtoingen  langer  in  be  ̂ tabtebltj* 
33  ben.  Ribben  baerom  utoe  (gr^Uemic  feer  ootmoe* 
33  öeltjfcenbat  ̂ t  felbe  aeïiebe  beft  ̂ tab  te  bcgenabigen 
33  en  be  fclbe  ban  bc  boÓ2ft  folbaten  tc  onH^licn/  en  fo 
33  beel  als  betreft  ben  b02geren  W  onttoeftcn  3Ön/ 
33  tobben  toponöbeboir  gebaen /en  c^ojbonncert  allen 
33  ben  genen  tk  bertrottten  of  onttoeftcn  toaren  en  la* 
33  titeerben/  br>t  f>»  tocber  berenenteboo2fcljijnBomcn 
33  foub:n  binnen  ben  tjjb  ban  24  uren/  op  be  pene  en  in 
33  manieren  al*  tn  onfe  o?bonnantie  /  beneffen0  befen 
3'  u  Crcellentic  ebergefonben  /  begrepen  $/  maer  en 
3'  bonnen  u  €rcellentie  niet  berljalen  bat  bcle  ban  be 
3'  gene  bie  bertrocben  3ijn/  alfo  berarmt3ön/  bat  fp  be 
33  maebt  niet  en  Ijebben  be  folbaten  öaer-luiben  gerief 
33  te  boen  ofbe  pene  te  betalen/  bat  ons  ooft  beleobicie* 
33  ren  bat  fpbelaetftcrcifealfulftenoberiafibanbenfól* 
3'  baten  bebben  gelebcn  /  bat  fp  Iieber  't  fclbe  bat  fp  f\tb- 3'  ben/  berlaten  toillen/  ban  tocberfulr  Ujben/  en  te 
33  toefen  in  b2efe  ban  baer-lutber  lijben/  en  fulr  laten  3p 
33  Ren  bunften  ongeljouben  te  3ijn  toebertefteeren/  ten 
33  toare  bat  men  Ren  be  getoelbigeRanbbanbe  folbaten 

feftert  toaren  bat  befe  acRt  ©enbelcn  geen  buifenb 
Roofben  flerft  en  toaren/  en  bat  ober  fulr  be  menigte 
ban  be  logtjfen  nergenö  anberö  toe  en  bienben/ban 
om  ben  rijften  te  befrRattcn  en  ben  armen  te  Dcftoa* 
ren/  en  3p-luiben  cm  bies  toille  aen  ben  boo^f3  Forier 
Major  en  ooft  ben  lifêecftcr  del  Campo  berftlaerbcn 
bat  Ren  niet  mogelRft  entoasbeboo^BRoofbcntclo* 
geren/  fo  obermits  b'armoebe  ban  be  fcRamelebo?* gers  ais  anberfins  /  P2efenterenbe  Ren  bilgetten  te  ge* 
ben  tot  13 12  Roof  ben/  beljalben  be  logijfen  ban  tic 
Capitetnencn<0fTic^ren/  gcb2Uiftenbc  baer  toe  ooft 
be  Rulpe  ban  ben  ̂ obe  banötrecRt/foberftlaerben 
nOCRtanS  be  bOO?f3  Forier  en  Meefter  del  Campo  , 
bat  fp  Raer  bolle  geeifcRte  getal  toilben  Rebben  of  bat* 
fe  felfsforieren toilben/  eifTcRenbetotbieneinbe'trc*  (f.  275.) 
gifter  fo  ban  be  oube  als  nieutoe  bilgetten  /  't  toclft  ̂ k 
ban  ben  töabc  berftaenbe/  Rebben  om  argcr  teber* 
Rocben/  bp  abbüsbanbett<©ccommitteerbcbanbcn 
J$obe/  geconfenteert  be  geeifcRte  bilgetten  te  leberen/ 
Rebbenbe  al  borens  baer  ban  aep2üteft eert  binnen  be^ 
ffoten  ftamerc/  om  be  ̂ pangïacrben  niet  te  bergram* 
men  en  baer  ban  acte  boen  maften/  ominttjbenen 
toijlen  tt  boen  blijften  Roe  fp  gedongen  3üngctoeefr» 
©002tS  Reeft  beb002f3C0l0nel  en  Forier  Major  nocfj 
geeifcRt  beefcReiben  boo2belen  ban  blees/  bier/  6200b/ 
totjn/cn  biergelijfte/  en  boben  biencenfommegelbs 

33  ftonbe  af  Rouben  /  eenige  ooft  bk  bertroeften  3ijn/  i  tot  leningeban  be  folbaten/ en 5üneinbelüftgeacco?* 
3'  berftlarcn  toel  bereib  tc  3ijn  Raer-luiben  Ruifinge  ge*  beert  bat  fp  bc  boo2belen  bk  fp  tc  boren  Rabben  ge* 
33  meubleert  tc  laten  boo2  fo  beel  ais  tot  gerief  ban  be  |  Rab/fonben  Rebben/ en  boo2ts  batfp  be  folbaten  fou* 
"  folbaten  ban  nobe  is /fonber  felfS  in  perfoon  toeber  i  benleenenSoo  baelbers/enaengaenbcbcanbere  bif* 
"  te  ftomen/  om  rebenen  boo2fcR2cbcn/  fuflinerenbc  !  fcrenten  fouben  fp  fcR2tjben  aen  ben  hertog  ban  %V 
3'  mits  bien  't  effect  ban  be  boo?f3  oJbonnantte  ban  u 
»  <erccllcntie  en  bientle  baer  uit  gebolgt/  bolbaen  te 
v  Rebben.  €n  alfo  bemijTtbe  ban  u  €rcêllentie  genera* 
V  lyft  bermclt  bat  men  bc  onttoeftcn  perfonen  toeber 
»3  foube  boen  tnftomen/  fonber  bi|tinctie  te  maften  ban 

I.  Deel 

ba  /  ober  fulr  Rebben  fp  aen  ben  hertog  gefclj2eben  be- 
fe nabolgenbemiflïbe: 

Doorluchtige,  hoog-geborene  ,  genadige  Heere,  fJjjJSj 
\W  gebieden  ons  in  alder  onderdanigheid  tot  uwe  uanöf 

«00  Excei^ 



35° SltSagt* 
fïrateii 
ban  \üt> 
recïjt  arn 
ben  ü?cc> 
rog  ban 
2£ll)a/Ro> 
petitie  öc 
ttoojbe* 
lm  bp  öc 

^>paru rjiaeröcn 
gceïfcljt. 

Het  vijfde  Boek. 
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Excellentie.  Mijn  Heere  ontfangen  hebbende  u  Excell. 

mifïive  van  den  xxiij.  van  de  voorleden  maend  Odto- 

ber,  by  de  welke  ons  bevolen  word  binnen  defer  ftad 

t'ontfangen ,  logeren  en  accommoderen  fekere  8  Ven- 

delen Spaenfe  foldaten,  hadden  wy  dien  aengaende  on- 
feobedientieu  Excellentie  by  miffive  verklaert,  doch 

de  felve  u  Excell.  feer  oot  moedelij  ken  biddende, gelijk 

als  wy  noch  doen  by  defen  ,  dat  de  felve  u  Excell.  foude 

gelieven  defe  ftad  (aenfehou  nemende  op  de  armoede 
en  benautheid  die  daer  is)  te  begenadigen  en  van  de 

voorfz  foldaten  te  ontlaften,  gelijk  wy  des  van  u  Excell 

«ranfchelijk  verwachten,  en  niet-te-min  ordre  ftellen- 

2e,  om  de  voorfz  foldaten  te  accommoderen,  is  ons 

by  den  Forier  Major  van  Lombardien  voorgehouden , 

dat  wy  de  foldaten  fouden  willen  doen  alfulk  voordeel 

als  in'tgefchrifte  van  fijnent  wegen  ons  te  dien  einde 

geexhibeert,  begrepen  is.  En  fo  wy  verftonden  daer 

toeongehouden  te  zijn,  en  dat  wy  ook  anderfins  de 

macht  niet  en  hadden  't  felve  te  doen ,  fo  defe  ftad  over- 

mits voorgaende  laften  ,  in  merkelijke groote  fchul- 

den  verlopen  is,  hebben  wy  het  voorfz  gefchrifte  ook 

fchriftelijk  beantwoord  en  geprefenteert  de  voorfz 

foldaten  alle  viótualien  en  andere  waren  inde  voorfz 

bilgeite  gefpecificeert,te  laten  volgen  accijs  vrv,  onder 

de  limitatie  als  by  den  felven  onlen  antwoorde,  en  na 

dat  van  wegen  den  Meefter  del  Campo  daer  op  weder 

gefeid  was /'t  gene  hem  goed  dochte,  hebben  wy  ein- 
delijk den  felven  ook  by  gefchrifte  verklaert ,  datwy 

o-erefolveert  waren  de  poindten  en  articulen ,  ten  bei- 

den zijden  voorgehouden ,  aen  uwe  Excellentie  over 

te  fenden  en  daer  op  te  verftaen  u  Excellentie  goede 

o-eliefte ,  o-elijk  wy  de  copyen  van  alle  de  voorfchreven 

gefchriften  by  defen  u  Excellentie  over  fenden, en  bid- 

den feer  ootmoedelijk  dat  u  Excellentie  regard  nemen- 

de op  de  redenen  daer  in  verhaelt,  gelieve  te  verkla- 

ren dr.t  wy  de  vooorfchreven  foldaten  niet  en  fullen 

gehouden  zijn  eenig  voordeel  op  wijn,  bier  ,  brood, 

vleefch ,  en  diergelij'ke  te  doen ,  anders  dan  den  accijs 

vry,  fulx  als  wy  by  onfe  voorfchreven  antwoorde  ge- 

prefenteert hebben,  en  dien  volgende  de  voorfchreven 

foldaten  te  ordonneren ,  dat  fy  hen  daer  mede  te  vre- 

ten houden.  En  boven  't  gene  voorfz  is ,  was  ons  noch 

by  den  voorfchreven  Forier  voorgehouden  dat  wy  ee 

nicre  penningen  fouden  willen  leenen  tot  behoefvan 

devoorfchreven  foldaten ,  en  fo  wy  felfs  van  geld  ge- 

heel onverfienzijn,  en  den  tijd  wel  foude  vereiffchen 

dat  wy  proviüe  van  koren  fouden  doen,  indien  wy  geld 

hadden  of  wiften  te  bekomen,  des  neen,  was 't  felve 

verfoek  eerft  by  ons  afgeüagen,  doch  naderha
nd  be- 

ducht zijnde,- dat  indien  de  foldaten  geen  geld  
heb- 

bende, in  de  ftad  quamen,  dat  fy  den  borgeren  e
enig 

overlaft  fouden  mogen  doen,  hadden  mid
del  gevon- 

den door  leninge  en  affiftentie  van  goede  luiden  ,
  feke- 

re i-ooCarolus  guldens  den  Meefter  del  Campo  tot 

behoef  van  de  voorfz  foldaten  te  lenen,  tot  de  eerfte 

betafinge  toe ,  maer  alfo  wy  wel  konnen  verftaen  
dat 

't  felve  onder  fo  veel  foldaten  weinig  ftrecken  fal ,  heb- 

ben u  Excell.  wel  begeert  gead verteert  te  wefen,  dat 

de  ftaet  van  defe  ftad  fofoberis,  dat  niet  mogelij  ken 

en  fal  zijn  de  foldaten  meer  te  lenen,  en  dat  ook  veel 

van  onfe  borgeren  geen  macht  hebben  om  de  felve  veel 

waren  te  borge  te  leveren.  Overmits  fy  noch  merkelij- 
ke fommen  fo  aen  de  voorfz  foldaten ,  als  ter  caufe  van 

't  Regiment  van  den  Grave  van  Megen  ten  achteren 

zijn ,  en  dit  ten  einde  u  Excellentie  genadelijk  gelieve 

te  verfien  en  alfulke  ordre  te  ftellen,  dat  de  foldaten 

geen  oorfake  en  hebben  of  en  nemen  onfe  borgeren 
boven  de  reden  te  befwaren  of  eenige  overlaft  te  doen. 

So  de  felve  borneren ,  overmits  den  jegenwoordigen 

dieren  tijd,  van  alle  dingen  en  byfonder  van  koren 

meer  als  quaed  genoeg  hebben ,  dat  fy  haer-luiden  wij- 
ven en  kinderen  in  foberen  nooddruft  mogen  onder- 

houden ,  en  dat  het  lichaem  van  de  ftad  geen  macht  en 

heeft  uit  redenen  voorfz. ,  hen-luiden  en  andere  armen 

eenig  fecours  te  doen,  alsfy  in  gelijke  tijden  van  nood 

gewoonlijk  zijn  geweeft  te  doen.  Sulxdat  wyander- 
macl  u  Excellentie  ootmoedelijk  bidden  ,  dat  u  Excell. 

gelieve  commiferatie  te  hebben  over  de  voorfz,  ftad 

en  gemeente,  en  de  felve  van  de  voorfz  foldaten  te  ont- 
laften, immers  in  alle  gevalle  ons  u  Excell- geliefte  op 

't  geen  voorfz  is,  te  doen  overfchrijven ,  op  dat  wy  mo- 

gen weten  hoe  wy  ons  in  't  regard  van  den  voorfz  fol- daten fullen  hebben  te  reguleren. D! 
<3t  alfo  gefeacn  toefenfee/  stjn  fee  foifeaten  cp  feen  &t%et) 
acDtienfeen$obemb2t£  in  fee  ̂ tafe  gekomen/  na  tormi 

feat  fp  ontrent  tien  feagen  in 't  platte  lanöbanötrecïjt  *,ba 
Geleoen  /  en  oen  buifman  feer  befebafeigt/  en  beel  &02-'  }nm* 
pen  gefenat  Dabben/  trecnenöe  in'teen^02pboo?  en  ac&t 
tn  'tanfeerna/  en  latentie  daer  boo?  ettelpe  fommen  ®™*> 
ban  penningen  uitkopen.  <£n  binnen  fee  ̂ taögeno--  ̂ pan; 
men  sönfee/  Dennen  fpmeeft  fee  bo?geren  befetoongen  Baarton 

feoo2  bjefe  ban  obcrlaftte  too?feen/  feat  fpDenöe&ofï  »*• 

mofren  geben/  en  eenige  öatfp  benboo?ttoeöaelfecrg  ™w**t ter  maenö  infeeuoft  foufecn  ontfangen/  'ttoclftïnfeie tijfe/  bermittf  fee  grote  feiertcalëfeoe  toefenfee/  nualijn 
genoeg  toag  tot  ö20on  b200fe/  en  confcguenteliju  feer 
laflig  boo?  feen  gemenen  en  fcDamelcn  bo?ger  /  alfo 
featter  bele  genootfaeftt  toaren  Daer  felfg  Daer  eigen 

nooöfe2uft  t'ontrecnen/  om'tfelbe  feen  foifeaten  te  ge- 
ben/  of  anöerg  toeröe  DennorD  meer  met  getoelöbe- 
nomen/  onfeer  pjetert  feat  fee  foïfeatenin  15  maenfeen 
niet  betaelt  en  toaren  /  feaer  na  Dennen  feie  ban  feer 
^taö  ban  feen  hertog  op  Daer  eerftc  miflïbe  ontfan- 
genfeefenabolgenfee  antbwfee: 

DOn  Ferdinando  Alvarez  van  Toledo ,  Hertog  van 

Alva,  &c.  Stieutenant/  <©ouberneur  enCapi- 
tein  <0enerael.  Utebe  fepfonöere  top  Debben  ontfaiv 
gen  utoen  b?ief  ban  feen  tienfeen  öag  feefess  tegentooo^ 
fetoen  maenfeg/  en  feen  inDoufe  ban  feien  bp  rappo?t 

on*s  feaer  af  gefeaen/  allentbalben  berfïaen/en  boegen- 
fee  u  feaer  op  ter  anttooo2öe  /  feattet  al  nu  öc  ter  tijfe  alfo 
niet  gelegen  fa»/  feat  men  öeftaö  ban  StrecDt  ban  fee 
foifeaten  ban  ontlafïen/  en  feat  toanneer  fuïfee  gelegent- 
Detfe  boo?  Danöen  ?ijn  fal/  fuïr  mogen  gefcDiefeen  /  top 
feeö  regarfe  nemen  en  goefe  gcfeenuen  feefeg  berfoeftg 
fe?agen  en  Debben  fullen /u  latenfee  toeten  öatöcfol^ 
baten  in  bebel  Denben  Deuffp  en  liefïijn  met  Dare  pa- 

tronen om  te  gacn  /  Danöeïcn  en  ieben  /  en  toanneer  ee- nige anfeers  feeben/  feat  men  fulx  feenCapiteinenen 
Meefter  dei  Campo,  en  fo  b*?w  fp  feaer  tn  niet  en  ber- 
jten/onjs  te  Rennen  gebe/feie  atööan  benoo2ïö&  remefete 
feaer  in  fullen  o?feineren.  €naengaenöefee  getoefeen 
bo?geren  Daer  Duifinge  gemeubïeert  gelaten  Debben- 
fee/  en  anfeere  niet/  toaer  op  gp  begeert  onfe  hernia- 
ringe/  laten  u  feaer  op  toeten  feat  fee  gene  feie  Daer 
Duifen  fo  genmibleert  gelaten  Dennen/  feat  fee  foifea- 

ten feaer  in  logeren  en  gerieft  mogen  too?feen/  bil- 
ïtjn  /  niet  en  feeDoren  bo?feer  gefe2ongen  te  toojfeen 
tot  inroepen^/  'ttoeln  alleenltjn  feaer  toe  tenfeeert 
feat  (jet  getal  öerlogijfenencommofeiteitbanleggin- 
ge  feer  foifeaten/  niet  berminfeert  en  to02öe/  en  fee 
foifeaten  feaerom  niet  toel  nonnen  berleife  of  feaer 
feoo?  anfeeren  op  feen  Dalö  meer  fean  't  beDoo?t/  ge- ïeiö  moeten  toojfeen.  ̂ liebe  bpfonfeere/  <©ofe  $p  met  u : 
<0efcb2eben  tot  buffel  feen  17  feag^obemb?^  1571. 
<gn  toaö  alöuss  onfeertenent/  F.A.Ducd'Aiva.  €n 
nocf)  feaer  benefeen  alfeusf.  #nfeerteltent  / 

Berti. 

<Ên  op  fee  ttoefee  miffibe  Debben  na  lange  foïlicita- 
tie  geen  anttooo?öe  nonnen  beftomen  /  fean  alleen  rece- 
piffe  feat  fee  mifTibe  ontfangen  toao\  €n  alfo  feie  ban 
ötrecDt  Daer  lieten  befeunnen  feat  fee  meninge  ban  feen 
hertog  toaüS  fee  boo?f3  ,§taö  gcDeel  en  gronöeiijn 
te  befeerben/fo  Debben  feie  ban  fee  <0ee|ïeltjul)eiö  met  fee 
öegeerfeerjES  ban  fee  ,§tafe  Daer  toebltuljt  toefeerom  ge- 

nomen aen  fee  €oit  |Bai.  en  alfeaer  feoo?  Daer  Com- 
miffarisi  feen  v©c&en  ban  ̂ inte  petere  feie  3P  in 
^pangien  gejïafeig  Dielfeen  tot  grote  Itoften  leggenfec  / 
obergegeben  fee  nabolgenfee  J5eguefte : 

AEn  den  Coning.  Geven  in  alder  ootmoed  te  ken-  «nbr 
nen  uv/e  Majefteits  onderdanige  de  Prelaten ,  gjf «g 

Dekenen  en  Capittelen  van  de  vijf  Godshuifen,  mits-  ̂ i(^,         -  *  gaders 
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Ipfttfö  gaders  Schout ,  Burgemeefteren  en  andere  Regeerders 
tff  ü?  van  uwe  Majefteits  ftad  Utrecht ,  in  de  name  van  de 

«nSer*  burgers  en  inwoonders  van  de  felve  Stad,  hoe  dat  zy 

Derftaö  fupplianten  in  de  maend  van  Augufto  leftieden  uwe 
iltrccöt  Majefteit  doen  prefenteren  hebben  fekere  haer-luiden 

Requefte,  daer  by  te  kennen  gevende  hoe  dat  het  be- 

Ooripronk  der  Nederkndfè  Beroerten. 

5JH 
Conlag. 

Heft  hadde  de  Excellentie  vanden  Hertog  van  Alva, 

Gouverneur  en  Capitein  Generael  over  uwe  Maje- 
fteits Nederlanden ,  de  fupplianten  in  Augufto  1569. 

toe  te  fchicken  fekere  tien  Vendelen  Spaenfefoldaten 

van  den  Tertio  van  Lombardyen ,  en  dat  de  felve 
binnen  de  voorfz  ftad  Utrecht  fo  met  tien ,  acht ,  als  fes 

Vendelen  genoeg  continuelijk  gelegen  hadden  tot  den 

feften  dag  van  Mey  leftieden ,  en  dat  fo  't  lichaem  van 
de  voorfz  ftad  als  de  particuliere  inwoonders  van 

dien,geeftelijkenwereltlijk  te  dier  oorfaken  feer  gro- 
te en  exceffive  koften  gedragen  hadden ,  beraemt  ter 

fomme  van  aooooo  guldens,  behalven  de  koften  die 

fy  in  de  voorleden  troublen  gedaen  hadden  om  de  ftad 

en  landen  van  Utrecht  jegens  de  Rebellen  en  Securif- 
fen  te  bewaren ,  niet  min  dan  honderd  gelijke  duifend 

guldens  bedragende,  dat  ook  fo  ter  caufevan  de  felve 
koften,  als  overmits  de  groteoverdadenroiienengc 

ten  heeft  doen  fchrijven  fekere  mhTive ,  henluidén  daer 
by  wel  ernftelijk  belaftende  dat  fy  den  Meefter  del 
Campo  van  den  Tertio  van  Lombardien ,  met  de  fes 
Vendelen  van  de  Spaenfe  foldaten  van  zijn  regiment 
die  binnen  Delft,  Leiden  enHaerlem,  met  noch  twe 
ander  Vendelen  iegelijk  van  een  ander  Tertio  die  in 
den  Briele  gelegen  hadden  ,  binnen  de  voorfz  ftad  ont- 
fangen ,  logeren  en  accommoderen  fouden ,  fo  als  om 
dienft  van  Uwe  Maj.  behoorden,mits  henluidén  alleen- 

lijk gevende  het  firvitium  dat  in  fekere  cedulle  daer  by 
gevoegt ,  gefpecificeert  ftond ,  dat  fy  voorts  wel  ernfte- 
lijk  fouden  gebieden  de  borgers  en  inwoonders  van  de 
voorfz  ftad  die  daer  uit  ontweken  waren,  weder  in  ce 
komen ,  op  alfulke  penen  als  fy  adviferen  fouden  na 
breder  inhoud  van  de  voorfz  miffive,  daer  van  copie 
hier  by  gevoegt  is  ,  dewelke  de  voorfz  Regeerders  van 
de  ftad  Utrecht  opten  achtften  dag  van  den  maend  van 
November  leftieden  gehandreikt  is  geweeft, waer  door 
de  fupplianten  mitsgaders  alle  de  mgefetenen  van  de 
ftad  Utrecht  feer  verflagen  en  geperturbeert  zijn  ge- 
weeft  ,  fo  fy  hen  lieten  bedunken  dat  de  foldaten  aldaer 
uit  anders  geen  fake  gefchikt  en  worden ,  dan  over- 

mits de  klachten  die  de  fupplianten  over  henluidén 

welden  die  de  voorfz  foldaten  dagelijks  aen  de  voorlz    aen  uwe  Majefteit  gedaen  hadden,  gelijk  uitdien  te 

inwoonders  ,  fonder  refpect  van  perfone  impune  en 
fonder  ftraf  bedreven,  vele  van  de  voorfz  mwoon- 

deren,  geeftelijk  en  wereldlijk  ,  rijk  en  arme  uit  de 
voorfz  ftad  vertogen  waren ,  in  der  voegen  dat  daer 

door  gefchapen  was  de  felve  ftad  ten  laetftvn  geheel 

gedefoleert,  gedepeupleert  en  verarmt  te  (lillen  wor- 
den, fonder  dat  nochtans  daer  van  eenigprofij'qiam 

aen  uwe  Majefteit,  en  fo  de  voorfchreven  ftaü  on- 
der correctie  alleen  niet  en  behoorde  te  dragen  de 

laften  van  alfulken  garnifoen,  byfonder  want  de  voorfz 

ftad  geen  Frontier-ftad  en  was,  en  boven  dien  be- 
waert  en  verfien  met  een  goed  kafteel  daer  ordinaris 

garnifoen  van  wegen  uwe  Majefteit  opgeleid ,  dat  ook 
*•  *J4\)  binnen  de  voorfchreven  ftad  was  een  grote  menigte 

van  Geeftelijkheid ,  fo  feculier  als  regulier  ,  en  meer- 
der dan  in  eenige  ftad  van  uwe  Majefteits  Nederlan- 

den :  en  dat  fy-luiden  fupplianten  tot  meermael  aen 
de  Excellentie  van  den  Hertog  van  Alva  verfocht  heb- 

bende van  de  voorfz  foldaten  ontlaft  te  worden,  geen 
verlichteniflc  en  hadden  konnen  verwerven  ,  anders 

dan  dat  fijn  Excellentie  in 't  begin  van  den  voorleden 
fomer ,  de  felve  in  eenige  fteden  van  Holland  hadde 

verleid ,  overmits  de  zeekant  door  de  rebellen  en  zee- 
rovers feer  geinfefteert  worden  ,  fo  dat  fy  mitsdien  be 

verftaen  was  dat  fijn  Excellentie  henluidén  toefchikt 
niet  alleen  de  fes  Vendelen  van  den  Tertio  van  Lom- 

bardien die  tot  Delft ,  Haerlem  en  Leiden  gelegen, 
maer  daer  benefFens  noch  de  andere  twe  Vendelen  dis 
in  den  Briel  gelegen  hadden ,  en  dat  de  voorfz  folda- 

ten fonder  geld  waren,  als  dewelke  den  tijd  van  vijftien 
maenden  haerluiden  foldye  ten  achteren  waren ,  fon- 

der dat  fy  eenig  fecours  of  leninge  daer  op  ontfan- 
gen  hadden.  Niet  te  min  de  voorfz  Regeerders  van 
de  ftad  Utrecht  willende  hen  in  als  tonen  fijn  Excel- 

lentie in  den  naem  van  uwe  Majefteit  onderdanig  te 
zijn,  hebben  by  haer-luiden  miffive  vanden  tienden 
van  de  voorichreven  maend  van  November  fijn  Excel- 

lentie gefchreven ,  dat  hoe  wel  fy  wel  hadden  verhoopt 
dat  fijn  Excellentie  hen-luiden  van  vorder  garnifoe- 
nen  ontlaft  gelaten  foude  hebben ,  aenfehou  nemende 
op  den  langen  tijd  dat  de  felve  aldaer  gelegen  ,  en  de 
grote  koften  die  fy  en  den  inwoonders  van  Utrecht 
ter  caufè  van  dien ,  genoeg  tot  haer-luiden  bederfFe- 
nifte  gehad  en  gedragen  hadden  ,  en  dat  fy  veel  min 
hadden  verwacht  dat  men  hen  foude  befwaert  hebben 
met  acht  Vendelen  die  in  vier  fteden  van  Holland , 
daer  van  eenige  veel  rijker  en  machtiger  waren  dan 
Utrecht ,  gelegen  hadden ,  fo  fy  niet  en  wiften  fulks 

ducht  waren  dat  fijn  Excell.  (die  fy  gevoelden  niet  wel  I  jegens  uwe  Maj.  verfchult  te  hebben,  als  de  welke  dat 

jegens  henluidén  fupplianten  geaffectioneert  te  zijn,  fonder  ja&antie  te  fpeken ,  meer  in  de  voorleden trou- 
hoevvel  buiten  haerluiden  fchulden  )  cederende  de  I  blen  voor  de  Catholijke  Religie  gedaen  en  geleden 

voorfz  infeftatie  van  de  zee,  henluidén  de  voorfz  fol-  hadden  (regard  nemende  op  de  aenflagen  die  meer 

daten  weder  toe  foude  mogen  fchicken,  tot  haerluiden  j  op  hen  dan  andere  gemaekt  waren  )  dan  eenige  van 

pehele  ruine  en  bederffenifle ,  hadden  fy  fupplianten  de  andere  omleggende  Landen  of  Steden  ,  en  by- 

uwe  Maj.  feer  ootmoedelijk  gebeden  dat  fy  voortaen  '  fonder  de  gene  daer  fy  uit  verleid  worden  ,  dat  fy 
wat  favorabelijker  getracteert  foude  mogen  worden,en    nochtans  in  het  gene  voorfchreven  is ,  en  alles  anders 

dat  dien  volgende  uwe  Maj.  gelieven  foude  den  Her 

tog  van  Alva  te  ordonneren  dat  hy  de  fupplianten  met 

geen  garnifoen  meer  belaften  en  foude ,  ten  ware  in  tij- 
de van  nood  ,  al  breder  vermogens  de  felve  Requefte. 

En  fo  henluidén  fupplianten  het  voorfz  verfoek  geheel 
redelijk  dochte ,  en  dat  fyluiden  alfulks  wel  hadden  ver- 

hoopt dat  henluidén  't  felve  by  uwe  Majefteit  geaccor- 
deert  en  by  zijn  Excellentie  geachtervolgt  foude  heb- 

ben geweeft,  byfonder  fo  daer  veel  fteden  zijn  in  de 
voorfz  Nederlanden  die  noch  geen  of  feer  weinig  gar- 

nifoen gehad  hebben ,  en  dat  de  gene  daer  die  doen  la- 
gen, met  de  felve  niet  fonderlingebelwaert  en  waren, 

fo  die  fes  Vendelen  die  laetft  binnen  Utrecht  gelegen 

hadden ,  in  drie  van  de  principaelfte  fteden  van  Hol- 
land verleid  waren  geweeft ,  en  aldaer  niet  boven  een 

half  jaer  gelegen  hadden .  So  is  't  nochtans  ter  contrarie van  dien  dat  zijn  Excellentie  de  voorfz  Requefte  aen 

uwc  Majefteit  (to'tfchijnt)  ontfangen  hebbende  ,  en 
daer  door  noch  meer  jegens  de  fupplianten  geexacer- 
beert  zij nde ,  op  den  achtentwintigften  van  den  maend 
vanÖdtober  leftieden  door  uwe  Majefteits  Secretaris 

Berti ,  aen  de  Regeerden  van  de  ftad  Utrecht  fupplian- 
I.  Deel, 

Wes  fijn  Excellentie  hen-luiden  in  den  name  van  u- 
we  Majefteit  foude  mogen  gebieden  ,  bereid  waren 
te  obedieren  ,  en  fulks  de  felve  foldaten  ontfangen , 
logeeren  en  accommoderen  fouden,  fo  hen  beft  mo- 

gelijk foude  wefen ,  daer  by  niet  te  min  verklarende 
dat  fy  verftonden  't  felve  te  wefen  de  gehele  ruyne , 
defolatie  en  bederffenifle  van  de  voorfchreven  Stad  , 
fo  overmits  de  grote  armoede  van  de  Borgers  en  in* 
woonders  :  als  ook  overmits  de  grote  dierte  die  te- 
genwoordelijk  is  in  alle  eetbare  dingen ,  en  byfonder 
in  't  Koren  >  daer  van  fy-luiden  onvoorfien  waren :  en 
vermits  haer  grote  fchulden  daer  in  de  Stad  overmits 

voorgaende  laften  verlopen  was,  geen  macht  hadden 

provifie  te  doen,  met  meer  diergelijkefwarigheden, 
biddende  mits  dien  fijn  Excell.  feer  ootmoedelijk  dat 
hem  foude  believen  de  voorfz  Stad  té  begenadigen ,  en 
de  felve  van  den  voorfz  foldaten  te  ontflaen ,  en  breder 

als  by  den  felven  miffive  daer  van  copye  ook  hier  by  ge- 
voegt is ,  daer  op  fijn  Excell.  infonderheid  niet  anders 

geantwoord  heeft  gehad,  dan  in  effectedat  hem  niet 
gelegen  was  voor  die  tijd  de  foldaten  te  verleggen,  maer 

dat  hy  t'fijnen  tijde  daer  op  regard  nemen  foude,  en '  4&$  2  rooft? 
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voorts  breder  ülsby  de  voorfz  miffive ,  daer  van  ook  de 

copye  hier  by  gevoegt  is ,  fulks  dat  de  voorfz  acht  Ven- 

dtlen  foldaten ,  na  dat'c  meeftendeel  van  hen  in  't  platte 
Land  van  Utrecht  den  tijd  van  ontrent  tien  of  elf  dagen 

gelegen  ,  en  't  felve  feer  befchadigd  en  gefchat  hadden , 
op  den  18  vanden  maend  van  November  binnen  de 

ftad  Utrecht  gekomen  zijn,  alwaer  fy  noch  jegen woor- 
delijk leggen  tot  ganfche  bederffenifTe  van  de  voorfz, 

Stad  >  want  al  ift  dat  de  ordonnantie  die  d'Exc.  van  den 

Hertog  van  Alva  voornoemt,  nopende  't  fervitie  over 
gefonden  heeft,vermelt  in  effecte  dat  men  den  foldaten 
geen  andere  fervitie  en  fal  fchuldig  zijn  te  geven  dan  in 
ipecie ,  dat  fy  om  te  logeren ,  flapen  en  eeten  van  node 
hebben ,  nochtans  kan  uwe  Maj.  wel  verftaen  wat  dien 
aengaende  te  verwachten  is  van  foldaten  die  in  vijftien 
maenden  niet  betaelt  en  zijn ,  en  confequentelijkgeen 
geld  hebben ,  en  wel  weten  dat  fy  ter  oorfake  van  de 
klagten  over  hen-luiden  aen  uwe  Majeft.  gedaen ,  in  de 
Voorfz  Stad  weder  geleid  worden ,  als  fy  opentlijk  jacti- 
teren  j  dat  fy  daer  beneffens  wel  weten  dat  fijn  Excell.de 
voorfz  Stad  niet  wel  toegedaen  is ,  en  dat  om  defwille 
de  Supplianten  niet  lichtelijk  aen  fijn  Excell.  over  hen- 
luiden  fullen  klachtig  vallen,  en  fulks  bedwingen  meeft 
aldeborgers  en  inwoonders  dat  fy  door  vrefe  hen-lui- 

den de  koft  geven,  immers  vooreene  kleine prijfe in 
den  koft  nemen  moeten ,  waer  door  de  arme  die  met 
hen-luiden  befwaert  zijn ,  den  nooddruft  van  haer-lui- 
den  fel  ven,  haer-luiden  wijven  en  kinderen  moeten 

ontrecken  't  gene  fy  den  foldaten  geven ,  een  fake  die 
roept  voor  God  almachtig.  Nu  ift  fo  dat  fy  Supplian- 

ten bevinden  de  redenen ,  overmits  de  welke  fy  kunnen 

prefumeren  d'Excell.  vanden  Hertog  van  Alva  op  hen- 
luiden  vergramtof  verftoort  te  zijn,  en  hen-luiden  met 
de  voorfz  foldaten  meer  dan  andere  Steden  of  Landen 

befwaert  heeft :  d'eerfte,  overmits  fy  niet  en  fouden  ter- 
ftont  abfolutelijk  geconfenteert  hebben  gehad  in  de  pe- 

titie van  den  hondertften ,  tienden  en  twintigften  pen- 
ning byfijn  Exc.  van  de  Generale  Staten  geeifcht:  de 

t  wede ,  overmits  fy  van  de  fententie  by  fijn  Excellentie 

t'haer-luiden  achterdeel  opten  14  Julyanno  1570.  ge- 
wefen ,  aen  uwe  Maj.  geappelleert  hebben :  de  derde, 
dat  fy  Supplianten  uwe  Majeft.  gereprefenteert  fouden 
hebben  de  voorfz  requefte ,  nopende  de  ontlaftinge  van 

de  foldaten  :  en  fo  veel  't  eerfte ,  te  weten  de  petitie  be- 
treft ,  laten  fy  Supplianten  ( te  fpreken  onder  correctie 

en  voor  behouden  uwe  Maj.  Hoogheid)  hen  dunken 
dat  fy  hen -luiden  meer  gequeten  hebben  dan  eenige 
van  uwe  M  aj .  andere  van  nieus  aengenomen  Landen , 
alfo  de  landen  van  Vriefland ,  Gelre,  en  byfonder  Over- 
Yffel,  die  met  de  Landen  van  Utrecht  onder  eenen  Bif- 
fchop  plegen  te  behoren ,  en  genoeg  op  een  tijd  hen  by 
willig  tractaet  in  handen  en  protectie  van  de  Keiferlijke 

Maj.  hoogloflijker  memorie  gegeven  hebben ,  en  drie- 
mael  meerder  groter  en  machtiger  zijn  dan  de  Landen 
van  Utrecht ,  die  nochtans  (fo  de  Supplianten  verftaen) 
in  plaetfe  van  de  voorfz  drie  petitien  volftaen  met  eens 
de  f  om  me  van  94000  Carolus  guldens ,  waer  jegens  de 
Staten  van  den  Lande  van  Utrecht  ( daer  van  de  Sup- 

plianten leden  zijn,  geprefenteert  hebben  gehad  eerft 
100000  Carolus  guldens,  en  naderhand  om  fijn  Excell . 
te  mogen  contenteren ,  en  de  vexatie  van  den  voorfz 
proceffe  en  vanden  foldaten  af  te  mogen  wefen,i  50000 
Carolus  guldens  boven  noch  ixooo  tevoren  betaelt, 
makende  1 62000  guldens,  die  uwe  Maj.  wel  kan  ver- 

ftaen dat  verre  excedeert  de  fomme  by  den  voorfz  van 
Over-Yffel  geconfenteert ,  gelijk  men  des  ook  na  adve- 
nant  van  de  grote  rijkdommen  van  anderen  voorfz  van 
nieus  aengekomen  Landen  bevinden  fal.  En  foveel 
aengaetde  andere  Patrimoniale  landen ,  verhopen  de 
Supplianten  ( ingevalle  des  nood  fy)  wel  te  vertonen  dat 
fy  na  de  kleinigheid ,  armoede  en  conditie  van  het  land 
van  Utrecht ,  en  de  fobere  neringe ,  koopmanfehap  en 
negociatie  die  daer  is,  foveel  in  plaetfe  vanden  voorfz 
petitien  geprefenteert  hebben ,  als  eenige  van  dien,  ge- 
lij  k  fy  verhopen  dat  degene  die  de  voorfz  landen  ken- 

nen, wel  verklaren  fullen  indien  uwe  Maj.geliefde  hen- 
luiden  daer  op  te  horen  Sulks  dat  fy  Supplianten  hen 
laten  dunken  dat  fijn  Excell.  geen  redenen  en  heeft  om 

defen  aengaende  hem  vanden  Supplianten  qualijkte 

yreden  te  houden ,  byfonder  want  fy  alle  middelen  ge- 
focht  hebben  om  met  fijn  Excell.  de  voorfz  petitien 
aengaende ,  te  accorderen ,  gelijk  fy-luiden  voormaels 
in  faken  van  gelijke  petitien  fo  met  de  Keiferlijke  Maj. 
hoogloflijker  memorie,  als  ook  met  uwe  Maj.  geaccor- 
deert  hebben  gehad ,  maer  en  hebben  daer  toe  niet 
konnen  geraken ,  en  voor  uiterlijk  antwoord  gekregen, 

dat  fy  fouden  moeten  confenteren ,  in  alle  't  gene  de  (F-  2^*i 
andere  Staten  van  den  Lande  (de  voorfz  petitien  aen- 

gaende )  gedaen  hadden  en  noch  doen  fouden ,  en  dat 
fimpel  fonder  eenige  conditien  of  van  den  proceffe  of 
van  den  foldaten  ontlaft  te  fijn ,  daer  van  fy  foude  moe- 

ten wachten  fijn  Excell  goede  geliefte ,  en  dat  fy  daer 
beneffens  hen  fouden  moeten  humilieren  en  bidden 

dat  fijn  Excell.  foude  willen  vergeten 't  gene  fy  jegens 
uwe  Maj  mifdaen  hebben.  En  fo 't  felve  een  eeuwige 
infamie  foude  geweeft  hebben  voor  den  Supplianten 

haerluiden  nakomelingen,  en  alle  den  goeden  inwoon- 
ders van  de  Stad ,  Steden  en  Landen  van  Utrecht ,  en 

dat  fy  ( fo  voorfz  is )  hen  in  haer-luiden  confeientie  niet 

fchuldig  kennen  iet  jegens  uwe  Majeft.  mifdaen  te  heb- 
ben: dat  ook  alfulke  humiliatie  van  geen  andere  Staten, 

Steden  of  Landen  verfocht  was  geweeft ,  hoe  wel  daer 
waren  van  den  welke  die  mogelijk  met  beter  redenen 
hadde  mogen  geeifcht  worden,  fo  en  hebben  fy  Suppli- 

anten in  haerluiden  confeientie  niet  konnen  bevinden, 
dat  fy  fchuldig  waren  alfulke  humiliatie  te  doeh,hoewel 
fy  anders  uwe  Maj.  en  Maj.  Stadhouders  in  alderoot- 
moet  en  onderdanigheid  geerne  willen  kennen  en  obe- 
dieren  alsfy  tot  noch  toe  gedaen  hebben ,  noch  en  heb- 

ben ook  alfulke  abfoluten  confent  van  den  voorfz  peti- 
tien niet  konnen  dragen ,  als  daer  mede  fy  wel  wiften 

dat  de  ftad  en  landen  van  Utrecht  ten  eeuwigen  dagen 
in  den  grond  bedorven  en  ook  veel  meer  befwaert  te 
fullen  wefèn  dan  eenige  van  den  anderen  uwe  Maj.  lan- 

den of  fteden ,  contrarie  de  belofte  henluiden  by  de 

Keiferlijke  Maj .  hoogloflijker  memorie ,  in  het  aenko- 
men  van  den  Lande  gedaen ,  en  by  uwe  Maj .  geconfir- 
meert ,  als  dat  fy-luiden  met  geen  onbehoorlijke  fchat- 
tingen  befwaert  fouden  worden.  Sulx  dat  fy  Supplian- 

ten alfulken  confent  noch  voor  God  Almachtig ,  noch 
voor  uwe  Maj.  fouden  konnen  verantwoorden,  fodac 
mitsdien  de  fake  van  de  voorix.  petitie  alfo  is  blijven 
ftacn,  hoewel  fy  Supplianten  noch  dikwils  daer  na  en 
ook  zedert  de  pronunciatie  van  de  voorfz  fententie 
tie  weder  aengehouden  en  verfocht  hebben  met  fijn 
Exc.  te  mogen  accorderen :  maeren  hebben  niemand 
van  uwe  Maj.  Raden  konnen  vinden  die  fijn  Excell.  o- 
pentlijk  daer  van  heeft  dorven  fpreken,fulks  dat  fy  Sup- 

plianten fouden  verhopen  in  def  e  alle  mogelijke  en  be-* 
hoorlijken  devoir,  dat  fy  fchuldig  waren  gedaen  te  heb- 

ben ,  en  dat  fy  met  haer-luiden  prefentatie  wel  behoor- 
den te  volftaen ,  byfonder  aenfehou  nemende  op  de 

grote  koften  die  fy  gedragen  hebben  fo  in  de  voorleden 
trouble  als  ter  caufe  van  den  voorfz  foldaten ,  en  fo  veel 
als  aengaet  de  fake  van  der  appellatie ,  verhopen  fy  Sup- 

plianten daer  mede  noch  tegens  uwe  Maj  noch  tegens 

fijn  Excell»  iet  mifdaen  te  hebben ,  fo  hen-luiden  't  fel- 
ve na  Gods  Wet ,  geeftelijken  en  wereldlijken  rechten, 

toegelaten  word,  en  dat  fy  Supplianten  in  haer-luiden 
confeientie  fchuldig  en  gehouden  waren  aen  uwe  Maj. 

te  appelleren ,  na  dien  fy  hen  van  't  gene  henluiden  op- 
geleid worde ,  onfchuldig  en  fuiver  kenden ,  en  dat  het 

delict  henluiden  opgeleid ,  fo  afgrijffelijk  was ,  als  Cri- 
men  Ufa  Maje/iatis  divina  &  humana,  dat  fy  Supplian- 

ten, indien  fy  hen  daer  van  fchuldig  hadden  bekend, 
henluiden  en  haer-luiden  füccefïèuren  en  nakomelin- 

gen een  eeuwige  infamie ,  fchande  en  oneer  aengedaen 
fouden  hebben :  en  haer-luiden  hooft  voor  de  Paufelij- 
ke  Heiligheid,haerluiden  Geeftelijke  Vader,noch  voor 
uwe  Maj.  nimmermeer  en  fouden  mogen  opheffen  of 
tonen,fulks  dat  fy-luiden  genooddrukt  zijn  geweeft  om 
haer-luiden  gerechtigheid  voor  te  ftaen ,  en  hen-luiden 
en  haer-luiden  nakomelingen  van  alfulken  abominable 
delict  te  defenderen ,  en  niet  om  fijn  Excell.  te  irrite- 

ren als  aen  uwe  Maj.  aen  haer-luiden  fouverain  ,Prin- 
ce  en  Heere ,  van  God  Almachtig  gefield ,  om  Juftitie 

over 
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provoceren  ,  en  verhopen  t'fijnen  tijde,  Juftitie  ontfan- 
gen  wefende ,  uwe  Maj.  klaerlijk  te  remonftreren ,  dat 
fy  met  quade  caufe  gecondemneert  fijn ,  en  met  goede 
reden  gcappelleert  hebben ,  alfo  dat  uwe  Maj.  van  hen- 
luiden  een  goed  benoegen  hebben  fal.  Ert  fo  veel  aen- 
gaet  de  requefte  nopende  de  ontlaftinge  van  de  foldaten 
uwe  Maj.  geprefcnteert ,  hadden  fy  Supplianten  wél  gé- 

wilt  dat  fy  'tfelve  voor  by  hadden  mogen  wefen ,  wel 
denkende  dat  fijn  Excellentie  't  felve  ten  beften  niet  ne- 

Nederlanden  alfo  notoir  is ,  dat  de  ingefeteri  van  de« 
felve  Landen  ( bemerkende  dat  de  Supplianten  in  fo 
rechtveerdigen  fake  niet  alleen  in  Juftitie  geen  gehoor 
en  hebben  kórtnen  krijgen  ,  maer  om  dat  fy  het  felve 
aen  uwe  Maj.  verfocht  hebben  ,  fo  fwaerlijk  geftraft 
worden ,  dat  fy  in  der  waerheid  Crime»  lafie  Majeftatk 
gecommitteert  hebbende,  qualijken  hoger  geftraft  fou- 
de  konnen  worden)  nimmermeer  en  fullen  aen  uwe 
Maj.dorvenquereleren  en  fal  uwe  Maj.  felfs gelieven 

te  overleggen  of't  gene  voorfz  is,  niet  en  tendeert  tot 
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men  en  foude ,  maer  aenmerkende  de  grote  ellende  en  i  verminderinge  van  de  liefde  en  afkeer  van  de  goede  af- 
miferie  die  daer  was  onder  haer-luiden  borgers  en  in-  j  fectie  die  uwe  Maj  goede  en  getrouwe  onderfatén  al- 
woonders  ter  oorfake  van  de  voorfz  foldaten  ,  en  den  tijdstot  uwe  Majefteit  gedragen,  en  byfonder  in  de 
groten  overlaft  die  fy  daer  van  leden,  fonder  dat  daer  o-  voorleden  trouble  wel  vertoont  hebben,  fo  de  felve 
vereénigeftrafof  correctie  gedaen  worden,  daer  van  |  onderfatén  in  allen  fwarigheden  altijds  haren  uiterften 

dagelijks  grote  klachten  van  den  voorfz,  borgers  en  in  ■  j  trooft  en  hope  gehad  hebben ,  als  ook  gedaen  hebben 
woonders  aen  hen-luiden  gedaen  worden  ,  fonder  dat  en  noch  doen  de  Supplianten  alhier ,  in  uwe  Maje- 
fy  daer  in  koften  remedieren ,  en  dat  fy  by  fijn  Excell.  )  fteits  fachtmoedigheid  ,  goedertierenheid  ,  sequiteit 
geen  remedie  en  koften  krijgen  :  dat  ook  niemand  van  en  clementie:  kan  infgelijks  uwe  Majefteit  wel  ver- 

den Raden  van  uwe  Maj.  Nederlanden  en  was  die  f  hoe  ftaen  wat  een  grote  occafie  door  het  voorfz  exempel 
wel  fy  wiften  de  Supplianten  een  goedefake  te  hebben)     den  Gouverneurs  en  foldaten  gegeven  fal  worden ,  om 
voor  henluidcn  dorfte  intercéderen  of  aen  fijn  Excell 
vermaninge  doeri  ,  hebben  fy  Supplianten  hen  laten 
dunken  dat  fy  om  henluiden  en  haerluiden  eed  en  cort- 
fcientie ,  voor  God  Almachtig  en  uwe  Majefteit  (  by  de 

uwe  Majefteits  goedeen  getrouwe  onderfatén  boven 
uwe  Majefteits  kenniffe  of  weten  te  opprefferen  en  be- 

derven. Alle  het  welk  aengemerkt  de  Supplianten  hen 
andermael  nederwerpen  voorde  voeten  van  uwe  Ma- 

welkefy  als  Regeerders  over  de  ftad  Utrecht  geftelt    jefteyt,  bidden  feer  ootmoedelijk  door  de  Paffie  ons 
fijn  )  te quijten ,  fchuldig  waren  uwe  Maj.  te  kennen  te 
geven ,  om  by  den  felven  als  haren  natuerlijken  Heere 
en  Prince  daer  in  verfien  te  worden.  En  verhopen  niet 

alleen  te  verifiëren  't  gene  fy  uwe  Maj.  dien  aengaende 
te  kennen  gegeven  hebben ,  maer  noch  veel  meer :  biet 
te  min  indien  uwe  Maj.  bevind  dat  in  eenige  vari  den 
voorfz,  poincten  by  hen-luiden  Supplianten  jegens  uwe 
Maj.  of  fijn  Excell.  mif  bruikt  of  gedelinqueert  foude 
mogen  wefen  (desfy  Supplianten  nieten  verhopen)  fijn 
fy  Supplianten  bereid  hen-luiden  daer  van  in  Juftitie 
voor  uwe  Maj.  of  den  genen  die  uwe  Maj  gelieven  fal  / 
dier  toe  te  committerende  purgeren ,  maer  willen  uwé 
Maj.  wel  ootmoedelijk  gebeden  hebben ,  dat  uwe  Maj. 
aenfehou  nemende  op  het  gene  voorfz  is,  henriieteri 
wilt  laten  in  handen  van  den  genen  die  fonder  eeriige 
wettige  redenen  op  hen-luiden  Supplianten  alfover- 
gramt  is,dat  daer  geen  middel  is  om  hem  te  appaiferèn, 
fonder  hen  ook  befwaert  te  laten  met  dé  voorfz  folda- 

ten, diemen  wel  kan  denken  dat  ( fo  fy  kénniife  hebben 

van  de  klachte  by  den  Supplianten  over  hen  -luiden  ge- 

daen aen  uwe  Majeft  )  arbeiden  fullen  't  felve  <  ver  de 
Supplianten ,  en  byfonder  de  aTme  borgers  en  onriofele 
in  woonders  van  de  voorfz  Stad  dire&elijk  of  irtdire- 

ótelij  k  te  vindiceren  en  wreken ,  't  welk  wat  een  fWaren 
exempel  dat  wefen  foude  voor  alle  de  goede  en  getrou- 

we onderfatén  van  uwe  Maj.  Nederlanden ,  uwe  Maj. 
wel  kan  verftaen ,  alfo  te  weten,  dat  fy  Supplianten  fo 

fwaerlijk  en  boven  den  text  van  den  voorfz  fententie 

(jegens  hen-luiden  gegeven )  geftraft  en  alfo  met  folda- 
ten befwaert  worden,dat  fy  ganfchelijk  en  in  den  grond 

daer  mede  bedorven  fullen  wefen.  En  dit  overmits  fy 

Supplianten  niet  abfolutelijk  tot  hare  eeuwige  bederffe- 
niffe  ea  tegens  haer-luiden  confeientie  en  hadden  kon- 

nen confenteren  in  de  voorfz  petitien ,  al  eer  fy  't  felve 
uwe  Majefteit geremonftreert  hadden,  prefenterende 
niettemin  uwe  Majefteit  in  alls  redelijkheid  te  fub- 
venieren  meer  dan  andere  gelijke  Landen  gedaen  heb- 

ben en  fy  W4l  vermogen ,  en  dat  fy  boven  dien  van 
de  fententie  van  fijn  Excellentie  jegens  henluiden  in 
alfulke  déteftable  crimen  gegeven  aen  uwe  Majefteit 
haer-luiden  fouverain  Prince  en  Heere  ,   by  forme 

van  Juftitie  geappelleert  en  haer-luiden  klachten  over 
de  grote  mefufen  en  delicten  van  den  foldaten  gedefe- 
reert  hebben,  na  dat  fy  by  fijn  Excellentie  geen  re- 

medie hadden  konnen  verwerven ,  fo  uwe  Majefteits 
goede  en  getrouwe  onderfatén  daer  uit  niet  anders  en 
fullen  konnen  verftaen  ,  dan  dat  voortaen  niemand 

meer  't  zy  by  wat  manieren  hy  by  uwe  M  ajefteits  Gou- 
verneurs befwaert  worde,  onder  forme  van  recht  of 

metter  daed  ( als  de  Supplianten  beide  gebeurt )  aen  u- 
we  Maj.  en  fal  mogen  appelleren  en  klachtig  vallen ,  fo 
de  innocentie  van  den  Supplianten  over  alle  uwe  Maj. 

I  DeeL 

Heeren  jefu  Chrifti ,  door  de  memorie  van  de  Keifer- 
lijke  Majefteit ,  hoogloflijker  memorie ,  in  wiens  hah- 
den  en  protextie  fy  Supplianten  hen  gegeven ,  en  door 
de  ingeboren  goedertierenheid  van  uwe  Majefteit ,  daC 
uwe  Majefteit  gelieve  fich  over  hen-luiden  te  begena- 

digen, enteontfermen  over  de  arme  en  raiferable  in- 
gefetenen  van  de  voorfchreven  ftad  Utrecht ,  en  fulks 
de  voorfchreven  fake  wel  te  overwegen ,  en  dien  vol- 

gende tot  dat  uwe  Majefteit  volkomen  kenniffe  van  de 
voorfchreven  fake  genomen,  en  daer  in  geordonneerE 
fal  hebben  na  behoren ,  hen-luiden  van  de  voorfchre- 

ven foldaten  te  ontlaften,  en  de  Excell  van  den  Hertog 
van  Alva  te  ordonneren ,  dat  hy  de  felve  foldaten  van 

Utrecht  verlegge ,  en  hen-luiden  daer  mede  niet  meer, 
enbefware.  En  fal  uwe  Maj  gelieven  hen-luiden  Sup- 

plianten daer  op  te  doen  expediëren  opene  brieven ,  in 
forma,  ten  einde  fy  Supplianten  fullen  mogen  weten» 

hoe  fy  hen  in  defen  fullen  hebben  te  dragen.  'tSelve doende ,  &c. 

Mmer  toat  betbolg  sp-ïuiben  aen  ben  Com'ng  be* tien  /  en  ïjebben  [net  op  geen  pjobifie  noebte  refo*    3nt# 
Uitte  bonnen  brijgen  boo?  ben  bier-en-ttointialren  ft-  h>oc*u» 
bzuarij  De«  jaerg  1571.  bat  ben  Coning  bn  3lpofiiHc  ̂ ^a» 
beCRlaecDe:  Dat  hy  foude  fchrijven  aen  den  Hertog  SSh 

van  Alva,  ten  einde  hy  henluiden  foude  ontlaften  van't  bat:  oie 
krijgs-volkfoveel  het  mogelijk  foude  fijn,  en  dathy  banitti* 

hem  foude  informeren  opte  forcen ,  geweiden  en  grie-  m™9 ven  in  haer-luiden  requeften  verhaeld ,  en  dat  hy  foude 
ordre  ftellen  dat  de  quade  fouden  werden  geftraft ,  en 
de  goede  befchermt,  gel  ijk  het  behoorde:  45clijKb|tf 
oob  tot  bien  einbe  aen  ben  hertog  gefcïfêeben  Beeft/ 
ban  Rebben  beboo?f*  apofïtlle  en  bneben  lange  ónber- 
toegen  getoeeft/  fuïrbatbe  boo?f5  ̂ paenfe  foïbatett 
binnen  atreeïjt  gebleben  5ijn  tot  ben  3  2Cp?iltë  toe/ 
ten  toelben  bage  30  Daeftfg  noobgïjalben  opgetogen 

3ijn  na  ̂ ollanb/  fo  in  'tnabolgenoe  boefcgefetö  fal toerben. 
gnbefen  jate  afêbe  tngefetenen  banbeBeberlan;  ®t€uii 

ben  doo?  be  to?cetïjeib  ban  ben  hertog  ban  SClba  fo  feer  fteo  ne* 
gerjnelt  en  geplaegt  toerben/  atë  berbaelt  f oy  fo  fjebben  mm  cu 
be  (Cucben  in  't  €nïanb  en  Comnferpe  ban  Cppereoy  iW*  * 
ftaenbe  onber  öet  gebf eb  ban  be  föepnblijfee  ber  Bene* 
ttanen/  bele  to?ebe/  eUenbtge/  jammerlijfee  en  beblaeg* 

lijbe  fafeen  betaeben  /  en  ingenomen  fiebbenbe  in  't  jaec te  boren  betfeben  ban  £tfmo/  ̂ alinegeniSicofia/ 
bebben  fp  in  befen  jare  1 s 7  *♦*»«  4  ̂Cuöufïi  na  feer  lan* 
ge  belegeringe/  b?efelijbe  befïo?minge  en  getoelbigc 
befcïiiettnge  met  74  grote  ftucben  gefebutö  /en  na  ber* 
lieö  ban  ontrent  ̂   0000  Curben  /  lik  in  t  befto?men  en 
belegeringe  om  genomen  toaren/  beConinblnbefTaö 
ban famagufta  ingenomen/  en boo?t^  &et  ganfeïje 

<©0  J  .CK       : 
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gcu  ben 
tftrcfe. 

«ênlanb  en  Contnntijbe  ban  Cpperg  /  bertooeftenbe  en 
bernielenbe  bet  fdbe  feer  eUenbigujften  /  tot  feer  grote 

fttjaöc  ban  't  Cb?itfenrtjft. 
»frBonö  &e  ©enetianen  babben  om  tfamagufta  te  ontfetten 
ö«  ©e>  enöen  (Curft  uit  fyct  <gpianb  ban  Cppertf  teberb?t> 

Ü2S?1  ben/een  (icrft  berbonb  gemaeftt  metten  ̂ anoyben  Co* 
ëaul/  ning  ban  Spanten  en  anbere  ̂ incen  en  «§teben  ban 

conuig  qjtalten/  tot  todficn  embe  fp-lniben  t'famen  een  getoet 
ÜSiU*..  ötge  mote  ban  oo?logg-fcbepen  en  galepen  ten  oo?loge 
manlt  toenecufi/t'famen  geb?acbt  bebben.  fEaec  alfo  be  ©lo* re  m*  té&et  «^ttfenen  niet  fo  baeften  feonbegereet  toefen/ 
SïeSJtt  aftöennoobber  belegerben  toelbereifcbte/  fo  bebben 
SS»  f?  öen  ten  laetfïen  ben  (Curft  moeten  obergebenopte 
«en  te.  ̂ Vrtn&(ïecontitttenbtefpHonDenBajgen.  3£eCb?ifte* 

nen  offc  fcfjoon  om  bit  bcrlieg  feer  beroert  toaren  /  öeb* 
ben  ebentoel  öe  martjt  bie  fp  te  famen  geb?acbtbab* 
ben/  tegen  ben  (£urö  toillen  toagen  /  tjebbenbe  baerom 
alle  bare  fcbepen  en  galeien  fïecft  toefenbe  230  /  fo  00?* 
logö-fcbepen  atë  galepen  /  bebalben  bele  anbere  öte  be 
bictualie  en  ben  troö  boeren  /  laten  te  famen  ftomcn  m 
beftabban  iBcfftnen  in  Cicilicn/  bebbenbe  baertoe 
een  beguame  ̂ aben  om  ben  €urft  geïrjnerbanb  te 
gaen  befoeften.  3&en  (Curft  bit  bernemenbe/ beeft  ficb 
ook  baer  tegen  toillen  ruften/  3pnbe  nu  feer  becbobeer* 
btgt  mette  obertoinninge  ban  jpamagufta  en  Cppers?/ 
en  beeft  alle  3tjn  febepen  berften  met  bolft  /  btctualte  en 
alle  munitie  ban  oo?loge  om  baer  mebe  be  Cb?iftenen 
te  gemoeten.  <©p  ber  Cft?ifienen  febepen  toaren  aooo© 
aefolbpeerbe  getoapenbe  mannen/ en bobenbien bele 
goettoillige  fo  uit  gjtalien  alg  anbere  Eanben.  &it  ben 
name  ban  ben  Coning  ban  &panien  guam  3&on  §0* 
ïjan  ban  «©oftenrijft  beg  Coningg  baftaert#b?oeber. 
öttten  naem  ban  ben  paus  jBarcujS  SfintboniuiS  Co- 
lont  a/  een  25aron  ban  tornen/  en  uit  ben  naem  ban  be 
©enetianen  ̂ ebafliaen  ©enter.  3£ocb  met  gemeen 

confentban  allen  toaö  ̂ ongoban  gemaeftt  «5ene? 
rael  ban  alle  be  ©loot  en  bet  ftcijggbolft.  $«*  wn 
toatf  be  bloot  ber  (Curften  ban  270  oo?logg-fcbepen/fo 

juinen  alö  <6alepen/  en  'tfecijnöbolft  baer  op  toaren 
40000  «ïannitfertf/  benalben  bet  groot  getal  ban  anbe* 
rciCurfefe  en  b?eembe  folbaten.  ©anbe©looten  bet 
ftbecpf  bolft  toag  Sfibmirael  een  (Curftfe  ̂ eer  genaemt 
%\p  1  bic  neffeaö  ficb  öabbe  alö  ©ice-2t!bmicael  eenen 

anberen  8|eer  genoemt  <©cbialp  of  <©Iu3aïi.  ©an't 
fecijgSboHi  toa$  <tf5enerael  een  bie  genoemt  toa£$o?* 
tau :  toelfte  alle  te  famen  gefonben  toaren  ban  ̂ §oltan 
^oliman  ben  (Curufen  i^eifer.  ̂ efe  ttoe  ©loten  3rjn 

ben  anberen  gemoet  in  een  enge  Eee/  W  nu  ter  tijb  ge- 
noemt  toerb  ben  ̂ cfioot  ban  Hebanten/  bloepenbe 

aen  be  fïinner  3pbe  ban  oub  $eloponefu$  bat  nu  |Bo* 
rea  genoemt  toerb.  &p  3ön  aen  ben  anberen  genomen 

en  floutigbeib  toerben  fn  baer  meefler  ban/  fe  berlofien 
ooft  toel  iiooo  CÖ?iflenen  (Taben  Ue  opte  galepe  faten. 

i®iti$  in  't  eo?t  bet  berbael  banbefengebenhtoeerbi* 
genfïag/  ênijSbcfe  bictoriefo  groot  getoeeflbatmen 
noit  biet-gelüKc  bittorte  te  toater  tegen  be  (Surften  en 
f^eft  geboo?t:  maer  toant  bit  be  i^eberlanbfe  fafeen 
niet  aen  en  gact  /  fo  macb  be  gene  iitt  lufl  beeft  om  Ijkt 
ban  b?eber  befebeit  te  toeten  /  lefen  be  befcb?öbinge  biis 

gjoöan  ̂ etro  Contareno  ban  't  felbe  ( atë  ooft  be  bele* 
geringe  en  berobinge  ban  't  Coninftröfte  ban  Cpperis ) 
in't  lange  met  allen  omflanben  baer  ban  gebaen  beeft/ 
mp  isi  genoeg  't  felbe  alleen  aengeroert  te  bebben.  3£e 
Coning  ̂ acobuö  /  Coning  ban  Cfeoot  ©?itagnien 

t^etft  be  felbe  ooft  in  ̂ tbotfen  trfcDt  befc&eben/  't  toelö ooft  in  ̂ uitfen  rijm  obergefet  i$* 

D€n  J5?inte  ban  <©rangien  en  rufle  in  alle  txfe  tijb 
niet  /  maer  p?attifeerbe  nacbten  en  bagen  niet  an- 

bers^ban  om  ben  hertog  ban  5filba  te  ftrenften  /  öP 
fcb?eefen  bebefcb?penaen  allen  ftanten  bpfonberin 
a&ollanb  en  ̂ eelanb  baer  W  meenbe  fabeur  te  bertoer* 
ben/maeftte  belefetreteberbonben  enbanbelingeom 
ter  gelegener  ttüü  te  toerft  te  ftellen/gaf  tommiffien  aen 
berfcöeibengebïucbte  perfonen  en  particuliere  fto?ge* 
ren  ban  ̂ Steben/  batfp  foubenöanbelen  entracteren 
metten  intooonberen  ban  be  felbe  ,§teben/  en  be  felbe 
böo^bouben  be  goeöe  en  fonberltnge  affectie  W  §p  bab* 
beommetterbulpe  <©objS  baer-luiber  enbetganfege 
Hlanb  te  berloifen  banbe  tprannpe  en  fïabernpe  baer  in 
fp  toaren  /  en  ben-luiben  baer  om  teinbucerenenbec* 
manen  batfp  tot  bieneinbe  ben  dr  na  baer  maebtett 
gualfteit/  meteenige  fomme  geltss  foubentoillen bp*> 
(faen  /  en  boo?të  mette  felbe  banbelen  en  tr  acteren/  bat 
fo  toanneer  W  met  eenen  tamelijften  boop  ftrtjgssboltwf 
in  't  Eanb  foube  ftomen  om  bet  liebe  ©aberlanb  te  ber* 
loffen  /  fp  luiben  bem  alg  ban  toeballen  en  baer  in  alle 
bulpe  en  bpflanb  boen  fouben  /  en  bat  fp  alfulft  garni* 
foen  alisbe  ̂ ertog  ban  5lllbaof  pemanbanbersfban 

fijnen  't  toegen  ben-luiben  foube  toillen  fenben  /  niet  ett 
fouben  innemen  of  ontfangen/  maer  batfe  bem  of  bc 
gene  biebP  ben-luiben  tot  bare  betoaringeenbefebee* 
minge  fenben  foube  /  baer  ï§teben  /  ©letften  en  plaet* 
fen  openen  fouben/  gebenbe  topberg  be  boo?f3  perfonen 
ooft  lafl/  macöt  en  autoriteit  om  tot  bien  einbe  mette 
felbe  ̂ tcben/  ©leeften  en  plaetfen  te  banbelen  fulr  aljl 
fptottoelbaren  en  bo?beringe  banbe  gemene  fafteen 
3ijnen  bienft  fouben  bebinben  tebeboren/  ben-luiben 
belobenbe  bat  Hp  ben  foube  bouben  in  fjace  ouberecfi* 
ten/  b?pbebenen  p^ibilegien/  gelp  fp  boo?tijbenge? 
toeefï  toaren  /  of  anbere  nieutoe  maften  /  fulfte  al$f  met 
gemeinen  accoo?be  goet  bebonben  fouben  toerben.  3&e* 
fe  perfonen  beben  baft  baer-!uiben  befte  om  baer-lui> 

ce  Dan  < 

<@can)ett 

flouthtU 

raelp 

brtrtano 
met  belet  1 

perfonen  I 

en  maekt 

fecrete aenfla* 

8«n, 

ffirS'ikWlSS   to  commiffto  te  tarik  tefWlen/  bofftmooStele 

frgft  te* 
Ot-n  ben 
Kmb. 

to.i  gegueten/  batfp  boo?  <©obj8  genabe  be  ©ictorie 

?eb£o,  banbe  (Curften  bebben  mt^  geb?agen  /  bie  ban  ber 
ne  öan  CbJifïenen  3?bein'tbecbten  boob  bleben  toaren  om* ©onao  tccm  1^0  mannen:  banbe  (Curften  bleben  omtrent 
}RSS  25150  mannen  fo  folbaten  alsffcbeepsbolft/  baer  on* 

ber  ooft  3filP  ben  ?Cbmirael  felbe  toajS :  gebangen  toer* 
tertoecb  géboert  3846:  befcöepenbtebeC6?iflenen 
&an  be  €urften  toonnen  toaren  1 30  /  baer  toerter  om* 
tren  80  inbegronbgefeboten:  mette  refle  bie  toeinig 
toaren  /  ontouam  <0cbialp.  ̂ e  genomen  febepen  en 
buit  toerb  gebeilt  onber  ben  Coning  ban  ̂ pangien/ 
ben  pauöban  «omen  enbe©enetianen/  ^on^o* 
ban  bcbaclbe  bier  feer  grote  eere/toant  f}p  ftlampte  bet 
SBömiraeiö  febip  ban  be  €urften  aen  boo?t  /  en  fp?onft 
fdfsinljaer  fcbipboo?aen/  boe  toel  bP  baer  eerfl  toe* 
öcruitgeflagen  toerbe/  ban  toeberommoeb  genomen 

en  fijn  bolft  "t  fjert  tngefp?often  bebbcnbc/fp?ong  f\p  toe* 
bsröm  beerfte  ober  /  en  gcbolgt  jönbe  met  groter  furie 

Hollanb  /  baer  toe  feer  bolp  ben  groten  baet  hitfc  gene- 
ralijn babben  op  ben  hertog  ban  tdlba  en  bespan* 

giaerben/en  nam  befen  baet  bageljjfig  meer  en  meer 
toe/  betojjle  ben  hertog/  fonberte  toillen  letten  opte 
remonftrantien  banbe  Staten  mette  erecutie  banbe 
coilectatie  ban  ben  10  en  20  penn.  toilbe  boo^t^  p?oce* 
beren  /  toant  bP  en  bacbt  nergens  min  op  ban  bat  be 
jfcfnee  eenige  maebt  foube  beftomen  omfiemcenige 
oorloge  aen  te  boen  /  en  notb  beel  minber  bacbt  bP  bat 
men  binnen  'tfHanbtfai  banbelben  omfijnmaebtte 
ftrenften  /  berbalben  tP  in  jïaep  getoiegt  3ijnbe  /  en  op* 
geblafen  toefenbe  ban  bobeerbpe/Bet  fp?eefttooo?b  ban 

ben  Coning  Slobetojjft  be  elfbe  ( gelijft  men  in 't  na* boigenbe  boeft  boren  fal )  toaerac^tig  mofi  bebinben  / 
namentlijft: 

Alwaer  trotfige  hovaerdve  voren  rijt, 
Daer  volgen  fchande  ende  khade  na  altijd. 

Einds  des  vijfden  Boeks, 

POR- 
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PlETER    BOR    CHRISTIAEN8EM, 

Summarie  of  korten  inhout  van  't  Se/ie  "Boef^ 
N  het  fefte  Boek  werd  verklaert ;  Eerftelijk  des  Princen  van  Orangien  en  Gravë 

Lodewijk  van  Naflauwen  handelinge  in  Vrankrijk,  om  den  Hertog  vanAlva  oor- 

loge aen  te  doen.  Dood  van  den  Grave  van  Megen.  Des  Konings  van  Sweden  Legatie 

aen  Edfaert  Grave  van  Ooft- Vriefland.    De  benautheid  van  die  van  Utrecht  door  het 

Spaens  earnifoen :  De  Hertog  van  Al  va  wil  alle  de  principale  Charters  en  Privilegiën 

van  de  ft  ad  Utrecht  hebben:  Hare  excufatie  aen  den  Hertog :    De  fchriftelijke  ant- 

w^ontede's  Magiftraet*  aen  de  Prcfident ,  nodende  het  overleveren  van  hare  principale  Charters  en  Ori- 

ginele Privilegiën :  Proteftatie  van  de  Magiftraet  van  Utrecht  voor  het  overleveren  
haerder  Privilegiën,  die 

op  het  Cafteel  van  Vredenburg  gebracht  werden.  Tienden  pennink.  H
oe  dat  de  Provinciën  haer  ©ede- 

pateerde  aen  den  Koning  fenden  om  afdoeninge  van  den  tienden  en  twintigften  
pennink     De  middelen;  die 

ae  Prince  van  Orangien  gebruikt  om  geld  te  bekomen.  Den  Koning  van 
 Vrankrijk fchenkt  den  Prince 

van  Orangien  200S00.  Wonen.     Jonkheer  W^emvanTr^gskomftet^rwigePi  ^ybe
, 

vneft  en  bevochten  werd,en  hoe  hy  ontkomt.  Des  Conmginne  van  Engel
ands  gebod  daer  door  alle  de  fche- 

pen  vanden  Prince  van  Orangien  moften  uyt  Engeland  vertrecken  :  
De  namen  van  de  Capiteinen  die 

metten  Grave  van  der  Mark  ui?Engeland  vertrocken.  E>es  Graven  van  der 
 Marks  komfte  voor  den  griel, 

?OpeifchinRe  en  inneminge.  Des  Spangiaerden  vertrek  uit  Utrecht  
na  den  Briel.  Haer  vreefe  en  onor- 

dentliike  vlucht    Des  Graven  vander  Marks  wreedheid  over  ethjke  Momeke
n    Des  Princen  van  Orangien 

iTf  ontentement  van  het  innemen  van  den  Briel.    Der  Spangiaerden  
Moordenjebin^n  Rotterdam  en 

ook  tot  Delfshaven.    De  refolutie  des  Konings  van  Spangien  op 
't  verfoek  van  de  Geeftelijkheid  van  Ut- 

rech     In  wat  maniere  die  van  VlifTmgen  haer  aen  den  Prince  van  O
rangien  hebben  begeven.  Hoe  die  van 

Vliffin  °  en  het  begonnen  Cafteel  van  den  Hertog  van  Al  va  raferen  
,  den  Ingenieur  Pacieco  gevangen  ne- 

men en  hulpe  verfoeken  aen  den  Grave  van  der  Mark   De  komfte  van  Tre
itong  to  Vhmngen.  De  dood 

vTp  Pacieco  die  gehangen  werd.  De  komfte  van  Ionkheer  Jeronimu
s  Seraerts  tot  VlifTmgen   Redenen  by 

die  van  Vliffingen  uitgegeven  waerom  fy  de  wapenen  in  handen  hebb
en  genomen  tegen  de  Spangiaerden. 

De  dood  van  Paus  Pius&de  vijfde.  Hoe  die  van  der  Veere  haer  aen  den  
Prince  van  Orangien  begeven. 

Debeoinfelen  van  het  overgaen  der  Stede  van  Enkhuyfen.  De  liften  di
e  gebruikt  zijn  om  volk  vanden 

Herto^van  Al  va  binnen  Enkhuyfen  te  brengen.    Hoe  Hopman  Quicke  
met  fijn  foldaten  u,t  Enkhuyfen 

werd  verdreven ,  en  den  Admirael  Boshuyfen  gevangen,  't  Accoort  tuffchen  de  Magiftraet  
en  Borgers  van 

Enkhuyfen!  ende  verfcheiden  ander  handelingen  aldaer,  eer  fy  haer  onde
r  den  Prince  begeven  en  volk 

innemen     De  komfte  van  Jonkheer  Diederich  Sonoy  tot  Enkhuyfen    d  Innem
inge  van  t  Cafteel  en  Stede 

van  Mcdenblick:  defgelijx  van  Hoorn ,  Alkmaer,  Edam  ,  Monickedam  en  Purmerende.  De  inneminge 

van  Bergen  in  HenegoSby  Grave  Lodewijk  vanNaffau.  d' Inneminge  v
an  Valencyn  en  weder  verlatmge. 

Des  Herteen  van  Alva  toorn  om  het  innemen  van  Bergen.  d'Inneminge  
van  Oudewater  en  der  Goude 

door  den  H?ere  van  Swieten.   Hoe  die  van  Dordrecht  die  van  der  Goude  va
n  Koorn  voorfien     Hoe  die 

van  Leyden  haer  begeven  aen  den  Prince  van  Orangien  :  defgelijx  Dordr
echt  en  Haerlem.    d  Inneming 

van  Gorcum  en  het  Cafteel  van  Loevefteyn.     De  belegennge  en  opgev
inge  van  Schoonhoven.    De 

komfte  vanden  Grave  van  den  Berge  in  't  Hertogdom  van  Gelder  
en    tGraerfchap  van  Zutphen, 

d'Inneminge  door  den  fel  ven  Grave  van  de  Steden  van  Zutphen ,  Deutec
um  ,  Doesburg  Herderwnk, 

Campen,  1  wol ,  Haflelt,  Steenwijk,  Geelmuyen  en  andere  plaetfen.  
't  Innemen  van  Amersfoort,    t  Voor- 

nemen der  Gereformeerden  in  Vlietend.  Hacrlnidcr  komfte  inde  Cuynder.  
De  welger,nge  yan  Konings 

•  4  8ar* 
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^         -arrtifoetï  ia  te  nemen  inde  Steden  van  Sneek  en  Bolfwaert.  De  vrefe  binnen  Leeuvverden.  't  Innemen
  van 

SneL  Bolfwaert,  Franiker  en  Dockum  in  Vriefland  by  den  Heere  van  Nederwormter   
 t O  vervallen  van 

Dockum  by  de  Walen  Vanden  Heere  van  -BiHjr,  plonderiiige  enbrandinge  in  der  felver
  Stede,  d  Innerninge 

van  Staveren    De  belegeringe  van  't  Cafteel  van  Staveren.   d'Ontfettinge  by  den  Heere  va
n  Billy  gedaen. 

De  komfte  van  Grave  looft  van  Schouwenburg  in  Vriefland.  d'Inftelling  van  een  nieu  H
of  in  Vriefland  tot 

Franiker  De  namen  vanden  Prefident  en  eenige  Raetsheeren  aldaer.  Verfcheiden  fcherm
utfingen.  Duertc 

binnen  Leei* werden.  Brandinge  van  Cloofteren  en  Molens.  De  belegeringe  van  Bergen  in  Henegou
we  by 

den  Herto"  van  Alva.  Dies  Hertogen  van  AI  va  fchrijven  aenden  Grave  van  Boflu,  nopend
e  'tafitellen  van 

den  i  o  en  ?o  pennink  in  Holfand.  Affchey  t  der  Gedeputeerde  vande  Nederlandfe  Staten  in  Spa
ngien  gege- 

ven Tplulio  ï572i  Des  Princen  van  Orangien  groote  toeruftinge  ren  Oorloge  in  Duitfland.  
Devergadc- 

ringö  der  lieden  vart  Holland  tot  Dordrecht.  De  propofitie  vanden  Heer  van  Aldegönde  aldaer  va
n  wegen 

êcn  Prin-e  van  Orangien  >  en  wat  aldaer  gebahdelt  is  geweeft.   De  commiflie  van  den  Grave  van
  der  Mark 

die  hem  by  den  Pnrice  ïs"gegeveri  geweeft  met  fijne  inftruftie.  Verfcheiden  fchermutfingen  tufichen 
 die  van 

Vliffingen  en  Middelburg.  De  grote  buit  by  die  van  Vliflingen  bekomen  van  een  Vlote  Schepen 
 komende 

uit  Portueael   De  groote  wreedheid  aen  beide  zijden.  De  Beeldftormerye  binnen  der  Veere.   Tocht
  der 

Vliflingefs  in  Vlaenderen.  Des  Hertogen  van  Medina  Caly  komfte  in  Nederland.  Der  Vhffingers 
 victorie 

tegen  de  Vloot  komende  metten  Hertog  van  Medina  Cctly.  d'Eerfte  en  tweede  belegeringe  van  de
r  Stede 

vander  Goes  door  t'Seraerts.  De  wonderlijke  ontfettinge  vander  Goes  door'Mons  Dragon.  De  b
efchuldin- 

ce  over  t'Seraerts ,  en  fijne  verantwoordinge  :   De  ftoute  daed  van  de  Spangiaerden  trCckende  uyt  Rot
ter- 

dam na  Amfterdam  en  wederom  na  Rotterdam  door  haer  vyanden  Land  om  Koorn.  De  verlatinge  vart
 

Rotterdam  by  de  Spangiaerden,en  d'innemingê  van  dien  by  den  Grave  vander  Mark.  De  flappe  wac
ht  bin- 

en  Haerlem.  d'Aenflag  om  Haerlem  in  te  nemen.  Het  vertrek  vandenRaed  van  Holland  
en  Reken- 

kamer uyt  Holland  na  Utrecht.  Schermutfïnge  tuffchen  de  Gereformeerde  en  Spangiaerden  inde  Sant-p
oor- 

te  ontrent  Haerlem.   Der  Spangiaerden  vertrek  uyt  Holland ,  en  haer  moedwille  in  't  Sticht  van  Utrecht.1 
Der  Hugenoten  in  Vranknjk  toeruftinge  tot  hulpe  van  Grave  Lodewijk,en  haer  nederlagë

  ontrent 

Bergen  in  Henegou.  Des  Princen  van  Orangïens  komfte  over  den  Rhijri.  Des  Hertogen  van  Alv
a  eigen 

komfte  voor  Bergen,    d'innemingê  van  Ruermonde  door  den  Prince  van  Orangien.    De  P
laccaten  en 

Ordonnantienby  den  Prince  gemaekt.  d'innemingê  van  Loven ,  Mechelen  en  Oudenaerden   Des  Prin- 

cen naerftigheid  om  Bergen  in  Henegouwen  te  öntfetten.  Schermutfinge  tufTchen  t  volk 
 van  den  Hertog 

van  Alva  en  den  Prince  van  Orangien.    De  Princé  fockt  te  vergeefs  tegen  den  Hert
og  te  flaen.  Des 

Biffchop-s  van  Geulen  komfte  in't  Leger  van  den  Hertog  van  Alva  met  zooo.  peerden     
Kort  verhael  van 

de  Parij  fle  Moort    De  vergeeffe  belegeringe  van  Amfterdam  by  den  Grave  vander  
Mark.  d  Innerninge 

van  Naerden  by  de  Gereformeerde.  Handelinge  om  den  Admirael  Boshuyfen  te  krijgen
  op  de  zijde  vari 

den  Prince  van  Orangien.  d'innemingê  van  Woerden  door  den  Heer  van  Swieten    
De  opbrekinge  van  C 

Le^er  van  Orangien  en  d'opgevinge  van  Bergen  in  Henegou.  d'Inneminge
enplondenngederStadt  van 

Merbelen  door  de  Spanoiaerden.   De  handelinge  van  Marten  Schets  Hopman  
binnen  der  Goude :  Sime 

geconterfeite  Commiffie,  gevankenilTe  en  dood ,  en  't  vertrek  of  verloop  van  fijn  aengenomen  volk. 

't  Innemen  van  Dieft  by  de  Spangiaerden.  Het  verlopen  van  de  garnifoenen  
tot  Dcrmonde  en  Oudenaer- 

de    Des  Princen  van  Orangiens  komfte  in  Holland.   Nieu  Provinciael  H
of  van  Holland  en  Camer  van 

Rekeninge  by  den  Prince  van  Orangien  opgerecht:    Namen  van  de  
Raeds-Heeren  en  RekenmeeftersY 

d'InnemLe  van  Zutphenby  Don  Fredcrico.  Des  Graven  van  den  Berge
n  vlucht  uyt  Gelderland, 

S Zh  en "Ovéi -Wende  Amersfoort.  't  Verloop  der  Gereformeerde  
in  Weft-Vnefland.  Defchncke- 

jHke  moórt  binnen  Naerden.  De  belegeringe ,  befchietinge  en  beftorm
ingen  voor  Haerlem    De  vergeef- 

fe moeiten  om  'tfelvete  öntfetten.  De  nederlagë  des  Princen  volx  voo
r  Haerlem.  De  dood  van  den 

H«re  van  Bitenburg;  De  deerlijke  en  ellendige  ftaet  van  Haerlem  en 
 d  innerninge  der  felver  Stede,  d  Af- 

Ke    plonderinge.   Het  ombrengen  van  de  kloeke  Haerlemfe  Opiteinen
  en  folcW    De  dood  van 

Mr  CornelisMuys,  Pater  van  S.  Agatha  tot  Delft.  DegevankemiTevanvan  de
r  Mark    De  mutinatie  der 

Sneerden  voor  Haerlem.  't  Pardon  voor  die  van  Haerlem.  d'Eerfte  aenkomfte  der
  Spangiaerden  voor 

A  lkniaer   en  haer  aftrecken.  De  Pardon-brieven  van  den  Hertog  van  Alva  met  
groote  dragementen  ver- 

mengt De  vreefe  onder  de  Hollanders  na  het  innemen  van  Haerlem.  't  Schrijven  van  So
noy  en  andere  aen 

den  P  rirce ,  nopende  de  geftelteniiTe  en  vreefe  in  't  Noorder-quartier ,  en  des  Princen  antwoorde  hen-lui- 

den vertrooftende  en  moed  gevende.  d'Aenflagen  op  Enkhuyfen  en  Medenblik  on
tdekt     t  Innemen  van 

ttammekens  of  Zeeburg  vande  Zeelanders.  Het  fpijfen  van  Middelburg.  De  gro
ote  fchade  in  Vriefland  ) 

en  mdere  Provinciën,  door  ftorm  en  onweder  in  Augufto  1573.  Des  Hertogen  
van  Alva  voornemen  orn 

het  Noorder- quartieP  en  Waterland  in  te  nemen.  De  belegeringe  van  Alkmaer:  Dagelijxfe  
uytvallen  en 

fchermutfinae,  befchietinge  en  beftorminge:  Vromigheit  der  foldaten  en  borge
ren:  En  t  opbreken  der 

beleperinoe  Des  Graven  van  BofTu  komfte  in  Waterland  en  fijne  vidorien  aldaer.
  Sijn  komfte  opte  Zuy- 

Aerïee   Den  Scheep-ftrijdop  de  Zuyder-zee ,  en  des  Graven  gevankenilfe.  
Malefits  recht  gehouden  over 

fekêre  Hopluiden  binnen  Alkmaer  in 't  beleg  geweeft  zijnde,  hare  befchul
diginge,  verantwoordingeen 

uirfbrekinae     't  Innemen  van  Geertruydenberg.  't  Schryven  van  die  van  Holland  
aen  de  Staten  Generael 

tot  BruiTel  vergadert.   Sendbrief  in  maniere  van  fupplicatie  aen  den  Coning  
van  Spangien,  inhoudende 

klachten  en  doleantien  over  de  groote  tyrannnie  des  Hertogen  van  Alva. 
   't  Verbranden  des  Pul  vers  van 

den  Hertog  van  Alva  door  Herfog  Hans  Cafimirus :  en  fijne  ontfchuld.ginge  aen  den  Keifer.  De  eerfte 

mS  van  Leyden.  't  Innemen  van  den  Hage  ende  Maeflandfe  Sluy fe :  En  de  gevanken
nTe  van  den 

Hee?e  van  Aldegönde.  De  mutinatie  van  't  fcheeps-volk  in  't  Noorderquartier.  
De  komfte  van  Don  Louys 

"Requefens,  Groot  Commandeur  van  Caftillie.  Des  Hertogen  van  Alva  verweck  
uyt  Nederland,  Wat 

by  voor  een  geweeft  is ,  fijnen  roem ,  en  fijn  dood.  ^ 
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157* <£n  hertog  ban  aciba  Boogmoebigge* to02bcn  3tjnbe/  boo?  bebict02icn  bp  bem 
berkregen/jcgens  ben  $2ince  ban  <0?an* 
gtenen<©2abe  HTobetoijk  ban  $afTau/ 
5ijncn  biocöcr  /  en  anbere  bare  mebe* 

bulpers/fogeboonis/enbacbt  niet  anbers  ban  om 
be$cbctlanben  boo2tsgebeel  in  fobanigc  fïabernpe 
enbtenfUjaerbeibte  béngen /bat  baer  in  toekomen* 
ben  belet  en  be  mibbeïen  benomen  fouben  toefen  /  om 
fo  feer  op  bate  b2pbeib  en  p2ibilegien  te  (taen  /  en  mei* 
nenbe  bat  bp'tfelbenualna  5ünen  toflle  öabbe/  en bat  bem  ntemanb  meeren  foube  betben  tegcnftaen/ 
ficeft  alfo  bertneckebjken  bolbert  om  be  Collettatie 
ban  ben  10  en  io  penning  tererecutie  te  boen  (lellen/ 
fonber  acfjtte  toillen  nemen  op  be  boleantien  en  re* 
monftrannen  ban  ben  Staten  bes?  SlanbS:  maer  Beb* 
benbe  boo?  niemanb  geen  b?efe  meet/  fo  ïjeeftmen 
toaeraebtigbebonbenbefententie  ban  MarcusAnto- 
nisVerus,  te  toeten: 

Dat  de  machc  der  tyrannyen  niet  lange  mag  beftaen , 
Maer  moet  feer  haeft  in  fcheveren  gaen . 

3©antalSöp  nergens  min  om  batfjt  banbatöem 
eeltige  <®o2loge  ban  buiten  foube  aengebaentoerben/ 
fotoerben  alle  bereitfelen  ban  oorloge  jegens  fjem  ge- 
reet  gemae&t  en  gcp?aaifeert,  ̂ e^inceban  <&?an* 
gienfoekenbe  aen  allen  cojben  en  plaetfen  bulpeom 
tegen  ben  hertog  ban  3Clba  <0o?loge  te  mogen  boeren/ 
\tftft  na  be  gemaeateb?ebe  in  ©2ankrtjk  /  gearbeib  en 
beneerfïigt  be  Jprancoife  peeren  en  <£belluiben  ban  be 

mm  ̂ li^ie  m  bonbgenoten  /  albaer  genaemt  hugenoten/ 
>Micen  tot  51'jtt  bulpe  te  krijgen  /  't  toelk  <6?abe  Slobetotjk  ban »  «'  ISafTau  toefenbe  binnen  föocbelle  /  fo  toei  fjeeft  toeten 
X,c  te  beieiben  /  bat  BP  beu  Ulbmiraeï  en  boosts  be  p?inci- 
aüe.    paelfte  peeren  ban  be  Religie  baer  toe  toillig  bebon* 
dr  in  ben  en  gemaektt  Beeft :  ja  bat  meer  isf  /  be  fake  tit  alfo 
Vim  t,eïc*b  öat  men  watten  Coning  ban  ©2anknjk  felbe  be 
n&v  fake  beeft  begonnen  te  banbelen/bie  Bem  be  fake  liet 
a  «Jan  geballot  /  en  ben  aengebtrcen  nijb  bit  bc  jprancoifen  te* 
Stose 5en  öe  &pangiaerben  pebben  /  bjeef  befe  fake  fo  feer 
n  te    boo2tS/  bat  men  begonbe  te  pzacttferoi  boe  men  befe 
m.     <©02loge  een  reebtbaerbige  fcBjjn  en  berel  foube  bon- 

nengeben/ombe  b?unbfcbap  tufTcben  be  Coningen 
ban©2anbrjjb  en  Jgifpagnicnte  bjeken/alfotoerben 
Dele  oube  acnfp?aben  Die  be  jf  rancotfen  pjetenbeerben 
bp  ettelijke  (ieben  in  i&eberlanb  /  bit  eertijts  be  5pran- 
toifeningeöab  en  befeten  babben/  tooo2tgebaelt/en 
toerb  ook  bpgeb2acbt  bat  be  Coning  ban&pangien 
3ijn  buiö-b20utoe  bt$  Conings  ban  ©jankrijasfto* 
fier/ met  bergift  babbe  boen  (lerben/  en  feiben  baer 
ban  goebe  getuigenifle  en  fekerfjeib  te  Bebben  /  in  font* 
ma  bc  fake  toerb  fo  beleib/bat  ben  Coning  ficf)  niet  al* 

■  tra  ̂   ken  m  üein&ic  Dem  bit  aengenaem  te  3ijn  /  maer  om 
"' '  be  hugenoten  te  meer  te  beö?iegen  ( fomen  meent )  ficb 

btelt  bat  bP  öo"e  <©02loge  gantfcbelijb  toilbe  boo?be Jgugcnootfe  peeren  laten  beleiben  /  en  liacc  be  felbe 
gantfcbelijh  bertroutoen. 

<52abe  Xobctoijb  toerb  befer  002fabe  öalben  fetre* 
tclijhcn  berbleeb  ( om  batmen  ficm  niet  en  foube  ben* 
nen/enbefatte  fecreet  foube  bbjben)  bp  ben  Coninh 
geb2atf)t  ̂ e  Coninb  toonbe  bem  feer  geneigt  tot  be* 
fe  fabe  /  en  betoees  bem  beel  b2untfcbap  /  beraetflaeg* 
oe  met  bem  banbe  beleibinge  ber  felber  fabe  feer  fami* 
liaeclijft/bebe<02abe  3tobetop  bele  grote  beloften/ 
en  fcb?eef  feer  b2untltjb  acn  ben  P2ince  ban  <©2angien/ 
batbpin^uitflanbfo  bele  bolr  foube  aenncmenatë 
^pmotbt/enbatbpaüejS  foube  aentoenbenbattotbe 
bérloffinge  ban  $ cbetlanb  ban  noöe  foube  toefen.  %U 
fo  toerb  bc  fabe  bafl  fcttetelijb  gebzebentotbatmen 
beerbig  foube  3bn/  om  befdbe  opentlijb  aen  te  grijpen, 

g^en  7  januari)  15  71.  tss  Carel  ban  252tmên  <0?a* 
bc  ban  IBcgen  /  <0ouberneur  en  Capiteih  <0enerael 
ober  ©2teflanb/<#bcr-|ifel  en  452oeningen/  tot  ̂ tool 
bae|tiggetl02ben.  gfn  3ijn  plaetfe  tó  gecomnutteert 
9etoO2bcn<aillt0ban  ^arlapmom/  ̂ eereban^tep 

ges /etc.  namaefó  is  <aaflpar  be  Jtobïes  ̂ eere  ban 
25iHP3jjnd§ub(litti!t  e§taöbotiber/  en  baernaabfo* tutt^tabbouber  albaer  gemaebt. 

tm  beginfel  befes  jaers  /  Ijeeft  be  Coninft  ban  ̂ §toe*    ©f & 
xaen  gefonben  Pontus  de  la  Garde  in  ̂ mbaflaetfcbap  « ommc 
na €mböcn/ fomen  liet  luiben/om  aen  ben  <©?abe  S"  hrti bancmbben  te  begeren  batbekutoelijfefeboo2toacr*  f  5? bentufTcDen  <©?abe  Edfaerd  en  3ünefuflergcmaebt/  am 
foube  nagebomne  toerben/toant  <©?abc  Edfaerd^a*  t &i 
be  ban  (©o(t-©2ieffanb  babbe  getrout  be  fufre?  banben  J„ 
Conmbban^toeben/en  ftbönt  bat  baer  beloften  fou*  ©°fir 
ben  gebaen  3ijn  getocetf  aen  ben  Contnb/  bat  ïjet  gelje*  W' 
Ie  <02aeffcbapban  <©oft-©2ie|lanben  Cmbben  foube ' aen  <©2abe  Edfaerd  bomen/  en  men  bermoebe  bat  befe 
beloftcniffe  Qtmim  foube  toefen  met  BeimelijB  en  loosS 
berftanb  onber  ben  ttoe  geb2oeber$/  ten  einbe  ïjet  bou* 
toelna  beter  boo2tganb  öebben  foube.  CnalfobeCo^ 
ninb  babbe  berflaen  bat  na  be  ronfumatie  bes  Bou* 
toelijr/  <©?abc  goban  ban  Cmbben  ban  3ijn  reöjt 
niet  en  toilbe  toijben/fo  meenbemen  bat  om  bier  oo?fa*= 
be  titft  Blegatie  foube  gefebieb  3ijn  /  bp  toas  beleet  met 
16  paerben  en  ttoe  of  bw  boetstoagens/  maer  betoij* 
Ie  W  toelbjte  toefecnbpben  ©itTcbop  ban  iBunftcc 
bleef  met  hertog  iKagnus  ban  ̂ aren/  boo?  toelbe 
hertog  maagnus  en  3tjn  b2oeber  men  IMti  bat  belet 
toas  getoeeft  bat  beConinb  ban  ̂ toeben  nocb^er^ 
tog  Carele  3ijnen  b2oeber  be  Wntc  ban  <©2angtcn 
geen  öulpe  en  babbe  toillen  boen/  fo  toas  bc  feomfte banbefen  la  Garde  feer  fufpect  bpiiit  banbe  Religie/ 
boo?  bien  men  bebonben  babbe  bat  f)p  öem  feer  Uflelö- 
ben  babbe  geb?agen  in  bc  boo?f3  fabe  /  fo  in 't  boo?* gaenbe  25oeb  berbaelt  ifi  /  toaetom  men  neettfelijB 
bemamom  be  retbte  gronb  ban  3|jn  boo2ncmen  en 
Commiffie  te  toeten  /  toant  men  b?eef  be  00b  ( alfo  W 
liet  luiben)  bat  Bpboo2ts  boo2  ̂ eberlanbna©2anb^ 
rp  foube  retfen/  bat  Dp  aen  ben  hertog  foube  open* 
baren  en  berblaren  't  gunt  bptiz  <©efanten  besi>2tn? tenban<©2angicn  berfoebttoas  aen  ben  Coninb/ett 
bat  alfo  bes  p2incenboo2nemen  tebioeg  ontbebtfou* 
be  toerben  /  en  bat  alleenlijk  om  grote  gefebenken  ban 
bem  te  krijgen  /om  be  gierigfjeib  ban  jjjnen  ftaette 
bouben  /  genoeg  te  boen  /  fulr  bat  feer  feberp  aebt  op 
bcmen3ijn  boo2nemen  genomen  toerb/  ban  enbcb* 
ben  niet  fekers  ban  3üne  banbelingc  bonnen  berflaen/ 
ban  ban  be  boo?f3  fake  ban  €mbbcn  /  baer  fommige 
algroteftoarigbeibin  maekten/betotjle  <02abe^o* 
öan  niet  en  bcgcerbe  te  toijken  ban  3tjn  reebt 

H€t  garnifoen  ban  be  ̂ paenfe  folbaten  binnen  &mutt 
atrerbt  leggenbc/  beb2cben  albaer  alle  moettoille  öe«>  ban 

fbnberbattereenigettraffeober  gebaen  toerb /niet  al*  ffiffi 
leen  aen  be  gemene  bo?geren  /  maer  ook  aen  bc  2502ge*  S?n1 
meefleren  en  bit  banbe  3©et  felfs/  toant  bebaïben  Sxiïu 
batbefonebanben  25o2gemeefler  gjokantëTaetSban  f°en- 3fimerongen  genaemt  jiaarten  (Caets/  opten  25 1^0* 
bemb2isbes  abonbsbaneenen  fekeren^pangiaert/ 
genoeg  binnen  betoaebt/ feer  geguetft  toasgetoecfl/ 
fo  toas  ook  eenen  fekeren  Sergeant  banbe  ̂ paenfe 
folbaten  binnen  bes  boo?f3  ©ojgemeefters  Wft  geko^ 
men/betoelkefiemfonber  rebcne  of  toettige  oö2fake 
met3tjn  bloot  rappier  geaggrefTeert  [yttft/  in  fuiken 
ftötjnbatöP&em  apparenteiijk  boo2(teken  foube  beb* 
ben  /  ten  babbe  gebaen  be  afiïftentie  bit  bem  ( toefen* 
be  fonber  rappier )  gebaen  toerbe  bp  3ijnen  bienaer  /  in 
fuiken  boegen  bat  be  boo?f3  2502gemeefter  /  niet  kon* 
nenbe  fcker  toefen  binnen  3tjnen  buift  1  betoijlc  bP  niet 
en  konbe  beletten  bat  be  folbaten  baer  binnen  leggenbe 
meer  anbere  folbaten  tot  baren  bclicben  in  lieten /en 
niet  b02benbe  aebter  flraten  gaen  bermits  beboo?f5 
moettoilltgbcöen/ beeft  3ijne  buifir\Qt  geruimtenbie 
banbea®ct  baer  ban  geabberteert/  en  bcrklaert  en 
gep20tefteert  bat  bP  om  gene  anbere  002fake3jjnbui= 
ftngegeruimt  babbe/ en  be  flraten  en  bet  «StaöbuiS 
niet  en  b02|t  frequenteren  /  ban  toelke  3ijnc  berklarin* 

geen 
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$c  èn  pjotefiatie  Bi»  acte  berfoebt  /  boben  bien  fo  babbc 
b   Meefter  del  Campo  tOt  fccrfcliciben  ÏCÏfC  lenin* 
ge  berfoebt  Dan  tic  iDagttfratcn/  en  altcmét  berftre* 
gen /maer  alfo  bic  ban  be  «gtab  gebed  uitgeput  toa* 
ïcn  en  bat  bc  hertog  Den-lutben  ook  toeigerbe  Se- 

ttop om  penningen  op  lo.ö  en  lijfrenten  te  mogen  llcfc 

ten  /  op  'tlicbacm  ban  bc  ,$tab  /  fo  ïjabbcn  3?  ben 
l)00,2fCf)?ebcn  Meefter  del  Cam  po  en  Forier  al#  \)P  toe* 
öcromïentngebanacbt  bonbert  ̂ aelbcrjS  berfoebt/ 

't  felbe  afgeflagen/  feggcnbe 't  felbe  m  be  macfjt  bait 
be^tabniettc  toefen /maer  5p-luiben  bat  nietacb* 
tenbebseigbertbc  jBagbtraet  batinbictt  men  baer  be 
geeifebte  800  baelberö  nieten  toiibcn  lenen /3pluiben 
be  €rom  foubcn  om  flaen/  bat  een  pegcliJR  folbaet  met 
3ijn  patroon  in  bc  ftoft  gaen  foubc  om  een  rebeïijften 
p2ijö  /  (toant  3n  fuftineerben  18  of  19  maenbenbe* 
talingtf  ten  aebtereti  te  5ijn)  en  bat  be  folbaten  bic 
in  buifen  lagen  baer  geen  patronen  en  toaren  fwben 
gaen  eten  tot  be  iBaaulraten  /  bc  tö»lfte  noebtans 
metfblbaten  felf$  bef  toaert  toaren /fuïr  bat  be  ffêa* 
giftratenbjefenbc  baer  uit  grote  f  toarigbeib  enincon* 
benienten  te  beroo?faften/be  felbe  aebt  bonbert  bael* 
besmet  grote  f  toarigbeib  opgeb2acftt  bebben /ban 
bcertien  bagen  baer  na  bebben  3P-luiben  toeberom 
üuifmt  baelberief  tot  leningc  geeiftbt  tot  fecourg  ban 
bearmfte  folbaten /of  in  pïaetfc  ban  bien  alle  bagen 
beertien  bonbert  ttointig  ponben  b200tg  en  1410  pot* 
ten  bierg/  en  btfe  bonbert  ponben  ftafe  /  of  anbers  bat* 
fe  bp  fautc ban  bien  geoojfaebt  foubcn  toefen  fulr  baer 
tn te berfien  fo  3p  te  rabe  binben  foubcn/  toaerboo? 
toeberom  nieutoc  f  toarigbeib  gcrefen  3ijnbe/betoi)le 
öie  ban  be  ,§tab  ganfcbeliift  geen  racb  en  toiften  /  §eb* 
ben  notbtanjs  ban  particuliere  perfoncn  gclccnt  be 
fommeban  800  baelber$7om  be  felbe  gebtftribueert 
te  toerben  onber  ben  folbaten  bie  bp  bcn-ïuib?r  patro* 
nen  niet  tn  bc  boft  en  gingen /en  fo^-luibenbebucbt 
toaren  batfe  eer  iet  lange  toeberom  gemolefteertfou* 
ben  toerben  om  geujfte  leningc/  baer  toe3pganfcbe* 
lijft  geen  mibbcl  en  babbcn  boo?  be  langbuirigegro* 
te benautbeib en  grote  bierte /en  bat  3P  geen  <©ctrope 
en  ftonben  berftnjgen  tot  liebtinge  ban  ecnigc  pen* 
rongen /fo  bebben  3p  toeberom 't  felbe  alieg  be«ï|er* tog  te  bennen  gegeben/  en  ootmoebdijft  berfoebt  bat 
ïip  ten  aenfien  ban  be  langbuirige  lajten  en  f  toartg* 
fteben  ben-ïuiben  toilbe  begenabigen  /  en  bebö02fcb?e* 
ben  folbaten  in  't  gebeeï  of  ten  nüu|ten  be  öclftc  te  ber* 
leggen.  ifêaec  te  igertog  in  pïaetfe  ban  bcrlicbtin* 
ge  /  niet  te  b2eben  3tjnbe  /  bat  bP  bcn-luibcn  ftp  na  ge* 
bjacfjt  baboe  in  be  üiteefte  benautljeib/  fulr  bat  fip  fttö 
iict  bunhen  genoegfaem  geftomen  te  5tjn  ten  cinbe  ban 
3i)n  boo?nemen  /  beeft  om  ben-luiben  nocb  meer  te  be* 
f  toaren  aen  ben  $2cfibent  ban  ben  J$obe  ban  atreebt 
gefcb2cben/bat  bp  uit  banben  banbe  ffêagiftratcn  ban 

©r  *«*  ötrecljt  foubc  recoub?eren  alle  bc  <©2iginde  Cbartreg/ 
Sfna  toii  P^ibilegien  en  (tatuten  ber  felber  (tab  /  toelben  bolgen* 
bSc  be    be  be  pjefibent  be  felbe  originele  b2ieben  enpnbile* 
»vf nd.    gien  ban  bic  ban  be  JlBagifiraten  geeifebt  beeft  /  ban 
jfchjr-    **  IBagiftraten  baer  toe  geenfin0  gefinr  3ijnbe  /  bcb* 
SS  pn  ben  becfcljeiben  ercufarten  gcfocljt  en  bertroeften  't  fel* biif  air n  bc  te  bocn/alö  tocl  bonnenbc  bcr(taen  bat  bP  befclbe  tot 

S/ÏÏJ'  geen  anber  cinbeen  begeerbe  ban  om  alfobefentcn* öc  ftab   tie  tegen  ben  gegeben  te  executeren  /  niet  iegenfïaenbe 
tan  m>  Den-  luiben  appellatie  aen  ben  Coninft  /  't  toelft  bp  ben 
ficiücn    Weftöent  obergefcfj?cbcn  3bnbc  aen  ben  t^ejrtog  /  fo 
M      *  beeft  befclbe  ̂ ertog  feer  feberpe  bjiebcn  gefcb2ebcn aen  bic  ban  ötreebt/  baer  bp  bcn-luibcn  toel  ernfte* 

lijft  bebclcnbc  batfe  terfïont  na  ben  onfang  ber  felber 
inifTibcn  alle  creufen  ccfTcrenbc  /  alle  be  felbe  onginelc 
CÖvirtreö  foubcn  lebcren  in  banben  ban  ben  boo2f3 

$2ejïDcnt :  ten  einbe  ijp  foubc  mogen  o?bonneren  't  ge* ne  tot  \)et  «Efoubernement  en  beleib  ban  bc  felbe  (tab 
bienlijft  foubc  toefen  /  en  alfo  be$?cfibent  bien  bol* 
nenbefeerneerftelijft  aenfjtel  batfe  bcmbic  foubcn  Ie* 
beren  /  bebben  3P  bcm  copie  baer  ban  gep2cfentcert  te 
been  bebben  binnen  fefteren  tijbe  /  ban  fo  t)p  baer  mebe 
niet  en  toilbe  te  b2eben  3ijn  /fo  bebben  3p  aen  bcn^er* 

toggefcb?cben  b'oojjfanc  toacrom  31»  ben  boo?f3^c* fibentmet  en  bebben  gelebert  be  bóo?fcb?eben  o?igi* 

nale  Cbartrcö  /  p2tbiïcgïcn  en  fïatutcn  ber  felber  (tab/ 
fomenb?cbcrbcr(taenfal  uit  be  felbe  miflibe  Dier  bol- 

genbe: Doorluchtige  Excell.  hoog-geboren  ,  vermogende 
en  genadige  Heere ,  wy  gebieden  ons  in  alder-onderda- 
nigheid  aen  uwer  Excell. 

MYn  Heere  ,wy  hebben  uwe  Excellentie  miflive  g>cl)28# 
aen  ons  gefchreven  den  vierden  van  defe  jegen-benbn» 

woordige  maendvanjanuarius  den  tienden  van  de  fel-  Ö?«€L¥ 
ve  ontfangen ,  inhoudende  dat  uwe  Excell  den  Prefi-  §ec  ftrtQ 

dent  van  fijne  Majefteit  t'Ütrecht  belaft  hadde  uit  on-  iUtrecyt 
fen  handen  te  rocouvreren  alle  de  Chartres,  privilegiën  «"P"1 
en  ftatuten  van  defe  ftad  originelijk ,  en  dat  uwe  Excell.  {fan  m* 
foude  verftaen  hebben  dat  wy  fouden  vertrocken  heb-  ba  öaec 

ben 't  felve  te  doen,  riemende  nu  d'een  en  nu  d'ander  *ft 
excufe.  En  fo  uwe  Excell.  meninge  was  dat  fonder  ee-  cüfcxsnf 
nigedilay  de  voorfchreven  Chartres,  privilegiën  en  fta-  nopenüe 

tuten  gelevert  iouden  worden  in  handen  vanden  voorfz.  ̂ n!ei" 
Prelident  3  om  die  te  gebruiken  volgende  de  laft  die  hy  rf„  ̂an' 
van  uwe  Excell.  hadde,  ten  einde  uwe  Excell.  foude bare 

mogen  ordonneren 't  gene  tot  het  gouvernement  ^5^1^ 
beleid  van  de  voorfz.  ftad  dienlijk  wefen  foude ,  heeft  ü-  wfegjen 
we  Excell.  ons  geordonneert  wel  expreflelijk  dat  wy  eu&M 

terftont  naden  ontfang  van  de  voorfchreven  miftive,11^ 
en  alle  excufe  cefferende  de  voorfz,  Chartres ,  privile- 

giën en  ftatuten  iouden  leveren ,  of  dat  uwe  Excellentie 
geoorfaekt  foude  wefen  anders  daer  in  te  verfien ,  na 
breder  inhoud  van  de  felve  miiïive    Enfo  wy  bevon- 

den dat  de  voorfchreven  fake  niet  alleen  ons  (die  geftelc 

fijn  om  recht  en  Jufticie  te  adminiftreren )  muer  't  ge- 
hele corpus  van  de  ftad  aengink  ,  fonder  "t  welke  wy 

daer  in  nier  en  koften  doen ,  hadden  wy  de  voorfchre- 
ven miffive  met  den  Raed  van  defer  ftad  diet'fament- 

lijk  met  ons'tlichaem  van  de  felve  Stad  reprefenteren 
gecommuniceert ,  de  welke  hen-luiden  lieten  dun- 

ken dat  het  extracl:  uit  de  miffive  van  uwe  Excellen- 

tie aen  mijn  Heere  den  Prelident  voornoemt  gefchre- 
ven niet  en  was  te  verftaen  van  de  originale  Chartres , 

Satuten,  Privilegiën  en  Ordonnantien,maer  van  de  ge- 

nen die  de  voorfchreven  Stad  oorfpronkelijk  concer-  ̂   ' a'0'* neren  fouden.   En  fo  geen  maniere  van  doen  en  is9 
noch  meer  gefien  ,datmen  alle  de  Chartres, Statuten , 
Privilegiën  en  Ordonnantien  van  een  Stad  in  fulker 
manieren  foude  verenden,  was  mijn  Heere  de  Preli- 

dent voornoemt  geprefenteert  datmen  de  copien  van 
de  voorfchreven  Chartres,  Statuten ,Privilegien  en  Or- 

donnantien foude  doen  affchrijven ,  waer  mede  men 
wel  hadde  verhoopt  dat  uwe  Excell.  hem  foude  hebben 
la'-en genoegen    Temeer  dat  uwe  Excell.  de  voorfz, 
Chartres,  Ordonnantien  en  Statuten  overgefonden  be- 

geerde te  hebben,  om  daer  uit  te  ordonneren  't  gene  tot het  gouvernement  en  beleid  van  de  voorfchreven  ftad 

behoren  ioude,'twelk  men  (onder  correctie  tefpre- ken)  fo  wel  uit  de  copien  als  originalen  fal  mogen  doen, 
welverftaendedatwyt'allen  tijden  bereid  fouden  we- 

fen de  voorfz  Chartres  te  open  en,  endaervanmitfga- 
ders  van  de  voorfz  originale  ftatuten,  privilegiën  en  or- 

donnantien uwe  Excell  gecommitteerde  te  doen  heb- 
ben vifie  en  ledture ,  maer  alfo  die  van  den  Rade  wefen- 

de  neftens  uwe  Excell,  aen  den  voorfz  Prefident  ge- 
fchreven hebben ,  dat  fy  verftaen  te  willen  hebben  de 

voorfz  originale  Chartres, Privilegiën, Ordonnantien 
en  Statuten  als  den  voorfz  Prefident  eenige  onfe  Gede- 

puteerde op  den  xvj .  defer  maend  verklaert  heeft ,  heb- 
ben ons  die  van  den  voorfz  Rade  defer  ftad  belaft  defen 

aen  uwe  Excell.  te  fchrijven.  Saldaerom  uwe  Excell. 
genadelijk  daer  op  gelieven  te  verftaen,  dat  den  Raed 
van  de  voorfz  ftad  niet  en  kan  verftaen  dat  de  voorfz 
originele  Chartres,  Statuten,Privilegien  en  Ordonnan- 

tien tot  andere  einde  verfocht  worden,  dan  om  die  fen» 
tentie(  fonder  nochtans  defelve  als  een  fententie  te  ap- 
proberen )  by  uwe  Excell.  jegens  henluiden  en  fckere 
andere  leden  vande  Staten  vanden  Landen  van  Utrechr, 
opdenxüij.  Julij  Anno  1570.  gegeven,  ter  executie  te 
ftellen  ,  en  alfulx  in  krachte  van  de  voorfz  fententie  de- 

fe Stad  van  haer-luiden  Chartres  ,  Staturen ,  Privile- 
giën, en  ordonnantien  te  pri  veren,  die  nochtans  den 

Keij 



*5 72.  Oorfpronk  der  N 
Keiferen  Coninklijke  Maj.in'taenkomen  van  de  lan- 

den van  Utrecht  henluiden  by  folemnelen  cede  befwo- 
ren  hebben  te  houden ,  en  daer  in  te  mainteneren.  Nu 

ifl  fo  dat  den  voorfz,  raed  defer  ftad  ge  lijk  fy  uwe  Excel- 
lentie kenJijk  houden,  binnen  behoorlijken  tijde,na  dat 

fy  of  haerluiden  gemachtigde  infinuatie  en  wetenfchap 
van  de  voorfchreven  fententie  gehad  hadden,  mette  an- 

dere van  de  Staten  die  gecondemncert  waren,  van  de 
felve  geappelleert  habben  gehad  aen  de  Coninkljke 
Maj.  onfen  aldergenadigflen  Hecre,  en  hebben  uwe 
Excell  defelve  appellatie  ook  binnen  behoorlijken  tijde 
geinfinueerc ,  en  verfocht  de  {elve  gedefereert  en  de  a- 
poftoÜj  gerefpondeerr.  te  worden ,  en  laten  hen  dun- 

ken ( te  fpreken  onder  behoorlijke  reverentie)  dat  fijn 
rechten  de  voorfchreven  appellatie  wel  hebben  mo- 

gen doen ,  niet  alleen  overmits  de  grote  befwareniffe 
van  de  voorfz,  fententie :  macr  ook  overmits  fy  ter  in- 
flantie  vanden  Procureur  Generael  van  fijne  Maj.  voor 
uwe  Excellentie ,  als  fpecialijk  tot  de  voorfchreven  fa- 
te  by  fijne  Majefleit  gecommitteert,  gedagvaert  fijn 
gewcefl ,  en  dat  fy  ook  voor  uwe  Excellentie  de  voor- 

fchreven fententie  gegeven  hebben  niet  op  den  name 
van  fijne  Maj.  ( als  doen  die  van  fijne  Maj  fecretenen 
groten  rade  ,  alwaer  mitfdien  arrefl  valt )  maer  op  uwe 
Excellentie  naem  als  Gouverneur  en  Capitein  Gene- 
rad  j&c.  Sulx  dat ,  te  fpreken  onder  correctie,  en  be- 

hoorlijke reverentie,  de  voorfchreven  fententie  niet 
en  kan  verflaen  worden  by  uwe  Excellentie  gegeven 
te  fij  n  anders  tanqu  amper  delegat  urn  fua  Ma  je  ft  at  is :  n  u 
is  meer  dan  notoir  fo  wel  na  de  geeftelijke  als  weerlij- 

ke rechten  datmen  van  alle  fententien  definitive  gege- 
ven perjudices  niet  alleen  ordinarïos  {principe  prafeclo 

pratorio,&fenatu  principis  quod  ipftus  nomine  pronun- 
ciat  tantum  exceptis )   maer  ook  per  delegatos  principis  > 
guacunque  etiam  au&oritate  aut  honore  prafulgeant ,  et- 
jam  fimaginem  principis  referant  >  mach  appelleren,  vel 

ad  immediate  ftaperiorem  vel  ad  delegantem,  't  welk  in 
defen  is  de  Coninklijke  Majefleit,  en  dit  in  alle  faken 
fo  wel  criminele  als  civile ,  en  merkelijken  mede  in 
trimine  lafts  Majeftatis ,  als  gepretendeert  word  by  den 
voorfchreven  Rade  ,  en  de  voorfchreven  Staten  ge- 
committeert  te  fijn  geweeft,  infonderheid  naer  dien 
\  klvc  crime»  niet  geconfeffeert  word ,  en  dat  ook  niet 
en  word  gefuflincerc  by  henluidpn  eenige  feditie  of  op- 
xoerte  geconciteert  te  fijn  geweeil ,  maer  dat  ter  con- 

trarie fö  in  de  acte  van  appellatie  als  requefle  in  appel 
fijne  Majefleit  geprefenteert  ,  verfcheiden  middelen 
geallegeert  worden  ,  daer  by  vertoont  word  dat  de 
voorfchreven  Staten  nochte  Raed  van  de  flad  van  Ut- 

recht noit  meninge  noch  gedachten  en  hebben  gehad 
crimen  lafa  Majeftatis  te  committeren.    En  alfulke 
appellatie  behoort  na  rechten  ten  minftenpropter  reve- 
rentiam  fuperioris  per  judicem  a  quo  appellatur  gedefe- 

reert ,  en  dien  volgende  d'excutie  van  de  fententie  ge- 
fufpendeert  te  worden ,  gelijk  de  rechten  die  felve  ook 
moxpoft  interpofltam  appellationemfuJpendtnt,fivead- 
mijja  fit  per  judicem  a  quo  five  non  >  merkelijken  incri- 
minalibus  te  meer  in  defen  dat  den  voorfchreven  Raed 
haerluiden  querelen ,  mitfgaders  de  redenen  waerom 
fy  hen  by  de  voorfchreven  fententie  befwaert  vinden, 

en  aen  fijne  Majefleit  over  lange  en  binnen 's  jaers  te 
kennen  gegeven  hebben ,  verfoekende  mitfdien  pro- 
vifie  van  appel  met  de  claufule  van  inhibitie, defen fie 
en  reparatie  in  gewoonlijker  forme,  op  welkverfoek 
(  fo  men  verflaet )  fijne  Majefleit  ook  uwe  Excellentie 
advijs  gchoort  en  ontfangen  foude  hebben,  fuiksdat 
fijne  Majefleit  de  hand  aen  de  voorfchreven  fake  ge- 

field en  felfs  daer  van  begonfl  heeft  kennüTe  te  nemen, 
en  mogelijk  eer  iet  lange  (fo  de  Supplianten  verho- 

pen) daer  in  difponeren  fal,fo  fijne  Majefleit  fal  be- 
vinden te  behoren ,  fulks  ook  datter  geen  defertie  ge- 

vallen en  kan  wefen ,  en  om  defwille  hebben  die  van 
den  voorfchreven  Rade  fo  haefl  als  eenige  van  den  on- 

fen infinuatie  van  de  voorfchreven  uwe  Excellentie 
milfive  aen  mijn  Heere  dcPrefidentgefchrevcnby  le- 
clure  van  een  deel  van  dien  gedaen  was,  felve 't  fijne 

.     Maj.  by  fupplicatie  te  kennen  doen  geven,  om  daer  op 
te yerflaen fijne  Majefteits  meningeen  goede  gelieft, 

ederkildfe  Beroerten. 

waer  op  fy- luiden  kortelijk  antwoorde  verwachten Uidden  daerom  uwe  Excellentie feerootmoedelijk  dat defelve  uwe  Excellentie  gelieve  mette  voorfchreven 
falce  tefuperfcderen,  ter  tijd  toe  dat  fijne  Majefleit  op de  voorfchreven  haer-luider  fupplicatie  eeordonncert 
lal  hebben ,  fo  als  fijne  Majefleit  bevinden  fal  te  beho- 

ren ,  latende  die  van  den  voorfchreven  Rade  defer 
Stad  genieten  de  furcheantie  van  de  executie  van  de 
voorfz  fententie  die  henluiden  na  de  voorfchreven  gce- 

,  ftehjke  en  weerlijke  rechten  ,  en  na  de  gemene  flijl in  krachte  van  de  voorfchreven  appellatie  ,  eegonfl en  verleent  word.   Bidden  ook  uwe  Excellentie  feer demoedelijk  dat  de  felve  gelieve  defe  onfe  antwoorde 
ten  beften  te  willen  nemen  en  ons  voor  defe  tijd  geex- cufeert  te  houden,  fo  defelve  gegeven  word  nilt  uit 
eenige  weerwilligheid,  maer  alleenlijk  om  te  vertonen, 
dat  die  van  den  voorfchreven  Rade  met  goede  rede- 

nen, in  geeftelijke  en  weerlijke  rechten  gefondeert, 
begeren  te  genieten  't  gene  de  Juflitie  vermach,  en henluiden  gunt,en  dat  fy  alfulx  niet  fonder  wettige  oor- 

fake haerluider  appellatie  infiflerenen  fuflineren ,  dat 
defelve  d'executie  van  de  voorfchreven  fententie  be- hoord tefurcheren,endatfy  daerom  om  de  felve  ap- 

pellatie geen  prejudicie  te  doen  ,  en  ook  anderfin* die 
gerechtigheid  van  deièr  Stad,volgende  den  eed  by  hen- luiden fijne  Majefleit  gedaen  te  bewaren,  de  voorfz 
onginale  Chartrcs ,  flatuten,  privilegiën  en  ordonnan- 
tienmeten  konnen  overfenden.  Doorluchtige,  Ex- 

cellentie, Hooggeboren,  Vermogende  en  Genadige 
Heere ,  God  de  Heere  fy  met  uwe  Excell.  dien  wy  bid- 

den uwe  Excell.  te  willen  fparen  lange  welvarende  in 
hogen  flate  en  voorfpocdige  regimente.    Gefchrcven 
t  Utrecht  defen  xviij.  Januarij  1572.  na  flijle  van  Ut- 

recht   Onder  flondgefchreven  aldus  uwe  Excell  on- 
derdanige Schout ,  Burgemeefleren ,  en  Schepenen  der ilad  van  Utrecht. . 

MfÈ  ucffm^  Kan  P*  Nê  mtfTtue  ontfan* 

SSESS  RffiftKP  m  «tomuimfen  toillen  Bebben/ en ;  öccf*  ober  fulr  teebcrem  aen  ben  #?efibcnt  ban  Den gobebanötrecBtgefrB?eben/  bat  W  banbe  mm> ftract  ban  Utmijt  befelbe  boderen  foube  /  en  fo  5P  ötc mctgoebtoiUtgen  toilben  leberen  bat  Bnbcfcibcfou; 
be  fien  te  ftrngen  met  anbere  mibbelen/  en  baertoe nemen  befjtUpe  banbe  &paenfe  fblbaten  binnen  bet 
«gtab  ïcggenbc  /  fermjrjenbc  tot  bien  cinbe  aen  bc Spaenfcn  Comcl  bat  Bp  ben  3&efibent  bacr  toe  foubc affmeren  /  meinen  bolgcnbc  be  feibe  #?efibcnt  bte  ban be|Daomraetboo2fcB?eben  aengebient  Beeft  betoü. ïebanben  fcertog  ban  Sfiiba/  en  alfo  baer  in  grote 
ftoangBetb  gemaeftt  toerbe  /  fo  liet  B»ficB  acnfïcn 
ffl  öat  lp  jnnen  ïaft  fonbc  Bebben  bo!b?acBt/  met* tealTtfrenttebanbe  bootenen  ̂ pacnfe  folbatcn/ 
btebaei-  toe  begonnen  bergabert  te  toeiben/  'ttoeïft met  foiibee  reben  een  grote  fcOaift  maeftte  onberbie 
banbe,fjlagifiract/betoeUie  b?efenbc  boo2  nteerber 
tneonbementen  /  en  ftenbe  geen  mibbeï  om  Ben-luiben 
terefnleren/  Bebben  eenige  <6ebepnteerbc  aen  be 
pjefibcntgefonben/enaifo  bc  fane  met  alber  foctig^ )ctb  bertogen  toerben  tot  beö  anberen  baegé/  nament^ 
inu  ben  acötfïen  jpeb^ianj  /  ten  foeinen  bage  5PUubc{t 
ucrfraen  Bebbenbe/  batmen  ban  meninge  bjajSBcn- 
uubcnaitefamenin  gebanftemffetc  ftcllcn  /  en  t>k$ 
met  te  mm  Bcn-itiiben  ebentocf  He  boojfcB^ben  02U 
gtnelc  CBartrc^  /  ̂bonnantten/  p?ibtlegien  af  lm* 
big  te  maften  /b?efcnbc  ooft  bat  be  folbaten /bic  in  fe= bentten  maenben  niet  en  toaren  betaclt  bc  &taden 
25o^geren  onber  ttit  berel  fouben  mogen  plonbcrcn 
en  facftageren  /  Bcbbrn  raebfaem  gebonben  en  boo? 
't  be(ïe  geacBt  befelbe  pibilegien  /  CBartre?$  en  Sta- tuten ober  te  leberen/  Boetocl  eenige  fo  gerefolbecrt 
maren  batfe  fufïineerbcn  bat  3P  't  felbe  niet  en  beBoo?* ben  te  boen/  maer  liebcr  alfe  gefcuelb  en  obeilafi  te  ber^ 
blagen  bic  men  Bacrfoube  aen  boen/  banin'tminfte te  mijften  ban  Bare  appellatie  in  pwubicie  ban  betoel; 
fte^pberftonben  ijcfe  mtutie  te  gefcBiebcn/  en  mae? 
onber  meer  anbere  ban  befe  opinie  3o\\h\jeev$)cm\li 
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©auVnaerDenöttDen/  betoelïte  Dintoilö'  fetDe  mDten 
tou  't  lijf  berbeurt  ïjebben  Dat  men  't  onjs  neme  /  maer 
laet  ontf  Doel)  gcenfintf  ban  onö  rccljt  toijfeen  /  Doet) 

rinDelnu  fienDe  bat  fr»  met  ïjareftantbaftigijetDgan; 
fcDeliju  geen  boojDeel  en  nonDen  Doen  /  Rebben  in  tjan- 
bcnbanDen$2cftDent  gclebcrt  Defe  nabolgenDe  ant* 
tooo^Dc  en  tefflstfm  ban  De  obeDientie  onDer  refïric; 
ten  Daer  in  begrepen: 

ALfo  mijn  Heere  de  Prefident  van  den  Rade  Pro- 
vinciael  van  Utrecht  op  den  vierden  van  defe  je- 

genwoordige  maent  February,en  daer  na  eenige  Gede- 

puteerde van  den  Rade  van  de  ftad  Utrecht  aengege- 
ven  en  verklaert  heeft ,  hoe  dat  fijn  E.  van  de  Excellen- 

tie van  den  Hertog  van  Alva  Gouverneur  ,  en  Capi- 
tein  Generael  van  defe  fijne  Majefteits  Nederlanden 

ontfangen  hadde  fekere  brieven ,  inhoudende  onder 

andere  dat  hy  als  noch  die  van  den  voorfz  Rade  verma- 

nen foude ,  dat  niet  tegenftaende  de  redenen  by  hen- 
luiden  in  fekere  haer-luider  antwoorde  onlanx  aen  fijn 

Excellentie  gefchreven ,  in  fijn  E.  handen  leveren  fou- 
den  alle  de  originale  chartres  ,  privilegiën  ,  ftatuten 
en  ordonnanties  de  felve  Stad  concernerende ,  en  dat 

fijn  Excellentie  in  kracht  van  dien  henloiden  als  noch 

vermaende  en  ook  ried ,  dat  fy  't  felve  doen  fouden,  om 
te  eviteren  vorder  middelen  die  men  anders  daer  in 

foude  moeten  gebruiken ,  dat  men  ook  de  gene  die  tot 

fulx  niet  en  foude  willen  verftaen ,  dser  toe  foude  in- 

duceren ,  fo  fulx  anders  na  ongehoorfaemheid  fmaken 

foude,  en  dat  het  doch  foude  moeren  welen  ,  daerom 

dat  ly  hem  goed  willig  maken  fouden  in  't  gene  hy  hem 
eifchten.  Sonder  dat  fijn  E.  om  redenen  fijn  E.  move- 

rende, die  van  den  voorfz  Rade  des  nochtans  verfocht 

Zijnde ,  copie  van  de  voorfz  miffive  heeft  mogen  of 

konnen  geven ,  fo  hy  feide  al  breder  vermogens  d'ac"ten 
daer  van  zijnde  daer  toe  men  hem  gedraegt.  So  is 't dat  den  Raed  der  voorfz  St3d  rijpelijk  hier  op  gelet 

hebbende  ,  voor  antwoord  geeft  dat  fy  niet  en  verho- 

pen in  eeniger  manieren ,  noch  tegens  de  Keiferlijke 

Majefteit  hoogloflijker  memorie,  noch  tegens  de  Co- 

ninklijke  Majefteit,  noch  tegens  haer-luider  Maje- 
fteiten  refpeclive  Gouverneurs  en  Gouvernanten  ge- 

nerael en  particulier  getoont  te  hebben  eenige  onge- 
hoorfaemheid ,  weerwilligheid ,  of  dat  fy  hen  ook  in 

eenige  faken  anders  hebben  gedragen  dan  als  goede , 

getrouwe  en  onderdanige  onderfaten  van  haer-luider 
Majefteiten  ,  dat  fy  ook  niet  en  weten  fijn  Excellentie 

eenige  occafie  gegeven  te  hebben  om  andere  opinie 

van  hen-luiden  te  hebben,  want  al  is 't  dat  fy  van  de 

fententieby  fijne  Excell.  jegens  hen-luiden  met  feke- 

re andere  leden  van  de  Staten  van  den  Lande  van  Ut- 

recht gegeven  geappelleert  hebben  aen  de  Coninklijke 

Majefteit  ,fo  en  hebben  fy  't  felve  nochtans  niet  gedaen 
uit  eenige  ongehoorfaemheid  of  weerwilligheid ,  maer 
alleen  naektelijk  om  de  gerechtigheid  van  der  Stad , 

daer  toe  fy  by  fijne  Majefteit  geftelt  zijn ,  voor  te  ftaen 

en  beware  -,  fulx  als  fy  des  volgende  haren  eed  fchuldig 
waren  te  doen ,  en  ook  in  recht ,  reden  en  equiteit  ver- 

hopen voor  fijne  Majefteit  en  fijne  Excellentie  te  ver- 
antwoorden ,  en  dat  fy  in  teken  van  de  voorfz  gehoor 

faemheid  noch  onlanx  by  miffive  in 't  ontfangen  van 
de  Spacnfe  foldaten  die  tegenwoordig  binnen  Utrecht 
zijn ,  fijn  Excellentie  aengefch reven  hebben ,  dat  fy  be- 

reid waren  fijn  Excellentie  fo  in  't  ontfangen  van  de 
voorfz  foldaten  ,.als  in  alles  anders  dat  fijn  Excellentie 

believen  foude  hen-luiden  tot  dienft  van  zijne  Maje- 
fteit te  bevelen ,  te  obedieren ,  waerom  dat  de  excufe 

diefy  bybaer-luiden  miffive  van  den  18  January  aen 
zijn  Excellentie  gedaen  hebben,  van  dat  fy  de  voorfz 
chartres,  ftatuten  privilegiën,  en  ordonnantien  nieten 
mochten  leveren ,  niet  en  is  geprocedeert  uit  eenige 
ongehoorfaemheid  of  weerwilligheid ,  maer  alleenlijk , 
overmits  fy  niet  en  koften  verftaen  ( als  fy  als  noch 
doen  )  dat  de  voorfz  ovcrleveringe  van  de  voorfeide 
originale  chartres,  &c  tot  anderen  einde  tendeerden, 
dan  tot  executie  van  de  voorfz  fententie  daer  van  fy  aen 

zijne  Majefteitgeappelleert  hadden.  En  dit  fo  om  re- 
denen in  haer-luider  voorfz  antwoorde  verhaelt,  als 

ook  dat  het  lichaem  van  de  voorfz  Stad,  by  de  voorfz 

fententie  verklaert  word ,  verbeurt  te  hebben ,  alle  hare 

privilegiën,  vryheden,  exemtien,  goeden  en  inkomen, 

de  voorfz  Stad  en  Gilden  der  felvercompeterendeal 

tot  profijt  van  zijne  Majefteit,  dat  ook  de  voorfz  fen-
 

tentie by  zijne  Excellentie  in  eenige  andere  poincten 

begonft  is  geexecuteert  te  worden.  En  dat  fy  nieten 

weten  dat  van  eenige  andere  Steden  de  originale  char- 

tres, privilegiën,  ftatuten  en  ordonnantien,  in  fulker 

manieren  als  van  hen-luiden  afgeeifcht  of  by  den  fel- 

ven  gelevert  foude  wefen  ,  dat  hen  te  meer  de  voorfz 

opinie  doet  hebben.  En  terwijlen  dat  fy  de  voorfz  fa- ken niet  anders  en  konnen  verftaen  noch  begrijpen , 

hoewel  mogelijk  zijn  Excellentie  de  voorlz  privile- 

giën,  chartres,  &c.  tot  andere  fine  dan  voorfz  is  mach 

eifl'chen,  daer  van  fy  nochtans  onfeker  zijn.  Sois't 
dat  fy  als  noch  infifterenhaar-luiden  voorfz  appellatie 

en  andere  haer-luider  gerechtigheden ,  fondtr  dat  fy 

begeren  de  felve  in  eeniger  manieren  te  prejudiceren 

of  te  buiten  te  gaen  ,  of  ook  van  eenige  haer-luiden 

privilegiën,  exemtien  of  andere  gerechtigheden  te  re- 
nuncieren ,  maer  alfo  zijn  Excellentie  niet  en  heeft  be- 

lieft hem  mette  voorfz  redenen  te  laten  contenteren, 

des  fy  wel  hadden  verhoopt ,  maer  des  niet  tegenftaen- 
de, fo  mijn  Heere  de  Prefident  voornoemt  verklaert, 

de  felve  originele  chartres,  privilegiën,  ftatuten,  en 
ordonantien  wil  gelevert  hebben  in  handen  van  mijn 
Heere  de  Prefident  voornoemt,  om  daer  mede  te  doen 

volgende  't  bevel  van  fijne  Excellentie.  So  verklaren 
die  van  den  voorfzRjde,  dat  fy  niet  in  meninge  zijn 

geweeft,  noch  als  noch  en  zijn,  te  beletten  de  wille 

van  fijn  Excellentie  ofmijn  Heere  de  Prefident  voor- 

noemt, met  de  gene  die  hem  fullenaffifteren  in 't  ex- 
ploiteren van  fijne commiffie ,  eenige  refiftentie ,  be- 

let of  hinder  te  doen  of  doen  doen ,  directelijk  of  indi- 
rectelijk  door  hem  felven  of  andere   En  begeren  feer 
ootmoedelijk  dat  mijn  Heere  den  Prefident  gelieve 
hen  hier  mede  te  contenteren  fo  fy  in  haer-luider  con- 
fcientien  den  eed  by  hen-luiden  den  Coninklijke  Ma- 

jefteit gedaen ,  niet  en  konden  bevinden  ,  begrijpen 

noch  verftaen ,  dat  fy  fonder  de  voorfz  Stad  in  haer  ge- 

rechtigheid te  lederen,  andere  verklaringe  fouden  kon- 
nen doen  ,  willen  ook  fijn  E.  wel  ootmoedelijk  gebe- 

den hebben  dat  fijn  E.  gelieve  't  gene  fijn  E.  te  doen 
mach  hebben,  fo  ft  il  te  doen  als  des  mogelijk  is,  fon- 

der eenige  affiftentie  te  nemen  of  vergaderinge  van 
foldaten  re  doen  maken ,  als  op  gifteren  fcheen  voof 

handen  te  wefen  ,  daer  door  't  volk  beroert  foude  mo- 
gen worden ,  en  eenige  desordre  komen  die  fy  geerne 

verhoed  fagen  ,  fo  fy-luiden  fijn  E.  wel  willen  verfeke- 
ren ,  dat  men  hem  noch  andere  die  zijn  E  tot  hem  fal 
mogen  nemen  geen  belet  doen  fal.  En  indien  daer  ie- 

mand foude  wefen  die  ter  contrarie  van  defen  haer- 

luider  verklaringe  iets  foude  willen  doen,  of  attenteren, 

des  fy  geenfins  en  konnen  gelooven,  fullen  fy-luiden 
de  felve  ftraften  of  doen  ftraften  na  behoren  andere  tot 

een  exempel    En  hierom  indien  door  de  vergaderin- 
ge van  de  foldaten  eenige  inconvenienten  gebeurden , 

fouden  hen  mitsdefen  haer-luider  verklaringe  denken 
te  verantwoorden ,  en  bidden  zijn  E.  dat  fijn  E.  gelieve 
defe  antwoorde  ten  beften  te  willen  verftaen ,  en  in  al- 

le foctigheid  aen  fijn  Excellentie  overfchrijven.  <DO£Ï) 

op  Dat  Det  fiaer  immers  niet  en  foute  toefen  p?e)uöi' 
cabel  tn  fjaer  reeïjt  ban  appellatie  /  fjebben  boben  Dien 
in  beffoten  fcamere  erp?efTeUjKengep?otefteert.  ^n 
trien  Daer  eenige  tooo?Den  in  De  felbe  anttooo?De « 
mocDte  bebonDen  toerden  ( afê  3p  noefttang  niet  en  « 
toiften  nocf)  en  berfïonDen )  Die  in  eeniger  toijg  of  $t 
manieren  berfïaen  of  getogen  fouDen  mogen  tooien  um 
tot  p?ejuDicie  of  arötcrDeeiban  fjaer-ïuiöer  appellat  JJJ 
tfe/  geinterpofeert  ban  De  p?etenfe  fententie  bp  Den  JKJ 
hertog  ban  SClba  jegeng  rien-luiDen  met  Den  anberen  *>on 
leDenban  De  Staten  ban  Den  % anDe  ban  UtvttDt  ge*  Jjjj»1 geben  /  of  ooft  tot  approbatie  ban  De  felbe  fententie  of  5,fg  r 
nabeel  ban  eenige  Óaer-luiDcr  geretfttigïjeDcn  /  liet  mm 
toare  Dan  p>ibilegien  /  eremptien  /  b?pnefcen  /  goe*  jjfjj 
Den/  inftomen  of  anDerovijoeDanigDiemotfjtentoe;  £[e  ' 
ien/  Dat'tfeibetotfulfter  meninge  of  intentie  niet  en  « 
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,,  toatfgebaen:  maer  batfpbe  bootö  anttooo?beirtful; 
»  fter  manieren  Babbcn  boen  ftellen/  toagalleenlpge; 

„  fü}ieb  om  b'€xcellentie  bannen  ̂ ertog  ban  3Mba/ ?>  boo:  fo  beel  altf  fp  luiben  meenben  onbecfto2t  Baer-lui* 
»  ber  boo?f3  gcrccBtigBeib  te  mogen  gefcBieben  /  te  helie* 
»  ben/  uit  b^efc  batinbicn  fpanDer  anttooo?De Dabben 
„  gegeben  bat  fijn  <£xcelï.  bc  felbe  guaujft  foube  Bebbeii 
„  mogen  afnemen/  fo  bc  felbe  bocB  om  beel  rebenen  bie 
;,  fp  bermttö  fto2tBeib  bejS  tp0  na  lieten  te  bcrftlaren/ 
„  feeropBcn-lutbcn  bei-gcamttoaö/eit  DatfpluiDenof 
3>  ccm'ge  ban  Fjem  fnfr  in  meerbei:  ftoarigBeiD  foiibe  fceb- 
j,  ben  mogen  komen  /  't  toare  ban  gebangen  te  toerDen  of 
»  anberfinov  of  bat  Ben-luiDen  DoojDe&paenfefolDa* 
?>  ten  Die  met  aebt  ©enbclen  binnen  be  ̂ tab  toaren  /  ee* 
5>  ntge  oberlaft  fouben  Hebben  mogen  gebaen  toerDen/ 
33  na  Dien  be  l|eerc  $2efiDentbc»0cbeputeerDe  ban  ben 
»  üacD  aengegeben  BaDDe/  bat  ten  toare  fp  BengoeD- 
•»  toiUigmaefttcin  't  gene  BPBen  afgeeifcBt  BaDDe/  bat 
n  eenigeban  Ben-luiDen  Benfelbenin  meerberftoarig* 
?>  Beib  fouben  mogen  b?cngcu  /  bat  oor  in  be  mifjïbe  ban 
» fijn  «frcell.  aen  ben  J^efibent  eenige  b?eigementen 
j>  toaren  geftelb/bie  Bp  licfjtelijft  Doo?  mibDel  ban  be  acBt 
3>  BenDelen  ̂ paenfe  folDaten  bie  ooft  op  Ben-luiDen  feer 
»  bergramt  toaren/ obermits  be  feiagten  bie  bp  bie  ban 
33  be  <0eeftelijftbeiD  en  Die  ban  bcr  ,§tab  ober  Ben-luiDen 
3>  aen  ben  tfoninft  toaren  gebacn/  enoberfulx  nietan- 
33  bersf  en  fouben  begeren  Dan  een  pretext  te  Bebben/  Daer 
3>  onDer  fp  De  boo2f3  ,&tab  en  De  ingefetenen  ban  bien  ee- 
>3  nigeoberiafl  fouben  mogen  boen/  'ttoelfcmeerDeroc* 
3>  cafic  ban  oproer  foube  Bebben  mogen  cauferen  /  bpfon* 
»  bertoant  Defelbefolbaten  ben  tijb  ban  ontrent  feben* 
33  tienmaenben  ten  acfiteren  toaren.  <$emenbeboo2t# 
3>  regarbe  en  aenfcBou  op  begelegentBeib  en  fïaet  ban 
33  ben  felben  tijb  /  uit  b?efe  ban  be  toelfte  en  meer  anbere 
33  inconbeniententeianftteberBalen/  fpluiben  beboo?f3 
3>  anttooo?be  in  manieren  boo2f3  gegeben  fjabben/  toaer 
»  ban  fp  notrj  anbermaei  toel  cxpjefTeltjften  pjotefteer* 
3j  ben/  als?  fpluiben  ooft  mebe  p?btefteerben  bat  fpuit 
3>  gelijftetyefe  befe  p^oteftatienoeBben  Igeerej&efibent 
3>  nofftpemant  anbere  en  bo?(len  infinueren/  Befc&enbe 
33  Uier  ban  boen  maften  acte  beboojlijft  geextenbeert  in 
3>  bcralberbefter  en  fterftfterfoame  baer  mebefpmeen* 
33  ben  betoaert  te  toefen. 

&e  oxu  <en  Bebben  al  fuljr  ben  $2efibent  ïaten  na  Bern  ne* 
"e,e  men  be  boo?f3  originale  CBartres  /  p?ibiiegim  en 
3  m  gereebtigfjeben  ban  be  boo?f5  (lab  HtrecBt  /  be  toelfie 
nMie^  fjp  bcbe  brengen  op  Bet  Cafleelban  ©?ebenburcö/  al 
IS  (E!  toaer  befelbe  geblebenen  betoaert  3tjn  geto02ben/  tot 

'Sn  öat  öaet  be  feïbe  bp  tijbe  ban  ben  nabolgenbe  <©ouber^ 
P  fjet      neur  Don  Loys  de  Rcquefens  bOO?  la(te  ban  ben  CO- 
:afiert  njnö  jijn  gereflitueert  getoo?ben/fo  men  tot  3ijnDer 
Mcöen*  tjjb  boren  faï  mogen. 
urcö  8e*     5^e  l&ertog  ban  9ülba  en  ftiel  in  alle  befc  tijb  niet  op 
?ac&t.  nïct  groter  flrengigbeib  te  bosberen  be  executie  ban 

ben  ttenben  en  ttointigfien  penning  /  en  niet  jegen- 
ftaenbe  De  remonfrrantien  en  bertoningen  ban  be 
Staten  banbenllanben/  en  bepjefentatie  ban  't  ge- ne fp  luiben  rjem  in  plaetfe  ban  Dien  toilDen  geben  ttoe 

miiioenen  goubjS  'iffjaer.ö/  fotoilDe  Opmetfo^feDaer 
meDcDoo?/  feggenDe  fuïrDen  erp?efTentoille  te  toefen 
ban  Den  Coninft/  en  op  Dat  bp  ban  befefafteeenaen* 
bang  foube  maften  /  fo  Deeft  ftp  befe  executie  eeeft  toiU 
ïen  beginnen  ter  plaetfe  baer  Ijp  felfjef  toase  /  namentlijft 
binnen  beftab  ban  252u|felin  252abanb/  en  baer  fjp 
meenbe  bat  bet  ontfïcD  ban  fijnen  perfoon  en  öetge* 
toapenbe  ftrijgjSboIft  baer  binnen  leggenbe  fo  bele  ber- 
mogen  fouben/  battetniemanb  en  fouDc  toefen  of  F)p 
tn  foube  terftont  fijn  bebelen  Bier  in  gefjoo?famen/ 
maerbpbebanbbeelanbersf  ban  ÖP  BaDDe  getoaent/ 
toantfocenDerfeiD: 

So  is  het  geld  ende  goed 
Des  menfehen  ziel  ende  bloed. 

't  ïDelft  't  gemeen  bolft  niet  alleen  gaerne  en  berftrij; gen  maer  foeften  te  beljouben  /  bpfonber  toanneerfe 

Öorlpronk  der  Nederlandiè  Beroerten.' 

t^f 
6e  en  gelegentDeib  /  maer  BP  beracBtenbe  't  to0O2b  ban IBarcusf  3fintoniu0  De  toeifte  placB  te  feggen  t 

Het  is  betamelijkerdat  ik  volge  den  raed  (F«  a5*0 
Van  fo  vele  goede  vrienden  't  mijnder  baet : 
Dan  dat  vele  fodanige  vrienden  fouden  volgen 
Den  wille  van  my  alleen ,  en  wefen  verbolgen. 

Dabbe  lieber  te  bolgen  be  raben  ber  geenber  bit  oó  öaet etgenbacten  getoinBoopten/  ert  Demnualijftriebeni 
Dan  De  Staten  be$  lanbjS  /  be  toelfte  ftennenDe  bc  gete 
gentbeib  en  nature  ber  intooonberen  be^  ïanbö  Bern tenbcflen  rieDen  enbaben/  baerom  BP  ooft  Bet  tooo?b 
ban  A  polio  b'toelft  be  ficmepnfc^ifioriftB?öbecbet'- 
BaelttoaeracBtigbebanb/rtamentlöft:  ™' Hete  ende  ftoute  raderi 

Al  fijnfe  in't  eerfte  luftig, 
Gedyen  meeft  ten  quaden 
Sijn  int  handelen  hart  ende  onruftig^ 
In  gefchiedeniflèn  ongeluckig 
Ende  de  einden  druckig. 

^ant  bè  gemene  boderen  ban  buffel  ftertbebat  ©/ebati 
be  hertog  mttbtcxmtie  boo?t  toilbe  en  Die  aen  Ben-  ̂ «ffet 
luiDen  beginnen/  en^ftonben  be  fafteniet  anbertf  be^°,?# 

WËCX},  *£&  becÜaen  öan  m  tc  ̂ect°ö  m  toeinig  8  "n  bm ttjD0  alle  Bare  goeberen  tot  ficB  treeften  /  en  Ben-Iutben tUn*™ 
in  groter  armoeDe  en  onD2aeglrjfte  fïabernpeb2engenI?cnnln^ fcube/  BatenDe  baerom  ben  hertog  terDooDtoe/  ia 
alle  Die  Ben  Bier  in  toilDen  onDertoijfen:  toaren  £ 
gen  Den  Bertnecftigen  Bemecftig/  en  en  toilDen  Den 
tienDen  penning  niet  geben:  maer  toant  fp  toel  ber* 
f?onben  batt^p't  Baer  af  ftonbe  Dtoingen/  aljs  fpBet ï^laccaet  obertrabett  enftocBtett  enberftocBten/  ober. 
ftiïr  fo  floten  fp  Bare  toihftelen  toe  enen  toilben  fto- 
pen  nocB  berftopen  /  be  25?outoer£  en  toilben  niet 
bjoutoen/  be  25acftenef  en  toilben  niet  bacften/  noeft 
(capperjef  niet  tappen  /  in  fomma  baer  toaje?  fulften  fpel 
enrafernpe  inbe  ̂ tabenonberbe  folbaten/  Dat  ben 
hertog  felbe  b?eefbe  boo?  grote  oproer  entumultcm 
ftin  eigen  j£of  te  fullen  gebeuren  /  Boe  toel  menfeiö 
bat  (ïjnmeninge  toaöbaer  mebeboo?t  te  gaen  enee* 
nigebanbe  p^incipaclfte  bo?geren  bie  baer  tegen  toa* 
ren  op  eenen  nacBt  in  Baer  beuren  of  benfïcren  uit  tt 
boen  Bangen  /  baer  toe  Bp  al  laft  foube  gegeben  Bebben 
fo  men  liet  luiben.  Zbe  ̂ ince  ban  «©rangien  maeftt 
Bier  ban  ooft  mentie  tn  fijne  apologie  /  feggenbe  bat  op 
De  felbe  ure  atë  BP  be  tpbinge  ftreeg  bat  ben  25?tel toaö  ingenomen  ( baer  ban  top  Bier  na  fullen  berbael 
maften)  BP  alrebe  bp  Bern  felbe  BaDDebefïotenenge^ 
refolbeert  /  be  boo?naemffe  en  befte  bolero1  ban mum  toel  uitgefocBt  in  ber  nacfit  om  ben  Bató  te Doenb2engen/  om  DatfeBen  tegen  Defe  impofïtie  ne* 
(lelDfjaDDcn/  Die  Bpmcf  getoelDe  tegen  Bare^ibife* 
gien  BaDDe  Doen  publiceren.  Bant  feib Bp/  meeftec 
Carel  ben  25eul  BaDDe  laft  om  febentien  ftoo2bcn  ne*  • reet  te  BouDen/  en  leDeren  ban  tien  of  ttoaelf  boeten 
lang:  be  folbaten  ftonben  al  in  toapenen:  en  Don Frederico  toaggeftottten  tenBuife  ban  ben  ©2efibent 
Vigiius,  om  Bet  diclum  ban  Baer  borautf  te  beüuiten 
enarrefteren/  alö  befe  geluefttge  tpbinge  quambooz 
DegoeDe  bo?gcr0  ban  buffel,  ̂ efe  roep  banb'ont 
pofitte  ban  bie  ban  buffel  liep  terftont  boo?tjS  in  alfó bc  ̂20btnttenen  ̂ Steben  ban^eberïanb/  toaer  boo2 
t  gemeen  bólft  fulften  Baet  tegen  ben  ©ertog  ftregert 
battet  toonber  toaief/  en  Boe  toel  Bp  feer  Bertnecftig  toa« 
tnfon  boo2nemen  /  Beeft  Bp  moeten  gebogen  bat  De 
p?obintienBare  <©ebeputeerbe  fouben  mogen  fenben 
m&pangtcn  aen  ben  Coninft/  om  te  berfoeften  af* 
Doeninge  ban  be  executie  ban  ben  boo?fcB2eben  tim*    - 
ben  penning:  oberful&tfBebben  be  Staten  ban252a^ 
banb/^iaenberen/SlIrtop^/^cnegoutocn/jïnfl'el/  ^  , 3Doutoape/  en(©2cBieriö/Bare<6cDeputeerDeaènben  ©Town? 
Comnft  gefonben  ten  einbe  boo;fcb2cben  /  be  toelfte"*"  f"»* 

,.w,v   fo  bp  monbe  aliö  bpgefcB?ifte  aen  be  |BaiefteitteKfn5rm 
gn/  bat  men 't  fjaer  totl  benemen  fonber  noobenom  I  fiennen  gegeben  Bebbén  be  befb2b2e  bic  uit  be  tou*  £,£' Baer  te  berb2ucften  en  tot  ffabernpeteb2engenenniet  fcB2ebencoilectattetoaögefcBapcntebcrrnfen/enber-  SuV 
totBaerber  beftöcrmwge/  toant  bat  i$«n  anbere  faH  forfiten  enbaben  bat  fijne  iKaie^  geliebenWlbeBertlSS  e0 
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Het 

femaf;  mi  artöete  mlbbclert 'té laten  contenteren/'  be toenfnae  ü002  öe  gemeente  niet  fa  Wnbeclp  en  fmie  ̂ ajeftett 

SSd!?  Wel  fo  92om\m  fouöen  toefen /ftcltcnöe  niet  te  mtn 

Vnrtain*-  a\\e$  in  be  goebe  tot'lle  eno^bonantte  ban  fnne  jfBaie- 
tiaftf  n    ftCtt  /  fcrtaenöe  beceib  te  toefen  tot  fijnen  tiientte  t'em- 
*cmm'  mmmWttt  aoet  totten  icitenbjuppel  bïoebsr/ toaec 

opfpKMöen  naïangefollidtatte/tien  i69unpbpp?o; 
bifie  ncegen  füctbcaime  ban  be  cöllettatte  ban  tien 
tfenben  en  ttofrttigften  penning  /  full$  top  fjiec  na 

t'fijnbec  plaetfc  bjebec  fullen  berftalen  /  altoaec top 
ifergene  cefolutte  be£  <£onmr  fullen  {tellen. 

t&c  $2tnce  bart  <örangien  toatfin  befeti>b  boenbe 
aen  alle  Banten  om  bölfe  te  licftten  /  en  macfete  baft  ge^ 
reetfcOatï  ban  oorloge  tefjen  ben  %ctog  fo  fecceet  ïjp 
mocute/  maec  be^ctogaltoart  bat  üp  altemet  pet 

öaec  af  becnoo^be /  en acöteal 't  felbe  «iet  /  toant ïjp 
meenSe  bat  W  fo  t'onbet  gebjacfit  tóa*  /  bat  ï)p  be 
maent  noclj  mibbcJ  niet  en  foube  fiebben  om  eenige 
!iep2Kracf)t  te  belbe  te  mogen  brengen/  «m  of  Dp  alDiec 

ofbaec  eenfgefclmbe  Debe 't  felbe  enatfjteSpniet/  en meenbe  batnonbe  liefttelöfebp  ï)em  belet  toecben. 

ïBaec atë ^eft tpbingeban  25mffeï en anbece plaetfcn 

alom  liepen/  begon  b'autortteit  ban  ben  $|ectog  bafl  te 
mtnbecen/  en  menbegoWttoat  b?pIijaeconbecbeitt= 

gefetenen  te  fp?enen.  <&c  fMnce  nceeg  ban  alg  abbec- 
tenue  en 't  meefïe  batïjem  geb?an  tot  fijn  boo?nemen 
toas  gelb/  toant  ïjet  felbe  9et  pnntipaelftets  m  ben 

BSStt  oo?iogfobeöetfer  Cacel  amjbplatljtefegnen/battet 

eiber.    gelb  een  ban  be  biet  botmtaemfte  fjoöft-ftucBen  beo1 
m\fm  Hri)gö  toaov  'ttoelfc  ooft  W  anbece  oubèd§c&?iibec£ 
Sr  uu  bebeftigt  toecb  /  feggenöe : 

'i  Geld  is  de  kracht  van  der  beerfihappyen  , 
Want  aïïe  dingen  kan  men  voor  gelde  hepen  , 
Geen  Steden  f  o  bevefligtfy  konnen  fomtyen 

Met  dit  geld-ge fckut  wel  gemaekt  werden  open 
Als  men  een  Efel  met  geld  geladen ,  daer  in  doet  lopen. 

fèfte  Boek. 
■ 

©en 
förince ban  <®> 
rangien 

ten  te' 
gen  den igertog 
ban  HU 
ba. 

qtn  htm  een  tyttf  ban  ben  $?ince  gefïenbanben 

17  5Peb?uarp  befes"  jaec^  baec  in  öp  onbet  anbecen 
fCf}?ijftbefetoOO?ben  :  Hadden  wy  nu  gereetgeld,  fo 
fouden  wy  metter  hulpen  Gods  wel  wat  goets  hopen 

uit  te  réchten ,  want  na  de  tydinge  die  wy  van  allen  oor- 
den bekomen  het  nu  tijd  ware,  en  men  met  geringe 

{ommen  meer  foude  doen  als  op  andere  tijd  met  vele. 

jatettemm  lp  en  fteeft  niet  gejlapen  fo  toel  om  gelb  m 
om  anbece  noobbnift  te  benomen/  en  neeft obecfulr 

mt\  gionnDeec  ̂ tebertcb  &onop  een  tnfïruttie  gefon^ 
beu  ban 't  gunt  DP  ettelpe  Cbelluiben  en  anbece  bec^ 
tcoube  pecfonen  ban  fijnent  toegen  foube  boo?rtouben 

en  betftiacen/  ten  booaf3  etnbe  bienenbe.  M^elfte  m* 
ttntctie  ift  fifec  mebe  öebbe  toillen  (lellen/  op  bat  tn  ïitec 

na  op  anbece  plaetfcn  baec/  bangclöBefancngeöan^ 
belt  toecb/  te  Boitec  macöboo?tgaen/befe  tnflcuctte 
toa0luibenbeal0bolgt: 

•stnftruc»  Ti  Erftelijk  ,  fal  de  voorfz  Jonker  Diederich  Sono
y 

ïie  000?  -^  van  wegen  fijnder  Vorftelijke  Genade  den  Edellui- 

5,onh*"  jen  en  andere  vertroude  perfonen ,  dien  fijn  Vorftelij- 

KSie,  ke  Genade  hem  belaft  heeft ,  voorhouden  de  neerftig- 
nctj^o'  heid,  getrouwigheid  en  goede  forgvuldigheid  die  fijne 
nopaeiv  Vorftelijke  Genade  van  alle  tyden  gedragen  heeft,  en 

Swne  dc mid^elen die de felve heefr gefocnt >  om metter hul~ 
by  ban  pe  Gods  het  Nederland  te  verloffen  van  de  tyrannie  des 
lueaen  Hertogen  van  Alva  en  van  fijnen  aenhank,  daer  het 

nu  eenen  tijd  lank  in  geweeft  is  en  als  noch  is ,  en  't  fel- 
ve wederom  te  ftellen  in  fijne  oude  vryheden  en  Pri- 

rangicn  vilegienjtnet  reftitutieder  oprechter  Chriftelijker  Re- 

tonöen '  |igie  >  tot  rufte  en  welyaren  van  allen  inwoonderen  der 
cilohe     'felver.  ,       ., 
4EöclIu(*  Waer  toe  fijne  Vorftelijke  Genade  geen  ander  of  be- 

Snönrc  ter  getuigeniffen  en  begeert ,  als  alle  fijne  adien  en  w
er- 

Jctfoncn  ken°,  mitfgaders  de  grote  gevaerlij kneden,  dangieren 
nm  gelb  en  periculen  lijfs  en  levens ,  daer  fich  ettelijke  jaren  her- 

bPcn«cn  wacrs   de  felve  fiJne  VorfteliJke  Genade  in  gefteld 

'  heeft,  fonder  te  aenfien  wat  ongeval  ot  nood  hem  daer 
door  hadde  mogen  komen.   Alle  't  welke  een  jegelijk 

ben 

bain  O' 

dien  aengaende  alhief  te  doen.  En  of  nu  alfo zy ,  dat 
defen  al  niet  jegenftaende.  God  almachtig  noch  niet 
belieft  en  heeft  de  voorgenomen  middelen  geluckigen 

voortgank  te  geven  en  verlenen,  als  fijndehy  allenede 

gene  die  allen  des  menfehen  aenflagen  alfulken  voort- 
<*ank  en  einde  geeft ,  ja  ook  te  dier  tijd  alft  hem  belieft. 
§0  en  is  nochtans  fijne  Vorftelijke  Genade  daer  door 

niet  verflaut  of  verkoelt  geworden  om  defe  algemene  ■ 
Chriftelijke  fake  te  helpen  en  te  vorderen  in  alles  des 

door  de  genade  Gods  na  menfchelijk  verftand ,  kracht 
en  macht  mogelijk  Ware,  maer  dagelijx lanx  fomeer 
ontfteken  word ,  arbeidende  nacht  en  dag  fonder  op- 

houden, om  eenige  nutte  en  bequame  remedien  te  vin- 

den tot  beteringe  en  gelukfalige  vorderinge  van  defe  fa- 
ken ,  op  dat  daer  door  den  naem  des  Almachtigen  in 

de  voorfz  Nederlanden  mochte  in  der  waerheid  aenge- 

roepen  werden ,  en  alle  oprechte  Chriftenen  en  goede 

ingefetenen  der  felver  in  allo  goeden  rufte,  vrede,  en 

voorfpoet ,  mochten  leven  als  fy  eertijds  gedaen  heb- 
ben. Waer  toe  fijne  Vorftelijke  Genade  wel  verhoopt 

hadde  eer  te  geraken  waert  dat  hy  in  defen  fo  wel  byge- 
ftaert  en  geholpen  geweeft  ware  van  den  genen  die  fich 

beroemen  defe  fake  gelijkelijk  met  fijne  Vorftelijke 

Genade  aen  te  nemen ,  als  fijne  Vorftelijke  Genade  al- 

tijd wel  is  verwachtende  geweeft ,  en  fy  ook  wel  fchul- 

dig  waren  te  doen  om  de  vryheid  en  welvaren  des  Va- 
derlands voor  te  ftaen ,  fo  fy  anderfins  ook  wel  konnen 

bedenken  dat  fijne  Vorftelijke  Genade  hiet  mogelijken 

en  is  geweeft  alleen  alfulken  groten  werk  uit  te  voeren. 
Want  hoe  wel  alle  faken  in  Gods  handen  ftaen ,  en  hy 

van  niet  alle  dingen  gemaekt  en  gefchapen  heeft,  fo 

heeft  hy  nochtans ,  om  fijne  Goddelijke  macht  en  Ma- 
jefteit  te  meer  te  openbaren ,  den  menfehen  alderley 

middelen  vergunt  en  gegeven,  daer  door  hy  als  door  fij- 
ne inftrumenten  alfulken  hoogwichtige  faken  tot  goe- 

den einde  brengen  wilt.  Hebbende  tot  dien  einde  ette- 
lyke  met  kracht  en  fterkheid  des  lichaems ,  andere  met 

tydelijkgoed,  en  anderena  fijne  Goddelyke  voorfich- 
tigheid  met  andere  diverfe  gaven ,  alle  de  welke  een 

yegelijk  fchuldig  en  gehouden  is  tot  vorderinge  fijnder 

glorie  en  eere  te  werk  te  ftellen ,  op  dat  over  hen  niet  en 
komedevermaledydinge  des  knechts  die  den  pennink 

by  hem  ontfangen  in  der  eerden  begraven  hadde. 
Willende daerom fijne  Furftelijke  Genade  haerlui- 

der  niet  verfwijgen ,  dat  hoewel  vele  en  diverfe  midde- 
len te  meer  reifen  voor  handen  geweeft  zijn,  waer  door 

te  verhopen  ftond  dat  defe  faken  tot  een  beter  ftate 
geraken  mochte,  fo  ift  nochtans  gebeurt  dat  by  faute 
van  fekere  fommen  van  gelde  men  die  heeft  moeten  . 

onderwegen  laten ,  groter  fchade  en  achterdeel  der  gan- 
fcher  gemeiner fake ,  daer  nochtans  een  yegelijk,  na- 
tuyrlijk  verftand  hebbende,  kennelijk  genoeg  is,  hoe 
groote  koften  daer  gefchieden  moeten  om  de  prepara-  j 
tien  te  maken  van  alfulke  hoogwichtige  faken ,  en  dat 

daer  by  meer  dan  nodich  is  dat  fyne  Furftelyke  Genade 
altijd  eene  goede  merkelijke  fomme  geks  invoorraet 

hebbe.  Begerende  daerom  fijn  Furftelijke  Genade  dat 

zyal't  felve  over-merkende ,  willen  fijne  Furftelijke 
Genade  tegenwoordig  byftaen ,  fonder  te  letten  op  al- 

fulke conditien  daer  eenige  andere  hare  uyt- vlucht  al- 
tyd  op  hebben  genomen,  als  te  weten  dat  zy  nieten 
behoorden  yette  geven,  voor  en  aleer  fijn  Furftelyke  (p. 
Genade  te  velde  ware ,  want  wat  die  felve  conditie 

quaeds  by  gebracht  heeft ,  is  by  experientie  genoeg  be- 
vonden geweeft ,  en  ook  het  fchijnt  God  Almachtig 

daer  door  wet  en  regel  tewillen  ftellen,  of  hy  der  men- 
fehen aenflagen  een  geluckige  voortgank  fal  moeten 

doen  hebben  of  niét.  't  Welk  fijne  Furftelyke  Genadö 
van  fijnent  wegen  God  den  Heere  op-geeft ,  alshy  fijn 

lijf  en  leven  met  alle'tgeene  fyne  Furftelijke  Gena- 
de in  defer  werelt  mach  hebben  daerom  by-fettet ,  het 

welk  meer  is  als  een  weynig  tydlijk  goeds  ,  dat  alle 

dage  tien  dobbel  kan  wederom  verkregen  en  gewon- 

nen worden.  En  fy  genoeg  bemerken  konnen  dat  fij- 
ne Furftelijke  Genade  alleen  die  fake  niet  uytvoeren 

en  kan ,  als  hebbende  airede  daerom  verlaten  land  en 
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fo  kennelijk  en  openbaer  is,  dat  fijne  Vorftelijke  Gena-    luyden;  en  voorts  ook  verdaen  en  daer  toegeemploy 

de  onnodig  achtet  eenig  breder  verhael  of  fpecificatie  |  eert  wat  hem  noch  was  reftcrende,  en  daer-en-boven  m 
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grote  en  fware  fchuld  gekomen  ter  caufen  van  de  voor- 

leden tocht  by  de  felve  zijne  Furftelijke  Genade  tegens 
den  Hertog  van  Alva  gedaen.  So  dat  defel ve  zijne  Fur- 

ftelijke Genade  jegen woordelijk  anders  niet  refteert 
dan  eenen  goeden  en  oprechten  wille,  om  lijf  en  leven 
tot  vorderinge  van  de  voorfz  faken,waer  toe  defelve  zij- 

ne Furftelijke  Genade  t'allen  ftonden  wel  bereid  is , 
Tonder  eenigfins  fich  daer  in  te  willen  fparen.  Begeren- 

de daerom  andermael  dat  een  y  egel  ijk  na  de  mate  der 
taven  en  middelen  die  God  Almachtig  hem  gegeven 

eeft  de  felve  zijne  Furftelijke  Genade  dacr  toe  met  ee- 
nefommegeldsbyftaenen  helpen  willen,  fonder  ook 
te  ftaen  op  de  boven-genoemde  conditie  van  fommige 
by-gebracht,  aengefien  zijne  Furftelijke  Genade  fulx 
tot  egene  affiftentie  of  hulpe  rekenen  kan,  overmits  het 
groot  achterdeel  dat  daer  door  gekomen  is. 

Waer  in  zijne  Furftelijke  Genade  verhoopt  dat  nie- 
mand aen merkende  de  rechtveerdigheid  van  de  fake 

die  zy  hen  beroemen  voor  te  willen  ftaen,  en  acnfïende 
de  grote  flavernieen  tyran  n  ie  daer  fy  jegen  woordelijk 
in  zijn  ,  en  de  neerftigheden  en  wonderlijke  practijken 

die  t'haerder  eeuwiger  verdruckinge  en  verderftenifTe 
de  Hertog  van  Alva  met  fijnen  aenhangdagelijx  langs 
fo  meer  voorts  ftelt,fich  befwaert  en  fal  konnen  vinden. 
Te  meer  overdenkende  de  grote  en  onverdraeglijke  la- 

llen en  fchattinge  die  hy  de  arme  onderdanen  opleid, 
daer  fijn  Furftelijke  Genade  niet  dan  eens  yegelijx  goe 

fijne  vyanderi  té  befpringén  èn  te  bevechten.  Maer  de 
geweldige  en  vorderlijke  gelegentheid  van  haer leper 
dede  hem  alle  dage  die  opifiien  veranderen,  daer  by  Se- 
voegt,  dat  ook  die  van  de  Nederlanden,  te  rugge  (fei- 

lende alle  beloften,  noit  eenigen  fchijn  en  maektcn,om 
hem  te  reppen ,  en  noch  veel  min  om  op  te  brengen  de lomme  van  penningen  by  henluiden belooft,  niette- 
genftaende  dat  fy  dikmals  vermaent  waren  om  hare 
beloften  te  volkomen.  De  voorfz  Prince  alfo  dan  tree- 
kende  dwers  door  de  Nederlanden  fonder  yet  uit  te 
rechten,  is  wederom  gekeert  in  Duitfland  daer  hyge- 
nootfaekt  is  geweeft  fijn  volk  oorlof  te  geven  en  hem 
felven  op  fijnen  particulieren  naem  te  verbinden ,  om 
henluiden  hare  reftante  achterwefen  te  betalen  óp  fulke 
termijnen  hem  daer  van  geaccordeert ,  in  der  voegen 
dat  hy  geheel  ontfet  en  gebloot  wefende  van  fijne  o-oe- deren  alleen  heeft  moeten  dragen  de  laften  en  koften 
van  de  voorfz  krijgsruftinge  :  allen  defen  niet  tegen- 
ftaende,  heeft  hy  fijn  couragie  en  moed  niet  verlo- 

ren, maer  ter  contrarie  de  felve  in  hem  meeren  meer 
wallende,  heeft  niet  laten  voorby  gien  middelen  die- 

nende tot  vorderinge  van  de  eere  Godes,  en  de  geme- 
ne fake,  of  hy  heeft  de  felve  aengegrepen.  En  heeft 

hem  terftondöpterdaed  gevonden  by  den  Hertog  vari 
Zweybrugge,  by-naeft  op  dè  felve  tijd  als  de  Hertog 
krijgsvolk  aennam,  den  welken  hy  niet  alleen  gehol- 

i  pen  heeft  om  krijgsvolk  aentenemen,  maer  ook  aen 
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den  wil  na  fijn  vermogen  is  begerende,  op  dat  een  yege-  <  genomen  en  gereed  zijnde  heeft  hy  hem  ook  gehöl- lijk  daer  na  het  fijne  des  te  beter  mocht  wederom  beko- 

men ,  en  't  felve  in  rufte  en  vrede  befitten  en  behouden. 
Begeert  daerom  fijn  Furftelijke  Genade  dat  alle  dege- 

ne die  fich  der  Chriftelijker  Religie  zijn  beroemende, 

en  dien  de  voorfz  Jonker  DiderikSonoy 't  felve  voor- 
houden faljfich  hier  op  eindelijk  verklaren  en  te  kennen 

geven  wat  fijne  Furftelijke  Genade  in  defer  van  hen  te 

verwachten  ftaet,  err  't  felve  metter  daed  bewijfen,op 
3at  defelve  fijne  Furftelijke  Genade  fich  daer  na  mach 
reguleren.  En  boven  dien  dat  God  Almachtig  hare 
foed  willigheid  in  defen  fal  gebenedijden  ,  fo  fal  fijne 

furftelijke  Genade  ook  t'allen  tijden  wel  bereid  zijn, 
*t  felve  met  alle  dankbaerheid  jegens  henluiden  en  ee- 

nen yegelijken  van  henlniden  te  bekennen.  Aldus  ge- 
daen tot  Dillenburg  opten  28  January,  Anno  1572. 

<Ü5cIpe  tnfïrüctte  Beeft  Dv  ooft  aen  anbere  acneben  / 
Reihen  bolncntic  öe  felne  ïjaet  bcfïe  acfcaen  nebben/otn 
fo  tocl  Abelen  a#  anoere  fcaec  toe  te  bctoegen  /  QttyuU 
fecnöc  &aer  toe  öefe  nabolaenöe  j^arangue : 

su/ban'  ]Vf  ̂n  ̂ eere  de  Prince  van  Orangien  beweegt  zijn- be  <©e*  de  fo  wel  door  de  tyrannie  in  de  Nederlanden  ge- 
tommir*  pleegt  door  den  Hertog  van  Alva,als  ook  door  de  vyeri- 
ban'bcn  8e  affectie  en  genegentheid  die  hy  hadde  om  de  Neder- 
Wnctl  landen  wederom  te  brengen  totten  fuiveren  dienft 
ten  r fnbe  Gods  en  hare  oude  privilegiën,  en  vry heden ,  die  airede 
wojfj.  vernielt  en  geheel  te  niete  gedaen  zijn ,  heeft  over  eeni- 

gen tijd  te  velde  gebracht  een  grote  en  machtige  krijgs- 
rufting  in  meninge  fijnde  om  te  bedwingen  de  rafernye 
en  duïligheid  van  den  voorfz  Hertog ,  en  wederom  in 

fijn  oude  ftaet  en  goede  ordeninge  te  brengen,  alle  't  ge- 
ne dat  hy  vernielt  hadde.  Alle'twelkhytelichtelijker 

hadde  verhoopt  te  mogen  te  wege  brengen ,  door  dien 
dat  vele  luiden  van  de  felye  Nederlanden,  door  welke 
hy  heftelijk  aengefocht  was  om  de  wapenen  aen  te  ne- 

men, hem  belooft  hadden  met  geld  te  hulpe  te  komen, 
fich  op  te  maken  en  fijne  zijde  te  kiefen,fo  vroeg  fy  hem 
in  't  veld  fouden  fiea.  Mijnen  Heere  de  Prince  dan  ge- dreven zijnde,  door  defe  heilige  affectie  vergefelfchapt 
met  eene  goede  hope ,  heeft  hy  't  voorfchreven  krijgs- 

volk te  velde  gebracht  3  totten  welken  hy  te  kofte  geleid 
heeft  niet  alleen' fijne  goederen,  die  hy  noch  over-ge- houden  hadde,macr  ook  het  vermogen  van  fijne  vrien- 

den en  geconfedereerden ,  hem  verlatende  voor  de  reft 
Van  de  penningen  die  hem  gebreken  fouden  op  de  beta- 
linge  en  beloften  die  hem  te  voren  waren  gedaen ,  en 
alfo  by  hem  befloten,cn  gedelibereert  zijnde,is  hy  over 
de  Maes  getrocken  en  voorts  treckende  in  de  Neder- 

landen ,  heeft  hy  meninge  en  voornemen  gehad ,  om 
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pen,  om  die  te  voeren  in  Vrankrijk,  en  die  te  doen 
voegen  by  de  krijgsruftinge  van  de  Princen  van  Na- 
varre  en  Cönde ,  die  dier  tijd  van  hare  vyandert  waren 
benaut:  in  't  welke  hy  feer  gearbeid  heeft,  fo  wel  int aenfien  der  rivieren  en  de  nauwe  wegen  daer  hy  over 
moefte,  hebbende  altijd  de  vyand  van  voren  of  van 
achteren,  als  ook  int  aenfien  van  de Overften  enCa- 
piteinen  metten  welken  men  fichwijffelijkendifcre- 
telijk  dragen  moet.  Op  den  weg  is  over-gekomen  de 
dood  van  den  voorfz  Hertog,  dewelke  den  voorfz 
Heere  Prince  nieu\ve  moeiten  veroorfaekte  ,om  te  re- 

medieren de  inconvenienten  en  veranderinge ,  die  de 
dood  van  een  hooft  van  fo  groten  aenfien  gemeenlijk 
mede  brengt ,  en  byfonder  in  vreemde  Landen ,  waer 
in  hy  met  fuiken  neerftigheid ,  voorfichtighcid  en  op- 
rechtigheid  heeft  voorfien  ,  dat  beide  die  hopen  of 
krijgsruftingen  weinig  tijdsdaernahente  famen  heb- 

ben gevoegt  tot  groter  verheuginge  van  beide  de 
voorlz  Princen,  en  mijn  Heere d'Admirael.  Ditge- 
daen  zijnde  is  raed  gepleegt ,  of  de  voorfz  Heere  Prin- 

ce in  Duitfland  foudc  gaen  om  eenige  grote  nood- 
druftige  faken  die  doen  voor  handen  waren :  maer  de 
uiterfte  periculen  van  den  weg  veranderden  de  opi- 
nien  en  't  voornemen  van  velen ,  overleggende  dat door  Vrankrijk  treckende ,  daer  door  hy  foude  moeten 
pafferen  van  den  eenen  hoek  totten  anderen ,  h  v  nore- 
lijk  reifen  moefte  en  fo  wel  bydageals  by  nachte  loge- 

ren onder  fijnen  vyand  ,  van  den  welken  onmogelijk 
hadde  geweeft  te  ontkomen  indien  hy  bekent  hadde 
geweeft ,  in  fulker  voegen  dat  de  Heere  Prince  eens  op 
de  weg  wefende  alle  oogenblik  fich  mochte  voor  00- 
gen  ftellen ,  een  gevangenifle  en  voorts  een  dood  na  de 
wille  en  believen  van  een  vyand,  wiens  wreedheid  niet 
dan  teveel  is  bekent  en  openbaer.  Nochtans  de  begeer- 

te die  hy  hadde  om  de  glorie  en  eere  Gods  en  de  geme- 
ne fake  te  vorderen ,  dede  hem  te  rugge  fetten  en  over- 

winnen alle  periculen  en  fwarigheden ,  en  hem  op  de 
weg  begevende  met  onbekende  klederen,  alleen  met 
vijf  mannen,  Hellende  fijn  lijfin  perijkel,  en  onver- 

mijdelijke fwarigheden  na  menfehen  oordeel ,  uit 
welken  hem  God  niet-te-min  miraculeufelijk getroc- 

ken en  geholpen  heeft.  In  Duitfland  gekomen  zijn- 
de, heeft  hy  niet  opgehouden,  en  houd  noch  niet  op 

om  te  bewegen,  en  te  folliciteren  den  genen  die  de  fa- 

ke goed  gunnen,  met  groter  yle  treckende  van 't  eene 
Land  totten  anderen ,  fparende  arbeid  nochte  moeiten 
om  dagelijx  de  middelen  te  vermeerderen  die  God  ai- 

rede heeft  verwekt,  door  den  welken  men  eens ,  enfo 
veel  te  eerder  ten  einde  fal  mogenbrengen,  fovele  el- 

lendigheden ,  jammeren  en  wreedheden.  In  't  welke 
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tot  defen  dage  toe ,  en  fal  hem  ook  voortaen  noch  vlyti- 

ger  dragen ,  ift  dat  hy  fiet  dat  de  gene  die  de  fake  aen- 

gaet  hem  daer  in  na  volgen  en  mocdelijk  voor-treden. 
£n  al  hoewel  dat  de  beroepingen  verfcheiden  fijn,  en 

dat  de  verfcheidinge  van  de  beroepingen  ,  roepen 
entreckenden  eenen  tot  dit,  en  den  anderen  totdat 

te  doen ,  fo  moet  nochtans  dat  voornemen  ,  en  alle 

't  gene  datter  gedaen  werd ,  by  den  genen  die  Chrifti 
name  belyden ,  uitkomen  en  gebrogt  werden  tot  den 
felfden  einde ,  te  weten  tot  vorderinge  van  de  eere  en 

olorie  Gods ,  en  van  't  Rijk  van  fijnen  Sone  Jefus  Chri- 
Fhis,  tot  vertrooftinge  van  de  verdrukte  en  bevryinge 

van  't  Vader-land  ,  't  welk  is  verdrukt  met  een  meer 

dan  barbarife  tyrannye.  Dat  is  dat,  dat  huiden  'sdaegs fo  vele  Pr  ineen,  en  Heeren  doet  byden  anderen  fijn. 

Dit  is  dat  hem  dwingt  om  niet  te  weigeren  alle  pericu- 

len  hoe  groot  die  mogen  fijn.  Dit  is  dat  henluiden  doet 

lyden ,  en  verdragen ,  honger ,  dorft ,  koude ,  hitte ,  en 

alle  ongemak  des  Hemels   Dit  is  dat  henluiden  over- 

geeft in  belachinge  en  calumnien  van  de  wederftan- 
ders  van  de  Name  Gods.  In  fomma  hier  hebt  gy  de 

eenige  oorfake  om  de  welke  fy  hebben  verlaten  hare 
huifvrouwen,  kinderen,  landen ,  heerlijkheden  en  goe- 

deren, en  uitgeven  alle 't  gene  datfy  noch  over  heb- 
ben, om  daer  mede  het  knjgvolk  te  betalen,  fulxdat 

fy  nu  niet  meer  behouden  hebben ,  dan  een  goed  hert , 

en  haer  leven,  't  welke  fy  hebben  vryelijk  overgegeven, 

en  toegefeid  tot  vorderinge  defer  fake,  met  ongeloof- 

lijke forgvuldigheid  en  arbeid ,  gelijk  wy  airede  heb- 
ben gefien ,  dat  mijn  Heere  de  Prince  van  Condé,  my- 

nen  Heere  Graef  Adolf  van  Naffau ,  en  van  Hoogftra- 

ten,en  mijn  Heere  van  Andelot,daer  toe  haer  leven 

hebben  opgeoffert ,  met  noch  meer  andere  Heeren , 
EdeUuiden ,  en  veel  andere  vrome  menfehen.  En  fo 

vele  als  aengaet  den  genen  die  daer  noch  over  fijn,  die 

(F.  154.)  onderwerpen  hen  vrywilligde  fel ve conditie, dagelijks 
haer  leven  overgevende  inde  periculen,  en  ongelucken 

die  den  oorlog  mede  brengt ,  het  welke  fy  altijd  te  vry- 
moediger  doen  fullen  als  fy  fullen  fien ,  dat  fy  niet  en 
worden  verlaten  van  den  genen  die  niet  eigentlij  k  ge- 

roepen fijnde,omde  wapenen  te  voeren,  ofhenin't veld  te  laten  yinden ,  des  met  te  min  alle  hare  vlijt  voor 

wenden ,  tot  voorderinge  van  der  fake ,  na  de  middelen 

die  henluiden  noch  over-gebleven  fijn.  En  ift  oit tijd 

gevveeil  om  fulks  te  doen  ,  fo  ift  nu  alder-meeft  tijd ,  nu 

onfe  vyanden  hare  rafende  tyrannye  aenrechten  met  al- 
le manieren  van  vervolginge:  fy  vinden  middelen  om 

te  benauwen  en  verftricken  de  confeientien  ,  fy  con- 

i'pireren,  en  brengen  te  wege,fy  maken  vergaderin- 
gen van  penningen  en  contributien  ,  fy  brengen  en 

ftellen  op  onverdraechelijke  Impoften  ,  Tollen  en 

Schattingen  ,  fy  folliciteren  en  trecken  uit-landfe  Prin- cen  en  Heeren  tot  verbonden  en  aliantien  ,  gantfeh 
niet  achterlatende  dat  dient  tot  verhinderinge  van  den 

loop  des  Euangeliums,en  uitroeyinge  der  geenredie 
daer  van  de  name  voeren.  Ift  nu  alfo  datfy  luiden  ge- 

dreven lijnde  door  een  quade  en  verkeerde  geeft, fo 

grote  neerftigheid  doen,  om  te  voeden  hare  hoogmoed 
cnonvcrfadelijke  tyrannye,  en  om  voor  te  ftaeneen 

vervloekte  afgoderye,  hoe  behoren  wy  ons  te  dragen, 

om  ons  daer  tegen  te  ftellen,  ons  fegge  ik  die  ons  roe- 
men, en  feggen  te  wefen  Chriftenen,  die  gedreven  en 

geleid  worden  van  den  Geeft  Godes ,  fullen  wy  fo  feer 
onbefchaemt  fijn  ,  dat  wy  ons  fullen  beroemen  van  een 

fo  fchonen en  heerlijken  titul,enwy  lullen  middeler- 
tijd fien  de  Chriftenen  en  Chriftenheid  fo  wredelijken 

verdrucken  ,  fonder  ons  daertegens  te  ftellen  na  onfe 

vermogen ,  fullen  wy  fuiken  harden  enonmenfchelij- 
ken  gemoed  hebben  ,  dat  wy  fouden  mogen  in  rufte  en 
na  ons  welluft  leven ,  en  fien  niettemin  anderen  die  wy 
noemen  te  wefen  onfe  broeders  en  leden,  in  gedurige 

verdriet  en  pericule  ,  fonder  ons  eenigfins  daer  over  te 

ontfermen ,  fullen  wy  met  goeder  confeientie  wel  der- 
ven feggen  dat  wy  m  et  eenige  vrefe  Gods  geraekt  fijn  , 

als  wy  denken  dat  God  ons  heeft  door  fijn  geweldige 
hand  en  goedheid  getogen  en  verloft  uitdehanden  van 
de  tyrannen  en  ons  gegeven  een  plaetfe  daer  wy  vry  en 

verfekert  in  vrede  mogen  !eveu,en  ons  dr.er  toe  gege- 
ven heeft  genoeg  om  af  te  leven,  en  dat  wy  dan  noch 

fwarigheid  maken,  om  onfe  perfonen ,  en  't  gene  dat 
ons  God  noch  gegunt  heeft  te  piefenteren,  en  ganfehe- 

lijk  te  ftellen  tot  vorderinge  van  fijn  glorie, en  't  Rijk 
fijns  Soons  Jefu  Chrifti.   God  die  verwijt,  door  fij- 

nen Propheet  Aggeum  ,  en  vraegt  fijn  volk  ,  of  tijd 
fyomte  wonen  inde  vercierde  huifen,  en  laten  fijn 
huis  vervallen  en  onbewoont.  Hy  vermaledijd  door 

fijn  Propheet  Amos  den  genen  die  op  de  koetfenvan 

y  voor  flapen  ,  en  eeten  de  lammeren  van  de  kudde 
en  de  kalveren  uit  den  ftal ,  en  de  wijn  uit  fchalen 

drinken,  en  en  bedroeven  hen  niet  inde  fchadeyan 

Jofeph ,  daerom  ift  dat  wy  willen  ontgaen  de  dreige- 

menten en  vermaledydinge  van  God,  en  voldoen  't  ge- 
ne dat  wy  tot  defe  fake  fchuldig  fijn,fo  fijn  wyfchul- 

dig  ons  te  prefenteren ,  en  metter  daed  hier  toe  te  ge- 
ven't  gene  dat  ons  God  belieft  heeft  door  fijn  gratie 

over  te  laten  houden, ja  tot  onseigen  leven  toe, om 

te  helpen  bedwingen  de  helfe  rafernye  van  Godes  en 

onfe  vyanden.    Aengaende  onfe  goederen  dat  is  het 
minftedat  wy  fouden  konnen  doen , aengaende  onfe 

leven  en  perfonen ,  fo  fijn  wy  't  felve  V2n  gelijken  fchul- 
dig ,  nochtans  aengefien  dat  uwe  beroepinge  u  eenf- 

deels  exculeert  en  onfchuldigt ,  fonder  welke  beroepin- 
gen ik  u  niet  al  geheel  foude  mogen  verontfchuldigen  , 

van  de  periculen  die  fy  dagelijks  moeten  verwachten 

die  de  wapenen  en  de  krijgen  volgen,  fo  behoort  noch- 
tans ten  min ften  dat  eenige  kleine  deel  van  u  goed  ge- 

geven werd ,  om  daer  mede  te  betalen  den  foldaet  die 

u  plaetfe  voor  u  vyanden  bewaert  in  de  flagen ,  fcher- 
mutfingen  ,  ftormen  en  andere  ontallyke  periculen. 
En  vertoont  u  in  defe  fake  niet  kouder ,  en  trager  dan 

onfe  weder-partye  ,  die  hare  goederen  ,  neerftigheid 

nochte  arbeid  en  fparen  voor  fo  fchandelijken  enver- 
vloekfte  fake  ,  maekt  dat  andere  Kerken  die  in  di- 
verfe  plaetfen  verftroit  fijn ,  exempel  mogen  nemen , 

om  u  te  volgen ,  en  dat  gy  te  famen  de  hand  aen  mal- 
kanderen  houd ,  in  fo  heilige  en  goede  fake ,  clks  hem 

dagelijks  beter  en  beter  daer  toe  verfortfende.    Wy 

lefen  datdeConink  Saul, willende  die  vanjabesver- 
loffen  uit  de  handen  van  Naas  de  Ammoniter  ,  een 

paer  offen  nam  die  hy  aen  ftucken  floeg,  enfendede 
felve  door  boden  over  geheel  Ifrael,feggende:fowie 
niet  en  fal  vertrecken  en  volgen  Saul  en  Samuel ,  die 
fal  alfo  gefchien  ,  als  defe  offen  gefchied  is.    En  de 
vrefe  des  Heeren  viel  op  het  volk,  en  togen  alle  ge- 

lijkelijk uit,  en  werden  die  vanjabes  verloft.  Gyhebt 
hier  defelve  ver maninge,  fiet  wel  toe  en  wacht  u  wel 
dat  gydie  veracht ,  en  dat  de  wrake  Gods  die  die  van 
Ifrael  door  hare  fpoedige  en  gewillige  onderdanigheid 
hebben  ontgaen  ,  over  u  niet  en  kome^    Die  van 
Sochot  en  Phamuel  weigerden  de  foldaten  van  Ge- 
deon  te  geven  kruimen  brood  ,  doen  hy  vervolgde 
Zebeu  en  Salmona  Coningen  van  Nadian ,  en  excu- 
feerden  hen,  feggende :  de  hand  van  Zebeu  en  Salmo- 

na fijn  die  nu  in  uwe  hand ,  dat  wy  u  krijgvolk  fouden 
brood  geven  ?  Van  gelijken  foud  gy  mede  mogen 

vragen ,  wat  middelen  de  voorgenoemde  Heere  Prin- 
ce heeft  om  te  verjagen  fo  fterken  en  machtigen  vy- 

anduiteen  Land  dat  fo  fterk',  en  in  allen  hoeken  fo 
wel  befet  is.  Maer  hoord  wat  Gedeon  henluiden  feide , 
als  dan  de  Heere  Zebeu  en  Salmona  in  mynen  hand 

gegeven  fal  hebben  ,  fo  fal  ik  u  vleefch  in  ftucken 
maken,  met  doornen  en  diftelen  van  de  wildernif- 
fe ,  fo  hy  ook  dede  terftond  na  dat  hy  de  victorie  ver- 

kregen hadde.  Van  gelijken  als  God  gratie  en  barm- 
hertigheid  gedaen  hebbende ,  den  verdrukten  die  vy- 

anden van  clen  voorgenoemden  Heere  Prince  in  han- 
den gelevert  fal  hebben ,  fo  fal  hy  goede  en  rechtveer- 

dige  oorfake  hebben,  om  u  qualijk  te  handelen  en  u 

perfonen  en  goederen ,  indien  jgy  hem  weigert  te  hel- 
pen info  feer  gewichtigen  en  Chriftelij ken  werk.  Gy 

fult  mogen  feggen  d at  gy  uit  u  Landen  gebannen  fijt. 
Dat  is  waer:  maer  daerom  behoord  gy  u  niette  blo- 

ten van  alle  goede  dienften,en  Chriftelijke  liefde, en 
voorts  vermaendmen  u  dat  gy  hulpe  doet  om  u  daer 

weder  in  te  ftellen :  gy  fult  feggen  dat  gy  van  uwe  goe- 
deren 
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deren  fcijt  berooft ,  maer  gy  ïijt  fo  niet  berooft gy  hebt  1  f)Ct  fcDip  albaer  fa  't  2*3  bcb20fen  ÏCöQCntrC tC bebCC ft'    £« f; 
ten  en  nemen  :  ntaec'iCrefïono  febotet  fo  octoclöio  &U uttmet  fnti<0efcbut/  öatfe  feer  Dacftig  en  metb2cfe  SS 
acbtccben^nftgetocfecn  3jjnAbaerna  bebbcnfpbcel  acnbc^ 
P2acmftcn.$  en  fleben  met  aerbe  op  't  f  o  gebjacfjt  en  !?^m gefeftut/  enfcljoten  tocl  bierDonbectcnacljt-en -tarli*  op  J^ 
tig  fcDoten  op  Ijet  fcïjip  fonber  'tfelbe  pet  te  nonnen  toiwü' 
Krenken/  toant  fp  en  b02ften  niet  te  na  onber  föref* tert* loitosï  gefebut  nomen/  bocb  toerb  be  ̂rbipperban 
Det  fcïjip  gcfcDotcn/  bctoelftc  fpalsf  een  bjoutoe  i)ul- ben  en  met  ftamerg  ban  baflen  acn  armen  en  Denen 
gebonben  bcben  in  't  toater  finftcn.  (Crefïongtf  bolö 
arbeiöen  feer  met  bijten  en  anbere  om 't  fcDip  lo#te nriiaen  tenaenfien  ban  barebpanben/  btcfo  na  niet 
en  D02ften  bomen  Dat  fp  't  ftonben  beletten,  GTen  left  en  (?•  **r •) quanten  fp  lo$  en  fcïjietcnbe  feer  getoeibelyften/  begeft* 
ten  fp  Ijare  bpanben  en  boeren  t'jeetoaertö  in/  fon* ber  pcmanb  anberiS  ban  be  boo?fcfj2cben  ̂ eïjippee 

noch  wat  behouden  ,  ook  de  geehe  die  aldërmeeft 
onder  u  luyden  in  dit  ftuk  qualijk  gehandeld  fijt  ge- 
weeft  ?  daer  6y  gevoegt  datmen  nuarbeyd  orn.u  we- 
derom  in  uwe  geheele  ftaette  ftelleh.  Gy  hebt  eens 
gecontribueert  ,  dat  is  waer ,  maer  gy  fret  de  vyand 
noch  te  velde  gereet,  en  ook  ganfchelijk  voorgeno- 

men hebbende  oni  ons  geheelijk  te  verdrUcken  in- 

dien't  in  fijne  macht  is.  Om  kort  te  maken  ,  gy  fult 
bevinden,  dat  alle  de excufatien ,  die  gy  foud  mogen 
bedenken  om  u  te  befchermen }  dienen  tot  fo  véél  meer 

periculen  om  u  te  ontfteken tot  het  gene  dat  gyfchul- 
•digzijt  van  alle 't  welke  indien  gy  doet,  't  gene  dat  gy 
fchuldig  zijttedoen,  fofult  gy  goede  getuigenifle  ge- 

ven van  uwe  goede  en  heilige  genegentheid  j  wel- 
ke onfe  goede  God  voor  aengenaemaennemende?  ons 

in  fijnen  Jefu  Chrifto  fal  verfelfchappen  met  fijne 
goedigheyd ,  barmhertigheyd ,  en  gunfte  :  fulks  dat  | en 

hy  onfe  vyanden  neder- werpende ,  fafeeri  einde  maken  I  berloren  te  ïjebben/  't  toclftni'OOt  töonber  toOg/  iïltfpl 
van  onfe  ballingfchap  en  ellendigheden:  maer  iftdat  j  ben b002t$ hl Cngelaitb.  (€ertoljlen  (^TreffoSa  dlbaer 
gy  u  hier  in  alfo  vergeet,  dat  gy  u  biotendevan  alle  !  te  JBieringcn  lag/  fo  [lebben  öie  baii JDicringenou 
Chriftelijkheid  en  menfchelijkheid ,  niet  en  wilt  ver- 
ftaen  tot  het  gene  daer  toe  de  Religie  ( die  gy  belijd )  en 
de  plicht  daer  mede  gy  tot  uw  Vaderland  ,en  uwen  na- 
ften  fo  fterkelijk  verbonden  zijt,u  nood,aenport  en  ver- 

wekt, fo  fult  gy  Godes  toorn  over  u  ontfteken,  fo  dat  hy 
gebruikende  fijn  wraek  jegens  fo  vileynige  en  vervloek- 

te ondankbaerheid ,  u  en  uwe  werken  fal  vermaledy- 

den,  en  fal  in  't  einde  fo  veel  doen,  dat  gy  nergehs  eenen voet  fult  mogen  fetten  noch  hier  noch  elders. 

%l(ü  [lebben  fp  met  ̂ efe  mibbclen  eene  goebe  fomme 
IgelDg  te  tocge  geb?ac&tten  bcDoebe  ban  befeboo?ge* 

nomen  fafte/  maer  toat  toaft/  ten  moebt  niet  beel  Del* 
pen  totte  notelijftDeib  banöefe  groottoiebtige  faften/ 
cnentoaöniet  genoeg  om  Det  bolft  te  mogen  gemon* 
ftert  ftrijgen  ert  onber  eebe  te  brengen  /  berbalben  be  fa* 

,  ftc  ba|t  bertogen  toerb  /  tot  groot  nabeel  /  met  't  toelft 
ooft  bele  gclbS  t'focfte  toerb  gemaeftt  /  rot  bat  eintelijft 

S^beConinKban  ©2anftriiftben#2inccleenbc  xooooo 
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eenen  nacljt  febentien  foibaten  ban  iCreffongg  bolft 
tik  toat  moettoillig  toaren  getoeeft  boob  geflagcn  ert 
bermoo?b/  en  guamen  boo2t.ö  bp  (Crefïong  baer  DP 
fonber  beel  bolïi  toajS  en  ötoongen  Item  te  f  toeren/ 
bat  ïjp  't  felbe  nimmermeer  en  fouöe  gebetiRén  of 
torenen, 

<&oh  i$f  Uier  booj  berDaelt  ben  ttoifï  tufTcFjen  be  Co* 
ninginne  ban  €ngclanb  en  ben  hertog  ban  3tlba/  om 
befe  ter  neöer  te  leggen  toerb  ontrent  bcfetijb  baftfeer 
gearbeib.  <©en  ̂ ertogban  2llba  behlaegbeficDfeer 
ban  toegen  ben  Coninït/bat  (ptic  Eee-robersfenre* 
bellen  be^  Coningss  ban  ,§pangicn  aibaer  opentlijK 
toeliet/  en  bat  fpbe  goeberenbte  fpberi|5eberlanb* 
fen  Coopluiben  en  anbere  benamen  albaer  bernocB- 
ten/  en  Ijielt  feer  in|tanteIi)H  aen  bat  öare  H9aje(t.  baei: 
inberfien  foube,  *De  Coninginncfoeïtenbe  b'oojlogc 
tufTcDen  ben  Coning  ban  ̂ pangien  en  Daer  te  ft  nou* 
toen  /en  ban  [jaer  ïanb  te  toenben/  \ictïc  bp  openbare 
publicatie  gebieben  batfe  foubeubertrecuen/  berbie* 

ficoitcn  tot  bo^beringe  ban  befe  falie/  W  Dem  namaeljS  I  benbe  ook  toel  feer  fïriclitelijïicn  bat  niemant  ban  Daer  ̂ c  €o' gefcbonnenDeeft. 

gin 't  boo:gaénbe  boen  iö  berDaelt  Doe  bat<6?abe 
e  *é     <übfaert  ban  (Oofl-b?ief(anb  ïjabbc  boen  bangen  gjon* Iter  IBillem  ban  ̂ Moptf  gefcib  ̂ reflong/  en  Doe  bc  fel .00000 

tonen 
:or  oo^ 
)«<nae 
aanoe 
0eDct' 
la.iöfe 
krijg. 

ingefetenen  Den-Iuibcnen  (mlim  Duifen/  nocljteDer*  Sn& 
bergen noclj  ooft  bier/  b^oob/nocDeenige anbere btc*  seimn 
tualte  berftopen/  toaer  boo?  3Pluïöengeb?ongen5ün  5cb^ör 
getoeetl  om  ban  baer  te  bertreeften.  ̂ De  boo^f5  Capt^  JJ,"  £' 

benafiin  ontflaginge  cautie  geftelbDebbcnbebanbat  j  tein  (Crefïong  toaö  albaer  eerjt  acngeftomen  ató  befe  bm 
ftt»  niet  en  foube  bertreeften  uit  €mbben  /  cintelp  ban  ,  publicatie  toag  gefeftieb.  ^?»nte 
baer  bertroeften  tè  onber  boo2gaenbep?oteftatie/  na      ïBtllem  <©?abc  banber  lilarn  J^eerè  ban  ïiimc  ueSm: 
bat  Dn  ontrent  beertien  toeften  te  bergeefe^nn  geDele   (ban  ben  toelften  ift  ooft  eibers  in  befebefrb?ijbinge  Bcnrcei 
ontflaginge  of  gerecDteltjfte  aenfpsafte  berfocljt  en  ge*    bermaent  Debbe  j  toajs  nu  3CbmtraeI  ban  ber  ©ïotc  bic  Ja" bt 
folliciteert  Dabbe/  Mc  boo2f5  rCreflong  Ijebbenbe/  bol*    be  p?ince  ban  ©rangtcn  albaer  t'n  €ngelanb  Dabbc  /  !S,Ï Mc  bp  Dem  bergabert  Dcbbcnbe  alle  bc  fcDcpen  albaer  ̂ tete 

3ijnbe/  baer  ban  Capttcinen  toaren  25ertDolt  €nteö  llIt<G«' 
genbe  fünc  commiflfte  ban  ben  |B?inec  ban  (©rangten/ 
toegcruit  een  fcïjip  banoo2logc  baer  op  bpatëCapt* 

Sonhcc  tetneommanbeerbe/  isf  baer  mebe  op  ben  tienben  5fe* 
©iiicm  bmarp  tipt  Det  ©Ipc  t'3cpl  gegacn  in  meninge  om  na 
gn      (Ccffei  te  lopen  /  ban  alfo  fjet  feer  tooo$  fo  beeft  Det  §0 
iou9      Dem  bebtoongen  te  lopen  te  Vieringen  /  baer  lag  Dp 
fe&mt  tot  tot  tnbe  i&aert  gaenbe  met  fijn  bolft  bageltjr  op  't  lanb 
©icriu.  ectenen  b2tnften/  fonber  bat  Dpban  baer  ftonbe ber* 
fnnfcoijj  treeften/  toant  Det  bjoo.ö  ut  ben  felben  tijb  getoelbig 
öacc  op  ftert/  't  toeifi  berftaen  3ijnbe  ban  ben  <02abe  ban  25oflu 
mmi.  ̂ tabboubcr  ban  Rolland  tnplaetfe  ban  ben  p^inoe 

ban  <0rangien  acn  be  wbz  ban  ben  ̂ ertog  ban  1Clba  / 
ïteeft  albaer  gefonben  ben  ©ice-3CbmiracI  gjan^p* 
monff5  ftol  met  bier  ©aenbelen  foibaten  /  menenbe 
[iet  boo:f5  fcDip  met  alle  Det  bolft  te  bangen.  ïDefe 
cjuamcn  baerfo  onberfien  hatfpbp  na  ben  Capitetn 
met  Det  mceflc  bolft  /  'ttoclft  te  lanöe  toasf/  fonben 
Debbenberraftengeftregen/  en  Dabben  nautoelijr  tijb 
te  fcDeep  te  ftomen  /  maer  cjuamcn  nocD  meefl  al 
t'fcDeep/  uitgenomen  Dacr-luiber  Conflabel  lik  ban 
felfö  toecD  liepbp  bebpanben.  3Me  Capiteincn  nu 
albaer  geftomen  3i)nbc  fclnfttcn  een  bobe  aen  't  fcDip  en 
bebcn'topcifTcDen.  Crejlong  gaf  quabeanttooo2&sn 

ban  maentOeba  fijnen  ©tce-2Cbnttcacl  /  be  boo?f^  £mr« 
gjonftfjecr  3©iüem  ban  €reflong  /  jonnet  3!acob  ban  öe 
Cabbeliau/  <J3uillaumebeal52abe  ban<0cnt/  Capt*  ̂ av^u 
tein  =Hop/gan€laeff5($ptegeï/<^iclacöïiiipcDabcr/  Smi 
gan  <§pmonf5.3ïDouter  5FranfT>5?ocfte  SCbcltf  en  g[an  &?&e 
WbtW  Capitein  <Daeiti  /  0obol/.fIRaerten  |B5eroi«f/  *JSJS 
^Öillisf Steltman/  l^enrift  (^DomafT3. Capitein <©e*  titen* 
lepn/  €llcrt  ©lierDop/  msarinnö252anb/  Capitein  seianb 

Reinier/  25?upn  ban  ötrccljt/  toieltéHouföban  «uame^ 
ocberbingen  /  (©om  J|ebbing  /  en  b'(0belcn^  3ijn  t'fa* men  uit  Cngelanb  gcfcplt  met  een  goebe  toinb  in  me* 
ninge  fijnbe  om  na  Det  .èoojber  guarticr  ban  ̂ ollanö 
te  baren/  Det  toare  op  Cnftlniifcn  of  clbcriö  baer  fp  fou* 
ben  mogen  aenftomcn/  fommigc  meenben  (p  fouben  in 
(Ceffel  baren  om  baer  eenige  paccaet-fcDepen  tene* 
mcn/enteber(ïoren  i+  of  15  oo2ïog-fcT)epen  ban  ben 
^ertogbanSClba.  (Cuffen  toegen  namen  fp  ttoe  fcDe* 
penftomenbe  uit  ̂ pangien/  maer  alfo  Den  bc  toinb 
contrarie  liep  /  fo  toerben  fp  te  rabe  ht  Höacitf  te  hiefen 
enguameneerftben  1  9Cp2ilio  beef  acDter-mibbaegsê 
ontrent  te  ttoe  uren  ttoe  feftepen  De  JiDaesf  tn  en  (Ire^ 

fcibe  bat  Dp  op  Daer-luibcn  riïet  en  pafte  /  Dn  en  toilbe  I  ften  boo2  't  a&aclfc  itjoofr.  ïDefc  ttoe  toaren  iJKarinuö 
fcDipnocDgoet  nietberlaten/  en  en  Dabbe  boo2  Daer-  2ö2anb  en  <Dactn  /  baer  na  Quanten  be  refte  in  allcö 
luibcn  niet  ban  ftrutt  en  lootten  beften/  'ttoclft ber*  fterft  toefenbe  16  fcDepen/  baer  bp  gereftent  be  ttoe 
ftaenbe  3tjn  fp  al  ffamen  baer  op  aengeftomen  om  genomen  fcDepen.  ̂ ie  ban  ben  2&iele  en  bic  ban 

I.  Deel.  .  m  D  3      *  ffc**. 
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H&afcïanbfé  gluiö  tóaceti  fecc  bertoonbert  ban  fo  bed 
(toepen  te  fien  tnfiomen  /  geen  bing  imnber  benbenbe 
banbattctbe  3©ater-geufen  (fo  menfeboenoembc) 

toaren/  meenben  cerft  of  Het  Coopbaerberg  toaren  bie 
C002  contrarie  toinb  albaer  aen  quanten/  ban  toerbent 

baeft  getoacr.  <&P  IBaefïanbfc  &luiö  toag  eencn  oe- 
naerttt  fan  ©ieterff?.  Coppeftoft  /  be  toelbe  met  eeni* 
ge  Coopluiben  foube  in  ben  Mei  baren  /  befe  ficnöefo 

beicfebepen  alöaer  aen  nomen  /fcibe  tegen  bcCoop* 
hubert  battct  moeften  be  <0eufen  toefen  en  geen  Coop- 
bacrberg  na  bP  (Tien  ftonbc  /  toaerom  bé  felbe  niet  bo^ 
ber  en  toilben:  BP  ban  bic  berlatcn  bebbenbe  roeibe 
baer  na  toe/en  b?aegbe  terftont  na  Capitrin  €refifong/ 

enu)jf)emgcb?atfjt  stjnbe  Beeft  Bem  toelbomengcBe; 
ten/  Creflong  teaente  Bem  bp  ben  <02abe  ban  ber 
jparn  /  en  feibe  bat  befe  man  beguaem  toas  om  ïjem 

t'emplopercn  tot  fjaer  boowemen.  g>p  fonben  befen 
^an  $ieterfT5.  Coppeflon  binnen  ben  252ielaenbe 
IBagiftraten  /  en  gaben  Bem  Bet  Mignet  ban  ben 

boo2f5  €refïongmebe  /  't  toelb  albaer  toeï  toatf  bebent bP  be  IBagiftract  /  boo?  bien  gionber  fafper  ban 
(Creffong  befen  (Crefïongg  baber  /  in  5tjn  leben  albaer 
25aljou  ober  be  felbe  ,§tab  en€planbgetocefttoaö/ 

be$002tetoa$  gefloten  boebbp  toerb  in  gelaten/  elft 
liep  Bem  na  om  te  boren  toatbP  foube  toillcnfeggen/ 

b'eenefp2afe  Bem  toel  toe/  b'anbertjuanjb/  bomenbe 
nu  op  bet  .gtabButë  baer  be  IBagiftraet  bergabert 

toa$  /  fcibe  BP  Roe  öat  be  <0?abe  ban  ber  fBarb/  f€ref; 
longen  b'anber  Capiteinen  ban  ben  $2ince  ban  <©* 

rangien  Bem  albaer  Dabben  belaft  aen  ben-luibente 
gaen/  en  te  feggenbatter  ttoe  ban  Ben-luibenfouben 
buiten  aen  't^ooft  bomen /met  Ben-uitberfp?eben/ 
fP  bcloofben  be  fcibe  toeberom  b2p  en  b?ann  te  laten 
pafTeren  fonber  baer  pet  te  missboen/  toant  fp  guamen 
baer  feibenfc  om  baer  te  berloffen  ban  ben  tienben 
pemrinben  te  befcBermen  boo?  ben  Hertog  ban  2Clba 

enbe&pangtaerben/  tot  een  fenerbeib  toonben  ben- 

ïuiben  Bet  Mignet  ban  (Crcfïong  't  toelb  toel  beaenb toasf:  Bem,  toerb  afgebjacgt  Boe  fterbfp  toaren/  w 

meer  mt  ïicBtbecrbigbcpb  ban  met  boo?berabenge* 
moebe feibe/  batfetoel  5000 fterfe toaren/ bit maefete 

terftent  cenen  b?eefTeujften  ftïmf»  en  berbaertbeib/  nie* 
manbentoilöe  been  /  einbebjb  baer  ginner  ttoe  mebe 
buiten  in  een  buifinge  tufiïöen  Bet  Hooft  en  be^tnb. 
^e<a?abe  ban  ber  Ifêarb  eifebte  be  ,§tab  op  utten 
naem  ban  ben  $2ince  ban  «©rangten  alg  ̂ tabBouber 
beö  ConinbS  ober  Rolland/  en  men  gaffe ttoe uren 
baerberaetenlietenfe  toeberom  binnen  gaen:  macr 

toat  toaft  /  bc  fcfoift  en  b?efe  toas  fo  groot  tn  ber  &tab 

bat  niet  alleen  be  <0eeflclijbbeiö  /  maar  00b  be  bode- 
ren pabten  en  fabten  alle  bat  fp  in  baeft  bonben  /  en  üe^ 

pen  ̂c  ,&uptpoo2tc  upt  met  toagen  en  peerben/focben^ 
be  een  goeb  beenbomen.  «©e  <®eufen  guamen  baft 

op  't  ïanb  en  aen  be  pooien  /  en  b?aegben  baft  aen  be 
bojgcren  /  biefe  optc  muren  fagen  of  menfefoube  tn  la^ 
ten  ban  of  fp  baer  felben  inbelpen  fouben  moeten»  3£e 
anttooo2be  tocrb  baft  bertogen  /  toant  ̂   HBagifrraten 
bemerbenbe  bat  be  rijbfte  bo?gerpe  baft  berlicp  en  bat 

be  anbere  genegen  toaren  om  fien-luiben  in  te  nemen/ 

berïiepent'mebc  en  fagen  om  een  goet  Been  bomen/ fulbss  batter  nautoelnft$  böftigbojgerenin  ber^tab 
en  uleben  /  lik  ban  buiten  geen  anttooo?b  brngenbe  na 

liet  gegeben  refpijt  b2eefben  of  fp  öaer  mochten  berftcr* 
ben  entoillen  refifteren/  namen  feo?tberaeb  om  [)aer 

felben  meeftcr  te  maften  /  albusf  toerben  ̂   tn  ttoe  beien 
gebeilt.  föreflong  toog  met  een  beel  bolr  om  na  hz 
^tnnpoo?tebacr  bet  bolfe  met  Daer  goeb  uitgebïutbt 
toaren  /  baer  banb  bP  ̂ oban  ban  Dubenboo?be  ïïent* 

meeftcr  ban  ben  S&icle  in  meninge  om  mebe  te  blucl)- 
ten  /  bcfolbatcntóilbcn  bemboo?fcbieten/  maerftp 
toerb  ban  (Crcflona  gefaibeert  /  en  toeberom  in  be 
-§taöinfijnburêgeb:acbt/  aenbe  5!>oo2bpoo2tetoa$f 
ïicUol  tic  alrebe  met  tartten /rijtf/  peelt  /en  ftrop  bc 
poozte  aen  b?anb  Dmc  gefteben/  liepen  boo2tö  met  een 
fiufa  ban  een  maft  be  poo?tc  open.  3&e  <02abe  ban  ber 
.fltoö  guam  alöaer  met  een  beel  bolr  en  fijn  Eupbfe 
analen  in  /  en  cCreflong  aen  be  anöer  3Pbe  öe^  abonög 
tufTfïjen  acljtcn^egenucen:  fp  toaren  ftcrtunatë  bic 

baer  binnen  guamen  ontrent  250  mannen  /  be  Xupftfe 

3Balen  toaren  frape  en  bloebe  folbaten/bocï)  fcer  moet- 

toiüige  boeben/  b'anbcr  toaren  baftfober.tn'töabijt en  meeft  al  l^eberianberö  W  uit  Det  ïanb  gebluft 
toaren  en  tjen-uuöen  op  befe  fcfiepen  fiabben  begeben  / 
in 't  innemen  en  bebenfpgene  bo?gerenfcijabe/  maec 
fotbten  na  Rapenen  Hoornenen/  beganöerenbaegg 

liepen  fpinbe  herben  en  fïoegcnbe25eelben  aen  ftuc- 
ben/  namen  en  roofben  bc  fcerbelijue  en <0ecfteltjbe 

goeben  /  Cappen/  Coo?nleberen/  Cafupffelcn  en  misf- 
getoaet  /  en  b?acbtent  te  feïjepe/  ia  fieïben  Ijaer  niet  am 

berö  aen  ban  of  fp  toeber  toilben  bertrecben  /  't  febeen ooft  toel  bat  be  <D?abe  anbere  geen  meninge  en  baboe 

ban  om  be  «&taö  en  't  Eanb  baer  ontrent  te  plonberen  Cf.  »«•) en  beroben  en  baer  mebe  toeberom  te  bertreeften/toant 

hp  aebte  be  plaetfe  niet  Boubaer  te  3yn  tegen  be  <§pan- 
giaerben/  macr  €reffong  en  eenigc  aneere  Capttep 

nen  bic  bc  gelegentbcïb  ber  ̂ tebecn  't  ïanb  albaer bthmïi  toasv  rieöcn  ben  €>2abe  albaer  te  blijben  en  bat 

men  ben  33:inec  om  bulp  en  affiftentie  fcb?ijben  foube  / 
toant  bc  plaetfe  te  toclenbeguaem  gelegen  toajS.  ̂ rt 

fulner  boegen  batfpbenberbenbageen  berbonb  met^ 
ten  anberen  maebten  om  te  Doubcn  totten  laeften  toe» 

9Bïfo  baclben  fp  een  beel  gefebutg  uit  be  febepen/bdr* 
fancn  be  ̂tab  toat  tn  ber  öaeften  /  toel  toetenbe  batfe 
foöanigcn  bpanb  babben  biefe  niet  lange  foube  laten 
beruften.  5|n  befe  ftebe  ban  ben  252iel  babben  be&o* 
mer  te  boren  gelegen  ttoe  ©enbclen^pangiaerben/ 
betoelfecbc  Hertog  ban  Sülba/  gelnbgeboo?t  W  on^ 
trentin  $obember  baertipt  genomen  en  tot  atrecfjt 

gefenben  babbe/met  nocb  feö  anbere  ©enbelcn  ̂ pan* 
giaerben/  niet  batfe  tot  ötrertjt  ban  boen  toaren/maer 
alleen  om  bic  ban  ötreebt  te  guellen/ toant  ïjetbabbe 
bem  beter  getoeeft/ bat  Ijpfealljier  gelaten  fiabbc/ffl  ̂   M 

en  foube  W  tiefe  gAtix  niet  berforen  bebben-  2Htë  iKfc  ©J  f  •* 
tpbinge  nu  te  buffel  guam  ter  ooren  ban  ben  hertog  b'an ban  »a/  toaren  bie  ban  buffel  eenfbeel^bcrblöb  SB?uïïfcI 

(toant  Dp  ebeninben  felben  tijb  boenbetoa^omben  Jg»®^ 
tienben  penninb  albaer  in  te  boeren  /fo  Bier  boren  ge*  toan.-{» 
feib  i0 )  aifo  fp  berboopten  bat  Bp  nu  anber  toerb  foube  nemen 

ferijgen  en  Baer  toat  laten  berufien.  fa  menBoo^be  gnö« baft  onber beboteren  Bieren  baer  totfönflpot  albug  jgtrOT 
rnmen:  metten 

Den  eerften  dag  van  April 

Verloos  Duc  d'Alva  fijnen  Bril. 

Ifèaer  W  maebte  baer  toeinig  toerr  af/  boe  toei  Bet 
bem  niet  toel  na  fijnen  fin  en  toag  /  bocb  BP  tiet  ficB  öe* 
bunben  bat  twfe  toel  baeft  toeberom  berjagen  en  te 
Htanbe  uitb2ijben  foute/  geïijftBPtotmeermaclsSge^ 
baen  Babbe  /  ban  typ  toilbe  Baer  niet  lange  laten  nefte* 
len/  bocB  Bet  ging  bem  Beel  anberöbanBpmeenbe/ 
BpfcB?eef  terftont  aen  ben  <02abc  ban  25offu  tot  Ht^ 
reebt  bat  BP  mette  ̂ pangiaerben  albaer  leggenbe  ter* 
(tont  optrecben  foube  na  ben  2$2iel  toe  en  ̂t  Rebellen 
en  <©cufen  bcriagen  /  fuïr  bat  bieban  ötrecBt  00b  boo? 
bit  innemen  ban  ben  25?iel  onberfien  berblijb  toerben/ 

en  berferegen  ban  felfö  't  gene  fp  boo2  lange  en  menig- buïbigc  follicitatien  niet  en  Baböen  bonnen  bettoerben/ 
en  bat  ooft  reebt  te  tpbc  /  toant  fo  tit  fcB?ijben  ban  ben 
hertog  ban  3Wba  ban  Bet  optrecben  ber  ̂ olbaten  bejS 
3©oenfbaeg;S  fabontg  binnen  ötrecBt  gttam/  fo  i$  baec 
ooft  een  aenfïag  ber  ̂ pangiaerben  aen  benbaggebo* 
men/  te  toeten;  be  ̂pangiaerben  ten acBteren  toe* 

fenöetoel  i7  0fi8maenbenfolbij3Sf/  babben fecrctelijs  f™<*' cenen  €lect  geboren  en  fouben  Baren  €02nel  en  Capi*  J^ 
teinen  gebangen  genomen  en  tt  &tsto  geplonbcrt  ber 

Bebben  /  fo  men  fem :  ban  alfo  be  Co?nel  en  €apittU  fiv*™ 
nen  bier  ban  getoaerfebout  toaren  /  Bebben  't  felbe  l\mta 
boo2ftomen/  toant  fp  bebben  betfJfêoenfbacgënacBtg  iiu«*t 

een  ban  be  principale  Boofben/  bic  men  feibe  bat  Bare ontöt{it- 
(Êlect  foube  5ijn  getoeeft/  ban  ben  bitlK  boen  Balen/ 
en  geb2acbt  tn  't  logement  ban  ben  Comel  /  al  toaer  BP 
in  jcgentooo2bigBeib  ban  alle  be  Capiteinen  onber*  ̂ trafl% 
b?aegt/  enfcbulbig  bebonbenjijnbe/  gctoo?gt toerb/  „nee f* 
enbe#mo2gen0  b2oeg  metten  bag  alfo  boobboo?Bet  nm 

^Mfm  opte  plaetfe  geleib  tn  't  openbaer/  Bebbenbe  gg' opfljnbojft  opeen  pampter  in  ̂ paenfetalegefcB^  Wem« 

ben 
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fefl>e$et  benö'ootfafte  toaeromöpgeöooötoaov  alöaerbpalfó 
fSt?  bleef  leggen  tot  ober  mibbag  toe/  öaerift  en  beelan* 
Siiïan  öere  bem  bebbenfien  leggen.  «De&pangiaeröenöaö* 
lier      öen  boo2  een  maniere  bat  eenige  ban  Ijeniuiöen  tot 
ÏS}""  ttointig  oföertigof  meertoe  opten  bitten  SDonöer; 
mmie>  öag$  nacbtö  öaer  fetben  met  een  febtjn  ban  grote  öebo* 
rebanöctte  langtf  öceftraten  gingen  öeeffelen  meteen  gceffel 
iSon»  uan  ft°0^en/  oenleeö  toefenöe  meteenen  ftlceb  öaer 
Deröc    toegemaeftt/öcbbenöeöenrugge  bloot/  engeeffelöen 
£>pan*  fitf)  feiben  batfe  toonöeriijften  feer  bloeben/  toeröen 
^^"•beleiö  met  bele  too2fen  booten  ter  3ijöennaer/  gaenbe 

banöe  eene  föerfteinö'anöer/  gelijft  muit  mcuggie- riabeiö  met  bele  bonöerö  anbere  gefien  bebbe.  3>e 
fb2aftetoaei  boe  binnen  ütreebt  bat  30  naren  aenfïag 
fouben  te  toer»  geleib  öebbcn  ter  felber  ure  als  öefe 
geeffelinge  ben  naboïgenben  nacbt  foube  bebben  ne= 
febieö/  öocb  toat  ban  befelbe  aenfïag  iö/  toeetïcft 
geen  anber  fefteröeiö  ban  hm  in  'tgunt  boo?f3  i$  ten  fel  - ben  tijöe  alfo  öebbeb02en  bertellen/  en  bat  in  ben  ge- 
nen  bie  geboobtoag  ter  felber  oasfafce/  f  o  menfeibe/ 
alfo  fjebbe  fien  leggen  boojftet  «^tab-buig  alö  boos- 
te    fcb?eben  t&  3£e$  felben  öaegö  naer  miööaegtf  berttot- 

pan*  fteri  be  ̂ paengiaeröen  nocfj  uptter  fiaöt  ban  ötreebt/ 
SS" tot  Öai*e  O^öote  mifcontentement/  maer  tot  groote utt  ut*  blijfeftap  ber  bojgeren  ban  atrecöt  /  be  toelfte  toef 
»«öt-     toenfebten  en  <©ob  öeimelijft  in  ber  berten  baben/  bat- 

fe  moebten  fo  bele  mette  <6eufen  t  e  boen  binben  /  batfe 
metenmoebtentoebec-fteeren.  ^'önuöe  <02tfbeban 
25offu  mette  ,§pangiaeröen  uit  a^reebt  toaSbertrot* 
ftenfo  *0  ÖP  fterft  toefenöe  tien  ©enöelen/  ftloefte  en 
erbaren  folöaten/  genomen  fo  op  be  iBaeff anfe  <§lupfe 
als?  ̂ cbteöam  /  ban  maer  3p  boo2t£  ober  boeren  eenfc 
fcecl$  te  ̂eenbltet  en  eenföeetë  te  ftoerte  t©ael  /  en  lei- 
öen  öaer  fcöepen  opten  Boen  ban  25erniffe  eentoarer 
alfo  genaemt  /  en  3tjn  alfoo  fonber  eenigen  toeöerftanö 
op  't  «üfplanö  ban  ©oome  ( in  't  fodftc  ö?  tfeöe  ban  ben 
252tei  gelegen  $ )  genomen  /  toant  be  <0eufen  en  Ö02* 
fïen  ben  Set  opnomen  öe4  3£anö£  niet  beletten  /  alfo  3p 
ïjaeröaer  toe  niet  fterft  genoeg  en  benben.  iBaer  te 
b02entoelberfeftert3bnöe/  batfe  niet  lange  onüefocbt 
en  fouben  blijben/  Baöben  öe  boo2fïaö  aenöe  ̂ tipb= 
poo?te  afgeb?anb  /  en  be  boomgaerben  in  't  M  ulanb omgeftouöen.  3£e  .Spangiaeröen  nu  te  Ian5e5nnbc 
togen  na  be  ftaö  toe  en  (lanen  öe  tooninge  ban  eenen 
gteenaert  (Cöonift*.  aen  b2anö.  <De  <02abe  ban  feer 
fjBarftgbolft  bielben  be  boomgaerben  boo2  be  ̂ tab  in 
öaer  fp  upt  frboten  onber  öe  «^nangiaerben.  ocencn 
Cenacmt  öoröusf  JBeuffen  töefmbe  ̂ tebe-ttmmer^ 
man  ban  ben  252tel  liep  en  fp2anft  in  't  mater  en  fette 

ém    fjet  ï&tcutoelanöfe  ̂ lupfnen  open  /  eenigc  feggen  bat 
«tiupf*  \yp  't  met  een  bijl  in  't  toater  aen  fiucfien  babte  /  baer 
ïïSan  öoojiïuam  terfïonb  fobele  toaterg  in  'tïanbloopen/ ©oo?ne  öat  be  ̂ pangiaeröen  be  binnen-toegen  niet  en  moei)- 
ceopent  tm  0eb2uiben  /  maer  moeflen  öaer  opten  $ieutoe* 
Saubfu  lanbfen^ijb  begeben  nabe  ̂ unbpoojte/  trecbenbe 
53?(cie.  ebentoel  na  öe  ff  aö  /  maer  toerben  fo  gegroet  ban  Öie 
oircf*  üan  binnen  met  grof  gefcöut  /  öat  baer  öen  baeftigen 
ftStbettw^btoatbernoelöe:  mibbelretijb  toefenöe  ̂ Baefcb' 
febcpen  abonb  /  fo  toasf  (Crefïong  en  föobol  met  een  beel  bolr 
tnfcfjuf=  gcöarerten  flaben  eenige  fcfjepen  tn  25erniffe  öaeröe 
tcnöact  ̂ pangjaertjen  meöe  ober-gebomentoareninb2anb/ 
jèpan»  boo2ben  eentge  inben  gronb/  be  re(l  bermtttf  ben  liaeffe 
Btaecöen  tjonben3»>  los  en  (taftenfe  ban  lanbe  /  't  toeln  be  «gpan- 
breX-  Oiaerbehberflaenbe  enfienbe  öat  bet  toater  in 't  lanb men  löa^  Ijooger  toerb  /  «regen  fullten  b?eefe  bat  3P  mcenben  bat 
re»  m    ̂ p  jiie  fouben  moeten  berb2enfeen  /  inbien  fp  albaer 
b?©?"    langer  blcben.  3&erbalben  3?  al  t'famen  fonber  0202e ^pan*  be  bluebt  namen/  liepen  en  f  toommen  boo2  S&erniffc/ 
giaccben  fjingen  aen  eentge  febupten  tiit  öaer  notbtoaren/en 
tnetffro™  ue?Jcn obec niew ®eperianö 0002 fuift / Ö002 flop /  0002 ter  ono?>  bib  en  bun  /  fulr  öat  eenige  öocb  toepnig  berb2onften/ 
benfuae  en  in  't  ffijft  bcrfmoo2t  bleben.  <©ie  ban  binnen  fouben 
Snb  öe  ̂ pangiaerben  inöefe  ono2beninge  en  bluebt  toel 
ban  groote  fcbaöe  en  affaeh  bebben  bonnen  boen  /  ban 
©oom  öe  <C52ab*  ban  ber  H&arft  en  b02fie  al  bet  bolft  niet 
tïnïen' iut  {atm  ̂ ^^^  b2efenbe  bat  beb02gercn  en  buiö* jp?w.  luibcn  bic  in  öe  <$taö  geblucbt.  toaren  /  baer  fouheri 

jebbcn  mogen  buiten  ffoum  ̂ efebmorie  tegen  be 

Oorfpronk  der  Nedcrlandfe  Beroerten, 

3^7 

e^pangtaeröen  /  toaiö  oo2fafte  öat  be  <*5eufen  grote 
moeb  en  courage  en  eenen  groten  toeloop  bregen  ban 
bolbe  en  ooft  ban  bele  geboefte  /  als?  fp  nu  öefe  btctorte 
berftregen  Ijaöben  beb?eben  fp  beel  b^eugöe»  ̂ aer  na 
bebcn  fp  alle  be  buifïuiöen  ban't€planö  monfteren ben  ttoeben  ̂ aesftag/  en  ftooeren  malftanberen  « 
affïfïeren  enöe  ,§taöte  betoaren  tot  beboef  ban  ben 
P?ïncc  ban  ©rangien  alö^taböouberbanl^ollanö 
ban  toegen  ben  Coninft  ban  ̂ pangten:  be  <©2abe 
ftooer  eerfï/  en  baer  nabe  buifïuiöen/  boo?tjS  maeft- 
tenfpftïuittenenfcljeepftensstoe/  rooföen  enplonöer- 
öen  öagelijftsf  op  be  ftromen/  fp  Ijaelöen  ooft  öe  ftlotftert 
ban  alle  öe  3£o?pen  ban  't  gehele  €planö. 

jaerdicht  op  't  innemen  van  den  Briel : 

DlegeVfen  Wt  EngeLandt  VertreCkendeVr  ALbaes 
V  Vreet  beftler 

SlI  ?ieMen den  BrleL  Maften  ander  YLeCken» 
En  VerVVaQhten  den  Vlantfler. 

rAfllanjr  öaer  na  feotfitenfp  öertienifêontc&enni 
v/öen  252iel  gebangen  öie  fp  bp  3©o?cum  of  öaer  on^ 
trent  geftregen  baöben/  te  toeten :  Pater  ̂ icolaeiS 
Puft/  <0uarbiaen  ban  3©02cum/  üieronimujS  ban 
ïBecrt/  i&ïcafiutf  fyefiud/  5Bilbelmu^  <©anusf/(€beo? 
boricuö  <gpnöanu0/<0oDefri&u0^oermaer/  ^ünto- 
niusi  ̂ oermaer/  <©obefriöu0  ifêerbel/  JprancifcusS 
ban  2ö2Ufel  /  252oer  gieter  ban  2Cfca  en  €o2neli$  ban 
IBüft  tm  ïeften  /  met  nocb  ttoe  anbere  |Binöeb2oe*   ©^ 
öerö  /  met  norlj  een  Regulier  en  CatDuifer  ban  <©elft/  Jjf  J* mitfgaöcrff  meefler  Co2neli£  banben  2öofTcbe  pafloo?  nm& 
ban<©02nim/  en  nocb  eenige  anbere  betoelftealt'fa?  öo«  b* men  na  bele  aengebane  fmaeben  berb2>tboo?tëebel  S2Sb„ 
ban  öen  <02abe  ban  örr  SBarft  gebangen  toeröen  bin=  mcS 
nen  ben  2&2iele  int  Regulier  Cioof!erint|Bolenbutö/  "»|p «f» 
gaenbe  na  öeröooö  mofien  be  litania  fingen  en  toerben  JcE^to gefloten  en  gefïagen  en  met  beel  bilepnige  tooo?ben  2B?ïcfe 
aengefp2often  /  tot  groot  mifcontentement  en  ongenoe?  Dansetn 
gen  banöe  goebe  boderen  /  hit  eenen  groten  fc&tfi 
fjabben  ban  fobanige  to?eeöijctö 

D<£  $2ince  ban  (©rangien  öe  tpötnge  ban  bet  inne*  ©e 
men  ban  öen  25?iele  berftaenbe/  en  toajS  niet  toel  te  gjjn4e bjeben/  öatöen«52abebanöer|fêarft  fulr  fonöer  fijn  can8rS 

bebel  en  laft  geöaen  ̂ ahtiz  /  uit  oo?fafte  bat  ö»»b?eef  bc  t«fc 
bat  öacröoo2  ftjne  boo2genomen  aenfïagen  bUfyp  in  f™M 
'ttoerft  ftellentoilbe/  öaer  toe  öpnocb  nietgereet  en  Soegm toaö  /  fouben  te  niete  gaen  /  of  bat  öe  bpanb  baer  boo?  ban  w 
toaefter  foube  toeröen  en  op  fijn  f)oeöe  5ijn  /  öaer  f)p  nu  '««mca fïapenbe  toaö  en  bem  niet  bele  en  aebte/  maer  toetenbe  SJJef. 
boe  beel  aen  befelbe  ftebetoatf  gelegen  en  ftennenöeöe 
bcquaembeib  ban  bien/baer  toe  bP  ooft  felfjs?  aenfïagen 
op  boo?banben  Uah^  /  en  toel  toetenbe  öat  öe  ingefete? 
ne  öc$  Eanbö  tn  öie  quartieren  feer  geneigt  toaren  tot 
beranfceringe  Ö002  öen  baet  hit  fp  ö?oegen  tot  ben  l|cr* 
togban  %\ba:  fo  beeft  bP  aen  ben  <0?abe  boen  ftlnfc 
ben  en  bem  belooft  bulpe  en  afTifienrie  te  fenöen/fcb2eef 
mebe  aen  «Hen  fpben  bat  men  öen  <02abe  öocb  t»1  Öae^ 
fle  bpftant  boen  foube  met  bolft/aleer  bP  banben  tpanb 
oberballen  toeröe.  <©e  dB^abe  ban  öer  |Bar&  fclj2eef 
ooft  om  bulpe  enafTiftentieaenberfcöeiöengeblucfitc 
€öellutöcn  /  en  ftceeg  alle  öage  meer  en  meer  bolr, 

D<£  ̂§pangiaeröen  alfo  met  fcbanöen  geblucljt 
3ijnöe  ban  öen  25?iei  en  uit  bet  geöele  €plmb  ban 

©oo>ne/  nuamen  nat/  beffijftt  m  moebeontrent  3£oj- 
ö2ecbt/  baer  men  baer  ben  inganft  mette  beleefft e  ma* 
öelen  affïoeg  en  toeigerbe.  ©e  <®2abe  ban  ïBüffii  toatf 
feer  perpler  en  berfïagen  ombattetöemalfomifïuBt 
en  buiten  njnmeninge  gegaentoa^/  en  b2efenöefoön 
öatguartier  berliet/  öat  fp  toel  meer  ,$teben  in  bun  £aJ7,) 
getoelt  ftrijgen  fouben  mogen  /  fo  i$  ̂p  geftomen  mette  &Ma? 
boo2f3  ̂ pangiaeröen  boo?  ïïotterbam/mcnenöeöaer  **m 
binnen  te  ftomen/  ban  öen  inganft  toeröfjemooftge-  fefC 
toeigert  0002 beboteren/  betoelfteb?efenöeöatfpte^  ÜSL 
gen  baren  öanft  fouöen  mogen  obertoelöig't  toeröen/  B<aer5eti 
Debben  Öen  toapenen  geflelö  om  öe  feibe  buiten  te  bou^ '" «  «fc 

J§  %  4  öen/  mift 



•3^3 

Het  fefte  Bock.1 

m& 

ksc  üau 
55offd 
b.'ciigröc 

öiat-röcil ma  lift 
üiiiiieu 
ï3otrer> 
turn/ 
öaer  öe* 
Ie  bo^gc* 
ren  öüoo 
üteuen. 

©rlfê- 
ïjatom 
top  öc 

gtaevben 
utgEiia» rncu. 

ne  Dcg 
fioninp 
ban 

öen  /  't  toeiït  tie  ̂anbè  ba-fldénti^/  «et  fM)  bunfom  bat 
IjetOetcrtoatfmetlifi te Ucrfoeïtcn ïjoe Ijp  beft :  öefclbe 

^panaiacïöcrt  öacr  binnen  fouöc  teengen  ban  met 

gctoelö kt  aen  te  bangen  /  öcrljattwn  l)P  met fommigc 

ban  fijn  €öcllmüen  in  öe  &taö gelaten  3ijnöc  bpöe 
Wfteïö  acnaebouöcn  beeft  bat  men  5nn  folöaten 

0002  öe  ktaö  fötiöc  laten  patferen/  toant  l)P  baööc  pi 

fclnutclöcwsteatc&cn:  maeröcbo?gcren  tfelbeber; 
öacöt  3ijnöe/  meenöen  3P  uonöc  toel  aen  been  3nöc 
ïmiccnöm  treeften.  Niettemin  na  bcel  bernömgecrt 

8ücrtöCflinge/$ijrt  fn  bcratcojöcertatëbatöe&pan*  | 
niacröen  met  een  of  ten  noogtfen  ttocCojporaclicnap* 

pen  tcffcnO  fouben  0002  be  ,&taö  treeften/  öctoclfte  toe* 
öcrom  lüt  ber  &taö  5ijnbc  /  fouben  tocöer  anöerc  öoo? 

treeften  totten  laetften  toc.<£>nöet  toelitöerel  be  &pan* 

niacröen  al  gerecb  buiten  be  poo?te  in  toapenen  ftaen* 
Sc/  en  ö'certf  e  Co2poraeïfcbap  ingelaten  toojöenöe/  fo 

3tjn  al  öefelbe  met  foöanigen  furie  in  be  poo?te  geö?on* 
oen  /  bat  be  toaebt  ber  boderen  in  be  poo?te  getf elt/  be 

fclbe  niet  en  fconbe  fluiten:  maer  obcrtoclbtgt  tocröen/ 

m  boen  (feib  men)  bat  be  «franc  ban  25offu  felfö  met 

be  pónniaert  bic  irn  naööe  «nen  ban  ber  toatutge* 

naemt  ̂ toert  3Jan  een  ̂ mit  ban  3P  ïjanötocrft  toe* 

fenbe  /  bic  baer  öc  bierigfte  feljecn  om  be  ̂ pangiaer- 
ben  te  heren  öooögeflagennecft/  en  3nnboo2t$ecntgc 
Dan  öc  (göelluiöen  en  anöere  öicbcmbolgöcn/  met 

Maer  blote  getoecren/  in  öe  toacljt  geballcn/  ban  bc 

toclfee  3P  fommige  öooö  fmeten/  en  fommigc  ter  «gtaö 

uitgefloten  nebben/  in  fulber  boegen  öe  poo?te  ingc- 

nomen  toefenbc  /  3ün  öe  £pangiacrben  boo2ts$ al  t'fc 
men  met  getoclb  in  be  <§taö  geö?ongen/  en  nebben  be= 

ïe  boderen  bit  3P  in  toapenen  bonben  in  Ijetecrftnt; 
fcomen  boob  gelagen  en  ucrmoo?b/  menacntöeöo; 
ben  tufTcfjen  ö2ic  en  bier  [jonöerö  getoeeft  te  stjn.  mt 

fé  gefebieö  op  ben  negenben  ban  2üp?il.  Sfe  en  benoef 
att)tet  niet  te  bertjalen  toat  moettoil3Palbacrbeö2> 

ben  nebben  mette  boageren/  b?outocn  en  maegöen  /  en 
in  öc  bo:geren  nuifen/  ben  tiiö  öie  fpalöaer  gelegen 

nebben/  fo  ife  ban  naer  manieren  genocgfaem  neb  ber* 
f laclt  aen  't  exempel  ban  öie  ban  atrecijt :  toant  3P  al= 
baer  geb2uilit  Ijebben  alle  be  licentie  en  ongcregem> 
öenöiemcnfouöefeonnenbcben&cn/  ban  bc  bo?geren 

te  Neigen/  ffaen/  fmi)ten/  en  af  te  béngen  albatfc 
totlöen  Oebben/  fulr  bat  belc  boderen  boo2gelucïng 

cft pneerben  /  be  gene  iiiz  in  't  infeomen  öoob  geblcbctt 
toaren/  boo:  öten  3P  öefemoettoilligïjciönietenöo^ 

fm  a^nfeboutoen/  noebte  onöettooapen  toefen  öefe  on* 
ö'aeglüfte  flabernue  baer  f>»  toe  geïtomen  toaren.  Zbw 

ïi'anbcUnnc  gaf  bc  bo?gcr0  nanbcnabumMtebenecn 
orootatljteröenften/  en  baeröen  te  groter  en  mecröcr: 

fiaet  tegen  öe  ̂ pangiacröen  i  öie  ban  öer  €^ouöe  n» 

pen  onetluiö  nuhofletonöbloeö/  Ött3Unonfemeöc- 
lumaten/buiöen  fp  mo2gen  top/öoclj  3i)n  öoo?  öe  fl&a* 

niftcact  gefïilt  geto02ben/  mit^f  bat  ben  caflelem  ban^ 
öer  ̂ ijic  bc  ©urgemeefteren  toeliet  Ijetftafïecï  met 

cenige  bosneten  tebefetten/  boetoel  bitbaernatocrb 
na-nelatcn  /  nemenbe  baer  ober  ttoe  bo? geren  al0  jon- 

•  o"  êiet  en  herman  feel  gebannen  €enige  öagen  na 

öat  5?  tot  aotteröam  alfo  ingcliomen  toaren  /  namen 

3P  fesere  plaetfe  in  /  genaemt  <Delf0ljaben  /  't  toeln  w öe  <J3cufen  te  boren  ingenomen  toaö  getoeeft  /  öaer3P 

ooft  belc  onmenfcbelijfteto2ecöïjciöobccö'ingefetenen 
uebieben.  *De  <02abe  ban  25ofTu/  toefenöe  een  ̂ eöer- 

ïanö^  ̂ eer/  toatf  ban  be  ingefetenen  üt$  &anbs"  rebe^ ïüft  Domino/  maer  0002  öefe  öaeö beeft öpficbfelben 
cencp  groten  nact  optcn  ftalfe  geïjaelt  /  bpfonber  onber 

öe  ̂ollanöerö  öacr  ober  fjp  bpöcn^ertogtot<0ou^ 
t)crncurgcftclttoatf» 

^>en  2+  feb2uarp  öefeö  faerö  Ijebben  bte  ban  öc 

(©ecftelnft'betö  en  ftaö  ötrecljt  na  lange  folltcitatie 0002  baren  dpccialen  <0eöeputeeröc  aen  öen  Conmfc 

ban  ̂ pangien  op  Ijaer  Jüequeflcban  appel  geftregen 
öcfcVefolutic: 

DE  Conink  gehoort  hebbende  't  rapport  van  de  Re
- 

quefteen  ftucken  daeraen  hangende  geprefenteerc 

aen  zijne  Majcft.  van  wegen  de  Prelaten,  Dekenen ,  en 

Capittulcnyan  de  vijf  Kerken  van  Utrecht,  als  repre- 

'tticrfotfe 

ban  De 

öeefte» 

lyhfjtiö cnflatt 

nopen&c 

get  ap* 

fci. 

ftritcrende  d'eérïle  lid  v^n  de  drie  Staten  Van  den  lahde 

van  Utrecht,  eenfamelijk  van  den  Schout,  Burgemee- 

fteren ,  Schepenen ,  Cameraers  en  Raden  der  ftad  Ut- 

recht ,  henluider  beklagende  van  lekere  fententie  gege- 

ven by  den  Hertog  van  Alva,Stadhouder,  Gouverneur 

en  Capitein  Generael  van  de  Nederlanden,  den  14.  van 

Julio  1 5  70.  by  de  welke  verklaert  word  de  vijf  voorfz. 

Collegien  ten  eeuwigen  dage  berooft  ofgepriveertte 

zijn  van  de  priorite  of  titule  van  den  eeriten  ftaet ,  en 

dat  fy  van  nu  voortaen  geen  plaetfe  noch  ftem  hebben 

en  fouden ,  noch  in  de  vooriz.  Staten  en  fouden  beroe- 

pen worden,  gelijk  ook  by  defelve  gecöndemneertzijn 
d'Edele  van  den  felve  Lande,  hebbende  gefeten  en  ge- 

weeft  in  wette  tot  Utrecht,  en  geaffifteert  of  hen  niet 

te«ren  ftelt  fekcr  accoord  in  queftie  dat  fy  niet  meer  en 

fouden  wefen  van  den  tweden  lede  en  niet  geroepen  en 

fouden  worden  in  de  Staten  voorfz.  Verklarende  daer- 

en-boven  ten  regarde  van  de  gemeente  der  ielver  ftad 

allegader  en  yegelij  k  van  hen  verbeurt  te  hebben  de  pri- 
vilegiën, vry  heden ,  exemptien,  goederen  en  inkomen 

henluiden  toebehoort  hebbende,  en  geconfifqueert  tot 

profijt  van  zijne  Majeft.  met  privatie  van  haren  eerften 
ftem  en  plaetfe  mette  Steden,  Amersfoort,  Wy ken 

Rhenen,  welke  verklaert  worden  gepriveert  van  't  deel 
welk  zy  h  bben  gehad  in  de  Staten  metter  ftad  van  Ut- 

recht, en  cut  io  lange  tot  dat  zijn  voorfz  Majeft.  daer  in 

anders  fal  hebben  geordonneert,  als  breder  begrepen  is 

in  de  voorfz  fententie  by  de  welke  de  fupplianten  hen 

bevinden  befwaert.als  zy  by  vele  redenen  en  middelen 

1  deduceren  en  prefenteren  noch  ampelijker  te  deduce- 

I  ren,  feggende  daer  van  geappelleert  te  hebben,  (behou- 

!  delijk  nochtans  't  recht  van  nulliteit)  aen  zijne  Maj.  als 
1  haren  fouvereinen  Rechter  Verfoekende  over  fulx  re- 

1  lief  van  appel  mette  claufule  van  inhibitie  en  defenfie 

in  forma  en  dagvaerdinge  voor  fulkenRaed  of  anderen 

in  defe  Nederlanden  als  zijne  Maj.  fal  believen, om  al- 

daer  geinftrueert  te  worden  totte  diffinitiven  exclufive- 
lijk,  en  voorts  by  zijne  Maj .  of  den  genen  die  hem  daer 

toe  fal  believen  te  committeren  getermineert  te  wor- 
den als  dat  behoort,of  hem  te  voorfien  van  fulke  andere 

!  provifie  van  jufticie  als  zijn  Maj.  bequaem  fal  vinden, 

daerom  fy  ootmoedelijk  bidden,zijne  Maj . ,  na  dat  hy 

alles  wel  en  in  't  lange  heeft  verftaen  gehad ,  en  daer  op 

'tadvijsvandeRaden  rijpelijk  gedelibereert  hebben- 

|  de,  heeft  gefeid,  verklaert,  fegt  en  verklaert,  dattcr  geen 

relief  van  appel  en  valt,  maer  fullen  de  fupplianten  hare 

Requefte  mogen  prefenteren  aen  den  Hertog  van  Al- 
va,Gouverneur  en  Cap.  Generael  van  de  Nederlanden 
of  ander  die  de  felve  plaetfe  houden  fal ,  en  hem  bidden 

't  gene  hen  fal  goeddunken,  dewelke  alles  gehoort  en 

verftaen  hebbende,  hen  fal  mogen  verfien  van 't  gene  fy 
begeren  als  na  recht ,  reden  en  equiteit  behoren  fal ,  en 

in  gevalle  van  fwarigheid  daer  van  t'adverteren  zijne 
Majeft. met  zijn  advijs,  om  gedaen  en  geordonneert  te 
worden  als  met  reden  bevonden  fal  worden  behoorlijk 

te  zijn.  Ën  nopende  d'executie  van  de  voorfz  fenten- 
tie ,  de  voorfz  Hertog  fal  middelretijd  forge  dragen  dat 

sandersniet  en  fal  gedaen  worden  als  in  goeder  juftitie, 
reden  en  biliikheid  behoort.  Gedaen  tot  Madrid  onder 

de  fïgnature  en  naem  van  zijne  Majefteit  den  24  Fe- 
bruary  1772.  Onertekent, 

Philips. 

3&ie  ban  öc  <0eefïeujW>eiö  en  ftaö  atreebt  öefe 
refolutic  ontfangen  Ijebbenöe  en  3ön  öaer  in  niet  toel 
te  b?eöen  getoeeft/  toant  fp  toel  toiflen  öat  3P  geert 
ijoop  en  Baööen  om  cenige  iuftitie  ban  öen  hertog 

te  berfenjgen/  öoo?  öien  öc  hertog  op  Den-luiöenfo 
toasberbittertöatterniemanö  ten  l&otoe  en  toa#  bit 

öen  hertog  ban  öen-luiberfafeeeen$meeröo?fïfp?e* 
feen :  niet-tc-min  5P  fonöen  Baer  <0cöeputeeröe  tot 

2&?uflW  om  met  fommige  goeöc  peeren  enbjunöcn 
op  öc  fae&  te  beraben/  alö  metten  p?efibentVighus 
en  anöere/uit  öen  toclfeen  3P  berftonöen  öat  men  boo2-  (f.  ut.; 
felicr  metten  cerflcn  toa£  nertoacijtenöc  öc  ttomjïc 
nan  öen  hertog  de  Medina  Cceii,in  öetf  hertogen  ban 
Sülba  plaetfe/baerom  fpluiöen  goeö  bonöen  fo  lange  te 
toectoeben/en  alfban  aen  öen  felben  ficrjue|te  te  p?efen? 
teren/öeben  niet-te-min  een  pzwetf  bacc  in  toepöajenöe 

UÊÜF 

Wetftm 
bopcm 

aen  ben. 

^ertog 

ban  %U 

ba. 

/ 



»T7*1 Oor/pronk  der  Nederland/e'  Beroerten. 

** 

D'oo2fahetoacrom  jp  aen  ben  l$ertog  geenbcrflwfecn  [be^gel^ijn/ toant  beConing  toaöbcgccbertieren* öcöcn  /  D002  Dien  3P  toiflen  De  ̂ufrtttc  boo2  f icn-liitDen  '  fle  Punte  m  De  gefjeie  <€f)2tflcnDctö  /  en  Bp  foute  Daer* 

3ntoat 
UlcV.MC' 

ren  hie 

albacc  gefloten  te  3tjn  /  ja  bat  bp  fo  op  ben-luibcn  ter 
oramt  toaö/  Dat  Bp  Deniuiber  namen  niet  en  moot  DO' ren  noemen. 

N9ü  Dat  öc  flab  ban  Den  252ielc  en  net  «?planD  ban 
Boome  bp  Den  c^abe  ban  Der  jBarh  bcrobert 

toaiïtf'  toaö  I  gelijh  ocfetb  iö  /  en  Dat  De  ̂ ertog  ban  9Clba  ge* 
tiiig-n  Delibereert  toaö  De  flab  ban  ©liflïngen  tn  Eeelanb 
SiS mct  ccn  O^toelDig  5f02t  of  Cafleel  te  berfeheren  /  toaer 
n  batï  ban  De  fimDamenten  alreDe  oeleiD  en  boben  Der  aerbe 
®m\v  (jetoacïn  toaren/  fo  iö  Den  baet  ban  Die  ban  ©liffingen 
8n"S  wnis  Den  hertog  ban  SMba/Dagelijrbermeerbert/ tai.  maec  ijp  nergenö  min  op  paffenDe  Dan  opte  hiacDten 

ban  De  f  ngefetenen  Deo  SanDö/  Dacftt  baer  meerber 
bolr  te  fenDcn  ban  Daer  toaö  toant  baer  lagen  eenigc 

luiöcr  onfriiult  fo  tioen  aen  Den  hertog  ban  Wba/  Dat- 
ter  Denluiben  geen  f  toarigBeib  af  nomen  en  fottDe/p^e* 
fenterenDe  fïclj  felbe  baer  bojen  bojge  te  (leliën  /  en 
Docnöebcieanberep?efentatten  om  De  bo?gerpe  te  be* 
toegen.  jitëaer  De  boo2f5  Cupn  en  eenige  anberen  me* 
beonDer'tbolhflaenbe  feiDen/Bo02DDocB  toat  miD* 
Delen  men  al  gebmiht  om  u  luiDen  te  DeDnegen  en  in  't nctteu?engcn:öet  gemene  bolh  Defe  <®?atie  gepookt 
DcbbenDe  riepen  gciijher  BanD  en  met  luiDer  fleminen/ 
jou  /  jou  /  fpottenDc  al  t'famen  metten  boo?fs  <©ouber* neur/'ttoelhbe  boo?f5  <©ouberneur  BojenDetoenhte metter  BanD  en  feitje  in  effecte  Defe  of  Defer  gelijhe 
tooo2Den|:  <ö!25o2gerö/2So2geröBoe  luttel  toeet  gp  ©e6i», 
toat  gp  Doet/  Det  en  iö  geen  hleinc  fahe  Deö  Coninr  a«?bart 
garnifoen  buiten  te  fluiten  en  te  ber  jagen/  gp  toeet  ?}jgjf 

3DalentnöefelbcflaD/oberfuïr  öeeftöpalöaergefon^   nocb  luttel  beö  Coninr  macBt/  ifl  Dat  gp  obftinaet  mme 
Den  eenige «gpaenfe  5?ourierö/om  De  logpfen  te  be* 
fcluijben  en  te  Doen  bereiDcn  Daer  De  &pangtacrbcn 
Die  bolgen  fouDen  logeren  moebten.  ̂ ierDoo:  quant 
eenig  rumoer  onDer'tbolh/fommige  feiDen  batfein erger  fïabempc  fouDen  toerDen  getoacljt  Dan  eenige 
fatten  ter  toerelt/  en  Datmenfe  fo  metfolDaten  alö 
mettet  Cafleel  üeftoaren  fouDc/Datter  geen  fleDe  in 

blijft  toat  Bebtgpgoetö  te  bertoaebten/ toant  De  Co-  wöban 
niitn  en  fal  Dat  alfo  niet  laten  bcruften:  maer  fogp  K°"' luiben  baer  in  nocDtanö  bolfjert  en  obflinact  blijft  in  u  EmS, 
luiDer  booniemcn/toat  miDDel  Debt  gp-IuiDen  DocD  ,an&- 
om<£)Q2logte  boeren  tegen  fomaeDtigen  $otentaet/ 
en  fogp  al  eenige  miDDelen  morDt  Dabben  en  toeet  gp 
niet  Dat  och  De  uitgangen  Der  oorlogen  periculeus  3ijn 

33eDerlanb  alfo  beftoaert  en  fouDe  toefen  alö  3pluiDen:  jen  Datfe  Dihtoilöoo?fahen  ban  De  Deftruetie  cnonber? 
eenige  Dagen  te  b02en  toaö  alDaer  in  De  felbe  flab  geho*  j  ganhber  fleDen  en  bertooeflinge  Der  HanDen  boo^t- 
men  johanvanCuykifeerebanllerpt/DetoellïeDem  brengen.  |Bacrï)ettoajSberDe  ban  Daer  Dat  fjpfefou 
Dagelnr  boegDconDer  Deb02gerpe  bp  De  gene  Dieliem 
DocDt  Dat  tot  beranberinge  genegen  toaren/  bp  rieb 
f lenluiDen  Datfe  tttt  De  monD  fp:eften  fouDen  Datfe  geen 
^pangiaerDen  en  toilDen  innemen  /  Bp  feiDe  Dat  De 

5D:ince  ban  (Djangt'en  met  eenen  feer  groten  hoop  bolr alrcDeopDebeen  toaö/  en  benluiDen  berloffen  fouDe 
ban  De  tprannpe  DeiS  hertogen  ban  2Blba  /  Die  niet  an- 
öeröenfocbteDan  alle  fjen-luiDer  goeDeren  mtefïoc? 
ften  en  [jaerlutDen  tot  armoeDe  te  brengen/  ten  einDe  3? 
aene  maebt  en  fouDen  Hebben  tegen  ö* m  te  rebelleren. 
i&tfc  bermaningen  toerDen  geeme  geöoo?t  W  De  fom- 
mige  /  Dtc  tcrflont  Daer  nocb  bele  meer  bp  bingen  /  in 
fomma  De  faftc  toerb  fo  gcb2cben  Dat  eintelijh  De  3Ba>- 
ien  Die  Daer  binnen  lagen  opten  $acf  Dag  Den  6  %mü 
ter  flaD  uitgeD2eben  too?ben  D002  bet  gemeen  bolb  /  en 
alfo  Den  felben  Dage  bet  <&paenfe  garnifoen  arribeerbe 
boo?  Den  monD  ban  De  ï^aben  /  ijS  öet  rumoer  meer  en 
meer  bergroot.  t&e  b002f5  Johan  vanCuyk  feiDe  te- 
gen  cenen  pegelijben  toont  u  nu  mannelijïien  /  toant  bp 
alDien  gr»-luiDenDe  ̂ pangiaertjS  nu  inlaetliomcn/ 
fo  3ijt  gn  al  t'famen  om  lijf  en  leben  /  en  fuït  al  t'famen afó  rebellen  quaDer  D00D  moeten  fierben  /  toant  gp 
Debt  tjet  nu  fo  berre  geb2ogt  Dat  gp  Deo1  Coninr  garni* foenen  \\ebt  uitgejaegt/  u  luiDen  en  mag  geen  ontfcljul? 
Digingeftelpen:  ö«ft  ftpDe  <©2aben  ban  «cgmomrn 
3^oo2ne/Die  Den  Coninft  fo  beel  Dienften  öaDDenge- 
Daen  /  niet  gefpaert  /  meinD  gp  Dat  bp  u  luiDen  fal  fpa- ren :  Daer  toaö  eenen  Die  toat  befcljonhen  toaö  /  Detoel; 
he  feiDe  inDien  men  ftem  een  paer  banen  biero  toilDe 
geben  Op  fouDe  fener  (lub  gefebutö  opte  ©cflen  leggen* 
De  onDer  De  fencpen  ban  De  ̂ pangiaertö  febieten/ 
De^eereban  Herprgaföem  ttocDaelDerö/  bpging 
Fieen  en  feboot  na  De  febcpen.  lier  D002  guam  De  b2efe 
inDe&pangtaertoV  Dat^pbe  feilen  optrecltenDe/De 
toutoen  Daer  3P  mcDe  bafl  gemaebt  toaren  affnijDen- 
Demetlicberenfagcn  Dan  Ijcnop  ijBibDelburg  te  fal* beren. 

Wtt&ottto  ban  25ourgongien  ïliDDer  J^eer  ban  €a* 
peïle  /  Cattbem  en  JDacben  /  Defe  tijD  oBouberneur 
banEeefanD/  berflaen  bebbenDe'tguntDieban  J^lif* 

longtcn/  fingen  bcD2eben  OaDDen  iöban  iBtDDelburg  na  Blif* 
ftmim  fmgen  getogen  en  mcenDc  met  31J11  aut02iteit  ben-lui* Sedans  Den  tot3}jn  mniingc  te  b2engen  /  l)p  DeDc  mettet  blep* 
iomtrot  pen  ban  De  hlolt  De  burgeren  boo2  bet  ,§taDbuiö  ber* 
tmam  öaDeren/  Detoijle  bp  een  feer  toelfp2ehent  man  toaö/ 
ie  b™,  beeft  bp  albacr  een  02atic  tot  bet  bolh  beginnen  te teren  tot  Doen  /  en  Ijaer  te  bertfpen  /  ban  Dat  3P  bacr  fo  Dabben 
"Sf  bergrepen  aen  Deö  Coninr  garnifoen  /  maer  fo  3palö ?pan3ï  nocljterflomtoeDerombaer  opten  reebten  toegüeer* 
2J  re  Den  en  ten  beflen  lieten  raDen/  fouDe  allcö  bergeten  en 

3frrXn 

ian 
3our* 

De  ïjebben  bonnen  met  eenige  reDenen  tot3ijnboo2ne*: 
men  brengen  en  Daer  Doen  beranDeren/ toant  3p  niet 
alleen  3ijnen  raeD  en  öebben  geDeelijb  berfmaeD/  maer 
bebbenbemoobfulbgelaet  getoont  Datï)pblijDetoa$ 
Dat  bp  uit  Daren  banDen  ontguam  /  en  toeDerom  onge- 
fcDenD  binnen  JilSiDDclburg  geraente. 

3ilö  nu  Defefabe  fo  berre  gebomen  toaö  fo  Dabben  De 
©limngeröDe  afêernmeeflerö  banDen  aengebangen 
Caflcle  met  öare  nnecöten  en  anDere  meDe  uit  De  boo?? 
fcft2eben  (lebeDoen  bertrecfeen/  De  materialen  Dietotrafebü„ 
boutoinge  ban  't Catfeel geDeflineert  toaren/  BaelDcn  mwn, 
3P  binnen  De  flab  aen  De  poo?ten  en  fmeten  Daer  aerDe  scn  ra^ 
boben  op  Die  5P  ban  bet  Caflcel  öaelDcn/oofe  Ijetbe*ïïj" 
gonnen  Cafleel  't  toelb  al  D2ie  of  bier  boeten  boben  Der  ml  da> aerDcn  toaö/to02pen  3p  ter  neDer  en  rafeerDent  met  ful*  'W* 
ben  baeft  en  furie  Dattet  toonDer  toaö. 

gjnDe  J§.  Dagen  ban  ©aeffeben  fo  guam  Don  Pedro 
Pacieco  De  Opperfle  ingenieur  en  25oumce(ler  ban 
Den  ̂ ertog  ban  2Clba  tot  ©liffingen  /  niet  anDerö  toe^ 
tcnDc  Dan  De  ,§pangiaerDen  en  toarenDer  binnen  Der 
(laD/  fjp  guam  op  'tlanD/  3ön  fcljip  toerD  terdonD  m  H ingenomen  en  Den  fcbatDaerin  toefenDe  geplonDert/ffS 
enfjpmette^pangiaerDen  Die  Opbp  ïjcm  baDDege*  be&uu 
bangen  genomen/  toaer  ban  lp  feer  toaö  bertoonDert/  Jp«* 
toant  Ijp  en  IjaDDe  niet  met  allen  ban  Defe  beranDeringe  f^ 
geboo?t.  ©p  b?aegDe  bafl  toaer  De  ̂ pangiaertö  toa* 
ren/ maer Dp en breeg geen  anttooo2De  na3ijnen3in/ 
bp  baDDe  commiffie  fo  men  feiDe  om  alDaer  <Dber  jle  te 
toefen  en  Capitein  op  Den  Caflcle/ men  feiD  Dat  bp 
bem  bebonDen  toerD  een  roile  of  billet  met  alle  De 
namen  Der  geenDer  Die  De  hertog  ban3Clbanocbtoil* 
DeDocnDoDen  in  berfcbeiDen  fleDen  /fo  ban  Den  2IDel 
aio  ban  De  boo2naemlle  bo2geren/  anDere  feggenDat 
bp  't  felbe  billet  gaenDe  na  De  gebanbeniffe  tufTfljen toegen  fccretelijb  gefcDeurt  en  De  fluchen  Deeft  laten 
ballen. TDoe  nu  De  fahein  Defen  flaet  toaö/  fo  bebbenDe 
magt'frratcnbpöaer  ontboDen  Den  boo2f5  Cuyk,  bc  Sim!? toelbe  men  meenDe  te  toefen  Commiffariö  banDen  gtnK 
332inceban  <02angien/omte  beraeDflagen  toat  bem  fotbm 
te  boen  flonD  tot  öaer-luiDer  befcïjerminge/DefeVieD  l^fLn 
Datfe  terflonD  fouDen  fcljicften  bare  <©eDeputeerDeaen  e^oe 
Den  <02abe  ban  Der  ïBarb  binnen  Den  252iele  /  ten  ein*  ban  bn 
bc  bp  ben-luiDen  boo2t  ecrflc  fouDe  affifleren  met  cenig  m&*b. bolh  ban  oo?loge/DtenboïgenDe  iö  De  boo?f3  Com- 
miffariö  Cuyk  op  Den  1 1  2Cp2iliö  met  b?ieben  ban 
crebentie  ban  De  lEagiflraet  ban  Bliffingen  na  Den 
232icle  gereifl/en  homenDe  tot  <©02D2etl)t  Beeft  ban 
Daer  in  alDer  Diligentie  eenen  feheren  boDc  afgebeer- 
Digt  na  3©efel/en  boo?tö  na  ̂ illenburg  aen  ben  &m 
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u  ban  $?angicn/  om  ïjetn  ba»  alten  befert  te  bet* 
tomigcn.  ̂ nben  23?ielc  ocïiomcn  söiflK  /  Beeft  tjp 
aen  ben  43?abe  5tjn  b?ieben  obcrgelcbcrt  /  en  te  hennen 
rtcgebenbendacten  gelcgcntbeiD  bet  (leöe  ban  W 
finnen/  en  berfotbt  tjat  te»  in  tuben  en  döttben/  foot 
ben  nooö  bctcifcbtc  bc  böö2fclj?cben  fteöe  met  fchce 
narnifoenfoube  brillen  affidcren.  SDaerin  be<©?abe 
icctrt  f  toariöDetö  machte  boo?  bicn  ïjp  nocb  niet  beel 
bolhtf  en  Dabbe  te  ontberen  /  en  l)et  nteu  bolh  bat  f)cm 
bad  bp  onani  toa$  inct  tocl  öctoapent  /  maer  ber? 
rtaenbe  bat ïrëe ban  Bliffingen  Ijen-Uuöen  totlbcn toa- 
uenert  /  toas  te  b?ebcn  /  toanncee  3p-luiben  foubcn  bc? 
geren  Denlmbcn  bolh  te  fenben/met  toelhe  tefcriptie 
Dcboo?f3  COmnufTariS  toeberont  na  ©liflïngcn  ge* 
fewhr.  $jo?telingcbaernafoi$  Capitcm^onhbeer 
3©ittcmban23lop£  gefeib  (Cveflons  boo?  laden  met 

^"^  Contmtfiïc  bdrt  ben  <©?abc  tan  bcr  ïtëarti  m  bate  ben 
&  fflt  tt»  StólUtf  met  ö?ie  fcljeüen  met  bolh£  na  ©Uflfinocn 

©!S  getogen  /  ftcrfi  tocfenbe  in  m  föjf  ttoc-Donbert  man* 
bw-      ttenüecl  ongetoapent  3ijnbc  meed  gebleet  met  €ap- 

penen€afiufelen  bet  ̂ ecftclpöciö/ tocfenbe  meeft 
al  boigcren  ban  ïïotterbam  /  «Delft  /  Igagc  en  uiten 
55:ieï/gel)aelb  5ijnbebpttoe  Capiteinen  ban  be  dab 

ban  ©üffinnen/  b'cene  genaemt  30tnh/  en  b'anber ©itety.  ©oö?3DIif|ïngen  homenbe  toecöcn  3p  altiaer 
opten  droom  met  getoecr  bóo2fien  gemondertenal? 
fobooitshtbcr  ftaü  geb?acljt:  bcboo?feb?cben  -€re* 
rtongbcDe  ben  gebannen  Pacieco  mctnocljttoeanbe; 
re  ̂paenfe  <£belluiben  öie  met  Pacieco  albaer  ge- 
bangentoarenaenben  <6algc  Dangen.  Pacieco  hon- 
bebemfeer  gualijhcn  ter  boob  bcgebcn  en  boob  beel 

©win*  gelbstot  ranfoen  om'tlcbentcmogcn  Douben/  ban acnieuc  l]tt  toag  al  u  toegeef^/  fo  toaren  5P  op  Öetti  berbittert/ 
ScXot  QDfe  be  boo?fclj?eben  óErcflong  gebaebtig  3!Jnbc  Doe 
©lifft'n»  öatbc&crtogban  Sülba  jijnen  $5?oeber  SoDan  ban oen  se   (wijM/  {jaööe  ööcn  bobcn  in  Sfunto  1568.  toilbe 
öan3Cn'  fiem  biet  ober  nu  bwcfeetv  acïjtenbc  bat  \)p  ben  hertog 

ban  $Uba  niet  bcel  meerber  fptjt^  en  mocDte  aen  boen/ 
Dan  bat  bP  fijnen  opperden  ingenieur  en  tournee* 
tfer  ter  boob  b?acljt:  fommigefcibenbatbefe  Pacieco 
öc«  éénogen  ban  2llba  buifb?outocn  fujlec-fone 
toa^/  anberc  feiDen/  bat  ïp  na  J5ebc  ttiaö  ban  ben 

$crtog  /  fomma  poer  feiöe  't  5ijn  /  fjp  riep  feet  beerüju öKmen  fjcm  bangen  toiloe/bat  öp  een  €beïman  toasf/ 
batmenbem  t'f  toeert  foubc  geben/  een  ban  bet  fïab 
genaemt  Glaude  bebbenöc  bes?  boo?f3  Pacieco  rappier 

op  't  lijf/  en  b02cnöe  Dat  lp  fo  om  t'f  toaert  riep/mecm öc  bat  bp  om  3ijn  rappier  riep  /  feibe  Signor  felimt  b?p 

op  tb  fal  't  rappier  toel  betoaren  /  na  bat  fijn  bleberen 
na  fijn  boob  uitgetogen  toaren/ontbiel  bem  een  gou- 
fcen  netting/  bclnelfte  iCreffong  bebe  hopen  ban  ïïob* 
b:ecl)t  be  Coh  ban  i^crepnen  $>?oboo|l  albaer  /  fo  \)f 
mp  felbe  beeft  berulacrt/  Oebbenbc  mp  ooh  befel- (*. a<?)  ÜC heten gëtoont.  <Defe binnen  gefcDiet  3ijnbe en  toel 
toetenbe  bat  He  ©ertog  ban  31lt>a  niet  ruften  en  foube/ 
maer  alle  5Jjnchracljt  aenbjenbenom  bicontfangen 
tnjurfen  met  albe2  rigojeuf  beib  te  bjjehen/bebben  alle 
o?b:e  gedelt  Hk  fp  mocüten  te  tefifteren  en  yebben  ooh 

tcrflortb  fobj'clben  ̂ 2ince  ban  <0?angicn  in  <Duitf- 
lanb/  atë<02abe  Hobctoijft  ban  l^aftau  in  ©?anh- 
rijh  ban  alö  berabbertcert  en  [julpe  en  affiftentie  bcr- 
fccljt/enbaerfclbenfobele  gejtcrht  ali£S  fp  moeïjten. 
g>v  bebben  ooh  cenige  rebenen  bp  gefclmfte  uitge* 
geben  tot  jnftificatie/  toaerpm  3P  be  tnapenen  babben 
aengenomen  /  en  gercfolbeert  toaren  geen  ̂ paenfe 

garnifoenen  binnen  be  feibe  ftabin'tgebeel  nocD  ten teeltcontfaugcn,  _ 
iRrfiencn     ̂ >crci3!:nenfeggenfpboo2nemeluhtetoefen.  u  <©e 
SÜFhffi.»  nrote  fozfen  en  getoclben  W  bagclijhö  febert  bet  <6ou* 
ccïï  u<t>  nernement  ban  ben  hertog  ban  ?Clba  binnen  ben  lan* 
gctjcöcn  ncU?n  hct'toaer^-überin  berfcbeibcnplaetfen3ijnge* 

£'K  febieb  bp  be  ̂ paenfc  folbaten  /  niet  tolerabel  nocb  \iy neiïcn  (n  öetöfi  iijube/  c\\  gantfcbcïijh  contrarie  bet  geb2iuh  ban 
iianucn  Dci:  \m^\  ̂ an  ben  oo2log  geobferbeert  ban  ouben  tij- 
SrÜomcn  ben  /  alö  led  m  ben  tijben  ban  toijlen  Ijoger  memoncn 
om  net  Ueifer  Caroluov  alei  ooh  bi?  tijben  ban  ben  tegentooo?* 
ê?acn^  ̂ jöcn  <coninh  iinjbcn  bier  p?cfcnt  toefenbe. 

1, 5©at  o'ohbcfelbc^cttog  biajü  betogetenbeboob 

entenietmahenbe  ti&t  ̂ ibiïeoién/02bonttöttttencnfotn  ^ 
reebtcn/benluiben  gegeben  bp  bc  ebelc  erfacïjtige  l^ee^  g? «  - 
renbanbelanben.  ïjouöcr. 

3*  ̂>atbPboben  bienopben  onberfatentoaödel- Icnbefobanige  grote  gmpoden  en  laden  ban  ben  €/ 
rr.  en  r.  penninh  benïuiben  onmogelijh  te  b?agen  /  en 
bit  fonber  regarb  te  nemen  op  be  oppofitien  en  hlacb- 
ten  ber  Staten  fogeedelijh  al0  toecrlijh/ nocb  och  bp 
abbijö  ban  ben  itabe  ban  Staten  en  finantien  /  maet 

alleenltjh  boo2  fijn  eigen  ̂ paeiife  fiaeb/toillcnbe  't  fel^, 
bc  met  getoclt  inboeren/  toaer  boo?  bc  Sianbcn  gefeba- 
pen  toarenteberbalteninbanbcn  ban  b?eembe©02- ftcn  /  en  ̂2tncen/  toe  be  Cóninhlijhc  ffiaj.  alfo  foubcn 
p?ibercn  ban  fijn  patrimoniale  5ianbch. 

4.  ̂atbefeibe  ̂ ertog  febert  3ön  <8oubcrnement 
bcHanben  fo  grotelun  belaft  en  geopp?efTcert  babbe 
mct^pangiaerbenaBaien  en  «öberlanbfe  folbaten/ 
en  fonbcrltnge  ben  üanbe  ban  a©alcbercn  en  debc 
ban  ©liulngcn  (3ijnbebep2incipaelde^ee-5r2ontiet 

jtcbctt3ijnber|iKai'efrO  bat  bie feer  beb02ben/berbij'' derten  tot  ruinc  genomen  toaren/  en  nocb  meerfou* 
ben/inbicnbe.oijalben  egeen  anbet  tegnnent  aenge* 
riebtentoerbe,  t  '■■  . 

5.  <0elüh  'tfclbe  toaö  bïijhenbè  boo?  biert  bat  bp  bui? 
fenbenperfonen  ban  biberfcbanbelingen/ambacöten 
enneringe  uit  ben  Bianbe  gebluebt  toaten/  enbage? 
lijt  meer  en  meer  be  bluebt  namen  na  €ngelanb  / 
^uitfianb  en  anberc  getocden  /  fo  bat  fijn  iBajedeitg 
Sanbcnbaerboo2foberarmen/bat  be  yuifen/erben 
en  gronben  in  alle  plactfen  bergingen  en  uerbïeïen  /  en 
toerb3ijn|Bajedeitbpben  felben  boo?blucbtigenge? 
P2ibeert  en  bertoelbint  ban  be  toelbaerb  ber  ̂ ee  / 
b'toelh  tö  't  pnncipaefde  baer  aen  bepenbeert  bc  mee? 
deinhomdeban3ijne  |Bai.  en  eenig  onberboubban 
ben  onberfaten  en  goebe  tntooonberen  ber  felbcr. 

6.  «Dat nocb atget tè fietmen ( feggenfe )openbaet? 
ïijh  boo?  Danben  /  bat  mittf  bet  getoelb  tet  ̂ ee  bc  %a- 
tttanten  /  meedenbeetë  uit  pute  armoebe  gebluebt/  be 
lanbenberobcn  en  in  banigier  3ijnban  ingenomen  te 
toerben/  geïijh  alrebe  geinbabeert  toag  be  ̂ tab  en 
£anbebanben25?ielc/  enfote  bebuebten  i^mit^be 

derhten  albaer  gemaeht/en  nocb  te  mahcn'tgeöele lanb  ban  ̂ ollanb  in  fulfeen  bannier  te  ballen. 
7.  3£eboo2f3  gemeente  ban  ©liffingen  bit  berbo? 

renbeenboe  toel  fp  derh  genoeg  betoaert  toaren/fo 
ban  baren  getroutoen  poo?terjefen  febutterijentn  eebe 
ban  fijn  iBajedeit  fijnbe/a^  anbere  intooonberg  en 
3Balfc  folbaten  /  bebben  boo?  oogen  gefien  en  bcmernt 
bat  onlanr  geïeben  merhelijh  ben  bacb  boo?  paefTcbeit 
be^tabbanBliffingen/ban  toegen  benfeiben^et? tog  tot  biberfe  plactfen  geopent  të  /  een  partpe  ban  W 
gefebut  berbalfcbt  /  en  ber  «&tab  fieutelen  gecontrefeit 
3ön/mcncnbe  alfo  opten  ̂ aef  bacb  fmo?gensf  be  ̂ tab 
met  acïjt  ©enbeïen  ̂ paenfe  folbaten  te  obetbalïen  en in  te  nemen. 

8.  »erom  30  menen/  bat  /  ( boetoel  eenigc  gnaet? 
toilligefultfulïèntoillen  anbere  interp?eteren )  3P^c 
Coninhlijhc  |Baj.  nocb  3ijn  Eanben  niet  en  bebben 
berho?t/ met  be  felbe  ̂ pangiaerben  baer  uittebou? 
ben/  maer  toel  ter  contrarien  bat  3P  gebaert  t\tbbc\\ 
'tgenegoebcen  getroutoe  onberfaten  ban3ijne  USaj. 
toedaet/p?cfcnterenbcte  bolberben  en  tonttnucren/ 

inbeoube  en  getroutoe  Dienden  bp  fjenluiben  t'allcn ttjben  gebaen  tegens  alle  3ijn  |Ba  j.  bpanDen/  toülenDe 
ooh  betalen  alle  tollen  /  reebten  /  accijfen  en  Domeinen/ 
fult  alfmen  in  boo?tijbcn  3tjn  IKaj.  en  3ijne  IBaj.  ebele uoo?faten  gcDacn  beeft. 

<©aer-en-tuffcben  t$  Slonhbeer  gieronimus?  ban  3,rom 
't^eraetö  €belman  en  dalmeeder  ban  ben  p?ince  mg 
ban  <ö?angien  uit  33?anhnjh  binnen  ©liffingenge?  ̂ g'- homen/  met  Commiffie  ban  <0?abe  Slobetoijhban  ixmtlot 

l^afTau/omober  gebeel  3©alcberen  te  mogen  <0ou-  ©wm 
tierneren  /  bp  b?acbt  met  bem  een  goeb  getal  f  rancoi-  am- 
fc  en  a©alfe  folbaten  /  ooh  toarenber  uit  <gngeïanb 
gehomen  cenige  <£ngelfe  folbaten  /  fult  bat  bic  ban 
©lifTingen  beel  moebig  gctoo?bcn  3tjn  /  en  en  üatp 
ten  niet  meer  om  Den  hrijcb  te  tocberdacn  /  maer 
namen  ooh  boo?  ben  om  felbe  oo?log  aen  te  Doen 

Date 
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fïace  gcbucen  inbten  5?  Baec  niet  meöe  en  begaben  tot 
toeöcrflant  ban  öen  hertog  ban  Sfllba, 

©e       q^n  ceeften  Mzp  öefejs  jaecs  fo  t$s  öe  #auS  Pius 
Jh ƒ  öe  be  bijföe  obecleöen,  2B«  3ün  plaetfe  i$  genomen  Gre- 
bnïüe      gonus&ei3» 

toft,     & 
gje  ban  oen  ï&zkk  Babben  gebangen  feftece  ©if; 
1  feftecs  ban  Campbcce  /  te  toeten/  eenen  genaemt 
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om  ooft  te  ftojtec  te  mogen  sijtx  nopenbe  anbccc  flebcn; 
^Defe  flebe  i$  gelegen  aenöe  Eutöec-3ee  tegen  obec 
©2tefïartb/ toant  öe  flebe  ban  ̂ tabecen  is  öaec  niet 
beröec  öan  ttoe  mijlen  ban  öaen  gelegen  /  alle  de  fcBe* 
pen  ftomenöe  uit  boften  na  2dmftetöam  moeten Biec 
boo?  bp.  8fiec  toecöen  bete  fcöepen  geöout  en  is  een 

Dgje  wan  oen  sjiteie  tjatroen  genangen  f  enece  w\\    fleöe  ban  feec  grotec  importantie/ja  öe  flcutel  öec  Eui- 
feftecs  ban  Campbcce  /  te  toeten/  eenen  genaemt  öec-5ee.  ,&o  nu  öe  fcöepen  tot  €nftBuifen  /  bafl  beec*  SBegtniH 

%W  (Cljcpen/ennocB  eenen  genaemt  öoepe©leiS/öe-  öig  toecöen  gemaent/  fo  i(l  gebeurt  bat  eenen  Capt-  ban&et 
fc  alöaec  eenige  öagen  gelegen  Bebbenbe  /  3P«  boo?  teincn.&cftuilenbo^ijn  baooö  Baööe  laten  baeften  /  SïcÖ 
fc&nben  en  intecceffïe  ban  Oe  boö2f5  Johan  Cuyk  ̂ ee*  bp  eenen  25acftec  genaemt  <&irft  3Janfj  en  fo  \p  t  ftU  ban 
re  ban  Herpt  fonöet  eenig  cantfoen  losgelaten/ en  beb?ooö  al  eec  Bpgelö  gaftoilöe'tfcJjeep  öoehb?en-  f  n*JM 
Doben  öien  ban  Oen  <0?abe  banöec  naarft  faubegaröe  gen/eifcBte  Oe  Söacfter  gelö/.ScBuilenburg  Biet  op  ge* f8rt' 
gegcbenrioo*  Ben  en  öe  anöece  ©ifircBetS  /  om  bjpelijft  jtoo?t  3nnöe  fetöe  /  Bet  3ijn  al  <©eufen  en  ,§cBelmen  Die 
te  mogen  biffcöen  /  Ötec  öooj  3ün  öe  Berten  banöe  Biet  in  öeflaö  fijn  /in  ftoeec  Baec  BetfalBaecftoaec* öec  becgaen  öan  Bet  öie  ban  ïiottetöam  becgaen  is  t 

Öaec  op  öe  23acftecfeiöe/  ift  Bope  öat  <ï5oö  ons  öaec 
boo?falbetoacen.  <§cBuplenburg  feergeftoo^ijnöe 
leiöe3ünebingecen  obec  öen  anöecenenftooecöattct 
niet  beter  lueften  en  fouöe  /  Bet  toetö  geBoo?ö  ban  bec* 
fcBeiöen  bojgecen  /  öefe  feiöent  boo?t  en  toas  tetflonö 
onöec  alle  öe  bodeeen  /  ip  3tooecen  malftanöecen  öatfe 
geen  boln  in  öe  flaö  en  fonöen  laten  nomen/  toant  Bet 

©iflcljers  fo  getoonnen  getoeefl  öatfe  toenfcBten  öatfe 
meöe  mocltfen  nan  öen  ̂ ectogban  9Clba  ontflagen  en 
onöec  'tgoube?nement  ban  öen  Ji^ince  ban  <©2angicn 
Romen/toant  3?  aepten  öat  5P  alf  öan  in  b?pB#ö  toefen 
fouöen  /  fonöec  te  fien  of  te  letten  op  öe  maeftt  ban  öen 
%ctog  ban  3Hlba,  't  3©eln  beeftaen  3ijnöe  bp  öe  boo?f3 
«©oubeineut:  'tSeraers  en  öen  Commififartë  Cuyk, 
Bebbcn  fitU  opten  z  IBep  met  ontrent  6o  folöaten 
ban  ©UfTingen  na  öec  fteöe  ban  Campbere  begeben  Baeduiöet  becöecffeniflTe  fouöe  toefen»  hiertoe  Bolpen 
en3pbeiöe  latenöe  folöaten  buiten  öec  poo?ten/  3ijn  |  feec  öe  gene  öie  inöecfiaö  öe  pointe  Beimelijft  toege* 
binnen  Op  öe  iBagiflcaet  op'tfleöe-ljutö  gegaenom ;  öaentoacen/enalobe^ttoeiacengeBanöeltBaööenom 
öefelbete  inöucecen  /  öatfe  Ijaec  fouöen  begcüen  onöec  \  uoln  ban  öen  $?ince  in  te  nemen,  $lg  nu  öe  fcBepen 
Bet  goubetnement  ban  öen  ̂ incebanö^angicnen  ban  oo?loge  bp  na  geceet  toaren  is  eenen  ̂ opman 

feteban  öatfe  tot  p2efecbatie  ban  öecfieöe  fouöen  toilleninne- 1  <©uiceel  met  fommige  ban  3jjne  nnecBten  boo?  öe  &*& 
camp^  mcnenontfangenfeftecgacnifoen/öantoccöBen'tfel'  pookten  ban  €nftB«ifen  genomen /boo?  gebenöeöat  JarnS BPfe  op  öe  fcBepen  fouöe  leggen  /  öan  öe  bucgecen  toei-  e moa 

gecöenljaecöen  ingann/  öe  25ucgemceflecen  nocB-  Sanaï' 
2Sr  bebpöelBagiftcaetgeBeeiaf-gelïagen.  <©becfulciS 
Snif,  'cSeraets  tocöcc  öen  felben  abonöna  ©lifTirtgen  ge* 
foenban  togen/öanöe  boo?f3CommifTaciS  Cuyk  ijs/nietje tang  onöec  öecel  ban  öat  öe  enecBten  op  öe  fcBepen babin< 

ïfcn  <En! 

©ünre   genfiaenöe  Bet  boo?f3  cefutë  toeöecom  binnen  öe  boo^  fouöen  leggen  Bebben  öe  hopman  met  3ijn  möelbo?^  buffen  te 
<nte  w  fcB^eben  fteöe  gegaen  in  een  Becbecge :  en  bp;Bem  ont-  fien  in  öe  ftaö  gelaten  /  öocB  mofien  Baec  getoeec  in  öe  b?cn8?»i, 
wn.     boöen  Bebbenöe  öe  boo?f5  Eön  (CBepen  en  l^oep  ©Iets :  poo?ten  laten,  ̂ e  ©ucgemeeflecen  arbeiöenöe  om (f  • i7Q'' 

fcBippecs/  Beeft  öefelbefo  gemöuceect  öat  3P  bp  öe  i  öe  folöaten  in  öe  flaö  te  ncijgen  enöaectoegeencaeö 
anöecetoanöebiffcBecöe  3tjn  gegaen  en  öaecmeöefó  ifienöeobecmitSöetoacBte  öec  bo?gecen/  gabertboo? 
gcfp?o«en  /  öat  3?  nocB  öen  felben  abonö  geftomen  3ön  i  öatmen  öe  folöaten  inöe  flaö  fouöe  monflecen/  en  öat* 
bnöeboo^CommifTaciS  en  Bebben  met  Bern  fo  ge*  Ife  öan  optefcBepen  fouöen  toecöengeleiö/  een  out  buc* 
Banöelt/öat  np  öe$  anöecen  öaegs  toefenöe  öen  öecöen ,  gec  genaemt  Jüepniec  ̂ toutin»  ftibc  tegett  een  ban  öe 
ÏBcp  een  Compagnie  folöaten  ban  ©lififingen  bec* !  ©ucgemeeflecen/ öat  öe  hopman  3ünbolfttoelnonöe 
fclmibenöeöacc  binnen  genomen  3ön  jegens  toil  ban  buiten  monflecen  en  buiten  inöe  fcBepen  laten  gaen/ten 

©f e  ban  öe  jjfêagtflcatemmaec  met  toil banöe  bo?gecpe/öie  Ben  einöeöe  bucgecpe  te  b?eöen  fouöe  toefen/  toaecopöe 
«Camp;  m  Rapenen  begeben  Baööen  /  en  na  öat  alöaec  o?ö?e ,  ©urgemeeftec  feiöe/öat  Bp  fouöe  f  toijgen/  ofmen  fou= 
mm ne  gcflelt  toaö  /  en  öat  öe  fleöe  niet  genoeg  en  toas  met  j  öe  Bern  in  een  gat  öoen  fmpten  /  öe  flaö  is  ons  en  niet  u boih  in   boln  becfien  /  fo  is  öe  boo?f3  CommiffaciS  geceifl  op  1  bebolen  om  te  cegecen  /  Bïec  öoo?  guamen  eenige  meec 
ban  Dm  ̂ ooiötoitoin  €ngelanö/  altoaec  Bp  tot nofte  banöe  j  tooo?öen  ban  anöece  borgecen  öaec  onöec  oon  eene 

l^cöerlanöfe  gemeente  alöaec  121  folöaten  aengeno^jtoas  genaemt  Co?nelispietecf3  alias  Coanelis  öiet* 
I&jince 
toanQ) 
tanaicn. men  en  benomen  Beeft/  en  öe  felbe  obecgcb?acBt/  en  tot 

betfenectBeiö  binnen  öec  boo?f5  fleöe  banöec  ©eece 

gelciö, 

Ü<£  ̂ectoa  ban  3Clba  befe  ttjöinge  becflaenöeen 
toas  Biec  in  gantfebdijft  niet  toel  te  b?eöen  /  en  en 

toifï  naunje  toaec  Bp  Bern  te  toacfiten  Baööe  /  toant  Bp 
bemeeftte  öat  öe  Batten  banöe  intooonöecen  öes  lanös 
geljeel  ban  Bern  toaren  bertKeemt/BP  Boo2öe  ooft  öat 
öe  $2tnce  ban  <©2angien  balt  beel  bolfts  in  ïDuitflanö 

lus/öiececBttebo?en  bart  <£mböen  geftomentoas/ 
öefe  ftilit  i$  öe  flaöu  bebolen  fo  cegeectfe  toel  /  maec 
öatgp  ons  met  gaentfoen  belaflen  fouö/  öat  en  3ön 
top  niet  ban  meninge  te  becöjagen  /  Biec  3jjn  bele  bo?- 
gecen  bp  getoeefl  öie  ban  gelijften  feiöen.  *Des  anöe* 
cenöacgsnamentlöftenöen  ttoeöen  l^ep  iSöenSüö^  9mm 
micael  25of  Buifen  in  öec  flaö  geftomen  met  3ün  ̂elle-  ffifi^ 
bacöiecs  /  öe  25ucgemeeflers  meenöen  nu  tot  Baec  fcnöomt 
boomemen  te  ftomen  en  öe  folöaten  ban  ̂ opman  fiinnm 
«auicftel  binnen  te  ftcijgen/öc  toelftc  ooft  öen  felben  öag  jgJ^W 

aennnm/uit©2anftcijft  toecöBP  meöcgetoaerfcBout  |  nanBenButfen  geftomen  5ijnboo?öepoo?tcnbanöec 
öatcözabeaoöetoijft  alöaec  ooft  nieutoeconfeöecatie  j  ftaö/maecöebujgecSgoeöetoacBtBouöenöeenbecfa? 
Baööc  gemaeftt  /  fulc  öat  Bp  feec  pecpïec  toas  /  niet  te  melt  3ijnöe  /  Bebben  Baec  bp  öe  poo?ten  genoegt  en  öe 
min  Bp  en  liet  öit  niet  eens  blijften  /  toonbe  in  't  minfle 
gene  becfaegtBeiö  /  maec  BielöficB  als  of  BP  t  al  t'fa? men  luttel  toas  acBtenöe.  l^iiet  te  min  Bp  beceiöe  Bern 
tot  tegentoeer/fcBjeef  in  ̂ uitffanö  en  in  anöere  plaet- 
fen  /  en  öeöe  alöaec  boln  aennemen  en  becgaöecen  /  en 
fonö  bclc  befpteöecs  uit  om  te  bernemen  toat  öe  |&an* 
cc  en  (62abc  3Loöetoijft  in  öe  fin  Baööen  /  om  ficB  öaec 
tegen  te  flecften  /  Bp  öeöe  tot  SCmflecöam  en  tot  €nft- 
fiuifen  eenige  feftepen  toecuftert  ten  oo?loge  onöec  öen 

folöaten  buiten  geBouöen/  toaecom  3p  een  anöece  caeö 
beöacBt  Bebben  en  allencftens  een  öeel  folöaten  fonöec 
getoeec  inöe  flaö  lieten  ftomen/om  ijit  en  öat  te  ftopen/ 
fulfts  öattec  op  öie  maniec  een  gocö  öeel  in  öe  flaö  toa* 
een  geftomen  en  öen  ̂ opman  Baööe  0002  ClaeS  öem 
3©eecö  in  't  PataötjS  öaec  Bp  toas  gelogeect  't  getoeec ban  öe  folöaten  beöefitelijft  in  öe  flaö  öoen  Balen  /  öaec 
öoo?  öe  hopman  becflout  3ijnbe  /  met  ttoe  trommelen 
liet  omflaen  öat  alle  öe  folöaten  onöer  Bern  bcfcljeiöen 

5tömiracl25oSOmfen/in  meninge  om  öelBafe  in  te  I  fouöen 0002  3hn  logement  ftomen/ 't  toelftöeb02gcrS 
nemen  en  öe  <02abc  banöec  iffêarn  in  öen  2ö2telete  bpfonöeröefcBipperSBo2enöe3ijnboo2öes^opmanS^0praaji 
bebtoingen  /  en  onöec  öat  felbe  öeftfel  ooft  eenig  bolft  te  logement  /  geftomen  /  en  Bebben  öen  b002f3  ©opman  <®uum 

<©uicftel  met  alle  3ijne  ftnecBten  öoo?  beel  floten  en  jjJJÏÏ 

flaen  uttec  flaö  geöreben  /  maec  Biec  meöe  niet  te  b2e-  iirn' U(J 
öen  3ijnöe  /  3tjn  fp  boo?tS  getogen  na  't  Buis  ban  oube  onfity* 

©aeöecift  ̂ pmonf5  (laenbe  ua  bp  Bet  t^taöBiuS  /en  £»  ge* 

brengen  in  Cnftbuifen  en  Bern  banöec  felbec  fleöe/ 
öacr  ban  BP  eenig  guaeö  bermoeöen  begon  teftnjgen 
te  becfeftecen :  en  alfo  aen  öefe  fleöe  feec  bele  gelegen  i^ 
toiliftbeceDuttie  öec  felbec  toat  tn 't  lange  Malen 



$1* 
Het  fèfte  Boek 

'x57*i 

fjuffen tncrö 
ban  bc 

*nn  albaer  in  nuté  aetoatten  /  en  bebbett  ben  mmmï  aen  be  burgerpe  ban  tï^t  gtab  / f nboubenbe  toclc  fepo* 
iocffi i 'SSm\ S totf )  0*bangen  geno*  >  ne  beloften  ban  We  en  ontfet  fam  ben  ©ertyg  ban 

meTSVSaöK  I  TOa'  TO  nu  befc  Peter  Buvskenstocrjaenïjatt.eöat 
SmS^nStcöetoaim  Wtf  Debben  3P  $au!u*  ban  $00  bulten  be  poo?te  toas/  isbpmet 
'Kuit Sn 't  ooft/  ctitomrtfcfjipöat  IKewutntf  fommige  biebembolgbenna  biutenoeöaen/  enDeeft 
ï ie en aen  't  Dooft  lafft  /  geDaelt  en  in  be  &tab  ge*  \  pauluS  ban  £00  te  gemoet  ftomenbe  geb?aegt  toat  [ip 

SS»  K&ttW|S^9«mM^  I  albaer  te  boen  ijabbe  en  toaerby >  mette fmccDten geen 

SnW  SS  toUbe/b2eigbe  ncm  ooft  fo  WW  m  met  toetf en 
fS?S?   enbceiK  maente  mette  böO?f3  folbaten  /  bat  DPDemtoecljDel; 
Wen.  bmSéftSen/al?t£e«öe  be2gcrSingoebebe*  pen  foube/baer  en  tuflïfien  3ijn  een  beelbo?gercnbp 

SS  en  boo?ts  Hen  feluen  nacljt  góebe  bet  ftljtp  gnomen en  bjelgben  He  folbaten  fo  fpop't 
Snr  ünenouöcn  Debben.  ̂ efaftcinbefenflatetfaen*  ïmiöOuartientiöoïïtef(aen/enfóeenettCo?nen.o^anf5 
toSuiïiïm  boo?f5tfet$eban  Cnnbuffen/  f03önber  j  s&outoer  een  ftan  gefcDutS  bat  baer  ontrentiacDop 
tuft fliïei sneus  eenige  ballingen  ingenomen/  biebe  ruimbe/  Debbenbe  een  b?anbenbe  lont/  toilbebpcn* 
Kerpeirtriaecboojnemengencentljcbbett/  enbetp*  berbefolbaten  fcfiteten/  maer  toertbem  bp  ben  fa* 

Sinacbanftcfcfa6ettftooo?tjJ  geftometttot€mbbenin  |  bnjfemeeflec  ber  (lab  belet/  'ttoelft  bp  ttauhi*  Dan S-Bnefianoonbcc  be ballingen  en  gebïucbte m>  \ Soo  mette  boo?f3- folbaten  berflaen  jnnbe/  snnujl 
Sr  anbeci  3©aec  boo?  batter  berfcDeiben  getoeefl  ̂ eefe  toeberombertogen.  &o  nu  öepirgeimeefters  *mt 
ml U S  geieet  Debben  gemaeftt  om  bertoaertste  fcerfanbenbatf ieter  Euptges  ̂ upfftens  Ccmmtf,  gffg; 3iiiiuw  y»'«v"y  l*«A-  «mmhmh  *m  ̂ rotti»   i*.  i.^*.,  *,«♦  £>«  4*-»™*  \ian  dammen/  en  uenbc  „«wS 
reifen/  en  Dóet  lijf  en  icben  te  abonturen  om  befelbe 
^tab  böó?ts  geljeel  te  Delpen  b?engen  acn  ben  $?ince 
ban  <©rangien  /  baer  toas  eenen  p?ebicant  tot  €nü> 
bengenaemt  gan  »ntf3  ban  SCIftmaer/  befe  Deeft 
boo?lafl  bantonner  3&iebericD&onopfefteremtge* 
toeftene  ban  €n«rnnfen  gefolliciteert  om  bertoaerts  te 
treeften/  ban  alfo  be  felbe  begeerben  bat  eenen  ï^anss 
Colterman  ban  ïgaerlem/  mebe  uit  ̂ ebeclanö  ge^ 
biucnt  en  gebannen  /  en  tot  $o?ben  in  ©oft-©?ieflanb 
tooonaenttg/  be  toelne  commiffie  Oabbe  (beneffeng 
«©ercit  ban  ©erftencobe  en  petee  föpe^ )  om  be  ̂ tab 
ban  ©aetïem  aenbe  3Pbe  ban  ben  $?imete  béngen 
met  Den-luiben  foube  tcecnen/  fo  i$  be  boo?f3  ̂ an 
3Hrentf5  tot  |So?ben  bp  ben  felben  Colterman  geno^ 
tnen  en  ïjem  aengeöient  uitennaemban  giacob  3&ircf3 
öe  55on/Bolfee«gianf5  Eepïmanec  en  ̂ pmon  |Bepn 
burgen  ban  <en6fiuifen/  oat  oe  fane  fuif  beceifcfjte  bat 
fipmetnen-lutben  na  €nnöuifen  moefle  reifen/  om 
befelbe  ̂ tebe  onberbe  obebientie  ban  ben  p?incete 
ftelpen  b^enaen/  alfobe<©2abe  banöerüBaröalrebe 

öen25:iel  ge'inbabeect  Ijabbe.  €>ber  fulttf^ünfp  uu* 
ben  met  ïjen  bieren  ben  elffïen  HBep  /  fo  b'anber  fonber fiem  niet  en  toilben  reifen/  op  toege  gelagenen  mebe 
tot  €nnïjuifen  genomen  /  altoaer  fp  luiben  mebeïjaer 
befte  beben/  om  be  ̂ tab  te  b?engen  aen  öen^ince 
cntcboenopHaen  tegen  ben^ertog  ban3Hlba:  mtb^ 
belretnbfotoaö  giontier^iebericö^onop/  bie  com- 
miffte  naböe  ban  ben  potte  om  te  toefen  <8ouber* 
neur  ban  €nnfiuifen  en  't  geöele  $oo2ber-ouartier 
met  3©atcrlanb  /  fo  tot  t&ambojg  alö  tot  kernen  /  al 

fie  babbe  ban  ben  $:inee  ban<©?angien/  en  fienoe  Bljiraeï 

bat  lip  groten  aenfiangnabbeen  bat  be  burgere  [jaer  en  61» baer  op feer  bertrouben/  fo  fjebben  3P  mette  burgere  gjjj 
eenaccoo?t  gemaefu/  batmen  allebe  febepen  engo^  fen. 
ben  op  benflroomleggenbe  foube  laten  baren:  maer 
alle  Xic  frbepen  ban  oo?loge/  amonitie/  brupt  enge^ 
fenutinbe  ̂ tab  en  babenïeggenbe /foube men fjou* 
ben.  qitem3nbebbenbier  Capiteinengenorenenge^ 
o:bonneert  thiic  burgere  in  b?ebenfoubenbouben/ 
namentlp  ̂ iebert  3ian(T3  Crommebijn  /  oube  f  re* 
berin  ̂ pmontTvPeter  i^epnf5  en  ©jerift  ̂ teterffoon/ 
aliajömeefler  iKaenfcnoen:  baer  3P  ook  ttoaelf  bo?* 
aerjS  grflelb  aliS  baer  abjuncten/  men  foube  ooö  be 

toatfit  bie  getooonlp  t'feflig  man  toaö  berbubbelen 
en  goebe  toacöt  Rouben  /  en  bc  ̂ §tab  betoaren  ban  Co* 
ninfejS  toegen /fonber  eentge  nnecfjten  of  folbaten  ban 

MUe  3pbe  in  te  nemen/  menenbe  onber  't  berel  ban  bit accoo?t  be  burgeren  in  flaep  te  toiegen/  enxoi^aer 
boo?nemen te  nomen/  toantfp lieten  oon  toe  bat  men 
be  ètab  foube  openen  en  bat  een  pegelpb?p  fonber 

berbeuren  fijn  goeben  mocöt  febepen  baer  't  ben  gelief* be/  onber  bit  berel  3önber  bele  g?epnen  engoeberen 
uiter  ̂ ëtab  geboert/  fulb0  bat  baer  toeinig  rogge  en 
g?epnen  in  ber  ̂ tab  bleben.  Stëaerom  be  25urge* 
meefleren  om  be  burgeren  ffaumoebig  te  manen  boo?* 
Welben  en  feiben/  fiet  toat  fullen  top  manen  baerijS 
geen  ifcoom  of  rogge  in  be  ̂ §tab  bat  te  bebuiben  beeft/ 
fiie  fullen  top  tiic  Douben  i  ban  be  burgeren  bieben 
é?inre  toegebaen  toaren  bleben  (lantbaflig  /  en  op  fe* 
ieren  bag  baer  na  bergabert  3ijnbe  in  ̂ irB  25?ou 

^Z  SScebanJrSw  met'tta3aru«|BuUec  om  een  Craen/ftebben  raeb  gebouben  toat  ft»  befl  boenfou* 
5285  ISlfflelSS^an  tien©aenbelenaente   ben/en  Debben  Cozneltj  ©teter<T3  met  jonge  ©:ebc* $&m  nemen/ oSm  Pompeus  Ufkens  mette geb?oeberS  I  rib ̂ pmonffoon/gefonben aen bejöurgemeeflerjop 

^am,„  ban  R  operda  feöoeti  mm»  Ijaer  bolb/  te  toeten  't^taböuife  ombe  toacfjt  berbubbelt  te  bebben  bol* 

sSlemm  ,00  mannen  gereet  te  maben/ beeft  ooft  albaergeban*   genbe'taccoo?t/enfobefentetOae<l  genoegtoeberom 
Ken  eelt  met  EduwaertLeogner  €ngelfman/eu  Antho-   en  quamen/fo  m  fP  geU)belijft  met  eenen  geb?utfcft 

ö*   niodeia Garde  Fran§oif  om bolö en fcbepen ten bien*    na  ftet  &mw  toe  gebomen/  en  Debben  ben^b* 
■527  fte  ban  m  ©nnce  op  te  béngen:  ooft  mebe  om  al*    mirael  25o^mfen,bte  albaer  gebangen  fat  baer  af 

£n  ©-  Saer  fcfeei '  (Sb  te  toege  te  taengen  onber  be^eber*    toillen  Debben/  feggenbe  fp  toilben  Dem  met  langer 
tanjjien.  ianDfcVoop"luiben  albaer  geblucbt3tjnbe.  ̂ efaftenu   Debben  ter  plaetfen  baer  DP  Daerberrabenbonfle/  en 

aibuötot€nbbuifen  flaenbe/  bebben  be  25urgemee*   3önalfona  boben  gelopen  en  Debben  Dem  baer  af  ge. 
fteren  alle  töattöften  gefoebtbie  ft>  mocljten  ombolft  Daelt  en  gefïeept/  alfo  batonber  anberen  een  ban  fyn 

ban  ben  hertog  ban  Woa  binnen  ber  ̂ tab  te  brtjgen/   bienaens  een  gat  tn  't  Dooft  gebregen  Deeft.  ̂ e  25ur*  w itt 
baer  teacn  btcbanbe  öeligie  en  be  gene  bie  benzin*   gemeeflerjS  toaren  feer  berbaeft  enltetenpaerbegaen/  m 

«toSen  toaren/  toetenbe  battet  Den-iuibergoet ,  ban  een  banbeJ25urgemeeflersf  |an  ©eflermange= ;  JJJ 
cnSS/N mmmcmmmtifMmu  <©n* ,  naemt/  fienbe  batfe  25o^mfen  toat  Dert  aentaften/j^g, 

©auinitrenS^^  9?S  ben-luibengebeber töatfe  Dem  toat  f«Dterfo^benö«u. 
ËT*  Sm  met ̂   een  CarbTel  met  folbaten  gebomen  buiten  bp  |  Danbelen  /  ten  refpecte  ban  fnnen  puberbpm.  ̂ aer  jf  * 
3Ki  het  MutóóS  aen  ben  ̂ ijft  boo?  €nbbutfen  /  en  meen* 
ban  be  be  felbe  folbaten  met  een  abelbeib  tn  ber  &tab  te 

»»  b2cngcn  /  ban  be  burgers  toerben  't  felbe  getoaer :  be tett  ©2incc  ban  <ZDrangien  babbe  eenen  peter  3luptgef3 
foSem  êupohenö  ban  €nltbuifen  ben  20  Wmm  laer* 
ban  ben  commiffie  gegeben  /  om  €nftbt«fen  en  be  fcliepen  ban 

Jg*J  ben  ̂ erton  ban  SUlba  in  te  nemen  /  tot  bat  bp  ben-Jut* 
öeneenanber^ooft  ban  autoriteit  fenben  foube.  m* <Bnuiju^  re  fjcnbe  be  fafte  nu  in  befen  flate  Deeft  fnne  commtflie 

fówn.  geopenbaert/  met  oobfcD?üben^  banfnn^rcellemte 

op  een  banbe  burgers  fetbe/gp3öt  met  beter  ais  bp  poo?« 
tS/  en  Debben  Dem  ooft  mebe  genomen /en  baerbeibc  gcb?ac 
op  be  Bectpoo:te  geb?acDt/  al  toaer  fp  25ool)utfen  «JJJ 
btoongen  te  febiijben  aen  befcDeepsCapitepnenban  ^m 
be  feDepen  tik  boo?  be  ©en  lagen  /  bat  fp  mette  febepen  mccn« 

opteïïeefouben  ftomen  boo?  be  i§tab  en  geben  baer rwr 
tu  Danben  banbe  burgers/  en  DoetoelbefcbeepSCa* 
pitepnen  toel  bemerftten  battet  een  afgedongen  fcD?ift 
toaS/foiS  baer  nocDtans  een  fcljeuringe  boo?gefto* 
men/  toant  befcljepen  ban  Sdmfterbam  3önna^m* 

.  per* 



tfjti 
fterbam  gefdlt  /  en  bc  anbere  3ijn  boo?  bc  ̂ tab  optc 
itee  genomen.  <3an  ©eflerman  is  bcö  abonts  tocber* 
om  uit  fijn  gebangenis  ontflagen/  cnis  baer  na  niet 
jegenfraenbe  Bp  belooft  Babbe  mette  burgers  telenen 
en  te  flccbennaSCmflerbam  getogen /bc  25ucgcmee* 

.  fleren  Bebben  ooft  eenige  bagen  baerna  miböcl  gebon* 
SftoS  ben  om  25oSDuifen  uitcgebangeniffe  te  berloflTen/  ert 
ittte  ae;  fieöDen  fiem  met  een  bert  ̂ cButtecS  boen  gelepben  tot 
lanhc;    3Cinflerbam  /  tot  groot  mifcomememem  ban  be  gene 
iaaen""  bieBem  Babben  gebangen:  bc  burgeren  3ijn baerna :n  bomt  ban  meningc  geto02ben  om  alle  be  fcljepen  ban  oo2loge 
wam»  inbe^aben  te  Dalen  en'tgcfclwtop  be  ï©alteb?en* 
f  17 'o  öcn/  Dan  0l,De  5?ccberih  «^pmonffoon  een  ban  be  boo?* feebcn  bier  Capitepncn  tik  bien  nacBt  be  toacDt 

Iiabbc  ais  fp  Bet  bcö  mo2gens  meenben  te  toerfte  te 
(lellen  /  Beeft  feer  gearbeib  bat  te  beletten  en  be  burge* 
ren  'tfelbe  af  te  raben/  BoubenbeBaer  beleftoarigbe* ben  boo?  tik  fp  te  bcrtoacBten  fouben  Bebben  /  fo  fp  Dp 
Baer  boo?nemenbIeben/  ia  bat  fp  nergens  fouben  mo* 
gen  bomen  nocB  Baer  fioofben  buiten  bepoo2ten  Heften 
te  toatec  nocB  te  lanbe/  maer  fo  berrc  (n  toilben  afflaen 
toifl  be  fafte  tod  te  befenüeren  /  en  foube  be  fcDulb  ban 
be  commotie  tod  ban  bcr  b02geren  Balfe  beren/  en  leg* 
gen  be  fcbulb  eenfbecls  op  253Shuifen/boo2  bien  Dn 
met  fijn  i^ellebaecbiers  i\\  be  toaebt  toas  geuomen  /  en 
anberbeeis  boo?  bien  ̂ opman  <©uicftcl  Babbe  gepoogt 
fijn  folbaten  fteimelijft  in  be  ̂ wb  te  b:engen  /  bebben* 
bebaernaoob  berfelbe  folbaten  getoeer  fieimcüjnin 
be  &tab  boen  balen  /  en  bat  25osbuifen  ook  ttoe  <©og* 
geboots  ban  <ënftBuifen  bie  om  Baer  b?oobtetoinnen 
toaren  genomen  Babbe  fonber  reben/  fulr  bat  Bp  be  fa* 
fee  ban  öe  bo?gecen  toel  toilbe  aenncmen  te  beferiberen/ 
fiP  toilbe  fijn  DuiSb?outoe  en  bocBter  baer  boo?  te  pan* 
lic  fetten :  met  tiefe  en  befer  gelijfte  rebenen  öeeft  f)P  be* 
lebo?getS  toanftelmoebig  gemaefit  en  baer  Doo?belc 
bien  nacbt  en  baegs  baer  na  tot  fijn  meninge  ge* 
b?acljt.  <Dc  25urgemeeflers  Bebben  ooft  gearbeib  boo? 
fommigc  anbere/  om  tic  frtjepenban  oo?loge  bie  op* 
te  ftee  lagen  boo2  €nftBuifen  en  albaec  t'BuiS  Boo?* 

m  m>  ben  te  laten  baren  /  fuftinecenbe  battet  niet  geraben 
"mS  cn  toa*  **e  tc  öouben  om  Baer  niet  te  bergtijpen o3et<  aen  bes  Conings  armabe/  fomme  baertoerbfobele 
trihiaiu  gcoacn  met  fcBone  tooo2ben  /  beloften  en  fommige 
Sb"'  ö^tgementen  bat  be  meeflenbecl  ber  bo?gecen  confen* Mtltl 
\  (aten 
e  fcfje* 
en  ban 
oiloge 
leöet» 
moa? 
m. 
©e  ton 
uitere 

Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 

teerben  bat  men  be  fcljepen  foube  laten  baren  geljjH 
ook  gefeftieb  iiS  /  ban  fo  baer  in  't  uitfeilen  een  boot  ban 
oorloge  aenbe  grom  geraebte/en  bonben 'tfelbe  niet 
ban  be  gront  Krijgen  :  mibbelretijb  fo  be  toinb  Ijaeft 
berljief  fo  3ijneenige  b?pbuiterö  biein't©liegeacri* beert  toaren  en  fulr  bernomen  öabben  /  albaec  aenge* 
Romenna'tboo2f5  boot  toe:  be  Capiteinban'tboot 
fulr  getoaer  too?benbe  /  beeft  met  fijn  bolfo  bet  boot  ge* 

ImÏÏn  n,m,t  /  öan  öc  b2pbuiter0  fjaejlen  Ijaer  fulbö  bat  fp 

©aenbel  buecoten  op  eencn  mibbag  gegacn  tte  bè 
^upöerpoo2tc  cn  ̂ unbec  b?ugge  om  fjet  boo2rcb2e^ ben  boot  00020e  b2uggeteHr0gen/  altoaec  öomenbé 
fp  memant  en  bonben  ban  eencn  <£o2nelis§anflöort 232cutocr  /  cn  ttoe  ban  fijne  b2oeber#  ̂ irft  2320u^ 
tocr^gnen/  al$  lacob  ̂ irbf5  ert  gian  ̂ irf^  alia^ janjiibert^:  een  banbe  25urgemec(leren  met  na* menptetec  €o?neliffoon  feibe  tot  ben-luiben/  toicijS Ijter  be  genebte  ons  foube  beletten/  bat  top  bat  boot 

25!2fi!5Pn  Doo^cb2uggeb2engeiH  z^aeropCo?^ nelts  3fan|Toon  fjebbenbc  een  fiacDOöeert  op  fijn  fbou* 
&2  ̂ n^nncïi"^ een  roer)  anttooo2bebatfuU en  top  beletten  of  baer  boo?  Herben  /  terfïont  jijn  baer belebo?gerSban  allen  Kanten  bn  gebomenom  'tfelbé te  beletten /en  als  een  ban  be  aengenomen  ftnecötcrt pn  roer  totlbcaen  leggen  om  na  Co?nelis  giantfoon 
2£§l4?n//o«fl0,ï  öacr  ccn  mit  towt  n*  2«wrt 3Cns^trKf5  W/  betoelïte  fciiK/  flfjtetflu  een  banbe burgers  tbftebe  tip  terfïont  met  een  opflefter  inbnn ribben  /  baer  mebe  belette  Dp  tik  fcöoot/  cn  fobaec meeren  meer  burgers  bergaberben/  fo  3ijnbe25uc* 
gemeefïeren/  fienbebaer  boo?nemcn  belet  /tocberom 
met  uitgcrecbt  öebbenbena  ftet^tabbuiSgefteertcii 
ijcbOenbe  «Scrjutters  met  baer  getoeer  boo2  öct^te» ocbuts  omboben/  bctoclfec  b2agcnbe  toacc  toe  fpal* 
bacrfobaefielijb  omboben  toaren/  toerb  tot  Oen-lui* bengefetb/  gp  fult  ons  befc  <©eufcn/  tizfe  frljelmen/ 
cnbefe  rebellen  öeïpen  boobfmijten/  toaer  uit  fogro^ te  commotie  onber  be  ̂ cbutters  gebomen  i^  batfc 
meefina  buis  liepen /bpfonber  als  fDboo?ben  bat  cc* 
nen  pacob  floriffoon  bc  ©iffebers  en  ̂ cljippcrs  op maente  om  tegen  öen-luiben  te  trecben  /  fo  batter  toei^ mg  anbere  banfjeel  «^pacns-gefinbe  Catöolübeble^ 
ben/  be  bo?gercn  toaren  aen  alle  banten  opte  been/ 
cnb'cen  b?ocber  cn  bo?fï  Bern  nautoeliibs  optcn  an* beren  betroutoen/baer  na  öebben  bie  banbe  Religies eenige  burgeren  aen  be  25urgemeeftecen  gefonben/ 
cn  begeert  bat  fpfjet  gefebut  bat  boo?  bet^tabljuijS 
lacb  moebten  op  ben  toal  b?engen/  ban  be  25urge* 
meeflers  gabcn  boo?  amtooo?be  ten  bomt  Bier  niet 
op  aen  /  ban  laet  onfe  <0cbeputeerbe  ban  SCmftec* 
bam  bomen  fofullen  topbanbefabe  fp?eben/cnBeb*' 
benfe  baer  mebe  boo?  tufe  rcifc  afgefet  /  en  alfo  bc 
«aebeputeerbe  bie  tot  ̂ mflerbam  bp  ben  <©?abcbatt 
25oflu  getoeeft  toaren  nocB  bien  felben  bag  t'Buis  «jua^ men  /  fo  toerben  tik  ban  be  gerefo?meerbe  Religie  ge^ toaerfebout  Boe  bat  fp  fuift  bcfcmti  mebcb?arbten/ 
en  bat  be  iBagiflract  ooft  gcBeel  gercfolbeert  toas/ 
bat  men  foube  boen  fïraffen  alle  bic  Banbbabigge* 
toeefl  toaren  om  25oSBuifen  te  bangen  en  fijnbolft  uit 
be  g>tati  te  Rerenen  Bouben/  en  batfe  'tfclbctoilbert boen  baer  miam  af  batter  af  toilbc.  ï^ier  boo2  toaren 
fommige  feer  berfiagen  /  anbere  baer  tegen  Babbeti gocben  moet  battet  anbers  ballen  foube»  JlansCoh 
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ert»an^  nocB  fommige  ban 'tbolft  ftregen/ en  Bcbben  Bet  boot 
en  ecu  bcrb2anb /  toant  Bet  aenbe  gront  toas,  *De  25urge*  |  terman  baer  top  boren  ban  Bebben  bermaent  toaöï oXr  mcc^erö  luibben  gaerne  toeberom  een  anbec  boot  in  j  omfeftere  reben  te  befer  tijb  gaenlogerenuitcr  <§tati 

be  plaetfetoillen  toe  maften  en  fenben/  ban  fofp  't  boot  I  cben  buiten  be  poo?te/  baer  toerb  Bern  befc  boo2fcl)2e^ Enhfju^  ban  ̂ arman  aBinbelfj  burger  tot  CnftBuifen  leggen 
be  in  be^uiberl^aben  binnen  be  b?ugge  baer  toe  ge* 
beflineert  Babben  /  en  boo2  be  b?ugge  toilben  b2engen  / 
fo  Bebben  be  burgers  /  ais  be  foftmafl  baer  al  boo? 
toas/  en  be  grote  maft  nocB  binnen  toas/  be  b?ug* 
gelaten  toeballen  /  fulr  battet  boot  in  nocBte  uit  cn 
ftonbe  geraben  en  bleef  alfo  eenige  bagen  leggen,  ̂ e 
23urgemecfrers  Bebben  ooft  een  fèaenbel  burgers  aen* 
genomen  /  baer  ober  fp  eenen  25aert  Euptgef5  tot 
hopman  geflelb  Bebben  /  cn  'tfelbe  ©aenbel  onber 
ceb  geb?acljt  /  &«c  jegens  Bebben  ©ieter  ïuptges 
23upfgens  /  en  ̂ irft  2520utoer  Ben  geflelb  en  grote 
moeptengebab  mette  25urgemeefteren/p2efenteren* 

Yn'Sf tlccn  öertonenbe  b2ieben  ban  ben  ̂ ?ince  baiKöran 

jcracc» 
teren 
lan 

ben  refolutie  ban  eenige  aengcfeib  /  tic  toelfte  feiben  be 
fafteflonb  nu  gebed  periculeus/  Colterman  ter  ton* 
trarie  fcitic  bat  Betbe  befle  tpbinge  toas  bier  mocBt 
toefen  en  batter  noopt  beter  Bope  cn  toas  getoeeft 
ban  boen/  en  fcB2ecf  in  ber  Baefl  een  beel  billetten/ 
inBoubenbe  als  bat  be  iBagïflratcn  fobanigen  refo^ 
lutie  Dabben  genomen/  bat  baerom  een  pbec  op3ijit 
Boebe  mocBt  3ijn/  en  in  tijti&  tegens  fobanigen  con* 
cept  en 't  gum  baer  uit  bolgen  foube/  Baer  felben  flel* len  fouben  eer  te  laet  toaer.  &c{c  billetten  toerben  in 
benaebtaen  alleplaetfen  geplaftt/  fulr  batbcsmo?* 
gens  Bier  boo2  een  gcoote  mo?ringe  onber  't  gemeen bolft  guam  /  tik  bafl  Bier  en  baer  bp  ben  anberert 
bergaberben/  cn  Bebben  met  malftanberen  gefp20ften 

men  een  Ö«ii  oat  Bp  in  een  beflembe  tijb  te  belbe  foube  3ijn  /  fo    cn  Baer  <tf5ebeputeecbe  aen  be  25urgemeeflerS  gefon* 
£?™?i!  °^ft  f^PcDact  Claefs  anbere  b2ieben  b2acbt  ban  fijn    ben  om  op  Bet  boo?gaenbc  berfoeft  aen  te  Bouben  /  ban 
MJBeren  ̂ jrccllcntte  banfo  jongen  bate/  bat  fp  feiben  'tfelbe l»  fol> 
Bpe. onmogelijft  te  3ijn  /  cn  battet  gecontecfeitc  b2ieben  toa 

ren  en  acBte  baer  niet  op  /  en  meenben  met  Baer  boo2 
nemen  boo?tte  gaen  /  toant  fp  meenben  nu  al  mee 

Bet  gefcBut  om  be  toallente  b2engen/  maerbe25ur* 
gemeeflers  fp2aften  nu  uit  ben  monb  cn  feiben  plat 
uit/  fiet  ten  ftomt  baer  niet  op  aen :  maer  onfe  €om- 
mtfTanflen  b?engen  alfulft  befebeib  mebe  ban  3Cm; 

per  te  toefen/  alfo  3U«  fP  algeljjft  metten  raeb  cnBet  |  flerbam  bat  be  <a?abc  ban25o|Tu  toil  toeten  toie  fijn 
1»  Deel,  gf|  tyurt* 
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Qrf  ae* t002Ü 

fiutfen 
iuffcfjcn 
be  JÜÖa> 
gffïratcn 
en  öc 
fiucge* 
ten  te 
nfrt  ge* 
fcaïn. 

(F.  17l.) 

b?«ttDen  of  fijn  bpaiftcn  $tjn/  entoil  ooit  DobenDicn 
plat  uit  Ijebben  Dat  top  al  namen  Den  hertog  ban  %U 
ba  f  toeren  boo2  een  «©ouberneur/  en  bcn<6?abcban 
25offu  boo?  een  jëtaDbouDer/  enfo  pcmanDDatnitt 

Legeert  te  Doen  /  Die  fouDc  mogen  uit  De  ̂ taD  uertrec- 

ben /en  fulr  fal  moeten  gefcljieDen:  fiet  Dit  i$'t\nit 
baer  top  na  fcDfeten/of  top't  beel  lange  toouDen  opljou; tien :  bier  op  fetDen  en  riepen  De  burgers  /  Dat  fp  nocf) 

Den  S^rtog  ban  Sllba  /  noclj  2i5ofiu  en  toilDen  ftoeren/ 
nocljte  batfe  ooft  niet  ban  meninge  en  toaren  uit  De 
^taDte  bertreeften/ toant  baer  toaren  fommige  on* 
Der  nert-Iui&en  Die  ontrent  bijf  jaren  lang  bare  ̂ taD 
cnlBaDerlanD  bcrlaten/  entn  b?cemDeËanDcnljaD; 

ben  moeten  ftoerben.  ̂ efe  toiften  ijoc'tfmacftte/cn 
totlben  niet  meer  lopen  /  toilt  gp  lopen  ( feiDcufe  tegen 
De  itëagiftraten )  gp  moogt  lopen  /  maer  top  en  toillen 

ni»'t  toeer  lopen  /  gp  en  fult  ons  niet  tebenDig  uit 'er 
^taD  ftnjgen.  ̂ e  2&urgcmccftcrcn  Die  numecnDen 
geft^rfttte  toefen  fo  met  Ijet  ©acnDel  Datfpacngeuo* 
men  ftaDDcn  /  ais  Doo?  De  toefegginge  ban  liulpe  Die  fp 
ban  Den  €>:abe  ban  25offu  ijaDDcn/  en  Datfp  boben 
Dien  meenDen  nu  bele  burgeren  aen  tjacr  fpDe  geftregen 
te  bebben  en  in  allen  geballe  berreDe  ftcrftftcte3ijn/ 
fciDcn tegen  De  <0eDeputcerDcbanDe  b02gcren  Datfp 
begeerDen  ban  bet  accoo?t  met  ïjen-luiben  gemaeftt 
ontfüagcn  te  3ijn  /  toant  bet  toas  maer  bp  p20bific  ge* 
maeftt  /  fp  fjaDDen  nu  anDer  bebel  ban  Den  <*3?abe  ban 
25offu  /  Daer  moeftcn  fp  Ijaer  nu  na  reguleren  /  fjet  toa* 
re  met  bjuntfefjap  of  met  bebtoanft.  ̂ e  burgeren 
toaren  Dej5  te  b?eDcn  /  en  feiDen  top  ontfïaen  u  ban  utoe 
beloften/  toant  gnbebt  Doch  genoeg  tegen  11  beloften 
gebaen/  elft  maclj  Dan  nu  fijn  beft  Doen/ en  31)11  alfo 
banmalfeanDercngefcljeibcn:  De  boo?f3  <©eDcputeer* 
De  Der  burgerpc  Ijebben  Dit  aücss  aenDeïjarebertclt/ 
en  gefeiD  ïjet  toare  nu  tip  Dat  fp  toefagen/  Detoaeft 

toas  fiaer  bebolen  /  bet  gelD  baer  nu  al  t'famen  lijf  en ieben  /  ïnDien  fp  nu  berfuimig  toaren  fp  moften  nu  te 
boren  gereet  31)11/  eer  bet  te  laet  toare.  Pieter  Buyskens 
moftnufün  commiffie  te  toerft  (lellen  Die  öp  ban  ben 
énnce  IjaDDe  om  De^taD  iiitettcmeneninb?pbeib 

te  fteüen.  ̂ 002  Defe  bermaninge  toerben  fp,fo  moe* 
Dig  /  Dat  fp  ïjaer  lieten  beDunften  al  meefter  te  3ijn  /  en 
bcflotenDateen  peDer  toatfouDegaen  eten/  toant  fjet 
toas  elf  uiren/en  Dan  met  eenmoeDig  fjertegelijfter 
DanD  De  faftc  aenbangen  en  uitboeren.  m$  nu  Den 
miDDag  boo2  Dn  toas/  Deeft  <Ditft  ̂ anffoon25?ou* 
toer  /  De  ̂ taDö  (Crommeflager  genoemt  ï|ubert 
3©perf5  ontboDen  en  l)em  uit  Den  naem  Der  burgeren 
geb?acgt  /  of  bp  toilbe  omflaen  Dat  alle  De  gene  Die  Den 
Coninftban^pangien  en  Den  $?ince  ban  ©rangien 

ïief  fiabDcn/  baer  fouDen  binDen  laten  met  baer  ge* 
toeer  op  't  3tiïbcr  enrcwDcr^pop:  Dc(€2ommefïa* 
ncr  toas  Des  te  b?eben  en  beloofDe  alfo  te  Doen.  3£e 
©urgeren  babDen  onDer  baer  te  boren  geo?Donneert 
Dat  Pieter  Buiskens  bem  fouDe  laten  binDen  ais  een 

<£>bcrftcop'tnoo2D  ̂ pou/  en  ̂ facob  <©irftf5aIS<©* 
bcrfle  op  't  3t«D  bp  De  poo?t  /  en  <©irft  22>20titoer  bp  De 
blautoc  poo?t/  aitoacr  ttoe  ftueften  gefrftuté  lagen/ 
toelften  bolgcnDc  bem  nu  elr  op  (Ijn  plaetfe  boegDe: 
miDDclretijD  beeft  ccncngiacob^irftf3  met  fommige 
burgeren  De  3uiDer  €oren  ingenomen,  «©e  25urge? 

meegeren  Dit  al  t'famen  berrtemenbe  bebbenDe  fcliut- 
tertf  ontboDen  terfïonD  met  baer  getoeer  boo?  \)U 

^ètaDftuiö  te  ftomen.  3£e  (C2ommeïflager  Daer  bo- 
ren  af  gefeiD  tö/  W  iö  ooft  boo?  bet  &taftfnri$  gefto- 
men  /  en  beeft  omgeflaaen  en  geroepen  aio  bem  bebo- 
ïen  toao\  *De  55urgermee(ler  %v\  öetnertf3  borenDe 
De  Comnn  ban  ̂ pangien  noemen /feiDet  fal  nu  toel 
5ün  en  geïucftcn  Dat  i«  onfe  (£2ommeflager.  jRaer 
een  ban  De  feltuttertf  b2aegDe  bemoffjptoelberflonD 
toat  bt»  riep  /  te  toeten  Dat  alle  Die  De  Coninfi  ban 
^nar.aien  en  DcnP2incebanc02angien  liefbebben/ 

foubcnop  't  3UiD  en  noo?D  £>vop  ftomen:  Daer  op  De 
boo2|'5  53urgcmeefter  berbaeft  toojbenDe/  feiDe  toat totl  Dat  toefen.  <De  burgeren  Diebaflflerftgetoo?Den 
toaren  guamen  met  ttoe  ftueften  gefebutg  Daer  fp  eert 
3Dagenburg  boo?  baDDen  gemaeftt  nafKt^taDfjuitf 

toe/maerDefcDutters5getoaertoo?DenDe  Dat  niet  al* 

leen  *Dirft  2530titoer'  tnette  boo?f5  ttoe  ffucften  ge^ fcljut.0  aen  quamt  maer  Dat  ooft  De  burgeren  en  tuf- 
fcjjevo  ban  allen  ftanten  fo  ban  3uiDcn  al?  uoo?Den  met 
groter  ernft  tegen  baer  aen  guamen/  3i)n  toeg  gelo- 

pen/ latenDe  De  Itëagitïraten  alleen  op  t^taDljtügi 
blijben/  De  toelfte  bier  Deo?  fo  berbaeft  3ijn  geto02Den  / 
Dat  5P  alle  De  Deuren  ban  bet  ̂ teDebuitf  gefloten  ïjeb^ 
ben/en  51)11  in  't  opperfte  ban  l)et  ̂ tebeOui^  gebluebt/ 
maer  De  burgeren  Ijebben  Doo?  bebel  ban  ̂ irft  25jou*  ©e 
toer  De  Deuren  ban  öet^teDeftuijSmeteeneinDe  balr  |w«^ 
opgelopen  en  31)11  Daer  in  geballen  en  bebben  De  jDa-  bm 
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gtffraet  gebangen  genomen/  en  DcbbcnreopDcïjeet^  <Eni$ut< 
poo2tegeb?arbt/  en  baer  alDaer  Doen  betoaren.  ̂ eb-  ffninciB 
benbe  boo?t?$  ban  ftonDen  aen  tiet  BaenDcl  en  te-  fc„ 
ften  ban  Den  $?tnce  ban<0?angiên  op  bermiureban  me  ban 
Der  ,§taD  uitgefteften/  en  baer  aen  De  3üDe  ban  Den  f^u 
p?ince  ban  <£)?angien  en  tegen  Den  hertog  ban  SElba  £,2; 
berftlaert.  ̂ it  geDaen  tocfenbe  bielDen  3P  goeDe  onon  m 

toaebt  /  Dan  lieten  De  gebangen  iS}agiftraten  De0  $?>■•£ 
abonDss  toeDcrom  elft  na  buté  geen.  |Baer  ̂ ansf  Col*  JJJfl £ 
terman  nu  meDc  in  De  &tab  geftomtn  toefenDe  /  en  ru- 
fre  Den  gehelen  nacfjt  niet  een  pegelijfttcbermanen/ 
Dat  Det  periculeus  toaren  ooft  ban  guaDer  confecjuem 
tic/  Dat  3P  De  UBagiftratentoeDerom  los  gelaten  Dab* 
Den/en  DeDe  fo  bele  Dat  3P  Des  anDeren  DaegS  toeDerom 
op't^teDebuiS  toerDen  ontboDen/  ïjet  gemene  bolft 
meDe  boïgenDe  /  aJtoaer  Coltcrman  b?aegDe  ban 
totem?  toegen  en  uit  toiens  naem  be|Bagiftratenop 
gifteren  toaren  geapp?eljenDeertgetoecft/  toaer  op3p 

gclijfterfjanb  riepen  ban  'S  P?incen  toegen :  Daer  op 
Colterman  toeDerom  feiDe  en  p?otefteerDeDattetals^ 
Dan  in  niemanDS  bermogen  entoas/  DefelbefonDct: 
bo02gaenDe  aDbijS  en  boo?toeten  ban  Den  ï^ince  te 
ontfïaen  /  maer  Dat  men  Den  p?ince  terftonD  Daer  ban 
De  toete  fouDe  mogen  Doen/  en  miDbclreujD  Defelbe 
IBaniftraten  alfo  Det  luiDen  ban  gualite  toaren  /bim 
nen  baer  ï^uifm  Doen  berfefteren  of  in  een  DuiS  bp  maU 
ftanDeren Doen  betoaren/  cp  Datter  niemanDDoo?ee5 
nen  onrypen  pber  of  in  een  furie  3i)n  fjanDenaeneit 
fcbenDe :  toelften  raeD  goeD  gebonben  toerD  /  en  3ijn  al* 
fo  Defelbe  in 't  paftoo2S  buiögenaemtCaivbaS  bui$ 
bp  De  3©efterpoo?t  geb?acï)t  /  en  alDaer  fefteren  ti)D 
lana  berfeftert  gebcuben. 

<©aer  na  ïjebbcn  3p  terftonD  eenen  Httc  uitgefonDen  me  u 
na  Den  25?iel  aen  Den  <©?abebanber|fèarft/enaf(ï'  &**%* 

ftentie  aen  Den  felben  berfoeftt/  fo  3POOft  cenenbobe  [fnfJ"; 
uitgefonDen  bebben  aen  De  b?pbuiters  en  toater-geufen  afr,ftcn 
Die  in 't  ©belagen/  en  bele  <©?einenbp  baer  baDDen/  tieuft. 
ten  eiriDe  3?  mette geinen  in  De  ̂ §tab  ficmen  fouDen. 
©oo?ts  i$  Sonftbeer  <©iDericD  ̂ ouop  Dacr  ban  ter* 
ftonD  tot  25?emen  geaDberteert/  D002  ïttjfter  Cïaef5  en 
anbere/Detoelfte 't  felbe  terftonD  aen  3ijn  Orrcell.  öeeft gefcb?eben/enficb  beerDig  gemaefttbertoaersterei* 
fen :  Daer  en  tuffcBen  bebben  De  burgeren  Doo?  raeö 
ban  Den  boo?f3  ColtermanenanDere  Pieter  Buiskens 
geraDen  Dat  fjp  op  3ün  tcmmifTiemiDDelrettjDfouDe 
aennemen  ontrent  350  folDaten  uit  De  Do?gerpe/  Die 
Daer  in  De  ̂ taD  toaren  /  ober  De  toelfte  tot  Capiteineit 
geftelt  toerDen  Co?neliS  peterf3  ïuts  en  3!acob 

Jpiorif5/  en  tot  HlieutenantgiaccbCo?nelif3in'ti|of  ®eto 
en  <*35c?rit  €bertf5.  5^'eerftc  ftulpc  Die  3?  in  ftregen  («■»* 
toaren  De  b?pbniters/  Daer  ober  Capiteinen  toaren  *™n <6illiS  Steltman/  (Ciete  J|ettinga/  3Bilem  Iiebenf3/  binnen 

^irlacS  J^clbeeft/  en  Capitein  Wybe.  ̂ efe  in  De  ̂nfi' 
,$taDgeftomen3i)nDe/  beeft  Pieter  Buiskes  De  aenge*  fiuf'c* nomen  b02geren  toeDerom  afgeDanftt :  De  <P?abcban 
Der  Itëarft  fjeeft  ooft  uiten  %nck  fjenluiDen  tebelpe 

gefonben  ̂ lonftcr  ̂ facob  Cabbeltau  /  Clae$'  fiuicöa* 
ber/  Co?nelt'S  3loef3con  en  ficbof  /  met  een  Deel  b?c  me folDaten.  (€ot  2&urgcmecftcren  3ijn  geftelt  in  plaetfe 
ban  D'ouDe  Die  nocb  gebangen  faten  pieter  %\\its 
genf3/  ̂ iitïjontS,§pmonf3/  Saeeb  <erijftf5/  en  peter 
^etuf3.  ̂ efe  bebben  Den  18  lEep  eeD  geDaen/  Den 
Coninft  ban  ̂ pangien/  Denpinceban<0rangien/  ^mt 
en  De  ftaD  ban  €nftf)uifen  gepou  en  getrou  te  3j)n:  tZDen  23Ur8f- 

ï^ertog  ban  3ilba  met  fijnen  aetujang  mitsgaDtrS  m^t! ben  tienDen  en  ttotntigften  penning  en  tpranntfe^Jf 
Sfinquifitie  te  toeDerftaen/  en  een  poer  tecnDerbcu-ïmifen. 

Den 



JJ7*' Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
ben  tn  b?pBciö/  oob  beg  ̂ taösoojbacr  entoelbacrt 
ban  be  gemeenten  altijb  aen  te  ften  en  te  foecben  /  3De- 
öutoen  /  a©efen  en  miff rablc  perfonen  in  reebtbaeröi; 
ge  fafeen  booj  té  (iaën  en  Öefcïjermen/  fohber  aenfefjou- 
totnge  bet  perfonen/  fecreten  te  fjelen/  nocD  om  giften/ 
gaben  of  eemgerbanöe  fanen  /  boo?  tyienöen  of  magen 
begeerte  eenig  onretbt  te  boen/  en  be  boo?f3  gjarob 
5pIortf3  i#  gecommitteert  getoeefttut^cbotuberfe^ 

i?mm  ber  <§tebe.  3£en  aSïIöepiögiohBÖeer^berm&O' 
Jrrtó     nop  ban  geniën  metter  öaeft  op  «Smbben  gereift  /  en 
£>om>p  ober  natfjt  en  bag  reifenbebcn  2  5fltmp  boo?  iBeben- 
52£2f  bliö  genomen  binnen  €nbf)Mfen/  niet  fonber  groot  ge- 
«Th «    toer  en  perjjfeel  /  toant  öp  bp  na  gcraent  toag  in  Ban- 
Hoon*    ben  ban  fesere  3©alen  /  be  toelfee  gefonben  toaren  om 

IS6'  ftmnen  JÈebenbUb  te  leggen  /  ban  ben  inganït  tóag «SdS   Daer  getoeigert  getoeelï :  niettemin  <§onop  o  wguamt 
8pont*  met  roepen  binnen  iBebettblin  /  en  geraeebte  alfo 
j^n   boo?t£tot€nbbuifen/  baer  bpbertonenbefnnecom* 
Sc?   »nWc  en  bjieben  ban  ben  p?ince  ban  <©rangien/  in  be 
nant     tocinc  np  jjem  feer  recommanbeert  en  p?tjff  ban  fijne 
f  °i?h"ti  ö?ömigbcib  en  troutoigbeib/  met  groter  trttjbfcöap 
Jc„  Mn  atë  luitenant  «Souberneur  ban  ben$?inceontfam wm  gentoerb.  ̂ ecommifftebtefjpbanbeng?incef)ab; 

m£n,  &e/toa0Uii&enbeal£bo!gt: 

Cm    \1T  Ilhelm  by  der.  gratie  Gods  Prince  van  Orangien , 
tnfflïe       yy  Grave  van  Naffau  ,  van  Catzenellebogen ,  van 
tan  De    Vyanden,  van  Diet2,,van  Buren,  van  Leerdamme,8cc. 
tem&»   Heere  en  Baron  van  Breda ,  van  Die&j  van  Grimber- 
eangien   gen,  van  Arlay,  vanNozeroy,  &c.  Burg- grave  van 

SP^3B?'  Antwerpen,  en  van  Befancon,  Stadhouder  en  Capitein 
bfrth      Generaei  over  Holland ,  Zeeland ,  Weft-vriefland  en 
£>Qnop.  Utrecht.   Allen  den  genen  die  defen  jegenwoordige 

fien  fullen  faluit.  Alfo  na  vele  grote  en  fware  moeiten  , 
arbeid  en  onkoften  die  wy  binnen  ettelijke  jaren  her- 
v/aers  fonder  ophouden  gedaen  en  genomen  hebben , 
tot  verloffinge  van  den  Nederlanden  met  allen  den 

goeden  inwooiideren  derfelver,  uiter  tirannye,  ver- 
Jruckinge ,  en  flavernye  daer  de  Hertog  van  Al  va  de 
felve  nueenen  tijd  lank  in-gehouden  heeften  als  noch 
houd ,  en  de  felve  te  ftellen  in  hare  oude  vryheden , 
ïechten  en  privilegiën,  het  God  Almachtig  ten  leften 
[belieft  heeftin  onfen  handen  te  ftellen  de  Steden  van 

Inkhuifen,  Medenblik ,  Hoorne  >  en  ander  in  het  Wa- 

terland leggende ,  van  de  welke  mitsgaders  vandein- 
voonderen  derfelver  wy  begerende  de  bewareniffe  in 

goede  eenigheid,  rufte  en  vrede ,  en  ook  die  te  befcher- 
men  voor  alle  overval  en  geweld  der  vreemdelingen, 

d'welk  hen  foude  mogen  gefchieden ,  hebben  wy  om 
diverfe  refpe&en  notelijk  gevonden  aldaer  te  fenden  en 

te  committeren  cenigenperfoonvanqualiteitenaüto^ 
toriteit,  en  ook  wel  vertrout,  om  in  onfen  nameen 

van  onfent  wegen  tt  hebben  het  Gouvernement  der 
felver  Steden  en  des  gehelen  Waterlands  voorfz: 

"Waerom  fo  is  't  dat  wy  defen  aengemerkt  en  om  de 
grote  experientie  die  wy  hebben  van  de  goede  en  fon- 
derlinge  affectie,  die  tot  vorderinge en  welvaren  van 

de  gemene  Chriftelijke  fake  en  onfen  dienfte  van  allen 

tijdert  is  dragende  de  Edele  onfe  lieve  befondere Jon- 

ker Diderik  Sonoy ,  hebben  wy  hem  geftelt,  geordon- 
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'  dogen  dat  byhenluiden  of  eenige  van  hen  den  ingel&t 
tenen  der  voörnoemder  Steden  eenig  geweld 'of  over- 
laft  gefchiede,  dat  by  den  voornoemden  krijgflüiden 
gedaen  en  gehouden  worde  fo  goede  wachte  als  ter  fel- 

ver Steden  en  Lands  verfekertheid  fal  bevonden  wor- 
den te  behoren.  Gevende  hem  daer-en-boven  noch 

macht  en  autoriteit  om  in  elke  der  voorfz  Steden  te 
ftellen  een  Luitenant  gelijke  macht  hebbende  als  hy, 
en  voorts  noch  te  lichten  alfulkèn  getal  van  krijgflüiden 
als  hy  tot  verfekeringe  de  t  fel  ver  Steden  fal  nodig  be- 

vinden boven  de  gene  die  alréde  daer  in  fullen  mogen 
zijn,  en  generalijken  te  mogen  doëÜ  al 't  gene  datee- nen goeden  en  getrouwen  Luitenant  en  Gouverneur 
van  Waterland  en  den  Steden  voorfz.  föeftaèt  en  be- 

hoort te  doen,  tot  bewaerniffe  en  goede  verfekertheid 
der  felver  en  volgens  de  inftru&ie  die  hy  van  ons  heeft, 
houdende  met  ons  goede  cofrefpondenrie  van  alle 
nootfakelijkheden  en  fwarigheden  die  buiten  of  bin- 

nen den  Waterlande  foude  mogen  vallen  en  overko- 
men ,  om  des  te  eer  goeds  tijds  daer  in  te  mogen  ver- 

fien.  Waer  op  en  van  hem  wel  en  deugdelijk  te  qu ij- 
ten  in  den  voorfz  ftaet  van  Liêutenanten  Gouverneur 
der  felver  Steden  en  Waterland ,  hy  fchuldig  en  gehou- 

den fal  zijn  den  behoorlijken  eed  te  doen  in  onfen  han- 
den ofvan  den  genen  die  wy  daer  toe  committeren  en 

ftellen  fullen  :  verfoekende  daerom  aen  den  Burge- 
meefteren,  Schepenen,  Regeerders  Borgeren  en  alle 
den  anderen  inwoonderen  der  voorfz  Steden ,  ordon- 

nerende en  bevelende  allen  en  yegelijken  onfen  Over- 
ften ,  Capiteinen ,  foldaten  en  allen  anderen  in  de 
voorfz  Steden  in  onfen  eed  zijnde ,  dat  fy  aennemen  en 
erkennen  den  voorfz  jonker  Diderik  Sonoy  voor  on- 

fen Luitenant  en  Gouverneur  der  felver,  en  voor  fuik 
hem  alle  gehoorfaemheid  bewijfen,  hulp  en  byfhnd 
doen  in  alle 't  gene  hy  volgens 't  inhouden  defer  önijbr comrtliffie ,  en  de  voor-genoemde  inftru&ie  henlui- 
den  bevelen  fal,  gelijk  onfen  eigenen  perfone.  En  ful- 

len daer  in  onfe  belierten  doen.  Des t'oorkonde  heb- 
ben wy  defen  met  onfen  name  getekent»  en  onfefè- 

creet-zegel  daer  beneffens  doen  drucken  in  Placcare. 
Gegeven  tot  Dillenburg'op  den  twintigften  dag  der maend  van  April,  in  den  jare  1 571; 

©oo?tg  beeft  Dpbertoom  fijn  mftrttcrteDcm  bp  ben 
P?ince  gegeben/  luibenbe  m  bolgt : 

3fn|ïrurtie  ban  toegen  mijns?  peeren  bt$$?im m 
ban«©?angien/  <®?abe  banj5a|Tan/$c»  bolgcncfbe^ 
toelne  be  €bele  fonber  ïDibcrift^onoprcbulDigfal (F- 273 ) 
3ijn  bcm  te  reguleren  /  inöien  d3ob  be  J^eerc  bc  genaöc 
geeft  /  bat  be  ̂teben  €nftbuifcn/  USebenbUb/ j|oo:ne 
en  anbcre&tebenen©lecHcnin  JBaterlanb  gelegen/ 
ingenomen  too?bcn/  toaerobcr5|jne3purftelijHeÖ3es 
naöetjem^onopa^  luitenant  en  »6oubcrneur  ge- 
fielt  Deeft. 

9te 

flrucrfe 

bpbrn 

,  "TjErftelijk  fal  devoorfijonkerDiederichSonoyna XJyluid  fijner  Commiffie  fijn  beft  doen  om  allen  en  je- 

gelijkendcningdetenen  der  fteden  Enkhuifen,  Me-  gf?"„"e denblik,  Hoorne,  en  anderen  Steden  en  Vlecken  in  oan«©# 

Waterland  gelegen  te  verlofïen  van  de  flavernye  en  ty-  rnn0'cn 

rannye ,  daer  fy  jegen woordelij  k  in  fijn ,  om  die  weder-  "' 

atn  &a? 
nop  ge- 

neert étt  eecommitteert ,  ftellen ,  ordonneren  en  cotn-    om  te  brengen  en  te  reftitueren  tot  haren  ouden  vry  he-  grtcn 

mittéren  by  defen  onfen  Lieutenant  en  Gouverneur 
van  den  voornoemden  Steden  Enkhuifen,  Medenblik, 

en  Hoorn ,  met  voorts  den  anderen  Steden  en  Vlecken 

in  Waterland  gelegen  ,  en  met  het  gene  de?  daer  aen 
kleeft i  hem  gevende  volkomen  macht,  autoriteiten 

fpeciael  bevel  by  defen  den  felven  ftaet  te  hanteren  en 
te  bedienen ,  fich  te  gebruiken  ter  directie  en  regeringe 
van  den  affairen  en  faken  der  felver  Steden  en  Water- 

lande aengaende,  de  hand  daer  aen  te  houden  ter  be- 
fchermenifTe,  fekerheid  en  goede  bewarenifle  der  fel- 

ver Steden  en  Landen  met  allen  den  inwoonderen  van 

dier ,  en  de  felve  te  behoeden  voor  alle  geWeld  en  over- 
laft ,  in  adminiftratie  van  goede  juftitie  en  politie ,  fo 
vele  mogelijk  word  en  hy  aldaer  hotelijk  bevinden  fal. 
Den  krijgflüiden  aldaer  in  onfe  name  zijnde  of  den  ge- 

nen die  wy  aldaer  noch  fullen  mogen  fenden ,  ts-hou- 

«icnm  goede  ordene  en krijgs-ducipline,  fonder  te  ge- 

den  ,  rechten ,  herkomen ,  en  privilegiën. 
Item  fal  van  ftonden  aen  met  alle  neerftigheid  de 

hand  daer  aen  houden ,  opdat  het  woord  Gods  aldaer 
verkondigt  en  gepredikt  worde.  Mits  ook  toelatende 
het  exercitie  van  Religie  den  felven  woorde  Gods  con- 

form ,  indien  de  ingefetenen  voorfz  of  eenige  van  dien 

't  felve  begeren,  fonder  nochtans  te  gedogen  dat  die 
vandeRoomfe  Kerke  eenig  overlaft  gedaen  worde, 

of  ook  dat  fy  belet  worden  in  d'exercitie  van  hacrlie- 
den  Religie  ter  tijd  en  wijlen  wy  anders  daer  op  fullen 
geordonneert  hebben,  of  dat  denoodwendigheid  en 
fnelligheid  anderfins  mochte  vorderen,na  het  advi  js  des 
Gouverneurs  en  Raed  aldaer ,  doende  de  voorfz  Sonoy 
midlertijd  fijn  devoir  opdat  alle  de  voorfz  ingefcrenen 

t'famen  irt  goede  rufte  en  vrede  leven  ,  fo  na  als  moge- 
lijk word,  niet  lijdende  eenige  heimelijke  vergaderin- 

ge  't  fy  by  dage  of  nachte  te  gefchieden. 
3[t  2  Ten 



57* 
Het  fefte  Boek 

Ten  welken  fijne  hy  van  ftonden aen  fal  doen  ver- 
gaderen die  vari  der  Wet  en  Raed  aldaer,hen  te  kennen 

gevende  tot  welken  einde  hy  aldaer  van  onfent  wegen 

gekomen  is ,  en  dien  volgens  met  die  van  der  Weten 

Raed  voorfz  t'famen  adviferen  al 't  gene  fy  tot  rufte, 
welvaeft  én  verfekertheid  der  voorfz  fteden  fu Hen  be- 

vinden te  behoren ,  makende  tot  dien  fijne  alfulke  Edi- 
cten en  ordonnantien  als  daer  toe  nodig  lullen  fijn , 

doende  defelve  ordonantien  wel  fcherpelijk  onderhou- 

den by  executien  van  der  poenen  daer  in  verhaelt. 
Sal  neerftelijk  toefien  dat  by  fijne  krijgsluiden  goede 

fcherpe  wacht  en  wake  gehouden ,  op  dat  hy  van  de 

vyanden  niet  verrafcht  en  'worde ,  of  dat  by  den  inge- 
fetenen  felfs  egene  oproerigheid  en  gefchiede. 

Hy  fal  ook  van  ftonden  aen  en  alle  dage  met  eenige 
hen  des  verftaertde  befichtigen  en  doen  beficKtïgèn  alle 
de  fterkten  van  de  voorfz  Steden  en  Vleckeri  ,  en  met 

allen  vlijt  én  neerftigheid  die  verfterkén ,  en  daer  aen 

doen  bouwen  al  't  gene  dat  tót  verfekertheid  der  fel  ver 

werd  dienende ,  fo  wy  hem  breder 't  felve  mondelinge 
verklaert  hebbert ,  waer  toe  hy  de  ingefeteneri  yppr- 
fchrevenèri  den  Landluidéndaer,ontrent  op  vorderen 
fal-  ,  ,  ̂   \.  . 

Aengaehde  den  genen  die  ter  cauferi  van  de  Religie, 
confederatie  van  den  Edelluideri  ,  prefentatie  van  de 

requeftén  hier  voortijden  inden  Nederlanden  géfchiet, 

of  om  eenige  fake  daer  van  dependefendé  üir/der  voor- 
fchreven  fteden  mogen  vertrocken  of  ook  gebannen 

fijn, fal  hy  laten  wederom  komen,  ftellénde  defelve 

in  alle  hare  goeden,  aften  en  gerechtigheid,  hoewel 
henlulderi  defelve  mochten  genomen  of geconfifqueert 

en  aen  anderen  gealieneert  fijn  '      .         , 
En  fal  g'eénfins  gedogen  dat  by  fijne  foldaten  .of  ande- 
re eénigé  fchade  of  overlaft  gedaen  werdè  eehigen  van 

de  Ingefetenen  voorfz ,  't  fy  van  d'eeneof  <f  aqaere  Re- 
ligie ,  Of  dat  fy  van  de  foldaten  voorfz ,  of  anderen  fou- 

deh  glundert  of  berooft  worden ,  en  willen  wy  fulke 
overtreders  aen  den  lijve  geftaft  te  wórdeti^  waer  van 

de  voorfz  Jonker  Sonoy  fijne  foldaten  én  allen  ande- 

ren goede  kondfehap  fal  doen  hebben.  '  ■  k •  En  op  dien  hy  te  beter  onfe  goede  rhériirigè  mach 

volbrengen ,  fal  hv  allen  den  genen  die  in  den  voorfz 
fteden  in  Wet  of  Raed  fitten  of  eenige  ander  Staten  of 

Officien  hebben  aldaer,  daer  in  continueren ,  indien 

hy  de  felve  tot  defer  fake  gunftig  en  toegedaen  vind,  of 
anderfins  de  felve  affetten  en  andere  in  hare  plaetfe 

ftelien,fohytot  beter  verfekertheid  der  felver  fteden 
fal  bevinden  behorende. 

Ten  welken  fijne  hy  van  ftonden  aen  de  voorfz  van 

de  Wet ,  anderen  Officiers ,  mitfgaders  dieyan  de  Am- 
bachten, Gilden  en  Boederfchappen  elk  befonder ,  en 

voorts  allen  den  anderen  ingefetenen  der  voorfz  fteden 

fal  doen  doen  den  eed  hier  na  volgende,  wel  verftaende 

dat  hy  voor  wederfpannige  rebellen  en  vyanden  hou- 

den fal  allen  den  genen  die 't  felve  weigeren  fullen,  en 
voor  fulx  metten  felven  handelen ,  en  fien  dat  fijns  per- 

'  foons  verfekert  fy  -}  gelijk  ook  dien  over  de  welke  de  ge- 
meente klagende  fijn  dat  zy  haer  trouweloos,  bitter 

en  quaedwillig  getoont  hebben  tegens  haren  Vaderlan- 
de,  de  vryheden privilegiën  en  ingefetenen  vandiefl  en 
fulke  yan  haren  Staten  en  Officien  af  ftellen. 

Dit  fullcn  fy  f  weren:    ■■■ 

DAt  fy  den  Conink  onder  mijnen  Heere 
 den  Prin- 

ce trou  en  hult  fijn  fullen,  voorts  fijne  Excellentie 

gehoorfaem  in  alle  't  gene  hy  henluiden  ordonneren  en 
bevelen  fal ,  dat  tot  vorderinge  van  den  woorde  Gods , 

dienfte fijns  Maj.  tot  welvaert,verloffïnge  envryheid 

vanden  Landen,  hare  fteden  en  van  elk'  hunden
n't 

pa  rticulier  word  dienende,  dat  fy  de  vryheid  en  privile- 

giën van  de  fteden  voorftaen  fullen  en  't  welvaren  van 
dien  beneerftigen,dat  fy  in  egeender  manieren  toelaten 

o!' gedogen  fullen  dat  in  't  prediken  of  de  exercitie  van 
't  warachtige  woord  Gods  navolgende  het  Euangilium 
iemand  hinder ,  letfel  of  ftoringe  gedaen  fal  worden,  fo 

dat  iemand  in  fijne  confeientie  onderfocht  of  tercau- 

fen  van  dien  by  Inquifitie  of  Placcaten  vervolgt  fal 

r57H 'Roórnfer  Kerken  geen  hinder  of  letfel  doen.  En  dat  fy 

geen  accoort  of1  appoin clement  maken  fullen  metten 
genen  die  daer  van  fouden  mogen  feggen  laft  te  heb- 

ben van  den  Conink,  in  wat  maniere  of  onder  watcorj- 

ditie  het' fy,  al  waert  ookfodatmen  hen  privilegiën eji 
vry heden  Van  den  fteden  vermeerderen  en  de  voorfz. 
Religie  permitteren  en  toelaten  wilde,  fonder expres 
confent  van  mij  nen  Heere  den  Prince  van  Örangien  of 

den  genen  van  lijnen  adherenten  die  van  hem  daertoe 

geautorifeert  'fal  wefen.  Als  mijn 'Heere  de  Prince 
voorfz  noch  fijne' adherenten  van  bunder  fyden  ook 
niet  doen  en  fullen  fonder  confent  van  de  fteden . 

Want  fy  hen  verlekert  houden  mogen,  dat  gelijke 
geloften  hen  geenfins  gehouden  en  fullen  worden ,  als 

voortijds  wel  gebleken  is  by  d'accoord  van  de  predica- 
tien  en  voorts  by  't  verbond,  d'welk  de  Conink  met- 

ten Pausjegens  de  Religie  gemaèkt  heeft. 
Item  den  voorfz  eed  in  der  manieren  boven  verhaelt 

gedaen  fijnde ,  fal  hy  Sonoy  aen  den  Magiftraet  verfoe- 
fcéri'ÖAt'fyvan  ftonden  aen  aen  den  anderen  naeftleg- 
gèndëiMlehfchTijvëfibmhem  hier  ook  toe  te  verwec- 

ken. '  '  :  ; 
Sal  vifn  gelijken  aen  die  vande  Wet  voorfz  verfoeken 

dat  fy  ook  aen  fyne  Excell.  fchrïjVen ,  als  te  weten  dat  fy 
;»1  dit  van  fijn  Excell.  felfs  fijn  begerende»  .     ( 

Infgelijks  fal  hy  hem  ïnföf  meren  wat  vreemdelingen  ~ inden  Voorfz  fteden  fijn,  en  of  daer  eenige  onwillige  of 

wederfpannige  fijn  't  fy  geeftelijke  of  weerlijke ,  van  de 
welke  hy  alle  hare  goeden  fal  doen  arrefteren,  en  feque- 
ftrèren ,  fonder  voorts  die  te  roeren  tot  dat  hy  breder 
Ordonnantie  daer  af  heeft  van  fijne  Excell. 

Sal  voorts  by  die  van  de  Wet  Recht  en  Jufticie  doerï 
admifliftreren  in  den  voorfz  fteden  na  oude  coftume 

en  volgens  den  rechten  en  privilegiën  van  dier. 

Sal  ook  geen  Predicant  't  fy  van  wat  Religie  hy  fy  tot 
het  ampt  der  predicatie  proviüoneljk  mogen  komen  of 
eenige  Sermoen  voorts  aen  doen ,  het  waer  ook  dat  hy 

voormaels  gepredikt  en'  het  ampt  bedient  hadde  of niet,  fonder  hem  éerftëlijk  de  Overigheid  en  die  vande 
Wee  te  vertonen. 

v  Sal  ook  de  voorfz  Jonker  Sonoy  terftönd  als  hy  inde 

fteden  gekomen  fal  fijn  alle  hulp  en  affiftentiedoen  on- 
fen  gecommitteerden  >  dien'  wy  fchicken  fullen  om  te 
inventarifen  en  doen  beWaren  met  Notaris  en  getuigen 

die  van  den  rechte  aldaer  genomen  fullen  worden  alle' 
m eublen;'tfy geld, goud, fil ver  gerriaekt,  ongmaekt» 
gewijt  of  gefacreert  of  orrgèfacreert  van  Kerken ,  CI00* 
fteren  of  diergelijke  andereCapeHen,gelijkook  ter  pre- 

fentatie van  alfulke  getuigen  hulp'enaffiftentie  doen» 
onfen  gecommitteerden ,  die  allé  inkomften  van  accyu 
fen ,  tollen ,  domeinen ,  tienden  e«  alle  andere  dierge- 

lijke gerechtigheden  der  Goninklijke  Maj.  toeftaende 
Inventarifen ,  de  Boeken  van  de  Rentmeefters  of  ont- 
fangers  na  hen  nemen  ,met  alle  het  goed  datter  is  ont- 
fangen  of  ontfangen  fal  mogen  worden ;  en  totten  onf> 
fanger  van  dien  ftellen  alfulken  perfoon  öfperfonen, 
als  hy  by  advyfe  van  die  van  der  Wet  en  andere  daer  toe 
nut  en  bequaem  vinden  fal;  Ter  tijd 'en  wijlen  mijn1 
Heere  de  Prince  anderftns  daer  in  fal  hebben  verfien. 

Aldus  gedaen  by  fijne  Furftelijke  Genade  en  onder  fij- 
ne Furftelijke  Genade  hand  en  fecreeüfegel  daer  be- 

néffens  gedrukt  TotDillenbuig  optem  zofdaoh  dep 

maénd  van  April  in  den  jare ons  Heeren  1572,  Onder-' 
tekent  met  fijne  Furftelijke  Genade  han&Guil/tau7ne  dg 
N-affatt ,  hebbende  een  opgedrukt  root  Waffen  Segél,  I 

D€  boojfcfocben  &onop  nu  omfangen  toefenfce  /> Öccft  beginnen  alle  tongen  Der  feüjec  ̂ taö  in 
goetier  ojöonnantie  te  brengen»  f£p  fioeft  \  De  ,§taö 
tn  uier  <©uactteren  geo^tiineert  /  't  öerffe  nuawier  Uan 
M  ̂ teöeDuPö  af  nae't  Jèooa  toe/  entre  Vjan  öao; 
emi  vjan't^upetotöe^iljfïcate  toe/  tj'-anberauar> 
ttec  uan't  ̂ tctieïnu^afnaöen  Eiuöentoe/  baton» 
langs  öe  lege  J^atoentinn  tot  öe  ïjerliftoate.  toe/  Bot 
öeröe  ijuartiec  tic  ,§iuö-3nDe  ban  öe  3©«fïer  ftrate 

met  Dat  oaer  Eutbteaert  aennleefjr  /'en  't  DteiDe  quat* 
ttecbei^oo?ti3öbe  ban  öeïDefïerfïratü  wet  bat  traeu wöX,  E^S^iï^i^ 



Ooripronk  der  Mederlandfè  Beroerten. 1571 
Douben  bóo?«f  bert  $2tnte  ban  <0rangien  ban  alleö  ,  bineieban5tcnegou/  Daerbenp?flbtnetaïcnï*aebre 
geaöbertcert/  en  om  bo?ber  Inilpe  gcfcmeben/  ten  :  fiöwt/fjcttóccnfcfrbafleflab/'metffliomrioncniu' 
einbe  DP  Bem  boo?tömcefrermocbt  maften  ban  't  ge?  j  ren/  toornen/  boltoerftcit  /.  en  met  b:te  bicpe  foebe fiele  |üoo?ber  quartier ;  eenige  bagen  baer  na  toerb    g?acbten  omcingclt/  en  t)teft  ban  binnen  een  Jsfot/S 

f  »7Ai  lÖöm5c  öeffW  bat  be  bpanb  eentge  molenö  buiten    g2ootenfcboon/  met  febone  Buifenengcboutocnber 
1  •  7*,;  öer  ftab  ftaenbe  meenöe  aen  b?anb  te  freften/  en  1  ciert/  leit  7  mijlen  ban  Mencijn/  en  10  ban  s&uf' batter  eenige  be2raberpefcbuilbe/  toaerom  beboo?f5  !  fel:  befe  inneminge  iö  albuö  teegegaen  :  <02abe3Lo Ifanö  Colterman  Ijem  beö  nacbtö  öebe  uitlaten  om  I  betoijft  ban  iSaftau  10  met  500  tictirc  fenfe  neer 

ronberfoefien  toattec  fouöe  mogen  fcfnulen/ in  toeln 
onberfoeft  BP  ban  be  fcbilttoacbt  boo?  3ijn  a?m  ge* 
fcljotentoerbe:  beftebenutoelberfeftert3ijnbe/  fobe* 
gon  be  C5ouberneur  ooft  te  benften  Doe  Bpöe  anbere 
jteben  ban  't  i^ooröcr  quartier  innemen  foübe  mogen. 
<©ber  fulr  Beeft  bp  be  €npiteimn  Cabbel  jau  en  ftuig- 
Baber  met  ̂ >irft  25>outoer  en  eenige  anbere  bo?gerö 
ban  <£nftBuifcn  gefonben  na  iBebenblift  om  mette 
«öberBeiö  alöaec  te  Banoelcn  bat  3pluiben  baer  mebe 
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ben  en  ontrent  1000  febutten  tegen  ben  abonb  bei 
melijft  geftomen  op  een  nujle  na  bp  25ergen  in  ©ene- 
goutoe/  en  beeft  3Ün  boift  boen  brrbemen  in  beW  aBïr3fl* 
fcfjagie  bie  gelegen  té  tufMjen  bergen  en  fEabuge/  IS"1 en  boo?tö  3nn  oen  felben  abonb  te  toeten  ben  1  *  dep binnen  25ergen  geftomen  ttoaelf  ̂ obelingen  geftleeö 
alö  ftoopluiben  en  3un  in  een  Oeibergegegaen/fjen- luiben  uitgebenbe  boo?  JBtfnftoperö/  feggcnbe  batfe be  toijnen  bp  nacBtemoefien  boeren/  ombatbcfon 

toerb  eenige  bagen  baer  nafobeleibbat  Klaes  Kroes 
«1  Jacob  in  't  Hooft  Capiteinen  ber  burgeren  ban 
<£nfcbmfen/  en  Cabeljau  bp  't  toeften/  en  Ruichaver  bp 
'tooflen  in  ber  flebe  iBebenblift  3ijn  ingenomen:  be burgeren  bit  getoaer  too?benbe  namen  beel  en  meeft 
ai  Ijaer  toeblucOt  op  't  &lot  /  maer  be  boo?f3  Capitei* 
nen  Bebben  ber  burgeren  bjoutoen  en  ftinberen  geno- 

•ede»  mm/  en  oe  felbe  boo?  baer  tegen  bet  &Iot  aengeftelt: 
e  bau  toaer  boo  ? 3P  gebtoongen  5ijn  getoeefl  bet  ̂ lot  ober  te 

t  geben.  <®p  ben  ft  Sunp  fto2töbaerna/  Ijeeftbe 

begebenfoubenonber'tgcbieb  ban  ben  j>2ince  en  tot !  ne  fjaer  ftracDt  niet  en  foube  benemen:  beö  abonbi uttfïuttinge  ber  ̂ Spangiaerben/  ban  ben  Caflelein  |  aen  tafel  fittenbe  Ijtbfah  fpben  ajèeert  gebaeat  toat 
ban  jiiaebenblift/ Jonker  Comelis  van  Rijswijk  en  toil- 1  urebatmenbepoo^tébtr.Stab  be^togenöonenbe' 
Mi  niet  boo^bpljetsSlot laten pafferen/ boef) befafte  !  oe/  ben  »ert  fyctft  geanttooo2b  ontrent 4 uren/  eii 
u           ,   -     ,,.     ,    ..„     s.,.!  fo  3P  eer  toilben  uitreifen  batfe  ben  Wtter  eenert p2tnftpenning  fouben  geben/  bp  foub^  ijen  be  pookte 

toel  open  boen:  üefe  toaeg-ijaifen  3ün  m  timamA 
fecr  b?oeg  op  geflaen/  en  Rebben  bm  ©02tier  eenm b2tnftpenning  belooft  bat  OP  bc  poo?te  toilbe  open 
boen/  gelijftbpbebe/  maerfo  öaeft als? bepoo2t  opera 
toaö/  bebben  3?  benpo2tieromgeb20rötenbeneute^ 
len  genomen.  W$m  Depoo2t  open  toa$v  iö  a52aef 
Hlobetoijft  in  öe^tab  genomen  met  ontrent  ?opaer' ben  /  en  beeft  Ue  alom  in  be  boeften  ber  firaten  getfelt/ 
tn  fo  pemanb  beuren  of  benfteré  toilben  open  boen 
baer  bebben  30  met  baer  pi floletten  na  gefeboten.  3&e* 
fe  en  öeben  niet  anbene?  ban  roepen  metluiberilem^ 
me/  liberteit  of  b2pljeibisfugegeben/  be©;inobart 
<0?angien  ftomt  u  fulpen/  en  fult  b2p  3ijn  ban  brn 
ttenben  penning  en  alle  anbere  iaften/  baer  u  «Duc 
b'3llba  mebe  toil  bef toaren/  tit  roepen Dceft eenige uren  gebuurt/  en  maeftten  fo  g20ten  rumoer  m  of 
baer  toel  1000  folbaten  in  ber  .gtab  toaren  getoeefh 
4&aef  ïïobetoijft  nu  lange  tyb  getoarbtbebbenbebe 
ftomfle  ban  3ijn  bolft/  isS  felfef  inperfoonuitgereben 
om  te  toeten  toaer  3P  fo  langetoefbenomteftomen/ 
en  toaer  iiit  peerb-ruiteren  bleben:  maer  fp  toaren berbooltgetoeefl  in  een  boftb/  en  be  <©2aef  beeft  ben 
boen  leiben  ban  baer  na  be  fïab  ban  23ergen  tot  <oo  in 
't  getal/  bebbenbeeiftacbterop3ijn  peert  eenerï  boet^ feneebt/  betoelftefo  fiaefr  3P  in  be,$tab  geftomen  toa- 

ren lm  «Stabbuiö  bebben  ingenomen  /  en  fjaer  boo2t)S 
meefter  ban  be  ,§tab  gemaeftt.  <6?aef  ïobetoijft  bcu*= 
benbe  be  poo2ten  boen  fluiten  en  be  ,&tab  ronbfom  be^ 
fet  /  beeft  be  peeren  en  Ifêagïftraten  ber  ,§tab  bp  fiem 

baer  in  toapen  tegen  ben  anberen  ftonben/en  fo  boo2tiS 
6o2ti5f  baer  na  alle  be  anbere  fleben  ban  't  felbe  quar? 
tier  /  en  ban  3©aterlanb  /  afé  ?Hlftmaer/  €bam  /  M& 
nieftebam  en  J^urmereinbe/  ober  alle  toelfteplaetfe» 
ÖP  particuliere  <6ouberneurö  gefteit  beeft  /  alö  tot 
IBebenblift  /Jonker J acob  Cabeljau ,  tot  ̂ 00?n /  Jon- 

ker Jofue  d'Alveringen  ,  Heere  van  Hofwegen  5  tOt StllBmaer/Guüliame  Moftert,  entOt  €bam/ Jonkheer 
Willem  de  Grave.  ̂ e  <0ouberneur  dSonop  (betoelfte 
fee  och  berfcöebulpe  «reeg/ namentlijft  ben  «öberften 
Lazarus  Muller :  met  een  Regiment  fraepe  folbaten ) 
moeft  bad  alle  bagen  met  3ijne  bpanb  febermutferen  / 
toant  be  'JBbmirael  23oöbuifen  boo2be  (tab  geftomen 
toag  met  3ijn  febcpen/en  beeftfe  boo2  bet  3uibcr  gat  ge^ 
fonben/  banen  fjeeft  albaer niet bele bonnen nitretb- 
ten/  boo?  bienben  t2giunp  toel  b2ie  Capiteinen  met 
gaec  bolft  aen  beflab  ober  guamen  en  ben  P2ince  ban 
^angten  eeb  beben.  ,§ulr  bat  beanberreftebanbe 
febepen  bebben  moeten  bluebten.  fjft  bebbe  toat  lange 
en  b2eeb  oefen  ïjanbcl  ban  €nftbuifen  totlleu  berbalcn  I  ontboben/  boo?  betoelfte  ftp  felbe  in  peifoon  bet  tooo^b 
boo?  beg?ote  importantie  becfelberUab/ en  ombatift  Deeft  gebaen/  en  berftlaert  boe  bat  bp  Öe^ètab  niet 

ban  b'inneminge  ber  anberen  fieben  beö  felben  quar-  J  ingenomen  en  fjacbe  al0  bpanbomDaertcbcfcbabt'^ 
öerjS  maer  in  't  6o?t  en  toilbe  aenroeren. 

Ife  Öebbe  ïjter  boren  berbaelt  /  boe  bat  be  $2ince  ban 
<©?angien  boo2  <02abe  Blobetoijft  fnnen  b?oeberin 

©?anftrijft  nieutoe  berbonben  en  aliantien  gemaeftt 
Öaöbe  /  fo  metten  Coninft  boo2  onberbanbelinge 
ban  be  finten  en  anbere  peeren  ban  be  «eligie  om 
^eberlanb  te  berloffen  ban  be  tirannpe  ber  ̂ pan^ 
giaerben  /  alö  met  eenige  ï&incen  ban  be  Religie,  ©e 
hertog  ban  2Clba  toao  lm  ban  toel  getoaerfebout  /  en 
ftp  en  b?eefbe  geen  binft  meer  ban  't  gene  bem  ban 
bier  3übe  moebt  oberftomen  /  toant  bereftcacïjteftp 
luttel  /  menenbe  bat  \yp  't  felbe  toel  licljtelijft  toeber  re? 
mebieren  foube  /  berbalben  bP3ünebefpicber0ge(la- 
big  in  B2anftrijfi  babbe  om  te  toeten  toatmenalbaer 
maeftte/  enboetoelmenban  geen  liebtinge  ban  bolft 
en  berboo2be:  fo  p2actifeerbe  <02abe  itobetoiift  W$ 
niet-te-min  boe  bat  Bp  ben  hertog  ban  3Clba  foube 
mogen  afb?eeft  boen  /  en  maeftte  3ijnen  aenfilag  om  be 
(lab  ban  23ergen  in  ̂ enegou  in  te  nemen  /  ia  bp 
maeftte  3ijn  acnffag  fo  beimelijften  bat  bpbefrabin 

gen/ maer  alö b?unb/  en  bat  bP  en  3ijnen  b?oeber/ 
ban  toienö  toegen  t\p  fulrbebc/  guamên  om  beebele 
^eberïanbenbanben(€prantc  berloffen/  met  meec 
anbere  betoeeglijfte  reben/  alfo  bat  be  peeren  fienbe 
batfe  met  getoeïb  en  ooft  boo?  loffelijftc  bermaninge 
ban  ben <©?abeobertoonnen  toaren/  bem  befleutel* 
en  alle  getoelb  obergaben  /  en  hit  gefdjieb  3ijnbe/  beeft 
*©?aef  Xobetoijft  be  burgeren  hk  men  toantrouben 
baer  getoeer  benomen/  en  bie  bcm  begeerbentebie- 
nen  beeft  öP  aengenomen  /  en  boo2  €?ompetten  om  be 
£tab  laten  af  blafen/  bat  een  pegeliift  burger  bem 
boo?taen  foube  frtneften/  tot  jijn  ftanbtoerft  enftoop- 
manfebap  alö  te  boren/  en  baer  boben3ijn bolft ber^ 
boben  ben  burgeren  gene  (cï)abc  te  boen  /  bp  boger 
(Iraffe.  3&it  iö  gefebicb  op  pinrflec  abonb.  5lnbec 
«$tab  bonben  3p  getoeer  en  toapenen  genoeg  /  ooft  g?o* 
te  febat  ban  gelbe/  bocb  niet  bele  p?obianbe  /  baer  toa* 
ren  in  ber  &tab  beel  gulben  en  filbere  ©aten  /  Cibo- 

riën/ feelften  ban  goub  en  filber/  iDarien-beclben/  fil^ 
bcre  9dpo(lelen/en  anbere  filbere  25eclben  en  kanten/ 
betoelfte  baer  in  be  &tab  betoaert  toerben  ban  alle 
be  rpe  Cloofrerö  en  3lböicn  ijie  baer  ronbfom  leg; flabbe  genomen/  alö  men  meenbc  bat  b«  norb  binnen  m*  vy..«,  ̂ .mV|hw  —  **—»..  w  •»»  vW..ufW„ 

l^arijö  toaö.  <©cfe  jlab  iö  öe  Dooftjtab  ban  be  ̂ 20-  gen/  bic  't  binnen  bergen  alö  in  aoeber  bctoaringc  ge^ |.  Deei.  %  i  3  b;cc&c 
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b20ththabben/  afófp  hooien  batbe^eecebanEu* 
me  in  ben  2&2iel  toa$  /  en  tite  ban  ©liffmgcn  baec  feec 
lierftccRtenbanbolhenfchcpen  tenoo?iogc.  ©ntcent 
torn  bagen  baec  na  guamen  noch  toel  tot  getal  ban 
2000  boctbolR  meed  haeRfcljutten  binnen  25etgen/ 

fï.  175) die  <02acf  ILobeton&mettcc naeft  niet enhabbeRon= 
nen  mebe  nemen/  meeft  al  f  cancopfen.  3&en  xo  gjunp 
quamen  binnen  Reegen  noo  paecben/  i^oo  boet- 
bolr  al  tfeaneopfen/  baec<0bec(te  af  toas*  Monfieur 
Lorze  Ofanttecö  geheten  Monfieur  deMontgomeri, 

en  toaö  be  gene  bic  in  ben  (Cojnop  ben  ConinR  ̂ enct- 
cuö  met  be  fpcce  binnen  $anj$  in  't  oog  cenbe  /  een  cc* 
bacen  ïtcijgöheec/  hk  <©?aef  £obetoyR  boog  efti; 
meecbe/en  toecben  feec  trtumphelijb  na  &rijg$  geb2uiR 
ingehaelt* 

Jaer-dicht  op  't  innemen  van  Bergen. 
in  Mell  CreeCh  GraVe  LoJeVVllC  Van  NafoVVVen 

DegeVVeLdlgeJterCke  Stad  Van  Bergen  I»  RenogoV- VVen.  .^ 

.  C\®  be  felbe  tnb  geeft  be  5|eereban  Fama  befïab 
£H2£  ̂ ban  Valencijn  oor  ingenomen  /  ban  toerb  ïmU 
jeïcö"    nigbagen  baernatoeberombanbe&pangiaertjber* 
fngeno^  Reegen/  toant  aio1  bet  <$lot/  bat  toelRe  metjspan- 
SScSnCiacttsStoel  befet  toas*/  niet  enfionbe  mette^tabim 
S55  genomen  toerben:  fo  te  be  Capttem  Johande  Men- 

doza  tot  Ijulpe  ban  tik  ban  het  cafteel  met  fijne  ratte.- 
ren  baer  in  geRomen/boo2toelRen  hanbel  bekene  bte 

bc  ̂ tab  ingenomen  Dabben  fo  bcrfcljjtRt  3tjngeto02; 
ben/  batfe  buiten  elrmcningeutt  bei$tab  getrocRen *nn  en  bie  berlatcnbeboen*  j\     , 

<De  hertog  ban  Utlba  en  heeft  hem  eerft  ban  be  tv* 
bingc  geenfinö  beroert  /  biant  bp  niet  en  Ronbe  gelobcn 
bat  <6?abe  Slobetoijb  ban  5&affau  be  £tab  tn  babbe  / 
betoijle  l)P  mcenbe  bat  hp  noch  in  ©2anfccnR  toas?/  m 
lijRhp  uit  belc  b2icben  betftaen  Babbe  ban  bc  gene  bte 
hem  binnen  mm  in  t  Caetfpel  gefïen  babben/  maec 
m  bcm  'tfcibe  booj  getote  becfelaect  toecb/  fo  fetb 
men:  bathpfobangcamfchapontftab/  öatfipiijmti 

©**   hoebop  beacebe  toecpenbe/  mette  boeten  trab.  %l$ 
?moJf  nu  ober  art  bolR  tegen  hem  opftonb/  enbanbagete 

ï»ï'  bagc  meer  £teben  acn  be  fpbe  ban  ben  ̂ ince  ban  ®> m  om    ranaien  bielen  /  heeft  W  gcbacljt  fnne  anbere  bpan* 
uet  tune*  Den^ncn  tijti  te  laten  ruften  /  en  al  fijn  getoclb  te  Reren 
m&  tegen  €»aef  Hobetop  /  ben  toelRen  hp  be  RloeRfte  en 

ftrijbbaerftc  achte  te  toefen  /  toant  fo  hp  hem  obectoan 
aebte  hp  battet  hem  meet  eecen  /  en  anbece  «Steben  te 
metc  b?efc  foube  inbrengen. 

^ctonlc  We  bingen  balt  to\fc  bergen  gefebtcben  /  fo 
bie'en  bar»ebjic  mecc  en  meet  ̂ teben  in l^ollanb  ben 
sacètog  ban  ?li;ba  af/en  hebben  genoegfaem  hare  poo?* 
ten  ban  felfö  geopent  en  garnifocn  ban  ben  pince  tn^ 
nenomen.  3©am  ben  haetbee  ̂ cberlanbersStoaöfo 
nroot  tegen  ben  I  ertogbanSHlbaenben  10  penning/ 
bat  fo  tod  be  CatïjolnRen  alö  be  anbece  niet  anberg  en 
toenfebten  ban  mibbel  te  ïjebben  om  af  te  ballen, 
^eertfc  £>ttïx  in  Eupböollanb  bic  hem  aenbe3pbe 
ban  ben  #2ince  begaf  na  ïn  innemen  ban  ben  2$2ie!e/ 
toaö  ijc  ftebe  ban  ̂ ucetoatcr  gelegen opte ff ffel  /  befe 

©ubc^  toeto  ingenomen  ben  18/  of  fofommige  feggenben 
foatfC      19  üunp/  b002  Jonker  Adriaen  Heere  van  Swieten 
ÏSf  niet  bicintg  bolr  /  ïjebbenbe  goebe  co2rcfponbentte  ban 

binnen  /  be  J^ecrc  ban  Swieten  bertocf  bc  hier  eenigc 
bagen  en  nam  noch  een  beel  bolr  aen.  €n  Bebbenbe  ee- 
nigc  correfponbentic  binnen  becflab  ban  bec<0oube/ 

yaitbp  j^cc  ecn  (j2iCfRen  uitec  <0oubc  geftomen  ban  eenen 
SSn    ©ecman  ,§tccce  aen  ̂ pbect  3icctfT5  muntec  tot  <Bu^ 
ba  ®ow-  oetoatcc/  altoaec  be  ̂ cccc  ban  Swieten  toa$  gclogeect/ 
*e-       luibenbe  albuö:  JBcct  «$pbect  3Cectf5  bat  hicc  alle 

"  bmgengccectiö/  cntoiltu  morgen  bjoegbebloR  bier 
"  uren  boo?  be  Clcptoegtf  poo?t  boegen  /  toant  foub  fael* 
"  geren  fo  3önfe  al  op  een  blepgbanR  /  niet  meer  ban 
"  blijft  gcfoht/onberftont/bpmp  Herman  Sterre  ubte^ 
w  naec.  ̂ »it  mette  J^eere  ban  Swieten  gecommuniceect 

3ijnbc  namen  fp  boo?  be  fahc  te  toagen.  €enige  bagen 
tcbocen  toaffec  een  gecuebt  gefïcoit  battec  eengcoot 
l^cec  int  ̂ tocben  tn  be  $tab  bomen  foube  met  ruit*; 

renRnechten  /  om  haec  te  beclcfTen  ban  ben  tienben 
penninb  en  ban  be  tpcannpc  bec^pangiaecben/  be 
25ucgemecftecenbefe  gecuchten  hocenbeenfienbebat 
befaftentot  becanbecinge  febenen  te  Urecbeb/  toaren 
feerperpler /  toiften  niet  toat boen/  be  ̂ chutterpete 
becgabecen  imtDt  hen  niet  caebfaem/  toant  fefeecen  tijb 
te  bocentoillenbe  bc  gemocben  becbojgecpeonberfoe* 

ben  /  babben  een  ouartter  ban  baer  ̂ chuttecpen  op  't maebbuiö  ontbobcn  /  al  toaer  fp  om  te  meerber  auto? 
rttcittc  hebben  ooRbn  hacr-Iuiben  babben  ̂ onbljeer 
C02neü«  ban  ber  Ifêijle  Caflelepn  albaer/befe  &t  but* 
terö  hebben  fp  aengefeib  bat  bes?  Coninr  toille  toass  bat 
men  ben  tienben  penninR  foube  moeten  öebcn/  en  heb> 
ben  ben-luiben  baerom  afgeb?aegt  /  oft  mocht  gebeur 
ren  bcner  eenig  rumoer  gercfen  uitfaRcbanroberpe 
ban  flcomen  /  't  opfetten  ban  ben  tienben  penninR  /  of 
anbers/  of  fu  ban  bare  üBagiftraten  oofe  fouben  affifte* 
ren/  baer  ük  cm  fulr  te  (tillen  fouben  boo2gaen :  5&aec 
op  eenigc  ban  be  $cftutter0  boo?  anttooo2bcgaben/ 
neen/  batfe  om  ben  tienben  en  ttotntigftcn  penninR  niet 
een  boet  en  toilben  berfetten :  onber  befclbe  iScöuttecsJ 
toaö  cenen  nebpnaemt  ̂ iebit  /  bic  tot  een  J|u«fb20ubi 
babbe  een  25urgemec(lcr$t  bochtec  /  befe  al0  hp  toat  te 
flout  int  fp2eRen  toa0/  toecb  ban  be  2&ucgemeefter  fijn 
fcboonbaberbelaflteftoijgen/feggenbc  bat  hpteiona 
toaö  fo  bceitooo2ben  te  maRen.  J&p  niet  banteb?p> 
mo«?biger  tocr'oenbe/feibe :  baber  inbien  ih  oub  genoeg ben  bp  u  bochre::  te  ffapen/  fo  behoo?  iR  00b  oub  genoeg 
te  toefen  om  te  fp2»:Ren/m  faRen  int  mijn  lebcnaen* 
gaen.  ̂ m  B?aR  be  <@vfoz/  feibc  utt  eenen  jongen  pber/ 
neen  /  neen  /  mnn  peeren  /  ten  te  niet  te  gelobcn  bat  bé 
Confnfe  ̂ an  ̂ nangien/bte  een  goebertieren  ̂ ?incc 
ia/  met  fu?Rc  ftoare  en  onbjaeglijfee  fchattinge  fnne 
€rf-nebec!anben  foube  toillcn  beftoaren/  maer  't  te 
hettoecR  ban't^paenfe  ^of/  bie  ober  onöfoeRcnte tpranniferen/  tit  moeten  top  tegenftaen/  fb  nicmam 
en  begint /fo  ben  ife  gcfïoten  fote  beginnen  battet  btr* 
me  baer  't  6oo2t :  baer  op  ̂lonRbeec  Co?nelte  ban  tree 
lèijle  «ffaftclepn  albaer  /  mebe  in  be  bergaberinge  p?e* 
fent  5tjnbe  (exije  /  maer  of  bet  bejS  Coninr  toille  toare  { 
<©acr  op  5!an  ©laR  toeber  feibe  /  fo  fal  men  't  ebentoel tocberftaen  /  bc  Caflelepn  b?agenbe  toaer  mebe  i  met* 
te  toapenen  fetbc  ©lab  /  bit  toerbe  ban  alle  be  piefen» 
Schutters?  bebcfligt/  en  beroo2faefete  batfe  geen  quac* 
tieren  meerenb02|?enontbieben:  aüeenbjRbermaen* 
bcnfpbcfdbctot  fhllighcib  en  b?ebe.  ̂ efe  p2oebett 
boren  aïfc  aebaen  3ijnbe/  toaren  nu  temeer  beb^eefl 
en  bcangfï/  niet  toetenbc  toatfe  boen  fouben.  ̂ csi 
mo2nsnef  bjoeg  bertoonbeben  boo2be,jStab  een  beel 
folbattn/  te  *r>eten  be  boo?noembe  ï|ecre  ban  Swieten, 
be  toclbe  latcnbe  tot  <©ubetoatcr  toeinig  bolr/  toaiS 
met  beectien  bjcmbclingen  en  eenige  25o?gecen  batl 
(©ubetoatec  fcccnuaïijRgetoapent/  albaer  geRomen/ 
t'famen  (ierft  omtrent  50  of  60  mannen  /  be  (€üti 
rentoachter  toaerfchoube  bier  ban  be  fflntbt  op  't 
^tabbute/  tiie  ban  binnen  bie co2cefponbcntie mette 
anbcce  babben  begonnen  betkleitoegg-poo2teopente 
fmüten/'t  toclR  eenen  <g]an  =Kifl  hellebacbiec  ofbienaec banbe  2e»ucgcmeeftec  totlbe  beletten/  maecbp toecb 
geguetft  /  alfo  guam  be  boo?f3  l^cece  ?Cb2iaen  l^cece 
ban  Swieten,  optcn  21  giwbpöacc  binnen/ en tto&JJjïJ 
ficar  na  be  iBarRt  /  een  ban  be  .Schutters*  fienbe  bat*  ïou& 
fe  niet  flerRer  en  toaren  meenbe  men  beboojbenfe  te  re-  ftuwi 
fiflercn  /  en  met  getoclb  tocberom  uit  te  flaen  /  en  raro- machte  bcm  gerectate  of  hp  baer  onber  éabbc  toillcn 
febieten  :  maer  anbere  bat  bclettcnbc/  fo  tocrb  be 
flabbanber  douacfonber  eenige  berber  tegcnftanb 
ingenomen/  be  l^eere  ban  Swieten,  toog  boo?  acn 
ate<0berfle  enCapitein  bp  bcm  bebbenbe  een  €bel= 
man  ban  ötrccDt  genaemt  uiten  Cng  /  en  een  jong  <£* 
belman  uiten  l|age  genaemt  SonRbecr  J^encelaujef 
(Cferclaeo/  00R  ecn  ecnia  ruiter  genaemt  <3'an  ï^ietecfj 
JBatergraef  ban  <©ubctoater  fittenbe  op  eenongefa* 
beltpacrb/  fp  togen  al  om  het^tabhuteen  tocfenbe 
«1 't  inhomen  maer  ontrent '50  of  60  man/becgben haerinb02tentnbbphaer  fobclc  batfe  in  Roeten  70a 
mannen  flcrRtoacen/  inïiit  tnRomente  gebeuct  bat 
een  ban  be  2fricgcmeetfci$  /  utt  becbaectbcib  bbeben- W 
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be/  geracbtetn  een  JDcbutocn  DuioV  baer  bibdcnbe 
bem  te  toillen  bergen  /  3P  toectf  bem  een  Spinde  daer 
3P  bem  in  floot  /  en  fju  b2agende  of  bp  daer  feber  toaov 
anttooo2dc  fn  /  ocb  ia  J£eer  25urgemccftcr :  mijn  man 
tg  daer  fo  bib  in  berbo?gengetoeeft/  altfgpen  anbere 
|jcm  quamenfoencnen  deCafteletn  daer  boo2ftond. 
«Daer  na  toerde  de  ©joetfebap  bergadert  /  dien  de 
boo:f5  Étfdf  ban  &toieten  boo2biel  dat  5?  den  Coninb 
ban  ̂ ifpanicn  alö  Cfcabe  ban  Rolland  en  Den  $?ince 
ban  ©cangien  al*  fijne  ̂ tadboudee  ban  Rolland  fou* 
ben  ftoeren  geijou  en  getrou  te  toefen  /  met  norb  eenige 
andere  réciproque  beloften  die  aen  tocdenijdentoer* 
ben  gedaen.  €n  aifo  een  «©ienaer  ban  Jonker  Corne- 
lis  van  der  Müie ,  Caftelein  ban  't  dSlot  of  Cafteei  al* 
baec  /  doo?  laft  ban  fnn  ̂ ecc  aebter  ban  't  Cafteei  af* 
gelaten  /  en  gebangen  binnen  Oer  Stede  geb?aebt  fijn* 
e  /  bebende  /  bat  Op  doo2  laft  ais  boren  bem  m?t  aiie 

baeft  na  Htcecfjt  foube  bebben  begeben  /  om  albaec  ab* 
bertentieteboen  ban 't  innemen  banbe  boo2fcb?cben 
Stebc.  &o  Rebben  bie  banbe  B?octfcnap  ttoe  ban 
£are  burgeren/  namentujn  Gerrit  Franfz.  Kegeling 
en  Cornelis  van  Reynegom  gc^mmittcm  /  Omfien 
aenbe  boo2f5  Caftelein  te  abb^rcïi/  alö  toefenbe 
ban  fijnen  toelbebcnbe  /  om  bem  be  g^ejentbeib  en  ge* 
flalteniffebanbcr  Stab  te.  bennen  te  geben/  cnbem 

te  bctocgen  /  'tboo?f5  Slot  of  Cafteei  met  biunbfcïjap 
op  te  genen/  öf  ten  minften  fo  beel  bolr  ban  toegen 
ben  boo2ftb?cb?n  Stoicten  baer  op  te  laten/  al$  be 

felbe  C  iftetetn  tot  betoaringe  ban  't  boo?f3  $ui$  /  boo? 
laft  entend  ban 't  ̂of  ban  buffel  Dabben  aengeno* 
men/  toefenbe  ontrent  15  in  getale/  ofbptoeigerin* 
ge  ban  bien  bat  ben  boo2fcb?eben  ̂ eere  ban  Stoicten/ 
genootfaent  fouöe  toefen  anberg  baer  in  te  boo?fien. 

<©en  boo2f3  Caftelein  't  felbe  banbe  boo?f5  C*ecom* mitteerbe  berfiaen  fjebbenbe/  en  bem  baer  in  beftoaert 
tombendc  beeft  alle  middelen  gefoebt  banbilap/  maer 
toerftaenbe  bat  fijnen  «Btenaer  ben  toeg  benomen  toa$ 
om  naer  Streelt  te  gaen/  enbatmen  alle  apparen* 
tien  toa^  manende  om  't  J&utë  of  «$lot  te  oberballen/ 
tóbP  ten  letten  teb?eden  getoeeft/  bat 't  boo?f3  l^uisf 
met  geujB  getal  aen  toeber  3üden  foube  toerben  be* 
toaert/  en  bat  bendeere  ban&toteten  enalleanbcre 
25urgeren  baer  op  fouben  mogen  bebben  b?p  acces? 
ban  op  enaftegaentot  berfeneringeber  boo?f3  Ste* 

be  /  maer  alfo  eenige  ban  't  grau  terflont  baer  op  toer- ben murmurerenbe/  niet  toillenbe  gebogen  bat  ben 

Bttca»  boo?f5  Caftelein  op 't  ̂ uiöblijben  foube/  bebben  3P icfjban  mlDDeien  gefptljt/  bem  andertf  atë  naer  beïjoren  te 

KR'  tractcren/  fobatljp  genootfaebt  iojsetoeefl  Ijmimet 
uomm.  ftin  tjuu5b20u  en  familie  ban  't  Cafteei  bmnen  be 

^tab  te  begeben  /  altoaer  DP  nocö  een  tijb  lang  fijn  re* 
fibentte  geljouben  Beeft, 

Jaerdicht  op 't  innemen  van  der  Goude : 

Die  Heer  Va»  SV  Wiet  en.  CLoeCk  naM.  die  Jiad  Van 

der  GoVde  In 

Voor  den  PrlnCe  Van  Qranglen  yt  VVeLC*  Was 

geWl». 

31er  na  fjebben  be  iKagiftraten  boen  biftteren  al* 
lede  purgeren  Huifen  om  te  toeten  toat  pjobifie 

ban  boren  in  be  &tab  moebte  toefen/en  bebonben  bat* 
■v  ,-  v  ter  nautoelijbö  fo  bele en  toajeï  baer  mebe  men  be  «6e* 
©enab  meenteeen  tijb  ban  aebtbagen  foube  bebben  bonnen 
jan  bet  onberbouben  en  mebe  fpijfen  /  toaer  in  berfïagcn  toe* 
f"  Jc   fenbe  /  bebben  terftont  eer  baer  meer  qé?m  biel  o?b?e 
icn  b«n  oeftelt/  enoberfulj:  eeniqeboopluiben  aenbe  peeren 
«oten.    ban  ̂ 02bjetbt  gecommttteert  en  berfoeftt  bat  3P  Öun 

toilben  affifleren  en  ombaergelb  eenig  boren  laten 
bolgen.  Cnalfode&pangtaertö  binnen  ftotterbnm 
leggenbe in bemonb banbe  ribierebanber  fSfTelbeel 
fcljepenbabben  boen  finhen/  ert  de  felbe  fulrbefet  bat 

3P  ben  pao"  baer  mebe  babben  belet  /  fo  bebben  ̂ k  ban 
éo2b2ert)t  ( boctodfpbun  doennocb  neutcaeltoaren 

Ijoudende)  'tberfoebban  diebdnder<©oube  meteen 
goebe  affectie  na  gebomen/  en  een  góebe  guantiteit  bo* 
ren0  met  b«n  fc^Pgn  rtt  °P  krimpen  aen  en  aen  boen 

boeren/  tn  't  felbe  met  bare  ooalog-fctjepen  geconuo. 

• 

D^ 

altoaer  die  ban  ber  «föoube  't  felbe  oP  toagenen  ®f c. batt bebben  boen  laben  en  boo2tö  binnen  beboo2f5d§tebe  St 
bebben  boen  b2engen.  HSibbelretijb  beeft  benboo?f5  djoctoel 
^eere  ban  ̂ toietcn  met  be  Höagiftratcn  ban  ber""0 
<6oube  op  alleo'  goebe  02b?e  geftelt  /  en  be  febuttersi  al  £35) 
t'famen  ben  eebban  getroutoigbeib  afgenomen/  entocrtieit 
boo2tomibbelen  gefoebt  om  eenige  erbaren  folbaten  S'/.!8" te  mogen  beftomen  tot  berfeberinge  ban  be  boo?f3  Se  met 
^tebe.  <©ner  na  beeft  b02ber  gepoogt  om  Leiden  tn  hocea 
tebrijgen/  altoaer  öp  00b  goebe  co2refponbentiebab*  l™$ 
be  met  M.  Paawels  Buys  Penfionaris  albacr/  Meus  gcS. 
H  a vikfz  en  eenige  anbere :  bc  Banbelinge  toerb  fo  'ge*  *«*«* 
b?eben  batfe  te  b?eben  toaren  een  ©aenbelbnecbten-^^L 
tn  te  nemen  /  alfo  beeft  \^  albaer  gefonden  eenen  K? 
Meefter  jan  Eylof  ban  doeningen/  al0  Capitein  P?>n« 
met  een  tëaenbel  bneebten.  ̂ e  aouberneur  ban  röflannX ^002b  bOllanb  Jonkheer  Diederich  Sonoy  ̂ mz  te; 
boren  aen  bieban  Leiden  gefonben  Jonker  Willem  de 
Grave  van  Gent,  ban  3P  babbcnbemniettoilïenac* 
cepteren/bermitcf  bp  eenb^eembelingtoasf.  finnen 
^32b2ecbt  fi^hc  be  |5?ince  ban  <0rangien  00b  bele 
goebgunfïigc  ttit  ben  al  ober  lange  fouben  bebben  gco* 
penbaert/  maer  boo?  bien  fpfagen  bat  eenige  faben  fo 
quafüben  en  fonber  boo2ficbtigbcib  toaren  aengeleit 
getoeeft/  baer  boo?  be  felbe  meeft  al  toaren  miffubt/  ft* 
Dabben  3?  baer  te  ruggegeftouben.  3&efe  nu  borenbe 
ban  bet  innemen  ban  fo  beel  fteben  /  en  bat  ben  J&ince 
in  3£uitflanb  beel  bolr  bp  ben  anberen  fereeg  en  <02a* 
be  Eobctotjb  uk  ©janbrijft/  fo  bacbte  ̂ tt  baer  gocb  en 
nu  tijb  te  3önA  batfe  mebe  toonbe  't  gene  fo  lange  in baer  b?rte  berb02gen  babbe  gelegen/  alfo  bebben  3?  nu 
begonnen  uit  ben  monde  te  fp2tben  /  en  nietfegen* 
ftaenbe  bat  be  ̂ pan$iaetdcn  nocb  lagen  binnen  Kot* 
terbam/  fo  öebbfb  3?  fobeletetoege  geb2acbtdat  3P  jaefia» 
met  Bartholt  Entes  van  Metheda  «Öberfte  luitenant  S 
banden<02abeban  berlBarb/diealdaer  ontrent  met  ©o?* 
eenige  ,§cbepen  en  <6alepen  tenanber  lag/  geatco?*  Jj"ög 
beert  3p  ben  2?  <3junp/  dat  3PDaer  mede  onder  bet  fiScï* 
<©oubernement  ban  den  ̂ 2ince  ban<©rangien  beb*  öccöet 
ben  begeben/  den  ̂ ertog  bari3ilbaboo2bpandber*  f™*™ blaert  en  een  deel  bolr  ingenomen,  ̂ e  P2ince  ban  San  Sen 
«©rangien  beeft  aldaer  gefonden  ̂ eere  Maximüiaen  mtncz 
de  Homes ,  J|eere  ban  tortel  tot  eenen  <0oubemeur  /  Ja"  f' 
de  toelb.:  00b  commiffie  badde  altf  .Superintendent tmm'- ban  den  «fcaeffenappe  ban  2Buren  /  beerdam  en  ban 
den^lanbcban  Breda  en  Yfeiftein. 

J^et  accoo2d  mette  boo2noembe  25a?tfiolt  Cntej*  ge^ 
macht  /  toa^  luidende  al  duo : 

5^ie  ban  m)02b2ecbt  gefien  en  gebifiteert  bebben* 
be  feber  pjopofitie  in  gefcb?ifte  obergegeben  op  ben 
23  giunp  1572  bp  25ii2tel  €nte0  ban  IBentfjeba/ 
gionbneer  tot  HDibbelfteen  /  3£o?nema  en  €ngds 
boo2t/<0berfte3iuitenant  ban  mijn  J^eere  be  d?abe 

\  ban  ber  |Barb/©2p-beere  totHumc/  $c.  en 't  felbe bertoont  en  in  communicatie  geleib  bebbenbe  metten 
gemene  febutterö  en  <©ilben  banbe  gemene  neringen 
binnen  befer  g>trt}t/  bebben  gerefolbeert  en  3ijn  te 
b2eben  ben  boo2fcb?eben  Capitein  25artbolt  €ntejS 
binnen  ben  boo2f3  ?§tebe  te  ontfangenbpp?obifieen 
tot  dat  andero  daer  in  booten  en  gco?donneert  fal 
3ijn/  en  dit  onder  de  tondirïcn/boo2toaerdenenmas 
nieren  bier  na  bolgende:  te  toeten/dat  bc  boo?fcb?cben 
Capitein  binnen  be  boo2f3  ,&tebe  bomen  fal  met  ttoe 
bonberd  folbaten  ban  fijn  aöaenbel/  en  niet  meer/ 
bat  tiit  ban  ̂ 02b2ecbt  genen  J^eer  en  bennen  of  en 
begeren  te  bebben  dan  aHeenujften  de  Coninblijbe 
m^aiefteit  ban  ̂ pangfen  alö  baren  reebten  geboren 
iand^ljeer  altf  <©?abe  ban  Rolland  /  en  denfelben 
begeren  gebou  en  getrou  te  blijben  in  aljef/  bolgende 
beneebbp3tjnemaajeftcitben3lanbert  ban  l^ollanb/ 
en  ben  onberfaten  toeber  3öne|jlöajefteitgebaen/  ert 
bit  onber  't  <0oubememcnt  ban  ben  $2ince  ban<0* 
rangien  aiö  ̂ tabljouber  ban  3ijne  iKajeftdt  ober 
l^ollanb  /  of  bre  fijne  jBajeftcit  gelieft/  bp  abbijie?  ban 
be  ̂ taten  ban  ben  felbenEanbeteftellen/  en  onber 
't  regiment  ban  't  gemene  £anb  bp  abbijtf  ban  be  ge* 
mene  Staten  beje:  Itanbiet  t'02bohneren/fonber  benlup 
ben  te  geben  onder  eenige  anbere  peeren  /©o^ftcn/ 

31»  4  Jftim 
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©itncen  oftfapiteincn  ban  ban  3öncïBaj.ofö;€rc: 

bc  ald  boo2en.  3&atmcbe  boo?al  tebwy™ 

2nSiMi«inemaintcnecrt  tootbcn  tn  allé  Date  p2
ibue- 

'GffilSSfie/nMW  wuwltaen  toerb
en  bolgen; 

Sffc?öban5  Comnfelute  tföajeftett 
 /en  tarfr- 

?.f«ï2Sii  ftiïlen  Ou  tien  ecb  trte  fp-lutben  Dc€o; 

*S82SSw 5SU«/  en  Datalij 

SftfflSSSScoipe  staten  en  Wnet*  /
  JIB* imHgauitvtti^w      ^    ̂ H-rftM»  nroöt  en  Rlcin(ul= 

«n: 

1 

Het  fefté  Boek.  *57$ 

'öanticccnöaeoöboo?miöliag^€inteUjH30t].3POja^ 

co  beevtopbefeWtc :  batfpfoubcn  bctpUcbtbnj;  »£*« 

Söcneeö  Die  fp  ben  ConinR  Dan  &pattgtcnal0  J™£f 
<£2abe  ban  foliant  gebaen  babben/  enten  ©2tme  mm 

S©2anotcngeljOO?faemfrm  al$3»ne  |Baj.  &tab* 
 wc** 

SöTcenWbcrnenr/öattec  geen  bcranbertngetn  «Jfrjf 
8e  met  en  «ebeen  fout»  geftbteben  bannaouberge*  Den 

toooïi   / -tmmert  tn  allen geballc  metwenaleecöe  ga» 

Sire  ban  <02angiett  fetfd  pafoonUjntn'tlanöfot^J^ 
be  toefen  /  bat  öen  hertog  ban  2tlba  en  fnnen  aenbang 

roiibe  toetten  boo?  bpanD  berRlacrt  /  tiat  niemanb  bm* 

KerSWöaer  ontrent  gccftelijR  notj  toeer  tjR  en 
nciiutMi«u *M  *  .    rtrt.h     fh  .„  ï,Qrti /  hinten 

^I^SSiSESsiSiSfe 
ftK  en  onberliinöett  /  en  bat  baer  m  alt

nb  gcDaen 

KSSSttSMM  binnen  öet  tfebc  ban  ̂ o?
u?ecl)t  tot 

■S2  taSaencn  geobfetbcertttf  bolgenbebepnb
t; 

K«  fte5?  m  onbetfatmte  tanbetoae
rt  tn  ̂utt- 

Si^ffitaflMaW  gebouben  toerben  muf; 

S  lollanöentiact  buiten  toaer  bte  geleg
en  fouben 

ZËSSSSïïEïï^  fouben  mogen  toerben/  en  met 

Öb^ffw^anW^frCa^^ 
wSS?3SSSSSSSf  Ctooftet*  /  Capellen  /  [)t

u  en Dom:  »at gene ^uwui/sj,  «itfaeMdMHK 

Sbaniumtieötemcn  02bentlnR  nabcbo^eno
nber* 

areconbenten  b2P  onbeftbabigt  biijbcn  tn  Date  «
e* 

SS£  folbateninbc  &iabieggenban 

mofteenine  Rnecbtcn  bebben  bannen  ben-lut
benalf* 

neet  benoob  fnirbetetftljte/fOubemen  ben  bolt 
 ge* 

noeg  tot  ïiarebefcheimnge  boen  Ijcüben 
3ü>e  fafie  ban  bc  «©ercfonmerbe  albugmet  boo^ 

fpoettoenemenbe/ Rebben  3PO0R  ben  26  fwtu*etfe
; Wfegaw vu i»«" fwX7^ï ^ „ra !/ dTabciien /  liuifen  be ban  <602tum  ingeRregen/ ipartmrê  mmu jra» 

Doin :  Dat  gene  tserten  ÖgSSS^fflStólÏÏ  SteuTobet  be  gene  bte  baetmguamen  /  bp  troR  ba.  mam 

lo  anbenl eianb.  ̂ Saetben  ̂ ^»g  ban»  ba  en 
SiXShtèaennanoaW  bpanben  banbenCo

nnwen 'tlanbSe^ 

met  Sn ffiSen  ban  De  fjoeben  geconfitm
eert  toecö  / 

2  bS  na»  ricimen  metmtbet  ftemmen 
 vive  les 

^cr^e7«eiD  r fa  ffi^     I 

bele  Catljolijhe  bo?geten  toaren  op  tCaf^öetti
e, 

benmenenbe  baet  betet  berfenert  te  toefen /enp
attp 

ti\t  bat  iu  omfet  fouben  toerben/  botfi  3P  toetuen  v> 

SSiS  bat  ?p  t'felbe  befiouben  'tïtjf  ( anbere  fep 

ffi^Xenoitoatóyobercaben/ben  
x?  giucr-w.) 

SSSBffiS2S^W  ce*0**»  waren  
ge.  ««ned 

reaarb  genomen  fal  toetben:  en  alfo  be  ̂tebe
t^  een 

ÏXSttbfi  ftapcl-^tab  leggenbe  op  btbccfe  tt*
 

rebteten  b?P  en  onbeltommctt  bebaten  fullen  m
ogen 

mSEtfSm  tttgefetenen  of  uftlanbet^/  en
batal. 

fe  hooSuiben  goeb'  't  fp  utmeemfe  of  bmnenlan
bfe 

biP  en  oSommett  binnen  befet  fiebe  fal  berjtoc
 jt 

Sftoecbgeboerb mogen  toerben /bat  alle  mge
fetenen 

?*?£ &  of  uitDeemfen  /  geettelijben  of  toee
rlt> 

feenfnl  ei  b2Pen  onbeftfiabitbt  met  Ijaerper
fonenen 

meubl  goebennitbefeflebe  mogen  retfen  e
nbertrec. 

ftenbaett  benbelieben  fal/fonber  bat  ben-lut
ben  w 

trtfhümneffcliement  Daer  in  gebaen  faltoecbem  M
l 

SfóbóoKben  articulcn  be  booifcljieben  €api;
 

SS  Snolt  €mc-s  tn  ber  boegen  en  manieren  boo?f5 

^mmm^^^^  5öne  ̂ eWbenjij; 
Sfiróbw  ben  eebbn  Dembe  Comnnlijfiei^ajetle

tt 

S  ̂Wtttt  ban Vancien  gebaen  /bat  alle  be 
 felbe 

fSm  en  articlen  boben  gementtoncert  
bie  ban 

KSiniic  onaebjeftelüR  onberbouben  enbol^ 

ÖSK»*  ™  bebefltngeban 

Sunl 1  Smo  157^  entoa^onberteRen
t/ ^lunp  »»"w    ï  /  Barthok  Entes  van  Mentheda, 

binnen  ©aetlem  3«n  gcfiomen  <©erritban
  %tv 

man  met  b:ieben  ban  ben  <©ouberneur  
Jonker  Dicde- 

Hch  Sonoy ,  en  bebbenbe  albaer  gebonben  Pieter  janfe
 

ïts  bfe  albaer  ban  ïciben  geRomen  toa^  bae
gs  te 

toSi  /  fo  fiebben  ̂ p  baer  tommiffte  Dte  3P  ban  ben 

Se  ban  ̂  angien  babben/in  bate  ben  lejen  3Cp
?U 

fc?2  te  toerb  aeflclt  /  en  bare  bneben  ban  be
n  <©ou, 

b  rnet  r  lonop  oWtgelebert  aenbe  ̂ agi(traten/ber, 

foSe  baecop  anttooojbe  /  ban  en  Rregen  boo
?  eerft 

neenanttooo2bena  baren  fm/ niettemin  3P 
 blebenal, 

bacï  tn  ber  S  /  en  na  eenigc  moeiten  bat
men  Denlut> 

Ifn toilbe itit  ber  (lebe  boen  bertretRen/fo  3ijn  b«
 >m> 

a  SS  Sn il "etoacr  nebwben  bat  fp  fo  bele  aenbang^
 

b  Si b« % 5b  fiabbcn/bat  fnlniben  beb?ee
fl  toefenbe/ 

Serb  n  fulp  be  ©2oebfcbappe  bebe
n  bergaberen. 

|StoTb?gabetinge  »«~ 
aaanö  dTolterman  nuamen  /  en  bebben  aiaae

i  tiare 

fmmxxm  boSgeïwuben  /  berfoebten  baer  op  ee
n  m 

mc  metten  anbeten  gefp20Ren  en  be  fafie  o
bergeletb 

ïïtS/t^^ma  genomen  om  te  ber, 
«Snoebattet  in  allc  b'anbere  (tebentfonb/inaer 

toeeflfomet  gefenut  en  ̂ «W'y^^ 

plein  beibe  met  m^  graebteri  en  b2itggen0afgefon:  mm 

bert  te  berlaten  /  en  baer  opte  bmnenfte  «tóttfe  ge;  i,«, 
naemt  ben  blautoen  (€oo?n  te  bcrtrecRen  bte  00R  met 

eenTe^gratbte  en  bmgge  afgefonberttoa*:  aW  w 
nufietSeei  in'tgetoelt  öabben  bebben  3P  wet  at 

leen  <©afpet ̂ ^(CurR  Den  ̂ offaert  met  fün  tonf  en 
botDter  gebangen  gertomen  (be  fone  toaij  om 1  bnlpe 

uitoetogen  eenige  bagen  te  bojen  eet  be  flabrngeno. 
mento^ 

bo?gcren  3ijn  allenrben  ontflagen  en  serantfoeneert  /
 

uitgenomen  eenen5©trR  ©ommet  enSCrnoutbeCo*
 

ning  W  3P  op  be  marRt  bebben  boen  Oangem  ̂ e  gee. 
flelijbe  en  bpfonbeee  be  ̂ wte-b?oebeten  öxbben  3? feer  onbermberticb  getratteert  /be Jtt^fJgf^SÏ 

ben  bijf  ben  lulij  '^  abonb^  boo?  goban  <©mal  Conv 
mifTari^  ban  ben  <0?abe  ban  ber  jpatft  ra*  Je» 
Wtcl  geb2atbt  /  en  niet  jegcnfïaenDe  bet  @?pben 
ban  Den  #2ince  ban  <©?angten  aen  m*.mgwn 

ban  be  ftebe  ban  ̂ oilanb  /  batmen  sene  gee^elDW 

perfonen  en  foube  miföanbelen/  maet  befelbefotoel 
m  alle  anbete  perfonen  laten  genieten  bjpbett ;  en 

faubegarbe/3tjnfe  albaer  na  berftbetben  quellagten  / 

ftbamperbebenen  mifbanbelinge  tufftbenbenfeben* 
ben  en  negenben  ̂ ulij  /  boojbebet  ban  ben  <6?abe  ban 

ber  afïöatR/  gebangen  in  een&tbuprc  ban  bet  Cloo* ftcr  ban^int€ltfabetb  buiten  be  ftebe  boo?ftb?eben{ 
uitgenomen  een  of  ttoe  /  Ut  toelRe  ben  ©au$f  en  t  Zetm 

Koomfe  gelobe  betfaRenbe'tlebenbeboubenbeöuen/  ^w 

geUjR  biet  bo?cn  eenf  DeeW  betbaelt  i.O:  omtrenr De  m«j
 

felbe  tnD  bebben  3P  00R  W  buttf  te  5loebe(lewiingeno,  [^ 
men  /  bet  garnifoen  albaer  leggenDe  berltep  ban  b?e|e.  nom«n ; 

Wfében  en  ttointigften  ̂ unp  bebben  3Pnrebe  bet  «* 
buiöte  =Hiefbelt  ingeRregen  bp  natbte.  &omma3P  ̂ n%ig 

betbolgben  bate  bicto?Jefubf  en  bet  liep  öaet  fo  meDe  /  öfU. 



j&cljoon 
toten 
geeft 
(jrniop. 

.-•- 

15  71. 
bat  f?  atre  be  <§tebcn  ban  ï|ollanb  fonber  grote  moen 
ten  inftregen  ö'cen  toat  b2oeger  ban  b'anöer  /  uitgenó* men  Amfterdam,  Woerden  en  Schoonhoven ,  ber= 
Balben  De  <0:abe  ban  tree  |Barö  be  ftebe  ban  Schoon- 

hoven -  frerftelijft  beeft  belegert  en  met  ttoe  ftnrfeen  ge* fefmts?  béfrfjéttn  /  baer  binnen  ladj  een  Baenöel  <©uit* 
fe  folöaten  baer  hopman  af  toa$  eenen  gebpnaemt 
2lofecoöt  /  befc  berocmöe  bcm  bte  £>teöc  tod  te  fullen 
bouben  maer  een  tyeffe  gefcljotcn  toefenbe  ban  on^ 
trent  ttoe  roeben  toute  ailecnlijn  /  te  ftem  be  moet  ont - 
fönfccn/bpfonber  ooftboo?  btenfjnbebonb  batbeb02* 
geren  niet  feer  gefint  en  toaren  /  baer  leben  te  periclite* 

wc  av  ren  /  fulr  bat  fjp  ben  eerften  <£>ctob2te  met  fijn  folöaten 
1  ( baer  uit  getrotften  te/en  ftebben  be  boderen  Ijen  boo?te onber  fesere  conöiticn  opgegeben  onber  be  geboot 

faemöetö  ban  ben  £>2ince  ban  örangien  /  Dier  ftebben 
fu  be  fleligieufcn  ban  net  Cïóóftcr  ban  ïïeguliertf  baer 
binten  gelegen  /  bic  binnen  be ̂ teöe geblucbt  toaren/ 
ooft  nualijficn  getracteert/  een  banbe  feibegenaemt 
Sloeber  *Dïrfe  ban  ber  <0oube  öö02fteften  /  ttoe  anbe* 
re  am  een  j3oteboom  tegen  ober  Ijct^tebebuteftaen* öegebangen.  vDieban  Woerden  ftebben  baer  ooft  ee* 
mgetijöbicrna  mebemette  anbere^tebenban^oï- 
Icinö  bereenigt :  maerbieban  Amfterdam  niet  jegen* ftaenöeöeourefponöemie  bie  met  ecnige  baer  binnen 
geljouöen  toerö  en  ftebben  ̂ aec  met  toj|lcn  conf02m 
maften  met  be  anbere  ̂ ollanöfe  t§teöen  /  fulr  bat  om 
naeröaer  toe  te  bebtoingen  grote  moentenboo2geno* men  te  getoeeft/en  snnbaer  oberbanöc<ö52abeban 
eer  iBarft  belegert  getooiben/  foljier  na  b2Cber  ber* 
Ijaclt  fal  toeröen.  <€ertoijlc  be  <02abe  ban  ber  iBarft 
iuteöoenöe  toaöin  ̂ olianb/  enbe^tebenberfelber ba|t  innam  in  ben  name  ban  ben  $2ince  ban<#ran* 

'£\?*l  mU :  f°  *Ö  00ft  WiUcm  Grave  van  den  Berge  be^toa^ wm  Qtt  ban  Om  p2ince  ban  ̂ rangien/  eenen  ftoop  boïr  bn 
setje  *™  anöerenbergaöert  bebbenöe/ in 'tdfoaeffcljap  bah 
«me  u^utpften  geballen  /  en  beeft  albaer  bcrfcfteiöen  %fe St\m  ?/n™aenomen' toant  ftpöe  felbe  «Steöenbanfirtjgsf* Maet,  bolft  onberfien  bant/alfo  fjeeft  bP  albaer ingeftregen 
Wl1    5?^tcö^»Öan  Zutphen,  Deutécum  en  Doesburch 

#S£i  ?n  '^^torjbom  ban  <©eïbet  beeft  bp  boo2  Zacharias l<1t1  ban  Giffen  berg  fijn  beftelöe  '&bcrfte  Öe  ftebe  ban  Har- der deawijk  iitnfettometi  ben  febertbén  SJuIn  beö  miööacgoy 
■iïï>  ö*  b«^eren  riepen  tot  fijnen'ihRomae  Vive  les  Geux , 
(ihlur^ntoonbett grote  blt)(cl)ap;'  bdojt  beeft fju mgenrerren 
hnvai$  'ö  I|c;renberge  en  ̂ attuin  /  in  be  Ctoente/  <®ï&en5eel 
JJP'  en  eo02.  ©e  <02abe  ban  om  ©erge  fienbe  en  mer^ 
^ntpfjen  Kenbebat  ijem  't  geliin  mebe  liep  /  en  bat  b'intooonbe* ïeutc.  ren  ocg  Slanbsgeneigt  toaren  om  ban  ben  hertog  ban 
$!&  ?Cft,a  W* öallim  1  Oceft  1JP  fnn  bictorie  toillen  berboU 
urg  /  oen  /  en  ia  opten  negenben  Hugujr i  boo2  Rampen  in 
«arbec;  «©bcrpffel  öeftomen/  al  toaer  be  <6ouberneur  ban 
!P-  #0020-^0113110  gonfter  ̂ DicbericO  ,$onop  bemge^ fönben  beeft  eenia  jecouröban  bolft  en febcn  «Menen. 
eiS"  ̂ ulc  öc1t  *  öc  ̂taö  "ec^  öeleaett  en  opaccifebt/^e BDp3«,  Pnnce  ban  ©rangicn  babbe  binnen  berfelber^tab 
eben.  bele  goebgun|lige  /  be  toelfte  fïcfj  berbonbcnbaöben 

met  2Cnö2ie0 ban  mier  bc^tabop  teaeben/foïjaeft 
men  berboo2bc  bat  befelbe  $ïince  met  bolft  ban  00^ 
loge  te  belbe  fouöe  3iju  /  befe  beüben  nu  fulr  baer  befte 
gcöaen  bat  be  &tab  opgegeben  te  gcto02ben  /  ben  elf= 

öanae,  5^?"^  öe0  faboutö  te  feben  uren /befgehift  ftebben 
ju™  öc  ̂cöc»  üan  .Stool  /  gaffelt  en  ̂ teentoijft  baer  ober 
bhjoi/  gegeben  :  ooft  mebe  «©eelmunben  en  ©ollcnljoben: 
bmlv  ?asn3tfnfien'bceft  eenen  ̂ opman  Willem  HeutoenfT3 mi  aioaer  gefonben  ban  ̂ iebericlj  ,$onon  bet  fiute  te iccN  5outenb02clj  ingenomen  en  befet/  be  boo2ft  &onop 
Xfï'  gfeft  crtiioe-  Daocn  baer  na  albaer  gefonben  eenen oiien.  *ztlno  tian  €rtbuifen  /  om  *t  felbe  ban  fïjnent  toegen let  w$  w  te  Douben  /  te  bctoaren  /  en  be  goeberen  baer  op  mrts 
£2%  5cr?  öf»  inbentariferen  /  toant  b?  fiabbe  geftbiftt igcnb/  wmc  boo?  bem  te  bouben/  banbe  <02abe  ban  ben 
m  ban  23crge  fuftinerenbe  bat  \p  alleen  commiffïe  babbe  in't 
1™°M  boo2f5  guarticr  ban  toegen  ben  £2inr e  ban  Orangien  / ït  q&  Oeooot  Ijen- (ui öcn  baer  ban  te  bertreeften  /  en  fo  fn  lui = 
e  ban  ben  baer  toe  niet  en  toilben  berttacn  beeft  lp  't  felbe 
?io15r'  Joei1  bclcOcrcn '  fonber  be  öclcga-ben  ti)b  te  bernnnnen etfintf  wtfetfeu»  aen  &®w  fouö^n  mogenlaten  tomn/ 1 

Oor/pronk  der  Nedeilaiicl/e  Beroerten. 

maer  beeft  alle  bie  opten  fefben  [jrn'fe  toaren  /  geb^eigt  #  ®ou* 
te  boen  Ijangen  /  inbicn  fn  't  felbe  nt'et  op  en  aaben/nitt  f f  »bo?cö 
teminfp  bebbent  bier  bagen  ingeboubcn/cnniet  iil  rmCöe' 
genftaenbe.  iic  boo?f3  ï|an,ö  ban  €rtl3is!i-n  bet  bute     ' toilöe  bouben  en  Ijen-luiben  baren  eeb  bermaenbe  te 
betratljten/  feiben  gelijftelijft  genen  anberen  ceb  gebacn 
te  nebben  ban  bare  bnanöen  tefniicnftrenftcn/  enen btelben  ben  <02abebaii  ben  25eraeboo2  baren  bpanb 
met  /  en  en  begeerben  tegen  tjem  niet  te  beebtem 
^tJBeift  bc  boo2f5  €rtbuircn  bcrflaenbe  /  beeft  ber^ foeljt  aenbc  gaic  bic  baer  boo2  lagen  b2pge!eit?eom aenben  <a2abetotCampcn  te  mogen  rcifcn/ciibcm 

1  felbe  te  fp2cften  en  ooft  te  beramtooe2öen  ban  batbp 
(  tljute  tegen  bemgcljouben  ftabbe/  't  toelft  bem  ber; 1  gunt  3ijnbe  ïjeeft  bp  belalt  /  oat(i  fr  Ijerpe  toat  ijt  fruöcri i  bouben  en  niemant  booj  fijne  toeberftom|le  inlaten/ 
i  't  toelft  fp  bem  belooft  ïjebben/  ban  Oebben  ebentoc! :  een  ure  of  ttoe  na  fijn  bertreft  be  ftnerbtcn  bnn  ben  'f  mi$ 
j  <©2ae  ban  ben  ©erge  baer  opgelaten  cnt'buteober- feCoU; I  gclebert.  <®e  é2abe  f^ft  vmu(c  ban  ben  boo^  2JSS? 
I  ̂anöban<ertbuifen  cinthjft  boo?  goeb genomen /na  n™  2« l  bat  öp  ooft  (tlmj\xn  Dien  aengaenbe  ban  ben  (Dbcrften  öen^«* <§onopontfangen  babbe/  baer  na  beeft  be<62abe  ooft  SSè» ?imcr0foo2t  in  bet  ̂ tidjt  ban  ütrecftt  gelegen  boen  ge 
nemen/en  miam  fijn  bolft  baaelijftö  alom  in  net  Sticht  mm* 
enb2acbtallebe^02penin  berbing/  enquamenboo2  S/n' be  poo?ten  ber  (tab  ötrer bt/namen  b02fjcren  en  <£oop*  men. Uuöengcbangen  enbeben  grote  ffljabeen  beelmoet^ 
toite. Sn  oe(c  feïfbe  maent  ban  3!uIio  nuam  pautoete  ban 
3100  te  bier  tijb  25ailjou  ban  €>onlanb  binnen  5f$aer^ ben/boo?gebenbebatter  ?  ©aenbeïen  folbaten  miamen 
bte  ober  <0oplanb  fouben  marclicren  na  gimftcrbam/ 
begerenbe  bat  men  be  felbe  pnffam'c  fouben  bergunnert ümten  oc  (tebe  om  nngel  om  na  be  3eebijft/  en  bat* 
fe  een  bat  biertf  of  ttoe  bO02öepoo2tc  fouben  leggen/ 
tot  behoef  nan  be  folbaten/  menenbe  be  felbe  o*f  een gebcelte  ban  bien  alfo  met  fïilljeib  Daermteb2engeit 
en  oc  ftebc  te  berfefteren/  toant  öp  a'rebe  babbe  ge^ roften  bat  be  <02abe  ban  ben  ©erge  baer  binnen  ber* 
(tanb babbe:  maer  oic  ban iüaerben babben bó02 ee* 
nenSambertTDobegianö/  bie  beracbtefijft  genocmt 
toerb  Capitein  %m/  eenige  folöaten  wit  $mer$* 
foo?t  ontboben/  be  toelfte  met  tim  toagentf  op  beb* 
bcnöe  tfeltig  JBalfe  folbaten  aenqnamen  /  boo2  uit  ge^ tonöen  Ijebbenbe  omtrent  tfeitig  paerbeil/  be  toelfte 
paffeeröen  aen  b'eenc  syoc  ban  fjetbo^pbanèilber* 
fum/  ate  be  bn'e  IDachbelen  folbaten  aen  b'anber3ij* be  ban  't  felbe  ̂ >o:p  mebe  na  .^neröen  togen  /  en malftanöeren  fienbe  en  totften  niet  offe  ban  be  bate  narr 
toaren  ban  niet/  boel)  beBalfetmamcneerft binnen  urn  in» 
l^aerben  en  bcgaben  hen  teritonb  op  be  beften/  en  3eiI01,,c" 
feboten  feer/  fo  öatö'anöerebe  paffagie  toerb  belet/  Scc„ ento:rbengcleiböö02öen  tjoeft  bant^aeröcr-meer/ 
en  te  alfo  be  ftaö  ban  ̂ aeröen  ingniomen  en  inge* 
Douben  ban  be  <0eufén  /  beö2ijbenbe  öagelijr  baer 
binnen  en  tm  platten  Eanbebeel  moettoillmtietöö/ 
alfo  baer  ate  boen  noclj  geen  o^uiocl)  öifetplyn  en toerbeonöerftoubem 

r\  <£  <6erefo2meerbc  btte  goeben  fpoeb  aen  allen  $* 
'^  om  ftrügenbe  /  fjebben  ooft  boo?  baer  genomen 
3Beft-b2icfïanb  te  befoeften/  fticr  toe  toaren  boo2  be  ge 
bluebte  en  gebannen  Abelen  uit  tënefïinib  ooft  al  ober 
lange  ecnige  ferretc  intellcgentien  metten  genen  olt  int 
lanö  tooonben  gcfjouben  en  geplat tifeert :  toant  Doco 
Martina  babbe  met  ecnige  ©2ieffe  ̂ eerfdjappen  in* 
telligentie  geïjouben  om  3tceutoaeröeii  be  fjcoftftaïï 
ban  ©lieflanb  in  te  nemen/  baer  toe  bP  ooft  ban  ben 
pince  ban  <02angicn  commifTie  babbe/  ban  en  lyaOOt  idoó^ 
't  felbe  nofl)  niet  bonnen  te  tocgc  b2engen:  maer  te*  >"e»  b« 
tenbe  ftcm  bunften  't  felbe  htl  tijb  te3ijn:  ftbicefaen  JJc"rJ" Sloufter  TDieöerirb  <^onop  3lieutenant<0ouberncur  umu 
ban  ,^0020-bollanb  om  4  of  s  ©aenbelen folöaten/  bnn» 
ban  bcrmttjS  [)P  gene  folbaten  meer  enftonbeontbe* 
ren/  boo2  bien  bP  eemge  gefonben  t)aoOc/  tot  fiulpe 
ban  ben  <02abe  ban  ben  ©erge/  en  batljpbeïc  plaet* 
fen  ijabbe  te  befetten/  fonö  fin  baer  maer  alleen  een 
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f  en  na» men  tube 
Cuiif 

IF.178.) 

reban 
96ilip  bp 

y:o\nn'e *èuli|it- 
tfufr 

^raö-- 
ïiouöec '<mii 

»iU'f» U  ■'.&. 

ber  ttoe  a©alfe  falöatca  toaren  getoeeit  /  getoeigert 

Babben  boo?  Bate  ftaiï  na  HLeeutoaerbeh  te  laten  paffen 
ren  /  feggenbe  geen  9©alen  in  te  toiilert  Bebben  /  fo 

toeefoêrtfp  bat  bie  ban  <§neeö  metten  4&eufen  tod  ec* 
ntQÈ  Betmeiijn  berflanb  motBten  Bebben  /  fo  is  öacrom 
noöig  bebonben  bat  be  boo?f3  5|eere  ban  23ill^. felfS 
inperfone  ( fonber  Bem  nocfjtanstin  eenig  perpelte 
(tellen  j  Bem  foube  laten  birtben  boo?  Sneeft  en  (ten  cf 

Bpbaer  binnen  foube  öomen  met  foetigBeib/entëo* 
bCtfuIJCmet^OftO?  Pieter  van  Fritema  föaeb<©?bt* 

naris  ban  ben  l^obe  ban  ©?ieflanb  baernatoegeto* 

oen  /  en  feonienbe  ten  Balben  toege  /  Beeft  ben  ftaebS- 
Igeer  Fritema  boo?  Benen  gefonben  om  te  bernemen 
Boeftdjbefanen  begaben  en  oftcrBope  foube  5Bn  ban 
in  te  nomen,  ̂ e  boozfë  Fritema  baer  binnen  gefeo* 
men  3ijnbe/ nebben  bie  ban  &ncen  berftaenbebatbe 
&eerebart©tlïpbolgbe/ter(ronb  Bare  pooztert  geflo* 
ten  en  be  b:uggen  opgetrocöen/  en  Bebben  be  burgeren 

terfronbBaer  in'tgetoeerbegebenopteiWlcn/  fulr. 
bat*5illp  bacrbo?en  nomenbe  en  bjagcnbeofBpbin* 
nen  foube  mogen  Romen  alleen  met  3ijn  familie/ 
't  felbe  ontfeib  toerbe/eenige  riepen/  ff  Ijtet/  fï[)tet :  an* 
bete  berber  fienbe  beletten  bat.  <Dc  ftaeösBccre  Fri-  mem 
tema  Babbe  genoeg  te  boen  bat  UP  metfcTjoonfpgfeen  gg* üaertoeberom  uit  nuam.  ̂ e  Ji|eerc  ban  23illp  Beeft  öe  {„J 

optenfelben  tijb  ooft  toillen  bcpjoeben  be  gefintfjeib  ban  ara* 

ban  m  ban  25o!f toaert  maer  is  baer  fdfeï  niet  gereitf/  Jj '»« .* maer  Beeft  albaer  gefonben  feneren  gratteufen  b?ief  en  |aten  ft0 

begeert  te  toeten/ of  3P  eenig  fetours  ban  Bem  begeer*  men. 
ben  om  be  <0eufente  toeberftaen  en  Bare  ftebetebe* 

toaren  en  berfeneren/  tot  Baer-luiber  eigen  toelbaert  ;«»« enbienflbanbenConinn.  £p  Bebben  Bern  beleef  be*  ftoant 
lnfcgeamtooo?t  en  bebannt  banbe  fo?ge  bie  BPboo?  rnbjH< 

Baerluiben  toag  b?agenbe/  feggenbe  geen  garnifoen  ï«jb«h ban  boen  te  Bebben  nocB  te  begeren/  en  batfe  Bacr  (lab  [U  ,„ 

toe!  Boopten  te  betoarett  /  baer  uit  BP  biel  merntc  toaer  öeo&en 

Baerluiber  gefftttBeib  toe  ftrefcte.  3&e  boo?f5  25tllp  toe* 
berom  binnen  Sleeutoaerben  gefeomen  3ijnbeben  rb. 

3fiugu(li/Beeft  rapport  gebaen  ban  fijn  toebe?baren/cn 

?&!C  bat». 

lano 

fr'jicftfii 
qc!öar:i 

örri  .?,c- tojban 

üfo!'  cfn 
rotoyne^ 

ban  ru(- 

terf  en 

\)O0?ötU 

1)  ttl'-
> 

ban  'M' 
ba. 

i^H'cöC^püeingenaemt  HotzeBuma  met3ö«^ö*: 

Sówbcaf  bè^abe  ban  bert  35rt#  ̂ loiiKijeer  J©te* 

tjcrtcB  bait35^tthöo;|tm25dttnb;irö  ©eert  ̂ an^c* 

öcctoomitec  bcbcl  en  commifftc  e  l*  ̂bcrfle  en  ̂taö' 
Boubcroucr  ̂ ieflanben  ̂ ?«nm^J[aigbp{g^ 
tófie/befclbe  Beeft  terltont  tten  of  ttoaelf  ̂ opluiben 

cf  ̂p  dn  n  geflelt  en  nieu  bolfi  terttenomen  / 
 en 

mm  honen  tijbe  ö?te  of  bier  ©aenbelengereetge^ 

ES/  fa  ftoccew  als*  anöere/  en  Bebben  ter(tont  be  Cu
tn* 

ö^aènaeballen/altoaer  eenige  3©alen  m  een  (terne 

Kit Sfettüïge  lagen/ betoclfte  tftftont  berlte* 

p  n  /  Biet  doo  'ijebOcn  3P  tt^cB  beter  moet  genregen  en Sin  bootte  in  ©:ief[attb  geballen.  ̂ e  ̂ eere  ban 

Sergeöbefone  ban  bert  l^eereban  ̂ arlatmortt .  ( be 

to  Stot&raMiouber  ban  ©?ief(anb  toa^gegelt  bp 

b  n  lertog  ban  9Clba  in  plaetfe  ban  ben  ge(lo?ben 

Ï52d?f  ban  ?iB?gen)  toefenbe  binnen  anerUBem/  en 

n^nl i  111 i  SiiJflanb  niet  bomen  in  fijn  goubernement/ 

booj  bien  be  Wnce  ban  ̂ ?angien  oofttm :  grote 

^letteltjBe  (reben  albaer  ingenomen  ;8abbe/gelnn
  na 

BnefTanb  binnen  Eeeutoaerben/  berftaenbc  m  m
 

lebanfflillP^Coionel  ban  een  regiment  aoafenleq* 

SSSiB  doeningen  /ten  einbe  Bp  «ri
tont  * 

baerfeomen  foube  met3nn  bolfe/  «^gggg 

raeb  en  baeb  affineren  /  en  «8  bpp?obific  ̂ ubftttutt 

ItabBouber  ban  ©?ieflanb  geftelt.  ̂ efe  g  binnen 

men  /en  Beeft  tfne  toontnge  op't^lot  of  2&loöBWf 

S ̂SiegenBebbenbe/  Beeft  BP  later 1  baer  bangaer  / 

eiSleSe  plaetfe  ncleib/bocB  Beeft  Bp  ben  m& 
fjfialfe Kelern  45cirit  ©lcfe5Ülnietb?tebuflïButte

n 

SlïSpuSS^VlMtf  Beeft  BP  eenige  batten 
bolfi  aefonben  tot  befettinge  op  't  tfatfeel  banj|arlt

n* 

ö?nenItaberenenop  aftbereplaetfen.  ̂ ef^be 

WW  ̂ ^SS^^i^&^vRSaSea  foubefenten ötnnenff ranifierofaenbe felbe fcB?i)ben. 

fietn  aen  Bern  gefcB?eben  Babbe  bat  BP '  nwt  3ön  c utte^ 

i  en  en  fenecBten  /  m  Bp  tot  JcBoef  en  boo?  bebel  ban 

ben  r*og  ban  3Blba  Babbeaengenomen  tttjtëtl
' 

lu.nfen  toa^gefeomen/  batBP  bcöeerbcbatmettBetti
 

albaer  foube  fenbenbe  penningen  bte  öPj^^tog 

ban  Wte  gebedineert  toaren  tot  3ijnen  öeBoebe/en 

alfa  net  lanac  foube  moeten  aenlopen  eer  men  oen 

latoa  ban  4lba  foube  nonnen  betoete  boen  /
toaer 

^^SatttfStM  boo?ftB?eben hert
og  ban 

loifrem/-' grote  fcBabe en  acBterbeel ban'tlan
b/ 

fo  BP  0  "n  gelb  en  nreeg  niet  en  foube  Bonnen  boo?t  feo* \üL  <en  na  bientip't^loftBuisS  onber  ben Jfcaer* 
ftftaiH  \»arenbemftenbe  eenige  penningen  toeaomen* 
ht  m  45:abebaniiBegen/of niet  nobigenraebfaem 

eiiiov:inmbieboo?f3  rebenen  en  om  meerbertneon* 

bnfientent  e  ̂  Bontoen/  batmen  ban  be  felbe  penntn* 
ar  b  5e  tellen  9000  gulben/  en  bte  ben  boo?f3  hertog 

ton  ban 'S$öltfein  befcljinte om  Bem  baer  mebe  bp  p?o* 
i  ;ir  t»  uetjelpen  /  ten  einbe  Bp  mocBt  boo?trucfeen. 

miï4  piobifie  bp  bte  ban  ben  fiabe  goeb  gebon* 
ben  tawrbe  /  boo?  bien  men  be  felbe  penningen  bocB 

tikt  e M  nonbeboo?t  beftellen/enbat  benfelben<0?abe 
urtfunberperönelbefelbe  penningen  toeberomban 

^cuen  incert  boo?  ben  ï&ertog  ban  ̂ ol(lein/  en i& iober* 
fidtbelaft  ben  «3^tfftec  ban  ben  ï&obe  ban©?te(ïanb 

om 't  felbe  t'effectueren  /  ban  en  toerben  egeen  meer 
ö^irnnaengcbonbenban  4807  CaroluSgulbcn/ban 

«in  boojtó  om  be  refolutie  te  bolboen  mibbelen  gebon* 

ben  om  bc  boo?f3  9000  gulbeng  te  furneren  en  ben  *&er* 
toabati^DlfleirttefcBifBen. 

jTQiab'elretnb  naberben  be  <©erefo?mecrben  bajt 
alle  bage  en  toerb  Baren  Boop  ba(l  meerber  /  en  alfo 
öteban^nccltbcn  Rietman  ban  <aeeftcrlanb  met 

eenige  gebangeneeufentwt  bier  aflTMtcnttebaer  on* 

^aer  iss  gerefoibeert  geh»?ben  batmen  in  geenber 
manieren  aenbe  felbe  en  foube  fcBJöben  notB  €om* 
mtffariffen  bertoaer0  fenben/boo?enaleerfptoiften 

be  gefmtBetb  ber  burgerpe  albaer/  of  3P  be  Conintt  ge* 
Bouengetrou  fOüben  toillen  fntt  en  be  (lab  ban  ïecu* 
toaerben  Belpen  betoaren  boo?  ben  Coninft/  en  bat* 
mertöoebeojbonnantieert  regel  binnen  berfelberfou*; 
be  malen/  en  be  (lab  met  &oo?n  /  bictualie  en  munitie 

ban  oorloge  ber(ïen  en  't  felbe  gebaen  3önbefoubemen 
aen  ̂ U  ban  5pranitier  fcB?nben/  fo  ban  bebonben  foube 
toerben  beft  te  5tin  /  toant  be  b?efe  mm  feer  groot/  booj 
bien  men  niet  en  toi(l  toie  batmen  foube  mogen  be* 
troutoen.  ̂ filfo  Beeft  men  ter(lonb  begonnen  binnen    <&?e 

berfelber  (lab  o?b?e  te  (lellen/  men  Beeft  aen  allebe  g«fe 

<6?iet(ïuibenbpfonberbieban  betbe  ̂ tellingtoerben  "JgJ 
en^ScBoterlanb  gefcB?eben/  bat  fp  geflabig  ban  ure  toant» 

totureoptalberfpoebig(le  aen't^offouben  laten  toe*  en  te ten  al  bat  3P  feonben  bernemen  ban  ber  «Beufenacn*  ̂ JJ 

ffagen/en  toaer  3Pt'el6en?s  BetBooft  heerben  /en  bat  02ÖOm 
fp  baer  toe  geen  6o(len  nocB  moeiten  en  fouben  fpa*  nc««. 
ren  /  men  foube  Ben  (Uljc  allesS  in  reöeningen  paleren. 
«Boben  bien  Beeft  men  een  toeï  erbaren  perfoon  met 
eenpaertgeo?boimeert  om  aenenaftertjben/elfeentf 
6unb(cBap  te  b?engen  toaer  be  <©eufen  fouben  3ön^n 
'tBooft  toilben  neren*  ©an  gelijeen  Beeft  men  ge* 

ou  üffctoy  vau  «*lw""v"*'*'  .*    w*^,*.^, IL  i*JzZ».    U*»>  qr^nWiaorhm  dienen  i  fiat  fllfri  ïic  h«An>ifn  en om  ïeeutoaerben  gelegen  /  bat  alfo  be  bpanben  en 
rebellen  met  gróter  macBt  boo?Banben  toaren  en  men 
b?ee(tbefelbebagelijrboo?  be  beure  te  fullen  Bebben/ 
bat  be  boo?f3  Cloo(leren  binnen  *  bagen  na  be  receptie 

ban  Benbzieben  en  b'ingefetene  ber  <0?ietenpen  bin* 
nen  acBt  bagen  na  be  infinuatie  binnen  ber  (lab  £eeu* 
toaerben  fouben  b?engen  tot  alfulfeeBuifenaW3Pbe^ 
bertroutoen  /  alle  Bun  granen  /  butter  /  feaeg  /  fpeö  en 
bleitf/  en  boo?tsf  alleiS  baer  mebe  be  «Beufen  fouben 
mogen  toerben  gefter&t.  €n  batfe  alle  Bun  granen  hU 
noc{  in'tflro  morfiten  toefen  fouben  afbojftBen/  of 

fou* 
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foube  anticre  baer  m  feitcltjft  boojfien  tocrben :  boo2t$ 
tó  ben  2Mirgemcefteren  belaft/  ttat  3p  een  billet  maften 
en  cbcrncebcn  fotiticti  ban  bc  oenen  Die  3p  bermoeben 
be  <0cnfcn  toegebaen  te  toefen/  en  [jen  te  bcrblijbcn 
tn  öe  uoo2fpoeb  öcr  fclbcr  /  men  heeft  ooft  öc  burgeren 
opnieus  laten  ecö  ban  getroutoighcib  boen/en  ben  on- 
toilligen  aeannoteert  /  oor  bebu?gcrpc  gemonfterten 
op  getoete  gefet/ftebben  boo2ttf  noch  ö?te  of  bier  ©aem 
beien  ZDuitfc  ftnechten  aengenomen/  en  hetCollegie 
ban  ben  ft  abc  en  be  rijrfte  ï|cerfchappcn  geftclt  op  ee* 
ne  lentnge  ban  6000  guIben$/om  be  3©alen  en  3&uitfe 
ftnechten  mebe  te  betalen/  banbe  bolmacljtigfteban 
ben  Eanbfcfjap  bergabert  3ijnbe  om  mibbelen  te  bin- 
öcn  om  be  felbe  boo2ttf  te  onöerftouben  /  en  hebben 
gantfcljcüjft  niet  met  aUen  toillen  confenteren/fuftine* 
renoe  batfc  boben  bc  bometnen  en  02binariffe  tnftom- 
(ten  /  toaer  boo2  ben  Coninft  belooft  ftabbe  be  Itanöen 
te  befcljcrmen  haöben  opgcb2acljt  ertraojbtnartö  eentf 
5oooenecn«f  6000  gulbeitè/  en  bobcn  bien  noch  ge- 
tonfenteect  een  piopijn  ban  128  guibcn$/  en  niet  je* 
gcnftacnöe  bat  hcnluibcn  bertoont  toerbe  ̂ c  noob  ban 
öcn3£anöe  /  hebben  fn  nochtans  geperfiftcertenniet 
toillen  confentcren/  fcggenbe  ooft  fulr  in  hun  macht 
niet  te  &n  ojn  te  confentcren  /  macr  moft  fulfte  p2opo- 
fttie  gebaen  toeröcn  op  eenen  bollen  % anööag.  ̂ orï) 
toilben  hun  beft  boen  bat  be  lanben  tn  b2cbcn  griuacht 
3ijnbe/ om  bc  ingcfetenen  te  inbureren'  batfefouben 
confentcren  bat  tot  betalinge  ban  bc  bijf  nicutocacn- 
genomen  öaenbclcn  be  fomme  ban  14000  gulben  op* 
gebracht  foube  to02ben/ hebben  ooft  ?o  perfonen  bie^ 
men  fttfpcct  hielt  tiit  be  ftab  geboben  te  bertreeften  /  en 
bcrbobcnniettocöcr  bacr  in  teftomen  fonb:r  confent 
banben^obe  op  lijfftrafire. 

T&ic  ban  Sneeft  toei  toetenbe  bat  3P  't  rnta'nftcn  gc^ 
maeftt  fjabben  mettet  bttiten  fluiten  ban  be  &ubftituit 
<$tabïjouber  /  fjebben  ijk  ftebe  met  ftoo2tt  toillen  boo?* 
fien/berfjalben  fjebben  fpüt  Conbenten/^ofpitael/ 
<02eunbijft  en  föftabo?  baer  bp  leggenbe  gcfpolieert 
ban  alle  P20bpanbeen  bictualie  en  (jaec  acngefteltof 
fp  openbare  <©eufen  toaren.  ga  nebben  oor  fto2t$  baer 
na/namcntlijftben  18  3Cuguftibe<6eufen  ingelaten/ 
toelrcrempel  ïik  ban  23olftoaert  bolgenbe/  fjebben 
Denrrbij  Slluguftibe  J^eere  ban  3$cbcrto02mter  met 
3ijn  bolft  ingelaten.  "®iz  ban  jf  ranifter  fjebben  ban  ge- lijftcn  ben  rrbtij.  Sfiugufti  be  <6eufen  in  gelaten/  be 
<0eufen  hregen  beel  bolr  tot  hacr  ban  be  ingcfetenen 
be$  lanb$  /  en  haren  fjoop  tocrb  alle  bage  fterfter  /  en 
niet  Ijulpe  ber  fclbcr  hebben  fp  3£ocftum  aengcballen  / 

achnm  bacr  lagen  eenige  JBalcn  in/öctoclfte  öe<0eufentoel 
1  öe  fouben  ijebbcn  aföeflagcn  /  ten  toare  bat  eenige  ban  be 

burgeren  be  «öeufen  toegebaen/be  Walm  fclfgban 
achteren  mebe  aengebocfjtcn  fjabben/  toacr  öoo?  be 
b2efe  in  fjacrlnibcn  guam  /  fulr  batfc  acljtcrlatenbe  ee? 
mge  boben  f  jaer  metter  blucht  focfjtcn  te  behelpen.  <&; 
berfulr  namen  be  <&cufm  bicflebein/  öanbeouabe 

02b2c  en  flappe  toactjt  ̂ icfe  fjielben  boo2  bien  3?  b'oo?* 
log  niet  getooon  en  toaren  te  f  jantcren  /  en  f  jare  bpan- 
ben  niet  en  acöten/  toaö  ooifaue  bat  be  3©alcnfjaer 
berjlcrftcnbe  mette  gene  bic  binnen  Hceutoacrben  la- 

gen/bcjS  nachts?  tuffcfjen  ben  1 9  en  *o  3Cumiftitoe* 
berombooj  lochum  3ijn  geftomen/en  fjebbenbc  be 
toacht  obcrballen  en  boob  gefïagcn/  hebben  beftcbe 
toebcrom  in  gehregen.  <©e  <0cüfen  falbcerben  fjaer 
bcleboo2benacht/öocfjblebenber  ontrent  to  perfonen 
boob/baer  na  hebben  be  a©alen  be  <§tab  geplonbert  en 
berooft /fulr  bat  bc  burgeren  be  moettotlle  berfolba* 
ten  aen  beibc  3Pbett  tori  bapperlijlt  hebben  moeten  ont* 

n  ioD  OcIöen  e«  P2oeben.  Boo2t0  fjebben  befelbe  JBalcn  Uc 
m  tac  ftebe  ooft  i\\  b2anb  gefteften/  bocfj  het  befte  ber  ftebe 
i'X!"  alJ3(  öc  ï>°°ft-ftrate  en  bc  ftrate  bp  bc  3©age  itf  ongc= 
•cm  öê  bmb  gcblcben  /  befelbe  JDalen  hebben  ooft  bed  S>02* 

pen  in  b'öngecbcel  gcfpolieert  en  beel  ̂ uinuiben boob  geftagen  /  bermitö  3n  be  ftebe  ban  lochum  niet 
en  Ijabbcn  totllcn  baft  helpen  maften  en  befchanfen  te* 
gen  bc  <0eufen  /  alfo  hebben  be  huiftuiben  bu  bc  folba* 

,,  tenbanb'ecneenb'anbcr  3Pbe  baft  grote  fcijabcacfe* 
•i  ben  /  toant  te  <0eufen  uit  Jfranifter  fjebben  Ik  ftuiflu^ ben  m  be  bo?pen  ban  Jöriftum  /  $öP  /  «Stoein^  JBeinu 
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en  meer  anbere  plactfen/  in  goeb/  beeft  en  en  anberffntf fecr  bcfcïjaöigt :  baer  toaren  bp  be  «©eufen  bcri  B2ief* 
ftïlC  <ebcllUtben  M$  Doco  Martina  ,  Syds ,  Botnia \ 
ThieteHectinga,Seerp  Galama,  PieterCamminoa, 
Meefter  Auguftinus  Ocdtfma, Grietman  van  Dantu- 
madeel, Sippe  Scheltema,  Edo  Abbema,  ttoc  foncn 
ban  Haring Haerfma,  Wybe  van  Groveftins, Griet- 

man Van  Menaldumadeel,  Sicke  TyeiTens  en  meer  att* 
bcre:bcfcftenben  alle  be  gelegentfjeib  be$  ïanböen 
Dabben  alom  beel  intelligentie,  q&e  ftebe  ban  ,$tabe^ 
ren  tegen  ober  €nfthuifcn  aen  be  Eec  gelegen  /  hebben 
bc  *0cufen  ooft  ingeftregenben  rriiij.  ̂ Cugufti:  macr 
be  a©alen  ban  %m  leggenbe  op  het  ftot  of  Cafteel  &  ©e  mt 
baer/  en  hebben 't  felbe  niet  toillen  opgeben/  berftal;  ban 
ben  fp  het  felbe  ïjuté  belegert  hebben  /  en  b2achten  öa?r  ̂ ffa' grofgefchutboo?  uit  25olftoaert/  Sneeft  en  5Frani^  Z£m> 
fter/fulr  bat  btc  ban  't  ̂lot  feer  benaut  toaren.  %onft-  fen  iagp 
heer  tDiebericö  ,§onop  fonb  ooft  fjulpc  en  afffftentie  "omt^ aen  be  <ü5eufcn :  maer  be  ï|eere  ban  25ilip  /  op  befe  tnö 
ftranft  te  bebbe  leggenbe  op  't  25lofthuiö  te  Xeeutoaer- ben  /  heeft  W  ban  ben  ftabc  ban  ©2ief(anb  boo?  hem 
ontboben/  en  heeft  hacr  boojgehouben  Hut  gemerftt 
befterftte  ban  ̂ taberen  een  toijlc  bclegerb  toasge* 
toeeft/en  bat  hp  tori  toifte  bat  be  belegerbe  nualïjïf 
toaren  berfien  ban  bufftruit/ bier  en  anbere  bingen/ 
fulrbattetljoognobig  toae?  befelbe  te  ontfetten/  üwt 
toe  hP  hacr  meenbe  fecours?  te  boen  /  ban  fomen  be  ftaö 
3ieeutoaerben  geheel  ban  ftrijgö-bolft  foube  moeten 
ontbloten  /  heeft  hP  begeert  batter  0202e  foube  tocröen 
gcftelt/ bat  in  3ijn  af  toefen  geen  bef02b2e  en  foube  ge* beuren:  begeerbe  ooft  te  toeten  \x)nt  toceft  men  002baer^ 
lijrt  foube  reifen  om  het  minfte  perijftel  boojtftnjgjef- bolft.  7®m  op  gerefolbecrt  iö  bat  be  ftnechten  binnen 
'0lanbö  te  toater  fouben  toerben  geboert  na  ,$tabe^ ren/cn  batmenfe  foube  boen  aenferten  te  2Solft  of  Cou^ 
bom /macr  en  bonben  niet  raebfaem  bat  hp  felfo  in 
perfoon  mebe  foube  tretfien/  eertfbeelö  betmit$3ijn 
feranftheib/enanberbeetó  bat  in  geballebanongeluft 
bc  3£anben  baer  boo?  noch  m  beel  meerber  noob  en  pe* 
rtjftel  fouben  feomen/begerenbebaerom  bat  hP  fuift  er- 
ploict  boo?  3hn  Capiteinen  foube  boen  boen.  èberfuïr 
fo  3ijn  ben  o  ̂eptembjiö  ontrent  mibbag  /  bijf  ©acm 
beien  analen  en  ttoe  ©aenbrien  ^uitfe  ftnechten  te 
fchepemceft  in  €urffcfjuiten/uit3[ecutoaerben  gereid 
na,§taberen/en3ün  alöacr  onberfinö  aengeftomen/ 
fulr  bat  be  bjefc  onber  be  «I5eufcn  rjuam/  menenbe 
batfc  noclj  beel  fterfter  toaren/  be  toclfte  hacr  haeftenbe    23ffW berliepen  en  lieten  Det  gefcfjut  meeft  al  ftaen  /  alfo  £?/!&- 
toerb  het  boo2f5  ̂ lot  ban  ̂ taberen  ontfet/  en  be  ftebe  SiiiSi 
bcrlaten.  25p<©alebam  bergaberben  bc  «aeufen  toe- ^ta»>e» 
berombpeen/  banbe  3©alen  hebbenfeben  12  «§ep^ rcn* tember  toebcrom  berftroit  en  baer  bleben  ontrent  1  ̂o 
boben.    t^et  b02p  ban  Coubom  bacr  be  <©eufcn  in bluchten/ hebben  be  5©alen  baer  na  geplunbertmet 
ooft  be  ftebe  ban  ̂ taberen  /  't  toclft  3p  ooft  hebben  ge* heel  berb2anb  /  het  genomen  gcfehut  hebben  3p  op 
't  Cafteel  ban  ,§taberen  geb2acfjt  /  en  tfn  baer  na  met grote  buit  en  beel  roof  gelaben  3ijnöe/  toeberomtot 
3teeutoaerbcn  geftomen 

5r>ie  ban  ïeeutoaerben  toaren  tn  befetijbfeerbe^ 
naut  ban  graen/  toant  be<0eufen  beletten  be  toeboe* 
ringe  ban  't  ftoo2n  fo  brie  3p  mochten  /  en  btoongen  be 
huiftuiben  't  felbe  in  be  fteben  bie  fp  in  Dabben  te  b2cn* gen.  ̂ erhalben  heeft  25ilïp  booi  hem  genomencen 
aenflagopfranifterteboen  omteficnofhp  bat  met* 
ter  haeft  foube  ftonnen  ober-rompclen  /  en  trigeballe  be 
aenfïagfaclgeerbe/ fouben  te  rugge  treeften  op  25er* 
licum 't  felbe  b02P  tori  befeftantfen  en  met  bolft  befet* 
ten  /  en  boo2ttf  treeften  op  't  25ilt  en  alle  be  granen  lik 
fp  baer  bonben  binnen  ileeutoacrbcn  boen  hengen. 
?CIf0  3rjnben  16  ,§epcemb2i3S  betf  nachtef  ontren  bijf 
©aenbelen  ftnechten  uit  ïeeutoaerben  te  fcfjepe  geto* 
genna^praniftcr  toe/  ban  ̂ arlingen  3ijn  ooft  eenige  acnfiaa 
folbaten  uitgetogen /bctoelftc  op  bc  beftembc  ure  al-  °p^r'1' 
arm  fouben  maften  op  't  3©cft  ban  Uc  ftab  /  om  't  bolft  "Xmt< in  be  ii^  3i)nöc  alöacr  te  loeften  /  ten  cinbe  be  anbere 
aen  be  <£>oft-3ijbc  te  beter  fjen  acnftag  fouben  mogen 
bolbjengen  /  ban  bic  ban  £ccutoacröcn  bebonben  bat 
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Bé  <0eufen  ïjtt  toater  op  berfcljeibcn  plaetfcn  toege* 
Damt  en  tocgepaelt  IjaDOen/  ful*  t>atfe  niet  boojtcn 
mocBtenom  Baren  aenflag  te  bolb?engen.  <8ber  fulr 

3ijn  fp  toeberom  te  rugge  getogen  en  ftebben  Baer  gele- 
gert  binnen  Sflengum  /  25crlicum  en  HtiDlum  /  en  l)cfr 
ben  Baer  albaer  beginnen  te  befcBanfen :  be  I^cereban 
25«Jp  Beeft  ooft  om  Die  banfraniftertebenoutoen/ 
boen  toe  bommen  be  bacrtcnop  franiftcr  refponbe* 
renbe  /  ooft  meöc  be  baert  tuffcljen  Sneeft  en  $& 
nifter. 

. *m  ontrent  befen  tijb  iö  «ftabc  ̂ oofl  ban  ̂ tfjon^ 
E,ï  toenburgin#2icflanbgeftomenmet7  0f8©aenbelen 
<ê>cöou<  «©uitfe  folDatcn/  Bebbenbecommïffie  ban  benzin* 
toenburg  fe  ban  ̂ angien  om  te  toefen  ̂ tabfiouber  en  gene* 

mtln  rael  <®bcrflc  ban  ©2ieflanb/  doeningen  en<©?oe* lantr.     ningerlanb.  vDcfe  Beeft  3fjn  refibentie  genomen  bim 

nentf  raniftcr/  en  Beeft  berfcBeibeojbinantienbcran* 
^  f  beet  bie  bpbe  ©ecren  ban  iSeberbwmtcr  ingeflelt 

%*k  toaren.  %?  Beeft  ooft  een  p?obintiaei  f  of  ban  B£e^ 
ban  ïanb  binnen  tfranifter  opgeflelt  gelijft  Bet  i^ofban 

^c&ou'  % eeutoaerben.  3ïn  't  felbe  ï|of  fjeeft  BP  eenen  genaemt 

S5  Haring  Guus  tot  #2cfibent  gemaeftt  /  en  tot  mm* 
nfeufêof  Reeten/  Dodor  Bartho  Idferda ,  Meefter  Eko  Ifal  en 

itt-  eenige  anbere/  en  l^ocureur  <©enerael  Meefter  Feiko 
Intzama.  €n  bwben  be  gebangenö  ban  Sneeft  en 

25olf  toaert  en  anbere  plaetfcn  biebe<0eufenmf)ab-' ben  tot  Raniftcr  gebjacBt. 
©02öer$  Dcbben  be  <8cufen  utt  Sneeft  /  SSolf  toaert 

tn  #ranifter  bagelijr  tegen  bc  aBalen  en  ̂ ©uitfen 
öoenDe  en  fcfjermutferenbe  getoeefl  /  met  7  of  8  ©acn* 
beien  ingenomen  iBunncftebapum  /  3©infum/  ntfy 

ium/cnanDereomleaaenDepiactfen/  bebben  ooft  in- 
Genomen  Bet  Dom  éjjp  of  ̂onrijp  genaemt/  en  bc 
ïmifïuiben  ban  be  omleggenbc  «fcietenpen  bebolen/ 
om  Ben  albaer  te  befcBanfen/  op  pene  ban  ben  b?anb: 
en  albaer  bcfcBanfl  3ijnbe/  Dcbben  in  biberfe  plaet* 

fen  gebemt  Bet  bieplopenbe  ban  ïïitfummcr-3ijl  na 
SSerlicum  en  b002të  na  iBinnertfga/  HiDlum/  de. 

&*    cm  %\W  boift  be  btctualie  Die  Ben  ban  Sieeutocrbcn 

JWSÏi  toerbetocgcfonbente  benemen»  3©acr  boo?Bctboo?f5 
?n  i?    bolft  ban  SiüP  op  eenen  mo2genb?oeg  genomen  5ün/ 

»i)p.    en  Bebben  bet  boo?f3  D02P  aengeballen  /  en  De  <0eufen 
uit  Baer  fcfianfen  geD?eben  engefïagen  /  fulr  Datfc  Bun 
opte  blucBt  begaben  /  na  batfe  noeïjtans  tod  ttoe  uren 
Baer  b?omelijften  getoeert  Babben.  3£aer  3ijn  aen  bzU 
bestiben ontrent? o DoDen getoeefl  en  beel  geoueftcn/ 
toant  Daer  toerDen  toel  20  ttointtg  geguefte  3Baïen 

©e  zv  binnen  SceutoaerDen  geb?acöt»  ̂ c  Capiteinen  nan 
duurte    nc  <©enren  toaren  baegs?  te  toocen  Daec  utt  getogen  / 

K,  fuljc  batfe  geen  <&berigueib  bp  $m  en  öabben/  anDerst 

S    meent  men  fouDefe  De  plaetfe  toel  geöouben  Bebben. 

<De  aoalen  Bobben  't  felbe  Dom  geptlleect  en  geplun^ 
Dett/  en  Daer  na  De  gebuurte  met  Bet^aftoojöButé 
en  De  Buifen  hk  ober  bc  b2ugge  fïonben  af  geb2anb. 

$zw  g^aer  tegen  Bebben  De  <0eufen  tocDerom  geb2anb 
«^      'tCloofteriBunnenebaPum»  €>ntrent  befen  tijb  toasjf 

binnen  Siecutoaerben  grote  Dierte  en  benautBeib/ 
t»et> 
fcjartD. 

tiicitc  en 

benauc» 

ïttö binnen 
3lceu» tDQCP 

ben. 

toant  De  ïtogge  golD  alDaer  100  gouDgulDensf  ban 

jrrbiij.  ftuibers  't  (tuft/  en  D'anDere  granen  naaDbe* nant.  <©aer  tocrD  beel  garflcn  b?oob  albertoegen  in 
®!°te  De  platte  lanDen  gegeten  in  plaetfe  ban  mogge/  Daer 

11  en  toaö  geett  bier  ban  3P  felf0  baer  binnen  en  b?ouben. 
<©oft  en  toag  'er  geen  toijn/  fout/  boter/  5eep  /  en  anber 
Diberfe  Dingen  toa0  'er  feer  Dier  /  en  naulür  om  gelb  te benomen  /  toant  De  söeufen  beletten  batter  niet  mocBt 
tnnomen/  toaerboo2be  gemene  man  Die  niet  beel  en 
uofl  toinncn  /  feer  grote  benautBeib  leben/  toefenDe  bo- 
ben  Dien  noclj  met  folbaten  feer  bef  toaert. 

5ülDuö  Bebben  De  «©cufen  en  3©alen  Dageltir  mal* 
feanberen  in  ©2icf(anD  befoeïjt/  en  3ün  beel  tornen 
en  Cloofleren  berb2anbgeto02benbpbe  <töeufen/al£ 

m  f"L  eibcWoofler  /  <©egeï.loo|ter  /  (Cljabo?  /  iSieuhloofler  / 

Jen™  28êl(utu  /  2CcBlum  en  berfcljeiben  molensr/  m  De  mo* moien^  lente 25erlicum /  cCfpmarum  en  anDeremeer/  alless 

PSÜSom  De  iBalen  te  bcnautoen :  boo?t$s  BebbenfeDage* 

&.    Inr  tegen  malhanDercn  gefcBermutfeert  /  Dan  D'een 

uit©2iepnb  bertoogen  blucBKgèlp  nageBoojtfal 
toerDen. 

D€  l^ertog  ban  Sültoa  De  tpbinge  Dagelijr  «njgenbe ban  alle  5PDen  ban  Den  afbal  ban  fo  bele  ̂ teDen/ 

toagfeer  perpier/  niettoetenDc  aentoat  3PbeBP  Bern 
berboegen  foube  om  Dit  toencmenDe  quaeD  in  3ijn  ogen 

tegen  te  flaen/  nocljtanö  en  liet  BP  in  't  minfte  geen  ber* faêgtljeiD  blijfecn/  maer  Dat  Bern  meetf  quelDe  toass 
fcatBubageujHS  toa0  bertoacBtenDe  Dat  eenanDcrin 
ffin  plaetfe  en  «©oubetnement  fouDe  Bomen  /  en  Dat  BP 

fijn  (©oubernement  niet  en  fouDe  bermogen  ober  te  Ie* 
neren  in  fulnen  fiateal3SBPfiem  nocB  onlanr  beroemt 
BaDbetefullen  boen.  ̂ pbeBiaegbe  BemóoB  feer  ober 

Den  ConinB  nan  ©?annrön  en  De«8  Coninr  moeDer  om 

Dat  BP  <©?aef  EoDetoijn  ban  5^afTau  affifientie  ge* 
Daen  /  of  ten  minden  toegelaten  BaDDe  /  Dat  De  J$nge* 
noten  Bern  BaDDen  Buïpe  geDaen/  en  5Ön  principale 
b2efe  toasS  bat  \\\i  Dien  Bocïie  Bembcmeefieafb^euö 

foube  nefcDieben.  ZDerBalben  BP  boo?  Bern  genomen 
Beeft  be  felbe  plaetfe  terftont  te  belegeren  eer  Bern 
meerber  Bulpe  toenomen  mocljte/  en  eer  bej)?mce 

ban<©rangienmet  fijn  boll.  in  't  ïanb  foube  Bomen/ 
Die  Bern  op  anbere  piaetfen  ooft  te  meer  te  Doen  mot Bt 

geben.  ̂ aerom  Beeft  BP  baer  toe  terjlont  alle  gereet* 
febnppe  en  p2cparatie  gemaeBt/  en  Doen  aennemen 
D2ic  nieutoe  Regimenten  3BaIen/en  Beeft  fijnen  fone  ©e«^ 

^on  freDerico  met  ontrent  4000  fo^pangiaerben/  jy" 
analen  atë^uitfen  met  400  peerDen  banDe55enDcn  bm 
ban  ©2Donnantien  boo?  Benen  gefonDen  om  bergen  pergen 

in  ©encgoutoen  te  belegeren  /  en  te  beletten  Datter  geen  »»Jg» 
meerbolfenocBte  btctualie  inBomenenfouDe/terton*  lmi, 

len  foube  BPOereetfcBap  maften  ommetmeerDerbolöten. 

en  macBt  te  bolgen/  na  bat  BP  op  anbeere  faften  ooft  o?* 
D2cge(lelDfouDe  Bebben.  ̂ ©on  f  reDerico  mm  tleflc 
ban^juniona  bergen  getroeften/  en  Beeft  ten  eerften 

eenCIoofler  genaemt  25etleBem  ontrent  De  ̂ tap  ge- 
legen ingenomen  fonDer  eenige  tegentfant/  en  Beeft 

Hem  boo2t^  alDaer  beftBanftv  en  ontrent  De  felbe  ̂ taü 
neergeflagen  en  gelencrt.  ̂ ie  ban  binnen  en  Bebben 
Baerbaer  niet  ban  ontfet/maer  BaDDen  goeDenmoet 
en  couragie  en  Bebben  alleg  tot  tegentoeer  toegerufl/  en 

bageliiftg  uitgeballen  en  gefcBermutfeert  /  nu  D'e«n  en Dan  D'anDer  nictorie  Bebbenbe. 
^c^ertog  Dan  Sfilbatoag  in  befen  tijb  niet  geBeei 

toel  ban  gelb  boo?fien  /  toant  be  «gpangiaerben  toarctt 
belc  ten  acljteren  en  mofl  Die  nu  nocB  te  belbe  b?engen  / 
en  Daer  toe  beel  nicu  nolftef  op  nemen  /  en  De  collectatie 
ban  Den  tienben  en  ttointigfïen  penning  en  facB  BP  niet 
tetoegetcb2engen/DerBalben  BP  banmeningc3ijnDe 
te  fimuleren  boo2  eenen  ttjD  met  De  «Staten  ban  De  $e* 
DerlanDen  /  Detotjle  Baer  luiDcn  <6eDeputeerDe  nocB  i« 
^pangien  toaren  aen  Den  Coninft  folliciterenDe  om 
afboeningc  ban  De  felbe  tienben  en  ttointigfïen  pen* 
ning.  «§o  Beeft  Bp  om  be  Staten  te  beter  genoegen  te 
geben  /  bcrftlaert  teb?eben  te  3ön  be  fcBattingc  ban  ben  f  f.  ̂  
tienben  en  ttointigfïen  penning  af  te  flcllen  /  mitgs  Dat* 
feanDer  miDDelen  foube  boo?flaen  om  gelb  tefurne* 
ren  /  Beeft  ooft  fulfte  fijne  meninge  gefcfj?eben  in  3ux\iü 
aen  ben  <©?abe  ban25ofiual£  ̂ tabBouberban^ol* 
lanD  ten  einDeBpbe  Staten  DeiS  felben  <©2aeffcBap3S 
't  felbe  boo2-Boubenfoube/  berBopenDe  DaermeDcDe 
Berten  eenfbeeljS  toeDerom  te  toinnen/gelijft  fulfte  i$ 

blijftenbebp  De  felbe  miffibe  Biecbantooo?Detetooo?s 
DebolgenDe. 

DOn  Fernando  Alvares  de  Toledo ,  Hertog  van  Al-  *J'{J 
va,  &c.  Stadhouder  Gouverneur  en  Capitcin  Ge-  $mo, 

nerael.  Edele  wel  geboren.  Alfo  wy  by  't  rapport  van  bana 
eenige  van  deConinklijke  Majefteits  Raden  van  State,  JJg1 
fecreten  enfinantien  particulierlijken  verftaen  hebben  af^tn 

fo  wel't  generacl  mishagen  op'tftuk  van  den  tienden  banDi 
en  twintigften  penning ,  als  de  fwarigheid  opdeexecu-  ̂ ^ 

tie  van  dien ,  en  dat  ons  ook  voorgehouden  is  geweeft  t|S^rI' 
dat  by'tconfentenaccoortvanden  voorfz,  tienden  en  penni 

twintigften  penning  expreffelijk  gefeid  is ,  dat  den  fel- 
Dan  D'anbcr  biCtOrie  BebbcnDe/tOtDat  ten  leflen  Defafte    ven  maer  dueren  foude  tottertijd  en  wijlen  datter  ande- 

DwlberanDCïbe  M  C»?aef  3l00ft  ban  <§(COHtoenbMrg  |  remiddelcri  bcquaem  endentreyn  yande  koopman- 
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fchappe,  negociatié  en  rieringe  min  hinderlijken  pre- 
judiciabel  geadvifeert  en  geraemt  foudewefen, gelijk 

wy  ook  in  effecte  bevonden  hebben  dat  't  voorlz  ac- 
coord  fulx  luid  en  mede  brengt,  en  want  wy  voorts  ver- 
ftaen  dat  de  Staten  wel  begeren  föuden  hen  t'famen  te 
voegen  om  generalij  ken  met  rrtalkanderen  te  adviferen 
op  de  voorfz  andere  middelen  ,  na  de  hope  die  hen 
deshalven  byde  propofitie  vanden  voorfz  tiendenen 
twintigften  penning  gegeven  is  geweeft.  So  ift ,  dat  wy 
in  den  naem  ert  van  wegen  fijne  Majefteit  te  vreden 
Zijn  den  voorfz  tienden  en  twintigften  penning  0311' 
fcDelijateguijten/  abolercncn  affiellen  om  de  voorfz 
-Staten  een  Generael  genoegen  en  contentement  te  ge- 

ven, mits  by  den  felven  elk  in  't  fijne  en  byfortdere  con- 
tinuerende voor  dit  lopende  jaer  totten  14  dag  van  Au- 

gufto  naeft-komende  de  betalirtge  vart  hun  quote ,  ful- 
Jce  kis  fy  de  twe  voorgaende  jaren  irt  plaetfe  van  den 
voorfz  tienden  en  twintigften  penning  opgebracht 
hebben.  En  dat  om  fijne  voorfz  Majefteit  in  defen 
nood  voor  dit  voörfz  lopende  jaer  promptelijk  te  mo- 

gen byftaen  en  fucutreren ,  't  Cy  met  gereden  gelde  of 
met  obligatien,  hen  confenterende  daer  eh  boven  daer- 
om  na  den  vooriz  14  dag  van  Augufto  fijne  voorfz  Ma- 

jefteit voorts  te  mogen  fuccurrerert ,  fy  hen  t'famert  en 
byeen  fullen  mogen  voegen  by  5  01-4  Gedeputeerde 
of  meer  voor  elk  van  de  fel ve  Staten  daer  toe  geautoti- 
feert  en  gemachtigt  zijnde  na  de  coftume  en  nature  van 
elk  Land,  om  met  den  anderen  ook  daer  töebefchre- 
„ven  en  géconvoceert  wefende ,  de  voorfz  generale  mid  - 

delen  of  fulke  andere  als  fy  op 't  welbehagen  van  fijne 
voorfz  Majefteit  t'famentlijken  ramen  en  accorderen 
fullen  te  adviferen  ,  fluiten  en  refolveren  ,  om  daer  me- 

de totte  noodlijkheden  van  den  Lande  te  verfien , 
en  furneren  ten  minflert  tot  ttoe  milioenen  gulbenen 

3$JQtt8  gelijk  iy  geprefenteert  hebben  ,  verhopende 
dat  na  dien  wy  ons  fulks  tot  hun  Verfoeken  meninge 
geconformeert  hebben  ,  fy  deshalven  goed  genoegen 
en  contentement  hebben  fullen  ert  hen  als  goede  ge- 

trouwe onderfaten  ten  dienfte  van  haren  natuerlijken 
Prince  voegen  en  employeren ,  en  dat  met  fulker  liefde 
en  affectie  als  fy  tot  nu  toe  altoos  gedaert  hébben ,  ge- 

lijk fijne  Majefteit  en  wy  den  felven  ganfchèlijk  töe 
betrouwen  ,  niet  twijffelende  fijne  Majefteit  en  fal 

't  felve  voor  goed  en  aengertaem  houden,  alfo  wy  de 
felve  van  defe  refolutie  geadverteert  hebben.  Alle 

't  welk  wy  begeren  en  verfoeken  den  Staten  van  Hoi- 
land  van  onfen 't  wegen  té  willen  voorhouden  en  ver- 

klaren ,  ten  einde  dat  fy  eenige  van  hen  deputereh  en 
autoriferen  om  met  fijne  Majefteits  Commiffariflen , 
Cn  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  van  de  andere  Lan- 

den te  verftaen  tot  't  gene  des  voorfz  is,  ert  daer  op  ee- 
tie  goede  refolutie  nemen.  Tot  welken  effecte  wy  de 
voorfz  Staten  van  Holland  jegert woordelijk  doenbe- 
fchrijven  en  vergaderen  in  den  Hage  jegens  den  vijf- 

tienden dag  vart  der  maendvan  Julionaeftkomende, 
nauitwijfen  van  andere  onfe  brieven  hier  by  gevoegt. 
Begerende  voorts  dat  gy  metten  eerften  ons  fchriftelijk 
Wilt  berechten  wat  genoegen  en  contentement  de  voor- 

noemde Staten  van  Holland  van  't  gene  des  voorfz  is 
gehad  fullen  hebben.  Edele  welgebore  onfe  Heerc 
Gödzymetu,  gefchreven  tot  Bruffel  den  26  dag  van 
Jnnio  1572.  Onderftond  gefchreven  ,  Voftreamy,  en 

getekent  FtA.DucdyAlve.  En  noch  lager  d'OvE  r- 
L  o  p  e.  De  fuperfcriptie  was  defe.  Den  Edelen  Wel- 

geboren Heere  Maximiliaen  van  Henin ,  RiddetGra- 
ve  van  BofTu,  Stadhouder  Generael  vanden  Landen 
en  Graeffchappe  van  Holland. 

©oojttf  ijeeft  Dp  tm'ebcn  gefcD?eben  aen  be  Sta* ten  ban  ̂ ollanb  /  batfe  fouben  bergabcren  jegensf 
ben  15  bec  maenb  gulpten  fijne  boo2fcl)jebcn/  maer 
be  fanen  ftonben  in  ̂ ollanb  nu  in  fobanigen  fta* 
te  batfe  niét  meec  en  paften  op  't  fcDzijbert  ban  hm 
hertog  ban  3ilba.  Rebben  nicttemintegensbenfel* 
ben  bage  op  een  anbece  plaetfe  bergaberinge  gelcit/ 
namentlijfo  binnen  <Do:b2ecDt  om  banbe  regeringe 
be$  ïanbö  metten  anberen  te  beractflagen  /  baer  ban 
fcieban  <©o?b?ecljtben  i&mceabberteecbenenfcBje; 

I.  DeeJ. 

Mi 
benbatfp  begeetben  batDp  ölbaermesceemnmtfü* 
nen  name  foubcfenif  Hen.  w «Ontrent  ben  felben  tijb  «regen  be  «tëebebutcerbe 
ban  be  Staten  ban  2&abanb  jDlacnberen  /  SUmoptf/ 
^cncgotitoe/  Sijflel/  <Doutoap  cn  <0?e  Diectf  m  Span* 
gientoefenbeDaer  affefteib  ban  ben  Comnu/  fpfcec* 
ben  ontboben  bp  ben  $?efibent  Hopperus ,  b'toelöe tjacc  communiteerbe  be  anttooojbe  en  refolutie  ban 
ben  Coninft  /  nopenbe  ̂ c  collectatie  ban  ben  tienben  en 
ttomtigften  penninn  /  bp  ben  Contnft  met  fijn  eigen 
Danb  onbertenent/  cnben  .Secretaris*  Amouitd'Ar- mentieros.  ©oo|t£  bccftlaerbc  en  Dielb  Dp  befelbe  <èe* beputeerbe  boo?/  boo?  iafie  ban  ben  Coninn  /  ïKk  021e 
naboïgenbe  puntten. 
:  i.  <©atföne|iaaiefïeittotbefe^eberlanbenbioefl  Mfc* 
fo  opreepte  en  bolftomen  affectie  /  bat  al  't  gene  lip  JSJf gebaen  Dabbe  /  met  en  Dabbe  gefirefct  toteenig  pa£  S 
ttculter  profijt  /  maer  alleenujft  tot  goebe  tufte  en  ban  bE" 
berlicDtinge  ban  be  önberbanen  /  arbeibenbe  Uk  in  Sffi? 
goeben  b?ebe  te  blijben  f?ouben  /  en  te  continueren  £*%& 
in  lm  CatfjoIijKe  gelobe  en  Religie  /  alief  een  goeb  in&wt' 
&#m  en  toaeracïjtig  ï^ooft  toe  ftaet  en  beDoo?b  te  fZSm 

2.  ̂at  fijne  iBaicffeitöemberfeKertBielb  bat  fïjnê  '*?*«   - 
Staten  Dabben  gep^ocebeert  in  ber  felber  fane  met  een  " 
goebe  /  fuiberc  en  troutoe  affectie/  en  batfe  niet  en  foeft- <c 
ten  ban  b'eere  €iob^  en  ten  bienfl  ban  fijne  |Dajc(teit  / £' metbe  toelbaert  ban  ben  Sanben/toaerbanDpfiem 
banbe  goebe  getroutoigljeib  fijner  Staten  toelgccon-- 
tenteert  fjtelb. 

3.  ̂oe  toel  bp  be  acte  banbe  anttooo*be  ban  fijne 
IBajefï.  niet  abfolutelijftbp  erp^etTebJOO?benentoa0 
becRlaert/  bat  fijne  ïfêajeft.  be  collectatie  ban  ben  ticn^ 
ben  en  ttointigflen  penninö  geöeel  lietbarem  ̂ at 
noefttansf  bieö  niet  jegcnftaenbe  eenenpeöelijfeennem 
mocljtberfenert  Oouben/batfulöö  toaö  b'intentieen meninge  ban  fijne  IBajefteit/  ban  bat  nobig  en  ooi* 
baer  toa£  fulue  termen  en  tooo2ben  in  be  acte  te  ge* 
bruinen  /  om  te  ftantöoubcn  b'autoriteit  ban  fijne |fêa* jefleit  en  ban  fijnen  <©ouberneur  0enerael  ten  re^ 
fpecte  banbe  önberbanen.  deinen bolgenbebeboo?* 
fefpeben  <0ebeputeecbe  b'acte/inljoubenbe  be  refolutie besiConinr  na  Den  namen/  en  bebanftten fijne |Baje*  « 
fiett  ban  fijn  goebe  affectie  /  en  ben  pbecbieïjp  toaiS 
bjagenbe  totte  befeftermingeban  fijne  Èanben/  baec 
banfp  rappo?t  fouben  boen  aenbe  Staten  bec  \30tp 
fcö?eben  cefpectibe  p?obincien.  5©e  acte  ban  refolutie 
toasiuibenbeatë  bolgt. 
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BV   DEN   CoNIMk: 

r\  E  Conink  gefien  en  verftaen  hebbende  alle  't  gene   ftc mt$ 
*-^  van  wegen  den  Staten  van  Braband ,  Vlaenderen ,  tiebe? 
Arthoys,  Henegouw  ,  Rijflei,  DouwayenOrchiers,  "S0"^ 
refpeclivelijk  door  middel  van  hunne  Gedeputeerde  te  *L 
dien  einde  gefondenen  jegenwoordig  geremonftreert  gfpnop 
is ,  fo  mondeling  als  by  gefchrifte ,  nopende  de  coïlecla-  öct  bcr'  t tie  en  executie  van  den  tienden  en  twintigften  penning  tejbu» 
die  den  Hertog  van  Alva  ,  Gouverneur  en  Capitein  ren/noi 
Generael  van  fijne  Nederlanden  by  fijnen  laftdaer  had-  Vrnöe 
de  geordonneert,  en  d'inconvenienten,fwarigheden  en  ndUn andere  confideratien  die  derhalven  hen  reprefenteer-  toan  Den 

den  door  't  gene  fy  vertoonden,  verfochten  en  baden,  t,enö"« ftellende  niet  te  min  als  goede  getrouwe  vafïalen  alles  tfoftaf 
in  den  goeden  wille  en  ordonnantie  van  fijne  Majefteit,  pmnftif^ 
en  tonende  hen  willig  enbereetom  dien  na  te  komen 

en  tot  fijnen  dienfte  lijf  en  goed  't  employeren  totten 
leften  penning  en  druppel  haers  bloeds.   Gefien  ook 

't  gene  de  Hertog  van  Alva  hemfchreef,'  verfochteen 
fuppliceerde  in  dier  gelijkformigheid  *  hebbende  die 
van  den  Raed  aldaer  gehandeld  en  gecommuniceerc 
yan 't  felve  met  fijne  Maj.  Sijne  Maj.na  dien  hy  alles 
in  't  lange  gevifiteert ,  overfien  en  rijpelijk  gedelibereerc 
heeft,  feid:  dat  hoewel  't  refpect  dat  hy  en  den  Hertog 
van  Alva  hebben  gehad  in  d'executievanden  I  o  en  20* 
penning ,  is  geweeft  tot  d'eigen  welyaeft  en  beneficie} van  de  Staten  cn  Landen  van  herwaers-over  ,eftimecr- 
de  dat  tot  hare  confervatie  »  befcherminge  en  verfe- 
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kcrtheid,  en  ohi  hén  te  mogen  mainteneren
  mde  wa- 

re Cacholijkeoude  Religie,  paixen  gerechtigh
eden  (al- 

lo hy  begeert  en  hen  tocftaet)  notelijk  was  eeni
g  ordre 

te  ftellen,  by  dewelke  hy  hadde,  ja  in  he
t  Land  de 

faculteit  en  middelen  daer  toe  nodig  zijnde,  en
  dat  fy 

daer  h*  by  haer  eigen  felve  mochten  onderf
taen  en  ge- 

holpen worden.  Ten  felven  einde  hebbende  gedoc
ht 

dat  het  middel  van  eenen  tienden  en  twintigf
ten  pen- 

ning was  het  bequaemfte,  recht vaerdigfte,  gehjkite
 

en^eneraelfte,  hadde  hy  belaft  den  felven  foud
e  ge- 

pra'dTrifeert  en  ter  executie  geftelt  worden    Nochtans
 

willende  hy  gebruiken  van  fijne  goedertiere
nheid  en 

gewoonlijke  fachtmoedigheid ,  door  de  grote  liefde  die 

hy  tot  fijn  voorfz  Staten,  goede  vaffalen  en  on
derdanen 

was  dragende,  en  dien  volgende  begerende  dat  (
ko- 

mende de  fake  tot  eenen  effrde)  't  zy  by  't  voorfx  mid- 
del of  by  andere  die  bequaemlijkfte  mogen  fchijnen, 

't  felve  gedaen  worde  tot  meeile  beneficie,  voldoem
nge 

en  c^emak  van  den  Lande,  vaffalen  en  onderdanen
  als 

doenlijk  fal  wefen  ,  heeft  gehad  en  heeft  als  n
och  voor 

aengenaem,  dat  met  perfonen  enCommiffa
nffendie 

van  fijnent  wes;en  fullen  genomineert  worden  h
en  voe- 

den lullen  de  Gedeputeerde  van  de  voorfz  Staten  en 

van  andere  dewelke  defe  materie  raekt ,  om  te  traft
eren 

en  communiceren  op  't  voorfz  middel  en  andere  ge
ne- 

rale en  particuliere  daer  toe  dienende.  Om  daer  na  al
- 

les gefien  en  by  fijne  Majefteit  ver ftaen  zijnde  ,geo
r- 

donneert  te  worden  't  gene  meeft  dienen  fal  t'fi
jnen 

dienfte  en  beneficie  of  welvaert  van  den  Lande ,  wefen- 

de  fijne  intentie  dat  dewijle  men  befig  fal  zijn  daer  i
n 

ordre  te  ftellen  datter  fal  ftilftand  weien  vande
colle- 

ctatie  van  den  voorfz  tienden  en  twintigften  penning, 

furnerende  middelertijd  en  tot  anders  fal  geordonn
eert 

worden ,  de  voorfz  Remonftranten  en  andere  Staten  , 

welken  dit  ftuk  raekt,tot  onderhoud  en  confervati
e  van 

.  )  de  voorfz  Nederlanden  twe  millioenen  guldens
  sjaers 

fo  vervallen  als  te  vervallen,  yegelijk  voor  fijne  quote 

als  tot  nu  toe  gedien  is.  Furnerende  van  gelijken  in  ge- 

valle van  invafie  noch  een  honderften  penning,  alfo  ge- 

looft en  geconfenteert  is.  In  defe  conformiteit , fijne 

Majefteit  ordonneert  en  belaft  den  Gouverneur  Ge
ne- 

rael  van  de  voorfz  Landen  dat  fulx  al  gedaen  en  volko- 

men werde ,  met  fulke  kortigheid  als  de  qualiteit  van  de 

fake  vereifcht,  en  tot  meefte  voldoeninge  van  den  Lan- 

den dat  mogelijk  zy.  En  alfo  van  wegen  eenige  der 

voorfz  Staten  zijn  vertoont  de  grieven  en  fchaden  die 

't  volk  van  oorloge  fouden  gedaen  hebben ,  in  de  fteden 

landen  daer  fy  gelegen  hebben ,  eenfamentlijk  van  't  ge- 
ne «refchied  by  de  Officiers  geftelt  totte  colieóhevan 

den hondertften penning,  de  betalinge  en  fufpen
fie  en 

dilay  die  fv  verklaren  te  zijn  van  de  renten  
en  inkorn- 

ften,  en  anderfins  die  eenige  Kerken,  Clooftere
n,  We- 

duwen ,  Wefen  ,  en  andere  particuliere  perfonen  heb- 

ben op  de  geconfifqueerde  goederen.  SijneMajeltcit 

beveelt ,  datalijn  Lieutenant  en  Gouverneur  Generael 

daer  op  terftond  doen  nemen  behoorlijke  informatie 

en  verificatie  op  alle  't  gene  derhalven  gepaffeert  is, 

doende  aengaende  de  grieven  en  mifdaden  exemplare 

juftitie  over  de  gene  die  men  fchuldig  vinden  fal, en 

ftellende  ordre  aengaende  de  voorfz  renten  en  inko- 

men ,  dat  't  verloop  verfchenen  als  te  verfchijnen  wer- 

de gefurneert  en  betaelt  fonder  eenig  uitftel ,  aen  de  ge- 

ne 'dien  't  rechtelijk  toekomt.   En  hier  beneffens  be- 

veelt fijne  Majefteit  aen  yegelijk  der  voorfz  Gedepu- 
teerde die  hen  jegen  woordelijk  hier  vinden,  dat  fy  by 

fijne  goede  gratie  en  oorlof  terftond  vertrecken  met 

defe  refolurie,  haer-luider  ordonnerende  en  belaftende 

infgelijk  en  aen  haer-luider  principalen  wel  ernftelijk, 

dat  fy  ook  als  goede  en  getrouwe  vaffalen  ( als  fy  zijn) 

toe  ftaet ,  en  alfo  hy  op  haer-luiden  en  van  haer-lui- 

der ganfchelijk  vertrouwt  fpecialijk  forge  dragen  te 

procurercn  en  vorderen  over  al  't  gene  raekt  de  vre- 
de ,  rufte  en  tranquilliteit  van  de  voorfchreven  Lan- 

den ,  en  particulierlijk  't  gene  roert  de  bewaerniffe  en 

vermeerderinge  van 't  heilig  GeloveendeCatholijke 

Roomfe Religie,  en  in  d'een  en  d'ander  fullen  fy  fijne 
Majefteit  aengename  dienftdoen.  Gedaen  te  Madrid 

in  't  Coninkrijk  van  Caftille,  onder  den  nacm  en  figna- 

ture  van  fijne  voorfz  Majefteit,  den  2ÓJuny  157a.  On- 

dergcfchreven  Pkilippe.  En  noch  lager 
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matt  eer  bcfe  <ü5cbcputccrbe  mette  fclttc  rcfoltittc 

ober  nuamen  fïonben  beo  ïanbg  fanen  in  eenen  anbc* 
ren  ftaet  ban  3Pbie  gelaten  fjabbcn  f  Daten  bertrecue/ 

gelijft  eenf  bectëbcrljaelt  #. 

D€  ©2ince  ban  <©?anmen  en  toaöin  bcfe  tyb  niet 

lebig/  macr  befig  om  ruitcrencnunccl)tenaente 
nemen/  en  toa$  metten  £>berften/  öitmeetferen 1  en 

Capiteinen  beracco2beert  en  oberuomenbatfefoueen 
tüenennabatfegcmon|tcrt  fouben5tjn  ?  maenben/  of 

fo  lange  fp  bc  felbe  ban  boen  fieliben  /  en  bcbnjl  m  f nn 

bermogen  niet  en  toa$  bat  bp  be  felbe  ganftlj  en  geheel 

op  be  monftcr-plaetfe  foube  uonnen  betalen /foioubc 
bn  nenluibcn  berfefeeringe  en  Dantfcïfêiftc  boen  Ijcutjcn 

op  ettelijke  ficbenin$eberlanfcbaerfemebcteb2cben 

fouben  toefen.  <£>bcr  fulr  toatDt  Dp  te  toegc  ontrent 

7000  toel  gerufte  rmteren/  en  15000  boctbolr/tnmc* 
nittgcsiinbeomljembacrmcbeteberboegen  up  mnen 

U2oeber<02abc£obetop/  of  immers  alfulr  bennet)* 
ten  als  be  gelegentftetb  foube  geben.  €n  berftacn 
fiebbenbe  uit  bet  fcl)2ijbenbanbieban<©02b?ccl)tal^ 

bat  be  Staten  ban  ̂ ollanb  ben  btjfttenben  albaer  fou* 
ben  bergaberen  om  ban  bc  regeringe  ttcss  Hanbg  te 

fpjcuen  /  fo  ijeeft  Ijp  gecommitteert  ̂ onuïiecr  pnlipss 
ban  »rmr  lüeere  ban  ̂ .  ailbegonbe  om  albaer  tn 

fijnen  name  te  berfcöijnen  /  bctoelne  albaer  met  fencre 

initructie  geuomen  3önbe  ben  1$  gulp/  téinbefeïbc 

bergaberingc  berfcfjenen  ben  negeutienben.  *Btd5^ 
beputeerbe  W  boen  baer  berfcljenen  /  toaren  befe: 
gonHcr  gatoü  ̂ eer  ban  a©ijngaerben  uit  ï\tt&fc 

berfcfiap  ban  ̂ ollanb/  tonner  m*ent  ban  SBuben; 
boo?bc  alsf  gecommitteerbe  ban  ben  <©?abe  ban  oer 

llfêarft/  ̂ lb2iaenban5BlpcntJurg^b?iaenf3  /  €o?ne^ 
ltsi  öenb2tëf3:#utraben/§lacob  IBuiss  peterf5  öaeb/ 

en  ipeeftcr  §acob  pauli  ̂ ecretarisf  en  4&cbeputcer* 
ben  ber  flcbe  ban  ̂ 02b?ecöt/  gionuDcer  ̂ oftan  ban 

3©oerben  ban  ©liet  2&urgemeetter/en|Bcctter<6c* 
raerb  bart  ber  Haen  /  ̂ccretarisS  en  <©ebeputeerbe 

ban  ̂ aerlem/  5|an  ban  2520cfioben  25urgcmeefter/ 
en  HBeefler  ̂ aulnö  5dui$f  §pcnfionartë  en^ebepu^ 
teerbe  ban  Eeiben/  jtèeejïer  gian  giacobf?  25urge^ 
meefler  /  en  IBeefïer  #eter  ban  SUfperen  <0ebeputeer? 
ne  ban  ber  <0oube/  ̂ an  ̂ nouu  25urgemeefler/  |Bee^ 
Üer^euafTiaenbanHlofen^enfionarijS/  en  ̂ crbaejJ 
2Hb?iaenf3  ̂ cDepen  en  <8ebcputccrbe  ban  <©02tf)um/ 
^acob  ban  atëaerbenbeei  25urgemeefter  /  en  ClaesS 
t$erfef3  ©2oebfcïjap  <0ebeputcerbe  ban  3dlumaer/ 
Cojnelté  a©illcmf3  be  Hlange  25urgcmce|icr  /  en  giob 

pcterf5  ban  Cattemeer/  «6ebeputeerbe  ban  <®ubt* 
toatcr  /  ̂an  25ernBout  55urgemee|ier  /  en  foeter  3üet^ 
nertf5  <0cbeputeerbcn  ban  J|oö2n/  SHntoniies  ̂ pmonf5 
25urgemeefler/en  Spert  Claef3  <0ebcputeerben  ban 
<Ênnl)uifen  /  SUntontë  Clacf3  <©ebeputeerbc  ban  Ifêc* 
benblin  /  ̂auluö  peterf5  <Debcputeerbc  ban  €bam/ 
en  ïlcmcrt  Co2nclif5  <6ebeputecrbe  ban  lBonitfee* 
bam.  ̂ e  l^cere  ban  5Ulbcgonbc  obergclebert  fjebben* 
\ie  3tjn  b2ieben  ban  crebentie/  en  \ic  felbe  gelefen  3Önbe/ 
Deeft  tottc  bergaberingc  gefpjoucn  albug : 

NAdien  nuU  L.  den  goeden  wille  fijner  Vorftelij-  #?°l lijker  Genade  aengaende  defe  vergaderinge  hier  j/ctl  13 

uit  hebt  konnen  bemerken,  en  de  commiffie  aenge-  re  toot 

hoort  die  my  fijne  Vorftelijke  Genade  belaft  heeft.  So  SHta' 

wil  ik  U  L.  fijner  Vorftelijker  Genaden  meningc  son een  weinig  breder  verhalen  ,  als  namentlijk  dat  fijne 
Vorftelijke  Genade  genoegfaem  bericht  is  geweeftj 
en  ook  metter  daed  klaerlijk  gefien  en  gemerkt 
heeft  de  goede  gecrouwigheid  en  goedwilligheid  die 

1  de  Steden  in  Holland  fijne  Vorftelijke  Genade  dra- 

gende zijn  ,  daer  in  dat  fy  haer  te  defer  tijd  fo  vry- 
moedelijkenoprechtelijkverklaert  hebben  tegen  den 

Hertog  van  Alvaen  fijnen  aenhang,  met  fijner  Vor- 
ftelijke Genade  als  met  haren  wettelijken  en  rechten 

Gouverneur  onder  den  Conink  van  Spangien  te  willen 

hou- 
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houden,  en  met  hem  goed  en  bloed  opfetten  tot ver- 

loflinge hares  Vaderlands  uit  defe  wrede  en  grouwelij- 
ke  tyrannye  der  vreemde  Spaenfe  knechten  ,  die  dit 
Land  nu  ettelijke  jaren  jammerlijk  onderdrukt  ert  ge- 
fpolieert  hebben ,  en  noch  dagelijx  foeken  van  alle  ha- 

re welvaert  te  beroven  en  te  bloten.  So  heeft  fijne  Vor- 

ftelijke Genade  niet  willen  nalaten  my  alhier  te  fchic- 
ken  en  in  fijnen  Name ,  en  van  fijnent  wegen  U.  L.  en 
de  voorfchreven  Steden  vriendelijk  daer  over  te  be- 

danken, en  gunftichlijk  bidden  datgy  en  de  lelve  Ste- 
den wilt  daer  in  volherden  en  altijd  voortgaen.  Daer- 

en-tegen  ook  U.  L.  aen  te  dienen  de  grote  getrou- 
heiddieGjne  Vorftelijke  Genade  tot  alle  defe  Neder- 

landen en  infonderheid  tot  Holland  en  andere  Pro- 
vinciën, onder  zijn  gouvernement  reforterende ,  al- 

tijd gedragen  heeft  en  noch  draget»  Begerende  ook 
Ü.  L.  aen  te  dienen  dat  gy-luiden  fulx  fijner  Vorfte- 

lijke Genade  van  gantfcher  herten  wilt  toe  vertrou- 
wen, dat  hem  in  fijn  herte  leed  geweeft  is,  en  noch 

leed  is  den  groten  moedwil ,  onrecht  en  geweld  die  den 
Hertog  van  Alva  en  fijnen  aenhank  den  voorfchre- 

ven Landen  en  Steden  heeft  aengedaen  ,  om  defelve  | 
van  alle  harePrivilegten ,  rechten  en  gerechtigheden  te 
beroven  en  te  fpolieren ,  van  alle  hare  welvaert  te  ja- 

gen, en  te  brengen  in  eene  fchandelijke  en  jammer- 
lijke flavernye  onder  fijne  Spaenfe  knechten ,  die  doch 

van  manieren  en  conditien  altijd  vyanden  defer  Ne- 
derlanden geweeft  fijn,  en  defelve  altijd  gefocht  heb- 

ben onder  hare  tyrannelijke  fubjectiete  brengen.  En 
(oude  fijne  Vorftelijke  Genade  niet  lievers  in  defe  we- 
reltfien  dan  den  dach  dat  defe  Nederlanden  wederom 
in  haren  ouden  fleur  en  voorfpoedigheid  en  tot  hare 
oude  vryheid ,  daerfe  onfe  Voorvaders  door  hare  vro- 

me loflijke  daden  ingebracht  en  onderhouden  hebben, 
mochten  wederkeren.  Tot  defen  einde  heeft  fijne  Vor- 

melijke Genade  van  der  eerfter  ure  dat  den  Hertog  van 
Alva  in  de  voorfchreven  Landen  met  .fijne  Spaenfe 

knechten  m  gevallen  is-,  alle  middelen ,  onkoften ,  ar- 
beid en  moeite  met  groter  n.eerftigheid  en  aller  getrou- 

wigheid aengcwent,om  defelve  Landen  van  defe  grou- 
welijke  tyrannye  en  geweldige  moetwilligheid  te  mo- 

gen ontflaen  en  bevryen.  Waer  toe  fijne.  Vorftelijke. 
Genade  over  driejaren  herwaers  met  gróte  fware  on- 

koften eenen  fchonen  hoop  ruiteren  en  khechten  op- 

gebracht heeft,  en  is  daer  mede  in 't  Land  gevallen, 
doch  overmits  daer  gene  alfülke  correfpondentie  en 
was  van  de  Steden  als  fijne  Vorfteijke  Genade  wel  ge- 

hoopt hadde,  en  daer  billick  foude  geweeft  fijn,  en  is 
daer  mede  niet  vele  uitgerecht  geweeft,alleen  heeft  fijn 

Vorftelijke  Genade  alle  't  gene  dat  hem  noch  overge- 
blevenwas daer  aen  gehangen,  en  hem  felven  gantfehe- 

lijk  uitgeput  en  ontbloot  van  allen  middelen  die  hem 

noch  waren  overgebleven.         •  ' 
Niet-te-min  fo  heeft  fijne  Vorftelijke  Genade  daer- 

om  den  moet  niet  verloren  gegeven ,  noch  en  is  ook 
fijne  getrouwe  goedwilligheid  tot  de  ingcfetenen  des 
Lands  ,  dief  halven  niet  vermindert  geweeft  ,  maer 
heeft  alle  middelen  nachten  dach  gepractifeert  om  fijn 
eerfte  voornemen,  ftreckende  tot  verloflinge  des  lands, 

te  wege  te  mogen  brengen.  En  na  dien  het  God  al- 
machtig nu  gelieft  heeft ,  na  vele  fware  verdruckin- 

ge  en  ,on  ver  dragelijke  befwaringe  de  oogen  der  inge- 
fetenen  te  openen ,  en  haer  een  hert  te  geven  dat  vele 
onder  hare  Steden  ,  fich  opentlij k  hebben  verklacrt 
fijner  Vorftelijke  Genade  toegedaen ,  en  den  tyran  vy- 
and  te  wefen  waer  toe  ly  hulpe  en  byftand  by  fijnder 
Vorftelijke  Genade  in  alle  onderdanigheid  leer  vly- 
tich  verfocht  hebben.  So  is  fijn  Vorftelijke  Genade 
meteenhertgrondelijk  medelijden  over  haer  beweegt 
geweeft.  Doch  nadien  hy  van  allen  middelen  berooft 
was  en  derhalven  de  macht  niet  en  hadde  om  eenen 
krijg  tegen  den  Hertog  en  fijnen  aenhank  te  voeren , 

met  r uiteren  én  knechten  op  den  tocht  ware ,  daer  geeft 
geld  en  foude  ontbreken.    Waer  op  fijne  Vorftelijke 
Genade  in  fijn  hert  beweegt  wefende,  over  haer  aen- 
ftaende  perijkel ,  heeft  wederom  op  een  nieuw  alle  dili- 
gentie ,  moeite ,  arbeid  en  vlytigheid  aengeleid  ,en  alle 
fijne  vrienden  en  magen  aengefproken ,  en  ten  lact- 
ften  met  grote  fwarigheid  fo  vele  te  wege  gebracht  >  da.t 
hy  nu  ter  tijd  eenert  fchoonen  hoop  van  uitgelefene , 

ruiters  en  knechten  heeft  in 't  veld  gebracht ,  en  al  ge- 
noeg bereid  is  om  daer  mede  in  het  Land  te  vallen ,  en 

dit  aengevangene  werk  Gods  dcrgewenfchteverlof- 
finge  des  Lands  ganfchelijk  te  volbrengen  en  uit  te 
rechten.  Maer  dewyle  het  nu  gantfchelijk  van  noden 
is,  dsitmen  defelve  ruiteren  en  knechten  monfteren 
fal  en  in  den  eed  brengen  en  te  doen  hun  hare  behoor- 

lijke betalinge.    So  is  fijne  Vorftelijke  Genade  ern- 
ftich  begeren  en  gunftich  bidden  aen  u  luiden,  gy  wil- 

let doch  ,  aenfien  de  grote  getrouwigheid  en  goede  (f  ( 2gÉ  % 
genegentheid  die  fijne  Vorftelijke  Genade  hier  in  tot 
u  luiden  bewefen  heeft ,  en  in  ftede  van  de  felve  te  ver- 
fchulden  met  verftreckinge  der  voofgenoemder  be- 

talinge en  willet  fijnen  Vorftelijke  Genade  in  eene  eeu- 
wige fchande  en  u  felven  met  het  gantfche  Vaderland 

in  een  eeuwich  verderf ,  jammer  ellende  niet  bren- 
gen: maer  u  felven  en  uwe  Steden  met  een  vrymoe- 

digheid  des  herten  daer  toe  verwecken ,  datzy  alle  din- 
gen te  rugge  ftellende,  een  yeder  na  fijn  vermogen, 

fijne  goedwilligheid  bewijfe,  om  fijne  Vorftelijke  Ge- 
nade uit  defe  nood  te  helpen :  gewis  wefende  dat  gy  lui- 

den het  niet  en  doet ,  en  dat  door  gebrek  van  gelde  fij- 
ner Vorftelijke  Genade  ruiteren  en  knechten  tot  den 

vyand  wijken  ,  of  immers  fijne  Vorftelijke  Genade 
verlaten :  fo  fult  gy  dat  gantfche  Land  en  u  felven  in 
die  aller  jammerlijkfte  fcatyvigheid  en  ellende  bren- 

gen ,  die  nooit  gefien  noch  gehoort  en  is  geweeft* 
Daer-ert-tegen  fo  gyluiden  u  hier  in  gewillich  toont 
en  fijnder  Vorftelijke  Genade  de  middelen  uit-rechtet  % 
dat  hy  voort  in  het  Land  vallen  mach  eer  den  vyand 
hem  meer  fterke,  fo  is  onfe  verloflinge  voor handen j 
enwyftaen  in  gewiffe  hope,  dat  het  Land  in  korten 
tijden  in  groter  voorfpoed ,  fleur  en  welvaren  komert 
fal,dan  het  oit  geweeft  is.  En  op  dat  gy  moget  beter  we- 

ten waer  op  dat  gy  luiden  u  te  fchicken  hebt ,  fo  is  fijner 
Vorftelijke  Genade  verhandelinge  met  den  ruiteren  en 
knechten  aldus  geweeft  ,  dat  hy  hun  op  de  monfter- 
plaetfe  eer  fy  fouden  voort  trecken ,  foude ,  of  de  gant- 

fche betalinge  van  drie  maenden  op  de  hand  geven ,  o£ 
neven  de  betalinge  van  een  maend  eenige  verfchrij  vin- 
ge  en  verfekeringe  van  vreemde  Potentaten  in  de  Chri- 
ftenheid ,  of  immers  eenige  Steden  des  Nederlands  tot 
borge  ftellen.  Aengaende  het  eerfte  poinct  dat  is  nu  on- 

mogelijk, alfb  gr  gehoort  hebt:  het  andere,  en  is  op 
dit  pas  noch  oorbaerlijk  noch  doenlijk.  Want  fouden 
wy  b»y  vreemde  Potentaten  als  den  Conink  van  Vrank- 
rijk  of  Engeland  fulks  verfoeken  ,  fo  foude  het  Land  in 

groot  en  opentlijk  perijkel  ftaen  onder  vreemde  Hee- 
ren  te  komen ,  dewijle  fy  dat  geld  niet  en  fouden  willen 
tellen, of  fymoeften  wel  verfekert  fijn  op  eenige  fte- 
den ,  dat  fy  der  niet  en  fouden  aen  verliefen :  waer  door 

fy  eenen  voet  in  't  Land  fouden  krijgen  en  namaels  niet 
daer  uit  te  brengen  fijn ,  alfo  by  menige  exempelen 
foude  konnen  bewefen  worden.  Beneven  dat  fijne  Vor- 

ftelijke Genade  genoeg  verfocht  heeft ,  dat  fulx  op  dit 
pas  niet  doenlijk  en  is*  Derhalven  en  blijfter  anders  geen 
middel  dan  dat  de  fteden  haer  verbinden  en  veroblige- 
ren  voor  de  betalinge  van  de  drie  eerfte  maenden  aen 
den  Overften  en  Ritmeefteren  fijner  Vorftelijke  Ge- 

nade ,  en  hierentuflehen  alle  middelen  aenwenden  van 

promtelij  ken  fonder  vertrek  op  te  brengen  een  fomme 
van  1 00000  Cronen,  tot  betalinge  des  eerfte  maends. 
Dit  is  het  gene  dat  fijne  Vorftelijke  Genade  op  u  luiden 
feercrnftelijkverfoekten  begeert,  verhopende  dat  gy- 

heeft  hy  menichmael  verklaert  hem  fulx  onmogelijk  ]  luiden  in  aenmerkinge  fijner  getrouwigheid  en  goede 
te  wefen ,  waer  op  fy  feer  ernftiglijk  en  op  verfchei-  I  genegentheid  tot  welvaert  en  ook  uwer  eigen  faligheid 
dentyden  ootmoedelijk  gebeden  en  verfocht  hebben,  en  welvarens  ,  hem  dat  felve  geenfins  en  fullet  wil- 
dat  fijne  Vorftelijke  Genade  hun  in  eenen  alfulken  j  len afflaen , noch  weigeren.  Hier  op  begeer  ik  datdc 
nood  niet  en  wilde  verlaten ,  met  gewiffe  toefegginge  Heerenhaer  bcraed  nemen  en  mijn  hare  antwoordc 
en  belofte  ,  dat  fo  wanneer  fijne  Vorftelijke  Genade  \  willen  verklaren. 

I.  Deel  >  Pa  üfeï 
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<Hcróu  t^  Il  ben  <&ebéputcétben  gercfolbcert/ 

*bat  omDütiotelijhl)ciDcnoc|tcltcmjTct»ccfalKn/ grote  accelccattc  bebocbcnbe/  «SWffiJ^SSH 
ncn  boon  eerfte  tot  fürmflemcnt  banbe  boo?!tU2eben 

S^gfffSSrtotott  onber  
benrybbom 

ffi^fflK  lm  *m*  lembgeban  
pen. 

ttffi/fflW  flouten  anbere  jutoelen/  Me  
een  pc* 

3 rnicbtl) bben/  en  fonteinen  mogen  Wen  be 
S  nnert  ban  De  ̂ mpoften  en  lopenbe  beben  

ban 

Senffii  onber  bfcoUecteuc*  beruftenbe:  fouben 

bS  ie  felbe  ̂ mpoftcn  boo?t$  loop  ftcböen  /  en  ben 

onKgen  baef  toe  bebtoongen  toerben  /  bo  Igenbe 
b^bonnantien  baer  ban  3^  €n  batmen  boo?t0 

foube  mogen  lenen  be  gcrebe  penningen  ban  be  m* 

bomftcn  ban  ï*etben/Clooftcr3/€WDcnen25?oeber* 
feftantfen  bkmen  foube  nonnen  bcbinbcn/enboo?të 
bet  sout  en  filbec  ban  be  fcerben  en  Clooftertf  en  ante 

wl&iamennf  coUcotenful*  Ijebbcnbe  meer  tot  tier» 

Giebantotnoobbnift/  en  bat  ober  fult  bpgeiieraele* 
bictcbeboleu  foube  tooiben/  bat  allebe  boo?fcl)?cben 
ïtetben  en  Ciooftercn  èn  biergelpe  goeben  m  bobcn 

ceb?acht  fouben  too?ben  onber  be  |®agiftratcn  ert  <ö* 
bertabeöenbanbenfïcbcn  onber  beboojlnbe  ginben* 

tartan  ftectpiflfe/  boenbe  altijbgbe  ̂ o?pen  b'fel> 
begoebeninuacebeb2tjbe  b?cngen  in  benaeft  gelegen 
fteben  /  om  beg  te  beter  berfebert  te  jnn/  en  ban  ben 

robetgenbagabonben  niet  gepionfcert/maertenge* 
mene  oo?baer  in  ben  noob  geempiopeert  te  mogen toerben.  .    ,  r    . 

<£\\  belangenbe  be  gep?oponccrbe  en  berfocfjte  ber* 

fegelinge/  bat  be  felbe  bp  tien  Staten  terboo?fc!j?e* 

fcenfomme  bp  be  fteben  tot  befe  bergaberinge  getto* 
men  boo?  't  eerfte  gebaen  foube  toerben  /  op  be  beloften 
en  conbttien  ban  inbemniteit  inbe  p?opofitie  betgaett: 

toelberftaenbe  bat 't  gunt  toajs  gcacco?beett/  gecon* 
fenteert  of  opgeb?acftt  foube  toerben  elft  in  ben  jij- 
nen/namaelötoeberom  genieten  en  profiteren  foube 

in  alfulbe  fo  generale  of  particuliere  tontriburte  /  bte 

ober  ëollanb  of  ben  gemene  lanbe  ban  bertoaersfo* 
ber  foube  mogen  ballen/  en fonber  be  Hanben  ban 
öollanb  in  be  dualiteit  tot  noger  quote  of  po?tie  te 
tóennen  ban  bie  ban  out$  bebben  geftaen/  en  bat  00H 

oberbe  fteben  en  ̂ 02pen  ban  ̂ ollanb  geenregarb 
en  foube  too?ben  genomen  op  beoube  ̂ cöiltalen  en 
©ernonbingen/  fobe  felbe  beraam  toerben  febert  be 

oefleltentffe  ban  ̂ ollanb  feer  beranbert  /  en  mitsfoien 
be  felbe  ©erponbinge  en  Contributie  op  ben  boet  ban 

bienfeer  ongeujbtcfïjn/atëbenlijfe  toaö't  felbe bib* maetë  bPberfeneibelicbamcn  ban  fteben  en  bo?pen 

aeremonftreert  en  geblaegt  te  toefen.  ~®t  boo?f5  *|ee* 
re  ban  2Clbegonbe  fjceftöe  <©ebeputeerben  00S  boo?* 

aeftouben  en  geopent  feftere  fijne  mflrume  /  tnbouben* 
beberfebeiben  poinctcnenarticulen/  baeropberfoe* 
feenbe  ber  ,&taten  abböö  en  refolutie» 

DaCer  op  be  boo?fcbieben  <6ebeputeerbe^  eenfa* 
mentlijncn  en  gelijfterbanb  gefloten  fjebben: 

€erft  bat  5P  erbennen  ben  pincc  ban  ©rangten  boo? 

ften  generalen  «©ouberncur  en  Eieutenant  be£  Co* 
ntnr  /  ober  ̂ ollanb  /  ̂eelanb  en  3©eft-©?iefïanb/  en 
Attent  ban  ütreebt/  alfofijne  excellentie  te  boren  ge* 
toeefïenbaer  toe  ban  bc  Coninnlij&eilfêaiefteit  toet* 
telnft  en  beboojlp  i0  gecommitteert  getoeefl  /  fon* 
Der  bat  nabernanb  eenige  toettelüfte  en  ber  conflu* 
men  en  ben  rechten  bes  lanbö  gelijRfamigeafftelltn* 

neofberanberinge  #*na  gtbolcbt.  Rebben  mebe  ge* 
Üoten  baer  bencffens  ̂ t  ̂ -luiben  ftcn  metten  an* 
beren  Sanben  en  ̂ lobincien  fouben  bergelijnen  en 

ober  een  biagert/  fo  wel  ben-luiben  belangt  om  ben 

$nnce/al$boo?eenboo2naemfte  Eibmaet  begene* 
rale  Staten  ben$  fèeberlanbe  en  mifbicn  rec&t  beb^ 
bcnbeop'tfelbe  i^eberlanb  ban  alle  inbafien  en  on* 
bcvb:ucftinaenberb?eemben  te  befcöermen/alöbaer 

toe  bp  eerc  en  eeb  berbonben  tocfenbe  /  boo?  befcljerm? 
mer  en  Dooft  bes  felben  EanbjS  in  aftoefen  ber  Co* 
ninhliiltcr  jTDajefteit  te  feennen/  aenfien  en  baer  boo?  te 
ircuben. 

^n  om  met  be  beauaem|le  mibbelenteberftenop 

't  feit  ban  hc  oó?log-fcf)epen  ban  ben  3&?ince  /  fjebben    ©n> 

geabbifeert  om  bc  $abtgatic  en  Eecbarenbenertnge  mdm 
te  confeiberen  en  te  bo?becen:  bat  men  alle  commtffien  rafnf;;^ 
ter  'Zet  foube  mogen  caficren  /  en  bat  fijne  ©o?ftclpe  tu n  ue? 

<0enabc  (lellen  foube  ecnen  fouberepn2ibmïracl/ bie  &  tatert 
anbere  Capiteinen  baer  toe  bequaem  tocfenbe  aen*  JJJ  w 
nemen  /  ̂it  onber  ben  5dbmirael  bicnen  en  ban  be 

felbe  bare  befteUïnge  Debben/  en  bat  men  ben  Capi* 
teincn  cnöaerbolft  aennemen  foube  epfolbpe  of  art* 
bcrev  fo  bat  föne  <£rceïlentie  beft  foube  bunben/  en 
bat  ben  Sfibmtrael  ̂ t  Capiteinen  foube  mogen  aenne* 

mcnnaboo?gaenbeinfo?matie  en  abbgsi  banbe3©a* 
ter|ieben/en  bat  fijne  Crcellentie  foube  mogen  flellen 
CommifTari^Ten  /  bie  nennifTe  nemen  fouben  op  be  fa- {tenterEccballenbe*  ^,  ̂ .^ 

©00210  3ijn  W  ban  ̂ o?b?ecï)t/Eetbtn  en  Cnnfiut* 
fengebeputeert  om  metten  <£?abe  ban  ber  iBarnté 

hanbelen  om  goebe  o?beninge  en  politie  te  (lellen  o* 
ber  be  particulier  <©oubcrneurs?  /  Capiteinen  /  bebel* 
fjebberen  en  anbere  gecommttteerben/ooB  bpfbnber 

Ober  bet  Krijgoboib  en  anbere  tae  ben  $?ime  ten  bictt* 
fte  ftonben  tot  befeberminge  ber  gingefetenen  be£ 

ïanb^/  en  tot  be  alberminlte  oberlafttnge  ber  gn* 
gefetenen  en  2&o?gcren.  S0  mebe  boo?  beft  en  gerabert 
gebonbeu  /  batmen  foube  nrijgen  openinge  ban  be 

Cbartreö  ban  l^ollanb  /  beruftenbe  op  't  fïot  ter  <©ou* bc  baermenboo2  bie  tijb  niet  toe  en  öabbe  bonnen  ge/ 

rabcn  /  en  batmen  albaer  foube  biftteren  alle  be  $?t* 
bilegicn  /  ftucben  en  mummenten  ben  Eanbe  ban 
öolïanb  acngaenbe  /  albaer  beruftenbe  /  en  ban  be  fel* 
be  maben  gfnbcntarté  en  baer  na  copien  ban  be  p?nv 

tipale  P2tbiiegien  en  fafeen  ban  't  gemene  ïanb  /  om 
hk  gelebert  en  geficn  3ijnbe  in  be  fteben  ban  ̂ oflanb 
baer  na  boo?ber  gebaen  te  toerben  /  fottamaeïsf  beft  te 
bienenbebonben  foube  too?ben.  Cn  omtfêlDegeefi 

fectueertte  toerben /3tjn  geo?bonneert  en  gecömmit^ 
teert  uit  be  $ibberfrf)appe  /  be  ̂ eere  ban  |^oo?t* 
tnijb/enboo?t8iuit  elbe  ̂ teöe  <©eöeputeerben:  bejS 

fullen  be  <0ebeputccrben  W  féliw  ben  #?tnfe  aenbte* 
nenen  baer  toe  berfoeben  pucmfenfe  3©erbemettf 
gerefotbeert  batmen  fcen<©?abe  banber  f3torfeaem 
bienen  en  ernfteujfetoerfbe&en  foube  bat  3pie  <eenabc 
gelicben  foube  o?b?e  te  fteHen  en  te  boen  berfien  fo 
beft  bienen  foube/  bat  be  barnet  banbe^ebeninge/ 

be  ftcgifter-bamer/  en  be  <©?iffie  binnen 't  ̂üf  in* 
ben  ̂ ageinJtgef)eeï  onbefebabigt  bïijben  motrjtett/ 
mitfgabecjes  be  ftamer  ban  be  Staten  ban  l^ollanö 
ftaenöe  aen  't  Cloofter  tKinht  ̂ ?ebicaten  inben  Hage/ 
op  bat  alle  regifïer!ef/memo2iaïen/re!ieningen/ttut* » 
ben  en  pampieren  baer  ben  Sanben  grotelijr  aengele^ 
gentoaö/ingoebet  toefen  befjouben  en  toef  betoaert 
blijbenmocbten. 

©oo?t0  ijebben  be  boo?fcl)?eben  Ciebeputeetbert 
gcfamenberfianb  en  eenb?acötelijft  fien  felben  bero* 
bltgeert/  en  berbonben  in  geen  accoo?t  /  appotntte* 
ment  of  bergelijbingete  treben/  bet  3p  metten  €0? 
ninb  felbe  of  met  eenige  Hit  bebel  of  commiflüe  ban  39^ 
neuaajefteit  foube  mogen  nebben  of  bertoerbcn/noclj 

00b  iet  anbere  te  boen  ofte  befluiten  /  \m  toelbe  be  ge*  %'  "3 neraliteit  Htt  Staten  mocgt»  aengaen  /  fónbet  bes*  t6 
p?incen  abbijjS  confent  en  bertoillïgingebaet  op  te<6 
bebben/  en  ben  felben  baer  in  te  begrijpen/  fo  betre  W  « 
boo?  gocb  acnfage  batmen  fulr  bebe.  « 

Cnbe  tot  bien  einbe  öebben  be  <©ebeputeerbe  ftant- 
taftinge  gebaen  aenbe  boo?ftö?ebenl|eeteban1Blbe# 
gonbe  /  met  belofteniffe  en  berblaringe  bp  elbsf  bart 
Dcn-luiben  gebaen/  ben  ̂ ?inceboo?fcB?ebcngetrou* 
toelp  bp  te  flaen  /  en  niet  te  beriaten  totten  einbe  toe/ 
maertefjelpenbpalle  mibbeïen  bie  ben  mogelp  fon* 
ben  3ijn.  5filfo  oofi  be  boo?fcb2eben  ̂ eere  ban3Blbc< 
gonbe  bantoegenben  ̂ ince  ban<©rangienmeteebe 
ficb  berplicljt  /  berbonben  en  beroWigeert  Ijeeffc  /  gelijft 
accoo?t/  appointtement  of  berlgbinge  niet  te  boen  norft 
te  laten  boen  fonber  abbijtf  en  confent  ber  Staten  of 
immers  be0  meeftenbeetë  ber  felbet/  en  fbnbet  ber  fel  - 
ber  Staten  en  Éanbcn  baer  in  te  begrijpen/  inbien 
en  bp  alfb  bat  fp  fulbs  begeren.  <©e  boo?fcf)?eben  <©e^ 

beputeerbe  fouben  ooft  Baer  beboiren  naerfliobetb 

boen 
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boen  bp  bcfcf)?i)bïiioe  en  bermaninge  aen  ben  anöe* 
ren  flcöcn  fo  tuitten  al£  binnen  igollanb  geleoen/  en 
aenïjonbcn  bat  3pltitöen  be  b2Pljeib  en  toelbaertbeg 
Baöcrlanb$  meöe  fouöen  toillen  benaertfigen  /  en 
tjen  meöe  in 't  gemene  berbonb  begeben  /  en  andere 
mtööelen  baer  toe  geb2tiiften  naer  gelegentljciö  ber 
fafien.  €n  obermits  bte  ban  <©elft  noclj  in  geb 

Oor/pronk  der  Nederlandiè  Beroerten. 

iVs 

feetoarenDaer  met  fjcrt-Iiuöcn  te  bereenigen/toerbe 
ocrcfolbccrt  batmen  meöe  aenbe  anöere  3yöe  belet- 

ten fouöe  jjaer  ttitbaert  op  3Baterlanb  om  Den-lui* 
öentebenatttoen/en  Die  ban  Hlciöcn/al.ööaertoeöe 
bcnuaemfte  miböelen  Debbenbe/  [jebben  aengenomen 
't  felbe  te  p20tureren  en  beftellen  /  en  boo2të  een  pegc* lijft  in  ben  fijnen  na  be  orcurentien.  €n  beroerenbe 
&mfïerbarit/berfocDtenen  begeerben  bat  üctyzintc 
fouöe  fcï)2ijben  en  fenben  in  <©enemarftcn  enb'anber 
cOotferfc  tfeben  en  boen  ernftig  berfoefc  ban  toegen 
ben  Staten  en  ̂ teben  ban  J^ollanö  /  bat  iiic  ban 
SCmfterbam  /  obermitö  Ijaer  bpanbfcbap  en  tegen* 
(lanö  öer  b2pf)ciö  en  toelbaert  beö  gentenen  Baöer* 
lanöö'geen  toebaert ban (jen-luiöengeöaencntoer* 
öe/maerbat  $ptoilöen  arriberen  en  fjarebaertma* 
feen  op  €n&0uifen/  l§oo2n  en  be  ̂ teöen  baer  on* 
trent  Ijenluiben  toegeüaen  3jjnöc/  of  inbe  lideen 
op3202ö2etfjt  altoaer  5P-luiöcn  be  plaetfenenanöe* 
re  gelegentljeib  fo  benuaem  foubett  binben  atë  tot  2lm* 
fteröam. 

„     <0oft  Deeft  be  b002fcfi2eben  i|eerc  ban  SCIbegonbe 
„  b^Waert  frintentiebanben  $2ince  te  toefen  bat  ge 
}> 

M 

n 

5> "» 

3» 

Ijouöen  fottbe  too?öcn  b2Pljetb  ber  ïteligie/  fo  toel 
ber  <0erefo2meerbe  atëberftoomfer/enbateenpe* 

,.  geitjft  in  'tsijne  in  'topenbacr  en  in  ijerften  of  Ca* „  pellen  fo  bat  geboecDujftfte  bp  be  <öberbeib  fottbe  ge* 
02bottneertto02öen/  fouöen  gebjuiften  b2pe  erercitie 
bcrfelber/fonberbat  baer  pemanö  empefifcuement/ 
[nnöerofmoejenijTcgeöaen  fouöe  toojöen/ en  batbe 
«öeeftclijfte  perfonen  in  ïjaerlutöen  flaten  b?p  en  onbe* 
commert  bltjben  fouöen  /  ten  toare  5?-Iuiben  Ben  ber* 
toonben  bpanben  of  Den  mifljanbclbcn  jegens  öet 
guntboo2fcl)2eben  #/  en  bit  al  ter  ttjö  entotjlentoe 
bat  bp  aöuijö  ban  be  gemene  generale  Staten  ber 
üanöen  ban  Ijertoaerg-ober  anöerö  foube  mogen 
toerben  geo?öonneert  /  met  toclue  intentie  ban  ben 
Pointe  be  b002fclj2eben  <6ebeputecrbe  inaltfljenlui* 
benconfb?meerben. 
3©erbemebc  gerefolbeertbat  b'onftofïen  bienenbc 

fototbefenfie  ban 't  gemene  3lanö  altf  totöe  beb2ij* bingc  ban  be  ribieren  en  toegen  /  beonöcrijouöenifje 
ber  folöaten  en  ftnjgfluiöen  /  en  öiergelijftc  /  alrebe 
gebacnenbte  noclj  gebacn  foubcn  toerben /eenpaer* 
lijft  en  in  't  genteen  geö?agen  fonben  toerben  oberbe 
^èteöen  en  platten  flanöe  ban  ̂ ollanö/  bp  alfnlfte 
contribtttien  altf  namaelg  baer  toe  gebonben  fottben 
too?öen.  €n  fottben  be  ,§tcöen  ban  J^ollanb  ban 
boen  boo2taen  goebe  co2refponbentie  öottben  met  ben 
$2ince  /  en  onöer  malftanöeren  /  met  feftere  ober* 
fcfotjbinge  aller  gelegentljeib  en  geftclteniffe  ban  el* 
fee  plaetfe  /  en  bebben  be  «öebeputceröcn  aengeno* 
menclrinben  (jaren  baer  toe  te  öeptiteren  perfonen 

baer  toe  bequaemtoefenbe  een  ofttoc  om 't  felbe  teef* fectucren. 

D3Cer  natö  in  bc  bergabcringe  genomen  be<02a* 
beban  ber  |Barft  ijeerc  ban  3lume/  altoaer  alf* 

boen  geopent  en  gelefcn  toerbe  be  commiflïe  bp  be 
^:tnceban©2angien  fjem  berlecnt  tottcn  gouberne* 
mente  en  al?  beflelbc  Oberfie  ober  J^ollanb  /  met  ber* 
ff  beiben  poinctenenarticnlenban  feftere  inftrnctien/ 
baer  beneiffenö  ber  regeringe  beö  3lanbiS  en  ber  ftrijgf* 
bolft  aengacnbcnab2eben  inboubberfelber  comniif* 
fie  en  inflructie  Ijicr  na  bolgenbe : 

Wilhelm  door  de  gratie  Gods ,  Prince  van  Oran- 
gien ,  Grave  van  Naflau ,  van  Catzenellenbogc , 

van  Vyanden ,  van  Dietz ,  van  Bucren  ,  van  Leerdam- 
me,  &c.  Heereen  Baron  van  Breda,  van  Dieft,  van 
Grimbergen ,  van  Arlay ,  van  Nofcroy ,  &c.  Burg-gra- 

icactan  vc  van  Antwerpen  en  van  Befancon  3  Stadhouder  en L  Deel. 

Cam- 
ffiiiTie  bp 
rik.ii 

Pnurc 

randen 
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Capitein  Generael  over  Holland,  Zceland,Weft-vr.ief-  atn  hcn 
land  en  Utrecht.  Alle  die  defe  lien  of  getoont  fullen  g?5 
worden  faluit.  Alfo  eenen  yegelijken  kennelijk  en  o-  ̂ iavh. 
penbaer  is ,  dat  de  Hertog  van  Al  va  metten  Spangiaer- 
den  en  haren  mede-hulperen ,  voorgenomen  heeft  des 
Coninklijke  Maj.  Nederlanden  te  brengen ,  dwingen 
en  t'onderdrucken  tot  de  uiterfte  llavernye ,  ellende  en vernielinge,  geen  acht  of  regard  nemende  opeenige remonftrantien  der  Staten  of  Gedeputeerden  der  felver 
Landen ,  gene  privilegiën ,  rechten  of  goeden  ufantien, 
fijne voorneminge tegen  lijnde, ecnige  plaets of effedt 
vergunnende ,  gene  welvaren  der  ingefetenen  noch  aen 
lijf  of  ziel  ter  herten  nemende,  kleinen  van  niet  ach- 

tende de  verbreidinge  der  glorie  Gods  en  fijnen  hei- 
ligen woorde ,  voorder  inftellende  nieuwe  ongehoor- de en  verderflijke  fchattingen  en  exa&ien  en  tot  een 

gehele  verdelgingeen  verdervinge  alder  welvaren  on- 
der Edel  en  onedel,  en  befonder  van  alle  Coopman- 

fchap,  handel  en  wandel,  niet  alleen  der  felver  Ne- 
derlanden ,  dan  ook  allen  anderen  vreemde  Natiën 

inden  felven  Landen  haren  handel  en  traffijke doen- 
de, noch  is  opftellende  en  met  geweld  aendnnaende 

den  tienden,  twintigften  en  hondertften  penningen, 
en  dit  boven  alle  ryrannye  en  overlaft  aen  alle  vrome 
engehoorfame  Onderfatendes  Majefteits  fo  uitgewe- 

ken alsinden  felven  Nederlanden  gebleven  lijnde  be- 
wefen ,  met  die  te  doen  vangen ,  pijnigen ,  hangen,  uit- 

roepen, bannen  ,  hare  goederen  t'ahnoteren°,  confif- queren ,  en  tot  een  roof  te  ftellen  anderen  haren  doch- 
teren en  vrouwen  te  fchenden ,  met  Spangiaerden  en 

krijgsvolk  t'overvallen.    En  alfulken  moord  en  woe- 
dery  doende  over  dien ,  die  volgende  hare  vryheden  en 
andere  accoorden  onbefwaert  van  krijgsvolk  behoor- 

den te  wefen,  dat  nimmermeer  diergelijken  gehoort 
en  is.  Sulx  dat  des  Majefteits  getrouwe  en  gehoorfame 
onderfaten  tot  verbiedinge  van  Gods  glorie  en  dien- 
fte  fijns  Majefteits ,  tot  bewaringe  aller  vryheden  en  tot 
haerslijfs  en  welvaren  verfekeringe ,  gedrongen  en  ge- 

dwongen worden  tegens  alfulke  onchriftelijke,onrech- 
tigeenonmenfchelijke  voornemen  tot  eenen  noodlij- 

ken en  rechtigen  tegenweer  en  defenfion ,  verfoekende 
ten  dien  einde  aen  ons,  Wilhelm  Prince  van  Orangien, 
Grave  van  NafTau,&c.  als  mede  een  principael  lid- 
maet  en  Gouverneur  in  den  felven  Nederlanden  van 
Holland,  Zeeland,  Weft-  Vriefland  en  Utrecht  zijn- 

de, hulpe  en  byftand  door  ons  hen-luiden  gedaenen 
gefchikt  te  worden,  volgende  welke  bevindende  met 
der  dacd  des  Hertogen  van  Alva ,  der  Spangiaerden  en 
haren  medehulpcren  voornemen  alfulk  te  wefen  ,  heb- 

ben wy  beholden  onfe  eere  en  plicht  niet  mogen  na- 
laten alle  mogelijke  en  vorderlijke  middelen  te  foeken 

om  den  ingefetenen  der  felver  Nederlanden  hulpen 
byftand  te  doen,  om  van  alfulken  flavernye  en  tyran-    ' nye  bevrijd  te  mogen  worden,  tot  welken  einde,  wy 
Wilhelm  Prince  van  Orangien  ,  Grave   van  Nai- 
fau,  &c.  nu  wederom  een  krijgsruftinge  in  den  name 
Godes  almachtig  aenvangendeenons  felfste  velde  ge- 

vende ,  aenmerkende  den  ftaet  der  ingefetenen  van 
Hollanden  defelve  fondcrlinge  ter  herten  nemende, 
hebben  wy  niet  willen  nalaten  de  felve  met  fonderlinge 
onfen  Overften  Bevelhebbcren  en  krijgsvolk  op  het 
vorderlijxfte  te  voorfien  en  te  hulpe  te  komen ,  om  te 
beter  en  gereder  voor  alle  geweld  des  Hertogen  van 
Alve  en  der  Spangiaerden  befchermt  te  mogen  wer- 

den.  En  want  wy  verfekert  zijn  van  de  goede  en  ge- 
trouwe affedtie  die  tot  defe  faken  is  dragende  de  Edele 

welgeborene  onfe  lieve  en  wel  beminde  neve  Wil- 
helm Grave  van  der  Mark,  Heere  van  Lume  ,  &c. 

En  dat  ook  de  felve  onfe  lieve  Neve  tot  d'ontreddinge 
der  Nederlanden,  noch  lijf  noch  goed  of  bloed  daer 

voren  t'employeren  hem  is  befwarende,enin'tfaict 
van  oorlogeervaren  is.  So  ontbieden  wy  eenen  ycgelijk 
dat  wy  den  felven  onfen  lieven  Neve  tot  dcfen  ,  in  ma- 

nieren navolgende  ,  als  onfen  bcftelden  Overften  in 
Holland  hebben  aengenomen  en  aenncmen  mitfde- 
fen,  verlenende  hem  tot  defen  einde  defe  onfe  commif- 
fie  om  ons  of  in  onfe  abfentie  onfen  gcncralen  Licute- 
nant  gehoorfaemheid  alle  tyden  bewijfende ,  de  felve  in 

ïtft  3  alle 
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alle  fijne  punóren  en  articulen  t'exequeren ,  hem  macht 
en  bevel  mitfdefen  verlenende  om  allo  veel  knjgfvolk 

en  foldaten  aen  te  nemen ,  als  hy  tot  de  meefte  verfe- 

keringe  van  den  Landen  en  de  minfte  befwannge  der 

felver ,  by  »oede  en  rijpe  advijs  oorbaerlijken  bevinde
n 

fal  te  wefen ,  daer  over  Överften ,  Hopluiden  en  Bcvel- 
hebberen  te  ftellen  om  met  den  felven  totdesMajeit. 

dienfte  onder  onfen  gouvernemente  te  verfekerende 

Steden,  Sterkten,  en 't  Land  van  Holland  ,  bedwin- 

gende met  alle  mogelijke  en  behoorlijke  middelen 

daer  toe  den  onwilligen  en  rebellen ,  befchuttende  al- 

le die  hem  goedvvillig  onder  onfen  bevel  en  gouver- 

nemente fi|ii  begevende.  Ook  d'ingenomen  Steden , 
Sterkten  of  platte  Landen  te  mogen  fortifieren  en 

verfterken  daer  fulx  nodig  fal  fijn  ,  om  te  beter  be- 

Waert  en  befchermt  te  mogen  worden ,  doende  d'inge- 
fetenen  en  onderdanen  over  al  Iweren  den  Majefteit 

als  haren  Conink  en  ons  als  haren  Gouverneur  alle  ge 

notelijk  bevonden  fal  worden.  En  of  het  ware  dat  wy 

eenige  Steden ,  Dorpen ,  gemeenten  of  privé  perfonen 
verlenen  mochten  eenige  onfe  fauvegarde  ,  willen 

wydat  onfen  Neve  bewarende  en  voorftaende  onfer 

Hoogheid  daer  in  naer  krijgs-gebruik  rigoreufelijken 

ftraffe  alle  de  gene  die  eenige  overlaft  waren  doende. 

Gelijk  ook' onfen  lieven  Neve  hem  wachten  fal,  en 
ook  allen  anderen  op  hoge  ftraffe  verbieden,  datnie- 
mandhemen  onderwinde  eenige  goedwillige  Catho- 

lijkeofGeeftelijken  te  befchadigen,'tfyaen  hare  per- 
fonen of  goed.  Noch  ook  niet  te  pionderen  ofte  fchen- 

den  eenige  Kerken ,  Cloofteren  of  Cappellen  tot  gro- 
te onordentlijkheid  en  blamatie  van  alfulken  onfen 

Heiligen  voornemen  en  onfe  krijghandelinge.  En  by 

alfo  verre  eenige  Cloofteren  of  andere  plaetfen  verlo- 

pen werden  van  den  geeftelijke  perfonen ,  fal  hy  by  ad- 
vijs  als  voren  goede  luiden  doen  ftellen ,  die  alles  goede 
acht  flaende  in  bewaringe  nemen  ,  om  daer  voren ais  naren  v^oninK  en  uu5diö  u*».»  ^"—'"'   "-&-          ~™       °  .      vjv  .nmm-r 

hoorfaemheid  en  byftand  te  willen  doen  tegen  den    te  refponderen :  na  dien  ook  eenige  fpeciale  commif- _••       ;  ..  /       ̂   •       j   _..  -ii_   1   I  n„  .,„.,  ~~„  i:;^.  UokKon^p  nn  fplrwp  n  aen  en  .  treden  « 

Hertog  van  Alva,  den  Spangiaerden  en  alle  anderen 

haren  medehulperen,  tot  ontreddinge  der  Nederlan- 

den ,  en  vorderinge  van  Godes  glorie,  houdende  on- 

fen lieven  Neve  na  fijn  uitterfte  en  befte  vermogen  on- 

der den  krijgfluiden  goed  regiment,  ordre  en  difci- 

pline,  ten  einde  de  goedwilligen  niet  befchadigt  en 
anderen  tot  eenen  afkeer  en  wederftand  getogen  en 

worden.  En  fal  onfen  lieven  Neve  en  Overfte  als  Ra- 

den en  CommifTariiTen  van  onfent  wegen  by  hem  heb- 

ben en  daer  voor  houden ,  de  gene  die  wy  daer  toe  ver- 

ordineert  hebben  of  noch  verordineren  en  committe- 

ren fullen  mogen  ,  op  dat  onfen  lieven  Neve  en  Over- 

fte met raed en  advijs  van  den  felven, fijne  Commif- 

fie  in  alle  voorvallende  faken  exequeren.  En  dien  na- 

volgende by  advijfe  van  den  felven  ( gelijk  in  allen  an- 

deren faken )  te  mainteneren ,  den  Overigheden  in  ha- 
re autoriteiten  in  fteden  of  Vlecken  ,  die  hen  goedwil- 

tfgiijk  tot  onfen  gouvernemente  fullen  begeven  ,  op 
dat  de  juftitie  aldaer  haren  trein  en  voortgang  tegen 

eenyegelijken,  fo  geeftelijke  als  weeriijke  perfonen, 

volgende  de  rechten,  vryheden,  coftuimen  enprivi- 
(F.  2*4 )  leliën  mach  hebben  en  gehouden  worden.  Sal  ook 

medefo  wel  de  Catholijken  en  Gecftelijken  in  hare 

Religie  als  d'andere  goede  Euangelife  ,  in  fchut  en 

fcherm  nemen  .fonder  dat  d'een  d'andere  fal  mogen  in- 

jurieren,  overlaft  of  hindernis  aen  doen,  verbiedende 

fulx  op  hoge  ftraffe.  En  fal  mede  onfen  lieven  Neve 

en  Overfte  met  advijs  als  voren  goede  toelicht  en  re- 
o-ard  nemen  dat  des  Majefteits  Excyfen  ,  Impoften , 

Tollen  ,  domeinen ,  en  alle  andere  inkomften  by  goede 

en  getrouwe  perfonen  ontfangen  worden.  En  de  felve 

in  goede  bewaringe  ftellen  om  by  ons  ter  gelegentheid 

tot  des  Majefteits  dienfte  geemployeert  te  worden,inf- 

gelijks  mede  te  laten  doen  en  gefchien  van  den  inkom- 
ften der  Seden,  Sterkten,  Dorpen,  Landen,  of  gemeen- 

fievanons  fijn  hebbende  op  fekere  plaetfen.  Steden, 

Landen  ,  Dorpen  in  Holland  gelegen ,  als  tot  Enk? 
huifen ,  daer  ontrent  en  elders  daer  wy  om  de  Zee- 

handélinge  t'avanceren  en  te  bewaren ,  onfen  Över- 
ften airede  gefonden  hebben ,  of  noch  namaels  fouden 

mogen  fenden  of  ftellen.  So  verklaren  wy  dat  onfe  me- 
ninge  niet  en  fy  al  iulke  fpeciale  commiffien  door  defe 
commiffie  te  verminderen,  veranderen  of  ergens  in 

te  verergeren ,  dan  willen  en  gebieden  dat  fy  alle  te  fa- 
men  d'een  den  anderen  hulpe  en  byftand  des  noodsof 

verfocht  fijnde ,  doen  fullen ,  om  by  een  ieder  geexecu- 

te'ert  te  worden  't  geen  hen  belaft  is ,  en  ook  tot  conver- 
fatie  daer  fulks  fal  nodich  bevonden  werden.  Willende 

en  ordonnerende  daerom  dat  onfen  lieven  Neve  met- 

ten felven  onfen  geftelden  particuliere  Överften  of  be- 
velhebberen ,  en  die  wederom  met  onfen  lieven  Neve 
in  Holland  of  Zeeland  fijnde, goede correfpondentie 
fullen  houden.  Adverterende  een  yder  den  anderen 

dagelijks  van  den  ftaet,nood  en  voorderinge  der  Quar- 
tieren  daer  een  yder  hem  geftelt  heeft  en  tegenwoor- 

dich  is,  om  alfo  in  tijden  d'een  d'ander  alleinconveni- 
enten  helpen  te  voorkomen ,  en  dat  een  ieder  fijn  din- 

gen daer  na  des  te  beter  hebbe  te  reguleren.  En  want 

wy  defe  onfe  commiffie  nagekomen  en  geefredueert  te 
worden  gantfchelijken  van  meninge  fijn :  fo  bevelen 

wy  eenen  iederen  ernftelijk  hem  achter- volgende  defe 
commiffie  met  fijn  aenkleven  te  gehorfamen  en  on- 

derwerpen onfen  Lieven  Neve  voorfchreven,dieons 
en  in  onfe  abfentie  onfen  Lieutenant  Generaelgehoor- 

famig  fijnde  te  geven  defe  commiffie  en  fijnen  aenkle- 

ven ,  hem  wachten  fal  iet  t'attenteren  of  ymand  eeni- 
ge hinder  of  overlaft  te  doen  of  te  laten  gefchieden  in 

eeniger  manieren.  Des  t'oorkonden  hebben  wydefe 
met  onfen  name  geteikend,  en  ons  Secreet-fegel  daer 
beneffens  doen  drucken  in  Placcate.  Gegeven  tot  Dil- itenderoeden,3renacu,j^ujp«-ii,j-uiJV"..i,v«&ww,ww«     —   r.yr  ,         xt  •    j      • 

tenomtotdenmeeftennut  der  Landen  door  ons, of  |lenburg,optenN.dachder  maend  van  M . m den  jare 

van  ons  daer  toe  commiffie  hebbende,  geconverteert  j  onsHeeren  1572. 

of  uitgegeven  te  worden.  Verbiedende  ook  alle  fijne 

krijgilufden ,  bevelhebberen  en  anderen  van  wat  qua- 
Iitéof  conditie  die  binnen  de  Landen  fijn  fullen,  dat 

hem  niemand  en  vervordere ,  eenige  brieven ,  regifte- 

ren,  boeken,  inftrumenten,  privilegiën  of  andere  pa- 

pieren hoedanig  die  wefen  fullen  mogen,  te  verdui- 

iteren ,  verleggen ,  verworpen ,  wech  nemen ,  vervoe- 
ren, verfcheuren  ofte  verderven  en  verdonkeren  in  ee- 

nige manieren,  en  fich  derhalven  t'onthouden  van  te 
nlonderen  eenige  Secreta'ryen,of  andere  Rentmeefters, 
Accijsmeefters  ,Comrolleurs,  Notarifen,  en  diergc- 

Jijkc'Ontfangeren,  of  Schrij veren  boeken,  papieren 

^c  inflructtc  ftp  öe  n  p?ince  ban  (©janoien  afnöm 
<0?abe  ban  tier  fBarfc  aeneben/  toaiS  mDonöenöe  18 
articulen  öienntoilöe  oeaent  en  gdjouöen  tetoer&en 
algof  titc  metic  in  fijn  tommiflïe  toaren  cefrelö/  m 
\na$  ban  tooo?&e  te  tooo?tie  al$f  boigt : 

EErftelijk  verklaren  wy  Wilhelm  by  der  gratiën  SWjjj 
Gods Prince  van  Orangien,GravevanNafTau;&c.  ^gre 

Dat  wy  des  goede  vertrouwen  hebbende  dat  onfelie-v»an€>* 

ven  Neve  en  Veld-overftein  Holland  geen  onnutte  of  rangtcti 

onlijdelijke  koften  fal  doen ,  door  dien  wy  hem  vry  ge-  a^]a^1 
laten  hebben  alfo  veel  krijgs-volk  aen  te  nemen  als  hy  ban  örc 

of  c'-r  eenierfins  daer  aen  kleven  foude  mogen ,  en  dien    oirbaerlyk  fal  bevinden  op  de  executie  van  fijnder  com-  gj 

navolgende  peen  kiften  of  kaften  met  brieven ,  papie-  j  miffion,mits  doende  grote  onnodige  nombre  van  peer- rl-   _i_:'?  1   1   LJn»  n<.o  fofoftpn  nf  in  pr>ni.     Aprt  .  r\f  fnlrlsfpn  v^rfamplenHe mr orore koften  van  den 
ren  ,  of  reken-boeken ,  geladen  aen  te  taften  of  in  eeni 

ger  manieren  te  verderven:  dan  fal  onfen  lieven  Neve 

terftend  goede  bequame  perfonen  ( 't  fy  van  defelve  die 
de  bewaringe  tot  noch  toe  gehad  hebben ,  of  anderen , 

na  hy  die  perfonen  by  advijs  als  boven  gequalificeert  be- 
vinden fal )  ordineren  die  fonderlinge  regard  en  bewa- 

ringe vandefen  op  publijkc  verfekerde  plaetfen  fijn 
doende  om  geYificeert  en  gebruikt  te  worden  als  fulks 

den  ,  of  foldaten  verfamelende  tot  grote  koften  van  den 
landen  en  tot  kleine  affiftentie  van  onfen  groten  krijgs- 

lever,'t  welk  van  allen  wegen  en  quartieren  van  geld  en 
andere  nooddruftigheid  geholpen  fal  moeten  worden , 
het  welke  wy  onfen  lieven  Neve  infonderlinge  achtte 
willen  nemen,  ernftelijk  willen  ontboden  hebben,  8rc» 

2.  Sal  ook  onfen  lieven  Neve  de  fteden  en  fterkten 

terftond  niet  voor  rebel  en  wederfpannig  houden,  die 

on- 
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onfen  garnifoenengehelij  ken  refuferen,  of  die  de  felve  l  ren  van  dien  bcneerftigen.  En  dit  alles  in  fuiken  ver- 
niet  dan  tot  fekere  nombrefouden  willen  ontfangen,  j  ftand ,  dat  f y  geen  accoort  ofappoinclement  maken  of 
als  geen  vyand  voorhanden  of  anders  nood  fulx  vorde-  j  in  eenige  hahdelinge  treden  lullen,  metten  genen  die 
ren  foude  mogen ,  mits  dat  fy  anderfins  met  geld  en  i  daer  van  fouden  mogen  fcggen  laft  te  hebben  van  de 
proviande  ons  of  den  onfen  zijn  affifterende,  en  ons  j  Coninklijke  Majcfteit,  of  anderen  fijne  confoorten, 
den  behoorlijken  eed  Averen  en  in  andere  faken  ge-  dienaren  of  overften  Gouverneurs,  in  wat  maniere  of 
hoorfaemheid  bewijfen.  conditie  het  fyy  al  waert  ook  fo  dat  men  hen  privilegiën 

3.  Voorts  fal  onfen  lieven  Neve  na  fijn  befte  ver-  en  vryheden  van  der  Stad  vermeerderen  en  de  vryheid 
mogen  de  landen ,  lieden  of  gemeenten  wederom  ftel-  der  Euangelifer  Religie  permitteren  en  toelaten  wilde , 
Jen  en  brengen  tot  hare  oude  vryheden,  rechten  en  pri-    fonder  voorgaende  expres  confent  van  mijn  Heere  de 

3* 

vilegien ,  en  dien  on  vermindert  der  Overigheid  in  den 
landen ,  Heden ,  vlecken  of  gemeenten ,  in  haren  auto- 

rité mainteneren  en  een  yegelijk  in  lijnamptftanten 
plaets  laten  blijven:  ten  fy  dan  met  behoorlijke  infor- 

matie bevonden  werde  datyemant  van  dien  hem  re- 

gens 't  gemene  lands  welvaren  of  onfen  voornemen 
wrevelich  ware  oppoferende. 

Pnncevan  Orangien,  of  den  genen  die  van  fijne  Excell. 
daer  toe  geautoriièert  fal  wefen ,  daer  toe  te  hebben. 

10.  Alfo  wederom  ter  contrarie  zijne  Excellentie 
belooft  haer  in  fchut  en  fcherm  te  nemen  tegen  alle  ge- 

weld der  Spangiaerden  en  hare  mede-hulperen,  en  geen 
accoort  met  fijne  Majefteit  ol  yemant  anders  van  des 
Majefteits  wegen  te  maken  fonder  den  felven  daer  in  te  *F'  a8^5 

4.  En  want  in  de  commiffiegeinfereert  is  dat  onfen    begrijpen,  en  confent  van  haer  daer  toe  te  hebben,  wei- 
lieven  Neve  in  fchut  en  fcherm  fal  nemen  de  Catholij-  j  ker  belofte  fijne  Vorftelijke  Genade  haer  mitsdefenis 
ken  en  Geeftelijken  in  hare  Religie  fonder  yemant  den 
anderen  overlaft  te  doen ,  op  lijfs  ftraffe,  derhalven  ver- 

klarende en  amplierende ,  defe  is  onfe  meninge ,  dat  in 
fuiken  plaetfen  of  Kerken  daer  d'exercitie  van  fuiken 
Religiën  verlocht  worden  fal ,  dat  onfen  lieven  Neve 
terftont  beide  dien  goedwilliglijk  fal  doen  accorderen 

doende,  en  des  nood  zijnde  autoriferen  en  committe- 
ren wy  daer  toe  fpecialijken  onfen  heven  neve  den  Gra- 

vc  van  der  Mark  Heere  van  Lumey ,  &c.  om  fulks  van 
onfent  wegen  haer  te  repromitteren  en  te  beloven. 
-  11.  Sal  ook  onfen  lieven  Neve  terïtont  na  defeh  eed 
doenfweren  die  van  beide  Religiën  d'eend'anderniec 

van  tyden,  plaetfen  of  Kerken,  als  een  yeder  d'exercitie  ;  teturberen,injurieren,of  overlaft  te  doen,  noch  ook 
van  fijne  Religie  fal  doen,  op  dat  d'een  den  anderen  '  nimmermeer  tegens  den  anderen  yet  te  confpireren  oft geen  hinder  of  eenige  verftoringe  of  rumoeren  make,  attenteren  ,  door  eenige  onbehoorlijke  middelen,  fon- 
daer  toe  onfen  lieven  Neve  goede  en  fcherpe  toelicht  der  weten  en  confent  van  d'andere,  dan  een  yegelijk en  ftraffe  fal  op  hebben  en  doen  gefchien ,  op  dat  alles  in  den  anderen  in  goede  ruft ,  vrede  en  verfekertheid  der 
rufte  en  vrede  gelecht  moge  worden.  Daerom  ook  nie-    Religions  halven  te  laten  blijven  en  hare  Overheid  ge- 
mant  hem  het  Predicatie-ampt  onder  de  Euangelifen 
aennemen  fal,  fonder  eerft  den  Overheid  of  onfen  O- 
verften  vertoont  te  hebben.  Omdatgeneonbequame 
perfonen  van  lelfs  tot  fuiken  ampt  geadmittcert  en  mo- 

gen werden ,  en  en  fal  niemant  by  de  Overigheid  tot 
fuiken  ampt  van  der  gemeente  of  eenige  van  dien  ge- 

roepen zijnde  gerefufeert  worden ,  't  fy  dan  door  mer- 
kelijke redenen  en  oorfaken  tegens  fijnen  perfoon  geal- 

legeert  en  bevonden  werden. 
5.  Sal  ook  mede  de  Overigheid  over  al  gefteld  zijn- 
de als  voren ,  belaften  en  bevelen  gelijke  toeficht  en  re- 

gard te  nemen ,  fchut  en  fcherm  recht  en  billikheid  te 

doen  een  yegelijken  fo  van  d'eene  als  van  d'andere  Re- 
ligion  zijnde. 

6.  Sal  ook  onlen  voorfz  lieven  Neve  met  advijs  van 

onfen  Commiflariiren  macht  hebben  t'ordineren  en 
ftatueren  provifionelijken ,  en  met  verminderinge  van 
eenige  vryheden  en  privilegiën  alles  wat  tot  nut,  welva- 

ren en  fecurité  der  Landen  fal  mogen  dienftig  wefen, 
en  hier  toe  nemen  advijs  van  de  Overigheid  en  princi 

hoorfamen. 

ii.  Sal  ook  mede  in  alle  platte  landen ,  fteden ,  dor- 
pen of  vlecken  neerftelijk  laten  onderfoeken  of  ook  ye- 

mant die  als  noch  op  dier  tyde  levende  den  Hertog  van 
Alva  met  fijn  adherenten  is  dienende ,  faveur  of  fup- 
port  doende  in  de  felve  plaetfen ,  fteden ,  landen  of  dor- 

pen eenig  goed  of  penningen  hadde  en  fulx  bevinden 
de  felve  terftont  doen  inventarifen  en  bewaren ,  ten 
einde  de  vyand  daer  mede  niet  verfterkt  en  worde,  tot 
dat  by  ons  anderfins  geordonneert  fal  wefen- 

13.  Willen  en  ordineren  ook  wy  Wilhelm Prince 
van  Orangien,  Grave van Naffau , &c.  dat orifen lie- 

ven Neve,  by  advijs  van  onfe  CommifTarifren  fonder 
eenige  forme  van  Proces  terftont  defaffo  verbiedende 
alle  private  autorité  en  geweld,  reftituerealle  uitgewe- 

kene federt  den  jare  1565.  ter  caufe  van  de  Religie ,  con- 
federatien , preien tatien  van  requefteof  hetaenklevert 
van  dien  (als  van  faken  tegen  alle  recht  en  billikheid 
gedaen  zijnde )  fufpecl:  en  gebannen  zijnde  alle  hare 
exterende  of  noch  voor  de  hand  lijnde  meubleen  im- 

palen  der  felver  plaetfen,  om  te  beter  en  bequamer  met  I  meuble  goederen,  famt  de  profijten  en  emolumenten 
goede  kuntfehap  der  Landen  alle  ding  geftatueert  te 
worden. 

7,  En  want  fonderlingefchadelijken  en  fufpecl:  zijn 
in  defen  tyden  alle  onbehoorlijke  verbodene  heimelij- 

ke vergaderingen  by  dage  of  by  nachte ,  om  welke  oor 

daer  van  voorts  aenkomende,  die  haer  van  wc^en  Co- 
ninklijke Majeft.  ombruikig  doorconfilcatiegemaekt 

zijn  :  't  zy  dan  dat  de  felve  verhuert  of  ook  gealieneert of  noch  in  bewaringe  van  wegen  Coninklijke  Majeft. 
mochten  wefen ,  fonder  den  befitter  of  bewaerder  ec- 

faken  die  te  gefchien  gepretendeert  foude  mogen  wor-  1  nige  reftitutie  te  doen  van  fijne  verfchotene  pachten , 
den ,  fal  daer  om  goede  toeficht  nemen  dat  de  felve  niet  kopinge ,  bewaringe  of  anderfins.  Sonder  dat  ook  de 
en  gefchien ,  doende  de  felve  op  hoge  ftraffe  verbieden    uitgewekene  of  gebannenen  voor  defen  tijd  defaéto  fou- 
alle  plaetfen. den  mogen  eiflehen  eenige  renten ,  pachten ,  of  profijt 

8.  Item  den  ingefetenen  eerft  en  voor  al  doen  fwe-  j  ten  van  de  left-lcdenen  jaren  vanfes,feven  68  totten 
ren  den  navolgende  eed  in  forma,  en  voor  rebellen  en  j  jegenwoordige  reftitutie  toe.  En  fal  ook  onfen  lieven 
Wederfpannigen  houden  die  de  felve  niet  en  fullen  wil-  Nevealfulkeprovifieopeenigeandereperfoncleadlien 
lendoenin  forma, of  anderfins  d'effecl:  van  dien  met  vervallende,  erven , legaten ,  of  andere diergelijke ge- harebelofte  by  eede  gefterkt  zijnde  volbrengen  of  fo-    rechtigheden  defaélo  niemant  toelaten  of  confenteren 
lemnclijkcn  prefteren. 

Den  Eed. 

9-  T^\At  fy  den  Conink  onder  mijn  Heere  den  Prin- 
JJLyce  van  Orangien  Grave  van  Naffouwen,  &c. 

trou  en  hold  zijn  fullen ,  en  voorts  fijne  Excellentie  ge- 
hoorfaem  in  alle  't  hy  hen-luiden  ordineren  en  bevelen 
fal  dat  tot  vorderinge  van  der  eereGods,dienfte  fijns 
Majefteits,  tot  welvaren,  verloflinge  en  vryheid  van 
den  Landen ,  hare  Steden  of  gemeente  werd  dienende , 
dat  fy  de  vryheid  en  privilegiën  van  de  Landen  en  hare 

Sud ,  ylecke  of  gemeente  fullen  vooritaen,  en  'c  welva* 

dan  partyen  op  behoorlijken  tyden  aen  haren  com pe- 
tenten Rechter  ren  voyeren ,  om  by  dien  daer  in  gedif- 

poneert  en  gedetermineert  te  werden  na  behoren.  Sö 
nochtans  dat  onfen  lieven  Neve  niemant  defaéïo  ad 
extantia  bova  mobïlia  vel  immobilïa  ,  vel  ad  fruftus , 
commoda  &  emolumenta  eoruniem  fal  reftitueren  en  re- 
dintegreren,hetfy  dan  dat  genoegfaem  gebleken  fy, 
dat  aliulkc  goederen  den  eifleher  ten  tijde  voorfz  toe- 

behoort hebben ,  en  eigen  gewceft  zijn ,  en  dat  hy  die 
door  faken  voorfz  en  confiïcatie  federt  den  jare  voor- 
genoemr  verloren  heeft ,  referverende  een  yegelijk  zijri 

gerechtigheid  van  hypoteken ,  rcnten.of  andere  iervitu- 



yjl 
Het  feite  Boek. 

57*- 

ten  die  yemand  op  alfulke  goederen  foude 
 mogen  pre- 

tenderen hcmtecompetercn.  .,     .        _      . 

14.  En  want  boven  al  notehjk  zijn  
fal  tot  onder- 

houd  van  het  krijgsvolk  fo  by  onfen  heven
  Neve  als  by 

on'-enaLevenonfenO.erltenxijnde,
  dat  penningen 

uk  en  Gemeente  gefarneert  werden ,  daer  mede  de  felve 

bSnlfelrnölèngefehiédöli,  om 
 te  beter  regiment 

K^ntemlgJhoüderi,^  de
  minfte  Ichadeen 

ülunderin-e  d'onderdanen  te  doen,  en  dat  tot
  f  ulke  fur- 

iiffement  van  penningen  notelijk  werd  zi
jn  in  elkeite- 

de  vlecke  of  gemeente  (onderlinge  receveurs
  te  hebben, 

voorts  een  of  twe  generale  dien  de  particu
liere  hare 

penningen  overleveren,  om  voorts  aen  onfe
n  heven 

Neve  en  ons  bedelt  te  worden  tot  betalinge
n  der  fol- 

daten  of  krijgfluiden.  So  willen  wy  dat  onf
en  heven 

Neve  alfulke  fpeciale  receveurs  by  goeden  advi
jfe  van 

onfe  Commiffariffen  en  die  van  de  gemeen
te  ordine- 

re,  die  alfulke  penningen  beftellen  lullen 
 in  handen 

van  onfe  receveurs  generaels ,  die  wy  daer  toe  g
eordon- 

neert  hebben.  En  lal  onfen  lieven  Neye  de  felve
  rece- 

veurs gelijk  onfe  Commiffariffen  befchutten ,  befcher- 

men  ,  voorftaen ,  en  om  alfulx  t'exequeren  alle  hulp  en 

byftand  en  verfekeringe  doen  hebben. 

ie.  Sal  mede  onfen  lieven  Neve  goede  toefi
cht  ne- 

men op  de  wacht  in  alle  fteden  en  den  gehelen  lan
de, 

en  die  wel  neerftelijk  laten  befichtigen ,  en  op  andere 

krijgs-faken  en  aenflagen  goed  regard  nemen. 

\6  En  fal  alle  vlijt  en  naerftigheid  doen  om  met  a
lle 

mogelijke  fachtmoedigheiden  mildigheid,  
de  herten 

fo  van  deCatholijken  als  anderen  te  winnen. 

1  -  Sal  onfen  lieven  Neve  hem  mede  wachten  van 

vemandtebefchadigenvanden  Roomfen  Rijke,  
van 

de  onderfatcn  des  Majefteits  van  Vranknjk,  Engeland 
, 

Denemarken  of  Sweden  7.ijnde ,  fo  lange  hy  onfe  com
- 

miffieisexequerende,  en  hem  als  onfen  Velt
-overften 

is  dragende,  ontbiedende  ook  fulx  allen  anderen 
 Capi- 

teinen  te  water  en  te  lande. 

1 8  Dit  alles  hebben  wy  Wilhelm  Pnnce  van  Oran- 

gien,  Gravc  van  Naffau  voorfz,  &c.  geordonneert  fta
d 

en  effect  by  provifie  te  Men  hebben  en  xijn  voortgan-
 

o-en  onverbrekelijken  behouden  tot  dat  daer  in  ander- 

fins  geordineert  en  gedifponeert  fal  worden ,  des  t  oir- 
konden  hebben  wydefe  met  onfen  name  getekent,  en 

ons  fecreet  zegel  daer  benefrens  doen  drucken  tot  Dil- 

lenburg optenko  dagdermaend  van Junio, inden jar
e 

onsHeeren  i^i.en  was  onder  getekent ,  Gutllaume
 

de  Na  f  au  >  en  wat  leger,  by  beveleVan  fijn  Excellentie, 

onder  getekent,  Bruyaink ,  hebbende  een  opgedrukt 

Zegel  van  roden  Walfe. 

is  't  tijö  bat  i&  ook  Baer  albicr  gebenïe  W$  nu  't  &** caets  albacr  ontfangen  toas  als  «©otibcrncur/  fo  is 

^jonhljcec  ïBillem  ban  iCreftöngeenigentijbbacrna 
toeberom  gertroeften/  en  bc  <$32abe  ban  ber  iflSarft 
beeft  op  Bem  tommiflïe  gepaffeert  tien  10  3iu!p  ais    mat 
«©ouberneur  en  &uperintenbent  ban  ben  252iele  en  Mc  tm 
Dct  €pianb  ban  ̂ oo?ne.  ̂ e  uitDcemfc  ©aenbelcn  f^ 
nu  tot  ISliffingcn  genomen  3ijnbc  /  fo  3ijnfp  Deel  moe*  tiacn. 
big  gctoo2ben  en  met  open  ©aenbeis  boo?  iBibbel* 
burg  getogen  /  om  bare  bpanben  uit  te  loeften  /  ban  al* 
fo  Die  ban  binnen  niet  uitcnöuamcncnbatDaemiet 
racöfaem  en  botljte  albacr  bclegrcinge  te  maften/  fo 

3j)n5nluibenfonberpetbcfonberS  uitte  recDten/  toe* 
Derom  ban  baer  gefcljeiben  /  betïcnbc  Baer  ten  platten 

lanöe  in  te  bo?pcn  /  en  befettenbe  ook  felier  DuiS  of  na* 
fteel  ontrent  ©lilïingen  gelegen  ̂ ouburg  genaemt 
<Die  ban  Itëibbclburg  op  batfe  niet  en  fouben  fcbüncn 

tebjefen/  3nnbcSrtacDtSbena3  3!unpfubtjtelijft  met 
bliegenbc  ©aenbcis  en  ben  ganfcD  getoelb  uit  bec 
^tab  getogen  met  eenig  g:of  gefcDut  en  3j)n  boo* 

^ouburg  genomen.  <®c  f  rancoifc  of  aöalfe  folba* 
ten  W  baer  op  in  garnifoen  lagen  3ijn  uitgeballen/ 
maer  bc  ̂pangiaerben  ontfingenfe  fo  /  batfe  Daer 

blucöt  toeberom  namen  op  't  DuiS  of  «afleel.  <©e 
^pangiaerben  Ijebben  Bet  g?of  gefcDut  getfelt  en  feer 
barb  op  be  muren  gefebotcn.  TDie  ban  ©liflïngcn 

ïjebben  baer  jegens  een  beelboïruitgefonbcntotont* 
fet  ban  ben  felbcnljuife/  enDebbcnttoejtrengefcDcr* 
mu'felingen  aeïjouben  tegen  ben  anberen/  eenboo2* 
mibbag  en  een  namibbag  /  boe D  3Ü«  gedongen  te  toij? 
nen/  en  miften  in  aljS  ontrent  40  folbaten/  maer  aen 

be  ?nbcn  ber  ̂ pangiaerben  bleber  ongelijn  meer* 

ber.  *©ie  op  ̂ ouburg  lagen/  mifïroutoenbe'tfelbe te  mogen  bouben  tegen  Oaerber  bpanben  getoeïb  (al* 
fo  't  oor  ban  ben  felft  niet  toel  BoubcUjft  en  toa$ ) 
bebben  't  felbe  berlaten/  en  3ijn  na  ©liffingen  getogen  /  gf  ™ 
ontfcftulbigcnbe  Daer  batfe  niet  bufpoebcr^  genoeg  oenbw 

en  ftabben  gebab  /  noebte  ooft  anbere  noobfaftelijfte  iatm 

bingen  om  een  beleg  te  toeberftaen,  me  ban  ©ttflln.-  g0^ 
gen  met  W  ban  ber  ©eere  bielen  bagelijr  wtt/  en 
friicrmutfeerben  met  Ijaer  bpanben/  ban  en  \$  tn  bc 
felbe  feïjermutfinge  niet  bertelleng  toeerbig  uitgererDt/ 
anber0  ban  bat  ïjet  ftrtjg^bolft  ban  W  ban  ©lifTwn 
alle  bage  bermeerberben/  toaer  boo?  Baer  ben  moeb 
ooftgroeiöen/  fulrbat3PbarB«nDetberlorenbm^  of 

ftafleel  toeberojn  te  berftrijgen/  en  gereetfcDap  baer  ©fejgi 
toegemaefttljebbcnbeombaerbooneftomen/  fofteb*  %™m benbe^pangiaertief  merftenbebeplaetfe  niet  flerfi  te  BCn 

5i)n/  baerluiben  niet  bobben  bertoatfiten  /  maer3ijn  &oa 

En  alfo  na  bc  boomopenmgeenlemire^e
^abc 

öe  acbeputeevben  bcbe  boo2bouben  /  om  bp  ïiaci  - 
ïmöen  op  ber  felföcr  commilTie  ontfangen  en  geftent 
te  toojben/  mits  bat  ïjp  te  b:ebentoasenberftlaerbe 

ter  pjefentie  ban  be  boo?f3  Commiffarië/  be  J^cere 
ban  ̂ int  SMbegonbc  fijn  uiterïijftc  meninge  te3«n/ 

be  boo2f3  fommtffic  in  ber  boo?f3  fo?mc  t'aenbaer* ben  en  te  bolftomcn:  fo  Deöbenbe felbe  aSebeputcer* 
ben  berfïaen  en  gerefolbeert/bat  3pluibenbenboo2f3 

<a2abeopbeboojf5commi1Tieen  ittftructic/  mits  w 
ne  v0cnabe  toefegginge  ban  in  aïStfelfbe  te  bullen 

acljterbolgen/  ais  Oberfte  inl|ollanb  fouben  ont* 
fangen  /  bouben  en  aenfien  met  alber  reberentie/ 
bicnltojilüaljeib  en  Deljoo2lijfte  obebientie  /  boenbe 
ober  fulr  3i)ne  <0enabe  ober  5jjnbcr3iiDe&aeropaett 

fjanben  bet  boo2fcl)2cben  Commiffaris  ban  tocgen 
ben  !32ince  ban  £>2angtcn/  en  ber  <0ebeputeerben 

ban  3>02b2ecbt/  ban  toegen  bc  anbere  fteben  en  't  lanb 
batU^oUanbV  fefccrucib  en  berplicbtinge  bpfianbta* 
flinke/  als  toeberom  ter  anbere  3i)öcbeboo2f3<©cbe; 

puteerben  alle  te  fanwnncöacnbcbbcn  bc  ïjanbtaftin* 
ge  en  beloften  aen  ben  boo?f3  «0?abe  ban  ber  ïjBarft. 

"I  ïi  fjcbbcfiicr  boren  berbaclt/ïjoc  bat  bte  ban  ©lif* 
-1  fmoenmEcelanb/  baer  aen  be3ijbc  ban  ben  $2in* 
re  ban  <©iangien  ftabben  beaeben/  en  bat3Pboo?bc 

ftomfrc  ban  gjonfibccr  gjeronimuS't^craetSen  bet 
nriigobolu/  fccrftloeftmocbiggcto02ben  toaren:  Sw 

na  jDibbclburgbertrotften/  ober  fulr  namen  bte  ban  JJJfTO 
©lijTingen^ouburg  toeberom  in.  2CIS  biebanBlif* 
fingen  nu  Ijaer  gefterftt  uonbenbanftriigSbolft/öeb* 
ben  3P  baer  ooft  te  toater  toegerufl  /  en  alfo  onlanr  baer 

naeenfcbonc©lotefcï)epenuitpo2tugaelalbaer  aen*  ©ie  bar 
guam/  Ut  niet  en  toiftenbanbefeberanberinge/  en  f\fw 
gelabcn  toaren  met  alle  ftoftelijfte  fpecerpe/  en  baer  gJS 
ooft  niet  tociniggelbSbp  en  toas/  foöebben3P  bc  felbe  eett  m 

Mm  genomen  en  aengeflagen/befcbepen  ontlaben/  tem 
be  goeberen  berftortjt  en  tot  Ijaerber  befcljuttingege*  JJJg( 
b2uiftt/toantbegoeberen  toaren  een  feer  groten  fcljat  Wu 

toaerbig.  Bui  boo?  en  ftregen  3P  niet  alleen  groten  m*a 

moeb  /  maer  ooft  grote  toeloop  ban  Coopluiben  mmt- en  anbere  uit  €ngelanb  en  eibers  /  tie  albaer  aen* 
guamen  om  be  goeberen  te  Kopen  en  Daer  p?ofijt  mebc 

te  boen. 
^Die  ban  ©liflïngen  boo2  befc  ryfte  buit  beter  mib* 

bel  gefcregenljebbenbe/  en  toe!  toetenbe  boebcelaen 
ben  5eebaert gelegen  toas/  [)ebbcneenigefcl)epenten 
oo2logetoegeru(l/  om  te  beletten  bat  bie  ban  liKibbel* 
burg  geen  biaualïe  en  foube  toegeboert  too?öcn  /  toant 

fpgeernebe felbe  flab  in  baerluiben  getoclb  Dabben  ge*  cf.is* 
Dab/  om  bat  3P  ban'tgeDele€ilanbban  3BalcDeren 
mcefler  3ün  fouben :  maer  be  (tab  \s>s^  te  toel  met  bolft 
befet  /  fulr  bat  bc  goebtoillige  /  Ut  toel  genegen  toaren 
met  Denluiben  aen  te  ballen/  baer  niet  en  ftonbenuit* 
recDten  /  noebte  en  bo?fien  ïjaer  niet  eens  openua* 
ren :  niettemin  fp  Debbenfe  feer  benaut/  fo  té  toater  ais 
te  lanbe/  toant  fn  in  fto?ten  oib  toel  1  jo  fcDepenop 

^ec 
\ 
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§2ee  öabben/  hteefï  aï  ftleine  fcöepcn  bie  toel  ter  5cpl 
toaren  en  niet  biep  en  gingen,  ©ntrent  oefen  tijb  toer* 
bc  De  oorloge  feec  to2ebclöftcngtb?ebcri/ toant  fotoie 
ban  ben  <*3crefo?mecrbcn  gcbarigen  toerbc  /  al.en  ma* 
rent  ftöoon  geen  fttijgfUiiben  maerbo?ger$of€oop; 
iuibert/ bic  bebc  ben  hertog  ban  26Hja  tccflorit  fonöcr 

^  gcttabc  als  rebellen  opbangen  en  ter  boob  brengen. 
P&  3©aec  boos  bc  JStöflf ingcrg  ( öie  nu  be  &tebe  ban  Éie- 

'  rift3ee  in 't  lanb  ban  ̂ cfjoutoen  met  öet  geöcleocp; lantr  mebe  in  baer-lutben  berbonb  öabben  mette  mee* 
fie  platte  Imtï3fcn )  rcfolbeerben  ooft  alle  ̂ pangiaerben 
biefe  ftregen  ban  geloften  te  boen/  fnlr  bat  fp  luiben  alle 
be^pangiaerben  btcfp  beguamenterftontbebehop* 
Dangen  /  fonber  eenige  te  toülctt  rantfoeneren  ban  toat 
gualiteit  Ut  toaren  /  en  als  fpber  te  bcle  teffcntf  geban- 
gen  öabben  /  bonben  fp  ttoe  en  ttoe  te  famen  en  fïf eten 
Ut  tot  ©lififingen  ïebenbig  ban  't  25öltocrft  in  be  2ke  / 
en  bcrb?onftcnfe  /  fulftë  batter  feec  bele  ban  beiben  3P* 
öen  om  't  leberi  genomen  3üm 

[jnö  ata 
beioen 

fpöcn- 

lonntv 

pebin* 
irn  öcc 
&eere. 

0$  ̂atrametrë  abont  gaben  be  ifêagiff  raten  bén 
ber  ©eere  een  maeïtijb  /  aïtoacr  be  <©ouberneur 

Seronimttó  be  ̂ eraetë  mebe  toag  eten.  <©e  folbaten 
albaer  in  <0arnifoen  toefenbe/  bielen  beg  namibbaegg; 
albaer  in  bc  kernen/  en  fmeten  be  Weelben  en  Altaren 
aen  (ïucften/ toant  Ui$  lange  toaren  Ut  nócö  albaer 
Wijben  fïaen/enfó  be  mocttoilligöcib  groot  toag/fo 
öcgonben  eenige  Ut  in  't  Cftoo2  toaren/  altoaer  be  toa* penen  ban  alle  be  peeren  ban  ber  <^?b?e  öingen/  be  fel* 
be  toapenen  mebe  acn  mteften  te  fïaen»  3Mt  felbe  aen* 
gebient  3tjnbe  ben  boo?f5  't  ̂eraerjef/ig  banbe  tafel  op- ftaen  /  temïijHcr  toijfe  bcfcöonftcn  5tjtiöe/  en  i$  alfo  met 
een  furie  in  be  &erfte  gelopen  en  troft  fijn  rappier  uit  l 
en  eer  men  öem  ftonbe  getoaer  to02ben  of  fijn  boo?ne* 
men  beletten  /  fb  fjeeft  öp  ber  een  of  ttoe  boo?fteften  /  tn 

JJP  fijn  boln  't  febeep  boen  gaen/  en  fonber  Centg  fiinbet toebcrom  in  EBalr beten  gebaar nt- 
gift  ïjabbe  öf er  bp  na  bergeten  te  beröalen  eene  ban 

be  pjincipaelfle  feiten  bart  Ut  ban  Ecelanb :  nament* 
lijft  ben  hertog  de  Medina  Cocli  tommtfTic  ban  ben 
Coninft  ban  <§pangien  ontfangen  Ijcbbenbe/  om  in 
piactfe  ban  ben  hertog  bah  SClba  tiet  <0oubernement 
ber  $eberf  anben  te  aenbaerben :  ië  uit  ̂ pangien  ge* 
baren  met  ontrent  1000  nieHtoeof  bcrfe&pangiaer*  &«  tó 
ben/  en  met  ontrent  26  Ccopbaerberg/geïabenmet  *2\ïf alberbanbeftoopmanfcfjappe/al^  3©olleenb?rfc0ei?  nT& 
ben  fto|tel0fte  «^pbe-toaren  en  ̂ pecerpen.  ?Die  ban  6omr  ia 
©lifiïngen  en  be  Eeeianberss  bic  be  partje  nielben  ban  ffijf  «L ben  pointe  ban  (©rangien/  ftontfcfiap  fiebbenbe  bat  wiS 
ben  hertog  op  toeg  toajs  om  na  $eberlanb  te  ftomen  /  fc  *™ 
öebben  mecfl  alle  Ijare  macfit  ban  fcöepen  bp  ben  an-  $£$£* 
beren  geboegt  en  onber  'tgeleib  ban  25oubetuijn  €^  UK tooutf5  3Cbmirael  ban  ̂ eelanb/  en  anbere  erbaren  m*w 
fc^eepss  Capiteinen  Dcbbenfe  Baertoaergenomen/  fn  nmxL meningeom  öaer  abontute  aen  fjen-luiben  tebetfóe* 
ncn  /  3ijn  fp  ben  anbeten  ontmoet  ontrent  be  fêlacmfe 
ftufte.  ï©e  ̂ ertóg  en  ̂ pangiaerben  en  toaren  fiiec 
op  niet  betbaebt/  toant  fp  noclj  niet  en  fjabben  geljoo?ö 
batbe^?inteban  €>rangien  fobanigemacfjttetoater 
betont/  betöalbcn  fp  te  min  op  Daer  ïjoebe  hiaren.  "<®it ban^eelanb  Deübenfemetöaer  gcfcfjutbapperlijftert 
bielftoom  geOeten/  niet  gelijft  men  be  b^ienben  placl)  te 
bjelftomen  /  maet  gelijft  men  be  bpanben  getooon  isf  te 
ttattcten  /  toant  fp  (jebbenfe  met  juinen  getoelb  aenge^ 
ballen/  bat  fp  luiben  fommige  ber  felbet  in  ben  gtonö 
gefcDoten  öebben  /  be  meeftenbeel  ftaer  èpgebcnbe/ 
öebben  fp  in  öaer  getoelb  geferegen  /  ban  btzó  Coop^ baerberö  fm  men  /baermaerbjie  ontnomen  te  3ön/  «>  i, 
b  anber  3ijn  al  tot  ©IttTingen  geb?acljt  ̂ e  ̂ ertog  Xfig banMedina  Cceli  #  niet  fonber  groot  perpel  en  fcöa^  gen  en 

•en   foubemeernebaen  fjebben/  ten  tóare  't  felbe  boo?ecni=  |  5f  met  eenige  ftleineSöifcapfe  fcöepen  met  folbaten  ter  f cIa^ 
*ou!,tec'  ge  belet  toare  getoeeft.  SfilS be^  baet  banbe  anbere 
ïra?^  folbaten  albaer  tn  «©amifoen  leggenbc  genoo?b  en  ber 
Ho:*     fïacn  toasi/  quam  baer  eenfeer  groot  rumoer  enbe* 
et  kt  *  xtitttt  onber  /  en  liepen  met  ijaer  getoeer  tooo?  ftjn  loge* 
umtt  mententoilbenöcm  boobfïaen/  fcbelbenbeöemboo? 

een  mooübee  en  tyapift  i  ban  be  fafec  toerb  boo?  ben 
23alliu  Rollc,  be  ̂ eere  ban  l^erpt  en  ceniige  anbere 
geftilten  berb^agen:  ï\t§  niettemtnfogüamöpban 
ttft  ure  af  meenen  geburigen  en  groten  öaet  onber 
alle  öet  ftrijgoTJOltt  onber  fijn  gcbfób  ttaeube» 

toente  .  ̂ te  ban  3©ftfföigen  fjebbenbe  nu  feer  beel  uf tlanbig 

^ïup^  tn  Blaenberen  aetigeftomen  /  en  eenige  aritoere  JLK, 
folbaten  falbeerben  öaer  op  KammeRensSeniilöibbel.  m  t™ bureïj*  ̂ ©ie  ban  ©liffingen  ftregen  öier  een  bappere  8cn  *r en fto(telijfte buit/  toant  beöalben  batmenfcibebatfeS^^ toel  ontrent  iooooo  tronen  in  gemumen  gelbe  ftregen/  m  be 
fo  fetbmen  be  ftoopmanftöap  en  toaren  foei  geefte  Menu  f 
meert  te 3ön  getoee(ltoeerbigte  toefen/  4  of  500000  tta  «"* tronen/  öoetoel  't  felbe  niet  fo  beel  en  Ürefite/  notö  té p^ofijte  en  quam  ban  be  gemene  fafte.  iBen  berf  ötec met  b?agen  of  be  ntoet  ber  ©liffingerjö  öier  boo,?  toietf 
en  bermeerberbe  /  nabemael  öet  ban  allen  tpben  fo  ge* 

*gy  önjgtfbolft  /  toilbèi  éen«  befoeftcn  toat  fp  in  ©laenbe*   toeefl  të  /  bat  een  ftletne  bittorie  bert  bictodeiifen  M 
mita  ren  fouben  ltonri^r»tntrctf)tcn/  en  $n  ober  fulr  met 
vcm.  eencn  groten  öoop'bolr  in  ©lacnberen  ober  gebaren 

en  öebben  b002  net  eerft  ingenomen  <Oo(ïlmrtft  en  %r- 
benfcurtö/  en  albaer  met  eenige  b02gcren  ban  25mgge/ 
goebe  intelligenrie  gemaeftt  öcbbcnbe/  3ijrt  boo?  23?ug- 
Ot  geftomen/  en  öebben  't  felbe  uiten  name  ban  ben ©2incc  ban  Granaten  opgeef  fcljt/  ban  niet  jegenftaem 
Se  be  goebe  intelligentie  biefP  baecöabbenenftonben 
niet  uitreröten/  toant  be  meefte  menigte  toatenban 
opinie  batfe  be  faftc  notö  toat  fouben  aen  fien/  op  abon^ 
rure  of  be  |&inte  ban  <ö>rangtcn  eenige  tegenfpoet 

motöt  ftnjgen  /  batfe  ale"  ban  öaer  felben  niet  in  be  uit- 
terfte  bebcrfF«nfTe  enfoube  baengett:  't^craetö  ban fïenbc  bat  öp  niet  en  ftonbe  uitretöten  /  en  toel  toctenbe 
bat  öp  met  getoelb  tegenö  fobanigen  populcufen  «Stab 
niet  en  ftonbe  bebrijben/  i«  toeber  ban  baer  bertrot* 
éen:  nlacr  ftjn  folbaten  öebben  ecrtfaHebe  Sterftenen 
vClooflerctt  baer  ontrent  /  berooft  en  gefpoliecrt  /  en  op 
ten  btüflufbett  bele  moettoils  bebieben.  ©an  baer 
3ijnfcboo2tögetrotftett  boo2  beflebeban<0ent;/  baer 
fptoilteri  batfe  ooft  belegoettoilligetn  öabben:  maer 
tie  ban  Binnen  fonbeneen  beel  ftnjg«fbolft  tegen  öaer 
uit  /  Ut  tegert  öert-lufb^n  ftfjermutfeerben  /  fonber 
grote  ftöabe  ban  Veen  of  b'anbet  3Pbe» .  't  ̂eraettf mcrftcitbc  batftp  niti  met  gemaft  en  foube  ftonnen  uit- 
recöten/en  b?efenbe  bat  be  anbere  ̂ eben  ban  ©laen* 
beren  öare  matötett  't  famen  rtiocötcn  luengen  /  ett 
fjem  ben  toeg  otn  't  toeberfteren  na  ̂ eeïanb  befet- ten  en  beletten  /  üttft  raebfaem  gebonben  toeberr 
om  te  lieren  baet  öp  ban  bacn  genomen  toa^/  alfo  ijcef  t 

moet  boet  toaffen  /  en  bpfonber  toanneer  men  fo  goe- be ettrtjfte  buiten  beftomt  fonber  felf  eenige  befonbere 
ftöabe  te  lijben.  ̂ e  ̂ ettog  ban  Medina  Coeli  blnbe 
3nnbe  bat  öP'tnoeö  fo  ontnomen  wa#  /  i$  ban  ber .Slupsop  25?ugge  gereift  en  ban  baet  boo?titfbpben ^ertog  ban  3filba/geen  goct  tontentement  öebbcnbe 
ban  fijne  eerfte  ontmoetinge.  ̂ p  tj$  fcfteretijb  lange 
bpben  hertog  ban  5Blba  gebleben/  en  ooft  met  öem 
boo?  SBergen  in^enegougetoee|l/  banöpenöeeftbe 
regeringe  besf  XanbjS  niet  toiilen  aenbaerben  /  atöten* 
be  boo?  btoaeööeib  bat  öp  b'oneete  Ut  öp  op  ben  6er^ tog  ban  #lba  fatö  Hömen  /  baet  ÖP  felbe  oojfafte  af 
toatf/op  öem  laben  foube»  3filbu0  ijttft  öp  ben  Coninft 
ban  allexf  geabberteert/  en  betfttegen  bat  öp  tocbetom 
in  & pangtcn  foube  mogen  neten  /  iatenbe  ben  feerog 
felfö  onttoerr en  bat  ÖP  bertoert  öabbe» 

5©ieban  ©liffïngen  meenben  binnen  berftabfea» 
ber  <©oeö  in  &uptbebelanb  öet  naefle  <$p(anb  beef 
goebe  en  gettoutoeb2tenben  te  öebben  /en  op  bat  öet 
litngsfbolft  nfet  metonp20fijt  bpöen  en  foube  bujben/ 
Öebben  't  ̂etactsf  belafl  boo?  ha  <©oeioi  te  treeften  om  , 
't  felbe  in  te  nemen,  Sllfo  Öeeftljpfijn  bolfttoeberom  r'fff  ̂ 
tcfebeep  ̂ oen  gaen/  en  met  öem  genomen  öebbcnbe  ™S 
ttoe  frucöen  geftöutxi  i&bp  trt't  <£planb  genomen  en  boo?oe 
getfotftcn  na  ber  «Böetf/  en  boo?  gefonben  öebbcnbe  f100*»" 
een  goeb  beel  Jprawopfe  ̂ cöutten/  öebben  in  een  bo?p  Jf  . 
bp  Qtt  &tab  leggcnbe  be  ̂ cöilttoatöt  boob  gcfTageh  /      ̂  
en  menenbe  be  folbaten  Ut  albaer  lagen  t'oberrballcn/ f03ijn  be  felbe  öaer  getoaer  getoo?benenboo?bebu^ 
f teröeiö  öc^  nacö^  oiuftomcu  boo?  ter  <Ooeo  /  baerfe 
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imtw  gelaten  toetten,  't  «gitactf  te  KM  Tïct  bom  p 
bolgttot  boo?  bc  &tab/  cnïjecft  boo?  ccncn  Ccjto* 
netter  be  &taö  Hoen  op  ciffcïjen  /  mt  ben  narhc  ban 

ben  Coninft  bart  £pangien  MM  gpng  ban  In» 
ntcnatë  fnmn&tab-boubcr.  vDteban  binnen  gaben 

6 SSw  *M  f  tabboo?ben Cojnnfibc, 

toacrtwn  en  fenoten  na  ben  «Trompetter/  't  toelft  t  &t* 
ra S  Sa   Se  geeft  be  ttoe  ©elb-fturftate  bte  DP 

gelegen  Battwa  /  en  bit  ban  binnen  niet  toet  ban  ate  en 

toarenboo?fïen/  fo  beeft  men  tot  Slnttoeipen  taart* 
flaegt  boe  men  be  belegercc  beft  foube  nw^ontfet, 
ten/  maez  bebonben  3ijnbe  bat  men  't  qualijften  mmer 
baeft  te  toater  fottbc  bonnen  boen  /  ber mug  Ijet  «Êilanö 
mcetf  al  rontfomme  met  oo?log-fcbepen  toa£be£t  /  en 
bjefcnbe  inbten  men  lange  bertoefbe/  bat  me  ban  bc 

&tat>  geb?ongenen  genootfaefet  fouben  toefen  fjaerte wwm  iirt-ftaenbc  Reeft  be  ttoe  ©eib-mirncno  oie  ijp  ̂ tao  growww|^^«  i^.r^j  ü"r 

tffniïSSSSww  na  beü>oo?tc  boen  béngen  moeten  obergebem  &o  ö^B«
^onr 

Snun ÏÏft-  00 noen  (Corcn  baer  mebe  tefcïjörcn.  dragon, Oberf» ban  r* o  9«^SuSSmSSn 
S^ban  bmnen  feboten  met  fioer*  en  jfl»ufnutttcn  eenige  beractfïaegt  of  ̂ AfiL&Ï!SBJ852 
üitter  &tab  en  bebbenber  fommtge  getoonb  en  ge 
Duetft  r. toaec  boo?  1p  niet  naber  en  bojften  bomen» 
mm  ffl*  be  bieiïgDeib  ban  bie  ban  ber  &tab  toat 

menige  uamnnaiji  vi  uu»»  v*-  **»  .~»»  ,    riJ.V^ti 

fouöc  mogen  ftomen  ober  'tberb?onftenIanbm  tCt* 
lanö  ban  Euptbebclanb/  en  bebonben  jnnbe  t  felbe 

( boet)  niet  fonber  pernfcel )  boenlnft  te  3ijn  /  en  be  vw* mtiti  «*  be  bierinbeiö  ban  me  ban  oer  ̂ taoroat  ( BO^raeuonwrcii^wj  «v*»«^w' ZJtëSïm 
KS 7  te l  ï to berom  naber  genomen  tot  aen  be  boo?  eenige  ban  bc  ïanbfatcn fclftf  J*H#S£P 

<«  Sr  Sta* i  möcntcn toefen  /  moe  foube  geben  ijaec  te  looffijbc  fabe  beflaen/  en  leeft  fnn  bolft  lang  £  be JBggee 

l"2£fSïE^h^m4V£S  boo2beel/  maet  en't25ab  boo:t^  obec't berb?onnen  lanbtn't Ciiartö oi3enliarettcnpettc  beflaentotljacen  boo?beel/  maeu 

fiVnbebat  fiemrtiemanb  en  repte  notïjtecnopenbaei^ 

öe/neeft  f)p  frin  bcijgöboib  te  engge  boen  tectben/toant 

tofaatóèlöatöuanöcr  gereetftljap  moeflmabenom 

tw  ktaa  met  gctoelb  teftrtjgen»  ̂ e  ̂ pangtaecben 

taecbinnen  leggenbc  fienbe  ben  aftocljt/  3ijn  mtge^ 
ïallenominbe  acöteïftetc  fïaen/  banfp  bonbenfetn 

nag-o?ben  treeften  /  fulr  batfe  Dacr  geen  fcljabc  en  bon* 

^emeningcban't^eraetötoasibc^tebebanber^ 
re  te  beleggen/  tot  bat  Ijp  alle  batljemnobig  toa^om 
bc  bclegcringe  te  continueren  /  foube  ïjebben  gebregen/ 
ban  borenbe  een  gerucïjte  bat  ̂ on  f  rebertco  be  (€ole^ 
bobefone  ban  ben  ̂ ertogban  afilbaban^nttoctpen 
aen  ouam  met  ccncn  groten  fioop  ̂ paenfcïjnrng^^ 
bolfc  /  fo  iö  DP  meberom  na  BïifTtngert  getogen  fonber 

©te  ban  «niac  bpanben  te  fien,  ̂ ic  ban  ©UfTingen  toaren 
fWn:  onaltib  te  b2eben/bat  ïjp  fonber  pet  uit  te  reebten  of  ben 
Beu  m'  Kb  't  Doopte  bieberi  toebcrom  geftomen  toa^/bacr, 

omfeer  gefloon  mvmi  tjebben  Ijem  met  fijn  bolt tbc 
mm  boo?t  öooft  gefloten/  ïjem  be  fcljulb  gebenbe  bat 
ïipniet  niet  allen  uitgerecTjt  en  Oabbc;  öbetfuw  fnn 

be  folbaten  op 't  platte  ïanb  geblebencn  ïjebben  baer 
bed  moettoilo"  beb?cben  /  altemet  jegens  tt  &pam 

ten 't  &v 
racrg 
buiten 

cn't25ab  boo?tö  ober 't  berb?onnen  lanbtn  tCtiartb 
geb:acOt/  gaenbe  ontrent  bijf  uren  mceft  tot  be  mibbei 
toe  boo?  't  biatcr.  WW  in  't  €tlanb  gebomen  3pte ben  20  €>ctober  Beeft  Dp  fnn  bolb  toat  boen  «££•££  ̂ onf, 

't  ̂eract^  /  ̂ertljolt  <ente3S/  en  be  anbere  bte  boo?  ter  b?agon' 

maer  berftaenbc  bat  fp  ai  in  't  Cilaift  «nomen  toaren  em« en  niet  meer  ban  ontrent  bier  mijlen  ban  uaer  en  ia^  bmm 

gen/  fo  iö  be  b?efe  onber  ïjenïuiben  fo  fcer  gebomen/bat 
fp  baren  bpanben  nieten  bo?ften  becbjacljten/ macc 
<nn  ban  bet  beleg  opgebjoben/  en  bat  mctfobamgeit 

iïaete  bat  fp  naulijr  njbenfjabben  Dctgefcnut  mebe 

!ff  I m  te  Btföen  /  fulr  Hat  fP  in  't  lefje  met  fobamgett ono2beninge  t'fcbccp  liepen/  batter  bclcbcrbionben/ 
acbterlatenbeoobbcle  bagagic.  ̂ ^3f  oobeentge 
banbe  acïjtcrftc/  eer  f?  te  befe  ono2beninge  t  fcDcep 

bonben  geraften/  geOa«ngetoo?ben.  Monfdragon  b^ 
baclbe  bier  boo?  een  grote  cerc  /  en  ter  contrartc  .  ̂  
Suf  om  bat  fp  ben  bermoeiben  bpanb  met  en  Ijabbe 
ö02bcn  bertoaenten  /  bjcrb  niet  alleenban  bc  gene  bte 

begelegentbeibbcrfabc  nietcntoiflen  noentcbanben 
oo2loge  geen  berfïanb  cnljabben/  maer  ooft  ban  3ijn 
eigen Vng0bolb  ( baer  onber  fipgantfcïj  met  er itoass bec fmoettotó  öebebèn  /  altemet  jegens  ̂   ̂ pan^   bemmo )  grouijH  wzm»w'  "^  «; 5%SKenbe£  «»* 

?f.,n:nj ;SÏÏS  -« , « «Lrmarf  hinötót&tit  om  bie  ban  berfoebt  beeft  tegen  fijne  beticljter^ ,  en  beft  juimger?  w- 

tacfé 
fiomt 

ïraffi  fawn  èn  fi^&lJSet»ÈSnR5e^^  om  bie  ban 
nen©Hf»  öcr  ̂ oe^  tc  bebtoingen/  en  op  battetmettoebcron* 
mm'  taucn>baerlii6en  en  foube  aflopen/  te  Ijet  bcel  ernfltger 

boo2gcnomcn/toant  men  ïjceft  ̂ cerber  afTtftentte  ber^ 
(r  287  ï  rocbtaenben<02abcbanber|Barbbetoelbetotbuipe 
(     7°  Sbcii  IjebbTnbc  fijnen  Arfbnf  «SSSS/^S 

tTioit  <entetf  ban  iBentïjeba  met  een  bcel  bolr/ fo  
te 

öceraöc^  »ffi^wJÏ rtirfh»fSiiÊ  en mettc -francotfcn en  €ngel>  p2efenteeroc  ijcm och w  vuwvw"  i^u^» ™v\r*wr.< 
SS»    ïttSSBS^  üi«n  /  öet  mare  in  reeïjte  of  ooft  met  ecnenbampc. 
SS&  ̂ ^"tóSMS  '  Sibnf  «f  ÖPbP  ben  Pmicc  geblcbenycn  fobaerntef i«*.    ̂ bappe^  manbcnquambicïjem  opentltjft  befcDulbigbc/macc 

berfoebt  tjeeft  tegen  fijne  beticDtcrjS, en bcffbuimgerg^ 

in  reeïjte  gel)002b  tctoerben/banbacrententemanb 
gemceft m bcm boo? 't fiooft bcfcöHlbmbe/  mmlïw*  -,■ 
be  bat  rjp  baer  alfo  gefjaet  toa$s  baf  tobaer  geen  btenfl 
meer  en  feonbe  boen  /  fo  i$  ïjp  ban^acr  getrot bert  na 
ben  $2ince  ban  «©rangicn/  aen  ben  toclben  DP  D^m 
niet  alleen  en  ontfcDulbigbc  ban  fnne  Danbelinge/maet; 

P2efcnteerbe  Dem  ooft  te  berbebigen  tegen  eenenpegc* 

ncbarén  en  boo2  be  (tab  ban  ber  «Soes  getogen/en  Deb 

ben  baer  baer  boren  begrabencn  befcDan|l/en  tge* 
febut  geplant  3ijnbc/  befcljoten  be  &tab  mei  flrengelij* 
S  binnen  ber  ̂ tab  toaren  beïjalben  bc  bojgcren 
ontrent  7  of  800  mannen  /  fo  &pangiaerben  ate  W& 
len '  ober  be  boelbe  commanbeerbe  ate  <©ouberneur  en 
«irocrintcnbcntbanberpïactfen/éenen^pa^ngiaert 
nenacmt  Hydro  Pacieco,  betoelbe  Doe  tod  be^tab 

niet  feer  flcrb  en  toao*  /ate  Debbenbe  gene  toijbc  nocDte 
biepe  gracDten  /  notfite  00b  eenige  Söoltoerften  en 
jStriibtoeringen/Doc  tod  anberfiite  bc  gelegentbeib 
ftct  bcnuaem  toatf/  feer  todgemocttoaöbe  ,$tabte 

fiouben  /  Dem  ooh  bertroutoenbe  bat  DP  tod  ontfet  fou^ 
bc  toerben/  toant  DP  Dabbe  alle  be  geïegentDetb  aen  ben 

lSban3filbaobergefcD2cben.  P^banbutKnbe, 
1 

S  Se  ̂tab  en  maebten  een  b2e<Te  bpöe^oof^ 

Etc  bie  groot  genoeg  toa*7  betoelbe  ter  mtbbcr. 
naffit ■  ücftomtt  toerbe/  ban  Hit  ban  bmnentocerben 

naer  b2omelijB/  fulr  batfe  moflen  aftoöwen.  Jen  b.an^ 
ber  3»^e  ban  ber  &tab  meenben  fpbe^tab  te  ober* 
ballen  betoijlemen  aenb'eene  3Pöe  fl02mbe/  ban  be 
ïcren  bic  tot  bicneinbe  opgcrecDt  toaren/  toerben  te 

fio?t  bebonben/fubc  batfe  baer  mebe  niet  en  ftonben  uu* 
recDten.  %  te  ft»  nu  ontrent  feben  toenen  boo?  be  ,$tab 

manb  en  guam  bic  Dem  opentbjft  bcftDulbtgbc/macc 
bat  bieö  niet  iegenfiaenbe  nieten  cefTeeroenbeacDter* 
ftlappingc  totfijnbcr  groter  oneere/  foDecftDpracb* 
faem  gebonben  in  f  rancopsS  en  ̂ uitefeber  billet  m 
openbaren  b2u&  uit  te  laten  gaen  /  onberteftenenbe 

't  felbe  met  fnnen  eigen  naem  /  en  cacbetterenbe  't  felbe, 
met  fijn  CacDet  /  boenbe  't  felbe  openbaerlijfeen  publt; 
reren  en  placben  /  niet  alleen  in  3tëalcDeren  en  anbere  agf 
plaetfen  in  ̂ eelanb/  maer  ooft  in  allen  ̂ tebenban  >t$» 
^ollanb/'tinDoiibenber  felberacte  toagbantooo?be  w«* te  tooo?bc.  ate  bolgt :  .  „.  jfeijuiwut •       ficöfrlüe 

AEngefiên  datter  geen  fake  onder  den  menfehen  b
oo?  ge* meer  gerecommandeert  en  is ,  merkeljk  onder  den  ̂f)?jf, 

o-enen  die  van  edelder  afkomfte  zijn ,  dan  de  eere  en  tCn  /  c« 

goede  fame ,  in  den  welken  den  perfoon  hem  vindende  p?efen> t'on recht  geintreffeert  en  beklapt,mach  en  behoort  met  Jm  ff u 

alle  bequame  oprechte  en  redelijke  middelen  Toeken  re-  j,cn  fc 

paratie  der  felver.  So  ift  dat  ik  [eronimus  van  't  Seraets,  tocranr* 

Edelman  van  den  huife  des  doorluchtigen  en  hoog-ge-  *™ï0i boren  Prince  mijnen  Heere,  den  Prince  van  Orangien,  tec§t  te 

GravevanNaflau,  &c.  my  hebbende  fichtent  18  ja-  (taen«# 
ren  herwaerts  met  alle  getrouwigheid  en  necrltigheid  ̂ ne6e, 

daer  toe  behorende  geemployeert  in  den  dienft  van  ̂ uV}i, ■   --  ■         ■■■•  mijnen  get^. 
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mijnen  voorfz  Heere ,  fonder  oit  in  minfte  poinct  ter 

werelt  gefacllieert  te  hebben ,  in  't  devoir  van  een  Edel- 
man met  eeren,iönderlinge  ïn'c  regard  van  den  leften 

laft  van  het  gouvernement  der  ftede  van  Vliffingenen 
lande  van  Walcheren,  waer  in  fijne  Excellentie  mitfga- 
ders den  Heere,  Grave  Lodewijk  van  Naffau  belieft 
heeft  my  te  committeren,  in  den  welken  fonder  jactan- 
tie  re  fpreken  hebbe  my  wel  en  getrouwelijk  gequeten , 

in  fulker  voegen ,  dat  ik  van  't  goed  devoir  in  dit  ref- 
pectgedaen,  wel  behoor  te  blijven  fonder  eenige  re- 
procheof  verwijt.   Als  hebbende  noit  anders  gefocht 

dan  de  vorderinge  van  't  oprechte  woord  Gods , 't  ge- 
mene welvaren ,  en  den  dienft  van  fijne  Excellentie, 

alfo  genoeg  getuigeniffe  mogen  geven  alle  mijne  voor- 
leden werken ,  hadde  ik  altijds  gehoopt  dat  mijne  voor- 

ichreven  getrouwen  dienft  ioude  fuik  contentement 

eenen  yegelijk  gegeven  hebben ,  dat'tfelve  foude ge- 
komen en  geredondeert  hebben  tot  vermeerderinge 

van  den  goede  iele ,  en  wel  gedelibereerde  affectie  die 
ik  altijds  gehad  hebbe,  van  hier  in  niet  te  fparenlijf , 
goed, noch eenigerhande  dingen  wefendein  mijnder 
macht ,  om  de  deugt  en  welyaren  van  defer  fake ,  maer 
heb  r/er  contrarien  bevonden  ,  dat  de  boosheid  des  je- 
genwoordigen  tijd  fo  veel  macht  heeft  gehad  dat  eeni- 

ge quaed  willige ,  benydende  mijn  eere ,  en  luttel  gene- 
gen op  de  goede  vorderinge  vande  gemene  fakc,hebben 

valfchelijkverfiertdiverfe  dingen  jegens  eninprejudi- 
tie  van  mijnder  eeren,menende  eenige  daer  door  my  te 
brengen  in  den  haet  van  een  yegelijk, en  andere  daer 
mede  decken  haerluider  vuile  en  lelijke  actiën.  En  hoe 
wel  defe  acntichters  my  noit  en  hebben  konnen  ach- 

terhalen ,  noch  ook  mijne  actiën  in  't  minfte  dat  het  fy, 
als  egeen  fondament  of  apparentie  fijnde  in  haerluider 
feggen  en  uitgeven ,  en  dat  fyluiden  hen  noit  en  hebben 
derven  vinden  in  mijne  jegenwoordigheid ,  nochtans 
en  hebben  niet  opgehouden  bedektelijken ,  by  haerlui- 

der onwaerachtige  verfierde  en  finiftre  gefchriften  en 
propooften  mijn  eere  te  violeren  en  verfcheuren ,  ja  fo 

verre  dat  't  felve  niet  alleenlijk  en  is  gekomen  ter  ooren 
van  fijne  Excellentie  maer  ook  van  alle  Princen,Poten- 
taten  fo  van  Duitfland ,  Engeland ,  Vrankrijk  en  ande- 

re, d'welk  ik  niet  en  heb  konnen  laten  grotelijk  te  ge- 
voelen ,  en  my  bevindende  voor  den  loon  van  mijn  ge- 

trouwigheid  in  miji\  goede  reputatie  geintereffeert  en 

t'onrecht  geblameert.  En  al  ift  fo  dat  gedurende  mijn 
wefen  in  't  eiland  van  Walcheren ,  ik  diverfe  reifen ,  io 

by  gefchrifte  als  anderfins ,  verfocht  hebbe  in  rechte  je- 
gens mijne  aentichters  gehoort  te  worden  ,  en  heeft 

nochtans  nooit  yemand  hem  opentlij k  geopenbaerd. 

Des  niet  jegenftaende  en  hoewel  fy  luiden  daer  door  ge- 
noeg waren  verwonnen  in  hun  ongelijk  ,  en  hebben 

nochtans  niet  opgehouden  van  hacr-lieder  quade  klap- 
pernienen  leugencn:  fulx  dat  hoewel  ik  reden  genoeg 
hadde  my  in  der  confcientie  geruft  te  houden  en  ook 

in  mijn  werken:  vrefende  nochtans  dat  die  qualijk  ge- 
informeerde  en  die  verre  gefetcn  zijn ,  fouden  mogen 
in  mijn  regard  eenige  imprefïïe  hebben ,  anders  dan  in 

't  goede ,  hebbe  voor  my  genomen ,  by  rade  en  advijfe 
van  Capiteinen  en  andere  luiden  van  qualiteit  my  te 

tranfporteren  in  defe  quartieren ,  en  aldaer  my  te  ftel- 
len  in  handen  van  den  voorfz  mijnen  Heere  den  Prin- 
ce  mijnen  meefter ,  op  hope  dat  mijne  aentichters  my 
daer  iiende  (achtervolgende  den  groten  yverwaeraf 
fy  hen-luiden  hun  vermeten  gedreven  te  wefen  tot  fij- 

nen dienfte )  nieten  fouden  gelaten  hebben  hen-luiden 
infgelijx  aldaer  terftond  te  vinden  en  in  mijn  jegen- 

woordigheid verklaren ,  waer  in  jegen  't  devoir  en  offi- 
cie van  een  goed  vroom  Edelman  ik  my  foude  qualijk 

gedragen  of  my  felven  fo  grotelijk  ( in  't  devoir )  ver- 
geten hebben ,  ten  einde  haer-luidcr  reden  gehoord ,  en 

de  rechtveerdigheid  of  on  recht  veerdigheid  van  mijn- 
der faken  by  fijn  Excellentie  bekend  zijnde,  foude  na- 

maels,  volgende  haer  grote  wijsheid,  op  de  gelegcnt- 
heid  van  der  fake  vermogen  te  difponeren.  Maer  alfo 
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trocken :  en  aenfiende  datter  diverfe  goede  oorfaken 
voorby  gaen ,  waer  in  ik  my  foude  mogen  begeven  ten dienfte  vande  gemene  fake  en  van  mijn  voorfz  Heere 
de  Pnnce  mijnen  meefter.  En  vrefende  datiankver-  • 
beiden  van  mijne  aentichters,  niet  en  foude  mogelijk 
konnen  gehelijk  doden  en  doen  vergeten  uytde  herten 
der  menfehen,  de  flinke  opinien,  die  men  door  hen 
quade  klappernyen  tegens  my  ontfaen  en  geconpieert hebben,  indien  ik  niet  klaerlijk  en  dede  blyken  van 
mijne  onnofelheyd,  heb  wel  willen  verkondigen  en 
laten  uy  t-gaen  dit  geichrift.  Ten  eynde  dat  by  fo  verre 
yemand  wete  eenige  faute  of  quade  handelinge  bymy gecommitteert,  in  ftukvan  mijnen  laft  voorfz  en  dat 
daer  door  de  gemene  fake  enden  dienft  van  zijne  Ex- 

cellentie eenigfins  fouden  fijn  verachtert ,  compareren 
voor  fijne  Excellentie  ter  plaetfen  daer  de  felve  wefen 
fal ,  binnen  drie  weken  of  een  maend  na  publicatie  van 
defen,  al- waer  ik  hen  fonder  van  daer  te  fcheyden  fal 
verwachten,  om  te  hooren  en  antwoorden  op 't  gene 
fy  fullen  willen  feggen  tegen  mijne  voorleden  werken , 
daer  opwachten  het  vonnis  van  fijne  voorfz  Excellen-  . 
tie  en  in  gevalle  van  ongelijk ,  gepunieert  te  werden  fo 
na  recht  behoren  fal ,  tot  exempel  van  al  d'  andere ,  die 
fchier  of  morgen  fullen  bekommert  werden  in 'faken 
vanfo  groten  confequentien ,  met  exprefTe  proteftatie 
dat  den  tijd  van  drie  weken  of  een  maend  over-ftreken 
fijnde,  niemand  ten  voorfz  fijne  en  comparere,  ik  ont-  (F.  188) 
laft  blijven  fal  van  alle  accufatien ,  de  welke  menmy 
met  fo  groten  ongelijk  hier  voortijds  t'  onrecht  opgeleit heeft ,  of  als  noch  fouden  mogen  op  leggen.  En  datter 
contrarien  mijne  aentichters  en  partijen ,  verklaert  ful- 

len wefen  logenaers  in  allen 't  gene  fy  fouden  willen 
feggen  jegens  en  in  prejuditie  van  mijne  eere,  en  ver- 

vallen te  zijn  in  de  felve  poenen  die  my  toeftonden,  fo 
Verre  ik  volgende  haer-luider  valfche  accufatien  daer 
in  befchuldigt  bevonden  ware  geweeft :  den  6  Decem- 

ber anno  i?7*.  En  was  ondertekent,  Jberofmede't  Se- 
raets ,  wefende  gefignetteert  met  een  opgedrukt  Signet 
in  roden  Waffe. 

TH  lunio  m  tic  <*5eref02meerDe  baft  allebe  &\tt    3°<> 
lDenin  $|ollanDin  fiaDDcn/  fo  lagen  De  .gpangiaer*  Jj3*"' DennocD  binnen  fiotterDam/  maer  alfo  fp  rontomin  Kt 
nare  bpanben  lanen  fo  toaren  fp  binnen  Der  felber  Botter* 
^taö  feer  öenaut  ban  hoo?ne  /  toant  fioe  toel  2Cmfïer*  %m„na 
Dam  noeft  aen  Daer-luiDen  3i>De  toas  /  fo  toaren  De  K,  om 
«gteDentufifcDen  beiben  ïeggenDeaen  De3pDeDer<0e;  iown« 

refomieernc/  Detoelfte  alle  'tfeoom  en  bimialic  op*  ö^cn ïnelDen/  toaerom  fpboo?öaer  namen  «oome  te  OalcnSS 
ban  3fJmfïerDam  fo  fpltitben  Dat  beft  fouDen  «rijgen. 
SClfo  ifler  een  ©aenDel  ̂ pangiaerDen  /  berfïerbt  3tjn* 
DeDoo?  eentoe  ban  De  anDerc  ©aenDelcn/  fo  batfein 
alg  fiern  toaren  ontrent  300  mannen  /  uit  fiotterDam 
getogen/  boo?  bp  <Delft  (alfo  men  albaerDepoo?te 
booj  ften-lutDen  gefloten  InelO  na  Den  3£anc  en  boo?t# 
op  ̂cljebelinge  en  fo  De  3eefiran0  lanr/boo^tg  boo?bp 
i^aerlem  op^parenbamDatfe  innamen  en  berb?an* 
Den/  en  Kregen  alDaer  gebangen  hopman  ftobolen 
floegen  eenige  ban  fijn  folDaten  Dood  /  Docïj  toeinig  al* 
fo  fp  Haer  mette  butcljtfalbecrDen  /  en  tot  2CmfterDam 
(Certoe  gelaDen  SebbenDe/  3ün  toeDerom  De  felbe  toeg 
na  KotterDam  getrocfeen.  %frit  berfïaen  3ijnDc  bp  De 
<0erefO2meerDe  ftebben  fiaer  Den  toeg  toillen  beletten  / 
tot  Dien  einDe  3jjnDer  een  Deel  ongeoeffenDe  folDaten 
met  eenige  buifmiDen  te  Cattoijft  op  Eee  genomen/en 
Debben  alDaer  opte  ftranb  een  ftleinc  Eoopfc  ïjanfje  ge* 
maeftt  en  een  of  ttoe  Kleine  fturfeeng  gefr  fjutsf  gefïclD  / 
en  alö  fp  De  <§pangiaerDen  ban  berDe  fagen  aenfcomen 
fcfiotcn  fp  Daer  gefefmt  af  fonDer  De  felbe  eenig  letfel  te 
Doen.  3&e  <§pangiaerDen  en  lieten  Daerom  niet  ftaren 
toeg  te  boderen  na  nen-IuiDen  toe  /  't  toclïi  eenige  fien* Debienocl)  niet  bele  bp  Denhnjg  en  toaren  getoeeft/ 

fetDen  tegen  D'anDere  Dat  De  &n~angtaerben  ftljeut-bjp toaren /Dooj  Dienfnfo  flotitelijlt  tegen  ben-ltüDen  ge 
fichtent  mijne  komfte  by  fijne  Excellentie  inde  ftad  j  frl)Ut aengtiamcn.  3?erf)albcnfP-ÜUfcenberfft)2iRtcn 
van  Medenbük,  fich  noch  niemand  van  mijne  aen-  berbae(ltoo?DcnDc/ftciDen'taen'tlopenenlieten'tge* 
tichters  en  heeft  gevordert,  niet  jegenftaende  ik  my    fcljllt  flaen.    «De  ̂ pangiacrtlÖ  bOlgDen  ïjatentoeg/ 

van  den  perfoon  van  fijn  Excellentie  niet  en  heb  ver-    toant  [)aer  niet  geraDen  en  toatf  Dat'fC  IJÜCV  fOtlDen  fv *  pare* 



$5>£ 
Met  feite  Boek 1571. 

*  **»*»  u,*thtm  't  «nadoe  feovüi  alle  öe felben .  en öe  poojte  fïtfett / en fjp  öcöe be 25Ujö«ch  baer en* 

KS2&  h  Jffiffinö  e n  Sa^cipanöUjlic  «te,  teem  alom  lopen  om  rtupeftaber  m
et  f9n  ftnetBten  m* tticg  öoo?  bpanöen  ̂ .ano  en  dij  *j  «r«» »  j  ̂   ̂   u,™™™  £  i»<mm»n  «m  nob  bc  burnerne  m't  negeer, 

ben  tot  binnen  fiott  erbam  onbcfrtjaötgt/ 1  wein  0002 

toaer  een  jïouö  en  ftloeft  beftaen  toa& 

TNtfn  öerton  banfllba  bcrjtaenbc  ben  groten  af 

DSi  Jficmrioc  lanoa  Doe  meet  gebcurbe/  nam 

ISnSStU  itajtt  tomnen/  aleer öe 
S?;\nn  (Ocanatcn  m't  lanöguamen  Ijem  bp  3t> 

mm  mm  bpöen  anöcren  ontboöcn  en  R
eeft  me, 

öe  SmS  Se  &pangiacröen  Icggenöe 
 fomtert 

^fltteroam  en  «eire-baben/  tótfP  boo?  eennjö  öe 
S5SS  Sn SeSaten  en  bp  Bem  nomen  fouöen/  toant 

KffSat§SS  8?  4»aef  gloöetoijftbc, 

^SSn  ftaSe  Sat  ïjp  alle  ö'anöere  tnocnomen  «t
e 

~    mnïKm Inanötaetben  berloft.  ©an  gelnften  ook 

zémn  y«S5B Ttooo?  bp  «elft  twee  1P  roetm  mocgten/ bcclaten  J^w«^  tnVöaaenm  tuM^aae.  JennijndehRyve 

bel! en   2lSESmmttan  oer  <©oube  /  en bc tf  aö ban  «otter, 

Sn.  g^^S^it  /  tcncmbebeaoeöe^ 

ben  ne K  /niet  bueöclnften  en  fouten  toeröen  get
rac 

*«»  SS %7wctc  ban^ietenfteeft  tn  Bacdmö
etfa, 

hc  ban  Er  ̂   D7n  <©2aVic  ban  Oer  IBarft  gefrtmben  /ten 
ÏS  *    Sn^SSenfouïJcalöaeröoeDewöjete

Wett/ 

SS*.  Smr  «  Sn  tijb  ï)abbe  WÉm  ̂ anf5.ban  «o?t 
*fl,M te  SSwSïaètlem tot sjjnen Bupfe een maemj .op 

2K«SnbM  'ö  abonöö/  namentlnfeöen  xo  befer 

3£n£ "S8w Hantfcïje 3©et te gafttmtf/ en 
ffiSSolwman  Commififattëbattöen  ̂ mceban 

SraXn  alöaer  «toer  meer  anöcre  meöe  genooö
 

S 7 ban  to  er  cufecröe  ïjem  te  ftomen  /  mettemm  BP 

K  SS  aioaettc  gaen/  ban  ontrentte  tten 
«rentnoenS 

^cöa^boo?teSölpoo?teeeneit€t«lma
nöe6o* 

men  toaTmct  eenen  ̂ abantfen  3©aöen/  öcnaemt 

£nfteur  be m*W  bc  üjclfte  binnen  begeerbe  te  toe,
 

EhrSSSnS  Wroemeeu^namentlijft»cftcr 

'tltebe  liutö  onöer  fcfier  feuffen/  baer  foube  ft?  be 

flemelcUmbenen  HlW  ̂ ^ojtefouöe  openenen 
SwiïtfSmn  inlaten.  ̂ aeropColtermanfetbebat 

KIe/SS  ( «Kt tcgenftaenbe iwatjetyj tóU 
bc S  te  bliibèn )  opgeftaen  en  met  öe  g>tiït  bo, 
be  ncgae « 'en  be  (leutclen  gebonben  öcbbcnbe  baer  bc 
® uracnttefl-T:  acfeib  OaOoe  /  ftceft  l)P  öe  boo?fcf)?eben 

te^Sa^§el|e^Wtoanï^^o^fen 
(€tóm  €n  liui^  U0020S  gaen  boen  öe  ronöcn  en  be 

toaclit  bifiteren/  en  «omenbe  aen  «pertoouber  ̂ 00?, 
teen  liccft  geen  anöer  toacfitalbaer  gebonben  ban  een 

mm™  oonaman  /  en  boojtö  gaenbe  na  be  «cftalbtonber 
#oo2te  bonb  alöaer  ooft  maer  een  man  genaemt Muf 
f  lortm./  öie  met  open  $oo?te  ontrent  tuffeïjen  ttoaelf 
en  een  uren  op  öe  ©albiugge  (lonb  /  pebbenbe  ïjet  oog 
naer  ben  «parenöamfen  ̂ ijft  toe  /  en  Bern  biagcnbe 
toaetbe anöer  toacl)ttoa$7  feiöe  niette  toeten/  öan 

bat  f»  baer  geftomen  toaöombe  iBelftflersJutttela, 
ten.  €nöeboojf^  Colterman  bemerftenbe  bat  oefen 
man  liet  oog  getfaöigna  benfiogen  ̂ >t)ft  Baööe/  fo 
fteeftfip  mcbena  Oen  felben  ®>W  tocgeften/  enalfo 
ïicm  öotfif  öat  ijp  fenepen  fag  5cilen  /  b:aegöe  toat  öat 
toSScffüepenfona  aen  ben  ©pjeffiren:  öaet 
on  lm  amtoooibc  batljet  ©aenbeien  toaren  ban  ben 

xtnw  b^anö.  €oïtewanöat^^tJe^»^/enrfe^ 
toantcu  ̂ p  fcïieimen  bcrraöcr  toeetgp  ban  foöantgen  aen- 

Slappe 
toacöt 
binnen 

ö?a2le ,  flnn  /  en  meent  ap  onö  fo  op  öe  bletë-bann  te  biengcn  / 

öe  toapenen  te  b?engen  en  ooft  bc  burgenje  in't  getoecr, *E>e  bpanöen  Quamen  al  boo?t  aentretftcn  mcnenöe  öe 
©oo2tenopcntcbinöen/  ban ïtupf Ijabersf  bolft  (öie 
tot  bier  tüö  toe  niet  en  ftaööen  mogen  aen  öe  $002ten 
toaften)  in  toapenen  3i)nöe/  fijn  uitgcballen  en  met 
fcliertmutferen  inöc3Bepöen  en  ontrent  ̂ an  peta= 
men  3$of-fteöe/belettcn  fp  öat  öe  bpanöen  (ierft  toefen^ 
öe  btjf  ©aenöelen  unecfjten  öie  bp  Oen  €>?abe  ban 
©offu  om  oefen  aenffag  teöoen  alöaer  gcfonöentoa* 
ren/  nietteïluftenburgen  mocfjtenfeomen/  alfo  3P* 
ïtitöen  ftare  ftourö  öertoaert?S  namen  om  Ö002  öe 
^cbalfttoijfter  poo?te  tnöe  ̂ taö  te  ftomen/öan  fienöe 
öenanflagonöeftt/  togen  toeberna^parenbamtoe; 
ontrent  te  negen  uren  öe$  felben  öacgs  bergaöeröe  öe 
©2octfcliap  binnen  Igaetlem  /  altoaer  öe  boo2f3  com, 
mifTaniS  Coltermanmettettoe  anöere  CommifTart- 
fen  ̂ erftenroöe  en  MP*$  mcöe  berftftenen/  om  öe 
^urgerne  öie  feer  berbaeft  toaren  /  toeöeröm  tn  0202e 
te  (lellen  en  goeö  contentement  te  boen.  3©anttetfei, 
bertnööet©acnöel  ̂ pangiaeröenban  ^onïloö?t, 
noöe^appaöa  meöe  uitten  ̂ age  geftomen  toa^  m 

ben^oute  of  öet  25ofclj  aen  öe  £utt5üöeban^acr* 

^aer  toert  gerefolbeert  bat  €olterman  met  b2te^ 
benban  treöentie  enfupplitatic  tertlont  fouöe  reifen 
aen  öcn  <©ouberneur  en  Staten  ban  öet  $oo?öers 
auartier/  omtotontfetttnge  öer^taöfo  beclftnccD* 
ten  en  bolft^  te  benomen  al£  ftp  ftonöe^ 

2filfot!Sf)Pbergefelfcnapt  met^an  KobertEteute  •Jg" nant  ban  hopman  Cabbeljau  /  en  gian  Jfêtt(neif3  betfoe* 
©aeöicant  ban  öen  felben  €abbeliau/tcrfïonö/öe  %\p  ben  &> 

<Soo2temet  eenen  <(3utöe  uitgetreöe/  boo?be «urnen  f  ** boo2bpnet  &ut^  te  25?eberoöe/  en  ftomenöe  ontrent  b£rtlfUC 

©elfen  /  nebben  fp  optcn  toecö  gebonöen  eenen  ftatelij,  ban 
ften  bo?get  ban  Kllftmaer  gaenöe  fonöer  mantel  en  fon,  Jjjjjgj 

öer  feïjoenen  /  en  Bern  geb?aegt  3önöe  toaer  BPban  * 
baenquam  feiöe  ban  ̂ parenöam/  en  bat  BP  alöaer 
öien  nacBt  gebangen  Baööe  gefeten/  en  öat  Bern  öe 
ftnecBten  3ön  mantel  met  een  paer  nfeutoe  trijpe  toffe- 

len  Babben  genomen  maer  bat  BP't  notB  ontftomen toasf/  en  Bern  geb?aegt  jijnöe  of  BP  niet  en  Baö  geBoo^t 
toatfemöenfinBaööen/  anttoooijje  öat  Baer  <©bcrtfe 
genoemt  toaö  CB?iftoffel  «'affonbille/  en  öatfe  albaer     . 
geftomen  toaren  om  'fnacfttf  te  ttoaelf  uren  in  öer  tfaö teftomen/en  öat  öe  ̂ eBout  ban  ̂ aerlem  Zm&m 
qianf3ban  «o?tBen  belooft  Baööe  öatfe  öepoo?tco* 
pen  binöen  fouöen  /  maer  öattet  Ben  gefaelgecrt  toa$  / 
toaer  öoo?  31»  feer  bloefttcn  opten  felben  ̂ cBout» 
't»lft  bpöén  boo?f5  Colterman  geBoojt  3önöe  liet 
Bern  öunften'tfelbe  toaeratBttg  te  toefen  /  en  öatöc 
boo?f3  ̂ cftout  tot  öten  einöe  öefe  boo?f3  maelttjö  Baö^ 
öegeBouöen.  35ocB  toat  öaer  ban  toajsofniet/foifï 
alttjö  fefter  fo  öe  bpanö  een  Baïf  up?e  bjoeger  geftomen 
toare/  te  toeten  reent  op  3ön  befte  uw  öat  ben  aenffag 
nieten  fouöe  gefaeïgeert  Bebbcn.  «ie  ban  ̂ aerlem 
Bebben  naBetbertreft  ban  Colterman  öoo?25erften^ 
roöeooftöoen  fcB2ijben  aen  öen  3|eere  ban  ̂ toteten 
<0oubemeur  ban  öer  <©ouöe  /  om  een  ©aenbel  ftner B^ 
tenof  ttoe  te  Bebben.  Colterman  të  boojt^naCnft^ 
Buifen  gereifl  aen  öen  <©ouberrieur  ̂ ono?  en  Staten/ 
en  Beeft  alöaer  bertoo?ben  öat  öen  aberfte  ïafaruies 
IBuller  met  ttoe  ©aenöelen  elr  ban  1  ̂ o  man/en  ̂ op* 
man  Co?neliö  Houff3  ban  Cberöingen  met  een  ©aen* 
öel  ban  300  man  öie  ban  ̂ aerlem  te  B«lpe  fouöen 
gaen  /  öaer  meöe  3Pluiöen  terjlonö  met  eenigc  25urge* 
ren  ban  ̂oo?n  en  Sllftmaer  /öie  uit  eenen  goeöen  pber 
met  Baer  hopman  Claeg  «op  meöe  troeften/  naöe 
25cbertoijft  3ün  getogen  /  altoaer  geftomen  3ünöe  Beft-    OCR 
benbernomen  Boe  öat  alleöe  ̂ pangiaeröcn  uit  öen  ̂ 1» 
©age  meöe  boo?  öe  ffaö  geftomen  toaren  /  met  öen  ge,  »ijw 
Beien  «aeö  ̂ jobinciael  of  3^of  ban  J^ollanö  en  reftcn,  jgg 
feamer  met  alle  öe  föcgifïeren  en  |)20tBocollen/  en  oon  m  &e> 
Baer  meubele  goeöeren  en  25agagie/en  öatfe  in  öcn  jwi» ©oute  ïagen/öaerom  fpluiöen  terftonö  om  meer  bolftg  rJrrhft 



tS7 z\ Oorfpronk  der  Nederkndfe  Beroerten* 
banobcrEeeiut<0bcrpfel/  bieEac0aria$ban«3lü*  i  ïiaume  iBoftcrt  öic  alöacr  ocflcïb  toa$bpbett<öbcr* 
fenberg  boo?  3ijiun  ïafï  albaer  opgenomen  fjaöbc/ljem  !  fïen  ̂ onop  om  te  commanberen  /  Beeft:  tjem  feer  Hare 

$5>7, 

F.*9j.) 

teOulpcfonb/  en  alle  bcl^utu'uiben  baer  ontrent  be* 
lafïe  Ijet  Êegcr  ban  ben  pnnce  te  bictualiercn  en  fpij* 
jen.  'S  «Daegö  baer  naer  té  %afatu$  fBuller  met  3Ü  n bolft  in  be  c§antpoo?te  genomen  metten  bageraet  /  öte 
ban  ̂aerlem  cerft  ban  3tjn  ftomfïc  en  boo2nemen  nee- 
abbertcertuebbenbe/  ten  einbe3p  ooft  Oaer  befte  boen 
fouben /altoaer3pfagen  5  ©aenbelenftneeDtenOaer* 
öerb»*anben  ban 't  ̂uitf  te  Cleef  nomen  treeften/  en £>rt)ec  fnrt  genomen  op  bentoegtuffcOen^parcnbam  cnDet 

«uttinge  <£apclleftert  in  be  ,&antpoo2te/altoaer  fp  malftanbcrcn 
Et'  al  fcOermutferenbe  gemoetebcn/  en  ten  lellen  be  boo?f3 
cwte    bijf  ©acnbclen  op  öc  blucljt  floegen  /  fo  bat  fp  moeften 
ïw  r\  op  «Sparcnbam  tonnen  /  met  berlieg  ban  ober  be  100 . 
Se    mannen/  biebaerbicDt  onber  ben  bijft  boob  bleben/ 
•<*«'    met  tocinig  be?lieg  ban  Eafarnö  jiauUerg  bolft.lBae? 
anabe^  fjeujk  öe  f02tune  ber  oorlogen  niet  altijbjseben  alleens 
ou       iö/fo  iö  be  fafte  terftonb  beranbert/toant  alle  be  «^pan- 

giaerben  met  alle  Oaer  gefelfeOap  ban^eberlanberjS 
biein  ben  l^outc  gelegen  Dabben/  5ün frrax  baer  op 
gcbolgt  /  fui&$  batmen  baer  op  een  nien  toeberom 
feer  furieujelyh  befïont  te  becöten  /  altoaer  be  .gpan* 
giaerben  alle  onbe  en  koel  geocffenbe  folbaten  toefenbe/ 

s^'c    Èafarutf  HBullerjS  bolft  in  bc  blucOt  flocgen  en  ber- 
urtöeti  firopbcn/fobattertoel  6  of  700  man /op  bc  plaetfe 
irtcne   fa  33elfcc-ïJ20CK  en  in  't  blucóten  boob  bleben/  Oeb* 
2e",£e  benbe  fjaer  blucOt  na  SWftmaer  genomen*  <©en  <&bct* 

ftenHafaruS  Jtëuller  Oceft  ijem  b?omelijften  geDou* 
ben  /  maer  fo  toanneer  fjet  bolft  op  be  blucöt  raeftte/  en 
fjeeft  lp  be  felbe  /  toat  moeiten  Op  ïjzbe  1  geenftntf  non- 
nenopöonben/  fobatöp  bpnaerfelfg  mebegebleben 
Oabbe/  baer  bleben  ttoe  ban  fijne  ©aentaagerg  boob/ 
bittëgefcOiebopben  27  gulp.  «De  ̂ pangiaeeben 
fnn  boo2t$f  met  alle  Oaer  maeOt/  en  met  Oaer  ben  föaeb 

Jeufcit 
1  De 
>anr- 
aoue 

©E 

cdaten 
ebeel 
(ollanö 

factöcn  in  0eliennamer  ban  ̂ ollanb  bertroeften  uit  ̂ ollanb/ 
en  togen  na  ötrecfit  toe  /  ban  W  ban  ötreeBt  ( «Duits* 
45amifoeninljcbbenbe)  Rebben  be  «^pangiaertsfben 
tnganft  getoeigert  /  toant  fp  lange  genoeg  be  onberb?a* 
gelijfte  moet-toille  ber  felber  ̂ pangiaerben  fjabben 
gep^oeft.  3i!fo  berlieten  be  .Spangiaerben  banfelfg 
gelieei  ï^ollanb  fonber  noob  en  ongebtoongen  /  baer  af 
ia  bit  3!aerbicDt  Ijeb  gemaefet. 
De  SpangiaerdenVerLaten  Vav/èLfsbeeh  HoLLand*, 

fChoon » 
En  WVUCken  Met  grote  {(Zhand  Jt  en  hoon. 

HtSoet' 
BfHeöcc 

ièpan» 

«De  ̂ Spangiaerben  feer  gefjtoo?t  3ünbe  om  bat  Baer 
tien  inganu  t'ötrccfjt  getoeigert  toaö  /  beben  ben 
^uifluiben  alom  opten  platten  Eanbe  feer  grooten 
obedaft  /  en  bpfonber  in  be  ©ooMteben  ban  Ötrecfjt/ 
baerfp  buiten  be  b?ie f^oonen  b?anb(licf)teben  enbe 
goebe  luiben  fjet  Ijare  benamen/  floegen/  flietenen 
jammerlijK  mionanbelben  /  ban  alfo  fp  op  moeften 
metten  ̂ ertog  ban  3Hlba  na  bergen  in  J^cnegoutoen/ 
fnn  3P-luiben  naer  eenige  bagen  bertogen.  3£en  ïiaeb 
ban  J^ollanb  en  be  &amce  ban  be  Kenentnge  ban 

ifcgf "  ̂ ollanb  ijuamen  binnen  ötcec&t  en  fjtelticn  albaer 
m lïï?  Oaer  refibentie.  ̂ et  ̂ of  ban  ̂ ollanb  too?bc  ge^ 
tecöt.  ijouben  ontrent  ̂ inte  |Baerten?S  ̂ am/  en  be  fienen- 

feamer  tottbc  geïjouben  in  ̂ intc  ̂ outoclsï  Cloofier  / 
ban  en  Ijabbenfo  bcleniet  te  boen  /  toant  onber  öet 
$20binciacl  3|of  toarenmaer  obergebleben  ̂ kmt 
entoacen  onber  'tgebieb  ban  ben  ̂ nnceban^ran- gien  /  ban  bc  (tebe  ban  SCmftcrbam  /  IBupben/  3©eefp 
en  5&eufben  mettc  ̂ o?pen  en  geluicuten  baer  ontrent/ 
maer  bic  banbe  ïteheninge  ïjabben  noeft  meer  te  boen/ 
toant  befjalben  batfe  be  boo:f3  plaetfen  in  ̂ oilanb 
Dabben /fo  ftonben  ooft  Jjc  ̂ obincien  ban  öttecljt/ 
3©2icflanb/  doeningen  en  ©becpffel/  <©2entftenen 
(Ctocntenmebe  onber  ften-luiben.  (genige  bagen  eer 
bat  be  ̂ pangiaecben  boo2  ̂ acrlem  quamen/  fo  nab> 
be  gionfenece  ̂ tebecicï)  ̂ ono»  een  ©2ie${  Capitein 
3©ijbe  Eup2f3gcfonbenna  «^arbamom  bat  in  te  ne* 
men  en  be  (luifcn  te  befetten/  toant  hic  ban  |Soo2bïjol* 
lanben  JBatcclanb  baer  beel  aen  gelegen  toaö/  maer 
fip  Ijeeft  eenige  bagen  opten  nuitfman  blijben  leggen 
teren  /  en  1 3  toebecom  boo?  ̂ Inmaer  geftomen.  <E>uil- 

acngcfp2onen  toaerom  Op  niet  en  trocn  baec  ijem  be* 
lalt  toae\  §p  fcibe  bat  öp  toeltoilligöaer  toetoaö/ 
maer  bat  3ön  bolït  baer  toe  niet  en  toilben  bergaen  /  fo 
fjeeft  Ijp  l)em  en  fijn  bolnbe  ̂ §tab  getoeigert  en  al* 
nocf)  belaflna  ,§arbamte  treeften,  ̂ ijn  folbaten  bit 
ftorenbe  fijn  öcm  mcetl  afgetoeften  met  ooft  fijnen 
®enb2teïj  genamt  gioarïjim  /  en  en  toilben  niet  na 
^arbam  /  maer  DpiS  met  fijnbolftbiebpDembïe^ 
ben  na  IBebcnblift  getogen/  tn  meninge  om  ober  te 
fcDcpcn  na  ©2ief!anb  /  't  toelft  berftaen  3tjnbe  bp  ̂ op^ man  ̂ acob  Cabbeltau  ijeeft  ftem  bp  ben  p2oboo|t 
boen  aentaflcn  /  maer  alfo  Op  bcloofbe  aliS  nocfj3ijn 
belofte  na  te  nomen/  fo  ïjeeftmen  öembess  anberen 
baegsf  met  fijn  bolft/  norï)  ontrent  bjjf  óf  46  mannen 
flevft  3ijnbe  uitgelaten.  Mact  in  plaetfe  ban  na  ̂ §ar* 
bant  te  treeften  ftceft  Op  tot  €ertf  tooubc  en  Xambert* 
feftage  ttoe  feftcpenmet  onbanft  ber ïieben genomen/ 
en  iö  t'fcOcep  gegaen  om  ober  te  baren  na  ©2iefïanb  ; 
't  toelft  br*  be  boo2fcl)2eben  Cabeljau  berflaen  3ijn^ tic/  Occft  terflonb  bier^eutoen  afgefcOiftt  met  on* 
trent  t'fefticö^aeft-feOuttcn/  be  toelfte  Oem  aenge* Oaelb  en  gcbanftelüfttot  3!Kcbenbliftgeb2oe0tOebben. 
«De  boomocmbc  <©ouberneur  ,§onop  baer  ban  ber*  capf» 
abberteert  3tjnbe  /  Oceft  öcm  baer  ober  toillen  ge*  ««_ 
fïraft  t&töm  l  eptibeltjften  fo  tó  Op  ̂ tn  ttoaelfben  gjgl 
^ulp  geljangen  met  fijn  forier/  fijn  bjoeberenben  &$ 
Sieutenant  ffonben  onber  be  <0alge/  ban  betoijle  3©i>  «""  ̂ n 
bebe  felbe  feer  onfcDuïbigbe/  fo  5ijn  bc  felbe  berbeben  fX; 
enbe  refte geparbonneert/  acOtenbe  battet  b?cfe  ge^  gen booj 
noeg  foube  maften  battcr  ttoe  metter  boob  gcflraft  'aflüatl 
toerben/  enalfo^onopeenanberBaenbelmibbelre*  %"mti ttjbna  ̂ acbamfonb  om  bat  te  befetten  foguamen  fp  ncuc 
te  late  /  toant  be  <02abe  ban  25oflu  Oabbc  bat  baegss  te  *«"* 
boren  boen  innemen  en  befetten. 

IK  fiebbe  boren  berOaeït  Ooe bat 3ü>on  5preberieo  be  ©e  eu* 
(ÜEolebobefïabban  bergen  in  ̂ encgoutoen  Oabbe  gnootfa 

belegert/ 1 toelft bpbe  pjineipaelfïe  ï|Hgenootfe||ee*  J*cccm ren  in  ©2anftrijft  berflaen  3ijnbc/  fo  Oebben  fp  luiben  ©?an&« 
boo?  toelatinge  en  tonfcntbëg  Coninftö  een  beel  bolr  K®iXl?',H 
bpeen  bergabertóm  <©2abe  Eobetoijft  en  bc  beleger*  S)e"m ben  in  bergen  te  ïjulpetefenbcn.   <©2abe  5lobctoyft  ©?aöe 
bernemenbebatOet  bolft  op  tocgctoaöenbat  bc^ec*  ̂ °lCf 
ren  ban  gicnlté  en  gfumelless  Oen-luiber  Obcrfrcnen  ?u";/^ ConbueteuriS  toaren/  fcOieef  Oen-luiben  batfe  Oaren  homen. 
toeg  fouben  nemen  naCamb2efi0/enbatfcmetalbcr 
neerfligOeibfouben  treeften  bpben  ̂ 2inee  ban€)ran* 
gien  fijnen  b2oeber/  aengefien  fp  luiben  Ocm  boo2  bie 
tijb  geen  bate  en  fouben  nonnen  boen/  maer  te  meer 
bierte  fouben  inbjengen/  betoijle  Op  bolr  genoeg  bin* 
nen  25ergen  Oabbe/  en  bat  Octeer  aen  bictualie  ban 
aen  bolft  foubé  ontb2eften  |©acr  be  ï|eere  ban  gjenlig 
Oem  berlatenbeopfljncmacot  betoelfte  toaö  ban  on* 
trent  5000  mannen/  en  Occft  ben  raeb  ban  <£52abe  Blo* 
betotjft  niet  gebolgt/macr  Oceft  obflinatelijft  fijn  begon* 
nenreifc  toillen  bolgen/  op  bat  Op  be  eere  banbont* 
fettinge  ber  felber  ,§tebc  alleen  foube  mogen  Oebben  en 
niet  en  foube  geaeOt  toerben  lit  bpanben  te  b2cfen/ 
toant  Op  toa$  feer  Ooogmoebig.  %\$  OP  nu  genomen 
toa$  boo?  bp  23ofTuitop  ttocof  anber-Oalbe  mijlcna 
bp25ergen/  öcbbenbe  geen  beftenbe  leibömannen/fo 
Ijeeft  Op  een  Oonberb  paerben  boo2  uit  gefonben  tiic 
ben  tóeg  befpieben  fouben  om  toat  fefterö  ban  ben 
bpanb  te  hernemen.  *De  25aron  ban  öcntp  Oabbc  cen 
Regiment  ban  aeOt  of  negen  ©aenöelcn  /  bcfo  bolgben 
boo?  aen  /  baer  na  bolgbc  bc  öeere  ban  gfumclleö  me* 
bemet  een  JüegimentbanaeOt  ©aenöeïen/^ienliö/ 
beöOijn-Crabeen  anbere  bleben  bp\ic  aeOter-Ooebe. 
«Don  ̂ reberico  be  föolebo  toel  te  b02en  ban  Oaerluiber 
ftomflc  geabberteert  3ijnbc  /  toaö bectbig  om  Oen-lui* 
ben  te  ontfangen  en  Oabbe  bpOcmontbobcnbeOalben 
Oet  ftrijgobolft  /  onnrent  b?ic  tuif^  boeren.  3M0  nu 
be  jpraneopfe  paerben  uit  eenen  engentoeggeftomen 
toaren/  en  albaer  be  paerben  ban  «Don  jpreberico 
getoaer  toerbeti/  Oebben  fpbe^ecreban  ftentpbaer 
ban  terftonb  bcrabberteert/  betoelfte  eenen  beel  ban ei  m 
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*ttti  Rriirrëbolft  boo?  Urt  gefonben  Beeft  /  om  öcti  ar*  |    $>c  f&ince  ban  <0?anpfen  të  öMw^gS!  ?eü na  .«toot :  öcc^nW Wflan/  ******  ̂ ^«^^^ÏS^rfSS^^ 
Maft  r omcnöc  cit  ftenöe  ben  bpanö  in  fo  gtotet  menig*  beeft  cemge  bagen  Jtijie  gelegen  tn  be  boogbpe  ban 

?enu ?|S ̂TtoSmSSScrt omï  cnlmöen tem*  «to/tttfWttrta^/€p«^«iww£tt* 
&£/mnSMtaS  ocWtwn  /  öatfe  bcm  allen*  toadjtenöc  be  <©cöeputeetöc  ban  Je  &fatcnban  Jol* 
^StKSWSSn  Hebben,  ̂ c^ee,  lanö/ineteen  goeöcfpmme  geUtf  en  boo?t$  b?iebett 
SSSmtm^M / btelcn  banberfefeectnctb/geltjBbo^nbereaelti^ 

hmt^^tm^tmm^ta^^^*^  i  «a*öe  nmmm  eMptoeigemontecttbot& 
SSiK  net  rcoinicm  ban  Wp  /  Sc  006  bet; :  bp  bcm/  te  toeten  7  000  ̂ mtfe  tmteten/ 14000  boet, 

faffifcö  bolden 3000 3©alen.  Pp  tgD  toetbenalombe, 

obet fK  Te ben  Doop  optct  bluebt  /  latetóe  Hen  IWnce  ban  ̂ angten  /  baet  W  g******** 
imwaetbrn  een  to2eöe  btcto?tc  /  toant  fp  al  boob  fijne  toetuflmge  en  oo2logebetf)aelöe/öaettnboo2m* 
floegenöatfpftonöen.  €natë  ö'ontblucïjte  meenben  i  meltjftöitbegtepentoa& öatfe  Dp  na  b2p  toaten  fo  bielen  fp  onöet  be  ongenaöige 
boeten /öetoelftc  öoo?  eenen  ouöen  Date  öie  fpinöat 

nuattiettotte  3ftancoifen  ö?agen/  öoo?  ö'ontfangen 
tnjurien/  al  boob  floegen  en  plonöetöen  batfe  «on* 
ben  en  moeftten  fonöet  cenige  batmïjettigbeib.  3£aet 
blebenöetobctöettoaclfbonöett  boob/  «gjenlitftoetö  ullgclluuIUC  C11  uulWuia&w,j   ..- ö- 

toeröen  gebangen  en  ttaec  ?£nttoerpen  geboett  en  op  't  Cafleel  gingen  en  verdruckinge,  die  de  algemene  vyand  met 
ontrent  gebangen  gefCt  /  altoaet  IIP  feneten  tjjö  baet  na  OP  ee- ;  fijn  Spangiaerden ,  Biffchoppen ,  Inquifiteuren ,  en  an- 

fcaSSh  nenm02gcn  bOOb gebonbentoetb/ fonbet batmen ban    dereaenhang,dagelijksenfolanksfomeer,jamet  on- 
eentge  boo?gaenbe  ftente  Ijabbe  geDoojt.  gumeïless 
toetb  mebe  gebangen  en  naet  <©002mft  geboett  en 
toetö  nacrmaetó  iegen^  eencn  gebangen  ̂ pangiactt 
tocttoiflelt  en  bctlofï.  3£>c  mjttt  ban  ̂ cöonctoalle 
toetö  ooft  gebangen  /  en  onbeftcnö  tot  <0uöenaetöe  ge 

©e 

roffen 

DAt  hem  van  gantfeher  herten  leed  was  
de  me- 

nigvuldige overwrede  geweiden ,  laften ,  forfen , 

dodingen ,  vangingen  ,  banningen ,  rovingen ,  verja- 

gingen, confifcatien,  executien  en  andere  ontallijke 

ongehoorde  en  onverdragelijke  befwaringen ,  afdrei- 

gehoorde  nieuwigheid  ,  ongenadelijk  Over  d'Ingefe- tenen  van  Nederland  en  hare  huifvrouwen  en  doch- 

teren ,  perfonen ,  ïielen ,  lijf  en  goed  airede  fo  veel  ja- 
ren onder  den  naem  ,  maer  buiten  weten,  van  der  Co- 

ninklijkerMajefteit  tegen  fijnen  eed  en  contrarie  des 
boett  /  altoaet  \)P  namaelÖ  betïoft  toetb  /  atë  be  ,§tab  Lands  vryheden  en  privilegiën  ( maer  in  der  waerheid 

ban  toegen  ben  $?Ü1CC  ban  <£)?angïen  ingenomen  ten  opruiden  van  den  Cardinael  Granvelle ,  metten 

toetö.  ©eel  anbCtC  toetöen  gebangen  f0  f  f  antOifen  Spaenfen  Inquifiteur,  om  ter  executie  te  ftellen  't  Con- 

al.Ö5Seöetlanöet!S/Öctoelnetet(ïonöopgeÖangentoet'  cilievanTrenten  en  d'Inquifitie  van  Spangien)  waren 
ben.  3£e  èeete  ban  ̂ Dolftain  toetb  fat  geguetft/tnaet  voortftellende.  Dattet  ook  haerluiden  en  alle  de  werelt 

ontguamt  noch  binnen  25etgen  altoaet  bP  BO2t0  baet  kennelijk  was  met  wat  vlijt ,  onkoft ,  moeite  en  forge 

naftetf.  ̂ egeblllCDte  liepen  elft  Baet0  toeg^en  faU  hy  van  over  driejaren  continuelijk  altijd  gearbeid  had- 

beetbenbaetfOftJbefl  ftOtlflen/  baet  taefttenöetnOClJ  |  de, om  tot  ruftefijnder  confeientie  en  tot  volvcerin- 

®m 
toan<&/ 

rangtzh 
gcö?uüt| 

fcD2«ft«i 

tnljoui  j 

ïirnöc 

t>'oo?fa< 

Ise  ban 

fijne  tot 

ruftttuji 

ten  00?. 

loge  te* 

gen  öcn 

igectos 

banW 

ge  van  fijnen  eed  (daer  mede  hy  hem  ten  waerachtigen 
dienfte  des  Coninx ,  vryheden  des  Lands  en  verloffing 

der  verdrukten  verbonden  en  verplicht  hield)fijn  uiter- 

ftegedaenhaddeom  haer-luiden  en  eiks  van  hemby- 
fonder,  metten  lieven  Vaderlande  in  fijn  oude  vryheid, 

voorfpoed  en  rijkdom  weder  te  brengen  ,  en  van  de 

vreemde  tyrannen  en  verdruckers  te  verloffen ,  mitfga- 
ders  om  haer  onder  behoorlijke  gehoorfaemheid  en 

ten  waerachtigen  gedurigen  dienft  van  den  Coninklij- 

ken  Maj .  te  doen  genieten  de  vryheid  haerder  confeien- 
tien  en  vanden  woorde  Godswonder  metter  vrefen,be- 

een  goeö  beel  binnen  25ctgen. 
IH«  nu  öet  5f  tanfe  RttjgSbolfe  ban  ben  ̂ pangtaet^ 

ben  alfo  tn  be  bluebt  gefiagen  toass  /  fo  beeft  ̂ on  fte; 
iimco  eencn  (Ctompettet  aen  <©?aef  Eobetoüft  bin^ 
nen23ctgen  gefonben/  enöie^taö  ban  nienöopge^ 
eifebt  /  p2efentetenöc  bat  ÖP  ben  tebeliifte  conbitten 
toilöe  betgunnen/maet  <02.  abe  ïoöetoijH  m  een  flout 
enetbaten  fctijg-obctfte  en  toilöe  netgens  nab02en/ 
bettoacfjtenöe  5ijnen  b?oeöet  W  gtote  macDt  ban  bolft 
bu  ben  anöeten  naööe/  bte  bp  Ijoopte  bat  Ijem  toel  fou- 

*,»«,  beontfetten.  ©iet-en-tufTcOeniiSbe^ettogban^lbai  !«.>«,«.   ~   
rog  tian  betnemenöeöeflanöbafligbeib  banöie  banbe^tab|  nautheden,  vervolgingen,  do  dingen,  be

rovingen, en 

aiöa      mm  in  petfoon  bOO?  ̂ etgen  in  ben  leget  genomen/  en  ;  overlaften  van  tyrannen ,  uitlandfen  Spangiaerden,  In- 
¥amt      beeft öe  itaö  ban  allen  ftanten  bClegettenbeffOten.    quifiteuren.BiiTchoppenjen  Placcaten  meer  beladen 

boM       ©P  toaöftet  ftetb  ban  bOlft  f0  ̂patigiaetben  /  Wa- 1  te  derven  wefen.  Waer  toe  hy  als  een  lidmaet  der  Ne- 

Srrgcn   S|/  »Doaöuitfe  en  ̂eöetlanbfe  fOlbaten/  ÖebbenbC  1  derlanden  haer  van  over  lange  foude  met  Godes  gena- 

ïnfcene*  00ft  {jn  ficm  beel  gcftljUtsS.  ̂ P  fJCtft  ftem  alöaet  fïet- !  de  geholpen  en  gebrocht  hebben,  indien  fyluiden  door 

gomuen.  ̂ MfjMgjfó  1  fo  toel  tegen  be  gene  ̂ k  Dem  ban  bui^ (  ongefchikte  vrefe,  ydele  hope  en  valfe  verleidinge  haer- 

ten  fOUbcri  bomen  befp2ingen  /  alS?  tegen  öie  ban  birt-    der  beider  vyanden  gefielde  Regeerders ,  en  des  Vader- 

ttcn.  T&Z  ©ettog  ban  Medina  Coeli  bOlgbe  ïjem  alöaet   lands  waerachtigen  verraders ,  en  des  ty  rans  aengefwo- 

meöC  in 't  leget  en  ï)iel  Öcnt  alöaet  feftete  tljö  gefel^(  ren  dienaers,  verblind  en  verdooft  fijnde,  tot  nochf 

fcljap.  ̂ >c  ©ettog  mctftenöe  öat  öe  aböpe  ban  €fpin^ 
len  buiten  Söctgcn  gelegen  bebelegetbe  beel  gemaft  en 
Date  upbjacDt/  nam  boo2jcm  bieinte  toillen  nemen 

metfttacöt.  '  ;'VJ ^>aetombaetb002  gebjacïjt  Bebbenbeb2te(ïucften 
^  -00 )  gefcDutö  beeft  bet  gebou  Bert  befcöoten  /  fulftsf  bat* ^         menmeenöeöattet  felföeom  betbe  fouöe  Dcbbenge* 

taeftt/  toaet  öoo?  öe  Capitein  öie  baet  in  lag  met 

ijo  folöaten/ftenöe  öat  bp'tnictenmocbt  öouöen/ miööel  gebonben  fjeeft  5ijn  bolft  fonbet  fcbaöe  in  be 
<ètab  te  b2engen  en  öie  plaetfe  te  betlaten.  ̂ e  ̂ §pan* 
giaet öen  Hebbent  tctftonö  ingenomen  en  gatnifoen 

ren  cnenaers,  vciunuu  en  vciuuun  njuuc,  wi  uu\~u 

toe  fo  lange  tijd  niet  verfoimig  en  hadden  geweeft  , 
hem  tot  haerluider  eigen  welvaert  en  verlofïïnge  behul- 
pich  en  onderftandich  te  wefen  ,  verhopende  dat  Cy 
luiden  't  felve  nu  beter  verftaen  en  haer  daerom  bec 

quyten ,  en  meer  daer  toe  helpen  fullen,  byfonder  daer-' 
fe  nu  fien  voor  handen  de  grote  bequaemheden  daer 
toe  lockende ,  en  dat  hy  noch  niet  verflaut  fijnde ,  maer 

alle  tijd  alle  bequame  middelen  daer  toe  gefocht  heb- 
bende ,  als  nu  door  hulpe  en  byftand  van  diverfe  Hee- 

ren  en  vrienden  hem  weder  te  water  en  te  lande  op* 

maekte :  ja  airede  door  fijne  medehulpers  in  't  land  ge- 
vallen ,  den  vyand  merkelijk  afbrek  gedaen ,  en  fom- 

baet  itl  geieiö/  en  fjebben  allegeteetfCftap  gemaeftt  Om  mige  havenen ,  Steden ,  Plaetfen  en  Vlecken  bekomen 

fCbanfen  tC  ÖOCn  maften/  en  öie  ban  binnen  te  ftten*  I  hadde,  die  hen  airede  tot  haerder  verloffinge  in  han
den 

«en/  toant  ÖCÖ  l^eftogen  meninge  toa0  niet  ban  bet    van  wegen  derConinklrjker  Maj.  overgeven  ha
dden- 

^taö  te  fcbeiöen  ofïjp  en  fouöe  öie  in  3ijn  getoelö  öeb* 
ben/  bet  toate  Ö002  getoelö  of  Ö002  accoo2t.  Pact- 

en-tegen toaten  bte' ban  binnen  neètfteltjft  toaftenöe en  pooaöen  met  alöct  blijt  Ijet  boo?nemen  ban  iitn 
^cttog  ban  ?Glba  fttacötcloosf  te  maften  /  en  öaet  fel? 
tecntebefcDctwen. 

en  haerluiden  den  weg  gewefen  dien  fy  behoren  alle- 
gader  te  volgen ,  indien  fyluiden  niet  eeuwelijk  fchande 
en  wilden  behalen  van  door  haer  eigen  fchuld  haer  fel- 

ve met  haer  nakomers  in  een  eeuwige  flavernye  en  ge- 
vaervan2.iele,lijfengoed  gebrocht  te  hebben.  Prote- 
fteert  voor  God  en  allen  menfehen  dat  fijn  voornemen tüet 
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niet  en  ftrekt  tot  eertig  byfonder  eigen  gewin  ,  bate 
ofprofijte,fo  hy  ook  eenen  yegelijk  verfekertdat  de 
Princen,  Heeren ,  Hooft-luiden  ,  Edel-luiden  en  an- 

dere by  hem  zijnde  om  hem  te  helpen  iri  fijn  recht- 
veerdig  en  pryfelijk  voornemen ,  om  geen  andere  oor- 

fake haer  en  hebben  op  gemaekt ,  dan  door  mede-ly- 
dentheid  der  wrede  ellendigheid  ,  dewelke  de  ellen- 

dige Nederlanden  gedwongen  werden  te  verdragen. 
Daerom  bid  en  verfoekt  hy  aen  alle  en  elk  byfonder, 

dötfy  hem  niet  en  laten  voorftaen  dathy  iet  heeft  voor- 
genomen om  yemand  eenig  ongelijk  te  doen,  maer 

na  fijne  uiterftc  macht,  vlijd  en  neerftigheid  hen- 
luiden  te  helpen  en  verlofTen  ,  en  tot  hare  oude  vry- 
heid  te  brengen :  dat  daerom  eenen  yegelijken  na 

fijne  manlijke  vromigheid  hem  te  hulpe  wilde  ko- 
men ,  daerentuflehen  fal  hy  forgvuldelijk  beneerfti- 

jren  dat  God  geeert ,  de  tyrannige  verdruckers  verjaegt, 

de  welvaert  des  vaderlands  beforgt  werde ,  én  d'onder- 
faten  in  vryheid  haerder  confeientien  geruft  leven 

mogen  Onderde  behoorlijke  gehoorfaemheiddesCo- 
ninx,  biddende  God  dat  hy  hem  met  fijne  alderhoogfte 
macht  wil  byftaen ,  en  dit  goede  en  begonnen  werk 
brengen  tot  eenen  geluckigen  uitgank. 

3C10  np  nu  tn  bat  <©nacttec  eeltige  Dagen  gelegen 
f)aDbe/en  baec  niet  bcel  meec  btctualie  en  toatf  te  beno* 
menotitaf  tetebcn  met  fobele  bollt^  /  fotè  ÖP  opge- 

togen naecDejï9ac0  toe  en  fjceft  3!)rt  legec  gefïagen 
tot^ellentabebp  ïleucemonDe/cn  aenbïebanïïcn* 
remonbeontbobcnDatfe  fijnen  legec  fcufcen  fpüftnen 
bictualiecen.  Jifêaec  af$  fp  fblfó  niet  en  fc  \\<  /  fo 
Ijeeftöp  be^taöopten  beecttenben  ̂ tugnfliöertoeg; 

R  faemmet  getoelD  tngenregen/  altoaec  fëtè  ftflbaten 
feec  ongcfcniöteujfe  geleeft  /  en  eenige  ó^eefïeïijben 
feec  to?eDelij?ien  getcacteect  Fjebben/  al*  npmentlijh 
tie  $?ócucato?  en  ̂ accifi  ban  De  Catnuifecö  /  met 
noeft  tw  oube  J^ieff  ecg  /  en  I^eec  p>autoeïsï  ban 
3©acltotjftöc$®tfTct)op0  Cappellaen  fijmn't  beo?- fcl)2ebenClooftec  beeclijfc  omgeb2acljt :  notï)  tëinbe 
&ecfee  eenen  <©ta&en  met  eeneh  pongjaect  öoo?fie- 
lien  /  ooft  fffcr  eenen  |Binneb?oebec  genoemt  25?oec 
Jüeiniec  3Untec  boo*  bet  ̂ accamenttf-Dutë  bttïft& 
ften/  en  ftjrt  meec  anbece  feec  ftualijïtcn  getcacteect. 
«©epeince  i$  alfjiec  eenige  Dagen  blijben  leggen  /en 
fijn  De  «©ebeputeecben  ban  De  «§taten  ban  ̂ oHanb 

alfjiec  bp  Den  J&ince  ban  «9:angfen  geftomen  met'gelb *nbecfeRectngeboo2bet  fttijgöbohV  altoaecoöftbec- 
fcljeiben  fafeen  onbec  ffcn-hiföen  gebanbelt  fijn  /  en 
Dem  te  «ennen  gegeben  fïjnDe  bat  öet  ftrtfgötoolh  tn 
l^ollanb  feecgualtjfeen  mette  «Seefteiijnncib  leef  ben 
en  beef  ongecegelttjetb  bp'tfelbe  ftcijgsboln  gepleegt 
to02be  /  peeft  Daec  tn  toiflen  booten  en  ben  ±$  %& 

gutfi  bit  naccbolgenDe  paccaet  bacc  jegens?  w'tge- geben. 

monöc 
bp  ben 
19?lnce 
ban  £> i 
ranjten 
fngcna> 
nun. 

Wilhelm  by  der  gratiën  Gods,  Prince  vart  Oran- 
oien  ,  &c.  Alfo  tot  onfer  kennifle  gekomen  is 

Blartart 
Lp  beu 

fanS»  dat  h^  Mgsvolk,  't  welk  wy  nu  in  het  Graeffchap 
ïangicn  pe  van  Holland  tot  defenfie  van  den  felven  Lande  heb- 

uü'jcge*  ben ,  ook  eenige  andere  grote  infolentien  dagelijxple- 

5cn  if'  £en  5 en  grore  overdaed  en  roverye  doen ,  plonderen- 

otÏccJ»  de  er*  fpolierende  de  Kerken ,  Cloöfteren ,  Cappel- 

seltfjefö  len,  en  private  luiden,  huifen  en  goeden  onder  'tdek- 
jan|et  fei  dat  ̂   eigenaers  van  dien  abfent,  of  dat  diegoe- 
tom'mct  ̂ en  gevlucht  fijn  van  de  eene  plaetfe  tot  de  andere. 
(F.  2>r.)  Dat  ook  eenige  hen  vervorderen  der  huisluiden  Daér- 
berfaoö  den  cn  beeftcn  te  bekomen ,  door  dien  fy  Pachteren 

geèflefij»  fiJn  van  Geeftelijke  huifen  of  perfonen,  of  dat  fy  fijn 
fcenniet  vandeRoomfe  Kerke  en  ReligieWclkistegenson- 

fen  willö  en  intentie ,  gemerkt  wy  willen  een  yegelijk 

wie  hy  fy  der  Roomfe  of  der  Euangel ife  Religie  toe- 
gedaen,fo  verre  hyhem  vredelijk  draegt,  achtervol- 
fende  den  eed  die  de  önderfaten  der  Coninklijker 

dajeftsit  en  ons  gedaen  hebben  ,  in  fijn  geheel  bhj- 
venfalonbefchadigt.  So  ift,  dat  wy  daer  in.  willende 
voorfien  interdiceren  en  verbieden  allen  en  yegelijken 
onfen  Overften  ,  Ritmeefteren  ,  Capiteinen  ,  Bevel 

te  niP 
boen  en 
b:p!inb 
totx  füt> 

ligie» 

allen  anderen ,  niemand  van  wat  conditie  of  ftate  hy 
fy  geeftelijk  of  weerlij k  te  mifdoen  ,  befchadigen  of 
verkorten  in  goede  noeh  in  bloede,  op  pcene  van  ge- 
ftraft  te  worden  aen  den  lijve,  als  wederfpannigc  en 
perturbatcurs  van  de  gemene  rufte  en  welvaert.  Or- 

donnerende voorts  en  willende  dat  de  vryheid  in  der 
Religie  fo  wel  van  de  Roomfe  als  van  den  Euangelife 
gehouden  ,  fonder  dat  yemand  daer  in  eenig  em- 
pefchement  of  letfel  gedaen  fal  worden ,  cp  pcene  als 
voren.  En  om  voorts  alle  goede  ordre  en  krijgs-difci- 
pline  te  onderhouden  onder  onfen  krijgsvolke :  wil- 

len en  ordineren  wy ,  dat  fy  hen  reguleren  eridrageii 
fullen  na  de  articulen  daer  fy- luiden  airede  opgemon- 
ftert  fijn  of  gemonftert  fullen  worden ,  op  pcene  in  dé 
felve  articulen  begrepen ,  henluiden  exprefïelijk  inter- 
dicerende  eenige  Kerken,  Cloöfteren  of  andere  geefte- 
lijke  plaetfen  te  beroven  of  pion  der  en,of  ook  teinvade- 
ren  yemands  huifen  en  na  hem  te  nemen  de  goeden 
daer  in  bevonden,  onder  dekfel  dat  fylüiden  hen  abfert* 
teren  of  vyandlyken  dragen  tegen  ons  of  den  Staten  van 
den  lande ;  maer  willen  indien  iemand  bevonden  word 
hem  vyandelijk  tegens  ons  en  den  Staten  van  den  lande 
te  dragen ,  dat  des  ielfs  goederen  geannoteert ,  en  in  be- 
waerder  hand  genomen  fullen  worden, by  den  Magi- 
ftraet  van  den  fteden  daer  onder  defelve  bevonden  ful- 

len worden  te  leggen ,  en  die  ten  platten  lande  bevon- 
den fullen  worden  ,  fullen  by  die  van  den  Rade  in 

Holland  in  bewaerderhand  genomen  werden ,  en  dac 
ter  rijd  en  wijlen  toe  dat  daer  op  gedifponeert  fal  fijn, 
of  die  voor  prijs  en  verbeurt  gehouden  fullen  weferx 
dan  niet ,  daer  van  die  van  den  Rade  de  kennifle  en 

judicature  hebben  fullen  ,  mitfgaders  van  allen  an- 
deren queftien  die  gemoveert  fullen  worden  ,  of  ee- 

nige genomen  goeden  te  water  of  te  lande  te  pryfe 
fullen  gaen  dan  niet.  Willen  en  ordineren  daerom  al- 

len den  genen  die  eenige  goeden  uit  yemands  huifen 
genomen  en  vervoert  hebben  ,  defelve  of  de  jufte 
eftimatie  van  dien  te  reftitueren  ,  wederom  te  leve- 

ren in  handen  van  de  Magiftraet  van  der  Steden, 
en  de  goeden  die  fy  op  de  platten  lande  gehaelt  en 

genomen  hebben 'i  in  handen  van  den  Rade  voorfz 
onder  behoorlijke  Inventaris,  daer  toe  wy  willen  dat 

defelve  realfj ken  en  by  feiten  bedwongen' en  gecon- 
ftringeert  fullen  worden ,  en  dat  ten  fijne  met  kennifle 
van  faken  vei'Jdaerc  wordeofdcfelve  vborprystot  vor- 
deringe  van  de  gemene  faken  behoren  gehouden  te 
worden  dan  niet.  En  alfo  wy  eenen  yegelijken  bege- 

ren te  houden  in  fijn  gerechtigheid  en  goeden ,  die  hem 
tegens  de  Staten  vanden  Lande  niet  en  is  dragende, 
fo  willen  en  ordineren  wy  by  defen,  dat  de  gene  die 
öm  de  tegenwoordige  beroerten  fonder  anders  moet- 
williglijk  en  vyandelijk  tegens  onsen  de  gemene  wel- 

vaert gehandelt  te  hebben ,  uit  haerluider  woonplaet- 
fe  vertrocken  fijn,  'tfy  geeftelijk  of  weerlijk  binnen 
den  tijd  van  veertien  dagen  naer  de  publicatie  van 
defen  weder  in  hare  goeden  komen  fullen }  die  fy  ten 
tijde  van  haer  vertrek  hadden  en  befaten ,  die  hen- 
luiden  wederom  volgen  fullen ,  fo  verre  die  niet  ver- 
klaert  worden  voor  prijs  ten  behoeve  van  de  gemene 
fake  vervallen  te  fijn ,  op  pcene  fo  verre  de  felve  bin- 

nen de  vootfehreven  gefetten  tijde  niet  en  komen  ,' dat  de  vruchten  van  haer-luider  goeden  hoedanig  die 
Ook  fijn  ,  aengeflagen  en  geappliceert  fullen  worden 
tot  voorderinge  der  gemene  fake  ,  ter  tijd  en  wijlen 

zy- luiden  wederom  gekomen  fullen  fijn  :  wel-ver- 
ftaende  dat  uit  de  voorfchreven  goederen  betalingd 

met  kennifle  van  faken,  gedaen  fal  worden  't  gene  ïf 
anderen  deügdelijken  fchuldig  fullen  wefen.   En  ge- 

merkt by  den  toevoer  van  de  victualie  de  vyarfden  gro- 

telijks gefterkt  worden ,  fo  interdiceren  wy  eenen  ye- 
gelijk onder  onfen  gebiede  ftaende,  den  vyandofdie 

Steden  die  hen  als  noch  niet  en  hebben  met  ons  gecon- 

formeert,'  eenige  toevoeringe  van  victualie  of  eenige 

andere  goeden  en  koopmanschappen  te  fenden,  bren- 

gen of  doen  brengen ,  op  pcene  van  te  verbeuren  defel- 
ve goeden.  Bevelendejallen  Officieren ,  Tollenaren  en 

Wachthoudèrs  Van  dien,  daer  toe  goede  toefkht  te  dra- 

hebben  en  gemene  krijgfluiden  te  water  of  te  lande  en    gen,enallen  den  genen  diefvbevindenfuU
encontrtnö 

I.  Deel,  ?*•*  ̂   7*k 
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tori  dere. ordonnantie  te  doen^  aentc  halen  en  tegens 

den  ilivVn  te  procederen  tot  verbeurte  van  de  felve  goe- 

den. 'En  op  dat  alles  wes  voorfz  is  volkomelijk  vol- 
bracht worde,  en  daer  van  niemand  en  pretenderete 

hebben  ignorantie.  Ordonneren  wy  die  van  den  Rade 

in  Holland  dat  fy  op  defe  onfe  ordonnantie  en  placcate 

lerftond  alom  daer  men  gewoonlijk  is  publicatien  te 

doen,  doen  publiceren  en  verkondigen,en  doen  proce- 
deren tot  executie  van  defen  fonder  enige  difiïmulatie : 

autoriierende  den  voorfz  deurwaerder  van  den  Hove 

de  voorfz  publicatie  fonder  vertrek  over  al  na  ouder  ge- 

woonten te  doen.  Des  t'oorkonden  hebben  wy  defen 
met  onfen  name  getekenten  onfen  groten  zegel  daer 

onder  aen  laten  hangen.  Gegeven  in  onfen  veldleger 

tot  Hellenrade  by  Ruermonde  op  den  13  dag  der 

maend  van  Augufto  in  den  jare  ons  Heeren  1571- 

Öndergetekent  ,  Guiltaume  de  Nafau.   Op  de  plijke 

ftond  gefchreven  :  By  bevele  van  fijne  Excellentie. 
Öndergetekent, 

Bruynink. 

.    - (Ctoc  bagen  na  f>et  uttgeben  öejS  boo?f3  pacraetS  / 

fieeft  be  öoo?f5  $?ince  norïj  rjemaefet  fcRere  ojbonnan* 
tic  en  mfinictte/  opbattet  lanb  ban  J^oilanb  toelpo* 
ItttiMnK  foube  toetben  acteaeert/  toant  be  ongeregeld 
IicïWnlietKrrjgSbolR  toasTeergcoot/  bpfonbetban 

be  gcncbïet'fcljcep  op  \nvbuit  Dabben  omaren  /  bte 
fo  fecc  bectoiibect  toacen  batfe  fonbec  onberfrfmb/ 

jofeeefhlijöcn  atë  toeireitüjhe  en  op  ben  Buisman/ 
ioofben  en  plonberben  niet  anbers  banoft  openfcace 

buanben  getoeeft  toacen  /,  en  of  fp  geen  anbec  boo?* 

nemen  en  Dabben  gefjab  ban't&anb  enluibente  ue* 
becben.  <©e  pjincipaelfïe  ban  oefen  toacen  be  boo?- 
Wucben  »beEu»?f3  ïSouol/&telman/  tHoiöeen/ 
Ccot  /  en  meec  anbcce  Die  mette  <0?abe  ban  Oer 

HBacöin't  £anb  genomen  toacen/  fulcbatbclegoe* 
beluiben  ïJie  Oe  fanc  toe!  toegebaeu  toacen  /  en  bte  te 
fcecalnnen  geconttibueect  Dabben  /  fienOe  oefe  grote 
onaecegcïtfieib  en  De  ijuabe  beleibinge  bec  faften/  en 

batWfotoctnige  ftcafje.obec gebaen  toecbe/  toebec* 
om  uitten  Sanbe  togen  en  touben.be  fake  toatban 

beebe  aenfien  /  tóant  Dcn-luibcn  bocDte,  bat  fobam* 
nc  onozbeninge  niet  en  foube  nonnen  lange  beftaen. 

mmmk  öceft  be  boo?ftö?ebenp?ince  ban<©can* 
uien  om  \m  öW*  bootfien  sn  tooo?6pw$i/  batfnne 

ooebe  jonftigc  b?unben  niet  enfouben  totfnne.Jjnanben 

toojben  gemacfet  /  befe  nabolgenbc  |Ü  SB  o?* 
bonnantiegemaent. 

nantie 
en  in? 
tfractfe 
fep  oen 
jdjince 
ban  <©* 
rangtcn 
pcmacht 
1)002  öie 

tan  Hol- lana/  om 

bpjKoai* fïe  fliiaec 
na 't  ff  I» 
toe  ILanö 

jjere? geert  te 
too;bcH. 

\T  T  Ilhelm  by  der  gratie  Gods ,  Prince  van  Orangien, 

W  Grave  van  Naffa'u ,  &c.  Alfo  wy  metter  daed  be-
 

vinden dattet  Land  van  Holland  in  defe  bevrydinge  des 

Vaderlands  uit  der  Albanifer  en  Spaenfer  tyrannye ,  en 

't  felve  in 'fijn  oude  vryheid  en  welvarentheid  terelti- 

meren 't  welk  wy  metter,  hufpeGodes  voor-genomen 

hebben  te  volkomen,  ons  principalijken  by-geitaeq 

heeft,  fo  met  eene  grote  merkelijke  fomme  van  ge- 

rede penningen,  als  met  brieven  van  verbande  tonfer 

ernftlijke  verfoek  en  bede,  gegeven  voor  debetahnge 

vanden  OverftcnRitmeefter,en,  Capitcinen  enHor> 

luiden  van  den  ruiteren  en  knechten ,  om  den;  fel'ven  te 

beter  en  te  williger  te  doen  opfïtten ,  monfteren  en  on- 

der eede  te  komen.  Om  welke  voorfz  en  beloofde 

penningen  op  te  brengenden  te  furneren,  fa!  nodig 

zijn  't  voorfz  Land  in  fijn  geheel  ep  wclvapitheid.te, 

conferveren ,  en  den  in'gefctenen  van  dien  alle  conten-f 
tement  te  geven  ,  en  van  allefoule  en  oyerdaed  van; 

knechten  fo  wel  in  Steden  als  ten  platten  Landp  tebe- 

vryen,opdat  fy  middelen  daer  toe  mogen  hebben  e
g 

hare  goede  Wildeen  affe&ie gecontinueert  w*r4en ,  en, 

gene  afkeer  van  faken  en  krijgen.  So  ift  dat,  ̂y  met 

Enge  en  xijpe  deliberatien  hier  op  gelet  hebbende,  be- 
vinden daer,toc  vooral  nodig  te  zijn  't  fel  ve  Land  m 

fijn  oude  coftümen,.  privilegiën  en  vryhedent'onder- 

bouden »  ia  ons  voornemen  in  't  generael  daer  toe  is 
ftreckendc ,  en  ook  den  Staten  deflelfs  Lands.een  goed 

genoegen, te  geven,  dattet  Land  ordentelijk  geregeert 

S9«ferB9«felRji  He)>ben  tot  daen  einde  voorge
nomen 

daer  iri  niet  te  doen  of  t'ordonneren  dan  by  advijfe  van 
de  lelve  Staten ,  fo  dien  de  gelegentheid  óes  Lands  en 

humeuren  van  den  ingeletenen  van  dien  beft  kenne- 

lijk zijn.  Willende  tot  dien  fijne  defe  onfe  ordonnan- 
tie en  inflrudUe  byeenen  yegclijken  en  overalindea 

Lande  van  Holland  met  fijnen  appendentie  onverbre- 

kelijk byprovifie  onderhouden  en  achtervolgt  te  wor- 
den. Eerft  en  al  voren  om  't  Land  in  fijn  oude  vry- 

heid te  brengen  fullen  de  Staten  by  hare  Gedeputeer- 
de doen  inventariferen  en  copye  maken  van  alle  des 

Lands  privilegiën  ,  gerechtigheden  en  chartres,  be- 

ruftende  op  den  huife  en  Caftele  van  der  Goude ,  laten- 

de d'origin  alen  aldaer,  daer  toewy  hen-luiden autori- 
feren  by  defen  om  de  felve  gefien  wefende,  weder  ge- 
obferveert  en  onderhouden  te  mogen  werden. 

En  op  dat  des  Lands  Domeynen  en  inkomen  ge- 
conferveert  en  behoorlijk  ten  gemenen  profijte  vaa 

den  Lande  geemployeert  mogen  worden.  Ordineren 

Wy  dat  voor  al  de  Camer  van  de  Rekeninge  geredinte- 

greert  worde  ,  en  dat  de  Staten  andere  perfonen  be- 

quaem  wefende  tot  Rekcnmeefteren ,  Auditeurenen 

Clerken  in  de  plaetfe  van  den  genen  die  vertrockea 

zijn ,  nomineren  fullen ,  om  by  provifie  geconfirmeert 

en  gefurrogeert  te  worden,  die  met  den  genen  die  ge- 
bleven zijn  goede  toefichte  fullen  nemen  dat  de  Do- 

meynen niet  vermindert  en  de  penningen  van  dien 

welen  na  behoren  ,  tot  vorderinge  van  de  gemene  fa- 
ke, en  alfo  tot  dienfte  van  de  Coninklijke  Majefteit 

t'onfcr  ordonnantien  befteed  worden ,  tot  welken  fijne 

fy  boven  dengewoonlijken  eed ,  mutatis  mutandis » ook 
fweren  fullen  defe  onfe  ordonnantie  te  gehoorfamen  ea 

alle  devoir  te  doen  om  't  land  van  d'Albanife  en  Spaen- 

fe  tyrannye  te  bevrijden ,  en 't  felve  weder  in  fijn  oude 
vryheid  gefield  te  mogen  worden. 

Dat  fy  ook  in  plaetfe  van  particuliere  Rentmeefters 

en  Ontfangers  van  den  voorfz  Domeynen  en  inkomen 

die  vertogen  zijn,  andere  perfonen  daer  toefuffifant 

en  bequaem  wefende  fullen  nomineren,  om  ook  by 

ons  by- provifie  geconfirmeert  en  gefurrogeert  te  wor- 
den in  de  plaetfe  van  de  gene  die  vertrocken  zijn. 

Wél  verflaende  dat  de  Rentmeefters  die  gebleven  en  (f.  aj»TJ 

niet  vertrocken  en  zijn,  gehouden  fullen  zijn  (alfo 
de  Rekenmeefterenin  hen  vertrecken  de  Regifteren 

van  de  Camer  met  hen  genomen  hebben )  mitfgaders 

den  ftate  van  hare  ongefloten  en  lopende  rekenin- 

gen terftond  ter  Camere  over  te  leveren ,  om  die  al- 

daer te  regiftreren  ift  nood,  en  dat  de  gefurrogeerde 
voor  alle  cautie  voor  haren  ontfange  ter  Camere  ful- 

len ft  ellen  en  den  behoorlijken  eed  doen,  den  welkea 

als  dan  by  den  Rekenmeefteren  den  ftate  van  haren 

ontfange  'uit  voorgaende  rekeninge  (by  fo  verre  die 
te  bekomen  zijn )  of  by  andere  wegen  en  middelen 
gegeven  lal  worden  ,  om  hen  in  haren  ontfang  daer 
na  te  mogen  reguleren,  en  in  uitgeven  nietbrengea 

dan  't  gene  hen  by  ons  of  die  van  den  rekeninge  ge- 
ordonnecri  fal  zijn ,  die  hare  rekeninge  ter  Camere 

ter  prefentie  van  een  Gecommitteerde  van  den  Staten 
doen  fal. 

Sullen  mede  de  voornoemde  Staten  in  plaetfe  van  ( 
meefterjacob  Bol  die  vertrocken  is,  eenen  anderen  of 
meer  indient  hen  goed  dunkt ,  daer  toe  bequaem  en  ge- 
qualificeert  zijnde  nomineren  totten  ontfange  van  alle 

des  'gemenen  Lands  om meflagen ,  om  by  ons  gecon- 
firmeert. te.  worden ,  de  welke  na  dat  fy  behoorlij ke  cau- 

tie gefteld  fullen  hebben ,  terftond  in  haren  ontfang  ful- 
len treden  en  gene  penningen  in  uitgeven  mogen  bren- 

gen dan  ter  ordonnantie  van  de  Staten  die  hen  reke-  . 
ningén  ook  doen  fullen  voor  den  Staten  en  een  Ge- 

committeerde uiter  Cameare, 

•  En  op'  dat  de  Staten  te  beter  contentement  van  als 
mogen  bebi>cn ,  willen  wy  dat  fy  ook  een  fullen  nomi- 

neren tottien  ontfang  en  uitgeye  van  den  penningen  tot 

cje  krijgpbandelinge  binnen  den  Lande  van  -Holland 
behoevende ,.  om  by  ons  onder  behoorlijke  cautie  en 

eed  gecorifirrneert  té  worden  ,  die  gehouden  fal  zijn 

hem  infijnén'uitgeven  te  reguleren  na 't  gene  hem  by 
den  Superintendent  en  twe  CommiftarifTen;  ( die  de 

Staten  mede  nomineren  fullen  om  by  ons  geconfir- 

mee& 



meert  te  worden ,  om  hem  by  de  monfteringe  te  vin- 
den )  geordonneert  fal  worden ,  en  gehouden  fal  we- 

fen  fijne  rekeninge  voor  die  van  de  rekeninge  en  den 
Staten  te  doen.  Item  fullen  ook  alle  Capiteinen  en 
Hopluiden  fweren  ons  als  Stadhouder  van  Holland , 
Zeeland  en  Weft-Vriefland  en  Sticht  van  Utrecht, 
en  den  Staten  des  lands  van  Holland  gehou  en  getrouw 
te  wefen  om  de  Landen  te  bevrijden  van  de  Albanife 
en  Spaeniè  tyrannye,  ten  dienfte  vanden  Coninklij- 
ken  Majefteit  als  Grave  van  Holland ,  en  voorts  den 

artijkel-brief  die  wy  den  Staten  over  gefonden  hebben. 
Voorts  is  onfe  meninge  en  intentie  dat  de  goeden  van 
dengenen  die  hen  openbaerlijken  voor  vyanden  dra- 

gen ,  terftont  by  de  Magiftraten  daer  onder  die  ge- 
legen zijn  geannoteert  ,  en  de  vruchten  van  dien 

ontfangen  fullen  worden  by  de  Rentmeefters  van 
den  Domeynen ,  elk  in  fijn  quartier ,  om  tot  vorderin- 
ge  van  de  gemene  fake  ter  ordonnantie  als  voren ,  ge- 
employeert  te  worden  ,  die  daervan  rekeninge  apart 
fullen  doen  ten  overftaen  van  eenige  Gecommitteerde 
van  de  Staten.  Dat  van  gelijken  gefchiede  van  goeden 
toebehorende  perfonen  hen  onthoudende  inde  Steden, 
die  hen  noch  met  ons  niet  geconformcert  en  hebben, 
en  ook  van  den  genen  die  hen  om  óe(e  beroerten  uit 
harewoonfteden  getranfporteert  hebben ,  en  na  open- 

bare inroepinge  niet  wederom  komen,  en  dit  ter  tijd 
toe  de  Steden  hen  met  ons  conformeren,  ofdatfy  we- 

der ter  plaetfe  van  hare  refidentie  gekomen  fullen  we- 
fen. Wel  verftaende  dat  uit  de  voorfchreven  goeden 

betalinge  met  kenniffe  van  faken  gedaen  fal  worden 

't  gene  fy  anderen  deugdelijken  fchuldig  zijn.  Danfo 
wy  begeren  alle  vrundfehap  ert  vrede  t'onderhouden 
metten  nagebuiren  buiten  de  Nederlanden  gefeten : 
£o  willen  en  ordonneren  wy  dat  hen-luiden  hare  goe- 

den volgen  mits  deugdelijken  verifiërende  hen-luiden 
die  en  genen  anderen  inparteof  dele  toe  te  behoren. 
En  op  dat  alle  faken  by  betere  ordre  uitgerecht  mogen 
worden,  fo  willen  wy  ook  dat  fo  wanneer  daereenig 
officie  of  ampt  vaceren  fal ,  dat  die  van  de  Camere  van 
de  rekeninge  daer  in  difponeren  en  de  felve  confereren 
na  ouder  gewoonte  by  verpachtinge ,  mits  eerft  en  al 

voren  daer  op  gehad  hebbende  t'advijs  van  den  Wet- 
houders en  Raden  der  Steden  daer  't  felve  officie  of 

ampt  vaceren  fal ,  en  van  anderen  by  ad  vijs  van  particu- 
liere Rentmeefters  daer  't  felve  onder  forteert ,  dan  in 

den  Bailiufchappen  van  Rijnland  ,  Kennemerland , 
■Delfland,  Schieland  ,  Zuid-Holland,  Waterland  met 
Zeevank  ,  en  alle  andere  diergelijke ,  met  advijs  van 

den  Staten ,  om  in  't  exerceren  van  hare  officien  beter 
ordre  gefteld  te  mogen  worden .  En  fullen  alle  Officie- 

ren ons  als  Stadhouder  van  Holland  boven  den  ouden 

Oorlpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
die  by  ons ,  onfen  lieven  neve  den  Grave  van  der 
Mark,  of  yemand  anders  particuliere  commiffie  van 
ons  hebbende,  tot  eenigen  ontfang  or  Rentmeefter- 
fchap  gefield  en  gecommitteert  zijn:  fowy  allen  den 
felven  by  defen  van  hare  commiffien  deporteren  en 
verlaten.  Item  op  dat  de  Juftitie  wefende  't  fondament 
van  de  confervatie  van  een  Republijc,  wederom  in  cfTe 
gefteld  mach  worden,  fois  ons  ernftigverfoekdatde Staten  ons  in  alder  diligentie  willen  over  fchickende 
namen  van  den  Raedsheeren  die  noch  te  bekomen  en 
niet  vertrocken  zijn,  en  daer  toe  noch  eenige  andere 
gequalificeerde  perfonen  om  Raden  te  zijn  nomineren, 
om  daer  uit  by  ons  by  provifie  eenen  Raed  geconfti- tueert  te  worden  die  de  J  uftitie  in  den  landen  van  Hol- 

land fullen  adminiftreren,  tuffchen  partyen,  en  de  ken- 
niffe van  alle  deaengehaelde  en  aengeflagen  goeden  of 

de  felve  gehouden  fouden  worden  voor  prijs  dan  nier. 
Voorts  cafferen  wy  alle  commiffien  die  wy  of  onfe  Ge- 

committeerde tot  noch  toe  ter  Zee  gegeven  hebben  , 
ten  fijne  de  negotiatie  te  beter  en  vryer  op  den  Lande 
van  Holland  geexerceert  mach  word  en,  willende  dat 
voortaen  eenen  yegelijken  van  onfe  Capiteinen  en  an- 

deren hen  reguleren  fullen  na  de  ordonnantie  diewy 
daer  op  met  advijfe  van  de  Staten  maken  fullen. 

En  fo  onfe  uiterlijkfte  meninge ,  begeerte  en  inten- 
tie is,  dat  de  gemene  rufte  en  vrede  binnen  den  Len- 
de van  Holland  en  daer  onder  forterende  volkome- 

lijken  en  onverbrekelijken  onderhouden  mach  wor- 
den. So  willen  en  ordonneren  wy  by  defen  dat  alle 

onfe  Capiteinen,  Overften,  Hooft-Officieren  en  Wet- 
houderen  gehouden  fullen  wefen  eed  te  doen  den  Plac- 
cate  daer  op  by  ons  gegeven  in  onfen  heyrleger  tot 
Hellenradeby  Ruermonde,  op  den  23  Augufti  1*72. 
in  alle  fijne  poincten  te  achtervolgen  en  te  volkomen. 
En  alfo  wy  voor  defe  tijd  felver  in  perfoon  als  noch 
niet  mogen  komen  ,  fo  is  onfe  intentie  en  meininge 
dat  alle  d'andere  faken  concernerende  het  Gouverne- ment van  den  Lande  van  Holland  en  daer  onder 
foterende  ,  geadminiftreert  en  ge  vordert  fullen  wor- 

den by  onfen  lieven  en  beminden  neve  den  Grate 
van  der  Mark  ,  by  advijs  van  den  genen  die  wy  ter 
nominatie  van  den  Staten  als  Raden  by  hen  gevoegt 
hebben  en  noch  voegen  fullen  wel  verftaende  dat  fy 
in  faken  beroerende  de  politie  en  welvaren  van  den 
voorfchreven  Lande  niet  en  fullen  difponeren  fonder 
voorgaende  advyfe  van  de  Staten.  Willende  en  ordon- 

nerende voorts  om  de  Steden  in  goede  politie  en  rege- 
ringe  t'onderhouden,  de  felve  in  alle  politijke  en  bur- 

gerlijke faken  fullen  geregeert  worden  by  de  Wet-hou- 
ders  en  Regeerders  der  felver:  wel  verftaende  dat  wy 
inden  felven  dat  ons  goct  dunken  fal  eenen  Gouver- 
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en  gewoonlijken  eed,  mutatis  mutandis  t  ook  fweren  f  neur  tot  meerder  bewaemiffe  van  dien  fullen  ftellen  , 
óe(é  onfe  ordonnantien  in  alles  te  volkomen,  en  met 

alle  vlijt  't  Land  vandc  Albanife  en  Spaenfe  tyrannye  te 
helpen  bevrijden,om  weder  in  fijn  oude  vryheid  te  mo- 

gen komen.  Verlatende  en  deporterende  by  defen  allen 
dengenen  die  contrarie  defe  hare  commiffien  verkre- 

gen hebben,  fo  wy  ook  by  defen  doen  alle  andere  ge- 
nerale commiffien  over  den  Lande  van  Holland  ftrec- 

kende  voor  defe  tijd  geexperieert.  Is  mede  onfen  wille 
en  meninge  dat  niemant  eenige  omflagen  van  pennin- 

gen of  anders  over  den  lande  van  Holland  of  onder  Hol 

land  forterende:  in  't  geheel  of  deel  fal  doen ,  dan  alleen 
den  Staten  van  den  felven  lande,  die  wy  daer  toe  by  de- 

fen autoriferen ,  om  te  vinden  de  penningen  by  hen- 
luiden  r/onfen  begeerte  opgebracht  en  verfegelt.  En  dat 
by  fodanige  middelen  als  hen-luiden  dunken  fal  den 
Lande  oorbaerlijkfte  en  draeglijkfte  te  wefen.  Wil- 

lende daerom  de  penningen  die  by  eenige  particulire 
Gouverneurs  omgeflagen  en  ontfangen  zijn ,  dat  die 
terftond  komen  en  over-gelevert  fullen  worden  aen 
gelde  of  behoorlijke  acquyten  in  handen  van  den  Ont- 
fangers,  die  by  de  Staten  gefteld  fullen  worden,  om 
daer  van  mede  behoorlijke  rekeninge  gedaen  te  mogen 

worden ,  en  op  dat  egalité  over  't  gehele  Land  gebruikt 
mach  worden  hen-luiden  dat  afflag  fal  mogen  ftrec- 
ken.  Als  wy  ook  willen  dat  alle  andere  doen  fullen  in 
den  Rade  van  Holland  of  onder  Holland  forterende 

I.  Deel, 

ftellen,  by  advyfe  van  de  Staten.  Des  t'oorconde  heb- 
ben wy  defen  met  onfen  name  getekent  en  ons  groten 

fecreet  zegel  daer  beneffens  laten  drucken  in  Placcate. 
Gegeven  in  onfen  Veld-leger  tot  Hellenrade  by  Ruer- 

monde ,  op  den  25  dag  der  maend  van  Augufto  in  den 
jare  ons  Heeren  ,  1572.  Ondertekent  Guiliaume  de 
Na  f  au ,  met  een  zegel  in  roden  wafle  daer  beneffens 
gedrukt,  en  beneden  getekent, Bruvnink. 

A  %$  nu  be  $?mce  ban  (Drangten  fa  berfrDeiben 
•^fanen  0202e  gefleiö  /  en  beel  b2teben  gmöentoe* 
öet  gefonben  ijabbe/  fo  i$  öP  beiitëafe  met  alle  5tjrt 
bolfc  gepafifeert  /  en  ben  eerften  of  ttoeben  ̂ ep? 
tember  boo?3loben  genomen/  en  'tfelbeopgeeiftfny 
en  be  ̂ ooft-poo2te  alttaer  in  bjanb  geitenen  fjeO* 
benbe/  fo  3ön  eenige  «©ebeputeecbe  ban  oer:  &tab/ 
OnbeCÖetoelftebja($^>0CtO?  Elbertus  Lecninus,bui* 
ten  bp  ben  $2tnce  genomen  /  en  nebben  met  bem  a«oi7 
geaccojbeert  bat  bp  be  éSrab  mettoeoen  foube  tniU  &««* 
len  laten/  mït$  batfe  een  feftcre  fommc  geloöfou-  ©c1töf,, ben  geben  /  gcliiü  gefebieb  ia/  bacr.  mebefa  af  ge;  En* 
togen  stjn.  föeefdbertrjb  beeft  SPonhOeerSCmitban  ttmtiaf 
<D02pbe  fïab  ban  moerbeien  tut  ben  namebetf  $2im  £"?" 
een  ban  (Drangien  ingenomen,  benige  anbere^te-  nomen.8" ben  öorenbe  &e  aenuomfre  be.e?  $2incen  met  fo  befe 

%ctotn 
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<£>uüe> 
naciöc 

fuaeno* 
ir.cn. 

Het  feite  EoeL 

157^ 

l*.*»3-) 

©eg 

fpjinccti ban  <©* 
tangten 
nccrltij* 
Jjciö  om 
23eraen 
in  Igenc- 
gomnen te  ont* 
feiten. 

£>cner* 
mutfln* 

ge  tuf> frf)cn  {jet 
bol  ft  ban 
oen  Jgcp 
tos  ban 
aibaen 

ben 
l^ince. 

©en 

IPnnce hul  flag 
lebcrcn 
maer  oen 
13  ;n  uu 
ban  311' 
ba  niet. 

bolt  /  nebben  Ijem  mebe  ceb  ©titófih  /  fommtgc  uit  tec; 

fe  ban "fijn  fm>2-itcaclit/  en  anbere  «t  cocöc  torile.  ©i^ Wnaerbein  Blaenberen  toerb  boo?  ffiffigJfflS 

men  boo?  cm  gacob  ©lommaert  /  aitoaer  met  allee
n 

fcc  «officier  ban  öcr  &tab  goofi  bankte btUe  / maer 
ooft  Deel  Catboltjfte/  en  bnfonöer  **gggggg&* 

Qualüli  setrattcert  toetten/  toant  f?  J^cere  ganjipo* 
ftclfcaêwtot  kamelen  (bteDierinbe  fW  oeblucljt 

toas )  met  notlj  beertien  of  bijfticn  p?icftersgeban* 
acn  ïicböciitic  öcfclDc  banben  en  boeten  gebonben/en 

tnbc  ribierc  gctoo?pcn/  enalfo  berb?onften  ijebbcn/ 

uitgenomen  eenenoubcn  en  onfterften  man  genaemt 

I&ccr'gncob  SfimöatnwS/  befe  aenben  €>ebergeb?e* 
ben  3tjnbe  is  uitaeftomen  en  te  ïijbe  gcbleben.  ©oo?ts 

ïiebbetup  be  I&crftenen  Cloofïcten  berooft  en  gefpo^ 

lieert/ be  Weelben  en  Altaren  aen  ihicften  gefme» 

ten /en  fcerongefcbifttelijft  albaec  gcleeft.  <©efe  on* 
gefcljiftte  banöelinge  Deeft  anbere  &tcben  eenftjmft 

getoeeft/  fo  batfe  Daer  pookten  gefloten  ïjtelben/ 

bte  fp  mogeujft  anberfins  ban  felfs  gcopent foti* 
ben  Rebben /toant  genoegfaemftet  geDele  ïanböen 

hertog  ban  &lba  bpanb  toas  /  en  ben  $2tnce  ban  £>* 

ranm'entoegcbaen  toaren /ban  bes  p?inccnban<0* 
rangien  boo?nemcn  en  toas  niet  om  beel  ̂ tebcntn 

te  nemen  /  'ttoelft  DP  *»el  lirDtelijR  Dabbe  Ronncn 
boen  fob»  baer  naer  gepoogt  Dabbe/  maei;  DP  jcibe 
alle 3iin bint  en  neeclttgDeib  aen  om  3ijnen  b?ocberte 

bulpc  te  bomen  en  t'ontfetten.  dommige  ̂ teben 
bic  Dcmtoegcbaen  toaren /Dcbbcn  ficm  met  gelbge* 

affifteert :  bit  ban  J^ibelle  toerben  gebtoongen  bic- 

malie  en  gelb  te  geben  /  om  bat  fp  Dem  Dabben  getoet* 
gert  paffaaic/  menenbe  batfe  terftonb  ban  ben  %r* 
togban  gflba  fouben  toerben  ontfet /toant fpljemm 

tijbS  Dabben  getoacrfcljont:  maer  be  l|ertog  en  totl; 
be5tjn  bolft  niet  beilen/ nergens  anbcrSopacDtcnbe 

ban  om  bergen  m3ijn  gctoelbteftrijgen.  tjtëpp  nu 
berftonb  bat  be  $?ince  naftenbe  toas/  Deeft  pp  3D* 

nen  leger  met  alber  neertfigDeib  gefterfet/  enDetge* 
feftut  in  beguame  plaetfen  geffelb  /  in  memnge  om  op 
inn  boo?beel  te  bltjben  leggen  en  niet  te  flaen  tegen 

ben  ©2ince  /  ö«ft  niet  te  min  bijf  Donbert  paecben 

tittgefónöen  /  om  fefeeclp  te  becnemen  alle  begcïe; 

genthcib/getal  en  't  boojncmen  banben  $?ince/  'ttoelR bp  ben  ©2ince  ban  <£>2angien  bevttaen  5tjnbe/Deeft 

lip  fijnen  b?oebec  e?abe  3§enb^ift  ban  $affau  met 

biet  bonbect  paecben  tegen  baec  gefonben/  betoelfte 
fiine  bpanben  tetltonb  en  oberfiem*  aenballenbe/  be 

fclbe  gcb?cbenDeeft  tot  aen  Dare  tletbten/begenebte 

in  ben  leger  toaren  aen  üitt  3Ööcn  fulRcn  to?efeacnja^ 
nenbe  /  bat  fp  bn  na  be  blucbt  Dabben  genomen  /  toant 

fp  meenben  bob?  eerfl  bat  be  #2ince  met  3imen  gebe^ 

ïen  legcc  albaec  toa&  <0?abe  ̂ ennft  öeeftec  fefïten 
ban  be  mt  bed02cn  /  betoelfte meefï  gefcDoten  fnn 
netoeeft  uite  fdjantfen  ban  ben  bpanb.  <02abe  ̂ ennft 

tocbec  geftcert  3«nbe  toaö  ban  abbijfe  bat  fp  ben  ̂ ec- 
tog  totten  fïacD  fouben  uitlocften  /  toant  DP  liet  Dem 
btmften  batfe  met  b?efebebangcn  toaren.  <®t  ̂ ?ince 
bolacnbebenïaaebban  fijnen  bjoeber/Deeftallejtjn 

bolftbpeenonbcrljaer  ©aenbelüS  geb?acDt  engetroc^ 
ft-m  tot  bp  be  &oo2n-molcn/  aitoaer  Dp  3ün  bolft  op  een 
Doogte  in  fïacD-002ben  Deeft  geflelb  en  bp  bier  uren 

beeft  in  o?b?e  blijben  flaen  /  bertoacljtenbe  bes  i&erto; 
gen  ban  2Clba  ftomfle/  toaer  toe  fp  Dem  toaren  po?ren* 
bc /fcDietenbe  altemet  met  eötjft  gefcDut  in  fijn  leger: 
maer  bc  ©ertog  ban  3lllba  en  Heeft  Dem  niet  beroert/ 

anbertfban  bat  DP  ban  gclpen  met  grof  gefcDuttoc* 
berom  gefeboten  fjeeft  /  en  en  netebcntocl  niet  af  be 
muren  ber  ftab  ban  bergen  te  befcDicten/feggenbe 

bat  Dn  alöacr  niet  en  toag  geftomen  ombess^incen 
ban  è2angicn  toil  te  boen  /  maer  om  fijnen  eigen  fin  te 

bolgcn.  (Ccnlcflcn  beeft  DP  «nen  Doop  feftuttersurit 
gefonben  om  te  fcDermutferen.  ̂ e  ̂ 2ince  Dopenbe 
bat  D^  ban  finne  fouben  mogen  beranbercn/Deeft  baer 
tegen  een  \xc\  ruitetjs  uitgefonben  /  befe  Debben  Dacr  fo 
bappet  aengeballen/bat  fp  hk  toeberom  in  Dacr  fcDan- 
fenljcbbcngcjaegt/fulrbatter  ban  uitte fcDanfen beel 
pac toen  en  ruitere  oecjueft  en  fommige  boob  geblcbcn 
3Ö«*    • 

D€  ©2inceban  <©?angien/merftenbe  bat  bp  ben 
^sertógniet  totten  flag  en  ftonbe  uitlocften/cntoe^ 

tenbebattettepericulooö  toa0  ïb:min3i)n(lerfttenen 
boo2beel  aen  te  taffen  /  té  eerlijft  afgetogen  ontrent 

^inte  «©pflain  op  een  plaetfe  aitoaer  DP  niet  beel  te 

eten  nocD'te  b2inften  en  banb/ toant  be&pangtacr* 
ben  Dabbent  baer  al  te  bo?en  opgeteert  /  en  boö2t$  ber- 
nielt/bennacDtgepaffeatfijnbebacDt  Dp  eenbjugge 
te  maften  ober  be  rebierc  ïopenbe  na  &inte  45pfiain 

en  Ut  te  pafferen/  maer  bc  ̂ ertog  ban  3Hlba  Dab- 
bebeöefttelp  noofolbaten  uit  fijnen  leger  gefonben/ 

betoelfte  treeftenbe lanftS  b'anberfijbebanberrebtc* 

re  /Dem  ben  pas  belette  en  3ijn  boo?nementoeranber' 
ben.  iCcr  fclber  tijb  fotss  ̂ alcntinus  ïieurfurften 

25tflcfiop  ban  geulen  met  ttoe  buifent  ruiterenmbes 
hertogen  ban  2Ulba  leger  geftomen  /  fulftS  bat  m 
rfertogenkger  feer  gefïerftt  too?be.  ̂ es  25tffcDopS 

abbtjotoas/batmen  ben  pointe  flag  leberen  foube/ 
maer  be  i^ertog  ban  5ülba  bermijbe  ben  flag  /en  en 

toilbe  geenftns  ben  flag  abonturen/  toel  boojfienbe  bat 

ben  $2ince  fo  Ijp  niet  en  floeg/  Dem  in  fijn  boo2beel  met 

en  foube  berben  aengrijpen  /  en  bat  DP  't  tegen  Dem  al* 
fo  niet  lange  albaer  en  foube  bonnen  Derben/maer  fou* 

be  moeten  boo?  gebjeft  ban  gelbe  of  ban  bic tualie  (fon* 
ber  5ijncn  belegcrben  b?oeber  nu  genoegfaem  tn  m  u^ 

ter|tebenautDeibgeb2acDt3imbe  te  bonnen  ontfetten) 
bertreeften.  2tlbuSiffer  toeinig  uitgcrecDtbanbatf? 

malftanbercn  altemet  met  feïjermutferen  bcfocDt  fu?u^ 
ben/  toant  boetoel  be  3p?incc  tot  mcermael  om  ben 

hertog  tot  flaen  te  loeften  fpn  bolft  in  ffagojben  gefielt 

Dabbc  /  fo  Deeft  be  hertog  Dem  niet  toillen  befoeften. 
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E€r  be  p?inre  noc^  boo?  25ergen  quam  f  ber^ 
Doo?be  Dp  befcD?icReujftc  moo?b  ber  hugenoten 

W  binnen  parijs  gebeurb  toas  ben  24  SCuguftt/ 
baer  ban  top  fommarie  Dier  toat  fullen  berbalcnr 
ais  tocfenbe  niet  gcDcel  buiten  p20pooite/  betoijlebefe 
faften  grote  beranberinge  in  be  ̂ ebcrlanbfe  faften 
en  bes  #?incen  boo?nemen  beroo?faefete.  Sl«  Ö^  B»et 
bo?enaengeroertDoebat  be  hugenoten  in  ©janftrij» 
naer  grote  oo?loge  in  ̂ ugufïo  finno  1770-  bP  &n  5P 

ninftbergunttoaSDetberbe  ©?ebe-ebict/  febeittoel^ 
ften  tijbc  berfcDetben  butoelijftcn  in  ©?anftrp  gebeur^ 
ben.  €inbeïijft  is  ooft  naer  bele  anbere  Danbeltngen 

een  ©utoeltjft  befïoten  tufTcDen  ben  #2ince  ban^a* 
barre  en  besConinr  fufler  USargareta.  mt  boo?f5 

Dutoelijft  mitfgaberS begrote  b2imbfcDap  bk  beCo- 
ning  enbeoube  Coninginne  3üne  moebergebeinfbe^ 
lijft toonben  aenben  Sflbmirael  ban  ©?anftri)6  / ben 
P2intenban  i^abarre  en  Conbc/  en  anbere  ban  ben 

p?imipaeï(ïe  ̂ ugenootfe  peeren  en  Abelen  /  ooft  me* 
be  be  éeberlanbfe  oo?loge  iik  met  W  Couinr  betoil* 
gingc  bp  €5?abe  Hlobetoijft  aengebangen  toasfo  ge* 
Doo?t  is/beroo?faeftte/  bat  Dct  toantroutoe  bat  fo  lange 
tuffeften  bcibe  partijen  toas  getoeeflmeefltoeggeno* 
mentoerbe/  fnlt  batbe  hugenoten  in  fïapegetoicgt 
fünbe/  nergens  anbers  min  om  enpeinfbenbanom 

't  gene  tegen  Den  toerbe  gep2actifeert/  uamentïijften 
Darc  alber  bernielinge  en  boob  /  eer  be  boo?f3  b?uilofte 
banbenConinft  ban^abarre  met  tj^  ConinftSfu* 
(Ier  toerb  bolb?acDt/  fterf  be  Coninginne  ban  j^abar* 
re  binnen  parijs  /  eenige  toilben  feggen  boo?  bergifti* 
ge  fpüfe  /  anbere  boo?  bergtfrige  DanbfcDoenen  /  en 
anbere  feagen  boo2  natup?lpe  fieftteenecngeb?eftin 
be  Song.  <E>ies  niettemin  be  b?uiloft  Dabbe  3ijn  boo?t^ 
ganft  ben  febentienbe  of  acDticnben  2Hugufïi/  en  be 
p?intc  ban  $abarre  /  boo2  5ijnS  moebers  affterben  / 

Dabbe  nu  ben"  tijtel  ban  Coninftban^abarregeftre* 
gen.  ̂ e  b2ttilofte  toerb  met  groter  p?acDt  en  p?aeï  ge> 
Douben.  5Dc  p?incen/  <tf5?aben  /  25aroenen  en  anbere 
geerenen  <£belluiben/  hugenoten  fijnbe/  toaren  bp 
naer  Dut  altcfamen  tegentooo?big.  ̂ en  19/20/ 

en  2i/3iugufti  toafmen  al  onlebig  met  (€o?nop-fpelen 
en  alle  b?eugbe  fonber  batmen  eenig  quatti  bermoebc/ 
nocljtans  toas  ben  2Cbmirael  ban  berfcDetben  plaetfen 

getoaerfcDoutbatDP  ficD  toacDten  foube/  en  ben  co* 
ninft  niet  te  bafl  betroutoen/  ban  DP  anttooo?be  een  pe^ 

gelöB  bat  Dp  ben  Coninft  ten  bollen  betroutobe/alleae* 

ftOJt  »f; 

feael  ban 

bcpa- 

itjfc 

anno 
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gcrcnbe  belc  getoirBrigc  rebenen  en  befontict*  bit  l|utoc- 
lijft  /  baer  mebc  BP  fetöc  bat  alle  mift  routoen  beljoojbe 
tocg  genomen  te  toeroepen  21  lugufïi  toefenbc  b?p? 
bag  beö  mo^genö/  tocrb  op  Louvre  raeb  geBouben/  öe 
tfibmiraei  baer  in  006  toefenbe/en  alfo  Bp  baer  na  toilbe 
na  Buté  gaen  té  beConinbuiteenCapellcrecBtboo?. 
Louvrc  Bern  te  gemoet  genomen/  toaerom  BP  Dem  ge- 
leibe  tot  in  be  Caetöbane/  altoacrbenSflbmiraeleen 
toeinigBebbenbeficnfpcIen/  té  uit  en  na  fwtégegaen 
tot  fijn  mibbagmacl/  bergcfclfcftapt  3ijnbe  metbijf? 
tten€bellutben/cn  geenBonberb  trebenban  Louvre 
3ijnbe/  tocrb  tien  SCbmirael  gaenbe  tango  bc (iraten/ 
een  reguefte  lefenbc/  uit  een  benfter  met  pfere  traliën 
gcftBotcn  met  een  roer  baer  b?ic  loten  in  toaren.  J$et 
eene  loot  Beeft  fjcm  Den  boo?fien  btnger  fijnberrecB? 
ter  Banb  toeg  genomen  /  met  fjet  anber  loot  toerb  Bp  in 

StoêcD  benfïinfterarmgctoonbbpbemuté  ban  ber  Banb  bat 
lefcija^  pet  loot  aen  ben  elleboog  uitginb.  <"Be  Cbcliuiben  Die 

Bp  bp  Bern  Babbe  toaren  alle  't  famen  Bier  bannen 
baefï.  "Ben  2"bmirael  toerb  in  fijn  Buté  geleibet/  en 
fijn  toonben  berbonben/  be  beure  ban 't  Buté  baer  be 
fcBoot  uit guam  tocrb  opgelopen/  banbefcButtcr  be? 
toclbe  genaemt  toaö  lBontrebel  be  26?ie  /  toaö  al  toeg, 

""De  Coninb  bc(c  tijöinge  in  Bet  baetöfpel  ontfangen fjebbenbe/  gelietBem  feer  bjoene/  toerp  Ijet  raguet  ter 
aerben/  en  tiertoog  in  fnn  namer/  be  Coninb  ban 

3"!aba2re/ bc l&ince ban  Conbe/  be<©?abe  ban  föo? 
tBefocault  en  meer  anbere  peeren  en"|ugenootfcC? üeïluiben  quanten  ben  SÜbmiraei  befocben/  enbeben 
fjaer  blacBtcn  aen  ben  Coninn/  bcrtonenbefijnilfèa? 
jefteit  bat  Bet  boo?  Ben  niet  feber  en  toaö  binnen  §Ba? 
rij.ö  langer  te  blijben/  en  babenomberlofom  temo? 
nen  bertrecben.  <©e  Coninn  bertrooftefe  en  ftlaegbe 
immer  fo  feer/  beloof  be  en  ftooer  bat  Ijp  bat  feit  fulr 
foube  boenen  en  baer  ober  fobanige  fïraffe  laten  boen  / 
fcatbenSCbmiraelenfnne  b2unben  fouben  reben  Beb? 

Den  ban  Ben  te  genoegen,  "Êe  Coninginne  fijne  moe? tier  feibc  ban  gclijben  /  en  gaf  eenen  fcBijn  ban  feer  gro? 
te  bioefljeib/  en  fpjau  bat  be  Coninn  boo?  befebaeb 
t en  groot  getoelb  gefcFjieb  toaö/  liet  men  bat  /  feibe  Bp/ 
lieben  ongefiraft/  morgen  foubenfe  be  ftoutBeib  boel  ne- 

men om  't  felbe  te  boen  in  beö  Coninr  "£of  /  en  op  een 
anber  tjjb  in  fnn  bebbe/  ia  fcljoot  en  armen.  "©oo?  be- 
fe  gebeinfbe  bobbclBeib  toerben  be  Coninb  banifja? 
baire/be  #2ince  ban  Conbe  en  anbere  peeren  nocB  ten 
&obe  gcfjouben/en  bermitö  fommige  goeb  bonben  bat 
men  ben  3Cbmirael  op  fnn  Buté  totCljaftillon  foube 
b?engen  ttot  bag  reifen  ban  $arijs7  fo  genet  Bern  be 
€onin«  bat  Bp  B^meennamerinfijn^oftoilbeaen- 
bieben  /  en  fo  be?rc  BP  om  be  toebom  ber  toonben  niet 
en  nofi  berBnifcn  /  fo  foube  fijn  iBajefteit  in  fnnen  Bui- 
fe  een  benbe  ban  fijne  toacBt  fenben  /  om  fijnen  perfoon 
tebeterteberfeneren/  gelijnoongebaentoerbe/  biant 
be  Coninn  fonb  albaer  100  folbaten  boo?  fijn  Buté- 
«Ontrent  ttoee uren  nanoentébe  Coninn  met  be  Co- 
nmginne  fijn  moeber/  fijnb2oeber?S/  be  iBaerfcljal- 
tóen  ban  ï&annrijïi/  be  hertog  ban  j^ebersf  cnbeel 
anbere  peeren  en  Capiteinen  /  ben  3llbmirael  gaen  be- 
foeftcn/  en  bertrooften  /  belobenbe  't  felbe  feit  fo  te boen  (traffen  /  bat  men  be$  ceutoig  gebennen  foube. 

lifêaer  't  booatcmen  boaö  anbere  /  fo  men  metter  bacb 
bebanb/toant  be  Coninn  ijtlit  alle  be  ï^ugenootfc  J^ce? 
ren  en  Cbelluiben  forteren  onzent  tic#  ̂ Cbmiraelö 
Buté  /  om  bat  fp  Bern  te  naber  en  gtreber  fouben  sijn. 
«Deö^aterbagiStetbjeuren  na  mibbernacBt  /  toerb 
bC  hlOCUe  gcftlept  ban  Sint  Germain  Auxerroys/t  toelK 
geBoon  3ijnbc  Bebbcn  be  folbaten  bie  be  toacBt  booj 

tiopcT  öeö  «bmiracté  Buté  Btelben  /  be  beure  beö  Buiö  opge? 
an  öe    lopen.  «De  ̂ ertog  ban  <&uife  té  baer  terfïonb  te  paer- 
ijm r  wc  be  ingenomen/  bergefelfcljnpt  met  bele  ban  fijnaen? OS    Bangere  /  eenen  ̂ oogöuitö  genaemt  25emc  /  een  W^ 

naer  beö  Buté  banben  ïjertog  ban  <0uife/bie  met  meer 
anbere  in  be^  SCbmiraeté  feamer  genomen  toaren 
boojftan  ben  ftbmirael/  baer  na  toerb  niet  een  menfe B 
lebenbe  in  beö  'Hbmtraeté  Buté  gefpaert/  maer  all 
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UUmtale  toilbcn  Bern  boob  fien/gelijfj  fu  beben  en  boen 
bertrocben  fp.  i^ctltcUaem  ban  ben  3£bmtrael  tocrbCF-2HO DOO?  be  Hafepcn  naebt  langer  oer  fïratcn  oefTteiJt  ert 
lelijn  miöBanbelt.  <Be  Cijabe  ban  ïtocijefocault  tocrb 
infjjnftamerbermoo2benfijnnofferiSaeplonbert.  ^ei©,  ©u. 
JRarrï-grabe  ban  öebel  toerb  in  fijn  jembbe  tot  in  be  <k nootfe 
Eeine  geiaegt/en  in  een  fclnutaen  genomen  $ijnbe/^ccrcn toerb  battjöuffp  fijnen  eigen  ̂ cbeboo?(teneh.  €e-moW Iignn  beö  ̂ bmiraeté  ̂ toaaer  tocrb  00b  boo?  een  on? benenbe  bootenen,  (^ienofttoaclf  €belluibcninbeö 
Coninr  ban  ̂ aba?rcbow-bamcr  geflapcn  Bebbenbe/ 
toerbeneerftbanBaerg/tocergeblotct/  en  ban  befol? 
baten  ban  beö  Coninr  toatBt  boojilcnen  in  beö  Co? 
ning  tegentooo?bigBeib  W  in  een  bentfer  lag.  ̂ De  Co? 
ninn  ban  ̂ aba?re  en  be  P2tnce  ban  Conbe  toerben 
gebannen  boo?  ben  Coninn  gebjocBt/  tot  betoelfee  be 
Coninb  ftiïjc  bat  Bp  ban  W  tijb  aen  niet  meer  ban  een 
Religie  in  fijn  ïtijft  en  toübe  lijben/  baeromtoilbcbp 
Bebben  batfe  |BiO"e  Boren  ennaljaerberboo?baberen toiife  fouben  lebcn/  inbien  fp  Baer  ïeben  en  goeberen 
lief  Babben  /  en  gaf  Baer  baer  op  bnz  bagen  Baer  be? 
raeb.  (OEcrlïonb  baer  na  tocrb  be  grote  nloc be  beö  ©al?  «„ 
Iciögenïcpt/  en  boe  toerben  in  beflab  alle  be^ugeno--  m^!L 
ten  gefocljt  btc  baer  toaren/  en  man/  toijf/  ninb  al  boob  Sn  & 
gefmeten  en  bermooab/  fommige  nacht/  fommige  Balf  ®ati>$ 
m  Jjcel  napenbe in  bebben/  op  banen/ onber  banben/  S*, en  toacr  men  bie  bonbe  binben.  ̂ c  p^efiDent  la  Pacc 
een  feer  geleert  man  toerb  boo2ficben  en  in  bc^cine 
gefmeten/  befgelijr  ben  bermnerben  Petrus  Ramus. 
ïBe  CommifTarifen  en  <&uartier-mcefïcrö  ban  ©a? 
rijö  gingen  met  Baer  bolb  ban  Buté  tot  l)üi$  baerfe 
hugenoten  mcenben  te  binben  /  en  beben  Ben  alle  beu? 
ren  ban  beö  Coningö  toegen  open  boen  /  en  fïoegent  en 
flabent  al  boob  /  be  na?ren  gclaben  met  bobc  Jicltamen 
ban  jonge  jonbbioutoen  en  bocBtercn  /  manö  en  feinbe> 
ren  toerben  na  be  rebiere  geb:eben.  ̂ omma  befen 
bag  toefenbe  fonbagbena+^ngufti/  en^inte^ar? 
tbolomeuö  bag  toerb  geBeel  met  moo^bcn/  b^outoen 
fcBenben  en  pIonberenobergeb?aeBt.  Mm  atl)t  bat 
Bet  getal  ber  gene  bk  bien  bag  fo  binnen  |3arijö  aïö  in 
be  boo?-fteben  omgeb2acBt  jijn  getoeefl  /  ober  be 10000  perfonen  toaö  bclopenbe  /  be  flratcn  toaren  met 
bobe  licBamen  bebent/  be  rebiere  toaö  metbloebge? 
bertoet/  ja  00b  be  pookten  en  ingangen  ban  beö  Co* 
ninr  Hof/  en  norB  en  toaren  be  moo:berö  ban  Hm 
bloebe  niet  berfaeb/  toant  be  naboïgcnbe  bagen  gingen 
fP  nocB  foebcn  be  gene  bk  obergeblebcn  toaren  /  bte 
nocB  al  toerben  bootenen/  begebïucBtcbcrbolgtert omgebjacBt  baer  menfe  bonbe  bebomen/  biergelijbe 
moo?ben  geftBieben  ooft  in  anbere  fleben  enplaetfen 
boo?  Bcel  ©janbrijft  baerfe  bonbe  meefter  to02ben/fulr batmenacl)tbatinh02tentijbc  in  ©2anbnjh  ober  be 
1 00000  perfonen  geboob  31*111  aetoeelt  /  en  bat  alleö  on? berberel  ban  eenberfierbefonfpiraticbiebcn3ibmi* 
rael  en  be  hugenoten  tegen  ben  perfoon  ban  ben  Co* 
ninb/fijne  b2oebcrö  en  be  Coninginne  fijne  moeber  fou- 

ben gemaeftt  Bebben/bacr  ban  niet  en  toaö."E>e  Coiiinfe Baboe  geerne  eerft  geBab  bat  ben  hertog  ban  <6uifc 
befe  baeb  op  Bern  Babbc  genomen  /  onber  bcrelbatBP 
fulr  gebacn  Baboe  om  Bern  te  boenen  ober  ben  9llbmi? 
rael  en  hugenoten  ban  be  boob  beö  ouben  hertog  ban 
43uife  /  betoelbe  boo?  eenen  hugenoot  in  bc  eerfte 
francoife  beroerte  boo:  €>2leanö  boo2fcBoten  toa$" boo?  beö  Sübmiraeté  bcbel/fo  fommige  toilbcn  fcggen : 
maer  be  J|crtoge  ban  <fl5iiifcinfienbc  bat  B>»  boo?  befe 
ongeBoo2be  to^etbBeib  en  bolb20fl)tcmoo2ben/  alber 
menfcBen  too2ne  ober  Bern  en  alle  ̂ ijncnabomelingcn 
foube  b2engen/  fcBoof  be  fcïjulb  bcfer  lelijfter  onge? 
Boo?ber  moo2b  op  ben  Coninb  /  toant  BP  Uabb£  ooft  in 
be  moo2b  felfö  eenige  hugenoten  betoaert  en  Ben  leben 

gefalbeert  op  fijn  Buté  ban  dutfe.  "ZT»e  Coninft  Beeft 
00b  be  fc'nilb  baer  na  op  Bern  genomen  en  be  fabc  toil? len  berbebigen/  ban  op  bc(c/  ban  op  bic  maniere/macr 

toant  bit  alleö  in  be  tfranfc  ̂ iftoricn  in  't  lang  en b2eeb  befcB2eben  iö/  fo  toil  ift  bit  laten  beruftcu  /  en  bk 
boob  gcflagen  en  bermoo2bbiemen  bonbe  binben /beö  liifr  Beeft  ban  b^(c  tragebic  meer  te  toeten/  bie  bon 
5Cbmiraelö  bobe  liclwem  toerb  0002  eenen  ̂ arlabouje  nent  albaer  lefen  /  't  té  mp  genoeg  't  felbe  &02tcljj6 
ter  benjteren  uitgetoojpen;  bc  hertog  ban  <0uife  en )  acngeroert  te  Bebben, 

EU 
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aBeberfterenbe  ban  op  be  iSeberlanbf*  faften/be; 
toiiiebc  #2ince  baft  ontrent  Jeroen  in  ï&cmgoutocn 

lacQ  met5ijn  leger  om  natte  ontfetten/fpeftenbcaUe 

9n,  miubelenomben  %>rtog  faatelcUeren/Oaernpme
t 

bam  en  toe  enftonbe  «omen/  fo  naaren  bc  Staten  ban  mu 
ïiEcaabe,  lanö  tien  tienöen/  elf  Oen/  en  nabolgenbe  bagenbtp 

&£&*  nen  öacrlcm  bergabert  om  te  beraebflagen  ban  be  fa* 

fiSSL  ftèn  en  mibbelen  om  'tlanb  Dan  ̂ ollanb  tebcfeïjet* 
lanhbim  nmt  u00,  fcm  hertog  ban  SGlbaen  ̂ pangtacrOen: 

jta-rfcm  en  Unfonbcr  om  mibbelen  ban  gelbe  te  mogen  btnbcn 
cn^mfterbamteboen  beleggen/  baerbe  <02abeban 
ber  3|Baclt  feer  op  aenljiclb  /  alfo  een  goet  beel  bojgertf 
baer  binnen  3ijnbe  ( fo  men  mcenbe )  geïjeel  op  be  & 
be  ban  ben  $2ince  toaren/  en  niet  anbertfenfocïjtcn 
ban  Dat  men  baer  tooren  nomen  foube  en  bat  fp  Den  alö 

ban  fouben  openbaren.  3$p  eifeftte  baer  toe  ban  bc 

Staten  40000  gulbenS/  be  Staten  beloof  ben  Ijen  te 

gebaen  rjccft/fcanbcnbe  ooft  net  bo?p  ban  bloter,  *«g» 
bij»  meefï  af.  hopman  fBicljiel  Croft  leggcnbete*  op. 
gen  ober  Sflmtterbam  metb?ie  ïjonbcrb  mannen  om 
ben  bijft  albaer  te  betoaren/  bit  berftacn  Ijebbenbe/ 

i<$  fo  berbaert  geto02ben  bat  Bp  fonber  bpanben  te 

fien  of  getoaer  te  too?ben  bes  nacljtg  te  een  «ren  na 
©urmercnbe  i$  getroeften.  <©e  <a?abe  ban  ber  iraarR 

benlacgbc  ficB  obet  be  Staten  batfe  Baer  beloofbe 

penningen  en  amonitie  Bem  niet  en  fiabben  gcfon* 
ben  /  en  bat  BP  bacr  boo?  ̂ it  ̂ tab  Babbe  moeten 
berlaten/  anberegaben  Bem  en  3ünfeer  ongcrcgelö 

ftrijgobolft  be  fcDulb  /  obermit.ö  fpluiben  foto2cebe* 

lüöen  Ijanbelben  tegen  be  CatBolpen  enfonberlm* 
ge  tegen  be  $?iefteren  /  ©apen  /  fPomcften/  baec 
boo? fpluiben  begeeft  toaren  Ben  onber  fijne  macBt  te 

lenigen  ttjö  te  boren  toasf  boo?  sencn  Greint  !ta*JJ 
ieSe4SSSffiSöe«S  bclcgccingeban  i  ̂irft  €ater  ben  p?ince  ban  €>  eng

ten  aetgebtent/  gn*. 

cjualtjften  ftonbe  geïoben/ immers  onueftenbtoag  tut  ̂ tncr 

toatgronboffonbamcntfulr  mocbtefp?tuten/enmet  tan  ®j 

fonb  alöaer  tot  pacrlem  meefler  SBillem  25arbefmo  / 

mctcommiffieomban3ünen  boegen  mebeittbe<§ta* 
tcn  te  compareren  /  ban  be  Staten  en  Ijebbcn  Hem  m BaEsararaBBK ,  s^asssaes — fluimen  onber  ben  ̂ tatcn  altijbgcobterbccrt/ batfe 
nicmanb  bp  p?ocuratie  en  accepteren /ban  alleen  be 

Abelen  in  perfoon  en  be  <0ebeputeerbe  ber  ,§rcben 

tnber  procuratie/  maertoilben  gcerne  aenfjorentoat 

\m  ban  toegen  ben  boo?f3  ̂ onopfoube  toillenp2opo* 
neren.  <©e  meninge  ban  ̂ onop  toa.ö  bat  men  om  bte 

ban  5ümilerbamteftrenften  en  benautoen/raebmott 

fcljiclien  om  be  fcljepen  ban  SUmfterbam  te  fïaen  en 
ban  bcnEuiöer3ee  te  Ijouben:  bit  toerbe  ooft  ban  ben 

3Bater  jïeben  feer  geb?eben  /  en  toerbe  toel  goeb  gebons 
ben/  ban  begrote  onftotten  baer  toe  ban  nobe  3jjnbc 

toerben  gefcljjoomtcn  bebe  fulftiSacljter  blijben/ban 
het  beleggen  ban  SUmtferbam  toerb  gebo?bert/  fulftg 
bat  be  a3:abe  ban  ber  ffêarft  metljet  regiment  ban 

©e<5>a»ben^beritenïafarnöjlSuUeren  anbere  Capttemen 
bebaa    m  ueel  bolr  baer  Doo?  ijs  getogen  en  Bet  Catguïferg 

;"orrt    Clooller  biebt  W  Oe  ̂ tab  gelegen  ingenomen/  en|aer 

Kt  boojtW-ontfombefeïbe  ̂ tab  begeben  en  Ijaer  albaer 
araftcc*  fteriteliilJ  befebanjt.  ̂ Die  ban  ̂ mfierbam  ftebben 

öam.     i(  m^  terflonb  ben  <02abe  ban  25ofi*u  tot  ötrecljt 
3nnbe  laten  toeten /ten  einbeöpljaeröulpefoubefen^ 
ben  bï>  tijbss  eer  be  <0eufen  Daer  te  baft  befcöanft 
fouben  nebben.  v©e  43?abe  ban  beriBarft  fonb  een 

trompetter  aen  W  lian  2Hmlïerbam  met  bjteben 

banbe  Staten  ban  i^ollanb/  baer  fiPff  öaer-lmöen 
bjuntlijft  bermaenben  batfppaer  ̂ M^X" 
int  nenerael  toerbonb  met  bte  ban  ̂ ollanb  begeben/ 

en  't  gemene  nut  fjeipen  beljertigen  tot  öaerenijaer* 
ber  burgeren  en  intooonberen  eigen  toelbaren/  en  tot 

ftaer  eigen  Uerloffinge  uit  be  fiabernpe  ber  ̂ pan^ 
niaertien  /  $c.  3^aer  fp  en  Ijebbcn  be  b?iebcn  niet  toil* 
jen  omfangen  fcfjietcnbe  na  ben  cCcompctter.  m 
Staten  ban  Mlanb  Ijebben  ben  45?abe  banber  |Baift 
r>  micftengcofgefcljutógefonben  om  3lmfterbam 
baermebe  te  bcfcljieten.  <©an  bc  <02abe  ban25ofTu 
lieeft  albaer  bier  ©aenbelen  folbaten  binnen  gefonben 
hen  -o  Süugutfi.  ̂ c  boo?fcB?eben  bier  Baenbelen 
folbaten  nu  binnen  3ümjlerbamgeftomcn3ünbe/  m 
ten  21  tegenbenabonbuitbefiegunergof  Streef 

tittbai  fe  poo2te  uitgeballen/  en  Ijebben  bapperlp  tot  m 
ban  öic  «AMbcn  bolft  en  ̂ cDantfen  ingefcfjoten  en  fdöer* 
bana.n'  mutfmacn  neljcuben/  mactboo?  bien  tk  toan buiten 
ftciüa,n  menner  ©aenbelen  leggenbe  buiten  begint  (CïjonijS 

i3002te  baer  affiftcerben  /  fo  3ijnfe  toeberom  in  be 
&tat!  geb2ebcn  /  atnterlatenbe  feflien  gebangenen. 

Sen  2--  3ijn|"e  beö  mibbaeg^  te  ttoaelf  uren  toeber* 
om  uit  be  ̂ tab  gcballcn  en  toel  anberDalf  ure  ge^ 

©e  &iv  fclicrmutfeert.  ̂ De  <5?abe  ban  ber  |Barft  toel  mer^ 
bc  üan  bcnö£  RU  alle  (ijne  moeite  nergeefss  te3ijn/  Deeft  besf 

SSarit    nacluö  füucn  leger  buiten  gint  (CDoikö  poo?te  en 

S«£f    iïegulicro  poo?te  opgeb?often  en  fijn  &cnanfen  al* 
ban  De    j,lict-  \jerb?anb  /  fo  l)p  ooft  beö  anberen  baegsi  but- 

Sf3cc'  ten  be  ̂ a.Jcmfe  poo?te  en  boo?ts^  op  ̂loterböft 

fobanigc  commiffie  niet  fenben/  ban  ftljjeef  ben  10 
^lulp  uit  3ilbcr&etfte  aen  ben  <©ouberneur  ,§onop  bat 
ftp  be  faftefoube  fien  te  onbertafïen  /  en  metten  felben 
fien  te  ïjanbeïen  fecretclijft  /  fonb  ooft  een  b?ief  aen  ben 
felben  25o$fljuifen  /  toelften  b?ief  be  boo?f3  ̂ onop  aen 
ben  felben  25ooï)uifen  oberfonb/  meteenen b?ief  ban 

ftem  felf^f  /  baer  in  öem  neel  fcfiooniS  belobenbe  en  toe^ 
feggenbe  aljes  te  toeten  /  tontinuatie  ban  fnnenftate/ 

betalinge  ban  3tjn  aebtertoefen  /  en  meerbec  eere  en  be^ 
ïoningeal0DP  tot  bier  tijbtoe  Babbegenab.  Heefjec 
Willem  Bardefius  fcïjjeef  toan  öeUjften  aen  Bern  befen 
nabolgenbenbjief. 

E  Dele,  vrome,  kloekmoedige  Heere  ,  ik|ebiede  
ftftg 

my  dienftlijkinuE.  goede  gratie:  de  fönderlinge  ̂ pf(lft 

familiare  oude  en  meer  als  broederlijke  gemeenfaem-  ̂ mtïm 

heid  die  u  E.  met  mijn  vader  fo  lange  jaren  heeft  gehad  
2Bart* 

en  altijd  geeontinueert ,  dewelke haer  ook  eenideels  op  t(*%lit 
my  heeft  uitgeftrekt  als  u  E.in  defe  mijn  tegenfpoed  (na  mtracl 

{  der  wei-elt )  aen  mijn  huifvrouwe  noch  heert  bewefen ,  ®o\  w 

haer  onder  andere  eenmael  in'tforieren  der  knechten 

binnen  Amftelredam  van't  logeren  des  Cornels Schou- 

wenburg bevrijdende,  dies  ik  uwe  Ed.  van  defen  en  alle 
andere  vruntfehap  bedankte,  dit  en  andere  dienften,die 

uwe  Ed.  mijn  vader  in  ons  meefte  benautheid  tegens 

ons  Erf-vyand  Meefter  Henrik  heeft  bewefen,  die  ik 

met  een  dankbaer  gemoed  ook  van  herten  dadig  in  ge  • 
lijke  of  meerdere  faken  fal  verfchulden  ,  doet  mijn 

fchrijven ,  dat  my  geheel  en  van  herten  verwondert  dat 
uweEd.meteenfodiepfinng  verftand,  ook  met  grote 

verfochtheid  begaeft,ten  laetften  toch  niet  eens  in  en 

kan  fien ,  waer  toe  die  jegenwoordige  ftaet  des  gehelen 

Nederlands  oogenfehij nelijk  en  fonder  eenig  twijffel 

fchijnt  te  ftrecken,maer  meer  als  fiende  blind  vry  willig  (*•  WO 
en  met  eenen  verharden  fin  tot  fterkinge  der  laftennge 

Godes ,  uitroeyinge  der  lere  Chrifti,  ondienfte  des  Co- 
ninks ,  bederffenis  des  lands,  ongenade  van  alle  treffelj- 
ke  Princen,  Furften  en  Heeren  defes  lands,  uwe  en  den 

uwen  gehele  bederffeniffe  aen  ziel ,  eer,  lijf  en  goed, 

voortijds  begeven  hebbende  met  ergernifle  van  vele 
vromen  en  tot  meerder  fchade  en  fchandevanufelfs, 

dacrinalsnoch  fijt  continuerende,  en  dit  alles  tegens 

getuigenifle  uws  felfs  gemoed  en  confeientie ,  fo  ikfe- 
kerlijk  weet  als  die  uit  u  felfs  monde  u  gefintheid  tegens 

't  Paufdom  wel  hebbe  verftaen.  Nu  hoe  't  den  weder- 

ftryderen  Gods  altijd  ten  laetften  is  gegaen,  is  de  Schrif- 
ture en  allegeloofweerdige  Hiftorien  vol ,  als  aen  Pha- 

rone,  Saul,  Antiocho  den  Edelen,  Nerone,  Decio,Lu- 

cio,  Juliano,en  andre  is  gebleken, waerom  mijn  waerde 

Heer  fo  u  dit  niet  en  betreft ,  fo  denkt  toch  om  u ƒ  ere ; , 
behoudenifte  voor  u  en  den  uwen  van  lijf  en  goed.  U- 

we  Ed.  is  kennelijk  hoe  de  Hertog  van  Alva  en  de  fij- 
ne, Inquifitic,  nieuwe  Biffchoppen,  &c.  de  Sr°n°e^£; 
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bederffeniffe  van  die  onlangs  noch  fo  feer  florerende 
Nederland  u  vaderland  heeft  gefocht ,  met  dodinge , 
banninge,verjaginge,  berovinge  en  verdruckinge  van 
meeft  alle  Princen,Heeren,Edelen,Staten,  vrome  bur- 

geren en  inwoonderen  ,  haerluiden  privilegiën  en  vry- 
heden.  Die  Weet  ik  bekend  u  Ed.  felfs  wel,  hier  toe  heeft 
nochtans  uwe  Ed.eylacy3totnoch  toe  hem  laten  gebrui- 

ken, wat  eere  nu  fulx  voor  God  en  der  werelt  zy,  die 
tot  eere  Godes ,  dienfte  uws  vaderlands  en  naeften  zijt 
geboren ,  daer  gy  als  Edelman  de  laetfte  druppel  bloeds 
voor  behoorde  te  employeren ,  kan  uweEd.  felfs  oor- 

delen. Sn  nu  fchande  zy  fulx  te  hebben  gedaen ,  fo  is  't 
noch  vele  fchandelijker  ( beter  wetende )  in  't  felve  te 
willen  continueren ,  komt  toch  eenmaelin  uwe  herte , 
daer  legt  over,  hoegy  met  God,  uweconfeientie,  ook 
eere  voor  der  werelt  ftaet ,  keert  weder  tot  uwe  voorle- 

dene vroomheid ,  houd  op  uwe  vaderland  te  bevech- 
ten, den  vromen  en  ontfchuldigen  te  helpen  verbannen 

en  verjagen,  foekt  u  en  den  uwen  faligheid  en  welvaert, 
want  fo  u  God  niet  gehelijk  van  uverledene  wijsheid 
en  voorfichtigheid  en  heeft  berooft,  fo  fiet  gy  immers 
als  de  fonne  klaerlijk,  waer  toe  hem  de  faken  nu  zijn 
flreckende^  gy  fiet  ook  fonderling  in  dees  veranderin- 
ge,  niet  der  menfehen  maer  Godes  werk ,  in  een  fo  kor- 

ten tijd  en  door  fo  weinig  en  ongeordineert  volk  ge- 
heel Holland ,  Amfterdam  alleen  uirgefondert ,  fonder 

floot  of  flag  den  Tyran  afgewend  en  afgevallen  te  zijn , 
de  felve  van  Zeeland, een  deel  van  Gelderland,  enfo 
treffelijken  ftad  als  Bergen  in  Henegouwen  is ,  ook  van 
alle  zee-havenen  en  Aromen  gehelijk  en  al  berooft 
Zijnde ,  dit  is  u  wel  bekend ,  en  foud  ontwijffHijk  noch 
vele  andere  en  meerdere  dingen  verhoren,  fo  men  een 
vry  acces  en  toegank  tot  uwe  Ed.  mocht  hebben,  en  de 
tyrannie  van  die  van  Alva  en  den  fijnen,  met  fijn  ge- 
fworene  flaven  de  regeerders  van  Amftelredamme ,  uit 
defïelve  van  Alva  aen heffen ,  en  haer  felfs  aengeboorne 
wreetheid  (als  uwe  Ed.  dikwils  heeft  beleden)  fulx  niet 
en  belette ,  wiens  gevangene  ja  eigen ,  u  flrengheid 
nu  meer  is  haren  wille  genoeg  onderworpen ,  dan  een 
vry  Admirael  ofOverfte :  fulx  dat  tot  uwe  Ed.  niet  dan 

't  gene  haer  wel  gelieft ,  en  kan  komen  ,en  daerom  mif- 
fchien  van  de  aenkomfte  des  Furftelijke  Genade  des 
Princen  van  Orangien ,  met  een  fo  treflijke  armee ,  die 
ook  over  4  dagen  met  29  muurbrekers  voor  Nimme- 

gen  heeft  gelegen ,  noch  ook  van  't  beleg  van  Aernhem 
by  de  Grave  van  den  Berge  fult  hebben  verftaen ,  als 
ook  hoe  fterk  de  Grave  Lodewij k  van  Naffau  in  en  on- 

langs uit  Vrankrijk  is  geworden ,  nochte  ook  van  de  re- 
volte die  tegens  die  van  Alva  nu  in  Vlaenderen ,  Bra- 

band,  en  Vriefland  bejegent,  als  ook  niet  van  het  refor- 
fement  van  den  Grave  van  der  Mark  inden  Briel,ende 

aenkomfte  van  den  Francoifen  en-Engelfen  tot  Vliffin- 
gen,  het  welke  alles  ik  u  Ed  verfekere  waerachtigte 
zijn.  Den  felven  daerom  ernftelijk  vermanende  om 
u  en  den  uwen  behoudenifïè  aen  eer ,  lijf  en  goed  toch 
cerfldaegs  te  willen  denken ,  en  uwevaderland  en  den 
vromen  diegy  tot  noch  toe  mifleid  door  inexcukbele 
vrefe,  ja  gedwongen  tegens  uwe  hérté  hebt  bevochten, 
en  de  goddelofe  Albanife  tyrannie  behandhaeft ,  u  be- 

gerende tegens  den  felven ,  nu  begint  te  befchermep  en 
voor  te  ftaen  ,deffèlfs  u  vaderland  en  andere ,  uit  de  oll- 
verdraeglijke  Spaerife  dienftbaerheid  te.  vendiceren  > 
daer  toe  gy  en  alle  vrome  danmet  lijf  en  goed  zijt  ge- 

houden ,  en  u  eere  en  eed,  tot  befchermingedes  Lands 
in  fijne  Vryheid  en  privilegiën ,  daer  in  gy  zijt  geboren , 
beter  als  tot  noch  toe  wilt  betreffen  i  gedenkt  des  ver- 

bondsdes Conings  onderling  tegens  fijne  onder faten , 
het  welk  fuik  een  contrair,  is  dat  met  uitgedrukte  ftipü- 
latie,  partyen  reciproce  of  aen  wederzijden  verbind, 
als  de  Coning  faveur,  guttft,  befoherminge  cnvoor- 
ftand ,  &c.  den  fijnen  belovende ,  en  der  onderfaten 
hier  tegens  gehoorfaemheid,  dienft ,  affiftentie,  &c  het 

welk  van  d'eéne  zijde  gebroken  zijnde,  als  nu  fo  vele 
jaren  door  de  woedende  van  Alva  is  gefchied ,  d'andere 
partye  ookgeenfins  vorder  isgehouden,  maer  van  eed, 
dienft,  &c.  onrflagen,  fo 't  laetfte  artijkel  des  blijden 
inkomftcvan  Braband  vandenConinklijkeMajefteit 

ons  geduldigen  Heere  injulio  ̂ 4.9  tot  Loyen  befwo- 

ren ,  het  welk  andere  eeden  in  aennemen  des  Lands  ge- 
daen  conform  is,  uitdruckelijk  mede  brengt ;  als  dat  by contreyentie  van  privilegiën  envryheden*  aile  onder- 

faten van  eed ,  eer  en  dienft  geheelijk  fijn  ontflagen ,  ja 
fo 't  vorder  leid,  gehouden  hem  yegelijkinfijnqualité daer  tegen  te  ftellen ,  tot  dat  fuik  een  mifleiden  en  hem 
abufcrende  Coning  en  Prins, fijn  behoorlijke  devoir 
en  officie  weder  doe ,  van  defen  hebben  wy  een  geheel 
gelijk  exempel  t.  Regum  n.  door  onbehoorlijke  be- fwaernifledenvolkeby  Rehabeam  den  fone  Salomo- 
nis  alleen  gedreigt  tien  geflachten  van  twaelf  van  hem 
afvallende ,  door  wille  ja  verordeninge  Godes  fo  die 
textaldaerfeid:  dus  en  kan  u  en  u  gelijke  voor  God 
noch  voor  de  werelt  die  pretenfe  gehoorfaemheid  die- 
men  den  Conink  fchuldig  is,  ook  den  eed  aen  den  Maj. 
gedaen,geenfins  ontfchuldigen,  want  fulx  alle  t'fijnert dienfte  en  welvaren  des  Lands ,  en  niet  daer  tegens  ( als 
die  dadige  Albanife  bewyfen  )  beftrekt.  Dit  hebben 
van  ouds  die  vrome  Capiteinen  van  Lacedemonien 
Lyfander,  tegens  den  Conink  Agefilao  die  hy  tegens 
die  Oracula  Delphica  felfs  om  hadde  gevoert,  hem  ftei- 
lende  Socratus  den  geluckigen  en.victorieufen  Veld- 
heere  tegens  d'andere  potentaten  van  Romen ,  Silk  te- 

gens Mario ,  Marcus  Brutus  tegensjulio den  Keifer  dié 
fijn  natuurlijk  vader  werd  geholden  ,  en  vele  andere 
hoogberoemde  Capiteinen  tot  voorftand  des  gemene 
nuts  dadig  bewefen  fijn  den  tyrannen  afgevallen  en 
hebben  haer  met  lijf  en  goed  tegens  haer  gefield.  Dit 
heeft  die  vrome  Keifer  Ulpius  Trajanus  fulks  verftaen, 
fijn  Veld-heere  de  Scepter  en  hetfwaert  gevende :  Hoc* 
inquit,  gladiopro  me  ut  erts  dumjutta  facio,fin  minus  con~ 
**■**«<?,  en  op  dat  ik  met  oude  ontallijke  exempelen  u niet  befware  in  defen  felfs  feer  ervaren,  gedenkt  die  on- 

langs gefchiede  exempelen  van  Vrankrijk ,  alsdan  den 
Maerfchalk  Montmoranci ,  Conté  de  Mon-gomef  y  en 
noch  wel  100  diergelijke  alle  den  Guife  afvallende ,  en 
't  gene  nu  hiervan  de  Hertog  van  Aerfchot  en  andere Edelen ,  Officieren ,  ookfo  vele  treffelijke  fteden  da- 

gelijks gefchied  ,  en  wil  God ,  feer  haeft  noch  meer  ge- fchieden  fal.  Denkt  ook  dat  voor  God  en  de  werelt 
een  eed  tot  onbehoorlijke  faken  gedaen  niet  en  geld, 
het  is  quaed  datmen  fulks  onbedacht  doet :  maer  noch. 
quaderonbedachtofuit  vrefe  gedaen  hebbende,  dien 
noch  te  willen  houden  en  in  quaed  volherden :  des  wy 
een  duidelijk  exempel  int  boek  der  Rechteren  hebben, 
die  anders  vrome  Jephta  door  onbehoorlijke  beloften 
fijneenige  dochter  offerde:  fo  fulks  ook  mochtever- 
fchonen  foude  een  moorder  of  dief  in  fijji  dikwils  ge- 
fworen  boosheid ,  ook  alle  Monicken ,  Papen  en  Non- 

nen by  haer  gefworen  godlofe  fuperftitien  moeteri 
blyven.  Och  wacrde  Heere  wiens  faligheid  en  wel- 

vaert ik  van  herten  beminne ,  de  Heere  opene  u  de 
oogen  des  herten  en  verftand  om  dit  te  mogen  beken- 

nen en  verftaen ,  wijkt  af  van  't  verbond  der  godlofen, woedendenen  bloeddorftigen ,  datgy  der  plagen  haer 
feer  haeft  overhangende  niet  deelachtig  en  werd,laec 
af  u  Vaderland ,  den  vromen  ja  u  felfs  welvaren  te  be- 

vechten ,  vervolgen  en  krenken ,  maer  hier  tegen  u  ee- 
re en  eed  tot  dienfte  des  Coninx ,  welvaren  des  Lands, 

befcherminge  der  vromen ,  contrarie  als  gy  tot  noch 
toe  hebt  gedaen ,  gedenkende,  field  u  tegen  dees  ver- 
dervers  des  Lands  en  helpt  fo  menig  vroom  Heere  en 
Vorften  alle  vromen,  den  gemene  vyanden  des  Co- 

ninx en  des  Lands  die  nu  airede  Gode  lof  fere  gekrenkt 
fijn,  vorder  geheel  verjagen  en  verdry  ven,  u  Vader- 

land tot  fijn  Oude  vryheid  onder  gehoorfaemheid  des 
ConinX  helpende  brengen  daer  toe  uwe  Ed:  dan  gro- 

te middelen  heeft ,  en  den  felven  ja  haer  gehele  kracht , 
immers  ter  Zee  nu  alleen  by  u  fijnde  groot  afbrek  kond 
doen ,  ja  gehele  ruine  in  brengen  ,  mits  uwe  macht 

en  al'tgene  gy  van  dien  tot  u  kunt  krijgen  in  han- 
den van  fijn  Furftelijke  Genade  ofte  den  fijneö  Hel- 

lende, en  eerftdaegs  tot  vorderinge  der  fake  en  des 
tijds  overleverende  j  daer  toe  men  ( fo  gy  tot  dees  fa- 

ke en  uws  felfs  faligheid  kund  verftaen  )  wel  bequanif 
middelen  vinden  fal ,  het  welke  fijn  Furftelijke -Ge- 

nade dan  een  fo  grote  en  aengename  dienft  fal  fijn ,  dat 

niet  alleen 't  gene  voorleden  is  en  alles  by  u  enden  u*» 

4oj 



¥*# 
Het  fefté  Boek, 

wen  gedaen  gehelijk  en  al  vergeven  en  vergeten  fal  zij
n 

fonder  des  immermeer  te  gedenken ,  daer  af  ik  u  dan 

alle  verfekeringe  van  fijne  Vorftelijke  Genade  o
nder 

zeeel  en  hand  voor  u  en  den  uwen  belove )  maer  gr
o- 

telijks  ook  geremunereerten  u  alleu  achterwefe
n  aen. 

den  Conink  ten  vollen  betaelt,  en  gy  in  uwe  fta
eten 

eeregepreferveert,  voor  alle  het  welk  ikm
ymetfom- 

mi^e  andere  van  genen  kleinen  aenfien  dan  
fterk  ma- 

keren  in  manne  waerheid  gelove.  Dit  foude  to
t  eere 

Godes  ,  oprechte  dienft  des  Coninx,  befche
rminge ■   .u    >      \f   a  Jn»li1M 

üochtct  fünBut^outo  lange  /  mitfgaöetó  200  gu h 

öeitf  in  geretoen  gclöc  om  öcm  ter  eeren  Dan  fijn  €rcei* 
Icntic  te  uletien  ah*  een  ©ento?icïj  ( meihe  fïact pp  wt* 
toüiig  aennam )  toe  behoo?bev  ban  toelhe  toefeggtnge 

en  belofte  /  ty  tien  boo?f5  fcancops*  Dan  £ecutocn 

toen  28  SCugufti  toaer  na/ató  Ijet  boo?f5  Cafïcel  en  «Ste* 
toe  al  obergegaen  toa$enï)P3Dnbeboiraen3nnboo?f3 

«Stoagcraebaen  habbe/  sim  eigen  obligatie  gegeben 

Heelt  ncbab/  onöcc  belofte  ban&emeerft-baegëöaec 

ban  te  tioen  öebbcugoebe  berfcfeert&eib/banöelgec* 
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Godes  ,  oprechte  dienft  des  Coninx,  ̂ ermjnge  ̂ ^^^SSmSSSmST/  HtalfOUtfcc* der  vromen  en  ons  gemene  Vaderlands,  behoorlijke  Mg^  gaKeöetOm na  »erten gereijt 
quytinge  van  uw  ̂ ^*£*^2fam  S&^^^Wa^S^aCÖt/^ en  den  uwen  lijf  en  goed  zin,  die  anders  h«ft  in  groot  J?  1 0"«  »      »    ̂   €^depn  tc  b?Cucll  10  getoeefl  / 
lijden  ia  geheel  bederven  komen  fult,  het  welk  u

  God 

dan  geve  fulks  te  verftaen  ,  en  of  gy  fchoon  h
iertoe 

niet  haeft  foud  willen  verftaen  door  opiniatrite  en
  t  on- 

recht in  defe  gevrcefdc  fchande  ,  fo  weet  dat  gy  door 

fulx  wel  eenig  empefchement  kond  doen,  e
n  eenen 

tijd  de  fake  vertoeven,  maer  ten  laetften  toch
  niet  be- 

letten ,  welk  retardement  dan  tot  u ,  den  uwen  en  ve-
 

le andere  geheel  bederf  fal  zijn,  en  in  plaets  van  a
lle 

genade  en  gunft  „daer  voor  ik  nu  miin  ziele 
 ( waert 

behoorlijk )  te  pande  wil  ftellen  ,  allen  ong
enade  en 

vyandfehap  ,  als  ik  verfta  ,  hebt  te  verwac
hten,  dat 

ook  behoren  foude  ,  waer  door  ik  u  Edele  n
u  voor 

'tlaetfte  vermane  dewijle  dat  het  tijd  is  ,  inylie,  om 

ubehoudeniffe  te  denken ,  anders  feer  haeft  te  aetfal 

zijn,  het  welk  uwe  Ed.  dan  de  Heere  geve
  fulx  van 

herten  te  verftaen,  biddende  de  felve  mijn  ong
efchikt 

bbo2ft  3fltmaen  <©upn  Cafielepn  te  b?etoen  10  getoeefl  / 

bat  be  üeere  ban  ̂ toteten  aloaer  pemanben  fonbe  fen* 
ben  om  fmalijöen  het  accoojt  te  befluttcn  /  en  bicn  bob 
gentoe  heeft  \p  albaec  gefonben  ̂ an  Coenensoon  met 

eentoieftoancretoenticinbateben  2  Stugufti  157  2.  w* 
bouöenöe  ontoer  anberen  bat  Bpgeftant  fouöe  boen  en  « 

beloof  be  bpeere/  eebe  en  mannen  toacrljeibtconber*  cc 
houöcnenboenonöerfiouöen  alle  alfulfre  contracten  en  « 

beloften/  atë  öefelbe  San  Coeiicnfê met ïjem fluiten  <c 

foube/  $c,entoagottöerfch2ebertügocotoüligenebe/  cc 
onberteuent/  A.  de  Swieten.  <©e  boo?f3  San  Coenenf5  « 

albacr  gehomen  3tjnbe  öeeft  eerfl  metten  boo?f3  Cafte* 
lepn  alleen  gehantoelt/  en  öactna  oohmet  affiftentte 
ban  San<3acobf3  ban  ïtofenöael»tgemeefterban 

ber  <©oube/metten  iBagifttateiv&t&ittcrpeenge* 
mene  buraeten  bec  boo2f3  &tebe.  ̂ Betten  boo?f3  Ca*  arcoojt 

herten  te  verftaen ,  WjM»*  ̂ SSSZ    &ïï^w3BiïS&^#SffS*f  $& ïariK.  ïtnri  vcu  itugwu^          j,'.,,     .j 

uitwat  hertehet  gefchied  isdie  uwe  Ed.  behoede, 
 uk 

Alkmaer  den  15  July  i572- 

Cf.  i9«.)  (©p  bit  fennjben  /  nocï)  op  riet  fch?ijben  ban  ben 

©Swey  not!  oohban^onop/  enne  beloften  hem  
ge, 

baen/  en  heeft  ÖP  niet  een  tooo2b  toeberom  gefcftieben 
: 

Sw£  toieben  tot  ttoe  of  b?ie  ceifen  aen 
SSSSIn Tóetósefl  /  fonbec  eenige  fch?ifteln&e 

S«eröop  te  geben  /  ban  fcïjeentoelbat^ 
SaerSetötl  foube  hebben  toillen  W»n/  mi«»0^ 
bentoe  berfeheringe  en  toefeggtnge  ban  ben  Staten  öes^ 

S  banlollanto  en  toat  f?  ïjem  fouben  eboceten/  
m 

Wen  hn  noch  eenigftn^  öitnbe  è 1  met  eebe  berpUcfj 
SS /ban  befahetoeebfb  ïangt  flepentoegchouben/ 

SanSStte  /  en  fnnboontemen  /  aitotibe  W  met  en 

foube  Oebben  Bonnen  te  toerfc  flellen/en  Boetoel  hP  ba
ct 

na  mettefchepen toeberom  uit  imam:  fotoaSbefah
e 

hcranbert  bat  hpooh  ban  opinie  beranberbe. 

toer  Se  en  ̂Setoater  /  öabtoe  fegcre  AM»
 

ttaSfitte geljouben  met  ̂ onhbeer  ̂ bJiaen 

«Mtete  ̂ DiiPh  Caftelepnban  a©oertoenfnnen  Sebe/  en  toa^ 
B?  ren  tuffthen  hen-luiben  eentge  b?ieben  ober  en  toeber 
««««     ober  nefttoetoen  /  nopenbe  beoberlebermge  ban  Ijet 

wT  Caffeelenflebeban  3©oetben/  inhanbenentotb
ien, 

ban      «te  öan  ben  ̂ ?ince  ban  ©rangten  /  maer  atë  be  boo*f3 
^to,c'.  <ffarielcpn  b^eefbe  bat  booj  Ijet  fcb?öben/en  ober  en 

SS?  toeber  ober  ö?agen  toer  bneben  toe  fahe  fouöe mogen 
ncieen   tn  't  licht  homen  /  en  ftp  toaer  tooo?  tn  pericul  ban  Inf 
5Sl      en  aoeto  /  fo  heeft  Ijp  aeti  ben  ï^eere  ban  ̂ toieten  ge- 

Sn  "'   fchJeben  /  enfjem  toaer  W  gcbeöen  toat  hP  niet  meer  aen 
hem  fch?hbcn  en  foube  /  Wp  fouöe  betoehtelnhen  bp  ftem 
fentoen  4?rancop0  ban  Êeewtoen  fnnen  ̂ toagec  om 

metten  felben  te  tracteren  bangen-luitoerp?opooften 
tnfchJöbentf  tufTcljen  hen-luiben  gehouben/  bentoeU 
ften^öien  bolgenbe  toptien  boo?f3  ̂ eere  ban  ̂ toteten 

nefeomen  fhnbe  binnen  ber  «6oube/heefx  be  felbe  £eeu* 
toen  be  fahe  een  feer  goeö  beginfel  gegebenenaentoen 
fceere  ban  ̂ toteten  belooft  bat  hRben  Caftelepnfi^ 

nen  ̂ Stoager  toaer  toe  taengen  fouöe/  toat  hP  hem  aen 
toe  3»ibe  ban  toen  |&ince  ban  ©rangien  begeben  foube  / 

in  recompenfe  ban 't  toettte  toen  Jgeere  ban^totetcn 
Uan  toegen  ban  ben  ̂ tatert  ban  J^ollanb  ben  felben 

*rancon$s  ban  geeuwen  tot  een  banfebacröeib  beloof* 
Ue  jacrlijfrê  te  boen  betalen  eenrente  ban  150  gulöen 

fieöutrentoe  ̂ ijn  leben  en  't  leben  bon  paria  Cornet 

hp  foube  toerben  gecontmueertmfnn  officie/  en  toaer  tmt** 
bencffen^  genieten  alle  alfulhcgagie/p?ofüten  en  in*  gjjf 
Bomften/  m  fnn  pjeöeceffeursf  Dabben  geftab/  .be$  £„ 

foubèhpbe  ̂ tato  en  Caftcle  bana©oertoen  ftellen  m  &*&* 

öantoen  banöen  p^ince  ban  <©rangien  of  3i)nen  ge*  "" committeecben  /  mitë  toat  öp  ooh  geb?ijt  iouöe  3ijn  ̂ ECc  m 

ban  alfuihe  1000  guïtoenen  alsf  ftp  in  't  ontfangen  ban  b?tam 
3ijn  officie  ten  ontoerpanöeljatoöe  moeten  ftellen  /  toaer  gj£ 
boren Wgegebleben  toaren  mentban(€ol/en^an  fepA  tot 

ban  2öercnb?ecDt/  en  toat  men  toenboo?fch?eben  Ca*  wm> 

fielepn  eeefttoaeg^fcutoe  opleggen  en  betalen/  alfuihe  «*. öuifent  toalers  alö  &p  aen  toen  öoojlucljtigen  goog*  tc 
neboren  ©o?ft  €rico  3^ertogetot  2pmnftoijfien3lu*  te 
nenbotfD/  9d  ten  achteren  toa$s  /  en  bit  alfonber  (c 
pKjuöicie  ban  ben  eeö  /  toie  toe  boo?fch?eben  Cafle*  cc 
lepn  fïiiiv©o?tteii)he  <©enabe  getoaen  habbe/  enfou*  cc 
öé  bobenbien  noch  genieten  tn  recompenfe  ban  föne  tc 

fincere  toienfïen  en  oprechte  affectie  /  toie  Ijp  fijne  €rcel*  ec 
tentie  en  ©atoeeïanö  toag{  to?agentoe/  'tgene  hem  bj?  lc 
toen  <c3?atoe  ban  toer  IBarh  alö  <©ouberneurban  i|ol*  tc 
l^nto  /  bp  b?ieben  en  berfegeitDeito  fouöe  toegeboegt  IC toertoen» 

Heetten  ̂ cDout/5Öuröemeefteren/^cöepenen  en 

katoen  /mitfgaöer^  be  gemene  ̂ cfjutterpe  engeme^ 

ne  boderen/  isS  tooo?  toe  boo?f3^an  Coenenf3enmee^ 

fier  ̂ an<3lacobf3  25urgemeefter  ban  toer<©ouöe<!5c*: 
committeerbe/en  boo*  'tbeleit  ban  ben  boo?fclj?eben 
Caflelepn  befafte  fuljc  geacco?öeert  /  toatfp  Ijen  me^ 
toe  fouben  begeben  onber  het  accoojtenume/  bphm 

©eecen  Staten  ban  ̂ ollanb  binnen  *©o?b?ecljt  met* 
ten  anberen  gefloten/  baer ban  eenen  erp?cffen b?tef 
ban  accoo?t  gemaeht  isf/luiöenbe  ban  tooo?toe  te  towp 
toeal^bolgt: 

WY  Schout3Burgemeefteren,  Schepenen  en  Raden  b}.  J"9'
 der  ftede  van  Woerden ,  mitfgaders  de  gemene  igeece 

Schutterye  en  gemene  borgeren  defer  voorfz  Stede ,  jw«^ doéO  konten  kennelijk  allen  luiden  die  defe  tegenwoor-  £n  mti 
dige  letteren  fullen  fienof  horen  lefen  Saluit,datwy  bic  ban 

overkomen  en  geaccordeert  zijn  met  JanCoenenfzals  ©W 
Commiflaris,en  meefterJanJacobfzBurgemeefterder  ^fa 

ftede  van  der  Goude,Gecommitteerde  van  den  Edelen 

en  erentfeften  Jonker  Adriaen  Heere  tot  Swieten,Gou- 
verneur  en  Capitein  Generael  der  ftede  vander  Goude, 

van  wegen  den  doorl.  hoog-geboren  Vorft  en  Heere 

den  Prince  van  Orangien,&c.  als  Stadhouder  Generael 

overHoJiand,  Zeeland,  Weft-Vriefland  en.Utrecht, 
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beroerende  alfulke  voorhoudinge  en  accoord  generael, 
als  by  de  gemene  Staten  van  Holland  binnen  der  ftad 
Dordrecht  eendrachtelijken  overkomen  en  gerefol- 
veert  is,  en  ons  by  de  voornoemde  CommifTaris  en 
Gecommitteerde  overgelevert  is,  om  den  Hertog  van 
Alva,  &c.  met  fijnen  aenhank  te  refïfteren  van  fijne  ty- 
j-annelijke  daden  en  voornemen  die  hy  met  fijnen 
k nechten  als  erf-vyanden  defer  landen  tot  noch  toe  ge- 

bruikt heeft ,  en  noch  dagelijx  poogt  te  gebruiken  met- 
ter  daed ,  om  defe  Nederlanden  te  brengen  in  groter 
miferie,  ellendigheid  en  eeuwige  flavernye.  Welk  ac- 

coord of  refolutie  by  ons  luiden  wel  en  in  't  lange  gevi- lïteert  en  met  rijpen  rade  overgeleid  zijnde,  bevinden 
in  als  anders  niet  dan  dat  wy  om  redenen  boven  ver- 
klaert  ons  niet  en  behoren  te  fepareren  van  den  Landen 
van  Holland,  fo  wy  mede  een  lidmaet  der  felver  Lan- 

den altijds  geweeft  zijn ,  en  noch  verhopen  te  blijven 
fonder  eenige  twijffel :  en  tot  dien  einde  dat  wy  daerom 
volhardelijk  willen  voorftaen  onfen  vaders  land ,  en  te 
refïfteren  den  voorfz  van  Alva  met  fijnen  aenhang ,  als 
een  vyand  der  welvaert  defer  Landen,  fo  is 't  daerom 
dat  wy  beloven  by  den  eed  die  wy  eertijds  gedaen  heb- 

ben ,  den  Coninklijke  Majefteit  van  Spangien  als  onfen 
fouveraine  Heere  hou  en  trou  te  wefen ,  en  de  ftede  van 
Woerden  te  bewaren  tot  fijnre  Majefteits  behoef,  en 
en  dat  wy  ook  houden  en  volkomen  fullen  in  allen  fij- 

nen poinden  en  ar  tij  kelen  alfulken  contraden  refolu- 
tie als  binnen  der  ftad  van  Dordrecht  by  den  gemenen 

Staten  van  Holland  gefloten ,  overkomen  en  geaccor- 
deert  is,  en  dat  wy  mitsdefen  ons  in  't  felve  contract 
verbinden ,  verobligercn  en  over  fulx  mede  contribue- 

ren fullen  in  de  onkoften  van  der  oorloge,  die  onfen 
genadigen  Heere  den  Prince  van  Orangien ,  als  Stad- 

houder defer  Landen  voerende  is,  tegens  den  Hertog 
van  Alva  en  fijnen  aenhang  als  onfen  vyanden ,  en  dit  al 
tia  rate,  quote  en  portie  als  de  penningen  deier  Stede 
in  denomflagen  des  gemeen  Lands  van  Holland  fou- 

den mogen  monteren ,  mitsdien  fo  hebben  de  voor- 
noemde Commiffaris  en  Gecommitteerde  ons  be- 

looft ,  en  fullen  ons  ook  daer  van  doen  hebben  goede 
verplichtinge  en  verfegeltheid  van  den  voorfz  Heere 
van  Swieten ,  fulx  wy  ookontfangen  hebben ,  dat  men 
orts  gene  ruiteren  noch  knechten  binnen  defer  Stede 
leggen  noch  de  borgeren  alhier  niet  mede  befwaren  en 
fal,  ten  ware  dat  wyluiden  fulx  goedwilliglijk  verfoch- 
ten  en  anders  niet    En  by  fo  verre  dat  fulx  foude  mo- 

gen gebeuren,  dat  wy  eenige  knechten  van  node  had- 

den en  begeerden}  't  ware  door  nood  of  anderfins  note- 
lijk,  dat  men  ons  dan  fendenfal,  foveelgefchikteen 
verfochte  knechten  uitten  hoop  van  onfen  genadigen 
Heere  den  Grave  van  der  Mark ,  of  Grave  van  den 
Berge  als  wy  fullen  begeren,  fonder  dat  men  onsfen- 
den  fal  eenige  knechten  die  hier  uitter  ftede  van  Woer- 

den zijn,  of  andere  ongerufte  of  ongewapende  knech- 
ten ,  op  dat  wy  de  ftede  van  Woerden  te  beter  mogen 

bewaren.  Item  ook  mede  fo  verde  wy  eenige  knechten 
begeerden ,  dat  als  dan  de  felve  knechten  fullen  teren 
op  hare  foldye  fonder  laft  of  kofte  van  den  borgeren 
der  voorfchreven  Stede  ,  behoudelij  ken  dat  men  hen 
fal  doen  huisveftinge  en  flapinge  na  behoren.  Item 
mede  dat  indien  eenige  knechten  geleid  fouden  wor- 

den op  't  Huis  tot  Woerden  tot  bewaerniffe  van  den 
Huife,  dat  alfdan  de  felve  knechten  den  borgeren  van 
Woerden  ook  geen  overlaft  doen  en  fullen  in  eeniger 
manieren,  maer  fullen haer proviandeen  notelij kheid 
in  der  ftede  mogen  halen ,  fonder  vorder  of  eenige  ko- 

ften van  den  borgeren.  Item  dat  men  ook  den  huiflui- 
den  gefeten  onder  de  poortye  van  Woerden,  nieten 
fal  befwaren  of  belaften  met  eenige  ruiteren  of  knech- 
ten,aenge(Ien  fyluiden  onder  de  ftede  van  Woerden  ge- 

feten zijn ,  en  metter  felver  ftede  moeten  coniribueren 
in  allen  laften,beden  en  fubventien,als  of  fyluiden  mede 
in  der  ftede  woonachtig  waren ,  fulx  dat  fy lieden  in  re- 
fpect  van  dien  fo  wel  behoren  befchermt  te  worden 
metter  ftede,  als  wy  die  in  der  ftede  zijn.  En  heeft  de 
Voorfz  Heere  van  Swieten  ook  belooft  alle  naerftig- 
heid  en  devoir  te  doen ,  dat  de  felve  huifluiden  dagelijx 
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daer  te  rijden ,  en  dat  van  de  foldaten  die  dagelijx  door 
't  land  lopende  zijn  op  den  voorfchreven  huifluiden, confidererende  dat  indien  in  fulx  niet  geremedieert 
foude  worden,  de  voorfz  huifluiden  de  macht  niet  en 
fouden  hebben  hare  quote  in  de  ommeflagen  te  beta- 

len. Ook  mede  dat  wy  van  Woerden  dagelijks  en  tot 
alre  tijd  gedurende|defen  oorloge  buiten  de  poorten  de- 

fer Stede  lullen  mogen  keren ,  alle  foldaten  ,fofydik- 
wils  voor  de  poorten  komen  dronken  wefende ,  en  dat 
om  d'erreur  in  der  Stede  te  fchuwen  of  ten  ware  by  (F.  197.) goetdunken  vanden  Schutters  opter  wacht ,  dat  de  fol- 
daet  niet  dronken  en  ware  en  dat  hy  yet  in  der  Stede 
hadde  te  halen ,  en  weder  uit  wilde  gaen  of  fijn  pafpoort 
hadde  om  te  mogen  blijven.  Item  dat  ook  van  nu 
voorts  aen,  en  fonder  prejuditie  vanden  Hertog  van 
Brunfwijk,  &c.  als  Pantheer  van  Woerden  de  juflitie 
binnen  der  Stede  en  Poorterye  van  Woerden  fal  gead- 
miniftfeert  worden,  fulx  die  tot  noch  toe  geadmini- 
ftreert  is  geweeft.  En  dat  ook  fijne  Vorftelijke  Genade 
Rentmeefter  's  Lands  van  Woerden ,  tot  allen  tijden 
vry  en  onbelet  fal  mogen  komen  tot  Woerden  en  in 
den  Lande  van  Woerden  om  te  ontfangen  alfulke  land- 
pachten ,  tienden ,  cijnfen  en  anders  als  fijne  Vorftelij- 

ke Genade  in  den  landen  van  Woerden  en  elders  als 
Pantheer  toekomen ,  en  dit  al  fonder  eenigempefche- 
ment ,  daer  toe  hem  verlenende  een  vry  en  vaft  geleide. 
Item  ook  noch  dat  indien  van  node  ware  door  oorfaek 
van  belech  en  refiftentie  aen  de  ftede  van  Woerden  be- 

vonden worde  van  node  te  zijn  noch  eenige  fterkheid 
te  maken  't  ware  van  bolwerken  of  anders ,  dat  de  felve 
koften  van  dien  gedragen  en  mede  omgeflagen  fullen 
worden ,  mette  koften  van  den  gemenen  Lande  van 
Holland, gelijk  meer  andere  onkoften  gedaen  fullen 
worden.  Vorders  noch  alfo  de  ftede  van  Woerden  niet 
wel  voorfien  en  is  ,  noch  geprovideert  vangefchut, 
kruit  en  loot  om  ons  te  befchermen  in 't  nood  ware  je- 

gens onfen  vyanden,  fofal't  gemeen  Land  van  Hol- 
land onseerftdaegs  daer  van  doen  verfien  t'onfer  pre- 

fervatie  dat  wy  dies  goed  genoegen  fullen  hebben.  En 
want  wy  allen  poinden  van  den  inhouden  van  defea 
vaft  en  ftaende  houden  willen  fonder  eenige  argelift'j 
fo  hebben  wy  Burgemeefteren ,  Schepenen  en  Raden 
der  voorfz  Stede  in  den  name  als  boven  der  Stede  grote 
zegel  aen  deferi  brief  doen  hangen  opten  8  Augufti  an- 

no 1571.  InkennifTevanmyopteplijkeftondgetekent 
D.  van  Heeff el,  wefende  befegelt  met  een  groen  Waf- 
fen  zegel  beneden  aen  dubbelen  fteerteuithangende. 

3Clfo  is  öet  boo?f3  Cafïeel  en  ftebe  ban  atëoerben  ge* 
nomen  in  bemacfjt  ban  benpnntc  ban  «©rangten  en 
geannereert  aen  foliant»  /  en  gerno?ben  frontter  tegen 
ötretut.  <©en  at  Augufti  t$  De  boo?f5  Caftelepn  uan 
Den  <fl5?abe  banber  itëarn  gefonben  commiflüc/  om 
ten  bienfïe  ban  Den  $?inccban  <0rangien  te  licöten 
een  ©enbel  folbaten  ban  i  oo  noppen  /  en  baer  ober  te 
commanderen  ais  Capitein/  b'een  nelftebaerbante 
leggen  op'tCafteef  en  b'anber  nelfteinbe^tab/bie folbaten  binnen  ötrecöt  leggende  berftaen  üebbenbe 
bat  3©oerben  ober  toas  gegaen  /  3ijn  op  eenen  mo?gen 
ontrent  boerden  genomen  en  Hebben  allebebeefhnt 
^iz  fnnonben  benomen  toert)  geboert/  banbcCafte* 
lepnïjeeft  terfront  fïjnrebenfie  genregen  entoebcrom 
boen  fjalen  aüe  be  offen  en  beeften  toebefjorenbe  be 
$acf)terS  en  «Beefteiijne  peeren  ban  ben  3£om  en  an* 
bcre  Capttulen  en  Cloofreren  binnen  ötrecöt  /  be  toeï= 
«e  be  felbe  berbolgenbe  om  toeberom.te  «rijgen  een 
toijle  tegen  ben  anberenfrtjutgebeert  geftouben  Deb* 
ben  /  tot  bat  be  beeften  genoeg  in  benouben  ijanben  on* 
ber  be  ,§tab  geb?eben  toaren  /  boen  ïjeeft  be  Caftelepn 
ban  bes  Caftelepns  too?nemet  bnemirfcensgefcfnu: 
be  folbaten  ban  ötrecöt  genomen  boen  bertretnen  /  en 
ftpfjeeft  be  geïjaelbe  beejïen  laten  bofgen  bc  gene  bie 
befenabigten  Dare  beeften  genomen  toaren  getoeeft/ 
mits  fijne  folbaten  boenbe  eenc  goebe  bereeringe.  3£en 
zo  <©ctob?is  neeft  be  <©jabe  ban  Der  naarft  /  leggenbc 
boo2  «^cftoonOoben  en  berflaenoe  batbe  <©?abebart 
25ofTu  een  aenflag  op  3©oerden  fiabbe  om  fjem  affd 

niet  en  fullen  worden  gefchat  ofgedwongen  hier  en   ban  ,&epoonfjobcn  te  boen  opb?efeen  /  baer  binnen  ge* 

fon- 
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fonben  fjonhrjecc  gjatob  ban  <3>upbenboo2be  peecc 

banïDannont/om  met  abbijtf  ban  ben  Caftcleinte 

02bonncccn  al  'tgenefp-ïuiben  bebtnben  foiiben  tot 

bonificatie  bcc  «tab  en  ben  Caftcle  notelnbenoo?? 

baec  te  toefen  en  om  be  feltoe  te  p20bianbeccn  en  boo?? 
fien  ban  aileö  battcc  nobig  mocljt  fijn  /  en  font  00b  ttoe 

bagm  baec  na  baec  binnen  fonbec  2ficent  ban<©ut? 
bcnbco2bc met  nocB een #cnbcl folbaten /en tg  t felbe 

Cafteclen^tati  alfo  onbee  Ijet  commanbement  ban 
fcenboojft  SDuib  gcblcbcn  tot  in  2Cp2il  1573.  bat  üp 
aen  Den  #2ince  becfoebt  baec  ban  ontflaoen  te  fnn  /  bie 

baec  alfbocfonbgionRDeec  Roelof  ban&tabcnteocb 

om  in  bcss  fclfö  plaetfc  te  commanbecen :  maec  alfo  be 

folbatcn  onbec  ben  boo?f5  ̂ onbïjcec  9fib?iaen  <Duib 

ïeaoenbe  /  ben  felben  ̂ tatenb?oeh  boo?  geen 1  Capitem 
en  toüben  hennen  /  en  toci  U?it  toeben  oppofeecben  en 

muitineecben.  £0  toeeb  albacc  gefonben  be  ̂eec  ban 

jgtofeten  boo2nocmt  met ».  3Cb?iaen  bans&lpcn? 

b020/  ».  gfan  ̂ acobf5  ban  fiofenbael  en  <&xm 

dtSwUfi  ©Sof  top  /  öetoelne  met  afftftentte  ban  ben 
boo^f*  ̂ uift  be  folbatcn  inbuceecben  batfe  ben  boo?f5 

^tabenfooeft  accepteerben/  eniöbe  boo?f?  Wwm 

i®\\ih  baec  na  fcebenmeeftee  ban  ̂ ollanb  getoojbem 

€$?inceban  <£?angicn  merbenbe  batDPboo? 

J  ©ecgen  tegen  ben  ̂ ertog  ban  9Hlba  niet  en  bon? 
beuitcecDten/  boo?  bien  tjptc  baft  befrfjanfi  lag /en 
&cm  tot  Óacn  niet  en  bonbc  uitiocben/  bat  ïjet  ook 

tn  fïjniegecfèecbtec/en  bat  be  moo?b  ban©?anb? 
cijb  fijn  boojnemen  feec  Binberlijb  toaav  fo  Beeft  BP 
mibbel  gebonben  fijnen  bjoeber  <©?  abc  Siobetoijb  ban 
alles1  te  abbectccen  bat  BP  fonbe  fien  fo  ben  ïgertog  ob? 

ftinaetblecfin 't  belegeren  met  ecrlijbe  conbitien  ficB 
felben  te  faïbecen  /  toant  BP  geen  mibbel  en  Babbe  om 
Bern  teontfettcn.  m  Beeft  fijn  bolb  garen  toeg  boen 

®c    nemen  na  Niveiie  :  Ut$  anbecen  natBrs  Bebben  be 
$£?&  ;§üangiaccttfinbcg  finten  legec  geb?oben  en  baec 
ÏÏFn    cene  gcote  becfcB?tcbinge  in  geb?acïjt  /  en  ontcent 
imm*>  400  <©uttfc  folbatcn  bccfïagen/  en  maec  60  banbe 
cenieser.  j]acegejatcn  Bcbbcnbe  /  fijn  toebec  tn  Ijaccn  legec  ge* 

&ecct. 

D€n  bag  opgaenbe  Beeft  ben  $?ince  ban  baec  fnn 
leger  opgcb20fccn  entë  na  ItëccBelen  getrocben/ 

bacrBP  ttoeofb2ie  banen  gebleben  Beeft/  latenbe  al? 
öacrecnbeelbolböin  gamifoen.  3£aer  na  téBpmct 

fijn  bolb  boo?  Höccljelen  gepaffcect  en  't  felbe  gebzadfjt Bebbenbe  aen  ben  ïtliijn  /  Beeft  albaec  Bet  meeftenbeel 

banfiin  bolb  afaebanbt  en  BPté  boo?tg  na  Campen 
gereift  /  ban  baec  BP  obecboec  na  «en&Bmfen  /  fnn 

Rüjgsbolfe  toacen  fecc  qualij&en  te  b?eben  /  bermtt^  fp 
nictentoerben  betaelt  /  fulltf  batbenptneebpnam 

gcoot  pcnjbel  foube  Ijebben  geRomen  /  ten  toacc  be  <&; 
beeften  en  Capitcinen  Uit  ban  bace  betalinge  fcRcrfteib 
ïjabben  boo?  be  becfcïmjbinge  ban  W  ban  ̂ ollanb/be 
opcoectc  fjabbcn  boo2bomcn.  ^et  Ijeeft  beel  luiöen 

feec  b2ecmt  acbocftt  en  in  gcote  bectoonbecingc  ge? 
b^acïjt  bat  bc  |92ince  ban  €>2angien  met  fo  gcotenen 

feïjonen  öoop  bolcin't^anb  gebomen  fijnbe  fonbec 
baec  iet  anbcc0  mtbe  uit  te  ceebten/  Uit  toebcc  te  Htan- 
be  uit  UtUt  bectcecben  /  maec  be  gene  bie  ()em  bc  fabc 

betec  berfïonben  en  tod  toificn  bat  be  boften  ban  foba- 
nigen  legec  te  öouben  fo  liebt  niet  en  bonben  opgc* 
b?ar ut  toecben  /  en  gaf  fulc  geen  toonbec. 

<02abc  ïobetoijb  lacn  befec  tijb  feec  bcanb  te  btUUt 
ban  ïjete  boo2tft%  *Dc  p2intipacljle  Capiteincn  binnen 

Reegen  leggcnbe/bccttacnbe  batfe  geen  ontfet  en  ftab- 
bentebectoafbtenbebben  becaebflacgt  om  bc  ftab  o? 

bectegeben/fobeccefpeenige  eeclijbc  conbitien  bon? 
ben  bebingen  /  baec  5i)n  eenige  gccommittccct  Uit 

metten  hertog  fonben  tcacteccn :  be  J^ectog  en  begeec? 
Uc  fulc  met  toemigec  m  fpluibcn/  toant  Het  boebt  bem 
eeclijbcu  genoeg  te  toefen  fobanigen  baden  (tab  /befet 
met  fobanige  ccbaien  en  bappcee  ftcijgfliabcn  /  tot  f)et 
obcigeben  gebtoongen  te  bebbcn/baecom  bae(t  bp  bem 
Öiec  toe  fo  fecc  alö  bp  mocljtc  om  bat  ban  bagc  te  bage 
nicer  (tcben  ban  ijcm  af bielen.  <0bec  fulc  iffec  ben  1 9 
^cptemb2i.ö  Iccij  tuftïljM  ben  ̂ eccc  ban  Noircarmes 

©e 

ii;eeht 
fijn  legec p-j  en 
banfit 

fijn  öolft 

af. 

<3?nyje 

met  bc  =^cccen  ban  Vauix,  Liques  en  ban  Goinges  ban 
tocnen  ben  ©actog  ban  3Hlba :  en  be  $|eccen  ban  Soye- 
court »  La  Noue ,  D'elcourt ,  Cll  Courmont  ban  toe? 

gcn^abeSlobctoijft  met  fijn  Capitcinen  en  bie  ban 
bcc^tabobec bomen  op  befe  nabolgenbe  conbitien:  rF  tJ 
ecc(telijhbaebeboo2f3  ftab  ban  Reegen  toebcc  gege>  cont. 

ben  fai  toecben  in  fjanben  ban  3ijnejisai,  of  benzee-  jw 
togban  3Hlba  fijnen  Eieutenant  en  Capitein<©ene?  jgfj, 
caelinbefclSebcclanben.  sseraet 

2.  natalie  bc  Compagnicn/fotoelbefcanfe^^"^»11; 
beien  ais  folbatcn  te  boet  of  te  paecbe  met  ftaec  bie?  jJJSJj 
naccö  entongecö/  uittec^tabfullen  mogen  bectcec?  hertog, 

ben  met  baec  toapemn /  paecben  en goeben /  meublen  j»™» enimmeublem  0bergt 
3.  ̂ >at  (02abe  ïobetoijb  en  atïe  Uit  ban  fnn  gebolg/  bc « 

fo  btcnaecjs  al0  geallieecbe  ban  fijnen  fjuife  /  al  toacent " 
baffalen  ban  fijne  jffêajeft.  ban  gelijbenfullen  mogen" 
bectcccbenmettcboo2f3  Compagnien5pcancoifen/en cc 

op  gclijbc  conbitien.  
c* 

4.  <&at  Ut  €belen/baffalen  onbecbanenbanfnne" 
Catïjoiijbe  m&ü  en  anbcce  fjoebanig  fp  mogen  toefen/ " 

ban  gcljjbenfuUen  mogen  uitgacn  metfjimtoapenen/ " 
paecben  /  blcbecen  en  anbcce  toecuftingen. 

5.  3èat  alle  folbaten  3Baïen  /  Hcbcclanbec£  en  an? " 
beceonbecbanenbansijne  USaj.  opgelijbe  manieren 

fullcnmonenuittrecben/  mitö  batfe  geenanbertoa? « 

penen  en  fulïen  mogen  mebe  nemen  of  Ijebben  ban  " 

ïïappicren^oingjaert/  fonbec  meecbiebecenbanfp" 
aen  bebbcnofopfjun  paecben/  bebalben  be  Capitct-- nen  Uit  alle  baec  toapenen  fullen  mogen  mebe  nemen* 

6.  3Mt  alle  be  intooonbecis  ban  be  bco?f5  ftab  /  bie  * 

be  a©apenen  geb2agcn  Bebben  /  tcc  toijlen  bat  <0?aef  « 

globctoijb  baec  binnen  fytft  getoceft  /  fo  gebucenbe  Ut  * 
bclegccinge  alsf  ban  te  bo?en  /  fullen  uitgacn  fonbec  « 

toapenen:  maetfullen  alle  fjace  goebccen/  meublen e' en  blebeccn  mogen  mebe  nemen  al?$  be  folbaten  geïnfe 

in  öet  boo?gaenbe  actieul  ië  becblaect, 

7.  <©at  alle  b'anbece  tntooonbcc0  en  't  gemeen  " bolb/  fo  Ijet  ben  goeb  bunbt  in  be  ̂ tab  mogen  blijben/ 
fonbec  batmenfe  fal  mogen  molcftecen  of  onbecfoeben/  \ 

in  baec  pecfonen/  noclj  en  fullen  Ben  Baec  goebecen  wet  c 
afaenomen toecben/  uitgenomen b'^fficicc^ban3i)'  tc 
m  maU  en  alle  be  gene  Uit  1  in  toat  maniece  Bet  (p  l " 
ftenniffebebbengeBaöofBulpe  Bebben  gcbaentotBet 
innemen  ban  be  bootf?  ̂ tab  en  toilliglijb  Ut  toapenen  u 

Bebben  genomen  ten  bienfte  ban  be  bpanben» 
8.  <&at  alle  Ut  gene  Uit  ban  een  anbcce  p?ofetfïe  ban 

fteiigie  3ijn  ban  ban  CatBolijbe/betoelbe  Uit  iö  ban  * 
5ijne  iBajeft.  en  obcc  al  3ijn  gebieb  gcobfecbcect  toecb/ " 
fullen  Ben  uit  Ut  ̂ tab  bectcecben/  op  be  felbe  tonbi*  * tien  gelijb  Biec  boben  becblacct  i$  l  fonbec  bat  fp  baec  ? 
in  mogen  blijben. 

9.  "®at  alle  be  gene  Uit  i\it  Ut  boo?f3  ̂ tab  gaen  ban 
toat  ojialitcit  batfe  mogen  5ijn/  niet  en  fullen  mogen 

acngeBoubcn  toecben  /  om  'tgene  fp  febect  Ut  inne? 
minge  bec  boo?f3  ̂ tab  gebaen  Bebben/  maec  fullen 
in  't  geBcel  genieten  be  conbitien  ban  befen  contcacte  / 
opconbitie  bat  atè  fp  inb?pBetb  fullen  geftelt  fijn  in  " 
becfebecbeplaetfebolgensf  Uit  contcact/  en  fp  Biec  na" Cjiiamen  te  ballen  in  banben  ban  fijne  liBat  of  fijne 

<0fficiec#/fo  falmen  Bun  boojgaenbe  guabe  baben  mo- " 

gen  onbecfoeben.  ' 10. 5^at  alle  be  gene  Uit  nu  tegentooojbig  uit  be  ftab 

gaen  /  't  fp  €bellufben  /  folbatcn  of  b'intooonbccö  bcc £ 
felbec  of  anbecen  /  fullen  beïobcn  en  f  toecen  /  bat  fp  be l 
toapenen  tegeirê  fijne  Catbolijhe  iBajefteitnocBbcn' albec  CBJiff  elijbften  Coninb  niet  en  fullen  aennemen  /  \ 

maec  toelboo2  fijne  |Bai.  uitgefonbect  <0?aef  Sobc?  '£ 
toijb/be  "©uitfen  en  €ngelfen  Uit  aen  befe  beloften  niet  * becobligcect  en  fullen  fijn. 

3ïllebefeponicten  /  acticuïen  tapituïatien  boc2f5  /  cc 

3ijn  gefloten  bpbe  pecfonen  Uit  ban  b'een  en  b'anbece fijben  baec  obcc  getoceft  3ijn/  in  bc  boo$f5  fo?mcen  ̂  
maniece /en  bebben  gelooft  en  geftoo?cn  op  geloof  en 
eece/  befelbe  onbccb?ebelijb  te  onbecBouben  /  fonbec  ( 

tegen  te  boen /bicectclijb  nocB  inbicectelijb.  ̂ aecenc( 
boben  i$  nocB  geconbitioneect  bat  alle  be  gene  bic  uitte c 

boo?f3^tab  fullen  bectcecben/  ban  toat  dualiteiten  « 
CO tV?  .5 



„tonbitiebfe  mogen  toefen/  geen  fcBabe  enfal  mogen 

^gebaen  toecben/  ban 't  gene&bp  Ben  (lellen  en  me* 
9,  be  nemen/  acBtecbolgenbe  't  gene  Den  6?  befen  eon* »>  tcacte  i#  geacco?beect.  €n  tot  meecbec  becfeberinge 
>,  bat  hit  contract  bolBomerttUjfeert  fat  onbecBouben 
>,  en  geobfecbeect  toecben  bp  ben  §|ertoö  ban  2Clba/ 
>,  fo  fa!  be  felbe  I&eece  hertog  Ben  geben  fuffifant 
•,  gelei  bdn  bnjgffoiben/  en  biec  <£beliuiben/  te  toe* 
>>  ten  /  be  l^eece  ban  ©eccrt  /  ben  25acon  ̂ aubtcj- 
9,  np/  ben  J|eece  ban  25ectecouct/  en  ben  J&eece  ban 
>>  ftotefleifc  SNe  mebè  fullen  matcBecen  in  bemacBte 
*,  en  bifcretïè  banbeCbrten  enanbecen  bie  uitte  boo?* 
*  fcB?eben  jêtab  fwflen  bectcecben  /  en  (lillen  bp  Sun 
*>  Wijben  tot  batfe  fullen  3ijn  genomen  in  becfebecbec 
*  piaetfe  /  atë  te  toeten  <!I5?aef  Üobetorjft  en  alle  die  Bern 

>>  gebolgt  3ijn  /  binnen  föeucenionbe  /  en  b'Cbele  en 9,  anbere  jpranfe  en  ïDalfe  folbaten  bit  toebecom  in 

9,  ©lannröB  toillengaeh  op  'tgebieb  ban  <0uifeof  in h  anbece  plaetfen  banBjanbrp  naeflaen  be  flabban 
,.  Hbenneur/  gelegen/  en  tot  berfefeeringebanbe  biec 

,  Abelen  en  'tfirijggbolb  bit  Ben  fullen  gelepen/  &o 
,'  fullen  in  be  macfjt  ban  ben  J&eece  ban  Noircarmes 
,'  bltjben/  bijf  Cbellieben/  op  eenige  plaetfe/  baec  Bp 
,'  Bet  in  fijn  gonbecnementban  J^enegoutoen  goebbin* 
,J  ben  foube/  al$  te  toeten:  3&en!$eeceban  Soyecourt, 
y  delaNoue,deHelcourt,  deCourmont>  en  benzee* 

,'  te  ban  Bergen ,  totter  tijb  toe/  bat  be  boo?f3  biec  <£bel> 
,'  luiöen  en  'tconbop  toebecom  op  Dunne  gea(febeceec* 
,'  be  plaetfen  genomen  engeflelt  fullen  jijn/  enatëban ,  fo  fullen  be  brjf  Cbelluiben  toebecom  ontffagen  of 

,'  becloft  3ijn/  om  te  gaen  baec 't  Bun  belieben  fal/  of 
,  baecfe  in  alle  becfebectBeib  fullen  geconbopeect  toec* 
j'  ben :  en  inbien  3p  niet  te  b?eben  en  3ijn  met  Bet  conbop 
,'  batmen  Ben  foube  geben  /  ban  b?efe  batfe  ban  Ben  ge* ,  offenceect  fouben  mogen  toecben  fo  becmogcn  3P  te 

,' gaen  baec  'tBengoeb  bunfet,  «JngetuigemfTe  encon* 
,'  ficmatieban  befe  becb?ag$  actïculen/  ban 't  gene  Bp 
,'  bit  contcactban  b'eeneenb'anbece  pactpté  geacco2* 
,'  beert  /fo  Beeft  beï&eece  ban  Noircarmes  bitaccoo^b 
»'  onbectefeent/  en  belooft  bat  Bet  felbe  boo?  be  Hertogen 
,'  van  Alva  en  Medina  Cceli,  mitfgabecg  ben  ̂ eeee 
?  FrederieodeToledo  <©ber(leban  Bet  boetbolb  en  ben 
,»^eeceban  Bariaimont  Booftbanbe5pinantie/  foube 
?  onbertebent  en  geconfïcmeect  toojben :  Sïlbug  gebaen 

>> en  geacco?beectin't  Eegecbeo?  95ecgen  op  ben  xir. 
s'^eptemünsefanno  1572. 
»    ©olgenbe  toeïbé  conbttien  be  boo2f3  &tab  obecge* 
febertia?/  bet^eeceban  %iqm$mh  Daerinmet  bijf 
ban  fijne  Compagnien/  en<©:abè  Stóbetoijb  en  alle 
be  fijne  togen  baec  uit/  en  ̂ jloan  J^eece  ban  IBóuCbeec* 
quesf  met  biec  Compagnien  getoapenoe  mannen  gin* 
gen  be  felbe  conboiecen,  ̂ en  J^ectog  bepefcBeecbe 
benfelben  bag  '©On  Fernandode  Toledo,  2520ebèc 
ban  ben  jlgargutö  be  tëellabe  €belmart  ban  be  (£afel 
ban  frjne  pai.  ert  Capitcin  ban  een  Compagnie  ̂ iuu 
tec£/  om  in  ̂§pangien  aen  ben  Coning  Mt  tübihge  te 
b?engen.^en  ̂ ectog  guam  ben  rcj.  ̂ eptembn.ö  bin* 
nenbec  ̂ tab/  feectoel  te  b^eben  toefenbe  bat  Bp  fo 
ftecnen jètabtoebecinBanben  gebcegen Baboe/  baec 
boo?Bem  fijn  moet  feectoiejS  /  baec  tec  contcacie  be 
Decten  ban  öe  <ü5ecefo?meecbe  feec  becfïauben  boo? 
*t  beclietf  bec  felbecUlei  Bp  nti  eenige  bagen  albaec  (lil* 
legetoeed  Ba0beeno2b?e  ge(leltop'tguntBem  nobig 
bocbte  /  fo  Beeft  BP  fijn  legec  boen  opbjenen  /  en  om  be 
Srotc  ftó(len  te  fcBoutoen  fnnen  leger  geminbert  en  een 
eel  bolr  afgebanbt/  toantBp  meenbe  nu  algenoeg- 

faemö  meejler  ban  't  fpel  te  fnn/  toant  ban  be  3ijbe  ban 
|©2anBcijb/  ban  toaec  Bp  be  mee(le  b2efe  geBab  Babbe/ 
fcieltBPBemnu  toelbecfebect.  i^p Beeft  binnenzee* 
gen  cebelijftec  toijfe  metten  bo?gecen  gelceft  /  toant  BP 
toeltoid  batfe  Baeróónbanjc  onbecCkabe  ̂ lobetoijc 
getoelb  genomen  tóacert/  en  batfe  altijb  ben  Coninft 
feec  getcouto  toacen  getoee(l  /  en  be  Catöoltjne  Religie 
boben  maten  toegebaen. 

SÜ?  A/f  ̂ ^  tegen  be  (lab  ban  usecBeïen  en  Beeft  BPfa 
toa  ban  IVlbeleefbelijb  niet  geBanbelt  /  toant  al£  Bp  met 
fcoS    fiin  Scriec  baec  lm  k  ̂taö  Quam/  fo  bebben  De 

Oorlpronk  der  Nederlandfê  Berociften.  *02 
folbaten  baec  binnen  ingacnifoen  gelaten/  eenfó  ge*boo? 
fcButïosÉ  gefcljoten  naec  Betbolb  ban  ben  boo?fcfi?e*  jgfiSk 
ben  ̂ ectog"  /  toaecom  be  hertog  feec  op  Bcnluiben  *&$ ge(ïoo?t  toa£  /  en  ontbobb  Bet  ncfcBut  in  meninge b001 
't  felbe  baècböö?  te  planten/  enbe^tab  tebefcBic*  f|öJ99  v 
ten:  maer  Bet  garnifoen  baec  binnen  leggcnbe  geen  ' BopeBebbenbe  bpbecbnegecen  bp(lant/  en  geen  Bul* 
pe  nocfite  ontfet  bertoacBtenbe  ban  bert  ̂ ince  ban 
©cangienen  Baec  felben  te  Ontflern  benrtenbe/  Beb* 
ben  bóo?  goeb  acngcfién  be  ̂ tab  te  beclaten  en  be 
tojeet^ib  ban  Baec  bici^cieUfe  buanben  te  onttoijnen : 
5ilfo  3ijnfe  be$  nacljtjf  fecretelijfteh  uittec  ,§tab  bec* 
trocnen  en  Bebben  Baec  felbeh  uit  lm  pectjbel  bec* 
lofl.  ̂ en  bag  gebomen  3ijnöe  (b  Bebben  Baec  be 
<©ee(lelijfte  met  Ccuicen  en  ©anen  geceet  gemaefet 
om  buiten  bec  ̂ $tab  ben  J&ectog  te  gemöet  te  gaett 
en  te.böét  te  ballen  om  boo?  be  bo?geceri  én  in* 
tooonbecg  beCgtffeniffe  te  bilden  1  maec  Bet  toaje 
te  becgeefg  /  toant  be  J^ectoge  ban  SClba  te  bocen 
boo?  fijne  gcote  ge(loo?tBeib  be  ̂ §tab  tot  eenen  coof 
en  buit  gegeben  Babbe  /  obec  fulc  ?rjnfe  met  een 
grote  fucie  in  bec  ,§tab  gecaeftt/  fommige  bóo£  be 
Poo?ten  /  fommige  obec  be  nsiiucen  /  en  Bebben 
beel  bolfeg  in  't  eec(le  inbomen  beeclijb  becmoo?b/ 
ballenbe  boo?t$  inbcc25ucgecen  Bbifen/  fonbec  ee* 
nig  onbecfcljetb  of  Bet  <©eejlelijbBetb  of  JBeceltlijne 
pecfonen toacen/  en  of  3P  inbecfabè  fcBulb  öabben 
ban  niet  /  en  becooftrent  en  plonbecbent  alleies  bat* 
fe  nonben  en  mocBten.  I|aec  moettoille  en  cafee* 
npe  toaö  feecgcoot/  beel  jonge  bocBtecg  en  00b  ge* 
Boubeb?outoen  toecben  gefcBoffiect  enbecbcacBt/  ja 
be  fommige  ten  aenfien  ban  Bare  oubecen  en  man* 
nen.  't  «töecoep/  't  gebnjt  engebacm  toasffeec  ec» 
bacmlijb  te  Bocen  /  ban  mannen  /  b?outoen  en  hi nbe* 
een/  maec3P  en  lieten  baecom  niet  Baec  to2eebBeib/ 
gtectgBeib  en  bleefcBelijbe  toellu(len  te  geb2uiben : 
3&en  coof  bie  uit  be  ̂ Stabgeboect  toecbe/  i^op  et- 
lijbe  mtiioenen  in  toeecbe  gefcBat  /  tót  eeutoige  ge* 
bacBtcnijfe  ban  befecfabei^  befe  incarnatie  bp  eenige 
gemaebt  getoee(l  /  baec  ban  be  getal  lettereii  fiet  jacc 
bthüitKït» 

MeCheLenfaL  ten  eeW\gen  Jagen 
De»  tVVeedev  daCh  OCtobrlt  beCLagn. 

En  noch  een  ander  in  't  Latijn : 
HJ/panh  BeLgls,  MeChlAnla  beLLa  feCVndê 
HeV  dóLor  OCtobrh  afperd  prada  fVli. 

En  noch  een  ander : 

SlCCUe  VICta  UCes  MeChLlnla  Wlrgo  sNperba* 

^en  4  <©ctobergafbe^ertogïnb?ub  uit  bit  naer*  ©e  ̂ cr# 
bolgenbe  gefcB2ifte  /  geintituleect :  ©ecblacinge  bec  gf  öa,i cecBtbeecbtge  (aften  ban  be  plortbecinge  gefcBieb  tn  gecfJ  {n 
beflab  HöccBelen.  ̂ it  geftB?ifte  toa$s  lutbenbc  alsfb?uft  vH 

be  p\an* 
E€nen  pegelijb  iöfionbig/ Boe  bie  ban  Mecheien  tjonge 

obec  eenige  maenben  aengenomen  Bebben  uit  be  JSjJÏ 
bo?gecen  en  intooonbecen  albaec  eenige  ©aenbelen  5, 

bnetBten  /  tot  betoaécniffe  en  befcBecmeniffe  bec  boo?* «  ' fcB?eben  ̂ Stab  (fo  men  boen  tec  tijb  Uitgaf)  maec  Bet « 
toecfe  baec  na  gebolgt  /  Beeft  genoeg  otibefct  be  becbo?* « 
genenieininge/  enbattettoasfomBet  <8acnifoenbe$f« 
ConinCBaec  natuechjbe^ecc  ehP2inceuit  be^§tab« 
te  (Tuiten  enBouben  /  en  te  betec  mogen  baec  in  coe*« 
pen  /  ontfangen  en  onbecBoubcn  Bet  firijaöbolft  be.ö  « 
finten  ban  (©cangien/  gelijb  fp  toerbeip  gebaen  « 
en  ben  felben  beBulpelijft  getoeeft  Bebben  /  om  alle« 
bpanbffBap  te  beb2tjben  en  te  erecUterett/  en  tegen  « 
anbece  goebe  éngetroutoe<önberfaten3öneConinb*c< 
Itjfce  Haajefteitö  Baec  naburen  /  ja  00b  tot  beccaf*« 
fcBinge  en  tmteminge  bec  (lab  Denremonde.  <©acc« 
na  iö  gebeurt  /  bat  be  boo2fclj?eben  ̂ inCé  ban  <©*« 
cangien  perfoonlijh  biiinen  be  boo?fcB?eben  (lab  Mee- « 
helen  gcftomeniö/  en  albaec  eenige  bagen  geblebcn* 
beeft/  en  bat  bic  ban  bec  &tabbemgoe&«n&i!J"j 

*m  bi 



ÏO 

Het 
eitc 

33 

33 

33 33 33 

33 

33 
33 

33 

33 
3). 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 

33 
33 

33 33 

33 

33 

3' 
33 
33 

33 
33 

33 

33 
33 

33 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 
33 

33 33 
33 

1 1  nMiliiurt  f  feefïeringeeneeb  gebaenenBenuen
me* 

Sd^^w  fommeoclW  baer  uit  boeren
  iatentjeb* 

t tl  Wm  te  mm  ban  ma/  Eientenant
  4S>* 

ftü?natofcn  Camtcin  45enecaeï  ban  toegen  Co
mnn; 

Kfflc  oefen  *tf»rlanten .  (  te vjm 
bmi^etaen  n  ©enegon  getoonnen/  en  be  fel

be  toe* 

Lwm  Xocftt  en  geflelt  Bebbenbe  in  be  g
eboot 

fflScS  blr  felber  Hjne  ConinfeUjne  IJMtett; 

iEt5&j£tf^  «VügöbolB  afgenomen 
tf/ïjeeft 

SSSmwnaftJnbe  bejïab  ban  Mechelen,  m
etben 

iïfSS)  ttoebagen  |i«  leggen/  ombte  banöe 

ffftab/  tö^/totjleen  mtbbcl  te  geben/ omtotfeen* 

nm  ootmoeten  anberefcBulbigbeibte  nomen/  ge
, 

S  fcfoSS BWW»w  belet  óf  bcrlnn*  ] 

Stt  te tooP  SSen  «olbe  m  bootfefp
etan 

ban  SwmmS  baer  binnen  leggenbe/  bte  on
fterfeer 

SenbanfP/  gelijnbiebanber  Statm  bo
rengtoel 

beto  fen  nabben/  Bentfelienbe  tegen  t  boo?f3  K
rijgt- 

bolu  afê f  boo?namen  baer  uit  tetotlten  be
rtrecfien 

m «hacï  aoeb/  enöenfuïjf  belettenbe-  Jltëaer
bteban 

S^nSXnip  bergetenbe  'tgene't  toeft  £ 
beïiScn  gebaen  te  bebüen/  ter  contrarie  /  afó  öe LeK 
blboo2be  &tab  genomen  tf  ombe  felbe  te  b

eftcDtt* 

S  /Sbenu'm  met  grof  ennlein  «SefcUutontfan* 

Mfef  S  S/  betoelne  fienbe  beberbltnb* 

^^ïSI&  ban  ttte  ban  üér  tooo2fi i&tab/ 

ESShS Xff*aWei8  maenbjjalre
be  bebolen 

Set  ̂Stfaen  be  &tab  te  boeren  m  mei
mnge te 

felbete  laten  befenieten/  al^Tjp  toertottttgt  too
2b  bat 

Ö&  Wolu  be*  M ;«« i  f  tangten 
i  nac  itó  uit  te  ̂ taü  getoefeen  en  gebloben  toas/ 

mafraf  notftan* i  bie  ban  beboo?fcb?eben  &tabbe
n 

SSSSaSSSSSEm  a«n  toete  tiocl)  anber
beboir  ter 

toerelb  SSn&Ww»  /  fo  bat  3tjner  ComnBluu
e  |Ba* 

SSS  i örngébolb  baer  in  geraent/  en  om 
 al  erebe, 

n  n  booSebenbe^tab  geplonbertBebben/
  boben 

ffitoXBae  noeïj  tegen  te  felbe  gepjocebee
rt 

m it^Hmm  ftonft**  I  m  ban  geujnen 
ncfcSn/  en  gebaen  fal  too?ben  tegen  alle 

 anbere 

afaebS  fteben/biebeaenbomflebanbe^
omn^ 

mm&W* fte  rferaebt bertoacoten  fullen- Jüv 

turn  ifS  leger  te  i^uifen  b?  «tj^n  ben  bte* 
ben  bag  <®ctob?i$  157** 

a»e  meere  ban  ̂ toieten  Fjem  meejter  Qemacnt 

^bbenbe  banbe  &tebe  en  Cafteïe  ban  tex :.<©
onbe/ 

nellTer  borenberljaelt  i£  /  bebtnbenbe ;  Wft
oab 

Ko  Ineenbe  ̂ pangiaerbennaeroptenBal?/  be* 

rraenöe  bat  bc  Jabe  ban  ben  25erge  toel
eemgbolft 

&tmte  WffhSMS^S}  Beeft  ben  felben  boo?  eenen 

S%b  ̂ !oo  Sttten  beljoeben  foube  /  fo  tot  befcDermtn; 
emm'  Il  Cn^e  "  bp  Rem  ingenomen  /  aló  om  berber 

bm^-  2ett/  betfoenenbe  bcmoebcltjben  Dcm  bie  te  totllen £e  tia"   ?Sn  boiacn  uit  fiinen  ïtegimente  /  baer  op  fy  aen  ben 

SS».  |^S*Ke^  ««^UBSffi 
lulu/  batbP  Ijembc  felbe geerne  toil  Wtbm/  ban

 

bat  bP  be  felbe  baer  toe  niettoilltg  en  foube  nonnen
 

nianen  fonier  gelb  /  alles?  fo  Ijem  ̂ eubel  b?eber  foube 

Snenn  n  geben/  'ttoelnbe  ̂ eereban  ̂  toietenbe* 
ftaen  lebbenbe/  beeft  fobele  te  toegegeb?acöt  bpte 

fSScmtaten  ban  ber  <©oube/bat  te  felbe  baer  toe  400 

fiiirbaletö  berftrebtbebbcn/  ban  bit  gelb  tjonge, 

ba  of bPftnitlrc manieren  batmenmetentoeet/  met
 

ter  lianb genomen/  ebentoelfotöfeberen  tobbaerna
 

eenen  genaemt  lEaerten  ̂ cljet^  /  Ijem  ungebenbe 

S  een  beftelbe  Hopman  ban  ben  boomoembe  <®& 

S?  ban "bei  25erge  met  eenbeel  folbaten  ontrent  ber 
^ouöcgebomen/fcl)2ijbenbeben  9  «ittuto  aenben 
SSSoemöe  Beere  ban  ̂ toteten/  batljp  baer  toa^ 

Jfcaet*  nebómen  ban  toegen  ben<©?abe  banben  2&erge/  en 
"n,  *  Sti öïalwbetoeeTöelW BaUbe wq^mwm* 

f  Sn  mmgeSanecnbaenbel  folbaten 't  toe»  öaeftljoop, 
RK  [e Si  1 te Tbben  /  begcerbe  baerom  bat  W  Bern  een  beel 

e££r  oelö  toilbe  fenom  öp  foube  öem  bat  mewn  eesfim  toe* 

berom  geben /alfofiP't  nu  orotelöfósbannobeïjabbe/ 
fulr  bat  ÜP  fon  ringen  ban  3ijn  öanb  öabbe  moetert 
berfetten/$c.  3ijnbolb  lag  te  SBabbinrbeen/  bebet) 
öen  huifman  groten  oberlafl/en  onber  anberen  fmeten 
fp  albaer  be  3Bee0-bifl  op/fip  fonb  eenige  3ijnre  folba^ 
ten  bier  en  baer  tnbebojpen/  metfnn  pafpoo?ten  bte 

feetabfurb  gefcb?ebentoaren/  in&oubenbe  batmenfe 
foube  laten  pafferen  en  booten  met  eten  en  bminen/ 
en  fo  baer  eenige  goeberen  toaren  W  te  l^eere  pnnce 
ban€>rangienberballen  toaren/  batmen  biebe  felbe 
folbaten  foube  laten  bolgen/  tot  behoef  ban  mijn  ge* 

nabigeüeere  ben$?ince.  T©eboo2fcf)2eben^opman 
Saerten  ̂ cbet^/  bageliibs  fl'rfeec  toerbenbe  ban 

S  /  en  ben l&uifluiben  beel  oberbafl  boenbe  /  en 
Snbenbe  bat  fijne  pafpoo?ten  fonber  eenige  fhjle/ 

mmv S ̂ongefbnbeert  toaren/ ifferguabefufpme  op 

Reballen.  ̂ aerboo?  fip binnen  ber  eoubeont, 
boben  3ünbe  /  i^  albaer  ban  bea©acbtmbepoo2te  ge* 
bannen  aenomen  /  en  Dem  geb?aegt  fnnbe  na  fpn  cpm* 
mtfïielièeft  bpbe  felbe  bettoont/  gefcb2ebentn  obe* 

lanbfe  ta  le/bie  ib  goeb  gebonben  Ijebbe  tn  ||eberlanbfe 
albier  bP  te  boenen/  enbefe  fafee  toat  b?eber  te  be* 
feiarcn/  toant  iï  W  feer  berfcljetbenlnR  binnen  ber 
S5onbe  bebbe  boren  berljalen  /  eer  in  be  recï)te  ftenmfTe 
en  alle  befcbeibljcbbe  bebomen/  fijne  commiffie  ban 
toaö  liübenbe  alss  bolgt.aBp  a©ilbelm  <©?abe  ban  ben 
SSerne/  ©2Pïjeer  ban  formeer  en  55planb/  ̂ eere 

San  ï&ebel/  hornet/  m&  mm  gn#Paï?^^n'' 
ner  ©eer  be^  5f  urflenbomjS  «Belre  /  COntnfeujbe  |Ba? 
eftettö  Eieutenant  <©enerael/  en  45ouberneur  ber 

<ffi2aefftnap  Eutpfjen  opte  ©eïutoen  en  (Ctomt  /  boen 
bom  en  bebennen  /  nabien  te  ̂ eere  ban  ̂ toteten  b? 

oriö  beeft  aengeboubenom  een^aenbelttnecbten  tot 

b  enft  ber  Coninnlijne  umajeflett  en  toelbaert  ber  ®t>U 
lanbfe  ̂ teben  baer  W  in  #  metten  eerfien  te  bezeilen/ 
bet  toelbe  bp  baer  öobtoil  befolben  en  onberbouben 
laten/  bat  top bienbolgenbe  ben  manhaften  IBaer* 

ten  ̂ tbetis  tot  eenen  ̂ ooftman  befleit  en  aengeno, 
menbebben/  beftellenen  aennemenm  Craft  befe0/ 

alfo  en  ber  geftalt  batfip  met  3ijn  ©aenbel  altoegen 
bet  fp  tn  ber  nacbt  of  bag  in  flacljten  /  flo?men  /  tocö* 
ten/ofboebetficb  toelagen  toert/  onferenbejje* 

ren  ban  e§toieten$f  befleis  te  bebojberert/  en  arg(le0  af^ 
menben  en  berenfalnaal3ünett  uiterflen  bermogen. 

1  qinfonberbeib  batbP  ftcfi  ter  <©oube  fal  laten  geb2ut; 
ben  /  enljemmet  fnn©aenbel  onber  bert Jfóeere  ban 
j^toieten  beneben/  en  laten  gebjuiftengeujB  betboo? 

Sob  en  ber  3©erelb  beboo?t  /  en  gelijö  eenen  €er^ 
ïïebenben  èopman  betaemt  /  en  te  l^eere  ban  £toie; 
tenen  bie  ban  ber45oube  fullen  't  gene  fpboo?  5©ie- 
berig  banHeubel  bebben  boen  toefeggen  êaer  confo?, 
weren  /  en  ïjenluiben  00b  bet  gene  geben/  boert  en 
'berriebten/  toatbe  i^eere^2ince3ijne^ooftliebenen 
1  Capiteinen  geeft  en  berricljt/  en  niet  baer  ban  af* 
!  trecnen/  bat  bit  alfo  3P  enbe  ̂ eere  ban&toieten  en 
1  \jii  ban  ber  «6oube  fulr  aen  on0  Bebben  erlangt  en 

j  toefeggen  laten/  foöebbentopbitt'oojbonbefeïf^on* berftlueben  en  opt  fpatium  baer  onber  ons  fetreet  ̂ e* 
gel  b2ucfeen  laten/  batum  ̂ utpfjen  ben  6  Siugufït 

i?7i.  onberfionbmet  grote  letteren  Willem  Grave 
zu  den  Berge ,  en  befegelt  met  eenen  opgeb?ubten  gro* 
ten  Éegel  op  papier  in  roben  3©affcBe. 
©em  aengefeib  3ijnbe  uit  bermoeben  bat  Bp  een  ber- 

raber  toag/  beleeb  batelijben  batBP  banben  <©2abe 
ban  2&oflu  bebel  babbe  om  be  £tab  ban  ber  <©oubc  te 
incorporeren  tot  beöoef  ban  ben  hertog  ban  3Hlba/  ïjp 
befeenbe  bat  bc  commiffie  tit  Dp  babbe  batë  toa$J  /  bat 

bet  3egeltoa$  nagefneben  en  geconterfeit/  entoerbe 
beboaert  binnen  3Cm(lerbam/  b^  een  man  toonenbe 

albernaeft  Bet  gulben  ©erfeen  op  't  a©ater  /  bat  eenen 
genaemt  ̂ malebeït  ban  ̂ tuffen  een  ̂ aep  getoeeft 
3ijnbe  in  een  commanberpe  in  een  25o£ben  bp  ̂ erbe* 
toijb  onber  3tjn  ©aenbel  bomen  foube/  bat  be  felbe 
©aep  onber  Bent  Babbe  500  ̂ aelbersS/  en  bat  bie 
toift  ban  een  fitfl  buiten  fefeer  Cïoofier  begraben  /  baer 
in  beel  goutë  toaö  ban  oube  fïucfeen  /  baggen  /  ringen 
en  anberjes/  batter  in  ber  &tab  4°  of  ̂ °  perfonen 

toaren  bie  ban  b^naenflag  toiffen/  en  toaren  goep 

mau 

Mm* 

ten 

tDctb  tn 
<6ouDe 

geto  atv 
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#apift/  bat  Bp  ttoaelf  Bonbett  <&aler£  ontfangen  >fmo?gen0bebonbmen  Bern  boob  inbe  QmwUmifte/Wpmm fjabbe  ban  eenige  ban  ber  <0oube  tutte  boo?f5  aenflag  / 
en  batfe  Bent  gelooft  babben  goede  betalinge  /  feggenbe 
ÖeCtoofter£  toaren  rijft  genoeg  bie  fouben  Bern  beta- 

len/ batter  ttoee  Bupfen  tataren  ftaenbeop  be^aben 
öie  bah  3ijn  confeberatie  toaren  /  en  aen  Bern  berfocBt 
ftabb&t  batBp't  al  bermoo?ben  en  om  Bals"  foengen foube/  beneenen  man  Babbe  eengrautoenbaeft/ben 
anberen  een  b2ontoe  fp?aen/fp  Babben  elr  een  faube. 
garbe  en  Baer  fjuifen  (ionben  bp  ben  anberen  /  ben  bag 
ban  ben  aenflag  feibeBptoa<$  boo?  eenig  inconbenient 
alboo2bp/'tfoube  getoeeft  3ün  op  j§mt  ̂ ansf  ont- 

roof bingc  ben  28  SCugufti  'èrtacötö  /  be  25o?geren 
bie  men  fonbe  fparen/  fouben  Baer  belbteftenies  ge- 
toecftfrjnroot  entoit/en  belenfe  <*3ob  erbermtuon. 
fer/enbefeinebanbe  b?outoen  foube  getoeeft  3ijneen 
rouboeft  boo?  'tboo2Doóften  boo?  be  beure  te  fitten/ meteenftattne  tn  be  Banb/  en  alle  bte  geen  licBtboo? 
be  beuren  Babben  foube  men  Bebben  bermoo?t/  fei. 
be  bat  ben  aenflag  foube  bernieut  Bebben  getoo?ben/ 
battcc  nocB  ter  <èoube  fouben  ftomen  ttoe  Capitei. 
nen  uit  Bet  lanb  ban  <©elber  /  ben  eenen  genaemt  5!an 
IBanen/  en  ben  anberen  5JanClaef5  bie  ooft  balfclje 
öeftellinge  Babben /Bp  befcBulbigbe  p?incipalijftb?ie 
perfonen  binnen  ber<0oube  tik  befen  aenflag  Babben 
[jclpen  maften /feggenbe  ben  eenen  te  toefen  een  25ur*  I  ̂ber  ben  onnofelen  Buffman  fonber  beftellinge  te" 
gemeefter  /  b'anber  een  ïScntmeefter  /  en  nocB  een  I  boen/  bat  Bcmpegcïijft  bertreefte  tot  jijnen  beffen  /of" 
oub  burger  /feibe  in  ber  felber  Buifen  getoeeft  te  3ijn/  J  mocljtmet  malftanberen  treeften  na 't  leger  ban  mijn" 

Bern  felben  berfiangen  IJebbenbe/  toaer  boo?  be  anbere  fjl8"' gebangenen  BaerJ^oceg  fcljoon  maeftten  en  befafte  icijet* 
gefmolten  toerbe  /  ift  foube  boft  niet  toel  nonnen  toeten  tocr&anat 
toat  ift  Dier  ban  foube  boo?  toaeracBtig  ftouben  /  toant  £5  !ilL mijn  bunhtljp  beel  faften  oberfjoop  fjaelbebietocinig  ïï£r 
fcOijnö  Dabben  /  befcljulbigenbe  006  éenige  ban  toieng  fcenfffr. 
getroutoigDeibnoiteniögettoüffelt/  ïatenbe  baerom 
't  felbe  in  3ijn  toaerben/Bebbe  ebcntoel  't  felbe  niet  non* nen  boo?  up  gaen  bermitë  be  fafte  bp  beien  beel  anbers* 
enb?eber  $  berBaelt/atë  ift  bet  uim  gefcB?iften  fel- 

be Deb  nonnen  bebinbert.   3È>e  ̂ eere  ban  ̂ toieten  &$& 
Oeeftbenfebenben  ̂ eptembjiö  befen  naerbolgenben  *«•  flCI« 
b:ief  gefonben  naer  3©abbinr-  ©een  aen  $w  foto  ̂ uJ"f ten,  €etfamegoebe  b?ienben/  mp  tóbanftertehleet  &w 
batgp  met  foeerlofen  fcbelm  en  berraber/  alöutoen  'fn  «e» 
hopman  ̂ töetsJbebonben  i$  te  toefen /fo  ontoeten.  {ÜÏS 
be  beb2ogen3öt/  toant  DP  ü  liiiben  totmoo?benber^  ^opmaa 
rabertjebanbe  toegebane  b2tmbe  banbe  €rcellentie  W?« 
ban  ben  p?ince  ban  <©?angien  /  boo?  een  balfcfje  com- " 
miffieaengenomen  Beeft /bat  ift  getoilfelijft  utoeb20^" 
migfjeib  toebetroutoe  niet  getoeten  te  Debbeh/  en  alfo  " 
ift  u  luiben  niet  ban  beberf/  (bat  i$  ban  nobe  ert  fiebbe/ " 
en  men  iik  platte  lanben  alfo  niet  en  macb  laten  beber^ t( ben /fait  beft  toefen /om  geen  onrertjt  onber  een  ber. u 

ïcröam 
flcöan 
gen» 

bat  DPfe  niet  toifl  te  noemen  maer  toel  ftenbe  ban  aen* 
fïen  /  fjp  Beeft  bele  meer  anbere  faften  beftent  bie  ban 
toeinig  apparentie  toaren  /  baegjaf  baer  naer  al0  BP  ter 
<0oubc  tona  gebangen  genomen  /  namentiijfteh  ben 

ma  fo!,  6  ,Septemb2i!Si  3Cttno  1  f  71*  fo  toerben  ooft  tot  Kotter- 
baten    bam  gebangen  ban  be  J&obooft  ban  '0  <*5ouberneur$ 
ban      regiment  albaer  bier  folbaten  toel  gemonteert  /  bie 
IKf1  albaer  binnen  genomen  toaren  /  genaemt  Jtëiliem ten      ̂ arttoijft  ban  a©efel/  3finb?ieö  BerBout  ban  %m> 
#c&etsj  toerpen  /  en  JBillem  ©ermeer  en  2Han  Cruitmanban 
SS"  Gftm w 'l ̂ anö  ban  öen ®cc3/  befe Babben  een  telle qmïie  pafpoo2te  ban  ben  boo?f3  ̂ opman/  W  be  25ur- 

gemeefteren  ban  ïtotterbam  in  abfentieban  ben  felben 
<*3ouberneur  oberfonben  /  ten  einbe  batmen  ben  ̂ op- 
man  baer  fp  Bern  op  beriepen /baer  op  onberb?agen 
foube  met  alle  circumflantien  om  Ben  baer  na  te  regu. 
leren  /  en  om  alle  mibbelen  ban  berraeb  en  inbafien  te 
toerfjoèben.  J^ier  boo?  be  boo?f3  hopman  onber  b?aegt 
toerbenbe  /  Beeft  BP  ben  boo2fclj2eben  <0ouberneur 
ban  öotterbam  mebe  befcBulbigt  /  feggenbe  bat  befel- 
be  b?ieben  Babbe  gefr incben  aen  eenen  hopman 
iStoertgenban^teilenbjerf/  leggenbe  binnen  Ut* 
recljt/  en  aen  beel  anbere  Capiteinen  W  binnen  ber- 
fcBeibe  fïeben  in  ̂ ollanb  moo?b  fouben  Belpen  fïoften  / 
bat  befelbe  foube  Oberfle  fnn  ban  tien  ©aenbel  ftnecB- 
tcn/enbatnctalle.öbeleib  toerbe  ban  ben  «fcabeban 
25offu/bie  gcfcB?eben  Babbe  aen  eenen  €02nelisS  gianf? 
öp'tgulbert  ©erftcn  tot  35mfterbam/  W Bern  't  felbe Babbe  aengefeib  en  bertoont/  met  nocB  eenen  man  met 
eenen  groten  neu$  banber  «©oube/  W  gefeib  Babbe  re* 
geert be$2ince  nu  top  toillen  ooft  eens*  regeren/  top 
enbeClooflerö  Bebbengelbö  genoeg/  feibe  mebe  bat 
ben  23iflcöop  ban  ötrecBt  ( bit  toa#  buiten  alle  appa- 
rentie/  alfo  Bern  befelbe  ban  geen  ftrijgen  berftont/ 
nocb  Bemperfoonlijft  noitinbe  oo2logebegeben  notB 
geoff ent  Babbe )  foube  <0berfte  toefen  ober  alle  Bet  fie* 
giment/ bele  anbere  faften  feibe  ftp  bie  geen  apparen. 
tie  en  fcBenert  te  Bebben  /  ebentoel  toerbenber  nocB  ̂ ie 
SBurgerenbanber  <6oube  mebe  gebangen  bieBpbe. 
Jdjulbigbe/  baer  boo?  en  't  gene  boo2fcB?eben  ijJ  /  toasf )acr  feer  grote  ontftelteniffe  onber  be  JBagiftraten 
en  25o?geren  binnen  ber  <0oube  /  elft  toaj»  beb?eefl  /  en 
Betfcbeenofmen  ben  hopman  'ö  anberen  baegötoel 
foube  ftebben  mogen  lip  feïjerpe  ejcaminatie  nabèr  ön. 
berb^agen/  alfo  ftp  allle  befe  boo:berBaelbc  beftente? 
niffe  openbaerlijft  buiten  pijne  belèben  Babbe  /  ter  p?e- 
fentic  ban  3!art  pietetf5  iScBout/  <0errit  ̂ uigenf5 
en|Bc.gan3|acobf5  25ürgemceflerert/  peter  <©er* 
ritf3<©2uiter/  €o?ndiö  3Boutcrf5/  <0crrtt  5pranf3/ 
5lan  Cocnenf3  èn  meet  anbere/ban  beg  anberen  baeg.tf 

l  Deel. 

cc 

<0enabige  J^eere  isk  <©?abe  ban  ber  USarft  /  om  te  be 
fienof3ijnbergenabeuban  beberf  Babbe/  of  bp  toet. 
geringe  ban  bfen/  fullen  be  gemeene  Staten/  hkHz " 
platte 3lanben  nieten  toillen  bebo?ben  Bebben geoo?- " 
faeftt  toefen  mittett  eerfien  baer  in  te  berfien  /  toaerom cC 
Bet  befïe  toefen  fal  mijnen  raeb  fonber  bertreft  teacB- tC 
terbolgen  /  toaer  in  mijne  goebe  b?ienben  toel  boen  'c 
fullen /bat  ftenne<6ob  bieu  altcfamen  toil  betoareri<c 
boo?  fcBabe  /  gefcB?eben  uit  ber  <0oube  befen  febenben cC 
,i§eptemb?i^3tlnrio  1^72» en toagonberteftent  A.  de" 
Swieten.  ©elften  b?ief  ontfangen  Bebbenbe  fpluiben" raebfaem  gebonben  Bebben  te  bertreeften  /  b?efenbe 
batmenfeanberss  fouben  mogen  oberballen  engualij* 
ften  tracteren/  baer  toaren  eenige  tik  boo?gaben  en  lie* 
ten  luiben  bat  hopman  ̂ cBetiS  fijn  felbe  niet  en  Bab* 
beberBangen/banbatfulr  ferretelpen  toatftetoege 
geb?acBt  boo?  be  gene  bie  ban  ben  aenfïag  ftenniffe 
Babben /op  bat  Bare  berrabenje  niet  aenbenbagfto*= 
men  en  foube :  ban  hit  en  toas?  niet  toaerfcBijnlijft/  alfa 
niemanb  arrcötotficm  en  Babbe  geBabbaniftgelobe 
eet  bat  Bp  W  ftcB  felben  oberleggenbe  't  gene  Bp  al  ge* feib  Babbe /en  bat  fulr  meefl  al  bcrfierttoag/Bptoel 
geboelbe  batljp  bet02mre  niet  en  foube  ftonneriont* 
gaen  /  en  alrebe  ooft  fo  bele  gefeib  en  fo  bele  perfonen 
befeljulbigt Babbe/  bat  BP  eintclijften  toel  boelbebat 
BpftcDfelfiS  infobanigenlafl  Babbe  geb?acïjt/  bat  BP 
be  boob  foube  moeten  fïerben  /  al  en  toarebaer  anbers* 
niet  getoeeft  ban  bat  Bp  Bent  met  een  balfcfte  tommif- 
fie  Babbe  bcBolpen  /  be  Banb  ban  ben  <8?abe  ban  bert 
25erge  en  3égel  Babbe  boen  of  laten  na  contrefeiten/gc* 
lijft  ift  mene  bat  buiten  alle  ttoijffel  iö/  en  ift  ooftBeb* 
benbebe^45?aben  Banb  en  3^1  bifttoilsf  baer  bpb& 
fien  /  en  baer  op  gelet  niet  anbere  en  Beb  ftonnen  mer- 
ften /toaer  boo?  Bp  in  bifperatie  geraeftt  3ünbe/  Bern 
felben  omgeb?acBt  Beeft. 
ïDen  6  (©«ober  Beeft  ̂ utb'3Clba  006  bit  nabol* 

genbe  paccact  laten  uitgaen. 
BydenCo?iink.  pfarnw 

ONfen  lieven  en  getrouwe  die  Stadhouder  ,  Pre-  Jg^J 
fident  en  luiden  van  onfen  Rade  in  Holland  fa- ban  91* 

luiten  diledie.  Alfo  Veel  Steden,  Caftelen  ,  Sloten ,  ba  om  te 

Dorpen  en  quartierert  van  eenige  Provintien  van  on-  ■ J,nn^c' fen  Lande  van  herwaers-over  en  diverfe  particulie-  goeberm 

re  perfonen,  doen  de  jegens 't  devoir  dat  fy  ons  fchul-  ber  geen» 

digfijri,  binnen  de  Steden  ontfangen  en  gevolgt  heb-  " *" ben  de  voorvluchtige  ballingen  ,    rovers  ,  rebellen ,  Jouben 

en  wederfpannige,  die  als  dieven  ,  plonderaers  en  o-nanörn 
penbare  vyanden  de  wapenen  aengenomen  hebben  te-  ̂ffifc 
gens  ona  en  hun  eigen  Vaderland,  hebbende  defelve  alle  tanflij|J. 

HKm 
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gunft  ,  byftant  en  affiftentie  gedaen  en  bewefen ,  fo 

ook  gedaen  hebben  vele  particuliere  perfonen ,  hou- 
dende onfe  tegenpartye  mette  voorichreven  openbare 

en  gemene  vyanden ,  committerende  daer  door  cri- 
men  van  Rebellie  en  Lafa  Majeftatis  ,  en  mitfdien 

confequentelijk  tegens  ons  verbeurt  hebben  lijf,  koop- 
manfchap,  roerende  en  onroerende  goeden,mitfgaders 
hun  fchulden  en  actiën ,  en  hoewel  dat  wy  de  lelve  over 

lange  hadden  mogen  toeflaenen  confifqueren  t'onfen 
profijte,  niettemin  aenmerkende  de  grote  menigte  van 

den  genen  die  mifdaen  en  misbruikt  hebben  in 't  gene des  voorichreven  is,  en  dat  eenige  van  dien  hen  hebben 

laten  verleiden  door  bedrog  en  argelift  van  den  alder- 
booften ,  en  medelijden  hebbende  mette  menigte  der 

Tel  ver ,  op  hope  dat  zy  bekennende  hun  erreur  en  faute 

tot  hare  eerfte  gehoorfaemheid  wederkeren  fouden ,  en 

hebben  wy  tot  noch  toe  geenfins  tegens  hen  noch  hare 

goeden  doen  procederen,  hebben  ddelve  verwacht  tot 

berou,  penitentie,  genade  en  pardon,  maer  alfo  fy  daer 

roe  geen  devoirendoen  ,  fonderlinge  gemerkt  dat  de 
Hoofden  van  den  voorfchreven  Rebellen  en  weder- 

fpannige  gebruikende  van  hare  gewoonlijke  ontrou- 
we, niet  jegenftaende  hare  fchone  en  valfche  beloften 

( daer  mede  zy  vele  fimpele  luiden  bedrogen  hebben  ) 

bedorven ,  geruyneerten  gedeftrueert  hebben  de  Ker- 
ken ,  Cloofters  en  Goüshuifen ,  brekende  de  Beelden 

en  gewijde  Altaren ,  en  ook  prophanercnde  de  heilige 

Sacramenten  by  onfe  Heere  God  ingehVk  en  geordon- 
neert,  hebbende  ook  wredelijken  vermoorden  dood 

geflagen  veel  Paftoren ,  Cureiten  ,  Religieufen  en  an- 
dere Geefteiijke  perfonen ,  en  ook  andere  eerlijke  lui- 
den onfe  Officiers  ,  en  andere  waerlijke  Catholijke 

perfonen ,  occuperende ,  pionierende  en.  rovende  de 
Heiligdommen  ,   Kerken  en  Ornamenten  van  der 

Kerken ,  CJoofters ,  Godshuifen  en  Galhuifen ,  mitf- 

gaders  de  roerende  en  onroerende  goeden  hencompe- 
terende,  om  daer  van  te  misbruiken  na  hunfantafie, 
en  daer  mede  beralinge  te  doen  hare  aenhangeren   en 

hun  partye ,  volgende  de  welke  zy  opgelicht  hebben 
onder  beloften  datzy  betaelt  fouden  werden  van  den 

roof  en  plonderinge  van  de  Kerken  en  van  onië  goede 

)  Onderfaten  gelijk  zy  begonft  hebben.  En'want  al  't felve  niet  tegenftaende  de  arme  Gemeente  als  noch  tot 

kenniffe  niet  gekomen  en  is ,  fo  is  't  dat  wy  't  felve  aen- 
gemerkt ,  en  dat  de  voorfchreven  Rebellen  en  weder- 

fpannige  Vyanden  van  God ,  van  de  Chriftelijké  Reli- 
gie ,  van  ons  en  van  onfen  goeden  en  getrouwen  On- 

derfaten, nieten  cefferen  te  hemen,  roven,ftelenen 

weo-  dragen  alle  de  goeden  van  de  voorfchreven  Gee- 
ftelijke  perfonen ,  en  ook  van  Wereldlijke  die  conftant 

en  itandvaftig  blijven  in  hun  gelove  en-getrouwig- 
heid ,  niet  willende  lijden  dat  de  voorfchreven  Re- 

bellen en  wederfpannige  hen  metter  voorfz  goeden  te 

vanharen  refidentien,  mitlgaders  den  Ontfanger  en 

Rentmeefter  aldaer ,  al  't  gene  dat  zy  in  hun  handen 
macht  of  gebruik  hebben ,  of  dat  fy  den  fel  ven  fchuldig 

zijn ,  uit  wat  fake  dat  het  zy  ,  of  yemand  weten  die  den 

genen  onfe  voorfchreven  tegenpartye  houdende,ichul- 

dig  mag  welen  ,  verbiedende  en  int^rd  kerende  al- 

len onfen  Onderfaten  me'zj/.zijn  of  andere  in  onfe 
voorfchreven  Lunden  redderende  ,  eenige  betalinge 

oï  leveringen  te  doen  ~en  fulke  Rebellen ,  wederfpan- 

nige of  hun  aenhangeren  3.'t  zy  Steden,  Gemeenten 
et  particuliere  perfonen ,  refiderende  in  plaetfen  die 
van  onfe  onderdanigheid  gefcheiden.cn  gelepareert 

zijn ,  op  pene ,  amende  en  boete  van  't  felve  andermael 
te  moeten  betalen,  en  tegens  de  gene  die 't  felve  ver- 

fwegen  foude  hebben  of  in  gebreke  waren  de  voor- fchreven denunciatie  te  doen  ,  fo  vele  te  betalen  voor 

boete  en  amende ,  als  de'  fchuld  of  de  waerde  van  de 
voorfz.  verfwegen  goederen  of  actie  bedragen  fal,  alles 

tot  profijt  van  onfe  Fifque,  van  welke  penen ,  boeten 

en  amende  wy  willen  dat  den  Officier  die  d'executie daer  van  doen  fal  een  derden  deeltal  hebben ,  en  de  ge- 
ne die  de  voorfchreven  overtredingèof  verfwijginge 

aen-brengen  fal  ook  een  derden  deel ,  blijvende  't  fur- 
plus  t'onfen  profijte.  En  ten  einde  dat  van  defeonfe  te- 

genwoordige Ordonnantie  niemant  ignorantie  en  fou- 
de mogen  pretenderen   Ontbieden  en  bevelen  wy  u 

datgy  terftont  enfonder  vertrek  defe  jegenwoordige 

doet  kondigen ,  uitroepen  en  publiceren  akom  binnen 
de  Steden  en  Vlecken  van  onfen  Landen  en  Graef- 

fchappe,  daer  men  gewoonlijk  is  publicit.en  te  doen,en 
tot  onderhouden  ille,  obfervatie  van  dien  procedeert  en 

doet  procederen  regens  den  overtreders  by  executie 

van  de  poene  voorfz  ,fonder  eenige  gunfle,  diffirr  ulatie 

of  verdrag ,  des  te  doen  met  defler  aenkleeft  'geven  wy u  volkomen  macht  en  autoriteit  en  fonderlinge  bevel : 

Ontbiedende  en  bevelen  allenen  eenenyegelijkendat 

zy  u  't  felve  doende  ernftelijken  verftaen  en  obedie- 
ren  ,  w*nt  ons  alfo  gelieft.  Gegeven  in  onfen  Veld- 

leger  voor  Mechelen  onder  onfen  contra  Segel  hier  op 

oedrukt  in  Placcate  den  feiten  dag  Vï'nOclober  in 't 
faer  i?7*   Onderftond,by  den  Ccnink  in  fijnen  Ra- 

de ,  ondertekent  D'óverlope.    ; 

yens  ons  langer  fouden  behelpen  en  dienen,  hebben  (  ̂"^„^I* 

l&aeröat  beplonberingeen  berobingetot  fBecfie* 
len  öüfcDtcö  toas*  /  tjeeft  ben  hertog  ban  9Clba  een  beeï 

bolr  en  pacrtren  gcfonben  naer  3Nrft  /  maer  alfo  't «Farnifoen  ban  ben  ptnee  baer  uit  beriepen  toag/ 
en  bat  l)et  een  feer  ftoaefte  ,&tab  toatf/  bte  be£  finten 
bo'ft  niet  en  Jjafcben  nonnen  uitfteer en  /  fo  en  fr  be  fclbe  J**  fee 
£tab  niet  ten  robe  gegeben  getoceft  /  maer  hebben  jg"  1 baer  met  een  fommegelog  b?p  geftoebten  boo?t£bet  gfaëtfa 

Érger  moeten  boo?  eenige  bagen  bictiialieren/  't  toelft  >"«««> 
niet  fonber  grote  ftoarigöeib  en  benautDeibberbo?gc;  mtu 

mt\ 

f  deliberatie  van  onfe  feer  lieve  en  beminde  Ncve 
Ridder  van  onferOrdre,  Stadhouder  Gouverneur  en 

Capitein  Generael  in  onfe  voorfz  landen  vin  herwaers 
over  de  Hertog  van  Alva,  Marquis  van  Coria,  &c. 
«reordonneert  r>n  ordonneren  by  defen  allen  onfen  Offi- 

ciers, Baillius,  Droflaers,Ammans,  Scheuten,  Provoo- 
flen,  Ontfangers  en  Rentmeefters  van  onfen  Domei- 

nen en  confifcatien  en  allen  anderen  die  't  behoren. fal, 
dat  fy  de  roerende  en  onroerende  woederen  mitfgaders 
de  fchulden  en  actiën  den  voorfz  Rebellen  en  weder- 
fpannigen  en  haren  aenhangeren  competerende  fo  wel 
de  gene  toe  behorende  Steden,  Dorpenen  Gemeinte 
als  particuliere  perfonen  ,  op-fchrijven  ,  annoteren 
en  toe-ftaen  ,  om  tot  behoef,  profijte  enoorbaer  van 
den  genen  dient  behoren  fal,  bewaert  en  geconferv^ert* 
en  anderlins  daer  mede  gedaen  te  worden,  fonamaels 

deshalven  by  ons  geordonneert  fal  wefen  Ordonne- 
rende en  bevelende  voorts  allen  den  genen ,  die  hou- 

den ,  befitten  ,  in  bewaerniffe  hebben ,  fchuldig  fijn  of 
weten  eenige  dingen  toe-behorende  dengenen,  hou- 

dende onfe  tegenpartye,  wie  dat  de  felve  zijn,  datzy 
terftond  en  binnen  drie  dagen  ten  alder  langften  naer 
de  publicatie  van  defen  kom<  n  feggen ,  verklaren  en 
aen-brengen  den  principalen  Officier  van  den  plaetfen 

©et  "<©arnifoen  binnen  ̂ ermenbe  berftaenbe  bc  getga aenftomfïe  ber  ̂ pangiaerben  /  bebben  be  ,§tebc  ber-  mfoen 

lat^n/  iik  ban  be  ,§tab  feotïiten  Daer  ooft  b?p  met  eeni^  ®"' 
ge  1000  ouiben/  toantft  booj  berraffinge  in  beo'  ̂ in-  HJ2 een  maebt  genomen  toaren/  en  niet  bp  goeben  toille. 

^cfgelpé  tittit  ooft  bet  <©arnifoen  tot  <0tibenaer>  ®m 

be/  bebjelftefonberbe^panniaerbente  bertooebten  UJ*  we baer  uitbertogen/  feer  lelijft  binnen  berfelber^tab  J^j 
mette  <0eeftelijfte  geftanbelt  bebbenbe/  bcle  ber  feU 
ber  bcdopen  folbaten  toerben  bier  en  baer  geban^ 
gen  en  terftont  op-gebangen.  ̂ acob  ©loemaert  en 
eenige  anbere  toerben  in  fefter  buiö  baer3ngeblufftt 
toaren  befet  en  becingelt  /  maer  f)aer  niet  toillenbc 
opgeben  /  toerb  fjet  bper  baer  in  gefteften  /  fulftjS 
batfe  baer  m  berbjanben/  onber  be  toelfte  men  ooft 
fetb  getoeed  te.3ijn  <6uiUamc  be  <0?abc  ban  <0ent/ 
bc  toelfte  <0ouberneur  tot  €bam  g/toeefïtoa^/maec 
fienbe  bat  t)p  in  l|olIanb  niet  fo  belc  en  toa^geaebt 
gctocefl  aljSDpgacrnebabbe  getoilt/  toantboo?  bien 

[jp  in  $oo?b-i§ollanb  in  't  quartier  ban  €bam  en  al* 
Ie  be  omïeggenbc  <©o?pen  bet  ftopcr  uitte  heeften 
en  i^uïfen  gerooft  babbein  meninge  bat  teberboe? 
ren  ( maer  toajö  boo?  ̂ onon  belet  en  gearrefïecrt ) 
fo  toao:  5»  meergeDaet  ban  bemint/  oofttoajsöppm 

fyiit 



157*- Oorfpronk  der  Nederlaiicüe  Beroerten* 
föittötttttfattfóttfa  fulio/algde  Staten  tot  ï|aer* .  te  ö?engcn/  maer  fubjacBten  be  galenen  acfiter  in  de lent  toaren  bergadert  /  aldaer  felfsgebangenbp  den  l^aben  bobcn  detotnd  onder baer grof  aefcüutinalle 
Octoclötgcit  $20dooft/  maer  toerd  toederom  logge*  fcfteröctö  /  boo2t$  feljermutfeerden  fp  toederom  feer 
laten/ toaecomBP  Rolland  berlatcn/en  Bern  in  ©ïaen*  flccngeliift  tcocn  tien  anderen/  ban  boeren  üaernoen 
beren  begeben  Beeft  geBad/ menende  aldaer  beter  fop  I  erger  atë  te  boren/  toant  daer  toerden  eenige  fchepen in  den  grond  gefcDoten/  eemge  moften  fjacr  gefcDut 

4* 

i. 

tuineen  meer  geacfjt  tefnn  onder  fijn  landfïicdendan 
onder  De  b2eemöe/  dan  Bet  i$  Bent  mifluftt/entöge* 
lijft  boo?fcö?eben  i#  /  tn  't  boo?fcö?eben  ljui$  mede  ber* b2andgeto02dcn. 

D; \é  hertog  ban  Sfllba  &  boo?t£  getogen  op  j|Ea* 
ftrtcfit  al  toaer  Bp  fijne  3&uitfe  ruiteren  meelt 

afbannte  /  aldaer  3ijn  berfcBeiden  gedeputeerden 
ban  «$teöen  Dn  Bent  genomen  om  Den  te  ercuferen 
enontfcBulOigen  en  bergiffenifle  te  bidden  ban  dat  fp 
gedtoongen  toaren  getoeeft  (fofpfeiden)  den^inee 
ban  ©rangten  eentge  bpftand  te  boen  en  bictualiete 
fenben.  <De  hertog  Deeft  alle#  geftmuleert  /  toant  Bet 
endocBte  Demal.ö  nocBgeen  tijd  om  alles?  op'tftraf* (Ie  te  Bandelen  /  ban  baer  i.$  BP  na  j&immegenge* 
troeften  /  bebelende  Don  Frederico  fijnen  fone  met 
Bet  leger  den$2inceban  <®rangienen<ü5erefo?meer* 
be  met  alöer  neerfïfgfjetD  te  berbolgem  t$p  t$  baer  en 
tufleljen  tot  $tmmegen  feftere  tijb  lang  gebleben/  baer 
tb  Bern  een  toijle  toil  laten  ruften  ban  ben  arbeiöcn 
trabalie  bie  On  booj  tergenen  elberg  geleden  Badde/ 
beröalenbe  baer  en  tufTcfjen  eenige  anbere  faben  op 
berfcBeiden  plaetfen  gebeurd. 

Ben  au*    <©en  2üdmirael  Francoys  Boshuifen  toaö  met  fijn 
acSf  f*ÖcPcn  bagelijHö  boo?  €nftBuifen  /  en  Denauöe  bie 
en  Somt öan  <£nftbuifen  feer  /  Beeft  ooft  op  eenen  tijb  eentge 
nette    Buifen  buittn  be  $oo2der-poo?t  afgebrand  fonber  pet 
£Sm  an&er$meeruitterecBten.  3Mebandei§tad  focB* 
ieröara  ten  alli  **&  mibbelen  om  fijn  fcBepen  te  oberbal* 
)oo?     len  /  en  toaren  eens*  gerefolbeert  met  getoclduitde 
enfcönr^tab  te  ballen/  dan  bomende  op  Bet  poinct  om  uitte 
Snöee>tCl?CH(m '  f°  f"*»  m™  genaemt  3[acob  #ïorif5  tot 
m  m>  Ben-luiden  in  effectebefe  tooo?den:  Siebe  burgers* 
In  E?  top  öïenm  **#  toel  #  bedenften  of  top  uit  togen  en  bat 
Eu*.   w*  ouaedtoilligen  die  in  de  &tad  blijben  ons  fclfS 
iecpoo^  buiten  floten  /  toaren  top  dan  alt'famennietbedo?* 
«•       ben  i  dus  foude  mijnen  raed  3ijn  dat  top  binnen  blij- 

ben en  nocB  een  toeinig  tijd.ö  patientic  nemen  en  onfe 
é§tad  toel  betoaren/  be  fdjepen  en  nonnen  ontfdoclj 
nunietbefcBadigen/  en  B*>  en  ftan  altijd  niet  Bier  bii> 
ben  /  en  atë  lp  fal  bertrocfeen  3ijn  mogen  top  ooft  febe; 
pen  toemaben  /  en  daer  bp  ontbieden  die  uit  ?ijn.  ̂ en 
raed  toerd  goed  gebonden  enalfo  bleef  dit  uitballen 
acljter  toegen.  ̂ ©e  ©ifTcöcrö  Dabben  oobdibtoiliöge' 
p:efenteert  beö  b002fcb?cben  ©oiSljuifen.ö  met  ̂ taele- 
bensaen  te  ballen/  maer  de  «Efoubernetir&onop  be- 

merkende Bet  groot  penjbcl  daer  in  gelegen/  en  bant 
fulBö  niet  goed.  jfKiddelretijd  Baddede  boomoemde 
^Sonon  Lafarus  Muller  gefonden  om  bardam  in  te 
nemen  en  de  flnifen  aldaerte  befettenen  befcBanfen/ 
üelijft  Bp  gedaen  Beeft,  ̂ eeft  ooit  de  3©aterlandfe  dp- 
fien  tegen  ober  Sümfterdam  doen  betoaren  bp  folda- 
ten  /  en  op  den  nientoen  Nameen  25lobDuté  of  {ter- 

ne eScBanfe  doen  maten  /  Bobbende  aldaer  eenige 
galepen  ban  ̂ oom/  <edam/|Bonichedam  gefon- 

den inde  ̂ abcn  om  'tfelbe  te  befcBermen  totdattet 
toel  gemaebt  foude  3ijn.  ̂ ie  ban  Sümfterdam  Ben- 
ben  den  beertienden  <£)ctob2i$  aldaer  gefonden  tien 
grote  fcfjepen  met  fe^  bootö  om  de  galepen  te  ne* 
men  en  de  ̂ cBanfe  te  totnnen  /  daer  quamen  beel 
fcljutten  met  bolr  ban  211mlterdam  om  't  felbe  ban 
berretefien  /  en  meenden  dat  Bare  fcBepcn  fjaeft  öe 
bictocie  fouden  geljad.  Bebben :  maer  Boe  toel  fp  met 
een  feer  grote  furie  aen  quanten  en  feer  getoeldig  fcBo- 

mufïiige  tcn  öattet  fcjjeerl  onmonclijft  toa«  te  Bouden/  fo  de* 
3at>eti    öen  (tt  nocBtans  hleine  fcBadc  /  ter  contrarie  toerden 
janbcit  f0  fo  toel  ontfangen  datfe  felf^  grote  fcBade  leden/ 
tSü*  ujant  öe  foldaten  ban  de  5^032d-^ollandfe  galepen Bebben  eenfbeelg  Baer  gefcBut  te  Hande  geb20fBt  /  en 

daerfo  dapper  onder  gefclioten  /  datfe  met  fcBanbe 
Bebben  moeten  ruimen.  35:$  dacgei  daer  na  3ijnfe 

fttïlft' 

en  anbere  felfö  ober  boo2tfmijten/  toildcn  fpdatraf nomen.  5^efe  bictorie/  Boe  toel  die  Bleintoaov  gaf noebtanö  den  iSocudbcllanöcrtf  grote  moet/  fo  datfe 
defcBependerbpanden  te  min  begonden  te  acBtenen 
niet  fo  feer  te  ontfien/  en  deden  boo2t£  fcfjepen  en  ga^= lepenfo  totacnbljutfen/  ̂ oo?n/  Höedenblib/  €dam 
en  ifêomcnedam  gercet  manen  en  ten  oorloge  toe* 
ruften/  om  Baerfelben  meefter  bande  ̂ upder-Eee te  maften  en  met  eenen  te  beletten  de  ©ofterfe  bacrt  on 
3fimfterdam. ontrent  defen  tijd  begonden  de  faben  der  <0ere* 
fomteerden  toederom  niet  feer  toel  te  ftaen/  en  dat  ber* 
mitss  de  bictorien  ban  de  3Clbanife  en  Bet  afdanben 
banbetbolb  banden  532ince  ban  «Drangien/  en  beel  (F-  3") 
andere  onberBooptcopgenomene  tegenflpoeden/'t  toelft de  Berten  en  gemoeden  ban  beien  feer  berffagen  maeb* 
te/  bpfonder  oob  om  de  grote  ongeregcltBeid  en  't  groot getoeld  der  foldaten  /  en  bele  der  Capiteinen  die  fp alom  öeb2inftten  fonder  datter  ftraffeober  gedaen 
toerd  /  'ttoelb  ïjn  gemeen  bolft/  die  eerft  om  liaer- Urtöen  getoenft  en  geroepen  Badden  nufeerbanfjaer 
deden  tocrbjecmdelt  /  latende  Baer  dunben  dat  fp 't te  boren  onder  de  ̂ paenfe  niet  beel  erger  en  fjad* 
den  geBad  dan  (pt  nu  en  Ijadden/  en  lieten  Baer  ooft 
dunben  dat  ftiln  regiment  niet  lange  en  foude  bon* 
nen  beftaen  /  fo  Bet  beleid  en  de  62d?e  niet  goed  en 
toa&  <De  Staten  ban  Rolland  fiendeoohdatBetre* 
giment  banden  03?abe  ban  der  itëarB  niet  lange  tn 
foude  bonnen  beftaen/  doo?0e  Magtcn  dagelijbjei  bo* 
mende  ober  fijn  feer  ongeregeld  brijgöbolb  enbpfon*  ®c&ta* 
der  fijne  aBalfe  foldaten/  Bebben  den  $?ince  ban<ö*  J£".öa" 
rangien  ontboden  om  in  Rolland  te  bomen  /  toant  S5"oS Bet  grotelijb  ban  nodetoaiö  bat  Op  op  olle.ö  goede  o?*  hen  Dat 
d?e  foude  ftellen  /  fo  toel  inde  regeringede^ïandö  Jc . 
aliSderoo?loge.  ©o?der^  Bebben  de  felbe  Staten  ban  %£ng, Rolland  gerefolbeert  dat  pegelijbe  ̂ tede  de  3&o?*  tanden 
pen  onder  Baer  resterende  fouden  ontbieden  en  neer*  JW'Ï 
(telijfien  af-b?agen  toat  pegelijb  in't3öne  /  't3P  be*  BJJSr de  /  leninge  /  morgen  geld  en  anderjs  federt  |Bep 
opgeb?ocl)t  Badden  /  ooft  toacr  Baer  ï^eiftelijfte  ju* 
toelen  toaren  gebleben/  en  aen  toten  die  toarenober- 
gelebert/  toat  eractien  eenige  «6ouberneur0  /  ̂ op- 
luiden/  Capiteinen/  en  andere  in 't  particulier  Bad* den  gedaen  /  en  ten  lactften  toat  Boften  en  laften 
pegclijft  bp  de  foldaten  Ijadde  geleden  /  in  t'ondcr* foeften  bant  toelfte  beel  fcBelmeipe  t^  ontdeftt  ge* 
to02den* 

<Doft  Beoben  be  felbe  peeren  Staten  ban  Rolland 
na  't  5Soo?der-cjuartier  gefonden  gionftbeer  5üoBan 
ban  ©liet  en  fiepnier  Cant  om  op  allcüS  o?d?e  te  ftellen 
die  ban  node  foude  mogen  toefen  /  en  datfe  de  fafte  ban 
oo2loge  metten  <@berftcn  ̂ §onop  t'famcn  fouden  mo* gen  beleiden  fo  fp  oo?baer  fouden  binden :  de  commiffie 
toajs  luidende  atëbolgt. 

ALfo  in  allen  voorvallende  faken  des  krijgs-handels 
en  aenflagen  tot  afbreuk  en  krenkinge  der  vyanden 

voorkomende,  niet  gelegen  isaltijds  lange  raedflagen 

te  gebruiken ,  en  dikwils  in  'c  verfoeken  van  fonderlin- 
ge  bevel  of  autoriteit  om  yet  goeds  aen  te  richten ,  de 

goede  oorfaken ,  middelen  en  't  voordeel  van  de  felfde 
aenflagen  veranderen  ,  verlopen  of  verloren  blijven 

tot  groten  nadeel  van  alfulken  handel.  So  ift  dat  die 
Staten  'sLandsvan  Holland  hen  vertrouwende  op  de 

goede getrou wigheid,  ervarentheid  en  vromigheid  van 
den  Edelen  crentfeften  Jonkheer  Diederich  Sonoy  , 

Gouverneur  en  Capitein  van  Enkhuifen ,  en  Johan  van 

Vliet ,  mitfgaders  van  Reynier  Cant,  hebben  den  felvcn 

by  defen  Gecommitteert  hen-luiden  gefamentlijk,  of 

dietwevanhen  byfondcr, gevende  volkomen  macht, 
laften  bevel  om  de  fake  des  krijgsen  oorloge,  inden 

ü>:$  dacgsi  daer  na 
toeder  aengeftomen  en  Bebben  negen  fel) epen  inbrand  , 

gefteften  en  meenden  daer  m;de  de  galepen  in  bjand  ,  Moorder^oardcrc  van  Holland,  en  elders  daer  t  van
 

I.  Ded  *M,n  ̂  



4*4 Het  fèfte  Boek* 
tzh 

j&ietitoe 
£>wre. 

l&jfnccn 
ban  <&■ rangien 
fiomfte 
in  (gol» 
ïano  en 
toan  fijne 

fjanDe* linije  IB 
't  begin 
alöacc 

node  wefen  fal  van  wegen  ,  en  opten  naem  der  voorfz 

Staten  na  haren  goeden  raed  en  gevoelen  te  beleiden  en 

uit  te  rechten ,  fulks  fy  luiden  als  voren  op  alle  voorko- 

mende gelegentheden  en  geftelteniffe  van  faken  of  oor- 
faken bevinden  fullen,  fo  tot  befcherminge  der  Landen, 

als  tot  afbreuk  en  krenkinge  des  jegenwoordigen  vyan- 

den  des  gemenen  Vaderlands  te  dienen.  Sonderdaer 

op  te  behoeven  of  verwachten  eenig  vorder  advijs,  ver- 
klaringe ,  nochte  bevel  van  den  felven  Staten.  Gedaen 

tot  Leiden  den  nO&obris  1572.  In  kenniffe  der  Sta- 

ten fignet  onder  defen  gedrukt ,  en  ter  ordonnantie  der 
fel  ver  Staten  onder  getekent. 

Bymy.   P.  BuYs. 

IH  öefe  maenb  <©ctober  1$  een  toonberbaerlijfte  nieu* 
toe  Sterre  geften  /  be  toelfte  nocb  Planeet  nocb  Steiia 

fixa  en  i$  getoeefl /be  Aftronomijnsfeibenbatbierge; 
lüftc  niet  en  të  gefien  getoeefl  fint  ben  tijb  bat  be  ö?ie 
aföijfen  uitten  <©oflcn  öe  Sterre  fagen  /  Die  ïjen  luibcn 
tot  25ctlcbem  bp  Cfmftum  leibcn  /  (p  té  geften  getoeefl 

532  bagen  lanft/beïcgcleerbe  Aftronomijns  bebben 

bier  ban  gefebjeben/  en  onber  anberen  ooft  ben  ber-- 
maerben  <0*OCtO2  CorneliusGemma. 

^>en  1 1  <£>ctob2të  bebben  bic  ban  öe  ïtëet  tot  Hoo;m 

alle  papen  en  #?ieflcr$  boo2  ftacr  ontboben  /  begeren* 
be  batfe  fouben  berftlarcnbe  paufelijfte  Icreenbicnfl 
afgoberpe  te3ijn:  maer  toerben  alleene  ttoc  gebonben 

biefulfttf  toillig  bebben  berftlaert/  b'anbere  Daerbe* racb  /  evcufe  en  uitflcl  ncmenbe. 
<©e  $2ince  ban  ©rangien  opten  toegtocfenbeom 

naMlanb  te  nomen/  cu  beeft  boo? eenige  bcrljinbe; 

ringe  fiem  fo  niet  nonnen  fpoebigen  alö  bp  toel  begeer* 
be/  niettemin  üPÖeeft  ben  16  (©ctob2tëgefcb2cbcn 
aen  ben  <©ouberneur  ban  $oo2>Hollanb  bat  bPin 

6ö2ten  bagen  noopte  in  ̂ ollanb  te  toefen  en  ober 
Campcnop  <£nftbuifenmeenbe  ober  te  fcfjepen/  bat 

ïinbierentuffcben  alle  ben  ̂ teben  in^ollanbgoeben 
moet  geben  en  felbe  ooft  alle  be  Iifligen  acnflagcn 
blijtig  en  manlijft  fouben  toeberflanb  boen  /  en  bat  ty 

nieten  ttotjffclbe  of  bie  faften  en  fouben  mft02tentnb 
alfotocgacn/  batfe  gcoteltjftö  fouben  beroozfaefct  3ün 
<0ob  te  bannen,  Hp  beeft  ooft  aen  ben  Staten  gefebp 

ben  bat  fp  baer  t'3ijnber  oberftomfle  tcrflont  fouben 
hullen  bPfjem  laten  binben.  <Den  %o  iöbpmct  fijn 
fèofgcfin  en  ontrent  6o  peerben  tot  Campen  geftomen/ 
bteban€nftlnufcn  baer  ban  berabberteert  3tjnbe/  fo 

nebben  f?  eenige  <i3alepen  /  toaer  ober  be  boo?f3  peter 
25uPS&cnö  <0berfle  toag  geflelb  /  gefonben  om  Ijem  te 

balen  en  té  fonber  eenige  tegenfpoet  tot  €nftbuifen  ge* 
ftomen  en  met  groter  b?eurtjbenblpfcDappealbaer  tn 

gebaclb  en  ontfangen/niet  alleen  ban  ben  <£o»berneur 

en  j^agiflract  ber  boo2f3  ̂ tebe/  maer ̂ ooftbanben 
bojaeren  en  intooonberen/  bte  fo  grote  teftcnen  ban 

binbfcbap  toonben  ais  of  fp  nu  teencmael  ban  alle 
noobcnpcrijftelberïolitoarcngetoeefl:  Ijp  Ijeeftpicc 

eenige  bagen  bertoeft  /  en  goet  gebonben  bat  men  eent- 
gefcljepen  foube  tocmaften  ten  oorloge  niet  alleen  om 
be  ̂ upber-Ece  mebe  te  mogen  geb?uiften  /  maer  ooft 

cm  betf  böanbsf  fcljepen  geheel  ban  ber  ̂ upber-Eee  te 

berb2ijbcn.  ̂ »  beeft  ooft  goet  gebonben  en  gco2bon- 
neert  bat  men  buiten  be  &upber-poo2te  tot  €nftf)uifen 
cen  ©oltoerft  foube  maften/  toaer  toebe  bo?gerpe  fo 

toillig  en  neerftig  iss  getocefï  batfe  't  felbe  25oltoerft 
binnen  1 7  bagen  in  't  ftoutfie  ban  ben  Sinter  ten  boL- 
len  opgemaeftt  Hebben/  baer  boo?  \}zt  ben  name  ban 
3©Uiigenberg  beeft  geftregen  en  na  bat  Op  allen  ben 
^tebcn  ban  bat  quartier  gebifiteert  en  op  belefaften 
02b2e  gcdelb  ftabbc  isf  W  na  ̂ aerlem  getogen/  altoaer 

b  e  Staten  bergaberttoaren  biefnn€rcellentieftom= 
fte  albaer  bertoaeftten :  bP  toerb  aïbaergclijft  bP  nt  alle 

anbere  ̂ teben  baer  Ijp  gctocefl  toa$  met  groter  blijb- 
febap  ontfanaen.  <©e  Staten  bielben  fjemboo?  eerfl 

boren  baer  gc'netgt  gemoet/  goetberteengetroutoig^ hci^}  tegen  fijn  ©02ftclijfte  vöenabe  /  en  in  toat  perijftel 
fpftacr  betfftnlben  babbcn  geb2acbt/  en  alfo  bie  ban 

l^oilanb  alleen  niet  en  bermoeïjten  eenen  fo  bermogen- ben  en  nu  bictorieufen  bPanb  te  berbjtjben/  fo  berfocD- 
tenfpbatfnn  ̂ >o?|ielüfte  <0enabe  tot  fj^^n^nDae 

rentrood  foube  berftlaren  beoogfcbijnlijfte  en  geloof- 
toeerbige  mibbelen  toaer  mebe  men  fulfts  foube  mo- 
gen  beftaen  en  met  «©obess  bulpe  gelucftelpen  uitboe- 
ren;  f)p  beeft  baer  op  allejS  fobanigegoebeöopegege^ 
benenfogetontentcert/  batfe  berftlaerbenteb?ebente 
3ün  bp  en  met  Oem  alless  te  abonturen  batfe  ter  toerelt 
babben  /  en  boo?toaer  be  feomfle  ban  ben  p?incc  toajS 

in  bcfe  ttjb  feer  noobfaftelpen  boo?  be  <8erefo?meerbe/ 
toant  be  berten  en  gemocben  toarenfo  berfïagenen 
berfiaut  /bat  meefï  al  be  p?incipael(le  ̂ k  ïjaer  mtm 

f ifte  meetf  gemoeib  babben  /  in  berabc  toaren  om  met 
baer  te  nemen  batfe  fouben  mogen  /  en  ten  Sanbe  toe; 
ber  uit  te  blucöten/maer  met  be  ftomfte  ban  ben  boo2f5 
©2ince  toaren  be  tïauDerttge  nu  fo  gemoet  batfe  niet 
meer  opbe  perijftelcnen  bacbten.  §p  beeft  terflont 
goebe  o2bonnantien  gemaeftt  op  ïjet  ftrijgöbolft  fote 
toater  atë  te  lanbe  en  be  felbe  boen  beftoeren  feftere  ar^ 
tnftel$-b?tef/Die  iftljiertoel  foube  flellan  ten  toare  bie 

fogebeel  gemeen  tëen  altemetss  toat  bermcerberten 
beranbert  /  bat  ift  't  felbe  onnobig  aebte  /  fo  \)p  ooft  ge* 
maeftt  beeft  goebe  o?bonnantie  op  be  monftcringe  ber 
folbaten/  committerenbe  baer  toe  CommifTarifTen/ 
02bonnercnbe  ooft  be  ©aenbcfö  op  cenen  eenparigen 
boet  gemaeftt  te  toerben/  en  boe  beel  bubbel  folbenaerg 
men  pafferen  foube/  en  beel  anbere  o?beninge  ben  ftrijg 
aengacnbe  bie  men  bier  te  boren  alongetooontoag  en 

be  ftoflen  ban  b'oo?log  feer  berlicbten/  be  toelfee  metter 
tijb  nocb  al  berbetert  toerben.  1§p  gaf  ooft  een  piac^ 
caet  uit  bat  niemanb  geen  co2refponbentie  en  foube 
bouben  metten  ̂ pangiaerben  noebte  baren  aenbanft/ 

ban  gelijften  ooft  cen  paccaet  op  't  uitboeren  ban  alle bittualie  /  baer  na  beeft  Dp  op  belc  anbere  faften  goebe 

o?b2egefielbbc  politie  en  ̂ ufïitieberoerenbe/  toant 
tot  ̂ efe  tijb  toe  lagen  bp  na  alle  goebe  openingen  onber 
beboet/  toant  bet  toilt  en  ongetoomt  ftrijgsïbolft  bat 
eerfl  in  't  3Lanb  geftomen  toajf  metten  <©?abe  ban  ber 
IBarft  fo  rutoelijft  leef  ben  in  allen  faften  en  bp  na  tegen 
een  pegelijft  fonber  onberfebeib/  bat  bp  na  niemanb  pet 

goetö  en  bo?!l  p?oponeren  /  ift  ftoijge  in  't  toerft  flellen.     .     | 

fep  o?bonneerbe  en  reebteop  met  abbijsS  ber  Staten  &£*' een  nieu  ̂ obinciael  Hof  ban  l^ollanb  /  toant  beSctl|0f 
ïtaebgbeerën  banben  ̂ obincialen  Kabe  toaren  meed  ban  m> 

alnaatrecöt  bertrocftcn/gclijft  bier  boren  berljaelb  J,ailJfn 
i-s/  becerfie  Ï5aeb35l)eeren3ijngetoeeflbefc/  Meefter  jpf?,-nct 
AdriaenvanderHouf,  alleen  ban  be  OUbe  fóaiï$ÏWt  ban  ®' 

ren  Ober  gebïeben/  Meefter  Niclaes  van  Valkeftein ,  JJJ{Je n  | Meefter  Peter  van  der  Meren ,  Meefter  Dirk  van  der  reC{,t. 

Nieuburg,  Meefter  Gerard  van  Wijngaerden,  Meefter 
CorneiisvanBronkhorft,  befeöebben  albaer  eerfl  ba* 

ren  eeb  gebaen  /  en  foube  't  ï$of  gefiouben  3ijn  getoeefl 
in  ben  J^age  /  ten  toare  getoeefl  bat  be  ̂ pangtaetben 
boo?  ï^aerlem  guamen/geiijft  Öier  na  fal  betbaelb  toer* 
ben/  toaer  boo2'tï^of  getranffereerttoerbetot^clf/" altoaer  be  eerfle  Kccjjtbag  gebouben  iö  getoeefl  ben 
1 3  5peb?uarp  anno  157?.  |$aberbanb  fijn  ooft  tot  <©elf 
Kaeb^Öeercn  getoeefl/  Meefter  Leonard  Kafenbroot, 
Meefter  Pelgrum  van  Loon,  Meefter  Adriaen  Braffer, 
Meefter  Niclaes  Camerlijn.  ̂ e  3ïbbOCaet  Jpifcael  ijS 

getoeefl  Meefter Joos  de  Mennin,  CU  $20Cttreur  <ü5e* 
nerael  Pouweis  van  Hoove,  ̂ k  naberbanb  tot^elf 

onnofelijft  berb?onftcn  tS  /  en  alfo  bc  peeren  ban  be  re* 
fteningemebe  na  atrerljt  toaren  bertrotften/  fo  beeft 
Bp  toebcr  anbere  meeflerisf  banbe  reftcningegeflelb: 
namentltjft  Niclaes  van  der  Laen ,  Jan  van  Broekho- 

ven, Jacob  Copier  3|ecre  ban  Calffagen/  Jan  Han- 
neman  getoeefl  fljnbe  jftcntmceflcr  <ï3enerael  ban 
l^oö?b-^ollanb/  en  baenia  ooft  Adriaen  Duyk  gie* 
toecfl  fijnbe  Caflclepn  op  'tfyuiptc  3©ocrben/  Dirk Jorifz.  de  Bye ,  boel)  ̂ ft  5|jn  nictal  gelijft  op  eenen  tpb  . 
getoeefl  fo  ift  bebinbe.  J|p  beeft  ooft  na  Seelanbgi^ 
fonbenbe  Hecre  ban  batenburg  om  albaer  mebe  Op 
alg  goebe  o?b?e  te  flellen. 

T<£rtoijien  be$)2inceban<©rangienalbuöboenbe  %m'] toass  in  ̂ ollanb  /  fo  ijef  tDon  5prebcrito  be  Colebo  5Frcöerf' 
betf  Hertogen  ban  2Clba  foon  met  fiin  leger  bafl  na  ̂052omt (0elberlanb  geftomen  /  en  beeft  ficf)  ben  fellicnben2Uf^ffi 

^obemb2iss  boo?  be  flab  EutpDcn  /  leggenbe  opbeennemu 
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|3fjel  gelegert/  met  Dertien  grote  ftucnen  geftfjutjS: 
DefïaD  toa$  temmelijn  toel  boo?ftcn  met  garnifoen/ 
maer  alfo  fpluiDen  en  De  Doggeren  niet  toe!  te  famen  en 
uonDen  acro?Deren/  fo  fijn  De  folDaten  met  een  Deel  bo^ 
geren  op  eenèn  nacljt  fcec  ftillenens  in  fïagoo2Den  Daer 
uit  getogen  en  Debben  De  blucfjt  genomen  enbe^taD 
berlaten.  <©ie  Daec  in  gebleben  toacen  Debben  De  poo?; 

mecfï  al  omgetj?acïit  fouben  nebben  /  fulr  Dat  &on 
3freDericoDc(£olcDoailner  in  no2tentijDfonDer  grote 
moeiten  flag  of  floot/  toeberom  in  fijn  getoelD  nreeg 
alle  De  fteDen  en  plaetfen  Die  De  <©2abe  ban  Den  25ergc 
fo  in  't  %rtogbom  ban  <0elDer-lanD/  <©2aeffcïjr.p  ban 
^utpljen  /  en  't  lanD  Dan  Ober- f  (fel  ingenomen  bate De,  <©e  fteDen  fonDen  baer  <0eDeputeerDen  aen  3l>on 

ten  geopent  en  toilDcn  Daer  obergeben  /  maec  De    dFreberico/p^efenteerDenDcmDcfleutelenenberforfc 

^§pangiaerDen  fijn  ober  De  begonnen  b?effc  enelDere1 ober  De  muren  genomen  in  Der  ,$taD  /  al  DooD  fïaenDc 
Dat  fp  op  Der  fïraten  bonDen  /  (tanen  De  ,§taD  aen  acfit 
«oenen  aen  b2anD  /  Inngen  een  Deel  Doggeren  op  aen 
bomen  en  berb?onnenDcr  in  De  fïfTel  toel  tot  500  perfo- 
nentoe/beanöeretoerben  foDanigerantfoenenuitge^ 
D?uut  met  pijnigen  en  alle  manieren  ban  to?eetf)eiD  en 
tormenten  aen  te  Doen  /  Datfe  De  genen  Die  in  De  furie  en 
eerfïe  inkomen  DooD  gebleben  toaren  beelxjelucniger 
fjielben  al£  Die  't  leben  bcïjielben/  beel  b20utoen  en  jon* 
ge  Docuteren  toe?Den  be?fe2acl)t  en  ban  Daer  eer  berooft/ 

fp  nebben  een  ban  De  CapiteiniS  bp  't  toijnfjutë  aen  een 
been  geöangen  /  Die  ontrent  4  Dagen  leef  De  /  fp  D?eben 
beïc  boderen  moeDer  nae&t  ter  fïaD  uit  Der  toeiner  bele 
in  fjet  belt  DooD  b?o?en  /  eenigen  guamen  naent  binnen 
S^ebenter  en  Dier  en  Daer  bp  De  boeren/  fomma  De 
tmeebueDen  alDaer  gepleegt  /  fijn  meer  te  berfrtj?icfeen 
iianteberteïlen/3ijnbobenDienDe  obergebleben  bo?- 
ceren  ooft  nocD  naDerljanD  gefo?ceert  getoo?Den  onDer 
ijen  <8berfien  Chriftoffei  Vafquez^pangiaert/  De 
^pangiaerDen  met  ftoft  /  geïD  en  leninge  lange  erceffi- 
t3cInfe'tfecüg?$bolHteberfo?gen/  en  felfss  geb2enteu> iien/  ban  toelne  contributie/  leninge  en  foneringe  Der 
folDaten  De  <*5eefteujne  meDe  nietb?pen  fnngetoeeft/ 
mae2  Hebben  alle  lafien  fo  toel  moeten  Dzagen  alsS  anDe* 
re/gelijn  't  blijnt  bp  fefeere  miflïben  in  gjunio  en  giulio 
ïieg  nabolgenDen  jaer£  bp  Gillis  van  Barlaymont  ï|ee* 
re  ban  Hierges,&c.  ̂ taDfjouDer  in^BelDerlanDge* 
fttocben  aen  Den  <@elDerfen  n  acD  luiDenDe  alDug : 

En  nademael  de  Geeftelijkheid  willen  fuftineren  in 
geen  contributie  gehouden  te  fijn,  fullenfy  lydendat 
het  krijgsvolk  haren  Bouhoven  en  Pachters  fulien  gaen 
befoeken  en  bederven.  Item ,  en  belangende  die  Gee- 

ftelijkheid dewijle  d'intentie  van  den  doorluchtigen 
Furft  en  Heere  den  Hertog  van  Al  va  is,  dat  fy  gelijk 

ander borgers en huifluiden  contribueren  moeten  Co- 
vermits  defen  krijg  haer  meer  betreffende  is  als  andere ) 

fult  daer  in  verfien  dat  fy  die  vergangene  termynen  be- 
talen ,  als  die  anderen  gedaen  hebben ,  en  voor  den  fel- 

ven  tijd ,  fonder  des  in  gebreke  te  fijn ,  &c. 

d; €  pince  ban  <®2angien  Defe  tijDingen  banfjet innemen  ban  ̂ utpften  berftaenïiebbenbe/  en  net 

frtmc&elïjH  DanDelen  metten  bo? geren  alDaer  /  mitf= 

gaoerö  liet  flccM  berlopen  Deo1  garnifoeno'  fonDer  eeni* gerefiftentie/  rjoa£  Daer  in  geljeel  gualijn  te  b?eben/ 
toant  Dp  boo2fag  Doe  feer  Dat  fulns  De  Derten  ban  fijne 
toegeDane  b2ienDen  fouDe  berfcï)2icfcen  en  berfiaen/ 
Daerom  öeeft  1)p  alom  b2iebengefonDcn  en  gefcö?eben/ 
fjen-luiDen  goeDe  moeb  gebenDe,  3§ecft  ooft  terfïonD 
met  alDer  neerflialjciD  Dag  en  nacljt  gearbciD  /  om  ban 
liet  ftrijgöbolh  in  J^ollanD  fijnDe  fo  goeDcn  Ijoop  te  ber^ 
gaDeren  /  alö  mogchjn  fouDe  5ijn  om  Die  ban  <©ber- 
gffel/^tool/Campenen  anDere  plaetfen  teafftjlc^ 
ren/  en nebbenDe ontrent  40  ©aenbelen  goeDe folDa^ 
ten  gereet/  inmeninge  om  Daer  meDe  binnen  bier  of 
bijf  Dagen  recljt  na  Den  bpanD  te  trecnen  /  om  ftem  alfo 
'tfiooftte  bieDen/DebbenDe  in  ̂ ollanDopalle0O2D2e 

Be  &:*>  wfak  /  fo  ftreeg  f)p  De  tijDinge  Ijoc  Dat  Den  <0?abc  ban 
oeöaii    Den  ©erge  ( Die  nocïjtaniS  tocinig  Dagen  te  bo?enge^ 

ten  gctïaDe  /  't  bjeln  öenluiDcn  gegtmt  rjoerDe  /  mits  be- talenDc  feöere  fommen  ban  penningen  tot  amenDe  / 
Dan  Dieljenmet  Defafecniet  DaDDen  gcmoeit/berlic^ 
pental/entoerDenDegocDercn  Derfelbcr  terfïonD  ge* 
confifgueert  /  en  De  gene  Die  men  fionDe  benomen  moe- 
fient  benopen  en  bjerDen  alle  opgehangen, 

<©e  25urgemeefteren  /  ̂cïjepenen  en  aaDen  Der 
«§taD  Campen  in  <©ber-§ffel  nu  aen  ̂ on  f  rcDerico 
obergaenfnnDe/  öcbbenDcn  hertog  ban$llbamecr> 
Der  Dienfl  toillcn  Doen  /  en  aen  De  25urgemeefleren 
^roepenenen  öaDen  Der  fïaD  ban  €n«Duifen Defen 
nabolgenDen  bjjcf  gefonDen. 

WY  mogen  uit  goeder  nabuerfchap  niet  onderlaten  Stffftëe 
u  goeder  meninge  te  vermanen  en  voor  oogen  te  *>an  öert 

ftellen ,  den  ellendigen  verderf  en  grote  ellende  daer  in  j££ïj 
de  ftad  Zutphen  en  haer  burgeren  en  ingefeten  met  ban 
wijf  en  kinderen  neffens  den  rebellen  aldaer  bevonden,  <&ampt\l 

geraekt  fijn,diefogrootis  geweeft  datmen  diergelij-  ̂ f"öHc ke  niet  vele  gehoort  noch  vernomen  en  heeft.  En  alfo  ban 
balde  de  Grave  van  den  Berge  Coninklijk  Maj.  onfen  CnbïjuJ» 
aldergenadigften  Heeren  rebelle  met  fijn  volk  defe  ftad  ̂ n' 
verlaten  hadde ,  hebben  wy  van  ftonden  aen  onfe  Ge- 

deputeerden aen  den  doorluchtigen  Furften  Don  Fre* 
derico  des  Hertogen  van  Alva  Soon ,  Coninklijke  Maj. 
onfen  alre  genadigften  Heeren  Generael  Veld-0 verfte 

in  't  leger  voor  Zutphen  afgeveerdigt  ,  biddende  de- 
moedelijk  defe  ftad  wederom  in  genade  te  ontfangen: 
des  dan  ook  fijn  doorluchtighcid  defelve  ftad  in  genade 
aengenomen ,  doch  met  drie  Vaendelen  Overlandfe 
Duitfe  knechten  doen  befetten  ,  dewelke  civilijk  en 
goedlij  k  met  den  burgeren  converferen  in  gantfehen 
vertrooftingen,datdie  verlopen  faken  met  gen  adigen 
oogen  aengefien  fulien  worden.  En  alfo  wy  uit  eenen 
goeden  Heere  vermerken,  dat  gy  ook  defelve  genade 
genieten  folden  indien  gy  die  intijds  verfochten ,  heb- 

ben wy  u  in  alder  yl  daer  van  wel  willen  verwittigen  * 
vermanende  datgy  u  in  dien  niet  verfuimt  dat  gy  die 
genade  in  tijds  verfoeket  en  waer  nemet  verhopende 
gantfchelijkgy  werden  ook  in  genade  ontfangen,  en 
met  geen  ander  garnifoen  dan  van  Duitfe  knechten  be- 

legt worden ,  fo  veroverd  gy  die  genade  in  tijd  niet  ver- 
fochten ,beforgen  wydat  uniet  weiniger  ellende  dan 

dien  van  Zutphen  in  korts  overkomen  mochte ,  fo  fijn 
Majefteits  macht  fo  groot  voor  handen  is,  doende u 
hier  met  den  Heere  bevelen.  Datum  ylentz.  den  i? 

"Novembris  1 572.  Onder  ftond:  Burgemeefteren,Sche- 
penen  en  Rade  der  ftad  Campen.  De  fuperfcriptie  was 
aldus :  Aen  Burgemeefteren ,  Schepenen  en  Raden  der 
ftadEnkhuifen. 

^efgelijr  öebben  fp  aen  eenige  anDere  ,§teDen  in 
3BaterlanD  ban  gelijnen  geDacn/Doci)  nebben  Daer  niet 
anDerg  meDe  getoonnen/ban  Dat  tie  boDcn  geD2cigt  fijn 
inDienfe  meer  met  foDanige  bjjeben  guamen/batmenfe 
aen  een  galge  fouDe  Dangen. 

$  Defe  maenD  namentlijn  Den  fefïienDe  $obemb2ioV  ®w™ 
De«Bouberneur<3!onH-J$èer  ZDieDericft  ̂ onopbje-  ̂ gcDccn, 

fenDe  altf  9CDmirael  ban  Den  ,|5oo2D-üollanDfe  blote  ua. 
op  De  fïljepen  /  en  leggenDc  ontrent  boo?  3CmflerDam  / 

I 

benBer;  ̂ t^n  rjaDDe  uit  Campen  Datfip  toelgemoeDbja^  foiiefinfijn  goubernemcntDebJijIefjpnocljabfentbjass  (*■  w-ï uu  ie?»  om  Den  bpanD  te  refijiefen )  met  De  <02abinne  en  fjaer 
Derinnu  /  luiDen  hinDcrcn  met  alle  nare  goeD  en  bagagie  ge^ 
fff"  Dlucfjt  toaö :  toact  D002  De  b2efc  alfo  onDer  bet  Krijgt 
m\ uen  bolh  Quam  Datfe  elr  om  een  goeD  öeen  nomen  fagen/  ett 
berfjet  De  ingenomen  ̂ §teDen  en  plaetfen  ruimDen  en  ber- 
fnaraa»  ucpcn  /  fll  ccc  ̂ on  #.ttlwcica  Daer  boo?  nuarn  /  en  Dat 
men  Ito 

binnen  Der  fleDe  ban  iBeDenblin  eenen  groten  op- 
loop getoeefl  tuffcljni  De  burgeren  /en  Capitein  %& 

cobCabbeljau  en  3ijne  folDaten  /in  boclnen  oproer  De 
burgeren  meefler  fnn  gcto02Den  ban  Den  folDaten  / 
fulr  Dat  De  mecflenDeel  ter  poo?ten  uitgelopen  3ijn/ 

D'anDere  ftebben  fp  Daer  getocer  afgenomen.  tDe  Ca- 
mctfulhen  baefligljciD  en  Def02D2C/  Dat  bp  alDtcnDc  IpiteinfalbeerDcbemopliet^tcDcDuis/enjiJnen^e^ 

^pangiaerDen  Daer  acljter  ijaDDen  gebjeeft  fp  Defelbe  I  Dicant  %m  ptcDiclf5  guani  tn  een  Ijutf  Daer  befnöcn sUetfen.  ,UI!)l  i  tos 
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Het  felle  Boek. 

1572, 

©m  op- roer bin? 

benliiift 
tet  ncDec 

Beleid. 

»r  ©et« 

Joopöcc «Öcrcfo^ 
nteetöe 

tyfciTanö 

totcetKttBtllcm  Co?rteu'f3.  ®aet  "a  B*6**  ff  Dcn 
Capitein  00b  beötoongen  bat  fjp  3Ü«  folbaten  Dan  t 

(lot  moflc  öocn  gaen  en  öc  bo?gcrcn  baer  op  laten*  £>p 

Debben  00b  be£  CapitcmO  barnet  opgeflagcn  en  cent; 

nefïjnberbingen  baer  uit  genomen:  ̂ feop?ocrtege. 
febiebe  boo?  een  Kleine  oo?fabe  en  mtfberflant/  ban 

men  toeeföe  boo?  erger  /  baerom  3ijn  Crc.  albaer  ter> 
ftont  M'  Herman  van  der  Meer  en^opman  Niches 

Ruichaverfonbom'tfclbete  flillenen  tec  ncöcr  te  ictj, 

£n  <De  woaft  5&«lac*  fiutcDatec  tjabbe  fort  ftaen* 
fcel  folbatcn  ontrent  een  ure  gaeng  ban  ber  (lab  leggen: 

mcnucbont  bc  oo?fabc  gefpjoten  te  jjnboo?  btenecn 
ionnman  een  burgere  foon  ban  ber  &tab/  ober  be  toal 

yasgcblommen/toaerober  ben  Capttetnbembab; 

b:  acbangen  genomen/en  gebeben  fijnbe  ban  bedong, 
mm  oom  bat  b  ücm  fonbe  laten  gaen  /  en  geeft  ful* 

niet  brillen  boen /en  baerom  fecr  getnpo?tuneert3pm 

be  •  beeft  ben  felben  mebe  gebangen  genomen  /  't  toclb 
bp  bc  burgere  gefien  3Önbc  bebben  totten  Capttem 

( bic  be  gebangenö  op  't  flot  toilbe  b?engen )  gefetb  bat 
ftp  be  burgere  foube  log  laten/  DP  mocBtefe  tererfjt 

(lellen  /  toant  be  boete  en  toa$  macr  20  flwberg  /  macr 

Kp bleef ebcn  obflinact  en  en  toilbcnfe  niet  loslaten/ 

uWnbeecnigeteflaen/enfeibe  DP  toilbebegeban^ 

gentel  boen  Dangen  (toant  bermttf  pet  een 1  f  ron* 

uer&tabtoag  liet  fjnficb  bebunben'tlnfbcrbcurtte 
fijn-  mitt  boo2  të  terflonb  Dct  rumoer  getoafTen/  en  fn 

nebben  bemomcingelt/ en  be  gebangen?  onttoclbtgt. 

.Dit  bebben  bc  folbatcn  toillen  beren  en  ts$  alarme  ge* 

togen  gctoo?ben  /  bacr  tegen  ftebben  be  burgere  be 

blobgeblcpt  en  00b  bc  trom  gejïagen/  enljet  burger 

©aenbcl  opte  flrate  geb?acïjt  /  fomma  bat  Jet  feer 
nuaüiben  gefebapen  toa^  af  te  lopen/ban  Bet  &m  tnts 

alles i  beguamclnb  ter  ncber  geleib  getoojben  en  toeber* 
om  beft  en  bjunbfcbap  tufTcDen  ben fhf™™J^ 
neren  en  folbaten  gemaebt.  €n  bebben  belooft  Bet» 

Senbeibenföbentc  reguleren  naer  be  o?bonnantte  
btc 

bp  ben  ©?mce  fouben  toerben  gemaebt  /  en  batfe  mn> 

Sclrctüö  nuien  ftouben  b?ebe/b?untfcljap  en  eenb?acï)t/ 

fonber Veen  ben  anberen  te  imutieren  m  tooo?benof 

feiten  in  ecniger  manieren  op  lüf  paffe  /  baer  ban 

fcljjifteiijb  tooojt  i#  gemaebt  en  getebentopten  x  1  m- 

^^ImmzXmin innemen  ban ^utpBen / en W 
berloop  ban  ben  (©Jabe  ban  ben  25erge  /  Beeft  ban  ge* 

inben  fecr  berfefpibt  bz  <0crcfo?meerbc  m  3©eflb?tef^ 
Imib3nnbc/b3ant<ï5?abe  good  bau^cöoiibjenbcrg 
bcrfïaen  WtW^bt  ban  ben  aenbomfie  besf  ©ertogen 

ban^lba  leger  /  iö  met  febere  ©aenbelen  bnecrjten 
benaebtienbe  ̂ obemb:^  i\it  |SikJLffiSSS?S 
Mackum  acn  ben  Eeebant  /  en  Ö^SrtDftc3?S 
eenfebantfeen  flerbte  te  maben/  omöesfnoo03nnbe 
Z  ̂  ban  baer  op  ̂ ollanb  ober  te  mogen  fcfjepen/ 

ma  raleerbPficD  albaer  toel  befdjanj  ïjabbe/ljecft 
be  Colonel  be  Heere  van  Billy  Ijcm  SlbdCr  berbOlgt  / 

toacr  boo?  W  bc  bluebt  genomen  en  wf  { fun  boJ6  na  bc 

Drente  en  fo  boojtiS  tocg  getogen  en  gebloben m '  ttoelb bü  bk  ban  Boifwaert  berflaen  3önbe/  3ön  fP  oen 12* 

beo  nacbtö  mebe  geblucDt  /Ijoetoel  Den  niemanben 
ïnenbe.  ̂ ©cn  bik  en  bier  en  ttointigfïe  ̂ obembjtö 

^iinfe  00b  uit  Sneek  en  Franiker  geblucljt  /  met  ful^ 
ben  onoibcninge  en  b?cfc  alsSoffjaer  B^ten  geDeel 

bjcnrjoarcngebjceft.  ©cleban  Ijenluiben  ififer  geban^ 
gen  getoo?ben  /  onber  anberen  Ijebben  be  Catfjolijben 

binnen  Sneek  gebangeu  genomen/  Jonkheer  Diede- 
rich  van  Bronkhorft  ,  en  Batenburg  Heer  van  Ne- 
derwormter,  bic  baer  binnen  alö  €>berfie  bab  ge^ 

rommanbeert/  en  ijSeinbclöbtotEeeubjaerbenop't 
23loMmiö  gebanbelijben  gefïelt.  ̂ ©c  25urgemeefjeren 

ban  Boifwaert,  Franiker  en  Sneek  duamen  tOt  ïeeu^ 

bjaerben  cnp?cfcnteerbenbe  fleutelen  ber  boo?fcl)?e^ 

ben  Ateoen  acn  ben  Colonel  en  't  l&of  ban  ©?tef(anb. 
^>e  Colncl  iö  in  be  boo?fcb?eben  ̂ tebc  getogen  en 

be  23urgcrö  en  25urgerinnen  3tjn  ben  Colonel  m  gro- 
te getale  te  boet  geballcn  en  Ijebben  met  geboutoen 

lianben  gcitabe  begeert.  3£c  Colonel  beeft  boon^3nii 
3E>nlfc  ©aenbelen  geleit  in  bt  boo?fcb?eben  ,§teben 
cnbe  ZDuttfc  berbeilt  mbe<©?ietenien/  me.t  laflom 

neerflelijben  te  berfoeben/  berboïgen/  berjagen  /  't  on* 
öerb?engcn  en  t'app?eDenbcrcn  bc  C5ercfo?mcerbe 
bic  fp  fouben  ergens?  mogen  bebomen/cn  bc  felbe  ge- 
app?cöcnbccrbc  /  ober  te  fenben  tot  Hleeutoaerbcn: 
bebe  00b  fecr  fcDcrplijbcn  berbieben  bat  niemanb  ee- 
nigcberfelberen  foube  mogen  buifen  nocDte  boben/ 
enfo  pemanb  cenigc  alrebe  gebuift/  geDooft  of  ber^ 
bo?gen  Ijabben  /  batfe  befelbe  fouben  terflonb  moe^ 
ten  bomen benuntieren/ op  pene  bat  befelbe  terflonb 
bangoeb  en  fjabcn  fouben  toerben  gefpolicert/  öarc 
Duifenberb?anb  en  fplufben  felfss  geapp?eDenbeertof 
boobge0agen.  5^e  hertog  ban  2ülba  Beeft  acn  ben 
Colonel  be^eereban  55illn  gefcï)?cben  bat  IjP&ebe; 
flen  en  muren  ber  boo?fc|)?cbcn  b}ic  ̂ tcben  bic  qc* 
rebelleert  Dabben/  fou  boenaftoerpenenbegracDten 
bullen  /  't  toelb  bp  bic  ban  ̂ neeb  berflaen  3ijnbe  ba= 
ben  bemoebclöbcnaen  ben  Colonel  bacr  mebetctoil* 
len  fuperfeberen/  en  berfoeïjten  3ijneb?ieben  ban  re- tommanbatien/  om  baer  mebe  te  reifen  bp  ben  hertog 

ban  3Blba  en  te  fien  of  fp  't  fclbe  fouben  mogen  berbib; 
ben/  macr  bp  beeft  Ijen  be  bootó  berfocljte  recom= 
manbatic  afneflagen/iss  niettemin  baernateb?eben 
gctocefl  Ijenlüibcn  mebe  te  geben  3öne  b?ieben  ten  etn* 
befp  fouben  mogen  berfoeben  tebeDouben  btjf  boeten 
muur$  Doge  /om  buiten  te  mogen  fluiten  bc  bnebe^ 

laerö/bicbenen  flraetfcBenbero"  /  en  batmenbeïcfle foube  af  toerpen* 
^etDylebefc  bingen  albu^  berlicpen  inbcf?obin-  ©«««* 

eten  ban  (©elberlanb/^utpljen/  Oberijffelen  m^  ]™& 
Ianb/  fo  3ijn  00b  be  folbatcn  binnen  2fimerffoo?ttn;  %mxU 
ben  gcficDtc  ban  ötrecDt  leggenbe/  ónber  hopman  foo«. 
Gij  f  bert  van  Broekhuifen  en  Andries  Putman  ,  ge* 
mutineert  en  Debben  bic  ̂ tab  toifien  berlatett  of  Da^ 
ren^opluiben  geb?eigt  bat  fo  Daefl  ̂ on  5Preberico 
baer  ontrent  bomen  fouben/  fpluibeu  öepoo?tenope^ 
nenen  Denluiben  gebanbebjb  oberleberen  fouben  /& 
berfulbsffofünfpluibenmetteboo?fcD?eben  1  ©aen= 
beien  folbaten  en  ontrent  bijftig  pacrben  uit3Cmerf^ 
foo?t  getogen  en  ontrent  J&aerben  gebomen  baerfe 
bcrfocDten  binnen  te  bomen  /  ban  be  ijBagiflraten 
ban  baerben  Debben  Daer  ben  inganb  getoeigert/en 

terflonb  acn  ben  «©berflen  ̂ onop  gefcD?eben'tgunt toeberboer/oofemebeDaren  debeputeerbe  gefonben 
tot  CnbDuifen  om  bruit  en  amonitic  te  bopen  om  ben 
bpanb  te  refifleren.  <Dte  ban2Cmcrffbo?t  fijn  bpben 
<é?abe  ban  25offu  tot  HtrecDt  getogen  en  Debben  Dem 
be  fïcutelen  ban  ber  ftab  geb?arDt  en  genabc  berfoeDr. 
^c€»?abcban25ofTu  i^  ben  21  ,$obem&?té  binnen 

2Cmerffoo?t gebomen  met  ttoe  ©aenbelen  bneeftten/' en  Deeft  alfo  be  flab  toeberom  ingenomen. 
3F>c  <©?abe  ban  55offu/  bcmerbenbe  battet  mette 

<©erefo?meerbe  begonbe  acDtertoaertss  te  gaen  en  bat* 
ter  grote  berffagentljeib  onber  Denluiber  toasf  /  en  totfc 
bc  fulbe  gelegentDeib  niet  laten  boo?  bp  gaen.  S^erDal* 
ben  DP  ben  *?  l^obemb?!^  berfcDetben  b?ieben  ge? 
fonbenDceft/aen  cenigc  ,§tcben  onber  3iin  <0ouber* 
nement  /  baer  Dp  in  plaetfe  ban  ben  $?ince  ban  <©?an* 
gienobergeflelttoa^/mencnbe  befelbe  fometfcDone 
tooo?benaÏ!Sb?eigementen/  baer  toe  te  brengen  batfe 
Den  mebe  fouben  obe?geben/alecr  ̂ ©on  freberico  baer 
boo?  bomen  foube/  op  bat  DP  alfo  be  eere  baer  ban  bja* 
gen  foube  mogen  /  onber  anberen  Deeft  Dp  aen  be  %vx* 
gemeeflcren/JItegeerberjEf  en  <0emeenten  ban  ̂ aer* 
lem  gefcD?ebcn  ben  nabolgenbe  b?ief/ baer  ban  ibbe 

principale  in  banben  Debbe/  en  copien  acn  anbere  J|ol- 
lanbfeflebenbpDem  gefcb?eben  genoeg  ban  eenenin* 
bouben  tocfenbe/  gefien  Debbe/  bic  meeflenbeel  geinter- 
cipecrt3üngebjeefl. 

De  Grave  van  BoflTu ,  Heere  van  Beuvry ,  Camme- 

raiges  ,  Blangy  ,  Jeumont ,  Villers,  &c.  Stadhou- 
der en  Capitein  Generael  over  Holland,  YVefl- 

ben  Da 

Dentf; 

bctian 

Vriefland  en  Utrecht. 

EErfame ,  lieve ,  feer  byfondere  goede  vrunden ,  hoe  SJJ Jj 
wel  ik  my  laet  dunken  voor  God  en  der  wereldge-  0fgCci 

noes  en  te  vollen  gedaen  te  hebben  ,  in  U.  L.  t'ad-  öerpü 0  yerteren*8"" 



verteren  van  de  armoede ,  ellende  en  bederffenifTe  daer 

in  gy  u  vinden  foud ,  wijkende  van  den  eed  en  onderda- 
nigheid diegyde  Coninklijke  Majefteitfchuldigzijt, 

na  uirwijfen  van  allen  rechten  fo  Godlij  ke  als  wereltlij- 
ke ,  by  den  welken  bevolen  word  den  onderfaten  haren 

Prince  en  natuer-lijken  Heere  in  als  onderdanig  te  we- 
fen.  En  hoe  wel  ik  wel  verhoopt  hadde  dat  gy  luiden  u 

daer  in  gequeten  foud  hebben  fo  't  behoord ,  met  belij- 
dinge en berou van u lieden  misbruik:  fo  ift  nochtans 
dat  gy  u  verlatende  op  fekeren  fotten  en  ydelen  hope 
tot  noch  toe  niet  en  hebt  willen  wijken  van  den  quaden 

weg  die  gy  eens gekofen  hebt-  Niet  jegenftaende  noch- 
tans dat  uwc  bederffenifTe  van  dage  te  dage  nader  gena- 

kende is  j  om  't  welk  te  verhoeden  en  hebbe  niet  willen 
laten  ( overmits  de  goede  affectie  die  ik  altijds  tot  Hol- 

land en  namentlijk  die  ftede  van  Haerlem  gedragen 
hebbe  en  noch  drage,  gelijk  ik  in  verfcheiden  faken 
en  tijdens  des  occafie  hebbende  naer  mijn  vermogen 
bewefen  hebbe )  u  luiden  andermael  teadvertcren  van 
de  evidente  ruineen  bederffenifTe  die  u  isaenftaende, 
fo  verre  gy  perfifteert  in  uwe  voorgaende  dwaling ,  en 
biddende u luiden  leer  vrundlijken  te  willen  overleg- 

gen en  pondereren  in  watten  labirinth  of  döltnge  daer 
niet  uit  te  raken  en  is  gy  u  fel  ven  in  gefteken  heb: ,  en 
watten  quaden  mangelinge  gy  gedaen  hebt ,  te  verla- 

ten uwen  natuerlijken  Heere  en  Prince ,  en  in  de  plaets 
van  dien  aente  hangen  eenen  vaffal  en  onderfaet  ver- 

dreven ter  oorfake  van  fijne  rebellie,  en  inde  plaerfe 
van  eenen  machtigen  Prince,  te  volgen  eenend  ie  gy- 
luiden  felfs  moet  onderhouden  tot  u<ve  grondelijke  be- 

derffenifTe en  exceffyf  verlies  van  uwe  goeden  :  te  ver- 
laten eenen  fachtmoedigen  en  barmhertigen  Prince, 

om  aen  te  hangen  eenen  die  hem  felven  van  te  voren 
bedorven  hebbende,  met  anders  en  foektdan  met  leu- 

gentalen ,  en  onder  een  pretext  ongefondeert ,  u  luiden 
fludeert  te  abuferen ,  gebruikende  daer  toe  jegens  alle 
apparentieden  name  van  den  dienfte  van  fijne  Mijeft. 
niet  anders  arbeidende  dan  orante  ftellen  in  de  felve 

calamiteit ,  verdriet  en  ellende ,  daer  hy  hem  felven  in 
gebracht  heeft ,  gelijk  hy  ook  gedaen  heeft  diefteden 
van  Mechelen,Dermonde,en  ZutphenJbnder  vele  an- 

dere die  hy  felfs  gepilleert,  berooft  en  vernielt  heeft)  ge- 
lijk hy  ten  uit-einde  u  luiden  ook  doen  fal  anders  geen 

F.  30/.)  remedie  fiende  ,  dan  hem  felven  te  lalveren  mettet 

't  <*unt  hy  u  en  een  andere  benomen  fal  hebben,  u  al  t'fn- 
men  ïbandonnerende  in  de  meefte  tempeefte.  En  alfo 

ik  niet  jegenftaende  al 't  gunt  voorfz  is,  myverfekert 
houde  van  de  gewonelij kc  fachtmoedigheid  van  de 

Con.  Maj.  onfen  genadigen  Heere,  dat  fo  verre  gy  lui- 
den wilt  komen  tot  kennifTe  en  berou  al  eer  fijne  macht 

u  nader  komo ,  dat  gy  luiden  allegader  fult  worden  ont- 
fangen  in  genade ,  waer  toe  ik  my  prefentere  tot  eenen 
In-ercefTeur,  door  welk  middel  gy  luiden  fult  m  o  *en 
bliiven  wonen  en  fitten  in  uluider  huifen  en  goeden 

m  5t  u.ve  huisvrouwen  en  kinderen,  daer  ter  contra- 
rien ,  (b  verre  gy  de  machte  die  u  opkomende  is ,  en  gy 
luiden  niet  machtig  en  zijt  eenen  dag  te  wederftaen , 

wilt  verwachten',  gefchapen  zijt  te  varen  als  die  van 

Zirphen  gevarefn  hebben ,  door  inductie  en  veel  fcho- 
ne  beloften  van  den  Prince  van  Orangien  foverrege- 

brocht  zijnde  ,  dat  Iy  't  uitterfte  hebben  willen  ver- 
wachten ,fulks  dat  dier  door  de  voorfz  Stede  en  huifen 

van  dien  niet  alleen  ganfchcüjk  gcruineert,  terneder 
gefchoten  en  bedorven  en  zijn,  maer  ook  alle  de  gene 
die  dier  binnen  waren  deerlijken  haer  leven  daer  gela- 

ten hebben  ,'eenige  mettet fcherp  van  den  fwaerde ,  en ecnige  metter  koorde ,  waer  aen  gy  U.  L.  wel  behoord 

tefpiegelen,  want  'tfclve  u luiden  mede  is  genakende 
en  genoeg  althans  voor  de  poorte  is ,  en  hoe  wel  eenige 
van  u  luiden  by  avonturen  fouden  mogen  te  vefftaen 
geven  dat  fy  tevreden  waren  té  fteryen  en  de  dood  niet 
en  vrcefden,  de  felve  nochtans  komende  ?tperijkel  na- 

deren voor  handen  ,  fouden  liehrelijken  van  andere 
opinien  werden ,  te  meer  alfo  de  fake  daerom  gy  lieden 
u  foud  laten  bederven  en  fterven  fodartig  is  dat  nie- 

mand met  recht  daerom  eenigperijkel  en  foude  willen 
lijden.  Want  ik  en  gelove  niet  dat  gy  lieden  fo  verblind 

zijt  of  gy  en  verftaet  wel  dattet'tgunt  dat  gy  doet ,  is  je- 

Oorlpronk  der  Nedcrlandfè  Beroerten, 

tge- 

gens  God  ,  jegens  uwen  natuerlijken  Prince  en  . 
meen  welvaren.  En  dat  daer  uit  anders  niet  en  kan  vol- 

gen dan  een  grote confufie  van  de  Religie,  Juftitie en 
de  gehele  Politie ,  en  dat  dciaken  in  dier  manieren  niet 
en  mogen  beleid  werden  nOch  blijven  ftaen ,  en  dat  try 
luiden  foud  willen  gelijken  uwe  macht  by  de  macht 
van  de  Coninklijke  Majefteit,  ufonderende  op  eenen 
Prince  van  Orangien  of  eenige  andere  fijne  Geconfe- 
dereerde ,  foude  't  felve  een  geheel  ongelijke  gelijkenif- 
fe  zijn ,  alfo  gy  luiden  ( fo  verre  daer  eenig  verftand  en 
reden  in  gebleven  is )  wel  kunt  bemerken  de  ongelijk- 

heid van  dien.   Gyfiet  mede  althans  voor  uwe  oogen 
de  grote  defolatieen  uitterfte  armoede  daer  in 't  ge- 

meen volk  althans  gekomen  is  door 't  failleren  van  de 
handneringe  en  traffijke  van  koopmanfehap,  daer  op 
*t  land  van  Holland  gehelijken  confifteert ,  daer  toe  gy ook  niet  weder  en  kond  geraken  fonder  weder  te  keren 
in  de  genoorfaemheid  van  uwen  natuerlijken  Heere, 
en  blijvende  't  voorfz  gemeen  volk  fonder  neringe ,  zijt anders  van  hen-luiden  niet  verwachtende-,  dan  dat  fy 
by  gebreke  van  onderhoud  en  door  den  nood  daer  toe 
gedrukt  zijnde,  u luiden  felven  op  fullen  komen ,  en 
van  't  gunt  gy  luiden  noch  behouden  hebt  beroven. Dit  is  eerfame,  lieve,  feer  byföndere  vrunden  de  vruch- 
tedie  gy  luiden  zijt  verwachtende  van  deuj  uwe  rebel- 

lie en  wederfpannigheid  ,  't  welk  gy  nochtans  tegen- woordelijken  foud  mogen  verhoeden ,  doende  als  noch 

't  gunt  ik  ü  van  te  voren  gefchreven  hebbe ,  't  welk  ik  u vriendlijken  bidde  te  willen  doen ,  belovende  fo  verre 

gy  't  klve  op  my  verfoekt ,  fulx  voor  ü  luiden  te  interce^ 
deren  dat  gy  bevinden  fult  mijne  intercefTïe  eenige 
kracht  gehad  te  hebben ,  en  alfo  defe  fake  geen  langer 
deliberatie  toe  en  laet,  maer  prorpptelijken  moet  wer- 

den gerefol  veert ,  overmits  de  heirkracht  van  den  gehe- 
len leger  althans  fijnen  weg  op  Holland  neemt  en  der- 

waerts  gefchikt  werd,  fultdaeiom  maken  my  fonder 
eenig  vertrek  antwoord  te  laten  weten ,  van  welk  ant- 

woord dependeert  uwe  behoudeniïTe  of  eeuwige  be- 
derffenifTe ,  want  na  defe  mijne  advertentie  ik  u  luiden 

egeen  meer  doen  en  fal.   Eerfame ,  lieve ,  onfe  feer  by- 
föndere vrunden  onfen  Heere  God  verlene  u  luiden 

oprechte  kennifTe  op  dat  gy  lieden  moogt  verfoend 
werden  met  uwen  Prince  en  natuerlijken  Heere.  Uit- 
ter  ftede  van  Utrecht  den  25  van  Novembre  1571. 
En  was  onderfchreven  u  luiden  goeden  vrund ,  onder- tekent. 

Maximiliaen  de  Bossu. 

Het  opfchrift  was ,  eerfamen ,  lieven  byfonderen  de 
Burgemeefters  en  gemeente  der  ftede  van  Haerlem. 

<©en  rrij.  $obembn0  fo  5ijn  ontrent  (jonbert  peer- 
ben  gnomen  booi  be  ftcbe  ban  i&aerben  en  fjeubcn  up 
De  trompet  öc  ftcbe  ban  $ aerbén  opgeeifr ut  uitten  na* 
m;  ban  De  Comnftlijften  jjföajeftcit  ban  ̂ nangicn  /  en 
ben  <02abe  ban  25offu/  opter  bacb  anttooozbc  bene- 
renbe  of  men  be#  <0?aben  ban  23ofTutoen  ftneeftten 
innemen  toilbe  of  niet.  ̂ n  Ijebbcn  boo?  anttooojDe 
gegeben  Datfe  bc  <§tcbetot  beuoefen  piofütebanbe 
Coninftinfte  HBajefteit  tot  noen  toebctoaert  uaDDcn/ 
cnbpftiupeban  <föob  almartmg  noefj  toel  noopten  te 
betoaren/  en  fo  eenige  feggen/  Iwft  eenen  bzpbuitcc 
met  noen  een  ftranft-uoofbig  menfeft  toefenbe^teDe 
timmerman  /  genaemt  3flb;?iacn  Cranuïjooft  /  nit 
ftaer  eigen  motijf  tegen  toil  ban  ben  burgeren/  met 
eenualbc&langna  ften-luiben  gefcuoten.  <®cboo2f5 
peerben  toeber  af  getoeften  3ünbc  /  Hebben  hic  ban 
$aerben  terftonb  gcfonben  eenige  <ü5ebeputeerbe  om 

«ruit  te  nopen  boo?  be  ̂ §tab  op  't  crebijt  ban  ben  ,$ta= 
ten  ban  Jtollanb  /  bolgenöe  ïïactk  ban  be  Staten  ban 

$>ollanb  ften-luiben  berlcent/  Hit  't  fclbefmrit  beloof* ben  te  betalen  op  «ofte  ban  be  gemene  laflen  /  ficbben 
ooft  terfïortt  gefeftjeben  aen  gonftfteer  <Diebcric  I)  ,§0* 
non  leggenbe  mette  ff  (iepen  opte  ̂ uPbcr-See  /  om 
mtböelrctijb  een  ton  hrtiit  of  ttoc  te  leen  te  nebben  /  en 
ooft  om  te  toeten  of  fp  ooft  fcucrlijH  ontfetfoubentoo^ 
ben/  befneltjr  ftebbcn  fpooft  gcfclueben  aen 25crtljo(t 
€ntenö  3lieutenant  ban  ben  <0:abe  ban  ber  iDaift 

leggenbe  in  bc  ©enen/  batljpfjen-luiben  ttocJOnen* 
beien 

4'i> 

ben  toert 

op  ge» 

ctfent. 
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Het  jfèfte  Boek.' 

Wtcoott 
bpölc 
ban 

ten  flf* 
macht 

op  't  O' 
brtlrüe- rcn  ï)3tt> 

bt. 

beten  ftmcBtcn  tot  af^iftcntte  foube  fenben  enboo?té 
ben  $?incc  en  <0?abc  banber  jBarft  abberterentcn 
cinbc  men  Ben-luibcn  in  tijb$  afTiflcntic  boenenont* 
fettenfouöc/alfofpluiben  geen  groot  beleg  en  fouben 
mogen  refiftcren  /  genen  ooft  boo?  abnitf  w  b?ieben 

ban  ben  24  ,$obcmb2té  onberteftent  W*  Cacf3  $aer* 
ben  /  uiten  naem  ban  23urgemceftcrcn/  ̂ cBepenen 
en  naöen  Der  ftebe  ban  Jlaerben  /  bat  men  metten 
fcfjepen  ban  ̂ ohop  foube  (ten  Jitëtipben  te  oberballen/ 
en  mettet  bolft  ban  ©artljolt  €ntc,óï©ecfp  in  te  ne- 

men, «©efgelijr  fonben  fp  oor  Baer  <0ebeputeerbe  acn 
Lafarus  Muller  IcggcilDeop  Schellinkwoude  omBul* 

pc/  ban  en  Hebben  opalletf  niet  anberg  geftregenban 
grote  en  fcljone  tooü2ben  met  belofteniffe  ban  bat  men* 
fe  metten  cerften  ontfetten  foube  /  maer  fo  mibbclrctijb 
fiaer  «föeDeputeerbc  toeberom  genomen  toaren  bie  bp 
Safaruef  JiBuller  toaren  getoceft/  fonber  eenig  bolft 
mebe  te  Djengen  /  en  bat  fp  ban  alle  plaetfen  abberten* 
tte  nregen  bat  Ijetgefiele  leger  mettet  gcfcöut  na  Ben- 
luiben  toequam/  fo  fijn  fpluiben/  fienbcBaerfelben 
berlaten  /  geljecl  begeeft  getoo?ben  /  Ijebbenbe  ook 
niet  meer  in  boojraet  ban  ontrent  tyk  tonnen  bruins  / 
toaerom  fp  ban  beraet  geteo?ben  3ijn  te  fenben  aen 
Don  Frcderico  om  gratie  en  genabcboo?be  burgeren 
te  bibben:  <£ber  fulr  $ri  Defolbaten  /  baer  binnen 

3ijnbe/baer  uit  getogen/  en  fp  Bebben  gefonben  Mee- 
fter  Macrten  Laurenfc  SSurgemcefter  /  en  GerricPie- 
terft,  ̂ cBepenom  Don  Frederico  te  berbibben :  befe 

3ijn  tot  9fmerffoo?t  geftomen/  ban  en  mochten  Bern 
niette  fpjefeen  ftomen/  macr  Ben-luiben  té  bclafttot 
BuiTem  ( 't  toelft  een  Balf  ure  gaenj*  ban  $aerben  té ) 
te  bomen /baer  men  Ben  bcfcljeibgeben  foube.  jBaer 
MecfteriMaerten  gefien  Bebbenbe  Dep?eparaticnDic 

gereet  toaren  /  té  in  't  toeDerfteren  tuffcBen  toegen  ban 
De  flebe  gegaen  /  rccBt  of  BP  fü"  geboeg  toilDe  boen  /  en 
ïatenbc  fijn  mantel  op  be  flebe  leggen/feibe  abieu  ift  fto* 
menicttoeber  binnen  $aerben  boo?  bit  pa&  Gerrit 
Pieterfz  Bier  ban  bebjoeft  fnnbe/  toillcnbenotBtaité 
fijnButëb20utoc  nocljte  ftinberen/  notBooftbeburge* 
ren  ( om  toiens  toille  BP  uitgetogen  toa$ )  niet  berla- 

ten fM  Don  Frederico  tot  Buffem  gebOlgt/  altoaer 
6p  b^  tien  Grave  van  Boiïïi  gcbjacljt  3önbe/  toerb  Bern 
geb?aegtof  be  folbatenuitter  &tab  bertogen  toaren/ 
baer  op  Bp  feiöe  ja  /  ober  fulr  té  Bem  aengefeib  bat  ee* 
nigcanöere  <0ebeputecrbetn  tompetenten  getale  De£ 

mo2gens"  in  ben  leger  tot  Bufiem  bomen  fouben/  om  te 
Uanbcïen  :  aïbité  té  Bptoeber  inbe  &tab  geftomen/ 

b?engenbe  (ïjne  mebeburgeren  een  b?oebe  tPbinge.  <®p 
ten  eertïen  ï©ccemb2is{  fmojgeniS  b?oeg  3im  al$5  <aebe^ 
puteerbe  uitl^acrbcnnaben  leger  getogen/  Meefter 
Lambert  Hortenfius  Reftor,  Gerrit  Pieterfx.  Jacob 

Anrhonifxjoos  Lubbertfz.  Rijkert  Adriaenfz.  en  Hen- 
rik  Wou  ban  mmflerbam  betoelbe  een  tijb  lang  fijn 
refibentic  binnen  $aerben  Babbe  geBaö  fonöer  burger 
ofpoo?ter  te  toefen/  macr  ban  bie  ban  $acrben  baer 
toebcrfocBt/  omöe  goebe  benniffe  bic  Bp  Babbe  met* 
ten  Caflclepn  ban  iBupben/  Bopenbe  baer  boo?  tot  een 

beter  accoo?tte  bomen.  <©efe  in  't  leger  gebomen  3ijn- 
be/  Bebbcn  berfocljt  om  met  Don  Frederico  te  fp?enen/ 
macr  Baer  toerb  booj  anttooojbe  gegeben  bat  Don  Ju- 
Hano  de  Romero  laff  Babbe  om  met  Ben-luiben  te  Ban* 
beien/  en3ijnbeboo?f5  <©ebeputeerbe  metbenboo?^ 
Don  juiiano  de  Romero  geaccojbeert  en  oberbomen 
in  befcr  boegen:  bat  men  Don  Frederico  be^tebe 
obergeben/  openen  en  inlaten  foube/onber  erp?effe  con* 
bitien  /  bat  alle  be  burgers?  fouben  beBouben  Baer  leben 
en  goeberen/  besf  fouben  be  burgeren  ben  Coninhop 
nieüssceb  boen /en  foube  men  alleen  ontrent  Bonberb 

^pnngiaerben  fo  bcle  goeb0  uit  be  &tebe  laten  ne* 
men  atëfp  fouben  bonnen  blagen.  <©p  toclbc  conbi* 
tien  ̂ C  b002f3  Don  Juiiano  de  Romero  ben  bOO?* 
nocmtjen  Hortenfium  tot  b?iemael  be  Banb  gegeben/ 

en  tegen  ben  boo2f3  ï|enrift  3Bou  in  ̂ paensgefeib 

Beeft  öatbe  b02geren  in'tminite  aen  lijf  noeB  aen  Ie* 
beben  en  fouben  toerben  befrBabigt/  enig  alfo  mette 

boo2f3  <aebeputeeröc  bergefelfcBapt  met  ontrent  ne* 
gentien  of  ttoümg  ̂ pangiaerben  in  be  ̂ tabgebo* 
men.  $>acr  toerb  terftont  omgettagen  /  bat  allebe 

burgeren  fouben  bomen  fonber  getoeer  fn  be  45afïBui£ 

Ueibe/  toefenbe  't^tebeButé  om  be  Coninbiijbe  m& 
idïeit ban ^pangicneeb te  boen:  mibbelretijbalfobe 
burgeren  nu  be  beften  berlaten  Babben  /  en  ba|t  in  Bet 
^tebcButó  bergaberben  om  ben  boo?f5teb  te  boen  /  fo 
iö  öc  ̂tebe  met  ̂ pangiaerben  berbult  getoo?ben  /  be 
toelbe  ober  Bet  p£  /  ober  be  gracBtèn  /  met  leren  en  ari* 
ber?s  ober  be  muren  toaren  geballen  /  toant  be  (€urf- 

poo2tc  toe  geboltoerbt  toag  met  meft  /  en  0002  be  =Koe- 
poo2t  moftmenin  bomen  ober  een  planbe.  ̂ cbur- 
geren  nu  mectfalin  Bet^tebeButé  boo?f3  bergabert 
3ljnDe  (uitgenomen  eenige  tik  Bet  fpel  niet  toel  aen 

en  flonb  en  Ben  op  't  bertoelffel  ban  be  Serfte/  en  anbe* 
refecrete  plaetfen  gingen  berbergen)  enBaerBuisS- 
b2outoenbaft  befitB  3ijnbe  met  boften  en  fmofeen/  om 
be^  ConinftjS  folbaten  naBaer-luiben  bermogen  toel 
te  tracteren  /  fo  ging  een  $?ie|ter  met  fommige  ̂ §pan* 
giaerben  een  tijb  lang  albaer  boo?  Bet  &tebeBui£  fpa* 

teren/  en  einbenjften  Bem  tot  be  burgerpe  fterenbe/^  w 
Beeft  gefeib  /  batfp  Ben  fouben  bereiben  te  (ierben: 
mitfbien  toojben  be  grote  beuren  open  gebaen/baer  ̂ J^ 
een  groot  getal  ̂ pangiaerben  BaerroersS  gebeltBeb*moo?i> 
benbe/  bereib  flonbcn/  en  Bebben  feer  moo2babeli>  ̂ ««j ftenonberbe  boo?feibe  burgeren  (hit  een  afgrijfeUjK^nte, 

gefcB2epengeftrijfcB  maebten)  banatBterengefcBo*flen6t* 
ten  /  en  3ijn  boo?tsf  onber  bat  ongetoapenbe  bolft  in  ge*  jj ft« «» 
ballen/  boobfïaenbe  en  bermoo?benbc  met  fulfteon* ™^. 
genabigc  to2ecbBeibbat  onnofel  bolft  fonber  eenig  on*  j^m*. 
berfcBeib  ober  be  500  pefonen  /  bat  een  menfcBmct 
reben  begaeft  baer  af  moet  berftfj?icftenal0  Bpöaer* 
ombenftt/  Bebben  boo?t$s  Bet^tebeButéinb2anbge* 
fieften/  en  be  gene  bie  nocB  niet  gebeel  boob  en  toa* 
ren  /  boo?t0  berb?anb.  ©oo?tsf  3Ü"fc  até  bertooebe 
buibefé  boo?  be  ftraten  gelopen  en  al  bie  fpnocB  bon? 
ben/boo#eften  en  iammerlpen  bermoo?b /be^te* 
betot  belc  plaetfen  inbjanbfleftenbe/  opbatbe  gene 
bie  Ben  nocfj  berbo?gen  en  berfleben  Babben  te  boo?* 
fcBijn  fouben  bomen  /  be  toelfte  alfo  boo?  rooft  en 
fmooft  of  getoelb  ban  ben  b?anb  genootfaeftt  toaren 
Ben  opber  firaten  tebegeben/  baer  fp  ter(lontmebe 
bcrmoo?b  toerben.  ComisGysbenfz.  eertijbiS^tBout 

en25urgemeeflerberboo?f3  &tebe/  out  toefenbe  om* 
trent  irrjj.  jaren  en  lange  tijb  feranft  te  bebbe  gelegen 
Bebbenbe  /  en  nocB  «enen  linnen  aiBeber  genaemt 
2ïrentiambertf5  oub  ontrent  böftig  jaren/  enfefte* 
ren  tijb  aen  Bet  toater  gelegen  Bebbenbe/  toerben  in 
Baer  bebben  bermoo?b/  ja  bat  meer  té  alle  be  ottbe 
luiben  Die  tn  't  p?o^enfiuté  toaren  ( beBalben  ttoe ) 
fommige  ban  tacBtig/tnegentig/  en Bonbert  jaren/ 
toerben  feer  tpranneiijften  bermoo?b  /  met  eenen  inno* 
centen  bebelaer  genaemt  Claeg  be  l^ontflager  /  en  006 
ttoe  geboren  (lommen  /  en  toag  be  moo?berpe  fo  groot 
bat  jfêeefter  ftambertug  ̂ o?tenfiuss  006  inbuifenö 
perijfteien  3ijnbe  /  naulijftss  boo?  ben  <©?abe  ban  55offu 
en  ftonbe  befcfiermt  toerben  /  ten  toare  be  ̂ pangiaec* 
ben  aengefeib  Babbe  getoo?ben  bat  BP  P?ieftertoa& 
^ie0  niettemin  Beeft  Bp  boo?  fnn  oogen  moeten  fien 
Dat  3üuguftnuté.fnnen  foon  <©?ganifi  toefenbe/  feec 

beerïpft  op  fijn  plaetfe  bermoo?b  en  't  Bette  uit  fijn 
litBaemgeruftt  toerbe:  iftgebe  Bier  ben  onpartijbigen 
leferte  oo?belenof  befen  goeben  ̂ eere  bit  niet  meer* 
Der  pijn  en  berb?ieté  en  té  getoeed  ban  of  fp  Bem  felfg 
mebe  bermoo?b  Babben.  ©ele  burgeren  hit  op  Bet 
toelffel  ber  l^erfte  en  ben  (Coo?n  gebïucBt  toaren  en 

htft  moo?berpe  aenfagenen  Bebben  'tfelbenorBtanrf mebe  niet  ontgaen  Boetoel  fp  Ben  notBtantf  litBtelijR 
fouben  Bebben  bonnen  befenberen/  fofp  be  moet  Bab* 
ben  gcBab  om  een  ftlcin  beurben  ( baer  boo?  men  ban 

De  trappen  Des*  &erft-toren#  mofïtreben  op'ttoelf^ fel  /  Daer  naulyr  een  menfcBe  mocBt  Doo?  b?ingen/ 

baer 't  ooft  feer  bui(ler  toasf)  te  betoaren/fo  Dat  bui* fenb  mannen  Ben  nieten  Babben  mogen  beren/  offp 
moften  be  ̂ erfte  Bebben  berb?anb:  maerBen  Berten 
al  befto?ben  toefenbe/  lieten  fp  Benaté  (ïacBtfrBaep* 
ftcnsfbp  eenen  teffenjs  ter  flacBtbanft  leiben.  2f löusï  öe 
mannen  bermoo?b  3tjnbe  /  Bebben  fp  ooft  ht  b?ou* 
toen  alfo  geto?menteert/  geBangen  en  gepijnigt  Dat  be* 
Ie  onber  Baren  ijanbenboob  geöleben3i)n:  eenftoan* 

gere 
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ttfL 
gereb2dtuüegenaemt  Lambetgen  Claefdochter  hcfr 
ben  fp  beetourgt  en  in  een  put  getoo?pen  /  een  Braem- 
b?0Utoe  öenaemt  Margriete  Claefdochter  ÖU&b?0U~ 
me  ban  Pieter  Aertfz  bte  een  Dag  en  nacht  in  de 
èraem  fjabbe  gelegen  /  hebben  fp  fonber  fjofen  en 

fchoenen  ter  45"tebe  uit  toen  gaen/  met  eenftinbban een  nacht  /  en  een  ban  anöcr lialf  jaer  /  ( bit  matf  noch 
een  grote  gratie/ )  opeenbo?p  Buflemgenaemt:  een 
anber  fmanger  b20ume  /  na  Dat  fr  haer  fchanbelij; 
bt  toelluftcn  baer  mebe  bcb2eben  habben/  hebben  fp 
toer  111002b  en  het  ftinö  uit  haren  lichaem  gctrocBcn: 
«©afgrijfelijBe  fatten/  fomma  fpïeefben  mette  b?ot^ 
toen  f  o  afgtüfeltjB  battet  met  geen  pennen  enfoube 
bonnen  befch2eben  toerben/  ja  hebben  maechbe&eng 
ban  ttoacïf  en  bertien  iaren  onteert/  en  tot  hare  bofe 
luften  müsb?uibt :  316  ftfjzome  baer  meer  af  te  berlja- 
ïen  /  en  bat  nocJj  een  ban  be  fcipic&elij&fte  faeen  #/  en 
bp  be  25arbarife  en  ̂ eibenfe  natten  een  afrjriifen  plach 
te  toefen /f03ijnbe  bobe  enbermoo2be  lichamen  alfo 
naeBt  lanje  ber  ftraten  blijbenleggen/  en  men  heeft  uit- 
geroepen  op  grote  penen  bat  menbe  bobe  lichamen 

S?*  nietenfoube  begrabcn  noch  boen  begraben  /  tot  bat 
baer  in  anbertf  foube  toerben  geo?bonneert/  en  3ijn  be 
boben  alfo  onbegraben  blijbenleggen  totten  21  <©e* 
cemb2i$  toe.  <De  «&tab  i$  geplonberten  fo berooft/ 
bat  be  fchamelc  bJoutoen  en  fcinbecen  bic  baer  oberge* 
bicben  mochten  3tjn  /  niet  en  hebben  befjouben  om  af  te 
Ieben  :  bat  meer  të  het  onacbo2fie  Boren  heeft  men 
boen  af  bozfcDcn  en  opren  fjutfe  ban  Jffêupben  brengen. 
<£en  burger  genaemt  ïgenriB  Eamphefê  habbeSem 
tegen  be  ̂pangiaerben  gerantfoeneert  boo?  ioo  gou- 
ben  ftronen  tne  hpal  üetaelb  habbe/biegniet  tegen? 
ftaenbe/  iöïjpopbenhuife  banffèupben  gebanueiün 
geb2arbt/  en  naberhanb  infnn  eigen  beureopgefian* 
gen  /  boo?t$  gebierenbeeit  en  ter  pookten  uitgehangen. 
<£nber  anbere  burgeren  bie  hen  berftefien  habben  $n 

Gorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
van  Holland,in  't  voorleden  jaer  van  i  f  7».  in  de  maend van  Ougft  gerebelleert  hebbén  tegen  den  Coning  haren einen  en  natuerlijken  Prince,hen  voegende  met 

4ïl 

lil  öc 
böcii 
iet  te 
egra* 

ten  rebellen,  en  de  fel ve  ontfangende  binnen  defelvc 
Stede,  de  welke  fyook  hebben  gehouden  in  de  onge- 

hoordheid tegen  fijne  Majefteit  fo  lange  de  heyr- 
kracht  hjM-e  voorfz  Majefteit  daer  voren  gekomen  is 
p.weelt ,  jadar  meer  is  gefommeert  zijnde ,  ten  einde  fy linden  hen  ondei  de  obedientie  van  fijne  Majefteit  fou- 
den  begeven,  en  hadden  't  felve  niet  willen  doen,  maer ter  contrarie  hadden  gefchoten  fo  met  harquebuITen  als 
met  grof  gefchut ,  tegens  de  heyrkracht  voorfz.  En  dat 
erger  is ,  na  dien  eenige  vreemde  foldaten  in  getalle  on- 

trent1 50.  of  daer  ontrent,  te  vreden  waren  te  gaen  uitte 
voorfz  Stede,  en  hadden  de  voorfz  noit  daer  in  willen  (U°7°) confenteren  of  accorderen ,  met  vele  andere  enorme 
aften  van.  rebellie  of  Lafs  Majefiatis  by  hen-luiden 
geperpetreert,  en  niet  behoorlijk  is  dat  fodanige  feiten 
blijven  ongeftraft ,  in  exempel  van  allen  andereri ,  laten 
wy  weten  dat  na  dien  wy  hebben  doorfien  alle 't  gene 
ter  materie  diende  ,  mitfgaders  d'informatie  op  dé voorfz  notoriteit  genomen.  Seggen ,  verklaren  en  fen- 
tenderen  diffinitivelijk  het  lichaem  en  gemeente  der 
vooriz  ftede  van  Naerden  vervallen  en  culpabel  te  zijn 
Crtmwif  van  ongetrouwigheid  ,  ongehoorfaemheid , rebellie  en  Lafe  Majefatis ,  en  de  felve  daerom  ver- 

beurd te  hebben  alle  haer  privilegiën  ,  rechten ,  en  vry- 
heden ,  coftumen  en  ufantien ,  kracht  van  privilegiën 
hebbende  ,  jurifdiétie,  autoriteit,  indien  hen-luiden 
totte  voorfz  gemeente  eenige  competeert,  en  hebben 
daer  van  hen-luiden  gepri  veert  en  pri  veren  mitfdefen 
m  eeuwigen  dagen .  En  dien  achtervolgende  lullen  alle 
de  voorfz  privilegiën  gefield  worden  in  onfen  handen, 
om  daer  mede  gedaen  en  geordonneert  te  worden  na 
onie  geliefte.  Verklarende  ook  geconfifqueerttezijn 
alle  hare  goeden  die  het  voorfz  lichaem  en  gemeente 

etoeefl  %m  Pieter  3Bertf3  en  gieter  %mft  be  toel&e  der  voorfz  Stede  hebben  gemeen.  Verklarende  ook > 
ven  niet  betrOUtoenbe  OP  'tgemacöte  atC00?t  metten  gat  de  poorte,  wallen,  en  muren  der  voorfz  Stede  afge- 
^§pangtaerben  aengcgaen  /  fjebben  hen  berbO?gen  in  broken  en  gedemolieert  fullen  worden ,  fonder  de  Celvc 
beg  b00?f3  ptetersf  ,§Chupre/betoeI»e  bOO?  ben  &PW  ( fonder  expres  oorlof  van  fijne  Majefteit  wederom  te 
giaerben  in  toaflb  geftcfeen  3ljnbe  /  ett  ben  b?anb  hen  mogen  optimmeren.  En  daer  en  boven  referveren  wy aen  fijne  Majefteit)  te  ftellen  fuiken  regel,  politie  en 

beleidinge  fo  wel  optefaek  van  de  Juftitie ,  als  van  het 
Gouvernement  van  de  felve  Stede,  fo  fijne  Majefteic 
bevinden  fal  te  behoren.  Gedaen  en  gepronuntieerc 
by  fijne  Excellentie  in  prefentie  van  Diego  de  Alvara  > 
en  Melchior  de  O/as  getuigen  daer  toegeroepen  binnen 
de  ftad  van  Grave  den  feften  Novembris  i  y  72.  En  was 
ondertekent  aldus :  Fa.  Duc  tPAhê ,  wat  leger  ftond 
gefchreven :  ter  ordonnantie  van  fijne  Excellentie,  en 
getekent , Berti. 

Ifêaer  «Eon  jfreberico  beföolcbo/  <©berfle  3©elt^ 

feer  na  bp  feomenbe  3ijn  genootfaent  getoeefl  uit  be 

frfjuire  te  lopen  na'tboo2huisf/  altoaerniemantbim 
benbe  /  hebben  hen  begeben  inbe  udber/  en  pieter 
3lertf5  opte  namer  gegaen  3Önbe  om  te  fïen  nafnn 
Dutób20u  bte  een  bag  en  nacht  inbe  nraem  gelegen 
fjabbe  /  atë  boren  gefeib  ijS  /  en  be  fclbe  niet  binbenbe  / 
peeft  het  buir  in  ïic  bebfiebe  geb2acht  en  frjn  eigen  huig 
alfo  felfg  m  teanb  gefleften  /  en  bp  bc  boo?f3  gjan  &k> 
ter  &«*tf3inbefeelbet  gegaen/ al  toaer  fpfeer  banbe 
flann  en  rooö  geQuelt  5tjn  gcto02ben  /  batfe  albaer  ber- 
fmo02b  fouben  hebben  bp  al  bien  baer  niet  een  hoen 
ban  't  getoulffel  ban  be  «eiber  ingeballen  en  habbe  /  fp 
3ijn  alfo  ban  fmibbaegö  af  tot  mibbecnacht  in  be  Bel*   f)e*' Ttoefènbë  te  feer  hèrblttm-. niTJItr  hntl^SSi^ ber  gebieben  en  baer  na  jfinft  boo?  bc  fchilttoachten  Mi^ifSSSSiX^t^^ 
gelucBeip  boo?  <©ob^  ffhifBtnge  toech  geracut  en  |ffitó^ffi«ffi&  ttóffiffi boo2t0  boo2  be  grachten  omftomen/  beö  anbecen  baeg*  gï SJ K^D  fSSSSffi  tffiSwffi 
3iin  bieban  jBunbcn  en  3©eefp  mette  omleggenbe  g?S  benSebanK 
T)02pen  geBomen  en  hebben  booncf  't  gene  bp  bert  g&  ïoen  fch^bcr im  Sn  (mSTSSSuS  fi& ^pangiaerben  obergelaten  toa.ö  /  gerooft  en  gehelun  jiïLm  $1  niiSSe  iSef 
geplonbert.  ̂ iti^  in  fomma  bebcerltjBebertooefttn^  1  ■W'nWVWWwfW* 
ge  ban  be  arme  tlebC  ban  ̂ aerben  /  bk  iü  ben  leferg  •   f\  E  Grave  van  Boffu  Heere  van  Beuvry  Stadhouder  ̂ cfiiH* 
albUÖ  rjebbe  totllen  naehtclhB  en  OprcChtelijBen  be^  |  ■L>en  Capitein  Generael  over  Holland,  Weftvrief-benbQii 
fch2hbcn/cnbaerbeneffenj2i  alhiernochtoillenbpboe^    land,  Utrecht,  &c.   Eerfame,  lieve,  befondere,wy CS* 

gen  be  fententt" C  W  be  ̂ertog  ban  Hllba  Ober  befe  ,§te;    ordineren  u  gefiens  briefs  te  ontbieden  en  bevelen ,  van  ©offu" be  en  binbJOOrtberen  ban  bien  heeft  boen  p?Onuntieren  I  wegen  fijne  Coninklijke  Maj.  alle  de  boeren  en  land-  nopenbe 
ontrenteen  jaerbaema/  recht  Oft  fp  nOCh  niet  genoeg  I  luiden  van  Goyland  ten  einde  fy  luiden  hun  terftont  JlJJfe 
en  maren  geflraft  getoeefl/  toelÜC  fententie  toajS  lüU  \  vinden  binnen  Naerden  en  de  muren  rontfom  mette  ftcKn 
benbe  alölljS :  poorten  der  felver  Stede  geheel  nederwerpen  ,  flechten  J9aer# 

en  rafèren ,  en  de  grachten  of  veften  daer  mede  vullen ,  *len' 
Srntetf  TT\On  FernandodeToledo,Hertogvan  Alva,  Mar-  (  fonder  deshalven  te  blijven  in  gebreke,  want  fulx  is  de 

cbw  •■--'quisdeCoria,  Stadhouder,  Gouverneur  en  Capi-  f  refolutieenmeningevanSr.  Don  Frederico ,  of  ander- 

Mtaf  tcin  Generael  uitten  naem  en  van  wegen  fijne  Conink-  (  finsfouden  't  felve  op  u  verhalen.  Eerfame,  lieve,  be» 
.Ibage'  lij  ke  Majefteit  in  den  Landen  van  herwaers-over :  Al-  j  fondere,onfe  Heere  God  fy  met  u,  uit  Amftelredam 
rt)cute<  len  dengenen  die  dcfejegenwoordige  fullen  fien  faluit.  den  4  Dec.  1572.  Onderftond  ugoede  vriend,  en  was 
cbcljan  Alfohetcenenyegelijkenkennelijkennotooris,datdc  j  ondertekent  Maxïmiliaen de  Boffu.  En  de fuperfcriptic 
Mtu  burgers  en  inwoonders  van  der  ftad  en  gemeente  van  i  was,  eerfamen,  onfen  lieven  ,  befunderen ,  Paulus  van 

tlu       Naerden  in  't  quai  tier  van  öoyland  in  't  Graeffchap  1  Loo ,  Cafteleyn  tot  Muiden  en  Bailliu  van  Goyland. 



42.0 
Het  fefte  Boek.' <Éti  alfo  tiei  niet  ieaenttaettbe  't  felbe  terttonb  i 30nombe  fgegfflatfft MWt&®MU  Mgf 

riftmtomltrtV  boo?f(B?ebcn   Oob  eenen  tferften  #oo?ben  totnb  öefonben/  fobat met  en roeree  geenewueeii  /  i"  y**v -  r.,      ' .  IlittÊt   flrt. dö  ban  ma  hanberert  ft»  aeróleten en aéfcheurt  tó  / 

17^ 

<8?abe  nocBb?te  anbere  dienen  oefcD?ctocn/  utttet 
Sleger  boo?  ̂ aeclem  een  op  ten  1 6  /  en  tuKe  op  oen 

27  kW/  belaflenbeiterattteltjuentoel  fcfier* 
pelden  fonber  eenig  uttftel  of  btlacp  bc  £Wgg£- 
ben  raferingc  ban  bcn#oo?ten/  »«"  f  ®fS 
oer  to«ftlj?ebcn  &tebete  öoen  ̂ ^,^0rt0ih^ 
boo:feB?èben  3>o?pen  ban  «froplanb  /  ̂^onoert 
3ijnöebat't  felbefo  lange  aenltcp/.ia  fcfeeef  tn  ben 

BctpS  ban  malhanberert  fb  gesleten  en  gejïfieurttë/ 
batbefebepenbaer  boo^geaomen  en  gepaffeert5ün/ 
ai#  boo?  een  bijte  tn  goebe  beijouben  ̂ abett  /  toarit  Bet 
toater  i$  fo  Doge  getoo?ben  tn  fjet  gftpbergat  bóo? 
#nfeöui  f  en  /  bat  be  fcBepen  bte  bp  na  nocB  een#  fo  beel 
ellens»'  biep  gingen  al#  men  o^binartë  boeten  toaterg aïbaer  Beeft/  boo?  Bet  boo?fê  gat  3tjn  genomen  met 
groot  bertoonberen  enblpfcljap  ban  bte  ban  $oo?b- 

©« SK»^««*  lollanb/ toant  men  nooit  bo5?nocB  na  ban  biergt 
^^^mm^^mim^  foibaten  Ujbe  en  ficeft  geBöó?b  nocfigeften/  en  batooateber* 
?»S^  toonberentoastëbat/öatDetpg  terftom  baematoe* 
fiinnben  /  fo  ber«  f?  oSg  bjaren  be  boojftfcebeu  i  berom  toetert  t*. 
1 ̂̂ cbealfotecafecenal^DPboo^lallban^on^ebe^  |    $abat  ̂ on^tSiértto  3öntprattnelijnemarf)tal*    -. 
rico  bebolen  Babben  /  tóelacn  bolgenbe  be  ̂ oapen  i  fbgetoontTjabbe  ober  bte  ban  $aerben  /  50  fjceftlj?  g* 
toandBoplanbbe  boo?fcft?eben^tebe  alfo  Hebben  ge*  |  fjcD  Jjegeben  na&mfterbam  /  altoaer  W  eentge  ba*  gomt  tot 
rafeert/  batfenaulnt ben  eenen  (leen  op  benanberen  gen  Beeft  (ïille  getoeetf/  Bemrutfenbeen  ficBöeraeb*  Jg* 

ftebbim  gelaten*  flagenbe  Boe  bat  BP 't  bojbetacnleggen  foube.  mz  "h J   ̂   y  ban  3fim(terbam  Ijebben  fetrctelijB  b?teben  gefcB?e* 
f  aerdicht:  ben  aen  bte  ban  liaerlem  /  Baer  toaerfcBoutoenbc  W 

•  ,r^ v  -  w        oattet  Com  nr  leger  albaer  ontrent  ber  &tab  genomen Tot  NaerJengefVhleJeJefChrlCkeLIlCXjteMcort,  toag  f  ̂  öat  De  mtninge  toas  Ben-luiben  te  nomen 
'belegeren/ maer  foberbefpbp  #00  ouamen  al  eer  Bet Daer  ollt  h  afgefChreVen  of  ge  hoort. ■ 

<®t  to?eebüeibbanbefe  baeböeeft  benSjollanberg 
enEeelanberiSfofeer  bcrfcö?tnt/  batfebaerboo?boo? 
Daerfiebben  genomen fjetalberuttterfïc  tetoagen/ja 
lieber  fjaer  onber  't  jon  ber  turnen  te  begeben  /  fo 
't  mogeltjH  toare/  ban  bat  be  ̂ pangtaerben  ober  öen- 
lutben  meefier  toerben  fouben  /  of  bat  fpjjaer  onber  be 
^panglaerben  toebcr  fouben  fiebbentotllen  begeben/ 
ta  bat  meert07  be  CatDolijneen  <©eeflelijHeperfoneu 
in  ©olianb  bicfenbe  /  baer  ban  befommtge  be  ̂ pan^ 
gtaerbennocöionfltgtoaren/  meer  boo?  bten  fpïjaer 
ban  ben  <0erefo?mcerbe  atfiten  berongeiojt  t*m/ 
boo?be  onbtlltgöetb  bte  fien-lutben  ̂ wn 
ban  beriBarnjS  bolntoasf  betoefen/  aganbers/80^ 
renbe  befe  to?ebe  baeben  Doe  bat  be  §pangtaerbett 
fonber  eentg  onberfcöetb  fo  toel  Catfiolnben  M  be  <®p 
refomieerben  om  Dalss  b?acf)ten  /  en  batbeenemet 
meer  boo?beel?s  en  öabbeban  b'anbere/fiebbeneenen ecoten  Raetopbe  ̂ èpangtaerben  genomen/  uttb^efe 
batfe  oob  alfo  geganbelb  fouben  toerben /fo  bat  men 
toel  matö  feggen  bat  befe  to?ebe  moo?b  toel  meer 
Ijeeft  gekrent  tot  acöterbeel  ban  besS  hertogen  ban 

25lba  begonnen  btctorie/  ban  tot  boo?beelfo  b'erpe^ rtenttc  toel  geleerb  Deeft/  baerom  motDt  Procopins toel  feggen: 

Als  gy  u  vyand  heb  t'ondergebracht, 
Bruikt  dan  reden  en  foetheid ,  ftek  toorn  befyen, 

Maer  wilt  gy  dan  tyranniferen  met  macht 
Het  fal  u  tot  eygen  verderf  gedyen. 

(Dntrent  befe  ttjb  toaren  be  $oo?bljollanbfe  oo?* 
attofr  logfcïjepen  nocD  te  toater  en  beletten  bat  bemmfler= 
u°S*  bamfc  oo?logftljepen  niet  en  mocöten  uitnomen /8ete ftfjepen  benbe  oob  eentge  oube  fcöepen  met  ballaft  ontrent 
3ö"  ̂   b002  3£m|lerbam  in 't  ff  gefonncn  /  om  be  uitnonv 
SSi/?n  fa  tt  beter  te  beletten:  maer  alfo  liet  ontrent  bees 
$*  ft>  ttjb  feer  b?oosf  /  fo  ij*  be  bo?fl  aebter  na  fo  Bert  enfnel- 
tmuit  fyfan  aengegaen  /  bat  be  boo?fcö?eben  fcljepen  be^ 
■omra.   b?£|^n  m  m>t  psS  blmn  ̂ m  m  fm  gt00t  peetje 

6el/  toant  beDalben  batfe  in  groot  pertjfeel  lagen  ban 
genomen  te  too?ben  ban  öaer  bpanben  ober  ö«  psf  / 
fo  toaffer  oob  toeinig  bictualie  meer  op  befcfiepen/ 
baer  boo2BetBrüg$bolB  enbootisgefellen  baeroptoe^ 
fenbe  /  begonben  te  murmureren  en  totlbenbefcDe* 
penberlaten/  ban  baer  toerb  mibbel  gebonben  om 
befelue  eentge  bictualie  toe  te  fenben  /  oofe  toerben 
alle  be  3&o?pen  opgeboben/  om  te  ftenof  menfeober 

lener  boo?  öaer  ̂ tab  auam/  genabe  betfoeaen  /  fO 
ftonb  be  genabe  boo?  öen-luiben  open/  en  fp  luibett 
toilben uit  góebe  rtabuerfcöap  interceffeursf  toefen/ 
ten  etnbe  fp  luiben  tót  een  goeb  baften  fe&er  accoo?t 
fouben  mogen  ftomen  /  rieben  öaer  baerom  bat  3? 
baer  feïben  niet  en  fouben  berfuimen.  Ifre  IBagt*  m\&\ 
firaetban  ̂ aerlem  toa^öier  feer  mebe  belaben/  en  g* 
toiften  niet  toat  3P  beginnen  fouben/  fp  Hebben  ben  ber*  gjg 
ben  december  be  ©?oetfcÖap  bpben  dnberen  geroe>  bcim. 
pen  /om  te  beraebffagen  toat  men  in  ber  fafeenboen  nnjej 
foube.  ̂ 'opinien  m  feer  biber^  getoeeft  /  eentge  X™Z\ meenben  men  foube  ben  p?ince  terfïonb  abberteren  natc  n 

batfjpöea-luibenafft(l^tie  30ube  fenben  /anberefei*  ö«» 
ben  bat  öet  beter  toare  bat3e  parbon  en  genabeber* lwc^  , 
fogten  /  toant  men  öabbe  gefien  bat  be  P?in<e  batt 
érangien  geen  &teben  ert  Babbe  ontfet  /  maer  toarett 
allesss  in  bejs  bpanbs*  Banb  en  getoelb  geaomen  /  en  feü 
ben  be0  Coninr  maebt  toasef  te  groot  om  tegen  te 
(taen  $c.  anbere  ter  tontrarie  feiben  battet  be#  4toninic 
toeca  ntet  en  toag/  maer  besf  hertogen  ban  2üba  tegen 
beö  Coniw  toille  /  en  al  toaert  ftBoon  batfe  befe  gena? 
öeberfogtén  /  bat  ebentoel  met  Den-luiben  foube  toer* 
ben  getjanbelt  al$f  met  tjü  ban  ifêecbelen/  Zutpöen  eri 
j^aerben/ anbere  feiben  toeberom  bat  men  toel  gena* 
be  en  parbon  foube  berurijgen  /  inbien  men  't  felbe  ter* ftonb  berfotöte  al  eer  be  ,§tab  belegen  toerbe/  om  toel* 
ae  Bare  meninge  te  fïerfeen  boo?  geb?agt  toerb  eenert 
b?tef  ban  ben  fiegeerberg  ban  3imfïerbam  boo?f3/ 
mttfgabersr  eenen  anberen  b?ief  gefcn?eben  bp|Bee« 
fier  giacob  3©p  /  Patio?  ban  Bet  grote  ©agijnljof  ban  m 
éaerlem/toefenbe  binnen  SUmfterbam  aen  fijnen  b?oe-  ben  b 
ber  gefcB^^ben,  ̂ nBoubenbe  in  effecte  berfeberinge  »| 
ban  beö  Coninr  grote  goebertierenbeib  en  genabe/  bj?  jjgj; 
albienfpB^nbanfelf^  4uamenp?efenterenenoberge-  tu  ** 
ben  aen  ben  hertog  ban  9filba/  bat  alsf  ban  niet  en  fou*  »a«1{ 
be  gebacBt  toerben  ban  alle  't  gene  toasS  gepaffeert: » maer  alleiS  foube  bergeben  en  bergeten  3fjn/  fonber  bat » 
men  een  eenig  borger  baer  ober  foube  (haffen/  reppen  » 
of  roeren  /  30  gebleften  toaö  aen  be  ,$teben  hit  Ben  >» 
goebtoillig  Babben  nomen  obergeben/  en  toasf  alleen  » 
rigeur  geb?utftt  tegen  be  gene  bie  Bertnecbelijn  toaren  » 
geperfitfeert  in  Baer  rebellie  /  en  be$  Coninr  \}m- » 
firacBt  Babben  totllentegenflaen  entoeerbfebert/Ben» 
rabenbeober  fulr  befe  occafte  niet  te  laten  boo?bpgaen/  »> 
maer  fym  45ebeputeerbe  te  fenben  en  öaer  feiben  te  » 
p^efenterenen  ober  te  geben/ alfo  fpbocjbe^  Coninr  3» 
maebt  nietenaonöen  tegendaen/cn  nonbentoelcon- 

te  bol&cngen.  '©aer  toerb  ifcer  grote  moeiten  en  bo; 
(ten  te  bergeefff  gebaen  /  altemetsï  toajes  men  in  be- 
taeb  om  Bet  gefcBut  te  finften  /  op  battet  be  bpan* 
ben  niet  en  fouten  bekomen:  maer  aijfet  nautocujr 

berfoeften  en  erperimenteren,  ï^eïlie  b?ief  gelefen  » 
™nbe/  fo  toerb  b}?  be  mcefte  (temmen  omgeb^aertt  {tp 
toatmen  bed  boen  foube.  <£tntelijRentëbeffotenbat 
men  aen  ̂ on  f  reberico  bei^olebo  gefanten  foube  ft n 

ww  mmmim  öuiys  en  fcBeen  m  öanben  8 1 W  om«  HanWw/  tenminften  te  berfotöen  mm 
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•MffL Oorlpronk  der  Nedetlandiè  Beroerten* 

©frban 
Haeilem 
fenöen 
Öefatv 
ten  na 
fCmflct' 
Dam- 

Dan  bier  of  bijf  bagen  /  om  ban  tec$  fa&e  mfbbeïretijb 
mette  Staten  te  fpjeben.  J^icr  toe  3tjn  gecommittcert 
getoeeft  Jonkheer  Chriftoffel  van  Schagen,  Dirk  de 
Vries  en  Meefter  Adriaen  van  Aflendelft  PenGonaris 

öcr  boo2f3ftebebanï$aerlem/  betoclbe  fecretebjbna 

SÜmftcrbam  gereift  3tjn  ten  cmbc Uoo?f3 :  maer  't  fclbe 
bemomen  3ünbe  bp  l^opman  Wybout  Rïpperda  tic 

ft»  en  bojfïen  fjarc  [jatten  met  openbaren/  tyefcnbc 
booj  fufmt  gebouben  en  quahjben  gctractccrt  te  toer? 
oen.  SClbutftoerb  boft  bait  binnen  alle  gercebfebap 
gemaebt/  en  allcnectftigbcibgebacn  om  beambte 
befebermen  en  tDon  iprebcrico  tegen  te  fïaen/  mbien 
Dpmet  3ijn  ficpjhratïjt  bacrboo2  guame.  j$tcr  ftact 
mebe  te  meten  bat  3Ea3<lru0  jjtëullcr  mette  refte  ban 42.1 

baer  binnen  commanbeerbe/ Beeft  bctf  felben  bacgss  na  |  fijn  bolb/  tocfenbenocb  fes?  baenbelen/  boo2ttf  bcc- 
mibbago'  tegen  ttoe  uren  alle befcfjuttenJ  en  burgers  bp  Igaerlcm/  nailcpbcn  getogen  i$/  bcrlatcnbe  be 

©e 

tet 'ie  ttan 

boen  berbagbaerben  en  bergaberen  in  be  nieutoe  3&oe 
ïert  binnen  J$aerlem/  al  toacr  mebe  genomen  31J11  be 
b002f5  Jonkheer  Wybout  Ripperda,  Jonkheer  Lance- 

ftaerlnr.  clot  van  Brederode ,  Adriaen  Janfz.  Schout  van  Haer- 
fearaen    iem ,  en  Gerrit  Stuvert ,  mette  Capiteinen  ban  be 
«Drom  fcbutterpe/enna  bat  Ripperda  babbe  getoen&t  batfe 

'  fouben  geboo?  geben/  fo  beeft  Dp  tot  Ben-luiben  gefpjo- ben  in  effecte  bit  nabolgcr.be. 

Oratie 
ban  Dm 
ober  firn 
Hippee 

GY  vrome  mannen  en  burgeren  d'oorfake  waer- 
om  gy  alhier  geroepen  z,ijt,isom  u  te  kennen  te 

geven ,  hoe  dat  Don  Frederico  Sone  van  den  Hertog 
van  Alva  gekomen  is  ontrent  Amftcrdam ,  in  menin- 
geom  defe  Stede  te  komen  belegeren ,  nuift  fodatwy 
verftaen  hebben  als  dat  hier  fekere  brieven  gekomen 
fijn  aen  de  Wet ,  inhoudende  als  datter  noch  genade  by 
Don  Frederico  te  verkrijken  is ,  by  aldien  men  die  ter- 
ftond  doet  verfoeken  ,  waerom  die  van  de  Wet  contra- 

rie haren  eed ,  als  die  gefworen  fonder  onfen  weten , 
en  fonder  weten  der  fel  ven  Hooft  Capiteinen  niette 
handelen ,  fecretelijk  fonder  ook  u  luiden  weten  naer 
Amfterdam  gefonden  hebben  Dirk  de  Vries  en  ande- 

re ,  om  genade  en  pardon  te  verfoeken  ,  maer  by  fo 
▼erre  lieve  Burgeren  gy  wilt  bedenken  die  genade  die 
wy  van  hen  te  verwachten  hebben ,  fo  moogt  gy  over- 

leggen en  u  fpiegelen  aen  die  van  Mechelen ,  Zutphen, 
en  Naerden  ,  die  ook  genade  en  pardon  toegefeid  is 
geweeft,  wat  genade  hen  gebeurt  is  ̂  wilt  ook  beden- 

ken met  wat  eede  gy  den  Prince  van  Orangien  uwen 
Stadhouder  fijt  verbonden,  ik  en  twijffele  niet  of  gy  lui- 

den dit  voor  oogen  nemende,  en  fult  u  luider  eed  en 
cere  (gelijk  als  ik)  foekente  betrachten,  want  ik  van 
wille  en  meninge  ben  om  den  laetften  druppel  van 
mijnen  bloede  voor  de  Burgers  en  Vry heiddefer  Ste- 

de te  wagen ,  fo  gy  luiden  ook  fulks  van  meninge  Gjt 
te  doen  of  niet,  dat  wilt  nu  vrymoedig  fonder  fchro- 
men  feggen  en  verklaren  ,  want  wy  hopen  dan  met- 
hulpedes  Almachtigen  fuiken  ordre  te  ftellen ,  dat  on- 
fevyandendie  ons  willen  komen  krenken  aen  ons  al- 

hier geen  eereen  fullen  behalen.  Daer  medelweeghy 
ftillc. 

?bïna'  ®Q  toeI&c  «benen  bc  burgers?  meeftenbeel  met L  öan  lubber  (temmen  geroepen  öebben  /  batfe  lijf/  goeb  en 
lanicm  blocb  met  bem  0002  begemecne  toelbaert  enbe^tab 
Suste  to*lDcn toagen / *n 5ön met fobanigen refolutie en nact 
auben/  «nige  goebe  en  b2umlij&e  bermaninge  banbenanbe- 
1  öe     ren  gefebcibcn. 

1  <£n  bctoijlc  bcfe  ,§tab  b'eerfte  getoeeft  tö  tic  ben 
hertog  ban  3Clba  beeft  b02ben  bcttoaebten  en  tegen* 
flaen  alö  bp  in  3tjne  p2inc ipaelfte  bict02ien  toa$7  fo  fal 
m  bcfabetee  eeren  ber  b2omc  ̂ acrlcmmerö  fonber 
partijfcfjap  toatbjeebe  befebrijben.  ̂ ie  boo?f3  liip- 
perba  enanbere  bebben  terftont  b?icbcn  gefonbenaen 

»«  ok  öcn  p2inte  ban  <02angien  /  ïjcm  te  Bennen  gebenbe  be 
taedim  geiegentliett  en  ftaet  banbe  boo2f3,$tab.  ©an  gclij- 
na.  6en  fijn  ooh  fcrreteltjK  b2iebcn  gefonben  acnben  <©ber- 

(ten  ïafaruö  Mulkt  leggenbc  op  ben  nieutoen  5^am/ 
ten  einbc  ijn  Jjenlupben  terflont  eenige  ©aenbelen 
Bncebten  foute  fenbentot  Denlnpbcc  afTijtentie  gelp 
Jjpgebaen  beeft/  toantbcn  bierben  3&eccmb2iöbacc 
Binnen  genomen  3bn  bier  ban  3ijne©acnbelcn/  na= 
mentlnft  fjet  ©aenbei  ban  hopman  gatob  ̂ teenban 
3nnen  Xieutcnant  /  Cb2iftoffel  ©abcr  /  ïambert  ban 
a©trtenbcrg  en  JDaertcn  P2tipö/  alt'famcn  fraeue mm  folbatcn/  bacr  boo2  tic  ban  ̂ aerlem  goeben 
moet  bregen  /  bopenbe  batfe  ben  lijben  en  goeberen  en 
ote  tfebe  toel  fouben  betoaren  en  bcfcïjcrmcn/  nocb- 
mf  bleef  onbec  beelcnocD  alecngrooteb;ccje/  maer I-  Deei. 

aen  te 
aen. 

«§fijantfebanbcn  nieutoen  3*am  enanbcreplaetfen 
baer  ontrent/  't  tacldibpbie  ban  SCmjterbambemo* men  jun.be/  Debben  fn  befelbe  ̂ cbanfen  en  oocb  ̂ ar^ 
bant  toeberom  ingenomen. 

tDe  boo?f3.  <0ebeputeerbe  ban  l^acrlcm  boo?  ̂ Don    «nt# 
f  reberico  geb2acnt  3tjnbe/  toonbé  fiem  f^are  com^  5JSÜ 
miffiebte  fbban  beB2oetftDapr)abbcn/  en  berforb^  &SSL 
ten  parbon  0002  be  ftcbe  en  alle  ben  boderen  en  i\h  «>  «w 
gefetenen  ban  bien  /  toaer  op  bp  anttocc2be  bat  bp  JSf w 
bltjbe  toa.ov  batfe  fjaer  fcfjulb  beftenben  en  remiflïc  JeSia 
berfoebten/  lp  foube  terfionbaen  ben  ̂ ertog  fijnen  oa« 
©abcrfcb2ijben/  en  be  fa&c  fo  bp  benfelbenrecom-  JES? 

manberen/  batfe  in  genabe  en  gjatic  ontfangen  f ou> mïWlu ben  toerben/  fp  fouben  toeberem  trethen  /  en  terftonö 
be  folbaten  baer  uit  boen  bertrec ben. 

^en  bijfben  3üntoebcromban2Cmfterbamgcfeo*pp  ^«* 
men  ttoec  bcr^acrlemfer  <0ebeputeerbc/  namens  Sen 
lnbgjonMjeerCb2i(toffel  ban^cbagen/  enjUöecfreröan 
3ib2iacn  ban  2C|Tenbclf  be  ̂ enfionarisf/  acbterlatenbe  faedm 
^trcB  be  ©2ie;S  baren  mebe  «aebeputcerbe  /  betoelbe  {JEF 
tot  9Cm(ïeibam  gcblebentoaöoni  nacrber  befebeib  te  san  w 
betbjaebten/  of  om  batDP  fienbebctöeicctfcbapbat  i*itoa»w 
albaer  tegen  Ijaerluiben  gemaebt  toerb  /  ïveefte  baer  K"' toeber  binnen  te  bomen.   <©c  boo?f3  <0cbeputcerbc  Ma«wm 
bierben  terftonbgebangen  genomen/  en  met  fcb2ij  naDpa 
ben  ban  ftipperba  gefonben/  boo2  l^eefler ïl^tllen  ̂ „„f 
25arbefiuiS  en  feftere  anberc«ij5erantencp  ïenben  en  ucn. 
fo  boo?t?s  naer  SDcift  aen  ben  $mc e.  (Cot  iepben 
3ijnbe  fo  foube  be  bocsft  ban  ̂ cbagen  toel  bebben 
bonnen  ontbomen  /  toaht  bp  tocfenbe  geb2acF)t  ten 
bupfe  ban  |Kee(lerC02neliöban  ©een  aebtcr^int 
gieters  öet  Be/(altoaer  boe  tooonbe  ï©illem  ban  <£us 
bebliet)  albaer  gegaen  toag  op  een  fee  reet  fonber  eeni* 
<je  betoaerberö  ( Ijcbbcnbe  befelbe  genoecb  te  boen  met 
b2on&en  b2inben/)  firtjc  bat  i)p  ff  et  licDtcïp  foube 
M)etU  gebomen  bebben/  ban  febijnt  bat  lp  niet  en  fjceft 
getoilt/  (tcunenbe  op  fijn  onfcbult  /  betoijle  bp  mcenbe 
bat  Dp  t  gunt  bem  bp  te  beele  ©2oetfcljap  toaö  te  lafl 
geletb/  niet  en  babbe  bcbooren  neeïj  mogen  toepgeren/ 
maer  te  pince  beeft  tefc  fa&e  feereubel genomen/ 
bermitiö  fp  befen  banbcl  boojgenomen  babben  fonber 
toeten  ban  ïïipperba  en  bc  Igooft  Capitcpnen  bec 
e^cbutterpe/  fubc  bat  naer  ernff igc  p2occbtircn  baec 
jegenö  geljouben/  be  boo2f3  Meeftet  ntmett  ban  %f* 
fenbelftben  24.  december  binnen  ̂ elfttÊfgeerecu^ 
teert  gcto02ben/  en  bcboo2f3  ban  ̂ rbagen  iö  inbe 
gebanheniffe  gefto^ben  /  eenige  feggen  ban  gjoote 
torntenten. 

^en  felben  bijfben  3Dccemb2i$  tö'er  een  252ief  ban' ben  2&urgemec|tcren/  ̂ cbepenen  en  ïïaeb  ban  ̂ aer* 
ïeminbe  éStabgeb2arbt/  bic  bp<Dircbbe©2iecfge^ 
fonben/  boepp  berfebeiben  uitgetoebencban^aer- 
Icm  toag  getebent  /  namentbjben  albuö/  3f  c|tannicr/ 
%  ̂$paretooube  /  <Oicb  giac obf^.  ( bat  i$  bc  ©jiefc ) 
giacob  Claef3. Wp  1 2Bamclen /  f.  ban  $effe.  <Zü»c  Mimi 
fomma  tem  5Ö2iefö  toatf  een  abbertentie  ban  be  g20o^ 
te  macöt  ban'tHlege?  betfConinliov  batbaft  naer 
berbe/en  batfp  b'cerfïc  fouben  toefen  biemen  foube  be nautoen/  batfe  feberlib  toiflen  batfe  nocb  genabe  ber 
brijgen  fouben/foifp  baer  baetfen  om  baer  felben  en  bic " 
flcbe  metten  intooonberen  ban  bien  /  ban  een  onuit- cc 
fp2cbelijbeberberffeni(Tctcbeb2nbcn/in  ratfbantoep= ce 
geringe  en  ftaet  benlupben  nictbctcröte  bertoarbten  cc 
al^bicbani^aeibenen  toaatoebci  baren/  batfe  baer  u 
baerom  ban  ben  rebellen  fouben  fien  te  binbie eren  met  <* 
gemoebe  of  met  toapenen/benbenbe  beter  te  toefen  baer  " 
perfonen  te  bafarberen  boo2  ben  Conmb/be  «cligïe  en  te 
't©aberlanb/  ban  met  ben  rebellen  algmcbeplcgers? tC 
én  complicen  oberrompelt  en  becmoo^t  te  toer*  M 

$  n  &en/« 
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öèrt  /  en  Bare  Butfen  metten  imttoel  tötten  b?antiè  ert 
pilgeringe  obergegeben  te  toeröcn  /  $c.  oefen  b?tef 
baboe  èene§acbeb2ageraengenomen  te  beftellen/  en 
ï)oetoel  BP  tien  felben  niet  en  beeft  berben  Dingen/ 
maer  boo?  een  25oer  boen  Duinen  b?engen  /  fo  t£ 
ÖP  nocbtaniSbaer  ober  mette<d5alge  geerecuteertge? 
to02ben. 

&e  rj?8>    <De  $2tnce  ban  <£rangten  en  be  Staten  ban  Spfe 
ben  ba»  lanö  bertoittigt  3ünbe  banöe  geftelteniffe  banl^aer? 
g?,nce  tem  /  en  mei  merbenbe  niet  mogclijb  te  ftjnombie 
tn&ta>  ̂ tab  genoegfaem  (toefenbe  be  ftranïtfle  ban  gebecl 
tm  acn  ̂ oüanb )  tegen  ben  bpanb  te  Bouben  en  befebermen  / 
SJ  ™0  ten  mare  batter  meniebte  ban  folbaten  binnen  maren  / tem.      baer  beneffentf  bjefenbe  bat  be  burgeren  ongaernefo 

grote  meniebte  ban  folbaten  fouben  in  begeren  tenc? 
men/  bebben  aen bie  ban  %ierlemgefcB?ebenbatfp 
baer  momelijK  fouben  bonben/  baer  eer  en  eeb  betracï> 

•Belofte  ten  en  bare  getreubeib  laten  bïijben/  ik  fëïjenanbe? 
«n Me  Cen  itbmaten  tot  <Do?b?ecfjt  belooft  Babben  /  fp  en  fou? 
gjj,    ben  aen  Bare  3?be  m  geen  gebefte  3ijn  om  fjaer-Iuiben 
urn.      met  alle  mibbeïen  te  affifleren  en  fontfetten  /  beloben? 

be  oob  bat  alle  be  boften  bte  be  «^tab  en  burgeren  ban 
bien  tijbe  af  ban  be  folbaten  en  ferrjgobolb  geöab  en  ge? 
lebén  babben/  en  nocb  Bebben  en  lijben  fouben /Ben- 
wiben  bp  't  gemene  £anb  toeber  betaelb  engoctge? 
gebaen  foube  toerben. 

Gew      <&*  <&taö  ban  ̂ aerlem  mag  tot  befer  ttjb  toel  be 
gmttjeiö  grootfte/ maer  baer  benepens?  bp  na  be  f  toabfte^tab 
*>a»      bangebeell|ollanb.  J^ctiö  belooft  ftabban&enne? 

\m'    ttierlanb  en  i£  ban  binnen  temmeltjben  en  toel  ge> bout/  bebbenbe  eenfeer  fcfjone  en  berOeben  &erbe/ 
^tebebuts  en  feboon  ntëerbtbelt.  ontrent  een  ure 
banber  «Stab  leib  be  ̂ ee  /  baer  ik  banber  ̂ tab 
feer  groot  gertjf  af  bebben  ban  bifclj.  EuibtoaertS 
ban  ï|aerlem  leib  be  ̂ aerlemer  fBeer/enretbt  bui- 

ten bepoo?te  3uibtoaert!$  baer  men  na  Bleiben  reift/ 
mag  een  feerfraepe  en  genoegelijbeboffcbagie/  rom- 
erren* om  be^tab  leggen  feetb?utfjtbare3Ianben:  boo?tg 

tam.     ontrent  een  mijle  ban  ber  &tai  ïéib  een  bom  ge? 
naemt  ̂ parenbam/  altoaer  boo?  febere  fïuifen  een 
grote  boomaert  i$  ban  febcpen  /  be  toelbe  na  ̂ aer? 
Icm  /  ber  <0oube/  en  anbete  ̂ ollanbfe^tebenmet 
alberljanbe  boopmanfebap  pafferen/altoaer  een  fïerB- 
re  toa$  gemaeftt  om  te  bouben  tegen  bc  ̂ pangïaer? 
ben  /  toant  men  en  möcbtc  t^aerlem  niet  toel  be* 
leggen  fonber  befelbe  frerbte  ban  ̂ parenbam  cerft 
te  bekomen.  3£oo?  be  ̂ tab  loopteen  feboon  mater 
sparen  genaemt/  ftomcnbeboo?  <§parenbamboo?? 
fcb2eben  uit  DetiCpe/lopenöe  toeberom  inbel|aetle? 
merlBeer. 

SfltënuS&on  3Preberico  berftonbbat  bteban^aer? 
lemgefint  maren  bebelegeringe  tebertoaebten/  foisef 
Ör«feergeftoo?t  getoeefï/  en  beeft  eenige  ,§pangtaer? 

(ï.309.)  ben  gefonben  öte  Baer  bertoont  bebben  opten  feften 
3&ecemb2i$  ontrent  ̂ paretooube/altoaer  eenigc  biet? 
ne  febermutfinge  geballcn  iö  tegen  bie  ban  Sparen* 

^pa*  bam.  vDieban  ̂ aerlem  toel  toctenbe  Boe  beele  ben 
renoam  acnbeboo2fcmcbenftcr«te  ban  ̂ parenbam  gelegen 
Kr  Ji  toasf/  öebben  aïbaerben  febenben  gefonben  totaffi- 
me  öau  (lentic  en  ontfet  Gerrit  van  der  Laen  met  b2te  Donbert 
i|a^    febutterö  /  met  hopman  Marten  Pmys.  <®ofc  bebben 
Um-      ik  ban  ̂ aerlem  ben  aebtfien  bag  uitgefonben  gebao eenige  folbaten  enbc:geren  metgraben/  boutoelen/ 

febuppen  /  fpaben  en  anbere  inflrumenten  om  ben 
©entio.boöen  bijb  tufiïDen  ̂ parenbam  en  e§paretooube 
aenbiju  boo2  te  ftehen  en  op  te  bclben/  ten  epnbe  fiet  3lanb 
U2J  ban  bet  a©atcr  onberïopen  foube/  ban  aifo  'tfelbe 
Zlw>  nict  öifP  nof Ötc  toÖc  Oenocg  en  toaö gebolben  /  bebben 
tienen    öe  ̂ patigiaerben  't  felbe  litötelijb  op  ben  felben  bag 
5£11 5e   toeber  boen  floppen. 
£ Ke    9I&  moet  bier  tuffeben  beiben  berbalen  b'ellenbige 
^>pan;   boob  ban  ̂ eer  Comeiius  Mufms  J&ater  ban  Sinte 
aSant  A?atha  Conbent  binnen ^elft/  eenfeer  geleertman 
*t)l0*1-  enfraep  Pocet,  bie  feer  liefgetalltg  toajef.  <Defe  toil- ïcnbe  reifen  na  ben  l^age  10  geraebt  in  fjanben  ban  bet 

fe2Üg8bolbbanben<©:abe  banber  Ifêarfe/  be  toelbe 
ïjem  tegen  ben  abonb  binnen  £epben  geb^aebt  beb* 
en  ten  öuifc  ban  iiaeefler  Comelitf  ban  ©een  /  altoaer 
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boen  ter  ttjb  moonbe  3Btlfem  ban  «©ubebltet  53otart ö/ 
baer  3tjn  ttoee  Commiffartfen  ban  ben  <0?abe  ban 
ber  JiBarn  met  be$s  <0^aben^ebicant/  enecn#?o* 
booft  mette  25eul  ingebomen/en  öebben  albaer  plaetg 
toillcn  öebben  om  befen^eere/  oub3ijnbe  72  jaren/ 
te  pijnigen.   <®e  fjupf  b?outoe  ban  €>ubebliet  beeft 
baer  i>gcits5  gepjotefieert  en  gefeib  battnen  fulr  in 
geen  burgeren  Ijutfen  en  beBoo?bete  boen/  bat  baer 
bes?  ̂ tabö  gebanfteniffe  toetoajes/  enen  ïjoilïie  baer  ®*»q 
toe  geen  piactfetotjfcn/  maersp-iuiben  toel  befebon^  '££% ben  toefnibe/bebbenfc  gedongen  om  pïaetfe  te  mafeen.  ?(%, 
eberfulr  ïjebben  fp  Bent  albaer  feer  ongcnabelnben  ™®*\ 
boenpönigen/  gietenbeöem  boo?  eenentreebtetbeel  Xï 
toatetó  in  't  lijf/  pijnigenbe  &em  feer  afgrijfebjben  aen  mi 
3ijnpubenba/  en  ooft  een  teen  ban  3ijn  boeten,  ©et  ̂ °i  1* 
fcïjeenbe  (0?abe  ban  ber  ffêarft  hk  een  boobbpnnb  S?J£? 
toa«  ban  alle  <©eeftclijbe  perfonen  /  opten  felben  eenen  ban  Sn 
groten  Ijaet  öabbe/toantbefe  fabe  toerb  fo  berfiaefl  bat  i©«fc 
tym  abonbss  ontrent bijf  uren cerfi binnen  SepbenJSaiu geb?atfjt  fijnbe/  ben  felben  abonb  gepijnigt  en  boo:t  ter 
boob  geb?acbt  toerb  boo?  negen  uren.  €n  op  bat  baer 
fabetoatfcbtjnö foube  bebben/  foginb  befamebatfp 
bem  befcljulbigben/  batDpben^inre  Babbetoillen 
bergeben/ban  baer  en  i&  nooit  niet  ban  gcbleben/  nocö 
en  bebben  bem  met  be  onmatelijbe  pijne  baer  toe  niet 
bonnen  b?engen  bat  bat  bp  fulr  of  pet  besf  boobjS  tocer? 
big  3bnbc  Beeft  geconfeffeert.  J^p  toerb  fonber  eenige 
bermljcrtigöeibter  boobgeleib/  gefloten  en  genoeg? 
faemgeflecpt/  boo*  bien  gp  ban  be  grote  pijne  niet  en 
bonbefo  öaeft  gaen  atëbefe  ongenabige  2öenïsf  bien? 
ber^toeltoilben.  $|ï»  toerb  fonber  eenige  fo?me  ban 
p^ocejtf  gebangen  /  ontrent  be  bïautoe  fïeen  /  niet  gebeel 
bcobgetoo2gt3ijnbe/  lietmen  Bem  alfo  fierben.  %e 
P?ince  ban  a?angien/fo  Baefl  BP  ban  fijne  gebanbenif? 
fe  geboo?t  öabbe/en  bat  öp  toifl  bat  öp  na  Hleiben  toatf 
geb?ocBtnaerben<©2abe  banber  |Barb/  b?eefbefip 
boo?  't  gene  baer  geftbiebe  /  baerom  Bp  terfïonb  eenen erp?efTen  bobe  fonb  aen  ben  <©2abe  ban  ber  USarB  bat 
Bem  foube  relareren/  maer  be  «foabe  op  Bemgebe* 
ten  toefenbe/  en  Bo?enbe  batter  een  bobe  ban  ben  #?in* 
ceboo?bepoo2tetoa$J/  öebe  te  meer  öaefïen  met3ö« 
boob/enentoilbebe  pookte  nietgeopent  Bebben  booj 
en  al  eer  Bp  boob  toa$/  en  boe  quamen  be  b?iebentc 
late.  l^et  toerb  ban  ben  p?ince  en  be  Staten  gebeei 
gualtjben genomen/  en  alle  menftBen  ban  berjlanbe 
Babben  een  groot  mifBagen  ban  fobanfgeafgrijfelijbe 
Banbelinge:  BP  tó  baer  na  ban  be  gaïge  genomen  en  W 
grabengetoo?ben. 3©eberfeerenbe  tot  bte  ban  ̂ aerlem/  fo  #gfon&?©e§ 
Beer  Philips  van  Marnix  ïgeere  ban  S.  Aldegonde  tOt^ban 
^aerlemmettommifTte  ban  ben  $2inre  ban  <©2an??„ ?, 
gicngcbomen/enöeeftbetoetalbaerbermeutotenber*5ómt 
anbert  /  en  fijn  eenige  ban  ben  ouben  toet  ( ik  inbe  rei?  Mnneu 
fe  om  aen  3&on  ipreberico  te  treeften  geconfenteert  Bab?  *af* 
ben)inBareBuifen  betoaert  en  toetben  bannicu^totaS' 3©etBouber^bpbenboomoemben^eereban  &t.%U  öeü* 
begonbe  geftelt  tot  25urgemeefler$f  Jonkheer  Jan  van 
Vliet,  Claes  van  der  Laen,  Gerrit  Stuver,  en  Pieter 
Kies ,  en  tOt  ̂ tBepenen  Willem  Adriaenfz Jacob  van 
Heufen ,  Cornelis  Rijken ,  Pieter  Bal,  Claes  Matheufz, 
Adriaen  van  Berkenroede,  en  Matheus  Auguftijnfz,en 
bit  al  onberminbert  be  pjibilegf  en  ban  ̂ aerïem/  fo  BP 
erpjeffelijb  berhlaerbe  /  maer  om  in  be  jegentooo2bige 
noób  be  flebe  boo?  bien  tijb  te  beter  te  boo?ften. 

3&en  tienben  ̂ ecemfeijS  '3»  nacBttf  toag  Bet  fo  öou* 
bennaebt  bat  Bet  Sparen  /'t  §e/  toefenbe  wateren aenbenEuib  en  ̂ 0a2b-5ijbe  ban  ̂ parenbam  /be* 
toelbe  boo?  f^tt  openen  ban  be  fïuifen  in  ben  anberen  io* 
pen/  feer  Bert  toegeb?o?en  toaren/in  fulber  boegen/  bat 
be  Capitein  Juiiaen  de  Romero ,  be  toelbe  be  fo?ge  be? 
bolen  toasf  om  te  befien  ofmen  ban  op  Bet  p#  be  flerbte 
ban ^parenbam  nieten  foube  mogen  befcBabigenen  f  Pfl" tomnen/  bebinbenbe  Bet  p£  flcrö  genoeg  tem/  be  %££ 
^Spangiaerben  ban  acfjteren  en  bo?en  aen  allen  ban? 
ten  Beeft  boen  aenballen  en  baer  op  gefto?mt/  't  toelfi 
bie  ban  J^aerlem  uitte  flebe  ban  berrefienbe/ bebben 
eenfêaenbel  &tbuttet$  en  een  ©aenbel  folbaten  tot 
ontfet  ban  bie  ban  ̂ parenbam  uitter  fiab  gefonben/ 

ban 











ïcp?o 

ncn. 

IUI1I. banton  gfoöan  be  pacBeco  en  <Don  SBnrtjonio  be 
Colcbo/ en  nocb  ontrent  200  of  300  anbere  ruiters: 
ais  bcfelbenu  rontom  De  ,£tab  toaren  [gclogeertnaer 
3ün  fin /fo  Beeft  <Don  5prcbcrico  be^tabboenopeif* 
feben  /  maer  fp-luiben  ( fufpect  Bebbenbe  Bet  ̂ paenfe 

»acriem  8*Ioöe )  bebben  P2ijfelijftcc  gcacïjt  boo?  oe  befcBer* 
vu  on*  mingeban  Baer^tab/  lijf/  leben/  b2öutoen  enftin* 
ccifcöt.  beren /Bet  alöcr-uitterfte  te  bertoaebten/  ja  bebooö 

tebertoagen/Danbaeropte  geben  tn  Banbcn  ban  bc 
kmebe  bpanben.  SClfo  Bebben  fpBaer  niet  begeren  op 

te  geben  't  maer  3ün  met  ecnb2acBtiger  (temmen  beffo* ten  be  ̂ §tab  na  Baer  befte  bermogen  ban  alle  pcrij* 
fccltebefenberen/en  bc  bpanben  mctmacfitenflrp 
ban  bare  muren  te  toeren  /'t  toclft  bn  «Don  Jprcbert* 
toberftaenbe  3tjnöe/  fo  isftp  met  3(jn  bolft  naerber 

geftomenom  bem  rontom  te  befrbantfen/  'ttoelft3p 
mits*  bet  mtftigtoeber  toas/ feer  benuamelijftcn  fton* 
ben  uitreebten/ niet  jcgcnftacnbc  be  nccrtfigBeib  ban 
bic  ban  l^aerlcm  baer  (cncns  /  baerom  bebben  bk  ban 
U^aerlem  merftenbe  bat  bet  baer  nu  toilöe  geïben  /  alle 

F- 3I0,)  necrittgïjeib  gebaen  om  Baer  ban  binnen  te  fterften  en boo2fïcn. 
<De  <0:abe  ban  ber  |ï)aeft  IS  opten  12  ̂ eccm* 

b:ts/  naec  bat  lit  «Sangiaerben  ̂ parenbam  bero* 
bert  Dabben  /bes  naer  noens  uit  Steibcn  getogen  met 
e;n  beel  ftnjgsbolft  om  in  U^acrlem  te  treeften  /  en  om 
bet  25ofcb  in  te  nemen  /  eer  be  bpanb  bet  boojbeel 
baer  ban  in  nam:  maer  bP  quam  te  laet/  toantfjet 
ftri  jgsbolft  ban  <Don  5prcbcrico  baer  ban  geabberteert 
fijnbe  babben  bet  boo:beel  al  in/en  nuamen  boben  bten 
ben  43>abe  onberfienö  opten  13  befp2ingcn/  met  on- 
tretu  600  paerbencn  3000  boetbolr/ met  fulfterfnel* 
ïjetb  bat  be  <0:abc  qualijften  ttjb  Babbc  3Ü11  bolft  in 
oitue  te  (tellen  /  fulr  bat  be  <02abe  ban  ber  iBarft  toij* 
hen  moltemctberucs  en  febabc  banbe  3ijnen/toant 

baer  toel  500  of  600  boob  blcben  /  bt'e  meer  in  't  blueft* ten  ban  beebtenbe  berffagen  toerben  /  be  re(tc  toer- 
ben  to:Dcrom  bp  ben  anberen  bergabert  /  boel)  maeft* 

te  't  felbe  een  grote  berflagentbeib.  "©c  bpanben 
jo  fcfja*  fjrcocn  ojCC  ccni0C  ©acnbclen  cn  ooft  acfebut. 

«Don  jrreberico  /  Bebbenbe  nu  3~ijn  feftantfen  en (terfttenbocn  maften  boo2  lic  ̂ tab/  beeft  bacrboo2 
boen  b2engen  beertien  (tucften  grof  gefebut  /  mettc 
toelftebnben  18/  19/  10/  <Deccmb2iS  feerb2cfelijft 
be  ,$tab  beeft  boenbefcljieten/  opte  binnen-poojte 
•  I.  Deel. 

• 
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ban  bc  felbe  cn  ftonben  fo  geringe  niet  nomen/ of  be  1  banbcnCrunfpoo2tccnaen"bciDc$ijbert.  <Daer  tegen ^pangiaccbcncn  bebben  fo  bapperlijftaengeballen  / 1  lik  ban  ber  ,§tab  met  ftloeftcn  moet  feer  bappcrlnli  ®e  fa* 
bat  bic  albacr  in  garnifoen  toaren /na  batfe ftcnftlocc*  igcarbcib  bcüben/  om  be  muren  en  bc(ten  Die  bu  £in , 
fecbjft  bertoeert  Babben  /  Baer  op  be  blucDt  bebben   be  ̂ pangiaerben  met  feftieten  befcljabigt  toerben/  Sbl 
moeten  begeben/  gaenbe  of  lopenbe  ober  bet  ?£  na  2Hf-   met  toolfacften  /  tjout  /  aerbe  /  (teen  /  en  alle  anöcrc  fröot"u 

WSfntoüft/  ©ebertoijft  cn  clbertoaertö  /  maer  toeinig  j  fubjtantien  toeberte(teiftcn  en  fjermaften/  maerbie 
{cnorneii  3ün  beïjouben  obergeftomen  /  fommige  3tjninbet  p£ 

berb2onftcn  en  berfmoo2t/en  anberc  3ijn  banbe^pan- 
giaerben  boob  gefmeten.  hopman  ifearten  P2ui.ö  i$ 
albacr  mebc  geblebcn/  ban  Capitcin  fflic biel  en  ©er* 

laen  met  cenigc  anberc  3ijn  't  ontftomen.  "©c  gene  lik 
tutter  ,§tab  tot  tjulpe  ban  bie  ban  ̂ parenbam  geto* 
gentoaren/  5ijnalfcDermutferenbe  toeberom  binnen 
l^acrlem  genomen. 

Silönu^parcnoam  ingenomen  toas*/  öeeft^on 
5preberico  ben  kapitein  <Don  <©iego  be  Carbaial  met 
500  ̂ paenfe  Jgarguebuficrö  gefonben  om  Bet  %t* 
P20of  Buiö  in  te  nemen  /  en  't  felbe  met  garnifoen  te  be* 
jetten  /  toant  bp  aebte  't  felbe  nobtg  te  toefen  om  bc 
i§tab  te  bcnautoen  /  toaer  tegen  lik  ban  J|aerlem  uit* 
getogen  gfn  en  fclwt  gebaert  geBouben  Bebben  /  maer 
en  toerb  nietanberö  uitgereebt  ban  bat  be^pangt* 
aerben 't  felbe  innamen.  t©aer  naer  10  3^on  jprebe* 
rico  fclf0  in  perfoon  boo2  il^aerlem  gefeomen  en  met 
Bern  ben  <62abeban  Moffit  V3ouberneur  ban  be  ̂ 20* 
bincie  ban  J^ollanb/  BP  B^bbe  boo:eer(t  bpbem  41 
B^aenbelen  «èpaenfc  boctftnecBten  /  zz  ©aenbclcn 
aöalen/  baer  Colonclö  af  toaren  be  peeren  ban  Noir- 

%oc     carmes  ,  Capres  ,  en  Liques  ,  \6  ©acnbclen  ï|OOg* 
tcru  buitfen  /  baer  ober  bat  commanbeerbe  be  <i52abe  ban 

ij3"  Oberttein  en  eenige  onber  'tacbkli  ban  ben  25aron 
ario"  ̂ Defpergu/ttocCompagnicn  Jlarguebuficr^^pan* ?aeciè.n  giaerben  te  paerbe/en  ttoc  Compagnien  ïancierss 

©ert flo?m  6y 

bic  ban 

leDari 
ire 
(Karh 

ban  buiten  Baer  gercet  gemaeftt  Bebbenbe  omtc(to 
men  /  Bebben  ben  zo  '0  namibbagö  ttoc  gctoclOige 
(tonnen  opter^tab  gebaen/  Ben  bolftö  t'elften  ber* 
berfleBenbc/macr  bic  ban  binnen  Bebben  metfoöa* 
nigen  couragic  en  b20migBeib  Ben  getoeert/  bat  3P 
Bare  bpanben  t'elften  in  Ut  blue ijt  geffagen  Bebben  / boenbe  baer  onber  grote  fcïjaoe  met  Baer  groot  ge* 
fcBut  en  ooft  met  Baer  roers/  fulr  bat  be  ̂ pangt* 
aerben  en  JDalen  m  befen  (t02m  beben/  totljaerbcr 
grote  fcBabe  enoncerein  Bare  fcBanfen  Bebben  moe* 
ten  toijften/  latenbe  He  graebten  en  fingclen  bol  bo* 
ben  cn  gegueftc  ̂ pangiaerben  leggen/  ooft  beel  roers/ 
fpiefifen/  Bellebacrbcn/  Belmettcn/  rappieren  enan* 
ber  getoeer/  ban'ttoelft  lik  ban  ber  ̂ §tab  beleftre* 
gen.  g>v  Bebben  ooft  beö  abonb.ö  nacr  benilonnon*  m^um 
ber  be  boben  gebonben  ecnen  folbaet  /  bien  3p  ge*  atof»«' 
nangen  namen  /  ban  ben  toelften  3^  ber(tonben  bat 8en< ^on  Jpreberico  felfö  in  perfoon  boo?  be^tabtoas/ 
gelogecrt  op  t  Buis  te  Clcef.  ̂ c  <ü32abe  ban25o(fti 
op  be  ̂ of(!ebe  ban  «fflacö  ©crlaen  /  en  |^002tfar* 
mes  met  anberc  grote  peeren  tot  gieter  Clacs  Song* 
fen.  |&p  3eibe  ooft  bat  <Don  Jprcöcrico  tn  als  (terft 
toas  7+  ©aenbelcn  folbaten:  te  toeten  36  Bacnbe* 
len^pangiacrts/ 12  ©aenbclen3H)alen/ 16  ©aen* 
beien  i^oogbuitfen  baer  bc  <02abe  ban  (©ber(tein  <©* 
ber(tc  af  toas/  be  toelfte  mette  boo2fcB2eben  <©utt* 

fen  lacB  in  't  25ofcB  en  ontrent  i^cem(tcbe.  *®m  boo?* fcB2cben  gebangen  Bebben  jp  baegs  baer  naer  opge* 
Bangen.  ̂ n  bzft  (tonn  3ijn  niet  alleen  boob  geble* 
ben/getoonb  cn  gequed  bele  (ïecBtc  folbaten/  maec 
baer  3ijn  ooft  eenige  Capiteinen  /  ©aenb2agcrs  en 
principale  25ebclBebberS  en  bonnen  boob  gebleben/ 
en  fommige  gequeftcn  getoonb/  onber  anbere  bleef 
baer  boob  Capitcin  Xucas  «^opnag  met  3tjn  ©en*^ 
b2icB  /  en  3Cnb2e  be  2520  /  en  <&on  5prancifco  bes  ©cp 

gas  toas  feer  geguejt/  befgelijr  5^on  *peb?o  be  ©e* nabibes©cnb2tcBban  ^©on  be  Cacbatal/ben©en* 
b2ieb banton  <©afperbc  ©2ea/  ben  ©enbncBban 
be  Sergeant  |Kai02/  <©on  jpranetfco  lic  ©albc3  en 
ben  Sergeant  <©aleas/  cn  meer  anberc  «Officiers/ 
fulfts  batter  grote  bjocf  Beib  buiten  in  ben  leger  toas  / 
baer  tegen  toaren  lik  binnen  J^aerlem  feer  toel  ge* 
moeb  en  te  b2eben  batfe  alfo  lik  (t02m  af  gc(ïagen 
enbictone  beBouben  Babben/  Babben  ooft  geen  grote 
fcfjabe  ban  bolft  gclebcn  ban  ontrent  tien  of  ttoaelf 
boben /maer  meer  getoonbe.  hopman  «^tcenbacB? 
be  toelfte  een  ̂ paenfen  ©aenb2ager  boo2(teftcn  Bab* 
be/feggenbe:  buen  bi(t  Bier  niet  bcfcljciben/  maer 
iftben  Bier  befcBeiben/  toerb  D002  3ijn  BanbgefcBo* 
ten  /  maer  baerom  en  liet  BP  niet  3ijnc  folbaten  en  be 
b02gercn  bp  Bem  tocfenbe  moet  te  geben/feggenbe: 
Bebt  gocbe  moet  al  ben  ift  boo2  bc  Banb  gefcfjoten  / 
fo  lange  mijn  Bertcnict  en  i&  boo2fcbotcn  fo  ciifalift 
u  niet  begeben.  "©002  befc  ncbcrlagc  lagen  be  <§pan* giaerben  nu  lange  fonber  iet  uit  te  reebten  of  tegen 
be  muren  of  ̂ tab  te  bc(taen  /  (  ban  batfe  grocben 
na 't  25oltoerft  ban  lic  Crupfpoo2te )  nocb  met  grof 
gefcljut  te  fcBicten  totten  acBtcn  gjanuanj  toe  /  Bet 
toas  ben  ̂ §pangiaerben  ongetooon  fobanigen  tegen* 
(tam  te  binben  /ais  fp  alljier  bonben/  toaerom  fpte 
beter  op  Baer  (tuft  mo(ten  letten :  mibbelretijb  na* 
mentlijftbcn  29  ̂ ccemb2tS/ftrcgcn  bic  ban  i^aerlcm  Jft  f«i 
totontfet  550  a©alfe  ||aeftfcButten/  baer  ban  Capi*  Jgjjj™ 
teinentoaren  Capitein  Michiel,  Capitein  Couzijn,  niccr 
cn  Vimi.  ̂ ic  ban  H^acrlem  biclen  altemets  uit/bourn. 
om  Baer  te  oefTencn  en  DahHcn  gocbe  couragic  /  Bo* 
penbe  batfe  ten  lellen  boo2  Bulpe  ban  ben  P2inccban 
02angtcn  fouDenontfet  toerben.  pieter  gianf3  Kact    Pf«rc 
5Fab2ulHnce(ter  ber  (tebc  toerb  op  't  25loftbuiS  acn  ben  JSf! 
Crupfpoo2tc  in  #ti  Hooft  gefeboten  baer  BP  ban  (t02f.  not^' ga  heft  macnb  ban  ̂ ecemb.Bebben  be  l&inte  ban 
4D2angicnenbe  graten  ban^ollanbenEcclanb/ge* 

$n  2  com* 
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Srgaffe ban  Den 

JO>?fnce 
ban  <©; 
mijten  / 
en  <èra' 
ten  \xw 
ifoünriö 
ru  Eva 
lanö  ac» 
öe  »£o» 
ninijiime 
bau  i&w 

Ccianö. 

Het  fèfte  ËoêL 
committeert  üonbbeer  ̂ oban  ban  ter  sDoeg^eere 
ban  |5oo2ttoij&  /  gionbbcec  Jtëillem  ban  jSpbeit  ï§ee; 
re  ban  2Urentgüerge/3£octo2  gumuoviBr.  Eieben 
ïacerfmaber  25urgeinectfer  ban  Sierifoe  /  en  M^ 
<®itb  ban  232onbb02ft/ om  te  treeften  aenbe  Conin* 
cjinncban<£ngelanb/  en  bare  SBajefïcit  te  bennen  te 
geben  met  toat  ellenöige  tnramipe  bc  ̂ eberlanben  nu 
ettelijke  jaren  &002  ben  hertog  ban  ftlbaen&pangi* 
aeröen  toaren  geplacgt  en  getp2annifeert  jegens*  alle 
bjlltfeïjcib  /  en  jegens  öe  reebten  en  p2ibilegien  beg 

,57j 

naer  autoriteit  niet  brillen  laten  onber  be  boet  toerpen/  ̂ «w fulfigbatmenmetblofegeflagboo?  be^cbutterpeban  J„ 
^Dclft  be  banb  aen  ben  <©?abe  ban  ber  flfêarb  en  25ar*  m*& 

tboltccntcng  ïjeeft  geflagen  en  befelbe  gebangenge*  g£nfl 

Begin 
des 

jaers *573- 

nomen  en  berfeuert-  3Mti0gefcl)iebbenbijfbenoffe*  ntn 
(ren <3Jamiartj  1 57 3.  I$p té öacr na optc menigbulbige  nieuw 
blacbten  bp  ben  Staten  ober  bem  gebaen  gebepo?teert  gj" 
ban  3tjne  Staten  en  <0oubemement  en  3ijne  commif*  ̂ ^ 
ftc  ié  gereboceert  /  en  naer  bat  tw  eenen  tijb  binnen  ber  toerben 
felbcr  ̂ tab  alfo  berfefcert  toag  getoeeft  /  öeeftmen  Jjgjf 

lanöööpben^onïnbban  ^panaien  felf0beftooteny 1  nemop'tbni0ter<0oube  gefonben  fep  ben  J|eereban  fa 
en  ïiat  fp  uit  bjingenbe  noob  naboen  moeten  aenne*   ̂ brieten  /  albaer  <0ouberneur  3ijnbe.    55e  prince 
men  betoapenen  tegen  ben  hertog  ban  3Clba  en  fijne   ban  0?angien  ïjeeft  00B  boben  bien  uitgegeben  bit  na* 
^pangiaerben/  berbnicfeerö  en  berberbers  ban  ben  [  bolgenocpaccaet/baec  mebe  Sp  alle  be  commiffien 

en  beflellingen  bp  ben  <©2abe  ban  ber  ïfêarh  gegeben/ 
gereboceert  beeft,  'i©oo2fcf)2eben  paccaet  toa£ïut* benoealbug: 

^eberlanben/  ten  bienfïc  ban  ben  Coninacntotbe- 
fajerminge  ban  ïjare  reebten  en  pjnbilegien/  mitfga- 
öcris  ber  ingefet  enen  lijben  en  leben  /  etc.  bat  fp  baerom 
feerbemoebelijncn  fouben  berfoeben  bat  öarelBaje* 
fteit  mebeniöen  bebbenbc  mette  arme  en  berb?ubte 
^eberlanben/  foube  gelicben  befelbe  in  baren  uiter- 
ften  noob  te  afftfteren  met  gelb  en  bolfe  ban  4D02IQ; 
ge /etc. 

HSctbefe  en  meer  anbere  <0O2ïoogfe  [janbelingen/ 
nam  bet  jaer  1  ?  7  z.  een  eiubc  /  toefenbe  be  toateren  al* 
om  boo?  be  boo2f3  ©021!  feer  öert  gefloten» 

H<£t  iaer  1572.  nu  ten  einbe  gekomen  jtjnbe  ge* 

lijn  gefioo2t  &f  fo  en  liet  bet  fitf\  in't  begin  bes 
jaerö  15-73» niet  &ctec  aenfien  boo?  be  belegerbe  i§aer* 
lemen*  ban  bet  lefïe  beg  boo?leben  jaer0  gebaen  bab* 
be/ niettemin  öaercouraaie  en  b)a0  nietberminbert/ 
mant  be  bafïe  Dope  ban  tmtfe  ontfet  fouben  toerben 
boo2  ben  ̂ 2ince  ban  €>2angicn/  lic  nam  alle  b?efe  ban 
Daer.  <©berfulb^  folag  ̂ Donfreberico  met  alle  fijn 
maebt  booj  ̂ aerlem  /  alle  mibbelen  p?actiferenbe  om 
be(tabtebcenben/enin3ij»  getoelb  te  «tijgen:  baer 
tegen  ik  ban  Hgacrlem  ban  binnen  alle  neerfligDeib 
beben  om  baer  te  befeftermen.  <©e  p?ince  ban  <©2an* 
gien  pjactifeerbe  baft  ban  buitnn  öoe  ïjp  hit  ban  ̂ aer* 
lem  foube  mogen  ontfetten  en  ben  bpanb3üntoeboer 
en  bictualic  affnijöcn  /  tot  melben  einbe  bP  tot  ̂ affem 
een  leger  beöe  flaen/  befgelijr  fcb?eef  bP  aen  ̂ onn* 
beer  ̂ iebericD  «Sonop  45ouberneur  ban  ̂ oo?b- 
^oJIanö/  bat  DP  albaer  alle  3ijn  maebt  bp  ben  anberen 
beraaberen  en  aenbe  $002ö3ijbc  ben  bpanb  alle  af* 
teettft  boen  foube /bocb  niet  iicbtbeerbigjsattenteren/ 
om  te  fcïjoumett  be  grote  inconbenienten  bier  uit  te 
becbjacljten  ftonben/foïjet  moebte  mifïucben.  ̂ e* 
mijïebe  faben  albuö  (tonben/  fo  beeft  be  p^obiant- 
mcefter  ban  dartel  €nte£  Hlieutenant  ban  ben  432a* 
be  ban  ber  |Bart*  binnen  3£elft  geblaegt  alief  bat  be 
folbaten  geen  geïb  en  ftregen  /  en  bat  boben  bienbe 
Staten  baer  geen  p?obianbeen  fonben/fcljelbenbebe 
fclbe  boo?  bervaberef  be?s  lanbö :  en  btóntmen  berfïonb 
bufcbelbenuit  ben  boo2fcb?eben  25ertljolt€nte^ge* 
bomen  te  3ijn  /  en  bat  bier  boo2  meer  guaetg  foube  mo* 

g?n bomen/  beeftmen'tfelbe  ben  $2ince  banaan* nien  aengegeben  /  be  melhe  goeb  bonb  batmen  ben 
Ó52abe  ban  ber  iBarb  mitfgaber?s  3|jnen  Eieutenant/ 
binnnen^elftontöieben  foube/  en  [jem  boo2!jouben 
bat  b»  ficïi  boo2taen  foube  toaebten  ban  alfo  opte  ̂ §ta* 
ten  ban  ben  3lantie  te  fcbelben  en  oualijbte  fp?eben. 
tDit  goeb  gebonben3ijnbe  fo  toerben  be  boo2fcb2eben 
<0:abe  en  3tjnen  Eieutenant  ontboben  /  maer  in  plaet* 
fc  ban  bat  5p  ben  ter  nebcr  fouben  fetten  /  ï)ttft  \yp  ftcD 
nocb  bele  ohmanieclper  aengeftelb  fonber  eenigref* 
peet  aen  be  Staten  te  blagen  /  toaerom  be  .Staten  ben 
boo2fcb2eben25ectbolt€nten0  bebDen  toillen  binnen 
ber  ftaD  <Delft  in  berfeberingc  bouöen/  maer  be  boo?f3 
<02abebanber  JTCiarft/  aennemenbe  be  guerele  ban 
3ünen  Eieutenant  /  beeft  bem  met  getoelb  en  tegen  ber 
Staten  banh  brillen  uit  ̂ elft  b2engen.  «De  ̂ 2:ncc 
ban  tOrangien  Ijabbegcerne  befabe  met  alle  geboeg* 
lijhbeibternebergeleib/  bermitöbPbem  lietbebun* 
hen  bat  in  öefe  gclegentbeib  beef  tijtuef/biettoebjaebt 
fcerbeleguacbtf  moebte  beroo2faben/  maerbe  <0?a* 
be  ban  ber  iBarb  en  beeft  bem  met  gene  goeberebe* 
nentoiUen  laten  gefeggen/en  öebben  be  Staten 00b 

tT'Uhelm  by  der  gratiën  Gods, 

roet  ba 

Den 

Prince  van  Oran 

gien, Grave van  Naffau,  &c.  van  Catzenellen 
bogen,  van  Vyanden,  van  Dietz,  van  Bueren,van  Leer-  jpfiuct 

damme,  &c.  Heere  en  Baron  van  Breda,  van  Dieft, van  ban  0> 

Grimbergen,  van  Arlay,  van  Nozeroy,  &c.  Burggrave  JJjg1 
van  Antwerpen  en  van  Befancon,  Stadhouder  en  Capi-  «nbe 
tein  Generaelover  Holland,  Zeeland ,  Weftvriefland  ö«to< 

en  Utrecht.  Allen  den  genen  die  defen  jegenwoordi-  "JJJ 
ge  fien  fullen  faluit.  Doen  te  weten ,  dat  alfo  de  Grave  De  rom 

van  der  Mark  Heere  van  Luny ,  &c.  fich  onderftaen  jniiT<« 
heeft  vele  en  verfcheiden  beftelbrieven ,  commüTien,  ̂ ^ 

pafpoorten  en  Saulveconduiten  uit  te  geven  indifferen-  j,an  Ut 

telijken,  aen  vele  Capiteinen,  koopluiden  en  andere  üBatl 

perfonen,onder  dekfel  en  als  hem  beroemende  'tgeme-  8caetii ne  befte  door  middel  van  dien  te  vorderen,  den  Hertog 
van  Alva  met  fijnen  aenhangeren  te  krenken ,  en  de 
vrienden  voor  te  flaen  ,en  dat  die  felve  gantfeh  contra-  (jt . 
rie  van  haren  eed  en  gelofte  doen ,  fomen  dagelijks  Cet, 
door  dien  by  hen-luiden  de  vrienden  en  geallieerden 
werden  berovet  en  de  vyanden  gefpijfet ,  &c.  Daer  be- 
neftens  gemerkt  dat  den  Grave  voornoemt  by  xijne 
commiffieniet  geautorifeert  en  is  geweeft  omalfulke 
beftel-brieven ,  commiffien  ,  pafpoorten ,  en  faulve- 
conduiten  uit  te  geven,  doch  nu  de  felve  commiffie  cef- 
ferende,  wy  willende  de  voorfchreven  abufen  remedie- 

ren ,  hebben  wederroepen ,  gecalTeert  en  te  niet  ge- 
daen ,  cafïèren  en  doen  te  ni«te  mitfdefen  alle  beftel- 
lingen,  commiffien,  pafpoorten , en  faulveconduiten 
by  den  voornoemden  Grave  vander  Mark  uitgegeven: 
behoudelijkcn  nochtans  indiender  eenige  vrybuiters 
fich  op  des  fels  Graven  commiffien  ter  date  van  de  pu- 

blicatie van  defen  buiten  den  lande  in  zee  begeven  heb- 
benen over  fulks  hem  van  defe  revocatie  met  ignoran- 

tie mochten  excuferen ,  dat  alfulke  even  verre  fyluiden 
gefintfijn  onfe  goede  intentie  te  baten  te  komen ,  ver- 

krijgende teftimoniael  van  den  Admirael  daerfe  onder 
fullen  willen  dienen  forteren  en  havenen ,  van  hare  be- 
quaemheid  en  goede  converiatie,  binnen  een  maend  na 
de  publicatie  van  defen , fullen  defelve  aengenomen  en 
hen  te  dien  einde  verleent  worden  commiffie  of  beftel- 

brieven in  behoorlijker  forme.  Dus  anders  en  by  gebre- 
ke van  dien ,  fo  laten  wy  toe  en  willen  wel  gedogen  dat- 

men  defelve  aenhaelt  en  tractere  na  gelegentheid  van 
hen  mif-bruik  ,  en  fo  men  na  rechte  en  coftume  plach 
te  doen  den  genen  die  fich  ter  Zee  begeven  fonder  fpe- 
ciale  commiffie  daer  toe  te  hebben.  Des  t'oorkonden 
hebben  wy  defen  met  onfen  name  getekent  enonsfe- 
creet  zegel  daer  beneffens  laten  drucken  in  Piaccate. 
Gegeven  tot  Delfopten  24  Jannarif  Anno  1573.  En 

was  ondertekent ,  Gu'tliaume  de  Naffau ,  wefende  befe- 
gelt  met  een  groot  opgedrukt  zegel  van  den  Prince  van 
Orangien.  Wat  lager  ftond  gefchreven ,  By  bevele  van 
fijne  Excell.  En  was  ondertekent : 

NlCOLAES  BruVNINK. 

(€er  felber  ujb  bebben  be  Staten  ban  j|oüanb/ aett 
ben  <02abe  ban  ber  ifêarft  /  W  berfoebt  ïjaobe  bem  bp 

geftï)2ifte  gelebert  te  toerben  't  gene  men  bem  toilbe  te 
lafte  leggen/  'tfeibe  obergefonben/  fonöer  noebtantf 
jegens  ben  felben  eenige  criminele  conclufie  te  nemen, 

feaa 
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fystx  cp  riti  fenci*  na  (ïjnc  fcöjifeeïijte  Dcfcnfïe  Dccft  ge- baen  /  m  öefec  manieren. 

Wilhelm,  Graef  zudcr  Marke,  Vryheere  totLu- 
mey  ,Serain,Borffet,  Minderleid ,  Erfvoogcrot 

Franchimont ,  6cc.  Hoe  wel  wy  voorgenomen  hadden 
(om  diverfe  oorfaken  ons  gemoveert  hebbende)  de 
articuleufe  antwoorde  op  den  naem  van  den  Staten 
van  Holland  den  24  Januarij  lacft  leden  fchriftelijk 
ons  overgcfonden ,  noch  ter  tijd  niet  te  beantwoorden, 

maer  't  felve  tot  gelegender  en  bequamer  tijd  uit  te  ftel- 
kn  ,1b  fijn  wy  nochtans  uit  faken  vanden  valfchcen 

onwaerachtige  rumoeren ,  die  dagelijks  geftrooit  wor-  I  protefteren ,  fo  wy  te  dien  tyden  gedaen  hebben  gehad, den,  onder  den  gemeinen  volke  (door  inftigatie van  Daerenboven  hebben  wy  tot  Dordrecht  wefende  be- 
den vereerders  en  vrienden  des  tyrans ,  den  Hertog  van  1  geert  alleeenlijk  affiftentie  van  6000  daelders  eens ,  om 

Alva  ,  fijnen  bloeddorftigen  aenhank,  harer  fecten ,  J  daer  mede  het  krijgsvolk  in  monfterin^e  eed  en  we- 
en der  Spaenfer  Inquifiticn  en  toeftanders )  niet  alleen-  |  hoorfaemheid  te  brengen ,  ten  welken  tyde  de  StaterTin 

lijk  veroorfackt  ,  maer  ook  gedrongen  ,  onfes  Edel-  1  baren  gelde  by  hen  hadden  over  de  14000  guldens,  en 
domseneerens-halven,onfevoorfchrevenmeiningete  <  hoewel  die  van  Dordrecht  voorfz  daer  in  confenteer- 
veranderen , en  de  voorfchreven  articulen ,  ook  Arti-  den,danecrmen'tfelveby degemeine  Staten refolve- 
culatim  (nu  alleene  in  dele)  byformevan  replykete  ;  ren  konde,fo  is  een  uitten  Staten  met  allen  den  felven 

beantwoorden  ,  ten  einde  fommierlijken  in 't  open-    geldegevlucht,enden  vyand  toegetrockend'welkee- ^   1   J   1>   i_.  J„..          i,i„:   -ri   _j.„j   n..     -i-  n  ~  & 

4U 

eigen  vaderland  van  onfer  Vrouwe  Moeder  lijden  we- 
gen )fo  vele  te  wege  gebracht  hebben,  dat  het  krijgs- 

volk van  grote  merkelijke  fommen  quijt-fcheldin»e 
( door  onfe  vervvillinge )  geprefenteert  hebben. 

D'wclk  wy  den  Staten  terftond  ,  fo  fchriftelijk  als mondelinge  hebben  doen  aendienen  en  adverteren, 
dan  wat  naerftigheid ,  arbeid  of  follicitatie  ,  wy  dien 
aengaende  gedaen  hebben,  fo  en  hebben  wy  nochtans 
den  Staten  noit  totten  effeeïe  van  dien  konnen  bren- 
gen,d'welk  al  onder  den  Capiteinen  en  gemenen  krijg- volk  fo  inlanders  als  vremdelingen,eenen  groten  afkeer 
gemaekt  heeft,  en  ons  gedrongen  dien  aengaende  te 

baer  kennelijk  gemaekt  worde  d'onrecht  datmenons 
doet  in  reco m pen fie  vanden  trouwen  oprechten  han- 

del, goed  herten  meninge,  diewy  in  menige pericu- 
len  onfes  1  ij  fs  altijd  gehad  en  aengewend  hebben,  om 
dele  Nederlanden  uitter  ilavernije  en  tyrannye  des 
doods  vyands  voorgenoemt  te  verloffen ,  en  de  wraek 
roepende  bloedftortingen  der  Heeren,  ( ook  onfer  ver- 

wanten en  den  Edeldom  defes  gantfehes  Nederlands 
(fo  overvloedelijk  met  moorden  vergoten  lijnde)  te 
helpen  ftillen  en  wreken,  waer  in  wy  ook  befloten  heb- 

ben te  continueren  na  alle  onfen  vermogen,  ook  totten 
lellen  droppel  onfes  bloeds  toe,  altijd  tot  voorderinge 
der  gemeiner  faken ,  niet  twijff elende  de  almogende  en 
fal  ons  daer  in  fegencn  en  vorderen  ,  aengefien  wy  daer 
in  niet  en  hebben  gefocht  (noch  als  noch  enfoeken) 
onfe  particulire  eere  noch  profijt,  maer  alleen  Gods 
eerc,en  welvaren  des  gehelen  bedrukten  Nederlands. 

So  en  fuilen  ook  daer  tegens  geen  oprechte  onparty- 
dige  perfonen,ons  met  redenen  (die  voor  God  en  rech- 

te beftaen  )  na  feggen  ,  of  ook  befchuldigen  konnen 
( voor  fo  vele  den  rechten  krijgshandel  belangt )  wy  en 
hebben  in  alles  den  Heeren  Prince  van  Orangien ,  &c. 
geobedieert  en  gehouden  voor  onfen  Overften  ,ook 
alleftcdcn,  den  felven  (naeftden  Conink  van  Span - 
gicn  )doenfweren,blykende  eenfdeels  byden  articu 

nen  kleinen  afkeer  onder  den  yerltandigen  Proteflan- 
ten  gegenereert  en  heeft. 

Sal  ook  bevonden  worden  (en  is  openbaer )  dut  ee- 
nen  groten  afkeer  gemaekt  heeft  onder  de  vrome  en 
Godfalige,datmen  tot  noch  toe  de  oude  Wethouderen, 
Officieren ,  en  bloed-vergietcrs  over  al  in  ftate  en  Offi- 

cium gehouden  en  geftelt  heeft,  die  doch  al  t'famen 
( feer  weinige  uitgefondert )  hertneckige  Papiften  en 
vervolgers  fijn  der  oprechter ,  en  den  Euangelio  toege- 

dane, gelijkt  notoor  is,  dat  den  tyran  fulx  opentlijk 
heeft  moeten  blijken,eer  hy  defelvein  Officium  en  fta- 
te ,  of  gefield  of  gecontinueert  heeft. 

Ter  contrarien  en  fal  tot  genen  tijden  konnen  bewe- 
fen  worden  ( fo  by  den  derden  articule  der  voorfz  ant- 

woorde gededuceert  word)  datter  eenige  perfonen 
van  qualiteit,  den  Heere  Prince  van  Orangien ,  &c. 
en  der  oprechter  Religie  toegedaen  uirten  Lande  vcr- 
trocken  fijn, federt  onfe  toekomfte,  maer  wel  dat  eeni- 

ge hertneckige  Papiften  goed  gunners  des  tyrans  ( als  o- 
penevyandenGodesen  lijnes  heiligen  woords  ook  ha- 
res  eigen  vaderlands)  met  hun  fchatten  en  gereed  geld 
gevlucht fijn,fomen  noch  dagelijx  fiet  en  toelaet  dac 
die  met  hare  goeden  vertrecken. 

So  en  konnen  de  Staten  hen  daer  mede  ook  niet  ex- 
cuferen ,  want  het  was  haer  ampt ,  goede  toeficht  geno- 

len  des  verbonds  by  ons  met  die  van  Schoonhoven  en  I  men  te  hebben  dat  niemand  vertrecken  of  fijne  goede- 
anderc  gemaekt,  totten  welken  wy  ons  rerereren. 

Nopende  de  gepretendeerde  verderfreniffe  defes 
lands  en  al  keer  der  Gemeinten ,  in  den  eerden  en  twe- 
den  articulen  der  antwoorden  voorfz,  verhaelt  ,  &c. 
konnen  de  Staten  noch  geene  verftandige  menfehen 
ons  dat  imputeren ,  die  daer  af  meer  hertfweer  en  leet- 
wefen ,  dan  de  Staten  mogen  ,  hebben. 

So  is  ook  allen  menfehen  kenbaar  dat  in  Braband , 
Vlaenderen ,  Gelderland ,  Vriefland  en  daer  ontrent 
over  al,  den  krijg  niet  en  is  gevoerd  ge  weeft ,  fonder 
fchade  of  grote  verderffeni  ffe,  dat  wel  te  beklagenis, 
ja  met  duiicntmacl  meer  verwoeftinge,dan  in  defe  lan- 

den van  Holland,  daer  nochtans  fijn  Excell.  ook  de 
Grave  vanden  Berge,  &c.  felver  perfoonlijk  en  veel 
meer  andere  Heeren  en  perfonagien  geweeft  fijn ,  en 
nieten  vermochten  in  als  te  remedieren,  fulks  weten 
alle  die  van  krijgshandel  vcriland  hebben. 

Begeren  derhalven  dat  de  gene  die  ,  fulx  als  voorfz 
is,  uitten  Staten  voorwenden,  hem  felven  wel  willen 
nader  bedenken  of  de  rechte  fchuld  van  dien  nieten  is 

veel  meer  hen ,  dan  ons  t'imputeren  ( de  goede  en  ont- 
fchuldige  altijd  uitgefondert)  die  noit  fo  vele  te  wege 
hebben  gcbrocht,als  datmci;  het  generael  krijgsvolk 
in 

ren,  fchatten  en  gereed  geld  uitten  lande  gevlucht  foude 
hebben. 

Dan  daer  is  haeft  genoeg  af  gcfeid  aengefien  dat  van 
hacrder  collegie  de  principaelfte  wefende  ( na  dien  fy  al 
den  handel  wetende )  met  hare  goederen  gevlucht,  en 
den  vyand  ook  toe  getrocken  fijn ,  fo  wy  dit  breder  by 
onfe  fchriftelijkc  declaratie  den  9  Januarij  leftleden 

verklaert  hebben  ,  en  alleenlijk  met  een  ftilwijgen 'tfel- ve  beantwoord  word. 

En  aengaende  't  gene  dat  by  den  4  artreul  van  wegen 
den  Staten  gefeid  word,dat  d'inflrudlie  des  Heere  Prin- 

ce van  Orangien,  &c.  haer  derwaers  fterkte  dat  wy  in- 
diifercntehjk  eiken  in  Staten  fouden  hebben  laten  blij- 

ven, fonder  te  refpecteren  de  diverfiteit  van  der  Reli- 

giën j  Sec. Dit  was  al  eer  het  valfch  verradelijkfenijndcr  Papi- 
ften hem  in  Vrankrijk  geopenbaert  hadde ,  van  welken 

brand  tot  Bergen  Henegou  en  Mechelcn  de  geifteren 
dat  is,  vonken  gefpeurt  fijn,  waerom  daer  al  nader  noot- 
fakelijk  diende  in  verfien,gelijk  tot  dien  einde  fijndcr 
Exc.  ook  eenige  notable  perfonen  uitgefonden  hebben- 

de ,  klein  of  geen  gehoor  en  credijr  gegeven  werd. 
Tot  Dordrecht ,  Haerlcm ,  Vliffingen ,  ter  Vcrc ,  in 

eed  ,  monfteringe  ,  en  gehoorfaemheid  gebrocht  i  gantfeh  Zeeland  ,  Waterland  ,  en  veel  meer  andere 
hadde,  d\velk  lichtelijk  (en  met  feer  weinig  gcldsop  1  plaetfen  daer  wy  niet  geweeft  en  fijn,  wie  heeft  daer  de 
de  hand  te  geven  )  gedaen  hadde  konnen  geworden,  j  Papen  en  Monnickcnuitgefeid?  niet  dat  wyfulksmif- 
waer  toe  wy  altijd  van  den  eerften  aenyank  af,  ons  uit-  |  prijfen ,  maer  veel  meer  van  herten  wenfehen  (  door  de 
terfte  beite  en  devoor  gedaen  hebben.  I  affectie  die  wy  totten  verftoten  uitgcmergelden  Prote- 

Gelijk  ook  fal  bevonden  worden ,  dat  wy  daercnbo-  flantcn,  en  der  onderdrukten  Nederlanden  dragen  )  dat 
ven  tot  ontlaftingc  van  defen  Lande  ( ook  wefende  ons  ,  eens  de  gantfche  wortel  des  abominabclen  Pausdoms 

L  Deel.  '    $n  3  met 
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met  alle  hare  pcmicieufe,  afgrijfelijke  fuperftkien  en 

tyrannyefo  waren  ukgeroit,  alft  is  in  Engeland,  Schot- 
land ,  Sweden ,  Denemarken  ,  en  veel  meer  Gerefor- 

meerde Coninkrijken  en  Landen ,  want  het  is  te  be- 
duchten dattet  eer  niet  en  fal  wel  gaen . 

Geven  ook  den  Staten  en  eiken  een  te  bedenken ,  of 

de  voorfz  ftad  van  Haerlem  fo  heerlijk  ( tot  haren  eeu- 

wioen  lof  en  prijs)  lbude  hebben  konnen  wederftaen, 

't  gantfeh  gewald,  fterke  beiegeringe,  en  fo  menige 
bloedige  affuiten  des  tyrans ,  hadden  de  Papillen  en 
hen  confoorten,  hare  macht ,  autoriteit  en  voornemen 

aldaer  niet  belet  geworden.  Blijkt  genoeg  neen,  uitter 

confefïien  der  generdie  (in  de  Wet  aldaer  fittende) 

rechts  voor  de  beiegeringe  op  haerder  verraderyen  be- 
vonden en  gevangen  zijngeweell,  die  nochtans  den 

Prince  van  Orangien ,  6cc.  van  te  voren  alle  gelijk  ge- 
fvvoren  hadden. 

Die  van  Loven  ( na  overweldinge  en  den  Prince  in 

eede  gekomen  zijnde)  hoe  lange  dat  fy  fijnder  Excel- 
lentie haren  eed  hebben  gehouden,  isopenbaer,  niet 

langer ,  te  weten ,  dan  tot  dat  fy  vernamen  hun  fecours 
van  den  Tyran  toe  te  komen,  als  doen  tonende  datby 

haer  d'Antichriftife  decreten  {Haretiasnon  etfeadhi- 

bendamfidem )  meer  golden ,  dan  den  eed ,  die  fy  God 
en  den  Prince  gefworen  hadden. 

Ten  dunkt  ons  ook  niet  te  behoren  ( fonder  de  vro- 

me en  oprechte  Proteftanten  te  verkorten )  toegelaten 
te  worden  datmen  den  ouden  Wethouders  en  Officie- 

ren ,  in  tijden  des  Hertogen  van  Alva  gedient  hebben- 
de, ook  Papillen,  Papen  en  haren  aenhank,  die  als 

noch  de  handen  vol  onfchuldig  bloeds  hebben,  in  au- 

toriteit en  gelijke officienfoude  continueren, ten  ware 

men  opentlij k  van  den  felven  verwachten  wilde  fuiken 

exploiólen  als  fy  gecoftumeert  zijn  te  doen. 
Het  ftrijd  ook  gantfchelijk  tegens  Gods  Wet ,  fo  dat 

defe  en  diergelijke  faken  meer  gefpeurt  werdende,  heb- 
ben eeneonuitfprckelijke  droef  heid  en  af  keer ,  onder 

alle  vro  me  gecaufeert. 

En  hoewel  wy ,  door  voorgaende  redenen ,  wettelijk 

genoeg  geoorfaekt  waren ,  om  naer  allen  onfen  vermo- 
gen ,  den  Antichriften  aenhang  geheel  uitgeroeit  te 

hebben  ;  fo  en  fal  nochtans  metter  waerheid  niet  be- 
vonden worden ,  dat  wy  Kerken ,  Cloofteren  of  fugi- 

tiver  goederen  aen  veert  en  in  onfen  fingulieren  oor- 
boor  geemployeert  hebben. 

Waer  af  de  Borgcmeeflers  en  eenige  van  den  Re- 

geerders tot  Delf,  het  recht  befcheid  nu  wel  weten ,  die 

in  alle  plaetfenonfe  Coffersen  Kiften  hebben  aenge- 

flagen,  opgedaen,  doorfocht  en  daer  uitgelangt  al  na 
haer  belieften :  ook  onfe  fchriften  ( daer  ons  niet  luttel 

aen  gelegen  en  is )  doorfien,  mede  gedragen ,  laten  ver- 
woeflen ,  en  ons  t'ongebruike  maken.  _ 

Van  gelijke  zijn  ook  inden  Brieleonfe  Cofters  en 

Kiften  by  eenige  aengeveert,  open  gedaen  en  vervoert, 
hoewel  overal  fy-lieden  ( gelijk  fy  tegen  de  waerheid 

ons  na  geven)  noch  koftelijk  Trefoor,  nochgroote 

fommen  van  penningen ,  gevonden  en  hebben ,  gelijk 

ook  noyt  onfe  intentie  geweeft  en  is  om  eenige  fchatten 

te  vergaderen ,  dan  alles  wat  in  onfen  handen  gekomen 

is,  in  de  gemene  fake  geexpendeert. 
Ten  fal  ook  niet  bevonden  worden ,  dat  wy  oyt  ee- 

nige Chartres  gemene  Inftrumenten ,  in  fecrete  Ka- 
meren,  Griffien,  of  Rentmeefters  buifen  doen  ver- 
woeften  hebben ,  fcheuren  of  verdonkeren ,  in  eeniger 
manieren.  Maertercontrarienfulksop  lijf  ftraffe  ver- 

boden ,  in  dier  voegen  ,  dat  indien  eenige  difordre  ge- 
beurt fy  (gelijk  in  tijden  van  oorloge  akijds  gefchied ) 

men 't  fel  ve  niet  ons ,  dan  den  genen  diefulx  ons  niet 
en  hebben  te  kennen  gegeven,  kanimputeren. 

En  dat  van  wegen  der  Staten  gefegt  word  van  ver- 

meerderinge  van  Godes  eere,  &c.  laten  wy  tot  oordeel 

van  alle  verftandige  engodfaligemenfchen,  ofte  Go- 
des eere  vermeerdert  en  gevordert  word ,  daer  men 

openbaerlijkcn  Afgodcndienfttoclaet,  enden  Afgodi- 
ften  in  eere,  ftacr,  en  autoriteit  houd  en  fielt,  men  weet 

immers  datmen  geen  twe  Heeren ,  God  en  den  Duivel 

t'famcn  dienen  en  mag. 
So  dan  des  Antichrifts  van  Romen  lere  recht  is, 

waerom  foude  men  contrarie  lere  admitteren?  Is  ook 
de  lere  der  Euangelifer  ( die  men  Proteftanten  noemt) 
derechte,  fodoet  men  hun  louter  gewalt ,  denAfgo- 
diften  haer  tot  overhoofden  te  laten,  die  langer  de  rech- 

te lere  niet  tollereren  enfullen,  dan  tot  dat  fy  met  ge- 
weld die  konnen  verdempen ,  dit  weet  immers  alle  de 

wereld,  en  waert  noot  met  exempelen  te  bewijfen. 
De  crudele  en  nok  diergelijke  gehoorde  moord  van 

Vrankrijk ,  voren  verhaelt ,  is  verfchin  alle  mans  me- 
morie ,  gelijk  ook  te  Mechelen  gefpeurt  is ,  wat  fenijn 

de  Papiften  baerden  als  haren  Prote&eur  Duc  d'Alve 
maer  gereetfehap  enmaekte  om  de  Stad  te  belegeren, 
hoe  fy  hare  hoornen  opftaken,  en  opentlijk  riepen  > 
totten  vromen  Proteftanten  :  Nu  willen  wy  onfen 
Heere  (den  Tyran  denoterende)  in  laten,  gelijk gy 

den  uwen  ( fijne  Excellentie  nominerende )  in  gela- 
ten hebt. 

In  dier  voegen  dat  des  Doorluchtiges  Heeren  Prince 
van  Orangien,  &c.  en  der  Euangelifer  toegedaenc, 
door  de  binnen  wefende  vyanden  aldaer  ,  moeften 
vluchten  ,  alle  hare  goed  en  kinderen  den  Spaenfen 
moorders  en  des  Antichrifts  dienaers  ten  roof  laten. 

Defgelijken  heertmen  fien  gefchieden  al  onlangs 
herwaers  tot  Zutphen ,  Naerden ,  en  veel  meer  andere 
plaetfen,  al  waert  indifferentelijk  al  vermoord  en  niet 

gefpaert  is. 
Van  welker  en  hondert  diergelijker  exempelen 

meer ,  ( daer  of 't  onnofel  bloed ,  en  tranen  der  Wedu- 
wen en  Wefen,  al  noch  voor  den  hogen  Throon  Gods, 

en  de  wereld,wrake  roepen,die  om  prolixiteit  te  fchou- 
wen  geomitteert  worden  )  fijnder  noch  fo  vele  en  vers, 
dattet  een  verfchrickenis,  fulx  t'overdenken ,  boven 
dat  alhier  verfwegen  word  hoe  menig  duifend  vrome 
en  geftadige  perfonen  als  noch  als  landlopers  moeten 
haer  Vaderland  derven. 

Boven  defen  hoe  veel  Steden  in  Holland ,  Zeeland,' Vlaenderen ,  Vrielland,  Gelderland  of  Braband  fijnder 
doch  daer  de  Magiftraet  haer  goed williglijk  de  Prince 
hebben  toegevoegt  dan  door  de  inwoonderen ,  borge- 

ren ,  of  door  vrefe  van  oproer ,  of  met  louter  gewalt 
daer  toe  geport  zijnde,  en  namaels  weder  al  afgevallen, 
als  by  den  voor-verhaelden  exempelen  tot  Loven, 
Mechelen  en  elders  gebleken  heeft. 

't  Is  ook  niet  beter  te  hopen ,  immers  niet  toe  te  be- 
trouwen ( God  willet  verfien )  dat  de  oude  Overheid 

( al  geconfijte  Alviften,  Libertijnen ,  of  Papiften  we- 
fende )  immers  feer  weinig  uitgefondert ,  hen  fullen 

langer  getrouwelijk  tegens  fijnder  Excellentie  houden, 
dan  tot  dat  fy  beter  (verhopende)  vermogen. 

Uit  allen  welken  voor  gededuceerde  redenen  en 
exempelen  wy  wettelijk  genoeg  geoorfaekt  werden, 
om  de  bloed  -  vergieters ,  als  Papen ,  Monicken ,  en  ha- 

ren moorddadigen  bloeddorftigen  aenhank  gantfeh  en 

gcheelijkfo  voorfchreven  is ,  omgebrochtoftenmin- 
ften  ten  lande  uitgejaegt ,  ook  haer  fpelonken ,  moord- 

kuilen en  Afgoden  tempels ,  met  alle  hare  Afgoderyen, 

ten  gronde  gerafeert  te  hebben ,  fo  en  hebben  wy  noch- 
tans fulx  in  't  generael  niet  gedaen,  gelijk  nader  ten  pro- 

poofte  hier  achter  fal  verhaelt  worden. 

Dan  nochtans  fo  en  ftaen  wy  niet  vry ,  om  het'  ver- 
nielen der  Afgodife  Beelden ,  yemand  Godfaligs  aen 

leven  te  hebben  laten  ftraffen ,  als  ftrijdende  notoorlijk 
tegens  Gods  gebod ,  hoewel  wy ,  van  herten  dikmael 
gewenfcht  hebben ,  dattet  fomtijds  in  vele  faken ,  met 
meerdere  gefchiktheid  toegegaen  hadde. 

Boven  defen  fal  ook  bevonden  worden ,  dat  d'afwor- 
pen  der  Afgodife  Beelden ,  daer  fo  veel  af  vermaent 
word,  meeftof  byden  inwoondersen  burgers,  over 
al  gebeurt  is,  of  dat  de  felve  denfoldaten  daer  toe  ver- 
willigt  hebben ,  en  dat  door  den  y  ver  die  fy  tot  Godes 
eere droegen. 

So  en  fal  ook  gantfchelijk  niet  blijken  ,  dat  wy  oyt 
toegelaten  hebben ,  yemanden  eenig  gewald  in  hare 
huifen  aengedaen  te  worden,  noch  ook  met  onfe  we- 
tenheid  gefchied. 

Maer  ter  contrarien  ,  dat  wy  over  fuiken  gewalt- 
doenders  over  al  Juftitie  hebben  doen  doen ,  als  tot 

1  Schoonhoven  ,  Leyden  ,  Haerlem  en  meer  andere '  *  plaec- 
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felve  hebben  laten  ftraffen ,  ook  gene  mifdaed  (die  met 
kenniffe  van  faken  by  klachte  aen  ons  gekomen  is ) 
ongepunieert  gelaten. 

Hebbende  ook  om  fulx  te  gevoeglijker  te  doen ,  ee- 
^ne  Rode-roede  geftelt  (  fulks  als  de  nood  en  krijgshan- 
del  vereifchte )  om  fcherpe  toeficht  over  al  te  nemen, 
ten  einde  ook  den  Huifluiden  ten  platten  lande  genen 
overlaft,  gewald,  of  hinderlijke  fchade  aengedaen  en 

foude  worden,  't  fy  van  den  vagabonden, moeskoppers, 
afwijkende  foldaten,  haren  hoeren  of  jongers. 

Defenen  hebben  die  uitten  Staten,  alleen  niet  ge- 
vordert  (fulks als  nochtans  haer  Amptwel  toeftont) 

maer  dat  meer  is ,  d'cxercitie  van  fijne  Officie  belet,  en 
doen  verbieden ,  den  felven  t'obedieren ,  ook  geboden 
hem  gene  affiftentie  te  doen  in't  exerceren  fijns  Ampts, 
ja  gantfchelijken  (in  verachtinge  vanonfer  commif- 
fieen  bevelen )  den  felven  willen  affetten. 

En  op  het  gene  van  wegen  den  Staten  geantwoord 

word  op  't  point  van  de  kleine ,  ja  by  na  gene  affiftentie, ons  voor  Amfterdam  en  Schoonhoven  bewefen ,  &c 

Sal  bevonden  worden ,  dat  indien  de  Staten  ( volgen- 
de hare  belofteniffe  op  de  welke  wy  ons  betrouden) 

haergequeten  hadden  int  fenden  van  Amonitie,  groot 

Gefchut,  en  des  dien  aenkleeft,  't  is  notoor  datwyde 
felve  ftad  van  Amfterdam  fouden  victorieufelijk  beko- 

men hebben ,  de  welke  wy  door  gebrek  van  dien  heb- 
ben moeten  verlaten. 

Ten  kan  ook  tot  haerder  verfchoninge  niet  dienen, 
dat  by  den  zelven  verhaelt  word ,  datter  anderen  voor- 
raet  van  noodewas,  om  de  voorfz  ftad  van  Amfter- 

dam en  Schonhovente  hebben  mogen  over-komen, 
nademael  zy  lieden  zuiken  voor-raet  en  middel  ons 
verfwegen  ,  en  niet  kenbaer  gemaekt  en  hebben  : 

d'welk  eyntelyk  hun  (  naer  hare  fchuldige  plicht)  toe- ftont te  doen. 

Ook  fo  befchuldigen  zy  haer  felven,  die  fulx  ons  ver- 
fwegen ,  hebben  even  wel  ons  inden  noot  gelaten ,  fo 

genoeg  openbaer  is. 
Dan  is  wel  te  prefumeren  dat  alfdoen  in  de  vergade- 

lingeder  Staten  eenige  waren,  die  der  Stede  van  Am- 
fterdam en  den  Tyran ,  Papen  en  Monicken  meer  toe- 

ftonden, danfeonsfochten  te  vorderen,  gelijkt naer- 
maels  tot  Delf  aen  Hugojanfz.  (doen  Burgemeefter^ 
fijnde  )  en  fijns  gefins ,  met  hareaenflagen  en  fugie  wel 

gebleken  heef t ,  en  noch  dagelijks  meer  en  meer  blij- 
kende is- 

In  dier  voegen  dat  fo  de  ftad  van  Dordrecht,  Rot- 
terdam ,  en  Goude ,  ons  niet  meer  fecours gefonden  en 

hadden,  voor  Schoonhoven,  dan  de  Generale  Staten, 

wy  fouden  gedwongen  geweeft  hebben  tot  groter  na- 
deel van  de  gemene  fake ,  metfehandenen  onerende 

felve  Stad  te  hebben  moeten  verlaten.  Dewelke  wy 

(  met  Gods  hulpe  ,  naer  veel  periculen  en  ook  niet 
fonder  verlies  van  veel  goede  foldaten )  overkomen 
hebben. 

So  en  konnen  ook  die  van  Schoonhoven  geenfins 

beklagen  ( gelijk  fy  ook  niet  en  fullen  konnen  bewijfen) 
van  eenig  ongeluk  of  geweld  (  door  onfe  toelatinge  ) 
haer  aengedaen ,  na  dat  fy  in  cede  aengenomen  en  hare 
Articulen  by  ons  ondertekent  geweeft  fijn. 

Maer  ter  contrarien,  hebben  de  gemene  foldaten, 
hen  meer  met  goede  redenen  te  beklagen  ,  aengcficn 

dat  door  't  groot  verlies  haerder  medegefellen ,  lang- 
durige belegeringe ,  en  grote  armoede ,  door  de  hert- 

\  neckige  wcderftand  van  die  van  Schoonhoven  gedacn, 
den  voorfchreven  foldaten ,  de  plonderinge  der  fclver 
Stad  genoeg  toegefeit  was,  dwelk  nochtans  wy  met 
groten  arbeid  hebben  befchut ,  alleenlijk  om  defe  Lan- 

den niet  te  verarmen ,  hebbende  daer  en  boven  ook  ee- 
nige binnen  der  felver Stede  (die den  borgers  geweld 

aengedaen  hadden  )  aen  lijf  en  leven  laten  ftraffen. 

En  behn^ende't  geneby  den  20  Articul  van  we- 
gen der  Staten  gefeit  word ,  dat  ly  verftaen  iouden 

hebben,  datwy't  gouvernement  van  Holland,  ver- 
laten hadden,  t'onfcr  begeerte,  &c.  en  dat  overmits 

de  queftie  tuffchen  den  Staten  en  Jonkheer  Bertel  En- 
tesgerefen,  men  doet  ons  daer  in  tekort,  fulx  tegen 

(  buiten  de  waerheid  )  naer-fchrij  vende  eenige  kracht 
of  macht  te  hebben  willen  gebruiken,  om  met  den 
felven  Bertel  Entes  uitter  ftad  Delf,  te  hebben  wil- 

len trecken  ,  infpijtvan  alle  de  wereld,  daer  niet  en 
was  dat  ons  daer  toe  veroorfaekte ,  aengefien  ons  als 
doen  verborgen  was,  allen  heimelijken  haet  en  ver- 

dachte aenllagen  ,  naermaels  eerft  aen  den  dag  ee- 
komen. 5  * 

't  Is  ook  onwaerachtig ,  en  word  ons  tegen  de  waer- 
heid naer-gegeven ,  metten' felven  Bertel  Entens ,  van 

d'eene  Poorte  van  der  ftad  totter  andere  gegaen  te hebben,- om  uitter  felver  ftad  met  forfente  geraken, 
is  ook  open  logentael,  dat  de  Gemeente  in  de  wape- 

nen ,  ten  dien  ty de  haer  geftelt  heeft,  ter  oorfakert van  dien. 

Want  ter  contrarien  fal  blyken  ,  en  getoont  worden  , 
den  oorfpronk  der  commotien  als  doen  gebeurd,  toe- 

gekomen geweeft  te  fijn,  door  den  overlaft,  die  eeni- 
ge foldaten  (die  ons  niet  fubjed  en  waren )  fommi- 

ge  borgeren  aen  deden  ,  waer  door  dat  de  klachte 
op  het  Stad-huys  komende  ,  een  geruchte  oprees  als 
dat  de  borgeren  de  kloeke  trocken ,  en  hun  alfo  ( niet 
wetende  waerom  )  m  wapen  ftelden ,  welke  oorfake 
wel  voor  den  gemencn  man  verborgen  is  gehouden 
geweeft,  en  by  eenige  quaed-jonftige,  de  contrarie 
voorgewend,  die  de  fchuld  van  dien  ons  geerne  fouden 

j  toe  dringen ,  om  ons  by  den  gemenen  man ,  in  haet  te 
brengen,  fo  namaels  genoeg  gebleken  heeft. 

So  dat  de  gene  die  uitten  Staten,  of  andere  die  de 
voorfchreven  gefpreyde  rumoeren  ons  opdringen  wil- 

len, de  faken  wel  innende,  fullen  bevinden,  dat  zy 
veel  meer  gehouden  waren  hen  naerder  en  neerftely- 
ker  geinformeertende  verfint  te  hebben  ( al  eer  fo  lich- 
telijken  alle  mans  rumoer  gelovende)  onsdefchulden 
hadden  vervordert  naer  te  fchrijven,  dan  fo  en  vragen 
wy  daer  niet  naer,  of  al  fchoon  eenige  van  onsqua- 
lijkfpreken,  en  door  nyd  enonverftand  ons  verach- 

ten, die  den  Tyran  meer  goeds  wenfehen,  dan  hun 
eygen  Vaderland ,  maer  is  ons  genoeg ,  dat  wy  in  onfen 
gemoed  vryftaen ,  en  alle  vrome  Heeren  en  Proteftan- 
ten  bekent  is,  de  gemeene  fake  tot  Godes  eere,  ge- 
meyne  welvaert ,  vertrooftinge  der  armer  verdreve- 

nen ,  ( naer  onfen  uytterften  vermogen )  altijd  tegen 
den  bloed -gierigen  Tyran ,  en  fijnen  acnhank ,  getrou- 

welijk gemeent  en  gevordertte  hebben  ,  daer  in  ook 
noyt  koft ,  of  perykel  ons  levens  aen  geiicn. 

Inrecompenlïevan  welken  men  ons  heeft  fienaen 
doen,  allen  fmaed,  hoochmoct,  en  kleynicheyd,  ja 
tercontemplatien  van  vier  of  vyf  Hoofden  alleen,  die 
de  generale  Staten  in  fulks  pretenderen  te  vervangen, 
en  vermomboren  :  ons  fo  fchandelijken  als  gevangen 
doen  vervoeren,  en  traclercn  alfmen  den  mceften 
landverrader  en  vilein  der  wereld  foude  doen,  fodat 
den  Tyran  met  ons  qualijker  noch  incivilijker  nauw  en 
foude  konnen  handelen. 

Daer  en  boven  heeftmen  in  't  pijnigen  van  fommige gevangenen  tot  vele  ftonden ,  den  felven  gevraegt ,  wat 
en  hoe  vele  zy  van  ons  ontfangen  fouden  hebben  voor 
haren  loon,  om  den  brand  ter  Goudein  'tCloofterte 
hebben  doen  ftichten  , 't  felve  hen  fchier  met  torturen 
doen  bekennen ,  daer  af  wy  niet  en  weten ,  hoe  den  fel- 

ven toe  gekomen  is ,  wy  meenden  ook  gantfchelijk  dat 
den  felven  brand  was  op  verraderye  te  werke  geleid, 
by  onfen  en  der  gemene  faken  vyanden,  als  Monic- 

ken, Papen,  en  haren  aenhank,  fuik  alfmen  totdi- 
verfc  tijden,  en  in  verfcheiden  plaetfen ,  wel  meer  heeft 
weten  gefchieden  ,  om  den  Proteftanten  ,  en  haren 
voorftanders  en  befchermers,  in  haet  en  verachtinge 
der  Gemeenten  te  brengen. 

't  Is  ook  notoor,  datwy  de  voorfchreven  gevange- 
nen felver  hebben  doen  apprehendcren ,  en  dikmael 

gefchrevcn  ,  datmen  hen  voor  recht  ft  ellen  foude,  en 
expeditie  van  Juftitic  adminiftreren  laten ,  hoe  fouden 

wy  dan  fulks  hebben  doen  doen. 
Daerom  fo  en  twijffelcn  wy  n iet,  ten  fal  al  eer  lank  in 

't  openbaer  en  aen  den  dag  gehrocht  worden,  wie  de 
gene  en  de  principaelftc  fijn,ook  wat  fy  daer  mede  voor 

$  n  +  gehad 
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*ehad  hebben,  die  ons  al  fuiken  hoogmoed,  forfe  en 

injurien  over  ons  verdacht ,  en  te  werke  gefteld  te  wor- 
den, p-eraden  hebben. 

Gelijk  hacr  daer  in  niet  verfchonen  en  kan  ,  noch
 

ons  tercontrarien  tot  gecnder  fchandeof  klie
r  ftrec- 

Icen ,  voor  allen  vromen ,  den  Monik ,  Pater  van  Sint 

Aechten,  te  hebben  laten  ophangen, aengefien  
dat  de 

ielve  als  een  meineediger  was  betrapt  op  de  vlucht ,  met 

fijnen  fchat  den  vyand  toetreckende ,  om  Zijn  verrade- 

rye  (die  hy  tegens  den  Heere  Prince,  ons,  en  den
  Euan- 

o-elilen,  ja  den  ganfehen  Lande  verdacht  hadde)  te  we
r- 

ke te  ftellcn,  boven  dat  de  felve  by  eede  gefworen  hadde 

uiteer  ftad  van  Delf  niet  te  trecken. 

Ten  konde  den  voorfz  Pater  ook  niet  onfchuldigen, 

eenige  contributie  te  hebben  helpen  doen  totter  g
e- 

meender  faken,  die  daer  na  wel  getoont  heeft  met  wa
t 

affeótie  't  felve  toegegaenis  ,  te  weten,  met  dan  door 

vrefe,  en  tegen  lijnen  goeden  wille,  is  ook  te  p
refume- 

ren,  dat  de  felve  (gelijk  alle  fijne  complicen)  v
ooree- 

ne  krone  die  fy  in  maniere  voorfz.  totter  gemee
nder 

faken  hebben  moeten  contribueren  ,  daer  tegens  w
ei 

twintig  den  vyand  hebben  toegefonden  ,  gelijk  
fulks 

mettcif  waerheid  dagelijks  by  experientie  bevonden
 

Word»  .       .        ,  , .  1    .    , 

Is  alfo  de  voorfz,  Pater  door  fijn  eigen  delict ,  by  hem 

( in  't  violeren  fijnseeds,en  anderiins  naderhand  geper- 

petreert )  niet  als  een  Monik ,  of  om  der  Roomler  Re- 

ligie wille  geexecuteert ,  maer  als  een  quaeddoender , 

( die  fijn  ejgeri  fententie  mede  brocht )  opgehangen. 

Gelijker  wijs  ook  van  gelijken ,  de  Monicken  binnen
 

Schoonhoven  alleenlijk  daerom  zijn  geexecuteert  ge- 

weeft  ,  om  dies  wille  fy  valfch  gefenymgt  buskruit  en 

köegels  gemaekt  hebben  ,  tot  verniehnge  der  fol
da- 

ten^den  gemenen  faken  toegedaen  ,  al  buiten  oo
r- 

loos gebruik ,  ook  met  de  felve  valfe  gefenymgde  koe- 

gets  en  poeder  ( over  hun  in  't  apprehenderen )  zijn  be- 
vonden geweeil,  welke  mifdaed  by  allen  Rechten  is 

dood-weerdig  geacht,  en  alfo  zijn  de  felve  (ook  met 

dan  met  goeden  rechten  ,  als  overtreders  en  malefa
- 

Öeufs)  opgehangen.  
' 

Tegens  den  welken  men  na  alle  knjgfe  Rechten, 

onthouden  is,  formeel  proces  te  maken,  aengefien 

fy  haer  eigen  vonniffe  ̂ alsop  't  ftuk  betrapt  zijnde;  me- de brechten.  M  ,         ,i     j 

So  en  hebben  die  haerder  feften  toegedaen ,  bloed- 

vergieten metten  armen  Chriftenen ,  ook  altijds  geen 

formeel  proces  gemaekt ,  gelijk  't  blijkt  en  openthjk 

met  exempelen  kan  bewefen  worden ,  in 't  executeren 
vanden  Heeren  Grave  vanEgmont  ,  en  den  Grave

 

van  Hoorne,  onfe  verwanten ,  en  voorts  veel  duiien- 

denmeer,  fovan  den  beften  Adel  der  Nede
rlanden, 

als  andere  vele  goede  oprechte  perfonen ,  d
iele  fom  al- 

fo mishandeld  hebben  in  't  uittrecken  haerder  tongen , 

al  levende,  breidelende  als  honden ,  metten  benen  op- 

waerts  hangende  ,  en  alfo  vanlanger  hand  vermoor
- 

dende ,  als  met  duifenderleye  manieren  van  tormenten 

meer ,  fo  wel  in  defe  Landen  van  Holland ,  als  in  alle  de 

Nederlanden,  dattet  afgrijfelijk  is,  ook  nodeloos  om 
te  verhalen. 

Dit  celïèrende ,  word  niet  ons  fel  ver  buiten  alle  tor- 

me  van  rechten, en  fonder formeel  proces  temaken, 

alle  fmaed  en  injurie  aengedaen?  fulks  geven  wyalle 

verftandige  te  bedenken. 

Waer  door  't  gene  van  wegen  de  Staten  verklaerd 

word,  in 't  2+  artijkel  haerder  overgegeven  antwoor- 

den ,  dat  fy  noch  quadc  impreffie ,  of  vermoeden,  noch 

hacr.  of  nijd  tegens  ons  geconcipieert  en  hebben  :  efti- 

meren  wy  hier  ganfeh  nodeloos  op  te  antwoorden,  ae
n- 

gefien fy  metterdacd,  dagelijks  meer  en  meer,  de  con- 

trarie bewijien  en  betonen ,  waer  af  wy  hier  geen  gene- 

rale expreffic  doen  en  willen  om  genen  vorderen  haet , 
twiftoffeditieteftichten. 

Hoewel  nochtans  wy  niet  voorby  enkonnen,  tot 

onfer  nootwendiger  verfchoningc  ,  een  weinig  daer 

van  te  verhalen ,  gelijk  wy  in  den  voorfz  artijkclen  de- 

fer  fommarie  gedaen  hebben ,  d'welk  wy  alhier  hou- 

den voor  gerepeteert.  ■' 
Daer  toe  alleenlijk  voegende,  dat  d onredelijk  en 

onbehoorlijk  tractement,  d'welk  ons,  en  allen  onfen 

dienaren  gedaen  word,  ook  d'afnemen  van  alle  onfe 
bagagicn  ,  peerden  ,  papieren,  gelde,  en  generalijk 
al  wat  bevonden  is  geweeft  om  ons  toe  te  behoren  fo 
vele  ook  niet  ons  van  onfen  gelde  gelaten  te  hebben, 
daer  mede  wy  ons  van  wijn  tot  onfer  tafelen  andere 
nootfakelijkheid  mochten  provideren ,  jadatargcr  is, 

fulks  vereifcht  geweeft  zijnde,  heeft  men  ons  ter  ant- 
woord doen  geven  (fonder  refpedl:  op  onfen  perfoon  of 

qualiteit  te  nemen)  fo  wy  wijn  wilden  drinken ,  moch- 
ten onfe  keten  verkopen ,  al  d'welk  wy  niet  verftaen  en 

konnen  te  gefchieden  fonder  eenigen  haet ,  nijd  of  qua- 
den  vermoeden  ,  fulks  geven  wy  cenen  yegelijken  te 
oordelen. 

Tot  confirmatie  van  den  welken  ,  dient  hier  ook 

ten  propoolte  kortelijk  verhaeldte  worden  ,  dat  hoe 

wel  de  Staten  by  den  leften  artijkel  haerder  voorfz  ant- 

woorde ,  prefenteren  en  beloofden  ons  met  dankbaer- 
heid  van  allen  den  dienften  by  ons  of  den  onfen ,  haer- 
lieden  of  den  Lande  van  Holland  gedaen,  behoorlij- 

ken te  verfchulden :  begerende  dat  wy  om  fulks  te  ver- 
gelijken fouden  willen  confen teren  eenige  Heeren  van 

beide  zydengekoren  te  worden,  &c.  Gelijk  wy  dien 
achtervolgende  ,  daertoe  yerwilligt  hebben  de  Edele 
en  Wel-geboorne  Heeren  ,  Heer  Albrecht  Grave  zu 
Barby  ,  &c.  En  Heer  Johan  de  Hoorne  ,  Vryheere 
van  Boxele,  8cc.  Den  welken  wy  den  twintigften  Ja* 

nuary  left  leden  overgeleyert  hebben  behoorlijke  auto- rifatie,  &c. 

Dan  fo  en  hebben  die  van  den  Staten  felver  haer  daer 

niet  alleenlijk  niet  gereguleert,  maer  ter  contrarien  (ge- 
ne achte  op  haer  voorfz  fchriften  en  beloften  genomen 

hebbende)  is  ten  tijde  van  der  geftemder  by  een  ko- 

minge  opentlijk  van  haren  wegen  verklaerd,  niet  te  wil- 
len gedogen  in  der  faken  vorder  gehandeld  of geproce- 

deert  te  worden ,  voor  en  ter  tijd  toe  wy  eerft  uitter  ftad 
van  Delf  vertrocken  fouden  wefen ,  en  daer  en  boven 
ons  vertrek  in  allen  manieren  verhindert. 

Gelijk  klaerlijken  gebleken  heeft ,  doen  wy  hun  de- 
den aenfeggen  van  intentie  te  wefen  ,  volgende  haer 

voorfz  verfoek,  na  Rotterdam  te  reifen,  enaldaerte 

blijven ,  donec  <&  quoufyue ,  fy  lieden  eenige  derrewaers 

voorgefonden  hebben  genoeg  metlaftom  teprocure-  (*■  JH ren ,  dat  die  van  Rotterdam  onfe  inkomft  en  herberge 
fouden  refuferen ,  waer  mede  betonende  ( gelijk  na- 
maels  wel  gebleken  heeft )  dat  fulks  al  niet  en  gefchiede 

fonder  eenigen  haet  enquade  impreffie  tegens  ons  ge- 
concipieert te  hebben  gehad . 

Hebben  ookfulx  nam aels opentlijk  metterdaed  be- 
wefen, als  korts  daer  na  eenenHugo  Janfz.  doen  Bur- 

gemeefter  zijnde,  fijn  diender  by  fchonen  dage  op  de 
volle  ftrate ,  en  ten  aenfien  van  eenen  yegelijken ,  recht 

tegen  over  de  deure  van  ons  logiment ,  ons  abordeer- 
de  met  eenen  vrolijken  gelate,  en  feitelijk  den  ingank 
van  onfe  logyfe  belettende ,  wat  de  voorfz  Hugo  Janfz. 
daer  mede  voor  hadde  ,  heeft  lijnen  onrechten  val- 
fchen  handel  ( die  naderhand  aen  den  dag  gekomen 
is ,  om  den  welken  hy  ook  van  officio  fijn  gefteld ,  en 
uitter  Stad  gefeid  is ,  fo  wy  verftaen)  opentlijk  gemani- fefteert. 

Men  heeft  ook  gefien  ten  voorfz  tijde,  dat  men  die 
van  onfe  familie ,  fo  wel  die  van  Adel ,  als  andere ,  heeft 

gefloten,  geflagen ,  en  fommige  gevankelijk  gefteld ,  ja 
onfen  eigen  perfoon  ook  niet  verfchoont  ,  maer  van 
doen  af  tot  noch  toe  met  ons  enden  onfen,  alfo  doen 

en  laten  handelen  en  traderen ,  dat  wy  ons  felver  ver- 

mijden ( om  der  quaderconlëquentien  wille )  fulks  al- 

hier t'exprelTeren ,  fomma  enifler  over  al  niet  achter 
gehouden,  waer  mede  men  ons  kleinigheid  of  injurie heeft  weten  aen  te  doen. 

Dan  nochtans  fo  en  geloven  wy  geen  fins  dat  fijne 
Excellentie  of  de  Staten  in'tGenerael,  in  fulks  al  ge- 

ftemt  of  geconfenteert  hebben,  waeromwy  ook  over 

al  alhier  de  Staten  in  'tgenerael  niet  en  willen  befchul- 

digen ,  maer  altijd  metxinderfcheid  de  oprechte  en  on- fchuldigen uitlbnderen. 

Finalijken  aengefien  de  Staten  en  voorts  eenen  ye- 
eelijken  opentlijken  bekendis ,  dat  wy  geweeft  zijn D  (naeft 



'575 Oorfpronk  der  Nederland/ê  Beroerten. 
(naeftGod)  deneerften middelen beginfe) ,  daerdoor 
deCe  Landen  van  Holland  uit  den  gewald  desTyrans, 
tyrannye  en  flavernye  derSpaenfer  Inquifitien  verloft 
zijn ,  alles  metten  krijgsvolk ,  fchcpen  van  oorlogen , 
amonitie,  groot  en  klein  gefchut,  en  andere  oorlogs 
toeruftinge  op  onfe  eigene  koften  en  credit  binnen  dele 
Landen  van  Holland  (fonderdesfelfsLands  toedoen) 
ingebrocht,  waeraf  wyals  noch  niet  alleenlijk  geheel 
©ngerecompenfeert  zijn,  maer  daer  en  boven  buiten  al- 

len rechten  ë\i  manieren  van  procederen  gevankelijk 
gehouden  worden,  fonder  dat  onseenige  redenen  van dien  gedeclareert  worden . 
Derhalven  fijn  wy  niet  alleen  gedrongen  op  de  voorfz 

antwoorde  van  wegen  den  Staten  ons  overgefonden 
jegen  woordelijk  te  repliceren ,  maer  ook  tegens  onfe 
partye,  fo  verre  ons  eenig  vorder  onrecht,gewald  en  in- 
jurie  gebeurt ,  of  vorder  belet  gedaen  word ,  om  op  on- 

fen gelove  en  behoorlijke  hand-taftinge ,  die  wy  bereid 
Zijn,en  mitfdefen  prefenteren  te  doen,los  te  gaen.Waer 
mede  wy  concluderende  fuftineren  ( achtervolgende 
de  oude  ordonnantien  altijd  geobferveert ,  onder  allen 
Chriftelijke  Princenen  Heeren)  behoren  te  geftaen , 
opentlijken  in  gevalle  van  weigeringe  of  dilaye ,  en  an- 

derfins als  boven  te  protefteren,  gelijk  wy  by  defen  voor 
God  en  alle  de  wereld  protefteren ,  dat  men  ons  doet 
buiten  alle  redelijkheid  enkel  onrecht ,  gewald  en  inju- 
rie ,  daer  af  ons  te  beklagen  tot  gclegender  en  bequamer 
tijd ,  aen  onfen  vrienden ,  verwanten ,  en  voort  aen  al- 

len Coningen ,  Princen ,  Potentaten,  Heeren  en  Pro- 
teftanten  des  ganfehen  Chriftendoms.  Enalfoditonfe 

uitterfte  meninge ,  acte'en  intentie  is ,  hebhen  wy  Wil- helm Graef  van  der  Marke ,  &c.  de  felve  met  onfer  ei- 
gender hand  onderfchreven ,  en  onfen  zegel  onder  op 

doen  drucken  ,  in  't  Cafteel  ter  Goude  defen  20  Fc- 
bruary,  1573  jftylocommuni. 

En  was  ondertekent. 
Wilhelm  Gr  ave  zu  der  Mark. 

Wefende  befegelt  met  een  groot  opgedrukt  Zegel 
in  roden  wafle  beneden  op  't  fpatium  gedrukt. 

3©at  lager  ftonb  gefrtfeeben: 
Door  ordonnantie  enbeyele  van  fijnder  Genade ondertekent : 
—  En  was  ondertekent. 

S.   HUYBRECHTSZ. 

gn  Ifêapo  baer  na/  be  «Bkabe  ban  ber  jfêarft  toeter 
mb2pDeib3ijnbe/  toerb  bp&e  Staten  bernomen  altf 
bat  fjj>  meenbe  boo:  fijne  3©alfe  folbaten  pet  tep?actt= 
feren  tot  nabeel  banbenboütfj  «Staten/  toaeromfp 
Bern  op  eenen  mo?gen  tooeg  toeberom  beben  berfefte^ 
een  en  gebangen  nemen  /  boenbe  ijem  b2engen  op 
't  ftutsf  te  koningen  buiten  ftotterbam  /  ban  f)ï»  Ijeeft mibbcl  gebonbenom  baer  uit  te  Bomen/ en itf  binnen 
ïiotterbam  genomen.  <De<§taten!)ebben 't  felbe  boo? 
een  tijb  gefimuleert :  baer  na  Qecft  f)p  ben  24  gfulp  on- 
bet  fnn  Uanb  en  $egel  gebaen  feftere  berftlaringe  en 
p?otetfatie/  be  toelfte  Op  booj  eenen  Hotariö  fteeft  on- 
trent  riet  «Stebefmief  /  al$  be  ̂ cOutterpe  ( en  baer  beel 
bolr  becgabert  toag }  foube  te  toacOt  treeften/  boen 
opentlu&en  lefen/  en  boo?t$bejjBagifrraten  banber 
ftabban  ftotterbam  boen  infmueren  /  boenbe  ooftfe- eere  toppen  ban  bien  plecftcn  aen  be  öerft-beuren  en 
eibers :  be  ïfêagiftraten  ban  ïïotterbam  berftlaecben 
partpe  te  (lellen  jegens  partpe  en  bat  fjaer  be  faftc  niet 
en  beroerbe  /  maer  (to  bebben  ban  al  't  felbe  ben  ©jince 
en  Staten  berabberteert.  't©oo:f5  P20teft  toatf  irn fjoubcnbebitnabolgenbe/tetoeten  i 

J>?otcft  lijpe  dat  hy  op  fijn  eigen  koften  met  krijgsvolk, 
SS?  1  4ich.ePen  en  andere  amonitie  van  oorloge  in  Hol- 
in  bre  l™a  fkomen  was,  den  Briel  ingenomen  hadde,  en 
ttarü.  deerfte  oorfake  (naeftGod)  was  geweeft.  Ook  fon- dament geleid  hadde  wacrdoor  diverfe  andere  Steden 

10  tn  Holland  als  in  Zeeland  van  den  Hertog  van  Alva 
geweken  en  den  Prince  van  Orangien  en  hen  fubjeót 
geworden  waren ,  fo  dat  door  dien  hem  geen  kleine  ee- 

re en  recompenfe  voor  fijne  getrouwe  dienften  behoor- 

den bewefen  en  aengedaen  te  worden,  fo  waft  nochtans 
dathy  daer  af  niet  alleenlijk  niet  gcrecompenfeert,maer ter  contrarie  buiten  alle  maniere  van  procederen  lantre 
gevankelijk  gehouden  was  geweeft  tot  inde  7  maen- 
den ,  en  van  d'een  plaetfe  tot  d'ander  gevoert ,  en  hem feer  ïmadelijkgetra&eert  fonder  eenig  refpeft  op  fijn 
perfoon  noch  ftamme  te  nemen,  noch  dat  ook  eenig behoorlijk  proces  by  eenige  accufateur  of  accufateurs 
judiciahter  geinftitueert ,  vervolgt  of  geprofequeert  was geweeft ,  behalven  dat  by  den  Staten  van  Holland  feke- 
re  gedichte  feiten  by  forme  van  accufatie  fonder  eenige conclufie  ( als  na  rechte )  waren  overgegeven ,  die  hy 
over  lange  met  waerachtige  redenen  feide  gedebateert 
te  hebben,  en  hoe  wel  fijne  accufateurs  en  aenlclagers wel  behoord  hadden  met  hun  faken  en  begonnen  pro- 

ces voort  te  varen,  op  dathy  tot  expeditie  van  juftitie hadde  mogen  geraken  ,  fo  hebben  die  van  den  voor- 
noemden Staten  nochtans  het  voorfz.  mutilaet  proces 

gelaten  onvervolgt,  fulks  dat  hy  om  fijne  eere,  ftamme, goede  name  en  fame  tedefenderen :  ook  om  van  der 
onfchuldlger  detentien  en  onredelijk  tradtementont- 
flagen  te  worden,  ook  om  dat  hy  het  groot  ongelijk  niet langer  en  kofte  verdragen ,  en  boven  al  om  niet  te  ko- 

men of  gelevert  te  werden  in  handen  van  den  vyan- den,  fo  was  hy  bedwongen  geweeft  van  het  voorfz.  Huis 
in  der  ftad  van  Rotterdam ,  onder  des  Princen  van  O- 
rangien  regiment  wefende,  te  komen ,  om  hem  tegens 
alle  aenklagers  ter  juftitie  te  prefenteren ,  en  hoe  wel  hy 
op  fulker  meninge  hem  menige  dagen  aldaer  hadde 
geprefenteert  en  als  noch  prefenteerdc  voor  de  Raden 
der  felver  ftede  van  Rotterdam ,  jegens  eenen  yegelijk 
hem  partye  makende,  en  geen  accufateurs  tot  dier  tijd toe  verfchenen  en  waren ,  fo  protefteerde  hy ,  &c. 
^e  pnnceban  «Drangfen  fiemerftenbe  batfulfte 

maniere  ban  boen  ban  ben  <0?abe  ban  ber  iBarft  fou* 
be  (treeften  om  oproer  en  mupterpe  teontfïeftenonber 
pet  bolft/öeeft  aenbe  25urgemee(leren  ban  ftotter* 
bam  gefcö?eben  /  bat  fp  fjaer  f0U&cn  bocgen  bp  bm  ̂  
ben  <©jabe  en  öem  acnfeggen  ban  3ijnen  toegen  bat  fa» 3ijne  toapenen  en  bienaersf  ban  ftem  foube  fcfiieften/  en 
öem  als?  eenen  gebangen  bp  eenige  ̂ cfjuttertf  ban 
fiotterbam  laten  betoaren.  «Dp  't  toelft  ijp  ben  bootf? 25urgemee(!eren  ben  18  füttoufït  op  monbe  ueeft  gc^ 
anttooojb  't  felbe  niet  ban  meninge  te  sijn  te  boen  nocl> te  te  gebogen/ gebenbe  baerna  3öneanttooo2beober 
bp  gefcD?ifte  in  befer  manieren. 

4i$ 

VX/'Ilhelm  Graef  zu  der  Mark,  Vryhccr  totLum-    9m, v*  me,&c.  Heere  tot Serrain ,  Borflet  en  Minder-  b>oo?&e 
leyt ,  Erfvoocht  tot  Franchimont ,  &c.  Alfo  de  Bur^e-  bfln  bta meefteren  en  Schepenen  van  Rotterdam  op  den  1 8  de-  ffiji 
fer  maend  Augufti  ten  bevelc  van  den  Prince  van  O-  Math 
rangien ,  hun  aen  ons  hebben  getranfpor teert ,  ten  huife  f*""1 
daer  wy  gelogeert  zijn,  ons  van  zijnder  Excellentie  we-  JJJS 
gen  aenfeggende  dat  wy  onfe  wapenen  en  dienaers ,  tot  ban  fijn 
bewaernifle  van  onfen  perfoon  behorende ,  fouden  af-  8etoepr 
leggen  en  van  ons  fchicken  en  ons  als  een  gevangene  mm 
by  eenige  Schutters  van  Rotterdam  te  laten  bewaren ,  fijnWe* 
'twttlke  wy  gehoord  hebbende  hebben  voor  antwoor-  nan3 
de  gegeven  en  geven  mitfdefen ,  dat  wy  met  en  konnen  ̂ "atï* geloven  den  Prince  van  Orangien  aldus  rigoreufelij ken  oaen. 
tegen  ons  geaffedtioneert  te  zijn ,  uit  dien  dat  wy  geen 
fchrifeelijke  bevelen  enfien:  en  fijn  Excellentie  altijd 
verklaerd  heeft  ons  fijnen  gevangen  niet  te  wefen ,  niet 
te  min  defen  aengaende  geloof  gevende  den  Regeer- 

ders defer  Stede,  en  des  Princen  meninge  alfo  te  zijn, 
feggen  wy  dat  fchandelijk  genoeg  met  ons  dus  lange  ge- 
leeft  is,  dewijle  wy  in  Januario  left-lcden ,  fonder  co- 

gnitie van  faken,  en  dat  eenige  onfer  defenfie  ter  con- 
trarie in  recht  is  toegelaten ,  wy  feer  confufelijken  voor 

alle  onfe  weldaden  van  onfen  Gouverncmente  zijn  ge- 
priveert ,  geapprehendeert,  en  van  der  eender  gevanke- 
niflc  totter  anderen  als  een  abject  en  mifdadig  perfoon 
vervoert  en  getogen ,  in  welken  allen  wy  tot  nu  toe  den 
Prince  van  Orangien,  indien  hy  onfe  partye  wil  zijn , 
dus  lange  hebben  geobedieert,  door  welke  obedientie 
wy  dus  lange  zijn  gefrufteert ,  hoe  wel  wy  als  wefende 
een  Grave  des  Rijx ,  alle  nedcrejuftitieen  dejudicatuer des 
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des  Princen  vahOrangien  niet  zijn  of  wa

ren  fubjed, 

fo  de  Prince  hem  niet  wijder  uit  en  geef
t  dan  voor  een 

Gouverneur  en  Stadhouder  der  Coninkh
jke  Majefteit 

over  de  Landen  van  Holland  met  zijn  a
en  kleef,  fulks 

dat  fijn  Excellentie  ten  refpedte  van  dien
,  ons  niet  wy- 

derheeftte  gebieden  dan  na  vermogen 
 fijner  Gouver- 

nemente  teweten  voor  foveel  de  com
miffieaengaet 

onsbv  fijn  Excellentie  gepafTeert,  en 
 als  voorfzgere- 

voceert  xijnde :  hierom  heeft  fijn  Excellentie
  yet  jegens 

onfen  perfoon  aengaendeeenige  pretenf
e delidte ,  ons 

onbekend  zijnde  te  feggen  ,  en  ter  refpcóte 
 van  dien  ons 

de  wapenen  tot  verfekeringe  van  onfen 
 perfoon  die- 

nende, geboden  af  te  leggen  :  geven  wy  voor  an
twoord 

't  felfde  buiten  des  Princen  commiffie  te  zyn,
  en  al- 

leenlij ken  te  concerneren  de  Hoogheid  des  Con
inkh]- 

ken  Majefteits.   Welke  Majefteit  enfo  
per  ctmfaums 

(ï.'3'J.)  den  Prince  in  alfulken  voorfz  gevalle  ,wy  met  fubj
ed 

en  zijn ,  dan  alleenlij  ken  den  Roomfen  R
ijke  :  fo  Gra- 

ven by -een  Guberneurs,als  niet  hebbende  
merumcr 

mixtim  lmp«t**  rüogen  werden  gemca
rcereert  veel 

min  aepunieert  ,  en  is  niet  nieuws  dat 
 Graven  des 

Rijks^voor  fo  vele  hunnen  perfoon  aengaet  met
zijn 

fubjeóteenige  Gouverneurs ,  fo  de  Hertog  van  Alva , 

hem  feggendeGenerael  Gouverneur  v
an  alle  defe  Ne- 

derlanden geen  Graven  of  Baroenen ,  hoe  wel  wefende 

vaffallen  der  Coninklijke  Majeft.  fonder  e
xpreffe  com- 

miffie, en  bevel  van  fijnder  Majefteit  heeft  der
renbe- 

ftaen  te  apprehenderen ,  en  fonder  rechts-vorderinge 

te  punieren,  en  defen  afgefiagen  zijnde ,  ad
deren  wy 

dat  de  Prince  ons  lange  genoeg  in  bewaren
iffe  heeft 

gehad  en  wydaeren  boven  ons  als  noch  b
egeven  heb- 

Het  fefte  Boek.  :^S73> 

Excellentie  aen  hem  al  fulks  bevonden  heeft ,  of  bevin- 

den fal ,  hoe  wel  fommige  perfonen  ( als  boven )  eeni- 

ge  woorden  by  den  Grave  uit  paffie  en  halve  defperatie, 

door  fijnder  groter  benautheid  van  vericheiden  en  lan- 

ge gevankeniffen,  gefproken,  ten  quaedften  geinterpre- 
teert  ,  en  fijnder  Excellentie  aengebrocht  hebben. 

Hoopt  doordiende  voorfz  Grave,fulx  aen  fijnder 
Excellentie  niet  verdien  heeft,  dat  hy  hemtegens  alle 

redenen  partydig  foude  vallen. En  voor  fo  vele  dat  fijnder  Excellentie  foude  willen 

al  legeren,  de  Staten  'sLands  van  Holland  des  Graven 

partye  en  accufateurs  te  zijn ,  denkt  den  Grave  't  felvige niet  met  wille  enconfente  van  de  Ridderfchap  en  Ge- 
nerale Staten^  macr  alleenlijk  door  particulire  perfonen 

den  name  der  Staten,  tot  des  Graven  verdruckinge  mis- 

bruikende gefchied  te  zijn,  enalfoden  Grave  tot  fijn- 

der defenfien ,  tegens  haer-  luiden  onwaerachtige  ver- 

derde  feiten ,  niediebben  willen  toelaten,  van  den  wel- 

ken fommige  totten  vyanden  gevlucht  zijnde ,  hebben 
airede  hunnen  onrechten  handel  metter  daed  genoeg 
vérklaerd. 

Niet  twijfelende  fijnder  Excellentie  foude  ook  fulx 

door  eene  generale  vergaderinge  der  Ridderfchap, 

Adeldoms ,  grote  en  kleine  Steden  defes  Lands,  metter 
waerheid  bevinden. 

Dat  men  den  Grave  e  enig  dink  van  Zeeroverie  ( als 

fommige  doen)  meint  op  te  leggen,  denkt  de  Grave 

fijnder  Excellentie  wel  beter  te  weten. 
En  aengaende  het  forcement  van  een  dochter  in 

den  Briele,  is  den  Graef  't  felve  alleenlijk  by  mali- 
cieufe  en  heimelijke  benijders  ,  onwaerachtelijken  na 

gehad  en  wydaeren  boven  ons  a. :  noc £8™-    ̂ g^SSSSSÜ  k  i  fo^.rede  begoft 

v\™teU*e^ 
..../■  1  u:   «.a-   i'iifl-iMVnftpnrprpn-      vernerturen. 

verdedigen. 

En  na  dien  de  Edele  en  gemene  Staten,  lelt  tot  Lei- 

den met  malkanderen  geconcludeert  hadden,  den  Gra- 

ve uit  den  Lande  te  laten  vertrecken ,  is  't  felve  des  G  ra- 

ven begeerte  over  lange  geweeft,  begeert  enwenfcht 

ook  al  noch  niet  anders,  dan  met  vriendfehap  van  fijn- 

der Excellentie,  en  den  Staten  uit  defen  Landen  te  ver- 

trecken ,  hopende 't  felve  hem  niet  en  fal  geweigerd 

worden ,  tot  Rotterdam  defen  xix.  Augufti  157?. 
Wilhelm  Graef  zu  der  Mark, 

m  ©2tnce  ban  0tangten  üeeft  befe  memorie  ge* 

ons  foude  willen  befchuldigen  ter  juftitie
ngeprefen- 

teert hebbende,  en mochte  derhalven  fijn
  Excellentie 

middeler  tijd  indien  yemand  wat  jegens  ons  
te  preten- 

deren hadde  gehad ,  recht  en  Juftitie  hebben  laten  g
e- 

fchien, fonder  ons  fo  fchandelijken  te  laten  
priveren 

van  onfen  Gouvernemente ,  en  allen  onfen  goeden^en 

haven ,  't  welk  den  Hertog  van  Alva ,  fonder  tram  van 

Tuftitie  tot  geender  plaetfen  en  heeft  gedaen. 
 Hierom 

fo  dikwils  gefrufteert  zijnde ,  zijn  wy  niet  van  men
inge 

onfen  dienaers  met  hen  wapenen  van  ons  te  ftellen 
 ,  en 

ons  als  een  gevangene  by  niemanden  te  laten 
 bewaren. 

>t felve  uit  krachte van  onfen| B^^1 »  ™££  (  gg^ «wS&t» «« ****&  Rebben ** «52 fifteeren  na  ons  vermogen,enfo  verre  mtieivigeaoen     f^"aJr •  tuefent/namentUife  be  ®cm\\/®UQ  tiatt 

geiedeert:  ̂ ^^^^SS^foL,   fenbelft geabbifeert ben  14 gxwmbm •m»  1573. ve  met  te  gefchieden  dan^ ™  d<^^°^  *L  van  al!  {,at  mu1  ben  <0?abe  ban  ber  »rfe  foube  boen  aenfeg* 
Graeflijker  «reengerecto g ̂ ^  XJhtenifTe    *£/  batfp  öTqUCflicn tUfTCficn  ïjen-luiöen  toefenbe/ 
len  onfen  goeden  g^^^Xn' braken ,  verfoe-  en  boo?  fo  Dele  't  intereft  ban  't  gemeen  ïanb  aengaet  / 
geweeftznnde,  nKolchfb^n^ene0nX^ f  Princen  pre-  te  Sn  3ijn  terftonö  in  ̂ttfïitie  te  boen  termineren  / 
kende  ̂ ^^^^g^^^SL  nS  mijn  ̂eerebe^abeheber  toilbeberfiaen 

^ttó^^rfe  d^Princel oV^ehreven  te  totfubmilTie/ofbe  fafte  in'tb?untU)Rt.oen  Hanöeten.
 

^foVTrn^t^NSSS  onS  benende  uit  ®>it  is  booKö  alfo  fefeeren  töö  Dlijben 
 (laen/  fonhec 

kracht  fij  nder  officien,  met  gevankenifTe  werd  ged
reigt, 

en  derhalven  refufeert  ons  proteft  te  doen.  W
aerom 

hebben  wy  defen  met  onfe  hand  beveiligt  en  onfe
n  gro- 

ten zegel  hier  op  doen  drucken,  defen  18  Augufti  1573. 

binnen  der  ftede  Rotterdam  ,  en  was  onder
tekent : 

Wilhelm  Graef  zu  der  Mark,  wefende  befegeld  me
t  des 

Graven  groten  zegel  daer  beneden  opgedrukt  
in  roden 

waffe. 

m$  tiaeas  öaec  na  Wft  W  a<*  ̂   ̂ffi£5ttJS, 
rangien  feftêc memorie gefonten  onijer  mjfflfo*m 
3lonRUccr  ̂ oatljim  €>?tel  inöoutenöe  a\$  bolgt: 

TN  den  eerftenfeid  de  Grave  hem  feer 
 te  verwondc- 

lren,  dat  fijnder  Excellentie  ( vergeten  h
ebbende  alle 

de  weldaden  en  getrouwen dienften,fo in  Vranknjk, 

Holland,  en  elders  by  den  Grave  fijnder 
 Excellentie 

•®it  iö  boo?ts?  alfo  fefeeren  njö  ülijben  (laen/  fontiec 
öatter  pet  bo?öer0  in  geöaen  ijs  getoecfl^ 

^B'oo^fane  bjaeromljpwet  en  toeröeboo?recïjtoe* 
felaegt  nocfite  ter  juftitie  geflelti/  en  toajS  niet  om  bat* 
ter  geen  fïoffe  en  mag  tegen  öem  /  toant  be  info?matien 
Ut  be  Staten  ftabben  boen  nemen  ban  3tjnc  ijanbeim* 
gen  geburenbe  3ön  <©oubememcnt  /  b?acf)ten  feer  beie 
lelpeactenmebe/maerfp  bonben  nietraebfaemom 
berfeïjeiben  oo?fanen  baer  ober  fobanige  ftraff e  te  boen/ 
alö  fp  meenben  bat  Op  toel  berbienb  ïjabbe.  ̂ p  toerD 
onber  anbere  befcrjulbigt  en  obertuigt  fjem  bermeten 
teljebüen  batbpmel^ooofolbatenen  8ofcfiepenbann^ 
oorloge  tot  3ijnenb)illenfiabbe  baer  Dpbe  Staten  me;  ̂ m 
be  foubx  nonnen  na  3tjrt  piipe  boen  banfen/batfjpbe  m  je 
Staten  m  fpin3ünonWUiftboo?nemennieten  nom  Jgcbu 
ben  confenteren/  boo?  berraber$f  en  fcDelmen  nabbe  b\it 

acfcftolbcn  /  bat  lp  feer  tpranneltiften  metten  intooon*  to«t. Holtod ,«  elders  by  den  *™*%££g%%&      SwïS   a»  fleftanirit  Kg«  3B«CC0m bewefen )  hem  van  fomm.ee  ̂ malicieufe  o<Jbnm    »  ^  m  pmg  M 

heimelijke  benijders ,  tot  alle  vyandfehap  laet  in
citeren 

Aengemerkt  de  Grave  nooit  quaed  herte  tot  hj n
der 

ExceUentie  gedragen ,  noch  oit  tot  eeniger  tijd  fij
nder 

miffie  en  tm/  bat  ïp  fonber  fo?me  ban  p?ocess  bele 
iScUgieufe  en  <0ee(leliiHc  perfonen  /  en  anbere  on* 

fcljulbige  goebe  luiben  Dabbe  omgebjacDt  en  boen  om* 
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biengen  /  föèttt  $n  eeb  en  commiffie  /  baer  boo2  006 
bele  goebe  luiben  /  goebe  patriotten  3jjnbe  /  fjet  ianb 
Dabben  moeten  berlatert*  3£at  DP  be  #ater  ban  &inte 
5Jecf)ten  fo  lelijbcn  Dabbe  boen  om&2cngen  fonber  eeni* 
ge  reben  of  fb?mc  ban  gjuflirie  te  geb?utben  /  en  006  ee* 
nen  ̂ eec^ood  (Col  tot  %eiben/  bat  eengoebb?oom 
man  en  goeb  patriot  toa.37  Dabbe  boen  bangen/  en 
meer  anbere  Dabbe  boen  fierben»  3£at  DP  bele  erto?fien 
gebaen/en  be  3ijne  ongefïraft  Dabbe  laten  boen/  bit 
5ijn  toel  be  p?incipaclfle  befcbulbigingen  bie  in  Deb 
bonnen  beroemen.  Weiteren  tijb  [lier  na  Deeft  DP  Dem 
Jlilftoijgcnbe  uit  ftotterbam  berfleben/fonber  bat  men 
toifl  toaer  Dp  Dem  Dabbe  begeben/  baer  toert  uitge^ 
flroit  bat  Dp  m  meninge  toas  /  be  afgebanbte  en  anbe* 
re  b?pbuitcr#  bk  noro  bp  be  Eee  mocfiten  $ijn  aen  Dem 
te  treebcn  /  en  mette  felbe  te  befebabigen  en  aen  te  bal- 
len  /  fo  toel  be  ̂ ollanbfc  en  Eeelanbfe  ftbepen  als?  an* 
bcre  /  be  pince  ban  <$rangien  en  bc  Staten  toaren 
baer  in  feer  bebommert  /  b?efenbe  bat  be  2tanben  baer 
boo?  in  grote  febabe  en  bommec  mogten  Bomen/  toaer 
om  be  $?mce  fulr  alom  baer  3P  meenben  fulbg  bo?bec* 
lijn  te  mogen  geftbieben  gefcD?eben  Debben  /  beladen* 
be  batfe  ober  al  goebe  toaebt  boubenfoubcn/  en  toe! 
fcDerpeltjb  na  tracfjten/  oob  met  eenige  fcDepen  ben 
boo?f3  <(352abe  met  3ijne  complicen  en  abDerenten  bol* 
gen  en  foefeen/  en  fo  berre  boenlijb  toare  om  fjem  te  be* 
bomen  /  Dem  in  goebe  berfebertDeib  te  Douben/  en  fon* 
berlinge  mebe  Capitein  Clop/  biegefeib  toerbe  ben 
«Eteabe  getoacDt  en  beel  ongeregeltDeibtf  boo?geflelb  te 
Debben  l  befe  b?ieben/  baer  ban  ia  eenige  p?incipael  ge* 
fien  Debbe  /  maren  gebateert  ben  16  oDctobjtëanno 
1573.  en  bp  ben  $?inceonbertcbenten  lager  Bmning , 
bocDbit  qetucljtei$  baer  nabalfcD  bebonben/  fo  ben 
<02abc  toeberom  te  boo?fcljij:i  güarn.  (€enlefteni£ 
Dem  in  Mep  anno  1*54.  geconfenteert  met  alle  fijn 
goeberente  mogen  bertrecben/  eni$  log  gelaten  boo? 
tufTcDen-fp2eBen  ban  ben  $?ince/  en  bit  inaenfcDou 
ban  ben  ̂ utfe  baer  af  Dpgefp?oten  toag  /  3ijnbeDet 
ïangbuirig  aenbouben  3tjn#  perfoong  Dem  gerebent  in 
flebe  ban  flraffe  /  bk  Dp  mocDt  Debben  berbienb  /  bocD 

eöja'iöUe  benniffeen  jubfeature  ban  ben  fase  enbifferen* 
Tuan  ten  tuffcDen  Dem  en  ben  staten  gerefen/tot  3ijnen  beu* MA  re  geftelb  aen  be  Cameren  ban  ben  üepferrtjb  /  ban  en 
Eff'Luï  Öel3Öe  mct  0*Doo?t  batter  eenige  p^oceburen  na  gcbolgt 
o»ano.^n/  aJj-0  ̂   ̂   bertcocben  uit  Jüollanb  met  alle  5ön Dagagieengoebcren. 

*y 

%$  be  <02abe  ban  ber  naarb  eerfl  tot  ̂ ©elftge* 
_  bangen  toaö  en  battet  felbe  bp  be  bpanben  berflaen 

mae  fonber  batfe  be  recDte  oo2fabe  banbien  toiflen/ 
ftebben  fp  noebtantf  gefocDtbaer  mebe  baer  profijt  te 

,3tMM  boen/  mant  bc  <0?abe  ban  25ofiü  Debbenbe  feberen 
bnn   folbaetgebangen/bie  men  foube  boen  Dangen /Deeft 

nbfaa' tm  fdben  öet  Iebcn  ö^öonben /  mits  bat  Dp  beloofbe    3ijöe  boob  bleben  en  bele  gegu  t(ï.  <Die  ban  öaerlem ban 
offu eenen  b2ief  te  b2cngen  aen  eenen  l^ugo  Sanfe  ©urge 

meefler  tot  ̂ ©eift/  ban  be  felbe  folbaet  b2acDt  ben  tyitf 
aen  ben  ̂ eere  ban  25atenb02clj/biebe  felbe  geopent 
en  gelefm  beeft  /  fenbenbe  be  felbe  boo?t#  met  alber  bU 
iigentie  aen  ben  P2inceban  <9cangien  binnen  ̂ elft 
b?  ben  felben  bobe.  b'ginDoubenbess  b?iefjS  toaisf  in 

3>fubftantie :  ̂ oe  bat  DP  beeftaen  Dabbe  batter  grote 
3>  ttoeb2acDt  in  <©elft  toaief/  toaer  ober  be  <02abe  ban  ber 
3»  Itëacb  gearrefteert  foube  31)11  /  't  toclb  Dem  boben  ma* 
3'  ten  aengenaem  toa$  getoeefl  te  Doren  /  berfoebenbe 
j'  boo?t0  bat  be  boo2f5  25urgemcefler  ( continuerenbc  in 
3>  3ijnen  getroutoen  bienfle  tot  ben  Coninb )  foube  fien 
«ben^2ince  mebeteberfeberenente  fenben  in  bet  leger 
3>boo?  ï^aerlem/  aenbiebenbe  baer  toe  alfeafTiftentie/ 
3>  men  foube  Dem  en  alle  biebaer  toe  foubcnbcbulptg 
» 3ön  liberalijben  recompenferen/  en  alle  boo?gaenbe 
>»  belicten  en  mifbabcn  fouben  rjerjeei  bergeben  en  berge* 
j»  ten  3ün.  «De  P2inre  befen  b2ief  gelefen  Debbenbe  toerb 

baer  ban  eerfl  berfcb2ibt/ niettemin  Dp  Deeft  ben  boo?f5 
25utgemeefler  mettee  baebbp  Dem  boen  bomen  en 
Dem  ben  b002f3b2ief  boo2gelefen/feggenbe:  25urge* 
mcefter  ih  en  babbe  u  fblr  niet  toe  betrout  /  toaer  op  DP 

ji«.)  dnttooo2be :  (©enabigc  ̂ eerc  ift  en  ftmi  niet  gebeterén 
batbe  <©?abeban  Jöoflu  aenmp  fcD?üft/maer<0ob 

toeetbatmnnDertoprecDt  engoct  isf/omu€rceiieh- 
tie  en  be  gemene  fabe  bienfl  te  boen.  <$c  mncc  fcibe : 
Dct  geeft  mp  nocDtantf  geen  blein  na-benben  bat  Dp meer  aen  u  ban  aen  anberen  fcD2öft/  niet  te  min  tnbiert 
u  ncitgoet  iovfo  anttooo^b  befe  mifTibe  alfo  battop 
n  °Pl  5^  u  WÖten  mogen  al  fobanige  lagen  leggen bar  top  Dem  in  Danben  brögenmcgcn/geliï&ibutocl feggenfal:  maer  Dpgaf  boo2anttooo2bcbatfnncon* fetentte  fum  ntet  en  bennoebtc/bacr  cp  be  ©2ince  toe* 
berom  fetöe  bat  be  confeientic  ban  Judith  toel  ber* mocDt  Dabbe  lijfenlebenteDafarberen  ombentPran 
goloferoesf  en<0obeief  bpanben  te  bernielen/  en  fo  be boo2f355urgemcefter  nietenanttooo^bena  fc&bootó 
finten  finne/  Deeft  Dp  Dem  boen  berfeberen  en  tn  jim  „ 

Duiöbetoaren.  
JJ gin  be^f  <0?aben  ban  ber  mam  plactfc  Deeft  be  »W 

P2ince  ban  <0rangien  tot  3ijn  luitenant  ̂ ouberneur  £  abra" en^berflc  ©ebDeer  gebofen  en  commiffïc  gegeben  S 
Willem  van  Bronkhorft  en  ban  Batcnborch ,  B?pDecrc  hrÖ3t 
tot  Batenborch  en  Steyn ,  &c.  Zbefe  ijeeft  Dem  terflonb  «°w„mrr' 
toeberom  bp  fjet  brijg.0bolb  en  in  't  leger  ban  ben  p>tn*  Ke 
ce  geboegt»  ~'    San  ben 

<ö?abe 

Dm  lange  geftoegen  Debbenbe  banbieban^aer*SS lem  bunbt  mp  nu  tijb  ben  lefcr  boo2tö  te  berDalen 
't  gunt  albaer  uitgerecDt  tö  getoeefl.  «©ïebanDacr*  S®** lem  Debben  bageltjbsi  uitgebailen  om  te  betonen  be  ÏÏLjJj" coucagie  btefp  Dabben  en  batfe  boo?  baerber  bpanben  SS. 
to2ecbljetb  geen  berfcl)2icbinge  en  Dabben/  baer  jegens 
be  ̂ pangiaerben  Daer  befle  beben  oin  be  ̂taben 
bo?geren  te  brenben.  <©cn  16  ̂ flanuarp  Dabben  be 
^pangiaert^  een  Dooft  uit  Dare  ̂ cïjantfen  ober  Det 25lobDui0  getoo?pen  altoaer  fpltiiben  eenen  b?ief  00 
gefebjeben  Dabben  :  -®\t  i$  Det  Dooft  ban  Capitein  *&*» fWV$  Comnfi  bte  u  met  xooo  ruitere  of  mannen  ff&| foube  ontfet  Debben  /  toelbe  fcDamperbeib  bie  ban  bin*  KSea 
nen  toeberom  met  groter  bilapniebetaelben/omb2en*  ^Den- 
genbe  ttoaelf  gebangener/  te  toeten:  b^ie^oetelaerö 
bonmmflerbam/een  a©aelen  acDt  éoogbuitfen  bie 
fp  beben  Dangenen  '$nacbtg  baer  na/  be  bobeliclja* men  afgelaten  3ijnbe  /  Debben  elf  ban  ben  felfben  bcof* 
ben  ineentonne  gepabt/Dap?  en  baertop3«n  <&m$ 
afgefneben  3önbe  /  en  bat  ban  't23oltoerb  af  na  ben ^pangiaerw*  .ScDanfegefmeten/en  eenen  b2ief  op  Det 
bat  geplabt/  baer  tn  gegeben  flonb:  ̂ aegtbefc 
Doofben  ben  hertog  ban3Clba  boo?  ben  ttenbenpen* 
ninb/  toaerom  Dp  befe  belegeringe  boo?  bc  ̂tabbe* 
gonnen  Deeft  /  en  alfo  Dp  terflonb  niet  en  toatf  betaelb  / 
fo  fenben  top  Dem  bet  clfbe  boo?  interefl  of  fret  /  fo  bat 
Dp  bcm  niet  en  Deeft  te  bcblagcn.  ïDefe  moettotlligbeib 
aen  beiben  3öben  Deeft  beien  niet  bebaegt.  ©eie  feber* 
mutfingen  en  uttballen  gefrDiebenber  bageltir/  baer 
fomtijb^  eenige  ban  b'eene  en  fomtijb^banb'anbere 

flocgen  altemet  oob  eenige  ̂ cljantfcn  op  ban  be  bpatu 
ben.  %\&  onber  anbere  ben  1 7  gjanuarp  be  ̂ cbantfe 
buiten  «§cDalbtoöbcr-poo2tc  te  Huflenburr D  /  altoaer 
fpeenbaenbel  met  b?ic  trommelen  mebe  tn  be  ,§tab 
b?acbten  en  be  Zbuitfe  albacc  leggenbc  meeflcnbeel 
boob  floegen  metten  ©aenb?ager.  ̂ egebangenen  bk 
aen  beibe  3öben  toerben  gebregen/  toerben  meefl  al  ge* 
Dangen/  ban  getijben  toerbenber  oob  bele  mijnen  bp  ©for^ 
ben  ̂ pangiaerben  gegraben  /  maer  bie  ban  ̂ aerlem  ft"f  baa 
toaren  fo  boo?ficDtig  bat  fp  Dare  bpanben  baer  ïn  meefl  Pi?"* boo?  guamen  /  en  bibtoifó  be  ̂ pangiaerben  beben  Sni 
fp?ingen  bat  be  Doofben/  acmen/  benen  en  anbere  leben  f « *w 

in  be  lucfjt  blogen  /  toclb  erbermlöb  om  fien  toatf .  &v QttttL toaren  oob  feer  flout  om  ben  bpanben  aen  te  ballen  en 
te  befcDabigen  /  (p  liepen  bibtoiljö  uit  in  b?anbe  fleben* 
be  be  tenten  en  Dutten  Daerber  bpanben  /  fo  Dacflbe 
©effen  en  25oltoerben  ban  be  &tab  boo?  Det  grof  ge* 
fcDut  of  mineren  toerben  gerafeert/  fo  toerben  be  felbe 
terflonb  met  fulbeneerfligbeib  en  blijt  toeberom  gere* 
pareert  en  berbetert  battet  meer  ban  toonber  tooiö/  ooft 
al0  be  ̂ Spangiaerben  Det  ̂ ölobbuijs  aenbe  Crupö* 
poo2te  in  Dabben  en  albaer  genoegfacm  meefler  ban  be 
©eflen  toaren  /  Debben  fp  lutbcn  albaer  eenen  nientoeri 
binnen -toal  gemaeht  in  be  maniere  ban  een  balbe 

IRaen/ 
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ften. 

©iet)att|töactt/bcd  ̂ otjct /bscïiec  en  flcrftcr  ban  be  boo?fte 

SSm  toaovbetoeibcmetbeibebèeinben  refponbectbc  in  be 
«Sfiai.  ouöe  a©al  /  den  öe  toefUööe  ontrent  Ctapitöd  /  en  aen 
*«  tic  ooftyjbe  ontrent  Oalf  tocgen  &u  Sang  poo?te  /  op 

££  elbe  39be  met  een  ftcrb/  boog  25oltoerb/  toefenbe  't  frf* Snrcw  bebP  na  ioo  paffen  lang  ban  ben  eenencmbe  totten 
bc  ©e>  anbèw  /  't  töelu  met  fulbcn  blijt  en  gocbtoitltgbetb  be* 

nonnen  tocrb  I  fo  toel  ban  ben  2Surgcmeefïer0  /  Capt* 
temen/  2&ebclbcbber$/&cbutterö7  burgerg/  folbaten/ 
b^outoen/  jongere  /  oub  en  jonb/  rijb  en  arm  /  bat  Dcm 
memanb  be  meefte  of  minfïe  en  abfenteerbe  /  en  babbe 
fobanigen  boo?tganb  /  battet  te  bertoonberen  toa?s  bat 
fobanigen  (maren  biern  info  bo?ten  tijbe  mocDte  ge* 
macht  toerben/toant  bet  toasS  toel  ttoe  babemen  b?eeby 

fulng  batmen  Dier  bebonb  't  fp?eehtooo?b  toaer  te  3ijn. 

Dat  veel  handen  en  eendrachtige  finnen  vroet 

Maken  groot  en  fwaer  werk  licht  en  goed. 

Hgjctenbientoofi  niet  berftoegen  boe  bat  bic  ban 
ber  ̂tab  ben  %  5  ïfêartij  ontrent  fes$  ©aenbcl  fol- 

baten  met  beel  bo?geren  be  3©ater-poo?te  uitgetogen 

3ijn  /  en  ontrent  xoo  mannen  bc  g#l-Poo?te  uit  /  en  tg 
üoücenjacötmet  fehere  feïjuiten  ben  boom  uitgeba^ 
rencnïjebben  alfo  Ijare  bpanben  tot  U%k  of  bier  ber* 
febciben  plaetfcn  oberballen  en  ban  be  felbe  ontrent  7 

of  800  berflagen  /  bcbalben  bat  fpber  bele  nuetften  /  en 
berb?anben  ober  be  300  tenten/  öebben  00b  Uk  ban  ber 

^étab  ban  be  bpanben  gebregen  $eben  flucben  belt-ge* ««.,«    frhutjs  /  te  toeten :  bjjf  bubbeibe  baffen  en  ttoe  metalen 

KT  flucben  /  met  beel  bufpoeber  en  noclj  negen  baenbelen/ 

tm,      en  ontrent  bertig  paerben/  beel  boepen  en  balberen/ 
feleberen  /  mantelö  /  füberen  fcljalen  /  ringen  /  berguU 

be  mo2lioems  /  en  ontaïlijbe  bele  ruftingen  /  roerav  ra* 
nieren/  fums  batfe  een  feet  grote  buite  in  ber  &tab 

Iracbten/  en  berloren  in  befe  bictorie  niet  meer  ban 
aebt  of  negen  mannen/  onöer  be  toelbe  mebe  gefcöoten 
toas  een  bloeben  bermaerb  3©al$  kapitein  genacmt 

Derdeyn  Het  genomen  gefcfjut  mette  becoberbe  baen* 
bels  /  ftelben  fp  tot  een  teben  ban  fo  gelucbigen  btctocte 

opbe  ©efien/toantbet  niet  beel  gefjoo?b  noebgeften 

té  bat  ben  uitbal  in  eenige  belegeringe  fo  toel  gelubt ■&/ bat  be  briegetben  ftücben  cjcfcljutsS  ban  bunne  bpanben 
bobben  bcbomen  en  in  bet  &tab  geb?acbt  /  be  ̂ uttfen 
öoo2befe  onboo?fiene  oberballinge  berbaeft  3ünbe/ 

Uerjbcftten  aen  ̂ on  f  reberito  bat  fip  f)ün  eentge 
«pangiaerben  tot  affiflcnttc  in  Ba«  (Warnet  totlbe 
neben/  bic  ben/  opbatfe  baer  ouartfer  niet  en  fouben 

betlaten  /  fonb  be  Compagnie  ban  Capitem  maatton 
be  fiafon. 

ngie  ban  ber  &tab  toetenbe  battetbaer  lijf  /  goeb  en 
leben  bofte  /  en  lieten  niet  aebtet  al  bat  btencn 

mocljte  tot  benluiber  befeberminge  enbrenbinge  Baer* 
ber  bpanben  /  fo  bat  be  ̂ pangiaerben  een  fcB?ra  bate 

Uitbat 
ban  De 

lemfe 

roepenbe/  bat  fp  ben  bpanben  belet  fjcbbenboo?téte 
gacn  en  bare  bictorie  te  berbolgen/  baer  boo?  be  gcbcle 
^tab  tot  beroerte  bertoebt  3ijnbe/  fo  i$  eïbmct3ijn 
toapenen  na  be  toallen  gelopen  bacr  bet  perpel  toa£  / 
baer  té  feer  geboebten/  bic  ban  binnen  om  bemuren 
en  beften  te  befebermen  en  bare  bpanben  te  berbjtjben/ 
en  bie  ban  buiten  om  be  bictorie  bic  fp  na  bp  aebten  te 
3ijn/  te  bertoerben:  maer  bie  ban  ber  ̂ tabbebben 
metfobanigebierigbeib  beggemoeté  geboebten  batfe 
baren  bpanb  gebtoongenbebbente  toijben  met  Baer* 
licben  grote  febabe/  p2tncipael  aen  be  Crupfpoo?te  al^? 
toaer  be^pangiaertss  bet  25oltoerb  ingenomen  bab* 
ben/  en  met  open  ©aenbetë  inflago?ben(lonbenom 

aen  te  ballen/  maer  bie  ban  ber  <&tab  öabben 't  felbe 
25oltoerb  te  boren  onbergraben  /  en  fommige  tonnen    <gm 

bufpoeber  baer  in  gefldb  /  berbalben  fpluiben  in  befen  fiouccr» 
noob  3ijnbe  't  bier  baer  in  getoomen  enacngefleben  j£Jg«l 
bebben  /  fulr  bat  bet  5©oltocrb  met  groter  bracht  boo?  öen 

'tgctoelb  besf  bufpoebersS  ittbe  luebt  geblogen  enge=  ̂ panBi' 
fmetentë/  met  aile  be  gene  bie  baer  opftonben/  bacr  «««Jjj öntallijb  beel  bolb0  ban  be  folbaten  ban  buiten  blcbcn/  ffóin8t  1 

en  armen  /  benen  /  ja  geljele  licljamcn  en  flucben  in  be  met  w 

lutbt  blogen  /  bet  toelft  feer  berftfmcbeUjb  om  ftcn  »' 
toajS/  en  bc  bpanben  foberbaerten  berfrtmbt  macö-  fnbe 
te  /  batfe  niet  bo?ber  en  bojften  bomen.  ̂ |n  bcfe  flo?m  locfit 
tocrb  ban  m  ban  binnen  gefeboten  ̂ opmanEam^ 
bjecljt  ban  3©iectenburcb/  baer  bP  bo?tsf  ban  fïojf.  €n 
aenbe  3ijbe  ban  ben  bpanb  bleef  boob  een  Sergeant 
ban  ben  H|eereban  ®illp  met  meer  ban  ?oo  banbe 
befte  folbaten  /  ̂ on  Sob?igo  be  (^olebo  breeg  een 
mufguetfebote  tn  Bet  ötrte  ban  fijn  been/  en  onberfnn 
bpettoeflebencneenin  frjnaengeficbt  metpöbcn/be 
Capiteinen  3&on  <Dicgo  pere^  /  éSteben  giilabeg/ 
Hlorenco  ̂ crea  po?tugijfcn/en  ̂ on  3ïlon|ö  UDugno^ 
naturel  be  ijBurtia  blebcn  baer  al  boob.  föertoijlcn  Uk 
ban  buiten  albus  flo^mben aenbe  Crup#poo?te/  en 

iéint  3!anö  poojte/  fo  3ön  be  ̂ cbalbtoijber  poo?te  in* 
gebcmen  ontrent  170  ffeben  met  ïlogge  en  anbere 
bictualie  /  Hit  geconbopeert  toerben  uitbegp?mcen 

leger  met  300  IjacbfcDuttenen  t'febcntig  paerben  bet 
^aerlemcr  jBeerober/  fulr  bat  bebtijbfcbap  ban  bie 
ban  binnen  bubbelfout  mag.  ̂ oe  toel  baer  een  Cornet 
ban  '$  finten  bolb  toerbe  gebangen  en  eenige  ban  be 
folbaten  tk  Bet  tonbopeerben  boob  bleben. 

*©e  ̂ pangiaerben  befe  neberlage  boo?  ̂ aerïem 

geleben  bebbenbe  /  en  fienbe  batfe  niet  en  bonben  Mtt* 
ten  batter  bagelijhö  bolb  en  fTeben  met  bictualie  in  ber 
^tabcjuamentot  ben-iuiber  berfïerfeinge  en  berber^ 

febinge/  fotoarertber  bele  ban  abbijö  bat  men 't  leger  JJ"8c beöoojbe  op  te  b?eben  /  feggenbe  bat  als*  \\u  leger  nocb  f e8a 

op  3ijn  befte  toatf/  fp  be  ,§tab  feer  toeinig  babben  bon-  boo? 
ncn  befebabigen/  batter  nu  beel  min  apparentietoe  JJJJ* 
toag  /  nu  bet  leger  fo  geftoabt  toae/  en  bat  be  bpanben  uïöw 
feet  berflerbt  toaren  /  en  batfe  fo  bele  bloebe  erbaren 

x       I Z*  SBeril 

>r  bmae 

ben  om  pet  on  bc  murenen  tegen  bie  ban  ber  ̂ Stab  te  folbaten  babben/  be  toelbe  barcgoebecouragiebage 
befiacn/  notfttansJ  ift  gefcljieb  ben  leflen  ganuarp/ 
boo?  onaebtfacmbeib  ber  geenre  tiic  be  fc&ilttoacbt 
Ötclben  en  flaperig  toaren/  bat  tie  ban  buiten  baer 
boo?  ben  bageraetalle  gereet  babben  gemaebtinfül- 
ten/  en  toaren  baerber  bele  in  be  balf  afgefeboten  &fn* 
te  barnes  poo?te  en  anbere  plaetfcn  gebomen  /  al  eer  m 

ban  binnen  ber  £tab  't  felbe  onttoaet  toerben  /  en  toa> ren  00b  beel  ban  bie  ban  buiten  gebomen  ban  onbec 

't  ̂Mofeljuté  en  be  afgefeboten  25oltoerben  ban  be 
CruPfpoo?te  /  onber  be  baegboren  ianbsS  be  ©efien 
ban  hc  €rupfpoo?te  tot  &int  g|anö  poo?te  toe  alfo  bet 
pj$  boen  gebcel  flerft  toa$J/  en  babben  baerbe  anbere 

tod  in  o?ben  geflelb  met  1 8  of  1 9  ©acnbclen/fo  &pan; 
&tom  gtaerben  /  ̂uitfen  en  a©alcn  om  Uit  fto?m  te  boen  om 

epoaep&e^tab  t'obettoinnen /  en  babben 't  boo?beel banbe 
lm-      poo?tcn  en  toallen  &  ingenomen  /  eer  be  folbaten  of 

febutterg  baer  ontrent  3önbe/  bat  getoaer  toerben/ 
maer  alö  nu  ben  bag  begonft  aen  te  bomen  /  fo  3ün  mt 
banbe  toaebte  baer  ontrent  getoaer  gctoo?bcn  batbe 
bpanben  be  poo2tenen  toallen  in  babben  /baeromfp 

niet  meer  ban  in  't  eerfle  bijftig  of  t'feflig  flerb  met  ful* 
ben  moet  en  comagie  tot  ben  bpanben  ingeballen  3tjn  / 

fcBtetcnbc  feer  bapperlöb  onber  be  bpanben  en  alarm 

lijbsf  toonben  en  obflinaet  bleben  ombe  ̂ tab  tebe^ 
febecmen  /  bat  bet  boben  bicn  fo  barben  enboubett 
tointcr  toasf  /  bat  bet  onmogeltjben  toa0  boo?  be  folba* 
ten  te  mogen  albaet  in  't  belt  barben/  baer  w  ban  bin* 
nen  in  be  fjuifen  toel  toaren  geaccommobeert  /  en  boo? 
bebareganfeb  geentommipbiteit  entoa^/  ̂ onfre* 
berico  oppofeerbe  bier  tegen  /  atë  fulben  (aft  ban  fijnen 
Baber  niet  bebbenbe/  fuftineerbe  batbemeefleftoa^ 
rigbeib  banbe  belegeringe  ober  toa.4/  bat  bp  alle  ure 
toa.ö  bertoaebtenbe  berberfebinge  ban  bolb  fo  toel  ban 
^pangiaerben  /  a©alen  al#  ̂ uitfen  en  i^eberlan? 
bens/gclijboob  onlange  baer  na  geftf^kUt/  toantbe 
hertog  merbenbe  bat  bier  aen  toag  bangenbe  fijne  ge- 
bele  reputatie  en  eere  /  \icf\tt  aen  allen  3ijben  be  «©ar* 
nifoenen  op  Uk  bpeenigfinsfelberjS  feonbemifTcn/  en 
fonbfealnaben  leger  boo?  ̂ aerlem/fulr  batbebele^  . 
geringe  gecontinueert  toerbe  met  gemene  betoilliginge  JJ^ 
ban  alle  be  ©berfte  albaer  tocfenbe/  be  i^ertogban  toecö 

26lba  fonb  00b  erp?effelijbcn  3&on  25ernarbino  hc  ""£i 

Höenboffa  ban  ̂ tmmegen  aen  ̂ an  jpreberico  fijnen em* fone  in  ben  leger  boo?  ̂ aerlem  /  bat  bp  int  leger  niet 
enfoube  opbjefeen  boo?  be,§tabcn  toaö  getoonnen/ 

of  Bp  enfoube  Bern  boo?  fijnen  foon  niet  bennen  noebte 

Ijotu 
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Bouben  /  en  of  moebt  gebeuren  bat  DP  albaer  fïo2bc  fo 
foube  DP  felfjtf  in  perfoon  nomen/  en  be  belegeringe 
continueren.  «De  hertog  Dabbe  Dem  ooft  belaft  goebc 
ïnftamatie  op  alö  te  nemen  /  gelijft  DP  öeöe  /  baer  ban 
Bp  ben  Jgertog  bolftomen  rappo?t  tieoe  /  ooft  mebe  bat* 
fe  gerefolbeert  toaren  De  belegeringe  te  continueren/ 
en  alle  armoebe  en  moeiten  goebtoilliglijften  te  ber- 
&?agen/  op  Dope  ban  recompenftealg  be<§tab  foube 
ingenomen  3ijn  /  baer  na  Deeft  DP  ben  boo2f3  3&on 
25ernarbino  na  «^pangien  gefonbenomberiConinft 
ban  alle  be  gelegentDeib  en  ben  (tact  ban  't  legeren 
ban  't  toib  te  informeren/  betoelfte  be  felbe  reife  toel tooo2fpoebelijften  tjttit  en  maer  feö  toeften  uit  toa0/  en 
tot  i^immigen  met  goebcpjobifie  ban  penningen  ar- 
ribeerbe/  (o  Dp  felfg  feïpijft/  be  Coninft  Dabbe  ooft 
belaft  aen  ben  Cteoot  Commanbeuc  ban  Cafti* 
ïicn  /  boen  ter  tijk  C5ouberneur  ban  fBilanen  /  bat  Dp 

t'n  't  jaeberlanb  foube  fenben  ij  ©aenbelen&pan* gtaerben. 

*M 

!©at 
fe  ban 
.eclanD 
oen. 

*r\  (Êtüijle  <Don  #2eberico  boo?  ̂ aeriem  lag/  fo  Deb* 
i-J  ben  iik  ban  Eeelanb  niet  gefïapen  om  ben  i^ertog 
ban  2Clba  alle  aftueuft  te  boen.  ̂ èp  bebben  be  £ee  met 
Bare  febepen  ingeDouben  en  bele  Kloette  feiten  beb?> 
ben/  onber  anbere  Debbenfpopeenen  nacht  getoeeft 
boos  2Cnttoerpen/  en  Ucbbth  baer  eenigefcDepen  bie 
baer  aen  be  kam  bafl  lagen  be  ftetenenaenftucften 
nefiagen  en  febepen  in  Eeelanb  gebjaebt/  fpDebben 
tioft  met  bare  febepen  be  (tab  bart  lïiibbel&urg  en  bet 

feafted  ban  lïammeftcno'  of  Zeeburg  fterfteltjften  be> 
ïegertenfeerbenaut.  ^e  ̂ ertog  ban  $lba  Deeft  tot 
fciberfe  tijben  gefoebt  be  felbe  te  ontfetten  en  bictualie; 
ten.  Monfdragon  na  bat  DP  be  (tebe  ban  ber  <©oe£ 
Rabbe  ontfet  in  <©ttobec  1571»  toass  binnen  |Bibbel> 
fiurg  getogen  en  beeft  be  (lebe  gefïer&tertboenboo^ 

fien.  Sanchio  d'Aviia,  «Böuberneur  ban  ben  ftaftele Ban  2ilnttoerpen  babbelaft  om  een  ©loot  febepen  toe 
te  maften  enjfêibbelburg  tebictualieren.  S^efe  beeft 
feftere  ojbonnantiegemaefttomte  onberDouben  ober 
alle  be  febepen  ban  oo?loge  toegeruftomnaEeelanb 
te  5eilen/tot  afiïftentie  ban  bte  ban  iBibbelburg  en  an* 
tere  plaetfen  in  3©aïcDeren  /  stjnbe  nocD  onber  be  fub- 
jectie  ban  ben  hertog  ban  3fllba.  9Hlö  DP  nugereeb 
toatf  fo  i$DP  mets  6  febepen  ontrent  ben  ipofaojpe; 
b2tiam  i?  7*.  na  §£eelanb  toe  gebaren/  maer  fp  toer- 
benbanbcEeelanbergfoontbaeltbat  meeftenbeel  be 
ftleine  febepen  baer  bleben.  <©e  ̂ eelanbersf  toaren  fo 
opbe^panaiaerbenberbittertbat  fpfeal  Ober  boo?b 
fmeten  t)ic  fn  ftregen/fonber  te  rantfoenen  en  aen  te 
fien  ban  toat  (taet  en  dualiteit  iiit  toaren/  be  grote 
febepen  guamen  met  groot  perijftel  toeberom  tot  %m 
toerpen.  ©an  befe  bict02ie  toaö  ben  $?mce  ban  <©- 
rangien  feerbcr&lftb/  en  fcb?eef  ben  \t,  5Peb?uarpbe 

|  *mja'  felbe  ober  ben  fiaeb  ban  ï^ollanb  /  met  laft  om  be  felbe tijbingeboo2t  aen  allen  fteben  en  plaetfen  in  J^ollanb 
oiber  te  fclmjben/  ten  einbe  Dct  bolnbermaent  foube 
toerben  <i3ob  aïmaebtig  groteltjftte  loben  enteban- 
Ben  /  en  boo2«?  berteltjft  te  bibben  bat  «Bob  bare  faften 
tot  een  goeben  einbebJilbeb?engen/opbatfpeen!Efna 
(b  bele  affltctien  tot  eengoebeenba|leb?ebemocDtcn 
geraften. 

^©en  laettfen  5?eb?uarp  1^73.  Beeft  Sanchio  d'Avi- la  meer  febepen  toegerufï  Dföbenbe  en  onber  anbere 
een  groot  €ngel$  febip  /  bat  baer  ban  be  Blaften-blote 
aengeljoubcn  toass/  be  faftenocDeenmaeltoillentoa^ 
gen  om  W  ban  lïSibbel&urg  te  bictualieren  /  en  të 
met  een  noo2b-oo(ten  toinb  tuflfcDen  25o?ffele  enb*t 
herben  2öoltoerft  ban  3Balcbercngeftomcn/  albiaer 
öeg  Coninr  en  be«$p2incenfcbepenbapperbjft  tegen 
benanberenfcljoten/  een  ban  besf  Coninr  febepen  ge* 

*!tp»>  noemt  ben  <eiipbant/  baer  be^eereban25licfti/  een 
•ilfTr&m  tccffeIi)«  €belman  uit  «l^enegou  opcommanbeerbe/ 
eji(£o.  b)erbbanCapitein<02oenebenen€apitein€berftit' 
Jintfcn  te/ennocbeenoo2log-fcbipaengeftlamt/beibebefelbe 
Snccn  Capttemen  met  beel  ban  baer  bolft  bleben  baer  boob  / 
bcfi»    alö  ooft  mebe  Capttctn  Cloot  /  boeD  \M  fcfjtp  ben  €li- 

pbant  toerb  nofl)bcebtcnbcrbanbbanbe©lifTinger0 

telatt* 
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^eere  ban23licfti  met  al  fnn  bolft  bleben  baer  bóob/een 
anber  fernp  genaemt  Dct  Hanb  ban  25eloften/  3cilbe 
tegen  Det  herben  23oltnerft/  baer  besf  Coninr  fclbaten 
in  lagen  /  aen  lanb  /  bk&  niet  tegenftaenbe  beeft  gjoo^ 
iic  1B002  't  felbe  met  een  grote  touragieaengeftlamt 
en  't  fcDip  bermeeftert  /  Det  25oltoerft  toerb  berlaten  / 
boo?  bien  eenig  bolft  uit  ©liflïngen  ober  lanb  na  't  fel* be  marcDcerbe  /  nocb  bier  anbere  fcljepen  beö  Coninr 
geraeftteopeenplateof  fanb/  genaemt  Ijtt  |$at-gat/ 
aen  be  gronb/  en  toerben  alle  bier  ban  bejs  ̂ incen 
bolft  berobert/baer  onber  \na#  Ijct  gjote  Cngel^  fcDip/ 
en  nocD  een  groot  fcDoon  fcDip  genaemt  be  ̂ eube-bar* 
fte  ban  ïlofenbael  /  een  beel  ban  Det  bolft  ban  itc^  toer 
febepen  meenben  bet  te  ontftomenbiucDtenbemetbe 
roep-bootjsnaDetïlanbtoe/  maer  fptoerbenbanbetf 
pitteen  fmaft3eilen  ober3eilt  /  en  berb?onften  alle  t'fa^ 
men  /  fulr  batter  fes?  grote  fcDepen  toel  met  gefeljut  en    &e$ 
bictualie  boo?fienberobert/  en  na  ©liffingengeboert  8rotc 
bjerben/  be  anbere  toerben  gebergt  onber  't  fta(?eel  lallen Hammefiensf/  beDalben  een  bat  aen  be  gronb  3cilbe  *!?%& 

tufTebenDetberbeboïtoerftenDetftadeei/  b'toelft  ban n(ttl^ 
be  ̂ pangiaerben  felfg  berb?anb  toerb  op  batter  be  £rDff| BliffingeriS  geen  genot  af  fouben  Debben/in  W  gebeebt  uUrn 
3ijn  ban  besf  Coninr  bolft  ontrent  8  00  man  boob  ge*  oeno' 
bleben  /  CDatïeS  be  <0?enet  bes?  ̂ eere  banj©erp£  [JJHL 
b?oeber  toerb  gebangentot©lifTingengeb2acbteben'  finaal 
toel  beeft  Sanchio  d'Avila  be  (tebe  ban  iJBibbelburg  ert  Brtwafe SCrnemuiben  met  Det  ftafleel  flammcfteng  boo2  l)ie 
reife  eenöbeeljS  gepjobianbeert  /  fioetoel  met  (m  grote 
fcbabeenberlies?. 
^e  ̂ ?ince  ban  C^angien  feer  bela(t  enbe3toaert 

toefenbe  mette  belegeringe  ber  (lab  ̂ aerlem/bebe  aen 
allen  3ijben  fijn  befte  om  be  bpanben  alle  afbjeuftte 
boen  en  be  toeboer  ban  bictualie  te  beletten  /  Debbenbe 
tot  bien  einbe  een  leger  gefïagentuffcDenïiaerlem  en 
Eteiben  in  een  bom  ̂ affem  genaemt  /  baer  fp  Den  be* 

fcDanfl  Debben/en  aen  b'anber  3übe  Dabbe  be  dBouber* 
neur  ban  ̂ oo?b-bollanb  j§onop  een  beelftrijgobolft 
bp  ben  anberen  bergabert/  enbefelbegelegertineen 
bo?p  buiten  2Hlftmaer€gmontgenoemt/maer  fofp 
albaer  geen  of  immerjS  feer  toeinig  paerben  Dabben/jb 
guamen  be  bpanbert  met  Daer  ruiterpe  bageltjrbooi  ®etui> 
be  febanfen  en  bomen  baer  ontrent/fonber  bat  fphiiïim  SU[5bart 
't  felbe  toi(len  te  beletten,  3&en  iógianuarpfo  Debben  ̂ reïcr^ 
be  felbe  ruiteren  getoeefl  tot  öitgeefl  enDebben'tfelbe  ro&ocn 
bo?p  toel  Dalf  berb?anb  en  toel  ontrent  60  of  7  o  boeren  lïï^' bermoo?b  en  boobgeflagen/  ooft  Debbenfpbe  bomen  Btore 
ban  Cajlricum  /  Simmen  en  55acftum  geplunbert  en  tcuaöe. 
bagelijr  ben  buifiuiben  grote  feDabe  gebaem 

l|et  toasf  bit  jaereenen  feer  barben  en  ftoubentoin*  (F,3l8-> ter/  W&  niet  jegenflaenbe  Deeft  '©on  fjeberico  be 
belegeringe  boo?  ï^aerlem  al  gecontinueerd  toaer  boo? 
bat  feer  grote  atmoebe  geleben  toerb  en  bele  (ïeften  en 
ftranften  in  't  leger  toaren  boo?  ftoube  en  ongemaft. 
<@nber  anberen  <&on  ̂ iego  be  Carbaial  geguetd 
3ijnbe/  (ïo?f  albaer /ban  gelijfte  be  ̂ eerebelaCref? 
fonnere  /  tic  3lieutenant  «©enerael  toaö  ban  't  ge^ 
febut  /  in  toientf  plaetfe  guam  ©alentijn  perbieu  ̂ ee^ 
re  ban  la  fMe.  n>c  pjincc  ban  <@?angien  berbooptc 
bat  fo  toanneer  bet  foube  tuffcDen  briefen  en  bopen 

3ijn/  bat  3P  't  al0  ban  nocDguabec  fouben  Debben/fo alle  of  meeftenbeel  ban  baer  bictualie  ban  stmfter 
bam  moeft  bomen  lanr  ben  bijftbie  men  ban  guainb 

fouben  ftonnen  gebmiften/  gelijftmen  men  't  toater  ban ooft  niet  en  foube  ftonnen  gebmiften :  maer  3&on  Jpre? 
berico  Deeft  alle  befe  armoebe  3ünsi  bolr  nietgeaebt/ 
Dp  toilbe  meefter  ober  l^aerlem  toefen  al  fouben  fp  alle 
baer  boo?  (lerben.  J^etfpeet  Dem  feer  bat  een  fo  3toac* 
fte  (tab/  Dem  fo  beel  te  boen  gaf/  baer  Dp  ficb  bermeten 
Dabbe  bat  lp  befelbe  in  acDt  bagen  in  3tjn  getoelb  foube 

Debben/maerfienbenubatDem3ü«  DopctoaiJ  gefael- 
geert/  fo  acDte  \w  't  een  eeutoige  febanbe  bat  Dp  baer  af 
febeiben  foube/berDalben  gerefolbcert  jijnbe  ten  uitter* 
fien  te  bolberben/  foebt  bp  alle  mibbelen  om  bie  ban 
^aerlemteftrcnften.  ̂ pbcbetot  3tmflerbam  gcreeö 
maften  bele  fcljepen/  febuiten  en  galcpfteng/  om  a!0  be 
bo?fl  ober  foube  toefen  baer  mebe  be  ̂aerlemer  HQeer 

ingenomen/bie  boob  (loegen  al  batter  op  toato/ be  Éee- 1  in  te  nemen/ om  alfo  W  ban^aedem  alle  toeboer 
l  Deel.  <©o  ban 

V 
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Dan  bitwalie  te  benemen.  3»e  $?mte  ban  ©rangtcn 

baer  tegen  öeöe  bangelijncntorileiuen/  <Delft/  tiet 
Cfoubc  en  eibers  /  om  be  boosft  »er  in  te  mogen  De; 
bouöen  om  öie  ban  ©aerlem  ban  bier  spe  alnjutc 

ïnogen  ontfetten  en  bictnalieren.  ©f  fcl)?ecf  nicttemtn 

aen  ben  <0cubernenrban$oo2b-^oUantbeiu8£fla; 
nuaip  /  aengefien  be  faben  nan oorloge  ba3aröeur  5ijn 
en  bat  bp  nocB  onfeber  Htó0  Doebattctmet^aeclem 
foube  mootntwrgaen/  bat  ̂ onon  baeromofbetan? 
tertf  moc])t  ballen  ais  biel  /  Ijp  toem  in  tijöö  foube 
berfdteren  tsan  eenen  fcbereningannentoebiucljtmet 

3ijne  fenecljten  binnen  SHUrmacr,  gemerbt  apparen^ 
telyh  De  felbe  ,§tab  ben  eerftcn  ftoct  foube  bebben  te 
ïijben.  «§cb?eef  bem  ban  gelijken  om  te  bencerfti; 
gen  tegen  ijet  eerfte  open  toater  /  febcpen  gereeb  te 

boen  manen  om  ben  bpanb  alle  af  b?cub  ban  p?obian- 
bete  boen:  be  mentnge  ban^onopüja^batbe^in- 
te  foube  fien  met  bet  eertfe  open  toater  met  alle  macljt 
tenboltoerRMberbaefttemaucnop  ben  bogen  öp/ 
tuflïDen  Igaerlem  en  ̂ mfteröam  ontrent  bet  buis* 
ter  l§ert/  baer  Ijet  f|enbc^aerïemcrlBeerboo?fe; 

fecre  flutfen  in  ben  anberen  lopen/  en  meenbe 't  felbe 
toei  boenltjn  te  3ijn  /  mits  ben  bp  inberbacfïcnop 
fesere  plaetfen  boo2|tenenbe  /  maer  ben  ti)b  bctoeeg 
't  felbe  niet  boenlp  te  3tjn/  anberg  en  foube  men  ben 
bpanb  geen  meerber  afb?eun  bebben  bonnen  boen. 
3$et  fcrijgöbolfc  ban  &onop  tot  €gmont  en  eibers  leg* 
genöe/  toaren  feer  mocotoillig  en  bP  baboe  genoeg  te 
boen  om  be  felbe  in  beötoanu  te  fjouben:  be  pointe 
ban  (Drangten  fcb?eef  och  atn  ben  <£apiteinen  en  %& 
belbeDberen  /  bat  fp  baer  boln  toe  b  in  goeber  bifcipïijn 
fouöen  bouben/  op  batter  geen  inconbenienten  boo? 
en  foiiben  gefebieben  /  maer  be  l^opïuiben  toaren  felfs 
fo  tot  roberie  getoent  (alfo  be  meeflenbeeel  Eee-ro- 
berö  toaren  getoceft)  batfe  auahjfeen  eenigenbtoang 
bonöen  bjben.  <©e  boojnocmbe  ̂ onop  babbe  ̂ op- 
man  J&icbiel  Crofe  tic  bele  moeotoilligbeiD  babbe 
beö?eben  fo  inbe  iïebcnal£inbeb02penbaerbP8ele; 
gen  baboe/  bermaent  bat  bP  foube  fulr  moeten  laten 
of  tat  Dp  baer  in  anberfins  foube  moeten  becfien  en 
bem  boen  (haffen:  Sp  beloofbe  grote  beterniffe/  ban 
bebielt  3ijne  beloften  niet  lange/  toant  ftomenbe  biet 
na  op  Éanaebtjb/  en  beel  b?onben  tocfenbe  beeft  bP 
albaer  eenen  pape  fcbenöelp  $öit  neus  en  oo?en  af 
gefneben  /  en  aen  3ijn  paerts  ftcerte  geDonben  en  boo?ts 
boo?ftencn/  biaec  obctbeSlieutenant/  Baenb?icben 
SdebelbebbergfelfgHlaegöenaen  ben  boo?f5  ̂ onop/ 
p?otcfierenöe  bat  fp  niet  en  brilben  langer  otiöerful* 
ben  hopman  bienen/  b)aecombel30o?f5«§onopbem 

lic^t  bangen  en  informatie  nemen  ban  't  boo?feibe 
feit/  en  tó  baer  na  felbe  tot  ̂ cbagen  gebomen  en 
beeft  bet  ©aenbel  boen  uergaberen/  en  in  ben  fóing 
3ijnöe/  bertjaelbe  W  bele  feiten  begboo^Crofegbie 
bP  lange  op  bope  ban  beteringo  gebulb  babbe/  boe? 
toel  |)p  bew  binbJil0  babbe  getoaecfcbouuit  bat  bP 
bem  baec  ober  foube  moeten  fttaffen  fobpnietafen 
liet/  bat  Ijp  boben  tam  nocb  onlanr  fofcbenbelbben 
moo?b  babbe  bcgaen/  be  toelbe  bp  niet  ongeftraft  en 
bonbe laten/  en  bat  bp  ban  menittgetoajSöe  felbe  ba? 
belpen  alöaec  in  ben  fting  te  boen  boen/  inbaerlui* 
bet  alber  pjefentie  en  tot  ejcempelc  ban  anbere.  <©e 
Hlicutenant  /  Bacnbritb/  25cbeïbebbecs5/  2Hbeibo?? 
(ten  en  gemene  folbatenbebertben  toel  bat  be  fafee  niet 
ongeftra^  en  beboo?öe  te  blijben  /  ja  öegeerben  oob  bat 
be  ̂raffe  föube  gefebieben  /  maer  batten  ben  <©ber(ten 
allecnltjb  bat  bpbetlcaffetoilbe  boen  (lillebenss  buitm 
tjaecluiben  p?efentie/  alfo  bP  baerluibec  hopman  toasS 

getoeeft  /  't  toelft  alfo  geöaen  toerb  /  toant  ben  tienben 
of  elföen  5Peb?uarp  bede  bPbemontbóofden/  in  ben 
boo2bof  ban  ben  buife  nan  «^cbagen. 

<©e  hertog  ban^lba  fienöe  be^acrlcmfebelege? 
cinge  fo  lange  burenbe  en  bat  be  felbe  fohoftelünen 
biel/  beeft  tótllen  befocben  of  bp  boo? anbere miDöc? 
ïen  en  p^actüben  niet  en  foube  bonnen  eenigefïeben  in 
3ijn  getoelo  ftriigen/  beeft  baerom  aen  bicban^* 
jlerbam  gefcfneben  feberen  bnef  bp  fo?me  ban  par- 
ton/  omboo2tögefonbcntctoo2benaenbcanbetc  (te? 
ben  ban  foliant  geiijh  bic-ban  ?im|lerbam  gebaen 

D 

bebfcen/  fulr  cat  be  ̂ mr e  ban  <©2öngien  bacr  ban  ee 
nigetopieninbanben  gebregen  Ijaft:  be  boo?f5  mtf* 
filje/  toa.ö  luibenbe  alöiLö : 

On  Ferdinando  AlvaresdeToledo,  Hertog  Van  ̂v,!^ll"!| 
Alva,  Marquis van  Coria ,  Stadhouder,  Gouver-  igcnoj 

neur  en  Capitein  Generacl    Lieve  befondere ,  eenen  baa  ai> 
yegelijken  is  kennelijk,  dat  de  Coninkonfe genadige  jo/^L 
Lief  heer  de  goedertierentfte  en  genadigfte  Prince  is  paiöon 

die  men  foude  mogen  vinden ,  nochtans  hebben  de  re-  °ni  fit* 

bellen  hen  befte  gcdaen  met  leugenenen  valfeperfua-^"^L 
ficn ,  vele  Steden  van  herwaers-over  een  twijffel  daer  af  tjacc  Uo> 

te  maken  en  in  't  hooft  te  fteken ,  om  die  tot  hen  en  uit  m«i 

de  gehoorfaemheid  fijnder  Coninklijke  Majcfteit  te^"9f' 
trecken ,  als  fy  gedaen  hebben ,  dies  men  nochtans  de 
waerheid  (fo  die  gemeenlijk  haer  altijd  ontdekt)  gefien 

heeft  in 't  gene  men  gedaen  en  gehandelt  heeft  metten 
Steden  in  den  Landen  van  Gelre,  Vrieflant,  Overyfel 

en  Utrecht,  die  af  gevallen  waren  en  van  felfs,  en  on- 
bedwongen wederom  hen  begeven  en  geftelt  hebben 

in  de  gehoorfaemheid  fijner  Majefteit,  dewelke  noch 
eenige  borger  of  inwoonder  derfelver  niet  geroerten 
heeft ,  maer  laet  die  in  haren  wefen  en  ftaet ,  genieten- 

de en  gebruikende  haer  goeden  en  andere  dingen  ge- 
lijk als  fy  waren  voor  haer  afvallen,  en  is  alleenlijk  ri- 

geur  gebruikt  geweeft  tegens  de  Steden  die  demonftra- 
tie  gedaen  hebben  van  defenfie  en  weer  te  bieden  en 
doen ,  en  gelijke  gratie  als  boven  zijn  wy  ganfeh  ge- 
meint  te  bewijfen  alle  andere  Steden  van  Hollant  die 
ook  alfo  felfs  fullen  komen  hen  wederom  geven  en 

ftellen  in  de  gehoorfaemheid  fijner  Coninklijke  Ma- 
jefteit fonderte  verwachten  de  komfte  derfelver  heyr- 

kracht :  't  welk  in  naem  en  van  wegen  fijner  Conink- 
lijke Majefteit  wy  hen  allen  vaftelijk  geloven  en  toe- 

feggen by  defen.  En  hebben  u  daer  af  wel  willen  ad- 
verteren ,  ten  einde  gy  fulx  voorts  te  kennen  geeft  den 

Steden  daer  uwes  bedunkens  hope  foude  zijn,  dat  fy 

hen  fouden  reduceren ,  hen  daer-en-boven  vermanen- 
de en  exhorterende  de  tegenwoordige  occafie  waer  te 

nemen  ,  fonder  die  te  laten  voorby  gaen  en  verliefen 

en  weder  te  keren  inde  gehoorfaemheid  diefyfchul- 
dig  zijn  fijner  Coninklijke  Majefteit  haren  natuurlij- 

ken Prince  en  Heere,  wiens  genade  en  gratie  zy  met 
alle  burgers  en  inwoonders  der  felver ,  hen  komende 
prefenteren  binnen  i?  dagen  naontfang  van  uwe  infi- 
nuatie  ontfangen  fullen  werden ,  fonder  der  dingen  die 

gepaffeert  zijn  tot  genen  dagen  te  gedenken  of  verma- 
nen :  't  welk  gy  hen  wel  moogt  vaftelijk  toefeggen ,  en 

hen  des  verfekeren  van  onfen  wegen ,  nadien  wy  u  ge- 
loven en  verfekeren  by  defen  brief  by  ons  onderte- 

kent ,  dat  fulx  'alfo  fal  gefchien  en  gehouden  werden 
fonder  eenige  faute  of  contraventie,  hem  daer-en-bo- 

ven remonftrerende  hoe  grotelijx  fy  dolen  indien  fy 
vermeinen  des  Coninklijken  Majefteits  macht  te  mo- 

gen wederftaen,  en  hoe  qualijk  het  hen  fal  vergaen, 
fo  verre  fy  hartneckig  blijven  en  de  {elve  macht  ful- 

len willen  verfoeken  en  experimenteren.   Lieve  be- 
fondere  ,  God  zy  met  u.   Gefch  reven  tot  Nimme- 

gen  den  10  dag  February  1573 ♦  Stilocuria.   Onderte- 
kent Fernando  Afoares,  Duc  <T Aha.  Noch  lager  Bert/. 

De  fuperfcriptie  was  defe :  onlen  lieven  befonderen , 
Burgemeefters ,  Schepenen  en  Regeerders  der  Stede 
Amftelredamme. 

<&e  topte  banbeboo3f3  mffTibe bier  en baer  inner* 
febeiben  ̂ teben  gefonben  bp  bk  ban  SCmfïer&am  nef- 
fen#  bare  Dnebcn  in  befer  fo?me. 

EErfame  difcrete  en  voorfichtige  onfen  naburen , 
wy  hebben  ontfangen  van  de  Excellentie  van  de 

Hertog  van  Alva  Gouverneur  van  óei'e  fijne  Majefteits Nederlanden  opten  veertienden  defer  maend  miffive 
in  date  den  tienden  der  felver,  byden  welken hy ons 

fchrijft,  dat  allen  den  Steden  ,  fo  in  den  Lande  van  GeJ- 
re,  Vrieflant,  Overyffelen  Sticht  van  Utrecht  gelegen, 

gerebelleert  hebbende  gehad  tegens  fijne  Coninklijke 
Majeft. ,  en  weder  gekeert  zijnde,  van  haerluidcr  fchuld 
en  mifdaed , fonder  yervvacht  te  hebben  fijne  Majefteits 

heyr- 

bc  1:  aan 

Die  ban 

ïinni  er' 

bn'fcjjrt 

ijcnfït' 

Den. 
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ven  dat  hy  foude  toelaten,  veel  min  gebieden,  dat  fij- 

ne Erf-Nederlanden  met  vreemde  natiën  in  ellenden 
en  verderf  gebrocht  fullen  worden  ,  fo  de  felve  niec 
metten  fwaerde  gewonnen  ,  maer  met  vrundlijke  al- 

heyrkracht  henluiden  haerluider  mifdaed  en  rebellie 
vergeven  is.  en  den  borgeren  en  inwoonderen  van  dien 
niet  mifdaen  is ,  maer  worden  toegelaten  vry  en  onbe- 
hindert  haerluider  goederen,  en  anderen  dingen  te  ge- 

bruiken in  fuiken  fchiijn  als  fy  deden  en  gebruikten  I  liantie  aen  den  Koninkrijké  van  Spangien  ïijn^eko- 
voor  haerluider  rebellie.  En  is  alleenlijk  rigeur  ge-  I  men.  En  hare  fonderlinge  affedie  en  trouwe  altijd  te- bruikc  tegens  den  fteden  die  geweer  geboden  hebben  ]  gen  fijne  Majefteit  en  fijne  Majefteits  Voorvaderen 
en  fijne  Majefteits  leger  van  heyrkracht  verwacht,  >  hebben  bewefen  .  't  welk  in  den  laetften  krijg  tegen welke  gratie  fijne  Majefteit  genegen  is  te  gebruiken  Vrankrijk  genoeg  bewefen  is  geweeft  ,  aldaer  fy  geen 
tegens  allen  fteden  in  Hollant ,  die  hen  felfs  fullen  ko-  j  onkoften  nochte  moeiten  gefpaert,  maer  tot  onder- 
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men  en  wedergeven  indeobedientievandeConink 
lijke  Majefteit ,  fonder  te  verwachten  de  komft  van  fij- 

ne Majefteits  heyrkracht ,  binnen  den  tijd  van  15  da- 
gen na  de  receptie  van  defen  onfe  miflive  en  waer- 

fchouwinge,  welke  fijne  Excellentie  in  den  nameen 
van  wegen  fijne  Coninklijke  Majefteit  haerluiden  be- 

looft vaft  en  onverbrekelijk  te  onderhouden  fonder 
eenige  faulte,  en  fonder  eenige  der  voorgaende  din- 

gen die  gepafTeert  zijn,  tot  genen  dagen  te  gedenken, 
als  uwer  E.  breder  fal  mogen  bemerken,  uitcopie  au- 
tentijk  by  eenen  van  onfen  Secretariffen  ondertekent 
hier  by  gevoegt.  En  alfo  uwer  E.  meer  dan  kennelijk 
is  dat  u-luiden  niet  mogelijken  en  is  te  refifterenden 
macht  van  de  Coninklijke  Majefteit  uwen  natuurlij- 

ken LandsheereenPrince,  die  fonder  twijffel  om  den 
laetften  man  te  vcrliefen  de  overhand  van  fijnen  ei- 

gen patrimomele  Landen  weer  hebben  fal.  En  ook 
dat  den  gene  die  fijne  heyrkracht  verwachten  (die 
groot  en  fterk  is)  niet  in  genade  genomen  fullen  wor- 

den ,  als  geen  gratie  waerdig  zijnde ,  maer  geacht  als 
de  gene  die  de  felve  verfmaed  hebben ,  &c.  Is  daer- 

F  .,.)  om  ons  vriendelijken  begeren  uit  ganfeher  hertenen 
nabuurfchap  dat  uwer  E.  de  voorfchreven  gratie  niet 
en  wilt  klein  achten  ofverfmaden,  maer  u  (elven  wilt 
komen  prefenteren  binnen  de  15  dagen  na  de  receptie 

van  defen  voor  fijne  Excellentie  als  t'hans  tot  Nimme- 
gen  wefende ,  of  Don  Frederico  fijnen  Sone  ,  of  den 

houdinge  van  dien  tot  in  de  400  tonnen  gouds  opge- 
bracht hebben ,  en  voorts  in  alle  andere  faken  fijn  Ma- 
jefteit goedwillige  gehoorfaemheid  hebben  bewefen, 

fulks  dat  fy  niet  en  geloven  des  Coninx  wille  te  zijn, 
't  gene  by  den  Albanifen  met  tyrannie  werd  gehandelt, maer  dat  de  felve  des  Conings  name  misbruiken.  Sy 
ontkennen  ook  met  vele  reden  dat  fy  metleugenen  en 
valfe  perfuafien  foeken  den  Coning  een  quaed  geruch- 

te te  maken  by  den  fteden  en  gemeenten  des  Lands, 
om  alfo  fijn  onderdanen  van  fijn  gehoorfaemheid  aen 
haer  te  trecken ,  want  in  alle  de  fteden  die  van  dees 
vreemde  Tyrannen  (feggen  fy)  afgeweken  zijn ,  en  is 
niet  een  menfche  of  hy  en  bekent  den  Conink  voor 
fijnen  Heere ,  en  wil  hem  niet  alleenlijk  in  alles  gedien- 
ftig  wefen ,  maer  ook  fijn  goed  en  bloed  in  fijnen  dien- 
fte  opfetten ,  maer  tegen  den  tnoed wille  des  Hertogen 
van  Alva  en  der  Spangiaerden ,  hebben  fy  haer  geftelt, 
en  willen  fy  haer  ftellen  fo  lange  als  fy  een  droppel 
bloeds  in  't  lijf  fullen  hebben  behouden  ,  verhalen  ver- fcheide  acten  en  wrede  handelingen  die  by  den  Spaen- 
giaerden  in  ve-1  fteden  zijn  bedreven ,  die  nochtans  te- 

gen de  felve  niet  en  hadden  mifdaen  ,  daer  uitbeflui- 
tende  datfe  geen  gratie  noch  genade  van  hun  en  heb- 

ben te  verwachten,  daerom  en  is  niet  dan  bedrogen 
enkel  liftigheid  (feggen  fy)  al  watfe  van  haer  genade  en 
gratie  voorgeven.  So  dat  niemant  defe  belofte  en  be- 

hoort eenig  gelove  toe  te  ftellen ,  maer  veel  eer  de  vry- U   A  i    ,-J       s~t  *-%     '  *-     .i,/-.liTAwn«      /.in.-,      \/fi    Jn,.l     .^      J.    1  ■       1  ■ 

Grave  van  Boffu  Stadhouder  van  Hollant  tegenwoor-  ,  heiden 't  welvaren  fijns  Vaderlands  met  goed  en  bloed 
delijk  zijnde  in 't  leger  voorHaerlem.  En  prefenteren  1  en  met  alle  mogelijke  middelen  tot  den  uitterften  te 
wy  u  Eerwaerdigheid  daer  toe  alle  adreflè  en  hulpe  te 
doen  na  onfen  vermogen.  En  van  des  te  doen  en  wilt 
in  gene  gebreken  wefen  op  dat  uwe  borgeren  en  in- 

woonderen haer  lijf  en  goed  niet  heel  en  verliefen , 

maer  ter  contrarie 't  felfde  doende  van  haerluider  lijf 
engoederen  gevrijd  fullen  blijven.  En  fullen  ook  uwe 
borgeren  en  inwoonderen  haerluider  neringeen  hand- 

werk mogen  doen  onbehindert,en  haren  wijf  en  kin- 

helpen voorftaen  en  befchermen  :  want  (feggen  fy)  de 
Hertog  van  Alva  en  de  Spangiaerds  en  houden  haer  fel- 
ven  niet  anders  dan  als  Heeren  en  eygenaren  van  het 
lijf  en  goed  der  ingefetenen  vanden  fteden, gelijk  fy 
haer  voor  het  afvallen  der  fteden ,  dikmael  beroemt 
hebben:  fy  fporten  ook metteverfekeringediehaerin 
defen  brief  belooft  werd,  te  weten  :  dat  den  Hertog 
van  Alva  zeid  aen  die  van  Amfterdam  dat  hy  in  den 

deren  den  koft  winnen,  en  de  felfde  onderhouden  en    name  en  van  wegen  fijner  Coninklijke  Majefteit,  hen 
opbrengen  in  den  dienft  en  vrefe  van  God  almach 

tig,  daer  fy-luiden  ter  contrarie  als  nu  eenfdeelsvan 
hongeren  kommer  vergaen  en  opwaffen  fonder  een  i- 

vaftelijk  gelooft  en  toefegt  en  henluiden  fulks  heeft  wii- 
len  adverteren ,  ten  einde  fy-luiden  fulks  voorts  te  ken- 

nen fouden  geven,  dat  (feggen  fy)  is  fuik  een  fijne  ver- 
ge  vrefe  van  God  Almachtig  als  Heidenen  en  woefte    fekeringc  daer  op  een  flecht  koopman  den  anderen 
menfehen.  En  onfe  Heere  God  zy  met  uwer  E.be-  1  niet  eenen  ftuiver  en  foude  willen  lenen,  hoe  foude  dan 
hoeder  dien  wy  bidden  uwe  herten  te  willen  wederke- 

ren tot  fijn  der  Coninklijke  Majefteit  Gefchreven  de- 
fen 16  February  1573.  Stylo  communi*  Onderftond  ge- 

fchreven aldus ,  Bnrgemeefteren  en  Rade  der  ftede  van 
Amftelredamme ,  ondertekent 

W.  PlETERSZ. 

meins  Tj^ec  op  té  efn&eüift  tn  teufi  neanttooiwo/  onbet 
faWe  öcn  «ara*  ban  eenige  ïiefljefjöerö  ban  ïjet  rjemeen eioof&e  ©atierianö/  öteonöerbegeuoojfacmfietböeSConinr 
eaaöe  fcan  Spangien  in  alle  eerbaerfteib  en  genootfaem* 

Öriö  na  öeonöe  rechten  en  mebtlegten  beö  Üanttë  be^ 
geren  te  leben  /  öacr  ban  fjet  fommarte  tnïjouö  ab 
Biet  bOlgt/  tC  toeten  :  Sy  feggen  dat  het  vertrouwen 
datfe  altijd  gehad  hebben  en  noch  hebben  op  des  Co- 
ninks  goedertierenheid  veroorfaekt  heeft  datfe  het  on- 
billig  en  tyrannig  regiment  met  openbare  vernielin- 
ge  van  alle  goede coftumen  ,  Wetten,  Rechten,  ufan- 

tien,  privilegen  en'vryheden  der  Steden  en  des--  gan- fchen  Lands,  van  eenige  vreemde  natiën,  onlankste 

lanben 
fertOQ 
lanaw 
ta. 

gehele  Steden  en  Landen  daer  lijf  en  goed  op  betrou- 
wen ,  want  fy  hebben  veel  in  den  name  van  de  Co- 

ninklijke Majefteit  belooft,  maer  daer  na  openbacr- 
lijk  gebroken ,  niet  anders  dan  of  fy  met  de  Conink- 

lijke Majefteit  haren  fpot  dreven.  Sy  hebben  de 
Landen  dikmael  belooft  datfe  met  geen  Spaenfe  Gar- 
nifoenen  befwaert  ,  en  dat  de  Spaenfe  Inquifitie  in 
defe  Landen  niet  en  fouden  werden  ingevoert.  Sy 

hebben  den  Edelen  dat  accoord  't  welk  in  Augufto  fes 
en  tfeftig  met  de  Hertoginne  van  Parmagemaekt  en 
gefloten  was,  met  groter  ftatigheid  belooft  te  houden, 
en  in  defen  laetften  krijg  hebben  fy  veel  beloften  ge- 
daen  maer  niet  veel  gehouden  ,  namentlijk  aen  die  van 
Rotterdam ,  die  van  Bergen  in  Henegouwen ,  de  Gra- 

ve van  Egmont  en  Hoorne,  de  Heere  van  Montigny 
enBerges,  die  als  Ambaffaden  in  Spangien  waren  ge- 
fonden,  defoldaten  van  den  Grave  Ladron,defealleen 
hebben  fy  geen  beloften  (feggen  fy ̂gehouden ,  en  men 
fiet  aen  hare  eygene  woorden  wel  dat  fy  geen  gedachte 
en  hebben  om  fulx  te  doen,  want  fy  en  bieden  felve 

gen  des  Coninks  beloften ,  brieven  en  eed  met  geweld  I  geen  verfekeringe  noch  beveftinge  haerder  beloften 
ingevoert,  noit  en  hebben  willen  toefchrijven  de  Co-  1  te  doen,  maer  alleen  dat  die  van  Amfterdam  de  fteden 

ninklijke  Majefteit,  nademael  fy  hem  altijd  vooreen  )  fulks  te  kennen  fouden  geven  ,  en  van  haren  wegen  va- 
Voorftander  der  gerechtigheid  en  Befchermer  fijnder  1  ftel ijk  toefeggen  :  nadien  ,  fpreekt  de  Hertog  van  Alv», 
onderdanen  bekent  hebben,  en  niet  en  konnen  gelo-  dat  wy  u  geloven  en  verfekeren  by  defen  brief  by  ons 

J.  Deel.  <P0i  onder- 
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ondertekent,  dat  fulx  alfo  fal  gefchien.  So  dattet  die  bedO?en  Debbett.  «De  2$t11fïcrtlömfc    Dclfcen  teefïonb 
van  Amftcrdam  gantfehelijk  ophaer  nemen  {ouden ,  een  fcDantfC  0pgetD02pett  Om  DaecftDepen  baeCOnbfC 
daerom  fo  die  fteden  hier  namaels  (feggenfe)  haerbe-  bcilig  te  leggen.  <E>e  P?It1CC  ban  <8?angiett  Dabbeon* 
klagen  mochten  datmen  haer  geen  gelofte  en  hadde  ge-  tcent  i  oo  ftfjcpctl  Op  tt  JBeee/  tt\  beeft  OptcD  9  3Cp?Ü 
houden,  men  fal  hen  feggen,  waerom  fy  fofotfynge 

weeft  datfe  hare  vyanden  die  van  Amfterdam  geloof 

hebben  gegeven ,  de  wijle  de  Hertog  felve  hen  niet  be- 
looft en  heeft,  en  al  waert  fchoon  dat  alle  manieren  van 

eeden  en  verbindingen  waren  gefchied ,  fo  fouden  fy 

niet  achten  daer  in  eenigfins  verbonden  te  fijn,  door 

dien  in  het  Concilie  van  Conftantien  befloten  is  ge- 

weeft  ,  datmen  den  ketters  geen  gelove  behoeft  te  hou- 
den. En  fo  veel  belangt  het  inhoud  van  hetlaetftedes 

briefs ,  datfe  grotelij k  dolen  die  deConinklijke  Maje- 
fteits  macht  meinen  weder  te  ftaen ,  en  dat  hun  qualijk 

fal  vergaen  fo  fy  hertneckig  blijven,  en  de  felve  macht 
fullen  willen  verfoeken ,  daer  op  feggenfe  datfe  altijd 

<*eprotefteert  hebben  en  noch  protefteren  >  datfe  des 
C^oninx  macht  noit  en  hebben  willen  ,  noch  als  noch 

en  willen  wederftaen.  Ook  houden  fy  hem  wel  verfe- 

kert  dat  den  Conink  fijne  eigene  en  getrouwe  onderda- 

nen niet  en  begeert  te  vernielen,  maer  defe  vreemde  ty- 

rannen  ( feggenfe)  die  onder  des  Coninks  name  hen  va- 
derland in  haer  fubjedtie  willen  brengen ,  die  willen  fy 

totten  leften  man  toe  wederftand  doen ,  en  en  fijn  ook 

van  hare  grote  macht  niet  verfchrikt :  cintelijken  ,  ver- 

manen fy  allen  borgeren,  ingefetenen  datfe  haer  vrou- 
wen en  kinderen  van  defe  bloeddorftige  vyanden  haer- 

dereere,  verdervers  van  haerder  gantfeher  welvaert, 

vrymoedig  befchermen  en  verdedigen ,  en  ten  felven 

einde  in  alle  eendracht  hen  leven  eerlijken  en  vrymoe- 

dig opfetten.  Op  datfe  defeive  vryheid  diefe  van  hare 

voorfaten  ontfangen  hebben ,  ook  hare  kinderen  en 
kinds  kinderen  tTamen  met  eenen  eerlijken  naem  en 

loflijken  roem  by  alle  naburen ,  en  alle  vreemde  natiën 

mogen  achterlaten. 

IH  toilnu  toebecfeecen  totbe  belegecingeban^aec* 
lem.  «Don  jpcebciïco  fienbe  batDP  niet  fto?menop 

2$aeclem  niet  beel  en  bo?becbe/  betoijle  be  bo?gecen 
metftloefte  folbaten  becmengt  3ijn.be/  Daec  feecb?o- 
ïmlnftcnbefeDecmben/DeeftmibbelgefocDt  om  be  be* 
iegecbenocDftoaccbecte  beleggen/  en  te  benemen  al- 
ïe  Dope  ban  bictualie  meet  in  te  beugen  /  bie3p  anbecg 
nocDbageltjr  boort  S|aeclemec  meer  in  ftcegen/  ge* 
bnrcnbe  be  ©o?ft  met  ,§leben/  en  fo  Daeft  Dropen 
teatectoa$getoo?benmetfcDuiten  en  fcDepen/  toant 
be$?inceban<0?angien  fjabbeïjet  boo?beel  baec  ban 
in  /  fulfttf  bat  Doe  toel  bïe  ban  9§mftecbam  eenige 

fcDepen  en  galeifteng  op  be  iBeec  Dabben  /  be  felbe 
niet  beel  belctö  en  ftonben  boen  of baec  en  toecben  noen 
baaclijr  bictualie  en  munitie  ban  oorloge  in  geb?ac[)t  / 
bie  ban  S|aeclem  felbe  Dabben  ooft  ttoe  of  b?ie  galeien 
toegetuft/  baec  mebe  3P  bagelijtt  op  te  IBeec  boe* 
ren  en  Ijace  bpanben  febabe  beben.  «Don  ̂ cebeci* 
to  babbe  om  bit  ban  Jgaeclem  te  meec  te  nuellen/op 

Det  rabelijn  ban  be  Ccupfpoo?t  ( 't  toelft  bit  ban  bec étab  Dabben  geabanbonneect )  een  groote  Doogte 

banaecbeenbalften  boben  met  plattefo?me/b'toelft ten  Catte  genaemt  toecbe  /  baec  DP  ttoe  ftueften  gcof 

gefebut  op  btbt  b?engen/  baec  DP  mebe  inbe  &tab 
feboot  en  beel  fcDabe  btbt  f  maec  bit  ban  be  &tab  Deb^ 
bcnöer  tegen  geacbeiben  met  feftec  gefcDut  baec  te* 
gen  gefcDoten  /  en  be  felbe  onb?uiftbaec  gemaeftt  / 
enfeboten  bit  ttoe  ftueften  bie  baec  op  ftonben  batfe 
ban  boben  nebec  bielen/baec  fJoDan  Cuningam  Slieu* 
tenant  banbe  ̂ cDotten  Dem  b?omeltjften  in  gegue* 

ten  yceft/  fo  bat  Dem  baec  banbe  eece  toecbe  toege* 
fclttcbcn.  *Bon  Jfccbecico  fienbe  en  bemeeftenbe  bat 
DP  £acclcm  niet  en  foube  feonnen  in  ftcijgen  /  ten  toaec 
\p  mceftectoace  ban  belBeer/Deeft  opten  29  Ifêac* 

tij  ben  bijft  bp  't  butë  tec  ̂ ect  boo?  boen  belben  /  en  i$ 
met  «  «mftecbamfefebepen  enfebengalepenbp3i)n 
nnbee  fcDepen  opte  lÉeec^ebomen  /  en  Doe  toel  be 

#2incen  fcDepen  't  felbe  foebten  te  beletten/  gelijft3p 

lage  ban 

finten 
fcfeerro. 

fcDecmutfinge  geDonben  mette  fcfjepen  ban  3Bmftec* 
bam/  maec  en  bonben  bp  ben  anbecen  niet  fcomen/bec* 
mit0  tjet  eenen  |Soo?booften  toinb  toaeibe:  fo  nu  bie 
ban^acclemtelanbefeecDect  belegect  toacen  /  fobe^ 
goft  nu  oofe  b'oojloge  opten  l^aeclémfe  USeec  te  toatec/ 
altoaec  men  ooft  bageujc  fcDecmiitfecenbe  toajg  /  b'ecn 
tnb  ben  een  /  b'anbece  ttjb  b'anbece  boo?beel  Debbenbe. 
ïDoennuDetffêcec  onbeilig  toecb/en  bcegenbieban 
l^aeclem  niet  belebictalie  meec/  maec  alle  bing  begofl 
Denteontb2eften/  flilftö  i0  opten  18  jBep  af-gelefen  (f  310.) 
bateenpbec  manmoefl  toeftomen  met  eenponbtec*  %m\m 

toen  b?oob  'jef  baegg  /  be  b?outoen  en  maegben  met  een  J""'"1 
Dalf  ponb/  Doecen  en  jongens  met  mouiftoeften/en    m' toiemet3tjnponb  b?oob${  nieten  feofl  toeftomen/  bit 
mocDt  met  moutftoeften  3Dnen  buih  bullen,    ̂ e 
25?outoecüSen  mocDten  geen  biecDogecb?outoenban 
ban  ttointig  (Tuibec0  be  ton.  ̂ omma  Det  begofl 
Deel  benaut  inbec  ̂ §tab  te  toecben/  niet-te-minbie 
ban  =^aeclcm  Dabben  nocD  ebentoel  goebe  coucagie/ 
maec  eintelijften  be  fcDepen  ban  ̂ on  5Pcebecicó  / 
3ijnbe  63  tlecft  in  getale/  Debbenben  28  Mty  tegen 
be£  finten  fcDepen  geflagen  op 't  IBeec/  altoaec 
be$f  ̂ incen  fcDepen  be  blucDt  moeiten  nemen  acD- 
teclatenbe  21  fcDepen  /  ban  toelfte  bicto?ie  bit  ban 
buiten  getciumpDeect/  maec  bit  ban  binnen  feecbe* 
b?oeft  getoeefl  Debben.  €>p  ten  felbcn  bag  isf  befcDan^ 
ftbitbp  bie  ban  ̂ aeclenvop  te  iBeec-feante  geDou* 
ben  toecbe  /  b?iemael  befïo?mt  /  baec  3p  be  bpan* 
benmanneliift  afgeffagen  Debben/  maec  boe  bit  ban 
ben  fcDant3e  meeftten  bat3e  ban  be  fcljepen  beclaten 
toecben  /  en  bpftanss  gefiomen  3i/nbe  tot  geb?eft  ban 
ben  bictualie  en  bu$poebcc/  Debben  Dun  beDouben 
lijf  en  goeb  opgegeben/  fulftis  bat  bit  ban  ̂ acclettt 
Diec  boo?  geen  bictualie  meeeftonnenbeftcijgen/  fttt 
benaut  toacen/  niet  anbecg  toenfcDenbe  ban  bat  be 
bpanben  be  beften  fouben  nomen  beftomien  /  en  om  be 
bpanben  baec  toe  te  bectoeeften/ciepen  3Pfe  met  fmaet- 
tooo?benaenobecbemucen:  fp  toacen  nu  006  fo  feec 
benaut  batfe  geen  tpbinge  meec  en  feonben  ftengen 
toat  geCeetfcftao  bpben  $?ince  om  Daecte  ontfetten 
toecbe  gemaeftt.  &itt  te  min  fp  toecben  altemet  mee 

bliegenbe boben  (te  toeten  bupbenbiebeb^'ebenaen Dace  boeten  toacen  gebonben )  getcoofi  batfe  moet  fou? 
ben  Douben/  be  J^ince  foube  Daec  Daeflftomenonts 
fetten  /  toaec  ban  fp  fomtijbst  ( Daec  baec  op  beclaten* 

be )  toat  becguiftten  /  tonenbe  Dace  boo?gaenbe  couca*  Je"f"{' 
gie  geïtjft  of  5P  nocD  alle  binft  obecbïoebig  Dabben/baec  ?"„ 3P  nocDtanjS  niet  ban  ban  al$f  geb?eft  toacen  Debbenbe/  «aerirm 
ja  totfulfte  benautDeib  geftomen  toacen  batfe  met  goe* 
befmafte  feec  gieciglnften  ftatten/  Donben  en  anbece 
onceineenongebjuifteltjftebiecen  bleefcD  aten /en  met 
Ujnfaet  en  Dennipfaet  ftoeften  Dace  Dongecige  buiften 
moflen  becfaben  /  en  até  bit  niet  te  Keggenen  toa* 
een  /  Debben  fp  offen  en  ftoepen-Duiben  gegeten/  en 
Doe  toel  bit  Daec  belegect  Dabben  ooft  gene  goebe 
conbitien  en  Dabben  /  toant  3p  mebe  alle  binft  ge* 
b?eft  Dabben  /  en  bele  fio?ben  boo?  ongemaft/  Don* 
gecen  fmettelijfte  fieftten  /  fo  en  toag  be  benautDeib 
nocDtans?  niet  te  geljjften  bp  be  benautDeib  binnen 

J^aeclem. «©nbectuffcDen  beben  ban  bit  banbe  ,§tab  en  ban 
be  bpanben  altemet  eenige  mjjnen  fp?ingen/  en  Doe 
toel  be  felbe  beeitijbs  toeinig  opecatie  beben/  fo  leben 
be  bpanben  baec  nocDtantf  bemeefte  fcftabebp/  toant 
fp  beclocen  baec  mebe  ben  Capitein<©on^tcpDano 
be  (©uefabe  /  en  ïongbegno  «$ecgeant  ifeaio?  ban 
5^on  <0onfalo  be  25?acomente  /  en  ben  ̂ ngenieuc  en 
Capitein  ©actDolomeo  Canoi/  bie  met  een  mufguet 
gefcDoten  toecbe/  baec  be  .Spangiaecbenfeec  ombe* 
b?oeft  toacen/  en  Dielbent  boo?  een  gcootbecIiejS/ fo 

I  boo?  be  belegecingealief  boojbenConinft/  alfoDpge* 

Orofj 

eenige  bagen  te  b02en  gebaen  Dabben/  fo  Debben  fp  nu  acDttoaö  te  toefen  benerpeeften  gngenieuc  en  fBee 
moeten  gebogen/  bat  be  bpanben  albaec  meeflee  3ün  fac  in  IBatDematica/ biec in  bit  tijbmocljt  toefen, 
jetoojben  /  ful*  bat  bk  ban  ̂ aeclem  alfo  Det  peer  1 



ia 
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E€rban  Don  Frederico  meefter  ban  be  l^aerlemer 
JBeertoerb/  foljeeft  gjonbDeer  Diederich  Sono^ 

52JJ  boo?  la|i  banben  $2ince  ban  ©rangten  ( fytni  öp  èeneri 
w«nt    Johan  d'Leciufe  met  b?teben  ban  crebentie  aen  Dem 
ben  bic*  gefonben  ontboben )  ficD  met  eenige  fcDepen  brügtf- 

bolb  en  pponierg  of  fcbanfgraberies  te  toater  begeben  / 
en  itf  gebaren  aen  ben  3&iemerbijft  /  t}tt  toelbe  een 
«DijH  i$  leggenbe  tuffcben  3Cmfterbam  en  Ifêuiöen 
en  öeeft  be  felbe  fubijtelijben  in  gnomen  /  en  eene 
fluijtf  baer  in  leggenbe  /  gebeel  onftucben  gefïagen/ 
en  een  ftnu  toeegg  ban  baer  een  ftub  ban  ben  3£ijb 
b?pbiep  en  toijb  boo2gefteben/  en  tuffcBen  Det  boo:- 
nefteben  gat  en  öe  gewonen  fïuife  toel  acDt  Doneert 
goebe  folbaten  opgetoo?pen  /  met  bele  belbertf  bit 
fiaer  in  ber  bacft  albaer  Debben  begonnen  tebefcbanf; 
fen/  'ttoelft  alfo  toel  gelubt  5ijnbe  /  iö  DP  ( latenbe 
bacc  ontrent  böf  galepen  /  D?t'e  boots?  en  eenige  an* bcre  fcljuiten  en  fcDepen  )  naer  <£bam  gereifi  /  om 
Jfjenluiöcn  terltonb  meerber  fecourg  ban  fcDepen  en 
ban  bolbe/  belbertf  en  bictualie  te  beltenen  /  öaer 
in  öP  grote  naerftigDeib  bebe/banen  ftonbe  foDaefi 
niet  gefebieben  of  bie  ban  aimfterbam/  toel  toeten* 
be  toat  Dier  aen  gelegen  toas?/  alfo  bier  boo2Detle* 
ger  be  toebocr  ban  bictualie  genoegfaem  foube  Deb* 
ben  benomen  getoeeft  /  3ijn  ben  beertienben  Ifêartij 
naernubbag  met  meer  ban  ttointig  3fêaterfcBepen/ 
met  paffen  en  gotelingen  boo?fien  /  uitgenomen/ 
en  Debben  bc  boo?fcb2eben  bijf  galepen  /  tyte  bootö 
en  anöere  febuiten  en  fcDepen  fo  getoelbig  oberbal* 

jafC  uan lenbat  3p  genootfaebt  toaren/  bit  ttoe  galepen/  bm 
imet,  bootsf  en  een  fcïjuitttt  berlaten/  bitbt  2Cmfterbam; 
mm  to>  mer#  ftregen  /  b'anbere  toeften  onber  ben  3N)ft/  en 
S?m£  falb^^en  Daer  onber  't  «BefcDut  ban  be  gene  bit  op* tefe^  «n  ̂ iemerbijR  lagen,  ̂ e  toelbe  baer  ooft  feer  be* 
malt  naut  toerben/  alfo  3p  ban  be  3Pbe  ban  Smfterbam 
5, "5fme  met  b2ie  ©enbelen  ftnecDten  en  grof  <0cfcbut  /  ban ©002Ö.  öe  ifêiiibcnfe  3tjbe  met  een  ©enbel  ban  butfen-ööjc 
?oiianfe  ban  be  3Cmfterbamfe  fcDepen  /  en  ban  binnen  bijr 
cficp™.  ban  febere  febuiten  /  bp  bit  ban  Sïmfterbam  fterft toegeruft  /  toerben  aengeboebten.  t©e  boo?fcb?eben 

^onop  bit  berftaenbe  /  beeft  fulfte  neertfigBeib  ge* 
baen  met  fc&?ijben  /  bibbtn  en  Dreigementen  /  bat 
ÖP  ontrent  40  ftfiepen  in  ber  baeft  gereet  gekregen 
Üttft  1  en  iö  baer  mebe  met  fo  beel  bolba  atë  Dp  bon^ 
be  in  ber  naeft benomen/  'tjeilgegaen/ombefolba- 
tenopten^iemerbijb  leggenbete  ontfettert/  eni^bet 
begin  fo  toel  geltibt  bat  be  febepen  ban  SCmftcrbam 
feer  te  rugge  geb:eben  3ijn  getoo?ben:  maer  alfo  Hit 
ban  3ümfteröam/  tik  be  Bare  febere  grote  febepen  te 
fjulpefonben/  bctoeirte  boo? 't  gat  bat  inbetoefcBon- 
ben  plaetfe  in  't  f  e  inbe  tointer  toas  berlopen/  aen 
ouamen/  foiö  ben  ̂ oo2b-^ollanber.ö  be  moet  ont* 
fonben/  en  namen  be  blucöt/  latertbe  ben  <0ouber^ 
nenr  ̂ §onop  W  met  een  flijbe  25oeper  boo?  aen  en  in't 
mibbcn  3ijnöer  bpanben  toaö  in  iooó  fröbelen  /  ban 
bpomquamfietnocbtenleflen/  fulr  batbebictorie/ 
hit  genoeg  feber  toaisf  aen  be  $oo?tbollanbfe  /  f03? 
be  moet  niet  en  Babben  berlo?en  /  baer  fteerbe  aen 
be  mmfterbamfe  3tjbe.  &z  boo?fcb?eben  &onopfeer 
nuahjbente  b?eben  3ünbe/  bat  alfo  bie  getoonnenfa- 
hebcrïo?en  toaiS  gegaen/  en  beeft  noebtantf  niet  ge^ 
rufl  /  maer  toeberom  3öne  naerftigbeib  gebaen  aen 
be  $oo2b-^ollanbfe  en  3©aterfteben  /  met  berma* 
nen/  bibbcn  en  b2eigcn  ban  te  ballen  in  b'ongenabe  ban ben|^2tnce/bat  \^  te  tocge  b2acbt/  boe  toel  met  gro* 
ter  moeiten  /  bat  allebe  a©aterftebeneentreffeUjlien 
armee  inalberple  Ijebben  toegerufl  ban  elf  grote  en 
toeltocgerufle  febepen  beel  bootó  met  25ocbenetten  / 
belc25oeper$enanbere  Öarbeelö  en  JDaterfcftepen/ 
batbefelbealletefamen  ober  be  tacbtig  febepen  jtecb 
toaren/  en  bat  onber  be  conbuitcbanben  ©ice-ma- 
mirael  gieter  5?ranben  /  en  toefenbe  al  in  ̂ ee  om 
naer  €öam  te  bomen/  en  baer  teberfamelenbpben 
boo2fcb2eben«§onojï/fo  bregen  5P  tijbingeboebatbe 
boo2fcb2eben  belegen  bnecbten/tuffcljen  ben  18  en  19 
mirtijbeg  nacbttf  (menenbe albaer  berlaten  ttm 
en  öatter  geen  ontfet  boo2  ben-luiöen  meer  boo2  Ijan^ 
ben  en  toa$  /  naer  batfe  fjaböen berflaen  bat  be  $ oo?> I.  Deel 

Öorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten.  43^ 
^ollanbfe febepen  geblucbt  toaren)  benfeiemerböb 

©e 
Itloojb* 
lollanö' 
eblucö' 
en. 

berlaten  babben  /  en  met  febere  Crabfcljuiten  en  i.w   ®crt 
bére  Ut  3?  bp  fjaer  Dabben/  atë  00b  be  grote  «0a*  SïSS 
Iepbanl|oo2n0eblobert  toaren  ban  ben  boo?fcD2eben  miïm 
<®ijb/  toaeraf  een  beel  geblebeti  en  in  ber  bpanben 
Danben  geballeh/  en  een  beel  met  groot  penjbelont* 
bomen  toaren  /  fulr  bat  be  boo2fcD?eben  SCrmee  te  laet 
quam/  Doe  toel  notDtanjÈf3pluiben  tegen  be2Cm(ïer^ 
bamfe  febepen  trecbenbe/  befelbe  berb?ebentotbin^ 
nen  be  palen  ban  SCmfierbam.  (©p  befen  tocDt  en 
aenfïagi$€rafmutf  ban  252eberobe  3lbelbo?ft  onber 
topman  Willem  £iebenf3  gefeboten  boben  boónijn  (F-  3^3 flmber boet/ tjaer ban  Dp  ter  aerben  bielentoeberom 
opbomenbe/  begaf  Dem  naer  bet  f  e  toe/  inmenin* 
geomlieberin'ttoater  te  lopen  en  teberbjinbenban gebangentot  3fimflerbam  gebjacDt  en  albaer  geDan* 
gen  te  toerben  /  toant  Det  boe  alfo  fjeet  ban  ben  roofïec 
ging  ( fomen  fetb : )  oribertuffcDen  geraebte  Dp  met  3ün 
ffagftoaert  te  ballen  inbe  fïote  beneben  aen  ben  bijb/ 
mettet  Dooft  in  ben  gronb/fonber  Dem  te  bonnen  M* 
Delpen  /  en  bacbte  niet  anberiS  ban  alfo  te  fierben/ 
bocb  guam  albaer  een  Co?porael  ban  't  felbe  ©aenbel Ut  in  be  toanbelinge  genaemt  toerbe  ̂ alf-toaffen/met 
ttoe  of  b2ie  5öne  mebegefellen/befe  Debbenbe  een  fpieffi? 
enfienbe  Dem  in'ttoater  leggen  mette  benen  OmDo* ge  /  en  menenbe  bat  Det  een  ban  be  bpanben  toa$  /  toti* 
beljemboo2tjS  boojfteben  mette  bob?fcb?ebenfpiefTe/ 
banftabbemboo?  be  to?onge  ban  3tjn  boren /bie  met 
paertiS-Dap?  gebult  toasf  /  en  quefle  Dem  een  toeinig 
in3ijn  ffinber  liefe/  en  toillenbe  be  fpieffe  toeberom 
naer  Dem  trecben/  Deeft  Dem  ( alfo  Hit  ijaftgeDecDt 
bleef)  opgetogen  metten  Doofbe  boben  'ttoater  /  ert 252eberobe  boelenbe  Dem  geouefï/  feibe/  toat5ijtgp  monbep 
boo?  een  USartelaer/  bat  gp  een  luftig  bo?(l  nietru^  {sj!»«* 
flig  en  bonb  boort  boo?  Delpen  *  ̂ 002  toelbe  tooo2ben  Sm 
Dp  Dem  toerb  bennenbe/  feggenbe  't  të S?eberobe  /  la*  öoofc, ten  top  Dem  uit  Delpen  /  geïijb  3?  beben  en  (ielben  Dem 
op  ben  bijb  /  en  mit$  DP  in  't  toater  Dab  gelegen  en  bat ben  bal  ban  3ö«  boet  niet  en  toa#  boo?fcboten/  fo  en 
toass  ben  b?anb  en  Detten  hit  Dp  te  bo?en  geboelt  Dab* 
be  nu  fo  groot  niet  /  en  marcDeerbe  met  Den-luiben 
boo?t$s  tot  SbamV  altoaer  DP  boo?  btbt  geraebte  in 
een  fcDuite  ban  be  bïucDtenbe  Duifluiben  /  bit  Dem 
b?acbten  tot  jisonicbebam  /  en  i#  alfo  toonberbaer* 
lijbbaer  ban  gebomen/botD  Beeft  Dp  feer  lange  trjb 
aen  be  guetfure  gelegen  /  en  &  baer  ban  eintelijben 
genefen.   5©efen  aenfïag  /  Doetoel  bit  toél  aengeleib 
toa^  bp  ben  boó?ftb?eben  ̂ Sonop  en  00b  in't  begin toeltoasgeiubt/  a\$  Debbenbe  ben  boo2fcl)?ebenbijK 
fonberberliejSban  bolbingebregen/  boo?ge(teben  en 
3tjn  bolb  befebanft  /  Beeft  ben  boo?fcb?eben  ,§onop  &om 
nocDtanss  geb?acDt  in  groter  bleinacbtinge  en  ber-  feomtm 
fmaebbeib/  en  Debben  Dem  niet  alleen  be  boo2fcb?e*  g[p°/tte  . 
ben  folbaten  bit  ban  ben  ̂ iemerbijb  ontbomentoa*  *Sfm ttn/fttt  geblameert  en  00b  naer  gefeib/  bat  DPben  öeronge^ 
boo?fcb?eben  aenjïafl  fohber  eenigert  taeb  en  bóö?4ul1  *?" 
ficfjtigbeib  alleen  boo?  3tjn  eigen  goebbunben  Dabbe  ̂ S 
aengebangen  /  ja  Daer-luiben  albaer  op  te  bleetf-bann 
geb2acbt  /  maer  ooft  be  folbaten  bit  mette  fcDepen 
fcDanbelijb  fonber  noobbe  blucbt  Dabben  genomen/ 
Debben  om  Daer  felfjef  te  berfcDonen  Dare  fcDulb  ge* 
foebt  op  Dem  te  fcljuiben  /  fp?ebenbe  en  Dem  nage* 
benbebele  faben  tot  jijnber  oneeren/  en  be  ̂ êteben 
ban  $oo2b-5|oHattb  en  a©aterlanb  Debben  Dem  ooft 
naergefeib  al$  bat  Dp  ben  boo?fcb?eben  aenfïag  fon* 
ber  Daer-luiber  toete  Dabbe  begonnen  /  't  toelb  3?  Dem lieten  bebunben  bat  Dp  niet  en  bermocDte  /  of  immerss 
bat  DP  fulr  niet  beDoo?be  te  boen /nabien3plui  ben  be 
bodenen  lafien  moften  furneren  en  b?agen/  fulr  bat 
Bpboo?  btft  miflucbinge  beel  ban  3(jne  auto?iteital« 
baer  berloo?.  j©aerom  Dp  al  't  felbe  fcb?eef  aen  bert 
$?ince  ban  <©2angien  /  befgelijr  fo  btbt  ooft  Jan  de 
Leclufe  ( op  toieng  tooo?b  Dp  ben  felben  aenfïag  Dab* 
be  aengebangen )  ooh  fo  Dabbe  DBeefter  Willem  25ar* 
btfiu$  ben  |B>?ince  alle  be  gelegentbeib  beferfabege* 
fcD?eben  /  baer  beneffensf  berfoebt  ̂ onop  bat  be  P2in^» 
cepemanb  ban  gualité  albaer  foube  toillcn  fenben/ 
Bet  toaer  be  l^ccr  ban  3£lbegonbe  of  iemanben  anbectf 

<®o  3  ftfe 



43* bk  (tem  op  be  boo?f3  facft  foube  info2mccrcn.  <De 
pinectoas  feet  gtialijften  te  b?eben  bat  ben  boo?f3. 
acnflacb  alfd  ccfalgeert  toas/  enmebe  bat  bc  boo?* 
noembe  «&onop  in  fobanige  lafïcrmge  en  moepte 
guam  in  befe  njb  /  toant  ÖP  artjte  bat  bet  g200telijftcn 
ban  nobe  toaS  bat'cr  gocbe  eenigbeib  in  batgebeele 
quartiertoas.  «©cröaltoen  fcb?cef  bP  aen^onopbat 
lp  Rem  toel  bcrfeftertbieït  en  gecontentcert  ban  fijn 
bcboir  /  en  bat  \)p  bem  toel  moente  berfeftert  bouben 
bat  bP  ban  fijnen  perfoon  alle  goet  rontentementen 
toelbebagcn  bjaö  bebbenbe  /  alfo  bem  ten  bolle  beftent 
toas  met  toat  neerfïigbcib  en  goebcn  pbetv  f\p  altijbs 
be  gemecne  fafte  aefoebt  öaböe  teb02bercn/  batbP 
baerom  begeerbe  bat  Xp  n«  in  befen  noob  ( om  alle  in- 
ronbenienten  te  feboutoen  /  alfo  bp  be  continuatie  ban 
fulftc  oneeniöbeib  /  gefebapen  toas/  bat  be  bpanb  baer 
uit  özoot  boojbeel  foube  mogen  treeften  /  tot  g?oot  acl> 
terbeel  en  beberffemfTc  ban  ben  lanbejalle  partieultcre 

affectten  foube  aen  b'een  3ijbc  ftellen  /  en  alleenlijk  foe* 
ftcnbe  b02beringe  ban  't  gemeen  toelbaren.  €n  of 
bem  al  ecntrje  t'onrccbt  toilben  bcfcbulbigen/fo  3ijt 
ÖP(fcb2öft  bc  pince  aen  ̂ onop)bes  berfeftert  bat  top 
metfoïtebtbcerbig  en3ijn/  battopfonbertoettigeen 
biluj&e  oo?fafte  remanben  fonben  toillenleebgebaen 
toerben.  ffeaer  alfo  befen  ttoift  en  oneenigueib  nocb 

meer  en  meer  toenam/  ja  bat'er  eenbalfrh  geruebt 
guam  boo?  ben  pinec/  ais  bat  bc  3£oo?b-Hollanb* 
fc  ftcben  ̂ onop  babben  gebangen  gefïcït  (baer 

noebtans  in  't  aïbcrminfte  niet  aen  en  toas/  toant  böe* 
toel lp  toel  toas  bp  ben-Iuiben  in  ecnige  beracbtïngc 
geftomen/  fo  DQbbt  Ijp  noebtans  fijne  autoriteit  al* 
tijosfo  beboubcn/  bat  bp  alle  bes  ïanbS  faben  babbe 

cjebanbelt/ )  fo  beeft  be  pirëealb&r  gefonben  Sfonft* 
Beer  Charles  de  Bdyfot,Tmi  bem  te  info?meercn  op 
be  boo?f5  faben  en  ben  ttoift  temeber  te  leggen/  ooft 

mebe  naer  be  gclegcntbeib  ban 'alle  faben  te  belpcn 
beraebflagentotboo?beeI  ban  bet  gemeene  befte  al* 
baer.  3^fe  albaer  geftomen  3ijnbe/  *n  NÜÊ  «iet  al* 
ïecn  bem  beginnen  te  info?meren  op  ben  boo?f3.ban; 
bel  ban  ben  3£>iemerbijft  /  maer  beeft  ooft  beïelanbS- 
faften  met  ben  <©ebeputeerben  ban  ben  fleben  in 
bien  guartier  beginnen  te  banbelen  /  fónber  befelbe  te 
communiceren  met  ben  boo?f5  ̂ ortop/  ja  bPfieeft 

feftcrén  gebannen  bieboo?Iaft  ban  ̂ êonop  binnen  <£* 
bam  gebannen  ïacb  boen  ontfïaen  /  genoecb  tegen 
toilleban  &onop.  Hier  boo?  i0  ben  ttoift  niet  alleen 
bermeerbert/  maer  iS  ooft  be  boo?f3-  «gonopbp  bk 

ban  ben  fleben  in  bien  guartiere  in  meerber  fcletnacb* 

tinge  genomen:  enlmfelfS  beeft  op  ben  boo2f5®op* 
fotfobanigen  jaloufic  genomen  /  als?  of  befelbe  met 

anbers  en  foebtban  metmibbelen  tecapterenbebe* 
nebolentic  ban  bk  ïuPben  ban  bien  guarttere/  om 

fieb  fclben  albacr  te  b2ingen  in  bet  <©oubernement  en 
bem  baer  upt  te  brijgen/  toaerombpaen  benpince 
feer  ernftia  gcfeb2eben  beeft  en  bem  beblaegt  bat  bP 
ban  fijne  gocbe  bienfïen  geen  anbererecompenfe  en 
babbc  te  bertoaebten/  en  batalrebe  anbere  €belen 
enb:omenberoo2faeftt  toaren  fieb  ban  gelpeenan* 
bere  bienfïen  te  ontreeften  /  upt  bjeefe  of  baer  boo?  re* 
compenfe  baerber  lange  bienfïen  en  getroutoigbeib 

gelijuen  loon  /  te  toeten  perijftel  ban  eermoebtge* 
toerben  /  boo?  licbtgelobigbeib  en  b?pbinge  ban  eenige 
bic  miffebien  ben  felfiS  foeften  in  te  b?ingen.  ̂ p  fc^eef 
ooft  aen  ben  ©eere  ban  &int  ̂ ilbegonbe  en  anbere 

fijne  b2ienben  en  goetjonflige  bp  ben  $2ince  3ünbe/ 
ben-luiben  fijne  fafte  recommanberenbe  /  op  batfij- 
neeere  moebte  blijben  ongebioleert  /  bat  Bp  niet  te 
min  bereib  toaö  bem  tefcïjicftennaec  alt  gene  bem 

fnn5?urfïelijfte<8cnabe  ban  gunnen  foube/  al  foube 
een  nnber  (feib  bP)  beb2ucbten  bomen  genieten  ban 
'tncne  lm  met  g?oote  moeite  en  perijftel  boo?  fijn 
fürflclnfte  (0enabe  babbe  berftregen  /  en  bat  bet 
bem  foube  gaen  naer  ö«  oube  fp?eeft-tooo?b  /  te 
toeten: 

■t  Loon  dat  de  Pocken  ende  Heeren  geven , 
Is  kreupel ,  lam ,  ofte  uit  't  Land  verdreven. 

Het  fèfte  Boek.  157^ 
tïSclft  fm  nocbtattis  ban  fo  beugbelpen  5furfl  en 

Cb?iften  ̂ 2inee  niet  en  toag  bertoaeDtenbe. 

D€  p2inee  b2efenbe  bat  uit  befe  ftleinc  boncfteniS 
een  g200t  bier  ban  ttoeeb2acljt  moeljte  ontfteften/ 

en  bat  baer  boo?  be  bpanben  in  bien  guartier  ecnig 
boo?beel  moebten  geftrijgen/beeft  baer  in  bp  tybo  toü- 
len  boo?fien/  toaerombpalbaer  in  alber  baefl  gefon*  ©e 
ben  beeft  IBeefler  peter  be  ftijfteombe  geflelteniffe  m*> 
ban  bien  guartiere  te  bernemeh/en  oob  ̂ onop  aen  te  "  Jjj 
feggen  bat  om  'ttoelbaren  ban  ben  lanbc  enb'eigen  picnfjn 
rufte  ban^onop  bP  geraben  en  boo?  beft  uebonb  bat  m  gu 

,§onöp  bet  tfSoubernemcnt  ban  bat  guartier  berlaten  J*  J« 
foute/  enbatbP  bem  toeberom  metbet<©ouberne*  ^002lt, ment  ban  bcr  ©eere  foube  boojfien.  ̂ efe  albaer  ge*  mm 
bomen  jijnbe  /  beeft  be  gcfteitenifle  ban  bet  3Ü002ber* 
guartier  bernomen  /  en  ,§onop  aengefeib  be  meenin* 
ge  ban  ben  ̂ 2ince.  ̂ onop  gaf  bow  anttooo?bc  bat 
bprtiet  begerteb  en  toa.ö  na  ecnig  «Foubernement  ter 
toereit/  en  foube  ben  lafl  tk  bp  üu$  lange  gebab  babbe 
toelbebbcn  mogen  berben/  tentoarebegenegentbeib 
bie  tp  altijb  babbe  geb2agen  tot  bcnp?inee  om  ben 
felbebienflte  boen /en  tot  be  Religie/  om  befelbe  te 
bo?beren  en  befebermen/  bp  foube  oob  toel  geerne  ober 
lange  upt  bet  felbe  «Bouberncment  gefebepben  tyb* 
ben/  fobP  benp2incc  tot  meermaefs  gefebjeben  en 
omgebeben  ïjabberrnacr  en  babbe  gcenberloffton* 
nen  ftrijgen  / -maer  bat  lp  baer  nu  uit  foube  febeiben 
totberminbetingeenberbleininge3ijuber  eeren/  bat 

en  babbe  \yp  niet  bertoaebt  bat  be'pince  bem  foube  te boren  bebbcn  boen  bouben/  ban  babbe  altijb  berboopt 
bat  be  p^inee  bem  nu  in  ̂afè  gelegembeib  in  fijne  au* 
toriteit  foube  bebben  boen  ffojben  en  flerften.  <§ijn  €r* 
cellentfe  ftonbe  ooft  toef  berflaen  toat  autoriteit  bP 
bebben  foube  ter  ©eere  inbienbp  in  fulfter  manieren 
bier  ban  baen  ftfiti^:  begerenbe  baerow  aen  IBeeftec 
peter  be  öijfte  bat  \yp  fijn  €rcellcntie  bit  felbe  en  alle 
be  geiegentïjeib  ban  't  felbe  <©uartier  ten  beften  fou* . 
berappo2teren/  enbenfeiben  ban  fijnen  toegen  bib* 
ben  bat  lyp  foube  toillen  infiebt  nemen/  bat  bp bjne 
eere  enbe  reputatie  moebt  bbjben  beboubcn/  en  fo  ber« 
re  fijn  €rcelïentte  immers  toilbe  bat  bp  bet  43ouber* 
nement  albaer  berlaten  foube/  fo  en  toaöbP  niet  bart 
meemnge  eenigen  lafl  oft  <6oubernement  toeberom 
aen  te  nemen,  ifêeefler  Pieter  be  öijfte  repf  be  tcrflont 
toeberom  bp  ben  pince  en  ̂ ebe  ban  alleö  fijn  rapport: 
be  pince  alle  be  geiegentbeiö  berflaen  bebbenbe  fonb 
bem  albaer  toeberom  /  continuerenbe  ^§onop  in  fijnen 
flate  en  02bonneerbe  Cbarleö23opfot  CommiffarijS 
€>enerael  ban  't  gebeel  ̂ oo2berguartier  en  3©ater^ 
ïanb/  en  boegbe  tot  ̂ onop  nocb  b2ie  perfonen  met  ab^ 
bijtf  ban  ben  fleben  ban  ̂ oo?t-i|ollanb/bctoelfte  bp  en 
tegentooo2big  fouben  toefen  in  allebergaberingcn  en 
raebffagen  biemen  foube  bebocben  te  bouben  in  faften 

ban  't  boo?f3  ïanb/menenbe  bat  baer  boo?  ben  ttoift  en 
oneenigbeib  gebeel  ceffeeren  foube/  ban  en  iö  't  felbe 
niet  gebolgt/maer  iö  ben  ttoift  en  cnbie/bat  is/  bertoij* 
bcringe  bagelps  tuffeben  ben  boo2f3  ̂ §onop  en  25op* 
fot  bermeerbert  boo?  bien  jegelöft  in  allen  fleben  fijn 
goetgunnerö  babbe. 

^efe  bingen  bafl  ontrent  i^aerlem  /  ooft  ̂ iemec*    ©°°& 
bijft  en  |^oo?b-J|ollanb  gefebiebenbe/  fo  toaren  bc^"fZ ^eelanbcrö  boenbe  om  be  ̂ teben  en  plaetfen  bk  t>e2sour 
nocb  in  beö  hertogen  ban  5CIba  gctoelb  toaren  tobt*  somafen 
noutoen/  toant fp toaren  feerftcreft  ter  3ce  /  boenbe  f°X,t 
bagelijftö  be  ̂ ebepen  ban  ben  Hertog  ban  SClba  g?o*  z™ 
ten  afb?eft.   tintonis  ban  25ourgoingien  Kibber/  ïant». 
<©ouberneur  ban  ̂ eelanb  nu  geftomen  3ijnbe  tot  goe? 
ben  ouberbom/  en  toefenbe  gemaeftt3Cbmiraelobec 
be$eberïanbfefcbepen/  aen  be3ijbe  ban  ben  Hertog  (F  3«; 
ban  2lllba  /  is  op  ben  zi.  gunij  boorenbe  bat  be 
Eeelanbfe  ̂ ebepen  aenguamen  /  upt  fïfóibbclbiirg 
gegaenongetoapent/  alleeniöft  met  fijn  Napier/  om 
tebefienbe  geïegcntljeib  ber  ̂ cbepen/  en  geftomen 
3ijnbe  op  ben  Stijft  tuffeben  ipibbelburg  en  Eee* 
burg  of  Kammeftens/  en  albaer  befienbe  b'%t* mabe  ban  ben  ̂ eelanbers  /  is  met  een  §fer  ban 

aeDt  ponben  mibbm  booj  'tljjf  öefebooten/  fuir 
bat 
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lanö  toaren  feer  beftommert  en  babben  groot  me* 
belpöen  met  öie  ban^aerlem:  maer  en  toiften  niet 

toa$;  toant  fp  baer  boo?  alïe  De  gelegembeibfoban 
bc  ̂tadabs  ban  öet  boo?ncmen  nopende  b'ontfettin* 
ge  toiften  en  te  baer  baer  na  ftonbcn  reguleren.  vDe  fa* 
ftcnuinbugbanigen  ftatc  ftacnbc  met  bie  ban  igacr* 
lem  /  fo  toaren  niet  alleen  be  $?tnce  ban  <8?angien  en 
öe  Staten  ban  Rolland  feer  beftommert  om  befe  faut/ 

Jgf,  toatmiböelen  fruitten  getmnfeen  fouben/omb'felbe  i  maer  be  gemene  man  en  intooonöcren  ban  fêollanö te  mogen  berloftcn  ban  öefe  ftelegeringecnftoarebe* 
nautbeib/  fv  trooften  Die  ban  ̂ aerlcm  dagelijr  met 
b?ieben  en  beloof  benfc  te  ontfetten  /  ban  en  toiften  niet 
boe  bat  fp  't  beft  Dcginncn  fouben/  toant  be  bpanben  te fterft  bcfrbanft  lagen  in  baer  boojbeel/  baerom  foeftt  be 
$Mnccaltemibbelenom  Oen-luiöen  bebictualieafte 
fmjoen/  om  benluiben  alfo  boor  noob  /  geb?eft  en  bon* 
gcr/tcboen  opb2eften  banber  bclegeringe/  en  toant 
fjembocüt  bat  bet  innemen  ban  ben  SMemerbijft  fiiec 

toe  boo?ncmelp  feer  bienftig  foubefnn/fofcfi?ee~fbp aen  ̂ onop  /  bat  Op  alle  mibbelen  foube  foeften  dm  ben 
<Dicmerbijft  toeberom  in  te  nemen/en  bem  albaer  mei 
te  befdjanfen.  (Cen  anberen  fonb  f)P  be  ̂eere  ban  ba- 

tenburg met  een  beel  boïr  /  om  bet  3£o?p  ban  <©utoer* 
fterft  leggenbe  een  mijle  ban  Slmfferbam  /  baer  be 
ff  fjuiten  /  ftomenbe  ban  Htrecbt  na  Sümfïerbam  /  boo? 
bp  moeten  pafferen/  in  te  nemen /en  ben-luiben  alfo 
bentoeboer  ban  bictualiete  beletten.  3£eboo?f3^0' 
nop  /  beeft  op  ben  z  gjunij/  ben  boo2f3  «Diemerbijft  beg 
nacfKötettnaelfurenmetberïieöuantoeinigbolrten 
ttoebenmael  ingeftregen  /  en  fyeeft  ficb  albaer  terftonb/ 

Hemt*  en  met  alber  baefte  befebanfi  met  fe$  fcbanfen/b2ic  aen 
ihJJ?  öc  3Öbe  na  iBuiben/  beeft  ooft  befelbe  plaetfe  ingebou* 
i«!  t*  öen  tcoen  beo  bpanb.tf  getoelb  /  maer  bermitg  lic  ban 
nomen  9Cmftcrbam  terftonb  feftere  bijf  galepen  fonben  op  be 

«Diemermeer  met  anbere  fcDepen/  fo  beletten  befelbe 
bat  be  fcDepen  ban  ̂ onop  /  bermitg  ontoilligbeib 
bant  febcep^bolft  geen  meeffer  op  befelbe  meer  en  bon- 
ben  toerben  /  ober  fuljc  ïjebben  fp  be  bictualie  ebentoel 
Bonnen  benomen  /  fo  bat  ïjet  boo2f5  innemen  bes  3£ie* 
merbijr  benluiben  toeinig  belet£  iele  /  notfttang  beeft 
bp  bic  plaetfe  fo  lange  ingebouben  tot  bat  ̂ aerlem  in* 
genomen  toas  /  toaer  na  fp  ban  felfs  (ftonnenbe  albaer 
geenmuebt  boen)  toeberom  ban  baer  iö  bertrocben 
ben  1 7  fjulij/booz  laflc  ban  ben  $:ince  ban  <©2angien/ 
en  bet  follicitercn  ban  ben  |^oo2ber  fteben. 

<©e  ̂ eere  ban  25atenburg  /  is?  ooft  met  5ijn  bolfe  tot 
Outoerberb  gebomen  /  en  beeft  na  ettelijbe  bïeine 

fcbernuitfelingen/  't  felbe  5502p  aen  b'een  5übe  ban  bet mater  ingenomen  en  fit b  albaer  befebanfï.  <©an  alfo  be 
bpanbenben  op  t)et  «erbbof  eninbe  berbe  feer  flerb 
befcfjanft  babbcn/fo  bonbe  bp  baer  oob  toeinig  bmcbtie? 
boen  of  benluiben  binberen  /  niettemin  bp  beeft  albaer 

Dabben  groot  mcbeltjben  mette  felbe/  en  riepen  bat* 
men  niet  genoegen  bciit  boo?  be  netróume  burgeren 
en  folbaten  binnen  J|aerlem  i  ja  bêle  boderen  uit  ber* 
febeiben  ̂ teben  ban  ̂ ollanb  /  p^efenteerben  felfö 
m  perfoon  mebe  te  trecben  /  en  baer  eigen  lében  niet 
teberfebonen  om  ïjic  ban^aerlem  te  ontfetten  /fuljc bat  beP2ince  ban  <©2angien  enbe  Staten  ban  Óol* 
ianb/  bebbenbe  boen  bergaberen  alle  bet  ferngöbolft 
tatfpbp  ben  anberen  feonben  ferögen/  en  op  anbere 
plaetfen  miffen/in  Dn  ̂ om  ban  ̂ affem/en  baeü 
toe  omtrent  bier  of  bijf  bonbert  magenen  met  alle noobbmftban  boter/  bae#/  b200b/  gefouten  bleeftö 
en  alleanber  p?obifie  en  grote  mentrbte  banamoni* 
tte  gclaben  /  bebel  gaben  om  be  fabc  te  magen  en 
paerlem  te  ontfetten/  be  $2ince  ban  <©2angienp2e* fenteerbe  felfsf  mebe  te  treeften:  maer  be  Staten  en 
totlben  't  felbe/  om  berfebciben  refpecten  niet  gebogen/ alfotsfbe  üeere  ban  batenburg  bet  btkih  bcbolen/ 
en  be  oberfïe  matbt  gegeben.  ̂ efe  t&  ben  acbflen 
2Juln  tegen  ben  abonb  ban  ̂ afiTem  opgetroeftenmet 
alle  (jet  ftrogjbolft  /  baer  onber  feer  bele  2502geren  mfa 
ban  ̂ elft/  Bleiben  /  «otterbam/  en  anbere  plaet*  om*aet* 
f™**tey*üWrttoüWmn/  enfonbereenigebe*  JBJJ fofbmge  te  berbtenen  /  mebe  troeften  uiteenen  goe*  ml ben  pber:  ban  befe  optreeftinge/  boe  mei  bieinalre 
fiiite  gefebteben/  toaren  be  bpanben  boo?  ̂ aerlem leggenbe  terftonb  bertoittigt/  toaerom  MuiJjm/lm 
m  bare  boojbeel  begeben  bebbenbe/  be  felbe  toaren bertoaebtenbe/be  Heere  ban  batenburg  i0  omtrent 
mtbbernacbc  met  m  boift  na  m  ̂ uitfe  leger  getroe* 
ben  /  't  toelb  in  't  25ofcb  lag  boo?  be  ̂ tab  /  in  be  eer* fte  befcbanfmge  ftomenbe  /  bonben  f?  niemanb  ban 
een  ̂ cbilttoacbt  bie  fp  om  b?acbten/  en  togen  baer opteftoutelnfeer  boo?t/  menenbe  be  bpanb  gebluebt 
te  3ijn  /  maer  ftomenbe  baer  fp  baer  in  lagen  en  in baer  boo?beel  bertroeften  babben/  (toant  fpttocba* 
gen  te  bo?en  nacbt  en  bagin  toapenen  en  02b?e  toa* rengttoeeft  om  bit  fecours*  te  beletten)  fofcboteube 
i^paenfe  op  baer  100/  en  bielen  fogetoelbigopbaec 
tn/  batfe  be  felbe  in  toeinig  W$  in  ono?beninge  en 
optebïucbtb2acbten/ toant  bet  toaö  meeftalonerba* 
ren  bolft  /  w  fobanigen  aenfïagen  niet  getooon  en 

«.   ̂ e  ̂ pangiaerben  berbolcbbenfe  fnellijft/ 
een  toiile  tijbisr  bertoeft  /  en  ̂ onop  ban  fijn  ftomfte  ber*  fo  te  paerbe  m  te  boet  /  en  ffoegent  al  boob  batfe  bon* 
flbbcrteert/en  baer  na  een  anber  aenfliag  boo^geno* 
men  /  en  bet  l)ui$  te  Meubelen  ingenomen  /  maer  toe* 
berberlaten.  ^eeftoobgefoebtfiebtot  j^ieutoerfïuiief 
te  befebanfen  /  maer  albaer  ftomenbe  begonben  be 
buitte  ftneebten  te  muiteneren :  fulftg  bat  ben  gebeïen 
boopbaerbanontfeten  berbaeft  iö  getoo?ben/  enbe 
bluebt  genomen  bebben  /  ban  3fjrt  toeberom  berfaemt 
getoo?ben  /  en  men  beeftfe  eenig  contentcment  gebaen. 
Ifèen  beeft  ooft  toeberom  Uc  ban  l^aerlem  berfebeiben 
trooftb2ieben  gefonben/  en  belooft  te  ontfetten/  enbe 
Öenluiben<jrote  moet  gegeben  en  recompenfe  boo?  ba* 
re  getroubeib  toegefcib/  beö  bpanbö  folbaten  beben 
grote  nacrftigbeib  om  na  bc  buiben  te  febieten  bie  na 
be  &tab  blogcn  /  en  bebbenbe  eenige  gefeboten  /  baer 
wit3Pberftonbenbatbe  ^2ince  en  «Staten  beel  bolftö 
bpeen  bergaberben  om  be  j§tab  te  ontfetten/  toaer 
boo?  ̂ ©on  freberico  aen  ben  J&crtog  ban  3lllba  fcb2eef 
om  meer  bolus  en  fecourfl  /  be  toelfte  bem  fonb  ben 
53aron  ban  Cbeurcaur  met  1000  ï|oog  ©ourgoin* 
ïonnen  /  item  i*  ©aenbelö  uit  bet  -Regiment  ban 
5Hombarbnen/en  13  banton  Eopeöbefigueroa/ 
en  nocb  bier  Compagnten  paerben  /  befe  x?  ©aen* 
beien  noemben  30  b'eene  't  Regiment  ban  ̂ .  pjiliptf 
en  b'anber  ban  <§.  giacou.  T^efe  toaren  in  't  leger  ge* Romen /om  bet  ontfet  te  beletten  en  bet  leger  te  fter* 
ben/  be  bpanben  ftregen  berfcljeiben  b2iebenboo?be 
fcuiuenbie  fp  fcfjotcn  /  't  tocift  [jaet  een  groot  boojbeel 

ben/be  25aron  ban  batenburg  bleef  baer  felfó  boob  ®e23«* 
mbebluebt/ met  meer  anbere  Capiteinen  en  <©ber*  S"S (ten.  (€ferraet0ontguamt  gequeft3ünbe binnen %tU  ?mZt» 
ben  /  be  buifterbeib  ber  nacbt  falbeerben  nocb  bele  bet  »Taa«»» iebcn  /  ban  be  nacbt  en  toais  niet  lange  in  beeief  tnb 
'&  iaeriS/  be  toagenen  met  al  battcr  op  toaö  toerben  ge* nomen  met  ooft  negen  ©acnbelen  /  lic  3P  bcsf  anberen 
baegef  hit  ban  J^aerlem  bertoonben  /  ftregen  ooft  aebt 
bcitfturftens  /  lic  3?  op  't  butë  te  Cleef  b?acbten  /  lm bleben  ontrent  7ooöoben  (boctoelmeneer^rtepban 
ontrent  2000  of  1600  )  toant  baer  guamenber  nocb 
bele  te  boo?fcbijn  biemen  eerft  al  toaenbe  boob  te  3ijn» 
€>nber befelbe  boben  toaren  bele  goebtoiliige  bo?ge* 
een  meeft  ban  ̂ eift  /  m  goebtoillig  mebe  getogen 
toaren  /  en  bier  baer  leben  lieten  /  toientf  namen  i& 
bier  tot  een  gebaebteniffe  ban  baren  pber  /  bie  3p  bab* 
ben  om  baer  25onbgenotcn  te  belpen  berloffen  /  Ijubbe 
toillen  ftellen  na  ben  28.25.C  <£erfi|iar,  2Cb?abam  jöflmen 
Cbirurgiin  /  2Cb?iaen  3©inter  I|enrirf5/5ib2iaen  t^en*  ban  oe 
riftf525oeftp2inter/  3Clbert  ganf3inbe  Cioot/3Cb?i*  fë*™» 
aen  3fintbohiff5  föoe,ftcbacuec  /  3Cb?iaen  <©erritf3  &t» 
23acfter  aenbe  ̂ aeg-J)oo2tc  /  31b?iacn  ̂ tomptoijb  menoo? 
25obe  /  3Cnb?ie6\fBertenf3/  3Clb?ecr)t25?uinebaert  /  J?fl",cnï 9inb2ic$  Ruigen  be  «^oon  inben^ngel/  3Cnb?ie$in  S5SL 
ben23urg/^riaen3©illemf5/2Criaen  ^opftoper/  3Cn*  *m. 
tHoniö^enb2irf3/  3lllb?ecr)tCiaefToonCumer/  23ar* 
tljolomcu^^aenfoon/  25aertbout  Co^neli^/  Ciaeö 

^04  ï^UUm 
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ber/  befoonban  ben  rijene  §>itiit/  Co?nelté  genten 
Appelman/  Co?nelté  3!acobf5.  pjnaecften  /  Claeg 
Co2nelif3.  ̂ toelb?aeper/Co2neli$3Billemf5.  Coo? 
per/C02nelté  fieperf5.  int  3BcfeIftcn  /  Cïae0  <©tri:f5. 
Cet/  Co?ftiaenClaef5.  Co?nclté  Sijcftertf5.  ïujcft/ 
Cojneltö  3&iccrf3-  met  fijn  b?oebec/  Co?neIté  25ac? 
telf3.Co2neltében  25oec  Cuppec/  Claeg  ̂ upgenf3. 
^eubicftfmjbec  /  Co2nelté  petecf3.  Clutg/  Co?nelté 
petecf3.  DcCofïer/  Co?nelté  ban  ̂ toeben/  Claeg 
föou/  Co?nelitf2flb?iaenf5.  jifêanbcmaftec/  Co?neIté 

©ecDtecf3.  Cuppecj/  Co?nelté  3Hb?iaenf3.  ,§toelb?ae? 
pee  i  Co2nelté  Co?nelif3.  Cuppec  /  3£upfte  <£tooutf3  / 
^iccft  Claef3.  25?outoec  in  ben  Sincftec  /  3&trcfe  ïioe? 
len  Cuppec/  kantel  be  Eanteecnmafeec/  <©iecft  Co?? 
ncïtf5.  in  ben  fioos*  met  fijn  b?oebec  /  3&iccn  Co?nelif5. 
i>cD2abelaec  ̂ cDoenmaftec/  <©aem  ̂ >pmenf3.  op 
^cljie/5©iitR  ̂ o?p/3&iccft  üanf3.  eipflagec/  SNceft 
25o?flelman  in  be  b2ie  ̂ pijftecboeen  /  CHegec  ben  op? 
pee  25?outoec/;ff  cang «®  upfl  f  canf3.  $tm  Claefoon 
3Baect  in  ben  ïiaetëbaen/  f  rang  £iebectf5.  .gnijbec/ 

^crontmuö  ̂ umonfifoon  /  <0eceit  $afTcDiec  /  <6ij0? 
D2erï>t  ©enb?irf3-  ̂ cfjout  /  «geboenmaftee/  <0eecit 
«Dammifloon/  $|upg  be  »bec/$tacman  ^anf5. Sn? 
fiagec/  ©epman  Claef3.  ï|cnb?ift  ̂ amiflen  3©aect  tn 
ben  fiofeboom  /  J$illeb?anb  be  ̂ npec  /  SJan  fcanf5. 
ban  bec  éobebocnei  /  3Iacob  ban  EiebenbuccD  /  gan 
petecf3.  ïüiflemaftec/  gan  (timmerman/  gocté 
ïïomboutfoonl|opmeetei7  gan^upnffoon  befoon 
tnben  gulben  pt/^ooft  %v&!  giacob  f  polituf3.  gjan 
petecf5  ©ecbijeft/  üïoeté  Co2nelif5.  Cuppec  inbe 
jlaen/  gjanBecljep  ̂ anf5*  ̂ acob  5!o?if3.pjpec/ 
gan  3Crcntf5»  en  fijn  b?oebec  /  gan  5Fcanf3.  Cuppec  / 
gan  3Hctaenf3.  m$/  31an  ̂ ieterfj.  jiBolenaee/fJootf 
gacobf3. 252outoec0  ftnecftt/  gfan  Co?nelif3.  Jtjeccft 
Cuppec/  gan^anf3.25acfeer/  ^an  petecf5. 25ac? 
nee/  üatoogen  en  tfoté/  Sioucté  Coeman  ïtëebec/ 
iamb2ecflt  üoeftebaeftee  /  petec  g|anf3.  Cuppec/ 

petcc  be  B2ie0/  peter  <3|anf3. 25efemmafter/  petec 
©acmenf3.  ̂ mjbec  /  pietec  op  öe  Jfêatecmolen/  %& 
tk  ̂ ic«f3*a®ttenb20en/  pietec  in  ben  ftoogaenöe 
«oo2nmecht/  ïiepec  ̂ cnö2iccf3.  metftjn  b?oebec/  £>?> 

mon  Cngcb2ecötf5  ̂ rfjoenmafeec/  C02te^pmont- 
gtcn  ban  ©oo2buco/«§pmon  Cïaef3.  ̂ §pmon  C»eccitf3 
^ectebïucOt/(€nomaj8  ̂ an  25o?gectf3.  ©?anïibanöec 
(gpn  met  fijn  b?oeöec/  3©outec25?upntien^ecBec/ 
3Billem  5loctf5.  (€comf(agec  /  Sfêoutec  in  ,§.  ̂ ocijö  / 
a©olleb2ccnt  Ue  speelman  /  3©outec  be  Cuppec  in  %* 

mccffoo2t  /  J^outec  pietec  a©outecf5*  en  3©iUem  gfo- 
(f-3^)  rtf3.  ̂ epm/  en  meec  anbece  uit  ben  anbece^teben 

toicnö  namen  mp  onbeftent  gebleben  30n. 
<©cfe  neberlage  becfcft?ifetebp  na  gefieelHonanb/ 

en  bPfonbet  Uk  ban  Sfllftmaec  /  tit  noen  geen  fineeftten 
in  en  Ijabben  nocl)  en  toilben  fjebben.  <©e  23acoen  ban 
batenburg  en  b)ecb  niet  fcec  befelaegt  /  boo?  bien  flem 

fommige  nagaben  bat  ftpfön  commiffie  ( boo2b?on* 
ftenfcïiap)  niet  boelen  Dabbegeacïjtecbolgt/  enbatïjp 
genocgfacm  oo2fafee  toaieSban  befenebeciage/ anbece 
tec  contcacie  onfcOulbigben  öem  /  feggenbe:  bat  f)P 
fiem  toelenb2omelijö  gequeten  öabbe/  ban  bat  ben 
aenflag  boo2  eenige  ongetcoutoe  beccabecsfbanöaec 
epgen  ©abeclanb  aen  be  ̂ pangiaecben  ontbeftt  toasf. 
éet  geblucöte  bolfi  toecb  toebecom  becgabect  en  in 
gnrmfoen  geleib  /  en  Set  ïegec  tot  ̂ affem  toecb  bec^ 
laten.  *®e  pincc  ban  <0cangien  enbe  Staten  bau 
Rolland  beclocen  genoegfaem  be  moet  ban  l^aeclem 
te  ontfetten  /  en  fjoetoel  be0  pinten  meninge  toasf  /  be 
faftcnotli  eens  te  toagen  en  fefeecbec  te  fiecbatten/fo 
en  iffec  niet  na  gebolgt/  boo?  bien  bep?epacatienfo 
^aeft  nieten  feonben  gemaent  toecben  /  atëbefafcen 
toel  beceifcliten.  #i  t)&te  een  miflibe  gefien  en  ge^ 
lefenban  benfefnenben^Iulpbefeg  iaecjef/inöouben* 
beonbec  anbece  bat  befen  aenflag  tegen  b'ecP2effetoil 
en  meninge  ban  ben  pince  ban  <©cangien  toasS  be* 
gonnen  /  en  onbec  erp?cfTe/  P20te(tatie/  bat  ftp  fulc 
toeliet  om  te  bolboen  allen  ouabcn  coepecjS  en  Rcij* 
tecö:  maecbatbP  b?eefbebattet  nietgelutuenenfou^ 
bcbatmcniiaeciem  metfulnenbangeceufen  aenflag 

toa£.  ̂ ie  ban  l^aeclem  be  tijbinge  geftcegen  Ijebben 
tre  bat  be$  pinten  bolfe  be  nebeclage  en  be  ffag  beclo-    *J* 
ren  Dabbe  in  'tlBanne-pab/  toacen  geljeelmiflcoo-  ötiD  Sm 
^ig  /  men  fjabbe  alö  boe  aenbetceucigDeibban  bec  jjcuai» 
ellenöigenbo?gecenaengefitt)ten/  beintoenbige  tceu-  j*jjjp 
rigDeib  en  bebjufetDeib  ban  gefflupbet  Decten  toel  mo- 
gen  fpeucen :  mannen/b20utoen  /  oube  en  jonge  /  toa* 
ren  eben  feec  beb?oeft  en  fagen  geen  uit&omtfe  meer 
totöenluibecbecloffinge/  bennoobenDongettoatf  fo 
gjoot  batfeniet  langer  enuonbe  berb?agen  berben/ 
toant  baer  toaren  bele  bo?geren  ban  [jonger  ge(t02ben/ 

fulfófbataen  ftenluiben  toaief  te  fieneen  merftiijber* 
empel  beiS  onbeftanbigen  toefen^  befer  tijbelnue  fa- 
nen.  3©ant  naer  bat  3Pöen  fo  b?omelijtfe  Dabben  be^ 
ftl)ermt  /  ben  alber-uitterflen  noob  Dabben  berb?a^ 
gen  /  bele  ban  Donger  en  feommer  toaren  ge(!o?ben/  en 
bp  na  be  ̂ aguntijnfe  boïfïanbigDeib  Dabben  getoont/ 
fó 3ijnfp  einbeUjninfulfeen  ftaet  genomen batfe  (ge? 
tijb  gefeib  té)  geen  uitftomjte  meer  en  toifien  /  fommi^ 
ge  Capiteinen  bermaenben  be  gemeente  /  bat  fp  Daec 
bien  abonb  gereeb  fouben  manen  /  om  uit  berftabte 
tretfcen/  fp  toilben  Daer  befte  boen  om  baer  boo?  te 
jlaen  om  alfo  te  mogen  ontnomen/  maer  be  bjou* 
toen  en  ninberen  Dabben  fp  gaerne  in  ber  flab  ge?  ©«rijf» 
laten/  ban  en  i£  befelbe  uittotDt  tot  geen  perfectie  f^m 
genomen/  boo?  bien  be  b?outoen/  berflaenbe  bat-fe6tn» 
men  Daer  met  Dare  ninberen  in  befiab  toilben  laten  /««t 
terflont  met  fulnen  ono?beninge/  ellenbig  gennjten  Jff* 
geïjerm  opter  flraten  gelopen  3ün  onber  ben  anbe* 
ren/  bat  men  baer  niet  en  lionbe  boo?  nomen/  Det 
toelft  boo?toaec  feer  erbarmeltjn  toag  te  fien  en  te 

Dooren/  fülr  bat'er  nieten  nofle boo? bien natDt uit? 
gcretftttoerben.  ̂ ejsanberen  baegsf'sfabontiö/  na? mentlijn  ben  ben  io.gfulij  Debben  hit  ban  ber  fïaö 
toeberomgereetfcDapgemaefit  om  uit  tetrecnen/  en 

toaö  geo?bonneert  bat'er  feben  baenbelen  meefl  al 
^aen  fcDutten  fouben  boo?  aen  treeften  om  be  paf? 
fagie  te  manen  en  te  beb?pben  /  baernabenföaeb/ 
fcDutterö  en  bo?ger$f  met  Daer  toijben  enbe  ninberen  / 
biemebe toilben:  en  totten  DinbertotDt  toaren geo??  ©(cba 

bonneert  negen  baenbelen  nnecDten/  maer  bit  boo??  JJaeJ' nemen  ginn  toeberom  niet  boo?t  /  mitg  batter  ge?  g;0? 
feibtoerbe/  bat  be  bpanben  in  be  toapenen  toaren  gacr©; 
en  op  Denluiben  toatDten/  006  toa$  een  b?ief  ban  jj? 

ben  <6?abe  ban  (©berflepn/  #berfte  ober  be^uit?  'laK,l* fe  hit  in  't  25ofc8  lagen  /  in  ber  flab  gefonben  /  inDou* üenbebat  alle  hit  in  ber  flab  toaren  /  genabe  fouben 
Debben  inbien  fp  Daer  nocD  toilben  opgeben.  ̂ aer  ©uftfc 
op  be  S&uitfe  ̂ opluiben  en  ,§olbaten  fienbe  geen  j;j[«j| 
uitnomfle  /  terflonb  begonben  te  betroutoen  en  af  bal?  af  mt 
lig  te  toerben  /  fulnsf  bat  ban  Det  uittrecnen  niet  en  ge?  am  aft 

ftDiebe/  DóetoelDetnotDtot  ttoee  of  b?ie  mael  bpee?  *"$<" nigemet  g?ooteono?beninge/  b?eefe  en  berbaeflDeib  te(IUn 
te  bergeefjs  befotDt  toert,  ̂ e^tabinbefe  beerlpe 
Wfleltenifre  toefenbe  /  fo  Deeft  men  eintelp  met  boo?* 
göinbe  betoilliginge  ban  ben  pince  ban  <©rangien 
fp?aeHmette  bpanben  geDouben/  en  té  ben  ttoaelfben 
gjulijbesSabont$fDetactoo?b  befïoten/  batfe  befiab  .  , 
fouben  obergeben/  op  genabe  en  ongenabe  ban  ben  g,n 
hertog  ban  3Mba  en  ̂ on  5preberico  fijnen  ̂ $one.  «aetir 
g^aeg0  baer  naer  Debben  bie  ban  ber  flab  Daer  trom?  JJ8,^! 
melen  laten  flaen  en  be  bo?gerpeboen  bergaberenop  man 
een  oo?t/  en  be  folbaten  op  een  anber  oo?t/  en  Daer  oö«h«« 

boo?geDouben  3jjnbe  of  fp  op  genabe  en  ongenabe  toil?  «rtw« ben  in  be  flab  binben  /  ban  of  fp  fonber  getoeer  en  toa? 
penen  toilben  uit  be  flab  treeften/  nefjben  beeftlaert 
lieber  op  Dope  ban  genabe  in  be  flab  te  bigben/  ban 
fonber  getoeer  Daer  felben  in  bpanbsS  Danben  te  geben/ 
toant  hit  om  Det  3decoo?t  te  maften  uit  getoeefltoa? 
ren/  bertrooflen  Denluiben  feggenbe/  bat^onjpre? 
berieo  Denluiben  meer  genabe  foube  betonen  ban3p 
Dem  toebertrouben.    Cen  5franeoté  €belman  ge?  jjjjfp 
naemt  Monficur  Bordet,  toel  toetenbe  bat  Dp  öeen  gj,, 
genabe  en  foube  Debben  /  boo?  bien  Dp  te  bergen  in  ia«&c 

^enegou  in  be  belegeringe  getoeefl  /  en  belooft  ftabbe  wj*" 
ben  pinee  niet  toeberom  te  bienen  /  en  Deeft  ben  °4£n bpanb  niet  toillen  brrtoaeDten  /  maer  ittft  fnn 

^icnaec 

9t 
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©e 
plonbc 
rlnge 
ban 

ae&ocfjt 
met 
240000. 
flulöcn* 

3Menaer  een  gciaben  roer  gelangt/  feggenDe  in  effec^ 
te  Defe  tooo?Den:  nu  tod  mijn  bzient  nabien  gpmp 
bcelebienflen  geDaen  öcbt/  (b  toilt  mijn  nu  ooft  Defe 
laetfte  Doen  /  en  neemt  Dit  ftoer  en  Doo2fd)iet  nun 
3£e  ftnecbt  berbaefï  3ijnbe  ban  befc  tooo2öen  toep; 
gerDe  fulfte?  te  Doen  /  maer  ten  lefïen  Daer  toe  ge- 
nocg  geD2ongen  3ijnbc/  Deeftfulfttf  nocD  bolteacbt/ 
eenige  feggen  Dat  niet  De  Dienacr  /  maer  Dat  D002  toei* 
geringe  ban  fijn  Dienaer/  üP  ftdj  felben  bootfcDoten 
Ijeeft :  of  Dit  een  b20ombeib  of  befperaetDeit  getoeeft 
&  i  ïaetin  Den  Htefer  002beelen.  <Den  boo2f3  bertien* 
Den  Deö  mo&cne?  te  negen  uuren  toert  tjk  aeroo2D 
bebefïigt/  en  bp  Den  25urgemeefteren  geacco?béert 
Datfc  De  2502geren  ( boo?  be  plonberinge)  fouDen  af 
en  b2?  nopen  met  240000.  gulben/  Diefe  fouDen  be* 
talen  op  D?ie  termijnen/  Daer  ban  b'eerffe  iöooöo. 
gulDen  binnen  12  Dagen  moeften  opgeb?atöt3ijn/  en 

«aerif  m  De  refté  binnen  ttoeemael  fes?  toeften  Daer  na/boe  ftoaer 
Die  uitgeputte  bo?geren  Dit  geballenie?/  ftanmen  tod 

bebenften.  SfilDuö  i$  Defe  ,§taD  na  fo  lange  belegerin* ' 
ge/  fo  beïe  dlenDe  en  fo  ftoare  geleben  benautBe* 
ben/b2eefcujft  beffo2men/berfdj2icftehjft  befcDieten/ 
gjoutoelijftch  (jonger  /  en  bergeeffe  Dope  ban  om* 
fet/  in  fjaerDer  bpanben  Danbétt  ten  felben  Dage 
geraefit  /  met  fulfte  benautDeib  a\$  een  iegelüften 
toel  ftan  bp  ftcD  5dben  oberleggen.   <©aer  të  tcrftont 
met  De  g200te  ftlocfte  afgelefen  Dat  aile  Dé  burgeren 
en  folDaten  terftonb  al  ïjaer  getoeer  afleggen  en  op 
Det  «StabDuitf  brengen  fouDen/  en  Dat  alle  burgeren/ 

mans?  perfbnen  te  «§tjl  in  't&loofter  /  tie  bjoutoen m  De  g200te&erfte/  en  De  folDaten  in  De  25afteniffer 
&erftegaenfouben.  3£en  beerttenben  3ijnDe  ,§pan* 
giaerDen  in  De  flaD  genomen»    «©aer  naer  3ijn  op 
Den  felben  Dacb  Don  Frederico  en  De  <©2abe  ban 
Boflb ,  met  bele  «cDelen  bergefelfcDapt  ooft  in  De 
(tab  genomen/  De  folDaten  (feiD  men)  toaren  ontrent 
3000.  in  De  &tab  getoeeft  /  Dan  toaren  nu  niet 
fter&er  Dan  ontrent  1800/  De  Capiteinen  enBaen* 
bjageriS  toerDen  gebangen  genomen  en  buiten  De 

flab  op  't  lnu$  te  Clebe  gebjaebt  /  Daer  fp-luiDen 
meeft  eenige  Dagen  Daer  naergeboob  3ijn  getoojben. 
©an  De€ngelfe/  .ScDotten/  3©alen  en  JFrancoifen 

föiöBien  3önöer  ontrent  900.  fogeDangenalömetDenftoéer* 
toecuen  De  omgeb2acbt  geto02ben  /  Die  biecöten  toilDen  Die 

toerDen  ontbalft/  D'anDeregeDangen/  Daer  toaren 
bijf  25eul0DieDitDeDen/  betoelfteniet  meer  nonnen* 
De  banbcrmoebDeiD  Date  armen  geb?uinen/  f0  3ijn* 
Der  omtrent  300.  in  DemonD  ban  De  iBeer  berb2on* 
6en/  ttoee  en  ttoee  rugge  tegen  rugge  gebonDen  en 
oberboojbgefntéten.  ̂ ennan  Dier  niet  boo2bpgaen 
teberöalen  Dat  eerten  föeper  &pmonf3  €urfb2ager 
mp  eertijbsfalö  in  tot  J|aer!em  tooonDe  berteltfj^eft 
ïjem  felben  gebeurt  te  toefen  /  Defe  een  burger  töt 

j^aerlcm  3önDe/  D^bDe  in  't  beleg  fjemuit  armoeDe onDer  De  folDaten  in  Dienfl  bcgeben  /  en  toert  mebe 
uitgeleiD  om  berDjonncn  of  ontrooft  te  toerDen  / 

gaenDeD2ie  of  bier  ingeleDe  t'famen  tufTcben  getoa- 
penDe^pangtaerDen/  en  «omcnDe  in  De  ̂ amltra- 
tefacnbeDeureopentfaen  ban  ̂ aeüjgfanBertoerjS/ 
baer  Dp  Dintoifë  om  loon  eentg  toern  DaDDc  gel- 
pen  Doen/  öp  traD  tuffeften  De  ̂ pangiaerDen  Doo)/ 
tn  ging  fonDer  belet  of  berfnnberinge  Der^pangtaer- 
ben  alDaer  in  buiss/  en  ban  niemanD  gebolgt  nocb 
geroepen  3ijnDe/  ooft  niemanD  alDaer  in'tboo2Duiö 
toefenDe  /  liep  ijem  berbergen  in  De  ftdDer  /  be 
jBaegtDaerna  in  De  ftdDer  ItomenDe  om  té  tappen 
en  Bern  alDaer  fïenDe/  begon  uit  berbaertDeib  feer 
luiDe  te  roepen/  öPftljoot  toe  en  g?eepfe  /  feggert^ 
be  inDien  gp  roept  ift  to2inge  u  Den  Datë  af/  Duö 
ftoeeg  fp  b?agenDe  noe  f)p  alDaer  nuam  /  't  todft 
SPbaerbertdDe/  fpbaDïjem  DatfjPuittoilDegaen/ 
feggenbe  Beeft  u  iemanb  gefien  fo  3i|n  top  alle  om 
ben  fialjS/  Doel)  bp  toeigerDe  uit  te  gaen/  feggenDe 
bat  ftp  DesS  natfjtiS  D002  De  25eeft  uitgaen  foube/ 
'ttoelfi  fo  gefcbicDe  en  quam  alfo  miraeuleufelijften uit  Der  fteDe.    <£en  anDer  toefenDe  neffenö  belc  ar.De; 
re  geb?acljt  buiten  De  .Spartooutocr  ̂ oo?te  ( al- 
toacr  .een  g?oote  ftuile  geg?abcn  toaj$/  op  De  ftam 

Icmfe 

gcfjau» 
gen/  ont* 
balfl  en 
beco;on' 
ben- 

ban  Detoclckfp  nacltt  nnielDen  en  ontrooft/  énfo 
boo2t  in  De  ï^uile  D00D  geftooten  toerDen)  toajSOOÖ 
nacftt  uïtgctcgen  /  en  ftenDc  fijn  (TatbijS'tmoeDer 
naefec  ontfp^ongen  ober  een  floot  te  laitDe  of  bdDé 
toaerD  ih  lopenDe/  een  ̂ pangiaert  toillenbe  fjem  naer 
fP2ingen/  fp2ong  in  öc  floot/  Daer  toerb  feer  naer 
bem  geftDoten/  Dan  niet  geraeftt/  en  i$  'taifó  ont^ bomen  met  een  ftlepn  ifêelcft-fcBuptgen  en  fortaeeftt 
binnen  £epDen  geftomen/  {jet  toajf  boo2toaer  een  feer 
elïenDige  fafte  én  fpcctau  ei/  Dat  fo  beele  b?omc  en  ftloe^ 
fte  folDaten/  Die  fo  f  toaren  en  langen  beleg  öaDDcrt 
tegen  geflaen/  foDeerlijnenom  Oaer  leben  guamen/ 
iftgdobefo  fp-luiben  te  boren  fulïtf  öabDen  getoet 
ten/  DatfenocD  éerft  menig ^pangiaert  fouDen  om 
balö  Debben  gebjacöt/  en  gefien  of  5Pber  fjaööén 
bonnen  D002  fïaen  /  maer  De  ̂ oogbuitfen  ontrent 
bijf  ofte  fe$f  t'balf  OonDert  fïerft  toefenDe  /  De  toelfee  op De  toefeggingë  en  beloften  Oen  geDaen  /  ban  Dier  mee* 
ninge  afgeballen  toaren  /  tégenabcbergunt/  tenre^ 
fpette  tran  Datfe  naer  binnen  Der  fteDe  tegen  Den  bur* 
geren  fïraffer  en  toKcbcr  Dabben  geD2agen  ban  De  an* 
Dere/  en  Datfe  geen  föerftcn  nocS  Êlofteren  berooft 
nodlöeplonbertenuabben/  fp  3ün  fonDer  getoeer  ter 
fïab  uitgeleiD/  te  boren  geboren  Debbenbe Datfe  tot 
genigen  tijöen  benpjincé  ban  ©rangiennocljtefnn 
geallieerDemeer  en  30uDen  Dienen/  en  is?  öen-luiDen 
Det  leben  gefcBonncn  /  fp  3tjn  getonbopeert  en  geleiö 
gctoeefl  met  ontrent  1 60  ̂paenfe  ruiteren  naer  <6eU 
DerianD  toe/  'ttoelftberftaeiHijnDe  bpbenoBouber* neur  porton  leggenbe  op  Den  SNemerDijH  /  Decft    m 
D2ie<©alepen  metfcDutten  afgcbeerbigtmetDenCa'  Pu'r; 
pitein  JBouter  ̂ egeman/  Detoelfte  Den  elf  Den  %u>  [L'JSf gufliinDernacBt  geftomenisitot  J5ieutoer-fterft/al*  «ardein 
toaerDe^pangiaerDen/  metDeboo^^uitfentoa-  toeiö« 
ren  geftomen  /  fp  3ön  met  een  furie  op  De  ,§pam  »0°u?mfltt giaerDengebaïlen/  Detoelfte  Dier  op  niet  berDacDt  toe*  &&, 
fenDe/  feer  berbaefl  toaren/  Daer5ijnDer  beele Doo?*  j"a" 
fcbotenenDxi02fleften  eer  fp  eenige  toeerefeonDen  bie*  J^J 
ben /berefte  Debben  Daer  met  beblucDte  in  bennacDt  ̂ >pan» 
gefalbeért  1  be  gebangene  '©uitfe  aibu^  berloft  3ijnbe/  üMtm 

3ijn  met  eenige  genomen  ̂ paenfc  peerben  geb2acbt  mm"0' 
W  &onop  op  Den  ̂ iemerDijft.  &onop  fcD?eef  terftont      * 
aen  De  fteDen  ban  't  l^oo^Der-ouartier  om  getoeer  om Defelbe  toeberomin  Dienft  te  gebannen/  Daer  toe  fp 
Den  cerft  feer  getoillig  toonDen/  feggenDe  Datfe  Den 
toilDen  torenen  ober  De  .SpangiaerDen/  Die  Dareme* 
DchrijgeMuiDenalfo  tegen  alle  ferijgtf-02b2é  gebooö 
DaDDen:  Dan  alfo  Dare  Capiteinen  ofte  ̂op-iuiDen 
met  De  2öebel-Debberen  bp  Den  .SpangiaerDen  bui* 
ten  ̂ aerlem  nocD  gebangen  faten  /  en  bat  be  tijbingè 
téj|aerlem  geftomen  toatf/  bat  be  boo?f3^oogbuit* 
fe  fblbaten  alfo  berloft  en  in  Dctjloo?Der-guartierge* 
b?acDt  toaren/  en  batfe  alDaer  toeDerom  Dienft toil* 
Den  nemen  aen  De  3ijDe  ban  benfJMnee  ban  <©ran* 
gien/fo  Beeft  Don  Frederico  De  böö2f3  ï|op-IuiDert  ®ü«fe 
Daerom  met'erDooDtoillenflraffen/  epnDeïnft  Debben  &"' fP-luiDen  met  g20te  moeiten  bertoó2ben  Datfe  eenige  mm 
ban  Daer  meDe-gebangenö  ^ouben  mogen  alDaer  aen  jö"  «n 
Defelbe  fenben  /  ober  fulr  fo  Debben  hopmannen  §a*  %l0J.w cob  ̂ teenbadj/  CD2ifIoffd  ©atter/£cB?am  banSnom* 
252uinftoijft/  en€D2ifïoffeï<6unter/  aen  Dén-luiben  BeB?acöt 
afgebeerbigt  fogan  Bebckoth  Hieutenant  en3Mer*  l'^"* 
anber  |Bo?bian  f  elttoepffel  met  b2ieben  onber  Den*         - ïuibcr  Danben /in  Date  Den  14  afiugufïiben  eenenaert 
Den<tëberften/  ̂ opluioen  /  BenD2itD0en55ebelDeb* 
beren  Ober  bes  $2incen  ban  <©rangien  ftrijgS-bolft  in 
3©aterïanb/  Den  anDeren  aen  gfocDum^iefing  ge* 
toelbige  ̂ 20boofl  alDaer  /  en  Den  Derben  aen  Den 
^oogbuitfe  &rügeUHiDen  Die  onDer  Denluibengele* 
genen  geDientDabDen/  inljoubenbe  fommicrlijft Dat 
eenpegelijft  ftenlijfttoaö/  Doe  Dat  fp  uit  DoogDnngen* 
ben  Dongertf-nooD  en  mangel  ban  toegefeiDe  ontfet* 
tinge  /  De  flaD  ̂ aerlem  DaDDen  moeten  opgeben  aen    ©* 
Don  Frederico ,  ,j§oné  ban  ben  l^ertoge  ban3SIba/  ®uufe 
Dctoelfté  om  DaerDer  i^ation  /  J&ibilegien  en  alle  K°fuU 
ÖrijgeJ-gebjuift  toillen/  DaerluiDen  Det  leben  genabig*  fc^en 
lijft  Dabbe  gefcDonften  en  gcfrifïet/  op  Die  conDitie  Dat*  af"  öaec 
fegeburenbe  DefcBrijg  Dcn^ince  ban<®rangientot  H8*' 

geenen     • 



44* 
Het  fèfte  Boek, 

tan  De  \  mun  tföcii  en  foiibcn  fcfeitt n  /  Jt  toclft  beboo2fcb2<*»en 
öB^fHrijgfïutöen/  al  eer  fn  ban^aeriembcrtrocben/  ge= te  bo;&c  fttioren  babben  /  en  alfo  O1  nu  berftaen  Dabben  bat  oe 
««■  b002f$  firijöfliri&en  Ijen  toeberom  in  bienft  ban  ben 

pnnce  tóilben  begeben/  fo  baböen  fpluiben  in  groot 
perijnel  ban  baer  leben  getoeeft  en  al.önotbtoaren/ 
ten  toare  fpluiben  boo2  boo2biöben  ban  eeriigc  J^ce- 
ren  eii  b2ienöenccnigetoeinigebagenuit|leté  babben 
benomen  /  om  mibbêfretüö  be  boo2fcï)2eben  nriioö- 
Intoen  baren  eeb  te  boen  erigeren  en  toeberom  af  b02* 
beren  mocljten/  berbalben  fufuiöen  ben  boo?noem= 
benban  Bebekoth  Eieutenant/en  Süleranber  jffèo?* 
btaen  5pelttöepffel  dabben  afgebeerbigt  om  benluiben 
bare  gelegentbcib  te  bermelben  /  en  bJtenbelnn  /  en 
ernffig  te  btbben/  batfe  be  b002fcïj?eben  brijgfluiben 
terftonb  ban  benluiben  fouben  laten  bertrecnen  een 

pber  tfijna  toeegov  baer  't  ben  gaeb  boeftte  /  op  bat fplutben  baer  boo?  niet  onfrfjulbtg  optehleegbanfeen 
toerben  gebjaeftt/  bet  toel&e  bn  gene  $atien  fouöe 
nonnen  boo?  goeb  gebonden  noen  gep?efen  tWrben  / 
baben  ooft  batfe  bare  <©efanten  bocb  niet  lange  en 
fouben  opbouben  /  maer  met  goeb  befcfjeib  bin- 

nen bjie  bagen  toeberom  hv>  baer  laten  bomen/ 
baer  aen  fp  een  eerltift  biiïicb  enroemelijfttoerftfoU' 
ben  boen  /  $c.  ̂ tcc  boo:  ?iin  bele  ber  boo2fcb2eben 
||oogbuitfen  betoeegt  getóo2öen  om  niet  te  bienen/ 
begerenbe  geen  002fabe  te  toefen/  bat  baregebange- 
ne  J^opluiben  en  35ebelbebberen  /  om  baren  toille 
fouben  onfcbulbig  (terben/  en  alfo  ooft  bet  meer&eel 
ontoilïig  toag/  té  ijeulut&en  oor  boo2  fcft?ijben  ban 
be  $2tnce  aen  ̂ onon  /  geoo2loft  getoeeft  tk  niet 
bienen  en  toilbe  te  mogen  bertreeften.  j&ocD  3Üutot 
l^aedcm  gebannen  een  $2ebicant  ban  ̂ teenbaft/ 
en  ̂ nmon  &imtonf3  ̂ ebicant  té  ontbooft  /  Dier 
na  namentlija  ben  21  Sflugulii  té  tot  haerlem  een  ge* 
nerael  parbon  boo2  ben  bo?geren  afgelefen  /  toelr  in- 
fjoub  albier  ban  tooo?be  te  tooo?be  té  bolgenbe : 

$afbott   \T?YFerdinandus Alvares  van  Toledo,  Hertoch  van 
bcioj  be     \y  Alva ,  Markgraef  van  Corien  ,  Graef  van  Salva- 
j^£      terre,  Ridder  van  der  Oorden  van  den  Gulden  Vlies, 
burijerg-  Stadhouder  ,  Gouverneur,  en   Capitein    Generael, 

van  wegen  des  Coninx  onsgenadigen  liefs  Heeren ,  in- 
den Landen  van  herwaertsover ,  &c.  Alle  den  genen 

die  defen  tegen  woordigen  lullen  fien  faluyt. 
Hoe  wel  die  van  Haerlem  uitten  Landen  enGraef- 

fchap  van  Holland  hem  fo  verre  en  wijd  verlopen  en 
vergeten  hébben ,  dat  zy  den  Prince  van  Orangien  ( re- 

bel fijnder  Coninklyke  Majefteyt)  aengehangen  ook 
henluiden  gantfchelijk  begeven  hebben  tot  rebellie ,  en 

Crime»  Lafe  Majefiatis  tegen  den  Conink  voorfz  ha- 
ren natuerlijken  Prince  ,  Souverein  en  Heere;  niet 

achtende,  ja  verfmadende  die  naetuerlijkeFideliteit 
en  getrouheid,  eedt,  plicht,  en  verbonteniffe ,  die 
zy  fijne  Coninklijke  Majefteyt,  als  deiïelven vaffalen 
fchuldich  waren,  en  gedaen  hadden  ,  makende  fe- 
crete  verbontenifien  en  confpiratien  tegen  fijne  Co- 

ninklijke Majefteitf,  hen  gelijk  wapenende  en  trecken- 
de  uitderfelver  onderdanigheiden  gehoorfaemheid , 
en  andere  tot  haer  krygen  en  verbonteniffen  anime- 

rende ook  om  van  gelijken  te  doen,  tot  dien  einde  aen- 
nemende  de  wapenen  ,  en  niet  willende  binnen  de 
voorfz  Stad  in  laten  des  Coninklijke  Majefteyts ,  maer 
ter  contrarie  daer  in  ontfangende  des  voorfz  van  Oran- 
giens  krijgfvolk ,  in  feer  groten  getale,  van  verfcheyden 
vreemde  Natiën,  en  ook  onderdanen  rebellen,  met 
de  welke  zy  hen  hebben  geftelt,  gehouden  engetoont 
tegen  den  voorfz  Capitein  Generael  fijnder  Conink- 
lij  ke  Majefteyt ,  en  des  zelven  O verften  en  krijgfvolk , 
een  goed  deel  van  dien  en  onder  den  felven  fommige 
fijner  Coninklijke  Majefteyts  notable  Dienaers  omge- 

bracht, en  voort  anderfins  alderley  vyandfehapaenge- 
recht  en  geexerceert  hebbende ,  in  fulker  voegen ,  dat- 
men  genodLht  is geweeft  van  wegen  Coninklijke  Ma- 

jefteyt ,  hen  te  beleggen  ,te  befluyten  ,en  met  wapenen 
te  bedwingen ,  als  ook  gefchied  is  omtrentfeven  maen- 
den  lank,  fodatzyten  laetften  ( met  Gods  hulpe)  fo 
verre  gebracht  fijn  geweeft,  dat  zy  hen  in  der  felver 

fijner  Coninklijke  Majeftcits  genade  en  ongenade 
hebben  moeren  opgeven,  en  hoewel  die  voorfchre- 
ven  burgers  en  inwoonders ,  vrouwen  en  kinderen  van 

Haerlem  by  alle  't  gene  voorfz  is,  wel  verdient  hebben 
alle  uitrerfte  ftrengigheid  en  ftrarTe ,  nochtans  wel 
kennende  en  wetende  den  wille  en  nature  van  de  Co- 

ninklijke Majefteit,  en  dat  defelve  gewoonlijk  is  in  ge- 
lijken faken  ,  fijn  eigen  particulier  niet  aen  te  fien,  maer 

te  rugge  te  ftellen  ,  en  als  een  oprecht  goet  Vader ,  eri 
goedertieren  en  genadige  Prince  ,  fijne  verdwaelde 
en  verloren  Onderfaten  wederkerende  tot  kenniffe 

en  fchuldige  gehoorfaemheid  ,  wederom  aen  te  ne- 
men ,  ontfangen ,  en  hen  gratie  voor  rigeur  te  prefe- 

reren ,  en  willende  den  felven  zijnder  Coninklijke 

i  Majefteits  wille  ennatuer,  tot  die  voorfz  van  Haer- 
lem (hoewel  fy  tot  die  voorfz  kenniffe  en  gehoorfaem- 
heid van  zelfs  niet  gekomen  en  zijn)  die  ganfcheWe- 

relt  openbaren  ,  verkondigen  ,  en  in  krachte  de*  be- 
vele  dien  wy  van  fijnder  Con.  Maj.  over  de  voorfz  Bur- 

^geren  en  Inwoonderen  van  Haerlem,  fo  wel  vrouwen 
en  mannen,als  kinderen  ontrangen  hebben, remitteren 
en  vergeven  wy  generalijken  en  volkomelijken ,  uit 
fonderlinge  gratiën  by  defen ,  alle  offenfien ,  fauten  , 
mifdaden-,  crimen  en  deliclen ,  die  fy  uit  faken  van  te- 
gens  defelve  Coninklijke  Majefteyt  gerebelleert,en  den 
voorfz  Prince  van  Orangien  gevolgt  ,  aengehangen 
en  die  Wapenen  tegen  die  Coninklijke  Majefteit  aen- 
genomen  en  gevoert  te  hebben,  gecommitteert  heb- 

ben ,  mitfgaders  alle  penen ,  boeten  en  amenden  ,  cor- 
porele ,  criminele  en  civile,  daer  in  fy  ter  caufe  van  den 
voorfz  offenfien ,  fauten,  mifdaden,  crimen,  deliden, 
rebellien,  navolginge  en  aenhanginge  aen  de  voorfz 
Prince  van  Orangien  ,  armeringe  en  voeringe  van 
Wapenen  gevallen  mogen  zijn ,  in  wat  manieren  dat- 

't  zy  tegen  fijne  Coninklijke  Majefteit  oft  der  Juftitien. 
En  uit  meerder  gratie ,  hebben  wy  den  voorfz.  van 
Haerlem  en  een  iegelijk  van  hen ,  weder  geftelt  en  ge- 
reftitueert ,  ftellen  weder  en  reftitueren  by  defen ,  tot 
haren  goeden  name,  fame,  en  goederen  roerende  en 
onroerende  in  alder  voegen  en  manieren ,  als  fy  waren 
voor  de  toekomft  van  den  dingen  en  faken  voor-ge- 
roert  ,  ontlaftende  daer-en-boven  de  voorfz  van  Haer- 

lem by  defen,  en  elk  van  hen  byfondere ,  van  alle  infa- 
mie  vlecke  of  notte,  daer  in  fy  ter  caufe  voorfz  ge- 

vallen zijn.  En  imponerende  voorts  hierop  een  eeu- 
wig fwij  gen  den  Procureur  Generael ,  en  aJlen  ande- 
ren Rechteren ,  Jufticiren  en  Officiren  wie  die  zijn  : 

behoudelijkdatfe  fchuldig  en  gehouden  fullen  zijn ,  op 
te  brengen,  te  forneren  en  betalen,  de  fomme  van  Pen- 

ningen by  hen  gelooft  tot  redemptie  en  af  kopinge  van 
de  plonderinge  der  voorfz  Stad :  behoudelijk  en  wel 
verftaende  dat  in  defe  gratie  niet  begrepen  fullen  we- 
fen  57.  burgeren  en  inwoonderen  der  voorfz  Stad  ,die 
wy  fullen  doen  uitkiefen,  en  in  gevangeniffe  bewaren  , 
om  te  befien  hoe  hen  die  van  de  voorfz  Stad  voortaen 
fullen  regeren.  Ontbiedende  daerom  en  bevelendein 
naem  en  van  wegen  fijner  voorfz  Coninklijke  Maje- 

fteit allen  Prefidenten  en  luiden  van  den  fecreten  en 
grooten  Raden  mitfgaders  Prefidenten  en  Raden  des 
Coninx  in  Holland ,  en  allen  anderen  Conincklijken 
Majefteits  Rechteren ,  Jufticiren ,  Officiren  en  Onder- 

faten hen  Stadhouderen  ,  en  iegelijk  van  hen  byfonde- 
re fo  hén  toebehoren  fal,  dat  fy  den  voorfz  burgeren  en 

inwoonderen  van  Haerlem ,  mannen ,  vrouwen  en 
kinderen ,  van  defe  tegenwoordige  gratie ,  remiffie  en 
pardon ,  en  van  allen  den  inhouden  van  dien ,  na  fijne 
forme ,  en  invoegen  en  manieren  voorfeid ,  doen  laten 
engehengen,  en  volkomelijk  vredelijk  eneeuwiglijk 
te  genieten  en  te  gebruiken  fonder  hen  te  doen  of  la- 

ten gefchien  nu  of  in  toekomenden  tijden  eenig  hin- 
der, letfel  of  moejeniffe  ter  contrarien  ,  aen  lijf  of  goed, 

in  eéniger  manieren.  Dat  is  alfo  zijnder  Coninklijke 

Majefteits  wille  en  meninge.  Des  t'oirconden  hebben 
wy  ónién  naem  hier  onder  geftelt  en  derfelver  fijndér 
Coninklijke  Majefteits  fecreet  Segel ,  by  afwefen  ande- 

re Segelen,  hieronder  aen  doen  hangen.  Gegeven  in  (f.  j»j.) 
de  Stad  Utrecht,  den  27.JUÜJ  15-73.  Ondertekent 
F»  A,  Duc  £  Alv*  ,    noch  leger    Be rty. 
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*573 Öor/pronk  dei'  Nederlandfe  Beroerten* 
<De  namen  banbe  * 7. 23o?gercn  bic in ï\ct parbon  tenioi^.fcbctcn/mio'óorunbie  tiib  tcLvritifiit- niet  en  toaren  beg2cpen  }ijn  befe  getoeefï  /  fOccnt 

ganf5.  ban  <D02b2ecbt  ̂ cbout/  gfan  «Sacl  3ijn  ̂ SuD= 
(limit/  ̂ onftcr  Aanban  ©liet föturgemecflcr/  <0er* 
rit  ̂ tuiber  23urgemeetler  /  gieter  ftietf  23urgemee' 
(Ier /  petet  25al  ïDetbottber /  f  fu:ant eètaüfc.  8|a« 
geman  3©etbouöcr  /  giacob  «Serritfr  be  §onge  JBet* 
fjouber  /  gieter  ban  ̂ aenberen  a©ctboufcer  /  Socf 
25aetr5. 3©ctbouber/  «fan  be  3Bael  3®etf)0ubcr/  3!an 
<Êeftf5.  JBctbouöer  /  2&arn>ut  ban  ber  ̂ ieubureb 
3Detboubcr/c5an'?Clbertf3-  ïlaeb  &ccreari£/  gionte beerman  ban  ̂ ubenboo?öc  Coroncl/  gfacob  25ar- 
tclmcufj.  $elleraen€apitem  <3!an  3£irfe  |HSattöeuf5. 
©aenbjieb/  gieter  ̂ affelacr  ®aenb2icb/  gfacob  %& 
renben  Capitein  üjan  Sürcntft.  be  Songe  luitenant/ 
SCrent  be  <©02tcr  /  3Cb2iaen  ©ogaert  <ü5elepfeacncr  / 
gian  &ie£  ban?Cmfïerbam/  tfloritf^erm  Hlocben/ 
SCrent  <©irc&f5  op  begeeft/  Co«icIttf  «Bcrrit  SJan 
<Ceftfoon/3loiiriöa©pnantf5.  flfêacrtcn  be  SCpteecner/ 
^irrn  5pranf3/25ïOHemaner/  Claeg  peterf  3/<0?oen/ 
Üïan  ban  ̂ acnen/  3Nrcft&rcntf5/!3!an^epmenf3/ 
gieter  <0oberft  l^ooc  bgeboren/  San  ban  ben i&ofr ij/ 
^§*mion  51anf3  ̂ cftootgen  /  3©etbouber  /  peter  pf- 
b?antf5  <©üv  ïBetOouber  /  €lae$  Jfbjantf3  SBctDou; 
öèr/  Clacg  €f)eeuf5  ̂ cljepen/  fBicbicl  be  3©aeï  Ca* 
pttein  /  Co?neItf3  (€öeeuft<£apitein/  J*reberin  Co?- 
ndi3  Coultcbant  ©aenb?icb  /   <8errit  ftupebaber 
©aenb2ifb  /  <3Jacob  CIaef3  (€immcrman  3Bacbter 
ban  ben  (Coosn/  UBeefler  (Cabine  Cbirurgijn/  Wlc 
toijn  belager/  vDicnaerban&antflot  ban  23?ecbc; 
robe/  fan  CIaef5  ̂ ebeepmaber  /  3©illem  3Biggerf3 
ban  gaenocren/  25aertbout  ̂ enb2ibf3  ̂ tljilber/ 
Cöafltaen  ff  (Tttawfc/  <£omimcu$  Sanfc  /  SCrent 
3iBepnertf3/  lipman  ganf3  ̂ epf-maber/^irft  gioo^ 
(ten  öupper  /  C02nclis  per  crf5  €immerman  /  Co?? 
mliief25an^toagerban  3!rent<6o?ter/  CIaeö©cr? 
Iaën  ftin  &oon.  8:t  ï??fc  57. 3ijn  geboob  gctoo?ben  / 
Claetf  peterf;.  <0?ocn/  5lan  ban^aenen/  ^irn 
211rentf3/5!an^epmenf3/  peter  <©obertf;/  en  3jan 
banbentöofcb/  in  begebsnnenifTe3ijngefl02ben  %- 
rent5!anr5cScbout/  gjacob25arenben/  enEaureniö 
3B}jnantf5/  beloon  banCIaeg  ©erlaen  i&  uittp' 
gaen  tegentf  be  ttoee  bctötcrnenö  ban  <§eba|ïiaen 
CraenfjaliS  /  ̂Jonnljeer  ̂ joQan  ban  ©liet  tg  met  fub> 
tijiljeib  uit  ber  (lab  geboipen  /  boo?  eenen  3Clb2ecljt 
€faef3  lBolenaer/  tn  be  nleeberen  ban  befifelfg  %U 
biecDtiei  önetöt/  met  feer  g?oot  pertjftel  /  b'anbere 
gebangenö  ( alle  uuren  be  boob  bertoacfitenbe )  3ijn 
ontrent  Ulberfjeiligen  aen  malnanberen  geuetent  /  hp 
nacöt  ban  l^aerlem  naer  SCmftcrbamgeboert  /  met 
een  boop  ïJriïgoMuiton  hk  baer  bcbjaerben.  SCltoaer 
batfe  bolgenbe  bet  bonniffe  ban  ben  hertog  ban  %U 
ba  /  fouben  geboob  bebben  geto02ben/  ten  toare  be 
b2ienbenenC03ijn.öban  ben<62abe  ban  2Soflu  (tiit 
totJ^oom  gebangen  toaö)  gelijn  bier  na  falhs^rben 
becbaclt  /  fulfo^  Dabben  belet  /  alfo  be  <6?abe  aen 
Öen-luiben  fiabbe  ontboben/  bat  foliefalieffp  fnnle- 
benbabben/  fouben  manen  batfetoeber  toti|aerlem 

toerben  gebiacljt/  en  toel  getracteert  'tbjelualfo  ge- febtebe  /  en  3ijn  cinblij»  baer  boo?  notD  b?p  geuomen/ 
naer'tfp?eeubJoo?t. 

Door  des  eenen  ongeluk , 
Komt  d'ander  uit  den  druk. 

3&en  it.  ̂ eptemb?i0/  niet  tegenflaenbe^et par- 
bon  /  bebben  3?  be  ̂ opmantf  ban  be  ̂tfjutter^  boen 
bergaberen/  en  alöboen  3ijnuit  elbe^cbutterpege- 
uorên  ttoaelf  mannen  hk  boo?  IClhmaer  moetfen  pto^ 
nieren. 
^obanigen  uttganh  beeft  gcöab  befe  flrenge  en 

langbiirige  belegeringe  boo2  be  ftoahfle  ̂ olfanbfe 
(lebe  $)acrlem  /  bc  toclHe  naer  bet  geboelen  ban  een 
ïegelijtf/  toelfoubc  getoec(l3ijntotfcljaöe  en  febanbe 
ban  ben  genen  biefe  belegert  babben/  fofe  bie  niet  tot 
be  alberuïttefltc  benautbcib  en  geb2cft  ber  fpijfe  en 

babben  geb2atbt.  <^n  't  gcbeelc  beleg  ban  f)tt  begin  tot 
ben  einöe  i$  op  ï^acrlem  b^  be  «^pangiaerben  gefcfio- 

beren/  (bebjjjiemenboeter  m  bet  gcfclnit  niet  feer 
getooon  en  toa£)  boe  feltfacm  fommiacfrboten  fijn 
gegaen/  tnant  be  fomminc  baerfe  meenben  alber^ 
bemgfienboo?  't  gefdmtbcb?üb  te  toefen/  smc  on* beiligft  en  onb?p(l  getoeeft  /  fo  mettcr  bart  bleeb/ 
toant  fommige  3ijn  aen  tafel  ffttenbe  boob  gefeïiotm  / 
anbere  gaenbe  ianr  ber  graten :  00b  H  cm  iongc boebter  meteen  roer  ben  boeift  ban  baer  boóft  gefrbo 

boo?rjetDupsftn  't^ertsf-ljooft  binnen  be  fieunen  een 

gonö  en  mt  be  Ijocnbcren  ban  ben  fpcete,  &r toert  ooft  een  b?o»toc  genaemt  Co2ncleoie  Coltcr? mm/  toefenbe  tot  baer  fufler  aen  be  fererhtopbe 
folber  /  met  een  g?oote  pferen  bloot  tufftlm  ftacr  bee? nen  boo?  gefeboten  /  be  blebcren  ontfïuckeu  fonbec baer  terahen.  €enman  genaemt  Co?neliögiacobft 
toert  b<*c  fijne  beenen  afgefrbotcn/  fo  lp  na  butö 
gmg  op  be  lange  b?ugge/  en  meer  anbere  feltfanfe  en abontuerlijbeffDeutcnjijntier  gefeboten  getoeefl/  bet 
10  oobtebertoonberen/  bat  niet  iegenflaenbebet  be? 
leg/  bic  ban  ̂ aerlem  baer  beeflen  buiten  befïab  lic? 
ten  gaen  tociben  in  't  fpijt  ber  bpanben  /  en  boetod  fu bifttoil^  om  bie  te  nemen  uit  toaren  /  fo  bebben  fp  tocfi 
nig  uitgereebt :  en  3ijn  baer  ober  meer  menfeben boob  gcblebcn  aljsfp  beeflen  «regen,  ibt  25ifrfbop 
ban^aerïem/  ̂ ecr  Cobefroep  ban  HQierlo/  beeft 
op  ben  15.  Sfiuguftt  baer  na  be  feerfeen  getoiib/  en 
felfS  HSifTe  in  be  g?oote  Uerne  gefongen  t  bie  ban 
J^aeriem  bebben  ober  eenige  jaren  na  batfe  toeberom 
onber  ben  ®tim  ban  €>rangien  genomen  toaren/  m* 
Inutot  fljnber  plaetfegefeibfaltoo?ben/  tn  befeerbe boen  (lelleri  tot  een  eeutoige  gebat IjtenifTe  ban  Mc 
fane/  ̂ efe  naerboïgenbe  lijmen/  baer  tn  in 't  bok beleg/  obergebinge  en  ber  Jofiïnge  berDalenbe. 

Alwaer  al  de  Werelt  op  om  verhit , 
Softerk,fo  fel  al  [men  mocht  bedenken  * 
Is  God  met  om  3  verjlaet  -wel  dit » 
Niemand  /al  om  dan  mogen  krenken. 

Geen  vyanden  hoe  bitter  verhert , 
Al  hebben fe  luft  te  doen  verdriet  * 
God  kanfe  veranderen  3  ja  hoe  verwerf* 
't  Exempel  is  klaeraen  ons  gefchiei. 

D  En  negenden  December  1572.  men  las  * 
Doen  die fchans  c'Sparendam  wert  genomen, Den  elfden  daer  na  op  dat  felfde  pas , 

Is  Don  Frederico  voor  Haerlem  gekomen 
Met  al  fijn  macht,  en  fonderfch romen 
Den  achtienden  befchoten  fterk  en  krachtig, 
Den  twintigften  beftormt  met  ftout  beroemen  a 
Maer  is  afgeflagen  wel  hert  en  onfachtig. 
Den  laetften  Januarii ,  daer  na  waerachtig, 
Is  de  tweede  ftorm  op  die  Stad  gedaen. 
Die  vyand  week  weer  onverdachtig , 
En  moeft  met  fchanden  ruimen  die  baen  , 
Alle  fijn  acnflagen  om  ons  te  verraen. 
Zijn  te  niet  gegaen  fo  menwelfag,% 
Al  was  fijn  mening  om  ons  te  belaen , 
Met  villen  enbraen,  fonder  verdrag, 
God  befchermde  ons  wonderlijk  op  dien  dag. 

Dit  fware  beleg,  dit  feer  groot  on  trieven, 
Duerden  een-en-dertig  weken  alfo  ick  fchat , 
Duyf  kens  waren  doe  Poften  ,  die  brochten  ons 

brieven , 

Want  men  doe  feer  qualijk  mochte  komen  in  de 
Stad. 

Een  deerlijke  honger  die  vele  maekte  mat, 
Overviel  den  Burger ,  en  heeft  veel  volx  verfleten , 
Paerden,  Mout-koeken,  Raep-koeken  men  hier  at, 
Ja  Honden  en  Katten ,  waren  wiltbraed  geheten, 
Kennip-koeken,  gefouten  huiden  't  is  niet  vergeten, Koolftronken,  Wijngaerts-blaen  waren  een  prefent, 
En  behalven  dat  noch  men  over  al  riepen  en  kreten, .Niet 
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Niet  dan  alarm  ,  alarm  ,"ver  d'  end  ê  ontrent. 
Sware  fchermutfinge  voor  ons  noch  onbekent 
Moften  wy  aengaen  tegens  ons  herde  vyand , 
In  dees  grote  nood  in  ons  uitterfte  ellend  j 
Gaven  wy  de  Stad  op ,  door  hongers  verband , 

Niet  dat  hyfe  in  kreeg  met  ftormender-hand. 

Doe  nu  de  Stad  was  opgegeven , 

In  's  vyands  handen ,  fo  vóór  is  vertelt , 

Om  fo  te  bergen  ons  lijf  en  ons  leven ,' 
Doe  quam  ons  noch  op  al  meer  gewelt. 
Geen  burger ,  fo  flecht  ook  hoe  ontftelt , 
Of  hy  moft  houden  twe  of  drie  foldaten , 
Die  't  voort  verteerden ,  ja  inboel  en  geit  * 
Nochtans  genadiger  dan  fom  vermaten , 
Dit  dede  veel  borgers  wat  befaten , 

Hoe  wel  fy  deerlijk  waren  befwaert. 
Anno  77  doen  werde  gelaten , 

*t  Garnifoen  uit  de  Stad  op  d'eerfte  Maert* 
En  onder  den  Prins  van  vromer  aert , 

Quamen  wy  doe  weer  op  defelve  tijd  , 
Als  ons  Stadhouder  lief  en  waert , 
Die  ons  tot  noch  toe  heeft  bevrijd 
Door  Gods  fterke  hand  gebenedijd. 

fèfte  BoeL  1575 

niet  entoilbe  leggen  boo?  ben  bpanb  /  Bebbenbe  een 
,§tab  acBtec  Ben  /  biefe  niet  en  toiften  of  b?ienb  ban  of 
bpanb  toag :  ftp  Oeeft  ben  p^incc  ban  Baer-luiben  on* 
toilltgljeib  inïjaefte  berabberteert/  be  toelftetertfont 
anbere  b?ieben  aen  bie  ban  2fllftmaerenooftaen€ab»  f  je  nm 
bcljaugefcB?eben  Beeft/  mettetoelneBpben  15  3!«ïPS!ÏS 
binnen  3Hlftmaer  genomen  3ijnbc  /  Beeft  be  fclbe  be  mtli, 

IBagiftraet  bertoont/  ten  einbe  fp  terftont  enfonber  fom  im 

bertreft  fijn  ©enbel  fouben  innemen/  maer'tfelbcin  g" communicatie  geleib  Bebbenbe  mette©?oetfeBap/Ucb*  tt  nmtl 
ben  fulr  getoeigert/  fuftinerenbe  bat  men  be  «§tab  niet 
cnftonbe  Bouben/ boo?  bienbefelbe  niet  entoagboo?* 
fien  met  pjobianbe/  munitie  en  anber$ :  feggenbe  ooft/ 

Beeft  be  $?incebeb?ome  (tab  ban  t^aerlem  niet  non* 
nenontfetten/  toatfaltjpong  boert*  en  meer  bierge* 
IBfte  rebenen /fulfeS  batter  een  grote  berfïagenBeiben 
berbaejlBeib  onber  be  burgeren  toag  /  be  gene  tik  geer* 
ne  €$arnifoen  inbe&tab  Babben  geBab/  Ijielbenalle 
ben  nacBt  toatBt/  fo?genbe  boo?berraberien/niette 
minbe25urgemee|teren  ban  3filftmaerfcB?ebennocB 
benfelbenbag  eenenb?ief  biefe  fonbenaenben  <©ou*  Me 
berneur  ̂ §onop/  leggenbe  nocBopben^iemeroijft/  mmar 

iuiöenbeatëbolgt.  »j}*' 
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Cfelijft  «Bob  Daniel  berïoften  uit  ber  tobben  SLéeü* toen  mom/ 

<gnSufannabefcBermbe  boo?  bie  ttoeoubecjuacpboe* ben/ 

gjerufalem  bcBoebe  boo?  Antiochus  ongoblp  ber* bont/ 

€n  tik  t$k  ftinberen  uit  Baer  ppnlijfe  beb?oeben. 

^0  Beeft  Bp  oor  beeg  &tab  fonber  eenig  bertoeben  / 
3©onberlf  jft  betoaert  boo?  fo  beel  bpanbg  Banben  / 
&n  toa$f  tik  noot-Bulper  /  BP  ginft  on$S  bep?ocben  / 
<®ie$  moet  BP  gelooft  31)11  in  fieöcn  en  lanben. 

JAER-DICHT: 
Die  Stad  Va»  HaerLeM  sllnde  eLLendlCb  fottaYf 

NaerfWaer  belieg  geeft  baer  den  Vlant  oVer 
Want  zll  door  groten  honger  Was  VerfLaVt 
Die  borgers  grofgetraCteert  >  defoLdatengroVer. 

M<£n  ftiïi  batter  ban  ben  beginne  befer  belegeringe 
totten  einbe  toe/fo  nü  fo  ban  ontrent  12000  men* 

feften  boo?  gebleben  3ün/  fo  be  gene  tik  ban  bie  ban 
binnen  $ijn  omgeb?acBt  /  atë  tik  boo?  fieftte  /  ftoube  en 
ongemaft  gefto?ben  3ijn.  ̂ Sulr  bat  Bet  een  gemeen 
fp2eefetooo2b  getoo?ben  i$f  /  bat  alffer  eenig  berfcB  bolft 

gefonben  toerbe/  bat  men  ban  feibe/fp  treeften  na  Hael- meer. 

Het  innemen  ban  befe  &tab  maeftte  een  gróte  ber* 
bacftBeto  en  toerfïagentBeib  ober  geBeel  I&ollanb/be 
f&ince  ban  «©rangien  Babbe  al  lange  boo?  jfct  oberge* 
ben  ber  boo?f3,Stabtot  berfcBeibentpbengefcB?eben 
aen  ben  oüerften  ̂ onop  /  en  be  Staten  ban  ben  3&002* 
ber-^uartiere/  batfe  Baer  ̂ tebenflerftenen  boo?fien 
fouben :  Bebuenbe  tot  bien  einbe  albaer  gefonben 
gjon&fteer  iHjilipjS  ban  ber  2Ca  /  om  be^tebente 
boenfo2tificerea/  enbefonberbejStabban  3Clbmaer 
na  be  o?bonnanrie  en  beften  gemaebt  bp JJonbBeer 
Carel  ban  25opfot  /  maer  be0  aï  niet  iegeriftaenbe  /  fo 
ging  beboo?f3  fortificatie  Beel  ffappelöften  boo?t/  fulr 
bat  be  tpbinge  ban  Bet  obergaen  ban  l&aerlem  tot 
2ülnmaer  bomenbe/  be  bnrgerpe  albaer  fo  feerber* 
baeft  toerben/  batter  feer  bele  bertogennaftoomen 
eIbero\  ̂ ©e  P2ince  ban  <©rangien  Babbe  commiflïe 
gefonben  aen  gonftBeer  giacob  Cabbeljau  /  om  Bet 

uen  ban 

E  Dele,  wyfej  voorfienige  Heer ,  wy  gebieden  ons 
feer  tot  uwer  E.  Adverterende  uwer  E.  datdety- 

dinge  dat  Haerlèm  in  is ,  niet  alleen  continueeert,  maer 
ook  hoe  langer  hoe  meer  vermeerdert.  Endewijlewy 

hier  den  vyand  aldernaeft  fijn  gefeten,  en*tfpitseerft 
fullen  moeten  voor  af  byteh ,  fo  dunkt  ons  geraden  ge- 

lijk wy  u  ook  yrundlijk  bidden  dat  uwe  perfoon  met  de 
foldaten  van  den  t)ijken  elders,  terftond  onder  nacht 

en  dag  hëtwaers  komt ,  en  'c  leger  tpt  Hylo  en  Egmont 

wilt  verfterken ,  op  dat  de  vyand  geen  inval  en  doe  in't 
Noorderland ,  en  mifdien  ons  van  victualie  en  contri- 

butie van  vorder  penningen  berove.  So  veel  onfe  Stad 

aengaet,fijnwy  doende  om  met  alder  haeft  de  fortifi- 
catie te  volmaken ,  ten  einde  wy  tegens  een  fubyte  loop; 

der  vyanden  konnen  ontftaen.  Biddende  derhalven  ,u- 
wer  E.  wilt  tog  hier  in  met  u  foldaten  in  genen  gebreke 

fijn,  opdat  wy  aen  weder  fijden  onfe  ber  oepin  ge  vol- 

doende ,  een  goede  confeientie  voor  God  mochten  be- 
houden ,  en  hem  de  refte  bevelen ,  willen  ook  uwer  E. 

gebeden  hebben ,  feer  ernftelijk  dat  gy  tog  in  haeft  die 
van Enkhuifen, Hoorn, en  Medenblik,  wilt  belaften 

datfy-luiden  die  van  Alkmaer  terftond  provianderen 

vankoornen  mout,  op  datwy  door  gebrek  van  dien 

niet  genootfaekt  worden  die  goede  fake  te  verlaten,  die 

wy  anders  met  lijf  en  goed  begeren  voor  te  ftaen ,  daer- 
omfal  uwe  E.  ons  by  de  voorfz,  fteden  weder  hier  in 

dieriftig  fijn,bidden  ook  daerom  uwe  E.  fo  verre  die  fte- 
den vooriz.  ons  niet  weten  of  willen  provideren ,  dat  gy 

ons  fonder  vertrek 't  fel  ve  wilt  veradverteren ,  op  dat 
wy  weten  waer  op  >  naeft  God  wy  ons  hebben  te  verla- 

ten» Edele  Erentfefte  voorfieninge  Heer  onfe  God  fy 
met  uwer  E.  in  voorfpoedigen  gouvernemente.  Uit 
Alkmaer  den  15  Julij  i?73-  Onder  ftond  aldus  uwer  E. 
goedwillige  Burgemeefteren  der  ftede  van  Alkmaer. 

D€ganberenbaeg0  ben  i^giuïpbe^namibbaeös?  p  »; 
fo3ijn  ontrent  300  paerben  en  2000  boetftnecn*  *« ten  ban  I&aerlem  genomen  boo?  SUlfemaer/  totfmggJJJ 

tijöjS  te  boren  toag  Cabbeljau  met  b'anberCapitei*  jU* 
nenen  boln  tot  €gmont  en  opte  Igoeff  en  tot  ̂eplo  uowm 
leggenbe  opgebjoben  /  en  na  Sülftmaer  gebomenom  Jj^ 
in  be  ̂ §tab  te  trecben  /  ban  be  poorten  toaren  gefio* 
ten  /  en  be  geBele  &tab  toa$s  in  roere.  "®t  HBagiftra* 
ten  en  burgerpe  toaren  in  groter  b?efen  en  berfïa* 
gentBeib  /  niet  toetenbe  toatfe  toilben  boen  /  b'een 

<0oubernement  ber  felber  ,§tebete  aenbaerben  /  en  feibe  batfe  al  berbocBt  en  berraben  toag  /  boo?  ttoe 
metfijnfëenbelen  eenigeanbere ©aenbelenbaerinte  perfonen  W  ten  tpUt  a!0 be  <0erefO2meerbe eerftin 
treeften.  s©an  be  |Bagi(traten  maeftten  grote  ftoarig 
Beib  om  folbaten  in  te  nemen/  baer  en  tegen  hctie  Cab* 
beljnu  grote  inftantie  om  ten  minften  met  fijn  ©enbel 
baer  in  te  3ijn/  b?eigenbeinbien  men  Bern  niet  en  toil* 
be  inlaten  /  bat  BP  met  alle  be  fenecBten  /  fo  tik  tot  ̂ tp* 
lo  altf  tot  egmont  lagen  op  be  anbere  3pbe  banbe 

ber  ,§tebe  quamen  ̂ cBepenen  getoeeft  toaren  /  en 

bp  3&on  ifreberico  boo?  ̂ aerlem  in  't  leger  Babben 
getoeeft  om  parbon  boo?  be  CatBonjften  fcan  3ilfi* 
maer  te  folliciteren/  anbere  feiben  men  foube  befol* 
baten  ban  ben  p?ince  terftont  inlaten/  foentoaerber 
geen  ftoarigBeib.  gin  befe  berbaeftBeib  3ünber  beel 

^tab  toilbegaen  leggen /feggenbe  bat  Bpmettetbolli  bo?geren  te  fcDepe  uitter  &tebe  geblucBt  na  b'anöec l  &te* 
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gtebenuan  fjct$002ber-guartier/  ïjebbenbebetfïot 
üan  Den  Doom  opgeb2obcn  /  mtbbclrenjb  trocben  be 
$aenbelen  ban  fjaqncö  ̂ ennebaert  en  ̂ irö^ui; 
bel  buiten  ̂ int  peter**  poo2te.  <£nbet  anber  bolB 
bleben  ober  be  <0ceft  legaen.  Cabbdjau  fn  öupelja; 
ber  guamen  boo?  beoube  &errnerpoo2te  en  berfocf> 
ten  met  baer  perfonen  binnen  te  nomen  orabe  |fêa= 
gtftratente  fp2encn/  b'een  toilbenfein  Bebben/b'an* ber  niet.  €cn  laetften  toerben  fp  nocf)  ingelaten  met 
cenige  25ebell)ebber$  /  maer  gaenbe  na  bet  ̂ tebefjuijS 
toerö  be  Commiffatiö  <6uilliaem  ffêoftaert  uit  bet 
<0ulbe  Blies  boo2  fnn  been  gefcljoten  (baer  öpalle 
fnn  leef  bage  af  mann  ginft )  Hit  maeftten  terftónt  een 
groot  nimoet  in  ber  <§tab  onber  be  burgeren :  baer  en 
tufTcljen  guamen  be^pangüerben  boo?  be  fermer- 
poo?te/  hit  toerb  ben  25urgemeefïer$  en  ffêagifïra- 
ten  op  bet  ̂ tebebutó  acngefeib/  betoelfie  in  groten 
ttoijffei  toaren  of  fp  fjet  brijgöbolö  ban  ben  pince 
totiben  inlaten  ban  met/  toant  fp  toaren  foberbaeft 
batfenieten  feonbcnrefolberen/  bebo&erpe  liepen  in 
groter  meniebte  boo2&et  ̂ tebebuis?/  toaebtenbe  na 
be  refolutie  ban  be  jl&agifïraet  /  atë  btt  lange  buirben 
feibeöupcfjaber  meteenberftoo2tgemoeb/  ten  té  nu 
geenttjb  langer  te  beraöen/  fegt  fco?t  af  toatgpboen 
of  laten  toilt.  ̂ aer  op  floritf  ban€eplingen25ur- 

prinren  gmieefier  feibe/  tn  toilbpben  ̂ mce  en  be  burgeren 
bmu  ieoen  en  ftcrtien  /  en  i$  metten  j|opman  terflonb  ban 
iomt  in  Ö*t  ̂ tcbebuts  gegaen  /  baer  liepen  beel  b02geren  boo? 
ufc  en  na  met  ftëeerten  pieterfen  ban  ber  |Bep  be# 
nafr*  ̂ tabjef  timmerman  /  met  bijlen  en  boo2jamer$  en 

fïoegen  be  ©2iefe-poo?t  open  en  lieten  fjet  bol&ban 
ben  pointe  ban<©rangten  binnen/  en  terflonb toerb 
be  öermerpoo?te  geopent  baer  fp  luiben  toeberom 
uit  bielen  tegen  be^pangiaerben/  en  fcDermutfeer* 
ben  baer  tegenö  /  en  b2ebenfe  uitbe©oo?ftabenfta* 
6cn  bie  terflonb  m  b?anb.  ©en  18  ̂ ulp  ïjebbenbe 

^pangiaerbenfjaer  leger/  't  toelfe  fp  tot  t^eplo  en baer  ontrent  Dabben  gemaeöt  opgeb?oben  /  en  fijn 
toeberom  na  l^aerlem  getroc&en  bp  be  anbereregt* 
inenten  albaer  nocb  leggenbe/  al  toaer  fp  luiben  ge* 
ÏÖfeerbanb  gemuttineert  fjebben  om  Ijare  betalïnge/ 
fp  namen  met  baer  ontrent  b?te  of  400  beeften  Hie 
fp  gerooft  Dabben  /  Hebbende  ook  boc>  ben- luiben 
bertreb  (jet  b02p  ban  €gtnont  binnen  aen  b?anb  gi- 

ftenen. <De  ̂ ertcg  ban  ?Wba  bebinbenbe  be  grote 
boften  btebpbabbe  moeten  boen  om  ̂ aerlemtebe* 
fecmen/  mful&er  boegen  bat  bP  alfo  beraebtert  toag 
bat  bp  geert  mibbel  enbabbe  om  fnn  brijgöboib/ fjet 
toeine  toel  artjt  en-ttointig  maenben  ten  acöteren 
toa*  /  te  mogen  betalen  /  toant  uit  ̂ pangten  tn 
iange  tijb  geen  gelb  en  toaö  genomen/  en 't  geen  be 
P'obincien  babben  opgetyacfjt  en  fjab  niet  belemo* 
gen  brtpen  /  b?efenbe  ook  inbien  ïjp  &e  $20bineien 
tn  befen  tijb  mècr  gelbjS  toflbeaffcljatten/batfe  \itty 
telijn  boo?t0  ban  bem  afballen/  en  ben  p?fnce  ban 
«Drangteri  toe  ballen  fouben  mogen  /  006  toag  fip 
toertoaebtenbe  fnn  affebeib  ban  ben  Coninfe  om  uiu 
te  $eberlanben  te  bertrerbenen  frjn  <©oubernement 
af  te  leggen  /  b2efenbe  ober  fum  bat  DP  met  tjet 
gemuprineert  boln  niet  bed  uitretfjten  en  foubé  / 
Öeeftmibbelrettjb  toillenbefoe&entoat  bp  fonbergdb 
foube  bonnen  bo?beren  /  beeft  ober  fulr  alomgefon- 
ben  in  ï&ollanb  en  ̂ eelanb  /  en  in  be  plaetfen  on* 
ber  fijn  ge&oo?faembeib  noeft  toefenbe/  ban  ïje&tet 
be  buifenboen  aflelen  en  publiceren/  befe  nabolgen- 
be  miflïbe. 

Oorfpronk  d^r  Nederlandfe  Bei*oerren. 

}cttoi$ 
.mïl 
apubft 

r\On  Fernando  Alvares  van  Toledo  Hertog  van 
*-*  Alva ,  Marquis  van  Coria  ,&c.  Lieutenant ,  Gou- verneur en  Capitein  Generael.  AendenStedeh  hen 

atlcorn  hebbende  laten  verleiden  en  aftrecken  vandegehoor- 
jollnlü  ̂ embeid  desConinks  onfesgenadlgs  liefs  Heere:  wy 
nzeo  en  twijfelen  niet  dat  gy  wel  en  breet  berecht  zijt  ge- 
J*J*  weefl:  van  de  goede  en  genadige  vermaninge  erton- derfoekinge  die  u  lieden  hierbevoren  te  meermalen 

gedaen  zijn  geweeft  van  wegen  Coninklijke  Maje- 
fteit  ( de  welke  navolgende  de  voetftappen  fijnre  Pre- 
deceffbren  en  voorvaderen  (uwen  Princccn  Overftc I.  DeeL 

eron- 
icr  öent 
e&rtj' 
en. 

Heere,  en  géhjk  een  goed  Vader,  de  welke  fijn  kind wederom  onrfankt  en  aenneemt  ,  hoe  feer  hy  ver- 
dorven en  verloren  zy  als  hy  weder  komt  rot  ken- 

mlle ,  heeft  geprocureert  u  wedetom  te  brengen  in 
de  gehoórfaemheid  die  men  hem  fchuldig  is,  en  uit 
de  welke  gy  afgeweken  en  gevallen  waert  in  rebel- 

lie ,  u  verfekerende  dat  het  gene  deshalven  by  u  mif- daen  is  geweeft  ,  fonder  aen  te  fien  de  qualiteit  of grootheid  der  felver  fonde ,  van  der  felver  fijnder koninklijke  Majefteits  wegen  u  worden  vergeven  en 
vergeten  ,  de  welkefijne  Coninklijke  Majefteit,  bo- ven dien  dat  hy  altijd  gebruikt  en  bewefen  heeft  de 
genade  die  een  jegelijk  kennelijk  is  ,  hem  gewilli- 

ger geneigt  neeft  totte  jegertwöordige  vergiffen iflè 
uwes  misbrüix  ,  dewijle  hy  weet  'tfelve  geichied  te weien  ,  meer  door  quade  fuggeftie  en  ingeven  vari 
quaedwilhgen  ,  dah  u  luider  eigen  nature  en  bewe- 
ginge  ,  niet  konnende  eenigfins  hem  laten  dunken 
dat  gy^  gedegenereert  en  veraert  foud  zijn  *  fo verre  t  gene  voorfchreven  is  nieten  ware  geweeft, 
of  gy  en  foud  hebben  gecontinueert  de  getrouwig- heid  en  bereide  willigheid  die  gy  en  alle  de  gene  dte 
voor  u  fijn  geweeft  altijd  bewefen  hebt,  welke  oor- 

fake is  (als  gy  oogenfchijnlijk  hebt  konnen  fien  en merken )  dat  men  van  wegen  fijne  Majefteit  peen ngeur  noch  ftrafheid  gebruikt ,  ja  gene  menfehen 
aengeroert  en  heeft  van  den  anderen  Steden ,  de  wel- 

ke onbedaChtelij  ken  en  door  de  felve  wegen  en  mid- delen ook  gevallen  zijn  geweeft  in  den  felven  on- wech  en  dwahnge  ,  hamaels  van  hen  felven  hen  we- 
der gekeert  en  gefteld  hebben  in  de  fchuldige  ge- hoórfaemheid fijnder  Coninklijke  Majefteit,  fonder 

der  felver  macht  of  aenkomfte  des  legers  te  verwach- 
ten of  daertoe  by  heyrkracht  gedrongen  te  worden, 

gy  weet  Ook  wel  dat  men  tot  noch  toe  gene  bitten 
hei.  ,  vyandfehap  oft  wteetheid  in  krijgs- faken  ee- woonlijk  ,  als  met  fchickinge  van  krijgsvolk  in  den afgevallen  quartieren  ,  met  roven  en  branden  ,  o£ anderfins  qualijk  te  handelen  ,  gebruikt  en  heeft,  aE 
om  u  tot  kenniffe  te  verwecken :  maer  de  boosheidl 
des  tijds  en  der  quaedwilliger  en  oproeriger  men- Ichen  heeft  tot  noch  toe  byu  luiden  fo  veel  vermocht, 
dat  fy  niet  alleen  geen  ftad  enplaetfe  gegeven  heeft, dat  die  voorfchreven  goede  en  genadige  vermanin- 

ge en  tractement  u  foude  hebben  beweegt  tot  ken- niüe  tot  uwer  eigener  deyoir  en  deugd  ,  maer  gy 
zijt  tot  noch  toe  gebleven  in  den  felven  ftaet  als  te 
voren,  hoe  wel  boven  alle 't  gene  voorfchreven  is  gy metter  daed  Jiet  en  gy  niet  ertkohd  ontkennen  dat de  gene  die  hem  vermeet  u  te  willen  befchutten  en 
m  vryheid  ftellen,  niet  alleenlijk  uwe  huifen afbrand maer  ook  fulke  exadien  u  opleid,  dat  elk  van  udes 
een  fwaer  gevoelen  heeft :  niettemin  fijne  Conink- 

lijke Majefteit  fulx  alles  onaengefien  ,  en  noch  te- 
gehwoordelijk  niet  anders  foekende  noch  pretende- 

rende dan  gelijk  eenhinne  haer  jongen  ute  roepen, verfamelen  ,  en  ftellen  onder  fijne  vleugelen  ,  pro- tedie  en  fauvegarde  ,  heeft  ons  belaft  noch  defe  rei- 
fe  voor  de  lefte  u  te  vermanen  én  verfoeken  ten  ein- 

de dat  gy  uw  devoir  beter  bedenkende ,  dan  tot  noch 
toe  gefchied  is  geweeft  ,  en  ook  uwer  aller  deugd 
en  welvaert,  gy  wederkeert  tot  kenniffe  en  komtwil- 
hghjk  en  vanftonden  aen  u  ftellen  in  fijnre  Conink- 

lijke Majefteits  handen  ,  fonder  der  felver  toorn , 
gramfchap  en  fureuf  of  de  aenkomfte  fijnre  Conink- 

lijke Majefteits  leger  te  verwachten  ,  u  toefeggende 
dat  gy  ontfangen  f  uit  werden  in  gratie  en  genade, 
ja  indien  gy  uwe  Gedeputeerde  wilt  fchicken  aen 
Ons  om  fulx  uit  onfen  eigen  mond  te  horen  en  ver- 
ftaen  ,  wy  geven ,  accorderen  en  octroyeren  hen  by 
defen  goed  ,  vry  ,  vaft  en  feker  geleide  en  veilig- 

heid ,  af  en  aen  ,  en  dat  van  wegen  de  Coninklij- 
ke Majefteit  wy  als  dan  fo  goedlijk  en  genadelijk 

met  hen  Tullen  handelen ,  op  alle  *t  gunt  daer  in  gy u  ontgaen  hebt  door  navolginge  des  Princen  van 
Orangien  ,  en  wapenen  tegens  Coninklijke  Maje- 

fteit aengenomen  ,  gedragen  en  gebruikt  te  heb- 
ben ,  dat  gy  en  de  ganiche  Wereld  fult  bekennen 

#P  en 
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en  oordelen ,  dat  men  niet  meer 
 en  hadde  konhen 

doen,  en  datfonder  twijffelgy  alle
  des  volkornendyk 

te  voeden  fult  zijn ,  behalven  eenige
  dewelke  hebben 

boosheid  op  boosheia  en  fonde  op 
 fonde  gehoopt, 

en  hen  fo  Verre  den  Duivel  overgege
ven ,  dat  fy  on- 

Srftaen  fullen  om  u  met  hen -luide
n  ganfchelijk  te 

v  tv" VS utrechten  weg  te  ft
ellen  en  hou- 

den 't  welk  wy  vaftelijk  wülen  verhopen  dat  gy 
 niet 

«fultdSen  Sewijleu  genoegfaem 
 kennelijk  is  dat 

een  boos  en  fchelmich  menfch  te  genen 
 tyd  op  en 

houd  ,  tot  dat  hy  anderen  tot  hem 
 gebrocht  heeft 

Soor  ngeven  del  bofen  geefts  ,  altijd
  wakende  tot 

veriies  der  zielen  ,  maer  indien  gv  d
efe  vermanin. 

gen ,  gratiën  en  genaden  fteld  in  ona
chtfaemheid ,  en 

defelve  ontfankFmet  geflopte  ooren 
 en.  hertneckig- 

heid  als  tot  noch  toe  gefchied  is,  wy  ̂ willen  < ook  u 

nu  met  eenen  gewaerfchout  hebben  ,
  datter  geen  n- 

geur  noch  wrettheid  is  hoedanig  die  z
ijn  mach,  die 

ly  niet  en  zijt  verwachtende  ,  fo  aen  u
we^ionen, 

lis  met  verwoeftinge  ,  hongers-nood
  en  00T metten 

fwaerde  ,  in  fulker  voegen  ,  datter  ove
r  al  geen  reh- 

quien  blijven  en  fullen  van  't  gene  te
genwcordiglijk 

noch  geheel  is ,  maerfal  fijne  Majef
teit  tLanddoen 

vervalfen  en  bewonen  met  andere  vr
eemde  luiden , 

ook  foen  foude  fijne  Majefteit  haer
  met  kunnen  la- 

ten bedunken  den  wille  Gods  en  haer  elv
en joldaen 

te  hebben  ,  fo  verre  ,  na  fo  vele  %^J<W&**£ 

tien  ,  vermaningen  en  exempelen  ,  g
y  al  even  ftijf 

en  hartneckig  blijft,  aengefien  dat  ̂ f/.^™™' 

jefteit  door  den  Goddelijke»  wille  
gefteld  is  tot  uwen 

Prince  en  Overfte  ,  den  welken  gy  alk •  gehoo f^
m- heid  ichuldig  zijt  ,  als  ̂ ^ff  Zedlüerenen 

nehikis ,  daerby  gevoegt  dat  hy  fo  goedertieren  
en 

een  genadig  Prince  is  als  oyt  geboren  
is  geweeft , niet 

twiiffelende  of  gy  hebt  wel  
verftaen  de  middelen  w- 

Sw^euTkenVoor  
handen  en  gereed wefende van 

de  fterkinge  fijnre  Coninklijke  Majefteits  
legeren  , 

fo^  met  menigte  van  volke  als  gro  gefchuten  
muni- 

(F-3»80  deodanxgeaKiveert  en  noch  
dagelijks  aenkomende : 

overleggende  en  overdenkende  in  t
ijds  ,  voor  komt 

Tganle  verderfFeniffe,alswy  wül
en  verhopen  in 

God  dat  hy  ufal  bewegen  te  doen,  e
n  fijne  Godlijke 

genade  verlenen  om  te  confidereren 
 en  aenmerken  dat 

fn"lefte  fijne  Coninklijke  Majefteit  doc
h  de  meefter 

falbliTven  Gegeven  tot  Nimmegen 
 onder  onfe  naem 

en  ëoninklijkegMajefteits  fecreet  ze
gel  hier , onder op- 

gedrukt,  den  16  dagdesmaendsju 
 y,  i-yy.  Onder 

tekent,  F  A.  Vntd'Alve,  en  wa
t  lager.  Ter  ordon- teKent,  r.  j* .  **  bezegelt  ter 

nanne  van  fijne  üxceiienue  .  * W        m  tTes  Co- 

i^^^XT^^^ri ro- 
den  waffche ,  tuflchen  wit  pampi

er :  hier  na  ftondge- 

fchreve^fijn  Excellentie  heeft  g
eordonneert  dat  men 

«en  copven  van  defe  brieven  gelo
of  geven  fal,  dan 

lie  gecop  eert ,  gecollationeert ,  geaudentifeert  en  ge- f  Kullen  weln,  by  den  ̂ ^^^ 

den  hier  onder  gementioneert ,  als  namentlnk  U  trecht, 

ïmfterdam,  Nimmegen, 's Hert
ogen-bofTche ,  Ant- 

-       we^pen,Breda,en Middelburgden  26  July, ann
o  1573. 

Ondertekent,  A.  van  der  Burch. 

m,  w»n2ftFi2cntn  miffibe  i$  tot  ötrecfït  oepubli* 

JS e"mn  &onbaabeti 26  Julp/  anno 
^ÏSit  te  ©iana/  beurtoaerber  ban  ben 

»obe  Sn  ad  ban  atrecöt  met  stoter  fo
lemm* 

St  /  oe m  006 1  aefeniebe  in  Oen  anbece j&obmcf
en 

Si£  ban  ̂Vetlanb  /  ban  «eeftbaect
oet; 

fttoSSÏÏiSflrtwtt/  toant<"p  ö^öe
engeloof 

'"Sucniin befanenban bie  ban  l?oUanb  (enfon* 
beSe  IwSoojbet-quarriet )  enflonbenop  befe

tijb 

mtim  tod  /Km  ober  al  toa*  feer  atote b?efe  
en  bet* 

r    ten / liet  toelh  Deboo?f3  ̂ ononen  gionnjieeren  jNn* *t?efc  KIL   1 ntorVfl/  f  &  ban&ebenber/  mttfo» 

mi  ftenbe  en  merfeenbc  be  bcrflagentDejb  en  per^ 

picjrtmt  ban  bet  bolfe  in  bien  quartiere/aen  ben  ffttnee 
ban(©ranöieno«fcb?eben  Bcbüen  aüebeödeoentijetö 

ban  't  felbe  quactier  in  befec  maniere» 

rvOorluchtige,  Hoog-geboorne  Heere  en  Vo
rft, 

-L'  wy  gebieden  ons  onderdamglijk  aen  uwe  Vorftely- 

ke  Genade  enen  kunnen  den  felven  niet  laten  alle  de
 

geftelteniffevandefen  quartiere  vrymoedelijk  (fowy 

behoren)  over  te  fchrijven ,  hoe  dat  federt  het  b
ekla- 

gelijk  ongeluk  van  die  van  Haerlem  meeft  op  a  Ie  men
- 

fchen  ( ook  ons  fake  meeft  toegedaen )  een  fuiken  v
er- 

fchricking  en  vrefe  is  gevallen ,  dat  een  yeder  fle
chts 

om  fiet  hoe  hy  uit  de  Landen  beft  mach  geraken ,  hae
r 

goed  fofy  beft  mogen  wech  makende  door  v
erfchei- 

den  middelen  by  dageen  nacht,  niet  tegenftaen
de al- 

le ordonnantie  en  opficht,  't  welk  wy  te  water  en  te 

lande  daer  op  hebben,  want  de  algemene  roep  is,  io 

Haerlem  in  fo  langen  tijd  niet  na  behoren  gevi
clua- 

lieert  (fo  men  ,  fo  fy  feggen ,  te  winter  wel  hadde
n 

mogen  doen.)  en  ontfet  heeft  mogen  werden  ,  wat 

'hebben  wy  dan  fulks  te  verwachten  ?  die  niet  en  zijn 
na  behoren  voorfien,  en  of  de  fortificatien  ai  om  al 

behoorlijk  waren  gedaen ,  daer  toe  wy  geftadig  aibei, 

den,  fo  gebreken  ons  noch  meeft  alle  andere  midde- 
lenvan proviande,  poeder ,  gefchut  en  andere  amu- 

nitie,  ook  vrome  Capiteinen  en  Gouverneurs  van  Ste- 

den, want  die  van  Alkmaer  aengaende,  met  die  Ca- 

piteinen en  foldaten  daer  in  zijnde ,  en  weten  wy  voor- 
waer  niet  of  men  hem  daér  fulks  op  mach  betrouwen  , 

dat  {y  (als  de  vrome  van  Haerlem  hebben  gedaen, 
en  daer  over  de  fleur  van  onfe  knechten  verloren  )  de 

uitterfte  nood  foude  wülen  verwachten ,  daer  op  uwe 

Vorftelijke  Genade  dan  verdacht  mach  zijn  :  uwe 

Vorftelijke  Genade  heeft  my  Sonoy  ettelijke  dagen 

geleden  gefchreven  van  fekere  commiflie  onder  een 
blank  voor  een  Gouverneur  tot  Medenblik ,  dan  hoe 

wel  fulks  wel  van  node  waer  ,  fo  en  verneme  ik  die 

commiffie  niet,  ook  dien  al  hebbende  en  hebbe  nie- 

mand bequaem  om  tot  fulks  te  committeren ,  Hofwe- 

gen  nu  ook  overleden  zijnde ,  behalven  defen  en  heb- 

ben wy  alhier  de  middelen  niet  langer  om  de  knechten 

met  leninge  te  onderhouden  *  de  huifluiden  door  vo- 
rige pilgeringe  en  geftadige  contributie  geen  middel 

hebbende  om  langer  geld  te  furneren,  en  deStelui- 
den  ook  door  armoed  de  knechten  niet  langer  kun- 

nende onderhouden.  Sulx  dat  alle  dees  dingen ,  fulx 

als  voorfz  gefteld  zijnde,  na  menfehen  oordeel  niet 

mooglijk  en  is  die  fake  tot  eenen  goeden  einde  te  bren- 
gen, of  langer  te  verduren,  ten  ware  uwe  Vorftelijke 

Genade  dan  eenig  vaft  verbond  met  eenige  grote  en 

mogende  Potentaten  ,  en  treffelijk  ontfet  voor  han- 

den hadde,  het  welke  fo  'talfo  zy ,  op  'thoogfte  van 
node  is  uwe  Vorftelijke  Genade  fulx  aen  alle  de  Ste- 

den fchrijve  om  de  vlucht  te  ftutten  en  de  luiden  te 
trooften ,  die  anders  geheel  verlopen  fullen ,  en  wy 

van  alle,  behalven  on»  vyanden ,  verlaten,  ons  alleen 

vinden ,  en  den  vyanden  te  buite  werden :  en  vermeer- 
dert dees  vrefe  dat  men  hier  opentlijk  feid  dat  uwer 

Vorftelijke  Genade  fijnveldleger  op  heeft  gebroken  , 

de  Steden  alleen  befet  en  daer  op  alleen  wil  laten  aen- 
komen ,  het  welke  die  gemene  man  dan  voor  een  fake 
van  uitterfte  nood,  ja  defperatie  acht:  feggendaerom 

fouwe  Vorftel.  Gen.  geen  andere  middelen  en  heeft, 
dat  het  beft  is  dat  ons  getrouwe  vrienden  en  toegedane 

met  wijf ,  kinderen  en  haer  armoetken,  dat  fy  wech 

kunnen  krijgen  te  fchepe  hem  wech  maekten  liever 

dan  dat  fy  luiden  buiten  alle  menfchelijke  middelen, 
d'een  Stad  voor  d'ander  na  lieten  nemen ,  en  als  moed- 

willig en  opftinaet  alle  om  hals  quamen  ,  of  dat  de 
vyand  haer  alle  middel  van  ontkomen  bename,  hen 
meefter  van  der  Zee  makende,  daer  toe  geen  kleine 

apparentien  en  zijn ,  fo  door  dien  dat  wy  vele  Capi- 
teins  van  den  fchepen  niet  genoeg  kunnen  betrouwen , 

fo  fy  airede  dikwils  hebben  gefaillieert ,  en  fo  haeft  haer 

betalinge  ten  befetten  dage  niet  komt,  terftondmuy- 
terye  aenrechten ,  fo  door  dien  dat  de  vyand  hem  te 
water  nu  fterk  toe  ruft  ,daer  af  wy  noch  huiden  van  den 
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575 Oorlpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

££l      TrYlt?    ̂ ÏS?  *£  hebben  ont" ,  ee"  ̂ herpe  commiffie  fende  op  Cornelis  Boom  dat 
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fchi jnt  om  daer  door  te  brengen)  open  houden,  en  fo  fy 
fulx  onfer  fchepen  meefter  werden  ( daer  toe  wy  on- 
twijffelijk  vermoeden  dat  fy  trachten,  en  dat  onfe (o 
voorfzaltwijffelachtigftaen)  fo  waertniet  alleen  van 
der  zee,  maer  geheel  van  alle  fteden  gedaen,  fo  alle 
'tgefchut  daer  op  is,  en  fulx  alle  die  hier  waren,  of door  honger  or  door  fwaerd  om  moeften  komen, 
doch  fo  doen  wy  alle  ons  vermogen  ook  in  defen.  En 
is  fulx  tot  een  Vice- Admirael  geftelt  Cornelis  Dirkfz 
Burgemeeftertot  Monickendam ,  en  hem  bygevoegt 
andere  Gedeputeerden  van  Steden,  en  fo  uweFurfte- 
lijke  Genade  tot  een  verbond  en  ontfet  als  voren  raed 
weet,  is  geheel  nodig  dat  uwe  Furftelijke  Genade  Heer 
broeder  Graef  Lodewijk  met  den  eerften  hem  hier 
vinde,  alwaert  maer  voor  fijn  Genade  perfoon  alleen, 
fo  alle  herten  over  hem  hangen ,  dat  ook  eenige  Capi- 
teins  en  fecours  hier  metten  eerften  werde  gefchikt, 
met  middel  om  die  te  onderhouden,  uwe  Furftelijke 
Genade  fchrijft  my  Sonoy  wel  om  den  vyand  het  hooft 
te  bieden,  dan  hebbe  gene  middelen  om  waer  mede , 
want  de  ftad  Alkmaer  tot  redelijke  verfekeringe  feven 
of  acht  Vendelen  knechten  behoeft,  fo  hebbe  ik  'er 
nodelijk  vier  op  den  Waterlandfen  dijk  ,  nu  blijven 
noch  de  fchepen  onverfien ,  daer  ten  minften  wel 
looo  foldaten  toe  behoeven :  dan  is  Edam  en  Monic- 

kendam ook  noch  onverfien ,  moeten  ook  noch  diver- 
fe  Schanfen  inhouden  en  beletten  (derwaers  ik  Sonoy 
nu  rijde  omallestevoorfien,  van  daer  op  Alkmaer  en 
na  de  fchepen)  of  den  vyand  loopt  ons  hier  alle  't  platte 
land  af,  en  foude  fulx  alle  contributie,  ja  dagelijkfe 
nodelijke  victualie,  de  beeften  weggedreven  zijnde, 
ophouden,  hier  uit  kan  uwer  Furftelijke  Genade  wel 
verftaen  hoe  nodelijk  wyin  yle  hier  fecours,  Capitei- 
nen,  en  onderhoud  der  felver  behoeven :  fo  alhier  ook 
het  poeder  in  fobere  quantiteit  is  ,  en  de  koopluiden 
hier  qualijk  betaelt  werden,  en  fulx  by  haer  weinig  fal 
werden  gebracht,  is  op  't  hoogfte  nodig  dat  by  uwe Furftelijke  Genade  den  Staten  een  expreffelijk  tot 
Hamborg  daer  ontrent  werde  gefonden  met  brieven 
van  credentie  aen  de  uitgewekene  van  defen  Landen  , 
om  hen  met  verfprekinge  ook  leninge  en  anders  be- 
hulpfaem  te  zijn,  en  dat  men  den  voorfz  Gedeputeer- 

den ook  eenige  waren  van  hier  mede  doe,  tot  welk 
werk  ons  Frederik  Ortefz  niet  onbequaem  foude  dun- 

ken ,  ook  verhopen  hy  't  felve  tot  gemene  nut  niet  fou- 
de weigeren ,  en  fo  fulks  niet  en  gefchied  fullen  wy  feer 

haeft  in  gebrek  van  kruit  geraken ,  't  welk  wy  anders  tot 

niet  toe  doen,  als  ook  niet  van  de  aengehaelde  goede 
ren ,  dat  ook  de  voorfz  Boom  tot  fulks  werde  geaurori- 
feert,  alsook  om  bequame  adjuncten  tot  fulks  te  mo- 

gen nemen,  alle  het  welke  wy  uwe  Furftelijke  Genade 
wel  hebben  willen  by  defen  expreffelijk  adverteren-  op dat  alles  na  behoren  werde  verfien,want  haefti*  fecours 
hebbende  fien  wy  met  Gods  hulpc  de  fchepen  en  het 
Land  noch  te  houden ,  dat  fonder  dien  in  gevaer  ftaet , 
met  het  welke  wy  dan  verfchoont  begeren  te  zijn ,  en 
antwoord  by  defen  verfoeken  om  ons  daer  na  te  regule- ren. TotMedenblikden24July,i57$. 

u  !%*  Ste  ?aï  f^aim  oefen  fmef  outfanaen peb&enüe/  Beeft  Benforten  öaccopöefonueniiefe  na* 

oolgenöeamnjoo^e:  ' 
f)  E  Prince  van  Orangien ,  Grave  van  Naffau ,  &c 
*^  Heere  en  Baron  van  Breda,  van  Dieft ,  &c.  Edele, vrome,  lieve,  befondere ,  hoewel  wy  tot  noch  toe  aen 
de  affeótie  en  goede  genegentheid  die  gyluiden  van  al- 

len tijden  tot  vorderinge  en  welvaren  van  den  woorde 
Gods  en  onfe  rechtveerdige  gemene  fake  hebt  gedra- 

gen ,  noit  en  hebben  getwijfFelt ,  en  daer  door  wel  ver- 
hoopt hadden  dat  de  ervarenheid  en  experientie  van  de 

faken  van  defer  werelt  u  lieden  ten  minften  fo  vele  fou- 
de geleert  hebben ,  dat  gyluiden  om  eenige  accidenten 

of  ongeluk  (fo  als  demenfehen  gewoon  zijn  fulks  te noemen,  den  welken  nochtans  een  yegelijk  in  wat  ftate 
hy  zy  alle  ftonden  is  onderworpen ,  ja  geenfins  ook  en kan  ontvhen  wat  liften  en  arbeid  hy  daer  toe  voor- 

wend) u  lieden  fo  lichtelijk  niet  en  foudet  hebben  laten 
verfchncken ,  en  byna  alle  manlijke  kloekheid  te  neder 
leggen,  gelijk  als  wy  uit  uwen  brieven gefchreven  tot 
Medenblik  op  den  14  der  voorieder  maendjuly  heb- 

ben gefpeurt :  by  den  inhouden  van  den  welken  wy  an- 
ders niet  en  hebben  kunnen  merken  dan  datgy  lieden 

de  gehele  wel  vaert  of  qualijk  vaert  van  defen  Lande  der 
ftede  van  Haerlem  wilt  alleen  toevoegen :  wy  nemen 
God  almachtig  tot  getuige  wat  bedroeffenifTe  en  herts- 

weer dat  wy  (overmits  het  beklagelijk  ongeluk  der  fel- ver ftede  over  gekomen)  gehad  hebben,  en  ware  fulx  in 
penculvanonshjfen  leven  te  verhoeden  gewceft,  wy 
hebben  menigmael  genoeg  geprefenteert  't  felve  daer 
toe  te  wagen ,  fo  wy  ook  gene  middelen  of  wegen  ach- 

tergelaten en  hebben,  die  onseenigfins  tot  hulpe  en  by- 
ftand  der!  felver  ftede  dochten  te  dienen,  't  welke  im- 

mers by  de  dood,  fo  van  den  Heere  van  Batenborp- ,  als 
van  fo  menig  ander  vroom  Capftein  en  foldaet  genoeg 

(F.  318.) 

Strip* 

tootwDe 

ban  t>ctt 

ban  <&> 

rangtert 

Senlttf* ben 
moet  qtf 

ongelijk  minderen  prijs  als  nu  fullen  gekrijgen ,  foons  gecomprobe^  en  of  ai dSS Sj^ÖcSd aen  Enkhuifen  vele  is  gelegen  en  fyluiden  obftinateli  jk  Almachtig  belieft  heeft  van  der  ftede  van  Haerlem  n* 
niet  meer  knechten  in  willen  nemen  als  't  gene  van  fijn  Goddelijke  wille  te  difponeren ,  en Tfd  ve  uir^n 300  koppen  is  geaccordeert,  is  nodig  uwe  Furftelijke  fen  handen  te  nemen,  fullen  wy  hem ,  en  fijnGodddSk Genade  haer  ernftelijk  bevele  dat  fy  ten  min  ftede  re-  I  woord  daerom  verlochenen  en  verlaten  ?  is  daeromT fte  vantVaendeldatternuinleid  ontfangen ,  wefen-  |  fterke  hand  Gods  eenigfins  verkort?  en  fijn ,  kerke  e^e ^einte  te  niet  gebrocht?  het  iswaerachtig  dat  ons  dë de  noch  ontrent  50  mannen,  doch  waer  meer  nodig 
noch  boven  de  voorfchreven  refte  een  geheel  Vaendel 
daer  in ,  om  de  moedwilligheid  van  't  volk  daer  op  ook 
by  vele  al  groot  nadenkenis,  op  dat  ons  niet  gefchied 
als  byna  onlangs  tot  Alkmaer  is  gebeurt ,  als  men  in 
nood  de  knechien  (tegens  haer  beloften)  nieten  wifte 
te  krijgen,  ook  met  veranderinge  van  de  fleutelsvan 
de  poorte  vata  der  Stad  niet  fonder  grote  fufpitie.  Is 
ook  geheel  nodig  dat  een  Gouverneur  op  't  eiland  van 

Chnftehjke  liefde  een  medelijden  doet  hebben  op  *t  ge- ne onfen  broederen  aldaer  overkomen  is,  maer  alfo  van 
allen  tijden  het  bloed  der  Martelaren  isgeweeft  het  zaed 
der  Kerken  Gods,  fo  behoren  wy  nu  ook,  fiende  opent- 
hjk  waer  onfe  vyand  toe  tendeert,  hoe  dat  hy  violeren de  alle  geloften,  en  verbonden  Gode  noch  den  men- 
fchen  geen  gelove  en  foekt  te  houden,  maer  de  waer- 
heid  na  fijn  uitterfte  vermogen  pretendeert  geheel  t'on- 

Trl  werde  geSe.t  mee  ontrent  «TM5EÏÏ  !  ̂ «d^S^i^^SSS^CSSfe 
t  felve  verfekert  te  zijn ,  fo  daer  aen  grotelijks  is  gele- 

gen, en  de  vyand  (tot  welk  fy  feer  genegen  zijn)  het  fel- 
ve occuperende  (als  hy  uit  Vriefland  lichtelijk  kanj fou- 
de ons  alle  middel  van  toevoer ,  en  de  paffagie  van  hier 

op  de  Maes  en  van  daer  hier ,  geheel  benomen  zijn ,  en 
wy  van  alle  kundfehap  en  correfpondentie  verfteken. 
Is  ook  nodig  dat  daer  beneffens  2  of  3  boots  werden 
geordonneertomdeftrand  (die  de  vyand  numeeftin 
heeft)  te  bevryen :  waer  ook  nodig  fo  die  van  Enk- 

huifen geheel  flap  zijn  ,  dat  uwe  Furftelijke  Genade 
J.  Deel  »       T  ~        ' 

terften  toe  te  wederftaen ,  niet  twijfFelende  God  Al- 
machtig hem  ten  leften  tot  confufie  en  fpot  fal  laten 

vallen,  fonder  dat  gy,  door  het  ingeven  van  eenige 
quaed willige  blode  of  onverftandige  menfehen,  fo  ligK 
veerdelijk  om  het  verlies  van  eene  ftede  fuiken  goeden 
en  rechtveerdige  fake  behoort  te  verlaten,  te  meer  aen- 
gefien  de  vyand  met  alle  fijn  kracht  en  geweld  de  felve 
niet  en  heeft  kunnen  overweldigen ,  en  noch  vele  min 
fal  kunnen  bekomen  fo  vele  andere  fteden  ongelijk 
fterker,  die  ons  (God  hebbe  lof)  noch  refteren  om  fijn 

#  P  *  God- 
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Goddelijk  woort  aldaer  te  verkondigen,en  fijnen  naem 

teeeren,  en  dewelke  nu  noch  meer  als  te  voren  ge- 

hert  en  geanimeert  fijn  om  alle  vyandlijk  gewalt  te  we- 
derftaen,  waerdoor  wy  des  te  meer  verwondert  üjn, 

dat  in  dien  quartirefo  vele  luiden  door  grote  verfch
nc- 

kinge  hen  lijf  en  goed  foeken  te  falveren.fonder  
van  ye- 

mand  gejaegt  te  worden,daer  mede  buiten  lande
  te  ver- 

trecken,  niet  wetende  wat  opinie  wy  van  alfulken  
men- 

fchen  fullen  hebben :  willen  fy  excufatie  nemen  dat  die 

fteden  aldaer  niet  genoeg  gefterkt  of  van  proyiande, 

bufpoeder,  munitie  van  oorlogeen  ander  nootfakelijk- 

heden  verfien  en  fijn.  U  L.  is  genoeg  indachtig  hoe  me- 

nigmael  datwy  UL.enden  fteden,  fo  fchriftelijkals 
anderfins  hebben  vermaent,datmen  alle  mogelijke  vlijt 

aenwenden  foudeten  einde  fulxby  tijde  en  met  goede 

moeiten  en  gelegentheid  mochte  gefchieden ,  om  aho 

alle  ongeluk  des  te  beter  te  voorkomen:  wy  hebben  ook 
te  meer  reifen  den  Overften  en  Capiteinen  aldaer  laten 

verfoeken ,  dat  fy  overdenkende  de  fake  die  fy  voor- 

ftaen ,  hare  knechten  in  alle  goede  ordre ,  regele  en  dif- 

ciplinefouden  houden,  op  dat  den  Huifman  ten  platten 

lande  beter  voor  alle  gewalt  en  fchade  gepreferveert 

hadde  mogen  fijn.  Wilden  daerom  wel,datmen  hen  de 

middelen  badde  gegeven  om  fulxte  mogen  doen  Gy 

fchrijftonsdatmenufoude  laten  weten  ofwy  ook  met
 

s,  eenigen  groten  machtigen  Potentaet  in  vaften 
 yerbon- 

!  den  ftaen ,  om  alfo  door  eenig  treffelijk  ontfet  die  grote 

!  geweldige  macht  van  den  vyand  te  mogen  wederftaen
 , 

'  waer  op  wy  niet  laten  en  willen  u  lieden  voor  antwoor- 

'  de  te  geven ,  dat  al  eer  wy  oit  defe  fake  en  de  befcherme  - 

,,  niffe  der  Chriftenen  en  andere  verdrukten  in  defen 
 lan- 

,,  deaengevangen  hebben,wy  metten  alderopperften  
Po- 

!,  tentaet  der  Potentaten  alfulken  vaften  .verbond  heb
ben 

„  gemaekt,  dat  wy  geheel  verfekert  fijn  dat  wy
  en  alle  de 

gene  die  vaftclijk  daer  op  betrouwen ,  door  fijne  gewel- 

dige en  machtige  hand  ten  leften  noch  ontfet  fullen 

,.-       ,  worden,  fpijt  alle  fijne  en  onfevyanden,  fondernoch- 

optfob.  tans datwy  middelertijd  eenige  andere  middelen, die 

ons  de  Heere  der  Heerfcharen  toegefchikt  heeft ,  heb- 

ben of  als  noch  willen  laten  voorby  gaen .  Gy  klaegt  dat 

gy  gene  middelen  en  hebt  om  den  vyand  te  wederf
taen 

en  'thooft  te  bieden,'twelk  ons  voorwaerniet  weinig  en 

verwondert ,  alfo  immers  de  vyartd  indien  quartire 

hem  fo  fterk  niet  en  begeeft  hy  eft  ware  wel  lichtelijk  te 

weren,alfo  wy  ons  ook  op  uwe  vromigheid  gehelijk  b
e- 

trouwen dat  gy  doen  fult.  Dat  deCapiteinenenfolda- 
ten  henluiden  fo  hooglijk  beklagen  als  fy  terftond,  ( hare 

maendgeexpireertfijnde)  hare  betalinge  niet 
 en  ont- 

fcngen  fvervreemt  ons  grotelij  k  wie  henluiden  
m  fulke 

gewoonte  heeft  gebracht ,  aengefien  wy  niet  en  manen 

oir  Keifer  of  Coning  fulx  gedaen  heeft,  
en  of jegen- 

woordelijkby  den  Hertog  van  Alva '
t felve  gefchied , 

machmenbyexperientie  bevinden  by  t  ge
ne  de  Span- 

giaerts  tot  Haerlem  aenrichten  die  met  meer
  als  x8 

maenden  foltx  en  eiffchen ,  wat  fijne  Walen  en  Duitfen 

doen  fullen  't  felve  fal  ons  den  tijd  leren,wy  konnen  
wel 

denken  dat  fy  egene  betere  betalinge  ontfangen  
en  heb- 

ben,  maer  eer  wel  erger:  belangende  de  provifie  v
an 

buffepoederdiegv  begeert  datwy  tot  Hamborg,  
en  in 

dien  quartire  fouden  doen  doen ,  houden  wy  u  inda
ch- 

tig datwy  u  eertijds,  en  meer  als  eens  hebben  ge
fchre- 

ven,gy  wel  doen  foudet  en  eenige  derwaers  
afveerdi- 

een,  ten  einde  om  provifie  van  bufpoeder  te  krijgen, 

•t  welk  den  Staten  alhier  ook  te  meer  reifen  voorgehou-
 

den hebben,  maer  hebben  aen  beide  iyden  even  vele
 

verkregen,  wy  en  twijffeien  niet  aen  de  toerufti
nge  van 

den  fchepen  die  de  vyand  is  makende  om  in 
 den  Zui- 

der-zee  te  komen :  maer  verhopen  dat  gy  lieden  daer  in 

fo  voorfien  fult ,  en  u  fo  vromeijk  en  kloekeh)k
  weren 

dat  hy  niet  dan  verlies ,  fchade  en  fchande  
aldaer  halen 

en  fil.  So  ook  die  van  Zeeland  jegenwoordehjk  
met  al- 

le vrymoedigheid  en  kloekheid,  alle  ftonden  den 
 vyand 

komende ,  met  gewalt  verwachten ,  en  hem  met  Gods 

hulpehetflot  Rammekens  op  den  5  dag  defer  m
aend 

afgenomen  hebben,  en  aldaer  goede  proviüevange
- 

fchut ,  wijn  en  koorn  gevonden ,  niet  twijffelende  God 

Almachtig  henluiden  vorder  geluk  en  victorie  velenen
 

fal.  Te  meer  aengefien  fy  fo  vrymocdelijk  üc  fake  ter 

herten  nemen :  verfoekendedaërorh  aen  U  L.  welern- 

ftelijk  dat  gyluiden  alle  fulke  ydele  vrefeaf  leggende  en 

der  onverftandige  perfuafien  verwerpende  altijd  het 

mannelijk  hert,  't  welk  gy  voortyden  bewefen  hebt,  be* 

houdet  en  een  yegelijk  fijn  beroep  en  in  't  gene  wy  hem 
bevolen  hebben  met  alle  goeden  vlijt,  en  neerftrg- 

heid  foekt  te  voldoen  en  te  quijten ,  en  ook  alle  anderen 

tot  gelijken  ernft  en  volftandigheid  te  verwecken,  wei 
verfekertfijndedatindien  gevalle  den  fegen  Gods  in 

als  by  u  lieden  fijn  fal.  Aengefien  indien  wy  den  vyand 

de  zee,fo  hier  in  Holland  als  in  Zeeland  benemen  kon- 

nen niet  en  is  te  twijffeien ,  hy  fijnen  hoogmoed  wel  fal 

laten  finken  en  van  onfen  wegen  en  fullen  wy  niet  laten 

na  onfen  vermogen  in  als  te  verfien  ,en  u  lieden  alle  be- 

vorderinge,hulpeenbyftandtedoen , desons  immer- 

meer mogelijk  word,fonder  ons  ergens  in  te  willen  fpa- 

ren  eenige  arbeid ,  pery  kei  of  dangier  te  ontfien :  dat  gy 

fegf  dat  wy  onfen  leger  opgebroken  hebben  ,  en  die 

knechten  in  den  fteden  geleid,  is 't  felve  wel  tegen  on- 

fen wille  geweeft ,  aengefien  de  felve  fo  ten  dele  vanden 

vyand,  als  ook  yan  hen  felven  opgebroken  fijn,  enwy 

defelvejegenwoordelijk  buiten  platten  lande  met  alle 

mogelijke  middelen  foeken  te  krijgen,  fo  verfoeken 

wy  daerom  andermael  dat  gy  lieden  in  alle  vrymoedig- 
heid tot  het  welvaren  van  den  lande  altijd  wilt  voort  va- 
ren. En  of  ons  ondertulTchen  wat  ongelux, overkomt, 

daerom  den  moet  niet  vériiefende,  maer  eer  bedenken- 

de wat  onfe  fonden  wel  verdient  hebben ,  en  dat  het  in 

krijgshandel  niet  altijd  voorfpoed  en  kan  fijn.  Wy  en 

willen  van  onfen  wegen  niet  laten  al  te  doen, des  ons 

immermeer  mogelijk  en  is,  noch  lijf,  noch  goed,  bloed 

daer  aen  te  fparen.  Edele,  v rome,  lieve,  byfondere^n- 

fe  Heere  God  fy  met  u.  Gefchreven  tot  Dordrecht  o
p- 

ten  o  dag Augufti  Anno  if73-  Onder  ftond  g
efchre- 

ven, UL.  goede  Vriend,  en  was  ondertekent,  
<?»//- 

HauwJeN/fau.  Nóch  lager  ftond  getekent,  N.  Bru
t. 

nink.  De  fupferiptie  was.  Den  Edelen  vromen ,  onien 

lieven ,  befonderen  Jonkheren  DiederikSonoy,  P
hi- 

lips van  der  Aa ,  Frederik  van  Sevender ,  Fredenk  Ut- tefzen  M*.  Willem  Bardefius. 

De  Spangiaerben ban SClBmaer jtóWjjjg; JggJ 

troef* m  tfnbe  al*  geboo?D  i&  l  fo  fiebben  W  ban  SS" ainmaer  baren abem  beröalenbe /  beginnen  o?b?ete  »*» oo 
tellen  om  trfe  ftebe  re  öouben  I  egene  be  bpanben.  ft  Jjgja 

#rince  ban  <©?angfen  tyeft  feer  ernfftge  Bffben  ge*  fl0UW* 
fcfeeben  aen  De  ̂tatert  bart  W  ̂ ff&èSS^mS. 

aen  ben  «©ouberneur  <§ono  p  l  bat  fp  öe  ftebe  ban rSIlB* 
maer/atë  toefenOe  een  f  o?t  reflTe  boo?  ö«  geljele  |&oo?* 
berfjuarttec  /  met  bictualie  en  alle  munitie  ban  oo?ïoge 
tecdonöeninnjtisfbecfien  fouben:  öpöeeftoonaenüe 
IBagiflraettiecboo?^  (lebe  gefefóeben/  bat  3Pöa«r- 
luiOentDelbanaUejeffouben  boo?ften  en  bat  aueb'on» 
nollen  Die  jpluibenboen  fouben  bp 't  gemeen  lanbgè* 
b?agenfoubebjeröen/en  öen-lutben  gerembourfeerr* 
3&ie$s  niet  jegenfiaenbe  fjebben  be  28urgemeff  eren  ban 
9WBmaec  inbe  gemene  bergabednge  bec  ̂ oo?Mjou 
lanöfe  Staten  /  feec  tjualöfeen  nonnen  bectoerbenbat 

fpluiben  boo?be  betalinge  ban 't  boom  en  mout/  bat bie ban  ainmaec  boo?p?obtfte  begeecben  te  nopen/ 
toilben  fp?enenen  beloben  te  betalen:  ben  ftaebbaii 
Sllftmaer  rjebben  oon  /  op  batfe  tecflonb  geen  bf  cttialtt 
enfouben  geö?en  öeöben/een  pbec  burger  elft  na3ijn 

nualitége^freltop  feber  rogge/  om  bie  te  bopen  ente 
bouben  f«i  leggen  /  be  <©berigbeben  bebben  006  goebe 
p?obifieenboo?raebban  bufpoeber  enbeanberenote^ 
ïtjöe  ooiloogfe  befjouften  gebaen/  be  fb?tificatie  öer  fle* 
be  na  bet  befleb  en  o?Donnantie  ban  gonbbeer  Caerle 
ban  ©opfot  ('troelb  niet  feer  en  toasf  gebo?bert  getoeep) 
mecb  nu  met  alöernaerjiigbeib  boo?t-qeb?eben/  fuijc 
bat  niet  alleen  be  burgeren  baer  aen  bp  booftman* 
febappen  feer  neerflelp  toerbten:  maer  00b  alle  be 
omleggenbe  bo?penen  buifïuiben  toecben  gedongen baer  aen  te  moeten  toernen. 

<©eip  bie  ban  alibmaerneerfligtoaren  om  baer  te 

fierben  /foenbebbenbieban  Xeiben  /bjefenbe  battet  n** 
opbenluiöen  foube mogen  gelben  (alfo  $aerlemtuf*  bf„ 

feben  %tüm  en  Hlbmaer  gelegen  i»/  genoegfaem  ban  iotu. 
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beften  eben  berre )  ooft  niet  flapertrb  nortj  berfuimig 

(f.  j3o.)  getoeefl/maer  bebben  tertfonb  een  balbe  müle  inJt  ron* 
öc  buiten  öa*  £rab  afgeb?anb  liet  meeflenbeel  ban  alle 
puifen/  floten  /bo?pen/  Cloojtatf/  en  alles  toat  baer 
ban  geboomte  flonb  om  gcbouben  /  en  bit  om  ijaet  fei- 

ten baer  öoo;?  te  flerften  /  en  pare  bpanben  te  ftrenften  / 
ten  ctnbe  befeibe  benluiben  niet  te  na  bomen  en  fouben 
mogen.  <©e$2inceban  Rangien  babbe  totieiben 
tn  befettinge  gelaten  ontrcnt8  uf  900  mannen  onber 
ben  ̂eere  ban  $opct/  en  toa#  getroeften  om  ben  anöe* 
ren  fleben  ban  i^ollanb  te  bifiteren  en  ban  aileg  te 
boojfïen  en  te  flerften. 

■tart*  jBibbelretijb  mutineerben  be  .gpangiaerbenbin* 
JK?  n*n  en  buiten  ̂ acrlcm  nocD  eben  fcer/  en  en  toilben 
Som.  mct  optreeften  fonber  bctaelt  te  toefen  /  'ttoelft  bk  ban 

2M6maer  ent  $oo2bcrguartier  feer  toei  te  paffe  guam/ 
toant  fpluiben  baer  boo?  tnb  Dabben  baer  te  berflen  en 
febantfen  te  maften /bier  en  baer  op  beplaetfen  baer 
öe  bpanben  fouben  mogen  aenbomen  /ooft  toer  ben  be 
fleben  ban  €bam  /  Jifêonincftenbam  en  purmerembe 
gefterftt.  (Cer  contrarie  quant  \\zt  ben  armen  befola* 
ten  burgeren  ban  ̂ aerlem  gualtjften  /  toant  5p  binnen 
berflabmoeflenboubentuffcDen  *  en  4000  fólbaten/ 
geburenbe  befeibe  mutinatie  /  op  ber  burgeren  ftoflen  / 
ben tijb ban feben toeften  lang:  ban  eenfaftetóteber* 
toonberen/  bat  niet  jcgenflaenbe  fjet  groot  gebjeft  ban 
gelbe  en  be  boo?f3  mutinarie /bie  ban  ̂ aerlemniet 
en  ttfafigeeifcbtgetoeefl  bie  refle  ban  be  penningen  bp 
D  enin t ben  boo?  be  rebemfie  banbe  plonberinge  belooft/ 
toant  3P-luiben  op  be  beloofbe  240000  gulbemf/niet 
meer  en  Dabben  opncb2acbt  ban  968  76  gulben  /  fo  aen 
geib/jutoelenatë  toaren/  fulftö  bat  bet  fcljeen  bat  be 
^pangiacrben(  Doe  toel  3P  noebtang  bele  moettoil  in* 
berftebebeb?cben)  mebelijben  Dabben  metteertteme 
armoebeenbefolatie/baer  be  burgeren  befer  ftebein 
ceballen  toaren.  *©e  hertog  ban  aniba  bt^  grote 
neerflfgbeibombefen  ttoifl  en  mutinatie  ber&pan* 
giaerbente  ftillen.  a©ant  ftp  toegenomen  ïjabbebe 
<5eref02meerbe  aen  allen  ftanten  met  getoeto  aen  te 
grijpen  /  f  o  te  toater  al*  te  lanbe  /  bp  fonb  albaer  Cia* 
pijn  be  fêittcUo/jfêatftgrabe  ban  Cetona  om  met  Oen* 
Iwöen  te  accojberen  /  gebjft  bp  eintelijft  gebaen  beeft  / 
ontrent  ben  14  of  15  Slluguflt.  3&an  Detengefcbiebé 
fo  liebt  niet  of  bk  ban  ̂ ollanb  en  Dabben  baêr  bp 
groot  boo?beel.  3£e  $2fnce  ban  Rangien  ben  moet 
metberlojengebenbeboo?  bet  bérlietf  ban^aerlem/ 
Deeft  be  fleben  onber  3tjn  gebieb  alom  feer  geanimeert 
en  bermaenb  met  bneben  en  gefanten/  Daerïutben  ooft 
bagclptftoaerfcboutoenbe  ban  alle  be  aenfïagenber 
bpanben  /  toant  ftp  babbe  in  bele  plaetfen  ber  bpanben 
bele  goebe  b2ienben  bk  Dem  bepmelijfte  jonfle  b?oegen/ 
en  bk  niet  anberg  en  toenfebten  ban  bat  Op  bicto^ie  te* 
een  ben  hertog  ban  Sfllba  mocfite  beftomen  /  toant  ge< 
noegfaemalle  be  $eberlanber$  fotoeïCatboIijfteabï 
anbece/  eencn  bobclijftcn  Dact  tegenjf  ben  Jgertog  ïnoe* 
gen  om  3ön  tpjannpe  en  ongetoone  febattinge  /  bte  ̂ p 
toilbeinboeren/om  Den-luiben  ineeutoigefïabermje 
te  Ijoubcn.  5©e  hertog  ban  Kllba  toag  ontrent  befi;  tijb 
tot  SCmflcrbam  en  bebe  baer  beel  febepengcreetma* 
6enmmeninge3ünbe  om  Dem  meefler  te  maften  ban 
beEuiber-3ce  en  ban  $oo2t-l£ollanb/  toaer  toe  be 
«ïfcabe  ban  2Soflu  gecommitteert  toasf  /  befnelür  fo 
baboe  be^eere  ban  25tllp  €o?nel  ban©2ieffanb/in 
SCugufto  ütfe#  iaeriei  een  aenflag  op  €nftfjuifen  met  ee* 

Hen(T.i3  nige  fcljepcn boben  met  turf  gelaben  /onber  metfrbut* 
in  «ons  ten  /  ban  ,§onop  toaö  baer  ban  getoaerfebout/  boo?  ee* 
*£!!&.  nen  bie  beiSnacbt  tot  Sneeft  ober  be  muren  geballen 
m*m9'  toaö/fulr  bat  tegen  ber  ftomfte  fobanig  gereetfebap gemaeftttoetbe/batmen  berboopte  alle  befeibe  te  be* 

feomen :  ban  alfo  5?  boo:  flilte  niet  boo2t  en  moebten  / 
fobebben  bieban^nftbuifenboo?  onboo?fïcbtigebae* 
(ligbeib  baer  te  b02en  geopenbaert  /  toaer  boo2  befeibe 
be  lagen  en  bet  perijftel  bat  ben  bereib  toajö  gelucfteltjft 
omquamen. 

^e<02abeban^5offu  beeft  ontrent  befe  tijb  bae* 
benfrefcb2cbcnaenC02neli!S  ban  Siirtoijft  CafMepn 
tot  Jl^ebcnblift  inijoubenbe  /  bat  in  bien  l\v  bet  butó  en 
be  «§tab  toilöe  leberen  in  5önen  banben/  men  Dem I.  Deel. 
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grotelijrfoube  begifte/  en  bat  bemallejS  batD?mif-©e^?a^ 
baen  babbe  foube  bergeben  toefen/  baer  b02cnljP3ijn  ban2öof' 
eigen  perfoon  te  panbe  toajS  fiellenbe/fcbjeef  boo?tief  ̂ ,«0- 
bat  fulr  tnljaeflmofle  gefebieben/  toant  Eeibentoa0"  ae»m> 
befet/en  toaren  fp  nu  gefint  int$002ber-ianb  te  bomen  toti,h  ** 
na  jiBebenblift  /  bat  [)p  bem  bacrom  terfïonb  amtooo?*  55" be  foube  fcb2ijben  /  $c.  fitjftoijft  toajef  aljS  benb2ief  mettm 
ouain  binnen  €nftbuifen  /  en  ben  bobebiefe  geb2at[)t m- 
babbe  toasf  toerb  /  DP  foube  bem  anbcrfutë  bp  't  Dooft Dcbben  boen  nemen /Ijp  ontboot  be  25urgemeeflercn 
ban  ber.^tab  en  3D11  Eieutenant  t)k  Dpben  boo2fs 
D?teföeöe  Icfen/  en  fcij^eef  ooft  fulrterftonb  ober  aen 
ben<©ouberneur  ^onop  om  alle  fufpicie  banDemte toeren» 

*Die  ban  ̂ elanb  Dabben  met  een  ongelooflPe  flou* 
tigbeibenonnoemelijftc  onboflen  be  fleben  ban  |Bib* 
belburg  /  3trmuiben  /  en  Det  ffot  0ammeften!S  feer  ge* 
toelbig  met  fcDepen  befet :  baer  jegentf  ben  hertog  bele 
fcDcpenDabbe  boen  toeruften  binnen  2Cnttoerpen/  en 
Deeft  be  felbe  met  grote  macDt  bertoaertsf  gefonben  /  in 
meninge  om  be  (lab  ban  iBibbelburg  te  ontfetten  en 
P20bianberen  /  't  toelft  tot  biberfe  reifen  beiocDt  toerb  / 
ban  fp  toerben  't  elfteng  ban  ben  Eeelanbersf  alfo  om* Daelb  /  batfe  niet  en  Debben  bonnen  uitrerDten  /  maec 
Debben  t'elftenjS  grote  fcDabe  geleben/  ja  ooft  tot  biberfe tpben  eenige  fcfjepen  berloren/bc  ̂ eere  ban  25eauboi£ 
bk  ben  lafl  Dabbe  om  be  oo?log  ter  Eee  te  befojgen  isf 
ben  1  s  SCugufli  met  ontrent  80  feDepenfo  groot  al$ 
ftleine/  op  nieu^ban  SCnttoerpen  afgebaren/inme* 
ninge  om  iBibbelburg  te  p20bianberen  /  maer  bk  ban 
Eeelanb  onber  'tbeleib  ban  ben  Igeere  CDarlejS  be 
2$opfot  /  <i5ouberneur  ban  toegen  ben  J&ince  ban  <®? 
rangien  in  Eeelanb/en  Sop^  25op|ot  Slbmirael  fijnen 
b?oeber  Dabben  ten  felben  bage  Det  flot  ̂ ammeften^f/ 
anberjS  Zeeburg  genaemt/  inabfentiebanbenCapi*  öamm^ 
tein  bie  met  een  beel  ban3ünbolfete  boren  uitgetogen  u™l  ̂  
toag  binnen  2Hrmuiben/  nabatfp'tfelbebefcljotenen  mm# aen  be  eene  3pbegemïneert  Dabben/ingeftregen  met  ap*  n°mn 
poinctement/bit  D^ft  ben  moet  banben  <0crefO2meer*  ̂ an  fett be  toeberom  boen  toaffen  en  toenemen.  S. 

^e  J^eere  ban  26eaubo?0  bit  berfiaen  D^bbenbe/  en 
bemerftenbe  bat  ÖP  ban  bier  3Pbe  niet  en  ftonbeuit* 
cetDten/  ijs  banDetguartier  ban  ©liffingenafgetoe* 
ften  /  en  beeft  fijnen  toeg  genomen  na  3©ejïcapel  /  om 
albaer  eenig  boift  te  lanbe  te  flellen  /  gelpft  bp  gebaen 
Deeft:  maer  niet  ftonnenbe albaer  ooft uitreebten/tjj 
ben  fioompot  inge5eilt/  baerbe  Seclanberis  niet  op 
en  toaren  bebacljt/  en  lanbe  fijn  bolft  op  onfer  b?ou toen 
j)olber  /  met  ftleine  f  cbepen/  en  boerben  baer  bictualie 
met  groter  Daefl  ban  aebter  ober  lanb  binnen  JlBibbel* 
burg/bocb  niet  fobeelatë  toelnobig  toaiEf/bcrmitjï 
be  bzefe  tk  fp  boo?  be  2;eelanberg  Dabben  ük  bafl 
aenguamen/  fp  lieten  baer  aen  lanb  Don  Chriftoffel  p^M» ban  Monfdragon  boo?  <5ouberneur  /  een  oub  erbaren  R  &» 

«i^paenjS  Capitein  met  1 5  ©aenbelen  3©alen  /  bic  Den  firnt." feer  ftloeften  b?oom  binnen  be  boo?f3belegcrbc,^tab 
geljouben  en  geb?agen  Debben/  bit  i^gefcDiebopten 
i92Cugufli/ anno  1775. 

J^et  oorlog  toaiöinbefe  mbfm  Deftig  aen  allen  3p^ 
ben/  toant  be  ̂ertog  ban  2Hiba  bertoac Dtcnbe  banelijr 
bat  DP  toeberom  in«Spangien  geroepen  /  en  batter 
toeberom  een  anber  <©ouberneur  in  fijn  plaetfe  ban 
ben  Coninft  gefonben  foube  toerben/  berboopteeerfl 
pet  merfteiijftjs  uit  te  rcrDten  tegen  ben  p^'nce  ban  <©* rangien  boo?  frjn  bertreft  /  toaerom  Dp  grote  neerflig* 
Beib  aentoenbe  om  aen  allen  3pben  Uk  banèollanb 
en  ̂ eclanb  te  benautoen  /  en  te  oberballcn  /  fo  met  ge* 
toelb  aiö  met  beb?og  /  iifl/  b^etgementen  eu  frDone 
beloften  /  geen  mibbclen  acbterlatenbe  te  onberfoe* 
ften  en  boen  onberfoeften  aen  allen  3pben/  Doe  Dpbe 
<©erefo?meerbe  foube  mogen  ftrenften :  be  J^ince 
ban  «©rangien  baer  tegen  en  liet  niet  aebter  alle  fij- 

ne naerftiefteib  en  blijt  aentetoenben  om  befyneaên 
allen  3Pben  te  befebermen  /  en  moettegeben  /  ban 
be  mibbelen  bielen  feer  loflig/  fulr  bat  men  aen  al* 
len  3Pben  be  <©eeflelijfte  en  jpugitibe  goeberen  mofï 
aentaflen/  licenten  en  ronbop-gelben  opfïellen/  met 
anbere  fcbatttna'en  /  bk  ben  noob  tot  bcfcnfïe  ban 

^P  3"  ben 
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ben  ïanfre  Icbe/  betoelhe  tjoetoeï  3?  Tiet  tooïlt 3toacc 
bielen/mits?  bè  ongetooontecnfcbcrcnccinge/  nocl> 

tans?  gocbtotlUglpen  opgcb2at!it  tocrben  out  fjaer 
b?pfKib/  ficligle  enlebentebcDouben.  S^aer  is?  ooü 
nobig  bebonben  getoeeft  tot  toelbacrt  en  onberboub 
ban  ben  &tate  ban  benHanbeoptefteiicneno2bom 

neren/  cenen  fiaeb  neffens?  ben  #?mcc  ban  <0ran* 
gicn/  om  aüe  fafien  en  affatcen  ban  benSlanbemet 

nocöeopficljte  te  Delpen  beletöen/  Dier  toe  $w  bpab* 
bijtfban  ben  Staten  geeligeert  en  gecommittcert  ge? 

©ü  ban  toeeft  befe  perfonen/  namentlp :  gionfibeer  gjacob 
isoHanö  j,att  öer  ̂ 0^/  naecfïer  paulue?  25uisy  »cfter  #ie-' 

ter  3®aftecl  /  3|acob  JlBuf 07  ̂enb?th  ̂ utfl  /  Willem 

gan  ficperf5/  ftëceftcr3!att3!acobf3/  itëceiter&e* 
üafriaen  Slofen  /  en  »efïer  ïebijn  g|anf3  fcaers?ma* 
ner/  bc  «gecretariflen  ban  ben  boo?f3  ftabe/ toaren 
2tntonis?  <0enits?  /  en  ̂ enb?in  ban  $er3tjn :  befen 

fóaebtoerbgcgcbenbolliomenmacDt/  laft/en  auto- 
riteit om  op  alle  boo2ftomenbe  fafeen  te  bifponeren/ 

baer  in  en  ober  al  te  gebjui&en  ben  name  ban  bert 

p?ince  ban  <©cangien  ban  toegen  be  ComnRüjfee 
SBajejtef  t/  onbermtnbert  en  blijbenbc  be  Hennifle  ban 

»t$of  ban  $&ollanb  irt'tgeDecl:  fouben  ocftbeboo2f5 
éabcn  Debben  bolfcomcn  macDt  ober  alle  <6cubec* 

en  Sec 
Uiiö 
ftellcit 
renen 

Sïaeb bctitP 

fen£  öcn 

j9?fnce 
ban<©» 
rangfen/ 
ni  be 
raarfjt 
ber  fel* 
toec. 
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maenblpftc  fblbpe  mette  fcotf  ï>an  elf!  frfiip  bob?oeg 
1318  gtUbcn.s  10  ftuiberti :  cp  f  jet  tienbe  fcltip  ex* 
neemt  bat  ©Itegenbe  Sfert/  toas  Capitein  £»»mon 
Co?ncUf3  ben  <©uben/  baer  op  toaren  <ïo  perfonen/ 
baer  ban  bemaenbelp&cfolbpcbebjoeg  

mette  monb* 
ooft:  1141  gulbens?  en  10  (turners? :  op  't  eifbc  \Wp genoemt  ben  ̂ toacten  kuiter  ban  60  perfonen/ 
baer  Capitein  op  toa0$ntonls?5accbf3/bcu2ocgbe macnbcltj&e  folbpe  mette  monbftofï  9x9  gulbens?  en 
10  ftuibers?:  op  't  ttoaelfbe  febip  genoemt  ben  Sïa; ben  /  toaö  Capitein  Slonge  ̂ oDan  *©eil  ober  *s  per- 

fonen/ en  bejoeg  be  maenblijfec  folbpe  mette  feoft 
759  gnlbcnsf'j  notfrtoacenbee  fes?  iartjten  of  grote oo2lögs?boots?  dn  ban  xp  perfonen  /  't  eene  ncnacmt ben  ftoarten  bltegcnben  Sftenb  /  baer  Capitein  op 
toa.s  fBatbcus?  be  potige  ©liet/  bctttoebenenaemt ben  *fiep  /  baer  Capitein  op  toae?  SHrtutf  ban  $c$tiN 
lenbnrg  /  tiet  berbe  oojlogöboot  genaemt  ben  Cr* 
(tee/  toas?caprtemop^nb2ü\s?isunbüonb/  

Dctbiec* 
beben^aen/  toas?  Capitein  op  jEtruicl  bandage* 

natilt/  Detbijfbe  genoemt  ben  bliecenben  <©:*acfc/ baec  op  Capitein  toas?  ?l!b:!aen  Cracl  /  en  op  't  larht of  oo2togoboot  genoemt  be  J^acö  /  toas?  Capitein  ̂ Jan 
<Dubenf5/  be  folbpe  mette  monbftoft  ücfeoeöen  ter 

neuv0/Capiteinen/€>berflenenfolbaten/  om  Ijc  fel*   maenb  elft.ö  487  guiten^  ïotiuiber^  ̂ >uil^  bat  op 
bctcrojrigeren  ban  fiaerluiber  belictcn/  mefufen  en 
ongercgeltBeben :  fouben  00&  fiebben  bol&otncn  mar  ïjt 
om  te  bifponeren  op  alle  geannoteerbe  en  geconfif* 
mieerbe  goebecen  /  baer  ban  te  compoferen  /  tranfigc- 

ren/  en  boo?tö  alïeg  te  boen toeö baer aenfoube mo- 
gen bcpenberen.  ̂ eboo?f3  ftaben  toaren  geDouben 

allebagen  uitgenomen  ben  fonnenbag  en  bonberbag 
te  bergabcren/  en  o?binarte  te  befoingeren  boo?  ben 
noenen  ban  acDt  uren  tot  elben/  en  na  noen  ban  b«e 
uren  tct  feflen  /  en  boottg  ertrao?binari!S  tot  allen 
uren  en  tijben  al£  uenlmbert  ïjet  felbe  bp  jgnOccel* 
ïentie  gebenunticert  foubctoerben/  ofbc  fafte  \u\x 

foube  bereiden,  nik  naerlutber  fententien/  torn- 
tnifficn/  bebelcn/  en  o^bonnantien  fouben  effect  fo?* 
teren  in  allen  feljijn  of  bte  b?  3tine  «erceüenrtegeg^ 
ben  toaecn. 

ccem»  nc*0:abeban25oiTutafïfnbebel  ontfangen  fie&v mm     ̂ benöe  ban  bat  %:rtcg  ban  9Clba  om  een  tëloot 
vian  dc    oojlog-ftljepen  toe  te  ruften  /  baer  mebeftp  ficfi  mee- 
?r0h«5n  flecbanbe  3uiber-«cmeenbe  te  mafeen/té  tot  9llm? 
t ot  Snu  ftecbam  geuomenV  en  lieeft  albaec  etlrjfee  fcljepcn 
ncwam.  tot  acötten  toe  boen  toerufïen  /  fjet  3ibmtcael-fctNp 

baec  op  f)p  felbe  foube  gaen  /  toag  een  gcoot  nteu 

frfjeon  eccéllent  fcïjip  toel  becfien  metgefebut/  baer 

op  geo:bonneert  toaren  te  gaen  180  perfonen/ '  tjet fcOiptoerb  genoemt  ̂ inte^otitoclief/  ban  toerbbaer 

m  gegebcn  be  name  ban  ögffojuffftfe/  om'tgefcljut 
tercgerentoarenalbaer  38  butTcöietersf  totten  meta- 
leit/  en  fe0  totten  pfere  ftuc&en/  be  folbpen  baer  ban 

(v      ,  beliepen  ter  maenb  mette  monD&ofïcn  befjaiben  Bet 
13310  tractcmentbanbenperfoonbanben  <©?abe/  a\$WJ* 

■  miraelbanbe  gcDele  ©loot/  iSjaguiben.  I^et  ttoe* 
bc  fcf)ip  genoemt  ben  heiligen  <6eeft  /  öabbe  op 

115  perfonen/  baer  Capitein  op  toasr  tonner  jpran* 
toijj  ban  25o$fDnifcn  Xicutcnant  en  ©ice-2Cbmirael 
ban  ben  <0?abe  ban  25offtu  ̂ aer  ban  be  geo?bon- 
neerbe  folbpe  mette  inonb&ofi  beb?oeg  ter  maenb 
iox2  gulbetrë.  i^er  berl«  fcfjip  genoemt  be  toitte 
3Balö/  baer  Capitein  cp  toasS  pautoelss  3loo:  Bet 
bierbe  fcöip/  baer  Capitein  op  toasg!an(&pmonf5 
itol/  befe  Dabben  elr  op  100  perfonen/  en  toa$r  teb& 
folbinge  ter  maenb  gcmae&t  met  öet  ftoftgelb  elrop 

1  ̂5gulben$i:  tjetbüfbefcbiptoa^ genoemt be2&on* 
te  Itoc  /  baer  Capitein  op  toa£  gon&O^r  2ftrent  ban 

liaemtfebe:  'tfefïe  fcljip  genoemt  be  ftofe/  baer  op 
toaö  Capitein  goljan  ̂ )eü :  ïjet  febenbc  fcfjrp  ge- 

noemt ben  <©?autoen  3Dalft  /  baer  Capitein  optoatf 

q;acob  Claef3:  ïjet  adjtfle  ̂ cbip  genoemt  bentoit- 
tcn  i^acn/  baer  Capitein  op  toaö  frebcrift  (£Bomaf3 : 
yet  negenbe  fcljip  genoemt  ben  ©liegenbe  3Brenb/ 
toaö  «^cliippcr  op  25oubcto»in  be  ̂ tljone  ̂ iruf?: 

befe  atbtien  fcljepen  ban  oo?logc  toaren  gco?bcimecit 
Hiz  [joofben/  baer  beo?  bc  mafnbcïijhe  folb^c  en 
en  monbfiofi  beliep  10691  ponben  ioi?uiber$.  tDcfe 
folbpe-  en  mcnbfcofHtf  alfo  metten  Crïpiteineugeac^ 
C02beectbeni2duguiti^tccin»tccp2rfcntie  ban  tfDec- 
fter  2öoubeto{jn  ban  ber  2&oe/  ftaeü  en  «eïicmneefter 
&e£  Coninusi  in  <0elberlanb/  atóCommifTariiSban 
be  felbe  tomiftinge  bp  ben  %ctog  baec  toe  gecommit- 
teect.  ̂ efe  gefjele  toauftinge  ficeft  ben  Coninh  ge^ 
öofl/  fo  in  be  ceueninge  baer  bannebgefien  nzi^z 
nronen  25  fiuiberjs/  bë  uroon  gecchenttcnen39rfui' 
becjS  en  een  Dalbeten  bientijbe.  ̂ efneliiftétoecbcn 
in  J^?ief[anb  oob  eenige  fcDepen  tocgenut  bn  Uw 
^ecce  ban  25ilïp  /  en  tot  doeningen  toecben  ge^ 
maefet  btec  galepen  W  3?  mebe  op  bc  =u»bcc  ̂ ce  mecn- 
ben  te  brengen/  ban  DetenBonbefoDetmelnnnietge* 
fcDteben/  of  ben  p?ince  ban#cangienentocrb  baer 
ban  tecflonb  toel  getoaecfcDont  /  bctoetfee  liet  felbe  ter- 
frdnö  abberteerbe  aen  ben  «©oubecneuc^onopen  bc 
Staten  ban  liet  ̂ oosbec-cjuacriec/  ten  tüftc  $t*  op 
Daec  Doebe  fouben  toefen  /  en  ooft  fcDepen  bp  tiib?s 
baec  jegens?  fouben  toeeufïen/  gelöfe  gebaen  toeröe/ 
banin'teecfïe  feec  fïappelö&ett.  ontrent  ben  felben 
tijb/  lag  ̂ oco  ban  iBatrfna  een  ©?ies?  €belman/ 
Debbenbe  commiftle  ban  ben  p?ince  ban  «©cangien 
om  te  toefen  Sibmicael  ban  geDeel  ©?ief(anb  /  met 
biec  fcDepen  ban  oorloge  op  be  Cems  /  om  bie  ban 
45?oeningen  en  5©elf3tel  te  beletten /batfe  met  bega* 
Iepen  niet  en  fouben  kunnen  uit&omen  en  fcDabe  boen/ 
Dp  Dabbe  toel  in  (In  eenigerploict  te  boen/  fo  Dp  boiftg 
genoeg  Dabbe  geDab/  ban  bermit*?  Dp  nietbolfeiefge* 
noeg  en  feonbe  beuctnen/  en  bat  00&  be  b2p&uiterg 
^ii  DP  Dabbe  feec  ontoillig  toacen/  fo  moeji  DP  3ön 
boo?nemen  laten,  ̂ en  19/  xo  en  21 2Cugufit7  toas 
Det  een  feec  ongefluuc  toebee  ban  fïo?mtoinben  en  ̂ , 
oob  ban  eegen  /  en  baer  gefcDiebe  grote  getoelbi*  fio?m « 
ge  fcDabe  in  ©?iefïanb  /  45?oeningerlanb  /  Cemb-  £6fb2, 
berlanb/  <©berpflel  en  eibers?/  fo  toel  aen  menfcDen  Sn 
als?  aen  fceeften/  en  oob  fo  toel  aen  Dop  als?  aen  grep-  cidki 
nen  /  tk  berb?onnen  /  boo?  D^t  inb?efeen  ban  be 
bn&en. 
^aer  toerb  006  uit  ©?iefïanb  gefcD?eben  bat  alle 

be  grote  fcDepen  berb?onften  toaren  /  fulfes?  battcc 
maer  een  boperfeïjip  ban  x8  lafien  en  toas?  ober  ge- 
blcben/  en  een  ban  be  C5?oeninger  galepen  is?  met 
bolft  en  met  alle  Det  gereebfcDap  om  benDals?gebo* 
men  /  en  be  ttoee  anbere  3jjn  bp  ̂oltoecct  op  Det 
lanbgeb?ebenfeerontrampeneert3tjnbe.  5©e  53002b- 
J^ollanbfe  oo?log-fcDepen  Uc  in  't  ©lie  en  (Ceceï  la- 

gen /  en  3ijn  ooft  niet  b?p  gegaen  /  toant  baer  bijf 
boots?  en  ttoee  fcDepen  ban  oo?loge/  be  maflen  en  be 
Doofttoutocn  gcb02ben  ̂ fjn  /  en  baer  is?  ooft  mebe 

befe  bof  febepcu  Dabben  elltf  op4  90  perfonen/  be  op  Det  felbe  pas?  een  toater-fcDip  berbjonften  /  met pocö 
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noen  ren  25ocntr  op  bet  land  gcd?eben  3pnöe/  tè  bet 
gefthut  en  liet  bolh  geuergt/  docf)  fp  maren  in  groot 
perniïel  /  bc  parcaet-fcljepen  öebbender  oob  grote 
fcfuioc  geleden/  in  Eeelanö  3ijn  d?ie  bandegrootfïe 
oojiag-fclKPcn  ban  den  hertog  ban  ailba  gefïrant/ 
en öe  Cceianöciö  bebbenewoodog-fcbtpmrt  8ofol- 
Daren  betamen  /  en  alle  be  andere  maren  in  groten 
nooö  en  pcrijfccl  om  te  blijbrn. 

F\<£"  oui -oer  en  muiterpeder.&pangiaerden/böo? 
■L,v,hupijn,«k  Viceiio -,  toten boo^^aetlem geftilt 
5i>nrje,  rnsclbontfangcn  belrjjetiöcDen  i4eniï3Cu* 
miüi/  clt»  «gjpangiaert  fcceeg  dertig  hconen:  fofjeeft 
Dei  \  hertog  ban  2Mba  boo?  ijem  genomen  om  i&002d- 

ijüiiauö  Rolland/  3©ateriand  en  de  £uidec-3ee  met  ge* 

25Be'  tocIÜ  *n  tc  nemen.  ̂   <8?abe  ban  ®o|Tu  öceft  tien latf  G-Oiïö  om  die  ban  ,$oo2D-fêöliand  te  mater  en 
in  tDaterland  te  oberballen/ en  DonFrederico  fjeeft 
laft  gebad  te  Hlande.  5©e  <02abe  ban  55offn  mas 
boen  ter  tijd  tot  Sttmflecdam  /  om  alle  fjet  gereetfebap 
te  tiocn  manen/  bat  öemtot3ijn  boomemendienebjb 
fcuöe  3ijn. 

iRiDDdcctnö  nam  hopman  (hambergen  detf  48i& 
benvöberjten  HDeutcnant  bet  bo?pbanben252oefetn 
Waterland  in  /  ben  27  SCugujti/  en  beden  niet  ban 
Dat  fp  fcDermutfecrden  dagelijks  tegen  ïja  bnjgtf* 
boln  ban  ben  «©bertfen  ̂ Sonop/  bp  machte  ftcb  alle 
dagen  fferfeec/  fulbtf  datfe  daer  in  inregen  ilandfmeer/ 

't  toelb  berlaten  toerd  /  ,§anderd02p  /  Jösoub  en  2ui? rrvia:iD.  Dei  toonde/  en  lagen  ban  ̂ aenrèdam  af  tot  |3ieu* 
tacitóamtoeV  alfobat  de3©aterIander$genoegfaem 
ban  dn  anderen  gefloten  maren/  en  bonden  gualyfe 
te  Hauöebp  den  anderen  nomen  en  bictualie  aenboe* 
ren  *  dan  ober  be  2toider-3ee/  bocö  öaddende  3©a* 
tetlandei?  aldaer  nocö  in  Saefd02p/  (£pcoo2dicbec<= 
dam/  en  eStOellinbtooude/altoaerfp  een  feer  getoel* 
bi.jc  ̂ cöanffe  gemaent  badden  /  ftfjermutferende  da* 
nelm  tegen  den  anderen/  be  J&eereban  25illpmaebte 
m  Oncfland  meberom  berfcfjeiden  fcDcpen  toe/  in 
meninge  om  Bet  ©Ipeinte  nemen  /betfjalben  <©oco 
ÜDtUtiita  SCdmirael  ban  ©?ieflanb  met  fan  fcBepen 
Iiem  dertoaerts  boegbe  om  'tfeibe  te  betoacen/  fuljc Dat  De  fcriïg  tetoatct  en  telanbe  iwtiat  quarttet fcec 
iKt'i  ig  tocrö. 

Don  Frederico  de  Toiedo ,  be  fone  ban  ben  l^er^ 
tog  ban  3fiiba  en  fyeft  oon  niet  gelaten  3ijn${  babersi 

■  3i- vbebeitebolü^cngcn:  maec fjeeft opten  21  3iugu(iiet' 
re!i)Ue  benben  ruitere  en  boet-boljc  gefonbenna2filB* 

»ctwc^  niaer  /  en  Dabben  ̂ ii  gttebc  mettcc  fjaefï  aen  allen 

Sïte  ̂ DtU  b^rt/  Bel,f,cn  °°ö  b002'teer(le  ingenomen  be imwtUjé  fiinöuifen  /  ̂it  buiten  bec  &taü  aen  ben  uiter- 
wtt.  ften  boom  bah  be  ©aect  flonDcn  /  op  batfe  ben-lui? 

ben  be  ©aert  benomen  Debbenbe  /  be  pajfagie  om 
bi r malie  te  benomen  fotüel  te  mater  alöte  lanbebe- 
letteit  fouben/  be  folbaten  en  burgeren  togen  baer  te* 
gen  uit  1  en  Oebben  baer  tegen  fcljut  gebeert  gefiou* 
ben  /  en  bebben  beteenlmté  mette  ttoe  öinmolensi 
aen  b?anb  geflenen  /  maer  bet  anber  en  hebben  fp 
niet  bonnen  bebomen/  boo?bien  bebpanb  met  groot 
geinelb  nuam  ombeöace  teontfetten/  toaer  boo?be 
folDaten  bie  aenbe  ̂ ScDcrmer  bpbe  ton  lagen  ombe 
©aert  te  bemaren  Ijare^cïjantfe  uit  b2efe  banfelf^ 
berlteten/  en  bccliepen  etteltjn  in  febuiten  en  anbere 
tot  bm  bal$  toe  in 't  mater  /  ïatenbe  alfo  be  Baert 
in'tgetoclb  bec  ,§pangiaa-ben /  bie albaer  boo?  ben uf;terfïen  boom  een  feïnp  fonben/  om  alfo  bet  uit  en 
inbarcn  te  beter  te  beletten.  ̂ Defgeïöbtf  3ijn  bie  ban 
binnen  be  ©nefe  poo2tc  uitgeballen  al  febermutfe* 
icnöe:  maer  be  ̂ êpangiaerben  fjebben  ben-luiben 
met  g^tor-lb  toeöerom  in  bc  &tab  geb2eben  :  ben 
«OUecite  ̂ onon  fjeeft  ̂ opman  s^iclaeö  «uucbaber 
bebolcn  terilonb  met  3tjn  ©acnbel  toebec  tetrecben 

,;;3  binnen  aniftmaer  /  maer  alfo  be  &cfjantfe  bPbe  ton 

cicim.  al  eer  bp  baer  nonbe  bomen  toaö  berlatcn/  fo'en  bon* be  bp  baer  niet  binnen  bomen,  irjiöbelretijb  itf  al 
bei  bpantrê  aetoelb  gebomen  /  en  Ijebben  be  ̂ étebe 
en  bc  paffagim  aen  allen  3pben  fo  befet  batter  nic= 
manb  Dan  metfecc  groot  petuueluit  nocDinenbon* 

be  bomen:  noebtantf  bebben  bie  ban  3Clfemaermib*  ^cfi?ö' 
belgebonben  ben  23  3Cugufii  bobenmet  b2ieben  öft&Pffl1 ber  ̂ taö  tcfenben  aen  ben  «Boubcrncur^onop/  en  nmmet 
de  gedeputeerde  ban  tien  Stedenbanden  3f2002dcr-  oen  &o> 
guarttcre:  Latende  hen-luiden  weten  de  gefteltenif-  n°B" 
Te  van  der  Stad  ,  en  dat  Cy  luiden  niet  jegenftaeride  fy 
de  Schanfc  aen  den  ton  verloren  hadden  ,  in  meninge 
waren  haer  eere  voor  God  en  alle  de  werelt  te  be- 

trachten ,  en  den  aenval  van  den  vyand  met  Gods 
hulpe  te  wederitaen :  dan  alfo  fy  niet  genoeg  en  wa- 

ren voorfien  van  knechten ,  poeder  en  andere  nood- 
lij kheden  totter  oorloge  dienende ,  verfochten  dat  men 

hen-luiden  in  defen  uitterften  nood  fonder  eenig  ver- 
trek foude  willen  fuccurreren,  en  hen-luiden  byden 

brenger  te  adverteren  van  de  middelen  en  tijd  of  ure 
hares  uitterfte  fecours  ,  om  haer  daer  na  te  mogen 
reguleren  ,  en  dat  haer  bedenkeas  goet  foude  weferi 
om  alle  verder  invafie  vanden  vyand  te  beletten,  dat 
men  de  Zeedijken  foude  doorfteken  ,  ook  dat  onder 

't  fchrijven  van  defen  haer-luiden  vertoont  waren ,  et- 
telijk getal  van  kloten  by  den  vyand  in  de  Stad  gefcho- 

ten  wegende  24  ponden.  Datfe  ook  verwittigt  wa- 
ren datter  24  ftucken  gefchuts  voor  de  Stad  waren  ge* 

komen ,  &c. 

p)€n  <6ouberneur  Sonop  fjeeft  Oen-ïuiden  ben 
*^i<S<-geantbJ002d:  Dat  hem  feer  hertgrondelijken  ■«" 
leet  was  datfe  fo  hart  en  fwaerlijk  belegert  waren :  en  {2f& 
dathy  fo  haefthy  verftaen  hadde  vandesvyands  aen-  nopacn 
komfte,hy  Hopman  NiclaesRuychaververfchreven  öfeba» 
hadde  hem  met  fijn  Vaendel  wederom  binnen  der  Ste- „ahf'c# de  te  begeven,  dan  dat  aleer  hydaer  konde  komende 
Schantfe  by  de  ton  geinvadeert  en  den  toegang  hem 
gefloten  was,  dathy  niette  min  geen  moeiten  ,  ja  le- 

ven noch  bloed  en  foude  {paren  om  hen-luiden  met 
alle  mogelijke  middelen  ontfet  te  doen  ,  tot  welken 
einde  hyook  airede  aen  den  Prince  van  Orangien  ge- 
fchreven  hadde  om  affiftentie  en  hulpe,  endathyniec 
en  twijfelde  of  fy  luiden  en  fouden  met  een  manlijk 
gemoed  en  vromigheid  't  felve  verwachten ,  en  aen- gaende  haer  fchrijven  van  den  Zeedijk  door  te  fteken 
hadden  't  felve  by  rade  van  den  Staten  alle  gepreve- nieert ,  en  laft  gedaen  om  de  fluifen  te  doen  openen  t 
willende  ook  verder  indien  fulx  nodig  is  haer-luider 
fchrijven  volkomen,  en  den  Zeedijk  doen  doorfteken 
en  alle  middelen  foeken  en  geen  arbeid  fparen  om  hen- 
luiden  ontfet  te  doen,  fo  haeft  hem  mogelijk  fal  zijn, 
hy  en  hadde  ook  door  fijne  kondfehappersnietkonnen 
vernemen ,  datter  24  ftucken  grof  gefchuts  ( gelijk  fy 
fchrijven)  voor  de  Stad  waren  gekomen,  dan  dathy 
wel  konde  bemerken  dat  hen-luiden  benautheid  feer 
groot  was,  't  welk  hem  ook  hertelijken  leet  was,  dat 
hy  niet  geringer  en  konde  beteren,  doch  foude  hy  alle 
middelen  foeken  en  genen  arbeid  fparen  om  hen-lui- 

den ontfet  te  doen ,  fo  haeft  hem  mogelijk  zijn  foude. 

^efgelpiS  Beeft  &P  ooft  gefdj2eben  aen  ben  <©ou* 
berneur  ban  fllfcmacr  Sonbbeer  gfacob  Cabeljau/ 
bat  bp  niet  en  foude  laten  alle  middelen  te  foeben  fo  ge* 
ringe  doenbjb  foude  toefen/ om  Bern  en  de  Stede  te 
ontfetten/  de  ©an  gebjben  bebben  bc  naagiflraten 
ban  ben  $oo2dec-guartiereoob  aen  die  ban  »maer 
geftb?eben/  be  fclbe  moet  gebende/  en  datfe  nieten 
fouden  berflagen  5tjn  ban  berten  om  dat^aetïem  ban 
denbpand  ingenomen  toajef/  maer  batfe  lieber  op  de 
gereebtigbeid  baerder  faöen  fouden  betroutoen  /  en 
baer  manneltjb  en  toomelijb  fouden  bonden  om  baer 
©aderlandfe  bjpljcid  booneitaen/  fcberlijb  bertrou* 
mende  datfe  een  mael  ban  de  Spaenfe  tprannie  en  fTa* 
bernie  ganfcBcujb  ontlaft  fouden  tooiden/  daer  toe  fp 
goede  bope  badden  doo2  betfemijben  ban  gjonbbeer 
pnïtptf  ban  ber  Sla  /  dïc  fjen-lutden  badde  beradber* 
urn  ban  de  grote  macljt  daer  *&wf  iodctoijb  baefl 
mede  ober  bomen  foude/  om  den  ̂ ertog  banSClba 
metten  Spangiaerden  geöeclijb  uitte  Nederlanden  te 
becd2i)ben. 

^002  bit  fcfmibentf  toacen  deb02gercn  en  gemene 
foldaten  binnen  SJlbmaer  eenigfin^getrooft/enbad* 

$>P  4  den 
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ben  noebe  moet  om  tien  bpanb  met  <tëob$  flulpc  toeber  i  3©inter  eten  fouben  ö£ïö&  9P  nu  boet :  boo?  befe  Beftt* 

tóftaen/  ̂ ï»teUSnïïK^  fpn  befte  met  ge  tooo?bentoerb  ben  timmerman  geb?etgtbat  men 

SmfSnSSmS^ ban  be flat. en  I  tooo?benfp?ab:  maertfrebericD  ©ttenf^ommtf 

S  «wnmK  /  n^e  min  al  toa*  't  fcDoon  bat  be  fari«  toilbe  Benlutben  aen  bette  3nben  te  feeben  ff* len  /  feggenbe :  bat  ben  (€tmmer  man  boo?  paffte  en 
mebeujbenfp?afc!ombebo?gerenen  goebe  folbaten/. 
met  toijben  en  binberen  bte  baer  binnen  toaren  /  toel* 
net  beBoubingeBP  beneerffigbe/  ennamBemmebe 
in  fijn ^erberge  en  bebeBem  goetie  tiere  aen:  baer 
naer  iö'er  mibbel  gebonben  /  bat  men  eenige  bneben 
in  be  ffab  ftBibte  bbo?  anbere/  bp  betoelbe  men  befelbe 
beloof be  toeber  te  ontfetten.  <©enboo?f5  (Cimmer* 
man  toert  met  eenige  «©ebeputeerben  aen  ben  ©?ince 
ban<©rangieu  tot^elftgefonbenom  be  geffelteniffe 
banSClbmaer  en  Bet$oo?ber-ouartiere  te  bennen  te 
geben  /  en  Bulp  en  ontfetttnge  teberfoeben. 

be^pangiaerben, 

nemeene  folbaten  en  bo?geren  reöeltjb  toel  gemoct  toa* 

een/  fonotïjtanSBp  eenige  3$opluiben  en  een  Jteute* 

tenant  boo?geflagen  of  't  niet  beter  en  toare  batmen 
alle  'tgelb/  blepnobien  en  rijbbom  ban  ber  ffab 

fotibenbp  benanberenbergaberen/  beffebe  te  beria* 

ten  en  bak  mebc  uit  te  ballen  /  om  alle  't  felbe  en  Baer* 

luiöer  eigen  leben  te  beBeuben :  't  toelb  gebomen  3ijn* be  ter  ooren  ban  ben  <!I5ouberneur  Cabeljau/^opman 
Cocnraet  ban  ̂ teentoijb  en  be  25urgemeeff eren/Befr 

ben  bitboo?gebomen  en&ielben  'tfeer  ffille/  ban  bon* 
ben  raetfaem  batmen  iemanben  foube3enben  aen  ben 

«aouberneut&onop  en  be  Staten  banBct$oo?ber- 
nuartier/ om  befelbe  alle  be  gelegentBeib  ban  berffe* 
be  te  laten  toeten  /  en  fiebbcn  oberfulr  bertoilltgt 

^netten peters ban  bec flBep &tebe  timmerman 

om  om 

oiufer. 

T  #n&Beer  ̂ ieberitf)  &onop  toa$  in  befe  tijbfeet 
1  befo?gt/  enbebegjoote  neerffigïjetb  omBet$oo?* 

SSÜS  SaSvSRén  ten«tte*/Sn  toelben  fpttoee  Kleine  ber-guartier  en  3©aterlanbte  befcDermen  /  pp  Ijtelt 

fSS  D2ieflicn«  mebe  gaben/  eenbanCabeljaueneenban  Bern  op  befenujb  meeffenbeeltot  «ScBagen/ en  ber* 
totocc    tjCn'  ©urnemeefteten  /  betoelbe  gefloten  toerben  in  mtbss  bebpanb  fo  ff erb  toag  boo?  «maer  /  Beeft  Bp 

fün  coS  of  ffob  baer een  gat  in  gcboo?ttoerbentoe*  om  berbec  inb?efrbet:bpanbente  beletten  btecfferfte 
bcrom  meteen  bouten $ageltocmaefet/  fulx  batöet  ̂ cbanfen  boen  wanen/  een  op  be  ̂ upgenbnn  tot 

^maSm mm$Wt&  ;t  6jttïjO«b  ban  ben  «uff  enbucg/  b'anbec  op  ïangeböb  m  25?oeb/  be  ber. 
^SSttJewSfóffioaö  ?K»ftïtèn  be  op  ̂ djorelbant/  en  be  bietbe  op  

Ccabbenbam. 

beibtebennenteaebcn/enfo  men  haetiuiben  metten  !  fommtgeioo/  enanbere  ontrent  300  enmeergw^ 

«luiftnfoutieoncnftttm/  oniBcSbBanljüacnflancn  .  aimtcn  öaaclijfi.0  0!OK»  aft)?Eufi.  ̂   geeft  op»  B« 

CHS ^f»  (Sn  tori  Sm  tratfe  <  ®o?p  ban  ©tcrl.na  Bocntecb?anam/  ïoojbicnfp- 

foube/toantfe  Ijaeffalle  monitie  ban  oo?Ioge  en  anbere 
notelijbe  bingen  fouben  geb?efe  Dabben/  enbatfeben 

brenger  beg  b?ief$r  fouben  gelobe  geben  ban  't  gene  ty bp  monbe  foube  te  bennen  geben/  ben  b?ief  toa0  geba 
teert  ben  2  ̂ eptembns  2Enno  m  7  3.  €n  onbertebent 
bp  be  25urgemeefferen  tflorid  ban  (Ceplingen  /  en 

Claeg  |^erbf5.  5E>en  b?ief  ban  gjonbïjeec  ̂ acob  €a* 
bel jau  /  bienbe  ten  felben  einbe  om  ontfet  te  fiebben  fo 
Baeffboenlijb  toare/  ten  einbe  be  ffab  ( tik  ban  alle 
nobige  faben  fo  niet  en  toag  boo?fien  /  alfmen  toel 

ïieeft  in  't  begin  ban  September  be  i$eet  De  la  Garde  re  oe  ̂  
Coionel  met  atfjt  tëaenbelen  folbaten  /  fo  franr op*  farje 

fen  M  ZDuitfen  in  Ijet  ̂ oo?ber-qartiei:  tot  berftet^0eJ,l<a 
bmgeban  bien  gefonben/  baer  bie  ban  öet|Soo?ber-  ̂ 00?, 
rjuartierfeerin  berblpb  toaren/  toant  3Plwben  bolfe berqua* 

geb?eb  Dabben/  om  alle  Bare  plaetfen  te  befetten/""* boo?  bien  fpluiben  aen  allen  3i)ben  aengebocöten  toer* 
ben/  fo  toel  té  toater  alsf  te  lanbe.  3&e  boo?f5  <5onop 
Beeft  00b  bageliir  fijne  bontfcBappersS  en  befpiebers* 
in  Bet^paenïf  SegergeBab/  fuljr  batBP  alle  be  ge* 

£ffi??ffiKr  ïïS^StSnft  )  bien:  (€e  toeten/  bat  tot  <©utbo?p  beneben  Don  Fre-too? beffebe  te  bcfcöteten»  3£eboo?i3  jneaerten  w1™1?™   •?' ".  h  f  itwrpn  onnanmipii  ♦  ai<«  &p  ia«re  scift* 
Wrmep/quainnietfonberg200tpernbelmtterffebe/   denco,  en  beeie  peeren  en  jonnen,  a

i?  be  ̂ erej^ 

^^m^m^^^^^P^^^^  ?f  Noorcarmes,  Don  Juhano  de  Romero,  Gon- 

0  n  ö  omen  %S V  gaf  fijn  bebel  te  bennen  en  ie*  falvus  de  Brackemo
nte  Coionel ,  Don  Pedro  de  Va- 

SSSSjSbet/»W  Oaf  bOO?  anttoOO?b  bat    lafco.  Don  Pedro  de  Toledo ,  de  Heer  van  Goignv
 , 

HP fijn  beft babbegebaen/  ten  einbe  Bet  toater  ober  '  St^^?LnarraJfT^SSö T*£iï^ir* 

toaerljpbangelijften  fijn  bebel  te  bennen  gaf/  uitge 
nomen  alleen  ben  boo?fïag  ban  eenige  l|opluiben/ 
>ttoelb  ben  belaff  toaö  aen  niemanbte  feggen/  ban 
alleen  aengjonbïjeer^iebericB^onop/  en  alfo  ben 
€immermanfeerbarbeaenBielt/ten  einbe  men  om 
ïte  ̂ ètebe  te  ontfetten  Bet  toater  ober  lanb  foube  la- 
tm  lopen/  fo  toarer  eenen  tik  feibe  tot  Bern :  Boe  ff aet 
gn  bus?  en  raeff  /  toaerom  fouben  top  bat  fcBoon  <0?a0 
en  ©?ucljten  op  't  lanb  berberben  i  3©at  fouben  te 
tointeronfc  beeflente  etenBebben  *  «Bpluiben  en3ijt 
nocB  geen  bik  toeben  belegert  getoeeff/  gpluiben  bonb 
Bet  toelboubcn  tot  ̂ Clberljeiligen/  tik  ban^aerlem 
Beöben  fo  lange  geljouben:  ben  timmerman  Bter 
boo2geffoo?t  toerbenbe  feibe:  toeet  gp  niet  Boe  beel 
bolb  Dacr  binnen  J^aerlem  toaoy  tjk  be  ffo?men  bonbe 
regenffaen*  en  Boe  ftoab  top  binnen^lbmaer  3ijn/bat* 
fe  00b  tot  ï^aerlem  maer  aen  eenen  bant  en  ffo?mben/ 
b.oerfe  3Ulbmaer  aen  alle  banten  mogen  beffo?men/ 
ten  toare  men  bet  toater  inliet :  maer  gp  &oe-Ber* 
bcitoaert  gnmebe  binnen  SUlbmaerfoen  fout  gp  fo 
feer  niet  fo.jgen  boo?  be  poepen  en  25eeffen  toat  tik  te 

ben^upgenbijb  begint  bp  ben  abertoom/  Betftegi; 
ment  ban  Cicilien:  tot  &.  pantrajef/'t  Kegiment  ban 
$oltotjler  toefenbe  ̂ uitfen  /  ff  erft  fe£  baenbelen:  en  5 
baenbelen  3©alen  ban  ben  l^eere  ban  25ïllp.€e  t^uip* 
toaert  't  Regiment  ban  Hlombarbien  en  De  ia  Ligue , 
toefenbe  acBt  ©aenbelen  nieutoe  ̂ Spangiaerben/  3ijn- 
beonlanir  gebomenuitgitaliemtot  Coebijbbe^eere 
ban  Liques  v©ouberneurban^aerlem/metBet  Re- 

giment ban  be25ourgongion0  met  ttoaelf  ©aenbe^ 
len:  tot25ergen  be  fiuiterpe/  en  be^eere  ban  Ca- 
pres  met  eenige  ©aenbelen  3©alen :  op  be  fmalle 
toeg  boe?  be  ©?ieffe  poo?te  elf  g?ote  ff  ucben  gefcButtf : 
bpbe  ï^alb-obenss  tuffcBen  ©utbojpen  be  l|aben4 
ff  ucben  gefcButjö:  bp  be€onne  ober  bel^aben  ttoee 
ff  ucben  gefcbutsf:in  be  3üieupoo?te  7  baenbelen^pan* 
giaert!S/en  <0eo?gie5P?on0bergenen<0?abe<©tto  ban 
€berff  ein  met  be  buitfe  ruiteren:  en  in  be  2&ebertopb/ 
altoaer  alle  bictualie  te  toater  aengeboert  toerbe/  30 

ofte  40  ruiter £:  fcB?übenbebaerbeneffen0/  fober^ 
re  fijn  €rceilenue  Bern  bonbe  in  alberöaeff  en  ferre* 

«lijcfe 
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©age 
ï(tf 

fcfjCT' 
mutiïif 
ge  rn 
uirü.if 
tan  De 
btleqcu 
De  tot 
gift* 
nare- 

telijïtobetfenöenctntg  gctoclt  ban  rjoeöc  &tl)üttcty 
tint  fin  berboopte  net  ©o?p  Dan  «Ontöoip  f  o  te  om* 
ringden  en  Dan  alle  «anten  te  oberballen  /  öat  Bp 
Don  Frederico  felftf  met  alle  ifaimonitie  ban  $02log 
inBanöcn  fouöe  Brijgen/  Dan  öaer  cniömetanDetjS 
naetgcDoIgt/  Danpöeletooo2Dcn. 

©te  DanSClbmact  totclcn  öagelijr  uitfcBetmutfe? 
renöe  tegen  De  ©pannen  /  en  betoonöen  Dacegoeöe 
coucagie :  op  Den  i?  ,§eptemb?t0  Debben  fp  een 
£oop-fcBanfe  onöecbcopen  aen  De  ,$utD-5iibe  Dan 
Dei-  flaö/  altoaec  fp  eenen  ̂ pangtaert  met  namen 
3Ian  gictonfmo  gestegen  en  met  Dele  buitë  m  Der 
flaögebjacBt  Bebben.  ©en  felDen^pangtaect  fofjp 
geD2eigt  toeröe  Dat  men  Bern  fouöe  Bangen  /  Beeft  be? 
looft  alle  De  fecreten  Dan  Bet  Éeger  te  openbaren  /  fo? 
men  fiein  liet  leDen  totlöe  ftljennen  ,  't  tocib  nem 
toegcfeiö  3fjnöe  /  berblaeröen  fienlutöen  Dele  faben 
Die  fpluioen  öaer  naer  toaeraeBtig  bebonöen  /  DocB  en 
Bebben  fp  Bern  geen  gelobegeBouöen  /  toamöenDBf 
en  ttointigflen  öec  felDer  maenö  Bebben  fp  Bern  Doen 
Bangen  /  in  Bet  toelbe  Dele  een  mitffjagen  BaDöen  /  De? 
toelbe  meenöe  Dat  men  De  DpanDen  006  geloDe  beBoo?? 
DeteBouöen/  öocBen  öojflen  fulr  niet  opentujö  feg? 
oen/  uit  Dwfe  Dat  fjet  bp  Den  ouaeötoilligen  ten  guaeö? 
flen  fouöe  toeröen  geöuiöet/  altfoföefelbe  De&pan? 
giaeröen  jonflig  en  toegebaen  toaren.  3h  Bebbe  eeni? 
ge  Doren  Dcu tellen  Dat  BP  Bem  feer  gualöhen  toasf  Ooit? 
Denöe  al£  f)P  ter  öooö  toeröe  geleib  /  en  genomen  3tjn? 
De  ter  plaetfe  öaer  Bp  fouöe  fterDen/  en  fïenDeDatBet 
trnfltoaov  toantBp Doopte nocB  altenen  Datfe  Baer 
ID002D  fouDen  Böuöen/  fo  fouöe  BP  nocB  om  fijn  Ie* 
ben  gebeöen  en  gefeiö  Bebben/  fb  fpluioen  Bern  Bet 
leben  toiïöen  laten  fiouöen  /  Dat  Bp  meDe  toiibege? 
loben  in  Den  ©uiDel  geitje  ais  3pluiöen  DeDen.  b*0O2> 
fahe  Dat  BP  geBangen  toerD/  toa$  om  Datter  eenen 
3Francoi0Dte  binnen  l^aerlem  gelegen  BaDDe/  en  De 
De  DpanDen  meöe  geDangen  boo?  öe  ftab  DanSClbmaer 
5eb2aebt  Baööen  /  in  Der  flaö  genomen  toag  /  gelijb  of 
Bp  öe  ̂ pangiaecöen  ontlopen  BaDDe  /  Detoelbe  opent? 
bib  benenbe  uitgemaebt  te  3ijn  /  om  alle  De  gelegene 
BeiöbanDerfleöeDan  binnen  te  bememen  en  'tfelDe Doo2eenigemiööel  Benluiöen  te  Bennen  tegeDen/  en 
opi'eheren  Dag  bpBeuImbentoeberomteRomen/Daer 
boren  BP  eenige  te  bo?ge  beflelt  Baööe  tn  'i&bpanbg 
leger/  öetoelbe  öaerom  in  pecfjBel  fouDe  bebben  ge? 
feomen  /  fo  men  D002  gaf/  ten  toate  Defen  ̂ Spangiaert 
spDe  Dellen  inDcbleöeren  DanDenDoo2f3  Jprancoi? 
opgeBangen  Baööe  gcto02öen  /  op  Dat  De  ̂pangiaec? 
Den  fulr  fïenöe  fouöennieenen  Dat  Den5pranrotsfge^ 
Bangen  toajj/  en  Dat  ober  fulr  De  bojgen  ontflagen 
toeröen. 

M ^ööeïrettjö  BaöDe  ©on  f  reDerfco  (Dn  De&a? 
_binge  en  fcDanfen  gemaebt  en  ftjn  gefcButge? 

im*>  piant/Bier toegeb2utbte  Bp  beBalben  De  geBuerDe^io? 
!"°cfem  "i^  ontrent  x  of  3  00  Doggeren  Dan  j^aerlem  Die  me? weten  öe  pionieren  moffen/  öebjelbe  bp  lotinge  uit  De  l^ooft 
ioute> 

tarc 

manfcBappen  genomen  toeröen  /  en  mofl  't  felDe  ge? 
I™00*  tal  flaöig  bol  bltjben  /  en  fo  fp  Ben  Die^  beblaegöen  ais Dat  Ben  genaöebjaiS  toegefeiö  en  Dergunt/  en  Datfe 

Baec  leDen  en  goet  D?p  gebocBt  Baööen/  men  gaffe 
D002  anttooo2öe  Dat  menfe  niet  en  gebmibte  om  te 
flraff en  of  Doen  fietben/  maer  om  Datfe  Baten  ifconfnö 
fouöenöienft  Doen/  Doo?Den  toeïBenfpfcBulöiatDa- 
ren  Daer  lijf  en  goet  te  toagen» 

©en  18  .September  inDenmo&enftonD/Bebben 
De  .Spangiaecöen  met  io  frutben  g?of  gefcBut  feer 
D2efeUjben  begofl  te  fenieten  /  eenige  met  bloten  ban 

hoïen  4°  Ponben/en  fcBotentoel  to^.fcBoten  op  eenen  Dag/ 
fulr  öat  fp  een  g20te  fcBaöeöeöen.  ontrent  De  roöen 
€oo2n  en  öe  ©2iefePoo2t/  altoaer  fpluioen  met  Bet 
gefcButeenbeguame  fl02m-plaetfe  gemaebt  Bebben? 
De/  feecb2eefeltj&cnmet  getoelöiger  macBt/  ontrent 
D?ie  uren  naer  mtööag  begonnen  te  ftojmen  /  met  feer 
bele  ̂ paenfe  folöaten  en  Dielen  aenDe©2iefe  poo?te 
feer  Dapperlijbaen/  toant  Die  Bet  tebeurte  geballen 
toaö  om  eecfl  te  ftojmen  /  na  Datfe  boben  op  öe  $002? 
tegcbomenbmrcn/  DeDen  Baec  uitterfte  befte  om  öie 

ItlTl' 

tbr' 
o;mt 

Dan  binnen  Dan  De  baal  teD?tjben  en  De  ftaD  te  ober* 
toeiöigen/  öaer  tegen  Die  ban  binnen  Ben  feer  b?ome* 
lijbBielöen  en  met  Baerföoetö/  ©errejagersi/  Ca- 
belijnen/Kappieren  en  fteenen  fo  bloebelijbe  toeeröen/ 
en  met  b?anöenöe  ̂ eft-Boeperi  /  Die  fp  De  jgpangiaer?  €er«m 
Den  om  Den  Balsf  to02pen  /  en  bcrnenDe  €atbe-bófTcn/  "JJJ* 
dro/  Beet  fealb-toatèr  en  anöer  gereetfcBap  sengöen  &l.]W- en  barnöen  /  Dat  fp  De  eerfle  met  Baerber  g?otet  fcBa? 
De  affïoegen :  De  bo?geten  en  folöaten  toaten  feet  bloe* 
Beijjö  gemoet/ö'een  liepDoo?  Den  anDer  ten  fttijöe/ 
elbtoeeröeBemD2omenjb  DaerBpflonD/  niemanDen 

facBmen  Dan  fijn  plaetfe  tonftcn  Ö002  't  oDerDalIen  bei: DpanDen/  ten  bjare  BP  Doo?flefeen  of  Dappetlijn  ge*        « 
toonö  toace:  De@20Utoen/  ^onoer^en  iBepobenjS 
facBmen  feet  Dierig  inDenflo^m/  b3antfpb2acBtert 
geflaöehjb  geteetöe  en  gefmeetDe  Boepen/Die  fp  al  ber* 
nenöe  na  öe  bpanöen  toe  too?pen  /  fp  b?acBten  00b  $f é» 
Denö  Beet  öalö-toater  en  feefel-flenen  aen  /  fulbd 
Dat  alle  Dinft  en  gereetfcBap  bp  Der  BanD  toaie?  /  om  De        d 
aenDallenDen  DpanDen  af  te  D?pDen :  als*  Die  eecfle 
moeDe  afgefïagen  toacen/  ̂ uamen  terfïonD  toeöec* 
om  anöere  berfe  aen  op  Defelbe  plaetfe  /  betoetóe  meDe 
alsf  Die  eerfle  met  fcBanöe  en  g?oot  DerliejS  ban  De 
Bare  /  en  Dele  feer  getoonD  meDe  afgetoeben  $n:  maer  £ J 7j 
terfïonD  3ijnöec  tooeDerom  anöere  Deel  meeröer  en  miw& 
flerber  in  getale  aengebomen/  DetoelHe  met  fulben  fu? 
rie  en  getoelt  aenbielen  /  recBt  of  fp  ten  eerflen  aenloop 
De  flaD  in  Ben  getoelD  fouDen  BcBBen  gebregen/roepen* 
De  al  gebjormen  en  bictocie  /  maec  fp  en  3ijn  met  geen 

beleeföet  manieten  Dan  Bate  meöegefellen  ontfan?  •"*•' 
gen  getoeefl/fulr  Dat  fp  meöe  ten  laerflen  met  fcBanöe/  JS*  ' 
fcDaöe  en  g?oot  bedien  Dan  De  Bate  afgefïagen  5ön*     b«*>  "j 

BHDenroDen€oo2n  gefcBieDe  BtetentuffcBenoofii 
een  feetbloeöige  en  getoelöfge  flo?m/  altoaer  Dé 

<$pangiaert!$  oDereen  fl02m-bmgge  oDerDeBefle!9 
en  fo  op  De  3®  allen  3#n  genlommen  /  Bier  BaDöen  Die 
ban  38lbmaer  een  feer  ongelegen  plaetfe  om  tebecB*  * 
ten  /  toant  ban  boren  moffen  fp  met  Den  bpanöen 
ftrnDenomBenDanDe©eflenteneren/  ban  acBterett 
toerben  fp  Dan  ttoe  g?obe  flucben  gefcBut^  Die  De  Dpan* 
Den  oDer  De  <§out-&eeten  geftelt  Baööen  /  feer  befcBa* 
Digt :  niettemin  fp  bieben  onbert  jaegt  /  en  D?eben  Ba* 
re  DpanDen  teruggemet  fcBanDen  en  g?oot  bedien/ 
Detoelbe  terfïonD  toeDeroni  op  een  nieu  met  Derfcft 
bom  aenguamen/  toerDen  getracteert  ató  De  eerfle/ 
toant  De  ©?outoen  toaren  foneerflig  in  'taenbjengen 
ban geteeröe Boepen/  fïeDenDftalb-toater/  Befel-fle* 
nen/  en  alle  anDeregereeDfcBap  Daecmen  De  .Span* 
gtaecDen  meDe  te  Beer  ginb  /  Datfe  00b  met  fcBanöert 
moeflentoij&en/  maecbeeröen  terfïonD  De  DerDe  rei* 
fe  toeDer  met  Deel  meerDer  en  DerfcB  DolB/  Dan  en 
Bebben  geen  minöer  fcBaöe  en  fcBanöe  DeBaelt  Dan  al* 
Ie  De  anDece/  De flo?m  DuecDe  tot  faDontjef  te  feben  uten 
Dat  Den  öonberen  naclit  aenguam.  €>p  anöere  piaet* 
fen  Der  flaö  alis  aen  De  Eoutbeten  en  bp  De  &ennemer* 
poo?te  toilöen  (p  meDe  toat  uitrecBten/maer  't  en  Beeft nietbeel  te  beöuiöen  geBaö.  gin  Defefl02mfeiömeit 
DatDanDen^SpangiaertsS  DooögebleDen3ijn  ober  De 
1 000  mannen  /  en  binnen  Der  flaö  31111  öooö  gebleben 
x*  folöaten  /  en  13  bojgerg  /  beBalben  Datter  Del* 
getoonD  en  geguetfl  toeröen  /  ban  öe  ttoee  fle?m- 
b?uggen  Die  Don  Frederico  BaDDe  Doen  maben  en 
met  g?oter  moeiten  ontrent  Den  roDen  €oom  Doen 
brengen/  Bebben  Die  ban  binnen  D'eenetnDonberen 
nacBt  in  Der  flaD  geBaelt/  De  ttoeDe  te  Bo?t  38110e 
10  Den  ̂ SpangiaerDen  00B  nergens  toe  nut  ge* 
toeefi.    I&ier  Dient  meDe  DerBaelt/  Boe  Dat  De  firn* 
pele®iffcBer$  Dan  Den  €p!anDe  Dan  jScBermer  en 
£cBecmerBo?n./  D002  eenen  fonDetlingenpDet/  met 
alle  Bun  macBt  Dan  fcBniten  en  pramen  boo?  De 
(€onne  gebomen  3iin  /  met  g?oot  getoep  en  ge? 
Brijt  in  geltjber  flemmen/  bal  aen/  bal  aen/  (Tact: 
öooö  De  &pangf aerté  /  't  toelB  een  g^oote  fcBJtf & machte  en  De  flo2tninge  beel  belette  /  en  na  Dat  De 
&pangiaert  Den  ttointigflen  September  toeDer 
toet  feben  Bonöett  fcBoten  op  De  flaD  geöaen  BaD? 
De  /  en  alle  tmife  tot  Den  ̂ ojm  DeceiD  /  aeiyft  ̂  

ban 
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ban  binnen  flaetbaec  tegen  ftloefielp  toebetom  ge* 
ftcrftt  /  en  Oen  bpanben  met  bjomec  becten  gctoaclit 
bebben/  roepende  batfeaenbomenfouben  toantfpnu 

alle  bjeefe  aen  b'een3pe  Baööen  gepelt  na 't  fpjeeö- tooo2t: 
Wanneer  de  eerfte  vrefe  is  vergaen 

So  is  die  vreefe  meeft  al  gedaen.  - 

&o  en  tf  baecniet fonbeclingg  flefceben  getoeeft /  an- 
bertf  ban  bat'ec  eenige  aen  bepDen5pen3pompen 
bals  geftomen  jijn/  maec  be^pangiaecbenenfteb* ben  niet  toebecom  burbert  aenfiomen» 

(F.  33+0  D 

©e 
£>Iuffen 
toerden 
geopenr 
en  De  Dij- ken Doo; 

geftcfeen omA 
matt  te 
ontfep 

ten. 

€n  <®becflen  &onop  babbe  ̂ onfefieec  fcebectft 
ban  «§ebenöec  bebel  gegeben  /  om  De  ̂ lupfen te 

boen  openen  en  eemge  open  boo?  te  fteften  om  m 
ban  SMfemaetmet  bet  toatec  ontfet  te  boen/  befe  beeft 
befïmfen  op  CcafibenDam  boen  openen  boo?  eencn 
©opman  3lauto  /  fo  battec  met  een  $oo2btoeften 
toinb  beeï  toatetg  innuam/  ban  eemge  buiflutben 
ban  <©eeftmec-ambacljt  bebben  mtböeï  gebonben  bte 

fectetelp  toeDecom  te  floppen/  Defgelijc  beeft  «|op* 
man  ̂ fbettec  be  <$luife  tot<£ett$toouDegeopent/ 
op  bat  bet  toatec  boo2  be  lange  cepgobec  bea©aert 
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van  Alkmaer,  daerin  (  alswy  toe  noch  toe  verftaen 

hebben)  gy  U  L  fo  vromelijkzijt  dragende,  dat  u  't  iel- 
ve  by  alle  natiën  tot  grote  eere ,  prijs  en  lof  wort  gere- 

kent ,  en  hoewel  wy  door  dien  nodeloos  achten  u  vor- 

der tot  volftandigheid  te  vermanen ,  als  hebbende  lui- 

ken mannelijk  herte  en  gemoed  tegen  des  vyands  ra. 

fende  geweld  bewefen ,  fo  en  hebben  wy  nochtans  niet 

willen  laten  UL  noch  defejegenwoordige  tefchrij- 

ven,  foom  UL.van  alfulken  vrymoedigen  yver  en 

kloekheid  te  bedanken,  als  ook  te  verklaren  den je- 

sen  woordigen  ftaet  van  den  faken  van  herwaers-over, 
dewelke  ( God  hebbelof )  fulx  is,  dat  ons  Vyand  m 

defequalité  niet  vele  voor  defetijd  hinderen  en  fal, 

maer  ook,  daer-en-boven  vaftelijke  verhope  door  het 

ontfet  't  welk  wydagelijx  zijn  verwachtende,  hem  fo 

veel  te  doen  te  geven  dathy  eerlange  niet  alleen  de 

ftad  Alkmaer,  maer  ook  'tjeheele  land  fal  motten 
verlaten.   Alfowy  desgewiflehjk  onderricht  zijn  dat 

door  de  mattigheid  van  fijne    knechten  hy  langer 

't  veld  niet  fal  konnen  houden ,  des  wy  alleen  u  dit  wil- 

len waerfchouwen  en  vriendelijk  vermanen  dat  gy- 

luiden  volherdet  ,U  L.  vromelij k noch eenen  kiemen 

tijd  den  vyand  wederftaet :  verfekert  zijnde  dat  hy  fal 

moeten  ontwijken,  waer  door  gy-luiden  niet  alleen 

de  ftad  Alkmaer ,  en  u  ielven ,  maer  ook  uwen  nabu- D002  be  geopenbe  &ïuife  tot  $oo?bfet toouD t  en  De   -  e >      d       alle  vordere  overlaft  en 
Ö002getteften  gaten  ban  ben  f  W™mh®ttmg>  Smww eeuwigen  dagen  fult  bevrijden.  En  mid- 
ambachtb0l30Ubel00pen/  ^nt0bpben^Utmeben    *™g£ ten ee  wg         g      eenü^er[iekn:  maer 
alDaec  ooft  toebec  gefloten  öetoo?ben/  mettemm  be   ̂ ^moaei^ke vlijt,  arbfid  en  naerftigheid  alom 
b00?f5  ̂ ebenbec  beeft  te^M^*™^  S3ÏÏ3Ï veel  moeite  en  arbeidsop  den  hals  drin- 
j§luifentoeber:ommetgetoelö  boen 'OPjnmWettgg;    «  *    2athemte  eer  alle  vordere  beleg  verdrieten  fal, fte  botten  febutten  tot  toatbtgeflelt/  omte Maten  ,  f  \,k  wyintoekomende  tijden 't  feivefotegensd* 
batbpbenbutmntienbtentetmebetomenfoubetoec.  i  ftnJfAlkmJren  u.L.eikin'tbyfonder  verfchuiden, tier»  rreflooten  /  fulr  Dattec  feec  bele  toatecg  m  t  lanp        nnrö.ï+  hehhen  fuk  des  van  ons  te  vre- 

toen  uan 
tien 
piince toan  O 
rangirn 
een  4>o> 
nopen 
een  Die 
ban  ai h' 

jnact» 

ben  geflooten/  fult  battec  feec  beletoatecgm 
ouam/  bpfonbecnaec  bat  bP  met  een  $002bentomb 
buhulpebanttoecotfenecöten  be  ̂ luifebanbe  Zn* 
«ebabDe  boen  openen  /  baec  wonDeclpen  feec  beel 
toatetg  boo?tn  bloepbe/  fo  bat  bet  toatec  fo  boog  en 
alle 't  ïanD  ban  ben  Jleftec  onbectoaö/  bat  men  met 
anbecö  ban  ben  top  ban  Dentëeftecbp/  tufltbenbe 

^cbanfen  ban  Ccabbenbam  en  ̂ cboocelbam  ge- 
62Utfienenbonbe/  fo  ooB  eentge  gaten  tnben<©ofte^ 
renböbgemaeöttoecben/  fobatmen  opbeelplaetfen 
met  ben  ̂ §f  bupten  obec  't  lanb  boec/en  alfo  bet  fp2ing- 
b'oettoaö  /  ben  16  ,§eptembec  /  quambettoatecfo 

boog/  bat  op  be  föebec  betöebe  polbecjSmet<©eefl^ 
mecambacljt  bp  na  bol  /  en  tot  gelp  toatec  fïonben  / 
fuicbattot  ontfetttnge  ban  be  $oo2t -5ööe  ban  mte 
maec  niet  en  geblaft  ban  ben  ̂ ebenbtjb  tufTcben  25ec^ 
Cten  en  Coebpec-ftaife  te  boen  boo?fleben/  mttfga* 
becöben»©algtip  acbtec<©utb02p/  ban  be^mfïm* 
benmacen  Ijiec  boo?  feec  miaettoiüig/  fo  batfebeele 
bectcocben  /  feggenbe  men  foc btfe  op  be  bleeg-banB  te 
béngen/  en  men  gaf  be  ©panb  mibbel  om  ben-Iuiben 
met  febuuten  aen  allen  ̂ ijben  te  mogen  obecbaïlen/ 
mibtielcetïjb  ouam  iHöaècten  ̂ ietecf3  ©etmep  be$8 
jlab  ban  5mftmaecjS  (Cimmecman  toebecom  ban 
35:lf  met  25?ieben  ban  ben  $?ince  ban  (©cangien 
aen^onop/  en  ooft  aen  bie  ban  3filftmaec/  benbiief 
aen^onopbiclt  inne/  boe  bat  bp  aen  ben  «föoubec* 
neuc  /  Capiteinen  en  ïlegeecbecèn  bec  ̂ ebe  ban  ̂ Clft- 
maec  gcfch:eben  babbe  /  t5enluiben  ban  baec  ftloefrtjeib 
en  b:omigbeib  bebanfienöe  /  met  becmaninge  baec  in 
te  boUietoen  en  bat  bpniet  enfoube  laten  benlutben 
alle  mogelpe  ontfet  en  bpflanb  te  boen  /  ̂c.  «§tb?i> 
benbe  boo2tj«  aen  ̂ onopfo  fipbebonöbatfetn  noob 
fouben  5ijn  /  bat  bet  noöig  toace  be  3&pen  boo?  te  fte- 
ben :  acngefien  bet  betec  tó  't  platte  lanb  boo?  een  ttjb 
onöec  toatec  te  laten  gaen/  ban  be^tab  te  becliefen 
om  be  confeguentie  toille/$c.  ï©en  b?ief  aen  ben  <0ou? 
betneut/  Capiteinen  en Jiegeecbeccn  ban Sülftmaec 
toasjluibentiealssbolgt: 

DE Prince  van Orangien , Grave van Naflau, Hee- 
re  en  Baron  van  Breda,  van  Dieft  &c.  Edele  vro- 
me, lieve, befondere,  wy  hebben  UL.  binnen feke- 

ren  tijd  herwaers  twee  ofte  drie  diverfe  brieven 
gefchreven ,  niet  wetende  nochtans  of  U  L.  defelve 
ter  handen  gekomen  zijn,  overmits  het  beleg  der  ftad 

dat  gy-luiden  oorfake  hebben  fult  des  van  ons  te  vre- 

dente  zijn,  wy  begeeren  wel  indien  't  fel  ve  mogelijk 
{y,  dat  gy  ons  fchriftelijk  of  met  mannen  by  monde 
laet  weten  de  geftelteniffe  vap  uwer  faken,  en  hoe 
dikmaels  de  Vyand  geftormt  heeft ,  en  hoe  gy  van 

binnen  zijt  arbeydende ,  ten  einde  wy  ons  daer  na  mo- 

gen rechten,  en  U  L.  in  als  des  mogelijk  wort  te  fe-' 
coureren,  daer  wy  lijf  noch  goed  om  fparen  willen ,  en 

daer  zy  ons  God  getuige  van ,  den  welken  wy  bidden , 
Edele,  vrome,  byfondere,  dathy  U  L.  lankfomeer 
verfterken  en  tegens  fijnen ,  uwe ,  en  ons  algemeine 

Vyanden  tot  haerder  eeuwige  confufie  verltne  vido- 
rie ,  geluk  en  voorfpoed.  Gefchreven  tot  Delft  op  den 

21.  dag  van  September  Anno  1573.  en  was  onder- 
tekent U  L-  goede  vrient  Guiüiaume  de  Najfau.  Befy- 

den  af  op  de  marge  ftond  gefchreven ,  indien  gy-luiden 
bemerkt  onmogelijk  te  zijn  U  L.eenigontiet  in  der 
ftede  te  fenden ,  en  daer  door  in  der  lengde  niet  en  fou- 
det  mogen  tegen  houden ,  fo  fult  gy  een  teken  doen 

met  vier  tot  drie  diverfe  plaetfen  opgaende,  laten  't  fel- 
ve  branden  van  negen  uren  des  avonds  tot  na  midder- 

nacht ,  en  fullen  wy  in  dien  gevalle  alfdan  de  dijken 

doorfteken ,  om  het  geheele  Land  ontrent  Alkmaer  in 

't  water  te  ftellen ,  en  of  gy  hetfelve  teken  niet  en  doet, 

en  datwy  nochtans  bemerken  dat  gy-luyden  in  nood 

zijt ,  fo  fullen  wy  evenwel  de  dijken  doorfteken. 

5©efen  55?ief  fonb  Bpmet  eenCopte  baec  ban  aen 
ben  <©oubecneuc  &onop/  ten  einbebpbiefoubefïen 
baec  binnen  te  ftellen.  3&aec  W  Bern  belaftenbe/  fo  « 
Die  ban  acifemaec  liit  tebenen  ban  biecen  moebten  « 
boen/  bat  bp  ban  bie^pen  baec  ontcent  boo2(ieben  « 

foube/  en'(fcb?öftfiP)  of  fpfeftoon  be  teltenen  niet  en  « boen/  en  gp  noebtang  bebinb  bat  fpinnoobfouöen  « 
3iin/fotoecbbe#  niettemin  nobigbefelbe^penboo? « 
tellenen/  fullen  baecombe  buifluiben  in  bien  guac* « 
tiece  toonenbe  /  goeb  ttjbjS  bace  beetfen  en  anbece « 

goeben  mogen  falbecen/  aengefien  betec  té  't  platte « 
lanb  boo?  eenen  tijb  onbec  te  laten  gaen  /  ban  be  flatr  te « 
becliefen/  om  be  confeguentie  atëgplicfitelpe  bonb  « 
bemecfeen. 

HBetbefen  25?ief  en  eenige  anbece  fo  ban&onop 
alss  ban  be  Staten  ban't|SO02bec-guactiec/  ijSben 
boo?f5(Cimmecm«n  na  «Iftmaec  aecepfl  ben  ar bt- 

«c 
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Cfnticn 
Bclb  oc 
(lagen 
binnen 

mare. 

ca  ttoimigften  September  bes  nacbts/  ban  geöo* 
m:n  3ijtiöc  0002  öcjef  bpanöö  toacf)t  tot  bicBtonbecbe 
to  al  /  fo  fïonö  baer  nocb  toacfjt  ban  oen  bpanb/  be  tod- 
fo  terftonbbegoftenfeer  baetfig  te  roepen/  baerboo? 
ÖPfo  berbaefi  toerb  bat  BP 't  ontliep/  toerpenbe  3ün ty  teben  ban  Bern/  öte  terftonb  Don  Fredericogcb^acBt 
toierben  /  baer  &onop  feer  bjoebig  om  toaö  /  niet-te- 
min  \\p  fcljjcef  terftonb  anbere  bneben  aen  Cabeljau/ 
baer  in  Bp  fommierhjb  Bet  fcfjJijben  ban  ben  #2ince 
berbaelbe  /  mitfgaberiBi  bat  ben  (€immerman  boo? 
rtooöfnn  bncben  Babbe  moe^n  berlatcn/  enboegbe 
baer  bp  befe  tooo?ben: 

Verder  hebt  gy  u  vryelijk  te  verlaten  eer  gy  in  den 
uitrerften  nood  komen  foud,  d,at  wy  alle  dijken  door- 
fleken  en  het  land  in  't  water  fetten  fullen  om  u  te  ver- 
loflèn,  en  omdatwydaer  van  gewaerfchout  fouden 
wefen ,  fait  in  fuiken  gevalle  van  de  extreme  nood  drie 
nachten  lang  op  verfcheiden  oorden  tot  vier  plaetfen 
toe  een  vier  opfteken ,  &c. 

3©elRcn  b?tef  in  be  ftab  gebomen3ijnbe/  Bet  brijg£* 
bolbeiaboigertfgoebenmoet  encouragie  gaf/  in  Bet 
laetfte  ban  September  Bebben  bieban  ber  ftab  €in> 
nen  <0elb  gefiagen  tot  tien  bnifent  gulbenö  toe  /  te  toe- 

ten ftuc&en  ban  bertigftuibers/biebenfolbatenom- 
geöeilt  5ün  getoeeft/  en  belaft  bat  menbefelbemoft 
ontfangen  onba  belofte  jöatmen  naer  Bet  beleg  befelbe 
in  goetgelb  bertoifielen  foube. 

Don  Frederico  baer  tegens  fienbe  alle  fijne  moep* 
tentebergcefs  en  geen  BopeBebbenbe/  alfo  fijnbola 
ook  ontoillig  to  aren  om  toeöerom  te  flo^men  /  en  niet 
geraben  binbenbe  metfnn  bolfe  baer  langer  te  bujben/ 
alfo  bet  geftab'ig  feerregenacötig  en  buil  nattoeber 
toaov  en  batter  fo  heel  toaterSiu  Bet  lanb  guam  boo? 
ftet  openen  ban  be  fïuifen  /  en  Bet  bootenen  ber  bij  * 
fecn/  bpfonber  be  g?ote  noob  ban  'ttoater  tuffcBen a^ocönfïcc  &lui$  en  £Hitbo2p  /  en  bebmbenbe  oor 
&002  bebnebenbie  Bp  Babbe  benomen  ban  berefoiu^ 
tic  batmen  eer  alle  be  bijben  foube  boo^fte&en/  eer 
men  lik  ban  Sflinmaer  in  ben  uitterften  noob  foube:  laf ten  nomen  /  b?efenbe  foo  ftpbaer  langer  bleef  bat  Bp 
tntt en  foube  bonnen  toerB  bomen/  nocB  Bet  gefcBut 
toanbaerbrijgen  /  fa  bat  BP  baer  felftf  foube  berbjin* 
feen  mogen  (Doetoel^ebafïiaen  CraenBalö  en  eenen 
<€homaf525artftolomeuf3  Bemtoilben  perfuaberen/ 
bat  Bet  toater  Bern  niet  en  üonbe  beren)  Beeft  gerefol- 
toeertBetEegeroptebjeben/  op  bat  Bp  geen  fcBabe 
nocB  öneeremcer  en  foube  ontfangen/  alfo  Beeft  Bp 
metg200ten  arbeib  en  moeite  Bet  gefcBut  toecBboen 

ob?ec&t  boeren/  enbanbe  belegeringeopgeb^o&en/  en  Bptë 
2  „    felf$  fep  fün  ©aber  /  lik  tot  Sflmfïecbam  toas  geto^ 
SSiö*  gen  ben  acbften©ctob2tè/latenbe  Bet  leger  onbecBet 

bebel  ban  jprancifcutf  25albc3.  3&ie  ban  5Cl6maer 
fienbc  bat  Baer  buanben  bertroc&en/  3ijn  altemet  tut 
öeballen  en  Bebben  be,£pangiaerbeng2ote  fcBabeen 
afbjeuR  gebaen/  bpfonber  aen  be  laetfïe.  5^e  «§pan- 
giaerben  Befefeen  ban  geltj&en  eer  fp  bertogen  g?ote 
fcBabe gebaen/  fo  metü?anbenaen  fommige  Buifen 
ban  ben  ̂ uifluiben/  fo  tot  Coebijb  al$  eibers*  /  00b 
Rebben  be  ̂ olbaten  lik  uit  3Hlbmaer  togen  /  Bet  bo?p 
ban  <©utbo2p  /  en  baer  naer  i|ui$toaert  berb^anb. 
3filfo  Beeft  befe  belegeringe/  naer  batfe  feben  toeaen 
öcbuert  liabbe  een  einbe  genomen/  en  3«n  lik  ban  3Bib  - 
niaer  alleen  0002  <0obe0  genabige  (ü\ithiï\Qtuit  bit 
gjooteperijltclbcrlott/  en  niet  boo:  getoclb  ban  men- 
frticlühe  maebt  /  toant  tb  gelobe  fo  Bet  beel  langer  ge- 
bücrtbabbe/  bat  fp 't  ten  laetflen  te  guact  gebab  fou^ ben  bebben/  toant  boctoel??  bibtoilamet  hope  ban 
ontfettetoerben  bertroofltoierben/  fotoaö'ertoeinig Rulpc  en  ontfet  boo2  banben :  fo  bat  allccnlijb  be  boo^ 
jflebmge  ber  bijben  bcnluiben  bonbe  te  paffe  bomen/ 
baer  toe  be  meeflenbeelbanbe  |Soo2ber  ,$teben  niet 
entoilbenbetflaen.  gieter  Comelfe.  ̂ ebibant  tot 
adlbmaer  Beeft  Bier  ban  gemaeebt  befe  incarnatie : 
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Oorfpronk  der  Nederland/ê  Beroerten. 
Ander  Incarnatie  van  een  ander  gedaen. 

DonFrederllCWILJel»  AVgVflo  ALCMaerVer-(T  „r 

nleLen&orgeVVeLt,  
{     ™' 

©on 
pre&eri 

00? 

nare- 

OCtober  aCht,  kdVt  I»  gedaCht  > 
Gil  Stad  ALCkMaer,  CLaer  : 

ALs  V  Gods  hand,  ty  ontfet  ten  Want » 
Van  't  Spaens  gebaer » naer. 

DanVeeUVU/eadenzllnder  Vanden  zllnen  dïetnlet 
hebben  Voort  VerteLt. 

Noch  een  ander  by  my  gemaekt* 
De  SpangaertsfoChten  Vergeefs  te  Vernielden  feL, 
DeftadALCkUaer  en  a\A,e  d'lnVVoonders  ziehen ffteh. 

j  M  Befi iBier  bo?en  berBaelt  ban  be  fcBeepg  toeruftin^ lgebtebe<©2abe  ban  25offu  tot  5fimfterbam  gereet  <**» 
maebteombe  ̂ uiber-3eein  tenemen:atófipnuae'  J8"850^ 

ban  bermttö  be  grote  toinb  en  mocBte  niet  boo:  bc  firt^  ̂ mit 
gingen  W  .gonop  Babbe  boen  boen/beiS  anberen  baentf  ï  SS 
ben  ig  tëBpmet  15  grote  ooilogö-fcBepen/  tegen  be 
menmge  ban  be  iBagiflraten  ban  Bet  l&oojber-guar* 
«er  (lik  geen  meerber  bojlen  aen  tk  finfeingen  en  Bab= 
bentoillen  Bangen)  boo?  be  finftinge  in 't  He  gepaf- feert  fonber  eenig  beletfel/  men  meinbebat  mette  do?m 
m  3Cugu(lö  te  bo?en  eenigé  ftBepen  uitte  finbingen  ber^ 
bjebentoaren»  ̂ e  ̂ ooab-Jlolïanbfe  fcBepen  bitge^ toaerto02benbe3tjngetoeben  tot  aen^ampu^  ̂ en 
14  guamenbe25o|Tufe  boo?be  fcBantfete^cBellinb* tooubetnJBaterlanb/ baer  fp  feer  bappcrliib  opliet 
ben  gefcBoten  en  be  felbe  befto?mt  /  en  eirttelnb  ge-- toonnen.  ̂ opman  Igenbnb  ban  2&?onbBuifen  bie  bae^ bmnenlag/Bielt  Bern  met  3ön  bolb  feer  ftloctbelnb/ maeraïfobe^oo?b-^ollartbfe  fcBepen  getoeftentoa^ ren  ban  be  fcBantfc/en  bat  be  bpanben  fo  getoelbia  ban allen  Ramen  aen  quamen  /  Bebben  3p  be  fcBanfe  béria^ 
tenen3tjn  getoebenop  lBonicbenbam  /  fuib^f  batbe tffcabe  ban.  25offu  ben  felben  bag  meefter  toerbban méetlallebe  (lerbten  banbe  3©aterlanbfe  bnben/en 
Beeft  alfb  eemge  ©aenbelen/  bnecBten  /fo  ̂ pangtaer* 
59?  51  ̂«f tpai/ in  3©aterlanb  geb?acBt.  ̂ it  onber^ toacBt  boojbonten  boo?  be  fünnirige  /  Uk  met  fo  groten 
nonen  toa  j  gebaen  /  en  't  innemen  ban  be  fcBanfen  in ÏDaterlanb/  maeftteeen  groot  berfcB2icftenin't  3^002^ 
gen  nocB  beBouben  toaren  /  fo  en  Bebben  be  .Staten  en pagtficatenbanBet  felbe  guartier  be  moet  niet  ber* 
L0?cL^c5en/toant5P  terfïonb  en  met  ongeloofmbe BaefhgBetb  fo  tot  H|oo2n  alsr  tot  <enbBuifen  eenige  002* 
logtf-fcBepen  toegerufl  Bebben  tot  14  in  't  getale  /ban en  bonben  befelbe  niet  alfo  berfien  met  gefrbut  alsS  toel 

berlojen  Babben  /  bcrbalben  3P-luiben  aen  ben  ©2ince 

5S55JW11  mpl  555*  öebbcn  ban  eenigTgrote oo2logsf-fcBepen  en  bpfonber  gefcBut. 

TyfJPiÊ*  batt  55°flru  W*  fïerbtenertfcBartfentn ^Bebbenbe  /  Hetftfc  bes  anberen  baegs  gaen  beften/ 
en  Beeft  ben  kolonel  ©erbugo  aen  ben  ©ertoggefon- 
ben  en  Bern  alle  bcgelegentBeib  laten  toeten /en  3ön abbrtf  nopenbe  be  fterbte  ban  be3©aterlanbfe  bn. ben/maerbermitt?  Bet  eenige  bagen  guaeb  en  toiït- 
big  toeer  toa^/  en  bonben  be  ̂ pangiaerben  niet 
rfcBeep  baren  /  fuïjr  bat  lik  ban  Bet  $oo2ber-guartiec 
toattijbS Babben  Ben-luiben  te  bootenen  te  tferben. ^en  24^eptemb:i0  guam  be  <02abe  ban  25oflu  felftf toeberomtotaemfterbem  bp  ben  ̂ ertogban  2Jiba/ 
en  Beeft  Bern  boo2t$  gearmeert  in  meininge  om  be  002* 
log-frbepen  ban  Bet  |2oo2ber-guartier  teoberballen 
enbe^uiber-3ee  in  te  nemen.  ̂ enberben<©ctob?isS 
ginb  be  <©?abeban25otTu  t'fcBepe  in3ijn2ïbmirael- fcBip  öe  gfnguifitie/met  3ijnen  3übel  en  metten  ̂ $pan* 
giaerben  /  en  toaren  gerefolbeert  ben  bierben  ober 
't  pampus  te  baren/  ban  en  mocBten  niet  om  Bet  tem-  ©e<B*«> peefï/ben  5  gingen  3P  ontrent  elf  uren  boo?  mibbagïf^" 
t'3eii  en  guamen  met  groot  getoelb  op  be  $oo2b-©ol-  f0ïn00 
lanbfe  febepen/  en  Bebben  ban'sacUternoeng  teH?k  ne£ui. 
uren  af  totten  abonb  toe  tegen  ben  anberen  gefcBoten : öf  c &* 
befgeltjrben  6  begonfien  3P  ban  ']Smo2gens  af  tegen ben  anberen  te  fcBfeten  ben  genden  bag  boo?/  en  liepen 



45* 
Het  feile  Boek.  i 

Dtoerö  boo2  Den  anDeren  ftcitóti/  té  fchepen  ban  t>t  itoaterfcfiepen/m't  begin  ban  ben  ffag/  bp  De  toatct* 
^oo'Der-nuartierfcertoel  gemocD  3tjnDc/  fochtcn  al  fchepen  ban  ̂ oo?n  ingenomen/  Daec-cn-tuflebcn  en 
te enteren  of  malftanDeren  aen  boo?t  te  klampen/  öan  hiel  bet  beft02men  tegen  netfcnipban25oflumetop/ 
öe^Sofiufe  beter  aïtf  De  anbere  metgefcfiutberfien/  fcljictenbe  Dat  niemanD  Ijet  Ijooft  luiten  fielten  eti 
en  Mfe  Beter  bc«Üt«inöc/tociöertenfulh0/  niet  foc*  mocht/  en  5P  toeertien  henmanU#en&ïocftclüa/  en 
feenbe  öan  De  felbe  met  gefchut  teentenen  en  te  ober*  |  bleben  al  ben  nacht  aen  Den  anDeren/  Degmo&ens?  in 
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toelDigen/  De  ©oflufe  knechten  Die  te  lanDe  toaren/ 
en  nebben  Den  felben  Dag  oob  niet  (lil  getoeeft  noch  ge; 
ruft/  maer  hebben  alle  De  $oo2Der-D02pen  in  alarme 
nehouDen  /  en  Daec  te  ook  aen  De  Duinfcant  feerge; 
IranD.  Niettemin  een;ban  De  Capiteinen  tan  Den 
^oo?D-fêoUanDfe  fchepen  met  namen  gjacob  €U 
heeft  een  ban  De  fchepen  ban  2&oflu  Daer  eenen  ge* 
nacmt  «^chuPlenburg/  &toager  ban  ben3tDmirael 
25oöfiuifen  Capitein  op  toajs  /  tot  D?ie  mael  aen  boo?D 

gelciD/  fulhS  Dat  hp  't  felbe  ten  leften  obcrtoelDtgt heeft/  en  Den  boo2f3  ,&cbuplenburg  met  noch  feben 
anDere  gebangen  binnen  J^oomgefonben/  enDerefte 
tot  ontrent  bijftig  toe  alle  fooco2ftcBen  atë  ober  boo?D 
gefmeten/  Dan  het  boot  of  fehip  toerb  Ijem  ban  Den 
Söoffufe  afgenomen:  Daer  jnnopljetbootban^acob 
ttoee  DooD  gebleben  en  ontrent  ttointig  getoonD  en  hp 
felbcmeDe/  Daer  toagnocrjecnanbergenaemtCapt; 
tein  €acm$  <0elDfan  ban  lUSeDenblift  betoelhemebe 
een  anDer  aenboo^D  leiDe/  Dan  enBonDenmetbpfom 
fcergtutrethten. 

D€  Colonel  ban  *&ieflanD  De  Ü|eere  ban  25illp 
toaö  meDe  bcerDig  ter  jee/  metD?ie  galepen  een 

froot  en  feaere  arabfcljuiten  tot  tien  in 't  getal  (toaer D002  gionaljeer  3&oco  ban  lEartina  Die  bp  Den  $2tnce 
ban  <0?angien  Bbmicael  ban  ©2iefIanD  toaggeftelt 
ent>t©liebetoaerben/  De  3&oo2D-J$ollanDfe  fchepen 
geen  afTiftentie  aonDe  Doen/  Defe  ftebbenDenó  <®tm 
b?i$  genomen  btjf  boepecsen  ttoee  boote?  ban  «©oftcn 
aomenbe  met  300  laften0ogge/enSaDDenbpnafi# 
$oo2D-J£ollanDfe  Conbop-boot  meDe  beaomen, 

€n  11  ®tmw  m  De^oo?D-^ollanDfefc|fe 
^  ̂   pen  Detf  namiDDagg  t'jeil  gegaen  tegen  De  fetje* 
pen  ban  Den  <&2abe  ban  Wfu  /  en  hebben  feer  b?efe* 
Irja  tegen  Den  anDeren  gefchoten  met  haer  grof  gefthut 

Dattct fcteicfteltjaomfientoa*.  $*'JpWWmte al  of  De  bïetorie  aen  De  5ijöc  ban  Den  4&abe  ban  25ofTU 
fouDe  hebben  geballen  fo  getoelDig  fchoten  pi  btess 
niet  te  min  De  $002D -l&oUanbfc  fchepen  /  toel  gemoeD 
3önDe  en  fochten  niet  anDersS  Dan  te  enteren  of  aen 

böo?D  te  alampen  gelp  fp  ten  Dele  DeDen  / 'M^SSi toebcrom  ban  Den  anDeren/  Dan  «n*^^*» 

©icDan  atDmirael  ban't^oo?Der-quartter  gefclamt  of  wn> 
?#ïï  tert  aen  het  2£bmiraelfchtp  ban  ̂ ^/ Jwjï» 
fcAiu»  <©iabe  ban  25offu  intoass/  Daer  tntoerpenDe  potten 
tlec  öe'    met  ongelede  öalh  /  bufpoeDer/  en  anDerc gingen  /en 

becljtenDe  metful&en  furie  battet  ongeiooW  fcheen \t 
mem  25afe  een  ban  De  Capttetnen  ban  qmW  Quam 
op  D'anDer  3üDe  aen  boo?D  /  en  na  hem  noch  een  anDer 

i>cn0?as  ban  boren /en  eenen  Capitem25oer/  Die  toan,§chel> 
be ban   iinfehout bja0 / ban aeftteren tntó^Jg gf 

eenhleinfchiphaDDeenDe^offufe  Dapper  met  bper- potten  en  anDer  tuich  op  hem  toierpen/  mo ft  Wmm 
Sn  af  tonnen,  m  <a?abe  ban  JOo^tag  toel  be* 
fetSnöe/  toeerDe  gem  feloefeelnft  ten  beften  öpmoch* 
te/  en  Dzeef  bafl  al  becDtenDemette  aenge-emerDefch,e< 

touDbnna^Dne^aen  Den  Own^jp^SK^ 
ten  D'anDer  fcljepen  Dapper  totten  anDeren  1 m  /  en fommige  raehten  metten  »^^^|?i^M 

D 

beciiten 
bicrortc 

opöe 

5U1ÖEC- 3ce  en nemen 

55offu 

flrban? 

gen. 

De  ttoee-licöt/  eenen  5[an  J^arinn  ban  ̂ oo?n  nlom 
ftoutelijH  op  beo1  €^?aben  fchip  /  en  haelDe  De  blag  Daer 
af/  en  Daelbe  baer  meDe  in  't  fchipneer/  DahtoerD Doo?  een  luift  in  #1  bo?flgefcfioten/DaerBpafflerf/ 
hetfchiptoaseffeerfterèenmenfouDquaeD  genoeg  ge* 
ïjaD  ftebben  om  in  te  ftrpgen/  fo  De  fcöepen  banfjet 
|goo2Der-cjuartier  niet  altcmetief  berberffinge  ban 
'tïanD  en  öaDDen  gebregen/  toant  Daer  boeren  ge* 
flaöig  eentge  toaterfchepen  af  en  aen/  met  alDat3P 
noDig  haDDen  /  en  brachten  oofe  berfcB  bolfe  /  en  boer* 
DenDeDoDen  en  gecjuctflen  toeDeromaf/  bele  bo?ge* 
ren  ban  ̂ oo?n  togen  uit  lief  Den  Daer  na  toe /fo  Dat 
Den  «&abe  ban  SBoffu/  fienDe  geen  beter  uitaomfte/ 
Öem  ten  le^en  ontrent  tegen  Den  miDDag  aen  Den  W^ 
mirael  ban  fret  $002ber-quartter  Cojneltó  ̂ irfeg 
obergegeben  öeeft  /  op  Defe  conDitien : 

Dat  de  voorfchreven  Grave  van  Boffu  met  fijn  Fa- 
raiiie,  defgèïijks  ook  fijne  krijgfluiden,  hem  aen  den 
vooifzAdmirael,  Hopman  &uychaveren  den  gewel- 

digen Provooft  joachim  Nieuvink  gevangen  fouden 

geven?  onder  belofte,  dat  fyluiden  van  hen  lijven  of 
leven  verfekert  fouden  2.rjn :  dat  de  voorfz.  Grave  fou- 
de  gehouden  en  getrafteert  werden  als  een  gevangeri 
Gravé  toebehoort.  En  aengaende  de  andere  foldaten> 

Duitfen  ,Waleiï  eft  Spangiaerden ,  dat  men  daer  mede 

foude  handelen,  na  oud  krijgsgebruik,  den  eenen  te- 

gen den.  anclereri  te  rantfoeneren ,  fo  verre 't  felve  ee- 
nigfins  doenlijk  ware ,  waer  toe  de  voornoemde  Grave 
iïjn  uitterfledevoir  foude  doen ,  en  indien  niet  fouden 

.defejy.e  mogen  uitgaen  mits  betalende  voor  haer  rant- fben  een  maend-folds. 

;  i®it  appointtement  alDusf  gemaeet  5Önöe/fo  en  fieb?  (F- ben  nochtang  ttoe  «SpaenfeCapiteinen/namentlp 
Capiteitt  Dorqueraen  Ferdinando  Lopes  metettelöfeê 
anDere  ̂ pangiaerDen  onDer  tnDen5HDmirael3ÖnDe 
Baer  niet  toillenobergeben/  b?efenDe  Dat  menfe  geert 
gelobe  en  fouDe  tjouDen.  ̂ an  alfo  Den  <6ouberneut 
&onop  met  ettelp  berfch  bolfe/foomDebpanDente 
berbolgen/  aW  om  op  allesf  o?D?e  te  ff  ellen/  bolgbe  /  en 
Dat  öp'tboo2f3  accoo?D  meDe  bebefHgbe/  Dat  006  De 
Staten  ban  't  j&002ber-guartier  't  felbe  appjobeer*  , Den/  fo  öebben  jp  öenïuiDen  meDe  obergegeben/  De* 
toijle  3Pluiöen  Docö  geen  anDer  uitaomfle  en  fagen/ 
aengeften  De  anDere  oo?logfctjepen  opfettenDe  fo  beet 
3eitë  alss  3PmocBtenfct)anDelijftDeblurrjtf)aDDenge* 
nomen  na  SCmfïerDam/  iatcnDe  öenlutDen  in  Dett 
nooD.  &p  öebben  Daer  op  genregen  meer  Dan  30  me* 
talen  fluchen/  te  toeten/  ttoee  halbefeartoutoen/  eert 
mettet  toapen  ban  25ifltf)op  '©abiD  ban  35ourgcn* 
Dien  S&iffcDop  ban  Ötrecht/  en  't  anDer  mettet  toapen ban$affau.  €en  ̂ ïang  mettet  toapen  ban  <0elDer* 
lariD/ttoe  halbe  ̂ langen  mettet  toapen  ban  ©iffetjop 
^abiD  boo^f3/  een  fialbe  i$lang  mettet  toapen  ban 
<©02D2ecïjt/  en  berfchéiDen  anDere  fïucnen  fo  fialbe 
^langen/  auartier  ̂ langen  /  DubbelDe  en  eUBele 
©alBonetten  /  eenige  mette  toapenenbanDen^eifet 
enConinftban^pangien/en  eenige  mette  toapenen  ' ban  3&02b2ecljt/  sotterDam/  3Cmfterbam/tletDett/ 
^elf/  en  SÜmertffbojt/  en  bele  ammonttie  ban  00^ 
log  en  rijbe  buit.  ̂ e  gebangenen  toaren  tn  aljsott* 
trent  300/  een  Deel  ̂ pangiaerDen/  een  Deti3©aleny 
en  een  Deel  duitfen/  ban  Den  toelae  tot  ̂ oo?n  geb2acfit 

jj^-i 
r 

hi^hen  vueDer om  nefclieiDen/  toant  De  ̂ paenfefiet  j  toerDen  ontrent  aoo/  en  tot  €natjutfen  ontrent  100/ 
Sferen  niet  en  focfiten/  alleenlp  eenfchipDaera©il- 1  onDer  toel&e  gebangenen  De  b002naemfte  toaren:  De 
IZ  StóS  ban  <£nahuifen  gebieD  op  IjaDDe  aen  De  ( <62abeban25ofTu/De^eereban€runtngen/  ^onft* 

^paenfe  3öDe  groot  ontrent  blaften :  /  toert  ban  Den 
^oo2öerguartierfe  fchepen  wnomen  met  getoelD/ 
Dan  het  toerD  fo  Doo2boo?D/  Dat  men  gualnb \m\ haDDe 
om  't  gefchut  en  bolh  geruit  te  Brngen/ ̂ föetgnj 
in  Den  gronD/  Daer  toaren  op  bter  metalen  ftucaeta len 
bierpferen/  met  eenige  gotelingen  en  baffenDte  al  be^ 
UouDcn  toerDen :  oob  toerD  een  banDe  Silmfferbamfe- 

fjeeren  üieben  ban  3©elDam  /  «©erarö  Ptjnfen  /  Her- 
Denb20ta/  Jluman/  §oofl  ban  Der  3©erbe/  <0arb?anö 
ban  3©artoija  /  Komerp  «Buefftop/  55loemcnDael/ 
25lpenb02g  ban  ̂ 02D2ecrjt/  3fan  ban  Der  lBolen  /  oob 
De  ttoe  ̂ paenfe  Capitcinen/JperDtnanDoHlopejEfen 
De  3&02Duera/  met  meer  anDere.  *©e  meninge  ban 
^onop  tooi$  De  bpanDen  u  berbolgen  Detotjle  De  fchjife Daer 
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bni  ban 
ten  ©?a< 
De  ban 
23offu 
een  ben 
<5aubcp 
«mr  en 

te  ibta- ten  ban 

S« 

fcerquao 
tier  uit 
fijn  ge* 
banhc» 
iKffe. 

boderen  toptoiüig  uitgetogen  onöer  3t>iru  232ontoer 
om  Ijen-Iuibcn  bolu  te  fecoureren  en  berberfen/  ban 
bc  bpanben  toaren  foberfïagenbatfc  met  eencn  boo2-- 
toinö  tot  boo2  Hmfleröam  getocben  5tjn  fonber  De  an- 
Dcre  te  Do2beh  bertoacBtcn.  "®zfe  bictorie  fieeft  niet  al* 
leen  öte  banfict  ($0O2öer-guartier  grote  blpfcBapin- 
neD:acdt/  alfo  Uacr-luiber  beöouöenifTe  Diecacntoatf 
gelegen:  maer  i3,00H002fa&egetocefl  batbebenauDe 
gebangen  burgeren  ban^aerlemfjct  leben  beBouöcn 
ficbücn  /  be  toelne  anberfing  al  geconöcmneert  toaren 
te  flerbcn  /  gelijfe  boo2  berBaelö  ft  I  nocötantf  biel  baec 
grote  moepten  bat  men  in  lange  rot  geen  refolurieen 
nonoc  tornar/  boo2  bienalle  BaregoeDeren  gegeben 
toaren  aen  55311  5?reDcrico/  jÉoircarmejS/  ©arlap* 
mont  /  25arti  /  3T>el  Hio  /  fo  <£ngelb2ecBt  ban  ber 
&antic  acnbcn<0:abeban23oflu  fcöJijft  benbijföcn 
■ïfè:ert  1^74.  ̂ Ciöouberncur^onop  Beeft  aen  alle 
De  j3oo2ö-l$ollanöfc  ̂ tcben  en  wpen  eencn  bafl  en 
bebeöag  gcoiöonneert/  om  «3oö  almacbtig  te  ban? 
Benban  De  bictorie:  Die  ban  ï^oosn  Bebben  beblag* 
ge  ban  bet  scömir.icl  fcBiP  D'^jnguifitieDoenBangen 
in  De  öcrïtc  alöaer/  en  tot  een  eeutoigc  geDacljtentf; 
fc  ban  Defe  bictorie  /  Defe  incarnatie  in  be  Ucrfee  Doen 
flellcn: 

DeYr  LoVter  geVVeLt ,  Van  MenlCbHeLt, 
Der  Vrlle  VVe/ifrle/Cbe  natie. 

Werd  BofsV  geVeU,  die  hier  geftehd , 
Tot  Lofteken  Van  Gods  gratie. 

D<£  *0iabe  ban  25ofTli  toerb  met  fijnen  $Del  geban- 

gen  gebiocbt  tot  Igoom  al  toaer  Bern  in  't  eerfle  in- feomen  grote  fpijtigBeiD  aengeDaen  toerb  ban  Bet  ge 
meen  bom/  Bern  naroepenbe  en  bertotitenbe  bat  BP 
oo2faue  toa$  gctoeefl  ban  De  moo?t  Der  burgeren  bin= 
«en  ïïotterbam/  en  bat  Bp  nu  genomen  toefenbe  om 
fjenluiben  te  bcrmoo2ben  fijn  loon  Brijgen  foubc/  eeni- 
5e  Dagen  baer  na  Beeft  Bp  berflacn  bat  be  gene  W  met- 

ten febcpen  be  bluent  ïiabben  genomen  /  ijem  bp  ben 
hertog  ban  ftlba  befcöulbigöcn  atë  bat  Bp  oo2fane 
toatf  ban  't  bcrlico1  ban  befe  3eeflrijD  /  't  toeiu  ftem  feer 
toee  bcDe  in'tucrtc/  cn'tfelbenictBonncnDeberDja; 
gen/ fo  Beeft  DpDcfcnnbolgenbc  mifitbe  gefonben  aen 
ben  <èoubcrnéur  en  Staten  ban  $oo2b-ljollanb. 

ERentfefte,vrome,Iieve,  byfondere,  alfo  ik  in  't  feker 
verwittigt  ben  dat  boven  het  ongeluk  dat  my  ge- 

moet  is,van  alhier  gevankelijk  te  zijn,noch  eenige  mijn 
quiedgunftig  en  principalijken  de  genediedemeefte 
fchuld  hebben,en  met  goede  redenen  daer  van  behoren 

befchuldigt  te  zijn ,  niet  op  en  houden  met  luider  ftem- 

me  mijn  't  felve  te  lafte  te  leggen  ,  my  verwijtende 
't  verlies  datter  gefchied  is ,  waer  in  boven  't  voorfz  on- 

geluk grotelijx  mijn  eer  word  te  kort  gedaen ,  die  ik  ko- 
ftelijker  en  in  meerder  weerden  houde  dan  mijn  leven, 

en  al  't  gunt  in  der  werelt  is.  En  gemerkt  dien  roep  en 
fame  niet  alleen  en  fal  verfpreid  werden  in  defe  Neder- 

landen :  maerookinSpangien,  Duitfland,Vrankrijk, 

en  Italien,  aengefien  niemand  en  is  ter  plaetfe  daer  't  fel- 
ve foude  mogen  geftraft  worden,  als  contrarie  de  waer- 

heid  en  openbaer  leugentael ,  infgelijx  mede  dattet  veel 

lichtelijker  is 't  vyer  te  bluffen  eer  't  wel  ontfteken  is ,  fo 
is  't  ook  beter  in  tijds  te  precaveren  dicrgelijke  lafterin- 
ge  al  eer  de  felve  in 't  hart  van  den  menfehen  wel  ze- 
drukt  is,  heeft  my  dacrom  goed  gedocht :  nadien  ik  je- 
genwoordelijkcn  u  gevangen  ben,  en  u  luiden  geen 
profijt  mach  volgen  door  de  verminderinge  van  mijn 
eere,  my  te  willen  toelaten  dat  ik  fal  mogen  uirfenden 
cen  van  den  genen  die  ik  by  my  hebbe ,  die  den  Hertog 
en  mijne  vrienden  van  de  waerheid  fal  mogen  infor- 

meren ,  om  alle  quaedwilligen  den  mond  te  fteppen  en 
haer  befchaemt  te  maken.  En  om  voorts  in  eenen  wc- 

ge  te  mogen  follicitcren'tgoed  tractemen*  vandege- 
vangens  die  aldaer  fitten ,  en  den  Hertog  te  induceren 
datter  eenige  wiffelinge foude  mogen  gedaen  worden, 

tot  ontlaftinge  van  't  grote  getal  van  den  gevangens  die 
alhier  zijn,  en  fo  verre 't  felve  mijn  word  by  u  luiden 

ven ,  dat  de  gene  die  ik  fende  fal  hier  weder  komen  bin- 
nen alfulken  tijd  als  by  u  luiden  geraemt  fal  werden. 

Erentfeftc,  vrome,  lieve,  befondere ,  onfen  Heere  God 
zymetU  L  Tot  Hoorn  den  28  Octobris  1573.  On- 
derftond  gefchreven  u  luiden  vriend  wes  ik  vermach, 
en  was  ondertekent , 

MaxiMiliaen  de  Bossü. 

«©e  «Efoubemeur  en  Staten  ban  't  bO02f5  $002ber- cmartierfijnbcrfoe&berfïaen  fjeb&enDe/  Bebben  Dem 
geconfentcert  bat  pemanbenbn  ben  hertog  foubemo* 
genfenbentenfnneboo2f5/  mittf  bat  &pgeenb2ieben 
alöaer  en  foube  mogen  fenben  ten  toareoefelbe  al  bo* 
ren  gebifiteert  toaren. 

<©aer  toaren  eenige  ban  opinie  bat  men  terfionö 
fouöe  na  ̂ arlingcnbaren/enbcfcbepenalbaerinbe 
i^aben  leggenöe  berb?anben  of  be  ̂abcn  toeftnnen/tot 
bet  toelne  ben  Sllömiraet  ban  3©2iefïanb  gionbïjeec 
51>oco  ban  HBartina  goebe  moeD  DaDbe  /  miti?  met  een 
©aenbel  hneebten  berflernttoerbenbe/banbaereni^ 
niet  ban  geballen. 
©002befentijD/namcntIijbDen  i8  3Cugu(li  i?7j> 

Deeftbe  ̂ eere  ban  Popet3lieut.banben^2inceban 
<82angien/metboo2toetenban  bcnfelben  p?ince/  ee? 
nigberfïanD  Debbenöe  binnen  <©eertruiDenberge/be 
felbe^tebe  in  groter  (tilligljeib  beel  b?oeg  in  bc  mo?? 
genflonö  beblommen  bp  De  2&2ebacfe  poo?te  /  en  be  fel* 
be  ̂tebe  ingenomen  /  met  fulfecn  fïilligbeib/  goebe  02= 
b2eenbeöenbigljeib  /  Dat  al  eer  DeJtëalenDieDaerin 
garnifoen  lagen  toiftenbatter  eenige  bpanben  ontrent 
toaren  /  fo  toajef  be  j^eere  ban  ̂ opet  met  al  fijn  bom  al 
binnen  ber  ̂ tab/  en  eer  be  3©alen  Baernonbentec 
toere  (lellen/  fo  3tjbfe  beel  alboobgejïagen/  berefte 
ontlopenbe  en  ficö  berflebenbe  fo  fp  bejt  ftonben  en 
mochten/  Capitein  ̂ ?aen  fpaong  acDteruitbeben? 
fleren  fijntf  logement^/  'ttoeln  aenbe^tabjsgracö^ ten  toaö  (IrecbenDe/  latenDealDaeropte  tafel  leggen/ 
bermf  tg  Den  groten  ïjaefl/  be  leninge  bic  öp  'ë  baegsf  te boren  babbe  ontfangen  /  in  meninge  3ijnbe  om  bic  Des 
felben  baegsf  aljes  Ijp  befp?ongcn  toerb  uit  te  Deilcn/toeln 
gelö  Dcö  finten  folbaten  ongetelt  en  fonber  toegen  na 
Ijacr  n  amen/  be  bo?geren  en  intooonberen  toerben  niet 
miobaen/  bocD  een  ̂ 2ie(lcr  genaemt  ̂ eera©illem 
ban  <©alen  tg  albaer  ban  be  folbaten  in  bc  furie  boob 
gcffagen/  en  eencn  252oebcr  3©illembanber<0ouöe 
3jfêmrcb2oeber  toerb  albaer  geljangen.  ̂ aer  toerb 
binnen  «ÖeertruiDcnbcrge  tot  <©ouberneur  ban  tocgen 
ben  P2tncc  ban  <0rangien  gefleltgionböcergieroni' 
mug  (Cferract^/bie  Bier  na  ban  fnn  eigen  boïn  iö  Doo?* 
fleben  in  een  tumulte/bermitf  Bp  Benluibcn  Ijct  boenen 
ber  beelben  in  bc  föcrbe  belette.  3&ic  Bet  beben  jijn  acn 
Bet  icben  gcflraft  /  en  Bet  tëaenbcl  ban  Capitciri  (€ril* 
lo  ig  baer  getaffeert  geto02bcn.  «©en  hertog  ban  2Clba 
berBorenbe  Dit  innemen  ban  <0eertruiDcnbcrgeljccft 
terflonD  ̂ on  SöarnarDijn  De  USenDofa  met  fnn  ruitc- 
rpe  ontbobcn  binnen  25?eba  te  trecben  /  en  't  garnifoen alöaer  te  berfleröen  en  fcBerpc  toacBt  te  Bouben/  en 
't  uitlopen  ban  W  ban  <«35ecrtruibenbergc  te  beletten. 

31b  Bcbbc  Bier  boren  ooh  berBaelt/  batter  bp  eenige 
JgopluiDen  en  een  JLieutcnant  binnen  SClnmaer  int 
beleg  3ijnbe  boó2gcfïagcn  toerbe  om  De  flcDe  ban  SUln- 
maer  te  bcrlatcn  en  Baer  eigen  Icben  te  falberen.  <©efe 
l^opluibenfouöengetoecfl  3ijn  ̂ acjucg  ï^ennc&aert/ 
en  T&kli  <©uibcl  /  met  jTaïcljtel  lampion  3licutC' 

nant  ban  3iagucjS  ̂ ennebaert  /  ta'fc  3ijn  na  ta  belege- ringe  gebangen  genomen  en  baer  ober  tgf  opten  2  <©e- 
cemb2ig  |Balefit3  rccBt  gcBouben/  altoaer  3pIuiDen 
D002  giocBum  ban  .^ieubinh  getoclbige  #20boofl  3jjn 
aengefeiaegt/  Dat  3P  Baer  eer  en  eeD  bergeten  nab- 

oen en  ficB  in  be  bclegeringe  alg  cer-bergeten  fcljel- 
men  Baböcn  geb2agcn/  in  meninge  De  ̂ taDenbo?; 
geren  ;te  berlatcn  /  Baer  felben  te  falberen  en  ben 
gemenen  folbaten  op  te  rocnencn  tot  muiterpe  en 
nleinmoeDigüeib  /  concluberenbe  baerom  bat  3P 
Daer  ober  aen  Daer  lijf/  eer  en  goeb  gcflraft  fou- 
ben  toerben  anberen  tot  een  crcmpel.  ̂ aer  tegeng 
Bcbben  De  gebangene  en  aengeblaegöe  ftopluiben «ög  en 
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en  Utewcnint  geöaen  fjaccïmbcn  trcfcnfic  too?  Ijans  onam  /  f  toegen  fttl  en  bertrocben  /  en  ftp  öepofaet  50* 
ban  ï^aeeft  baer  luiöec  boo2fp2ahe  /  fufrinerenbè  öat  nen  hopman  en  Cfouberneur  gcb?acgt  bebbenöe  teat 
öcgetoelöigeP2oboo|t3ijn  aenhlacbtcn  nu  nocb  mm?  3pDaerljaööen  geöaen/  gafbco?anttooc?ö  öatfe  bem 
mermeer  en  fouöe  bonnen  goeö  Doen  nocb  toaerma^  'tbooftenberte  baDDen  geb?oben/bem  niet  met  b?eöen 
ben /maer  Dat  3P  ter  contrarie  ben  baDDen  tnöcboojft  latcnöe/ toiiDen  perfo?S  De  ftaD  berlaten/ p?cfcntcren? 
öclcgermge  geöiaocn  /  oelijft  altf  cerlijhc  b2ómeenon?  (  öeljem  fcb?ift  ban  baer  banb  te  geben  Datfe  bem  ban 
berfaegbe^opluiöenbeboo?öenteDoen/bebbcttöeben?  ]  alie^es  beu?ijöcn  fouDen/  en  alle  fcbult  op  tjaer  nemen 
luiDen  aen  Den  beften  tegen  tien  bpanDen  fo  in  De  beft  o??  j  als  Die  ban  baer  Daer  toe  geD?ongen  toare  /  maer  Dat? 
minere  ais  anDerfins  fo  bloebelijh  bertoont  /  ais  n-  tet  niet  gefebieben  en  foube/Datbpliebertoilöe  fierben/ 
mareen  ia  ban  öe  b2öomfte  folbaten  /  toncluDerenöe  bcrhlarenbc  boo?berS  öat  \yp  ettelhbe  öagen  öaer  na 
ober  fulr  öatfe  uitte  beebteniffe  ontfïagen  en  ban  öe  1  met^aoueg^ennebaerteu  ^irb^uibcll^opluiben 
geöane  aenblaegt  geb?ijt  fouöen  toeröen.  5^aer  op  !  gegaen  toas  lanr  öe  ftrate  /  en  öat  öe  boo?fcb?eben 
bebben  partpen  ten  beiöen  3ijöen  te  b2eöcn  getoeeft  öat  i^opman  <©uibel  tegen  bem  feiöc  /  öat  tjp  uitte  ̂ §taö 
inenDenarttjhelSb?ief  en  öe  genomen  conbfebappert  nomen  fouöe  al  fouöe  \yp  alleen  öaer  uit  gaen/  en  öat 
fouöe  boo2lefen  en  examineren  en  öan  ijet  oo2Deeluit?  3JacjuesJ|cnnebaertDoen  gefeiö  baDDe  toilbp  (noe* 
fp2eben/DocbiSDen  öag  uitgefet  totten  bieröen  *©e? 1  menöe  öen  <föoiiberneur )  fierben  /  \yp  mactj  alleen 
cemb?ts  /  om  eintelijh  oo?öecl  te  geben.  JifêiöDclre?  |  fïerben/  top  en  toillen  fnemiet  fterben.  ̂ aer  toerö 
tljö  bebben  De  gemene  folöaten  ban  beibe  De  boo?fcf)2e?  J  nocb  gelèfcn  feber  interrogato?ie  geöaen  bpgjonbbecc 
ben  Compaingnien  regufte  aen  öen  bnjgfracb  ober?  I£enribban2S?oebbuifen/  öaer  op  gcamtooo?t  en  uit* 
ge^eben  /  öaer  in  te  hennen  gebenöe  öat  ben-ïuiöer  gefp?obcn  toas  bp  eenige  brijgS  erbarene  luiöen.  &$ 
feopiuiöen  en  öen  luitenant  ben  ban  begin  öatfe  öen  öaer  pemanö  ban  öe  BacnbelS  getoeeft  fouöen  beb* 
öicnft  ban  öen  p?ince  ban  <0?angien  baööen  aengeno?  ben  /  öie  boo?  in  of  na  öe  belegeringe  buitm  confent  of 
mcn/ben-luiöen  ccrlijh  en  b?omelijb  geö2agen  bab?  toeten  ban  baren  €>berften  gemein  gcbouDcn  fouDen 
öen  /  in  geen  pïaetfen /  tochten/  febermutfingen  fo  toel  bebben  /  om  uit  öe  ,§taö  te  trerben /  öatmen  öe  felbe 

tnEeelanö  ais  in  t^ollanb  ben  t'foeb  en  baööen  ge?  fouöe  fïraffen  aen  öen  lijbe  fonöereenigcgenaeöe/  na 
maebt :  maer  altijö  bo!b2acbt  en  ben  toillig laten  bin?  uittotjfen  öesartijbel-b?iefs  /  öie  5?  bef too?en  baööen. 
DenalSb?ome  en  eerlpe  l^oplutöen  fcbulöig  toaren  i^ier  tegen  3ijn  bon  toegen  ö'acngehlacgöe  geboo?t 
te  boen  /  öatfe  00b  in  öe  belegeringe  ban  SClbmaer   2ïo?is2(lnö?ief3ban  <0utfboo?n/€o?neli0<öeterlinb 
enmöefto?mcn  tegens  öen  bpanöen  benfecrb?ome? 
ujb/manlrjbcn  eerujhen  geb?agen  en  ge/weten  bab 

en^pmon  <0erritf3  Capiteinen  ban  Öe  25urgerije/ 
€>lof  0oeïoff3  en  3©iUem  ̂ irbf3  en  <0errit  25arentf5 

öen /fo  alle  öen  folöaten  en  burgeren  «enlijntoaö/en  (  2dacber  üieutenantcn  /  2ïelbert  dolleman  ©aen- 
öatfe  tn 't  minfie nooit  en  baööen  geboo?t  öat  ïjenluiöer  ö2ictj/^erbe^anf3  ©enö2iclj0  luitenant /3©iliem 
Igonluiöenoföen&ieutenant  eenige  confpiratiebaö=  2520utoerP20boofl/pauïti)ai5Cuguflini/5!anCo2ne? 
öen  gemaent  /  om  met  ben-ïuiöen  ©aenöelen  in  't  ge?  Iif3  ban  öer  i5ieuburg/  ̂ oeöe  5lanf3  3CpoteHer/<ëars  (f-  33! 
fjeeïoföeeluitöe^taötebertrecbenomöcfelbemette  |  b2anögianf3  "Jllöelbojfl/en  €fjoni0  3Billemfe^on6 
23urgenjeteberlaten/oobbaflclöbbertroutoenöeöat|  meöe  ©aenöjacD  /  öetoclbe  gefamentltjö  berfelaert 
öefclbe  l|opluiöen  en  3lieutenant  totten  laetfien  ö2up^  baööen  öat  öe  boo2fctj?eben  gebangiCiicn  en  beblaegöen 
pelbloeögtoe  benluiöen  fouöen  Cjtujten  alfl  beboo2t/   ben  altijö  fo  boo?/  na/  atë  inöe  belegeringe  geö?a* 
berfoebten  ober  fulr.  Dat  op  öe  fane  beboo?ïüb  fouöe 
toeröen  gelet  /  öatmen  De  felbe  niet  en  fouöe  P2ecipite; 
ren  /en  Darmen  allen  geeften/bemjbertf  enbefchulbt? 
gersniet  en  fouöe  geloben/  alfomen  fouöe  bebinöen 
öatfe  benluiöen  nergens  in  ontgaen  en  Baööen. 

^>en  4  3!»ecemb2i0  3tjnfe  toeöerom  openbaerïijb 
boo2recbt  geb?acbt/  altoaer  Den  p?oboofl  3ijnaen? 
aenhlacbtc  becnieut  beeft  /  en  berfoebt  Datmen  öen  ar> 
tpel$-b2iefen  bonöfcbappen  bpbemobergeleiölefen 
en  bifiteren  fouöen  /  gelijfe  geöaen  toeröe  /  bp  Den  P20? 
boofl  toerDe  obergeleiD  De  getuigeniffc  ban  Soban 
ïüoOaertilteutenant  ban  SouRÖeer  §acob  Cabbel? 
jau  Capitetn  en  <©ouberneur  binnen  TOmaer/  in? 
bouöenöe  berb'aringe  öat  hopman  ̂ agueöj^enne? 
baertopten  25  3Cugufti  toefenöe  Den  DerDenDagban 
öe  belegeringe  bp  bem  toajS  geftomen  en  bem  alleen 
genomen  baDDe/  feggenDe  Dattet  niet  mogelijh  en  toasf 
om  De^taDte  bouöen/  öat  bet  geraöentoasföeftaö 
te  berlaten  /  öat  3pluiöen  aï£  baDer0  ban  fjaer  foIDaten 
fcbulDig  toaren  fo?ge  boo?  baerte  D?agen/Datfpmet 
toille  niet  om  balg  en  rjuamen  /  Detoijïe  3p  nu  nocb  0e? 
ïeoentïjeiö  baöDen  baer  leben  te  bergen  /  ttoelb  3?  na? 
maelg  niet  fouDen  bonnen  Doen.  3£aer  op  f)p  boo?  ant? 
tooo?Dc  fouöe  bebben  gegeben  /  öat  ï)p  toel  toifl  öat  öen 
<5ouberneur  Cabbeliau  fijnen  hopman  öaer  toe  nim? 
mermeer  berflaen  en  fouöe  /  en  öatmen  00b  met  eeren 
öe  ̂ taönieten  mocljt  berlaten/  öat  bet  beter  toare 
met  eeren  te  fterben  öan  De  flaö  alfo  te  berlaten  /  öatfe 
eerfl  beljoo?öen  eenige  flo?mcn  af  te  flaen  en  alg  3? 
bruit  of  bictualie  fouöen  geb?eb  bebben/  moebtenalf? 
Dan  metten  23urgemeeflcren  en  iBagiftraten  gelijben 
fp?eben  en  banöelen  /  toaer  op  J^ennebaert  toeDer  ge? 
feiö  baDDe /toilD  gp-luiDen  Daer  na  beiDen  3p-luiDen 
fouöen  toel  peröonbrtigen/ maer  top  fouöen  alle  om 
Den  bals  bomen  gcltjb  tot  ̂ aerïem  i$  gefebieö  /  öaer 
öe  folöaten  3ijnomgeb?acbt  en  De  burgere  nebben  bet 
leben  beboüDen.  ©erblaerDe  boo2t£  Dat  De  boo?f3 
^ennebaert  /  ̂uibel  /  en  ̂ cbamplon  Daer  na  toaren 
gegaen  bp  Den  «©ouberneurCabbeljau/  en  bem  ban  De 
fabc  gefp?obcn  baöDen/  maer  fo  öP  öaer  b^  geballe  bp 

genen  getoont  baDDen  al.éb?ome  en  getroutoel|op* 
luiDen  en  Hlieutenant  toeftonD  /  fonDer  bp  natbteof 

bp  Dage  ben  ergens  int'foeb  te  maben/  Datfeoobnott en  baDDen  geboo?t  nocb  berflaen  Dat  De  boo?fcb?eben 
^opluiDen  of  Hieutenant  pet  gep?oponeert  of  boo?ge* 
geben  fouDen  bebben  /  om  uit  öer  ,§taö  alleen  of  met 
baren  bneebten  te  toillen  bertrecbenen  öe^taömet* 
te  25o?geren  te  toillen  berlaten/  nocb  ocb  nooit  ge* 
boo?t  en  bebben  ban  eenige  beimeltjbe  confpiratie 
Daer  Doo?  eenige  muitenjeof  op?oer  onDer  DefolDa? 
ten  of  b02gerije  fouDe  bebben  mogen  ontflaen :  maec 
toel  ter  contrarie  fo  in  't  uittrecben  aen  De  föpnt? molen  /  ais  De  fïo?m  Daer  na  gefebieö  /  ben  manljjb  en 
b?omeltjb  baööen  geoueten/  om  öe  bpanöen  te  bren* 
ben  en  toeöerflaen  /  00b  bp  Dage  en  natljte  alle  fjaer  De* 
boirgeDaenom  De^taDte  belpen  berfterben/befok 
Daten  mette  burgeren  in  eenö?atbt  gebouDen/  Defelbe 
te  animeren  en  öen  moet  aen  te  fp?eben  en  ais  ö?oeöer£ 

Den  anDeren  bpgeflaen/en  in  't  jlo?men  benluiDen  b?o? 
melijb  geD?agen  baDDen  /  Datfe  noit  en  baööen  geboo?t 
ban  eenig  boo?ffag  om  ben  in  öen  niterflen  nooD  te 
falberen/  boo?  Datfe  Daer  meDe  aengeblaegt  toerDen/en 
of  Diergelijbe  tooo?Den  bp  benluiöen  al  mocDten  gefeiö 
fpn  getocefl/öat Defelbe  benluiDen  nieten  beboo?Den  tot 
laflegeleiö  te  toeröen /na  Dien  3?  Dies  niettemin  alle 
baeruiterfle  Deboir  geDaen  baööen  en  Daer  niet  Date? 
ItjbS  nocb  eenig  op?oer  uit  en  toasontflaen/öatfuïjc 
altoaert  toaeraebtig  nu  na  De  berlofTinge  niet  en  be* 
boo?öe  geöacbtnocb  tot  lafle  gerebent  tetoerben/  ben? 
luiDen  ban  baer  getroubeiD  in  De  belegeringe  met  goe* 
DenracD  en  Daet/  enin'tflo?men  met  baerbetoonöe b2omigbciö  beöanbenöe.  Rebben  meöe  Doen  bo?en 
3Billem  ban  «^onneberg  Detoelbe  in  De  belegeringe 
bermits  De  fiebte  ban  De  <©ouberneur  in3ijnplaetfe 
\üSifS  gefurrogeeet/  Die  meDe  berblaerDe  Dat5PlupDen 
ben  cerlijb  /  b?omelijb  en  getroulijb  in  alles  baööen  ge* 
cjueten  en  geö?agen/  in  boegen  Dat  Dp  De  felbe  boo? 
alle  ©o?ft en  en  peeren  fouöe  moeten  p?nfen  en  be* 
öanben.  ̂ efgelijbS  3ijn  oobgeboo?tDe25ebelbebbe* 
ren  ban  De  boo?fcb?eben  J|opluiDen/  Detoelbe  ban  ge? 

tuben 
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liften  bcrfelaccöcn  en  gettttgDen  DatfC  fjm-Iui&Ctt  f0  I  is  alleen,  en  enkelijk  tegen  deregcringevandevreem- 
CCriijfe  eil  lOfïij»  Ijaöbcil  gcö^agctl  al.0  fp  beï)00:öen/     de  natie,  welke  wy  al  te  famen  hier  voortijden  een 
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jgfBe»  ftacc-Uuöcn  en  De  gemene  folDaten  animerenDe  en 
feS?'  co#agicrenDe  Daer 't  ban  noDetoas/totbcfjouDenifTe 
iiuocn  Der  ;§taö.  €intelijïi  tsï  Den  4  <©ecemb:is'  157  3.  boo: m  mcu/  fententte  enoo^Deel  uitgefpioKen  en  boo:  rectjt  erkent 

Dat  De  boo!f5l£opluiDenen  3lieutenant0aer  genoeg-- 
faem  ontfcïjuioigt  en  beranttooosb  naDDen  ban  't  gene 
Den-luiDéntelafte  geleit  bias/  en  Daer  fPUiiDen  ober 
gebangen  on  aengenlaegt  toaren  /  en  Datje  in  ïjaer  eere 

?j  onbefcUaDigt  fouOen  blijben  en  top  en  lebig  uit  Deö 
n  £:oboofïtf  fjanDen  fouben  tacrDen  ontflagen/  gelijn 
n  ooft  DatelnngeDaentoerDe/  tot  blnDfcDap  engocDge* 
noegen  fo  ban  De  folöaten  aio?  ban  De  burgerde/  De$ 
niet  tegeniiaenDe  Den  «öberfïen  Cabbcl/au  Oeeftbaer 
na  nocfj  D:ie  attciïatien  Doen  beleiDen  tot  öen-ïuiDen 
ïaflc/öacr  in  Depofamen3ijngetoeeft3[an  „3aeltojjfe 
©elttoepfel  bangjaau^  j£ennebaert/  <&Mi$  ban 
<0o?com  öelttocpfel  ban  Cabbel/au  /  en  ̂ erman 
«Dnipffelaer  3Dac0tmeefter  ober  't  <0arnifoen  Der  fte- be  ban  Whmaet  1  De  todne  bernlaerben  Dat  fp  bP  Den 
tooo:frf):eben  <0ouberneur  aengefjouben  ftaDDen  om 
De  £taD  n  betlatcn  /  en  Dat  Den  <©ouberneur  Daer 
toe  niet  OaDDe  toiüen  berftaen  /  Doel)  Daer  i$  geen  acljt 
op  gefïagen  /  bnfonDer  Detoijl  fp  f)en  ebentoel  toomelijn 
en  manlijken  öaDtengeoueten.  ©ele  nielDentbatïjet 
Den-luiDcn  uit  partPDiglieiö  fonDer  groot  funDament nagegebentocrDe/  infonDeruciDomDatmen  Den-lui- 
ben  noclj  na  De  fententie  toilDe  beftoaren. 

T\  e  hertog  ban  2Clba  na  bat  De  muiterie  Der  &pan* 
f-* gtaerfcen  geftilt  toag?  boo?  ̂ aerlem  Daer  boren  ban berïjaclDifl?  getocefi  /  naDDe  De  «Scnerale  Staten  ban 
oen  |D:obinrien  ban  ̂ eDerlanD  ïaten  bergaberen  in 
ce  maenD  ban  September  /  om  aen  De  feibe  te  berfoe- 
een  bpftanD  en  fjulpe  ban  gelDe  tot  bolboeringe  Der 
ooilogc/  't  toelfc  berftaen  5pnöc  bP  De  Staten  ban  l^ol- lanD/foï)ebbertfpraeDfaem  gebonDen  aen  De  Staten 
<©eneraeltefc[)?nben  Defen  naboIgenDen  bwf/  Die  op 
Den-iuiber  name  ontrent  Defen  ti)D  in  D?uu  uitgeko- 
men t&  * 

HOge  ,  Edele,  feer  Weerdige,  Eerfame ,  Wijfe , 
Voorfieniffe,  Pnede  Hefren.   vri^nrlpn  t»n    mpAp 

>icban 
ollanö  1   >     - -j— > 
ünjdcu  *■  J-Vooriienige,  goede  Hecren,  vrienden  en  mede 
:n  be  broeders,  Sec.  Alfo  wy  vernomen  hebben  dat  den  Her- 
naten  tog  van  Alva  de  Generale  Staten  nu  wederom  laet  ver- 
el  ban  gieren, om  aendefelvebyftand  enhulpevangelden 
leöep  andere  noodfakelijkheden  ,  tot  volvoeringe  defes  te- 
pö*  genwoordigen  krijgs  te  verfoeken  :  fo  en  kunnen  wy met  nalaten  van  wegen  des  fchuldigen  plichts  ,  daer 

mede  wy  van  onfen  gemeinen  Vaderland  verbonden 
Zijn,  UL.alsonfe  medebroeders  defen  onfen  briefte 
fchrijven,  voor  gewis  en  ongetwijffelt  achtende,  dat 
U  L.  noch  lief  en  aengenaem  wefen  fal ,  onfe  advijs  en 
trouwen  raed  te  horen,  in  het  g<me  daerwy  door  de 
ervarenthcid  der  faken  die  ons  dagelijks  voorvallen, 
eénigfins  onderricht  iijn  :  want  al  ift  fake  dat  wy  door 
de  boosheid  des  tijds,  en  infonderheid  door  den  bit- 

téren haet,  mifgonftigheid,  en  quaedwilligheid  eeni- 
ger  vremden  van  eikanderen  voor  defen  tijd  afgefon- 
dert  zijn ,  en  door  haer  arghcid  en  fchalke  pradijken 
in  krijgen  en  oorloge  tegens  onfen  willeen  dankge- 
raekt:  desniettemin  verhopen  wy  op  ulieden  difcre- 
tie ,  en  op  de  natuerlijkegenegentheid  des  Vaderlands, 
die  ons  allen  van  moeders  lijve  aengeboren  eninge- wortelt  is,  dat  gy  luiden  nimmermeer  en  fultkonnen 
ïCr§etjn'  dc  g°cdwillige  en  vriendelijke  trouhertig- 

d ,  die  wy  d'een  den  anderen  hier  voortijds  altijds hebben  toegedragen ,  en  noch  toedragen,  voor  God 
en  voor  alle  menfehen  fchuldigen  van  on'fent  wegen noch  bereid  en  veerdig  zijn  :  fullen  derhalven  Sok 
van  uwent  wegen  dat  fel ve  vermoeden  van  ons  heb- 

bende, onfe  trouwe  vermaninge  fonder  eenige  par- 
tyfehap  opnemen,  en  inde  weegfchale  der  waerheid 
overwegende  ,  bedenken ,  gelijk  als  de  waerheid  is, 
<iat  wy  genen  krijg  en  voeren  d'een  tegens  den  ande- n,  want  wy  eikanderen  nooit  in 't  kleine,  noch  in 't 

drachtelijk  uit  defe  Nederlanden  hebben  geweert,en 
eikanderen  belooft,  en  altijds  verftaen  hebben  te  wee- 

ren, als  te  feer  fchadelijk  en  de  uitterfte  verderrrenif- 
fe  van  den  ftaet  der  gemene  Nederlanden  wefende, 
daer  aen  fijne  Majefteit  fo  grotelijks  gelegen  is.  Nu 
ift  alfo  dat  zy  met  vele  valfche  en  verbloemde  aen- 
geven  ,  mifbruikende  tot  haer  voornemen  den  Na- 

me der  Coninklijke  Majefteit  en  der  Religie,  diezy 
veinfen  voor  te  willen  'ftaen  :  hebben  u  luiden  te- gens ons  fo  verre  gebracht ,  dat  zy  uwe  goederen  , 
ugeld  ,  ja  u  lijf  en  leven  genoeg  gebruiken,  tot  on- fervernieJinge  en  verdervinge  ,  om  haer  felven  daer 
door  meefters  te  maken,  niet  alleen  over  ons  ,maer 
ook  over  u  luiden,  en  alle  uwe  nakomelingen  in  al- 

le eeuwigheid.  Men  leeft  in  de  Roomfe  Hiflorien 
dat  doen  het  volk  binnen  der  Stad  van  Romen  door 
eenen  fwaren  twift  verdeeld  was,  enden  Adel  tegen 
het  gemein  volk  alfo  gefpannen  ,  dat  d'eene  partye buiten  der  Stad  op  eenen  Berg  geweken  was, en  wil- 

den liever  den  gemeinen  vyand  laten  invallen  ,  dan 
zymet  malkanderen  eenige  gemeenfaemheid  fouden 
voortaen  meer  hebben  willen  houden  :  fo  iffer  eenen 
geweeft  genaemt  Menenius  Agrippa,  die  hen  een  al- fuiken  exempel  of  gelijkeniffe  voorhiel,  als  dat  hier 
voortyden  eenmael  gefchied  was  ,  dat  die  leden  des 
menfchelijken  Lichaems  ,  in  eenen  mifverftand  en 
fwaren  twift  tegens  malkanderen  geraekt  waren  ,  fo 
dat  die  handen  en  die  voeten  ,  mitfgaders  alle  d'an- 
dere uitterfte  leden,  befloten  en  gerefolveert  waren, 
den  ledigen  buik,  met  fwaren  furen  arbeid  niet  lan- 

ger te  fpy  fen ,  waer  door  dat  het  gefchiede  dat  den  buik 
geen  voedfel  meer  krijgende  ,  heel  verflaut  en  ver- 

legen werde ,  en  daer  naer  het  gantfche  Lichaemver-' 
fwakte,  fo  dat  noch  handen  noch  voeten  geen  werk 
meer  en  konden  doen,  waer  door  zy  al  t'famen  van 
noods  wegen  wederom  gedwongen  werden  ,  haer  on- 

der eikanderen  te  verfoenen ,  op  dat  zy  al  t'famen  ver- 
eenigt  wefende  het  gehele  lichaem  mochte  gelijk  als te  voren  gevoed  werden  ,  en  in  het  leven  onderhou- 

den :  defe  gelijkeniffe  van  het  Roomfe  volk  gehoort 
wefende,  hebben  zy  van  ftonden.aen ,  fonder  langer beraed  haer  laten  gefeggen  ,  en  met  den  Adel  ver- 
foent  wefende  ,-zijn  wederom  in  de  Stad  gekeert, 
en  gelijkerhand  die  Wapenen  tegens  haren  gemei- nen vyand  aentreckende  ,  hebben  hen  niet  alleen 
van  hare  Frontieren  verdreven  ,  maer  ook  hare  Stad 
metter  tijd  gebracht ,  tot  die  grootheid  ,  macht  en 
voorfpoedigheid  ,  daer  in  zy  meninge  hondert  jaren 
boven  alle  andere  Steden  van  der  wereld  gefloreert heeft. 

Voorwaer ,  alder-lieffte  Mede-broeders,  hebben  dit 
volk  van  Romen  goede  redenen  en  recht  gehad ,  en 
ifthen  welgegaen,  dat  zy  door  dit  Exempel  of  fabel 
van  Menenio  Agrippa ,  haer  met  malkanderen  in  een 
fterk  verbond  vereenigt  hebben ,  hoc  veel  meer  rede- 

nen hebben  wy ,  dat  wy  ons  nu  met  eikanderen  verbin- 
den ,  en  d'een  den  anderen  de  hand  bieden  ,  om  ons  alle gemene  vyariden  en  mifgonners  met  geweld  te  weder- 

itacn,  defelve  ook  uit  onfe  landen  te  verdrijven ,  en  den 
landen  helpen  weder  brengen  tot  haer  oude  fleur,  voor- 

fpoedigheid en  macht,  daer  die  van  tevoren  door  onfe 
goede  eendracht  fo  lange  in  geftaen  hebben:  wantwy 
en  hebben  d'een  den  anderen  niet  mifdaen,  noch  en dragen  ( God  heb  lof)  genen  haet  noch  vyandfehap  te- 

gens malkanderen ,  daerom  dat  wy  ons  van  malkande- 
ren fouden  mogen  af  willen  fcheiden  of  affonderen, 

gelijk  als  die  van  Romen  deden  :  wy  eb  weten  geen  fa- 
ke van  eenigen  twedracht  tuffchen  ons  te  wefen  :  maef 

van  allen  den  beroerten ,  onruftigheid  enonferaenge- 
nomen  wapeningen,  fijn  de Spangiaerden,  die  van  bui- 

ten in  de(e  Lande  komende ,  en  veel  al  van  fobre ,  vile, 
en  kleine  conditie  wefende,hen  in  defe  landen  willende 
doen  revereren,  hem  metten  rijkdommen  defer  landen 
groot  maken ,  en  voorts  met  eenen  hovaerdigen  moet- wil  en  brooddronkenheid  ons  in  armoede  te  ftellen nmtf*  miCA»^       u  uu    ««.«—,  «uv.i  u.  l     wu  ui  uiuuuuiunivcuiicuj  uns  in  armoeüc  te  ltellei 

grote  mifdaen  en  hebben ,  maer  onfe  twiftcn  enk  rijg    en  regeeren,  en  al  fulx  willen ,  alleen  onfe  goederen , C?2  *Ö 
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en  het  fweet  onfes  aenfichts,  met  al  't  gene  dat  wyen 
onfe  voor-vaderen  met  bitteren  arbeid  vergadert  heb- 

ben ,  tot  haren  welluften  en  onnuttigheid  hefteden : 
Ja  ons ,  onfe  vrouwen  en  kinderen ,  en  alles  wat  wy  lief 
en  weertin  de  werelt  hebben,  tot  haren  lijfeigenen, en 
flavoenen  maken  :  en  dat  noch  het  alderfwaerfteis, 
willen  dat  wy  hen  fullen  rekeninge  van  onfe  Zielen 
en  Confcientien  geven ,  om  daer  over  na  haren  goed 
dunken  te  heerfchen,  en  daereenige  onder  hen  nau- 

welijks en  weten  oft  'er  een  God  in  den  hemel  is ,  noch en  hebben  nauwelijks  een  enkel  woord  van  den  Sone 

' 3  GodsJefusChriftusonleneenigenSaligmakergehoort 
noch  gelefen ,  daer  willen  fy  ons  Geloof  en  Religie 
ftraffen ,  en  onder  het  dexel  van  dien  ons  onder 
haer  Inquifitie  brengen  ,  die  tegen  de  Maranen  en 
verloochende  Chriftenen  in  Spangien  gebruikt 
word,  &c  Om  onder  alfulken  eenen  dekmantel, 
ons  van  allen  onfe  Privilegiën,  Vryheden  en  ouder  her- 

komen die  on  ie  Voorvaders  ons  met  arbeid  en  met 

haren  trouwen  dienft ,  ja  met  haer  goed  en  bloed  heb- 
ben verworven  en  nagelaten  j  ganfchelijk  te  bero- 

ven. 
En  om  dat  wy  niet  gefint  en  zijn  fulks  te  lijden, 

maer  willen  liever  den  laetften  man  wagen  ,  dan  dat 

wy  fouden  van  onfe  oude  regeringe  onder  onfen  al- 
dergenadigften  Koninkvan  Spangien  onfen  natuerlij- 
ken  Grave  van  Holland ,  die  ons  de  voornoemde  Pri- 

vilegiën, vryheden  en  herkomen,  feer  lolem  nelijken 
befworen  heeft,  willen  afftaen  ,  fowil  u  nu  de  Her- 

tog van  Alva  met  fijnen  aenhank  wijs  maken,  datwy 

tegen  onfen  Konink  gerebelleert  hebben ,  en  u  over- 
reden, datgy  u  luiden  van  uwe  natuerlijke  lands- 

luiden en  mede-broeders  affcheidende ,  fult  werden 

dienaers  vanharen  moetwil,  fcherp-rechters  van  ha- 
re wreedheid ,  en  voorftanders  van  hare  onkuisheit  en 

onbehoorlijke  begeerlikheden, 
Daerom  wilt  doch  lieve  medebroeders  de  fiikeern- 

ftelijk  en   rijpelijk  bedenken,  eer  datgy  1.  u.  onder 

fijn  tyrannie  noch  dieper  begevet ,  of  hem  iet  toe- 
ftaet ,  van  al  't  gene  dat  hy  u-1.  in  defe  vergaderinge 
gemeint  is  voor  te  houden ,  en  laet  u  doch  met  geen 

ydele  woorden  de  oogen  verblinden  en  het  verftand 
benemen :  Gy  zijt  de  Staten  des  Lands ,  dat  is  te  feg- 

gen   de  voorftanders  en  befchermers  van  hare  Vry- 
heii  en  van  hire  Privilegiën,  welke gy-luiden fchul- 

digzijt  ,  voor  God  en  vooralle  menfehen  te  verdedi- 
gen en  te  handhouden ,  fo  gy  niet  en  wilt  meineedig 

worden  ,  want  fulks  gyluiden  de  landen  gefworen 

hebc,  en  daerom  zijt  gy  uit  allen  fteden  uirgekoren , 

op  dat  een  iegelijk  fijne  ftad ,  en  gy  al  t'famen  het  gantfe 
land  helpt  voorftaen  en  verantwoorden  ,  tegens  alle 
die  aene ,  die  het  fouden  willen  eenigfins  verkorten  of 
verongelijken. 

Daerom  heeft  ook  onfe  genadigfte  Heere  den  Co- 

r»ink,als  Hercog  van  Braband  en  yanGeldre,Grave  van 
Vlaenderen ,  van  Holland ,  Zeeland ,  Henegouwen , 

Artoys,  &c.  in  uwen  handen  inGodesdes  Almach- 

tigen  tegenwoordigheid  gefworen,  dat  hy  onfe  Privi- 
legiën ,  Vryheden  ,  Rechten ,  en  herkomen  fal  on- 

vermindert  en  onverkeert  laten  blijven ,  en  defelve  in 

alle  hier  pun&en  onderhouden :  op  defelve  conditie 
en  voorwaerden ,  hebt  gylieden  hem  in  den  name  van 

de  fteden,  en  der  ganfeher  gemeente,  tot  onfen  na- 

tuurlijken Heere  en  genadige  Bcfchermer  en  Voor- 

ftinder  aengenomen  :  fo  dat  gy  't  volk  niet  machtig 
en  zift ,  den  Coninkfelve ,  fo  verre  als  hy  (het  welk  wy 

geen  fins  en  verhoopen )  tegens  fijnen  Eed  wilde  doen, 

dehand  te  houden  ofte  lijden ,  ja  hy  ontflaet  u  al  te  fa- 

men  en  iegelijk  byzonder,  van  alle  plicht  des  gedien- 

ftieheids,  fo  verre  als  hy  tegens  onfe  befworene  privi- 
legiën iet  foude  willen  begaen  of  attenteren  ,  en  heeft 

eens  voor  al,  lpfo  Vatto,  en  dadelijk  gecaffeert  en  te 

nietc  aemiekt  alle  Overheden  en  Officieren ,  dewelke 

torprqudicie  en  nadeel  der  felver  Privilegiën  fouden 

ingefkeh  of  aengenomen  wefen. 
-     Hoe  zoudet  gy  nu  dan  konnen  toeftaen ,  dat  een 

Herren  van  Alva  of  ander  Spangiaert,  die  van  onfen 

natuerLjken  Heeren,  Bloed,  noch  afkomfte  nieten 

is,  noch  met  defe  Landen  eenige  gemeenfehap  heb- 
ben kan,  hem  foude  vorderen  niet  alleenlijk  alle  lands- 

rechten,  privilegiën  en  vryheden  na  fijnen  moetwil- 
lete  niet  te  doen,  maer  eer  uwen  name  en  autori- 

teit, die  hier  voortijds  by  allen  onfen  Vorften  en  na- 
tuerlijke Heeren ,  den  Hertogen  van  Bourgongien  , 

Braband  ,  Graven  van  Vlaenderen  ,  en  van  Hol- 
land, in  groter  eerbiedinge  gehouden  is  geweeft, 

tot  fijne  onmenfchelijke  tyrannie  en  moetwilligheid 
te  misbruiken.  De  hoogloffelijke  voorfaten  onfes 
aldergenadigften  Heeren  des  Conings  ,  en  hebben 
noit  krijg  gevoert  ,  noch  vrede  gemaekt  ,  ja  ook 
geen  munte  geflagen ,  noch  felve  fo  vele  als  eenen 
ftuiver  exactie  den  volke  opgeleid,  fonder  den  Sta- 

ten raed  en  advijs,  ja  fonder  haer  confent  en  ver- 
willinge  daer  in   te  gebruiken  ,   en  hebben  felve 
fefworen  alfulks  niet  te  doen  :  het  welke  ook  by 
loogloffelijker  gedachten i fTe  Keifer  Carolus  en  on- 

fen Coning  felve,  met  haren  eed  in  uwe  handen 
is  beveftigt,  en  metter  daed  feer  vlijtig  onderhou- 

den:  En  nu  fiet  gyluiden  dat  defen  vreemden  Tiran* 
dieu  noch  in 't  minfte  noch  in  meefte  niet  aen  en 
gaet,  u  luiden  en  uwen  volke  fuiken  laften  vanim- 
pofitien  en  exaófien  van  krijg  en  krijg-luiden ,  en 
van  alderley  maniere  van  tyrannie  en  verdruckinge 
op  den  hals  leggen  fal  ,  als  't  hem  luft  en  gelieft : hoe  foud  gyluiden  immermeer  fulx  voor  God  en 
voor  eenige  redelijke  menfehen  konnen  verant- 

woorden ?  het  zoude  meer  dan  te  verwonderen  en 
te  beklagen  zijn ,  dat  onder  den  uwen  en  door  het 
ganfcheland,  onder  fo  vele  Heeren ,  en  groten  Adel 
die  van  fo  eerlijken ftammegefproten zijn,  niet  een 
alleen  en  foude  zijn ,  die  een  mannelijk  herte  in  't  lijf 
hebbende,  defes Spaenfen  tyrans  wreedheid  en  moet- 

willigheid zoude  derven  wederftaen  :  en  al  te  famen 
fijne  dienaers  en  lijf-eigen  alfo  geworden  ook  ha- 

re tongen  en  lippen  hen  fulks  onderworpen  fou- 
de zijn  ,  dat  fy  niet  en  fouden  derven  fpreken 

dan  het  gene  dat  hem  lief- getal  en  aengenaem. 

zy  ,  &c. Byfonder,  alfo  door  fijne  al  te  ftoute  opgeblafent- 
heid ,  en  onmenfchelijke  wreedheid ,  de  Edele  Hoog- 

loffelijke Heeren  van  Egmond ,  en  van  Hoorn  omge- 
bracht, en  het  edele  bloed  't  welk  fy  tot  dienfte  des Conings  en  haers  Vaderlands,  ja  tot  bewarenifle  en 

welvaren  van  u  allen,  altijd  gewilliglijkenenirnlde- 
lijk  tegens  den  vyand  hadden  gewaegt,  noch  vergo- 

ten heeft:  enhemnietgefchroomt  voor  uwe  oogen, 
en  in  uwe  tegenwoordigheid  met  fijnen  bloetdorfti- 
gen  fwaerde  te  fuipen ,  en  op  een  fchavot  te  ftorten : 
En  daer  roe  fo  veel  onfchuldig  en  vromer  bloeds  van 
fomeenigevan  den  beften  Adel  des  lands,  envanfo 
treffelijke  borgers  en  inwoonders  van  alderley  ftaet 
en  conditie  :  beneven  dat  hy  die  andere  vrome  en 
edele  Princen ,  Graven  en  Heeren  ,  Edelen  en  Borge- 

ren, met  ontallijke  menigte  uit  den  lande  verdre- 
ven heeft  om  diefwilledat  fyluiden ,  gelijk  gyluiden , 

en  wy  luiden  ,  gepoogt  hadden  en  gefind  waren  ge- 
weeft,  de  landen  van  de  Spaenfe  Inquifitie  te  bevry- 
den ,  en  te  behouden  in  hare  oude  gerechtigheden, 
loffelijke  privilegiën  en  gebruiken,  tot  eereen  dien- 

fte van  onfen  Conink :  door  welke  rigeur  en  crudelite, 
hoewel  desHertoge  van  Alvas  hope  en  meninge  wei 
isgeweeft,  fuiken  ontfag  en  fchrik  onder  alle  men- 

fehen te  maken,  dat  hy  voortaen  naer  fijnen  luft  al- 
leen met  den  fijnen  foude  regeren ,  en  den  ftaet  en 

faken  van  den  landen  tot  fijnen  welgevallen  en  mee- 
ften  profijtete  verftellen  en  te  verkeeren. 

So  en  denken  wy  nochtans  niet,  de  herten  en  het 
gemoed  van  allen  anderen  fo  veel  overgebleve- 

nen, fulx  verflouwet  en  verkeert  te  zijn,  dattergeen 
Heeren,  Edelen ,  Overigheden,  of  Burgeren  en  zou- 

den zijn,  die  het  Vaderland  liefhebbende,  hetfelf- 
de  en  den  armen  ingeferenen  van  dien  fouden  helpen 
voorftaen  en  befchermen ,  van  alfulke  wreede  me- 
ninge  en  regeringe ,  fonderlinge  als  nu  ter  tijd  dat 
het  felfde  met  goeden  fucecs  by  ons  is  aengege- 
ven :  mijn  Heeren  gy  fiet  hoe  dat  defe  kleine  Pro- 

vintic 
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vincie  van  Holland  is  houdende  ,  hoe  dat  God  de 
Heere  ons  regen  de  verwoedheid  defestirans,  dieor.s 
alle  te  famen  in  een  oogenblik  geerne  foude  vernie- 

len ,  fo  hy  konde ,  fo  wonderlijk  heeft  bewaert  en 
befchuttet,  gelijk  als  hy  (fijnen  naemfy  gelooft  in  der 
eewi^heid)  noch tegenwoordelijk  doet,  hoewelden 

Hertog  van  Alva ,  met  alle  fijn  Spangiaerden  en  Italia- 
nen, (dewelke  in  der  waerheid  nirt  fo  feer  te  vreefen  en 

zijn,  alszy  over  den  verwonnen  en  beangften  ftraf  to- 
nen )  forfe  en  geweld  op  Holland  heeft  aengewend  en 

gekeert. 
-  Indien  de  ftad  van  Amftelredam  die  datSpaenfe 

■  garnifoen  van  den  Hertog  Van  Alva  altijds  hebben  ge- 
refufeert,  en  ook  met  groot  geit  moeten  uitkopen , 
die  ook  op  derexactievan  den  tienden  pennink  de 
meeftc  fvvarigheid  hebben  gemoveert  ,  en  jegens 
d'cxecutie  van  dien  m etter  daet  gecppöfeert ,  in  hacr 
voornemen  ,  daer  toe  fy  anderen  ook  hebben  Ver- 

weckt, ftandvaftig  hadden  gebleven  ,  en  hcnluiden 
niet  hadden  laten  mifleiden ,  om  den  vyanden  van  haer 
vaderland  niet  alleen  ,in  te  laten,  maer  ook  alle  hul- 
pe  en  byftand  te  doen  ,  voorwaer  den  Hertog  met  fijn 
krijgs-volk  fouden  hem  gewacht  hebben  Holland  aen 
te  grijpen. 

Defgelijx,  hadden  die  van  Middelburg  tot  noch 
toe  hacr  niet  laten  bedriegen  ,  en  met  valfe  voorwen- 

dingen des  Hertogen  en  fijns  aenhangs,  in  het  net 
brengen  ,  hy  en  foude  voorwaer  niet  een  van  fij- 

nen Spangiaerden  levendig  uit  Walcheren  oit  hebben 
gebracht  :  Eindelijk  hadden  eenige  Gouverneurs, 
veel  Hecren ,  edelen ,  en  onedelen  gebleven  by  hare 
gefintheid  en  propoften ,  die  fy  voor  den  gemeenen 
man  wel  hebben  laten  fchijnen  en  luiden,  om  andere 
tot  wederfland  van  des  Hertogen  regeeringe  te  ani- 

meren :  voorwaer  den  Hertoge  foude  van  fijnen  quaed 
opfet  hebben  moeten  afftaen :  want  van  waer  heeft 
die  van  Alva  doch  alle  fijne  macht  en  geweld  daerhy 
hem  fotrotfich  op  beroemt,  anders  dan  vanu  luiden, 
en  van  den  fteden  des  Nederlands?  van  waer  alle  be- 

hoeften van  fchepen  en  de  fcheeps-ruftingen  ?  van 
Waer  het  geld  en  Wapenen  ?  ja  van  waer  komen  hem 
fo  groten  hopen  vr.n  Soldaten  ?  dan  uit  defe  Neder- 

landen felve :  is  dan  niet  wel  beklaechclijk  en  erbarm- 
Iijk ,  dat  dit  arme  land  fijn  eigen  goed  en  bloed  eenen 
vreemden  Tyran  by  ftelt  ?  ten  einde  datter.  in  eene 
fchendige  eeuwige  flavernye  en  dienftbaerheid  Van 
vreemde  natiën  mach  gebrocht  worden,  ja  fijneei- 

gene landfaten  en  inwoonders  vermoord  en  ver- 
nielt. 
'    Hoe  is  nu  dat  arme  Nederland  fo  feer  veraert  en 

verbaftaert?  waer  is  het  edel  gemoed  van  onfe  vro-    paerden  van  de  benden,  en  noch  2000  lichte  paer 
men  voor-vaderen?  die  nooit  en  hebben  Willen  ge-  j  den,  behalven  noch  eenen  groten  hoop  Oorlog-fche- 
dogen,  dat  eenige  vremde  natiën  heerfchappie  hier    pen,  enfonder  die  ordinans  garnifoenen  hebben  op- 

Hertogetot  noch  toefo  weinig  heeft  konnen  uitrich- 
ten ,  daer  wy  tegen  malkanderen  opgefet  zijn  geweeft, 

en  daer  het  meeftendeel  des  lands  hem  heeft  byge- 
ftaen ,  wat  fal  hy  doch  konnen  doen  ,  indien  wy  met 
eendrachten  een  willigheid,  ons  houdende  onder  dé 
wettelijke  gehoorfaemheid    des  Coninklijke   Maje- 
fteits  ,  önfes  genadigften  Heerc,  defe  vreemde  do- 

minerende Tyrannen  en  heerfchefs  ,  uit  den  lande 
verjagen ,  en  onfe  oude  Rechten  en  Privilegiën  met 

alle  ernftigheid  gefamenderhand   voorftaen"  en  be- fchermen  ?  En  fo  hy  dat  kleine  landeken  van  Hol- 
land, met  een  deel  van  Zeeland,  niet  en  heeft  kon- 

nen onder  hem  brengen  in  fo  langen  tijd ,  en  met 
al  dat  geweld  dat  hy  uit  Italien  ,  Spangien  ,  Duirfland  , 
Vrankrijk,  als  uit  defe  Nederlanden  heeft  konneri 
te  famen  rapen,  wat  fal  hy  dan  connen  uitrichten, 
fo  verre  hem  Braband  ,  Vlacnderen  ,  Geldre,  Vrief- 
land  ,  Over-yffel ,  Artoys  ,  Henegouwe  ,  Luxem- 

burg ,  en  andere  Provinciën  des  Nederlands  of  een 
deel  der  felver,  by  Holland  en  Zeeland  in  eendrach- 
heid  willen  vougen  ,  en  hem  gefamenderhand  we- 
derftand  doen  ?  Voorwaer  wy  en  twijffelen  niet,  of 
wy  fouden  wel  haeftmetGods  huJpe  der  fake  meefter 
wefen,  en  ortfe  verdrukte  vaderland  wederom  in  fijn 
oude  fleur  en  welvaren  gebracht  hebben  ,  want  als 
het  wel  ingefienword,  fo  gy-luidcn  flechsuwehulpe 
wildet  te  rugge  houden,  ja  al  en  wilde  gy  ook  nim- 

mermeer fweerd  tegens  hem  uittrecken/wat  foude 
hy  konnen  uitrichten  ,  nademael  het  openbaer  isy 
dat  alle  fijne  faken  anders  niet  en  zijn  dan  een  ydcl 
hovaerdig  uitwendigheid  en  gelaet ,  daer  mede  hy 
u-lieden  vervaertmaekt,  en  met  valfe  verfierde  aen- 
dieninge  fo  verre  brengt ,  en  met  fubtiligheid  door 
eenige  fijne  Inftrumenten  of  medehulpers  fo  verre 
doet  brengen  ,  dat  gy  hem  uwe  geweld  in   handen 
geeft,  waer  mede  hy  fijnen  moetwil  en  tyrannie  ook 
tegens  u  luider  advijs,  en  als  wy  niet  en  twijffelen  te- 

gens de  goede  meeninge  van  onfenConink,  tewege brengt. 

Gymogetnoch  in  verfcher  gedachtenifTe  houden, 
hoe  dat  hy  in  't  voorleden  jaer,  in  de  vergaderinge 
van  de  Staten,  desmaentsAugufti,  u  luiden  al  te  fa- 

men proponeerde :  als  dat  dé  Coninklijke  Majefteit 
uit  Spangien  hadde  afgefonden  de  fomme  van 
1000000.  gulden,  en  dat  het  felfde  was  het  alder- 
uitterfte  dat  hy  uit  Spangien  hadde  te  verwachten : 
En  daer  op  maekte  hy  u  luiden  wijs  ,  dat  hy  foude 
il  regimententen  Duitfe  knechten  ,  ?o  vaeüdelen 
Spangiaerts  150  vacndelen  Walen  en  Nederlanders, 
en  daer  boven  noch   10000  Duirfc  ruiters  en  300a 

in  't  land  fouden  voeren  ,  ja  gene  officie  nochftaten 
bedienen  :  't  welk  altijds  met  alder  neerftigheid  ,  en 
niet  fonder  moeite  en  pijne  immers  noch  in  fo  kor- 

ten jaren  is  wederftaen  en  afgeweert  ,  door  dien  het 
felve  altijds  verftaen  is  geweeft,  deruine  van  de  Ne- 

derlanden, als  voorfien  en  gcfeid  is  geweeft,  en  nu 
God  betert  blijkt,  watuitter  regeringe  des  Hertogen 
van  Alva  is  gevolgt ,  als  onvriendfehap  met  de  omleg- 

gende Coninkrij  ken  en  nageburen  ,  verachteringe  van 
koopmanfehap  en  handwerken  daer  by  het  Neder- 

land en  de  rijkdommen  van  dien  zijn  ftaende:  enten 

laetften ,  vernielinge  ,  het  verjagen  en  vermoordenN| 
van  den  inwoonderen  der  felver  landen ,  metfulke  af-  | 
feótie  als  vremde  landen  dragende  zijn,  fonder  aen- 
fchou  van  het  welvaren  van  dien ,  noch  van  den  dienft 
van  fijne  Majefteit. 

Niettemin,  di:  overgeflagen  lieve  medebroeders, 
en  de  f.ike  inde  tegenwoordige  geftalt  aenmerkende 
fo  mocht  gy-luiden  ficn  dat  God  de  Heere  fijn  hand 
fterkt,  en  laet  ons  onfen  Vyanden  niet  tot  eenen  roof 
noch  te  fchande  worden  :  Waerom  en  grijpt  gy 
als  noch  dan  niet  een  mannelijke  moet?  en  voegt 
ute  famen  met  ons  ,  om  gelijkerhand  dit  onrechr- 

vcerdig-  en  onverdraeghjk  jok  van  onfer  aller  hal- 

gebracht,  vermetende  hem  feer  ftoutelijk,  en  u  lui- 
den vaft  toefeggende ,  dat  hy  alle  fijne  vyanden  binnen 

twemaendenuit  alle  defe  Nederlanden  foude  verdre- 
ven hebben :  Begeerertde  alleen  dat  gy  luiden  foud 

toefien  geld  op  te  brengen  ,  om  het  volk  daer  na  te 
betalen,  op  dat  fy  u  luiden  niet  en  fouden  op  den 
hals  blijven  leggen,  en  het  ganfe  land  te  gronde  op 
eten  en  verderven :  waer  op  deh  Hertoge  van  Me- 

dina Cceli  ,  die  aen  fijnen  flinker-hand  gefeten 
was  ,  u  luiden  ook  toefeide  ,  dat  hy  van  fijnent 
wegen  niet  en  foude  na  laten  ,  den  Hertoo-  van 
Alva  met  lijf  en  goed  tot  het  uitterfte  toe  by  te 
ftaen  ,  om  het  felfde  dat  hy  belooft  hadde  na  te 
komen,  &c. 

Nulaten  wy  u  felve  rechten  ,  of  hy  alfulks  in  het 
minfte volbracht  heeft, wy  laten  ftaen  dat  hy  fuiken 
getal  van  volkby  feer  veel  na,  nooit  en  heeft  konnen 
op  de  been  brengen,  maer  dat  meer  is  ,  immers  fo 
men  openbaerlijk  fien  kan ,  dat  niet  alleen  die  fes  we- 

ken ,  maer  die  twee  maenden  al  lange  voorby  zijn , 
ja  dat  airede  het  twede  jaer  voor  handen  is  ,  en 
noch  is  hyalfo  verre  van  fijne  rekeninge  alshy  ooit  te 
voren  geweeft  is  :  waer  uit  men  merkelijk  kan  af- 

meten ,    dat   hy    anders   niet    en   fockt    dan    met 

fen  in  't  gemeen  eens  af  te  werpen  ?  Want  fo  den  fo  een  yalfche  voorwending  en   perfualie  het  geld <®fl  3  van 
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van  u  luiden  af  te  dringen ,  om  de  krijg  in  de  lengte  te 
flepen:  en  maekt  hier-en- tufTchen  den  Conink  veel 

dingen  wijs,  waer  mede  hy  fijne  Majefteit  in  grote  fwa- 
re  kollen  brengt,  omecnen  fchadelijken  krijg  regens 

fijne  eigene  onderfaten,  fonder  eenigen  nood  te  voe- 
ren ,  hoewel  het  genoeg  kennelijk  is,  dat  hy  hetfelffte 

geld  welk  hy  ontfangt,  geen  fins  aen  en  leid  tot  betalin- 
ge  fijner  knechten  :  gemerkt  dat  hy  de  Spaenfen  knech- 

ten over  28,  en  de  Doitfê  over  de  13  en  ̂ maenden 

befoldinge  fchuldig  is  gebleven.  So  dat  het  niet  te  ver- 
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fal  alderley  plonderinge  en  berovinge,  ja  af  brandinge 
van  Heden ,  dorpen  en  vlecken ,  fijne  Coninklijke  Ma- 

jefteit toegedaen ,  gepleegt  worden ,  nademael  dat  de- 
len inheemfen  krijg  al  fulks  noodfakelijk  mede  brengt : 

en  dat  noch  het  alderargfte  is ,  byalfo,  dat  gedurende 
dcfen  krijg  de  dijken  door  ftorm  en  onweder  komen 
in  Zeeland oi Holland  in  te  breken,  of  dat  eenige  van 
den  partyen  door  defperatie  van  in  haerder  vyanden 
handen  niet  te  komen ,  defclve  doorfteken ,  fo  en  kan 
men  niet  anders  daer  uit  verwachten,  dan  beneven  de 

geefs  en  is ,  fo  hy  felve  in  de  voorgemelde  vergaderinge  ]  jammerlijke  dood  van  fo  menig  1000  mael  1000  men- 
der  Staten  verklaerde ,  dat  den  Conink  hem  ontboden 
hadde ,  dat  hy  geen  geld  meer  uit  Spangien  en  hadde  te 
verwachten,  behalven  de  1 000000  guldens,  die  hy  als 
doen  verklaerde  ontfangen  te  hebben.  En  daerom , 
llende  dat  hun  nu  allen  trooft  van  elders  ontbreekt ,  fo 
neemt  hy  fijnen  uitterften  toevlucht  tot  uwer  1.  en  heeft 
u  luiden  daerom  tegen  woordelijk  doen  vergaderen, 
om  u  luiden  boven  alle  de  ontallij keen  onverdraeglij- 
koften  ,  daer  mede  het  Land  tot  noch  toe  befwaert  en 
tot  de  benen,  ja  tot  het  merg  van  de  benen  toe  heeft 
uitgefogen  ,  noch  met  de  fomme  van  1000000  gul- 

dens 'sjaers  te  bclaften. 
Maer  iieve  medebroeders,  fiet  doch  wel  toe,  wat 

dat  u  lieden  te  doen  ftaet,  en  denkt  niet  anders  of  de 
Coninklijke  Majefteit  en  fijnen  Raed  van  Spangien, 
of  immers  fijner  Coninklijke  Majefteits  Erfgenamen 
of  nakomelingen  ,fullen  ten  laetften  een  mael  defegan- 
fche  fake  na  der  waerheid  willen  verftaen ,  en  goede 
rekeninge  van  alles  horen,  fonder  haer  meer  te  laten 
benoegen  met  de  verbloemde  advertifTementen ,  die 
fy  tot  noch  toe  van  den  Hertogen  van  fijnen aenhank 

alleen  ontfangen  hebben ,  en  als  men  dan  in  der  waer- 
heid bevinden  fal ,  dat  delen  krijg  beneven  fo  grote  on- 

koften,  die  den  Conink  en  den  Landen  ontwijffelijk 
over  de  zo  millioenen  airede  komen  te  ftaen ,  noch  tot 
fulke  onverhaeliijke  fchade  en  verlies  vanvolke,  van 
fteden,  dorpen,  en  vlecken,  fijne  Coninklijke  Maje- 

fteit toegedaen ,  gevoert  word ,  alleen  uit  een  enkele 
moedwilie  des  Hertogen,  die  alle  getrouwe  onderfa- 

ten des  Conings  tegen  alle  recht  en  reden ,  geerne  fou- 
de  ganfchelijk  onderdrucken :  fo  en  twijffelt  niet,  of 
her  fal  den  Conink  grotelijk  verdrieten,  en  hyfalalful- 
ke  grote  fchade  en  verderf  fijner  Erf-landen  willen  ver- 

halen ,  op  de  gene  die  oorfake  daer  van  geweeft  zijn, 
ofhulpeofbyftand  daer  toe  gegeven  hebben,  want  fo 
gy-luiden  noch  voortaen  metten  Spaenfen  Tyran  te- 
gens  u  eigene  Landfaten  en  uwe  eigene  Vaderland 

aenfpannet,en  hem  byftant  doet  met  geld  en  andere  ge- 
lijke  middelen  ,  voorwaer  daer  moet  noodfakelijk  van 

fchen  en  beeften ,  een  eeuwig  en  onverhalijk  onder- 
gank  der  felver  Landen,  waerom  dat  fijne  Coninklij- 

ke Majefteit  en  alle  fijne  nakomelingen  in  een  eeuwige 
fchade  fullen  geraken. 

Ten  anderen ,  by  alfo  dat  ons  God  de  overhand  en 
victorie  over  onfe  vyanden  geeft,  fo  en  kan  dat  even- 

wel niet  gelchieden  ,  fonder  eenen  jammerlijken 
moord  en  vernielinge  van  eenen  ontallijken  hoop  der 
goede  inwoonderen ,  die  den  Hertog  van  Alvatot  fij- 

nen dienfte  gebruikt,  want  het  wel  verfekert  is ,  datfo 
lange  als  hy  geld  en  volk  fal  konnen  bekomen ,  fo  en  fal 
hy  nimmermeer  afhouden  alle  middelen  te  foeken, 
om  ons  ganfeh  en  geheel  uit  te  roeyen  en  te  vermeien: 
fodathy  nimmermeer  en  fal  werden  t'onder  gebracht, 
fonder  eenige  afgrijfelijke grote  bloedftortinge ,  bene- 

ven allen  anderen  inconvenienten ,  die  noch  hier-en- 
tuflehen  gedurende  den  krijg,  fo  wy  boven  verhaelc 
hebben ,  den  Landen  fullen  wedervaren.  Maer  by  fo 
verre  dat  hy  de  overhand  over  ons  krijget,(dewelk  God 
door  fijn  barmhertigheid  verhoeden  wil)  fo  zijt  gyal 
t'famen  wel  gewis ,  dat  u  lieden  anders  niet  te  verwach- ten en  ftaet,  dan  een  eeuwige  en  fchendigeflavernye, 
overmits  hy  u  luiden  alle  te  famen,  en  alle  de  fteden 
voor  rebel  en  wederfpannig  fal  houden,  overmits  de 
weigeringe  des  tienden  pennings :  waer  uit  dat  hy  hem 
laet  dunken  dat  defen  laetften  krijg  aldermeeft  gerefen 
is :  daerom  fal  hy  ontwijffelijk  achten ,  dat  alle  de  gene, 
die  haer  daer  in  geweigert  hebben,  al  is 't  fake  datfy 
niet  opentlijk  de  wapenen  tegens  hem  gevoert  en  heb- 

ben ,  nochtans  fijne  openbare  vyanden  en  wederfpan- 
nigezijn,  als  de  gene  die  hem  dit  fpel  gerokt  hebben: 
falfe  daerom  metten  fwaerde  en  metten  viere  niet  an- 

ders tracteren ,  dan  ons  die  hem  opentlijk  wederftand 
met  wapenen  gedaen  hebben ,  niet  twijfelende  of  de 
andere  fouden  wel  het  felffte  hebben  gedaen ,  fo  fy  den 
moed ,  of  de  gelegentheid ,  of  de  macht  hadden  gehad : 
hoewel  dat  wy  wel  verhopen ,  dat  hy  't  fo  goeden  koop niet  hebben  en  fal ,  als  hy  wel  meent ,  want  wy  ganfche- 

lijk gerefolveert  zijn,  d'eene  Stad  voor,  en  d'andere  na, 
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drie  punclen  het  eene  volgen ,  of  dat  defen  krijg  noch    ja  den  leften  man  te  wagen ,  eer  dat  wy  in  eens  alfulken 
eenen  tijd  lang  alfo  blij  veftaende  tufTchen  beiden  ,  ge 
lijk  als  hy  tot  noch  toe  over  anderhalf  jacr  tijds  geftaen 

vreemden  en  wreden  Tyrans  handen  ons  fouden  wil- 
len overgeven :  fo  dat  hy  nimmermeer  daer  toe  komen 

heeft,  of  dat  God  ons  de  overhand  en  volle  victorie  j  en  fal,  fonder  het  Land  in  de  felve  inconvenienten  die 
over  onfe  vyanden  geeft,  of  eindelijk  dat  hy  de  victorie    wy  verhaelt  hebben  merkelijk  te  brengen, 
over  ons  krijgt.  Waer  uit  het  klaerlijk  blijkt ,  dat  in  allen  gevalle ,  by 

Nu  is  't  gewis ,  dat  in  allen  defe  drie  puncten  het  ver-  |  alfo  verre  als  gy-lieden  hem  noch  langer  in  defen  krijg derf  en  ondergank  des  Lands  noodwendig  gelegen  is,  |  helpt  en  met  geld  byftaet,  indien  gy  hem  niet  en  ver 
want  by  alfo,  dat  de  faken  noch  eenen  tijd  lank  aldus 
blijven  ftaende,  fo  moet  gy  bedenken  dat  hier-en-tuf- 
fchen ,  durende  defen  grimmigen  krijg  ,  de  neringe 
ganfchelijk vergaet, de koopvaert  ftille ftaet,  de  hand- 

werken ophouden  ,  en  daer  door  het  ganfche  Land 
aifo  verarmt  en  verbijftert  word,  dat  het  ontwijffelijk 
gefchapen  is ,  in  eenen  fwaren  hongers  nood  en  dierte 
te  vallen,  waer  uit  anders  niet  dan  oproerten  en  fedi- 
tien ,  fware  krankheden  en  peftilentien  ,  mits  welke 
het  Land  ganfchelijk  fal  verwoeft  werden ,  te  verwach- 

ten ftaen. 
Beseven  dat  hier-en  tufTchen  het  Land  van  Hol- 

land en  Zeeland ,  en  alle  omleggende  Landen ,  van  het 
krijgsvolk  opgeteert  en  uit  den  gronde  verdorven  fal  I  overblijven,  met  vreemde  Natiën  fal  doen  bewonen,, 
worden,  waer  door  dat  noch  Braband  noch  Vlaende-  j  met  andere  diergelijke  dreigementen  ,  waer  mede  hy  {C 
ren  eenig  botter  noch  kafe,  noch  ander  gewoonlijke  I  opentlijk  te  kennen  geeft  dat  fijne  uitterfte  meninge 

hindert  en  opentlijk  in  fijn  voornemen  wederftaet,  fo 
en  kan  ons  arme  vaderland  haer  uitterfte  verderf  e» 
verwoeftinge  geenfins  ontgaen,  want  opdatgy  wetet 
wat  hy  in  den  fin  heeft,  en  hoe  hy  met  des  Coninx  Lan- 

den, en  met  ons  allen  voorgenomen  heeft  te  handelen : 
fo  bemerkt  het  gene  dat  hy  ons  in  fijn  pardon -brieven, 
met  uitgedrukte  woorden ,  dreiget ,  feggende  fo  wy  ons 
niet  en  willen  onder  fijne  gehoorfaemheid  mede  bege- 

ven ,  fo  fal  hy  dit  ganfche  Land  alfo  verwoeftcn  en  ver- 
derven, datter  gene  Reliquen  en  fullen  over  blijven ,  en  (C 

dat  het  gene  dat  nu  noch  eenigfins  geheel  is,  ganfchelijk  {{ 
fal  worden  vernielt,  en  tot  aen  de  wortel  toe  uitgeroeit,  (( 
ja  dat  hy  dit  Land  fo  verre  als  'er  noch  eenig  Land  fal  (t 

proviande,  noch  fout  en  fal  konnen  bekomen,  welke 
Luiden,  ook  voor  haer  deel  van  ruiters  en  knechten 
uitgeteertwefende,  in  eenen  uitterften  jammer  en  el- 

lende, noodfakelijk  fullen  vallen,  en daer-en-boven , 

is ,  dit  ganfche  Land  uit  den  gronde  te  verderven  en vernielen ,  &c. 

Nu  vragen  wy  u luiden,  indien  dat fulx  gefchiede, 
(daer  van  ons  God  almachtig  verhoeden  wil)  wie  fbude 

an- 
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anders  die  fchuld  hebben  dan  gy  lieden  alleen ,  die  hem 
totfijnenbofen  moetwil  ten  uiterften  verderve  van  u 

eigen  Vaderland ,  met  geld, met  volk,  met  fchcpen , 
met  munitie  met  pro  viande,fo  lange  hebt  bygeftaen, 
en  noch  byftaet,hoe  foud  gy  dan  fulx  hier  namaels  voor 
de  Coninklijke  Maj.  of  immers  voor  fijne  nakomelin- 

gen konnen  verdedigen  ,  of  meent  gy  om  dat  u  den 
Hertog  fomwijlen  een  blank  Signet  met  des  Coninx 
hand  getekent  laet  fien,  fchrijvende  daer  in  wat  hem  ge- 
luft  en  geliefden  feggende  dat  het  al  verfch  uit  Spangien 
komt,  dat  gy  daer  mede  des  Coninx  of  fijner  nakome- 
melingen  rechtveerdigen  toorne  en  wrake  foud  konnen 
ontgaen  ,neengy  voorwaer,  want  al  faegtgy  fel ve  des 
Coninx  brieven  met  lijn  eigen  hand  gefchreven  ,  en 
waert  wel  verfekert  dattet  van  fijne  Maj.  gekomen  wa- 

re, nochtans,  nademale  u  luiden  genoeg  bekent  is ,  dat 
fijne  Maj.  van  der  fake  nader  waerheid  geenfins  genoeg 
berecht  en  is^en  niet  vorder  en  weet  vanden  tegenwoor- 
digen  ftaet  des  lands ,  dan  voor  fo  vele  als  hy  van  den 
Hertog  en  fijne  toegedane  geinformeert  word,  foen 
foud  gy  in  eeuwigheid,  nimmermeer  konnen  verant- 

woorden ,  dat  gy  aldus  des  Conings  befte  erflanden ,  en 
fijne  getrouwe  onderfaten ,  fo  jammerlijk  laet  verloren 
en  verdorven  gacn ,  dewijlegy  als  Staten  des  lands  ,  be- 

hoorden na  uwen  eed  en  belofte  opficht  daer  op  te  heb- 
ben ,  en  den  Coning  felve  ( die  in  uwen  handen  gefwo- 

ren  heeft  het  land  te  befchermen ,  en  te  befchudden ,  en 
in  alle  fijne  previlegien  te  handhouden )  beter  te  berich- 

ten ,  of  ander  (ïjt  gy  wel  verfekert ,  dat  of  fchoon  noch 
fijne  Coninklijke  Maj.  noch  fijne  nakomelingen  ,alfulx 
niet  en  ftrafteden  ,gy  fult  nochtans  in  eeuwigheid  ,  die 
alderhoogfte  ftraffe  des  Almachtigen  God  ,  en  Conings 
aller  Coningen, nimmermeer  ontgaen:  dewijle  hy  u  ge- ftelt  heeft  tot  befchermers  en  befchutters  uwes  armen 

Vaderlands  d'welk  nu  voortaen  roept  uwe  hulpeaen, met  groten  gefchrey  des  gantfchen  volx ,  want  gy  fijt  in 
afwefen  des  Coninx,  de  gene  die  des  Coninx  plaetfe  be- 

hoort te  houden  :  en  geen  Gouverneur  noch  Stadhou- 
der,en  mag  alfulken  krijg  niet  voeren  fonder  uwen  wil- 

le en  confent,want  fo  den  Conink  felve  gcfworen  heeft, 
geen  oorloge  tegens  vreemde  te  voeren  fonder  uwe 
verwilliginge:hoeveletemin  foudedaneen  ,  die  felve 
vreemdeling  is  en  noch  den  Conink ,  noch  den  lande 

in't  minfte  beftaet ,  onder  't  dekfel  dat  hy  hem  voor  een Stadhouder  des  Conink  uit  geeft,  eenen  alfulken  fcha- 
delijken  krijg  mogen  voeren,  tegens  die  eigen  onder- 

5,  danen  fijnre  Mijeft.  om  de  felve  metten  vyre ,  metten 
„fwaerdeen  methongers  nood  foals  hy  onsmetuitge- 
j,  drukten  woorden  dreigt,  na  fijnen  moetwille  tever- 
>,  woeften  en  te  verderven. 

Tot  dien  einde ,  vordert  hy  nu  van  u  luiden  defe  twe 
millioenen ,  nu  ftaet  de  fake  in  uwen  handen  en  in  uwe 
keure,  fo  gy  hem  te  wüle  ftaet,  en  hem  fijne  hoge  woor- 

den en  dreigementen  ontfiet,  fo  fult  gy  dit  ganfche  land 
in  een  eeuwige  flavernye,  ja  in  eenen  jammerlijken  en 
nooit  gehoorde  verwoeftinge  binnen  korten  tijd  on- 

twijfelijlv-  brengen,en  u  fal  men  voor  God  en  allen  men- 
fchen  fchuldig  maken  ,  van  alle  dat  bloed  datter  noch 
vergoten  fal  worden ,  en  van  allen  den  jammer,  ellende 
en  uitterfte  armoede,  daer  fo  menige  weduwen  en  wee- 
fen ,  fo  menige  bejaerde  oude  vaderen,  fo  menige  arme 
bedrukte  kinderkens ,  tot  haren  uitterften  verderfin 
fullen  komen ,  en  alle  dit  gefchrei,  dat  klagen  en  huilen, 
{al  over  u  luiden  wrake  roepen  voor  Gods  aenfehijn: 
gemerkt  ,  gy  luiden  die  behoorden  voorftanders  des 
volx  en  befchermers  des  Lands  te  wefen ,  den  Tyran  in 
fijne  verwoede  tyrannye  fult  hebben  voort  geholpen. 

Ook  fullen  op  u  vallen  alle  de  vervloekingen  en  vcr- 
maledijdingen ,  van  onfe  en  uwe  nakomelingen,  die  in 
eeuwigheid  fullen  den  dag  vervloeken ,  dat  den  Spaen- 
fen  Tyran  hier  int  Land  fijnen  eerften  voet  gefet  heeft , 
om  ons  en  haer  altefamen  ineene  fo  jammerlijkeen 
fchandelijkeflaverniete  brengen ,  ik  laet  ftaen  deonee- 
ren  en  fchande ,  die  gy  luiden  dan  fult  behalven  by  alle 
vreemde  Natiën  ,  Volken  ,  Sceden,  Coningen ,  Vor- 
ften ,  en  Potentaten  :  als  dat  gy  de  autoriteit  en  macht , 
die  God  en  het  Landrecht  gegeven  heeft,  nooit  en  hebt 
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en  bchoudeniffe  uwes  Vaderlands,  en  tot  verdedineë 
naerder  vryheid  en  privilegiën ,  int  werk  ftellcn  •  ja  ter contranen ,  hebt  de  felve  misbruikt ,  om  u  eigen  volk 
t  welk  gy  behoorden  in  fijne  Landrechten ,  vry heden ' en  privilegiën ,  befchut  en  befchermt  te  hebben ,  in  een 
eeuwige  flavernie  en  ellendige  cativigheid,  die  fwaer- 
der  fal  wefen  daneenigen  dood,  uit  enkel  flappi^heid van  herten  en  kleinmoedigheid  te  brengen. 

Daer  en  tegen  fo  gy  luiden  defen  Tfran  fijnen ,  on- rede  ijken  eifchniet  alleenlijk  afflaet,  maer  ook  felve 
de  laken  ter  herten  neemt,  en  uwe  officie,  naem,  am  pt , 
en  autoriteit  na  uwen  eed  en  fchuldigen  plicht  be- 

trachtende, u  eigen  Vaderland  in  fijne  rechten ,  vry  he- 
den ,  en  privilegiën  voorftaet :  en  in  de  ftede  dat  hy  nu twe  millioenen  gouts  jaerlijx  eifcht  om  het  Land  te 

verwoeften  en  te  verderven,  Hechts  een  millioen  ,  ja een  half  millioen  op  cenmael  wilt  hefteden ,  om  het 
Land  te  bewaren  en  de  vreemde  tyran  nen  uit  te  helpen drijven,  om  het  Land  in  eene  goede  vrede  en  eendrach- 

tigheid ,  en  tot  fijn  oude  fleur ,  voorfpoet ,  en  welvaert 
weder  te  brengen ,  fo  fult  gy  luiden  voorwaer  God  al- 

machtig, de  Coninklijke  Maj  en  uwen  Vaderlandee- 
nen groten  aengenamen  dienft doen ,  en  u  felven  by  al- len natiën  en  volken ,  en  by  alle  veemde  Heeren  en  Po- 

tentaten ,  eenen  loflijken  roem  en  heerlijken  naem  ge- 
winnen :  als  dat  gy  luiden  als  goede  getrouwe  vaders  des Vaderlands,  den  aenftaenden  jammer  en  ellende  des 

felfsgeweert,  den  krijg  geftilt,de  vrede  weder  gebracht, 
de  neringen  en  koopmanfehaope  weder  opgerecht ,  alle 
handwerken  in  gehaeld ,  den  rijkdom  en  alle  voorfpoe- digheid  geprocureert  hebt :  en  moget  wel  voor  feker  en 
gewis  houden,  datbyalfo  verre  Ü  L.  hier  in  verftaen 
willen ,  dat  alle  andere  fwarigheden  en  beroerten  die  in 
den  Landen  mogen  gerefen  zijn ,  met  goede  gemeen 
advijs  en  raed  na  ouden  herkomen,lichtelijk  fullen  wer- 

den beflecht,mits  wy  ons  t'famen  als  getrouwe  naburen en  medebroeders,in  alle  billigheid  en  redelijkheid  d'een 
tegens  den  anderen,  tot  vor  Jeringe  van  't  gemene  befte, eere  en  dienfte  van  fijne  Maj  fullen  dragen  :  fulx  dat  gy luiden  in  de  waerheid  bevinden  fult,  dattet  alle  valfche 
en  verfierde  logenen  zijn,die  onfe  gemene  vyanden  ons 
nageven,  om  ons  van  u  luiden,  en  u  luiden  van  ons,  af  te 
fcheiden ,  als  dat  wy  rebellen  en  afvallige  van  den  Chri- 
ftelijkengelove,  of  van  degehoorfaemheid  des  Coninx 
ooitfouden  geweeft  zijn:  want  wy noityet anders ge- 
fochten  hebben,  dan  onfe  wettelijke  vryheid,  en  on- 

fe Landrechten  die  ons  van  onfen  Conink  befworen 
zijn ,  tegens  alle  vreemde  tyrannen  te  handhaven ,  (ge- 

lijk als  onfe  Voor- vaders  ons  geleerd  en  met  haer  eigen exempel  hebben  voorgegaen, )  en  onfe  confeien tien  na 
Gods  bevel  te  reguleren  :  ftellende  onfe  vertrouwen  op 
God ,  en  op  lijnen  fone  Jefum  Chriftum ,  en  foekende 
hem  na  onfen  kran  ke  vermogen  te  dienen ,  gelijk  als  hy felve  in  fijn  heilig  Woord  is  eifchende :  en  voorts  de  O- 
verigheid  in  alleeerbicdinge  en  reverentie  na  Gods  be- 

vel houdende,  de  felve  alle  gehoorfaemheid biedende, 
en  onfen  naeften  in  alle  *t  gene  ons  mogelijk  is ,  dienen- de :  het  welke  gy  luiden  felve  ( fo  wy  ons  genoeg  tot  U verfien  )  alfo  fult  bekennen,  als  men  de  fake  in  de  recht- 
veerdigheid  lal  examineren ,  kennen  en  oordelen,  ert 
wy  tegens  alle  valfe  befchuldinge  by  onpartydige  Rech- 
teren  mogen  worden  verhoort. 

't  Soude  voorwaer  wefen  tegens  de  nature  en  condi- tie van  die  van  Holland,  dat  fy  luiden  hen  vergrepen  of 
mifgaen  hebbende,  hare  mifdaed  niet  en  fouden  beken- 

nen, en  daer  van  in  alder  ootmoet  gratie  en  genade  ver- 
foeken ,  men  heeft  ons  noit  geacht  of  gefien  fo  obfti- 
naet  of  hartneckig  in  onfen  voornemen  of  voorftel , 
maer  in  allen  fa  ken,  daer  in  wy  fijne  Maj.  hebben  kon- 

nen gelieven ,  lichtelijk  laten  beleiden  :  wat  natie  of 
Provintie  iffêr  geweeft  die  in  alle  bedenen  fubventien 
te  confenteren,  ter  petitie  van  fijnder  Coninklijke  Maj. 
goedwilliglijker  is  geweeft,  dan  die  van  Holland?  ja  fo 
facht  en  goedwillig  dikmaels  zijn  geweeft,  dat  zy  by  an- 

der Provinciën  om  't  exempels  wille,  des  verwijt  en ondank  hebben  gehad :  wat  onderfaten  hebben  in  allen 
voorgaenden  oorlogen  meerder getrouwi^heid  bewe- 

4<r 

dorven  tegens  eenen  Spaenfen  tyran ,  tot  befcherminge    fen  dan  die  van  Holland  in  haer  refpe&  ?  als  u  luiden  en 
<©fl  4.  Yoort 
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voort  alle  de  wereld  kennelijk  is,  en  \vy  wel  verfckert 

dunken  te  zijn,  dat wy van  gene ongehoorfaemheid , 

rebellie ,  of  ongetrouwigheid  fchuldig  bevonden  ful- 

len  worden ,  ten  ware  by  den  Hertoge  en  fijnen  bloet- 

raed ,  die  alle  orden  van  juftitic  akijds  geinvertcert, 

allen  Overigheid  ,  Rechters,  Oificieren  en  Wethou- 
ders verfmacd,en  alle  laken  naer hare affectie  hebben 

uitgericht  3  des  hen  die  goede  en  vrome  dikmael  heb- 

ben beklaegt  en  befchrejt. 
Derhalven  goede  Heeren  en  lieve  mede-broeders, 

(F.S5+.)  wilt  doch  de  fake  ernftlijk  overleggen  ,  wik  alle  klein- 

moedighcid  en  wijvilche  flappigheid  van  u  werpen, 

en  eenen  mannelijken  moet  grijpen,  wik  t'famen  met 
ons  luiden  als  met  uwen  lands-luiden ,  ja  met  broeders 

en  ei^en  vleefch  en  bloed  de  hand  houden,  dat  onfe  ar- 

me verdrukte  vaderland  van  tyrannie  verloft  wefende, 

na  fijne  oude  rechten  herkomen  en  Privilegiën ,  onder 

de  gehoorfaemheid  des  Coninx  onfes  aldergenadig- 
ftenHeere,  in  eene  gewenfte  vrede  en  eenigheit,  en 

tot  hacr  oude  fleur  en  voorfpoedigheid  mach  gebracht 

worden.  Daer  toe  wy  nieten  twijffelen ,  God  almach- 

tig fal  u  luiden  en  ons  allen ,  fijne  Goddelijke  hulpe  en 
hand  reiken,  tot  vermeerderinge  fijnes  rijks  en  glorie. 

Hoge,  Edele,  feer  weerdige,  eerfame,  wijfe  en  voor- 

uenigé  goede  Heeren ,  vrienden ,  en  mede-broeders , 

GodDalrnachtig  neme  u  in  fijn  heilige  befcherminge, 
gefchreven  torTDelf,  den  n  Sept.  Anno  1573.  Onder 

ftond  gefchreven  uwe  goedwillige  vrienden  en  mede- 
broeders ,  de  Ridderfchap,  Edelen ,  en  fteden  van  Hol- 

land reprefenterende  de  Staten  vanden  felven  lande. 

Stond  onder-gefchreven.  Ter  ordonnantie  der  Staten. 

Ondergetekent.  H.  Perchijn. 

0<m  té  nooj  la|ï  ban  ton  $2tncc  ban  ©ranaïeh  en 
Ue  Staten  ban  i^oüanti/  in  ö?uö  gegeben  getoeeft 

een  23oejrfcen  geintituleeit:  &cnbb2tefm  fo?meban 

fiipplicatieaenöe  Comn&lpelfèajepft  ban&pam 
aten/  ban  biegcn  fce$  £«nccn  ban  «öuangien  occ 
Staten  ban  ©ollanö  en  Ecelantr/  mttjsgaöer^  alle 

anfcere  fijne  getroutoe  onberfatenbanbefe^efcctian; 
tien/  öie«aeubanöe£?$n:toaenban3!lba  (Cprannpe 

«ngebjeïD  tegen  alle  ui\)t  berö?ttttt  en  berboïgtbitt; 
öen/  toaer  in  fu  ben  onfc-ntlf  toen  banfcatfcöe  toa- 
penen  nebben  aengenomen  niet  tegensS  tien  Hertog 
ban  Stoa/  toten**  (Cnrann^ebciDaelt  toert/  toeife£  in- 
Ijout  mj>  aoet  geöötïjt  ïjeeft  Ijtec  meöe  ban  tooo^se  tot 
tooozfeetcftellen. 

GEnadicrfte  Heere ,  uwe  onderdanige  en  bedrukte 

onderfaten  defer  Nederlanden ,  fo  memgmael  als 

fybyhaer  felven  overleid  en  bedacht  hebben, 
 deaen- 

geboorne  o-oedertierenheid  en  goede  vaderlijke  gen
e- 

gentheit,  die  uwe  Maj.  tot  dcfe  hare  erflanden  
,  en  al- 

le inwoonders  der  zelven,  vanden  tijd  aen,  dat  uwe 

Majeft.  de  heerfchappye  en  regeermge  derfelver  van
 

God  almachtig  ontfink ,  akijds  en  gedunghjk  heeft  be- 

wefen.  Allo  mcnigmael  hebben  zy  eene  vafte  en  ge- 

wiffehope  enongctwijffelt  vertrouwen  gehad,  als  dat 

uwe  Maj.  fo  uit  haer  dageljx  dagen  en  kermen ,  als  uit 

het  medelijdig  aengeven ,  en  vertonen  van  fommige 

Vorff.cn  en  Potentaten  in  de  Chriftenheid ,  foude  haer 

hebben  genadelijk  laten  onderrichten  van  onfe  jam- 

merlijke en  cativige  onderdruckingen ,  daer  wy  over- 
mits die  errote  en  onverdraeglijke geweiden  ,  moetwil 

godlolè  re^eringc  des  Hertoge  van  Alva ,  in  gekom
en 

fijn,en  mede  met  een  barmhertig  en  vaderlijk  oog  heb- 

ben aen^cfien,  die  erbarmlijke  verwoefhnge  en  ver- 

derffeniflè,  daer  defe  uweErf-nedcrlanden,  die 
 uwe 

Maj.cn  uwe  Maj.  voorvaderen  akijds  fo  grote  en  ge-
 

trouwe dicnifen  bewcfen  hebben,  door  de  zelven  Her- 

tog van  Alvaonmcnfchelijke  wreedheid  en  verwoe
de 

tyrannie  ingevallen  zijn.  «».«•'. 

Niet  twijfelende,  of  het  foude  uwe  Majêfteit
  gro- 

relijk  verdroten  hebben  dat  hy  onder  het  dekfel  van
  de 

Roomfe  Religie  voor  te  ftaen,  en  onder  den 
 naem 

van  uwe  Majêfteit  hem  aldus  vervordert  alled
e  rech- 

ten en  Previle*ien  des  lands ,  die  uwe  Majêfteit  en  fijn 

voorfatcnHooglofiijker  gedachteniife  beiwor
en  heb- 

ben tc  met  te  maken ,  en  als  met  voeten  te  vertreden : 

J&ento &:icfiu 
fö?me ban  fug 
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en  Die 
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Inuïi  en 
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om  uan 
ii'lu 

JïegerM'' 
ge  ru moatoil 
bCE 

gtaec? 
Öni. 

vervolgende  uwe  getrouwe  onderfaten  in  lijf  en  goet, 
en  verwoeftende  hetganfche  land,  niet  anders  dan  of 
hy  hem  voor  een  openbaer  vyand  van  uwe  Maj  en  u- 
wer  Maj.  onderfaten,  hadde  uitgegeven. 

En  derhalven  hebben  fy  akijds  met  een  hertgronde- 
lijk  verlangen  gewacht,  dat  uwe  Maj.  fulx  niet  langer 

willende  gedogen ,  foude  met  goede  bequame  midde- 
len hebben  voorfien ,  tot  bewaernilTe  van  den  landen  , 

en  verloffinge  van  uwe  arme  bedrukte  onderfaten ,  ne- 
mende daer  in  voor  coge  den  fchuldigen  plicht  eens 

Coninx,  die  van  God  almachtig  den  groten  Conink 
alder  Coningen  gefield  wefende  tot  een  Stadhouder 
fijner  gerechtigheid ,  en  een  herder  en  vader  des  volx , 

't  welke  hem  onderworpen  is ,  dat  felve  van  alle  onregt 
en  gewelt  behoort  te  bevryen  en  te  befchutten,  en  me- 

de indachtig  wefende  de  menigvuldige  getrouwe  dien- 

flen,  die  uwe  voornoemde  landen  en  onderfaten  t'al- 
len  tijden,  den  voorfaten  uwer  Majêfteit,  en  uwer 
Maj.  felve  met  alle  gewilligheid  en  trouhertigheid  be> wefen  hebben. 

Maer  alfo  fy  nu  tot  haer  uitterfte  verdriet  genoeg  be- 
merken ,  dat  alle  haer  voorgaende  fupplicatien  als  in 

den  wind  geflagen  zijn,  en  dat  ook  der  ander  vorften 
en  potentaten  vertoog  geen  vruchten  heeft  konnen 
fchaffen ,  of  hen  eenige  vertroftinge  by  brengen ,  en 
fijn  nochtans  in  haer  confeientie  vaff.  verfekert,dat  uwe 

Maj.  gene  redelijke  oorfake  en  heeft,  om  door  ongunfl 
en  ongenade  hem  felven  van  fijne  arme  en  bedrukte 
onderfaten  alfo  af  te  keeren  en  te  vervreemden,  fo  ver- 

moeden fy  genoeg  alfulx  ontwijffelijkte  gefchieden, 
door  den  argelifl  en  het  quade  aengeven  van  fommige, 
die  geen  acht  nemende  op  den  dienft  van  uwe  Maj. 
maer  alleenlijk  op  haer  eigen  luflen  en  begeerlijkheden 
akijds  gearbeid  hebben,  om  defe  uwe  landen  in  uwer 
Majefteits  ongenade  te  brengen. 

Het  welke  fy  van  mcenigen  tijd  herwaerts  genoeg 

opentlijkenongeveinfdelijk  hebben  gepoogt  en  gear- 
beid ,  niet  alleen  belettende  dat  onfe  ootmoedige  fup- 

plicatien en  getrouwe  waerfchouwingen  tot  uwer  Ma- 
jefteits ooren  niet  en  fouden  mogen  komen  ,  maer 

ook  defelve  met  al  't  gene  in  defe  uwe  landen  konde 
gefchieden ,  ten  argften  duidende,  en  by  uwe  Maj.  ver- 

keerdelijk aenbrengende,  om  alfo  den  ftaet  vanden 
lande  in  oneenigheid  en  tot  beroerte  gebracht  hebben- 

de ,  defelve  onder  uwe  name  met  gewelt  te  mogen 
overvalleren  alfdan  met  uwer  onderfaten  goet  en  bloec 
haren  moet  te  mogen  koelen, en  haer  begeerlijkheid  en 

gierigheid  te  verladen.   " Dit  is  ó  aldergenadigfte  Conink  het  gene  dat  uwe 
voornoemde  onderfaten  met  groten  rechte  geacht  en 
gehouden  hebben  ( alfo  fy  noch  doen )  voor  den  alder- 

grootf'ten  en  uitterften  jammer  en  ellende  die  hen  fou- 
de konnen  wedervaren  ,  als  dat  fy  vermerken  dat  hen 

ook  den  weg  des  klagens  tot  hare  wettelijke  en  natuer- 
lijke  Overigheid,die  fy  tot  eenen  toevlucht  in  haren  ui- 
terften  noot  van  God  ontfangen  hadden,als  namentlijk 
uwe  Maj.  overmits  de  groote  onbillikheid  haerder 
vyanden  en  mifgonners,  alfo  befloten  was  ,  dat  felve 
ook  het  gene  datmen  den  onredelijken  beeften  en  wil- 

de dieren  genoeg  placht  te  gonnen ,  als  namentlijk  ha- 
ren noot  en  kommer  te  beklagen,  hen  met  verfchei- 

den  bofe  praktijken  en  met  een  onmenfchelijke  wreet- 
heid  werde  verboden  en  ganfchelijk  ontnomen. 

Daerom  hoewel  fy  eenen  tijd  lank  by  haer  felven  be- 
floten en  gercfolveert  hadden,  met  gedult  en  lankmoe- 

digheid den  dag  te  verwachten ,  dat  uwe  Maj.  eenmael 
felve  foude  hare  ogen  en  oren  opgedaen  hebben  om  te 
fien  en  te  horen ,  't  gene  fy  door  haere  voorgenoemde 
mifgonners  bitteren  haet  en  nijd  te  fien  en  te  horen verhindert  werde. 

Nochtans,  aenmerkende  nu  ten  laetften  dat  hare  ver- 

druckinge  hoe  langer  hoe  fwaerderen  onverdraeglij- 
ker  wort,  en  niet  alleenlijk  tot  hare  fchandc  en  verderf 
is  rijkende,  maer  ook  uwer  Maj.  Erflanden ,  die  voor- 

tijds in  alle  voorfpoedigheid  waren  florerende,  tot  een 
uiterfte  verderf  en  ondergank  brengt ,  fo  en  konnen  fy 
niet  na  laten  van  wegen  de  getrouheid ,  die  fy  ter  dood 
toe  bcgecren  uwe  Maj.  en  haer  Vaderland  te  betogen, 

weder- 
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wederom  op  nieuws  met  die  fchrift  uwe  Majefteitte 
bewilligen ,  als  dat  haer  eenige  begeerte  is  te  volherden 
in  de  rechte  gehoorfaemheid  en  dienft  van  uwe  Ma- 

jefteit, biddende  dat  uwe  Majefteit  de  waerachtige 
oorfake  van  den  defolatie  fijn  der  Landen,  by  wien  en 
hoe  die  toegekomen  is,  wil  verftaen  ,en  alfo  achtervol- 

gende uwe  acngeboorne  goedertierenheid ,  en  doende 

't  officie  van  eenen  waerachtigen  Conink  ,  de  gerech- 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten» 

weid  en  oppreflie  te  verlofïèn. 
Al  voren  verfoeken  wy  ootmoedelijk  uwe  Majefteit 

indachtig  te  wefen  en  te  confidereren  ,  dat  defe  uwe 
Landen  wefende  eertijds  onder  verfcheiden  Landshee- 
ren,  nimaels  by  Huwelijkfe  voorwaerden  en  onder- 

linge tradaten ,  en  alfo  by  recht  van  wettelijke  fucceflïe 
en  con ventien  onder  een  hooft  des  Huis  van  Bour- 
gongien  gekomen  zijn  ,  en  daer  na  ook  by  middel 
van  huwelijken  metten  hoogloflijke  Huife  van  Oo- 
ftenrijke,  en  ren  laetften  metten  grootmachtigen  Co- 
ninkrij  ke  van  Spangien  geallieert. 

Doch  altijds  by  uitgedrukte  befpreke  en  voorwaer- 
de,  dat  de  felve  Landen  en  elke  Provincie  byfonder, 
foude  blijven  en  onderhouden  werden  in  fijn  eigen  Po- 

litien, Rechten  en  Vryheden,daer  in  fy  van  allen  ouden 
herkomen  waren :  fondcr  dat  den  eenen  Lande  of  Rij- 

ke foude  toekomen  eenig  recht  van  heerfchappie ,  over 
het  ander,  om  't  felve  eenigGns  af  handig  te  maken  van 
fijn  Rechten  en  Vryheden ,  maer  (ouden  onder  eikan- 

deren verbonden  zijn  in  eendrachtigheid  engelijken 
graed,  onder  eenen  Pnnceen  hooft,  als  vele  kinderen 
eenen  vader  hebbende,  om  alfo  gefamehjk  de  hoog- 

heid van  haren  Prince,  en  het  welvaren  van  den  Lan- 
de, tegen  vreemdelingen  en  uiterlijk  geweld ,  voorge- 

itaen  en  befchutte  werden 
Gelijkerwijs  ook  de  Prince  van  den  Lande,  om  als 

een  vader  fijn  liefde  en  affectie  te  bewijfen ,  tegen  een 
yder  gelijkelijk,  hem  te  zijnder  aenkomfte  eninhul- 
dinge  met  eenen  folemnelen  eed  verplicht  en  belooft, 
elk  Land  byfonder,  dat  hy  dat  regeren  en  bewaren  fal 
in  hare  Rechten  en  Vryheden ,  fonder  te  gedogen ,  dat 
die  een  igfins  ingebroken  of  vermindert  fullen  worden , 

of  dat  d'eene  Provmcie  o  ver  de  ander  eenige  heerfchap- pie of  dominatie  fal  mogen  voeren ,  gefwijge  dat  fy  al  te 
famen  eeniger  vreemden  regeringe en  gerechtshande- 
linge  fouden  onderworpen  mogen  worden :  en  word 
op  die  conditie  aengenomen  en  bekent  als  Overheer 
van  den  Landen ,  ontfingende  alfo  van  den  onderfaten 
den  eed  van  gerrouwigheid  en  gehoorfaemheid. 

W?er  van  onnodig  is  eenig  breder  verhael  te  doen  , 
dewijle  fonder  twijffel  uwe  Majefteit  genoeg  indachtig 
is ,  hoe  dat  hooglofli jker  gedachteniffe  Keifer  Carolus , 
volgende  de  voetftappen  fijner  Edele  Voorfaten,  en 
bekennende  dat  den  voornoemden  eed  van  inhuldin 

tans  vol  wefende,  alhier  byte  brengen,  heeft  de  felve 
getrouwigheid  uwer  onderfaten  klaerlijk  gebleken,  in 
alle  de  oorlogen  by  de  Keiferlijke  Majefteit  uitgevoert, 
fo  dat  hy  alle  de  goede  rufte  en  befchuttinge  van  den 
felven  Landen ,  altijds  in  fonderlinge  recommandatie 
gehouden  heeft  :  fo  ook  uwe  Majefteit  wel  mach  ge- 

denken ,  dat  hy  fijnen  affcheid  nemende  van  den  Lan- 
den ,  defelve  uwe  Majefteit  boven  allen  anderen  met 

4^j 

•üi    — -—-"  ».viavui.&Wi  v.«iuu«  ,  «w  &u.v.v.n-      (  "?  uv.iv.ivc  uwc  lYidjcucic  coven  auen anderen  me 
tigneid  voorftaen ,  en  uwen  Landen  van  dufdanigge-    alder  ernft  en  goedhertigheid  gerecommandeert  en  be Weid  en  onnrp<Tïf»  r#»  vprl^flf^  vnlrn  hppft     hi  «nb  »■»>  ti.:.dM!./>.t,..        ,-      •         i-. volen  heeft,  ja  ook  uwe  Majefteit  felve  wefende  te  fij- 

ner aenkomfte  in  fterker  oorloge  en  fwarelaften,  ter 
oorfake  van  vorige  krijgen ,  heeft  felfs  metter  daed  be- 

vonden ,  dat  alle  fijne  onderfaten  groot  en  klein ,  elk 
na  fijn  ftand  en  vermogen  bereed  zijn  geweeft ,  lijf  en goed  op  te  fetten  in  fijnen  dienft ,  in  de  welke  fo  wel  de 
Heerenen  Edelen,  als  't  gemene  Land  fich  alfo  geque- ten  en  vertoont  hebben  ,  dat  uwe  Majefteit  fijn  vyan- 
den  genoeg  te  boven  komende ,  met  groter  eerlijkheid 
en  prijs  en  lof  by  alle  Coningen  en  Potentaten  een  ein- 

de gemaekt  heeft  van  alle  oorlogen  en  twiften  ,  daer 
mede  fo  menige  jaren  te  voren  uwe  Voorfaten  en  Lan- 

den gequelt  waren. 
Nu  indien  het  uwe  Majefteit  fal  believen  (het  welke 

uwc  bedrukte  en  getrouwe  onderfaten  ootmoedelijk bidden)  wel  te  onderfoeken  en  bemerken  den  oor- 
fpronk  en  oorfaken  der  veranderinge  van  fo  goeden rufte  en  voorfpoed  in  eenen  fuiken  jammer ,  beroerten 
en  ellenden ,  daer  mede  nu  ter  tijd  uwe  Landen  over- 

vallen worden  :  fult  bevinden ,  die  niet  te  fpruiten ,  dan 
uitdenhaetennijd,  die  fommige  ontrent  uwe  Maje- 

fteit wefende,  opgenomen  hebben  en  dragende  zijn, 
tegen  de  welvaert  en  voorfpoed  ,  daer  mede  God 
Almachtig  uwe  Landen  en  onderfaten  was  begavende. Welken  haet  en  wangunft,  wefende  voort  met  on- 
verfadelijke  eergierigheid  en  andere  bofe  begeerlijk- heden ontfteken ,  heeftfe  tot  allen  moedwil  en  wreed- 

heid alfo  gedreven,  dat  fy  ganfchelijk  vergetende  alle 
afre&ie  en  dienft  ,  die  fy  den  Landen  (daer  van  fyfo 
grote  eere  en  weldaden  hadden  ontfangen )  fchuldig waren ,  hebben  tot  groten  achterdeel  van  den  dienfte 
uwes  Majefteits  en  welvaren  der  voorfz  Landen,  den 
fchadelijken  brand  defer  beroerten  geprocureert ,  om 
alfo  totter  hoogheid  die  Cy  niet  alleen  boven  alle  de  Sta- 

ten van  den  Lande ,  maer  ook  boven  uwer  Majefteit felfs  willen  befitten ,  te  mogen  geraken. 
En  wel  wetende  dat  fulks  niet  doenlijk  en  was,ftaende 

de  rechten  en  vryheden  van  den  lande,  die  haren  bofen 
voornemen  ganfchelijk  waren  tegenftrijdende  ,  be* 
merkende  ook  daer  beneven,  hoe  neerftig  en  getrouwe 
die  van  den  voornoemden  Landen  elkinfijnftaeten 
beroepinge  waren ,  om  achtervolgende  haren  eed  de 
felve  voor  te  ftaen,  fonder  te  gedogen  datfe  fouden  in- 

gebroken worden  ,  fo  hebben  fy  infonderheid  gepookt 
•all*»  Am   AtAmn  irnn  Aan  U<».««      /"*    P  X         P ge,  is  het  eenig  en  recht  fondament,  daer  op  alfo  wel  ,  alle  de  daden  van  den  Heeren ,  Gouverneurs  en  Staten 

:  vermogen  en  autoriteit  van  den  Prince  ,  als  de    van  den  Landen ,  tenderende  tot  onderhoud  van  den 
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trouwe  en  gehoorfaemheid  der  onderfaten  gegrond 
ftaet,  heeft  felfs  noch  binnen  fijn  leven  en  in  fijn  by- 
wefen,  uwer  Majefteit  onder  den  felven  eed  doen  ont- 

fangen ,  en  fijne  blyde  inkomftedoenbefweren  in  alle 
den  Landen,  en  den  meeftendeel  van  alledefteden, 
eerftmael  als  toekomende  en  eenige  erfgenaem  fijner 
Keiferlijke  Majefteit,  en  daer  na  defelve  Keiferlijke 
Majefteit  vertreckende,  en  uwe  Majefteit  aennemende 
de  volle  heerfchappie  en  adminiftratie  van  den  Lan- 

den ,  heeft  wederom  den  felven  eed  in  de  vergaderinge 
van  den  Gedeputeerde  van  allen  den  Landen  verhaelt 
en  fterker  beveftigt ,  fo  dat  van  allen  ouden  tijden  uwe 
voornoemde  Landen  by  hare  voornoemde  Rechten  , 
Privilegiën  en  Vryheden  altijd  geregeert  zijn  geweeft. 

Daer  uit  gevolgt  is,  alfulke  gehoorfaemheid  en  ge- 
trouwigheid ,  vm  wegen  der  onderfaten  tegen  haren 

Prince  ,  en  alfulke  eendrachtigheid  en  liefde  onder 
eikanderen,  dat  men  de  Landen  door  genade  Gods  in 
allen  voorfpoed  heeft  fien  voortgaen  en  floreren  ,  en  de 
Princen  van  dien,  in  alder  eere  en  hoogheid  verciert, 

'en  van  alle  hare  vyanden  bedachtet  en  bevreeft  wer- den de 

En  om  ons  niet  ouds  uit  der  Hiftorien,  daer  af  ooch- 

felven  Rechten  en  Vryheden,  in  fulkerwijfeby  uwer Majefteit  aen  te  brengen  en  uit  te  leggen  ,  alsof  de  fel- 
ve tot  onwilligheid  of  rebelligheden  tegen  uwe  Maje- 

fteit geftrekt  hadden.  * Onder  dewelke  ,  infonderheid  wefende  fommige 
geeftelijkeperfonen ,  hebben  met  allen  middelen  haer 
gepoogt  en  beneerftigt,  om  onderden  mantel  van  Re- 

ligie, met  andere  vreemde  en  ook  meeft  geeftelijke 
perfonen,  eenen  aenhank  te  maken ,  en  fo  allenskens heimelijke  aenflagen  en  praftijken  op  te  richten ,  waer 
door  fy  defe  Landen  in  ongenade  by  uwe  Majefteit 
fouden  brengen ,  om  alfo  haer  en  haer  met-genoten 
(die  noch  niet  aen  uwe  Majefteit,  maer  aen  vreemde 
Heeren  en  Landen  in  Italien  en  elders ,  en  infonder- 

heid aen  den  Paus  van  Romen  met  eed-plicht  waren 
verbonden  )  heerfchappie  en  dominatie  alhier  re  mo- 

gen oprichten ,  &c.  na  haer  befte  gelcgentheid  defelve verbreiden  en  verfterken. 
Want  alfo  fy  begonden  te  merken  dat  in  alle  de  om- 

leggende Landen,  ja  over  de  ganfche  Chriftenheid" de  grove  taftelijkc  abuifen,  dwalingen  en  misbruiken 
die  door  lankheid  des  tijds ,  overmitsde  ongeleertheid 
onachcfaemheid  en  gierigheid  der  Pricfteren ,  waren 

ia 
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faaerefen,  begonnen  nu  ten  leften  uit  te  breken  en  aen  !  wendingevan  de  Religie,  niet  anders  en  was  dan  ee- 
den  dach  te  komen  ,  en  infonderheid  dat  het  allen  vro-  nen  geleenden  dekmantel ,  om  onder  alfulken  fchijn 

men  grotelijk  beftond  te  verdrieten,  datfy  die  haer  j  uwe  Majefteit  te  abuferen,  en  voort  om  te  brengen 
hadden  enkelijk  en  alleen  behoren  te  moeyen,  met  het  alle  die  gene,  die  de  openbare  abuifen  en  roishande- 
volkinGods  woord  en  in  alle  goede  . leeringen  en  ze-  lingen  der  voorgenoemde  gecflelij ken  wilden  ftraffen 
den  te  onderrichten ,  en  den  dienft  Gods  in  aüe  ge-  '  of  weder-fpreken ,  of  van  hare  notoire  en  merkelijke 

.  trouwigheid,naer  het  exempel  der  Propheten  en  Apo-  '  misbruiken  ,  die  fy  felve  niet  en  konnen  verfwijgen 
ftefen  te  plegen,  in  ftede  van  dien  niet  alleenlijk  te-  ,  afftaen :  waer  van  het  getal  in  defe  landen  fo  groot  en 
gens  Gods  opentlijk gebod,  maer  ook  tegen  alle  de-  menigvuldig  was,  en  noch  dagelijks  fo  feer  toe  ne- 
creten  der  voorgaende  Paufen  ,  en  tegen  alleordon-  mende,  dat  fo  uwe  Majefteit  hadde  willen  na  de  vcor- 
nantie  der  oude  Concilien ,  ja  ook  tegen  alle  keuren  en  genoemde  aengevers  periuafien ,  in  de  aengevangene 
ftatuten  der  Princen  en  landen  haer  felven  in  alle  ftrengigheid  en  rigeur  voortvaren ,  fy  ten  leften  een 
weretllijke  en  borgerlijke  gerechts-handelen ,  ja  ook  in  Conink  fonder  volk ,  en  een  overfte  ionder  onderfa- 
krijgs-en  land-faken  ,  boven  alle  lege  en  hoge  ove-  ten,  hadde  moeten  blijven  ,  als  het  merkelijk  blij— 
righeden  wilden  inftellen  en  defelve  na  haren  goet-  ken  mach,  by  de  ontallijke  menigte  der  genen  die  in 
dunken  regeren :  So  hebben  fy  feer  bitterlij  k  veel  val-  defe  landen  onder  het  pretext  van  de  Religie  ,  fo 
fche  ranken  verdacht,  en  met  menigerleyperfuafien  metten  viere,  als  met  den  fweerde  en  water  ,  zijn 
entoegemaektebeflhuldingen,  gefochtalle  getrouwe  jammerlijk  om  hals  gebracht,  fonder  den  genen  die 
onderfaten,  fo  wel  van  uwe  Majefteit,  als  van  andere  noch  uit  den  lande  zijn  geweken ,  dragende  alle  hand- 
Goningen  en  Potentaten  by  haren  Overheden  en  Co-  werken  en  konften  van  neringen  in  andere  landen, 
ningen  te  befwaren,  denfelven  met  verbloemde  en    tot  onuitfprekelijk  nadeel  derfelver  landen,  en  uwe 
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valfchecalomnienvanfeditieen  rebelligheid  beschul- 

digende^ waerdoor  fy  in  allelanden  ,  twiften  en  twe- 
dracht,  ja  krijgen  en  oorlogen  hebben  aengefticht ,  en 
de  onderdanen  tegen  hare  overheden ,  en  wederom  de 

overheden  tegen  den  onderdanen  opgehitfet,  infom- 
ma  het  onderfte  boven  gewend ,  en  alles  in  eene  afgry- 
felijke  confufie  en  werringe  gebracht,  niet  veel  vra- 

gende wie daer  in  fchade  quam,  by  dien  flechts datfy 
hare  aengevangene  heerlchappye  endominatie  voort 
mochten  drijven  ,  omme  alles  onder  haer  gebieden 
geweld  te  brengen. 

En  hier  toe'Miebbenfyde  Inquifitie,  welke  alleen 
en  enkelijk  tegen  de  Joden  en  verlochendc  Chrifte- 
neninSpangien  was  ingeftelt,  in  defe  landen  met  ge- 
welt  willen  invoeren,  om  door  het  middel  derfelver 
alle  iand-rechten ,  Privilegiën  en  oude  herkomen,  ja 

alle  gefworen  contracten  ,  voorwaerden  en  cOn- 
ventien ,  ganfeheiijk  om  te  floten  en  te  niet  te  ma- 

ken ,  en  alfo  een  volkomene  macht  en  heerlchappye 
te  voeren  over  alle  uwe  Majefteits  getrouwe  diena- 

ren ,  die  haer  aen*  den  eed  die  fy  uwe  Majefteit  ge- 
daen  hebben  ,  alleen  en  getrouwelijk  wilden  hou- 

Coninklijke  Majefteit. 
Hierdoor  is  uwe  Majefteit  eindelinge  veröorfaekt 

gewceft,  om  met  fachtmoedigheid  en  moderatie 
van  Placcaten  daer  in  te  voorfien  ,  doende  expreflè 

verklaringe  hare  meninge  met  te  wefen,  d'Inquifitie 
in  te  voeren  ,  het  welk  ook  van  de  Hertoginne  van 
Parma,  en  den  Heeren  en  Gouverneurs  des  lands, 

van  wegen  uwer  Majefteit ,  den  fteden  en  gemeen- 
ten met  folemnelen  Ede  is  toegeieid  en  gelooft  ge- 

weeft,  en  in  allen  fteden  feerfolemnelijk  metuitge- 
drukten  bevele  der  hoger  Overigheid  uitgeroepen  en 

gepubliceert. Maer  korts  daernaer,  werde  't  felve  wederom  ge- 
floten by  defelve  voornoemde  perfonen  ,  die  uwe 

Majefteit  fchijnen  ingebeeld  en  geperfuadeert  te  heb- 
ben ,  als  of  fulx  tegens  uwer  Majefteits  Hoogheid  en 

reputatie  eenigfïns  ware  geweefl ,  gevende  tegen  alle 
waerheid  en  billikheid  voor  ,  dat  uwe  onderfa- 
ten  fich  wilden  daer  mede  ontrecken  van  de  ge- 
hoorfaemheid  ,  die  fy  uwe  Majefteit  fchuldig  wa- 

ren :  So  dat  hetfehijnt  dat  uwe  Majefteit  door  fuik 
haer  aen-geven  ten  laeften  beweegt  is  geworden }  den 
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den  fonder  eenige  vreemde  Heeren  geeftelijke  of  we-  j  Hertog  van  Alva  alhier  uyt  Spangien  te  fenden ,  om 
reltlijke  meer  aen  te  nemen,  om  defelve  met  valfche  met  geweld  en  gewapender  hand,  de  voor-genoemde 
befchuldingen  van  ketterye  en  rebelligheid  te  onder-  I  Onderfaten  van  uwe  Majefteit  te  dringen  tot  het  gene 
drucken,  en  des  te  beter,  tot  hare  voornemen  te  mo-  i  daer  toe  zyhaer  zelven  met  alle  Onderdanigheyd  en 

gen  geraken.  I  ootmoedigheid,  altijds  gewillichlijk  en  bereid  hadden 

Tot  welken  einde ,  fy  ook  hare  nieuwe  Biffchop-  1  laten  vinden 

pen  in  defe  landen ,  opentlijk  tegen  alle  land-rech- 
ten  en  gefwoorne  Privilegiën ,  en  ook  tot  vermin- 
deringe  van  uwe  Majefteits  autoriteit,  hebben  met 
geweld  ingedrongen,  defelve  niet  kiefende  na  deugt, 

En  hoe-wel  dat  die  voornoemde  Heeren  en  Steden 
van  den  Landen,  wel  oorfake  hadden  om  te  beduch- 

ten, van  grotelijks  verongelijkt  te  worden,  door 't  ge- 
regeringe  van  eenen 

weid  van  vreemde  Soldaten  en 

vromigheid  of  geleerdheid  (want  fy  meeftendeeldie  i  Gouverneur  niet  wefende  van  haren  Lande,  noch  ook 
ongeleerdfte  en  ontuchtigfte  hebben  daer  toe  ge- 

nomen) maer  alleenlijk  daer  opfiendedat  fy  getrou- 
we dienaers  en  hand-houders  mochten  hebben,  die 

jharen  moetwil  en  wreedheid  in  alles  en  overal  fon- 
der eenig  ontfach  fouden  achter- volgen  en  uitrich- 

ten. 
Nu  defe  hare  bofe  aenflagen ,  en  de  confequentie 

van  uwer  Majefteits  bloed  of  afkomfle,  ja  ook  tegen 
haer  eenen  ouden  ingewortelden  haet  voerende,  en 
daer  beneven  ook  wel  middelen  hadden  van  hem  uit 
te  houden  en  fijne  inkomfle  te  belenen,  nochtans  om 
dat  hy  quam  uyt  den  name  van  uwer  Majefteyt  om 
opentlijk  te  doen  blijken  dat  zy  niet  rebel ,  noch  af-ge- 
weken  en  waren  van  de  gehoorfaemheid  uwer  Maje- 

vandien,  meer  en  meer  aen  den  dag  komende,  heb-    fleyt,  enderhalven  betrouwende  op  haer  goede  Con- 
ben  die  voornaemfte  Heeren ,  Gouverneurs  ,  Edel 
luiden,  en  ook  de  fteden  van  den  lande  ,  uwe  Maje- 

fteit met  continuele  fupplicatien  en  vertogen ,  en  alle 
andere  mogelijke  middelen  te  kennen  gegeven ,  hoe 
frootelijk  dat  de  hoogheid  en  jurifdiclie  van  uwe 

lajefteit  daer  by  foude  verkort  en  vermindert  wor- 
den ,  en  onder  de  voeten  gebrocht  van  den  felven  In- 

quifiteuren  en  Biffchoppen  ,  die  meeftendeel  vrem- 
de  en  uitlanders  waren  ,  en  alle  gelijk  aen  vremden 
Heeren  meteede  verbonden,  en  (fozy  voor-geven) 
vanuwejurifdictieontflagen  en  geexemteert,  en  in- 

fonderheid hebben  uwe  Majefteit  voor  oogen  ge- 
fteltdat  het  ganfeh  onmogelijk  was  alfulke  nieuwig- 

heden in  te  voeren ,  fonder  het  ganfche  land  in  een 
eeuwige  verwoeftinge  en  ultterfte  verderf  te  brengen , 
overmits  men  merkelijk  konde  fpeuren  ?  dat  die  yoor- 

fcientie  en  recht ,  hebben  hem ,  en  alle  de  gene  die  uwe 
Majefteit  belieft  heeft  met  hem  te  zenden ,  gewillich- 

lijk en  eerlijk  ontfangen ,  hem  de  poorten  van  den  Ste- 
den open  gedaen ,  dieflerke  plaetfen  over-geleverten 

in  handen  geftelt,  Garnifoenen  ontfangen  alleenlijk 
om  dathy  verklaerde  fulks  de  begeerte  en  wille  van 
uwe  Maj.  te  wefen,  om  daer  door  verfekert  te  mogen 
zijn  van  de  getrouwigheid  en  onderdanigheid  uwer 
Onderfaten ,  die  als  wederfpannige  en  rebellen  aen  u 
bedragen  waren :  daerom  is  het  voorwaeralfo ,  darde 
voornoemde  Hertog  van  Alva  in  aller  wegen  behoorde 
van  alfulke  trouwe  gehoorfaemheid  en  genegentheid 
uwer  onderfaten,  uwe  Majefteit  met  vlijd  onderricht, 
en  al  eer  hy  eenig  geweld  voor  de  hand  genomen  had- 
de ,  voor  alles  goede  kennifleen  volle  bericht  van  hare 

klagten  genomen  te  hebben :  en  voornamelijk  van'tge- 

cefy 
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nefyhaer  overmits  het  invoeren  der  voorgenoemder 
BiflTchoppen  en  Inquifitie ,  tegen  God  en  alle  rechten , 
befwaerd  vonden  ,  om  daer  af  goed  en  vvaerachtig  rap- 

port aen  uwe  Maj.  gedaen  wefende ,  in  alles  na  recht  en 
behoren  geremedieert  te  werden ,  maer  nu  geheel  ter 
contrarien,  fo  haeft  als  hy  ontfangen  was,  en  het  geweld 
van  den  Lande  in  handen  gekregen  hadde,  fo  heeft  hy 
fonder  te  houden  eenige  ordre  van  rechte,  of  aenfehou 
te  nemen  op  de  oude  Landrechten  envryheden,by  u- 
we  Maj.  befworen  ,  niet  alleenlijk  ter  dood  gefleept  en 
verjaegt,  den  meeftendeel  van  den  Heeren  en  Gouver- 

neurs vanden  Lande,  byuwe  Maj. daer  toe  verkoren 
en  gefield  :  maer  ook  generalijken  verklaerd  alle  de  pri- 

vilegiën en  vryheden  verbeurd  te  wefen ,  en  dat  het 
Land  te  houden  was ,  als  een  Land  van  nieuws  gecon- 
quefleert  met  wapenen,  tot  fijn  en  fijnes  aenhanks  be- 

hoef, om  alfovryelijk  en  ongebonden  te  mogen  han- 
delen ,  met  uwer  onderfaten  lijf  en  goed  na  haer  luft  en 

goed  dunken. 
En  fo  het  mogelijk  ware  uwe  Majeft.  voor  oogen  te 

{rellen  deonredelijkheden ,  geweiden ,  en  ongehoorde 
wreedheden  ,  die  alhier  van  den  beginne  zijns  regi- 
ments  omgegaen  zijn,  in 't  pionderen,  roven  en  rui- 

ten ,  verjagen  en  verwoeften ,  in  't  vangen  en  fpannen , 
in 't  bannen,  verdrijven  en  goederen  confifqueren,ja 
in't  branden  en  blaken  ,  hangen,  koppen,  hacken, 
raey braken,  en  metfeer  afgrijselijke  en noit gehoorde 
tormenten  pijnigen  en  vermoorden  de  onderfaten  u- 
wer  Maj.  fo  wel  Edele  als  Onedele ,  arme  als  rijke,  jonk 
als  oud ,  weduwen  en  weefen ,  mannen ,  vrouwen  en 
jonge maegden ,  vanwatitate,  qualiteit,of  conditien 
fy  mochten  wefen ;  wy  en  twijffelen  niet  eens ,  of  uwe 
Maj.  foude  een  fchrik  en  grouwel  hebben  van  fulks 
te  horen  vermanen ,  ja  fy  foude  haer  laten  verdrieten , 
dat  onder  haren  name  alfulken  onmenfchelijke  wreed- 

heden ,  als  ooit  Phalaris  noch  Nero ,  noch  eenige  Pha- 
ro ,  Herodes  of  andere  Heidenfe  Tyran  heeft  konnen 
bedenken ,  worden  gepleegt  tegens  uwe  getrouwe  on- 

derfaten ,  die  met  haer  goed  en  bloed  voor  alle  de  we- 
relt,  hebben  uwe  Majeft.de  kroon  op 't  hooft  helpen 
houden  tegen  hare  vyanden. 

Sy  foude  ook  haer  hebben  laten  erbarmen  over  fo 
menige  arme  onnofele  kinderkens  van  hare  vaderlijke 
erve,  in  vreemde  Landen  verdreven ,  fo  menige  arme 
bedrukte  weduwen  en  weefen ,  en  hetjammerlijkege- 
fchreydesganfehen  Lands,  die  onderden  laft vanee- 

nen fo  groufamen  Tyran ,  moeden  ganfchelijk  befwij- 

ken  en  t'ondergaen :  want  daer  en  was  niemand  die  fijn 
goederen  voor  hare  gierigheid ,  fijne  vrouwen  en  doch- 

teren voor  hare  onkuisheid ,  fijn  leven  voor  hare  bloed- 
dorftigheid  konde  bevryen  of  verfchonen ,  daer  en  was 
noch  Edeldom  ,  noch  rijkdom  ,  noch  vromigheid, 
noch  eenige  voo rgaen de  dienflen,  noch  yet  ter  werelt, 
dat  yemand  konde  helpen ,  fo  verre  hy  eenmaels  in  ha- 

ren haet  geraekt  was  :  ook  fonder  aenfehou  te  ne- 
men op  de  jurifdictien  en  ordinaire  reforten  vanden 

Lande ,  heeft  hy  doen  fluiten  de  hand  van  alle  rechte- 
ren ,  beide  in  criminele  en  civile  faken ,  die  ecnigfins 
mochten  roeren  de  confifcatien  in  fijnen  Bloed-raed  ge- 
wefen:  fulx  dat  noch  Geeftelijkenochwereltlijkeper- 
foncn ,  weduwen  noch  weefen ,  arme  Gafthuifen ,  Lc- 
prooshuifen ,  Weeshuifen ,  noch  H.  Geeflhuifen ,  die 
deugdelijke  en  gehypotekeerde  fchulden  op  der  geban- 

nen , en  geëxecuteerden  goederen  hadden,  geen  beta- 
linge  en  hebben  konnen  krijgen :  maer  heeft  de  Hertog 
van  Alvagetrockcn ,  fonder  eenige  laften  te  willen  be- 

talen, niet  tegenftaende  diverfe  en  gedurige  folJirira- 
tien  by  den  Staten  des  Lands  gedaen,  interveniërende 
voor  de  fchamele  verdrukte  ingefetenen,  die  men  ge- 

geven heeft  vele  ongefundeerde  dilatorie  apoflillen , 
ftrijdende  merkelijk  d'eene  tegens  d'andere ,  fonder  de kenn  ifTc  van  der  voorfz  faken  te  willen  renvoyeren  aen 
den  Provincialen  Raden  of  ordinaris  Rechters ,  om  de 
fchamele  onderfaten  alfo  te  doen  verlaten  hare  fchul- 

den door  defperatie  van  betalinge  te  Hove  te  mogen 
krijgen,  daer  men  elk  particulier  Crediteur  heeft  doen 
incenteren  formeel  proces  tegens  de  fifcalen ,  tot  haren 
f.vaerder  kollen  en  laflc,  dan  de  principale  fchuld  bc- 
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dragen  mochte,ook  van  chinfen  vaneenen  Huiver, 
drie ,  vier  of  vijve,  en  daer  ontrent  's  jaers ,  die  meefl  al arme  Godshuifen  toekomen  ,  fonder  ook  dat  den  ee- 
nen  heeft  mogen  fijne  deugdelijke  fchuld  cederen  of 
tranfporteeien  op  den  anderen:  hoe  menige  eerbare 
vrouwe ,  en  jonge  dochteren  ,  hebben  fy  met  kracht  en 
geweld  tot  fchande  gebracht  ?  en  de  felve ,  de  een  voor, 
d'ander  na ,  ja  fommige  tot  den  dood  toe  feer  oneerlek en  onmanierlijk  misbruikt :  hoe  menigmael  hebben  (y 
de  mans  by  haer  vrouwen ,  en  vaders  by  hare  dochteren 
gedwongen  te  blij' ven,om  met  hare  oogen  aen  te  febou- vven  en  betuigen,  ja  dienaers  en  helpers  te  wefen  van 
hare  grouwelijke  en  fchendelijke  onkuisheid  ,  die  fy metaliulke  ontuchtige  en  vuile  beeflelijke  manieren 
gepleegt  en  gedreven  hebben ,  dat  wy  het  fouden  fchro- 
men  fchier  te  denken ,  fwijgen  met  eeren  uitfpreken  in 
de  tegenwoordigheid  van  uwe  Majefteit?  hoe  menig- 

mael ift  gebeurd  als  een  man  fijne  huifvrouwe  of  doch- 
ter van  hare  verkrachtinge  wilde  bevryen ,  datfy  al  t'fa- 

men  als  verwoede  honden  uitgelopen  zijn,  roepende, 
Spangien,Spangien,en  hebben  daer  op  een  deel  bor- 

geren jammerlijk  vermoord  ,  hoe  menige  fwangere vrouwen  hebben  fy  de  buiken  opgefcheurd  ,  en  de 
vruchten  in  hare  lyven  vermoord ,  ja  hebben  eenige mans  al  levende  gevilt ,  en  de  huit  over  hare  trommelen 
gefpannen ,  en  andere  met  kleinen  viere  verbrand ,  met 
gloeyende  tangen  ter  dood  toe  genepen ,  en  met  ande- 

re onuitfprekelijke  en  ongehoorde  tormenten,  al  le- 
vende, honderd  doden,  de  een  naden  anderen  doen 

fierven ,  hoe  vele  vrouwen  heeft  hy  van  hare  mans  ver- 
jaegt, en  kinderen  van  hare  ouders?  ja  maer  wat  ifTer 

onder  den  Hemel  fo  eerlijk  en  fo  heilig,  d'welk  hy  niet en  heeft  gefchent ,  en  als  met  voeten  vertreden  :  Voor- 
waer  onder  alle  natiën  is  altijds  de  begraeffenifTe  der 
doder  lichamen  in  fulker  eeren  gehouden  geweefl ,  dat 
ook  de  aldergroffle  en  alderwreedfte  volken  van  der 
werelt,  de  felve  niet  en  hebben  willen  verachten  noch 
verkorten,  maer  defen  Tyran,  als  God  endermen- 
fchelijke  nature  te  trots  en  fpijte,  heeft  menige  licha- 

men na  datfe  ettelijke  dagen  onderde  aerde  geruft  wa- 
ren, uit  den  graven  doen  trecken,  en  onder  degalge gefleept,  voorwendende  dat  de  eene  fonder  biechten 

waren  geftorven ,  d'andere  hadden  dat  Sacrament  voor haren  dood  niet  ontfangen  :  maerindcrwaerheidwas 
het  alleen  ter  oorfaken  op  dat  de  nageblevene  goederen mochten  geconfifqueert  blijven.  Maer  wat  ifTer  onder 
den  menfehen  eerlijker  en  heiliger  dan  den  houwelij- 
ken  flaet-  het  recht  en  eenig  fondament  van  alle  bor- 
gerlijke  gemeenfehap,  den  oorfpronk  van  alle  liefde, 
den  band  van  alle  vrede,  en  den  rechten graed  van  alle 
eerbaerheid  ,  die  onder  den  menfehen  gepleegt  word  , 
en  noch  en  heeft  dit  by  defen  Tyran  niet  konnen  gel- 

den ,  of  hy  en  heeft  de  vrouwen  van  hare  mans ,  en  de 
mans  van  hare  vrouwen ,  de  welke  opentlijk  in  een  gan- 
fche  gemeente  voor  Goden  fijnen  Engelen  tefamen 
gegeven  waren,  en  met  den  Heiligen  band  desHou- 
welijks  by  een  ander  gebonden ,  tegen  het  gebod  en  in- 
flellinge Gods ,  en  tegen  alle  rechten  gefcheiden, on- 

derde verbloemde  voorwendinge  datfe  van  ketters  wa- 
ren t'famen  gegeven :  maer  inder  waerheid  nergens  an- ders om,  dan  op  dat  hy  de  rijke  of  fchone  vrouwen  , 

fijne foldaten  en  trauwanten  toteenen  roof  mochte  be- 
lleden :  in  fumma  hy  heeft  alle  de  liefde  en  eerbiedingc 

die  d'een  menfche  den  anderen  fchuldig  is  te  niet  ge- daen en  opentlijk  gebroken,  vermoordende  en  om- 
brengende de  vrouwen  die  haren  mans,  en  de  kinderen 

die  haren  ouders  in  haren  uitterften  nood  meteenen 
penning  te  hulpe  waren  gekomen  ,  ja  diefe  felfs  met  ee- 
nen  brief getrooflet  hadden  :  ten  laetflen  op  dattcr  niet 
heiligs  noch  Goddelijks  en  foude  van  hen  ongefchen- 
det  blijven  ,  fo  heeft  hyhet  alderheiligfle  Sacrament 
desDoops  daer  mede  wyinde  gemeenfehap  der  Ker- 

ken Gods  ,ja  in  hetlichaem  Chrifli  Jefu  worden  ingc- 
lijvet,  als  met  voeten  onderde  voeten  getreden,  wil- 
endeen  bevelende  datmen  die  kinderen  die  te  voren 
opentlijk  naer  de  Ordonnantie  des  Soons  Gods,  in  den 
name  des  Vaders  des  Soons  en  des  Heyligen  Geefls,  ge- 

doopt waren,  van  nieuws  aen  weder  doopen  foude, hec 
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het  wc-lkeopentlijk  tegen  alle  Goddelijke  en  menfche- 
lijke  rcchren ,  en  tegen  alle  geboden  der  Kerken  en  de- 

creten der  Concilien  is  ftrijdende. 

Daer  na  wat  is  't  van  node  uwe  Majefteit  te  verhalen 
deoneindelijkeen  ongehoorde cxactien,  diehyd'eene 
op  d'ander  verdacht  en  den  armen  volke  fonder  mate 
noch  einde,  heeft  opgeleid  den  honderften  ,  den  twin- 
tigften  ,  ja  den  tienden  pennink  van  alle  goederen  leg- 

gende en  roerende,  ja  van  alle  gekochte  en  verkochte 
waren,  eifïchende  en  ook  willende  met  der  daed  doen 
executeren  tegens  ad  vijs  van  allen  Raden  en  Staten  van 

herwaers-over,  niet  van  't  fuiver,  komende  van  den 
voorfz  verkopinge  of' t  gewin  van  dien ,  maer  den  tien- 

den en  twintigften  pennink  van  de  capitale  fommen 
van  alle  verkopingen ,  waer  door  niet  alleenlijk  alle  ne- 
gotiatien  en  koopmanfchappen  uit  de  Landen  verjaegt 

zijn ,  maer  ook  d'ingefetenen  van  dien  benomen  wor- 
det  't  middel  van  haren  koft  voor  wijf  en  kinderen  te 
mogen  winnen ,  't  welk  de  Staten  tot  vele  verfcheiden 
reifen  in  't  lange  hebben  vertoont,  prefenterende  meer- 

der penningen  op  te  brengen  dan  fy  wel  vermochten : 
en  hoewel  de  Staten  gedaen  hebben  feer  neerftelijk 
haerdevoir  tot  verfcheiden  reifen,  om  den  voorfz  Her- 

tog te  bewijfen  d'inconvenienten ,  die  uit  fijn  precijs 
voornemen  fouden  moeten  volgen ,  en  gefuppliceert 

Antwerpen  een  metalen  Beeld  heeft  laten  oprichten , 
hebbende  onder  de  voeten  den  Adel  en  de  Staten  des 
Lands :  wy  laten  nu  onverhaelt  wat  fijne  meninge  daer 

mede  geweeft  is :  maer  waer  of  wanneer  is 't  ooit  ge- 
fien  geweeft  dat  eenig  Tyran  hem  felven  in  fijn  leven*' 
alfulken  Beeld  heeft  laten  oprechten  ?  voorwaer  de 
Roomfe  Keifers  en  Coningen  die  fchier  de  ganfche 
Werelt  onder  haer  geweld  hadden,  hebben  haerwel 
fomwijlen  ftenen  of  metalen  Beelden  laten  oprichten, 
gelijk  noch  hedensdaegs  de  Paufen  van  Romen  die 
haer  feggen  Gods  plaetfe  te  reprefenteren  ,  ook  wel 
doen  :  doch  dat  is  altijd  by  ordonnantie  en  keure  van 
den  Raed  of  van  het  volk ,  of  immers  by  haren  advijfe 
en  verwillinge  gefchied :  maer  dat  fy  felve  by  haren  le- 

ven fouden  hebben  fulksbeftelt,  en  vind  men  bygene 
exempelen  noch  kronijken ,  overmits  dat  fulks  ook  een 
al  te  openbaer  teken  van  ontfinnige  dwaesheid  en  on- 
verdragelij  ke  hovaerdye  foude  geweeft  zijn ,  men  vind 
alleen  dat  Nabuchodonozor ,  die  hem  felven  als  een 
God  het  aenbidden,  een  fuiken  metalen  Beeld  heeft 

opgericht,  gebiedende  dat  een  yegelijk  daer  voor  fou- 
de knielen,  maer  felve  heeft  hy  dat  niet  derven ,  noch 

willen  doen,  fonder  de  raedsplegingc  der  voornaemfter 
Heeren  en  Landvorften. 

Maer  defen  Tyran ,  om  fo  wel  in  dwafe  vermcten- 

dat  hy  tot  haerder  onfchuld  daer  van  foiTde  doen  rap-  I  heid  als  in  grouwelijke  wreedheid,  alle  andere  Tyran- 
portaen  uwe  Majefteit,  en  heeft  nochtans  daer  toe  niet  (  nen  te  boven  te  gaen ,  als  woude  hy  hem  felven  niet  al 
willen  verftaen ,  maer  heeftfe  fonder  vorder  audiëntie 
afgevvefen ,  fonder  hem  eenigfins  te  laten  gefeggen , 
watinterceffiedatdeGeeftelijkheid,  Raden  of  Staten 
des  Lands  hebben  konnen  doen ,  fulx  dat  hy  daer  door 
gehelijk  de  traffijkeen  koophandel  uit  den  Lande  ver- 

dreven heeft, 'de  arme  inwoonderen  door  kommer  en 
armoede  in  vreemde  Landen  gejaegt ,  en  nochtans  is  't 
openbaer ,  dat  fo  wanneer  daer  eenige  nood  voor  han- 

den was,  om  de  knechten  te  betalen ,  dat  hy  nimmer- 
meer geld  en  heeft  konnen  vinden,  in  fulker  voegen 

dat  hy  de  Spaenfe  foldaten  tot  in  de  28  maenden  befol- 
dinge  fchuldig  gebleven  is,  en  de  Duitfen  heeft fom- 

mige van  deure  te  deure  laten  bedelen,  fommige  van 
armoede  en  bitteren  honger  verfmachten :  niet  jegen- 

leen  in  des  Coninks,  maer  ook  in  Godes  plaetfe  opwer- 
pen, heeft  fich  felven  fonder  yemands  raed ,  advijs,  of 

ordonnantie ,  by  fijnen  leven ,  tot  grote  verkleninge 
en  verachtinge  van  uwe  Majefteits  autoriteit  en  hoog- 

heid ,  en  als  eenen  roem  van  alle  fijn  tyrannifche  feiten 
en  moedwillige  geweiden  ,  daer  mede  hy  defe  uwe  ■ 
Nederlanden  als  onder  fijne  voeten  heeft  gebracht ,  dte 
trotfige  Beeld  opgerichtet. 

Gelijkerwijs  als  hy  hem  ook  niet  ontfien  heeft  na  het 
exempel  des  Tyrans  Herodis,  tot  Antwerpen  op  de 
volle  Merkt  uwe  Coninklijke  Majefteits  Stoel  ,  die 
nooit  van  eenige  Stadhouders  en  is  aengeroert  geweeft, 

*  felve  te  beflaen,  en  op  het  goude  Laken,  daer  mede  den 
Stoel  ganfch  verdekt  was  ,  om  het  afwefen  van  uwe 

ftaende  dat  de  Staten  opgebracht  en  betaelt  hebben  de  1  Majefteit  te  reprefenteren ,  als  een  Afgod  te  fitten ,  on 
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beden  totte  betalinge  van  den  voorfz  krijgfluiden  ge 
deftineert,  en  des  niet-te-min  heeft  het  meeftendeel 
vjn  den  Steden  laten  uitmergelen  met  fijne  garnifoe- 
nen ,  de  felve  verdruckende  met  het  fervitie,  dat  de  goe- 

de luiden  den  Spaenfen  foldaten  hebben  moeten  ge- 
yen  ,  en  de  gene  die  het  meefte  geld  gegeven  hebben , 
fo  aen  hem ,  alsaen  Don  Frederico ,  of  aen  den  haren , 

hebben  de  eerfte  van  den  voorfz  flavernye  van  het  fer- 
vitio  ontflagen  geweeft,  met  welke  garnifoenen  hy 
ook  meeft  gevexeert  heeft  de  binnenlandfe  Steden ,  la- 

tende daer-en-tuffchen  de  Frontier-fteden  en  andere 
plaetfen  van  gewichte  fonder  garnifoen  ,  waer  door 
in  fommige  plaetfen  de  faken  tot  veranderinge  des  te 
lichter  gekomen  zijn  :  hier  bygevoegt  dat  overmits  ge- 

brek van  betalinge,  hy  fijne  Spaenfe  foldaten  heeft  la- 
ten vallen  in  alle  licentie  en  ongeregeltheden ,  die  men 

foude  konnen  bedenken,  van  de  goede  luiden  te  drei- 
gen ,  fmijten,  roven,  pionderen ,  en  alle  manieren  van 

exadlien  en  uitteringe  voor  te  wenden ,  waer  uit  dat  het 
meer  dan  openbaer  is,  dat  alle  de  verwen  die  hy  voor- 

wend van  uwer  Majefteits  dienft  of  van  de  Religie  ,,an- 
ders  niet  en  zijn  dan  gefochte  pretexten ,  waer  mede  hy 
fijne  onverfadelijke  gierigheid  en  bloeddorftige  wreed- 

heid eenen  fchijn  wil  geven,  daer  men  het  contrarie 
met  handen  taften  mach,  en  met  oogen  fien ,  als  dat  hy 
uwer  Majefteits  dienft  even  fo  weinig  verforgt,  als  het 
welvaren  defer  Nederlanden ,  die  hy  uit  den  gronde 
ganfchelijk  laet  vergaen  en  verderven. 

Maer  wat  is 't  van  node  dit  met  woorden  te  willen 
bewijfen ,  als  of  hy  noch  niet  genoeg  geopenbaert  en 

der  dekfel  van  een  pardon  te  publiceren ,  d'welk  nooit 
Hertog ,  noch  Coninginne ,  noch  andere  Potentaten, 
Gouverneur  of  Gouvernante  defer  Landen ,  op  fulker 
voegen  gedaen  heeft,  alles  tot  open  bare  verachtinge  en 
grote  verminderinge  van  uwer  Coninklijke  Majefteits 
eere  en  reputatie. 

Defe  dingen,  aldergenadigfte  Conink ,  zijn  nu  voor- 
taen  fo  openbaer  en  kennelijk  over  de  ganfche  wijde 
Werelt  geworden ,  dat  alle  vreemde  Natiën  en  Poten- 

taten, eenen  grouwel  en  fchrik  van  alfulken  hoogmoed, 
opgeblafentheid  en  tyrannie  beginnen  te  krijgen  ,  ja 
dat  des  Hertogen  van  Alva  dienaren  en  foldaten  felve 
genoeg  protefteren  dat  fy  fulks  niet  konnen  voor  goed 
noch  eerlijk  aenfien,  veel  weiniger  dat  uwe  Majefteits 
dienft  en  het  welvaren  des  Lands  daer  in  foude  gele- 

gen zijn. Derhalven  en  konnen  wy  ons  geenfins  laten  beduri' 
ken  dat  uwe  Majefteit  alfulken  grouwelijke  ongerech- 
tigheden ,  grote  geweiden  en  moedwillige  dertelheid 
eenigfins  foude  willen  toeftaen,  fo  verre  als  fy  van  der 
faken  na  de  waerheid  eenigfins  waren  onderricht :  want 
waer  is  ooit  Conink  of  Potentaet  geweeft  die  aldus  on- 
manierlijk  met  fijn  onderdanen  heeft  gehandelt  ?  uwer 
Majefteits  Voorfaten  hoogloflijker  gedachtenifTe,  heb- 

ben haer  tegen  haer  onderdanen  in  aller  fachtmoedig- 
heid, goedertierenheid,  en  Vorftelijke  matigheid  alfo 
gedragen,  dat  fy  niet  alleenlijk  hare  nakomelingen, 
maer  ook  alle  Vorften  en  Potentaten  der  Chriftenheid, 

een  loffelijk  exempel  der  felver  deugden  hebben  na- 
gelaten, en  fo  wanneer  daer  eenig  misverftand  tufïchen 

hadde,  waer  op  dat  alle  fijne  werken  en  aenflagen  zijn  |  hare  Hoogheid  en  onderdanen  gerefen  was,  ja  dat  ook 
ftreckende ,  daer  hy  hem  door  fijne  onverfadelijke  eer 
gierigheid  en  opgeblafene  vermetenheid ,  alfo  heeft  la- 

ten verblinden ,  dat  hy  als  totecntropheum  en  victo- 
rie-teken ,  van  de  fchone  eerlijke  daden  die  wy  hier  vo- 

ren verhaelt  hebben,  hem  felven  binnen  het  Slot  van 

de  onderdanen  opentlijk,  overmits  eenige  mishande- 
linge  van  den  Officieren  of  andere  dufdanige  oorfaken, 
de  wapenen  in  handen  gegrepen  hadden ,  en  wederom 
van  haren  Heeren  en  Vorften  tot  gehoorfaemheid  ge- 

bracht werden ,  fo  is  bet  nochtans  fo  verre  dat  fy  aldus- 

danigc: 
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danige  exempelen  van  wreedheid  en  moedwilligheid  het  welke  alleen  luid  aen  de  ftedert,  die  haer  hebberi  la- 
fouden  hebben  willen  plegen ,  dat  fyookinallecapitu-  j  ten  verleiden  en  aftrecken  vandegehoorfaemheiddes 
latien  met  hare  onderdanen  feer  vlijtig  vooriien  en  I  Coninks  ,  maer  wy  fien  feer  wel  wat  hy  daer  mede 
voorforgt  hebben,  dat  van  artijkel  tot  artij  kei  merkelij-  j  meind,  hy  foudehem  felven  geerne  tot  onfen  Conink 
ken  foude  werden  gefpecificeert,  dat  hen  aJleharepri-  ]  opwerpen,  of  immers,  dat  wy  door  de  aenlockin<*e  van 
vilegien  en  vryheden  fouden  werden  onderhouden  en  •  fijne  liftige  pardonnen,  tegen  ons  fel  ven  het  vonniffe 
onverbrekelijk  wel  bewaert.  !  en  fententie  foude  willen  geven :  want  nemen  wy  fijne So  dar  wy  voorwaer  uwe  Coninklijke  Majefteit  al  te  pardonnen  aen ,  fo  moeten  wy  ons  voorwaef  fchuloV 
groot  onrecht  en  geweld  fouden  doen,  by  dien  dat  wy  maken  van  rebellie  en  wederfpannigheid  te»eh  onfen 
ons  heren  overreden ,  dat  uwe  Maj.  van  uwer  voor-va-  Conink ,  van  oproer  en  feditie ,  ja  ook  van  ketterye  eri deren  lofl ijker  exempel ,  ja  van  den  behoorlijken  plicht  afval  van  den  Chriften  Gelove ,  en  in  fomma  van  ver- 

aller  vromer  Coningen  en  Vorften,fo  wijt  foude  afge-  \  kleninge  der  Goddelijker  en  Coninklijke  Majefteits  * treden  zijn,  dat  in  ftede  van  fijne  getrouwe  onderda-  j  dat  wil  hy  dat  wy  met  de  aenveerdinge  fijnder  geveinf- 
nen  recht  en  juftitie  te  doen,  gehoor  en  audiëntie  te  j  de  en  valfche  pardonnen,  fullcn  als  met  onfeeigene 
geven  ,  om  hare  erbarmelijke  klachten  genadiglijk  '|  handteken,  onderfchrijven  en  verzegelen ,  op  dathy aen  te  horen,  fy  haer  eenenTyran  foude  fchicken  diefe  hier  namaelsby  uwe  Majefteit,  en  bv  andere  Vorften alle  gelijk  foude  wredelijk  vermoorden,  verwoeften  en 
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in  eeuwiger  flavernyeen  dienftbaerheid  brengen. 
Derhalven ,  dat  ons  nu  den  Hertog  fo  dikmael  fijne 

pardonnen  voorftelt  ,  als  of  hy  uit  name  uwer  Con 

en  Potentaten,  hem  felven  mach  daer  medeverorit- 
fchuldigen,  en  fijne  grouwelijke  tyrannie  bedecken: 
feggende,  dat  ibwy  in  alfulke  mishandelinge  die  all dufdanige  wrede  ftrafFen  en  tormenten  wel  verdient 

*      .  '  '  —■  —  .'  -    ,  , .   ,    ...    I  «"""""&*-  «*«.Uv.  *uau^i  v.i,  Lunncnten  wei  verdient 
Maj.,  ons,  onfe  voorgaende  mishandelinge  en  rebellie  hebben  niet  en  waren  vervallen,  wy  en  fouden  nim- 
(gehjk  als  hyfe  noemt)  wilt  genadiglijk  vergeven,  en  J  mermeer  pardon  en  vergevinge  hebben  aengenomen  • 
konnen  wy  ons  geenfinsaennemen  fonder  uwe  Maje-J  hier  nemen  wy  God  den  kenner  aller  herten  en  uwe" flens  hoogheid  al  tegrotelijx  daer  in  te  verkorten.  |  Coninklijke  Majefteit  tot  getuigen  ,  dat  fo  wy  fulke 
Wantwy  menen  immers  wel  dat' uwe  Maj.  ons  van  mifdaden  begacn  hebben  als  ons  metdefe  pardon-bne- 

gene  mishandelinge  noch  rebellie  en  lal  willen  verwij-  ven  opgelegt  word ,  dat  wy  geen  pardon  en  begeren  " fen  noch  condemneren  eer  fy  ons  gehoort  heeft,  en  on-  maer  willen  geerne  als  d'alderfnoodfte  en  alderargfte fe  fake  te  rechte  kent :  nu ,  waer  is  doch  de  gene  die  uwe  creaturen  die  op  der  aerden  leven  ,  onfe  mifdaden  met- 
Maj.  hier  van  ooit  eenig  bericht  gedaen  heeft  ?  of  wan-?  ten  halfe  betalen ,  en  weigeren  geenfins  ö  genadig" neer  heeft  ooit  uwe  Maj.  yemand  verhoort  die  niet  en  ften  Conink ,  dat  men  ons  den  eenen  voor  den  ande- 

was onfe  openbare  partye  en  vyand  >  men  weet  immers     ren  naer ,  met  alle  uitgelefene  tormenten  van  lid  tot 
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genoeg  dat  men  beide  de  partyen  horen  moeteer  men 
het  vonnifle  ftrijken  kan,  en  daerom  word  in  de  Chro- 
nijken  feer  geprefen  Alexander  Magnus,  welke  fo  wan- 

neer hy  eene  van  de  partyen  verhoorde ,  altijd  dat  hooft 
op  den  arm  ruftende ,  de  eene  oore  gefloten  en  geftopt 
hield,  en  gevraegt  zijnde  waerom  hy  fulx  dede,  gaf  voor 
antwoord  op  dat  de  andere  partye  ook  een  volle  gehoor 
fo  wel  mochte  hebben  als  de  eerfte  gedaen  hadde ,  het 
welke  by  alle  natiën  en  volken  altijds  voor  recht  en  bil- 
lik  is  bekend  geweeft,  en  is  den  natuurlijken  rechten 
ganfeh  gelijkformig,  fo  dat  men  genen  mifdader  al,had- 
de  hy  alle  de  argfte  fchelmftucken  bedreven  die  men 
kan  bedenken,  nimmermeer  en  fal  verwijfen  fonder 
hem  op  fijne  verantwoordinge  gehoort  te  hebben. 

Nu  vallen  wy  aldergenadigften  Conink  tot  uwer 
Majefteits  voeren ,  en  bidden  in  alle  ootmoenigheid, 
Wilt  ons  doch  ook  een  oore  verlenen  ,  en  onfe  fake 

j+ff.)  in  de  waegfchale  der  gerechtigheid  laten  wegen 

lid  verfcheure,  fo  verre  als  men  ons  bevind  in  alfulke 
grouwelijke  mifdaden  vervallen  te  wefen  ,  ja  wy  bid- 

den den  Hertog  van  Alva  (  fo  verre  als  eenig  gebed 
by  hem  plaetfe  grijpen  kan )  dat  alle  de  gene  die  tot hem  komen  fullen  om  het  pardon,  bekennende  in  de 
voorfz  delicten  gevallen  te  zijn  ,  dat  hyfe  fonder  ee- 
nige  genade  alfo  tractere  ,  als  alfulke  mifdaden  na 
recht  en  reden  vereifchehde  zijn  ,  geven  hem  ook 
recht  daer  in  dat  hy  den  felven  gene  trouwe  noch  o-e- 
loveenhoudet,  want  waerom  foude  men  eenen  gelo- 

ve houden  die  God  en  fijnen  Conink  fo  trouweloos 
geweeft  is,  dat  hy  hem  niet  en  heeft  ontfien  fijne  Maje- fteiten  en  Hoogheden  fo  fchandelijk  te  mishandelen  en 
verfmaden. 

Maer  wat  is  'r  j  men  fal  in  eeuwigheid  niet  bevinden 
dat  wyyet  fulx  in  't  minfte  hebben  bedacht,  veel  min met  werken  hebben  begaen,wy  hebben  van  den  aenbe- 
ginne  altijd  onfen  Conink  alle  gehoorfaemheid  en  ge- 

Al  ajefteit  heeft  tot  noch  toe  des  Hertogen  van  Alva  en  i  dienftigheid  bewefen,  en  hebben  ook  den  almachtig 
iijnes  aenhanks  poften,  brieven  en  advertifTementen    Godten  Vader  Jefu  Chrifti,in  den  geeft  en  inderwaér 

uwe 

ontiangen,  en  van  den  felven  alleen  bericht  geweeft, 
hoe  dat  de  faken  hier  zijn  toegegaen  ,  onfe  monden 
zijn  tot  noch  toe  geftopt ,  onfe  tongen  met  gloeyen- 
deyferendoorfteken,  onfe  lippen  met  brandende  tan- 
fen  toegeklemt ,  op  dat  wy  onfen  nood  niet  fouden  te 
ennen  geven,  de  wegen  zijn  tot  noch  toe  befloten  ge- 

weeft, fo  dat  ons  fchrijven  noch  ons  gefchrey  tot  uwer 
Majefteits  ooren  niet  en  heeft  konnen  doorbreken» 

Hoe  foude  dan  nu  uwe  Majefteit  ons  van  eenig  mis- 
daed  veel  minder  van  rebellie  en  wederfpannigheid 
(daer  wy  onfe  leefdage  lank  eenen  grouwel  van  gehad 
hebben)  konnen  verdoemen  en  vefwijfen ,  daerom  als 
nu  den  Hertog  met  fijne pardon-brieven  voortkomt, 
en  foekt  ons  daer  mede  onder  fijnefubjectie  weder  te 
brengen ,  dewijle  hy  fiet  dat  hy  met  geweld  (mits  Gods 
wonderlijke  genade  en  barmhertigheid)  fijnen  moed- 

wil niet  en  kan  uitrechten:  hoe  foude  wyonsdesee- 
nigfins  konnen  aentrecken ,  of  de  felve  brieven  aen- 
veerden  al  of  fy  aen  ons  waren  addrefTercnde ,  die  wy 
nimmermeer  van  uwer  Coninklijke  Majefteits  ge- hoorfaemheid ons  en  hebben  willen  laten  verleiden 
noch  af  trecken  ,  het  en  ware  dat  wy  den  Hertoge  van Alva  in  ftede  van  onfen  Conink  wilden  aennemen  en 
bekennen,want  hem  alleen  hebbben  wy  wederftaen,en 

heid  na  fijn  heilig  Gebod  en  na  fijn  Woord  gefocht  te 
dienen,  fo  vele  als  onfe  kranke  vermogen  heeft  toege- 

laten ,  en  willen  noch  het  felvc  doen  tot  de  laetfte  drup- 
pelen onfes  bloeds.  Maer  als  wygefien  hebben  dat  den 

Hertog  van  Alva  in  ftede  van  recht  en  juftitie  te  doen, 
van  onfe  klachten  en  befwaringe  aen  te  horen  ,  en  uwe 
Con.  Majefteits  beloften  en  toefegginge  na  te  komen, 
heeft  ons  tegen  alle  recht  en  redelijkheid ,  tegen  allen 
onfe  privilegiën  en  vryheden  mer  ongehoorde  grou- 

welijke tyrannien  willen  onderdrucken,  't  ganfche  land verderven,  en  veel  wredelijker  met  ons  handelen,  dan 
ooit  Turken  of  Joden  mer  haren  overwonnen  vyanden 
gehandelt  hebben,  en  daerentufTen  heeft  hy  ons  by  uwe 
Maj.  en  by  alle  Chriftelijke  Potentaten  en  volken,  met 
valfe  befchuldingen  van  afvalligheid ,  rebellieën  kette- 

rye befwaert ,  fonder  dat  wy  mochten  ergens  tot  gehoor 
komen  of  eenige  trooft  en  verquickinge  in  de  wijde 
Wereld  ontfangen :  fo  hebben  wy  van  noodswegen  ge- 

drongen geweeft  om  de  wapenen  in  de  hand  te  nemen, 
en  met  alle  mogelijke  middelen  te  pogen,dat  wy  onsar- 
me  bedrukte  Vaderland  uit  een  alfo  grouwelijke  tyran-' 
nie  verloffen  fouden  :  en  liever  den  eenen  op  den  ande- 

ren fterven ,  dan  ons  in  handen  van  eenen  alfulken  Ty- 
ran overgeven,  't  welk  wy  noch  gefint  zijn  te  doen  ,  fo 

niet  uwe  Majefteit,  die  wy  met  goed  en  bloed,  fo  lange  verre  als  het  uwc  Maj.  niet  en  gelieft  hare  genadige  oo- alsonsGod  herleven  gunnen  fal ,  getrouwelijk  willen  ren  open  te  doen  tot  onfe  klachten,  om  ons  rechten 
dienen,  daerom  en  gaet  ons  fijn  pardon  geenfins  aen,  |  juftitie  tegen  alfulken  geweld  re  bedienen  ,  w.int  w/ 
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en  zijn  Godlof,  niet  fo  qualijk  in  Godes  Woord  on- 

derrecht ,  o£  wy  weten  feer  wel  dat  onfe  leven  en  onfe 

dood ,  in  Godes  handen  ftaen ,  en  dat  defe  dood ,  wel- 
ke geen  menfch  ter  wereld  en  kan  onrgaen,flechts  maer 

eenen  doorgank  en  is  tot  eeuwig  leven. 

Daerom  ,  nademacl  dat  men  met  onfe  dood  ver- 

maekt  en  beholpen  is,  hebben  wy  veel  liever  eenen  eer- 

lijken dood  voor  de  vryheid  en  voor  het  welvarenon- 
fes  Vaderlands  te  fterven,  dan  in  eenealdufdanigefla- 

vernye  te  komen ,  dat  wy  fouden  moeten  de  voet-folen 
wefen  van  eenige  moedwillige  vreemdelingen ,  die  ons 
eenen  eeuwigen  haeten  misgunftigheid  altijd  gedragen 

hebben,  wy  fullen  immers  nu  onfe  nakomelingen  ee- 
nen eerlijken  roem  nalaten,  als  dat  hare  voor- vaderen 

niet  en  hebben  willen  flavoenen  van  den  Spaenfen  In- 
quifiteurs  wefen,  en  niet  en  hebben haergefchroomt 

een  fchandelijk  leven  met  een  eerlijke  dood  af  te  ko- 

pen. Wyftrijden  voor  de  vryheid  van  onfe  confeien tien, 
van  onfe  vrouwen  en  kinderen,van  onfe  goed  en  bloed, 
te  weten ,  of  den  Hertog  van  Alva  met  fijnen  aenhank, 
over  defelve  een  geweldig  Heere  wefen  fal,om  daer  van 
na  lijn  goeddunken  en  moedwil  te  difponeren,  of  dat 
wy  defelve  met  den  fwaerde  tot  den  dienft  van  God 

den  Heere,en  van  uwer  Majefteit,  aldergenadigfte  Co- 
nink, fullen  totten  leften  adem  toe  bewaren  en  befcher- 

men:wy  weten  dat  onfen  leven  fekere  palen  geftelt  zijn, 

die  wy  door  't  middel  van  pardonnen  des  Hertogen  van 
Alva  niet  en  fullen  konnen  overtreden:  daerom  bidden 

wy  en  verfoeken  alleen  aen  uwe  Majefteit  dat  fyhaer 
vernedere  om  onfen  klachten  aen  te  horen  en  onfe  fa- 

ken te  verftaen ,  {"onder  dat  wy  gedrongen  werden  met 
alfulken  pardonnen ,  over  ons  en  onfe  nakomelingen 

eene  alfo  lelijke  fchandvlecke  van  rebelligheid  tegen  ' 
God,  en  onfen  Conink  te  halen ,  die  ons  nooit  en  heeft 
aengekleeft. 

Hoewel  dat  wy  ons  wel  verfekert  houden  dat  of  wy 
fchoon  defe  pardonnen  wilden  aennemen ,  fo  en  foude 
den  Hertog  van  Alva  ons  daerom  geenfins  het  leven 
verfchonen ,  ja  hy  foude  veel  beter  recht  hebben  om 
ons  met  alle  uitterfte  ftrengigheid  te  ftraffen,  dan  hy  nu 
meint  te  hebben. 

En  foude  het  ook  veel  beter  konnen  by  alle  menfehen 
verdedigen ,  want  fo  wy  ons  fel  ven  fchuldig  bekenden 
van  rebèliien ,  beide  tegen  Goddelijke  en  Coninklijke 

Majefteit ,  fo  en  foude  ons  niemant  behoren  te  bekla- 
gen, dat  men  ons  als  gemene  vyanden  en  verftoorders 

des  gemenen  vredes ,  om  foude  brengen ,  want  of  men 
ons  al  fchoon  anders  hadde  toegefeid ,  nochtans  foude 

een  yegelijk  genoeg  konnen  bemerken,  dat  men  alfulke 
mifdaders  niet  fchuldig  en  is  eenige  beloften  te  houden, 

overmits  dat  het  tegen~God  en  den  gemenen  welvaren  | 
is  ftrijdende,  dat  men  alfulke  verftoorders  des  gemenen  ' 

den>  en  heeftfe  hare  lichamen  heel  moedernsekt  tot 
groten  fchandale  van  alle  vrouwen  en  jonge  dochteren, 

op't  fchavot  eenen  dag  en  nacht  laten  leggen,en  de  gene 
onder  hen,  die  hem  de  Stad  hadden  overgelevert  en  die 
van  hem  waren  opgefchreven ,  en  in  den  dienft  weder- 

om aengenomen ,  heeft  hy  op  de  galeyen  doen  voeren, 
ja  op  defuike  voor  Haerlem,  doen  hy  de  foldaten  het 
leven  hadde  belooft ,  fo  liet  hyfe  van  honger  verfmach- 
ten,  feggende,dat  hy  hen  wel  het  leven  hadde  toegefeid, 
maer  niet  het  eeten,  en  ook  den  borgeren  van  Haerlem 
die  hy  het  leven  toegefeid  hadde ,  heeft  hy  gedwongen 
om  Pioniers  te  worden  tegens  de  ftad  van  Alkmaer,om 
aldaer  van  de  inwoonderen  der  ftad  jammerlijke  ver- 

moord te  worden ,  het  welke  alle  Barbarife  tyrannig- 
heid  en  wreedheid  te  boven  gaet,  en  is  een  merkelijke 
cavillatie  en  uitvlucht ,  waer  mede  hy  fijne  meineedig- 
heid  foekt  een  verwe  aen  te  trecken. 
So  dat  het  merkelijk  is  en  openbaer  dat  hy  gene  belof- 

ten noch  eeds-verbonden  gefint  en  is  te  houden,ten  wa- 
re voor  eenen  kleinen  tijd ,  op  dat  hy  des  te  beter  fijnen 

wille  van  den  anderen  mochte  krijgen :  en  op  dat  hy  dit 
hier  namaels  foude  mogen  verdedigen,  fo  by  uwe  Con.  (F.  347.) 

Maj .  als  by  andere  Vorften  en  Potentaten ,  daerom  is  't 
dat  hy  ons  dit  pardon  nu  voorhoud,  want  fo  wy  dat  aen- 

nemen, fo  bekennen  wy  in  alfulke  mishandelinge  ver- 
vallen te  zijn  als  hy  ons  oplegt,  en  derhalven  en  is  hy 

niet  fchuldig  eenige  beloften  ofeed  te  houden:  infon- 
derheid,  nademael  dat  het  in  't  Concilie  van  Conftance 
voor  100  jaren  herwaers  beflotenis,  datmen  Ketters 
geen  gelove  noch  belofte  en  behoeft  te  houden. 
Want  dat  hy  in  fijn  pardon  feer  liftelijk  voorwend , 

dat  fuik  misbruik  als  hy  ons  oplegt,  meer  gefchied  is 
door  quade  fuggeftie  en  ingeven  van  quaedwilligen  , 
dan  uit  haerluider  eigen  nature  en  beweginge  ,  en  is 
flechts  maer  eenen  lofen  trek,  waer  mede  hy  den  on- 
verftandigen  foekt  te  bedriegen ,  en  onder  fijn  jok  te 
brengen  en  voorts  hem  felven  volmachtigt,  om  alle 
de  gene  die  hy  wil  te  mogen  ombrengen ,  fonderdat 
men  hemfal  konnen  verwijten ,  dat  hy  tegen  fijne  be- 

loften gegaen  zy ,  overmits  dat  fulx  altijd  in  fijn  gerecht 
en  kenniffe  fal  ftaen  ,  wie  defe  quaedwillige  geweefl 
fullen  zijn,  en  wie  niet. 

Maer  wilt  doch  aldergenadigfte  Conink  eenmael 
aenmerken,  hoe  dat  den  rechtveerdigen  God ,  defen 
fchalk  in  fijne  fchalkheid  heeft  verfchalkt,  want  in  dit 

felve  pardon ,  daer  hy  ons  op  het  alderfwaerfte  wilt  be- 

fchuldigen ,  daer  bekend  hy  felve  met  duidelijke  woor- 
den ,feggende ,  dat  hy  hem  geenfins  en  kan  laten  dun- 
ken ,  dat  wy  fo  gedegenereert  en  yeraerd  fouden  zijn , 

ten  ware  dat  wy  door  quade  fuggeftie  van  quaed willi- 
gen, beweegt  waren ,  of  wy  en  fouden  hebben  geconti- 

nueert  in  de  getrouwigheid  en  bereidwilligheid,  die  wy 
en  alle  de  genen  die  voor  ons  zijn  geweefl: ,  uwer  Co- 

vredes,  en  verachters  der  Goddelijke  en  Coninklijke  ,  ninklijke  Majefteit  altijd  hebben  bewefen ,  &c 

Majefteits  foude  laten  leven ,  al  hadde  men  hun  fchoon 
fulx  met  alle  de  fwaerfte  eeden  toegefeid ,  dies  mogelijk 
is  te  verdenken,  want  het  is  openbaer,  dat  men  fich  met 
genen  eed  en  kan  verbinden ,  om  te  doen  het  gene  God 
verboden  heeft,  of  te  laten  dat  hy  bevolen  heeft. 

En  of  fchoon  fulx  niet  en  ware ,  fo  is  nochtans  uit  alle 
des  Hertogen  van  Alva  werken  en  aenflagen  genoeg 
openbaer  dat  hy  ons  geenfins  en  is  gefint  eenig  gelove  te 
houden.  Want  beneven,dat  hy  voortijden  openbaerlijk 
overtreden  heeft  den  eed  die  de  Hertoginne  van  Par- 
ma,  met  alle  de  Meeren  en  Gouverneurs  des  Lands  van 
wege  uy/er  Majeft.  den  Steden  fo  folemnelijken  gedaen 
hadde,  fo  heeft  hy  in  alle  Steden, die  hy  in  defen  laetften 
krijg  heeft  overkomen  fijne  meineedigheid  genoeg  be- 
wefcn.Te  Bergen  in  Henegouwen  heeft  hy,tegen  fijnen 
eed  en  contract,  eenen  groten  hoop  borgeren  opgehan- 
gen:tot  Naerden  heeft  hy  ook  tegen  fijne  duidelijke  be- 

loften, eenen  fo  grouwelijken  moord  begaen,  als  in  een 
fo  kleine  Stad  im  mermeer  is  gehoort  geweeft,  en  nu  tot 
Haerlem  hadde  hyot  immers  Don  Frederico  in  fijnen 
naem,dcn  foldaten  het  leven  toegefeid, en  daer  toe  had- 

den haer  eenige  Heeren  als  borgen  verbonden  en  ver- 
plicht, en  nochtans  heeft  hyfe  alle  d'een  na  den  anderen 

tot  aen  de  jonge  pagien  toe,  jammerlijk  doen  vermoor- 

Want  is  dit  alfo ,  dat  wy  voor  defen  laetften  mis- 
bruike  (alfo  hy  die  noemt)  uwe  Majefteit  alle  getrou- 

wigheid en  willigheid  altijd  bewefen  hebben  ,  ge- 
lijk als  hy  felve  hier  bekent  ftaet ,  waerom  heeft  hy 

ons  dan  al  lange  te  voren  met  alle  wreedheid  en  on- 
menfchelijkheid  alfo  hard  vervolgt  ?  waerom  heeft 
hy  de  Steden  alfo  verwoeft  ?  de  Dorpen  en  Vlecken 
verbrand  ?  de  inwoonders  vermoord  ?  en  van  alle  ha- 

re goederen  berooft  ?  heeft  hy  niet  door  fijne  folda- 
ten ,  Catwijk  op  Zee ,  Sandvoort ,  en  Alphen  met  noch 

veel  meer  andere  verfcheiden  fchone Dorpen,  fchier 

totaffchengemaekt,  al  lange  te  voren  eer  defen  mis- 
bruik, die  hy  nu  alleen  beklaegt,  begaen  was:  heb- 

ben fy  niet  willen  de  ftad  van  Utrecht  die  hen  alder- 
meeft  toegedaen  was,  ganfchelijk  pionderen  en  roven  ? 
hebben  fy  niet  in  de  ftad  van  Rotterdam,  daer  fy  als 
vrienden  ontfangen  werden ,  eenen  groten  hoop  bor- 
gerén  tégen  alle  haer  beloften  wredelijk  vermoord? 
is  niet  by  Pacieco  bevonden  geweeft  het  Billet  van 

ontallijke,  fo  van  den  Adel,  als  van  den  voornaem- 
fte  borgcren ,  die  men  uit  des  Hertogen  bevel  foude  in 
verfcheiden  Steden  hebben  vermoord  ,  ten  ware  dat 

de  faken  door  Gods  barmhertigheid  verandert  wa- 
ren geweeft  :  en  waer  toe  diende  den  eifch  des  rien- 
5  dèn 
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den  Pennings :  anders  dan  dat  hy  wilde  dat  wy  daer  me 
de  fouden  onfe  goedejen ,  die  na  fijn  feggen  alle  ver- 

beurd waren,  wederom  van  hem  afkopen:  fomoet 
hydan  voorwaermet  allen  den  fijnen  wel  eengefwo- 
ren  vyand  uwer  Majefteit  wefen  ,  dewijl   hy  alfulke 
getrouwe  onderdanen  uwer  Majefteit ,  als  hy  felvcn 
ons  bekend  geweeft  te  fijn,  met  alfulke  fware  tyran- 
nye,  moorden  en  brandftichtinge,  en  met  alfodani- 
ge  overkft  en  flavernye  ,  van  der  eerfter  ure  fijnder 
aenkomfte  heeft  befwaerd ,  fo  dat  wy  van  noods  we- 

gen gedrongen  fijn  gewetft,  de  wapenen  acntetrec- 
ken ,  en  fijnen  moetwil  en  overkft  wederftand  te  doen: 
het  welke  fijne  dienaers  felve  niet  en  fouden  konnen 
veraken  ,  nademael  fy  dikwils  en  opentlijk  haer  be- 

roemt hebben,  dat  fy  dit  Land  en  de  in  woonders  des 
felven  fo  lange  en  fo  vele  fouden  plagen  en  tergen, 
datfe  noch  ten  laetften  gedrongen  Jouden  werden  te 
rebelleren  ,  om  alfo  oorfake  te  hebben  het  gantfche 
Land  in  fubjedtie  te  brengen ,  en  van  alle  hare  rijk- 

dom te  p'.ondcren  en  te  beroven ,  het  welke  men  ook 
wel  uit  fommiger  brieven  foude  konnen  bewijfen  , 
welke  fchrijven  datfe  hier  na  lange  te  voren  hadden 
verlanget:  het  is  wel  waer  alder-genadigfte  Conink, 

't  gene  dat  den  Hertog  alhier  fegt,alsdat  uwe  onder- 
danen nimmermeer  en  fouden  gedegenereert  en  ver- 

aerd  fijn  geweeft  ,  ten  ware  dat  die  quaed-willige 
fulks hadden  te  wege  gebracht,  maer  defe  quaedwilli- 
gc  fijn  anders  gene  dan  den  Herrop  van  Alva  felve, 
met  fijnen  Bloed-raed  en  Bloed-dorftigen  aenh;nk  , 
die  uit  enkele   quaedwilligheid  ,    en  onverfadelijke 
gierigheid  ,  al  over  knge  rijd  ,   uwer  Onderdanen 
fweet  en  bloed  hebben  gelogen ,  en  de  felve  met  al- 

le wreeteid  fo  lange  vervolchr,  en  op  het  uitteifteal- 
fo  befwaerd  ,  dat  zy  tot  befcherminge  van  haer  fel- 

ven ,  en  hare  vrouwen  en  kinderen  ,  en  van  al  't  ge- 
ne zy  in  de  wereld  lief  en  weerd  hebben  ,  gedwon- 

gen fijn  geweeft  geweer  te  bieden  :  daerom  dat  hy 
hem  feer  beroemen  wil  ,  datnmen  fo  genadeli  k  met 
andere  Sreden  gehandeld  heeft  ,  d*r  word  genoech- 
£aem  we.ier-leid  ,  m^t   de  exempelen    van  Door- 

nik ,  van  Valenciene,  van  Rij  iel  ̂   van  Ypcren,  van 
Maeftricht  ,  van  Deventer  ,  en  daer  na  van  Meche- 
len  ,  Oudcnaerde  ,  Dermcnde  ,  en  van  Naerden , 
daer  zy  gene  maniere  van  plond.  ren  en  roven  ,  moor- 

den ,  ophangen  ,  vrouwen  verkrachten  ,  en  alderley 
moetwilligbeden  en  overlaften  en  hebben  vergeten , 
noch  nagelaten. 

Want  het  gene  dat  tot  Brunei  over  de  honderd  en 
dertich  Borgeren  van  den  Spangiaerden  op  verschei- 

den tijden  ,  uit  enkel  moet-wil  vermoord  zijn  ge- 
weeft ,  al  eer  oit  defen  krijg  aengeheven  was  ,  dat 

ook  tot  Gent  in  eenen  oploop  van  Spangiaerden , 

't  feftich  of  't  feventich  Borgcren  teflèas  ,  en   noch 
ontallijke  daer  naer  op  verfcheiden  tijden  beide  mans 
en  vrouwen  om  gebracht  zijn  ,  en  willen  wy  hier 
niet  verhalen  ,  na-demael  dat  fulks  van  haer  noch 

voor  grote  genade  gerekent  word  ,  buiten  't  gene 
dat  zy  in  de  voorgenoemde  Steden  met  alle  uitter- 
fte   wreedheid  en  moet- willigheid   bedreven   heb- 
ben. 

Daerom  behoeft  hy  ons  voorwaer  alhier  niet  te 
dreigen,  by  alfo  verre  als  wy  zijn  pardon  niet  aen  en 
nemen,  datter  geenrigeur  noch  wreedheid  en  is  hoe- 

danig die  fijn  mach, die  wy  van  hem  niet  en  fijn  ver- 
wachtende ,  fo  aen  onfe  perfonen  ,  als  met  verwoe- 

ftinge,hongers  nood  en  ook  metten  fweerde,  in  ful- 
ker  voegen  datter  over  al  geen  Reliquien  hl  jven  en 
fullcn  ,  van  't  gene   tegenwoordelijk  noch    geheel 
is  ,  &c.  want  wy  weten  feer  wel ,  dat  hy  fulks  al  o- 
ver  lank  gefocht  en  gearbeid  en  ook  in  't  werk  ge- 

bracht heeft,  fovele  als  hem  immers  mogelijk  is  ge- 
weeft :  en  foude  ontwijffelijk  noch  al  vorder  fijne 

wreetheid  ,  d  ïer  hy  hem  fo  feer  op  beroemt  ,  heb- 
ben laten  uitbreken  ,  ten  ware  de  vrefc  die  hy  had- 

de  van  't  gene  dat  hem  noch  overkomen  is  ,  als  na- melijk ,  dat  de  Landen  eenen  alfulken  moetwil  niet 
en  fouden  willen  langer  lijden     Ook  is  hem  voor- 

waer den  dienft  van  uwe  Coninklijke  Majefteit  fo I.  Deel. 
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weerd  ,  noch  de  Erf- Nederlanden  ,  uwer  Majefteit 
fo  lief  niet,  dat  hy  hem  foude  fchromen  deielveuic 
den  gronde  te  bederven  en  vernielen  ,  ja  alle  de  Reli- 

quien en  overblijffelen  der  felver  ganfchelijk  uit  té 
roeyen  :  in  fo  verre  als  't  hem  eenigfins  mogelijk  wa- re, gelijk  als  menige  brandftichringen  en  land  verwoe- 
ftingen,die  hy  al  voren  d2t  deien  krijg  aengevangen 
was ,  feer  wredelijk  gepleegt  heeft  geroegiaem  kon- 

nen betuigen  :  maer  wy  verhopen  <i«,tGod  almachtig nimmermeer  fulks  toebren  en  fal  ,  en  dst  uwe  Co- 
ninkiijke  Majefteit  haer  Vaderlijke  erve  nimmermeer 
en  fal  laten  vallen  in  het  geweld  van  alfulk  eenen  ver- woefter  en  verderver. 

Want  dat  hy  ons  hier  oplegt ,  dat  wv  fouden  de 
wapenen  tegen  uwe  Coninklijke  Majefteit  aenge- nomen  en  gevoert  hebben  ,  dat  ontkennen  wy  ,  en 
protefteren  voor  uwe  Coninklijke  Majefteit ,  ja  voor 
God  en  fijnen  Engelen  ,  dat  fulks  nooit  onfemenin- 
ge  noch  voornemen  geweeft  en  is:  Want  wy  ons  fel- 

ven ,  met  al'tgene  wy  in  der  wereld  hebben ,  onder uwe  Majefteits  gehoorfaemheid  en  onderdanigheid geerne  ftellen,  en  zijn  bereid  ,  gelijk  wy  tot  noch  toe 
altnds  geweeft  zijn,  en  als  onfe  voorvaders  uwer  Ma- 

jefteits voorfaten  ook  altijd  metterdaed  bewefen  heb- 
ben ,  om  uwe  Coninklijke  Majefteit  met  lijf  en  levert alle  goede  en  getrouwe  dienfbn  te  doen,  tegen  alle  fij- 

ne vyanden  en  quaedwilligen. 
Maer  dat  willen  wy  voor  alle  de  wereld  gerrne  be- 

kent ftaen,  dat  wy  de  wapenen  hebben  aengetrocken en  de  felve  gevoert ,  als  wy  noch  van  hoods  wegen doen  moeten,  tegen  de  tyrannie  en  misbruiken  des 
Hertogen  van  Alva  en  fijnes  aenhanks,  om  ons,  onfe vrouwen  en  kinderen  ,  ons  goed  en  ons  bloed ,  van 
fijne  en  fijner  dienaers  bloeddorftige  handen  te  ver- 

letten ,  of  io  hy  ons  re  machtig  valt ,  liever  eenen eerlijken  dood  te  fterven  ,  en  eenen  loffelijkenroerri onfen  navolgeren  achter  te  laten  ,  dan  dat  wy  onfe 
hals  onder  eenen  alfulken  tyran  fouden  buigen ,  en 
onfe  heve  Vaderland  in  eene  alfulke  fchendige  fla- 

vernye laten  komen.  Waer  door  niet  alleenlijk  wy hier  namaels  in  geene  Landen  en  fouden  het  aen  ficht 
met  eeren  derven  tonen,  maer  uwe  Majefteit  dienft. 
dienlt  en  der  gemenen  Landen  gehele  welvaert  ver- achten: foude  zijn  ,  ert  daer  toe  zijn  alle  de  Steden 
gefamentlijk  en  elk  in  't  byfonder  gerefol  veert  en  be- floren  ,  de  eene  voor  en  de  ander  naer  ,  alle  beleg: te  verwachten  fo  het  nood  is  ,  en  het  uitterfte  te  wa- 

gen en  ook  allen  uitterfte  nood  en  kommer  te  ui- 
den ,  met  verlies  ook  van  haer  goed  en  bloed  ,  ja bever  den  brand  in  haer  eigen  huifen  te  (teken ,  dan 

dat  fy  haer  in  het  geweld  en  fubjeótie  defes  Tyrans fouden  begeven  ,  want  wy  doch  wel  verfekert  zijn, dat  by  eenen  alfulken  wreden  Tyran  ,  die  ons  eer! 
tijds  fo  grouwelijk  gedreigt ,   en   meermael   heeft milleid,   en  fijne  beloften  en   eeds- plicht  als  met voeten  vertreden  heeft ,  gene  genade  noch  barm- 

hartigheid te  verwachten  en  ftaet,   maer  hy  foude liever  de  beeken  en  ftromen  met  onfen  bloede  ver 
wen  ,  en  alle  de  bomen  en  galgen  ,  die  in  't  Land zijn  met  onfe  lichamen  behangen  ,  dan  dat  hy  fij- nen bloedgiengen  moet  aen  ons  niet  en  foude  ver- faden. 

Daerom  vallen  wy  aen  de  voeteh  uwer  Conink- 
lijke Majefteit ,  en  bidden  u  in  den  naeme  Gods, die  uwe  Majefteit  de  Kroon  op  het  hooft  ,  en  den 

Scepter  in  de  hand  gegeven  heeft,  wilt  doch  een- 
mael onfe  faken  aenfien  ,  wilt  uwe  ooren  neigen  tot 

onfe  billijke  en  beweeglijke  klachten  :    wy  en  ver- 
foeken  van  uwe  gehoorfaemheid  niet  ontflagen  te  we-  (F-  j*8.) fen,  maer  alleen  dat  onfe  confeientien  voor  God  den 
Heere  mogen   bevrijd  blijven,    dat  wy   fijn  heilig Woord  mogen  horen ,  en  dat  felve  navolgen ,  om  re- 
keninge  van  onfe  zielen  den  alderopperften  Rechter 
ten  jongften  dage  te  mogen  geven  ,  en  op  dat  wy  fulks mogen  genieten  ,   fo  wilt  doch  eenmael  ons  arme 
Vaderland  ,   d'welk   tot  uwer   Majefteit  getrouwe dienft  altijd  bereid  en  willig  geweeft  is  ,  als  het  noch 
is ,  eenmael  onrflaen  van  het  jok  der  vreemder  Natiën, 

«ra  en' 
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etrder  Spienfer  krijgfiuicen,  latehde  het  Land  genie- 
ten alfulke  Privilegiën,  Vryheden  en  Herkomen  j  ais 

uwe  Majefteit  en  als  den  groo'machtigenKeifer  Ka- 
rolus  uwe  Majefteits  Heer- vader  hoogloflijkergedach- 
teniiïe,  en  alle  uwe  voorfaten,  folcmnelijk  befworcn 
hebben. 

So  willen  wy  niet  alleen  de  wapenen  aflegden  tot 

uwer  Majefteits  bevel,  maer  ons  felvcn  met  ai 't  gene 

maenben/  namentlijft  totten  ±\  $fêartpöe0naerbol= 
genöen  jaers?  1574.  en  Bebbenöe  alle  Den  tointergro- 
te  armoebe  baer  boo?  gelebcn/  fo  Beeft  BP  baer  ban 
moeten  opb?eften  /  0002  öe  ftomfte  Dan  ̂ aueSoDe* 
top  banjlaffaubcg  païncen  ban<®rangienb2oeöer 
in  ̂ ebciïanb/  gelijö  te3ünreplaetfeooftfalberBaclt 
toerben. 

<®s  l$eerc  ban  SClbegonbe  <G5ouberneut:  ban  <DeIf  / 

57? 

wy  in  de  Wereld  hebben ,  te  water  en  te  lande  laten     ïiOttcröamCtt&CljiebamBaöbeben^age  totïlen  btt 
gebruiken ,  daer  toe  ons  de  feive  fai  willen  fchicken,  frtjanfen  en  fterft  manen  met  toallen  en  graeBten/ 

geb 
en  verhopen  dat  uwe  Majefteit  met  der  daed  bevinden 
fal,  dat  wy  geenfins  veraert  nochverbaftaerten  zijn, 
maer  veel  eer  alle  onfe  voorvaderen  getrouwigheid ,  en 

gewillige  gedienftigheid ,  tot  uwc  Majefteit  willen  te 
boven  gaen  :  het  welke  wy  hier  mede  uwe  Majefteit 
voor  God  almachtig  beloven  en  fweren,  willende  dat 
God  onfer  zielen  alfo  genadig  zy,  als  wy  dit  van  gan- 
fcher  hertervmejnen. 

Begerende  dat  defe  onfe  verklaringe  en  eed  by  alle 

Coningen,  Potentaten,  Vorften,  en  Natiën  verkon- 
diget  en  gepubliceert  werde,  op  dateenyegelijkwete 

dat  wy  onfen  Conink  geenfins  rebel  noch  wederfpan- 
nig  zijn  :  het  welke  wy  ook  van  onfe  voorvaderen 
noit  geleert  en  hebben,  maer  dat  wy  uit  enkel  nood, 

die  ons  op  het  alderuji'tterfte  wasdruckende,  bedwon- 

maer  öe  ,&pangiaerben  onber  'tgebieb  ban  ipran?    ®cn rifco  Söalöeoftomenbenaec  bleiben/  Bebben  ben  l$a*  $age»i 
ge  UcBteujft  ingenomen  /  be  burgeren  meeft  baer  uit Bcno' 
geblucljt  3i)nbe  naer  35elf 1  tan  geljjfcen  Bebben  bc  jSJS 
^pangtaerben  be  ̂ cljanfeop.fiBaelïanbfc-ffutfcbte  lanbfe 
feer  fterft  toatf  ingenomen/  altoaecbe^eerebanSCl*  fMf* begonbe/  met  Capitein  gian  pettin  öie  Ben  meen* 
ben  m  't  tiet  en  ruicBte  te  ontnomen  en  falberen/  ge* 
bangen  toerben  /  en  nabcrBanb  tot  atrecBt  op  Bet 
ftafïeel  ©?eöenburg  geb?acBt  /  altoaec  BP  lange  njö 
gefeten  öceft*  3£e  $2ince  ban  <£rangien  toag  feer 
ö2ocbig  om  fijn  gebanfteniflc  en  ftB?eef  aen&onop/ 
bat  [)P  ben  <0?abe  ban  Söoffuenöcngebangenentot  -cBL 
^oo?n  /  fuift  tractement  foube  boen  /  al$  &p  foube  ber*  Je  tl 
Boren  bat  be  ̂ ecre  ban  Sdöegonöe  gebaen  toeröe/  »">«' 

gen  zijn  geweeft  de  wapenen  tegen  de  vyanden  en    fujfe0  fcat  Bier  Ö00?  öe  b002ftB2ebenl$cereban3MÖe?  JJJj* misbruikers  des  Coninklijkcn  nacmsaentenemenen 
te  gebruiken. 

Biddende  derhalven  alle  Chriftelijke  Potentaten  en 
Vorften ,  dat  fy  haer  met  een  Chriftelijk  medelijden 
over  onfen  nood  en  jammer  laten  bewegen,  ennade- 
mael  wy  genoeg  bedachtzijn,  dat  defe  onfefupplica- 
tie  en  verklaringe,  even  alfo  verdrukt  en  achterhou- 

den fal  worden ,  gelijk  alle  de  voorgaende,  fo  dat  fyin 
onfer  Coninks  handen  niet  en  fal  konnen  komen ,  dat 
fy  doch  willen  het  felve  fijner  Majefteit  aengeven  en 
hem  den  felven  befrellen ,  op  dat  onfe  recht  eenmael 
in  't  licht  mach  komen,  en  dat  fijne  Majefteit  van  fo 
veel onfchuldig bloed,  dat  mits  defe  AlbanifeTyran- 
nie  vergoten  word ,  voor  God  almachtig  mach  ont- 
fchuldigt  werden.  Dat  willen  wy  aen  allen  eenen  yege- 
lijken  met  ootmoedige  gebeden  aen  God  almachtig 

voor  hare  voorfpodigheid  en  welvaert  t'allen  tijden  in 
alle  onderdanigheid  verdienen. 

r\  $trent  öefe  feite  ttjö  Beeft  ben  hertog  ban 
©anö  VJ'  2tiua  eenige  toagenamet  50000  pohö  bufpoe 
cofimi»  jjcc  geiatjen  uit  <©uitfïanö  ontboben  /  öetoelfte  ge* 
SL.  Bomen  3ijnöe  öoo?  öeg  patëgrabcn  5lanö/  fo  Beeft 
gratie  hertog  ligaius  Cafimirnov  ( öie  metten  ©nnee  ban 
*sv  h  <arangten  en  <©2abe  3Loöetoijft  in  berbonö  toajS )  't  feU 
m  m* üe  buöfirtttt  op  een  l^eibe  boen  ontiaben  en  met  een 
togen  lopenbe  bper  met  eigenber  Ijarfo  berb2artö  en  in  be 
tansii'  ïucnt  boen  Wiegen. 

55e  ftlacbten  nier  ober  genomen  stjrtöe  aen  ben 
&eifer  /  Deeft  BP  't  felbe  beftent  ̂ ijn  tóerft  te  toefen  boo? 
een  gcfcfj2ift  gegeben  binnen  ̂ eibelberg  ben  \i<&u 
tober  Sünno  1^73.  en  geeft  baer  intooo?  reben  toaer^ 
om  \p  't  fcïbc  Beeft  gebaen/  te  toeten  om  te  beletten 

ba  bnp 
fivtur. 

gonbe  beter  toerb  getratteert  /  alss  BP  mogclüft  anbersS  lm 
foube  getoeefl  Bobben  /  boo?  ben  groten  Baet  W  be 
^pangiaerben  Bem  toeb?oegen :  be  ̂ pangiaerben 
befeplaetfeninBebbenbe/  BebbenBen  aïfo  boo?t  ber* 
fp?eibtotboo?bepoo2ten  ban  ©df/  Kotterbam/  en 
^cBiebam/  (WftjS  bat  W  ̂ §teben  genoegfaem  ban 
ben  anberen  gefloten  toaren  /  en  men  ban  be  eene 
,$tab  totte;anberc/  niet  en  ftonöe  ftomen  ban  met 
feer  groot  penjftel. 

J|ier  boren  isef  berBaelt  be  bictorie  bte  bte  ban  Bet 
5&oo?ber-tuiartter  tegen  ben  <0?abe  ban  25offu  opte 
Euiber-3ee  Babben  geBab  /  Uk  ban  Bet  3^oo?ber- 
nuartiermenenbe  Baer  bictorie  te  berbolgen/  namen 
berfcBeibeaenffagen  boo?om  Baerbpanben  te  6ren* 
ften/  toüben  ooft  be  l&aben  ban  gadingen  in©?ie^ 
lanb  toefinften  met  febepen/  om  te  beletten  bat  öe 
^eere  ban  25illp  ban  baer  niet  en  foube  meer  opte 
Euiöer-3ee  feomen  mogen/  maer  alles  toat3pboo?* 
namen  en  ftonben  3P  niettetoegeb?engenboo?öeon* 
toilligBeib  ban  Bet  fcBeep.oboift  /  Ue  toeifte  nergens  Be* 
nen  en  toilben  of  3?  toilben  eerfl  ftetaelt  3ön.  5©e  *«• 
<©ouberneur  jSonop  toais  in  öefe  tnö  feer  ftranft  ban  E,6 
een  periculofe  ftoo?tfe/  en  in  fulfte  ftranftBeib  bejSli-  banot 
cOaemS  bat  öe  ifêeöecijng  geen  Bope  en  Babben  ban  **onu 
3ün  leben  (öocB  isS  ten  laetflen  toeöerom  genefen:) 
Bier  boo?  toerben  be  boo?f5  aenfïagen  ooft  boo?tss  te 
ruggcgcBouöen/  geburenbe  3üne  fieftteBabbe  |Bee* 
fier  3©tUcm  25arbefiujS  Bet  beleib  banmeeftallefa* 
ften  in  B«  ̂ oo?ber-^uartier/  ban  Btf  6ri)g$bolften 
toilbe  Bem  niet  feer  obebieren;  %{&  nu  Bet  fcBeepjS* 
bolftbafibegonflenoproerig  te  toerben/  fo  3tjn  jjfêee* 
(Ier  peter  ban  berlISeer/  |Beefterl|enrift  HBepfler/ 
IBeefler  Sflacob  (Capaert  /  en  5f?eöerift  <©ttef5  gecom^ 

mcerber  b!oeb(lo?tinge  ban  bele  onnoeflemenfcBen/  mitteert  om  Benluiben  te  monfleren  /  en  te  fienbat 
öie  tegen  alle  recBt  en  reöene  ban  ben  ̂ ertog  ban 
2ilba  (  Uk  ooft  een  ge3toorcn  bpanb  toajö  ban  be 
«Smitfe  natie/  en  bpfonber  ban  ben  p?oteftanten )  in 
$ebetlanö  /  bagelijftö  toerben  omgeb?acBt  en  ber- moo?b  /  niet  jegenfiacnöe  be  intercef ie  ban  bc  MtU 
fcrlijfte  majefteit  en  bele  5fur|tcn  bes  ïipss  boo^bc 
felbe  gebaen. 

$aec  B«  opb?eften  öejS  legerjef  boo?9Clfimaerfoi$f 
ben  <0enerael  ban  be  ̂ pangiaerben  Don  Francifco 

Baideo  ,  met  ben  ̂ pangiaerben  en  anber  ftnjgo'' bolft  geftomen  opten  naefflcftcn  <0ctob?iö  boo?  öe 
(leöc  ban  ïeibcn/  ötc  ban  bictualic  niet  feertoelen 

ei  toao  boojfien/  en  Beeft  öe  felbe  feec  nautoe  belegert/ 
lm.  bcrliopenbe  öie  fonber  groot  berlieS  ban  bolft  Baeft 

ttt  3ijn  gctoelö  te  ftiügen/  öoo^Bonger  en  gebeft  ban 
bictunUe/maer  ten  gefeftieb  niet  altijbö  bat  öe  men- 
feilen  toel  Ben  fclben  inbeelben  en  laten  boojflacn  / 
toant  baer  boo?  gelegen  B^bbenbe  meer  ban  bier 

tfefiefpf- Uolfi  ban 

Cfrfle 
Lelcge» 
tingc 

menfe  foube  te  b?ebenfiellen/  mit$  Benluiben  geben* 
öe  een  maenö  betalinge  /  mitg  belofte  bat  men  Ben- 
luiben  eertlbaegsf  nocB  anbere  bijf  maenben  /  Uiifz  ten 
acBteren  toaren/  foube  boen  betalen  /  maer  3p  en  Beb= 
ben  baer  na  niet  toillen  Boren  /  maer  Bebben  Baren 
3Cömirael  cnbe  Commiffacifen  toillen  boojfleften  en 

boo?fcBieten/  en  Bebben  eenige  't  felbe  met  uitgeto*  ""jJS gen  3toaerben  pogen  te  boen /ban  toerben  boo^anbe-  ber- 
rc  ban  be  Bare  baer  in  Met: ten ïaeflenboo: bibben/  W* 
fmeftcn  en  interceffie  ban  anbere/  i$  befaftebpp?o-  S' # bific  geaccojbeert/  bat  ban  elft  ooilogfcBip  ttoe  fou?  **& 
ben  toerben  geo^bonneect/  Uk  ben  SCbmirael  en  Ccm- to£Dcr' mifTarifen  fouben  nacBt  en  bag  betoaren  /  en  op  y 
gemeen  StanDS  ftoflen  teeren  /  tot  Uat  menfe  ö?ie 
maenben  in  gelbe  foube  Bebben  betaeft  /  en  boo?tjS 
berfeftcrtBeib  en  berfegelingc  ban  Um  Staten  cm 
nocB  anbere  U?k  maenben  te  betalen/  in  öe  maenö 

ban  2fianuacio  beo5  toeftomenbe  jaers? :  en  Boetoel 

tja 



ff1:' 

<3ar> 
b.'ant 
©crbuïn 
Frïjitjft 
jen  een 
(Surgc; 
uetfttx 
tan 
|oo;n 
n  pje* 
enrccrt 
ïcf|  re 
m» 

.  ilaperen 
'm  xtn> 
ie  rê 
na&rn. 

t5Ct  (ree  öestoaerlijh  biel  boo:  rjet  felbe  guartier/  bat 
«Ue  be  laden  ban  ber  oorloge  albaer  ( fonber  eenige 
Iiuïpe  ban  b'anbere  Steeën/  öie  ooft  felf  genoeg  te boen  fjabben)  nu  fo  langen  njb  alleen  baboe  gela- 

gen /  fo  Debben  *t*  nocutan?  raeö  ccfcfjt&t  /  batfe/ 
cm  alleinconbeniententefcljontoen  /  be  felbe  gecon^ 
tenteert  en  te  b2cben  geflelt  l  en  be  eerfïe  penningen 
opaeteadjt  ïvMm  ïjoetoeï  niet  fonbec  grotr  3toa^ 
VUjljeib. 

Ontrent  be  felbe  tyb  ueefl  <8aru?aw  teerbunn 
<8aib:antf3  toefenbc  tot  SCmtferbam  gefefceben  aen 
<Du-&  <£lüertf3  <£bam  /  2SuroemecfIec  ban  &oo?n/ 

Oorlpronk  der  Nederkicife  Beroerten. 
mygefeid.Iaetfe  maer  komen,  en  elks  ander  woorden en  redenen  horen,  ik  verhope  dat  zy  luiden  diesW gaendceen  goed  vernoegen  fullen  vinden ,  ionder ee- 

nige cxceptien  van  perfonen  of  reierven  te  gebruiken door  welke  pregnante  woorden  en  redenen  ,  ik  eem- 
tigeert  zijnde,  en  hebbe  niet  konnen  na-laten  uwer luiden  hier  ar  re  verwittigen,  op  dat  fogyuberaed- üaegtomiet  in  defen  te  willen  befongneren ,  ben  be- 

reid, my  als  een  inftrument  in >t goede,  te  laten  em- ployeren  ,  en  eenig  dienft  vermogen  ,  en  wilt  niec aten  over  my  te  gebieden  ,  't  kenne  God  Almach- 
tich,  die u en  ons  al  t'famen  wilfparen  tot  Taligheid, 

t*  14  to»  te  peeren  ban^arla7monb  en  ban  I  ̂ ^^^^^^^  W 
5*oncarnu*/befennaerbolgenbe^ief.  yd«^Vo>docfS^^^^w^^«, de  ,  en  eendrachtigheid  in  onfen  dagen.   Gefchre- yen  metfonderlinge  loyale  affectie  met  haeft  binnen verwachtende  hier  op 

die  uwe 
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Anno  1573.  Laus  Deo  den  17  Novembriu 

"P  Erfamen  welgunftigen  goeden  vri:nd  ,  na  wen - 
-•en  toeverlatige  antwoord  :  Onder  flond 

Ï2j  fchinge  alles  goeds," voegen  uwer  E.  té  weten  by  j  goedwillige:  én  was  oadwekmt^Ga^nt^dwu delen ,  als  dat  ik  tot  verfcheiden  reifen  gerequireert  ben  j  Garirant/h  :  die  fuperfcriptie  was  ,  Eerfamen     dif- 

F-  349.) 

van  de  Heeren  van  Barlaymond  en  byfonderlinge  van 
deHeerevanNoircarmesjdie  tegenwoordig  alhier  is 
refiderende,  en  heeft  geproponeert  hoe  dat  hy  is  een 
Vaffal  van  Coninklijke  Majefteit,  en  aenmerkendede 
grote  faccageringen  en  ellendige  verwoeftingen  van 
den  Lande  en  luiden  van  defen  quartiere  door  het 
krijgsvolk  aen  beiden  zijden ,  \  welk  gefchapen  is ,  in 
meerder  bederffenifle  en  defolaetheit  te  komen ,  ten 
ware  fake  daer  in  by  aile  goede  middelen  gereme- 
dieert  werden  ,  en  alfo  hy  is  een  ingeboren  Heere 
defer   Nederlanden  ,   ook   infonderheid   geaffeöio- 
neert  totten  welvaren  ,  vreden  en  tranquilliteit  der 
voornoemden  Landen  ,  en  te  beletten  de  totale  rui- 
ne  der  felver  ,  voor  fo  velen  eenigfins  mogelijk  en 
doenelijkcn  wefen  fal ,  heeft  voorgenomen  in  alder 
manieren  en  deligentie  om  't  felve  te  procureren; verfoekende  van  wegen  de  Coninklijke  Majefteit  dat 
gy  of  eenige  van  u  luiden  daer  toe  gecommitteert, 
gelieven   te  komen  alhier  of  op  alfulken  anderen 
plaetfe  daer  't  U  L.  goed  en  oirboor  dunkt  te  we- 

fen ,  en  dat  op  vry  en  veilig  geleide  te  mogen  gaen 
en  komen  by  trouw  ,  eere  ,  eed  en  fekerheid  ,  om 
met  malkanderen  te  parlementeren  en   elk  andere 
met  alle  redenen  te  inftrueren  ,  en  fo  daer  eeni°-e 
difficulteiten  vallen  ,   de  felve  artijkelen  aen  weder- 

zijden metten  zijnen  te  communiceren  ,  verhopen- 
de metter  hulpen  Gods  dat  allen  twift  enonverftand 

met  vreden  en  redenen  uitgericht,  enjtot  goeden  ein- 
den gebracht  fullen  werden  ,  daer  niet  aen  tetwijffe- 

len  en  is,  waer  op  ik  jegens  den  voornoemden  Heere 
yanNoircarmesgefeid hebbe,  dat  ik  beduchte  dat fy- 
luiden  ganfchelijken  niet  en  fullen  willen  verftaen 
om  yets  te  contraheren  metten  Hertog  of  fijnen  Ge- 

committeerden ,  noch  ook  alfo  lange  hy  't  Gouver- 
nement van  defe  Nederlanden  is  hebbende  of  inden 

Lande  is  ,  fo  heeft  hy  gerepliccert  by  den  eed  in  't 
ftuk  zijnder  officie  gedaen  ,  dat  de  Hertog  van  Al- 
va  met  fijnen  Soon  en  alle  fijn  Familie  moetvetrec- 
ken  uit  defe  Nederlanden  binnen  korten  dagen  ,  en 
dat  gy-lieden  niet  en  fult  traderen  metten  Hertog, fijnen  Rade  of  eenige  Spangiaerden  ,  maer  fult  te 

creten 

Hoorn. 
Dirk  Elbertfa   Edam    Burgemeefter tot 

ryg  boöiftfjieben  &utQmte$tt  bc  felbe  mtffibe ^  gecommitteert  be&benbe  mettfne  jflacbe-Stooc* tor*/  fjeeftfe  boo?t  gefonben  aenSpSan^ rangien/om  bn  fo  berre  yem  goeö  {toeft  baeropte mogen  anttooo?ben/  30  ftebben  be  felbe  aetcont  aen ben  nebangen  <©?abe  ban  25omi  /  be  toelfie  ecmne baöen  baec  naer  ft rmjbcnbe  aen  ben  $wre  ban  mü* 
gui  /  beiDaelt  bacc  m  onbec  anbeie  /  m  fiem  bï* ben  25nrgemeefiecen  ban  $oo?n  be  felbe  mme 
toaö  getoont  /  ben  toelnen  (feib  lp  )  p '  öeK val foriben  aen  be  p^incc  ban  ̂ angm  /buiten Mm 
gljiiocn  met  met  allen  tnöefane  enfoubenboen/ioe m f  te  naem  ban  be  b?cbe  Uact  geeene  geftoo?b  toerb  / en  bat  [p  ficp  liet  bunften  Ronbe  men  maer  ecmbp 

ÏSlSJSSÏÏ^iÏÏPZ  ̂ «ttctocl  mibueïfoiibetoerbcit ngDetb/  fetb  fa/  gelegen  te  m  inbe  berfener  nne/ toantöet  erempeï  ban  ben  pen*  ban  SfernfeftaÉÉ Ocn-iuiDfli noco  fo  berfcij  tn  mmS^Smm baer  groot  berfcDtl  en  onberferjeib  tiifftnro .  j  /  men 
ben/befialben  batbe  gantfffie  toerelb  ijcnluibcn  niet en  fal  bonnen  toijtf  manen/  bat  bet  gene 3a  metten 

«^.ücst0ör?an  Fba '  ̂'"nt^'Kcnbe  hut  Demon**** naer  atte  be  fanen  begonben  tegen  te  lenen  /  en  ü?t t0^ bdU alle  be  ̂ebeclanbertf  in  't  gemeen  /  een  f  er  nrote.  t,ÏY 
eiibobelDbenbaetiegenobem  boegen  om  Kou"  % fame  tprannpe  /  en  nteutoc  onnefioMbe  fcmtttiifeF*1* 
ge/  en  b?efenbe  bat  lp  meerber  ftnanbe  enoncercKban 
oube  bebalen  /  fo  Dp  langer  in  be  r?gednö"  bleef  6^ fo  tytft  lp  aen  ben  ConinFi  bcrfoeOt  om  ontflaaen  Fm 
te  toefen  ban  jet  <©oiibernement  ban  ̂ cbcriaiib  /  ïölï  ̂"* 
ercuferenbebem  eenfbeeltfmet  mmËSufö^ teen  onbeauaemDeib/  en  tat  Ijnbie  ïatien  niet  lan* ger  en  ftonbe  bjagen  /  en  t^t  ober  fulliö  te  Comnft 

tn \^m  ?  ,m%hem  '•  deHeere  va"  Barlaymond,   «n  anöer  in  5ün  plaetfe  fonb  M&  n  comnUtt  m den  Raed  van  de  Financie  ,  metten  fecreten  Rade,  '  en  ftellen  /  't  toelïi  f)p  Ifr  ifciiju  bcSiïf  h  ! 
en  voorts  met  alfulke  Heeren  van  Coninklijke  Ma-'  f  be  ̂ taten  ban  t^Sal^t&^m^ jefteits  wegen  als  gy  fult  proponeren  ,  en  alles  wcs  bjfte P^Obinf ien in  Tpmitl Sier/ taSSSiS^ by  hem  en  u  luiden  aen  wederzijden  getradeert  en  '  ben  tuben  aen  ben  ConmÊ \t&%  SZS veraccordeertfal  worden,  't  felve  te  onderhouden  en  !  l^ertOgfeer  QCHlaen ■  / lMmtt  te^ffi^SSSS 
te  volkomen  on  verb  rekel  ij  ken  ,  onder  't  verband  |  Slanbeban  Ut"  eïljt  fiaW ff Seln^Sn  beï^S der  voornoemde  Heeren  goeden  ,  eeren  ,  eed,  hul-  j  ntnfe  gefcftjeben  bat  ben SS  aKtffe  oSS? den,  namen  en  famen  ,  mitsgaders  't  felve  contrad  ÏUiben  tegen  alle  tCCl)t/ t& un M \bttS*K& als  mterceffoor  by  de  eigen  hand  van  den  Conink    Uit/  be  ̂ teben  ban Toen^^TanEe^ ffwS 
tijd  van  17  of  28  dagen,  en 't  felve  alfo  getekent  te  le- veren in  u  luiden  handen ,  in  behoorlijken  formen ,  en 
nader  gevraegt  hebbende  op  de  particulariteit  van  ver 

ten  toefen/  ban  garnifocnen  ftabbe  ontbloot/  cmb> binnen  ötrecljt  /  baerfe  niet  ban  boen  en  maren  te 

^^ÏÏLÏ?-??.  SS  2!lc  ****  «noen  XanS fcheidèn  arti^ulen  en  punden,  dewelke  SK^E    SSSSmS»  «SfflBS^ffiS pennete lank  fouden  vallen  te  verhalen ,  heeft  tegen.  I  «W  *****  battet  belet :  tod f  S  SStSmSSi 

ge. 



474 

con 
HototJsS 
fectöe* 
queicng 
tot 

Snuffel- 

Het  fèfte  BoeL 

ïfcrro* gen  Dan 
3t!üa 
brrtcrft 

titr  Jüe- 
öcrlanö. 

geroepen  en  bat  een  anber  /  tk  De  Staten  en  öett  bol* 
fteaengenamer  mocljtc  toefen/  tnfune  piaetfe  ocftclt toccöc» 

<?Clf'o  Beeft  bc  Coninftin  fïjnplactfe  gefonben  ©on 
sroutoitè  tie  öequefenö  /  (©200t-rommanbcur  ban 

Hatlatïai/  toefenbc  een  &pangiacrt/  e  nr o  bcrfulbo  Den 
Staten  nocB  Den  ncmcncnbolbe  ban  $cDcrlanb  met 

£ï  acnaenacm  f  Defe  tó  öen  17  #otoemü?i$  t>e|c* 

tacrömet  groter  eeren  tot  25?uflel  tngcïjaelt  en  om* 

l^c%crton  ban2Clba/  boos  Betten  gefonben  Dek benbe  meet  Dan  BP  in  lüeöertanö  geteacBt  Dabbe/ 

toant  ïpfijn  Kiften  toel  gebult  BebuenDe  mettct  $c- 
DerlanDg  gelb/  cnmittiuien  ben  ftrijgberbongerten 
liet  nrijgsboln  onbetaelt  iatenbe/  en  in  Danben  ban 
bennieutoen  <©ouberncur  gercfigneert  Bcbbcnbe  bet 
noubernement/  en  Bern  gegeben  ijebbenbe  mtfructte 

óp  berfcBcibe  fanen  / t$  ben  ttoeDcn  vDecemb?tö  u  7  3 

met  fijnen  fone  DonFrederico  uit  552iiffei  gefcBetDen 

en  bertror hen  op  Stalien  /  en  boon  na  ̂ pangien/  al* 
fo  nam  fijn  regiment  een  einbemet  JjeteinöebanDen 
felbenjare. 

Jaerdicht  op  fijn  vertrek : 

DVC  d*XLha  boos  „  treCkt  Vilt  't  Neerhand, 

Slltt  VertreCk  Loos  „  befCkrellt  nUMand. 

u  (*•  Si» 
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fó  geboren  in  <0janabe/  ober  fuïr  mof!  BP  ( inDien  Bet 

fo  fo)  gefl02ben  3ijnin't  9*  jaer  föntf  ouDerDoms*: bp  foube  toel  grote  eere  in  be  |2eDerlanDen  bebaelt 
lielibcn/  toaert  fafec  bat  BP  te  b?eben  getoeeft  toare  ©art 

mette  bictorie/  DieBp  tegen  fijn  bpanben  bernregrn  Jmw 
Baboe:  macr  boo2  be  boo?fpoeb  te  Boogmocbtg  ge*  Jaü00l? 
toojben  fijnbe/  en  uonbe  BP  g^n  mate  bouben/  l)p  toatf  ccn  ge. . 

anbers  een  febarpfinnig  en  toelfpjenenb  man/  toel  fc«i*fc 

berfoebtter  oo?loge/  maerbaer  beneffeno'  fo  toagljP 
ban  fobanigcnBobaerDigen  gemoeb/  bol  onrutfe  en 
eergiertge  acnfïagen/  en  bouöenbe  alft  fietit  goeb  bocl> 
te  troutöe/  eebnocb  geloof /  Bpljabbe  ben  ïfcepferen 
00b  ben  Coninb  gebient  ïnljaer  principale  oojlogcn 

ban  gtaIicn/B?anbrijfe/^ongarien/ïDttptflanb/  He* 
berlanb  en  J3o2tugael  /  lip  laas*  een  lann  mager  man/ 

fïreng  en  fluir  ban  geficBtc/  BP  l)ielt  fo  beel  ban  fijn  cp* 
gen  toijolieib/  bat hp  ongaernepmanbjs  anber^  boo?* 
ficDtigbeib  Doo?be  pjijfen  /  baer  beneffens  toaö  bp  feer 
tozeeb  /  en  onbarmbertig  en  00b  feer  gierig  /  fo  Bet  toel 

geblebcn  beeft  in  ben  tnb  ban  3tjne  regeringeinbefe 
5^eberlanben  /  toant  bp  be  ïanben  met  een  ongeboo?* 
be  en  onb?agebjhe  fcljattinge  Ijecft  gefccBt  te  onöer^ 
bjucben/  en  uit  te  putten/  op  tatfc  géén  mibbelen 

foubenBebben  Ben  cenigfiné  tegen  be  ̂ paenfc  regc? 
ringe  te  (tellen  /  Iatenbe  ebentoel  bc  folbatcn  onbetaelt. 
||p  fonbe  Bern  nl02ierenbe  beroemt  Bebben  boo?  3ijn 
bertreft  uit  ben  Eanbe  /  bat  BP  inbe  ̂ eberlanben/ 

booj'025euï0Banbcnbabbe  boen  fterben  en  ombjcm 
gen  /  toel  1 8600  menfeben :  beBalben  alle  be  anbere  ïiit 
boo?  b3oo?loge  en  in  ben  ferijg  om  geftomen  en  bemieit/ 
en  ban  be  <&pangiaerben  /  in  be  fteben  baerfe  in  gar* 
nifoen  lagen/  fonber  recBt  of  reben  omgeb?acBt  en  ber^ 
moo?b  toaren*  ̂ erBalben  fal  tb  hit  boen  met  Bet  einbe 

fijnberregcringeeinben/  en  toilbit  befluitenmctben 
fcBnjber  bie  ber  tprannen  aert  hm  uitgebeelb  Beeft. 

35cjS 

Igcrto^ oen  batt aitoa 
öeoö. 

IH  ,§pangicngebomen  3önbe  iö  Bem  a
lbaer  tegen 

beier  meninge  /  grote  eere  gebaen  en  grootgoeö  toe/ 

geboegt  getoojben  /  en  :$  albaer  bp  ben  comnb  m 

groot  aenfien  gebleben  totter  tijb  toe  bat  BP  #nen  fone 

^onfrebericoBolp  en  bo?öerbe  ten  Boutoclijfccmct 

een  ban  fijne  niebten  /  cm  te  berlaten  be  gene  Die  BP  be* 
D2oa<>n  Babbe  /  onber  Bet  bebfel  ban  een  bolbzacBt  lioti* 

toclijft  /  baer  boo:  Bp  gcBeel  en  al  uit  be  gratie  gcraeft* 
te/eningebanbcniJTe  ggflelttoerb/  totbatBPtoeöer*  .  Gelijk  de  bloedgierige  Wolven  fel 

om  loö  gelaten  3ijnbe  /  <©bcr(le  gemaebt  toerb  ban  Bet  !  c— ,  k^*ajf*  k„kw«ri#.  'ö  mpnfrhf 
©ep?bc0€oninfto  ban  ̂ pangien  bat  in  pojtugael 

nVonben  toerb  om  't  felbe  rtjbe  in  te  nemen  /  fulftö  bat 
Ijpgetoectt  Bebbenbe  een  geetfel  ban^cberlanb/oob 
gctoO2beni0be  roebc  banbe  pojtugefen.  Ilptëbtn* 
nen  Hifbona  gefïojben  ban  een  langburige  boo?tfe/ben 

n^ecemb2iö3Hnno  1^82 /in 't 74-  jaer3üno'ouber> 
bomi$/  Selnecerus  fcB?ÜftbatBPÖen  25  ̂ P?ü  H9° 

Eens  beproeft  hebbende  's  menfehen  vleis 
Hen  daer  van  niet  konnen  onthouden ,  maer  t'elke  reis 

De  felve  vervolgen  :  alfo  ook  veel  Heeren  fnel 
Haeft  in  Wolven  veranderen  tot  elx  gequel , 

So  wanneer  fy  den  luft  om  heerfchen  eens  hebben  inge- nomen , 

Dies  fy  dan  totonverfadelijke  wreedheid  komen. 

Einde  des  feftenBocks. 
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Waerackige  en  Hijlorifche  befchrijvinge. 
Door 

PlETER    BOR    GhRISTIAENSEN. 

Summarie  of  harten  inhout  van  V  Sevende  TSoeL 
E.  komftevan  den  Groot  Commandeur  van  Caftilien  tot  Bruffel.   Het  gevoelen  en  de 
goede  hope  die  de  Nederlanders  van  hem  hadden.  Des  Conings  en  fijne  brieven  aen  de 
Staten  vande  refpective  Provintien.  Den  aenvank  van  fijn  regei  inge :  ftaet  en  gelegent- 

heid  des  Land*  in  't  begin  fijnder  regeringe.  Bdegeringe  van  Middelburg  en  Armuyden door  den  Princevan  Orangien.  Slag  te  water  omtrent  Rommerswael ,  daer  des  Princen 
w  fchepen  de  victorie  bf  houden.  Gelegentheid  en  benautheid  van  de  belegerde  binnen 

Middelburg.  Overleveringe  van  Middelburg  en  Amiuyden  aen  den  Prince  van  Orangien  ,  en  op  wat 
conditien.    Den  Ruygenhil  vande  Spangiaerden  overvallen.   Joan  Alonfo  Spaens  foldaet  op  't  Cafteel  van 
Antwerpen ,  komt  by  den  Prince  van  Orangien  in  onbekende  kleederen.  De  Commiffaris  Jan  de  Vos  en 
Pieter  Torqueau  werden  door  den  Prince  van  Orangien  binnen  Antwerpen  gefonden ,  en  tot  wat  einde. 
450.  Soldaten  van  den  Prince  van  Orangien  binnen  Antwerpen ,  kennen  malkanderen.  Jan  de  Vol 
Commiffaris  beraed  hem  met  vijf  Spangiaerden  ,  op  't  overleveren  van  het  Cafteel  van  Antwerpen.   Joan Alonfo  en  Pedro  Maldonada  Spangiaerden  werden  gevangen,  en  met  ecnige  van  hare  complicen  gequar- 
tiert.  Aenflag  van  de  Heere  van  Noircarmes  om  der  Goude  in  te  nemen.  Pardon  by  de  Heere  van  Noir- 
carmes  gegeven  ten  behoeve  van  die  van  det  Goude.    Ontdeckinge  van  den  aenflag  ,  dooreen  brief  ken, 

't  welk  in  een  klouwen  garen  was  gevonden  :  Inhoud  van  't  felve  brief  ken ,  en  d'mterpretatie  van  't  fel  ve door  den  auteur.  Eed  van  deConfpirateurs,  ftraffe  over  de  felve  en  de  complicen.  De  Baron  van  Chevre- 
aux  werd  van  den  Groot  Commandeur  in  't  Noordcr-quartier  gefonden ,  metten  tytel  van  Gouverneur  van 
't  Noorderland  en  Waterland.  Hy  neemt  Crommene ,  Crommcnerdijk  en  Weftfanen  in.  Den  Overften 
Lieutenant  van  Sonoy ,  Jonkheer  Henrik  van  Broukhuyfen  werd  van  de  Burgeren  van  Hoorn  sequetfr. 
Perplexiteit  van  die  van't  Noorder-quartier.   Heymelijk  beleid  en  praftijkc,  om  den  gevangen  Grave van  BofTu  re  verloflen.  Grave  Lodewijk  van  Naffou  ruft  hem  ten  oorloge  tegen  den  GrooMTomman- 
deur;  fo  ook  den  Groot- Commandeur  hem  wederom  toeruft  tegen  Grave  Lodewijk.   Placcaet  dat  de 
Leenmannen  hen  fullen  wapenen  ,  toeruften  en  opfitten  ten  dienfte  vanden  Coning.    Grave  Lodewijk 
komt  in  Nederland  met  6000  voetknechten  en  3000  paerden.  De  Groot- Commandeur  verfekert  de 
Stad  van  Macftricht.    Schermutfinge  tuffchen  het  oorlogs-volk  ten  beiden  zijden.   De  Prince  van  Oran- 

gien brengt  fijn  Leger  in  Bommelerwaert,  tot  hulpe  van  fijn  Broeder.  De  Heere  van  Hierges  komt  mee 
het  krijgsvolk  van  Gelderland  en  uit  Holland  in  't  Leger  van  den  Groot-Commandeur.   De  flag  op  Moo- 
kerheyde  tuffchen  Grave  Lodewijk  van  Naffou  en  Sanchiod'Avila.    Don  Francifco  Montefdocq  Gou- 

verneur van  Maeftncht  verflagen.  De  Graven  Lodewijk  en  Henrik  van  Naffou  met  Chriftoftel  Palfgrave 
verflagen.  Verfchnckelijke  krijgs-flagh  inde  luchtgefien.  Het  Cafteel  van  Carpen  ingenomen.   Des 
Heeren  van  Noorcarmes  overlijden  binnen  Utrecht.  Schrijven  uit  Vriefland  aen  Jonkheer  Cornelis  van 
Kijfwijk,  dat  hy  het  Cafteel  en  Stad  van  Medenblick  foude  willen  overgeven,  tot  behoef  van  den  Co- 

ning. Mutinatie  der  Spangiaerden  na  de  victorie  tegen  Grave  Lodewijk.    De  Commandeur  komt  bin- 
nen Antwerpen  met  een  afïchrickelijk  getier  en  rumoer.     Champagny  trekt  mette  Walen  in  de  nieü 

Stad.    De  Spangiaerden  nemen  het  Stadhuys  en  Merkt  in.    Champngny  vertrekt  niette  Walen  uit  Ant- 
^r  +  werpen* 



Het  levende  Boek*  i 

weroen    De  miiyterie  der  S  pangiaerden  binnen  .Antwerpen  geTtilt,  mits  dat  de  Borgere
n  op  brengen 

400000  guldens  die  de  Groot- Commandeur  belooit  t*  rethtueren  menntereft  tegen  de  penning
  fcftien. 

Mutinatie  der  Spangiacrden  op  't  Cafteel  van  Antwerpen:Den  Sp^enfe,£le$o  en  Sergeant  Major 
 op  't  Ca- 

ftce'  doorfteken.  Nieu  oproer  binnen  Antwerpen,  dan  werd  weder  geihlt.  Verkheidcn  aetiflagen  va
n  den 

Groot-Commandeur ,  tot  onderdruckinge  van  die  van  Holland  en  Zeeland.  Die  van  Zeeland,  voornemen 

de  Antwerpfe  Vlore  te  nemen.  Den  Admirael  Adolph  van  Haemfiede  gevangen  ,  en  by  den  Prince  van 

Orancicn  tot  Delft  gebracht.   Jonkheer  Diederich  Sonoy  doet  de  Schanfen  in  't  Noorder,  quartier  verfi
en 

en  fterken  llpendam  van  des  Groot-Commandeurs  volk  ingenomen.  Hoorn  en  Enkhuyfen  vande  foldaten 

ontbloot    Victorie  in  Waterland  tegen  de'Spangiaerden ,  Walen  'en  Duitfen.  't  Schryven  van  den  Groot
- 

Commandeur  aen  den  Grave  van  la  Roche,daer  by  de  Suten-van  Utrecbt-by  provifie  in  haer  geheel  geftelt 
'    -  werden  ,  om  haer  gerechtigheden  en  privilegiën  te  gebruiken,  gelijk  fy  die  gcdaen  hadden  voor  date  van  de 

fententie',  die  by  den  Hertog  van  Alva  tegen  defclve  was^egeven.  Verheiden  Piaccatcn  cpten  name  des 
Koning  s ,  fo  wel  by  dën  Prince  van  Orangien,  als  GiootCommandcuruitgegeven.  Hertog  Erichvan 

Bruyniwijks  fchry  ven ,  daer  by  hy  de  Steden  van  Hoorn  en  Enkhuyfen  was  opeifchende.  Requefte  by  de 

Staten  van  Utrecht  overgegeven  aen  den  Grave  van  la  Rochc,  nopende  den  deerlijken  (het  van  den  lande 

van  Utrecht.  Beginfel  vande  twede  bekgeringe  der  ftad  Leyden  in  't  kort.Francifco  Baldeez  heeft  den  laft 
om  Leyden  te  belegeren. De  overlaft  der  Spangiaerdenin  den  Gedichte  van  Utrecht.Bafdeez  wil  de  Span- 

o'iaerden  binnen  Utrecht  hebben,  die  fuix  weigeren.  Bafdei  trotfigheyt  en  hoogmoed  tegen  den  Grave  van 

fa  Roche  en  de  Magiftraet  van  der  Stad.  J>e  belegeringe  yan  Leyden ,  met  vele  particuliere  faken  in  der 

fel  ver  belegering  voor  gevallen,Ook  het  innemen  van  's  Graven-Hage ,  Maeflantfe  Sluyfe ,  Vierdingen; 
Vergadering  der  Staten  van  Holland  in  Junio  15.74.  binnen  Rotterdam.  Pardon  gepubliceert  in  Juniotot 

Bruifel.  Gedrukte  waerfchouwinge  tegen  het  Pardon.  PropofttiëbydenGroot-Comraandeurgedaenaen 

de  Staten  Generael,  na  de  verkondinge  van  het  Pardon.F.emonftrantie  vande  Staten  der  Provinciën  aenden 

G  root-Commandeur,ook  particulierlijk  aen  die  van  Brabanden  hare  nader  vertoninge.  Arreft  in  Spangien 

vande  Hollandfe,Zeeufe,Oofterfe  en  andere  ichepen.Toeruftinge  vande  machtige  Vlote  in  Spangien  tegen 

die  van  Holland  en  Zeeland.  De  Heer  Caerle  Boyfot  van  wegen  den  Prince  van  Orangien  in  Engeland 

eefonden  aen  de  Coninginne.     Don  Bernadijn  de  Mendofla ,  van  wegen  den  Groot-Commandeur  in 

Engeland  gefonden.  Don  Henriqnes  de  Gufman  Grave  van  Olivarcsaen  de  Coninginne  van  Engeland 

^efonden  door  den  Koningvan  Spangien.  De  Groot>Commandeur  neemt  50.  Nederlandfche  Piloten 

aen  ,  die  hy  naer  Spangien  wil  fenden ,  doch  verlopen  al.   Sijn  advys  aen  den  Coning ,  en  nopende  't  fen- 

den  vande  Spaenfe  Vloot  in 't  Nederland,  enopEmbden,  om  den  Grave  te  ftraftem  Thomas  Eftuquel 

En^el'fman  intituleert  hem  felven  Hertog  vanYerlant.  Het  advys  vanden  Provifoor  JoanDifunca,  be- 
roerende de  Oorloge  die  de  Koning  van  Spangien  te  water  en  te  lande  foude  voeren  ,  als  de  Spaenfe  Vlote 

in  Nederland  foude  wefen  gearriveert.  De  ordre  by  den  Prince  van  Orangien  en  die  van  Holland  en  Zee- 

land ^eftelt,  tegen  de  komfte  van  de  Spaenfe  Vlote.    Generale  Proceflie  in  Spangien  gehouden  eerfy 
tTchene  einden.  Don  Pedro  de  Maldonado ,  Admirael  van  de  Spaenfe  Vlote,  fchielijken  aen  de  Peft  met 

wel  6  of~7o&oo  man  geftorven,  daer  de  Vlote  om  achter  blijft.  De  Gouverneur  van  Vriefland  meent  met 
eenige  Turffchepen  ,  onder  met  krijgsvolk  geladen  ,  eenaenflag  op  het  Noorder- quartier  te  doen,  dat 
werden  ontdekt  en  genomen.  Dood  van  den  Coning.  Caerle  de  IX.van  Vrankrijk.  Henrik  Coning  van 

polen  verlaet  Polen  en  komt  in  Vrankrijk,  alwaerhy 't  Rijke  aenvaert.  Worcumby  den  Groot-Com- 

mandeur ingenomen.  Defgelijx  Leerdam  en  Afperen.  Wat  voorts  inde  belegeringe  van  Leyden  gefchie- 

de.  Baldei  aennV  op  Delft.  Voorfbg  van  Vrede  by  den  Heere  van  Aldegonde  gedaen.   De  handelinge 

van  den  Heere  van  Champagny ,  nopende  defelve  Vredehandelinge.  De  Heere  van  Matenes  en  Mr.  Jan 

van  Treflong  komen  in  Holland  om  den  Vredehandel  te  vorderen.  Der  Heeren  Staten  van  Hollanden 

(rol.  »)  Zeeland  antwoorde  op  het  voorhouden  der  vredehandelinge.  De  Heere  van  Aldegonde  reiftuit  fijnge- 

vankenifle  in  Holland ,   mits  gijfelaers  in  fijn  plaetfe  gefonden  zijnde.  Requefte  van  die  van  Holland  en 

Zeeland  aenden  Conink,  nopende  de  vredehandelinge  en  hen  verfoek.  Brief  vanden  Heere  van  Cbampan- 

<ry  aen  Junius ,  Gouverneur  vander  Veer ,  met  het  wederom  fenden  van  de  Requefte.    D'antwoorde  van 
funius  daer  op,  en  der  Staten  refolutie  en  proteftatie.  Een  geheel  difcours  opren  brief  van  den  Heere  van 

Champangy :  Synodus  der  Gereformeerde  Kerke  gehouden  binnen  Dordrecht ,  Beradinge  en  voorflag  om 

Leyden  te  ontfetten  ,  en  refolutie  om  alle  dijken  door  te  fteken ,  de  fluifen  te  openen ,  en  't  water  in  't  Land 

te  laten,'t  welk  dien  volgende  in  't  werk  geftelt  werd.  Den  groten  nood  binnen  Leyden.De  brieven  aen  die 
van  Leyden  gefonden  by  den  beleggers,  en  der  felver  favoriten  by  den  Prince  van  Orangien,  en  den  Staten; 

en  wederom  uit  Leiden  aenden  Prince  en  Staten.    De  grote  en  gevaerlijke  fiede  vanden  Prince  van  Oran- 

gien in  Au".  1 574.  D'aenkomfte  van  Jonkheer  Loys  Boyfot  uit  Zeland  met  800.  Zeeufche  bootfgefellen. 
De  dood  vanden  Commifïaris  Bronkhorft  binnen  Leiden.  Het  fchryven  van  Don  Fernando  de  la  Noy,Gra- 

ve  van  la  Roche,en  eenige  uitgeweken  borgeren  aen  die  van  Leyden,en  haer  antwoorde.  Het  advijs  van  Ju- 

liaen  Romero.  De  vorderinge  van  het  ontfet  door  des  Princen  volk.  De  verhinderinge  daer  tuffen  vallen- 

de, de  vlucht  van  de  Spangaerden,  Duitfen  en  Walen  uit  fommige  fchanfen.  Leytfe  koft  in  harebenautheid. 

Grote  ft  er  fte  binnen  Leyden  ,  kloekheid  der  Zeeuvvemin  't  ontfetten  betoont.  Baldei  hoogmoed  en  fijn 
vlucht,  gele^entheid  van  de  fterke  fchanfe  van  Lammen.  De  wailinge  van  het  water ,  en  de  inkomfte  van 

Boyfot  met  het  krijgfvolk  en  victualie  binnen  Leyden  ,  doden  aen  beide  zyden  gebleven.  Dcgrootebly- 
fchap  en  vreugde  binnen  Leyden.  Des  Princen  komfte  binnen  Leyden.  De  gemene  handreikinge  aen 

den  armen  buinen  Leyden.   Vreugdetekenen  in  alle  den  Steden  van  Holland  en  Zeeland ,  over  de  verlof- 

fin^c  en  ontfet  van  Leyden.   De  belegeringe  en  ontfettinge  van  Leyden  in't  korte  op  rijm.  Remonftrantie 
vande  Staten  van  Braband  aenden  Groot-Commandeur.  D'antwoorde  of  Apoftille  vanden  Groot- Com- 

mandeur daer  op.  Andere  Remonftrantie  van  deStatcn  van  Braband  aen  den  Groot- Commandeur ,  kla- 

gende 
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gen  Je  over  't  groot  ongelijk ,  geweld  en  fchade ,  die  hen  door  haer  eigen  öorlogsvolk  aengedaén  werd. Derde  Remonftrantie  vande  Staren  van  Braband  aen  den  Groot- Commandeur.  Refcriptie  van  den  groot 
Commandeur  aen  de  Staten  van  Braband.  Nader  Remonftrantie  van  de  Staten  van  Braband ,  en  d'  Apoflill 
lc  van  de  Groot- Commandeur.  Seker  boexken  in  Holland  uitgegeven  ,  onder  den  titel  van  Vriendelijke 
vermaninge  aen  de  Staten  van  Braband,  Vlaenderen,  &c.  Hinlopen  in  Vriefland  ingenomen  door  He- 
geman,  en  wederom  verlaten.  Uitval  van  die  van  Monickedam  tegen  de  Amfterdamfe  fchuyten.Eeretitels, 
én  merceden  by  den  Konink  van  Spangien  aen  eenige  Nederlandle  Heeren  gegeven.  Twift  in  't  KToorder- 
quartier  tulTchen  de  Gedeputeerde  vande  Steden  en  den  Gouverneur  Sonoy.  't  Schrijven  van  de  Prince  van 
Orangien  aen  de  Steden  van  het  Noorder- quartier ,  en  hoe  de  lelve  twift  geflirt  is  geworden.  Klachte  der 
Edelen  van  Holland  aen  den  Prince  van  Orangien.  wat  de  Prince  daer  op  antwoord.  Acte  by  den  Prince  den 
Edelen  van  Holland  gegeven.  Verbond  tufTchen  den  Paus ,  Konink  van  Spangien  en  Venetianën  ,  tegen 
den  Turk.  Het  innemen  van  la  Goletta  en  Thunes  by  den  Turk  gedaen.  Wat  die  van  Bruflel  tegen  des 
Groot-  Commandeurs  eifch  overgeven ,  met  haer  naerder  antwoorde.  D'antwoorde  van  de  goede  mannen 
vande  Poorteryen  tot  Antwerpen  op  den  voorfchreven  eifch.  D'antwoorde  van  die  van  Gelderland  op  den 
voornoemden  eifch.  Repartitie  van  de  twee  milioenen  's  jaers  over  de  patrimoniale  Landen.  Wat  die  van 
Utrecht  fuftineren  tegens  de  cjuote  in  de  geeifchte  twee  milioenen  's  jaers ,  en  t weden  hondertften  pennink. 
Hare  prefentatie  onder  fekere  1 6.  conditien.  D'antwoorde  van  die  van  Vriefland  aen  den  Heel  e  van  Bil- 
ly  haren  Stadhouder ,  op  fijne  Propofitie.  Des  Heeren  van  Billy  eifch  van  d<e  van  Groeningen.  Mütinatic 
der  Spangiaerden  in  Holland,  't  Scheiden  der  gemuitineerde  uyt  Holland,  ehhaer  komen  in 't  Sticht  van 
Utrecht,  doen  een aenval opte  bemuirde Waert en  voorftedevan  Utrecht.  Werden  afgeflagen.  Sy be- 

klimmen Utrecht  aen  S.  Catrijnen-poorteby  hetKafttel.  Den  Spaenfen  Electo  Jan  Blanco  bydie  van 
Utrecht  dood  geflagen  met  veel  Spangiaerden,  De  Spangiaerden  treckenmet  fchade,  fchande,  en  ver- 

lies van  volke  af!  Die  van  Utrecht  fchrijven  aen  den  Groot- Commandeur  i  verfoeken  ftraf  over  de  Span- 
giaerden. Excufe  vanden  felven.  Do&or  Elbertus  Leoninus  komt  tot  Middelburg  by  den  Prince  van 

Orangien,  doet  openinge  van  vrede.  De  Heere  van  Billy  Stadhouder  van  Vriefland  fchrijft  aen  die  van 
Enkhuyfen,  Hoorn  enMedenblik.  De  Groot-Commandeur  komt  onverfiens  binnen  Antwerpen  met 
twintig  vaendelen  Walen.  Marten  Neyen  Greffier ,  en  gefworen  Klerk  vande  Rekenkamer  en  Finantie 
der  flad  Antwerpen ,  vader  van  Jan  Neyen  CommilTaris ,  houd  correfpondentie  met  den  Prince  van  O- 
rangien  ,  om  de  ftad  van  Antwerpen  over  tegeven.  2000  foldaten  van  den  Prince  van  Orangien  heyme- 
lijk  binnen  Antwerpen.  Andries  Kopier  verforgt  de  foldaten  vanden  Prince  van  Orangien  binnen  Antwer- 

pen van  koft  en  drank.  De  Groot-Commandeur  doet  fcherp  onderfoek  opten  aenflag ,  die  den  Prince  van 
Orangien  binnen  Antwerpen  hadde.  Vier  foldaten  van  den  Prince  van  Orangien  gevangen  binnen 
Antwerpen  en  gehangen.  Michiel  van  der  Wiele  Dekert  van  de  Schippers  met  fijn  Mede-Deken 
gevangen.  Op  t  lijf  van  Marten  Neyen  werd  1000  guldens  gefteld.  Marten  Neyen  in  een  Backers 
huys  verborgen ;  daer  hy  als  des  Backers  knecht  ftaet  en  werkt  i  als  hy  gefocht  werd.  Ontkomt  eindelijk  9 
en  begeeft  hem  by  den  Prince  van  Orangien.  Michiel  vander  Wele  en  fijn  mede- gevangen  werden  onge- 
nadelijkgepijnigt,  en  ontdecken  den  aenflag.  Andries  Kopier  gevangen,  en  feer  ftraffelijk  gepijnigt* 
fterft  in  de  gevangenifle.  Den  Spaenfen  Provooft  Comargo  komt  inde  vergaderinge  vande  Magiflraet  van 
Antwerpen,  eneifcht  haren  Griffier  Mr.  Willem  Martini  gevangen.  De  Wethouderen  van  Antwerpen 
protefteren  tegen  Comargo.  De  Griffier  Mr.  Willem  Martini  werd  gevangen  op 't  Kafteel  gebracht. Werd  tegen  Michiel  vander  Wiele  geeonfronteert.  Werd  door  eenige  CommifTarifen  van  clen  Bloèdraed 
ondervraegt.  Werd  uyt  te  gevankeniiTc  ont Hagen.  Dtie  Vande  Magiftraet  van  Antwerpen  door  den  Pro- 
vooft  Comargo  gevangen.  Mr.  Niclaes  de  Voogt  Oud-fchepen  van  Antwerpen  werd  mette  pijnbank 
gedreigt.  De  Pocureur  Matthei  word  gevangen  en  onthalft.  Michiel  vander  Wiele  werd  gequartiert.  Zyn 
Mede- Deken  moft  de  Juftitie  aenfehouwen  ,  en  werd  in  een  eeuwige  gevankcniiïe  gecondemneert.  De 
Provooft  Comargo  werd  in  Spangien  geëxecuteerd 

Het  Seyende  Boek. 

C  l^etrtoo  ban  3IIDa  toeberom  geroepen  ber  en  goebertierhjfter&anbelbe/  ban  5ijnc  ftiftnictie 
toefenbe  in  &pangien  /  fo  ig  ban  ben  Co*  Dem  in  Spangien  gegeben  /  toa$  inebe  toengenbe. 
ninft  ban  Spangien  in  fijne  pïaetje  ge*  <©efe  tian  èeübenbe  ban  ben  hertog  ban  Sfllüa  ber* 

<  ̂ ^^jk.  ̂di?lycn  ̂ on  3t°uP£  be  fteguefeno'  en  Cu*  |  ftaen  be  gelegentöeib  ban  be  faften  in  bc  $eberlanbcn/ 
fetam'  Zr"**0*^  ninga  /  ban  ben  Ijiiite  en  familie  ben  enbien  aengaenbey  ooft  fijne  intfrucue  ontfangen/ 
ie  öan  gertogen  ban  Ccefa ,  jfêecfter  ber  öibbcrlijfter  <©?ben  ïjttft  terftonb  aen  alle  be  ffcobnitfen  fijn  ftomffe  geab* 
»:oot  ban  «•  3&ob  /  be  toel&e  men  nocmbe  <©20ot-Com*  berteert  /  fenbenbc  aen  bc  felbe  elr  in  't  particulier  bc$ 
dom;  manbeur  ban  Caftilien  /  befc  iel  ben  1 7  Jlobcmlmtf  Coninr  bnebcn  bp  Dem  mebe  gcb?acïjt  aen  eiftc  p?o* 
naaiac!-  U1°  1573<  tmlncn  *WW  genomen/  en  ia  albacr  bintiein^bcfonber/enbaer  beneffens  ooft  3ijncb2ie* 
t  San  '  "let  örotcr  tntunpDen  /  eeren  /  en  alle  teftenen  ban  blP*  ben.  3&e  bzieben  ban  ben  Conïnft  toaren  ban  ben  in* .en«fr,  fcuap  en  tooltftfjeib  ontfangen.  3©ant  be  $eberlan* 
oatiati  bertfberftooptcn/  batfe  onber  fijne  ïtegeringcinbcel meerber  geruftbcib  /  b2ebe  en  fefterfjcib  leben  fouben  / 

banfp  onber  be  rcgetïhge  ban  ben  hertog  banSUba 
gebacn  babben  /  toientf  (rrcngljeiö/  to?ecrt)cib  en  fjoog^ 
mocbige  regerinoe  fo  groot  en  fel  toas  getoecjt  /  bat  ftp 
fo  roei  ban  3ijne  b^ienben  aliö  ban  3(jne  bpanben  op  't rioogitgebacttoatf.  ga  ooft  bpbe  Duiten-lanbfe  ©o* 
tematen  en  peeren  aenbe  i^eberlanben  palenbe/ge* lijft  genoeg  uit  tic  boozgaenDc  boeftcn  iö  berftaen.  ©oe 
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DoubenaljSbolgt: 
BYDENCONINK. 

E  Dele  en  Eerfarne  ,  ïievè  ,  getrouwe  en  beminde.  fci/^JJ 
Alfo  tér  oorfake  van  de  grote  en  notelijke  faken  van  nfnp  aen 

onfen  Coninkfijken  en  Landen  niet  mogelykenenis^" 
ons  nu  tegenwoordelijkcn  in  perfoon  te  vinden  in  onfe  g£n'  t,c 
Landen  Van  derwaers-over,  't  welk  wy  nochtan?  be-  ttipcaU 
forgente  doen,  met  Gods  hulpe,  als  de  arTaïren  dat  |jc  P? J 
toelaten  fullen ,  als  wefende  een  dink  dat  wy  fonderlin-        tx ' 
ge  begeren.  En  dat  ter  groten  bede  en  begeerte  van  on- 

fen 



473 
Het  fevende  Boek. 

M75 

fen  feer  li  even  en  beminden  Ne  ve  de  Hertog  van  Al  va, .  Commanbeur  mebt  LjflCljt/infjO
UUcntie  fomimttlöft/  «««j* 

Ridd'    van  onl ̂  O  den  /teaen woordden  onfen    bat  DP  met  en  ÏKttlÖC  latCtUjcm.te  aMOTttWIl  /  bat  fjp  K^ 
Stadhouder  en  Capitein  Generael  van  de  voorlz  onfe

n 

Landen  aldaer,  om  fekere  bewegelijke  redenen  hem 

daer  toe  porrende ,  te  vreden  fy  geweeft ,  hem  te  ontla- 

r Fo!  ,0  ften  van  den  voorf?  State,  Hebbende  ook  wede
rom  by 

ons  doen  komen  onfen  feer  lieven  en  beminden  N
eve 

de  Herto»  van, Medina  Cceli,  fijnen  gedefigneerden 

Succèïïeur ,  om  eenige  faken  onfen  dienfte  aengaende , 

wy  hebben  u  wel  willen  laten  weten  mitsdeien,dat  
aen- 

gefien  degro'e  getrou wigheid ,  wijf heid  en  experien-
 

tie ,  die  wy  altijd  gekenc  hebben  in  den  perfoon  van  on-
 

fen ook  feer  lieven  en  beminden  Neve  Don  Louys  van 

Requefcn..  en  Cuninga ,  Commapdador  Mayor  van 

Caftiiicn,  K  idder  van  der  Ordre  van  S.  Jacob,  Gouver- 

neur van  Mdanen,  Capitein  Generael  van  Lombar- 

dyen ,  m  van  onfen  Raed  van  State ,  en  de  grote  liefde 

enafreccie,die  hvdraegt  tot  ons  en  onfen  dienfte, en 

(onderlinge  tot  alle  't  gearcebtt  wy  ter  herten  hebbende- 

lijk  boven  al  is  't  welvaren,  tranquilliteit ,  rufte  en  voor- 

fpoed  van  onfen  voorrz  Nederlanden ,  vafallen  en  on- 
derfaten  aldaer ,  wy  den  felfden  Commadador  Mayor , 

by  andere  onfeopen'e  brieven  van  commifïïe  hebben
 

«renoemt,  gecommitteert  en  geordonneert ,  Stadhou- 

der ,  Gouverneur  en  Capitein  Generael  van  onfe  voor- 
fchreven  Nederlanden,  en  Graeffchap  van  Bourgonge, 

inde  plactfe  van  onfen  Neve  de  Hertog  van  Alva.  En  u 

bidden  Ie  daerom,  verfoekende  en  ordonnerende  wel 

expreffelijk ,  dat  gy  van  nu  voortaen  houd  en  reputee
rt 

onfen  voorfzNeve  de  Commandador  Mayor  van  Ca- 

ftiiicn,voor  onfen  voorfz.  Stadhouder  van  onfen  voorfz 

Landen ,  en  voor  fulks ,  als  reprefenterende  onfen  per- 

foon, hem  draegt  en  toont  alle  eere,  reverentie  en  ge- 

hoorfaemheid.,  gelijk  als  ons  feifs,  en  in  allen  (aken,
 

roerende 't  vooriz.  gouvernement,  helpt  enaüifteercv 

hem  revende  raed  ,  confort  en  addreffe ,  na  allen  u  wea 

vermogen,  fo  d  ikwils  van  fijnent  wegen  gy  des  verfocht 

fu!c  wefen,  en  fal'tfelve  ons  aengenaem  fijn,  en  voor 

dankbaren  dienft  gehouden  werden.  Edele ,  Eerfame , 

lieve,  getrouwe  en  beminde,  onfe  Heere  God  fy  met  u. 

Gefcrïrevcn  tot  Madrid  den  xix  van  O&ober  ï*?? 

Ondertekent  Philippus.  En  noch  lager  A.  Dene- 

mentiers.  De  fuperfcriptie  was ,  Den  Edelen  en  Eerfa- 

men  onfen  lieven,  getrouwenen  beminden  Ridder- 

fchap,  Edelen  en  fes  grote  ftcden  van  öh'fcfl  Lande  en Graeffchap- van  Holland,  reprefenterende  de  Staten 

van  den  felven  Lande,  of  haren  Gedeputeerden. 

D€3  üctrtfó  Commanbetn*  bjieben  aenbe  #2
0- 

UintKii  btelbén  fommaiïe  tn:  batfe  uit  begco^ 
ntnr  (mcben  mocljtcn  berfïaen  be  ootfafte/toaerom 

fiiie  Ifcajctfeit  belieft  «aufce  Hem  albter  te  fenben 

11002  iut  ceffcur  ̂   «ertocen  Slba/  W  H?eutenant/ 

«fifennerneuc  en  Capitein  «©cnerael  /  toaer  tn  DP  <0oïj 

aimncbtig  toa$  bibbenbe  /  f)em  fo  te  toillen  begenabt; 
o-mals  3üne  Cftbbelijfte  en  ComnMölielI^aUnenfl 

en  be  toclbaert  befcr  Eanben  en  m  goeber  onberfaten 

ban  bien  tuteifebten/  -ttoelft  aen  3tjnen  goeben  totlle 

nieten  foube  ritanaelen/  toant  np  &em  baer  toe  met 

alleen  blijt  toilbe  fïellen  en  laten  gebnnften/  enber* 
boopte  /  bat  fulx  te  licbtelijfter  fonbe  geraben  /  fo  berre 
ftu  in  benluiben  en  anberen  Staten  ban  befe  3tanben 
fonbe  binben  begrote  intelligentie/  co?cefponbcntte  / 

luilpeenbpfïanb/  biefp  fijne  $2ebecefleue  in  befe u* 

geringe  dabben  betoefen  en  gebaen  /  't  toeib  bp  Denim* 
ben  gantfeb  tuniglüft  toa#  bmm^z  i  bes  fcuben  fp 
bem  toeöerbm  met  allen  toeïgencigben  en  gocben  totlle 

totbaerfpc2enen  nebben.  <Cn  toaren  befelbebnebcn 
neöateert  Den  lellen  $obcmbcr  1573*  ©nöertcftent 

I)on  Louys  de  Requeiens ,  en  lagec  B  e  R  T  y. 

^Dat  be  ̂ eberlnnbfe  peeren  en  Staten  banbe  ̂ 20^ 
binnen  fogoebcn  liopeen  ncboelenbanbenboo2fci)2e* 
ben  <02oot-€ommanbeui*  dabben  /  baec  toe  Beeft  oon 
fecc  ncliolpcn  Det  fd)2i)ben  ban  ben  IJccre  ̂ jpjefibent 
Doppecuss  uit  ̂ panaien  /  aen  ben  43«fftcr  banbe 
Staten  ban  252abanb».  Cojncïi^  JlDeïlemanö  /  mt 

3Dnb2il  ba«  ben  n  ©ctobn.ö  1573.  batbenejoot- 

5S?fcben 
baa  üca 
O  jjc 
Coiil* mandfUE 
ncii  öc 

bc  ̂ >ta* 
Wh 

Si 

't  fdjJiJ-- bcn  öan 

rus  jcii 

ben 
<i3:fftlfr 
UKCIUC 

ben  (èioot-Connnanbeur  /  tk  atè  €>ouberneuc  en  brroc 

Capitein  generael  ban  ben  Coning  toatf  afgefonben  /  jjjw  w bcbonb  te  toefen  (fo  ooft  alle  isiz  fjem  ftenben  /toaren  ban  Dra 

becftlat-enbe )  een  feer  cerltift  ̂ eer/  boo2ficnttg  en  naec-  o?oot 

(lig/enbicaUeöboenfoubeboo?  licfbe/noebertiecen*  «om» \}tiü  en  belecftljeib  /  betoarenbe  b'oube  tertjten  /  cofiu-  öeuc. 
mencngeb2uiften  beö  lanbö/  en  p20tebecenbe  na  be 
02b:e  bet  reben  /  met  ftenniffeber  IBagiftcaten/  in  bec 
boegen/  bat  een  pelijfcen  reclit  foube  gefebicben/  en 
bat  lp  niet  anberö  en  toaö  foefte nbe  /  ban  be  eere  «50- 
bciS/benbicnflbeö  Caninr/  en  toelbarenbesflanbsj/ 
baer  ban  bP  pem  l}nt^  toillen  abberteren  /  op  bat  Dn 
foube  toeten  mogen  be  aocbe  toeberfiebt  W^  Coning 
babbe  genomen  /  na  fun  grote  lief  be  ̂ U  fip  tot  ben 

boo2f$  ïanbe  toaö  b2agenbe/  en  bat  np  't  felbe  foube mogen  getuigen  aen  anbere  /  en  te  berfiaen  geben  ben 
bolde  /toaeromfip  toel  motbt  berfeftert3ön/bat  3pn 

USai.  groten  bienfien  aenaenaemOeib  foube  gefeme^ 
ben  /  f  c.  «©nbertfonb  utoen  bienaer  en  gefieel  opreeote 
©2ienb  Joachim  Hopperus. 

gfnftetfteginfelen  aenbanft  3ijnber  regeringe  Beeft  «ni» 
bP  naertlelijh  alle  fasen  onberfoeïjt  /  beeft  bele  berga*  jyüe 
beringen  gebouben  /  fo  tn't  beimelijft  alö  in 't  open*  rewtw 
baer /beinfbebem  feer  genegen  te  toefen  tot  $eiöen  ̂   W 
©2ebe  /  en  ftirtt  beö  Conings  toiile  te  3ijn/bat  be  3Lan*  %£* 
ben  tot  baer  oube  rufte  en  toelbaert  foube  toerbenge*  man# 
b2acbt.  I^p  bebanb  ben  ̂ taet  banbe  ̂ eberlanben  broc* 
beel  anberiö  ban  bp  babbe  getoaent  /  toant  ben  hertog 
ban  3ilba  babbe  beiö  Coningg  garnifoenen  meefl  al 
onbetaelt  gelaten/  fo  batfe  feer  bele  maenben  folbpe  ten 
aebteren  toaren  /  baer  boo?  tjp  feer  bieef  be  0002  muitt* 
natie  ber  felber  /  beubenbe  odb  toeinig  gelbsS  mebe  uit 
j§pangienge&2acöt/boo2  bien  be  öabenbe^Conint 
meenben/bat  men  bier  geen  nelb  enbeboo2betefen^ 
ben:  maerbat  befe  ̂eberlanbfe  ̂ obtntien  öenlafl 
banb'oo2logc  felfss  alleen  beboo?ben  te  b?agen/  fo  eenf=? 
ge  bem  tn  't  beginfel  babben  b^oet  toillen  maften  /  bat  &*» 
be  Coning  mette  confifcatie  bergoeberen  banbe  bet*  Ja«« 
lopene/  gebannene  en  geerecuteerbe  /  b'oo?loge  alleen  Jm^t 
toel  foube  bonnen  bouben/  maer'ttoerb  bpb^mbaer  &^ 
na  toel  anberö  bebonben  ^en  #?ince  ban  <©?angien  *a»y 
babbe  beel  ftcben  in  ï|oïïanb  en^eclanb  tn  3ön  maebt  JJ,  JJ 
engetoelb/Doetoel^oHanb  genoegfaem  aen  ttoebe^  tetw 

len  ban  ben  anberen  toajef  gefebeiben/  fobat  btebatt'^jp 
^uit-ï|ollanb  geen  of  toeinig  afiïftentt'e  en  buip  en  5Jfoot 
ftonben  boen  aen  Ik  ban't^oojber-Quartier  :  notb  com» 
ik  ban  bet  |^oo?ber-ï|uartiec  aen  \jiz  ban  ̂ uit-i&ol'  "»a* 

lanb/  obermitöbeinnemingeban  ^aertem.  2&ebal-  Deu,*, ben  ̂ at  fo  toas  be  (lab  ̂ etben  feer  Bart  belegerb. 
^en  ï^age/  iBaeffanbfe  ̂ luté  en  anbere  plaetfen 
met  ̂ pangiaerben  /  3©alen  /  ̂uitfe  en  $eberianbfe 
folbatenbefet/toaer  boo?  ooft  beflebe  ban  ̂ elftge? 
noegfaem  belegert  febeen/  ia  be  ̂ oïlanbersS  en  feonbert 
in 't  Euiber-guartier  naeulpjS  ban  b'een  ,§tebe  m 
b'anber  bomen /ban  met  bet  alber  grootfte  perijftel/ 
maer  in  bet  $Soo2ber-nuartier  en  a©aterlanb  toasef  fitt 
toatbciïiger/  boo?  tre^r  lanbögelegentbeib/  en  ooft  boo? 
bien  be<0ouberneur  Sonftbeer  <©ieberift  ̂ onopal* 
baerfebenfcbanflfen  babbe  boen  maften/ bie  alle  met 
ftrijg^bolft  toel  befet  toaren/  aïisf  namentïp  i.  tot  pet^ 
ten/  2. opten Slaper/  3.  Craubenbam/4.d§töo?eL- 
bam  /  f.  op  be  ïteftclbtjft/  6.  op  be  C5algbp/  en  7.  op*t 
Calf» ,^e  Eanben  blebenoo&bpfonber  iti't^uüM' Quartier  tot  bele  plaetfen  lebig  en  ongebout  leggen  /  fo 
bat  niet  alleen  be  buisman  en  ïanblieben  /  maer  ooit 
be  fientierg  en  ftoopluiben  tn  groter  benautbeib  toa* 
ren  lebenbe/  noebtams  toaren  tik  ban  l|ollanb  en  Eee- 
lanb  gerefolbeert  /  bet  uitterff  e/  goeb  /  lijf  en  leben  boo? 
bare  b?pbeib  en  fteligie  te  toagen  en  op  te  fetten  W  ben 

f)2ince  ban  <©2angicn  (bie  bpbenluibentn 't  generael 
en  particulier  feer  groot  geatbt  entoelbeminbtoasf) 
tegen  ben  «§pangiaerben  en  baren  aenbangeren.  €n 
boctoel  bie  ban  feollanb  en  Eeelanb  in  tiïft  benauw 

f)nh  toaren  /  fo  babbe  norbtang  ben  $2ïnce  ban  <D?an - 
gien  met  öaet-luiber  Ijulpe/  met  een  ongelooffehjfte 
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574- Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten* 

rtnge 
ban 
JiBiööcl; 
bunj  en 
ariniu* 
Den. 

Firocnmocbigïjetö  /  en  met  mtnemcnbe  grote  uoften  |  getoeeft  fjennebpanben  aen  te  ginpen/ en  3iin  met  een feer  frcrfeclijft  belegert  üc  fteben  ban  ïföibbrifturg  en    touragieufen  moeb  bacr  na  toe  gekift /  o»  ben  aoS 
3CrmuibcnmScelanb/inf)et<£pIanbbana©alcBe' ren,  3Dc  toelnc  feer  felocftclijft  en  bjomelijn  gebefen 
beert  en  befdjermt  toerben  ban  ben  <0berften  en€o* 

47.9 

(Fol  +. 
ben  <6ouberncur  <j3encracl  berftaen  3ijnbe  /  en  b'efen* 

)  öc  bot  iBomtuagon  nootf  fjalbcn  gcb2onaen  foube  mo* 
gen  toerben/  bc  ftab  ban  iBibbelburg  ober  te  moeten 
geben  in  ïjanben  ban  Den  ftointt  ban  »£>2angien  /  Fjeeft 
lip  een  feer  getoclbige  fdjeepg-armabe  boen  toert» (ten  / 

•r  Begin  fotot  2Cnttocrpen  atétct  Bergen  op  ten  ̂ oom/  en ces 

j-.icrs 
157+ 

feer  bed  bollté  bacr  toe  bergabert  Fjcbbenbe/  nam  boo? 
Uem  /  om  met  alle  getodb  tot  ttoe  of  b2ic  pïaetfen  boo? 

te  bitUm  1  en  be  «&tab  t'ontfetten  /  of  ten  minfïen  met P20btanbe  genoeg  te  berficn.  <©c4B>ouberneurtéfel* 
bc  opten  24  ̂anuarij  be£ lacrö  1  ?74.  tot  Sinttoerpen 
genomen  /  en  ̂ anclno  b'^bila  €>berfte  ober  b'arma* bc  gcftelt  ïjebbcnbc :  Fjeeft  Fjp  ben  felben  bebolen  na 
Bergen  opten  üoomte  baren/  omb'armabebieal* 
baer  toegeruft  toerbe  /  boo2té  mebe  af  te  boeren.  b'2ll* 
bilatoag  feer  begerig  om  bcfefane  tebiftacn/enber' 
Hoopte  baer  grote  eere/  lof  en  p2i#  te  beftalen  /  Fjp  toaö 
bp  na  onberbnlbig  /  bat  [jet  fo  lange  aen  liep  /  eer  men 
albacrbigïionbc  toefen/  toant  Fjp  bp  tijben/  bat  ben 
hertog  ban  3CIba  nocF)  Ijier  te  lanbc  toatf  /  baer  mebe 
al  beficfj  en  boenbe  toa#  getoeeft.  %l$  fjp  nu  ban  baer* 
big  toa$  /  té  Fj»  tegen  toinb  en  ftrootn  in  be  ribiere  ban 

be^djeibe  t'3eil  gegaen  /  boo?  toiens?  litDtbacrbig* 
Ijeib  ttoe  fdjepen  fijn  bergaen  /  een  fdjip  op  be  Eanb- 
plategcbjeben  3tinbe/  té  boort  getoeib  gefcDeurt  en 
berb2onnen/cn  bp  ftommerftoael  té  mebe  een  fcïjip 
bergaen  mette  menfeften  /  en  al  batter  op  toatf.  3©el* 
fee  onbebacFjt  berlieg  fommige  boo2  een  ongelucuig 
tenen  ïnelben :  maer  b'Hbila  onberfclj2int  3tjnbe  / ïiceft  fijn  reife  berbolgt/  en  genomen  3ijnbe  omtrent 
©lififïngen  /  Heeft  be  SCnneren  boen  uittoerpen  /  in  me* 
ninge  3ijnbc/  om  ̂ uliaen  bc  JSomcro/  bic  metljet 
P2imipaelfte  getodb  bolgcn  foubc  ban  bergen  opten 
Eoom  /  tilbaer  te  bertoadjten  /  om  alfo  met  geficclbcr 
maeïjt  beüïeeufe  fdjepen  aen  te  ballen/  fBibbelburg 
te  ontfetten  en  fpijfen  /  mibbelrctijb  nebben  fn  ttoc  of 
imemad  tegen  be  'Zmife  gefdjermutfeert.  <©e  $2in* cc  ban  Ö2angientoaö  bier  tijb  binnen  Bliffingen/cn 
ban  öc^  bpanbö  boo?ncmcn  toel  getoaerfdjout  3ijnbe  / 
cngoebcnonbfcljap  liebbenbe/  Dabbc  met  Dulpeban 
bieban  J^ollanbcn  Eeelanb  een  grote  mcnic!)tcban 
fflKpcn  toegeruft/en  befelbe  ban  al.ö  boo?fien/met 
'tqurn  bat  tot  fulnen  fane  ban  nobe  toa$f.  <0p  Dare feftepen  toaren  feer  nloefec  en  erbaren  bootfgefellen/ 
betoelnc  nietanbcrScn  begcerben/  ban  fjcnncfcracfj; 
ten  tegen  be  ̂ pangiaerben  te  p^oeben.  3£en?flbmi- 
rael§onHl)eerHoupö25opfot/  met  alle  nt  Capitei* 
nen  oberbe  Eeeufe  blote  bpl)cmftjnbc/  Hebben  boo? 
goeb  in  gcfïen  /  Ijaer  op  be  ïScOelbe  te  begebcn  /  op  bat 
guiiaen  be  fiomero  met  fijn  fcDcpen  uitbe  ̂ aben 
ban  Bergen  foubc  mogen  nomen/  om  Ocm  beter  te- 
gen  befclbe  te  mogen  geb2uiuen.  ̂ fuliaenbcïïomero 
mebe  ban  alö  tod  boo2ficn  3tjnbe  batljem  ban  nobe 

Maflte  toa0/iömet3ijnbolh  t'fcöepe  gcaaen/  Ijurjabbe  uit* atec  genomen bolft/  3Balenen©lamingen/en  10  ©aen* 
:  beien  &pangiaert$/  fjp  toasi  ftern  omtrent  60  fcfje* pen  /  be  P;obpanbfcljcpen  bacr  in  begrepen.  €n  alfo 
ben  <©cnbcrncur  ̂ onïop^bcnequcfcn^albaertot 
25ergcn  tonö  genomen/  fjebben  3P-luiben/  omljem 
totlleftomtcïu'cten/en  geluu  te  toenftben  in3rjnhieu goubenement  /  tot  3tjnber  cerm  dr  ïjen  gefcljut  gelofl  / 

««  ban iö gebeurt/ bat b?  ongduböetbierintjetbufpoe* 
,„p  ber.ban  een  ban  be  ftltepcntégriiomcn/fulHö"  bat 't  fel* 
m  Den  bc  met  cm  groot  en  fr ̂tfnelijlt  geb2uiö  en  getodbtnet 
;«'  bolh  met  al  aen  flucfim  inbc  JotDt  gcblogen  en  bergaen urbrc  té.  öitc^abenban  23crgen  genomen ̂ nnbc/  in  me* 
ijtiuht  ninge  boo?  te  liomcn/3ün  bc  €ctufc  terftonbbcraben 

omtxf' 
oei. 

nuarij  op  een  302pbag  na  noene/  altoacr  ben  3iJbmirael 
SonfiDeerHToupjef  25opfot  metten  fijnen  ijm  feer  tod 
O^Hcten  Oebben  /  aennlampenbc  omtrent  Komerf*    ■ 

lonel€0?i(IofTelbani(ïöontb2agonmet  15  ©enbelcn  ,  toGlcdbercerflbe^bpanbö3Cbmiraetófdi!ü''ttoelH 3Balfefolbatenban  fijnen  regtmentc/be|e|t2ontb2a*  1  met  10  metalen  en  anbere  nticbengcfcliut?/enmet gontoacf  een  feer  felocö  erbaren  urijgoberfïe.  ̂ ebe-    isofofolbatcnalssbootfgefellenboojftentoaö/enncb* 
legertnge  nabbc  nu  al  omtrent  bijf  maenben  gebuert  /    ben  't  felbe  na  eenen  bïoebigen  ftffl  obertoonnen  ̂ cn      « toaerboo?  baer  binnen  feer  grote  bcnautrjcib  toa*  ban    Jlbmiracl  Bopfot  Fjceft  baer  eenfefteute  boo23ijnna*  5SS 
bictualte  en  alle  noobb2ttft  /  't  toeln  bp  ben  boo2noem*    nen  genregen  /  en  be  meefte  ban  3ijn  boln  Debben  baer  SSSt ban  een  tenen  geb2adjt/  b'anberc  ̂ twiz  Capiteinen SCQU£fl' en  boot^boln  fjebben  oon  feer  rouragieufelijnen  en  b?o* 

mdtjnen  geboeftten  /  en  fiaer  bpanben  acngeballcn/ 
en  té  fjen  fo  toel  gelunt  /  bat  fp  niet  alleen  oon  beö  ®U 
tc-3CbmiractéfcDip  obertoclbigb  /  macr  boben  bien 
9  of  10  anbere  ban  bebefle  gerufte  fdjepen  obertoon* 
nen/  genomen  en  geuregen  ïjebbcn/  al't  boln  baer  op toefenbe/tot  10  of  noo  mannen /cmb?engenbe/ en 
fonber  genabe  ober  boo?t  toerpenbc  /  fonber  pemanben 
te  fparen/  'ttoelft  cenfbeeté  gefdjiebe/  obermité  bc qwtfmc  ban  ben  Sflbmirael  boo?  fijn  Raften/  baer  boo? 
fp  te  meer  toaren  berbittcrt.ïDaer  ^ijn  bed  ̂ panjaer^  • v ben  en  oon  perfonen  ban  qualitcit  op  getoeeft  /  en  men 
Üidt  eerfï  boo?  getoté  /  bat  füuliacn  be  ïtomero  aibaer 
mebe  gebïeben  toajö  /  ban  men  Iwft  na  bebonben  /  bat 
fjp  met  groot  perpcl  toonberbaerlijnen  ontnomen 
toa^/  en  fijn  felben  met  toeinigen  gefalbeert  fiabbe. 
^aertéoonfecrffatelijH  gefdjutoptc  genomen  fdje* 
pen  /  en  bic  bergaen  3ün  getoeeft  /  fuïr  bat  be  blote  be# 
commanbeurief  met  toeinig  gefdjut  boojficn  bleef/  be 
refte  ban  be^  Coninr  fdjepen  fjebben  met  een  grote  (Foi.  <. ) befo?b2c  ttc  blucDt  genomen  in  i)e  Dabcn  ban  Bergen  / 
baer  fp  ban  baen  genomen  toaren.  d' Avila  (fo  berljadt té) biefidj  baeggte  bo?en boo? bc  ftebe  ban  ©liffin* 
gen  geannert  fiabbe  /  fuln  berliesf  en  ftljabc  bernemen^ 
^c  1  en  b2cfenbc  bat  be  <©2angife  blote/  W  toeinig  fdja* 
^t  1  in  regarb  ban  fulnen  bicto?ie  /  fjabbe  geleben/  fiem 
oberballen  foubc  /té  te  rugge  getrotnen/  cerft  mal* 
berljaefte  na  ber  <©0C3$  /  [en  boojté  na  3Cnttocrpen  met groter  berbaeftöeib  en  b?efe. 

3^efe  boo?fcD?cbcn  btcto?ic  Tjeeft  ben  Igollanberg  en 
^eelanbcrjSccnen  groten  moet  en  couragiegegeben/ 

en  men  öeeft  grote  tencnen  ban  blpfdja'p  al  baer  ge* toont  /  en  <0ob  3HImadjtig  ban  fijne  genabe  gebannt. 
^aer  jegeité  fijn  bc  belcgcrbe  in  ilEibbdburg  en  2tr*    ̂ .r,, 
nuiibengdjed  berflout/  fienbegeen  Ijopc  om  ontfet  te  8cntDcfa 
nonnen  toerben :  en  Fioetoel  ben  Fjonger  feer  groot  toatf/ ban  ** 
bat  fiet  niet  langer  en  toajS  te  berbjagen  /  ja  bat  fo  toel  J Jffi? 
beboteren  atébc  folbaten  totte  uiterftc  benautFjeib  "" toaren  genomen  /Jjebbenbe  in  langen  niet  ban  mout*  &&* 
noenen/  lijnfaet-b?oot  en  anbere  niet  gcbjuinelijneon* Mhm' gefonbe  fpijfe  genuttigt  /  baer  boo?  batter  bagelijr  feer 
bdcft02ben/  fo  en  Beeft  bc  Igcere  ban  lBontbsagon 
nod)  tot  geen  accoo?t  of  obergeben  ber  pïaetfen  toillen 
bxrftaen/  fonber  boojtoctcn  en  abbi)sfbanbenboo?f5 
<6ouberneur  <8enerael.  <Daer  toerben  oon  belc  loge* 
nen  geftrooit  binnen  IKibbelburg/  eenïgc  feibenbat 
beEeeufe  bc  neberlage  Fiabbcn  gd)ab/  enbatbcSCr* 
mepe  ban  Bergen  maer  b2ic  fdjepen  en  riabben  berlo* 
ren/  bat  baer  en  tegen  9  of  10  fdjepen  banbe^ccufc 
toaren  genomen:  bat  te  Eeeufc  feer  beb?eeft  toaren: 
batter  bed  boben  en  gegueften  binnen  Dliffingcn  toa* 
ren  geb^odjt/  en  bat  be  blote  ban  Bergen  en  SCnttoer* 
pen  Fjen  fouben  t'famcn  boegen  /  en  Fjenluiben  fcfccriiiFi ontfetten.  ̂ >an  alfo  fp  gene  fenerDeibennonbennrïji 
gen/fo  Ijccft  |Bontb2agon  een  ban  3ijn  Capiteinen/  ge*  capu 
naemt  Capitein  (€rendjant  uitgefonben  met  fenere tttn 

inftructie  boo?  bennientoen  <0ouberneur/  bctodftc  JE"1!' mcinenbe  bcbectelpen  boo?  te  homen:  toerbbanbebangrn. 
Eeeufcgebangenopten  4  5Feb2uatij/  en  tot$lifTin* 
gen  geb2arF)t  /  baer  boo?  be  P2incc  ban  <£>2angicn  alle 
be  gdcgentFjeib  ban  binnen  ber  «§tab  ouam  te  toeten : 
't  todh  Fjem  feer  toel  te  paffe  guam.  ZDe  poinctcn  lic tic  boo?f3  Capitein  aen  ben  nieutoen  <6oubcrneur  ( fo 
DP  Dem  noemt )  fouben  bertonen  /  toaren  bcfe : 

1.  Dat  alle  nachten  ortcn  toren  van  Middelburg 

van 
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van  tienen  totten  elf  uren  een  vierfoude  werden  ge- 

maektj  beginnende  des  Manendaegs  den  7  't  welk  be
- 

diedenfoude,  dat  Middelburg  en  Arrnuyen  nochwa- 

ren  houdende  voor  den  Conink  :  en  by  aldien  men  het 

vieren  op  hielde ,  fo  en  foud  van  genen  node  fijn  ar  te 

komen  om  de  fteden  te  ontfetten :  maer  om  het  Ey  land 

op  nieu  te  winnen. 

z  De  krankheid  van  den  foldatcn  die  dagclijx  Itor- 

ven  ,  meer  dan  zo  alle  dage ,  en  de  kleine  hope ,  iiende
 

datdeArmeye  terugge  wasgekeert,  en  datie  liever
  in 

een:*  éxploid  wilden  in  ftucken  lijn  gehouden, dan 

lijnlaet  brood  te  eeten,overmits  fy  bevonden,datfe  voor 

féker  moften  fterven ,  en  datter  ook  ten  hoogften  niet 

en  was,  dan  voor  10 of  iz  dagen. 

3 .  Datmen  om  de  felve  redenen  niet  en  fouden  fael- 

geren  ten  lanxften  lbndagof  maendag  (dat  was  den  
ó' 

of  7  Februarij )  by  fo  verde  dat  haer  Armeye  ofvlote 

n^t  en  konde  komen ,  als  defperate  te  haferderen ,  door 

wat  middel  dat  foude  mogen  wefen  te  verkrijgen  eeni- 

ge fchuitkens  met  koren. 

4  By  aldien  het  Eyland  foude  moeten  verloren 

gaen  ,  by  fautc  van  fecours ,  hoe  fijn  Excell.  ( dat  is  den 

Gouverneur)  verftond ,  wat  en  hoemengebruiken  fou- 

de den  rijkdom ,  fo  wel  van  den  koopmanfehap  als  van 

andere  goeden ,  want  die  te  verfinken  ,  op  datter  de 

vyand  <*een  profijt  af  en  foude  hebben,  fo  waert  van  no- 

de dat°men  't  volk  mede  foude  moeten  verlinken, 

't  welk  geen  redenen  en  foude  fijn. 

5 .  So  verde hy  (te  weten  Capitein  Trenchant)  felver 

niet  in  perfoon  en  foude  mogen  voort  gaen ,  door  hae- 

ftigheid  of  ander  belet  dat  hy  in  alder  diligentie  lijn  ïn- 
ftruclie  foude  fenden  aen  den  Gouverneur ,  en  defelve 

fchrijven  't  gene  boven  verhaeld  is. 

6.  Dat  hy  ook  foude  feggen ,  dat  de  fchepen ,  die  de 

paffaaie  willen  beletten ,  niet  wel  toegeruft  en  zijn ,  en 

datiefeer  vrefen  voor  de  Armee  of  VlotedesConinx, 

en  dat  tot  Vliffingen  feer  vele  doden  en  gequetften  wa- 

ren ingebrocht,  en  ook  onder  andere  den  Admirael 
LouysBoyfot.  , 

7.  Dat  de  Colonel  feer  verwondert  was  van  t  gepaf- 

feerde.en  dat  hy  anders  niet  en  kan  begrijpen, of  die  van 

Vliffingen  en  motten  gekregen  hebben  d'inftru&ie,  
die 

ziin  Excellentie  aen  Juliaen  Romero  gegeven  hadde. 

'8.  Zijnaenkomfte,en  als  hy  door  gekomen  foude 

zijn ,  foude  men  betonen  den  4.  dag  der  maend  Fehr
ua- 

ry  (dat  was  den  dag  als  hy  gekregen  werd)  mits  een  vie
r 

makende  binnen  der  Goes ,  vanden  8  totten  9  uren. 

9.  So  daer ecnig  perijkel  van  importantie  ware',
  ook 

van  't  verlies  van  9  of  10  fchepen ,  en  van  de  dood  van 

juliaen  Romero  :  datmen  een  vier  foude  ma
ker^ter 

Goes,  van  den  elven  totten  twaelven,  t  welk  in
dien  het 

eedaen  werd,  foude  onnodig  zijn,  revieren  va
n  zijn 

aenkomften ,  aengefien  het  te  kennen  konde  geven ,  fo 
wel  het  een  als  het  ander.  . 

1  o.  So  d' Armee  van  Bergen  maer  verloren  heeft  dne 

fchepen ,  en  ter  contrarie  9  of  10  fchepen  heeft  gewon- 

nen van  de  vyanden,foude  men  ter  felver  uren  en  pla*ec- fen  maken  twe  vuiren  in  de  plaetfe  van  eene. 

1 1 .  So  d' Armee  of  Vlote  van  Bergen  noch  van  An- 

ne foude  zijn ,  haer  te  voegen  en  verenigen  met  die  van 

Antwerpen ,  en  datter  over  fulx  hope  van  ontfet  foude 

zijn,  dat  men  dan  op  Heynkens  fant  een  groot  vier  fou- 
de  maken,  vanden  n  tot  den  eenen  na  middernacht 

opten  felven  dag  te  weten ,  Donderdag  den  iiij.alshy 
werd  gevangen.  .*■;,.  , 

12.  Sodaer  eenige  goede  en  gewiüetydinge  mocht 

Ziin  van  haer  haeftige  fecours  en  ontfet,  datfe  op  Heyn- 

kens fant  op  Vrydag  fouden  maken  drie  vieren ,  van 

een  uren  na  middernacht  totten  twe  uren. 

13.  En  ter  contrarie  fo  daer  geen  hope  en  ware  van 

haeftia  fecours,  datmen  op 't  felve  Heynkens  fant  op 

Vrydag  of  Saterdag  van  den  drie  uren  tot  ten  vier  
uren 

foude  maken  een  groot  vier. 

14.  En  ten  1  jetften ,  dat  dit  foude  zijn  de  lelie  tydin- 

gen  en  brieven, die  den  Gouverneur  foude  krijgen  voor 

>t  verües  van  dit  Eyland ,  of  van  haer  fecours. 

S<&  mi  De  belegerDen  niet  met  allen  en  ïiönben  tarnt* 

men  ban  't  gene  fp  berDoopten  /  en  De  btertefcenen/ 

DieDeboo2f5  Capitein  tot  tnfïructie  gegeben  toaren/ 
nietcnbcuiamen/  nonben  fp  tocl  betradjten/Dat&P 

gebannen  moft3ijn/ en  Datfe  geen  ontfet  enljaDDente 

bergopen  /  en  niet  nonnenDe  Den  Donger  langei*  berb?a* oen/  acliten  3püiiDcnDattct  Den  oo?baerli)ïter  toass/  U 

jteDen  ober  te  geben  m  Dantien  ban  tien  p?ince  ban  <&* 
rangten  /  tian  alle  ban  Ijongcr  en  feommer  te  bergaen 
en  fterben.  ̂ ö  bacrom  bp  fjcnluiöen  racDfaem  gmt& 
tien  /  Dat  De  Colenel  eenige  <©eDepnteerDe  fouDe  fenDen 

aen  Den  J^ïnceban  «D^angicn  /  om  metten  felbente 
obeiliomen  op  alfulfte  conbitien  enboo?toaerDen/a!g 

Dcboo2!'5f>mice0entiuDenfoiiDc  toiilen  gunnen.  <&* 
bcr  fiUj  fijn  eenige  <0eDepnteerDe  gefonDcn/en  itf  einte* 
Innen  na  eenige  ötfftt ulteiten  De  falie  berb?agen  en  ge* 

accojbeeit  op  't  Ca|teei  ban  ïiammeHeiiö  /  anberg  ge? 
naemt  Eeebutg  /  op  ten  rbijj.  f  ebmarij  1 574*  in  bol- 

genDe  manieren. 

IN  óén  eerften  dat  de  Heere  Chriftoffel  van
Monf- 

dragon  Riüder,  Heere  van  Remerchicourt,&c.  Co- 
lonel Van  de  Walfe  voetknechten  ,  zijnde  tegenwoor- 

dig in  Middelburg  en  Armuyen ,  verlatende  de  Steden 

van  Middelburg  en  Armuyden ,  fonder  te  demolieren 

de  tegenwoordige  fortificatien ,  ook  allen  gefchut ,  mu- 
nitien  ,  fchepen ,  goeden  en  koopmanfehappen  daer 
blijvende :  lal  met  het  Voetvolk  van  fijnen  Regimente, 

die  fijn  Excell  nieten  fullen  willen  dienen  ,trecken  uit 

den  eylande  van  Walcheren  met  haren  wapenen,  vaen- 

dels  en  bagagien ,  hem  en  den  fijnen  in  goeder  trouwen 

toebehorende,  fonder  daer  onder  te  mengen  eenige  an- 

dere perfonen  of  goeden,  in  hoedaniger  manieren  het 

ioude  mogen  gefchieden  ,  en  de  gene  die  bevonden 

word  ter  contrarie  yette  willen  wech  voeren ,  fal  ge- 
ftraft  worden  na  diicretie  van  fijnder  Excellentie. 

2.  Sai  den  Heere  van  Monfdragon  op  fijn  trouwe 

beloven  weder  te  komen  in  handen  van  iijnder  Excell. 

fo  verre  h)  binnen  twe  maenden  naeftkomende  niet  en 

doet  uit  de  gevangenifie  verloflen,  en  in  bewaerniffe 

wederkeren  in  eenige  plaetfen  van  Holland  of  Zee- 

land, wefende  onder 't  gebied  engehoorfaemheidvan 
fijnder  Excell.  Philippe  van  Marnix ,  Heere  van  Mont 

S.  Aldegonde ,  den  Capitein  J  acob  Sy monfz ,  een  Ita- 

liaen,  gevangen  in  den  Hage  geheten  Gitadelle,  de  Lui- 
tenant van  Capitein  Willeken  van  Angeren  ,en  eenen 

vijfden«genaemtPeeter.  En  of  den  voorfz  Montfdra- 

gon  niet  en  wilde  doen  defe  beloften,  fo  fullen  krijgs- 

gevangen bly  ven  drie  Capiteinen,  en  fo  veel  Luitenan- 
ten, Vaenders,Sergeanten  en  Corporaels  van  fijnen  Re- 

gimente ,  ter  tijd  toe ,  dat  die  voornoemde  5  gevangens 
volkornelijk  verloft  fullen  fijn. 

3.  Sullen  van  gelijken  uitgacn  foetelaers,  buffchie- 
ters,  mitigaders  de  CommiffariiTen  van  het  equipage 

jan  Lopez  en  Jacques  Padoulle,  met  haer  dienaers, 

pam pieren  en  bagagien ,  als  ook  fullen  de  Papen  en 

Monnicken ,  fo  verre  fy  willen ,  alleenlijk  met  haer  ey- 

gen  klederen. 
4.  Salby,fijne  Excell.  gefield  worden  goede  ordre , 

op  dat  egene  die  uitten  Eylanden  trecken  fullen  met 

haren  goeden,  als  boyen,  gefcheept  en  fekerlijkeno- 

vergefet  mogen  worden  aen  de  Vlaemfche  kant. 

5.  Belovende  de  voornoemde  Gedeputeerde  hier 

ondertekent  op  haer-luider  trouwe  en  eere,  dit  tegen- 

woordig traclaet  by  mijn  Heere  den  Prince  en  den  Co- 

lonel refpe&ivelijken ,  in  behoorlijke  forme  te  doen  ra- 

tificeren en  volbrengen ,  en  dat  tot  meerder  verfekert- 
heid  der  felver  volkominge,  fufiSfante  Öftagiers  geftelc 

fullen  worden ,  fo  wel  van  d'een  fijde  als  van  d'andere. 

p\€  25nrgemeefïeren  ban  jKiDDelbnrg  nebben  ooft 
^Dacc^eDeputeerDe  gefonDcn  aenben  JjMnceban 
<©2angien  /  om  boo?  fjaerV  gare  bo?geren  en  ingefeten  i 
mitfgaDcr0Dc(0eetfeInRï)eiD  te  atcojberen  en  ober  te 
feomen/ en  na  eenige  ftoarigDeDcn/enbat  De  $2tnce 

banoDiagnien  öen-lieDen  onber  anDereoo&af-etfcB* 
te/xotreaemptie  ftaerDer  goeDeren/  een  fomme  ban 

300000  gnlDcnjS  /  fjebben  fp  fefeere  poincten  en  articu- 
len  obergegeben  /  beröalenbe  De  ellenDigljeiD  en  ar* 
moeDeban  DaerDer  b02geren/  flaet  en  geiegentDeib 
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ootmoeöeln&cn  berfoencnbe/  öatöc  l^ccre  pnnce  baer 
op  regarb  foube  gelteben  te  nemen  /  en  te  boo?fïen/bat; 
fe  niet  Uoo^ttf  geheel  en  al  betbo?ben  en  geruineert  fou* 
ben  toer  oen/  berfoeftenbe  ooft  gratie/  nopenbebe  go 
ttfcïjte  300000  gulbeng/  eneenige  anöere  articulen. 
^aer  op  be  Imgft  $#nce  befe  nabolgenbe  tietBlatf n? 
ge  geöacn  beeft. 

il^ume  fJEhoort  by  ons  W 1  l  L  E  M  >  by  der  gratie  Gods , 
San  ben  .  P'incè  van  Orangien,  Grave  van  Naffau,  Gouver- 
pjfnee  neur  van  Holland ,  Zeeland,  Weft-Vriefland  en  Ut- 

oatl 2j  recht,  't  rapport  van  't  gene  de  Burgemeefters  der  felver 
•p'tticr»  ̂ ec*e  van  Middelburg,  voor  hun  en  haren  borgeren , 
foeaban  onfen  Gedeputeerden  als  gifteren  gecapituleert  heb- 
M  3ut>  bende  met  den  Colóriel  Monfdragön,  fchriftelijkver- 

jjj^f'  toont  en  ootoaoedelijk  aen  ons  hebben  gedaen  verfóe- 
>ati  ken,  wy  door  mededogen  van  dé  uitterfte  ellende,  hon- 
BWöbcf' geren  armoede,  daer  in  dié  voorfz  ftad  en  borgers  in 

gevallen  fijn ,  op  't  voórfchreven  fchriftelijk  vertoon  en 
verfock  verklaert  hebben ,  en  verklaren  by  defen ,  fo 
hier  na  volgt : 

1.  Eerft  dat  de  voorfz  borgers  die  den  eed  willen 
doen ,  fo  andere  fteden  onder  ons  gebied  wefende ,  ons 
van  Coninklijke  Maj.  wegen  gedaen  hebben,  fullen  be- 

houden lijf  en  goed ,  fonder  reproche  van  voorgaende 

faken ,  tot  bewaerniffe  van  den  welke  wy  voor  d'eerfte in  de  voorfz  ftede  fullen  doen  trecken ,  feker  getal  van 
borgers  uit  de  ftede  Ziericzee ,  Vliflingen  en  der  Veer, 
om  krijgs  en  fcheepsvolk  daer  uit  te  keren.  Gedenken- 

de ook  met  alle  gevoeglijke  middelen,  den  haet  vanden 
anderen  fteden  tegen  henl uiden  te  doen  cefferen. 

2.  En  fo  wieden  eed  nieten  begeert  te  doen,van  den 
felven  fullen  wy  mogen  houden  in  arrefte ,  binnen  het 
Eylant  van  Walcheren  den  nombre  van  10  perfonen  by 
Ons  te  verkiefên,  ter  tijd  toe  en  fo  lang,  als  de  felve  gear- 
refteerdeuitdegevangeniffe  fullen  hebben  doen  vcr- 
Ioflên  den  Borgermeefters  van  Haerlem,  met  andere 
borgers  ten  gelijke  nombré ,  door  wat  middel  dattet  zy. 

3.  De  goede  borgers  jegeriwoordig  en  noch  toeko- 
mende, fullen  voorts  meer  mogen  haer  koopmanf.hap 

drijven ,  mede  van  den  ftede  rechten  en  privilegiën  ge- 
nieten en  gebruiken,binnen  den  liraitén  van  haer  jurif- 

di&ien,  als  te  voren.  Referverende  aehóns,  om  die 
van  der  Veere ,  Vliffingen  en  Armuiden  mede  te  voor- 
Hen,  als  wy  na  verdien fte,  nut  en  meefte  oorbaer  van  de 
felve  fteden  en  plaetfen,  mitsgaders  van  den  gemenen 
Landen  fullen  bevinden  te  behoren. 

4.  Wy  verftaeri  ook,dat  aengefien  fodanigen  gratieu- 
fen  appointement,de  voorfz  borgers  (niet  tegenftaende 
de  fomme  van  300000  guld.  by  ons  propofaie  geeifcht) 
fullen  betalen  tot  onderftand  van  de  tegenwoordige 
oorlogenen  om  des  vaderlands  vyand  te  helpen  verder- 

ven ,  fodanige  fomme ,  als  wy  na  ftate  en  geftaltenifle 
bevinden  fullen  redelijk  te  wefen ,  fonder  hier  in  te  be- 

grijpen den  huifluiden  of  landfaten  ons  partye  contra- 
rie gefuftineert  en  gevolgt  hebbende ,  gemerkt  wy  met- 

men  felven  appart  fullen  doen  handelen. 
ƒ.  Sullen  ook  de  voorfz  borgers  fcherpejijk  toefien, 

datter  van  de  koopmanfehappeh  ofgeeftelijke goede- 
ren niet  vermindert,  verfteken  of  begraven ,  of  weg  ge- 

dragen werde,  ook  mede  te  voórfchijn  te  brengen  alle 
de  goederen ,  juwelen  die  fy  weten  fullen  begraven  of 
verfteken,  ja  yemanden  in  bewaerniflegegeven.tczijn, 
toebehorende  geeftelijken  of  andere  perfonen,fich  bui- 

ten den  Eylanden  onthoudende,  op  lijf  ftraf. 

6.  Wat  belangt 't  verfoek  by  de  voorfz  Borgermee- 
fters gedaen ,ten  einde  dat  de  borgers  voor  defé  tijd  ver- 

trocken  wefende ,  wederom  haren  goeden  foüden  rao 
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meeften  oorbaer  van  den  ftaet  en  gerrieinen  Lande  be- 
vinden fullen  te  behoren.  Gedaen  binnen  Vliffingen  , 

onder  ons  cachet  en  handteken  den  19  February  Aa* 
no  1574. 

V<®lgenöe  toelfte  oberftomïnge  fo«?|fêonfb?agort met3ijn  3©alen  oen  21  febjuarp  «it  be  boojfe 
fteoenbertroeften  /  fc  toaren  in  een  feer  miferabelen 
(late  ban  ftonger  en  ftommer/  fiebbenbe  tri  ö?ie  toeftert 
rtiet  oan  lijr^aet-Boenen  gegeten  /  fp  3ijn  alle  ter  #eu£ trt  ©laenberen  aen lanb  gefet  /  en  3ijn  befelbé  fteben  in 
öanben  ban  ben  $2ince  ban  orangien  obergeleberr. 
^aer3ünopbenn  f  eb?narp  boo?  eerff  ingenomen 
300  boderen  ban  De  rtaeft-gelegcn  fteben /en  op  ben 
24»  tf  oen  $jince  ban  orangien  felfs  in  perfoon  in  bec 
boo?f3  (lab  Ifêiöoelbtirg  geftomen  /  en  tytft  in  bele  fa* 
Ben  göébe  o?ö2egeftelt  /  fulr  bat  Op  bele  Derten  gefoott* 
nen  Dzèft.  ̂ p  fjeeft  in  pïaetfebart  be  geeifebte  300000 gulben/  baer  niet  ban  1 00000  gulben  opgeleit.  <©e 
Colonel  |Bonf  bjagon  të  na  3ünttoerpen  bp  ben  <öou^ 
berneur  gereifl/  bebbenbe  gelaten  fijne  b2ïeberi  ban 
obligatie/  baer  bp  öP  beloof  be  be  %ere  ban  ifêont  %U 
begonbe  en  b'anbere  gebangena  te  boen  feberen  in J^oüanbofEeelanb/  in  eenïge  plaetfen  of  fteöen  fnn 
€rcell.  toegebaen/  of  feïfje?  perfoonlüti  tbeberom  in  ge* 
bannenijfe  te  nomen,  ̂ ct  i.ö  een  feer  faborabel  accoojb 
getoeeftboo?  bc  belegerbe/  alfo  fp  in  be  alberuiterfte 
nooö  geb^acBt  toaren  /  en  niet  langer  en  nonben  tegen bouben:banmernelijfee  oo^fanen  bebben  be  éeere 
P?ince  om  betere  toiüe.gemobeert/  in  befer  boegen 
met  Bunluiben  te  Danbelen.  ̂ efe  bictorie  beeft  ben 
©?ince  ban  orangien  feerboo?berli)bgetoeeft/  Beb* benbe  baer  boo?  niet  alleen  in  öanben  gebregenb?» 
febone  (gilanben  /  al$  3Balcberen  /  25ebelanb  en  *Dut* 
belanb :  maer  i$  beer  boo?  oor  meefter  getoo?ben  ban 
ber  Eee.  |Ben  beeft  alom  in  be  jteben  ben  boo?f3  ©ee* 
re  ̂?ince  toegebaen/  gebiert  en  geltiib  /  en  getoont 
grote  tebenen  ban  blöbfcbap/  en  <aobegebanBtban 
befe  birtorie. 

Incarnatie  op  't  innemen  van  Middelburg. MibbeLbVrCb  m  ̂eeLant  Laet  ben  Coning  Van 

ï^lfpanglen/  ö <en  begeeft  öem  bil  ̂ oLLant  aen  ben  3&ince  Van 

orangien*  
* 

EIS  aiïjoetoel  |Bonfb?agon  bem  fo  eerlijn  enbio* melijb  in  befe  belegeringe  gelagen  f jeeft  /  bat  niet 
met  allen  op  bem  te  feggen  en  biel/fo  beeft  bp  noebtanrf geen  groten  banb  bcfjaelt  bp  ben  fónen/enïjeeftmet 
feer  grote  moeiten  na  lange  follicitatieri  /  ban  hm 
<6?oot-<ffommanbeur  bonnen  bertoerben  be  ontfla* ginge  ban  ben  ̂eere  ban  &  ̂löegonbe/bocb  ten  laet* (ienboo?interceffiebart  bele  fijne  goebe  b?ienben/  en 
ombegoebe  bienflcn/  beeft  Op 't  confentberbJ02ben/ maer  lange  na  batbebeloofbeentoegefeibetnbobec* 
(trenen  toasf/fulr  batmen  meenbe/batter  niet  ban  bal* len  en  foube/  en  bele  geloof  ben  baftelijfien/  bat  Dp  nirtt* mermeer  los  genomen  en  fotibe  ïjebben  /  bp  alDien  tan 
<0üabe  ban  25offu  tot  ̂ oo?n  niet  gebangen  gefeten  en 
&abbe.  <©aer  toerb  ooft  uitgefïrooit/  tmt  be  boo?f5  ©ee* 
re  ban  &.  3ClDegonbe  feer  qualijften  ingebaneenifré 
toterbe  gefjanbeït  en  getracteert  /  toaer  boo:  gjottftfteec 
^ieberitb  «Sonop/^oubemeur  ban  't  ̂oö2bernuar* tier  en  3©aterlanb/  ban  toegen  ben  p?ince  ban  <©ran* 
Öfenoojfahe  genomen  öeeft/tefcD2tjben  aen  ben  ©2e*  aemtv 
ftbent  ban  ̂ oilanb  jjfêc  Co^neliiei1$ui«0i/  tot  ötretBt  tmS* 

gen  heren,  defelveprefenterenderequefte,  fuÜen  datr  )  0ebIutbt3Önbe/batbPfOUbe  maften/  bat  be^eere  ban  Jrooft ópdifponeren  fo  wy  fullen  bevinden  te  behoren. 

7.  En  aengaende't  Yorder  verfoek  van  de  voorfz  Bor- 
gemeefteren  of  Gedeputeerden  van  Middelburg ,  ten 
opficht  van  Papen  en  Moniken ,  der  Kerken-dienft  en 
Kerken-goedercn,fchulden  gecontracleerè,ter  fake  van 
de  oorloge,  met  meer  andere  poinden  fchriftelijk  by 
henluiden  vermeit.  Den  Moniken  en  Papen  is  toegela- 

ten, met  hun  klederen  te  vertrecken,op  de  refte  geden- 
ken wy  ter  gelegender  tijd ,  en  na  voorgaende  ihforma- 

Tien  te  difponcren,  fo  wy  in  allen  redelijkheid,  eb.  tóttcn I.  Deel 

3.3CIbegonbebetergetracteerttoerbe/  of gelijft trac^  SfïÏÏL 
tement  foube. ben  <©2abe  ban  25offu  ooft  gebeuren/  *anW 
öaer  ober  be  kolonel  5P?ancoi#  ©erbugo  rommanbe^  öcö«nt>e renbe  binnen  ̂ aerlem  /  ban  toegen  ben  Coning  ban  £SSS 
^pangien/  aen  ben  boo2f5  ̂ onopfeb^jft/  batfiem  *mm 
beitoonbert/bat  een  fo  bifcreteft  €belman  ais  lp  i$/ijt tot  mt' 
fcbuïb  ban  fulr  foube  toillen  opleggen/be  gene  W  geen  552?»?* matbt  en  f)ztft  baer  in  pet  te  remebieren  /  alfo  be  ©2e*  i»™, 
ftbent  bem  alleen  beeft  te  bemoepen  in  faften  W  ̂m^toinbt 
fftie  aengaen/  en  niet  met  faften  ber  oorlogen  /  ban  ?mfD &f  toer* 
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aaente  en  toetten  geftoüit  en  gelooft.  HPboopte/ben 
man  of  fnn  befebeit  tan  tage  te  taae  te  fullen  bomen/ 
alfo  bet  Sn  te  ttoete  toebe  al  toa$  /  tat  f»  bertrefe  /  tö 
nebbe  berftbeiben  bneten  gefien  /  uit  fijn  gebanbemfle- 
gefdneben/  taer  bp  hem  bebannt  tan  fön  öOftjtrecte* 
ment  S&etooutoe  <ö*utoagierebanfcfTentel^lBtl* 

toiUentoentecfaftetan «^ 

IdMottéttaSKn W&te  l  M  ̂ öegonte  tegen 
SntoSSnflMÏttS  beeft/  it  W*$*  W^L 

fo  bee 8  angt  tietfluaet  tractement  tan  te  «ene  tan
 

SSSonte/  fênö  «V  Ijertoaer*  een  man  ober/  tan 
Smtmcmïim/tu  in  fal  Dem  felf*  letten  /  tat 
SdfiemfienKen  fpjeftcn/  fo  fal  Dp  bebtntenom

 
toaewebtto  te Sn/  tat  ÖP  ou^nen  oetracteertt*/

 

Santit  toen  te  ̂efitent  tan  foliant  met  aen  en 
naet  tóe  nuantertn  et  teel  en  toet  /  tan  m  familie 

ben  benomen  i^.  ̂ efen  bnef  10  m  tate  ten  xc . 2Jp?U 
iSSteTmlenten/  tat  »nft3agon  belooft 

batte  /ten  too2f3  i^eere  ban  aibeejonte  uit  te  genan* 
Se  te  berSn/  en  te  toentoetecneren  tneemge 

Se  tan  SE*  en  Zeelant  /  toefenoe  onterf  ge* 
rm    ̂ b  etbanten  ©?inceban  <£>2angien/  eben  gepafTeert 

(I    7" }  Saten  ̂e  bo^noemte  &ono?  ooft  onlange  te gou 
.*,  *,«  frhThbVn  flciiat  ïpbbente  ban  ten  #2tnce  ban<©?aiv 
SS  SffiK  uit  «Aeftf  «Hf* 
Scn      Se!^atS!ïm  feStn  tage  bp  felsten  tan  etteïnfte  ge* es  SS «  SS&  mm  gjss»  SS 
5hk« /  bet  guaeb  tractement  /  tat  ten  üeere  ban  agejonoe «oiTer.be  £  jmtete  fnne  gebangene  altaec  getaen  toerte/en  boe 
?  quae!1  Sm^eKacba^^nfetaUeenli^beelfltilttec 

SP    Pngenmel t& Swn/  **  ooöban^tbp 

IrLteSecten  en  fontevlinge  tat  memantbpten 

Sntl tóüMoft  fp  /  eenige  bnebcn  meet  te  fcfcnben  /  tn 

toammtomöatStjP/  optat(feü)  bP)tebpanben 

SoS  i!K/ "at  top  ebm  fo  toeintg  op  haren  boog. SSen  4ngcballe  te  bpanteneemgeban  onfe 

fteften f mSm  oer  fe^n  octoaecfcöout  hebben/ 

feftKtifc ̂ enSttróiïeraaen  fullen/dc.  geeft  taer 

SS  hóiflec  ban  Sïlhmaer/  genaemt  3&trn  mm- 

ÏÏSffienteSS  teen  Cuiper  en  3©ijnberlatet
 aU 

Ö&B35X55»  te  cerijte  toaerljeib  ban  alle* 
SSttSSSm  felbec  te  fp?ehen.  ©erbugo  frjn  tooo£» 

hout  nte/  Sfelte  niet  Ocmt'atrecJit/enb?acftt 
fiem  b?  ten  ̂ eete  ban  fllbegonbe/  ö^m  taec  bp  all  en

 
latente  omtrent  toat  meer  tan  een  nuarttere  ban  een 
ml Z  toSen  tat  ïjp  Dem  met  gemab  ftijetov  en  ban 

SSttSSmK  onterWnmocbte.  <ÊnbPbebont
 

tat  Op  feeVtoel  en  beleef teltjben  getracteert  toerte/
 

S^anf^tetlofïïn8eenimaïgnortmetaf:^ 
ml  im.  taer  na  fcö?öft  ÖP  eerf^  aen  4jmMj 
ban  toeaen  ten  <©?oot  Commanteur  b?p  enloS  ge^ 

fü'ofeen /  en  in  Sonf bWitf  Santen  obergegeben toaov  tie  altaer  ecnen  gefonten  batte/  on; i  bem  top  te 
Sten/  mit0  bat  Op  niofl  bertoaebten  nabetbefebett 

banfönStc.  tat  )p  naonf  tiagon  ban  fijn  belofte  qm« 
?ee?te  ̂en  x  8  ̂ept  taer  na  fcfcöft  bP  toeterom  aen 
Sp/tat  becenetóe  getomentoa^/omftemmftn 
toKpbet  te  (lellen /too?  ten  roep  ter  teanbfiett 

tSfelfö  toot  /  eerft  toeterom  toa^  getogen  na  ben 
Comma^^^ 
mod  toaebten/  leggente  taer  en  m ̂ ftgSS 18 
flot  ban  ©>etenburg/  int  logement  te j^Jffing/JJ ; 
toaert  met  toaebte  ter  foltaten/tocb  ober  bet  ̂lot  b?p 
caente  /  't  toeih  Op  ben  niet  en  batte  toillen  berhelen  / 

recbtaentenboo?f3^onop  geftb?eben/  tatteJ|eere 
ban  Sltegonte  tien  noene  fijn  fcijepmael  met  baec 
batte  gegeten/  en  tat  öP  ben  anteren  taeg^  fmo?gcng 
tioeg  foute  bernrecben/  met  bope  om  tcis  abontss  nocb 
binnen  ̂ o?b?ecbt  te  toefen  /  gelijb  00b  toaeratbttg 
toa^/ toant  ift  bemfelbe  bebbe  gefien  ten  felben  tage ban  bet  «ffafteel  bomen/en  ten  buife  bante  tooutoe  ban 

§WflKu  5lltu0^te^eerebanjltegonte/  *
** na  tat  boten  te  beloofte  ttoe  maenten  notb  gepaffeert  bCüonbe 

toarcnbtif  anteremaenten/  ban  fijn  lanntuirtgep  uft  *e tofnSontfïagen/  ™*^*W*^£«  mZ 
©2ince  ban  <©rangien  geöomen/tte  Ijem  met  feer  gro*  w, 
teWfcbapljecftontfangen. 
m  grote  ftoarigöeten  bantefe  bmnen-lantfeoo^ 

logen/  't bertreft  en  berloopban  meefl  ter  ontefie* 
geertertf/en  t'onerbarentbeit  en  b?efe  ban  eentge  in  te 
regeringe  3önte/ toasf  oo?fabe/tat  nocb  in  foliant  ge^» ne  reclne  goete  o#2e  en  toas?  totten  onterbou  t  ban  te 
republijbe  /  of  ftaet  ban  ten  ïantfebappe/  jêteten  en 
gemeenten  ban  tien/  geiptoel  bereifebte:  toaerom 
Sotieban  tsollantgoetgebonten  en  notig  geacht  ws 
getooiten/  tat  taer  in  bootften/  en  eenen  berfeben  boet 
genomen  en  geoJtonneert  foute  too?ten/om  alle  tefo?^ 
tjetebermpten  enboo?6omen :  tot  toelben  eintebp 
ten  stelen  /grote  en  bleine  ,§teten  ban  foliant  im 
s©02t2erbt/^elf/3letten/<©oute/ïfïottertam/^cfite* 
tam  /  <0orincbum/  ̂ cboonljoben/  (©utetoater  en 
3©oerten  /  in  &ept.  1  j  7  3.  binnen  ter  fiete  ban  pelf  / 
geraemt  en  befloten  iss  getoeefl  fefeere  o?tonnantie/  om 
onterbouten  te  toerten  op  alle  bergateringen  tec 
45eteputecrten  ban  te  €telen  en  &teten/  repjefrnte^ 
rente  te  Staten  ban  ben  lante  ban  foliant :  mttfga* 
terö  te  beleitinge  en  uitrecbringe  ban  tesf  gemenen 
3Eantö  faben:  toelbeoitonnantiengecommumceert 
;iinteinte  ©2oetfcbappen ter  boo?f3 tieten/  taer  na 
ooten  eerden  en  nabolgente  tagen  tejS  maentsf  5?e* 
bmarp  1574.10  bebefltgt/  en  tot  meerber  berflerbtnge 

befegelt  metten  fegele  ban  te  stelen  in  't  particulier  / en  gemene  fecrete  fegelenbantefelbe.Steten.  ©e 
poinrten  taer  in  begrepen  toaren  tefe : 

i  r\  At  van  doe  voortaen  en  by  provifie ,  gedurende  Jcwt *-^d'oorloge  'c  Collegie  der  Staten  van  Holland  ge-  bon£| 

reprefenteert  foude  werden  byde  Edelen  na  ouder  ge-  tfeom 

woonte,  mette  gedeputeerde  van  de  fteden  aldaer  geno-  «Ag 
mineerc,  doenmaels  hen  partye  houdende,  dewelke  or-  ̂ e  hft 
dinaerlijke  vergaderinge  houden  fouden  alle  fes  weken,  nru  tel 

tot  fuiken  plaetfe  en  dag ,  als  in't  fcheiden  van  de  laetft  g m 
voorgaende  vergaderinge  t/elke  reife  foude  werden  aen  ̂ £ff 

o-eftemt  en  verklaert ,  en  boven  dien  t'allen  tyden,  als  fy  ban  ty 

by ,  of  van  wegen  fijn  ExccU.  de  Prince  van  Orangien ,  Im{  /& fouden  befchreven  of  beroepen  werden.  leflifnt 

x.  Dat  uit  't  Collegie  van  d'Edelen  op  de  voorfx  ver-  tofln  De 

gaderinge  ten  minften  fouden  moeten  compareren  vier  
«men 

van  hen-luiden,  en  uit  elk  van  de  Steden  ten  minften  ̂ > 
twe  gedeputeerde  perfonen.  # 

a .  Dat  de  Steden  uiten  haren  fullen  verkiefen  drie  van 

deprincipaelfteen  beft  gequalificeerfte  perfonen,  die 

ordinaris  als  gedeputeerde,  ot  ten  minften  twe  van  dien 

opte  vergaderinge  fouden  moeten  compareren ,  en  dat 

voor  een  jaer  lang ,  en  dat  in  de  felve  vergaderinge  nie- 
mand anders  dan  de  felve  gedeputeerde  van  de  Edelen 

en  fteden  en  foude  compareren,ten  ware  om  redenen, 

k:  Dat  de  voornoemde  gedeputeerde,cn  alle  die  indo 

vergaderinge  der  Staten  fouden  verfchynen,  voor
al 

fullen  beloven  en  fweren,des  lands  privilegiën,  hand
te- 

ften  en  gerechtigheden,  en  andere  loflijke  coftui
men  te 

fullen  voorftaen,alle  des  gemenen  lands  faken  m
et  raed 

en  daet  te  helpen  vorderen,  daer  in  adviferen  
en  beilui- 

cenfulx  fy  na  haer  verftand  en  fgSSESSSSSS 

SKSSSSSS^ 
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nen ,  fönder  afTe&ie ,  gunfte  of ongunfte  tot  eenige  fte-  I  Oberballenbe  Bet  €pland  ban  ben  föUtgenBt'l  /  daer  fp  nfaertert den  ofperfonen  int  particulier,  alle  ordonnantien  en  re-  j  eenige  folbaten  en  latldbOlft  berfïoegen  /  beelonmen?  ouerüaf* 
folutien  vande  Staten  ,  de  commiflien  en  laften  hen  ;  felijfte  tb^CCtlfïCttljS bed?ijbende tegen  OUde 3toacfte  pet- ,fn- 
Staetsgewyfe  bevolen,na  haer  vermogen  en  wetenfehap  )  fonen/b^Outóen  en  ftindercil/die  \M  ïïkt  en  Honden  OM* 
getrouwlijk te  volkomen  en  doen  volkomen,  en  voorts  |  lopen/  plonderende  en berobende 't felbe  ̂ ilanb/  en fecreet  te  houden  alle  faken  inde  voorfz  Vergaderinge 
gehandelt  of  befloten,fonder  die  te  openbaren, dan  daer 
des  van  node  weien,  en  de  faken  vereifchen  fullen. 

4.  Dat  de  voorfz  Gedeputeerden  op  alle  befchreven 
dagvaerden  fullen  gehouden  zijn  te  compareren,op  pe- 

ne van  't  verliefen  haerder  (temmen,  en  niettemin  't  ge- 

doende  aldaer  een  uitnemende  grote  fcBadr. 
«omtrent  defen  tijd  guam  int  licBtfeftec  aenfïag  die 

dej^inceban^rangtenBaödeop'tftafteelen  be  fïad ban  2(lntb3erpen/  en  téalfotoegegaen:  <®p'tftafïeef ban  SCnttoeroen  lag  een  ̂ paensf  folbaet  /  genaemt 
üoan  SMonfo  /  befe  toa$  in  onbeftenden  Dabijte  bp  den 

tradteerde  te  moeten  achtervolg ,  en  geftant  doen  i  3^ince  ban  <®rangien  geftomen  binnen  %cif/  en  gaf 
't  gunt  by  deprefenten  fal  befloten  zijn ,  en  boven  dien 
te  verbeuren  onder  de  7 o  gulden  fo  veel  by  deprefenten 
fal  uitgefproken  werden  na  gelegen theid  vander  faken. 

y.  Dat  alle  andere  kleine  Steden  en  Gedeputeerde  in 
de  voorfz  Vcrgaderinge  haren  vryen  toegank  fullen 
hebben,om  haerlieder  particuliere  faken  aen  te  dienen, 
gelijk  fy  ook  fouden  gehouden  wefen,hare  Gedeputeer- 

de tefenden,  als  fylieden  om  een igefonderlinge  faken 
fouden  mogen  befchreven  worden. 

6.  Dat  de  Edelen  fullen  hebben  de  eerfte  ftemmen, 

en  daer  na  van  de  Steden  d'eerfte  Dordrecht ,  en  fo 
voorts  als  van  ouds ,  elx  mette  redenen  van  hun  advijs 

.  eriopinien,fonderdeend'anderte  interrumperen,  en 
dat  op  alle  faken  befluit  foude  worden  genomen  na  de 
meefte  ftemmen ,  welke  refolutie  en  befluit  in  alles  fal 
moeten  achtervolgt  werden,  uitgenomen  dat  niemand 
jegens  fijn  wille  fal  werden  overftemt  in  materie  van 
confent  te  dragen  tot  beden  of  f  ubventien ,  of  van  eeni- 

ge partyen  van  contributien  onder  den  anderen  te  ma- 
ken ,  en  fo  fy  niet  en  konnen  vereenigen  of  verdragen, 

foude  't  gefchil  geftelt  werden  tot  decifie  van  den  Prin  - 
ce  van  Orangien,metten  genen  die  hy  uit  den  Rade  van 
Holland  daer  toe  by  hem  fal  willen  nemen. 

7.  Dat  de  Edelen  en  Magiftraten  van  de  fteden  groot 

en  klein  gehouden  fullen  wefen  te  volkomen  en  t'ach- 
tervolgen,  elx  voor  fo  veel  hen  en  fijn  ingefetenen  aen- 

-  gaen  mag,alle  ordonnantien  en  refolutien  alfo  Staetsge- 
wijs  genomen ,  fonder  wederftand  of  wederfeggêh ,  op 
pene  van  alle  koften  en  intereften  daer  door  eenigtins 
opkomende,  fo  wel  aen  hare  perfonen  en  goederen,  als 
van  alle  poorteren  en  inwoonderen  van  haer  fteden  re- 
fpedive  verhaelt  te  worden,  en  niettemin  decontra- 
ventie  geftrafc  te  worden  by  fuiken  willigen  rechten 
parate  executie,  als  met  kennifle  van  den  Heere  Prince 
van  Orangien ,  by  den  Staten  of  die  van  den  Rade  Pro- 
vinciael  indien  't  nood  ware,  geadvifeert  en  verklaert 
foude  worden. 

8.  Dat  in  de  voorfz  Vergaderinge  voor  al  voorgeno- 

men en  afgehandelt  fouden  werden  de  faken  't  gemeen 
Land  aengaende ,  daer  na  de  faken  van  de  Steden ,  Dor- 

pen en  Collegien ,  en  op 't  left  van  alle  particuliere  per- 
lonen,  ten  ware  om  merkelijke  faken  ,  anders  in 't  ge- 

meen geadvifeert  werde. 

9.  So  wes  't  Collegie  van  de  Edelen ,  of  eenige  Gede- 
puteerde van  de  Steden  in  de  vergaderinge  van  de  Sta- 

ten fouden  hebben  of  begeren  voorgehouden  te  wer- 

den ,  fouden  den  Advocaet  of  Grefïier 't  gemeen  Land 
dienende,  in  gefchrifte  overleveren ,  om  by  hem  voor- 

gebracht te  werden  d'een  na  den  anderen. 
10.  Dat  by  den  Advocaet  van't  Land,  Griffier  of  Se- 

cretaris memorie  gehouden  foude  werden  van  de  over- 

gebleven faken ,  van  alle  vergaderingen ,  om  't  felve  te 
vermanen  op  de  navolgende  vergaderinge ,  na  de  acce- 

leratie die  daer  van  node  fal  wefen. 
11.  Dat  niemand  ter  dagvaert  gekomen  zijnde,daer 

Uit  en  foude  mogen  fcheiden ,  voor  den  rijd  van  fchei- 
den  geadvifeert  foude  zijn,  ten  ware  met  oorlove» 

12.  Dat  voor 't  fcheiden  van  de  dagvaerden 't  geen aldaer  gehandelt  en  gerefolvcert  h  ,  fouden  moeten 
werden  gerefumeert ,  gelefen ,  en  by  een  van  de  Edelen 
en  eenige  Steden  getekeat. 

OJlBtrent  befe  tijd  toaren  alle  toateren  en  ffromen 
toegeb20fen/fo  bat  men  ober  al  ober  mógt/'t  toelft 

be  ̂ paenfe  garmfoenen  /  leggende  binnen  ,§teenber* 
lynx  gen  en  daer  omtrent  /  toaememende/  bede  uitlopen/ 

1.  Deel 

©en 
ïutgen» 
il  tan 

fijn  ü*.  45,  aen  /  bat  bp  aldien/Bp  Bern  een  goede  beree* ringetoilbedoen/  bat  BPraedtoiftomBètftaffeelban 
^mtoerpen  ober  te  leberen  in  fijnen  Banden/  en  bat 
doo?  de  poo?te  ban  't  ftafteeï  na  de  ftab  toe.  <©e  J^ince Bemberf)oo?t  Hebbende/  beloofde  Bern  toteenrecom* 
penfe  20000  diicaten/  boo?  B?m  en  fijne  medecompli* 
ren/enfeide/  dat  Bp  ben  aenfïag  niet  en  foude  berljae* 
fïen/  maer  toel  feuer  nemen  /  tot  toelften  einde  Bp  joude  <foi.  9.) 
maften/  bat  BP  eenige  aldaer  in  de  ftad  foude  (lente 
toinnen/  daer  BP  mede  co?cefpondenticBcuden  foude. 
€n  om  dat  <3lan  de  ©oöVCommifTarig  banden  p?in> ce  ban  <©rangien  binnen  Sünttoerpen  goede  ftenniffe 
Badde/  en  dat  Bp  eertijds  in  ̂ pangten  in  fijn  jeugt  ge* 
tooont  Bebbende/de  ̂ paenfe  tale  feer  toel  uofï/meende 
Bp  dat  Dp  daer  toe  beguaem  foude  3tjn  /  om  defe  fafte  te 
beleiden/toaeromDpdenfelbengjande  ©00  daer  toe 
berfocDt  en  aenfp?a«  in  p?cfentiebandcnfelbenSan 
SClonfo/  fjcm  b?agende/of  Bp  toel  foude  toiïlen  na  %m>   „ 
toerpen  gaen/om  fulften  fafte  te  Delpen  beleiden-San  de  ÖS„ 
©00/  ïjoetoel  fjp  tot  Sdnttoerpen  getooontDebbende/  com» 
aldaer  doo?  ben  hertog  ban  3tilba  /  om  febere  onrecfite  pw*** 
fufpitie/ban  bat  Up  beel  hrutt  en  amonitie  ban  oo?loge  £"„/" uit  SHnttoerpen  Dabde  gefdnden na Eeelanb /berooft  tm ®* 
toaö  getoozden  ban  alle  fijne  goederen  /  en  in  grote  pe^  ranofc« 
riculfijn^iijf^ontbomen/en  bóo?tsf  gebannen  toa^/en  gJrw?' toel  fag/  toat  perieul  baer  in  boo?  Bern  gelegen  toa$f/  i$  Berooft 
ebentoel  teb?edengetoeefl/  Dem  daer  toe  te  laten  ge*  J™  Rtt* 
bjuiïten/ten  toelnen  einde  de  prince  ban  <©rart  jen  Bern  K0*' met  een /genaemt  peter  (€o?gueau  /  een  3©ale  ban  oiu&omt 
^oo?nib/  elft  met  commiffie  of  fclj^ijben  binnen  %r\u  mt 
toerpen  gefonben  Beeft/  Bern  gebende  inflructie/Boe  en  KE» 
met  toien  fp  de  fafte  communiceren  en  beleiden  fou>  aan  oe 
den/engafBemooftmede2  0f3  perfonen/  met  name  ®°^m 
den<6?andp?obooftbanJ|enegoutoen/  eenen  Cref=  EgF 
féniere/  lBonfeigneur  be  5r"^P/  «n  nocB  eenen  ge*  5>eaU 
naemt  5Hori.tf/  om  die  te  fenden  /  oberal  baer  't  ban  no* toErbm be  toaö/  om  alfo  te  bedeftterte  mogenblijbcn/ente  SJ52L 
min  op  fïrate  bomen,  ̂ e  commiffie  die  den  femre  pcnqt> 
den  boo?f3  Slan  de  ©00  gaf/  toa«  een  maniere  ban  f°nbm 
een  open  credentsbnef  /  die  ift  felfsS  gefien  en  geco*  ÏSSli? 
pieert  Bebbe/  en  toass  luidende  aldu.ö :  %$&<&* 

tanafen. 

WSïïjelm  bp  der  gratiën  <6odö  $?t'nce  ban  €>ran*    <&m* gien/  <©?abe  ban  ̂ affau  /  $c  Meereen  25aron  "«w» 
ban  25?eda/ban  meft  /  |t.  ,§tadBouder  en  Capitein  Sn„ 
<6enerael  ober  Rolland/  Eeeland  /  3Be(lb^ie(land  /  en  tan  ®* 
atrecBt  /  25o?cBgrabe  ban  ̂ Cnttoerpen  en  ban  25efan*  tan*im 
3on/ allen  en  pegelijften  ben  goeden  burgeren  en  ande*  Jf  35* 
ren  b^ómen  CB?t(lenen  en  intooonderen  der  (ïede  ban  « 
9Cnttoerpen  /  toenfcBen  top  geluftfaligUeib  én  boo?* « 
fpoed.  3Bp  acBten  nodeloos  u  lieden  alBiereenigber* « 
Bael  te  doen  ban  be  billijften  oo?faften  ou.ö  gepo?ten  « 
gemobeert  Bcbbende  /  om  tegen  den  hertog  ban  Élba  « 
en3ijnderabBerententpranniedetoapenen  aen  te  ne* « 
men/  alfo  u  lieden  en  boo?tö  alle  de  bereid/  doo?dt* « 
berfe  remonftrantien  /  't  felbe  genoeg  bertoont  ijf  /  altf  « 
3ijnde  alleenlijft  gefcBicd/bm  defe  HEanden/met  <©odejS  « 
Bulpe  /  ban  alfulbetprannieteberloffen.  €n  alfo  top  « 
ban  gelijuen  omuliedertoelbarendagelijr3ijnarbef* « 
bende/  en  u  lieden  ooft  ban  alle  tprannie en  jlabernie  « 
gaernébérloftfagert/  eben  be^re  gpliebenufelbenee* « 
nigfïnö  daer  toetoilt  ftelpen  /  aengefïen  u  lieden  fegen*  * 
tooo^delijft  de  middelen  genoeg  open  ftaen/  fo  Bcbben  f 
top  bert  brenger  defer  3|an  de  ©00  gebeden  en  berfogt/  * 
u  liéder  ban  önfen  toegen  feftere  faften  aen  te  dienen/  ett  « 
onfe  goede  oprecBtemeninge  te  bcrftlaren.  %segcren^ 

Cf 
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4-jo  fol haten 
ban  öen 

taan©» 
rang!  tn 
binnen 

„  be  baerom  /  bat  gpïieben  en  een  peoelijfecn  ban  u  liebeti 
„  iicm  baer  op  gelooft/  als  ontf  fclben  /  en  u  lieben  boo?i  0 

,,  baer  in  reguleert/  bolgcng  b'affectiebtegplteben Ijebt 
„  tot  bet  toclbaren  ban  u  baberlanb/  en  banufelber/ 

„berfeftert  3tjnbc/  bat  top  uiteen  met  berlatcn  fullcn. 
„  «©efenjeben  Dimmen  ber  (lebe  ban  *Dclf/  enten  17  bag 

„  ban  $obemb?io7  in  't  jaer  1573*  <£n  toa$  onberte; 
"  öent/Guiiiem  de  Naffau.  %bbenbe  een  opgeb?unt  ftg; 
„netinrobentoafiïDe.  Seger  (lonb  gefcD?eben  M 

,  bp  bcbele  ban  3jjnbcr  Crcellcntie  /  en  toa&onberteBent N.    B  R  U  Y  N  I  N  K. 

«©dyne  fcD2ijbeng  en  ban  eenen  inDouben  Dabbe  be 
boo2f5  pictcr  (£o?gueau  mebe/  en  3ijn  fo  te  famen  [\eU 
meuraw  SHnttoerpen  geBomen/  logerenbe  baninbe 

Spiegel  op  be  Corcnmcrftt  /  ban  toeberom  in  anbere 
ïmifen  ban  DareBemüffe/  en  b?eben  ben  Danbel  (lerB 

bv  b'een  en  b'anber  ecnige  maenben  lang  /  Bregcn  bele 
burgeren  met  Daer.  €n  tegen  bat  ben  acnftag  foube 

aengaen/'t  toelB  foube  gctoeefl  3j|n  ben  3  JBeeut  15  7  *. 
fo  Dabbe  DP  baer  bcimelp  450  foibaten  mbe  #tab 
boen  nomen/  meefl  op  merfttbagen/  en  boo?  berfepei; 
ben  pooien/  en  toaren  geBomen  ecnfbcelgbanCDa* 
tcau-Cïjamb?efi  /  fommige  ban  be  gene  /  bte  men 
noembe  3©ilbe  <0eufen  /  uit  Det  bofcb  ban  fpcren  uit 

©laenbcren/  fommige  uit  ̂ ollanb/^eclanb  en  't  ïanb 
banClebe/  feer  Bloeftc  en  berfoenre  (olbaten/  bpfon* 
ber  be  mite  <0eufen.  3&efc  /  Doetoel  fp  aen  ben 
anberen  geen  ftenniffc  en  Dabben/  ia  fommige  mak 

ftanberen  noit  geften  en  Dabben  /  fo  feenben  fp  malftan; 
beren  uit  een  fefter  tehen  bat  ̂   Dabben/en  toterben  bin* 
ncn  ainttocrpen  tooo2fien  ban  toapenen.  <®ie  ban  Eee* 
ïanb  fouben  ooft  met  eenigc  fcDepcn  metbolrDenal* 

baer/  tegen  bat  ben  aenflag  foube  aengaen  /  lateu  btn* 
ben.  <$p  eenen  fefteren  bag/  bat  bcboo?f3  San  be  ©00 
gelogcert  toaa  totte  3Baert  in  be  Spiegel/  fo  guam  bc 
boo?f3  San  2$lonfo  bp  Dcm/feggenbe :  bat  DP  met  nocD 
mee  ̂ pangiaerben  lik  ban  ben  aenflag  toaren/  bp 
Uem  toilben  Bomen  eetcn/  om  met  Dem  ban  ber  faBe 

tn  't  u?ebc  te  fp?cften.  <Dit  bocfjt  be  boo?f5  Commifla; 
ris  ̂ an  be  1é)o0  feer  b?eemt  en  periculeuS/bat  Dp  Dem 
gcTieel  en  ai  foube  (lellen  in  bematfjt  ban  bijf^pan* 
niacrbcn/betoelfte/atë3P  toilben/  Dem  niet  alleen  en 
Bonben  ombrengen  /  maec  ooft  gebangen  nemen  en 

Dem  oberlebecen.  ̂ ocötanö  betojjle  DP  öe  fafte  be^ 

gonnen  Ijabbe/  fo  toiibe  öp  't  abontucen  /  en  fetbe  /  bat 
f)P  fjem  'sf  aubet-en  baegsi  '$  mo&en^  te  acDt  uren  fou* 
be  laten  toeten/  toaer  5?  ftomen  fouben  /  en  Dp  Det  ban- 

Bet  foube  laten  baerbig  maöen/  gelp  Bp  me/  fenben- 
be  aen  f)em  eenen  ban  be  gene  /  bte  Dem  be  p?ime  bacr 

3anï>c  tocmebeftabbcgegebem  ^pquamenbpbcnanbercn 
®>$     in  een  uerberge/  baer  Ijet  iBoriaeusf-Ijooft  mtljmg/  bp 
CoTm;«  ̂ imgan^flrate/ niet  be?re  ban  Det  ftaaeei/  altoaer 

EB?  bcbüfèptmaiiierbenberBlaerben/batfP'ertot3^oe ficmmcr  opljetftafleel/  alle  ̂ pangmerben/  Dabben/  bte  met 
hP      Baer  centf  toaren/  en  t'famen  geteBent  Dabben  /  om  \}t t 

^a9rt"cn  Batlcelobertelcberen/  boo?bepoo?tebie  tegen  be  (lab 
op  't  8»  toasf/  batfe  (lerfc  genoeg  toaren  /  cm  't  felbe  te  Bonnen 
ba***  iioi^engen  /  en  battcr  maer  80  foibaten  op  ïjctliafleci 

Sim"  toaren.  3CUS nu ajlefaBen genoeg bereib en beleib  toa- ftcti  ban  tcn/fo  toerben  feer  fcDielijBcn  be  boo?f3  3Ian  atlon(b  en 

srntbwc*  pc j,?o  HBalbonabo  ̂ pangiaerben  op  't  Ba(leel/  en  2fi- 
ÏC3an  ö2iaen  be  3©eert  in  be  fpiegei  /  met  eenen  San  ©er- 
atuinfo   maeö  gebangen.  TDc  Commiffariö  <$an  be©o#btt 
rniBcöjo  ijcr(laenDebbenbe/  en  b2efenbebatDetalleiSin'tlicDt 
iJSo     ft  -^nen  foube/  Deeft  met  peter  (€o?quean  ter(lonb  o?- 
£.P,™>  b«  gepelt/  bat  alle  be  4jo  foibaten  fenber  eeniggc- 
3tacr'    toeer/  alleen  met  Dare  ponniaerben/b'een  boo?  be  eene/ 
JBÜS  ö'anöcc boo2  een  anbere  pookte  fecretelüft  uitter  (lab  en 
rocVrt    toeg  quamen  boo?  berfcljeiben  toegen /  fo  batter  geen 
V' öc  ,  meer  ban  be  boo2f5  bier  gebangen  en  toerbcn.^p  toer- 
eï S  ̂c"  fiw  Dert  en  (IrcnaelijB  gepnntgt  /  fo  batfe  alle  ben 
» er*     acnflag  ontbeftten  /  noemenbe  noefttansf  niemanb  ban 
mae*  tot  ()neu  complicen  /  ban  be  Commi(Tari«  Sanbe  ©00  en 

?ch?c"*  icn  ̂ 02Qucau/  bk  Den  DeimelijB  ontDielben  bp  eenige 
b.mgcn.  bcftcnbc/  en  Ijare  goebe :bertroube  b|ienben.  ̂ ptoer- 
%™   ben  alle  bier  ter  boob  beroo?bee!t/en  int  ooenbaer  op  be 

fêvende  Boek.'  1574i 
b^iaen  be  fflmt  in  bc  fpiegei  boo?f3  en  <$m  Jètt*  nauo/«t 
mae0/  toefenbe  bc  b002f3  San  2Clonfofouttcrmaten  fjne to?ebcbjft  gepöniflt/  en  ongcnabelp  geljanbelt/  bat  DP  3JJ gr 
met  bier  perfónen  opbeplaetfebanbeerecutiemoe(l  quat* 

gelagen  toerben.  €n  terfelbertübalgbatgeftfjiebe/  tiert, ging  be  boo?f3  Commiffaris  San  be  3^00  boo?  be  robe  €  JJ, 
poo?te  ter  (lab  uit/geleib  toerbenbe  boo?  eenen  2ïrnoult  miffart^ 

be  Corenmeter/ecnen  fijnen  goeben  b?unb/en  geraefete  gjnöe 
alfo  toeberom  bp  ben  $2incc  ban  <©rangienint£ol>  Jfnif 
lanb.  Ifêen  Dabbe  't  bermoebeu/  bat  be  Doere  ban  ben  somt. 
boo?f3  San  SClonfo  iic  foto  ontbeBt  en  uitgeb? agt  Dab- 
be/ofcenfoïbaetban3©alenr0n.  S«  DebbeuitfeBeren 
b?kf/  bk  otngelb?ecl)t  banber  j§anbe  ̂ ecretari^ban 
ben  <ï5?abc  ban  25o|fu/  aenben  felben  <5?abe  /  W  ais* 
boen  tot  55002n  gebangen  fat  /  gefcïj?eben  uit  2Gm(lec* 
bam  ben  5  ipartp  1 5  74-  O^fwn  en  gelefcn/bat  op  befeU 
be  tijb  be  pjinceban<ti)rangicnooBbiergeIöftenaen^ 

(lag  öeeft  geijab  op'tfta(leelban»8ent/  en  be(leben ban  fêalcnci)U/IBae(lricDt/cn  Si«negen/macr  bat  bc 
beleiberss  te  onboo2ficDtig  toaren  gctoee(l/  toaer  boo? 
be  (aften  te  b?oeg  aen  ben  bag  toaren  genomen/  bocD  en 
Debbe/  na  naerfiig  onberfoeft/geen  toaeracDtige  bo^bc^ 
re  onbejricbtmge  baer  ban  nonnen  beftomen. 

(to  anbere  söbc  fullen  top  nu  berDalen/  batter  cem'^  «enitaj ge  uitgetoeften  begeren  banber  <0ouöe  in  $|ollanb  ge*  wn  o« 
toeed  3ün/bie  Den  binnen  ötrecftt  ontDielben/befe  Diel*  JJ  „  n^ 
ben  fecrete  intelligentie  binnen  ber^oube  met  bic  ban  mm. 
gare  gefintDeib/  p?artifercnbc  en  oberleggenbe  /  Doe  fp 
be  (lebe  fouben  mogen  béngen  aenben  ConinB.^e  fa* 
Be  ijef  ten  lact(lc  fo  be?re  geb?acDt/  bat  befeïbe  te  ftenncn 
gegeben  i 8  aen  ben  l^eerc  ban  j£oirBarme$/te  bier  tiiö 
«©ouberneurbanatrerDt/  in  plaetfe  banben<©?abe 
ban  2$o(Tu  /  ̂k  nocD  binnen  J^oom  gebangen  toag  fit^ 
tenbe.  <De  J|ecre  ban  $oirnarme$/  bermit^  3ijn  fteft* 
te/  tit^  be  faBe  beleiben  boo?  be  i|eere  ban  €5ongnie^/ 
ilamotteen3&o?bc&  ^t  p?intipael(lc  beleiberss  ban 
be  faBe  toaren  eenen  San  $|ep  /  binnen  atrecDt  ge* 
blucDt/befeD«lb  to?refponbentiemet  3ijnfcDoonfonc/ 
genaemt  2fib?iaen  pcterf3  en  bie/  met  $rent  San 
(€eutoenf(ootmafter/  (iik  (labg  (ïootmaftertoajïgc* 
toee(l)  en  be(Telf£(ïootmafter0  b?oeber/en  eenigc  anbc* 
rr  tot  ontrent  20  perfoncn  (lcrB.<©efe  ̂ lb2iaen  pieterfj 
toasf  getoee(l  tot  3ClpDcn  /  albaer  DP  be  faBe  tommum* 
ceerbe  met  eenen  <Tlaesi^itBf5  ©erDoef/  hk  tot  üt* 
retDt  be  faBe  mettc  beftenbc  albaer  bekilK.  Wc  boo?f$ 
(lootmaner  Dabbe  norD  onber  Dembeflotelenbanjc* 
Ber  poo?tgen  /  ontrent  ben  boeien  toren  /  genaemt  Det 
©Iamingfpoo?tgen  /  baer  boo?  fp  beg  Coninr  foibaten 
meenben  in  te  laten  tot  600  toe  in  getale/  alt'famen 
febutten/  baer  toe  uitgeBoren  /  tk  ftaer  b?anbenbe  ïon= 
ten  in  feoBersS  baer  toe  bereib/fouben  berbergen/  fp  fou* 
ben  met  Daer  complicen  in  ben  boelen  toren  Debbcrt 
bergabert/en  ter  ge(lember  uren  nitgeBomen/en  tot  be 
b02gertoacDt/bie  opt  poo?tgen  toefen  foube/  Debbcn  %z* 
feib/  batfe  Daer  (lil  fouben  «ouben  /  bat  Daer  niet  rm*f* 
baen  foube  toerben  /  of  fouben  befeïbe  gebangen  geno- 
men  Debben.  €n  bp  albien  Det  albaer  niet  en  Dabbe 
toillen  gelucften/fo  fouben  fp  boo?  een  toegemetfelt  gat/ 
bat  in  ben  toren  të  /  befeïbe  foibaten  met  fcDuitcn  /  iiit 
baer  toe  gereeb  fouben  toefen  /  ober  be  gracjt  geboert/ 
en  met  toutoen  of  lijnen  ober getrocBen Debben/  om 

niet  te  pla(fen  in  't  toater/ban  bat  fp  niet  en  ttoijfclbcn/ 
of  fouben  boo?  't  Blaminfpoo?tgen  be  fafte  toel  en  lir^* 
teltjft  te  toege  Debben  Bonnen  b?engen.  «Daer  fouben 
mette  foibaten  ingenomen  Debben/fo  te  boo?f33tb?iaen 
pieterf3  en  3!lrem  en  San  (Ceutoen  gebangen  3önbc/ 
onber  anbere  berBIaert  Debben/  ht  boo?f3Sanl§cp/ 
Ciaetf  ̂ irBf5  ©erDoef/  |Br.  t^enrift  Sacobf3  /  ̂ir6 
3Hub?ief5  en  ifêt.Cojnelig  Igenb?mf5  bic  ebe  een  Doelt 
ban  be  |feer&t  ingenomen  fouben  Debben  /  om  te  heku 
en/  batter  geen  bloeb  gefio?t  /  en  niemanb  befcuabigt 
ten  foube  toerben/  en  op  't  ̂tabDutë  Bomenbe/  baer  be 
öeïft  ban  be  toacDt  bifttoiijs  (Tapenbe  toaren  /  en  't  ge? toeer  aen  ben  ftant  (laenbe  foube  men  gefeib  Debben/ 
maefet  geen  rumoer/  u  en  fal  niet  mif  baen  toerben/ 
maer  fo  3P  Daer  ter  toeer  toilben  (leüen/  foube  menfe 

,  omgeb?acbt  Debben.  ,$p  gaben  00B  boo?  /  batCtee* ra»(?io  jneerge^uarttert/  namentlüft  beboo?f5San31lonfo ,     •  -  , 

SBS?  en  pci?o  iBalbonabo  ̂ pangiaerben/  mitfgabersi  %>  ©ecDoef  foube  gefetb  Debben  tegen  »b2taen  f  teter^ 



1574' Ooripronk  der  Nederlandiè  Beroerten. 
bat  be  fymt  ban  $ofrcarme$  felbe  in  pcrfoonfoubé  eonbitie  bïe  foubc  mogen  toefen/  niemanb  uitgefon 
in  De  ftab  gefeomen  nebben  /  boef)  r  felbe  en  Bonte  niet  beer  /  alle  't  gunt  fplutöen  /  en  elr  ban  Bun  bpfonber  /  " 
$rjn/nabcmael8pr'litreclKfiranBlag:Ciac0'^irBf5  't  3p  tn  't  generael  ofte  particulier:  /  ban  Defe  laer? cc ©erftocf  met  eenen  genaemt  3©illem  /  bieeertijbgin  fte  troubelen  tegenö  fijne  itëajefteit  eenigfinö  toffe  « 
betf  boo?f5  9f«i  ï$epcn$  tuin  getooont  babbe  /  fouben  b2uiBt  of  mif  baen  mogen  Ijcbbcn  /  in  toat  manieren  " 
berfolbatenleitt!uiben3ijnöeröee(ï.^efaf!/en'töene  't  felbe  gebeurt  of  geftbieü  foube  mogen  3ijn  /  geen  * 

tfoi-  9.)  tot  ötreent  gefloten  tnaöbienaengaenöe/toaö  bit/ bat  nufb2uift  of  mifbaeb  geercipieerr  /  't  3?  ban  rebels c{ 
men  in  't  bcginfcl/atëbefolbaten  fouben  binnen  gefio?  Ut/  confeberatie  /  BeimclijB  berftanb  of  confpiratie " 
men  toefen/ bp  trompette gebieben  foube/bat  een pege?  en  communicatie/  't  3P  metten  Jp2ince  ban  <0:angten  " 
Uj&fütt  beur  en  benftcren  toegefforen  foube  Bouten/  en  of  fijne  aenBangerg  en  geallieeerben/  in  t  fecreet  of  <e 
bat  niemanb  opter  (traten  en  foube  nomen/  op  pene  i  in  't  openbaer  gerjoubcn/  oob  ban  aenneminge  ban  cc ban  ben  Inbe/  ter  ttjbanberg  foube  3ijn  neo2bonneert.  I  toapenen/  utrfïutringe  ban  be  HaajefteitjS  folbaten/ " 
«Dat  niemanb  ban  be  folbaten  rjcm  en  foube  berbo?be?  |  eebmge  /  berplicljtinge  en  contributien/  leninge  /  p?o?  " 
ren  pemanb  ban  ben  ingefcrenen  berfelbcr  ftebe/  groot  pftanatie  /  Balinge  en  opb2cftingc  ban  gceflelijBe  en  " 
offelcin/a2mofrü&/intminftetebefcf)abigenofeenige  I  geconfacreerbegoeben/  't  3P  ban  helften /cibo?ien/  of  (C oberlaftre  boen/  op  pene  ban  begalge:  rerftonbbacr  !  anbere  ban  goube  en  filbere/  tot  <0obe0  bienft  eer-  " 
na  foube  men  BeimelijB  aöberteren  alle  be  gene  ̂ k  ben 
ConinB  tocgebaen  toaren/  batfe  met  baer  getoeer  opte 
fBerfitofop  t&tabrjuijtf  fouben  nomen/  en  bat  men 
uit  be  fiuifen  ban  be  <0crcfo2meerbe  rerftonb  foube  Ba? 
len  alle  ijaer  getoeer/  en  be  ftab  berfe&err  3ijnbe  /  foube 
men  mette  trompette  boen  bernonbigen  albu£ : 

48/ 

7©iit 
iatfeta 
3r  (laö 

lijnöe 
net 

r\  m  te  bertonen/bat  be  Con.  ffêaf.  een  goebertieren 
v  genabig  ï^cere  ioyen  bat  rjp  niemanb  in  njn  3lanb en  begeert  te  bouten  regens  fijnen  toille/  en  niet  en  ber= 
foebr/  banobebicnrieinalle<©oobelijBeeneerlpefa; 

mSw  Hcn-  <§obJ02bgeconfenteert  eenen  pcgclijbcn/  tik  in 
lonbt.    We  ftebe  niet  en  begeert  te  Olijben  /  bat  bic  baer  uit 
trn  fou>  maclj  rreeBen  met  alle  fijn  goeben/  en  menfalïjcm baer  toe  leberen  goebe  pafpoo?t  en  conbop. 

<Daer  na  foube  gcpublicccrt  toerben  bit  nabolgenbe 
pacbon  bp  be  ̂ eere  ban  jaoireacmesy  Ijem  noemenbe 
<0oubemeur  ober  ̂ ollanb  en  ötrccftt  /  gegeben  /  met 
belofte  ban  baer-en-boben  rjenluiben  tot  meerber  ba- 
ftigrjeibenfecucireir  banbien/  tt  boen  nebben  gelijBe 
openefoieben/  onber  be  rjanb  en3egelban  ben  £om? 
menbabojbanCaflilien/  als?  <0ouberneur  <©enerael 
ban  befe  $eberlanben  /  en  ban  be  ComnulijBe  IBaie? 
fteir  felfg  /  inbien  r  ban  nobc  toare. 

cc 

cc 

cc 

cc 

Parbon 
poe 
iette 
M 

armeg 
egeoca 
rn  bc> 
oeoe 
ian  D  ie 
an  bet 
5ouQc- 

1T7 f  pothpö ^cere ban £.  ?5lbegonbe /  i^oircar^ 
vv  meö/4iBingobal/2&ignicourt/  $c.  bibberen 
Commanbeur  ban  bcr  0?b2e  ban  HHcantura  /  <6ou- 
berneur/  ̂ tabhouber  en  Capitein  ober  ̂ ollanben 
ötrecfjt/  $c.  <0encrael  en  »öpper-  öeltmarftbalftban 
fnne  B5a;efteits(  legcr/nu  tegentooojbiginn  toefenbein 
J|olianb.  2Clfo  ban  toegen  te  23urgc rmccftcritv  ffltt; 
Ijouberö/  burger**/  en  gemeente  ber  ftab  ban  ber  <*5ou; 
be  onö  gccemonflreert  i0  getoeeft/  üp.t  be  rjuaebtotUige 

„  boo?  bc  perfuafie  en  febuctie  ban  be  rebellen  en  bpan- 
3J  ben  ban  fijne  |Baj.  /  getoeften  3tjn  banljareonberba^ 
„  nigfteib  en  oube  gehooifacmïKib  /  en  Denluiöen  ge^ 

tnos?  gebebiceert  of  gebeflineert  3ijnbe/  en  namaelg 
opgeb:ocijt  en  töegeboegt  foube  mogen  5ijn/  tot  be^ 
hoef  ban  ben  #?ince  ban  (©rangien  of  fijne  abfteren* 
ten  boo2fcï)2eben  /  mitggabeoö  ban  be  toelatinge  of 
comubentiebanbe  nieutoe  p?ebicaticn/  beelbfl02me; 
rpen/  aenrecBtinge  ban  nieutoe  öeligie/  en  exercitie 
banbien/  fonber  eenig  belet  of  refiftentie/  engenera? 
ïijh  boo?t0  ban  allen  anberen  mif  bluften  tegenjö1  fij- ne Höajefleit  gebaen  /  oob  alijier  geomitteert/  met 
aeerp?effeert  3ijnbe/en  bat  boo?  fo  bele  be  boo2f5 
^tab  /  of  pemanb  ban  alle  be  Hegenten/  ©?oetfcUap; 
pen/  burgere  of  gemeente/  cnanöerenboo2f3/  baer 
üan/  of  tneenigepoincten banbien/  bcbonben foube 
mogen  toerben  ecnigfintf  culpabel  of  accufabd  te  jgn/ 
00&  al  toaer'tban  perbuellie  oflefie  ban  fijne  Ifêaje* fïeit/  |)cbbenbebicnniettegenfiaenbef)enluibcn  inbe 
gratie  en  genabe  ban  fijne  ffêajcfreitontfangen/  en 
ontfangen  mitjttbefen/  beftouben  Ijaerluiber  ujbecn 
goeben/  en  baer  toe  nocö  allefjarepjibilegien/  ple* 
biftittn  en  oube  getooonten  en  cofiuimen  ber  felber 
frebe.  ©oo?t0  be  felbe  ̂ tebe  /  met  fiaerluibcn  ïlegen* 
ten  /  JBetboubersS  /  b02gersf  en  ingefetenen  bop2f5  fieU 
lenbcenreftituerenbeinDaerluiben  eerfïen  ftm/  a\$ 
fp-luiben  toaren  iaerenbagboo?bertoeöomflecnbe^ 
gin  ban  be  boo?f3  troublen/  of  ban  Dacr  refpectibe  mif? 
b?uiB/  baer  toe  befelbe  mebecjuijtfcöcïbenalleco2po* 
rele  en  criminele  of  cibile penen/  bie  fp-luiben  of  elr 
ban  [urn  uit  fafceboo?f3  jegens  beConinBlijBe  URaje? 
fteit  ecnignns  berbeurt  foube  mogen  fjebben/  fonber 
't  felbe  nimmermeer  te  geben&en  of  bwa&e  baer  ban  * te  begeren  /  nnponerenbe  baer  op  ben  $20cureur  <©e? 
nerael  ban  ̂ oüanb/  of  anberen  ÏUbbocaten  of  5^20? 
cureur^/  fifcnlen/  en  alle  anbere  fijne  Ifêajcftcug 
<2Dfficicr0  en  luflicierö  ban  alle  fijne  <a£enabcn  Han^ ben  /  een  tm\3iiQ  f  toijgen  en  filentium  /  belobcnbe  ben 
felben  mebc  niet  te  belaften  meteenigefolbatctt  gar? 
mfoenen  /  ban  ban  200  of  300  <Buitfe  of  ïfêalfefol- 
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„  boegt  met  be  ronfebcratie  en  alliance  ban  be  boo?*  |  baten/  ban  be  eerflc  acljt  of  toeertien  bagen  en  lan- 
„nocmbc  rebellen/  en  bemerBenbe  nu  bun  mif  b2ui&  en  ger  niet/  ten  toare  bat  om  fijne  naafeftcits  bienft 
„  mif  baben/ Rebben  onsootmoebelnB  aebeben/baerlui- !  ban  nobetoaer  bat  fp  baer  langer  gèljouben  en  gecon 
5J  ber  te  ontfangen  in  gratie  en  genabe  ban  fijne  |Baie-  tinueertbel)002bente3ijn/  'ttocl&in  bien  geballe  ge* „  Heit/  mit0  oofe  te  remitteren  en  ouijtfclielben  alle  mi&  ferjieben  fal  /  ten  lafte  nocljtanjs  ban  fijne  jifêatcfatt 
„  b2uiBen  en  mifbaben/  lik  fpluiben  mif  baen  mogen  ( ennictbanbeboo2f5  ^tab/  noclj  ban  be  biirgerö  of 
r  rjebben  jegens  fijne  ̂ laj./  en  iegeniöbeneebbange*  \ ingefetenen  banbien:  maer  fullen  be  b002f3 folbaten 
„troutoigfjcibbiefpbemfcnulbTg3ün/ belobcnbe  bat  fp  1  baer  toefen  en  rjenluiben  baer  Ijoubcn  in  ber  felber 
3Jbeboo2nocmbc  ftab  fullen  toeberftelien  in  fijne  IBaje?  1  manieren  en  boegen  aljö  hit  nu  ter  tijb  binnen  ber 
„  (teirs  maebt  enrjanben/  en  te  Iebenboo2t0aen/  aliS  1  ftab  ban  atredjt  3ijn/  fonber  't  felbe  mebe  te  trec> „  goebe  en  getroutoeonberfaten  inbe  oube  onberbanig-  Beninconfequentic/  of  bat  beboo2f5  ingelaten  folba* „  netbenonberf)oubbanbe3Bctten/ebicten/02bonnam  jten  binnen  be  boo?f5  tijb/  of  fo  lange  biebaerfullen „tien  en  ftatutcn  ban  fijne  jfêajcfteit.  5^oen  Bonben  ia-  toefen  ben  burgeren  of  gemeenten  eeniae  oultraaie » ten  toeten  ccnenpegelijBcn/  bat  top  begerenbe  te  bol- 
„  b2engen  be  meninge  en  toille  ban  fijne  naa  jefteit  /  be? 
„toelbe  itf  tegeb2uiBen  enbetoijfenallegoebertierent? 
„  beib/ bie  Ijem  om  gratie  en  genabe  berfoeBen/  rjebben 
„  uironfefpccialelaftencommifTie/  in  bate  ben  21  <0c= 

of  oberlaft  fullen  mogen  boen  /  noclj  öaerïuiben  ee? 
nige  ferbice  of  ieninge  af  nemen  /  birectelijB  of  in- 
birectelrjB  op  li)fftraffinge/  noclj  en  fal  men  00B  op 
ber  nafteel  albaer  in  rocBomenbe  rijöen  eenige  fob 
baten  mogen  Bouben  tot  lafte  ban  be  burgere  of 

cc 

cc 

cc 

CC 

CC 

cc 

cc 
CC 
cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

„tob2t$  1573.  laeftlebcn/  geabolcerr/  guijr  gcfcnolben  Itngeferenen  ban  bien  /  altfbe  felbe  bnbefen  baer  ban 
5,  en  geremittecrt  mitfbefen/  be  boo2iioembe  ftab  ban  lerimerenbe  en  beb2ijbenbe  /  en  baer-en-boben  Ben? c „  ber^onbe /  mer  baerBurgcmccftero/lBetlioubersf  luiten  ror  meerber  baftigrjeib  en  fecuciteit  ban  be? fen  re  boen  rjebben  gclijfte  opene  b2ieben  onber  be „  en  fiegeerberö/  ©zoetfcliappen/^cbutter^/  SMienoy 
„  <0ilben^/25urgersfcn<0cmcenten/  mitögaberö  alle „  te  mtooonberö  en  inneferencn ban  bien/  merbenlui? 
j,  ter  ljniöb2outoen  en  ümberen/  ban  toar  nualiteir  of L  Deel, 

cc 

cc 

Banb  en  3egel  ban  bén  Commanbabo?  iBajo? 
ban  Caftilien  alö  «tBouberneur  <öenerael  ban  be? 
fe  lacberlanben  /  en  ban  be  ConinBljjBe  paiefteit 



éu 
Het  levende  Boek. 

l5?A 

»  mt  tnDien  t bannoDetoare/opDatDeboo2f3&tetre  *n  ooa  ft?  Den  genen  Die  Dat  Itfeffcento  Den  «potte*  « 

fpeciaïe  neboD  en  o?oonnantie  ban  DetjoofDenbanDe 

o  5ptnamiên/©2cfiöentcn/aaöen/  't5Pbanbatp?tbe/ 
»  fecrete/  groten  tn  anDeren  #?obtnciale  ïiaUen/  €apf> 

» :teinen  /  Cafteleinen  /  «©ailiutoen  /  ̂cljoiuen  /  en  alïe 
»  anDere  <©«ftctccen  en  ̂ ufticteren  ober  5üne  Höaje* 
»  fteitis  Hanöen  /  Benluiben  ban  Dcfe  abolitte  en  gratie 
» ten  cetitotgen  Dage  te  Doen  gebannen  /  en  De  felbe  Daer 

» in  te  laten  alle  Ijulpe  en  OpftanD  / op  Dat  De  boo?f3  ,§te* 
»  De  met  ïjaerluiöcn  burgere/  en  alle  anDeren  Ijler  boo? 

»  QcroertöenDefcalJOime  en  gratie  ban  alle  De  boo?gc* 
»  noemDe  poincten  jegens  eenen  pegelijöcn  gefïijft  en 
»  aefiernt  mogen  toerDen/  enbanljengetoeertalleletfel 

»  ofempefcBementtercontrarien/  foirnonbcnenmte* 

»  fecn  ban  De  toaerBeiD  ban  De  toelnen  Bebben  top  Dit  al* 
»  Dus  te  famen  ban  onfen  toegen  Doen  onDerteuenen/ 
»  Doo2Den$ieereban<*3ottgme$/laïtëotte/  en#abe$7 
»  obermitg  onrt  felbe  niet  mogelp  ewtë  te  Doen/  om 

»  onfe  grote  fieute  en  nranuBetb/  en  met  onfen  fecreten 

» 3egel  be3egeu7t'*ltrecBt  Den  19  ̂anuarp  anno  1574» 
»  bOO?  ©aefcDen :  OnDetteöent  Antone  Gongnies,  Jan  de 

»  Naves,  Valentin  de  Pardieu  en  de  la  Motte,  Mbe3e* 
»  geit  met  een  opgeD?unt  3egel  m  roDen  toaffcBe.  . 

©an  Dit  parDon  IjaDDe  Deboo?f53flD?taen$teterf3 
een  copie  ontfangen/  Die  ft?  eenige  ban  3öne  ««mrticen 

oetoom/  en  eenige  D'infjouD  ban  Dien  berBaeltBaDbe/ 
Daer  en  lagen  in  Defe  tijD  geen  folDaten  binnen  Det  && 

De/  toaerom  fp  hen  boo?nemen  te  beter  meenDen  te 

toerne  te  Bebben  gefïelt/  en  fiaDDen  Daer  toegeraemt 

©?pDag  'a  nacnttf  Den  53peb?uarpanno  ij74.|Baer 

Benluiöeraenflagiöbottclijnenonberfiensste  met  ge* 

gaen/  Doo?  Dien  Deisa©oenfDag^  te  boren  alDaer  met 

patente  ban  Den  ©?ince  ban  «Drangten  bmnen  De^te* 
Dequam/gonücr  3£elb?ecfit  ban  <£gmont  Capttem 

met  een  ©aenDel  $eDerlanDfe  boetnnetRten/  fiere  on* 

trent  i?o  man/  ter  felber  tijD  aTsmfofoatenntgua* 
men  /  toa$  De  boo?f3  $ert  gian  (Ceuben  (lootmaner  tn 
Den  boelen  toren  met  eenige  ban  3#n  rompucen  Dte 

np  De  gelegentïjeiD  ban  Den  aenfïag  te  Bennen  gaf/ 

maer  Bem  getoaerfcBout  en  Doo?  3ijn  b?oeber  aenge* 
entiitc  feiD  3ijnDe  Datter  folDaten  binnen  Der  £tab  genomen 

uw  toaren/  toasffeer  perpler/  feggenDe  tegen  D'anDere  ons» 
pzaet  ia  nu  af/  en  3tjn  terfionD  ban  DenanDeren  ge- 
fcljciöcn/  bwfenbe  Baren  aenfïag  ontDent  te  toefen/ 

metttemin^D?iaen$ietetf5  boo?f3  Beeft  391?  compll* 
ten  buiten  Der  «gteöe  toillen  aDberteren/en  met  toeten* 

De  Boe  Op  't  felbe  fecretelp  fouDe  mogen  Doen/Beeft  een 
lanDman  betoilligt  om  De  boobfcBap  te  fullen  Doen. 

&e{c  uomenDe  in  Depoo?teomuit  te  gaen/ ftonDen 
trantelöe/niettoetenDeofBPinofmtgaen  totlDe/  ten 

lacrfïen  gaenDe  na  De  ribiete  ftonö 1  lange  metten  eenen 
boet  op  't  lanD  metten  anDeren  tn  De  fc&uit  /  t  toelö  bp 
eenige  ban  De  toacBt  gemetnt  3önDe /  nregen  eemge 

fufpuieopBem/  fulr  Dat  BP  aengetaftemn  ttoacBt^ 
fiuiö  Qeb2acBt3tfnDe/onDetfocBttoerD/  bp  Bern  toerD 

gebonDen  een  feloutoen  garend/  'ttoelö  afgetoonDen 
toefenDe/  bonD  men  Daer  een  b?iefgen  in  /  Daer  ban  Bet 

inljouDen  fal  bolgen/  geb?aegt  3tjnDeBoe  Dat  BP  fo  Bao* 
Defiaentrantelen/  feiDe  Dat  Bem  DocBtDatDenbtere 

ban  Den 
aengc? 
bangen 
afnftag. 

toeft  Bebbsn/  toaer  D002  een  anDerinconbenientBaer  « 
ober  gnomen  08/  alfo  Dat  3?  met  Dien  recept  niet  ge* « 
nefen  en  &an  toetDen/  maer  DebjienDenBebbenmet « 
eenen  anDeren  iBeDecnn-meefler  raeD  gepleegt/  Die  «< 
Bern  (luDio  begeben  fal  om  fïen  of  Bp  anDere  miDDelen  « 
binDcnhan/  toaer  Doo?  onfe  l&icBte  met  <*3oD$Bulpe  << 
mocfite  genefen  toerDen  /  't  toele  in  u  op  3ön  tijö  fal  la*  * 
ten  toeten.  jBeinjS  ijs  betaelt/  en  biD  u  Co?neliamte  e« 
fcnDen  tot  3!De i^armenjS en  «©eertgen peterssom  na  « 
Baer  öleDeren  te  fien/  en  toiït  laten  toeten  of  Qaetni  * 
nocB  fiefeijs/  in  fenDe  metten  bjenger  10  ftruijSDalerjS/ « 
en  geeft  Bem  anttooo?D  toeDerom  /  %.  en  25.  onfe  l§ee* « 
re  <0oD  3pmetuIuiDen/  gefcB?eben  Den  3  jpebjuarp. « 

<anDerfionD  W  mp  u  toel  be&ent,  « 

«DeBanDbp  eenige  be6ent3önDe/  tó  De  fame  Dacc 
ban  terftonD  gelopen  alle  De  ̂ êtaD  Doo?  /  en  ia  006  ge* 
nomen  tot  feenniffe  ban  De  felben  /  Die  Bem  Daerom  ter* 
ftonD  aen  D'een  3QDe  maefete  /  en  om  De  fafee  te  berftBo* 
nen  /  fonD  BP  aen  De  H&agiflraten  Defen  bolgenben 
b?ief/  tot  mterp?etatie  banDeDuiflerfteDen/  Die  men 
Daer  in  bonD/en  na  3ön  interp?etatie  beBoo?De  berflaelt 
te  toerDen  tot  Der  &teDe  toelbaert  te  ftrcc&en . 

E<erfame  toijfe  boo?fientge  en  feer  Difcrete  peeren  afn, 
25urgermeefleren  Der  ̂ teDe  <5ouDa.  <tëm  te  ptnu 

binDen  Bet  berflanD  en  intentie  ban  'tinBouDen  De*  "Jjg b?iefjj  ban  mp  aen  mijnen  3©aDergeftB?eben  fofuIDp  banj( 
bp  Defen  berpaen  Dat  Daer  geen  be?raDerpe  in  gepleegt  boogj 
en  10  /  maer  iö  geDaen  om  t  toelbaert  ban  De  ganfcBe  JJ'ft' flaö  en  gemeente,  gin  Den  eerden  Daer  ftaet  Dat  onfe  %nw 
&icï)te  ia  tn  grote  Defolatie  en  nrannBetD/  Dat  iö  Dat  scDm 

top  onss  felben  alleen  binDen  en  ban  memauDen  genen  " 
troo(tbanontfettinge3önbertoacBtenDe/  enanfenge* tc 
naDigfle  l^eere  Den  Coninn  ban  &pangietvon0te" 
maeBtig  i$  om  tegensf  Bem  op  te  flaen  /  fo  të  De  ̂ $taD ec 
en  tor»  allegaDer  tn  grote  Defolarie/gelijn  top  aen  ̂ aer*  " 
lem  gefienBebben.  €n  om  Dat  te  beröoeDen  Doo?  De  K 
grote  affectie  Die  BP  tot  3önbaDerïanD  Beeft/  fo  Beeft  " 
IBeefter  Claess  ̂ iert  aengenomen  't  felbe  te  reme* 
Dieren  /  BopenDe  Dat  3Bn  recept  toel  te  toerft  fouDe " 
toerDen  geflelt  /  Dat  ia  Dat  BP  een  b?ief  gefcB?eben  Beeft " 
aen  «©irn  ̂ Janf3  Slonn  25urgemeefler  /  om  te  nomen  ■ 
ter  plaetfe  Daer  't  Bem  gelief  De/  entracteren/enöP 
fouDe  Bebben  een  b?p  en  baftgelep  om  te  (tomen  en  te 

gaen/  en  Dat  BP  Bem  fal  bertoonDeren  ban  De  gratiën  " 
en  genaben  berto02ben  boo?  De  boo?f3  fteDe  en  gemeen* c< 
te  /  en  't  felbe  të  niet  te  toer»  geflelt  /  obermits?  eenige u 
oproerigegeefien/  alfo  Dat  Daer  geen  bjiefgeuinDen  u 
aipoteen/  Datij^/  Dat  Daer  geen  anttooo?D  op  gefcB?e* " 
ben  ia  1  toaer  Doo?  onfe  StcBte  een  anDer  mconbenient " 
aengenomen  ia  l  Dat  ia  1  Dat  Daer  en  tuffcBen  nnecBten ec 
in  De  &taD  genomen  3i)n/  alfo  Dat  Deb?fenDenraeD c 
gepleegt  Bebben  met  een  anDer  ifêeDecpn-meeffer  Die 
Bern  fïuDio  begeben  fal  /  Dat  ijs :  Daer  3im  goeDe  lutDen 
gctocefl  aen  De  3CbDiffe  ban  De  Clare  ̂ ufteren  Die  na 
StrecBt  gereifl  ia  l  Dat  3P  biDDen  fouDe  Den  $eere  ban 
5@oo?carmej$/  te  fenDen  alle  De  gratiën  en  genaDen  met 

tegen  Dem  fcljeen  op  te  rijfen  M  bloeD  /  toaerom  BP  in  Dat  parDon  /  met  tfomnr  3egel  be3egelt  aen  De  5öur 
«tin  felben  gefeiDljaDDe  /  J£eere<0oDfouDeiBtoeleen 
bloeDirje  booöftBapD?agen/  DeBanDbanBetb?iefeen 
toerD  benent  /  en  toasS  niet  onDerteöent/  maer  toasf 
luiDenDeatöbolgt: 

«  ,  x  c*  <Cer  =H.  en  bemïnDe  Boetoel  Den  töD  niet  beguaem 

SI1???  O  en  feer  periculoosf  ia  om  pet  te  ontbieDen  /  fo  Bebbe biufm  ih  Dat  nocBtanö  niet  mogen  laten  /  tonenDe  bp  Defen  De 

b« W)?c  noeöe  affectie  Die  in  t'utoaert.ö  en  t'onfe  ̂ icBte  3P  D?a* 
ï&" »»  genDe  /  toant  alö  ia  aenmerbeDe  grote  Defolatnren iöicrccfj  hranWjeiD  Daer3pingeballenitf/  foenftantnmpban 
't  toeih  trancn  njCt  ontBouDen  /  oberDennenDe  Boe  licBtelpen 
«Sm  fP  te  Belpcn  ia  getoeeft/  en  Dat  Bet  recept  fogoeD  om 

befigen  toaö  fonDer  eenig  pcnjnel  /  't  toeln  te  beulagen 

cc 

gemeefleren  en  ©?oeDfcBap  Der  boo?f3  fttbt  1  BopenDe 
Dat  gp  mijn  peeren  /  Dat  in  Dan»  ontfangen  fult/  en  J 
tranfpo?teren  De  fleDe  onDerDeobeDientiebanDeCo* 
ninnl.  |Baje(l.  onsf  alDergenaDigflen  ̂ eere/  inBope  3 

mpn  peeren  berftaen  fullen  't  felbe  gefcB?eben  te  3ön  * tot  boo?Deel  en  geen  acBterDeel  Der  boo?f3  fteDe/  en  toilt 
Bier  in  Doen  fulr  gp  toilt  Dat  u  op  anDere  tijDenmacB 
geftBien  /  Dit  DoenDe  fult  toel  Doen. 

<©ocB  3ün  De  felbe  3llD?iaen  ̂ ieterf3  /  %txt  ̂ an 
(Ceutoen  en  3ijn  b?oeDer  /  en  eenige  anDere  Daer  na  ge* 
bangen  getoo?Den  /  ttoe  3ijnDer  toeg  genomen  Die  nocB 
niet  benent  en  toaren/  Den  eenen  BaDDe  De  DagtoacBt 

in  De  poo?t  /  en  ia  fo  gaen  toanDelen  ban  DefcBilö- 
toacBt  ter  poo?tenuit/  Den  anDeren  igbpabonb  ober 
De  beften  geballen  en  ober  De  gracBt  gef  toommen. 

gaten       ,  ,  .  , 

toa^gc  jcs  oat  het  felfoe  niet  te  toern  geflelt  en  ijs/ maer  ecn0* 
f?X\  Decelö  berfutun  ia  bp  jpr.  Claejtf  Die  alölBeDecijn-  TOaen  Pieterf5  gebangen  3önDe  befienDe  terflonö 

meefterDe&can&öeiöte  cureren  aengenomen  BaDDe/  |jönBanDbanBetboo?f3b?ief«enDat  bp  Den  ïa"^0" 



toas?  gebonben  /  en  bat  Bp  ooft  be  interpretatie  gcfcD?^ 
Den  en  aen  be  peeren  boen  befteiïen  Babbe/  baer  be* 
neffeitf  Dat  3P  maluanberen  buf  banigen  eeb  gebaen 
liatiöen. 
mt  Concept  bat  top  nu  boo2  Banben  Bebben /ter 

eeren<0ob$en  ter  lief  be  banbe  ConinblijBejlIöajeft. 
ban  £pangten  onfen  alregenabigften  J^eerc/  enontf 
gemene  toelbaren/  belonen  top  niet  te  openbaren/  nocB 
man  /  nocO  toijf  /  nocB  fiinb/  en  ban  malöanbeccn  niet 
tefcBeiben/  boo?  bit  concept  bolb?acBt  fal  toefen/  fo 

toaerljj&Brtpton.s'  <0ob  en  allc3tjn  heiligen.  €tnte 

Öoripronk  der  Nederkndle  Beroerten. 
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<«eb  ban 
ftCCOB' 

ferjrj». 

aennangers  boo?  een  Boop  ballingen/gefputè  en  Baffe* 
boeben  /  Die  niet  en  fjebben|  bat  fp  luiben  Oen  felfö  mo»- 
(ten  opbrengen:  baer  jegens  bes  Coninr  macBtfeer 
berbeffenbe  /  om  Benluiben  te  befcBermen  /  te  bèb?pen 
en  ontlaften  banbe  berobinge  en  infolentie  banbe  rebel* 
len/metb?eigementen/in  Dien  fpluiben  be  gep?efenteer* 
be  genabe  niet  aen  en  nemen  /  bat  f)p  Benluiben  fonber 
genabc  fal  ftraffen  alfmen  getooonlijfe  i$te  boen  ben 
rebellen  en  Criminateuriei/delaefe  Majeftatis,fcB?ü' 
benbeoonbatBP  eenige  gebangen  Buifluiben  Babbe/ 
biefjpinfulben  geballetoilbe  boen  opBangen,  ̂ ocö 

lijn  na  bat  Bp  en  eenige  anbere  ter  fcBcrper  eramen  ge*   Beeft  met  bit  fcB?tjben  niet  uitgececBt/fo  fp  be  ̂ Spaenfe 
toeeft  toaren  /  en  alle  't  gene  boo?f3  i$  botftomentlgfe    parbonnen  geen  gelobe  en  gaben. 

Straffe 
örr  ürc  f 
raörrjj. 

aeconfeffeert  en  buiten  banbe  en  pijne  baer  bp  geperfi 
fleert  Babben/  fnn  be  boo?f3  3Cb?iaen  pieterf3  /  *  %ett 
gjan  (Ceutoen  en  eenige  anbere  complicen  geereeu* 
teert  metten  ftoaerbe/en  boo?t£  geguartiert/  eenige 
gebangenen  jon&Beib0  Balben  ontflagen  enbe  ̂ Stab 
berfebert,  <©e  ̂ eere  ban  jfêijngaerDen  boe  ter  tijb 
45ouberneurbanber  <©oube/  geeft  f)ier  ban  tertfonb 
bp  mifTibc  ban  ben  1  ?  5peb?uarij  betffelfs?  jaertf  be  toe? 
te  gebaen  aen  fjon&fjeer  38b?iaen  ̂ eere  ban  «gtoieten 
fijnen  iScbe/  biebe^tab  banber  «Boube/  geljj&ge* 
fioo2ti$7  eerft  ingenomen  Babbe  ten  befjoebe  banbe 
P2inceban<©?angien/  fcB?ijbenbe  onber  anbere  /top 

fijn  allegaber  dooi  45ob$  bo'oifienigïieib  ban  ber  boob berrefen/ en  i&B*&  bie  ̂ tab  met  het  innemen  banbe 
Knechten toebcrom  ban  nieuto.$  ingenomen/  berfia-- 
ïenbe  boo?t$  ftet  concept  gelijb  boo?f3  i$  /  en  berfoe&en* 
be  bat  fjp  aenbe  peeren  Staten  ban  ̂ ollanb  foube 
toillen  benaerftigen  om  meer  folbaten  albaer  te  fen* 
ben  /  of  bat  Sflon&Beer  3Blb?eeBt  ban  <£gmont  commif* 
fte  fouben  mogen  Brijgen  om  ?ijn  ©enbel  te  beflteröen 

tot  3  00  fjoof  ben  /  acfjtenbe  't  felbe  't  befte  p?ofijt  te  toe* feil  /  feggenbe  fulr  Boognobig  te  3ijn  inbien  men  be  (lab 
begeerbe  te  beBouben  /  en  bat  aen  be  felbe  feer  bele  ge* 
legen  toa$7p?efenterenbe  in  alletf  fijnen  bienjt  totten 
leftcn  b:oppel  blocbg  toe. 
^efen  aenflag  albus  te  niet  gegaenfnnbe/en  Beeft  ben 

groot  Commanbeur  <t5ouberneur  boo?f3  baerom  niet 
op  gefjouben  op  beefcBeiben  anbere  plaetfen  ben  p?in* 
te  toerft  te  beroc&enen/maer  be  $2ince  ban  <©2angien/ 
boo2f)et  beroberen  ban  Bet  <£planbbana©alcBeeen/ 
en  bat  Bp  oon  nonbfcöap  uit  ̂ uitflanb  Babbe  ontfan* 
gen  ban  3ijn  b20eber  <02abe  &obetoijH  ban  d^affau 
bat  Bp  Bern  Baeft  met  een  goeb  getal  ban  <©uitferui- 
teren  /  en  boetanecBten  meenbe  te  Bulpe  te  nomen  /  be* 
ter  moet  ge&regen  Bebbenbe  om  toat  grootsf  uit  te  recB* 
ten  /  en  barljt  niet  alleen  om  't  geen  BP  berobert  Babbe tebefcBermen  enbe  toaren/  maer  om  ben  bpanb  felfd 
te  befpnngen  en  brenften :  albucf  p2actifeerben  beibe 

parnjen  om  malnanberen  'tboo^beel  af  te  fien :  Bet 
psincipaelfte/  't  toeln  ben  <02oot-€ommanbeur3ijn 
aenffagen  belettebe/  toajS  bat  BP  geen  gelb  en  Babbe/en 
bat  3ün  folbaten  boo?  be  Quabe  betalingeifeerontoillig 
en  tot  muiterpe  genegen  toaren  /nocBtangfenb  Bp  14. 
benbelen  folbaten  na  Bet  |^oo2berguartier/  bie  baer  na 
met  600  Jfêalen  toerben  berflerbt  /  Bier  ober  Babbe  be 

5Den  rir.  febmarij  157^  B^t  BP  öetf  mojgenjS 
b2oeg  omtrent  rjalffcjs  uren  gefonben  4  of  7  00  man  na 
Crommenierbijn  /  om  be  fcBanfe  albaer  in  te  nemen  / 
hopman  SCfter  albaer  met  3ijn  ©enbe  lanecBten  leg* 
genbe/  B^ftfe  terflonb  getoaer  getoo?ben/  en  alarm 
gefïagen  Bebbenbe  /  Beeft  3ün  folbaten  in  o?b?e  gejlelt  / 
en  id  Benfuiben  baer  mebe  en  met  een  goeb  getal  Buif* 
luiben  tegen  getogen  /  en  toel  b?ie  uren  met  fcBut-ge* 
baert  en  feftarmutfinge  tegen  geBouben  /  Beeft  006  aen 
hopman  Coen  ban  ̂ Steentoijn  baer  mebe  omtrent 
ïeggenbe/  gefonben  om  Bulpe  en  aflifïcntie/  bieBem 
terjtonb  eenige  fcButten  met  een  bcel  Buifluiben  te  Bul* 
pe  fanb.  ̂ ocB  fo  be  BuifTuiben  of  boeren  getoaer  toer* 
ben  /  batter  nocB  feiS  of  700  man  nuamen  ban  öitgeed 
af/  acBtec  Crommenije  om/  flelben  3?  Ben  terftonb 
op  te  loop /en  be  folbaten  ban  gelijnen  b?efenbe  boo? 
omcingelt  te  toerben  /  fuljc  bat  bed  Coninr  boln  al 
in  't  bo?p  toaren  eer  b'anber/  bie  baer  binnen  in  be  Bui* 
fen  toaren/  't  felbe  getoaer  toerben  /  en  met  nautoec 
noot  Baer  lijf  ftonben  bergen/  baer  toerben  eenige  in 
't  3&o?p  bootenen  /  b'anbere  berliepen  meefï/Baer  ge> toeer  acBter  latenbe/  na  ftnollenbam  /  bie  ban  Crom* 
menije  Babben  een  biertenen  op  ben  toomt  gebaen/ 
baer  ban  ben  tooren  aen  b?anb  guam/  befgelijr  3ijn  fp* 
luiben  boo?tö  gerubtna3©e(l-3anen/  baerttoebaen* 
beien  lagen  /  befe  berliepent  mebe  /  Bet  bo?p  toerbe  ge* 
plonbert  en  in  b?anb  geitenen,  3^e  ̂ opluibcn  Beb 
ben  Bare  blucBt  aen  ben  <©berften  ,§onopberbebigt/ 
bat  fp  geen  firutt  en  Ionten  en  Babben  /  Boe  toel  fp  baer 
genoeg  bp  tijböom  aen  be<©ebepnteerbe  Staten  ban 
Bet  5Soo?berguartier  Babben  gefcB?eben  /  en  batfe  fon* 
berlinge  lonten  gebjen  Babben  /  't  toeln  be  gemene nnecljten  berfaegt  gemaebt  en  op  te  blucBt  geb?acBt 
Beeft  /  en  alfo  aen  3©o?mer  en  <0üfp  meeft  toaö  gele* 
gen /toaren  fp  baer  na  toe  getogen/  baer  fp  nu  met  y 
baenbel  bp  ben  anberen  lagen,  3bit  gefcBiebe  in  abfen* 
tie  ban  gionbBeer  ï|enrijb  ban  2ö20UHBuifen  bed  boo2f5 
<0ouberneurd  ,§onop  <©berfte  luitenant/  betoelbe 
getogen  toaö  na  Jtoom  toe/  om  ieninge/nruit  en  lonten 
tebo?beren:  be  <0ebeputeerbe  ban  be  Staten  Bebben 
ben  felben  terftont  bp  Benluibe  ontboben  op  Bet  ̂tebe* 
Buid  te  homen/  ban  bomenbe  omtrent  be  jtebe-plaetfe 
baer  een  beel  bo?gerö  bp  een  toaren  bie  be  boipen  Bab* 
ben  fien  in  b?anbe  (taen/fo  riepen  fp  ben  felben  na/ljang 
op  ben  boo?loper  /  ben  olben  bief  en  berraber  /  en  bier* 

Crom* 

menge 

mtt 

nunpec 

bnften nentnac 

nomen. 

ÏS  bel  ̂ enrp  be©penne55aronbanCBeb2eaur  bieficlj  öelijbetooo?ben/betoelBeboo?bieiniurieufetooo2ben 
liet  noemen  <0ouberneur  ban  3©aterlanb/  befe  Beeft  bergramttoerbenbe/  Beeft  ban  leer  getogen/  na  een tftr 

'?eauc 
ut 
foooi* 
irrquar/ 

onben 
netten 

metfcB?öbenboo?  J&enrp  ban  jBatfon  CommiffariiS 
en  532obiant-meefter  uit  €gmont  aen  berfcfieiben  bo?* 
pen  gebaen/be  JlEagitfcaten  gefocBt  te  bertoilligen  bat* 
fe  met  Bern  acco2beren/en  be  fcBanfen  oberleberen  fou* 
ben  25elobenbebefeibeg2atie/genabeen  parbon/en  bie 

5«iïan tc  öefcBermen  tegen  ben  ̂ 2ince  ban  <©2angien  /  toiend 
souber»  macBtBPfeer&lein  maebte/  fcljeïbenbebe  felbe  en  fnn 

t^ftoi"  *  Byv0cgrcl  van  den  Authcur  naderhand  daar  bjr  gedaen. 
lerlanti  "n  ̂ ob-  oe^  )"^  ,6ï9-  binnen  bec  dBoube  toefenbe  /  oen  fa 
u  l©a.  S8?  cen<3e23o?aeren  albaer  aengefpjohen/  bat  (ft  in  mtjn  7  23oeli 
rrlanb  £  '°-  'oubc  Benoemt  he&üen  eenen  Sart  Sanfj.  of  3Hart  3an «cfuteen  /  o!0  bat  be  felbe  om  eenfae  berraberpe  foube  onthooft 

3rjn/bctoclfte  feibeubatfrjn  bjocbec  J9ietec  3Janfj  albaer  onthooft/ 
en  fjer  fioofr  op  een  (laaft  geflelb  toag  /  maer  bat  Tön  bioeber  uit  be Btbangcnf  (Te  tua<$  aebjoften  en  otbluc^t  /  en  noch  t ewge  jaren  baer 
na  gekeft  fjaübe  /  en  ©oelmeefter  ü(nnen  Hmerffoojtlnaó  getoeeft/ in  boegen  bat  boo?  ben  naam  ban  aart  gjan  öTeeuraen/ moft  ftaeu 
Ef£et^'anf^  of  ®ietn  3an  ton»*»* » ;  fulrt^  (ft  ooft  bebonbeu 
HPb&c  ruaerQcfjfig  te  jijn  ;  ober  fulftjj  fal  ben  goebtoilligen  ïefer  (n piaet^  ban  aart  3an  (Cccutoen  /  Icfcn  £(eter  2an  iCeeutoen  /  en 
big  at naetoefen  faute  boo|  beröetert  öoubcn.  »«"■»» ' 

ban  be  bo?geren  fTaenbe/fuljc  bat  baer  een  groot  op?oer 
gefcBiebe/  en  toerb  ben  boo?f3  2Ö20cbBuifen  ban  acBter 
tn  3tjn  Booft  een  grote  toonbe  gefïagen  /  ten  toare  Bern 
be  iH9agt|traet  ban  J^oom  Baeftelijbop'tftabBuöge* liegen  Babben/  foube  Bp  baer  niet  lebenbig  afgebo* 
men  Bebben.  gfn'tCollegie  ban  be  Staten  bomen* be/  toerb  geb?aegt  toaerom  BPbaer  ( ald  beltblucB- 
tig  boo?  ben  bpanb )  ge&omen  toasf.  fytft  baer  op  ge* 
anttooo?b  /  om  bat  Bp  geen  leninge  boo?  be  folbaten  en 
Breeg/  nocB  bruit  /loot  nocB  lonten/  en  fo  Bern  baer  op 
geanttooo?b  toerbe/  bat  Bp  bocB  leninge  geBab  Babbe  / 
fp?ab  BP  feer  berftoo?belijb  /  bat  fp  't  logen  /  bloebenbe en  tierenbe  /  toilbe  3ün  f  toaert  uit  tremen  i  ban  bielen 
baer  tuffcBen  en  namen  Bem3ijn  getoeeraf/  en  ber* 
maenben  Bern  bat  Bp  na  3ijn  folbaten  en  ben  Doop  fou* 
be  trecaen  om  o?b2e  te  (tellen  /  bat  be  bpanb  geen  bo?* 
ber  inb?e&  en  btbe.  <DocB  BP  toonbe  Bern  ontoiilig 
ten  toare  men  Bern  gelb  gabe/ en  ging  in  3jjn  Berber 

£f  4  ge 

©en  O* 

berden 

TLuUo 
nant 

2B?oeft* 
huifert 

gequefl 

banbe 
burgeren 

ban 
l8oo?n. 
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Het  fèvende  Boek." 

> 

"*ït* 

«*f«m!iÉikmi  toerbinben/  en  fcB?eef  aenbcn  <©bcr;,  co?rcfpon^mt'émmmfcïbm<0?
abcoe8outcnf)atitie/ i^'^ÏÏP^S^SÏLÏUSJtSW riKétaftmttra  «h  heeft  hp  ben  felben  «Öettwnaen  na  3Batcrianï3  oe- 

8en  &onop/  leggenbe  alle  be  fcljult  op  öe  «Debepiueer
 

te  tan  be  Staten  /  batfe  Bern  in  bnf  toehen  geen ilemn 

CC  en  Babben  gebaen  /  berfoehenbe  pafpoo?t  om  bp 

SnSwdL te tïechen / 't toeih tem boo?  tóe  tyb  afge; 

fo  Beeft  Bp  ben  felben  €bcrbingcn  na  ïtëatcrlanb  ge; 
fonben/  biefonberttoijffel  toel  ontbechen  foube  toat* 
ter  bef  Balben  boo?Banben  foube  mogen  toefen  /bcia* 
ftenbcBem  berBalben  mettenfelbe  goebe  to?refpon* 

fiagen  toerc.  ̂ "J^"'"' ^  r^*  <•„■>.-  »>hUi^^  /   tr^rr  miam«>n  noch  anbere  abbertentien  ban  anbere 
bcrloopber  mam  al*  om  befe  fafee  feer  ttnb^ben/ 

heeft  n  Roette  ecnig  hruit  /  lonten  en  loot  /  aen  He  Ca= 

S£  we  tot  »?mer  bp  Hen  otteren  genomen  toa;
 

renSfonöen/met  commifiïe  op  «opman  $icolae0 
Bufchaber/omoberbefelbete  commanderen,  3M 

asuicuaber  fonb  bic  Commitfïe  toeberom  /  tjem  ercu* 

ferenbe  op  fnn  jonhbeib  en  oncrbarcntl)cib/om  te  com* 
manberen  ober  be  anbere  Capitcinen/tóe  ouber  toaren 

ban  OP/bcbanhenbe  Ijem  feer  banber  eeren/tóe p ■  t'ak len  tijben  op  bage  en  nachte  berctt  toaS  te  berfcbulben/ 

en  tóil  ben  genen  tóe  ben£>be?jïen  gelieft  te  ttcllen  m  aU 

te  cteerne  obebicren  en  gefioojfamen/ip  toaren  nu  met 

f  baenbeïen  bae:  bp  ben  anbe?  tot  »?mer/en  %  baen- 

Helen  on  't  Calf  /  fo  batfe  nu  feben  baenbeïen  (ïerh  toa- 
ren/  toel  gemoet  om  ben  bpanb  te  refifteren/  fp  Ijcbben 

grotelijr  gefcefe  hruit  en  lonten/  als?  fp  bte  hnjgen/ JuU 

len  nare  cereberbebigen  totten  laetftenman:  enficb* 

bent  al  om  rontfom  baer  boen  bijten  /  tn  boegen  bat  fp; 

luibcn  en  bic  ban  't  Calf  al  in  eenen  bijt  begrepen  tos* 
ren.  <Den<0ber(ten&onop  tronfelfSbptjenUuöcnen 

tfelbe  op  alïeS  o?b2e  /  en  rcif  öe  boo?t£  op  pirmerenbe 
baernneentgetijb bleef/  mibbelmnb  hregen  fp  noclj 
eir  toeinig  hruit  en  lonten  /  fulr  batfe  geen  bo?ber  ap 

ftootboo2bienjb  meer  en  leben/  maer  alfo  fplutöen 

ben  rrb.  berabbertcert  toerben  en  honbfenap  hregen/ 

bat  bpbe  bpanben  tot  (Douanen  noclj  genomen  toa* 
ren  4  ©aenbelen/  en  tot  ïDeföanen  mebe  noclj  fo  bele/ 
©ebben  fp  ben  anberen  getoaerfcBout  /  goebe  toacBt  te 
flouben  en  op  Baer  Ijoebc  tc3ijn/  en  be$  mo?gen$  b2oeg 
In  ber  nacBtte  4  ureneen  alarme  te  manen  op  ̂ aer- 

bam  /  ook  op  Oofóanen  en  Crcmmcmje  /  omber  bp> 
anbcnboo?nemen  teniet  te  maften.  3£>ocBfp  toerben 

fo  (tarn  ban  be  bpanben  oberballen  bat  fp  in  be  blucBt 

geflagen  toerben/  fo  bat  be  bpanben  oen  meefïer  toier; 
ben  ban  a©o?mer  en  43üfp/altoaer  fp  ben  baer  na  ber* 
flernten :  ,§oncp  frrj^ijft  aen  3ün  €n elï.  bat  be  bpanb 
toel  5  c  00  toaö  /  en  bat  ©erbugo  baer  felfé  in  perfoon 

«>ctpTc.  toas.  ̂ e  Staten  ban  fjet  ̂ oojber-quartiertoaren 
tfteit     ï)ier  boo2  feer  perpïer  en  b2eef  ben  bat  be  bpanben  be 

Han  55  fcftanfe  ban  ï}n  Calf oon  aentaflen  fouben  /  't  toeln  bp 
Alom  albien  fPberoberben  een  groot  berïiejS  toefen  foube. 
guacticr.  pirmerenbe  lag  ooh  nocï)  genoegopen  /  baer  ̂ onop 

binnen  toag  getogen  met  Bet  baenbel  ban  ̂ opman 

Meinier  bittert:  be  anbere  gcblucDte  folbaten  toerben 

inèurmcrlanb  te  gilpertbamen^ebgeleibombo?' 

bertnbafie te  berljoeben.  l|et  berloop toerb bafl ber* 
eraifeert  /  bat  be  bpanb  boe?  fuiïpe  ban  eentgefniijïut^ 
bentotb2ieofbfer  plaetfen  ober  be  bijten  toerben  ge? 
f)olpcn/cnbatbeb02pen  toel  een  mijlein  begrip  lanli 
3iin/  en  baer  men  mittebó?ft  aen  allen  plaetfen  aen 
mor  i)t  /  tk  ban  ïjet  &m  berrjuawier  manen  terftonb 
beet  fcfjuïtcn/  fcljepen  en  gaïeinews  gereet  om  met  f)et 
open  toater  be  fcïjanfe  ban  net  Calf  te  ontfetten  /  en  be 
bpanben  te  berb2ijben.  «©oen  nebben  fp  be  boo?f3  bo?- 
pen  ben  7  of  8  naartii/met  ooh  be  febantfen  ban  j^ieu- 
tocnüam  en  anbere  3©aterlanbfe  bpen  ban  felfö  ber= 
laten  /  tóe  baerom  toeberom  bp  (jet  ferijgObolfc  ban 
fiet  5^oo2ber-quartier  Met  en  ingenomen  toerben/ 
baer  boo2  ben  felben  fooefe  lanb!»  boo?  een  tijb  lanö 
toeberom  beb2üt  en  ban  ben  bpanb  berlofï  toerb. 

«rtme^     Omtrent  befe  tijb  en  ooh  toeinig  te  bo?en  fo  toer- 
M  6«*  ben  bic  ban  't  5^oo2berguartier  getoaerfeftout  /  batter 
Ieir  f"    feeretclijh  gebanbelt  en  gep2actifeert  toerbe/  om  ben 

ïS'Sn  <ö?aoe  ban  25offu  /  tot  !^oo2n  gebangen  leggenbe/ 
nebnn-    Utt  ber  gebanheniffe  te  berloffen  /  't  toelft  ooh  ter oo- 
8en<5?a*  rcnuanöen  f^uice  yjan  <©?angien  gehomen  3ijnbe/ 
SUu"  Uccft  baer  ban  ben  «©oubemeur  j§onop  /  bp  3Ü»« 
uu  be    b2ieben  getoacrfcljout  /  bat  hp  een  goeb  opfiebt  en 
fltb  in.    toaebte  foube  boen  hebben  op  ben  felben  <02abe  /  alö 
Sk!K  bie  geen  occafie  en  foube  laten  boo2bpgacn  om  te  mo- 

gen effltfppcren:  en  alfo  eenen  Co?neli$ban€ber* 
bingen  met  3yn  toeten  /  en  toille  een  goebe  toni  tyb.ö 

gDaerouamen  nocD  anbere  abbertentien  ban  anbere 
ouartieren/ batter  heimelijn  binnen  ber  felber^tebc 

ban  éoo?n  geb?acljt  toaren  200  roerss  /  tic  gebifttibu* 
eert  fouben  toerben  onber  btberfe  perfonen  ban  ben  fel* 
ben  acnfïag  /  bp  ben  toelhen  opgctoo?pen  fouben  toer* 
ben  een  beroerte  of  alarme/  fo  toanneer  be  fcöepen  ban 
Stmfterbam  ban  buiten  eenen  aenflag  baer  jegenjS 
fouben  b?ijben.  <0oh  mebe  habbe  ̂ irft  (Cljomass 
^oort  atóijnberlater  tot2filhmaer/  bie^onopgefom 
ben  habbe  tot  atrecln  om  ben  ̂ eere  ban  Silbegonbe  te 

bcfifljtigen  en  fp?ehen/  gelijh  boo?berDaelt  iief/be^ 
hlaert  bat  be  J^eere  ban  lilbegonbe  tot  ijem  in  fijn  af* 
fcljeib  Ijcimelnh  Dabbe  gefeib  bat  men  ben  <©?abe  ban 

55ofTuboeh  toel  foube  betoaren/  't  toelhbe  gebangen 
25urgermee(ler0/  en  burgere  ban  ï^acrlcm  hem  op  be 
reife  och  ciejeib  ijabben  /  toant  aen  besS  <©?abenbe* 
toaemiffe  Oen-lmber  leben  toa?S  hangenbe.  7®at  Dem 
ooh  eenebie  bagelijr  aen  bes$  ColoneljS  ©erbugo  tafel 
fat  /  en  bp  hem  at  /  fetrctelijh  gefeib  habbe  /  batfe  toe! 
acljt  moften  flacn  op  ben  <a?abe  ban  25ofTu/nabemael 
l)P  maermeteen  gefloten  beure  en  toerbe  betoaert/ 
boo?  alle  befe  abbertentien  toerb  feer  fcherpe  athtoj» 
ben  boo?noembcn  <©?abe  genomen/  be  Capiteinen 

Co?rmcra  en  i|crbenb?aeh  toerben  ban  Dem  in  befon* 
ber  aebanftemoen  geftelb  /  fijn  meffen  /  pampieren  ert 

fch2Ï?fboeh/  toerb  ban  Ijem  genomen/  fo  bat  hp  niet 
meer  fel)2ijben  nocljte  pet  annoteren  en  mothte/ban  bp 
beliebeneninp?efentie  banbe  25urgemeefleren/mert 
liet  hem  een  b? ocb-me0  om  te  eeten  /  ban  gegeten  heb* 
bmbz  toerb  't  felbe  toeberom  toecD  genomen  /  baec 
toerb  ooh  beraebfïaegt  of  hp  niet  beter  en  foube  berfe* 
hert  toefen  tot  <£nfehuifen  of  iBebenblih  /  ban  tot 
©oo?n  /  boel)  be  meefte  (temmen  liepen  baer  op  bat  W 

tot  tëoo2n  alberbefi  betoaert  foube  toefen/  ban  bat  mert 
baer  goebe  acht  op  nemen  foube/  gelijh  gebacn  toerbe, 

UBen  habbe  in  langenujb  ban  <©?abe  Hlobetoijhban  &mi 

j&affau  oe^  ©jincen  ban  «©rangien  b?oeber/3ebert  Ijp  tmju 
gefdjeibentoasf  uitbergen  in  ̂ enegou  niet  beelge?  ggS 
0002b/  boo2  bien  hp  ijem  een  tijb  langfiil  gefjouben  \om 

habbe  /  al0  feer  fcïjielijhen  be  geruchten  alle  be  $eber<  ̂ »ff' 
ianöfe  ©jobincien  ober  liepen  ban  be  aenncminge  ban 
bele  ruiteren  en  unechten  bp  hem  te  toege  geb2acljt/om 
inbe  i^eberlanben  tehomen  tot  ajfiftentie  ban  fijnen 
bjocber  ben  $?inee:  en  bctoijleDP  toerbe  gchouben 
boo?  eenhloeh  en  berfianbig  ï^rijgss-oberfïe/  fo  toa£ 
ben  groot  Commanbeur  <0ouberneur  generaelban  € 
be^eberlanbcn  ban  toegen  ben  Coninhban&pan*  com; 
gien  fijn  homftc  niet  feer  aengenaem  /  b?efenbe  niet  al-  manö 
leen  bat  be  aenflagen  bp  Ijem  boo?genomen  /  baer  boo?  ;ielJo; 
fouben  toerben  berljinbert  enterugge  geflelb/  maer  i03et 

hpbonbljem  felben  ooh  qualijh  booten  ban  gelbe/  en  ©?« 
fijne  folbaten  bele  ten  achteren/  fulr  batfe  tot  mutena-  JJJJ 

tïe  toaren  genegen.  ÜP  b?eefbe  mebe  feer  bat  hp  ber»»   ̂  fïanb  mocljt  ïjebben  met  eenige  banbe  tngefetenen/  alfo 
toeinig  tijb^  te  boren  ontbeht  toaren  getoeefl  be  fecrete 
intelligenticn  bk  ben  $1  ince  ban  <©rangien  (jabbe  ge* 
houben  binnen  5Bnttoerpen  /  <5ent  /  $iemegen  /  ©a* 
iencijn  /  ifêaeftricht  en  elbersf ;  fulr  bat  Bp  niet  en  tont 
toaerhphem  toachten  foube  moeten.  ||p  Beeft  nicte* 

min  niet  laten  boo?  bp  gaen  of  toillen  berfuimen  'tgene 
Bern  te  boen  flonb/om  'tboo?nemen  fo  toel  ban  ben 
boo?f5  <©?abe  Sobetoijh  ban  ̂ affau  /  aïss  ben  p?ince 
ban  Orangien  te  beletten  en  berïjinberen/en  öenlui* 
ben  alle  afb?eh  te  boen/gebenbe  baerom  laft  aen  j§am 
chio  b'Sïbila  in  Baefïallebe  garnifoenen  bpben  an- 
beren  te  bergaberen  /  en  boo?  eerjt  be  boo?fcB2eben 
plaetfen  te  berfo?gen/  en  metterefle  <©?abe  5lobe? 
toiih  te  gemoet  te  trechen  /  Bern  berbinbering  en 
afb?eh  te  boen/  en  bat  be  ©elb-oberjte  Confalbo 
be  25?acamonte  foube  naer  J^ollanb  gaen  om  be 
&pangiaerben  albaer  boo?  iepben  leggenbe/  met 

eenige  3©alen  in  't  $oo?bcr-t]uartiet  te  Balen  en 

yem 

; 

©? 
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fjem  te  bolgen  /  ö^efr  ooft  t'n  5©uitfïand  eenige  ruiteren en  hneebtcndoenacnnemen/  boojtg  heeft  hppacca* 
ren  laten  uitgacn/daer  bp  hp  alle  ̂ leenmannen  foebeelt 
[jen  toe  teruffen  entoapencnopteberbeurtebanhem 
ne  leengoederen  en  acbtcrlcncn/  gelijk  blijht  bpïjet 
nabolgendc  paccaet  tot  23#da  gepubliceerd 

Oorlpronk  des  Nederkidiê  Beroerten. 
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By   den  Coni 
N  K. 

j"}  En  Droft  van  Breda  ,  of  fijne  Stadhouder  fa- •  Allo  on  (e  vyanden,  rebellige  en  wedefpan- 
tact  Dat 
btltm'  „ 
mannen  nige>  jegenwoordelijken  doen  verlamden  en  by  een 
hen  fuf»  brengen  ettelijken  hoop  van  krijgfluiden  fo  te  voete  als 

penen*   tc  Pecrdc » om  <?«aen  fubijten  en  onvoorfichtigen  aen- 
totpv     flagen  invafie  binnen  defe  Landen  te  doen ,  en  mits 
firn  en    dien  van  node  bevinden  onfe  ruiteren  en  krijgsvolk  te 
Snweni  Peerde  pwmtelijk  te  doen  verfterken  en  reforceren 
f»e  ban    niette  gene  die  wy  in  elk  Land  gereet  en  toegeruft  mo- 
örn 1  €0^  gen  hebben  ,terwijlen  en  middelretijd  dat  onfe  Benden 
rui,h-      van  Ordonnantien ,  en  de  ruiteren  die  wy  in  Duitfland ook  hebben  doen  lichien  en  beitellen ,  (uilen  mogen 

aenkomen  en  arriveien.  So  is'tdatwy  't  felve  aenge- merkt,  en  begerende  te  voorficn  tot  bewarenifles  ver- 
fekertheid ,  en  befchermeniffe,  van  onfe  Landen  van 
herwaers-over,  u  ontbieden  en  bevelen,  dat  gy  van 
ftonden  aen  na  denomfankvaadefendoetkondigen, 
uitroepen,  en  publiceren  binnen  der  voorfz ftad  van 
Breda ,  en  andere  plaetfen  van  uwen  amntyeen  officie 
daer  van  node  wefen  fal ,  en  van  onfen  wegsn  fcherpe- 
lijk  bevelen ,  dat  alle  de  gene  die  Leenen  of  achter-ke- 

nen houden  en  befitten ,  terftond  en  fondereenig  ver- 
trek of  uitftcl  hen  töeruften,  equiperen,  en  voorden 

van  wapenen  en  peerden ,  elk  naiïjnen  ftaet,  qualiteit 
en  nature  van  fijne  Lenen  3  en  achter-lenen,  alles  vol- 
fendedecoftuimen,  ufantien  en  gebruik  van  de  felve 
.anden ,  om  tot  bewaerniffe  en  prefêrvatie  van  onfe 

voorfz  Landen  van  herwaers-over  om  te  dienen  voor 

den  tijd  en  termijn ,  datfy  na  de  qualiteit  en  nature  van' 
hare  voorfz  Lenen  achter-lenen  gehouden  en  verbon- 

den zijn  ,  en  dat  fy  te  dien  einde  hun  vinden  binnen 
14  dagen  na  de  publicatie  van  defen  binnen  onfe  ftad 
van  Herentaels ,  om  voorts  te  reilen  e^trecken  daer  en 

fowy  hen 't  felfdefullen  laten  weten  en  ordineren:  op pene  tegens  dengenen  die  def  halven gob rekelijk fou- 
de  wefen ,  van  faiffiflèment  en  toeflag  van  hare  voorfz 
Lenen  en  achter-lenen :  en  dat  men  op  d'inkomen  van dien ,  andere  ruiteren  en  krijgfluiden  aennemen  en  be- 

talen fal.  En  houdende  daer  van geexcepteert degene 
die  acluelijken  in  onfen  dienft  zijn,  en  anderfins  niet. 
Willende  en  bevelende,  dat  hier  in  geen  faute  of  gebre- 

ke valle,  en  dat  men  een  rollefal  maken  .van  de  ge- 
ne die  des  in  gebreke  foude  mogen  wefen  ,  welkwy 

nochtans  verhopen  niet  gefchieden  en  fal,  en  tot  onder- 
houdeniffeen  obfêrvatie  van  defe  onfe  tegenwoordige 
ordonnantie,  procedeert  en  doet  procederen  tegens 
den  overtreders  faiffiffement,  toeflag  en  perceptie,  of 
ontfangen  van  des  inkomen  der  felver  Lenen,  fonder 
eenige  gunfte,  diflïmulatie  of  verdrag  :  des  te  doen  met 
diefer  aen  kleeft,  geven  wyu  volkomen  macht,  auto- 

riteit en  fonderling  bevel   Ontbieden  en  bevelen  ee- 
nen  yegelijken,  datfy  u  't  felve  doende  ernftelijk  ver- ftaen  en  obedieren,  u  voorts  ordinerende  onfen  lieven 
en  getrouwen  Cancelier,  en  lieden  van  onfe  Rade  in 
Braband  over  te  fenden  behoorlijke  certificatien  van  de 
dagen,  en  plaetfe  daer  de  voorfz  publicatie gedaen  fal 
morden.  Om  daer  mede  voorts  gedaen  te  werden  na 
behoren,  want  ons  alfo  gelieft.  Gegeven  in  onfe  ftad 
van  Antwerpen  onder  onfe  contre-zegel  hier  op  ge- 

drukt in  Placcate  den  23  dag  van  February  in  't  jaer 
onsHeeren  1575.  onder  ftond  gefchreven  aldus,  By 

ï*\.i*.)denConink,  en  ondertekent,  Broeke,  en  was  bezegelt metten  opgedrukte  zegel  van  den   Conink.   Noch 
ftond  onder  gefchreven  aldus,  gepubliceert  tot  Breda, 
des  dijnsdaegs  den  tweden  dag  van  Meert  1572.  tlilo 
turiè,  't  volk  na 't  luiden  van  de  kloeke,  in  groten  le- tale iegenwoordig,  ter  prefentic  van  Meefter  Adam 
van  Keffel  Schoutet ,  Jan  van  Barel en  Claes  Cornelifz Schepenen,  ócc. 

JDe  tjjbmge  en  geruchten  boo?f3banöe6omfre  ban 
<©?acf  Slodetonh  ban^afiau  na  Nederland /hepen 
oan  oage  te  dage  meer  en  meer/  en  den  roep  liep  hooi 
eerfty  Dat  alle  de  paoteftercnöc  ©o?flcn  ban  SDuitfïanö 
Defe  oorloge  fop  tier  hand  namen/  totberloflingcber. 
lücöerlanöcn  uit  de  flabernie  /  en  ban  de  tprannie  ban 
öcn^pangiaerden.  7®c  <©crcfo?mcerdcinëolIand/ 
hadden  feer  grote  hope  op  hem  gcflelt/  fo  tfe  uit' bele  bfc 
bcr/e  foneben/  dicfe  d'ccn  ben  anderen  toefonden  /  heb* ucgefiencngclefen:  öen  groot  Commandeur  en  toag 
och  met  tocimg  b3laöen  mette  fahe  /  bpfonder  om  dat 
(jp  met  toe!  bau  gelde en  toatf  bootten/  endathptoel merfote/ dat  de  herten  der  ,$eöetlander$  generalijnen 
een  grote  afheecr  Dabden  ban  de  ̂ paenfe  regeringe. 
peuten*  fop  en  fftep  noch  en  niftc  niet  /  om  al  te  doen bereiden  dat  Dcm  docht  ban  node  te  toefen/  om  de  ge* woederen  ban  j&afTautoen  tegen  te  tfaen/  cn  naerlui* 
den  boo^nemen  te  beletten,  ̂ pljadde  fijne  &ppen  uit 
allen  oogden  en  plaetfen  /  en  foreeg  alle  dageadberten* 
ttcn/  toat  toeg  «foabe  ïodetoijh  meende  te  nemen/ 
toat  o?d^e  Ijp  hield  in  fijn  rcife  /  Jjoe  fterh  ban  ruiteren/ 
Ijoe  bele  boetbolr  en  dicrgclpe/  in  boegen/  dat  fop  ban 
alö  goed  befcljeid  foadde  en  toifte  /  en  berfïondobcr 
fulr  /  dat  <a?aef  ïodetoijh  den  *  1  febniacp  met  ftin    *», b:oeder<02abeüenufo/  bp  hem  medeïjebbende^e^  home 
tocje  CilJifloffel  de  fone  ban  den  palfgrnbe  jpKderih  ban 
banden  Kfonn/  die  <©enerael  toasf  ban  öe  ruitecpe/  fDSe 
gelijh  <©2abc  Sodetoijh  toag  ban  (jet  boetbolh  geho^  5S&  baa 
men  toaren  op  ontrent  ttoe  mijlen  na  bp  isaafhftcöt/  ̂ -ffa«/ 
en Jjen  gelogeert  hadden  aengeen3ijdede|Bafe/om  ?„& te  bertoacOten  eenig  bolh  dat  acfoter  geblebcn  toa^  /  en  ?n  lor 
datfjpeenfcOonenDoopbolr  bp  bm  ftadde/  als$  na;  w  ö» 
mcmltjh  6000  boethneeïjten  ̂ uitfen/^ancoifen/toaé' %m  inoifen  en  «Suafcongertf/cn  ?ooo  miteren/toaer^ 
om  hp  M  gaf  g^on  ©ernardino  de  l^endoffa  tc  ber^ 
fozgen/  dat  f)em  de  paffe  ban  de  boo^ribiere  foude 
mogen  belet  toerden  /  en  dat  fop  de  garnifoenen  aldaer 
foude  berfreihen/  daer  ®on  5Prancifco  fföontef doft het<öoubcrncmentfjadde/  doo2  dien  daer  niet  meer 
dan  d?ie  hendelen  <ZDuïtfen  in  gacnifoeu  toaren/  en  den 
bnanö  fo  naopdenOalsfDadden.  <en  fooetoeï  <a?abe 
3[odetonh  geen  artillerpe  met  hem  geb?acfit  badde/ 
om  fieden  of  flerhten  te  befcfjieten  /  fo  toaö  de  bjefe  dejS 
te  meerder  /  dat  fop  bertfanö  en  intelligentie  in  der      . 
^rad  hadde  /  fulr  datfe  meenden  datfe  fo  toeï  moeiten 
letten  opte  bpanden  /  die  fp  binnen  /  als?  die  fp  buiten   mM!, 
der  .Stad  mocDten  Debben.  t©e  boo?f^  ffêendofTa  ar-  ftSSS 
ribeerde  aldaer  den  27  jpebjuarp  met  fïjn  Compagnie  £«!* 
^nnciersf  /  en  mette  Compagnie  ban  <a?aefCurtio 
liDnrtinengo/  ban  ped^o  25ufco  /  banjpernandoen 
K!moniode(Coledo/  met  een  Compagnie  öarquebn* 
fier0  tc  peerde  ban  Ifêonf  d?agon  /  met  toelh  fecour^ 
de  bo$m  IfDontef  doh  berfterht  3jjnde  /  toajö  de  plaetfe 
toelberfehert.  <©etoijlr<ö?nbe  Blcdetoüh  daer  ber^ 
toefde/  en  na  meer  bolr  toacfote  /  fjadde  3lbila  tijd  hem 
gereed  te  maliën/  en  alle  't  bolh  bp  den  anderen  te  ferij* gen.  25?accamonte  toajs  ooh  op  toeg  met  bet  bolh  uit 
Rolland/  en  dat  boo?  geiden  lag :  daer  doo?  %  eiden  /  ̂  m» 
öen  dageen  daer  ontrent  ban  de  ̂ pangiaerden  booj  Lf9  J500* 
eenen  tnö  ontflagen  toerden:  defgelürtoerdden^a.  52?1 ron  ban  Cucb?eaur  mede  uit  Waterland  met  fijn  «»«««»• 
bolh  ontboden.  §ct  toaief  in  defen  tijd  een  feer  ongele* 
gen  toeder  boo^abeSodetoijh/  toant  bp  doo?  fiec 
pö  belet  toerde/  dat  upöcribieremetcnmocljtober; 
homen/  Ifêendofla  detoijl  hp  ?8bila  toaief  beitoacu* 
tende/  Weid  in  tome  en  bebtoanh  /  be  gene  bic  met 
<©?abe  ïobetoijh  Ijeimelijh  berfïond  hadden/  datfe 
fjen  niet  en  doeden  openbaren  om  pet  boo?  te  nemen/ 
fendende  ooh  altemetg  eenige  paerden  uit  1  om  <5^aef 
ïodctoijr  bolh  te  beficfotigen  /  fjp  dede  ooh  bertreeften 
de  fcfoepeu  die  op  de  ribiere  morhten  toefen  tot  bobcn 
%x\itl  op  dat  <ö52abc3£odetoijh  die  niet  en  foude  mo* 
gen  geb^uihen  tot  een  brugge  om  daer  mede  ober  te 
homen/  middelretijd  fo  fjaödc^ancfoiod'^bilabeel boih  bp  den  anderen  bergaöect/  en  rjuam  mede  tot 
Haafrricht/  etitoecd  noch  alle  dage  (ferher  en  meer* 
der.  <Den  4  ilöartp  trofe  hn  meteen  deel  paerden  fn* 
nen  bpand  bcfirhtigen/  dieöem  roragieufefojfocn  te  ge* 

moet 
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moet  quanten/  en  Bent  aenbtelen  met  tocinigo?D?e/ 
toaec  uit  Sïbila  oo?beèlDe  Dattet  meeft  ongeorffent 

bolft  toasv  toactomRp  eenige  Dagen  Daec  na  ccn  em- 
bufcaDe  of  Reimeltjfte  fage  o?DonneeecDe  ban  becfeRei; 
Den  peecDen  onDec  ftet  Dcictö  ban  <Don  23ccnacDijrt  De 

ïBenDoffa  in  feftec  do?p  een  Ralf  mijl  ban  Dec§tab  ge* 
legen/  bectteeftenbe  De  plaetfe  Daec  fp  lagen  met  beel 
Ratquebuficctf  te  boete:  en  ban  Daec  fofonDRp^oan 
^aiconcta  Eieutenant  ban  JiBenDoffa  /  met  3  o  %  an* 
ciecs  en  fo  beel  RacquebufiecS  tepaecDeomtefcRec* 
mutfecen  tegen 't  bolft  ban  <6?aef£obetoijft  om  Ijen- 

&w  luiDen  obecRoop  uit  te  teceften  en  loeften  uit  Raec  boo?* 
mutfc^    tjCCi  tn  D'Cmbuft  aDe  /  Dan  off?  Daec  af  becabbectectt 
rf»9*     ̂ atcn  of  niet  /  of  Dat  fp  qnaeD  becmoeDert  RaDDen  /  fr* 

RiclDen  Raec  totjfelnften/  en  Daec  blebec  aen  beiDen  3i> 
Den  omtrent  eben  bele/  ban  De  ̂ pangiaecben  Bleef 
Daec  D00D  De  ComtmfTartë  banDe  ut^  baec&en  «Don 

neguetft  ban  De  compagnie  ban  JïtëenDofla  /  en  ban 
^ananDoDe  €oleDo.  3Baec  Doo?  Ret  bolft  ban  $af 

fau  Ren  boetbolft  naDec  gingen  logecen  /  maftenDe  met 
Raec-luiDec  Dutten  een  fcRecm  boo?  De  guactiecen  ban 
De  paccDen  /  Daec  boo?  fp  De  &taD  meec  bcnauDen  /  en 
becfeftecDen  De  gene  Die  gingen  opte  boucagie/maec 
aibila  m  een  ecbacen  /  boo?ficRtig  en  onbecfaegt  fol* 
öaet/en  lietRen-lmDen  niet  beel  cufïen  met  RetDage* 
lijr  Dempingen  ban  RennetcencReen  of  fteeftten  /  toant 
Rp  RaDDe  feer  feloene  en  ecbacen  folbaten  /  en  Rp  toecbe 

Die  't  felbe  goeD  bonb/  Rem  bermanettbe  't  felbe  mettert 
eectïenin'ttoetfttefiellen/  op  Dat  Rem  <0?aef  itoDe* 
tojjft  niet  en  fouDc  becfamen  met  Den  $?ince  ban 
<£>2angten  fijnen  b?oeDec/  of  ban  anDeceftanten  geen 
mcecDec  fecoucg  en  beeftcege :  en  om  3Cbila  UocR  meeu 

te  becfïecften/  fonD  Rem  nocR  toe  CR?iftoffel  fifóonf D?a* 
gonmet  16  Compagniena©alen/enRet  Co?netRac* 
nuebufteciSban&cftenft:  op  Den  3  Dagban$lp?ü7fo 
quant  Dit  fecoucg  binnen  jBaetfcicRt  /  met  Rct  toelft  De 
boojfeiDc  SGbila  <iB?aef  Eobctoijcjc  bolft  toacftecDer 
aentafte/  en  toeeft  gaf  tot  onDec  De  mucen  ban  ©alben* 

bucg  /  belettenDe  RenlupDcn  Race  boecagien  en  btctua* 
Ue/toaer  Doo?  <S5?abe  £oDetoijft  cefólbeecDe  ban  plaet* 
je  te  becanDecen/en  Bern  bp  ftjn  b?oeDec  Den  $?ince  ban 
<©2angien  te  boegen  /  Die  Rp  gefclneben  RaDDe  /  Dat  Rp 

toilDeopb?eften/  en  Hem  laten  binOentufifcRen  JlBaest 
en  ItRijn  tot  ̂ ettoccDen  /  om  alDaec  of  Daec  omtent  De 

bolft  /  fcRepen  /  fcRuiten  en  ponten  fouDe  te  gemoct  fto^ 

men.  3&e$?inceDitbccnemenDe  entoag  ban  Defe  ce* 
folutie  niet  toel  tetoeDen/  infienDe  Oet  groot  pecuftel 

Daec  in  gelegen  /  en  Dat  lp  ooft  tn  fulbec  ftaeft  fjet  ©o?* 
logd-geceetftuap  Daec  ban  noDc  toefenDe  niet  en  ItonDe 
op  De  cebtece  febieften/en  feiDe  tec  felbec  tijD  tegen  eentj 

ge  fijne  familiace  bnenDen/  Dat  ïjoetoeï  fijn  taoeDecsr 
ftomée  Dem  lief  en  aehrtenaem  toajS  /.  Dat  ÖP  norfjtamJ 
toel  lijDen  moeïjte/  Dat  W  metfön  %egec  op  DietijD 
100  nujlenban  Daec  inace/niet  te  min  !)p  b?acï)t  funen 

ttoe  Compagnien  paecDen  Die  ̂ uc  D"Hllba  tot  in 
25oucgongien  geconbopeect  DaDDen/  namentlijft  een 
Compagnie  ̂ nangiaecDen/  Daec  Capiteinaftoass 

afintljonioD"3(lbaloö/  en  een  Compagnie  Italianen 
Daec  ban  Capitein  toa0  J^utio  Pagano.  ̂ etbolft 
ban<0?abe  JLoDetop  DaDDe  ingenomen  becfcfleiDen 
^ojpen/maec  niet  becce  ban  Den  anbecen  gelegeri/om 
tn  fi02ten  njD  Den  anDecen  mette  paec^e-cuitecen  en 
boetbolö  te  mogen  ontfetten  cnfecoucecen/  ebentoeï 
nam  Itbila  boo?  /  nen-luioen  afb?eb  te  Doen :  Daec  la^ 
gen  9©aenDelen  <©uitfen/  en  200  ïjacguebufierefte 
paecDe  na  bp  Ret  Cafteel  ban  ©alftenbucg  /  Defe  nam 
Rp  boo:  te  befp:ingen  /  fteïlenDe  aen  allen  ftanten  boo?= 
fïcftteltjb  foDanigen  o?D?e  Dattet  Remtoel  gelubte/toant 
tttnjfelenDe  of  fp  moclitengefecouccect  toecDen  ban  een 
geöeeite  ban  Raec  cuitecpe  niet  becce  ban  Daec  gelegen/ 
fo  belafïe  Ijp  iBenDojfa  een  plaetfe  met  fijn  cuitecpe  te 
nemen  tec  3pDen/  en  (lellen  fich  tegen  RetfecoucöDat 
Ren  fouDe  mogen  obeeftomen  /  en  ooft  tóaecnemen/  Die 
Ren  optc  blueftte  fouDen  mogen  begebent  fp  quanten  fo 
bele  ttjöö  boo?  Dag  ais  ban  noDc  mag  /  om  fuift  een  er- 
ploict  te  Doen.  <©e^a(Tattfeb)atteonboo2ficRtig/en 

lïïboïft  RaDDengeenfentinellente  paecDeuitgeftelt/ Daec  Doo? 

lüMcöa^  DcnbpanDRaec  optenRaliS  matfeec  fp'tgctoaecmec 

3Loöc- 

een  uce  in  Den  Dagecaet  Daec  omtcent  7  00  op  te  plaetfe 
ban  't  boetbolft  D00D  bïebcn/en  cenige  paecDen :  ban  De 
^pangiaecDen  enblceffec  maec  7  en  eenige  toecDenge- 
quelt/öit  beclieö  maeftte  Ren  beel  boo?ficRtigec/fo  Dat* 
fe  Ren  bctec  becfagen  en  (ïceftten/  en  ooft  betec  en  meec* 
DectoacRt  RtcIDen/om  niet  toeDecom  tebecballenin  ge* 
lijfte  inconbenienten  en  pecictüen.  ̂ e  CommanDeuc 
belafie  252acamontc  inalDecRaeflte  maccRecenmet 
RetbolftDat  Rpuit  ï^ollanDfouDe  b?engen  gelijft  Riec 
bocen  iö  becRaelt  /  Die  alle  accibeecDen  tot  föemunDc  / 
toeinig  ttjDö  na  Dat  <ü5?aef  ïoDetoijft  /  te  becgeefg  ge* 
toacRt  RcbbenDe  na  meecDec  bolft  uit  ©2anftcijft/tot  fnn 
Rulpe  en  beefteeftinge  /  banlegec-plaetfe  RaDDebecan* 

ftet  TOp  ban<0obife/nam  RetRup^te  3©ecbenbucg 

in  /  Daec  eenige  ̂ pangiaecDen  op  lagen  /  en  becbjan- 
De  Rct  felbe/  <0?abe  HloDetoöft  maccReecDe  met  fpn 
Heaec  lanc  be  UBafc  naec  i^immegen:  ,§ancRto 
D'^Cbila  becfeftect  jijnDe  ban  De  meg  Die  Rp  nam  /  DeDe 
fijn  bolft  maccRecen  aen  De  flineftee  3!Jbe  met  gcote 
Dagcepfen  om  Rem  boo?  teftomen/  enRabDe  inalDec 

Diltgentié  naec  i^immegen  afgebaecDigt  300  ,§paen* 
fe  Racguebufiecss/  en  De  Compaönie  55ucgoignon^ 
ban  Den  2Sacon  ban  CRebeceauc  Die  meDe  tut  ï|ol* 

lanD  toaö  geftomen/  om  te  becflecften  't  gaentfonen  Dat 
Daec  lag  banDe  SSacon  De  ̂ iecgeö  De  fone  banDe  <i5?a* 
be  ban  ©aclapmont.  Sflbila  alle  ucen  geaDbecteect 

toefenDe  toaec  Dat<0?abe  3loDetoijft  geftomen  toa^/De* 
Dete<©2abe  tecfionteen  bmaoe  ban  fcRmten  ertfcRe* 

pen  maften  /  en  liet  fijn  bolft  Daec  obec  paflecen  /  loge* 
cenDe  't  felbe  tot  %btt  Welt  /  en  anbece  5©o?pen  naefl 
De  cebiece  gelegen/\S  anDecen  DaegS  b?oeg  eenige  paec* 
Den  uPtgefonDen  RebbenDe  /  om  <©?abe  ̂ oDetoijc  bom 
te  beficRtigen/  becfefiecDen  Dat  RenlupDec  boo?tocRt 

geen  mijle  ban  RenluiDen  en  toaö/toaec  obec  3Hbila  ee* 
nige  Racgucbüftec^  te  paecDe  boo?  uitfonD  banDe  €om* 

pagnieban  5CntRonioD'3llbtla/  om  naDec  feenniffete 
nemen  banDei^afTaufe/  maec  De  felbe  toecbenmeejt 

J9?ince 
ban©> 

rangien 

Itcge r  i 
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CCÜBft'tl 

S       Den/en(ïeïDentalinb?efeencoute/DatinDentijDban    allegebangenof fgef!agen  ban  400  f ̂ W«^ 
boo?  Den  boo?tocRt  maccReecDen/  om  fnfgelijc  ftenntfTe 
te  nemen  en  te  beficRtigen/  ïje  toelfee  D?eben  De  gene  Dte 
't  ontliepen  om  Ren  te  falbeveh  /  fo  becce  Datfe  quanten 

Daec  ̂ ancRio  en  3fintonio  D'3ïbila  mette  c  e(le  ban  De 
Compangnie  toacen/De  toelfte  obecmit0  Datfe  Raec  be* 
bonDen  onbecfieng  obecballen/geen  cefteninge  gemaeftt 
RebbenDe/Dat  Den  bpanD  Raec  fo  na  toasf/toacen  Reel  na 

bp  om  in  Defo?o?e  te  gecaften/toaect  bp  alDien  Dat  Defel* 
be  .jStoecte-^uptecen  b?efenDe  boo?  meecDec  macRt 

ban  paecDen/  Ren  in  't  becbolgen  niet  fïappec  en  tcagec 
en  RaDDen  geRouDen/  anDecg  en  gefcRieDe  Daec  Dien 

Dag  niet  befonDecg/toant  «6?abe  ̂ loDetotjft  bemetften^ 

De/  batRp  De^pangiaecDen  in'taenficRtRaDDe/02* (FOI.I %%^%5XnS%^®ïs*m  ï^M^«««^m»?3 
D'Hlbila  cefolbecen  om  <©?aef  SoDetotjft  totbectcec 
ften  te  Dtoingen  met  beletten  ban  bib?eoy  logecenDe  tec 

plaetfen  Daec  Rp  fulc  bequamelijft  ftonDe  te  toege  b?en* 
gen  /  of  int  befp?ingcn  ban  eenige  ban  ftjn  legec-pïaet' 
fen/of  Rem  tot  ffag  uit  telocften/Daec  in  Rp  niet  en  ttoij* 
felDe  bictocie  te  bebeebten  /  ten  aenfien  Dat  Rp  Rem  \)t^ 
bonD  boo2fien  met  goeDe/ouDe/toelgeoeffnDefolDa- 
ten/en  <02acf  SoDetoijft  alleen  bp  Rem  te  Rebben  meelt 
nieu  en  ongcoeffent  bolft :  ban  Defe  fnne  meningeen 
boo?nemen  Reeft  Rp  Den  CommanDeuc  bectoittigt 

of  aUSooftecRepDc/  gcenfenDe  aen  <0elDeclanD:  De^ 

anDecen  Daegg  toefenDe  Den  14  %pii\i$'$  mo?gen$ 
b?oeg  macen  beiDeDe  Eegecg  incoecen/  Ret  eeneom 

ficRtebecftccften/  en  Ret  anbece  om  De  pafifagiete  be* 
letten/  beiDe  ficRin  o?D?e(lellenDenaec  gelegentRepö 

banDe  plaetfe /en 't  bolft  Dat  fp  bp  Raec  RaDDen/  toant 
ten  beiDen  3ij0en  toacen  ftloefte  en  ecbacen  Capttemcn/ 
Die  niet  en  becfuimDen  te  Doen  ai  wat  beceifcRte  tot 

ftcenftinge  ban  Ren  pactije/  en  befenfieftaetg  gif$f: 

Sbtla  bpfonDec  toag  feec  befo?gt/toant  Rp  toel  beeftonö 
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batbpaïbienbptiuam  onbec  te  idotjen/  baetaenge 
ttoegfaemtoaaDatigenbe  een  irreparable  rebolteban 
allebe  #eberlanben.  ̂ pen  toaei  niet  berber  Dan  een 
mtjle  Dan  fnn  pactpe  gelegen/en  De  gelegentbeib  banbe 
plaetfe  /  en  liet  niet  toe  om  3tjn  02bonnantie  totjt  uit  te 
fpjeiöen/  't  toelft  öem  een  groot  bojöeel  toa$  /  toam  De $  affaufe  «Caballctp  geen  miDDel  en  baDöe/om  bem  in 
te  fnOe  te  fïaen/toant  aenoe  recbter3ijDe  toaö  De  rente- 
re  Die  Dem  ban  alle  perijftel  ban  Die  ftantberfefterbe: 
Dier  om  DeilDe  b&  De  ̂ pangiaertö  in  bier  efguaDjontf 
of  bopen  ban  pij&en  /  befet  met  barquebufierov  baer  o- 
be?  commanbee2be  be  beftobe?fre  ̂ onConfalbo  2&?a- 
camante/  en  <©on  Jpecnanbo  De  föoïebo/  en  DP  lietaen 
De  ftant  banbe  rebierenmet  i<5  baenbelen  jfeonfbja- 
gon  /  blijbenbe  tufifeben  bepbe  öe  legers?  int  aenfiebt  Det 
D02pban  IBdocb/  Daer  DejUffaufegemaeftt  Dabben 
een  goebe  tcancljee  /  en  tot  befenfte  ban  bien  i  o  benbe* 
ïen  boet&necfiten  meeft  al  jpcancoufen :  aen  be  flinftec- 
Danöbanbeboetftnecbten  toaöin  bierlebengebeelt/ 
DeCaballerpe/betoelfte  alöecn^albejuaane  Dabben 
ttoe  goebe  blogeltf  bana©aife  barguebufiertfbanben 
«Colonel  SClonfo  £ope$  «©allo  /  3ijnbe  beanbereber- 
Deelt  tot  betoaringe  ban  feftere  pafTagien :  aen  be  flun* 
eetöanb  bp  be  blogel  ban  be  a©alfe  barguebufiertf 

Ooripronk  der  Nederlandfê  Beroerten. 
fa&en/bat  ooft  te  bebuebten  toatf/  f n  Dien  fp  «foabe 
ilobetoijft  tijb  gaben  /  of  bat  &p  Den  beter  foube  f02ti* 
ficeren/ofmetbe  commmobiteit  banfefmiten  (Die? 
men  fübe  /  bat  Dp  Dabbe )  be  biepte  ban  be  cebiere  fou* 
bepogenteberfoeften/of  bat  ÖP  foute  mogen  fenöert 
eenigemaebtban  boetbolft/  om  De  b2uggete<0?abe 
te  beften  /  en  paffecen  in  be  =£angfrcate/baer  De  $m* 
ce  ban  «a?angien  na  Det  innemen  ban  3©aerDenburg  / 
en  't  berfcanben  ban  bien  /  eenig  bolft  babbe  gefebiftt/ en  meer  anbersef :  eintelijft  toerb  beffoten  /  ooft  met  ab* 
bij$  ban  be  ̂eere  ban  ̂ iergesf  /  batmen  be  occafie  om 
tefTaen  nieten  beboojbe  te  laten  obertfrijften/  maee 
tn  alle  manieren  foube  foeften  öen  bpanb  te  berb2t> 
ben.  <®taef  Eobetoijft  babbe  infgelijr  3ön  bolft  mee 
geenminber  bootfiebtigbeib  in  goebe  0202e  berbeilt/ 
latenbecen  gcbeelte  ban  bien  tot  befenfie  ban  öe  tren- 
cöeeninöetDo?p/eneengeDeelte/Dat  2  c  ©aenöelen 
toaren  aen  De  recDterDanD  ban'tbo?p/  in  Dicfte  bo* pen  of  fguaD?on$  berfaemt  /  Die  Defcbermt  toaren  ban 
DeCaballerpe/bebbenbe  geenmeerber  pieine  om  aU 
les*  beguamelijft  te  berbeilen  /  maer  befelbe  Cabal* 
lerpe  berbeilt  in  bier  efauab?ow$  /  en  öe  compagnie  of 
pieine  niet  groot  genoeg  3ijnbe  om  meer  te  laten  /  fa 
toarenöer  beel  paerben  in  een  ftleine  baleueaenbe  fïin* 
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fïonö  be  Comette  rutteren  ban  «Scbenft  ban  200  tjoof-  fier  3nbe  geftelt  /  fulr  bat  in  be  ftleine  planure  Die  gele* 
Den:  aen  toiengrecötecbanbcommanöeecöe  «©ioban  ;  gen  toaief  tuffeben  De  öoogteen  Ifêooft/  De  oiöinan? 
25attifla^eI|Bontemet  160  3tancienban3üncom-  j  tie  niet  beauamelijft  en  toais  berflerftt/  bebbenöe  in 

eaen< 
mfte 
11  be 

pagnie/enbanöe  «Compagnie  ban  3ijn  b^oeberCa- 
millo/  en  ban  5prebetico  ban  (Colebo.  ©an  banbte 
Banb  fo  bolgbe  na  't  boetbolft  toe/  eerft  5^on  2&cr= 
narbino  be  |B?nboffa  commanberenbe  ooft  ober  De 
Compagnie  ban  «Cuctio  ifêactinengo  /  enoberber- 
fcfteiDen  paerDen  ban  3tope  ̂ apat${/  een  toeinig  te 
boienbani&fritrgenge&omen/Daer  na  3Cntonio<0- 
ïibieca  nieuto  Commiffariö  gemaeftt  ban  De  iicfjte 
paerDen  in  plaetfe  ban  <®on  5prancifco  De  jjBeDina 
<3arolbo  bp  naaeftcicbt  gebleben/  en  commanbe^ 
renDe  DeCompagnien  ban  ̂ etco  25ufco  en  aintonio 
bamColcDo:  om  De  febermutfecinge  te  beginnen  toa- 
renbecDeclt  D:ic  anDereftleine  Dopen  ban  barquebu- 
ftcr  ö  te  paerbe/  Detoelft e  abanceeerDen  een  toeinig  boo? 
De  Eancien/  en  De  Compagnien  ban  JBoffep/  en 
ban|BonfD?agon/mitfgaöer«  ban  afiritonio  b'%\yU 
ia  1  befïoten  in  't  mibben  JlButio  pagano  met  De  3ijne/ 
toelfte  «Caballerpe  monterenDe  toat  meer  al£  380  lan^ 
tien  /  en  omtcent  fo  beel  Darguebufiertf :  tertoijlen  Dat 
De  Dopen  albug  in  battalie  berbeilt  toerben  /  en  Dat 
trompetten  ftliefen  /  en  De  trommelen  floegen  /  om 

't  bolft  moet  te  geben :  fo  acribeerDen  nocD  in  Dit  leger 
«0illi<Jban25arlapmont^eere  ban  i&ierge0/<©ou- 
berneurban«6elDerlanD  met  300  <Spaenfe  Darque- 
bufier^/enDe  compagnie  25ourgognon$f  met  maon- 
fieur  De  CDrtweaur  /  mitfgaDecö  D2ie  Compagnien 

ii.      ̂ paenfeboet&necDten/  ban  De  (CerfebanHombar- 
Dijen/  XAt  gemutineert  bebbenbe  in  J^ollanb  mebe  toa- 

ren geftomenrbe  toelfte  alle  geftelt  toerDen  in  Den  blo- 
gel  ban  De  flinfeecljanD.  ̂ iecgej»  b2acftt  tiiDinge  / 
tat  nocD  uit  l^ollanD  quamen  in  alöec  baefte  2500 
i$paenfeboetftnetbten/en  10  baenDelen^uitfenmet 
300  paecDen  onDec  't  gebieb  ban  ben  «©berden  5pran- 
tifco25alöe30f©alDc3/  öe  toelfte  nocb  Dien  abonDin 
'tlesecftonben  3tjn.  ̂ aer  toerö  geöifputeertof  men 
ijk  bectoacDten  fouDe  Dan  niet  /  eenige  toaren  ban  me- 
ninge  Datmenfe  beboo?be  te  bertoaebten  /  na  bien  men 
becbtenmofl  ombegèfteele  fafte  banbe  ̂ 20bincien/ 
toant  bp  albien  ̂ t  anbecö  afliep  aiö  ten  beften/  fo  fou- 

De baer  refoïutie  /  becbtenöe  fonbec  Det  fecourtf  /  Dat  fp 
toiften  bo02ljanDen  te  3(jn/  ban  bobaerDije  en  al  te  gro- 

ten betcoutoeh  op  Daer  felben  befcbulDigt  toerDen  : 
baer  toecDen  tot  Dien  p^opooftc  bp  gebjacjjt/  benfïag 
Die  *02abe  ïobetorjft  getoonnen  babbe  tegen  be  «02a- 
be  ban  ̂ renberge  /  bp  faute  batfe  niet  en  Dabben  toil* 
lentoacbten/aljSDoe  mebe  nabpenboo?  Danbenge- 
toeeft bebbenbe.  (Cegen  Defe  rebenen/  fo  toerbe  toe^ 
Derom  gefeib  /  Dat  fp  baer  bonben  op  een  beguame 
plaetfe  en  gelegentbeib  /  en  bat  baer  buanö  niet  macb* 
tiger  en  toatf  ban  3P-luiben  /  Detojjlefp  bem  beel  te  bo^ 
b|n  gingen  tn  baleur/  en  erperüntie  ban  Dtergelüfte 

't  $oo?De  be  boogte  of  ben  fteutoel/  en  UKooft  in  't  <©o* ften.   I^et  boetbolft  toerbe  geaebt  te  toefen  omtrent  ©e  m 
6000  en  be  paerDen  omtrent  1000.^0  baeft  2Cbila  ge-  °» 
Delibereert  toaö  om  te  ffaen  /  öeDe  Dp  febermutferinge  £l°°S; aenbangen/en  be?fte2ftte  Defelbe  te?  plaetfe  Dae2|Bonf*  tuffcie» 
D?agontoa$f/Den  toefenDenDe  ̂ iegoneontefDoft  De  f^bc 
toelftleiDe  100  «SpangiaerDen/  en  200  Balen/Defe  Sï'i» accompangerenDe  Dem  met  Capitein  i^agen/  en  gian  &mai 
«oltn©enD2icbban|BonfD2agon  berfterftte  niet  al-- r",*:?"' 
leen  De  begonnen  fcDe2mutfïnge/mae2  befp?ongen  ooft  2S ö  * DetcencDeenDaerDe  ^affaufe  uit  begonften  te  buicD* 
ten/maer  too?ben  met  alber  blijtgefecoureert  bp't  gro* 
te  efquabjon/fulr  Datfe  ftaD  DielDen/  maer  D'Sdbi* la  berfterftte  terftee  De  batalie  op  een  nieu  met  100 
^paenfeDarguebufieriefonber'tbeleib  banton  ©e* D20  be2&ebaube$/  en  3[02enfana/  Daer  bp  boegenbt 
100  ïDalengecommanbeert  ban  «©ctobio  ̂ icDicelle/ 
en  100  ptjftcngecommanbeert  ban^rancifco^Sala* 
far  :  3&on  ̂ tego  nebe  ban  iprancifco  KKontefboft    ̂  gecouragteert  3ijnDe  D002  Det  refojcement/  befp^ong  ©?u? 
op  een  nieu  be  trenefteen  ban  be  j&aflTaufe  met  een  gro*  nSSm 
te  furte  /  en  DP  toa0  b'eerfte  bk  Dem  baer  boben  op  bef  *w»wif* gaf/  maer  toerb  met  ttoe  feftoten  boob  gefeboten/  SJfipf bte  100  a®alen  DeDen  een  getoelDigen  en  furieufen  SS» 
aenbal  /  fe  öatmen  Denlutben  D'eeregafbanbetinne-  ncucoa» men  Der  trencbeen  /  en  Dat  fp  genoegfaem  002fafte  toa--  fig: ren  ban  De  nabolgenDe  bicto?ie :  Den  2Clfier  «Jolin  £S 
ftreeg  een  ©enbel  ban  be  jSaffaufe  /  en  een  anber  m>  »en« 
fter  genaemt  penite3  /  beebtenbe  in  De  trencbe  met een  grote  obfhnaetbeib  /  toerb  met  1 5  fcfjoten  gequeftV en  guam  Daer  nocb  ïebenbe  af.  J^ier  meDe  nuam  De 
fafte  ban  De  l&affaufe  in  groot  peryftel  /  Docft  toerDen 
ban  nieutosberfterftt  metbet  efguabjon  banbe  *»uït* 
fen.  <£n  b'3Hbila  bjaebt  tot  Dulpe  banbe  3ijnenbet 
grosf  ban  'tboetbolft/  toaer  boo?  be^affaufe  faften  be* gonftenm  Def02D?e  te  ftomen/  en  begonDenteblucD* 
ten:  en  boetoel  De  «0enecalen  Den  Deboir  genoeg  DeDen 
omftenluiDen  toeDerom  m  0202e  te  bjengen  /fotoaft 
al  tebergeefoVbpfonber  boo?  De  ruiteren  ïanciertf/ 
Die  Daer  fo  onDerfaten  /  Datfe  baren  aDem  niet  en  fton* 
Den  berbalen  /  noeft  geen  tijD  en  DaDben  Daer  afgefcDo* 
ten  piftolen  toeber  te  laben  /  in  boegen  Dat  eintelnft  De  (I°  if *' gebele  bictone  bleef  aen  De  ̂ Spaenfe  3ijDe.  ̂ aer  ble*  !Rffi 
ben  D00D  omtrent  2500  boetftneebten  /  beDalben  Die  öptoö*» 
in  De  moraffrijen  berfmoo2Den  /  en  ontrent  yoo  paer--  r^  SSf 
Den  /  aen  De  3ijDe  ban  <02abe  ïoDetoijft/  Die  Daer  felfjj  &$£* 
ooft  meDe  bleef/ met  3ijn  tyoebertf  «02aef  ftenrift/en  toc" ' en 
hertog  Cb2iftoffel  be«e(  Palfgraben  fone  /  maer  om  Jfffif batmen  baer  licbaem  onber  be  gene  Die  in  Den  flag  SJSS 
gebleben  toaren/  niet  beftennen  en  ftonbe/  fo  httfu  bcr^ 
meneerftfeerfterft  bermoeitDatfU  ontftomen  toaren/ itth 



4J* 
Het  fevende  Boek. 

wacratéfpmétieboojfc^^ StaSSw  ft»  gebannen  toeg  geboert  jff^gg 

7ffi%n  /  babcr  ban  ben  boomoemben 
mSSSSSm  betoeegt  bceft/aen  ben  groot  €om, 

XX  SW«  mocftt  toefen  /  pjefenteerbe 

K  hem  een  groot  rantfoen  te  geben  na  ftrngs i
«e* 

S /  ian  mn  ijceft  niet  anber0ftonnen*ebmben
y 

San  batfe  it tien  flag  gebleben  3im  /  boen  bat  ïjare  te 

tfiamen  onoer  t»e  toten  leggenbe  /  en  gefpolteert :  anti»
 

Sr  getoeeft  3im/anberen  menen  tatfentte  mo, 
SSSt  ifn/eemge nebben toiUen  affirmeren 

öaK  f  Sr  Sm  te  |Booftgebluc!)t3ijnbe/  baertn
 

SanS  geto02ben/bocb  toat  banbe  toaerDetb  i*/ 

Reeft  men  non  recht  getoeten/nocDtansjeb  tft  na, 
n  ael0  een  topte  ban  een  b?ief  geften  utt  Bzuflel  ge* 
ftSen  ban  ben  14  Sm  t«aer  na  /  tnïjoubenbe  onber

 

a^ere  Sm  men  gebonben  fiabbe  op  't  lijf  banben  l&er
, 

SffiSBS*»  öonbe  mebalie  /  baer  op  gearabee
rt 

SS/  on  b'eene  töfte  b?ie  ringen  gebloc&ten/m  b'eene 

1 8S553S  berfeftertïjeib  /  en  m  be  berbe/  of  eer, 

t?e  «Ss  Coninginne  ban  Jiabaira  alleen  /  en  wette
 

anblre  om  te  befcljermen  be  a©et/be3©etten  en  't
  ©a, 

SSb  /  bocö  lU  too?b  boo?  fabuleus  geïjouben.  ft 

^e  to^  getonWötfe  tfanöaec*/  met  eemg  gelb 
fiSr  toe»  beel  fufpitie  gaf  toaeracjttg  te 
toefen/  Se  ba  men  gefeib  babbe/atë  bat  be  Contna 

ffiVa«®^S/l^  Stobetoijft  Ijabbeboen 

Kelaer  foube  getoeeft  m  I  te|Baref*aHK«ep» 

5&  «anffiöSi  fccegen  baer-en-boben  /  3  o  benb
e, 

ten/  nu*&/  W  m  ►* ccn  fecr  0Iotg  mctö: 
Stoa J SS  groot  Commanbeue  /  taant  men 

ffietau ?*mm**n  *P  albten  45?aef  üobetouft  be 
laa  aetoonnenlabbe  /bat  genoeg  gebeelj&jabanb 

fe  flag  /  Ijeb  in  bit  ̂ aerbicljt  gemaefet* 
Op  MooCketbeti.de  Was  denfLaCh* 

Baer  Graef  LodeVVUC  onder  LaChi 

Ander  Jaer*  dicht» 

LoJeV  VIIC  en  HeUrlC  gefiroidTersj}l%M 

StorVen  te  UooC ,  en  Chrlftoffeh  PaLatll». 

©at 

Eotie» 
tam 
Moot 

ten  gé> mttuf 

aiö S 1  aenbal  toeberftonbew  batfe  ItcDtclnft  ober 

en  ftr  etbulbig  int  feit  ber  toapenen/  noefttang  tnt  (Ir», 

neib/  ban  na  eere  ftaenbe  toaren/  en  baerom  tn  fnn  Öo, 

pe?n  bm  meeaen i  Ijanbel  aio  hit  op  't  Boogje  bja* mYeffgeW 

Padence  en  innocence.  «©ebulb  ttt  OnnofeUjetb. 

««     «Sn*t  anbere  en  ftan  ift  ïïtec  met  boo?bp  gaen  te  ber, fc&öauneènt^ 
«fee  boö2  befen  (lag  in  be  lortjt  iö  geften  getoeeft  btrtnen  öt, 
!W  rerttt? ban  eemge  boderen  biebe  nacbttoane  Dabben/ 

SS?  SS?«  mÏÏ  m  fP'tfelbeter  reqmfme v**   SanS  Sidraet  ber  fiab  atrccöt/  eenbiacOtclijn 
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ontrent  fo  lang*  M  a*  frab  lange  tf/ « forj|eeöaW 
een  gemene  aamer/  m  toelfee  Blaerïjetb  f?  geften  Ijeb/ 
ben  ttoe  grote  Dopen  BrijgjSbola  tegentf  ben  anberen 
feomenbe/  ben  eenen  Doop  uitten  3uib-ooften  /  en  b  an* 
bere  uit  ben  noo2b-toeften/toel  getoeertmetfptefen/ 

en  metroer^/  feoubenbefebutgebaer  jegens  malaan* 
beren  /  met  bijftïgen  teffeniö  af  en  aen  trecfeenbe t  ften* 
be  be  roer^  aenleggen  /  afgaen  /  bier  geben  en  fcömbfc 

len  /  fo  perfectelijften  of  't  lebenbige  menfcljen  habben 
gebaen/  en  'tfelbe  ontrent  een  bierenbeel  ban  een  ure 
geöuert  ijebbenbe/fo  öeeft  benöocp  W  uit  ben  $002b* 
toeften  op  nuamen  benruggegefeeert/  ena/getoefeen 
be  lengte  ban  ontrent  be  ïjalbefiab/  en  «ebben  boen 
baer  toeberomftanb  gegrepen/  en  een  ring  gelagen/ 
en  in  ben  felben  ring  öebben  fï>ge(ïenbefptefenotoec 
einbe  flaen  alleens  of  men  in  een  bo?rc  toout  of  bofrö 
gefien  babbe:  eb  hit  bah  3utb-toeften  togen  acöter^ 
toaers*  in  goebero2bonnantïe/  enbomenbetoebertec 
plaetfe  baer  fp  ban  baeh  gefcljeiben  toaren/  Ijebbetjóp» 
alöaer  ecnen  rinfe  gejtagen  /  in  toelften  rinfe  be  fptefen 
fo  menigbutbig  toaren/  battet  ooft  fcljeen  een  bo?re 
toout  te  toefen/  toeïftc  fptefen  flonben  en  totggelben 
ober  en  toeber  ober  gelp  offe  met  fjanben  ban  be 
lanbéftnecbtenge3toafttljabben  getoo?ben/en  toaren 
ooft  in  meerber  getal  /en  beter  geruft  ban  be  gene  me 

1nbennoo2b-toeflen(tonben»  €n  bte  banben  noo?b- 
toeflen  3ijn  boo?tö  met  een  gebjüiss/  enmetteröaefl 
getogen  tegen  W  ban  ben  3uib-ooften  öoubenbe  mette 

felbe  een  tijb  lang  febutgebaert/en  't  felbe  fcjutgs* baert  gebaen  3ijnbe  /  fo  tjebben  ft»  gefien  3  of  4  ftocïNti 

grof  gefcfjut  /  tetoelfte  bv  hit  ban  't  noo2btoeften  afge* 
febotentoerben  op  bie  ban  ben  3uib-oo(ïen/  toelö  ge* 
fehut  fp  nebben  gefien  blammen  en  roften  /  gelpfi  men 

ban  anber  gefeftut  foube  mogen  fien/  en'tfelbeafge* 
gaen  3i)nbe/  fagen  bat  be  fptefen  bart  hk  ban  ben  3WÖ- 
ooflen  ganfcnelijft  geb20ften  toerben  oft  ftenntpflocaen 

getoceft  toaren  /mits*  'ttoelft  hit  ban  bett  noo?b-toe* 
ftenboo2taenballenbe/bie  banben  3Uib-oofïen  gan^ 
fcf)elüftbernieltl)ebbcn/en3önbeibeï)openboo2tsi5er* 
btoenen  /  ban  atë  bie  ban  ben  3Uib-ooften  bemteït  toa* 
ren  /  fo  3ijn  ter  pïaetfen  baer  be  |ïag  gefcfiieb  toa$?  ter* 
(lonb  berfeftenen  toonberlijfte  bloebige  flralen  fepnen* 
be  louter  bloeb  te  toefen/  'ttoelft  ontrent  een  guarttes 
uurss  bleef  (ïaen/  en  të  allenrftenbergaenenberbtoe* 
tten/in  boegen  bat  ft»  getuigen  in't  gene  beröaelt  i£  feec 
berfcb2iftt/ontroert/en  toertoonbert  toaren/  fulr  bat  ai 
leef  ben  ft»  100  iaren  'tfelbe  niet  bergeten  en  fouben/ 
Éan  èteterf5  ©erfiulft  berftlaerbc  al  't  feibe/uitgefon* bert  bat  fip  be  4  fiucften  gefcljutsf  niet  en  Babbe  gefien. 

€enige  framoife,  folbaten  hit  Ben  gefalbeertöab,»ftfc 
ben  uit  ben  flag/  troeften  na  't  feafleel  ban  Carpen  /en  n«iM namen  't  felbe  in/  uit  ben  name  ban  be  f&ince  ban  <©,  gjg; 
rangien/  enmaefttenöen  flerft/  boenbe  grote  fcBabe  mm* 
aen  be  omleggenbe  pïaetfen/  toaer  ober  bat  eenigen 
tijb  baer  na  /  betonle  bat  tot  g>>  ©ü*  paffeerben  eemge 
^pangiaerben  en  Italianen/  fpluiben  onboo?ftensf  Bp 
be  felbe  toaren  befp?ongen/  en  geflagen/  3»naanbC 
felbetoelioogebanftelijftgenomen. 

<©2abe  ï^anibal  ban  €nsi  opgenomen  Bebbenbe  ttoe 
regimenten  ̂ uitfen  tooo?ben  <02oot-Commanbeur/ 
betoijle  batfe  fjen  berfaemben  W  ̂traejSburg/fouben/ 
fo  eenige  fcfmjben  bp  16  benbelen  f  rancotfenbtetot 
Buipe  ban  e?aef  ïobetoijftgefonben  toerben  /gefia* 

e  ^en  4  HBaert  te  boren  /  toaiS  #8toW  be  l^eere  bati  èe  1 
#oircarme0  binnen  atrecfjt  oberleben :  men  felbe  bat  5* 
fjp  bergeben  toas/en  bat  in'tlaetflebanfönlebenfo  JJ 
gierig  toasf  getoo2ben/bat  men  biergelijfte  met  beel  m 
geften  en  Beeft,  3|p  t$f  ban  toeinigbeftlaegtgetoeefl/  W 

|p  Dabbefebert  be  gebanfteniffe  banben<6?abeban  wu 25oJTu/  ftjn  reftbentie  tot  atrecfjt  gefiouben  /  en  albaec 
gecommanbeert*  25p  föncn  ttjbe  öabbe  öp  be  bojgerpe ^&^^FS^^^^E^^T^^^^^& 

fien/  en berftlaert  bebben  w  8etMt/<5oofen«* 
tooutf5  ̂ cbuitmafter/  herman  <Croón/Jati \9jgm 
SerQutt/  gacob  ban  €ö/  en  ̂ ubjecBt  ganfj/  fp  ber, 
ftlaerben  batfe  op  ben  %  f  cb2uarp/'0nac|K0ontrent 

baenbelenberbeelt/te  toeten  inarf)tbaenbelenbo?ge- 
ren/bebalben  bat  alle  be  fuppooflen  banben  J^obe  me^ 
be  onber  een  bpfonber  baenbel  geflelt  toaren/006  mebe 

be<©eefteujftl)eib/  toaer  boo?bponberbe  gemene  DO?^ zssAts^aü^^ 
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Icre 
lm  bp 

tenbc  grote  typbom  boo?  Oem  berbregen  te  Oebben/ 
toant  te  tjocen  bp  tijbe  banbe  l^ertog  ban  2ïlba  Oabben 
fpalöcn  getocer  moeten  afleggen/ cn  op  OetCafïccl 
bjengen/mogenbc  nietanbertf  in  Oen  fluifen  beOouben/ 
Dan  een  rappicr:Op  toatf  anbertf  ban  bc  <acref02mcer; 
bc  fcer  gcöact/om  bat  Opfe  feer  berbolgt  Oabbe  6p  tijöe 
ban  oe  ̂ertoginne  ban  patina  /  gelüb  in  't  boo&aen- beboebberOaeltitf. 
(Ce  oefen  tijbc  Ocbberi  be  €belen  ban  &ollanb/aenben 

Staten  ban  ̂ olianb/  en  be  ftaben/neffenö  ben  $2ince 
ban  «Drangicn  ernfteliju  geblaegt/bat  Ijet  bolu  ban  002* 
loge  (al0bebpanbenbebO2pencn  plaetfenberlieten) 
feer  grote  moettoiiligOcibban  roberpeenplonberingc 
toaren  boenbe  ten  platten  lanbe/ berfocnenbe  bat  Op 
baer  in  foube  toillcn  bootficn/  om  't  toelb  te  beletten  té !jen  berleent/  be  nabolgcnbe  acte  luibenbe  até  bolgt : 
A%fo  bagclijr  grote  roberpe  en  pionberinge  gefcOie* 

benbe  t$  in  be  lanbe  ban  ̂ ollanb/fo  ban  be  fenecö* 

Oor/pronk  de»  Nedeflancfie  Beroerten, 

4?ï 

be  vïSDp'    —  —  ""-~  •»»■  •••  r*  ♦*»»»s»v  wuii  ïi/uiiuiiu,  jm  umi  vs  nid-ty 
ien  /  en  ten  ais  anberen  /  ban  ben  mcublen  /  en  beeften  toeïto 
jmw  menbe  ben  Ouiflutben/  gefeten  öebbenbe  onber 't  ge- 

in S  todö ban Den uï,anö / n  ̂ tegenftaenbe 't piaccaet ter lanij  f  ontcanen  gcemaneert  en  gepubliceect  /  eri  te  bebucD- 
SS1  tcn  tfact/Dat  *>an  Ö^ünen  foube  mogen  gefcfjieben  ban 
nïerrt  /  anto  b^pen/en  plaetfen  int  bectrecben  banben  boo2f5 
om  te  bc*  bpanb.  &o  i(t  /  bat  be  Staten  '#  lanbtf  ban  ©ollanb  / 
Iffi?'  mrtroaberjS  be  ftabcn/beneffeng  fijn  €rc  't  felbe  bege* 
Se  ten  Fc"?c  tc  öcton  *W  fo  beel  boentijb  fp :  geautocifeert platten  Oebben  /  en  autoriferen  bp  befen  allen  <£belluiben  /  en 
aanöe.  niiagiftraten  in  ̂ollanb  boo?f3  be  boo?fi  roberpeen »  plonbcrpe  banbe  meublen  en  beeften  banbe  boo?f3  Ouif> 

3>  luiben  te  beletten  metter  bact/  baer  toe  nemenbe  alfuï* 
*  ben  affifïentie  ais  Oen  goeb  bunnen  fal  /  't  fp  ban  feftut* » tet#/  bodeeen/  folbaten/  of  Ouifluiben/en  fulberobers? 
5'  of  plonbcraertf  tofc  be  felbe  fullen  mogen  3ijn/  t'app^ j>  yenberen/op  te  öangen/of  boob  te  fïaen/  inbien  fp  cmU 
»  gerefifientie  boenbe  3ijn/fonberbaer  aen  pettemif* 
*»  boen  ofte  berbeuren/of  ter  caufe  ban  bien  eenigftntf  be* »Iaftof  acöterOaelt  te  toerben.  <0ebaen  tot^elftben 
v  rij  iBaert  1 57+.  na  gemein  fc^öben/onbccfïonb :  mt 
»  o?bonnanttc  ban  be  boo?f5  Staten  en  fiaben.  ïï>p  mp/ j'cntdaöonberteHent  A  Geniets 

Omtrent  befen  tijb  fo  guam  tot  HBebenbiih  een  b?ou* toe  tut  D2ic(Tanb/genaemt  23acf  <ü3errit0bocï)ter  uan 
^oo?n/cn  toa.ö  een  bïenfïmaegt  gebicefl  banbe  ̂ afioo? 
ban  <Oo|ttoout  genacmt  I^ccr  freberin  /  en  Ijabbe  me^ 
begebient  bp  3BiüemCobbe  eertöbs?  ̂ ecretartétot 
^oo:n/  Ucfc  bwïjt  een  bmf  aen  3JonliOeer  Co^neliö 
ban  ftüftoijli/  cafteïein  ban  |Bebenbliu/en  Commif* 
fari0  ban  be  monfïeringe  in  fjet  ̂ 002ber-guartier/be^ 

rhM1  f^ n  bticf  toasf  onberteuent  bp  be  boo:f5  milkm  Cobbe/ 
s^icoen  cn€(ac0  5jaf0bf5  ban  ̂ ooui  /  inrjoubenbe  in  effecte |©ifef*  bat  be  <©ouberneur  ban  $?iefïanb/bc  ̂ eere  ban  25illi 
triton  intfencronberricFK/enrjenluiben  oouuenlifitoaöljoe 
deiTpn  O^trou  Dp  Kijf töiju  bc  €on.  ,fl©ai.  in  boo?leben  oo^lo^ 
banuae.  gen/  en  tochten  altijb  gelnecfl  toaef/  en  bat  öP  een  groot 
SIS  mt£^a3cncn  ïcettoefen  ban  befe  troublen  en  rebellie 
SnS  Oa^öe  /  en  bat  Dp  Oem  toel  geerne  toeberom  onber  be.ö 
bat  f»?  Coninr  obcbientie  foube  toillcn  gebcn/mitö  genietenbe 
»  ?ah?,/d een, 90CÖ  cn  üa^  wbt'olabel pa?bon/gdijh  Op  toel  genoeg Snbff?  SCRlaegt  Oabbe  aen  ClaeiS  2Hacobf33opOi0  cnanbe* 
beriebe.  ren.  *©efcn  aengemerlit/  Detoijle  ban  fijn  meninge/  en 
Ir"  «ÏÏ-  ï°ft  öe  f)aCC  toa!S  Öat  ÖC  ̂CÖCl1 7  Ö02P^  /  Cn  Ianöm  f0lt; 
n«nh.  '  fcereemgc  bloeb(l02tinge/en  beftructie  toeberfouben I  (Foi. ,  ƒ.)  mogen  nomen  onber  be  obebientie  banben  Coninfe  ban 

>,  ̂pangtcn  /  fo  Oabben  fp  in  fabeur  ban  Oem/  fijn  Oirif- „  b?ou  cn  omberen  W  fecreteliju  te  ftennen  gegeben  aen 
„  ben  boo:f3  lieere  ban  25iiii  /  tic  baer  ban  een  goeb  ge- 
„  nocgen  Oabbe/cn  Oem  lief  toa.ö  bat  bc  Coninh  nocO  cc> „  nigc getroutoigljeib  in  ̂ ollanb  bebonb  /  en  öcnlutben „belaft /aen Oem  öcimeüjnte  fc02ijbenbatbe  Coninli »  5root  gercetjeoap  maeftte  /  fo  te  toater  al^  tc  lanb/  om 
»  S°  an J en  ̂danö  tc  üeuracOten/en  bpfonber  aoo2b- 
,}  pollanb  met  macln  te  oberballembacrom  fo  berre  \p/ Jo  toanncer  beflebc  ban  nacbcnbliftm  pernfeel  foube „  3pn  ban  aengebocOten  of  bebocOten  te  toerben  /  of  an^ 
3jbcreoppo2tuntteit  foube  boo2ballen/0em  mit'iSCo' 

• 

panben  ban  fjjn  ma h  Capttémen  toerb  gelebert  /  bat cc Op  Oem  parbon  berfefeert  bp  ben  Contnd  felfö  nete  « 
feent/baer  Op  met  fijn  0uifb2ou  en  ninberen  t cn  ceütoi- '« genbagenmetbetoaert  foube  toefen/  met  continuatie" 
ban  fijn  off tctemen  op  bat  't  felbe  Oem  foube  fulr  geliou^ « ben  toerbcn/fop2efcntcertbe^eereban25tlli  baer  boo2« u  (tellen  m  eigen  lijf  en  goeb  /  ja  fijn  foon  baer  boo2  in  « of*agte  tegnben:  en  inbien  Op  binnen  iRebenblift  eeni^ « p  getroutoe  b?ienben  ïjeeft/bic  fecreet  3tjn/bat  Op  Oen- " 
inbien  t>e|tebc|KebenbUR/metgemoeöcomgact/'tfal « 
al  bergeben 3on  batter gefcljieb t*/  fonber  eenige  refer'  'f 
maer  fo  Op  metteffab  met  acco2beren  en  uan/macli  fnn cc parbon  in  manieren boo?f5  felf*  berbieneTenobS  « ren:fo  berre  Ijpbacr  toe  gefint  tó  fo  foube  men  Oem  alle « 
aenjagen  en  parttculariteiten  openbaren/bat  m  fecre *  «c mm  metten  b2engffer  ban  bien /bic  nergens  banen  « toi|t/anttooo2be  foube  fcO?ijben/  inbien  niet  bat  Op  ben  << D^effouöc  berb2anben/  en  ben  b2engffer  geen  molcffa^  « 
tte  om  bocn/bie  ban  Oet  inOouben  niet  en  toift:'t  gene  fp  « lutben  boen /hemt  (feggenfe)  uiteen  gocbe  affectie  cn  « goeb  Oerte/cn  bc  oube  feenniffc  bic  fp  tot  DenlUiben  b2a^  'c 
gen  /  alfo  fp  feuer  toeten/  bat  ben  Coninn  felfó  nomt/  « batter  grote  enbelegetoelbigc  aenffagen  boo2ljanben  « 3ijn/ntet  tegenrtaenbeU9ibbclb02g  (feggen  fp)  in  ts? :  fn  " abberteren  Oen  oon/  bat  be  ganfcOe  inacfit  en  bergabc^ « rmge  ber  geufen  bp  HBaeftricOt  fo  te  pacrbe  aïö  te  boet « ganfcOeltjli  berflagen  igf:  b002ts  feggenfe/bat  be  boo?f3  « ^eerebanjdilli/banfo  groter  autoriteit  bpbenCo^ « 
nin&  is?  /  fo  bat  't  gene  Op  Oen  toefeib  en  belooft/  bat  Op tc baer  bafi  op  mactj  (ïaen.  ̂ efen  b?ief  toas  gebatcert tc tot3leeutoerben  ben  rb  iBartp  1574,  en  toerb  bn  be boö2f3b20utoc  aen  ïltjftoijït  gelebert  ben  rbiij.  ber  fcU 
ber  maenb.  Mp  nam  be  boo2f5  b2outoe  terfionb  geban^ gen  om  alle  fufpitic  ban  Oem  tc  toeren  /  en  berabber* teerbe  baer  ban  terftonb  iBeeffer  JBillem  25arbefiu$/ berfoeuenbe  bat  Op  foube  toillcn  baer  feomen  om  be 
b2ou  te  eramineren  cn  tc  boen  ffraffen.  ̂ en  2 1  fonb  Ou be  bjoutoe  gebangen  aen  ben  <öouberneur  ̂ onop/  en 
Ooctocl  Op  alle  beboir  bebe  om  alle  fufpttic  ban  Ocni  tc toeren/en  bat  Op  fcÖ2cef  en  beloof  be  tot  ber  boob  toe  bert 
#2mce  getrou  te  toefen/fo  Oab  men  nocOtans  een  groot mifiroutoen  op  Oem/  bermitö  boo2gacnbc  nocO  anber 
fc02ijbenuit©2ief!anbacn  öcmtoaögeöomen.  mit 
fcï)2cef  bc  ̂2inceban  ©rangicn/battnen  goebe  acljtop 
alle  fijn  boen  cn  laten  foube  öebbcn/oort  met  toat  perfo^ 
nenbat  Op  omging:  maer  bat  men  Oem  niet  en  foube 
laten  merben  batmen  eenige  finiitrefufpitic  of  mifber* troutoen  op  Oem  Oabbe/  cn  té  ooh  nooit  anberö  bebon^ 
bengetoeeft/  ban  bat  Op  getrou  i^  gcblcbeU.  iioetoet 
Oem  bc  bpanben  focOten  in  berbacljt  te  brengen:  cn  bat 
beel  infonnatien  tegen  Oem  genomen  3ijn  actoceff  ban 
b002gaenbe  fafeen  bic  Op  tegen  bk  bnftbe  Heligie  mogt 
Hebben  beb2eben/al#  bc  ffebe  ban  .pcbenbiib  nog  toaé 
onber  be  macOtban  ben  ̂ ertog  ban  3ilba.  <©egcban^ 
gen  b20Utoe  bic  ben  b2ief  b2acljt  iö  tcn  Onifc  ban  3Jacoö 
florif5  ben  ̂ cOout  in  't  begin  ban  SJulio  ge|ï02ben. $a  öe  bictorie/  bic  be  ̂ pangiaer ben  op  be  llofier* 
Oeibe  tegen  <02abe  ïcbctoön  ban  ̂ affau  gekregen 
Oabben  /  baer  boo?  ban  berOaeit  i^  &q  fjebben  fp  toe*  mmu 
berom  beginnen  te  mutineren  om  Oaer  betalinge  /  (ge*  natie  bet 
lp  fp  luiben  na  Oet  innemen  ban  i|aerlem  ooft  gebaen  ̂ ?a"' Oabben)  toant  fp  fuftincerben  3  5  maenben  ten  acnteren  222ÏÏ 
te  toefen/cn  Oen  toaö  boo?  ben  flag  boo?  ̂ ancljio  b'M* »  „T bila  betalinge  toegefeib/  inbien  fp  bictorie  bocOten/  na  be 
macralfer  nu  geen  fonberlingc  gelb  boo?  Óanbenen  *icJe°*k toasi/öebben  fp  Ijare  Capitcincn  cn  25cbelOebberö  ban  Ss/aïe 
Oaer  gejaegt/  Oaer  bcnbelö  gcfcOetirt/  en  eenpacrlijben  Kobv 
gemutineeert/en  belcmocttoilöboo2ge|telt:  biefenbc  *$bJfm onber  Oen  eenen  «Dberffen  of  €lecto  na  Oen-Iuiber  ma-  op  te 
niere  bic  fp  alle  f  tooeren/fp  lieten  luiben  bat  fp  lia  2Hnt*  swobct* 
tocrpentoilben/oinbacrOarebetalingetebrügen.  *Dc öc,öe' J^ccreban  COan^agnpy  Dcbyoeber  bartben  Carbi* 
nael  ban  <ö2anbellc  toaö  te  bien  üibc  <ö5ouberneur  ban 
aCnttoerpcn/  befe  berffaen  Oebbcnbc  bos  ̂ pangiaert^ 

•'  EfiïmSiM^ frtocflc  toeet te  D?cnöcn / bat    b002fïel  cn nowncmen /  Occft  ben  rir  5iP2il  ben moot 
öe  f  tebe  ban  pebenolnV  of  ten  mtnften  Oet  €afteel/in    Commanbcur  ^cuberneur  <0en.  baer  ban  geabber^ r.  Deel-  m  t  teert 
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tcectWmKn25?ufrd/bccfocKmbcbatf)Pitiacrtnboo?^  cerenmcenöen  öatf^al  totrmotJ?ti  fotiticn  ficftben ge 
fien  foube  toiüen/ bat  befengemutinecrben  Boop&in*  \  tooien.  3&aer  sijn  beic  betyucBte  b?outoen  uitber>  JeSei 
ncn3flmtoerpen  niet  en  tjuamen/alfo  de  gebele  bederf*  feBnbtOcid  ban  binde  gefcijeiben/  ecnfge  ban  b?efe  ia 

fcntffc  der  ̂ taö  /  fa  ban  't  ganfcOe  £and  baer  aen  ge*  boojtö  fterbenbe  /  bele  anbere  mans*/  bjoutocn  en  6ra* 

©c 4B:oot 

legen  toatf :  berfoebenbe  oofe  affiftcntie  tot  bcftBcrmnt* 
geber^tab/alfo  men  bermoebe  batbe&pangiaer* 
ben  op  't  Cafteel  leggende/  bic  meöe  de  muitinatie  toe* 
'(tonden/  Daer  litBt  booj  Bet  Cafteel  in  bc  &tad  fouben 
laten  nomen,  föicd  Bern  daerom  Bet  gamifoen  ban  't Cafteel  te  berandcren/  en  Bern  daer  bp  tijd£  meefter  af 
te  mabcn  i  of  ten  minften  Bern  toe  te  laten  een  befcDan* 
ftngete  manen  tegen  Bet  Cafteel/  en  bc  openinge  die 
tiifiïDen  Ijct  Cafteel  en  «&tab  toacf .  3J>c  Cfouberncur 
«öcncrael/acBte  bit  boo2  eerft  toeinig/enfcBeenBct 
niet  te  toiüen  geloben.  «BotB  be  J^ecre  ban  Cnampa* 
nnp/gcpo2t  toerdcndcdoo2de  fjBagiftraet  der  boo?f3 
(tab  /  be  toelbe  feiben  ban  Bet  boomemen  der  fclbcr  ge* 
noeg  neabberteert  te  toefen/toas?  op  fijn  Ooebe/ljebben* 
be  in  be  ̂ Stab  biecbcnbclen  3©alen  ban  fijn  Coloncl* 
ff  nap/  en  bier  benbelen  «Buitfen  (op  be  toelbe  niet  bele 
betroutoenö  en  toa$  te  fetten  /  betoijle  fp  mebe  beel  fol* 
bpe  ten  at Bteren  toaren)  toaerom  Bp  om  alle  berfebert* 
Beid  ooft  be  ̂ cöutterpen/en  «©ilben  ber  (lab  Den  Heeft 
boen  toapenen/om  alle  ongeïucben  te  boo2bomen/baer 
ban  Op  ben  Commanbeur  mebe  abbertcerbe. 

«Den  24  3Cp2il  guam  be  <©2oot  Commanbeur  felbe 
binnen  SCnttoerpen/  meenbe  bat  BP  boo?  fijn  autoriteit 

manöf  ur  de  fane  toel  foube  recBten/  Boctoel  Bp  batfite/  bat  befen 
bomt  tot  niibbel  Bern  foube  bienen  om  be  Staten  beg  Stanbtf  te 

lnn       getoilliger  tot  contributie  te  b?engen.  ï|p  eb  toilde  niet 
toeftaert/toat  bertoninge  men  bebe/om  eenige  befetjan* 
finge  met  toolfatnen/  en  anders*  tegen  bet  Cafteel  te 
bocn/feggenbe  bat  Bet  niet  en  betaemöe/  bat  BP  be  boeg 
totjfen  foube/  Boe  bat  menuet  Cafteel  onnut  manen 
foube  mogen,  1%p  foube  op  alles*  fojge  b?agen/  fonb  tot 
bien  einbe  ̂ ancBio  d'Sflbiia  aen  Bcn-luiben  /  om  Baer 
met  fcBone  tooo?ben  te  f  ontenteren/batfe  nocB  een  blei* 
netijbiJatientie  fouben  toiüen  nemen/  BP  foube  Baer 
Baeft  aen  gelb  Belpen:  maer  fpen  toilben  nergens?  na 
jjoren/fp  toilben  gelb  fien.  3£en  16  aflpnl/  als*  CBam* 
pagnnopBet  ̂ tabBuisftoass/  aenbe  peeren  ifêagi* 
jïcaten  becfoehenbe  uit  ben  name  ban  ben  gcoot  €om* 
manbeui*  om  r  of  meet  iooooo  gul.  te  leen  te  BetJben/ 
om  beft  gemutineerben  tiact  mebe  te  (lillen  /  en  baebec 
banben  anberen  te  boen  fcBeiben/fo  auamen  be  ̂ §pan* 
giaertiöacn  't  gat  of  be  openinge  tuffen  be  ̂ §tab/en 
't  Cafteel.  «Be  i|eecc  ban  CBampagnp  bit  berflaenbe/ 
bebe  terflont  fijn  boln  toapencn/  en  na  Bet  Cafteel  tree* 
nen  /  om  bec  ̂ pangiaerben  inbomfte  te  toeren  /  ben 
Commanbeur  baer  ban  be  toete  boenbe.  CBampagnp 
fienöe  omtrent  30  of  4o,§pangiaert]$aenDetboo?f3 

®«8c  opengat/ Beeft uelaft baer onber  te fcBieten:  banben 
Ke    aroot  Commanbeur  berboob  't  felbe  /  belaftenbe  ooft £>pan*   CBampagnp  met  fijn  boln  te  bertrecnen/  om  meecber 
Btaicom  Beroerte/  quanfuptfte  beletten :  't  toelb  be  ̂ pangiacr* 
mm*  benberftoute  boo?  Bet  felbe  gat  of  openinge  binnen  te 
tucrpen.  feomen :  binnen  tocfenbe  Bebben  B^n  op  't  plein  tuffen 

Bet  Cafteel  en  be  ̂ tab  in  jlag-o?b2e  geffelt  /  befettenbe 
alle  be  toegangen.  *Be  groot  Commanbeur  belafte 
Denluiben  niet  berber  te  nomen  ban  tot  g>.  ̂oriiS  &er> 
be/cn  eenigc  uit  te  manen/  en  aen  tegeben/fo  fp  toat  te 
Banbelen  Babben:  fp  riepen  alle  fonder  eenigrefpett 
gelb/gelb/en  be  3tëalen  uit  ter  ̂ §tab :  fp  mocBten  fterö 
toefen  omtrent  3ooo/entogeninfïago?b?enabe|Beer? 
brugge/met  fulb  fcB?icnelp  getier/gebröfcB  en  geroep/ 
met  trommelen/  fcBieten  en  rafen/  bat  beb02geren 
meenben  bat  menfe  al  bermoo?ben  toilbe :  bele  blucB- 

cöam*  tenboo?b?efe  uitbe^tab.  «Be  <0ouberneur  banbe 
SP    ̂ taïï  ̂   ̂eccc  ban  CBampagnp  trofe  met  fijn  bolb  in 
mene    be  nieu  «§tab/  nam  't  «©ofterfe  BuiiS  in  /  en  frernte  Bern 
j©airn   albaer/cn  bebe  fijn  bagagie  blucBtemtegen  ben  abonb/ 
SïaJ     ̂ e^pangiaerben  Bonger  nrijgenbe/  fo  namen  fe  Bet 

^tablniiö/en  bc  mernt  in/  forierenbe  Baer  feiben  in  be 
befte  Buifcn  baer  omtrent  met  10/12/  en  deden  Baer 

trae teren  na  Baer  bcliebcn  op 't  befte  en  leciterfie/alie 
den  nacljt  met  roepen/tieren/trommelen/fcBieten  op  te 

Biarröcn  deuren  te  hloppen/en  te  bellen/rafende  niet  andere  dan 

laïm   °f(  öelfe  buidelen  getoeeft  toaren/in  boegen  dat  de bo^ 

clmacc 

fterhu ©e 

beren/  berlatenbeal  batfp  Babben  /3ijnbesf  anderen 
dacgsterpoojtcnuitgeblucBt.  Sn  fulbcr  boegen  Beb*  €^« 
benfpecnigebagen  aengeftelt.  «Bc  (©oubemeurmet  »«jy 
fijn  3©alen  /  «Buitfen  en  alle  Ijct  bootgbolb  moften  uit  ™t «, der  ftad  bertrecben  boo?  laft  ban  ben  groot  Comman*  to«»« 
beur/biefulr  belafte  om  meerder  inconbenientiente 

ftButoen/fo  fip  boo?gaf :  't  toelb  gefebied  3önde  namen 
fp  de  iBagiftraet  de  fteuteïen  ban  de  ftad  af/  en  bed?e* 
ben  bele  moettoilligBeids*  /  be  groot  Commanbeur 
ciftïnt  banbe  bo?gerpe  400000  gul.  tot  leninge/be  refte 
foube  Op  furneren/men  meenbe  datfo  menfe  tcnbolleti 
joude  betalen/datfe  meer  dan  1000000  gul.  foude  moe* 
ten  Bebben.  «Be  bo?geren  deden  elb  Baer  beft  om  geld 
op  te  b?engen/om  ban  fulne  gaften  ontffagen  te  mogen 
toefen /toantfp  boften  alle  dage  meer  dan  6000  guUX 
men  en  npndefc  nocB  met  b?inben  en  eten  papen  /  toil* 
ben  toijn  Bebben/en  banbe  befte  fpijfe/niet  baer  na  b?a^ 
gende  of  de  bo:geren  raed  toiften  om  te  betalen  of  niet/ 
ten  laetften  iö  dcfe  getoelbige  muterpe  met  grote  f  toè* 
rigBeid  en  moeiten  geftilt.  «Ben  groot  Commandeur  ©f  m 
mofte  Baer  parbon  geben  ban  allé  Baer  mif  baben.  <§p  jgj«  1 ontfingen  10  maenben  in  gelbe/en  5  maenben  in  toare/  mitl\ 
te  toeten  in  wbz  en  toollen  laben/  baer  toe  be  bo?geren  oe  tmr 
moftcn  boben  de  boften  opbrengen  400000  gul.  in  gel*  JjL* 
de/  de  refte  toerde  gelicBt  op  Bet  credit  bandenboo2*gCiött 
noemden  groot  Commanbeur/  alfo  toerben  fp  ten  lae*  b?cng. 

ften  geftilt  /  na  bat  bit  geduert  Badde  eenige  dagen  /  en  +°°°c- 
Bielbcn  Ben  boe  boo2tg  ftil  na  dat  Bet  accoo?t  gemaebt s 
toa&  l|et  liep  nocB  aleentoijleaen  eer  de  fommen 
toerden  opgeb2acBt.  «Be  groot  Commandeur  beloofde 
batfe  Bare  penningen  binnen  fes*  maenben  metten  inte* 
reffe  ban  bien  /  tegeng  ben  penn.  1 6  fouben  toeer  brij* 
gen  /  en  gaf  Ben  baer  ban  bit  nabolgenbe  gefrïmft. 
A  Lfo  wy  Don  Louys  de  Requefens  groot  Comman-  ©e 

-^■deur  van  Caftilien,Gouverneur  en  Capitein  Gene-  <£?ooi 

rael  van  fijne  Maj.  Nederlanden,nu  ter  tijd  benautfijn-  ~£^ 
de  door  de  Spaenfe  foldaten  3  die  tegen  onfen  dank  zijn  beloof 

gekomen  in  der  ftad  van  Antwerpen,aldaer  verfoeken-b*fe 
debetalingevanhunnefoldyeengagien:en  wy  ons  vin-  +j^ 
dende  onvoorfien  van  alle  ander  middel  de  felfde  teteref! 

contenteren ,  en  te  furneren  de  notelijke  penningen  tutttt 

daertoe  behoevende,hebbenindcnnameder  voorfz^^j' 
Maj.  verfocht  aen  die  van  de  Magiftraet ,  en  de  Camer  tegê  I 
van  Rekeninge  der  voorfz  Stad.  Dat  om  te  beletten  de  Pcnn' 
inconvenienten  of  ongemacken  die  daer  uit  fouden  ̂ *'tt 
mogen  rijfen,  door  't  geblijf  der  foldaten  in  de  Stad,  tot 
groten  ondienfte  van  de  voorfz  Maj.  en  dangier  gene- 
rael  van  den  Lande ,  fy  hen  fouden  willen  employeren 
by  de  borgeren,  Geeftelijke,Coopluiden,en  andere  in- 
woonderen  der  felver.  Op  dat  fy  hen  wilden  induceren 

ons  in  't  felfde  te  aiïifteren  ,  en  te  hulpe  te  komen  in  de- 
fen  hoogften  nood  by  leninge  van  400000  ponden  (Fol.i 
Artois ,  van  veertig  groten  het  pond ,  op  goede  en  be- 
hoorlijkeverfekeringevan  rembourfement.  Endatfy 
luiden  willen  continueren  hare  goede  affectie  die  fy  al- 
tijds  hebben  bewefen  totten  dienft  van  fijne  Maj.  ons 

hebben  liberalijk  geprefenteert  t'onderftaen ,  en  te  afli- 
fteren  in  defen  dele  met  haer-luider  uitterlij&e  macht. 
Ter  welke  oorfake  erkennende  den  goeden  dienft ,  die 

fijne  Maj.  ons ,  en  't  Land  in  't  generael  door  de  voorfz 
leninge  fal  genieten ,  en  begerende  reciproquelijk  te 
voorfien  tot  verfekertheid ,  en  indemniteit  van  de  gene 
die  de  felve  leninge  fullen  doen,in  der  befter  formen  en 
manieren  als  ons  eenigfins  mogelijken  is.  Hebben  be- 

looft en  beloven  by  defen  in  den  naem  van  de  voorfz 
Maj.  hen  te  doen  rembourferen,  en  betalen  van  al  fulke 
fomme  alsyegelijk  van  hen  fal  lenen ,  metten  intereft 

van  Ces  en  den  quaert  ten  honderd  in  't  jaer,en  dat  bin- 
nen den  tijd  van  6  maenden  eerft  komende.  En  ten  Cel- 

ven  einde  hebben  hen  verbonden  en  gehypotequeert , 
verbinden  en  hypotequeren  by  defen  jegenwoordige  in 
den  name  van  de  felve  fijne  Maj.  alledomeynen,  en  be- 

den fo  ordinarife  als  extraordinarife  van  fijnen  Lande  , 

en  Hertogdomme  van  Braband,  en  van  fijne  andere 

Lan- 



U74 Oor/pronk  der  Ncderland/ê  Beroerten. 
Landen  van  herwaers-over,die  van  nu  voorts geaccor-  te  \)$&  <0rangien  atljt  te  fïacttbiCmet  fïill  böïft  lil  hc deert,  geven  en  vallen  fullen ,  ten  prorijte  van  fijne  Maj . \  23ommelretoeert  toatf  /  en  Daer  eenige  Dagen  bCttöef 
fijne  Erfgenamen  of  nakomelingen,  Tonder  eenigc  uit  /  De/ten  einDebpDeD02penOMrentDcn:2$ofen/  niet  Si 
te  nemen  of  verhouden:  om  door 't  middel  van  die  of  |  fouDe  oberbalïen/  of  eenige  andere  acnflagen  bOCir  lm van  de  eerfte  penningen  daer  uit  te  procederen^romp-  |  IjaDDe  OOR  ©alDc0  met  fijn  b002gacnDc  ÖpReÖbenöê telijk  binnen  den  voorfz,  tijd  van  fes  raaenden  te  wefen  j  bOlÖ/  bela(t  toeberom  te  ttec&en  13002  2tciDen  en  De  bel 
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legcringe  alDaer  te  continueren:  en  ben  25aron  ban Cbebjeaur  toeberom  gefonben  na  3BaterlanD/  ber- flxrnt  met  meerDer  macDt  ban  ïDaïcn/ïDuitfen  en l!oog-^ourgounDionncnai0 te  boren/  om  Die  ban aiDatedanu  in  fijn  fubjectie  te  brengen:  bangeinnen 
DaDDe  te  een  ©lote  tot SCnttoerpen  OoengerecDma' feen  om  De  |Bafe  in  te  nemen,  f  n  ̂ pangien  toerD 

gcrembourfeert,en  voldaen  yan  de  voorfz.  leninge  met- 
ten interefTeals  boven :  confentereride,  en  accorderen- 

de boven  dien ,  dat  in  minderinge  van  't  felve  rem- 
bourfement  fy  fullen  mogen  inhouden  alle  hare  pen- 

ningen ,  die  de  voorfz,  van  Antwerpen  fullen  hebben  te 
furneren  en  contribueren  in  alle  beden ,  alles  tot  voller 
betalingeen  volkomen  rembourfement  vander  leninge  .....  v„,  Vfc  ,  .,  .  ,  „,„.,„.  ■,-,,,„,,,,,,,. 
en  ïnterefle,  daer  van  wy  henlieder  beloven  te  verlenen,  j  OOK  een  grote  armaDe  tOegemfï  in  be  ©aben  ban  A 
en  te  doen  pafTeren  opehc  brieven  van  fijne  Maj.  in  be-  3EnD?ie£  in  DeCaiOngie/  Om  Op  SollanD  en  ̂ eelanb hoorlijker  formen  getekent,  en  bezegelt  by  ons,  en  die  tefenDen/fulrDatDegroOtCommanDctir  becTnrüter van  de  Finantie  van  fijne  voorfz.  Majefteit.  Boven  dien  I  fahen  teffenjS  bOO?gcnomen  DaDDe/Om  Den  ©2inrc  lnn 
ook  tot  henluiden  meerder  verfekertheid,  hebben  be- 1  <$rangien/en  Die  ban  ISollanD  en  gcclanDaen  öilet looft ,  beloven,  en  obligeren  by  dekn  in  onfen  eigen  en  3ÜDen  (0  te  benautoeU  /  bat  f)t>  IJOOptC  Ijaeff  meefter  te 
privaten  name  en  Princelijk  woord,  in  goeder  trouwen  Daer  ban  te  toerDen.  l$p  mccribcfe  OOÏJ  op  D'anDer  ;nöc 
te  betalen,  contenteren,  en  rem  bourferen  eenen  yege-  met  fcDone  beloften  en  parDomien/OOK  met  üaitf  en lijken  van  henluiden,  van  de  voorfz.  leninge,  en  intereft  b?eDe  te  DebecDtcn  /  Öan  alle  Defe  fahen  toer  Den  feer* 
binnen  den  voorfz.  termijn  van  fesmaenden.  Ten  fel-  beractjtett  /  D00?  DefC  mutinatte  en  HangïjetD  ban  rre/- 
Ven  effedte  obligerende  onfen  perfoon,  en  alle  onfe  :  De/  Die  DacrtoaO1.  3©p  fullen  ban  alle  Defe  acnffanen/ goederen,  roerende  en  onroerende,  jegenwoordige  en  |  elf  UI 't  bpfonber  toat  gaen  beiDalen/Cll  beften  /to  St toekomende ,  in  confirmatie  en  vaftigheid  van  't  gene  uitHOmfte  Die  al  IjcbbCil  genomen, voorfz  is,  hebben  wy  defejegenwoordigegetekent  met  I  <eerfteltjüfullcn  top  berljalClt/toat  met  De  JDiöte/tO£ 
onfen  naem  ,  in  Antwerpen  den  z9  April  1574.  na  ;  3finttoerpen  t0egcill(ï/uitgericljttógctoee(ï^hrjcbbe 
PaefTchen,  en  was  ondertekent ,  { boo?  berljaelt/  Dat  De  ̂ eere  ban  CDampagnp  ijcm  ge* DonLouysdeRequesens-  f&ffa De&benDe w öe nteutoe (tab/ Daer na D002 't bebel 

^  1  De.05  groot  CommanDeurjS  bertrocnen  i$  met  fiinclDn  - 
■c  B  fjoetoel  De  burgeren  toeimggelooftf  fiabDen  ban  :  len/  ̂ uitfen/  en  De  bootfgefellen  uit  Sfimtoawn  55e *-  De  reftttutie  Der  felber :  alfo  Ijen  gelijfte  beloften  ge*  oojlogfcliepeu/toefcnDe ontrent  soingetal/  toaö  bdatt/ Daen  toaren  getoeefl  ban  Den  hertog  ban  3Clbaboo?  |  DerebierneDertoaersfteD?ijbenbpHlUlo/opDatDene- gelijfte  400000  gul0enbpf)cnopgeb2acf)t  tot  boutoin^  |  muitineetDe  Oen  Daer  meDe  niet  en  fouDcnuenetoen/fn 
gebanDennailele/  fo  toaren  fpnocfttan^ö«r  toe  toil^  DenaenflagberöinDeren.«©cDurenDenu  Defemutina* 
lig  om  ban  Defe  gaden  ontffagen  te  mogen  toefen  /  en  tie  Der  ̂ pangiaerDen  bleef  De  ©lote  Daer  lena^n  ♦  De 
uit  ijet  groot  perijfeel  Daer  fp  in  toaren  ban  geplonbert  &pangiaerDen  gelD  en  toaren  ontfanaen  fiebbenDé 
tc  SSÏÏ^6^! u  JÖtt.  binnen  3inttoerpen/  lagen  Daer  baft  en  DommeerDen 

&utu      3ülö  Defe  muitcrte  nu  fc&een  bp  na  gefïilt  te  toefen/fo  me  ban  ̂ eelanD  ban  ober  lange  toel  neinfomeerr. 
gefret  begonDenDe  ̂ pangiaerDenDieop'tnafleellagen  oor  toefenDe  ban  Defe  toerufiinge/ljaDDenliaer  ooi Daer  te- Urcöén  om  Öacï:  oetalinge  te  muiteren :  feofen  ooö  eenen  Cïec*   gen  al  gereeD  gemaebt  en  toegeruft  /  om  Die  tenen  te hn    to/  en  een  ̂ ergant  majo?  toa$f  met  fienluiDen  gemuit  1ïaen  /  Ijen  felbe  te  DefenDeren :  bertfaenbe  nu/Dat  haet 
fïïir-  ïïcect ■>  tollöcn^ancöioD^bilaenfnn  aiieutenant  itoeinig  opficbt^toa^optefcDepen/enDatDefdbetoa. 
Spïï!  i^a«t»  öe  <®Pt>  Dtoingen  ban  't  nafteeï  tegaen/  en  rentoacbtenDena'tbebel/DatfcfonDeniunaenbnnDe  t 

D'2£bila  om  ben  De  (ïeuteïen  ban'tnafteeïober  tege= ;  groot  <GommanDeur/Die  nu  met  Defe  gemuitineeroefn ben  /  Docfj  fjp  en  toilD<>  Daer  toe  niet  berfïaen  /  feggenDe  beel  te  Doen  öaDDe/namen  boo?  Ijen/Defe  totiumeniïn fp  moeftten  Oem  beel  licber  DooDfïaen/toantijp  ge^   te  gaen  befoeöen.  %oup$  Jöoifot  «Dmiracï  ban  fne 
f  tooren  bnDDe  Die  niet  ober  te  geben  /  maer  Defelbe  tot  gen  Den  p?ince  ban  <02angien  ober  De  ̂ emfe  (tl  lenen, '< m  Der  D00D  getroutoelijö  te  betoaren :  't  toeln  IjorenDe/  <  i$  met  een  blote  ban  fmaShttifen  en  eeniae  rate  232i toaren  te  toeDen/  Dat  alleen  Den  Steut.  ban  't  feafleel  (  gebaren  De  ̂ cljelDeoptoaei^.^eboo>naein<?ri\n, ' ging.  «Tfraptjn  ©iteiio  |©arguiö  ban  Centone/toierD   teinen  te  toater/  isk  te  bn  hem  liaDDe/  toaren  Sm 

boogie- men  üaü 
brn 

Oroot 

«ÜOiU-' 

toari; beur.'  en 
tMtaeiu 

fju  al 

boo2ije^ 
iionini 

ïjecfr  rot 

onöci1' 

bjurtiiuj 

Scbart 

otc  ban 

{golfnnü 

en  2ce» 

f  anti. 

©fti 
ipacn» 

banDen  groot  CommanDeur  'jSanberenDaegg  op'tfta (teel  gefonDen/  om  Daer  o?D?e  te  (lellen  /  en  De  muiterie 
te  flillen.  <Den  <J?le«otoerDtertoijle^itelloop'tna^ fleel  toaö  ban  eenen  iprancoté  ̂ albaterre  <§paenö 
©enD2icft  Doornen  opte  b2ugge  Deffelbcn  uaflecltf/m 

'  lafieei  boon$  int  toater  geto02pen/  Defgclijr  ooft  Den  gemuiti- 
« te     neecDen  ,§ergant|ï2aj02.<£f)iapün  ©itello  feiDe  De  ge 
Ut 

tufte 
Is. 

€laef5  ©tce-aDmirael/  ̂ Jooiaf  De  mm/metten  &o: ge/Bmcent  2öafïiaenf3/  €bert  ̂ cnöjtfef;  en  meer  an* Dere/fp  fonDen  eenige  ban  De  licfjtfte  entoeïbe;ciirte boo?  uit/om  Der  bpanDen  fcöepen  te  befir Dtigen/fp  ont- moeten ttoebanDe  bpanbfeoo2logfcl)epen  finalncilen/ 
Dtc  De  toacljt  fjaDDen/Diefc  terftonD  aenbielen  en  na- 

men/ en  b?ocljtenfe  te  Den  3CbmiraeI  /  Die  Het  boir?  t*n 
mumneerDe  op  't  bafteel  /  uit  Den  name  ban  Den  groot  |  fïonö  eramincerDen/  en  feiDen  /  Dat  D"Hinttoeriirï  )\ \l tl CommanDeur  toe/  Datfe  fouben  ban  naer  aebtertocfen   lag  boo2  't  f  o?t  ban  <D02bam  /  tuffen  ïilS  ÏS/ 

&ic  batt Éeelauü rcfolbc 
ven  brjj 

flioot 
nip.n; 
bfm-j> 
blorr  rot 

Stiitbirr^ 

pciuoc^ 
Qcniit  te 

gacu  bc» 

fotlicu. 

Jeutoe 
oofc 
bi  be 
Biutt' 
«U-öf 
bnrn 
':tocr> 

toerDenbctaclt/fobelealsfDeanDereDiein  DcfïaDtoa.  |  toaer  ober  fp  refolbcerben  Die  tc  gaei?b  Sec  urn  m ren/begcrenDe  ober  fulr/  Datfe  fouben  te  b2eDcn  51  jn/  en   IicbbcnHe  3cil  gemaeftt  >  boeren  Daer  na  SïÏÏ geen  miuterie  mabcn /fulr  Datfe  einDelijb  Defe  toefeg,   toerpfe  blote  fienDe  De  Seeutoen  aenfeoinen/St/n 
gingegeloofDen /en Defe boo?noemDe ttoe principale   *~* *— K~ al — " -^       l~?ullwn D00D  3ijnDe/  ben  lieten  gefeggen/  en  iaflilte  guamein 

JTSacr  Die  in  Der  ftaDtoarcn/befïonDenopeennicu 
tc  muitineren  /  DorenDe  ban  De  D00D  ban  De  boo2f5  ttoe 
op  't  uaftcel/  eifcfjten<§albate2rc  te  UcBBcn  m  Daer  ge^ toelD/om  Daer  mcDc  tc  leben  fo  fu  gocD  fouDen  "binöen/ fnlr  öat  lp  bem  moft  berftclien,  en  De  groot  Comman- 

Deur baDDe  genoeg  te  Doen  om  DenluiDen  boo?tö  teb2C- Den  te  (tellen/  Daer  meDe  beel  tijDö  berliep:  en  De  è» re  ban  Orangien  en  Die  ban  fóoüanD/  en  EeelanD/  Die 
D002  't  berlieo  banDen  (Tag  op  ̂olieebeiDe  al  toat  toa^ rcnbcrbacft/opnieuömocDDcDcn  nemen.  <$e  groot ConmianDcur  baboe  ooh  beel  te  Doen  om  Deruiteren     ,,  , 
tn^üicmetcDouDen/DiebrbelaitDaöDcnopten^n,  ucnDcenDominerenDe/fjcbbenDeDebélS 

€t  2  ^ 

terftonD  3eil/  om  te  blucbten  na  3Cnttoerpen/  maer  Dee' JD2incen  ban  «Ö2angien  feljepen  feer  toel  be?eilt  ̂ iinbe/ bebbenfe  mgebaelt  /  en  terftonD  eenige  Der  felber  feer ïjarD  en  groutoelijB  befcljoten/fo  Datfe  D2ie  fr  bepen/ttoe grote  en  een  uleinDerberoberben/cnnregcn  Den  Hbm 
Den  ̂ eere  3CDolf ban  ̂ aam(te  gebaugen.  ̂ 2te  ban'be SCnttocrpfe  febepen  3eilDen  aen  De  aroub  /  aen  De  252a banDfe  3ijDe/  en  een  aen  De  Blaemfe3ijDe  /  De  retfc  neb 
benDe  metter  fjaeft  een  Deel  bolr  aen'lanD  gefet  /  aen  De 252abanDfc3tjDe/  DeDenDe  feljepen  mettóutoenboo:t trecben  /  en  bebbenfe  met  gctoelD  en  nrote  moeiten  ne falbeert.  ̂ ©it  gefcljieDe  op  Den  pnrfterDag  /  atóbé ^pangtaerDen  met  ftacr  befte  hlcDercn  toaren  «^on 

©c  3Cnt> 

bjcrpfc 

blore nrniit  isé 

bhirljr. 

«öfllfjC 

frljrpni 
banïïiitrf 
bjrrjjnt 

^oorrt/ cenige 

aen  öcir 

gronb 

OfJciTr/ 
ben  atb* 

mirnrl 

aboipft 

bxsn 

fleörgpj bnnaca. 
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Het  fèvende  Boek. 

*574. 

©etb?efenjB  ftB*eten  öer  fcBepen  tegen  öenanöeren  .  altoaer  ooli  «en  bctibel  ftföaten  lag /öie  ook  terfïonö 
binnen  ̂ Cnttoecpen  oe9oo?c  toeröentic  /  moflenfeBaer    Uïutfjte  na  purmerenöe  /  in  't  aftrecnen  berb?anöe 
terfïonö  inöe  toapenen  begeben/  en  met  Baer  befte  fele 
beren  uit  treeften  op  öe  toateröpen  /  op  öe  2&?abanö* 
fc  3ijtie  /  fcBietenöe  feer  f urieufelp  met  Baer  mufouet* 
ten  tegen  öes$p?inccn  fcljcpen/en  öefelbe  toeöejom  met 

groot  en  nlein  gefcDut  tegen  öe  felbe.  "®z  Eeeufe  <êap logfcDepen  quamen  met  grote  moeiten  mette  geno* 
men  fcDepen  boo?bp  Bet  fo?t  Iran  €>o?öam/  Bet  toei&e 
metbeelgrofgeftljutgen  mufouetten  boo?fien  toaov 
en  fcljoten  getoelöeujlien  op  öes*  #?incen  feïjepen  /  öie 
Daer  ook  niet  fcBulöig  bleben/  maer  fo  öapper  op  't  fel* 
beifo?tfcBoten/  Dat  öe  bo?fttocringen  terneöerbie* 
ïen/fo  öatfe  öaer  uit  niet  eenen  fcBeut  meer  öoenen 
ftonöen/  benoöigt  toefenöe/  om  öaer  beöeftt  te  Bouöen/ 
fnlr  öat  öe#  finten  en  öe  genomen  fcfjepen  alle  onbe  ? 
fcBaöigtöaerboo?bp/  entotboo?©lifTingen  aencjua* 
men»  &p  bonöen  feer  fcDoon  gefcBut  op  öe  genomen 
fcBepen:  öen  gebangen  2flömicael  2üöolpU  ban  ï$aam* 
fleöe  Daööe  3ijn  befte  meublen  en  alle  3ijn  fiibertoerfc 
meöe  te  fcBepe  geöaen  /  op  öat  net  binnen  9ïnttoerpen 
banöe  gemuitineeröen  «gpangiaeröen  niet  en  fouöe 
geplonöert  toeröen  /  öit  guam  Dier  nu  toel  te  paffe 

©cnaö*  boo?öen^elanöer£.  HPnttrötot3Mfbpöenp?ince 
mfcar i    ban  (©^angien  gebangen  geboert  /  en  alöaer  gcerami* 
sbooIjjö  nccrt  3ï)ntic  /  Ijeeftmen  öes  <ö5?oot  -  Cominanöeurg 

boomemen  berflaen.  <©e  <tf5?oot-€ommanöciir  Deeft 
ficB  laten  beöunnen/öat  öe  ̂eelanöer.ö  öit  niet  en  Ijeb* 

toctB i  tot  &en  nonnen  te  toege  brengen/  fonöer  teïjebbenïnteUt? 

bange?/*  gentie  met  pemanöcn  ban  öe  p?incipaelfte  ban  öefelbe Beb?acïir  blote,  benige  meenöen/  öat  öenSflömïraelSCöolpB 
ara  oen  jjan  ̂ aamfteöe  felfS  mette  Eeelanöerg  intelligentie 

moft  geïjouöen  Bebben/öan  Bp  toerö  öaer  ban  onfcBul* 
öig  bcbonöen  /  maer  BP  en  toerö  niet  geercufeect  ban 
grote  negligentie/öoo?öien  3ijn  partien  meenöen/  fo 
\jp  goeöe  toacDt  geDouöen  Daööe  /  öat  Bp  öe  b?ete  ban 
ïie  See  toel  Baööe  nonnen  nemen  /  al$f  fp  öe  ̂ eelanöfe 
fcBepen  Baööen  getoaer  getoojöen/  fo  berre  fp  Bun  niet 
ftecK  genoeg  en  nenöen/  om  tegen  öe  Eeelanöer&te 
becBten.  ÜPftecft  lange  gebangen  gefeten/  enig  na* 
maelö  öoo?  (jet  obergaen  ban  EieriK5eeb2pbeöongen/ 
öat  Bp  binnen  een  maenö  öaer  na  in  b?pBeiöenliber* 
Uit  géfïelö  fouöe  toeröen  /  gelijn  in  ö'articulen  ban  Bet obergeben  ban  Eieri&5ee  fal  gefien  toeröen» 

7  \    ̂ efen  aenfïag  öes  <0?oot-€ommanöeurg  alfo  af- 
gelopen  3önöe  /  al£  berBaelt  is  fulïen  top  nu  nomen  op 
'tgenefipboo?genomen  Baööe  opBet,Éoo2öer-tjuar* 

^onoptier»  ZDe  <ü5ouberneur  ̂ lonnijeer  ̂ irn  ̂ onopber? 
boet  be  aöberteert  fnnöe  ban  Det  boomemen  öejef  <©?oot€om= 
J?net    manöeurö/öeeft  terfïonö  aenöe  ̂ cöouten  ban  alle 
&2w    <Do?pen  ban  l)et  |Soo?öer-iiuartier  gefcfi?eben  /  öatfe 
öerquar*  fouöen  fenöen  /  eln  feïtere  mannen  uit  Baer  ̂ o?p  / 
ftröra  t?een  40/ 1°/  2°/ la  / IO  pecfonen  min  en  meer/ 

ban 

ïgaam* ftföe 

P?itice ban<©# 
tangien 

(Fol. 

fleraen. na  gelegentneiö  en  bermogen  ban  öe  3^o?pen  öeg  fel 
ben  quartieriEf/  met  p?amen  /  fcDuppen/  grabenen 
anöereinftrumenten/alö  fp  op  gefïelttoaren/enöit 
omöefcfianfeban^cljoojlöam/en  anöere  tefo?tifi- 
ceren  /  repareren  en  fternen  /  tot  conferbatie  ban  't  fel* 
be  ouartier.  J^p  en  öe  Staten  ban  't  felbe  guartter 
Öaööen  ooö  öoen  toerufïen  eenige  <©o?logfcf)epente' 
gen  öie  ban  21lm(leröam/  öie  00a  grote  toeruftinge 
toarenmaöenöe  tegen  ftet  ̂ oo?öer-quartier/öefge- 
ïijr  eenige  feleine  galleinems  enfcöuiten  toe  öoen  ma* 
«en /om  op  te  binnen  |fêep?en  en  toateren  tegeb?ui* 
«en.  3&en  30  |Bepi^öet6rtjgs{bolftbanöen<0root- 
Commanöeur  in  aÉaterlanö  genomen/  met  om* 
trentöuifent  mannen/  en  öebben  öe  fcöanfe  tot^jl* 

sipen  pcnöam/öeö  nacfit^  tuflTcBen  ttoc  en  ö2ie  urenaen* 
6fa^.l";ngeballen/banbo?en  en  ban  acBteren.  ̂ aerlagbin* 
ban "bcss  nen  hopman  Meinier  bittert/  öie  ftaer  eerfl  feer <©?oot    Moenelijften  ter  toereflelöen:  maer  fienöe  öatfe  ban 

bozen  en  aeftteren  befet  toaren/  en  öatfe  net  gctoelö 
ftaeröerbpanöen  niet  ennonöen  tegertftaen  /  öebben 
fpöeblutljt  genomen  met  fcfiuiten/  en  3ijn  tot^ur* 
merenöe  al  ftfjermutfereuöe  en  öacc  Bloenelp  toeren* 
öe  /  beljouöen  genomen  /  acbterlatenöe  omtren  27 
mannen/en  onöer  öefelbe  ooit  öaren  Slieutenant.  ©an 

man? beur^ 

bolh. 

©anfle* 

IjP  eenige  öuif en  alöaer  naöe^taö  toe.  '©es?  öaegsS 
öaer  na  fijn  fp  omtrent  öen  miööag  uit  purmcrlanö 
getogen  /  naöe  fteöeban  J^urmerenbe  toe  /  öan  öe- 

1  fcljutteninöer  ttaöleggenöe  ïjebbenöaerfonioeöelö* 
nen  geljouöen  /  öat  fpfe  toeöerom  in  purmerlanö  ö?e* 
ben.  ̂ e<0eöeputeeröe  batröe  (leöenbanljet^oo?* 
öerouartier/tot  i|oo?n  bergabert  njnöc/  berflaenöe 
fjetobecballenban  ^Ilpenöam/  b?efenöe  öatöefteöe 
ban  pirmerenöe  fouöe  mogen  oberballen  toeröen/ 
fjebben  al  öt  folöaten  in  öer  fiaefl  bp  öen  anöeren  öoen 

rucften  /  öie  fp  nonöen/  en  öertoerg  aen  gefonöen.  ̂ e't benöel  öat  binnen  Mtiöm  lag  öaer  Capiteinaf  toajS    ̂ oo?n 
^öpman  SCppel  /  Rebben  fp  öaer  uit  genomen  /  en  ter*  *}{"  b;n 
(tonö  na  ̂ urmerenöe  öoen  bertrecnen»  |©r,  3Bilïem  Jy c ^aröefiuö  toae  öaer  eerft  tegen/  om  öat  Öen  <0ouber*  ontbloot 
neur  joneneer  ̂ ieöericD  ̂ onop  öaer  niet  ban  en 
toifi/menenöe  öat  \yp  't  fouöe  nualpen  nemen /öat* men  foöanigen  fïaö/  öaer  fo  beel  aen  gelegen  toag/ban 
allefjaergarnifoen  ontbloten  fouöe/  öieö  niet  tegen*^ ftaenöe  nebben  fijt  öaer  uit  genomen  /  onöer  belofte  en 
Danötaftinge/  öat  öie  ban  i|oo?n  öefelbe  folöaten  of 
anöere  terfïonö  toeöerom  innemen  fouöe/  als?  pur* 
merenöe  berfenerttoarc.  ̂ efgeujje  i^ooft  geöaen  tot 

€nbftuifen:  25aröefiuö  aöberteert  Dier  ban  terfïonö  ̂ "'n 
öen<0ouberneur  ^onop/  berfoeftenöe  öatöP'töcm  ooft 
tenbeflentoil  afnemen /öat  ftp'tfieeftgefonfenteert:  f^ 
feiö  öat  ftet  öe  Staten  fonöer  5ijn  confent  ebentocl  fou* ' öen  nebben  neöaen  uit  feraeftte  ban  fefeere  mt  ban  öen 
2  7  fefouaru  /  öie  fp  ban  fjem  ̂ onop  ftaööen.  ̂ p  biti 
öatbpgerufl  öaer  in  toil  3ijn/öenooö  en  Daefltoasf 
groot/  tot  oEnnöHpfentoa^  geen  perpel/  öaer  Daööe 
Dp  goeöe  o?ö2e  geflelt/  öat  Det  öaer  allegtoelbetoaert 
enberfenert  toasf.  €nöe  aengaenöe  J|oo?n/  öaerDï1 
toeöer  toaö  geftomen/  Doopte  Dp  met  fön  tegentooo?*^ 
öigljepö  engrooten  aenDanfe  toel  in  berfeïtertDepö  te 
Douöen/  en  öen  Dal^  öaer  bp  te  toagen/  öan  a\$  Det  toe* 
fen  motDte/  totfijnöer  ontlaflinge/  baö  DP/  öat  Bp  öaec 
metten  eerden  toeöerom  feneeftten  in  fouöe  fenöen  /  Bï* 
en  toilöe  Bern  in  foöanfge  moeiten  en  Bertftoeer  niet 
meer  fleecnen  /  aiö  Bp  met  öit  afgeö?ortgen  confent  ge= 
öaen  Daööe.  W  fouöe  nocBöen  feïben  öag  ook  ttoeê 
galepen  naer  purmerenöe  fcDicfeen.  ̂ ie  ban  pur* 
merenöe  öit  baenöel  meöe  tngenregen  Bebbenöe  /  Baö* 
öen  nu  goeöenmoeö  öefleöe  te  beBoutoen  tegen  Bare 
bpanöen.  ̂ en  felbenöag  ijuam  Hopman  (€Doma£ 
^igaitmetfïjn  baenöel  alöaer/  öanalfoo  fpboljc  ge* 
noeg  in  Baööen/  i^  Bpöoo?  tuflTcBen-fpjeften  banöe 
25urgermee(leren  /  en  Ulrent  5IaHf3.^cBanfmaKer  al 
öaer/getogen  naer  Det  öo?p  ban  J^eft/  't  felbe  ooft  befet* tenöe/alfo  gamen  bafl  geflaöig  meer  en  meer  boïr  öaer 
omtrent/fo  te  boet  a$tc  fcljeep  mette  feleine  galepnenjef/ 
fu!r  öat  fp  öe  ̂ pangiaeröen  /  JBaïen  en  <®uptfm  /  fo  mmtu 
te  toater  en  te  lanöe/  met  gefcDut  en  anöers?/  alöaer/  en  <"  ©a' 
00K  omtrent  3©o?meren  a©o?merbeer  fo  Bebben  be*  [";,„ fp^ongen  en  aengeballen  /  öat  öen  meedenöcei  öaer  ge*  ben 
bleben/  öooö  gefmeten  en  berö?onfeen  3ün  /  tot  omtrent  &p**' 
1600.  of  1700.  perfonen/  en  Kregen  omtrent  150»  ge*  ö' bangenen  /  öie  fp  eerfl  tot  3©o?mer  in  öe  Kerfee/  en  öaer  a^ien 
naer  tot  l§oo?n  betoaeröen/  tot  naeröer  laflban  öen  ™mü> 
<©ouberneurtf§onop.  ^egeöeputeeröe  banöe  ̂ teöen fcn* 
ban  't^oo?öer-cjuartier  fcD?eben  ten  laetflcn  MtP  «it 
j|oo?n  aen  öen  «©otiberneur  ̂ onop/öatfe  öegebange* 
nenbana©o?mertotl|oo?nDaööenontbböen/begee«  „_ 
renöefijnaöbijjs/  toatfe  öaer  meöe  öoenfouöen/  alfo  oy 
fp  niet  ban  meeninge  en  toaren/  fo  bele  gebangenen  op*  teert* 
tenfeoflban'tïanöte  ontfangen  en  beBouöen.  ̂ m  1  ptEJf" 
^untj  fcB?eben  fp  toeöerom  aen  .Sonop/  öie  afeöoe  tot  ™l;r purmerenöetoasf/ öat  fp  binnen  Hoorn  omtrent  250  bergiunv 
gebangenss  Baööen  ge&regen/  öiefe  alöaer  met  grote  }J« 
feoflen  en  moeiten  onöerBouöen  moflen  /  't  toelK  Ben  en  SgJ; 
öen25urgermeefleren  öer  felber  fleöe  geenfinjs  raeö*  nop/oat^ 
faemen  öunfet/  öefelbe  ï^ngete  Douöen/  alfoöefeo*  f  Je  ae^ 
flenteftoaerente  laflig  ballen/  öie i't gemeen ilanti  Jen  „fef 
00K  niet  en  toil  ö?agen/  öat  Dp  öaerom  inpcflefouöeen  Be 
oberfcBnjben  fijn  aöbtjiS/  fioemen  mette  gebangenen  f"*™ 

^tpcnöam  fjjnfc  tecjlonö  na  purmerlanö  getogen    Danöelen  fouöe/ om  öe  <0emeente  öaer  intecontente*  öcnB. 

ren/ 
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ren/en^gcoötpeiïjKeï  ( 't  toeïft  baer  uit  foube  mogen  i  Commanbeur aen ben  <02abebart  ïafóoc&egeTc&es 

p  gebeuren)  te  berboeben.  «gonop  anttooorb  ben-Iut 
ben  ben  berben  gunp/  batfe  Ijem  terftonb  nocb  fouben 
fenben  be  gróte  <tëalepe  met  gefcfttit  /  en  batfe  baer  op 
fouben  (lellen  50  mannen  banbe  filoeftfte  enfterftfte 
gebangenen  in  pfertf  gefloten/  en  bat  men  baer  toe 
boojttf  fo  Dele  goebbrillige  opfetten  foube  /  atë  baer 
boo2ti  op  ueftoef  be/  en  bat  men  een  göeb  getrouto  Ca* 
pttein  baer  ober  fetten  foube /met  een  bengelmeefter/ 
öfe  be  gebangenen  met  fïagen  tot  roejen  enarbeibert 
foube  btoingen/bat  mette  felbe  Ctalepe  baer  beel  bienft 
fottbe  bonnen  gebaen  too?ben.  <Bocb  fo  fp  iiat  niet  goeb 
en  binben  /  fo  fenb  Dpfe  ttoe  f&obóóften  met  een 

^cuecpreebter/  om  te  bolb?engen  't  gene  San  Claefó Iiem  aengebient/  en  bp  met  bém  berf&often  babbe. 
<Dotn  bes  anberen  baegsf  fcf»2ijft  bp  fjenfuiöen  toeber/ 

batftpintfefteronberriebt  toaoVbattot^aerlem  bo> 
benbe  300  ̂ cbottengebangen$tjn/bienooblpber> 
loft  bittien/  batfe  baerom  mettet  erecuteren  ban  be  ge* 
bangena  foube  opftouben/  ter  töb  toe  Ijp  in  pofte  fnn 
Crcell.be  $2nicc  ban  <©rangien  baer  ban  foube  ab* 
berteren  /  en  fijn  Crceü.  brille  foube  berftaen/  bat  men 
baer  meöe  banbelen  foube  /  totbjeiaeneinbe/enom 

&ow  anberefaöenöPfonö  ganlBitbietë  $?ebicant/  met 
ren?)  aen  tm  fjjtef  ban  erebemie  ban  ben  acïjtften  gjunp  aen  ben 
Snee  #2inee  ban  ©rangten  om  bmt  be  geftelteniflTe  ban  [jet 
wan  ©  >  $oo^er-quartier  te  bennen  te  geben  /  en  be  bictone  / 
rangicnj/  ̂ ^  teöcn  &e  ̂ pangiaerben  in  Jtëaterlanb  babben 

llnb,  berfctegen  /  te  bertoittigen  /  en  met  eenen  ooft  3ön  <&P 
cellentie  bertonenbe  be  Kleine  autboriteit/bie  öp  albaer 
öabbe/  toaer  boojbele  goebe  gelegentbeben  boo?  bp 
gingen/ bat  bP  albaer  fo  goebe  bienften  nietenftonbe 
boen  /  ais  \pW\  gaerne  foube  brillen  /  en  baerom  fijn 
Crcellentie  baer  in  föube  brillen  bootfien  /  fo  ̂  beft  en 
raebfaem  binben  foube:  en  alfo  beeft  be  boo?f3  ,§onop 
metbitbeétrefe  beboo^gebangén  fotbatenïjet  leben 

geftift/bieanbertf  in  gróót  perijfteltoaren/  toantbe 
Durgerpe  ban  ï^oom  riepen/  bat  menfe  foube  boen/ge? 
lijft  baéreen  balfcb  geruebté  biag  genomen/  bat  be 
épangiaerben  beCngelfe/bie  tot  ©alftenburg  gele? 
gen  babben  /  gebaen  babben  /  biefe  feiben  1  bat  al  om 

fcen  baltf  gebiotbt  toaren  /  't  toelft  fo  niet  en  toass  /  al.tf 
ter  gelcgenber  plaetfe  gefeib  fal  toerben. 

€er  bJPbo?ber  banbelen  banbe  anbereaenflagen 
beöboo2nacmbcn  <©?oot  Commanbeurs/  fullen  top 
fjter  tuffeben  beiben  berbalen  be  b?ieben  bp  ben  <©?oot 
Commanbeur  gefcb?eben/  aen  ben  <©2abebanfio* 
t\jt  l  Cfouberneur  ban  ben  JLanbe  ban  atreebt  /  en  ee* 
nigeanbere  particuliere  faften  en  paccaten  omtrent 
öcfen  tijb  uitgegeben  /  op  ben  name  ban  ben  Coninft  / 
fo  toel  bP  ben  ©2ince  ban  <©cangien/  alö  bP  ben  <®?oot 
Commknbcur.  ïn  be  boo?gaenbe  boeften  të  berbaelt/ 
bat  be  Staten  ban  ben  3lanbe  ban  atreebt  /  tot  baer 

grote  boften  /  geflabig  in  ̂ pangien  omtrent  ben  Co- 
ninft  bielben  leggen  /  ben  beften  ban  &ime  petere  / 

ben  Ijccft  befen  nabolgenben  b?icf» 

bfetorte 

T\  On  Louys  de  Requeiens  en  Cuninga>Groot  Com-  ̂ e^ •^-^mandeur  van  Caftilien ,  Stadhouder,  Gouverneur,  jjen 
en  Capitein  Generael.  Mijn  Heerc  de  Grave,  lieve  en  ©root 

wel  beminde,  Op  't  gene  de  Staten ,  Dekens ,  en  Ca-  ™5[J pittelen  der  vijf  Kerken  van  Utrecht ,  reprefenterende  flenöcn 
'teerftelid  vanden  lande  van  Utrecht,  eenfamentlijk  45outieÉ* 
de  Schout ,  Borgermeefteren  en  Schepenen,  Raeden  *£R1 
Cameraers  of  Ontfangers  der  felver  Stad  reprefente-  fterj'oert rende  ook  een  lit  of  deel  van  den  Staet  der  felver  landen  $?cfï> 

van  Utrecht,  hen  totdiverfe  reilen  beklaegt  hebben  ̂ tticw 
aen  den  Conink,vanfekere  fententie, tegen  hen-lui-  Smöeii 

den  t'anderen  tijden  gegeven  ,  met  feer  ootmoedige  lêobe 
fupplicatie ,  dat  in  confideratie  van  de  goede  en  nota-  *>an  Ut* 

beledicnften,die  fy, gedurende  de  jegenwoordigeen  rtc*'* de  gepafleerde  troublen  gedaen  hadden ,  en  die  fy  noch 
dagelijx  zijn  doende,  en  als  noch  begeren  in  toeko- 

mende te  doen ,  fijne  Maj.  gelieven  foude  te  voorfien  , 

't  waer  by  wegen  van  gratie  en  abolitie ,  of  van  juftitie 
en  van  revifie.  Sijne  Maj .  gehoort  hebbende  't  rapport 
van  hare  requefte ,  heeft  de  felve  haer-luider  weder  ge- 
fonden ,  op  dat  de  felve  gefien  en  geexamineert,  en  be- 

hoorlijke informatie  daer  op  genomen  zijnde,  wy  hem 
fouden  adverteren  metten  eerften  metons  advijs,om 
daer  op  naderhand  geordonneert te  werden, als hynai 
recht  reden  en  equiteit  bevinden  foude  te  behoren ,  ons 
adviferende  niet  te  min,  dattenrefpeclc  van  hare  ge- 

pafleerde dienften,  endatfeint  toekomende  mochten 
beter  middel  hebben ,  om  alle  goed  devoir  en  officie 

te  doen ,  {elk  in  den  tijd  die  loopt.  Sijne  intentie  Was ,  (f  °l.i8.) 
dat  fy  middelretijd  fouden  doen  en  gebruiken ,  gelijk  fy 
plachten  te  doen ,  en  gedaen  hadden  voor  de  gegevenc 
fententie ,  en  dat  by  maniere  van  provifie ,  fo  lange  en 
tot  dat  anderfints  daer  in  ware  geordonneert ,  en  dat  wy 
daer  van  hen  fouden  declaratie  doen  van  fijnent  wegen, 
hen  vermanende ,  dat  in  als  en  door  als ,  fy  fouden  doen 
goed  devoir  en  officie ,  alfo  breder  inhielden  de  brie- 

ven Van  fijne  Maj.  daer  van  wybenefïêns  defen  ucö- 
pyefendeh.  So  verfoekenwy  uliederen  niettemin, 
van  wegen  fijne  Majefteit ,  ordoneren  wel  exprefTelijk, 
dat  terflond  na  de  receptie  van  defen ,  fult  voor  u  lieder 
beroepen  en  verfamelen  de  voorfz  vijf  Kerken  en  dert 
Magiftraet  van  Utrecht ,  fupplianten ,  en  na  dien  gy 
haer-lieder  fult  hebben  overgclevert  onfe  brieven ,  die 
wy  hen  fchrij  ven  in  conformiteit  van  de  cópye ,  die  wy 
u  overfenden,  ook  jonktelijk  mette  originel,  dat  g/ 
haer-lieder  fult  voordragen  den  wille  van  fijne  Maje- 

fteit, fulx  als  boven,  hën-heder  vermanende , dat  na 

't  goed  betrouwen ,  dat  fijne  Maj .  van  hen-liedef  heeft, 
fy  doch  in  als  en  door  als  alle  de  devoiren  en  officien , 

gerequireert  fo  tot  confervatie  van  't  heilig  Chriftelij- 
ke  Catholijke  Roomfe  Gelove,  en  den  dienft  van  fij- 

ne Majefteit,  als  voor  't  welvaren  van  't  Land ,  tegen 
Om  te  berbOlgen  P20btfte  ban  appel  /  ban  be  fententie    de  heretijken  en  rebellen.  En  dat  fy  dien  volgende  hen 
bp  ben  Hertog  ban  %M  tegen  ben-lieben  gegeben  /  of 
anberep2obifie. 
^an  alfobe  Coninft  berftlaertbabbe/battergeen 

relief  ban  appel  en  biel :  maer  batfe  baer  requefte  fou* 
ben  mogen  pjefenterenaenben  hertog  ban  2Clba/  of 
anbere/bicbefjlbe  plaetfe  öouben  foube /ett  ben  fel* 
ben  btbben  /  't  gunt  öen-lieben  foube  goet  bunftert  /  bie 
Ben  foube  mogen  boo?fien  /  ban  't  gene  fp  begeren  /  alö 
ha  reebt/reben  en  equiteit  foube  fteborén  t  tfn  ingebal- 
ïe  ban  ftoariabeib  /  baer  ban  b)ne  Ifêajefteit  te  abber^ 
teren  /  $c.  <©an  alfo  fp  toel  ttriftcn  /  batfe  in  be  quabe 
gratie  ban  ben  hertog  ftonben  /  W  een  groten  Ijaet  op 
Den-luibcn  babbe/  en  ober  fulr  geen  juftitie  of  pet 
goeböbanfjem  en  babben  te  bertoacöten/fo  babben 
fpluiben/  naïtaeb  baer  opgefiouben/öe  fafte  laten 
beruften  /  onber  boo2gaenbe  p?oteftatie/  totte  ftomfie 
ban  ben  <tö;>oot  Commanbeur.  Éebert  toelftentijbe 

fullen  hebben  te  reguleren ,  en  doen  verftaen  den  E- 
delluiden,  borgeren ,  en  notablë  van  der  Stad ,  om  dien 
volgende  hen  refpedtive  de  wetc  te  dragen ,  en  doen  dé 
nu  voortaen  en  gebruikende  van  als ,  gelijk  fy  plachten 
te  doen  téri  dage  voor  de  pronuntiatie  van  de  fententie 
voorfz  fo  lange  en  totter  tijd  toe,  dat  de  voorfz  infor- 

matie gefonden  en  gefien  by  fijn  Maj.  de  felve  daer  op 
anders  fal  geordonneert  hebben  als  gefeid  is.  Ën  in  ful- 
ker  gelijkformigheid  fult  gyu  hebben  te  reguleren,  fö 
wel  in  de  beroepinge  van  de  Staten  van  Utrechten  an- 

dere faken'die  den  Staten  fullen  concerneren ,  alfo  men 
van  ouds  gewoonlijk  is  te  doen ,  en  hen-luiden  ktende 

vredelijk  van  alle  haren  rechten ,  privilegiën  en  coftu*- 
men,  als  voor  date  van  defe  fententie,haerlieder  verwit- 
tigende,dat  fy  hen  fullen  moeten  pogen  totte  wacht  varï 

de  Stad,  en  alle  't  geen  totte  wel  vaert  der  felveraen- 
raekr ,  en  van  de  Staten  van  den  Lande ,  dat  fijne  Ma- 

fp  toeberom/fO  aen  ben  Coninft  alg  aen  ben  b002f3  1  jefteit  nemende  refolutie  op  haer  affairen,  meerder 

<0?OOt  Commanbeur  emftelljft  babben  boen  aenbOU*  oorfaek  mach  hebben,  te  verftaen  totte  volkomen  abo* 
ben /Om  in  baergebeel  geftelt  te  toeuben  /al0  fp  Utt*  litie  en  gratie  by  hen-luiden  verfocht.  En  alfo  mijn 
ben  toaren  geboeeft  bOO?  bate  banbe  b002f3  fententie.  I  Heerede  Grave,  lieve  en  feer  beminde  onfe  God  heb 

«Daer  Op  eintUjften  gebOlgt  i$/  batbe  bOO?fj  <5?00t  j  u  in  fijn  bewaringe,  uit  Bruflel  den  vijfden  April  1574» 
I,  Dtsl  (Ct  3  yoof 



48i 
Het  fèvende  Boek. 

574i 
voorPaeffchen.  Ondertekent  LouysJeJRequefens.  En 

lager,  d'Overloope ,  cTopfchrift ,  Aen  mijn  Heere  de laRoche  Gouverneur  en  onfe lieve  en  wel  beminde, 

de  Prefident  en  luiden  van  den  Rade  's  Coninx  tot 
Utrecht. 

&t&w  \  (gnoe  bijfCapittelen/enbelRagiftraetfcOjeef 
Sccft?  ̂ Ö?  öan  QcïD&cn  ten  Dageen  jareboo?f3/  genoeg 
öicröfrt  conform  Bctinijouben  boo?f3  batfebp  p?obifiefouöcn 
fip  wow^  genieten  en  gebjuiften  Baer  rccljtcn  /  p?ibilegicn  en  co? 
SSfw  Santen/  enallctf  mogen  Banbelen  m  boen/  gelijufp 
|Ef i  ac>  boo?  bate  ban  be  fententie  gebaen/  genoten/en  geb?uiftt 
ftcfö/om  Babben/  toelfte  Stenen  3I>on  3pecnanbo  bc  Bianop/ 

Iflnf/n'  ̂ 5?ate  ban  ,a  **0CPe  CJüuberneur  Ben-licbcn  geiebert tn  bc  W*  öen  1 4  $p?iltë  1574-  int  grote  Capittclljuis  ban 
rccöttg^  ben  5©om  /  ter  p?efentie  ban  ten  p?efibent  en  ftaben 

mJani"  Wött  öen  ̂ ote  üan  ötwcöt  /  altoaer  UP  be  felbe  Babbe Au  boen  beroepen  metten  ,$cBout/2&urgermce|terenen 
Jien  /  3^  c^cfjepenen  ber  fïab  HtrecBt. 

<De  pince  ban  <®rangien  Beeft  opten  naemban 
Den  Coninft  Den  7  Jjfêartp  1 5  74.  een  paccaet  uitgege? 

P02teren  in  be  nacffe  ,§tebcn  of  «ScBanfcn  /  brrbieben? 
bemebc  eenige  tocbociinge  uitüc  ̂ teben  m  be  feite  ̂ f1^' 

rjeöaew 
ïjabben 

mettcc 
tooon/ 

fonber 
ronfent 
ban  ben 

tn  bie 
öaec  uit 
Betogen 

EatiDcm 

t)é«Bjoot 

dqo?  ba.  ben  binnen  <Ddf/inDoubcnbe  berbob  en  interbictie/bat 
SS.  nicmanb  ban  oen  onberfaten  ban  i&ollanb  en  Eeelanb 
tk  i  bit  met  fijnen  fcljepen  of goeben  fal  mogen  bectreeften  /  of 
aen  Qer*eiöcr$  fijn  tooonplaetfe  nemen  /  fonber  confent  ban 
miïïïi  mön  Heere  ben  f^inceban  «Dcangien.  <£n  bat  nie? 
qrn  öen-  manö  ban  be  gene  bit  bertroeften  5ijn  /  fal  mogen  ba- 
iwbax  ren  /  of  3ijn  ftoopmanfcBap  bjijben  op  anberen  Han? 
Scüen  *Wöan  binnen  l^oüanben  Éeelanb/inbcplaetfcn 
©etüoi  fnnber  €rcell.  toegebaen/  fonber  confent  atë  boben/  op 

hatnfe*  berücucte  ban  fcBip  en  goeberen/  of  betoaerbeban 
SoiSuf  b*en  cn  arbitrale  correctie  /  met  bebel  en  o?bonnantie  / 
tu>d2*  öat  alle  be  gene/  bie^ebertben  jare  66  uitbe  boo?f3 
lano  e»  %a\\M\  bertroeften  3ün  /  met  pafpoo?t  of  fonber  paf* 
SS«  poo?t/gcijoubenfullen3ün/  binnen  fBep  naefïftomen? 

be  /  te  berftlarcn  be  rebenen  ban  öaer  bertren  /  alleg  op 
be  penen  ban  ben  genen /bie  int  bolnomen  ber  felber 
o?bonnantis  ontotllig  of  in  gebjene  bebonben  foube 
b30?ben/in  Dare  perfonenen  goeben  geljoubenenge* 
öanbelt  te  too?ben  alö  bpanben  öaerö  baberlanbg. 

gjonhöeer  ̂ ira  ,Sonop/3lieutenant  en<©ouber- 
.  neurober^oojböollanb/JBaterlanb/dfc.  Babbeop^ 

mi  Joc  ten  1 3  3!anuarp  te  boren/  bp  na  een  gelijn  pïaccaet  la* 
SSSmk  tcn  u"öaen  /  en  binnen  alle  ben  ̂ teben  ban  öet  5^00?^ 
mfiomen  ber-qiiartier  laten  berftonbigen  en  uit  roepen  /  uit 

feracljte  ban  fenere  apojiille/  bp  maniere  (fnit  Op) 
*l3tlm  ttart  o?bonnaniie  ban  fijn  f.  45*  in  bate  ben  leften  %ü> 
Scfc  öufli  1 57  3-  binnen  3^b?ecljt  gegeben. 
tenê  uan  ̂ aer  tnajS  nocB  een  paccaet  uitgegaen  /  inöou* 
JNianb  benbe  berbob  in  interbictie ban  be goebe  luibenin  J^ol* 
faroben  ianb  gefeten/niet  teberoben  nocfjte  befcDabigen/be 
«oei)  oe  geroof  be  goeberen  niet  te  mogen  kopen  /  alles  op  fene- 
Qoeoen   cc j>cnen / m j,i1te ^,en herben IKartp isj 4. 
ïoopm-  b  ̂0CÖ  ecrt  anö£C  /  tetöie&cnbé  alle  uitboeringen 
bjpiac^ban  Koopmanfcbappen  en  bictualien/  fonber  'tfelbe 
wllSt  mft  aen  te  b?engcn  /  en  te  betalen  't  reebt  ban  be  licen* aiie uit,  ten  en  parpoo?ten/acOterbolgenbe  be  lijfle  en  infiructie 
boennoé  baerop  gemaebt  /  op  pene  ban  berliejs  ber  felber  goe- 
ïfannUoop  beren /fcBepen/  goeben  cn  biagcn^/  en  arbitrale  top 
fcöappcn  rectie/  in  bate  ben  5  m&cp  1574, 
tn  bto  c  $ocl)  een  anber  ©laccaet  op  ben  name  be^  Co- 
{2cctn/  ttm^bP  öen  toelfecn  allen  Coopluiben  toegelaten  toerb 
\  recöt  op  ̂ollanb  en  ̂ eelanb  te  trafficgueren  en  öanteren  / 
banüe  \u  met  berbob  /  bat  niemanbban  ©oflenof  3©eflen  fio- 
fiSStei?  meni3c  mct  ̂ n  fcBepen  of  goeberen  en  fal  mogen  arri* 
^r.  '  beren  nocö  fijn  courg  nemen  op  Blaenberen/  %%& c  piai>  banb  /  ©Jicflanb  en  anbere  pjobincien  /  Den  bpanbe* 

SSfiT  ujfecn  tegen  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  tonenbe/gegeb'en  bin* op  e?oi,  nen  <Do?b?ecl)t  ben  28  iiBep  1 574. 
ianö  en  $ocl)  tffer  een  piaecact  uitgenaen  in  bate  ben 
unam*  ccc^cn  ̂ l,0»(ït  i?74»  betoijlcEcibcn  belegert  toa^ö/ 
hen/met  baer  top  na  ban  fcl)?tjben  fullen  /  bebelenbe  ben  in? 
berDoj)  bjoonberen  ban  ïiijnlanb  /  «JMflanb  /  ̂cfjielanb  /  en 
nÜöcre  ̂ ^fTer-bjeerb/ Ben-Ueben  goeben/ baben  en  bee* 
baerten  (ten/  binnen  acljt  bagen  na  be  publicatie/  te  tranf* 
ofjp?o< 
Linttcn    fjtn  lirtanblijltrn  teaen  ̂ üHanb  ö?aacnbe.  d  JDIaceaetbcbe? 
icnbe  be  lutooouöcren  tian  CSönJanb/©clflanb/  .§>cTtielanb/  en  3BIbIafTer- 
ïattxt  1   l)cn-Hcben  gtocben  /  öaöf  n  cn  üceften  te  üjenjen  in  be  naclïe  i 
é>tebcn  of  /ècfjanfen. 

z©e  <6?oot  Commanbeur  Beeft  och  bcrfcDeiben  *°n> 
$)laccaten  laten  uitgaen  opten  naem  ban  ben  Coninb/  SS 
becbicbenbe  op  berbeurte  ban  ben  Itjbe  /  en  ronfiftatie  atm  ttv 

ban  goeben/  tegeng  ben  obertreberjs  alsf  committeren-  wttJcno» be  criem  ban  berraberie  en  rebellie/  eenige  boopmanf-  ti!S 
Banbel/  communicatie  of  Banteringe  te  Bebben  of  Bou-  nooVr 
ben /of  eenige  toare  of  eenige  anbere  bingen/ bie  in  be  ««•* 
ïanbenban  ̂ ollanb  en  Eeelanb  gegroeit/  getoon-  S^J" 
nen/getoaffen  ofgemaeftt3ijn /te  boeren  of  b?engen/  Mem 

birectelijb  of  inbirecteliju  /  'tfp  \)p  b?eembelingenof  "»w  «« 
onberfaten  /  of  ban  albaer  in  be  lanben  ban  l^ollanb  of  ïiS,*™' 
^eclanb  teb?engen/  berblarenbe  alle'tfelbcboo^ge-  zstim- 
confifqueert/berbeurt/en  ban  goeben  p?ijfe.  2Cutorife- 
renbe  alle  perfonen/  'tfp  nctjgfiuiben  of  anbere /bie aentaftinge  te  mogen  boen/  opte  berfcBer  baetenop 
't  feit  bebonben  3ijnbe.  €n  op  bat  men  te  beter  be  goe- 
ben  foube  mogen  bennen/  foube  men  be  pacben  mogen 
ontpaeften  en  bifiteren  /  ̂c. 

vDie  ban  ICnttoerpen  Ijaer  fcer  beftoaert  binbenbc  in 
bit  ̂ laccaet  /  bpfonber  nabien  be  neringe  /  boo?  't  ber- treft  ban  bele  boopluiben/  fecr  toaiS  geminbert/  fonben 
Bare<6cbeputeerbe  na25?uffelaenben  «©?oot  Com- 

manbeur/ om  recjuefte  ober  te  leberen/en  te  berfoeften/ 
batbe  toaren  en  ftoopmanfcBappen/  eensf  op  eenige 
plaetfe  gebifiteert  toefenbe/tot  ̂ Cnttoerpen  niet  anber? 
maelBerfocljt  enfouben  b^erben/  allegerenbebaeritt 
biberfe  rebenen  fo  ban  ongemaftbanbenCoopman/ 
nobelooiöBeib  ban  al  fulfte  Berfoeftinge  en  anberfintjef/be 
boo?f3  <0ebeputeerbe  aubtentie  berfocBt  en  beruregen 
Bebbenbe  /  begonnen  fommierlijfe  te  openen  Betpoinct 
ban  Ben-Iuiber  commitfïe.  <©e  <6?oot  Commanbeur 
't  felbe  Borenbe  /  en  inbarenbe  in  Ben-iuiber  p?opoo  jle/ toat  bat  Bet  bate/  fulfte  en  1 00  btergelijfte  paccaten  te 
maften  en  te  publiceren  /  alg  fp  anbere  niet  en  toerben 
onberljouben/banmen  tot  bier  toeenBabbe  gebaen, 
^eggenbe  boo?t$f/  bat  Bet  nu  geBeïijft  betaembe/bat  be  ̂trflff' 
Banbelinge  en  negotiatie  metten  rebellen  ban  boe  boo?*  toowbe 
taen  gcBeltjft  too?be  befneben/  en  ïteber  ban  be  felbe  toe  ban  ben 
te  laten  /  bat  fijn  |Baje(ïeit  niet  aileenlijft  3Cmtoerpen  /  S?00t maerooft©iaenberenen^pangien  mebe  foube  laten  SSL 
bergaen.  .  aen  be 

5^e  25urgermeefteren  ban  3£nttoerpen  ban  titfe  mu  *tbtw' 
tooojbe  /  boo?  't  fcB?öben  ban  Bare  «Bebeputcerbe  Bier  S„t ban  bertoittigt  3ijnbe/  Bebben  na  communicatie  Baer-  toerpen. 
luiöen  belaft/  apofïille  te  berbolgen  op  befeibeBare 
obergegebenreguefte/omteboen  blijftenban  Ben  be? 
boir/en  b'apofiillc  geficn  te  refolberen  /  of  fp  't  felbe  be Staten  ban  25?abanb  niet  en  fouben  beBoren  te  re? 
monflreren/alfo  'tfelbe  'tgeBeel  lanb  ban  23?abanb aenging/  bpfonber  bermittf  be  <0ouberneur  biberfe 
b^eembelingen  confent  gaf  en  pafpoo?t/  om  met  bie 
ban^ollanben^eelanbte  mogen  contracteren  /  bat 
men  toillenbe  't  felbe  beletten  ben  begeren  en  ingefetc? 
nen  /  't  felbe  ben  b?eemben  /  bp  tnbicecte  mibbelen  ban pafpoo?te  /  toaö  toelatenbe. 

^en  28  |Kep  anno  1 574.  Quanten  i4toaterfcBepen 
ban  Smfïerbam  bes*  mo?genjef  te  acBt  uren  /  en  Bebben  J«Jgf 
op  be  ̂ebe  boo?  ̂ oo?n  genomen  een  <©oflerCoop?  5Ï 
baerber/met  80  laflmoutjs/en  fefterelafïen  roggen»  nemen 
^cn  SCbmirael  bit  aengebient  3tjnbe/  en  niet  toelte  JJ»"0" b?eben  tocfenbe  ban  fobanige  fioutigBeib/  en  banbe  K? 
flappe  toefiebt  ban  fïjn  fcftcepöbolft/Beeft  in  alber  Bae?  «n  m 
fle  een  beel  bolr  op  Bet  3CbmiraelfcBip  ( baer  25ofTu  op  f«? 8o 
gebangen toa.ö genomen)  boen gaen/ baer Bpfelf per?    ' foonlijft  mebeopgegaeniief/  en  3ijn  BenterflonbnocB 
ttoe  anber  rapfeilen/  bacrCapitein  iJBofterenCiaeiS 
^cBilpman  op  toaren  /  en  eenige  toaterfcflepen  nage? 
bolgt  /  boenbe  fo  grote  naer(ligBeib  /  bat  B»fc  aebter?  Mef  „. 
Baelbe/  en  fo  beb?ang/  batfe  ben  buit  berlieten/  en  Baer  nSSn 
fclfö  alleen  focBten  te  falberen/fo  bat  fp 't  niet  fonber  fc&fp 
perijftel  ontrjuamen,  tocörc# 

benige  bagen  na  bebictorie/  bie  bie  ban  Bet  l^oo??  Je"t ber-quartier  en  3©aterlanb  berftregen  Babben  /  fo 
boren  tëbcrBaelt/fo Beeft ^ertog  €ricfjban252unf?  J?"f!0k 
toün  fo  tot  l^oojn  a$  tot  CnftBuifen  een  (Crom-  0dt, ö 

pet- 

14.: 

'a-j 
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toüft 
rpfcfjt  bp 
önelien  • 
Dcfleöen 
ban 

en  4Btift> 
liuifca 
op. 

©r* 

^erto> 
gen£> 

fcö?Öbcn 
aeri  Die 
ban 
«Snfcfjtu» 
fen  en 

(fol."i9.) 

pettet  ocfonttón  /  met  biiebcn  onberftjn  banb  en  3c 
gel  /  en  öcöe  De  £teben  op-cifeben.  ̂ c  Doceren  ban 
i^oorn  (alfo  baer  nocb  gcenfolöaten  Webcrom  in  en 
Waren  genomen)  liepen  feer  t'famen/  enbefliaagi; 
(traten  ban  i$oom/b?efenbe  boo>  oproer  /beben  ben 
trompetter  berfeneren/  ineen  ban  öaeroojlogfcbe-' 
pen  /  en  fonben  ben  fykf  aen  ben  «Bouberncur  ,£onop 
tot  SMïnnaer  /  berfoefeenbe  fijn  abbijs  /  Wat  fa  baer  in 
boen  fouben  /  bic  ban  «cn&buifen  bebben  ban  geltjften 
ben  «trompetter  gebangen  genomen/  en  ben  b2ief  aen 
ben  boomocmöen  <0ouberneur  gefonben/Weluen  b?ief 
in  ̂ oocb&uits  gefcfjjeben/  top  bier  mebein  «ïHeber* 
butt.$  gcjtclb  fjcböen  /  luibenbe  als  bolgt : 

"117 Y  van  Godes  genaden  Erich  Hertoge  in  Brunf- 
vv  wijk  en  Lunenburg,  Ridder  des  gulden  Vlies,Co- 

ninklijker  Maj.  van  Spangien  O  verfte,  voegen  u  O  ver- 
fte, Krijgs-bevelhebberen,  Hopluiden,  Lieutenanten, 

Vendrigs,  mitfgaders  alle  Beveellluiden ,  en  gemene 
krijgfluiden ,  ook  de  Eerfame  en  voorfkhtige  Burge- 
meefteren  en  Raden,  en  ganfeher  gemene  burgerye  tot 
Enkhuifen  (of  inden  anderen  brief,  Hoorn  )  naeer- 
biedinge  onfesgoedigen  groeteniiTe ,  na  jegenwoordi- 
ger  gelegeiitheid,  te  weten,  dat  wy  een  goede  wijle  tijds 
van  vele  goed  hertige  en  weimenende  defer  Nederlan- 

den onderdanen  zijn  aengefocht ,  na  dien  de  oproerig- 
heden  in  defen  des  Coninklijke  Majeft.  Erf-Nederlan- 

den hoe  langer  hoe  meer  opftonden ,  daer  door  dan  al- 
lenthalvende  armeonfchuldige  onderdanen  ten  hoog - 
ften  befwaert,  bedroeft  en  bedorven  werden ,  datwy 
als  de  voornoemde  Coninklijke  Majeft.  oudedienaer, 
en  ordentlijke  Overfte,  onder  de  welke  wy  ook  zijn  be- 
goedigt,op  middelen  fouden  bedenken,  dat  de  dwa- 

lende wederom  op  de  rechte  baen ,  en  tot  fchuldige  ge- 
hoorfaemheid  gebracht ,  en  vordere  onrufte,  bloed  ver- 

gietinge ,  roof  en  plonderinge,  fo  't  mogelijk  ware,  ver- 
hoed raochre  werden.  Als  wy  dan  ( fonder  roem  ge- 

fproken)  uit  Chriftelijken  en  Vorftelijken  gemoed 
't  felve  ter  herten  genomen  hebben ,  en  niet  lievers  en fouden  fien ,  dan  dat  de  onfchuldige  armen  voortaen 
onverdorven en  onbefchadigt  blijven,  en  de  dolende 
wederkeren ,  en  fich  noch  by  tijds  wederom  aen  hier 
natuirlijken  ,  van  God  verordenden  en  aengeboren 
Heeren  en  O  verften  begeven  mochten.  So  hebben  wy 
niet  willen  laten ,  u  by  defen  te  verlbeken ,  en  daer  me- 

de ons  Chriftelijk,  Vorftelijk  en  welmenent  gemoed  te 
ontdecken,  gelijk  wy  dan  u  hier  mede,  uitChriftelijk 
en  Vorflelijk  medelijden  ,erinneren  en  vermanen ,  nat 
gyby  tijds  wederom  keert,  en  uder  Coninklijke  Maj. 

gehoorfaemlijk  ("gelijk  gy  luiden  fchuidig  zijt  te  doen) overgeeft,  en  den  groten  en  uiterften  toorne  nieten 
verwacht ,  want  het  nu  noch  de  rechte  tijd  is ,  in  aenfie- 
ninge  van  de  grote  en  machtige  toeruftinge  en  krijgs- 

macht ,  die  de  voornoemde  Coninklijke  Majeft.  jegen- 
woordig  heeft ,  en  noch  beide  te  water  en  te  lande  dacg 
lijks  toeruftende  en  aenkomende :  anders  fal ,  na  lang 
verloop ,  dat  einde  met  u  lieden  de  laft  moeten  dragen. 
So  gy  nu  daer  toe  geneigt  zijt,fo  wilt  ons  by  jegen  woor- 
digen  onfen  Trompetter  utiedereintelijk  gemoed  en 
meninge  ontdecken ,  of  gy  luiden  u  in  den  voorgerael- 
den  Coninklijken  Majeft.  onderdanigheid  enfchuldi- 
te  gehoorfaemheid  wilt  begeven ,  of  niet.  En  fo  gy  tot 
dien  einde  yemanden  van  den  uwen  tot  ons  af  te  veer- 
digen  bedacht  zijt ,  fo  willen  wy  den  felyen  hier  mede 
vaft ,  vry  en  feker  gelei  geven ,  om  gins  en  wederom  te 
keren  tot  hen-luider  gelieven ,  en  de  felve  ook  ons  Vor- 
ftelijk  oprecht ,  en  gelijk  eens  Chriftelijken  loflijken 
Vorft  des  Rijx  betaemt ,  bevinden  laten ,  en  willen  wy 
geen  moeite ,  arbeid  nochte  vlijt  fparen ,  op  dat  met  de 
felve ,  met  goede  vergelijkinge ,  in  dier  voegen  gehan- 
delt  en  getradleert  fal  werden,  dat  gy  opgewenfehte  we- 

gen en  conditien  wederom  tot  gehoorfaemheid  ge- 
bracht ,  en  tot  genaden  komen  raoogt.  In  geval  gy  lui- 

den nochtans  't  felve  niet  en  wilt  doen ,  en  datgy  tegen mijn  hope  (hoewel ik  u luiden  meerder  befcheiden- 
heid  toe  vertrouwe)  hertneckig  blijven  wilt ,  fo  hebt 
gyte  bedenken,  hoedac  het  u,  uwe  vrouwen,  kinde- 

ren en  nakomelingen ,  om  dat  gy,  nu  u  des  Coninklijke 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
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Maj.  genade  open  ftaet ,  en  de  felve  niet  en  hebt  willen 
aennemen,vergaen  fal, want  wy  dan  ook  de  hand  en  ge- 

naden ,  fo  veel  ons ,  als  eenen  loflijken  Vorlten  des  Ryx 
betaemt ,  en  veel  hoog-gedachter  Coninklijke  Majeft. 
van  Hifpanien  verwanten  gebeurt ,  van  u  fullen  afwen- 

den .  Welke  onfe  weimenende  goede  vermaninge  wilt 
wel  ter  herten  nemen,  en  laet  my  hier  op  uwer  liefde 
eindelijke  refolutieen  meninge  weten ,  by  defen  onferi 
tegen  woord  igen  Trompetter,  fonder  vertrek,  opdat 
wyons  daer  na  verder  fullen  mogen  houden  en  rege- 

ren. Datum  in  onfen  leger  tot  Beylen  den  7  Juny , 
anno  1574.  Ondcrftont  gefchreven,  Hertzoch  Ericb 
manupropria  fcripfit.  Hebbende  onder  opgedrukt  een 
rond  wapen  in  roden  walTe. 

r\  €  <0ouberneur  ̂ onop  beeft  terfïonb  ben  jMneê 
*^ban  Orangien  't  felbe  ober  gefcb2eben  en  laten meten/  b?agenbe  mat  bP  mette  trompetters  boen 
foube/  op  bat  fpfobanigeftoutigbeib  ban  ober  ̂ ee  te 
gebminen  /  niet  meer  plegen  en  fouben*  3^p  ijabbe  wel 
ban  meninge  geWeefi/bat  bPfe  foube  bebben  getrac* 
teert/ ais bie ban  Sfimfierbam fijnen  €rompetterge^ 
baen  [jaöoen  /  maer  tm  acnfien/  bat  hertog  <£ricb  eert 
0ijr©o?fl  Was/  Dabbeljp  't  felbe  na  gelaten /tot  bat bp  fijn  fêoiftelö&e  <0enabe  Wille  en  meninge  berflaen 
foube :  boel)  öe  pnnce  liet  Dem  toeten  /  bat  menfe  top 
en  toanb  /  bocb  fonber  antWoo2be  /  toeberom  los  laten 
foube.  <©ie#  niet  te  min  fo  bielben  bie  ban  C$oo:ne  ben 
(Crompetter  /  genaemt  feans  3Bepmaer  /  gebartgen  / 
tot  in  gjunio  1575.  *&  be  J^incein  fijn  fabeur/ ben 
1 8  giunp/  geboob  batfe  öem  ontflacn  fouben/en  in  b?p^ 
bom  pellen/  alfo  ÖP  ober 't  felbe  feit  genoeg  gelebert Dabbe  /  ten  toare  fp  anbere  fouff  ifante  reben  Ijabben. 

%[  boe  wel  tik  ban  atreebt  feïjenen  een  Weinig  com 
tentements  te  bebben  /  mette  p?obifionele  reftitutie  in 
baer  gebeel  /  baer  bier  boren  ban  berbaelt  iö  /  en  bat 
be  Staten  nu  moebten  toeberom/  als  banoubgber* 
gaberen/foen  bonben  fp  nocötans  gene  berlicbtinge 
ingenefanen/toant  niet  alleen  beingefetenen  enbo?- 
geren  banbec  jStaben  ,§teben  ban  ben  Ëanbe  ban 
atreebt  /  en  Werben  boo?  be  fware  beiaHinge  ber  gar- 
nifoenen/  en  moetWilligbeib  ber  folbaten  /  hk  men  al 
onbetaelt  liet/  fo  opgegeten/  en  in  ben  gronb  bebo?ben/ 
battet  boo:  ben  onmogelp  Was  /  langer  teberben. 
^e  <6eeflelijben  /  Abelen  /  rentieren  en  be  rijrfte  bin- 

nen atreebt/  tik  bare  goeberen  mee|l  ten  platten  lan- 
be  babben  leggenbe  /  Waren  feer  benam  /  en  en  uregen 
geenbetalinge/  boojbien  bebuijïuibenban  be  folba- 
ten  fo  gequelt  Wierben/  batfe  niet  en  bebiclben/  en  oua? 
lijben  baer  felben  en  bare  binberen  bonben  boeben  fulr 
bat  be  Staten  genoobfaeht  Waren/  ben  15  %piili$ 
i?74»  befen  groten  en  onuitfp?ebelijben  noob  baren 
c^taObouber  bp  reauefle  in 't  lange  te  bennen  te  geben/ opbopeban  eenige  berlicbtinge  te  mogen  geltrijgen/ 
Welbe  reguefle/  alfo  be  felbe  alle  be  gelegentbeib  blaer^ 
lijften  is  uitbmchenbe  /  wp  albier  ingeboegt  Dcbben  / 
en  Was  luibenbe  albuS: 

En  mijn  Heere ,  mijn  Heere  de  Grave  van  Roche, 
Gouverneur  en  Capitein  Generael  over  fijne  Ma- 

jefteits  Landen  van  Holland  en  Utrecht.  Geven  met 

behoorlijke  reverentie  te  kennen  de  drie  Staten  's  lands 
van  Utrecht ,  hoe  dat  de  Stad ,  Steden  en  platte  landen 
van  Utrecht ,  boven  de  grote  koften  en  laften ,  die  fy 
in  de  troublen  van  den  jare  1  f66  ,  en  federt  ter  oorfake 
van  de  garnifoenen  van  de  Spaenfe  foldaten  den  tijd 
van  twe  jaren  gedragen,  en  daer  aen  fy  meer  als  500000 

gulden  koften  gehad  hebben ,  van  't  begin  van  defe  je- 
genwoordige  troublen,  fo  onuitfprekelijkc  koften  en 
laften  gehad ,  geleden  en  gedragen  hebben ,  en  noch 
dagelijx  hebben ,  lijden ,  en  dragen  moeten,  dat  des  on- 

mogelijk, en  langer  niet  lijdelijk  noch  verdraeglijken 
isj  alfo  dat  indien  daer  in  niet  kortelijk  geremedieert 
noch  voorGen  en  werde ,  de  voorfz  Stad ,  Steden  en 
Landen  daer  door  gefchapen  zijn  te  komen  in  grote  en 
fware  inconvenienten ,  fo  van  dierte,  fterfte  als  andere , 
die  men  door  grote  armoede,  en  daer  uit  volgende 

defperatie  gewoonlijk  is  te  gevoelen  en  experimente- 
(<£t  4  ren. 
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ren ,  en  om  u  Genade ,  die  mogelijk  van  de  voorfz  ko- 

ften en  iaften,  by  de  Supplianten  in  defe  laetfte  troublen 

geleden  en  gedragen ,  geen  kenniffe  heeft ,  defelve  par- 
ticulierlij k  te  verklaren.  So  is  eerft,  na  dat  de  fteden  van 

den  Briel ,  Vliffingen  en  eenige  andere  van  Holland  en 
Gelderland  van  de  obedientie  van  de  Coninklijke  Maj. 

geweken  waren ,  en  in  de  landen  van  Utrecht  aengete- 
kent  de  loopplaetfe  van  14  vaendelenDuitfcfoldaten, 
daer  den  Grave  van  Boffu  Overfte  van  was,  en  aldaer 

haerluider  vergaderinge  gemaekt,  en  boven  dieneen 
^ehele  maend  of  meer  ongemonftert  op  den  huifman 

en  tot  koften  van  defelve  gelegen  hebben  en  onderhou- 

den fijn  geweeft.  En  nadat  de  voorfz  i  +  vaendelenge- 
monftert  fijn  geweeft,  heeftmenhet  meeftendeel  van 

dien  geleid fo  in  de  ftad,  fteden,  als  platte  landen  van 
Utrecht,  welke  ook  by  leninge,  eenfdeels  opgebracht 

in't  particulier  by  privé  perfonen,eenfdeels  by  de  geme- 

ne Geeftelijkheid,en  't  corpus  vande  ftad  Utrecht,mitf- 
iraders  by  contributie  van  de  platte  landen  tot  noch  toe 

onderhouden  fijn  geweeft,  gelijk  die  noch  jegenwoor- 

delijk  voer  een  deel  in  dier  manieren  onderhouden 
worden.:  fonder  dat  die  middelertijd  geceiTeert  hebben, 

van  d^elijx  op  den  huifman  te  gaen  ,  ftelen ,  roven  en 

pionderen ,fo  fy luiden  aldaer  nietallleen  haer  nooddruft 

gehaelr ,  maer  ook  met  henluiden  genomen  hebben  alle 

i  gene  fy  konden  dragen :  en  dikwils  ook  by  grote  me- 
nichte  en  getale,  als  by  vijftigen,  honderden  ,150, 

fenemale  crehele  dorpen  uitgeflagen ,  berooft  en  ge- 

plondert ,  "behalven  noch ,  dat  fy  luiden  de  huifluiden 
feerquaiijk  mishandelt  en  getradteert  hebben.  En  als 
de  fteden  vanden  Lande  van  Gelre ,  en  Holland ,  die 

veel  maer  omtrent  drie  mijlen  van  de  ftad  Utrecht  ge- 

legen fijn ,  gerevolteert ,  en  by  den  rebellen  ingenomen 
waren ,  alsOudcwater ,  Woerden ,  Schoonhoven ,  Bu- 

ren,  Naerden ,  en  diergelijke,  rontfom  de  voorfz. lan- 

den van  Utrecht  gelegen ,  hebben  de  felve  landen ,  bo- 

ven 't  gene  voorfz  is,  moeten  lijden  de  dagelijkfe  ex- 
curfien  van  de  rebellen  in  de  felve  fteden  leggende :  de- 

welke de  voorfz,  landen  berooft,  gebrand,  gebrandfehat 

en  genoeg  onder  tribuit  gehouden  hebben,  na  haer-lui- 
der  geliefce,fo  die  by  den  foldaten  van  fijne  Maj.  niet,  of 
immers  feer  weinig  befchermt  werden.  En  na  dat  in 

't  laetfte  van  de  fomer  van  den  jare  1*73.  eenige  fteden 
vanden  Lande  van  Gelre,  Overyffel,  en  andere  om- 

trent Utrechtgclegen ,  hen  wederom  begeven  hadden 
inde  obedientie  van  fijne  Maj  efteit ,  hebben  de  ftad, 
fteden  en  Landen  van  Utrecht  moeten  dragen  den 

doortocht  van'tgantfe  leger  van  fijne  Majefteitdat  op 
Holland  ging,  en  eerft  voorHaerlem  langen  tijd  gele- 

gen heeft :  mitfgaders  van  den  foldaten ,  die  fo  te  paer- 
de  als  te  voet ,  dagelijx  van  allen  hoeken ,  fo  tot ,  als  van 

'tlegar  gaende  en  wederkerende  waren:  de  welke  de 
voorfz  Landen  ook  merkelijken  feer  befchadicht  heb- 

ben ,  fo  fy  qualijk  betaelt  worden ,  en  mitfdien  caufeer- 
den  geen  geld  te  hebben ,  en  onder  dexfei  van  dien  alle 

moetwil  bedreven , alfo  dat  d'alderminfte  fchade,  die 
men  van  henluiden  geleden  heeft,  geweeft  is,datmen 
hen  de  koft  en  onderhoud  van  haerluider  perionen  en 

paerden  heeft  moeten  doen  en  geven.  En  boven  dat 
de  ftad  en  platte  landen  van  Utrecht  belaft  waren  met 
Pioniers  op  te  moeten  brengen  tot  fortificatie  van  de 
ftad  Utrecht,  en  de  Vaert,  jegens  Vyanen  overgele- 

gen ,  dat  hen  niet  weinig  gekoft  heeft ,  fo  fijn  de  voor- 
fchreven  platte  Landen  befwaert  geweeft  met  Pioniers 

en  wagens  in 't  voorfz  leger  te  beftellen  en  onderhou- den :  waer  aen  alleen  de  voorfchreven  platte  landen , 

een  tijd  lang  gedurende,  alle  da»en  over  1200  Carolus 
gulden  koften  gehad  hebben .  Zijn  noch  de  fteden  van 
Amersfort, Reenen,  mitfgaders  de  platte  landen  van 

Utrecht,  gedurende 't  leger  voor  Haerlem  en  langer, 
bclaft  geweeft  met  fes  benden  ruiteren ,  die  men  boven 
haerluider  onderhoud  ,  noch  heeft  moeten  leveren  , 

hoy ,  ftroy ,  en  haver ,  daeer  eenige  quartieren  alle  da- 
ge wel  aen  te  koft  gehad  hebben  50,  60,70,  Carolus 

guldens,  en  meer,  overmits  de  grote  dierte,  die  daer 

was  fo  in  de  haver  als  het  voeder.  En  federt  d'innemen 
van  Haerlem ,  en  dat  het  leger  aldaer  opgebroken  is , 
hebben  de  voorfz  landen  weder  moeten  lijden  de  door- 

tochten van  den  ruiteren  en  foldaten,  die  van  't  felve  le- 
ger, tot  diverfe  tijden  naBraband  gekcert  fijn, eh fe- 
dert dien  tijd  inde  voorfz  landen  van  Utrecht  verfchei- 

den  fchanfen  geflagen  ,als  tot  Linfchoten ,  Hermeien, 

aen  de  Putcuip ,  Camerik ,  Segvelt ,  behalven  dat  noch 
een  vaendel  Duitfcn ,  dat  binnen  Montfort  geleid  was  j 

die  eik  op  en  van  de  platte  landen  van  Utrecht  gelee! t , 
en  hen  felven  doen  onderhouden  hebben  ,  in  fulker 

voegen ,  dat  alle  't  geheel  quartier  van  Monfort,  welen  • 
de  een  van  de  vier  quartieren  vanden  landen  van  Ut- 

recht, mitfgaders  de  voorfz  dorpen  van  Linfchoten,  (Foi, 
Harmeien,  Camerik,  Segvelt,  en  meer  andere  daer 

omtrent  gelegen ,  fo  grondelijk  bedorven  hebben,  dat 

daer  jegenweordelijk  naeuwlijx  een  huifman  is ,  die  op 
fijn  Hof  ftede  wonende  is,  of  macht  heeft ,  fijn  landen 

metbeeftentebeflaen:  mits  dat  de  huifingen  veel  ver- 
nielt en  tot  heertbrand  defe  winter  verbrand ,  en  ander- 

fintsfoganfchelijkgeruineert  en  gedeftrueert  fijn, dat 

die  niet  bewoont  mogen  werden  :  en  dat  hen-luiden 
haerluider  have  en  beeften  ontnomen,  en  by  den  folda- 

ten geflagen  en  opgegeten  fijn ,  alfo  dat  fy  haer-luider  ■ 
landen  moeten  leggen  laten,  't  welk  door  benautheid 
van  herten  gecaufeert  heeft  den  dood  van  veel  huiflui- den: alfo  dat  binnen  de  ftede  van  Montfort  alleen,inden 

tijd  van  een  jaer ,  wel  400  huifluiden  in  grote  ellende, 
armoede  en  miferiegeftorven  fijn.En  boven  dien  ishet 
Neder-quartiervanden  lande  van  Utrecht  langen  tijd 

belaft  geweeft  meteen  vaendel  foldaten  ,  dat  tot  Loe- 
nen  lach ,  en  noch  een  ander ,  dat  tot  Weefop  in  Hol- 

land lange  gelegen  heeft.  Hier  beneffens  fijn  tot  kofte 

van  den  Staten ,  langen  tijd  onderhouden  geweeft  feke- 

re  twe  galeyen ,  om  daer  mede  den  Rhijnftroom  te  be- 
vryen,dieook  een  merkelijke  fomme  van  penningen 

gekoft  hebben,  namentlijk  alle  10  dagen  de  fomme  van 
omtrent  100  daelders,  alfo  dat  daer  door,  mitfgaders 
door  veel  andere  extraordinaris  onkoften,  de  welke  dtc 

ftad  en  landen  van  Utrecht  opgeleid  fijn,  der  Staten 

beurfefogantfchelijk  uitgeput  is,  dat  daer  jegenwoori 

dignieten  refteert:  alfo  dattet  hen- luiden  niet  langer 
mogelijk  en  is,  de  renten ,  daer  de  Staten  mede  belaft 
fijn ,  te  betalen :  waer  door  te  beforgen  is ,  dat  de  inge- 
fetenen  van  de  Landen  van  Utrecht  langer  de  omleg- 

gende knden  niet  en  fulllen  mogen  frequent  eren.  Zijn 
ook  de  beurfen  van  de  Geeftelijkheid  van  de  ftad ,  fte- 

den van  den  landen  Utrecht  en  ook  van  de  particulire 

inwoonders  vandien,ganfch  ydel  en  ledig  gemaekt:  niet 

alleen  overmits 't  credijt,  dat  fy  voor  den  Hertog  van 
Al  va  geftélt ,  en  de  generale  en  particuliere  leninge,  die 

fy ,  als  voorfz  is ,  gedaen  hebben :  maer  ook  en  merke- 
lijk ,  dat  fy  ter  oorfaken  van  de  grote  koften  en  Iaften  , 

die  den  platten  landen  opgedrukt  fijn  geweeft,nu  inden 
tijd  van  driejaren ,  van  haerluider  pachten  en  inkomen 

feer  weinig  ontfangen  hebben,  fulx  dat  die  van  de  Gee- 
ftelijkheid en  andere  inwoonders  van  den  lande  vm 

Urrecht  fo  edel  als  onedel ,  en  fonderlinge  die  geen 

koopmanfehap  en  doen ,  maer  op  haerluider  renten  en 
inkomen  vanden  landen  levenlanger  geen  macht  noch 
middel  hebben,  den  dienft  Godes ,  hen  felven ,  haer- 

luider wijven  en  kinderen  te  onderhouden ,  veel  min 
den  armen  mcdeborgers  enmiferabele  perfonen  (die 
geen  macht  hebben  hen  felven  te  onderhouden )  eenige 
affiftentie  te  doen.  En  hoewel  dat  alle  de  voorfz  fwarig- 
heden,  koften  en  Iaften,  die  tot  veel  1 00000  gulden  ful- 
len  bevonden  worden  te  bedragen,aengemerkt,mitfga- 
ders  de  grote  getrouwigheid  en  dienft ,  die  fy  fijne  Maj. 

gedurende  defen  trouble,  en  merkelijken  in'taffifte- 
ren  van  't  leger  voor  Haerlem ,  fo  van  alle  victualie , 
als  van  brood  en  koorn  gedaen  hebben ,  tot  haer  felfs 
en  haer-luider  borgeren  en  inwoonders  groot  onge- 

rief, en  achterdeel  ,  fy  Supplianten  wel  hadden  ver- 
hoopt, verdient  te  hebben ,  datmen  hen-luiden  voorts 

aen  wat  genadelijker  en  favorabelijker  traderen  foude : 
infonderheid  aenfehou  genomen ,  dat  apparentlijk  de- 

fe oorloge  niet  fo  haeft  ten  einde  en  fchijnt  te  willen 

lopen ,  alfo  dat  de  landen  van  Utrecht,  behalven  't  ge- 
ne fy  van  de  vyanden  dagelijx  verwachtende  fijn ,  note- 

lij k  ook  vele  doortochten  van  ruiteren  en  knechten 

fullcn  moeten  lijden ,  als  wefende  de  naefte  frontieren, 

en  leg- 

io. 



en  leggende  optepaffagie  van  Holland , 't  welk  fonder 
grote  koften  niet  en  fal  konnen  gefchieden ,  fo  fchijnt 
nochtans ,  dat  de  voorfchreven  Landen ,  in  plaetle  van 
verlichting,  alle  dage  meerder  en  meerder ,  (fonder  dat 
eenigen  nood  daer  toe  dringt )  belaft  en  befwaert  wer- 

den ,  in  alle  manieren ,  of  de  felve  den  foldaten  van  fij- 
ne Majeft.  tot  een  rove  en  plonderinge  te  voren  gege- 
ven waren,  of  datmen  opfettelijk  de  landen  van  Ut- 

recht alleen  wilde  verderven ,  en  andere  omliggende 
Landen  voorby  gaen  en  fparen ,  niet  tegenftaende ,  dat 
daer  niet  alleen  veel  ander  bequamer  plaetfen  fijn  in  de 

Landen , die  noch  in  d'obedientie  fijn  van  fijne  Majeft. 
maerooken  principalijk  inden  bedrijve  bydenvyan- 
den  geoccupeert ,  daer  de  foldaten  veel  bequamelijker , 
dan  in  de  Landen  van  Utrecht ,  onderhouden  fouden 
konnen  werden.  Wantbehalven  dat  leftmael ,  alffe  in 
de  macnd  van  Maert  in  de  voorfz  Landen  gekomen 
waren  ,  en  langen  tijd  bleven  leggen  omtrent  26  vaen- 
delen  Spaenfe  foldaten ,  die  hen  niet  anders  aenftelden 
dan  openbare  vyanden,  gewelders,  rovers  enftraet- 
fchenders ,  en  fulx  den  huifluiden  berovende  van  haer- 
luider  beeften ,  geld ,  koorn ,  huifraet ,  imboel  en  alles 
anders,  wat  fy  by  henluiden  nebben  konnen  gevinden, 
of  ook  in  den  kerken  ( van  de  welke  te  violeren  fy  niet 
en abftineerden  )  gevlucht  hadden,  henluiden  boven 
dien  flaende ,  ftotende ,  wondende ,  quetfende  eneeni- 

ge doodftekende ,  beneffens  noch  eenige  benden  lichte 

en  fware  peerden ,  en  't  regiment  van  Fronsbergen ,  dat 
ter  felver  tijd  medefo  in  de  ftad  als  landen  van  Utrecht 

lag ,  en 't  felve  ook  niet  weinig  befchadigden ,  fofijn 
in 't  begin  van  defe  jegenwoordige  maend  in  de  felve 
Landen  weder  gekeert  de  voorfz  Spaenfe  foldaten,die 
voorhaerluidereerfte  aenkomften  eenige  huifen  bui- 

ten de  +  poorten  in  brand  gefteken,  en  hen  voorts  in  al- 
le manieren  alfo  gedragen  hebben>als  breder  voren  ver- 

haelt  is ,  dwingende  de  huifluiden,  boven  dat  fy  wel  be- 
taelt  fijn,datfy  henluiden  dekoft  moften  geven,  tot  dat 
fy  nu  omtrent  14.  dagen  geleden, een fdeels  (  hoewel  niet 
al )  uit  de  landen  van  Utrecht  vertogen  fijn :  en  federt 
die  tijd  fijn  in  defelve  Landen  gekomen ,  en  hebben  al- 
daer  eenigen  tijd  ftil  gelegen  fekere  vaendelen  Walen , 
die  hen-luiden  in  de  dorpen  van  Schalkwijk  en  ande- 

re daer  omtrent  gelegen,  fo  onredelijk  en  onmanier- 
lijk  aengeftelt  hebben ,  als  van  den  Spangiaerden  voren 

gefeid  is ,  en  hebben  fulx  alle  't  gene  fy  in  en  omtrent 
defelve  dorpen  hebben  konnen  bekomen  ,  genomen , 
en  merkelijken  de  kerken  opgebroken,  daer  uit  ne- 

mende wat  fy  vonden ,  van  kelken  en  andere  gewijde 
vaten  totte  Godes  dienft  behorende ,  en  hebben  voorts 

de  beeften ,  als  koeyen ,  offen  fchapen ,  verkens  in  gro- 
ten getale  uit  de  weide  gedreven,  en  na  haerluider  ap- 

petijd  geflagen ,  en  haer  gerijf  daer  af  genomen ,  de  re- 
fte  voorts  laten  leggen ,  of  voor  de  honden  geworpen , 
alfo  dat  fy ,  fo  in  defe ,  als  andere  meer  ter  onfpoeyen 
fonder  profijt  vernielen ,  dan  eten.  Gelijk  dit  felve  ook 
doen  de  andere  Walfe  foldaten,  die  nu  de  vier  of  vijf 
laetfte  voorleden  dagen  in  de  Landenvan  Utrecht  ge- 

komen fijn ,  in  der  voegen ,  dat  de  huifluiden  haerlui- 
der beeften  in  de  weide  niet  langer  en  dorven  noch 

mogen  laten,  daer  uit  apparentelijk  komen  fal  groot 
gebrek  en  een  onuitfprekelijke  duirte  van  boter ,  kaes , 
vleifch  en  andere  eetbare  waren ,  dat  niet  alleen  komen 
fal  tot  lafte  van  de  Landen  van  Utrecht ,  maer  ook 
tot  merkelijk  ongerief  van  des  Coninklijke  Maj.  leger, 
datmen  feid  op  Holland  te  gaen,en  dat  door  middel  van 
de  Landen  Utrecht  gefpijft  en  gevi&alieert  moet  wer- 

den :  en  boven  dien  cefferen  niet  de  opreflïen,exactien 
en  concuffiien  van  de  andere  foldaten ,  en  haerluider 
Capiteinen ,  die  in  de  Landen  van  Utrecht  leggen ,  en 
nu  langer  dan  twe  jaren  geduert  hebben  ,  waer  door 
dat  aen  de  Supplianten  dagelijx  grote  klachten  van  den 
huifluiden  gedaen  worden ,  met  expreffe  verklaringe , 
dat ,  ten  fy  hier  in  korteli  jk  by  eenige  prompte  remedie 
verfien  ,  alfo  dat  het  platte  land  van  alle  de  voor- 

fchreven laften ,  fchattingen ,  exaclien  en  concuffien 
gevrijt  worde ,  henluiden  niet  alleen  niet  mogelijk  we- 
fenfal,  haerluiden  grontheeren  eenige  pacht  te  beta- 

len ,  maer  dat  fy  ook  haerluiden  huifingen ,  bouwerijen 

Oorfpronk  der  Nederlanci/è  Beroerten." 
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en  landen  apart  en  defert  fullen  moeten  laten.  En  is 
den  fupplianten  merkelijken  geremonftreert ,  daton- 
lanks ,  door  ordonnantie  van  u  Genade  aen  't  Ge- 

rechte van  't  Hoogland  by  den  Maerfchalk  van  Eem- 
Jand  uitgefet  fouden  wefen  tot  fervice  van  den  folda- 

ten tot  Bunfchoten  leggende,opyder  beeft,  hetzy  peer- 
den ,  offen ,  koeyen ,  en  verkens,  elke  maend  twe  ftui- 

vers  ,  't  welk  een  fake  is  van  groter  confequentien,  en 
voor  defe  tijd  by  geen  Stadhouders  van  defe  Landen, 
fonder  confent  van  den  fupplianten  of  het  gemeen 
land,  meer  gepleegt :  en  fo  uit  't  gene  voorfz  is,  meerder 
fwarigheid  niet  alleen  fal  mogen,maer  nodelijk  moeten 
yolgen,fo  hebben  fy  fupplianten  niet  konnen  laten  u  G. 
't  gene  voorfz  is,  te  kennen  te  geven,  des  te  meer  dat  fy- luiden  wel  verfekert  zijn,  de  wille  van  fijne  Maj.  niette 
wefen ,  dat  de  landen  van  Utrecht  met  eenige  onbe- 

hoorlijke en  onnodelijke  garnifoenen  befwaert ,  of  ook 
de  arme  inwoonders  van  der  felver  ftad ,  fteden  en  lan- 

den ,  by  den  foldaten  van  fijne  Majefteit  in  fulker  ma- 
nieren getravalicert ,  geoppreffeert ,  berooft ,  gefchat, 

en  geaffligeert  fullen  werden  :  noch  ook  dat  de  voorfz 
foldaten  alfulke  grote  en  ongeregelde  licentie  gege- 

ven en  toegelaten  fal  worden  ,  als  nu  gedaen  werd  ,     , 
in  fulker  voegen,  dat  henluiden  alle  fchelmerye ,  hoe- 

danig of  hoe  groot  die  is  ,  toegelaten  word  ,  fonder 
ftraf  of  eenige  correclie  daer  over  te  doen ,  maer  wel  ter 
contrarie ,  weten  dit  de  wille  van  fijne  Majefteit  te  we- 

fen ,  dat  de  foldaten  in  ordre  en  geregeltheid  gehouden, 
en  de  quade  geftraft ,  en  de  goeden  gemainteneert  en 
befchermt  fullen  werden  ,  als  fijne  Majefteit  wel  ex- 
preffelijken  verklaert  heeft  by  twe  verfcheiden  fijne 
miffiven,  aen  den  Hertog  van  Alva  gefchreven ,  opte 
klachten,  die  de  fupplianten  fijne  Majefteit  gedaen  had- 

den ,  over  de  koften  en  laften,  forfen  en  geweiden ,  die 
fy  hadden  moeten  dragen ,  en  lijden  van  den  Spaenfen 
foldaten,  die  aldaer,  fo  voorfz  is,  twe  jaren  gelegen  had- 

den, gelijk  te  verftaen  is  uit  de  copien  van  defelve  brie- 

ven, d'eene  in  date  1571.  den  10  September,  end'an- 
der  den  laetften  Martij,  anno  1 5*  71.  alfulx  dat  fijne  Ma- 

jefteit niet  weinig  vervreemt  fal  wefen,  als  hy, 't  gene 
voorfz  is,  verftaen  fal,  fo  fijne  Majefteit  niet  weinig 
daeraengelegenis,  fo  alfulke  grote  ongeregelde  licen- 

tie lichtelijk  feer  grote  inconvenienten  fouden  mogen 
cauferen,  als  men  airede  heeft  mogen  fien.  Defen  aen- 
gemerkt ,  verfoeken  de  fupplianten ,  dat  u  Genade  <*e-     ©«* 
lieve  ordre  te  ftellen,  dat  de  platte  landen  van  Utrecht  ̂ oe^ 
voorts  aen  van  alle  onnodelijke  garnifoenen  ontlaft  en 
gevrijd  mogen  werden ,  en  blijven  :  dat  de  gene  die  al- 

daer nodelijk  pafferen  moeten ,  fulx  doen  ,  fonder  ye- 
manden  aen  fijn  perfoon  of  goeden  te  befchadigen ,  en 
hun  koften  betalen ,  en  anderfins  hun  reguleren ,  vol- 

gende feker  Placcate ,  by  den  Hertog  van  Alva  daer  op 
eertijds  gepubliceert.  Dat  ook  u  Genade  gelieve  te  ma- 

ken, dat  de  platte  landen  ontlaft  mogen  worden,  fo  van 
de  ordinaris  alsextraordinaris  fchattingen ,  concuffien, 
plunderingen  en  roveryen ,  die  dagelijx  gedaen  wor- 

den door  den  Capiteinen  en  foldaten ,  die  aldaer  in  gar- 
nifoen  leggen ,  doende  de  gene  die  fulx  handelen ,  cor- 

rigeren en  ft  raffen  na  behoren,  en  dat  henluiden  beta- 
linge  of  leninge  van  wegen  fijne  Majefteit ,  buiten  laft 
of  koft  van  de  landen  van  Utrecht ,  gedaen  mach  wor- 

den ,  en  generalij  ken  tot  alle  abuifen  alfo  te  verfien ,  dat 
de  huifluiden  in  den  platten  landen  mogen  blijven  wo- 

nen ,  en  haerluider  landen  met  vrede  bouwen  en  ge- 
bruiken ,  *c  felve  doende ,  &c. 

Ifêaet  toat  öe  Staten  felaegben  en  remonff  reerben/ 
'ttoaöaltebergeefS/  «regen  geen  anber  anttooo?be/ 
banbatbetbolHeerftbaeg^na  ^oüanö  betreefcen/en 
fp  oberftilr  ontlaft  fouben  toerben, 

Wff  builen  nu  tocberfieren  totte  boo?genomen 
aenflagen  ban  Hen  <©?oot-Commanbeur  /  on? 

ber  befe  rjoasf  ooft  öc  Oelegeringe  bcr  (tab  Heiben/  baec 
Upbe.&panataerbenenanberefoibaten/  gelijfe  boren 
uerfjadttë/ban  baen  Ijabbe  boen  bertrecfeen/be  fel* 
be  ontbiebenbe/  om  tegen  «ffcabé  Hobefoijfe  te  fïrfc 
ben.  M  bat  öPbtctorie  tegen  befclbeïiabbe  geboete tm 



JOZ. 
Het  levende  Boek. 

,r ,  :  ten  opte  mmm&t  i  b*#  &p  öcn  8S**tt!  Dnl?C5 
(FOi2l)bclad/  toebcrom  boo?  &ctben  te  trecben  /  toant  BP 

yabbc  boo?  bonbfcBappcröbcrjtacn/  batfe jiaer  met 
en  batten  booten  ban  btctuauc/jaoobbatfceemgc 

fenanfen/bie  baer  doo?  gcinaciit  toaren/  nortj  onge* 

ficebt  ae  aten  Dabben  ( 't  toclb  Bcm  beroojfaebte  /  om 
be  felbe  bclcgcringe  tocber  te  Berbattcn :  en  M  men  bc 

«tou  toaerbeibfoube  feggen/fo  iö'toobecngrotcfautege
* 

faute     ujceit/  ?jiC  niet  toel  en  iö  te  cxettferen  /  bat  bef  e  &tab  / 

ÏSv  titc  alrebe  Dan  ben  letten  <® ctofctë  beö  boo^lcbcn  jaerö 

K  tot  ben  z  i  »rtp  /  en  otocc  ftaft .On  na  bnf  bolle  ittoen* 
aciöfti  /  t,cn  ̂ legert  toaö  getoeed  /  en  baer  men  atrebe  geb?eb 

12  fa   tn  bele  fabcn  Babbc  beginnen  getoaer  te  toerben  /  met 

Kr*   ban  alleö  en  Ijabbe  bootfen:  toant  ip  ttoe  maenben 
rota  «na»  baer  toe  tiib  genoeg  gcDab  Dabben/  en  ban  0cujl.cn 

SS  boo2gocbeb?unbenbanbcrfcDctbenpïaetfen  geto
aer* 

tZou  fcfjout  toaren/  bat  beö  <a?oot  Commanbcursboo?* tien  ban  mmcn yj,aö/ be fclbe beïegcriiige te Decbatten»  blaten 

ïïf  tpbe  be  ̂ pangtaerben  en  anbcce  folbaten  lage
n  tn  "t 

lllm  ̂ticljtbaiUltcecDt/  'tfelbe  beberbenbe/alöBtcrbo* 
fP  tan   jCn  ocnoeö  ndjoojt  iö  /  fo  liep  ben  toep  alom  /  bat  men 

Wcibcn  toebcrom  belegeren  foube  /  ban  Bet  fcBecn/ 

bat  men  't  felbe  in  be  toinb  floeg/  ennict  enacDten/ 
't5n  om  be  muitere  beu  ̂ pangtaerben/  baer  top  ban 

bermaent  Bebben  /  of  anbeve  inüeelbtngen  /  bte  be  fte* 

toe  tijb 

fiabben. 

en  b'eylanbcn  ban  toel  /  ïBieringen/  't  3DUe /  en 

43njnbe.  <0nbee  bit  nuartier  ̂ in  begrepen  ö'oube/ 
bermaerbe  en  fcBone  dab  Jgacrlem/  be  fjoofeftab  ban 
üennemerïanb/  bie  be  ttoebc  ftemme  ïwft  tn  bc  ̂ ta 

tenbanHolïanb/  be  macBtige  en  rijbc  tfabamdcr* 
bam  /  toefenbe  be  Booftdab  ban  totfeïlano  /  ttlfe 

maer  be  eerde  en  Ijooftftab  ban  3Dcd-©?tcf[anb/ 

feoo?n/  €narjttifen/  SBebenblib/  €bam/  fRoniftc* 
bam/i)urmcrenbc/  en  be  (lebenban  <0oplanb/na* 
mcntïüB  $aeroen/  SBuibcn  en  SDecfep.  IBtjnnw* 
ningc  en  iö  Dicuüct  /  be  befcB&bingc  ban  l^ollanb  tnt 
particulier  tcboett :  maer  roere  bit  alljier  tnt  &02t  aeiv 

tot  betoon  bat  £ciben  iö  gelegen  in  $oo2b-l§ollanb/ 
en  niet  in  Euib-^ollanb  y  fo  be  gemene  beltngetö/ 

't  toclb  in  eenige  jaren  geleben  /berïjacItDebbcnbcje; 
genö  ben  fecr  gcleerben  /  bermaerben  en  naerfttgen 
faaulum  iRcruIam  %  C  #20feffo?  ber  loftonen  in 
be  üniberfitcit  tot  Eeiben/  fa-  geb.  bte  tn  ftnne  Babbc/ 

bc  befclmjbinge  ban  ̂ ollanb  te  boen /en  te  boegen  öp 
be  ©laccaten  en  <ö?bonnantien  ban  be  toilbermffe  /  bp 

Dem  in  02b?e  gcftclt  en  inb?ufigegeben/begeerbeop 
inp/  bat  ilt  ïjem  baerbaneenmcmonetotlbebeuam 
bigen/  gelp  ilt  gebaen  Oebbe/  ban  3  of  4.  blaberen 

pampiersf  /  en  bpfonber  ban  ïjet  nuartier  ban  5f5oo?b- 
lollanb/  maer  be  felbe  gefien  Debüenbe/  fcljcibe  Dg ssxaetts&mgm ,  m> sssLtK 

S3e* 
bingc 
bande 
flaö 

henluibenntct  foeïtett  /  maer  anbere  plaetfen  aemafïcn 

fouöe.  aöDufullcn  eer|Icentoeinigentn5tlto?tebanbe öelegentljctbbeferflebcberDalcn/om  beter  te  mogen 

berjlaen  be  bcfclmjbingc  befer  bermaerbe  belegerin- 
ge,  <De  fraö  bleiben  iö  een  fecr  cierltjïie  /  fcfione  en 

toattejrnUc  flab  /  betoalt  en  bemuurt  met  berfeïjei^ 
benboltocrlten/  fieeft  bebierbe  ficmme  en  plaetfctn 

bc  Staten  ban  l^oltanb/  iö  gelegen  in5üoo?b-^ol' 
lanb/  in  fjet  bejlc  en  b?ucï)tbacr{te  quartter  ban  ge* 

ftcel  ̂ ollanb/  't  Wh  men  ïtöünlanb  noemt/  baer 
bit  bc  Dooftflab  ban  iö/  be  |^oo?b-3eeiö  baer  omtrent 

iwben  nnbcrbalf  uivn  gacnö  baer|ban  baen  gelegen.  ̂ )at 

Hm  i»  fegce  /  bat  Hleiüen  gelegen  ifi  in  ̂ oo?b-^ollanb  / 
!Uo?b-  fullen  eenige  at fiten  een  fante  te  toefen  /  nabemaej 
Doüanö/  mcc#  ane  fcö^ijberö  feggett  /  bat  Eetben  ceïegen  iö 

SSi?c  in  Euiö-^oüanö  /  ban  om  toecO  te  nemen  befe  btfpu* 
naöban  te/faltö  bc  bolinge  H02teli)Uacntonfe«,  l^;to3?aef> 
mm>  feïjap  ban  Mlanbtocrb  gebeelt  in  bier  beien  /  na* 
!anö*  inentltjft  ïjet  ecrfle  beel  toerb  genoemt  3^oo?b-$)ol> 
miant  janti  /  net  tm^t  beel  tö  genoemt  Suib-^ollanb/  in 

&,  o*  berbe  beel  iö  't  ïanb  ban  aDoo?ne  /  'ttoeln  cerrgbö ^crfcD^  fh«  bpfonbere  peeren  gcljab  ïjeeft/  enDetbterbcbcel 

öe»nn,hiö  genaemt  föcnnemerlanb  en  afccg-jagcflaijj/ 

s'ofani  'ttoclH  bp  miöD?uife  gcmecnli)a  ® oo^b-ïloüan^bge* 2.  s;uiö- 
ïjoHauö. 
3.  J0OO?J 
ne. 
4.  JScn? 
nemer* 
lanb  en 

J©eft- Ü2\ep 

lanb. 

noemt  toerb/  om  bat  Bet  iö  gelegen  tnöet^oo?bei{lc 

beel  of  nuartier  ban  ̂ ollanb.  «Onber  f  oo?ö-^ol* 
lanb  3öti  begrepen  üc  a©aterfcDappen  /  ofpungraef  * 
fcOappen  ban  fiuijnlanb/  ̂ Delflanb  en  ̂tljteianb: 

ooft  mebc  bet  ̂ ijftgraeffcijap  ban  a©oerben.  ̂ e  fle* 
m\  5ön  <Dclf  /  ïeibeny  ber  <©oubc/  itotterbam/ 

^cbtebam/€>ubetoatcr/3©ocrben/  en  foeemgefu* 
mneren/bc  cubflettebcban^ollanb/  ©laerbtngcn/ 

-*t»  mitfgaberö  be  febone/  lufüge  en  bermaerbe  bletfte 

^"„Sh  'ö^jabenljage.  ~<0nbcrEuib-ï$ol!anb3ijn begrepen 
ffl&.  ioïWjt/  bc  oubde  en  öooftltab  ban 't  felbe  mtar*

 
*te»  tier/  en  beeft  bc  cerfle  ttemmc  en  p?emtnentte  onber  be 

anbere  ftebcn  ban  ̂ ollanb  in  bc  Staten  ban  bc  felbe 

lanbe/<©02icljunr'^o?ftum/^cl)oortboben/^cufbcn/ 
boetoel  't  felbe  gebifputeert  toerb  /  of  ïjet  ̂ Jllanb  of 

25>abanb  iö  /  batt ,  top  boegen  't  albtcr  onber  Jt )  lanb/ 
bctonlc  bet  buiten  btfputc  iö  /  bat  ïjet  bp  bc  ̂ojlanberö 

toerb  gepofftbcert  /  en  <©eerblict  ̂ t  Booftdab :  ban 
3  •  *te,  jutten/'t  tocllt  nu  ter  ttjb  een  open  plactfc  f^ m  ̂t- 

tm  ia    bc  ntnrtier  ban  ©oüana  Bcb  th  gefetb  te  toefen  net 
*00ine-  tm&mSjtagcm ^telbebooftdabanö/ 

Beeft  geen  anbere  deben/  ban  ben  25?ic  eii 1  <ajeöi/ 
«,     rebe  /  maer  beel  fdjonc  bo:pen  /  en  tö  tocl  Bet  P?  nc v 

htitaS  paclfte  en  bmcBtbaerdc  borenlanb  ban  gcljcel  l&ofe 

SS.S?  lanb'  i^et  bterbe  beel  ban  «oUaHb  toerb  genoemt mcrianb  ̂ cnncmcvlanb  en  aBcd-3D2icfïanb/  en  tötoel  t  groot* 

"  ftc  ocbeeltc  ban  JDollanb/  toant  baer  onber  beboren 

benfit 

Sufb- fjoilaub 

jjdcijcn 

eaOefl 

lanb. 

fecr  ïicBtacBtebe)feggenbc  tegen  mp/  bat  BP  Set  na* 
liet/  boo?  bien  Bp  baer  meer  toerr  in  fag/  ban  Bp  meen* 
be/  b?cfenbc  ooh  geen  eere  baer  aen  te  beBalen  /  alfo  BP 

be  fautcn  ban  alle  Ut  befcB?ijberö  toaö  merftenbe/  toel^ 
fter  opinien  te  toeberleggenbpntetgoebenbonb/om 
bat  BP  b?eefbe  bat  BpgeenbolRomenonbeirtcBttngc 
en  foiibe  bonnen  benomen  /  om  allcö  toel  en  na  ben 

eifrB  te  befcbnjben  iBaer  of  m  aen  nocBpeman* 
mocöt  ttoiiffelen  of  Eeiben  in  $oo?b-l|oilanb  of  m 
Euib-éollanbiö  gelegen  /en  of  ̂ollanb  in  fobanige 
quarticren  iö  berbeelt  /  alö  ib  Ötcc  berBaclt  Bebbe  /  bte 

foubc/iö  ty>  curiettö/baer  ban  in  bc  Camer  ban  be  ï5c* 
fteningc  in  ̂oïlanb  bonnen  toerben  onbejricBt.  lEijtt 
boo2tiemcn  iö  maer  getoeed  bit  fimpelijb  te  berBalen/ 

en  ben  lefer  bit  onberfcBeib  /  en  be  bolinge  ban  beien  te 
ontbecften.a©eberbercnbe  ban  tot  be  dab  ban  ïeiben/ 

toiïicn  ton  Bier  ooft  niet  ttoiden  met bccurieufe&att* 
beneu,f§tebè-bcfcB?ijberöbantoaerbe  naem  bleiben 
Been  bomt/  toanneer  en  bp  toien  be  dab  gebout  ifi/m 

bïergeltj&e  faben  baer  banmengcenfeberBeibenfean 
binben/  en  alleen  raebfelen  en  gitfingen  3Ö«  /  maer  ful* 
len  alleen  fommige  febere  bingen  berljalen  tot  ong 
boo?ncmen  /  en  beter  berdanb  ban  ber  fabe/bietop 
boo?genomcn  Bebben  te  berBalen  biendig  3önbe.  %& 

ben  ban  iö  gelegen  in  |^oo?b-Bollanb/  eniöbeBooft- 
$&  ban  Htjnlanb  (gelijn  top  gcfeib  Bebben)  iö  gelegen 

ban  ̂ elf  3  mijlen  /  ban  'ö  <*5?abenBage  z  mijlen/  ban 
^aerlem  s  mijlen/  ban  ber  <0oube  4  mijlen  /  ban 
3Boerbenmebebijf/en  ban  3fimderbam  8  mijlente 
lanbe.  ̂ eboomeemdeb02pen  omtrent  =Heiben  gele- 

gen 3ijn/  ï^ijnfburg/  ©albenburg/  Cattoijn  op  ten 
ïitjn  /  en  op  Eee/  €>edgeed  /  3©armont  /  3öoo2bout/ 
^oo2btoijït/€oubebcrb/  ©oo?fcBoten  /  JDaffenaer/ 
Iteiberb02p/  en  ̂ oetertooube  /  Boetoel  baer  nocB  bele 
anbere  fcBone  bo?pen  nabp  en  ronbfom  gelegen  3ön/ 
hk  alle  Baer  »ebmerftt  (toefenbe  ̂ aterbag)  binnen 

bleiben  boen  /  bjengenbe  albaer  ter  iBerbtallefoo?- 
ten  ban  greinen/  tertoe/  rogge/  gerdc/  Baber/ertoeten/ 
bonen/  en  biergelijbe  ronb  en  plat  faet/ mitfgaberö 
alle  fuibel  alö  boter  /  baeö/  eperen/  melb/  blcefcB/  btö/ 
en  boo2tö  generalijb  en  fpecialtjb  alle  bat  tot  mettfcBen 

boebfelnootfabelijbenbeBoeftigiö/fo  Bebben  top  al- 
leen be  nacde  Bier  toillen  noemen,  ©an  binnen  iö  be 

dab  fecr  cierlijben  met  fcBone  herben  en  Buifen  W 
boutot/  ban  buiten  ronbom  bectngelt  met  bele  fcBone 

% ud-Boben  of  €uinen  /  boo?  be  ,§tab  lopen  ber* 
ft  Beiben  fcBone  toateren  alö  ben  ïitjn/  be  ̂ ©oeö/ 

bc  Ét}!/  be  ©liet/  en  be  UKaren  /  alle  te  fatnen  be* 
guaemmctfcBepencnfcbuitente  bebaren.  ïDe^tao 
Beeft  b2icfcbonc5DarocBie  Herben  /  namentlijb  ̂ tnt 
©eterö  Herbe  /  be  i^ooglanbfe  of  £tm  pancraeö 

SSaXim^anor^o,^  W  mf-»W*m  m^.  ™*m( 
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memfte  pottten  ber  ,$tab  jijn  be  ̂ aegfe  of  3©ftte- 
poo?te/be  sijnoljurger  of  ïgacrIcmer-poo?te/bel&oog? 
tooctDfe-poo2te  en  öc  igijl-poo?te/  notb  t£  'er  be  ffêa? 
rcn-poo.:tecnbelioe-poo2tc.  3?c  ,§tab  j£  gebeelt  in 
ttointig  gebeelten  en  bonnen  /  elft  bon  of  geöeelte  fjeeft 
fijn  bpfonbere  name  /  en  toeten  bp  tijbe  ban  b?anbe/ 
alatme  en  beroerten  /  toaer  fp  aen  be  ̂ tao-toallen  of 
binnen  tree  «§tebc  bacr  boeffïagen  of  loopplaetfen  bcb? 
ben/  om  bie  te  befebermen  en  betoaren  /  be  boo?f3  bon? 
nen  3ijn  toebcrom  gefmalbeelt  in  gebuurten  bk  ooft 
Ijaec  bpfonbere  namen  nebben/  en  geujft  be  bonnen  Da- 

te bon-mceflercn  bebben  /  fo  befeben  ooft  be  gebuurten 
elft  bare  peeren  /  bf  e  neffenö  fijne  lïaben  bp  bk  ban  be 
gebuurten  bacr  toe  berftofen  3ijnbc  /  fo?ge  b?agen  /  bat 
be  geburen  in  goebe  cenigbeib  encenb?aebttefamen 
mogen  toonen  en  leben  /  be  boben  eerlijften  ter  aerben 
neb?atbt  en  begrabcn  toerben/  bolgcnbe  b'o?bonnan? tie  en  toetten  /  bie  fp  baer  af  nebben  /  betoelbe  elfte  ge? 
buurte  baer  eerujbg  toaren  geb?uiftenbe  /  bk  nu  febert 
aile  ccn$/en  generalij»  bp  be|ïöagiflratett3ijngeo?? 
öonneert  /  en  alle  be  particuliere  en  berfcöeiDen  o?bon? 
wantien /bie  fp  gebuur-ftaerten  noemben/teniet3ün 
gebaen.  <£n  5tjn  befe  gebuurten  in  alleö  7  7.  in  getale. 
tye  flraten en  ftegen  3tjn  in  groter  menigte/bie feer  net 
en  puntig  toerben  onberDouben.  duicciarbtjn  fcib 
bat  SHeiben  in  baren  ombanft  begriipt  3  1  eilanben  / 
baer  men  f  allen  wanten  in  ban  gebaren :  bebalben  1 9 
anberen  bk  fcuggen  bebben.  %n  feib  batter  3nn 
i45b2uggen/  fo  (tenen  al$  bouten.  €>m  ber  ̂ tab 
toallen  en  beften  bebben  gelegen  40  torenen/  bie elr 
fjaec  bpfonber  namen  Dabben  /  en  be  &tab  ban  buiten 
aentefien/  feer  eterujumaeftten/  maerbenoobenbe 
opgenomen  troublen  bebben  befelbemeeflal  bernielt. 
Sfiengaenbe  ben  25urrö  binnen  Slciben/  bateertijbs? 
«en  ftetftte  fcfjtjnt  getoeefl  te  3ijn  ber  Someinen  /  fo  fjet 
ban  fommige  gebouben  toerb  /  anberen  feggen  bie  ge* 
tf  icfjt  te  toefen  ban  ecnen  €ngiflug  /  getoeefl  3ijnbe  een 
hertog  ban  be  engelen  en  ̂ aren/of  (fo  fommige  feg? 
gen)  banbeConin&bcc  ©?iefen/  i$  een  feer  oub  ge? 
fiou/ jabanberoubfte  baer  men  af  ban  bebinben/  en 
Öoetoel  't  felbe  eertijbjs  een  flerftte  feftijnt  getoeefl  te 5ün/  en  bient  nu  niet  anberg  ban  tot  bewieringe  ban  be 
^§tab/en  betoninge  banbe  antiquiteit/  bebeneben- 
plaetfe  ia  groot  5 1 2.  biceftante  roeben/be  febuinfe  boog? 
te  met  bet  bangpab  /  om  ben  afgemuurben  cirftel 
144  roeben  /  en  beu  bobenfren  cirftel  mette  muur 
68  roeben.  <©eopgaenbe febuinfigbeib  i#  ronbom  met 
allerlenc  geftaebten  ban  fruitbomen  beplant  /  toefenbe 
feer  luflig  en  tieclijft  in  be  genten  tijb  als?  bic  bloepen  te 
aenfeboutoen/  boben  opten  gronb  ban  't  gebou  binnen ben  cirftel  ban  be  muragie/  is  een  getoulf  ben  gangpab 

Oorfpronk  der  Nederlandiè  Beroerten. 
5°5 ben  ban  ber  <§tab  genomen  /  en  *  totïben  tn  be  é§t ab  Qrote 

hyefeu/  'ttoelfc  ben  bp  be  iBagiflraten  boo?  laftbau  oucriaft 
ben<0?abebanlla  ïtorbeitf  getocigert/  alfo  fv  geen  °fte 
patent  baer  toe  en  Dabben  ban  ben  <0?oot-Comman'  £„££ 
beur.  §kt  ober  iö  ©albe3  feer  gcfloo?t  getoeefl/  fo  ban  &ct 
toel  opten  <©?abe  ban  %a  Hcrbe  alsf  bic  ban  be  ̂taö/  f  w 
alfo  l)P  (nbt  1  bit  maer  boo:  eenige  bagen  baer  te  iaten  unttht 
ruflen/  banfienbc  bctoetgcringcljecftbefanber^ne?  a^aiöfj 
poogt  te  boen  /  en  alfo  ijp  fijn  lognef  in  be  &tab  Ijabbe/  5? öe 
beeft  Op  fecretelijb  bcel  lange  rcersf  in  fijn  logement  S&, 
boen  bjengen  /  in  meninge  3ijnbe  baer  mebe  be  <§pan?  biiwcii 
giaerben  getocert  te  maliën /bie  aKcen  met  baer  3ijb-  £22*5 
getoeer/  in  be  <§tab  toegelaten  toaren  te  bomen  tot  een  $%$ 
feber  getal  toe  boo?clbepoo2tc/  om  albaer  te  balen  en  tn  m» 
te  nopen  batfc  ban  boen  Dabben  /en  aljs  bet  getal  ber?  «Iflra" 
bulttoatf/moeflen  b'anberetoacbtentotbatbc  ecrfle  ffijr ingebomene  of  eenige  ber  felber  toebcrom  uitguamen.  «n 
3£e0  abonbjef  guamen  eenige  ff  butten  /  bk  in  fijn  loge?  &***' 
ment  be  toaeftt  ïjabben  bien  nacljt  en  bag.  <^p  *  eenige  Cer.c ban  be  felbe  bagen  /  i$  bP  met  feftere  ban  fijn  toatbt  ren. 
genomen  uitfnn  logement  ban  binnen  be^tab  in  be  b©aK>e$ poo?te  bie  men  noemt /be  3©itteb?outoen-poo?te/al?  jjffi 
toaer  \p  be  felbe  in  be  poo?tcgebjacbt  beeft/  een  ban  iogy$$ 
beiBagiflraet albaer betoaebt  banbe  burgeren  affi-  fIn,9e 
flerenbe/gelpinalleb'anberepoojten/  beeft  Ijp  een  $gg& fufl et  gegeben/  en  ben  ̂ paenfen  Capitèin  bacr  buv  m  tu 
ten  leggenbe  /  f)etft  ïjp  belafl  bem  gerecb  te  maften  /  en  J®"»* binnen  te  treeften  /  en  latenbe  een  geöeelte  ban  be  felbe  SS/ 
inbepoo2te/iö  mette  refte  toebcrom  binnen gegaeh/  mbc* 
nafijnlogtjsftoe/beitoacbtenbebeftomfleber  felber:  ̂ c«r^« 
be  ̂paenfe  Capf  rein/  't  3P  bat  ïjp  fön  bolft  fo  baefl  niet  ê£  aJ?i uaerbig  en  ftonbe  ftrijgen  /  of  toat  baer  boo?  belet  toas/  wttui 
toat  bertoebenbe/  bebben  cbe  b02g?rtoacbte/  fjaec  flag Da£r  bin' 
toaernemenbe/  bepoo?tetot  op  't  ftlinftet  gefloten/  en  Scn. 3ijn  baer  na  be  ftlinftetten  ooft  fluitenbc  /  mette  fieute?  c  ©e 
len  binnen  gegaen/  fluitenbe  bc  ̂ pangiaerben  tuffen  Jwwp- be  poo?te  en  be  bameibe/  ban  toaer  fp  baer  na  /met  &gj 
labbersf  benban  buiten gebanbreifttoberftlommen  na  De  poo?/ 
buiten  toe.  *Dc  boderen  banbertoacbt/bjacïjtenbe  "n/enbe f!eutelinbesf^tabbouberöiogement/ban  be  felbe  en  ffl^„ 
toag albaer  niet:  25albcu.ö  of  ©aibe5  bit  berflaen  tufrcnöe 
Oebbenbe/  toa0  feecgefloo?t/  toilbcbe  burgeren  bacr  »00ire 
obergeflraftljebben/en  mogten  niet  uit  be&StabDou?  lnJLe berg  logij0  gaen.  ̂ it  toag  terflonb  al  bc  &tab  boo?  /  fcngrn 
beanberepoo2ten'tocrbcnbefo2gt/en  banbe  burgeren  be.fïe«' berfeftert.  5©c  iBagiflraten  toerben  berlegen/guamen  J,VeÈnrt inbeiö  «^tabbouberjs  logijjS/  altoaer  be  ̂tabbouber  ̂ fQ&- 
mibbeltetijb  ooft  guam/en  ban  ben  burgeren  berflonb/  öonöer^ 
begeïegeritïjetb  /  fjoe  ©albe3  bc^pangiaerbeninbe öanDra* poo?tc  gcb^acljten  gefleitbabbe/fu  lebecben  ben^tab? 
öouber  be  fleutelen  ban  ber  pookte,  ̂ n  berftiaerbe  bat 

meteenige  trappen  opgaenbe/ban  toaer  men/  niet  I  be  burgeren  tod  gebaen  ijabben.  Baibe3  guam  felfg  ©aibci 
alleen  be«§tab/  maer  ooft  bc  omleggcnbelufligegroes  |  baer/toillcnbe  be  burgeren  gcflraft  bebben/feer  tieren?  t""** 
ne belben/  boomaaerbenenlanboutoenmetbarebo??   beenbarenbc/batmenbeiSConmrfolbatenalfotrac?  £aS 
pen/  floten  en  €beleoubcl|uifen/  enanberepiaet?  teecbe.  ̂ e^taöboubcr  enbeilBagitlratenberftlaer?  geftcaft 
fen  bacr  omtrent  toe2re  en  na  bt>  gelegen/  fien  maebtot  ben/  batfpbcburecrcnbctoacbtbebolen  Dabben/  en  öewm. 
maningc  en  berluflingc  ber  befienberjS/  in  bit  opperfle  te  ̂ pangiaerben  geen  laft  noclj  patent  en  Dabben  tofDr:2 
binnen-perft/  té  een  feer  biepenput/  betoelfteombe  ban  ben  <öouberneur<0enerael/ om  binnen  ötreebt  te  ban 
ouöbeib  niet  te  laten  bergaen  /  gelijft  ooft  bet  muur?  nomen :  maer  bat  Ijaren  Jafl  toajef  na  Rolland  te  gaen/  ©nibrj 
toerft  toel  onberbonben  toerb.  3Clbuö  in  't  fto?te  eeni?   öe  ̂cljout  en  25urgcmeefreren  bcftlaegben  Ijem  ooft/  {,fcancn gebanbebpfonberflefaftenbcferDecrlijftcoubeenber?  &at  ÖP  beel  roerg  in  fijn  logement  tjabbe  boen  b?eu?  <5oubfr» 
maerbe  flab  ieiben/  bie  top  tot  onfer  materie  bien?  cenv  'ttoelftbe  burgeren  ineenguabefufpiticb^arljt.  ncur/cn j^Pfp?aft  bacr  op  feer  trotfelnftm  psefentie  ban  ben  S;a?(' .gtabljouber  bat  Dp  be^paenfe  folbaten  inbe  flab  fou?  Krt 

be  boen  ftomen  ober 't  ftafleel/ bet  toaer  be^tabbou?  £>ta&. ber  en  benluiben  lief  of  leet  /  en  bat  be  23urgemeefler0 
Duifen  b'ecrfle  toefen  fouben  bU  acnflacn  fouben  /  bocb rö  boe  fobcel  gebaen /obernutö  ben  tocbtopl|ollanb 
gebaefl  moft  toerben/  en  boo?  affificntic  ban  eenige 
buitje  ©aenbelen  bk  baer  lagen/ en  bp  ben^State 
ftouber  geroepen  toaren  /  bebbenfe  moeten  buiten  blij? 
ben  niet  fonber  grote  bzcigementen/  ban  bat  fp  be  aen? 
ftomenbe  tointer  albaer  ingarnifoen  bonten  toilben/en 
benluiben  alöban  bergelben  /  batfc  bk  reife  buiten  ge? 
bleben  toaren.  Sn  't  optretften  bebben  fp  al  mebe  ge? nomen/  batfe  ftonben  enmofljten/cnaffo  aengeflelt/ 
bat  Ijct  openbare  bpanben  niet  erger  en  morfjten  ma^ 
ften/  fiicbtcnbe  ü?anö  buiten  alle  be  bier  b(H»-flebcn. W 

flig  aebten  berbaelt  bebbcnbc/fullen  nu  berber  gaen 
F0U1O  totte  befcb2ijbingeberttoebe  belcgeringc/  na  bat  top 
^e  ft02telijft  fullen  obeclopen  bebben  ber,§pangiaerben 
5?oot-  Danbel  in  't  fliebt  ban  ötreebt  1  en  boo?  be  poo2ten  ber 
utm>  felber.  3£e  <©200t-Commanbcur  toel  berfeftert  3ijn? 
Sftö?n  ög/  ̂   öc  tfaö  üan  3lcJöen  febert  bat  bet  leger  baer 
Mtijcct  boo2  gelegen  bebbenbe/  opgetogen  toasS/ niet  en  toaö 
'ranrtf* 
o&al* 
rtlaft 
Lrtben 

pnfru 
I  bclc 
nren. 
©f 

atrbra 
m 

boo2fienbanftoo?n/bictualie/  en  anbere  noobb2uft/ 
beeft  ̂ on  ̂ rantifco  ©albc3  bcbel  gegeben  /  baer  toe? 
bcrom  boo?  te  trerften/  betoelbe  bet  fo  met  fijn  ,§paen? 
fc  a!0  anbere  ̂ >uitfen/  en  3©alcn  /  fo  ff  benbelijften  op? 
te  platte  lanben  aentlelben/  niet  anberö  ban  of  bet  ben? 
luiben  al  ten  robe  gegeben  toare  getoeefl  /  fo  batbe 
elenbcn  en  filatbten  fo  g2O0t  toaren/bat  bet  naulijr  met 
pennen  en  foube  nonnen  befcb2eben  toerben /bacr-cn- 
boben  3ijn  fp  ronbom  tot  boo?  bepoo?tcn/  en  boo?(le? 



5°4 Het  levende  Boek. 

%\$  mt  alles  gcrcct  toag/  bat  tot  te  Iteïcoccirtöc  ban 

57* 

S  ?amtnot,ctoa^  3^*1^3  wfljföcn  ̂ ijnfbagcna^oenf toog 

StCIÖCll. 

men/  fofp  ben  «Engelfcn  in  lieten/  'ttoeln  De  $Ragi* 
ftraet  ban  bc  &taö  gcerne  gefienfiabbe/  obcrmitgbe 
,§tab  met  geen  uitBecmgnrügOboin  nocB  <©arnifocn bag  ben  rrbj.»p  bes  nacBt.ö  omtrent  12 en  1  uren/  |WTX  -----    -  •   s  ■ 

bp  hem  iKbcnöcfclierc  regimenten  ̂ paenfe/  3Balfe/  boo?ften  toag/  maer  be  bo&eren  baer  tegen  nebben 
en^uitrefolDatenlxieleibaccnhrijoniiitien/derhtu^  boo?  anttooo?be  gegeben/  batfe  Benboojecrftfouöen 
fcften7  en 8000 /ban  Sfimfterbain ober liet  ̂ acrlem*  toillen  logeren  onber De ̂ §tab$ muren/ men foube  Ben 
feseer  met  feltere  Carbelen/  en  anbere  fcljepenen  |  uitbe&taö  b?ooob/bicr  en  bictualie  bcflelïen/enfo 
Munten  met  bolb/ bictualie/  enamunitiebahoo?lo*  1  Baer  ben  bpanö  tefeerBertacnb?ong  foubenfptcrn> 
ncgclaöengctiomen/boojbe  &ijlb2iigge  en  Beeft  ficfj  ben  aftoijnen/  atëïjet  benbcl  bat  tot  een  tenen  op  te 
ncicaerttot  =HetöerDo?ptnalreiltitenljenUuDeneemö' '  poo?te  gcftelt  toa$/  afgenomen  foube  toerben/  aiio 
finS  mogclijh  3ijnbe/  terftonb  be  toegen  en  papgten/ 1  men  tan  alle  Bet  grof  gefcljut  ( bat  omtrent  cc  t^aegfe 
öteDte  ban  bleiben  moeten  gebjuinen  met  mufquet*  pookte  gcftelt  toaö)  opten  bpanben  foube  lofen/ maer 

^ccfïcttieröenfcfmtten  befettenbe.  '(€toelb  genomen  fijnOe  fp  Bebben  bit  niet  toillen  ttoen/  öan  m  omtrent  tuffen 
m*m  totftenniffeban  ».  $nb?v*  mertf3öie€oloneïüf  elfen  ttoaelf  uren  öe$  miööaeg*/  ben  bpanben  met  ©c«n' SMiwtft  ̂ iicrftc  üan  öc  folöatcn  en  burgeren  toae  binnen  Oer  blieaenbcbaenbelen  toegetogen  /fo  men  ban  be  ̂ taö*gaena 

bellen  fien  mocljt  /  bie  Ben  opter  3Baööinge  bcrtoacl>  ben 
ten  en  ontfingen/  en  alöaer  nomenbe  Bebben  fp  gclijne*  Jpant» 

lijnen  Bare  bernenbe  lonten  in  b'aeröeoffantgefteuen1"'"* ,       ̂ .    -.^^  ^       en  uitgebacn/enbp  ben  bpanben  obergegaen/biefcoon 
mö2gen£  omtrent bijf  uren/ t$  3£on3lop0  «aapetan  met eerbicbinge Hebben ontfangen.  ̂ anljctftoaerjte 
met  eenige  bacnbelen/  fo  ̂pangiaerben  atë  anbere  ]  bolgöcna/toant3£on3lop$<©apetan  öenl&agcbefet 

uinMv  felbcr  fteöc  /  té  met  omtrent  15  of  30/ fo  folbatcn  até 
vc\\%tu  boderen uïtgcballen om  benbpanötebefïcljtigen/en 
Kta,t  eentaaf bjenteboen  toaert 'mogelijn.  <©an  BPtémet 
^>tab  en  noeïj  ö?ie  of  bier  folöaten  albaer  boob  gebleben.  <©eg toetb 
bood  ge 

flagen. 

om 

getrocnenna&oetcrtoou/  bat  Bet  beboteren  ban  be 
beften  uonben  fien/baer  ban  BP  eenige  tot  ̂ oetertoou- Dcbbenbcatégefeibté/toaiei  toeberom  in  'tËcgerge* nomen  fuflinerenbe/  bat  Defe  €ngelfe  tegenss  öaer  €0^ 
ben  Beeft  gelaten  /  en  eenige  anbere  boo?t£  aen  ben  I  ninginne^  bebelenconfent  tenbienfte  banbe  rebellen 
glcitfenbam  geb?acüt/  altoaernocD  eenfefianfeban 
'tboo?gaenbc  beleg  gebleben  tas/  bte  be  ̂ollanbfe 
boojberfuimentffe  onaefiecljt/  en  onbetoaert  gelaten 
jöaöben.  <De  boojf5  ̂ on  jüop£  45apetan  berftaenbe/ 
öatter  maer  een  baenbeïfolbatcn  in  ben  dageen  lag/ 
i$$boo?t0  getroeïien  na  ben  ï^age.  <©an  be  boderen 
tr\  intooonbcr0  ban  ben  l^age  /  Ut  niet  feer  bele  en 
toaren  /  ( bermité  $p  altebo?en  meeftenbeel  binnen 

toaren  genomen  /  en  alfo  öet  fetier  toag  bat  be  Conin^ 
gtnne  geen  rebenen  en  nabbe/  om  tegen  ben  Coninft 
ban^pangien  oo?logete  boeren/  en  ben  rebellen  bp- 
(tantteboen/  fotoaöfön  abbiijsenmeefl  alle  bie  ban 
benKabe/  batmenfe  foube  gebangert nemen/  entec 
boob  bjengen  /  boeft  boegen  baer  in  ober  een  bat  men 
Bet  abbtjg  banben  <02oot  Commanbeur  foube  bolgen/ 
en  bertoacDten  toat  men  baer  mebe  boen  foube/of  men 

^elf  metter  toooit  toaren  getogen )  öebben  Ben  op  be  fe  foube  boen  fterben/of  laten  b?p  bertrecnen-  ̂ p  toer 
bluclit  begeben  /  Baer  goeberen  in  fcBuiten  /  en  anbere   ben  ter(lonb  ban  Baer  getoeer  gebloot  /  en  ban  Baer  be 

6?ugae. 
Oer  in^ 11  enten 

ban 

fte  Itlcberen  berooft  /  en  baer  na  meeftenbeel  na  l^aec* 
iem  gefonben/eenige  moften  pioneren/  eenige  3ijn  baec 
naboo?boo2bibbingcban  ^Sernarbijn  belïöcnbofTa/ 
bic  na  Cngeïanb  in  aimbaffabe  foube  gaen  /  b?p  gebe* 
ben  /  en  5ijn  boo?  ©laenberen  in  €ngelanb  /  naefet  en 
bloot  gemaent  3fjnbe  genomen.  3£>aer  fijnber  omtrent 
^  2  of  3  3  bie  niet  en  Babben  toillen  obergaen  na  be  ftaïx 
gcblucbt  en  ingelaten/  ooft  eenige  geen  mibbel  Bebben* 
be/  om  in  bc  ttab  te  nomen/  3tjn  in  't  toater  gefpjongen baerfeberb?onnen.  m      m, 

^en  berben  Boop  ban  ©albei  Eeger  toasS  gefeo^  fcJJ  f 
men  nabe  <0outfe  ffuife  en  %lpBen/  aenbe  <©outfe  ovi>e 
fliiifc  lag  een  fterfee  febantfe  W  mebe  met  €ngelfe  «©owfe, 
ban€butoaert  CBefterbcfet  toaö/  Defi>  toonbenBen  JJJ^ 

.      ,  „. ,.._. .  beter/enbeben  gocb  beboir/om  ben  bpanb  tegente  &mïi< 
*De  teotitoen  b?acljten  be  ̂ pangiaerben  bictualie/  \  ttaen/f(oegcnb?iefto?menaf  /  botb  eintelijlien  alfo  be  mem 

fcruit  en  lonten/  enalleöbatfe  ban  boen  Babben.  3£>e ;  ruiteren  genen  anberen  toegen  Babben/  ombanbaerraeB- 
rcfïeban  2öalbei  BeirBracIjt  toa.é  inttoe  Bopen  ber-   in^ollanbtenomen/fofljnfefogetoelbigaengeballen/ 
bcclt/ben  een^n  Boop  guam  te  lanbe  ban  3^aerlem  boo?   bat  fp  be  fcBanfe  obertoelbigt  en  ingenomen  Bebben  / 

na  bat  fp  baer  beel  boben  gelaten  Babben /befcBanfe 
Bebben  fp  moeten  flicBten/  om  bat  be  ruiterije  baer  an* 

beriönieten  ftonbepafferen.  ̂ e  €ngelfc  tot30pBen(FOU3 leggcnbe/toillenbebe  anbere  ontfetten:  maerbebim 
benbe  be  fcBanfe  ingenomen  /  fijn  mette  anbere  ge* 
blutfnv  fulr  3ijnbeépaenfemebeboo?5leibengenos 
men.  €n  alfo  ijs  ïeiben  ban  allen  fijben  ban  Bare  bp*. 
anbenmet  62  fcBanfen  feer  nautoe  belegert  en  befet 

s>cmv  nïcbc  na  ̂ >elf  foeïienbe  te  brengen  en  bergen :  ̂iclaess 
rnutfe*  ̂ upcBaber  ük  Capitein  toass  ban  be  felbe  folbatcn  / 
Sr,™  Bielb  be  ̂ pangiaerben  lange  ttjb  aen  be  <0eeftb?ugge 
SS  met  fcUermutfcringebjomelöttüp:  in  boegen  bat  be 
tünM  burgeren  en  intooonberennocB  Baermeefte  goeberen 
C1*?L  na  3W b2acBten  en  bergben.  t©ieg  niet  te  min  guam 
Icïim  Bpnoclj  ben  felbcnabonö  met  fijn  ̂ pangiaerbenbin- 
öe  nen  ben  ï^agc  /  nam  ooli  Bet  J^of  in  't  toein  W  met  een 
^pax'  beel  ̂ pangiaerben  btfcttz  /  in  meninge  om  't  felbe acïbe  boo?  eenen  loop  m  te  Bouben  en  betoaren.  <©e  bo?geren 
®tcfc  üü  baer  gebleben  toaren/  meeft  al  CatBolijnen  3ijnbe  / 

b?acBten  baer  alle  bictalie  /  om  lic  ,§pangiaerben  toel 
te  tracteren  /  tenenbe  guantfuiss  teltenen  ban  blpfcBap 
ban  be  Iiomftc  bcr  ̂ pangtaerben :  ten  einbe  fp  ooft  te 

'$<5?a*  jjCta.  getracteert  fouöen  moaen  toerben  banbe  felbe. uentjaae.  _.    ̂ ^„^^n  ïnarhtett  t\t>  ̂ nanniaerben  bif tualie  / 

3$oo:ttoijn  na©alftenburg/  beleibboo?be  ̂ eeteban 
%iqiu$  <0ouberneur  ban  l^aerlem.  *Den  anberen 
Boop  guam  ober  atrecOt  na  t^c  <i3outfe  fluife  /  op  toel* 
fee  Mbt  plaetfen  be  $2jnce  ban  ©rangicn  elft  een  fter* 
fte  ̂ cljanfc  of  5?o?t  gebout  Babbe  elft  befetmet  bijf 
Daenbel  €ngelfen  tot  bctoaringe/baer  <©berfte  af  toaö 
be  Colonel  €butoaert  CBefter  /  be  fcBanfe  tot  ©al^ 
nenburg  toa^ groot  ban  begrip/  maer  norB  niet  ten 
bollen  gemaent  atë  be  ,&paenfe  aenguamen  /  ̂ on 
SoupjS  <0apetan/boo?  be  J|eerc  ban  %\qm^  geabber- 
teert  3ijnbe/  guam  met  alle  bc  «^pangiaerben  bie  Bp 

bP  Bern  in  ben  i$age  Babbe  na  Bern  toe  /  latenbe  't  ̂ of ©e  en.  alleen  befet  met  30  of  40  ̂pangiaerben.  5©e  €ngelfe 
&li*m  bes  ̂ pangiaertjsnomftebernemenbe/  Bebben  be  fel* 
KicÏÏ  be^cljanfefonber  eenige  toere  te  biebenterfionb  ber^ 
genbe  laten/fijn  genomen  boo?be  ftab ban Xcibcn  /  en b?e* 
beriopen  fcnöe 't  getoelb  bcr  bpanben  /  berfocBten  inber^tab 

te  mogen  ftomen  /  ban  betoijle  be  ftab  ban  £eibcn  niet 
cntoaiögep?obianbeert  ban  hoorn/  en  anbere  noobfa* 
hclijnncbcn/  en  bat  men  gefien  Babbe  bat  int  fcBer^ 
mutferen  tegen  ben  ̂ pangiaerben/niemanben  ban 
ö'een  nocBb'anberfijbe  en  toaö  gebleben/  en  öatter 
eeugerucBtconberben  bo2gerenliep/  bat  fp 't  metten bpanb  eeno  toaren/  enBetmcltjuberftanb  baer  mebe 
Dabben/  bjeeföen  boo?  be  felbe  in  noob  en  beröerf  te  no- 

ben 
bpanb cenig 
toerr  te 
üi'cöra. 

D^e  ban  ïeiben  Babben  banbefefubüteaenfiom-  J^J ftcber  bpanben/  ben  pincc  ban  <©?angientot  L%t 
vD02b?ccBttocfenbe/  terftonb  bertoittigt.  ̂ 0  fpooft  Qcubcoi 
gebaen  Beb&en  aen  be  Staten  ban  ̂ ollanb  Bare  Wjj 
25onbgenotcn :  beief^aterbagöben  29  |Bep/  Bebben  ["„f fp  boo?  5f  op  ban  25?ocltBoben  ,§cBout  bcr  tooo?f3  ftebe 
boen  aenfoehen  ̂ onbBeer  Sacob  banöerTDoeö/om 
in  plaetfe  ban  |fêr.  3Cnö?ie0  Wlmft lic  boob  gebleben 
toa^  /  gelijh  gefeib  té  /  be  plaetfe  be0  felfg  /  en  't  gebicö 
ober  be  burgeren  /  en  folbatcn  te  toillen  aennemen,- 
ban  bermitg  fijn  ouberbom  Beeft  fip 't  felben  afgefia*  ©«^ gen  /  Bern  ereuferenbe/  uat  Bp  tegen  be  moeiten  niet  en  JJJ 
foube  mogen  /  fo  ban  be  toacBten  bejef  narBtö  te  bifite*  ̂  
ren  /  be  ronbe  te  boen  /  en  anbere  biergelijne  acten  ban  ntmt biligenticaljSin  foöanigenftate  toerben  gcreguireert  /  [JJ5;n 
toaerom  fp  ̂jonnljeer  3!oBan  banber  <DoejS  ̂ eete  obrt  0 

ban 
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Oorfproiik  der  Nederlandfe  Beroerten. J  574-  wuiipiwuiv  w-l  i ^v^iciiaiituc  jjciucrucn.  pf 
$XÏ  k<™.£002ötoöft  fijnen  $cbe/  uit  De  name  ban  De  jKa*  na  beDoren  en  gueten/  Dat  niet  alleen  De  ftaö  ir eiDen/c< 
ren  E  ötüraet  feer  ernfïelijftcn  Debben  gebeten  /  Defen  lafl  te ,  maer  ooft  't  geDcle  £flnD  op  ttten  boet  fcuDe  mogen « 

toiücn  aenbaerDen:  'ttoclft  Bp  ter  lief  De  ban  fijn  ba*  i  beriorcn  gaen/  'ttoelft  gun  en  Bare  nanomelinaen  " DerlanD/goeotoiUiglijft  geaenbaert  ïjeeft  /  en  Dcmin  ;  een  eeutoige  fcDanbe  en  bertoijt  fouDen  3jjn.  fouDen " DenDienfïegcburcnDeDefelbebcIcgeringefccr  b;ome*  I  fulxïjun  baerem  tegen  Den  bpanbrefolbcrcn/  en  ooi; « 
lijft/ necrflig  en ernfïig  gerjueten Deeft  /  tot  groot  ton-  j  natreren  ten  uiterfien/  toaer  Doo?  fp  niet  alleen  Daer cc tentement  ban  eenen  pegelijfecn.  |  felben  maer  ooft  Det  geDcle  =HanD  fouDen  bcDouDen  /  en  « 

©e  p2ince  ban  «Drangien  DabDc  al  eer  \\p  Den  b?fcf  i  eenen  eeutoigen  name  en  reputatie  beftomen :  om  Dier  " 
ban  Die  banïeiDenontfing/acn  Defelbc  gcfcD?eben/  \  toe  te  beter  te  ftomen/fouben  Daer  p?obianbcfpaerlij&  « 
Dat  ft>'  en  De  «Staten  boo2  geracDfaem  gebonDen/en  in*  i  uitDeilcn  /  en  ercmpel  nemen  aen  Die  ban  ̂ aerlem  en c< 

ren 
nni  JLti> 
Dennen/ 
tiarrin 
fipBcra 
ferr  tt?o> 

mclijfc' en  ge* 
rwulij» 
fKtft  ze 
gucreti 
©e 

Pjinre 
jan  ©> 
.angicn 

un  hit 
jju2.fi> 
KIL 

gefien  DaDDen /Dat  DcColonelCDeftermctóooman* 
nen  tot  ©aiftenburg  leggenDe/  fo  't  Doenljjft  toare/  Daer in  fouDen  ftomen/  om  Den  bpanD  Daer  Doo?  alle  oo?fafte 
en  Dope  te  benemen/  De  ̂ >taD  langer  te  belegeren  en  be* 
Rentten.  ̂ at  De  ifêagiflratcn  en  fiegeerDerjef  met 
Den  eerlte  uit  ftaer^tcDc  fouDen  boen  bertretftcn/aï* 

cc 

IBiDDelburg 
iBaer  op  Die  ban  HïeiDen  Den  ce?ff  en  ̂flulp  toeDe?  ge*    .„_, anttooo?b  Debben  in  effecte.  «Bat  alftoetoel  Daer  ftoo?n  toc^a* 

fo  lange  tijD/  atë  in  De  mififibe  ban  fijn  €rtell.  toag  ge*  £a»  'm* roert  niet  en  fouDe  ftonnen  ftreeften/fo  noopten  fp't  JJXS* «oefttansf  miDDelertijD  tegen  DegbpanDgaenfïagen  te  btnt&t, 
Ie  bebelaerg  en  3toatfte  perfoncn  Dte  Dun  m  De  nooD  '  DouDen  /  gerefolbeert  3tjnDe  Den  uuterften  Hongert Df"  W meer  (aflig  Dan  Dienfïeljjft  mocDtcn  toefen  /  Datfe  o?b?e  |  nooD  lieber  te  lijDen/Dan  DaecDee  bpanDen  flaben  te  Sn-&e 
fouDen  ftellcn/  Dat  Daer  bictualie  fo  fpaerlijft  uitge*  toerDen.©erfocDtenDatDieban^elft/ïïottcrDamett  «  mte> Deelt  toerDe/  Datfe  ftun  boo?  b?ic  maenDen  fouDe  mo*  Der  <0ouDe  fouDen  toetten  berboDen  eenige  bictualie  « « 
gen  faecften/DenlieDen  bermanenDe/  Datfe  Den  b?o*  ten  platten  lanDe  uit  te  laten  boeren/  toaer  Doo?  De « 
mclijft  fouDen  toillen  Dragen  j  ftpen  De  Staten  en  fou>  bpanb  feer  benout  fouDetoerDen:p?otcftctcnDe  tegen  « Den  aen  Oen  3ijöe  niet  nalaten  alle  miDDelen  te  foefien  |  Dun/  fo  fp  Det  feibc  DeDen/  Dat  fp  lieber  Daer  nerin*  cc 
engebiuiften/omDcnbanDebpanDenteuerUcfttenen  i  ge  boozftonDen  :  Dan  fp  De  fcDaDe  Der  geenretoillen  cc 
omfettcn/enfobe?reDetfopaeHnietenftonDegefcDie* ;  berDinDeren  Die  Dare  BpanDen  boo?  hare  poonen  af* « Den  /  Datfe  Daerom  niet  en  fouDen  berfïouUjen  /  maer  !  fteren  /ft.  <c 
lieber  in  een  fto?te  benautfteiD bolfterDen/Dan Dunte !  SllDujStoarenDiebanileiDen  toel  gerefolbeert /ftet begeben  in  een  eeutoige  elenDe/ en  dabernpe.  FouDen  uitterftetebertoacDten/  ftelDen  allegoeDeo^ebin* 
ooft  metten  anDeren  fp^eftcn  /  en  Daer  op  toel  letten  /  of  nen  Der  (ïeDe  /  Die  fp  at Dten  Dienfïig  te  toefen  tot  Dare fp  ter  nooD  Den  boo?f5  tijb  ban  D?ie  maenDen  fouDen  befefterminge  tot  ftrenftinge  Der  bpanDen/  en  om  De 
mogen  berbeiben  /  om  niet  te  berbaïlcn  in  't  ̂aerlem*  boderen  en  ingefetenen  in  goeDe  eenD?atDtteDouDem JöalDeutf  of  ©alDe3/  (©berjtc  Beltljeer/De  ,§taD  nu 

alDug  belegert  en  befïoten/Doe D  geen  grof  gefc Dut  Daer 
boo?  geplant  DebbenDe  /  ai|-0  jjP  öaer:  Incj3c  toeinj0 meenDe  te  ftonnen  uitree Dten/  DarDt  De  fïaD  /  fonDer  De 
fijne  te  toagen  Doo?  Dongen  nooDfobe?re  te  Djengen/ 
Dat  fp  Daer  fouben  moeten  opgeben/  miDDelretnb  Deeft 

fe  ongeluft :  fo  bcrDe  fp  't  Dan  D?ie  maenDen  D002  <0oD^f genaDe  fouDen  mogen  DouDen  /  fouDen  ttoe  nac Dten  na 
Den  anDeren  (op  Dat  De  anttooo?De  nietenbieleinber 
UpanDen  DanDen)  te  rij.  uren  een  bier-teften  Doen. 

cBic  ban  HleiDcn  DaDDen  Daegfj  te  boren/eer  fp  Defen 
J,  b2ief  ontfingen/  laten  publiceren /Dat  alle  b?outoen/ 

Me  Dan 
;dücn 

iicercn/  ftmbecen  en  retfenDe  bieemDelingen  moeftten  treeften :  Dpoofe  anDerelifligDeDengeb2uiftt/omDentotoUer: 
SJiüü-  boter/  melfe  /  blecsS '  k^000  cn  ̂ if föelijne  noDelijftD^ben  gebinge  te  b?engen  Doo?  fcD?ijben  ban  eenige  uitge toe 
eren  en  toccDcn  op  eene  feftere  p?ijfegeftelt/ DeDen  berbieDen  \  feenebo?ger0enanDere^ollanDer!ef/DiemenDoe(0iip 
teenp    Dat  men  geen  Doger  bier  cnfouDeb?outocn/  Dan  ban  . 
•hngen  2J  fjuibenS  Det  bat. ^en  ̂ o  !ï)ep  Debben  Die  ban  ïeiDen  Den$2incc 

Daer  op  boo?  antto002De  gefcft?cben/Dat  fo  bele  Den 

■11  m  c 
cftdb 
orljten 
celien. 

Stut* 
lonjöe 
111  tic 
m%xi> 
naen 
en 
'jtncf. 

per$f  noemDe/om  Datfe  Daer  baDerlanD  berlatenDe/Den 
aen  De#  Coninr  »De  begeben  DaDDen.  benige  Defer 
uitgetoeftene  Debben  Den  meDein'tlegerboo?Deftaö begeben/ p?efenterenDe  Dennen  Dicnfl  om  b2ieben  in  De 

Coloncl  CDefler  met  fijnen  bolfte  toaö  belangenDe  /  De  j  fïaD  te  fcD?ijben/  Daer  meDe  fp  meenDen  groot  boo?Deel 
falie  in  anDeren  poincte  en  gelegentfteib  toass.  J^aer  |  teDoentenDicnjlebauDenConinfe/  'ttoelftDengecon 

, 

bictualie  fouDe  fp  Dun  ten  beften  Doen  flrecften/  en  niet 
laten  Dun  ban  Den  onnutten  menfeften  te  ontleDigen/  fo 
berDe  't  Doenlijft  toare :  Den  gefetten  tijD  ftonDen  fp  niet 
toelangen/DocD  fouDen  b?eDer  fcf)2öben/  en  bertrouDen 
miDDertijD  op  Det  ontfet  batt  <0oD  /  fijn  j,  <0.  en  Daer 

■>■>  meDe  liDmateh  en  bonDgenoten.  iBatfngecn  bierte* 
«  ftenen  en  DeDen/  toag  gelaten  /  om  Dat  fp  befo?gbcn  Dat 
»  De  bpanDen  Daer  wit  eenigen  uiterflen  nooD  fouDen  mo* 
»  gen  berfïacn  of  aeftten  /  en  Dun  Daer  D002  naDer  benau* 
»  toen  en  befetten.  Berfocftten  poeDer  /  fcij2eben  toel  ge* 
«  Deltbereert  te  3ijn  De  egtaD  te  DouDen  /  tot  toelften  einDe 
"  fp  Daer  bo?geren  toilDen  in  eeD  nemen,  ̂ onöen  fijn 
"  f-  <©.  copie  ban  eenige b2ieben  bp,Den  bpanDen  ge* 
»  fonDen/  toaer  uit  fp  bemerftten  /  Dat  bc  bpanD  fich  toei* 
»  nig  bertrouDe  pet  metgetoelDuitterecDtenreinDelijft 
»  babenDatfjjn  5?.<0.  ober  Dun  alle  baDerltjftefo?getoil 
"  D?agen/  fonDer  nocDtanöDefafteteberDaeften/gclüft 
»>  fp  Den  alles  bctroutoen. 

*Dc  P2ince  ban  «©rangien  b2cfenDe/  Dat  fijn  eerfic 
b2tef  niet  toel  ter  DanDen  enmocftt3ijngeftomen/en 
feer  beftommert  3i)nDemetDefcbelegeringc/toetenDe 
Dat  fp  geen  ftrijgöbolft  in  en  DaDDen  /Datfe  ooft  ban 
ftoo2n  cn  alle  oo?log$  p20bific  onboo2ficn  toaren  /  Doo? Dien  fn  fijne  bermaninge  ban  ftcn  in  tijDtf  ban  allejs  te 
boo2fien/ DaDDen  berfuiint:  DaDDe  ben  29  i^ep  noeft eenen  taicf  aen  DenluiDcn  gcfonDen  genoeg  ban  eenen 

7Df  jj  inftouDen  /  Daer  bp  boegenDe  /  Dat  fo  berDe  fp  toel  in* 
jinrm  fagcn  De  ftcrftljeiD  DaerDer  ,§teDe  (niet  tegenftacnDc 

fp  De  «üngelfe  niet  en  DaDDen  ingeftregen)  fp  Det  toel D2ic  maenDen  fouöcn  mogen  l)erDenyenccnD2acbtig 
ejöen.  bliibenDc  /  toatf  Det  Den  bpanD  onmogchjft  Daer  te 

oberballen:  fouDen  ooft  gcDénftenfoberDefp  Daer  niet 1.  Deel. 

fenteert  3ünDe  /  fo  Debben  boo?  eer^  ̂ an  3HD2iaenf3  De  .•>? 
3BilDe  /  en  €toou"t  %xmt  <8e?ritf3  ttoe  uitgetoeftene  KS? bo?ger$'  ban  ïeiDen  Den  28  mep  aenDe2durgemee*  biurftrc 
fteren  /  ̂cDepenen  /  HaeD/  <©cftengban  De^cDutte*  {©«otii rpe/eft  gemene  neringe  DerfiaDHleiDenuit^aerlcm  SKS3 
Defen  nabolgenDe  b?ief  gcfonDen/  bp  Den  beibcn  on*  t>m. 
Dertcftent  /  Docft  met  eensf  anDer^  DanD  gefcb2eben/ 
Daer  uit  en  uit  Den  ftijle  men  bebinD  /  Dat  Die  pjjlen  uit 
Daren  ftofter  niet  en  guamen. 

MYn  Heeren ,  de  fonderlinge  afFedie  en  liefde  die 
wy  dragen  tot  onfe  vaderlijke  Stad ,  geaccompa- 

gneert  met  een  grote  verfchriktheid  en  leetwefen,  is 
corfake  geweeft  u  luiden  te  adverteren,  te  weten  dat  wy 
voorfien  dat  mijn  Heeren  gefchapen  zijn  in  de.  extreme 
calamite  te  vallen,  fo  verre  uwer  E.  perfe  vererende  in 
uwen  wille ,  om  de  ftad  van  Leiden  te  houden ,  tegens 
den  willeen  eere  van  de  Con.  MajcfteitjOnfen  alderge- 
nadigflen  Heere,  en  gerechte  Erf-Heere  en  natuurlijke 
Princejgemerkt  wy  volkomelijk  geinformeert  zijn  van  ̂ Fol.H  3 
der  grote  quantiteit  der  garnifoenen,  die  alredegeaf- 
fembleert  zijn  en  noch  vergaderen,  fo  voet  als  paerd* 
volk,  dewelke  haerluider  meninge  is  op  ons  arme  defo- 
late  land  van  Holland  te  vallen,van  den  welken  fom mi- 
ge  airede  vertrocken  zijn  na  defen  quartieren ,  en  noch 
dagelijx  trecken  fullen,  om  principalijk  u  mijn  Hee- 

ren te  affilieren  en  overvallen :  daer-en-boven  de  grote 
quantiteit  van  Spaenfe  ichepen  dewelke  dagelijx  ap- 
procheren  ,  totter  felver  effecte  mede  geequipeert: 
biddende  daerom  u  mijn  Hccren  feer  hertelijk ,  dat 
u  gelieven  wille ,  wel  en  rijpelijk  met  groot  regard  hier 
op  te  ktte»,  voor  oogen  ftellende,  fo  lang  niet  te  willen 

©Ü  vee-   , 
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vertoeven  met  u  felven  te  bedenken ,  dat  u  de  middel  \  /f  (£efler  <0e2lït  ban  ̂ OOgflraten  Defe  amto002De 

door  obftinatie  niet  wee;  genomen  werde,  want  alfo  IVi ontfangen  BebbenDe  D002  een  niaefjt  ban  &et* 

mijn  Heeren  wel  kennen  de  intentie  van  de  foldaten,  DcrD0?p  /  Ctl  totft  I1tCt  toat  DP  BtCC  Dan  DcnRcn fOllDe/ 

die  alleenlijk  tot  faccagie  en  planderinge  geinclincert  bermoeDenbe  Of  De  Ö2ieben  niet  recDt  ter  tjanticn  ett 

zijn,  tot  haerluider  particulier  profijt.  Biddende  ook   toaren  gcRcmen/  Beeft  DP  tccfiö«t>  en  ten  felben  Dage  (E!Mti 
mede  reeard  te  willen  nemen  op  uwe  arme  huisvrou-  (  toeDerömttoeanDereb2iebengefcB?eben/Cmmmier.0  fclj3ijDtl 

wen,kinderkens,en  arme  oude  vaderen  en  vrienden,  •  fjjn  bcDOtr  tod  tt  ÖCtOncil  /  iKll  KlWn  toCÖCTCm  BW  toi 

Den  felben  fijnen  $ebe  /  enDenanDerentoeDeromaut  f*m. 
De  jBagiflraet  ban  EeiDen.  Sflen  fün  $cbe  fcl)?öft  bané 
Bp/Roe  Dat  fin  Den  felben  Dag  boo?miDDag  een  epen  goog* 

b?iefRen  aen  Dem  ïjaDDe  gefonDen:  Dan  Dat  Bpttotj'  jggj 
feit  of 't  felbe  ooft  ter  BanDen  geRomen  toa$7  D002  Dien  %mm 
De  maegt  op  flaenDe  boet  anttooo?De  toeDcrom  b?acl)t.  aefon» 

^efimerfcriptie  aen  Bern  BanbenDe/  Dan  Dat  in  Dien«n- b2ief  niet  anDerjS  en  flonD  /  Dan  Fiftuia  duke  canit,  &c 

nuijiuiiuviiiwi.»,   

die  u  niet  helpen  en  konnen  :  en  wilt  niet  oorlake  zijn 

te  fien  mishandelen ,  en  voor  u  oogen  verloren  te  laten 

gaen,'tguntgylieden,  fo  grotelijxgerecommandeert 
behoort  te  hebben ,  te  weten  onder  andere  het  weynig 

goed  dat  uwer  E.  overgebleven  is,  boven  de  grote  dage- 
lijkfe  exactien,  byumijn  Heeren  gefupporteert  by  na 

tweganfchejaren,'t  welk  ons  nacht  en  dag  voor  oogen 
is.  Hebben  daerom  ter  uwer  contemplatie  ons  felven  fo is. rieDDen aaerorn lci  uw<-i  wui^upuv  «^  ..w » w.  ̂     v£ivj urn wuw*vy **» i*v»«v i  w«iu"«.»"^'   -. -->  ----- 

ftout  gemaekt,  en  een  feker  remonftrantie  vertoont  aen  foxfott  OUDerteReninge  t  b00?tg  berfiaeït  f)P  &en  IMJOUO 

mijn  Heere  de  Liques,  wefende  Gouverneur  derftad  j  ban  fijn  b002gaenbeb2tef/  toefcnDe  bOO?  eerft  eenbe* 
Haerlem ,  d' welke  een  leer  beleeft ,  difcreet  en  verftan-  '  fcanRingc  ban  Dat  DP  QOeDe  toefüfit  genomen  IjatDe  OP 
di^  Heere  is,  geboren  uit  defe  der  Majefteits  Neder-  !  fyn  en  fijn  RtnDeren  todbaren  /  en  bat  BP  tOt beDanRin* 
landen ,  alwaer  alle  fijne  goederen  gelegen  zijn  ,  feer  c,>  ban  fulfecil  toelbacD  fiem  liet  toeten  /  fcttjty |0tt 

eenefat  tot  eendrachtigheid,  pays  en  vrede,  d'welke  jjjcfctc  jjja0  Oberftomen/  en  gifier  abOnD  tOt  3leiDer* 
ons  ter  antwoorde  gegeVen  heeft,  dat  indien  hyverfe-  :  ̂ p  fcag  geRomen/  altoaer  Bem  ban  De  <£>berfle  al* 
kertware,datu  gelieven  fbude  te  komen  tot  recipifcen-  j  §m  leggcnDe  toag  bernieut  De  grote  genaDe  DtC  men 
ce  en  aehoorfaemheid  van  fijne  Maj.dathyraed  wifte    j,e  ffatl  ban  SletDcn  fOUDe  bergunnen  /  bp  f0  be?tt  fp- 

O 

u  luiden  te  brengen  tot  fulke  affciurancie  van  u  behou- 

den lijf  en  goed,  als  gy  felts  foude  begeren ,  fo  verde  het 

felfs  wilde  gefchieden  al  eer  gy-luiden  van  den  gar- 
nifoene  van  fijn  Majeft.  meer  gefloten  fultwefen,  ons 

tot  dien  einde  belaftendeu  mijn  Heeren  te  ichrijven, 

dat  mijn  Heeren  felfs  mogen  concipiëren  eenige  poin- 

ten  en  articulen  op  wat  conditien  gylieden  u  pardon 

foud  begeren  ,  't  felve  extenterende  fo  uwen  raed  ge- 

dragen fal,  en  de  felve  inalderaccelleratieoverfende 

aen  den  voorfz  Monlieur  de  Liques ,  die  u  terftondfal
 

doen  hebben  goed  antwoord  en  addreffe  aen  
den 

Commandeur  Major  de  Caftille ,  tegenwoordig  Gou- 
verneur Generael  van  fijne  Majefteits  Nederlanden : 

fulx  wy  niet  en  fouden  konnen  raden  van  beter  adrefie
 

te  krijgen  dan  door  hem  ,  de  welke  ook  het  appointe- 

ment  voor  Bergen  in  Henegouwen  gemaekt  heeft, 

't  welk  in  alle  fijne  poindenvolkomelijkgeobferveert 

(Fol  2+  )  is,  volgende  de  belofteniffe ,  't  welk  wy  hopen,da
t  noch 

beter  met  u  luiden  gehouden  fal  worden.  Biddende
 

God  den  Heere ,  dat  hem  gelieve  uwe  E.  te  infpireren 

fijne  Godlijke  gratie,  ten  einde  gy  mocht  hebben  he
t 

rechte  verftand om alfulken  ure,  die  u  tot defer  tijd  io 

advantagieus  is ,  niet  willen  met  quade  prefeverantie 
laten  pafferen. 

<öft  ïieeft  «efler  €*e?rit  ban  Jgoogflraten  uit 

ïeiberD02P  op  Den29»pttoeb?tcbenaefcÖ?^ 
hen  SS  aen  Die  ban  Der  fïaD  EeiDen/  en  toaö 

D2bonnantie  ban  Den  (Obcriten/en^oplutDenalDae
c 

tot  iüetDeiD02p  ïeggenDe/  namenthjR  Den  ̂ offaett 

ban^eDöe  en  aeraeit  ban  £icDem/Jun  aDbetteett 

De  fonDerlingc  gratie  DiemenDcftaDEetDenfalgun
^ 

nen/fo  berDe  fp  ijunmetgeboeglnfeDetDtoouDenfteU
 

ten  in  Wen  ban  De  Conranlpc  Udajeftett/en  fouDen 

een  loffeliih  pacDon  genieten: fo  be?ce  fp  fmr  geftnt 

maren / fouöcn naer <0eDeputeerDe Daer fenDen /en  De 

boo?f5  hopman  en^offaertp?efcnteerDenmpeflaD
 

te  Romen  /ter  tgb  en  top  toe  /  Datfe  b^  Den  ©clt-ljcec 
4?raneifco  55alDefio  in  Den  üage  getoecfl  toaren. 

%v  oefe  tefe  bjieben  Oebben  Die  ban  Der  flaD  /  geen 

anDcr  anttoöo?*  gcfclj?cben/  Dan  Defe  Ro?teEatunfe 
tooo?Den: 

Fiftuia  dulce  canit  volucrem  dum  decipit  auceps
. 

'©attsS: 

Als  de  vogelaer  *t  vogelken  vry  fiet  vliegen , 

Flujt  hyfeerfoet  om  't  vogelken  te  bedriegen. 
Oft: 

Boor' svogelaersfluyten  goed,,  den  vogel  werd  verdooft' 
Die  hem  't  net  onverhoed  )t  trekt  fijnkens  over  t  hooft. 

luiDen  met  geboeglijfefieib  De  flaD  toilDe  (Tellen  in  fian 
Den  ban  DeConinftlijRe  ifêajettettban^pangien/te 
toeten  beftonDinge  ban  alle  p?ebilegien  /  parDon  /  en 
niet  meer  folDaten  Dan  ttoe  benDelen  3^eDerDuitfe  fol? 
Daten/  Die  alDaer  tot  3leiDcrDo?p  ïagen/namentli)ft/Dc 
baenDelen  ban  Den  T©?ofïbana©ebDen/enban<0e?* 
rit  ban  ̂ icfiem:  tentoeibeneinDefpluiDenbjpipen 
tot  3leiDerD02p  fouDen  mogen  Romen  /  om  te  nanDeïen 
fonDerban  pemanDen  beftDaDigtte  toerDen/anDerfinsi 
bp  bo?DerbertrefefouDe  fijne  iHSajefleit/  ober  ujnc  re* 
bellen  feer  grote  (IrengigfieiD  betonen  /  ïjet  toelfee  te  be- 
RlagenfouDe toefen/ Dat öet De goeDe  enb?cme  meDo 
fouDe  moeten  ontgelDen/toant  feiD  ftp/ten  fullen  langec 

geen  fabulen  toefen  /  fo  be?re  fp  De  ConïnfelrjRe  IBaje* 
jleftg  genaDe  enparDon  bertoerpen  /  toant  Daer  fo 
gtoutoelijfe  gereeDfcfjap  tegen  ïeiDen  gerceD  gemaefet 
toerD  /  Dattet  ï)em  berD2tet  te  noren  /  Bp  begeert  Dat  t)p 

Dem  fön  DocgterRen  fecretelijR  uitrer  (laD  toil  fenDen 
met  al  öaer  goctgen  /  toant  men  faï  toaerar Dtig  bebin* 

Den  't  gene  fip  aen  Dem  öeeft  "gefdfeeben.  öaeD  Daerom 
tot  een  befïuit  /  Datfe  toöfelp  Doen  /  en  betonen  Dattec 
luiDen  in  SeiDen  3ön/Dte  De.ö  ConinjcenDaer  eigen toelbaert  beminnen,  ,  .  m 

2HenDe|Bagifïraetfrf)2üftöP/Dat  W  een  b?tefRen 

aenf)emöaDDegefcf)2eben/'ttoelR  Bp  öaD  befïeltaen 
fnn  Coufin/  <©e2rttgjanf3oe|Ban/  Daerbpftpöen^ 
luiDen  aDberteerDe  De  gratie/  genaDe  en  parDon  öcn 
open  flaenDe  Doo?  DejS  Coninr  goeDfjeiD  /  berfeRert 
Ben  alö  boren/  en  raeD  Den  Die  genaDe  niet  te  berfma* 
Den/éc. 

^efgelijr  Bebben  gjan  De  Ruiter/  en  gan  »uterf3 
9Cnb ban  iBatenejS  en  JBpbefma  /  en  meer  anDere  006  aen  ftbjö j ban  Si 

Die  ban  HeiDengefcB2eben/inBouDenDe  p2efentatien  J^0 en  bele  fcBone  beloften  /fo  fp  Ben  toillen  obergeben/  t>gn. 
maer  alfo  Bet  Den  lefer  berD?ietig  mocBt  toefen/Die  alle 
alnter  te  flellen/  gaen  top  Defelbe  berbp/aïfo  Die  genoeg 

in  D?uR  3ijn/  feggen  alleen  Dat  Die  ban  £eiDen  al  De  fel* 
be  niet  acBteDen/  en  bleben  baftelijR  gefloten/ Dat  fp 
toilDen  tot  Den  uitterfte  toe  bolflanDig  blijben  /  ber* toacDtenDe  De  beloof öeontfettinge.  ö  ft. 

<Dee§paenfe<8berfïeen  CapiteinenfienDe/Dat  fp  ̂p,, 
met  alle  Baer  fcB^öben  niet  uitgeritBt  en  BaDDen  /  Dan  tu  bar 

Die  ban  Der  flaD  Bun  feïben  ontDefetcnmoeDigcrge'  %*£" 
maefit/ Bebben  De  flaD  ronDfom  feer  DicBt  met  fcDan-  bcnaU5 
jen  benaut  /  te  toeten  op  De  poel-b2ugge  /  |Bep?-b2ug-  b«n. 
ge /en  anDere  toateringen/  fo  Dat  ban  Doe  boojtaen 
nualijR  pet  in  De  flaD  te  brengen  toasf  fonDer  groot  pe* 
rijRel  /  ijoetoel  Bet  metten  eerflen  toel  BaDDe  mogen  ge* 
fc Dien  /  en  toerD  00R  opten  6  gjunp  uit  Der  flaD  ban  Der 03ouDe  beproeft  op  Defe  mfr  M     u,     «*tm 

dommige  b02gerjs  Die  D002  Bet  Baeflige  belegt  g 

gen  /  toe!  tegen  Baren  toille  buiten  De  flaD  gefloten  toa-  om  w 
ten/  Bebben  D002  betoillinge  ban  De  P?ince  ban  <0ram  ban  w 

gien  /  met  D«lpe  ̂ an  Den  eouberneur  en  ̂ urgemee^ cen 
9  flersS 
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fiers'  ba\i  öer  4?ontxc/ttdcn  ïaberi  fcettfg  febuiten  fo  ter- toe  als  rogge /befe  febuiten  babbenttoe  =£anb-luiben 
met  cenen  èrbout  bun  benneten/  boo2  eenen  fecreten 
toeg  ober  frojjpicrcö  lia  tie  A1  boo?  foubcn  (lenen  /  en 
baer  na  baer  blijben  om  ben  fcömten  ben  toegtetoü* 
fen/  en  in  Sleibert  te  fcengen.  <£ie  fchuitcn/  gebjb 
boo:f5  i0  tóe!  noojften  met  bootfbolb/bebbenbe  elu  ttoc 
folbaten /fjebben  bacrreife  öciof  nacbts  gebojberttot 
aen  ïjoppieren  %a  /  tie  ft*  biel  opgefeboten  bonben. 
ÏDan  ben  lanbman  bic  bc  leitfman  toefen  foube  toas 
baer  niet  /bocö  boeren  boo?t/  en  inbeplaetfc  ban  bc 
fTinfarbanboptetfacnbolgben  bereebte/  en  btoael* 
ben  bier  bocjtotaenbenbag/  toacrom  5Pb2cfenbe/ 
( tut  ben  üie  ïanbman  berrabcn  t)atbe  /  bic  bctD  be* 
fiiöcn  Dien  tocg  0002  bermoetïjefb  lag  en  flicp)  3tjn  toe* 
beromnaber<0oube  geneert/  en  is  albuSbefenaen* 
jlagaefailgcert* 

&fe  ban  Der  flats  leiben  bic  ban  ben  boo?f3  aentfag 
getoaerfcDout  toaren/  bebennoebtans  Darebeboo2bj* 
be  pliebt/en  bertoaebtcben  bc  bao2f5  bictiuilic  fcljuitcn 
met  luier  b2pbuiters  fchepen  in  ben  ï!ijn  /  boclj  te  ber* 
gecfsinbcfcfabc/  ban  fjacr  uittotbt  en  toas  niet  al- 

tow»be/  leste  beraeefs/toant  $p  obertoclbigbenbpï|eimanS 
doorbak  sfouggetto*  Conbop-fcbcpcn/  b'toclae3P  aengeballen 
a ■1111*/-  3ti" /  en  ucöbcn  öc  8*ne  W*  b**  m  toaren  omgetoocljt. 
Damtc '  <E>ep20btanbe  metten  fcbccps-gereetfcbap/artclerpe/ 
fon'oov  amonitie/  bictualie/  bjoob/bicr/  sijöe  en  flutoele/  labe* me»  mx/  Q0n^cn  fijneren  en  3tjben  parementen/ 1  ?  bnffen/ 

ö2ie  tonnen  ftcur-ftnitt/met  een  grote  menigte  bocgelS 
Hebben  fn  m  baer  febepen  of  plempen  geiabcn:  be$f 
bpanben  cenc  fenip  in  te  gront  geboot  /  en  bet  anöer 
nerbjanb  /  en  3ijn  beö  mo2gens  met  ben  buit  na  be 
lïab  geneert.  3^e  ̂ pangiaerben  tot  Eeibenbojp  leg* 
genbe/ Dabben  aen  be  ̂ ijtagge  gepaft  tie  fcljepcn 
en  buit  na  Juin  te  (lebben/  ban  te  bo&cren  gerect  in 
toapenen  (tacnbe  bcrtoartjtenbc  baer  febepen  en  be 
boo?f3  bictualie/  3ijn  fo  getoclbig  boo?  bc  ̂ oogtooerts 
pooncuttgebaUcn/maftenbc  ecnen  alarm  jegens  be 
fnjanfeban  3£etbcrb02p/  enfrbermutfeecben  fobap* 
per  tegen  baer  bpanben/  en  00b  nocb  baer  naalSbe 
febepen  en  bnitalrcbcb2p  toaren/  ombebeetfen/bie 
bebpanbbunbaerna  ontnemen  tooube/  bat  fp  gelijk 

aan  %ü>  feelijb  b2p  met  bare  buit  /  en  onbefebabtgt  ban  beeften 
met  pccrfteit  «©uaetgelact/  op  te  boo2f5  febepen  ge* 
bangeninbe  ̂ tab  rjnamen/  en  bcbbcnterftönbben 
£2uactgc(aet  als  een  berrabcr  jijnbee  baberltjbe  fiab  / 
in  4  frncben  aen  be  4  poo2ten  gebangen  /  baer  ban  ijie 
ban  bleiben  tjen  ̂ 2tncc  bp  Daer  mitfibcn  ban  bate  ben 
7  3unö  nebben  ucrtottttgt. 

^en  4  gjnnü  toaö  binnen  U  ctben  met  abbüss  banbe 
üSnrgemeeftcren  en  CommifTarifTcrtban5bn€rfell. 
goeb  gebonben  /  batmen  eenigc  rtiiteicn  enpaerben 
aennemen  foube/ om  bp  tijbe  ban  noob/  bc  borgcren 

Oor/pronk  der  NederkndÊ  Beroerten. 

5°7 

'mge 
ianöi'c 

jacr  bp- 
|mbM. 
9irta- 

öuart- 
icfact 
jcüaii^ 

'jen  /  tri jcbleren» 
»rclr- 
&ie  b  mi 
llnbcn 
urnen   . 

(CcntnbcatëBalbcsSeiben  Dabbe  beleaert/toaö 
bp  bemtieel  tijbs"  ontboubenbe  binnen  ben  ̂ age/al toaer  bp  amorcus  geto02bcn  3ijnbc  ban  een  ilaegfe 
2|offroutoe/  bien  bp  onbcrbiclt/  tcmecrbemalbacr 
liet  umbenv  baer  3ünbe  nam  bp  boo2öet  5Fo2t  ban  bc 
iKaeflanbfc  fTuié  in  te  nemen  /  altoaer  be  P2ince  ecm* 
gefolbatcningarnifoen  babbclcggenbe/  Dct  jpo?tof 
fcïmfe  en  toao1  niet  boo2ficn  met  gefefmt  /  en  raaer  ge* maebt  om  een  loop  /  boetoel  te  pïactfc  ban  groter  im* 
P02tantie  toas/aifmen  naberbanb  toel  bebonben  beeft/    remi 
na  bat  te  ̂ pangiaerben  't  felbe  ten  tlucbenmael  ban  %Zf felfö  bwrlatcn  öabbcn.  Bt*  fonb  baer  benen  9  bcnbelen  «Bnpcran 
^pangiaerben  en  eenigc  Balen/  om'tfelbcintcnc^S^ 
men/  baer  ̂ onHtops<©apetan/biebenl|agcingc*boo/b2; nomen  babbc/ ober  rommanbeerbe :  bicbctbolbbcr*  watfr 
teelt  Debbente  aen  beibc  3übcn  ban  ben  btjb  /  fommige  l™bJe. intemiten/  en  eenigc  in  toegemaebte  febuttenmet  K 
mbfgnettterjS/ nebben  5p|jet  5po?t  aengeballen.  m>on  bnn  ̂  
Hlops*6apctan  toillenbc  een  geruineertbmö  innemen  n°*fl  cn baer  eenigc  folbaten  in  toaren  /  toerb  in  3ün  lenben  gc^  JelSn* 
febotcn/baer  ban  bp  eenigc  bagen  bare  na/inben  l$age  #mt>en 
fl02f .  7Be#  nacbtö  be  folbaten  fienbc  /  bat  jp  't  niet  en  Ka?<> fouben  bonnen  boubcn  /  namen  fi>  be  blncbt  inet  frijnt;  K 
ten  cn  febépen  na  ben  ©2iel  /  alfo  feregen  ̂   't  felbe  beö  n  ooft aiiberenbacgis.  <©aec  na  togen  3Pna  ©iaerbingen/  S& 
batfpmcbcinnameïl!  SSrt 

^eb02gercnoeffenben  fuut  bageliir  meer  cn  meer  ban  %& 
in  febermutferen/fo  tod  be  ionrlïe  alff  be  oubfte:  onber  Jc" ban anberen  toasf  baer  een  ionxften  ban  jcuj.  jaren  ïceiu  ̂ ïaa, 
bengenacmt/betoclbebcs  Hlceutoö  nacm  metrefbtotacrrjï 
toel  mocljt  b2agcn :  toant  Iju  ficD  alrebc  in  te  cerfte  be- fleban? 
legeringc  niet  aljS  een  jonge'/  macr  afes een  iccuto  ge*  SSaS b2agen  babbc  /  'ttoelft  ber  &tat#  bpnnöentotHlci*  s<n. bcrbö2ö  met  baer  frbabe/  meer  ban  5u  tod  toenfr ïjtcn/ 
beproeft  babben.  <ü>it  b002f3  =£eeunen  toerb  baer  na 
(namcntbjbbcn  <;  SilÖ/fompbe^eercban^oo?t* 
toijb/onbcrtoiensf  baenbcl  ïjp  lag/  jjeeft  bertelt)  ut 
een  fcDermutfclinge  ban  ben  &pangtacrt!$  in  (jet  grajs 
icggcnbc  bcrfcbalbt  en  gebangen/en  öebDcn  bem  eerfb 
mael  neus  en  oo?en  afgefneben/  en  baer  naaen3ü* 
nen  teen  opgebangen:  en  alfo  bet  boben  ber  maten 
feerraötoasisalbusbangenbc  langs  3ijnbcenopge>' blommen /en  baer  na  ban  ben  bpanben  boo2ftbotcn/ 
uitbitEeeubcn/enecnanber  bic  met  bem  gebangen 
toas/  beeft  23aïbeus  bclc  ban  ber  ̂ tabi  gclegentïjeib 
benlomen. 

Iil>ecfter  ̂ ieberift  ban  252onfcbö2ft/  tie  ban  toe* 
gen  3tin  5p.  <6enabe  tot  eenigc  fafien  in  ber  boo?f3  lïab 
ban  ïetben  toas  get ommitteert  /  en  op  tefe  t\)t  <*5ou* 
berneur  ban  ber  fiab  gctlclt  toas/  tie  ban  ber  3©ct 
mitfgabers  ben  Slbel/fienbe  bat  bare  belegeringe  tue^ 
ren  toilbe  /  en  toel  tot  een  bongeringe  lirecben  moebte  / 
bebbentnbefe  macnb  alle  02bonnatien  gemacbt(be* 

öie  ban 

vittmi  otn'ten  ber  flaö  metten  bpanben  frtjermutferenbe/te ,  balben  tie  bun  bienbentot  bacrber  ̂ t"abö  fterbin mjfan*  ftiilpe te ftomen/cn toerb  rotfiitmeefrcraefvOjcncencn  !  grten toalïeu en  poo2ten  bic genocgfaem  onbertoin 
henam.  forel  ban  ©an/  obermits.be  bpanb  obcVal  tot  onber  |  bjfe  gemaebt  toaren )  tie  baernobtgfïc  toaren/  om  SnïaVw 
Fol.*/0  bes  e^tabs  beften  bcfcbanfl  toas/  en  batmen 't bdt  I  baerbinnaliclangft  teflrecben/  enbarc^tablangft  mn«& 

notbte  toegen  niet  gebnuben  moebte/  beben3Ptoeü  |  te  bebonben.  2ülle  bet  bovenin  te  frabbefd)2eben3ön*  J'fi!5J* 
nig  b2iicl)r0  /  bes  nietemin  toerb  norbtanS  eenigen  i  be/  toerb  gebonben  no  la^:  bier  tcgens  toaren  op  ̂?c& 
tiytted  nacDïS  mettc  felbe  paerben  firaet-toncötgc*  j  befe  tijb  in  ber  &tab  nocb  14000  perfonen.  ̂ >'ccr* ï)onbcn  I  (tcttoe  maenben  toerb  db  menfeb  ge(lclb  op  een  balf 

^Clfo  in  't  cerfte  belem^  tonnen  ïciöen  beïe  b2p-bui*  \  ponb  0200b  'S  baegs  /  't  todh  fommige  arbeitS-Utiben ters toaren aengchomen/fb  toerb  barcfommifftcgc*  1  bibmaeiSop  een  onbpten  opaten:  be^efcr mafte fij« 
continueert  en  bernicut  /  be  felbe  b2P-buiterS3bnop* !  ncrebcninge  toaer  3pboo2tsmcbcgebocbet3ijn:  baer 

nen  ten  ten  7  S«nü  ntet  pïempen.cu  feboutoen  tod  gemon*  toerb  eenc  02bonnantic  gemaebt  op  be  Warmoes- 
teert  en  boo2fien  bdn  gefebut  in  groten  getale  gercift  b2ucbtcn/  00b  geen  ̂ oete-mdb  te  betbopen  ban  té 
nabe^aerlemcr  JiRcer  /  om  te  beletten  en  af  banbig  j  barnen. 
te  mabcn  be  bictualie /bic  ben  leger  ober  begeer  toe* !  aBp  fullcn  nu  tie  ban  %eiten  toat  laten  rullenen  ®(el(m, 
geboeittoerbc/enbcbbencettgoebe  tijb  getroffen  /en  goebeo?b2e  op  ais  (lellen  tot  Daer  befeberminge/  en  ntnngw 
bed  febutten  met  Utttnalte  gelaben/  bte  3p  met  ge* ;  toat  bo?ber  ban  anbere  acnfïagcn  bes  o320ot-Com*  jTaacn 
todb  genomen  /  en  na  te  j&tab  Bleiben  geboert  beb*    manbeurS  berfcalcn  /  bte  fo  bclc  iii  't  Dooft  babbc  /  bat  ̂ füot 

3Pcb<v 
:uitcvs 
ian  Hf  i 
ini  \K( 

r.Ui'it 

cfjrpcn 
nrr  or» 
jcJDef. 

bm  /  niet  tegenflacnbc  af't  belet 't  toelb  be  buanbert 
ffen moebten boen/  tointbc.bo2gereri  met  cjróteme* 
niebte  ut fballenbe  /  öcfdbc  te  bulpc  fjuamen  /  fo  bat  3P 
bcbicmnlic  binnen hrcgen/bacr  toaren  tod  ̂ 00  bain* 
men/ 100  tonnen  btersberbalbe  baten  boterS/berftal* 
betonnebifqupts/enmeer  anbere  bictualie  ('t  toelb benb02gercn  een  goebe  moeb  maebtc. 

I.  Ded. 

Ipintit  jaer  1574-  meenbe  fo  boo?  getoelb/  bcb2og  <irom. 
en  li(ïe  /  meefter  ban  l^ollano  en  Eeeianb  te  toer*  mm* 
ben /'t  toelb  Dpoob  toel  te  toegc  geb2acbt  foube  bcb* Dcui* ben/  fo<(5ob  ?illmacbtig  boo2  3ijnc  gocbcrticrenDcib 
( tic  befe  ecre  alleen  tocbomt )  bem  fijn  maebt  niet 
benomen/  en 5ijn  boojncmen  belet  ijatte.  9Clfoto*S 
fjjnmemnge  ben  ̂ tnce  ban  <0?angien/  bc^ollan* 
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574< 
berg  en  EceïanberoVfo  bele  toert  aen  allen  fijben  te  ge* 
ben  en  te  bertoceften  /  bat  fp  niet  fouben  toeten  toacr  ip 

Den  toacuten  /  en  toat  fp  beginnen  fouben :  fo lohi i  batfe 

rteenmiöbelen  fouben  Hebben/ om Heibcii ite nonnen 

ontfettcn/alö  ooft  bat  npfc  fo  befpenm  maften  foute/ 

&atfc  ban  fclfö  fouben  nomen  genabcberfoeften.  c€ot
 

toelfteneinbetop  alrebe  eenige  banfune  wcöcnaen* 
flanen  nebben  berftaelt/  nu  moeten  top  ooft  toat  ban 

bcrcfteuanbelen/  befe  beftaen  nucenSbeetëtnlttftg* 
uebenenbeb?og/  enanbet  berisingctoclbenmacljt. 

Nobele be  lifïigneben  en  beb?og  aengaet:  Ijabbeljp 

bcnConinft  gcraben  een  generael  parbon  te  tocrlcnen 
inuoubenbc  abfolutc  gratie/  fo  tocl  boo:  ben  Staten/ 
ianben/^teben/  Communiteiten  of  d5emetnten/ 

alle  particuliere  perfonen  /  mitfgabcrö  ooft  ben  genen 

öicuitbefe  ̂ ebetlanbcn  gebannen  toaten/  ennnbc* 
te  bie  uit  falie  ban  be  boo2lebcneen  boejcgentooo?ötgc 
ttoublcn/  op?oer  en  tommotien  in  bc  felbe  £anben 

bertoeft'  bebüen  :  boo:t£  boo?ftel  ban  b?ebe-ljanbe* 
ïinge /  om  ben ^ollanbcten in flape te  toiegen /en 

alfo  te  obcrballcn.  (€en  tijbe  aliSmen  ben  bolftc  bit 

parbon  aen  poenen  foube  babbe  Ijpooft  boo?meteen 
aetoclbigc  blote  hk  ben  Coninfc  ban  ̂ pangicn  /  beo? 

fnncn  Habe  h^e  toeiufren  in  be  Ijabcn ban  $tm  2in* 
öateS  of  SCnber eef  en  anbere  plaetfen  in  Htfpamen  / 

tefiabenöbanfêoIIanD  en  Eeelanbtetoaterintene* 

men/  lp  taftc  beualben  Eeiben  noctj  cemge  anbere 

plaetfen  aen  /  mz  tot  2Cm(terbam  en  tn  ©?teflanb 

bcclftftepenenfcfjutten  toemaften/  om  in  net  $00?* 
öcr-nuartier/  en  op  bc  €planben  ban  (Ceffcl/  3©te* 

men  /  bacr  top  naer  ban  bermaen  fullen  maften  / 
en  meer  anbere  faften :  altoact  fulftc  goebtoilligncib 
getoont  toerbe  tot  refiflentie  ban  bc  bpanben  öattet 
toonöertoaö.  ̂ cftere  uitgetoeftene  bejS^eberlanbsf 
alfboe  toonenbe  binnen  fiotterbam/  Ijebben  ten  fel* 
ben  tube  aen  ben  $rince  ban  <&?angien  obergelebert 
een  töcmon(tratie  baer  in  fp  fommierlijft  berljalen/ 
batfp-lutben  fienbe  en  aenmerftenbebatboo?  gebeft 
ban  ftrijgfïuiben  /  gclb  en  goebe  o?beninge/  menbe 
bpanben  beg  ©aber-lanb.ö  fobanige  tegenftant  niet 
en  htht  aïüS  toel  bereifcute:  baer  boo?  be  feïbe  bage* 

Uit  p?ofpereren  /  en  innemen  b'ecn  plaetfe  boo?  en b'anber  naer  /  foeftenbe  J)cn  meefïer  te  maften  ban 
't  <©at  banbe  2S?iele/  en  be  naefte  inftomfïe  banbe 
Eec  te  fluiten  /  om  'ttoelft  en'tbetberf  be£  %a\M 
te  boo?ftomen/fpte  b?eben3önte  contribueren  fefte* 
re  fommsban  penninge  na  tjaer  bermogen/  op  nabol* 
genbetonbitien. 

Öemon» fttatte 

ban  ie- ücre  uit« 

uctochc 

ueJto 
brriaiv 
berg  tut 

&aec 

tooon 

plaetfe oenoram 

ÖaÖDcn 

totöo^ 

irröanr aen  ben 

p?tacr 

i .  Elk  van  henluiden  fal  furneren  en  op  brengen  ter 
maendtotonderhoudingevan  1.2.  3 .  of 4.  foldaten  na 

hare  qualiteiten  vermogen ,  te  weten  8  gulden  voor  el- 
ken  foldaet  ter  maend. 

2.  Dat  fijne  Ëxc.  defe  penningen  fal  employeren  tot 

opneminge  van  goede  vreemde  krijgfluiden ,  om  den 
vyand  daer  mede  eenige  afbrek  te  doen/tfy  in  Braband, 
Vlaenderen ,  Vriefland  of  andere  contreyen ,  om  alfo 

den  vyand  uit  Holland  te  doen  vertrecken. 
3 .  Dat  fijn  Excellentie  door  fijn  Gecommitteerde  fal 

doen  ontfangen  de  voorfz,  Contributien,om  die  alleen- 

rinrren  en  anbere  te  ballen.  &Q  bat  ()p  meenbe  een  \  lijk  en  nergens  anders  toe  geemployeert  te  werden
,daa 

hm<é*$*Q  te  maften/  ban  tjet  en  gefcljteb  met aU- leg /bat  be  menfefjen  boo?nemen/enfomen  btttoat 

naecber  toiï  infien  /  men  fal bebinben /  bat  be€o> 

«»'nft  ban  ̂ pangien  in  hit  jaer  bat  lp  m  eigen  Ean- 

benban^oüanben  Eeelanb  geOeel  ïjeefttotllenber^ 
titeTen/  norfjb?iemaelmeerfcljabe  geleben  f)eeft/ ge* 
utöbgnlGLeferMt  tyt  becbolg  ban  befen  falberftaen. 
IBïï  futf^n  ban  ban  aUerteen  boo?  en  öetanberna 

liernael  maften,  ̂ e  ̂ ince  ban  <8?angien/  toefen- 

se  een  banger  en  erbaren  man  in  allen  faften  /  Bebben- 
be  alom  Oeimslüft  betfianb  niet  alleen  in  be  $eber* 
ïannfe  B1f,bincien  ben  Coninft  ban  ̂ pangien  toege* 
tercn-  rhaer  ooft  in  ̂ pangien/ia  in  't  ̂of  ban  ben 
Coninn  ban  ̂ pangren  felbe  /  toas?  met  befe  faften 

teers*  feer  betó^en  /  br»nbgoebbe  Staten  ban  ̂ ouano  m 
bsringe  hae^titt  boen  becgaberen/  om  pjompteftjncn  op  al* 
SfiET  y  tt  boo?fien  /  en  om  met  ©en  te  communiceren  / 
;?nrian&  &  te  bertoncu  't  gunt  tot  tonferbatie  ban  ben  nan* 
itrjwmo  jjc  cninaefetenen  ban  bien  ban  nobe  foube  toefen  ge* 

iSm   bscn/cn  Hpm  üanb  genomen  te  toerbem  bpfbnbec 
korter»  ooft'tontfeten  berloffinge  ber  «§tebett  ban  Setben/ 
dam.     »t  toe{ft  *p  fecr  tcr  gerten  nam  /  alfo  Beeft  npfe  boen 

befcunjben  binnen  ïlotterbam  tocl  ernftelijften  tegen 

5©Snfbagg  ben  eerftcn  ̂ unij  besf  abonbsf  met  bolfto* 
©c©^  men  laff/toilïenbe  ooft  bat  neffensfbe  <©ebeputeetbe 
«toiï    banbe^tebenmebeftomen  fouben  ten  mmftenbtct 

of  meet  petfonen  ban  hc  p?incipaelfle  uit  bc  fcButtetije 

en  bnrgerne  ber  fclber  ftebcn  /  niet  ban  be  3©et  toefen* 
be/biebPbe  gemene  ̂ cfjuttcrsS/  <0ilben$/of25o?* 

aer0  al0 't  felbe  in  ber  bejter  fo?me  foube  mogen  ge* 

Knfmet  fcöteöen  /  baer  toe  fonberlinge  fouben  toetben  berfto* 

Se  ge'    fen  /  om  te  rep?cfenteren  He  felbe  fcftutterj*  of  be  ge* 
rommft*  mcnc  t)UCgetö/cn  bat  't  gunt  t'Baten  obetflaen/en  met 
2ff    ftaren  abbijfe  befloten  /  of  gerefolbeert  foube  toerben 
fcfcntte<  beter  geetf ectueert  /  en  bolftomcn  modjt  toerben  /  ban 
^/b:tr;  te  bojentoa^gebaen. 
S,.  f  OP  befe  bagbaert  toerbe  p?tnctpali)ft  geftanbelt  ban 

rol  dc  't  gene  tot  befcfjerminge  ban'tlanb  foube  btenengc* 
öaflbarjt  Dacn  te  toefen/  fjulpeen  afTiftentic  te  öegeren  ban 't 

Jtijft  /  en  anbere  uitlanbfe  potentaten  /  mibbelen  om 

nelb  te  furneren  tot  onbcrnoubïngc  ban  b'oo?loge/en 
om  een  bliegenb  leger  te  belbe  te  fioubcn/en  boo?neme* 
lijft  om  Uciben  te  ontfetten  /  boo?t0  om  o?ber  te  ficllcn 

op  te  febepen/  en  ftet  afnemen  banbe  baften/tefee* 
ncnenmerften  ban  bet  inftomen  ban  ben  ïanbe  ter 
Eee  /  bet  ftcllen  ban  be  toacOten  ter  Eec  /  om  te  belet 

ïiat  bv 
ncbeng 

te<3e> 

teerDe 

fullen 
öfcfrljö; 
ïuu. 

I3auöe- 
or ü  öa j 
b.ifrb 

b  innen 

ïïottcr» bain  ci\v 

rïïm-  fenentefifleten  be  blote  öte  Mtt  é§pangien  foube  fto^ 

tot  betalinge  van  de  voorfz  krijgfluiden ,  en  dat  't  felve 
alleen  gefchieden  fal  by  ordonnantie  van  fijn  ExcelL 
en  niemands  anders. 

4.  En  alfo  't  gene  by  defe  uitgewekene  des  Neder- 
lands goedwillig  werd  geprefenteert ,  niet  en  kan  ftrec- 

ken  tot  opneminge  van  fo  veel  krijgfvolk  alfmentot 

krenkingeen  afbreuk  van  den  vyand  wel  is  behoeven- 
de ,fo  hebben  fy  niet  willen  laten  hare  affe&ie  en  goed- 

willigheid te  betonen  ,  op  hope  dat  de  borgeren , 

en  ingeborene  Hollanders  ,  en  Zeelanders  van  ge- 
lijken doen  fullen  ,  gemerkt  fyluiden  haer  huifen  > 

goederen  ,  hof ,  land  en  fant  hier  hebben  >  en  dat 
fijn  Exc.  by  onwilligheid  de  felve  foude  doen  taxeren  > 
fonder  de  wefen ,  en  alle  andere  perfonen,  middel  heb- 

bende te  verfchonen ,  anders  foudemen  de  goedwillige 
verongelijken. 

f.  Dat  de  Heeren  Staten  't  Lands  fullen  continueren 
alle  maenden  te  betalen 't  gene  fy  fijn  Excell.  gelooft 
hebben  tot  onderhoudinge  van  40  vendelen  knechten> 
elk  van  1 50  hoofden  >  dienende  alleen  tot  bewaringc 
van  den  fteden ,  en  platte  landen. 

6.  Dat  fijn  Excell.  goede  ordre  en  korte  juftitie  fal 
doen  doen  over  den  foldaten ,  overtredende  de  ordon- 

nantie op  't  feit  van  den  krijgshandel  gemaekt. 
7.  Dat  de  voornoemde  contributie  fal  duren  een 

jaer  lang ,  prefenterende  daer  van  promptelijken  te  fur- neren de  drie  eerfte  maenden  5  en  continueren  alfdan 
voorts  van  maende  te  maende. 

8 .  En  by  aldien  eenige  van  de  uitgewekene  hier  nu 

woonachtig  ,  gelegen  m  och  te  wefen  ,  elders  metter 
woon  te  vertrecken  j  datfe  evenwel  fullen  continueren 
te  contribueren  ter  plaetfen  daetfy  haer  eerfte  gelofte 

gedaen  hebbenden  einde  by  de  Collecteurs  daer  toe  ge- 
Helt  ,  decontribuanten  mogen  gevonden  werden. • 

D<£  p?inceban  <©?angien  befe  Slequetfe  incom* munitatie  geleib  Debbenbe  metten  Staten  ban 

^oïlanb/tégoebgebonben  een&ocbe  te  boen/  toat* 
men  alfo  gocbtoiïligltjftcn  ban  ben  ingefetenen  ban  ec* 
nig  betmogen  3tjnbe  /  namentlijft  boo?  ben  tijb  ban 

een  jaer  W  maenbgelb  foube  ftonnen  tteeftert  /  en  bat* 
men  boojtg  gereet/  bp  leeninge  ober  100  perfonen 
elft  genomen  op  500  gulbcn  foube  fien  te  beftomen/ 
en  boen  opbrengen  1 00000  gulbcn  /mittf  belofte  ban 

refiitutie  met  bcfjoojlijft  intereffe.  €>m  bit  te  toegc 

te  béngen  $n  ober  al  Commiffariffen  en  <0ebepu* 
teerben  gefonben  met  inflructie/  in  bate  ben  i  p  %uw 

(ÏQl.U 
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ui  alle  Den  bcjïoteu  «gtcben  tercifcn  /  en  ten  platten 
lanDc  Daer  fulr  gcraDcn  en  002üaer  fouDe  bebonben 
toerDen /alDaer  fpluiDcn  Haer  tommiffic  fouDenbcr; 
tonen  /  en  Den  <Officierov  jBagiftratcn  en  Capiteinen 
Dan  De  felnitterpc/enb02aecpentebermancn  tot  alle 
goeöc  officie  /Dat  een  peaelijne  tn  bc  gemene  faftcge* 
ÏJOiiDcn  is  te  Doen/  bolgcnbe  Daer  belofte /toefeggtn; 

Ooripronk  der  Ncderlandfè  Beroerten. 

^  ,  \lr      "TV     -.y,..vvyH^  Wv.v,n./  iucr.UUi4i'  v  w  ijuuiuc/  ui  ui'  moe  üp  uc  itjaniff  raten  e  n  dranttri 
ge  en  folcnuicle  bccblacmgc  fijn  <£rc ellentie  tot  meer,  nen  boo2f5  Doen  tarcren  '  om  op TESSm offi 

tot  contributie  fal  bcDtoingen  /  en  m'ct-tc-min  De  Am* mtge  als  onnutte  in  een  ftaD  of  gemeente  mcttcrDacD Doen  bertrecben/  blnbcnbe  Daten  goeDcnmet-te-min fuDjec  t  alle  contributie. 
3«fulr  fullen  De  boo2f5  Commiffarifen  De  namen Detontoilligenopte&encn/en  berbael  manen  banna* 

rerjiialité/  en  bc  felbe  bpDcflBagitfratcncnCapitei* 

5°9 

mart/en  nu  lefï  Daer  af  geDaen.  1$  enluiDen  crp2cfTe* 
lijft  bctblarenbcnitoacrfcboutocnDe/ Dat  fijn  €rtell. 
bp  gebeft  ban  bare  getroutoe  DiilpecnbPffanbbpec* 
nen  pegel jjften  tot  fan  eigen  3aligbeib/al$  tottenbe* 
febermtnge  ban  't  gemeen  lanD/  en  toeibaert  t'n  Defen nooD  te  bctoijfen/  geDtoongen  fouDe  toö2Den/  tot  fijn 
groot  IccDtoefen  opentbjft  teberfoeftcnbanfijnlafren 
goubernement  ontfTagcn  te  5ün  /  met  p^otefïe  /  öat  Du 
l):m  altijDtf  beeft  DerctD  aetoont  /  en  metter  DaeD  /  lijf/ 
gocD  en  OIoeD  opgefet  /  om  'tliebe  baDerlanb  te  DanD* Iicutuen  in  fijn  b2PDomme/  en  tocDer  te  brengen  in 
fijn  fleur  en  töclbaert/geujft  alle  bc  toerelD  meer  Dan 
fcenlijft  is /ban  De  grote  3toare  boften /lafïen/ moet* 
ten  ff  ijaDe/  pertc ule/  arbeib/  bcrD?iet  en  ongemak/Die 
fijn  Crccllame  Daerom  geDiagcn  en  geleDen  IjaDDe 
tot  Dien  Dage  toe/  en  Dat  mitSDien  fijn  drrcellentie  ont- 
fcbuloig  5p  ban  De  ellenDe/  flabernpc  /  bertooe  fiinge  en De  uiteefte  armoeDc  Daer  tn  De  lanDcn  en  De  ItiiDen  ban 
Dien  D002  bacr  onacbtfaemljciD  /  ontoilligljet'D/  gierig; DeiD  of  ontroutoigfjeiD  gcfrtjapen  jgn  te  ballen. 
't  i©elft  tnbw n  't  gcbeurDe  (Dat  <0oD  berbocDcn  moet) ten  fouDe  tot  genen  tijDe  toefen  te  repareren  of  reebten/ 
en  beei  min  boo?  <0oD  of  De  toerelD  te  beranttooorDen/ 
ban  fo  bele  en  ontallijfte  menfeben  te  laten  bernieien  en 
uermoo2ben/bpalfulftcn  bertooeDcn  blceDD02fïtgen 
bpanD/Diemen  noebtans  tot  nortj  toe  tot  fijnber  gro- 

ter fpijtb2omclnfttocDerftaen/ en  fijn  mecffegetoclb/ 
met  Ijulpc  Deö  2ClmogenDcn  <0obea  gcD^often  enge- 
ttrenftt  beeft. 

<£n  toefenDc  ais  nu  ttoemtbbelen  of  manieren  ban 
tontrtbutien  boo?geftclt:  D'eenebP De toelfte eenmee tielnftc  fomme  ban  penningen  gerècDgebonDcnmacb 
toccDen/  fonDer  eenige  fcbaDe  of  bcrlies  /  maer  beei  eer 
met  boo:Dcel  /profijt/  en  cere  ban  Den  genen  /Die  De 
boo?f5  penningen  fullen  mogen  t'famen  brengen:  en 
ö'anDere  Daer  meDe  met  een  bleinauetfe/ grote  geru* 
ftigbeiD  /  en  met  feftere  0202e  't  onDerfiouD  Der  folDaten tot  betoacmifTe  en  befeberminge  Der  SanDcn  fo  noDig 
3ijnDe  /  bp  Dec  maenD  /  onDer  Den  gemenen  intooonDe-- 
ren  Der  <§teDen/  en  ingefetenen  Dec  HlanDen/fal  mogen 
toerDen  gebonDen. 

<&at  Daerom  een  pfgeiijficn  boo2  Defe  ttjD  fijne  ge* 
negentïjaD  en  milDigljeiD  toil  openbaren  en  betonen 
met  een  b?p  gemoeD  en  goeDen  toilfe/  aenmeibenDe 

tie  of  00b bertceft  uit  Den  ïanDe/  Daer  na  bp  fijne  €r* 

boren IC  W  ̂tatCn  öco^onnem  tc  *»«bcn  na  be^ 
«••^f?n  ̂   mpm? tm  öcnen  /  Die  ua  bare  famitm 

Dou^"SnbUCmi1^  tot  on^ Stem  fullen  De  CommifTarifen  eerft  cnalborentf 
negotteren/omboïgenDe'tboo2f3  aDbijls  en  refoïutie/ ban  eenige  principale  en  goebtoillige  te  berbrijaeit 

5tcapitaelbanDeboo^5oogulDen.  «*«^w «gullen  in  De  plaetfe  ban  tinne  of  hopec  ook  boo?  een 
bietDe  part  mogen  aennemen  boren/  öertoftoeebte 
leberety  tot  P2ijferinge  ban  De  ̂ abelaer^/  ©ontgaer^ Deeg  of  anDere  [jen  Dies  berfïaenDe.  ̂ e  boo2f5  fommc fal  moeten  toerDen  gefurneert  binnen  8  of  10  Dagen ten  lanbiïen/  m  banDen  ban  a©illem  ban  3loo  /  <0eDe^ putcecDe  ban  ileïben/  en  5F2ancoiö  ban  ©albeftein 
<Ontfangec  ban  't  gemeen  3l.anD  /  Die  trainen  Daer  toe 3ijn  geo2Donneert/  en  Daer  toe  fullen  baceren/  en  ben DouDcn  binnen  fiotterbam. 

<Detoclfte  getommittcerDe  (©ntfangerö  fullen  t'fa* men/en  onDer  betDe  OanDtebenen  geben  behoo2lijbe  re= cepiffe/  en  geljouben3ijn  binnen  14  Dagen /eenen  pe^ 

^^fi^r0,0?11  l}cbbm  W**  tetm*t  b2ieben/al^ 

%££&&&  ̂ Ptn'töenecael  op  't  gemeen  SanD/ of  ban  fpeciael  onDerpanD/  of  ban  oberD2acljte  ban  ee* 
nige  partpen  Der  geannotcerDe  goeDeren/falberbla^ 
ren  te  begeren/  en  nopenDe  De  boo2f5  opD?afbteban 
eenige  partpen  in  eïgenDom  met  Die  ban  Der  finantie 
fal  mbben  geaccojDeect/  fonDer  Dat  temanD  omfnne 
b2teben  te  rjebben  /  pemanD  anDerjs  fal  bebben  te 
moepen/  Dan  De  boo?f3  «öntfangecsS  /  Die  beïaft  is  't  fel* be  eenen  pegelijb  te  befo?gen/  en  te  Doen  erpeDieren 
buiten  fnncn  bofte  /  al  't  toelft  De  Commiffacifen  eenen pegelnbcn  fullen  pjeaDbertercn. 

<©oh  bat  alle  De  gene  Die  in  cene  &teDe  De  boo2f? 500  gulDen  furneren/onDer  malbanDercn  eene  of  meer €>ntfangersf  tn  Den  Dacen  fullen  mogen  berbiefen  /  Die alle  De  penningen  te  famen/  en  boo2  al  aenDcbco^ noemDe  geo2DonneecDe  <öntfangec$f  obecb?engen  /  om 
De  meefte  beften  te  feboutoen/offal  een  pegelijb  fijne penningen  felfof  mogen  obecb2tngen/  enobeclcbccen binnen  Den  boo2f3  rtjD  na  fijn  toelgeballen* 

TDe  CommifTarifen  fullen  terfïonD  De  boo2noemDe  ' 
De  nooD  Die  Daer  toe  D2ingt/en  Dat  elft  met  eenbleine  (öntfanger  ïoo/en  ©albeflem  aDberteren^ oanTae* pactue  fijner  tijDelijbe  goeDeren/  fal  mogen  befjoe* 
Den  alle  fijn  anDergocD/  bloeD/  toijfenbinDeren/  bc* 
b2ijDcn  fijne  confeientie  boo2  <0oD  en  De  toerelD :  en  Dat 
boo2  alle  b2omen  op  ter  toerelD  beei  iov  tc  DcljouDcn/  De 
berbregen  naem  /  faem  en  eere  Die  alle  uitbeemfe 
fatten/  met  alle  De  oube  b2pDommen  Deö  gemene 
©aDerlanDsf/Daer  D002  ten  laetfïen  buiten  alle  ttoijfel 
Defe  HanDen  meer  fullen  bomen  te  p?ofpereren  Dan  oit ban  tc  boren. 

,§o  anDere  niet  alleenn'jft  fal  bcrlorcn  gaen  /  't  gunt nu  m  Defen  contributie  boo2  een  blcin  Deel  ban  een  pc* 
gelijr  gocD  niet  berflccbt  /  en  't  DaDerlanD  in  Der  nóoD onthouDcn  to02D :  maer  00b  alle  De  refre  /  lijf  en  bloeD/ 
toijf  en  binDeren  berballen  in  banDen  ban  ben  111002; 
DaDigen/  en  goDlofen  bpanDen  /  De  confeientien  bv 3toaect/<0oD  Den  ̂ eecalmacbtigbertocbttotmeer; 
Dcrtoo2nigbciD/  en  om 't  bloeD  Derfcljamelen  ban  De rijben  te  eifcben/  en  ten  laetfïen  alte  famen  gcfïelt 
toecDen  tot  een  befebimpinge  en  befpottinge  ban  allen Den  b2ecmben  t  fonDer  00b  m  eenige  bwcmbeHanDcn berD2agcn  te  toerDen  immermeer. 

FonDer  tat  in  De  boo?f3  contributie/Den  eenen  't  oog 
bcljoojt  tc  bebben  op  Den  anDcrcn  /  of  eenige  compara^ tit  ban  rubDommc  of  bermogen  tc  maften/  nocb  te  let 
ten  op  eenige  ongetoilligc  /  alfo  men  Die  bp  taratie  00b I,  Deel. 

tal/  ennainenbanDcpccfonen/DieDe  500  guiten  ftri* 
len  Debbcn  toegefeiD/tcn  einDe  bp  De  felbe  <öntfanrtcr.s7 
fun€,rccïlemiebanaïle0rappo2t  geDaen  mart)  tod?- 
Den.  €n  fullen  De  genen  Die  alfulbetoefegginge  Doen/ 
opentbjhbecblaren/ Dat  fp  De  felbe  binnen  Den  boo2(3 
tijDe  moeten  bolDoen/  op  pene  ban  Daer  boren  gcere- cuteect  te  too?Den  mettec  DaeD/  fonDer  in  alfulbenge* balie  eenige  recompenfe  te  genieten. 

<Cn  belangenDe  't  maen-gelD  bp  obligatie  tc  belo* bcn/mfomie  ais  DegcD2ubte  oblinatien  3(jn  lui> 
DcnDc/  fullen  De  Commiffacifen /na  Dat  op'tboo2f5 aöbijsenrcfolutic  UanDeboo2f3  500  gulDen  fal  toefen 
gebeel  cnalbpljcn  gebefoingneect/Daer  na  De  boo?f5 
IDagiftraten/  B2oetfcf)appen/cn  Die  ban  De^cljuttc* 
rpc  Daer  af  boo2öouDen  /  alö  Dat  De  contcibutie  Deffclfs 
maenD-gelD  Dienen  en  geemplopeert  fal  toerDen  boo? al  tot  onDerïjouD  ban  alfulbe  gamifocnen/  al$  men 
02Dinacis  tot  bccfehectbeiD  ban  De  ̂ tcDcn  fal  ban  no- 
De  bebben.  €n  ten  einDe  De  folDaten  fulr  binnen  bc; 
floten  ̂ teDen  gelogeect  in  02D2e/  en  fiiibe  Difcipline 
geb2artjt/cn  gebouDen  mogen  toerDen/  DatDenbur 
gcr  geen  onbofle  ban  ferbice  of  Diergelnbe  fal  bebben tebectoaebten. 

*©at  't  felbe  maenD-gelD  isgoeb  gebonDen  opgefïelt te  too?Den/ecrfl  om  Daer  bp  te  bennen  De  goebtoillige ©u  3  t,an 
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unit  bc  ouaetiloüliöc/  om  bc  bctalincjc  ban  öc  fmccïjten  f  geljab/  maer  tot  nocï)  toe  opacïiouticn  fjabbc/enmi  grpu6,i; 

binnen  ben  fïeben  altnb  fcucrUjKDaerbpgebonDcntc   (na  Dat  tjpaUcgcrcctjfcDapïiaöiïegcinacat/omgo^  ««[,« 

(Hlur.) 

Parbon rn  abfoi 
lutc  gra* 
He  tor 
23?uffel 

toecben/fo  Dat  bcfenccljtenljeningoeDegeregcttDeiD 
fullcn  moeten  IjouDen  /  en  onDer  bebtoann  3Ü» >  en  ten 
becben  /  Dat  men  alle  anbere  mibbelen  en  infcomen 

ban  't  gemeen  3Lanb  /  mitfgabers  't  gunt  ban  't  boo?f5 
macnD-gclD  boben  De  Boften  ban  ojbinarrêgarnifoen 
t'ober  toefen  fal  mogen  /  berfirecBen  fal  om  bolB  te* 
gentf  Den  bpanb  tebclbctcb?cngcn/enteljoubcnfom 

Der  perijBel  ban  Den  fteben  inbicn  't  felbe  ooB  eenig  on- 
rjcluB  mocfjte  obcrBomen. 

©an  't  boo?f3  macnb-gelb  en  fullcn  gcenfintfongc; 
moeit  Dltjben  Die  De  boo?f5  5oogulben0fullenDebben 
opgcfoacDt/  gemerBt  3pluiben  baer  af  genieten  füU 
letfintereft/ profijt/  recompenfe  en  reftitutie/  en 

bat  't  boo?f5  maenb-gelb  fal  3ün  een  b?pe  giftc  /  en  con* 
tnbutie  DicnenDe  tot  nobelij&ebefcDetmingeengeru; 
fïiglieiD. 

«^al  bacrom  ben  felfben  ban  bc  500  gulbenö  ooh 

obligatien  ban  't  boo2f3  maenD-gclD  afgecifcljt  toer* 
Den/  toel  berfïaenDe/  bat  3PluiDenniet-tc-min  fullcn 
blijbengenictenbcbeb?pbommeöenluibenban  te  bo* 
ren  belooft/  öoetoeï  be  gebjuBce  obligatien  in  fo?ma 
fo  niet  en  fullcn  luiben  /  Daer  af  bc  Commiffarifen  ben 
genen  /Die  baer  m  ftrupul  maBen  naerberberfeBert* 
iierb  /  belofte  ofbeiHiaringc  fullcn  boen/  tot  eenenpe* 
gclijKen  toutentement. 

gitcm  fullcn  metten  rnagifïratcn/  en  bte  ban  bc 
ftnuttcepe  abbiferen  tn  toat  manieren  men  ccncnpc- 
geltjBen  't  boo>fe  maenb-geïb  of  obligatie  afcifcljcn 
fal  f  't  3»  ban  ijtuö  tot  Durê  gaenbc/  cenigc  banbc  |fêa- 
ötftraten  met  eenige  ban  be  fclmtterpe/  of  allen  ben 
inluoonbecjS  tot  Dien  cinbebp  Quarrieren  bergaberen- 
De  of  anDcro\ 

^onDer  Dat  men  cem'ge  perfonenbanDenmeefien tot  ben  nunfïen  ban  toat  qualité/  ftaet  of  toefen  bic 
3(jn/oofi  ijanDtoerfc  of  anbere  Kleine  ncringcDocnDe/ 
uier  in  obcrfïaenofberbpgacn/ maer  fal  eencn'pege* 
ïijBen  bermaent  too?Dcn  na  fijn  bermogen  en  gcftalte* 
ntffe  /  fjem  milDeliju  en  b?pmoebig  tot  fnnen  eigen  /  en 
öc£  gemene  baDcdanDsf  toelbaert/enbeljoebtngeais 
nu  te  toilien  gutjten /  met  crp?effe  berBlaringe/  nocf)- 
tantf  fó  't  nooD  te  Doen  Den  genen  /  Die  na  't  ge- 

meen geboden  en  oo?Dcel  niet  Doen  na  Daer  bermo- 
gen/  of  Die  ftem  in  Defen  bifftcijl  of  ontoillig tonen/ 
bat  men  Den  felfDcn  fal  Doen  tareren  upDcn  jBagi- 
tfraten/  Capitcinen  ban  befcButterpen  en  eenige  /  aljS 
D?ic  of  bier  ban  Daren  nageburen/  en  Daer  na  Doen 

gelben. 
<E>c  Commiffarifen  en  fullcn  niemanD  ban  't  boo?f3 

abbijtf  /  en  refolutic  ban  De  Staten  /  nopenDe  De 
500  gulDen/geben  copic/  maer  eenenpegeljjfeentoel 
bifiecnlecture. 

gullen  ooft  bcfe  ftaer  inftaictieniemanbtommu? 
meeren :  maer  toel  cenigc  articulen  ban  bien  in  't  par- 

ticulier be  iBagifïraten  of  anbere  openbaren  /  baer 
fulr  oo?baer/  en  tot  bo?bcrtnge  ban  Der  fa&e  foube  mo* 
genDicnlüH3ijn. 

4?n  fullcn  boo?tüS  De  boomoembe  Commiffarifen 
tn'tgencraelinbefenal  boen /bat  3pluibenna  be  cn> 
nimftanticn  ban  ben  ttjb/  plactfe  en  perfonen/'t  3P met  abbijs  ban  ben  (Dfficier/  Jfêagifïraten/  en  ben 

Doof  ben  of  co2pu.ö  ban  be  fcDutterpe  t'famcnof  ban  ee* 
nige  ban  bien  bpfonbere  of  anbere  onberiingc  geracb- 
faem  bebinben  fullcn  /  tot  gemenen  beften  gebaen  te 
too?ben/  en  te  beöorcn.  3£efe  inflruttie  toag  gebaen  bp 
ben  «©ebeputecrDe  ban  be  Staten/  met  aDbijtf  ban  Die 
ban  ben  Jïabe  /  neffcnjS  fijn  €rcell,  en  be  <®ecommit* 
teerbe  uit  ben  Jtabe  en  ïtefteninge  ban  J$ollanbben 
i9^!unp  1574.  €ntoajefonDcrtcfeent/P. Buis, Slager 
fïonb  ter  o?Donnantie  ban  De  ïtaDe  ncffems  fijn  €rcell. 
cntoajSonDcrtcuent/ 

A.    G  E  N  I  T  s. 

^r>e  <02Oot-CommanDcnr  Uccft  Den  6  2Etmp  1 57+. 

Doen  berlionbigen  cen  gcnerael  pavDon/  'ttoclfi  Den 
acbtftcn  Dag  ban  jKartioanno  1 5  74.  bp  ben  Coninfc 

t'fijubcr  begeerten  toa^  gepaffeert  /  't  toeln  DP  al  lange 

tien. 

lanb  en  Eeelanb  tebeHracïjtigen/enbatljpbafttoag  'n^}c bevtoaeötenbcoptc  grote  blote/  bicin^pangientoass  octian; 
toegemaeht)  eecfï  bebc  publiceren.  I£et  inhouben  ban  öerr. 
(jet  boo?f3  parbon  toaiS  luibenbe  albusf : 

PHilips  by  der  gratiën  Gods ,  Conink  van  Cafti-     ©f" lien,  &c.  Allen  den  genen ,  die  defe  jegenwoordige  tooo^-rr* 
fullenfien,faluit.  Alfo  alle  de  wereld  kennelijk  zijn  de 
beroerten ,  troublen ,  commotien ,  alteratien  en  veran- 

deringen j  mitfgaders  de  grote,  grouwelijke  en  lelijke 
feiten, crimen en  mifdaden,tfedertdenjare  1566. left- 
leden  in  onfc  Nederlanden  gefchied  en  gecommitteerr, 

daer  van 't  beginfel,  oorfake,  auteurs  en  hoofden  zijn 
geweeft ,  eenige  van  onfe  onderfaten  en  vaffallen  van 
de  felve  Landen  en  Staten ,  dewelke  poftponerende  en 
achter  rugge  ftellende  de  vrefe  Gods ,  en  verlatende 
het  oprecht  en  Catholijk  Gelove  en  Religie ,  en  afwij- 

kende van  de  gehoorfaemheid  en  fchoot  van  onfe  hei- 
lige Moeder  de  Roomfe  Kerke ,  en  daer-en-boven 

verachtende  den  eed ,  trouwe ,  gehoorfaemheid ,  en 
andere  verbonteniffen  en  obligatien ,  die  fy  tot  ons ,  als 
haren  natuerlijken  en  overften  Heere  en  rrince ,  had- 

den en  fchuldig  waren ,  met  onbedachte ,  verwaende 
en  afgrijfelijke  ftoutigheid  tegens  ons  aengefpannen  en 
geconfpireert  hebben ,  doende  alle  neerftigheid ,  ota. 
tot  hun  boos  en  quaed  voornemen  en  propooft  vele 
andere  te  brengen  entrecken  ( gelijk  fy  in  efFedte  daer 
toe  gebrocht  en  getrocken  hebben )  by  middele  van  li- 
guen  >  verbonteniffen  5  confederatien ,  compaóten  en 

vergaderingen ,  en  oproerende  't  gemene  volk ,  ( als 
realij  ken  en  metterdaedgedaen  hebben)  daer  van  ve- 

le hen  verfamelende  en  de  wapenen  in  handen  ne- 
mende, gedaen  en  gecommitteert  hebben  de  fcha- 

den  >  roveryen ,  geweld ,  doodflagen  >  Kerkfchendin- 
gen  en  andere  grote  en  afgrijfelijke  aenflagen  fo  een 

yegelijk  weet.  En  hoewel  al  eer  de  fake  infulkerge- 
ftelteniflequam,om  te  reprimeren  en appayferen nee 
boos  voornemen ,  propooft  en  moedwilligheid  van  da 
gene  die  defe  fake  in  fulker  voegen  tradteerden,en  omv 
der  felver  eigen  ruinc  en  bederffenifTe  te  verhoeden, 
en  principalijken  om  te  eviteren  de  miferie,  druk  en 
ellendigheid  die  onfe  voorfz  Landen  en  ingeboorne 
aldaer  ( de  fake  alfo  voortgaende  en  totte  wapenen  ko- 

mende )  te  lijden  ftond  ,  wy  alle  diligentien  gedaen 

hebben  en  bevolen  gedaen  te  worden  j  om  't  felve  voor 
te  komen  en  prevenieren ,  en  daer  toe  te  uféren  van  al- 

le behoorlijke  middelen  >  die  men  gebruiken  mochte. 

Des  nochtans  niet  tegenftaende  gemerkt,  dat  al 't  fel- 
ve niet  geholpen  en  hadde ,  en  de  faken  gekomen  wa- 

ren in  fuiken  ftaet ,  dat  wy  niet  vorder  en  hebben  kun- 
nen noch  behoren  te  diffi  muleren,  en  om  te  voldoen 

der  obligatien  die  wy  hebben ,  om  de  fake  en  affairen 
te  drefferen  en  in  haren  behoorlijken  ftaet  te  ftellen, 
en  om  voor  de  eere  Gods  en  van  fijnder  heiliger  Ca- 
tholijkfer  Roomfer  Kerke  (daer  van  wy  ons  voor  een 

waerachtig  kind  houden  en  belijden)  te  verantwoor- 
den ,  en  ook  onfe  autoriteit  te  bewaren  en  voldoen  , 

hebben  wy  gedrongen  en  benodigt  geweeft  de  voorfc 
Landen  te  reduceren  en  in  rufte  te  ftellen  metter  fter- 

kerhand,  met  wapenen  en  krijgsvolk  ,  en  de  beroer- 
ten en  commotien  van  dien  te  pacificeren  en  neder  te 

leggen  ,  en  de  gene  die  aldaer  wederfpannig  en  ge- 
altereert  waren  ,  wederom  onder  defe  onderdanig- 

heid te  brengen  en  te  afïübjeóteren  ,  gelijk  wy  in  ef- 
fectebyderhulpe  Gods , en  metter  fterkcr  hand, met 
wapenen  en  krijgsvolk-  gereduceert ,  geftilt  en  gepa- 
cificeert  hebben.   En  hoewel  wy  uit  onfer  natuurlij- 

ker inclinatie  en  genegentheid  tot  genade  en  barmher- 

tigheid ,  en  dat  de  bloedftortinge  van  onfe  onderfa- 
ten ons  fo  grotelijks  mishaegde,  wygeerne opgehou- 
den en  gefchorft  föuden  hebben  de  feveriteit  en  ri- 

geur  van  juftitie ,  en  't  fweerd  en  executie  van  die- 
re bekort  en  gefpaert.    Nochtans  aenmerkende  de 

voorfz  obligatie  en  verbonteniffe  die  wy  hadden,  om 
voor  de  eere  Gods  te  verantwoorden, en  denlaft  die 

wy  dies  aengaende  van  hem  hebben  van  der  juftitie  op 
~  der 
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deraerderi  ,enop  datonfe  autoriteit  voldaen  en  gere- 
integreert  foude  worden  ,  mitfgaders  om  't  weerJijk 
exempel  dat  in  fülke  fake  behoort  gegeven  te  worden , 
wy  niet  cxcuferen  noch  onderlaten  en  mochten ,  noch 
behoorden ,  onfen  Stadhouder  Gouverneur  en  Capi- 
tein  Generael ,  die  als  doen  in  de  voorfz  Landen  was  te 

belaften  te  doen  d'executie  en  Juftitie  die  gedaen  werd 
vari  eenige  rcbelle  wederfpannige  auteurs  en  hoofden 
van  de  voorfz  troublen ,  en  niet  min  na  de  grouwelijke 

en  lelijke  feiten ,  crimen  en  mifdaden  ,  en  't  groot  getal 
van  de  perfonen  die  in  de  felve  troublen ,  culpabel ,  be- 
fchuldigt  en  medeplichtig  waren ,  is  de  felve  Juftitie  en 
executie  gedaen  geweeft  ten  refpecte  van  dien  met  gro- 

te attemperantie ,  moderatie  en  genade ,  die  men  fon- 
derdelimiten  derfelverte  buiten  te  gaen ,  hadde  mo- 

gen extenderen  (  gelijk  wy  vermochten )  tot  meer  per- 
fonen ,  en  met  meerder  demonftratie  en  exempel.   En 

isinfgelijx  notoir  en  kennelijk,  dat  nadien  wy  onfe 
voorfz  Staten  en  Landen  airede  gepacificeert,  geftilt  en 
gereduceert  hadden  en  voldaen ,  fo  veel  alft  betaemde 
tot  exempel  van  de  Juftitie ,  en  de  voorfz  obligatien  en 
verbonteniffen  :  en  belaïl  hebbende  ,  dat  men  orden 

foude  ftellen  op  't  redreflemént  en  gouvernement  van 
de  voorfz  Landen ,  eenige  van  de  voorfz  rebelle  en  we- 

derfpannige die  hen  van  daer  geabfenteert  hadden,con- 
tinuerendeen  groeyende  in  hun  wederfpannigheiden 
voorts  gaendc  in  hare  boosheid  en  moetwilligheid , 
hebben  de  wapenen  en  een  armee  ofheyrkrachtverfa- 

mclt  en  onfe  voorfz  Landen  geinvadeert,  't  welk  ons 
verobligeert  heeft  de  wapenen  ook  aen  te  nemen ,  mit- 
te  welke  wy  de  felve  metter  fterker  hand  uit  ten  Lande 

verjaegt  en  verdreven  hebben,  en  't  felve  anderwerf  van 
de  voorfz  rebelle  en  vyanden  gefuivert  en  gepacificeert. 
En  daer  na  ons  bcdunkende  als  doen  tijd  te  wefen ,  om 

OU8.)  de  herten  van  onfe  onderfaten  in  de  felve  Landen  ge- 
boren fo  wel  prefent  als  abfent,  te  verfekeren  en  in  rufte 

te  ftellen ,  de  welke  door  dien  fy  van  de  voorfz  rebel- 
lien ,  commotien,  beroerten  en  crimen  befchuldigt,  en 
medeplichtig  waren ,  en  hen  daer  mede  onderwonden 
hadden,  uit  vrefeder  Juftitie,  die  men  na  de  qualiteit 
van  hun  mifdaed  tegenshen  hadden  mogen  executeren, 
üiknxfte  en  onrufte  waren:  wy  begerende  de  voorfz 

iftïjatl  Landen  in  gehele  rufte  en  rranquilliteit  te  ftellen ,  en  al- 

b ' 'ƒ      Ie  onfe  onderfaten  en  vafallen  aldaer  onder  onfe  onder- 
*.ökon    danigheid  te  brengen,  en  reduceren,  en  op  dat  fyin 

rufte ,  peys  en  verfekertheid  fouden  mogen  leven ,  ufe- 
rende  van  de  genade  en  barmhertigheid, daer  toe  wy 

Ooripronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
1 1 

b  pbc 
bi  bc 

*:ro'j 
b  31; 

geven  en  geaccordeert  generael  pardon  ,  't  welk  in  den 
jare  70  leftleden  in  onfe  voorfz  Landen  gepubliceert  is 
geweeft ,  excluderende  en  exccpterendebyderlimita- 
tienen  reftriclien,  die  daer  in  geftelt  waren,  de  feiten, 
ftucken  en  perfonen  die  als  doen  na  recht  niet  en  be- 

hoorden te  genieten  of  deelachtig  te  zijn  van  onfe  voor- 

fchreven  gracie  en  genade,  gelijk  by 't  voorfz  pardon 
breder  verhaelt  is.  Welken  niet  tegen ftaen de,  is  ook 

notoir  en  kennelijk ,  't  gene  des  in  den  jare  7  2  leftleden 
in  onfe  voorfz  Landen  gefucecdeert  en  gepafleert  is , 
hebbende  de  voorfz  rebelle  en  wederfpannige  ( hun 
verwaende  en  temeraire  ftoutigheid  refumerende  en 
reiterende )  onfe  voorfz  Landen  anderwerf  met  ar- 
meye  en  krijgsvolk  geinvadeert ,  en  vele  Steden  en 
plaetfen ,  van  dien  geoccupeert ,  eenige  by  forfe,  en  an- 

dere ,  mits  dat  fy  aldaer  ontboden  en  ontfangen  waren, 
mitfgaders  de  roveryen ,  verdruckingen,  overlaft,  fcha- 
den ,  dood  (lagen  en  geweld  die  fy  en  de  vrem  deling  en 
en  uitlanders ,  die  fy  daer  toe  mede  brochten  gedaen  en 
gecommitteert  hebben.  Om  waer  in  te  remedieren  en 
die  uit  ten  Lande  te  verdrijven ,  en  de  voorfz  Steden  en 
plaetfen  by  hen  geoccupeert,en  die  gerebelleert  hadden 
te  recouvreren  en  onder  onfe  onderdanigheid  te  redu- 

ceren,  wy  noodshalven  gedrongen  hebben  geweeft, 
van  nieus  een  armcyeen  groot  getal  van  ruiteryeen 
knechten  te  voet  en  te  peerde  te  doen  oplichten ,  en 
verfamclen  ,  miree  welke,  en  principalijken  by  der  hul- 
pe  Gods,  fy  van 't  principaelfte  deel  van  onfe  voorfz Staten  en  Landen  verjaegt ,  en  het  meeftendeelvande 
voorfz  Steden  en  plaetfen  gcrecouvrcert  en  onder  onfe 

gehoorfaemheid  gereduceert  fijn  geweeft ,  en  als  noch 
dagelijx  worden  gerecouvreert  en  gereduceert,  doen- 

de alle  vlijt  en  neerftigheid ,  om  de  voorfz  rebellen  te- 
ncmael  uit  onfe  voorfz  Landen  te  verjagen ,  fo  wy  aen 
onfen  Hecre  God  verhopen,  dat  felve  korts  en  lichte- 

lijk lal  mogen  gefchieden.  En  al  ift  fö  dat  wy  na  de 
grouwelijkheid  en  enormiteit  van  hun  feiten ,  crimen 
en  deliclcn  ,  en  qualiteit  van  hare  mifdaden ,  ons  fo 
fwaerlijk  geoffenceert  hebbende ,  en  gekomen  zijnde 
tot  fulke  fpecie  en  maniere  van  ofFenfie  als  fy  gekomen 
2.ijn  ,  recht  en  Juftitie  fouden  mogen  gebruiken ,  eri 
mit  ngeur  en  ftrangheid  ter  executien  procederen.  Des 
niet  jegenftaende,  aenmerkende  (niet  fonder  groteri 
druk  en  herfweer )  den  elendigcn  en  miferabelen  ftaet  i 
daer  m  onfe  voorfz  Nederlanden  en  ingeboren  van 
dien ,  hen  bevinden ,  mitfgaders  de  fchaden ,  berovin- 

gen, doodflagen,  overlaft  en  geweld  die  fy  geleden  heb- 
ben ,  en  wefende  de  voorfz  Landen  gedepeupleert , 

verwoeft  en  onbewoont ,  mits  datter  fo  groot  getal  van 
volke  uitgevlucht  is,  en  hen  geabfenteert  hebben,  eenf- 
deelsdoor  vrefe  van  hun  mifdaed,  en  eenfdeels door 

't  perijkel ,  en  kleine  verfekertheid ,  daer  op  men  in  de voorfz  Landen  heeft  mogen  leven  en  als  noch  leeft, 
wefende  de  traffijke,  neringe  en  kooopmans  handel, 
gekomen  tot  fuiken  val,  decadentie  en  verminderinge, 
en  den  genen  dien  in  de  voofz  Landen  gebleven  fijn  , faillerende  den  middel  om  te  leven  en  hen  te  onder- 

houden en  generen ,  en  eintelijken  wefende  degantfe 
welvaert ,  rijkdom  profperiteit,  mitfgaders  de  rufte, 
peis  en  vrede,  daer  in  onfe  voorfz  Staten,  Landen  eri 
ingeboren  van  dien  plachten  te  fijn  en  leven ,  gekomen 
ter  armoeden ,  miferien ,  ellendigheid ,  beroerte  en  on- 

rufte, daer  in  fy  jegenwoordig  fijn  en  leven ,  aenmer- 
kende ook  dat  veel  van  onfe  vafallen  en  onderfaten  van 

onfen  voorfz  Landen ,  hen  in  de  oude  gehoorfaemheid 
en  getrouwigheid  die  fy  ons  als  haren  natuerlijken  Hec- 

re en  Prince  fchuldig  fijn,  geconferveert  en  geperfe- 
vereert  hebben,  perfevererende  en  hen  houdende  eri 
conferverende  infgelijxin'tH.  Catholijx  Rooms  Ge- 
love  en  oprechte  Religie ,  en  dat  fy  dies  niet  tegenftaen- 
demede  gedeelt en  geparticipeert  hebben,  en  tot  den 
dag  van  huiden  mede  delen ,  en  participeren  in  de  fcha- 

den, calamiteit  en  ellendigheid  die  in  onfe  voorfz  Lan- 
den gefchied,  en  by  de  gene  die  in  de  felve  van  deri 

rechten  weg  afgeweken  fijn,  hebben  gecaufeert  ge- 
weeft ,  daer  by  gevoegt  den  druk  en  medelijden  dat 

't  felfde  ons  gecaufeert  heeft  en  als  noch  doet,  mitfga- natuerlijken  genegen  en  geinclineert  zijn ,  hebben  ge-   ders  de  grore  liefde  die  wy  dragen  tot  onfe  voorfz  Lan den ,  als  wefende  onfe  oude  patrimoniale  Erflandem 
Begerende  de  felve  te  reftitueren  ,  reftaureren ,  en  we- 

derom te  ftellen  in  hare  voorfz  profperiteit,  welvaren 
en  voorfpoet ,  daer  in  fy  geweeft  hebben ,  alle  onfe  on- 

derfaten onfe  gratie  en  liefde  te  ontfangen ,  aentrecken 
en  reduceren,  op  dat  fy  in  de  liefde  en  affè&ie  die  fy 
ons  altijds  toegedragen  hebben  ,  en  de  oude  getrou- 

wigheid daer  medcfy  ons,  en  onfe  voorfaten  gediend 
hebben ,  voortaen  continueren  als  goede  onderfaterf 
en  vafallen .  En  ons  ook  geden  kende  van  de  grote  gra- 

tiën ,  die  wy  van  onfen  Heere  God  ontfangen  hebben , 
en  die  barmhertigheid  die  hy  door  fijn  grondelofe goe- 

dertierenheid gebruikt  tegens  de  genen  die  gedoolten 
hen  vertoornt  hebben  ,  en  de  verbontenifle  die  alle 
menfehen  en  principalijken  Coningen  en  Princen  heb- 

ben ,  om  hen  daer  in  na  te  volgen ,  wenfende  ( fö  wy  ai- 
rede gcfeid  hebben)  de  barmhertigheid,  medelijden 

encompafie  fo  conform  onfer  natuerlijker  inclinatie. 
En  infgelijx  aenmerkende  dat  een  groot  deel  van  de  ge- 

ne die  hem  de  voorfz  commotien,  beroerten  en  alte- 
ratien onderwonden  hebben  ,  en  hun  devoir  nieten 

hebben  gedaen  't  felfde  door  valfche  perfuafie ,  circum- 
ventie ,  forfe ,  geweld ,  vrefe  intimidatie ,  onachtfaem- 
heid,  of  andere  menfchelijke  broosheid  gedaen  heb- 

ben. So  ift ,  dat  wy  defe  en  andere  faken  overgemerkt, 
hebben  by  advijfe  en  deliberatie  van  dien ,  van  onfen 
Rade  van  State  neffens  ons  redderende,  en  mede  van  $fcr  Be# 
onfen  feer  lieven  en  feer  beminden  neve  Don  Loys  de  S*"f  &« 
Requefens,  Groot  Commandeur  van  Caftilien,  van*8100** der  Ordre  van  S.Jacobs ,  wefende  van  onfen  Rade  van 

»M  State, 
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State ,  Stadhouder ,  Gouverneur  en  Capitein  Generael  ; 

inonfe  voorfz  Nederlanden ,  en  van  dien  van  onfen 

Rade  van  State  en  fecreten  aldaer,  gerelolveer
tenge- 

termineert, te  vergeven  en  quijt  te fchelden ,  gtatic  en 

indulgentie  te  gunnen,  gelijk  wy  by  defe  jegcn  w
oordige 

vergeven  ,  fchclden  quijt ,  gunnen  en  accord
eren  ,  vol- 

komen indulgentie  en  gratie  int  generael ,  fonder  da
t 

van  node  werd ,  de  felve  int  particulier  te  vervolge
n  of 

verfoeken,  allen  Staten,  ftcden,  dorpen,  gemeintc
n, 

communiteiten,  collegien,  gilden  of  confranen 
 van 

onfe  voorfz  Nederlanden ,  en  allen ,  en  een  yegehjken 

van  onfen  vafalen  en  onderfaten  vande  voorlz  Landen, 

int  erenerael  en  particulier ,  die  int  geheel  of  in  dele  van 

de  voorfz,  wederfpannigheid  ,  oproer ,  confpiratien  , 

conjuratien  ,  rovingen,  dieveryen,  kracht,  geweld, 

commotien  en  andere  feiten ,  ftucken,  cnmen  en  mil- 

1  574- 

excepteeren  noch  t'excludereo ,  dan  alleenlijken  de  ge-  fJf£«f 

ne,diewyom  hun  groteen  fware  mifdaden  prcciie-  fcn,fle 

lijten  en  particulierlijken  geexcepteert  hebben  ,  en  v^, 

doen  excepteren.  De  welke  zijn  alle  de  gene ,  die  t 
 on-  «n /Mr 

fer  ordinantie ,  ten  dage  van  de  publicatie  van  dele  on-  bon  prj 

fe  oratie  en  pardon  ,  en  t'famentlijken  metten  felven  mogen 

geexcepteert,  uitgeroepen  ,  geproclamecrt ,  gefpeci-  b^k» 
ficeertenverklaert  fullen  worden  by  hare  namen-  bn 

de  felve  uitgefteken  ,  hebben  wy  allen  anderen  ( fo 

voorfchreven  is)  vergeven  ,  quijt  gefcholden  en  ge- 
abfolveert  ,  en  houden  die  voor  geabfolveert  ,  vry , 

vrank  en  quijte,  niet  jegcnftaende  de  limitatien,ex- 

ceptien  en  reftrictien ,  die  hier  bevorens  ons ,  of  in  on- 

fen nacmgedaen  zijn  geweeft ,  en  dat  uit  krachte  van 

dien  ,  andere  fpecien  en  manieren  van  feiten ,  ftucken 

en  perfonen  geexcepteert  en  geexcludeert  zijn  geweeft, 
daden ,  metdefer  aenkleeft,t  edertden  jare  oo  leuic  B      »         *        Wefende  onfe  meninge  en 

den,  totten  dage  van  der  publicatie  van  defe  onfe  grat  e  cepwren  ■"^gg^ïfiSeftöf  gedook  *ullcn 

en  pardon ,  in  lenigerhande  maniere  culpabel  befchul-  verftand  ,  dat  de  ge ~^egia  ̂        ■  R^ 
digt ,  medeplichtig  adherenten  £^£^3^  g  e  ,^f  in   ent  r  ma^       n  van  de  oude  Catholijxe  en 
zijn,  of  die  gecontravemeertfu  Jen  hebben  in  al  t  gene  P£tt£|» |        ̂   Qn{e  R  Moeder  de  Roomfe 
des  voorfz  is,  of  in  dele  of  ineenige  andere  maniere ,  g«W'  Q  de  obedientieenonderda- 
of  in  refpecte  vander  religie,  ende  gemeine  peis,fo  I  K

erke  houdende  is,  e 

verre  aengaet  en  begrepen  is  in  de  wetten ,  ordinantie , 

placcaten,en  alle  andere  rechten  , brieven, provmen 

en  ftatuten ,  fo  van  ons  als  van  onle  voorfz  Landen ,  de 

mifdaden ,  faulten ,  offenfien ,  delicten ,  exceiïen ,  cn- 

men en  ongeregeltheden ,  van  wat  qualiteit ,  fpecie  en 

maniere  die  geweeft  hebben  en  mogen  zijn,  mitfgaders 

alle  poenen  corporele ,  criminele,  civile,  pecuniele  con- 
fifcatien  en  verbeurte  van  goede ,  of  van  eenig  deel  van 

dien ,  en  alle  andere  poenen  van  wat  fpecic,  maniere  en    i  /-._  ̂    /"«.«   ,,„.-ï  Aa  \jr\r\ri7 
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nigheid  der  felver  hen  gefepareert  hebben  of  geweken 
zijn,  fullen  moeten  met  waerachtig  berouw  van  hun  m^ 

mifdaden  en  dwalingen, en  uit  oprechter  herten, en  öontoi[, 

metgoedenvaft  propoofthen  reduceren  en  fubmi
tte-  Un .m 

renindenfehooten  gehoor faemheid  van  onfe  voorfz  Jg^ 

heilige  Moeder  de  Catholijkfe  Roomfe  Kerke,  hen  Bftl 

doende  abfolveren  van  de  mifdaden  en  cenfuren ,  daer  jnecjb 

in  fy  gevallen  fullen  wefen ,  by  de  Minifters  en  dienaers  ̂   ̂  
van  der  voorfchreven  heiliger  Kerke,  die  macht  en  au-  foluercu 

dien,  en  alle  *£"£»£"" ^JKSsKSS    » **  daer  van  fullen  hebben ,  houdende  .navolgen-  Mjmt quahtett  d.einn ,  dact  m  fy  «r  aufcn  van  de  voo t  continuerende  de  oude  Catholijkfe  en  op-  »««• 
mifdaden  ,  feiten  ,  crimen  en  deliden ,  volgende  de 

yoorfz  wctten,ordinantien  en  placcaten,rechten,  ftatu- 

ten en  provifien ,  vervallen  zijn.  En  de  felve  abfol ve- 
ren, ontflaen  en  fchelden  quijte  bydefen,  en  houden 

voor  geabfolveert,  vry  vrank,  en  quijte  ten  eeuwigen 

dagen  van  de  voorfz  mifdaden ,  crimen  en  poenen ,  en 

gendeen  continuerende  de  oude  Catholijkfe  en  op-  VQ
W 

rechte  Religie  ,  die  de  voorfchreven  heilige  Roomfe 

Kerke  houd  en  belijd.  Want  onfe  meininge  nieten 

is,  in  defe  onfe  gratie  en  pardon  te  begrijpen  ,  noch 

dat  gebruiken  fullen  vande  vrucht  en  beneficie  van 

dien ,  de  gene ,  die  jegenwoordelijken  en  van  nu  vo
or- 

T*'"  ̂ "^r::*"  "'r^rvan  dien    in  eeenrehande  |  taen  fulx  niet  en  fullen  doen.   Voorts  aengaende  de dat  fy  uit  reden  en  oorfake  van  dien,  in  geenrenanue  «laetfen  en  oerfonen,  de  ten  tijde  vande  ge  $tu 
manieren,  wegen  of  vormen  en fullen  mogen  worden    Steden  en  ̂ °  «  ̂ WQJrdi  Jie  en  par- j|«wf 

noch  ten  verfoeke  van  onfen  Procureur  ULneraei,nocn  Q  K.     ...    *  meninpe  is,  dat  indien  fy  bin-  Bcno. 
vanyemand  anders  in  onfen  name, den  welken  onfen  itaenwjn.  ̂ W^nmraing     ,  / 

Procureur  Generael  wygeimponeert  hebben, en  im-  ̂ ZSSk  SSde^S^bS^deié' JK poneren  een  eeuwig  fwijgen  en  füencie.  Bevelende  on-  Jgj»  ™^  in  onfe  voorfz  Landen  gedaen  ttoe 
fen  voornoemden  Itadtfonder, fGö7era€üL^?^£  SS^teiS!SïtoS«o*«i  ^  onfen^dienft  ««Je . 
tem  Generael   £^^^™^£££  en  getokaeS    en  hen  fubmitteren  in  onfegra-  gt 

vrLfeïtten\C^ 
Raden  en  Minifters  of  Dienaers  van  Jufticien  van  onfe  !  onder  onfe  gratie  en  pa rdon,  en  da  J^^^^rrtKij

 
r  V     j        j„.r«   „it-  rrAen  en  nnrfaken  vande    genieten  en  gebruiken  fullen  ,  alles  in  ïuiKer voegen ccn j „^ 

nenntgv:„"rnl?erocXefnoctol" 
defv^rbieden  den  felven,  de  kenniffevandevoor.  I  '"Z^^fïïÏÏStoJiïSïïwE' 

öeftinv 
tie  ti.m 
nameen 

fame- 

fchreven  faken ,  en  hen  interdiceren  en  verbieden ,  dat 

fy  daer  op ,  noch  ter  caufen  van  dien ,  niet  en  tracteren 
noch  kennifTe  en  nemen ,  noch  hen  en  onderwinden  te 

tracteren  noch  kennifTe  te  nemen  van  de  voorfchreven 

faken  en  affüren  ,  diredelijken  noch  indirectelijken. 

En  daer  en  boven  ftellen  en  reftitueeren  wy  alle  onfe 

voorfz  onderfaten ,  en  vafallen  van  onfe  voorfchreven 

Staten  en  Nederlanden ,  die  alfo  culpabel ,  befchuldigt , 

medeplichtig  en  mifdadig  geweeft  hebben  ,  jegen- 

woordig  en  hare  nakomelingen  en  defcendenten ,  tot 

haren  «roeden  name,  fame,  eere  en  renommee,  we- 

rende Teffacerende  en  afdoende  van  hen  alle  infamie, 

fmerte  of  nood  daer  in  fy  ter  caufen  voorfchreven  ve
r 

noch  mogen  genieten  of  deelachtig  zijn ,  en  fal  tegens  tBU 

hen  geprocedeert  worden  met  fulke  ftrangheid  en  n- 

geur  ,  als  hun  mifdaden,  rebellie, wederfpannigheid. 

enobftinaetheid  verdienen.  Willende  en  verklaren- 

de infgelijx,  datdedelinquanten  en  mifdadige  en  me- 

deplichtig wefende  in  eeniger  manicuren  van  fulke  de- 

licten ,  mifdaden  en  crimen  ,  federt  't  voorfchreven 
jaer  66  ,  totten  dage  van  der  publicatie  van  defe  onfe 

gratie  en  pardon ,  die  geaccufeert ,  onderfocht ,  aen- 
gebrocht  en  in  recht  aengefproken  zijn  geweeft ,  al 

waert  fo ,  datfe  bv  fententie  gecondemneert  mochten 

zijn  ,  in  defe  onfe  gratie  en  pardon  begrepen  lullen 

ztjn,  uitgenomen  en  geexcepteert  't  gene  datdecon- 
^rl  daer  in  fv  ter  cauienvoonenreven  vci-    "<j"  >  Uk5vUv...v.  *.*.  &   -,-    -0  ör„r.n 

SiErSnde  en  ontfan<rcndc  fifcatien  van  goede  aengaet ,  die  tegens  fodanige  by  fen- vallen  ̂ .:*f£«^atoSS^^3K  tentieen  geter mineerden  proceffen  uitgegeven  Zijn, 

^««jfl^^^^gK^S^SSS^  en  van  welker  goeden  depoffeffie  van  wegen  onfen 

%^^^£^S££^  
I  W  e"  oomefnen,uit  krachtevande  voorfchreven 

den, noch  in  de  felve  en  inde  voorfchreven  pcenen 

en  waren  pevallcn  geweeft  ,  fonder  uit  defe  onfe  gra- 

tie ,  pardon  en  generale  remiffic  egene  perfonen  te 

lll^U^      «-11     UU1UV.UKUJU1L     .».„wwk»     .-..   

fententien,  genomen  en  aengeveert  is.  Verklarende, 

dat  indien  yemand  of  cenige  van  hen ,  die  alfo  geaccu- 

feert ,  onderfocht ,  aengebrocht ,  in  recht  aengefproken 

CU 
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en  gecondemneert  geweeft  fullcn  zijn  ,  alwaert  fo,  \  tam  /  fflilkm  3fêaliCÖf5.  UtlDOtTt  &ut  f  mtCÜCt dat  fy  tegen  ons  rebel  en  wederfpannig  geweeft,en  over    3©illem  23aerbefen  /  fiepmer  Cant/  Jfcillnil  JflBeV 
fulx  hen  uit  onfe  yoorfz  Nederlanden  geabfenteert    tenf3.Ca!f/^tan0,23enninft/33iiIcm  &d  /  5»iclaC)S ■   enCatholijkeJijkengeleeftiuJlenhebben,hun  ;  ilantfmoer/öailtf^pcAnfcn/ ^iorïöfioöcnulirf»/ oeden  hen  eerettitueert  en  weder  eekeert  ful-    üairft  <@iuiftthtf  m  taï.irkrttior .  tn*  ̂ Aihm  /  ra*..;:* 

5*3 

hadden 
voorfz  goeden <©trfi  <&bu(pl)0  en  Blaf&oper:  tot  ÜeiDen/  giorttf 
len  worden  ,  niet  jegenitacnde  de  voorfz  fententie ,  ap-    CiporuS  /  fjacob  ftOeiOffó;  2C  t2taett  jfcamtaeTfitS: preheofie  en  pofleffie,  die  uit  krachte  van  dien  geno-   ben  «£age/  gjacob  ban  HBijngaerben :  J&aerben/fceec men  foude  weien.  En  fo  verre aengaet  eenige Staten ,  |  <£02nel$  3|anf3.  JBOUbctbijn  mtKft  t  $aelttonfe/ 
Steden,  communiteiten,  gemeenten,  collegien,  gil-  j  J]Batf)iijS 3fafCftf3 :  252ÏCÏC >  Willem  ban  Crefïona/ den  of  contrarien  van  onfe  voorfz  Nederlanden ,  die  i  3©tHem   WÜUmfa  Ifóftffó  5©trft  COR  ftect002: mfgehjx  geoftenièert ,  of  aen  hun  devoir  gefailleert 
mogen  hebben,  die  onder defe  gracie  en  pardon  be 
grepen  fullen  worden ,  fulxen  in  der  voege  en  manie- 

ren ,  als  in  't  felve  begrepen  ftaet,  fullen  wy  bevelen  fui- 
ken orden  geftelt  te  worden ,  alft  van  noodc  werd ,  en 

bevinden  fullen  te  behoren,  tot  hun  eigen  welvaert, 
beneficie,  goet  gouyernement,  policie,  confervatie, 
vrede,rufte ,  en  eintelijken  tot  adminiftratie  van  goede 

en  oprechte  Jufticie ,  fo  dat  d'een  en  d'ander  procedere 
van  onfe  goede  geliefte  en  gedetermineerden  wille.  En 

ten  einde  dat  van  't  gene  des  voorfz  is ,  elk  en  een  y ege- 
lijk gcadverteert  zy ,  en  niemand  ignorantie  en  preten- 

dere.  Ontbieden  en  bevelen  wy  onfen  feer  lieven  en  ge- 
trouwen j  de  hooft-Prefidenten  en  luiden  van  onfen  fe- 

creten  en  groten  Raden ,  Cancellier  en  luiden  van  on- 
fen Rade  in  Braband ,  Stadholder ,  Prefident  en  luiden 

&cöoonficb«i  /  mikm  ban  Hpebelt :  <6o2cum/ 
folgert  <©emtf3.gian  ffij&mfo.  Comelitf  €o?fenf3: 
Speren/  »flef  be  25oetfelaer  J&eerban  Weren/ 
ftutgerban  25oetfe!aer  ̂ cec  ban  Carneffe/  Wtm 
©atfaert  ban  ben  J&eere  ban  3ïfperen :  €bam  m 
IKontc  neöam  /  Jfêeefter  $  tclaes  ban  j&aerben  /  m& 
ren  mtyccljt  en  £amfeectt  <0arb?antf3.  3$aftoïett 
3Cpoftettti:  €n&buifen  /  ̂ tru  ,§onop  /  Co?nelijS 
3tutoelf3 :  SClfemaer  /  9Cb2iaen  Cc2neIifT3.  öiööec 
€nomaffó.  5!an  $£apft/  Sfityiaen  3iacobf3.  f reberiB 
25artnoloinouf3.  peter  €02neltfr3.  en  SCeiüert  <6er* 
rttf3 :  en  tot  jiBebenblin  /  ffêeefter  25arent^emiftf3. 
3Cpoftaet.  S»  öen  üanbe  ban  ©2ieflanb  5ijn  geercep* 
teert  en  geerclubeert/  ̂ oefieban  |Bartena/#eno? 
ban<02oufïcpn0/  3©ijbeban<0?ouftepn0/  (Stomme 

jRoIlema  /  ̂pbert  Jüomnensf  /  (€iete  ̂ etttnga/^tp^ 
van  onien  Rade  te  Luxemborg, Stadholder,  Cantzler  fe(,  ofnfeftentf  ban  <0Ofter3ee  /  ̂ th  3©,flemf5,  fcatt en  luiden  van  onfen  Radein  Ue  derland,  Stadholder  £mitoaet:l,en  /  ̂OacDim  ̂ anf3.©ermeer|fêini|ter. yanLymborg,  Valkenburg,  Daelhem,  en  andere  onfe  |  ban  5pratliher/  en  ttt  anbere  ̂ Obmcten  berfCÖetben Landen  van  Over-Mafe  ,  Prefidenten  en  luiden  van    mrtw™  /  tofe  nn«  nnbeïwnr  Min. 
onfe  Raden  in  Vlaenderen  en  Artoys, Groot  Bailliu 
van  Henegouwe ,  en  luiden  van  onfen  Rade  te  Bergen, 
Stadhouder,  Prefident  en  luiden  van  onfen  Rade  in 
Holland,  Gouverneur,  Prefident  en  luiden  van  onfen 
Rade  te  Namen ,  Stadhouder ,  Prefident  en  luiden  van 

vanonfer  Stad  en  Lande  vart  Groeningen,  en  Graef 
fchap  Lrngea,  Gouverneur  van  Rijflfel ,  Douay  en  Or- 
chies ,  Bailliu  en  luiden  van  onfen  Rade  te  Doornijke , 
Provooft  van  Valencijne ,  Rentemeefters  van  Beweft 
en  Eecofter  Schelt  in  Zeeland,  Schoutet  van  Meche- 
ten ,  en  aJlen  anderen  onfen  Rechteren  en  Officieren , 
hare  Stedehouderen ,  en  elk  van  hen  befonder ,  dien  dit 

2engaen  fal ,  dat  fy  defe  onfe  vcorfz  jegenwoordige  gra- 
tie en  generael  pardon ,  kundigen ,  uitroepen  en  publi- 

ceren ,  doen  kundigen,  uitroepen  en  publiceren  binnen 

delimircn  van  hare  jurifdic"lien,dacr  men  gewoonlijk  is 
uitroepingen  en  publicatien  te  doen ,  en  't  felve  pardon 
onderhouden  en  obferveren  ,  doen  onderhouden  en 
obferveren ,  na  fijn  vrome  en  inhouden.  En  want  men 
van  defejegenweordige  in  vele  en  diverfe  plaetfen  van 

doen  fal  hebben ,  willen  wy ,  dat  aen  't  vidimus  van  de- 
fcn  onder  Legel  autentijk ,  of"  copie  gecollationeert  en getekent  by  cenen  van  onfen  Secretarifen ,  volkomen 
fielove  gegeyen  fy ,  als  aen  defen  originalen.  Wantons 
alfo  gelieft.   Des  toirkonden  hebben  wy  defe  jegen- 
woordige  getekent  met  onfen  naem ,  en  daer  aen  doen 
hangen  onfen  groten  zegel.  Gegeven  in  onfer  ftad  van 
Madrid  Coninkrijk  van  Caflilien ,  den  achtften  van 
Martiojint  jaer  ons  Heeren  157+.  ftylo  communi, 
van  onfen  Rijken,  te  weten,  van  Spangien,Sicilien,&c. 

't  negentiende,  en  van  Napels  't  cen-en-twintigfte.  Al- 
dus gefchreven  onder  de  plijke,  Vbilippe.   En  op  de 

plijke  was  gefchreven,  Bydcn  Conink.   En  onderte- 
xent ,  A.  Denetieres.   En  waren  de  voorfz  brieven  ge- 
zegelt  metten  groten  zegel  van  fijner  Majefteit ,  in  ro- 

den wafle ,  en  dobbelen  fteerte  uithangende. 

E5S  alfo  Op  befeb2teben  ban  parbon  oefetb  toerb/ 
öat  alleen  oeercepteert  en  geertluöeert  3ijn  uit  bit 

ft™  paröon  uerjene/  btetenbageban  be  publicatie  gepjo- :cnon  rlameert  en  bcrhlaert  fouben  toerben:  fo  3i)n  bpbe 
hemd  publicatie  banöien/in^ollanb  geercepteertbefena^ 

boloenbe  perfonen :  tot  ïD02b?ecnt/  «bonijf  (€boniff5 

innen 

ui» 

icn.     ban  IRunfrcr :  tot  ̂ aerlem  /  JilQaecten  ̂ kh^i^ 
bicant/  ̂ irh  tfolc[jertf3  Coo^nöert:  tot  3fim(iep  JGecfteiijk 

anbere  /  Uk  ong  onbenent  31J11. 
%&z  gene  iik  bit  parbon  en  gratie  tofflen  genieten  / 

fouben  gebouben  toefen  befen  regel  en  o^benteonber* 
bouben/boïgenbe  ben  paccate/gegeben  binnen  25?up 
fel  ben  13  3üp?il  bes  felben  jaerfc  5^e  gene  bie  boo?-  SSf?/1* 
blucfltig  en  gebannen  toaren/ fullen  uituracljteban  Sm 

firn 

morren 

eter  ban  be  plaetfe/  ban  öun  lefle  refïbentte  /  en  Ijem  S"f» 
berularen  /  batfe  uomen  om  get  boo?f3  parbon  en  gra-  w  par* 
tte  te  genieten/  en  fal  ben  <©flFicierbatopteaenen/  la*  f""?1' 
tenbe  ben  felben  genteten  en  geb2uifeen  't  felbe  parbon.  mm. 
feomenbe  utte  ̂ Steben  /  bte  boo?  rebel  geDouben  toer^ 
ben  /  moeten  nen  bertontn  ter  plaetfe  /  baer  ben  p?o- 
btnctalenïlaebte/of  inbe  naefte  ̂ tebe/onberb'o^ bebtentte  ban  ben  Contnfe/  en  boen  als*  boren.  «Die 
ban  ben  <*3elobe  gebtoaelt  3ön  /  of  pet  gebaen  fiabben/ 
baerom  fp  Oen  mette  «oomfe  feerne  mofren  berfoe* 
nen  /  fouben  D?n  moeten  binben  Op  ben  jSiflrDop/ 
^toceftaen  /  om  baer  ban  abfolutie  te  berfoeuen.  €tt 
inbien  albaer  eenige  faftetier  /  bte  ben^toelbanföo* 
men  gereferbeert  !0/befdbe25ifTcljoppenfoUbcnbie 
fenben  aen  be  <0ee(teIüOe  iKintfïersi/  Op  ben  $au£ 
baer  toe  geautorifeert  /  latcnbe  be  felbe  mibbelretijb  in 
rufte  en  b^ebe  /  toel  berft aenbe/  batfe  Den  reguleren  na 
befojmeen  uittoijfen  ban  ben  felben  parbon.  «en  in* 
bien  be  gene  W  alfo  toebergefceert  3ijn/  toilbeneifcDen 
't  geb2uis  öarer  goebercn/aljS  CatïjolijBelüR  geleefit beOOenbe/  fullen  baerom  aen  ben  <02oot  Comman* 
beur  reuuefte  moeten  p^efêntfiren/  en  baer  ban  boen 
bluüen  /  en  fullen  ban  gereff  itueert  toerben  in  öare  en* 
rocrenbe  goeberen/btem  betf  Coninr  macljt  fullen 
toefen /en  bp  iiefz  02b?ei$  bennjb  be0  parbonssber* 
lengt /tot  b2te  maenbenna  be  publcatie/enbatboo? 
alle  belapen  en  uitjtel. 

^e  patwi  öeeft  006  ten  berfoefee  ban  ben  Coninn 
ban  ̂ ifpangien/  tot  Oebeflinge  beiSparboniJ/enre* 
conctltatie  mette  föoomfe  ̂ erae  /  berleent  en  gegeben 
befe  nabolgenbe25ulle. 

GRegorius  de  XIII.  Paus,  in  toekomender  me-    ®f^ morie:  de  voorleden  dagen  heeft  ons  onfen  lief-  %2tav 
ftenSone  in  Chrifto  Philips  de  Catholijke  Conink  van  riii^ 

Spangien  doen  vertonen, dat  in  voorleden  jaren , na-  ̂ u^e 

dien  by  toedoen  vanden  vyanddes  menfchelijken  ge-  aXnif»' flachts,vele  feditien  inde  Nederlanden,  desfelfsCo-  fc/ oratie 

nink  Philips  patrimoniale  goederen  en  tijtelijke  do-'nabfo* 
meynen  waren  verwekt,  door  de  welke  niet  alleen  alle      ** 

e  en  wereltlijkc  rechten  verturbeert,  maer 
ook 
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ookbofcmenfchcö  uit  té  roeyen  en  om  te  werpen  ge- 

poogt,  dereligieufteeri  loflïjxfte  Provintren  van  Ne-
 

derland, en  de  felve  met  oorlogen,  oproeringen  en  ket- 

teryen te  vervullen ,  en  ontfcijke  ongemacken  en  per- 

turbatien  té  affligeren  en  quellen ,  tot  quetfinge  en  ver- 
fmadenvflèdër  Godlijkeren  memchelyker  Majeiteit, 

Voorgenomen  hadden ,  en  daerom  veel  auteurs  der  op- 

roerihge  en  fi&ièfi  ( na  den  eifch  van  dejuftitie )  had- 

de  doen  ftrafFen.   Doch  ten  leften  de  voorfchreyen 

)  Conink  Philips '  fo  beweegt  wefende  over  de  dehn- 

quantcn ,  en  de  menichte  genegen  zijnde  weder  te  ke- 
ren ,  dat  ten  fijnen  aenfien  ,  de  zalige  gedachte  Pius 

de  vijfde  ónfen  Predeceffeuf ,  allen  den  felven  delin- 
quanten ,  binnen  fekerén  tijd  als  doen  geexprefieerr , 

op  eenige  forme,  den  delinquanten  is  vergunt  ablolu- 

tieof  vergifrenifle ,  gelijk  in  de  brieven  desfelfsonfcs  , 

■predeceffeürs  breder  is  begrepen ,  welke  abfolutie  ver- 

worven zijnde  ,  de  goeden  alle  tot  een  hope  Zijn  ge- 

bracht geweeft,  om  alfulke gewichtige  faken  te  mogen 

beüicbt ,  en  de  wortel  van  de  voorgeleide  feditien  uit- 

geroeit  werden:  maer  is  namaels  bevonden,  de  fake 

anderen  -uirgank  te  hebben,  aengefien  dat  totverfto- 

ringe  van  de  gemene  rufte  inde  voorfz  plaetfen,  ook 

dit  daer  by  gekomen  is,  dat  vele  haerder  zielen  faligheid 

vergeten  hebbende,  binnen  den  tijd  in  de  voorfz  bne- 

venWrepen ,  't  beneficie  van  de  abfolutie  veronacht- 

facmt  hebben  te  verkrijgen ,  of  fo  fy  't  felve  verkregen 

hebben  ,  fy  wederom  in  de  felve  of  gelijke  erreuren  ge- 
vallen zijn  ,  en  hebben  hen  van  de  onderdanigheid  des 

voorfz  Coninx  Philips  afgetogen ,  hebbende  dagehjx 

meerder  quaed  tot  quaed  gevocgt  ,  gemerkt  binnen 

twe  jaren  herwerts ,  etlijké  Caftelen,  Borchten ,  Ste- 
den-, en  by  na  gehele  Provintien ,  vergetende  Godes  en 

desH  eeds, haren  wettigen  Prince  en  gerechtenHeer 

gedacriV'niët  geïchaemt  én  hebben  tegen  hem  op  te 
ïtaen,  en  te  committeren  criem  van  laefe  Majefteit.  Nu 

gel  ijk  de  voorfz  rerhonftrantie  aendiend ,  fy  alle ,  die  de 

Godlijke  en  menfchelijke  Maj.  fchuldig  zijn, weder- 

om metvele  en  by  na  d'alderfekcrfte  tekenen  bewijfen 

aen  den  felven  Conink  Philips ,  te  willen  geven  d'oude 

eerbiedinge  en  gehoorfaemheid ,  en  dat  fyeenlectwe- 

fen  dragen  van  de  geperpetreerde  mifdaden  ,  en  met 

een  feker  gemoed  beloven  en  verfekeren ,  in  eeuwiger 

oehoorfaemheid  te  willen  voorts  varen.  De  felve  Co- 

nink Philips ,  die  na  fijne  fonderlinge  goedertierenheid 

feer-bereet  is,d'ootmóed*ge  bede  van' fijne. wederke- rende onderfaten  te  verhoren,  ert  de  fêcMer  hand  fijn- 

der genaden  uit  te  rcrkéhynochtfcns  by  hem  overleg- 

gende ,  dat  mits  des  voorfz  ook  des  almachtigen  Godes, 

en  der  heiliger  Roomler  algemeiner  Kerke  van  den 

Heere  Chrifto  ingeftelt ,  Majefteit  en  autoriteit  (  bui- 

ten de  welke  geen  fwarigheid  en  is )  boven  al  gequetft 

is,  en  heeft  na  fijn  grote  Godvruchtigheid  tot  Gode, 

en refpecl totten  heiligen  Stoel,  niet  gemeent,de fel- 

ve totter  genade  beneficie  behoren  toegelaten  te  wor- 

den,  die  Gode  en  der  Kerjte  niet  en  fouden  gerecon- 

cilieert  zijn.  Mits  welken  hy  voor  fijne  befchuldigde 

onderfaten ,  aen  ons  die  des  genes  vicaris  zijn ,  die  voor 

de  fondaren  aen  de  galge  desCruicen  ,  niet  en  heeft  ge- 

fchroomt  geoftért  te  worden  ,  emftig  middelaer  ge- 

worden ,  heeft  onsby  alle  behoorlijke  inftantie,  oot- 

moedelijk  doen  bidden ,  dat  wy ,  na  onfe  prédeceffeu- 
ren  maniere  ,  't  volk  en  gemeente  weder  tot  kenniffc 

komende, de Geeftelijke  vertrooftinge  fouden  willen 

verdunnen,  eri'/netbequame  beneficie  van  abfolutie, 

en  Apoftolijke  genade  voorfiën.  So  ift ,  dat  wy  dien  , 

die  Vhertfte  leetwefert  prefenteren ,  achtende  niet  v'er- 
ftotelijktewefen  des  Apoftolijken  Stoel  ,byfonder  al- 

lo onsby  den  heiligen  Petro  bevolen  is, den  fondaer 

-r  7  mael  vallende ,  te  houden  ftaende ,  ter  ootmoediger 

begeerte  van  den  Conink  Philips,  in  defen  toegencigt 

wetende ,  geven  den  eerweerdigen  broeder  jegenwoor- 

digert  Aembiflchop  vanCamerijk  ,  doorhem  of  an- 

deren ,  foveel  als  hem  oorbaerlijk  dunken  fal  ,  'tfy 
Prelaten  en  andere  Priefteren ,  en  bequame  Geefte- 

lijke mannen  in  heilige  ordeninge  zijnde ,  wereltlij- 

go  of  reguliere  van  eenige  Ordrcn  ,  fo  wel  in  Gee- 
ftelijke digniteit  geftclc  wefende  ,  of  niet ,  allen  en 

een  yegelijken  van  beide  fexen ,  fo  Ieke  als  wereltlij- 
ke  Clerken ,  en  van  wat  ordre  en  militie ,  regulieren  en 

Priefteren ,  van  datfy  de  Goddelijke  Maj   in  ecniger 

manieren  fouden  hebben  gequetft ,  en  in  andere  voor- 

gaende  culpabel ,  al  waren  fy  ook  in  criem  van  kette- 
rye  niet  eens ,  maer  tot  verfcheiden  reifen  gevallen,  ook 

facrilegien ,  meynedigheden,  bloedfchande,  hoerdom, 
ook  in  Geeftelijke  perfonen  hadden  gecommittcert, 

Kerken  afgebroken  ,  Sacramenten  gevioleert,  en  Cler- 
ken in  Geeftelijke  of  Priefterlijke©rdren  zijnde,  grou- 

welijk  gewond  en  dood  geflagen ,  Biffchoppen  en  Gee- 
ftelijke Prelaten  vervolgt  ,  of  gevankelijk  géftelt,of 

der  voorgaende  gelijke  of  ongelijke,  ook  fwaerder  mif- 
daden of  exceffen,  ook  der  welker  abfolutie  gerefer- 

veertword,  bydeBulle  gewoonlijk  te  lefen,  ten  dage 
van  't  Avontmael  des  Heeren ,  alleenlijk  aen  den  Apo- 

ftolijken Stoel ,  van  wat  qualiteit ,  graden ,  ordre ,  con- 

ditie of  preminentie  fy  zijn,  als  ook  in  hoedaniger  di- 

gniteit fy  erfchijnen ,  indien  fy  't  felve  ootmoedelijken, 
binnen  den  tijd  van  de  vergevinge ,  by  de  voorfz  Co- 

ninklijke  Majefteit  te*  Hellen ,  en  eens  of  meermael  by 

hem  te  verlengen ,  fullen  hebben  verfocht,  en  totte  hei- 
lige Roomfe  Kerke  ,  en  totten  Catholijkefi  Gelove 

willen  wederkeren ,  en  hare  ketteryen  voor  hem  open- 
baerlijk  of  privelijk ,  in  forme  by  de  Kerke  geplogen , 
nffweren  ,  en  haer  bereet  ftellen,  om  de  penitentie , 

haerbyden  Eertsbiffchop,ofby  fijnen  gedeputeerden 

t'injungeren ,  te  volbrengen ,  en  dat  fy  de  felve  ook  met 
effe&e  fullen  volbrocht  hebben,  geheelijk  en  al  te  ab- 

folveren  en  quijtfchelden ,  vafi  alle  en  yegelijke  hare 

ketteryen ,  dolingen  in  't  felve  Catholijke  Gelove,  en 
andere  voorfz  deli&en,  hoe  groot  en  leelijk,  al  waren 

die  ook  met  een  byfonder  note  of  teken  te  dcfigneren , 

als  ook  van  de  cenfuren  van  excommunicatie ,  fufpen- 
fie  en  interdict,  als  andere  vonniffen  en  poenen,  io 

geeftelijk  als  tijdlijk,  ook  lijfftraffelijkencapitale,by 

den  rechten  of  van  menfehen  gewefen ,  en  geprom ui- 

geert  in  beide  gerechten ,  mitfgaders  ook  nopende  d'ir- 
regularitcit ,  ter  oorfake  van  't  gene  des  voorfz  is,  al 
hadden  ook  fulke  gebondene  de  Miffen  en  andere 

Godlijke  dienften  of  officien ,  in  verfmadeniffe  vaji  de 

fleutelen  gecelebreert  ,  en  hen  anderfints  daer  mede 
onderwonden.  En  dat  de  gene  inde  heilige  Ordre  van 

den  Priefterdom  zijnde,  lo  als  voorfz  is,  geabfolveert 

zijnde ,  in  dien  ordre  of  ftatedaerfe  in  bevonden  wor- 

den ,  vryelijken  fullen  vermogen  te  miniftreren ,  mits- 

gaders fo  klerken  ais  leken  ,  en  perfonen  van  beide 

fexen  der  felver  partyen  kinderen  ,  neven  en  defcen- 

denten  tot  graden ,  ftaten ,  digniteiten ,  officien  of  an- 
dere, hoedanig  die  zijn,  geaffumeert  worden,  en  de 

felve  exerceren  ,  hen  gevende  volkomen  faculteit, 

machten  vryheid ,  en  uit  onfe  Apoftolijke  autoriteit, 

by  defen  te  difpenferen  van  de  gave  des  fpeciale  gratie  , 

alsook  ganfchelijk  uittewiffen  de  fmette  van  de  ïn- 
habiliteit  en  infam  ie,  by  hen  ter  oorfake  des  voorfz  is, 

eenigfins  gecontraheert  ,  en  hun  te  reftitueren  ,  en 

volkomelij k  te  redintegreren  in  dien  ftaet ,  in  de  wel- 

ke fy  voor  eenige  ,  van  des  voorfchreven  is  eenigfins 

waren,  op  dat  fydaer  over  van  genige  gemolefteert 

en  mogen  worden.   Gevende  niet  alleenhjken  den 

Aertsbiffchop  van  Camerijk  ,  maer  ook  d'Aertsbij- 
fchoppen  en  Biffchoppen  byhemte  fubdelegeren ,  de 

vryheid  van  andere  Geeftelijke  bequame  perfonen  met 

gelijke  of  gelimitteerde  macht  te  fubdelegeren ,  met  je- 

genftaende  de  voorfz  en  yegelijke  generale  of  fpeciale 
conftitutien  en  ordonnantien  Apoftolijk,  mitfgaders 

die  in  de  pronunciatie  en  Synodale  en  generale  Con- 

cilien  zijn  geftatueert  ,  als  ook  de  ftatuten  en  coftu- 
men  van  de  Nederlanden ,  en  der  felver  Steden ,  Land- 

fchappen  en  plaetfen  ,  al  waren  die  ook  met  eede, 

Apoftolijke  confirmatie,  of  eenige  andere  vaftigheid 

gecorroboreert ,  en  met  eenige  Apoftolijke  brieven, 

den  felven  Provinciën  en  eenige  perfonen  ,  by  eeni- 

ge Roomfe  Paufen  onfe  voorfaten  ,  en  ons  en  den 

Apoftolijken  ftoel  ook  uit  eigen  bewegingen  verleent , 

geconfirmcert  en  vernieuwt,  al  dewelke,  waervan 

wy  den  teneur  in  defen  voor  volkomen  uitgedrukt 

houden  ,  en  die  anders  in  haer  kracht  fullen  blijven met 



1 J74-  Oorfpronk  der  Nederiandfè  Beroerten. 
met  deien  derogueren  en  decernercn  gederogueert  te    aföbchidr^ïiftn»  f.n»i«»r^h^nfert  rt,rtMAt    w      - 
wefen,als  ook  alle  andere  contrarie  van  dienen  alfo    ia^mS^SffilÖS^^!  ^(FoI.,,.) 
het  fwaer  foude  vallen ,  de  jegeowoordiee  brieven  in    Sm?n  KFflÊPiP* gÖJ*«*Nk  Do!*cn  V& 

alleplaetfen  van Neerlandove? te  b?en"en, Senten  "J f     f  K^L^  »*■**»* uit  de  voorfz  autoriteit  decerneren  wy,dat  de^opie  van  !  ?0ïfffSr?mShl  S?"*?1  '  fejïü 2?'  Ö°Cta «  *«* 

ondertekent,  en  Wet  zegel  van  den  B^hop  van    ̂ SSffiteS^&te%W/ert 
Camen^of  andere.voorf.  by  hem  daer  toe  te  Sepu-  |  m^^^^^^™ teren  beveiligt ,  alfulken  geloof,  fo  in  rechte  als  daer 
buiten  fal  toege voegt  worden ,  als  defen  jegenwoordi- 
gcn  gedaen  foude  worden,  fo  die  overgegeven  of  ver- 

toont foude  zijn.  Datum  tot  Romen  in  S.  Pieters,  on- 
der 's  Viiïchers  ring  den  30  dag  van  April  1574.  van onfcn  Paufdom  hettwede.  Ondertekent, 

Ce  Gloriermij. 

F)  e  ̂ollanbers  en  gclanberov  en  Bare  gcaflb* 
■p^  riecrDc en  betrouben op  bit paibon  niet  Dele / bp; fonber  alö  fn  bagelürmecrenmcernenniffeenfeonb; 

6e  rotter*  niet  toefen  en  ftan  /  Dan  of  eenigc  «We* aecofdractferjcnöeruanöten/Dten  fin  alieobedaft/ 

S!!?e  cn  B2?pec8eö  ̂ "öeöaen  oabbe/om  to ötffemfreacngcforBtcngcbeben  tooube  toefen,  «o  't öanmctbillijft  en  is  (fe8genfn)ttatDtemetmtföaert 
en  fc(gcti ,  /  bergtffemjre  beoeren  fouten  /  en  E nan  alfulften/  en  oor  fo  onder  alfulfte  parbonnen  en 
aenbtebmge  ber  genabe  niet  en  fcfiuilt/ ban  bcb"o0/ moo2berpe  en  berberffentfTe/al  oenen  fn  fcfjoon  b2ieben 
ban  öefcDetb  fo  groot  altf  Eanbfcijappen  /  en  voelen 

miapont^gen^anbe grote toennlwïanöoliog:  I  ̂^^S&^^^^^Sff Mem/  me  in  $pangten  gemaeftt  toerbe  /  om  be !  frfieriS  beo i  l  icbcn toffinhS  /  S  a«L^ Wlmter*  en  ZelanDcr*  te  obcrballen  en  uit  te  j  fcSSS lefien MnnlM^fflèMiSSLiKS roenen  en  berfronben  «e  «art™  — — --  !  figgS  S^S^to  ̂ SmS grote  moeiten  /  ftoften  en  fcBaben  ten  lefï  en  meefter  ne* tooien  5önbe/  Benliebert  niet  meer  leettf  en  bcrb2ict$ aenboen  en  nonnen  /altf  W  Oeniuiben  getoifïelijft  ban ftonben  aen  aenboen  foube  /  toanneer  fp/  D002  ber* 
Icibinge  ftjaö  parbonoyin  fijnen  balftrift  genomen  te ben  toefen.  Cn  fijn  mccftcrfcBap  ober  Den  /feggenfe/ 
tö  tont  ban  Butë/fo  Ben  begenabigc  <0ob  Bet  befte  en flcrftffcbecl  befer  gtanbeningegeben  öeeft/ftet  toeïfte Bp  toetenbe  /  bat  Bp  met  macBt  en  getoelb  aen  hen  niet 
Hebben  en  matB  /  Beeft  Bp  Ben  /  als"  een  bergiftigt  ae*/ 

roepen  en  berftonben  bit  parbon  nergens  anbers  toe 
te  bienen  /  ban  om  Bcnluiben  tn  fïacp  te  toiegen/  en  ab 

Ma*  fotenberbaüen/  gcltjftfp 't  felbe  ooftopcntlijBinb2Uft 
:  taacc/  Ultgabcnonber  ben  tijtel  ban  Waerachtigewaerfchou- 
?n«  Winge  teSei\de  abfolute  gratie  en  generael  pardon  by 
55      den  Groot-Commandeur,  &c.  uitgegeven  en  gepubli- ftpar^  ceert,  inBoubenbe  bn  maniere  banBifto2iaclbcrBael 
ÏpbIÏ'  öcr  pMttctpaeïfTe  rjefcljteöenifren  trt  beft  J2ebcrlanben 
»'»"«•  toegebjagen.  ̂ aer  uit  fpbefluiten/ bat  fp  geen  oo?fa* fce  en  3tjn  ban  beroerten /troublen  en  commotien  in 

ben  $eberlanben  toegeb?agen  /  baer  menfe  balfcBeltjft 

met  en  lebben  te  rufTaen?ftpjf/nrtfh  am-  mnvrfi*  dr*-   biJ^TI r.?^!^:?*' ,". C*»  w  R\n  mttoutuunfnne niet  en  Bebben  te  ruggegefïelt/nocB  B<*  oprecBt  Ca^ 
tBolija  <©e(obe  en  Religie  berlaten.  ,gp  en  Bebben ooft /feggenfe/  ben  eeb  en  trontoebejS  Coninjc  niet 
toeracDt:  maer  ter  contrarie  blijftt  uit  alle  Baer  Ban* 
fceüngen/  bat  be  felbe  nergens  mét&  toe  en  (tree- 

ften /  ban  tot  onberBoubinge  bes  eebis  en  eere  be$  Co- 
tiinr  /  en  beflelfe?  gemeen  toelbaren.  ̂ at  Bet  toerbonb 
SSgOBSSSSSSES  ^&ES$m&N& 

ftïautoen  Babbeftonnennrijgen.  öit  toelfteftp  Louys de  Requefens ,  feggenfe/  toel  ftan  berftaen  /  bat  Bp  Bier 
met  geen  <0?anatife  HSoren  te  boen  en  Beeft/  bieBp met  fcBone  tooo^ben  /  balfcBe  eeben  /  en  (ünne  p?actij* 
nen/  in  fün  getoelb  foube  mogen  b?engen.  5©e  Coninft/ 
(feggenfe)  foube itefz  Hlanben  ïicBt in bjebe béngen/ mtt^f  felfjs  uit  ̂ pangien  Bier  nomenbe  /  ban  BP  moet 

ge(treBt:Bebbcn  ooft  't  berbonb  onber  Bengemaeftt/ «iet  met  eenige  bzeembelingen  gemaeftt/  Boetocl  fp 
baer  fterftelijfi  toe  berfocljt  toaren :  batfe  ooft  't  gemeen kolft  tot  oproer  foubengeb?acBtBebben/  feggenfe  /$» balff Oelijft  gelogen,  ̂ acr  Min  ooft  geen  toapenen/ 
U002  be  ftomfte  m  hertogen  ban  3filba  /  in  Banben  ge* 
nomen /ban  tot  nobigebefcBerminge:  batfe  Baer  ooft 
na  geben/gecommitteert  en  gebaen  te  Bebben  fcBaben/ 
roberpen  /getoelb/  boobflagen/  fterftfcBenbingen/cn 
anbere  grote  en  afgrijfelijfte  acnfïagen  /  't  felbe  tó  allesf 

negentBeib  en  ïiefbe  tot  tjuft  fijne  €rf  ̂ eberlanben 
bolgen.  J5iemanb  en  late  fjcmtoijö  maften  /feggen* 
be/  bat  fijn «nefteitfo  beraert  toefen  foube /bat  Bp 
fün  felf^  toefenbe/  niet  fo  beel  en  foube  toillen  boen/  om 
be  berberffenijTe  befer  ganfcljer  Sanben  te  berBocben/ 
m  be  &eifer  Caerle  fijnen  babcrBooglof.  memorie/ 
tn  benjare  1540.  gebaen  Becft/inBetontoeberofbe^ roerten/  bat  Bern  binnen  be  (tab ban  «©entfcBeen te 
berljeffen  /  te  (lillen  en  ter  neber  te  leggen:  betoclftc 
boen  boo?  ïiefbe/  ijk  Bp  tot  befe ïanben bzoeg /  om 

ontoaeraebtig/ toant  fulr  bp genige ban  Ben/ boobe   bie   fafte  to  1 7/ alle  anb     ÏÏSEiïB,* 
toeftomlïe  be^  hertogen  ban  3Clba  /  niet  en  Ui  gebaen  t  jgJEtolm m  ©"  anfeöft  htot fS?mö*l ban  bat  baer  na  gefcljiebiö  in  ben  openbaren  ferijg^  m^e^^mmimSèm^rmnfmS^ Banbel/enljeeftBtermebeniet  gemeens  ̂ e  pelferiS  K*K*SfiKwSW/^  « 
ïiöubetS  rim  SBB&to ijuuuui/guijH  net  öinat  op  oe  toet  tn  net  Concilie  ban   Bomen /om  bte  in  infre  mh^h^tcüoum  zne'sian 

ferlanben/cn ^.be gemene lieben in berbJietmebe ge*  pebanbS 

Sftrnftto  aeb2i^  "!   JS1^8  ̂ n^c  Dfln^"  «eben  baöer  anbe  boo?« 
tonK/  2SS  I fuIIcn  W*m  WttWWn.  c§P  Ijcbben  te  bebenïten  /  bat 
acnufbeü  uK  rj-  ̂ ^^"öe^ootComniatibeur)  tsc  felbe  com, 
fleSu^?ffl^tifeffi  2ff  ?  m^. lijCefi   ,,n^e  0^/öetoeI6e  be  ̂ertog  ban  3Clba  geBab  Beeft/ ^^^^SSSS&^Km^^  &  ̂ «tf  I  nat  BP  ban  fijn  mee(terfn  /  ge^tooren  bpariöen  befer een  grote  onbefcBaemtBeib  /  feggen  fn  ooft  /batfe  Ben met  en  bermijben/  Ben  parbon  en  genabe  aen  te  bk, 
tZtZl  T  mcsttcr  toaerfteib  niet  anberö  en  ftan  op, 
S^lïtos02bcn^  bmt  bat^c  bc0^«  cn  gefocljtOcbben/ 
h  CL^CnLlï!^r  P,2lblIc8tcn  ̂ b2pljeibBaeröIieben ït  ï  1  ib0?2  dc  snwutoc  Wenden/  en  metten bloeben  ftacröer  boo2-baberenberftregen  ijnbe)  en  n tic  rafte  Bacrber  confeientien  te  leben.  €n  m  te  meer/ 
ftSSSS^SS?1  b5?  •*"  bcrOcbtnge  Baerber  onutt, fp;eftelDfte  mt.oDanbeltnge  beDoo2ben  te  berfoeftcn: 

Sanben/  in  plaetfe  ban  ben  ̂ ertog  ban  ̂llba  niet  ge^ 
fielt  en  foube  toefen/ ten toarcfp Bern bcQtiameruafr 
ben  geaeftt/om  Baer  fcBelmö  boo2nemett  te  bolboeren. 
,£n  nebben  te  oberleggen  fijn  Becrlijft  feit  in  't  Coninft; 
ruft  ban  <02anaben  betocfen/nemen  ooft  aejjt  op  't  feit/ bp  ben  ̂ pangiaerbenonlanr  binnen  SBnttoerpen  be- 
b2ebcn/banbetoelfte  fn  genen  anberen  auteur  te  foc^ 
ften  en  Bebben  /ban  Bern.  Saetooft  bic  ban  ÜtrecBt/ 
feggenfe  /  inficn  bc  gelegentDeib  /  ban  't  gene  Ben  aètt* fïaenbe  &  getoceft  /  fp  rullen  befTetbcn  Jtcgucfcne? 

fcBalft- 



Uè 
Het  fèvencie  Boek. 

(ebal&Dctb  bebinbcn:  iel  bit  inbicn  groenen/  toattf 

( fcggenfe )  ban  ban  ben  bcrbo?bcn  te  bertoacljten  4 
ÜBaer  toat  baret  beel  fcöajbntf  /  feggenfe/  baer  alle  bc 
tocreltbegerecbtigbctb  Uenber  fnhe/  cnbe  ongereed 

ttgfiitö  benber  bpanben  faftcn  genoegfacm  ontbeet  i& 

g&cn  toelbcn  31311  eigen  fcfjabe/  oberlafr  en  toerbjucmn* 
ncn  niet  en  bctoeegt  tot  een  manlijbcn  moet  te  grijpen/ 

öefelbccnfultenooh  geen  febaftén  baer  toebetoegen. 
«Daerom  toilïcn  fp  ban  ganfcljcr  ïjerten  oen  l§ecre  m 
©cwftöarai  tobben  /  bat  Dp  /  tioo?  $ijne  gronbelofe 

bamtïjcrtigljeib/ ben  genen/  bic  eentgc  gercebte  fabc 
twiiben  /  be  felbe  tot  fijnber  eeren  toil  öelpcn  uitboeten: 
bic  toillenö  en  toetene  een  ongereebte  fafte  b2ijbcn  /  tot 

fcliantie  hengen  en  berbclgen:  btefulr  boo?cntoctcm 
beiöboen/aen  baten  berfianbeberlicïjtcn/op  batfe  ban 

benmisberltanb  afilaenbe/  enbanbarcbolrngeleet; 
toefen  bebbenbe/  boo?taenbeö<wrtmGD«b  boojjïacn moebten.  .  .     r 

<Op  bit  parbon  3ijn  feer  toeimg  ingenomen /nocb- 
tanö  ift  gebeurt  /  bat  <6errit  Jfranfibon  aitenbogaert 

2S?outoer  in  be  boge  2d20utoerüe  binnen  ötrecljt  /  t)te- 
cme    men  mcenbe/bat  gebluebt  toa$  uiten  lanbe/maer  fjem 
\°w"m  aeftabtgt«3önUu!$8en  2&20utoerücgeboubenbabbe/ 

Si :J,o-  en 't  felbe  baer  na  fo  geaccommobeert  /  fo  men  Bern 

men  ou  fcijoon  foeftte  /  bat  bp  B«  ftonbe  ontnomen  /  of  niet  ge-- 
bonben  toojben  boo?  raeb  ban  ecnige  bmnben  bctocegt 

iö  gcto02ben  /  om  ecnmael  uit  befe  gcfïabige  b?efe  ont- 
jagen te  toefen  /  bit  parbon  aen  te  nemen  /  en  baer  op 

quanfutë  binnen  te  bomen/  gaenbe  /  besf  mo?gen$ 

b?oeg  b'eene  poo?te  fecrctelyb  uit/  en  bomenbe  om- trent te  iourenboo:  mibbag  een  anber/  namentujn 
be  ïtëitte  bzoutoen  poojte  binnen  /  beeft  Oem  /  na  ben 

regel  en  0202e  baer  toe  gefteït  /  moeten  fcljicben.  <©ef= 

nd"üriönocïjeenb02ger$f  foon/  genaemt  giacob^ cobft  toefenbe  bc  foon  ban  een  Cramer  in  be  goiboop  / 

bic  Bern  in  I^ollanb  tjabbe  ontbouben/mebe  binnen  ge-- 
bomen  /  op  't  boo?f3  parbon  /  en  bebbcn  't  felbe  fonber cenigeftoarigöetb  genoten/  boebbe boo?f3  ̂ Jacobtë 

lange/  na  bat  ben  ttjb  besS  parbon  toaö  geerpireert/  in- 

genomen met  3ijn  buteb?outo  /  Ijebbenbe  't  felbe  bp  re- ouefte  bcrfocljt  en  te  bennen  gegeben/  bat  fp  binnen 
gictbenbcfloten  Dabben  getoeetfinbc  belegeringe/en 
wiet  eer  en  Dabben  bonnen  bomen,  ©ele  aebten  /  bat 
om  be  tocinigbetb  ber  perfonen  bic  baer  op  tnnuamen/ 
fp  net  gelub  babbcn  /  bat  bet  ben  toel  bequam  /  en  bat 
bet  bc  pijne  niet  toeert  en  toajü/  D«t  tooo?b  en  be  belofte 
te  b2cbcn. 

<De  <02öot-Commanbeur  Bebbenbe  tot  buffel  be* 
fcbieben  bc  <0ebeputeerbe  ban  alle  be  $eberlanbfe 

^20bincienombcnluiben  boo?  teboubenfefierc$20= 

ï]f  t  JJrtO 
bon  ui. 

toont  is  geweeft  ,  des  niet  tegenftaende  heeft  hy  ce  iel-  $«  par» 

vc  nu  principalijk  willen  betonen  en  bewijfen ,  by  eene  Joiv  fnb 

generale  gratie  en  pardon ,  gelijk  gy  hebt  mogen  hen  en  }(a  fcn ' 
verftaen,  't  welk  fo  breet  en  ampel  is,  dat'tlelvebe-  bttoon 

grijpt  en  comprehendeert  de  Staten ,  landen ,  ft  eden  ,  JjanDt 
gcmeinteencommuniteiten,dietegensGodenhjnder  McDl1| 

Maj.  mifdaen  en  misbruikt  hebben ,  en  ook  alle  parti-  <aa\uuh 

culiere  perfonen ,  al  ift  dat  fy  gecondemneert  en  geban-  b?aegt nenfijngeweeft  ,  wefende  daer  in  allecnlijken  ecnige  %fm^ 

^eexcepteert  en  uitgefteken ,  die  mits  der  enormiteit 
van  hun  crimen  en  mifdaden  ,fijnder  Majefteit  niet  ge- 

docht-en  hebben  weerdig  te  fijn ,  om  van  de  voorfchre- 

ven  gratie  en  beneficie  te  genieten,  en  deelachtig  te 

wefen. 
En  hoewel  dat  fijne  Voorfz,  Majefleit  haerbetrout, 

dat  by  der  gratiën  Gods ,  't  felve  pardon  oorfake  fal  we- 
fen ,  dat  vele ,  die  door  quade  en  bofe  geeften  verleid  en 

geabufeert  fijn,  en  misbruikt  hebben,  als  voorfz. is > 
hun  faulten ,  dwalingen  en  mifdaed  bekennen  en  inden 

rechten  weg  vande  Catholijke  Roomfe  Religie,  en  tot- 
te  onderdanigheid ,  die  fy  haren  Conink,  overftenen 
natuirlijkcn  Heere  en  Prince  fchuldig  fijn ,  wederkeren 

fullen :  nochtans  begerende  't  felfde  des  te  lichtelijker 
gedaente  worden,  en  willende,  dat  den  peis,  rufte> 
vrede  en  tranquilliteit  van  de  voorfchreven  Landen  te 
vafter  en  geduriger  fy ,  en  dat  de  quade  geen  occafïe 

en  fouden  hebben ,  om  't  gemene  volk  te  altereren ,  fa- 

yende  hun  fenijn ,  gelijk  fy  gedaen  hebben ,  fonder- 
linge  onder  't  dexfel  van  t  accoord  van  den  1  o  pennink 
opte  roerende  goeden  ,  en  den  ao  op  te  onroerende 
goeden  ,  fo  heeft  fijne  voorfchreven  Majefteit  fijne 
Excellentie  belaft  ,  om  te  verklaren  aengaende  den 

voorfz  tienden  en  twintigften  pennink,':  gene  des  hier navolgt.  rfftnifafif 

Te  weten ,  dat  den  voorfchreven  tienden  en  twintig-  jjyjgj 
ften  pennink  den  Staten  of  Landen  niet  geeifchtenis  mfïellen 

geweeft ,  om  die  te  quellen  of  vexeren ,  hen  opleggen-  J*0"^" 
de  onverdagelijke  en  by  na  onmogelijke  laften,  noch  c„  tto(W 
om  te  beletten  de  contra&atie  van  den  koopmanshan-  tfQfUti 

del,  neringeen  negotiatie , 't  welk  de  feditieufe  rebel-  öemünfc 
len  en  wederfpannige  voor  een  dexfel  genomen  heb- 

ben ,  om  daer  mede  onder 't  volk  oproer  te  maken: 
maeropdatdevafallenen  onderfaten  gereder  en  lich- 

ter middel  fouden  mogen  hebben ,  om  haren  Conink 

en  natuirlijken  overften  Heere  en  Prince  te  dienen  in- 

den groten  voorvallenden  nood ,  uit  faken  van  der  oor- 
logen ,  tegens  de  rebellen  ,  wederfpannige ,  en  pertur- 

bateurs  van  de  Catholijxfe  Roomfe  Religiën,  en  der 

gemeine  rufte  en  vrede. Gemerkt  dat  de  middelen  van  de  beden  en  fubven- 

SSBWSiSS  I  *-.£»*»  ™  outsgewoonHjkwas  «  gebrul , jwjuk/ wnijuM»i»*w«nf  ^   !      „'s.ljums.,11*J  niprfnfnrtpnten  waren  .om  te  verhen  totte  oroteen 
èaèaö/  namcntlijbben  7  Sm  l  na  be  berbonbtnge  f 
besf  parbonjs  /  boen  noo?bouben  befe  pjopofitte. 

t*&  \  f Yn  HeerenjcIie  reprefenteren  de  Generale
  Sta- 

né  Oen  '  JVJLten  van  den  landen  van  herwaerfover ,  mijn  Hee 
^tatca  re  je  Groot-Commandeur  van  Caftilien ,  Coninklijke 

tadof  Maj. Stadhouder ,  Gouverneur  en  Capitein  Generael 
Jaren  in  de  felve  Landen ,  heeft  my  belaft  u  jegenwoordelijk 
43ebepu*  te  fesfyen  en  voor  te  houden  de  principale  oorfake  , 

bantod  waeromgy,terondonnantie  van  fijne  Maj.  alhier  be- gen  oen  fchreven  en  vergadert  fijt. 
«ö-2001  Eneerftelijken,  alfo  fijnre  Maj.  meininge  en  wille 

manSew  altijd  is  geweeft,  en  als  noch  is,  by  alle  gevoegelijke  we- 

aeöaen.  gen  te  voorderen  en  procureren  peis ,  rufte  en  tranquil- 
liteit in  defe  fijne  Nederlanden,  den  welken  als  patri- 

moniale en  erflanden ,  fijne  Majeft.  fo  grote  liefde  toe- 

dracgt ,  en  mitfdien  nimmermeer  en  cefTeert,alle  mid- 
delen te  foeken  ,  om  de  landen  te  helpen  uitten  druk  , 

miferie,  ellendigheid  en  calamiteit,  daer  in  de  felve  fo 

lange  geweeft  fijn,  {onderlinge  hoemen  die  wederom 
fal  konnen  ftellen  en  bringen  tot  fuiken  rufte ,  vrede  en 

metfufficientèn  waren  ,om  te  verfien  totte  groteen 
uitnemende  laften  en  onkoften,  die  fijne  Maj.  dragen 
mofte ,  tot  onderhoudeniffe  van  de  krijgfluiden ,  die  fy 
eftimeerde  van  node  te  fijn ,  om  de  troublen  en  com- 
motien ,  die  inde  felve  Landen  waren ,  te  ftillen  en  pa- 

cificeren ,  de  quade  te  ftraften ,  en  de  goede  te  ftellen  en 
brengen  in  de  oude  gewoonlijke  ruft ,  peis  en  vrede. 

En  al  ift  fo ,  dat  volgende  't  gene  des  voorfz  is ,  fijne 
Majefteit  wel  gemoveert  foude  mogen  fijn ,  om  met- 

ten middel  van  den  voorfchreve  tienden  en  twintig- 
ften pennink  haer  te  behelpen ,  des  niet  tegenftaende  » 

gemerkt  dat  de  Staten  vanden  Lande  veel  merkelijke 

inconvenienten  en  grote  fwarigheden  opte  executie  (F01-»1, van  dien ,  t'federt  geprefenteert  en  vertoont  hebben , 
en  dat  fy  te  dien  einde  grote  inftanticn  gedaen  heb-   SEfooe 
ben ,  fonderlinge  aen  fijne  voorfchreven  Majefteit  in  "f"^ 
Spangien  :  de  felve  begerende  den  voorfchreven  Lan-  ̂ "n  „ 
de  te  gratificeren  ,  en  om  de  goedwilligheid  ,  liefde  gemrinii 
en  affectie,  die  hy  den  fel  ven  Lande  gedragen  heeft, 
en  alfnoch  toedraegt ,  fal  den  voorfchreven  tienden  en 
twintigften  pennink  afdoen^  annulleren  enaboleren, 

voorfpoet,  als  die  daer  te  voren  waren,  mitfgaders  in  de    niet  tegenftaende  de  accoorden ,  confentcn  en  belof- 

goede  politic,  contrafrie,  neringe  en  koopmanshan 
del ,  daer  in  de  felve  fo  grotelij  k  hier  vorens  plachten  te 
floreren. 

En  hoewel  defe  liefde  en  goedwilligheid,  die  fijne 

Maj.  u  toegedragen  heeftin  Knenigèrley  manieren  be- 

ten ,  diemen  haer  daer  van  gedaen  heeft ,  en  fal  den  (el-  ̂ "^ ven  van  nu  voortaen  verklaren  nul ,  van  onwaerden ,  tWïm 

en  van  genen  efte&e,  gelijk  of  die  noit  geaccordeert  ten  tan 

en  waren  geweeft  ,  en  ten  felvcn  eftecle,  fai  fijne  Ex-  Wennt cellentic  daer  van  doen  leveren  fijner  Majeft.  brieven,  ontoar 
tot  Den. 
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gt  gehele  fatisfadie  en  contentement  van  de  voorfz    gebruikt  fulke  dankbaerheid  en  correfpondentie,  als 5l7 XR(t$ 

Dor  De 

&atcn 
«5rnc; 

Staten 

Wel  verftaende  dat  defelve  Staten  ook  voldoen  en 

furneren  lullen,  'tgenedesfy,omdaertoetegeraken, totdiverfeftonden  belooft ,  en  particulierlijken  aen  fij- 
r.Kl  aen  ne  Majefteit  in  Spangien  geprefenteert  hebben,  't  welk 
finctiof- 1S '  mitS  betalende  voor  den  tijd  en  termijn  van  fesja- 

Dc.cn '  '  rci?  \ tvve  milioenen  's  jaers ,  daer  van  noch  refteren  te •rgenefp  voldoen  vier  jaren,  welke  fes  jaren  expireren  fullen 
-  deO  ij  dag  van  Augufto  15-75.  naeftkomende ,  datfy t  einde  van  de  voorfz  fes  jaren  ook  betalen  fullen  den 
tweden  honderften  pennink  geaccordeert,  in  gevalle 
vamnvafie,  gelijk  fijne  Majefteic  't  felve  ookfulxver- 
fhen  heeft,  by  de  antwoorde  gegeven  in  Spangien, 
en  dat  fy  te  dien  einde  geven  fullen  hare  obligatien 

boojern  van  den  voorfz  tweden  honderften  penning, fo  men 
een  ycgelijk  in  'tbyfondcr  leftmael  aengefocht  heeft, gemerkt  dat  men  grotelijx  van  node  heeft,  gerede  pen- 

ningen op  te  brengen,  en  ook  de  grote  en  frequen- 
te in  vanen,  die  jaeriijks  in  defe  Landen  gefchied  zijn, 

fo  t  geheel  notoor  is ,  tot  grote  fchade  ,  nadeel  en 
cie   van   fijne  Majefteits  vafallen  en  onder- 

fcoan 
Di 'en  lycb Den  ge? 
p:cfcn» 
icrrt  ac- 
Bao :  cc 
toeren  ' 

ren  rtu: 
millioi» 
urn 

*i jar  rj  • 
cnr'cin 
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Haer  betrouwende  infgelijx  fijne  voorfz  Majefteit, 
dat  voor  den  toekomenden  tijd ,  de  felve  Staten  hun 
devoir  doen  fullen,  om  fijne  Majefteit  te  dienen  van 
nieuwe  beden  en  fubventien ,  na  hun  vermogen ,  en  de occurrentien  van  den  tijd ,  en  na  den  eifch  van  de  node- 
lijkheid,  diealdaer  fouden  mogen  overkomen,  volgen- 

de de  goede  en  oude  affectie,  devotie  en  obligatie,  die 
fy  haren  natuurlijken  ©verftenHcereenPrincealtijds gedragen  hebben ,  tot  defenfie ,  befchermeniffe  en  on- 

derhoud van  dien, en  tot  confervatie  en  bewarenifTe 
van  de  voorfz  Landen,  gelijk  fy  ook  altijds  fijner  Maje- lteit geprefenteert  hebben. 

En  want  eenige  van  de  voorfz  Staten  begeert  heb- 
ben, dat  den  Raed  van  troublen  af  gedaen ,  en  alle  fa- ken aldaer  hangende ,  aen  de  Provinciale  Raden  en  or- 

fe'oo!'  lfe  Juftiae,van  den  Landen  gefonden ,  getratdeert 
i&eban  cn  gewefen  fouden  worden  ,  fo  heeft  fijne  Excellentie 
Si™  "  m?n  ™reo  wel  willen  te  kennen  geven, datden ellen  voorfz  Raed  ingeftelt  is  geweeft ,  om  aldaer  te  trace- 

ren de  faken  van  degene,  die  tegens  God  en  den  Co- nink  fo  grotelijk  mifdaen  hebben, en  om  kenniffete 
nemen  van  de  civile  pretenfienopdegeconfifqueerde 
goeden ;  t  welk  na  den  tijdfeer  nodelijk  is  geweeft ,  fo 
wel  mits  dattet  een  fake  is,  die  dikmaelby  Cooin»en en  Pnncen  gedaen  word,  fo  wanneer  fulke  extraordi- 
nanie  faken  in  hun  Coninkrijken,  Landen  en  Heer- 

lijkheden gebeuren ,  als  mitfdien  dat  de  ordinarifc  Pro- 
vinciale Raden  tot  fo  grote  extraordinarife  laften , 

met  gevoeglijken  en  fouden  kunnen  voldoen,  maer 
fouden  gedrongen  wefen  ,  merkelijke  faute  te  doen 
m  de  admimftratie  van  de  ordinarifc  juftitie,  diefy  ex- erceren. ' 

En  hoewel  om  defe  oorfake,  en  eenige  andere re- 
ipeden ,  fijne  Majefteit  foude  mogen  den  felven  Raed continueren  en  onderhouden ,  nochtans  mits  u  voe- 

gende en  accommoderende  op  de accoorden  voorfz , 
en  hem  deshalven  goed  genoegen  en  contentement  ge- 

•e  co-;  vende,fal  de  felve  infgelijx  tevreden  wefen,  u  hier  in 
I  fal  te  believen,  en  den  voorfz  troublen  Raed  af  te  doen, overfendende  alle  de  faken  aldaer  hangende  ongedeci- 

deert  aen  de  Provinciale  Raden  refpedivelijken,  om de  felve  te  mogen  handelen,  traderen,  aenhoren,  flich- 
be       ten  en  termineren ,  en  daer  van  executie  te  doen ,  in 
jatn,  conformiteit  van  recht  en  juftitie,  en  na  uitwijfen  van ■rnc     haren  coftumen.  J 

nr?n?  ,  £*°  welken  >  mijn  Heeren ,  gy  de  oorfake  moogt 
S*  r S  waerom8y  by  ̂nder Excellentiegeconvoceert 

V  willen h7enheb1c  zweeft,  om  u  fijnder  Majefteits enern.  Wllle  en  intenne » als  boven ,  voor  te  houden  en  verkla- 

■rï?'  \%Cl  °PiaA-gy  l"oud  mogen  bekennen  de  vaderlijke &    ldt  e"  aff^c>daer  door  fijne  Majefteit  begeer  de 
ï         rufte,vrede,Pe1ScntranquiliteitvandeStatenenLan- den  voorfch  reven 

En  nadien  gv  fijnen  voorfz  wille  en  meningever- 

!    I)eetCnC3  l  nU>  daC  gy  vanuwe«ijdcii 

n 
aeti 
:ll 

luble 

tot  fodanige  grote  liefde  en  affeclie  toebehoort 
want  de  laken  die  men  u  eifchende  is,  niet  fwaer,  nieuw of  extraordinanseh  zijn ,  maer  fulx,  als  gy  fijnder  Ma- 

jelteit altijd  geprefenteert  en  belooft  hebt,  fo  wilt  de  fel- 
ve liberahjken ,  en  fonder  lange  uirftel  of  vertrek,  vol- komen en  furneren. 

Snoder  daer  in  eenige  fwarigheid  of  letfel  te  maken , 
onder  c  dekfel  datgy  begeren  foud ,  datter  een  generale vcrgaderinge  van  de  Staten  gefchieden  foude ,  om  te 
fr™  van  de  middelen,  hoemendefen  dienft  en 
bede  fal  moeten  doen ,  't  zy  by  generale  of  particuliere midde  en:  gemerkt  dat  men  naderhand  op  de  felve 
middelen  fal  mogen  traderen,  en  dat  defe  jegenwoor- 
dige  nodelijkheid  'tfelve  nieten  permitteert,  ook  dat de  faken  in  fu  ken  ftaet  en  gefteltenifTe  niet  en  zijn, dat  men  die  fo  lange  foude  mogen  uitftellen:  maer  aen. 
merkende  de  gratie  en  faveur,  die  fijne  voorfz  Maje- 

fteit by  t  pardon  generael  gedaen  heeft,  en  u  ook  je- genwoordehjkdoet,  by  deabolitie  van  den  tienden  en 
twintigften  penning  ,  en  het  renvoy  van  der  faken  ,  in der  manieren  voorfz:  fo  behoord  gy  met  alle  vlijt  en fpoet,en  fonder  vertrek , te  doen  ,'t gene  des  men  u tegenwoordelijk  verfoekt ,  nopende  de  voorfz  twe  mi- 
boenen  s jaers,  voor  den  tijd  airede  verlopen,  en  als 
noch  toekomende,  totten  einde  van  de  voorfz  fes  ja- 

ren, metten  voorfz  tweden  honderften  pennink,  als 
de  voorfz  fes  jaren  verfchenen  fullen  zijn,  gemerkt dat  al  t  {elfde  u  geeifcht  word  ,  tot  defenfie  en  be- 

fchermeniffe van  de  Catholijke  Room fe Religie,  tot 
confervatie  en  protedie  van  de  voorfz  Landen ,  en  ook 
van  u  felven,  en  fondcrlinge  tot  gemene  en  generale 
vrede ,  peis ,  en  rufte ,  en  is  in  effcde  anders  niet ,  dan 
een  approbatie  en  voldoenioge  van  uwe  prefentatien 

en  beloften.  
r Gy  behoort  ook  niet  in  difputatie  of  twijfel  te 

ftellen  ,  of  de  voorfchreven  beden  wel  en  behoor- 
lijk, en  by  behoorlijke  wegen  en  manieren  geaccor- deert, of  dat  de  conditien  al  volbrochtzijn  ,  gemerkt 

dat  fulke  fwarigheden  of  fubtiliteiten  (die  eenige  diffi- eulterende  alle  faken  begeren  te  foeken)  waerlijk niet  en  benoorden  in  defen  tijd  te  vallen  tuffchen 
eenen  fo  genadigen  en  goedertieren  Prince  ,  en  ful- 

ke fijne  goede  en  getrouwe  vafallen  ,  de  welke  ook 
geen  ander  refped  noch  confideratie  en  behoorden  té 
hebben  ,  dan  alleenlijken  tot  Gods  en  des  Coninks 
dienft,  en  tot  de  welvaert ,  prefervatie  en  remedie  van den  Lande. 

Want  niemand  (hy  en  zyt'eenemael  vanjugement en  reden  berooft)  en  kan  ignoreren ,  dat  in  fulke  treffe- 
lijke affairen  concernerende  de  welvaert  van  den  Lan- 
de, en  m  fodanigen  benauden  tijd,  niet  enbetaemti 

van  gelijke  fubtiliteiten,  difputen  of  fwarigheden  te 
traderen,  mitfdien  dat,  alwaer 't  fo,  dat  de  voorfz  be- 

den niet  geconfenteert  noch  geaccordeert  en  waren, wefende  de  fake  in  fulke  extremiteit  (gelijk  gy  mijn 
Heeren  wel  weet)  gy  foud  behoren  de  felve  van 
nieuws  te  accorderen ,  om  by  gebreke  van  dien ,  de 
religie ,  noch  de  gehoorfaemheid  die  men  den  Co- 
ninkfchuldig  is,  niet  te  laten  vergaen ,  fonderlinge  ge- 

merkt dat  het  quaed  en  de  ellendigheid  fo  groot  is,  en deonkoften  van  der  oorloge  fo  uitnemende  en  onver- 
dragelijk  zijn ,  dat  al  't  gene,  defer  gegeven  en  geac- cordeert fal  zijn,  nietgenoegfaemenfalweferi,  noch 
kunnen  furneren  tot  't  gene  datter  vah  node  is.  't  Welk 
de  Staten  wel  behoren  te  overwegen  en  confidere- 
ren,  mitfgaders  de  fchade,  verlies,  en  ellendigheid, 
die  defe  Landen,  te  dier  oorfaken,  en  by  gebreke  van 
beden  ,  geleden  hebben  ,  en  noch  dagelijx  moeten 
lijden. 

En  behoren  infgelijx  de  felve  Staten  te  aenmer- 
ken ,  ia  wat  gefteltenifTe  fijne  Excellentie  defe  Lan- 

den t'fijner  aenkomfte  alhier  gevonden  heeft, en  hoé de  felve  als  noch  jegenwoordelijkenftaen,  tercaufen 
van  de  betalinge  van  de  krijgfluiden ,  die  men  grote 
fommen  van  penningen  fchuldig  is  En  fo  verre  de 
voorfz  Staten  daer  toe  niet  geringe  en  fècoureren  of 
opbrengen  de  penningen  van  beden ,  die  fy  gelooft 
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hebben  ,fal  onmogelijk  wefen ,  die  krijgfluiden  te  doen 

monftreren  ,  't  welk  niet  gefchieden  en  kan  ,  fonder 

hen  eenige  merkelijke  betalinge  teffens  te  doen.  En  in- 
dien men  defelve  niet  en  doet  monfteren,  fullen  de  on- 

kotten  belopen  op  't  dubbel ,  en  en  kunnen  ook  de  fol- 

daten  niet  gehouden  worden  na  krijgsrecht,  fb't  be- hoort ,  maer  fo  de  felve  dagelij x  muitery  e  ftichten ,  en 
kanmendevi&orie,  dieonfe  Heere  God  onlanxons 

verleent  heeft ,  niet  behoorlijken  vervolgen ,  noch  ook 

de  oorloge  voleind  worden ,  fo  men  wel  begeert ,  maer 

ftellen  hen  tot  alle  ongeregeltheid  ,  bedervende  en  uit- 
terende de  goede  onderfaten,  enden  huifman,  tegens 

den  wille  en  meininge  van  fijnder  voorfz.  Maj.envan 

fijne  Excell.  Tot  alle  welke ongercgeltheden  men  ibu- 

de  mogen  verfien,  fo  verre  de  voorfz,  Staten  hunde- 

voir  kortelinge  dede  op 't  gene,  defmen  aen  henver- focht  heeft. 

En  nadien  dat  by  defe  beden  fo  grote  fchade  ge- 
excufeert  en  verhoed  mach  worden,  en  dat  tercon- 

trarien  groot  profijt  daer  uit  volgen  foude  ,  indien 

men  de  krijgs-luiden  konde  betalen,  en  in  goede  dif- 
cipline  houden,  gemerkt  ook,datfijneMajefteitvan 

fijnder  zijden  gedaen  heeft  al'tgene  dat  mogelijk  ge- 
weeft  is  ,  hebbende  fo  grote  fomme  van  penningen 

uit  Spangien  herwaers-over  gefonden.  Sijne  Excel- 
lentie ,  in  naem  van  fijnder  Majefteit  ,  verfoekt  u 

mijn  Heeren  anderwerf,  met  alle  mogelijke  inftan- 
tienen  vermaningen,  dat  gyu  devoir  en  officie  niet 

vergeten  en  willet ,  noch  een  fo  redelijke  en  billijke 

fake  verachteren ,  fonder  't  felve  langer  uit  te  ftellen 
of  vertrecken.  Want  indien  gy  begeert ,  darter ,  eens 

een  einde  gemaekt  worde ,  van  defe  civile  en  inland- 
fe  Oorloge ,  en  dat  gy  God  dienen  wilt ,  en  de  hand 
houden  en  mainteneren  ,  en  indien  gy  de  welvaert ) 

van  der  Gemeente  begerende  fijt ,  en  verhoeden  de 

dood-flagen  ,  plunderingen  ,  rovingen  ,  verderffe- 
niffen ,  druk  en  lijden ,  die  wy  jegen woordelijk  aen- 

fien,  en  hen  voorden  toekomenden  tijd  alfnoch  re- 

prefenteren ,  fo  binnen  als  buiten  's  lands :  fo  is  gant- 
fchelijken  van  node  ,  dat  gy  ,  fo  vele  alft  mogelijk 
word  ,  u  evertueert ,  en  uwe  uiterfte  devoir  hier  in doet. 

En  fo  men  wel  bemerken  kan  de  goedertierenheid , 

genade  en  rechtveerdigheid  van  onfen  Conink  ,  die 
anders  niet  en  begeert ,  dan  dt(e  Landen  wederom  te 
brengen  en  reduceren  in  haren  eerftenftaet,  orden, 

,  politie  en  goeden  regel ,  fo  wel  op  't  ftuk  van  de  religie 
als  van  de  juftitic ,  en  de  felve  te  ftellen  in  goede  vrede , 

rufte,peisen  tranquiliteit :  is  ook  wel  billijk  en  rede- 

lijk, dat  fijne  vafallenen  onderfaten,  in  tijde  vanful- 
kenood,  hem  niet  en  failleren,  maer  als  goede  en  ge- 

trouwe, hem  helpen  en  affifteren  ,  op  dat  alle  faken 

geremedieert  en  geaccordeert  mogen  worden  ,  met 
fulke  vlijt  en  fpoed ,  alft  wel  behoort  en  van  node  is. 

*t  Welk  fijne  Excellentie  van  u  mijn  Heeren  verwacht 
en  verhoopt ,  hebbende  goed  en  vaft  betrouwen ,  dat, 

nadien  gy  fulke  vafallen  fijt  ,  die  de  welvaert  van 
den  Lande  fo  grotelijk  begeert,  gy  fult  terftond,  en 
fonder  voorder  vertrek  ,  eenen  fo  redelijken  en  no- 
telijken  Teifch  volbrengen  ,  na  de  verbontenifTe  en 
obligatie  ,  die  gy  deshalven  hebt.  En  des  te  meer  , 
mits  dat  het  gene  defmen  begeert ,  tendeert  ter  eeren 
Godes  ,  ten  dienfte  van  onfen  Prince  ,  en  tot  hul- 
peen  fecours  van  ons  Vaderlnd,  mitgaders  tot  cón- 
fervatie  van  u  allen ,  en  van  uwe  huifvrouwen  en  kin- 
deren. 

D<£  <6cbeptitcerbcbanuc  ^tatenban öc  Jp20bin* 
cf  en  eenige  bagen  tot  25?uffel  ?etoeefl3tjnbe/  en 

baer  na  geDoo?tRebbenbe  beboo?noembe$?opofitie/ 
Debben  aen  ben  <i3?oot-€ommanbcur/  ban  toegenen 
boo?  lafl  ban  Daren  principalen  /  oberge/jeben  Defe  na- 
bolgcnbe  ilemonftrantic. 

D<£  <6ebeputeerbe  uan  be  Staten  berbagbaert 
tot  2S:uflel  /  boo2  lafle  ban  utocr  €rcellcntie  /  be* 

fort  tan  ocmibC  tn  Qutimtge  ban  Dunne  plicftt/  en  fupbere  Bet- 
putmbc  teujbe  affectie  en  liefbe/ bic  3P  Debben  tmwmw- 
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fteit  Daren  natuirlpen  ̂ eerc  en  jtóèe,/  te  afcbtfc*  *™* eenalle  beljoojlpe  miöuelen  /  om  öcjeibe  te  üicnui  &criP|ül 
en  te  bulpe  te  nomen  (niettemin  m  nlle  ootmocbig  bmcim 

Deib/  en  op  co?rcctie  ban  bc  felbe)  tot  rcitatiraric  en  a^f 
pacificatie  ban  öe  $eberlanben/  bie  Dem  banpatii-  c£mi 
inonic  toeftomen/  cnfüne  boo?faten  fo  lief  enaenge-  manacm 
naem  3ijn  getoeefl  /  jegentooojbeltju  fo  befolaet  en  ™J  J 
omleeblcggcnbc/  ja  opten  flip  ban  Daer  uiterfte  en  £ 
Inetfte  beröerf /  oon  feerimpoJtcrenbctonbcre  Ijouï*  cc 
ban  0110  Deilig  <0clobe  en  CatDolijbe  öoomfe  fie>  « 
ligie/biemenaen  allen  3ijbenfiet  toan&elen  of  fcljuö*  « 
ben/  en  pcricliteren  meer  ban  ooit/  tot  feer  groot  leet-  « 
toefen  en  Dettf toeer  ber  boo?fcB^eben  <©ebcputeeröcn  /  cc 
en  ban  alle  toacracDtige  en  goebe  CDJiftcnen:  Bete  ce 
ben  geburenbe  Det  lange  ftille  leggen  /  bat  fp  utoe  of  p  « 
cellentie  (  met  een  omutfpjcfeeltjBe  begeerte  en  be*  ce 
botie  )  bettoacDt  Debben  /  betoo?pen  en  geconcipi*  cc 
eert  eenige  principale  poincten  /  gcotcliju  belangen-  cc 

be  ben  bienft  <0obe0  /  onberDoubenifTe  ban  't  IjtU  cc 
lig  <0elobe  /  en  Catfjonj&e  ftoomfc  Religie/  mitf*  « 
gaberiSbenbicnflban  3ijne  iBajcfleit/toeberopaecD- 
tingeenbefcDcrminge  ban3ü«e  boo?fcD?eben,êeber* 
lanbeu. 

(gecfteliife  p?otefleren  be  boo?fcD?cben  <0ebeputeer*  -gj** bc  met  ïjerte  en  monbe  /  boo?  <6ob  en  ben  mcnfcDen  /  Müm 
ban  te  toillen  blijben  bp't  gene  boo?f3  té  /  bibbenbe  u>  tmm 
ne  ITOefl.  feer  ootmoebelyB/  't  felbe  te  geloben  fonber  g  J« eentgttoijffel/  jabatfe  lieber  toillen  fterben  beboob/  Set&è. 
bantefien  eenige  beranberinge  inbe  Religie/  en  bat « 
utoe  €rcell.  geliebe/baer  ban  3öne  |Bai.  te  berfefeeren  « 
aengefien  b'erperiencie/bie  befelbe  baer  ban  mag  Bete  « 
ben  /  febert  3öne  aennomfte  HertoaerjEf :  en  tot  bien  ef- « 
fecte  (baer  ban  fp  Den  berfeuert  Doüben)  (lillen  be  ̂ ta* «« 
ten  t'allen  tijben  boen  blpen  ban  fiaré  getroutoig^ « 
Deib  /  fo  aengaenbe  onö  ijctlt g  CatDolü»  <6elobe  en  re* « 
ligiealsS  ban  fijne  |Haj.  « 

€n  alfoben  goeben  en  getroutoen  bienaer  begeert  ©ofo» 

eneftimeert  boben  albe  liefbe/  goebe  ooge  en  repu- 1)<" /öa 
tatieban3tjn3|eer/  ben  toelnenoon  toeftaet/tetoin^  lmnv 
nenenbetoaren'tDerteban  3ijneonberbanen/b'toeln  nenngw met  Dem  b?engtal  toatmen  mocDt  begeren/  falbeel  JJHJ 

gelbcnboo?  argument  en  berfefeertDeib  banbttfiuu/  tem™ 
bat  3ijne  Höajeftcit  geliebe  Dem  te  laten  bienen  ban  \anm 
be  naturele  onberbanen  ban  befe  3öne  Eanben  /  ah  Jjjg01 
fo  gebaen  Debben  3pne  boorfaten  /  baer  befelbe  Den  ̂ „ban 

fotoelbp  bebonben  Debben/  fo  tn'tftuR  ban  ̂ olicie  muu 
atë  ban  oo?loge  /  obermitsr  be  felbe  natuirlpö  meer  JJ^ 
geneigt  en  geaffecttoneert  3ö"  ten  bienfle  ban  Daren  se  /m 
©?ince/  entotbefcöermeniffe  ban  Daer  baberlanb  /  bc\mtu 
b?outoen/öinberen/  b?ienben  engoeberen/  Debben^  {fjf 
be  oon  beter  nenniffe  ban  be  gelegentDeib  /  inbomften/  ?„*£ 
uitgangen/ en Quartieren/  ban  anbere  bie ban berre  maerbt 

3lanben3ött/  gelijnben  bienft  banbe  natuirljjHeon*  jjg»*' berbanen  /  fpccialijhen  be  benben  ban  o jbonnantien  en  ̂ !S 
orbinari^  garnifoenen  /  met  effecte  Debben  betoefen  tn  nen  w 
alleerpioicten.  €ngelö«  fijne  |©ai.  in  ben  jare  1^7. 2anW' 
oon  bertoont  i&  getoeeft/  en  bp  be  felbe  oob  baer  op  toel  <e 
geconfibereertengeacco?beert/  gebenbeapoftille/op  <c 
gciijfee  remonftrantie  en  requefte  Dem  gcp?efenteert iC 
bp  be  Staten  45enerael/ten  felben  einbe.  <©een  ttoijf- ic 
fel  toefenbe  /  of  3ü«  Itëa jefteit  en  fal  Dem  beter  gebient  «c 
binben/  alö  ban  beel  b?eembelingen/toiensf  pjincipael iC 
toit  i?s  tot  Daer  particulier/en  om  te  beroben  en  fpolie* tc 
ren  't  Eanb/alö  b'effecten  uittoijfen/lebenbe  continue^ « 
lijBenop  boo?belen/en  ten  laetflen  Den  bertrecBenbe <c 
met  Dare  bolle  gagien/be  toelfte  00B  ttoeofb?iemael tc 
te  boben  gaen  be  gagien  ban  be  natuiriijfte  onberfaten/ " 
latenbealfo't^lanbpbelban  mibbel  engoeberen/  en iC 
fonbe?  gerecljercDeert  of  onbe?focDt  te  toerben  ban  Da* ££ 
regepaffeerbe  actiën/  gelpmen  toel  boen  Banbe  in* t£ 
gefet^nen  of  lanbfaten/  lik  ooft  meninge  reifegere* <c 
cDcrcDeert en onberfocDt3ön getoeefl/  iaoo&totfïraf* <c 
finge/  en  Daerluiber  te  boen  reftitueren  intereflencn  t{ 
berobingen  /  boo?  toelfe  mibbel  fp  tc  beter  in  officie cc 
mogen  gcfjouben  toerben  /  en  't  Hlanb  gefoulageert " 
ban  beel  foullen/ejctrao?binari!tt  oberlaflen  en  anbere <( 

ercefTen. i^iet-te-min  tótoel  notclp/  batfe  beter  betaelt  en 

onber- 

cc 

(C 
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SSS«  Mtortjoubcntoüjöcn/  tran$pti«ö  lange  gcbaen  3tin/  recbten  ban  p?cfent  m  abfent  toeferbe  /  ï»  er  fm« 
iuiïiï  tcntoclbeneffefte/entycfenbc  ben  ttoyffel  bic 3pbace  bc  niet  fadgeren  /  m  tonfc^miteit  ben  te  bfioaöacn*'* 
ie  pe^   aen  mogen  becben/  acr  gefien  bc  gtote  atbterflallcn  bepcinrten  en  artirufen/  u  (ïclfcn  benctine  enoere* « 
nmsjen    ban  c0  janiye ÖICtl(t/  foclbe  bctalingc  ben notfjtantf  niet  nuireertc 02t?e /  b'toelb  tien  bi  tocegt  /  bcnuc  bitten / " öe  mm  «n  Deeft öemannueert  of  gcfalgeert /  oebnrenbe  be bc  bat bp  ben  arbeib  aenmme/cm  fom batoaers-ober te " 
bennen 
ban  örfc 
yanocn 
fouöen 
aeöaen 
ajojben 
ipöcn         j.-—m»...»...«v,  *..v   vm.vw«,v..    ,„„  v«m»  VMM....»*       •..-..>    ^^u.winuiumi  HUlHUJlUL'UlBlDlUrnilJCCCP/ 
©ntfan»  fal  ballen /  bataten  gantfeb ten  eenen  Dope/ be benben   bat bp foubc  toillen opjerbtcn  en  fïcïlcn  neffens  hem  ®&tbt 
wt "i  ban 02öonnantten fal  gemonteertfien/eninflaetom   **«"<  ̂ >  •     i  ...  «^^^^^^'^.«r.  ,.     £un 
"en  ban'  btcnfïtCbOCn. jc  ̂ t*     JDcfenbe  feer  notebjb  /  bar  men  o?b2e  fielt  opte  eete- 

rpe / roberpc  /  berbing /  getodben /  en  Wnit belijfee at 

be  novennaei ,  toacr  tod  gocb/  bat  bolgcnbc  ben  boet  /  begeben. 
ijk  alöboe  oenomen  toaoy  be  penninoen  ban  be  bebe  of i  €n  op  bat  in  töefecmcnbcn  tuben  31'jn  afêai.  toefen- " fuubentie  ban  bertoaertf-obcr  /  toerben  gcbifïribuecrt  be  in  <§pangicn  /  Debbcn  mao  beter  mSfoutomk cc bp  ben  Commiö  en  ©mfangerjs  ban  üc  Staten  /  toelb  ban  be  gepaffeerbe  en  toebcmenbc  fabcn  in  befe  3üne " 
poinct  allecnltjb  mebc  béngen  fai  feberen  inganb  om  J^eberlanbcn  /  tot  beter  onberbeubinge  en  fier fete ban  " iiie  berfeberingc  /  bic  baer  toefen  fai  /  batter  betalinge   bien/foubcn  bem  toel  feer  ootmocbclnb  brillen  bibfcen/ 

eenen  ülaeb/ ban  namreleperfonen  ban  bc  Seberlam ,     4 ben  /  van  ooebe  realiteiten  netrcutotgbeib/  cm  acn  be  ««n  ïm 
fclbcinalleboo^ballcnbcfabenacrestèbebben/  cniin  Kflrt 

Stottt  ̂ /^berpc/berbing/actodben/  enfcb2irbel!ijbeat*  bcnfclben  tocgen  3üm  j&aj.  ban  ai*  teabberteren/  %$$& 
-tfi,/„    tten  /  bic  bagchjr  en  tontmuclnft  op  't  lanb  gebeuren / 1  om  ter  refoïutie  ban  ecninc  faften  /  ben  feïben  te  tienen  KnS? >p  re  on-  ober  ben  armen  onberbanen  ban  5ünc  iKajeft.  niet  an*  ban  gocb  abbijsf/  atë  bennenbe  lit  toetten/  cofintmen/  sebor"« 
fe.tï9C  '  öcrïf  ,Ï1CCC  öf  min/  ban  of  $p  toaren  arme  fïaben  en  on-  fiiimenren  en  nature  ban  ben  lanbe.  ^fhDtti 
lmt     geiobige  /  tot  oneflimecrltjRcn  intered  en  p2cjubitie      3BeIbc  poinctenen  articulen  ̂ ijn  ban  forrrotcn  etc- « irijgf     ban  baerluiber  en  Daeriieber  familie  /  00b  ban  baer-  toteïjte  en  confeouentie  gemetbt  en  gelet  ent  en  tiit  en  « 
ajhtn  hiibcr meeltere fo  gecfïelöfte  alö  toereitiijbe peeren/  termijn/  baer  men  fitfi  altarns in  binb/  baffiictic / « 
,;  tc     boderen  en  allen  anberen  /  bobcn  bien  imt  cauferen  b'atmoebe  en  ruine  ban  be  felbe  üanben  /  en  beran- « 
; om  ia-  mag  grote  alteratie  /  mifcontentcment  en  on toeerbig-  bcringe  ban  eenige  ban  bien  /  batte  frbüncn  te  beten-' « (Me  mi-  öclïI  /  ban  fjen  te  fiCn  f0  onmenfcfieltjften  geguclt  en  ge=  gen  be  generaliteit  /  be  remebien  ban  b 'affairen  ban  « 
'lWK-    tracteert/  fonber  eenige  b?efc  <©obe^/  noeft  ontfitï)  ban  bertoacr^-obcr.  2Bibbcnbe  bacrem  te  toillen  letten  cri « ;  Smme  /  immers  ten  minften  fal  oojfaeft  toefen  /  bat  be  felbe/  en  3tjne  Itëajefï.  fo  toel  te  infosmei  en  /  tot  fi£  « 

';  toefenbe  baer  boos  ontbloot  ban  alle  maebt  en  fubftan^  beur  ban  bc  boo?f3  Staten  /  bat  u  4txu\\  mebc  marfi  « 
tic/  3önc  i^aiefleit  ben  gctooonlijbcn  bienft  niet  fal  beelacbtt03ijnbe  meriten  en  b2ucbtcn/*biemenmaft tc bonnen  genieten/bat  norbtanö  notelijfe  fa  25ef)02en  berbopen/  cntotgl02ie  P2tjiö  en  gratie/  toclbbebojen  tv*    . 

'  bacrombeCapitcincn  bclaft  te  toerben/  bareCom^  te  genieten  alle  De  gene  W  oo2fabc  fullen  toefen  ban  't  ccfeti; pagnicn  ober  al  tc  bolgen  /om  alfulbe  02b?e  tcflellcn  |  onberbout  ban'ti|eijig  <©clobc  en  Cafbcliibc  Wiï'  Un^n' alfi  beboon/  op  pene/  bat  3P  baer  boo?  in  fjaerpartto  gie/  mitfgaber^ban  befcDulbtgc  geïjoo2faemftcibcn  ̂ n  flm 
gullen  moeten  beranttooojben.  1  bienfl  aen  3ijne  jpaa ;effeit  /  en  ban  be  3S SS  SBL ^ct  foubc  00b  met  bem  b?engen  een  toonberlübe  banbefe^cberlanben.  ^enbenbeneffenöbcfcibAiV  ̂ ^ 
blpfcbap  en  genoegen  /  en  foube  3üne  m*i.  baerin  feer  ne  Ifêaiefteit  /  perfonagien  ban  lc(e  %  anten  ncbo  jc  n  /  lonen 

vribe  toel  gebient3tjn/inbien  bat  alle  oubcgcreebtigbeben/  banfulber  dualiteit  tomim*  en  bifcretie  /  bic  fietoi-  w!"  JeT cfjten  p2ibilcgicnen  coftuimcnbanbcnilanbcin'tgeneraei  Pcntengcf!crbt3tjnbemetgoebeennetrcutocfictti!rr^  bo™ 3?en  e  f"  Partttulter  geabminiftreert  en  gegouberneerttoer;  nifrebanu€rceUentie3Dnc|Ka)cft.  mogen  contente  Scfe, 
3mer,  bcn/gelnb3Pp^toec(njpbcConinginneban^om  mentgeben/ enbementot 3ijncn  bco^fonotcl ibcn  Sïïïï' meren 

Irefl 
%/  ?la  5P }  ÖC^ to0?en  en  occonftrmeert  bp  3ön  Coninbltj= !  <tëob  mebc  om  te  rcp2efenteren  /acfien  ben  ffaet  ban  ̂ r!n  ̂ 
Jf  JcfBaicfr  Oernemenbe  ben  outen  boet  eno2b2eop't  ̂ anbrijb  boo?  be  boob  bar Iben fsffiTStttS  SB^ jn  /  n?  Jub  ban  ̂ tate  /  ̂uflttie  en  oorloge  /  bcm  reguleren^  foube  mogen  boïgen  tot  pjejubicie  ban  Mc  H anten  /  ba»  ö^fe 
,&c  jan  bc,  bolgenbc  befelbe  inflructien/en  tuflïDcn  beiben  $th   bat  notelüb  t$f  /  batmen  abbpferc  op  eenig  aecoo2b  ban  %!!?- fisinne  Ienbeboo2benmccficnbeelomrebenboo2frb2eben/  be   bcfeinïanbfcoojlcge/mctronferbatienocbtanöban'tbpfe^ 
in  gou*  P2tnnpael(te^cereenCapiteinengegualifireerbeban   OBelobeenïïeligic  Catbolijbe/  eerenbiendban^nne  °p  «« 
Sn  StTel  öcre  ïanben.  |Kai.  en  bp  bien  mibbel  te  beletten  bïnconbenientcn  2ffi^ .kcaer*    ©oo2t^f  mebe  tocg  tc  nemen  en  te  met  te  boen  ben  t  te  baer  fouben  mogen  oberbomen  /  fo  toel  aen  b'eene  m\mn 
r       ïïaet/  bicmen  noemt  ben  Haet  ban  troubïen/en  te  ber^  aljtf  b'anberc  3ijben.  w«  emf* 
Bowrte  fenten  aen  be  $20binciale  raben  alle  fafee  /  om  befelbe  !  €n  alfomen  in  befe  gelegentbcib  gefien  beeft  met  ?  fp,arn^ 
en  ban  biffinitibelijb  te  beciberen  en  ffiffen  /  altoacr  partpen  groot  lecttoefen/'t  gene  binnen  tfnttocrpen  en  ötretlit  it°S iHWen  b02tcrerpebitiecn  genoegen  befcben  fullen/  toaer  in  i#  geftbicb/  en  bebben  niet  bonnen  nalaten  mitöbet  ron''öpj' 
■  oaa»  gcnetifTitulteit  en  beboojt  te  ballen/  aengeffcn/bat  fogrotcltjb  raebt  ben  bienfl  ban  fijne  JjBaieflept/  u*  ff!0130" rtope>  '"c"^  fdber  getroutoigbeib  b'eigcn  bomeincn  ban  toer  €rccflcntie  te  abberteren  en  xz  berfeberen/  bat  Uent>aa ii  «n  3rjne  ifêaicfl.  gcabminiflreert  toerben/  en  foube 3ijne  fulr  toonteriijb  behoeft  beeft  't  oanfrlje  Èanb/  en  s?an&" 
1.JK"'  JKai.  ontlafl  toefen  ban  be  onbofmi  ban  eenen  ertra*,  alle  b'onberbanen  mitjö  be  quabe  renfeouentie  /  r^è . 

3) 

02binariffen  ïïaeb  /  en  3ijnc  arme  onberbanen  berlicöt 
ban  een  ongeloofïnbe  onbofle  en  rjtteUmge/  tic  $p  moe* 
ten  b?agen  /  mttö  be  bierc  tijben  /  en  bc  grote  lanfebeib 

„in'tberbolgen 
„    <en  alfomen  bier  b02en  metter  baet  gefien  beeft  be 
„  b2ucbten  en  futce0  ban  be  p2Cfcntie  beo  ̂ eifer ovte  toe* 
„  ten/  bat  alleen  be  facm  en  roep  ban  bc  fcomfle  ban  3ijn 
„Coninftlnfeeitëaïefleittti  bcfe3ijncH£anben  /gelijbbe 
„  felbe  tihtoilö  gelooft  babbe  /  men  fag  be  berten  en  af* 

Jtfoc»  fectienban5ünegocbc  getrontoeen  toaeraebtigeCa- 
m/D«  tlïoltjfte  ©nberfaten  ftbüncn  en  blinften  /  gelijb  een tih/gc.  ntcutoc  <§onne/  berlannenbc  met  een  toonberlijbebic- 
J'A  r*öÖciö  en  begeerte  na  bc  bomflc  ban  3üne  Höaic^ 
\Zc   ̂ el[  t®***  *n  &  ooft  geen  ttoiifTel  aen/  of  3üne  ie* ibbe/  gentooo2bigbeiti  en  foubc  met  e  béngen  en  beroo2fa* 
|FJ*'  ftcn  grote  beranberingc  bcr  faben  en  een  toonbcrlrj- 
,  ™"   be  b2ucbt  /  fo  obermitg  be  tnge  b02cn  liefbe  /  op2ccö- tfto?    tc  eti  bertelijbe  affectie  en  reberentie/  betoelbe  3üne 
Jn'»j«  onberbanen  ben  toeb2agente  3ijn/  alö  00b/  bat  bp 
B  ?"Ef  toefenbe  bebooslijft  en  particnlierlnb  geinfo:mee2t  ban uien.   be  gepaffeerbe  fabcn/  en  bicmen  ongelp  beter  uit? I.  Deel. 

b'toelb  oebbe  bpanbengetonf02tcert  en  gcflerbt beeft  btt'tm tot  groote  beraebteringe/  ffbanbacl  en  berb2iet  ban  bQn 
beif  anben/en  onberbanen.^al  baerom  u  <£rrellentic  l"1^ gelieben  fulbe  02b2c  en  berfebertbcpb  tc  flellen/bat  ban  cmSt 
geljjben  niet  meer  en  gefrbiebc/  bjefcnbe  meerber  itrflff'' guaeb  /  en  bobcn  bien  bem  te  informeren  ban  be  ober*  ffiïïL laflen  engctoelben  biegebacn  3ijn  in  befelbe  flebcn/  SS 
en  be  banbtatige  beboo2ltjb  te  flraffen.  nrft»/bae 

25ibbenbc  boo2t$f  bit  allejef  tc  toüien  nemen  ten  goe*  M*?!" ben  /  en  tc  fjouben  boo?  certein  berfebert  /  m  be  boo2f3  SfcJS 
(0ebcputcerbc  niet  en  foefeen  neeb  en  pjetenberen/  ban  te 
«©obejeigïoneeneere/  b'onberboubbanJttoaerarbti''  ^"1' ge  <©elobe/ en  Catbolijbe  «oomfc  ïtcligie:  bonber*  irSiS 
banigbeib  en  bienft  ban  3ijne  |Ra j.  conferbatie  en  rufl  nuim 
ban  3ijne  Staten  en  lanben.  JE™ 

(Sp  befe  ̂ emonflrantic  en  berfoeb  banbc  <0cbepu*  SS; 
teerbe  ban  be  Staten  ban  bc  |920bincien  /  Ijccft  be  manDcw; 
<02Oot-Commanbcurben  11  fjunrj  gegeben/bena*  ;^nb?i bolgenbe  opoflillen  /  en  eerft.  „moL 

1.  <§ün€rccllentie  beeft  bcrflaen/ en  boo2tgeernc  fhrant». 
,  bep?oteftatiebanbe<0cbeputeeibe/  inboubenbe fui-  „fgL 

lh  ben  *lonv* 
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ll'e 3L*.  WÏS!E?KS2!5Eïï^iS  <nr  i&  rom  >   falfc  toen  cranancren :  en  faife  ujnelïlööKtfeit  mogen  *p ' 
«3ebrpu.  nc  ifliaieftcit  /  toact  m  lïp  Degcert  /  batfp  aitjiö  conti> 

Ken  a «  <&e  oeDcputcetDc  fullcn  erDtbcren  tte  gemot* 
scoren,  frranttcn  en  ■apojttllen  Hier  gemenuoneert  /  (Up  meent 

iJM  tie  aeimnftraime/ttie  g  Staten  «Bcncracl  aen  ben 

"att/ni  coimilf  obergegeben  Hebben  /  at*  Hp  ««^W™ bjc c.iuv  votlöc  bertrerhen/  cm  be  ̂ pangiaerben/  bie  Hp  alljui 
ünacn  e»  oote  jsronttcvcn  en  in  beiïerïiten  tmlbe  laten  bitjben/tc 

&§m  boen  uettcecnen/baet  ban  iiït  eerfte  boel?  mentic  i#  ge. 

faife  boen  examineren :  en  faife  fijne  Itësjcfleit  mogen  u olvrfenben.  t  „, 
k  i  ï.  ̂ .ijn  «Excellentie  Heeft  monbelinge  berfclacrt  tct%^ 

in'tb  ginfetbanbepjopojnieaenbe  «tatcn  Hoe  beel  ban,öW 
ttat  tjfuhban»toerpenljem  Heeft  misDaegt/toc  ob« 
fenöe  een  fafte  Die  lip  albermeeft  geboeü  Ijeeft  /  bacrom  blarn  |n 
Ijp  oor  alle  ben  arbeibgebaenljecft/  omtulrteeinben  koeren 

ten  cerften  Ijcm  mogeiptoag:  maeraengaenbeben  «"w 
draf/  eenen  pegelij&en  meet  toel  bat  bte  faute  Den fol  %$ 

fccuniö  om  beel  refpecte  niet  002baertuR/bat ;  toüïe/  maetaeng^nöeljettoefeomentiemenfalfulRen  mam 

nonr"    [lt    £7mW  btianbereRanben/ban  02b?e  (teilen /fo 't  <0ob  gelieft/  öatfulr  met  meet  en  fal  J»  w, 
«?Jia;'tt  Henene  Die  nc^^^  \  -  '.  r-        ,                   nier. 

&'  mSlKS^mft^S^^O^my  cm tebeta,  i  m:  ̂ iittCvccU.enRanmetDantn'tgoetenemen 
 i «, 

6**'f  leïm*  t SaVooic^/cnfpmaUffttebenDciilïan  o?,  'tgeneDefuppüamenrep?efenterenuugcebec  affectie  {«*. 

SS?  KSSmSSw  ter  ccren  <0oW  en  ban  ten  Coninft/felbetotonbec,  *£ 
p?  ,in   K ;«J2 lit  tooS  WtfP  beo?  alle  toeiRettfullen  IjcncmgebanöetoaeracfttigeCatJ^lnReiSocmfeJlte,  ncantt 

r  ^"itcmonfiranten  mogen  toeten  De  neertf  ig,   particulier  niet  en  fal  mogen  ecnigfing  wftïmft  nocfi 
SE5*  rr4  Di^4ntlS  beracDtcrt  too?ben.  TOu*  gebaen  bp JnntfrceH.  te « 
£*    nScSSw^^cnbanpcnen/a^n,   buffel  ben  r  <  Sim?  i574.entoaSonbectefeent/Don 

Smf»  ö.^vf/omTKftm  fulfeen  Wük  ban   Louys  de  Requefens,  en  noclj lager:  b?  ojbonitantte  « 

8£i ?t ̂SSlcge:  maer  bifamebanberalingeijeeft  j  ban  fijn  «crcell.  engeteuent/  ^^^  " 
frnban  belet/bat  men  geen  goeDe  btfctpltne  cnöeeftfionnen  }  üOverlope. 

*C  ̂ SSr"£  ■'  B^ffe  bosmoembc  Mite  gebifiteert  sijnbe  bP        j 

fit  «SR^^ fielten        a *.  «^nn  «F^IWSÏÏrrir JS.iS^Z: \L.    ̂ ^ afrnmminnïthflntie^eïienuteccïtebantie Staten  mrfn.i 

J   Utilt 

oïïïDs3^  iiiaer öièteïoiflèn betonren enljancljoubeh/ alfofp be nam«ijQ«i«n/  «fovpiiP    nacm  bankte  Staten  ̂ ^mo^mtftoan^abanD  »,« 

d^'tx^i};^Smimi»  fijne E^ietfett/ en fobe2te   ̂   bergabert/  en  bp  bcr  Ijanbtoareneennabcrber,  ^ 

&cb  l rmaniS Secd  ffl  Wwnc  OacriuiW  ge^  |  toningeenremon(icantieaenbcnboo2f3  <^oot€om,  «J5 nan  r    p.  uiano  p^tenuaii  wn^w      >  v      mmiv,.r  rtvwnw  m?bcn  foube  too2ben  /  aelnn  aebaen  iö  ̂ hnü 
onber»    fducb  te  3j)n  /  en  beclarerenbe  bp  pcgelijïi  refpcctibeln^ 
U°!lï,cn  fee  bc  paaiculariteit/  baec  fal  beljooiiijft  in  toerben Of'  gilt  <•■%* 

*£<&&  °!  ó!eép  be  generale  pjopofitf  e  té  belooft  /  bit  ftnftS bcifora  ft^iben  n^nfcl)  contentemem  te  geben  ben  Staten: 
Sffié  mit^bpl)aei1uibcrgebaentoc2be/bat fpboenmoeten 
ban  ben  entnlisremacDti^b'toelRfalgeeffectueecttocrben. fiat*        r,  'üïrtö  lange  geleben  bat  fijne  ̂ §aj.betoille  Heeft 

manbeurobergegebcnfoiibetoo?ben/  gelijngebaeni^  <£ow 

getoeefl  in  b:fer  nabolgenbe  fojme :  n»«di 
Aen  syn  Excellentie.  jjft^J 

D€  mb?ie Staten 'sSSanbsf  en^ertogbomjS  ban  W*: 
2?2Abanb  /  gefien  fiebbenbe  't  gene  fijn  €rcell.  be*  jjjg; 

lieft  Heeft /ben  elf  ben  bag  ber  macnb  ban  ̂ lunioin  comt> 

ben  iare  1574.  lefïleben  t'o?bonneren  en  apoflillercn  nu^ ttazo        r-,  -'{.si  tö  anaeacieoenuaruinujiadj.ui'KnuKu^Tt  1  uui  n«i«.  jw  .h««v".  .  vfvv......... ...  ̂ ,...^.... 

3£k  aefwo tóScrtotocc te KOT|l)o?teU/om tapet.  I  cpbcremcnftranaenbanbe^ebeputeerbe  ber  &*  {"ft f©J?i  foïieS  ten<©eneraelberglanbenban^toaer^ober^  om  te  m» 

tcSéfc  SSfiStt  Set  bat ■  fo  ftet  mogeltjR  toare  te  boen/    bolboen  't  gene  bat  bp  be  boo2f3  ̂ poflillen  1  Wym*  ?öe«; 
i^enfanierlï5fen^y  mèrtg>ieTfi7en7o7guijüng^b^^^ 

SS*  nietSnïKm  genenbertonenmetalberootmoeb'tgenebclgt:         oi 
^^-  SffinS ̂^e  Ken  fal  niet  opljou^n  ban  goebefojge  n€nteneer(ienberfeReren  be  boo?f5  «tatert  ban  *g 

-öa  JJSaaen/  om  te  boo?fien'tgenenobeli)Rtétotte  ge,  ̂ aftanö  fijne  €rceilemie  bat  fp  fnllen  continueren  gf; 
b^2?%  tMÊnSbam  fiace  bebotic  nopenbe  be  CatnolijRe  Keligie  /  en  ben  mm 

San  »       g8  InnercèlL  en  fal  niet  laten  te  repjefenteren  aen  ,bim(tban  $iineimajef?.gelijRbp?CpcrnlleDenlteber  ge, 

fthtó  m&t/  be  requeften  ban  befupp'tanten /  fo  berleent  op  't  eertfe  artijfeelber bco2f3bertomngeni0  Jan fen  en 

°€n  om  te  beter  te  berftrtjgen  'tgenebettoebeen  jjjjj 
berbearticuïen  ber  boo?f^  bertoningc  inliouben/  er-  «poft 
Hiberen  be  boo2f3  peeren  Staten  copie  ban  ber  reguc  ie  to 

fïe  of  remoniïrantie  metter  3ïpo(iilïe  baerbanb'02i^  ̂ JJ: 
ginael  moet  berujïen  onber  be  öanben  bc0  3fiubien-  COnfci 
Cierö   d'Overlope.  ««»/ 
€n  aenoaenbe  b'2lpotlille  gegeben  op'tbierbear^  gj; itpï  ïior  hrtft?ft  rpttinnftrantie  /  fal  siine  <Êrcellentie  nf^ 

banallcbVitiaileninbit  oefcBzffte  begrepen / en fpe*    berfoeïtt/  niet  ttoöffelenbeof3öne€rceH.en|eeftal,  JE 
Se,  S'Stt  ban  te  ftellen  en  te  berftiefen  eentge   rebe  baer  ban  geabberteert  3nne  boo2f3  Haaieftot. 

Sanö?nSieperWenbanbejeSanben/omnine»^^  ; 
cxacbin  te  bolaen/en  ïjem  tnfontteren  patticuIierliJR  banbe 
&9*v  faiicn  ban  ̂ cbcrlanb. 
Bh@» 't  h  9-  <§»n €rcell. fal befe remoniïrantie / alë gefetb 
brrfoefe  iöfcnbeii  aen  fijne  |Bajefleit/om  bp  ben  felben  te  toer, 
ban  w  j3Cn  rtCeramineett  /  en  geo?bonneert  na  belioren  /  toaer 
ll!D,n?cr'  öoq>  fullen  bcrltoeb  to02bcnb'oberbloebigeRoftenbie 

NtfStSnS  navc  ̂ ebeputeerbe  na  ̂ pangien  tijhei  ber  tootó  remonttrantte/  fal  5ijne  €rccUentie  BfapfrI 
mSi  mSiS:  tóettemm/foöe^twen  per, :  gelieben  anbermael  te  totllen  eramineren  en  toegen  » 

Sr15  ®m n™i  ctotü  n  cnbet  Pcmanbbanlnirenttoe,  (  be  rebenen/  en  mibbeïen  begrepen  in  >t  feifbe  bier,  J«« 
KSe-  SB%m&(!  communicerenbe fijne !  be  artijRel.  9Kfo  be  felbige  ( cnber  correctie )  ban  £, 

S  S2rS/(Sl ïienttSrogaeni» bit poinct / fulr  j  meerber getoiebte 3ijn / ban bie  te  pafTeren / fonjer te  ** 

nn  Scfe  a  d  fa  ̂ i iorén  I toen  Particuliere  openingc  ban  eemge  rebenen  ber  jj* 
S"t    iVo  ̂ücnaaenbe 't  accoo2b  ban  befe  inïanbfe  002Ï0,  jcontranen.  beun 
M&  rtAHS  Hebben  gefien  't  gene  fijn  jföajefh  p  ©oegenbe  totte  rebenen  be0  boo?(3  toertw Mart*  p  j 
W be"  SenrSSemb^^  tïe/öat  ncbeip  enbienfleip  10  (^^«^"^"f  ?2 

ï?ïaïrSriU^^  6  fa'ten  /  en  fobe  j  bemitic)batbeper£ittgcnberbeben/toefenbetot  be,  Sltb( 

^SSXS^  en  reaefeöe  mibbclen  Ifcljerminge  ban  beïanben/biebpbe  peeren  &mm  p(w 
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?!J  jj?  gcaccoiïïcert  toostsetr/  tot  beljoebc  bcoooMcgtf-boift/ 
bcfjomi  tocröcn  bcnoü?Ujfe  gebiflribueert  bp  bare  Commifen  / 
Bcüiitn»  ban  Op  be  «tfommifen  gco2öonncert  bn  fijne  «TBajefleit/ 
iSoftciiÉnitciilipgciMcniieclianli/iiiftallKnliop 
bl,  *be  Dat  bc  Staten  mogen  toefen  berfeftert  bat  bare  pen* cemmf/  nragen  too2ben  beheert  ten  gcbeflinccrbcn  einbe/  en 
feiiuan  niet  clöerfiïnö. 

itenf o? "  IBaa  oor  ten  aenften  /  bat  be  felf be  Staten  5ijn  be ircii  nfi»  meeftc  geintercffeerbe  /  toelue  ten  bele  toefïact  ben  lafl 
Sm-.i' unn  fumifitawnt  banbe  notcajftc  penninacn/  enbp 
ocröano.  gebolgc  te  moeten  boo2fien  /  lat  bie  beboo2lfjft  toerben 

gcemplopeert/ om  namaeisniet  genoobfaeftttetoer* 
"  ben  anöere  penningen  te  binben. 

2M$  ooft  lat  bc  gemeine  toece  of  befenfie  ban  be 
'  Hanben  pjincipnlijkn  armwee  ben  Staten  en  fa* 
"  tooonöerö  'ö3lanbö7  toclftcinbt'en  regarbe  met  goe* 
"  bc  ce&en*  toeflaet  te  f02gcn  /  lat  net  ftrijatfbolB  /  tot  be* fcfjermingcbcfiilanb^/  opgenomen/  toerbegecontcn* 

teert  mette  fetfbe  penningen. 

fonber  batbaer  r'nnelcgcn3n  p2cjuöineof  eenige berogatie  ber  autoriteit  ban  fijne  jRajeflcit/  aitf  f&in- 
te  Dcfielf*  JLanbo" :  SEcngefien  be  tooozfj  Staten  1  met 
allen  recy te  en  rebene  gcoo2ïooft  en  toegelaten  të/'t  felf* be  te  tonbmoucren  tn  nacr-licbcr  aeco2bcn.  €n  in  ber 
toacrïjcib  enig?  macrt'fijner  JiBajeft.  mceflcnbicnfle/ lat  fnir  gebaen  to02&  /  be  felf  bc  ontlaflenbc  of  bcrlietj* 
tenbe  ban  ber  fo?gc  tn  't  flcllen  of  committeren  ban  be 
geiugc  bic  be  betalingen  en  bijlributte  ber  penningen 
fullcn  boen/  en  men  boet  baer  mebe  bolbocninge  en  ge* 

nocgfaemfteib  ö'onbcröaran  en  gemcinte* ©obenfcien  bat  fijne  jiRajefr.  felfei  tjertoaerö  ober 
5jjnbc  /  bat  gecben  notdjjft  banb/  gclijft  netncbolg 
ban  be  bclc  ban  negen  racen  tod  ftlacrlijft  fteeft  betoe* 
fen  /  toat  b2ur ut  baer  uit  gefp20ten  i&  /  ten  acnfien  ban 
fijnen  perfoen  bie  baer  boo2  be  bietorie  bcfiteiDc  tegenö 
be  francopfen/alo  boen  fijne  bpanben/fonber  baer  ban 
geleben  of  gelagen  te  Ijcbben  eenige  Boften  /  feljaben 

„  of  intcreflen. 

„     35at  mebe  ten  refpectc  ban  ben  3lanbe/'t  felfbe  baer 
»  boo?  boo?  ben  meeflenbeel  iö  ontlafl  getoeefl  ban  bero* 
„  bingen  /  eterpen/  fouien  /  en  alle  oberbaben  /  en  fcDent- 
„  lijHueDenban'tttriigsibolH. 
„     SBengcfien  be  felf  bc  ban  b2tc  maenben  te  b2ie  maen* 
„  ben /en  boo2 bc  toaeracDtige  ongebepnfbemonflerin' 
„  ge  /  toaren  betaclt/  ban  Ijacr-ltcber  foïbpe/  baer  uit 
„  bolgbc  bat  be  25cnbcn  ban  <£>2bonnantien  en  folbatcn  / 

geen  P2etcrt  ban  robingc  /etingc  /  en  fpoliatic/  en  fton> 
ben  pjetenbeeen/  alfo  f?  anberffutf  mibbcl  Dabben  om 
leben. 

Ofn  tn  fumma  bc  nanbelingc  ber  peeren  Staten/  iö 

b'ecnige  remebie  getoeefl  banbe  P2eferbarie  ber  goeber onberbancn  ban  fijne  |Baj.  bat  fpfo  niet  en  3ijn  öelafl 
getoeefl  met  roberpen  en  oberlafle  /  al^  (p  binnen  acljt 

« jaren  ftertoacricf  gcboelt/  en  geleben  ïiebbcn  ban  net 
»  nrijgöbolH/niet  min  of  meer  of  fp  maer  bienarenof 
33  flabentcn  Hleinen  P2üfe  genotflt  toaren  getocefï/  een 

,3  faftcboo2toncr  (aio5  te  beoefen  iö)  ijk  geroepen  D*cft/ 99  mui^  cn  als  nocb  roept  to2alic  tot  <0ob. 
„  ,e      <0clijlj  aio'  ïjet  Deel  berfeft  erempel  ban  mnttoerpen 
>pam   tod  't  p2incipaclflc  ber  Éartben  ban  liertoacrö-ober  / 
larram  bp  gctoclb  gcufurpcert  /  in  p2cfentic  en  gefteftte  ban  fij- 
at tè Sec nc  ̂rccllcntic/  en  tot  grote  bifreputatte  ban  fijne  UBa- 
aba»^  jcfleit  boo2  bc  ̂ paenfe  folbatcn  gemutineert  in  Ie 
*g*  maenben  ban  3ïp2il  en  lErn  tn  befen  jare  1  ̂  74.  \xW;  , 
L"^  fen iöbp effect /  toclh  inconbenient  gctoclb/ en fclian*  ; uicb    balc/  ongettoijffclt  niet  en  foube  gefeïjieb  of  gcballcn  j 
iWc  ̂ öben/fobcfelfbc  folbatcn  Habben  betaclt  gcto02bcn  : 
jiinge   üanljarc  bcfolbingc  mette  nenningen/ baer  toe  aebc* 

p  0201,  (Inteert.  €n  lat  men  be  fclfbc  ïiabbcgebifTribuee'rt  lp anne    <0ccommittecröc  ban  Ie  Staten  /  en  en  fouben  niet itat/n  öcficertof  gccmplopcertl)ebücngcto02ben  totanbere 
ntbe    gcb2uiricn.  3tlfo  be  fclfbc  folbaten  geen  anbcrp2ctert 
ttaen   ban  gctoclb  of  foicc  en  ïjabben  /  ban  lz  betalinge  Ijen* 
tïït*t  öerfolbpe. 
ennin,        JQacr  tCC  btent  OOfttOt  CrcmplC  be  fex^nnale  offe0 
ÏJ1Ï7-  ,,1"ae  bcl3c ;  tn  toeIfie  öc  P^nróQen  gcacr o:becrt  /  toa* 
„S;  rcngcbefline:rttotonbcrftoub  ber  23enbcn  ban  <£>ilU 
ïtsecn  nanticn  en  «Oavntfocitcn/[)octoclbieooHtoierbcnaC' 

1.  Deel. 

33 

>3 

33 

53 

33 

33 

33 

»3 

33 

33 

33 

33 

>3 

33 

Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
cmplopeert  tot  anber  geb2utft  fonber  confent  ber  bee2f5 
peeren  Staten/  tn  boegen  bat  be  fclfbc  peeren  ̂ ta- 
ten  in  't  acco2beren  ban  ber  belt  novennaie  of  ban  ne- gen  jaretvtottenietboeninge  ber  bebe  fexannale  offeö 
jarige  ten  regarbe  banbe  genebte  buiten  't  confente* 
ment  ber  boo2f^  peeren  Staten  op  Ie  felbige  toaren 
geafTigneertof  Octocfcn  /  ftebben  al$  boengeb?ongen 
gcto02bcn  te  acco2beren  aen  fïjne  |lSa  jcff  eit/  bc  fomme 
ban  1  iooooo  guibenen  ten  p?ofijte  banbe  geafTigneer- 
Ie  of  betoefene  op  Ie  bele  fexannale  offeö- jarige. 

€u  geliift  emplop  of  emplopertnge/  tot  anbereetnbe 
tcf  ooft  gefchtcö  fonber  confent  ber  boo2f5  peeren  ̂ ta* 
ten/ ban  Ie  öebeban  bijf  fTuibersf  op  peber  ame  3©tjnö 
in  lefe  HLanbcnacnftomenbe/  geacco?beert  totbolfeo* 
menc  berfcftcröetb  ban  ber  Eee/  en  b02beringebe£ 

ftoopftanbelsf  of  negotiatte/  aengeft'enfo  ie  boo2f3be* Ie  ftabbe  gcabminifïreert  of  geftanbelt  getoeefl  bp  ben 
peeren  Staten  /gelijft  bc  Staten  ban  25?abanb  be* 
fonber  bc  ttoe  cerfle  nabbcn  gerecjutreert  /  en  toe!  lan* 
ge  baer  toe  geinfift cerr/fonbee  ban  baer  te  toillen  frbet* 
ben  al  eer  ftcn  fjabbc  getoont  getoo?ben  eenig  boo?* 

gaenbe  confent  ter  contrartenban  alle  b'anbere^ta* 
ten  ber  boo2f3  ̂ cberlanbcn.  €n  fo  tn  alfulftcn  geballc 
Ie  penningen  baer  ban  geBomen  ballen  gcemplopeert 
petoo2bün  tot  ecjuipage  of  tocrufltngc  ban  ber  Ece/ 
alötoel  bcïioo2be/be  bpanbenen  fouben  fofloutmet 
3ün  getoeefl  te  occuperen  en  ufurpcren  pofTeffie  /  en 
blüfpiaetfc  tn  Eeelanb  en  i^ollanb.  €n  fouben  altf  te 
P2efumcrcn  iö/  fijne  iKajefleit/enbegoebeonberfa' 
ten  tn  fulpen  uiterflcn  lafl/tnben  toelftcn  fp  Den  te 
!)angbinöen/niet3ijn* 

<Cn  om  ben  boo2nocmben  Staten  toe  te  laten  be 
boo2ft  Danbelingc  moet  befi  te  mtnber  ftoarigfjetb 
tooien  gemar ftt  /  atë  be  fclfbc  ooft  boo2maelö  gelaten 
Hebben  /  be  peeren  Staten  ban  2ö?abanb  /  onber  an* 
berc  I1002  Ie  fomme  ban  300000  ponben  Sfrtoptf  ge* 
confenteert/  aen  toijlen  noocftl.  memorie  feeifer  Caer* 
Ie  Ie  bijf  ie  in  be  maenb  ban  Sfulio  1  j  3  6.  (€er  oo?fafec 
befelfbc  penningen  toaren  inftracïjt  banberconbitie 
baer  bp  geboegt  bp  lie  ban  2&abanb/  en  gcemplopeert 
tot  betalinge  ban  ben  bolfte  ban  oo2loge  /  bp  tenen 
CommifTaritf  ber  fclbiger  peeren  Staten/  met  ab* 
bijö  /  en  02bonnantic  ban  tooien  be  beuefttfame  ̂ ?in* 
ccffc  en  Coninginne  |Baric  ̂ ouagicre  ban  J^onge^ 
rpc/  tSenentc  ban  Ie  5gebcrlanben/  banbe  <ö3?aben 
ban  kaffan  en  ban  25ueren  /  niet  tegcnflacnbe  /  bat  be 
ïïentcn  ter  oo2faftcn  banbien  berftocljt/toaren  geïjppo- 
teftcert  fo  op  bc  bomepnen  altf  op  be  boo?f5  Staten. 

€n  in  ben  jare  1^37.  öcn  acfttflen  gjurip  Rebben  bie 
ban  552abanb  geconfenteert/  batbe  400000  ponben 
3£rtcpö  tocinig  te  borend  geacco2beert  /  boo2  ttoe  Dacr 
<0ebeputeerbc/bie  fijne  Éeiferlijfte  iBajcfleit  fouben 
bolgen/  fouben to02ben  gefurneert/en  gcbiflribuecrt 
aen  net  ftrijgöbolft  fulr/en  alö  fijne  iJKajefleit/enbe 
jRarnuiö  ban  23crnen  fouben  ojbonneren/  ten  ftoflc 
en  intereflc  ban  fijn  ÏBajefieit. 

©an  gelijften  Ijcbben  lie  ban  252abanb/aen  liet  bolft 
ban  oo2loge  boen  obcrlcberen/  It  120000  ponben 
Hrteptföp  Dcn-luiben  geacco^beert/benacfttflcnban 
|Eep  in  ben  jare  ban  1^42.  en  bat  boo2ïjaer-lieber 
Commijfen  bolacnbc  b'02bonnantie  ban  toijlen  fijne 
boo2f3  Öeiferltjfte  Höajeflcit. 

3fn  boegen  lat  bet  gene  nieutoe  fafte  iö  /  bat  le^ee* 
ren  Staten  Ie  fjanbelingc  fouben  Ijcbben  gcïiab  ben 
ti)b  ban  negen  jaren/geburenbe  be  negen  jarige  of  no- vennaie bele» 

(€en  regarbe  ban  ber  3!poftiIle  gcflelt  op  't  bijfbe 
article :  en  ftebben  be  ̂ taten  nocö  nietgefien  noen  ge* 
toaer  geto02ben/  eenige  remebie  bp  effectc  of  metter 
baeb  tegenö  bc  roberpc/  eterpe/fpoliaten/  f02cenen 
oberbaben  beö  ftrtjgóbolr  /  fonberlinr  in232abanb/ 
toaer  eenig  «officier  ban  fijn  Ifèajefl.  foube  f jebben  ge* 
baen  acte  confo2m  ben  paccate  beö  ̂ ertogö  ban  %U 
ben/  toaer  af  mentie  icf  gemaeftt  in  be  boo2f3  SCpoflille/ 
of  bat  eenig  gegualificcert  perfoon  foubc  baer  toe  ge* 
committeert  getoeefl  3tjn/ om  ftenbe[)002lijfttcinf02* 
meren  in  't  particulier  op  be  boo2noembe  eterpen  /  altf 
fpoliatien  /  fclftf  Ueeft  men  gefien  be  contrarie  bp  erpe* 

£x  3  «en* 

52,5 
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5  22 
Het  fcvencle  Boek. 

$?* . ,  rienttc  en  cffecte/öat  öe  &pangiacröcn  ontfangen  ö*  acn  alle  oo?ten  tn  't  W tem  öer  JuJHtfe  en  politic  i  tol 
KSKIn  smtoerpen/  öaer uit bo>  gclnfecn  acngacnöc  öc  mme  MflHtMp*/ ^ 

35 
trocfeen  3ijnöe  terftonötocöcr  Hebben  gecontinucett 

„  ijcnnc  muiterpe  /  en  roberpc  ober  al  ten  platten  lanöc/ 
spe  £ra>  fonöcc  öe  fjoeöc  onöcröanen  te  betalen.  €n  öat  na  aö? 
ren  bcr.  ̂   ̂   »ecccn  Staten  nimmermeer  öaec  in  öc  fal  02? 
SSt  t?2c  gcf  telt  tooien  /  nor l)  onöcrïjouöcn  tooien  goeöe 

nimmer*  urijgs-öifciplïne  aio5  bcDoojt  /  'ten  fp  öat  öe  felföc 

cc 

cc 
w  KOopmanfeDappen  mogen  erfferen.  <£n  öat  öc cc 
boo2f3  Staten  nieten  ttoijffelen  of  fijn  «rrcell.  fal  bc  " 
ooeöe  lianö  ïjouöcn  aen  't  gene  boo2f5  13$  /  nocBtantf  om  « 
niet  te  fallcren  aen  ijaer-liebcr  3Döe  tcrcmonfcrcrcn  <e 
't  gene  nacrlieöer  geöocBt  tycft  noóölijn  en  Dcljoojlp/  " 
om  te  nomen  totte  boo?f5  bcreentngc/  peptf  en  vuflc/  en  « 

,lIffC     WiScnöc  betalingen  öoen  aenöcnbolhebanoo2loge.  öat  onöer  ootmoeöigeeojrertic  ban  fijne  Itëaj.  en  fijne  « 

BS3  ?n  öatter  geo2öonneert  toetten  poboofïen  /  ais  atv  <ereeli.  feggen  en  remonftreren  't  gene  na  bolg
t,  « 

S8F  £Ste  <SHfïttet*  ban'tlïgcr/enobcr'tboïn       t<©cncfijnc  ipaj.  nietenpuöcfionneniUaerlijïiet  ©<f>JJ; bifctpii'  ban  onioae/ om  öic  ten  cremplcopenbaerujBtcfïraf?  betoijfen  öan  öco?fmtc  norafte  tn  öefe  $cöcrlanöcn  öenbat 

■jgf*  fen/namcntlijK  öc  Capitetnen/  ̂ ooföen  engUeute?  fSSS£SfSSSSiJSS&  ÏJSffiS^Sfl0  SeïST 
tlouDeti  "  " '"'             '  "' '      toeeben 
ten  fp 

öatbe 
eraren 
De  bef  a 
hnae 
bom 

nautenbanöei^enöelen. 
5iengaenöe  öc  acpofttlle  ban  öen  6  article,  25iööcn 

öc  peeren  Staten  /  öat  alle  't  gene  men  fiet  of  bebinö 
öagclijr  gebnti&t  of  geöaen/  tn  of  jegens  öe  recljten/  en 
p:ibilegien  /  ufantien  en  cofiumen  ban  öen  Eanöe  /  fo 

in 't  particulier  alsê  in'tgeneraci  terftonö  tocröe  gc= 
öoen  aen  ö?cffccrt  /  en  alleg  in  fijn  geljeel  gefïelt,  €n  öat  ban  nu 
*>f  *       boo##  liet  contrarie  met  meer  geattentcert  en  tocröe. 

2Uengacnöeö'3Cpofïïlle  öetffebenfïe  article:  ©erfoc? 

conferberen  ö'affectien  banöe  genjge  fnner  onöcröa?  gw 
neii/  gemecHt  öat  bolgen^'tfp?eentooo2ö  ban&alo?  (n0Efe 

mon  in  fijne  p?oberbien  of  boo2fp2cunen  in 't  rr  Cap,  aanjni 
öiCterCUöe  /  Rex  qui  fedet  in  folio  judicij ,  diffipat  om-  " ne  malum  intuitu  fuo. 

bain. 

nobigfp/ 

om  be 

felnetot 
tufte  te «Dat  té:  t^engen. 

De  Conink  die  daer  fit  in  fijnen  Rechters  ftoel ,  a 

fcheid  alle  quaed  door  fijn  aengefichte.  $iet  ROUnCttöe 

,  uen  öc  Staten  in  aller  ootmoeö  /  öat  ö'inljouö  öer  f el^  öe  boo?f3  Staten  öan  grotelijr  loben  en  öannen  fnne  ̂   •*  •' 
bigcr  3[pofliUe  concernerenöe  ö'abolttie  ofte  niet  öoc-  €rceï.  in  't  gene  öc  felföc  belooft  te  öoen  aen  fijne  iffêa?.  tege^; 
range  öeV  «aeösf  ban  (Croublen  tocröc  gcefTectuccrt  /  fecr  inftant  berfoeft  /  om  öe  felföe  te  beb3egen  te  nomen  to00?, 

L  en  öc  faucn  gerenbopeert  of  berfcmöen  boo:  öe  ïïaöcn  ijerbjaertö  aen  tot  fijne  ̂ eöerlanöen.  NfiJJ 

„  en  ©oben  ojöinarife  ban  fijn  |Ba|.  om  alöaer  te  mo^      «Daer  öoo?  öe  goeöe  fotiöen  too?öen  geconfirmeert  jg«* 
;.  gen  ageren  reelijn  of  metter  öaeö  /  öp  DPPOtDecaire  of  en  gemepnteneert  /  öe  ttonffelacBtige  in  officie  genop  oo?fafte 

,  pcrfonelc  actie  /  gelp  men  fouöe  mogen  öoen  boo?  öe   öen/  en  öe  intooonöeren  gereconctiieert.  <©eltjBcrbJt)^  sneeft 

"  confifcatie  öer  goeöeren  ban  öc  geconöemneeröe  /  en   öoet  öe  p?efentie  ban  eenen  ©aöer  öejS  hutégefin^  te-  gw 
,;  gebannen  ter  caufen  öer  lefïer  alteratien  /  bolgcno1  öe  j  gensS  fijne  «inöeren  en  öomeflicgne.  Menttf 
„  óuöe  recljten  en  coflumen  ban  öe  Slanöen.  |     *  €n  alfo  iö  fijne  Ifêajeft-  toefenöe  tn  öe  ïanöen  getoo?, 

„    't <®mz onöer ootmocöelpe cojrectienict en befioo?t  ban  fjertoaecg-ober in  öen jare  1557*  wanneer  fnnc  JJ/" 

„nagciatente  too?öcn  nocl)  uitgefïett/  tot  fiet  accoo:t  bpanöenal?s  öoen  met  mecröergetoelö/  öanfpt'eera^  tóctorie 
,  ban  öe  gccifcfttc  beöen :  acngefienöen  felföew  ïïaeö  té  ger  t^  te  borensS  tjaööen  geinbaöeert/öe  felföe  lanöen  tp  |em 

„i«gcfteltb)02öcn  tegenööe  notoire  recljten  enp?ibile*  |  öoo?  fijne  jegentooo?öigIjciö  bjelgeöienögctoeeft/  en  »«»» bitorieu^  geblcben  op  öen  öag  ban  ̂ .^aurenjs  tnöen  %>it  ̂  
felben  jare  57.  J>*  flaa 

3©aer  toe  oor  öient  boo?  eremple  /  öat  toijlen  Boger  gg  & • memorien  öe  ï^eifer  Caerle  öe  bijf öe  /  ï^eer  en  ©aöer  m. 
ban  fijne  jBaj.  om  minöer  oo2facfc/te  toeten  om  eenige  m  my 

troublengefcBieö  binnen  <0ent/  metgoeöenno?tfuc^  jjscjft 
mi  en  appapfement  ficD  tranfpo?teeröe  öertoaerjs-  icg/niJ ober,  tooo^. 

„  gtenbanöen  3tanöe  /  ruelne  bolgen^  öe  gelofte  ban 
^fOnlBajefteit  beDoo?öen  boo?algereö?efTcert  of  ber^ 
„  rtctjt/  en  't  gene  ter  contrarien  i&  geattenteert/ge- 
,.  abolecrt/ en  te  niete  geöaen  tetoo?öen/  acljterbolgen- 
„  öe  öen  leflen  article  banöeblijöeinBomftefDne.O|Ba' 
3JjcflcitiSih55?abanö, 

„  <£ n  nopenöe  ö'3fipoflille  ban  öen  acntfïen  article : 
„  Pöeöannen  öe  Staten  feer  ootmoeöeïijn  fijne  ocrcell. 
„  ban  fijne  goeöe  belofte/ öaer  tn  geöaen /btööcnöe  öat 
„fijne  €rcen\geliebe  tefiouöen  öe  goeöe  öanö/  bat  öe 

€n  iss  alle  öe  toerelt  nenlöfi  /  öat  öe  jegentooo?öig^  JJjj 
,  ^    ll(^,v...  .   :  .^     ,    ...  ̂   'ïjetöbanfpeboo?f3feeiferlpe|Bai;fieefttnöenlamftcbcop, 

„b^ncïit  öaer  ban  fo  feer  begeert  en  bertoacBt/macnge^  |  öeban<0elö?etetoegegeb?acOt/tnöeniare  t54.?.alle  rncren 

„fcDieben  of  getoecöen/  omöereöenen  enrefpectenop  onöeröanigfjeiö/toarateer  öeEanöen  toarenbefeten  J"«« 
„  ö'^uoftille  ban  öen  elffïen  article  ban  öe  boo?f5  re- 1  bp  öen  Hertog  ban  Clebe.  ©efae^ 
monftrantieliiernaaeallegee2t.  I     t  €n  fo  öet  geenftnö  mogelyn  en  toare  tjat  njne  isr  <^ 

!     Slcngaenöe  ö'2ipoftiUe  ban  öen  negenften  article,  1  |tëaj,  ftcïj  fouöe  tranfpo?teren  of  boegentotte  homfle  Jg  «g 

„3^ Staten  biööenfnn€rceiLöe  goeöe  Ijanö  te  totllen  1  ban  DertoaerjS-ober/öat  f)cm  fouöe  gelieben  mfnne  \t*w 
ïmnöcn/onöatöc3ipofltllegceffectuecrttoeröetena^  fleöeobertefenöeneeragenp?incebanöenbloeöe:fulr  oo^faeft 

'  öereerflen  öoenlnn,  €nöatfnne  iKajefieitftcft  toilïe  atëban allen  immemorialen  tijöe  té  getoeeft/uitge;  bJ»«J 
öicnenbanof  metö'aöbtjjsen  raeööer  natuirlijnein^  tienen  feben  of  ac&t  jaren  fiertoaer^/  en  tot  öïenfte  ban  ban4BtI, 
rteboreneöeferiSeöerlanöen/  öienenbolgcnfullenbp  öeJSeöerlanöen  ban  [lertoaersf-ober  ficf)  te  behelpen  re  gen  m 

>,    ,    ,      ,   .   metten  Kaeö  öer  tngeborene:  ennietmetöenïiaöc«c9e' 
,  cWfponöentie/en  ban  alle 't  gene  öaer  falpafferen 
» in  öen  üazti  ban  &tate/  en  anöere  ïïaöen  ban  öefe 
„  boo2f5  i^eöcrlanöen. 
,  *èn  cm  ban  toegen  öe  boo?f3  Staten  ban  26?abanö 

',  te  bolöoen  öer  3Cpoftillc  bpfnne  <£rcelï.  gegebenop 
',  öen  eifjten  article  öer  boo?f3  remonftrantien,  ©ernla* 
\  ren  fp  f  öat  fjoetocl  fijne  |Baj,  até  toaeracljtig  clement 

\  en  fouberein  ̂ eere  /  fo  mitsi  't  bergunöe  paröon  geac^ 
',  co2öeert/en  gcpubliceert  aenöe  genigc  öie  beröoolt  3ijn 
',  getoeeft  banöcnrecDtentoeg/até  anöerfintis  betoont 
5,  fjeeft  niet  te  begeren  /  öan  öe  gealterceröe  te  tocöerroc; 
\  pen  /  en  bcrgaöeren  in  eenigb«b  öer  Religie  Catïjolij^ 

',  Uc  ïlomepne/  en  onöer  fijne  geljoo2facmï)eiö :  öaer  ban 

\  öe  Staten  ban232abanö  niet  genoegfaem  fijne  UKai'. \  en  fouten  (tonnen  beöanhen :  fitf)  betroutocnöe  /  öat  öc 

',  felföe  fijne  ̂ ajeft-nict  en  fal  nalaten  öaer  in  te  conti; 
,,  nnceren /  fo  lange  öat  öe  boo2f3  ïanöen  en  onöcröancn 
,,  fullcn  to:öer  geftelt  en  geb20d)t  3iin  tot  ceragljeiö/pcia 

en  rufte.  Op  öat  ontalltjüe  guaöen  öie  ono  meöc  ge^ 
,7  b20dn  Debben/öc  oo2logen  en  oncenigljeöcn/cn  f  jetbcc* 

,,  Ue0  banfo  bcel  3ielen  /  aen  lijf  en  goeöeren  /  en  ö'ongc^ 

•3 

regeUlieiö  tuffen  öe  goeöe  onöerfatcnfo  groot  toefenöe 

ban  bjeemöeïingen/ niet  geboren  3tjnöe  in  öe  felföe/  fo  y, 

toel  in  't  fluu  ban  oo?loge  /  até  ban  öer  SJuftitie  en  po?  &tn  ban 

ïicte/  om  öe#  te  beter  öen  onöeröanen  te  öoen  onöer-  f"1*» 
Douöenö'affectte  tot  fijne  USajeft-  en  fijne  toenomenöc  {,{n. u 
nakomelingen  ïjare  foubereine  natuerltjfte  p?incen/ 1  &°y 

fuïr  öat  fijne  boo2f5  IBa j,  ficD  fouöe  laten  öierien  in  öe?  g°"J^ 
fc  fijne  ̂ eöerlanöen  ban  natuerlijnc  ingeborenc  öer  ;nffouöe 
fclbiger/  gelijk  ban  allen  immemorialen  tijöe/en  na  öe  bonnen 
ïebenöeen  natuerltjfte  reöen/  altijöeté  getoeeft /oofe  Jj«/ 
confo^meüju  Oct  ̂ teflament/  en  öen  obergocöen  en  Don|g 
toaeracötigcn  <i3ecflelpen3Ilaeöbantoijlen  öen  Co?  rrjnnece 
ninn  5feröinanöo  ober  <0?oot-baöer  ban  fijne  ffêaj.    gjj^ 

5^at  f  pne  H9a j.  betoijfenöe  meer  en  meer  fijne  öeugt?  \miB 
faemljetö/  clementie  en  natuerlijfteliberaelöeiö/en  öat  p?in« 
I1P  op  öefe  a  toerelt  niet  meer  en  begeert/öan  öe  confer?  JjJJJ^, 
batie  banöe  Catfjoliiftc  Koomfe  ïxeligie  boo2  fijne  on?  öe. 

öeröanen  /  fonöe  aen  ec»*en  pegclijftcn  ( tic  Den  fotiöen  *  scfda-- 
totllen  nerftellen  onöer  fijne  geltoo2faemïKtö  lebenöc  JJ"^ 
na  öe  Catljoltjlte  «oomfe  fee?fee)mogcn  acco?öcren/cn  nf,lfi 

gun?  i?erD* 

nanöa 

ban  «rrason.  a  «bbijö  ban  öe  graten  ban  ̂ a&anö  /  om  bc  ;jcu!re> 
reerbe  te  oocnmcbcriiereti. 
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„  gunnen  gratie  en  parbon/nict  allccnujft  boo2  fjcnnc  ftc-  \ 
„  Ijamcmmae?  006  boo?  Denne  gocbcren/nict  tegcnftacn* 
M  De  fp  niet  en  fouben  nonnen  boen  bujftcn/  bat  fp  binnen 
„  7  of  8  of  meer  jaren  fouben  gelecft  fjebben  Catfjolijfte* 
„  lijft /bolgen0  b'02bonttantien  ban  onfe  moeber  beöei* „  ligeöerfic/  toefenöe  batanöerftntö  gene  of  toeinige 
„  b?ucf)t  foube  nomen  ban  't  boo?f3  parbon/  atëbcbon* 
„  Denitfgetoeeft.  Cum  etiam  nemini  ad  gremium  fan- 
3)  ctx  matris  Ecclefioj  quanquam  fervus  redeunti,  nun- 
„  quamfitpraecludendusaditus. 

*M 

n 
n 

«Dat  ia  j 

Hoe  wel  niemand  al  waerc  een  dicriaer  wederkeren- 

3,  de  totten  fchoot  onfes  moeders  der  heiliger  Kerke  5  be- 
„  hoort  uitgefloten  te  worden. SClfO'tparbon  Of  be  berge- 
„  btnge  ban  onfen  Dertigen  ©aber  ben  paus  berftlacrt 
„  toelbutbeujft/en  boo?be  onberbanen  hk  nictenfott* 
„  bentoiltcn  neren  tot  onfe  moeber  be  fjeilige  föerfte/ 
„  noeft  lebcn  Catijoliguelijft  na  &c  geboben  ban  onfen 
„  fjeiïigen©aber  be  §3auo7  bujbenbe  gebannen  me  be 
j,  boo2r5^eberIanben/  fouben  niet  min  mogen  bp  Ca* 
„  trjolijftc  ̂ 2ocnrenrö  reflberenbeinbefe^anben/boen 
„  abminiftccren  fjenlieber  onrocrlijfte  goeberen/enge* 
„  nieten  be  jacrlij.re  b?ucïjten  of  ingenomen  baer  ban  /  of 
„  ten  albermtnften  fjen  t'o?bonneren  ttjb  en  termijn  bin* „  nen  ben  toclften  fp  fonben  mogen  boen  berftopen  of 
■„  alieneren  Ijenlieber  boo?f3  goebcren  /  in  ber  boegen  bat 
„  be  fententien  gegeben  tegenö  b'onberbanen  ter  eau* 
„  fenbanoegepaffeerbe  troublen/  fouben  foeteren  fjert- 
„  licber  effect  boo? 't  banniffement  ber  iicfjamen  ban  be 
„  gealtereerbcinbe  ïïeligie  CatDoujftc  en  ïïoomfebie 
„  fjen  niet  en  fonben  toülm  beheren  /  noctj  beftenncn  fjen* 
„  fuiber  btoalingen  en  balfcije  leringe.  <£n  nopenbe 
„  't  furpltiö  of  boo?berfte  /  be  boo?f3  gefententieerbe  fou- ben ontfïagcn  ?ün  uit  be  gratie  en  parbon/  fpcciael  al* 
a,  les  ter  tnftantcr  bebe/  en  ootmoebigen  berfoefte  ber 
„  boo?f5  Staten /fo  boo?  be  geerecuteerbe  cnafïijbige 
„  atëbelebenbe. 
„  €n  om  te  beter  te  treeften  be  boo?noembe  gealte* 
„  rccrbetottebeljoo?Iijfte  gefjoo?faemDeib/  enbieteeer 
„  te  boen  toeberftcren  op  ben  toaren  en  rechten  toeg/baer 
,,  banfpberbtoaelt3tjn/  fcötjnt  bat  fijne  ifêajeft.  foube 

mogen  fjerftellen  en  toeber  oprectjten  be  5fo?ten  en 
3p2ontierengaufcïjelijftin  fjenlieber  eerflen  flaet/ge- 

,  lijft  bic  felfbe  toaren  boo?  be  boo?f3troublenenberan* 
„  beringen /fonber  eenige  nieutoigljeib  in  te  brengen/ 
„  ban  allecnlijft  ten  regarbe  ban  be  paccaten  opgericfjt 
3,  tcgenö'tftuftbec^erefie/biemen  foube  mogen  mib* 
„  beien/  aio"  om  te  beter  te  getoinnen  be  fielen  berber* „  boolbc/fo  fijne  JiBajcft.  foube  bicnltjft  binben /fonber 

,,  nacljtané  te  roeren  of  toe  te  laten  't  minflc  baer  tegens 
»  contrarie  of  ten  acfjterbele  ban  ons  gelobe  enfieiigie 
„  KoomfeCatljolijfte. 
„  <£n  tot  meerber  berfeftertDeib  ber  gealtereerbe  /  op 
„  bat  fijne  |Raj.  foube  onberfjouben  be  boo2f5gracien/ 
,,  parbonnen  /geloften  en  refïablieringe  banallcöinfij- 
5,  nen  eerden  flaet/batbe  Staten  en3ijneboo2f53i;an' 
33  ben /ben  fouben  offeren  be  felfbeteberanttooo?benfo 

,j  't  noob  bebe /toelberflacnbe  nocfjtantf  /  batingeballe 
,>  be  gealtereerbe  niet  en  onberfjielben  't  gene  baer  in 
„  fpgeliouben3ijn/be  boo2f3  Staten  fouben  geben/ge- 
„  lijft  fp  berbonben  3tjn  aen  Ijare  ifêaj-  alle  Ijulpe  en  (ifc 
„  flentienaftenliebcr  bermogen  te  refiflercn/  en  belet- 
,>  tenen  te  niet  boen 't  gene  ten  gelijfte  foube  bjefengc- „  bant/  en  geattenteert  boo2  befelfbe  gealtereerbe /en 
,)  bat  terflonb/ en  fonber  te  moeten  bertoaeftten  anbere 
3)  02bonnantie  of  bebel  ban  banbeé>fficierScn|Dagi- 
3)  ftratenbanbeplaetfen. 

5?>at  5ijne  JiRa  jefï.  foube  mogen  beloben  en  berfefte 

■)•> 

33 

3> ,,  ren  fijne  boo2f3  Staten/  bat  ten  uiteinbe  ber  oorloge  ïjp 
3,  foube  licentteren  bet  ftnjgsfbolft/  referberenbe  alleen* 
37  lijften  ben  noteïijften  nombje  tottertoacf)t/enbcftI)cr* 
>3  mingeberl^cbeclanben/  enbieboenbc  bertreeftenin 
„  be  irrontier-fïebcn  /  Caftelen  en  plaetfcn  geojbonneert 
33  tot  Ijoubinge  ban  garnifoen  /  fonbee  b2pigbeib  ban  ac- 
„  cijfe  /  en  impoften  of  anbere  02btnarifc  la'fïen  ofertra- ,3  02binarife/  p2efcrerenbc  baer  in  be  natuirlijfte  boo? 
>3  bc  b2ecmbclingcn  m  Isfi  Hlanben  niet  geboren,  a ifo 

altijbjf  gebonben  tief  getoeefl  ben  bienfl  ber  b;w mbelin-  ®f " 
gen  /  be  1  wne  of  berberf  ban  alle  Rpftm  en  Jpjobin;  l\init den  /  in  ronf02miteit  be  generale  Staten  Dcbben  ber--  ̂ mu* 
toont  in  ben  jare  1557.  in  be  maenb  ban  ̂ anuario. bt K,nM 
€n  bolgeuöbe  fucceffenber  berloren  Hlanben3ebcrtSS,DtJ^ 
b'aenftomflc  ban  be  hertog  ban  3ÏIben/  en  beb2tem*  ben  &t belingcn  DertoacrjS-ober  geb2acDt/  na  bat  altesf  toass  »>n*Kf 
gcililt/en  gefïeltinpep-ef/Bebben  betoefenten  groten  lu™S onbanft  /  en  berb2iet  ber  boo2f5  Staten.  feö&m 

<£n  aengaenbc  b  Sfpofïilïe  gegeben  op  bettoaeïfbe  cn^P^0, 
article/nabemaeï  {jet  gelieft  aen  fijne  <£rceu\te  WU  ök 
len  gelobe  ïjouben  aen  be  gemutineerbe,§pangiaertjS  bcotüot 
in  3Cntberpen/  ̂ k ïjp  jjen-Iuiben  gelooft Dabbe.  25üj>  ̂ «^ 
ben  be  Staten  /  bat  met  meerber  rebenen  tfn  Ocrcell*  Kffin 
nieten  ontoeerbige/  maer  geliebeteonberfiouben/en  Qciobe 
ernfïelijft  en  fojgbulbiglijft  boen  onberfiouben  be  gelof;  JfP1* 
te  /  en  ben  ceb  ban  fijne  Höajeft.  fo  folemnelp  gebaen  {eE J5& aen  be  peeren  Staten /aengaenbeöen  p?ibilegien  en  öegemu* 
cofiumen  banbe  Eanbc/ fonber  bie  tebjeftenoflaten  ̂ «tbe 
Www».  mm$  ( bröben 

V\€  Staten  ban  25?abanb  ban  ©laenberen/ en  ah-  «£*»? 
u  bere  p^obincien  fjebben  al  boren  te  confenteren  in  LM £ 
beeifcö/  en  p^opofitic  bp  Ben-luiben  ben  7  ̂junpge-  oohfo?g* 
baen/  nocD  bele  berfcBeiben  remonfirantien  en  bo-  M^m 
leantien  obergegeben/  ban  om  befelbeïjieraltuftel-  K05f 
len /foube  ben  ïefer  te  berb2iétig  ballen,  «©ocfifullen  bmüm 
fjier  en  baer  net  te  paffe  ftomt  nocfj  eenige  notelijn  ge*  "ö  *** 
Umin  toerben  /  't  fp  in  't  geDeel  of  fommarie  /  na  gele*  ~Jnö7 gentljeibberfiiflorie.  3©pfullen  fjier  nu  een  toeinig  graten 
bcrfjalen  ban  be  toeruflinge  ber  ©lote  inspan*  M^¥ 
gien  /  om  J^ollanb  en  Eeelanb  te  inbaberen  /  en  S„ 
toat  acnfïagen  ben  <©2oot  Commanbeur  baer  mebe 
boo?  jjabbc/toat  be  i|ollanber.ö  en  Eeelanber^baec 
tegen  beben  tot  tegenbjeer  /  en  fjoe  eintelijft  befelbe 
©loote  boo?  be  fcfjieftinge  <©obes  te  niet  ging/  ooft  me- 

be ban  ben  pepg  en  b?ebebie  boojjgefïelt  toerbe/om 
benï|ollanbercnen  ^eelanberen  in  ffaepte  toiegen/ 
eneenige  anbere  faften/en  bantöeberom  fterentotte 

belegertnge  ban  Éeiben  /  en  anbers*  baer  top  't  gelaten 
fjebben.  5^e  <6?oot  Commanbeur  nu  eenige  tijb  al- 
fjier  in  't  Eanb  getoeefl  Bebbenbe  /  en  binbenbe  be  fa? 
aebeel  anbere  banfjKgemcent  rjabbe/fjeeftficDfeer 
neerftelijft  op  alle  faften  geinfoameert  /  en  bpfonber  na 
be  neberlage  iik  fijne  fcDepen  geleben  öabben  omtrent 
Kommerf toael  /  enfjer  berlic^ban^HSibbelburgcn 
3Crmupben/enfjebbcnbetoel  gemerftt  batbeConinft 
nimmermeer  l|ollanb  en  Eeelaiib  en  foube  nonnen 
obertoelbigen/fo  lange  fp  meefïer  banberEeefotibe 
blijben/  Oeeft  fjpaen  ben  Coninft  gefcD?eben  batter 

geenanber  mibbel  en  toasf/ombe  calamiteiten  ban  ®r£ 
fjectoaerjS  obertcremebieeren:  tentoareDPficDwee-  Sffi 
lier  ftonbe  maften  ban  ber  ̂ ee:  'ttoelft  ooft  nieten  man. 
toaö  te  boen /met  eenige  toeinige  fcDepen:  maerfou*  JJJJf 
bebannobe  toefen  bat  fijn  ïBajcfi.  foube  moeten  toe*  aenïfd 
ruften  een  getoelbige  ©lote/biefotoel  foube  boo2ficn  cowna 

3ijn/fo  ban  ftrtjgöbolft  al^anberjö/  bat  fi?  niet  alleen  J" bc  l^ollanbfe  en  Eeeufefcljepen  fouben  inacljtig  3ijn  £,,. 
te  bernielen :  maer  ooft  fjen  mettet  bolft  alljicr  3ijnbe  / 
baer  na  te  Hlanbete  begeben/en  bcfelbefo  beletocrr 
aen  allen  3ijben  tcfTenss  te  geben/  bat  Dare  macfjten  ge* 
fclicibcn  fouben  3ijn  /  en  ben  anberen  geen  bpfïant 
fouben  (tonnen  boen/  maer  elr  genoeg  te  boen  neb* 
ben  boo?  fjen  felben  /  bat  fjp  niet  en  ttoijfelbe  of  fo  boen* 
be  foube  men  een  ftonen  oo2log  en  einbe  ban  ber  fafte 
ftonitcn  maften,  ̂ c  Coninft  en  fijnen  ̂ paenfen  fiaeb 
bonben  hit  abbpö  goeb  /  en  om  hit  te  toerft  te  leggen  / 
fjebben  in  alle  be  fjabenen  ban  ̂ pangien  een  arreft  la*        ië 

ten  boen/  niet  alleen  ban  ben  fcfjepen  hic  in  IftoUanb  en  |l^rn,„ 
^eelanb  t'fjitijS  fjoren :  maer  ooft  bc  (tfmbbifc  en  (Do*  qjch  bm 
flerfebiemen  albaer  bebonb/fjpbebe  öe^cfjipperö  $ejÈfh. 
ban  be  fcfjepen  nemen/  en  moften  beloben /(toeven/  i"cSc/ cnonberteftenen/  batfe  met  Ijare  fcfjepen  ben  Coninft  ©ofterfe 
fouben  bicnenoptcn  tocljt  bic ftp boo? fjabbe  te  boen/  «"J^ 
en  batfe  mette  ̂ paenfe  fcljcpcn  bic  albaer  toerben  jJJcf cc*n toegemaeftt  /  fouben  baren  in  ©ifcapen/  altoaerfp  mSttn 

berber  bebcl  ban  ben  'Hlbmiracl  <0cneracl  fouben  om*  nu3f" 
fangcn.^Dcfe  toeruflinge  en  ftonbe  fo  fcc?etclijft  met  ge*  f/ toe 

|r+  fcijicben 
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ban  ©> 
vangien 

lirrjgtnj' 
öfirjeöat 

nftiïi  ren 
nretc 

tok' re 
sotnitf. 
(Fol.37.) 

Tfiajiiani- bonafto 

rnel  toan 

ö  c  f  cItc  • 
p'tn  Me 
rot  g>. 
3iucaoni 

^  ̂ a»U 
Gïea 

roi-iTc-- vv;,l  ©on 
B?ö:iao 
tfc  ©re» 

ncn  3.qt> 
Munt. 

fclneben/  of  be  pnicc  ban  <ö2angicn  en  toerbbacr 
ban  ban  allen  3ijöcn  genoeg  bcrtoitttot  /  fouitCnge* 
lanb  alS  ban  eenige  bic  in  &pangien  gmteftmt  toa- 

ren getocejt  /  en  baer  felben  uitten  arreft  b?p  gemaebt/ 

en  met  een  manlijbe  co2agic  ontfeilt  toaren/barc  frljip-- 
pertf  albaer  latenbc/bacr  ban  b?,it  beiBactf  in  nuamen 

namenthjh  Cozneitf  gjanj'3  ̂ tulman  op'tfcbipgc; nacmt  öc  tfvn\m  /  baer  ftbippcr  op  toas  itecnert 

éieterf3  ban  ̂ cnicbam/ïIDillem  (Cbomafó  op'tfcljip be  bltegcnbe  43ceft  /  en  herman  ïBagcbelt  ban  ̂ nin- 

burg  op  't  febip  genaemt  ben  3jagcr/  öefe  toaren  't  (tv 
legcgaeninöc  lianen  ban  &i£uca$  met  nocb  om- trent in  be  30  anbere  febepen  /  toaerncmenbe  bt  toint 
en  gelegentbeib/3iint  alfo  ontsetlt  ben  26  |tëep/en  oua^ 
men  bc  liBaeg  in  ben  it  gjunij/ ban  b'anber  toaren  ce- nige  in  <£ngelanb  eenige  «Dofttoacrs  /  en  eenigc  na  bet 
^arobiepgefeiuv  befe  onberbjacgttoefenbe/  toat  e- 
ijutpagtetn&pangtcn  gemaebt  teerbe/berblaerben 
bat  tot^.Uur  aö  tocgemaebt  toerben  9  getoelbigc  bif? 
ca^êgban  *oo/  30U  en  350  laftenbacrSlbmtraelaf 
toa$3Don  pcbjo  ifKalbonabo  /  en  bice  SCbmirael  Ro* 
ö2ig3  be  Bargaö  ijebbenbe  ben  SUbmirael  op  1 8  meta- 
ien  fïucben  /  en  be  bice  3Hbmirael  ix  metalen  tfucben/ 
bic  Co?ncliö  ̂ anf3  bcrblaerbe  fclftf  gefien  en  getelt  te 
bebben/  b'anberc  febepen  Dabben  18  en  12  metalen 

re  Cflct-- teiSoifor. 

irnÈnae? 
iarninu 

toeaen 
ben 

p?uice toan  0> 
tangien. 

©on 
2?rrtirtD 

bijn  öc 
«ifëcrv 
HofTa  oTj3 
ïmbaf' 
fabeitc 
banbe 

«ö;oot 

nianorur 
flen  oe 

Cfilint* 
Oiune  bft •CngC 

lam JDcn 

viurt  tic 
«Suf.nau 

feareji  in 
ttfttQO 

l.inr  Qc- 
fotiörn 
*.jsn  Drn 
«£  anfnïï 
torn 
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Staten  bic  nocDonbenijne  geboojfacmbcib  toaren/ 
gocbe  tooo2bcn  te  geben  /  en  in  be  Dope  te  Ijouben  ban 
felfö  in  perfoon  ober  te  5ullen  feomen/  om  op  alles!  goe^ 
beOJbietefteHen/enaUefafeen  teremebieren/  en  bat 
l\P  onbertuiTcljen/  30  fecretelijb  l)P  mocïne/30  bele  febe^ 
pen  joubè  toemahen  alö  mogelijö  fouöc  toefen/  ten 
minftcn  /  feit  fip  /  een  blote  ban  200  febcpen  /  Qt lijn  u 
jjtëa j.  mp  gefeïjjeben  beeft/  en  bat  hU  toel  boo?fien  5ön 
met  bolbban  oorloge:  |)p Dccft  00b aengenomen  5°  ̂ ,o0ec 
piloten  ban  befe  Eanbcn/  bieïjp  foube  fenben  tegen  com^ 
bat  be  blote  gereet  foube  toefen  /  maer  be  felbe  OeDüen-  manoeut 
be  Detaüngeontfangen/  toerben  gefonben  naer25o-"f^ longien/  botbbeiiiepenaUeofbenmeetlenbecl.3Cen'  öetianD* 
gaenöe  bebabcnenof  plaetfcn  baerbe3elbe  3£rmepe  temio* 
of  blote  foube  aenbomen  /  toerbbp  ben  ̂ ootCom-  JSJSé 
manbeur  be  meefie  ftoarigbcib  in  gemaebt  /  toant  ̂ paeiu 

frljujft  lp  in  eenanberen  b?ief  aenben  Coninlt.  3Jb  retctje^ 

en  foube  utoe  lïöaiefïeit  in  feberljeib  bit  fo  niet  bonnen  jg" « fcbJbben  /  fo  ib  toel  begere  /  om  bat  ife  be  3eilagie  en 
paffagienspt  en  ̂ b\iz  felfö  gebaen/  nocb  be  Canalen 
niet  en  bebüe  gezien/  00b  niet  en  toeteof  en  bennebet 
fatfoenen  maniere  ban  befebepen  banon3e3Crmepe/ 
öaerom  moet  men  baer  ban  oo^belcn  uit 't  rappo?t 
ban  anbere/  be  pjobifoo?  ̂ oban  <©ifunca  is$  een  man 
gencen3aem  beb?eben  in  bit  lanb  baer  ban  ih  ulfêaf, 

(iucben  op/  baer  bp  toaren  nocb  3  orote  bictttalie  fclje- ;  een  btfeourg  Oebbe  gefonben  nopenbe  b'aenbomfïe  ban 
penbp/ccn&ube&fman/een  ï^ojlocberman/eneen  1  ö'^lrmepe/  entoijberjs  banbe  faben  ban  bertoaers?- 
€oppenbagcnfman/bcfe  i2fcbepen  Dabben  t'famen  \  ober  bienaengaenbe/ op  te  marge  ban  pbercapit.Deb in  ̂ 000  boten  toijnss/ en  30000  potten  of  pobigen  olpe  1  tfi  gefclj2eben  mijn  meninge/  en  berblaert  toat  men 
bcïjalben  't  teoob  /  en  alle  anbere  bictuaüe  /  met  1 500  1  jjoen  moet  op  pber  fabe  bp  Dem  gep?oponeert. 
^épaenfe  folbaten  /  met  bt(c  12  febepen  fouben befe      benige/  (ctimftijp/  3ünban  abbtj.ögetoeelt/  bat    «o 
ontfcilbefcbcpenna25ifcapenljebbengebaren/altoae?  j  toanncerö'lflrniepe  nergens  en  bonbe  Dabenen/bat*  JJg 
alle  befebepen  bn  ben  anberen  fouben  bergaberen/fci- 1  men  regelrecbt  foube  3eilen  op€mbben/  enbe^tabnetsen^ 
benboojtsbatbe  fp:abe  tot  ̂ .Blucaïf  gtnft/  batter  j  mebebebomcn/betoelbegefeittooibniettefullenbon-  Jonöe 
nocb  beel  anbere  fcljepen  in  be  anbere  ̂ abenen  toege-  nen  toeberftacn  /  en  batmen  baer  boo?  ben  bpanb  /  en  JJnfto* 
rnjltoerbcn/enacngaett^eb'eouipagieban^ifcapen/  jjjne naburen  een grotefcb?ibaen)agen foube/  en  bat-  De  men 
fciben  bat  befp:afte  ging  bat  bac:  fouben  afbarennocD  men  «itte  felbe  Dabenen  namaetë  foube  mogen  t?ec*  xmi 
so  grote  <£>02lcgfcbepcn  /  en  bat  albacrop  nieuö  ge? ;  ben/om  meerberrencontren  te  bebben/toant  men  bae?  JJ*^ 
maebt  toerben  60  bubbelbe3tffab?cS/bicmenp2opnö  |  boo?boo2fien3oube  toefen  ban  goebefebere  pootenen  nmstu 
foube  maben/om  te  mogen  roepen/ban  en  bonben  nocb  babenen/  om  alle  be  febepen  te  bergen/babenen  en  raf-  [en  /  m 
fobaeft  niet  gereet  toefen  afobe  maffen  bit  baer  op  faiceren/  enbaerbeneffenöb^nalbaerteboo?fien/  en  j^f/f™ 
ffacn  fouben  eerfl  na  2$ifcapcn  geboekt  fouben  toeaben/  j  öoen  monteren  ban  bleine  febepen/  fmab3eilen  ge^  nemen, 
mettc  boo:f3 1 2  fcljepen  tot  &.%ma$  toegeruft  /  nocb  nacmt/  alö  boeper^/carbelen/beuben/  potten/en  anbe^  aifo  &et 
toaren  tot  &.  %ma$  aengebouben  26  (loepen  bk  op   re  biergeïijbe  nut  en  p:opijgf  op  befe  Eanben,  ̂ an  gJJJjf 
25arbarpen  baren  om  te  btffeften  /  beft  toerben  ge^  bit  felbe  bient  toel  beraben  enobertoegen/  toant  boe-  f,Ceft 
ballafï/  en  gclaben  met  fout  en  3übe  /  be  boo?f3  floepen  toel  be  <02abe  ban  €mbben  3eer  toel  berbient  beeft/  öerofent 

fouben  biencn  om  bolb  aen  lanb  te  fetten  /  bit  toaren  ceniae  30  grote  ftraffe  en  taftijbinge  atëmen  b^m  foube  %£$** 
bafl  be  eer  jlc  tijöingen  bic  men  ontfing  /  bocb  cjuamen  mogen  aenbocn/  na  be  mtëbaet  bp  bcm  begaen  tegeuö  eü  fea, 

bagelnr  meer  en  meer  tijbingenban  btft  toeruflingc.  \  «©ob/enutoeiKatedct't/fofalmentertlont't  geroep/  aww* 
<De^2incebanOrangienbabbetcbefertijbin<enge^  |  en'tgebrtjfcbboren  ban  bit  ban  Detöciferröbe/  atë  "JJJ 
lant  gefonben  be  i^eerc  Caerle  25opfot  <0ouberncur  toefenbc  een  lib  baer  ban  bcpenöerenbe/  uit  toelbe  002^  t{ 
banEcclant/  bieljem  00b  abberteerbe  toat  ujbinge  fabe/  bat  nocb  geburenbe't  goubernementc  ban  ben  ce 
mcnaibaerban  befe  bloot  babbc;  en  bat  ben  <62oot  hertog  ban  9Clba/nocD  ban  bet  mijne/  men  Dem  nooit  fC 
(JTommanbcur  albaer  gefonben  babbe  ben  üibber  netoont  en  beeft  eenigteben  of  (lub  ban  guabe  gebuid  « 
25ernaröijn  be  ijlSenbofa  aen  be  Coninginnc  berfoe-  fcijap  /  Doctoel  bP  't  noebtans  toel  Ijabbc  berbient/  Bet « 
benbe  bat  be  Coninginnc/  ben  Coninb  ban  ̂ pangien  i*  toel  b2ecmt  /  bat  een  pegcliib  ban  benluiben  geoo?= « 
toilbebe2gunnen  bat  fijn  blote  baben  foube  mogen  ne^ ;  loftiö/  teafTilTerenen  onberftant  te  boen  benberetö- « 
men  in  èngelant  /  en  baer  tegen  alle  berbonben  bit  fp 
mettc  rebellen  foube  gemaebt  Ijebbcn  afgacn  en  baft 

bouten  be  berbinteniffe  bit  't  €ngelfe  rijft  metten  Dui 

ben  /  utoe  rebellen  en  bpanben  /  en  bat  utoc  jKai»  met « 
en  bermag  benluiben  baer  ober  te  raftijben  en  flraffen/ « 
en  fo  men  bat  te  befcr  reifen  geraben  bonb  te  boen/men  tc 

fe  ban  25ourgongien  ban  oubsaltijb  babbe  onbcrljou?   mocbtctcrrufcrcnenboo?  anttooo?b  geben /bat  utoecc 
ben/  maer  bat  be  Coninginne  getóeigert  babbe  be  blo-   |Ba  j,  leger  gefozceert  toarc  netoecf!  /  Dabcn  tc  nemen/  cc 
tc  albaer  te  babenen  /  ban  bat  fp  be  felbe  onberljinbcrt  foefien  en  bebomen  baer  bP  bit  binben  en  brijgen  bon*  <c 
foube  laten  pafferen/  be  felbe  00b  tc  affifleren  ban  bic  -  be  /  en  toanneer  ban  anbere  babenen  bebomen  fouben  « 
tualieboo?  ben  gclb/  maer  toant  albaer  gebomentoas  3ün /bie  nu  bp  ben  bcrctöben  befeten  en  geoccupeert  ©aerna 
TDon  ̂ cnriQucs  be<6ufman  <©2abc  ban  <aiibarcief/ 1  jtjn/  foube  men  be  felbe  ban  €mbbcn  alsfban  mogen  ai^men 
om  ban  toegen  ben  Coninb  ban  ̂ pangicn/mette  Co- 1  reftitucren  aen  ben  boo?f3  <©2abc  /  en  bat  ten  berfoebe  °Ef  «aJJ' 
ninginneban  aUc^tebanbelen/  en  toijt  men  niet  toat  1  ban  ben  feeifer  en  ban'tfeeiferrijbc.  55nbere3ijnban  tew* 
baer  befloten  foube  toerben.  <©e  <02oot  Commanbcur  |  abbijé/bat  bet  beft  toarc  bat  b'armcpe  regelrecbt  foube  [anberf 
liabbenacrfriaoptebicpten/cncanailenbanbe^ebe2- 1  bomen  op  3Hnttoerpen/  om  baer  ban  baentetrecben  gjjJJ} 
lanöcn/  en  bPjonbcr  ban  J^ollanb  /  Eeclanb/  en  Jfcefr- 
bjieffanb  bem  geinfbimeert  /  baer  ban  bp  be  rapo2ten/ 
en  bifcou2fcn  gemaebt  bp  Cafpar  be  Ceneö/en  bc  ̂ 20- 
bifoo2  ̂ [oban  <Dtfunra/aen  ben  Coninb  obergcfonben 

baert  bcl)002t  /  en  bat  bit  fouben  mogen  pafferen  $lif-  fou  men 
fingen /op  ba^art  ban  alleenlbb  te  ontfangen  eenige  rcduarte 
ftï}abt  boort  canon  of  gefebut/inac?  mp  en  mee?  anbc-  J°tE"  fJJ ren  bunbt  bat  baer  in  foube  gelegen  3ijn  grote  bangie-  ban  ̂ n 

b:efr  bêm  öa«  bp  fcb2ijbenbc/bat  hiilbt  fïjn  .fiDaj.bem  |  ren  en  ongemab/aengcficn  onfc  2Crmepc  fubjttt  i^ben  Bieifer 
ècnmael  mecfrer  fien  ban  be  ̂ ebcrlanben  /  om  albaer  toint  en  Eee  getijben  /  om  baer  in  te  bomen/  en  toefen- 
bo!honientli)b  na  fijn  fin  tc  regeren/en  b'cenc  met  b'an- !  bt  bes  bpanbö  armepc  in  3ijne  Dabenen/foubc  bic  mo? 
b;re/  tecajlijben  enfiraffen/  Ijctban  nobe toarc/  be  gen  affmjbenen  eenige  banbm  onfen  nemen/  toan* 

neer 
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S  S«£  mcr  ?fi  m*  aI cn  %"**"  oenc  men  7  cn  *at  mccr  lö/ 1 tuö  'ö  aïn*c  f°  wettenen  /  öat  tft  bcrinccbc  bat  b"air' o.»  fjp    wen  3cgt  mp  /Dat  alDaer  cemge  rctftcn  of  raften  3ün/ <  mepe  mocfjte  berttotften  3ijn  /  en  bat  utoe  m™  faiai- 
™  ffib  teJS8  lÏÏ?  f!f rc  &,KÏ?c,n  5ü!x  30llïttn  ïi0nncn  öcf[l";   rcbc  "cljöcn  öcuoltti  batfc  niet  langer  en  bei  tocbe  Xö 
StT  £?*£* öc  ?,nö  cn  Ec'  ul°? {  5°  *'«»»  al*  ö'anoerc  na  gebe  Dat  acne  f  toarigDeiD  Daer  in  en  3p  StftmSS ^pamfe  ©üflïnsen  boeren  5onDen/  fonbet  te  bonnen  bccDten  of  Deert  Debbe  /  en  «5ob  toil  De  felbe  gelciben  hafaSS, biorrop  teceengctoclbgebnufeen/  toefenDc  De  bpanD  Debcftt/   ober  met  p20fpcrimt  engoeDfurccs  totriimnSïnih? 
prSï"  jn^^aiMictenfotó^  l^nlacgt  ooft  battet  beel  ft^enguIiBn^nS  3noe E  ft»    feücpen/  al50Dcpeflemcflcgemcm  metten  on3en  on; !  mentotBltmnoen/in^oIIanD/en^mDDen/Detoel'  be"'a Der  Den  anDcienacïirui|t3onDeii  toefen /Dan Dit iss ban  |  fte  men  feiD/ Dat  De  gene  3ijn  Die  fijn  SBai.ftaDDeDoen  S!ÏÏf 

feilt 3ijn  in  't  getal  ban  37  na  Datter  gefeiD  to02D/en°"r'' Datbobenbe  ftoopmanfcDap  Diefp  ober  b20tDten  ban  fl^ Den  meeftcts  /  Daer  eenigc  toaren  met  bib?es  en  amo* 
uitte  Die  Daer  gcojDonneert  toaren  boo?  Den  Regeren 

ir.cn 

meerDer  importantie/  en  gctoicDre  te  toeten  :  geno 
men  Dat  onfe  ©lotc  getjeel  en  al  toare  gearribeert 

«nhrrc  *'  ̂Mtocrpen/  fo  fcDnnt  Dat  De  bpanD  Die  fonDe  mogen ftearia»  öefTotcn  /  en  bcnngeltljöuDen/bergaDerenbc  alle  nare 
fjriD  bie  feftcpen  en  ftellcnDc  Die  in  3Baif  Deren  /  en  in  De  Cana^ 
Sfnnr  ku  üan  Dc  **eb*tt  &an  atmtoerpen  /  't  toelft  (p  niet  en g0I£  fullen  bonnen  geDoen  /  noclj  te  teegc  hengen  fo  onfe 
m.iuöeur  ©lotc  of  Sïrmepeis  elöertoaerts  opeen  anDer  002t* 
JJ5'  Certoelftcr  oojfaftcmpbunftt/Dat  Die  bcDoo2ttcftO; 
©ióre  op men  ban  buitm  D'<£ilanö  ban  3BalcDercn  /  regclrecDt 
amber;  in'tïanD  ban  t&tDoutoen  /  in  De  Daben  geDetcn 
E?"'  23?ouüjfl»ïiab.en/  Daer  ban  menmn  berfeftert/  Dat 

©lote  ban  fijne  maaj.  bocD  Dat  Dp  't  alDaer  beter  foube 
ftonnen  toeten  't  gene  Daer  ban  toas  /  fo  beel  ifTer. af/  feiD  Dp  /  Dattet  maer  fcftaDe  en  ftan  toefen  ban  Dat 
fo  bele  fcDepcn  aen  onfe  ©lote  fullen  ontbloten/  cn  ber* menigbulbigcn  Dien  ban  Den  bpanD/  ban  toelfte  en  ban 
Dien  ban  €ngc!anb  Den  berfcDeiDcn  rappo2ten  geDacn 3ijn/  Daer  ban  Dn  Dem  topte  fenD  met  ttoe  b2icbenin 

S     pc  felfDe  Daer  toe  De^uaem  &.  €n  Doe  toel  Det  De  I  f  raneopö  cijfre  Die  Dem  ncfcnDen  rjelta  De  S" mam  bpanD  fo2ttficeert/fo  en  rtan  men  DtenocDtansffoniet   imffariflTcn  Die  Dp  in  CngelanDDaDDe/  uit  De  toelftc m SSL  O^erKen/ Dat  men  Dtefal  tonnen  DefenDeren  en  toe,   D002  anDereban  Zuarasffyn  maf.  fot o  moaenften 
ÜSifn-t  terltaen  tegen  een  fo  (terne  en  gctoclDige©loteof  ^  !  'tgene  paffeert  in'tboo2f5  0i)ftc  ban  SelanD/en jan*    mepe  /  en  t  felbtge  €i!anD  gcoccupeert  geboende  /  fo   Doe  grotelijr  Daer  aen  gelegen  is  Dat  fijn^ai  fctSrtSe fal  men  oofe  terltonD  nemen  Die  ban  €toerec  /  cn  cenige  aen  De  Ccninginne  /  Dp  fenD  Dem  meöc  SS 

anDcrc  Dte  Daer  öp  fnn  ïeggenDt  /  De  toelne  niet  en  ton^   cencn  totcf  Die  Dem  De<©2abc  ban  Keur  <0cubcrneur  ©f  <5w 
^cfjai; 
torn 

zSiZ  SanDebanï)ol(aiiDenDe^a5e;DiemenmpfeetDien   mednVtt^bmVfünïïaraeDacnS^^^^^  b 
recfS?  öenoeg  te  toefen  amDatguartier/ enDan  fcuDentop    /nonDr'-    —    

ïDcltngeber  tlaert  DaöDe/  bat€Qomatf  €(iaquel  2&£Z 
nDere  <£ngelfe  onDer  Daer-IieDen  in  't  ©of  De$  €0=  m™ tenban  mogen  (lellen  inD  ?Crmcpe  alleDeouDe  folöaten/  en  |  enanbereengcifeonDernaer-ïieDen  n'tfóofbeöo 

SST  Scnöc"ölc  öaccfljn  ten  platten  ïanDe  ban  ̂ ollanD/  en   ninnö  3iJnDe  meerDer  remonfïrantien  DoenDanbanS 
£Cfn-    Defembaroucrcn  /  ItcDten  of  loffen  De  genige  Die  Daer  |  noDc  toasf  /  't  toelït  maente  Dat  De  Coninninnc  toaï  ***$* 

fout*  toefen.  €nfo  'tglanD  ban  Den  252ieïefcDaeït  1  geballen  in  grote  fufpitie/ cm  Dat  Den  boo2f3€(?uquel  Smt ntet  en  fouDe  tonnen  benomen  to02Den :  men  mocDte ,  Dem  DeDe  noemen  en  intituleren  ©ertoa  San  SnSnS/  flS  wt 
jlcrfe  maften  Det  Dooft  ban  Den  ̂ p  Die  Daer  Dp  10/   Dpenftan/feiDDP3iJn  m&i.  niet  berfêfteren  /  Dat  Die  ̂"Lose 
DaerDoo2'tlanDbanDen252ielefouDcto02Dengett20fDt   ban CmgelanD Der lïuet "en fullen iSï^2ffi&W mD'uiterflebenautDetD/ en  feerto2ts ingenomen toer^  i  Deren  mette  fcDepcn  ban  KocDelle  /  en  anDe^S ben  /en  fo  men  tonbe  innemen  eenige  ban  Die  ttoe   ©ranftriift  ban  Der  hugenoten fW  MfltaM plaetfen/ men  fouDe  Die  ban  JBalcDcrentoerftö  genoeg  !  ©opfotin  <engeIanDts/  fcïD  DP/  nétnSiStSftS ïeberen  /  en  De  geDcle  refle  ban  De  EanDen  Die  De  bpan^  I  fpitie  /  Datter  eenige  nieutoe  intellinentie  cn 1  bifl «ïS Den  alDaer  fijn  befettenDe.  €n  of  Daer  ooft  eenige  ftoa*  |  i$  tufTen  De  Coninginne  en  De  fccrcticcn/noetocr tfè'Z rigDeiDbtel/  en  Den  tüD  te  lange  berfiep/  omintene^   nocD  niet  fcfteriö/fo  beel  iffcr  ban/feiDl  m/Dat  nnhia 
men  Den  252ielc  en  't  felbe  €ilanD  /  en  Dat  men  ban  f02,  |  is  Dat  De  ̂ paenfe  ©lote  ftome  met  fulfte  macht /M  of te  toegen  genooDfaeftt  toare  rraeïretDt  na  fèoltanDte 
ïopen  D002  Det  Canael  ban  €erel/  en  D002  anDere  002- 
ben  begrepen  inDeboo2f3rappo2tenof  Diftomfen/  en 
fo  in  't  felbe  ooft  f  toarigDeiD  DebonDcn  too2De :  fo  fouDe 
men  moeten  b002'tlejtcfitD  aDD2cfferen  na€mODen als  gefeiD  is/  ban  toelfteplaetfeen  anDere  boren  ber* 

't  felbe  t'eenemael  feftcr  toare  /  en  of  Det  fcDoon  fo  toaré Dar  Dem  niemanD  bp  onfe  bpanDen  en boegDe  /  Denim- Der^lotefalaltijD  meerDer  in  getal  banfcDepentoc* 
fen  /  fetb  Dp  /  Dan  utoe  iRaj.  en  ban  meer  ftDccnbolr  / en  meer  gefcDt^S/  maer  Dpen  Denftt  niet  Dat  fp  Daer 
ftriigsbolft  toe  fullen  binben  /  DcbuenDe'tnclDfom?- 

«laert  Daer  men  DenboetfouDeinDebben/  fouDemen  ,  b?cn/ban  Dp  enftan  ooft  niet  geloben/  Datfnn fSSS 
grote  faftcn  mogen  uitrecDten/  en  fcDeiDen  De  bpanDen/  ©lote  cn  frDecpbolft  in  't  Canael  ban  «enneïani  flïïtn 
De  toelfte  onmogeïijft  ful  toefen  fo  lange  Dunnen  lener  te  fcnDen/en  laten  Dier  onberficn  alle  De  piaetfen  bin  r"  r" tonnen  onDcrDouDen/  Daerom  i^  alle  f  toarigDeiD  Daer  toaers-ober/  cn  Dn  gelooft  Dat  Daer  BemttJtoenfShmJ in  gelegen  /  ftD2ijft  Dp  /  Dat  onfen  ?£rmepe  in  falbo  De  luttel  ̂ abcnen  /  Die  top  /  fetb  DP  /  Debben  /  en  n  Z morDtftomenin  cenige  Derfelber  piaetfen/  genomen  beftoaerlijftDeiD  ban  De  Canalen  en  ftanaeh \> finfefn 
bat  be  felbe  ?firmepemeDe  brengt  genoegfame  amoni-  ooft  berfïaen  te  Debben/Datfefelf  aUc  bc  bafteti  m  Jw tieenbtos/enarriberetentüöe  utoelKai.Deeftge^  \  teftenen  afgeDaen  Debben/maerDn  gelooft  bdtnXl 
fr  D2eben  /  om  gefpijft  en  onDcrDouDen  te  toefen/  nengc*  men  31  wbe  't  getal  ban  De  1 00  toel  toenerirtfe  ft  fier!  m  '1 
ficn  't  getweft  Dat  Daer  is  D002  anDere  evtrcmitciccn/$c.  met  oo2logS-bolftgeliift  fijn  »)efr.  Dem  Uueficri J^P  fcD2t)ft  ooft  /  bat  be  50  ploten  /  baer  boo2  ban  bè#  berfr aen  /  cn  Dat  fijn  maf.  leger  m  't  fóebe  met  ftrni S 21 rnaent  W  bertror ften  fijn  ban  Hmtocrpen/  en  ttoe  ban  Den  fal  betDtcn/  fp  niet  beel  fullen  tonnen  ïmuïï* 
De  P2tnnpaelflc  ban  Den  DcbüenDe  ontfangen  nare  be;  ficn  Dattet  fjout  niet  cn  tó  Datter  beent  maer  tt  •  mm' taltnge/fijn  frlnijft  DP  obergegacn  totten  bpanD/Dtoelft  ftljen  /  en  fo  't  ̂ paenfe  leger  motDt  boet  te  lanD  rlttm 
Det  Dangtcrts  /  m  't  toclft  top  Dagelijr  lebcn  met  Dit  in  eenige  plaetfe  /  en  DaeMuiDcn  fr  DciDen  /  Dat  fn  neen bolft  Dier  /  <0ob  gebe  Dat  eenige  ban  D'anDcre  toefenbe   langen  tijb  en  fouben  brnren  /  $c.  '  ü tjearrtbeert  tot  23olomgen  Det  felfbe  niet  en  Doen/toant  l^et  aDbijS  bp  Den  #20bifeur  goDan  mfuma  1  nc  tot  fl», jftDebbc  b2iebcn  ban  ®2tigge  ban  Den  gcncnDiefegc  |  maefttbanDetoo2logDatmcntcr%c/cnsSpDc  *öA« Iciö  Decft/  batfc  gclijftclnft  gegaen  3nn/  ift  cn  foubefe  na  !  $cberlanben  moet  boeren  /  ais  De  «Snacnfe  afirmnS bf "  ̂ °' 
?s^ln^m»?J,c&bcn  oc.fo,?cn  tüt  *at m  oetoctcn   uan öen €mm W ̂ n ocarribeert / toas S  SSS. 
DaDDe  /  Dat  D'3Crmcpc  enDaDDe  naDer  getoeeft/  ten   berfcDeiDcn  fiften/DaerDe  «62001  CommSrfiin  SSS Dabte  geDaen  bat  ift  ban  utocr  ,05aj.  geen  bneben  g^  i  geboden  bp  gcfet  /  cn  aen  ben  Coninft  ober  ncfonbrn ca/brr0P' 
DaD  Debbc  febert  Jen 11 7  ban  mep  I  ift  b2eefbe  bat  eeni;  :  Dabbe/  befionD  fommicrlijft  in  21  artir uien  ÜMWIOcn  J™Jncnö» 
geCourtcrS  of  ̂oflen  ficD  betlorenDebben/ enDen  |     u  3fn'teerfte  artieul/  feib  DP/DatDe  ftufrenban  "t ff 

©facn,  ***** 



5 1£ 
Het  févencle  Boek. 

retaawt  Biaenberen  /  en  Bet  Cafteel  bartDe&lutfefoqualnn 
™ «     Detoacrt  3ijn  /  Dat  Bet  De  ttcttcrg  niet  en  nebben  itfc 

ÏÏ «ti    cenomen  /  Hat  Bet  niet  en  $  gefcBieb  /  Dat  fp3t  met "al  /  m«  en  Bebben  nonnen  Doen  /  maer  om  Datfe  al  fjaer  nraö> De  ©iote  tcn  njCt  cn  nebben  toillen  emplopercn  /  om  bie  op 

ïfjjgy  een  tüb  te  bctoaren  /  alfo  f?  Die  boo?  tien  tüb  ban 

"ongel  boen  Babben  /  om  te  nomen  tot  executie  ban  Baer  be* 
tituM.  «erten  /  en  oon  Datfe  Ben-luibcn  mettoaencrenfou* 

Senmanen  /  om  baer  ïnte  boo?fien  boo?  De  nomffe 

banbetfloteban  &panöfc*l  /  en  Oet  ftaet  oon  tebe* 

'inenten  /  feiö  BP  /  batfe  Ijaec  p?actnne  op  beoua* 
mertnb  nebmincn  fullen  /  namentlijn  atë  De  ©lotc 
na  uu  fal  toefen/  of  alfegearribeert  fal  $w/  om  De 
©lote  te  fcBanbete  manen/  alfo  fp  oon  mettcr  DaeD 

toel  boen  fouben /fofp  De  ̂ ïupfe  innamen  /Dct  toel* 
ue  een  Baben  itf  beguacm  tot  grote/  Boetoel  nietbe* 
nuaem  tot  bealbergrootfte  fcBepen /toelne  Baben  bp 

nen  ingenomen  3ijnbe/  fouDenfc  gcbtoongen3ijnmet 
Bare  SCrmepe  of  ©lote  na  (Cerel  te  baten  ais  De  naetfe 

2. 25P  Dit  tncottbcnient  en  fouDct  niet  alleen  blijben/ 

toantbp  albienfp  eenige  ban  befe  bier  Eec-ftcbenin* 
namen  /  namentlijn  t  ̂uinnernen  /  $ieupoo?t  /  <®o* 
fïenbe  en  &lupfe  /  fo  foubenfe  fonber  eenig  beletfel/ 

ganfcB  Biacnbereit  Doodopen  /  om  'ttoein  boo?4te nomen  /  en  Baer  Die  toegte  beftButten  /  toaer  goeD 
Die  te  betftecuen  /  en  te  boo?fïen  ban  alle  bietualie 

booj  een  langen  tijb/gemernt  Bet  lanbbaerbefe&te* 
Den  in  leggen/  feer  oberbloeDig  të  ban  al  Bet  0e ne  baer 
tocnooötoenbigté.  *    . 

3.  en  4.  't  &clnjnt  Dat  tot  berfenermg  ban  De  boo?* 
noembe  ̂ tcDe/be  Babenen  ban  ©laenDeren  De  be* 
ftemiöDcl  te  3ijn/  om  baer  te  fenDen  een  regiment 

«Spaenfe  folbaten/  om  Die  te  biftribtierenin  Defelbe 

plaetfen  /  totte  uomfte  ban  De  Sürmepe  /  en  b'SCr* 
ttieue  genomen  3ünbe/ foube  men  bat  regiment  «§pan* 

giaertobaetbp boegen/  en  in bie plaetfen  nieutoaen* 

genomcne&pam'aertë  leggen  /  omBaertoat  teber* 
bcrfcljen.  M      'M' 

<8p  befe  *♦  articulen  Babbe  De  «ftoot  Comman* 
Deur  aengetcnent  /  Dat  opte  nuften  ban  ©laenDercn  ai 
ober  ttoe  jaren  gelegen  BaDDe  een  regiment  3Balen 
ban  tien  baenbelen  onber  ben  <8?abe  banfieur/  en 

nocB  fenere  paetben  tik  be  ̂eeftrant  betoaren/en  nocB 

beelgetoapent  bolr  ban  ©ïaenberen  /  en  be  <a?abe 
banficur  töoubemeut  ban  ©laenberen ;  en  bteban 
Den  ïlaeb  ban  De  rebellen  3ijn  /  oo?Delen  felfg  /  feiDBP  / 

DattetÈanD  Daertoel  betoaerttë/ Boetoel  battermet 

beel  fcuerg  en  iö  /  baer  be  fcetterg  fo  na  3ön  /  en  baecfe 
liaer  bnenben  en  magen  in  be  felbe  contrepen  Bebben  / 

enallebagen  nabebpanben  obertrecnen/  entotnocö 

toe  /  feib  bp  /  en  Beeft  men  Baer  nooit  nonnen  beletten 

De  trafrttte  ban  be  noopmanfcBap  mette  ftetter.07 

menBeefter  oon  nocB  nooit  geen  &panïaert$  gefon- 
Den  /  om  batmenfe  opanbere  piaetfe  toel  ban  boen 

Babbe  /  en  oon  om  bat  bic  ban  ©laenberen  niet  en  fou^ 
Den  bergrammen/  en  Bet  geftBenen  foube  Bebben  of 

menfemiftrouben/  aengefien  beföetterss  nocBmetm 
fiaer  ïanb  ingenomen  liabben  /  en  fpfona  aenben 

bpanb  3ijn  gelegen  /  en  't  foube  oon  te  befo?gen  3ijn  ge- 
toceft/  bat  bie  ban  ©laenberen  be  toapencn  tegen  be 
^jpangiaerts?  aengenomen  fouben  Bebben/  fofe  baer 
nefonben  Babben  getoo?ben/  te  meer  om  batfeBetre^ 
nimentbanben  <©?abe  banfteur  betaelben/  Boetoel 

fp  't  op  Baer  contributten  feoncn  /  nocBtansf  alsf  BP/ 
feib  BP/  fenere  tpbinge  banbcftomfïe  banbe  fcBepen 

Iieeft/fal  BP  baer  ̂ panjaertss  fenben/toantfe  ter  plaet* 

fen  leggen  baer  menfe  in  fejS  Dagen  ban  baer  na  ©laen* 

Deren  matfl  fenDen  /  en  op  Dat  mibbeler  tijb  ©laenbe^ 
ren  bctec  betoaert  foube  toefen  /  fo  foube  Bp  in  bc  ̂te* 

DenbanDefc  p^obincten  leggen  fess  benben  licBterut^ 

c.  qinbicn  tic  Kctterss  be  ̂ tab  norBte  Bet  ̂ lot 

ban  Der  ̂ UipiS  nieten  occupeeiben/  fouDen  fpnonj* 

tanö  UditelpDcBaben  fionncnofcupeicn/mitö  leg- 

oenbeeen  Balf  bofiintoeltogeruflc  oo?!og-frBcpentnt 
tnnomen  banbe  fjaben/bacrmebefp  beletten  fouben 

Dinnomfte  ban  een  gtote  menicïjtc  ban  fcBepen/  toant 

*574< 

b'innomfle  ban  be  Baben  feer  nauto  1*  /  en  móeten 
b'eene  boo?  en  b'anbcr  na  inftomen  /  en  fonocn  alfo  be* 
lettoecbe/omnietuitte  mogen  recBten  met  fïaett/eh 
temeergemernt  in  bie  Baben  geenfcBcpmen^jn/om 

pet  tegen  hU  fcBepen  uit  te  recBten/  en  't  fcube  on^s  (feiö 
BP)  onmogelijn  toefen /om  Baer  fcBepen  ban  baer  te 
b?ijben/  en  Doo?  Dien  miDbel  foubenfe  enss  berobcn  ban 
bebeguaemBeib  ban  befe  Baben. 

6.  'tatëelntop  (feib  Bp)  mogen  beletten  /  fo  top 
op  'tinnomen  banbe  Baben  manen  een  of  ttoe  (teen- 
ten  /  en  bat  ter  piaetfe  bequaem  om  te  empeffcBeren 
alle  fcBepen  /  bie  niet  tcn  bienfte  ban  fijne  Ifêaieficit 
en  nomen  /  en  bermittf  men  Die  fternte  Quaïiilt  fo  na  bp 
'ttoater  fouDe  mogen  manen  /  aiflnoDig  fouDesijn/ 
bp  gebeft  ban  funDament  /  aengefien  Dat  ganfcBe 
Cjiiactierfeer  fanDig  i«/  fotiSfün  aDbijes  Dat  men  Dat 
inconbenient  foube  rcmeDieren  /  fo  menfe  maente  met 
fcBant5-fto?ben/  cnDiebcrcib  gemaent5ijnbe/  foube 
meninno2tetijb  eenige  (lernte  mogen  optoerpen/eni 
infobanige  manieren  gemaent3ijnbe/ fouben  fobaft 
toefen  aio  bic  op  anbere  plaetfen  met  muren  ettrüs* boO'cBcngemaent3nn.  2 

<©p  bit  böfbc  en  fefte  artieul/  BaDDe  De  <©?oot  com* 
manDeur  aengetcnent/  Dat  Bp  in  De  maenD  ban  lieert 
gefonDenBabbe/  om  bic  piaetfe  te  beficn  baer  men  be 
(ïernte  foube  manen  /be  <0?abeban  mm  ( IBaiftrfc 
beCamp/5ferant  Con(iucier/2Cntonio  be<01ibere/ 
't  toeln  goebe  folbaten  toaren  /  cn  ttoe  ̂ talïaenfe  gin* 
gcnieuriS  ̂ tBang-meeflerg  /  en  fp  acto?bcren  alle 
t'famen/  bat  menfer  niet  manen  en  mocBte/  en  alss 
menfe  met  fcBans-no?ben  foube  manen/  fo  foube  men* 
fent  6o?ten  tijbe  licBtelijn  boo?be  nomfïebanbe3Cr* 
mepe  nonnen  manen.  <©an  't  fp  fo  't  toil  /  't  fal  /  feiö 
Bp/feer  ftoaer  ballen  bat  b'3Ctmepeter^lup0inno* 
menfonDe  /  en  nocB  beel  ftoaerber  tocDer  uit  teno* 

men  /  gemernt  Dat  'teene  fcBïp  boo?  en  'tanDerna moet  in  en  uit  nomen/  en  om  Dat  De  bpanDcn  bele  fclje^ 
pen  op  De  monD  ban  De  Baben  mogen  fiouben  /  om  Dat Bliffingenfo  na  bpi$?.  j„     ̂      . 

7.  <en  om  Dat  in  boo?  berBaelt  Bebbe/  feib  Bpa 
bat  fo  onsf  be  Baben  ban  bcr  ̂ êlup.ö  falgeerbe/  bat 
be  grote  fcBepen  /  par  fo?ce  /  fouben  moeten  lopenr 
na  't  (€crel/  en  na  bat  in  berfia  fo  3t)n  m  be©lote 
fo  grote  fcBepen  /  bat  al  toaert  fo  batontf  bie  Ijabei» 
openen  b?P  jtonbe  /  fo  toaert  nocB  onmogclijft  baec 
in  te  nomen  /  toantcr  beel  toaterö  gcb?enen  foube/ 

en  Dat  Doo?  W  oo?fane  tcn  minftenbegrootfiefcBc* 
pen  fouben  moeten  in  (€erel  Babenen  /  Daerom  Dunnt 
mpnoDigte3ön  Dat  men  Dacr  te  boren  toel  op  lette/ 
toat  Dacr  toe  noDig3p/  enDaer  op  toel  gelet  Bebben* 
De  /  Dat  men  Dacr  af  bp  tijDsS  aDbertere  Den  2HDmi* 
raeipicter  |BenenDe3/  op  Dat  Bp  te  boren  macB  toe* 
tcn  toat  Bern  te  Doen  ftaet  /  cn  in  ©lacnDeren  geno* 
men  3ijnDe  Daer  niet  na  cn  bcBocft  te  toacBten  /  toant 
anberg  mocBt  Bern  Daer  Doo?toel  eenig  ongelunno* 
men/  atë  Dagelijr  tocï  gefcBicD/  en  topbperperien* 
tie  toel  bebonben  Bebben  /  en  niet  lange  gelebcnge* 
beurt  in*  b'^rmepe  banben  ̂ ertoge  ban  HBcbina  Coe*, 
li/fo  notoire. 

8.  <©mbit  beter  te  berfïaen  /  moet  men  toeten/ 

oft  quame  batter  een  ontocber  op  refe/  bat  be©lo* 
te  bie  foube  mogen  acnbe  ©lacmfe  3ijbe  atriberen/ 
bat  men  ban  foube  mogen  fonber  eenige  mernlpe 
fcBabe  W  coursf  lopen  ban  be^ollanbfe  nu(ïen/ejt 

gebmincn  baer  toe  ploten  ban  't  Sanb  albacr  /  geujK 
top  alrcbe  tot  bien  cinbe  al  fommige  na  25olongien  ge* 
fonben  Bebben  /  op  batfe  ban  baer  in  tw  fcBepen  gaen 
fouben  /  en  geleiöenfe  boo?t  /  en  men  foube  Bet  cilanfc 

ban  (€erel  iimemen/nomenbe  boo?  't  ïfèarfbtep/  toeln 
fBarfbiepbe  ï^ollanbersS  noemen /^panjaertsS gat/ 

en  fo  Babben  top  oon  een  fenere  Baben  bequaem  tot  be* 
Ie  groter  getal  ban  fcBepen  atë  top  uit  ̂ pangien  ber- toacBtenbe  3ijn. 

9.  i^et  boozfeibe  |Barf  biep  en  fijn  tnganfi  t«f  fo  b?ect 

aio  een  bierenbeel  ban  een  mijle  /  cn  bat  tuffen  't  boo?fj 
€tlanb  en  Bet  Jioojberlanb  m  ̂ uiobuinen  acn  bc 

3übe  baer 't  bc^ettertf  occuperen  /  'ttodïi  10  na  De 
&unt-3öbe  /  en  Boetoel  alss  men  be  nautc  boojbp  10/  bc 



1 5  74-  Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
plaetfe  baer  b'3Crmepe  toefen  moet/  fteft  toeberber* 
bicib:  nocfttansblijftfefo  ontbeftt  na 't  ,#oo2ben!anb 
toe/  bat  b'ltlrmcpc  ban  öt'e  3tjbe  groot  beröjiet  en  fefta* bemoeftt  Krijgen/  tnöten  be  öetters  boen  tratfc  tocï 

bat  noeft  'tecne  feftip  noeft'tanber  tn^ollanö  of  uit qoliano  fa!  mogen  Romen  /  en  alfo  fnlien  top  <£nKftuf* 
fen  mogen  bebtoingen  mitfgabers  alle  b'anbcre&te* ben  bic  bc  rebellen  in  bat  guartier  ban  ̂ ollanb  in  fieb* 

5*7 

mogen/en  fict  ooft  te  Bebuc ftten  ftaet  batfe  ftaer  beft  toel  ben/en  alsban  fnlien  oor  be  Kleine  feftepen  noen  n  noen 
&3fi ̂  rl/SitrCsnïocnö.opin  ?rac»r^cn  /  en  fun  uit  bo?ben  Romen  ban  in  't  ©lie/  en  fbllen  nWtcn  paf, 

'        f  -  T^entuffenonfefcfjepenen  tuffen  WfTanb;:  en  top 
tecEee  feertoel  betoeben/aistop  bp  erpcrientie  toel 
ftebben  bebonben  /  en  fp  ooft  fo  toel  ais  top  toeten  toaer 
be  frftcpen  ftabenen  moeten  /  en  fo  fiet  móeftt  gebeuren 
bat  be  Setters  berfupmbc  n  ftaer  beft  te  boen  /  tot  belet 
ban  be  ftomfïc  ban  b'Sïr mepe  /  fo  foube  men  ftaer  licft* telijften  mogen  beletten/  altoatfebaer  na  fouben  toil* 
lenaenreeftten  /  mits?  optoerpenbe  in  $oo2bftolIanb 
of  ̂uisöuinen  een  grote  menieftte  ban  folbaten  bic 
ecu  fïerftte  of  ttoe  fouben  maften  op  bat  be  ©lote 
baer  onber  in  alle  berfefteringe  foube  mogen  fcfjuilen  / 
en  om  te  ontberften  en  bcfieftttgen  't  lanb  tuffen  SCIft* 
maer  en  ̂ oom  tot  be  ̂ ee  toe  na  't$oo?berlanb/ 
't  toelft  een  lanb  iö  ban  groter  importantie  of  baer  bcel aen  gelegen  is/en  ais  ban  moeftt  een  beel  ban  ons  bolft/ 
bat  t'Ocgmont  leib/fonber  eenige  baefe  en  bangier  tree- «enter  plaetfenbaer  ift  Qcfcibïjcbbc  /  baer  onfe  2Cr* 
mepe  een  beel  bolr  mofïe  optoerpen  om  be  fïerftte  te 
maften/  en  mp  bunftt  ooft  bat  men  't  fo  fal  moeten  aen* 
leggen /toant  alfo 't  oube  folbaten  3ijn/ en  in  bie  ton, trepen  toel  beb?eben  /  feubenfe  be  fafte  baer  beter  /  ban be  nieutoe  folbaten  uitretftten. 

&o  beel  belangt  be  boomoembe  fïerftte  bunnt 
10. 

mp  bat  al  toatftoaer  toil  ballen  te  begrijpen/  eer  b'21r 
mepe  ban  ̂ pangien  oberftomt/toant  al  ftoetoel  be  fo!* 
baten  ban  €gmont  baer  toel  treeften  fouben  om  bat  te 
boen/  fo  en  foube  menfe  notfttans  niet  mogen  entfetten 
noeft  berfïeu.ban  't  gene  fp  ban  boen  fouben  mogen hebben  /  ais  men  toel  foube  ftonnen  boen  fo  be  feftepen baertoaren. 

<8p  befe  bij.  büj.  ir.  en  r.  artieulen  fteeft  be  <0?oot 
Commanbeur  aengete&ent  bit  nabolgenbe.  <©at  ftp 
aengaenbe  befenabigatie/en'teilanb  ban  (SEereïniet 
fonberlingen  toifï  te  fcfi?jjben  /  ban  ftp  te  boren  boo? 
'trappo?t  bananbere  gebaen  ftabbe:  maerfpacco?* 
beren  al  t'famen  baer  in  battetbe  p?incipaelfteinfto> men  ban  ̂ ollanb  tó:  en  bat  men  be  ï&aben  foube  moe* 
ten  innemen  en  (ierft  maften  /  en  fonberalle  ttoijfel 
toaer  feergoeb  eerfï  't$oo?ber!anb  in  te  nemen /en 
baer  te  maften  be  (ter  ft  ten  in  bc  bierboo?gaenbe  artt- 

(ïói  39.)  ruien  gementioneert  /  en  top  fouben  al  ober  langen  tijb 
baer  noeft  bijf  of  6ooo  mannen  ftenen  gefonben  ftebben 
om  het  1^  oo2  ber  lanb  in  te  nemen/  ftabben  ontf  be  f  ton  * 
rigfteben  bie  top  aen  fijne  ïfêaj.  ober  gefcft?ebenfteb* 
ben  niet  in  be  toege  getoeefï :  maer  ban  be  ftoarigfte* 
ben  ontfïagen  3ijnbe/  fal  menfe  fïrar  fenben/banfo 

men  baer  refolbeert  bat  b'armepe  metten  eerfïen  ober* «omen  fal /fo  foub  niet  ban  nobc  toefen  bat  men  bie 

fïerftte  maeftte  boo?  be  ftomfïe  ban  b'31rmepe  /  toant 
men  ooft  €erel  fonberb'SCrmepe  banbe  feftepen  niet boen  en  ftan. 

1 1 .  suis  b'armepe  gearribeert  fal  fnn  in  be  rebe  ban 
föerel / fo iffe baer  tallen tijben  ban  tcmpeefl  toel  be* 
toaert/  fo  fp  ooft  iö  om  ongemoïefieert  te  bli)ben  ban  be 
ftetterg/infonberöeib  aljei  bie (lerfttenbobengemen* 
tioncertgemaeftt  fuïlen3Dn/  en  men  foube  b'3Crmepe 
mogen  boo2fien  ban  't  gene  bat  nobig  ijimetftleine 
feftepen  en  galepen  uit  ©?iefïanb/toelft  ©?ieflanb  baer 
reeftt  ober  leib  na  't  ïfceft  omtrent  fejS  of  feben  mijlen  / aio  gadingen/  3©02ftum /  ̂inlopen  en  ̂ étaberen/ 
en  fjoetoel  bic  ban  €nftïjuifen  fouben  mogen  uitftomen 
om  bat  te  beletten  /  fo  foubenfe  nocljtansJniet  berben/ 
alsfijebbenbe  onfe  %mw  fona  bp  ber  hanbtotber 
felberftulpe. 

ii.  %m  b'anber  3tjbe  ban  'teilanb  bantCerelna 
't|^oo2ben  toeieïnocfieen  J^aben  genaemt3©eflblie* lanb/  biefeer  P20pijö  isSboo?  be  feftepen  bie  ban  (©o* 
ftenftomen/  foftet  ftaer  niet  te  berre  balt  om|©arf* 
btcp  in  te  nomen  /  toant  geen  grote  feftepen  boben  bal* 
lafters  mogen  in  ̂ollanb  ftomen/of  uit  feoüanb  baren 
ban  alleen  boo2  befe  ttoe  ftabenen  altf  maarf  biep  en 
3©c(tblielanber  biep/  en  fo  onfe  airmepeiö  leggenbe 
op  be  rebe  ban  (Cerel/  fo  fullcn  onfe  feftepen  beletten 

fullen  baer  tegen  ftouben  mentefjte  /  ban  Kleine  feftepen ober  en  toeber  ober  barenbe  aljef  een  binnen  %ct. 
13.  €nonfe3drmepeopbeboo?noembeplactfefnn^ 

be  en  a\$  bc  flerftten  bolmaeftt  fullen  toefen  /  fullen  be 
Knepen  ftacr  cours  mogen  fetten  na  <£ngelanb  en 
^cftotlanb/  om  te  beletten  batter  geen  feftepen  in  ̂ ee* 
lanb  of  in  ben  2S?iele  fullen  mogen  Romen/  en  batfe 
006  met  mogen  ftomen  boo?be  Roompot/  om  jBib* belburg/  ftammeften.èv  en  ©lifTingen  te  bictualieren : 
en  t  toaer  goeb  batter  een  beel  feftepen  ter  .Slupg  bie* 
ben  fo  toe!  grote  ais  feleine  bic  be  cours  ban  ©?anftrtj& betoaren  fullen/  batter  niet  te  ©lifiïngen  fal  mogen 
aenftomen  /  en  't  i$  toe!  te  bermoeben  /  als  b'eene  par* tpc  J|olïanb  beleib  Deeft/  en  onfe  anbere  SCrmepe  b'€t* lanben  onber  betoaringe  fiouben  /  batfe  Daer  beftelpen 
fullen  moeten  mettet  gene  batfe  ftebben/  in  bie  gele* gcntfteib  /  tot  batfe  het  al  berteert  Rebben. 

<©P  befe  xi>  xiU  en  tiih  artieulen  ftabbebe  <©20ot Commanbeur  boo?  5ijn  abbijs  aengeteftent/  batbp 
albien  be  2drmepe  bejs  Coninfts  alftier  te  befer  &tcbcn 
of  plaetfe  toare  /  fp  fonber  ttotjfel  be  effecten  in  be  bm 
boojgemelbe  artieulen  gementioneert  fouben  uitreed 
ten  /  maer  fnn  meninge  en  i$  niet  /  batfe  Dier  ftomenbe 
eenige  feftepen  ter  «§!ups/  fullen  laten/  alfo  fipniet 
goeb  en  fjielb  /  bat  be  feftepen  fouben  toerben  gebeilb  / 
eer  en  boo?  al  batfe  een  bafte  boet  en  $|abett  fouben  fleb* 
ben  op  eenige  plaetfen  /  en  een  goebe  Ü|aben  in  Rebben* 
befo  fouben  be  ̂ ollanbfe  en  'Eccitfc  feftepen  gebeelt 3ijn  /  en  ban  mogenfe  be  fiare  006  beien. 

14.  &0  onfe  folbaten  (fcibf^p)  ais  b'armepe  ban .Spangien  ftomt  /  ban  een  fter&te  op  be  H&afe  aen  ben 
barben  reeftt  ober  ben^iel  of  omtrent  bie  contrepe 
Oabben  /  fo  foubenfe  ais  ban  een  beel  ftlet'ne  feftepen 
ban  b'onfe  laten  nomen/en  leggen  bic  onber  onfe  fiere* te/enbefetten  alfo  ben  2&?iel  ban  alle  ftanten/enbe* 
letten  batter  met  een  feftip  ban  be  fcetterjj  in  of  uit  fou* 
be  mogen  ftomen/  toaer  na  ban  bolgen  foube  geb?e& 
ban  allen  bingen  batfe  ban  boen  Rebben  /  't  toelft  a»  nu 
ftrijgen  ban  ïonbenenban  alle  b'anbere  ̂ teben  bie be  ketters  in  ftebben  /  en  fp  fouben  ais  ban  geftelijft  ge* 
floten  fijn  ban  ber  Eee :  toaer  mebe  3?  büfi  lang  b'002* loge  tegens  ons  geboert  ftebben. 

«tier  op  ftelb  be  <©?oot  Commanbeur  /  batfe  alrebè 
tnbatguartler  ben  J|age/enbe  fïerftten  baniBaef* 
lanbfe  «Sluife  /  en  anbere  fïerftten  bp  bc  Ifêafe  in  ftab* 
ben /ban  toaer  fp  b'Urmepe  teftulpe  mogen  ftomen/ 
fob'tCrmepe  ftomt  bp  ben  25?iele/op  toelfte  plaetfe  fó men  feib  liet  biep  genoeg  i$. 

15-  Cn  nutertjjben  fo  lange  befeaffairen  buiren 
fullen  /  i0  't  nobig  bat  b'Sïrmepe  ban  Simfïerbam  ge* reet  W  en  moiefteren  fo  beel  ftaer  mogelpft  i^/  be  öet* 
ters  ban  iKonieftebam/  <ebam  en  ï|oo?n  /  en  fo  b'9f  r* 
mepe  ban  9  *  uitftomt  tegen  onfe  SBrmepe  na  (Cerel/  9*©<fC 
fo  moet  b'3Crmepe  ban  mmflerbam  fiaer  ban  aeftteren  mem 
berbolgen/enfoftaer  3Crmepena  amflerbamtreftt/K"^ fomoet  onfe  3Crmepeban  m%c\  fiaer  berbolgen/  op  BI 
bat  men  ftcer  /  fo  berre  fiet  mogelijft  3?  /  tuffen  ttoeen 
befTuite  /  maer  fp  fouben  fo  flout  niet  toefen/  batfe  ftaec 
bat  onbertoinben  fouben  en  of  3p  't  al  boen  toilben  /  fo 
foubenfe  niet  een  ban  b'onfe  Bonnen  ftrijgen/  fomen 
feftip  tegen  feftip  fette  /  en  ftet  foube  ons  niet  geraben 
toefen  te  fïaen  /  ten  toare  top  merftelüft  boojbeel  ftab*         i ben. 

<©p  bit  1 5V  article  ftabbe  be  45?oot  Commanbeuc 
gefcft?eben  aen  ben  Coninftbat  b'Sfirmepe  ban  alm* flerbam  boe  ter  t[jb  alleen  toas  ban  24  feftepen  flerft  / 
enbatmenboo?faulte  ban  gelb  niet  meer  en  ftabbe 
mogen  toema&en/  en  men  ftonbefe  noeft  naulpr  onber* 
ftouben/  ban  bat  men  raeb  foube  binben  ais  be  feftepen 
uit  ̂ pangien  ftomen  /  ten  minften  be  feftepen  ban 
Hmfïerbam  gereet  te  tybbm. 

i6,  <8ri 

% 
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\6  €n  nnbbelretnb  mogen  rnifc  uocttjoifi  en  rui;  \  2o.  j^ctbcfebiugettttecnböbcnal  w«^J£Sfi« 

tmittSSSSSS»  tnobftmn  met  alle  «MM  pc  /  foube  i«  bevljopcn  fctt  men  m  ftojte  tnb  /  be  oojlcg 

baer  öofnö  i/oi  Dat  veen  Vanöcc  niet  ïjeïpcn  en  ten  cinae  maften  foube /met  fi.lftenfcoo 
jtganft aW  toe 

Si  /   n fo  fal  PcaelüH  Danö  tegen  Dana  moeten  faftc  eifdjen  fal/op  bat  bc  rebellen  berD?ebcn/enbe 

tater  op  ftclbbe  «pjoottfommanbeur/  bitgcfcljieb 
banelnr/entopbcenfobelemogcujftiS. 

1 7  €n  op  bat  öte  ban  ©Uflïngen  niet  uit  en  bomen 
en  nonen  om  Die  toegen  te  openen  /  fo  ift  nobig  Dat 

v&tSm  aan  aintrocrpen  af  home /ten  mtnfientot 
<Jfirm««ben  toe  /  mant  Dan  fuïlenfe  beDucbt  toefen 
bat  men  baer  berfoeften  of  Datmen  een  Deel  bolr  m 

SEcelana  oproerpen  fal  /en  fo  De  ©liflnigcrS tferfter 

«iin/en  D'SUmrocrperS  fouben  bo?ncn  moleftcrcn/to 
Aillen  befebcpenban  «roerpen/  tjacr  cours  roeber 
na  "Cntroerpen  fetten/enfoal  gaenae  ftouben  fonbec 

teaen  baer  te  flaen/en  fobie ban  ©Itfllingcnfoobfte 

naet  «in/ennerbolgen  nocB  ebentocl  b  ̂nttoerpfc/ 

fofullcn  onfefenepen  biebaeropbe  ftuftebanïMacm 
beren  m  pafferen  boo?  b»  ©liff  tngen  /  om  te  fien  bat; 

febacDterjte  fclicpcn  ban  De  ©liffingers  een  aftoetiö 

©i*er  op  Dab  be  <©200t€ommanbeuc  gejrelb/  bat ö'ifirmepe  ban  amröerpen  maer  alleen  toas  ban 
1  tfftfienen/  en  bat  baer  onber  niet  een  reebt  groot  febtp 

en  \m  I  en  mft  bermitS  gebjeft  ban  gelb  niet  en  Dab* 

ben  mogen  bermeert  roetten  /  enfo  b"H!rmcpe  ban 
jgpanöten  een  beel  moebten  ter  g>\m$  bomen  /  fo 

toaeit  goeb  bat  b'anber  beel  ban  b'Sirmcpc  lage  t'3$e* 
mupcn/ban  'tftomcfo  't  roti  met  een  tameltjftem* 
me»e  /  meent  ïju  bat  men  Die  ban  ©Uflïngen  eenfbeelS 

salmogenbelettcnfömenfcbermecrDerenmoebte. 
1 8.  €11  op  bat  alle  bingen  te  recfjt  gaen  en  met  alft 

Dus  lange  gebaen  beeft /fo  ift  meer  ban  nobig  Dat  fo 

wanneer  De  ̂ pacnfefcbepctt  ftomen  aenwjWacmfe 

feuftc/  bat  men  bant'?l!mroerpenfcS  of  700  25oot.tf- 
aefellen  gereet  babbe  /  en  bat  men  een  beel  banbe 

èootf-gefdïen  opte  &pacnfc  febepen  boet  /  en  een 

mm,  ontlafï  roerbe  ban  grote  boften  en  jojgen. 

<£>p  te  1 9  en  io  articulen  Ijabbe  be  <©200t  Comman- 
beur  Op  gebcegt  /  bot  alle  't  gene  boo?fs  toas  /  tocl  toas 
obevleib/  en  ooft  roei  te  befojgcnfïonb  /  en  om  bat  te 
remebieren/  btbe  Op  alle  3ijne  biligentie  f)em  megeiijft 

3jjnbe/  nabentijb  enbe  geïegentljeib  Der  faftcnroaS 
utteifcbenbe  /  en  bat  Det  aen  «©obflonbte  bcr&opcrt 
bat  Ijp  alle  froarigbeben  roeg  nemen  foube. 

€n  ift  bope  (feib  DP)  bat  b'Sïrmepe  ban  &pan- 
21. 

gicn  fo  fïerft  bomen  fal  /  bat  menfc  fonber  eenige  perij^ 
bel  Delen  fal  mogen  in  troc  beien  /  en  gemerbt  be  mee* 
fte  matbt  bie  be  bpanb  met  feftepen  op  b?engen  fal 
mogen/  in  Eee.Ianb  gelegen i0/fofcljijnt  Ijetooabaer 

te  toefen/  bat  't  meeflenbeel  ban  be  ̂ Ccmepe  ter  dSluife 
blijft/en  bat  bie  banbeJBIamingen  en  tit  ban  5tnttoer^ 
penmalbanberenljelpenbe/  roei  tebobcnfullen  (laen 

tegen  be  ftraebt  ban  be  betterö  /  en  bat  b'anber  partpe baer  wourtf  na  (€erel  fetten  /  om  bk  ban  SCmfterbam 
moet  te  geben/en  befetroefamenfuUenooftlicbteip 
tegen  flaen  mogen  /  alle  be  macljt  ban  be  Betterg  /  Dié 

5P  in  bat  guartier  fullen  mogen  t'famenb?engen/  en en  Dooj  f ulfte  mibbeïen  fal  men  metter  tijb  tot  een  goeo 
en  beguaem  effect  bomen* 

(g)p  bit  laetfte  arnjbel  /  babbe  be  <©?oot  Comman* 
beur  geflelt/  bat  bp  albien  befe  3Crmepefo  flerh  ober^ 
bomt  bat  menfe  in  ttoe  partpen  beien  foube  mogen/ 
bat  men  foube  in  b02ten  tijb  ueel  bonnen  uitreebteu/ 
ban  bat  Det  al  roajs  Bangenbe  aen  be  maebt  tU  uit 

jépangien  foube  bomen/  en  ooft  aen  be  maebt  bie  be 
bpanb  t'famen  foube  bonnen  brengen*  <©ocb  gemerbt 
besfbpanbsf  braebt  (feib  Bp)  nu  groot  #/  en  batter 
noeb  beel  3toarigljeib0  balt  eer  onfe  5Crmep  toegerufï 

të/ om  Bertoaerö  te  ftomen  /  fo  bunftt  mp  nocb  bat 

men  (geuju  ift  te  boren  berbaelt  bebbe)  b'mmepe  mee peci  ̂ pdeuif  wp  w  wm«.  i£i  1^ j**        ^^^  ,M  ,.«<>*«  henmmt  naben  tn  onö  ctcroelb  bebbenbe/ 
baniger  manieren  batljet  eene  berbenbeel  3Pgeber^ 

lanbfc  ©ootef-gefellen  /  en  be  ttoe  bcrbenbelen  ,§pan^ 

jaertWenbataile  be^pangiaert^  meeltere  3ön  ban 

ilier  op  bab  be  <02oot  Commanbeur  aengeteftent/. 
öat  betfeïue  toelnoobfabclptoass/maer  batter  ttoe 

^toari^fttten  roaren:  b'eerfïe  bat  men  niet  en  ftonbc 
roeten  op  ̂at  ftufl  ban  ©laenberen  be  febepen  bettal- 
len  foube  mogen/ ter  toiile  men  bie  roifTelmge  ban  bet 

bootSbolu  foube  boen/en  b'anbere  bat  Ijp  bebutfjt  toa^ 
bat  be  Inttoerpfe  boot^-gefellen  metter  baefl  niet  op; 

te&paenfc  feïjeben  en  fouben  roillen/alBoetoelmen 
fiaeralleacbterftallige  penningen  betaelbe/enDatter 

ooft  fo  beel  ©ooté-gefellen  niet  en  3tjn  op  be  2inttoerp; 
ft  feftepen  /  fo  roarenfe  berminbert 

19.  <en  alfo  licötelp  te  bemerften  flaet  bp  be  pjote* 
buren  bie  fommige  ban  be  rebellen  bouben/batfege* 
Doelt  fjebben  /  en  bagelbr  gcboelen  be  goebe  boo?fpoeb 
en  maniere  ban  ben  pince  ban<©rangien  en  3ijnen 
aenbang/foiflte  befoigenbatfe  toel  te  b?eben  fouben 

3ijn  batmen  bc  Coninfelijfte  USai.moebe  en  loof  maeft; 
te  /  op  batfe  fo  ban  tot  baer  meninge  moebten  ftomen  t 

cnalö3Pfagen  battet  b'anbere  partpe  gualijftluftten/ 
op  batfe  niet  gantfelijft  onber  be  boet  en  guamen  /  fou^ 

ïienfe  arbeiben  om  D'eene&tab  of  fommige  ,£teben 
oproerig  te  maften/en  bat  ban  be  .gteben  baer  beel  aen 
gelegen  io  /  bic  nu  fcbünen  b?cbelnft  te  fitten  /  om  alfo 
be  maebt  ban  3ijne  ïfeaj.  ban  be  Zee  af  te  roenben  /  en 

ten  foube  fo  periculeus  mibben  in  't  £anb  niet  ballen  / 
alflroel  in  be  tfrontier-fteben  ballen  foube:  baerom 
ift  toel  nobig  een  goebe  02bonnantie  te  (lellen  op  alle  be 

i rontter-fteben  /  en  eenige  betalinge  te  boen  b'ojbina* 
rtegarnifoenen  /  op  batfe  fo  te  beter  toacljt  bouben: 
toant  be  5Frontter-fleben  beroaert  /  en  be  ̂ ee  boo? 
3ünc  ia^a  jcfteitei  3Crmepeberobert  3i)nbe  /  \n  guaetfle 
bat  ons  ban  foube  mogen  oberftomen/  al  roaer  bet 

mibben  in  't  Hanb  /  bat  foube  men  ban  licbtelijfter  re^ 
meDteren/  en  beteren  ban  of  meneenfrowier-ftebe 
berlorcnbabbe» 

een  goebe  beguame  babcn  tn  ons  gcroelb  bebbenbe/ 
als  ban  maebmen  altijbnabegelegembeibberfaften 
uittoijfen  fullen/ öanbelen,  . 

§ft  Debbe  befe  fafte  en  bit  bifcou?S  toel  tM&  baeeb  toil^  (Foi.40. 
Icnberbalen/opbatbeïeferSen  naftomelingen  fullen 
mogen  toeten  bc&  <£oninr  ban  ̂ panjen  en  beë  <02oot 
CommanbeurS  boomemen/  in  befetüb/  ais  men  bc 
©oüanbers  en  Eelanbers  üet^paenfe  parbon/  en  bes 
Coninr  grote  genabebaft  toas  aenp?ijfenbe/en  ooft  bm 
b?cbe  aenbiebenbe  (gelijft  top  bier  na  mebe  fullen  ber* 
balen)  om  be  felbe  in  fïaep  te  röiegen/  en  op  Ijtt  onber* 
fienfte/  ban  allen  ftanten/  te  roater  en  te  lanbe  /  te  ober* 
ballen /ooft  fullen  bk  ban  €mbben  Dier  uitfionnen 
berflaen/  Doe  toeinig  gunfte  be  gpaenfe  Denluibcn 
toeb?agenbe3ön /gelijft bat anbere  naburen/  baer  be 
Coninft  geen  actie  op  en  beeft/  roei  getoaer  geto02ben 

3ijn/fo  men  ter  gelegenber  tijb  bernemenfal/uttbe 
continuatie  ban  befen.  3©p  fullen  nu  uoo?  eerftooö 
toatberbalen/toat  be  püice  ban€>rangien/  en  bie 
ban  ̂ ollanb  en  EeelanD  tegen  Defetoeruflinge  geDacn 
Debben/cn  Dat  Det  Dcn^pangiaerDenfoiicDtnieten 
fouDe  geballen  Debben/fo  befe  blote  genomen  Ijabbe/ 

ais  niet  en  tS  gefcljieb/  alfo  alle  befe  geroelbigetoeru* 

ftinge  /  ais  een  rooft  i&  berbtoenen  /  en  alleen  boo?  be  - 
ftracïjtige  Danb  <©obS  ifi  te  niet  gegaen. 

^e  feince  ban  <arangien  tegen  bebbenbe  fo  macb^ 
tigen  ̂ otentaet  enUSonarcD/  ais  ben  Coninft  ban 

^panglen/  bit  ontfien  en  geb?eeft  toas/  niet  alleen 
ban  3tjnconberfaten/ maer  genoegfaem  ban  alle  pa* 
tentaten  ban  €uropa/  ja  in  be  anber  toerelb  /  ift  mene 
be§nbien /en  beeft  niet  geffapen/ maer  geflabig  een 
neerftigen  roaefter  ooge gebaD /  om  niet  onboo?fien  111 
bet  berberf  te  toetten  geb2acfjt.  €n  Doetoel  be  maebt 
ban  be  t^ollanbecS  en  EeelanberS  feer  bleintoas/tc 

oefen  tijbe/  en  batter  beel  pubertige  in 't  ïanbtoa^ ren/  bie  nauhjr  Herten  en  Dabben/ om tegenftanb  te 
bieben  /  bpfonber  bageïür  meer  en  meer  aengeloftt 

3tjnbe/  met  bele  fcljone  beloften  ban  genabe  en  par* 
bon  :  alleenlijft  be  b?efe/  ten  regarbe  ban  be  ro?ebe 

bar.bcs 
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3P?incc 
ban  O- 
ranijieii 
en  bit 

ban  Hal- 
Imib  rn 
gettant) 
fWIrn 
D^ÖJC  te 

gen  be 

blote 

Kantelingen  Der  ̂ pangiaeeDen  /  fo  tot  iBecbelen/ 
SutpBcn  /  als?  tot  $aerDen  ( toant  te  !$aerlem  toa* 
ren  De  meefte  burgeren  gefpaert  /  en  BaDDen  Bet  ieben 
beBouDcn  /  Boe  knel  men  De  fommige  tot  pioniert  BaD* 
De  gebjuiftt/  enfo  Doen  fterben)  batmenfe  gcengelo* 
be  e»  fouDe  BouDen/  DeDe  BenluiDcn  De  refolutie  ne* 
men  /  om  Bet  aiber  uiterfte  /  ja  goeb  en  bloeD  te  Bafar* 
Deren /en  Den  algemenen  br>anD  te  refifteren/  en  Ben 
betroutoen/  nacft  <©oD/  opDe£  finten  ftlocftBeiD/ 
berftanb  en  boo2ficBtigBeib  ftellenDe  /  bebalen  B*m  De 
toaftc  ban  alle&  §p  Dan  Daaehjr  meer  en  meer  ftonb* 
frijap  ftrijgcnDe  ban  Defe  getoclDige  toeruftinge  in 
éSpangtcn/  Deeft  aen  allen  3tjDen  raeD  gefocfjt/ntet 
acljteriatcnDe  te  onDcrfoeltcn  /  toat  Dicnftelijft  toefen 
mocljte  /  om  tegen  De  ftomftc  ban  Defe  blote  toel  boo?* 
fien  te  3ijn  beDalben  Dat  BP  tn  €ngelanD  en  ©^anftnjft 
omöulpe3jjnDebotr  Debe/fo  Deeft  BPfitBboomeme* 

ffiSra,c  'Ö&  metten  ïanDfatcn  /  Die  Baer  De  3eebaert  ber* 
ftonben/  toijfelijft  beraben/  en  Deeft  goeD  gebonDen/ 
en  De  Eeelanbcrö  met  affiftentte  ban  Die  ban  ̂ ol* 
lanb/ Daer  toe  gebjacBt/  Datfe  Daer  ban  fcDepcn/toel 
Debücn  bootficn  /  De  felbe  toel  tocruftenbc  met  alletf 
Dat  ban  noDe  toag.  Doojtg  i$  geo?Donneert  toacBt 
te  (lellen/  fotoclbp  Dage  alobp  nacBte  op  Dentonen 
ban©mTingen/  om  toeftcljt  te  nemen/ toat  fcDepen 
uitter  ̂ ce  of  langs*  De  ftufte  ftomen  fonDen  mogen/ 
met  02b?e  /  toat  en  Doe  men  t  felbe  met  Bet  Moppen  en 
fïaen  op  De  ftïocfte  en  anDerfinö  onDecften  fouDe.  UBen 
fouDcooftop  Den  tojen  Doen  retDten  een  ftenge/  Die- 
men  ban  iBiDDclburg  fonDe  ftonncn  fien/  toaertoe* 
gemaeftt  fouDe  tooien  een  f  toert  3ctl  /  'ttoelft  fouDe 
opgeDaelt  toerDen/  alfmen  eenige  fttjepen  fouDe  fto* 
men  te  ontbeeften.  <8elijfte  toacDten  toerDen  geftelt 
op  te  torens  ban  iBiDDelDurg  /  ter  $eerc  /  3Beft* 
rappel/  %imt$tt/  2520iitoer.$Baben/  «BoeDereDeen 
elber&  3©erDe  ooft  o?D?e  geftelt  /  Dat  alle  merften/ 
tonnen  en  banen  metter  Baefl  toeg  geDaen  fouDen  toer* 
ïien/  om  te  beletten  Den  aenflag  opten  25?iele  en  De 
3iiaafe/  fouDe  men  Den  2&iel  toel  boo?fien  met  gar* 
nifoen  /  en  een  flerftte  maften  op  't  ̂ooft  /  ooft  te  f  toar * 
teïBacl  (obermitSDe  bpanb't#02t  ban  UBaeflanD- 
fluis  DaDDc  geoecupeert  )  Datmen  ooft  De  pate  / 
S&outoertf-Daben  en  25ommene  fouDe  boo?fien  met 
Qarnifoen/cnbe  plaetfen  beter  fomficeren.  datmen 
ooft/  om  te  beletten  Bet  inftomen  ban'tfêeerfe  gat/ 
fouDeeen  flerftte  maften/  opten  ̂ aeft  en  op't^ooft ban  Eieric3ee/  en  meer  anDere  plaetfen/  Die  eenöDeelov 
gemaeftt  toerDen  /  en  eengbeeltf  /  ais  boo2  Die  tijD  nocB 
onnoDig  geacBt  toerDen  /  ongemaeftt  bleben.  ̂ e 

«iBoubecncurg  en  fiaben  '$  SanDiö  ban  EeelanD  fteb* 
bengionftDeer  3loup£  23opfot  2CDmirael  banEee 
lanDgccommittecct/  om  in  allen  fteDen/  plaetfen  en 
blecftenban  ̂ eelanDte  ronboceren  en  bp  Bcmteroe* 
pen  De  notabelfte  en  beft  bermogenDe  perfonen  Der 
(eiber  ftcDen  en  plaetfen/  en  De  felbe  met  alle  De  be^ 
(IcmiDDelen  en  moribcn  teinDnceren/  een  merfteliji 
liefomme  ban  penningen  b?  fo?me  ban  leningeopte 
brengen  /  tot  betalinge  Der  nootiafteltjfte  eqnipagie/ 
tegen  De  getodDige  oberftomfïe  Der  blote  in  ̂ pan* 
gicn/onDer  belofte  ban  Defelbe  penningen  uit  D'eer- 
(ie  buiten  /  bp  Den  boosfclneben  fcDepen  /  fonDer  eenig 
Delap  /  gereftitueert  te  toerDen.  <£n  5ijn  bele  goeDtoil- 
ïige  getoeeft/  Detoelfte  grote  fommen  opgebzacDt  en 
gefeent  Debben/  ̂ it  ooft  Bare  penninacn  metintere* 

«f  ti*  3Ün  gcre(!ittieert  getoo?Den.  <De  p^ince  ban  O- 
wSZe  rangicn  ff  B?eef  ooft  aen  Den  (©ouberneur  en  <0ebepu* 
ban  &  teerDe  ban  De  Staten  ban  Bet  $ 002ber-nuartier  /  Ben^ 
«jngicii  iniDen  bertoittigenbe  ban  De  abba-tentien  /  Die  Dp rem  t>«  ÖabDe  ban  De  getoelbigc  toerufiinge/  Die  in  ,§pan^ 
ban  ïjn  gicn  op  Diberfe  Dabenen  geDaen  toerDen  /  en  Dat  Daer 
jaoo:öc?  meninge  ooft  eenoDeelö  toasf/  om  Baren  tourtf  naer 
drö"  f€c)L'd  cn  'f  ̂ue  tc  ncmcn  /  tiatfc  Daerom  't  felbe  in roer^  confiDeratie  fouDen  nemen  /  en  metten  anberen  on- 
Ww  Dcrltngc  toel  aDbiferen  fouDen  /  bv  toat  miDDelen  fuift 
ïmin  öeobpanb.tfaenftomftc  beleten  beiljinDert  fouDemo- 
^pav  gen  toerDen/  Bern  en  eenige/  Daer  Ijp  mcDe  geaDbi- 
aten.  feert  BaDDe/  lieten  Ben  beDunften  /  raeöfaem  te  toe* 

fen  /  Datmen  alom  alle  tonnen/  baften  /  en  anDere 
I.  Deel. 
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merften  of  teftenen  /  Daer  ftcB  be  bpanben  eenfefmS 
na  fouDe  mogen  recBten/  af  Doen  en  toeg  nemen  fou* 
Den /om  Den  bpanben/  Doo?Dien  miDDele/  benomen 
te  toerDen  alle  berfefteringe  Der  Diepten  ban  Dien  nuar* 
tiere.  Jatter  ooft  eenige  anDere  ban  abbüfe  toaren/ 
Datmen  tot  ̂ uiotiufnen  een  flerftte  maften  fouDe/ 
en  Dat  ooft  eenige  goeD  acBten  te  3tjn  /  een  gelofte 
jterftte  te  maften  op  JBieringen  /  maer  boojneme* 
Jpft/  Datmen  in  alre  Diligentie  een  goeD  Deel  fcBepen 
fouDetoeruften/ en  Datfe  Benbp  tgfctf  toel  fouDen  fien 
te  p?obiDeren  ban  gefcBut  /  feruit  en  anDerfintö  /  toant 
DpfeDaer  meDe  niet  en  fouDe  bonnen  afTifleren/  alfo 
Dteban^eelanD/allesS  toatfe  BaDDen  en  fouDen  feon* 
nen  beftomen  /  felfjef  beBoefben  /  om  De  grote  toeru* 
flinge  Die  3p  DeDen  /  om  De  boo?fcB?eben  blote  uit 
«Spangien/meteen  manlijfte  couragie  tegen  teftaen 
entebertoarBten.  €n  fcB2ijft  BP/  Die  ban  Bet $002* 
Der-quartier  mogen  Ben  toel  berfefeert  BouDen  /  Dat 
bp  alDien  Die  blote  3©alcBeren  boo?  bp  feilöen/  Dat 
Dte  ban  EeelanD  met  alle  Ba*r  macBt  bolnen  /  en 
mct^oDes1  Bulpe  De  bicto?ie  Daer  ban  D?engenfou* Den /Daer  toe  3?  Baer  uiterfte  befte  fouDen  Doen.  Hp 
toaeifcBoutfeooft  boo?ficBtelijft  te  letten/  opBetboo?^ 
nemen  en  betoerufïinge  tot  SCmfterDam/  en  ban  Den 
Colonelban  ©neflanD/  en  Datfe  Bern  Dagelijftö/en 
fo  beel  Doenltjft  3(jnDe  /  ban  De  gelegentBeiD  DejS  fel* 
bennuartierg/  en  \xmt  Daer  omtrent  toeDjaegt/  Ben 
fullen  bertoittigen.  <De  boo?noembe  ,§onop  en  <0e* 
DeputeecDe  ban  De  Staten  ban  Bet  $002ber-ouartiec 
BaDDen  ooft  ban  te  bo?en  al  eenige  gerucBten  /  ban 
De  tocruftinge  in  ̂ pangien  bernomen  /  Doo?  ecnen 
Co:neii0  De  t^oge/  De  toelfte  Den  beertienDen  H9ap  msit  hft 
1574»  geftomen  3ijnDe  binnen  =^oo2n/  alDaer  ontbo-  K  fS 
Denboo2  De<0eDeputeerDe  ban  De  Staten/  De  toelfte  «&°o?oe? 
alDaer  BaDDe  berftlaert/  Dat  BP  binnen  acBt  Dagen  W/f 
ban^pftcD  uit  CngelanD  toaö  geftomen/  cn  Dat  De  mSn 
fontcibuantentotDe  gemene  fafte/  inCngelanD  3ön-  M?tem* 
be/  Bern  BaDDen  bebolen/  De  ̂ ollanDerss  te  toaer*  g^f"JJ 
ffBotttoen/  Datfe  feftere  ftonDfcBap  BaDDen/  Dat  in  SSu 
^pangientoegerufi  toerDen  omtrent  300  3eilen/fö 
örote  al$s  ftleine  fcBepen/  Die  in  meninrje  toaren/  in 
«tereleeninbal  teboen/.fulr  Dat  De  ConinginneBaer 

gBepen  BaDDen  Doen  afleggen/  en'tbolft  Doen  mon- fleren/  om  Baer  Babenente  befetten/  en  Dat  BPfelfs* 
Daö  gefien  Bet  bolft  opte  fcBepen  gaen/  maer  Dat  De 
Coninginne  De  felbe  b?pe  pa^/  om  boo2bp  te  paffe* 
ren/  BaDDe  berleent/  en  Dat  Die  ban  JDïifTingenDaer 
ban  ai  toaren  beraDberteert/  alfo  Die  omtrent  14  Da* 
gentebo^en  ij  ̂paenfe  CoopbacrberiBi  BaDDen  aen* 
geBaclt.  5©efe  CO2neltéDeJ§oaei0  De  gene  getoeefl/ 
Die  Bern  namaelg  boo?  een  25aflart  ban  ben  ïieifcr 
Carel  De  büfbe/  Beeft  uitgegebcn/  en  groot  ophoer 
in  't  ïanD  bertoeftt  /  Daer  ober  Bp  ooft  geerecuteert  $ 
getoojben  /  gclijft  te  3ijnDer  tijD  fal  berBaelt  toerDen* 
^an  Die  ban  B^t  .$002be2-auarticr  nu  Defe  b2ieben 
ban  Den  pnnce/  met  topic  ban  De  Depofitic  in  Den 
25? iel  geDaen  /  ontfangen  BebbenDe  /  Bcbben  3P  ter 
flonD  infonnatie  genomen  /  toat  baften  /  to?cn$  /  mer- 
ftenen  tonnen  noDig  3ijn/  om  toeg  genomen  te  toer*^ 
Den/  cn  Daer  D002  te  beletten  Bet  inftomen  ban  't |Barf* Diep  en  anDer  Diepten.  €n  toierb  bebouDen  /  Dat* 
men  De  fterfte/  Die  op  te  25urgt/  en  De  Cacpioban 
Bet  i^ieu  <©iep  /  geBeelijft  foubc  moeten  toeg  Doen. 
$002$  een  BuijS  op  ̂utéDtiinen  /  genoemt  Bet  ,§cBa* 
pcflal  /  Dat  meDe  af  mofl.   ©an  't  ̂ pangiaertis <0atof  *©iep/  fouDen  De  ttoeCapen  op  ̂ui#Dufnen 
Dienen  afgenomen  te  toerDen.  ©an  De  ̂ )oo?lee  mofl 
Bet  Caep  op  (Cerel  af/  befgeltjftiS  De  lange  of  Doge 
toren  op  (Cerel/  bp  eenige  genaemt  Bet  JBamDajS/ 
bp  anDere/  DeJBefler-toren/  Daer  alle  baften  op  ac* 
cÓ2bercn/  toerDnoDigbebonben/  De  ftappeeneenDeel 
ban'tfleentoerft  afgenomen  te  toerDen/  fo  i£  gcre* 
folbeert  eno?D2egcflelD/  Dat  fo  Baefl  men  eenig  on* 
raeD  fouDe  getoaer  toerDen  /  men  alle  De  felbe  fouDe 
af  Doen  /  en  De  tonnen  in  't  ̂pangiaertsf  gat  en  3&002* Ie  leggenbe  /  cn  alle  anDere  merften  en  teftenen 
toeg  genomen  toerDen  /  en  toasS  Daer  toe  fulfte 
o?D?e  neflelt  /  Dat  fulr  ailctf  in  een  ure  fouDe  fton* 

^  p  nen 
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45txit* 

rale  p:o- cefiïe  ge* 

ïiouoen 
bpbcn 

iépan» jarröcn  / 
tn  fp  re 
fffjrpe 
gnijjrn. 

^paen- intrad 

ft  «ft. 

2>e  ©Io> 

te  blijft 
acfjteiV 
Doo;  pet 
nuerJijöé 
Dan  tien 

SSttmf: 
rael  en 
beftufte 

onbet  't ta'A;  ban 
tic  ülote. 

©oubcr» 
ncur  toan 

©jief» lm 
inccnt 
nier  cenU 

ge  turf; 
fcfjepen  / 
onbcr. 
met 
Mof* 

tien  toerben  bcfcDibt/  tot  toclRcn  ctnöc/  op  plaetfen 

baer  toe  beguam/toacDten  oeftclt  en  geo?bonnccrt; toa^ 
ren.  É.S  mebe  ernflig  berbobcn  getoeejï/  bat  up  Zupo 

toefte  tomben/  bctóffrljerS  en  belootflieben  ( bie  al> 
len  on  ïHmf  bimnen  toonen )  niet  ter  3ce  en  fouben  mo; 
gen  baren/ ten  einbebe  felbe  ook/  tegen DarenbanK/ 
niet  en  foutien  mogen  gebtoongen  toerben  fobanigc 
feftenen  in  te  b?cngen:  Debben  mede  gcrefolbeert  / 

noclï io  grote  fruepen  toe  te  manen/  nonen  bc  gene 
bic  fn  in  bienfï  Dabben/  en  befelbe  gereebte  Doubcn/ 
om  in  tube  ban  noobte  gcb?uiRen:  Debben  ooKnocD 
bocnaennemen  bier  baenbelen  folbaten/  boben  be 
erbinariö  garnifoenen  albaer/  om  beg  noob  3ijnbe/ 
öte  mebe  op  te  feftepen  te  mogen  gcb?uiRen.  ©an 

gclüKen  Debben  fp  allebeKoopbarenbe  fcfjepen />e= 

fenbe  boben  be  t'fefïtg  laflen  groot/  boen  arrefleccn  / 
eninarretfeDouben/  en  opte  Cplanben  ban  (Cerel/ 
©IieenafêieringenfulKe  o?b?een  toacDtengeftelt/  en 

öe  feite  fuir  boo2fien/ bat  fp  ban  alle  periculen  meen* 
ben  toel  betoaerten  berfenertte  3ön.  §>p  Debben  bo* 
ben  bten  00K  gcrefolbeert/  batmen  aUe  benepen/ 

barmhbimfen/  bificDerS  bootsen  frtjupten/  beneben 
b'  30  laften  groot  3ijnbe  foube  laten  barenen  weeren/ 

mik  batfe  ban  pber  bijf  Doof  ben  een  man  aen  Ianb 
fouben laten/  bie  gcloont  fouben  toerben  bpbe  gene/ 
biefc  acnt  Ianb  moffen  laten  /  met  oube  ïtepfcrlijKe 

jiBajeftcptg  folbpe/  of  inplaetfe  ban  biencontribue; 
ren  totte  gemeene  faKe  acljt  gulben.  ̂ p  Debben 
coh  15  of  16  ban  beerbarenfte  piloten/  met  ttoee 
boots/  naer  ̂ eelanb  gefonben.  <£n  alfo  fp  eenige  Kont* 
fenap  Kregen/  batbe  leere  ban  25illp  Colonel  en 
Csouberneiir  ban  ©?iefïanb/  feKeren  aenflag  totlbe 

boomemen  op  Bet  $oo?ber-tuiartier/  nebben  fp  00R 

goebetoacbtcngeftcltopte  Eeebpcn  tuffeDen  CnR; 
nimfen  en  jlöcbcnblffi/  fotoelbpnacDte  atëbp  bage/ 
o^bonnerenbe/  batter  geen  fcDupten  nocD  fcDepen/ 
binnen  noebte  bupten/  en  fouben  mogen  leggen /en 

fulReen  meer  anbere  goebe  o?b?e/  fom  Ecelanb  als 

liet  |&o?bcr  guartier  geftelb  Debbenbe/  3Pn  fpUnben 

toel  gettooft  getoeeft/  be  ̂ paenfe  bloote/  Doe-fierK 
bic  ooft  mocDte  Komen/  te  bertoacDten/  berDopenbe 
Uc  niet  alleen  tegen  te  ftaen/  maerboo?  ®m$m* 
pe/  felfó  aen  te  grijpen  en  te  obertoinnen.  ïtëaer 
men  Deeft  baernaer  goebe  feftere  tijbinge  geKregen/ 
bocbatbe<0cncraei  mmirael  ̂ ©on  ©eb?o  be  mt* 
nei  ibess/  ïiit  uit  «ïnbien/  met  feer  beel  gelbj$/  in  &pan* 
gientoaiSgearrTbeert/  meerberalffer  oit  teffenss  ban 

ba?ngeKomen  toass/ben  8.  ,&eptemb?té/  inbeCo^ 
roime  binnnen  &  Sfinberessof  &.^ttb?ie*  oenerale 

©20te(TiegeDouben/  en3Pn  toolK  gemonflert  Dabbe  / 

te  toeten  i?ooo  folbaten/  beDalbenDetbootfbolft/  en 

bat  fff  l  naer  batfe  al  t'  fcDepe  toaren  /feer  fcDtelnRen 
banbe  pe(te  toasf  ge(lo?ben/  namentlnfe  op  ben  16. 
J\entemb?iss/  met  notD  toel  7  of  8000  perfonen/ 

toaer banbe  Coning  ban^pangienbertoitttgt3ijn- 
be/enbonb  niet  geraben  fobanige  groote  blote  af  te 

fcnbennacrDet$eberlanb/  opfobanigen  periculofen 
rcife/  fonber  een  geerperimentcert  en  erbaren  Ifcooft 

,  en  «öcnerael.  tClfoo  tiS  befe  groote  macDtige  ©loote 
arDter  toegen  gebleben/  en  3P«  be  ̂ ollanbcrie{  enbe 

2 'eelanber0  boo?  be  almacDtige  Danb  üt$  peeren 
alleen/  ban  bat  penjbel  berlofi/  be  fcDepen  3?n  op 
geleib/  befcDippersSbanbegearrefteerbe  fcDepen  3pn 
brberom  t'  Dup0  gebomen  /  ontflagcn  3pnbe  met  paf- 
poo?tc  ban  ben  SUbmirael/  een  bag  b?ie  of  bier  boo? 

3ün  (lerfbag.  «§pfeiben  onbcrricljtte  3ijn/batbege^ 
ïïcele  blote  afgebanfettoasf/  en  bat  elft  ban  bien3ijnö 
bcegö  troft/  en  batter  toel  1 000  /  fo  ban  Det  ftrijgfbolft 
aiö  fcDeepg  bolft  /  toasS  ge(to?ben. 
^en  19.  SHugufii  i$W  nacots?  eenen  tot  Sneeft 

ober  be  muren  geballen  en  Deeft  3Ün  naerfïigDepb 

gebaen/  bat  lm  be  Eupber3ee  obergebomen  W  en 

beeft  W  ban€nhDupfengetoacrfcbout/  batbe  ̂ ee- 
re  ban25illp  <0ouberncur  ban  ©:icflanb  /  tot  ,§necb 

feben  turffcljepen  Dabbe  boen  toemabcn/  boben  met 
turfgelabcn/  en  onber  met  Krijgt  bolft/  bacrmebe 
Dp  centgen  aennagmeenbc  te  boen  op  eenige  ban  be 

Kleine  (ïcben  ban  Det  $oo?bcr-riuacticr/  Ijct  toarc 

IPebenbliK  /  €bam  of  llonnicfaebam  /  of  anbere  J«J&a* uiaetfcn  /  of  op  b'€pianben.  *®k  ban  oEnfibupfen  bit  miqfc 
berflaenbe/  Debben  in  ber  Daefl  eenige  <£)o:log  en  aenfio« 
JBater-fcljepen  met  bootobolft  en  ftnjgobolK  naer  jjöj 
(Cerel  gefonben  /  boo?t0  bic  ban  €bam  en  iBonnicltc*  tttqiai» 
bam  getoaerfcDout/  op  Daer  Doebete  toefen.  Wanner  te 
be  €nbïjnpfer  feïjepen  befe  (CurffcDcpen  Oetoaerg^ 
toerbenbe/  Debben  Den  te  b?oeg  geopenbaert/  toaer  Denom; 
boo?  be  felbe  be  blucDt  namen/  fp  toerben  feer  ern-  uehr/  ert 
(lig  berbolgt  ban  be  €nKDuifers$/  enjaegbenfe  om-  gjf 
trent  ̂ taberen  aen  Ianb  Det  boïK  toerb  gebergt/      ' 
ban  be  (CurffcDepen  toerben  genomen.  • 

€er  top  nu  toeber  Keren  totte  belegeringe  ban  %tu  b™J?n 
ben  /  fo  fullen  top  in  't  bo?te  aenroeren  /  bat  be  ConinK  conmii 
Carele  ban©?anKrtjK  be  IX.  opten  30  |Bap  /  toc^  caetie 

fenbef>incrterbag/  befertoerelboberlebentè/  in  Det  ̂ niA- 
25  jaer  fijns  ouberbomS.  ^e€oninginne3üb^»ioe^©?an6* 
ber  Deeft  terftonb  Darenfone  ̂ enricusf/  ConinK  ban  rnj. 

Polen/  tizmu  baer  ban  gebaen/  be  toelfte Ijeime^  €«2» lijft  uit  polen  bertogen  iö  op  JBeenen  /  en  einbclijK  tn  bdn  ipa^ 

©janfernK  gebomen/  altoaer  be  <0?oot  Commanbeur  jen  bet, 

ben  hertog  ban  2Cerfcljotfonb/  om  ben  ConinK  toei^  \«g*» Kom  te  Deten  /  en  geluK  te  bieben  in  fön  Kijb/  en  anbe  iiomt  itg 
refaKenteDanbelen.  ^  fJ™fn 

<©eburenbe  be  belegeringe  ban  Seiben  /  en  bat  be  w  «g 
^panjaerben  t'afinttoerpen  gemutineert  Debbenbe/  nmm 
eenige  betalinge  Dabben  ontfangen  /  fo  Deeft  be  <©?oot  tte. 
Commanbeur  CDiapijn  ©itel  met  een  Regiment 
,§pamaerben  /  en  böftten  baenbelen  &toitfer$/  en 
ttoaelf  ftucKen  gefcDutiS  gefonben  in  ̂ ollanb  /  met 
eenige  ruiters*  /  fp  namen  Darepaflagiena€>o?cum/ 
bommel  /  3toube(lepn  /  maer  alfo  be  fieben  ban 
bommel  en  €fo?cum  toel  befet  toaren  met  folbaten/ 
en  bat  men  <8o?cum  licDtelöfe  /  met  Det  boo?|ïeKen 

banbyKen  Konbe  ontfetten  /  fo  Debbenfe  albaer  toet^ 
nig  /  of  niet  bonnen  uitrecDten  /  bocD  3önfe  boo?  3©o?^ 
cum/  een  Klein  fiebeben  tegen  ober  <©o?cum/opb0 

3©ael  gelegen/  gebomen/ altoaer böf  baenbelen fol^ 
baten  binnen  lagen  /  bocD  betoijle  be  plaetfe  niet  Dou^ 
baer  en  toajS  /  fo  Dabbe  be  p?tnce  albaer  gefonben 
ben  Commiffarté  §an  be  ©00  /  Dem  bebelenbe  /  bat^ 
fe  Daer  fouben  fien  te  falberen.  Cljiapijn  ©itel  be=  "J«f 

fcbootDet  metttoe  (iucKen  gefcDut^/  hit  Dpopb'eeng"no, 
3ijbeopten  byb  geflelb  Dabbe/  ttoe  of  tm  urenlan^  men. 
ge/enbeberop  fro?men/  mibbeler  tp  Cjuamenbaer 
aen  eenige  fcDepen  /  baer  fp  Daer  infalbeerben/ban 
en  Konben  fo  Dae|ï  niet  te  fcDeep  Komen  /  of  fp  lieten 
baer  omtrent  150  folbaten/  en  albaer  eenig  garni* 
foen  gelaten  Debbenbe  /  is?  DP  boo?tö  getogen  na  £eer* 
bam  /  een  Klein  flebeKen  /  toebeDorcnbe  ben  C5?abe 
ban  55uren  /  fone  bes  p?inten  ban  <©rangien/  bie 
in  ̂ pangien  geboert  toas  /  gelp  in  boo?gaenbe 
boeKen  is  berDaeït  /  toelK  fiebeben  gelegen  të  opte  %tf 
rebiere  ïinge  /  DP  Deeft  terftonb  baer  boo?  geplant  J ««jy 
ttoaelf  flucben  gefcDutssf/en  'tfelbe  befcDoten  /  ban  öcafcö0, 
'sfmo?genss  te  ttoe  uren  tot  bes?  mibfcaeggtoe  /  fon-  renen 

ber  opDouben  /  en  Dcöbenbe  't  felbe  geDeeïgerafeert/1"^ 
en  't  ronbeel  ban  Det  Cafleel  ter  neber  gefcDotcn/     ' 
Deeft  Dp  't  boen  opeiffcDen.  ̂ aer  lagen  ttoe  baen* 
beien  folbaten  ban  ben  p?ince  in  garnifoen/ befe  fien* 
be  batter  geen  Dope  en  toagom  te  Douben  /  Debben 
'tfelbe/  beDouben  Inf  en  goeb/  obergegeben/  mitsS 
batfe  met  Daer  getoeer  /  fonber  b?anbenbe  lonten/ 
fouben  uittrecben  /  geïijKfp  beben.  «ZDe  ̂ paniaer^ 
ben  baer  in  trecKenbe  /  Debben  alle  be  bo?geren  op 
5t,§tabDui0  boen  gaen  /  altoaer  3ünbe  in  groter  be- 
nautbeib/  Debbenfe  na  Daren  p?ebicant  en  ̂ cDool- 
meefter  geb?aegt  /  en  fo  baer  eenige  ban  be  Kloeb* 
Dertigfte  b?aegben  /  of  Det  niet  en  toas  bebongen/ 
batfe  alle  Inf  en  goeb  fouben  beDouben  /  too?b  Daer 
boo?  een  anttooo?be  gegeben  /  met  grote  fïrafbeib/ 
bat  toel  ben  bo?gcrcn  Det  leben  toag  belooft  /  tnaer 
bo?ber  niet  /  en  fofe  Den  niet  en  toefen/  fcuöcn  alle 
fierben.  *©e  p?ebicant/  genaemt  3IoosS  bc  ̂ ïenge/ 
toa^  tufTcljen  ttoe  muren/  fcp  be  3©ater-poc?te  in^ 
gelopen/  bacrtoatf  eenen/  biebem  ben  &pangiacr? 
ben  metten  bingersstoce0/ albaer  l;p  tnfTeDen  be  \}uv 
fen  toajJ  /  een  ban  bc  folbaten  liep  baer  usfifBcnin/ 

en 
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cjuctfenbe/bat  Det  bloeb  ober  al  fijn  aenneftcljt  liep. 
|©c  ïtogier  gjooftcn  .gtboolmccftcr  toerb  ooft  ban 
een  anber  getocfen  /  ticfc  toerb  mebe  gebangen/  met 
nocD  een  anber  Prcbicant/genaemt  <&uirm  be  pal- me/  tite  albaer  gebluebt  toasv  menende  daer  beter 
berfeftert  te  3ijn.  55efc  nu  aüe  brie  gebangen  3ijnbe/ 
toecbimboorCiapinBftellogcbracbt/  bie  daer  fto?te 
fententic  ober  gaf/ bat  menfeterftonbopbangen  fou* 
be.  55e  Dutéb20ittoc  ban  fjoosf  be  gionge  nep  met 
Dacrftleinc  ftinberftens/  al  roepenbc  en  fcDrcpenbe/ 
boo?  ben  ©elbbecr  /  btböenöe  op  ftaer  bnpen  /  fecr  oot* 

totxecr  moebclijft  /  om  't  leben  ban  baer  man  /  maer  DP  btbc- 
Eum  *"c  üan  ,,cm  ̂otcn  f  &  öan  f10"00  / öat  öacc  ö^cn  genabe 

'  boe?  Daer  man  en  toa.07  liep  fecr  beeritjft  en  miftroo* fïdijft  met  Daer  ftinberen  /  ben  man  na  rocpenbe/ 
bat  menfe  met  naren  man  boben  foube/  ban  toelft  ge- 
roep  en  geftrtjt  Dp  feer  ontfielt  3tjnöe/ljem  ombeer* 
de/  en  tot  Daer/  en  fijn  Rindcrfteng  fetbe :  mijn  lic* 
be  luttébrouto  en  ftinberfteno'  /  trooft  u  in  ben  i$ec* 
re  utocn  <tf5ob/  bk  een©aber  en  befebermer  té  ban 
SBebutoen  en  3©efcn/  'ten  macD  nuanbertfmetmp 
niet  toefen  /  fjet  té  albtté  beö  peeren  toille.  55e  folba* 
ten  feDupten  be  b20utoe  bp  be  poo2te  met  bc  ftiinberen 
ineenbuté/  en  toerben  albaer  betoaect/  tot  bat  ba* 
ren  man  met  be  ttne  anberen  bertoorebt/  en  buiten 

sifpercn  *ct  <^taö  «Wbangcn  toarctn  55acr  na  albaer  eenig 
(naam;  garnifoen  gelaten  bebbenbe/té  !)p  na  3ifperen  geto* 

gen  /  't  toelft  DP  ooft  licbtelijft  ingenomen  Dceft  /  be 
folbatcn  't  felbeobcrgebenbe/  alleen  op  conbitie/bat; 
fe  baer  fouben  uittceeften.  55aer  na  té  Ciapin  ©i* 
tello  toeberom  na  SCnttocrpen  bertroeften  bp  ben 
<02Oot-Commanbeur  /  be  toelfie  anber  entrep?infen 
m 't  Dooft  nebbenbe  /  ftielb  öem  op  ban  bo2beracnte 
bangen  /  toillenbe  be^paenfefolbatenge^mftentot 
affiftentie  ban  fijn  boornemen/atébe^paenfe  blote/ 
baer  ban  top  bctfjaelt  neööcn  /  fouben  genomen  3ijn. 
55e  ;§tojtfer$  toerben  geïicentieert  /  be  é§pangiaer* 
ben  Dier  en  baer  tnbeftleineftebenban't&ticbtban 
ötreebt  in  garnifoen  geletb /  en  eenige  boo?té  na  $£ol* 
lanb  /  tot  berfterftinge  ban  be  belegeringe  ban  Bleiben 
gefönben. 

55°n  8  3Junn  begonben  bc  ̂ pangtaerben/ om  bie 
ban  Bleiben  te  meer  te  benautoen/  te  febanfen  omtrent 
een  plaetfe  genaemt  Hammen  /  leggenbe  omtrent  een 
nnartierbaneenurebanber^tab/op  een  urutétoa- 
ter/'ttoeln  na  55clft/  ,§oetertooube  en  Stciberbojp 
loopt/  altoaer  ©albe3  gefonben  babbe  5p2ancoiö  b'3Cl- 
baba/  met  fijn  Compagnie/  met  lik  ban  25erifcnot/en 
«ffapircinCazroen  met  fijn  baenbel.  55ie  banïeiben 
liter  ban  getoaerfebout  3ijnbe/  en  toctenbe/fjoebeel 
Öen  Hier  aen  toaö  gelegen/  fjebben  in  alle  manieren 
gefocljt  bit  te  berftinberen/  en  3ijntotbieneinbe/ten 
felbenbageuitgeballcn/  met  feö  plempen/  ban  baer 
omtrent  Romenbc  /  toerben  fp  ban  be  bpanben  aenge^ 
ballen /batfe  niet  alleen  bier  ban  befelbe  plempen  en 

moefïen  laten  /maec  bat  3P 't quaeb genoeg  babben/ 
om  't  bollt/  batfe  meeftcnbeel  falbeerben  /  en  be  anbere 
ttoe  plempen  toeberom  binnen  Bleiben  teb?engen  on- 
befebabigt. 
dommige  ban  be  uitgetoefiene  boderen  ban  3lei* 

ben  /  of  anbere  nitgetocRcnc  l^ollanber^  ( W  men  boe 
burgeren  oiippersnocmbe)  tn'tleger  ̂ ijnbe/befeoccafietoaer? 
ban  nemenbe/benbenbe  batfe  nu  meer  berfïautot  enbe^ 

naut  fouben  toefen  /nebben  ficn  laten  bunfeen/ batfe 
nu  met  fcfanbens  meer  boo2beel$  boen  fouben  /  ban  fp 
te  boren  gebaen  babben/  ftlueben  ben  17SMP  aen 
bic  ban  Èetben/  met  tit  onberfctmft/  fonberohber- 
tclieningc  /  bp  b?te  rocbe  luiben  met  ecren  /  u  Jie- 
ben  ai$  nocb  onbeftenb  /  nanfcftelijh  t'utoen  beften/ toienö  namen  gp  nocl)  titelt  en  moogt  toeten/  maer 
namaeté  /  met  ber  tjulpe  <6obe«j  /  fult  leren  feen^ tien. 

»et  inboub  ban  bcfen  öncf  toaöfommaricbegnj 

53e 

&parp 
gUcrdcn 

frn 
%m* 
m  il. 

«Sctifge 
tnrje» 
terhene 

ben  aen 
fcir  fan 
XciDen. 

y> 

„  penbe :  bat  fp-Iuiben  aenmerhenbe  bc  befolatie  en 
„  'tbcrb2iet/  baer  in  be  flab  Bleiben/  met  allen  baren „  intooonberen/  jcgentooo2b!g  toaé/  en  bc  3toarigbC' 
„  ben  bie  ben  bobcn  't  Dooft  fjingeii  /ten  toare  fp  beg^ I.  Deel. 

cc 

<e 

u 

cc 

ie 

cc 

CC 

cc 

cc 

ie 

boelieber/  aenbaerben  /  benlieben  grotelijb  btttykt  (« 
enbertoonbert/op  toat  Dope/  en  met  toat  mibbelen  " 
fp  Den  felben  en  allen  Daren  mebe-bo^geren/  \n\}f$  « 
enïtinberen/  nocD  langer  Ronnenbouöcn  in  fobaiiigc te 
elenbe  en  bcnautbcibi  3©aerom  fpluibenbctocegtuitce 
recDtercompaffie  en  oprecljte  affectie /niet  en  bonben  " 
laten/ Denluiben  al  t'famentebermanen/  röpelyb  en  " 
toel  op  Darc  faben  te  letten/  en  Dct  abfolut  parbon / £< 
batmenbeniuifofrfjoon  pjefenteerbe/ fouben  aenne^ ,c 
men/  't  toelb  Den  mogelijb  namaeté  niet  beuren  en tc 
foube  mogen  /  até  fp  bet  nu  bertoo?pen  /  toant  fp  toU cc 
nig  Doop  bonben  Debben/  bat  Den  eenige  bictualie  ban tc 
buiten  toegeboert  foube  too?betn  55atfe  ooft  fclfiS  toel  " 
bonben  merben/  batfe  in  ongenabe  ban  ben^ince £e 
ban  <0rangicn/en  ban  b'anbererebellerenbe^teben  u 
toaren/om  batfe  bebier  ©aenbelen  €ngclfe  buiten  cc 
Daer  poojten  gefloten  Dabben  /  die  baerem  genoob^  a 
faebttoarengetoeeft/Den  obertegebeningenabeban cc 
fnne  ̂ aieftcit.  €n  altoaer  't  ooft/  batfe  ben  toille Dabben/  om  Dcnlieben  te  ontfetten/bat  fpde macïjt 
niet  en  Dabben/  Den  eenig  fecomtfteboen/  nabemael 
fp  D«  bolft  grotclijftjs  ban  noben babben/  op  anbere 
plaetfen  tc  gebjuiften:  até  boo2«0O2Cum/'ttoelftte; 
gcntooo2belijhen  metmeerberDepjftracDt  (atéfp)  be^  (Fol-+1^ legert  toerbe/  en  tegensf  b'inbafie  ban  be  grote  acrmepe uu  «^pangien  ftomenbe/  te  meer  ooft/  batfe  fobanigen 
nebetuige  geleben  Dabben  mettet  bolft  ban  <©2aef  %^ 
betoijft/  en  batfe  ft02telijften  acDtien  ban  Daer  befte 
baenbeïen  berloren  Dabben  /  nocD  f^ben  baenbelen 
in  be  fcDanfe  ban  3©02cum/  m  al  t'famen  beerïüft  " 
bermoo2btoaren/  enbat  be  mibbelen/  om  co2loge  te ce 
boeren/  Denluiben  faelgeerben/  0002  bien  baer  geen  " 
ftelftcn  en  cib02ien  meer  bp  te  fetten  en  toarc/ en  bc  ca* tc 
pitale  tmpofitien  faelgeerben  /  en  bat  be  bagclijftfe lc 
contribiuien  /  bermitg  b'otcupatien  ber  platte  lan- ce 
ben/  Den  ooft  benomen  toaren/  ter  contrarie  /  batfe tc 
fouben  fien  opbegrotemacDtenmogentDeibbejefCo^ le 
ningö/  bk  lieber/  até'tnoobtoare/een  ganfcD  €o*'c 
ninftrpft  ban  i^apeté/  ,§arbinge  ofbiergclijftcpar* <c 
tpc  foube  berfettcn  en  beroo2logen/  ban  bat  Dp  foube tc 
gebogen  /bat  btfê  fijne  oubfte  patrimoniale Bianben  c Dem  fouben  afDanbiggcmaeftttoerbem  ©jagen/  of 
Det  niet  beter  en  toare/  bat  fp  Den  conformeerden  met  c be  toille  ban  fünc|Baicft.en  acccptcerben  be  gratie/ 

bie  Denluiben  aengebobentoerb.  2tfenaaenbcbcbcrfe*  'c 
fteringe  /  feggenfe/  bt  Igecre  ban  Bligueö  <©ouberneur  [c ban  ̂ aerlem  /  iief  een  J|eere  ban  be  befte  en  oubfte  / 
ftammebanbefc  Blanben/  binnen  '$lanb0  grotelDftgf  / 
gegoeb  3tjnbc  /  bcfe  toil  ficb  felben  en  alle  fijn  goeberen  ' baer  boren  berbinben/  Dp  Dceft  ooft  fo  beel  credijté  ten  £ 
i^obe  até  pcmanb  /  abb?efTeert  u  liebcn  aen  Dem.  55e , 
€ngelfefolbaten/  bk  Den  onber  utoc  beften  oberga^ 
ben /3ijnboo2  fijne  interceffie/ al  t'famen  toel  getrac*  £ teert  na  €ngclanb  gefonben.  gfnbien  gpljem  in  utoc  u 
faftefoubtoillenbefïigen/  té  ban  nobe/  bat  gp  fonber 
bertreft  Dter  op  ontf  utoc  intentie  laet  toeten?  top  ber* 
fefteren  u  eerlange b2ieben  ban  Dem  /en  alle  berfebe* 
rtnge.  €n  toacDt  /feggenfe  /niet  na  copic  ban  't  par*  (, bon/  gp  fult  beter  conbitien  bertoerben/  laet  u  niet  <, 
langer  met  leugenen  en  beufelenpaepen/  beConing  / 

Dceft  Dier  altang  ober  250  baenbelen  ftnecDten  /  bebal*  ' ben  be  ruiterpe  /  toat  macfn  ftan  baer  groter  tegen  toe* ,  c 
feny  bité  toilt  u  tod  beraben/  en  op  alle$f  toe!  letten/  ton  <t 
Dcbbenu/ feggenfe /uit  recljtcr  affectie  en  compaffie  lc 

gefcD?eben/$c*  
" 

r\<£  boo?fcft?eben  ifcatenefTe  ban  3Bibifma  Dceft 
*-^  ben  25  gjunp  mebe  toeberom  aen  bk  ban  Blei* 
bengefcD?eben/  p?ijfenbe  Den  feer  aen  't  boo2f3  PM* bon/  bat  Den  nu  open  flonb/  maer  alnjb  niet.  ̂ p 
berlj  ief  bc  macDt  ban  be  ftbanfen  en  fterfttcn  betf 
Blegerö  feer/  Det  toaö/  fetbe  \)pi  onmogelijft  eenige 
bictualie  in  be  «gtab  tc  brengen  /  Dp  P2efenteert 
Dem  felben  neffenö  anbere  in  be^tad  te  bomen /en 
te  panbe  te  blijben  boo?  be  gene/  bk  fouben  mogen uitnomen /<|c. 
25aldeu.0Ticnbe :  bat  met  al  bit  fcDnjben  niet  en  toer* 
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öc  uitgcrecbt/  Dceft  ben  1 7  en  1 8  3!uïp  cen  fcïjanfc  boen 
maften  /  buiten  be  0ijnobuigcr-pot?te  /  tegen  be 
^teentfrate  /  om  be  burgeren  te  beletten/  batfe  m 
baer  Kool-tuinen  niet  en  fouben  mogen  gacn/  bceb 
.^eefïer  <©irft  Dan  25?onfibo?fiComnufrarioenben 
ma&  ban  ber  ,gtab  /  fïelben  12  gulöcn  tot  cen  p^ijfc 

boo?  be  oene  /  Die  b'ccrfïc  in  bc  febanfe  foube  3ijn/  toaer 
boo?  fp  met  gemeenber  Danb  /  en  met  een  groot  ge; 
fcuté  uitncUaUen3ijn/  en  nebben  be  felbe  fcïjanfc  irn 
genome»  /  en  baer  bpanben  baer  uit  geb?eben  met 
fcbanbe/#outocLöpmtocIf3©liecbuit toastte  gene/ 

boen/  feggenbe/  bat  gcltjft  f)p  aen  b'een  $be  geen beimcltjbe  be?raberpeen  babbe  toillen  plegen /maer 
babbe  't  felbe  aen  fijn  Crcellentic  geopenbaert  /  om 
in  oe  fabe  fulfeg  te  boo?fien  /  ató  bp  öf tf  en  raebfaemft 
foube  binben  /  fo  en  totibe  bp  bem  ooft  met  geert 
bcb2iegerpe  aen  bcfe  3tjbe  behelpen  /  om  op  fnlftct 
maniere  ben  bpanb  afb?cft  te  boen/  toaer  boo?  $w 
Crceïlentie  gcftoo2t  5ünbe/  feibe/  bat  fjn  gebcubert 
enbei-bonbentoaéfulHöteboen/  maer  -ïjp  ftoegfulftS 
plat  af/  feggenbe  bem  t  felbe  niet  b?p  te  ftacn  /  en 
battet  tegen  $tjn  .confcicntic  laas:  bert  bpanb  opent* 

tJte  eerfi  in  be  fcïjanfe  toa.S / en  ötcöc  1 2  gulöen  bci>  lijfen te rcfijteren  en  afteeufee te  boen/  baer  in  toa3  bP 

ÖCtfjS. 

bienbeenontfinft. 
3£en  10  <3fulP  flocgcn  btcban5tetbengeïbbani8 

en  14  fïuibcroy  baer  tfonb  op/  geujft  op  bet  pampieren 

gelb  bacrbcrccrfterbelcgeringe:  Hacc  übcrtatis  ergo, 
aen  beanber  3tjbc:  «Bobbcboebcïeibcn.  Nu m mus 

obfeflk  urbis  Lugdunenfis,  fub  gubernatione  Illuftriffi- 

miPrincipisAuraicicufus.  ©e  Kleine  LugdunumBa- tavorum. 

%dm    ffêibbelrctöb  toerb  bc  (tab  ban  Hletben  btebter  bele^ 
too:ö     geit  /  bpfonöcr  aen  be  üaeg-poo?tc/  baet  een  &paenss 

mm  £aa3^cjn  ïafï/  carion  genaemt  /  bit  ficb  aen  be  =u3ab^ 
BC'carrt.  öin^  oefcfjanfi  mitsgabcriS  anbere  fputtgaten  /  bU  tn 

ben  bjjft  toaren/  en  toopfcljanfen  bp  25o£ljuifen  ge; 
maeftt  (jabbc/bte  be  ̂ tab  feer  btnberlnft  toaovbarrem 

uftbaï  be  b02geren  baer  op  een  uitbal  beben/  en  Ijcbuenfce 
bant»»  S3öjsjmfcnfc febanfe  afgelopen  en  ingenomen/  en  al 

Si'!  ÏT  batter  iri  toaö  /  boob  gefmeten  op  ben  26  ̂ uip  /  en  3ijn 
&e  ©ei-  bacmatoebccomnabe  ^tab  getrecnen  /  slijter  ber^ 

ïiuiftnfe  ïivcca  ©l)tlip0  vDirRf3  ben  ?ae(Ielben  p?n0  /  ban  bc  eet-- 
fcflanfc  ̂ c  in  öc  ff 0nnft  tc  5,j„,^ter  tocrb  00b  Capitcin  mm$ 

^abiren  ban&eiben  gefetjoten  /  tiic  ban  be  felbe  guet- 

ftiw!s»öe(ïo?ben.  ' '      •  _    ̂  
«Baiör  i  €ben  omtrent  befe  feibe  njb  maebte  SBaHwa*  met^ 

aenffaa  tc  3ünen  /  in  ben  i^agc  en  baer  omtrent  leggenbe  /  ben 

Sb  L.  a«nïao  OP  ̂ «ïf  / toclïiC  ̂ tcDe  H  öoo2mtbbelban 
ëdf/t  ben  feiten  aenflag/meenben  in  te  beftomen.(€er  felber 

tijb  toaö  onber  anberen  binnen  ̂ clf23uigemee(ter 
^ugo^anf5  ban  €>2oeneb3egcn/be  felbe  ainoetoel  hp 
albaef25urnermee(ler  toass/fo  toa^  fip  banbe  Soömfe 

Catfjolijbe  «cltaie/  öoo?  befen  meenben3P  Oaer  entree 

P2infe  ten  effecte'tc  b2engen.  25aïbeu^  fcfi?ecf  aen  ben felben/  bat  bn  nu  foube  betonen  ben  pber  /  tk  bp  babbe 
tottc  Btmmk  Catboliibeïtdigic/  en  ten  bientfeban 

beiuContna  /  bP  foube  "niet  alleen  genieten  bergebtnge 
en  parbon  /"ban  bat  fip  aen  be  3öbe  ban  be  rebellen  ge* biebcn/en  ban  ben  Coninfi  afgeballen  toaö/  maer  men 

foube  bem  en  be  fijne  00b  grote  recompenfe  boen/bJant 

(iet  toag  nu  in  5ijne  maebt  /  bat  bf  /  met  bulpe  ban  be 
anbere  goebtoiiïige  Catbolijben/  bem  m  berjlab  bonbe 
lidpcn  /  boo2  bien  lw  ©urgermeefler  toas  /  met 
fjetopeneubaneenpoo2te/  op  fulben  tijbenure/  aljs 
W  naerber  be(luitcn  en  ramen  fouben»  <©e  boo?f3 
i©2oenebjegen  ben  feïben  b2iefterbanbgetlelt3tjnbe/ 
toa£  baer  in  feer  berbaeft  en  berflagen/  engeenfin^ 

genegen  röefenbe  pet  aen  te  bangen/  bat  totaebter; 
beeï  ban  3ijne  baberlijfe  ,&tab/  3tjnb2unbenenme^ 
öeb02geren  foube  mogen  jlrecben/knift  ebenteel  niet/ 
tóat  bp  boen  foube/  boo2bienbP  b?eefbe/  inbienbP 
bit  b?  ijtm  fecreet  Dielb  /  en  ben  öanbel  affïoeg/ 
bat  bP  ebentoel  naermaelö  baer  boo?  in  moepten 

en  3toarigbeib  foube  mogen  bomen/  en'tfelbeopeïv barenbe/  bat  baer  uit  ooft  3bjarigbebcn  fouben  mo- 
gen ontliaen.  €inbclijften  bp  bonb  raebfamer  /  be 

fabe  te  openbaren  /  ban  tik  te  berfmoren  /  albuss 
beeft  Ijp  ben  felben  b2ief  gelcbert  in  banbenbanben 
^)2ince  ban  (©rangien/  feggcnbe:  befe  fcbelmen  en 
booétoirbten  foubcn  mp  gaeme  toteenbe2raberma- 
ïten/  baer  boo2  m»J<6ob  fal  beljocben.  «©e  ïMnce 
ben  felben  b2ief  oberlefen  /  enfifb  baer  ober  be 
batbt  en  beraebflaegt  bebbenbe  /  meenbe  men  bon* 
bc  befe  fabe  tot  nut  bnn  ben  3lanbe  /  en  aebterbeel 

mcl  te  tyeben/  fo  beel  te  boen  m  pcmanb  anber^/maec 
op  fulber  manieren  in  geenberleu  toöfe.  €n  ijs  alfa 
ben  ©2incc  niet  tocï  bernoeat/  maer  op  bem  ge* 
froo2t  ïatenbe  ban  tym  nefcljeibcn.  €bentoel  iiefbcn 
banbclop3ünenname  bóo?t  geb?eben  /  fo  batter  ti)b/ 
plaetfe  en  ure  aengefremt  tjscclnecft/  batbcnbpanö 
met  3tjn  troepen  acnbomen  foube  /  bocb  baer  toasS 
fo  ban  binnen  op  geftoobt/  met  begraben  buobruit 
en  r;nbcrftno7  bat  men  meenbe  W  aïle  om  batë  te 
b2c^gen/ bie  baer  bomen  fouben.  g^an  ben  bag  ge^ 
bc  men  3tjnbe  bie  baer  toe  betfemt  toaö  /  nament^ 
Inü  ben  1 9  gjulu  /  beg  naebtg  ten  een  uur  /  fo  guameri 
öe  ̂ pangiaerben  aen  /  en  eenige  boo?  uit  gefon* 
ben  Ijebbenbe/om  te  befiebtigen  be  gelegentbeib/  fa 
toaö  boo?  berbaefïfjeib  ban  be  gene/  iiü  beb?uggeit 
fouben  boen  neberballen/  baer  eenige  baperirige/  fa 
bat  be  ̂ pangiaerben  aebterbenben  bregen  /  bat 
ben  banbel  niet  tot  ben  boo?beeI  en  biasS  beleib  /  maec 
batter  beb?og  onber  fcöuilbe/  tn  boegen  batfetoebec* 
om  beerben  /  fonber  pet  aen  te  bangen.  3Ne  ban  '©elf 
feboten  met  grof  gefebut  na  b^nluiben  /  ban  te  bec* 
geefjS  /  fonber  benluiben  eenige  fcfiabe  te  bonnen  boen/ 
fulrbat  ben  felben  aenflag  fonber  eenigeffeet  ban  toe* 
ber3tjben  bleef. 

3Bp  bebben  boo?  aengeroert/bat  be(02öot-€om* 
manbeur/  onber  anbere  3tjne  aenffagen/  00b  boo?  bem 
genomen  baboe /bie  ban^ollanbenEeelanb/onbec 

't  bebfel  ban  b?cbe/  in  flaep  te  toiegen  /  om  be  felbe  on* 
boo?fien0  met  be  ̂ paenfe  blote  en  anbers  te  oberbal* 
len  en  in  fubjectie  te  b?engen  /  't  i0  ban  nu  tijb/  bat  top 
baer  ban  ooft  toat  berbalen/en  benlcferennaftome* 
lingen  baer  ban  be  toaerbeib  ontbeebcn. 

l^oetoel  be  ̂ ?oot-€ommanbeur  bie  ban  ï|ollanö 
en  Éeelanb  mette  oo?loge  aen  allen  3Öben  aentafïe 
en  forbte  onber  3ijn  beerfcfjappp  te  b?engen/fo  beeft 
bpnofbtanss  ooft  alle  mibbelengeb?uiftt/  om  W  fon* 
ber  oo?loge  aen  3ijn  3ijbe  te  b?engen/  acbtenbe  ben  fel* 
ben  toeg  be  licbtfte/  fefterfïe  en  onftofleltjftfle  boo? 
3tjne  HBajefteit  /  toaerom  f)p  goeb  gebonben  Beeft/ 
bat  be  Igeere  ban  ,§.  3Clbegonbe/  betoijle  bptotat*  ®cm' 

reebt  in  be  gebanfeeniffe  toa0  /  met  berlof  /  en  ooft  "  hj» 
boo?  bebel  ban  ben  ̂ eereban^oircarmesf/  opber^  tt'm^ 
febeiben  tijben/  aen  ben  ©?inte  ban  <®rangien fou^  umw 
be  mogen  fcb?ijben/ cm  rntbbeï  te  binben/  baer  boo?  ««JJJ 
men  tot  een  t'famenfp?eftingemocbte  ftomen  /  om  een  &„  0f 
einbe  ban  be  oo2loge  te  maften  /  en  toerb  be  faftefo  rangfm/ 

berbe  geb?eben/  bat  na  be  boob  ban  ben  ïgeereban  ™™*> ^oirtarmejS  /  be  <©?abe  ban  la  ï!ocbe  /  bebbenbe  Mnhel, 

commiffie  alsi  ̂ tabboubec  ban  ï^olïanb  /  ̂eelanb  en  t« ecu 
Htretftt  bp  p?obifie/  alfo  be  ̂ abeban^ofTunocfj^, 
gebangen  toaiS  /  be  fafte  toeberom  bp  ber  Banb  toierb  00?{03e; 
genomen  /  en  baer  in  fo  berbe  gebanbelt  /  tat  be 
perfonen  genocmt  toerben  /  bic  men  tot  befen  ban^ 
bel  foube  geb?uiben  :  maer  na  bat  <0?aef  Sobe- 
toijft  ban  ifeaffoti  mibbelretijb  bc  ncberlage  op  be 
IBoftcrbeibc  fjabbe  /  fo  en  toerb  ben  acngebangen 
b?cbebanbel  bp  ben  <©?oot-€ommanbeur  niet  goeb 
gebonben  op  be  begonftc  maniere  /  ïatenbe  fifb  be= 
bunften  /  bat  beö  ConïnftS  autoriteit  bier  boo?  ee* 
nigfing  foube  berbleent  nctoecfr  3ijn/  en  bat  be  ̂ ol* 
lanbfe  en  Seclanbfe  ̂ teben  cerfl  ben  Coninfi  oot* 

Dpai  1  aenleggen  /  ober  fulbó  ben  boo?f3  moebebjft/  in  manieren  ban  requcfïe/  foubcn  bcbo^ 
^uraemecner  (02oenetocgen  toebcr  bp  bem  ontbic;  |  ren  aen  te  focben/  op  bat  bet  uctfuit  beo  bcrb2agö/ 

bènbe  /  beeft  bem  gefeib  5iine  meninge/  boe  en  in  bat  baer  uit  bomen  mocbte/begConinntf  mtlbe  ge* 
nabe  /  meer  ban  eenig  rer ijt  en  gerecbttgbetb  ban  on^ 

berlinge  t'famenfp?eftin0e  /  motbt  w&ft b?c l en  roer 
toat  manieren  Ijp  ben  f  elf  ben  fcjief  beantto002bcn  fou 

ï}t :  maer  ben  25urgemeefïer  refufeerbe  't  felbe  te 



Ooripronk  der  Nederiandie  Beroerten. *574 
Den.  Uut  boo?  bleef  Den  aengeOebcn  b2eDc-öanöcl  een 
toijle tïM  acuter / tot  Der  tyD toe  /  Dat  np  goeD  bonD / 
Dat  De  i^ccre  Dan  <£bampagn»>  I)cm  bier  toe  fouDc 
laten  gebmi&en  /  toacromljpDcn  feibcn  committeer- 
De/  om  na  ötrccljt  te  ceifen /  om  Den  boo2fcl)2cben 
<02abe  De  la  ïtoeueDaer  in  te  afïntercn  /  D'toeifc  lp 
Doo?  eenen  U2tef  aDbecteerDc  acn  ̂ joiibljccc  Carcl  Dim 
23opfot  <0oubcrneur  Dan  jBiDoelburclj  /  toefenDe 
Dcnfeibcnlmefin  Date  De»  DertienDcn  J3unp  1574* 
Daer  in  becljalenbc  De  grote  begeerte  /  Die  Den  Coninu 

Oc  t?rc= 
Te  ÜcJH 

Cftaat* 

ktew 
atri  ■Ca-, 
roluüi 
S?opfot. 

Verklaren  de  Sraten  noic  van  meninge  ocweeft  te     *»* 
fijn ,  nochte  alfnoch  te  welen ,  cenige  onvrede  of  wape-  [j,b0-vic nen  tegens  de  Coninklijke  Maj.  of  andere  fijne  Majeft.  graten 
Landen  en  Provinciën ,  aen  re  nemen ,  maer  dat  i'y  lui-  ban  igob 
den ,  om  hen  in  haren  officie  en  obligatie  te  quijten ,  'J0* cn 
tot  confervatie  van  fijne  Majeft  reputatie ,  hoogheid ,  fi'/  0# 
heerlijkheid  en  domeinen,  mitfgaders  van*  fijne  Maj.  örtkm»?» 
Landen  ,  en  der  goede  onderfaten  befworen  privile-  |,0UÖLn 
gien ,  rechten  ,  oude  loflijke  coftumen  en  vryheden ,  SJJan* genootfaekt  zijn  geweeft ,  ook  metter  gewapender  ticlinae- 

tOOtlDetOttC  rujic  CUb2CDc  befee  $cbCClanDen/  en  De  j  hand  t'oppoferen ,  tegens  de  heerfchappyf  hoveerdi- Oenefjentl)ciDomfyn  onDecfatcU/  Die  ban  Dcmafae;  !  geen  forfelijke «geringe  des Hertoge  vanAlvaen  fij- 
meucn5ijn/  IXJCDecom  te  nemen  in  3ÖneoenaDe/en  }  nen aenhang der uitheemfer natie, door  ongewoonlij- 
Dat  l)n  Daec  tOC  ObCC  lange  fjaöDC  OeatbeiD  /  D002  fO  be*  ke  exaclien  en  verdruckingen  fijns  Majefteits  getrouwe 

*  IC  in  Ijem  toaO/  alÖ  lp  CCntgc  geleocntljeiD /  om  't  fclbe    onderfaten, alle  gemene  rufte  perturberende  en  verfto- rende,  als  den  genen,  die  niet  anders  arbeiden,  dan  de te  Doen  /  lioft  binDen  /  öclobcnDc  Daec  toe  boo2t£  te  ar- 
öciDcn  /  en  DegecenDe/  Dat  lp  acn  5-gn  3ijbe  obnalfo 

(roi.43  )Docn  fonDe/  Dat  De  ,§tcben/  Die  ban  3ijnc3jBaje|tcit 
afgetoefecn  toacen/  yaectoeDeromonberDegConinr 
geljoo2faennjeiD  Degeben  mocljten/  Ijcmbccfcucccn' 

felve  Landen  en  den  ingefetenen  van  dien ,  hen  en 
haren  moed  wille  t'onderwerpen ,  in  armoede  te  bren- 

gen ,  en  in  flavernye  te  houden ,  tot  grote  verachterin- 
ge  van  den  dien  ft  van  fijne  Majefteit ,  en  van  fijne  Ma- 

•   tyeDigcn» 
Cacolutf  25opfot  toa^  opDitpasV  ban  toegen  Den 

pjince  bah  <£>cangicn/t'n  <£ngclanD/om  alDaccee* nigcfafecn/  totboojDelc  ban  Dcu  pmtce/  en  Die  ban 
^oUanDen  i^eelanD  tcfjanDeicn/  fuijc  Dat  Defensief 
cjuaminljanDen  banEoupg  23opfot  5ijnenb?oebcc/ 
DieDefeIbeopcnDc/enbaeropanttooo2Dc  Den  17  Dcc 

2oup^  felbecmaenD  /  in  Defec  maniece :  «Dat  De  fclbe  tmef 

^°J,ot  aensijn  b?oeDcc  gcfe&eben/  in  3tjn  ijanDen  toagge* 
tooojb    «omen  /  cn  Dat  Ijp  Die  in  3ijn  aftoefen  opgcb2onen  ïjaD- 
tan  inc^  De  /  cn  fecc  bcrDcugt  toag  /  Daec  uit  becfïacn  te  öebben 
SotS?  toWaKfrcitföoeDe  genegcntDciDtotDcfe  üanDcn/ 
aen  öe   feggcnDc  /  Dat  3ijn  tooeDer  /  fo  Ijp  Daec  toace  op  alles? 
«cere 
kan 

pS  bjoeDecö  cnlijDct  fuljcnunict  /  Dan  moet  fo  bete  uit 
»3ijnftlf3  oo?Decl  fcggen/  Dat  Dp  geen  miDDel  enftet/ 

DC  /  DatOPCCnen  beteren  toeganft  tn  gelObe  t'||0bC  J  jefteits  domeinen  ,  daer  van  de  voornoemde  Staten ÖCHCCgcn  IjaODC  /  en  Dat  IJP  CCn  fonDeclilige  facljt-  |  van  Holland  van  tevoren  opentlijk  genoejr creremon- 
mOCDtgljCiÖ  OcbOnD  in  Defcn  niCUlOCn  (0OUbCCnettC  /  [  ftreert  en  geprotefteert  hebben  gehad 
Om  Dcfen  CllenDigen  en  fecc  fCDanDeiöHCn  Ücng  te  te*  \      So  dat  fyluiden  als  nu  ook  niet  en  fouden  begeren  te treden  in  capitulatie  van  eenen  vrede  te  maken  tegens 

fijne  Majefteit,  den  welken,  als  haren  Heere  en  Prince, 
fyluiden  altijds  gerevereert ,  en  tot  noch  toe  gefocht 
hebben  in  alder  onderdanigheid  en  ootmoed  te  <*e- 
hoorfamen  en  te  dienen. 

Verfbekende  mitfdien  ,  en  onderdaniglijken  bid- 
dende, dat  fijne  Majefteit  gelieve ,  als  een  vader ,  met 

een  lieflijk  en  goedertierlijk  ooge  aenfehou  te  nemen 
op  den  tegenwoordigen ,  ellendigen  en  beklaeglijken ftaet  fijnder  Nederlanden,  om  de  felfdc  wederom  te 
brengen  in  goede  eendracht ,  geruftigheid  en  com- 

mercie, waer  door  fijne  Majefteits  hoogheid  fal  mo- 
gen vermeerderen  ,  en  't  welvaren  der  ineefetenen,  tot- 

intb-ïCCtflC/  met  toeten  en  toille  ban  Den  ©?inCC  ban    ter  dienft  van  der  felfder  fijner  Majefteit,  wederom 
vDcangten  /  fouDe  anttooojDcn  /  Dan  't  aftoefen  3ijnö   waiTfn  en  groeyen, 

't  Welk  want  ontwijfelijk  niet  en  fal  konnen  gefchie,- den  ,  fo  lange  in  de  felve  Landen  lullen  heerfchappye 

„0mDe#6ccoeCtentC,ftillcn/  ten  fp  Dat  De  b?CembC=  j  en  geweld  hebben  d'uitheemfe  natiën:  wiens  gewin [en 
„lingenuitDenXanDe  tCCCKCn/alfO  DatlUtDen3Ü»/  I  Pr°fiJcmeerindenonruftendisordre,daningoedeor- 

1  dre  der  Landen  is  gf  legen,  en  die  uit  der  nature,  als  de dagelijkfe  exempelen  leren ,  meer  foekende haer  eigen 
lufte  en  profijt,  dan 't  gemeen  befte  van  den  Landen, hemvreemt  zijnde, oorfake  gegeven  hebben  van  de 

„  gelijhf02mig  3ljn  :  toaec  D002  Öji  geen  nÜDDel  balt  I  tegenwoordige  beroerten  en  wapeninge. 
3>  bCCfchecingc  en  fiet  /  fO  lange  fp  in  Den  HanDe  3jjn/  (  £>at  daerom  fijne  Majefteit  de  felve  uitheemfen 
«niettemin/  DatÖP3ÜnD2ief  acn  Den  $2inCCgefonDen  |  uit  den  voorfz  Lande  wilde  doen  vertrecken,  en  by  fi- 
3)  l)ecft/op  DatÖPbegoeDe  begeerte  en  toille  fien  cn  be;  ;  bcre  communicatie  en  advijs  van  den  inheemfen  en 

3)  hennen  mactj/  Die  lp  feiD  tOtte  gemene  WfleteD^  ,  Generale  Staten  en  Landen  van  herwaers-over,  in't  ge- 
33gen/f)em  UiöDenDe/Dat  lp  ïn  Den  felbcngOCDcnpbCC  i  meen  en  behoorlijk  daer  toe  verfamelt,alfulke  goede 
33  toil  bOlDecDen.  ordre  >  Po"«e  en  gcregeltheid  ftatueren ,  daer  mede  de 

C©  «n  »?  ̂ etian-CTmnpw/oma^njcfa-  felfdcfi
Jnc MaJefteits Landcn en ond«raren in «" »»■ 

3,  Die  tooo2D  nocljte  geloof  en  nouDen  /  en  Daec  men  met 
«  op  uctrotitocn  noclj  ftaenmatl)/  cn  toeten  inljaecfa? 
3,  ften  DtiitenD  uitblucDten  te  binDen  /  DcbbenDc  Oct  Com 

„cilicban  Conflanö  geftaöig  inDcnmonD  /  'ttocihfp 

Iw  Doo De  5?ee; 

m£n  «flitwifbc, 
cn  m*>  op  DietijD  nocO  gcrangen  lag/ban  Den  boojberDaclDen 
l"  S*  Oanöel  ban  b2cDe/  fefterc  p20poofïcn  geuaD/  cn  iö  fo  be 
'S?/"1 1«  acDanDelt)  Dat biijrcj,  i^ceceban.fl&ateneö 

w5m«  s^cc  fJöliah  ban  Creflong/  'Hbbocaetban'tUofban 
5?ö?ö^oHanö/  De  toelttcbeiDe  uit  J^oHanD  t'Htceclit  gc^ 

blticfit  toaren/  D002  toelatingebanDen^eccc  Cnam^ 
pagnp/onDec  (jet  Deftfel  ban  fjace  particuliere  faucn/ 
na  nottcrDam  3ün  gereid/  en  mette  <©eDeputeerDc 
uan  De  graten  ban  ̂ ollanD  eenige  monDelinge  com- 

municatie Dietf  aengaenDc  genaD/  cn  Derfelber  me- 
ningc  en  amtooo2Dc  gcl)002t  SebbenDe/begeerDen  Defcl- 
bc  bn  gefclniftc  /  om  bn  ben  obergeb2acf)t  te  toerDcn/ 
De  toeiRe  ïjen  in  Defer  boegen  meDe  gegebcn  isS : 

OP  't  geen  den  Gedeputeerden  van  den  Staten  van 
Holland  cn  Zeeland  voorgekomen  en  voorge- 

houden is,  vanden  tegenwoordigen  krijgsberoerten , 

ue  ̂ eeuc  pan  ̂ ampagup  /  mu  w  f^    fekerde  eenigheid  en  geruftigheid  voortaen  gehouden, 
2  a(tbanDen(02OOtCommmiDCUr/naa t»    cn  aUeperic2len,  inconvenienten  en  beroefte^epr" 
.VOecft  lp  metten  ̂ eere  ban  ?ClDegonDc/Dte   caveert v       n  w'ordcn>  ocrren  *cPre moger 

En  gemerkt  door  de  continuatie  en  gedurigheid  de- 

tnebe 
rroc 
nacrflt^ 

en  Provinciën  aen  allen  oorden,  te  meer  dat  men  fier  . 
de  ingefetenen ,  fo  langer  fo  meer,  hen  totte  wape- 

nen begeven ,  vergetende  hare  gewoonlijke  neringe 
en  hanteringe,  fo  de  menfehen  lichtelijk  inclineren 
tottcr  licentie  en  liberté,  die  de  oorloge  lchijnt  mede 
te  brengen  :  fulks  dat  door  lange  gebruik  der  wape- 

nen ,  een  periculeufe  en  fchadelijke  alteratie  foude  mo- 
gen vallen,  in  allen  handelingen ,  traffijken ,  koopman- 

fchappen,  zeevaert  en  anders,  waer  door  den  dienft 
van  fijne  Majefteit  grotelijks  foude  mogen  werden  ge- 
labefacteert. 

Suppliceren  ook  de  voornoemde  Staten  hier  op  cen 
goedertieren  infichte  genomen  te  worden ,  ren  eiode  fo 

aldaer  met  eenen  goeden  beftandigen  vreeïetebeflech-  j  veel  de  Landen  van  Holland  en  Zeeland,  als  d'andcrc 
ten,  tot  geruftigheid  en  welvacrt  van  fijne  Maj.  Lan-    omleggende  Landen  en  Provinciën  ,  by  de  autorite 
den  en  onderfaten.  |  van  fijne  Majefteit  yan  de  overlaft,  ten  minftendes 

I.   Deel.  Jïp  3  vreemts 
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re  ban 

öïgonDc 
reift  itt 
QolIantN 

«ijfel* 
in  plact» 
feban öe  ÏJccre 
t)ati4s>. 

Kltteson* 
öe. 

vreemts  krijgsvolks  ten  weder  Gjden  voor d'eerfte 
ont- 

ledigt en  ontlaft,  miifgaders  allen  wegen  van  oorlo- 

gen by  provifie  gecelTeert  en  opgehouden  mogen  wor- 

den, fulx  dat  met  goede  verfekerthcid  de  converfatie 

en  commercie  der  ingefetenen  van  fijne  Majeft lan- 

den wederom  vry mochten  beginnen,  en  de ielMe in. 

gefetenen  des  te  beter  metter  tijd  ter  neder  gelet,  en 
metten  anderen  verfoent  worden. 

Waer  toe  de  voornoemde  Staten  vaftelijk  vertrou- 

wen, dat  de  Excell.  van  den  Commandador  Mayor, 

en  andere  getrouwe  vatfalen  en  dienaren  van  fijne 

Majefteitde  hand  lullen  houden  (als  defelrde  Staten 

met  aller  reverentie  en  eerbiedinge  by  defen  ook  bid- 
den en  verfoeken )  fo  en  {uilen  fy-luiden  over  hare  fijde 

mede  niet  nalaten  te  doen  alle  behoorlijke  officie  van 

goedeen  getrouwe onderfaten  van  fijne  Maj. 

T<£rtoijlennubcfeboö2f3  %  perfonen  nocftinï|ol* lanb  toaren  f>eeft  be  Igeere  ban  Cftampagnp  goeb 
gebonben/be  ï|eere  ban  &.  aubegonöe  felfö  in  öefe 

fafte  te  gebmiften  /  en  fjeeft  Bem  na  ftotterbam  ge- 

fonDcn/bpbenJNnceban  <©2angien/  onber 't  Defefcl ban  te  Banbelen  ban  toiffclingc  ber  oebangencn/  en 

meteenen  t'onbertaften/  toat  BP  inbeboo?  bcriiael* 
be  fafte  foubc  nonnen  tetoege  hengen/  enbebalBem 
boomemelnft  ttoc  poincten/  te  toeten:  Dat  des  Co- 
ninx  autoriteit  bewaert  :  en  dat  van  der  Religie  niet 
en  foude  vermaent  werden.   SfilfO  X$  öe  l^CCre  ban 

;è.3illbegonbcgeccift/na  Dat  te  bo?en  bc  3|eereban 
Caraeffe  en  <3Juniu$  <0ouberneur  ban  ber  ©eere  /  tot 
«mtfojtin  gijfelingcu  genomen  toaren/  ïn  pïaetfe 
ban  ben  boo?nocmbcn  tgecre  ban  &.  Silbegonbc/  fo 
lange  Bn  tot  fiotterbam  foutje  5ijn.  Itëiöbclcrtüö  nua> 
mcnbeboo?fcB2eben^ecrc  ban  fiebiere  en  (Crcfïong 
toeberomf  atrecljt/mctte  boo2fclj2eben  nnttooo?be/ 
bte  5?  ben  Jgeece  ban  CBampagnp  leberben  /  ban  al* 
fobefeanttooo2bebeboo?fcB?ebcn  l^cere  ban  <TBam* 
pagnpnictcnbcljaegbe/  Beeft  Bp  op  befe  fafte  aen  ben 
^eere  ban  SJlbcgonbe  gefcB2ebcn/  en  3öne  memnge 
toer&laect  in  bcfer  manieren. 

cj&am*  tj  <ecrc  ban  &.  SSlbcgonbe/  top  3ön  al  te  famen  feer 
fttfSL  Obertoonbert/  bat  top  noen  gantfcBelijft  geen  tp= 
£m>  fringe  öan  u en  bernemen.  <0t|ier  abonb  3ün  bp  ons* 
neaonöe.  genomen  bc  I£eere  ban  Sebiere  /  en  ben  Sïbbocaet 

» (Crefïong/öetoelftc  onber  een  beftfel  bat  3p  om  Baar 
3?  eigen  faUm  tot  ftotterbam  fouben  reifen  /  feftcre  mib* 
*  beien  beproeft  fjeüben  /  om  ben  b?ebeBanbel  beferte* 
»  gentooo^bigec  beroerten  in  Bet  toerft  teftelien  ( nabou 
a>  genbe  Bet  gene  /bat  Bun  ban  mpooft  toegelaten  toag/ 
»  op  Bet  gene/bat  men  ban  mijnïteere  ban  öebiere  ban 
33  bier  3pöe  in  boo2leben  bagen  begeert  Babbe)  enBeb* 
3)  ben  bacr  in  gcarbeiöet  /  fo  Bet  Bun  bef!  bocBte/  ook 
»  gcb2cbcn3ijnbe  (naiftftan  berftaen)  met  eenengoe- 
3»  ben  pber/  tot  Bet  gemeinc  befte :  ban  Baerrappojt/ 
33  Bet  toelfte  fp  ons?  gebaen  Bebbcn/  ig  nocB  berbe  ban  Bet 
3'  gene  bat  tot  Der  faften  nobig  i£>  <©aerom  fo  en  moet 
3>  gp  baer  niet  op  ftaen/fo  berbe  gpb?ebe  begeert/  ge* 
»  lij»  gp  mp  belooft  en  berfeftert  Bcbt/  te  arbeiDen  in 
»'  ht(c  ian&Sfa&en:  toantnocBöen  tijtel  bie3p  nemen 
» in  Bet  fcB2tft  batfp  mp  geb20cBt  Bebbcn  /  en  mogen  tk 
jj  genen  bic 't  Bun  gegeben  Beuben  niet  gcbmi&en  i  nocB 
»  oo&be  rebenen  bic  3p  bp  b?engcn  ban  Baeraftotjhïn; 
33  ge/  en  bomen  mettc  reputatie  ban  3ijner  iRajefteit 
^>  niet  ober  een:  niet  tegenfïaenbe  bat3Pfcggen/bat3p 
3>  bc  fclbe  reputatie  Bebbcn  toillen  in  Ijaer  gebeel  Bou- 
«  ben  /  Bet  toelnc  gantfcB  geen  gronb  en  Beeft :  en  be 
»  mibbelenbiefpboo2(teIlcn/en3ün  nietbcrgefclfcBapt 

»  metBctrefpect  of  aenfien/'t  toelbib  tocl  berBoopte/ 
»  toant  bic  afgetoeften  flcbcn  gelaten  Bun  in  alle  Bacr 
» feggen  en  fcï)2iibcn  /  bat  3P  be  Coninbltjbc  iteaietteft 
» in  fulhenacnfien  toillen  Bouben/aliS  getroutoconber- 
"  faten  bcljo?en  te  boen/  tegen  Baren  opper tf  en  XanbejS- 
»  J&ccre. 
»  ̂ acrom  fo  moet  gp  ones  tont  anbertf  mebc  b?cn* 
»gcn/nabtet'famenfp2el«ngc  isk^  metten anberen 
"  gebab  Bebbcn  /  of  in  f02gc  bat  top  in  befc  faftc  niet  uit- 
»riel)tenenfuUen.  ^jltbetroutoemp  op  utoe  gefcBib^ 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

c< 

cc 

Bcib  /  tik  be  fauen  na  alle  rebene  toel  fal  fiomtctt  belet; 
ben:  enfultBetfelföe  ooft  toel  feonnen  toen /beo?  Bet  " 
groot  gelobc  /  't  toelft  gp  aen  be  ̂   jjbe  Ijebt  /  fo  berbe  gp  u 
u  bacr  toe  toiltgcb2iüften/  gelijft  gp  mp  belooft  Bcbt/  " 
enift  boo2fefter  Boube  bat  gp  boen  fult:  btc0  gp  ooft  c« 

infgelijr  aen  mijn  3Übe  berfeftert  moogt  30"  fcataen " 
mp  niet  gcb?eften  en  fal  /  om  aiïcg  te  boen  bat  mp  mo- 
gcltjftioVopbatalle  faftentot  goeben  einbe  mocBten 

bomen,  ̂ icr  mebc  /  mijn  ̂ eere  ban  £>.  fClbegon*  (Jc -44.; be  /  bebclc  ift  u  ben  SilmarBtigen  <0ob  /  bic  u  een  lang  cc 
engeluftfalig  leben  toil  berïenen.  Uit  jï)ontfo?t  ben 

41  giulij  1574.  $B\j\\  Heerc  CarneiS  en  mijn  ̂ ee^ 
re  gjuniug  3tjn  feer  toel  te  paffe.  <Dnberflonb  /  Die  ge* 
Beel  utoegoebe  ©?icnb  isf  / J.  Perrenot.  ̂ et op ftB?ift 
toass/  aen  mijn  ̂ cere/  mijn  §tm  ban  «§.  2llbe^ 

gonbe. 
D<©02  befen  b2ief  Banbelbc  be  3^ecre  ban  ,j§.  %\te 

gonbc  nocB  b?cber  metten  Staten  ban  J|ollanb  en 
Eeelanb/  in  fulfter  boegen/  bat  3Pte  b?eben  toaren 
bacr  bertoninge  in  manieren  ban  een  reguefte  /  in  al* 
berootmoebigBcib  ben  Coning  obertegeben/fonbec 
bc  namen  ban  bc  ̂ taten  uitb?ucfeelijft  tcgebmiften/ 
en  ooft  fonber  fpcciale  bermaninge  banbe  Keligiete 
boen  /  fl  eïlenbe  Baer  bertoninge  /  hk  w  ben  ̂ eere  ban 
anibegonbc  mebe  gaben  /  in  befe  manieren* 

AendenConing. 

RdÊtnottffrercn  en  bertonen  in  alber  oomtoet  bc  $met  j 
ï!ibberfcBap/€ebelen  en  fteben  ban  l^ollanben  neen 

^eelanb  /  bat  fpluibcn  utoe  USajefleit  /  en  utoe  flfêa je*  J"t0; fleit!S©oo?-baberen  ^oogloffper  memojien/altytsibanV 
BebbengeBoo?faemt/  gerebereert  en  gebicnt/al.ögoe^  baii^oi^ 

been  getroutoeonberfaten  inallcfaften:  bat  tot  ton-  "«J1" ferbatieban  utoe  iBaieftcit?^  ï|oogBeib/  BeerlijfeBcib  ̂   m 
en  bomeinen  /  Bare  geBoo2faemBeib  en  onberbani^  «nonina 

gen  bienft  gereauireert  të  getoeefï.  ̂ nlr  3P-ltübcn  "°&c, 
niet  en  ttoijffelen/utoe  msajefteitss  goebc  affectie  f  Ben- «  é    1 toaerö  te  meer  baer  boo2  getoaffen  te  3ijn  /  om  Benlui- « 
ben  onber  goeöe  ̂ Juftitie  en  politie  in  Bare  geretB* « 
tigbeben  en  b?nBeben  met  alber  rufte  en  b?ebe  tebe*  «e 
Boeben  en  te  befcBermen/  tonfo?m  ben  toelftcn/Boe- « 
toel  ben  hertog  ban  Slba/  alsJ  boo?  utoe  Jfêajefteit  K 
«©ouberneur  /  Bern  beBoo?t  Babbe  geboegt  te  Bebbcn  / « 

Beeft  BP  nocBtanj»  onber  be  titul  ban3ijn  gouberne^- « 
ment /met  allciniufWtic  en  fo2fe/  ober  be  fclbe  utoe  cc 
IBajefteit-er  Ianben  en  onberfaten/  gecflelijfte  en  toe-  fC 
reltl0fte/ebclenonebel/  fulfte  regcringc  aengeritBt/  <c 
bat3pluiben  ïüemonflrantcn/tot  conferbaticbanBa^  «< 
re  p?ibilegien  /  recBten  /  oube  loflijftc  coftumen  en  b?p*  <c 
Beben/  niet  fonber  grote  bef  toaerniffe  genootfaeftt  3ön  <c 

getoceft  /  ooft  metter  getoapenber  Banb  t'oppofcren  w  <c 
gcnöbeBoogbaerbigcenfo^felrjfteregeringc  beiS^er*  & 
togö  ban  3ïlbaen  3ijnö  acnBangö  banbe  uitBeemfe £c 
5^atie  /  boo?  pernicieufc  meutoigBeben/  ojigctooon-  iC 
ïijfteeracticnen  berb2ucftingen  banutoerlKajefleitieScc 
boo2fcB?eben  onberfaten  /  alle  gemene  rufleperturbc-  tc 
renbc  /  en  niet  anbersf  arbeibenbe/  ban  ben  felf  ben  ïan*  te 
ben  en  ingefetenen  Ben  en  Boten  moebtoil  fonber-  <c 
toerpen/  in  armoebctc  b?engcn/  en  in  ecnflabernpecc 
tc  Bouben  /  tot  grote  beracBteringe  ban  ben  bienfl  ban  <c 
utoe  msaiefleit^  bomeinen  /  baer  ban  3Pluiben  Re-  cc 
monffrantcn  ban  te  bo?en  genoeg  openttyft  Bebbcn  ge*  cc 
remonfireert  en  gep^otefleert/  gelijft  ooft  be  Staten  £c 
ban  anbere  ianben  en  ̂obtnticn/  bieg  aengaenbe/  tc 
Bare  remonftrantien  berfcBeibentlijften  gebaen  Beb-  <c 
ben  gcBab.  c« 
ilöaer  bk$  niet  tegenflaenbe  ben  boonroemben  $?cr^  te 

togban2l!lbain3ijnguaeb  boo2nemen  perfebcreren- «c 
bc/5ijn  booi  ben  üoogmoet  bcr  boo?f3  uitBeemfe  en  tc 
guaeötoillige  bpanöcn  ban  be  gemene  rufïe  en  lanöen/  cc 
niet  alleen  utoe  naaj,  lanöen  en  ingefeten  in  grote  ber=  c* 
anberinge/  beroerten  cncllenbe  ban  «rijg  en  oorloge  <c 
geb?atf)t/maer  is  ooft  befelbe  ̂ [anben  gemaeftt  een  << 
affteer/onb2ienbffïiap  en  ongunft  bp  ben  omliggen?  cc 
ben  Coninftrijften  /  Ianben  en  nageburen  /  met  berlic $  cc 
ban  alle  traffijftcn/  cnberminbertngcbanallciuamt'  tc 
facturen  /  negotiatic  /  en  toelbaert.  «c 

Cn 
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33 «cittoanMplutben  Hcmonftramctt  nietanöcrsge> 
„  fof Ot  en  ïjebben  i  nocfjtc  altf  nocl;  en  foeften  /  ban  't  ge* 
5;  menc  toelbacen  ban  öcn  Eanben  /  ten  öienfie  ban  utoe 
3,  ilïiütc  b02öcreu  naaücljarc  bermogeR/ en  fulr  alle 
»  gocöe  onöerfaten  fcffulöig  5tjn  te  Doen. 

J&ËL    &*  #  öaer  onberbantgïtjft  en  ootmoeöig  berfoeften 
iièoan  cn  bmm  I  ̂W  uto^  i®aj.  gcliebc  /  ai!Bï  een  baöcc/  met 
toiianb  eenlteffelija  en  goeöertiercn  ooge  aenfcljou  te  nemen 
S.?cc'  °P  öcn  ttGentooo2öigcn  ellenöigen  cn  beftlaeglijften fract  utoer  ,&cöcrlanöen  /  om  De  felföe  toeöerom  te 

"  hengen  in  goeöcc  cenö2ac[jt/ commercie  cttgecuftig; 
"ijeiö/  toacc  öoo2utoc  jfêaj.  boogbeiö  fal  mogen  bec 
"  mccröeren  /  en  't  toelbarcn  ber  ingefetcnen  /  totter 
"  öicntf  ban  be  felföe  utoe  lEajcfteit  /  toeberom  toaflen 
"  en  groepen  /  't  toelft  toant  onttonffclijft  niet  en  fai  ftoiv 
■>■> 

3} 

getoas  getoeeft/atë  gefeib  W  n\tt  cenenbjtef  ba« 
bp/ ban  öefcninöouöe. 

M$n  J^eere  ̂ umuiS/tft  fjebbe  mpniet  toergfffet 
a!$  ik  in  utoe  en  bejs  peeren  Carnctf  tegentooo2- 

öigbcib  tot  ben  ̂ eere  ban  ,§.  ailbegonöe  fp?aft  /  bat  in 
fcer  b2eefbe  /  bat  tot  bet  febjift  /  get  todfte  ïjp  met  fjem 
ban  föottcröam  bjaebt/toeinig  mibbelen  foubenjijn 
om  ïjet  felföe  te  Hobe  toel  te  boen  (manen:  toant  3cbert 
bat  ifi  baer  genomen  ben/  tot  befen  jegentooo2bigen 
tijbtoe/met  alle  mibbelen  onberfocDt  jjcbbenbe/ljoe 
tiet  beft  foube  mogen  genomen  toerben/  fo  fybbt  in  alle 
ö'opinicnfo  toijb  bertycemt  ban  bc  mibbelen  gebote ben  /  öie  be  gene  ban  utoer  tfjbe  toel  toenfcfieöen  /  bat 
in  baer  niet  toijöer  cn  fjebbe  betben  in  boon  baren.  €n 

nm  gefclueöen  /  fo  lange  in  be  felföe  EanöenfUUen  j  alfompöcfentoegöcalöecbeguaemftegebocïjtDeeft/ 
"  ijeerfebapppe  en  gctoelö  ïjebben  ö'uitbecmfc  be  naticn  / 
'toieno'  getoin  en  p20fpt  meer  in  bc  oncuftenöif02ö2C 
"  Dec£anöcn/  ban  in  goebe  02b?c  itf  gelegen.  Ciiöte uitter  nature  /  cnalsöc  öagclrlftfe  cvcmpelen  leren/ 

meer  fcchenöe  Oacr  eigen  luft  cn  p20fïjt  /  ban  't  geme- ne  befte  ban  ben  3lanbc/ Den  tweernt  3ijnöe/oo2faften 
gegeben  fjcbüen  ban  öc  tegentooozöigc  beroerte  cn 
toapentnge :  bat  oberfulr  utoe  iBajefteit  De  felbe  uit- 

fenbe  be  reguefte/  bier  bp  gebocgt/  toeberom/  öe  toelfte 
be  felföe  i$  i  gelijft  boben  berljaélt  ijs  /  bie  be  ̂ eere  ban 
&.  SClöcgonöemet  bemgebjaebt  Daööe/öc  toelfte  ift 
ben  fclföen  niet  en  bebbe  toillen  toeberom  fenben  /  om 
bat  Op  geen  fcti2iften  cn  macf)  ontfangen/  of  fp  moeten 
cerft  befiebtigetjijn  /  norD  öat  öpooh  in  utoenDocli 
Sanbs  niet  fcDjijben  cn  matb  /  ban  op  fulner  mate. 

€en  anber  maniere  ban  tianbelinge  ( geltjn  in  ge- 
Ijecmfen  uitten  boo:f3  Hanbe  toilöeöcenbertrecHen/  nocg  gefeib  fjebbc)  fouöe/namijn  gocöbunkn/aen 

)}cnbp  libere  communicatie  enaöbitf  banbeinfieem- 1  allen  ̂ ijöen  beter  gctoeefl3ijn:  toant  neemt  feboon  bat 
Mfe  en  «öenerale  Staten  en  3lanöen  ban  Oertoacrtf- 1  bet  gene  bat  \p  mcbcb2ocf)t  bpreguejle  gefïelbtoaö/ 
n  ober  /  in  't  gemein  en  belioo2lijb  baer  toe  berfamcit/  al- 1  geijjfj  ooli  in  ber  baeb  alle  onberfatcn  tegen  bare  £an* 35  fulfecgoeöc  o?ö2c  /  politie  en  geregeltlieiöfiatueren/   öc0-®cerc  bcboren  te  boen/  fo  iöbe renuejtc/  of  \ytt 

baer  meöe  öc  felföe  utoe  iBaiefïeittf  Innöcn  cn  onöer*  berfoen  ban  be  Dfoüanöers  en  Eeclanberies  bocD  buittn 
M  faten  in  een  berfenerbe  ccnigljeib  cn  geruiligbeiö  boo?^ !  alle  refpect  of  aenfien  /  't  toelft  men  ban  alfoöanigc  be* ^  taen  gefjouöen  /  en  alle  peciaücn  /  inconbenienten  cn   r?oo2t  te  toacfjten  /  W  in  fulften  gualitcit  3ün  /  om  bat 

:> 

beroerten  mogen  to02öengep2ccabeert. fp  in  ben  cerften  Hebben  toillen  öat  öem  be  Coning  ont- 
<£i\  gemerftt  öoo?  be  continuatie  cn  geöurigfjciö  ;  toapenen  fal/en  bat  bpöcm  niet  enfal  mogen  laten  be biencn/ ban  ban  alfobanige  alö  Dct  bun  belieft  cn  goeb 

bunftt.  ̂ p  toeet  toat  fijne  onberfatcn  noöig  iis/  cn  toat 
Tip  in  fijne  faften  beboo?t  te  boen  /  ooft  met  toat  bolft  Ijp 
Hem  bef)oo?t  te  beöicncn/  tot  Dacröcr  nuttigficib  cn 
beften. ^aer  fjet  genen  onberfatcn  geoojlooft  cn  Cö  /  itU 
fiaer  bef)002lijften  pliebt  toillen  bolboen/  toapenen  aen 
te  nemen  fonber  fjaerjö  peeren  bcbel  /  nocD  b^cmbe^ 
lingen  in  bc  Eanben  te  nemen  /  gelijft  iic  ban  ̂ ollanb 
cn  ̂ celanb  bebben  gebaen :  toaer  boo?  baer  mif* 
baeb  ooft  fobeelteftoaeröec/  cn  gantfcbelijft  nietom 
t'ontfcbulöigen  cn  i#/  alfofpbe  toapenen  tegen  ba^ 
ren  ïïanbö  s^cerc  aengenomen  bebben/ of  tegen  fijne 
bienacrö/ 't  toelft  cben  beel  tg/  aengefïen  fu  ban  Ijem 
bero2bent  3ün/  om  fijn  per  joon  te  rep2cfchtercn/en 
fijn  plaetfc  te  befitten/  alfo  f)P  ober  al  felbe  niet  toefen 
cnmacb. 

<Daer  nu  ̂ k  mtfbaeb  gefcfiieb  f  $/  baer  itf  bet  recljtc 
miöbel  /  op  ber  Eanöö  peeren  genaöe  te  betroutoen  / 
cn  baer  nanfctielijft  op  te  ftaen  /  in  ftebc  bat  fp  nu  op  fij- 
neriBaiefteit  bcrfoeften/'tgencöatfpfelbër  beboren 
te  boen /fo  betreebt  toeging/  betoijlebatfe  uit  eigen- 
ber  autoriteit  be  toapenen  Debben  aengenomen/  tot 
bun  t'onrecbt  öe#  Coningiö  ̂ teöen  na  bun  tree ftenöe/ 
baer  fp  niet  eens*  banen  becmanen/ nocl)  ooft  banket 
toebergeben. 

SCen  b'anber  3üöe  i$  bet  ooft  een  feer  b2eembe  fafte  / 
bat  onberfatcn  Haren  Slanbsf-^eerc  öaer  toe  toillen 
btoingen  /  bat  ï\t>  na  Ijacr  beliebcn  be  Staten  fal  berfa* 
melen/  ja  ooft  be  generale  Staten/  cn  bat  onber  Deer- 
ItjftljeDen/  Ut  ban  ïjoogöeib  /  gereclitigljcben  en  coftu; 
men  b'een  metten  anöeren  nictgemeensf  bebben/ban 
alleenlijft  gebuerfebap  onber  cenen  ïanösi  -$|cere  /  lie 
bun  toel  tot  fommigen  tijben  /  alft  Ben  belieft  Ijetft  /  (o 
om  baer  toelbaren/altf  om  ftjncigen  faften/een  t'famen* 
fP2eftinge  milöelijft  toegelaten  beeft :  fo  bat  iiit  nu  an* 
bersf  nieten  iö/ ban  fijn  goctbeiö  tot  fijnen  acbteröeel 
te  fieren/  cn  bat  fo  beel  te  meer/  om  bat  bet  fcbnnt/öoo2 
be  boo2f3  reguefte  /  bat  men  öefe  bergaberinge  genoeg 
begeert  /  om  fijn  jBajeftcit  een  toet  te  fetten  /  cn  onber 
boogöpeteftellcn. 

^e  anbere  puntten  tkiU  bier  ftil-ftoijgcnbcboo2 
bp  lopc/  ban  be  toelfte  ift  noebtams  biftmael  genoeg  ge- 

feib bebbe/  bat  iftmp  nooit  cn  ïaet  bunftcn/öatfimc 
l?P  +  fflfr 

37  ban  öefe  ftrijgS-berocrte  ( b2pmoebig  te  fp2eften )  niet 
anbere  tebertoacljtcu  enftact  ban  een  bcpopulatie/ 

33bertooeftingeen  bcöerffcniffc  ban  utoe  jBajeft.  Han- 
J?  ben  en  $2cbinticrt  aen  allen  oojben  /  te  meer/  öat  men 

fict  De  irigefetencn  /  fo  langer  fo  meer  /  ben  totten  toa- 
j3  penen  te  begeben/bergetenbe  en  berlatenöebare  ge- 

tooonlijfteneringe  en  ftanteringe/fo  bc  menfeften  liclj- 
3>  telijftincliueren  tot  licentie  cn  libecteit/btebeoo2loge 

febijnt  meöe  te  faengen/  fulr  bat  boo2  lange  acb2tii& 
ber  toapenen/  utoer  3$ajefteiti$  onberfaten  te  meer  te- 

..  gcn.0  malftanöeren  becbitterenbe/een  periculeufecn 
fcbaöeiijftc  alteratie  fouöe  mogen  ballen  in  alle  ftanöe^ 

33  Itnge  /  hraffüQue/  ftoopmanfefjappen/  Ecebacrt/en 
5J  anöcro'  /  toaer  0002  öe  öienfi  ban  utoer  ilBajeft.  grotc- 
3J  bjüG1  fouöc  mogen  toO2öcngeia0efactcert. „    «§upplicercn  ooft  öe  boo2noemöe  ïïemonftranten  / 
5)0iecop  een  goeöerticren  it\fkt)t  genomen  te  to02öen/ 
3J  ten  einöc  fo  toel  öc  ILanbcn  ban  j|ollanö  en  ̂ celanö  /  / 
3)  alö  ö'anöere  omiiggenöc  cn  aenpalenöe  ïanöen  cn „  $20bintien/  bp  autoriteit  ban  utoe  Ifêajefteit/  ban 
„  ben  oberlaft  /  ten  minften  ber  b^eemöer  natten  cn 
„  ftcijgöbolfttcn  toeöer-3ijöen  boo2'tecrftc  omleöigtcn 
„  omlaft  /  mitfgaöers  alle  toegen  ban  oo2logc  bp  P20bi- 
„ficgccefTccrt  enopgebouöcn  mogen  to02öen/  fulr  bat 
„  met  gocöe  berfeftertbeiö  öe  conberfatie  en  commer* 
„  cien  ber  ingefetcnen  ban  utoe  naajefteitö  Sanöen  toe^ 
„  berom  b?p  mocljten  beginnen  /  cn  be  felbe  ingefetcnen 
„  bcö  te  beter  mettcr  tijö  ter  neöer  gefet  /  cn  metten  an- 
i,  öeren  to02öen  berfoent.  3E>aer  toe  fp  luiöen  fupplian- 
„  ten  ober  bare  3ijbe  niet  enfullen  na  laten  te  öoen  alle 
„  befioo2lijfte  officie  ban  gocöe  en  getroutoc  onberfatcn 
„  ban  utoer  jftajefteit. 

D<gfe  reguefte  beeft  be  ̂ eerc  ban  &im  aciöc- 
gonöeöen  boo2iioeinöen  J^eere  Cfjampagnp  tot 

^l2ontfo?t  gcluatbt/  en  troftbait  öaer  toeöec  tot  at* 
rcr bt  /  in  öe  plaetfe  ban  fjjnöcc  gebangenifTe.  €n  öoe 
toel  öeielbe  regttefte  bem  ooft  niet  cn  bcbacgöc/  fo 
nam  bp  öe  felbe  nocfjtanö  0002  crnflig  acnbouöcn  ban 
ben  {Jccreban  Klöegonöe  meöe /om  öe  felbe  ober  te 
geben.  ̂ )an  een  toijle  tijöö"  öaer  na  /  aio  bn  tot  25?uf* fel  teï^obe  toaögetoceft  /  fanö  bp  be  felbe  toeberom 
aen  Sjuniu^  ben  <0oubemeur  ban  ber  ©eerc  /  bit 
metten  ̂ ecrebanCamcffc  toti^ontfoo2tingijfeUn* 
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53* 
Het  fèvcnde  Boek. 

decre 
ban£>. 
aiöe* 
gonöc 
Ijaböe 
laten 
trechen 
in  fyoV- lanb  by 
ben 

„  jnajefreit  een  liajraöaer  taan  fouDe  topen/  en  faun „  nier.  met  lieaiutooojfcen.  .     _. 

L  "  <3jü  BrfJöe  bit  alles"  cp  pet  Djecbffc  met  bendeere 
„  toatfë.  «Clöcnonöctocl  genanoeit/  norljtaitf  Doo?  De 

,,  nrotc  uegeeefe  Die  «f  DeDbc  tot  bc  gemene  nnlc  DefeS 
„  franiVs/fo  mp  De  fèeere  De  genaDctoilDoen/en  om 

,  Dat  De  Peere  Dan  &  WmM  fa*  Ö«t  aenD?ong/ , 

„  Dat  i«  Dttnengebangen  Jüoern  mctacötetlateneniou; 
»  De/  fo  DefeOe  m  mijn  tütetffc  befte  ncöacn/ftoctoeiUi  : 

„  Den  inoeD  genoeg  berlorcn  gaf/  eer  «t  bcaonfl  /  Dat 

„  tft  ünmersv  Doo?  Dcfe  miDDelen  niet  uitrccljtcn  en 

»    ketiö  mp  ooft  feec  ieet/nict  allecnlijn  in  aenfien 

„  Dan  Het  gemene  üeil/maer  ooit  Dan  Ijet  particuliere/ 

»  Dat  fommigc  ïjiec  Doo?  OaDDcn  mogen  gemeten  /Daer 

» i&  feer  grote  genegentueiD  toe  D?age:  cnomDeb?tenu* 

'riDcrtefcöap  Die  in  met  be^eercnban£.^begonDcljuiö 
benige  hebbe /IjaDDe  ift  mei  getoilt  Dat  Daer  mat  meer  moe 
r/r)?an    faften  Dan  mijn  ï^eerc  De  <tö?abe  Dan  SÖoflu  uefïotcn 

SST  E  actoeefl:  Sant  altf  ift  Inetimjnantto
oojDeim 

n?et  fm  neü'orfjt  nebbe  /  bcsS  genen /Dat  Dan  toegen  mijne? 
tocI  af;  feeeven  Deö  ©jincen  Dan  <Orangicn  /  Doo?  Den^eere 

Sm  Dan  ft  aiDëgonoe/  mp  aengefegt  toag  /  Beeft  men  afc 
Sp  fen    nicc  boo?  ongoeb  ingeften  /  Dat  men  Doo?  mnnc  tufjin* 

föicftinne/ïjem  tot  Dien  einDe  Daer  ïjeeft  laten  tree* 
Ben/  aengefien  De  goeDe  Heere  Dan  35oflu  Daer  Doo? 
niet  te  bet  en  fal  nebDcn.  -.  •.     /i 

<Dit  mijn  tocDerbaren/'ttoelu  mp  gefclneb  tf» 
Dert  mijn  bertrecuen  uit  |Bontfo?t/l)ebbe  ift  u  tod  tot U 

len  te  ftennen  geben  /  om  Ijier  Doo?  mijnen  goepen itofc 

Ie  te  berfeftcten  /en  of  gpmogelijftaenu^nDeanDer
e 

miDDelen  toouDet  boo?ftellen  /  Dte  eigemlnher :  tot  De 

„  berfoenmgenDefer  ellenbcnDtenDcn.  <Een  P»g' 
Den  DiöDenDe  /  mijnen  ̂ ecc  gjuniu*/  Dat  l)P  u  totl  bet? 

'  len  nlS  gene  u  faltgile  S  ött  flnflmm  ten 
;  7?  St  oud?  1574-  Onöec  tfonb  gefclj?eben/  De  ge

ne 

/,  m?c  toel  toouDi  i Dat  öp  u  motöte  ban  goeper Jerten 
»  b?tenDfcnap  Doen/  j.  Perrenot.  Hst  opfcl)?tft  toae/  acn 

»  mijn  ̂ eere/  mijn  ̂ cetc  Junius  tot  Der  ©eete. 

<Dü  Defen  D?ief/en  riet  toeDevfenDen  ban  Dcboo?f3 

rennefte/anttooo?De  De  boo?nocmDc  giumuj  öP3nn 

nufftbe/  mttfsatictjs  feöec  irffcoutjS  ?Pöcnb?tefba 
Den  boo2f?  ̂ eere  ban  Cftampagnp  /  Ijet  toelft  DP  oen 
felDen  oDec  jonD.  €n  alfo  Daec  tngeïjanDelttoerDen 

Dele  faften  De  $eDerlanDenaengaenDc/  fo  3ijn  De  fel? 
bc  b?ief  en  Difcowtf  Dia  meDe  bolgenDe : 

MYn  Heere,  ik  hebbe  onlangs  uwer  E.
  brief,  van 

date  den  13  Ai»gufti,ontfangen,  mitfgaders  de 

Requefte,die  u  de  Heere  van  S.  Aldegonde  mede  ge- 
bracht hadde  tot  Momfort,  en  dat  van  wegen  der  Sta- 

ten en  Steden  van  Holland  en  Zeeland ,  hebbe  my  ook 

niet  verfuimt,  hun  den  felfden  terftond  in  handen  te 

beftellen:  waer  van  fy  hun  boven  der  maten  feer  ver- 

wondert hebben,  alfo  fy  de  redenen,  in  uwen  voorfei- 

den  brief geftelt,  niet  en  koften  bevinden  genoegfaem 

te-iiji^om  op  alfodaniger  wijfehaerRequefte  te  ver- 
worpen ,  en  wederom  te  fenden ,  de  welke  mogelijk  tot 

feer  goeden  einde  hadde  mogen  dienen. 

Daerom  fiende,  dat  fy  opaldusdanigewijfegchan- 
delt  worden, niet  als  getrouwe  onderfatenen  vafallen 

des  Conings,  gelijk  fy  hun  altijd  gedragen  hebben,  daer 

van  des  Conings  cere  of  Hoogheid  is  gehandek  ge- 
weeft, dan  veel  meer,  gelijk  de ongelovigfte Turken 

of  Joden ,  die  daer  op  aerden  mogen  zijn ,  ja  als  gefwo- 

ren  vyanden  van  fijnder  Majefteit ,  hebben  hier  uit  bc- 

floten ,  dat  fy  voortaen  niet  goedes  en  hebben  te  ver- 
wachten van  dengenen,  die  op  alfulkerwijfe  trachten 

des  Conings  name,  tot  haren  gehelen  verderve,  te  mis- 
bruiken. Daerom  is  by  hun  beraedilaget  en  befloten 

geweeft,allestewagenenbytefetten,wat  in  haerlui- 
der  macht  is,  en  andere  middelen  te  foeken,  door  de 

welke  fy  van  nu  voortaen  fullen  mogen  voorfien  zijn 

tot  haerder  verfekeringe ,  tegen  ecne  alfodanige  Barba- 

rife  boosheid  en  tyrannie  der  geenre,  die  hare  particu- 

liere of  eigene  quaedgunftighcden,  onder  den  mantel 

en  name  der  Coninklijke  Majefteit  bedecken.  Prote- 

Stnt* h)00:DC 
ban  jiiii- mup  aen 

Cfjam» 
pagnp. 

©e 
£iaren 
oanUoI- 
lanö  en 
Srrland 
btuöcn 

feer 
b?crmï 
Jet  bic bcroni 
f  ent)  en 
ban  ijaec 
Ücquc^ (ïe/op 

mgen 
maniere. 
©c  refo» 
lutic  öcc 
fclbct 
Staten. 

fterende  nademael  fy  genen  toegang  noch  gchcer  by 

lijndcr  Majefteit  en  mogen  hebben  ,  en  V3n  tie  midde- 
len uitgefloten  zijn, die  ook  ,na  alle  Godhjkecn  na- 

tuurlijke rechten,  den  alderbooften  Ichelmen, verra- 

ders en  wederfpannigen,  die  ooit  opaerden  waren, toe- 
gelaten worden :  voorwaer  fy  fullen  door  alfodanige 

grote  boosheid  en  tyrannie  gedwongen  worden, alfui- 
ke  middelen  te  foeken,  als  het  den  almachtigen  God 

hun  believen  fal  in  handen  te  ftellen. 
Bidden  uwer  E.  daerom ,  dat  gy  der  ganfeher  wijder 

wereld  getuige  wilt  zijn  ,  dat  iy  de  lelfde  Requefte 

overgegeven ,  en  het  felfde  doende,  haer behoorlijke 

plicht  voldaen  bebben ;  lult  hun  daerom  ook ,  waer  de- 
ie  fake  vermaent  word,  ontfchuldigen  en  in  haer  recht 
verdedigen. 

£n  op  dat  uwer  E.  de  oorfake  en  den  grond  haerder 
klachten  mach  weten,  en  ook  te  recht  verftaen,  waer 

in  fy  hun ,  door  het  wederfenden  der  Rcqueften,  boven 
der  maten  feer  verongelijkt  bevinden ,  fb  hebbe  ik  niet 

willen  laten ,  van  dien  tijd  aen ,  als  ik  uwen  brief  ont- 
fangen  hadde,  in  maniere  van  verfoei ,  de  voornaemfte 
articulen  haerder  klachten  ,  op  uwen  voorfz  bfief , 
fchriftelijk  te  vervaten ,  de  welke  ik  u  over  lange  gefon- 
den  foude  hebben ,  ten  ware  dat  ik,  altijd  uwen  dienaer, 

verwacht  hadde,  dewelke  mijn  antwoorde  foude  ha- 
len ,  defe  gekomen  zijnde,  en  hebbe  u  hetfelfdeniec 

willen  onthouden ,  dan  door  hem  fenden  :  bidde  u ,  dat 

gy  hare  redenen  van  hun  bygebrocht ,  op  den  voorfz 
brief  die  ik  u  hier  mede  fende ,  wel  wilt  wegen  en  aen- 
merken,  fonder  nochtans,  dat  dit  mijn fchrift  van  my 
komende,  uit  eenen  yver,  die  ik  tot  de  gemene  rufte 
des  Lands ,  en  uit  de  goede  genegentheid,  die  ik  tot  u  E. 
drage ,  den  voorfz  Staten  of  Steden,  in  eenige  faken,  en 
voornemelijk  in  de  boven  verhaelde  refolutie ,  die  fy 

genomen  hebben ,  eenigfins  mach  verkorten  of  preju- 
diceren-  Maer  om  u  E.  niet  langer  op  te  houden,  wil 
ik  my  tot  het  voorgaende  verhael  gedragen,  daer  van 

gy  de  lankheid  verontfchuldigen  fult ,  en  de  felfde  wij- 
ten mijnder  onverfochtheid ,  of  de  fwarigheid  der  fe- 

ken,  die  daer  in  gehandek  worden,  my  geheel  ootmoe- 
delijk  in  uwe  goede  gratie  bevelende.  Onder  ftond  ge- 
fchreven,de  gene  die  daer  arbeidet ,  om  het  middel- 
fchot  weg  te  nemen,  het  welke  belet ,  om  uaengena- 
me  dienft  te  doen.  J.Jiwius  de  Jonge,  Het  opfehrift 
was,  acn  mijn  Heere,  mijn  Heere  de  Baron  van  Rof- 
fem  en  Apremont,Heere  van  S.  Loup  en  Champagny> 

Stadhouder  van  Antwerpen . 

Nu  volgt  het  voorfz  Difcours. 

MYn  Heere ,  men  verwondert  fich  in  den  eerften, 
Dat  alle  De  opinien  ban  Die  ban  Den  ïfoDe  aen 

tune  3ijDe  feec  toijD  ban  De  miDDelen  berb?eemt3tjn 
getoeeji/  De  toelfeeberfocfitcn  /  Dat  gp  Daec  niet  toijDec 
en  ïjebt  Do?ben  inboo?tbacen/  geüjfeutoenb?iefbec* 
mclö-  Want  alfo  der  waerheid  niet  gelijk  en  is ,  dat  gy, 

den  welken  ik  altijdsgehouden  hebbe,  en  noch  houde 
voor  een  Edelman  en  Heere,  die  daer  niet  en  begeert, 

dan  des  Conings  dienft,  gemene  rufte  en  welvaren,fou- 

det  te  rugge  getreden  zijn ,  in  een  fake,  daer  des  Co- 

nings dienft ,  en  desganfehen  Landes  welvaert  fo  gro- 
telijx  aen  gelegen  is,  alleen  op  de  opinien  van  particu- 

liere luiden ,  of  die  ten  Hove  in  kleinder  achtinge  zijn, 

op  dat  ik  de  vromigheid  en  vrymoedigheiduwes  her- 
ten, die  ik  in  u  gemerkt  hebbe,  hier  door  verongelijken 

foude,  en  ook  de  getrouwigheid  die  gy  den  Coning 

fchuldig  zijt ,  fo  komt  daer  uit  te  befluiten,  dat  de  opi- 
nien der  gener,  daer  gy  van  vermaent,  uitdenboefem 

der  geenre  komen,  die  van  de  hoogften  Rade  zijn  :  ja 
dat  meer  is  ,  van  den  genen,  daer  fijne  Majefteit  hem 

ganfchelijk  op  vertrout ,  en  daer  hy  den  ganfehen  han- 
del defer  Nederlanden  op  laet  ruften,de  welke  ook  ver- 

volgens door  eed  gehouden  zijn  alles  te  ontdecken ,  het 

welke  fybevinde^i,  dat  eenigfins  fijner  Majefteitshoog- 
heid  of  nuttigheid  hinderlijk  foude  wefen ,  het  welke 
ons  doet  denken ,  en  ganfchelijk  befluiten ,  dat  gy  hun 

diergelijken  nooit  voor  gehouden  en  hebt,  of  gy  en 
hebt  cerft  en  voor  al  wel  bedocht,fo  verre  de  fake  tot 

haerder  kenniffe  quame ,  dat  fy  ook  noodwendelijk  tot de 
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de  ken niflè  fijner  Majefteits  foude  moeren  komen  >  of 
tcnminften  toe  de  gene,  die  hier  in  volkomen  macht 

van  fijn  Majeft.  hebben ,  waer  door  wy  ganfchelijk  niet 

en  konnen  begrijpen,  wat  fake  dat  u  fo  blode  en  vrefen- 
demach  gemaekt  hebben,  dat  gy  de  voorfz  requefte 
niet  en  hebt  dorven  overgeven,  dewelke  gy  voorfeker 
weet,  dat  tot  haerder  kenniffè  behoort  te  komen,  en 

dit  te  meer ,  om  datmen  aen  uwe  zijde  de  daed  der  Ge- 
con  federeerde  Edelluiden,diediergelijke  Requefte  aen 

deHertoginne  vanParma,  indenjare  1566.  overge- 
geven hadden,  dieshalven  gemeenlijk  ftraft,  om  dat 

fy  de  gewoonlijke  wijfe  van  requeften  over  te  geven,als 
te  weten,  door  het  middel  vanden  Staten,  of  eenige  van 

den  Staten  ,  of  eenige  van  den  voornaemften  in  den 
Hove,  die  het  in  haren  naem  hadden  mogen  doen , 

niet  gehouden  en  hadden,  fonder  te  komen  info  gro- 
ten getale ,  en  op  alfodanige  wijfe,  gelijk  fy  deden,  daer 

gy  nu  het  felfde ,  met  dit  uwe  exempel ,  genoeg  fchijnt 

te  verontfchuldigen  en  te  verdedigen ,  gevende  te  ver- 
ftaen,  dat  ingevalle  eenige  fupplicatie  den  Hove  niet 
feer  aengenaem  en  fy  3  fo  en  ift  niemanden  geraden ,  ja 
al  waer  hy  ook  van  groten  aenfien  en  autoriteit  (gelijk 
als  <*y  fijt )  fich  te  vorderen  om  defelve  over  te  geven , 
maer  veel  liever  de  felve  wederom  fendende ,  alle  peri  - 
culen  te  verwachten,  welke  hem  fouden  mogen  over- 

komen, by  gebreke  van  de  felfde  in  behoorlijken  tijd 

en  plaetfe  niet  overgelevert  te  hebben. 
Want  dat  gy  leggen  foudet,dat  gy  alleenlijk  van  verde 

getaft  hebt,  hoe  fy  te  Hove  wouden  fmaken ,  dit  fchijnt 

gantfchelijkmetdenyver  niet  over  een  te  komen  ,  die 

gy  betuigde  te  hebben ,  tot  des  Conings  hoogheid  en 
des  Lands  welvaren ,  aengefien  het ,  na  mijn  flecht 

oordeel,  kennelijk  is,  dat  fo  verde  als  defe  faken  hier 
namaels  een  ander  einde  nemen,  dan  de  gene,  daer  gy 

deopinien  van  ondertaft  hebt,  haer  nu  laten  bedun- 
ken, fo  en  foudetgyu  nimmermeer  konnen  ontfchul- 

digen ,  noch  van  eene  grote  fchandvlecke  af  wallenen , 

als  dat  gy  een  fupplicatie,  daer  den  Coning  en  den  gant- 
fchen  Lande  fo  veel  aen  gelegen  was,uit  flappigheid  des 

gemoeds ,  niet  en  hebt  overgegeven ,  maer  fonder  ee- 
nio-e  billijke  oorfake,  ver  worpen  en  afgewefen,  gemerkt 
datu  altijd  fü  mogen  voorgeworpen  worden,  dat  of 
men  fchoon  op  de  Requefte  niet  en  hadde  willen  paf- 

fen ,  fo  mocht  men  doch  het  felfde  wel  opentlijk  heb- 
ben verklaert ,  fonder  dat  gy ,  uit  u  eigen  autoriteit  en 

goeddunken ,  u  foudetgevordert  hebben ,  den  Coning 
endenganfchenLandete  ontrecken,  en  alfodanigen 
fo  fchoon  een  middel  en  gelegentheid  ,  om  na  haer 

goed  believen  te  raedflagen  in  faken  die  den  algemei- 
nen  vrede  acnroerden. 

Aend'anderzijde,fo  verde  die  vanden  Hove, die 
in  autoriteit  fijn ,  of  van  des  Conings  raed ,  de  requefte 

gefien  hebbende ,  de  felfde  den  Coning  niet  en  hebben 
willen  communiceren, fo  behoorden  fy  ten  minftcn 

het  felfde  daer  op  geapoftilleert  te  hebben ,  dat  fy  hem 
de  felfde  niet  en  wouden  communiceren,  of  ons  ten 

minftenhaeradvijsen  goeden  raed  daer  op  verleent, 

fonder  op  fulker  wijfe,  op  haer  eigen  goeddunken  en 

autoriteit, te  trecken  het  gene,  dat  eigcntlijken  enbe- 

fonderlijken  de  perfoon  en  hoogheid  der  Coninklij- 
©efto-  kcr  Majefteit  toequam  ,  aengefien  by  fonder  desCo- 

"*'^f  ningseere  (die met  folemnelen  eedegefworen heeft, 
gïenV    op  welken  eed  fijn  Majefteit  ook  aengenomenLsinde- 
bp  ccöe    fon  Landen,  dat  hy  tot  genen  tijden  eenige  requeften  of 
Ü"1?^  vertoningen  van  fijnen  onderfaten,  hetfy  danhoeda- oen/  oer.         .     .  °   ,  J  c       .    J 
nnbev'     nigdatleook  waren  ,  weigeren  of  van  hem  worpen  en 
faten re;  foude,  en  veel  min  van  fteden  en  gehele  Provintien) 

tont "    ̂ier  m  °PentuJ'c  verkort  is :  ja  dat  meer  is ,  dit  ftrijdet 
fanjetr.  blijkelijk  tegen  alle  natuirliike  rechten  van  alle  natiën 

Fol.^6.)  en  volkeren,  dat  een  Coning,  den  welken  *t  volk  alle 
fijn  macht  overgegeven  heeft ,  om  in  recht  en  gerech- 

tigheid geregeert  te  worden ,  en  dat  fy  in  hare  requeften 
en  klachten  mochten  gchoort  worden,  de  felfde  ver- 

werpt fonder  cenigfins  hetminftegelaet  te  tonen, dat 
hy  de  felfde  wil  horen  of  vei  ftaen.  Het  welke  de  Kei- 
fer  Adrianus  feer  wel  bekende ,  al  was  hy  een  Heiden , 
in  den  welken  geen  kenniffo  Chrifti  was,  alshyopter 
ftrarenvan  een  fchamel  vrouken  aengcvallen  fijnde, 

om  eenige  requefte  te  lefen ,  diefy  hem  vertoonde,  en 
haer  geantwoord  hebbende,  dat  hy  den  tijd  niet  en  had- 
de  om  fulks  te  doen  ;  heeft  hem  het  fchamele  vrouken 
weder  geantwoord  :  waert  fake  dat  hy  geen  tijd  en  had- 
de  om  fijnes  volkes  requeften  aen  te  horen ,  veel  min 
tijds  behoort  hy  te  hebben  om  te  regeren  en  gebieden , 
aengefien  het  felfde  hem  niet  toe  en  quam  :  hier  door 

dapperlijk  van  binnen  aengetaft  fijnde,  bekende ter- 
ftontfijnefchulten  de  requefte  met  groter  vlijtigheid 
gelefen  hebbende ,  dede  haer  op  den  ftaende  voet  recht 
doen,  waer  uit  men  dan  klaerlijk  fien  mach,dat  de  gene 
die  nu  tot  onfen  tijden  onfen  Coning  van  dit  middel 
beroven,  de  requeften  en  klaeglijke  vertoningen  van 
fijne  onderfaten,ja  ook  van  gehele  fteden  en  landfchap- 
pen  niet  te  horen ,  die  maken  fijne  Maj.  voor  God  en 
allen  menfehen  fchuldig,niet  alleenlijk  tegen  de  natuir- 
lijke  behoorlijke  plicht ,  daer  in  die  Vorften  of  Lands- 
Heeren  haren  volke  verbonden  fijn ,  dan  ook  tegen  de 
behoorlijke  pligt  van  een  Chriften,  ja  tegen  den  eed  die 

hy  in  't  by  fonder  gedaen  heeft :  in  welken  alle  hy  meer 
gehouden  en  verbonden  i? ,  dan  de  voorfz  Adrianus. 

Dan  aengefien  gy  nu  eenen  fchijn  van  reden  by 
brengt,  door  de  welke  gyulaet  dunken  datmen  het 
oordeel  van  dcfen  tegenwoordigen  twift  inhetberaet 
en  oordeel  van  fijnder  Majeft  geenfins  en  behoorde  te 
ftellen.  So  bidde  ik  u  dat  gy  wilt  aen  merken  wat  kracht 
fy  mogen  hebben,om  die  van  Hollanden  Zeeland  wijs 
te  maken ,  of  fy  en  zijn  grotelijx  hier  door  verongelijkt, 
en  dat  ook  de  autoriteit  vanharen  natuirlijken  Landes 

Heere,  de  Coning  van  Spangien,  en  Grave  van  Hol- 
land niet  alleenlijk  daer  by  verkort ,  dan  ook  in  klein- 

achtinge  gebracht  word. 
<6p  (Vgt  öat  fpBeü&crt  öctoüt  öat  D<w  tic  Coning 

Onttoapcnc»  Voorwaer  waert  fake  dat  fy  alfo  gefproken 
hadden  ,  het  ware  noch  te  verantwoorden,  en  fouden 

mogen  feggen  dat  fy  met  geen  recht  betrouwen  van  on- 
derfaten tot  haren  Coning  mogen  fuppliceren ,  fo  lan- 

ge als  hy  de  wapenen  in  de  hand  houdet,  om  haer  om 

te  brengen ,  fo  haeft  als  fy  hun  voor  hem  lullen  veroot- moedigen. 

Want  hoe  foude  dit  voegen,  datmen  al  willens  en 
wetens  hem  felven  den  hals  foude  laten  affnij den  :  dan 
fo  verde  de  Coning  tegen  hun  niet  gewapent  en  is , 
voorwaer  fy  fullen  nimmermeer  begeren  dat  hy  hem 

ontwapene ,  en  ter  contrarie  fo  verde  hy  met  defe  wa- 
penen hun  vyandlijk  mede  meint,fo  en  moet  hy  niet  al- 

leenijk haer  Coning  fijn ,  dat  is  haer  Vader  en  Herder , 
dan  ook  haer  vyand  en  verderver. 

Maer  de  Heere  behoede  Holland  en  Zeeland  daer 

voor,die  altijd  fo  getrouwe  haren  Lands-Heere  fijn  ge- 
weeft,  en  ook  van  fijne  Majeft.  een  fonderlinge  genade 

en  goedertierenheid  genoten  hebben  ,  dat  fy  in  alfoda- 
nigen waen  fouden  komen,  dat  fijn  Majefteit  gewa- 

pent foude  fijn  tot  haren  verderve,  fonder  hare  klach- 
ten eenigfintsgehoort  te  hebben  :  wat  fwarigheid  iffer 

dan? 

Sy  beklagen  hun  datfommige  vreemdelingen,  die 

geenfins  des  Conings  perfoon  en  beftaen  vart  bloede 

noch  van  maegfehaps  wegen ,  en  ganfchelijk  geen  oor- 
fake en  hebben  om  defe  Landen  een  goed  hertetoete 

dragen,  onder  des  Conings  name,  met  gewapender 
hand  gekomen  fijn ,  om  een  tyrannye  uit  te  voeren ,  die 
alle  Barbarife  enTurkfe  moordadige  te  boven  gaet :  de 

welke  ook  uit  eigender  autoriteit  en  onderlinge  contra- 
den  de  verbonden ,  die  de  Conink  feer  folemrtelijk  ge- 

maekt hadde,  ganfchelijk  voor  niet  geacht  hebben ,  en 

daer  beneven  alle  nieuwigheden  ingebracht,  tegen  al- 

le Policien ,  Wetten ,  gebruik  en  heerkomen ,  ook  te- 

gen de  autoriteit  van  alle  Overighedenen  fijnder  Maj. 
Officieren. 

Aen  dewelke  Majefteit  fy  in  alderootmocdigheid 

verfoeken,dat  het  hem  door  fijne  autoriteit  believe  den 

felven  de  wapenen  te  doen  afleggen  en  te  vertrecken  : 
dat  ook  de  Landen  mogen  geregiert  worden ,  gelijk  fy 

van  ouden  tijden ,  door  den  voorfaten  fijndcr  Majefteit 

hoogloflijker  gedachteniffe ,  hebben  geregiert  gewceft: 

het  welke  noch  fo  wijd  fcheelt  datfy  iijnder  Majefteits 

autoriteit  hier  door  verminderen ,  dat  fy  ter  contrarie 
de  feilde 
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aengefien  fy  hem  hier  door  bekennen  voor  haren  e
em- 

crenên  opperften  Heere ,  die  fonder  wederfeggen  mach 

gebieden,  en  door  fijn  gebod  met  de  dralen  fijnder  goe- 
dertierenheid en  goedgunftigheid ,  als  met  eene  nieu- 

we Sonne  wederom  verheugen,  en  hoe  woudet  gy  doch 

den  Landen  verfekeren  (ikenfal  niet  feggen  eenigen 

goeden  grond  van  vrede,  dan  alleenlijk  eenenfehijn 

van  een  geveinft  of  dobbel  verdrag)  ten  ware  dat  defe 

eerft ,  en  voor  al  de  wapenen  afleiden ,  en  uit  den  Lan- 

detrocken:  ten  zydat  gy  mogelijk  meint  dattergeen 

ander vrede-rtiddelen  zijn, dan  datalle  de  Landfaten 

de  vreemdelingen  ftellen  in  een  vol  beht  van  hare  goe- 

deren,  roerende  en  onroerende ,  mitfgaders  hare  huis- 

vrouwen en  dochteren :  en  dat  fy  daer  na  noch  voor 

een  alderhoogfte  genade  en  weldaèd  fouden  houden, 

dat  men  hun  denhals  af  fnijde  fonder  het  f waerd af  te 

leggen ,  fo  lange  als  daer  een  menfche  leve  die  van  hae
r 

partye  ge  weeft  zy.  . 

3E>an  w  fegt  öat  fn  negeren  öat  öen  €onmft  me* 
manö  in  fijnen  öientfenfal  aennemen  /  öan  tic  oenen 
tlie  fp  totlien.  Ten  fal  nimmermeer  bevonden  worden, 

datfy  ja  eens  gedacht  hebben,  dat  de  Coning  nieten 

foude  mogen  oorlog  voeren  tegen  alle  fijne  vyanden, 

het  zy  dan  van  wat  qualiteit  dat  fy  zijn ,  met  alfodanige 
en  met  alfo  veel  volx  als  het  hem  goed  dunkt :  en  fy  zijn 

fo  Hecht  niet ,  dat  fy  fijne  Maj  in  alfodanigen  onrede- 

lijke faken  eenige  wet  foude  willen  voorfchrijven :  dan 

fy  bidden  alleenlijk  dat  tegen  des  Conings  Steden,  Lan- 
den en  onderfaten  geen  oorloge  en  worde  gevoert,door 

vreemdelingen  die  uit  ibnderiingen  haet  en  bitterheid 

gedreven  worden,  en  dat  van  vreemde  natiën,  als  Span- 

giaerden ,  Italianen ,  Switfers  en  andere  niet  toegelaten 
en  werden,  onder  hun  den  buit  fijner  Maj .  Erflanden 

te  deilen :  of  dat  fy  met  hare  goederen,  wijf  en  kinderen 

nieten  werden  rot  den  roof  of  flavernye  gegeven  in 

handen  van  de  alderwieedfte  en  barbarifen  volke,  dat 

in  de  wereld  mach  wefen  ,  't  welke  al  te  famen  niet  en 

is  den  Coning  te  ontwapenen :  want  fo  verde  het  hem 

beliefde  in  defe  Landen  oorloge  te  voeren ,  fo  foude  hy 

dies  niet  te  min  wel  alfodanigen  heirkracht  van  fijnen 

landfaten  hier  mogen  te  wege  brengen ,  fo  te  paerde  als 

te  voete,  te  wateren  te  lande,  dat  hy  lichtelijk  foude 

mo^enalle  fijne  vyanden  wederftaen,ja  ook  t'onder- 

bringen :  gelijk  het  blijkende  is  aen  de  exempelen  fijn- 
der voor-vaderen ,  die  Hertogen  van  Bourgongien ,  en 

Heeren  van  defe  Nederlanden  zijn  geweeft ,  de  welke, 

neemt  fchoon  dat  fy  geen  vreemdelingen  als  Spangiaer- 

den,  of  Italianen  in  haren  dienft  en  hadden,  en  zijn  daer 

omgeenfinsongewapent  gevonden.Jater  contrarie,fo 

lan<*e  als  Herto"  Carolus  de  Stoute  betrouwende  hem 

die  tot  allen  tijden  belooft  ,  en  met  folemnelen  eede  ®**-*
 

den  Staten  des  Lands  gefworen  hebben  geen  oorloge  j,eef r  8e, 

aen  te  richten ,  noch  als  het  oorloge  aengevangen  is ,  de  ftaoreit 

wapenen  af  te  leggen ,  fonder  de  bewi'lliginge  van  de  f0c*"a°°?' Staten;  't  welk  ook  een  fake  is  die  van  eeuwetoteeu-  tene- 

wen ,  by  Vorften,  Coningen  en  Keiferen  onderhouden  men  / 
is  geweeft,  de  gene  die  niet  openbaerlijk  voor  tyrannen  jjjg^ 

en  wouden  gehouden  zijn ,  Want  nademael  niet  alleen-  ,nalJcn  / 

lijk  alle  deoorlogs  koften,dan  ook  alle  by-vallendefcha-  algoie de  op  den  volke  komt :  voorwaer  fo  eifcht  de  reden  en  Jgjjg 
natuerlij kebillikhcid  ,dat  de  Hoofden  des  volks  ( gelijk  ,6/  fo„, 

op  fommige  plaetfen  de  Overheid  is  ,  op  andere  de  ücvöec 
Staten ,  in  andere  den  Raed  en  Parlementen  der  Land-  £c[^ 

fchappen )  toegelaten  en  in  den  Raed  gehoort  werden  Bmge. 

als  men  oorloge  aenvangen  of  nederleggen  fal :  ten  fy   '*j®M 

dat  de  Coningen  Xerxes  willen  navolgen ,  dewelke  ee-  °™  °P 
nen  Rijxdag  beroepen  hebbende  ,  daer  fijne  Staten ,  ©ojften 

Heerenen  Overigheden van  Perfen verfamelt waren ,  alrtjüjs 

om  hun  raed  te  vragen  in  het  oorlogen ,  't  welk  hy  aen-  JJJ^ 

genomen  hadde  tegen  de  Grieken ,  protefteerde  voor  ,-g  Qe, 

alle  dingen,dat  hyfe  aldaer  beroepen  hadde,niet  om  dat  hjceff . 

fy  haer  meininge  en  goeddunken  fouden  feggen:  dan  to~ee"p alleenlijk  dat  fy  aenhoren  fouden  het  gene,  dat  hy  by  ̂er]C£? 

hem  airede  befloten  hadde ,  en  het  feltde  voorgoed  be-  kulbeu 

kennen :  waerdoorhy  niet  alleenlijk  voor  een  tyran  is  JJJ™* 

geacht  geweeft ,  dan  is  in  een  eeuwige  fchande  en  fcha-   ®'act 
de  by  na  van  alle  fijne  Staten  gekomen :  dan  hier  en  is  boo?  W 

noch  geen  queftieden  Coning  voor  te  ftellen  wat  oor-  JJJjjl 

logen ,  wanneer,  of  hoe  hy  de  felfde  fal  voeren.  De  Co-  rön  jg 

ningverklare  alleenlijk,  als  hy  oorloge  wil  voeren,  en  «eöou*  I 
tegen  wien  ,  enganfeh  Hollanden  Zeeland  enfullen  g^ff^j 
niet  alleenlijk  daer  niet  tegen  feggen  ,  dan  fullenfijn  fHfcö&» 

Maj.  ook  getrouwelijk  byftaen ,  met  goed,  bloed,  en  al-  be  en 

les  wat  in  haerder  macht  is ,  gelijk  fy ,  en  ook  haer  voor-  TQg"» ouders  haren  natuerlijken  Lands  Heeren  altijd  gedaen   ̂ IK  tj 

hebben .  Dan  nu  leid  de  queftie  hier  in ,  dat  men  tegen  geen 

des  Conings  Lande  felve  oorloge  wilt  voeren ,  en  dat  jjjjtffe  | 
men  fijn  eigene  Provinciën,  Landfchappen  en  Domei-  <£omna  j 
nen  wilt  aflopen,  fijn  onderfaten  te  pionderen, roven  en  boo?  te  i 

doorfteken.  Eindelijk,  oorloge  tegen  den  Coning  felve  ftjle»  J te  voeren  ,  aengefien  een  Coning  fonder  onderfaten  j0i]eye„ 

zijnde ,  en  kan  voor  geen  Coning  geacht  worden.  tegen 

En  noch  wilt  gy  niet  hebben ,  dat  die  van  Holland  *jj'cn  &P 
en  Zeeland  den  mond  fullen  openen ,  en  in  alderoot-  aEnn\am{ 
w*.  _.„r.uw*..     —        -z   .  _  UCliliti 

moedigheid  verfoeken ,  dat  door  fijnder  M  ajelteits  au-  alp  De 

toriteit  en  bevel  defen  oorlog ,  welk  hun  en  fijn  Majeft.  ̂ ""'9 

voornamelijk  fo  feer  hinderlijk,  ook  fo  afgrijffelijk  voor  Jg  ™* 
Godes  oogen,  en  beklagelijk  voor  alle  Natiën  is,  fal  op-  fmjrn  ot 
houden.  Jf°',an' 

   .    <5P m öat tuf^^^m^smiSZ 
od  de  fiine  in  defe  Landen,  hem  alleenlijk  liet  bedienen    bannOÖetf.   Soudet  gy  dan  wille

n  verdedigen  dat  het  oer*  l 

van  Bouraonfe ,  Walen  en  andere  fijne  landfaten,  heeft    des  Conings  onderfaten  toebehoort,  dat  fy  do
or  vreem-  tal  m 

hv  altijd  vlaoric  en  geluk  gehad,  en  gemaekt  dat  fijnen    de  Natiën  fullen  gepondert ,  berooft 
 ̂   doorfteken  en  f^ 

name  van  alle  fijne  nageburen  ontfien  was ,  dan  fo  haeft  I  vermoord  worden  ?  dat  men  haer  
huifen  fal  branden ,  m8EC 

aÏÏy  den  vreemdelingen  meer  geloofs  begoft  te  ge-    haer  Steden  beroven  ,  hare  
platte  Landen  bederven  ,  fiemoo 

ven,  en  hem  met  Italianen  en  andere  natien'woudela-  ,  haer  erfgoederen  verwoeften  , 
 haer  huisvrouwen  en  »«  f 

ten  bedienen  onder  het  bevel  vaneenen  CampoBalfo 

genaemt,fo  is  het  rad  terftond  gekeert ,  en  werd  door 
verraed  vande  voorfz  Campo  Baffo,die  met  penningen 

of  andere  middelen  omgekocht  was ,  na  twe  veldflagen, 

daer  hy  de  nederlage  hadde ,  ten  laetften  in  den  derden 

fh^voor  Nancy  omgebrocht,  fijn  leven  en  alle  heer- 

lijkheid die  hem  de  getrouwigheid  fijnder  Nederlandfe 
onderfaten  tevoren  hadde  verworven ,  gelaten  heeft. 

Dochbyaldien  dat  het  niet  geoorloft  en  is  fijne  Maj. 

te  bidden  dat  hy  hem  in  de  oorlogen  die  hy  hier  te  Lan- 
de fal  voeren  ,  niet  en  fal  laten  bedienen ,  dan  van  fijne 

onderfaten  defes  Lands ,  waer  om  hebben  dan  de  alge- 

meine  Staten  des  Lands  den  Groten  Commandeur  tot 

Bruffel  het  felfde  voor  gehouden:  of  waerom  heeft  men 

haer  requefte  aengenomen^gemerkt  dat  het  eene  gelijke 

fake  was  als  defe ,  en  cenen  even  gelijken  grond  van  on- 

billijkheid en  rebellie  of  wederfpannigheid  tegen  den 

Coning,  want  fo  vele  het  gene  belangt,  't  welke  gy  fegt, 
dat  het  den  Coning  allene  toekomt  de  wapenen  aen  te 

nemen ,  en  af  te  leggen ,  als  hem  belieft,  hier  in  fchijnet 

datgv  des  Conings  voor-vaderen  befchuldigt,ja  ook 

dochteren  fchenden,en  dat  haer  onderfaten  flaven  der  bvflam 

vreemden  fullen  zijn  ?  komt  dit  leider  des  Conings  on-  (f01.47 

derfaten  toe ,  voorwaer  fo  varen  de  onderfaten  van  den 

aldermoordadigften  tyran  beter ,  die  ooit  op  aerden  ge- 
weeft zijn.   So  verde  fulx  niet  en  behoort,  gelijk  het 

ook  niet  en  doet ,  fo  en  moet  de  Coning  fulx  niet  bevo- 
len hebben ,  aengefien  hy  fo  wel  weet  en  verftaet  wat  ̂ c  q0| 

hem  van  node  is  te  doen  :  en  vervolgens  fo  hebben  de-  ianben* 
fe  goed  recht  aen  den  Coning  te  verfoeken ,  en  bidden  gjJJS 
dat  fijne  Majefteitin  allen  defen  wil  verfien  ,  enden  ̂ bbtn 

vreemdelingen  te  bevelen  uit  den  Lande  te  trecken.  gocb 

So  verde  gy  hun  nu  meint  met  een  woord  voor  't  hooft  «gi« :  or teflaen  ,  en  geheel  af  te  fnijden,  feggendedatditdesfeen  0flj 

Conings  rebellen  of  wederfpannige  zijn  ,  waer  door  fy  öc  <&o> 

voor  geen  onderfaten  en  behoren  gehouden  te  werden,  jjjjjj*' fonder  defe  queftie  hier  aen  te  roeren ,  de  welke  hier  te  bat  ̂ a 

langen  moeylijk  foude  vallen,  fo  antwoorde  ik  ual-  0nbcc? 

leenlijk ,  fo  verde  fy  wederfpannige  zijn ,  fo  behoort  gy  fawn  g 
het  felfde  in  fijnder  Majefteits  oordeel  te  laten, onder  ̂ mmt 

het  welke  fy  hun  in  haer  requefte  ftellen,  fonder  door  benut 

het  wederfenden  van  de  felfde  requefte  fijnder  Majeft.  cu  
öjcp 

alle 
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S'ufiren  aJle  m^de'en  van  een  recht  en  billijk  oordeel  te  bene 
iiatfè  men ,  en  den  fupplianten  alle  wegen  van  rechtveerdig- 
Den  Co>  makingehaerder  faken. 

Want  fo  vele  nu  het  gene  belangct  't  welk  gy  voor 
öcn         een  generael  en  ongetwijffelt  hooftpunt  neemt :  Dat  l)Ct 
atanoe  *  öc ücfjoo^Iü^ pïtcot ban gecne  onDerfaten en  ia/  toa- 
trcSi  Vmn  Bm  te  ö^öpen  fonDec  o?Donnantie  Dan  Daten 

3[anDC3ef-f)eere  /  dat  fchijnt  hier  by  alle  verftandige 
menfehen ,  dat  het  een  manier  van  fpreken  is,  den  wel- 

ken, om  dat  hy  fo  feer  algemeen  is  ,  genen  grond  in 
waerheid  mach  hebben:  want  is 't  fake  dat  Landen  in 
afwefen  des  Lands-heere  feer  onverhoeds  door  menig- 

te der  vyanden  overrompelt  werden ,  ik  en  gelove  niet 
dat  gy  met  uwe  wet  en  regel  het  aennemen  der  wape- 

nen lóudet  opfehorten,  ter  tijd  toe  dattet  ganfche  Land 
verdorven  en  verwoeft  foudezijn.  Maer  daer  beneven 

foud  gy  ook  wel  fijnder  Majefteits  voorvaders  de  Her- 
togen van  Bourgongnien ,  noch  willen  befchuldigen 

van  ontrouw  en  rebellie,  om  dat  fy  vaffalen  desCo- 
ningsvan  Vrankrijks zijnde, ja  noch  nauwer  verbon- 

den door  de  bloedverwantinge ,  en  het  recht  derjong- 
fte  Lenen  van  hem  ontfangen ,  dat  fy  niet  alleenlijk  de 

bigt  oeg  wapenen  tegen  fijn  ordonnantien  gedragen  hebben, 

{kio'ou*  ̂ an °°k teSen fi'n  Pcrf°on  en  foet : voorwaer niemand 
ijfrc n  en  fal  my  wijs  maken ,  of  de  goede  Hertog  Philippus 
ban  Dat;  en  verftond  de  behoorlijke  plicht  van  een  goed  vafïael 

Jf[|!to  en  onderfaet  wel ,  als  hy  ook  om  fijnes  vaders  dood  te 
lirübrn  te  wreken ,  naemlijk ,  Hertog  Jan  van  Bourgongnien, 

die  te  voren  den  Hertog  van  Orleans,  fijnes  Conings  en 
Lands-heeren  broeder,  doorfteken  hadde,  den  Coning 
van  Engeland  in  Vrankrijk  heeft  doen  komen ,  en  hem 
Heere  van  Parijs ,  en  van  het  befte  deei  des  gehelen 

Ptfncrn.  rjjx  gemaekt.  Waert  fake  dat  defe  wet  die  gy  geeft, 
fo  algemein  geweeft  ware, gelijk  gy  defelfde  maekt, 
hy  en  foude  nimmermeer  den  name  vaneen  vroom 
en  goed  Vorft  verkregen  hebben ,  en  noch  veel  min 
alfulken  eeuwigen  lof  fijnen  nakomelingen  hebben 
achter  gelaten.  En  fijn  Soon  Carolus  de  Stoute,  als 
hy  de  wapenen  tegen  den  Coning  Lodewijk  de  XI. 
voerde,  en  eenfdeels tot Mechelen fijn heyrkracht ne- 

der leide,  wift  hy  niet  dat  de  onderfaten  de  wapenen 
niet  en  mogen  aennemen  fonder  autoriteit  en  ordon- 

nantie van  haren  Heere :  fo  befit  dan  onfen  Coning  het 

Graeffchap  van  Bourgongnien  t'onrecht ,  het  welke 
door  den  voorfz  Coning  Lodewijk  den  voornoemden 
Carolo  ontnomen  werd,  onder  een  dekfel  dat  de  vaf- 

fael  de  wapenen  tegen  fijnen  rechten  Landes- heere  ge- 
dragen hadde. 

Danhoemenigmaelishet  gefien  geweeft,  en  voor 
r 
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fmi  cn  *  &oed  gekent ,  dat  de  vaffalen  in  het  particulier ,  en  de 
boo?  Steden  en  Provintien  in  't  generael,  de  wapenen  niet 
Ü^r  f8'/  a'leennJk  fonder  ordonnantie  vanharen  Landes- heere 
bat  off»  aengenomen  hebben ,  dan  ook  tegen  haren  Landes- 
f.ilcn  in  heere  felve :  fonder  dat  uwe  wet  tegen  de  redenen  en 

SinftL  f°ndamenren  die  fy  voorftelden,  overmits  de  gerech- 

o:n  ta  '  tighcid  haerder  fake,eenigfins  mochte  wichtig  blijven : iöjoötn*  en  daerom  fo  moet  hier  noodwendig  uit  yolgen ,  dat 

cicn  tii  't  uwe  befluitinge  niet  goed  en  is ,  als  gy  door  defe  maxi- 
rael/'be  me  °f  hooftftuk  voorgeeft  ,  dat  die  van  Holland  en toapencn  Zeeland  een  mifdaed  bedreven  hebben  die  niet  om 

ontfchuldigen  en  is ,  om  dat  fy  de  wapenen  tegen  hare 
Landes-heere  aengenomen  hebben ,  dat  de  fondamen- 

ten haerder  fake  die  fy  voorwenden ,  niet  redelijken 
zijn  ,  of  ten  minften  niet  genoegfaem  om  haer  fake 
recht  te  maken  ,  en  alsdan  fo  had  gy  uwe  conclufie  of 
befluitinge  met  blijkelijker  verwe  mogen  voorwen- 

^  den, a  dan  het  laet  hem  aenfien  dat  gy  de  voorfz  Reque- 
'  fte  ondergehouden  en  weder  gefonden  hebt  alleen  op dat  de  openbare  gerechtigheid  en  billijkheid  haerder 
faken  niet  en  fouden  aen  den  dag  komen, en  tot  de  ken- 
niffevan  (ijnder  Majefteit,u  alleenlijk  funderende  op 
deopinienvandievan  denHove,die  gy  van  haer  in- 

houden verde  vervreemt  gevonden  hebt. 
b  Dan  als  de  Hollanders  en  Zeelanders  nu  willen 
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fhP^sm  3cf0?ïcn '  °"  bat  8ft  wc^bnn  be  VoHanber*  en  Zeelanberó 

l   ff*  ï,  ba5  ouöe  6umcn  ' cn  tot  "*  fton<n8»  hennfff".  b ©at flin^,?8?ol^"benEcf,a!,öï,cto:iPcnfn,UfI  en  Debben  tegen  ben  Coning «naenomeji/niaett«cn(ljnD(cnacr#  en  bc  b?ecmbclingen 
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feggen  dat  fy  niet  alleenlijk  de  wapenen  niet  tegen  den 
Coning  aengenomen  hebben  ,  maer  ook  niet°fonder 
zijn  autoriteit-  dunktet  u  niet  dat  des  Conings  eed  fel- 

ve, en  het  uitgedrukte  artij kei, door  het  weTkehy  be- 
veelt dat  men  hem  geen  gehoorfaemheid  cn  bewijfe, 

ter  tijd  toe  dat  hy  in  als  voldaen  heeft ,  hun  fal  mogen 
onfchuldigen  en  rechtveerdig  maken  :  bemerkt  nu  dat 
fijn  Majefteit  abfent  is,  en  de  vreemdelinge  onder  fij- 

nen name  niet  alleenlijk  defe  articulen  gebroken  heb- 
ben ,  dan  het  folemnele  contraót  ganfchelijk  te  niet  ge- 

daen  ,  het  welke  hy  in  fijn  blijde  inkomfte  in  Braband, 
de  Hooft-provintie  der  Nederlanden ,  hadde  gemaekt. 

Want  fo  vele  het  gene  belanget  dat  gyfegt,  Dat  toa- 
penen  te  Doeren  tegen  3tjn  Dfenaerjs  of  tegen  Den  Co* 
mng  een  Ding  10  /  en  kan  niet  bevinden  waer  in  dat  ge- 
fundeert  is,  aengefien  den  Coning  felve  in  zijn  voorfz  ?"!ibc 
blijde  inkomfte  en  ontfanginge  belooft  en  fweert, ja  da-  cfetTen 
delijk  en  tegen  woordelijk  verklaert,  dat  alle  Officiers  <£beng> 
en  Overigheden  nul ,  gecaffeert ,  en  van  geender  waer-  \>tbm 
den  te  houden  zijn,  die  te  voren  zijn  geweeft ,  of  in  toe- 
mende  tijden  fullen  mogen  wefen  geftelt  en  verordent, 
tot  prejuditie  en  achterdeel  der  articulen  by  hem  be- 
eediget,  of  eenige  fake  tegen  defelfde  articulen  fullen  öcMTö* 
doen.  So  dat  de  Coning  felve  alfodanigen  dienaers  af-  nui*? 
fet,  en  ons  de  wapenen  in  de  hand  geeft,  om  haer  boos-  "b 

heid  en  geweld  tegen  te  ftaen.  °astt' So  verde  gy  nu  fegt,  dat  dit  wel  waer  is,  fo  vele  de 
Brabanders  belanget ,  dan  dat  Holland  cn  Zeeland  fulx 
niet  en  mogen  deelachtig  zijn,  fo  moet  gy  immers  in 
dit  ftuk  ten  minften  mijn  genadige  Heere  den  Prince  aS* vanOrangienvcrrechtveerdigen,en  alle  die  hem  die-  JanS» 
nen ,  wefende  in  Braband  geboren,  gefeten  of  gegoey  t,  rangien 

om  dat  fy  de  dienaers  niet  aen  en  nemen  noch  en  be-  l.n2t?a' 
kennen,  die  des  Conings  contracten  en eeden  gebro-  l™m ken  en  gefchendet  hebben.  En  nademale  fy  nu  niet  ge-  littft 
houden  en  waren  om  de  felve  te  bekennen ,  en  mogen  recÖf  6e 
de  wapenen  tegen  hun  dragen ,  fo  volgt  daer  uit  dat  fy  gS ban 
met  goede  redene  alle  Landen  en  Provintien,  de  welke  bicn  te 

haer  eenigfins  den  voorfz  afgefetten  Officiers  goedgun-  9cme' 

ftig  betoonden ,  mochten  vyandelijk  innemen.  Enfo  rcn' vele  die  van  Holland  en  Zeeland  belanget ,  alle  haer 
mifdaed  en  fal  anders  niet  zijn  dan  dat  fy  in  Braband 
niet  geboren  en  zijn ,  want  ik  en  kan  niet  geloven  dat 
gy  foudet  willen  lochenen  of  de  voorfz  dienaers ,  tegen 
welken  fy  de  wapenen  dragen ,  en  hebben  by  na  alle  de 
articulen ,  van  zijnder  Majefteit  in  de  blijde  inkomfte 

'>e-eediget,  ganfchelijk  gebroken  en  gefchendet.  En  al 
.  '.er  't  fchoon  dat  dit  fulx  niet  en  ware  wie  is  daer  die 
niet  en  fiet  dat  des  Conings  handen  hierin  gebonden 
zijn ,  aengefien  gy  klve  belijden  fult  dat  den  Coning  in 
alle  genoemde  gecftelijkefaken,  voornamelijk  den  ge- 

love aengaende ,  verbonden  is  des  Paus  en  zijnder  Le- 
gaten en  Stadhouderen  bevel gehoorfaem  tezijn  We- 

ten wy  niet  dat  alle  de  commiffien  of  bevelen ,  die  den 
nieuwen  genoemde  Geeftelijke  of  nieuwe  Biffchop- 
pen  verordent  waren,  om  defe  Religie  uit  te  roeden, 
die  gylieden  voor  een  nieuwe  Religie  houdet,door  den 
Paus  Pium  IV.  gefmedet  zijn  geweeft ,  door  het  bevjy- 
tigen  van  Doctor  Sonnius ,  die  tot  dien  einde  tot  Ro- 

men 5  of  4  jaerwas,en  heeft  ons  daer  na  in  defe  Ne-  Söe 
derlandcn  het  zaed  van  alle  de  beroerten  gebrocht,  nieutue 
mitsgaders  alle  ellende  en  jammer  die  wy  nu  ter  tijd  3W 

fien. Weten  wy  ook  niet  dat  het  de  Paus  was  die  den  Co- 
ning beval  het  Trentife  Concilium  met  alle  fijn  ordon- 

nantien in  defen  Nederlanden  af  te  kondigen,  daer  hun 
alle  de  Staten,  fo  wel  geeftelijk  als  wereldlijk, tegen 
fielden ,  alfo  het  felfde  de  oude  wetten ,  ordonnantien, 
en  privilegiën  des Lands, van  den  Coning  gefworen, 
wederft rijdende  was?  eindelijk, de  gene  die  ons  defe 
tragedie  en  gruwelijke  bloedvergietinge  gerockent ,  en 
in  het  werk  geftelt  hebben,  zijn  het  niet  des  Paus  crea- 

turen geweeft?  en  wien  is  het  onbekent,dat  de  Paus 
in  fijne  decreten  hem  opentlijk  roemt ,  dat  alle  Vorften 
en  Coningen  moeten  bekennen  dat  fy  hare  Rijken, 
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fy  hem  over  al,  en  in  als  moeten  gehoorfaem  zijn .  jSbiS 
Hebben  wy  van  onfe  Ouders  niet  gehoort  hoede  Ja.iocn. 
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©c  Roomfe  Paufenna  haer  believen  over  de  aldermach- 

Saufcïf  riêfte  Vorften  3  Coningen  en  Keifers  der  Chriftenheid 
fjcbüen  geboden  hebben  wat  hun  believet,  hun  in  den  Ban 
iiacr&ar?  doende  fodikmale  als  fy  hun  niet  gehoorfaem  en  wou- 

tófH»  den  fijn:  van  vvaer  komen  die  bloedige  oorlogen  ge- 
alöcr*  voert  van  de  drie  Henriks  en  twe  Frederiks ,  van  Phi- 
niQcBtig-  lippo ,  en  een  groot  getal  van  andere  Keifers  tegen  de 

ft*  /fitu  Paulenvan  Romen?  dan  om  hun  gehoorfaem  tezijn 
uSflca  fo  haeft  als  het  hen  bevolen  werde,  het  ZJ  dan  of  hy  hun 
ni  tocf>   gebode  terliont  oorloge  aen  te  richten  tegen  de  Sarace- 

h  "rf  ftCt  nen  >  ofr°m  alle  net  recnt  te  verlaten  j  ̂  welk  fy  fciden 
iJf  ncflE  ontfangen  te  hebben  door  fucceffie  van  hare  voorvade- 

ren Karoli  Magni  nakomelingen,  aengaendedeinve- 
ftituren  over  te  geven ,  of  om  dePaufen  eenige  Steden 
of  Landen,  die fyfeid en  hare  erf-goederen  te  lijn  als 
gekomen  van  het  patrimonie  Petri ,  of  de  erf-goederen 
van  S.  Peter ,  of  laeftlijk  door  eenig  ander  bevel  her  (y 
dan  hoedanig  het  was,  daer  alle  Cronijken  en  Hiftorien 
vol  van  fijn :  waerom  was  het  doch  dat  de  Paus  Alexan- 
der  open baerlijk  den  Keifer  Fredericum  Barbaroffa  op 
den  hals  trad,  en  dat  met  feer  hoogdragende  en  grouwe- 
lijke  woorden,vol  van  alle  lafter  ?  waerom  doen  hun  de 

Paufcn  noch  op  defen  huidigen  dag  de  voeten  kuffen, 
en  dat  van  Koningen  en  grote  Monarchen  ?  dan  tot 
een  teken  van  onderdanigheid  en  gehoorfaem  heid,  die 

fyfeggen  datmen  hun  fchuldigis.  So  haeft  ook  alsfy 

hun  niet  gehoorfaem  en  waren ,  fo  donderen  en  büxe- 
men  fy  terftond  tegen  hun  met  den  Ban ,  en  verklaren 
alle  onderfaten  van  alfodanige  Koningen  of  Keiferen 

vry  van  den  eed  der  getrouwigheid,die  fy  haren  Lands- 
heeren  gedaen  hebben,  of  fchuldigzijn. 

©e  $to>'     Nademale  dan  onfe  Koning  den  Paus  van  Romen 
beMwö  onderworpen  is ,  welke  Paus  wy  op  geenderley  wijfe  en 
tuiöcr;  '  konncn  bekennen  vooronfen  Overften,  en  dat  onfe 
U)o?p«t/  Koning  ook  des  Paus  blixemen  en  bannen  vreeft ,  hoe 

fJJJ"     moogtgy  dan  feggen ,  of  ook  geloven  dat  fijn  Majefteit 
baerom   hier  abfolutelijk  gebied  gelijk  het  hem  belieft:  ja  dat 
ccEti  a&  meer  is}  in  alfodanigen  fake  de  welke  de  Paus  achtet  dat 

Sin*'  nem  meer  roert  dan  eenige  andere  j  Ik  moet  u  vragen, 
f  aïseti  bie  waer  't  fake  dat  den  Koning  naer  onfe  Requefte  woude 
btöelfc  horen,  en  dat  hy  mogelijk  defelfdein  goede  redenen 

X*"'  gegrondet  vindende,  ons  de  oeffeninge  onfer  Religie 
woude  toelaten ,  meint  gy  dat  fijne  Majefteit  ookfulx 

foude  geoorloft  zijn  te  doen  j  Gy  felve  hebt  my  opent- 

lijk  gefeid:  waer 't  fake  dat  de  Koning  ons  diergelijks 
iet  toeftond ,  gy  woudet  felve  de  wapenen  tegen  hem 
aennemen,  en  foudet  ook  het  ganfche  Land ,  fo  verde 

het  in  uwer  macht  ware ,  tegen  fijne  Majefteit  doen  re- 
belleren, het  welke  gymy  nietlochenen  en  fult  gefeid 

te  hebben  op  die  tijd  als  ik  by  u  tot  Montfort  was ,  waer 
is  dan  defen  vryen  willeen  vry  bevel  des  ConingsPwaer 
is  fijnder  Majefteits  hoogheid  ?  Ja  waer  is  fijne  vryheid, 

en  waer  blijft  u  voor-verhaelde  booft-ftuk ,  dat  geen 
(F0I48.)  onderfaet  wapenen  aennemen  en  mag  fonder  fijns  Co- 

ninx  ordonnantien,  aengefien  een  vaffael  alleen  alle  fy- 
ne Staten  hem  wil  doen  rebelleren ,  fo  verde  de  menin- 

gevan fijnder  Majefteit,  belangendeden  ftaet  fijnder 
Landen  en  onderfaten  ,  zijnderopinien  nietgelijkfor- 
mig  en  zijn  ?  Doch  dit  wil  ik  den  y  ver  toe  geven  die  gy 
tot  de  Roomfe  Religie  draegt,  mits  dat  gy  ook  den ket 

dat  den  y  ver  die  wy  tot  de  Euangelife  en  Apoftolife  Re- 
©e  ttri'  ügie  dragen,  niet  minder  en  is,  hoewel  zy  mogelijk 
m£arel  der  menfehen  vernuft  fo  behagelijk  niet  en  is ,  noch  fo 

JjJffi'  profijtelijk  als  des  Paus  Religie  voor  de  genen  diefe  ver- 
na  in  Den  dedigen.  Dan  wy  hebben  noch  een  feer  verfch  exem- 
23an  ban  pd  onfes  tijdes  van  de  Keifer  Carolo  V.  hooglofiijker 

mui  I    gedachteniiTen,  van  den  welken  het  niet  wijd  en  fchcel- 
cm  lat   de  of  hy  en  was  van  den  Paus  Paulo  den  III.  in  den 

YtV  ö«      ban  gedaen ,  om  dat  fijn  Majefteit  alleenlijk  den  Duit- 

Scriiwc-  feneen  interim  toegelaten  hadde,  het  welke  nochtans 
rim  |)aö-  by  na  in  als  den  Pauflijken  Decreten  gelijkformigwas, 
öe  tocüc/  wat  groter  beroerten  waren  daer  ook  op  die  tijd,  als  fijn 

Maj  begeerde  datmen  een  algemeen  en  vry  Concilium 

foude  beroepen  in  Duitfland ,  daer  men  de  Hoogduit- 
fen  in  difputatie  beroepen  foude. 

Laeftelijk,  was  het  niet  de  Paus  die  fijn  Majefteit 

dwong  oorlog  tegen  den  Proteftantente  voeren,  en 

dreigde  fijne  Majefteit  dikmale  met  fijn  blixemen  fo 

5?4< 

laren. 

verde  hy  hem  nietenhaeftede,  fo  wijd,  dat  de  Keifer 

gedwongen  werd  het  oorloge  te  bedecken  met  den 
mantel  van  wederfpannigheid , op  dathy  Hertog  Mau- 
rits  en  andere  Vorften  tot  fich  foude  trecken  ,  die  met 
den  Smalcaldife  verbonden  waren.  Ik  en  wil  hiervan 

de  H.  Spaenfe  Inquifitie  nietfpreken ,  en  van  den  Pre- 
laten des  Spaenfen  Raeds,die  ganfchelijk  des  Paus  crea- 
turen zijn,  en  hem  met  folemnelen  eed gefworen heb- 

ben ,  nimmermeer  in  eenigen  faken  te  bewilligen ,  die 
fy  achten  den  Roomfenftoel  hinderlijk  te  zijn.  Dan 
lullen  hem  fulks  ontdecken ,  en  het  felfde  met  alle  haer 
kracht  en  macht  wederftaen. 

En  wie  is  hier  doch  die  niet  en  fiet ,  dat  onfe  Conink 

op  fulker  wijfe  van  hun  verheert  word ,  dat  hy  op  geen- 

derlei  wijfe  in  defe  fake  iet  befluiten  en  mag,  't  welk  te- 
gen haer  advijs  en  opinie  is ,  op  verbeurte  gehouden  te 

worden  voor  een  rebel  of  wederfpannige  des  Roomfen 
ftoels :  hoe  mocht  gy  dan  feggen ,  dat  wy  oorloge  te- 

gen den  Conink  voeren  ?  Neemt  eenmael  des  Paus 
refpecl  of  aenfien  van  hem  en  de  fijnen  weg,  en  brenget 
de  fake  daer  toe ,  dat  de  Conink  hun  niet  onderworpen 
en  zy ,  fo  dat  fijne  Majefteit  te  vreden  zy ,  dat  wy  des 
Paus  wetten  niet  onderdaen  en  zijn ,  en  gy  fult  als  dan 
feer  haeft  fien ,  wat  volkomender  en  geheelder  gehoor- 
faemheid  wy  onfenConing  en  natuurlijken  Lands- 
heere fullen  be\vijfen,als  degene  die  daer  van  Gode  ge- 
falvet  is ,  om  ons  recht  en  gerechtigheid  te  bedienen.So 

verde  gyu  nu  laet  dunken,  dat  dit  geenfins  redelijk  is, 

en  dat  gy  onfe  Conink  eenen  anderen  wei-behagen  en 
wille  onderworpen  wilt.  Soen  verwondert u  niet,  al 

ift  dat  wy  feggen  geenfins  rebellen  des  Coninks  te  zijn» 
als  wy  begeren ,  dat  zijn  Maj.  over  ons  gebiede ,  en  ons 
doorzyne  autoriteit  envryeri  wille  regcre  ionder  wee 
van  eenen  anderen  te  ontfangen. 

Nu  kome  ik  tot  het  anderen  ftuk  daer  gy  fegt :  *©3t 
net  een  feec  toeemöe  fafee  té  /  fcat  ontierfaten  fjaren 

Ilan&g-JJieere  toilien  ötotnnen  /  om  na  fmer  ödte* 
ben  öe  Staten  te  öoen  bergaöcten.  Waer  van  fy  noch 
veel  meer  verwondert  zijn  geweeft ,  nademael  fy  we- 

ten dat  u  niet  onbekend  en  is ,  dat  de  Conink  hem  fel- 

ven  goedwilliglijkhier  in  verbonden  heeft ,  als  in  een 
fake  die  daer  is  den  rechten  grond  en  het  fteunfel  zijn- 
der  autoriteit }  en  van  zijnder  ganfeher  Coninklijken 
macht.  Want  nademale  de  Staten  in  een  goede  poli- 
tijke  of  borgerlijke  regeringe  anders  niet  en  zijn ,  dan 
de  Hoofden  en  voornaemften  des  volks,  hetlichaem 

van  de  groote  menichte  reprefenterende :  wat  is  daer 
doch  anders  dat  fo  wel  te  famen  gevoegt  is ,  en  fo  na- 
ruerlijken  vereenigt  met  eenen  goeden  Conink  die 
daer  een  vaderen  herder  fijns  volks  begeert  te  zijn ,  als 
de  Staren  des  Lands.  Even  gelijk  als  daer  geen  dink  is, 
dat  fo  wel  over  een  ftemmet  met  den  hoofde  eenes 

menfchelijken  lichaems,als  die  lidmaten  daer  de  kracht 

des  levens  in  gelegen  is  >  omdatfy  de  voornaemfte  in- 
ftrumenten  zijn  ,  waer  door  den  levendig  makende 
Geeft  uit  den  nerfenen  komende,  door  de  verfcheiden- 
heid  der  zenuwen  en  aderen,  fich  generalijk  door  het 

geheel  lichaem  verdeilt ,  en  in  het  particulier  in  elk  lid- 
maetzynvereeninge  en  natuurlijke  gemeenfehap  met 
den  lichame  houdet :  even  ook  alfo  deilt  een  goed  Co- 

nink door  den  Staten  den  ganfehen  lichame  der  Ge- 
meintenmede,  niet  alleenlijk  zijne  goedgunftigheid, 

genade  en  privilegiën,  door  de  welk  hyfe  houdet  in 

haer  vereninge :  dan  ook  fijn  goedheid ,  wetten  en  or- 
donnantien ,  door  de  welke  het  volk  in  goeder  tucht  en 

eenigheid  onderhouden  word ,  als  in  fijn  leven  en  na- 
tuurlijke wefen. 

Wat  is  doch  de  oorfake  dat  onfe  voor- vaders,  die 

feer  wijs,  verftendig  en  ervaren  inpolitife  faken  zijn 

geweeft ,  feer  wel  verordent  hebben  dat  boven  alle  fa- 
ken ,  de  Conink  altijd  feer  nauw  verbonden  en  ver- 

eeniget  foude  zijn  met  den  Staten  des  Lands,  enen 

foude  geen  fwaerwichtige  faken  handelen,  fonder  hun 

de  felfde  te  kennen  te  geven,  gelrjk  fy  ook  weder- 

om aen  haer  fijde  in  alle  faken  haer  fouden  dragen  te- 

gen haer  Lands-Heere als  rot  haren  hoofde,  hun  van 

God  gegeven. 

En  hier  uit  is  die  grote  en  onderlinge  liefde  en  ge- 
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t'rouwigheid  gekomen  die  de  Prinoen  defer  Nederlan- den den  voJke  toegedragen  hebben,  en  wederom  het 
volk  haren  Lands-Heere,  waer  van  voornamelijk  een 
fchóon  uitmuntende  exempel  in  de'perfoon  des  goeden Hertogs  Philippi  gebleken  is,  de  welke  eerftdefe  Ne- 

derlanden in  eenen  lichame  tefamen  voegde,  en  maek- 
te  feer  vele  ordonnantien  belangende  de  vaftigheid,  en 
onyerbreeklijkheid  der  eenlgheid,die  daer  is,of  behoort 
te  wéfen,  tuffen  eenen  Vorft  en  zijnen  volke.  Hy  was 
liever  bemind  of  gelievet,  en  een  Vader  zijns  volks  ge- 
ftaemt ,  dan  te  feer  ontfien  of gevreeft  te  zijn ,  aengefien 
hy  wift,  dat  de  liefde  het  rechte  fondament  en  de  rechte 
bewaerfter  van  alle  gouvernementen  en  regeringen  is : 

'fo  datgroteiijk  te  vervloeken  zy,  ja  rheri  behoortfe  voor een  openbare  peftilentie  te  houden,die  daer  na,om  hun 

'felven  dóór  fchentlijkc  en  flaefachtige  pluimflrrijkeryen groot  te  maken ,  ónder  dit  dekfel  dat  fy  des  Cohinx  au- 
toriteit verdedigden,  de  Coningen  in  de  ooren  gebla- 

fen  hebben ,  en  in  den  Raed  van  onfen  Lands-Heere 
hebben  geftemmet,datde  gene,  die  daer  fpreekt  van 
een  algemene  vergaderinge  der  Staten  ,  den  Conink 
zijn  Coninklijke  Crone  van  fijnen  hoofde  ontneemt, 
want  het  zijn  oprechte  auteurs  van  alle  tyrannye, 

verdruckingen  en  moetwilligh'eden ,  verftoorders  van de  gemene  rufte  ,  ja  Godes  en  derganfeher  werelds 
vyanden  ,  het  zy  dan  ook  hoedanige  politife  wijs- 

heid en  grote  onderfochtheid  zy  hun  felven  willen 
toe-fchrijveh  j  en  doen  in  defen  ftucke  min  noch 
meer  dan  de  gene  die  de  levendigmakende  lidmaten 
van  den  hoofde  eenes  lichaems  wilt  ontleden  ,  en 
hun  van  hire  natuirlijke  werkingen  en  krachten  be- 

roven, ondereen  dekfel  dat  het  Hooft  dante.beterfal 
varen. 

Het  is  wel  waer,  dat  hetfehijnt  dat  fy  voor  een  tijd 
haers  Lands-Heeren  macht  fchijnen  een  fteunfel  tege- 

Ooriprorik  der  Nederlandïe  Beroerten. 
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rett.  Mijn  Heere  nemehet  my  te  goede ,  of  wy  nu  be- 
geerden dat  de  Conink  alleenlijk  de  Staten  van  Hol- 

land en  Zeeland  verfamelde,  welke  twe  Provinciën 
ten  minften  van  allen  tijden  by  den  anderen  fijn  ge- 
voegt  geWceft  ,  en  dat  hy  met  haer  advijs  of  raed  bequa- 
me  middelen  op  defe  tegenwoordige  beroerten  veror- 

dende, gelijk  zijn  voor-vaders  de  Vorften  van  Beyeren 
plegen  te  doen  in  aïle  iwaerwichtige  faken ,  geen  ande- 

re daer  by  roepende ,  ten  ware  Henegouwen  en  Oo- 
ftervant  geweeft  ,  foudetgy  ook  achten  dat  wy  goed 
recht  en,  redenen  hadden:  ten  minften  fo 'en  foude  her argument  geen  plaetfc  hebben  , daer  gy  u  ganfelijk  op 
fchijnt  te  fonderen  :  ik achte  dat  defe  particuliere  ver- 
famelinge,  nademael  gy  fuiken  grou wel  hebt  voor  de 
Generale, den  Hollanders  en  Zeelanders  goedgunfti- 
gerofook.vorderlijker  foude  zijn,  dan  de  generale  of 
algemene  vergaderinge  die  fy  verfoeken. 

\Vilt  doch  dan  eens  infien  wat  ongelijk  die  van  Hol» 
land  en  Zeeland  gehad  hebben ,  dat  zy  hun  in  haren  re- 
quefte  de  ordonnantien  van  haren  Lands-Heere  on- 

derworpen ,  fonder  in  het  minfte  te  denken  dat  fy  fijne 
Majefteit  eenige  wet  willen  ftellen,of  van  het  oordeel 
deralgemeine  Staten  van  Nederland  te  wijken  daer  fy 
te  yreden  zijn  geweeft  hun  goedwilliglijk  te  onderwer- 

pen ,  op  dat  fy  felve  geen  Rechters  in  haer  eigen  faken 
en  fouden  zijn ,  fo  verde  hetgeen  reden  en  is ,  de  alge- meme  Staten  van  fo  veel  verfcheiden  Provinciën  te 
verfamelen  in  een  fake  die  een  Provincie  alleen  aen- 
gaet ,  waerom  wilt  meri  dan  hebben ,  dat  de  proteftatic 
die  die  van  Braband ,  Vlaenderen  en,  andere  Provinciën 
gedaen  hebben  ,  geen  Religie  dan  de  Roomfetoete 
laten, den  Hollanders  en  Zeelanders  totprejudicieen 
verkortingc  fal  ftrecken :  hoe  wel  voorwaer  als  de  fake 
wel  aengemerkt  Word  ,fo  is  de  fiekte  door  alle  de  an- 

-  i  dere  Provinciën  fo  feer  gemeen ,  dat  het  middel  om 
Ven,  en  maken  dathy  van  alle  menfeheninhetgene-  daer  in  te  voorfien  niet  en  mach  gefocht  nochgeno- 
rael  meer  gevreeft  dan  lieftallig  is ,  dan  in  het  einde  fijn    men  wórden ,  dan  in  'tgenerael  of  algemein :  want  wie Zy  een  oorfake  niet  alleenlijk  van  hares  Lands-Heeren 
verderf,  dan  ook  mede  des  ganfehen  volkes,  gelijk 
ons  het  exempel  des  Francoyfchen  Coninkrijksklacr- 
lijken  taftelijk  voor  oogen  ftelt,  wiens  verderf  en  el- 

lende nergens  uit gefproten  is,  dan  door  het  inbreken 
van  het  gene  dat  door  de  gemene  Staten  befloten.  was, 
en  ótri  den  Conink  eenen  voet  te  willen  geven ,  dat  hy 
alleen  foude  willen  regneren  na  fijn  welbehagen ,  met 
een  abfolut  en  volkomen  gebieden ,  fonder  eenig  aen- 
iïen  re  nemen  op  het  gemene  lichaem  desvolx,  of  de 
gene  die  het  felfde  behoren  te  reprefen teren.  En  wilde 
God  dat  onfe  arme  Vaderland ,  hem  vergenoeget  had- 
de  te  fpiegelen  in  eenen  ipiegel  die  ons  fo  ha  by  is,  en 
daerwy  onfe  ellende  foklaerlijk  in  fien ,  fonder  in  het 
felfde  ongeluk  te  vallen :  dan  onfe  fonden  airede  tot  op 
het  Hoogfte  gekomen  zijnde  ,  hebben  ons  verderf  o- 
ver  ons  doen  haeften ,  en  de  gene  verblindet  die  over 
ons  regeerden ,  en  maekten  den  Coningen  wijs  dat  het 
haer  verderf  was  als  men  de  gemene  Larids  Staten  ver 
famelden ,  om  met  gemenen  Rade  en  (temmen  alfoda 

is  daer  doch  die  niet  en  weet ,  dat  in  defe  fake  hun  by 
Holland  en  Zeeland  gevoegt  hebben  ,  by  na  geheel 
Gelderland ,  Vrieilahd ,  Överyfel,  en  veel  volx  uit  Bra- 

band en  Vlaenderen ,  ook  uit  Henegouwen  en  Artoys , 
en  als  de  voorfz  requefte  in  den  jare  1 5  66.  geprefen- 
teert  werd,  wie  is  daer  die  ohbekentls,dat  daer  byna 
alfo  veel  Edelluiden  uit  d'eene  als  uit  de  ander  Provin- 

ciën wareri ,  ja  dat  ook  de  Edelluiden  uit  Artoys ,  He-  „  1 
negouwen  en  Namen,  de  Hollanders  en  Zeelanders  (F0I.4J.) 
vele  in  den  getale  te  boven  gingen. 

So  verde  dan  nu  de  andere,  ofte  feer  bevreeft  zijn 
geweeft  door  het  geweidof  door  het  dreigen  ,  of  dat 
fy  door  des  Hertogen  van  Alva  tyrannye  onder  ge- 

drukt zijn  geweeft  ,  of  dat  fy  de  bequaemheid  en 
gelegentheid ,  die  die  van  Holland  en  Zeeland  had- 

den ,,  niet  gevonden  en  hebben  ,  fal  men  daer  door 
feggen  dat  fy  behoren  uitgefloten  te  zijn  in  de  hulp- 

middelen tot  dit  algemeine  onftekene  vuur  ,  en  ge- nerale verderf :  want  het  is  feker ,  dat  defchadedie 
uit  defer  oorlogen  komt  ook  gemeinis  ,  ja  anderen _■       r  1  ,    „  &.   7   , —  ; — "   JTTr,         7      ""•    ww  wwww-cai  *.uiiJL  uuk  gemeinis  ,  ja  anaerei 

tngen  laken  te  bef  luiten ,  daer  des  Lands  rufte  en  wel-    voornoemden  Provinciën  fchier  gemeinderdanHol varen  in  ae]ecrer\  ie    \^of>rrAl7arlof  m.n  rón  m;nAon  :«      Li.J  ̂ _  ̂    i-_j       .      i  tn   -*       9        .    - varen  in.  gelegen  is.  Waert  fake  dat  men  ten  minften  in 

den  beginne  als  defe  beroerten  refen ,  "hier  op  acht  ge- flagen  hadde, navolgende  de  vertoninge  die  de  Edel- 
luiden (tot dien  einde  verbonden)  fijne  Majeft.  de- 

den, fo  hadde  wy  aile  het  ongeluk  en  verdriet ,  't  welk 
na  die  tijd  gekomen  is ,  mogen  ontgaen.  Danlaetons 
noch  toe  fien,  hoe  wel  het  watlaetis,  welk  het  fonda- 

ment ,  en  oorfaken  zijri,  die  ons  verhinderen  tot  dit 
feer  nodige  en  falige  middel  onfe  toevlucht  re  nemen, 
en  het  welke  in  alle  vorige  tijden ,  altijd  de  èenige  toe- 

vlucht der  Vorften,  en  haers  volks  is  geweeft,  als  hun 
eenig  groot  ongeluk,  jammer , of  verdriet  dreigende 
was.  & 

45?  feot/öetoüie  öatöefe  ïanbctt  banfjectoaérg- 
ouci-rjanbcrfrtjefocti  %erl«eucn  tefamen  neboéat gn  /tot  ban  Ooogljeiö/  junfoictfen  en  ïjerRomen  oart* 
feln&  met  gemeens  o'eeit  met  bert  ariöeren  en  nebben/ nanaileenluft  oebuerfcbap  onbee eenen  %mm-®M* re/  bat  bet  baerom  oeen  reben  en  \$  ben  Conïnn  te  toiU 
ïcnbtotncen/om  be  felbe  owecalijR  teboenberöabe^ 

land  en  Zeeland  ,  want  ift  fake  dat  defe  geheel  ver- 
dorven worden  ,  wilt  doch  daneenmael  aenmerken 

hoe  Braband  en  Vlaenderen  met  veel  andere  Provin- 
ciën lichtelijk  fullen  konnen  overvallen  worden  van 

den  eerften  diefe  fal  willen  aenveerderi ,  en  op  wat 
wijfe  fy  in  nood ,  de  Zee  nu  verloren  hebbende ,  fullen 
mogen  gefpijfiget  worden, en  byftant uit Spanglen en 
Italien  krigen ,  fo  dat  het  anders  niet  en  is ,  als  men  de 
andere  Provinciën  van  defe  algemeinheid  uit  fluiten 
wil ,  dan  een  middel  te  foeken ,  den  Conink  en  fijn  na- 

komelingen ganfelijk  de  pofleflïe  van  alle  den  Staten 
defer  Nederlanden  te  benemen ,  doch  laet  ons  eens  fien 
wat  reden  daer  toe  is. 

Gy  fegt ,  bat  bet  me*  ban  uit  aenabe  en  is  nefr ineij  / 
bat  onfe  Coninr  boo?-babcren  in  feer  ftoaertoie fy 
ttrje  fafien  be  beroeptnge  ban  be  algemene  Staten 
toegelaten  tjebben.  Voorwaer  al  waer  hét  fchoon , 
dat  het  fulx  ware  ,  noch  is  het  een  grote  onbeleeft- 
heid  ,  dat  men  den  Conink  ongenadiger  tegen  de- 
Ce  Landen  wil  maken  ,  dan  fijn  voot  -  ouders  ge- 

%H  w«eft 
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weeft  fijn  ,  en  dit  en  is  anders  niet ,  d
an  hem  eenen  i 

anderen  weg  van  Overheid  en  Wnge |*  <to*gn, 

de  welke  geheel  verfcheiden  is  vande
n  genen  diezy 

gèvolget  hebben  ,  (o  datmen  hier 
 uit  anders  niet  te 

verhoDcn  en  heef  ,  dan  ganfeh  con
trarie  vruchten  , 

dan  Tdaer  van  genoren  hebben  ,
  te  weten  der  on- 

derfatinha",  in  plaetfe  van  liefde,  t— .« £» 
fe  van  een  wettelijke  regennge  ,  en

  ten  laetften  e, 

rende  dat  van  die  tijd  voorwen  alle  defe  Landfchap- 

pen  in  een  gevoegt  onverfcheidelijk  van  den  Rijke 

fouden  te  leen  gehouden  worden  ,  en  tot  dien  ein- 

de fouden  fy  in  de  ordinarife  Rijks-fchattingen  con- 
tribueren, fo  vele  als  twe  Rijx-Vorften  ,  het  welke 

onbrekelijk ,  fo  van  fijnder  Keiferlijke  Majefteit  hcog- 

Joflijker  gedachtenifle  ,  als  van  onfen  Conink  on- 
derhouden is  geweeft,  fo  dat  fijne  Majefteit  tot  dien 

einde  in  Duitfland  gefonden  heeft ,  den  Grave  van 

heelverderf,  in g«*.Jgï33Sr,fiS £  Focfic    Hoorraten  ,  .oflijfer  gedachtenifle     on,  in  fijnen Maer  noch  en  kan  ïku  nier  oorucc,.,       b        „««rfrhrpven  Provinciën  als  een  hchaera 

iftorie  te  fijn ,  of  fo  vervreemdet  vand
ekenniiTe 

der  Staten  defer  Nederlanden ,  of  gy  en  weet  dat  federt 

den  tijd  Caroli  Magni ,  dit  Land  en  defe  Provinciën, 

in  een  lichamc  te  lamen  gevoegt  zijn  geweef
t  ,  met 

veel  andere  gebuirlijke  Landen, onder  d
en  name  van 

Auftrafiaof  Lotringen  die  defen  name  kr
eeg ,  om  dat 

fyLotrio,een  van  lijnen  nakinderen  
te  dele  gevallen 

was.  En  federt  dat  fy  door  verfchei
denheid  der  na- 

komelingen van  den  anderen  verdeilt  werden ,  heb- 

ben zyby  na  altijd  cenige  vereninge  vanvn
endfehap, 

en  onderlinge  aliancie  of  Verbindinge 
 de  een  metten 

anderen  gehouden  ,  ter  tijd  toe  ,  dat  d
e  goede  Her, 

tog  Philippus ,  ferf  jure  foftUrmn
y  ,  de  felfde  we- 

derom onverfcheidelijk  ineen  lichaem  heeft  te
  famen 

oevoegt,  en  door  feer  veel  Ichone  
ordonnantien, 

wetten  en  privilegiën  te  famen  gebonde
n  ,  de  welke 

den  ganfehen  lichame  gelijk  werden  g
egeven,  en  ver- 

fameldefo  dikmael  als  het  nodig  was,  al
le  de  Staten 

in 't  generael  ,  hun  al  te  famen  even  gel
ijk  betonen- 

de een  Vader  des  Vaderlandes ,  en  een  Herder  des 

volks  te  Zijn:  fo  dat  hem  vanden  K
eifer -en  Paus, 

od  die  tiid  aeneebpden  werd  ,  van
  defen  Nederlan- 

den een  Jfe  te  maken  het  welke  hy  nooit 

en  woude  toelaten  ,  fo  om  dat  hy  de
r  eergierigheid 

fovyand  was, als  om  dathy,  door defe  nieuwigheid, 

de  Pmvincien  en  Steden  in  het  particul
ier  niet  en  wou- 

de  verkorten ,  en  yet  tegen  fy  nen  eed  doen ,  die  hy  hun gefworen  hadde.  r  ivk*!*i- 

So  verde  gy  my  nu  voorwerpt  ,  dat
  onfe  Conink 

nu  fommige  Provinciën  befit ,  die  op
  die  tijd  ganfe- 

m  met  hun  niet  gemeens  en  hadd
en  Ik  antwoor- 

de  dat  de  voorfchreven  Hertog  op  die  ti
jd  lom  mige 

andere  Provinciën  befat ,  genoeg  van  g
elijker  ftaet, 

de  welke  nader  tijd  van  defe  blijv
ende  Provinciën 

gefcheiden  zijn,  fo  dat  defe  goede  H
ertog  Philips 

dcCe  t'famenvoeginge  fijnder  Provinciën^
 mee"  Rij- 

ke (nadat  hy  in  de  befittinge  van  Hol
land  en  Zee- 

iand  ontfangen  was ,  het  welke  op  het  einde  fijnder 

reoeringe  gefchiede)  fijnen  fone  en
  eenigen  erfge- 

nameCarolo  de  Stoute  achterliet  ,
  de  welke  hoog- 

dra^ender  van  herten  wefende  ,  h
eeft  openbaerhjk 

Sbcht  van  defen  Nederlanden  ee
n  Coninknjke  te 

SX ,  en  foude  het  mogelijk  daer  toe 
 gebracht 

iTebben  ,  ten  ware  dathy  eenfleeli
  door  desLands 

Staten  verhindert  hadde  geweeft  ,  die 
 hun  hier  te- 

«ren  ftelden  ,  eenfdeels  door  de  afgunftighei
d  des  Kei  - 

fers  Frederici  de  V.  die  op  die  tijd  regn
eerde  Het 

zy  dan  hoe  het  zy  ,  altijd  heeft  hy  fijn  e
enige  doch- 

ter en  erfgename  van  alle  de  Nederlanden  ge
laten, 

als  ecnvereenigt  en  te  famen  gevoegt  licha
em ,  door 

name  de  voorfchreven  Provinciën  als  een  lichaem 

of  eenen  Rijk-Creits  te.  releveren.     Voor  fulx  zijn 

fy  altijd  tot  noch  toe  bekent  geweeft  ,  fo  dat  ik  my 

niet  genoeg  en  'mach  verwonderen  ,  op  wat  wijfe 

dat  gy  mocht  feggen  ,  dat  defe  Landen  van  hoog- 
lieden en  jurifdieïien  fo  feer  verfcheiden  zijn  ,  en 

dat  fy  met  den  anderen  niet  gemeins  en  hebben,  den 

alleenlijk  de  gebuirfchap :  Waerom  is  het  dan  dat  men 

in  alle  fchattingen  en  beden  altijd  generalij k  verga- 

dert ,  en  dat  daer  na  de  fchattingen  verdeilt ,  en  ge- 
taxeert  worden  na  de  macht  die  elke  Provincie  heeft? 

wilt  gy  hebben  als  men  contribueren  fal ,  dat  de  Pro- vinciën maer  een  lichaem  én  fullenzijn,  en  als  men 

handelen  lal,  om  te  remedieren  in  het  openbare  ver- 

derf des  ganfehen  Lands  in  't  generael  ,  dat  dan  elk 
Provincie  haer  behelpe  in  haer  particulier  fonderee- 

nigfins  yet  gemeins  te  hebben  de  eene  met  den  an- deren ?  voorwaer  dit  is  na  mijn  krank  oordeel ,  niet 

alleenlijk  buiten  alle  reden  ,  dan  het  heeft  ook  ee- 

nen fchijn  en  gelijkenifTe  ,  van  tyrannife  ongerech- 
tigheid. Maer  ik  moet  u  vragen  ,  als  fijn  Majefteit 

de  Staten  den  nood  van  het  Francoyfe  oorlog  voor- 

hiel in  den  jare  1557.  hoe  hebben  fyop  die  tijd  dat 

fware  pak  op  hare  hals  genomen,  anders  dan  in  het 

generael  ,  de  welke  fy  teneinde  van  negen  jaren  met 

een  fonderlinge  getrouwigheid  tot  haren  Lands-Hee- 
re  ,  en  een  verwonderlijke  eenigheid  onder  hun  ge- 

bracht hebben  tot  den  alderhoogften  prijs  en  eere 

fijnder  Coninklijke  Majefteit  door  de  negen -jarige 

bede.  So  fchijnt  dan  dat  om  tegen  een  uitlandife  Po- 

tentate  oorlog  te  voeren,  de  Provinciën  defer  Neder- 
landen wel  een  lichaem  fullen  zijn ,  en  hare  Staten  wel 

mogen  een  zijn  :  dan  om  het  gehele  verderf,  het  welk 
hun  defen  fchadelijken  inlandifen  krijg  by  brenget ,  fai 

men  achten ,  als  of  fy  van  den  anderen  gefcheiden  wa- 

ren, fonderdatmende  Staten  Generael  wilverfame- 

len,  om  meteen  generael  remedie  de  gemene  krank- heid te  helpen.  . 

Dan  wie  is  daer  die  niet  en  weet  ,  dat  in  alle  din- 

gen daer  nabuirige  Provinciën  eenigfins  mogen  te  fa- 

men gevoegt  en  vereenigt  zijn  ,  of  defe  Nederlan- den hebben  in  de  felve  altijd  meer  voordeels  gehad , 

dan  eenige  andere  ?  Want  waer  van  is  dat  oude  ge- 
bruik gekomen  ,  het  welke  fy  altijd  gehad  hebben  , 

om  Steden  en  Provinciën  te  vcrfamelen  tot  de  Schut- 

terye  des  hand-  en  voet-boogs  ,  en  andere  wapenen 

van  onfe  voor-vaderen  aengenomen ,  die  fy  het  Land- 

juweel noemden ,  dan  door  defe  vereeniginge  ?  Waer- 

om zijn  in  openbare  maeltijdcn  en  fpelen  ,  de  Ste- 
den en  Provinciën  altijd  door  openbare  autoriteit  ver- t'ö'SK^i  mz^MmsmiZ 

felfde  wijfe  Maximilianus  haer  man  ,  die  na  der 
 tijd 

Keifer  werd  ,  en  na  hem  fijnen  fone  de  Aertshe
rtog 

Philippus  ,  de  felfde  ook  ontfangen  hadde  , 
 en  de 

Keifer  Carolus  de  V.  hoogloflijker  gedachte
mfTe on- 

fes  Coninx  Vader  ook  achtergelaten  heeft , 
 de  wel- 

ke niet  te  vreden  zijnde  met  defe  voorfchrevene 
 t  fa- 

menvoeginge  en  verbindinge  ,  en  genoeg
  voorfien- 

de  ,  dat  men  na  der  tijd  trachten  (oude  d
e  felfde  in 

haetentwift  tegen  den  anderen  tefetten  , 
 onder  een 

dekfel,  dat  fy  niet  gemeins  met  den  and
eren  en  had- 

den, wechnemende  en  te  niete  doende  alle  
verfche!- 

denheid  van  jurifdiótien  die  fy  hadden ,  fommige  on- 

der de  Crone  van  Vrankrijk  ,  ander  onder  den  R
ij- 

ke, en  andere  op  ander  wijfe  ,  defe  feg  ik  ,  heeftop 

cenen  algemeinen  Rijxdag  in  Duitfland  m
et :  bewil- 

linge  van  alleden  Vorften  en  Steden  des  Rijks 
 alle 

defe  Provinciën  in  een  lichame  gebroeht  ,  ordi
ne- 

Landen"te  vertonen  ,  gelijk  Grieken-land  haer  ee- 
nigheid in  de  vergaderinge  der  Olympadifer  fpelen 

vertoonde?  Den  name  van  Nederlanders  of  Vlamin- 

gen ,  gelijk  ons  nu  ter  tijd  de  Spangiaerts  noemen, 
is  defe  den  gehelen  Nederlanden  niet  gemein  ?  De 

fprake  hoewel  dat  fy  in  twederley  verdeilt  is  ,  fo  is 

fy  nochtans  fo  gemein  in  allen  defen  Landen  ,  on- 
der een  ander ,  dat  in  vele  Steden  ,  beide  de  fpra- 

ken  fchier  gelijkelijk  gebruikt  werden.  De  jurifdi- 
eïien van  den  hogen  Hove  ,  zijn  fy  niet  al  te  famen 

by  na  onder  Mechelen  ftaende  ?  En  de  Geeftehj- 

ke  jurifdieïien  ,  behoren  fy  niet  van  ouds  onder  Co- 
len  of  Mentz  ?  Dan  wat  wilt  gy  meer  hebben ,  dart 

het  gene  dat  ik  gefeid  hebbe  ,  dat  alle  defe  Landen 

niet  dan  eenen  Creyts-Cirkel ,  of  Rijx-Provincie  en zijn.  _.., 

Hoe  kond  gydan  vreemd  vinden ,  dat  eenen iKijks 
öy  Creyts 
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dreyts  fijne  Staten  gelijkelijk  verfamek ,  aengefien  het 
cnders  voor  een  monjlrum  of  mifmaekt  werk  mocht 

geacht  worden ,  waert  fake  dat  d'eene  Provincie  fonder 
d'ander  woude  vergaderen:  ten  ware  mogelijk  dat  gy 
beweren  woudet  ,  dat  dit  oorlog  Inlandfe  genaemt 
word,  alleen  in  aenfien  en  om'trefpecT:  van  Holland 
en  Zeeland  ,  en  niet  van  Braband  en  andere  Provin- 

ciën ,  hetwelk  een  man  van  goeden  oordeel  nietfeg- 
gen  en  fal. 

En  al  waer  daer  anders  niet  dan  dat  de  Coninken 

deKeiferCarolus ,  hoogloflijker  gedachtenifle,  hare 

edicten  en  placcaten  van  der  Religie  in  't  generael 
over  alle  de  Provinciën  gemaekr  hebben  ,  is  dit  niet 
argumtnts  genoeg  ,  oei  neder  te  leggen ,  datgy  fegt , 
dat  defe  Nederlandfe  Provinciën  niet  gemeens  met- 

ten anderen  hebben  :  ja  werd  daer  mede  niet  de  re- 
quefte  der  Hollanders  en  Zeelanders  in  defen  dele 
ganfelijken  verdediget  en  verrechtveerdigt ,  na  den 
regel  der  rechten  ,  ̂uod  omnss  attingit  ab  omnibus 

frobari  debet  :  Dat  is,  Al  wat  in 't  gemeen  allen  aen- 
roert ,  moet  in  allen  toegeftaen  en  gekent  worden. 
Want  ift  fake  dat  de  grote  ftrengigheid  defer  placca- 

ten ,  die  over  al  de  Provinciën  defer  Nederlanden 

in  't  generael  gemackt  zijn  ,  een  generale  alteratie des  volx  veroorfaekt  hebben ,  waerom  en  foude  men 
niet  behoren  alle  de  Staten  van  alle  Provinciën  ge- 
neralijk  verfamelen  ?  ja  al  dit  felfde  word  ookbeve- 
ftiget  uit  de  twe  oorfaken  die  gy  bybrenget ,  waer  door 
de  Lande»  Heeren  in  ouden  tijden  de  Generale  Staten 
plegen  te  verfamelen,  te  weten  :  tot  focg  3jant$töel* 
baren  /  en  öes  £anö$  -  peeren  öefte  in  fijnen  fa- 

(Tol.jo.)  fan :  want  is  dit  ooit  van  doen  geweeft  ,  fo  is  het 
tegenwoordig  veel  meer  nodig  ,  want  hier  in  en  is 
niet  een  Hechte  weldaed  of  welvaren  gelegen  ,  dan 
het  gehele  Lands  welvaren  hangt  daer  aen  ,  en  de 
gehele  weder-oprechtinge  fijnder  Coninklijke  weer- 
digheid.  Daerom  (o  het  tot  eenigen  tijden  nodig  is 
geweeft  de  algemene  Staten  te  verfamelen,  het  is  nu 
nodiger  dan  het  ooit  was.  En  nochtans  fo  laet  ik  my 
wel  dunken  (doch  fprekende  uit  mijn  felven  fonder 
het  advijs  der  Steden  of  Staten  defer  Landen  te  we- 

ten) fo  verde  de  Conink  of  fijnen  Raed  hen  ergert 
in  defe  algemene  vergaderinge ,  dat  fy  te  vredenful- 
len  zijn  ,  dat  fijne  Majefteit  hun  de  wettelijke  ver- 

gaderinge der  Staten  van  Holland  en  Zeeland  toe- 

late ,  en  dat  het  gene  ,  't  welk  aldaer  door  rijpe  be- 
raedflaginge  fal  gevonden  werden  te  behoren  tot  zijn- 
der  Majefteits  dienft ,  en  des  Lands  welvaren  ,  van 
de  Coninklijke  Majefteit  werde  voor  bondig  gekend , 
aengefien  hier  in  ,  gelijk  ikgefeid  hebbe,  fy  meerge- 
fien  hebben  op  des  Coninx  autoriteit,  dan  op  eenige andere  fake. 

Dan  het  fchijnt  dat  daer  eenige  andere  verborgen 
oorfake  is,  die  uwer  E.  bcweget  defe  generale verfa- 
melingeder  Staten  voor  fufpecl  te  houden:  wantgy 
fegt.  "i&nt  men  Defe  berfameltnae  genoeg  ücaeert  /  om iien  Coninn  een  toet  te  (feiten/  en  [)em  tn  boogüpete 
fetten.  Het  welke  ik  veel  meer  achte ,  dat  uit  het  qua- 
de  fondament  der  opinienen  onrecht  vermoeden  der 
geen  re  komt,  die  gy  teHöve  gevonden  hebt»  en  den 
welken  ons  begeren  fo  qualijk  fmaekte,  dan  uit  uw 
goed  oordeel  en  advijs,  want  ik  en  kan  niet  geloven, 
dat  gy  in  ditftuk  feer  wijd  van  de  reden  foudet  wil- 

len wijken  :  alfo  u  genoeg  bekent  is,  dat  de  rechte  en 
wettelijke  machtvan  Coningen,  Monarchen  en  Kei- 
fers  te  famen  ,  en  de  eenigheid  en  voorfpoedighciddes 
volks ,  en  der  Provinciën  voornamelijk  beftaet  en  ge- 

legen is  in  de  Tcrgadcringe  der  Staten,  gelijk  fulkcs blijkende  is  in  Duitfland  ,  en  in  alle  Provinciën  en 
Coninkrijken  dacrecn  goede  en  oprechte  regerin^e 
is.  Aengefien  de  voorfch reven  Rijx-dagen  of  byeén 
komften  der  Staten  in  oen  wereltlijke  regeringemin noch  meeren  zijn,  dan  Concilien  inde  KerkcGods. 
De  welke  onfe  voor  vaderen ,  en  de  eerfte  H.  Vade- 

ren en  Doctoren  der  Kerke  in  alfodanigcrwaerdehie- 
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jaer,  en  ten  alderlangften  van  jaertot  jaeralgemeine Synodos  of  byecn  komften  beroepen  fouden:  enfo I.  Deel. 

dikmael  ook  als  daer  eenigen  nood  voor  handen  is 
geweeft  ,  fo  hebben  fy  altijd  hder  uiterfte  toevlucht 
tot  defe  Synodos  gehad  ter  tijd  toe  dat  der  Paufen  gro- 

te macht,  de  Synodos  haerder  eigen  autoriteit  en  wil- 
le heeft  willen  onderwerpen ,  het  welk  een  fake  is  die 

op  verfchciden  tijden  ,  voornamelijk  in  den  tijd  on- 
Ier  groot- vaderen ,  in  het  Concilio  van  Bafel  feer  we- 
dergeftredert  werd  ,  ordinerende  dat  men  van  tien  ja- 

ren tot  tien  jaren  een  Concilium  en  eeneh  generalen 
Synodurh  der  ganfeher  Chriftenheid  verfamelen  fou- 

de, den  welken  de  Paus  felve  ook  foude  onderworpen 
zijn  ,  't  welk  een  fake  was  den  navolgenden  Paüfenfó hatig,datzy  federt  die  tijd  met  alle  haer  macht  de  ver- 

gaderinge der  Concilien  wedergeftaen  hebben  :  ja  ook 
ib  feer  dat  fy  inden  alder  meeften  nood  der  Chriften- 

heid ,  en  als  de  Kéifer  Carolus  de  V.  hoogloflijker 
gedachtenifle  fulx  meel  verfochte,  nadat  hetTren- 
tife  Concilium  ten  laeften  beroepen  was  ,  het  felve 
noch  by  na  dertig  jaren  verlengden ,  en  dat  door  hon- 
dert  duifent  vertreckingen  en  uitvluchten,  ook  is  het 
waer  dat  in  het  Concilio  van  Conftantsjoannesde  2$. 
een  van  de  drie  Paufen  op  die  tijd  afgefet,  befchuldi- 
get  zijnde  met  meer  dart  vijftig  criminele  articulcn ,  al- 

tijd al  fuchtende  antwoorde ,  dat  hynoch  een  mifdaed 
bedreven  hadde  ,  die  groter  was,  te  weten,  dat  van 
hem  een  vry  Concilium  toegelaten  was,  eft  hy  heiri 
't  felfde  onderworpen  hadde ,  van  welken  Concilio  hy ook  met  groter  fchande  afgeftelt  wierd  ,  het  welke  ik 
hier  verhalc ,  om  te  bewijfen ,  dat  het  eigentlijk  een  ty- 
rannen  werk  is ,  een  gruwel  voor  algemene  verfarhe- 
lingen  te  hebben  :  maer  dat  alle  vrome  Vorften  ,  Co- 

ningen en  Keiferen  altijd  aldufdanige  verfamelingen 
verforgt  hebben ,  gelijk  de  vrome  en  heilige  Prelaten 
tot  allen  tijden ,  na  alle  haer  vermogen ,  de  Synodos  of 
by  een  komften  in  de  Kerke  Godes  hebben  gevof  dert , 
want  het  is  fekef ,  daer  vele  Vérfafnélen  om  te  raedfla- 
gen ,  het  zy  dan  om  der  Gemeenten  faken  of  der  Ker- 

ken ,  dat  God  fendet  aldaer  fijnen  heiligen  Geeft ,  de 
oogen  van  vele  openende  om  te  fien  het  welke  dikmael 
een  alleen ,  of  weinige  niet  fien  en  konnen. 

So  dat  hierin  die  van  Hollanden  Zeeland  het  góéd 
betrouwen  vertoont  hebben ,  d'welk  fy  op  des  Coninx 
goedertierenheid  ,  juftitie  en  genade  hebben  ,  als  fy 
fijnder  Majefteit  het  rechte  en  eenige  middel  inden 
vredehandel  defer  Nederlandfer  beroerten  hebben  ver- 

toont ,  want  nademale  men  niet  hebben  en  woude, 
dat  fy  eenigfins  de  faken  der  Religie  fouden  aenroe- 
ren ,  wat  mochten  fy  ter  wereld  beter  of  met  meer- 

der reden  doen,  dan  hun  fijnder  Majefteit  oordeel  en 
algemene  verfamelinge  van  den  Staten  der  Nederlan- 

den geheel  onderwerpen.  Hief  door  openbaerlijk  ver- 
tonende, dat  fygeeniinsen  vrefen,dat  haer  fake  voor 

de  ganfche  wereld  in  het  licht  gebrocht  werde ,  en  ook 
voor  fijnder  Majefteits  oogen,alfo  fy  hun  ganfelijkon- 

fchuldig  bevonden  van  de  bofeftucken  hun  t'on recht 
opgeleir.  En  fo  verre  als  haer  Religie  fo  feer  boos  is , 
gelijk  menden  Conink  wijs  maekt,  wat  mochten  fy 
beter  doen,  dan  verfocht  te  hebben  dat  haer  Requefte 
geoordeelt  mochre  werden  :  ja  ook  van  den  genen  die 
opcntlijk  betuiget  hebben,  dat  fy  de  Religie  opgeen- 
derlei  wijfe  en  willen  toelaten ,  noch  aennemen :  ja  wat 
mochten  fy  ook  eigentlij  keren  gevoegelijker  doen  tot 
fijnder  Majefteits  weerdigheid  en  eere,  en  om  hun  te 
betonen  getrouw  en  gehoorfaem ,  dan  datfyhunden 
oordele  onderworpen,  fovan  fijne  Majefteit ,  als  van 
den  Staten  van  fijne  Majefteit  wettelijk  verfa m el t  zijn- 

de, het  fchijnt  hier  uit ,  dat  gy  luiden  het  advys  en 
oordeel  des  Coninx  vreeften  vliedet,  of  dat  gy  hem 
voor  een  kind  houdet  ,  en  fo  onbegaeft  in  goed  oor- 

deel ,  dat  hy  tufTchen  het  wit  en  fwart  niet  én  fou- 
de konnen  richten  ,  ten  zy  dat  gy  luiden  hem  voor- 

fchrijft  wat  hy  doen  fal  ,  belettende  dat  onfe  reque- 
ften  voor  fijne  oogen  nier  komen  en  mogen.  So 
zijt  gy  luiden  dan  die  den  Conink  in  voogdye  fteït, 
en  en  gedoget  hem  fijn  vrye  oordeel  niet  överfijn- 

Jen  ,  dat  iy  verordenden  dat  men  van  half  jaertot  half   def  onderfaten   klagten  ,   het  welk  is  dert  Conink taer,  en  ten  aldcrlano-ftpn  van  i^riw*  ;„«».. „t   ~*„:~^    „~~r.:~r^   i».n.,.n        u^*_  /•_»..__  /-«....   1   van  fijnCrone  beroven  ,  en  hem  felven  Conink  ma- 
ken ,  aengefien  de  weerdigheid  en  hoogheid  eenes 

Z5  2  Co- 
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(tellen. 

Conin  x ,  niet  fo  feer  gelegen  is  in  de  Coninklijke  name 

en  rijkdommen  als  in  het  verftaen  en  oordeelen  der 

klachten  en  requeften  des  volx ,  mitfgaders  de  bedie- 

ninge  van  juftitieen  recht. 
Aldus  is  het  dan  noch  (o  wijd  vandaer,  dat  die  van 

fcaTlanö  Holland  en  Zeeland  hun  vorderen  willen  den  Conink 

finfSSi  invoogdye  te  letten;  dat  ook  noch  dit  oorlog  tot  ge- 
!:nbcn    nen  anderen  einde  enftrekt,  dan  om  den  Coninkin 

fijn  volleen  geheele  vryheidte  ftellen,  om  wettelijk 

te  oordelen ,  en  na  het  oude  gebruyk  fijnder  voorvade- 
ren ,  in  de  gefchillen  en  klachten  fijnes  volx  te  verfien  : 

welke  vryheid  gyluiden  hem  tot  defer  tijd  toe  ontno- 
men hebt ,  als  gy  fijne  Majefteyt ,  den  Italiaenfen  Paus , 

en  den  Prelaten  der  Inquifitien  hebt  onderworpen ,  en 

hem  het  recht,  en  de  macht  om  fijnder  onderfaten  re- 

quefte  te  horen  en  te  verftaen  benomen. 
Maer  fo  veel  nu  het  laefte  ftuk  belanget ,  daer  gy 

legt :  3&u  fijn  lifêajcftept  niet  een  ijap?baer  ban  fa! 
tDÏJHCn/  Daer  ben  ik  meer  dan  in  verwondert:  want 
ik  verfta  daer  uit,  dat  gy  niet  hebben  en  wilt,  dat  de 
Conink anders fal richten,  dan  fo  gyluiden  achtet,  dat 

hy  behoort  te  oordelen.  Zijt  gy  een  vaflael  des  Coninx, 

laet  fijne  Majefteyt  oordelen  ofhyeen  hayrmach  af- 
wijken of  niet,  enenftek  hem  geen  wet,  ter  tijd  toe 

dat  hy  onfe  Requeften  en  de  fondamenten  van  dien 
verftaen ,  en  fijn  vrye  oordeel  daer  op  gegeven  hebbe , 

want  anders  fo  foudet  gy  den  luiden ,  die  niet  heel 

plomp  en  fijn,  een  nadenken  geven,  dat  gy  den  Conink 
voor  fo  geheel  onwetende  houdec,  dat  hy  geen  vernuft 

en  heeft,  om  fijnes  Lands  faken  te  oordelen ,  of  dat  uwe 

opinie  de  wet  en  voogdie  moet  fijn,  na  de  welke  de  Co- 
nink hem  noodwendelijk  moeten  falfchicken:  fogy 

nu  meint  dat  uwe  opinie ,  die  gy  u  felven  hier  van  inge- 
beeld hebt  van  fo  grote  gewichte  is,gy  hebt  te  bedenken 

dat  alle  de  Steden  en  Staten  defer  Provinciën  van  een 

ander  opinie  fijn:  en  mogelijk  alfmen  de  opinie  der  Sta- 
ten in  't  generael  by  een  brengen  fal ,  dat  daer  meer  ge- 

vonden lullen  worden  die  het  met  de  opinien  der  Hol- 
landers en  Zeelanders  fullen  houden ,  dan  met  de  uwe. 

So  verde  gy  daer  anders  van  oordeelt  dan  fy ,  waerom 

mijdec  gy  dan  fo  feer  het  beproeven  ,en  en  wilt  fijnder 

Majft.  fijnen  vryen  wille  en  macht  niet  laten  om  felve 

te  horen ,  verftaen  en  oordelen  van  onfe  requefte-  Ten 

fy  dat  gy  feggen  wilt ,  dat  wy  uwe  opinie  voor  eenvon- 
nifTe  van  den  Conink  gegeven  behoren  te  achten,  het 

welke  ik  uwer  grooter  fedigheid  en  verftandigheid  niet 
en  kan  toefchrijven. 

Hier  door  fo  bid  ik  u  dat  gy  u  doch  niet  langer  en  laet 

verblinden  door  fekere  bedriegelijke  dekfelen,  maer 

wilt  u  ernftelijk  begeven,  om  de  vrede  defer  Landen  te 

wege  te  brengen :  de  welke  in  gcender  manieren  en 

mogen  te  recht  geholpen  worden,  'ten  zy  door  dit  mid- 
del ,  te  weten :  Dat  den  Conink  fijn  autoriteyt  ongc- 

fchend  behouden  worde,en  dat  hy  felve  de  requeften  en 

gefchelen  fijnder  VaiTalen  en  Onderfaten  hore ,  die  om 

fijne  hulpe  en  genade  bidden,  dat  hy  felve  daer  in  wil 
voorfien,door  het  algemeene  advys  der  generale  Staten 
des  Lands  den  welke  defefake  aengaet:  fonder  ons  te 

willen  onderdrucken ,  door  de  vreemde  natiën,  die  an- 
ders niet  en  foeken  ,  dan  om  hareonverfadelijkegierig- 

heden ,  en  ongeregelde  begeerlijkheden  te  verfadigen , 

met  den  prijs  onfesbloeds*  en  met  het  verderr  en  gehe- 
le verwoeftinge  van  fijnder  Maj  Erf-provincien ,  en  tot 

grote  verkortinge  fijnder  autoriteit ,  en  Coninklijke 

weerdigheid  in  't  alderminfte  niet  achtende  of  het  alles 
verderft  en  verloren  gaet ,  by  dien  flechts  dat  fy  weder- 

om veten  welgeladen  met  onfen  roof  in  haren  Lande 

mogen  keren.  Daer  ik  hope  dat  ons  de  eeuwige  feer 

goede  God  door  fijnen  krachtigen  arm  voor  behoeden 

fal',  geluk  fijn  grote  barmhertigheid  oogfeh  ij  nelijk  tot defer  tijd  toe  gedaen  heeft. 

A%fa  bleef  öcfe  fabeen  Danbeltnge  banb?ebeboo? 
een  totjle  ttjb*  tfeben  /  fonber  batter  berber  in  ge? 

ïianöcïtiö/ tot batbe&cifcdijhe ftëaj.  befabe  bp  öec 
Ijanb  nam/  alö  fop  ter  gclegcnber  tijb  bcrbalcn  fullen. 

*»no*     (Omtrent  befe  fclföen  tnb/  namentlijhben  i<sg|it* 

^«^  nptoerbeen  p2obinciael  SpnoW  of  bpeenbomfte 

.   Ï574- ber  ecrefo?meerbc  Herben  ban  ̂ ollanö  en^eelanb  mmjjj 
tot  ̂ o?ö?ecijt  geljouben/  bele  ̂ >ienaer.ö  en  ©uöerlin*  £,J0t;, 
gen  banbefclfbe  Serene  quanten  albaer  te  famen/ en  umun* 

baer  toerben  onber  Denluiben  befïotcn  91  articulen  be;  "£^°« 

roerenbebe  &erb-o?beningesn  anbcrov  baer  ban  Det-ai' 
fommierbierbolgt. 

1 .  3&at  in  een  pcber  Confilïorie  en  Caffe  cen  topte 
ban  bc  belijbïnge  beg  <*5cïoof0  bet  $eberlanbfe  &erbe 
bctoaert  foube  toerben/en  oen  ban  tjet  <£mbbife  ̂ pno- 
ïm$  l  en  b'articulen  ban  bit  jegentoooibigc  ̂ pnobug. 

2.  tDat  in  alle  be  felbe  &erbenbelïeibelbergfe  €a= 

tecDifmuö  fal  toecben  geleert. 
3 .  fóot  uitroebinge  ber  balfer  leringe  /  en  btoalinge 

bic  boo?  'tlefenber  ifcetterfe  boenen  feer  toenemen/ 
foubcn  3p  geb?uiben  bcfe  mibbelen.  (Cen  eerften  /  bat 
be  <Dienaer#  ban  ben  $?ebibftoel  bermanen  fullen  tot 
ncertfrge  leftnge  bet  25ibelfe  ̂ cB?ifturen  /  en  ftetterfe 
boeben  afraben/  bocD  be  namen  ber  boeben  fpaerlijh 
noemen.  (€en  ttoeben  fullen  be^ienaersf  be25oeb- 
berbopcus  (£aerluiberleret0egebaen3ijnbe)  berma* 
nen/  batfe  fuibe  boeben  niet  en  b?ucbennocï)berbo* 
pen.  €en  berben  fullen  be  dienaren  in  be  ïjuig-befoe* 
binge  ban  fjaer  libmaten  neerftig  toefienof  in  fiare 
öuifen  cenige  fcfiabelijbe  boeben  3ijn  /  op  batfe  ïjen  bet* 
manen  mogen  fulbe  boeben  toert)  te  boen. 

4.  3Dat in pcgelijbc feerbe een tfamenbomtnge bet (fo1- * :-5 dienaren  bej$  SBoojbjS/  <8uberlingen  en  ̂ iaconen 
toefen  fal/en  be?|iaen  bat  be  dienaren  en<©ube2lïngen 

op  Ijcn  felben  /  en  be  ̂ iaconen  op  Den  felben  t'famen bomen  fullen/  om  pegelijb  fijn  faben  te  betfjanbelen. 
5.  3£>e  ̂ tenaecjï  en  <©uberlingen  fullen  boo?ften 

fien/  batfe  niet  en  Danbelen  ban  ban  bingen  bte  feerbe? 
Ip5ijn/enbe  bingen  bie  tebele  becbelijb/  en  tebele 
poluijb  3ijn/  fo  baet  ftoacigöeib  in  i&  fullen  jp  ö^t  00?' 
beel  en  autoriteit  bet  <©berDeib  acnfoeben. 

6.  3ï\  alle  Confiftocicn  fal  een  febec  boeb  toefen 
bacc  in  op  getcbent  fal  toetben  toat  totte  cegeringe  bec 

feecben  bient. 
7.  |Ben  fal  in  alle  gemeenten  een  boeb  fjebben 

baecinmenbe  namen  be  binberenbie  baec  geboopt 
toetben  met  be  namen  bec  oubeitf  en  gebabersS  op? 
fcl)?ijben  fal.  3Item  bet  geenbee  Hit  men  tcout/  en  bie* 
fe  in  be  <©emeentc  tot  ïibmaten  opnemen  /  en  een  pe* 
gebjb  ̂ ienaec  fal  00b  be  namen  bec  geenre  bk  (letben 
optebenen  /  en  be  <0jaefmaber0  baec  af  bebeïen  boefe 

te  Bouben. 8.  <©e  beroepene  ̂ ienaersS  fullen  bp  beurteinbe 

Confiftoriep2efibecen. 
9.  gin  allen  plaetfen  fullen  Claffen  3ijn  /  bat  té  bet* 

famelingeban  fommige  herben  bp  malbanberen  ge* 
legen  /  toelbe  Claffcn  fp  afgebeilt  Rebben  tn  14  beien. 

10.  ̂ e  ClafiTen  fullen  alle  maenben  berfamelen 
uitgefonbett^o:b?ecöt  en<6oubebie  aïlettoemaen? 
ben  t'famen  bomen  fullen  /tot  batfe  op  ïjen  felben  ge* 
fielt  fullen  3ijn. 

xi.  ̂ e  Claflïcale  berfamelinge  fal  men  op  bet* 

fcfjeiben  plaetfen  b'een  na  b'anbet  öouben. 12.  55e  3Nenaerg  fullen  ban  be  Confiflotie  ut 
plaetfen  baerfe  biencn  fullen  /  met  abbijjS  ban  be  Claf* 
fifeberfamelinge  of  ttoeof  tyie  nagebnirbe  herben 
beroi pen  /  en  alfo  be  gemeenten  boo?tgeftclt  toetben. 

1 3.  3£e  dienaren  fullen  opentlijb  in  be  ClafTtë  g^ 
eramineecttoerben. 

14.  3&e  SMenaerg  bie  in  ben  &etKe-bicnft3ün/ eti 
nocf)  niet  geeraminee?t  of  toettelijb  beroepen  en  gefon* 
ben  3ön/fullen  ban  be  dElaffe  geeramineert  toerben  aïss 
of  3P  nooit  gebtent  enftabben  /  en  3ijnfe  onbeguaem 
menfalfe  ban  Daren  bienfl  op  fcf)o?ten  tot  batfe  be* 
tjuaem  3ijn  /  en  3ijnfe  beguaem  men  falfe  be  Confeflïe 
en  articulen  boen  onberfcD?öben/  en  in  be  geöoo?faem* 
f^ib  ber  Claffiö  berbinben. 

1 5.  <©e  dienaren  be0  3©oo?b$S  fullen  fien  felben  in 
ben  bicnlt  ber  herben  berbinben  baerfe  beroepen  3ütv 
en  bk  feggen  batfe  aen  anbere  herben  berbonben  5ijn/ 
fullen  bacr  ban  febere  getuigentffe  laten  blijben. 

16.  <tf5een  <©ienaer  en  fal  uitbe  öerbe  baerbpin 
fctfy  in  een  anbere  bertrecben/fonber  eerfl  ban  fijn  Claf/ 
fe  oo?lof  begeert  enberbregen  te  tpbbm* 

17.  <©ectr 
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17.  <0cch|I)fmfter0  uit  anbere  herben  ftomenDeen}     33.  3£c  <©iaroncn  (uiten  alle  toefee  op  Oenfcfbcn 

fuUcnacnaenonicntocct!cn/ronöcroctuiaeni(Teteb?cn'  bcrfamclcn/  en  Daer  bcrfamelinge  met  aenroepingè 
gep  ban  öc  Claffe  en  Confi(102ie  ban  Daer  fV  bomen. 

18.  i!Dcn fal naeifïig  te  boeu  (lellen  tien  affcDeiD  Der 

'«Dienaren  Die  bcrtcccncn. 
19.  «Die  buiten  D'ojöeningen  DcrberncnDenfelben in  ben  bicnfl  Dringen/  fullen  ban  ben  ClafTe.een/  ttoe  of 

mccrmaclbermaent  tocrben/Datfc  reben  DacrDec  boen 
geben/  en  fofe  bat  Dartncclrig  tocigcren/  fullen  fcer* 
Blacrt  toerben  ̂ cOifmatici  en  lopers  /  en  Darc  namen 
fullen  anbere  Claffeg  te  Rennen  gegeben  toerben/  Docfj 
inbicn  5p  Den  beblagen  /  bat  fjen  ongelijk  gcfcDicb/  ful* 
len  Den  op  't  J^obtnciacl  ̂ nncbum  beroepen  mogen. .  20.  «Die  ftëonicfccn  en  papen  getoeeft  5ijn  /  en  ficb 
tótten  feerucn-bienft.  begeren  te  begeben/  falmcn  niet 
toelaten  ban  ban  bc  <Élafle  gceramineert  5ijnbe/en  ful- 

len be3tccreDejf$auobomö  berfanen.cn  Daer  beroe* 
pingc/ fullen  Daer  De  rccDtc  be&cntcnioen  Difcipline 
onDcrtoo2pen/  en  fal  inöcn  bc  gab.e  ban.  beguaemDeiD 
te  fpKïicn  /  leren  /  toefen  /  en  men  fal  Daer  eerfl  toel  in 
ootmocDigDciD  en  patientie  oeffencn. 

«Bieniet  geftubeert  en  Debbcn/  alSDanDtoerb 

Detf  naemo<6oDe0  beginnen. 
34.  I^etuitbelenber  Sfllmoeflen/  fal  (f  acn  mebc  in 

bifcretie  ban  «Diaconen  met  malbanberö  a  Mujö. 
.  iy  <Be<Biaconen  fullen  ben  $rmengelOfeibec  uit 

beien. 
35.  <Bc  Natonen  bic  alleen  abminiftratieDebGeri 

ban  b'BlmoefTcn  Drefe  ontfangen/  fullen  alle  maenben 
rebeningeboen  boo?  bc  Confiflo2ie/maer  baerfe  ge* 
meenfcDapDebbenmct  anbere  3Crmen  goeöeren/ful* 
len  Daerreneningc  boen  boo?  De  Ifêagiftraet  en  fom* 
migeban  be  Confiflojie  bacr  toe  geo2Dineert. 

37.  IBenfalinbcninganu  Der  pjeDïcatien  eenDec* 
lep  tooojDen  gebjuinen/  namelijk :  Onfe  hulp  (y  inden 
name  des  Heeren  die  Hemel  en  Aerde  gefeb^pen  heeft, 
Amen ,  Cn  bc  pjeDicatie  op  ccnbcrlcp  manier  befïui* 
ten  metten  5egcn  $umeri  acn  't  fefle  Capittel. 

38.  <Be  «Dienaertf  fullen  Daer  toeDoo2Der£  met  al 
te  lange  p?ebicatie  niet  bef  toaren. 

39*  5^e  ̂ onbacgfc  €uangelien  Diemen  in't  fpauf* 
bom  plag  te  geb2tüben/  fullen  in  bc  Hcrunict  gep?ebiBt 

gefellen  /  en  Die  nócDtanö  goeb  bcrflant  Dcbben  en  Daer  1  toerben/macr  men  fal  nutteljjR  een  gantöboen  Der  Dei 
n. 

liger  ̂ cïmftuce  uitleggen  o?bcntlpB  na  ben  anberen. 
40.,  <De  materie  ber  p?cbiitatic  falmen  albcrmee(t 

uit  ben  nieutoen  (€eflamente  leeren  /  006  fait  inbc  b2p* 
DciD  ber  dienaren  flaen/ uit  Den  oüDen  (Ccflamente  té 

p?cbiueh  /  DOtl)  met  raeb  'en  abbijjS  Der  Confiflojie. 41.  SCengaeribc  bet  gefang  tuffcDeh  Det  gebeb  en 
PJCDicatiC/  O  God  die  onfe  Vader  is,  Öatfalltten  DOU* 
Den  of  laten  mogen. 

42.  3Mle  dienaren  fullen  ccnbcrlcp  fo?me  bano- 
pentujKe  &erbe-gebeben  gebjuiben. 
.  43,  iiTScrt fal De  palmen  D002  Metrum  «BatDenum 

in  Dicjjte  gepelt  /  mettc  gefangc  Daer  bp  geflelt/  alleen 

gebjuifcen. 
44.  ffêen  fal  ,§onnebaegs?  na  't  gebeb  ber  bo02miD* 

Daegfc  p>ebicatie/Dcfc  tooo2~Den  Daer  acn  Dangen.  3Bilt on$s  ooit  flerfecn  in  't  toacrarBttge  <TB?iftelpfee  geloof. 

45.  UBen  fal  ̂ onneDaegtf  fmo?gcn0  en  'gnamiD* Daegg  De  gemeente  b?p  laten  beheffentf  Det  ©falmcn 
fingen  te  lefen  of  alleen  te  fingen. 

4<f.  <De  «Btenaeris  iiefb^p  gelaten  tooo?  of  na  De  p?e- 
Dicatie  De  afgeroepen  perfonen  te  troutoen.  . 

47.  ̂ ©c  Claf^cn  fullen  bp  Daer<©berDcben  berfoe* 
tot  fuift  een  bienfl  beroepen  te  toefen/of  3p  De  ̂ .2dibelr  RcnDatfcDetHopcn/  bcraopen/  Djinucn/  en  toanbe* 
fe,$cD2iftureDoubenl)ettooo2b<ï3ob0cn  De  eeutoige  len/berjöijlemen.pjeDïnt/  enfonDerling  Dcsf^onne* 
bolmaefttc  lere  Der  45oDfaligljeib  te  toefen/welke  ibm-  Daegö  berbieDcn  toillen. 
mierlijk  in  den  Catechifmo  begrepen,en  inde  gemeen-  I      48.  ̂ C  DicnaerjS  fullen  D'<©bCrigDctD  bibbCIt  /  Dat^ 
teoprechtelijkgeieertword,enof3Pnarenblen(ï/bol'  fe  m p2opDanc  en  tocreltlijBc  uitroepingc  banhopin- 
genbeDefclecrefletroutoelijö  toillen  bebiencn  yen  met  i  gc/banberbopingc/berlo?en  gelDofgocD/  oobinDé 

totten  Berken  begeren  te  begcbcn/falmen  alleen  Die  toe- 
laten /  De  <0oDfaligljeiD/  feDigljeiD  en  ootmoeDigfieiD  / 

Daer  na  goeD  berdanD  en  Difcretie  en  bc  gabc  ban  toel- 
fp2enentDciD  Dcbben. 

21.  3£e  ÖerbenDienaerö  ban  allen  Claften  fnïïcn 
berfcDaffen/  Dat  De  ̂ cljoolmeederjs  De  belpbcnifTcn 
beö  geloofd  onDerfcDiijben/  en  ficbDer  Difcipline  on- 
Dertoo2pen  /  Den  CatccDifmum  en  anDerc  Dingen  De 
jon&DeiD  nut  5ünDe  /  leren. 

23.  Jifêen  fal  De  libmatenbcr  gemeenten  tot  Dutëba* 
(len  en  Dibben  ber  manert/  alö  men  bcrgaDcren  fal/  om 
een  ®ïenaer  öc<s  3©oo2D0  te  berRicfërt  Ük  De  feerfec 
hooit  gebient  en  Dceft,  ,   

24.  ̂ 'oplegginge  Der  Danben  falmcn  aïfnocD  on- Dertoegen  laten.. 
25.  ̂ e  ̂ ienacriSbicclDeriS  in  Den  Dienft  gctoeefl 

3ijn/ falmcn  «0oD  metten  gebebe  en  bc  gemeente  met 
een  Kleine  bermaninge  bebelcn/na  Datmen  Dem  De  be* 
lofteniffc  ban  getroutoigljeib  af  genomen  fal  Dcbben  / 
en  bic  eerfl  in  ben  bienfl  opgenomen  too?ben/  falmen 
met  een  b2eber  bermaninge  bebefligcn/en  onberb?a- 
gen  of  fin  niet  en  gcbocltban  <6obe  en  Der  gemeente 

eengobfalig  lebenbebefligcn/enDactbe  CD?i(lclDftc 
(Iraffe  onDertoo?pen.  .    . 

16.  «©e  fternen  fullen  allefing  ©uberlingcn/cn  ̂ i- 
aconen  Dcbben/  Die  02DentlijH  berft02en  3ün. 

27.  't  ©erfochen  Der  «DuDerlingen  en  <©iaconcn  fal 
ncijouben  toerDcn  na  uittoijfen  Dct  12  artieul  ban 't €mbbife  ̂ pnobujef. 

28.  sDc  Confiflo2ie  fal  inbc  berbiefinge  Der  OuDcr* 

Rcrbenaffctten  toillen. 

49.  ̂ oetocl  't  (laen  boo?  De  uerben  Deuren  /  om  al* moefente  berfamelcn  Det  alDcrboegelijrtle  i$/  fofal 
nocDtaniöDetomgaen  (lacninDcb^pDciD  Derfterften. 

50.  J&et  fpclenDer  <©2gclen  in  De  fierflcn/  bcDoo?c 
gant^afgcfcDaft  te  toefen.  , 

5 1 .  ̂ e  opentlö&e  ̂ bonb-gebeben/isf  beffotcn/bat^ 
menfe  niet  en  brengt  baerfe  niet  en  3ijn  /  baerfe  in  't  ge? lingen De  gemeenten  boo2{lcllcrt  Dubbel  getal/  om  De  \  b?uib3ijn/fo(licDtelDRcnboo2ficDtelöRafDoenal!5D^ 

Delft  Daer  uit  te  biefen.  mogelübisi. 
.  29.  ̂ acr  De  gcref02mcerDc  gemeente  geen  gemeen*  .  j2.  ̂ e  3ltjft-p2Cbicatich  falmcn  niet  boo2fïcDtig* 

fcDapmacD  Dcbben  mcttet«0a(l-Duii0i/^.öS>ec(l-D»i!S  i  Dcibaffetten/ baerfe  niet  ingeboert  3tm/  niet  inboc* 
en  anbere  arme  goeberen  /falmen  bp  D'02Dcntlühcbcr*  ten  /  acDten  oor  Dat  Det  luiDcn  Der  Rlocben  bp  De  DoDett 
bicfinge  blijben.  fDacrbacr  De  «ObcrbciD  Daer  in  De !  begrabeni(fe-afgcfctbcDoo?ttctoerben. 
gemcenfebap  ber  bcrmclbc  gocDcn  in  laten  toillen/fal* 
men/  Dobbel  getal  biefen  en  De  gemeente  boo2ftcllen/cn 
fo  berre  tic  felbe  met  flilf  totjgen  geapp20becrt  toerben/ 
falmcn  be  «öberljeib  boo2flcllen  /  om  Daer  uit  De  Dclfte 
te  biefen. 

30.  ïDcnfal  De  OuDcrlingcncnDc^iaconen  met 
afb2aginge  DecgctroutoigljciD/  en  gebeben  tot<Oob 
bebelligcn 
.  3 1.  feet  Ijalf  beel  ber  beruojen  ©ubcrlingcn  en  3bU 
aeonen  fullen  alle  jaren beranbert  toerben. 
.  32.  <Dc<öuberlmgcn  en  <©iaconen  fullen  bc  bcu> 
bcnifTebe0<öeloof0/  enarticulen  Der  Diffiplincnon* 
Derfcl)2i)ben. 

I.  Deel, 

i  3.  ̂e  jpecfl-bagen  falmen  affettcn/en  alleen  met- ten  ̂ onDag  te  b2cDen  3tjn. 

U,  <©pDen©a(len  25ib-Dagen  falmen  eenDerlep 

fó2meDouDen/menfalDc  gemeente  t'famen roepen/ en  cenigen  tm  berfelarcn  /  bierlge  gebeben  boo?  en  na 
geb2uihcn  /  en  ttoe  pjebicatten  gebjuiben. 

5  5. 3&er  dienaren  ampt  i$  be  branben  te  befoebcn/ 
en  fullen  tit  dienaren  op  Den  <©uDerlingcn  mogen  bc* 
geren  /  Datfe  Dun  Dier  in  met  èaren  arbeib  Delpen  toil* 

5<f.  ̂ cr  dienaren  ampti.tf/  00b  bpbenbranben 
Den  nacm  betf  peeren  acn  te  roepen.  ^ 

5  7.  ̂et  ber  bonb  <*BoD0  fal  in  Den  BmDcrcn/  fo  Daefï 
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alfmen  ben  £>oop  benomen  ftan/  met  ben  ̂ Doopber*  1  berfoeninge  aller  enferfonben/ ̂ n «n^^öwjten^j 
fclicrt  toiröen  ^nft-Jbefeöl  na  be  tooo?bcn  $auli  /  tre  ̂ :ml 

58.  »nfalben$>oop  nietaenbicnen/  tianaïleen  |  bcrbnnHfeggmgc/  etc.  $ecmt/  b2inftt  allebt 

in  be  openbare  berfamclinge  Der  fterften  bpbe  $2C; ' 

ï  9.  ̂ n  bc  plactfen  baer  felben  $2ebicatien  geftljtc* 

Den/erinocfttanö  ftinberen  ten  ̂ ©oop  gcb2acl)t  tocr< 
ben  /  fal  een  tijb  geo2bonneert  toerben  /  batmen  be  mm 
beren  in  beftceft  te  Doop  bnnge.  . 

60.  «Den  sDoop  falmen  tttfitDcn  be  pjebtcattc  en 

't  algemeinegebeb  mogen  geben. 
6u  <De  baberen  3ön  oelioutien  /  en  beBo?cn  te 

maenbtc  toerben  6p  Den  ̂ oop  Ijacrbcr  ftinberen  te 

inh-befeet baccuit/ 

CcöaVfVt  en  öïïooft  öattcrökréare  blocb  ̂ £cfu  £D?iftf 
bergoten  tó  tot  berfoeninge  alle  onfer  fonben. 

78.  nacnfalecnigc plaetfe uitberg. &cD?ifturcrt 
lefen  te  toijlen  men  't  $acljtmael  ftonb. 

lüöen  fal  een  fio?tc  inleiDinge  maften  tot  bet 

79- 

3ijn/  op  DatfcmettegcbabecenDeboojgcitelDe  b?agen   onDcrBouben, 

banftfeggingc  na't^acBtmael/  toaer  in  men  banbe 
orote  lief  De  €D?ifïi  t'ons  toaert  eene  bannfcggmge 
Doen  (al  en  toie  top  3ijn  bermaent  toerben.  » 

80.  |Ben  faï  '$  namibbaegses  alft  $acBmael  geBou; 
bcnisVDe  pjeDicatie  Detf  CatetBifminabegetooonte 

beanttooojben. 
62.  3Mift  batfe  geen  gebob  ban  ben  J^eere  enfteb; 

ben  ban  gebaberg  of  getuigen  te  nemen  /  om  be  hinbe- 
ren  ten  doopte  p2cfenteren/fo  falmen  nocljtanjsbtt 

geb2uift'ttoelft  oub  ïjS  /  en  tot  een  goeb  etnbe  ingefet 
bolgen  /  en  b'ontoillige  baer  toe  bermanen. 

8  u  mm  fal  opten  bag  be$  j&acBtmaelss  fo  toel  m 
op  anbere  é§onbagen  troutoen  mogen/  maerroetop 
©afien25iD-Dagen.  .    ',      _. 

82.  (Dp5t23 arttjftelban'tCmbDtfe&pnobugban 
De  ftraff inge  ber  grober  fonben  /  të  Dit  tot  berfelartnge 
bpgeboegt  /  batmen  mette  genen  bie  eenig  berou  tonen 

6*  «©e  fo2mebanafcifcöingeboo2ben  «©oopfal*  \  nietterfïonD  totte  ercommunfcatieenfal  boo?tbaren/ 
men  fiouben  /  alfo  ftaet  acïjtec  be  CatecDifmum. 

64.  ©et  fal  b?p  ftaen/bat  befelbe  <©ienaec/bie  be  in; 
fettinge  be$  «Booptf  bcrftlaert/  ooft  bope  /  of  battet 
berfcReiben  btenaren  boen. 

65.  i$c  23?oeberen  gcboelen  battet  bed  toarebat 
be  fterften  eene  befpjenginge  in  ben  H&oop  geb?uifeten  / 

öocljöebbenbeflotenbatbe  maniere  ban  Diicmaelte 
befpjengengebiagenfal  tooiben/  ter  trjbtoe  batmen 
b'anbere  maniere  beter  ftan  inboeren. 

(Foi  s*  O     66.  "ï&t  fo?me  ban  bermaninge  boo?  ben  ̂ oopfel 
fal  eenberlep  toefen.  .      ■       ̂ ^lM 

67.  ̂ ebanftfeggingebtenaben  ^oopbolgt/fai- 
men  boen  boo?Uet  algemeen gebeb. 

68.  ïiBen  fal  geen 'HlbonbmaÊl  uttrctften  baer  geen 

fo?mc  ban  gemeente  en  &/  bat  i?S  baer  niet  eentge  <©u- 
berltngenen^iacomnen3ijn. 

69.  <De  fterften  fullen  baerna  arbetben  batfe  net 

^acötmael  alle  ttoe  maenben  fo  't  mogelijft  i$  uttret^ iten 

70.  ̂'ontfangingc  en  eraminatte  ber  geenber  bie 
fien  tot  be  gemeente  begeben/  fal  gefeïjieben  boo?een 

^ienaeren  ttoe  euberltngen/  of  ttoe  denaren  al- leen 

71.  me  een  toettelijft  getuigeniffe  b?engt  fal  totten 
^acfttmael  toegelaten  toerben/ten  3P  batfe  langen  tnb 
te  bo?cn  rjefe  ö?eben  tö/toant  aljSban  moetmen  na  fuïfte 
bemetnen  eben  atë  of  3P  öeen  getuigentfTe  en  {jabben. 

7  2t  g£$  teffoten  bat  be  beltjbinge  bcss  <0eloof0  ban 
ben  genen  bie  te  bo?en  geeramineert  3ön  metten  >a 

-tooo2bgcfcï)iebenfal.  „     . 
7  ï.  iet  té  ber  dienaren  en  Conftftoten  ampt  blpttg 

atht  te  nemen  toic  be  libmaten  ber  gemeenten  3ön  /  of 

boo?maelö  getoeetf  Oebben  /  en  offe  t'elftem*  't  ̂acöt'' mael  communiceren  /  Ijen  aenfpjeften  of  boen  aenfpie^ 
een /of  baer  acfiterbenften  ij*  inbe  leere  of  leben/fo 

't  niet  Ijelpt  in  be  €onfi(lo?ie  t'ontbieben  /  bermanen  / 
Reigenen  toaerfeftoutoen  met  <3obeö  gerecfjt/  enfo 
bit  alleö  niet  en  Helpt/  metbeClaife  raebfïaen/  bocö 

niet  licljtbacrbig  creommuniceren. 
74.  lïacn  fal  een  fimpele  pjebicatte  boen  tot  boo?be- 

reibtnge  bess  $acl)tmacl$7  inbe  toelftc  geljanbeltfal 
toerben  ban  bc  beroepinge  be$  menfclien/  en  banbe 

berfoeningc  met  <©ob  en  fijnen  nactfen/  met  bierige  ge^ beben. 

7^.  ï©cn  fal  in  befen  begnffel  ber  fterften  boo?t 
jftouben  beö^actjtmaeljes  een  pegelp  iCert  bie  totten 

SSactjtmact  bient  /en  be  nnaeric  baer  in  begrepen  bcr- ftlaert /  in  be  p2ebicatie  boo?  ften  nemen  uit  te  leggen. 

7  6.  l%n  fiaen  in  't  Ijouben  beieJ  ̂ acfttmaeler  acl)ten= 
fe  bocgeüirtf  /  boclj  ftan  men  öet  futen  om  battet  ingc* 
boert  t«  /  niet  toel  fonber  ergerntffe  acljtcrlatcn  /  nocfi* 
tanö  falmen  ftet  mtbbelretijb  battet  mibbelmatïgitf/ 
na  gclegentftcib  al  fïaenbe  ftouben. 

7  7.  gn  be  uitreiftingc  be0  b?oob0  be0  Jiacntmaeltf 
falmen  oeb2uifeen  bc  tooo^ben  fDaulitot  1.  C02.  10. 
metten  acnhann  /  neemt  eet  /  gebenöt  en  gelooft/  battet 
licbaemScfu  C&iftt  gebjofteni^/  tot  ccnbolftomen 

ban  Den  boo?  een  tijb  lang  ban't$ac|jmaelafBou* ben. 

13.  ̂ e  dienaren  en  fullen  nicmanb  uitroepen  om 
te  troutoen  /  ban  lik  berftlaren  batfe  ficn  ooft  batt 

fjuntoillen  laten  t'famen  geben/men  falfe  bermanen 
batfe  niet  bp  malftanberen  en  (lapen  boo?fe  getrout 

3ön. 

84.  ̂ iemanbfal  uitgeroepen  toerben  omtetrou* 
toen/fonber  eerfi  getuigemffe  ban  't  confent  3tjnber  ou^ 
beren/enfofptebo?en  geljjjlijftt  3ön  getoeeftbanaf* 
flerbinge  ber  eerfier  partpe  getoont  te  nebben. 

8  y.  <©e  perfonen  Ut  troutoen  toillen  /  fullen  opent* 
lijft  inbe  gemeente  afgeroepen  en  getrout  toerben  /en 
fo  pemanb  boo?  ftranftDeib  beröinbcrt  3ünbe  /  begeerbe 
in  buiö  te  troutoen /baer  ban  fullen  be|Bini|tecenen 
Confiflorie  oojbelen  /  en  fo  fp  Bet  toelaten  fait  niet  ge* 
fc&ieben/ban  boo?uitroepinge  in  ber  fterften  gebarn 

3ijnbe/  en  in  ber  jegentooo?bigöeib  öer  b?tenben  en  na* buren. 

86.  naen  fal  benamen  ber  geenre  bie  getrout  too?* 
ben  op  b«e  berfcöeiben  ̂ onbagen  banben  J&ebiftftoel 
afroepen  /  of  anberfinis  b?iemael  tn  grote  noob  /  na  be 
Confifl02ieoo2bclenfal. 

87.  Het  ̂ outoelöft  fal  bcbefttgettoojbenm  eenfg 
ban  be  plaetfen/  baer  be  namen  uitgeroepen  3ün/  bocD 
fopemanb  op  tm  anber  plaetfe  troutoen  toïl/Dtefal 
getuigeniffe  beruitroepinge  ban  beConftftojie  mebe 

brengen. 
88.  <©bermitsf  b'^fficialen  in  't  paufbom  b'autort* teit  en  recDt  ber  <©ber8etb  in  be  etötfcöeibinge  aen  fien 

getroeften  fiebben  /fo  fal  b'<©berf)eib  banbe  ̂ iena* 
ren  uit  <fl5obe$  tooo?b  /  gebeben  en  bermaent  toerben  / 
batfenaluibban<©obsStooo2ben  anbere  toetten/  tic 
Belpen  /  bie  in  fulfte  faften  Baer  Bulpe  ban  boen  Bebben en  begeren. 

89.  ̂ 'ontfcBulbige  partpen  Baer  partpen  ban*©* 
berfpel  obertoonnen  Bebbenbe  /  fullen  een  uitfp?ae& 

ban  fcBeibinge  ban  b'<$berljeib  begeren/  en  fo  b'<©ber* Beib  bat  niet  toil  boen/  fullen  ban  be<©berBeib  foeften 
te  berftrijgen  battet  be  Confifïojie  toegelaten  toerbe  te 
boen/  en  fofe  bat  ooft  niet  nonnen  berftr  jjgen/fal  be  con* 
fi(l02ie  Baer  bermanen  in  een  anber  plaetfe  te  treeften  / 
baerfe  be  Bulpe  ber  <©berBcib  genieten  mogen. 

90.  s&e  öerftebienaersf  hit  op  be  £pnobum  te  gaen 
gebeputeert toerben/  fullen  getuigeniffe  b?engenban 
be  Confiflorie  en  Claffe/  en  niet  ban  ber  «DberBeib. 

91.  3&efe  articulen  fijn/  alfo  boo?  onberlingc  betoil* 
lingegcflelt/  batfe  fo  Bet  ber  gemeente  nutBeib  eifcBt 
fullen  mogen  en  moeten  beranbert/  bermeerbert  of 
berminbert  tooïben/nocBtanö  fal  bat  niet  cenigege* 
meente  of  Claffe  bpfonbertpen  toefiomen  te  boen/ 
maer  fullen  alle  arbeibenom  bie  t'onberBouben/ tot 
bat  in 't  generale  of  p?obinciale^pnobo  anbere  bep 
o?bent  fal  toefen  geeinbigt  ben  28  giunij  / 1578.  in 

'tfelbe  ̂ pnobc  Beeft  gep2efibecrt  Cafporu^  ̂ eiba- 
nuiS  /  al£  baer  toe  bp  be  gemene  flemmen  berfto?cn  /  en 
SJrnolb.  Cojnelij  i.ö  berftozen  ̂ ecretart^  of  £crtba. 

a?oo2t$ 



öuj>  bc 
anu 
tooort 

'574 

r??u3eca  V  ̂ W  5ün  m  *t  felbe  &mW  berfcbciben  partt 
Benft't      £urtereb?agmcnquc!tienboo2ge|ïelttoti3toe/ 
;êPna»    öacr  op  geanttooo?ö  iö  aïö  bolgt : 

1.  Of  nietgoeb  en  toare/  bat  men  optcn  Cate* 
cFjifmum  ̂ omiltatf  fcFj^ccf.  <Daer  op  gcanttooo?b  10  : 
bat  men  bat  fal  laten  Mijnen. 

a.  <Of  irten  öc  25ibel  niet  correcter  op  't  men  foube 
oberfettcn.  ?Enttoö02be:  men  fal  toebcn/  tot  bat  be 
&antotfê  en  aiatijnfe  rtieu  oberfettinge  in  't  lïcbt  fal 
toefen/  om  bat  menfe  baec  uit  te  bcBter  ett  te  beter 
macB  oberfetten. 

3.  ̂oe  men  ben  aBeberbojperen  toeren /of  bie  op 
ben  recfjten  toeo  b?engen  fal.  2finttooo?be :  men  fal 
D'Obertjctö  bermanen  en  bibben  /  batfe  niemanb  ont* fangen  nocb  ïijben  fullen/  ban  bietoettelijb3toeren/ 
ïmt  geDoojfacm  te  3(jn/  en  bit  baernutoonen/ber* 
manen  tot  geboo?  bes  <0obbelijnen3©oo?b$7bebm* 
beren  te  boop  te  b?cngcn/ert  f030  fulr  toeigeren/ bat 
menfe  tn  tegcntooo2bigbeib  ber  $2tbit anten  ontbic- 
ben/en  Baer  opinien  bebclcn  fal  te  berblarcrt  en  berant* 
tooo?ben/  ooft  fullen  bc  J&ebicanten  foenen  in  Baer 
ïicimelij&e  berfamelinge  te  nomen/  om  te  tonen  bat 
BaerBanbelonrccijttó. 

4.  <0f  een  p?ebicant/  Starts  ban  te  boren  ge* 
toeeft  3ünbc/nocf)  in  bt'enbienftbujbenmacf).  2Hnt* tooo?be:  bat  Bp  (2Teftamenten  en  ̂ utoelijfefc  boo?* 
toaerben  manen  macB  (infonberDeib  baer  men  geen 

Oorfpronfc  der  Ncderlandiè  Beroerten» 
14.  <Of  een  b?outoe  niet  en  foube  mogen  toebcrom 

troutoen /toicnö'  man  nu  acBt  jaren  uit  getoceft  Beeft/ en  fv  niet  en  toeet/of  Bplebenbe  of  boob  tó/  aïfofe  noit 
beftDetb  ban  Dem  geBoo?t  Beeft.  2Cnttooo?b :  fp  fal  bp 
be  «OberDeib  ronfent  en  lo0fp?ebinge  begeren. 

1  ?.  1 6.  ©p  een  b?age  /  nopenbe  een  jong  gefel  /  bit 
met  een  botDter  in  beloften  fïaenbe  1 5  jaren  Deeft  Butó 
geBoubcn/  en  bie  baer  na  beriaten/en  een  anber  ge* 
rrout  Beeft.  <£n3P  bie  bcrlaten  &/  begeert/  bat  men 
Baer  00b/  een  fcBcibb?ief  Bebbenbe  meteen  anber  trou* 
toe.  3fsf  gcanttooo?b:  fefal  Baer  faac  be  tocrclblijbe 
<0berbeibrecBtboo2(ïeUen/enbanbefelbe  ronfent  en bebel  begeren. 

17.  a©atmenboenfalmeteenman/bieintpaug* 
bom  fijns  bJoebers  toijf  Beeft  genomen  /en  omtrent 
H  of  1 5  jaren  met  Baer  Bu#  geBouben/en  binberen  bp 
geteelt  Beeft.  3|0geanttooo?b:  bat  betoijle  fuibenbp* 
tooninge  ban  <0obe  berboben  të/maer  aengefien  bat 
be  man  nu  léebtoefen  Beeft  ban  fnn  fonbe  /  en  toülig  tó 
te  bolgen/'t3PtefcBeiben/oftIeben  boo£  te  bolgen/ fblr  <6obe$  3©oo?b  bermacB  /  tó  beflotcn  /  bat  men  be 
fane  aen  bit  ban  «Beneben  en  ̂eibclberg  oberfc Bnjben 
fal /en  fal  BP  mibbelertijb  niet  toegelaten  toerben  tot* 
ten$acijtmale> 

1 8.  <©p  een  tyage  ban  een  nreupel/bienö  D utób?ou* 
toe  ban  Bern  getoeefl  tó omtrent 22 of 2 3  jaren/  ban 
toclbe  boob  men  nocB  niet  feber  en  te/en  fint  bp  een  atv 
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anberBebbencnban)  inbeauamefticDtclijlteplaetfen.   berb?outogefetcnBeeft/ennocBfu7ofmen  Bern  met 5.  <©feenfter&enbicnaer0Bntób2Outoegcen  open 
bare  toinbclnecinge  boen  macB.  2Bnttooo?be:ncen. 

6.  <öfeen^ienaerbc03©oo2bö  laten  macB  te  be* 
foeften  ben  genen  bit  aenbepefte  branb  leggen/  om 
batBpban'tbolft  gefrBout  toerb.  3flnttooo2be:  batfe gebouben  3ün/  geroepen  3tjnbe  te  gaen  /  en  ongeroepen 
3ijnbe/  toetenbe  bat  men  Baer  ban  boen  Beeft  00b  te 
gaen. 

7.  <&p  be  b?age  ban  ̂ elfti$fgeanttooo2b/nabe* 
mael  beflotcn  10/  bat  ber  <©uberïingen  en^iaconen 
fialf  beel  alle  jaer  beranbert fal  toerben/ op  bat  beo?* 
ijeningein3öngangbome/en  ftcB  niemanb  tebebla* 
oen  Bebbe  ober  ben  langen  bienjt/  bat  men  in  ber  Con* 
fi(ro2iebc3toarigbetbbergeenber/  bit  met  Bet  eerfte 
jiaer  af  begeren  te  toefen/  obertocgen  fal/  toelbbe 
groot|ie3ijn/en  batfe  Bun  allen  ter  bifcretie  ber  <£on* 
fi!l02ic  onbertoerpen  fullen/  en  fo  3?  bit  niet  en  begeren 
te  boen/ fullen  Bet  lot  toerpen. 

8.  3©at  men  mette  papen  boen  fal/  bit  in 't  Bei* melijtt  bopen  en  troutoen.  2ilnttooo2be:  men  fal3ijn 
befle  boen  bp  b'<©berBeib  berplaetfèn/ombittetoe* ren  /  en  fo  bit  baer  niet  toe  boen  /  bv  be  Boge  <®berBeib. 

9.  <©f  men  be  feinberen  ber  aföefneben  macB  bo* pen.  2Bnttooo2be:ja. 
10.  <©f  men  een  ftinb/ban  eenber  b?outoen  geboopt/ 

in  ber  herben  bopen  fal.  2Cnttooo2be:  ia/  obermits 
ber  b20utocn  bopen  geen  boop  en  i£. 

11.  <©feenoberfpeelbertoteenBuiöb?outo  nemen 
macB/  mette  toclne  Bp  oberfpel  gebaen  Beeft.  3Cnt* 
tooo2b:  men  fal  baer  in  niet  Banbelen  tegen  bea©e* relblijne  ïtecBten. 

12.  <Df  een  libmaet  ber  gemeenten  toillenbe  trou- 
toen/ een  perfoon  bit  papift  /  3&ooptf  of  3©crelb0  ge? 

fint  i$  1  ban  ben  ̂ icnaer  getrout  fal  mogen  toerben  of 
met.  3Cnttooo2be:  men  fal  fulbe  te  boren  bermanen; 
bocB  fofe  ebentoel  toillen  troutoen/  men  falfe  troutoen/ betonl  Bet  troutoen  polmjh  ij*. 

13.  <©p  be  b2age  ban  een  man/  bit  ban  3önBute* moutoc  lange  tijb  folemneïijb  gefcljeiben  iö/om  beö 
berfeBciben  gelooft  en  onbcrlingc  geliefiS  toille  /  en tpttn  anbee  Buiöb20utoc  lange  gefeten  /  en  ftinbe* 
ren getoonnen Beeft/  en  be  boob3ijnberborigcrBuiö* b20utoennietbetonfenenftan/ofmen  bit  bjouto-pcr* 
foon  ban  ben  ̂ acbtmael  fal  af  Bouben  /  en  (h  btU 
be  beljorcn  gefebciben  te  to02ben.  %$  geanttooo2b: 
bat  men  Baer  af  Bouben  fal  /  ter  tijb  toe  Bp  fal  betoefen «ebben  3ijn  borigc  Buiöb20iito  boob  te  3ijn  €naen* 
gaenbe  bc  fclmbinge  fal  men  fïen/Boemcn  boen  fal/ m  men  anttooo2be  ban  be  fafte  falBebbengebregen 
ban  be  öerhenban  <©encben  en  ijcibelberg. 

be  felbe  troutoen  fal.  ̂ 0  beflotcn :  bat  men  Bern  eerft 
fal  tot  b'(©beiBcib  fenben/  om  albaer  confent  te  balen/ en  confent  Bebbenbe  /  fal  men  Bern  boo?  be  Confifto?ie 
troutoen  /  m  eerft  3Ünber  fonbe  fcBerpelijb  boo?* 

Bouben, 1 9»  <®fbt  Butoeujben/  bit  met  nitgebjubte  tooo2ben 
(Hebit.  18.)  niet  berboben  en  3ijn  /  maer  uit  tegenlïcl* 
linge  en  confeguentie  befïoten  bonnen  toerben  berbo* 
ben  te  toefen  /  boo?  berboben  en  ongeoo?loft  gcljouben  (rot/ 3. ) 
fullen  too?ben  i  i$  geanttooo?b :  ja,  3£at  00b  be  iBini* 
fïeren/Boetoel  be<0berBeib  fulr  toeliet/niet  fullen  trbu* 
toen  fonber  fcBJiftelijfe  bebel  ber  «©berBeib  /  en  men  fal 
be  perfonen  en  ©berbeib  ban  te  noren  genocgfaem 
ban  btft  fabe  bermanen  en  toaerfTBoutoen. 

20.  <©p  be  b?age  /  of  een  jong  gefel  /  bie  tegen  toete 
en  toil  3ijnber  ouberen  3ijn  trou  eenber  maegtgege* 
bert  Beeft/  en  befe  boo?  begeerte  en  bebel  3ijnber  oube* 
ren/ berlaten  Bebbenbe/  fieB  aen  een  anber  (eens^a* 
penbocBter)toetteIijbberbonben/  en  mibbelertijb  na 
be  belofte/  geburenbe  ben  tijb  beruitroepinge/bpbe 
eerfle  gefïapen  Beeft  /  en  boben  befen  Bun  bp  ben  #?o* 
bifoo?  b'eerfle  toegetoefen/  ijs  nu  met  een  berbe  (bctoij>r 
ie  be  tWbt/  namentlijft  bess  papen  bocljtcr  /  in  't  recBt 
b?p  ban  Bern  gefp?oben  3ijnbe/  met  een  anber  gcBoutot 
tó)  of  Bp  be  berbe  troutoen  macB.  3!0geanttooo?b: 
betoijle  bt$  papen  bocBter  b?p  gebent  ië  ban  ben 
ficcBter/  fo  tó  't  Butoelijfe  /  batfe  namaelö  begactt 
Beeft  /  tocttehjb.  3Ccngaenbe  b'eerfle  /  bit  lp  tegen 3ijn  ouberen  toil  belooft  en  onteert  Beeft/  en  tó  Bpnict 
berbonben  /  betoijle  3ijn  ouberen  nocB  baer  tegen  fp?e* 
ben.  ̂ ier  tegen  en  ftrijb  be  Wtt  <0obtf  niet/  €rob.  22. 
en  ZfrtiiL  21.  3©ant  baer  toerb  gefp?oficn  ban  manö* 
perfonen /bie  Bder  eigen  boogt  3ün/baer  uit  bolgt/ 
betoijle  be  aberigBelb  befe  ter  bcBoo?lijbcr  mb  niet 
gefïraft  Beeft  /en  nortj  tó  bulbenbe/  bat  lp  bc :  berbe/ 
bie ftp  met betoilliginge^ijnber ouberen  belooft  Beeft' 
berbonben  3?/  en  fo  b'^berBeib  fulr  bebeeït/  trou* toen  macB* 

21.  mt  ober  feben  jaren  ten  isacbtmale  getoeefl 
3ijn  /  en  parbon  geBaelt  Bebben  /  Boe  men  Die  pi  tottert 
HacBtmale  toelatend  3Cnttooo2be:  om  bat  bergernifre 
openbaer  iief  /  falfe  openbaer  gebetert  too?bcn ;  boe  B  fal 
be  <£onfifto?ic  oo?belen  na  gelegentBeib  ber  bacb. 

22.  <Op  be  b?age  ban  be  affnpbinge  ber  geenre  /  bit 
tot  be  iBcnnonitcrt  3ijn  geballcn.  gfjf  geamtooo?b: 
bat  men  totte  affnpbinge  ber  felbcr  bp  trappen/  in  ben 
<£mbifen  &fnobo  boo2gcftelt/boo2tbaren  fal. 

13.  <©f  men  een  Hombacrt  tottett  jfêacBtmael  toe- 
laten macB.  3}ögeanttooo2b:  neen. 

31$  boo?t0  beflotcn  /  bat  'bc  dienaren  ban  bc  Claf* ^5  4  fe 
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Den. 

Het  févende  Bock.  HT4A 

{« H9«  h«>  ±&xh*  ̂ inobumnenei'ael  beroepen  ful*f  Deeft/  be  felbe plaetfe  m  te nemen  /  en  alfo  rtfffcntf  ̂ saibci 

tia toef ffi/cn  bcaiumelijft  gebaen  fal  mogen  toer*  meer  anbere  rebenen  touïe/  (o  bcrfocDt :  Jj  ae» Den  m^ I  ̂opt-Commantieuc  noen  ecmoe  jêpaenfc  €om^  fc[)anfe 
panmen/.  öie  Demfonbbc<D3mpagnienban3>on3l!*  op  * 
ionfo  be  &oto  ftajo?/  ban^oanb'Wa/  <Damtaen  g»g de  tf&oraleg  en  ban  <£>2ttë/  öetoelfec  flonben  onber  tc  r.e. 

'toebiet!  ban  Suliaen  Jtomcro.  ̂ e  felbe  <0?oot-  men. 
Cotnmanbeur  Daötie  ooft  laft  gegeben/  bat  men  te 
t7  baenbelen  oube  folbaten  ban  tie  Regimenten  ban 
<Bon  ftob2igo  be  (Coïebo  /  en  <E>on  <0onfalo  be©?at* 
camente/  bie  feec  fober  en  quanjft  in  ojb?e  toaren/  fou* 
tic  cafleren/  en  bat  toe  felbe  17  baenbelen  fouben  ge* 
boent  en  geb?atDt  toerben  onber  bettoe  Regimenten 
ban  <Bon  ̂ erbinanbo  be€olebo/en  bcnfelbengiu* 
liacn  Romero.  1§p  o?bonneeebcbangeIijften/  bat  bc 
25  baenbelen  ban  Det  Regiment  ban  &.$DiliPPe  en 
ban  &.  fïacob  fouben  toerben  gerebigeert  en  geb?acl)t 
tot  ii  baenbelen  /  Daer  gebenbe  tot  ©elb-obertfe 

fr?anctfco  ©albe5.  ̂ e  felbe  ©albe*  albttf  berfïerftt  ©ar- 
en allegereebfcbap  gem^ftt  Debbenbe  /  om  be  boo2f3  Jjy* 

fcDanfe  ban  be  polberbaert  ïn  te  nemen/ 10  op  <©d«0-  beïc&an> 

3BP  hebben  ijice  Deren  bcrDacït  /  Doe  bat  be  «0?oot- 
CommanDcur  Dabbe  boen  beiftonbigen  feftce  par* 
bon  /  bp  ben  Coninfi  ban  ̂ pangten  ben  8  IBartp  tot 
iBab2tl  nccjrocöiccrt/  maer  alfo  baer  opfeertoetmg 

tlerfonen/  bcclnun^teDen  of#20binricn  /  't  felbe 
berfoebtente  genieten:  ecnSDeeltfboo?  bien  fp  't  felbe niet  en  betreuben  /  en  anbcrbectë  /  boo?  bien  fp  Den  fel* 

Den  niet  fcUülDt'g  en  Dielbcntc3ijnbanbemtgbaben/ baer  ban  ïjet  parbon  mcmïe  toa$  maftenbe/  en  Den 

felfó  niet  en  toilbeu  befcUulbigen  /  bat  ooft  't  felbe  par- Don  tot  alle  manö  Danben  binnen  ̂ ollanD  en  geelanb 

nieten  ftonöe  ftomen.  &a  3ünbee  berfcDciben  porto- 
nen getoceft/  betoclftc  uit  Daer  felben/eenigeuitlajr/ 

h  felbe  parbon  gefonbcnljebben  aen  Dare  goebe  bmn* 
ben  binnen  ben  {tebcn  ban  ̂ ollanb/  Daer  bermanenbe/ 
befc  gratie  en  genabe  ter  Derten  te  nemen/  en  met  te 

©«Pa>  berfuimen.  <0nbcr  anbere  Deeft  ooft  be  $aftoo?ban 
!?00^    dTaftricom  aen  bc  .pagiftraet  ber  (lab  2l!lftmaerco* ,  ̂ „«.mwu..-^^ — ,-,  - -.-=,-- 

tü£;  Sfban  b  t  parbongefonben/meteenbjoutoftentoo.   bagben293Junp/mct  groot  aPP^etbanbjuggen^  yg* 
Ga*  n  nbc  m  bc  ©ebeitoijft/  met  een  mtffft»  onber  3ün   en  alle  anbergereebfeDap  baer  toe  btenenbe/be  felbe  JMJ^ ï,aiö°"   1  anö/  öaer  W  Dp  ftfijüft/bat  be  J^cere  ban  <©?ammep   aen  allen  «anten  feer  furteufelnfeen  ftomen  befpjingcn  to„D  af, 

aScc  Dem  laft  gegeben  Dabbe/  't  felbe  parbon  aen  Denim am  dc    nm  ober  te  fenben  /  p2efenteert  boo?t£  fijnen  btenft  /  fo 
pagiv  fpPmiant,Cntoillenoberfenben/om  te  mogen  Danbe* 
tm      len/  DPfeibfeb?P bajt gelcibe toe/  pjefenteeit  ooh  pe* 

manben  albaer  tc  fenben/  inbien  fp  Det  begeren/  en 
boben  bien  hoef)  /  batDP  be  gecrempteerbe  perfonen 
aen  parbon  toiï  Delpen/ toie  batfc  3un  Deel  Mlanb 
C002/ inbien  fp  Det  maer  en  begeren.  3^p  fcDmft  ooft/ 
bat menfcgccbc balie bo?gcn  fal  feiten/  bat  men  ooft 
met  Ocnlutücn  fal  Danbelen/hopenbc  Detlontfangen 
ban  gainifoenen/  batfe  3Ü"  ̂ a|e|lett  fullen  Debben 
te  bebanftcn.  ?2>ïb  Denluiben  /  batfc  cempaffte  en  me* 
belnbentoillen  Debben  met  Daer  felbe/  Dare  bo?gercn 

ennageburen  (Dp  meent DeDuifïuiben)  bie  alomber* 
ftrooit  en  geblutDt  3D«/  niet  en  mogen  3aepen  nocD 
maepen/  en  ban  armoebe/  Donger  enftommer  ber* 
gaen/  en  berfoeftt  Dier  op  een  bjicnbeltjfte  anttooo?- 
be.  Zonen  b2icf  toasf  gebateert  uit  be  25ebertoijft 

^     ben  26  Snnp  1574.  en  toag  ortberteftent  Riemsdijk. 
^cnb?icfis5bcn83!ulp  aeitjbe  25urgemeefleren  ban 
2ïlftmaergclebcrt/ bie  be  b?outoc  genomen  en  geejea* 
mineert/  ert  böö?tss  aen  ben  <©oubcrneur  ,§onopge* 
fonben  Debben.  ̂ onop  Deeft  be  b^outo  baer  na  laten 

©e  ©a.  gaen  /  fonber  eenige  anttooojbe  aen  ben  pafïoo?  te 
ftoo?     fenöen  /  bocD  Deeft  be  fafte  fo  toeten  te  bclciben  /  bat  DP 

Smt*  benboo?f3f  ajloo?  in  Danben  ftreeg/  maer  bebtnben* 
aS  be  aen  ben  jelbcn  niet  /ban  bat  Dpeengoeb  flecDtgefel 
om  /  en  toasS  /  en  bat  DP  Dem  nooit  partpbig  of  bitter  tegen  bie 

ban  ber  Religie  en  Dabbe  gebjagen/  i$  DP  om  een  Klein 
icbelijft  rantfoen  b?p  geftomen. 

3Bp  fouben  Dier  nutoelbo?berbcrDalenberemon* 
flrantien  en  ftlacDtcn  bi?  tik  ban  25?abanb  gebaen/ 
ober  be  grote  mocbtoilligljeben  ban  Det  ftrijgtfbolfc/ 
en  be  ongeflraftljeib  ban  bien/  metten  inb?ceftDaer* 
Der  p?cbilcgien/ bie  fp  ben  <a?oot-Commanbeur  re* 
monflreren/  maer  alfo  top  Xm$  lange  ban  ber  belc* 

geringe  üanScibcn  Debben  gc3toegen/  t0'ttt|b/bat top  baer  tocberom  ban  berljalcn/  op  bat  Det  niet  en 
fctjtjne/bat  top  D^n  in  Darc3toarigDeibgeDeel  berge* ten  Debben.  m  .^ ,  t  .t 

<Detoijle  bc  ,§pangiaerben  Xetben  belegert/  ooft 
Den  &age/  ïEaeflanbfe-flniiS  en  JDlaerbingen  Dab* 
Den  ingenomen  1  ooft  ben  ïeibfcn-bam  met  bolft  bc* 
fet/  fo  Dabbe  Dp  ooft  een  fcDanfc  gemaeftt  aen  be 
©oomb2ugge/  tuffen  ben^agecn  ̂ elf.  €nbcr* 
naenbe  /  bat  be  p^mce  ban  ©rangicn  een  (terne 
ftDanfc  Dabbe  boen  maften/  tuffen  3E>clf  en  €»utoer* 
fcDie  /  op  een  plaetfc  /  W  men  tt  pilbcrbaert  noemt : 
fo  toaö  Dem  acngebient/  bat  befe  plaetfc  toa#  ban 
groter  impo2tantien  /  en  bat  DP  be  felbe  Debbcnbc  /  be 
(lab  Dan  XDelföaer  boo?  ooft  feer  benaut  /  en  ban  anbe* 
re  fteben  /  fo  ban  fiotterbam  atë,§cDiebam/gefcDei* 
tjvA  fonbe  toefen.  a©aerom  Dp  boo?  Dem  genomen 

tocöcc 
om  onr* 
tlagen. 

en  aenballen/maer  Ut  ban  binnen  befcDanfe3önbe  geffageo 
baer  ban  berabberteert/  Debben  be  felbe  focouragieu*  jJJot 
felijften  ontfangen  en  tegen  geflaen/  bat  fp  bien  furieu*  berue$ 
fen  aenbalniet  alleen  en  Debben  mannjft  af  geflagen/  Jan 

maer  bat  fp  be  felbe m'taftrecfeen ooft berbolgt/  eert Bom- bcel  gedagen/  en  al  't  gereebfcDap  geftregen  Debben/  en 
tjg  be  refle  b^  lik  ban  ̂ elf  boo?t0  berbolgt  totte  fcDan* 
fc  ban  bc  l^oojnbmnse  toe.  <©aer  3önber  ober  be  400 
ban  be  iêpaenfe  3ijbe  gebleben  /  bele  gequetfle  3ijn  na* 
DerDanb  ge(lo?ben.  ©an  be^  finten  3öbe  3ijnber  ge* blebcn  omtrent  zo/  en  omtrent  fo  beel  geguettfe.  5|r 
Dcbbe  feD2öbenö  gelefen/inDoubenbebatbe^paenfe 
felbenbeftenben/battcr  toel  800  gebleben  toaren/  en 

bat  men  gifle  ban  beelmeer/  ban  na  naerfiig  onber* 
foeft  en  Deb  ift  ban  geen  meer  nonnen  bernemen  /  en  is? ooHtoaerfcDünlüRtt-  L  _       i4^^I 

q^c  ë2ince  ban  «©rangten  met  be  Staten  ban  ̂ 01*  %m, 
lanb  en  Eeelanb/toel  toetenbe/  bat  tk  ban^eiben  jmgeen feer  toaren  benaut /en bat  bebictualie feer  minberbe/  jjjgj 
fo?genbc  bat  W  albicn  fp  niet  Daefl  en  toerben  ontfet/  öen  rc 
batfe  uit  noob  fouben  gebjongen  toerben/  Den  op  te  ge*  ontfet* 
ben /toaren  feer  mette  fafte  beftommert.  ;©e#2inte  «■• 
atDtenbe  /  bat  aen  't  berliess  ban  Bleiben  ooft  toa^  Dan* genbc  alle  fönc  reputatie  /  en  rufte  niet  /  nacDt  en  bag 
bebenftenbe  op  be  mibbelen/  ban  be  felbe  te  ontfettem 

l^P  Dabbe  geboben  bp  ̂latcate/  bat  alle  beDutflut5 
ben  Daer  ftoo?n  en  Doop  foube  geb?acDt  toerben  in  De 
naefle  ̂ éteDen  onDer  fijn  goubernemente/  gelp  ge* 
Daen  toerD.  ©oo?t0  p^oponeerDe  DP  /  bat  men  be 
jBaesf  en  fffelbüften  foube  boo?(ïeften  /  en  be  (ïutfen 
ban  ïiotterbam  /  ,$cDiebam  /  ̂>elf^Daben  /  en  anbe* 
rc  tik  in  Daer  macDt  toaren/  foube  opfetten/  en  Det 
lanb  alleg  laten  onber  toater  lopen  /  fonber  atDt  te 
nemen  op  be  grote  fcDabe  ( betoelfte  geacDt  toerbe  toel 
500000  ftronen  foube  beb?agen)  ük  baer  uit  bolgen 
foube  /  en  bat  men  alfo  een  jee  met  ebbz  en  bloeö 
ober  een  b?oogbaft  lanb  foube  maften/  om  baer  naer/ 
alg  Det  Doog  genoeg  foube  jöngcbloept  en  getoaffen/ 
naer  Eciben  te  baren/  en  be  ̂ tabopfobanigetonf 
fetefpöfenenontfetten.  ^©e  opinien  toaren  Dier  eerfl 
biberjs/ maer  berflaenbe  uit  ben  p?tnce/bat  Det  on* 
mogeltjftbmov  naer  aller  menfcDen  oojbeel/  't  felbe  te 
lanbe  te  mogen  boen  /  om  be  macDt  ban  be  bpanben/  ™™ Dare  menigbülöige  (terftten  en  toel  befette  fcDanfen/  btnm 
en  bat  Det  met  minber  perijftelsf  en  ftoflen  /  te  toa*  joo? « 
ter  foube  ftonnen  toerben  gebaen/  atë  te  lanbe  /  uit*  Jcei"jv genomen  bc  fcDabe  ban  be  ïanben  /  fo  Debben  W  fen  u 
ben  24. 2Iulp  refolutte  genomen/  en  bafleltjft  befto*  openen, 
ten  /  bat  men  terfionb  be  fafte  bp  ber  Danb  nemen  «Jj™ 
foube/  ombebenaubein  Steiben  te  berloffen  en  ont*  jano  te 
fetten.  <©aer  i£  geconfenteert  noooo  gulben  ge*  latend 
reeb/  Die  men  fo  bi?  maniere  ban  capitale  fettin*  j;j«f 
ge  en  leenmge  foube  firn  te  licfiten  /  gelöR  ooft  ge*t,fn. «aen 



Ó74- Oor/pronk  der  Nederlandle  Beroerten. 
Want  al  is  daer  nuflerft ,  oorlog  en  diertefwaer, 
Men  acktgeen  roede ,  elk  leeft  of  daer  geen  ft  r  af  en  waer. 

De  Spaenfe  verwaende ,  en  't  Neerlands  weeldige  fon*> 

den, 

Hebben  malkander ,  ook  elk  haer  flraf  recht  gevonden, 
Syfuüen  ( komt  vree  niet  )  haer  machten  onder  linden 
So  krenken ,  dat  hen  licht  een  vreemde  macht  fa  l  dwingen. 

baen  i$  /  Daer  obligatien  ban  toerben  gegeben/  en 
ooftnamaeI$gerefritueert3ijn:  m  nocö  45000  fc0; nentermaenb/  boben  bc  ojbinartëcontributieri.  (£ot 
Det  boo?frcftcn  ban  De  bijhen  3tjn  berfcljeiOe  perfonen 
gecommittcert/  onbec  anbere  toaren  gecommitteert 
gon&crcn  Daniël  banjfêünaaerDen  en  JiDillemban 
©alenfïein/  Dietentont  met  groter  goebtoilligfjeib  en 
bint  uit  «otterbam  getogensijn/  met  een  goeD  getal    Maer  de  vree  is  aual ijk  gedurio?  verhopen, 

Btïfr  ptOnter.^/  en  DeDben  't  felbe  te  toerfte  gefïdt.  3>e  $?tn*     Want  haer  meiningen  hart  tegen  elkander  lopen. 
ben"'  2sSa"  ̂ "Öfol  **  W#  m*  ».  &HUW  Ï5W$  j  Spangienjag't  Land  liever  arm  jan  vry, en  ruk  van  hae f boom'    SlöbOCaet  ban  ben  ïanbe  ban  ̂ OKanb  /  en  fOmmtge     Neetland  is  liever  arm  en  vry ,  dan  een  rükeftaef 
W    2I!?f£C. bat1  öe «Staten / Optelt  3  en  4  SCugufit Opten     Spangienfou't  Neerland  geernopflocken en  vervielen 
mm    f  fcI?uö  ö^0^11  tot  <&WUV  altoaer  een  feftanfe/met 
aeopent.  wwmtfl  ficfet  /  toas  leggcnbe  /  aitoaer  ben  btjft  boo?- 

geitenen  toerbe/  en  toerben  16  gaten  tn  ben  felben 
Dijft  gegraben/  in  boegen  bat  fjet  lactfïc  gat  guam 
reent  tegen  ober  fSfelmonbe.  (Cufjcnen  Sotterbam  en 
3Wtf-0aben  toerD  ooft  een  groot  gat  gemacfit/'t  toclft 
feer  beel  toaterje?  in  b2ac|jte.<Dc  fuufen  tot  ïïottcrDam/ 
■^clneDam/  en  D'anDere  fïuifenban  fjet  3ftcft -quar^ 
tier  /  Die  in  Oen  marfit  toaren  /  toerben  ooft  al  t'famen 
open  gefet/en  men  bcbonb/bat  De  fïiu'fc  tot  ftotterbam eengetoelDigtoateringaf. 

545? 

i        ö        j —    '  — --- wwmwww.  £»w  «  vpju/LKca  ar,   i/vr  -y$ 
Neer  land  waergcern  vry  van  dees  Spaenfe  fielcn, 
Om  Gode  recht  te  dienen  met  penitentie 

In  vryheid ,  na  't~gatuig  van  de  conjeientie : Daerom  en  achtfefot ,  bot ,  plomp  ,  noch  verwaten, 

Want  om  haer  vry  e  Godfdienftfy  't  liever  al  laten. 

D€  bijften  nu  albus?  boojgefteften  3ijnbe  /  en  be 
fïmfenopgefct/  DeeftDe|p?ince  uit  ̂ eeïanbont. 

öODcn  Den  IDmtrael  ̂ onftöeêr  itouijS  25opfot :  en  na 
Datfpte  famen/  fo  in  't  particulier  als  inbe  Staten ,  fiabDen  beracDfïaegt  /  en  alles?  oberleib/  op  toat  toijfe/ 

fp  moet  liter/  tot  berluftingc  bes?  leferg/  inDefe   met  toat  bolft  en  gcfcöut  men  Eeitien  beft  ontfettcn 
Djoebebefclmjbingemcbe  inboegenfeftcrgefp?c&tuf=  |  fouDe:  foténp  toeberomnaEeelan&gercift/omal* 
feilen  De  *%?&£  t\\  ïlïSaff  /  fin  ivnhrr  nnUrmn-  ftffrn  *«s  •  fitter  aMfftihaerbifttorrtahin*    ltetwM»tnflvri,«»\%vM^,m (roi.j+)fc(jenDe  Eeeen  ïfêafc  /  bp  eenber  omtrent  Defen  njD gemaeftt/  niet  gualnft  alOier  ten  psopooftc  ban  Dit 
Doo?tleften  Der  Dpen  bienenbe. 

tfefpirh 
Oceanus. 

tnffcöen   Ff  ®e  fae^^ drijft  herwaers  ds  fchuimende  Mafe. 
©cea»      L  M  Hy  poft  eert  rafcher  dan  een  vluchtige  hafe  ■ 
^J?  c  Dats  ntet  ̂ rgeefs  ,  defe  poft  brengt  ons  -wat  byfonders. 

ZyV  gegroet  o  Coning ,  en  hoort  wat  -wonders» 
Van  onfe  Hollanders ,  die  zijn  botter  dan  bot, 
Geheel  r  af  en  de ,  dul ,  ofveelfotterdanfot. 
Want  daerfy  ons  eerft  uyt floten  ongebuyrlik, 
Met  dijken  ,  met  dammen ,  met  arbeydenfuirlik  ; 

In  't  floppen  ,  in  't  hogen  ,  in 't  dijken  met  praêlüken, 
Pan  haer  gebroken  hage  en  de  fm  all  e  dijken  : 

Niet  hogers  duchtende ,  dan  't  Noord-we fleltjk  blafen 
Qm  den  hoogheid  tegens  te  ftaen  ,  van  u  hoogdriftig  rafen 
Js  dit  rafende  volk  nufo  gavtfeh  ontftnntg, 
Datfy  Gode  bidden  devotig  en  innig, 
Om  een  Noord-wefterftorm ,  om  u  verderflijk  woeden, 

Ende  om  't  goed  Land  tefien  onder  u  vloeden, 
Daer  toe  ook  elk  opent  zijn  dijken  enflutfen 

Om  u  te  ont fangen  enfelfte  v:jr hui  jen. 
Zijn  dat  niet  rechte  botte  fott  en  ofJuüe  menfehen  ? 

Wat  ftaet  u ,  o  Frince ,  doch  hooger  te  wenfehen  ? 

'/  Haeflen  heeft  my  vermoeyt ,  om  u  verblijdinge,    . 
Want  ik  wifl ,  wat  u  lag  aen  dees  goey  tijdiuge  ; 

'/  Is  nu  recht  u  tijd ,  u  palen  uit  te  ftrecken, 
En  't  gr  aft  ge  Holland  fo  dik  te  bedecken 
Met  ufout  vloeden  ten  eeuwigen  dagen, 
Datmer  voort  falvijfc  hen  ,  daer  men  plag  te  jagen  j 
Ja  die  Walvifch  groot  fal  f pelen  en  afen 
Daer  die  melk- fonteinen  wceldig gingen grafen. 

Slaepter  niet  op ,  He  ere ,  maekt  van  Holland  Zeeland, 

Dewijl  't  open  ftaet :   wantfo  u  broer  een  vree  „fant, 
Of  f  o  eenig  Landsheer  e  dief  hoon  bruit  ging  trouwen, 
Waerdy  uitgefloten  ,  mot  tefpaey  berouwen. 

Oceanus. 
Door  botheid,  noch  doorfotheid ,  maer  door  grote  nood, 

Van  't  Spaenfch  regeren  hatelijk  boven  den  dood, 
Heeft  Hollandmijn  inkomft  voort  min  ft  e  quaed verkoren, 
Om  den  Spaenfe  heneften  {  haer  meefte  quaed)  te  flor  en, 
So  maekt  trouheid ,  datfy  om  tefpijfen  tr ouwelijk, 
Een  (lede ,  veel  landen  ftcn  bederven  rouwe  lijk. 

Wilt  my  nu  Eolus  uit  het  Noord-  w (l geleiden. 
Ik  fal  haer  fpijfchuiten  leiden  in  de  ft  ad  Leiden, 
Spijt  den  Span^iaerts ,  en  dees  lecker  eet  er  s  van  weggen, 
Die  nu  beleggers  zijn  ,  hongerig  doen  beleggen, 
En  voor  gefuikerde  wijn ,  zout  water  doen  drinken  : 
So  zijn  die  vuil  brengen  ge  fout  en  tegen  'tftmeken. 

't  Sal't  weeldig  Holland  ook  dienen  ten  goeden j Dat  hetgeftraft  werde  met  willige  zoutvloeden* 

Daer  alles  baerbig  te  maften.  J|ier  en  tufjcljen  toerben 
tot  <©elf  /  rot  fiotterbam  en  ter  <0oube  ooft  alle  ge* 
rectferjap  gemaeftt/  foban  platboombefcljepen/  fio= 
renfeftuiten  /  galcpen  en  anberg  alles*  Dat  noDig  toao\ 

ItëiDDclrettjb  /  namentlpft  Den  naeflleften  S^V/ 
ff  f)?eef  25alDeu£  aen  Die  ban  ïeiDen  uit  ben  ̂ age/be* 
fennabolgenoeb?icf. 

F>Erfame  goede  vrienden ,  nademael  ik  verhope,     ©aï> 
Ldatgyaltijds  voorde  Coninklijke  Majeftek  uwen  &cu^ 

Erf-heer  gebleven  zijc ,  en  niet  en  begeert  de  bederfte-  JfE„?^ 
nifle  uwes  Vaderlands,  fogyfiet  de  ellende,  daer'tin  ban  itc(> 
gevallen  is  ,  en  noch  meerder  ( te  beduchten )  aen-  ben  i  bm 

ftaendeis,  en  bekennende  de  grote  goedertierenheid  «aE^!»'' 
en  barmhertigheid  van  fijne  Majefteit,  vele  noch  even  iJJ" hert  en  pbftinaet  blijven ,  hen  lateade  mifleiden  ,  met 
ydele  woorden  en  vals  ingeven ,  verfpreyende  onder  de 
armeen  onnofele  gemeenten,  dat  fijn  Majefteit  ni«t 
dan  alle  hardigheid ,  wraek  en  toorn  over  fijne  onderfa- 
ten  wil  tonen,  't  welk  alle  de  wereld  anders  kenlijk  isy 
en  wat  grote  genade  die  van  Leerdam  ( naer  dat  fy  niet 
meer  tegens  en  mochten  houwen )  gefchied  is,  die  alle 
in  genade  ontfangen  zijn ,  en  blijven  vredelijk  fitten  in 
hare  goeden ,  fo  ook  by  honderden  perfonen,  fo  binnen 
Utrecht ,  Gelderland ,  Braband ,  Vlaenderen,  en  ande- 

re fijne  Majefteits  landen,  weder  gekomen  en  geftelt 
zijn  in  alle  hare  gehele  goeden.  En  fogy  diesfoud  twij- 

felen ,  ik  ben  te  vreden ,  eenige  die  gy  foud  willen  fen- 
den  uit  der  ftad  van  Leiden ,  vry  pafpoort  en  geleide  te 
geven,  om  te  mogen  trecken  tot  Utrecht,  Leerdam 
en  andere  plaetfen ,  die  fulks  metter  waerheid  fuHen  be- 

vinden :  want  dedeure  der  genade  van  fijne  Majefteit 
ftaet  noch  open,  maer  zijt  des  gewis,  als  de  tijd  over- 
ftreken  fal  zijn ,  dat  in  contrarie  alle  de  genade  in  ftraffe 
en  wreedheid  veranderen  fal ,  en  gy  fiet  voor  oogen  de 
grote  ellende  en  armoede ,  daer  in  gy  zijt ,  en  dat  gy  des 
Coninklijke  Majefteits  macht  en  heirkracht  niet  en 
moogt  wederftaen ,  hoewel  men  u  blindholct,  en  con- 

trarie de  waerheid  wijs  maekt ,  fo  wilt  doch  eensinfien 
hebben  op  de  gelegentheid  der  faken ,  en  wederkeren 
tot  uwen  genadigen  Conink ,  u  verfekerende ,  dat  alle 
die  binnen  der  Stad  zijn,  wat  fy  tegens  fijne  Majefteit 
mifdaen  mogen  hebben ,  dattet  hen  alles,  fonderyet 
achter  te  houden ,  excipieren  of  referveren ,  gehouden 
fal  werden ,  en  van  alles  vergeven  en  quijd  gekholden 
is.  En  fo  gy  eenig  twijfel  foud  maken,  indien  gy  ycman- 
den  alhier,  of  tot  andere  genomineerde  plaetfen  wilt 
fchicken ,  ik  fal  u  geven  vrye  palpoort  en  geley ,  van  te 
mogen  komen  en  wederkeren.  Wilt  hier  van  de  onno- 

fele goed  onderricht  doen,op  datfe  in  't  lefte  niet  en  val- 
len in  hare  grondelijkc  bcderffenifle  en  ruine  van  der 

Stad:  want  fijne  Majefteits  meiningeis,  vanderSrad 
niette  fcheiden,  voordat  hydie  in  fijne  onderdanig-, heia 
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.ft&OUi- lïorluii 

Otbac-- fcftl. 

•3?fcbfii 
bon  fijn 
<£rccl' 
lftltlC 

aen  bit 

ban  3tc(- hcu. 

heid  gebracht  fal  hebben ;  fo  hy  ook  die  van  Delf  en  an- 
dere fteden  fal  befetten  en  benauwen,  fo  die  van  Delf 

ook  wel  ontwaer  werden.  Aldus  en  verlaet  u  niet  op  't 
ontfettcn  van  den  Prince  van  Orar.gien  ,  want  gy  fult  u 

met  een  ydele  hope  bedrogen  vinden.  En  fo  die  van 

Leiden  hen  hier  toe  voegen,  en  wefende  de  eerfte ,  tol- 
len boven  alle  andere  gratie  genieten.  Uit  denHage 

den  naeftleden  July  15  74-  Onder  ftond ,  u  goede 

vriend ,  en  was  ondertekent Francisco  de  valdeï. 

Dqc  ban  %titit\\  en  anttooo?bcn  op  bcfen  b?icf 

niet/  fp  en  berfcimbtctt  ooit  boo?  3üne  toetgemen? 
ten/nori  en  befrcubcn3ünc  beloften  niet /oob  waren 
(p  niet  ban  msningc/barc  benbgenoten  tebcrlaten/ 

mace  p  o?bonneerbm  een  bibbag  en  batfenbag  /  bebc? 
lenbe  cxp?cffelüï»cn/tiat  niemanb  jegens?  <6ob0  woo?b/ 
ecnige  bcrbicnficn  in  $iin  baden  en  foube  (lellen. 

<S>en  2  9£itgufii  iö  albaer  gepublireert/  bat  be  bope? 

ren  Balbe  (lutüeW  bie  in  't  eetfle  beleg  geflagen  waren/ 
nu  gangbacr  fouben  toefen/  't  ffluti  boo?  een  buit 

3Dcn  4  3iuautli  5ünber  b?iebett  ban  parbort  gebo? 
men  ban  bet  tBabbinge  af  met  eenen  tromflager  /  bp 

ben  BclbBecr  25albcu$  onbertcbent/  inijoubenbe  /  bat 

fin  aïbicn  men  be  dabobcrleberenWilbc/batternie* 
manb  gctoclb  noclj  oberlad  en  foube  gefebieben/  en 
alle  fatten  bergeten  en  bergebcn  3i)n  /  en  bat  men  Bem 
anttooo?bc  foube  fenben  tuffen  bien  bagen  £>?pbag/ 

en  bes  anberen  baegg  guamenber  toebcrom  b?ie? 

Uen  ban  parbon /gefcD?ebcn  uit  Bet  leger  ban  aetbcr? 

bo?p  /  W  met  een  b?ou  gefonben  toerben.  3£en  ?  %u- 
Sffii  ïïmft  men  mout-bocben  te  barben  /  tocgenbe 

omtrent  een  ponb  f  toaerte :  en  men  begond  bte  onber 
be  gemeente  uit  te  beien  /  ban  alfo  bet  be  eerfte  waren/ 

en  batfe  niet  toel  en  toaren  gelubt  notbte  genoeg  ge- 
bacben/  wa£  ïjet  gemeen  bolb  baer  gualtjbcn  in  te  b?c? 
ben /en  lik  men  ben  felben  bag  borïjtomcen  blanb/ 

ftorbt  men  '$  anberen  baegtf  om  een  Balbe  fluiber. 
g©aerom  ben  7  Siugufrï  afgelefen  toerb  /  bat  een  pegc? 
4nb  lik  't  ban  boen  babbe/  meel  morbten  Balen  en  bar? 
ben  bc  boeben  feifeVfo  bet  ïjengoeb/  nutfie  en  oo?baer 

borïjte.  35aer  toerb  ooft  afgclcfen/battergeengcla? 
genen  foube  mogen  gefet  toerben  in  be  berbergen  /  ban 
bat  een  pegelijb  uier  foube  mogen  Balen/  en  betalen 
mettee  bannen. 

^en  noob  tecrb  binnen  ïetben  alle  bagen  groter/ 
want  baer  Dutëgefinnen  toaren  /  bie  obrcmits?  gcb?eft 

ban  b?oob  /  3  en  4  nulben  aen  W02telen  aten  in  een  toe- 
fee/  in  boegen  bat  bc  toarmocfïuibcn  in  lik  tybrüü 
ban  gclbe  3ijn  geWo?bcn.  <Dc  acgcerberS  ban  S-Ctben 
öeben  00b  be  paerben  uit  be  toepe  balen/  en  m  be  &tao 

op  dal  fetten/  op  bat  lit  melb-beedcn  Bet  gras?  te  langer 
foube  ftrerben/  en  bcgonben  00b  baer  boepen  te  flacn. 

(©mtrent  befentijb/  alfo  ben  fjongcr^noob  bageitjr 
Tjoe  langer  Doe  groter  toerbe  /  en  bat  Bet  b?cob  en 
mouthoebenfeer  bcgonben  tcminberen/  en  batfe  bin? 
nen  Êciben  fecr  toeinig  ban  Bet  ontfettcn  en  birtualie^ 

ren  öonbc  berfjoren/  fo  i$  'er  onber  Det  gemeen  bols 
grote  murmuratic  gefcomen  /  te  meer  /  om  bat  be  bo^ 
ben/  lik  ban  bejs  ,$tab0  toegen  aen3ijn€rreïlcntie 
gefonben  toaren/  toel  14  bagen  toaren  uit  ge  Weed 
fonber  tocber  te  beren  /  toacrom  W  ban  be^tab  /  om 
be  gemeente  fo  bcel  bocnlijft  toa0  /  te  (tillen  en  te  beb?e^ 
bigen  /  bebben  ben  8  3iugufti  in  ber  narbt/  boo?  cenige 
ïjctmelijbe  en  bcrbo?gcn  of  onbebenbe  tocgen  uitge^ 
fonben  acn  sijn  ̂ rrellcnticecnigeanbcreboben/  Den^ 
luiben  bclajlenbe  /  toanncer  $v  tot  <©elf  bebouben 

obergebomen  fouben  sijn/  bat  tik  ban  «©elf  tot  een  te- 
feen  ban  baer  oberbomflc  /  ecnige  frbotcn  met  grof  ge* 
fcimt  frbieten  fouben/  bet  toclbe  be$f  anberen  baegss  in 
ber  narljt  alfo  gefebiebe.  . ; 

^cn  ia  3CuGufrt  quanten  ttoe  boben  mctb?tcben 
ban  ;iin  €rrcllentic  binnen  Ucibcn  /  inïjoubcnbc  /  bat 
bu  bcröooote  bat  \yo  bc  «^tab  /  boo?  tic  genabc  <ï5obö/ 
foube  ontfettcn  /  boo?  mibbcl  ban  bet  boo?|teben 

ban  tic  jjEactf  en  |3(Telbijbcn  /  baer  mebc  men  al  boen- 
betoaö  -,  bcbanbenbe  ben  burgeren  ban  bare  getrouw 

toig'ijctb  en  biijt/  batfcbc§tabfob?oomlijbentrou- 

toeliib  tot  baer  tcebetoaert  br.bbcn/boo?  toelb  f$m* 
ben  bc  gemeente  feer  berblöb  en  berbeugt  toerben/ 110- 
penbe  baeft  ban  baer  ellcnbe  bcrlcft  te  fullen  toerben. 
^en  16  acugufli  toerbe  binnen  be  ̂ tebc  met  alle  be 
blotben  allarm  gcblcpt/bcrmit^  men  beo?  cencn  beer/ 
bic  op  be  jRo?frb  gebangenen  binnen  ber  ̂ tebcge^ 
b?arbt  toerbe/  bertfacn  babbe /bat  be  frbanfe  op  bc 
poeibmg  met  toeinig  folbaten  bcfet  toag  /  toaerem  be 
folbatcn/bzpluiiters  enbo?ger?5  gebjbcUjb  een  groten 
Uttbal  bcben/  mecnenbe  be  ftljanfe  ban  be  poelb2ugge 
af  te  lopen  en  in  te  nemen/  ban  be  folbaten  baer  in 
toefenbe/  tocerben  baer  feer  feloeb  en  manlijb/  alfa 
batfe  fonber  beel  uit  te  rerbten/ toebcrom  na  be^tab 
beerben  /  albaer  een  ban  be  l02gcrcn  boob  gcbïeben 

fes/  Uk  $p  mebc  binnen  b?crbten.  (€en  felben  tijbe  ïiael* 
ben  lis  b02gcren  be  benen  en  ertocten/ bie  optenbelbe 

ftonben/in  ber  ̂ tab/  gelt)b3pooft'tfeoo?nenanbec 
getoaö  't  toclb  norö  te  belbctoass  bcben/  tenaenficn 
ber  bpanben/  ̂ k  fulr  niet  en  fotDten  te  beletten/'t  toelb feer  te  bertoonberen  toasf. 

^en  17  3Cugufii  alfo  be  foon  ban  ̂ an!enb2ifefê 
5öacber  gebangen  toag/  quamen  ecnige  b^ieben  uit 
be  frbanfe  op  bera©abbinge/inöoubenbe/bat  befel? 
be  toaiSgerantfoencert  boo?  soogoubebronen/  men 
foube  't  gelb  fenben  /  3P  fouben  bem  laten  bolgen. 
3^acr  op  geanttooo?b  toerbe/  battet  niet  beboe2lijft 
norlj  rebchjb  en  toasf/  bat  men  fo  iongen  brierbtcn 
ban  fo  foberc  mibbclen/fo  boog  rantfoeneren  foube/ 
macr  fo  5p  bctrantfoentoilbenberminbcren/najijn 

gualitcit  en  bermogen/  foube  't  feïbegeb?arbt  toerben 
ter  balbcr  bijb  /  lopenbe  ban  be  a©itte-pöo2tnabet 

3©abbinge  toe.  €n  igeinbeuj&en'tfelberantfoenae* 
maebtop  100  broncn/  't  toelb  bp  3p?an£  ̂ cnbiibfj 
besef  boo?f5  San  25acbcr$  b?oeber/  ben  19  SCugufti/ 
met  renfent  ban  be  itëagtftraet  albaer  /  gcb?arbt  toer^ 
be.  *©aer  liepen  bcel  bojgcrjS  mebe  uit  /  biebleben 
(iaën  ter  balbcr  btjb  opte  25o0buifenfc  fluife/om  te  fien 
boe  bet  aflopen  foube.  ̂ aer  toerbe  ttocmacl  met  een 
goteling  na  bcnluiben  gefeboten  /  en  f?an?s  ̂ enb?ibf5 
toerb  ban  be  folbaten  in  be  frbanfe  gebaelt  en  ge? 
b2acbt.  m>aer  na  3ijnbcr  omtrent  2-,  folbaten  3Crgue> 
bufiergf  op  be  bojgerg  bomen  lopen  /  toaer  boo?  be  bo?? 
ger<$  onber  be^tabgetoeben3ün.  <©eg  namibbaegjJ 
i$  bc  boo2f35P?an^55arber  toebcrom  bel|oogtooerb* 
fc-poo?te  ingebomen  /  bertellenbe  bat  bp  toasf  ge? 
bjoeöt  getoced  W  ben  oberden  ©elbbeer  25albeuj$/ 
hit  bem  bcel  geb?aegt  en  eenen  groten  b?onb  toijng 
boen  frbenbenbebbenbe/ toebcrom  Babbe  laten  gacn 
nabe^tab. 

^ie  ban  Eeiben  in  befeboo?berbaclben(ïaet3tjtt? 
be/  en  be  benautbeib  ban  Dongcr  bagelijbs  meer  en 
meer  toaffenbc  /  Bebben  ben  1 1 3Cugu(li  aen  ben  p?in? 
re  ban  «©rangien  gefrB?eben  't  gene  Bier  fommarie bolgt: 

^at  3ijn  f.  45*  bóo?  Baer  boo?gaenbeb?iebenge? 
noegfaem  bebent  toais/  in  wat  (laet  bat  Bare  faben 
(lonben/  be  mout-boeben  en  fouben  ten  Boogden  maer 
bier  bagen  meer  mogen  buren /toacr  boo?  bleebbatfc 
Baer  rebeninge  banbe  lint  maenben  toel  gemaebt  Dab? 
ben :  te  toeten/  b'eer(te  ttoe  maenben  met  b?oob  /  en  be berbe  maenb  met  armoebe.^en  meeftenbeel  ban  baer 
bo?gcren  b?onb  toater/  om  bat  Bet  mout  berbacben 
toerb.  't  ©ertoonberbeBen  feer/  batfe  noit  eenige  b?ie? 
ben  banbe  Staten  Bare  bonbgenoten  Babben  ontfan- 
gen /en  't  frBeen  batfe  genoegfaem  bergeten  toaren/ 
Boetoel  fuift  fcb?ijbcn  Bacrber  3toarben  burgeren  ge? 
moeben  foube  berderben.  ̂ n'tledebabcn  <*5ob  om 
ïübfacmbeib  en gebulb  boo?  Bun/ enomtotjs'Beiben bloebmoebigBeib  boo?  3ijn  ©o?delij«e  <5enabe/  om 
Ben  te  mogen  ontfettcn. 

^orB  eer  bicn  b?icf  afgebaerbigt  toajS  /  ontfingen 
bit  ban  ïcibcn  b?iebcn  ban  ben  ̂ ?inre/baerin  BP 
Bun  liet  toeten/  bat  be  bijfeen  toaren  boo?gedefeen  en  te 
(ïuifen  gcopent/  bat  Bet  toater  al  feer  toatf  getoaflTen/  en 
gaf  Bcnluiben  te  bennen/  aen  wat  ftabcn-bijben  bet  al? 
rebe  daenbc  toaef.  i|icr  boo?  toaren  bie  ban  Eeiben 
feer  berb?eugt  /  en  fcb2cben  toebcrom  acn  ben  $?incc/ 
batfp  fijn  3D02flebjKC43cnabe  feer  bebanbtcn  ban  fijne 

naer? 
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naccdtaljciticnooctiöcöoic/rcD^cnoo&toatfpacD^   Itëaegtoater  ober  be  öinncn-biiften  foube  bto«wiv tcnracbfacmte3ün/  om  boo?  cerft  boo?tefteftcn/  en   bocD  bat  men  be  bo?bere  binnen- biiftcn bèrfefcfrrnm 
fonben  beibc  befe  b?teben  geinReujR  af.  <Dcn  nacfjt   ncilJcnfoubc/cnbefelbcbctoaren/öatbcbtlflXnhtB 
bacr  acn/  alö  oor  ben  2*.  ̂   nacbts  Quamcn  baer  noclj  ;  met  en  nonben  innemen/om  bob?  tcfieften  /  Let  tin  r e* berfcljeibenanbcrboben/ü?ieben^cngenbefo  aen  be  j  folbeerbe  Dp  be  bdegeringe  te  «ntmueren/  baftdhft  <Fo1^) 
^eeuenbanber^tab/altfacnbcrffücibcn  boderen/    gclobenbe/ bat  üctbie  ban  Eetben  niet  Janne  en  fouben  ®aihm4 
mboubenbe/bat  ïjet  mater  altfonb  aenbelanbfcDd;  |  ftonnciijQerben/  offpenfoubeK  X" bingeban  «DijManbcn  ZDdfïanb/  en  bat  met  Dulpc   jongen  toerben  öenfjacftobeiteneben  20biiXbé  bemt,c 
bc$  aibcrBoogficn  bc  &tcti  feer  Daefi  foube  toerben   Dp  bc  byften  Dieren  bacr  S^ffS^SaSSaS  Sf 
ontfet  /  baer  toe  bic  ban  <Do?b2ccljt/  <Delf/ï»otterbam   be  baer  op  beel  bolr  in  trenc Deen  /  om  ben  mi  anberen  *w rn<0oubcallcDcnncerflmbetbbeben/om  bcfcDepen/   en Eeeïanbcrenljcn boomemet  /  ban SXÏSteS?  %t""n 

bic  bc  bictnalie  fonben  b2cngen/  tocltcboo?ficn./.en  j  fetten/ te  beletten-  '        cc^taoteont-  fe  conti, 
battcrfolbatengerceb  maren  /om  alietf  ober  te  b?cn*       ̂ itboo?ffcftcnber  boften  boent  niet  ailceninu  fom-  """*"* gen  fonber  pcrijRcl.  J^icr  boo?  tooien  ber  boderen   mige  b?ecmt/  bantoerb  OöfttantonSttér;  3St  5öcfPot, öertcn  feer  gefterftt  en  gemoeb  /  om  Bet  albermtterfïe   gcfcDtebe  met  alleenlim  ban  beSncln  bnanben/ b  c  ttSST 
met  Qcbuib  te  bei  toacDtem  ,  op  berfrfjeiben  toyfe  boo?  be  S  muren St  S"  £rt 

«?ote     q^c  #?mce  ban  «Qrangten tocrb omtrent befen ttjb  i  baer mebe fpotteben :  ban oofefemmSS /  «I Jïïï! ÏS  ?00??e' 

Si  ban  <0ob3ilmacDngbcrocDt/m  boegen/ bat  befp?anc  |  bocD  boo?  Baren  oogen  btvmSö S  Sf«S 
twee  ücp  /  en  bc  bpanben  niet  beter  en  totfïcn  /  of  Bp  en  toa$  j  ban  fommigc  ban  ber  ftab  iSy  mE  iSS 
**£«  alboob/ftelbcnbaeropgrotcDopc/  batboo?fijn  boob  ge  toa*  /  bat  De  ZmtJamS  boo  ffbammen 
ETS  alle  ber  «oUanteren  en  Zeclatftcren  faftcn  genoeg ;  fluiten  foube  /  of  ten I  minften "met  SS rang.cn  berloren  fonben  gaen  /  en  fp  licBtclijRen  Ijaeflmeefter   too?bem  »*»«i«n  met  gemeto  gefcnut 

fouben  toefen  ban  alle*,  ̂ aer  toa^  cenen  gefeomen  i  dommige  bic  Ben  tot  befer  tiib  aebeinff  fiabïiort/ totötrccDt/  met  laft  om  bendeere  ban  *Wtam  \  f^^^pm^^^^S^JS^ bctebocnontflacniutfnncgebanftemfTe/bolgcnbeljct !  feeng/  en  flet  Bet  jlKaetftoater  te  aemoet/  enSrp 
accoo?bban3Konfb?agon/op'tobergcbcnbanbe(lab  fpijtige  tooo^ben/  niet  toZöia "J^/ïS 
l^tbbclburggcmacut/bant'ötrecDtgel;oinen3i)nbc/   beel  3toacfte  met  alleenip  een  ̂ oSnft£ö§ 

Sulto 

«n  bc  tijbingc  ban  be  grote  ftrannDcib/en  Ijet  balfcD-gc- 
rucDte  ban  be^  ̂ incen  oberujben  berfiaen  Bcbbenbc/ 
!ö  terftonb  toebcrom  na  ben  <0^oot-€ommanbeur 
gereid  /  om  nicuto  bebel/fulr  top  Dtet  boren  Ijcbptn 

«toaffen0011  ̂ ^^^^^^^albaer  ttoebjacUt ^c  öegeerbcrsf  ban  ber  &tab  foeftenbe  W  te  boo?, 

SES^^  s»s 
^Cfi?tj' 

BKV»  M  ïolï  ̂ nb^^pmiRd   enKi^T/S  SX met/ toant  men  meenbcbatDpbepefiDabbe/entoas   gebo?bert  moeftte  tomm/mim  omeSifS^  *««öra 
ban  fijn  eigen  fjofgefmbe  genocgfacm  bcrlaten:  Docïj  (  b^ie  ban  Daren  burgeren  ui  gefoK  *C?X 
menfeib/bat  BPfcfclf^ljabbebela(lbanDemtegaem  !  Claef5öoo^/5pASel^S^^^^  faffi. ^cn(Ontfanget<©encraclban^ollanbComelt0ban  !  €bertf3  met  ttoe  SfeiSlmn  lm ̂?^Ö  ̂  
ptropBccftmpt'anbcrentubengcfctb/batBPtcrfel,   ban  <©rangien/en  ben  ai&^r£?igffi ber  tijb  met  eentge  banEeiben/btc  Demü?tebenge^   ^ollanb  Bare  bonbgenoten :  M  inhimh n™ ^SS bwDt  Iiabbcn/  is  gereid  na  ïtctterbam/om  ben  $m   roerbe  meeft  ben  Staten   ben  toelB?n  ffnenoe  A  ï 
«  <o  f^«>« ,  u^»>  <„  ><  **»„»  ̂ ^-^   niaenben  ban  Da«  fuimarDtigDc^^^^^ 
cc  te  fpjcnen/  ftomcnbc  in  't  logement  ofDofbanfnn Occellentie/en  banb  albaer  niemanb  tk  Dcmcemg 
befcBeib  boen  ftonbe/  fo  bat  Dp  gïnft  in  fijn  flaepnamcr/ 
altoaer  ben  pjince  te  bttljt  toaiö  leggcnbc  /  fonber  een 
ÉenigmenrcBcbpIjcmteBcbbcn.  ^  fpjaït  Dem  aen/ 
b2agenbc/Doc  battet  met  fijn  «Crccilenttc  toa^/en  toaer 
oï  fyn  bolft  toaitf  /  BP  anttooo?be  met  een  3toachc  fïcim 
me/  bat  BPfe  ban  Bern  Babbe  boen  gaen  /  en  bat  DP  frer 
firanft  toajef/  gaf  Dcm  ebcntoelgcDooa/enberflaenbc 
bat  Uciben  nocB  banbenbpanbenhietin  en  toa^  ge- 

nomen/ fo  berBcugbe  Bp  öcin/  en  bannte  <0ob/  en 
ban  bier  ure  begonbc  Bpterfïonb  te  beteren/  ennam  I  ten  3übe/bte  ter  gefegenber  tijb rmoSS/ tefftX 

hm 

bc  fafte  ban  bc  ontfettingc  ban  Bleiben /bic  boo?  fijn 
fiefttefeerfïappcIijHtoa#gcb02bert/  toebcrom  bp  ber 
Banb/  en  Beeft  Dcm/  fo  baeft  Dp  een  tocinig  aen  be  beter 
jfianb  toaov  terfronö  ben  boine  bertoont  /  bacr  boo?  ben 
mocb  toebcrom  getoaffeh  is?» 

salon     J^et  boo?fïeften  ber  bijncn  toa.ö  fobcrbegebo?bert/ 

Sraiïrn'  öattct  omt«»t  i  ö  of  n  palmen  Doog  ftonb  /  tegen  be foeter*  lanbfcDeibingcaen  /  Hk  men  banmeningetoaö  Dacfl 

meer'     mebe  boo2  tc'flefteri  /  om  fo  al  bo?ber  na  Eeiben  te  boen 
ITtTol  ̂ariicn-  ̂ on  #2antifco  ̂ öalbeo  ©elb-  obcrfle  ban  ben 
iUcn    ̂ êpangiaerben  Dier  ban  bertoittigt  jijnbc  /  bebetot 
jee  dij.  ̂ oetermcer  fijn  ftnjgöracb  bp  een  bergaberen/  als 

toaer  Dp  mebe  bebc  homen  ̂ onftDeer  3ioDan  ban 
ïBateneffc  ban  3©ibifma/  tic  Dem  banfclfö  albaer 
int  leger  lictbmbcn  ten  bienfleban  ben  Coninft/  mitifc 
gabcrsi  San  he  mritcr  ban  SDelf  en  anbere  ̂ ollan^ 
berg/  b?agenbc  Denluibcr  abbyjei  ban  Bet  boo2tfe«cn 
ber  bijften  /  en  of  Bet  toef  mogelijucn  toaö  /  batljet 
.fDacs-toatcrtotlciben  fouben  Bonnen  bomen  /  en 
fienluiben  beletten  bc  bclcgcringe  te  bolbocren  /  en  bat 
*e  rebcilen  (bacr  mebe  Bp  bc^oHanberöenEeelan- 
itm  meenbe)  Daer  fcljcpen  bacr  obernaEeibenfou- 
ijen  ftonncn  b2eugen.  55acr  bielen  biberfe  opinicn 
^e  «Spacnfc  Capitcinen  /  ban  't  toatcr  berbaert  tön* bc/fumncerbenja:  baer  jegenö  be  boo2f3JiBatencffe 
en  Ruiter  Den  bcrfcDerbenonmogelijh  te 3un/ batljet 

ben  tyb  ber  bclcgcringe  aen  Dun  g  fcD?  ben  en  jab 
ben/  en  Dim  fo  ftilfe  Btelben  /.  retDtö  of  fp  metten  aX' ren  niet  berbonben  en  Dabben  S^SS ber*  bat  Dun  roerbe :  fP  gaben  te  Rennen  /  bat  I?  be  b?ié 
be  en  mtfenc  ober  geb?arDt  Dabben  /  en  bernamen 
nocB  met  beel  anber*/  ban  eeti  pbele  Dope"  toaer  S ^p?otefïcerben  boo?  <©ob  StlmacDt  g  en  beganffBc 

&S?Ï ̂^^o?lijftep(icDtbolbaen  u  Bebbcn/% 

Bonben  beranttooo?ben:  begeerben  baerom  /  ft  baer geen  mtbbelen  boo?  Banben  en  toaren  /  of  fo  (p  be  aen- gebangen  mibbef  niet  en  bertroubcn/  bat  men  Bun fulr  foube  obcrfflj?üben  /  en  Bun  ban  Baren  m  en  ber* bonb  berb?agem 
3?>e  Staten  ban  J^ollanb  Bcbben  op  ben  i  v  ̂umifit !»eropgeanrtooo?bet/  baer  ban  Bet  inBoub  Bier  bolgt 

,§P  toaren  feer  bertoonbert  ban  Bet  geboden/  bat  tno 
bicbanEcibenbanBunBabben/  toant  <0ob  en  alle  bc  tooo?Dc 
JIDerelb  toas  getuige  ban  be  fo?gbulbigBeib  /  tikfn  fc"  be 

m^fS„n^cocn/  *l™  mm*  öatboo?aïlcman  Ï5S met  laten  bluften  om  reben :  be  fcBabe  /  baer  fp  fo  me.  *™  mu 
mg  btafenb  menfcBen/  boo?  Bét  toater/mb2ocBten/  l*nlT 
gaf  fulr  genoeg  te  ftennen/ijabben  baerom  een  teften  %Xn banongeDoo2bcgetroutoigDcib  getoont/  baer  tot  ben  « 
embc  ber  3©erelb  toe  afgefp20ftert  foube  too?ben/ en  « 
fo  fp  toillen  boIDerbeh/  gelijft  fp  tot  nocD  toefiebben  « 
gebaen/  fp  mogen  toel  berfeftert  3ön/ bat  fp 't  geBelc ce ianb/  Baer  felbcn  /  en  alle  batter  ië  /  lieber  fuüen  laten cc beberben/  ban  Baer  bctlattn  /  toant  fp  feofien  toel  ber- " 
(tacn/  Eeibcnbcrlofl  3i)nbe/  toa*  ̂ ollanb  boo?  bic  a 
tnb  berloft :  bat  fp  niet  en  Babben  gcfrB?cben/  toaö  om t£ 
bat  fp  Baer  geruft  Babbett  op  bc#  finten  b?ieben/  bc « 
bobe  foube  Bun  monbelinge  be  apparaten  bertellcn/ <c 
bicBpgefienDabbe,  5©efen  b?ief  toa^onberteftentbp 

ttoe 



'IS 

Het  levende  Boek.'  ! 

ftocbanbcfiibbcrfcBapen  ëWimf  cit  tioo?tsf  bp  be  (alfoBP.mette  3öttcn  boo?  fcfict toift  /  bat  Dct  fcoom  in 

574- 

cc 

«0ebeputcerbe  ber  ftcöcn  in  ̂ ollanb. 
3^ic  ban  Heibcn  befen  b2icfontfangen  Bcbbenbc/ 

tnBaerber  burgeren  Wen  baer  mebe  gefterftt  /  be* 
toijfenöc  /  bat  3P  tot  Den  uitterften  beBooptcn  te  bol* 
Dertien  /  Bebben  optcn  lactften  Sfiugufh  öefe  Baet  toop?^ 
genomen  02bonnantie/  op  °t  opfr  ïmjben  bet  beetfen/ 
ftnbe  gcbcle  '$20ctffbap  of  40  ftaben  bctoïlliget/te tocibe  öcftelt  /  cnT*cööen  aüc  ItocpcY!  /  oflen/  Ijoultn 

!  berftab  op  toas*/  en  be  gemcinte  met  moutftoeften/ 
|  to02tc!en  en  anberg  onberBoubcn  toerb  /  Bet  toelftccc* 

ne  grote  fterftc  inbc  (lab  b?acl)te/cn  weer  en  meet  bjen*  .' 
een  fdnbc  /  fo  fp  baet  in 'niet  en  berfagen/  toant  Bet  fou* " 
be  botfj  Boe  langer  Boeerger  toojben/  aengefien  Bet ' 
nietTnogelijnentoasf  beftab  te  ontfetten:  en  Bettoa*  • 
tcr/b'toelft ingelaten toa$/  om  Heiben  te  ontfetten/ ' 
meet  bet  fcBabe  ban  pjofijt  hm/  toant  ïtünlanb  en 

wen  /  ualbercn  /  fcljapen  en  bernèn^  boen  opfc B^ijben  /   iletben  Bogcr  lagen  ban  ̂ cïjielanb  en  3Wflanb/  fo 
rn  alle  (tt aten  en  Dutfentoerbenopgetehent/toaermen   bat  Bet  niet  mogelijfc  en  toag  Bet  water  tegen  be  ber- 
öcfclbe  binben  fcube.  ̂ telben  CommifTarifTen  /  met 
namen  €02ncliö€lacf3  ban  Suften/  en  3jan&ucaf3 
ban  JDaffcnaer/bicfotocUjiet  ober/  algobcrbere* 
fte  ban  blccfcB  /  fpen  en  anbetfi  /  na  reben  /  billigbetb 
en  gelijftBeib  fonben  tocficBt  Bebben  /  op  bat  niemanb/ 
fo  lange  men  Bet  ftofte  bcrBoeben  /  ban  Bonget  en  bet 

gen  op  te  jagen.  tDe.tf  $2inccn  ontfet  met  30  of  4.0 
baenoefen  ftnecBtencn  mocBt  niet  manen/  be  paffe- 
gien  toaren  fo  befet  /  bat  Bet  niet  mogelp  en  XüasS 
baer  boo?  te  Bomen.  (€ot  3teiberbo?p  toaten  noctj  600 
.gpacnfeoubcfeButtcn  genomen /fo  bat  baernutoa* 
ren  3000  oubc&pangiaerbctt/beBalben  27  baenbe 

cc 

',  cc 

cc 

ginge ;  fo  pcmanb  iet  ban  beeften  of  fpitfe  berftan  /  en  len  ®uitfen  /.en  1 8  bacnbelen  3©alcn  /  en  alle  be  rut* 
bcbonben  toerb  /  toag  berbeurt  eb  toerbeti  geftraft.  teten/ennocB  meet  biemen  ontbieben  motBt.  $tet 
2ülle  bceilen  toetben  op  p?^  geftelt/en  bic  banben  C$e*  tcgenjtaenbe  alle  befen/  toa£  $önc  IBa  jefteit  te  bjeben/ 
ricljte  gaben  ben  eigenaerg  nabe  toaerbe  banbieob* 1  be(!abin  genabe  op  te  nemen  met  alle  bie  baer  in  toa* 
iigatien/ en  toerb  boojtö  ban  bier  bagen  tot  bier  ba*  1  ren/niemanbenuitgefonbert/  befelfbe  bp  Baer  oube 

nen  geloot  om  fobcel  beeften  te  fïaen/  atö  3P  boo?  bie '  $2ibilcgiete  laten/  niet  te  beftoaren  met  gamifoen bier  bagen  ban  nobe  Babben/  te  toeten/  elft  Dooft  een  \  banfoïbaten/maermet  bo?geren  te  laten  betoaren/ 
Balf  nonb  blceftli  bes  baegtf.  en  be  toantroutoenbe  W  baer  fouben  mogen  3ün  /  fou* 

(Cetoijlenn  bie  ban  Èeiben  in  albu&banigèn  fïaet  j  bemenb?pgeleibegeben  te  treeften  toaerfptoilben/be 
toaren  /  Bet  toatcr  batl  in  liep  /  en  alle  gercetff  Bap  tot 
öerfiab  ontfet beerbig  gemaeftt  toerb/  3ijn  tot  Kot- 
terbamnit  ̂ eelanb  aengeftomen  ben  3  September 
een  fcBip  ban  aoiiffingen  met  si  fïucften  geftButss/ 
meeff  enbeel  metalen/en  b'anbct  goteltngen/en  f  baegjs 
baet  na  't  gefcimt  ban  ̂ ietic3ee  enban  ber  ©eer  /  met 
beibe  be  Sttbmttalen  ban  ©liffingert  ert  ̂ ieric3ee  /  na* 

«êncom.  melnftgion6Becr5lonp0ban  SSopfot  ̂ eerebanöiif 
ne  ban   aert  1  m  2dö2taen  3©illemf3  /  bcfe  Babben  Baer  bolft 

cc 

cc 

cc 

cc 

<c 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

-  « 

cc 

cc 

cc 

cc 

3tonpjJ 
SSopfot op  7  Cromfteben^/  boben  met  getoelbiggefcljuttoe*   tooo?öe. 

geren  3p  onberteftenbe  articulen  ban  ben  <ü5?oot  Com- manbeur  te  Bebben/  Bp  fat  Bun  bc  felfbe  in  perfooh 
béngen/  fp  Boubèn  fïcrfjss  fp?afte/  ficties  quaebbat* men  niet  mag  Bo?en/  fp  fullen  meer  berftrijgen  ban  3P 
begeren.  <©e€olone!  |J5ario  €o?boni  p?efentecrbe/ c metlnmBetatcoo?b  te  maften:  fouben  Bunoponmo 
gelijfte  bingen  niet  te  feer  betlaten/  op  bat  fp  Baer  fel 
benmettoijfenftinb  niet  inbe  uiterfte  betbetffeniffe 
en  b?otBten :  begectt  ten  laetfïen  op  alle  Bet  boo?f3  ant- 

,  cc 

cc 

cc 

cc 

geeufe 
fjootfge' 
feilen 

iinuc. 

^DefgelnrfcB?eef55albeu^  felf^ben  4  ̂eptemb?i$i  SjSjfl 
in^paenö/  in  fommabit/batBnn/  hk  tegen  <©ob  Ug? 
en  Baten  Coning  Bettnecftig  en  toeberfpannig  toaren/  acn  %& ! 
be  genabe /baer  Bun  be  Coninft  boo?  Bern  toeriep/  fo  JJ»« 
3P  Bun  alfnocB  toilben  befteren  /  en  Baer  fcBulb  beften- 
nen  /  boo?  bee$f  ttjb  nocB  open  ftonb :  beloof  be  Bun  al* 
len  parbon  /  fo  toel  ben  Commiffari^  25?on6Bo?fï  / 
bendeere  ban  ̂ oo?ttoijft/  ̂ etet  2Cb?iaen6  ajtfalle 
anbere.  i^ier  toe  gaf  BP  Bun  ttjb  om  opte  anttooo?ben/ 
en  Baer  bolmacBtigc  ober  te  fenben/  tot  beies  macn* 
baegjnae(lftomenbe/en  fonbBuntot  bien  einbc  een 
pafpoojte  in  ̂ paenfe  taïe  geftB?eben. 

cBefgeltjt  fcB?ebcn  ooft  bele  anbere  aen  W  ban  %tu  w    , 
,,.,._       ,  ben  /  om  Baer  tot  obergebinge  te  betoegen  /  maer  3?  mawi 

nmto2ebeneh  toilben  Doop  toaiS/  fommige  joegen  1  bïeben  (ïantbaflig  /  nocBtans?  toaten  baet  fommtöe  gjfc 
filbere  iMlbc  manen/  baer  op  gefcfj2eben  ftonb :  Liever   (na  bat  be  Commiffari^  25?cnfiBo?ft  opten  fefïen bag  K 

.v  a*   Pa„,  <%$  toaren  geb2ec(l  /  om  batfe  nie*  I  ̂eptembnöobcrlebentoa^)  bie  litBtelijft  een  muite*  wn 

ee*  geruft/  en  toaren  flerft  800  bootfgefellcn.  g&  b?otB* 
lanbmet  tcn  00ft  mct  \y\xw  feftetc  (ïljepen  met  mibbelbaetge* 
ÈSP*  ftBut/omopalle  platbobembc  fcBuitentegeb2uiften/ 
BootSc*  fo  bat  P  ober  bc  1 00  lepclfhicücn  /  pfeten  en  metalen  / 
fdien.    üaerbpnotB  feer  bed  biublecnenfteïebafTen/  enftlei* 

ne  fturftcnsf  tfamen  b2acftten.  (€ot  0otterbam/  <©elf/ 
ber  <i5oube  en  anbere  plactfen  tocrbentoel  ioo  plat^ 
BobcmbcfcBepen  gereet  gemaeftt/  befe  toaren albuö 
gemonteert/  clftfcljip  Babbe  aïtijb  bóo?  een  metalen 
(luft/  of  fommige  ttoc/cnfesf  batTenbe3ijben:  entoa* 
ren  Biet  boben  bet fien  met  Baïbe  fpicffen  en  ftuifen  /  en 
toetben  gerocit  met  to/ 12/ 14/  ióen  1 8  riemen. 

cBeaenftomfte  banbefc  Eeclanbcrg  maeftte  eeneh 

fcB2iftonberBaerbpanben/  toant  Bet  meefïenbeelee* 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

©e 

Coiii' Turx  dan  Paus.  ,       - 

manbenfpaerben/  Boe  grote  mcefter^  battet  toaren. 
&v  toaren  gcBoubcn  ert  gefterft/en  fagen  baet  fo  to2eet 
uit/batmenuitBetgeficBte  feonbe  oo2belen  /  toat  Bet 
boo?  bolft  toa^.  ,^p  berjtonben  Baet  toonbetlijften 
toel  /en  toaren  ftloeft  te  toatet/  enBoetoel  3pfeettoilt 
fcljenen  /  fo  ftonbemen  be  felbe  feer  toel  en  gefcBiftteltjft 

Bare  «Dbcrbeben  te  geftoojfamen.  ̂ oe  toel  nu  in't  lae 
flc  ban  3ïugu(lo  alle  ̂ olbersS  rontfom  ber  <i3oubcen 
Kotterbam  blanft  (tonben  /  fluiten  't  fcibenocB  aen  be lanbfcBeibinge  en  anbere  bammen/  ftilt  battet  niet  na 
Bleibenen  ftoft  3üncn  loop  nemen;  ̂ eb2pbuitetjS  uit 

rpe  fouben  Bebben  bertoefet/  en  fp?aften  nu/  bat  fp Daer  %**<*> 
tongen  uit  ht  Eombacrt  Babben  geBaelt  /  en  ntet.meet 
en  toilben  f  toijgen/  maer  bp'tleben  banben  Com- miffariss  fouben  3P  toel  gef tocgen  Bebben  /  toant  3? 
fouben  alfobanigc  terflonb  toel  aen  ben  galge  Bebben 
boen  Baiigcn  /  toant  BP  in  ber  ftab  een  flrenge  regeerin* 

Betemmen/  om  Baer  o?b?e  niet  te  buiten  te  gaen/  maer  ge  Bielt  /  fo  battet  Bern  alles^  ontfag  /  't  toelft  Bier  ooft 

2Poö 

groteiijrbannobctoasf. 
<Don  5perbinanbo  be  llannop  <©?abe  ban  KotBe 

^tabBóuber  bp  p20bifie(in  plaetfc  banben  <62abe  ban  $„& 
25offu )  ban  J|ollanb  /  Eeelanb  en  HttetBt/  Boubenbe  nanuo 
te  befet  tijb3ijnetefibentie  binnen  önrecBt/  toetb  ban  JjajjJ 

ïjfibam 

ftehcu. 

tet  <0oubc Bebben  ben  *  September  be^ilbam  boo?*  feftereleibfeuitgetoefienebojgerenfeergefolliciteert/  be^n4i 
gcflcften/  maer  hc  ̂ pangiaertsS  Bebbenfc  bCjS  anberen 
öaegsS  met  Bout  en  Ijop  geftopt. 

©aioenö  metten  5ijncn  ftB?eben  beel  bn'eben  aen  bte ban  Sleiben  /  om  Baet  te  betoegen  tot  obergebinge  ban 
be  (lab/  netyuiftenbe  baet  toe  feftoite  tooo2ben/om  Baet 
te  betoegen/ en  ooft  bjcigen/  in  bien  fp  niet  en  toilben 

ma 
fcljJiJft 

bat  Bp  alö  toefenbe  ̂ tabBoubet  ban  l^ollanb/  aen  bte  mtut 
ban  Hleiben  foube  toillen  ft B^ijben  /  en  Ben  gtatie  /  ge*  ffltejg 
nabe  en  parbon  p?efenteren/  mcenberi  bat  3ijne  b?ie-  öanXf 
ben  meer  fouben  gelben/  al0  b'anbere/  boo?  bien  BP  ö«. ^tabBouber  toasf  /  en  batfe  lieber  op  3fjn  tooo?b  /  ban 
25albei/  W  een  ̂ pangiaert  toajef  /  foiiben  bctroutoen. 
Cn  Bóe  toel  Bp  't  felbe  niet  ncernc  en  tm  1  Beeft  nocB* tans$boo2eenen  trompetter  eenenb?ief/  ban  bate  ben 
5  ̂eptemb2t0  i574.albaergefonbcn/betoelfteben  7 

oberftonien 
TDe  boo?f3  JiRatencflë  ban  JBibifma  ftB2eef  tn  fom* 

ma  bit  acn  bic  ban  Bleiben/ Bp  Babbe  omtrent  ttoe 
maenbcngclcbenfeieben  acn  Dun  gefcl)2eben/be  toel*  boo2beRijuj5burger-poo2teii0i  geftomen3öne  bjteben 

nm  Die  fte  ucrbatenbc  toaren  Baer  toclbaren  en  boo^eeï  /  ban  \  picfenterenbe/  baer  op  Bp  anttooo?be  begeerbe.  Het  tn* 

\Z%tt'  Babbe  op  befelfbe  tocinig  anttooo?b  geftregen:  borB  !  Boubenbe^  büW  toasf  bitnabolgenbe  mfubflantte/ 

oat 



„  bat  alfo  bpboo'bebanb  fag  BenïtuDet  aller  beberffc 
„  niffc  /  bU  feer  m  bp  bw  /  bat  pp  om  begoebe  affectie/ 

(*>ifi •)  bie  bp  totte  felfbe  fïab  en  ben  goeben  burgeren  baer 
» tn  tocfenbe/toag  b2agcnbe/  b?  befelbe  beberfTenifife 
»  geerne  foube  boo2fcomen/toaerom  3pgoeb  gebonben 
»  Dabben/  ben  trompetter  /brenger  ban  btenbjtef/acn 
»  bcnluiben  te  febicnen/ ten  etnbe  fp  fouben  mogen  om 
»  berriebt  toefen  ban  't  gene  Oen  aenfïaenbe  toatf  /  en 
"  batfe  fouben  abbiferen  /  toat  3p  baer  tegene?  Dabben  te 
»  boen  /  tertoijïcn  Oet  nocb  tnb  foag.  ©002  fo  bek  3tjn 
»  pcrfoonacnginfe/inbien3pDen  onber  b'obebientïe  ban 
»  ben  Coninb  toilben  begeben/  en  baer  toe  3ijnperfoon 
»  berfóeben/  fjp  toil  met  alle  bltmgbeib  bem  bpbacr 
»» laten  binben/  enftarcfa&en  tn  büligbeib  belpen  b02; 
»  beren  /  bat  bare  fïab  /  mannen  /  b?outoen/  fcïnberen  en 
»  goeberen  /  fouben  toerben  gepjeferbeert  en  befeïjermt : 
»  maermbien3p  bertneebtig  blijben/  cn3ünert  raeöen 
»  P2cfcntatteacbterruggefïellen/fo  p20tefïeert  bpboo2 
»«&ob  Sülmacljttg  en  alle  menfeben  ban  3#n  bebotr/ 
?  en  batfe  bare  beberffentflTe  ntemanb  ter  tóetelt  ban 
»  baren  obfrinaten  cjuaben  mie  en  fullen  fjebben  te »  topten. 

SE>c  boó?f5  Mtgetoebene  £etbfc  Doggeren  babben 
baer  bencffeno'  00b  een  bnef  aen  ben  Söurgemeefïeren gefef)2ebcn  /  en  foebtenfe  tot  obergeben  ber  fïebe  te  be> 

.    toegen /fcl)?eben/ bat  30  met  grote  moeiten  ben  boo:f5 
huS  Wbanben  <®2abe  ban  la  ïïocbe  ftabben  bettooz; 
kmc      ben/  batfe  bocb  be  genabe/  bie  baer  nu  open  fïonb/ 
uriöfc    niet  en  fouben  berto02pen  /  3P  p2efenteerben  ben  fel* 
fKS  ton/enelrbpfonbcr/baerboientcberbinben/  batter 
nn  11^  troutoe  en  tn  alleg  goeb  geloof  foube  gefjouben  toer* 
*«i.      ben  /  anbertf  P20tefï eerben  3?  /  baer  baberlijbc  fïebe 

»  ban  groutoclijbc  pcrtenlén  getoaerfebobt  te  Debben/bie 
»  bun  tn  goeb  en  bloeb  anberö  nabenbe  toaren «  toenfcli- 
»  eert  Sun  ten  ïaetfïen  benniffe/  om  utr  ben  ellenbt'nen »  fïactmlibertcttte  mogen  geraken,  ̂ efen  b2ieftóa£ 
j?  bp  tien  %eibfc  uitgetoebene  b02geren  albus  onberte- 
j>  Bent/  Cornelis  van  der  Hoog  CÏaefz.  Gerric  Roeloffz. 
3>  Claes  Oom  Janfz  Buitenweg,  lvleus  Alewijnfz  Gar- 
3j  brand  Meufz  Jan  Adriaenft.de  Wilde,  Reyerjacobfz. »  I.  Dirxfz. 

«Die  ban  Hcibcnbcfeb2tcbcnontfanöenbebbettbe/ 
pebben  goeb  gebonben/bcsf  anberen  bacgö  '0  mo2genö te  7  uren  een  generale  bergaberingc  te  bouben/  altoaer 
be  b2ieben  gebifitcert  3ijnbe/  men  abbifeerbe/  om  baer 

te,hm  mebebenp20fijtte  boen/  tot  toclften  einbc  f?  fonben 
ErflEr  acn  ©«&«*/  en  berfoebten  pafifagie  en  pafpoo2te/om 
berfoc»   4  <©cbeputeerbe  te  mogen  fenben  na  ötreebt/  aen  ben 
iicn  paf.  <02abebanlaöocbe/  al^tabfjouberban^oïlanb/ 
EnaU  om^f«n/  of3P  fouben  bonnen  met  bem  ftanbelcm 
beu^/om  <©an  be  metninge  ban  bie  ban  E^iben  en  toajS  bat 

1P  rïVh  ̂^ft'nsf  /  maer  meenben  onber  fuiri  benfel  eenige  ge* S:X  Q"tilifi«crbe  en  berftanbige  uit  ber  (lebe  te  fenben  /  en 
be  ban   acn  ben  $2ince  te  fcfneben  /  om  bc  felbe  alfo  te  betltgcr 
faöocfje  beboubenoberte  ftrtjgen/  en  beö  flabtf  fabenteber*  \ 
rrXnm"cÖtctt-  23alb£u0  gaf  Uk  ban  ïctben  boo2anttooo2; sBaiuei  be  /  bat  bp  be  gene  toaö/  metten  toelben  3?/  na  be  a©et  l 
EU.  ̂ an  002l°öc  /  moften  banbelen  /  en  niet  metten  <0?abc 
«^3e.  ban  {fl  jtjocfje  /  &cto!jlc  ïlp  <0ppüi:DC{t[jccc  toag  /  en  bc (lab/  uit  bc  name  banbcnaaj.  belegert  Dabbe/fo  3P 

metbem  toilben  parlementeren  /  5?  en  babben  ban 
bem  niet  ban  alle  goebö  te  bertoacïjten/  fo  niet/en  bat- 
fe  baer  boben  toilben  acn  anbere  fenben  /  foube  bic  al# 
bpanben  tracteren.  hieruit  namen  bic  ban  ïeiben 

«Dat bic  b02fafte/ben  trompetter/  alöb?  besf  anberen  baegtf 
ban  jitu  om  anttooo2bc  quam  /  anttooo2b  bu  qc(cl)2ift  te  gcbciv 
l?S?a- tol1t  3P  acn  25alöf  "9"  bcrroclit  babben  /  te  toeten  paffa* be  «ari  Ote  boo2  eenige  <0cbcptiteerbe/  om  bn  bem  tot  lUtctï)t 
laRorfje  te  bomen/  bic  bpben  actoctgcct  tjabbc/  en  bat  baer 
tooS1"  »ït  ftOeen  /  öat  tjp  m  25nïöetttf  oncentf  en  bifcoo:ttoa^ nnrb!^  «n/toieban  beiben  bc  aut02itcit  \)mm  foube/  om 
hm.  met  benlutben  te  banbelen  /  toaerom  3p  cerft  ban  met- ninge tonren/aen  ben  ̂ 2inceban  tongten  te  fenben/ 

bie 3pal0c§tnbnouber ban  l^ollanb/  troutoe geftoo- 
ren  en  belooft  babben/  om  te  toeten/boe  hp  bc  fabe  ber* 
ftonb/ en  ofbp  ben  ban  bienecb  toilbe  ontflaen/  baer op  3P  nu  cerf}  anttooo2be  moltert  bebben/  anbere  bon- 
ben  3?  nu  geen  anttoco.2bc  geben»  Cenige  boegben  W I.  Deel. 

Oorfpronfc  der  Nederlandfe  Beroeixehi 5J3 
monbe  baer  bp/  \ni\bc  f\w  fo  mor bt  fjp  ober  artjt  bngM om  nabcr  anttooo?be  toeber  bomen,  mie  ban  ötredit 
bebben  namaelöaen  ben  <52oot-Commanbeur  25al^ 
bcu^  befclnilbigt  1  bat  bp  aft  baet  /  bfen  Dp  tot  bic  ban 
tïtreebt  en  ben  a?abc  ban  la  ïioclje  b2öeg  /  om  bat  bp 
bc  ̂ pnngïatrben  utt  ütmft  gebouben  babbc/  als» 
b02en  berbaelt  iö  /  baerom  be  boo2f3  pafpoo2te  getoet 
gert  babbe/  en  ober  fulr  oo2fabe  toajs?/  ban  bat  Bleiben 
onber  bc  gcDootfaemljeib  ban  ben  Coninnb  niet  en 
toaögebomen/en  conf;t}u^ntelöft  ban  alle  'tguaeb/ 
mtittnatie  ber^pangtdetben/  en  'tberberf  banbetf 
Conïni  Eanbem^jiiitaen  bc  Homeró  fetbe  00b/ bat  bp  ̂ "  ̂  
albien  bp  baer  fjet  opperde  bebel  babbe  gcbab/bP  ben*  HË,& Intben  btc  berfoebte  pafpoo?te  foube  bcrlcent  l men  7  mmil 
óm  metten  <02abe  ban  la  Hocbc  te  mogen  banbelen/ 
toantbpmeenbe/ batfe  bc  fïab  norb  totte  tointer  fou- 

ben bebben  bonnen  bouben/  met  bc  toeinig  bib2Cö  /  bit 
baer. moebt toefen/  enbatmen  aloban  bet  ontfet  (eet 
gualijbcn  fouben  bonnen  beletten/  bot b  [)p  toaö  gualij- 
benonberriebt/toantben  bonger  en  benautfjeib  totè 
fo  groot  binnen  ber  fïab  /  bat  bet  meer  ban  toonber  W batfe  bet  ontfet  bonben  bertoacbteii 

^B>cn  z±  September  bcjönamibbaegiS omtrent  2  u* 
ren/tóbcbo02f3.trompetter  toeber  bomen  rtjbenbait 
bc  #oelb2uggc  af/  na  be  fïab  /  en  ïjeeft  albaer  toe!  an* 
beibalf  ure  bertoacljt.  (€en  lacfïen  fo  3ijn  met  een 
fffjuitgen  fjet  iBarengat  uitgetogen  ̂ enrib  ban 
25?ocbböben  ̂ cbout  /  %nbm  3>tlm  /  en  3Ctent 
tDirbf3ban<©2uitl)uifen  Capitcinen  ber fclber fïab/ 
en3tjngegaen  bp  ben  boo2fcb2eben  trompetter/  bem 
b2agcnbe/  toat  3ijn  begeren  toajS/  en  toat  perfonen 
baer  bn  be  ̂ oelfcbanö-bjugge  toaren.  ̂ aer  op  bï» 
anttooo2be  /  bat  bp  anttooo^bc  berfoebt  op  't  ftfmiben banben<62abcban!a  Kocbe/en  batbe  perfonen  bie 
\)P  baerfag/  boderen  ban  gfeiben  toaren/  bic  boo? 
bc§tabenalleben  tntooonberen  parbon  bertoö2beti 
Dabben /en  bat  3P  booptcn  bp  bcnluiben  inbe  fïab  te 
bomen/  en  goebc  b2ienben  te 5ijn.  ̂ e  ̂ cbout  en  €& 
piteinengabenbacr  op  boo2  anttooo2be/  bat  3pgeett 
parbon  en  begeerben  hoebte  ban  boen  en  babben  /  bat* 
fe  00b  metten  <82abc  ban  la  ïioclje  /  nocb  met  benlut* 
ben  geen  accoo2t  en  moebten  maben  /  alfo  be  ©eeren  / 
noebte  gemetnten  baer  toe  ntet  en  toaren  gefint  /  maer 
batfe  toilben  bertoacïjten  be  nitbomfïe  bic  <0ob  3tk 
macntig/optoicn3P  alleen  ban  bartenbertrouben/ 
bcnluiben  geben  foube.  Ban  toelbe  anttooo?be  bert 
trompetter  toeinig  genoegen  babbe/  fcggenbe/  boe  ful* 
ten  bcfe  uitgetoeben  bo?gercn  beftoaert  en  bcbiocfi 
3ijn/alö3p  bit  fullen  bo?en/  ttöbemael  3pfulbenblijt: 
en  nacrfïigbeib  bebben  gebaeri  /  om  ban  ben  <©oubcr* 
neur  bit  parbon  te  berbrijgen/  en  bat  't  felbe  nu  ban  bt fïab  en  burgeren  niet  en  toerb  aengenomen.  <©aec 
mebe  beerben  be  «©ebeputcerben  tocberom  na  be  fïab/ 
en  be  trompetter  riepfc  nocb  na/  batfe  fjen  boclj  toel  be^ 
benben  fouben/ maer  3p  gabenboo2  anttooo2be/  ge* 
ncn  anberen  lafïtc  ïjebben/  noebte  ban  gceri  anbere 
meuitngcentoarert. 

reer fdbertnb3tjnberbitgebarenfe!£?b20utoen  / een  «entó 
man  en  aebt  binberen  /  met  pafpoo2t  en  confent  banbc  b^utoctr 
IDagiftraetbanHlefben/enbat  om  baren  ellenbigen  ™nuv. 
en  bcnauben  fïact/en  bat  fp  ben  groten  fjonger  en  bom--  jgjff 
iber  niet  langer  en  bonben  berb?agcn/en  bat  00b  be  nomrnbc 
b20utoenboo?gaben/  bat  ïjaer  mans  tot  3©armont  f"** toaren.  <Doen  bomenbe  aen  be  febatrö  op  te  poelb?ug*  wmm 
ge  /  3«n  /  fp  ban  ben  bpanben  /  fonber  eenige  barmber -  mekt 
tigbcib/naebtontbleeb/  en  alfo  tocberom  naebtnabe  tocb,ec' 
(tab  gcfonben/  altoaer  3P  uit  barmïjertigbcib  en  me--  JJiS' beliibcn  tocberom  in  gelaten  3(ffi.  fonöen. 

<©c  boo2fcb2cbén  Sübmiralcn  gionbbeer  HoupüS 
25opfot  en  2Cb2iaen  3©illemf3  boo2noemt  nu  gebomen 
3ünbe  /  al?  b02en  berbaelt  iov  fjebben  gcfïabig  met  ben 
^jinceban  <©2angien/  be  Staten/  en  bc  <©cbcputcer* 
bc  ban  be  9CbmiraIiteit  /  gebefoigneert  op  be  fabe 
ban  bet  ontfet/  fo  bat  alle  anbere  faben  fïüfïonben/  3£$S 
ban  boe  groter  importantie  bic  toaren.  %\$  3?  nu  mS 
alle0  ter  rebebjber  noobb2uft  tocgerufïet  toaren  /  fo  ™** 
3ünbcnbijfben  ,§cptemb2i$f  be  boo?f  SCbmiralen  en  Srö/hW/ 
iJtuJcDabec  /  mette  <aebeputeerbe  ban  be  3ibmira;  S! 
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©e 

Innö» 
fcöeföin* 
ge  ban fitsi 

5>?ïncen 
boüiöcn 
ttoe  fip 
ben  be> 

fcöantfl. 

Ijiacrt^ 
rrerften 
na  êoc 
termeer  / 
rn  uerla* 
ren  be 
lanb? 
fcfjctöfn? 

«e- 

SJfttcrc 
baet  tian 
renen 

£ecl<m» f»cr. 

fFoi.rg.; 

ïiteit  en  anbere/  afó  namentlijn  IKr.  Comelitf  ban  ter 
2&2onuBo2fi  /  JDecfter  ̂ enrïn  3F>upft  /  HQeefter  i^em 
rin  lilöcittcc  /  litëeefter  £iebijn  9Ianf3  Itccrfnialjcc/ 
met  een  groot  o?  tal  fcBepen  gebaren  natie  lanDfcnet; 
Dinge/omDiete  beficïjtigen/  entoerbbebonben/Dat 
DelanDfclieiDingc  maer  anDerBalben  boet  boben  Bet 
toateren  toas  fïaenbe:  Dacrom  bpben  panecbeflo* 
tsnW  Defe  tuftcfjen  Eoetcrmcer  en  3©il$been  Doo? 
teftcnen  /  om  Dan  Daer  in  Bet  Eoetermeerfe  Jföeer 
te  domen  /  een  guartier  ban  een  mijle  ban  De  uoo?- 
femeben  lanDfcBeibinge.  <£n  3ijn  opten  elf  tien  Der 
felf  Der  macnb  De  boo?feB?eben  SEDmiralen  De  ïiot 
tiitgebaren  /  met  fesere  ï|ollanDfe  Capiteinen  /  en 
Den43eDeputecrDenuitDe  Staten  en  SCDmiraliteit/ 
met  omtrent  30  naliepen  /  mitfgaDcrs*  anDerc  /  Die 
uit3W  en  Der  <éouDe  togen/  ooh  fefcere  bittualp- 
fclKpen  /  ttoe  bacnbclen  pionterS  /  en  anDerc  Dat  Dun 
noDtg  toaé  /  en  na  De  lanDfcBeiDinge  toegetogen. 

l^tcr  toeBaDDeDe$2ince  bero2bent  fenerebaenbe* 
ïenfenecDten/  te  toeten  francoifen/  lBonfïeurDela 
<0arDe  /  ̂urant  /  en  Cattebilc  /  om  Sun  felben  een  u* 
re  noo?  Den  Dage  op  De  lanDfcBeibinge  te  befcBanflen  / 
aenbeibeDe3ijDcn/  en  Dat/  toaert  mogelijn/  eer  Ijet 
Den  bpanDgetoaertoerbe/Bet  toelne  alfo  met  groter 
Baefte  gefcBieDe.  <£n  3tjn  De  SUDmiralen  met  Baer  fetje^ 
pen  gelegen  getoeeft/  om  Dan  bcibe  3ijDen  beiDeDefe 
fcDantfen  met  Baer  gefcBut  te  betoaren. 

CenBalfurenabéfe  befcBanfinge  5ijnbe£pangi; 
aerDenuitEoetermeer  genomen  na  Den  fcijenDtoeg/ 

om  te  fcBermutfelen/cn  ftelDen  be3ijben  in  't  Boge  belD/ 
namentlijKljet  SUmbacBtë-lanD/  omtrent  büfbaem 
beien  ïmecBtcn. 

3De  5prantoifen  onber  Den  boö2ft<£olönelia<0ar; 
DeleggenDe/  enanDere  banDeö  pnncen  toacijt/  Die 
Daer  totliig  genomen  toaren  /  niet  tegcnfïaenDe  Dat 
Bun  ban  Den  tUmwcatl  25opfot  gebeDen  en  bebolen 
toag/Dat  fp  De  bpanDenDocB  onDer  Bet  gefcDutfou* 
Den  laten  nomen  )3ön  met  groter  Bittefo  top  buiten 
fjaer  fcBantfe  na  Baer  bpanben  gelopen/  Dat  De 3^ 
miraelmetsünen  feftepen  geBeel  tot  3ünen  toille 3ijn 
gefcBut  niet  en  nonft  gcb2uinen/  Boctoel  Bet  nocB  in  be; 
leDooj  6  gallepen  ban  be3ijoen  fotreffebe/  Dat3Pal= 
leenlijn  niet  boo?t  en  nuamen  /  Dan  toeber  te  rugge  tot 
ttoemael  toe  met  fcBanDe  en  fcBaDe  na  Eoetermeer 

mollen  neren.  ̂ e$s  SUDmiraetë  pilote  toerDalleen* 
lijn  D002  Den  arm  gefcBoten  /  en  fommige  ban  3ijn 
bootögefellen  toaren  getoonb. 

©an  De  anDere  3PDe  /  te  toeten  3©ilf  beeen  of  üeiiD^ 
fen-Dam/5ün  De  ̂pangiaerDen  tegen  Den  abonb/  te 
boeten  te  paerDe  uitgenomen/  en  BaDDcn  Daer  eene 

Beftige  fcBermutfelinge  /  Dan  too?Den  fo  Doo?  Den  Baeft- 
feljutten/alö  Bet  grof  gefeïjut/  't  toclft  Dapper  uit  Den 
gallepenin  Baer  trejfeDe/  met  fcljanDcte  rugge  geDie^ 
ben/  fo  Dat  De  gallepen/  Die  na  roeiDen  /  fommige  peer- 
Den  en  mansf  ombzoc Ijten. 

I^icr  gefcBicDe  cene  bittere  DaeD  ban  een  Eeelanber/ 
bic  DocB  eene  fonDerlinge  berbitteringc  op  De  ̂ pan- 
giacrt0  Bobben/  en  tocDerom  De  ̂ pangiaertö  op  Bun : 
toantbeEeelanbergeleert  3i)nDc/  D002  boo:gctoonDe 
erempelcn  ban  Den  ̂ pangiaertjS/  Mc  ftiljc  ban  Den 
fmoitrt  en  (Curnen  geleert  Bcbben  (Boetoel  tft  nocBtang 
julHc  nabolgen  ban  een  Clniflen  nietenpjpfe)  Beeft 
eenenbanDefenncfcBoten  ^pangiaert^  BetBerte  uit 
Den  ïijbe  /  Balf  booD  3ijn  /  gcruln  /  en  met  fijn  tanben 
Daer  in  gebeten  /en  ban  ficlj  getoómen.  uitgebeten 
BertemetDenliinteftencnDer  tanDcn  i$  binnen  ïDelft 
Daer  na  banbeie  ïoftoaerbigc  luiDcn  gefien/  en3ijn 
Daer  na  ooft  ceniae  cartnina  uitgegaen  /  Die  genoeg* 
faembertonen  tot  Dien  cinbegemaenttc3ün.  aCenge^ 

ficn  De  l^ecre  ban  j>oo:ttoijn  Defelbe  m  't  Satijn  Beeft laten  uitgaf  n  /  Beeft  San  3?ruitiero  De  felf  De  ober  ge= 
fet  /  en  3ijn  in  beiDe  talen  Bier  bp  geboegt. 

a   T    V  gdunum  cingit  'Batavorum  miles  Iberut , 

\  j  A  Batavo contra c'nigitttr  ille mari. 

b  No»  opus  e/l  glad/is  ferroque  rigentïbus  arm'ts , 
Solo  pro  Batavo  belligerevturaqu*. 

C  JafturaT.jpecoris  Batavus  quamfecit  &  agri» 

Humano  deciesfanguine  Ibere  lues, 

d  Mercator  fapiens  tarnen  baud  mercabitur  unt, 
Hifpani  generis  corpora  mille  bove. 

e  Macra  caro  efi,  nuf  er  turn  corgujlajfet  Ibere, 

Refpuit  &canibkf  nauta  vorare  dedit . 
f  Deferuere  agros  Batavi  &  Naffovius  her  os : 

Nulliit  enim  fixos- abftulit  hoftis  agros..  * 

g  Invenit  ratio",  fine fanguine peilere  longè  , 
Ho/ïileijque  manits  Hefperiumque  jugum. 

h  Tolle  mor  as ,  Hifpanefuge  &  ne  refpice  terras  , 
Pro  quibus  Oceanus  pugnat  &  ipfe  Deus. 

a  T\\q  Spangiaert  omringt  Leiden  met  wapen  eó -Lf  fchild, 

De  Hollander  die  fijn  Bondgenoten  helpen  wild, 

Omringt  hem  weder  met  de  itormende  Zeebaren.' b  Men  behoeft,  paerd,  fwaerd ,  roer  noch  fpeer, 

'T  water  is  den  Hollanderen  genoegfaem  geweer,' 
Geregeert  voor  hun  door  den  Heere  der  Heir- 

fcharen. 
c  Lijd's Hollanders  vee  laft,  moet  hy  fijn  Land  be- 
fvvaren,  (bloed, 

*T  word  tienmaelbetaelt  met  Spaenfch  vleefch  en 
Doch  om  de  waerheid  te  recht  te  verklaren, 

d  De  Hollander  acht  een  van  fijn  oflen  fo  goed , 

Ab  't  magere  fwerte  vleefch  feer  onfoet , 
Van  duifent  lichamen  der  Spaenfe  foldaten. 

e  Want  als  een  boottgefelle  'svleefch  fmaek  werd  vroet£ 
Spoog  hy  't  uit ,  werpt  den  honden  voor  op  der ftraten. 

ƒ  De  Prince  van  Orangien  heeft  wel  verlaten 
Als  ook  de  Hollanders  land  en  erf-gronden : 
Dan  wat  mag  u  vreemde  Spangiaert  dit  baten  ̂  
Sy  blijven ,  den  grond  is  u  te  vaft  gehouden : 

g  Want haer kloek  verftand  heefteen  middel gevon» 

den, 

Om  u  Spaenfch  jok  af  te  flaen  met  fchand  en  fpoti 
h  Vlied  dan  uit  Holland  gy  Spaenfe  honden, 

Siet  langer  na  't  Land  niet  door  ty  rannig  gebod 
Daer  de  Noort-z.ee  voor  vecht,  endeHeerhae^ 

God. 

D€fe  Eatijnfe  berfen  3jjn  Daer  na  op  nwuto  bp  tm anDer  Ueffjebber  alfo  obergefet/  en  tnDeSleibfe 
befcB?ijbinge  Doo?  ̂ an  ̂ ?ler$f  uitgegeben  /  $ag» 
3  8  5.  geflelD  /  Die  in  Bier  meDe  fybht  toiium  bj?  boepen, 

DE  Spangiaert  Leiden  heeft  befet  aeh  allen  fijden  ,' De  Zee  den  Spangiaert  weer  omringt  en  komt  bc^ 
ftryden. 

Onnodig  datmen  woeld ,  offigter  were  fteld , 

De  Zee  den  Spangiaert  fal  verdrijven  uit  het  veid.' 
De  fcha  van  Land'  en  Vee  (wat  wil  men  die  verhalen  ?J 
De  Spangiaert  met  fijn  bloed  tien-dubbelt  fal  betalen, 

Hoe  wel  geen  van  ons  volk  voor  duifent  Spangiaertsi fal 

Vermangelen  eenen  os ,  of  hy  moft  wefen  mal. 
Het  vleyfch  te  mager  is.  Laeft  als  een  Zeeu  gebeten 

Hadd'  in  een  Spangiaerts  hert,  ift  d'honden  voor  ge- fmeten. 

'T  is  waer ,  de  Bataviers  en  Prins  haer  land'  afgaen, 
Dats  rond  om  vaft ,  en  is  tot  noch  toe  blijven  ftaen. 

Dit  is  daerom  gedaen  ( lof  fy  't  huis  van  Orangien ) 
Om  fonder  bloed  van  ons  te  breken 't  jok  van  Span- 

gien. 

Weg  Specken,  vlucht  van  hier ,  en  fiet  te  rugge  niet, 
Daer  zee  en  water  vecht ,  en  God  u  felfs  verbied. 

D<3!e  ban  Eeiben  BebbenDen  4  September  Doo? fehcre  bo:geren  /  be  toegen  beéent  /  atë :  San 
f  ren  /  lubbert  De  feetclboeter  /  ̂o?i0  &Iot  /  3SacB- 
tegaeï  /  en  anbere  /  aen  Den  $2ince  en  De  Staten  ban 
ï^ollanD/  gefclj?ebcn/  en  BaerDer  ftoacne  burgeren 
fïaet  te  hennen  gegeben  /  Datfe  Doo?  Den  groten  fjongcr 
nooDuitgeteert  toaren/  Datfe  Baer  toacBten  niet  non 
Dentoaernemen:  baben  Dat  Baer  ontfetmocBtgebo?- 
Dert  toerben:  3p  bernamennorij  geen  toater/  toaec 
D0023P  fo?gbeu/  Dat  be  lanDfcöeibinge  nortj  niet  en 
toa#boo?flcncn/etf. 

©tebai 

Jeiben 

ftbtm 

aen  ben 
ipjlnee  | en  ̂ >ta 
ten  bati| 

ben  4.. 

umbttf 



*jt4- Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten, 
%kt  op  am  tooo?dcn  öc  p?ince  en  Staten  ban  ̂ oi;  ï&incen  bolft/en  dat  ban  be  gene  bïe  Du  ben  tbmiïaeï land  uit  Rotterdam  den  ix  bit  naboigenbe  in  f ufc   ban  2ieric3ee  toaren. 

J5* 
tooo:tiC 

Staten 
toan  l|oI 

ftantie 
H€t  toas  allen  menfcDen  beftenb  /  toat  bujt  en  fto; 

ften  5P  beben/  om  Daer  t'ontfetten :  ttoijfclben  oor niet  /  of  W  ban  Setben  fouben  aen  Daer  3jjbe  alle 
ftantbaftigbeib  betoijfen/  en  Dun  Doudenaisgetrou- 

ianb  öcit  tue  bondgenoten  /  en  alle  liftige  en  foetc  aenflagen  deS 
uS  üpands  bertoo?pen  /  toaer  boo?  ben  bpanb  Dun  mein* 

„  ben  in  Danben  te  ferijoen  /  batfe  ooft  fouben  tracbtcn 
„  ben  p?tjs/  bic  fp  boo?  be  gantfcDe  tocrelt  berftrêgcn 
„  Dabben/  tcbcDouden.  <G5aben  Dun  ooft  te  ftennenbat 
„Daeruitgefondenbobcn  Det  boo?fteften  banbe  ̂ anfr 
„  fcDeiOingfelfS  deSdaegStebO?en  Dabben gefien/fulr 
jo  fp  &P  monben  b?cder  fouben  bcrftlaren. 

;©cn  i'5  3ijn  befe  b2ieben  opentujftcnban*té§tad- IjW  tot  bertooftmgc  en  berfterftingeber  Do?geren  af- 
gclefcn  /  bic  bacr  af  feer  berblijb  toerbeu. 

<©cn  1 6  Debben  fp  befe  b?ieben  beanttooo?b :  banft; 
ten«6ob/  en  bc  Staten  met  b?eugben  banDetboo?f3 
doo2fteftcn  /  en  berfocDten  /  bat  Det  aengebangen  toerft 
mocljte  gcbo?bcrt  toerben  tot  Daerbcr  berloffinge. 

^§P  fcfijeben  ooft  tccfclber  tijb  aen  ben  2übmirael 
23opfot:  gabcnDemDaren  uiterften  noobteftennen/ 
begccrbenDP3üncn  uiterften  blijt  toilbe  aentoenben; 
becfocDteu  ooft  batmen  Den  foube  laten  toeten/  toaer  fp 
Dunna  fouben  ftellcn/ men  foube  (fcD?ebenfe)  bcbin^ 
ben  batfe  niet  traeg  en  fouben  3tjn. 

3&u  toillcn  top  toebee  ftecen  tottc  lanbfcbeibtnge. 
dommige  bic  baecfeiben  bit  getoefte  feer  toel  te  ften; 
nen/ Dabben  ben  $?fnce  toijsgemaeftt/ ais  5Ü»  bolft 
ober  be  lanbfebeidinge  toare/  batjp  ban  toei  fonber 
bcrbinderinrje  in  bc  boo:f5  (&oetermep?fe  n*ep2fou- 

&m*  ben  nomen  i  ban  int  ondeefocDt  3ijnbe/  toerb  berde  an- 
ncmneg  ders  bcbonben.  (Cenccrftcn  toas  daer  den  <i3?oenem 

toeg  die  een  boet  boben  toater  lag/  detoelfteoofe  mo-- 
fte  ingenomen  en  befcDanft  tooien/  eer  Det  bebp- 
anb  getoaer  toerbe  /  't  toelft  fonber  Det  berlteS  ban  eeit mertfeb  gebaen  toerb  /  boetoel  be  bpanb  maer  Det  af- 
reiften  ban  een  muf  bet  ban  bacr  en  lag.  Mm  2.  fo 
mcinbenfpban  bacr  boo:  bcrfcDeibcn  gratbten  bacr 
turf  uit  geboibcn  toas  /  tot  in  bc  ijfêep?  te  nomen :  ban 
daer  toas  maec  ecu  floot  liie  boo:.  ging/  en  toas  boo? 
be^octermcP2fc252Uggc  op  ben  boo?toeg  Icggenbe/ 
bacr  Dun  be  ,§pangiacrden  aen  bcibe  3ijbcn  /  booma- 
mclijft  in  be  Duifc  bp  be  23?ugge  /  en  ooft  op  be  2&2ugge 

toet  met  30  bacnbclcn  ftner" ïitcn  befcDanft  Dabben  m allcbeDuifcn  lanrben  tocg.  3ïlbutf  en  ftoflmen  Dier 
niet  boo?/  of  menmoflfe  met  grof  gefcDut  boen  bcp 
Duifen. 

^c  ̂ 2intc  tiit  birtnen  be  flab  ban  ̂ Dclft  berncmen< 
be/  beeft ft02teüjftbaer na  metten  CommifTariiS<0e- 
ncrael  ober  be  Strtclrpe  en  munitie  ban  oo2logen  /  bier 
Dalbe  ft02toutoen  gcfonben  /  in  ft02en-fcDuiten  gefielt  / 
mitfgabcrö  be  nob2efteró  ban<©clft.  <©efebtcftcfto? 
ren-febuiten  toaren  met  biefte  planften  boo?gemacftt  / 

«jofac-  öacr  natte  netten  tuffcDcti  geftampt  toarch/  om  bat 

Ingeno 
mni 

&c  Capiteincn  Cattebile/  ©urant  <6uilerefTc  / 
5pranroifc€beI!uiben  Dabben  Dun  met  fommiccfol* baten  te  toijtonber  ben  bpanben  begeben/  en  toaren inetfcDuugensf  aeDter  eenbeel  turf  Dopen  geftomen/ niet  toijt  ban  Daerber  bpanben  fcDantfen  en  Duifen/bic fpberboopteninbjanbtefleften.  9Clö  nu  ben  2C&mi* 
rael  ftiif  topgenbe  aftoog  /  niet  toetenbe  ban  Det  fo  ber* üc  intreden  der  boo?f3  €belfuibcn  /  fo  3ijn  be &ótow* aerbenfulrftenbe/met  300  fcDutten  baer  fo  getoeibig op  aengebalïen  /  dat  Catebiile  /  ©uilereffe  met  7  fol* baten  boo?  een  omfïaenbc  f(Duiteberb2onften:  ©u* rant  en  fommige  bergben  Det  lijf  met  f  tonnmettv 

©orlj  toaö  be  fcDabe  /  fo  nabcr  tijb  bebonben  toérby 
beel  groter  aen  ber  tSpangiaeröen  3i)de  /  doo2  Det 
boo2f3öi-ofgefcDut:toant3p  toerden  met  frDuitenna ötrectn  en  l^aerlem  dood  en  getoond  geujoeïjt. 

l|oetoeï  nu  beö  plinten  bolft  Daren  bpanb  toel  eeni^ 
ge  af  b2cft  beben  boo?  Det  grof  gefc Dut/  en  be  b?ome  fol=- daten  onder  de  Colonetö  den25aron  ban  ̂ oelesf/en 
benlecrcbeSlaoBaibc  leggende/  fofiondnocDtanjS 
defaftcacn  Daer  3ijdc  toel  ongefien:  toant  Det  toater 
doo:  den  feer  srotenboefem  ban  fo  menig  iooo  mo^ genHand0entoie$s  fo  feer  niet  al03PtoenftDten.  ̂ >e toindentoildeDenooft  niet  toel  dienen:  ooft  b?uiftten 
Daer  bpanben  beel  liften/  om  Det  toater  befijben  af  te 
leiben :  be  boo?f3  b?Ugge  toa^  fierft  befcDanft :  be  fto?en 
fclmitm  met  Det  grof  gefcDut  motf en  anders  berfien 
3tjn.  3£lbu0  fcDeen  bp  na  alle  ftofl  en  moeiten  berl02en/ en  aïlcraed  ten  einde. 

IKaer  ̂ od  bic  alleen  betere  ban  t^ft  faftc  toeftomt/ 
boo?fag  baer  in  boo?  ben  ̂ oö?btocften-toinb  bteben 
18/ 19  en  20  ̂ eptemb?ts  fcerbapperlijft  tooep/cn Det  toater  feer  bebe  toaffen/  enecniac  Duifïuibcnban 
boeter-meer  gaben  aen  ben  CommioacifTen  ban  ben $2ince  te  ftennen  /  batmen  fuift  boo?  de  b?Ugge  niet enmoft baren/  maer  datmen  tuffcDen  Eocter-mccr 
en  25entDuifeu  toel  foude  doo?  mogen  /  en  dat  ober  bert 
^egtoaertfen  tocg/  op  Det  toelfte  be  <8berften  ban 
p?inccn  bolft  Daer  beraben  Debbenbc  /  bcfföten  't  felbe te  onberfoeften. 

3llbu0 10  bien  nacDt  be  2Cdmirael  25opfot/bergefek 
fcfjapt  met  den  boo?f3  3fêafteel  /  %a  «0arbe  /  aebt  gal-- Iepen  en  ontrent  70  folbatcn  na  ben  ̂ egtoaertfen 
toeg  getogen/  baer  3?  op  guamen/  fonber  bat  be  bp- anb fWr  eens  getoaer  toerb  j  toant  bc  ©icc-2Cdmiraci 
bleef  ebentoel  met  Det  leger  boo2  de  boo?frD?eben  Eoc  * 
termcerfc25?uggeen©oo?toeg  leggen/  om  bc  bpan- 

ben te  abufcren.  TDacr  nu  op  3ijnbe  bab  Ëa<0arbe 
ben  l£eee  ban  Citabelle  een  gjtaliaenis  €delman/ ïieutcnantbandcn25aron  ban  iSoelcö/  dat  bpftch 
met  ©angtrault/  en  bc  Delft  ban  ben  foldaten  tooude 
befcDanfen/  aendc3i)dcban  25cntDuifcn:  en  de  me* re25oucöert  met  Capitein  3lad?iere  /  en  de  andere 
Delft  banbe  folbatcn  aen  bc  3ijbeban  ̂ oetermcer: 
bit  toerb  gedaen/  met  fuiften  meninge  noebtans/fo berde  deö  bpanbs  getoclb  acngeftomen  ijaddc/  dat 

(Fol./9  ) 

<£att?' 

bik-  en 45üih* 

teffcöcp 

toeftcw 

inatvt* 
feittocflt 

ban    .  i 

totbtu» 

gtnp» men. 

frijurin  be  Conftapclg  b2p  mocDtcn  ft  aen.  ̂ efcopbcni7in 

fcumr'm  Öet  leger  geftomen  3ijnbe  /  O'eeft  öc  «bmiraeï  terftonb  !  3Pbaertoijftop  befcfepen  fouben  genomen  Debben/ i»ui«i.  aiicftjugalepcndoo2  bcrfcDeibcn  Canalen  na  de  boo?f3  ''t  toelft  nodeloos  toas/  toant  de  bpanb  Dorendc  bat b2uggc  en  boo2toeg  boen  treeften.  T£e  Slldmirael  boeg*  dp  aldus  berfcDalftt  toas  /  en  Dabbe  geeti  Itift  Den 
bc  ftcb  met  be  fijne  in  Det  Canael  /  't  toelft  na  be  b?ugge  te  befoeften  /  dan  ter  contrarf  en  /  be  tDuitfen  tot  2?cnt- ©c^ó^  liep /fo  feer  na  bp/ batmen  Dem  met  een  roer  Dinder*  Duifen  leggende/  namen  die  naebt  de  bluclit/  en  die rermerr  lijft  mocDtc  3ijn:  aen  3ijn  flinftec  Danb  in  een  anber  ban  boeter- meer  berlieten  te^  anderen  baens  ooft 

nfï"3''  ̂ anacltoarcn  abande  boo?f3  Dalbe  ft02toutoen:  en  Daer  fcfjanfen  /  en  toeften  innetoaerts  na  ïeiden/ fcöotcn.  acnbcrecDterDanbbe?llbmiraelbanEicriC3eemetbe  \  te  toeten/  na  be  ̂ oo?b-aafc  Duifen/  ̂ oeteitooube / anber  ftueften:  ctt  cen  beel  ban  be  gallepen  toaren  in  föcrtoecb  en.  a©ep-poo?t/  daer  3P  Daer  nrof  ne- 
een  anber  Canael gerocit /  feer  naup  denbpanb/bie  füywt  mede  fleipten/  en  Dun  in  beic  ïjmfen  befcDam 

©nftre  • 

folbatcn 
tot 

öuffert 

bluclj' 

tcit- 

ooft  4  of  t  bootfgefeUenboo2fcDoot/enfomnugequct' 
fte :  befe  feboten  ban  den  mo2gen  tot  den  middag 
opdcboo2f3  b2uggc  en  Duifen  bacr  beneben  ftacnbc/ ften. 

Z&it  boo?f3  befcDanfen  ban  ben  ̂ egtoaertfen  toeg 
i  en  gcfcDiebe  niet  foudec  ftleine  moeiten  ban  bes  ?D?m^ 

'ojfn-  ÖOfï1  a^eenbanbcfto2en-fcDuïten  doo2  bc  faracDt  bes  !  een  bolft  /  bie  tot  ben  ftnientoe  bien  nacbt  in  t  toater jthuucn  "itgaenden  nlootsbccftcOe/cn  bc  ander  niet  beter  ge- 1  ftonden  /  en  toocp/  gelüftgefeib  i&/  uit  den  iaoo2d- 
leiden,  baren  en  foüden  Debben/ en  datmen  ooft  fag  dat  bebp- j  toeften.  .    , and/niet  tegenftaende  3tjn  groot  berlies  ban  bolfte/niet      «De  3CbmiracI  25onfot  /  fonb  %a  <©acde  W  anbe- 

toi)ften  en  tooude/  liet  ben  ftdmiraeldenaftocDtbias  I  renbaegsom  Det  leger/  Det  toelfte  fonder  een  menfeft 
^cn~-    ,     .       JLl  JtcbcrliefepbpDemguam. 

pttaftrccftciigefcDiebcmet  fonber  fcfiabeban be^i  I    &$  9wt(t  in  't^entDuifen  leggende/  en  toaren 
1.  Ded.  -  -      $aa  a  ^m 



J5' 
re  neemt 
beffient' 

Ijuffrc- fröanfc 
in. 

©clffe 

3ïr&e. 

Het  {êvende  Boek. 
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b?anb  gcfteuen  Oaööen/tt€apittin  jm^Cjran^ 
geotf  in  ̂ oetermccr  met  3  baenbclenfmetDtito  geno; men/  mitsgabcré  De  »t&e  ban  W';.,  ̂ :  l  , 

3Me  3firftetoa0ecnfcf)ip  toonberlnn  toegemacht/ 

feer  toel  berfien  met  gefcljut/  en  Dabbc  Bet  leget  recht 
te  boten  boo?  De  onbiepte  bcel  moeiten  gemaeht/  fo  Dat 

m  f^|»S^al^Sy^ffi"  I  me7fpaaDTniw  /bepaerben  toaren  omtrent  me 

a  ̂toicten  ftrecnenbe  oelegt/  en  feïjoot  baet  met  fomc 

3ijn grof gefcljut / op  Dat  Ijem Die ban Hlciben ften en «* horen/  en  haten  moeD  betmeetberenfouben :  toant  S, 

men  ijabbe  in  feben  Dagen  ban  öungeennjDtngegc- 

«èie  uan  &eïben  betoefen  ïjaer  toelgcmoebSeib/toe*  . 

Der  anttooo?benbe  met  grof  gefc&ut :  öoetoel  haer  fptj*  «{»« 
fe  anberg  op  Defen  tijb  niet  cn  toag  Dan  hoepen  en  w„nm 

toerb /om  bcpaffagic  mctftiUeggentebeb?pben:  be 
boo?f3  airne  toao  een  gebouto  ban  ttoe  fchepen  bp  Den 

boren  ban  tiet  hoepen-blees  Den  14  ̂eptembjiS  elft 

mw.v  f.unitu,  ,.mVu. .    -      me'nfrtj een Ijalf pon* ibc£ bacgtf.  yj^ïA 
Steen  /  ten  toert  noch  boo?bomen/  noch  o  on  bot*  |     ̂0  nu  Det  leger  inbe$oo?>aa  etteUjne  bag

enfli^ 

rieSi^SS  noch  geroept  /  ban  boo?  ra.  Ie  lag  W  scb?en  *an  toater/  toant  ïjet  toater  op  't  aeg* 
bet «  telKSSSttt  JBSj  öet  toastonbfom  (re  toater  niet  ïjogcr  toa$  ban  9butm/enbegall

epen  ^ 

a  flo  en/  en  op  Sen  top  betoaert/  bat  men  met  gingen  anberfialfboet  en  ttoe  boet  btep/ 
 fo  quamton  m» 

neen  1  uöïid •  bac boSen  motöt  frieten  /  baet   p?ince  boo?  begeerte  ban  be  Capitetnen  felf*  m.Jen  JJJ^ 

m^^^^JS&SSm  enttoaelfb?aep.  leger,  £jjn  6«n(le  maehte  be  3nne  grote  b?eugten gg 
SSSSSSS?  ooebe  moeb  /  be  o?bonnantie  ban  3nn  leger  beljaegbe 

<Dctf anberenbaegö  toerb  bcracbflacgt/of3Pbo?>  getnfeettoel/öP(ldt«t^onöt»lwomtetomt 
0^ 

hÊcm^Xben^tóStotttott0ete5  ^e3fibmi*  j  Derfoenen  Die  menmoeaDoo?(leHen/na
mentInh  Den 

b?engcnbaeeftcn  be  Capitetnen  43?enu  toeherboben/ 
en  na  Dat  Den  $?ince  3ijnbolfcneerftigUjnbermaent 
gabbe  té  hp  toeDerom  na  3Wt  getrocfeen. 
^en28  ̂ eptemb?i0  i$  eenbliegenDebobe/na* 

oon  te  toeten  toaer  De  bpanb.  toags  /  en  toerD  befioten/ 

bat  ftp  fuïjc  met  20  galepen  fouDeDoen/en  DeanDere 

tJlKoof  i? gefeiD  bat  be  fcfjepen  baet  fjet  gtof  m 

KBKSS  3iinbc/  boo?eenfbeei^  •  men  /  bte  ban  ïetben  troofienbe  en  ftope  gebenbe 

^SSSKS  ^  banberlo(Tinge/boo?toelnDebo?gerenfeet betbjeugt 

^Karöt/  ̂ S  Den  bcrbenbagbc^?incenle.  toarem 

3?e 

©utci'e folbaten 
banbe 
uoanb 

tra. 

©cn Sllbmiracl  bic  ficu  op  be  teffe  begeben  öaD. 

De/  een  mijle boo?bp  25cntljiufen  3ijnbe/  toerb  uit ber; 
moeben  nefcib/  bat  omtrent  be  atëiertnge  bte  na  be 

^oo:b-aa  loopt/  be  bpanb  in  fcBereljuifen  mocötbe^ 

febanfr  leggen/  borb  m  lp  fUt  öabbc  laten  bernemen/ 
bebonb  anber^/  bcrbo?bcrbe  baerom  3ijnen  toeg  na  be 

^002b-aaeenmu.oHetafreiHenbanbaer. 
fêier  toerb  Ijn  getoaer  bat  omtrent  2  of  3oo^uttfe 

unccljten  toel  getoapent  uit  ttoe  öuifen/  toaetban  3P 
net  eene  in  b?anb  ftafecn  met  feer  grote  fneüjeib/  De 

blucht  namen  na  beanbet  sm  ban  fjet  ̂ oo?b-aafc 
Blcine  meppen  baet  be  ̂ pangiaertë  befcljanfi .lagen. 

•®tn  3£bmirael  roepbc  bapper  na/  en  leibe  ftclj  tn  fiag* 
o?beninbttboo?f5mep?nen/  Wf&p&^l*  1 

©efe  b?eugt  en  toass  nocfitanjs  fonbet  bjoeffietb 
niet  betmenget:  toant  te  boten/  ennoröopbienbag/ 
toaöbetoinbinöet^oo?b-ootlcn/  W  öun  meettoa? 
tersf  txlic  berliefen  ban  toaffen/  en  toa0  op  Die  tijö 
fo  gefcljapen  /  bat  in  Dess  ̂ incen  leger  alle  Bope 
ftljecn  uit  te  toefen  /  beöalben  op  a3oDe!8  onfienlij* ue  miDDelen  Die  <6oD  Doo?  Den  fp?innbloeD  mocöt 
fcnDen  /  Die  op  De  boo?f3  29  beginnen  fouDe  /  en 
DuutDen  tot  Den  x  <©ctob?tó :  fo  Dat  ben  ̂ HDmirael  SBopfot 

ïoupg  25opfot  aen  Den  p?ince  gefc&eben  öaDDe/  WWt fo  Ijun  De  l&cere  bp  Defen  fp?innbloeD  metDentoinb  bntfrt, 
niet  genaDig  en  toarc/  en  Bun  miDDelen  gabe  /  Die  tfnge 

nocïjongcfientoaren/Dat  ÖP  totte  fpüfingeDer^taD  J«j*«: 
geen  moeD  en  öaDDe  /  immers*  boo?  Defen  ttjb  /  en  um' b?eefbe  bat  öp  nabertijb  tclaetfoubeaomen:  toant  ö?ote 

UC  Üpanocn / UU  vw  &»»&  «J2»«ÏÏK ;M,AM  ZmJZ»*    i»  «*<-*  thio  mart  Wt>o<« ntMhttn  af  nttiïiptten /  hlfler  biam 

^yait» gtaciben 
toijtten 
mr  öc 

^oo?b- aana 

Zoetct» 
xoutic. 

met  tnuobetten  gefcljoten/bocB  De0  Ifcincen  1 üol|/ant 
tooo?Dc  met  tjaer  grof  gefenut  hier  fo  op/  Dat  De  <§pan 
niaertó  niet  en  toiftcn  toaet  3P  Öun  bergen  fouDe. 

m  Dat  De  boo?f3  ©uitfen  Dun  acuter  ttoe  öoop; 
bergen  boo?  D«  gcfcljut  berbo?gen  IjaDDen/  3»jn3P 
botot*  mtoaettss  na  EoetettoouDe  getocnen  /  Dcfe 
fcljermutfclingc  Duurbe  ban  ben  miDDag  tot  Den abonD.  .^w 

©cn  2tDmirael  machte  fjun  omtrent  DenmtDDer^ 
narljt  een  allarm/  Doo?  een  toeinig  ijaehfcfiutten  /Daer 

be^pangtacrDen  4 of  5  maelopfcöoten/  om  tebeto^ 
ncn/  Dat  5P  noch  inljarefchanfctoaren/Docf)alfo3P 

fo?gbcn  obertoelbigt  te  too?ben/  tochen  in  groter  (lil* 
hcib na Eoetcrtooube/  fo  bat  Den  SiDmiraclfuItmet 
getoacr  cn  toerD/  boo?  be£  anDcrcn  Daeg^. 

öet  toaö  toel  een  grote  berhinberingc  boo?  bes 

13:incen  bolh/  Dat  be  ̂ pangiaerben  Ijct  toater  't  toclft na  Eoctertooubc  boo?t0  liep  geflopt  Ijabben:  ban 
^P  btoaclben  feer  bat  3P  Ijun  niet  befchanft  Ijabben 
aen  be  monb  ban  't  mep2hcn  /  cn  fo  3P  Dit  gcDacnljaD- 
Den/fouDe  ben  2ibmirael  befc  boo?bp-tocötf03toaet 

gcballcu  hebben/  al?  ̂ c  boo?genoembeEoctcrmccrfe- 
biuggc/  ban  be  almachtige  <®obbie  boo?  een  geb?um 
heeft/  alöhp3i)n  ecre  toilberb?eiben/benmenfcf)en 

Hare  touoljeib'tc  benemen  /  Ijecftfe  in  Defen  flucne  bet- blinbet. 

3P  noch  ttoe  mael  blees*  mochten  afombetlen/  toaet  |gjj« 

mebe  3?  tyt  ac&t  Dagen  mochten  fjetben/  De  ellenDe  *nuw* Die  bobenbefterfte/Rranfeïjcben/en  ttocb?acht  inbe 
,étab  toatf/  bernam  gp  boo?  be  boben/batfealrebe 
niet  Dan  te  groot  cn  toag  gelijft  ooh  inDertoaetDeiö 
bebonben  ijs. 

3Bant  bele  enöabbctt  in  feben  tocnen  geen  b?oob 
gep?oeft  /  en  niet  ban  toatet  geb?onnen.  25p  Den    Wt 
boo?nacmften  toa^ef  öet  pactDcn-bleesS  fo  gemeen  aljS  ̂ L 
nu  Ijet  fcöapen  -  blcesf  /  honDen  cn  ftatten  toecDen  nflUt* 
ban  De  b?pbuitct?s  en  anbeten  in  be  ,§tab!S-poo?ten  fi?«>» 
gcb?aben/  en  boo?  lecnernpe  gegeten,  ©emenigbul- 
bigc  b?eembe  feohagien  W  baet  gemaeftt  toetben/ 
toaren  onmogclijh  te  fch?üben/  fommigcatentoijn* 
gaert-blaberen  met  fout  en  fttjffél  gemengt  /  3Pbe* 
bonben  groot  onberfchcib  tuffen  be  blaberen/  toaet 
boo?banpeerboom-blaberen  beelberiep  gericfjten  ge# 
hoobt  toerben/  too?telen/  hoolftronhen  /  afgeballen 
hoolblaberen  /  toasS  bagciijftfe  hoflclöhefpijfe  /  too?te^ 
len  in  toatermelh  geb?ofet/  gehapte  fiuiben/  toaren 

bn  fomm'ige  gemene  fcoft.  gionhb?outoen  aten  Oaet 
hónbeftenjs  baet  3p  meDe  plegen  te  fpelen.  ©aet  men 
het  blee0  uitbeelDe/  quamen  De  fchamele  jonger^ 
toaer  een  ftlein  fluhöften  hing  of  biel/  aten  Dat  rau 

op.  Rebellen  ban  D?ogc  fcöollen  op  tiet  ftratenlcg* 
gcnDe  toerDen  uit  Den  D?cfe  op  geraept  /  en  terftonD  ge* geten/ 
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geten/  Het  t'S  gefïett  trat  fcBameieb?outoenBaerBup- ften  ober  Bet  Dooft  trccftenbc/  op  be  miSBopenfittem 
be  /  fotfjten  be  befte  beenberen  en  b?oegen  bie  met 
Bun/  toaer  3?  een  ftoolftronrftcn  bonben  aten  Bet  felf- 
be  terftonö  op,  <De  beenberen  te  boren  ban  be  Bon- 
ben  geftnaegt/ toerben  ban  be  jongersbiftmaelgefo- 
gen.  <£cn  ftraemb?outo  moefte  Baer  Itjben  met  een 
bierenöeel  pont  bifqi\i)t$  be$  traeo^.  .Sommige  b?ou; 
toen  toaren  alfo  uitgeBongert  bat  be  b?ucBt  in  Baren 
iïcBame  bp  na  berteert  toas/  Bet  geronnen  beeflen- 
bloeb  toerb  uit  be  flinftenbe  goten  op  bc  ftraetopge^ 
raept  en  alfo  gegeten. 

Nobele  Baren  b?anft  aengtnö/  baer  toas  Betujbe; 
Infter  meöe/  taant  boben  Bet  toater  Babben  3P  toer 

Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 

fFol.öo.) 
Xwöfrn 
bttnlï. 

Dat  men  fcer  dikwils  waerachtig  vind  > 
Dat  de  almachtige  Godt  bemind , 
De  gene  die  in  de  uitterften  nood  zijn  geftelt  > 
En  van  hare  vyanden  te feer  werden  gequelt. 

Wam  Bp  fanb  3ijn  pofïcn  en  boben  /  nameujft  bé 
tomben  eben  metten  fp?inubloeb  eertf  ftomtenbe  Uit 
ben$oo?b-toeften/  baer  mebeBP  Bet  toater  toonber* 
baerlijften  tocbec  in  Bet  ïanb  bjacïjte  /  en  baer  naer 
Emb-toefï/  bc  toclftc  Bet  felfbe  naer  Htefben  b?cef: 
fo  bat  bes  mktötü  boift  bie  te  boren  maersbuimen 
toateiseu  Babben /tut  z8  buimettftregen/en  genoeö 
Dabben  om  eerfimael  ober  Bet  Bóge  lanb  boo?  ben 
&erft-toeg  te  «omen/  baer  bero?bent  toag/  fo  Bun 
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op  Baber-boppcn  gebjoutoen  ban  eenen  penninft  be  nocB  toat  toaters  baer  ftomenbe/mocijt  ontboenen/ 

<5:oti 
fterfre 
Linnen 
3Uiöen. 

pot  /  fommigc  b?ouben  felbe  op  flinftenbe  b?af  /  en  ge 
bjuifttcn  alfem  en  toijnruite  inbe  plaetfebanBoppc/ 
anöere  bermengben  Bet  toater  met  eïtib  I  toaer  boo?  be 
g>tab  opengaenbein  be  geBele  ̂ §tab  nautoebib  ge- 
bonben  toerb. 

€en  pont  botert  bic  Bet  ftrtjöen  Boft  /  gelbe  baer 
1  y  fluibers  /  een  too?tel  een  ftuiber  /  een  ftoolftruift  een 
Balbe  fïuiber/  een  peer  of  appel  ttoe  blanften/  boo? 
een  fan  toeite  of  tertoe  toerb  1 00  gulbcns  geboben* 

25oben  befen  toas  baer  m  be  ,§tab  /  be  fterftefo 
feer  groot/  bat  baer  omtrent  <Jooo  menfcBenin  ge? 
fto?ben  3ijn/  be  ftinbers  banBongerberfmacBtenbc/ 
fp^auen  ais  in  be  Caeg-lieben  gjeremie:  toaer  tS 
b!cou^  toaer  ts  torjn  *  en  ui  eben  op  berfiratenenin 
fcer  moebers  armen  boob/  toant  bele  jonge  ftinber- 
feens  toerben  met  peecbe-barmengefpijfet.  «De  man- 
nen  bkbe  fommigc  nau  en  lUfïebe  een  bmgge  op  te 
gaen  /  na  bcr  toacjjt  ftrutpenbe  Balf  macBtelooS/ 
toonben  betoijlen  toöf  en  ftinb  boob/  bie  Baer  tien- 
fcer  placBten  te  toacBte  te  gaen  quanten  op  acBte/ op 
feffe/ en  naber  tijb  op  b:ie.  <£bele  b?outoen  en  bintje 
ren  /  bie  na  bes  $:opfjcten  tooo?b  te  boren  in  5ijbe  ge- 
6leeb  gingen/  en  Bofïeujöe  fPüfe  aten/  3ijnbanBon= 
©er  berfmoojt.  <een  bobe  toerb  boo?  eenejefflanbba? 
ftigen  25urgermeeflersf  beure  geb?oef)t  /  men  bermoe? 
fcebc  om  baer  boo?  fttl3toügenbe  en  006  opentnjR  te 
feennen  te  gebcn/  bat  Bp  Bier  ban  ootfafte  toasf/  en 
mibbelen  foube  foefeen  ombitteboojfeomen.  <2inbe? 
ÏÜ«  be  ellenbe  toaö  baer  fo  groot  /bat  Bet  onmogcljjn 
i$  af  te  bcelben :  bie  na  Bet  ontfet  be  magere  aengeficB- 
ten/  be  unithenbe  benen  fagen  /  mogen  baer  ban  getut* 
genifTegcben. 

$u  ueren  top  on.*  toeber  tot  beö  plinten  leger  /  Bet 
ïange  bertocben  in  be  ,$oo?b-aa  en  toasf  geen  noob/ 
toaert  fabe  bat  baer  getoteBeib  Babbe  getoeefl/  bat  bie 
toan  jHeiben  langer  ban  Bongersfnbob  Babben  mogen 
tcgenftaertx  TDe  pjince  en  «©berften  5ijneS  legere  toi* 
flen  toel  boe  naber  ben  toirtter  Boe  meer  toaterjei.  ̂ )en 
felfben  «Oberflen  toas  006  toel  bebent/  bat  3p  tuffen 
^oetertooubc  en  Bet  Buiief  te  ,§toietenboo?moeften/ 
't  toelft  ben  bpanb  ooft  niet  onbebent  toaief  /  toant  Bp  al- le 3i)n  toaebt  baer  omtrent  Babbe. 

ïtëtöbelerttjb  toarertber  bele  bie  atBtebenbatmcn 
berfoebcn  foube  uit  be  ,§oetermep?fe  mep?  na  ben 
^tomptepfetoeg  te  treeften  /'t  toelft  op  eenen  nacljt gefebiebe/  ban  te  bergeefs/  toant  be  floten  liepen  al 
ober  btoers?/  ooft  Babben  be  ̂ pangiaerm  baer  Baer toaebt. 
^e  bpanben  Babben  in  ben  üüjn  tot  £eiberbo?p  006 

bijf  grote  galepen  /  en  maeftten  bele  ftBepen  toe  /  bot B enftofïengeenbolftbaeropftrijgen. 

noo&er  ,  ̂c  ̂afee  ̂ onlien  nu  met  bk  ban  3leibcn  in  fo  el-- 
ba.«  bie  Jjnbtflen  ftact/  batter  geen  Bope  op  eenige  uittoen- 
ban  %(U  blge  mibbelen  en  febeen  meer  boó?  Banben  te  3tjn  ( 
dm.      ja  oe  ©ebelbcbberen  ban  23albei  leger  /  fp^aftcn  tot 
hTt9  im}f  öLe  WiJ!****  m  'e  ,c5ec  gefonben  toaren/ 
mocö  en  öt1t  tyl  öcn  ̂ ince  &  onmogelijft  toaö  om  bleiben 
bon»  te  ontfetten  /  als  Bet  BenluiDen  mogeljjft  toaö  be  fier? 
tenfjeib  ren  metter  Banb  te  reiften  en  grijpen.  Höaer  <0o& 
bansai, bfeaBc  menfehen  3öne macBt tonen toilbe/ fcBifttc bciöeö.  anberc  mibbelen  /  baer  mebe  lp  befe  grote  Boog- 
bctw.    mocbigbeib  befpotte/  en  bebe  blijften  't  gene  SCaatiö rccBtfetb: 

I.  Deel. 

uit  elft  fcBip  10  of  12  mans  te  fp?ingen/ömalfobé 
fcDepen  te  JicBten  en  boo^ts  te  Beffen/  en  naber  tijö 
boo?ts  ober  ben  tóerft-toeg  te  geraften.  9Clbus  Beb^ 
ben  fp  tuffen  ben  eerflen  en  ttoeben  <0ctob?is/  te  toetert 
ben  naeBt  boo?  ben  ̂ aterbag  /  na  bat  3?  met  ettclrjftc 
gallepen  eenen  lofen  alarm  na  ben  ̂ tomptoijfter-toeg 
gemaeftt  Babben /ben  boo?f5  i^erft-toeg op  befe  toöfc 
aengeballen. 

5©e  aentrecöcnbe  fet)ipS-fTago?benebanbeiSP?irt^  örocfit 
ten  gallepen  ober  bit  boo?f3Boge  toater-belb/  toatfop  ban 
befe  toijfe  geftelt.  ̂ en  9Cbmiraei  ban  ©UfTingenen  .^i" ^tertU3ee  Babben  elfts  acBter  Bun  zs  gallepen/  en  S?S? 
berfp^eibenBun  ais  ttoe  bleugelen.  ̂ ©en  Sibmirael  ̂ oo*t>- 
25opfot  aen  be  ffinfter  Banb  na  Eoetertooube  /  om  bat  gL™ men  acljtebe  bat  beë  bpanbs  meeflé  getoelb  baer  & 
toas/BP  Babbe  bp  Bern  be  Colonel  ia  <0arbe/ben  t»eg, Sibmirael  ban  Zietifytz/  met  ben  ©eereCitabclle/ 
25ultran/  Capitein  pautoeis  /  ̂ urant  en  anberct 
ben  ©ice-abmiraei  metten  J^eere  ban  i^oeles/  bert 
Heere  ban  Co?nes  en  25oucBart  /  be  Capiteinen  J^e?^ 
ri  en  <©?enu/  aen  be  recBter  Banb  aen  be  mbt  ban 
^toietcn.  ©BiKppus  ban  aüffaliers  CommiffarijS 
45enerael  ober  be  arteïrpe  en  munitie  ban  oorlogen/ 
toas  bero?bent  te  bïijben  met  Bet  grof  gefcBut/ert 
8  of  10  gallepen  op  be^oo?b-aa/ombebictualietc 
betoaren  /  bie  baer  bljjben  foube  ter  tnb  toe  /  bat  be 
boo?f3  2ïbmiralen  meeflers  bart  ben  boomóemben 
feerft-toeg  toaren  /  en  ais  ban  fouben  fp  bolgen/  en  bfe ban  ̂ oetertooube  bapperlüft  groeten  met  Bet  grof  ge* 
febut  /  't  toelft  op  bie  tijb  ais  fp  baer  naber  bp  guamert gelaben  toas  met&leincfar&ensbolloben/inelftfars 
feen  }oo  ftonftig  geleit/om  te  berfp?epben  inbemc*' 
nigtebeSboïftSi 
mt  albus  alles  bero?bcnt  jijnbe/  begoflbeboo?fj 

frtjip-fïago?bene  omtrent  mibbernacfit  tuffen  bert eerflen  en  ttoeben  <£ttob?is  ofte  treeften  /  ban  bert 
aitöeren  berfp?eib  fo  be?re  als  men  met  een  roer  bc- 
reiften  mocBt  /  en  Babben  in  't  mibben  1 8  of  20  fcBui? ten  met  pioniers/  fcbansft02ben  /  taftboffen  en  3open/ 
om  fo  Baefl  ais  Bet  mogeujft  toas  Bun  op  ben  feif  bert 
toeotcbefcOanfen. 

^e^pangiaerben  Babben  op  ben  feerften-toeg  fo* 
banigen  fïerftcn  fcBacrtoac&t  geficlt  in  ftleinefcljuit' 
ftenS/bat  befelfbe  toel  eenen  geftelen  toaeftt  bcrflrecftett 
mocBten.  5Defe  riepen  toel  als  bcöSUbmiraelSfcBe* 
pen  aenguamen/toie  baer  i  totebacr*  ban3p  ftregert 
geen  anttooo2be  ter  tijb  toe /bat  berf  ̂ CbmiraelSfcBe^ 
pen  binnen  fcljeuts  toaren/  baer  na  iicfttcbeBunbec 
^üömiraelen  febepen  fo  toe/  en  bonberbe  niet  Baer  grof 
gefcBut  baer  fo  onber  bat  ben  buiflerenbacBt  febeen 
bag  te  3ijn/ befe  fcBaertoacBtfeBoot  toel  eenige  fwu* 
ten  met  ftalibers/musftettenenftleineflurftctts/bart 
berlietenBaerfcBuiten/en  namen  betoijftfoetHcnsal 
fcBietenbe  tot  bat  3?  bp  Baer  toacBt  guamen  /  bic 
op  elften  ïjoeft  ban  ben  toeg  befeBanft  toaren.  &Qrti 
3P  en  ftonben  niet  toeg  ftomen/  Baer  en  blebenbaec 
toel  ober  be  beertig  boob  /  baer  na  quanten  3p  aen  ben 
3©eg.  ̂ e  ̂ pangiaerben  quamen  aen  betben  3ijben 
uit  /  en  fcBoten  feer  fellijft  met  tttuSfeettcn  op  beü  £*£. 
Pnncen  bolft ;  ban  baer  toerb  ban  ben  SeelanbcrS  oenS» 
fulften  Bagel-gefcbut onbtr  gefet/bat  w  met grootber-  men bnri 
liesbahbolfteüitfftcnbenabner  frljanfe  moeflentoij-  2JSm 

\  ftcn/en  lieten  allcenlijï!  een  toctnig  bolr  bic  fcBerttmt- 
3Caa  3  fclöcn/ 



55^ 

- 

$lïo?6< 
ïjefb  öer 

£cm> toen. 

fpjirren 
bolft  in 

fcurg. 

JSattiedg 
bliirht 
uit  2oe* 
tertaau* De. 

Het  fevende 

<taen/ bic 't  notïjtang  niet  lange  en  Bielben:  toant  bc 

teantoife  Capitetncn  la<©arbe/  25ultran  en  35011- 
cliart  begaben  fjiin  op  ben  toeg/  en  befebanften  Bun 

aen  ht  Eoetertooutfe  3ijbe/<02eun/3lab?tereenan* 
bereacnbcretljtetBanb.  - 

(Certonlc  3P  Bun  nuottberBmbcrtboö2benbagbe' 
febanften/ïjebben  öe  Eccïanberg  uit  Baer  feBepen  bap; 
Ier  geftnoten  op  hit  ban^oetertooube  /  boojnameujft 
baer  3P  Dier  of  iitfit  fagen  /  en  feïjoten  ooft  Oen  b?anb  in 
fonmuge  Ijutfen:  be  bootggefellen  en  tfjancoifen  bte 
op  't  ïanö  toaren/  (tanen  ooft  fommige  in  b?anb. 

32>e  boo?f3  Capitetnen  ban  be  ftbermutfelingen  aen 
btiht  3pcn  ftomcnbe/  ftrotbcn  ben  toeg  ober  al  met 
boctangclcn/op  bat  be  bpanben  eeng  ban  oefen  toeg 
afneö2e  ben  3ijnbe/  niet  en  fouben  toebcr  fteren. 

3!ïö  nu  bos  finten  bolft  be&etft-toeg  albmnn* 
genomen  Babbe/ en  toel  beftljanft  toasv  en  toatDt 

baer  op  getfeuv  Bebben  fp  ben  felfben  totb2icplaet* 
feu  boo2  gejteften/  om  be  igalcpcn  baer  boo? te  laten/ 
en  toerb  mibbelcrttjb  be  bictualie  bte  omtrent  Bonberb 

ftbepen  fïerft  tos^/gcftaelt/cn  quanten  al  te  famen 

ober/  uebaibcn  ttoe  hit  uit  ben  gemenen  baert  gc= 
btoaelt/  op  Bet  bjoog  genomen  3önbe  in  ber  bpanben 

iet  tö  tocerbig  aen  te  merften  bat  inaïfobanigen 

bapperen  baeb  boo? ber  bpanben  oogen/ en  in 't  mn> ben  ban  baer  grote  getoelb  gefeïjieb  /.bes  #?tnten  bolft 
maer  ?  of  6  mantf  en  berloren. 

%i$  nu  be  ganftbe  fcbipe-Bcp?ftratbt  met  bebtt* 
tnalic  ober  befen  toeg  toaov  Beeft  be  ̂ bmtraeiban 

©nffingen/  na  be  ;pcp?b?ugge  geroept/  bocb  toot  bojM 
ber  innbe  baer  men  bemeefte  btepte  bermoebe/toas 

tiet  feer  b2ogc:  Dier  toonben  Bun  be  ̂eelanbers*  fecr 

mannclijft  /  bte  uit  baer  fcljepen  licljtenbe  tn  Bet  toater 

S>ong  n  en  fcöeen  bat  3P  be  felfbe  lieber  toouben  op 

8tm  feftouberen 1  teacen  ban  atljterlaten  /  aUW  bega* ben3nï)uninjBep?burö>  .     _    _    _ 
&e  ipangtaerben  en  anbere  ronbfom  be  t*erfee 

toan&oetertooubeleagenbetnfceelftfianfen/  be$  an* 
üc^nba^göbcömo2gen*beni<0ttoïj?ts8/  ftenbe  bat 

öetf  ©sinten  bolft  notfi  Ijaer  toeg  na  SLeiben  nieten 

n-imen/ mcnenöc  om  bat  3»  ban  acteren  bafina 

fuut  toe  fagen  bzanben/  en  m  finten  ftïjepen  Bare 

cour*  nemenbe  gelijft  gefeib -**/  ooft  op  be  ©apen- 
m"P2  en  ̂ 2cutoeh-b2ugge/  fo?genbe  eenfbeel^  bat 

menie  ifn  b^  Eoetertooube  befetten  tooube :  baer  bene^ 
ben  ooft  merftenbe  bat  bet  toater  in  fo  fto?ten  ttjb  eenen 

boet  getoaffen  toa^/toerben  op  fulfter  totjfe  niette  ttoe* 
be  mï  oekagen  •  fo  bat  ̂ albenö  Ijaer  <©berfte  ftenbe 

bet  mmi  't  toclft  be0  ©2ittten  bolft  alrebe  in  Bab* 

ben/  ben  moeb  berloren  gaf/  en  Eoetertoöube  met  al* 

fobanigerfnelbeibberliet/  bat  W  geen  tijb  enïjabbc 
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^ter  moet  ben  ïefcr  aenmerften  /  Boetoel<0obbcö 
©•»mcen  bolft  boo2  bet  toajfenbe  toater  /en  0002  ben 

toijfen  raeb  /  öm  bc  mibbelen  te  geü2tuften  tic  baer  toe 
btcnben/toonberlöft  begenabiget  babbc  /  fo  en  toatf  bet 

norfj  alle  te  (amen  niet /toaer 't  (aftc  bat  f)P  bc bpai^ 
ben  geen  berfaegt  berte  gegeben  Ijabbe/  toant  Ijaer 
(lei  ftte  ban  bolft  en  getoelbige  febanfen  febenen  onber^ 
bmmeujft.  ̂ ocb  op  befen  tijb  toerben  ooft  bte  ban 

èctber-b02p/  en  hit  ban  Stammen  mctb2cfe  gela- 
gen /  bat  3n  ban  anrtfe  beefben  en  berfcb?iftten  \m 

boo2  be  ftracïjtige  banb  <0obe&  <©e  cerfte  namelp 
bte  ban  3leiber-b02P  ftenbe  bat  ïjaermebegefellenbe 

bïucrjt  genomen  babben/ en  bie  ban  Eammen  ftenbe 
batbc^oetertooutfe-feerfteen  l^utfcn  baer  omtrent  WW 
in  b?anb  (tonben  /  bocfj  bielbcn  norb  flebe* 

©ter  ijs  boren  gefeib  bat  be  boben  in  bc$  p?tncen  ïe^ 
ger  btüben  b20tbten/toaerban  eenen  gefonbentoag 
bte  Baten  b2tef  getroutoelijft  oberö20cBt/  en  be  bo?^ 
gerjs  en  bertoaebteben  anbere  niet  ban  ttjbtngetoan- 
neer  ?ji  uit  fouben  ballen  na  be  febanfe  ban]  Hammen/ 
't  toclft  bun  toel  ben  eerflen  <©ctob?i£  geftB?ebcn  toajS/ 
ban  be  buibe  falteerbe  en  quam  eenen  bag  baer  na  /  fo 
bat  be  bo?geren  Baer  gefette  teften  niet  en  Babben  ge* 
baen/toaer  boo?  ht  2übmirael  25opfot  aen  be  ©?outoe- 
b?ugge  eerfl  ftomenbe  meenbe  bat  be  j§tab  ober  ge* 
gaen  toa?5/  om  bat  3P  Bun  fo  (lilïe  Bielben :  ban  al^  be 
bojgeren  ben  boo?f3  b?anb  in  Eoetertooubefagenert 
boo2rtameltjft  ben  b?anb  inbe  iüerfte/  baerfp  toiften 
bat  Bun  be  ̂ pangiaerben  in  en  meeft  ronbfom  be» 
fcBanft  Babben/  toaö  baer  eene  grote b?eugt op  Bare 
flabsf-muren/niettegenflaenbe  bat  fp  Barebpanbert 
op  iammen  nocb  (ierft  befcbanfl  fagen/  uit  be  felfbe 
febanfe  na  beg  finten  bolft  getoelbelöft  ff  Bieten/baec 
en  boben  nocb  bess  namibbaeg$s  omtrent  300  mannen 
op  Bet  berballene  Buig  ban  Cronenfletn  /  fo  bjocB* 
ten  3p  Baer  baenbelen  op  be  muren  /  bonben  öe  felfbe  m&t  mt 
aen  be  meulen-roeben/tot  teftenen  ban  toelgemoeb*  banateu 
Beib  enb2eugben.  oplieten  ooft  befe bier  puntten  op  JJ" 

fierftepeneaffefen:  e? 1 ;  ̂at  alle  b?outoen/  onbejaerbe  iongerg  en  perfo* 
tien  onbenuaem  in  toapencn/  Bun  ontBouben  fouben 
ban  be  ftabjS-beHen/  en  bat  alle  toat  toapen  b?oeg  met 
3tjn  Balg  en  3öb-getoeer  op  5ön  bero2benbe  plaetfen 
Ben  fouben  laten  binben, 

2 .  ̂ie  ben  boo?leben  natBt  getoaeftt  Babben/  moe* 
fïen  Bun  toeber  begeben  op  Baer  toacBt* 

•h  fouben  ooft  niet  ban  bebefïen gaen/ ten toare 
bat  Bern  hit  ban  ben  geretbte  baer  ban  baelben, 

<0cboben  alle  fcBepen  en  febutten  uit  Baer  omlopen* 
betoateringen  te  leggen  in  be3tjbengratbten/op  bat 
ben  inftomenben  ftbepen  boo?  noob  geen  Binber  en  ge* 
fcBiebe/  en  Baer  boo?tocbt  b?p  motbt  3ön  /  en  ben  bur* 

KtSrt  met  ftem  te  nemen.  »  BP  albug  be  eerfte  geren  Bun  ban  boben  /  be3tjben  en  uittretftenbe  motb* 

toaé !  bic  baer  blucljtcbc  /  i*  Bem  tUIonfo  %m  f  al 
lio/  met  3iin  bolft  tot  febcn  baenbelen  toe  na  ©oo?ftbo* 

ten/  boojecnen  toeg  bic  3P  tot  bieneinbe  met  rpfen  ge* 
boogt  babben/ nagebolgt. 

<Dc3Hbmiraelmetben3tjnenin  |Bep?burg  3nnbe/ 
en  toerb  btt  niet  getoaer  /  ban  aljs  Bet  toel  toat  te  iaet/ 

en  ben  mectten  boop  bertogen  toass/  botb  fommt* 
ge  galcpcn  Bun  ben  toeg  onberfebeppenbe/  feïjoten 
baer  fo  bapper  onber  /  bat  fommigc  te  rugge  moeften. 
3C10  3»i  nu  ban  ben  anberen  albug  berbctlt  toaren/ 

fP2ongen  hc  Eeclanberg  in  't  toater  enbegabenbun 
met  bejroefte  lange  baggen  bte  3P  b2agen  in  be  atbter* 
(Ie  hit  na  30oo?fcljotcn  bloben.  dommige  retbt  toe 
reebt  aen  lopenbe  bcrfmoo2ben  in  floten  en  toaterin* 
gen/  be  gene  hit  mimet  berber  en  motbtcn  na  ©00?* 
ft  boten  /  b2efcnbc  bet  geftbut  bat  Ijnn  onberffftept 

babbc/namen  be  blutbtnaben^tomptotjftcr-tocg/ 
Baer  getocer  meefl  ban  fjun  toerpenbe/  en  3ijn  alfo 
boo2tö  na  ben  3letbfen-bam  en  Boo?burg  gelopen. 
gjn  befe  blutbt  Beeft  ©aibet  bolft /met  be  gene  hit 
beönacbtöbanbet  gcftljut  omgeb20tbt  toaren/  om- 

trent ïoo  manö  berloren.  dommige  ftbuitcn  met 
toijn/  btctualiecn  Hagagte/  25albeo  toeftomenbe/ 
toerben  ban  be.ö  Kbmiraelsf  bolft  genomen  en  Bem 
gebjotbt. 

ten  bebelpen/  na  Bun  ben  noob  foube  b02beren. 
^e  35urgermeef}ers{  bertoonben  Baren  fto?geren  be 

ftbepen  /feggenbe:  fiet  burgert  baer  atBter  bte  eene 
ftBanfe  ief  nu  Bet  b?oob/  toat  bunftt  u/fttllen  top  't  baec laten  ertban  Bonger  fmoren  i  be  anber  riepen:  top 
totllcn  lieber  be  febanfe  met  onfe  banben  ontliut feen 
ftrabben/  ban  bat  baer  namelijft  boo?  Htammenge* 
ftBut  foube  too?ben.  ̂ e  ©eere  ban^002btoijftfeib/ 
bit  niet  geftbleb  te  3ön  /  notbtang  3önber  bte  berftlaert 
bebben  't  felbe  toaeracBttg  te  toefen  en  geBoo?t  te  Beb* 
ben/  Jt  toclft  ooft  toel  m\  ftan  al  en  Babbetbe^eere ban  5Soo2ttoijft  niet  geBoojt. 

atllsef  nu  ben  Sdbmtrael  3ijn  grof  gefcButboo^oe* 
tertooube  op  be  papen-mep?  Babbe  laten  ftomen/ en 
bat  om  ttoe  oo?faften  /  ten  eerften/  om  bat  BP  ban  Bier 
aen  be  fïinfter  banb  be  febanfe  ban  ulammen  altijb  na* 
berbe/en  ten  ttoebe/  om  bat  bebittualie-fcBepenin 
IBepjüurg/b'een  ben  anberen  Binberlijft  toaren /en 
Babben  albaer  al  te  famen  toel  groot  Binber  mogen  lü* 
ben/  toaert  fafte  bat  Baer  bpanben  't  Berte/gelijft  gefeib 
i$/  nu  gebed  niet  benomen  babbe  getoeeft.  ̂ c  ̂ pan* 
giaerben  ft  boten  feer  /  fo  uit  be  ftganfc  ban  Hammen 
alg  uit  be  febanfe  ban  3|atob  €laef3  opt  toebbe/op  besf 
^dbmtracljS  ftbepen  /  en  ftboten  Ben  ooft  met  een  ftf)tut 
7  man  af/  en  toonben  eengelaetgelöRoffpbanme* 

mnge 
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Ooripronk  der  Nederlandse  Beroerten. 

ftrrfic 
frhanfe 
ban 

1HCIU 

ninge  toaren  be  fcDanfe  te  Douben  /  macr  25aitreujcf 
Dabde  Capitein  <Z2oria  diealbaer  lag  berabberteert/ 
Hat  Dp  Dem  met  fijn  bolfe  foube  ficn  te  falberen  /  alfo  lp 
Dem  niet  en  toifi  te  ontfetten  /  UocD  detf  $?incen  bolti 
toagbitonbebem. 

ede-  0m  dat  öefe  ftDanfc  ban  jammen  Det  meefie 
srrttfieib  mag  /  baer  de£  finten  bolb  boo?  b?eefbcn  /  aengefien 

Det  lanbbaer  Doger  leid/ fo  dient  tien  lefer  Daer  gele* 
gentDeibeen  toeinig  te toeten.  «De  plaetfe  legt  in  een 
TJlat  belb  baer  geen  Doogten  omtrent  en  5(jn/  notD  Ca- 
nalcn  of  fp  en  toaren  geflopt  /  en  tg  bp  na  een  guartier 
lianêenure  gaenö  banbe^tab/fjet  toater/be  ©liet 
benoemt  /  bat  na  «Delft  loopt/  loopt  baer  met  eene 

fcromtc  boo?  bp/  aen  bé  eene  3ijde/  en  aen  b'anber  5ü- 
bc  een  toateringe  /  toaer  boo?  men  in  ben  ftijn  nan  bo* 
men/  en  befijben  loopt  be  toatertnge  op  Eoeter-toou* 
be  /  be  refte  toas  licDtenjb  rontfom  te  begraben  /  en  te 
betoailen/  toant  baer  flonden  Domen  genoeg /befen 
toalbcrfcDanfe  toaö  tamelijn  bib /botb  niet  b?p  boo? 
flrof  cefcDut/toatf  oor  toel  betoaert  met  fcDan0feo?ben/ 
(trijbtocpren/geftbut  en  boIK/baerom  na  menfeften 
brrnuft  te  fp2eben,toaret  fefcer  bat  be  «gpangiaert  ïjcfz 
ftDanfc  alleen  tocl  betoaert  Dabbe/  beö  p?intcn  bolb 
en  fouben  baer  niet  boo?  bp  genomen  Debben  /  ban  met 
groot  bcrlieg  ban  bolb. 

«BotDboetoel  befe  ftDanfc  boo?ften  toaovgelpge; 
feib  ter  /  fo  befloot  be  Sibmirael  iic  felf  be  aen  te  ballen  / 
en  fond  op  befen  ttoeben  <0ttob?i#  omtrent  ben  abonb/ 
ben  Capitein  «52enu/3lIlTalier&en  Capitein  ̂ enrp  om 
te  befitljtigen/  toaer  men  met  bet  minfte  omber  bet  ge= 
frijnt  mocfjt  (lellen/  en  bebonben  bat  fp  ttoe  Dalbe  Co?; 
toutoen  op  een  einbe  bctfCanaetë  fouben  mogen  ftel* 
len  /  boel)  in  gebaerlijltfjeiö  en  met  ongemafe. 

<Bc  SCdmirael  Deeft  bicn  nacDt  alle  befe  boo?ber* 
baclde  gelegentDeid  aen  ben  §P2inte  geftD?eben/  Doe  Dp 
ban  meninge  toa$  deö  anberen  daegg  Stammen  te  be* 
frljietcn  /  ook  fo  berbebP  tot  genen  goeben  einbe  en 
mocDt  bomen  /  men  moft  patientie  Debben  /  tot  bat  Det 

toatce  Doger  toicg/om  befijben  ober 't  platte  lanb  te baren. 
32e  ©?ince  en  toas?  met  befe  tpöinge  niet  feer  toel  te 

b?eden/en  fteldebet  ontfet  ban  Heiden  in  grote  ttoij* 
felingc/  fo:genbc  bat  men  be  boo?f5  fcDanfe  ban  =£am= 
men  niet  en  foube  bonnen  obertoinnen  /  fo  boo?  be 

boo2berbaelde  rebenen  /aio1  bat  men  00b  fo?gbeau> 

ÏS9 

Sopfot 
fcfjijjft 
tirn 

bat  fjp 

nfage  lg 
tan 

mn  te 

bcfcJjie* 
tcu. 

mt 
iaerörn 
luctjren 
n •n 

am* 
ten. 

banige  b2efifc  of  fio?mptact0  baer  op  niet  te  mogen 
febicten  daer  men  foude  Debben  mogen  fto?men  /  en 
oofi  om  bat  be  menigte  ban  be£  $2incen  bom  niet 
groot  en  toatf. 

^ocb  in  alle  befe  ftoarigDeben  en  quabe  Dope  toou- 
bebel^eereber  DeP2fcljaren  allcneberfien  /  en  fijnen 
ftracljtigen  arm  be  eere  toe-eigenen  /  en  betonen  /  Doe^ 
toelbe  menfcDen  bcel  bingen  nonnen  berbiebtenom 

Daer  bpanöen  t'obertoirinen  /  bat  Det  alles*  pbel  en  on^ 
nut  id  /  fo  berbe  bP  öe  Danb  baer  niet  en  toil  aenftehen  / 
enbatbanbem  ailenebeobertoinningebomt:  toant 
na  tit  beibe  öe  ̂ tbmiralen  üc$  mo&eng  feer  b?oeg  op 

hcrul  ben  berden  v0ctob2i0/be  floten  bie  toondernjfe  toege^ 
paelt  tonren  Dabben  boen  openen/  meinenbeb002tjS 
gelijh  gefcib  iö  Daer  gefebutop  Hlammen  te  fielten/ 
b  bonben  batbe  i^cere  /  tik  befafte  boo?Dun  totbie 
njö  toe  uitgericDt  Dabbe/  niet  Debben  en  tooubebat 
Dner  bpand  met  menfcljelijbe  ftracDt  foube  berjacgt 
too:tien/ban  fünDanb  Dabbe  alrebe  be£  nacbtiSboo? 
Dun  gc(treben/cn  boo^  fijnen  a2m  10  bess  ̂ 2inren  bpan- 
bcneenalfobtinigenberfcDnclungeobergebomen  /  bat 
fn  bc  bluröt  namen  met  groter  febanbe  /  toerpenbe 
liaer  gefcljut  in  bc  floten:  albuö  toerbe  bcg  nacljt^ 
11002  ben  berben  «öctobntf  be  getoelöige  febanfeban 
Stammen  berlaten:  toant  fo  Dacfl<Doria  bitabbij.ö 
ban  öalöcue  Dabbe  ontfangen  /  om  Dem  met  be  füne 
te  falbcren  /  toag  be  fcD?ib  baer  fo  feer  in  /  batfe  meen* 
benbatfe  tclaet  fouben  bomen  /gcujR  Det  oohquaeb 
genoeg  toaö  toant  cenige  ban  be  fijne  boo?  Dunne  Dae- 
jiigbcib  betonden.  3^an  bit  toijhen  en  toift  nicmanb 
in  nocl)  buiten  ber  <§tab  fcberljeib  /  Doetoel  fp  in  be 
,§taö  beö  nacbtf  een  gehrnfcl)  geDoo2t  Dabben/  M 
een  grof  ftub  gcfcbut0boo2befcöanfe  gefonbentoerb; 

ban  baer  toaöeenen  iongen  cpbe  muren  /lik  Dabbe bes  nar D«*  toaer  genomen  /  bat  Dp  toel  beel  lonten  uit 
bcfrbanfe  boo2f3  fag  gaen/ban  gene  toeber  In  bomen  / alöttf  Deelde  DPfifDfelben  in/gelijKocb  betoaetfieib toa^/bat  be  ̂ pangtaerben  Daer  ffDanfeban2lam> menmoeflen  berlopeuDeDDen/enDeeft  fulr  aennege^ 
ben/berlof  b?agenbe  om  baer  te  lopen/  gelijuijn  be^ 
bc  boo?  beloften  ban  fc;ö  gulDeno'/  met  tit  bebfel  /  fo  Dp baer  nor D  bpanben  gebonben  Dabbe  /  te  feggen  bat  Dp ban  Donger  berlopen  toae. 
^abatDpnuinbe  ffDanfegetoeefltoa^enniemah^ 

benenbanb/en  metfönenDocb  getointlct  Da^be/ 
t  toelB  men  m  be  flab  norD  niet  en  ncloofde  /  fojgenbe datDemde^pangiaerben  uit  frtjaï&Deib  fulr  Dabben bcbolen  /  en  een  anber  met  eenen  berrenjager  Dem  bcr* 
bolgt3ünbe/  gefien  toerb  fönetocg  boo?  Dp  bc  fcDan* 
fc  nemenbe  na  ben  Slbmirac!  /  \ik  Dp  tot  ben  ftnijen  toe 
m'ttoater  te  gemoet  liep/  toas  aen  Deiben  fnoert 

b2eugt,  
'J ^cCapiten  <6errit  banber  Saen  begaf  Dem  ter* 

ftonbmetben©2p-Duptersf  na  be  frDanfeban  ̂ am* 
men  /tot  be  plaetfe  toe  baer  Dp  't  ecrflmael  toegcpaelb bonb  baer  Dp  be  ttoee  eerfle  gallepen  met  bjcugben 

ontfmg.  .  y ^c^bmirael  niet  ItrDtbccrbig  3ijnbe  in  Detgclo* 
ben  /  Dabde  befe  ttoee  gallepen  boo2gefonbcn  /  bc  tocine 
bebonben  gcitj&bun  Qtfnb  toz$/  te  toeten/  belebige 
febanfe  met  ttoee  flubengefcDutjeibofDgefonKem  , 

52e  palen  nu  geopent  3ijnbe/  fo  boo2  besf  fiabtjS  &°p* 
timmerman  /  al$  boo?  be£  P2inren  bolb  bic  baer  al*  f25^fot ïe  gereetfcDap  toe  Dabben/iö  Uc  ̂ Idmiraeï  %m  ̂ 5op*  SS? 
fot  met  be  boo?toeDt  met  b?eugt  en  banïtfegginge  na  be  ™  "eöt 
poo?ten  ban  Steiben  getrornen/baer  fn  gelucbeUjn  fon- l,acc  '"• 
ber  ecnigtoüber  toebcrfïanb/  bes  mo2genö  omtrent  %men 
acDturenin  guamen.  52e  ailbmirael  ban  EieriC5ee/  2»ert 2tb2taen  3Bilïemf5.  betoaerbe  den  DmdertocDt 

52eb2eugbeen  blpfrDap  biebaertoajSenfoubcmett  èem> 
met  monbe  niet  Bonnen  berDalen/nocD  met  geen  penne f  e  6I0' 
Defcb2tjben/  'tgetooel/  'tgeraeis  en  getier  langö  befe toateren/  baer  be  birtualie-fcDcpen  boeren/  toag  fo  %titen. groot/batfc  malfeanberen  berb?ongen/fommige  liepen 
en  fp?ongen  tot  ben  Dalg  toe  in't  toater/om  aen  tic  fcDe* pen  te  mogen  nomen  /  om  b?oob  /  Daring  /  feafc  en  an* 
ber  fpöfe  te  benomen/  toant  Det  merenbeel  in  feben 
toencn  geen  b?oob  gep?ocften  Dabben/  be  menfrDett 
liepen lanr  ber  flratenmettcfpöfc  in  de  Danden/  roe* 
pende  <6obfp  gelooft/  Eeibcn  iö  ontfet/  Eeiben  itf 
ontfet.  «©ieban  ben<©erccDtc  DcDDenDet  p?obiant- 
Dup.ögeo2bonneertin  ^.3facoDö<©a(tDup0/altoaer  ^fnt 
een  pegelöft  /  boo?  fcfeere  <6ebeputeerbe  /  man  /  toiif  en  3aro&0 binberenuptgebeelt  toerbe  een  Dalf  b20ob  met  een  flub  f^t 
nafe  en  een  peltelDaring  /  op  bat  ̂   bcnluiben  toat  boe*  K1SL 
ben/ en alfoban  langer  banbopnuencn  foube  mogen,  wariö* 

J^eten  toasfonber  mebebogcntDeib  nietaentefien0"1^' Doe  ellenbiglü»  bat  berDongerde  bolb  m  Daringen 
rau  berfïonben  /  bie  Dun  ben  SCbmirael  in  fijn  in&om- 
flcuitbcn  ftbepenlicttoerpen/  en  infgclijr  Det  D?ooö 
't  toelb  fommige  alfo  influbten  /  gelijbertoijö  of  fp  tot geencn  tijben  en  fouben  Debben  bonnen  berfabiget 
to02ben/  toaer  boo?  Det  benfojnmigenbie  geen  maet 
en  boften  bouben  niet  toel  en  beriuam  /  ja  00b  baer  ban 
geflo2ben3ijn/  eettige  Det  eten  tuffcDen  detanbenDeb^ 
benbe. 

2flenb'ecn  3ijbe  ban  ber  flab  na  be|Bep?  lagen  b?t> 9Cmfterbamfe  gallepen  /  Uk  altemet  op  bc  flab  gefebo* 
ten  Dabben  /  ban  upt  ber  flab  Det  grof  gcftDut  en  ban 
Duiten  Det  ontfet  bernemenbe  /  Debben  00b  Daerber 
mebegefellen  b?cfe  geboelt  en  fijn  getoefecn. 

52e3lbmiralen  in  beftab3ijnbe/  fijn  terftonb  met 
Daer  bolb  en  be  purgeren  na  be  feerbe  gegaen/en 
Debben  ben  S^eere  /  iik  Dun  fo  toonberlijb  een  ̂ ee  ober 
b20og  3lanb  gemaeftt  en  bcbouben  ter  getoenfrDtec 
plaetfe  geb?ac  Dt  Dabbe  /  gedahbt. 
fP  moet  boo?  een  tuffrDen- reben  Dier  nocD  een 

toonbcrltjbcbaeb  bpftellen/  die  00b  fonber  bertoon* 
beringe  ntet  en  bcboo?t  acngefien  te  fijn.  <®p  befen  s^m. 
nacDt  al$  bc  ̂ pangiaerben  de  frDanfc  ban  Xammen  foute c 
berliepen  /  ijs  binnen  ber  <§tab  bc  toal  en  bo?ft-toerin*  ̂  fffiut . 211  aa  4  g^| 
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25opfot 
fcS?Öft 
een  Den 

P?ince uitliet' 
ben. 

ge  tuffen  be  §jöe-poö?teett€orenban^ourgonbten/ 
tot  be  langte  ban  26  roetien  ingeflo?t/  en  Iiccfc  ban  felf? 
een  b?effc  gemaeftt:  maer  bit  inflo?ten  beeft  boo?  3tjn 
geb?uitf  ber  blucDtenbcc  bpanben  b?efebermecrbert/ 
bic  baermeenben  batbe  burgeren  ban  boren  uitqua* 

men/  en  baer  b»anben  ban  artjteren :  bt'ejS  öc  burgeren <0obuteerberbanftDacrDeibfcDulbtg3tjn.  r  . 
<Dcn  SCbmirael  albu?  binnen  3leiben3tjnbe/ beeft 

terflonb  acn  ben  p?incc  bte  tot  S^elft  toa?  gefcD?ebctv 
en  öe  b?cfe  ontboben/  bte  Det  ben  ücere  belieft  Dabbe  in 
3iinber  bpanben  Derten  te  fenben  /  be  toeïfte  be  fcDanfc 
ban  iammen  berïaten  öebbenbe/  Bern  eenen  b?pen 
tocganft  in  ber  ̂ tab  gelaten  Dabben. 

<©cfcn  tyitf  toerb  ben  #?ihce  op  ben  boo?f3  3  ®tt0> 
b?i?  ten  ttoe  uren  in  be  p?ebfcatic  fittenbe  gcb?acbt  /  en 
toa?  Dem  ongettotjffelt  een  anbertijbinge  ban  DP  bc? 
mo?gen?ontfangen  Dabbe.  inliet  terflonb /al?  bcfe 
3iine  p?ebicatie  in  5F?ancoi?  gebaen  toa?/  ben  b?ief 
cpenbaerlüfi  ban  ben  p?ebicattt  lefen/  en  bendeere 
met  b?olt)ber  en  bieriger  herten  bannen/  ïjet  toelfte  ooft 
terflonb  (be  ttjbinge  berfp?eib  3ünbe)  in  M^e  be  grote 
kernen  /  met  eene  ontailpe  bergaberinge  ban  toolftc/ 
en  toonbcrlijftc  b?cugt  en  bierigDeib  gebaen  toerb /in 
tegentooo?bigDcibbanben$?ince/  en  infgeujropaUe 
plaetfen/  baer  ook  be  b?eugben-teftcnen  ban  bper/ 
ïtlottten  en  gefcDut  aen  alle  namen  geDoo?t  en  gefien 
toerben. 

tvtA  ei  ï  3H$  «M  be  SCbmiralen  be  bictualie  in  be  &tab  ge- 
{  '}  b?ocfjt  Dabben/ben  $|eeregebanftt/ bc  burger?  gelaeft/ 

toerguiftt  en  gemoebet/  Debben  3P  Dare  bicto?ieber* 
bolgt/  en  3ijn  Dare  bpanben  hit  in  be  fcDanfen  ban  om- 
trent  Èeiber-bo?p  gelegen  Dabben  nagejaegt.1 

3£e  fcDanfc  in  £eiber-bo?p  /  toa?  boben  ber  maten 
feergetoclbig  gemaeftt/  Dabben  ooft  baer  in  leggenbe/ 
al?  baer  cenige  boben  guamen/op  Daer  getoelbfeer 

gcpocDt/  'ttoelft  Dun  alle?  flreftte  tot  een  meerber 
fcDanbe/  en  <ö3obe  tot  meerber  p?tj?:  Debben  ook  im- 
twcr?fofcDanbcltjftbanbe  Cage  en  <£ube-toateringe 
Uerlopcn/  baer  3Pjaer  en  bag  gelegen  Dabben:  toant 
een  (eer  ftlcin  getal  boo?loper?  ban  be?  finten  boln 
(men  fegt  ttoaelf )  jaegben  ttoe  baenbelen  fenecDtcn 
fcoo?/ban  be  toelne  00»  fommige  op  ful^er  toöfc  Ue- 
jjen/batfe  niet  op  en  Dielbcn/tee  tjjb  toe  bat  3P  boo? 
Sfimfierbam  guamen  /  öaer  3?  tot  Daerber  berfcDonim 
ge  feiben/  bat  Daer  ganfcDe  leger  berflagen  toa?. 

3£e?  bo&feibe  ©albei  boln  i?  op  befen  tijb  ook  ban 
öe  (©outfe-fïui?  berlopen/  en  boo?t?  uit  aiïe  anbere 
fcDanfen  /  tot  a  x  toe  /  beDalben  be  fcDanfe  op  be  3©ab- 
binge/  baer  nocD  fommige  bleben  om  be  paffagie  b?p 
te  boubcn. 

©oben     <De  boben  bf  e  m  befen  tocDt  ban  be?  finten  boln 
«f n  fxi>  gebleben  3ijn  /  en  toaren  geen  beertig  /  Daer  bpanben 
5' 5Ö'    belijbcn  felbe  batter  omtrent  buifenb  /  fo  berflagen  atë 

Uerb?onnen3ijn. 
ï^tcr  en  bient  niet  bergeten  toat  beboo?f325albeu£ 

in  3ijn  Derberge  tot  3teiber-bo?p  gelaten  Dabbe/  name- 
ïiili  be  gefcDüberbe  (lab  ban  Heiben  met  alle  Daer 
Dep^raten/ toegen  en  toatcrtocDten/  fo  be  felbe  be- 

_  ,hfi  fcDanfl  toaren.  m$  Dp  nu  moe(le  toijnen  Dceft  DP  baer 

t?7ufa"  Onber  gefcD?eben.  Vale'  civitas,  valetc caftelli  parui, 
qui  rdifti  eftis  propter  aquam ,  &  nonperviminimi- 
corum  :  en  të  in  «©uitfe  tale  gefcib:  abieu  feiben/ 
abieuomïeggenbe  fcDanfen  /  toant  gp  3ijt  berïaten  om 
bes?  toaterg  toillen  /  en  niet  boo?  onfer  bpanben  «racDt 
en  getoelb. 

^De  p?ince  ban  ©rangien  guam  bes?  anberen  baegg 
terflonb  binnen  5leiben/en  banlue  be  burgere  Dooglijft 
bat  3?  Dun  fo  bjomelijn  /  fonber  cenig  ürijg^boln  /  in  fo 
(Irengen  bclegcringe  gcDouben  Dabben/  beloofbebat 
men  acn  Dun  en  Dare  fctnbg  ninberen  fulr  gebennen 
foube  /  en  in  ber  ,§tab  nomenbe  Deeft  in  alle?  o?bemn- 
gc/foinberflab/  aljS  bejs  brögjS-faHen  geflelt/DP  tö 
gelogeert  getoo?ben  op  Papenburg  ten  Duife  ban 
^Dirfa  ̂ acobf3  ban  jRonfoo?t. 

(€en  bient  oon  niet  acbtergelatenom<®obegtoon' 
bcriijUc  toerben  nlaerber  te  openbaren  /  bat  op  be- 
few  4-  Octobnö  ben  toinb  toeberjuib-ooflfteerbe/en 

gen/  bat  men  gualüft  ban  <DeIft  tot  Seibcn  nomen 
nonbe/en  Det  toater  al?  3tjn  officie  gebaen  Debbenbe/ 
bcgofl  bapper  toeber  uit  ben  lanbe  te  lopen. 

3L«b«R 

Befcïjen* 
firn 

538nfoï. 

»c- 

p?incc 
ban  <0' 
ranoini 
homt  m 
Jbttotü. 

2öobew  bc  boo2f3  ntge^ocljtc  bictualie  /  \)tcft  be  ««««g ^2ince  en  3ijnen  Raeb  goeb  geboebt  uit  allen  flcben  ̂ ngc 
ben  tutgefjongerben  berarmbeninïeibcneen  geme*  oenbm 

ne  D.aubrcifttnne  te  boen/  op  bat  be  berarmbc  bic  in  ««»« fo  langen  tijb  niet  netoowncn  en  Dabben  /ban  ben  tocl*  5^,8» 
«en  ooft  al  bet  ncfecöfte  berteert  toa?/  modjtew  ge^ 
Dolpen  /en  bat  ceftber  rper  bictualie  langer  mocljte 

(Irecnen. 
(tot  befen  einbe  Debben  be  <0ebcputecrbebe?  anbc^ 

ren  baeg?  met  toagensf  en  fcljuiten  eerfl  boo?bcflab 

baiij^elft  omgegaen  /  en  Dcbbcn  feer  beel  bjoob?  /  bo* 
ters/  bleesj/  bae?  /  fpeft  /  bi?  en  gelb  bcrfamclt  /  toacr* 
big  albaer  3ijnbc  ober  be  1 000  Caroïu?  gulben. 

^it  Ijceft  ben  armen  ontfet/ben  rijftcn  berlicDt  en  be 

<&tab  gefpufiget,  en  groter  lief  be  en  bafter  berftnopiw* ge  onber  bc  ̂olianbf  e  fleben  gemaeftt. 

#p  ben  8  «©ctobwg  i?  be  P2ince  na  be  &agegetó* 
gen/  en  Decft  albaèr  o?beningc  geflelt/  om  bc  felbe    , 
plaetfe  te  betoaren  en  te  beDouben/  al?  eenen  fleutel banbe^acrlemfeiBeer. 

<&en  9.  opbe<0outfe-fïui?/ombacrbanai?teo^ 
bonneren/altoaereengetoelbigefcDanfcgeleiti?» 

Sïï?nubc^?incebenganfcDen«aebber  (lab  %t\*    9e 
ben  op  ben  i4.berfetDabbe/i?opben  i5.naber<©ou-  f^« 
be  getroeften/  baer  te  ̂ eercban^.^lbcgonbe/bte  mm* 

omtrent  een  jaer  gebangen  Dabbe  getoeeft/  toeber  u#  sjnbe enb?pi?geftomen.  -gen  uit 

l^a  bat  W  ban  Seiben  €>ob  en  ben  J3?ince  gebannt  bc  atf 

Dabben  (gelüft  gefeib  i?)  en  3ijn  fp  ooft  niet  onbanftbaer  bonfec^ 
getoeefl/  tegen  ben  boo?f5  SCbmirael  3lop?  25opfot/  ™>v* 
ban  Debben  Dem  met  een  fcDone  gouben  beten  befcDon-  * ften  /  met  eenen  bieften  gouben  penning  baer  aen  ïjaw- 
genbe  /  toelfte  penningen  3p  ooft  meer  anbere  gefcDon- ften  Debben. 

^e  Staten  '?  S£anb?  ban  $ollanb  Debben  ttn 
boo?f3  3tbmicael  baer  naincenDeerlünemacmjbbe* 
fcDonften  met  een  groter  fteten  ban  600  Carolu?  gulb* 

Sh  Debbe'tberDaelbanbefebelegcringc  en  ontfet^ 
tinge  ban  Heiben  getogen  eenf  beel?  uit  be  bcfcD?übin* 
ge  Hit  bp  g|an  5f  ruptier?  baer  ban  /  boo?  goebe  onbe?* 
ricDtingebanperfoncninbe|Bagiflraet  en  anbere  irt 
be  belegeringe  p?efent  getoeed  3i)nbe/  gebaen  i?  ge* 
toee(l  /  eenf  beci?  ooft  gefcb?eben  boo?onbe?ricD«nge 
ban  ben  ̂ eere  ban  ̂ oo2btoijft  in 't  beleg  albaer  ge* commanbeert  Debbenbe/gan  ban  ̂ outj$ecretari0 
ber  felbe  (lebe/  ̂ irft  2Pacobf3  ban  |lontfoo?t/en  meer 
anbere  in  be  felbe  belegeringe  mebe  p?efent  getoeefi 
3jjnbe/  al?  ban  anbere  biebaer  buiten  3ijn  getoeed  /  en 
feenniffe  Debben  gebab  ban't  gene  buiten  i?gcfcDteb/iis 
Debbe  ooft  alle  be  principale  b?ieben/baer  ban  JDtec 
mentie  toerb  gemaeftt/  gefien  en  gelefen/  met  meer  an= 
bere  hit  tft  al  toillen?  (alfo  baer  meer  ban  genoeg  i?/ 
en  geen  meer  licDt?  en  ftonbe  geben)  boo?bp  gegaew 
ben/be  ̂ ecretari?  51an  ban  fouten  Dabbe  mp  ook 
toegefeib  nocD  eenige  bo?ber  onbe?recDtinge  te  bocw 
baneenige  fecrete  faften:  maer  alfo  DP  baer  na  baw 
meninge  toerb  't  felbe  in  3tjn  aengebangen  5©icnfl- 
boeft  ber  (lab  Eeiben  te  béngen  ofte  boegen/  i?  'tfelbe 
nagelaten  /  en  fijn  ̂ icn(l-boeft  i?  ooft  onbolmaeftt  ge* 
bleben.  San  Ruptier?  fielt  in  fijn  boerfeen  befena- bolgenbe  incarnatie /Doetoel  ift  bebinbebattfomeli? 
Claef3  ban  mm/  'tfelbe  al?  bp  Dem  geinbentcert/ 
ncffen?  meer  anbere  ̂ k  Dier  ter(lonb  mebe  bolgen  fufc> ten  /  in  tyi\h  Dceft  laten  uitgaen : 

De  Heere  die  heeft  gehoort  tot  feilden  hst  fVChte», 

En  de  BablLoe?ifChe  MaCht  Van  haer  doen  VLVC6- ten. 

gjft  Debbe  W  mebe  tot  gebacDteniffc  geflelt : 

Int  Laetjte  M*I  heeft  BaLdez  LclldenJlerCk  béLe* 

gen  foeh , Ben  derden  oCteber  VerL oji deVr  Godesfegen  W*L# 

<£\\  bte  ban  feiben  Debben  ban  geltjfte  baer  na  tot 
(lowwbc  fogetoclbcluftuitben  noojb-coflen  3  of  4  ba-  •  öenecutotgcgebacDtcni?befebecrfen  boo?  Daer &tab* ïjtu? 
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v  Öutö  geftelt  /  bp  bc  ̂ cccetacitf  gan  ban  fouten  gein* 
beweert  /  baer  tie  getal-letteren  /  tot  jaer  tjaerber  ber* 
ioffinge  aentoijfen/  enfo  tod  letteren  inbefdbebeer* 
fen  flaen  /  f  o  bed  dagen  toeft  be <§tab  m  bit  ttoeöe  be- 

leg belegen  getoeeft/toelberftaenbe  bannen  tJcDub- 
tolbe  w  en  ft  elrboo?ttoe  letteren  moet  re&enen. 

Na  fwar te  HVnger  noodt 

GebraCht  had  de  ter  dood," 
Bi  naeftfes  dVlfint  UenfChen. 
ALfl  God  den  Heer  verdroot  * 
Gaf  hl  Vns  Weder  Broot , 
So  Veel  V  VI C Vnjlin  WenfChen. 

Ban  geitj&en  fjebben  bic  ban  geïton  in  ben  jare 
1577.  aen  be  ©lictbmgge  befe  nabolgenbe  berfen  boen 
ttellen/  tot  een  eeutoige  gebactoenifle  ban  befe  ïjaer 
berloflïnge. 

Men  was  in  groot  verdriet  * 
Want  eeten  wafler  niet, 

En  't  volk  van  honger  fchreyden : Ten  laéft  God  nederfiet, 
En  fond  door  dek  Vliet, 

Brood,  fpijsy  en  drank  in  Leiden.' 
<©aer  ?ijn  te  bier  tijbeh  bde  en  berfcfjeïbenliebe* 

feenö/referepnen  en  jaer-bictoen  uitgegaen/  ban  be 
toel&e  in  tot  gebactoemffe  ban  fo  groten  toelbaeb  /  fjier 
cenigc  falïatcn  boïgen- 

AChtlen  VV**G*/»  droef  LICk  die  tot  Lellden  boV en 
Maten  fat  en  t 

ReCht  of  die  hadden  gefiaen  bil  Godt » en  die  State»  ge- 
Laten. 

Die  Sfaengaerden  CraChtlCh  feilden  eer  faL  gegrepen 
xll»  de  Maen , 

Dan  oaCk  die  Stad  Van  Lellden  »  door  't  Waf  er  fal ontgaen. 

Doen  heeft  God  zlln  Water  JlarCkeLICk  doen  VLoe- den, 

OM  die  ftadhellden  door  zlln  CraChtlge  hand  te  be- 
hoeden. 

(E0U3.)  Door  V  MaChten  geen  ander  6  Heere der  heerfCharen Godt 

Werd  Lellden  VerLoft  door  den  ECCeLentle  en  iolfot. 

Den  derden  OCtober  hier  W*L  naer/ïeLICk  op  Let  3 
Werde  Lelden  door  Godt  aLMaChtlge  hand  ontfet. 

Dit  getaL  der  Letteren  feer  CraChtlCh  aenVVllfet, 
Dat  Lelden  den  Wierden  door  Gods  MaCht  Isgefpllfet^ 

Looft  God  In  heMeL  en  aerd,  en  die  daer  Inne  Woont  * 
Die  HoLLand  CraChtlCh  fraert  ende  oVer  Lellden 

zlln  genade  toont» 

D5t  jijn  bc  gjacr-bt enten  baer boo?  mentie  ban  i $ 
gemae&t /bie  Co?neIij$  Claefj.  ban  Sfl&enopfü* 

nen  naem  in  b.mn  liccft  laten  mtgaën. 
<Defe  ontfettinge  en  berioffinge  ban  bleiben  geeft 

ben  ̂ ollanbcues  en  SSeelanbertf  eengrote  moetgegc* 
ben  /  en  fp  tobben  ober  al  tn  allen  ben  &teben  tetonen 

toefen  banblpfefjapenb?eugbe  betoont/  met  ioffangenban 
jan«oi^  fobanigen  rjoonberbaerlijftcnberlo|Ttnge.  ^ej^?tnce 

DJtncfj 
)e-tche» 
icnln 
illcöe 

ontlopen  3tjnbe/  itfbertogenna  ben  I£age/enboo?t0  "*&* 

tnbe  <©o?pen  ban 't  3Befi-lanb  /  baer  ïjp  beft  Ronbe.  J",fet' ^>p  fonb  <©on  $eb?o  be  pa#  na  buffel  aen  ben  groot  &an  »& 
Commanbeur/ om  beercufe  te  boen  bantotberlaten  0™. 
ban  tic  belegeringe  ban  ïetben  /  boo?  tot  toater  /  ber* 
focbtooftgelbboo?öefolbaten  /  b?efenbe  anbersf  een 
nteutoe  mutinatte  befonber  ban  be  ̂ pangiaerben, 
<De<0?oot  Commanbeur  nam  be  ercufe25albeiboo? 
goeb  aen/  alfo  ftp  tod  geinfojmeert  toa$  bat  ïjp  genoeg 
fün  beboir  gebaen  Babbc  /  noeteel  ïjp  oor  bete  partpen 
Jjabbe/bie  öem  ftoaerlijfe  befcfiulbigben  ban  batBp 
oo?fabe  toa0  bat  be  «&tab  niet  en  toas  getoonnen  /  boo£ 
fijn  öobaerbpe/  ombatïjpbieban  Eeibenpafpoo?te 
fiabbe  getoeigert  /  om  ftaer  <©ebeputeerbe  na  atrec^t 
bpben  <©?abe  ban  3la  ïlocftete  mogenfenbenomte 
arco?beren  /  enbatfjp  befelbe  baer  na  acco?berenb* 
niet  langer  ttjben  ïjabbetoiücngeben  ban  ttoebagen 
boo?  reifen  en  eeren  /  anbere  fetben  /  bat  np  fldb  geno* 
men  Babbe  ban  be  üollanbertf  /  om  Eciben  te  berla^   ©e 

ten/'ttoelnbocn  geen  apparente  en  Dabbe/bocfige^pa"'»t Jij»  in  gefeib  ̂ ebbt  ( be  <®oubemeur  nam  alle  fijn  boen  ïrc<jen 

in  't  goebe  en  fonb  met  be  boo?f5  <©on  peb?o  be  ̂ a0  pöec .w« 
eenig  gelb/te  toeten  bier  cronen  boo?  dben ^pangiaert  ̂ "„"ih 
op  rebeninge/  met  belofte  ban  ftaer  metten  eerfïen  goe^  9™Xtte> be  betaltnge  te  boen  tobben  /  baer  mebe  fp  boo?  W  tyb  nm. 
flaer  lieten  contenteren.  ̂ oefj  ttoe  maenbenbaerna  {JSjS 
fienbebatfe  niet  meer  en  toegen  begonben  fptemuti*  bant* 
neren  /  't  toelfe  25albeu£ menenbe  te  boo^ftomen  /  t)^e  viw 
ftp  baer  ttoe  ban  bep?incipaelfïe  oproerbersf  f wngen/  Jjjjj^ 
.boclj  1 4  bagen  baer  na  mutineerbe  tot  gctole  leger  /  fo  San* 
topnafullenberfialen.  .        gen. 

(€ot  beffuitban  befeEeibfe  belegeringe  en  ontfet- 
tinge  fullen  top  ïjier  norij  (tellen  /  be  getole  belegeringe 
enontfettinge  ban  ïeiben/bieinbeacDt  nabolgenbe 
berfen  in  touft  3ijn  uitgegaen  /  baer  ban  in  ben  Auteur 
niet  en  toeet/aentoiifenbe  ben  goebtoilligen  enturieu? 
fen  lefertot  gebirtjt  en  loffann  bp  hJa\\  ban  fouten 
^ecretariö  in  i  9  berfen  gemaeftt  /  en  boo?  aen  in  fijn 

<£ienftboeft  gefielt  /  't  toelfe  oor  te  binben  i£  in  't  ttoebe 
bed  ber  beftö?ijbinge  ban  Heiben/bp  San  <©?ler?s  uit? 
gegebeninbenjare  1614.  ̂ 0417  berfiopenbe  bat  tot 
gelegenber  tijb/  be  befc5?ijbinge  ban  be  felbe  belegering  ̂     - 
ge  bpben  feer  geleerben  J|eere  UBeefter  peter  ban  ffSÏ* 
©een  /  SCbbocaet  ban  l|oHanb/tontluftig  en  in  feonflig  ̂ n 
bicöt/  batmen  fo  tod  fingen  aï#  lefen  macï)/  in  feg  boe-  ®«n 
Rent'famen  fioubenbe  61 1  berfen  ban  acto  regden/ 1^^ 
met  alle  ommeftanben  gebaen/mebe  in't  licöt  fal  toer-  rfngVan 
ben  gegeben  /  't  toelfe  Bp  boo?  aliö  noen  niet  en  Beeft  be*  j™» 
geren  te  boen.  ©olgtfiiernocf)  be  belegeringe  en  ont^Möj» 
fettingein  'tfto?teeertöbjSin  b?uR  gegeben  fonberbejss  KS" ' aiutcurs?  name. 

Anno  1574.  den  i-j  Mep 

1 .  J  N  't  laefte  van  de  Mey  als  elk  was  fonderlingen 
iDoor  d'omraegankfche  Feeft  verheugt  fonder  ge- 

treur  , 

Quamen  de  Spangiaerden  Leiden  haefiig  befpringen 
Met  veel  volx  en  foldaten,maekren  haer  neft  daer  veur, 
Daer  blyfehap  in  huis  is ,  ftaet  druk  achter  de  deur. 

2.  Leiden  haer  fiende  omringt,  van  den  Spaenfchen 

tyrant , 
Nam  haer  toevlucht  tot  God ,  is  volftandig  gebleven  > 
Maekte  met  haer  burgers ,  met  eed  een  vaft  verbant , 

"cïanö  / toan  <#rangicn  en  Staten  ban  ̂ ollanb/  ftebben  tk  , 
SSS ;  ban  Heiben  baer  nagegeben  een  tope  iaer-meruttieh    Voor  t  Vaderland  op  te  ftel  en  ,goed ,  bloe

d ,  en  leven , 

bagen  geburenbe/  beginnenbe  ben  eerften  <©CtOb?i$    Goede  vrienden  (in  nood) 
 malkander  niet  begeven. 

7,.  Leiden  fchier  heel  ontbloot ,  van  vidtaly  en  koren 
Voor  fefthien  duifend  monden ,  men  in  haer  bcvant ; 

Aen  koren  maer  tien  laft,fulx  fy  fcheen  gans  verfmoren 

icdof» 

Sr "  rotten  tienben  bag  /  en  ben  fdben  bag  mebe  gereïent  / an  %tv  ben  berben  bag  toerb  getooonlijR  alle  jaren  gebiert  ban 
'm-      alle  RanbtocrRen/  om  ben  l^eere  te  banRen  enloben 

ban  fijne  toonberbaerltjfee  berlOffinge  en  grote  genabe.    Door  groten  honger  nood,elk  kreeg  een  half  pont:  want 
53oben  bicn  tobben  3p  tn  be  felbe  ̂ Stab  opgerekt  een 
SCeabemta  /  Ömberfiteit  /  of  ̂oge-fcRole  /  be  felbe  be* 

SBfllbtt 
anücl 

giftigenbe  met  fdione  renten  en  inöomen  uit  be  goebe* 
reu  ban  be  Wbtyt  ban  «egmonb/  en  baer  ftellenbe  ber* 
maerbe  en  geleerbe  mannen  tot  f&ofefToren  in  alle 
faculteiten  /  gebenbe  bte  oofe  feftonc  p2ibilegien/  fo  ter 
gelegenber  plaetfen  fal  toerben  berfjadt 

55aibeuiS  albusr  ban  Scibenmette  ̂ pangiaerben 

Armoede  foekt  lifte ,  en  baerd  ook  kloek  verftant. 

4.  Door  paerden ,  koe-huiden ,  honde  vleefch ,  fonder 
brood , 

En  katten ,  darmen ,  raeu  bloed  eeten ,  rees  die  peft , 
Sulx  veel  duifend  borgers  verflon  de  felle  dood , 
't  Scheen  den  Spaenfchen  tyrant  wou  daer  maken  fijn 

neft, 

't  Schip  mach  wat  hellen;  dan  'c  rijft  wel  weer  m  't  Jeft„ 
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flranrfe 
ban  De 
Staten 
Uan23ca» 
fcanö  aen 
ten 

4B;oot- 
Cam> 
•ati> »e«c 

(FOl.5^.) 

*.  Leiden  vaft  belegen,  met  honger  en  peft  prachtig. 

Socht  den  Spaenfchen  tyrant ,  haer  te  bekoren  pas , 

Met  het  fchijn  van  pardon,  welck  hy  haer  aenbood krachtig , 

Gelijk  een  vogelaer  ,'t  vogelken  toéfluyt  ras , 
Alft  in  't  wüd  noch  vliegt ,  om  te  krijgen  in  lijn  kas. 

6.  Leiden  fonder  hoop,  't  fcheenganfehte  bederv
en 

Verwacht  de  dood ,  als  een  die  knielt  onder  t  fwaert , 

Dan  God  fond  water ,  wind ,  verlofte  haer  van  fterven 

Den  derden  Oclobris ,  deur  Boyfot  kloek  vermaert , 

Geluckig  is  de  Stadt,  die  God  de  Heer  bewaert. 

7.  ö  Welkom  Admirael,ö  welkom  's  Prince  knechten, 

Deur  wien  God  almachtig  ons  t'faem  heeft  be vrijt , 

Was  der  Borgers  geroep,om  't  brood  fagmenfe  vechten 

En  in  't  water  fpringen ,  in  't  inkomen  met  vlijt , 
Honger  is  een  fcharp  1  waerd,  als  wel  uytwijft  den  tijd. 

8  •  Boyfot  mette  Burgers ,  gingen  ftrax  in  de  Kerk , 

Dankten  en  loofden  God ,  van  fijn  groote  weldaden, 

Spraken  't  en  is  niet  ons,  dan  alleen  ( ó  God )  u  werk 

Datter  is  gewracht ,  door  u  groote  genaden 

God  wilfe  helpen ,  die  belaft  fijn  en  beladen. 

Wp  fullennu  be  fane  ban  Eetben  en
  ban'toene ' 

fjp  ben  ̂ pangiaerben  boo?ae(telt  té  na  be  %m 
fc  beleaeringe  brat  !«**«  beruften/  en  eeniae  anbere 
fafeenbie  ton  boo?bp  gegaen  ïjebben/  en  mibbelretnb 
tttebe  öcfcfiteö  3ün  beröalen/  en  ban  toebcrom  ban 
25albeus  enfnn&njg0-bolRberbolöen.  3©pfiebben 

Dier  bojen  berljaelt  bat  be  Staten  ban  bc  partieu* 
Uere  ©jobiucten  berfrtjeiben  fiemonfirantien  aen  ben 
<©?oot-£ommanbeur  ïjebben  obergegeben/  na  bat 
|jp  be  bz^t  ban  be  ttoee  milioenen  öabbe  geeifcDt/ 
en  Rebben  be  ftemonfïrantten  ban  bte  ban  25?abanb 
metbcantbwöe  ban  ben  <©oubemeur  albaer  mebe 
berDaclt.  <©e  <©2oot-€ommanbeur  toajS  ten  felben 
tijbe  feer  perplex  /  en  banb  fjemtn  groote  ftoarfg* 
fjetö  en  benautljetb  ban  gelbe/  toant  uit  ̂ pangten 
en  nuam  geen  bcturtmnge/  boo?  be  ercefiïbe  boffen 
bte  ben  Coninn  öabbe  gebaen  tot  tocruftinge  banbe 

©lote  bie  met  pere  be  ïBenenbtë  foube  fjebben  ge* 
bomen/  en  te  niet  gegaentoag/  geüjKbo?enberbaelt 
tó/  en  be  Staten  en  toarenmebe  niet  feerïiberaelom 
te  contribueren  /  Bopenbe  boo?  bien  mibbel  te  eer  aen 
eenen  b?ebe  te  bomen/  en  mernenbe  be  perplexiteit 
baer  fipin  toaS/  Beböen  be  Staten  ban  55?abanb 

op  nieuto  befe  naerbolgenbe  ftemonftrantte  ober? 
gegeben. 

Mijn  Heere  l 

1,  TTErtonen  ootmoedelijk  de  drie  Staten  vanBra- 

V  band,  dat  hoewel  wylen  hooger  gedachteniffe 

de  Keyferl.  Majeft.  Heereen  Vader  van  den  Conink 

onfen  Heere,hadde  door  fijne  opene  brieven  van  Plac- 

cate  van  datede  10  Decemb.  1549.  doen  verkondi- 

gen ,  dat  alle  vreemdelingen ,  en  niet  geboren  defer 

Landen  en  Hertogdomme  vanBraband,  hebbendeen 

bedienende  eenige  Officien in  't  felfde  Land  tegens  den 

37.38.  en  leften  articlen  der blyder  inkomfte  van  Bra- 
bandfouden  worden  afgeftelt  van  hare  Officien. 

2.  En  dat  de  Coninkl. Majeft.  volgens  de  blyde  in- 

kom fteby  hem  mede  geconfirmeert  enbefworen  aen 
de  Remonftranten  ook  foude  hebben  by  andere  fijne 

brieven  van  Placcate,  in  date  den  9  Juny  in  denjare 

1 557.  doen  publiceren  't  gelijke  met  duydelijke  verkla- 

ringe  van  nietigheid  aller  aden ,  citatien  ,exploic"ten , 
en  proceduren  die  de  voorfz.  vremdelingen  en  geen 
Brabanders  wefende ,  fouden  willen  doen . 

3  Ende  dat  fijne  Majefteyt  hadde  op  den  1 1  van 

Iulio  iï?8.  geaccordcert  aen  de  voorfz.  Staten fekere 

aóte,bydewelke,volgensden  29  article  vau  de  voorfz. 

blijde  inkom fte,foude  worden  verklaert,dat  alle  Raeds- 
heeren,  DrofTaerdenJufticiers  en  Officiers  in  Braband 

niet  wefende  van  wettelijk  huwelijk,  fouden  afftand 
doen  van  hare  Officien  of  Staten ,  en  dat  die  Majeft. 

de  felfde  alfdoen  affettedeen  verliet,  of  die  fchoon  by 

hem  of  fijne  voorfa ten  wettelijk  waren  geftelt  enont- 

fangen  tot  eenige  der  felviger  Staten  of  Officien. 

4.  Dat  bovftï  dien  volgens  den  10.  ar'tijkel'der  Wij- der inkomfte  voorfz  de  Cancellier  en  die  van  den  Ra- 
devan Braband,  SecretarhTen ,  die  van  der  kamer  van 

rekeningein  Braband ,  Griffiers,  Droffaerts, Warand- 
meefters,  Gruyr,  en  alle  andere  die  befutende  alle  gro- 

te o  fficren  of  ft  aten  ,eenfamentlijk  alle  Officieren  van 

den  platten  lande  ,  als  ook  de  Borgemeeftcrs  en  Sche- 
penen der  lieden ,  en  alle  andere ,  die  doen  en  admini- 

ftreren  recht  en  juftitie  van  Wegen  fijne  Majefteit ,  of 

der  felviger  önderfaten  ,.  fouden  moeten  gefworen 
hebben  aen  de  heilige  Euangelien,  dat  fy  fouden  on- 

,  derhouden  de  blyde  inkomfte  Voorfz  in  alle  hare 
poin&en,  aengefien  de  felfde  yeder  van  henluiden  was 

aengaende. 
5.  En  boven  dien ,  dat  door  't  voorfz  Placoaet  van 

den  9  dag  yanjuniövahdehjare  1^7.  Foude  gepubli- 
ceert  Zijn ,  dat  niemand ,  van  wat  ftaet  of  conditie  hy 
ware,  foude  mogen  houden  of  bedienen  eenige  officien 
of  ftaten  van  juftitie ,  in  vaftigheid  of  by  gagie ,  op  pe- 

ne van  nulliteit,  volgens  den  13.  en'tlefte  aticle  der Felver  blyder  inkomfte. 
6 .  En  dat  des  te  meer  zijne  Majeft.  foude  hebben,  by 

andere  fijne  brieven  van  placcate ,  gedateert  den  1  <;  van 
Septembriindenjare  155  6.  doen  publiceren,  op  dat  de 

blyde  inkomfte  des  te  beter  mochte  worden  onderhou- 
den of geobferveert ,  dat  yder  perfoon ,  befittende  eeni- 

ge officien  in  Braband,'t  ware  van  zijne  Maj . ,  zijne.fte- 

den  of  vafallen,  niet  geboren  wefende  van  't  voorfz  Bra- 
bandfe  land ,  en  ook  de  gene  die  hare  officien  van  jufti- 

tie hebben  ontfangen  in  pachte  of  huringe ,  fich  fouden 

terftond  deporteren ,  en  afftaen  van  de  exercitie  der  fel- 
ver, fonder  langer  vertrek  of  dilay,gelijk  ook  zijne  Ma- 

jefteit die  verlaet  en  affet  by 't  felfde  Placcaet,  niet  te- 
genftaende  de  felfde  perfonen  ook  waren  by  zijne  Maf: 
of  zijne  Majefteit»  voorfaten  wetttelijk  gcabiliteert,  en 

ontfangen  toteenige  officien  of  ftaten.  Dat  ook  alle 
Officiers,  fo  van  zijne  Majefteit,  als  van  zjjhe  vafallen 
van  Braband  voorfz  die  den  eed  niet  en  hadden  gedaen, 

begrepen  in 't  tiende  articlcder  blyder  inkomfte ,  fou- 
den gehouden  zijn  te  doen  den  voorfz  eed,  te  weten,  de 

Officiers  principael  van  den  felven  lande ,  als  DrofTaert 
van  Braband ,  Provooft ,  Warand-mecfter ,  Gruycr  en 
Bailliu  van  Romantland  vanBraband  ,Meyer van  Lo- 

ven, Amptman  van  BrufTel ,  Schdutetten  van  Antwer- 

pen en  's  Hertogenbofch ,  binnen  een  maend  na  de  pu- 
blicatie in  handen  van  den  Cancelier,  eh  d'andere  Offi- 

ciers, bedienende  eenigen  ftaet ,  te  doen  den  voorfz  eed 
refpe&ivelijkten  eerften  dingdage  of  wetfittinge  na  de 

voorfz  publicatie ,  in  handen  van  den  oudften  Leen- 
man ,  Schepen  of  andere  Jufticier  of  gerechtiger  van 

der  plaetfe ,  daer  hy  Officier  is,  hebbende  hen  refpeöi- 
velijkdaertocgeautcrifeert.  En  wie  van  hen  ten  fui- 

ken dage  van  de  Wette  fülleft  abfent  wcfen  j  en  den  eed 
niet  hebben  gedaen ,  Fullen  gehouden  wefen  dien  te 

doen  ten  eerften  of  anderen  volgenden  rechtdage,wan- 
neer  Fy  in  den  gerechte  gefeten  zijn.  Ordonnerende  en 
bevelende  boven  dien  zijne  Majefteit  aen  yder  zijne 

onderdanen  en  lege  Heeren  van  den  lande ,  die  in  haer- 

liederdienfte  hadden  eenige  vreemdelingen  of  uitlan- 
ders,  bedienende  officien  öf  dienften  tegens  de  voorfz 

blyde  inkomfte,  fyluiden  die  fouden  affeten  en  date- 
lijk  verlaten  van  den  dienft  >  en  in  der  felviger  plaetfen 

te  ftëllen  andere  bequame  en  gequalificeerde  man- 

nen, fonder  in'tFelvige  te  committeren  eenige  nala- 
tinge  of  gebrek ,  met  verFcheiden  penen  en  mulden  te 

verbeuren  by  de  genige ,  die  de  contrarie  doen  of  atten- 
teren  fouden  willen,  eenfamentlijk  met  expres  verbod 

aen'den  Procureur  Generael  van 't  felfde  lefte  Placcaet 
onyerbrekelijktedoen  onderhouden,  fonder  eenige 

oogluikinge,  faveur,  of  diffimulatie 
7.  Dien  nochtans  niet  tegenftaende,  en  hebben _  de 

felfde  blijde  inkomfte,  ordonnantien  en  placcaten,  in  't 
gene  gefeid  is,  federt  eenige  jaren  in  als,  en  gelijk  het 

behoorde,  niet  onderhouden  geweeft ,  fulx  als  die  had- 

tien behoren  geobferveert  te  zijn ,  dan  zijn  wel  in  ver- 
Fcheiden manieren  gecontravenieert  en  te  buiten  ge- 

gaen,  tegens  alle  reden ,  billijkheiden  expreffe  intentie 
of  wille  van  zijne  Majefteit. 

4.  /riS 
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I.  Alsmede  by  uwer  Excell:  aen  de  voornoemde  s  of  nalatinge  aende  genige,  die  volgens  de  o-erechtie- 

Heeren  Staten  isgededareertop  ten  negendenden  van  1  heid  ,  die  moeten  genieten  en  ontfangen  ,  latende  de 
December  leftleden,  de  faken  fulx  te  wefen,  en  dat  j  jufticie  en  executie  der  fententien  en  arreften  hebben 
uwe  Excellentie  expreflelaft  en  bevel  hadde,  van  fijne  1  haren  behoorlijken  trein  en  loop,  ook  hen  effeét  als 
Majefteyt,  te  handhouden  en  te  doen  obferveren  alle    naer  God  ,  allereden,  en  volgens  de  blyde  inkomfte  be- 

5*5 

defelfdeoude  gerechtigheden,  gebruykingeen  Privi- 
legiën, en  te  verftellen  en  redrefleren 't  gene  ingebro- ken was. 

9.  Ter  welker  oorfaken  bidden  voor  eerfle  de  voor- 
noemde Heeren  Staten  feer  ootmoedelijken ,  dat  uwer 

Excell :  "gelieve  te  depefcheren  en  publiceren  andere 
gelijke  brieven  van  placcate ,  gelijkformig  delefte  van 
den  voorfchreven  vijftienden  van  Septembri  in  den 

hoort  en  betaemt. 

14.  Dat  ook,  volgens  de  felfde  blijde  inkomfte  na- 
menlijk van  het  eerfteen  lefte  artieul,  d'autoriteyt, jurifdidie,  kenniflè  en  ordinarife  judicaturevan  den 

voorfchreven  Rade  van  Braband,  en  van  alle  Magiftra- 
ten  en  Wetten ,  in  alle  criminele  en  civile  faken ,  fo  in- 

den Steden  als  elderfins  werden  geconferveert ,  en 
waer  diefelfdefijn  vermindert  of  gederogeert ,  herftelr. 

jare  1561.  met  verklaringe ,  dat  d'Officien  en  Staten ,    en  gereftitueert  inhaerlieder  eerften  enVhoorlijkeii ailo  tegens  de  voorfz.  blyde inkomfte  bedient,  fijn  im 
petra.bel ,  met  opftel  linge  van  penen  van  privatie  haer- 
liedcr  ftaten,  des  Procureurfchap  generaels,  en  van 
yeder  anders  officien ,  aen  de  welke  't  felfde  placcaet 
fich  addrefleert ,  en  van  der  amende  van  duifend  kro- 

nen t'elker  reifen  te  verbeuren ,  dat  de  felfde  Procu- reur of  andere  Officiers  voorfz.  fullen  bevonden  wor- 

den onachtfaem  en]  vergetelijk,  in  't  gene  aengaet  of 
raekt  haer  lieder  laft  in  den  (elfden  placcate  gementio 

ftaet ,  met  de  oude  rechten ,  folemniteyten  en  Privile- 
giën daer  toe  dienende. 

1 5.  Dat  ook  d'Officien  en  Staten,als  mede  de  Cafte- 
leynfchappen  van  FortrefTen  en  Cafteelen  in  Braband  , 
bedient  metterdaed  tegens  de  $7.  en  38.  articlen  van 
de  blyde  inkomfte  by  vreemdelingen  en  niet  ingeboren 
in  Braband,  finceerlijk  worden  verfien  vanperfona- 
gien  en  volkeren  refpedïvelijk  bequaem  en  gequalifi- 

|  ceert  in  geborene  in  Braband  ?  als  onder  andere  de 

neert,  d'eene  helft  ten  profijte  van  de  voorfz.  Majeft.  j  groot  jager  van  Braband,  denOntfanger  van  Bootf- en  d'ander  helft  ten  profijte  der  Heeren  Staten.  wort ,  den  Provooft  Camargo ,  voor  fo  veel  die  raken 10.  En  dat  den  voornoemden  Heer  Cancellieren  |  d'exploiden  en  exercitien  in  Braband  ,  en  met  ef- Prefident  van  der  Camerevan  Rekeninge  werde  ge-  j  fed  aireede  gebruikt  in  Antwerpen ,  van  de  Cafteley- 
ordonneert  en  bevolen,  niet  te  gedogen  ,  dat  yemand  j  nie  en  't  gouvernement  des  Graven  van  Walham  , der  Raeds-heeren ,  Advocaet ,  Fifcael,  Procureur  ge-  j  Heerlikheyd  van  Wavre,  en  diergelijke  inRomantf- 
nerael ,  Secrêtarifen ,  Meefters ,  Auditeurs,  en  Klerken  I  Jand  van  Braband ,  van  de  Meyerye  en'Bailliufchap  van refpedivelijk  van  den  voorfz  Raed  en  kamere  van  re-  \  Som  bref,  van  de  fterkte  der  ftad  van  Marien  borg,  van 
kenmge,henfullen  bemoeyen  van  hare  Staten,  voor  |  de  Meyerye  van  Arkennes,  van  de  Meyerye  van  Ruif- 
en  aleer  aen  de  felvige  en  Prefident  refpedivelijk  fy  ge-  broek  by  Beerfele ,  van  de  Clergye  of  Griffie  van  Vuer- 
bleken,  dat  de  Raedsheeren  en  andere  boven  genoemt,  '  ften ,  van  't  Cafteleinfchap  van  Antwerpen ,  van  't  gou- 

hebben gedaen  aen  den  Heeren  Staten  of  der  felviger  vernement  en 't  Cafteleinfchap  der  Graeflijkheid  van 
Gecommitteerde,  den  pertinenten  eed,  volgens  de  felf-  j  Hoogftraten ,  van  't  gouvernement  van  Bergen  op  den 
de  blijde  inkomfte.    .  ,  Zoom  ,  van  't  gouvernement  en  Cafteleinfchap  van r  ll'  ̂ atnvolgens  den  leften  placcate  en  bevel  van  Breda,  van  den  Staet  des  Raetsheer  en  Ontfangerfchap 
fijner  Majfteyt  gefundeert  in  obligatie  en  verbinte-  van  de  geconfifqueerde  goederen  desPrincen  van  O- 
nifie,  die  hy  den  Heeren  Staten  fchuldig  is,  werdewei  j  rangien  tot  Breda,  bedient  by  vanden  Berge,  van  de 
expreflehjk  verboden  aen  die  van  den  Rade  (die  men  generale  Ontfangerie  der  voorfz  geconfifqueerde  goe- noemtvan  Troublcn)  van  geen  Hof  meer  te  houden  deren  van  den  voorfz  Prince ,  bedient  by  Marcusvari 
noch  kenniflè  te  nemen,  noch  te  exerceren  eenige ju-  !  Steeland,  van  't  gouvernement  van  der  ftad  van  's  Her- 
nfdidicof  judicatureopde  ingeborene  en  inwoonde-  ;  togenboflche  van  't  Cafteleinfchap  van  den  Grave,  mee ren ,  noeh  op  eenige  goederen  of  faken  van  dien  van  alle  andere ,  daer  van  wy  als  noch  geen  kenniflè  en  heb- 
Braband,  gelijk  fy  over  eenige  jaren  herwaers  beftaen  |  ben,  of  dat  de  felfde  Officien  van  gouvernementen  of 
hebben  te  doen  tegens  God ,  reden  en  alle  behoorlijk-  :  regeringen  ,  als  nieuwigheden,  en  tegens  d'oude  ge- 

heid en  gerechtigheid,  toelatende  d'oeffeninge  of  ex-  rechtigheid  in  gedrongen,  ceiïeren,  en  werden  <redaen ercitievan  jurifdidfe  en  oordeelen  van  alle  faken ,  aen  renieteengeaboleert,  en  dat  alles  herfteldeh  gerefta- 
die  genige-van  den  fouvereinen  Rade  van  fijne  Majeft.  bilieert  fy  in  fijnen  eerften  en  ouden  ftaet. 
in  Braband ,  en  andere  tribunale ,  de  welke  het ,  na  de  16.  Dat  d'Officien ,  Staten  en  Cafteleinfchappen blyde  inkomfte  toekomt,  conformclijk  den  eerften  ar-  j  metter  daed  bedient  by  perfonen  ,  hergekomen  van 
ticle  der  felfder  blyde  inkomfte.  j  geen  weteltlijk  huwelijk  of  bedde,  als  onder  andere  ( als 

ïx.  Hier  bygevoegt,  dat  d«i  voorfz  Raed  van  trou-  j  men  verftaet)  deCaftelcynievanGenap,d'officievan 
blen,  wefende  vreemdelingen,  nieten  hebben  ge- |  de  lange  roedein  Antwerpen  ,  en  diergelijke,  werden 
tradeert  of  gehandclt  alle  goede  onderfatcn  van  fijne    gelijkclijken  verfien  met  bequaem  volk  en  gequalifi- 
Majefteyt  met  recht  en  juftitie  (fprekendc  onder  re-  ■  ceerde  Brabanders  van  wettigen  huwelijke, 
veren  tic  en  corredie)  maer  ter  contrarien  hebben  on-  j      17.  Datd'  officien  en  Staten,  namentlijek  van  ju-/r  <>>  , der  andere  verboden  ,  niet  te  ageren  of  te  procederen,  }  ftice  verkocht,  of  gegeven  voor  goud  of  filver  ̂ ereet ,  ' 
voor  haar  lieder  fchulden  of  renten  ,  noch  voor  hypo-  j  of  by  termijnen,  't  ware  van  lijfpenfie,  in  pachte  of  an' thecaire  adicnoch  anderfins,  volgens  de  beloften  en  1  derfins  jegenwoordelijk  bedient  by  volk,  daer  van  de 
conventien  van  partyen,  begrepen  ten  deele  in  brieven  |  rechten  prefumcren ,  dat  fy  van  meyninge  fijn  te  pa- 
van  confhtutie  van  renten,  en  na  de  rechten  vanden  \  dionercnd'onderdanen,endiequaedtedoen,enwaer 
Lande.  En  wanneer  fy  hebben  geordonneert,dateeni-  !  uit  alle  quaed,  in  'tftuk  van  jufticie  procedeert  of  fprui- ge  Kechteren5dievanden  Leenhovefouden oordeelen,  tendeis,  werden  verfien  van  andere  oequalificeerde , 
hebben  fy  verboden  de  executien,  endiredelijk  belet  en  die 't  verdienen  als  onder  andere  (daer  van  defame deffede  der  fententien  of  uytfprake.  Waerom  en  om  en  geruchteis  kcnlijk)  d'officien  van  de  Griffien  en diergelijke  ongerechtigheden  en  oppreffien  was  feer  Huyffiers  of  Deurwaerdcrs  der  Cancclrie  van  Bra- 
grootelijk  te  beduchten  en  te  bevreefen,  dat  God  de  I  band,Griffien  en  Secretarifchappen  van  eenige fteden, 
öcnepper  de  plagen  in  het  Land  fend.  ,  van  het  Warandmeefterfchap  van  Braband ,  en  dierge- 

13.  Dat  daerom  uwe  Excell.  fal  gelieven  ,  in  con-  I  lijke  , conformelijk  den  23  articlevande  voorfz.  blij- 
jormiteitvan  d  ordonnantie  van  fijne  Majeft.  fpecia-  j  de  inkomfte,  en  difpofitie  der gefchreven  rechten.  ' Iijkgerapporteertby  de  Commifen  der  Remonftran-  I  18.  Dat  wel  expreflelijk  enfiriktclijk  belaft  werde 
ten  gefonden  in  de  Rijken  van  Spangieu ,  ordre  te  ftel-  ;  den  Advocaet  Fifcael  van'  Braband,  dat  hy  fal  eed  doen 
len,  tonder  cenig  langer  of  vorder  uitftel,  dat  de  ver-  !  in  handen  van  de  voorfz  Heeren  Staten,  fo  in  qualiteit, 
fenenen  renten  op  de  domeinen  en  andere  geconfif-  I  als  Advocaet  Fifcael,  als  wefende  infulke  qualiteitook queerde  goederen,  en  die  als  noch  te  vervallen  ftaen,  Raed  van  fijne  Majeft:  (na  dat  den  felven  ftaet  des 
Werden  gefurncert  cnbetaelt,  fonder  eenige  fufpenfie  1  voorfz.  Advocaet  altijd*  is  £c  weeft  gehouden  en  gere- 

J  •  pré- 
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prefenteart)  als  mede  in  ftaet  van  Raedsheerfchap  ordi- 

naris  gaige,  alles  volgens  den  text  van 't  vijfde  article 
der  voorfz  blijde  inkomfte ,  en  dat  gelijk  bevel  en  com- 

mandement  fal  gedaen  worden  aen  andere,  niet  heb- 
bende tot  noch  toe  gedaen  den  eed  ,  onder  pretext  van 

de  weigeringe  des  Advocaet  Fifcaels. 
19.  Dat  de  inwoonderen  van  Megen  en  toebehoren 

fullen  gehouden  werden  te  blijven  annex  de  landen 
van  Braband ,  en  fullen  reforteren  en  kennen  den  fou- 
vereinen  Raed  van  Braband, als  zijnde  metter  waer- 
heid  van  den  lande,  en  notoirlijk  gehouden  telene  van 

den  Hertoge  van  Braband ,  niet  tegenftaende  dat  on- 
der't  dekfel  en  te  believen,  aen  wijlen  den  Grave  van 

Megen,  fy  over  eenige  jaren  hebben  willen  exempte- 
ren  van  Braband ,  by  faulte  van  onachtfaemheid  van  ee- 

nige Officiers ,  die  dien  aengaende  hen  niet  en  fouden 

hebben  gequeten ,  volgens  haerlieder  eedt 
20.  Ten  anderen  alfo  de  Maj.aende  Remonftranten 

grote  fomme  van  penningen  van  geleenden  gelde  hem 
gedaen, wel  200000  ponden  Artoysfchuldig is, federt 
de  maend  vanjunio  indenjare  1557.  daer  van  fy  tot 

noch  toe  niet  en  hebben  konnen  geraken  tot  rembour- 
fement ,  maer  dat  erger  is,  heeft  men  hen  noch  beno- 

men de  hypotheke  van  de  penningen ,  welke  herqua- 
men  van  de  verkopinge  der  domeinen  van  fijne  Ma- 

jefteit. Sal  uwer  Excellentie  gelieven  ordreteftellen, 
fbnder  eenig  langer  vertrek,  dat  de  voornoemde  Staten 
werden  gerembourfeert ,  of  ten  minden  verfien  van 
fulke fomme  jaerlijx  ,van  halve  jaer  tot  halve  jaer,  na 
dat  de  voorfz  Staten  noodlijk  fal  wefen  te  hebben  tot 

betalinge  van  de  verlopen  renten ,  verkocht  van  de  felf- 

de  penningen  en  intereften ,  tot  dat  fijne  Majefteit  heb- 
be  beter  middel,  om  te  furneren  de  principale  fomme, 
tot  afquytinge  der  felver  renten» 

21.  En  alfo  mede  fijn  voorfz  Majefteit  genietende 
de  goederen  van  wijlen  Heer  Antonis  van  Stralen,  by 
confifcatie  fchuldigis,den  Remonftranten  de  fomme 
van  óyooo  ponden,  of  daer  omtrent  ,mette  fchaden  en 
intereften  -  na  rate  van  rente,  volgens  de  remonftran- 
tien  daer  van  te  meermalen  gedaen ,  en  dat  fy  verroon- 

deren  niet  en  mogen  noch  ook  zijn  gehouden, 't  ver- 
Volg  daer  van  te  doen,  voor  den  voorfz  Raed  (die  men 
noemt  van  troublen)  als  niet  wefende  hare  Rechteren 

competent  en  toebehorende,  obfterende  de  voorfz  bly- 
de  inkomfte,  en  den  eed  van  fijne  Majefteit.  Bidden, 

dat  uwe  Excellentie  gelieve  van  gelijken  ordreteftel- 
len, dat  fy  mogen  betaelt,  of  ten  minften  werden  geaf- 

Ggneert yeder  jaer fo  veel, als  den  loop  der  verkochte 
Tenten  bedraegt,  tot  dat  fijne  Majefteit  beter  middel 

hebbe  te  betalen  't  principael. 

22.  Wijders  biddende ,  dat  d'informatien  te  nemen 

opte  foulen  en  geweiden  van  ;t  volk  van  oorloge,  een- famentlijkvandeextorfienen  brandfehattingen  by  de 

felvige  aen  fteden  en  dorpen  gedaen ,  werden  ontfan- 
gen,  volgens  de  brieven  van  uwe  Excellentie  onlangs 

gefonden  aen  den  voorfz  Raed  van  Braband,  Magiftra- 
ren  der  fteden, en  andere  tribunale,  door  gefworene 

Officiers  van  fijne  Majefteit, en  alfulke  als  dienlijk  z-ijn, 

geenfins  partye  wefende,  en  die  de  Brabandfe  fpraek 
niet  en  konnen. 

(~\  $  toelfte  remonflrantieyp  yceft  boenapofïfllc? ren  albuö : 
«rerft  opte  aebt  eerfte  articulen  altmS : 
«Defe  acftt  eerfïe  articülcn  en  nouben  maec  tn  ftmpte 

manbeue  bertoningen  /  tiaerom  en  balt  opte  fciue  geen  anber 
SLjJL    anttooo?be/  tan  namacis  fal  gefeib  bwbcit. 
nm»      Op  't  9.  article/  fijne  <£rr ellcntie  /  om  te  botteen  en 
ftrannc  tontentement  te  cjeben  Den  ,§tatcn/atco2beert/bat  bol* 
argeoen.  gmö  fiacr{Utöcr  bertoningen  toerben  gcbcpefcbecrt  en 

„  gepublic  eert  gelijne  bzteben  ban  parcatc  /  ais  bic  ban 
»  ben  1  s  &eptcmu2ts  1  ? 6 1 .  met  bcrhlaringe  /  bat  trof; 
»ficien  en  ftaten  anöerfms  bebient  fullen  toefen  impc? r>  traOeï. 

?>  «öp  't  10.  article  /  fijn  crrccUcntie  fal  orbotmereb  bc 
3»  ecben  bier  bermclt  gebaen  te  toerben  rcfpcctibclijb/ 
„  bolrjenöc  b'mbouben  ban  ben  ï.articicberblybertn? 
„  itomftcn/  ndya  mengetoooniijfe  is  te  boen/  en  be  boo?? 
» fatcn  in  officie  gebaen  Be&ben. 

<c 

te 

(C 

cc 

<©p  't  11»  ti.  en  13.  articulen/ nvt  öeneyier  ber? « 
foebt  too?b  /  iö  boo?fien  fcp  be  laetfte  generale  p?opofi? " 
tie  /  toefenöe  in  be  macy  t  ban  be  boo?f3  Staten  en  ban  ce 
anöere/tc  genieten  b'effect  ban  ben  berfocn  /  boenbe " 
Op  baerlieben  't  gene  fijne  fjfêajefïeit  yenluiöen  yeeft <e 

bcwgcftelt.  " 
<ü>p't  i+.  article  /font  <£rceïlentte  fal  boen  onber? " 

ï)ouben  be  p2ibilegien  en  jurif  bictien  ban  ben  ïFtaeb  <c 
ban  2&?abanb  en  ban  benfleben  /  gelijn  fijne  boo?f5  cc 
«excellentie  Heeft  berblaert  bp  apoftiile  /  gegeben  op  be c< 
remonfïrantic  aen  \jtm  gep?efenteert  bpbe<0ebepu? 
teerbe  ban  öe  Staten. 

<®p't  15.cn  1 6»  articulen:  befe  articulen  bepenbe? 
ren  ban 't  9./op'ttoelb  iss  gcacco2beert/te  bernieu? 
toen  't  boo?f3  paccaet/en  bat  Bet  felfbe  ter  erecutfe <e 
fal  gedelttoerben  /  'ttoelfe  nu  alief  ban  genoegfaem  * 
fal  toefen  /  én  aengaenbe  't  gene  bat  men  fjiernaec  " 
fpecificeert  /  ban  gefeib  té  bp  't  boomoembe  paccaet/  *c 
aengefien  be  importantie  ber  materie  en  ben  tegen? cc 
tooo2ötgen  ftaet  ber  inlanbfer  oorlogen  en  rebellie  in  <c 
berfcöeiDenoo2ctenbes5lanbief/fnn€rcellentie  en  uan tc 
niets  o?bonneren  ban  nietig/  fonber  't  felfbe  fijn  Ifêaje* <c 
(leit  boo?  te  blagen  /  om  baer  op  tc  bertoacyten  fijnen tc 

goebentoiUe.  ic 
<0P  't  1 7.  article  /  baer  fal  geojbonneert  toerben  aen  " 

ben  procureur  <6encrael/ te  pjoceberentegeniSbcge*  * 
nebiégecontrabenieert  of  tegen  be  blijbeinfeomfiege- <c 

baen  bebben  in  W  poinct.  c< 
©P  't  1 8.  article  /  in  bit  article  fal  too?ben  gebaen/ " 

até  gefeib  is  in  't  i  o.  article  bier  boren. 
<©p't  .19.  article /ftjn  €rcel!entie  berfïaet  bat  baer tc tS  litifpenbentie  of  bebat  in  ben  fecretenfiaeb  tuffen 

ben  procureur  <0enerael/  en  'S^ertogenbofcb/te? " 
gens  toyle  ben  <ö5?abe  ban  iBegen/  't  toelb  men  boluo^ " 
melijb  fal  boen  inlirueren/  is  't  niet  gefurneert  /  en  bat <c 
b2cngen  tot  toyberinge  /  en  fal  fijn  €rceïlentie  be  yanb c< baer  aenBouben/bat  uojte  engoebejuftitiefalgeab* 
miniflreert  toerben. 

(C 

ce 

cc 

<£>p't  2o.article/fyn  €rcellentieberftaenf)ebben' 
be/ bat  ban  befe  gep2etenbeerbefcyulb/ en  ban  eenige  " 
anbere/ban  be  toeibc  in  ben  jaer  15 64.  bpbe  Staten tc 
gep2efenteert  3yn  eenige  afrekeningen  /  tot  nocy  toe  c 
niet  en  is  gebaen  of  gea2re(ïecrt  eenige  beboo2lijBeïi?  c 
quibatie/  felfs  öatter  i&  bebat  en  bifferentie  tuffen  be  c 
bienaers  ban  fijnifêajefteit/  en  beboo?f3  Staten  /en  c 
bat  alfb  yet  bolfeomen  furniffemente  ban  be  bebe  c 
ban  660000  ponb/  geconfenteert  in  ben  jare  i<ï7.  c 
en  ban  be  725000  ponb  geconfenteert  in  ben  jare <c 
1764.  toerb  geyouben  aisfufpensen  imperfect/  be? cc 
geert  en  o?bonnneert  boo?  al  ben  Staten  /  bat  ban  be f< bolboeninge  ber  boo2f3  ttoe  beben  fp  be  iBajefïeit  con? 
tentcment  fullen  geben/of  fijn  illinifters/in  ligut? 

batie  ban  be  fcyulöen  op  yem  gep?etenbeert/enban tc 
bintereflenbaer  op  berlopen/baer  ban  fullen  belafl  e 

f  too?ben/bie  ban  be  Jfinantien  erp?effelp  fonber  bt?  ■' lap  baer  toe  te  berflaen/ metten  genen  baer  toe  te  be? 

puteren  bp  be  boomoembe  Staten  /  en  't  felfbe  ge? " 
baen/  fal  fip  te  b?eben  3ijn  ben  te  betalen  ban 't  gene 
fijn  naajeftetteffectibeltjR  fal  bebonbentoo?beu  fcbul? 
big  te  3tjn  /  't  3?  tn  affïag  op  be  beben  jegentooó?be? 
lp  geeifebt/of  bp  feber  aftïgnatte  ban  renten  /gclyh 
fp  begeert  yebben  /  niet  begerenbe  fijn  <£rccllentieban 
finceerlyb  te  p?oceberen/  en  te  toeren  allequcfïienen 
bifferentten  tuffen  ben  Coninft  en  fijne  Staten/  al? 
fobetbienttenbienfte  bes  eenes  en  toelbaren  ban  be  {( 
anbere. 

<0p't  it.  article /fyn  <Cxtellentie  öoub  ficBteb^e 
ben  /  bat  bolgens  ben  inboub  ban  be  generale  pröpofi 
tie  onlangs  gebaen/  ficb  accommoberenbe  /  bat  be  <c 
Staten  berbolgen  ben  recöt  boo?  ben  ïtabe  ban  25?a-  cc 
banb/  altoaer  fjenluiben  goeb  recDt  gebaen  fal  toerben.  <c 

<g>p't  ai.  en  laetfle  article/  be  boo?f3  j§taten,toe?  (t 
ten /^oe  fijn  excellentie  beeft  gebaen  aen  3ijnbet3ijlie 
alle  beboir  /  en  liebt  maer  aen  be  Officiers  aeti  be  toel?  u 
be  men  fcbnjft/batfe  bolbomen  fouöen  be  tnfo2ma?  <e 
tien  /  en  i&  't  batfe  yet  niet  en  boen  /  ifi  bP  «  b?eben  yen  • . bat  anbermael  te  belaften  /  om  baer  na  geOaen  te  toer 
bennaömeifc&öerfaKen. 

cc 

<c 

cc 

cc 

cc 
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bic  baer-liebcr  geboft  beeft  meer  aï£  20000  gulb.  /  bp  " 
ïïncr-Iicöcr  opgenomen  ten  interefte  als  bp  leninge/  cn  " 
boben  Dien  bebben  fp  met  getodb  moeten  lenen  aen  Hg <c 
folbatentot  8  bagen  ban  Den  macnb  ban  ̂ lulio  t  5  7+.  * 

<©c  bD02f5  peeren  Staten  ban  25?afcanö  onfangen  j  ,  3000  gulb.  /  bp  Ijen  /  boe?  bcbel  ban  fijne  v^rc.  gcem* " 
TjcbbenDeberfcbeiben  recjueftenenboleanticnbanbele   piopeerttottef02tificaticbanöcr  ftab/en  4000  nnlb.'c 
fteben  en  <D02pen  ban252abanb/  bebben  be  felbe  |  ötefp  fcbulbig  3ijnboo?  intcreft  bangclb/  gclicbtop <c 

fret  /  belopenbe  in  alleg  cmtrent.  10  34 1 6  gulb.  bat  bic  " 

3nbrre 

(leantte 
kan  De 
<§>tütCH 

ncffcn.0  bc  nabolgenbe  remonftcantte  aenbcn<02oot 
<£omman£cur  obcrgelcbert. 

Aen  syne  Excellentie. 

MYn  Heere.  3tlfo  beel  en  berfefmben  fteben/  b2p* 
fjeben  en  b02pcn  be{e$  eerlijHö  SlanbjSban  2&?a* 

banb  3ijn  nlacbtig  gcballen  aen  ben  peeren  Staten 
ban  25:abanb  /  ober  't  groot  ongelijk  /  getoclb  /  onnit 

ïanöa«i  fr^ftebjfec laft/ ber(ie$y berobingen/ en  be febaben/bie 
t  m        t  bolh  ban  oo2loge  ben  nebben  aengebaen  en  betoefen  / 
<&?oot    en  nocb  bagelijr  fonber  opbouben  boen  /  alfo  bet  b?eber 
«anbeut  maebbujften  boort  lefenber  rerjueftenenfojtificatien  I  benberge  is  gefurpjénneert  geto02ben  bpbeii  bpanöy 
«tier jc^   ban  bic ber  fteben  ban  rCbienen/  «©ieft  / Steeutoe en  [  bebben gemolefteert en belaft getoeeft met feer fterfe en 

ban  eenige  bo?pen  omtrent  25crg«nbÓ02f3  /  atë  3Bou* " 
toe  /  a^nöenbofcb  /  «©aftel/  l^aïfteren  en  eenige  anbere  " 
nleine  bo2pen/onber  't  jjBarguifaet  ban  ©ergen  op  ben £c 
^oom  /  fiebben  ft babe  en  berltesi  gebab  tot  meer  ban Ci 
100407  gulb.  baer  inbegrepen  13  gulb.  'tfbaenöbat " 
eemgeban  beboo?f5  Dompen/ bp  bcbcl  en  repartitie  ban  " 
Jan  AndriesCigogne,fcbertbcn24ban,f|T9epj[eJlleben/ '. gefurneert  tot  bctalingc  ber  rontpagnie  foloaten  /  gar* 

Rifoen  bebbenbe  op  SBoutoe  boo2f3  en  Hofcnbad  /  bat " 
bie  ban  252cbaboo2f3/febert  bc  fïab  ban  S.<0ccrtrui*  ' 

cc 

toarsn 
aen« 
öocnbf. 

3> 

oogeïflft/  ten  Eoom/2Ö2eöa/ Steenbergen/  Detntooonberenber 

fcS '  #&CPCIPC  cn '* Pl3t  lan?ï  üan  öcn  25ofTcöè /  ban  be  b?p* InW  Oeiö  ban  «öoftecbout  en  ïlofenbael/  ban  Bet  <©2aef- 
ititi  dïc  febapen  ̂ ecrlijb^ctb  ban  i^oogflraten/  ban  Sant- 
fiacr  w  bliet  <§tab20tih/55crenb2ecfit/ban  jongen  onber  't  re* 
icgpüoiis  fo:tc  ban  232cba  /  ban  252ccnt  /  Bcfltoefel/  3Be(tmal  / 
8cn  on,  «Oofïmal  en  ̂ onrfelc/  ban  Roemde/  ban  «Curnftoüt/ 

IBol/  23nlen/  en  ̂ efrel/3©eeiinaIe/<Ö02beren/2:i«o/ 
%iclmw  25ercntbout/  |Soo2öertup/  ©o?fte!aer/0e? 
tb?/  Bacrle  onber  ;Cnrnbont/<öcneIe/l©e(terIoo/€)o? 
len/^crff  el  en  3Ö02lTclaer  mebe  onöer  (*Eurnbout/<ï5bC' 

3>  len/ ©iitoen/ ^ctfieren^teelöoben en CapeHe/lBer' 
»>  fwn  èn  (öirberen  bier  aen  gebcebt*  %v  toelne  regue- 
a>  fïcncnfincbcn  bier  bn  geböegt/  onber  anbere  fpolien 
3>  of  berobingen  oohblpt/ bat  bie  ban  (€DieKen^ébben 
3>  gcf02ccert  getoceft  te  contribiieren  /  en  refpectibelijb 
3>  berlie0tclöbcntotben29ban51itnto  i57?.betoeerbe 
»  ban  óoooo  gulben  /  en  baer  na  aen  be  compagnie  ban 
» (Cfjeoborobc  Cb?i|ta/acnbetoacDtban  utoe€rxeu\ 
«  eri  anbere  compagnien ban  <©?bonnantien  bantoiilen 
»  <Don^|obanbejËenbo5a/ meer  ban  16000gulb.bat 
"  bk  ban  ̂ ieft  bebben  baer  na  febert  't  jaer  1  ̂67.  tot  bc 

macnb  ban  gjulio  1  ̂  7  3 .  00b  gelcbcn  febabc/  meer  ban 
ban  155900  gulb.  bat  bic  ban  3leetitoe  afgegeten en 
gepillcert  getoeeft  3ijn/foing:Ibc  al$  anöerfintsitoel 
ban  bc  toeerbe  ban  550^-68  gii^b.  bic  ban  <0cmblourö 
bebben  fulben  roof  en  febabc  gclebcn/  bat3p'tcjualp 
fcinyben  bonnen  /  bat  bic  ban  IlScerbout  fjebbcn  gele* 
ben  meerber  febabe  /  ban  ban  20270  gulb.  bat  bic  ban 
$ieurobe  bebben  bebtoongen  getoectl  te  lijben  berlicö 
en  fc babc  ban  meer  ban  2900  gl.  bat  aen  bic  ban  fiobe 
,§.  peters  té  febabcgebacn  febert  ben  iare  1  ̂72.  meer 
ban  1887  gulb.  bat  bic  ban  skcbcrbepïiftem  bebben 

3> 
5> 

•)■) 

3> 

M 

3> 

ja 

3> 

fnn  actocefl  te  boen/  fp  liebcr  bebben  moeten  beo?  c< 
ferafljténanberfintö  onbeboo2lüb  furnerenmeer  ban  u 
70400  al.foaen<Capitein25aUbafar  <3^oforio  bc  3Hn*  tt 
gulo/  ̂ lafperban  &.  I|ub2efbt/  onber  ben  Capitein  lt 
<&il\c  Wilcptt  1 5prant op$f  T^almont/  onber  ben  CapL-  {C 
tein  l|air/banben  regimente  bc$  boo?f3  iKonbjagonsi/  cc 

aen  ben  Capitein  gioban  bc  lEouillie/ onber 't  regi*  .g ment  ban  ben  J|eere  ban  ïigneö/ aen  bc  fompagnic<c 
ban  b'l^omme  b'3Crme0  bc^^ertogö  ban  ̂ ierffbot  /  «c 
aen  menigte  boctbolr  ban  !$}onb2agon  /  aen  Capitcin  lt 
2Cnb?ic0  bc  <6alego/onber 't  reenmentban  2ülonfo  %&  tt 
pe5<6aïlio/aenbcnColonel  Cbaricöbc  jpofber/aen  cC 
ben  ïieutenant  ban  be  compagnie  ban  ̂ Don  25ernar*  tC 
bino  bc  HlSenboffa/  aen  ̂ on  ̂ eb?o  bc  ®ari^/  al£  aen  tt 
bc  b2iê  compagnien  ban  ben  boo?f3  ijïöonb2agon  /  toc-e.  c 
fenbe  in  garnifoen  in  25?eba  boojfebacrin  begrepen  cC 
9 1 05  gl.  1 9  cn  eenen  balben  (Tuib.  boo?  be  fjaber  gele*  t< 
bert  boo?  't  boo?f3  briigsibolb/  alss  bp02  bic  ban  Steen*  £« 
bergen  cn  Ijacr  ïanb  Ijebbcn  fp  gebtoongen  getoeeft  te  c€ 
furneren  meer  ban  34951  gl.  cn  9  fïuib.  totten  eerden  cc 
baniH9epIe(tlebcn/boben  bienbatbeh  Commteban  <c 
ben  bob2f5  |Bonb2agon  baer  na  beeft  boen  furrieren  je*  cc 
gentooo2beli)ft  en  bic  nocb  gebtoongen  te  betalen  ̂   1  gt  <« 

pber  '0baege7  bic  men  afgeb2ongen  beeft  bienban  4c 
(Curnbout  /  boben  bc  laften/  bic  fp  beten  02binarifc/  en  <c 
ban  gelben  anbere  mcublcn  en  beflialen/  bic 't  bolfc  et 
ban  oorloge  ben-luiber  bebben  afgenomen/te  furneren  u 
tot  41 142  gulb.  en  meer/bat  bic  ban  23alen  bebben  ge*  tc 
f02ccert  getoeeft  feïjabetc  lijbentfcbertbe  macnb  ban  i« 
IBecrt  ban  ben  )arc  1^7  v  fonber  bcntübboo2lcDcn  tot «« 
12567  gl.  bic  ban  <E>cffele  febert  bc  maeubban^Dec,  « 
1572.  totte  macnb  ban  Höcerte  1573»  bebben  berooft  cc 
getoeeft  toel  ban  bc  toeerbe  ban  5 1 28  gulb.  bat  bic  ban  « 

febabc  gcboelt  tot  8 1 6  gulb.  bic  ban  3Mbapn  bebben   ,»!  3ijn  onttoelbigt  boben  be  ftoftenban  Icgcringe/bic  « 
fulr  berooft  getoeeft/ bat  fpnautoliirgebouben  Ijebben   beb?agen  eene  ercefTibefomme/tefurnercnmeeralö  «c 
ofTcn/  boepen/  peerben  /fiamelcn/bcrbencn/pouiilen/   21100  gulb.  bie  ban  a©cftmalle  mecralö  8700  ctulb.  cc 

gebogelt/ boter/ gebaeften  bjoobenbiergeliiHe/batbic  !  bic  ban  b'<öirberc  meer  31^9300  gulb.  bie  ban  tr'illo/  « 
„ban  bergen  op  ben  Eoom  boo?f5  3tjn  bebtoongen  |  fonber 't  gene  men  bemafgerooftbeeft/3ünfp  nocb  ge* « „  to02beninbcniare  1568.  teberfebieten  aenCapitein  '  btoongen  to02bcnoptc  brengen  meer  m  4800  gulb. « 

flapljael  ban  ben  regimente  ban  ben  oBjabe  ban  3lo*  ;  bic  ban  £icbtcrt  meer  ban  3  700  gulb.  bic  ban  éercht* « 
bzonmetfijn  hri)g?ibolb / fo  boo2  montftoften  algan*  :  bouten  3©icbeb02ftmccralsf  7000  gl.  bicbanjloo?*» 
ber(inö/befommebani54ögulb.eninbeniare  1569.  j  bertoüb  en|Bo2tboben  meer  ban  4550  gulb.  bic  ban  « 
en  1 57  o.  binnen  fp  bebtoongen  too?ben  te  furneren  aen  I  2Crenbonh  meer  alsf  1 2200  gl.  bic  ban  ̂ offelacr  meer  « 

ban  45Ó0  gulb.  bie  ban  öetbimtcraljJ  17  84  gulb.  btc  ̂  
ban  25aerle  meer  ban  4040  gulb.  bic  ban  oDcbele  tneer «« 
ban  1 1  n  gulb.  bic  ban  JIDefterloo  boben  bt  1 3080  gl.  « 
bic  ban  «©ele  meer  ban  700  giilö.  bic  ban25cerfeen  tC 
Bo2ffelacr  bp  (Curnbout  meer  aliö  1 2000  gulb.  bic  ban  « 
<6bele  febert  ben  iare  1568.  tot  in  5Feb2.  1573.  meer  " 
ban  14650  gl.  bic  ban  Outoeiv  ©ullecn  Jdiiïöciboffï)/ u 
febert  bc  lefte  ttoebc  troublen/  meer  ban  2 1 00  gulb.  bic " 
ban  «geeneren  alleenlnb  aen  'tfo2t  ban  (Oo2öamme " meer  ban  1 700  gulb.  bic  ban  .üKerfbfem  tot  rontribu*  « 

3) 
37 

3> 

3> 

3> 

3» 

3} 

35 
3i 

3i 
31 

3) 

3» 

3} 

3) 

peber  booft  ban  't  regiment  ber  liebte  pcerben  ban 3lare  Sapata  een  nroon  ter  macnb/  boben  be  p?obific 
ban  toijn  /  bier/  b?oob/  bleefcb/  boop/  ftro/  en  baber  tot 
fehcren  fileincn  p2ijfe/  en  niettemin  te  moeten  furneren 
bc  impoften  boo?  ben  bo02f3  Sapata  en  ftjn  regiment  / 
bebbenbe  't  felf  De  toel  behagen  meer  ban  1 4000  gl,  en bat  febert  ben  jare  157 1.  te  toeten  in  ben  jarc1y71.cn 
1 572.  bebben  fp  geftabelpb  getrabailleert  getoeeft  met 
garnifoen  ban  ttoe  compagnien  ban  jï)onb2agon  /  aen 

„  betoclbcfp  fnn  gedongen  getoeeft  ben  boft  tcgeben  13 

„  macnbenlanliboo2  3oopccfonen/tct8ftuib.'iefbaeg!S/  I  tic  betfboo2f5  fon  ban<0o2bain  /  meer  ban  7*80 'milb, „  't  toeib  beb?agcn  beeft  47520  gulb.  /  fonber  ben  b?anö/  '  bic  ban  Sillo  ocb  tot  't  boo2fr  fo?t  febert  bc  maenb  ban  " 1  11,...!    .  "\  ̂      I.     ff*  _^  7? J.  Deel. 

°Bbb 

5©e* 
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snd&»tëi  xc  m^rtjan  o*o  gulb.  bic  ban  25eren>  i  trtc  toon  Stab?oun  en  particuliere  gefeben  boben  be<< 
"2SÖ ^mSI matS  86o  gulb.  bat  Looo  cuucii Santbiiet  tot  contributie  bes MM  < 

"bie  ban  ben  platten  lanbc  en»perpcban'^to* 
I.  acnbofrli/  boben  bc  ober  tjrotc  uitteringen/  foulcn  /  be* 
SSSwSbS/  fo  lange  ban  Ijctt  gcleben  en  tu* no» 
rn^ïi  te  f urn? ren  meer  tran  6xooo  ponnen  mm$  I  fo 

;;  boo % t S  bSenberge  /  ban  Oeojgio  flönfico/ 

« tein3Bönabiba/bp02bonnanneban  AndnesdcCigo-
 

™  SSSSofl*  en  toagemanö  b'amllertc  cement ,.  fönöe /Sn bat be boo?f5 Cigogne ficlj inoclj 
„  BerWoertte  bebtomgen  totfticntfTementmnenbelr)& 

San  ifoo  guit ..feöertben  i5«P?iüi*  leltlcbcn/toton* 
,  berftoub  ban  be  garnifoencn  en  foïbaten  toefenbe  op  bc 

»  fo?tcn/gcmacfct  rontfom  CKemujbenbergey  al.es  bic 

ban  Weroont/  boben  't  betitel  b»  Ijen  gefiab  en  gele, 
,  ben  ban  ben  bpanb  /  fo  boo?  ben  b?anb  tn  Öftt-taiben 
\\  Duifen/  M  berebinge  ban  ïjctt  goeberen/  Debben  fp 

>,  getoongen  getoceft  te  furneren  oenbe  Compagmen 
»  ban  #  iclneö  Jfccej  onber  bén  boo?noembcti i»iD^ 
,  gomneei-alö  Sooogulb.  enin  be  ©aften  leftiebenacn 
y,  be  Compagnie  ban  Olaube  ©ernaert  meer  ais  x5°o 
7,  milö  bie  gcïebenbijf  jaren  Debben  onberljouben  b?tc 

o,  benbclen  Spaenfe  boetnnecrjten/  IjaerltebecOoeien  en 
,  longen  e^enttjb  ban  12  bagen/bicï>icrltebengencft 
?>  Sm  meer  ais  8000  gulb.  bat  bc  b?te  toagenen/jeber 

»  met  bierpcerben  /bie  f  pgeftabelm  onöcrOotiüen  ö«^ 
„  bentenbicmtebanföne  jfKaj  .Dacr-licber  gefeofi &ete 

C>2bamme totten  ao  ban^ec.bcjs  jacriS  1573.  meer" 
atë  1 600  gulb.  Debben  baer  na  nocD  gefo^ccert  getoeeft " 
te  contribueren  totte  3fo2te  ban  <02bamme/en  be  folba*  c< 
ten  albaer  fomtotjle  gefteït  40  gulb,  ter  toeften/en  font*  '6 
toijlen  80  gulb.  en  bat  be  bo02f5CommipïtèCïgo-<c 
gneöem  roemenbe  laft  te  Debben  ban  utoer  Steelt,  en « 

fijne  boo?f5  H8aj.  Daerlieber  babbebebolen  /  boo?  grote l'  , 
b?eigemcnten  te  boen  contribueren  boo;  be  foïbaten  ;*>i.<r7.) 3i)nbe  in  gamifoen  /  tn  Steenbergen  boo?f3  buiten  ijen  (e 
quaitier  toeltelp  1*  gulb.  bat  bie  ban  dongen  boo?f5  (c 
3ün  afgegeten  engeptileert/  boo?belogeringe/pafT^  (£ 

ringe  en  repafferinge  beja"  boir  ban  oorloge  boo?f3fo  <c banbeöbnanbö  5ijbe/al$iban  onfer/  bp  be  foïbaten  u 
ban  toiilen  be  l^eereban  Jöeauboir  atë  ban  ben  boo?f3  M 
jlöonö2agon/en  ban  Bet  ruiterbolu  ban  golften  /fa*„ 
mentlijn  boo?  bc  contributie  /  Ik  fp  bp  geb) •  ib  Debben  cc 
moeten  boen/  tot  bctalinge  ban  be  gatnifoenen  ban  c€ 
25jcba  boo?f5.  en  Steenbergen/  al^  mebe  ban  bicn<c 
ban  2S?etïjt/ïBeftbjefcle/  a©eftmale/  <öoftmale  mec 
SourflTeïe  /  boben  be  fcljabe  bp  tik  ban  Sourfïel  gele*  ̂  
ben/4f  70  gul.  3tjn  noclj  geb?etgt  too?ben  bp  ben  Com*  tc 
mifTarisS  Cigo'gne  te  contribueren  totte  betalinge  ban*  t< be  garnifoencn  bec  5f02ten  /  gemaeut  tegeng  be  bpan*  <c 
ben  toanS*<6eèrtrubenbergc/bat  oou  tk  ban^loc*  <e 
mei  fcljabe  geleöcn  ftebben  ban  meer  al0  iooco  gul.  4t  . 
bat  boben  bten  be  fourierjSbcrbaenbelen/banbatfp  « 
gcaomen  incenige  bo?pcn/  compoferenfp  ecnigeom  lc „  ïion  f^>n^ten1tebanfnne  iKai.ljacr-ueut't  yvmi  1  ytu-    yt-HUJUiu  uirauyc  uuwwi  vv.».vvi^^»jr  «.v»..öv  v.».  £C 

ben  tS2«Mo5  mKw ̂«Wbf^attb  berboo?f3 1  Die  te  beb?pben  ban  logementen  ber  foïbaten /en  bat  cc 
,  tobSSatt^&enfpöefttcheert  .aooo  gl.  boben  uoo?  grote  fommengclbss/ en  baer  fp  be  foïbaten  boen  (e 

r,m^Sr«^JatSle  ban  Kofenbael  boo?f3  logeren  /maliën  fpbebillieten  ttoe  of  b?iereifen  meer*  <c 
EnSS^Wttö^iaw1^?.  totten  eer*  öcr/  ban  ban  beljoofDenbtebaer5ijn/enbaerom  boen  tc 

K  Si  ban  4il  o  in  bit  lopenbe  jaer  .  5  74-  ™<*  aJÖ  i  fr  bc  Capiteinen  en  anbere  foïbaten  compoferen  be  ar* « 

'  ir  00c rgtfoacnbe  Spaenfe  banen  banbeCompa ;;gnieba& me  onberfaten  in  't  particulier  /om  tk  te  bebzpben/ « 
en  genieten  baer  gelb  ban  fo  beel  öen  gelieft.  €n  baer  tC 

!  Sbeb  f  bahen3Balenonbertonlenben^eereban  mebe  nocfj  niet  te  b?eben  3Önbe/  bbjtngen  be  goebe  <c 
1  êeauboir  /  bier  banen  onber  ben  boo2f3  |H3onb?agon/  onberbanen  met  getoelb  en  b?ctgementen  /  fiaerlteber  « 
U^SSt^w  <6üleBilepn/  be  folbatenonber  te  fnrnerengereet  gelb /meer  ban  fiunefolbpe  meen  of  cc 

^aröctoiSüetfe/öe  foïbaten  onber  ben  Capt*  b?iemaenbenbcb?aegt.  €nombpbcboo?f5.onberba*  cc 

^mS^&mm/nm  ban  Sur  met  nentemogenbolboen'tgebjelbennracötbe^bo ixban  cc 
"  ffi SeS mi/goSn  3lo?fcburc  Co?poraelbanCa*  j  oo?loge/  berfeopen  fp  onberbanen  Ijunne  meublen m« 
SSaSSuSS  ̂ albani  ban  't  regiment  ban  2i*  feèffi«i  /  en  mauen  hen  fo  mifctabel  en  benaut  /  bat  fp  cc 

Z  lonfo  %w*  <©allö/  Capitein  ï|ernanbö  Calbjon/ 

,  |ernanbo/f  rancopiSbe^onabiUa/glop^3CguU  iar/ 
-  Sforto/  ©eb1o/lCnb?c|Bpno0/CarUlo/^ntomo  b  211* 
;,  btla/  en  biergcluhc  ban  't  regiment  ban  Cüarle  J  fou* 
»  ner/Capitcinilianp  ban  't  regiment  ban  tonien ben 
„  ©cereban  ©eaubofr/ foïbaten  ban  i^aure bnn|&o* 
»  renberge/  bc  benbc  ban  ©on  ̂ ernarbm  banlBen* 
„  b03aenmccranbere/  bat  bic  ban  I§ocgftratenboo?f3 
5,  boben  menigbulbige  ober  grote  betlic^cnfcljabenbp 

3,  öen  gebogen  en  gelebcn  Ijebbcn  /  m  be  maenbban 

beeften  /  en  niauen  Den  fo  mifctabel  en  benaut  /  bat  fp  cc 
nieten  beDouben  tot  Denlieber  eigen  onberDoub.  €n  et 
alfo  alle  't  gene  tëboosfê  ftryb  tegcng<aob  en  reben/  »c 
en  fuln  uitnemenbe  getoelb/  uracDt  enoberbaeb  bt>  cc 
rectelp  contrarie  i$  ber  obligatie  /  tn  toelue  fijne  cc 
iBajeftept  i^geöouben  engebonben  aenfijnonberba*  <c 
nen/te  toeten  ban  bie  te  moeten  tracterenen  Danbe*  cc 
ïenmetrecljt  en  jnfticie/  fónber  te  gebogen  Denlieber  cc 
aengebaett  te  too?ben  eenig  getoelb  of  injurtê  /  tiat  Det « 
cette  grote  gratie  <©obe$s  i0  /  fulr  fo  langen  ttjb  berbja*  «c 
gen  te  Debben /alfo  beel  berfelbiger  goebec  luibenge*  cc 
«omen  jijn  tot  fulfeer  extremiteit  /miferie  en  armoe^ « 

lent  leftiebengcutoongcn  getoeeft  te  gcbenbpfo?m e  öe/  bat  fp  ten  bele  moeten  bebelen/  en  een  beel  baer  cc 
L  Sn  icninnc  acn  bc  licöte  peerben  ban  ben  Colonel  aengefto?ben/  enanberbeel  ooRliebertefterbenDe^  « 

»  tSnb"agon»i^6  nï.  16  ftuib.en  te  leberen  in  Daber  bcn/aiste  lebcn/  boo?'tgeb?eli  ban  mibbelen/toel*  *c 
,  76  7  bccrtclcn  Dabcrb/  in  Hop  98270  ponben/in  «eerfen '  ïtc  fp  tot  leben  beDoeftig  Debben.  <£n  alfo  be  frijaben  cc 

',   Sim.  17  ftuib.  in  aerbe  potten  42  gulb.  1 1  ftutb.  i  en  roof  Dier  boren  berDaelt/  'tbierbe  beel  met  en  1$  ̂ ZrJJ1*  ̂ >   ...  k-t^.*»  /  *r.+<**i«t*  cm  ritir»tirt«>n  ban  \ti    har»  't  tiont>  in  "l&iahanh  t<«  rwfffurti  /  famentlnfe  Om  bP  <c 
n  fonber  anbcrcfcrbiccn  /  uacatien  en  fiuringcn  ban  ie 
3,  bcracöban  bebbcn/flacplaHcncn  enanberenooblp- 
??  Dcbcn/bclopcnDebbenbctotongcbeerli)lt  70001.  en  aert 
» 'tboetbolïiban  Jftonb2agon  Debben  fp  gcfo?ccertgc* 
»  toecjt  tc  boen  ban  acliilïc  bebourfementen/  bat  ftj  mebe 

ban  't  gene  in  2&2abanb  i$f  gefcDieb  /  famentlijn  om  bp  <c 
be  Steben  en  ©b?pen  bicn  niet  tegenftaenbe  te  contrt* « 
bueteft  totte  lopenbe  /  gcacco?bcecbe/  en  alsf  nocD  te  ac*  <c 
co?beren  beben  /  fulr  bat  fp  fouben  3ijn  en  blpbcn  gcaf* « 

.     ,  .  -         : :        t  qcüüunLuuiuai/  uui  w  imu*  fligccrt  met  Hm  bobbel  laftcn  tegen^  alle  menfcDelp^  « 
n  ncbtoonacn3üngc"toecfttc  contribueren  aenbe5po?ten  |  Deib/falien  boo^toaerDier  boo?tijb$f  nooit  gefiennotp" 
„  ncmacïiu-ontfom  45eertiuibcnberge/acn  be  Commtf*  gcljoo?t  in  cenige  lanben  ban  25?abanb  nocD  clber0  /  fo  «< 2ü!"  jüi,  ...J.  ***  h«f«Knrt<<  ^<»r  i Aih^foti  her  \iöö2ft  enjcbbenbe  boo?f3  b?ie Staten  ban25?abanbboo2f5te 

niet  nonnen  nalaten  te  rep2efenteren  acn  utoc  €rcell. rc 
befcboo2f3boïeantie/  op  bat  be  felbigebaec  in  ofte* <c 

,  ,    ,       !  !  ,   .      ücu  Luim  »wimjig  ««•<   ejentf  fulfec  o?b?e  of  remebie  gelicbe  te  ftellen  al0  be* « 

»  «naenfc  foïbaten  ban  ben  Caftcic  ban^nttoerpenin  Doo?t/batboenbe/  onberanbcrctoclfcDerpelpenop 4< 
»  V?  banen  ïooo  gl.  en  bat  bc  boo?f5  Cigogne  Dcnlieben  toare  penen  tc  bebclert  en  gebieben  ben  bownocmben  « llZ7J.^J**«c..u„»  sAM^mt*tnii0rMi  hi»  ft^tni tune  ber  I  Commiffarijs  Cigogne  /  en  alle  anbere  Capttetnen lf 

en  bolhcren  ban  oorloge  /  fo  te  peerbe  a!0  tc  boet/  'c 
b02berj8  eenigen  oberlaft  /  of  getoelb  meer  te  boen tc 
aen  be  onberbanen  ban  5$2abanb/  't3P  metDen-lie* « 
ben  te  btoingen  tot  furniffement  of  contrfbutien  tot « 
eenige  Jf  o?tteffcn  of  <0arnifoenen  of  anberfint^ 1  m  « 

ïwe** 

»  fatté  Cigogne  tot  betalinge  ber  foïbaten  beg  boo?f3 

»  rp.onb2agonss  400  gl.  opgenomen  op  interetf/acn 't  re* »  ctment  *e$  boo?f3  ,monb2agon0  ober  gelb  met  getoelb 
»cnterbifcrcticn  (fofpfeibeu)  aencenen©enb2igban 

>  nocD  b^cigt  te  fullen  boen  continueren  be  betalinge  ber 
»  foïbaten  /garnifoen  Ijoubcnbc  tot  252eba/Steenber* 
»  gen/  Sebcnbetgcn/  en  bergen  op  bcnEoonv  alöbte 
j5  ban  bc  öojpen  ban  Santblict/  Swb20Uö  en  23eren* 
-  b2ecljt/ boben  be  feftaben  ban  imtnbatien  of  toaterbloe* »  bcn/enbcfontinwicpajTeringen  bc^  nrijg^olttbooj 
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J*? „  toelfter  manieren  DetfOtlDe  mogen  toefen  /macrD^ïn  \  ontfangers  van  de  domeinen  van  Braband  ommethub 
Dien  te  Rebben/ Dat  fp  Ren  fullcn  moeten  COntentereiV  I  pe  en  onderftant  der  Officiers  van  der  plaetfen  te  quo- 
"  '     ̂       "     ''"'     ~,,>-         -•■—-■        (tiferen  by  maniere  van  leninge,  byfekere  gepreten- deerde taxendaer  van  gemaekr,  van  de  ftcden ,  vryhe- 

den  en  dorpen  van  Braband  voorfz  voor  den  termijn 
van  drie  maenden,daer  van  de  fömma  voor  drie  maen- 
den  foude  bedragen  meer  als  de  beden  beetsgewijfé 
hebben  in  driejaren  bedragen,  fonder  regard  of  acht  te 
flaen  op  de  grote  verarmte ,  deftructie  en  defolatieder 
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ofte  toeöen  fjotiDenmet  Ijare  gagie/  alö  na'tgcboD 
<8oDe0  fuir  öeöoo^t/en  Dat  men  reftituere  en  toeöcrom 
gebe  Den  <£teben  /  b2pfteDen  en  3£o?pen  De  leningen  bp 
fjaerlieDer  berftre&t/  DefalguerenDe  of  noztenDe  Defelf; 

„  De  penningen  aen  De  gaaien/  tractementen  en  oor  Die 
„  ban  Der  toacDteban  utoe  €rcell.  ufurperenbe  onbe^ 
»  fioortijR/  en  met  getoelD/  en  bp  grote  nieutoigljciD/ 

„  't  gerie  men  nooit  bÓ02  De  trOUblen  en  ïjeeft  geDOO^t  I  voorfz*Landen,fijnde  jegenwoordelijk gegeten  en ge^ „  nocf)  geften  te  gebjuifcen  ober  De  goeDe  onDerfaten  /  al£ 
»  ban  te  moeten  leberen  eenige  nuantiteit  ban  Baber/ 
>3  ftro  /  en  Doop  /  en  DiergelijRe  fafeen  /  fonDer  confent  Der 
„  peeren  Staten  /  Directeltjfe  contrarie  Der  bli)ber  in- 
„  uomfteban25:abanDbp  3Üne  IBaj.  fo  folemneljjRen 
3>  belooft  en  bef  toojen.  3I>'toelRboenDe/$c. 

<£n  alfoDtejS  niet  jegenftaenDe  bp  ben  <tö?oot€om* 
manDeur  geen  02b2emet  allen  geftelD  en  too?De  on- 
Der  Ijet  Rrijgsfbolft  /  menenDe  Daer  meDe  Den  &ta* 
ten  te  beter  te  Dringen  tot  contributie  en  confent  ban  De 
geeifïebeDen/fo  Rebben  De  felbe  peeren  Staten  ban 
25:abanb  Daer  na  toeDerom  Defe  nabolgenDe  föemon- 
flrantieobcrgegebem 

Aen  syu  Excellentie. 

knacgt  totte  benen  toe ,  en  dat  alles  fonder  voorgaende 
confent  der  voorfz  Staten,  en  fonder  ( fprekende  mee 
reverentie ,  en  onder  corre&ie )  by  rechten  middel  van; 
feite,  d'welk  in  defe  landen  tot  noch  toe  noitenis  ge- 
proponeert  noch  toegelaten,  en  diredtelijk  contrarie  de 
voorfz  belofte  en  eed  van  fijne  Maj.fo  folemnelijken 
gedaen  den  onderdanen ,  waer  door  grotelijx  te  verfór- 
gen  is,datapparentelijkfouden  mogen  fpruiten  en  vol- 

gen, tot  on  uitfprekelij  ken  ondienfte  en  leedwefen  der 
Remonftranten ,  fulke  en  fo  grote  incon vcnientcn,  dat 
namaels ,  wanneer  men  foude  willen  ,  men  niet  en  fou- 

de mogen  ofkonnen  remedieren ,  felfs  meerder  als  ge- 
beurt en  apparent  waren  te  gefchieden  >  door  de  daed- 

lijke  executie  van  den  tiendenen  twintigften  pennin- 
gen, by  fijne  Maj.daer  na  geaboleert  en  te  niete  gedaen, 

in  geender  manieren  gelovende,  dat  fijne  Maj.  van  der 
Snöcre  YTCrtOnen  tn  alDer  OOtmoet  de  drie  Staten  deslands  I  waerheid  geadverteert  en  geinformeert  fijnde,  niet  en 

banö  aen 
tien 
<&20Ct 
dLbnv 
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ïxemon-  y  van  Braband,  dat  hoe  wel  de  Conink  onfenHee- 
tufabe  re '  als  Hertoge  van  Braband  ,  hadde  in  fijne  Capitula- 
£>ratcn  tien  van  de  refcripcien  aen  Braband  onder  andere,  door 
ïwi332a>  hcreerfte,  derde,  naeftlefte  en  lefte  articulen  gelooft 

en  gefworen ,  in  goeder  trouwe  en  op  t  heilige  evan- 
gelie, aen  de  voornoemde  Remonftranten  en  onder- 
danen van  Braband,  haerlieder  te  wefen  een  recht  en 

trouw Prince, fonder  haerlieder  te  doen,  oftoetela- 
ten  gedaen  te  worden  eenige  kracht  of  geweld ,  en  fon- 

der hen  te  handelen  of  laten  tracteren ,  buiten  d'oude 
rechten ,  privilegiën ,  coftumen ,  charten  en  gewoonte 
desfelvenlands,maerdat  die  haerlieder  fouden  wor- 

den onderhouden  en  geobferveert  ,  fonder  eenigfins 
daer  tegens  te  komen.  Én  ingevalle  door  onwetenheid 
of  anderfins  daer  in,  in  al  of  in  dele  werde  tegen  ge- 

daen en  geattenteert  in  eeniger  manieren ,  hoe  dat  het 
{elfde  mochte  wefen,  fijne  voorfz.  Majefteit  daer  van 
geadverteert  of  geinformeert  wefende  door  de  Rc- 

foude  willen  gedogen,  gelijk  ook  al i ui ke  maniere  van 
procedure  foude  den  Remonftranten  benemen  en  be- 

weren alle  middelen  van  affiftentieaendcn  Landen, 
door  de  geeifchte  beden,  waer  door  en  dat  by  uwe  Exc 
den  eed  van  fijne  Maj.fo  menigmael  verklacrt en  be- 

looft de  Remonftranten  en  onderdanen  van  Braband 
in  hare  oude  rechten,  privilegiën,  vryheden,  coftumen, 
chartren  en  gebruiken  te  mainteneren ,  en  dat  fy  nooit 
en  hebben  gebreckelijk  geweeft ,  noch  nagelaten  te  fe- 
coureren  fijne  Maj.  in  fijne  noodlikheden  ,  totconfer- 
vatie  van  de  landen ,  felfs  boven  hen  macht,  fofupplice* 
ren  fy  met  alle  ootmoet,dat  uwe  Exc.gelieve^terftont  te 
revoceren  en  te  wederroepen  de  Commiffien  den  vier 

Rentmeefters  in  't  quartier  van  Braband  gegeven  by  in- 
advertentie  en  fonder  geinformeert  te  fijn  van 't  gene 
gedecerneert  en  abufivelijk  gefegelt  is  ,  verbiedende 
voorts  den  voornoemden  Cigogne ,  fig  niet  meer  te  be- 
moeyen,  by  wegen  van  feite,  en  dat  hy  uwe  Excell.  doe 

monftranten,  foude  die  weren  en  richten,  aleer  fijne  ]  rekeningeen  reliqua  van  fijn  bewind,  en  latende  den 

onderdanen  fouden  gehouden  fijn  te  verftaen  tot  't  ge-  I  Remonftranten  na  voorgaende  confent,  in  de  opfettin- 
ne  fijne  Majefteit  foude  van  doen  hebben,  of  van  haer-  gen  en  quotifatien ,  by  impoften  of  andere  middelen, 
lieder  foude  begeren  of  verfoeken ,  en  fonder  ook  te  gelijk  fy  na  hare  oude  rechten ,  vryheden  en  gebruiken 

moeten  regelen 't  gene,  daer  mede  de  rechten,  vryhe-  gewoon  fijn,  bewerden ,  aengefien  dat  nopende  de  ge- 
den  en  privilegiën  fouden  mogen  werden  befchadigt ,  eifchte  beden ,  niet  en  refteert  dan  't  accoort  en  confent 
en  dat  onder  anderen  de  notoire  rechten  en  eenige    van  den  3  Staet  van  Braband»  D'welk  doende  j&c. 
privilegiën  van  Braband  voorfz  door  verfcheiden  Her 
togen  en  Hertoginnen  henlieden  verleent,  en  buiten 
memorie  der  menfehen  onverbrekelijk  onderhouden 

en  geobferveert,  de  voorfz  onderdanen  en  fijn  geenfins    mip02tuneert  D00?  De  <8eDepMeerDC  ban  De  J|eerett 
icnatbaer  noch  gedwongen  tot  contributie ,  t  ware  tot 
profijt  van  haren  Prince ,  of  hetgemein  befcherminge 
van  den  lande,  ten  fy  door  voorgaende  accoord  en  con- 

fent van  de  voorfz  Remonftranten,  Dien  nOCf)tan0  WCt 
tefjcndaenDe/  fjceft  öem  eenen  genaemt  2CnD?ie0De 
€iQogncberb02Dert/  nocö  min  noeft  meer/  of  in  Dit 
3lanD  geen  rertnen  of  toetten  meer  gereguireert  en 
toaren/ te  bcDtoingen  berfcDeiDen  bjpöeDen  en  Do?pen/ 
|o  in  't  qnartier  ban  SHnttoerpen/  aljs  ban  Den  25ofcl)  /  rcfmüCïm 
r5Jr^r^7SlUrniffCmCm  ^"  WW*™  «*  A/TYn  Heeren,  fijne  Excell.  heeft  airede  eenigen  tijcf  BeftrflÉ, 
CetTlbe  fommen  ban  penningen  /  een  fake  voorwaer  Mgeleden,  t'fi^en  groten  en  on  uitfprekelij  ken  ver-  Sfif ganfeh  nieuw  en  fulke,  dat  gelijke  in  defe  Nederlanden 

D<ê  <é>200t  Commanbenr  Defe  ïiemonfïrantieont^ 
fangen  öebbenDe/en  toerDcnDc  Dagelijr  feerg^ 

Staten  ban  252abanD  /  a!0  oor  ban  De  anDerc  Staten 
Der$20bincien/  Die  00R  ftunne  Rlncfjten  en  ïtemon* 
(IrantientoarcnDoenDe/  b?efenbe  bat  fp  ftaerconfenc 
opte  berforljte  beten  langer  fouDen  opfiotiDen  /  en  Dat^ 
ter  beleen  generale  muitenatie  cnDer  ftet  RrijgobolR 
foute  mogen  ontfïaen/  Daer  uit  meer  inconbenienten 
fouDen  mogen  bolgen  /  fo  Ijeeft  lip  goeD  gebonDen  /  aen 
Den  boo2f3  peeren  Staten  in  nabolgenDer  manieren  « 

isgeobhgeertof  verbonden  ,  en  boven  dien  verftaen  j  Prelaten  en  Edelen,  den  nood  wanneer  de  fteden  belaft  *Jg! 
alnoch  de  Remonftranten  ,  't haer-lieder  overgroten  |  fijndemetgarnifoen,en'tgrootdifordre,'t  welkdofol-ffif^ verdnete ,  dat  door  inftigatie  van  eenige ,  niet  wetende  |  daten  en  't  volk  van  oorloge  begnen  en  beftaen  ten  plat- 

i  waste  regeren  met  kracht  enge-    ten  lande,  procederende  ten  deleby  krijgs-difcipline, 
weid ,  dan  wel  by  maniere  van  rechten ,  coftumen ,  re-  welke  men  qualijk  kan  gebruiken  en  onderhouden  fon- 
de  jjke  en  pohtife  gebruiken,  uwe  Exc.  foude  hebben  der  betaling, 't  eene  bekennende  fijne  voorfz  Excel- 
doen  depefcheren  bneven  van  coramiffie  op  de  vier  lentie  foude  van  't  beginfel  fijnder  aenkomfte  in  defe 

l'  Dcel  &bb  2  landen 

(FoUJ,) 
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landen  beginnen  te  handelen ,  om  hulpetehebben  van 

de  Staten  van  defe  Landen ,  op  dat  hy  mochte  remedi- 
eeren en  verhoeden  het  quaed ,  maer  daer  toe  tot  noch 

toe  niet  konnende  geraken ,  en  hebbende  ter  contra- 

rien  geforcecrt  geweeft,  door  de  nieuwe  invafievan 
Grave  Lodewijk  van  Naffau ,  meerder  lichtinge  van 

oorlogsvolk ,  de  felfde  fijne  Hoogheid  vind  hem  in  ful- 
ke  extremiteit  met  fijn  volk  op  denhals  ionder  geld, 

om  die  te  konnen  betalen,  dat  gylieden  felfs  wel  kond 

bedenken  en  confidereren  ,  dat  fulx  ter  felver  oirfa- 
ken  niet  hebbende  konnen  remedieeren  ,  als  hy  dat 

welhadde  begeert,  en  anderfints  gedaen  foude  heb- 
ben, te  weten  de  difordren  enfoulen  der  Capiteinen , 

die  hen  beftaen  hadden  te  taxeren  en  quotiferen  de  on- 
derdanen ,  en  de  plaetfen  daer  fy  hen  vonden ,  en  noch 

jegenv/oordeljk  vinden.  En  hoe-wel  dat  fijne  Excel- 
lentie des  heek  een  groot  verdriet ,  f0  ifl  /  bat  f)?  baer 

toe  notf)  fic  ï)  niet  genocgfaen  ftern  of  getoapent  binb  / 
om  fulr  te  nonnen  remebieren  of  betoeren  /  totter  tijb 

bat  gpüebcn  en  b'anbcrc  Staten  ban  ijertoaertf-obec 
|jem  baer  toe  be  mibbelen  abminiftreert.  Waerdoor 
fiende  fijn  Excellentie ,  dat  het  volk  van  oorloge  en  ha- 

re Capiteinen  van  dage  te  dage  meerder  en  meerder 

licentie  en  dertelheid  gebruikten  ,  felfs  ter  oorfaken 

van  de  Forten  ,  die  hy  hadde  moeten  maken  tegens 

Geertruidenberge ,  tot  prote&ie  en  defenfie  der  onder- 

faten,  tot  oprechtinge  en  wachte,  van  welke  men  aldaer 

behoeft  meerder  getal  van  volk  van  oorloge ,  en  om 

die  tefamente  houden,  en  daer  in  t'obferveren  beter 
ordre  tot  fuiken  taxen  en  contributien ,  fijne  Excell. 

daer  toe  hadde  gedeputeeert  de  ̂ eete  3HnD?te$  (000* 

One  ïïtööcr  /  als  Superintendent ,  om  te  doen  collecte- 
ren eenige  contributien,  met  meerder  difcrecie,  dan 

gebruikt  hadden  de  Capiteinen  en  foldaten.  Maer  hoc 

wel  fijne  Excell.  dat  hadde  gedaen  ten  goeden  einde  en 

meninge,  nochtans  fijn  de  klachten  gewaffen  meerder 

en  erger ,  en  felfs  van  u  lieden ;  mijn  Heeren ,  als  gefeid 
is  hier  boven.  En  om  eenigfins  remedie  te  foeken  totte 

klachten  der  fteden  belaft  met  garnifoen ,  fonder  gefe; 

coureert  te  vvefen  met  geld ,  als  totte  difordren  die  ge- 
committeert  of  begaen  worden  ten  platten  lande,  fijne 

Exc.  confidererende  de  felfde  ten  dele  te  wefen  gefon- 

deert,  fo  aengaende  d'ongelijkheid  der  taxeh,  als  d'em- 

ploy  der  penningen ,  niet  gedaen  by  d'officiersof  die- 
naers  van  fijne  Ma},  en  ook  opten  twijfel  der  reftitutie , 

die  hy  nochtans  bereet  is  te  doen ,  en  vindende  fich  nu 

in  den  fel  ven  uitterften  nood ,  niet  alleenlijk  tot  onder- 

houd van  alle  de  garnifoenen  en  volkeren  van  oorlo- 

ge in  Braband  ,en  begerende  die  te  reduceren  ,fo  veel 

mogelij  kfal  wefen,  om  meerder  quaed  te  verhoeden , 

heeft  geadvifeert  de  taxatie  of  quotifatie  te  brengen  fo 

gelijkelijk  of  egael  als  immermeer  mogelijk  fal  wefen , 
nademachtenqualiteit  der  fteden  en  dorpen,  en  bat 

fcp  maniere  ban  leninae  allecnujfiV  en  daer  toe  te  pro- 

cederen, volgens  d'inftrudie,die  hy  daer  toe  heeft  doen 
maken ,  doende  ontfangen  en  handelen  de  penningen 

byMiniftersvan  fijne  Majefteit,  mits  gevende  verfc- 
kertheid  van  reftitutie ,  ten  meeften  contentementeder 

onderdanen, en midlertijd  voor  den  termijn  vantwe 

of  drie  maenden ,  op  datmen  daerentufïchen  fchou- 
vven  mag  alle  confufienof  inordening ,  en  verkrijgen 
de  felfde  accoorden ,  om  door  andere  en  beter  wegen 

daer  na  te  mogen  remedieren,  daer  van  fijne  Excell. 
uliederwel  heeft  willen  verwittigen >  om  ten  delete 

mogen  voldoen  de  remonftrantie ,  die  gylieder  onlanx 
hem  hebt  gedaen  exhiberen  of  overleveren  in  fchrift , 

en  't  gene  by  monde  in  den  naem  der  fteden  met  garni- 
foen belaft ,  hebt  doen  verklaren  aen  de  Gedeputeerde. 

En  bevindende  ficht'fijnen  groten  leetwefen  ,  in  den 
ftaet  van  niet  anders  te  konnen  doen ,  verfoekt  van  u 

luiden  van  goeder  affectieve  willen  hacften  u  luider  ac- 

coort,  om  hem  middel  te  geven,  te  konnen  remedie- 
ren, willende  u  wel  verklaren ,  dat  hy  van  fijne  Ifêajeft. 

toegen/geen  naöer  remebie  en  fiet  of  toeet  boo?  te  b?en- 
gen.  Welke  Maj .  fo  liberalijken  accordeert  aen  de  Sta 

&at>ei CUtnon* 
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prefenteett,  hebbende  over  fulx  geen  andere  provifie 

gedaen ,  als  hy  anderfins  foude  hebben  mogen  doen,en 

in  voortijden  gedaen  heeft.  En  hoewel  hy  hetfolibe- 
ralijk  en  breed  heeft  gedaen ,  dat  het  behoort  genoeg  te 

fijn  en  redelijk ,  nochtans  fal  hem  t'oeftaen ,  boven  dien 
noch  al  te  doen  buiten  al 't  gene  de  Staten  fullen  mo- 

gen furneren  ,'om  te  voldoen  alle  notelikheden  ,  tot  af- 
dankinge  van  't  volk  van  oorloge ,  &c. 

Éfc  op  Hebben  be  Staten  ban  25jaBanb  toeberom 
obergegeben  fccfenabolgenbe  fiojte  fiemonffrantie. 

Aen  syne  Excellentie. 

VErtonen  met  aller  botmoet  de  drie  Staten  van  Bra- 

band ,  dat  gefien  hebbende  d'apoftille  hen  verleent op  haer-lieder  aenklachten  overgegeven  eergifteren,  toanilc 

aengaende  de  quotifatie  te  doen  op  Braband  by  manie-  Staten 
re  ban  leninge  boo?o?temaenben/  fonder  haerlicder  jgffll 
confent ,  en  vinden  fy  geenfins  raediaem ,  alfo  de  felfde 

quotifatie  foude  direclelijk  ftrijden  tegens  haer-lieder 
privilegiën,  en  oude  herkomen  en  gerechtigheden  by 
fijne  Maj.  befworen ,  en  by  uwe  Excell.  fo  menigmael 
belooft  te  onderhouden ,  met  verklaringefpecialen  laft 
te  hebben  van  fijne  Maj.  die  te  doen  obfer  veren ,  fulx 
dat  te  beforgen  is,  dat  meerder  inconvenienten  appa- 
rent  fijn  te  ontftaen  dan  door  d'executie  van  den  tien- 

den en  twintigften  pennink.  Biddende  daerom  oot- 
moedelijk,  dat  uwe  Excell.  gelieve  te  doen  rechten* 

volgens 't  difpofitijf  van  hare  voorgaende  requefte,or" foude  uwe  Excell.  van  meninge  wefen  te  doen  execute- 
ren de  voorfz  quotifatie,  fal  de  felfde  believen  te  fchorf- 

fen  totdat  fy  antwoord  hebben  van  fijn  Majeft.  totten 
welken  fy  in  fuiken  gevalle  van  meininge  fijn  te  fenden 
in  alderdiligentie,  verhopende  dat  de  felfde  niet  lijden 
fal,  dat  fijne  goede  onderdanen  fo  gehandelt  of  getra- cteert  fullen  worden. 

%m  op  Beeft  öP  gegeben  befe  naboigenbe  apoftiHe. 

SYne  Excellentie  meinteh  verhoopt  eenigconten- 
tement  gegeven  te  hebben  den  Staten  van  Braband, 

aengaende  hunne  klachten  gedaen  by  defe  requefte  ,  g  ,,,, 
door 't  gefchrift  airede  overgegeven  aen  haren  Griffier,  rcqoeffr. 
inhoudende  d'oorfaken ,  door  de  welke  hy  hem  gefor- 
ceert  vond  te  gebruiken  d'extraordinarife  middelen  , 
om  meerder  quaed  t'ontgaen,en  en  foude  op  haerlieder 
vertoninge  wederom  gedaen  niet  meer  konnen  feggenj 
dan  dat  hy  verfoeken  foude  aen  de  Heeren  Staten,dat  iy 
wilden  confideratie  nemen  op  de  nood ,  in  den  welken 

fijne  Excell.  hem  bevind ,  't  welk  excuferen  moet  't  ge- 
ne hy  gedaen  heeft,  des  te  meer ,  dat  maer  leninge  en  is, 

't  gene  fijne  Excell.  pretendeerden  behoort  inder  waer- 
heidnietgeinterpreteert  wefen  fchatcinge  gedaen  over 
de  borgeren  fonder  confent  der  Staten ,  dan  alleenlijk 
een  anticipatie ,  by  forme  van  leninge ,  als  by  inductie 

gepractiqueert  op 't  fondament  van  accoord  der  beden, allesomtcfchouwen  meerder  fchadecn  confufie,  en 
daerom  eer  in  beneficie  en  foulageringe,  dan  ten  lafte 
der  onderdanen.  Gedaen  tot  BrufTel  den  leften  Au- 
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op  be  fupplicatie  bp  gen  aen  3&on  %t>p$  be  Seouefeno'  mfut en  €uninga/<0?oot-Commanbeur  ban  €a|tilien/ban  JJ„  JLf 
ber<#?bene  ban  ̂ .gacob/.&taböoubec/  <0ouber-  ban  ten 
neur  en  Capitein  <©enerael  ober  be  $eberlanbeno*  (ga}» 
bergegeben/omboo?t$  fijne  Jfêaj.in&pangienber*  JJÏJJS 
ftanbreifettetoerben.  3BeiKboerfeenboo?  eenige  alom  amoe 

in  be  $eberlanben  berfpjeib  toerbe.  $|et  infjouben  j&tatcn 
ban  bien  toagf  uanbelenbc  boo?nemelöa  om  be  felbe  JJJJr' Staten  te  animeren  /batfefcuben  flarïbbaflig  blijben  maw 

in  't  toeigerenbanbebeben  bp  ben  <©2oot-€oraman*  Jtm/ 
beur  berfoebt  /  toant  ( feggenfe )  toatfoube  be  hertog  gj^J- 
ban^llba  ïiebbcn  nonnnen uitrechten/ fogpu gelben  tt %w 

bulpenabtoiilenteruggebouben^  aflDaermebefoube  bmcjrt 

ten  alle  Wne  om  't  welk  fy  hem  hebben  gebeden,heeft  f)p  befen  fcer  hojtelijhen  en  Doogberiopenben  ftnjg ge^  f°« 'ft. 
hem  daerom  gaofch  verfekert  gehouden,  dat  fyhem  boertljebben/  fobpbau  u  luiber  gelb  geen  bpflanti  en 
ook  fullen  airiftcren,cn  furneren  'tgenige  fy  hebben  ge-  /  Ijabbe  geftregen/  lüÖUt  lUt  «§pangie»(  f0  S)P  *n  SHugU; '  (to 
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fto  ij/i.  felftf  tocctiia^ct  D^ötrc)  en  topniet  meer  boo?    te  toefen  ban  beb?og  en  lochinöc/  boo?  bc  toelRcDPti 
Danben/  ban  bte  ioooooo  gulbcng/  bic  bpatëbocn  i  iiebcnfoeKttebetrccReninuuebcrfïcnifre. 
entfangen  ftabbc  met  aenfegginge  Dan  bat  ftp  ban  baer  l     (€e  begeren  /  bat  ben  fiaeb  ban  troublen  afgefet  /  en 

niet  meer  te  bertoacDtenen  Dabbe.  €n  fobc  <0?oot- 1  te  ntet  gebaen  foube  too?öen/t'0fo  beet  /ofgpljen  ben iCommanbeur maer be mibbeïen  ban u luiben en ftan  Scepter uit ber Danb nemen toouö/toant bpwen raeö 
iirijgen  om  ben  Krijg  te  boeren  /  fo  en  fonbe  Dp  niet  beef 
opte  felbe  fupplieatie  acRten/  cnuluibcn  met  ftftonc 
tooo?ben  papen  /ü.  3L  Debben  meer  ban  genoeg  ber* 
focDt/  ( feggen  fn )  bat  befc  nieutoe  ,§pacnfe  peeren  al? 
len  ben  genen/  bieten  eerftcn  gebobe  bp  l)en  lijf  en  goeb 
niet  op  en  fitten  /  niet  alleen  boo:  bpanben  en  Douben  / 
maer  ooft  boo?  rebellen  bejö  Coninr  en  Ketteren/ en fp 
Debben  baer  recDt  in/  bp  albien  Det  toaeri.tf  batfe  feg* 
oen  /  bat  net  Dun  alles?  #/  gclijft  Det  be#  hertogen  ban 
Mba  en  3ijnber  folbaten  fp?ecfttooo?b  toa&  3£at  gp  u 
Derfcbonentoilt/  batterbe  macDtnietenté/berfiacn 
fp  tjattci  be  toil  nieten  i$.  <£n  ftoebanig  bc  hertog  ban 
3tlba  u  Uiiben  en  fommigc  anberen  be  toeigcringe  beg 
lopenningobergolben  foube  Debben/  fo  §p  niet  ber- 
ïnnbert  en  Dabbe  getoo?ben/i£  u  luiben  nu  genoeg  Ren- 
iijft/  alfofalbe  <0?oot-Commanbcur  ter  gclegenber 
tijb  oor  bergelben  befe  tocigeringe  ban  gelbe  /  fo  berre 
Mï.'t  felbe  niet  in  tijbö  boo?  en  ftomt.  Boo?tg  onber* 
foeftenfpbe  poinrten  in  be  felbe  fupplicatie  (bic.  Dier 

beilaet  alle  Daer  maeDt  /  autoriteit  en  regcringc/  maec 

( feggenfe )  !)p  beeft  bp  apjofliiïe  berftlaert  bat  aio'  gp  te toege  brengt  bat  Dpin  fijn  propofitie  fjeeft  bctfecijt/ 
bat  !$/  atë  gp  betaelt  bc  z  millioenen  '&  jaerg/ben  J|er*= togban2ilbainbenjarc  1569»  bclaji/  totaffcopinge 
uan  ben  1©  en  lojjenmnn  /  bat  atööan  ben  lïaeb  ban 
troublen  af  en  te  niet  toefen  fal :  maer  fo  gp  Dem  fufjr  te 
toege  mogt  béngen  /  en  F)p  bp  abonture  boo?  bat  mib* 
bel  be  oberöanb  mogt  firijgen  /  toat  meent  gu  /  bat  (in 
u  Douben  foube  *  gin  ber  tocerbeib  gene,  Sa  ten  fon* 
bc  in  3önber  macDt  niet  3ijn/  u  gclobe  te  Douben.  3Dac 
3ijn|jE>aj.  felbe  in  befe  lanben  Komen  foube/  en  fullen 
bc  peeren  ban  ber  fjnquifitie  nimmermeer  gebogen/ 
niet  alleen  (feggenfe)  ombat3ijne|Eajcft.  banDare 
fcDelmfe  aenflagen  onbeftt  foube  3ijn:  maer  00K  om 
bat  3P  uit  Daren  Danben  niet  en  (uilen  toïlicn  laten  /  op 
toiewe?  name  3P  Daer  Deerfcbapppe  boeren,  &n  3ijn 
banbobcnbeConinft/en  Debben  ben  Coninft  th  Den 
gctoclb/  Doe  foubet  anberg  mogelijft  toefen/  bat  fijn 

boren  berDaelt  t$ )  begrepen,  <©at  3ijne  |©aj;  (feggen-   !Ba  j.  ( feggenfe )  befe  3ijne  feer  Dccïujkc  lanben  fo  toet 
/e)  in  bc  regeringebcfer  lanben/ in  b?ebc  en  oorloge  ce^  I  nigacDtcn  foube/ bat  DP  bic  inalfulfte  noob  nteteenff 

1 

fe?uiften  foube  lanbfaten/  &  toelbilujftenbeDsorlijft/ 
aengeficnbelanbfaten/  al#  gocbe  gencgentDeib  Dcb* 
ftenbe  tot  Det  gemeen  befte  /  principalijftcn  foeften  't  ge* 
ne  't  felbe  b002bert/  en  be  bieembelingen  foefien  prineï- 
yalijH  Daer  eigen  p?ofüt/  beDalben  bat  be  tyeembeltn* 
gen  Den  miöb:agen  Debbcnbe,/  be  ftraffe  ontblieben 
mogen/ 't toelhbe lanbfaten  niet  enfionnen.  3©clfier 
oojfafien  Halben  ( feggenfe )  Debben  ooft  onfc  boorfaten 
hit  pnnct  fecr  neerftig  boen  Hellen  in  be  beloften/  W  bp 
fcc  Hanb9Deren  in  't  aenncmen  ber  regeringe  folemne- 
ïijft  bef  too?cn  toorben  /  maer  betoijle  3P  nu  in  bit  in  al- 

les tot  Daermeningc3ijn  geftomen/ en  i(l  niet  geloof- 
lijft  /  bat  3P  baer  ban  afftanb  boen  fullen  /  maer  fullent 
eer  boo?  Crimen  laefe  Majeftatis)jer(iaen.  (Ceniöooft 
( feggenfe )  niet  gcloomjft  /  batfe  be  Danbelinge  nan  be 
penningen  berlaten  fullen  /en  toelaten  /bat  beCom- 
nüffarifcn  en  <0ntfangeti$  ber  Staten  ben  ftnjgflutben 
bc  penningen  uitreiften  fullep.  a©ant  in  ben  jare  1552. 
0I0  fijn  lBaj.bc  negenjarige  bctic  ban  800000  gulb. 

'0  jaerö  bctoilligt  toaö/  onber  tonbitie/  bat  be  Staten 
hc  abminiftratie  ber  penningen  foubcn  Debben/focDten 
fP3ijne  jBaj.  in  te  beclben/bat  fulr  tot  fijnber  ftieinacD- 

tinge  toao'/ja  ooli  tot  openbare  rebellie  toag  fireeftenbe. 55atfe  02b:c  fouben  (lellen  op  te  ectcrijen/plonbcrin- 
gen  en  anbere  ongemacficn  /  boo2  be  toelftc  tic  arme  on- 
berfoten  ten  platten  lanbe  gronbclijft  beb02ben  toor- 

nen /  en  i$  ban  Den  niet  te  bertoacDten  /  alfo  3p  menen 
Daer  grootfjeib  en  berfeftertDeib  ban  DcerfcDcn  gelegen 
te  $tjn  in  be  berberbinge  en  armoebc  ber  gemeente/  ge* 
lijftmen  foube  ftonncn  betoijfen  mette  njRen  ban|i>a- 
pelö/^iciiien/^arbinien  en  anbere  lanben/in  be  teefc 
6e  3p  tic  oberDanb  geftregen  Dcbben/tcn  toare  top;  felbe 
fulr  inbe  nacfie  7  jaren  niet  genoeg  gefpemt  en  Dabben» 

3Dat  in  Daren  eerften  (lact  gedelb  fouben  toerben 
be  oube  recDten  /  p2ibilegien  /  geb?uihen  en  co(ïumen/ 
gelijft  tic  onber  be  Coninginne  iRaria  3ijn  onberDou- 
bcn  getoecjï/'t  felbe  i£  geDecel  tegemsibe  toetten  en  ma- 

nieren eeng  Coninftrijr  /  't  toelft  be  ̂ pangiaerben  al- tubtfgepoogt  Debben  ennocD  pogen  in  befe  lanben  op 
te  rccljten  /  Det  moet  ( feggenfe )  feer  met  8.  %.  beran> 
bert  toefen  /  fo  gp  fuljc  nu  b02ft  berfoeften  /  baer  gp  eer* 
maelst  met  gefloten  monbe  gebulbelijft  toegcfien  en 
aengeDoo2tDebt/a!ie(be  hertog  ban  %\ba  bep2ibile-' 
gien  met  boeten  getreben  beeft/  berfmabeltjft  feggen* 
hc  bic  een  to?ruptele  te  toefen  /  en  be  principale  002fa* 
lien  ber  troublen  in  tiefe  lanben  toegeb2agen  /  maer 
*Don  loupö  be  tlctjucfcnö  ( feggenfe )  Deeft  ben  y  35e* 
tembri.öbcö  boo?lcbcn  jaersi/  inbe  bergaberingeber 
Staten  berftlaert/ bat  Dp  erp2efTe  laftenbcbel  Dabbe 
ban  3[jne  |!3aj.  te  onberDouben  be  ouberecDten/ge* 
b?uiftcn  en  p?ibilegien/en  fo  baer  geb2eft  in  toare/'t  fel* 
De  te  beteren  /  toclfte  ber ftlannge  f?  feggen  niet  anberé L  Deel. 

en  foube  befoeften  /  baer  ben  üeifer  3tjnen  baber  in  ben 
jare  1540.  uit  ̂ pangien  nuam  boo?  B?anftrijft/niet 
fonber  groot  pertjftel  ban  gebangen  te  to02ben  /om  een 
toeinigontoeberiS/  bat  boe  ftDecn  fig  te  berbeffen  uit 
bc(iabban<0ent.  ̂ antbat3tjnc  naai.  befe  lanben 
min  fpube  tocgebacn  toefen  /  ban  ben  föcifer  3ijnen  ba^ 
ber  getoecfii^/  bat  mogen  bic  geloben  (feggenfe)  bic 
3gnc  acngebo?engoebertieren  nature  onbeftenb  i^. 

<©at  gpluiben  (tïjnjft  (feggenfe )  bat  in  be  aenftom* 
(Ie  besf  Coninr  be  Derten  en  gemoebcren  ber  getroutoc 
onberfatenentoaeratDtige  CatDolijftc  fouben  blinften 
alKS  be  fonne.  e§o  gp  bat  berftaeh  tooub/  alsS  of  be  45c* 
rcfo?meerbc  in  bc  ftomite  beiö  Coninjr  niet  en  fouben 
berblijben/baerinfoub  gpltuben(  feggenfe)  ongeltjö 
Debben /toant  beDalben  batfe  Den  feer  fouben  berblt> 
benombeaenftom(ïc  ban  Daren  natuerlijften^eere/ 
bic  fp  in  fo  langen  tijb  niet  gefien  Debben :  fo  fouben  3P 
Den  ooft  bobcn  maten  berblijben  /  om  bat  3?  alisban  in 
Daer  gereeljtc  fafte  tot  een  genabig  berDoo?  ftomen  fou^ 
ben/  't  toelft  Den  totnocD  toe  ban  Daer  tcgeiroartpe 
fcDelmacDtig  belet  ifif. 
;  ̂at  3ün  IBaj.  boo?taen  in  ,§pangicn  bp  (jetn  foiu 
beDebbeh  ecnen  o?binartë  ̂ ebcrlanbfen  ïïaeb/ban 
goebe  getroutoe  licben  in  i^eberlanb  geboren  en  opne* 
togen/en  fullen  be  peeren  ban  ber  ̂ nquifitie  ooft  ( fëg* 
genfe)  nimmermeer  gebogen. 

^oe  meent  gp  bat  utoe  Decrïijfte  p?ote(ïatic  /  ban  be 

fioomfe  CatDolijfte  religie  in'tminflcniettctoiUen 
beranberen/  berftaenfal  tperben-»  a.E.  ijsimmerjs 
toel  inbacDtig/  bat  alle  be  i&ebcrlahbcn  bifttoerben 
ban  be  ̂ pangiaerbeh  boo?  Hut,eranen  gefcDolben 
toorben/toelfte  fcDelbingè  3P  baer  mebc  bebc(ligen/om 
batfe  in  ben  (are  1559.  bc  ̂pangiaerben  uit  befe  lan? 
ben  bcben  bertreeften/  en  alfo  Darc  bcrDooptc  bomina^. 
tic  ober  befe  lanben  omgetfoten  en  te  niet  gebacn :  bat* 
fc  Den  tegenö  be  nieutoe  25ifTcDoppen  gcflclb  Dabben  / 
batfe  Det  Concilie  ban  (Crentcn  niet  en  Dabben  toillcn 
ontfangen/  bat  3P  be  gjnguifitie  getoecrb :  be  beelbfio?* 
minge  niet  berDoeb  en  Dabben  /  en  alfo  3P  baerom  ge* 
ne  iSeberlanberjef  boor  floebc  CatDolijftcn  en  Douben/ 
Doe  fullen  3P  ban  befe  utoe  proteflatie  ( feggenfe )  boo? 
toacracDtig  ftonnen  beeftaen^ 

3£at  men  benftcn  foube  Doe  men  befen  inlanb«= 
fen  ftrijg  bp  acceo?b  neber  moclit  leggen  /  bat  feU 
be  en  fullen  be  ̂ pangiacröen  niet  boenlijft  aclitcn  / 
alöbietocl  toeten  /bat  bic  ban  be  nieutoe  tfcligie/fa 
(pbic  noemen/  niet  toebcrom  totte  papifïe  ï!eligic 
en  fullen  ftomen  /  fonber  bolfiomen  en  opreebte  on* 
berrccDtinge  uit  ben  tooorbe  <*35obe0/  fonber  bc  toel* 
fte  fp  geen  macljt  en  Debben  met  Den  cenig  acecorb 
te  maften:  ten  toare  op  Dope  ban  bc  felbe  baer  tig 
te  mogen  obctballen :  boor  toelfte  Dope  Doe  fp  Den 

#frb  f  te 
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Het  fevende  BoeL  * 

te  Hocben  Hebben  fpboo?  ontaWjbe exempelen genoeg* ( fe en  ̂ toitfers  immers?  bcen/be  .gpangiaerben  en 

faemgelcert  3ijn.  3&at  <©on  Sloupg  in  fpn*Cpofullc  Italianen  meenten  <Don  &oups  toeberem  na  fijn 
ou  titt  poinct  fclmjft  ban  goebe  mibbelen  /  toclbe  ban  Clooflcr  /  en  bappc  boeren. 

teegen  bes  Coninr3tjbe  totten  bjebeboojgetoenb  feu*      arnfoutitL'nnfdbcnreüefïnnueperifiilcrpbCfDt 
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be  toefen/  baer  mebe  meent  HP  (na  ons  bermocben)  fijn 

Dccrlijft  parbon  mebe.  IRaer  fo  baer  antiek  geen  mib* 
be!  en  Hope  ban  bieDe  en  i$  l  fo  moet  ons  (feggenfe)  be 

goebe  <0ob  Helpen  /  toant  bc  ̂ •ollanbers'  cnEcelan* 
bcismctRacr  25onbgenotcn  licbee  benlactffenbrnp* 
pel  Diocbs  fiillen  opfetten  /  ban  be  genabe  beg  parbond 

aen  nemen  /  toant  fp  Daer  't  felbe  boenbe  /  fouben  üege- ben  in  Hanbcn  ban Hare booblijbe  bpanben:  be  toelbc 
ter  center  gclcncntbcib  ïjaer  met  alle  tormenten  fou- 

ben omtmngen  { bat  <Don  ïoups'  ban  ben  inboub  ban 
8  %  fupplicatie  foube  goctclijft  onbcrrccBtcn  /  b'toelb Ijpcob  bp  3CpofïtUc  tocfegt/  baer  nonnen  #%.  nocli 
troeft  /  nor  I)  pjofijt  of  getoaer  too?ben  /  gemerbt  men 
tot  genen  tpben  en  fal  bonnen  toeten/  of  Bp  bat  gebacn 
Dceftofnict. 

<Dat  <Bon  £oups  informatie  foube  boen  nemen/  op 

'tfeptban  SCnttocrpen  en  ötrecljt/  en  't  felbe  aen  be 
mifbabers  te  boen  (Haffen/ Heeft  \yp  in  fijn  apofnllc  ge- 
Heel  afgefïagcn  /  feggenbe  bat  ben  folbaten  bergebcn  te 
lietbcn  /  en  bat  men  be  felbe  gelobe  betoon  te  Houben. 

<©it  is3  toaeratntig  (feggenfe)  een  jBonnir religie/ 
fcHclmcn  en  muptmaHcrcn  gelobe  te  Houben  /  en  goebe 
b2omc  licben  boö?  toefeggingc  ban  gelobe  /  in  ben  ftrin 
brengen. 

i§ct  lefte  ban  U  %.  berfoeb  is  ( feggenfe )  bat  BP  bit 

alles  ten  beften  foube  toillen  bcrfïaen  f  en  in  't  goebe  op 
nemen  /  Het  toelue  BP  ö  %.  in  be  apoftille  toefegt  /  be* 
Houbelijb  bat  boo2  befe  bertoninge  nietberfcBo2tnocB 
betiatcn  en  toerbe  /  't  aene  in  be  p20pofïtic  boo?geb?a- 
nen  id.  t$ier  moet  gp  fês?  of  feben  mtlioenen  goubsf  ter* 
flom  opbkngcn/  of  up  moet  in  ongenabe  3tjn.  .giet  lie* 
be  peeren  en  b?ienbcn/toaer  gp  u  oenen  toent  gp  jfit  in 
ben  flriu  /  en  Delpt  gp  <Don  £oup$  aen  bit  gelb  niet/  fo 
3ijt  gp  in  ongenabe  /  Belpt  gp  8em  baer  aen  fo  omïjan* 
gen  tï  befe  ftoarigfjeben :  en  aan  BP  als  ban  niet  tot  be 
óbcrlianb  bomen /fo  moet  gp  immers  boozlanbBeib 
bed  brijrjs  tot  in  ben  gronbe  berb02ben  to02ben:fian  BP 
tot  be  oberljanb  nomen/fo  moet  gp  ten  eeutoigen  öagen 
Öer  onmenfcfjclnner  gpaenfe  natie  fïaboenen  blijben  / 
en  metten  obertoonncn  een  buit  Bebben:  en  alsf  ban 
toil  öE.beb2Pöeib  utoerfnpplicatie  nietfarBterin* 
geb?cben  too2ben  /  als  ben  €belcn  befer  Éanben  be 
fupplicatie  bp  gen  aen  be  l|ertoginne  geb?cbenis7 
toant  gp  Dcbt  tebebenben/bat  gpinben^pangiacr* 
ben  fin  beel  ftnaerber  gefonbigt  bebt  /  ban  be  «tfbelen  / 
obermitg  gpgearbeib  fjeöt  /  om  Oen  te  berobenban 
ben  ComnbrijRe  bat  fp  met  grote  moeiten  ingekregen 
Ijcbben/baer  be  €belenmaer  gefoeïjt  ljebbenl)enuit 
ben  feiben  ConinbrtjH  te  toeren. 
nmm  fo  bc  ftoarigïieben  ban  5©on  Stonpg  aen  gelb 

te  licïpett  Hernomen  /  alle  met  gronblpe  beberfeniffe  / 
ecutoJijC  fiabernpe  en  ben  boob  oogenfclnjnliiH  bcr- 
mengt  3ün/  (laet  te  befien  toat  ongeman  in  be  ongena^ 
be  ban  «Don  SLoupö  gelegen  matlj  toefen/op  bat  gp  uit 
bc  rjuabe  aenflaenbe  ongcballen  battoeinigfleguaeb 
moeftt  «iefen.  £>t>  gp  ban  /  feggenfe  /  3&on  XoupiS  aen 
feö  of  feben  milioenen  goubef  niet  en  fjelpt  /  fo  fult  gp  in 
fijn  ongenabe  3ijn:  maer  toatfal  lip  u  nonnen  boen  i 
toat  maent  beeft  \)pi  be  nrygfluiben  opbetoelbefip 

p2tnnpalnbfïcunt/3tjn  b?eembelingen/  biebenbup^ 
bel  om  aelb  fouben  bienen :  toat  fnllenfe  boen  fo  (p  ban 
ïïem  gcên  gelb  en  nrtjgcn/fonber  ttoijfel  een  pegelijb  fal 
f [jmn  toeg  gaen  /  bat  fp  ̂teben  of  bet  üanb  plonbcrcn 
fouben  /  baer  en  foube  geen  mibbel  aen  ontboenen  /  om 

te  toeren :  bier  tegens  bic  3ijt  gp  lutbcn  *.  en  3üt  gp  niet 
eenfbeclö  peeren  bcfeö  lanbtf  l  en  oor  eenfbeelö  matfc 
tine  licben  i  en  ïjebt  gp  be  3lanben  niet  bol  büicnbcn  en 

magen  /  en  anbere  goebe  lief-  bebberen  *  en  3üt  gp  niet 
bc  graten  /  tooo2(tam3crö  en  bcfcbcrmeriö  bcö  3lanb0  i 
toaerboc2utoe  licben  aenbangig  3ijn  allebc^anben 

en  ̂tcben  i  en  foub  gp  niet  in  tijbe  be£  noobs  aen  u- toen  fianbcn  ftebben  be  Krügflutben  in  befcilanben 

5:borcn  sijnbc*  jabe  b2cembe  fouben  aen  u3ijbcBO* 

men/  alsï 'op  öen  flerDt^  gelb  boob/bat  fouben  be  WM* 

te  toefen  /  be  ̂ cllanbcrtf  en  Ecclanbcrtf  met  Hare 
^Donbgcnoten/  fullen  bacrbig  31  jn  cmu  licben  bcfen 

[janbcl  uit  te  Ijelpcn  boeren.  <ün  be  ©jincc  ban  <£H*an* gicn  bieb  u  ban  fdfo  baer  toe  fünn^  otertl  aen :  maer  u 
Uebcn  en  totlt  tegenjs  ben  Coninb  niet  boen  /  fo  en  boet 
00Rben3p2ince  /  nocli  be  Staten  ban^ollanbmcbè 
niet/ljacrgemocberemiin  beel  tetooomcncprccfit/ 
tic  tcgeno  ben  moettoil  ën  tprannfc  ber  b:ecmbcr  ï?ee^ 
ren  Det  itc^te  ©abcrlanb  befebermen  /  bic  en  bennen 
geen  bpanben  ban  baren  natutrliinen  en  toacracljtigen 

%erccnbanlict  liebe  ©aberlanb  toefen.  IBaerbic 
3ijn  getoiffelpen  ban  bctbc  bparben/en  cofc  berra^ 
DerjS  /  bk  bc  taecmbc  peeren  aenfjangen  en  bpftaftfc 
boen.  ̂ it  en  meet  anbere  te  in  Defc  bërmaningebe* 
grepen:  bomers?  (fennenfe)  maergpenmöfbtetnccD 
met  ben  p2incc  ban  Oraitgiün  nocli  metten  j^clMnbe* 
ren  en  Eeelanbcren  niet  acnleggen/  cm  batfp  bc  nicti^ 
toe  ïteligic  aenïiangcn  en  bc  tómfe  niet  bjben  en  mo*= 
gen/macr  toicn  (feggenfe)  Hebben  ̂ p  om  be  felbe  te  uo?t 
gebaen^fp  Ijcbbcn  bc  g3apcn/JfèomcHen  en  baren  £»cr* 
bcn-bienfl  fo  lange  gelebcn  ató'fp  Den  Hebben  flille  ge* 
Houben/  maer  batfe  Hare  herben -bienft  Hebben  berbo* 
b  :n  en  te  niet  gebacn/  om  bat  fi>  bebonben  Hebben  batfe 
üü  geb?uiben  tot  berraberie  cii  confpiratien:macr  ïact 
ben  geinenen  bpanb  (feggenfe)  eenmacl  ten  onteren  of 
bertroeften  toefen/ en  fiet  als  ban  ofenberben  3lanb- 
faten  eesiige  fcöabelijnettoiftencm  be  ïieligiefal  toe* 
fen  j  bife  moeiten  fautic^  te  fTeclitcn  toefen  f  feggenfe ) 
batin  be  becgaberingc  ber  gemener  Staten  btitt  par* 

tpen  geboo2t  foube  to02ben:  en  bat  bc  gene  bic  't  Hare metten  tooo2be  (0obö  betocren  en  bebracljtigen  foube/ 
be  felbe  foube  men  beHorcn  gelijft  te  acben  /  te  bosberen 
en  aenljangig  te  toefen  /  toant  toiê  foube  fomidber* 
ftanbig/  fo  onbillijb  en  fo  onrebelijn  mogen  toefen/  bat 

Ijp  Hem  niet  boegen  en  foube  toillen  na  't  gene  bat  met* ten  tooo?be  <ö5Ób0  eend  of  ben  fclben  geiijbfcjmig 
toaer^  of  ten  minflen  'tfelbe  niet  boo2gocb  enfeube 
toillen  Ijottben^  ten  lactflen  be0uitcnfp/ batfe tcc2t* 
aen  toillen  raebflagcncn  boen  /  toner  beo?  Hetlicbc 
©abcrlanb  ban  l>t{c  lanntoijlige  ongelucfeen  /  gronbe^ 
Ujbc  bcrberffcnifTen  /  fcïfanbeïübe  Hanbelingen/  en  on* 
menfcHelijbe  tprannie  tuiten  lactfïcn  eenmacl bcrlcft 
moclit  too?ben/  top  toillen  (feggenfe)  met  bicrigcr 
Herten  ben  almogenben  <6obt  bibben/  bat  Ijp  utocr  lic* 
ben  een  onberfaegt  maniijft  aemoeb  berlene/  en  toat 

ö  %.  boo2ncmcn  en  boen  fullen  /  bat  Hp  't  felbe  flure  en 
fpocbig  mabc/  tottcr  eerc  en  Heerliiblieib  fijnd  Heiligen  ifoi.70.) 
jlaemö/  totfaligncibonfer3iclen/  entotberlcfTinge/ 
gelub/  boo?fpoeten  toclbacrt  enfeö  berbjubten  ©a* berlanbö/3Cmcn. 

^en  1 3  &wt.  beö  naclits  tuffen  ttoe  en  bn'e  uren  /  müt 
Heeft  ̂ opman  a©oltcr  i|egeman  be  (icbebanl^inlo^  paUn 
pen  in  ©2ietTanb  ingenomen  /  met  fiin  en  fijn  bjoeberci  && u 
baenbdt*famenomtrcnt3oomanflerb3ünbe.  ^acr  ̂ ^ 
lagen  omtrent  15e  folbaten  in  narntfoen  /  betoclnc  mtocbet 

Hetberlicpcn/enHacr  felfo  falbe'erben/ bic  ban  €nb'  bedaren. Huifen  bctPbinge  berflaenbe/  fonben  terdont  tot  fijn 
fecours  ttoe  conbop-fcRepen  /  met  ttoe  tonnen  bruit  en 
een  beel  lonten/  eenige  meenben  men  foubct  l)tbbcn 
bonnen  flerb  maften  en  Houben :  maer  logeman  ber* 
flaenbe  bat  be  Deere  ban  %i lip  met  fijn  3©alen  guam 
om 't  felbe  te  belcaercn/cn  Hebbenbe  geen  mibbel  om 
't  felbe  in  ber  Haef!  fïcrb  te  mofcen/ïteeft  Het  geplonbcrt en  toebcrom  bcrlaten  /  en  ccnfb:eïcsberb2anb.  , rt  tf 

omtrent  befe  felbe  ttib  3ün  ̂ k  ban  Hmftcrbam  met  JgJn°fc, 
omtrent  40  febuiten  cnb>iebaenbclcn  folbaten  ncbo-  licuDoni 
men  omtrent  iRonic benbam  /  en  Hebben  baer  te  3lan*  J«"«j be  begeben/  om  cenige  bceflen  te  Halen  en  roben :  maer  „fn  Dc 
be  b02geren  ban  iDonicbcnbam  3ijn  mette  folbaten  stmdi» 
nitgeballen/  en  Ijebbenfe  be  genomen  bceflen  ontjacgt/  J^ft 

be  bpanben  in  bc  bluebt  gelagen/ ceniae  menenbein  '  "l be  febuiten  te  bomen  berb2onben  /  bc  rcffc  berlicpcn  / 
latenbe  omtrent  18  of  19  fluiten  acljter/biebie  ban 
ponnicbebambregen. 

4?m> 
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1574.  (jorlpronk;  der  iNecienanaie  Jberoerten.  571 
dat  bp  bem  ban'tgoubcmemcnt  nttraer  fontsc  toiitcn f" 
ontlafleh  /  bet  toelne  (fo  fp  geen  goed  gcballen  aen  bem  cc 
en  bebben)  bP  bem  beeft  toillen  bcrtoilligen  en  acco2* " 
öcren/  begerende  niettemin  in  den  felbcn  oiiartiere  * 
nocD  toat  tijd  te  blijben/  fodaerpeinandtoaredieop cc 
bem  Dadde  te  fpjeften  /  om  ban  aüe  fijne  faueh  en  ma-  a 
niemcntgoedebcranttoco2dingeenrelseningete  boem 
€n  alfo  ÖP  jegentooo2Deliju  alDaer  niemand  en  badde/ 
om  totte  goubernementè  albaer  te  committeren  en 
(lellen/  fo  badde  bp  goed  gebonden fijnen lieben3toa= 
ger  tien  <©?abe  ban  ben  25erge  baer  toe  te  induceren/ 
ban  alfo  Ijet  nocb  toat  tijdö  foude  aenlopcn  eer  bp  fou- 
be  nonnen  oberuomen/  fo  begeerde  ïjp  baer  adbijg  te 

Debben/  of  bP  daer-en- tuffen  pemanDanbcrg'tgou* bernement  alDaer  bebelcn  fouDe/  dan  of  bp  den  boo^ 
noemben  gionnbecr  ̂ tderift  cgonop  dacr  in  fouden 
laten  blijben  tot  be  aenftomfïe  ban  ben  boomoembeh  u 
fijnen  3toager  ben  <©?abe  ban  ben  25crge/ toat  ben- 
luiben  Dier  in  tot  be£  ïanbö  oo?baer  en  bo2beringe 
ber  gemene  fafte  geraben  Dunbt  /  't  fclbe  fouben  fp  bem 
óberfefcijben  /  om  baer  na  bp  ijtm  in  ber  fane  berfien ce 
tcto02bcnnabeborett.  ec 

®fe  ban  bet  i£oo2der-guartier  Defc  mtflïbe  ontfan* 
gen  bebbende  /  toaren  bier  in  feer  perpler  en  begaen/ 
niet  toetende  toat  fp  Bt^r  op  boo?  anttooo2de  geben  fou- 

ben /  toant  ben  <!B?abe  ban  ben  25erge  en  begcerben  fp 
in  geender  manieren  tot  een  43oubernetit  te  bebben/ 

flecbte  tot  ba'er  trocucn  /  alle  faneh  in  't  bertoejre  toa* 1  fp  Oebben  eindelijn  niet  toillen  boen  fonber  be  fane  eerft ren  ftellende  /  fo  bat  bp  aïdaer  fo  goebc  dienflen  niet  en  te  communiceren  in  be  Ifêagiftraten  ban  ben  ̂tedert 
ftonde  boen/  als?  bp  toel  geerne  foube  en  De  gemeéne  fa*  en  ©2oetfcbappen  ber  felbec  /  en  alfo  befe  fane  aldus 

bere^ifebte/ berfoebenbe  ober  fulr  bat  fijn  <Jrrcel.  bemin]  bleef  fiaenbe  eenigentijd  /  bebben  fp  ten  laetften fijn  autoriteit  foube  mainteneren/bat  00b  fijn  €rc.foii'  ben  8  ,§eptemb?i0eenb?acDtelijfe  op  be  generale  ber* 
be  toillen  eenige  committeren /die  fijne  refteninge  jou*  j  gaberinge  bernlaert/  bat  fp  begeren  bat  bP  in 't  gou* 
ben  boren  apofliücren  en  ffuiten/ban  be  adminiftratie  ( bernement  ban  't  felbe  cjuartier  foube  toillen  continue* 
ban  alfulfte  penningen  atëbP  fo  ban  buiten  faubegar*  (ten/  baer  in  bP  ooft  te  tyebeniogetoeeft/ en  bernlaert 
ben  alö  anberftnö  be  oo2loge  raftenbe  gebab  babbe/ 1  bereid  te  3ijn  na  fijn  bermogen  met  bjfen  goeb  alles? 
ban  batbp  albaer  eertf  in  't  felbe  ouartier  gebcmen  j  te  Docn/toejS  eenigfinö  tot  bo?beringe  ban  be  gemene 
toaov  en  bpalbien  bet  fijnere,  -niet  goeb  en  bond  boo?  fafte  Dienen  foube.  <©e  $2ince  ban  <©rangten  beeft    ®a* 
ben  bientf  banben  lanbe/bat  bp  albaer  langer  in  't  felbe  (jier  in  goeb  genoegen  gebab  /  batfe  alfo  metten  anbe-  ML* 
ipartier  en  fouDe  blijben/ bat  bpbem  foubet'ljuiöroe*  ren  be  bifferenten  berb?agen  badden/  'ttoelutoel  fo  nm 
pen  fobp  baer  ooft  niet  en  begeerde  tcblijben/  aljSöP  j  licbtelijften  niet  en  foube  bebbengefebied/  fo  fpfogóe-  «WJS 
minder  autoriteit  foude  bebbén/dan  bp  tot  nocb  toe  ge-  jden  fin  badden  gebad  totten  <0?abe  ban  ben  25erge  fi-5 
Dab  badde.  ZDe  «©edeputeerde  bnn  bet  felbe  quartier  j  al£  fp  baer  toel  boo?  berbeert  toaren.  t©aer  na  beeft  tc&ebe> 
hlaegben  ooft  acndenpjince  ober  den  boo?f5^onop  dat  1  dep2inceban<©rangieneenigegecommitteert  bit  de  wwbt 
!)P  alleödedc  op  fijn  eigen  band,  benluiöen  niet  aebten?  |  rebcningc  ban  be  boo2f3  «Sonop  boren  en  ffüitenfou*  S0b" 
bc  /noebte  communicerende  befabcn  en  acnflagen  die  i  ben /ban  alle  fijnen  ontfang  Die  bpgeljadbaddefedert  rjc%ua^ 

DP  boo?  de  band  nemen  toilde/  en  alö  't  dan  miflufete  fo  den  2  gfunp  1 5  72.  totten  lejten  ̂ eptemb.  1 5  74.  toaer  "f  j  «w» 
rjaf  lp  benluiden  defcbuld/dncrcmfi»bcrfocbtenbat  ban  ben  ontfang  bedroeg  in  't  gebeel  ̂ 7400  i.  13  fl.  m' 
fijn  <erccll.  t^Jt  of  d2ic  CommifTarifen  foude  belieben  1 »  b.  en  den  uitgeef  6168 r.  I.  9.  b.  obertoelue  refte* 
te  flellen  bencffeng  de  gedeputeerde  ban  de  Steden/ 1  ninge  gelïaen  bebben  be  <©ebeputeerdc  bandefeben 

®cüo>     omtrent  befen  rijd  beeft  de  Coninb  ban  ,§pangien 

%an?"  eenigc  j^ederlandfe  peeren  met  eerettjtelg  boo?fien/ 5tm      en  andere  met  penfioenen  bereert  /  de  ̂ eerc  ban  §fc 
geeft  tc>  toe  rjcmaeftt  IKarguijef/  fulr  bat  baer  bet  te  paffe  bomt 
Enten*  men  bem  bier  na  fal  noemen  beiiaarcjuijs  ban  ̂ flb2c. 
fe  j?re.  v^c  l^eere  ban  25arlapmont  beeft  W  tot  *6?abege> 
rrnrere-  macht/  aen  be  ̂ eere  ban  ̂ aufti  itfgegebcn  bet  gou* 
Sr  Sc  f  bernement  ban  25in$.  ̂ e  l^cece  ban  -fêaffegem  fieeft 
üen.      gebregen  boo?  bem  en  fijne  nabomelingen  / 1 8oo  gul* 

beniaerlijr/de^eerebanCapjejtt  iyco  gulden  jaer* 
lijr/ met  meer  andere  die  mede  geftregen  bebben  mep 
ceden.  3ille  dit  fcb2ijft  ̂ onbbeer  ̂ liebcn  ban  aBei- 
bam  uit  3Cmlterdam  /  aen  den  i^eere  ban  Cruiningen 
bie  mette  <i32abe  ban  23offu  tot  ̂ 00211  gebangen  fat/ 
bp  een  b2ief  in  date  den  4  «öctobritf  /  in  de  toelfte  W  ooft 
fclpijft  dat  de  Coning  ban  ̂ pangien  ban  degene* 
bopfen  geconfifqueert  badde  d?ie  milioenengeldsfdie 
fa  meenden  beimcltjft  uit  ̂ parigien  te  berbocren. 
^Dc  <0ouberncnr  ban  't^002der-guartier  3Ionftb^er 

^idcrift  ̂ onop/ftendc  dat  bp  bp  die  ban  bet  felbe 
cjuartier  in  beraebtinge  gera:bte/om  dat  t\p  eenige 
aenfïagen  tegen  den  bpand  boo2gcnomen  bebbende/  de 

SJLJL,  felbe  fo  toel  niet  en  toaren  gefuccedcert  alö  \yp  toel  ber* 
t ceme    Doopte  /  toaerom  \)p  aen  den  P2ince  fond  eenen  gian 
tan  De  |Ricbielf5  f^2cötcatit  /  met  inftructie  cm  fijn  €rcell. 
ttcbm    uc  gclcgentbeid  ban  't  felbe  guactier  te  remonfïrcren/ 
c0Du"cr/a^  öat  eeniÖe  desf  öeligionö  bpanden/  dieeenige neuc 
«*>onoa. 

en  dat  die  bet  goubernement  benolen  foude  toerden/en 
een  bpfonder  ober  bet  brijgobolb/  docb  onder  de  boo2f3 
Commiffarifcn  en  (gedeputeerde  der  Steden  flaende. 
^e  pince  ban  Örangien  befen  ttoift  niet  goed  bin 

Steden  ban  ben  5öoo?der-guartiere/  en  boben  bieri 
3Ionbbeer<©ijfb2ecbtban  ^ubenboo2be/j^eere  ban 
<©pdam  en  l|enfb20cb/  <©irb  ban  (Peilingen  öent* 
mecfler  ban  't  <©2aeffcbap  ban  <egmont/  3©illem  ban 

bende  /  in  defen  tijde /b?efcndc  bat  baer  meerderen  ^onnenberg  ïïentmeefïer  ban  252edcroben  en25er* 
^toaerdcr  tnconbenienten  uit  foude  mogen  omtfaen/  gen/|^eefter<3eraert25ootï!cntmeeflerbande  2üb* 
ïjceft  aldaer  gefonden  fiaeefler  <3!atob  lEuiö  ïtaed  ■  die  ban  €gmont/  (€ate  <0e?ritf3  ban  ̂ cbagen  ert 
heffend  denboo2f3?D2ince/  om  bem  op  alïe£te  mfo2* '  gian  Iïepnierf3  ban  €toifcb:  en  igfdacr  mede  alle  bet 

bcnüan 
Urn 

^?inrc 
ban -0< 
rangfrn 
oen  6e 
43cDcpu 
terrbe 

Dcc  flc» 
hen 
ban  I)et 

,noo?- 
berquac^ 
tier. 

meren  met  adbijS  ban  5f2ed2ib<Ottenf3  die  lange  alö 

CommifTariö  ban  ben  $2ince  in  't  felbe  ouartier  toaö getocefl.  ̂ 5efe  iö  aldaer  gebomen  in  ̂ ulio/ en  beeft 
bem  op  alles  fo  belc  boenltjb  toa<S  geinf02meert/en 
baer  na  aen  de  gedeputeerde  /  met  boo2gacnde  ben* 
ntflfe  enbetoilligingebandenboo2f5  ,§onop  obergele- 
bert  feftere  miffibe  ban  den  ̂ 2ince  ban  Orangien  ban 
ben  3  gulp  1  ï  74.  inboudende  in  fubfïantie : 

^Dat  ̂ onhbecr  SDiderib  ̂ onop  bem  gefcb2eben  en 
laten  aendienen  ïjadde  /  bat  niet  tegenflaende  bp  altijd 
fijn  uiterftc  deboir  en  befte  tot  dienfte  en  toelbaren  bt$ 
jStandögcdaen badde/  enalsfnocb  toagboenbe/maer 
bat  de  felbe  fijne  dienflen  benluiden  niet  aengenacm  en 
toaren/  maer  altijd  andero  dan  in  't  goede  neinterpje- 
teert  to02den/  't  todb  bem  feer  toaö  berd2ietcnde /  fon* berlinge  gemerftt  bat  fulr  niet  alleen  en  tendeert  tot 
groten  acbtcrdelc  ban  de  gemene  falie ;  maer  00b  tot 

miöberflanb  in  't  felbe  ouartier  geljeel  geflifTen  te  ne* 
bergcleit/en  alle  diffidentie  ten  tóeder3ijden  toeg-ge* 
nomen  getoeeft  boo2  eerten  goeden  tijd. 

3£e  €delluiden  ban  ï^olland/bebben  omtrent  befen  'MkW* 
tijde  mede  aen  den  f&ince  ban  ©rangien  feftere  bo<  fCnfaDnc' 
leantieofftlacbteobcrgegeben.  ^nboudendeineffecte  ^oiianö 

bat  fplutbcn  alö  boo2flfl"nderiö  en^otecteuröbande  ofnbcn 
platte  landen /ffende  en  mevftende  bet  groot  onnelijft  $*n™ 
enguaedboojnemenderfledcn  ban  Rolland  /die  an*  tandem 
derö  niet  en  arbeiden /Dan  om  iKniuidennü  alle  bare  « 
b2Pbeben  en  p?ebilegien  te  floten  tegen  aüc  reebt  en  « 
billiftbeib/  eb  ooft  de  platte  landen  te  P2t beren  ban  ba*  « 
rcoudcbjpbeden/coflumen  en  neringen  /gelijftfpiui* ce 
ben  airede  feitelijften  op  fommineplaetfcn  badden  be* « 
daen  /'t  toelft  niet  en  tendeert  ban  om  ttoed2acbt  in  de  « 
Eanden  te  maften/  tot  groten  ar bterfcelc  ban  be  geme*  « 
ne  fafte.  '(tir  toelft  fp  niet  en  bebben  bonnen  laten  met  « 

cc 

fijnder  bcrhleiningc  en  beraefmnge :  en  alfo  bpbem   aller  onderdanigbeid  aen  fijn  5?.<0cnadenteremon 
lact  bedlinnen  dat  bem  daer  in  geen  berbeteringe  te  flrcrcn/  bpfonder  in  defen  renard  nemende/  dat  fp  « 
bcrtoatfjtenenflaet/  fo  IjaddcbP  aen  ijem  berfoebt/  obermit? 't  oberlijden  en  af  toefen  ban  De  peeren  ban cc 

<$bb  4  2??e* 
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Het  Zevende  Boek. 

„  SS?eberobc  /  3Bafcnaer  /  en  €gmont  tot  niemanbg 
„  anliersf  ïjare  tocbUicfït  en  ftonben  nemen/  bantoon 

35 
33 

f.  e.ntct  alleen  algmebe  banbe  D2cetftc  geerfbeen 
„  gegoebeinbefe  lanfcen  ban  C^ollanb:  maet  ooft  ais 
„  ̂tabnouöer/<£oubcrncurenCapitcin  gencraelobcr 
o  De  landen  ban  ̂ oliani3  /  btööcnöc  bat  8*3311  tf.jp. 
o  beliebc  ben  en  bc  platte  lantien  tn  bare  oube  pimie- 
,  gien  en  fepBeüen  te  mainteneren  en  boo?  te  ftacn  /  ion- 
o  ber  baer  jegens  iet  te  laten  gefebicbenna  3tjn  5p.45e^ 
,  nabcn  belofteniffc  /  Dan  ften-luiben  a!0  ©oojftanecrö 

o  ban  ben  platten  ïanben  cerft  geljoojt  3Ö«fc-  '<£"  öat 3  3ijn  4f  <0enabcn  geltebe  ooft  tjen-luibeu  toebcromte 

',  ftellcncngetyuifteninben  ftaet  en  autoriteit  baer  ïra; 
'  re  boo2-ouber$  in  getoeeft  30"/  «P  öat  be  ïanben 
,  toeberommorfttengebient  toerben  ban  Ijaer  eigen  <£> 
,  belluibeneningefetcncn/  acntcrbolgcnbeyare$?tbt; 
\  Icgien  baer  ban  erip?effelp  3ijnbe/om  tep?ecaberen 
'  be  grote  eractien  en  feïjattinge  ber  b2eembett/.  en  om 
\  bat  alle  oube  coftumenen  typïjcben/  bieboo?  befe  w 
3  gcntooo?bige  ftrtjgö-  beroerte  bergaen  of  te  rugge  mo- 
'"  gengeftelb  $11/  toeberom  te  reftaurerencn  inboo?; 
"  gaenbe  bigcur  toebcr  neftelb  wogen  toerben*  ̂ êo  btö* 

ben3PinfgeInr5ön  $.<®.tz  totllen  regarb  nemen  op 
'tfeitbaniuftitie/enbötbeiufïme  en  alle  faftenbaer 
aen  bepenberenbe  /  boe  ̂ k  fouben  mogen  toefen  of  ge- 
ballen  /  alleen  motftt  geabminiftreert  too?bcn  bp  be 

föaben$2obittciael/al0Daer  en  ber  lanbeno?bonna* 
rife  competente  rechters  /  fonber  te  Ujben  batmen  baer 

eenige  ttubatic  in  boen  fal  mogen/'t3P  met  cbocatten  cf 
anbere  ongeïjoojbe  manieren  banbe  partijen  te  fruftre> renen  inbirecte  tot  onbcftoo?lnfte  ftoftente  brengen/ 
't  toelft  alles  een  grote  commotie  en  murmuratie 
maeftt  onber  be  gemeente  /  ïjen-luiben  't  felbe  impute^ 
renbe/  alfo  3P  Den  tot  noclj  toe  baer  jegens  niet  en  Ijab; 
ben  geoppofeert/  en  jegens  meer  anbere  biergeltjfte  no- 
batien/  fulr  bat  3?  uit  bier  oo?faftc  genoegfacmber; 

',  acbttoojbenbpbe  gemeenten/  bpfonber  ten  platten 
,'ianbettftttcnbe, 

wat  De     sDe  pince  ban  (^jangten  befe  remonftrantte  ont= 
^tnce   fangen  beübenbe  /  boos  eenige  ban  benluiben  baer  toe 

iSftm  gecommitteert/  Itecftfe  feer  beleef  bdijfe  bejegent  /en 
3»ca<  Dcnltüben  bertoontbatöct  alles  in  fulften  turbulente 
Heien  w*  tWïj  niet  en  fconbe  gefenicben/  of  baer  en  gebtel  alte* 

mets  koel  toat  /  bat  niet  en  bcftoo2be  /  't  toelft  men 
noebtans  fo  terftonb  niet  en  ftonbe  remebieren/  ais 
toel  baer  na  en  met  gelegentljeib  ban  tijbe/  bat  Bp  ber* 
ftoopte  bat  bp  be  €belhüben  geen  oo?fafte  en  ftabbe  ge- 
geben/ombanhem  eenige  biffibentte  teljebben/ais 

)  of  bp  nenïuiben  in  fjare  gereeutigfiebcn  niet  en  foube 
toilllen  mainteneren  en  boo?ftaen  /  eenfamentlnft  ooft 

fce  platte  lauben  en  tngefetene  ber  felber/  ttoas  toel 
toaer  batter  toel  eenicu  uttDcemfe  centge  ftaten  toaren 
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jegenwoordclijk  ter  oorfake  van  eenige  quade  feiten  of 

mifdaden  in  hechteniffe  gehouden  werden ,  procede- 
rende of  doende  procederen  tegensdenfelvenfulx  fy- 

luiden  na  gelegentheid  van  de  fake  bevinden  fullen  te 

■behoren,  by  advijs  en  afliftentie  van  twe  of  drie  van 
den  Rade  Provinciael  in  Holland ,  die  de  voorfz  Rid- 

derfchap  en  Edelen  daer  toe  fullen  gelieven  te  verfoe- 

ken ,  den  welken  by  defen  belaft  word  daer  toe  te  ver- 
ftaen,  t'allen  tijden  des  by  de  voorfz Ridderfchap  en 
Edelen  verfocht  zijnde ,  fulx  ook  den  Procureur  gene- 
rael ,  den  Provooft  en  allen  anderen  Jufticieren  en  Of- 

ficieren van  Holland  wel  expreflelijk  by  defen  bevolen 

word ,  in  't  fait  en  executie  van  der  Juftitie  ter  ordon- 
nantie van  de  voorfz  Ridderfchap  en  Edelen ,  te  doen 

alle  affiftentie  en  vorderinge.  Ook  t'apprebenderen  , 

aen  te  grijpen  en  in  verfekertheid  teftellen  allen  mifda- 

digen  ,  die  de  voorfz  Ridderfchap  en  Edelen  henlui- 
den  met  kennifle  van  faken  voortaen  lullen  nomineren, 

en  bevelen  t'apprehenderen ,  arrefteren  of  verfekeren, 
fonder  eenig  vertrek  of  vorder  bevel, dies aengaende 

van  yemands  anders  te  verwachten  of  te  verfoeken. 
Gedaen  tot  Delf  onder  onfen  naem  hier  onder  geftelt, 

enonsfecreet  zegel  daer  beneffens  doen  druckenden 

30  Oclobris  1774.  en  was  ondertekent  Gutliame  it 
Najfau ,  hebbende  ter  zijden  des  naems  een  opgedrukt 
fignet  in  roden  waffche ,  wat  leger  ftond  gefchreven. 

By  bevele  van  fijnder  Excellentie ,  en  was  onderte- 

kent] 

G.  van  Est. 

D<£toijle  be  Coninft  ban  ̂ pangien  niet  anbergen 
toaa  p^acttferenbe/ban  om  be  ï^oUanberg  en  Eee^ 

lanberjö  onber  te  b?engen/  en  fijn  eigen  onberfaten  te 
guellen  /  fo  fjeeft  <8ob  op  een  anber  plaetfe  eenfefiabe^ 
lijft  oo?loge  bertoefet/  't  toelft  top  ïjitt  op  't  fcostfte  ful- len aenroeren.  ̂ ©e  pau0  /  be  «Toninft  ban  ̂ pangien 

en  be  republjjftban  aBenetien  toaren  t'famen  in  ber* 
bonb  tegen  ben  föurft  /  maer  be  ©enetianen  boo?fien- 
be  /  bat  be  ̂ pangiaerb  ö«  profijt  en  eere  Rebben  totl* 
be  fonber  moeite  en  ftofl  /  bat  ooft  be  paus?  niet  en  toil^ 
be  toagen  /  en  ru(le  focöt  tot  een  anbere  fcöabe  /  en  bat 

fp  ten  uit  einbe  be  fcftanbe  en  't  berlieö  fouben  b?agen/ 
begonflen  om  mibbelen  te  benfeen/  om  in  eenig  ber- 
b?ag  metten  (Curftte  mogen  ftomen  /  't  toelft  fp  feer 
neerflig  boo?  iBarcq  adntonp  25aibaro  fjaren  3Cm* 
baffabcuraenben  Curftfen  =fóeifer  ,§olim  beben  ber^ 
bolgen/  batfp  baren  pepg  eerberftregen  banfpfelfsS 

meenben.  I|et  Coninftrüfte  ban  CpperjS/  't  toelft  ben (Curft  be  ©enetianen  afgenomen  babbe  /  foube  Bp  be* 
bouben/boojtö  moften  fp  een  grote  fomme  gclbgge* 
ben /bat  bp  t)en-luiben  alle  be  anbere  plaetfen  foube 
laten  befjouben/  en  i  y  gebangen  (Curften  fouben  fp  log 
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lètrn* 

timtn 

tegen 

ben (Curfc 

^^^^^S^SwmM£SxSSm    a  n/be  €urftgingbitberb?agteeeraen/ombatöp 

^fm?htftXn^nffff/^I^K    «et  Coninfertjft  baS  mm  en  %*  <6oletta  niet  en mm  foube  ftebben  mogen  poog  en  r maa  w*>w*    1  ̂  *g         &  ft    h     b    h     ̂ nninb  ban  ̂ nan. 
toel  bat  bic  ban  eerftcn  aen  in  bienft  toaren  getoeeft  / 

in  boegen  bat  men  bienunieten  ftonbe  met  eemgece^ 
öenbep02tereu/  bc  felbe  Staten  berballenbe  foube  Ijp 
too2taen  baer  in  anberss  boo2fien  /  batfe  bien  acngaen- 
begoebcontentement  fouben  tjcbben/gclijft  Ijpoofem 
alle  anbere  faftcn  fjare  p.nbilegicn  en  gcrecljttgöebcn 
aengacnbe/  ften-luiben  foube  mainteneren  en  boo^ 
ftacu  /  begcrenbe  bat  fp  ftcn  geruft  en  ftille  ftoubcn  fou- 
iien  /  en  eert  toeirtig  patienteren  /  bat  Ijet  Eanb  in  mtn 
«eriiftelö  toare/ batfe  nu  bcuoo2benallettoeb2a£fiten 
tefielpentocrcrt/cn  metten  ̂ tebenfo  tocinigincon- 
tentie  teftömcn  alöbocnlijft  toa;S/  alfo  ïjctinbefetijb 
niet  en  nietje/  batter  een  ttoift  of  onb2cbe  foube  op* 
rijfen  /  en  bat  alles  met  goeb  gemaft  toel  foube  toerben 
geremebieert»  ̂ p  ïjeeft  ooftb^er  na  be  «êbelen  befe 
nabolgenbe  acte  gegeücn. 

•^ien ,  voor  fo  vele  alft  nood  zy  de  Ridderfchap  en  E- 

delen  's  Lands  van  Holland  als  principaeleneerftelid- 

maec  van  de  Staten  der  felver  Lande,  om  kenniffete 

nemen  en  judicature  te  gebruiken,  recht  en  juftitiete 

doen  over  alle  mefufen  en  deliclen  voor  date  van  defen 

en  fond.eriinge  in  de  fake  vanden  genen  die 
gcvalkn , 

toilbe  laten  in  fianben  ban  ben  Coninft  ban&pan* 
gien.  €n  alfo  bp  ooft pepg  f)abbe  metteBeifer  Mm* 
miliaen/  fo  bebe  ftpeenmacïjtige©loottetoatertoe^ 
ruften  onber  't  gebieb  ban  <@cÖiali  fijnen  2dbmirael/ en  een  getoelbig  leger  te  belbe  onber  ,§inan  25affa/ 
en  \$  baer  mebe  na  (Cunitf  en<0oletta  gebaren /ett 
bebe  W  ttoe  fterfte  plaetfen  en  nocfi  een  fierftte  W 
^onganban<©oftenrüftalbaer  omtrent  tuften  (€u^ 
niö  en  Ha  «Soletta  Babbe  boen  maften  /  baer  ï)p  ̂ 5on 
<0ab?iel^crbellon /bie  metten  Hertog  ban  %m  uit 
l^eberlanb  toa0  bertrocfeen/  <©berfte  ban  gemaeftt 
babbe  /  fo  fterft  belegeren  batfe  geen  fecour£  en  ftonben 
ftiijgen.  ï|p  ̂ ^  Sa  «Efoletta  en  be  nieutoe  fterftte ban 
^erbellon  toel  fterft  befebieten  fonber  opfioubenmet 
60  ftueften  grof  gefeftut  /  fo  bat  fp  bc  boltoerften  /  toal- lenen  muren  om  berbe  toecö  gefcfioten  Dabben/  en 
na  eenige  getoelbigc  ftojmen  baer  op  gebaen  /  fieb- 
ben  fpbe  plaetfen  met  louter getoelb  ingenomen/  en 
alle  bie  baer  in  toaren  boobgeffagen/  beFialbenbcer? 
tien  perfonen  tU  gebangen  na  Conftantinopolen  ge- 
boert  toerben  /  ban  gelijften  beeft  DP  €uni0  inge* 
nomen  /  en  tutc  be  beften  ter  neber  too?pen/  en  maeft> 
te  baer  felfS  een  getoelbige  fterftte  in  be  gebaente 
aaneen  ïjnb?n/  tm  einbe  i)pa|baer  een  bertreft  foube 
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Oebbcn  /  baer  utt  Bp  ̂ pangicn  en  §talien  en  be  <£p 
lanben  /  Die  nocB  onber  ber  Surften  macBt  niet  en 
5ün  /  bacc  uit  guellcn  foube  mogen  /  aibuö  öeeftöen 
Coninft  bat  <£oninftrijftc  bcrioren/batbenÉeiferfij* 
nen  baber  tot  fijnen  groten  lof  in  ben  jare  1537.  ge* 
toonncnengeconquefteertBabbe.  ^c  $2inceban<©* 
rangien  Beeft  namael?  in  fijn  Apologie  tegen  ben  ban  Babbe  be  feite  bebolen  alle  onbeiïaten  bes  felben" 
enp^fcnptjebeöComnrban  épangtcn/  ben felben  j  £anb*  bk  boen  toaren/  en  namae  Wnfoubcn /op  <« Comnnbertoeten/batrünRertnecRtgboo^netnen/om  troutoc  en  Bulbe  bk  fo  Bern  fciuilbm  toa  cn/bat  fS tc 

flEEURffi»^^^  I  MSS»»*  »  fiineii  naftomelingen  gee^  </ 

/fo  rcbclijft  toefen /bat  niemanb  banbenSTanbebaer 
On  gcguetff  notft  bcrlaöcn  en  fouöe  m\  /  ftellenbe  boon  " 
allen  fijnen  l anbluiöen  armen  en  rijftc  ten  bonniffe  /  be* " 
belenbe  bat  men  alle  jaren  opten  «Officieren  foube  een (f 
bcrfocfc  boen/  en  fo  bc2rc  aitfbaer tegen cjuamc en bp  u 
ben  ïlabe  ban  Co2tenbergc  a!ö  bc&crtogcfeiber/fo  " 

$7i 

fcftanbelijft  bit  Coninftrijft/met  Degetoclbigeperfttc 
(bk  geacljt  toag  ontoinlijft  te  toefen)  in'taenfienban 
fieel  <§pangicn  en  ̂ icilien  Beeft  laten  afnemen  /fon* 
ber  bat  Bern  ooit  pemanb  ban  '£<£oninr  toegen  bo?ft 
ïaten  fien  of  ben  nop  bieben/om  tegen  ben  (Cucftte 
ftrijöen/  of  immerjs  ben  felben  ban  baer  te  boen  ber* 
treeften  en  af  te  lieren. 

3Bp  toillen  toeberom  fteren  tot  bc  i&eberlanbfe  fa* 
ften/  be  Staten  ban  be  refpectibcp^bincien/mer* 
fienbebatbeinïanbfe  ttóiften  bleben  burenbe/cn  bat 
be  ingefetenen  beo?  Stanbtfbaftbagelijr  uitgeput  toer- 
ben/  batter  ooft  geen  gelb  meer  uit  ̂ pangien  en  guam 
totbetalingeban  net  ftrijgöbolft/bat  bafial-om  bcle 
moettoilligBebenbeb?eef/ fonber  batter  eenigefiraffe 
of  correctie  ober  gebaen  toerb  /  bo^berbe  be  refpectibe 
itcöen  /  om  een  einbe  te  maften  ban  Baer  confent  opte 
fiebenenbep^opofitie  ban  ben  <i5?oot-Commanbeur 
nopenbe  be  ttoe  milliocnen  '#  jaerg  /  boo?  ben  tijb ban  fe#  jaren/ foBPfufiineerbegcacco?beect:  maer  fp 
feonben  be  fteben  gualijften  tot  Bet  blagen  ban  Bet 
confent  brengen  /  b'een  fuftineerbe  niet  fcBuïbig  te  toe* fen  pet  te  geben :  betoijle  fp  niet  en  toerben  befcBermt  / 
maer  felfg  ban  Baer  eigen  ftrijgsbolft  in  ben  gronbbe* 
bobben/  b'anbcr  toiften  fo  bete  p?etenfien/fo  ban  ïenin* gen  alg  anöerfin$boo2ttcb2engen/bicfptoilbenfto?* , 
ten  aen  befe  bebe/fo  batter  gualijften  in  maniere  ban  I 
fpjeften  beel  oberlopen  foube/  en  bu$  liep  ben  tijb  al 
toaft  tc  bcrgeefS  boo?  /  fonber  batter  bee!  uitgerekt 
fionbe  toerben:  en  Boetoclbe  gelaten  en  <£belen  ban 
23?abanb/  toefenbe  be  ttoee  eerfielebenbanbtén/bp 
piobifie  eenige  pjefentatie  baer  op  gebaen  Babben/  on* 
ber  conbitien  fo  ben  berben  ftaet  bolgbeen  anbcrsf  niet/ 
fo  bleef  Bet  ftrijgtfbolft  mibbclrettjb  baft  onbetaelt/  en 
toerben  niet  ban  met  leningen  onberBouben  /  en  't  geen fp  felf$  bengoebenonberfaten  afbtoongem  ̂ ©ieban 
buffel  felbe/  of  fiet  berbelibalbaer/ toefenbe  bene* 
gen  Natiën  /fuflineerbe  bat  fptoarenbemeeftegein- 
tereffeerbe/  ftlaegben  ober  be  Staten  beö^anbüS  en 
Bare  jjBagifïraten/  ban  bat  fp  Benluiberp?ibilegien 
bu$  lieten  inb2eften  /  fonber  bc  felbe  booj  tc  ftaen  /  fcU 
ben  boo?tj$  in  fubftantie/  bat  bp  ben  Cancclier  ban 
25?abanb/  tegen  bc$  Coninrcebge3egelttoa0feftere 
commifiïe  op  ben  perfoon  ban  31nb2ic0  be  Cigogne 
(of  Cigonie)  geen  25:abanber/  maer  een  ̂ Italiaen  toe> 
fenbe/  lik  met  feite/  biolentic/  feracBt  en  macBt  /  ceeïjt 
of  baer  geen  toet  meer  en  toare  in'tlanb  ban  %w> 
banb/  te  toerfte  ging/  al  tegen  ben  i.  3 . 5. 84.  en  1 5.  ar* 
ticlcn/ber  blpöer  inftomften  (ijntf  UKajefteitö/  baer 
bpbe  felbe /be  ïanben  belooft  Babbe  te  tracteren  met 
recljt/ en  niet  met  feiten  en  getoclb/  Bebbenbe  ge3too* 
ren  alle  be  P2ibilegicn  beö  felben  lanbsf  ban  25?abanb 

„  teonberboubcn/en  baer  tegen  nietteboenineeniger 
„  manieren  bj?  Benluiben  felben  noeft  pemanbsSanberö 
3>  op  correctie/ ban  beboo2f3contrarieteit/  feiben  mebc 
„  bat  be  Cancclier  3egelenbebe  b2ieben  optcboo?f3  Ci* 
,>  gpgne/Babbeboben  bclcontrabentie  ban  ben  eebban 
„  fnne  |Ba  j.  ooft  gecontrabenieert  fijnen  eigen  eeb/begre- 
„  pen  in  be  boo?f33*  5.  en  1  o.  articulen  bec  blPber  inftom* 
„  fte/  baer  af  Bp  ftaet  ter  C02rectie  ban  be  €bclen  en  ̂tc- 
„  ben  /  bolgenbe  ben  5.  actieul  ber  blpber  inftomfle. 
„  ©002tö  /  teggenfe  /  iö  toaeraebtig  /  bat  Boger memo2ie 
„  hertog  gjan  ban  232abanb  bp  ben  2lanb-CBarteren 
„  ban  C02tenberge  in  bate  SDijnf  baegö  boo?  g>.  25abijS 
"  öaö j^'^bcn  aianbc  ban  252abanb  gegeben  Babbe/ 
„  eeutoclnft/  t  felbe  3toerenbe  op  't^.  €uangelic  boo? SJ  Bern  en  fijn  naftomelinoen/  nimmermeer  btitt  nocB 

fettmge  tc  nemen  /  ban  op  flibberfcBap  /  Bontoelijft  en 

cc 

cc 

cc 

■>■> 

■>•> 

■>■> 

r> 

bienfl  nocB  Bulbe  boen  en  fouben  nocB  onberbanig  " 
toefen  /  tot  anber  tijb  alle  beboo2f3gcb2cuen  toaren  al <c 
en  beBoo?hjftbolbaen/ en  toebe2ricBt  baer  bic  gcfcBicb cc 
toaren.  ̂ ebelenbc  boo2tsf  be  bibberen  en  «§teben/ £C 
bat  fpbiepuncten  fouben  3egelen  en  onberBouben  met<c 
ftracBt/  toaer  't  bat  pemanb  baer  tegen  guame/  re* iC nüntierenbc  en  bertijenbe  baerom  be  boo?f3  é^rtog 
boo?  Bcrti  en  fijnen  nafiomclingen  ban  allé  beboo2f3 
bingen/  fo  bp  faictc  altf  bp  recBtc  in  't  generacl  al;S  fpc* 
ciael/  't  toelft  alfo  ge3egelt  is*  ban  ben  €belen/  ̂ teben ££ 
en  b2pBebcn  ban  25?abanb  egeen  ban  be  fteben  en <c 
bjpBeben  bergeten.  ©oo?tsf  ooft  (feggcnfe)  ©?pbag  na cc 
be  «actabe  ban  &.  pautoels  1^14.  Beeft  be  boo?f5 <c 
J^ertogegian  met  fijnen  J^alfen  CBarteren  gcconftr* cc 
meert  ben  ICbten/  fteben  en  Bet  lanb  ban  2&aDanb/  al* <c 
Ie  biep2ibilegien  en  cBartercnbaftengefïaöigtcBou* cC 
ben  altoos  fonber  te  mogen  toerben  gecaffeert.  3Belfte ce 
boo?f3  cBartereban  Co2tenberge  i<$  bp  i|ertoge  <gjan  'e 
na  be  boob  fijns?  babers?  '0  |Baenbaegöna2Sfcenfio* cC 
x\i#  i3?2  ben  geBeien  lanbeban2ö?abanb  geconfir*c< 
meert  al^  goebe  pjinfe/  ten  einbe  bat  Bet  lanb  ban cc 
25?abnnb  niet  gcBanbelt  toerbe  met  toille/  ban  met  'c 
recBtigBeben  /  toaerBeben  en  bonniffe.  ̂ tcmop" 

,  ben  6  5^obember  n^.  (feggcnfe)  Bebbeif^ertoge tc 
1 3O3encclau0  en  ©20titoc  gfouanna  t^ertoge  en  éer* <c 
toginnc ban 23?abanb gelooft boo? Ben/  Baren  Boiren tC 
en  naftomelingen/  bat  fp  nimmermeer  boo?taen  ei* tC 
fcBen  en  fnllen  fobanige  beben  of  bienften/ban  boo? c£ 
gebanftcniffe/  Boutoelijft/  of  KibberfcBap/  befteimenbc cC 
en  belijbenbe  bat  bc  bebebiebeonberfaten  op  bien  tijb tC 
gebaen  Bebben  /  bat  fp  m  gebaen  Bebben  uit  gratie  en cC 
niet  uit  recBt.  ,&o  bat  bien  naboïgcnbc  bp  be  fteben  en <c 
b2PBcben  ban 2&abanb  opten  8  bag ban  ifêeert  1 3^4. £C 
i$  gemaeftt  een  accoo?b/  en  Bebben  belooft  (feggcnfe)  te te 
Belpcn  Bouben  elr  bes  anbersf  b2PBeben/  cBarteren/  <Fol-72-) 
P2ibilegien/  cofiumen  eit  ufantten/  toelft  boo?f3  ac* " coo2b  i$f  opten  18  bag  5peb2uaru  137 1.  bernieutban  L 
allen  ben  fleben  '0  lanb.ö  ban  25?abanb/totoo2baer 
ban  be  31'ele  ban  igcrtogegjanoberleben/  entotp?o* fm  ban  ̂ ertoge  3©encclau0  en  ©2011  gjoBanna  boo?* 
noemt  /  gelobenbe  baer  bp  be  fteben  en  b?pfteben  te 
boen  bolftomclijft  eenen  pegelijften  recBt/  toe!  /  en  bon* 
niffe  /  armen  en  rijften  /  en  boen  onberBouben  be  cBar* 
teren  ban  Co2tenberge  en  a©alfe  cBarteren  /  en  bp  ber 
blpbe  inftomfte  ban  be  felbe  aBcncclautf  en  ©2011^0* 
Banna  in  bate  1562.  ooft  geconfirmeert  be  boo?f5 
cBarteren  met  alle  be  p^ibilegien  /  cBarteren  en  ufan* 
tien  /  toillenbc  fo  bc?re  pemanb  ban  '8  hertogen  toe= gen  tegen  guamen  /  bat  men  Bern  nocB  fijne  naftome* 
lingen  nimmermeer  eenigen  bienft  boen  foube  /  of  ge* 
Boo?faem  toefen/  't  felbe  al  toeber  recBt.  €n  op^§. %ambm\)t$  bag  1372.  fo  Bebben  be  boo?f3  ̂ ertóge 
UBencelausi  en  ©?ou  gioBanna  l|ertoginne  ban  2Ö2a= 
banb  gelooft  boo?  Baer /Baren  Ijoiren  en  naftomefin^ 
gen/  bat  fp  't  lanb  ban  25?abanb  niet  en fullen laten banbelenbanmetretftt  en  niet  met  toille /confirme- 
renbe  én  gebenbe  baerom  ben  onberfaten  ban  $5?a- 
banb  arme  en  rijfte/  ben  cfjartere  ban  Co2tenberge  /  en 
ben  3©alfcn  cBartcre/  met  allen  b2pBeben  en  p2ibile*  (( 
gien  baer  in  begrepen /02öonnerenbe  bat  alfebep2in*  <t 
cipale  <©fficier30i  ban  252abanb  fouben  3toercn  be  (< 
boo2f3  cBarteren  te  onberBouben /bf3toercnbe 't  felbe  t( 
op't^.<Zcuangelie/  bebelenbe  ooft  b'onberfaten  ban  u 25?abanb  /  bat  fp  bat  boo?f3  recBt  /  cBarteren  /  b2pBe*  lc 
ben  en  poincten  boo2f5  fouben  malftanbercn  Belpen  « 
Bouben  met  ftracBt  en  macBt  t'allen  tuben/  alfo  bih-^  <c toifö  alitt  batte  boen  foube  31J11  /  fenbee  bat  be  l^ertogc  u 
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„de  mogen"caïangeren  of  öocti  aenfp?cfecn/3tocrcnlic 
„boo?ts  en  gelobcnde  boo?  Dem  of  5öticn  nabomelm; 
„  gen/  fo  berte  DP  bacr  tegen  guame  te  docnincemge 

tie  opte  proceduten  gemaebt  ai  te  toereld  te  stoaet  tot 
groten  profijte ban  De  ̂ ccretarüjcn  /  berbiedende  oen 
boo?boop  bpfonder  op  alle  bictualien  /  en  ftellen  op 

Z  manieren  omenbanduinen  ban  gcboorfaemDeid  /  bat  alles  goede  politie» 

SSSS SKtótttrt^eöcc^  I  V\e  ̂ agiflratenban^nfrelfienbebeferefolutte 
toeft mbaV ■  (50Taentoicöe?W5ün/aWlnöe  boorf3   l^toaren  Ijter  mede  feer  beladen  en  breefden  boo? 

,  cDart  ren  Denrepen  ö/  renuncierende  en  bertijende  meerder  ftoangbeden  en  tnconbenientch/  ftaendc  in 
3,  boo?  Hem  en  3ijne  nakomelingen  boo?  feiten  en  rerïjten 

,,  fo  in  't  gencrael  als  in  't  fpeciacl  /  en  tot  meerder  fekp 
„  ueid/fotoaSdeboorf3  confirmatie  be5egeltboben  des 

»  hertogen  3egel  metten  scgelen ban  belc€dclcn  en  fte* 
,,  ben  metten  b?Pbcden  ban  25raband.  ̂ tem  bp  ben 
»  aceoordegemaekt  Op  de  d?ie  Staten  den  4  $obemb. 

„  141 5.  te  toeten  ban  bc  ?{bten/€delen/ Steden  cnbrp; 
„  Deden  is  gefloten /dat  3P  bpmaïkanderen  fouden  bli> 
,,  ben/  en  elft  (jeipe  des  anöeren  pribilegien /mijten/ 
35  cbarteren  en  nfantien  cnderDouden  fonber  argeltfr- 

3,  €n  ais  i^ertcgc  <3jan  betuigt  Dp  ben  ©laccate  ban  ba- 
5>  te  den  4  jèap  1311.  Datfommigcban  ben  ïïade  ban 
■»  Conenberae  toaren  tot  Sobcn  openbaerlijb  gecorri; 
„  geert/  om  bat  3tJluidenbpdcnlertogcban2draband 
o,  badden  boen  berbreemden  ban  5ijnen  onberfaten/baer 
35  optie  Staten  ban  ben  £andc  badden getoefeneenen 
35  ftutoaect  of  «©ouberncur.  £0  Ijccft  be  boorf  3  ̂ertoge 

35  «fan  bp  3ün  boo?f3  paccategetoiltengeconfirmeert 
33  boor  Dcm  en  3ijnen  nakomelingen  in  eenige  tijden  niet 

berfc bcr  memorien  Doe  bic  ban  SCnttoerpen  mette  mu* 
tinatien  ber  ̂ pangiaerben  gebaren  toaren/en  Doren* 
öebagclijr begrote  dreigementen  der  ̂ pangiaerden 
en  andere  brijgSluiden/  die  onbetaelt  en  bele  maenden 
ten  achteren  toaren/  en  fiende  geen  remedie  om  uit 

def"  ftoarigbeden  te  geraken  /  fonder  den  <©?oot  com= 
mandeurcenige  rontentementte  geben/bpfonberde* 

toijle  baergeen  gclb  uit  ̂ pangien  en  toas  te  bet* 
toatbten/ Debben  ben  befte  gedaen/emde  boorf3na* 
tien  bp  inductie  toat  ter  neder  te  fetten/  en  Den  te  re* 
monfrreren  den  groten  nood  die  daer  toas  /  datfe  daer* 
om  ben  felben  moften  Delpen/  dattet  nu  den  rijd  niet  ett 
toas  om  alles  te  nonnen  remedieren/men  moft  nu  toat 

patientie  Debben  /  fp  en  de  ̂ tatert  des  3iandS  /  fouden 
forgeboor  ben-luiden  en  boo*  Daer  felben  dragen /ais 
Detben  tijd  eenigfins  foude  nonnen  lijden:  en  dat  den 
<©2oot  Commandeur  al  bele  opte  remenftrantie  ban 

be  Staten  baddc  geatco?deett/en  nocD  meer  betDoop* 
ten  te  bernnjgen  /  batfe  baerom  metten  anderen  nader 

"  te  beriWn  de  d?ie  Staten  dc0boo2f3lands  ban  ©?a^  fp?eben/  en  een  betjuamer  anttooorde  na  destijds  en 35  band/  of  eenige  ban  ben/in  bate  cljarteren/  ufantien  en 
35  liet  komen  met  biolcutie  /  nracUt  /  macDt  of  totlle  /  of 

35  ons  in  dcfer  of  defer  geltjner  manieren  ban  Den  meer 
35  te  berb?eemben  (dat  <(15od  berDoeden  toil)  dat  de  boo?f3 

33  Staten  Ijem  genen  dienft  ofbededoenenfouden/ge^ 
35  Doo?faem  nocD  onderdanig  3ün  /  maer  ban  allen  Daten 

33  eeden  die  3P  gedaen  mocDten  Debbcn  /  Det  3P  ban  ïHd- 
3?  öerfcDap/  manfebap  of  anders/  ongeljouden  fouden 

3>  toefen/  en  dat  de djic^tatcn metten mecflenberbol^ 
3>  ge  ('t  toeln  3i)n  de  $atien)dan  fouden  mogen  hiefen  ee- 
35  nen  ïïutoaert  die  't  Dun  gelieft  en  tot  Dunnen  goeddun- 
35  ben  tot  meeften  oojbaer/  toclbaert  enpjofijteonSge- 
3>  meen  EandS  ban  252aband:  en  bat  den  boo?f3  ftw 
r>  toaert  bolnomcn  macljt  Debben  foude/  alle  befafeen 

3?  te  doen  als  pnnce  en  ï^eereban  den  Eande  /  toillende 
3?  en  bedelende  allen  onfen  onderfaten  ons  EandSban 
3>  232aband  Doge  en  ncdere  /  en  eïn  bpfondere  /  dat  fp  den 
3'  ï5utoaertalSdangeDoo2faem  en  onderdanig  3ijn/  in 
33  allen  fancn  naer  de  ordonnantie  en  goeddunken  ban 

35  öc  boorf3  d?ie Staten/  totdatDPof3ü^»aBomelin^ 
"  gen'tboo2fcD:ebcn  gebiebden  d2tc  Staten  of  den  ge; 
"nen/  daer  't  geb2eb  en  bernojtinge  aen  gefcDiedtoa^ 
"re/  de  berb02tinge  en  geb?eb  bolbomeltjb  gerefïan; 

ccööc?  rcm  en  Qwitty  fouden  IjcMen.  €ntoant  (feggenfe) 

m'  al  't  gene  des  boo2f5  is  /  anders  niet  en  i$  /  dan  den  eed 
"ban  3tjne  jjBajeftcit  en  des  CancclicrS  ban  25?a; 
"  band  /  refpectibe  in  ben  3-  ?*  5  h  * « ' 8  •  articulen  ban 
99  ber  bluder  inbomfte  /  begrepen  m  alle  de  ftegueften  en 
"  Jiemonftrantien  bp  den  generale  Staten  ban  ben 
"  ïande/en  bpfonder  de  b?ic  Staten  ban  25?abanb/ 
99  en  tot  dien  den  inDouden  banden  i+articule  derfeï^ 

SBefïiut  berconfirmerendcboo2f531DalfecDaracteren/  fo  feg* 
tan  be  gen  öe  Uoo2f5  ̂ atteti/tiat  fp  fijneiiBajcfleït  geen  öteuft 

fiSSi  fcijuldig  en 3ijn  ban  eenige  beden/  en  dat  men  die fou^ 

S  o»    de  fcD02fen  ais  t'andcren  tijden/  te  toeten  den  13  en 
1 6  ̂ unp  1479.  gefcDied  ̂   gctocefl/  bp  redenen  ban 
ben  &ccre  ban  Jïöontfoutoen/  tot  ander  tijd  toe  /  dat  de 

j^ajefïeit  en  fijn  peeren  fullentoederricljt  Debben/  de 
febaden  en  uittermge  der  fanden  gedaen  bp  den  fol* 

Sf„m^„r  daten  met  beDoo?lpc  correctie,  ©oegende  daer  bp/ 
SS  dat  fn  niet  meer  compareren  en  fullen/oofedatmen 

„fulbeforccn/ biolentien  enfautenban  jiiflittenboben 
„  en  beneden  niet  meer  en  ftaet  te  berbragen.  «oepende 

„  <©od  den  i^eere  tot  een  befebermer/  die  't  al  berbeteren 
3,  moet  met  fijne  «aoddcïübe  gratie  /en  Debben  lieber  te 
35  rtecben  eencn  dood  /dan  langer  tegen  reden  enrecfjt 
3,  contrarie  ban  den  eed  ban  fijne  flftajettcit  buiten  fijnen 

„toeten/  of  anderfins  geDandclttctoorden/cnfleiben 

3,  alfo  üuifcnb  doden,  bidden  daerom  de  peeren  .fjDagi^ 
„(Iraten te toillen remedieren  bcfen  dieren  tijd/fcbaf* 

't  öep 

foehöan 'öffieöe 
iroben 
3?00t 

"  fende  aiien  dingen  af/abolerendc  de  nieutoe  o?donnaiv  togen  en  hertoginnen  ban  2&aband  gelooft  en  toege  ̂  

gclegcntDeibbanben  tegentooordigen  ertremennoob 

fouden  geben/  algerende  alle  't  gene  daer  toedienfttg 
foude  mogen  toefen:  maer /Deunende  metten  ande* 
ren  daer  op  toederom  gecommuniceert/  Debben  boo? anttooordofreplpcgegeben.  . 

<©at  fp  pecfifïeren  in  Daet  boo?gaende  optme/en  M&ti 

dat  om  merbelpe redenen  toille/toant  al ifl  (feggen^  «u> fe)  bp  aldien  datfe  in  be  remonfirantie  bande  ttoe  0fXe$\$, 

eerfle  Staten  bes  SanbS  bebinden  dat  Den  klooft  fee  ban 

en  toegcfeid  ië  l  nott  meer  den  tienden  en  ttomtig*  J"jg; 
ften  penning  teeifeben/  of  daer  aftebermanen/ dat  u 
men  den  troublen  Kaed  af  doen  foude  en  diergclnbe  / « 

fo  en  bebinden  fp  daer  niet  in  /  toacr  boo?  Det  3land  in  cc 

pepsen  ruflc  foude  mogen  gefteit  toorden/  toantde  cc 
boorf3ttoe  eerfle  ̂ taten  en  bidden  maer  ( feggenfe  >« 

om  caffatie  ban  eenig  buiten  oo?logs-bolb  /  'ttoelft  cc bocli  in  fijnen  toille  ftaet  te  doen  ofte  laten  /  en  al  toaert  cc 

fcDoon  (feggenfe)  datDPDentoefeiOe'tfelbetebocn/cc en  bat  Dn  beloofde  alle  de  b?eemdelingcntedoen  rut^  cc 
men  allé  de  Steden  en  Caftelen  /  en  dat  DP  mette  felbe  cc 
begeerde  te  bertrecbenuit  den  fanden/ om  boortaen  cc 
'tïand  gcregeertte  toerden  acDtcrbolgende  de  bïnde  cc 
inbomftcn:  nocDtans  en  fouden  fp  geen  baftc  feber-  <c 

Deid  Debben  fuïr  tcgeloben/  boo?  dat  fp't  met  Daten  u oogen  fagen.  3©ant  federt  de  hertog  ban  SClba  in  be  cc 
Handen  genomen  toas/fctSde  fcDamele<©emeentecc 

(feggenfe)  getoeeft  gelijn  berlaten  fcDapen  fonder  cc 
Derder/  ja  gelijb  flacDt-fcDapen/  die  gefmeten/  ge^  cc 
ftoten  en  bermoord  toorden/  die  Daten  mond  niet  en  cc 
mocDten  open  doen/  om  Den  felben  te  beranttooorden/  cc 
en  daer  is  niemand  getoeeft  ban  alle  de  Staten  deS« 
Hands/  die  de  felbe  oBemeente  ban<0odS  toegen  of  cc 
ban  recDtS  toegen  befebetmt  of  berantteoord  Decft*  <e 

^oetosl  fp  dat  uit  nracDte  ban  der  blpder  infeomfte  cc 
en  ban  anderen  actenen  pribilegien  ban  Daer  boor-  <c 
baders  als  hertogen  ban  25raband  den  drie  Staten  « 

des  ÊandS  bc3egelten  berleent/ 't  felbe  toel  Dabden  cc 
beDorentedoen.  3©ant  (feggenfe)  'tiStoacracDtig/« 
dat  alle  ̂ ettogen  ban  25raband/  fonderlingelertog  cc 
<gan  fefeere  nieutoe  Sand  -  cbarteren  of  pribilegien  « 
beeft  gegeben  ban  date  ̂ ingSdag  boor  ̂ int53aefS  « 

1311.  enDebetop'tljeilige  €uangeïiebeftoorenboor « 
Dunenfijnnabomelingen  nimmermeer  bede  nocDfet- « 
tingc  nemen  en  foude  /dan  om  ïïidderfeDap/Dutoe* « 
ujh/of  gebanbeniffe/  allegerende  boorts  op  nieu  de « 
felbe  cbarteren  en  pribilegien  boren  bcfbaelt/enfeg*  cc 
gen  borders  dat  bet  ben  bhjbclijb  is/  dat  UciferCarel  cc 
deBüfdeinfijncopenebriebcn  ban  non  prejudicie  in  c« 
dateden  iz^ecemb.  1554.  de  drie  Staten  ban  25ra-  cc 
band  boor  Dun  fijnen  erben  en  nakomelingen  /  JJer* « 



Oorlpronk  der  Nederlandfê  Beroerten. 
„  feit  Beeft  /  onber  anbcre  Dat  fijne  fBajefï.  nocB  erben/  ban  ̂ ollanb  en  Ecclanb  /  Daer  D002  mcnincn  bo  wc " 
»  nocD  naBomclingen  en  fouDen  cenige  beDcn  of  gratui*  Der  feiber  fïaD  fo  gcintcrcfreert  i$  /  Datfc  acnocnfacm  " ,>  teitenmetDen  ioen  tominDerof  mecrDcr  penningen  .  bebo?bcn  /  en  Dé  negotiatie  en  traffilte  met  ooft  De « 
,3  etfcDenoflateneifcïrenofbetailttoccDcn/nocöbei-foe^    BanötocrRcn  uit  Den ianDc  berDjcben  3i)n/  Deo? aile « ?j  Ren  Doen/  noes  laten  Doen  ban  Den  felben  Staten  in 
33  ecmger  manieren;  ̂ atinfgelprDeConinblöReitBa' 
»3  jefïeit  bp  anDere  3önc  opene  bjiebcn  in  Date  Den  2$  <£>r* 
3>  toö?tef  1  $-5  7»  ï»en  felUcn  3  Staten  ban  252abanbgeü> 
33  bc  gelofte  en  toefegginge  geDaen  Beeft/  boo?  Dun  3ijncn 

toel&e  fanen  Dé  fïab  ban  Sdntfoerpen  meer  Dan  alle 
anDere^te,ben  of  EanDente  IjjDen  Beeft  geïjaD.  g* tc 
tem  De  grote  en  gedurige  bcpopulatie  en  Debafïatie " 
ban  Benplatte  lanD/  niet  aileeniijR  boo?  De  gemene  fol* 
Daten ;  maer  bat  erger  itf/toerbert  meteen  onbetjeo:* 

te 

         .........  .    >s         (WU   (  ti  p   ,           CC 

33  crtóneiinaRomcÏÏngen.  €n DÖe'toeÏDen^ertogban  I  i^r^'miit^m^^^^^^^^^^Z  iC 3,  mua  Den  5  Staten  Deö  HtanDsS  (feggenfe)  acte  ber*   gnegantfcBlijR  opgegeten  en  geconfumeert.  gjtemDe  " 33  lecnDe  ban  Date  Den  1  &eptcmb.  1*67.  Dat  BP  begeer*   grote  befcbaDigljciD/Die  De  Do2aertf  Der  feiber  .StaD  <c 
33  De t'onDeröouDen aile rertjten enlofüjtte coftumen ban  '  • 33  Den  felben  IanDc.  «Sotft  nochtans  öiijRelijR/DatDcn 
>3  felben  ̂ ertog  Den  10  en  xopenninb  met  aller  rigcur 
33  Beeft  geeifcBt  en  Doen  eifcBcn/  en  Die  ttoe  eerfte  Staten 
33  DctflanDtf/ Die  fonDerlinge  Bareboojfianbergbeljoo?* 
33  Den  te  toefen/  Dabben  Daer  in  geconfenteert/  boo?fo 
33  beel  tnöaertoaö/enDel^eerenbanDeneerflenieDe/ 
»  en  Den  b?pen  ïïaeD  ban  gelijRen/  latenDc  alfulr  De  fclja* 
33  mele  gemeenten  in  Den  nooD.  25aDenDaeromanDcr* 
33  maci  Bate  €ertoecrDigc  peeren  Jtëetïjoubercn  bcr 
»  «StaD  buffel  Datfc  mette  anDeren  Staten  DcglanDg 
33  Baeruiterfïe  Deboir  toilDen  Doen/  om  Bare  arme  ber* 
33  D?uRteeriberlatcn  «©emeentebp  tefïaen/nuinBaren j>  uitcrfïen  nooD  /  op  Datfc  fouDien  mogen  fien/  Dat  De 
3>  blijbc  mRomfïe  mocBt  toeDcrom  gcfïelD  toerDen  in  Da- 
s>  renouDcn  (late /en  atëDan  (feggenfc)  fultett  3P tuet »'  blpfcrjapDoenatëgoeDe  oprecBte  engctroutoeonDer; 
33  faten  fcDulDig  $ün  te  Doen  /  en  ingebalie  Dat  3P  Dat  fel* 3>  bc  niet  en  Doen  /  en  Datfc  Ben-luiDen  boo2ber  laten  ber* 
33  D?ucRen/  en  Ben  niet  en  beranttooo?bch  of  bcrfcf'cr^ 
v  men  /  fo  3?  ban  fjaer  eeDtf  tocgen  fcBulDig  3jjn:  fo 
»  pjotefteren  3?  crp?eftelijR  boo?  <0oD  almachtig  /  en 
»  boo?  Baren  genaDigen  i$ccreDen€oninfi/  tegentfallc 
»  De  Staten  De$  Hlanös?/  als  Dat  3P  oo?fafec  3tjn  ban  alle 
« 'tgetodD/gerooft  goeD/en  onnofel  bloeb  ban  alle  Die 3>  berooft  en  bcrmoo?t  too?Den  /  Dat  3?  alle  tfjm  in  Den 
s'  uiterfien  oo?Dele  fuüen  moeten  bcramtooo?oem 

cc 

D<£  ïfêagtfïract  ban  3inttoerpen  fjebbenbe  ban 
gelijben  in  Den  b2eben  aaDe  alDacr  Doen boo?[jou^ 

Den  De  pttpofïtic  banDen  <0>oot  CommanDeur  nopen* 
De  De  ttoc  miliocnen  '0iaer$/  en  Den  »oo  pennmR. &o  Rebben  De  goeDe  mannen  ban  De  J)oo2terije  Der 
boo?f5  ,&taD  Daer  op  boo?  anttooo?De  gegeben  /  Dit  na* 
bolgenDe. 

ïDat  3P  ootmoeDelijfi  biDDen  /  Dat  25urgemec(teren/ 
(Scöepenen  en  ̂ uperintenDenten  Der  felberftaDbe; 

t  Unt< 
Ujoojöc 
ban  be 
loeDe 
mannen/ 
tan  bc 

rpe 
t*nt* 
torrpeil 
op  fit 

bnjacfi»  guiöen  en  meer  /  Die  De  boo2f3  ̂ êtaD  ïjeeft  moeten  be* tiuge  talen  tot  net  boutocn  ban  Den  Caftelc,  €en  ttoeDen 
ban  be  D^lcbcrcn  ban  1300  of  1400  DeDDen  bp  Den  bo^ge* 
*miuoe»  ten  geDaen  op  't  CafteeU  (Cen  DerDen/ Den  100  pen* Ei/  nthft  ban  Den  jare  is 70.  Daer  bo?en  De  hertog  ban 
brn  ioo  2Clba  gelooft  RabDe/  DatnaDienöetCafleelfouDetoc^ 
ptnnfnu.  fen  in  Dcfenfic  /  binnen  Der  fïaD  egecn  folDaten  en  fou* 
v°i-7i-)  Den  toerDen  geleiD/  toelfccn  niet  tegenflacnDe  Defeïbe 

"  ̂StaD  iö  gecfjargeert  getoeefl  met  folDaten/  gelpfp "  alfnoth  toa&  €en  bierDen  Dat  boben  ftet  rontinueel 
"  en  Dagelrjr  logement  ban  De  boo?f3  folDaten  De  felbe 
"  flaD  en  gemene  ï)oo?ters?  en  ingefetenefjebben  moeten 
"  onDcrljouDen  een  feer  langen  tijD  alle  De  gemutineerDe 

gelcDen  Rebben  /  D003  pet  a'rrcll  ban  De  feftepen  ban <c €ngelanD/  betoelfte  met  geen  ttoc  millioenen  en  foii* " 
Den  te  recompenferen  3Ö^  ̂ Item  De  menicïjtc  ban  u 
De  gcfalgeerDe  RoopIuiDen  Doo?  De  menigte  ban  De  'c 
febcpen  uit  ̂ pangien  en  $o?tugael/  Daer  D002  me* tc 
nigen  23o?ger  't  3ön  oofe  gmjt  Ui  gctoo^Den.  gitcm <c 
boo#0  DatDenb?ecmDen  €oopman/Daer  Defe^taD <c 
P^ncipael  op  (laet  /  fo  DenauD  en  gercfiringecrt  too?b (K 
Doo^DefennbilenRrijg/Dat  gefcDapen  toasf /Dat  alle cc 
De  Natiën  &o?t£  ban  Daer  fouDen  bertrerRen/  intoel* cc 
Ben  gebal(e  /  fo  en  fouDe  De  felbe  jStaD  niet  anDero  toe* ' c 
fen  Dan  een  Defolaet  en  berlaten  paR-Outé:  geiijRal <c 
't  felbe  ( feggenfc )  25urgemee(leren  ên  Roepenen  be* cc 
mhcwlijm/  Dan3pgoeDe  mannen  ttonncn  uitfpje* <c 
Ren.  ̂ )oo?aile  toelRe  reDenenen  meer  atiDcrcftunne cc certoeerDigbeDen  en  alle  De  toerelt  genoeg  RenlijR  3ün* 
De  /bebinDenfp  goeDe  mannen  Den  jïaet  ban  Dier  ie* '! 
publijRefo  gcaltereert/cn  De  calamiteit  en  armoeDe t? onDerpe  gemeintefo  groot/ Dat tjimDunfetDatmcn in  * 
g.eenDer  manieren  en  bcöoo?t  De  felbe  gemeinte/  Die  *l 
nu  tot  een  ertreme  armoeDe  geRomen3ün/met'eenige  c anDcre  lafïen  meer  te  bef  toaren  /  fonDerlinge  geDuren*  c DeDefencibilen  Rrijg  enfo  lange  Dattet  SanDnict  en  \ 
3pgcficlD  in  Bare  ouDe  §3?ibïlegien  /  en  Dat  ïjctbolR ' Baer  felben  ettoatfjernomen  Beeft  /  fonDerlinge  00R  \c 
Doo?  Dien  (p  niet  en  toeten  toaermeh  beginnen  fouDe  De ' penningen  te  berballen/  toant  alle  D?anR  eit  eettoa*  ct ren  /  en  boo?tiS  alle  anDer  goeDeren  en  Roopmanfcbap* ;  c 
pen/  3ijn  ( feggenfe )  Doo?  De  grote  enerreffibe  fom*  £C men  ban  penningen /Diemen  inRozte  iaren  Reeft  on*  l geb?acDttotbeBoefban5üttei!Kaiefi.fobclaft  /  DatDie« groter  3ijn/  bpfonDer  ban  bc  uit  en  inlanDfe  bieren/  cc Dan  Dcfelbe  in  Ropc  toaerDig  3ijn :  mitiö  toelRen  De  goe*  ,c De  mannen  ban  De  poo?tcrtjen  bcrRiaren  /  bat  3pe*  cc geen  miDDelen  toeten  om  tri  De  boo?f3  gep:oponeerDe  .- 
grote  petitie  teconfenteren/  immers  noclj  tër  tijD  niet/  ,e 
en  fo  Jlange  Dat  De  lanDcn  nieten  3ijn  gefïelD  in  Bun  cC 

licben  toillen  aen  3ijn  €rcellcntie  ban  Bunnen 't  toe*  I  ouDe  ̂ ibilegicn/  en  De  boderen  en  tnacfetcnen  in genboo2teböuben  en  te  remonftreren  De  nabolgenDe   Bun  b#  trafijRcen  neaotiatie/  D3toclR  ncDacn  \\\\\^  \ 
pometen.  ̂ n  Den  eerften  De  contributie  ban  400000   De/  3tjn  3?  te  bjeben  a'l  tt  Doen  Dat  goeDe  aetroutoe *r-1t,,,,vfr,nft   ■•    ̂ 0MKnwónDerfatenBumten^eecefcBulDig3ijntcV 

Doe^ü.  * 

D<efgeltjr  Bebben  De  goeDe  mannen  ban  ben  am* bacBte  binnen  SCnttoerpen/  en  ban  De  Natiën  ooft 
Bare  bef  toaringen  obergegeben  /  en  in  't  lange  gcDcDu* ceert  De  reDenen  toaerom  Datfc  niet  en  RonDen  bctoiili^ 
gen  in  De boo2f5  berfocBte  be.De ban  toegen  Denzoet CommanDeur  geDaen/  en  niet  j egcnfïacnbe  Dat  bp  De 
imagifiraet  alle  naerfiigBeiD  en  Deboir  geDaen  f0 /  om 
ijen-auDcntebctoegentot  confent/  BebbcnDe  Benmet lange  inbtictien  ge^poogt  Daer  toe  te  béngen  Datfc  Daer 
in  confentcren  fouDen  /  feggenfc  onDcr  anDerc  Datfe 

"^paenfefolDatcn/enDcfelbeDaer-en-b^benïenc'nbe  ^&7to^tó^ïfefé"KrSi SlSmStnStm J  fomme  meer  Dan  nocB  anDerc  400000  gl.  €en  böfDen  RonDen  geraRen  ten  toare  Datfe  Bier  in  toaren  eenfen 
" DeobertrcDtngccnbrrReiSbcnDenfcBepcnbanoo2lo*  * — "~  •-'" — -----  - ■-- 
"  ge /en  De  grote  boften  Diemen  Daer  toe  BaDDegeBaD. 
*  CenfcflenDe  Deflructie  ban  De  fieDen  ban  JÏ5ecBelen "  en  ©alencijn/  Daer  Doo?  menige  b02geren  ban  Wnu 
"  toerpentBarc  qiujt  gebwben  3ijn.  gjtem  De  grote 

terenDe  /  alfomen'tbolR  ban  oo2!ogeingeen  Difripliju en  bonDe  BöuDen  fonDer  miDDjel  ban  gelDe/  Dat  00R  De 
uitteringè  en  eractie  Die  De  folDaten  toaren  Docnbc  niet 
en  fouDe  ccfferen  /  nocB  De  reDintegratte  ban  Bare  p?i* 

~»   »w«  1  bilegien  en  annullatic  ban  alle  niciitoioBcDen  nieten 
tacljterBciD  ban  De  felbe  fïaD  ban  ober  De  2000000   ROnDengeeffectucert  toerDen/  fonDer  Dit  rbnfent:  Datfc 
gulD.aen  3une.fRa)cfïept  geDaen/ Daer  D002  en  anDer*  móflenconfiDerercnDat'tlanD  ban  ̂ abanbnutoJiS fïn^  D002DC  grote  t  acljterfjeiD  ban  Dcbcrlopen  ren*  frontier  ban  Den  IanDc  /Dat  om  De  cnbèrfatcn  ban  ra 

aj  ten /De  gemene  bo2gcrö  ober  al  tooien  gearrefleert/ 1  lamitcit/inbafiebanDcrebeïIen/banfpoliatienafb2an< fo  Datfc  met  b2p  buiten  Der  ̂ taD  en  mogen  reifen.  Dingen  en  anDerc  biolentien  te  berliocDen/  bannnöc 
"Stem  De  grote  en  geDuvige  troublen  en  cibifó  Rrijg  toa^De  fromiccen  metbr^bolB  tetefetten/DatBct 

WW 



57* 
Het  fcvende  Bock. 

ÏJ74- 
Ca»  «MiL«örirsss»*? enütrecfit/toelfte  atïjt  lanbcn  met  ̂ 4**3 

getfelt  m  getareert  ban cp  44» 50  Cnlben  /  baer o
n- ttonfelp  ** W»e «»  ̂ *"  m ME  ÏÏKÏ 

toecï beter  toaren  al*  25?abanD  /  en  al*  mMUSS1 

Defe  öctic  toa*  DienenDe  tot  gun  g«ljgg£  S'abanb  een  lujfDe  part  betcrtoareal*Defelbeatljt 
fr /mi  «nfücel»  tot  rcwuum  ummt  w.^«;- ning?b« 
ren  aeöaen  bp  oen  ltcben/b02pen  en  typBebcn  b

an 

3S "abanb -1,002  inenigbulbigc  reuuettcn  en boleanttcn/ 
alle  be  todfee  met  en  ftonbc  geremebteert  toetten ,  M< 

Der  Hit  confent  /  Dat  De  rebenen  Dte  fp  toaren  allegcre
n. 

De  tot  Dunne  creufe/ Den  pjmcipaltjft  beDoo?ben  t
ebe, 

tomen  tot  confent/  bat  men  tot  geenpei*/ru1t/norD 

SnXe  en  ftonbc  geraften/  'tentoare  fpDtermeonfe
n, 

teerben/cn  meer  anbere  tonfiberattcn  om  fienrmD
er 

te  betoegen  en  tot  confent  te  b?engen/  nocljtan*  en  Bete 

ficn  fu  met  alle  De  felneinDuttten  niet  nonnen  mtrecfj^ 

ten/maer  «ebben  al  geperfitteert/met  berftlanng
e/ 

Dat  fo  alle  Defe  onbeljooomjfte  nieutotgpetott/  fcljan
Da, 

ffienoïwonDriöHceramenenöetoelöfo  tonnen  al
* 

b  ca  en  en  blpbe  mftomlte  toeDerom  m  Oen  ftcact
it 

SSSflelt/tiatfe  al*  ban  bereeb  toaren /gelpn  f? 

?o  SeKSröarrffle  en  getroutoe  fuppoolte
nenon, 

Derfa  en  ufulbig  3tjnteDoen/iabobenmmma
tfiten 

SecSny  *i*mmwW  Sun  extreme  gr
ote  fcDul, 

D  n  en  acl  terlieDen  Daer  in  f?  Dem  toaren  bmb
enbe. 

Snftoctocl  De  platenen  Abelen  toeleenigf
m*mbe, 

ft  nerfoeftte  bcbeti  toaren  confenterenDe  /  oubcr  ee
ntge 

conDiienenlimitatien/^^ 

fentn  SaSS?»  fo  bert»  Den  Derben  &taet
  Dem 

Sr  meSe  boegDe  en  botgbe  /  en  anber*  met  /en
  ober 

fulr  S  bolSmen  ronfent:  geïijfte  f*M£tt 

Kn  ooft  bP  meer  anDere  pjobincien  boo?getoe
nD/ 

Sant  alnoctoél  Die  ban  ©iaenberen  naboen  gepjefen* 

teert/  en  on feftere conDitien  gearco2bcert/boo2a
l*te 

betalen  ïkfioooo  culten*  op  feftere  termijnen/  en  te 

abancement  te  geben  Ijare  obligatien  ban  20000
 o  gul, 

Den/  ro  toa*  net  confent  fogeclaufbleert/bat
fietDen 

Tm  (gommanDeur  niet  en  Dabbe  toillen  acc
epteren 

mfulfeerfS/foDatoet  ooft  boo?geen  genoe
gfaetn 

Snf n  ten  RW»  ̂erDen.  «alben  Dat/ fo comau  ti» nw»«   .,£.._„„  .„  «„omen  rrmiaelit  bP  De 

llanben/'ttoelft  ecnberfcljil  toa*tefeec  cweflfnf/Hi 

m  refpectban  ©laenbercn  /  fo  toa*  ©laenDeren  /mi» 

mm  niKomen/inDicn  niet  Deljelfte/fo  toatfbeef 
berrc  een  DerDe  part  beter/ jatoel  ruim  Dettoebpfbe 
Delen/en  ttcllenbeDieguotebanS&abanbop  ^ppq 

al.fo  fouDeDaeruit  moeten  bolgen  mrefpectebanDte 

ban  ©eneaou/  Dat  23?abanD  biermael  fo  goeD  in  toeei> 

geen  apparemie  met  allen  te  toefen  /en  Dat  Daero
m 

benoo2De  De  jaerujre  beDe  totonDernouDmgebanDet
t 

(laet  banben  ïanDc  gebonDen  te  toerDen/bpge  nfe 

lieiDban  miDDeïcn/  en  Dat  Ijet  buiten  rcDentoa* 7  Dat 

D'cen  ilanD  De  goeDeren  en  fpecien  met  tmpoftcn  fouDe 

moeten  belatten  met  nocofo  groot  al*  anDere  %«nm 

omnaerrmote  tebinDen:  met  Defe  en  meer  anDere ge* fcliiilenen  ftoarigljeDen  berliep  tenmöbjutj^etojg/ 

enblcben  DefolDaten  en  garmfoenen  baf  onbetaelt/ 
Daer  D002  bemoettoilleber  folDaten/  en  bpfonbertec 

^panntacrDen  /  ban  Dage  te  Dage  groter  toerb.  ̂ e 
Siobincien  De  toelfte  fuftineerDen  nieu  aengenpmen 

SanDen  te  toefen  /  feiDen  Dat  fp  Ijaer  op  goeDe  en  fenere 

conDitien  aen  Den  i$eifer  Carel  De  bijf  t»  paDDen  bege* 

ben  /  Die  De  felbe  Ueifer  en  Daer  na  fijnen  fone ben  €0* 
ninuP)ihP*baftelunen  klooft  en  geftoorenöabDen/  mtm 
teonDcrliouDen.  ̂ e&tatenban<©elDerlanbfetDetu  *m&eu 

Datbolgenbeljet  7.  artijfeelljettractaetmetrnnepeP  ué fSffSSUk  ocmaeut  boo2  9S&SSSSS£!&  SST 

anno  ï&i.  fijn  |Ba|.  belooft  en  geftoorenljaDbe  /Dat  mm 

lip noente fijne ̂ tabDouDer l»t©02(lenDom ban \<8tU  wtoM 

te/  en  Ijet  <62aeffcljap  ban  Eutpfjen  met  mwim*  g« 
tinnen/ en  ortgetooonlpe  omgelDenen  fouDenbeftoa*  banDC„ 
ren/macr  nen  laten  contentcren  metalfulnepermm=  ©root genal*t«e25aenrelieeren/ EibDerfcöap  iffff  JS ■ 
ouDe  getooonte  betoilltgt  obergegeben  en  geconfenteert  ögw> 

fouDe  toerDen  /  en  alfo  fp  totten  af  ftoop  ban  ben  10  /  20 
en  100  penningen betoilligetïiabben  5*0000  gulb-on 

fefeere  iarente  betalen/  en  bat  be  termijnen  nocfitoa* 

tie  tian 
ör  rtiiC 

niiUoe» nen 
'0  jaer^ 

ober  be 

patti» moniale 

3Lanötn 

Ie  elr  te  b?aaenfoubc  fjebben  in  De  ttoe  m
tltoenen 

?*iacrV/toant" De  repartitie  toa*  baer  ban  gemaent 

tme  f anDenen  P20bincien  Die  men  noe
mDeDepa, 

ïrimóniale  ï anDetv  en  Die  ban  »?abanb  toerö
en  Daer 

S?SSSSrS  neftelt  op  541000  gulDen.  m  ban 

Siacnb eccï  op  650000  gulDen.  ̂ ie  ban  2Crtop* 

fpl^ooo  gulben.  Iflf/  Wnap  /  ̂g«f  «f. 
Sii^onulDen.  ©alencijn op 23000 gulDen.  ̂ ollanD/ 

D'toelö nu  mecfl  bp  Den  ®m  ban  f  rangten  toa* 
ncocciipeert/op  27iooogulDen.  EeelanD/Dat  mcDe 

bP  Den  ©2incc  ban  <©rangien  meelt  toa*  gcoccupeert/ 

on  7  7000  gulbcn.  (Cournap  en  (Cournefi*  op  1175° 

rmibcn.  H5ccïjclenopi625ogulDen.  Ramenen  at, 
St  on  7^500  gulDen:  beljalbcn  Dat  <£5elDerlanD/ 

©lieflanb/foberpfifel  en  doeningen  al*  nieu  aenge, 

Smcnltanöcn/gelp  ooft  DiebanatrecDtfuftmeer,
 

Den  te  nr fen  enonber  bc  patrimoniale  contribuerenDe 

VanDen  niet  begrepen  te  3ün  /  DeDcn  apart  geDacn 

ScrDen/  D'eenc  ̂ obincie  fuftineerbe  tenogegefet  te 

Sn  in  be  quote  /  en  bat  ten  tijbe  ban  be  pjefentatic  ban 

Defebcbe/be  ©20bincien  boe  nocl) toaren  m  ftaerg
c 

ïKcleninftacr  oubc  ftracftt/  en  bigeur  /  fonber  eemg
c 

raTcSe  fcjjaöe  geleben  te  Hebben  be  Hanb
en  en 

Stcben  ban  fóollanb  en  Eeelanb  metten  anbereu
  an, 

Set  / 1 »  Zee  en  feftipbaert  ( toefenbc  be  fcDappjaepc  en
 

fthat  ban  ben  Hanbe )  open  en  UW  in  ber  boenen  bat 

ï "ft  jabebiefebcrt  öefeitanben  geb2agen  Dabben /fo 

SpMtoa/  batfp  toel  boo?  ttoe  bcröen- 

tinne  en  Dabben  gegeben  noclj  betoilltgt/  enbatpaer. 
ITanbenmet  Dc02tocljtenban  ruiterenenftnecljtenen 
't  leggen  Dergamifoenen/fo  befcfiabigb  en  bcbo?ben 
toaren/  batfe  uitt  meer  geben nocD  contribueren  en 

ftonben  /en  betoijle  fijn  IBajefteit  'tboo?f5  tractaet/ 
mitfgaber*  alle  pare  ftatuten/ reepten  en  p2tbtlegten 

ooft  b&Vte  beftooren  te  onberDouben  /  en  Denlutben  be= 
looft  te  tracteren  en  te  onberftouben  al*  een  goet  t^eere 

en  ©02(1  fcftulbig  i*  te  boen  fjjne  getroutoe  onberfa^ 

ten/  fbberfocfttenfpbatmen  Ben  niet  meer  bef  toaren 

en  foube/  aclnerbolgenbe  ooft  D'acceptatie  Daer  op  De 
boo2f5-  reDemtie  toa*  aengenomen/  DatmenpenmtDen 

in  etlijfte  jaren  met  egenefcfiattinge  meer  bef  toaren 
nocli  belaften  en  foube.  m  Staten  ban  Htrecgt  fei^  mti\ 

Den/  Datfe  fo  bp  móUDe  Doo?  fjare  <0eDeputeerDe  Com,  ban  ük 
mitTariffcn  /  al*  bp  berfcfjeiben  fuppltcatten  en  fc»  ̂  
turen  ftlacrlijften  en  genoegfaem  Dabben  bertoont  /  nat  rcn  je, 

fp  meer  al*  ober  Dabben  betaelt  /  't  gene  fpluiben  om  gen*  0. 
ban  bie  petitie  ban  ben  DouDerften  ttointigftcn  entten,  m^ 
benpcningontflagen  tetoo?ben  boojtijb*  Dabben  ge,  f£öte 

P2efenteert/  Dat  ooft  De  ftab/  fteben  en  lanben  ban  rto«n 

StrecDt  /  boo?  ijc  menigbulbige  grote  ftoften/  latten  en  »«■ fchabcn  /  bic  fp  geftab  /  gelebett  en;  geD2agcn  Dabben  /  en  ttot 

ban  Dctoelfte  fp  alfDoen  noeft  geen  berlicDtem  ffe  en i  ber,  Dm&e 

namen/  geen  macDt  nocD  beguaem  mibbel  meer  en  *w*
 

Dabben /om  fijn,ïiBajettept  eeni^i  boojbere  fuobentic 
te  mogen  boen  /  ja  bat  men  Denlupben  niet  alleer 1  geen 
meerber  latten  beljoo2be  op  te  leggen  /  maer  compauic 

en  mcbelnbenmet  Denlunben  te  Hebben/  e n  fwx \m\ ai= 



*m- Oor/pronk  der  Nederlandse  Beroerten. 
577 fïeben  en  landen  ban  ötrecBt  in  't  einbe  niet  geljeel   (babbe  bc  oocöcrttcrenhctö  en  ocnatie  Cfoöejef  nt^t  Be?cc 

bertoocfï/gebefoleert  en  berlaten  en  toerben/  nocBtané  Heft  te  beletten )  ben  17  <E>ccemb2ig  /  bat  be  gemuti* <e 
aenmerbenbc  ben  groten  nood  öaer  in  3tjn  Ifêajefïctt 
nlööoe  toa$  /  en  toilienbc  tonen  be  goede  affectie  en 
grote  getroutoigBeid  Hk  fp  altijb  tot  3üne  ifêajefïcit 
geBab  en  gcb?agen  Babben  /  fonben  noeB  te  b?cben  3ijn/ 
ïn  beplaetfe  ban  alle  bie  poincten  en  articulen  bjeber 

£?cfen>  berïjacltin  bc  p2opof tri  e  Baer-luiber<0ebeputeerbein 
teren     gubo  gebaen  en  Ben-luider  fcb2ifteltjb  obergetyacDt/ 
SK,  3üne  lÊajefïeit  te  confenteren  be  fomtne  ban  500°° 

tmtfiio  gulbeno1  eenov  bie  puir  en  fuiber  foube  gaentotoo?* 
bet  oeiö'  baer en  profijt  ban3ijne  iBajefïeit/  fonber  eenige  af* 
J00"1    boninge:  boben  anbere  gelijbe  150000  gulbeng  /  be 
ïjoSoo.  toelbe  tot  oojbele/  bonniffe  enbifcretie  ban  be  boo:* 
Buiöett^  fclwben  Staten  (fonber  bat  bie  ban  bc  5pinantte/ of 
fSwi  PenMI**  anbere  ban  3ijne  iBajefïeittf  toegen  Bern 
fïjteban  diens?  fal  mogen  moepen  of  onbertombcn )  geemplo* 
neMio*  peert  fouben  toerben/  tot  betalinge  ban  be  tontribu* 
bltkTel tim '  IcmnG*n  /  «itfettingen  en  biergelijbe  fasen  /  eeni* 
weonö^  ge  continueie  boo?gaenbe  jaren  geleben  en  gelagen/ 
«en.      tot  bcfjoef  en  tot  notoir  p?ofnt  ban  fnnber  Itëajefïeit  bp 

bp  Hk  ban  be  eerfte  en  ttoebe  C'ergie  /  fo  in  't  generael 
m  in  't  particulier  bp  ben  Cameraer  ban  be  Staten/ en  bp  be  <§tab/  <§teben  en  3&02pen  ban  ben  lanbe  ban 
ÖtrecBt  /  monterenbe  nocB  berre  boben  be  boo?f3 
150000  gulbensS/  inbienmen'talbefen  aengaenbein 
pertinente  rebeninge  fouben  toillen  brengen  /  eben  ber* 
be  3tjn  «crcell.  gelief  be  uit  ben  naem/en  ban  toegen  59* 
ne  ifêaj.benlutben  te  acco?beren  Hefe  nabolgenbe  poin* 
tencnarticulen. 

<Berfi     1.  <£n  eerfï  bat  3ön  €rcelï.  gelieben  foube  be  fïab  / 
bat  öe    fïeben  en  lanben  ban  ötrecDt  /  baer  geen  garnifoen 
?eï im   note,P3ön/banboeboo?taen  banbe  folbaten  te  ont* 
3tanben  ïafïen  en  ontlafï  te  laten/  en  infonbertjeib  be  fïab  ban 
bana»>  atreeftt/  bie  niet  jegenfïaenbe  Bet  guaed  tractement 
Sm  ömluiben  bp  ben  hertog  ban  2Clba  boben  rectjt  en  re* 
toerden  ben  gebaen  /  3ijne  ffêajefï.  getrou  gebleben  i*  /  atë  bele 
ontiafi/  omliggende  Reden  aftoeben/  öaer  00b  acBtbaendelen 
mm*  bo?8<*0  op  toapenen  gefïeld  toaren  / tik  de  natfjttoafee 
ben  ban  Balden  /  en  00b  be  dagtoabe  mede  in  be  poo?ten  /  met 
aiie  on.  öie  ban  be  43ee|teUjKöeib/ben  ï^obe  P2obtntiael/3llbel 
SS    «n  anbere  ban  be  p2f  ncipaelfïe  ban  ber  fïab/  baer  grote 
foen. '    memebte  ban  oSeefïelybbetb  reftbeert  /  baer  feer  beel „  Catljolnbc  particulier  alJöofficicrss/  en  dienaergban 

„  3i)ncHaaic(tctt  uit  Rolland  getoeben  ben  onberötel* 
„  ben/  en  baer  boben  bien  3ijn  ifêajefïeit  een  Cafïeel 
„  Baöde/  fo  batmen  {jen  ban  be  felbe  flab  /  fonber  eenig 
„  anber  garnifoen  toe!  berfebert  mocBt  öouben/geltjb 
„  00b  be  fleben  ban  2Cmerffoo?t/3©ijb/Senen  en  H9ont- 
„  foo^toobtoelin'tgefjeel  ontlaft/  of  immers  berlicbt „  bcl)oo2bcnteto02ben/battet  Ijtn  luiben  bjaegüjb3p: 
„  't  toelb  te  boen  foube  toefen  /  mits  tjm-Iutben  alleen- „  Ujb  latenbceen  blcin  getal  fcöutten  ban  T®uitft  natie/ 
„  en  berfienbe  tot  betalinge  banbe  felbe/  alfo bat  be 
„  23o:gcr0  en  intooonberö  baer  ban  geen  bo?ber  lafl 
„  en  fouben  Ijcbben  te  bertoactjten/  om  toelae  rebenen 
,,  be  Staten  Oen  benben  lieten  /  bat  3ijn  €rceü.  geen 
„  f  toaitgljcib  en  foube  beno?en  te  manen  te  beloben/bat- 
„  menljcnluibcn  ban  alle  onnotelijbe  garnifoenenont* 
„  laflen  en  ontlaft  laten  foube:  fo  fp  te  toeöen fouben 
„  toefen  t'allcn  tijden  tot  notclijbc  befenfiè  ban  beflab a3  en  flcbcn  banbe  lanbe  ban  iltrecfit/  bojber  garnifoen 
„  ban  nobe  3ijnöe  /  't  felbe  niet  alleen  t'ontfangen :  maer „  00b  te  begeren  /  geüjh  men  bejS  op  fjenluiben  beDoojt  te „  bctcoutocn. 

2.  iBacr  alfo  b'tntooonberö  ber  ̂ §tab  ban  atrecDt „  ban  bit  eerfte  artieul  niet  gcjjcel  berfebert  en  fouben 
„  bonnen  5ijn  /  blpbenbe  be  ̂ paenfe  Capiteinen  en  foU 

©at  oP  t  baten  op  ben  huift  ban  ©aebcnDurg  /  f0  be  felfbe  mfo* 

©U(t^  be  in  tic  flab  te  laten  alfulne  folbaten  alfl  benluiben  be* 
ff ,npr(n  !,cft '  ̂^  bo°2  *"*  ̂   öc  ̂   aecflelijfee  en  toeerlij* 
©uit f"  ?e  fecc  Dcb2Cctf  toa"»/  öat  Ijaerluiber  foube  mogen  ge* 
foitiaten  beuren  't  felbe  bat  tot  ̂ nttoerpen  gefeïjiebtó/  te  toe* ten :  bat  tic  folbaten  geen  betalinge  brtjgenbe/  {jen  bin* 

nenber  fïab  Htrecbt  begeben  fouben/  en  f)en  albacr 
aenflellen  al0  fp  binnen  3Hnttoerpcn  gebaen  fjebDcn/ 
geinhbetbpnaer  gebleben  en  gefcöieb  toag  getoeeft/ l I.  Deel. 

klaring 
foube 
beroert 
geftefo. 

neerbe^pangiaerben  tegentf  He  totllc  ban  fijn  <&xte\l " 
bertrocftenuit^ollanb/  bc  fïab  ötreebt  aen  &.  Ca*« 
trpnen  ̂ oo:te  bicbtonöcr  bet  Cafïeel  bcblommen  en cc 
bebocDten  /  in  meninge  be  ,£jtab  te  plonbecen  /  facca* ". 
geren/  en  metten  tntooonbersf  ban  bien  feeroualijh cc 
te  leben  ( gelp  top  't  felbe  bier  na  ban  Heft  materie  ge* te 
ftfjeiden  3önbe/  bieder  en  in 't  lange  nabetoacrBcib" 
beröalen  fullen )  fo  berfoeftten  fp  ootmoebelijb/  bat  3tj* cc 
ncacrcell4jetboo2f3Cafïccl  meteen  i^eerlanbsf-Ca* " 
pitein  en  ,$eerlanbfe  of  t^uitfe  folbaten  foube  boenu 
betoaren.  «c 

B«  ̂ atboo2«f3tjn€rcell.  02b?efcoilbefïeIlen/bat  f**** 
■  alfulben  oberlafï  /  fo?fen  /  getoelben/  fcfiattingen/  con*  SS/'L cufTien/fpoliatien/  en  anbere  ongeregeltBeben  /  alfo  toeiben/ 
toel  Hk  be  ruiteren  /  al#  folbaten  /  bageltjr  opte  platte  ****£, 
lanben  /  en  00b  in  be  fïeben  moettoilligljjben  beb?eben  ffiw? 
Babben  /  en  nocB  beb2jjbenb  e  toaren  /  niet  meer  en  ge*  tien  ban 

fcöiebe:  maer  bat  militaire' bifciplin  en  iufïitieonber  ru'"r"» ben  folbaten  geïjouben  toerbe/fulbe  atë  beDoo?t  en  boo?  naSt 
benen  plag  te  gefcDieben  /  boo2fienbe  tot  bien  einbe  tot  mcec  en 
Ijaerluiber  o?binari#  betalinge/  of  ten  minfïen  ban  al*  J0"0"» 
fulbe  leninge  bat  fp  egeen  occafie  en  Dubben  eenigen  BS? 
oberlafï  meer  te  boen  /  fo  3ijn  <£rcellentie  toel  ban  ber^  ban  ut* 
fïaen  /  bat  fjet  3£anb  ban  atrecDt  niet  fuffifant  genoeg  9$**» 
enisö  om  alle  be  garnifoenen/  Hk  albaer  en  omtrent  JJb«dw» leggen/  jegensf  be  rebellen/  met  leninge  of  anbere  te  te 
onberbouden/maer  inbien  fp  fulr  fouben  moeten  boen/ « 
of  bat  geen  o?b?e  onber  be  folbaten  geftelb  too?be/en  « 
fouben  niet  alleen  be  refïe  ban  be  platte  lanben :  maec  <c 
ooöbe  fïeben  in  't  einbe  get>el  tooefl/  befert  enberla* « tenbltjben,  mtfv 

4»  ̂ atoob  3ijn  €rcellentie  tot  foulagement  ban  beóöaec 
be  herben/  Cloofïeren/  «BafïDuifen/  ̂ .<0eefï-öui*  JanM 
fen  /  potten  ban  armen  /  toebutoen  /  toefen/  en  alle  an*  SSSSf 
bere  perfonen  ban  ben  lanbe  ban  ötrecBt  /  Hk  ten  act>  caffeteno 
teren  3ijn  /  aen  be  gene  Hk  ter  oo?fabe  ban  be  boojleben  " 
troublen  fugittjf  /  gebannen  of  gcerecuteert  3ijn/  en  Hk tc 
fjacrluiber  acïjtettocfen  jegens  alle  rechten  reben  ont* <e 
Boubentoo?b/  obermitis  be  fobere  iufïitie/ bie  bie  ban tc 
benöabe/  bie  men  noemt  ban  (Crouble/  totatëboen  'c 
toegcabminifïreert  babbcn  /  ben  felben  öabe  foube tc 
toillen  caffecen  /  en  alle  faben  albaer  Bangenbe  renbo* ' e 
peren  aen  ben  Kabe  P20binciael  ban  3(jne  iHSai-  t'öt* cc 
recljt  /  om  albaer  difTimtibelp  getérmineert  en  geejee* cc 
cuteert  te  too?bcn/  fonber  eenig  bo?ber  renbop.  <ö2bon* tc 
nerenbeben  fóentmeefïer  banbe  Confifcatie /fonber tc 
anber  abbijo  ban  3ün  €vcell.  of  ben  fiabe  ban  trouble C( 
te  bertoaeftten  /  te  bolbocn  't  gene  partpen  bp  bc  boo?f3 c' 
Kabc  tocgctocfcn  fal  tooiden  /  al  acbterbolgcnbe  't  ge* nebcn  «öeneralen  Staten  belooft/  en  bcn  <0ebepu; 
teerben  ban  bcn  Staten  ban  ötrccljt  bp  3ijn  <£rcel* {< 
lentiemonbelinge  boen  aenfeggen  babben/  toant  öe" 
boo2fclj2eben  perfonen  in  fulber  maniere  't  Bare  font* " 
Bouben  (feggenfe)  roept  to2abeboo?  <©ob  SClmacB*'* 
tig  i  en  Hk  fulr  eengbeetë  een  oo?fabe  Bebbengege* u 
ben  banbe  ttoebe  troublen/  en onttoijfclijb bp <0oö  u 
3ClmacBtig  caufeert  bfe  grote  fïraffe  Uk  ober  befe te 
lanben/  <©obbetert/befelaetfïe  jaren  geballentoaiS/ " 
enoobretarbeerbe  bebict02ieban3»jne  iBajefïeitte* tc 
genö  3öne  bpanben  en  rebellen  /  Hk  anbere  /  na  men* " 
fcljelpe  opinie  te  fp?eben  /  geen  macBt  en  fouben  ge* " 
Bab  Bcbben  een  Balf  jaer  3öne  |Baj.  te  refifïeren.        " 

5.  ̂ at3ön€rcellentie  mebe  ben  fientmeefïer  ban  fPan^w be  domeinen  ban  3ijnejlBajcfïcit  ober  be  lanben  ban  JJeeftec 
atrecBt/  baer  beel  herben /Cloofïeren/  en  particu*  ban  te 

liere  perfonen  /  renten  op  Bebben  /  gelieben  foube  te  02*  ®^"' bonneren/  be  betalinge  baer  ban  te  boen/  fulr  f)P  in  be*  ojooru 
Ie  jaren  niet  gebaen  Weeft  1  en  algboe  nocB  baer  ban  on*  n  eert 

toillig  toass  in  geb?cbc  bleef/  boo2  bien  be  nieutoe  <©ou*  ***„*' bcrneuriS  bie  inbenSTanbe  ban  ötrecbtgcfïelb  toaren/  tor  lafie 
Bare  gagien  baer  op  geaffigneert  toerbenbe/  baer  af  ban  oc 
boo?  af  toilben  betaclt  3jjn  /  fulr  bat  b'oube  renten  niet  £f' öonben  betaelt  toerben.  Sc /  tt 

6.  ̂ atoob3ijn  Crcelï.  foube  gelieben  t'o?bonne*  Bctaierr. ren  en  met  bcBoo2ltjbe  remebie  ban  jufïftie  te  confïrin*  J£mS£ 
geren  be  3©et  en  jjBaptfïraten  ban  $mto*rpen/bat  3p  toerpen/ 

CCC  fonber  óefnae* 

(C 

cc 



578 
Het  fèvende  Boek. 

uttmn  róntet  b02ber  uitftel  betaltngc  boen  acnbeingcfctene tuil  Dï 
-3Lanöe 
ban  m* 
rreefjt/ 
Maft 
lartöcn 

öe  Ioó- 
cn  lijf» 
renten  / 

Dan  beStab/Stcben  en  Êanbcn  Dan  ötrecBt/  bic 
acnOacrlmberbanloScn  lijf  renten  ten  acDtercn  3ijn/ 

alfo  anbecs  gefcDapcn  foube  3ijn  /  albaer  beel  treffelijk 
fte  goebe  luiden  ban  liomniec  enmiferie  tebergaen/ 

boo?  bien  fp  be  betalinge  ban  bien  /  in  befe  ertreme  be* 
berfmffe  banbe  £anbe  ban  8trecBt/niet  en  nonnen mimi/     fluiftjiMii 

fm  \Z    7 .  ̂>at  fijn  «Brcell.  boo?ts  generalijn  geltcbcn  toil* 
£cn  (te  bette  staten/  Stab/Stebcn  en  £anben  ban  UtrecBt/ 

SSfïd  enpccrciijftlib  ban  bien /te  fioubenen  mainteneren  in 

<n  SS   alle  Baer  p2ibilcgien/recBten/ufantfen  en  coftumen/ge* 
tecuttn/  liiftfiènluiöenbesjbp  benöciferBooglofï.  inemorien/ 
Sin  en  Cortinnlpe  fBa  jefteiten  belooft  en  beftoocen  toaS/ 
fSSi  en  bat  alfulrfijn  <£rccll.  geliefbetecaffercnenteniete 
fouöm   öoen  aiie  nieutoigbeben  in  be  lanben  ban  HtrccBt  op- 

XX  oeftelt  /  merftelijftcn  ban  feftcre  nieutoe  «BouberneurS/ 
eenene/  tocfenbc  uitïjceinfe  öie  be  nature  ban  be  ingefetenen  in 
« fe    öc  jantjc  niet  beftent  en  toas  /  en  fulr  ban  geen  pjibt* 

ïé«oT  legien/ufantien/coftumen  en  toetten/  nocï)  en  öouben/ 
i>erneut$  m  in  cffectc  anbers  nieten  bicnen  ban  totlaftennotfe 
afaefuu.  ban  fijm  ij^aj.  en  om  be  lanben  en  Steben  op  te  eten 

"  en  tebcberben/fo  bic  niet  en  foeften  ban  Ijaer  eigen  p?o* 
"  fijt  en  Ben  fclben  te  rijften.  3i>atbacrom  fijn  <Êrcell.  tot 
"  bien  einbe  be  £anben  en  Steben  ban  atcecDt  foube 
"  boen  regeeren  bp  inbeemfe  officiers/ bp  bc  toelfte  fp 
."  tot  bien  tijb  toe  geregeert  pi  getoeetf/  en  Ben  fo  m  befe 
»  alöboojgaenbe  trouble/fonberalfulfte<aoubertteurS 
» te  Hebben/  altijb  getrou  getoont  bebben/  bat  fijn  arjeccu. 
"  boo2tSbcliebebefe  en  anbere  geliiftc  articulentecffec* 

"  meren  /  aengaenbe  't  gene  bp  be  <©eöeputecrbc  ban  be 
*  generale  Staten  bpBaer-luiber  remonflrantteber* 
"  fotnt  is  getoceft. 

©atbe     g.  ̂ atfnn€rcelUgeliebebe  Staten  te  permttte* 
tiaT  ren /bat  fp  uit  baren  naem  mogen  noemen  en  flcllen 

ïSm  eenen  öntfanger  ban  Bet  oube  fcBilt-gclb/  ̂ inberbam 
mmt  en  ITecftcnbijft/gelijft  be  Staten  baer  ban  noen  ober 
&aren  fto2te  jaren  in  poffeffie  toaren  getoecjl/  en  alleen  bp  ben 

"oTen  leflen  «Dntfangcr  alS  boen  oberleben/in  tocertoille  ban 
mogen  &e  Staten  anbcrö  gep?actifeert  /  en  met  fubtple  mtb> 
""Ti"  beien  ingeb20ften  toas  getoeeft/  en  ooft  fijn  fone  ben 

ien  een  ©ntfanner  boe  jegentoootfig  bp  maniere  ban  p?obifie 
©ntfan»  tien  Staten  ongeïjoo2t  in  poffeffie  ban  be  felfbe  b2te 

sec  ban  ̂ ff  jCjcn  toe|  furreptibclijft  noclj  felber  m  't  lebentoe^ 
&  fenbc  /  en  fönen  bienfl  contimierenbe  /  Ijabbe  boen  U> 
aeit>  /  len  /  en  na  bem  felben  in  fijn  plaetfe  bp  eemge  ban  fyne 
«inb«*  fmaidr.  «©fficierö  boen  furrogeren  /  toaer  tegeaö  be 

S&SL  Staten  ban  meninge  toaren  getoeef  baerterftonb  te 
tüpseiö-  opnoferen/  enbpftjnber  jBaj.beiStebeftlagen/ten  toa^ 

»  rebenboo2f3  (Dntfanger  (ten  tijbe  batbe^tatenbp 
(foi.7/.)  öteiniQue  fententie  ban  ben  ̂ ertog  ban  2fllbagecaf; 

'Teert  toaren)  oberleben  toarcgetoeefl  /  en  enljebben 

cc 

cc 

cc 

groter  ftoflcn  gebout  en  opgerif  öt  fonber  bat  men  oob  " 
geljoubenfoube  toefen  ben  3p2efibent  of  Kaben  eemge 
refolutie  bp  be  Staten  genomen  ober  te  brengen  ofte 
leberen:  alfo  bet  laftbban  <0elrc  onberbebeerfcoap* 
ppe  ban  fijne  |Baj.  genomen  i$  /  en  bic  partpftbappen 
en  ttoeb2acljten/betoelbc  eemge  periüebanoproerte 
moebten  cauferen/boe  gantfelijft  berbtoenen  en  ber*  <£ 
nielt  toaren  /  en  bp  erperientic ban  bele  jaren/en  pjm* 

cipahjbinbeneerfientroublebanben  jare  i566.blaer^ 
lijft  bebonben  «s/  bat  be  ingefetenen  ban  ben  lanbe  ban 
ötrecljt/ fijne  l^aj.fogetroutoe  en  toegebaen3önge>  <e 
toeeft/  al0  eenige  anbere  onberfaten  ban  fijne  patrimo* 
niale  lanben  fouben  mogen  toefen  /  en  baerom  be  re* 
benen  en  oo?faften/  toaerom  fulr  toel  eer  bp  ben  <©?abe  <c 
ban  éoogftraten  metter  baeb  /  jegens  bet  trattaet  ban  ec 
be  tranfïatie  banbe  temporaliteit/ingeb?acDt  toa^/boe  tc 

ter  tijb  gebeel  en  al  tefferen/en  alfo  ooft  boben  befe  rebe* 
nen  fijne  HQaj.  toel  befioo?be  /  in  aenfcfiou  ban  be  grote 
getroutoe  bienflen/ bic  fp  fijne  Ifêajeft.  gebaenenge^t( 
toont/  en  bc  onuitfpzcftcltjfte  ftoflen  /laften/  ftoarighe*  cc 

ben  /  bie  fp  gebab  en  geleben  Bebben  /  ïjen-Iuiben  uan . 
meug  eenige  pjibilegien  te  accojberen/  gelijft  in  regar*  <c 
be  ban  fulftc  meriten  ban  berfcöeiben  peeren  en  P2tn^  tc 
een  aen  baerluiber  getroutoe  onberfaten  bifttotlsf  betoe*  cc 
fen  is/  alö  men  ooft  berftaet  nu  gebaen  te  sijn/  fo  fiabbe 
fijn€rcell.tc  minoo2fafteom  ftoarigbeib  temaftctt/ 
om  ben  «Staten  ban  ëtreebt  befe  poincten  toe  te  laten/ 
be  toelfte  benïuiden  ban  ree Dts$  toegen  toequamen  /  en 

ban  ouög  altijb^  geobferbeert  toaren  getoeeft/ooft  aen^ 

gemerftt  bat  ben  <©ombeftcn/  bk  't  l^ooft  ban  be  &ta* ten  të  /  en  be  beftü?(jbtnge  boen  foube  /  niet  in  poflTeflff e 

en  ftangcfïelb  toerben/ten3P  W  fijne  üfêajeft.  aenge* 
naem  3p '  en  eerfi  berto02ben  fiebbe  fijne  IKajeftettsf 
b2ieben  ban  placet:  geujb  bat  ooft  ban  anbere  5©efee^ 
nen  geobferbeert  toerb, 

^e|Bagi|lraetberfïabHtretBt  toaren  fuut  ooft  b&  t,  ira 
ftlagenbe  /  bat  Oen  benomen  toaren  be  ffeuteïen  /  om  te  firaee 

geraftenbpbesS^tabS  3egelen/ bie  in  fianben  toaren  g|* 
ban  ben  Capitei»  op  't  ffot  ©2ebenburg/bat  fp  ooft  beg  m^u 
^tabsf  ftlocfte  omeenige  publicatie  te  boen  /  nieten  tueece 
moebten  luiben/fonber  te  bebben  confent  ban  ben  ̂ obe  gjje 

ban  ötrecljt  en  ban  ben€apitein  op  ©2ebenburg/toel^  f™" fte  beftoaringe  nergens  toe  bienenbe/  fp  ooft  berfoeftten  ien  u« 

bat  fijn  €rcellentie  fouben  toillen  gelieben  tecafferen  ̂ /e» entenieteboem  ^taoi 

io.  %\fa  mebe  be^?efibent  ban  ben  ̂ obebana*  woc&e 

trecötopberefteninge  ban  ben  <©utfcljilt-gelbe  feftere  gubm 
nieutoigbeib  fjabbe  toillen  inmengen/  om  te  ontfangen  m00e9n7uf< 
bc  acgupten  /  en  te  cafferen  be  gelofte  rent-b2ieben/  tot  Den  /  om 
grote  p2eiubicie  en  pjeeminentie  ban  ben  bombenen  pubitca* 
mber  tijb  /  be  toelfte  fulr  ban  allen  ouben  tijben  atë  l™m 
ï|ooft  banbe  Staten  {jabbegepleegt  en  gebaen/fonber  ban  no» 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

©atbe 

JÜ&aat# 

__  miqoien  geen  i^_^j»wt  »  -£ •jlwZ**  trMMfiorttt>tnnfipYnt>ea/t>n taant hÊtelbitfihmthem  m*lm\ 
»af  £  baer  bolcantien  eer  te  mogen  te  bennen  geben. 

SSi     9.  €n  alfo  be  boo?f5  Staten  Daer  bebonben  tn  meer*
 

uoo?fj    ösc  fubjectie  te  3ijn  ban  eenige  anbere  Staten  of  %a\y 
boojtaen  ̂ m\  mct  ajjcen  üan  nieuS  aengeftomen :  maer  ooft  bte 

9SL  patrimoniale /fo  batfe  niet  en  moebten  bergaberen/ 
nen  aist  f0nber  boo2gacnbe  berfclj2ijbmge  ban  ben  $2eftbent  of 
t  Boofi/  '0atjcn  O20biiiciael  albaer/  bat  fp  ooftmofien  bcrlaten 
tarten  ab$  fp  bergabecben  Daer  oube  getooonljjftc  en  bemiame 

to«fcD?e>  plaetfe /en  berfameninbe  Cancclrpeban  't^of/al- 
benien  toaer  fn  alfulftcn  commobiteit  /  ommetmalftanberen 
foïbm  te  (toefen/  en  fomtijben  in  ftoaren  faften/  ïjaerluibcr  tc 
mogen  bertrccften  /  niet  en  Ijebben :  ja  bie  ban  ben  J^obc  meer 
tergaoe*  jnl;Ctocg  toaren  en  befjinberen/bat  fp  alle  refolutieii 

5Srinou  bie  in  be  faften  banbe  Staten  genomen toerben ter* 

öe  en  g^  ftonb  öcn  pjcfibcnt  moffen  obcrleberen/'t  toelft  m  geen 
l5Sont'  Staten  of  Eanbcn  ban  bertoaerö-ober  en  gefebiebe  / 

Stort   bat  fijn  <Grc.  baerom  be  Staten  boomocmt  foube  toil
* 

font.ee    jcn  toelaten  /  öatfc  boo2  baren  ̂ ombeften  alleen  /  als* 
apö°u'   't  tóooft  ban  be  boo?f3  Staten/  fouben  toerben  befcb?e* 

ïtjn&  ben  alfl  banoubS  placlj  te  gefcljicben/  en  batfe  fouben 
refoiu»    tronen  bergaberen  in  baer  ouöe  getooonlijfte  plaetfe  / 
£el£en  ftaenbe  lm  be  zootnfterfte/toefeube  baer  toe  feer  p?opij0 

?em  óf  en  teQuacm/aW  Ijcbbcnbe  Ijare  bertceft-ftamcren/bacr 
öaöen  uc  aibbcrfcbap  /  Stab  en  Steben  /  apart  metten  an> 

iSJren  ̂er?n  woöcn  delibereren/  cn  toel  eer  tot  bien  einbe  met 

troubleert  te  3ün  getoeeft  /  en  toant  befe  $2efibent  Bern  to^'m Bier  mebe  nocB  niet  tontenterenbe/p2etenbeerbe  ooft  &&& 

boo?bigeur  ban  fijne  commiffie/fp?eftenbe  alleen  op  Jent  ban 
Bern  ais  CommiffariS  ban  ben  <©utfcDiIt-gelb/te  toil*  Jfyjy„a' 
len  fitten  ober  refteningen  banben  ̂ inberbam  en  3lec*  mttecit 

ftenbijft  /  en  ben  tijb  te  p?efigeren  na  fijn  beliefte  /  toan*  JouöeBe. neer  men  befelbe  boen  foube/  al  buiten  maniereen  jf^JJ 
erempel  ban  alle  fijne  boo?faten.  So  begeerben  be  meeren 

Staten/  bat  fijn  €rc.  ben  $2efibetu  foube  bebelen/  bat  ««mg 
Bp  Bem  ban  alfulftc  ongctooonljjftc  nieutoigBeib  ber*  K™ 
b2agenbe/  fijn  commiffie  ban  ben  ©ubfcBübe  niet  bo?*  &eni n. 
beren  foube  ertenberen/  ban  fijn  boojfaten  enBabben  mm 
gebaen  /  nocB  ter  caufe  ban  bien  niet  meer  te  p?etenbe*  ̂ JJ 
ren  nocB  eifcBen/nocB  ober  anbere  refteningen  te  ftaen/  bmmen 

ban  fjjn  boo?faten  Babben  geljab  en  gebaen  /  en  bit  ooft  Jan  w 
acftterbolgenbe  be  p?obifionele  reflitutie  ben  boo?f3  {JJJJ' 
Staten  bpbc  boo2f5  <jToninft onlanr  berleent  en  ge*  baen 

baen  /  bc  toelfte  toel  erpjeffebjfecn  met  b?engt/bat  men  öaöotn. 
ben  Staten  fallatertbolgeiun  genieten/  alle  Bet  gene 
fpluibenboojbate  banbe  caffatie  ber  felber/  plegen  <c te  uferen  en  bruinen.  ^.tt 

ii.  <gn  alfo  notoir  toaS/batbebeerlDfeÖetb  banier*  f^e, 
mepbc  eenieenis/geBouben  banben  lanbe  ban  ü  amwb 

treebt/  baer  onber  bet  altijbS  ban  oubS  gefo?teert  Bab*  jjnj 
be/enooftuitftraebt  ban  eenfeRere  p?obifionelefen^  ̂ |r 

rentte/ 



1574-  Oor/pronk  der  Ne 
«tjDan  tcmuvtvmöcttn  tijDcn  bp ïie |Baj.  Uan  tic  «tToninginne . 
Je„       Uan  8ongarien  ijooglofl.  memorie  gegeUen/  alnjDp 
graten  metten  lanDe  Uan  Htrecïit  gecomribueert  liaDDe  totten 
«•b*     oubfcljtlt  gelöe  boo?  een  UierDepart  /  tot  Den  jare  toe 
SSrTerat/  Uan 70 /ten  toclftentijDeDe  Staten  ongc[)oo?tgetur* 
fouöc     beert  toaren  in  Daer  poffeff ie  /  Doo?  een  fefter  furcDean* 
iwrttra  tje  öie  Uan  SCrmepDe  bp  Den  l&crtog  Uan  atbaber* 
J^7    leent  /  't  toelft  nocD  in  recBten  nocfj  reDenen  en  toa£  ge* 

'     funDeert/  begeerden  Daerom  Dat  fijne  €rcell.  De  ,$ta* 
•  ten  latenöc  in  Daer  ouDe  poffeffie  en  gcb?uift  /  De  Doo?f3 
„  furcDeantic  fouDe  cafferen  en  te  niet  Doen/enDefelUe 
„  afgeDaen  3ijnDe/inDien  De  Doo?f5  Uan  StcmepDe  jegens* 
„  D'erecutie  Die  De  Staten  fouDen  toillen  Doen/totllen „  oppoferen/  fo  toaren  De  Staten  te  D?eDen  Daer  op  recfjt 
3,  cnjuftitieteUertoacDten. 

©a t  uc      1 2.  2fi Jfo  ooft  in  Den  ia»  i^y.  fenerc  a ccoo? t  of  con  * 
«óm '    w?oaten  toaren  gemaeftt  op  De  «cBeeftelijfte  juriéictie manöeoc tt,iTen  öe  öeiferlijne  IBaj.  tjoogl.  memorie/  bp  a&Upfe 
bt n  do.  uan  Den  J^oue  Uan  tftrecDt/  en  Den  25iffcDop/|&elaten 
IS*"  cn  oemenc  <aceftclijftDeiD/en  Dat  Die  UanDen  i|oUe  Uan 
ie  ca  f"  Streept  Dageltjr  Die  uan  De  <&eeftlijftöeiD  m  DaerluiDer ttn  aiie  jurifDictien  grote  inDjacDt  DeDen/  contrarie  Den  Doo?f3 
JJ2*Ü  accoo?De/begcecben  De  Staten  Dat  fijn  €rcell.  Die  Uan 
roncojr  Deni£oDefouDe  beuclenaf  te  Doen/  en  te  cafferen  alle 
uaren  '  't  gene  ï)P  Uen-luiDen  contrarie  De  Doo?f3  conco?Daten EPK  Crtiacn  toast/  met  laft  Den-luiDen  na  De  felUe  Uoojtaen 

1  in  alleg  te  reguleren. 13.  23egeren  uoo^ts  De  uoo?f3  Staten  Datmen  Den- 
IteDen U002tacn nieten  falbeftoaren  met  cenigeonge- 
tooontijfte  noclj  onbeDoo^liJfte  petitien  /  nocD  Denluiben 
Dien  aengaenDe  meer  betceeften  in  De  communie  of  ge* 
meenfefiap  ban  De  anDere  fnneiBajcft  patrimoniale 
lanDcn  /  met  befc&üUcn  en  genaDelijft  tracteren  mette 
anDere  nieutoe  aengenomenlanDen/  al#  <ü5elDeclanD/ 
<0berpffel/  en  doeningen/  en  Dat  men  ooft  Dit  confent 

ierland/e  Beroerten. 

$79 

ten  u,i> 
feren 
öeefle* 
\mm 
üemaeht 
tjabbcn 
flebaen 
«11  ijcn 
bare  11a 
in  alle? 
utequ' 
leren, 
©atmm 

fac  peri 
rtru  cn 

(al  öe= 
ftoarett/ 
noröm 
confe» 
qutmt: 
uttlun 

t  lUf  Uan  xooooogl.  in  geen  confeguentie  en  fouDe  treeften/ 
oen  ma  alfo  't  Den  lanDe  Uan  ötrecftt  onmogelijft  fouDe  Ujefen/ 
SeTfo  ̂onï,ec  &aec  utterfte  beDerf/  oofe'öet  Uier  De  part  Uan Hdiuse  Wcn  <n  toeftomenDen  t^Den  tè  confenteren/  aengefien  |p 
onu.  luiDcn  ( ooft  in  fleur  toefenUe ;  altijD  IjaDDen  mogen 
ÏS°£*  Uólflaen  met  20. 14.  of  ten  öoogften  x8ooogï.  en  't  cje* 
£»Sni^  ne  <*P  Kgentooo?Dcttj&  DeDen  en  confenteerDen/  toas? eenfDeelö  om  fijne  |Kaj.  tn  (ïjnen  groten  nooD  te  affifte* 

ren/eenfDeclg  ooft  om  een  pDer  fijn  penningen  UjeDer- 
om  te  geUen  /  De  toelfte  bp  maniere  Uan  leninge  en  uit* 
fettinge  /  tot  oo?baer  en  profijt  Uan  fijne  fflaj*  DurenDe 
Den  oorlog  opgeb^oeftt  toaren/  'ttoelft  fpbp  atfulfte ftoarelaften  en  ongetooonlijfte  miDDelen  fouDen  moe* 

'n  ten  UinDen  en  collecteren  /  allé  eet-toaren  en  't  gene  De 
n  nooDD^uftDer menfeften  aengact  beftoarcnDe/  'ttoelft 
9i  ten  laetftenfo  Uerre  fp  lange  fouDen  Duiren/  De  <0e- 
„  meente  impo?tabelfouDe  Uallen/  en  een  goeDertieren 
„  ̂ince  uan  fijn  getroutoc  onDerfaten  niet  en  beöoo?t  te 
„  eifcöen. 
„  *©emerfit  meDe  Dat  De  Staten  Doe  iegentooo?Delijft 
„  geen  gelD  en  IjaDDen  /  nocï)  en  toiflen  te  benomen  /  alfo 
„  allegereDe  penningen  Uerflrcftttoarcn  in  Diende  Uan 
„  fijne  lKaj.cn  Dat  Uan  Bet  outfcDiltgelD  foUeelnieten 
„  quam/alö  De  laflcn  Daec  op  geaffigneert  toaren  beD^a* 
„  genDe  /  Dat  ooft  fjet  lanD  Uan  atrccljt  fo  geïjeel  Uan  gel* 
„  De  toatf  gcbtoot/Datter  geen  gelD  op  lotfrenten  nocD  iüf= 
„  renten  entoas  te  beftomcn/oUecmiröDe  ©cjteDetge* 
„  öcel  lauD  Dan  Htrecljt  D002  regneerDe  /  en  pjincipalijft 
„  Dat  De  Staten  nocö  niet  abfolutcïijft/  maer  bp  pjouifle 

a  leen  cn  toaren  gcrcftituccrt/  'ttoelft  Baer  geloof  Datfe Pjacljten  te  Debben  ganfcljeltjft  toaö  DerogerenDe  en 
toccnncmenDc  /  fo  toareït  fp  te  D?cDen  /  Dat  fijn  €rcell. 

„  ter|tontfouDc  mogen  licljten  De Doo?f5  50000  gulD.op 
„  gacrlutDcr  obligatie/ Die  fp  DaerUanfouDengeUenen 
»  S??Icn  öemtcrcfl2  na  aöDcnantDenpenninftfeftien/ 
„  DicfpfouDen  quoten  en  afloffen/ binnen  Den  tijDUan 
„UteriarcnnaDc  rcDucticUanDen  lanDeUan  ̂ ollanD/ 
„  of  Dat  De  trotiblen  in'tgeljecl  geceffeertfouDen  toefen/ „  en  Dit  met  8000  gulD.  tcffeniJ/en  Datfe  De  rentenen 
„  Dooft  fomme  fouöcn  mogen  UinDen  bp  Uerfeópinge 
„  Uan  lo$  en  lijfrenten/  fo  ijoog  en  laeg  alöfp  De  felUe/ 
„  na  gclegcntljeiD  De$f  njDö  /  fouDen  toeten  te  ftrijgen  /  en 
„  Dat  ntcmauD  Daec  Dan  type»  fouDe  toefen  <5eefleiijti I.  Deel. 

?> 

nocö  Bccrlijft/  ®M  nocf)  oncDel/  pjefiDent/  naDcn/ " 
Capitcin/^DicnacriBf  cn  ̂ Officieren  Uan  fijne  jRaje* " 
Heit /en  of  fijn  iHSajcjteit  'tfelue  anDcrö  gelief  De  Dat " 
fjen  't  felUe  afgetogen  fouDe  tocrDen  Uan  De  penningen  " DerUoo?f3P?cfentatien. 

1^  <©at  fp  Uan  De  felUe  penningen  Daet  Uan  fto*  5f!  ¥ menDe / fouDen öebben type  Difpofitie  en  öanDelinge/ g«g 
entotDieneinDe  fclfjtfeenof  meer  ontfangctsi  Dcpute*  aömint* ren /Die  DaerDanDe  gatenen  niemanDsf  anDere  re*  KL ftentnge  betoijs  en  religua  Doen  fouDen.  SS? 

15.  5^at  ooft  fönnaaj.DeftaD/fïcDen  en  platte  lan*  fnïfcn 
Den  uan  ötrccDt  infesi  naeHftomcnDe  jaren  met  geen  tbl?J 
anDer  öeDen/  fcfjattingen/impofiticn/nocD  fubUen*  ™t\m tten  en  fouDe  ben»aren  /  op  Dat  De  Doó:f5  BlanDen  /  Die  of  mecc 
nu  actjt  jaren  lanft  genoeg  continuelijft  /  fo  in  De  Doo?*  ®w&n' gaenDe  /  alö  Defen  trouble  /  en  miDDelretijD  bp  De  KJmft* 
^paenfe  folDaten/Deerlijften  geaffligeert  toaren  ge*  «ren. 
toeefi  /  en  nu  jegentooo?delijft  tot  een  ejrtreme  Defolatie  ®at  ïf en  beDerffeniffe  toaren  uerUallen/ een  toeinigmocDten  St 
refptrerenenöarenafemUcrtialen.  wnï«u 

16.  ̂ at  Uan  gelijften  fDne|Bajef!.  UerbieDcn  fouDe  *£***! alle  <©ouuerneur0  generael  en  particulier/  Die  Uan  Den  ïgmw 
^oUeUanötrecftt/  Colonellen/Capiteinen/  toplui*  mm, 
Den/25eUelf)ebbersf/en  alle  anDere  <©fficiersf/Dat  fp  lui* en  fouöe 
Den  uan  Doen  Uoo?tj$  aen  geen  uitfettingc  cn  Docn/nocD  m©«noe fouDen  laten  gcfcljieDen/nocö  in  De  IteDen/  nocD  oUer  «onö* 
Den  platten  lanDen  Uan  ötrecöt/  BocDanig  Die  ooft  fou*  i0UJe Den  mogen  toefen /geïöft  Die  <6oD  betert/  Dagelijrge*  SSe 
fcfiieDe  en  aen  allen  ftanten  gebcurDe  tot  onUecDjagclij*  ©outvc* 
fte  ftofïen  en  fcftaDe  Uan  De  Uoo?f3  lanDen  /  en  ftlein  p?o*  S? 
fijt  Uan  föne  JH9aje(ieit :  maer  toel  tot  groten  Uoo?Deel  ?$?„ 
Uan  De  Doo?f5  <0ouUerneurjS/  Capiteinen  en^öeUel*  particu* 
Öebber^/  gelijft  men  Deief  Dagelör  uoo?  oogen  toajS  fien*  ™„  K De/  toantinDten  alfuifte  ongetooonujfte  manieren  Uan  £& 
Doen  (Uooj  Dien  tjjDe  in  De  Doo?f3  lanDen  nooit  meer  ge*  aiienan* 
fien)  niet  afgeflelD  en  fouDe  too?Den  /  fouDen  De  Uoo?f3  te^ 
JanDenfo  ganfcljelijftbeDo?Uen  en  opgegeten  toojDen/  S 
DatDe^Staten  onmogelijft  fouDe  toefen  De Uoo?f3 pen*  dictaten, 
ningente  fumeren/en  oofeuoo?t#  tot  anDerentoefto*  &. 
menDentDDen/fönemaajefl.eenige  beDen/offubUen*  K 
tien  te  Doen  /fb  fijn  Crcell.  toel  fionDe  bemerften  toat  ooena» 
eenonUerD?aeglijfte  faftetietfouDe  toefen/  Dat  men  De  letJ' lanDen  Uan  ötrecfjt/  nuinalfulftenfoberen  fiaetge*  eniS 
(lelt  3ijnDe  /  na  fultien  onfpjcftelijfte  ftofienen  laften  oen  ban 
bp  Oen-luiDen  gcleDenen  geö?agen/nocljmetnieutoe  H™*1 impoften  en  fcljattingen  fouDe  beftoaren/enDatDaer  ïffi„ 
beneffeng  006  De  Uoo?f3  onreDeïijfte  ejrtraojDinarte  on8f. 
uitfettingen  en  concuffien  niet  en  fouDen  cefferen/ en  $0UMn toat  grote  inconUenienten  Dat  Daec  Doo?  Uan  De  ge*  SS 
meente/ Die  in'teinDe  tot  DefperatiefouDegcfcöapenp?rtcm 
3ijn  te  ftomen/te  UertoacUtenfouDe3ijn/DatDaerom  l"[bclè 
fon  Crcellentie  fouDe  gelieuen  te  confenteren  /  Dat  alle  ïïlTT) 
De  gene  /  oUer  toic  fulfte  uitfettinge/ fcUattmgen  of  im* « 
pofitien/  fonDer  confent  Uan  De  Staten/  geDaen  toaren  « 
ofgcDacn  fouDen  mogen  tocrDen/ De  felUe  niet  en  obe*« 
Dieren/  en  006  Datelijft  De  erecutie  Uan  Dien  fouDen  mo* « 
gen  refifleren.  <©?DonnerenDe  tot  Dien  einDe  allen  <©f* « 
ficieröen  3u(licier0DaertoeUerfocöt3ijnDe/  De  felUe £C 
alle  mogelüfte  öulpe  /  bpfïanD  en  affifientie  Daer  toe  te cc 
mogen  Doen/  toant  Uoo?toaer  De  Staten  te  Uergeefief" 
tot  eenige  petitie  fouDen  UerfocDttoo?Den/atë  anDere cc 
bp  ficö  felf0  fulfte  impofitien  fouDen  mogen  Doem  €n 
Uerflaen  De  Uoo?f3  .Staten/  Dat  DpalDienpettoegUan 
't  gene  Uoo?f5  tëgecontcaUenieertofnietgeöouDen  en' too?De/  Datfe  alfDan  ongeflouDen  fouDen  3ijn  /  in  't  ge* ' 
ne  fp  jjiec  uoren  gep?efenteert  fiaDDen.  ©erfoeftcnDe" 
mtt^Dtii/  Dat  fijn  €rcellentie  belieUe  Bern  Uan  Decc 
Uoo?f5  Staten  Daer  meDe  te  öouDen  Uoo?  geconten* <c 
teert/  en  metten  eerflen  in  öaerluiDer  fafte/nopenDe cc 
De  fententie  bp  Den  ̂ ertog  Uan  2Clba  jegenö  öenlui* « 
Den  gegeUen/te  nemen  Dïnfojmatie  /  Daer  Uan(ïjne'c 
Haatefteit  bp  fjjn  b?ieUen  nu  anDertoerf fijn  €rceïlen*  '* 
m  lafl  öaDDe  gegeUen/  en  bp  DenfelUen  teintcrceDe* <c 
ren  /  Dat  eUen  Ue?re  fijn  ifêaj*  uit  De  felfDe  informatie tC 
en  anDere  fcD?ifturen  fijn  iBajeft.  gecerüibeertnieten" 
ftonDeUerftaen  De  notoire  injuflitie  en  inicjuiteUanDe<c 
Doo?feiDe  fententie  /  Dat  eUentoel  fijn  #aa  j.  geliefDe  De* <c 
felUe  metter  DaeD  buiten  fo;me  uan  recöten  te  aboleren/« 

Ccc  %  taf^ 

cc 

«c 

(C 
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*t  ©00?* 

fjOUbfll ■een  bfe 
ban 

©juf* lantt/ 
fioben 
iie  ge* 
ronfen* 
tecrbe 

„  tafferen  en  te  niete  boen/  afê  be  toelbe  metter  baed 
„  buiten  fo?me  ban  juflitie/recbt/ reden  en  eöufte  bp 
„  den  ©ertog  ban  2§lba  en  3rjne  ïlaed  toa$  gegeben: 
„dat  3ijn  Ifêajeftept  alfdan  geliebe  de  boo?fcb2eben 
3,  Staten/ jegeng  die  boo2fcïj?eben  fententie  in  luftttte 
5,  te  orttfangen/enbenlupden  bergunnertin  defe  3üne 

,,  jjBajefteitf  Nederlanden  eenige  onpartijdige  fiecf); 
3,  ters/acbterbolgende  de  reguefïe  3ijn  IBajefteit  Dien 
«aenuaende  ober  lange  gep?efenteert/  toaer  aen  de 

„  bootö  Staten  een  feer  aengename  fabe  gefcljieden  fou, 
„  de /alfo  fp  liebec  fjadden  bp  middel  ban  jufhtie  ge, 
„refïiueert  te  tooien/  ban  bp  eenige  ertrao?dinarté 
3,  toegen  /  bie  men  foube  mogen  p?efumeeren  bp  anbere 
»  middelen  berbregen  te  toefen /fo  fp  baerlieder  inno, 
3>  centie  /  en  be  in  jufticie  ban  be  boo?f3  fententie  /  en  be 
»  opp2effie  jegens  baerluiden  /  bp  ben  hertog  ban  3i!ba 
3>  met  gioban  be  ©ergatf  3i)nen  öaeb  geb?uibt/<töod 
.,  almachtig  /be  ConinblijbeJlBajefteit/en  allen  bcfen 

M  Nederlanden  nenlp  en  notoir  öielden. 

Dm  ban©?iefïanbbabdentot  redemtie  ban  ben 
10/20/ en  100  penninb  geconfenteert  een  p?o, 

pijn  ban  118000  gulbems/  op  febere  jaren  en  con, 
ditiente  betalen/ en  meenden  daer  mebete  bolftaen/ 

die<$nict  jegenftaende  fo  toerden  fp  bageljjr  doo?den 
®mt  ban  25iilp  baren  ,§tadDou0er  geauelt/  om 
leninne  boo?  be  foldaten  aldaer  leggende/  en  alfo  fp 

iSSrt  öit  onbeboo?ljjb  en  ond?aegltjb  acöteden  /  badden  fp 

mtS!  bare  gedeputeerde  aen  den  «8?oot  Commandeur  ge* 
mmm  fonben/  om  te  folliciteren/  bat  daer  nobige  p?obtfie 

SS/toan  gelöe/  tot  beboef  ban  be  foldaten  foude  toerden 

mSr  gefetjibt /of  batfe  be  betalinge  aen  bet  beloof  be  p?o, öeratie  tjün  fouden  mogen  binben  r  maer  fip  beeft  benlutden 

SSSS/  boo?anttooo?debp  monbeeni^bpgefc^iftegege
. 

S«l>  ben  /  bat  aldaer  geen  middel  en  toas  om  be  boo?f5 
tien  m  3Lanöen/betmit0  be  lanbdurtge  oo?logen  en  ftoare 

£ïïn,  laften  3üne  IBajeftept  opgebomen/met  eenige 
 pen, 

H  ningen  /  tot  onderboud  ban  be  folbaten  bmnen  ben  fel, 
ben  lanbe/tot  befeberminge  ban  detngefetenen  ban 

bien  leggenbe/  te  mogen  fuecuceren  en  bebulpelnb 

toefen  /  en  bat  00b  niet  mogelijb  en  toass  /  eenige  pen, 
ttinaen  banben  p?opijn  ben  =£anbfcfiap  te  laten  bolgen 
fo  be  felbe  al  ober  lange  ben  boopluiben/dte  fp  op  groot 

intereffeaen  gereben  gelbe  fijne  |Baje(leit  (ató  boo? 

berebelligbeibban  3ün  eigen  onberfaten  baer  toebe, 
ibtoongen  getoee^t  5(jnbe )  babben  berftrebt/  toao  geaf 
fioneert/  bat  baerom  be  Eanben  nocb  een  tijb  lans 

Raer  felfó  mof  ten  beïjelpen/alfo  gefcfjapen  toa^/  bat  be 

tesentooo?tiige  f toarigbeib  fo  Daefï  geen  einbe  en  foube 

nemen  /  tot  toelfcen  einbe  bP  00b  febere  (©?bonnantie 

ban^mpoften  Babbe  geraemt/  baer  mt  fulbonber, 

«oub  foube  bonnen  gebonden  toerben.  €n  metjegen, 
itacnbeb'oppofitiebaer  tegenss  bp  eenige  ̂ teben  en 

anbere  ban  ben  Hanbe  boo?  ïjenlutben  geb?wbt  /  Bab, 
be  noeb  gebonden  /baer  ban  opene  b?ieben  ban^c 

tropete  berlenen/  en 't  felbe  ben  boo?f3  baren  ̂ tab, 
ftouder  toe  te  fenden  /  om  Hit  tot  beboef  en  onberbou, 
binge  der  foldaten  /  ten  mtnflen  guetfe  ban  ben  ïanbe 

te  boen  eff ertueren,  ̂ e  boo?f5  ©illp  beeft  baer  op  een 
atandtfbag  binnen  aieeutoaerden  tegen  ben  7»  &ep* 
tembjtë/  en  in  befelbe  in  3öne  tegentooo?bigbetb/  boo? 

ben©2efident  'tgeneboo2f3i0/  boen  boo?bouben  met 
toefegginge/  bat  bet  felbe  in  geen  ronfenuentie  en  foube 
aetrocben  too?den  /  baer  bp  boegenbe  /  bat  niettemin 

op  bat  een  ieder  foude  mogen  fpeuren/bat  bien  aen* 

naende  niet  anders*  gefoebt  en  toajs  getoeefl  ban  't  toel* 
baren  ban  de  fanden  /  midfgaderiS  't  foulagement  en 
berlitbtinge  ban  bc  ingefetenen  ban  bien/  fo  berre  men 
ben  gimpo^  niet  goed  en  bond  /  fp  eenig  ander  middel 

foudrn  mogen  foeben  om  de  felbe  impoflenongeeffec 
tueertte  laten/ en  be  foldaten  noeftboo?  een  tijb  lang 

ïeninge  ber  jtrebt  en  onderboudinge  gedaen  toerdende/ 

begerende  daer  op  een  fiojt  en  b2ucbtbarig  anttooo?de/ 
befonder  aenfcbou  nemende/  dat  tik  f(o?een  rente  met 
biberfe  laften  ban  bijbagien  en  andere  fo  bef  toaert 

toaiS  bat  niet  mogelijb  en  majS  be  felbe  in't  lange  meer, 
ber  lajl  te  b?agen/  alfo  gefebapen  toases/  bat  beftoa, 
rigbeben  foljaefi  geen  einde  en  foude  nemen/  en  be 

onderboudinge  ber  folbaten  niet  boo?  teu  maenb 
d?ieof  bier/  maer  boo?  ettelijbe  jaren  fonbe  moeten 
gebonden  too?den»  3&e  ©olmacDtigde  op  be  dagbaert 
gecompareert  jijnde  /  fiebben  naer  communicatie 
metten  anderen  gebouden/  eerfl  berfoebt  copie  ban 
den  boo2fcD?eben  <©ctrope  en  ban  be  b?ieben  /  baec 
b?  Oen  f  aft  gegeben  toas/  om  befelbe  te  boen  effec* 
tueren.  €n  na  bat  Benluiden  copie  ban  den<©ctrope 
toa$  bergunt  /  en  baer  beneff enjS  aengefeib  /  batfe  bep 
Oacfjt  fouden  toefen  /  dat  bP  op  Waterdag  toebomen? 
de/toefende  ben  7  bérfélber  maenb  /beb?ieben  ban 
^ctrop  doebt  te  doen  publiceren/  enboo?t0  laten 

effectueren/  'ten  toare  fabe/  fp  luiden  middel  dien 
tijde  een  ander  goed  beouaem  middel  toiften  te  bin* 
den/  p?ofijtelper  en  minlt  febadelyber  dcnEande 
en  pe  ingefetenen  ban  bien  3ijnbe/  dan  ben  impofle/ 
om  baer  mede  be  foldaten  te  onderljouden/  benlup, 
den  mede  aenfeggenbe  /  batfe  b^n  niet  en  bo?(ten 

floten  aen  be  claufule  in't<©ctrop  ftaende/  dat  ben 
ontfanb  ban  ben  felben  impoft  foude  toefen  W  den 
Sentmeefler  ban  den  Coninb/  toantmen  teb?eden 
toag  /  bat  fp  een  ander  fouden  mogen  nomineren  /  en 

daer  toe  bero2dtnercn  /  't  toelb  bp  bp  den  <©?oot  Com* 
mandeur  tocï  foude  berbrijgen/  bat  bet  felbe  boo? 
goed  foude  toerden  aengefien :  gelijb  \yp  ben  mede  bede 
aenfeggen/bat  ï\p  te  b?eden  toasSbande  penningen/ 
tot  beboef  bande  folbaten  febere  tijb  omgeffagen/en 
onder  befelbe  gediftribueert/  baer  ban  niet  alleen  re, 
benjnge  en  betoijg  te  boen/  maer  batljp  ben  3lanb* 
fcöap  beloofde/  ban  be  eerfle  betalinge  bie  bem  ge* 
febieden  foude/  de  felbe  penningen  te  boenrembour* 
feren/  daer  toe  bP  fnn  eigen  perfoon  en  alle  fijne  goe* 
beren  tot  baerlieder  contentemente  toilde  berbin, 
den..<©p  den  10  ,geptemb2i0  bebben  de  ©olmacb- 

tigdefeber  gefcb?tft/  't  toelb  fpfeiden  te  toefen  'tam* tooo?dopdep?opofitieben  op  ben  7  gedaen/  aen  den 
boo?f3  ̂ tadbouder  obergelebert  /  luidende  al£  bolgt : 

DE  Volmachtigde  van  de  Landen  van  Vrieüand  op 
den  3.  September  in  defen  jegenwoordigen  jare 

1 5  74*  binnen  Leeuwaerden  befchreven  zijnde,  feggen 
op  dè  propofitieten  felven  dage,by  my  mijn  Heere  den 
Prefident  D. Igram van Dehelen  gedaen,  beroerende 
de  introductie  van  de  impoften ,  of  ander  bequame 

middelen,  dienftig  totte  week-leningen,om  daer  mede 
te  onderhouden  de  foldaten  nu  ter  tijd  in  de  Landen 

leggende,  dat  de  Furft  van  Saxen  eertijds  Heere  van 
defe  Landen,  in  den  jare  1 598.  voor  fijne  F.  G.  en  fijne 
F.  G.  erven  en  nakomelingen  in  Princelijke  woorden 
belooft  heeft,  geen  laften ,  nieuwe  vonden ,  of  eenige 
faken  meer  in  te  fetten,ramen  en  ftellen  boven  de  pun- 
cten ,  handelen  en  articulen  van  der  Landen  yerfchrij- 
vinge. 

Heeft  ook  Graef  Floris  van  Egmont,  van  wegen 
onfen  Genadigften  Heere  den  Prince  van  Spangien,  in 

den  jare  1515.  belooft  ('t  welk  byfijn  Majefteic  na  is 
geapprobeert  en  geconfirmeert )  de  Landen  in  te  ne- 

men ,  regeren  en  regimente  te  onderhouden  in  alle 
manieren  en  vryheden,  fo  voormaels  die  Doorluchtige 
Furft  Hertog  Georgiaen  yan  Saflen  gedaen  hadde, 
doch  niet  weiniger,  immers  fo  veele  als  mogelijk ,  met 
meerder  vryheden  en  genaden  ondcrholden. 

Daer  en  boven  heeft  de  Prince  voorfz  zijnde  alldoe 

Keifer  van  Romen ,  namentlijk  Carolus  Quintus ,  on- 
fen aldergenadigften  Heere  hoogloflijker  gedachte- 

nifTe,inden  Traftate  van  den  jare  1513.  inden  ia. 
artieul  belooft ,  boven  de  conventie  en  inkomfte ,  die 
tot  fijne  Majefteits  behoef  gemaekt  en  geaccordeert 
foude  worden ,  boven  de  ordinarife  domeinen ,  als  te 
weten  den  jaertax ,  't  Bild,  metten  aenwaffen ,  pro- 

fijten van  de  Cancelerye ,  Pluimgraverye  van  de  Swa- 
nen ,  zeevond  en  diergelijken ,  daer  niemand  na  en 
taelt ,  of  rechttoe  en  heeft,  de  Landen  niette  befwaren 
noch  te  belaften ,  geenderley  faken ,  met  (€?ecarien/ 

Sfmpoflen/  föoilagien  of  &ubbentten/noch  met  <5?a, 
ben  en  550ltoerben/  dan  datmen  met  fuiken  accoord, 
en  conventie  te  vreden  fouden  wefen ,  en  fijne  Maj .on- 

derdanen daer  mede  vry  en  ceuwelijk  ontlaft  te  houden. 
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Voor  welke  ordinaris  domeinen  en  profijten  Gjne 
Majefteit ,  ook  in  den  6.  articul  vanden  felven  tractaet, 
heeft  belooft  de  Landen  in  rufte  en  vrede  te  houden,  en 

voor  overtochten,  overvallen,  gewalt  en  krijgsveerdin- 
gen  te  befchutten  en  befchermen ,  fo  immers  fijne  Ma- 

jefteit dat  mogelijk  fou  zijn ,  en  ook  de  felve  in  allen 
tradaten,  handelingen  en  beftanden  begrijpen. 

In  den  10.  article  van  den  felven  tractaet  is  weder 
rerhael,  dat  fijne  Majefteit  de  landen  en  onderdanen 
onderhouden  foude,in  alle  manieren,  ordonnantien 
en  vryheden ,  fo  voormaels  de  voorfz  Furft  van  Saffen 
die  deugdelijk  onderholden  en  toegelaten  hadden ,  (on- 

der daer-en-boven  te  doen  of  yemands  te  befwaren. 
En  ten  laetften  heeft  fijne  Majefteit  belooft  fijne  Ma- 

jefteits  Stadhouder  van  de  Landen  van  Vriefland  in  der 
tijd  wefende,de  felve  fijne  Majefteits  Landen  de  voorfz 
articulcn  te  doen  beloven  te  onderhouden ,  adderende 

faldo'tgene  de  felve  Landen  meer  van  fijne  Majefteit 
noch  folde  mogen  verwerven. 

Welke  als  ook  alle  andere  travaten,  privilegiën,  vry- 
heden en  olde  gewoonten  fijne  Majefteit  heeft  gefwo- 

ren,de  Landen  vaft  en  onverbrekelijk  te  onderhouden. 

Als  van  gelijken  Coninklijke  Majefteit  van  Span- 
gien ,  &c.  nu  ter  tijd  onfen  aldergenadigftcn  Heere ,  in 
iijne  Majefteits  huldinge  heeft  gedaen. 

En  heeft  dien  achtervolgende  d'Excellentie  van  den 
Hertog  van  Alva,  &c.  Gouverneur  den  xojunyan- 
no  1 57  3 .  binnen  Nymegen  verklaert  fijne  Excellentie 
meninge  over  al  niet  te  zijn ,  de  Landen  tot  minderin- 
ge ,  verkortinge  of  nadeel  van  hare  privilegiën  te  be- 
fwaren. 

En  van  gelijken  heeft  d'Excellentie  van  den  jegen- 
woordigen  Gouverneur  den  ijDecembris  voorleden 

(Fol.77.)  fjjnnen  Bruflel  verklaert,  dat  d'intentie  van  de  Maje- 
fteit en  de  fijne  ist  de  Landen  te  onderhouden  en  obfer- 

veren  hare  privilegiën ,  gebruiken  coftumen  en  land- 
rechten,die  fijne  Majefteit  haer  heeft  befworen  daerom 
mits  by  haerluiden  declarerende  de  puncten,  waer  in  fy 
pretenderen  gecontravenieert  geweeft  te  hebben,  ter- 
ftont  daer  in  te  willen  remedieren ,  gelijk  reden  is. 

Van  alle  welke  puntten  en  articulen  mach  blijken  by 
genoegfame  en  autentijke  documenten. 

En  hoewel  daerom  de  Landen  niet  geholden  en  wa- 
ren yet  meer  te  geven ,  dan  als  boven  verhaelt,  en  fijne 

Majefteit  ordinaire  geconfenteert  is  ,en  dat  de  Maje- 
fteit geholden  waer  de  Landen  daer  voor  te  befchut- 

ten en  befchermen ,  voor  alle  overtochten,  overvallen, 

gewald  en  krijgsveerdinge,  is  't  nochtans  dat  d'ingefete- 
nen  van  den  Landen,  om  te  tonen  hare  goede  gene- 
gentheid  en  onderdanige  wille,  tot  profijt  van  fijne  Ma- 
jeft.it,  en  om  voor  den  toekomende  tijd  te  yoorfien, 
en  van  alle  fchaden  en  overtochten  der  vyanden  be- 
fchut  te  worden,  in  den  jare  1570.  fijne  Majefteit  tot 

een  propijn  hebben  geconfenteert  128000  Carolus 

guldens. 
Welke  in  depoft  en  efpargne  folden  leggen  tot  een 

trefoir  ,om  hem  daer  mede  te  mogen  behelpen,  indien 
datter  eenige  nodelijke  affairen  overquamen,  en  te  die- 

ren voor  een  provifie  tegen  een  onvoorfichtige  inva- 
fie,  oproer  en  commotie,  als  het  blij  kt,  de  penningen 
tot  dien  fijne  geconfenteert  te  zijn ,  by  de  acte  mette  ei- 

gen hand  aen  de  Excellentie  van  de  Hertog  van  Alva, 

enden  Secretaris,  d'Overlope  getekent,van  dateden 
24  Octobris  1570. voorfz. 

Buiren  alle  de  andere  grote  en  menigvuldige  fom- 
men,die  fonder  wille  en  confentvande  Landen  zijn 
omgeflagen,  acngaende  welke,  om  van  die  tot  gelc- 
gendertijdrekeningeteeifchen,  fy  protefteren,faldos 
rechts  te  blijven. 

En  fo  van  de  voorfz  propijn  noch  ftaen  te  betalen 
twe  termijnen,  al;  Martini  toekomende,  en  Martini 

anno  1 57  ƒ.  telkens  15600  pond,  makende  5: 1  zoo  pon- 
den. 

En  dat  die  van  Groeningen  van  de  propijn  is  ver- 
ftrektdefommevan  14600  ponden. 

So  is  der  Volmachten  goed  bedunken ,  (op  verbete- 
ringe  van  de  Staren  van  de  Landen)  dat  men  tot  onder- 
holdinge  vande  foldaten  cerft  de  penningen  van  die  van 

I.  Deel.  > 

Groeningen  weder  fal  ineifchen,en  daer  na  de  refte 
van  de  propijn  tottcn  felven  behoef  employ eren. 

Dat  voorts  daer  toe  worden  geemployeert  fijne  Ma- 
jefteits andere t>pkomften  van  defe  Landen ,  voor  den 

welken  fijne  Majefteit  belooft  heeft  de  Landen  te  be- 
fchermen. 

Doch  of  de  penningen  van  die  van  Groeningen  fo 
haeft  niet  mochten  ingevordert  worden, prefen teren 
fy  by  anticipatie  van  den  toekomenden  termijn  van  de 
propijn,  tweeftuyversopte  fchieten,  fo  verre  van  de 
voorgaende  omgeflagen  penningen ,  welke  buyten  der 
Landen  confent  omgeflagen  zijn,  niet  meer  voorhan- 
den is-  * 

En  doet  niet,  dat  men  mocht  feggeh  de  pennin- 
gen van  de  propijn  eenige  koopluiden  geaffigncert  te 

zijn. 
Want  contrary  word  gefpeurt  en  bevonden ,  door 

dien  dat  die  van  Groeningen  14600  gulden  daer  uyt verft  rekt  zijn. 
En  al  mochte  het  felve  alfo  zijn ,  behoort  men  de 

Landen  meer  geloof  te  holden ,  dan  de  koopluiden,  fo 
de  penningen  tot  behoef  vande  Landen  belooft  zijnde, 
daer  toe  behoren  geemployeert  te  worden ,  of  folder* 
de  Landen  goed  recht  hebben  die  in  te  holden.  En  dat 
de  Majefteit  de  Landen  geholden  is  obligationejurata* 
aut  juramento  confirmata ,  niet  te  befwaren  boven  haren 
vryen  wille  d'welk  gefchien  fold,  f  o  verre  men  defe 
penningen  elders ,  dan  tot  behoef  van  de  Landen  fol- 

de e  mployeren,  en  de  Landen  daer-en-boven  tot  on- 
derhoudinge  van  de  foldaten  befwaren ,  zijn  veel  meer 
redenen,  waer  door  de  Landen  in  dek  penningen, 
komende  uit  hare  liberaliteit  en  ad  eer  turnde  ft inatum- 
quefinem  geconfenteert,  behoren  de  koopluiden  ge- 
prefereert  te  worden^  Doch  fo  verre  de  koopluydent 
daer  toe  menen  recht  te  hebben ,  mogen  daerom  de 
Landen  aenfpreken  ,  en  behoort  men  defe  kooplui- 

den fo  feer  niet  te  favoriferen ,  dat  men  daerom  dWe- 
fetenen  van  defe  Landen  (niet  min  zijnde  goede  en  ge- 

trouwe onderfaten  van  fijne  Majefteit  dan  de  kooplui- 
den) daer  door  tcgens  recht,  reden  en  billikheid fold 

befwaren. 
Doet  niet,  dat  yemand  mochte  feggen ,  om  de  trou- 

blen  in  defen  Landen  gerefen  van  node  te  zijn  pennin- 
gen op  te  nemen,  fo  uit  voorgaende  reden  wel  blijkt,de 

penningen  van  de  propijn  ineumufum  belooft  te  zijn. 
En  fo  in  allen  gevallede  Majefteit  in  den  7.  articule  van. 
den  tractate  van  den  24  belooft  heeft ,  dat  gene  Griete- 

nyen, dorpen,  noch  particuliere  perfonen ,  d'eene  voor des  anders  misbruik  of  delict  gepunieertfullen  worden, 
dan  in  faken  na  den  befchreven  rechten ,  kan  't  felve 
niet  opereren,  al  warende  penningen  niet  expretfèin 
hunc  ufum  geconfenteert. 

En  fo  verre  men  hier  mede  niet  folde  willen  te  vre- 
den  zijn,  fo  gebieden  de  Volmachtige  hun  tot  welbeha- 

gen van  de  gemene  Staten  van  den  Lande  met  aller 
ootmoedigheid  en  onderdanigheid  te  rechte ,  begeren- 

de in  juftitie  ontfangen  te  worden. 
En  hebbende  de  Majefteit  in  den  jare  1515-.  de 

Landen  belooft ,  fo  tot  eenige  tijden  twift  tuffchen 

fijne  Majefteit  en  de  Landen  onderfaten  in  't  gene- rale vallen  mochte,  dat  daer  toe  van  fijne  Majefteits 
wegen  twe  goede  mannen  ,  en  twe  van  den  Vrie- 
fen  onderdanen  wegen  folden  gefet ,  en  by  de  felve 
gefcheiden  worden.  Dat  fijne  Majefteit  twe  goede 
mannen  fal  gelieven  te  noemen, fy  willen  van  gelij- ken doen. 

'T  welk  fijne  Majefteit  de  Landen  ten  beften  fal  ge- 
lieven af  te  nemen ,  gelijk  fijne  Keiferl.  Majefteit  fijne 

Majefteits  Heer  vader ,  onfen  aldergenadigften  Heere, 
in  gelijke  fake  of  verfoek  heeft  gedaen,  befonder^*» 
nihil  fit ,  quod  clariori  lumine  prafulgeat ,  quam  fides  i» 
Principe,  qua  in  ore  Principum  firmior  ejfe  debet ,  quam 

privatorum. 
Defen  fo  zijnde,  en  hier  medegoede  middelen  tot 

onderholdinge  vande  foldaten,  is  niet  van  node  nieu- 
we impoften,  contrary  de  Majefteits  belofte  en  eede  en 

gemene  gefchreven  rechten,  in  te  ftellen. 
Hier  by  geconfidereert ,  dat,  die  fulx  folde  tegen 

Ctt  3  der 
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dor  Landen  wille  en  confent  doen,  geexcommuniceert 

fold  zijn  ,  fijnde  ex  cajibus  in  Bulla  Ccena  Domini compre- 
henfis  >  &fummo  Pontifici  refervatis,  ut  habetur in  duob 
extra :  beginnende  beide  ,  Etfi  Dominici gregis ,  de  Pee- 
nit.  &  Remijf.  boven  alle  de  poenen  a  Jure  Civi/i  gefta- 
tueerc. 

Waerom  en  want  het  Octroy  van  de  felve  impoften 
niet  alleenlijk  buiten  confent  van  de  meefte  part  van  de 
Staten  is  geimpetreert ,  dat  ook  geen  Gedeputeerde  om 
fulx  te  verfoeken  laft  hebben  gehad ,  en  ook  niet  fal  be- 

vonden werden,  dat  eenige  fteden,  Prelaten  of  Edellui- 

den  in't  felve  fo  en  in  forme  het  felve  mede  brengt,heb- 
ben  geconfenteert.  So  verklaren  de  Volmachten,  dat  fy 
haer  metret  felve  Octroy  niet  en  begeren  te  behelpen, 
noch  het  felve  denken  te  introduceren,  waer  toe  de  Sta- 

ten en  niemands  anders  oorlof  is  gegeven ,  Et  cum  bene- 
ficium non  conferatur  in  invitum »  dat  het  felve  ook  geen 

effect  behoort  te  cefferen. 

En  dit  alles ,  feggen  de  Volmachten  ,fo  fy  niet  Staets- 
wijfe,naolde  gewoonte  yergadert  fijn ,  geen  Prelaten 
fijn  befchreven,en  eenige  naemhaftige  en  van  den  prin- 

cipalen Adel  van  de  landen,  waer  onder  ook  een  Gede- 
puteerde is  geweeft ,  voor  dat  de  propolitie  worde  ge- 

daen, fijn  hieten  uit  Salet,  al  waer  de  propofitie  folde  ge- 
fchien,  te  gaen,  onder  proteftatie,dat  fy  mits  defen  noch 
eenige  andere  aften ,  de  landen  in  hare  traktaten ,  privi- 

legiën ,  vryheden  en  olde  gewoonten  niet  gedenken  te 
prsejudiceren ,  of  dien  aengaende,  die  eenige  vermin- 
deringe ,  verkortinge  of  nadeel  te  doen, willende  der 
landen  faken  geheel  holden,  tot  deliberatie  vanden  Sta- 

ten behoorlijke  geconvoceert  en  vergadert  (ijnde,  en  fo 
iet  ter  contrarie  mochte  gedaen  werden ,  protefteren  fy 

voor  God,fijne  Maj . ,  en  de  ganfehen  wereld  van  onge- 
lijk en  nulliteit. 

Prefenterende  nochtans  voort  en  onverkort  en  fon- 

der  prejuditie  van  de  voorfchreven  tradtaten  ,  privi- 
legiën, vryheden  en  olde  gewoonten,  totdienftevan 

fijne  Majefteit  te  doen, al't gene  goede  en  getrouwe 
onderfaten  haren  Prince  en  Heer  e  fchuldig  fijn  te  doen, 

t'oirkonde  hebben  die  van  Ooftergoe  gebeden  Sippe 
van  Meckema ,  en  Liewe  van  Jelgerfma  ,  Grietman 

van  Achtkerfpel  en  de  Seven-wolden ,  Tinke  Andrin- 
ga,enTyedger  Ryurdfz  om  defen  van  harent  wegen 
te  onderfchrijven.  En  hebben  die  van  Wetergoe, die 
hier  in  geconfenteert  hebben ,  elx  defe  van  hare  Griete- 

nyen, waer  van  fy  in  hare  fubferiptie  mentie  hebben  ge- 
maekt ,  ondertekent ,  actum  Leeuwaerden  den  10  Sep- 
tembris  ,  en  was  ondertekent  Scipio  van  Meckema , 

Lielgerfma,  Linka  Andringa,Tyedger  Rewertfz  Mar- 
ten  van  den  Nytfem  van  wegen  Mimmerfga ,  6cc  Tie- 
marum ,  Firdigum  en  Harlinger  Vuitbuiren.  Bocca- 
rius  voor  my  en  mede  ter  bede  van  de  Volmachten  van 
Nicmaldumdeel ,  Sixtus  Tzaleng  van  wegen  Franic- 
kerdeel  met  fijn  adjuncten,  Dien  Hannya  voor  Baerde- 
radeel,Bonne  Lyklama als  mede  van  Wijmbruitfera- 
deel ,  Roedmerus  Regyri  voor  Hennoerderadeel ,  Ha- 
ryng  Wabbesfz  als  mede  van  Wymbritferadeel. 

Dgt  gefcB?ift  aen  be  ̂ tabBoubec  fip  be  ©olmatB- tigben  /  tec  p^efentte  ban  ben  p^cftöcnt  en  to 
ben  /  obergelebert  /  en  bp  Bern  gebifiteert  3ijnbe  /  toag 

baer in  feec  qualiju  te  b?eben/  feggenbe  't  felbe  niet 
te  (treeften  nocD  mit  allen  bienftig  te  toefen  totte  $?o? 
pofttte  boo?f3/  ban  meed  toaren  begrijpenbe  felacB? 
ten/  p?oteftatien/  en  anberfing  onbienff  ig  ter  mate? 
rie  /  Dat  alfulue  p?oteftatien  albaer  niet  en  bielen  /  bat 

fp  't  felbe  op  gelegener  tijb  mocBten  allegeren  aen  3tjn 
mmbtia*  €rcellentie/ben  <0ouberneur  «öenerael/  fijn  «Benabe/ 
bt .  mitfgabcrjö  $?cfibent  en  Sïabcn  fouben  be  Banb  baer 

aen  nouben/ bat  fp  gcBoo:t/enboo?t£tot  befcBerme? 
niffe  ban  Dun  pnbüegien  fouben  geBolpen  toerben/aen 
tjunluibenboojttf  berfoeuenbe  en  bibbenbe/batfeBen 

eigen  p?ofjjt  en  toelbaren  fouben  infien  /  't  felbe  boenbe eengoebe  mibbel  fouben  binben/  toaermebemenbe 
folbatenbiemenuitbclanben  nieten  moeftt ontberen/ 
noch  een  toni  ttjbg  foube  mogen  onberBouben/  met 
beel  meer  anbere  mibbelen  ban  inbnc tien  /  om  tot  3ün 
boo?nemen  te  geraken  /  baer  toe  gebruikt  /  toaer  mebe 

re  ban 
23tIIp 
neemt 

geen fonreii» 
temrnt 
niette 
ant' 
ban  6e 
Pul* 

be  ©olmaeBtigbe  /  hie  beboo?f3anttooo?be  oberge? 
b?ac Bt  Dabben  /  toeber  bp  be  anbere  gemeen  bolmaeB? 
tigbeinpare  bergaberinge/  art  gene  boo?f3  të/  ber? 
Baelt  Beuben»  «Den  1 1  ber  boo?f3  macnb  Debben  3? 
toeberom  bit  naboïgenbe  gefrï)?ift  booj  eenige  ban  Ba? 
re  boen  cbcrlebercn. 

DE  voorfchreven Volmachtigde gehoort hebbende  Hrtrt het  mondlijk  rapport  van  Heer  Sijltye  Tzalinxlz  JJJljj 
Paftoor toe Tzum ,  Ezard  van  Damia,enldtsldtffz.  op  te  ., 

om  voorgaende  hare  antwoorde  over  te  brengen ,  ge-  ï^opoffr 
fonden  fijnde,  by  den  welken  fy  verklaerden  mijn  Hee-  J,„  J"  ^, 
re  van  Billy  Stadhouder ,  &c.  door  aenfeggen  van  mijn  rebau 

Heere  den  PrefidentDoftor  Igram  van  Achelen  ,hun  23ill». 

toegeficht  te  hebben  >  dat  hoor  E.  de  Landen  niet  ge- 
dochte ecnigfins  in  hoere  tractaten ,  privilegiën ,  vry- 

heden 3  en  olde  gewoonten  te  befwaren ,  en  nochtans 

te  begeren ,  dat  die  Volmachten  aenfiende  den  tegen- 
woordigen  nood,  een  middel  folden  foeken,  om  de  fol- 
daten  noch  tot  een  weinig  tijd  te  onderholden  ,  &c. 

Seggendatfyeerftenvoor  al  perfifteren  by  hun  voor- 
gaende antwoord ,  en  de  proteftatie  aldaer  gedaen ,  als 

datfy  de  Landen  mits  defen  noch  eenige  andere  acten 
in  hare  tractaten ,  privilegiën  ,  vryheden  en  olde  ge- 

woonten gedenken  te  prejudiciëren,  doch  om  te  verto- 
nen datfy  al  by  de  Majeft.  haren  alder  Gen.  Heere ge- 

denken te  doen ,  dat  hun  mogelijk  is,  al  fouden  f y  hun 
noch fofeer benauwen, fo  confenteren fy , dat  z  ftui- 
vers  op  te  floreen  rente ,  tot  onderhoudinge  van  de  fol- 
daten  om  geflagen  fullen  werden ,  mits  dat  de  felve  ge- 
expendeert  fijnde, men  voorts  totterfelvér  onderhol- 
dinge  fullen  employeren  de  refterende  penningen  van  (Fol.78.) 
denpropïjn,en  datmen  tot  genen  tijden  meer  woor- 

den ofmentie  fal  maken  van  eenige  nieuwe  impoften, 
en  ook  datmen  de  Landen  niet  meer  met  extraordina- 

ris  koften  van  Wi>gen ,  fchipvrachten ,  teringe  der  fol- 
daten ,  eyfehinge  van  voeder  totte  paerden,  door  paten- 

ten of  anderfints  fal  belaften ,  en  dat  tot  dien  einde  brie- 
ven aen  den  Hopluiden  en  Grietfluiden  fullen  gefchre- 

ven  worden ,  by  den  welken  het  feer  fcherp  den  felven 
fal  bevolen  werden ,  de  Landen  mette  voorfeide  laften 
niet  meer  te  befwaren ,  by  arbitrale  correctie.  En  fo 
verre  defe  prefentatie  niet  en  worde  geaccepteert ,  fb 
weten  fy  geen  andere  middelen  totte  voorfz  onderhou- 

dinge te  vinden ,  dan  perfifteren  by  hun  voorgaende 
antwoord, verfoekende  hierop  met  alder botmoedig- 
heid  een  eintelijk  fchriftelijk  affcheid ,  om  noch  fijnde 

in  den  onledigen  tijd  te  mogen  t'huis  reifen ,  &c. 

«Enfobttgefcïmfte  aen  ben  ï|eere  ban  25illp  ober* 
geïebert  en  gebijïteert  3tjnbe  /  eeftter  feibe  toeimgté 
ftrecnentot  b?ucf)tbaerJ)eib  ter  fafee/  ban  alleen  feer 
p?oteflerenbe/fo  fjeeft  öpenben  p?efibent  en«abe» 
be  felbe  een  frï)?iftelij&  anttooo?b  gegeben/nabemaeï 
f)P  geen  öoop  en  fagy  bat  fcp  fjenluiben  iet  b?uefjtfiaer$ 
uitgerekt  foube  toerben  /  oojlobenbe  be  felbe  te  mogen 
bertrecfeennaBute/mi«È  latenbe  ropieban8unp?o* 
curatie  /  baer  in  geinfereert  be  namen  ban  be  gene  bw 
getompo?teert  toaren  getoeefï. 

T<en  felben  bage  ria  't  boo?f3  afft&tis  Bebben  be ©olmaebtige  ban  be  &teben  ban  ©?ief(anb  /  be-  SJjf 
fjalben  ïeeutoaerben  en  ̂ otfium  /  feuer  anttooo?'  fte&en 

be  op  't  p?oo(t  W  gemene  ©olmae Btige  gebaen  ober-  **n geïebert/  infioubenbe  in  fubflantie/  bat  (p  berfiaen  Jffir 
fjebbenbe  be  ̂opofitie/  bp  ben  l^eere  ban  25illp  Baren  ( m* 

^tabftouber  gebaen/aengaenbe  b'introbuctie  ban  ben  "om£n impoften  onlanrgeraemt  of  een  anber  mibbel  te  bin*  gaeiiii 
ben  tot  onberljoubinge  ber  folbaten/  tot  befeftermin-  en©oo 

geberHlanbenalbaerleggenbe/  bat  fp  boo?fobeeiin  ;""«)<* 
ïjaer  toaö/  ratificeerben  en  appjobeerben  't  confent/  JJjftiè 
batt'anberetijbebpbe  boo?noembe  fteben/  tot  intro?  banDc« 
buctie  ban  ben  tmpofïen  toaö  gegeben/fulr  en  in  fuluer  $'*' 
boegen /en  op  alfulue  conbitien/  als  Bet  concept  ber?  iPan Balben  gemaeut  /  mitfgaberjö  biberfe  apofïillen  en  ap* 
poinctementen/fo  ban  ben  boo?fcB:eben  ̂ tabBouber/ 
en<0ouberneur  <©enerael  /  tot  approbatie  en  berfe? 
nertnge  ban  bien  berleent/mebe  brengenbe  en  lui? benbe 
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©crcopöaenttebefoaenonenöetJ'óntfanoDanöe'p^  |  ,ooo  gulben  ter  toefee/tot  nteftoSKiiSSSe?/"  ban tnngen  /  en  De  rehemngc  ban  öten/  fo  acngacnbe  anber  maer  alfo  fp  riem  SSSSB^  W 
fclbcrfV  minrt«i  /  niet  en  ln.irf  r  nnfrnm  /  h*«  m  JLfiifa    L"  1  ,",'""  l!Sl"  VAL.  "85  !:!B?.  ro"0crDC"  en  aTflOe*  effrnr biberfe  puntten  /  niet  en  toasf  conform  /  Dan  mer&elufe 
tnff02öeett/  al$fpbe$  noob3ijnbe/toel  naberberto; 
nen  en  beclareeen  fouben  /  en  honbe  fp  in  be  introbuctie 
ban  bc  impofïen  in  fulfcer  boegen /ald  'tfelbe  <0ctrop 
mebe  foaebt/niet  confenteren/fonberlinge  fo 'tfelbe foube  ftrechen  tot  merheuj&e  p^ejuöitic  ban  ben  geme* 
nen  ̂ tebcn  en  Hanöen  /  en  oob  te  contrarieren  be  be- 

loften bp  ben  J^cere  ̂ tabBouber/  ban  toegen  fijne 
jBajefïeit  /  ben  ©olmacBtigcn  /  gebenbeBaer  confent/ 
gebaen /baer  op  fp  3&eclacanten  Bacrbertroutöab 

gcn/allcgcrcnbe  bare  p2ibilegienenaccoo2bcn/  bacr  ̂ feni 
op  fp  aenben  &eifer  toaren  gefiomen/fo  Beeft  Bpoef'^l boo?neem(ïe  ban  be  Staten  Bare  Buifen  bol  SpaenfelanW 
rmterengeleib/en  befeibe  uitermaten  feergequelten  *>™ 
gebereert/  ötejse  niettemin  Bebben  fp  hem  eenb2art>  2-20p' telijftbefcbattingeafgeffagen/  enniettoillcnbetoiito  mSL 
gen/  ia  bebben  ten  lefïen  Bare  <ö5ebeputeerbe  na  Sfoufc  ™ian* 
fel  gefonben  /  en  bare  hlacBte  ober  Bern  gebaen  /  fo  tot  b™J tot 
3tjnber  plaetfen  falgefeibtoerben*"  .         .  S^ 

niet  meer  blagen  enmocïjte/geen  beteren  mibbel  tot 
onberBoubinge  ber  folbaten  en  toifien  /  banb'intro; buctiebanben  boo?f5  impoft/  fo  toanneer  bet  boo?f5 
<£ttropmet  Betboo?f5  tonfent/  en  be  boo?f5  apoftil- 
ien  en  appometcmenten  conform  gemaeht  fouben  toe- 
fen  /  en  niet  eer  /  en  bat  mibbclertijb  be  folbaten  fouben 
toojben  onberBouben/  fuiratë  ben  Hcere  ̂ tabBou* 
ber/  geöoojt  Debbenbebe  refolutie  ban  ben  gemenen 

55albeuö/na  bat  BPïeiben  met  groter  oneerc  Babbel* 
moeten  berlateri  /  met  het  fcrijggbolh  batf  babbe  gelo--  gt*fhrö,m 
geert  in  ben  I$age/  boo?t0  tn  be  ̂ o?pen  ban  bet  Wtfl*  ffi  m> 
lanb  /  altoaer  fp  ben  fmiu*uibcn  feer  grote  oberlaft  toa=  i«nb  na 
renboenbe/maer  alfoboo?  Bet  boo?fïehen  ber  bijhen  J"ont' en  Bet  open  fetten  ber  fïuifen/  baer  boren  ban  berBaelt  £SS 
lef  /  beel  toaterg  int  lanb  toa.$/  en  feonben  (p  Baer  fo  toet 
niet  logeren  noebfo  geruft  leggen /fp  entoerbehalte* 

Xantari  enanbere  **«  bebinbe»  foube  tebeBo;  SH^i»,Ki« ren  /baer  bp  boegenbe/bat  fp  ̂eclaranten/  op  bat ;  febuiten/en  op  enige hoogten/ baer rnenoutffen benbtenflbanbe  Contnbbjhc  i^af.gebojbert/  enbe !  mmm^S^BmmiM^Mn^^ 
gemene  Xann.cn  befcBcrmt  fouben  mogen  tooien/  mmmétfjm^S^^Sw% toel  te  b?cben  3ün  /  bat  bp  be  gemene  Santen  en  anbe- 
re  e§tebencen  anber  mibbel/  tot  onberBoubinge  ber 
folbaten  /  fo  teel  neffentf  ben  ferbicen  en  leningen  /  atë 

moeBten/  fcBermütferenbe  ban  op  b'eenpïaetfe/  en 
ban  op  b'anberejegcng  malhanbercn/fulr  battcral^ 

paeiib£/naI]aifnbccmo3cniiiaIIetcDcl!)6(jctp«nBiU  ccnbolft  beftO!i^/lhftft«mctn«cBÊZLntart11«n,B»'' IbftDeib  /  fnbicnt  boenlijft  en  moadüft  ft'  /  bc  gtmm  nefeftoten  S  booj  Sn  bw  /en  SS  3W Xanbcn  en  andere  Steden  eonfojm  te  manen  /  en ;  Zm/fiüaXmmüM  «n  BwtoStotS  «SSL Boojtsa  tebücn/  öataoebemibecfatenbanftjne Jima»  I  £5*  Cnen  /  en  ̂t  bes  ©iinFen  bol»  ften  on 

19o! 
macö 
ren. 

ïefieit  fcBulbig  en  geBcuöen  bjaren  te  boen  /  toaer  me^ 
be  fp  baer  recommanberenbe  toaren  in  be  goebe  gratie 
ban  ben  J&eerc  ̂ tabBoubcrbanbJegen  fijne  JBajefi 
berBopenbebatBct  felbefijn  <0enabe  geïieben  foube/ 
haerboo2f5anttooo2been  refolutie  boo?  goeb  enagre? 
abelaente  fien/enftaer  mette  onberBoubinge  banbe 
folbaten  niet  meer  of  langer  belafl  fal  laten/  ban  fp  elft 
tn  Baren  ftact  en  conbttie  toaren  bermogenbe. 

mt  ban     ̂ en  1 2  ëSeptcmtoijS  Bebben  be  BolmacBte  ban  be 
«f";     4&ietenpe  ban  ̂ ennnerberabeel  /  Ben  febeibenbe  ban 
SKef'  be  oemene  ©olmacBtcn/fefeee  gefcB?ift/  tot  bolboe- fcbeiöcn  ninge  ber  p2opofitie  obergegeben/  Boubenbe  tn  fub* 
ijcnban  fianttc,  ̂ at  alfo  be  ïanben  op  be  jegentooö2bigen 

&tt   Eanb^bag  /  bermit^  bcrfcBeibentBeib  ber  opinien niet  eenb2acbtelijH  enBabben  lionncn  accojberen/  fo 
gaben  be  ©olmacBteii  ban  ̂ ennaerberabeel  in  fpecie , 

?>  op  beboojnoembe  p2opofitie  /  onberbanig  boo?  refoïu? 
» tie  te  hennen/ bat  fpluiben  be  ConinhlijbelKaiefteit/ 
j'  niettegenflacnbe  Bare  noobb2uftigbeib/naBaerber- 
3>  mogen  toel  begeren  tot  onberBoubinge  banbenfolba- 
j>  ten  te  fubbemeren  /  en  alfo  Baeriuiöen  niet  biageltjh  en 
»  toaö  op  bc  fïoreen  rente  fulr  tefïaen/  bonben  fp  niet 
«  onbeguaem  /  noch  eenige  anbere  beter  toeg/  atë  om  al? 
«  fulhe  Bulpc  op  b'impoflen/  bermogenbe  Bet  <8ctrop 
5»  opbe  limitatienbpben  ̂ ecre^tabBouber  gebaen  of 
"  gelooft  te  boen  /  te  leggen  /  biöben  en  begeren  baerom/ 
»  bat  ben  ̂ eere  ̂ tabbouber/  accepterenbe  iicfz  Bare 
"  refolutie  gcliefbe  ben  te  acco2bcren  oo2lof  om  na  Buiö 
»  te  trechen  /  bcbelenbeBen  in  be  goebe  gratie  ban  ben 
» l^eere  ̂ tabljouber/  ten  ciube  Bare  <©2ietenpen  ban  al* 
»  Ie  ertrao2binariö  fcljattinge/teringe  optenfjuifman/ »  en  anber  biergclijbe  onboden  ban  folbaten  gcbaijöen »  onbeftoaert  mor Ijtcn  blijbem 

Eintelijhen  Beeft  be  boo2f3  ̂ eere  ban  ©illp  Bet 
b002f5  <Octron  ban  b'impoften  eenig:  in  Danben 

gegeben  /  om  't  felbe  te  biminueren  en  C02rigercn/  fo  fp fouben  menen  mtnfl  fcBabelijh  te  toefen  boo2  be  ©20^ 
bmcie  ban  D2ief[anb  /  en  be  folbaten  mebe  fotibeöon^ 
nen  pnbcrïjouöen  toerben/en  Beeft  ük  fo/na  bele  p20te^ notie  ober  en  toeöcr  ober/boen  publiceren  en  ingeboet*/ 
fioctoc!  met  fonber  grote  moe iten/opfp2ahe  en  onbanu. 

be  blucBt  gaf  na  Baer  fcBuiten  en  fcBepen  /  baerbe 
^pangiaerben  /  bermittf  öet  toater  en  biepte  ban 
be  toegen  nietbp  enhonben/fotoaiöbe  b^oefBeibfeee 
groot  ban  ©albeug  /  om  be  boob banbe  boo?fcB?> 
ben  Capitein  pimentel,  <©e  ̂ pangiaerben  Bier  busS 
leggenbe  /  Ujbenbe  grote  armoebe  /  boo?  bien  baer 
niet  beel  meer  t'eten  nocBteb?ehen  entoajs/en3tjnbe beelmnenbcnfolbpe  ten  aebteren/  en  geen  anber  gelö 
Bebbenbe  behomen  ban  elh  bier  hronen  /  begonben  ge^ 

neralijhentemutineren,  5©albeusfmeenbeBenteflil-  Mut'o len  /  en  met  feBone  beloften  te  paepen  /  ban  Bet  toa#  te  n£tie  öec 
bergeefjf  /  fp  namen  Bern  in  fnn  eigen  iogij^  gebangen/  fflm 
joegen  Baer  Capiteinen  en  «©fficieren  ban  Baer/  en  <«  m> 
Quamen  ban  allen  plaetfen  en  bo?pen  bp  ben  anberen/ lm- en  hofen  eenen  «clecto  of  <©ber(te  ober  Ben.  25a!beu0 
Babbenocïj  eenige  goebe  b?unben  iiie  Bern  loö  lieten/ 
fo  bat  Bp  't  ontfjuam.  J&aren  €lecto  fcB?eef  b2eigenbe b?teben  aenben  <©?oot  Commanbeur/batbpalbteh 
fp  geen  gelben  hregen  binnen  tien  bagen/  batfeM* lanb  mo|ïenberlaten/ en  Bare  betalinge  foehen/baer 
fpfe  fouben  bonnen  Krijgen,  ̂ entijbobcrfïre&etmn*  ©ra^ 
be  /  Bebben  fp  alle  be  plaetfen  tk  fp  int  3©eftlanb  Bab- muti: 
ben/  oob  ©laerbingen/naaeflanbfe  &iuife/  boo2tö  JgJ, 
ben  ̂ age/  £eibfenbam/©alhenbtirg/enalle  bean-  Anm bere  plaetfen  en  platte  lanben  ban  ©ollanb  berlaten/  BSÖ 
entogenna  J^aerlem  toe/altoaer fpbe  poo2tenheflo^ m ten  bonben  /  berfocBten  paffagie  boo2  be  &c ijanfe  ban 
^parenbam  /  tjk  men  Ben  moft  bergunnen/  of  fp  toiU 
oen  Ben  ben  toeg  felfiS  mahen/en  togen  alfo  na2Cm* 
(terbam  toe  /  baer  menfe  mebe  bUitim  Bielb  en  be  poo?^ 
tenboo2tBooft  (loot  /fp  toaren  flerh  omtrent  tuflfeben 
fe^  en  7000  mannen  /  fo  peerben  atëboetbolft/  ,§pan* 
gtaerben/  analen  en  g&uitfen/  in  alle  be  plaetfen  en 
^o?pen  baerfp  i}uamen/beb2eben  fp  grote  moettoil 
en  oberbaeb/ben  Buifiuiben  boo2ts?  in  ben  gronb  beber- 
benbe  /  bpfonber  al^  fp  quamen  op  ben  bobem  ban  ben 
lanbe  ban  ötrecBt»  g>p  togen  boo?tiö  na  be  (lab  ban  m®f,  sf' ötrecBt  toe/  albaer  fp  Baer  beroemt  fjabben/  batfe  Baer  mt %t 
betalinge  toilben  Balen/ en begaben  Ben  ben  12  <©ec.  ̂ pan^  , 
rontominbe  b2ieboo2fïeben/en  boo2  be  b?iepoo?ten  &&? 
ban  ötrecBt.  ̂ e$  anberen  baegö  Bebben  fn  een  aenbal  m&t 
gebaen  aen  een  banbe  bierboo2fteben  berfelberftab/  banu» 

CCC4  'oestï*fBf. 
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Het  levende  Boelc. *5?4> 

©oen  gcnacmtbe  a©eerb  /  toefenbe  bcmuirt/  (ïenenDe  een  i  Beeft  oofefnncn  cebboib?acBt/ toant  Bp  met  fijn  febcn 
..    _„„.  .       i.li.k,.    /-.ii..   »tJ.^»,-i^.>,    i««i.  «,i<-fAini.Mi   /A-va    .*%«       -»jt  ,» ■»»'■■,*„•»   /«I  Ih    s.^   An».  t«/t,v  iii'^f  .i.-Mnmnii'rt   /  nlrtiii> 

«en  acn»  p00?te  banbe  felbe  boo?|ïab  met  pcBtonnen/frro  en 
Srma£e  öHöfeirutt  aen  b?aub/en  be  muiten  met  leren  of  m< Ie  tooi»  DcrS  benlimmenDe/  menenDe  alfo  Daer  in  te  nomen/ 
tiaö  ban  %m  ajr0  ̂   gwre  tan  J^ierges  /  De  taoelfte  aiss  Doe 

SS  Staöfiouöet  ban  atrccljt  toas  /  in  be  plaetfe  ban  ©on 
ïenarnir.  tferuanbo  De  SLanop  <0?abebanlaiiocUe/  alDaerin 

De  felbe  boo?fïaD  ï>?ie  bacnDelcn  $cDerDuitfe  folDatcn 
banfpnen  regimcntcBaDDe  laten  nomen/  fo3ijnDefel* 

©e  am>  ue  ;èpangiaerDen  Doo?  tic  felbe  nnecljtcn  met  Bulpe 
Ë' ö"  ban  Den  burgeren  /  afgcflagcn  en  Daer  uit  geneert/  Daer 
SanSw  ober  niet  Dan  cenbo?gcr  banbcn^pangiacrDenDooD 

gcbleben  iS/3ünbc  boben  Dien  eenige  ban  DcfolDaten 
ettbo?gercngcguetft/  aen  De3üDebanbe&pangiaer* 
Den  blebenDer  omtrent  *o  Dood.  3|n  't  aftrecfecn  Beb* 
ben fp eenige  fjuifen  baer  buitenen  omtrent ftaenbe/ 
metten  b?anben  biere  berniclt/en  Baer  toeDeromin 
De  D?ieboo?(teDen  Degenen/  DoenDeDen  intooonDeren 
feer  grote  oberlafr. 
©en  15  Des  abonDS  omtrent  febenurennuambe 

$cere  ban  i^iergeS&tabBouDer  ban  SUmfterDam  Din* 
nen  ötrecljt  /  omtrent  een  ure  Dacr  na  maenten  De 

iipangiaerDen  een  alarm  boo?  De  poojte  ban  &.  <&& 
timen  bp  Bet  Cafteel/  DoenDefeer  groot  gefcBalban 

fcBieten/  roepen/  nrpten  en  fcïjjeeutoen/  't  toeln  een  feer 

afgefla 

Ben. 

(1*1-750 

of  acBten  al  in  De  (tab  toas  neer  geklommen  /  aleer 
men  't  bp  na  getoacr  too?be  /  Bp  IjielD  Bern  manljju  en 
nloen/IeiDe  eenige  ban  De  toaebt  ter  ncDer/cn  toeerDe 
Bern  langen  tijDb2omcIijn/maer  Doo?  De  menigte  Der 
bojgeren  too?be  Bp  en  Die  met  Bemin  Der  ftaD  toaren/ 
met  menigen  fcBeut  en  fteeü  ter  D00D  geb?acBt.  ©e 
bojgeren  nuamen  ban  allen  nanten/en  fcljoten  fo  b?eef> 
felijb  onDcr  De  ̂ pangiacrDcn/  Dot  De  loDen  blogen  ge* 

lijn  oft  geregent  fjaDDe.  ̂ n  't  eertf  e  toaren  De  bo?geren feer  beb?eefr/  Doo?  Dien  fp  bloot  moeftenftacn  tegen  Die 
ban  Bet  naficel/  cnbctroubenDe^pangiaerDenDaer 
opleggenDcnict:  maerbemernenDe/  Dat  De  felbe  Ben 
fril  Bielben/  bielen  feer  fjittig  en  Dapper  aen.  hopman 
Snater  Die  lange  binnen  Der  fïaD  in  garnifoen  gelegen 
BaDDe/toas  b»  gebal  teDefertüDmcDeinDeftaD/Bp 
boegbe  Bern  mét  een  fïag5tocerD  bp  De  b02gcrcn/fp?an* 

fe  't  Bert  in  /  feggenDe  /  Dat  Ijp  met  BcnluiDen  totltre  ie* 
ben  en  (Ierben/ fp  fouDen  placts  BouDenennicttoij*1 
nen/  al  toaer't  öatfe  altemet  een  bcneffens  Baer  fagen 
ballen  /  ten  fouDe  geen  nooD  Doen.  ©e  jgeere  ban 
l^ierges  ̂ taDOouDer  begaf  Bern  meDe  b^  De  bo?ge* 
ren/  en  couragieerDe  ijenlieDen.  ̂ e  Caflelein  ban  Bet 
bafleel  fcfjoot  met  groot  gefcBut  onDer  De  ̂ pangtaer* 
Den/  Dacr  D002  fp  genootfaent  toaren  af  te  trecnen.  Wt 

©en 

<&?arn« 

Üi.  <Q* 

ircto 

3oan 

2öianco 
blijft 

boot). 

grote  commotie  onDer  Den  bo?geren  binnen  Der  (laD  ge^   ̂ taDbouDer  berfïaenDc  /  Datfe  aftogen/  bebal  De  bo? 
maent  Beeft/  mcinenDe  Dat  De  boo?f3  ̂ pangiaerDen 
m  Doen  een  aenbal  op  te  |tab  Doen  fouDen :  Derljalben 
niet  alleen  Debo?geren/  maer  oonDe  fuppooftenban 
Den  Hobe/  en  De  <©eeftUjnljcib/te  toeten  De  Canonicftcn 
en  Bare  fuppooflen  Ben  inDe  toapenen  bcgaben/om  Ben 
felbente  befcBermencn  DefenDeren.  ©e  b?efe  binnen 

DcrftaDtoass  feer  groot /'t  toeln  nietb?eemt  entoa^/ 
toantopBetCafleel  ban&jebenburg  commanDeerDe 

©on  ifrancifco  5fernanDo  D'^bila^pangiaerD/  en 

Dacr  lagen  in  garnifoen  op  'tfelbe  Cafteel.  omtrent 
1  < o  /  of  fo  fommige  feiDen/ 120  ̂ pangiaerDen/  Die  De 
burgeren  niet  en  toifïenljoefp  gcfint  toaren /en  of  fp 

mettcgemutineerDeeené  toaren /Dan  niet:  toant  in- 
bicnfpDaer  meDe  eens  mocBtcn  toefen/  fononDcnfp 
Doo2Óet  Cafteel  inDeflaD  nomen  tot  Baren  beltenen/ 

fonDcrDatmen  Ben 't  felbe  fouDe  Bebben  nonnen  belet* 
ten.  ©ocBDienabonD  i^DaeranDer^nietnagebolgt/ 

alfo  De  ̂ pangiaerDen  Ben  Daer  na  toeDerom  flille  ge= 
DouDen  ijebbcn  /  tot  beg  anDeren  Daegs  fmo?gcn£  /  Dat 
fptoeöeromeen  feer  groot  en  feer  fcB.ricnehjn  geroep/ 
gcHrüfcB  en  getier  gemaent  Bebben  /  recBt  of  fp  Doe  Den 
aenbal  IjaDDen  toillcn  Doen  /  DerBalben  be  burgerpe  en 
alle  De  intooonDeren  fo  <0ee(leUjn  M  toerelDUjli  Bem 

inDe  toapenenen  in  Ben  cmartieren/  en  eenige  aen  De 

beften  en  muiren  begaben  /  Dan  Dit  rumoer  të  oon  toe* 

Derom  obergegaen  en  geftilt  /  DocB  bleben  Deburge* 
ren  en  intooonDeren  in  feer  grote  b?efe  /  enBielDcn 

Ijaer  in  De  toapencn  /  en  goeDe  toacljt.   ©e  |Ba* 
gifiratcn  ban  Der  &taD  DeDen  nocBtan^  De  felbe  ge* 
mutinecrDe  alle  beljulp/fo  met  bictualic  te  laten  bol* 

nen  /  De  bagagie  en  Baer  ftranfeen  Doo?  De  «gtaD  te  Bele- 
nen en  laten  paleren,  ©e  ̂ pangiaerDen  Baren  eer* 

jicn€(ectoafgeftelt  BebbenDe/BaDDen  eenen  anDeren 

gettoren  gcnaemtSan  ©ianco  /  een  fiout  enonber* 
tfaegDen  boef/ DefenbeloofDenfp  alle  onDerDanigBeiD 
en  geboojfaemBeiD/  tertpDtoefp  bolnomentlijn  ban 
Baer  acljtertoefen  bolDaen  en  betaelt  fouDen  3ün.  ̂ en 
i6©eccmb2iö  De0  abonbg  fo  berfionD  men/  Dat  fp 

berfcBeïbcn  gereetfcBap  maebtcn  ban  laDDerjS  /  Do* 
men  en  anDersS  /  men  feiDe  oon  Datfe  omtrent  1 50 

«ïroppen  gereet  gemaent  BaDDen  /  en  grote  Djcige* 

menten  fp^ahen  /  Dat  3P't  tot  atrecBt  op  fijn  5ïnt* 

toerpgitoilDenmaben.  ©en  17  fmo2geni5"  omtrent  fes ^cac'  uren  ficlöen  fp  Baren  aenfïag  in 't  toerh  /  en  liepen 
Se    met  getoelD  met  bomen  De  ̂ amepe  ban  &inte  Catrp* 
&2tuv  non  poo2te  op  /  fetten  laDDeren  aen  De  muiren  /  en 
SE,?  Mommen  op  De  pookte  /  en  fcBoten  onDer  De  toacBt 
men  B«  ban  De  burgeren/  Bet  geftrijfrB  en  geraes  toas  feer 
trees»  bp  gtoot/Deliloclien  eit  trommelen  fïoegen  binnen  Der  flaD 

g^*  alarm  aen  allen  3PDcn.  ̂ arcnclectoBaDDc'sSDaegS 
poo:te    te  boren  geftooren  /  Dat  Bp  Dien  Dag  in  De  .gtaD  fou* 
bvw    t,c  (tomen  /  al  fouDe  BPbaer  ober  D00D  blyben  /  BP 

geren  Datfe  fouDen  opljouDen  ban  fcljieten/  'ttoelftfp terflonD  geBoo?faemDen/  latenDe  De  ̂ pangiaerDen 
Baer  DoDen  /  getoonDen  en  getocer  toeg  D?agen  én 
begraben.  benige  quaeDtoillige^pangiaerDen  ban 
Bet  nafïeel  fcBoten  cbentoel  onDer  Den  bo?geren/  fo 
Ö.itter  eenige  D00D  bleben  /Daer  Doo?  De  Doggeren  niet 
toeinigperpïerengeperturbeert  toaren.  ©an  De  Do?* 
geren  3ijn  in  als  16  of  18  DooDgebïeben/en  beelge* 
toonD :  ban  De  ̂ pangiaerDen  blebenber  omtrent 
BonDcrD  D00D/  beljalbcn  Datter  belegegucfi  en  ge*= 
toonD  toaren  /  fommige  feggen  /  Datter  meer  Dan  200 
D00D  gebleben  3ijn.  ©es  felben  Daegs  fo  togen  be> 
^épangiaerDen  nocB  ban  Der  (iaD/tonenDe  Baer  moeD*= 
toillc  op  anDereplaetfenDaerfe  quanten,  ©on  ̂ uatt 
<©fo2io  De  aioa  ciuamalDacrbpBenlieDen  metcom*= 
mifTiebanDcn<0?oot-€ommanDcur:  om  Ben  tege* 
IeiDen  in  25?abanD  omtrent  llaeftricBt  /  Daerfe  eenige 
betalinge  «regen/  alle  Benfauten/  oproerigBeDenen 
gepleegDe  moeDtoilligBeDen  toerDen  Ben  ban  Den 
<0?oot-€ommanDeur  bergeben  en  geparDonneert/  en 
fPluiDen  toerDen  Bier  en  Daer  in  25?abanD  en  ©laenDe^ 
ren  in  garnifoen  geletb/  om  Den  tointer  te  pafferen. 

©e  iBagifïraten  ban  8trecBtfcB?ebenbitacnDen 
(0?oot-€ommanDeur  ober/  begerenDc  Dat  BPDaer 
flraffe  ober  Doen  fouDe  /  ais  toefenDc  een  fane  ban  feer 
guaDen  eremple  en  confcguentie/mcrnelijR  tenDerenDe 
tot  Defferbicc  ban  fijneiBajeftept/  en  grote  fcBanDale 
ban  fijne  goeDe  en  getroutoc  onDerfaten  /  en  berfocBten 
b02Ders/  Dat  Bp  toilDe  o?Donneren/  Dat  De  n  of  13 
baenDelen  ̂ oogDuitfe  nnecBten  ficB  bertrornen  ban 
De  JanDcn  ban  atrecBt  /  mitsgabers  oon  o?D?e  (lellen/ 
Dat  De  felbe  flaD  banalfulne  enDiergelpfte  getoelDen/ 
aenballen  en  Dangieren  boo?taenbeb?ijDmocBteblij* 
ben.  €n  alfo  bp  goeDer  informatie  bebonben  Bab* 
tm /bat  be  folbaten  ban  De  ouDetCerfenleggenDein 
garnifoen  in  De  omleggenDe  fleDen/alS  2CmerSfoo?t/ 
oenen/  3©ijn/  Culenburg  en  ©panen/  ficB  onDer* 
toonDen  Baren  borgere  Daer  «omenDe  te  flaen  en  te 
injurieren/  uit  oojfane  of  to?ane/  ban  DatfpDeftaö 
betoaert  en  geDefenDeert  BaDDen /Daer  uit  te  bcDutB* 
ten  toas/Dat  meerDer  3toarigBeDen  en  tnconbenien* 
ten  fouDen  bolgen/ fobaDenfp/ Dat  BP  baer  in  metten 
eerflen  fouDe  toillcn  o?D?e  fielten/  enberficn  bat  fulp 
niet  meer  en  gefcBicbe.  25ibbenbe  Dat  BP  DitaDber* 
tiffement  ten  gocDen  Ben  toil  afnemen  /  en  't  felbe  ten 
beften  berfraen/en  fouDen  't  felbe  eer  obergefonDcn  Beb* 
ben/fo  fp  niet  en  toaren  belet  getoeeft  Doo?  De  menig* 
bulDige  occupatien/Die  Ben  te?  fane  ban  Dcfen  foulen  en 
tnbafien  toaren  obergenomen.  |Baer  De<0?oot-Com* 
manDeur  en  acljte  al  fulr  niet  /  toant  BP  BenlieDen  alle 
'tfelbe  al  BaDDe  geparDonneert  en  bergeben/  en  lei* 
De  De  fcBulD  op  De  Staten  ban  Den  %  anbe/  Dat  fp  geen m 

©e 

£<patt« 
gtartüett 

treeften 
af. 
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flraet 
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'   ÏJ74 t$m  en  ftelöenV  om  Beniieben  te  betalen/feggenbe/  bat 
ÖP  tod  een  groot  mioBagen  Babbe  in  be  ongeregeltB*5 
ben  en  moettoille  ban  Bet  brtjgöbolB  /  ban  bat  BP  baer 
tn  niet  en  bonbe  r emebteren  /  doo;  ü  t  en  fin  geen  mtbbel 
ban  gelb  en  ïiaööe  om  Benluiben  te  betalen. 

omtrent  oftocinig  na  befen  tijb  /  Beeft  3&ottö?  €1* 
bmu$  ïeomnuö  aen  ben  j&nnce  ban  <©2angienge- 
fcB?eben  om  pafpoo?te  te  Bebben/  om  bp  3ijn  ̂ rtellen- 
n'e  te  mogen  bomen/en  ben  b?ebenBanbel  (met  CBam- pangp  begonft )  te  Becbatten.  ̂ e  felbe  Bern  gefonben 

_  -    3önbe/  tëbpbenpaince  ban  <©?angten  tot  ffêibbel? 
4X"   burg  gefeomen  /  eri  Beeft  ben  felben  aengebient/  bat  be tu^aco*  Staten  ban  berefpectibe  $20bincien  aen  ben  «Eteoot 
mnu*    Commanbeur  emftelijb  berforfjt  Babben  /  bat  Bp  föW* 
«omt  bp  öetotllenbecftaen  totter  pacificatie  banbeopgecefen 
»mue  troublen  /  ten  etnbe  be  Hlanben  eens  toeberom  m  w 
kan  &>  (ie  fowben  mogen  bomen  /  en  bat  be  «&oot  Comman? 
J"*™  beurbolbomen  macfjt  en  bebel  berbregen  Babbe/  om jjEiööc!*alfc.$  te  mogen  appaifer en  en  bergelrjben.  TDe&rincc 

ban  <©?angien  Bern  geboojt  Bebbenbe/  Beeft  opeb  ge* 
bonben  baec  op  be  Staten  ban  ̂ ollanb  en  sSeelanb 
met  Bare  geaffocieerbe  /  al#  25ommel  en  25up?en  /  te 
befcB?üben  binnen  ̂ o?b?ecBt  tegen  ben  25  ganuarij 
anno  1775»  met  ernftig  berfoeb/  bat  fp  albaerBare 
«Bebeputcerbe  fouben  fenben  met  bolfeomen  laft  en  be- 

bel abfolut/  om  op  't  felbe  te  mogen  Banbelen/  beladen* be  Ben  niettemin  om  mibbelerttjb  goebe  ennaerftige 
toacljten  toefïcBt  te  Bebben  en  Bouben/enalle  fteben/ 
plaetfen  en  f02trcflen  ten  beften  te  berfien/op  bat  't  ber* 
'racbenbefinïfireaenffagen/  bte  geburenbealfobant* 
geBanbelingengemeenlijfe  gepleegttoerben/  berBoe? 
bet  en  belet  toefen  mocBten. 

<©en  19  ̂ ecemb?ijSi0toc€nWjuifen  gearribeert 
tenbobe  uit  ©2ieflanb/  p?efentecenbe  aen  belaagt? 
ftraét  albaer  feneren  btitf/  bie  BP  fetbe  uit  Banben  ban 
ben  ̂ eere  ban  25illp  ontfangen  te  Bebben  /  en  Bern  be* 
laft  te  fnn  /  be  felbe  in  eigenber  perfoon  ober  te  leberen/ 
ter  p?efentfebanben  Capitein  binnen  berfelberftab 
tjarnifoen  Boubenbe :  en  Bern  gebjaegt  3ijnbe/Boe  Bp  fo 
Jont  toa$  fobanige  b2f  eben  ober  te  b2engen*  fBnttooo?* 
be  BP  /  bat  be  Colonel  ̂ eere  ban  25illp  Bern  fulr  Babbe 
beiaft  /  en  bat  B?  't  niet  en  Babbe  bo?ben  meigeren  /  uit 
b?efebatBpfo2gbe  gebangen  gefet  tetoerben/  toaer* 
om  Bpfulraengenomen  Babbe  /op  Bopebanbatmen 
Bern  't  felbe  niet  ten  cjuaebften  afnemen  foube/enbat 
fjp  nu  meenbe  bp  3ijn  Butéb20utoe  en  ftinberbensf  ( hit 
binnen  «enbïjuifen  tooonacBtig  toaren )  te  blijben  /  en 
Bern  gebjaegt  Bebbenbe  /  of  BP  0cen  meer  bneben  ban 
ben  felben  ̂ eere  ban  25illp  en  Babbe  /  feibebat  BP  006 
b2ieben  B  abbe  aen  be  H&agiftraten  ban  ̂ oom  en  |fêe? 
benblib/bie  BPBen-Iieben  alle  b?te  oberleberbe.  3&e 
b2ieben  toaren  alle  biiz  ban  eenen  mljouöcn/  gciijft  bte 
Bier  bolgen: 

GAfper  van  Robles  Ridder,  Heere  van  Billy,la  Fol- 
liegrad,  Granam ,  Malparc ,  &c.  Stadhouder  en 

Capitein  Generael  van  Vriefland ,  Groeningen ,  der 

Oorlpronk  der  Nederlandfè  Beroerten, 

«E 

re  ban 
23iHp 

tioubec 
ban 
©?fef> 
land 
fcfWÖft 
aen  Dr 
fltöcn 
ban 

foud  willen  zijn  de  beloften iffe  en  toefeggingen ,  die 
fijne Coninklijke  Majeft.  inPrincelijke  woorden,  by 
fijne  generale  gratie  en  pardon,  voorts  particulierlijk 
en  tot  meer  ftonden  heeft  gedacn,enudaeropvrylijk 

en  vaftclijk  te  mogen  vertrouwen.  Alle  't  welk  ik  vol- 
doende ,  en  nakomende  fijne  Majefteits  ernftige  goede  (Fo1 8o^ 

meninge  en  bevel  niet  en  hebbe  willen  nalaten  u  luiden 
met  defe  mijne  brieven ,  in  aenfieninge  der  goeder  na- 
buirfchap  j  die  wy  onder  fuiken  machtigen  Poten taet 
enloflijkenPrince,tot  afbreuk  vanden  turbateurseh 
verftoorders  van  't  gemene  beft  met  malkanderen  be- 

horen te  houden ,  wel  willen  goedlijk  en  vrundlijk  be- 
jegenen, dieik  nochtans  beduchte ,  door  de  obftinaet- 

heidvan  yele  vreemde  en  uitlandfe  onruftige  geeften> 
weinig  vrucht  te  fullen  doen ,  en  uit  die  name  van  fijne 
Coninklijke  Majeft.  verfoeken,en  voor  fo  veel  in  my 
is, biddende, dat  gy  betrachtende  en  infiende u lieder 
eigen  profijt,  ruften  welvaert ,  fchuwendeen  voortaen 
te  rugge  ftellende  alle  vordere  twift  ,  moeiten  twe- 
dracht,  en  de  uiterfte  ruyne  en  verderftenifle ,  en  over- 

denkende 't  gene  den  onderfaten  van  God  en  by  alle 
Geeftelijkc  en  wereltlijke  rechten  bevolen  werd ,  u  lui- 

den wederftelt  op  den  rechten  weg ,  en  onder  die  obe- 

dientie  en  befchermenifle  van  fijne  Coninklijke  Mai'e- 
fteit ,  die  een  fo  godvruchtigen ,  goedertieren  en  mach- 

tigen Prince  is.    Sijne  Majefteits  aengeboren  goeder- 
tierenheid ,  daer  mede  hy  u  luiden  als  noch  te  gemoete 

komt ,  niet  verwerpende ,  noch  de  felye  onachtfamclijk 
en  verfmadelijk  verftotende ,  dan  den  tijd  van  gratie 
wachtnemende,u  luiden  hier  beneffens  mede  te  ken- 

nen gevende,  en  liefelijken  vermanende,  mitfdefen 
verfekerende ,  dat  fo  verre  gy  u  luiden  als  noch  ten  be- 

ften beraed,  en  uit  goeder  herten  begeeft  onder  de  obe- 
dientie  en  gehoorfaemheid  van  fijne  Majefteit  tot  wien 
gy  u  toevlucht  en  anders  niemands  behoort  te  nemen, 
men  u  luiden  als  noch  in  gratie  en  genade  fal  ontfan- 

gen, een  maend  lank  na  de  infinuatieen  receptie  van 
defèn ,  daer  toe  gy  luiden  gewifTelijk  en  in  de  waerach- 
tigheid  verdacht  moogt  zijn,  en  u  daer  na  reguleren. 
En  fo  verre  gy  tot  dien  einde  mijn  hulp ,  affiftentie  en 
byftant  van  doen  zijt,wil  my  vlijtig  daer  toe  laten  ge- 

bruiken ,  gelijk  de  werken  tot  gelegener  tijd  daer  van 
tuigenifie  fullen  geven.  Hier  mede  eerfame  lieve  be- 
fondere  goede  vrienden  en  nabuiren,zijt  God  almach- 

tig bevolen.  Gefchreven  tot  Leeuwerden  den  1 4.  De- 
cembris  anno  1 574.   En  was  ondertekent  Gafpar  de 
Robles  BiUy .  Defuperfcriptiewas.  Den  eerfamen  on- 
fen  lieven  befonderen  Scholtet  Borgermeefteren  en 
Raed  der  ftede  Enkhuifcn,  onfe  goede  vrienden  en 
naburen. 

rj^Je  ban  €n&B«ifen  Bebben  beboo2f5b?tebenge* 
^fonben  aen  ben  ©berften  ,&onop  /  ten  einbe  \)p  be 
felbe  bifiteren  foube/  en  Ben  fijne  meninge  oberfcB2ij; 
ben  /  of  fp  lieben  baer  op  eenige  anttooo?be  fouben 
fcB2ijben  /  ban  niet.  ̂ an  toerb  niet  goeb  gebonben 
baer  op  eenige  anttooo?be  te  fcB?ijben/  bpfonberalfo 

Omlanden  van  dien,  en  Drenthe.  Eerfame  lieve  by-  I  ben  ̂ eere  ban  %i\\p  iU  ben  b002f5  b?ief  fdjeen  fijtl 
fondere  vrundenen  naburen, de  grote  genegentheid, 
liefde  en  afle&ie ,  die  de  Coninkl.  Majefteit  ons  alder- 
genadigfte Heere  tot  u luider  is  dragende,  ftreckende 
tot  u  luider  eigen  rufte,  vrede  en  welvaert,  hebt  gy  te 
vernemen  uite  brieven  ,  die  fijne  Coninklijke  Maje- 

CtifcfjiH'/  fteit  belieft  heeft  u  lieden  toe  te  fchrijven ,  gelijk  gy 
ta  /       fulx  mede  tot  meerder  verfekertheid  ,  uitte  brieven, 

tnmz*  die  d'Excellentie  van  den  Groot  Commandeur  van brabltih  Caftilien,Gouverneur  en  Capitein  Generael,en  voorts 
den  Heere  van  Hierges,  door  exprefTe  bevel  van  fij- 

ne Coninklijke  Majefteit,  aen  u  luiden  mede  gefchre- 
ven,  moogt  hebben  verftaen.  En  in  conformiteit  der 

felver  hebben  fijne  Majefteit  en  d'Excellentie  voor- 
fchreven  my  geordonneert  en  bevolen ,  dat  fo  defe  my- 
ce  bevolene  gouvernementen  ftreckende  fijn  naeft  de 
Noort-Hollandfe  fteden  ( wiens  ellende,  armoede,  be- 
nautheden  en  calamiteit  my  eenfdeels  bewuft  fijn )  bo- 

ven de  voorfchrijvingen  en  vermaningen ,  die  u  luiden 
by  den  voorfz  Heere  van  Hierges  gedaen  fijn ,  u  luiden 
foude  toefchrijven  en  vermanen  ,  dat  gy  gedachtig 

oogmerfeatë  nocb  te  Bebben  op  Bet  parbon  ingjunio 
gepubliceert/  gelijftof  beaengeboben  gratie /baer  in 
bermelb/Benluiben  aljS  nocB  (Boetoel  ben  tijb  ober? 
ftreben  toa$)  openflaet/enbat  bentjjb  ombienocB 
temogenberbrijgenen  genieten  /berlangttoajS:  ban 
bic  ban  €nfibuifen  meenben  /  bat  Bp  fijne  moeiten 
bien  aengaenbetoel  Babbe  mogen  fparcn/betoijïe  fp 
ben  Coninb  niet  en  Babben  mifbaen  /  en  oberfuïr  geen 
parbon  nocB  gratie  ban  boen  en  Babben.  a&enfyief- 
b^ager  i$f  gebangen  en  gepijnigt  getoo?ben  /  confeffeer* 
be  bp  ben  l|eere  ban  25illp  geinbuceert  getoeeft  te  3ün/ 
om  ben  briefte  b?engen/  bat  Bp  30  gulb.  baer  op  Babbe 
ontfangen /bat  BP  bebel  Babbe  te  beficBtigcntoaerbe 
,$tab  branrte  toajef.  Stem  be  onbertaften/of  baec 
onberbe  bo?gerpegeen  ttoeb2acBt  toaö/  en  Boe  fp  ge? 
toeert  toaren  /  en  ban  altf  toeberom  rapport  aen  Ben  te 
boen. 

<©P  ̂ .ïucieabonb/toefenbeben  11  ̂ ecemb2t'jE{  ©c *$  be  <©200t  Commanbeur  onboojfiensf  en  opt  fpoe*  JJ^ 
btgfte  binnen  SCnttoerpen  gebomen  /  bergefelfcBapt  mmm 

met 



5  8  6 
Het  fcvende  Boek. 

-_ 

1574. 

fcomt 
ontirr* 
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pin  met 
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met  jnomefoagou  *n  3iju  gautfrïj  tegimem  tot  20 
bacnöeïcn  löalcn  /  en  Derft  be  felbe  ftab  aen  allen  002* 
ben  feet  ftetftelüftbefet>  3£e  oo?fafte  ban  befe  Ijacftigc 

en  onbettoaebte  obetftomfte  /  en 't  gene  baet  ntt  ge* 
bolgtitf/  fullentop  (alöeenfafce  ban  gtotc  inficfjte) 
betbalen.  I^tec  bo?en  Debbcn  top  mentie  gemaeftt  ban 
feftet  en  aenflag  ötc  &e  #2ince  ban  <0?angien  Binnen 

bet  «iètatien  op'tCaftêelban  Stmtoetpen  Dabbe  ge* 
Dab/en  bat  befelbe  toaö  ontbeftt/bat  baet  ober  oor  bier 
petfonen  toaten  gectecuteett  en  geguattiett  /  nament* 
lijft  ttoc  ̂ pangiaetben  en  ttoe  anbetc.  3&ocDbattet 
niemanb  meet  ( niet  jegcnftaenbe  battet  met  bele  to?* 
tefponbentie  toaö  gebouben)  binnen  bet  ftabnocDte 
ben  Caftele  ontbeftt  en  toas.  ï&iet  boo?  ift  gefcDieb/bat 

be  $2ince  ban  $?angien  bleef  continuetenbe  fijn  boo?* 
nemen  en  intelligentie  /  en  onbet  linge  to?tefponbentic/ 
öie  W  albaet  in  bet  ftab  en  Caftele  toasf  bebbenbe/om 
be  felbe  <§tab  en  Caftele  üi3üne  matDttefttijgen/en 
be  felbe  te  bctlofTen  banbe  ,§paenfe  ftabetnpe.  3£e 
fafte  Dabbe  centoijle  betuft  en  ftillc  geftaen/  boo?be 

b?efe/bie  b'etecutie  banbe  biet  gectecuteetbe  petfonen 
Dabbe  gemaeftt:  maetbcbinbenbc/  battet  niet  meet 
naetenbolgbe/  en  bat  niemanb  ban  ben  aenflag  toe* 
fenöe  /  meet  en  toecbe  onberfocfjt  /  fo  fttegenfe  toe* 
bctom  moet  /  om  be  fafte  te  Detbatten.  Cn  toerb 

befe  fafte  p^intipalijften  bn  bet  fianb  genomen  bp 
parten  pacten  liepen  /  gef too?en  Cletft  en  o&tffict  ban 
£g>ln  be  ïüeftenftamet  en  tfinantie  bet  felbet  &tab/  een 

ïanWfeec  ftloeft  en  bappetman/en  boenbe  tn 't  f;etmeïtjfe ttt<nomf  mofeffïe  ban  bc  «èetefomieetbc  Sleligie.  ï&efe  Jfêat* 
mttiadi  m  ̂ tptn  #  octoeefl  be  babet  ban  $atet  31ofian 
#?»«»/  iepen  CómmiflTattoVbic  inben jate  1608  en  i6o9.bcn 
iibuü  m*  ïjanöelbattbenrérrebeg  geb?cben  entetocgegeb2acbt 

némcï  ficcft  /  gelijft  tot  $nffec  #»tfeJW ■  Jokert  [£«$£&• öeu 

iö?inre ban  O' 

oocc  te 

ucticn. 

jBactcn^epen  ban  ftebbenbc  intelligentie  met  Ifêi* 
tijtel  banbe  3©icle/ beften  banbe  febippetg  /  (  bte 

ÏJÏcSn  metten  fijnen  be  toacljt  op  be  fiibtete  Dabbe)  të 
omS  tot  telt  óf  biet  tcifen/  fo  in  fcljippetg  atë  anbetïja* 
tocrym  bijt  gcbegiüfcett  beimelp  bpben  ̂ 2ince  ban«a?an* 

gtcn  tot  BlifTingen  gctocefl  /  ben  f^inte  te  bennen 

gebentic/  bat  ben  meeden  Doop  bet  bo?getije/  foon- 
ïjtt  gtoot  en  ölein  /  petfonen  ban  aenfien  /  atë  ban 
miöbelbategnalitcit/een  metnelpen  onlufl  Dabben 

-  obet  be  tp?annpe  en  't  getoelb  bet  ̂ §pangiaetben/ 

bctljanbelenbeobet  fiilx  metten  J^eete  ©?inteöe  mib-- bclcn/boo2betoelfie  menbe  ̂ tab  fonbe  betobeten. 
icoo  cnrë bc fanefo bette geb?acDt/  battettoel  1000  fol? 

foiöawn  baten  met  fjunneCapiteinen  onbetbebefeteblebeten/ 

Snee"  meelt  ou  metfetbagen  binnen  &ct  (tab  3ön  gebsacöt/ 
tin  ®>  en  fettetelpen  ötcc  en  baet  onbet  be  bo?getije  3«n 
rangien  Qcï)etbctgt  en  gelogeett  /  en  bat  meeftenbeel  tn  be 

ftïïr  ̂ teu-itabinbeb?outoetijenonbetDouben.  Kopman 
pen      ̂ iciaeö  Kuicftabet  toa0  een  ban  be  p?mttpaelfte  €* 

piteincn/bie  binnen  bet  (tab  cenige  bagen/  boo?bat 
ben  aenflag  foube  aengaen  /  toajs  ge&omen  /  baet  toa- 
tcntoel  700  folbaten  gelogeett  in  be  b?outoettje  ban 
be  b2te  fnoethenjS/ten  tocltoetcn  ban  ben  Deete  en  mee- 
jtet  ban  bc  felbe  B?outoenjc/  en  ben  fegelaet  obetbe 

felbe  bjoutocr  ije  /  't  tocllt  een  ̂ ollanbet  toasf  genaemt 
anD?ieé  <^nfc?ic$  £optct  /  i\\  toaö  een  natuitlnnc  fone  ban  ben 
SSS  onben  i^eete  ban  €al(ïagcn  /  W  alle  be  felbe  folbaten 
üefoiDa>  aibaetmetfpöfeenb?anR  betfo^gbe.  5^e  p?inteban 
teiman  ̂ jangtcn  ijabbeoofi  tuffcDen  ?a  en  60  fcDepenban 

ïïmte  oo2loge  met  bol»  na  be  &tab  afgebaetbigt  /  befe  ( 't  3P toan  ®>  bat  /  mitjs  bc  conttatic  toinb  /  Det  gettjbe  toaies  bet^ 
randen  j0«cn ,  0f  jjatfe  geintimibeett  toaten  boo?  befe  Daefti- 
Sïïr,  ge  acnftomfte  be0  <0?oót  Commanbeutu  /  en  gtote 
peu  met  bctmcctbctingc  ban  liet  gatnifoen)  Debbcn  Daetan- 
üoft  EU  het  omttent  ïillo  gcto02pen  en  albaet  3eil  geftteben/ 

bettoacljtenbc  ooft  op  nabet  befcljeib.  IBen  meent 
bat  bcfenaenflag/ bic  feet  toel  aengeleib  toasf/  gelp 
norti  b?cbct  fal  bctljaelt  toetben  /  ontbeftt  i$  getoo^ben 

boo2  een  Capttcin  of  <0fficter/tot  iBibbelbutg  of  ©lif* 
fingen  gebangen  getoeeft/  en  onbet  tantfoen  ontfla- 
gcn3ijnbc/benboo2f5  iBatten  liepen  en  ooft  eenfge 
^pangiaettó  in  gebeguifeetbe  fchippettf  Rlebeten  /  in 
Det  logement  ban  ben  #2ince  ban  Rangien  totbct; 

fcDcibcn  tcifen  Dabbe  fien  in  en  uitgaen/en  bat  DP  't  frt* 

öwiili- 

bc  tot  3ijn  toebet&eten  aen  be  <0oubctncut  ban  't  Ca* 
(teel  Dabbe  geopenbact t/  W  bit  ben  <©?oot  Comman* 
beut  boo? tis  in  ̂ti  Dacft  bettoittigt  Dabbc  /  en  toass  bit 

\st  ootfafte  ban  3ötte  Daeftige  en  onbcvtoatljte  obet* 
feomftc  /  bic  ooft  fo  Daeftig  toaö  /  bat  Ijet  plein  böo?  Det 

Cafteel  al  bol  bolt  toasf  /  eetmen  ban  Daet  feomftc  tot* 
(te.  ̂ it  maeftte  aen  b'cen  30^^  öe  Detten  ban  bé  gene bic  ban  ben  acnftag  toiften/  fo  tod  ban  folbaten  als* 
banbo&eten/  gcDcel  betflaut/  en  bc  aenfeomfteban 
beö  ̂ 2inccn  fcDcpcn  ( ten  geficDte  ban  alle  ht  toetelb ) 
bctfcfectbc  ben  <©200t  Commanbcttt  /  bat  ben  aen*  JJJJ 
ffag/bact  DP  ban  toass  betabbcfxc<jtt  toaetacljtig  toasf.  mama* 

JBactomDPt^lïonbfeDetp  bebel/foacnbenjlQath* }« 
gtabcaliSbc  Capiteincn  ban 't  gatnifoen  en  ban  ben  SS 
Cajtelc  bcbe  fbatmen  tct|tonb  allebe  fttatentoelbe*  (oehop 
fet3önbe/  alleDetbétgen  en  pubüjfte  piactfcnönbep  J"L""J 
fochen/  en  alles*  opnemen  en  batf  Döuben  foube  toat  ggjg 
b?eemt  toa«f  en  geen  bojgeten  /  ingefetcnen  of  intoóon*  te  tran 
beten  bet  (tab /en  ban  egecn  gualiteit  óf  aenfien  toa*  Jij» 
ten/enboo?ncmentlp  appatentie  ban  folbaten  Deb*  Sy^JJ 
benbc/3tjnbeoofepublDlieltjfe/  bp  püblitatiebanben  banaal 

^tabDuife/  als*  bp  ttomjlag/  op  alle  Docfeen  banbe  Jerp 

fttaten  geboben/  bat  fo  toel  Ijcrbctgietg  alss  patticuïie*  ̂ ^ 
te  Duifingen  betoonenbe  /  tetftonb  aen  be  3©ct  föübe       • aenb?engen  alle  Dunne  gafien  en  bjeembeltngcrt  tot 
Dunne  Duifen  ïogctenbe/  met  name  en  toename/  Op  pe* 
ne  ban  atbittale  co?tettie.  3©aet  obet  fo  toel  be  bo?ge* 

tpe  alö  b?cemben  met  bjefe  bcbangen  3Dnbc(oofe  b'cen 
b'anbct  niet  bettoutoenbe )  &cn  meeftenbeel  banbe  fol* 
baten  ficD  op  bc  fttatcpiet  en  baet  moftenbegeben/  m 
Den  ben  l|eet  bcbelen/inbct  boegen  bat  4  folbaten/om.* 
ttent  be  b?outoetpc  ban  be  3  fnoctfecnjS  in  be  iSieuftab  ♦  fort»» 

bolenbe/aljSbagabonben  aengetaft  en  gebangen  3ön  {cc„oan getoojben  /  en  ooft  eenige  bienaet &  en  fegelaetsS  titt  feU  ̂ mtt 

betb?outoetne(,uittoclfteb?outoctücbe  bienaet^ban  se]"»»' 

bc  iBetfigtabcfeiben  cenige  banbe  gebangen  folbaten  «cn* geftomen  te  3ijn )  bp  ben  fciben  Ifêetftgtabe  aengetaft 
en  baft  gemaefet  /  en  onbet  anbetc  mebe  be  böo?f3  %n* 
b2ieö  Copiet  ban  Calfïagen.  5^e  4  gebangen  folbateii 
3tjnmcttetDitte  tetftonb  te  banft  geb?acDt/  en  fcDet* 
pelijft  onbetb?aegt/  toat  Den  nopenbe  be  boo?f3  aenfïagt 
ftcriiiift  toaö/  ban  toact  fp  geftomen  toaten/toaet  fp  ge* 
logeett  Dabben  getoeeft/  en  toic  Den  Dabbe  onbètDöu* 
ben,  ̂ pbefeenbcn/batfeban'sf#?intctt  bah«©?an* 
gien  bolft  toaten/batfc  inbe  Detbetge  ban  be  fyte  fnoet# 
ftcnis  toaten  gelogeett  getoeeft/  en  albaet  Den  Dabben 
ontDouben  /  met  tocltoetcn  en  toilie  bah  ben  DutëDeet/ 
iik  Daet  boo?  be  boo?fcD?eben  SCnöiiejS  Copiet  met  ee* 
ten  en  b?infien  béfo&t  Daöbè :  bat  IBatten  Hepen  bert 
g:ïnf  ipaeiftcn  autDeut  en  aenbanget  ban  ben  acnffag 
ia$  /  hit  Den  fomtijbss  toa$  ftomen  aenfp^eften  ent 

betftetften/  Den  betfeftetenbe/bat  ben  aenffag  hie  boo?* 
tjanben  toaö  /  bp  te  meeftcnbel  ban  be  Meeren  ban 
bet&taben  boo^naemfte  bo?gcten/  baet  toe  niet  af* 
leen  genegen/  maet  gcDelijfc  getefolbeett  toaten  /en 
namentlijftöe  beften  ban  bc  fcDtppetsf  iBicDielban 
bet  3©iele  met  3öne  tonfoaten  /  tik  be  toacDt  op  Det 
toatét  met  Date  fcDepen/cn  ban  be  pookten  in  be  &Uw     ... 
ftab/  toaten  Debbenbe,  a©aet  op  be  boo?f5JKicDtel  SntUt 
ban  htt  Wiek  met  ;ijn  mebc-^eften  tetftonb  0002  ©reie 
bcbel  ban  ben  <6?oot  Commanbeut  /  niet  boo?ben  ®cRJJ 
IBctftgtabe/alsi  be  Doogfte  gjuftitie  bebicnenbe/  en  *$f toienss  ampt  fult  toatf  /  maet  boo?  ben  j§paenfen  ptr^m 

j9?obooft  Camatgo  gebangen  3ön  getoo?ben/  en  op  Jong» 
'tCafteel/  fonbet  ecnig  bilap  feet  fcDetpeïijft  geeta-  %££, 
mineettengetojtuteett  3önbe/ 1$  ben  ganfcDenDan*  fangen 
bel  obet  bit  ftuft  ontbeftt,  ̂ e  biet  folbaten  3ïjn  beiS    ®jj 
anbeten  baegiö  geDangen/  fonbet  batfe  pemanbban  gmt] 
Date  conf02tcn  Debbcn  bo?betgeatcufeett/  of  fult  ge*  gen. 
melb/battet  pemanben  meet  10  benomen/  toefenbe 
b'een  enb'anbet  onbet  be  bo?getöc  betfteften  en  ge* 
betgt  /  fo  fp  Quaujfien  Dunne  blucDt  uit  b<  ftab  ftonfteti 
nemen/  mitsfbien  bepoo?ten  gefloten  /en  feetfcDet* 
pc  acDt  toojbc  genomen  op  be  genen  /  hie  boo?  be  tont* 
ftetten  uittet  ftab  tooubcri  bettteeften/  bocD  be  bonftet  e  (Fou 
tointctfenacDtenDebben  feet  bele  banbe  baeembelin* 
gen  en  'finten  folbaten  gefalbeett/  bk  Dunne  blucDt 
namen  obet  beaetbe  toallen  ftomenbe  tuflïDen  Det 

Cafteel 
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Cafïeelen'stöetferst  poo?te/  toefenbe  DegracDtbacr  i  öc  fabe  babbe  gecoramuniceert  /  bat  öc.?3|in«  ban feerfmal/enanberfintst  onbiep/ enig  toel  o^otclöJC  te  <£>2angien  ben  boo?f5  maarten  $epen  Dabbe  gegeben 
bertoonberen  /  battcr  fo  toeinig  perfonen  ban  fo  groten   een  g20te  en  lange  infeucrfe/Dw  DP  cefte»  babbe/bat  tre 

587 

toerö 
ftOOO 

Ifftclö- 

mcnicfttealfer  inbefïab  toaren/  3tjn  ontbebtgetoo? 
«ptiöf  ben.  parten  $epen  en  toast  nergenst  te  binben/  Doe 
matten  toel  baer  grote  ncerftigbeib  om  toecbgebaen/omï)em 

te  bcbomen/ja  baer  toerb  bp  publicatie  2000  gulbenst 
op3iJnlüfgeftelb/  tot  p2n$  enbeloningeboojbegene 
bic  Dem  fouben  bonnen  leberen/of  aentoijjnigebocn/ 
bat  In'  gebangen  morbt  toerben.  ̂ Defodnr  toerben 
opmeet  anbetc perfonen/  nabe  dualiteit  berfelber/ 
p?ijfen  gefïelb  /  ïreen  ban  100  /  b'anber  i  /  3 /  tot  600 gulbenst  /  ten  bcboebc  ban  D  t  efe  on tbechen  en  aen  toen 
gen  fouben  /  en  toerb  00b  berbonbigt  /  bat  fo  toie 
Haatten  $epen  foube  ontbecben  /  al  toare  DP  ban  ben 
aenflag  culpabcl  /  b?p  en  lost  foube  toefen  /  enbobcn 
Dien  bte  ttoe  buifenbgulbentf  genteten.  Ooli  toetbcn 
uit  De  ifêagtftraten  CommifTariflen  geo?bonneert/ 
baet  bpgeboegt  eenen  <tf  apitein  met  eenen  «©fficier  I  fo 
ban  bet  garnifoen  ban  't  Cafteel  /  atë  ban  bet  ,&tab  / 
om  fcherp  onbetfoeb  in  alle  guifen  en  lognfen  te 
boen/  ban  toat  dualiteit  be  perfonen  oob  toaren/  of 
men  be  bootf5  ütëarten  liepen  of  eenige  Capiteinen 
ban  toegen  best  i$rren$2ince  ban  <©?angien/  foube 
Rebben  mogen  bebomen/men  Dielb  be  poo?ten  b2ie  ba- 
gen  gefloten/  fatten  $epenst  \ym  bwtb  tot  b?iemael 
toe  onbecfoebt  /  maer  bP  toast  ban  een  banbeCom- 
miffariften  Die  bem  fodjt  /  felfst  gebergt  /  en  boo?  bjefe 
bat  DpnocD  foube  mogen  ontbebt  toerben/  téöpboo? 
ben  felben  pecfoon  /  bebbenbe  be  lofe  of  Bet  tooojb  ban 
be  toacbte/'0  abonbst  boo2  be  fcbilttoacïjte/gaenbe  met 
een  facbel  aljS  een  bienaet  ban  ben  felben  op  ben  Dafê/ 
gefoacDt  in  eenstbacberst  Duist  (bkïK  fase  toegebaen 
toaet ,  albaer baett  en  ïiapj  Doenbe  betanbeten /  ftonb 
Dpbeganberenbaegstmetbeiet  üactó  fone  bloob  alst 
een  bacberst  bneebt /  Det  toitte  b?oob  en  bnebe.  jffljg  be 
felbe  CommifTarist  bie  bem  baet  geDolpen  Babbe/ 
mette  $paenfe  <0fficierst  /  bte  ben  Commiffarys  in  't foeben  affifteerben/  albaer  in  guam  b?agenbe  ben  bac- 

fatten  feet  /  ofïjp  albaer  geenquaeb  bolfe  en  Babbe  gelogeett 
(*f™  banbe  «Beufen  /  bte  baer  op  anttooojbe  geen  anber bac&ec^  manbolhm3ijn  buist  te  nebben/ ban  3ijnfoon  ennebe 
om*  bet/  öü  baer  ftonben  en  arbeibcn/en  liet  bem  boo2t$t  'töuist 
wtm.  tjeftcf)ttgen.  ®en  bacher  ̂ t  in'tmibben  ban  beo baliliuiie  eentafelben  (tellen/  en  baer  op  goebtoarm 

b?oob  uitten  oben  trecnenbe/  en  toarme  noetbenjS/ 
met  boter  boojfettenbe/bebefe  toat  onbpten/  tappen- 
De  een  banne  goeb  Luero/  fonb  om  een  pintefpaenfe 
toijn  /  ter  eeren  banbe©ifitateurö/  be  toelne  toel  te 
b?cben  toefenbe  feiben  be  ,§paenfe  «©fficiersf  in  be 

&paenfe  tale  /  bat  ben  barlier  een  goeD  Cbn'fliaen 
toao'/ente  b?oom  i  en 't  buist  te  blein  om  beel  guaeb bolt  te  logeren/ en  bertrocben  alfo  toel  te  b?eben  uit- 

ten buife/  3ijnbe  be  boo^fj  iBarten  $epen  feer  ber- 
blijb/  bat  bP  't  alfo  ontbomen  toass/  Op  bleef  nocö  al  ee* 
nige  bagen  in  be  fïab  berbo?gen/fomen  notD  feer  feber- 
pe  toadjt  en  tocficbt  aen  be  pookten  toast  nemenbe 
(toefenbe  be  felbe  met  folbaten  befet )  op  't  uitgaen banbetbolb/bpraebte  etntelöb  meteen  pbeleberre/ 

mmttn  op  bebbenbe  alleen  een  of  ttoe  facben  moutst/  en  ge- 
&wn  fiicÉO  toefenbe  aljS  een  fiobenier  /  uiter  ftab  /  en  guam 
tnlT* bpïïen  Wntt  tot  ©bffmgen/  toelb  3tjn  arribement 
Beeft "  ÖP  baer  na  beimelijft  ober  fcb?eef  aen  3ijnen  goeben hem  Bp  b?unb  be  boo?f3  Commif[ari0  /  lik  baer  toel  blijbe 
cf  alffi  om  toaïS  f  ̂  ooïi  anï,cre  3Ü"0  behenbe  b^unben. 
landen.'  <©m  toeberom  te  fceren  tot  be  gebangene  5^cben ban  be  ftbipperó  /  jKicljietban  He  ffiitlt  en  3ijn  M& 

bebeben  toerben  feer  ongenabehjb  gepijnigt  /  Dpfonber 
ton  $  ̂XStcTitcl  /  betoclbe  bebenbe/  bat  JKarten^epenben 
©iele  en  aenflag  gemacht  babbe  /  en  bat  Ijp  benluiben  bebulpig 
mme*  oabbe  getoccd  in'tretfen  na  ben  #2incc  ban  <©2an^ 

"  gien.  <Dat  liRarten  53epenbem  ïjabbe  getoont  een  ge* Öeel  gefcltfcben  guoljper  /  met  namen  en  toenamen 
ban  alle  be  perfonen  /  bic  ban  befen  aenflag  toaten  /  en 
bat  baer  onber  toaren  notable  perfonen  /  fo  (©fftrieren 
ban  ber  flob  alet  ban  bc  üDantfïraten/en  bat  ben  <&iif* 
fier  ban  ber  ftabbc  J^eere  <0utlliacm  l^artini  mebe 
ban  ben  aenflag  toifte  /  cninbtotltf  met  ben  felben  bnn 

bcacban- 
grntoep 
bfnon- 
Ornaöe^ 
Itjti  gr* 
PPnigt/ 
en  ont» 
bet  ft  en. 
ben  actv 
flaj. 

boojf5!|eer<32iffier  iKartini/  al  toat  be  felbe  entre 
pnnfe  aenginb/  toel  totfle/  en  bat  f)P  tot  mcermael 
baer  ban  met  bemgefpjoben  ïjabbe/  en  bat  Jfêartcn 
$epen  bem  babbe  gefeib/bat  Jp  boo?  ben  felben  |Bat* 
tinitoatfonbettiebt/  bat bp nabe  gehele  iBagifltaet 
bennifle  ban  bc  fabe  Dabben/  en  al  gctefolbeert  toaren/ 
be  banb  aen  't  toerb  te  fjouben  /  en  bat  HBarten  liepen bembanbe3©iele  b2ieben  babbe  getoont /biebp  ben 
^?ince  ban  <&2angien  aen  bem  ifeartini  Dabbe  ge* 
fcb2eben/bic  Dp  baer  na  fcibe  Jen-lieben  gelebertte 
Ijebben  /  en  meer  anber& 

^e  boo?f3  2Cnb?ieiS  CopierbanCalftagenfegelaer 
ban  be  b?outoerpe  ban  be  tyk  fnoerbeust/  ficD  felben  in 
tijbst  niet  boo?fien  bebbenbe/  geujb  toel  gebaen  babbe 
be  Ijutébecte  ban  be  felbe  b2ontoerpe/bie  bet  feber  boo? 
Det  onfeber  Dabbe  gebofen/  en  beblutDt  genomen/toaet 
mebe  gebangen  fo  bo?en  gefeibist/  en  toerb  mebebp 
ben  $20boöfï  Comargo  op  't  €af!eel  geb?acDt  /  en  ge* 
b2aegt3önbena3pne  gelegentDeib/  feibe  eenl^ollan* 
ber  te  toefen/  een  natutrltjbefone  ban  ben  l^eereban 
Calflagen  /  toiewefóubfte  boebter  getrout  Dabbe  De 
<02iffier  |Br*  3©iliem  iBartini/  W  Den  tottetfege* 
laerfcDap  banbe  boo?f5  b20utoerpe  Dabbe  geabanceert/ 
toelbe  bcrblaringe  ödjfabc  gaf  bcm  ter  banbe  tot  ttoe 
teifen  toe  toel  fcDetpeüjb  te  onberbjagen  enetamine* 
ren  /  of  DP  gene  tommuniratie  nopenbe  befe  faben/ 
metten  boo?f3  <©2iff  iet  en  Dabbe  geDab/  en  Den  ban  Det 
logeren  ber  boo2f3  folbaten  in  be  boo?f3  teoutoerpe  niet 
geopent  /  en  toast  be  tó2ture  en  ppninge  fo  ettrao^bina* 
rist  /  bat  DP  in  3ön  3pbe  gefcDeurt  3imbe/  't  felbe  allent* bens?  apoflumeerbe/eenige  bagen  baer  na  i^  geftoben/ 
boti'u'n  ̂ ijn  fiebte/  be  Cipier  banbe  gebanbeniffeop bctCaffeclfienbc  ben  booif5  Copiet  fo  beetlpbenge* 
ttacteett  /  bat  lp  ben  geinenen  boft  niet  en  bonbe  nut* 
tigen/Deeft  best  gebangenst  Dui$tb2outo  ontboben/  baet 
feggenbe/batfe  bp  Daten  man  mocDte  gaen/enDem 
befo2gen/enpettoatmstboen  maben  om  D^mtebet* 
fletben  /  3ön  Duistb20uto  bit  berflaen  bebbenbe  /  i$  ge* 
gaen  bp  be  buisttyouto  ban  ben  boo?f3  i^eete  Uaattini/ 
en  baet  't  felbe  aengebient  bebbenbe  /  Deeft  3?  tetflonö boen  bopen  een  bleinnieuaetben  pap  ofbictcnb20ot$ 
potben  /  en  baer  in  een  goeb  icrhcr  fuipben  met  bruib* 
noten  boen  maben/  om  Dem  te  berfterben/  toefenbe 
ober  baren  natup2lpben  bjocber  met  mcbeujbenont* 
flenen  /  feggenbe  tegen  be  Duistb?ou  ban  ben  geban^ 
gen  /  batfe  tertfonb  toeberberen  foube  /  men  foube  Dem 
ban  alleiet  toat  Dem  ban  nobe  toast/  genoeg  bootten/ 
be  gebangen  Det  boo?  bierenb200b  of  fuipen  genoten 
Debbenbc/en  Det  potben  baer  na  bp  3ön  DuiStbjouto 
toeberom  gebaelt  toetbenbe/  feibe  be  gebangen  Dei* 
meujb  tot  Daer:  fegt  mijn  l&eere  45?iffier  en  Mv*  25üu* 
betoijnban  25arlecom3ijnenfelerb/  batfe  onber  ben 
buiten  bobem  ban  bet  potben  merbelöbe  letteren  fur- 

iën gefeD2eben  binben  met  m0n  neflelinge  /  't  toelb banbeboo2f5  3ijnDuistb20titoe  toel  gebat/  enbenlui^ 
ben  aengegeben  3ijnbe  /  nebben  baer  op  blptelijb  gelet/ 
Deüben  in  't  f  toert  ( 't  toelb  Det  bier  op  be  robigbeib  best 
potbenst  gemaebt  Dabbe )  bebonben  gefcD?eben  te  3ijn 
bp  een  gele  goutacDtige  toleure  letter/  boo?  beboo?f5 
gele  naelbe  beroo2faebt/  en  ficD  feer  toel  uitfïebenbe/ 
bat  Dp  tot  ttoe  teifen  toe  feet  uitnemenbe  Debig  toajS 
gepijnt  en  get02tuteert/  en  onbetb?aegt/  of  DP  met 
bemJ3öattin<  geen  t02tefponbcntie  en  Dabbe  geDou^ 
ben /maer  bat  bpin'tminfle  niet  en  Dabbe  bebenb 
ban  bat  ifóWel  ̂ an  öe  ̂itlt  ̂   öc  PÖnbanbe  Dabbe 
gefegt  /  bat  be  boo?f3  IKartini  /  al  toat  befe  entrep?infe 
aenginb  /  toel  toifie  /  en  bat  DP  tot  mcermael  baer  ban 

met  Den-lieben  Dabbe  gecommuniceert/  enal'tgene boo?bcrstDier  bo2en  ist  berboelt/  toaerboo?mcn  alle 
bagen  een  nieu  berftD  potben  ben  gebangen  toast  b2cn- 
genbe  /  en  boo?  bien  mibbel  toerben  fp  onberrir Ijt  ban 
alle 't  gene  be  gebangencn  ter  banbe  bebenben  /  bit 
Deeft  ben  boo?f5  naattiniïn  merbelijb  acDtetbenben 
geluarljt/ en  op  3tjnfabe  boen  letten. 

^e  €>2oot  Cwwnanbeut  ban  befe  belnbmge  en 

eon; 

3inb?(e^ 

Copiet 

geban» 

gen  /  en 

feet 

fttjactlijö 

gepö' 
nigr- 

Copiec 

fterft  m 

bege« 

banfte- 

nifl*. 

■ 



5*8 
Het  fcvende  Boek. 

HtM 

f önfcffiÊ  in  't  lanrté  rappojt  geDaen  3ünDe  /  Qeeft  ben  gcliac n  /  in  alfulfte  ertt  aojDinarife  pioceburen  /  te* 

SfflS^SXSKft  m  fclj?tfteip  actege,  i  merbtmen  nietbebinDen  enfouDe/  batöpmberf
eb 

Sffi^tóSflffitó^  öetcaflccl  te  ber eenigfins fcöulbicr toa?  :  en  of  I3P  fcöoon  met 

4etfioubec<m  Derboo^  Statten  bollen  bergabat/ 

en  be  iBarBgrabe  baer  bp  toefenbe  /  gecompareert  W 

enfrinenlaft  en  acte  ban  commiffie  bectonenbe/  be* 
«verbe  /  Datmen  naerbolgenbe  ben  inöouDen  ban  Dien 

RemiJenboo?f3  «Sziffier  IBartini  fouDe  laten  bolgen 

EöetCafleei/  omalbaer  Den  felben  te  confeonte* 
ren  nietten  boo?f3  Jtëtrtjtel  ban  De  Jtëiele  /  op  Ijet  gene 

^  ™  ,  Daer  mebe  ÖP  ben  felben  IBartini  toag  belajtcnDe.
 

235*  SaenW  beboo?f3  möouDerenenjjBarbgrabe 
mi  ban  <{th  heftig  toaren  opponerenbe  /  gemerBt  foDamge 
ter  dan  Wu  jamneiD  te  botend  nooit  en  toag  gepleegt  /  en  Dat 

S5K  fulbe  nieutoigfteid  toa$  «Denbe  tegettf ijfarïfr 
SfteS  mibilegie  fo  ban  25?abanb  atë  ban  Der  (lab  befonber/ 

men     aitoaer  tnengeenbo?ger/enp?inctpalp  geenperfo* 
5Sam,  nen  ban  qualiteit  enmocöte  faiferenof  in  öecöte  te 

f  tf  *ïo>  men  /  ban  bp  ben  Officier  met  confent  ban  be  3©et/  en 
*DOft     naer boojgaenDe  ( gefien en gelefcn )  informatie /en 
?„omac'  biemen  pwtenDeerbe  te  befcljuloigen/  aengefpjoBen 

8         engecaufeert  3ijnDebü02  fijnen  competenten  tater. 
g&ebootóComargo  baertegeng  allegaenbe/  batm 

fuiBe  ertraojDinartö  creeffen/  atëDefetoatf  (name, 
ÜJBfmaHenbe  Crimen  Wt  Majeftatis)  alfulBj HUp 

bilegienguamen  tecefferen/  bermanenDe  ben  felben 

IBactini  getoilltg  met  öem  te  totllen  gaen  /  of  anDer£ 

bat  bP  genootfaebt  foube  toefen  fo?fe  te  moeten  gebjw* 

ben/  al  foube  öp  ooBba  ganfcliegarmfoen  einplope* 

ren /bolgen*  fijnen  lafte.  ̂ eboo?fc|?eben  lEactmt 
fienbe  De  gelegentlieiD/fulr  bat  nocö  iBarbgr  abe  nocö 

bet  öem  en  Boften  garanberen/  acïjtenbe  mebeba
t 

(i\m  toeiaecinae  met  meabet  naDenben  Bern  foube 

berfocöt  /  en  gebeben  te  totllen  tntotlltgen  /  Dat  ÖP  öem 

mocöte  reguleren/  bolgenbe  be  begeerte  ban  Den  boo?* 

ftfpebenComargo/  feggenbe/ Dat  ÖPp™  ̂ £te 

toelgetroofïe/  toelbbpbe  felbe  (öoetoel  feerongaer* 
gauw  m  "m  naec  boo?gaenbe  p:otefiatie )  geconfenteert 

SSt  3ünbe/  is  ÖP  IBartini  met  fijnen  ̂ nM«>
 

*!w  miöDenbaneenDeelfolDateneneentge DONg** 
fier  ban  ban  Den  ©20boo(ï  /  naer  Bet  Cafteel  gelett  /  toefenbe 

S^m'tbeginfel/  mitëbe  nieutoigöeiDbp  een  groot  Deel/ 

SSSf b  fo  m i  altf  ouD  bolb*  geboïgt  /  tretoelfte  De  boo?fcD^ 
Bcn  op  't  {,en  comacgo  beDe  bettrecben.  Op 't  Cafleel  gefeo^ 
^"l  mm  *iinbe/  Heeft  De  boo?f5  Comargo  metten  5Sotacï9 

*%T  SSSmn  öem  tegen  ben  boo?f5  »l 
©?fr«ct  banbea©ieleboo?be  pijnbanfee  geconfronteert/  bte 

Bgff  öem  belafie  met  febere  pointen  /.  nopenDÉ :  b
e  too?ft 

5X  aenflag/  Detoelbe  bp  öem  jpatmn :  ( D« ;  ban i  al*  
u 

entd  ban  boten  /  0002  fiet  fer)2nbcn  opbebterenbjootg  potgensf 

br  müz  ™ '  m  ö  €opiei;  /  öat  öem  fea  toel  te  paffe  toa*  ge* 
Bomen  /  getoaecfcljout  toa«)  tf  anDbafteluft  tocrDen 

ontbent  en  gelocbent.  ̂ e  boo?f5  JBicljtel  ban  be  3©te* 
ie  ta  eenbei:  /  en  öP  iBartini  ter  anDere  3ijben  /  bp  m 

feggen  en  betblaringe  perfifterenbe  /  fo  toerbe  öP 

bactim  ban  Daa  gclctD  op  De  Bamae  ban  beboo?* 
mm*  uooit/  refponbaenbe  opbepleinenaerbe^tab/ al* 
^atnnrtoaec  bagabett  fatenben  Confeillier  3tout£  Delïito 

SS™  «aeD  ban  De  Camee  ban  giultitie  ban  (€rouble/of  ben 
n?3e  25ioebcaeb  /  met  ttoe  anDece  CommifTanffen/  en  met 
<Com'„  ben boo2f3  Comaego  en  ©eltöoben  jftotartöCnmi* 

hXn  neel/  tk  öem  in  't  lange  öebbenonbecb?aegt/  toat 
lm  coJcefponDcntie  öP  metten  boo?f5  IBarten  liepen  /en 
6,0f0,  oofe  met  anDece  ban  be  confpirateutg  geöouben  öabDe 

op  ben  aenflagboo?f3/  toie  oobban  be3©et-öoubec0 

gcion 

fron> teezt. 

©c 

^^ScKffitoacm/.onS«_^ 

raeö 
onbrr* 
b^aegt.     .      ,   

(Foi.sa. )  bp  name  bjeiben  genoemt  /  en  boo?t0  meer  /  na  ee 

nine  anDere  Officieren  ban  ber^tab/  ennamentlnB 
toaerDe  b?ieben  toacen  biebe  |P?inceban  Orangten 
aen  riem  gefcözeben  öaDDe/  en  öem  bp  HBaeten  ̂ epen 

nelebett/  benboo?f5Höicötel  ban  beï©iele  en  anDere 
ban  De  complicen  in  feber  bergaDeringc  getoont/  en 
meer  anDere  pointen  De  felbe  fase  raftenDe:  toaerop 
beboo2fcö?eben  iBartini  berBlaerbe  ganfcöeinBban 

bit(tuB/nocl)  ban  b'een  nocö  ban  b'anba  niet  te  toe* 
ten  /  en  bat  Dem  groot  ongelöb  en  fcöanb?  towfmn* 

,  .    ,,        .   „DeJBteleeenigefa* 
tntliare  Benniffe  öaDDe  geïjaD  /  bat  öet  felbe  toajf  eerfi 
tenaenfienbanlKicöiel  ban  Debiele/  batöPl^at* 
tinttoais  J^ooftmanban  De|5atie  of  9Hmbacöte  bart 
be  &cötpper0/  en  obetfulr  biberfe  faben/  foopbe$ 

.iécljipperjS-Bamer/  al^Daer  buiten  t'fbmen  öaDDeti te  befoigneren :  en  anDerfing  ten  refpecte  ban  USarten 

5$epen  mit0  ÖP  C?iffiertoaiS  ban  De  fiefeen-Bamet 
en  finantie  ban  be  £tab/  en  öP  IBartini  <©?tffiet 
banöetCollegieen  De0 peeren  Carnet/  boo?toiensS 
öanb  alle  tefolutien/  actenen  alle  bepefcöebess |Ba* 
gijlraet  ban  be  ̂tab  moften  pafferen/  en  oberfuljc 
mebe  toat  be  «efeen-feamet  en  5pinantie  toass  aen* 
gaenbë/  toaerboo?Deboo?f3  Slepen  geoo?faebttoasf/ 
öem  DiBtoilö  bp  Den  boo?f3  IBartini  te  binben  /  eau* 
ferenDe  Deo?Dinarife  t'famen-bomfle  en  familiariteit metten  anDeren.  €x\  beroerenDe  be  boo?f3  b?ieben  /  of 

toel  be  felbe  Jlfêaeten  J^epen  eenige  b?iebenbanDen 
P?ince  ban  Orangien  aen  öem  IBartini  mocötöeb* 
bengeöab  /  öet  fpinber  toaeröeibof  ooB  anberfintil 
eenige  gefabjiceert  /  en  De  boo?f3  bergaberingeba* 
toont  /  om  fo  beel  te  beter  en  boo?  fulb  een  mibbel  be 
boo?f3|Bu:öielbanbe  Jtëieleen  anbere  aenföne3tjbe 
te  trecBén  /  ginB  alle  't  felbe  öem  IBartini  niet  aen/  ge* 
merbt  ÖP  nooit  eenige  b?ieben  en  öaDDe  ontfangen/ 

nocö  metten  ̂ inceban  Orangienpetter  toereltuit* 
ftaenbe.  'Qfrz  Commiffariffen  bonnenbe  niettoijbersS 
ban  öem  trecben  /  en  geen  ftucben  of  befcöeet  öebbem 
be/'ttoelB  fp  öem  Bonflen  tonen/  baet  meDefPöem 
Bonfien  beftoaten  /  alleen  öen  funberenbe  en  fleunenbe 
opte  enbele  beclaratie  bejS  boo?f5  IBicötel  ban  be 
3©iele/  beben  öem  IBartini  bertrecben :  eenige  toa* 
ten  ban  opinie  bat  men  öem  fcöetpelpb  ter  banbe  fou« 
be  onDerfoeben/  feggenbe/  Dat  in  Crimen  tef»  Maje- 

ftatis ,  öet  berBlaren  ban  een  getuige/  altoaer  't  oob  op 
De  banb  gefcöieb  /  baet  toe  genoeg  toag.  ̂ e  boo?f3  _ 
^octo?  bel  Kio  {W  eertpjSmet  beboo?f3 IBartini  %m  % 

geftubeert  öabbe  /  en  t'famen  öenne  b?unDfcöap  öaDDe  bei i  «<* gecontinueert)  feiDeDaertegenö/DatmenDeQualiteit  Jjjgj 
banbeperfonen  beöoo?be  aentefien/boomementlöB  emn 

ber  geenrebie'in  goeDe  reputatie  tot  Daet  toe  altüD  toa*  UBartin 
ten  getoeejl  /  geacljt  en  bemint  ban  alle  be  toetelt/  men  «g™* meent  fo  ©eega*  Daer  getoeeft  toare  /  men  öem  op  be 

pijnbanbe  fouDe  gefmeten  öebben.  ©ocö  alfo  bele  luis 
ben  ban  eeren  /  Daer  onber  oob  eenige  <§paenfe  Coop* 
luiben  toaren  op  De  toeg  boo?  öet  Cafteel  toanDelenDe/ 
om  Den  uitganB  Defer  fabe  te  bernemen  /  De  toelBe  men 
uit  be  boo?f3  bamer  toel  merbeljiben  Bonfle  gefien/  Dat 
ooBeen^pangiaerDgoeb  b^unb  be0boo?f3  IBartini 
namentlijB  /  HBarten  De  Cöanarie/  Coopman/  be 
boo?f3  peeren  guam  te  bennen  geben  /  bat  begeöele 
25o?fe  toag  bebommett  /  en  genoeg  betoett  getoeeft 
obet  be  boo?f3  aentafiinge  /  en  tot  bien  njb  toe  binnen 

1 2llnttoerpen  ongeplogen  p2oceDuiren  /  fo  too?De  gere*    m 
folbeettbatmen  ben  felben  IBartini  toeDeromnaöet  mme* 

^taDöutó  fouDe  laten  gaen :  en  toerbe  öem  Den  eeD  af*  g>«{j genomen  niet  te  berblaren  öet  gene  öem  toa$  geb?aegt/  J  gebaB 

ennamenrojB  't  gene  De  j§cöepenen  toasiaengaenbe/  tunm 
en  gelaft  Dat  ÖP  öem  foube  gaen  p?efenteren  op  bejjjw 

IBeere  tegenss  öet  afgaen  banber25o?fe  /  en  toojbe »  ' 
oberfulr  losgelaten/ en gaeïateert.  Op't^taDöuiiS BomenDe  toerD  albaer  met  grote  Debotie  in  be  Concet* 
gerpe  bp  eenige  ban  be  peeren  ban  be  3©et  bertoacöt/ 
enfo  men  fjem  terftont  nafpne  erbarentöeib  onbet* 

be )  niet  te  openbaten  /  en  namentujb  niet  nopenbe 
't  gene  eenige  banbe  peeren  foube  mogen  raBen/ Dat 
eenpDetop  njnfluBtoel  mofte  letten /allegerenbe  be 

gemene  Hatpnfe  fententie : 

Tune  t  Har  es  agitur  f  artes  cum  froximut  srdtt. 

3Datté: 

Als  u  buirkens  huisken  blaekt  en  brand, 

Schikt  u  goeyken  op ,  en  brenget  van  de  kant. 

en 



574- Oorfpronk  der  Nederland/ê  Beroerten. 

5*9 ban  &e 
jlüagi* 
ftract 

boort 
4Lomav 
go  cc 
banden. 

ftrr«$f» 
clnc^  De 
POGCfjt 

tf>uö- 

ban  3iu* 
toerpen 
turrö 
nutte 

<£n  fo  pemanD  adit  cccnfge  papieren  of  fïuc&en 
te  bebbcn/  Die  f)t»  niet  en  toiibc  Datmen  foRDc  fren/ 
feer  toel  fouDe  Doen  na  fumö  te  gacn  en  Daer  in  te 
boo2fïen/toantbp  acljte  Dattct  aeu  bem  niet  biljoen 
enfoube/  norn  ooft  Dat  De  ̂ pangiaeitsf  Daer  op  niet 
lange  fïapen  en  fouDcn.  «Des?  anDcren  Dacgtf  in  Den 
naebttufjeben  toic  en  Uier  uren  /to02Den  bp  öcnifeft* 
booft  €oiriargo/  D2ie  ban  De  peeren  in  Dunne  ljm- 
fen  gebangen  genoir.cn/  en  Doo2  bcm  en  Den  l&ota^ 

baniinr  n$  Crimineel  alle  f jarc  papieren  Doo2focDt/en  Daer 
S Den  m  mn  f°l£wen  na  Het  (tafïeel  geleiD :  altoaer  fp 
jjJJJ     tcrfïont  3ijn  gecramincert  en  cnberb2aegt  getoeeft/ 

ober  bc  IjcnnijTe  en  toctenfebap  ban  Den  boo?f3.  aen* 
fïag/  toacr  ban  fp  ucrfeïacrDen/  ben  geheel  niet  met 
allen  befeenD  te  toefen  /  en  geDeel  orifc DuiDig  te  3ijn  f  en 
Daer  bp  uptcrlijH  perfifïercnDc/  loerDcn  fp  metter  DanR 
en  torture  gcD2eigt  /  ei:  boo?nemcIijR  M*.  $icolac0  De 
©oorOt  een  ouD^cDepcn  cn^upcrintcnDcntbanOc 
5Fmantfe/  Die  amptg-Bnlben  grootc  fainiliariteit  met 
Den  b002f3.fI5arten$cpen  toaSDeööenDe/sijnDetot 
ttocc  rcifenboo2De  banftgeD2aröt/  enter  lefrerreifen 
oiuulecD  en  De  touwen  ofpijnRoojDcn  aenfijnirjfge- 
lei»  om  Dcm  in  Der  palïepc  te  Dangen/  fcc  toelhebp 
nocbontgïn&  bermiWnneftanDbaffigDeiDober  fijne 
innocentie  of  onfcfjulD/  büjbcnDeal  ebentoclfeerlan* 
gen  tijb  gebangen/  Defclbe#Er.,£icolac£beBoocDt 
t0De<02cotbaDer  banDenjcgentooo2Dtgcn  Capitcin 
3©aDDel  in  Dienfl  ban  De  l^oogmogenDc  peeren  &ta* 

E  ten  generacl  Der  bereenigDe  j&cDcrlanbcn  toefenbe/  en 

"    '  getrout  fjebbenDe  De  DocDtcc  ban  toijlen  De  *$cere  ban ïfyilt  Die  balbe  teoeDer  toa$  ban  De  Jftnnceffc  ban  &$* 
map/  naermaclö  ̂ ertcginne  ban  SfierfcDot  goeDer 
ment02ie. 

©e  j&o>     25p  tien  boo2f5.  ̂ tffiieï  ban  De  ;UDicIe  to02De  oor 
euceuc    betoagen  een  ban  De  boo2iiaemfïe  ̂ ocureurjj  ban  Der 

JÜf1'    j§taD  genaemt  naattïjci  /  en  ecnbiiD  <Denen  ban  De tocro  ge»  ©ice$joutoer#  43iiDc  /  a&  complicen  ban  Den  boo?f3. 
bangtn  aenfïag  /  Die  Den  fcfjulD  op  De  pgnbatiRe  DehennenDe/ 

Saift"'  to0?&c«  t'famcn  ontbalft  /  en  De  boo;f5.  itëicliiel Sfcfitö  ban  De3©ielem  bicrfïutRengeouarticit/  fijnmcDc- 
ian  oe    «©eben/  toefenDcecn gcïjccl oud  man  genoegboo?  firn- 

pel  nenouDcn/en  mette  popelerpe  Dcbangcn  D002 
b2cefc  ban  De  torture/  bJ02Degeb)cfenDeerecutieban 
De  giuflitie  te  aenfcöoutoen  /  en  boo?t$  in  een  eeutoige 
gebanneniffe  geconDemneert. 

I^et  i$  toel  feer  te  bertoonDeren  en  acnmernenss 
toeerDig  /  Dat  een  aenfïag  ban  fo  grooter  impo2tantie/ 
Daer  fo  bele  perfonen  banqualitéengemeenè  iuiDen 
feenniffe  af  fjaDDen  en  Den  mcDc  DaDDen  bemoeit  /  niet 
meer  ober  en  fijn  DefeenD  geb)02Den  /  Dat  ooh  ban  ttoec 

enfebentig  ̂ pangiaerDen  Die  op'tCafteel  lagen  en meDe  ban  Den  aenfïag  toaren/  geen  entocrDen  ont- 
ïiebt/  nocD  geen  anDere  ban  De  folDaten/  Dan  De  boo?f3, 
bier  /  en  fön  Dffeomcn.  «©e  l^eere  ban  t^oftoegen 
gjonnDeer  3fofuc  ban  SUlberfngen/  Capitepn  3^iclae0 
HupcDaber  en  nocD  ttoee  anDere/  toaren  geüergttn 
De  fjupfingc  ban  een  cerlp  man  en  boomaemire  <®ftv 
tier  in  Dienfl  ban  De  ̂§taD  tocfenDe/toicntf  namein/ 
ten  infiebte  ban  fjjne  b?unDen  engeallieerbe  noclj  m 

532abanb  fi jnDe/  niet  en  noeme/  D'cene  fat  in  De  fcDoo?; 
(leen/  D'anDertoatf  elDersf  beröo^gen  cnontquament ten  lacflen  met  groot  perieul  toonDerbaerlpen.  j^ocb 

©iele 
toctö  gec 
guar» 
tlCK. 

IjüooRtebcrtoonDerenDatDcgierigïieiö/  Diefomnu- 1  Demenfchciijkc  yerftanden. 

ge  beel  berleiD/  Dp  nieinanDcn  plactfe-tn  DaDDe  om 
cenige  merceDen  te  boen  nemen  ban  t  gene  cp  De  Inben 
ban  cenige  tuaö  geflelt/  fo  fp  't  tod  fctiDen  tjctljcn  uon- 
nen  Doen  beberhtetnuen  /  Dat  Daer  namen  fouDenfe- 
creet  gebleben  ïicbüen.  tDoclj  Daer  Heeft  och  bele  toe* 
ijcljolpcn/  Dat  feercteiijften  een  goeDe  groore  beurfc 
ban  D2ie/  bicrDnifent  of  meer  huibeng  uptgemaeftt  ̂ cp»c^ 
tocrDe/  Diemen  Den  ï)?obocft  Comargo  toifr  te  b^  JgJ^ 
ftOielicn/  Daer  &002  ̂ pmet  bele  finmleeiDe  /  'ttoelfi  wS& 
namael.ö/  aljs  D?  altocDciomin  ^pangien  toajs  ge^  w^pan* 
Bomen/  en  om  anDer  feiten  gebangen  5ijnDe/  bplicn^  f™v IuiDen  oeKcnDtocrD/  Daer  ober  DPOOR^gecrecuteeit  «m. 
geto02öen, 
W?  fulïcnljfcr  tufTtDcn  Deiben  ( Doetod  fjet  Dutten  ®0** 

onfe  materie  iö)  berbalen/  Dat  Den  groten  (Eurfc 'm",*8* ^eltjmDen  15.  «Deccinb.  Defetf  i>74,  jaer^totCon-  ën&u 
flantinopolcn  obctleDenis?/niet  meer  Dan  Dier  jaren  »tff«- 
geregeert  fjebbenDe.  3fn  fijn  plaetfe  quam  ?£murat  SX 
fijnen  ouDfïen  fone/  De  toelne  bolgenöe  De  tpranncn  sm  **> 
ban  tëEDurupen  fijne  boo2faten  /  op  Dat  f»  ban  alle bci* 
man  ontfien  fouDcntoerDen/ en  alleen  regeren/  fon^M» 
Der  toeDerpavtpe/bijf  fijne  a&oeDeos/en  ttoe  Dunf^  me  wf 
b?outoen  fijns  baDercf  ̂ elnmtf  DeDc  Doobeft/  ban  tyosbafi 
De  toelfte  De  een  beb2ucbt  5ÖnDe  /  en  fienDc  De  Dooö  ban  2  jt3ae Dare  HinDeren/  Ijaerfelbenuiteen  Doogcbenfïer  ban  bjoï.toeti 
boben  neDer  Deeft  laten  ballen/  beginnenDe  alfo  fijn  fönssba* 
regcringe  met  moo2D  en  blocöfïo2tinge.  ^Jf öa> ^e  <02oot  CommanDeur/  grote  naerfiigDeiDge^ 
Daen  DebbenDe  /  en  alle  blijt  aentoenDenDe  om  De  boo^- 
berjjaelDen  aenfïag  teontDeciscn/  en  De  complicen  t* 
fïraffen  /  fienDc  Dat  Dp  niet  meer  en  b02DerDe  toat  ncer= 
fligbeiDmenooaDcDe/  feiDe/  DatDcuetter#mal&an- 
öcren  altegetroutoaren/enD'<©fficieren  te  flap  om Die  te  fïraflfcn  /  fo  tè  De  fafte  Daer  b^  bljjben  beruftenDe/ 
ftrecRcnDt  Den  ttjD  naer  föecfmifTe/  Dat  Den  boo?fj. 
<6;oot  CömmanDeur  tracDteDe  naer  252uffcl  jegeng 
De  l^oognjD  en  ̂ eplige-Dagentereifen/  cnalDaerop 
fijn  öoom^Catljolijrte  leben/entó  DienaengaenDc 
geen  berber  onDerfoea  geDaen/  lot  grootc  bipfcDap 
ban  beien. 

3iI9en  fouDeDe  gelegentDciDDefcrfaHc  enfjanDelin- 
genocD  b?eDerenmetmeerDer  particulariteït  nonnen 
becDalen/foban  perfonen  alstplaetfen/  Dan  alfo  bi\u 
nen  De  boo?f5.  ̂ taD  /  als?  00b  2&?uffej  en  anDere  plaet^ 
fenDiberfe  perfonen  31J11  ban  gualité/  en  boo2nement* 
Itjbe  3imptcn  en  <©ff  icien  beDienenbe  /  feer  na  rafcenDe 
en  befïaenDe  De  gene  Die  Den  oefen  aenfïag  onDcrtoon* 
DcnDcbben/  tybth  Dtfcretie  gebjupRenDe/nietgera* 
Den  geacfjt  ( om  De  felbe  niet  te  p2cjuDiceren/tc  bef  toa* 
ren  of  in  acDterDenften  te  bjengen )  ban  Defc  fasen 
topbergtc  berljalcn/  acDtcnDc 't  gene  Dier  b02en^ne^ 
feiDi^  genocgfacm  te3ijntotbenniffebanbe  gcfcljie^ 
Deniffe  Defcr  fafeê  /  en  iö  alfo  met  Defe  gcftDicDe^ 
niffc  Dct  cinDc  banbet  jracr  1774.  D002t£  D002  ge^ 
lopen/  Daer  mcbetóp  oor  een  cinDc  toillcn  maneii 
ban  Dit  2Boeb  /  enbefunten  mette  tooo?Den  Peuceri : 

Of  fchoon  de  uytkomft  niet  en  geluckt  ten  goeden, 
So  falmcn  't  fel ve niet  telaft  leggen  den  vroeden : 
Want  wat' de  menfche  voor  hem  neemt  ter  handen> 
Sdiikt  het  God  niet  wel  't  gedijt  dik  ter  fchanden. 
Want  God  regeert  in  aUe  Landen. 

Eyndc  van  het  fevendc  Bock. 

■ b  nt ■ 

qr5>DÖ 

OOR- 



$V0 (Fol.83) 

OORSPRONG 

1575 

Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
en  Beroerten,gedurende  't  gouvernement 

van  Don  Louis  de  ̂ quefens  Groot-Commandeuc 
van  Caftilien  in  de  Nederlanden, 

Waeracbtige  en  Hifiorifche  befchrijvinge, 
Door 

PlETER    BOR    ChRISTIAENSEN. I 

Summarie  of  korten  inhout  van  't  acbtfie  2?oe^. 
83  Oflor  Elbertus  Leoninus  verfoekt  pafpoort  van  den  Prince  v

an  Orangien  omopenin- 

ce  van  vrede  te  doen,  en  komt  tot  Middelburg.  De  Prince  be
fchrijft  de  Staten -van 

Holland  en  Zeeland,  en  haregeaflbcieerde  tegen  den  25.  January   1
575.  DesCraven 

van  Bo(fu  fchryven  uytfijn  gevankenifle  aen  den  P^mPW^ 

;  een  antwoorde.  D'oprchtinge  van  de  üniverfiteit  tot  Leyden  tn  Hol
land ,  t  Oöroye 

ï  daer  toe  verleent,  en -d'  inleidinge  van  dien.  Grote  ftorm  en  inbreuk.
  Propofitie  van 

11  de  Prince  van  Orarerien,  den  Staten  van  Hollanden  Zeeland  voorgehouden
  .nopende 

devredebmdelince.  DesGraven  van  Swertfenburgs  komlte  
in  Holland :  fijnlaft  vanden  Ke.fer  Mm. 

miHaen     eTdés  Princen  en  Staten  van  Holland ,  en  Zeelands  antvvoorde  aen  den  voorfz  Grave.  Requefte 

tan  de  u'vt-êw  k  ne  der  ttad  Amfterdam ,  en  andere  aen  den  voorfz  Prince  en  Staten.  Vaft  en  b.d-dagen 
 n 

van  de  uytgeweKcnc  _  onbedrieglijken  vrede  te  komen.  Namen  van  de  Ge- 
Holland  ge  houden  •  °» «« J^?^  dérftede  van  Breda.  Offrcn  en  prefenta.ien  by  de  Commi(rariflen 

SSÏ1&  P-cen  van  Orangien  en  dekten  van  Holland  en  Zeeland 

^nhk  vande  CommiffarilTen  des  Koninx.  Voorflag  by  den  
Grave  van  Swer.fenburg  gedaen  van  beftand 

S   maenden   'T  bettantvan  è.  maenden  by  den  Groot  Commandeur 
afgeflagen ,  doch  wil  wel  han- 

tóen  v'aSnd  voor  z,  maenden,  mids  dat  die  van  Holland  
en  Zeeland  d  exercitie  da.elnk  doen  cefle- 

«I    endeP  edicantendoen  vertrecken.   Hy  weigertook  pafpoort  
voor  de  Gedeputeerde  van  Holland 

en  Zeeland,  om  door  des  Con™  Landen  naer  den  Keifer  te  reifen.  
Des  Graven  van  Swertfenburgs  ver. 

trek  na  dën'  Keifer.  De  vrcdehandelinge  word  wederom  aengevangen.  
De  CommiiTanffen  de,  Coninx 

doen  «rkUringe  op  wat  poinften  fy  umpel ,  categorie  en  onbewimpelt  antwoord  begeren.  De  onbcw.ffi. 

pc  de «K " de  des  Prince»  en  Staten  voorfz.  Ander  gefchrifte  by  
de  Comm.flarnTendes  Komnx  om- 

Itevcn    D-antwoordeen  prefentatie  van  de  Prince  en  Staten  daer  
wederom  op.  Des  Komnx  Comm.flï- 

filen  verklaren  oeen  laftte  hebben  om  des  Princen  en.  Staten- 
voorfz.  prefentat.en  te  accepteren  of  re- 

toen   en verfoeken  tijt  van  4.  maenden ,  om  in  Spangien  te  (enden.  Affcheid  en  reces  by  den  Gedept,- 

,ë  X'van  den  Prince  van  Orangien,  Staten  en  Steden  van  Holland  
en  Zeeland  genomen ,  nopende  de 

redehand  lin»e ,  en  henluider  verklaringe.  -  Protefta.ie  van  des  
Koninx  Comm.ffar.ffen.  Advjs  gerefol- 

véer      deuRaedvan  Staten  op  de negotiatie  van  de  pacificatie,  
om  tefenden  aen  denKomnk.  Ander 

^ds  "and  Sta  e„  van  Braband  den  Gedeputeerden  van  de  vier  Hooft-fteden  
gecommumceert.  De  Staten 

van  Braband  verklaren  byeede.  dat  fy  in  de  vergaderinge  der  Generale  
Staten  met  gedogen  en  luien  ge- 

vono  eert  leadvifemnoch  getracteert  te  werden  jegens  de  Roomfe  
Religie.  Ecmge  P*"™''"^- 

ihiedenTfien°inhet  Noorder-quarrier  en  Waterland.  Ordonnant.eop  
het  byten  der  wateren  ,n  de  felve 

nu  rttT      Toerufiin-e  van  Oorlog-fchepen  in  "t  Noorder-quar.ier.  
Der  vyanden  komlte »  t  Eyland 

2  nScl      «  en  GracL  en  neme?  <Uer  eemge  fchui.en.  Aenfiag  
van  Jonkheer  D.edcr.ch  Sonoy ,  o,u 

»t  Budc"  "  n  "  nemen  \  welk  hy  (  de  Prince  't  felve  goet  vindende )  in  neemt  en  aldaer  
een  fchanfe  be- 

'nft     ̂    a^rraer  door  dien  n    omfet  krijgt   nJthy  de  plaetfe  wederom  ̂ Z^A* 

xj.dagcn  in  gehad  hadde.  De  Gereformeerde  yan  het  
Noorder-quvuer  houden  een  Synodus  binnen ,AK- 



u  -  j  f .  Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten.  5  $  t 
maer.   Verfchcidcn  advertentien  ,  dat  de  Groot-Commandeur  hem  te  vvarer  en  te  Lande  toeruft  ten  Oor- 

loge. Ordonnantie  van  de  wacht  in  't  geheel  Noorder-quartier.  Publicatie  door  al  het  Noorder-quartier  ge- 
daen om  alle  vagabonden  en  vreemde  leediehgangers  ren  platten  lande  te  vangen  en  op  te  houden.  De 

Heere  van  Hierges  komt  met  veel  volx  na  het  Noorder-quartier :  Hy  plondert ,  berooft  en  verbrand  de 
Meelmolen  van  Schorel  en  cenige  huifen  en  hutten  daer  omtrent ,  en  vertrekt  wederom.  Verfcheiden 

vakbonden  en  ledichgangers  in  't  Noorder-cjuartier  gevangen.    Namen  van  de  felve  vagabonden.  Com- 

miïfie  op  eenige  perfonen  by  Jonkheer  Diedench  Sonoy  gegeven,  om  de  gevangene  in  't  Noorder-cjuar- tier te  examineren.  Proceduren  der  CommiifariiTen.  Confeflïe  eeniger  gevangenen  :  Daer  door  eenige 

wel-geftelde  huifluiden  ook  gevangen  werden.    D'executie  gefchied  over  Jan  Driemunt  en  fijn  revocatiei 

Hoe  Jan  Driemunt  gepynigt  was:  Beloften  hem gedaen :  D'executie  over  d'andere  gevangene  caliiTen  en 
vagabonden ,  en  haer  revocatie.   Koppen  Kornelifz  van  Woggenom  word  gepynigt ,  fterft  en  wert  na  fijn 

dood  gequartiert.    Nanning  Koppenfz.  wert  gepynigt :  Ongewoonlijke  en  ongehoorde  maniere  van  py- 
ningen  :  Sententie  over  Nanning  Koppenfz.  gegeven  :  Nanning  Koppenfz.  wederroept  fijn  confeiTie,  en 

befchuldig'nge  by  hem  over  anderen  gedaen :  Nanning  Koppenfz. wert  binnen  Hoorn  geex^cuteerr.  Pieter 
Nannin^fz  van  Benninkbroek  gevangen  ,  en  feer  ftrengelijk  gepynigt :  Confeffie  van  Pieter  Nanningfz. 
Piec  El  van  Hoorn  gevangen.  Jan  Jeroenfz.  tot  Hoorn  gevangen.    Die  van  Hoorn  oppoferen  tegen  heC 
uitvoeren  van  Jan  Jeroenfz.  doch  daer  na  gebracht  opten  huife  van  Schagen,  alwaer  hy  geconfronteert  werc 

tegen  Pieter  Nanningfz.  en  Piet  El,  en  daer  na  gepynigt  in  abfentie  van  Schepenen  van  Hoorn,  contrarie 

derefolutie  van  de  gedeputeerde  van  't  Noorder-quartier.  De  Magiftraten  van  Hoorn  protefteren  tegen 
de  proceduren  van  de  Commiifarilfen.   Verfcheiden  brieven  van  Sonoy  aen  die  van  Hoorn  ,  en  haer  ant- 
woorde.  Gerucht  geftroot,  dat  de  gevangen  Grave  van  Bolïu  in  boeren  klederen  meende  te  ontkomen. 

Daer  over  eenige  gevangen  werden.  Die  van  Hoorn  fenden  haer  Gedeputeerde  aen  den  Prince  van  Oran- 
gien  ,  en  prefenteren  ook  requefte  aenden  Gouverneur  Sonoy,  Steden  en  Staten  van  het  Noordei-quartier, 
Heftige  khchten  en  remonftrantieby  Willem  van  Zqnnenberg  gedaen  aen  den  Prince  van  Orangien  over 
die  van  Hoorn.  Die  van  Hoorn  perfiiteren  by  haer  klachre  en  verfoek  aenden  Prince  gedaen.  De  Prince  van 

Orangien  ordonneert  Commifiariflen ,  om  de  gevangenen  in  't  Noorder-quartier  te  examineren.  Ionkheer 
Johan  van  Vliet,en  Mr.Sebaftaen  Loofen  excuferen  hen,om  inde  fake  van  Jan  Jeroenfz. en  d'andere  gevan- 

gens voorts  te  procederen.   Refolutie  genomen  by  de  fteden  van  't  Noorder-quartier  nopende  de  fake  vart 

Jan  Teroenfz.  en  d'andere  gevangenen    A<5te  van  verklaringe  van  de  Commiflaï iflen  op  de  voorfz.refolutie. 
Mi/Tive  van  den  Prince  van  Orangien  daer  by  de  hand  van  de  Commiffariflen  fluit ,  en  belaft  in  de  fake  der 

gevangenen  niet  voons  te  procederen,en  furrogeert  ander  CommiffarifTen.  Guilliam  Moftert  wert  gecom- 

mitteert  totten  ontfang  van  de  geeftelijke  goederen  in  het  Noorder-quartier.  De  gevangenen  in  't  Noor- 
der-quartier weigeren  op  de  pacficatie  uit  te  gaen.  Apoftille  by  den  Prince  gegeven  opte  requefte  van 

de  gevangenen  in 't  Noorder-quartier     Den  Procureur  Generael  vanden  Hove  van  Holland  komt  tot 
Schagen,  en  doet  de  gevankeniffeopfhen,  en  voert  de  gevangene  naer  Delf.  lan  Jeroenfz  en  d'andere 
gevangene  werden  by  den  Hove  ontfhgen  op  handtaftinge ,  en  nellen  hen  te  purge  voor  den  Hove.  Ver- 

toninge  van  de  fteden  van  het  Noorder-quartier  aen  de  Staten  van  Holland,  en  ook  van  Jan  Ieroenfz. 

en  d'Apoftillen  der  felver:    Mi/live  vandeeerfte  Commilfariflenaen  de  Gouverneur  Sonoy  tot  befluic 
van  dien  rnndel.   Voorflag  by  den  Prince  van  Orangien  gedaen  den  Staten  van  Holland  en  Zeeland  ,  om 

hulpe  en  aflïftentie  te  foeken  aen  vreemde  Heeren  en  Potentaten.  Unie  en  verbond  gemaekt  by  den  Rid- 

derfchap,  Edelen  ,groote  en  kleyne fteden  van  Holland.  Belegeringeeninneminge  vande  ftadenhetKa- 
fteel  van  Buyren  van  wegen  den  Groot- Commandeur.  Monfdragon  neemt  de  Finaert ,  Kluyndert,  en 
Ruygen-hü  in.    De  Heere  van  Hierges  belegert  Oudewater,  het  wert  befchoten  en  ftormender  hand  in- 

genomen.   Den  Baliu  van  Oudewater  ontkomt  metrjroot  pericul.  Schoonhoven  belegert  en  ingenomen. 
De  Prince  van  Orangien  trekt  na  Oelrges-plate.  Elf  Kromftevens  van  de  Groot  Commandeur ,  door  des 
Princen  fchepen  verbrand  by  Rofendael,  De  Heere  van  Hierges  neemt  Crimpen  en  eenige  Schanfen  daer  (Fol.84.) 

omtrent  in.  Belcgeringe  van  Woerden.  De  Hugenoten  van  Vrankrijk  hebben  een  aenilig  op  Philippe- 

ville.   Het  voornemen  van  ien  Groot-Commandeur,  om  in  de  Zeeufe  Eylanden  eenige  havenen  in  te 

nemen,  daer  toehy  dedepten  doet  peilen  en  onderfoeken.  Des  Groot- Commandeurs  refolutieom  'tEy- 
land  van  Duveland  te  voet  in  te  nemen.   Don  Ifidoro  Pacieco  Gouverneur  vander  Goes  wert  beide  fijn  bil- 

len afgefchoren  daer  hy  if  fterft.  Dooi  van  Jonkheer  Carel  Boyfot  Gouverneur  van  Zeeland  van  wegen  den 

Prince  van  Orangien.  De  Spangiaerden  werden  meefter  van  Duveland.    De  fchanfe  van  Vyancn  in  Duve- 
land ingenomen.    Dood  van I  Dan  Gabrielde  Peralta  Spaens  Capitein.  Brouwers  haven  ingenomen.  Des 

Groot-Commandeurs  praiftjkm  >  aenfl  ïgen  en  toemftinge.    Toeruftinge  van  dïe  van  't  Noorder-quartier 
te  water.  Bcra  Jinge genomen  by  Jen  Prince,  Staten  van  Holland  en  Zeeland,  of  men  met  de  vyanden 

foude  appom&2ren ,  dan  of  men  van  den  Konink  van  Spangien  foude  fcheiden,  en  van  Prince  veranderen  , 

en  de  refolurie  1  »er  op.    Bommene  wert  van  den  Groot-  Commandeur  belegert ,  befchoten  en  ftormender 
Jiand  ingenomen.    Z  erick-zee  wert  by  den  Spangiaerden  belegert.   Wat  de  Heere  van  Billy  Gouverneur 
van  Vrieflaod  voorneemt  op  de  Eylanden  van  het  Noorder-quartier.   Het  Ooft- einde  van  Vlieland  gc- 
plunJcrt    en  verbrand.  Hopman  lan  Verfchuyr  neemt  een  fchip  op  de  Haerlemer-meer.   De  Groot- 

Commandeur  foekc  de  Dortfq  vaerj:  in  te  nemen.    Des  Princen  van  Orangien  naeiftgheid ,  om  op  alles  or- 
óre  rertcUeiT.   Het  aengeven  van  een;c;e  Vrefche  Edel  luyden  aen  de  Prince  van  Orangien.  Secrcte  hande- 

lingen van  wegenden  voorfz  Pr*nce,om  Amfterdam  in  te  nemen.   Advertentie  van  deSpaenfe  fchepen  op 

Necrhnl  4e  ieftineerr.  De  komfte  van  nieuwe,  Spangiaerden  tot  Duynkerkcn.   Deoude  Gravinnevan 
Embdenfterh.   Ds  Groot- Commandeur  ontbied  de  Heeren  van  der  Ordrq  tot  Antwerpen.  Propofitie 
van  de  Groot  Commandeur  aen  de  Staten  van.  ftraband.   De  Staten  van  Braband  confemeren  een  Lee- 

ninge  van  350UQO  gulden*.  E*ueme  armoede  daenn  de  Platre-landen  vaa  Utrecht  waren  vervallen.' 
^  &  ü  %  Drei- 

i 
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Dreigementen  by  den  Groot-Commandeur  gedaenaendie  van  Utrecht.  Klachte  van  die  vanHaerlem 

over  de  Spaenfe  ioldaten  ,  en  haren  ellendigen  ftaet,  Mutinatie  onder  't  fcheeps-volk  van  het  Noorder- 
quartier.  De  Staten  van  Holland  verkopen  eenige  Domeinen  van  den  Konink  ,  en  eenige  Geeftelijkeen 

ceconfifqueerde  goederen,  Groote  ftorm  en  onweer,  en  fchade  aen  Dijken  en  Molens  in  't  Noorder- quar- 
tier  van  Holland.  Doleantien  van  die  van  de  Platte. landen  van 't  Noorder- qurtier,  enverfoek  om  vijf 

perfonen  mede  in  de  Staten  te  hebben.  Debat  van  die  van  't  Noorder-quartier  daer  jegens  ,  die  geen  ver- 
anderinge  in  haer  regeringe  en  begeren.  Henrik  de  Valoys  Konink  van  Vranckrijk  word  verklaert  verval- 

len te  zijn  van  de  Koninklijke  waerdigheyd  van  Polen.  Stephanus  Battori  Prince  van  Tranfilvanien  wert 
Konink  van  Polen  gekoren.  De  Raetsheeren  Kafenbroct  en  Adriaen  Kromhout  werden  vanden  Prince  van 

Orangien  in  Duitfland  en  Ooftland  gefonden.  De  Prince  van  Orangien  en  de  Staten  van  Holland  en  Zee- 
land lenden  hare  Gedeputeerde  in  Engeland  ,  en  bieden  de  Koninginne  de  fouverainiteit  van  Holland  en 

Zeeland  aen.  De  Groot-Commandeur  fend  de  Heere  van  Champangny  in  Engeland  ,  om  dehandelinge 
van  die  van  Holland  en  Zeeland  mette  Koninginne  te  beletten.  Der  Koninginne  antwoorde  aen  de  Heerc 

van  Champangny.  De  Gefanten  van  de  Prince  en  van  Holland  en  Zeeland  houden  fterk  aen  aen  de  Konin* 

ginne  om  refolute  antwoorde  ,  fy  krijgen  eenige  antwoorde  met  hope.  De  Prince  van  Orangien  belegert 
de  fterke  fchanfe  van  Krimpen.  Krimpen  aen  den  Prince  van  Orangien  overgegeven.  Aenflag  op  Ara« 

fterdam  gaet  niet  voort.  De  belegeringe  van  Zierik-zee  gecontinueert  by  den  Groot- Commandeur :  uyc- 
vallen  en  dagelijxfe  fchermutfinge :  De  Prince  van  Orangien  fpijfl:  Zierik-zee ,  waerom  het  nauwer  beflo- 
ten  word  :  De  Prince  van  Orangien  foekt  de  beleggers  uyt  te  hongeren.  Ionkheer  Iohan  van  Duvenvoor* 
de  werd  Admirael  van  de  Haerlemer  en  Leydfe-meeren  en  binnen  wateren  van  Suyd-holland.  Muytenatie 

yanhetSpaens  peerde-volk.  De  dood  van  de  Groot-Commandeur.  De  Konink  van  Spangien  commit- 
teert de  Raed  van  Staten  tot  het  Gouvernement  van  Neerland  by  provifie.  Wat  de  Groot- Commandeur 

voor  een  geweefl:  is. 
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<£t  jaer  1574.  geeinbigt  3Ünbe  /  liet  fjet 
fig  acnfien  aïö  of  in  Oet  bolgenbe  jaer 
öefcrjioeötgc  oorloge  een  einbefouDe  tofl* 
len  nemen/  toant  niet  alken  De  Staten 
ban  De  $?obincien  Die  onber  De  macljt 

ber,§pangiacrbengefeten  toaren/  en  beben  Oen  befte 
bp  Den  <®2oot  CommanDeur  /  Dat  Op  foitUc  toillen  lom 
ftaen  /  om  een  b?eDeïjanDelmet  Den  p?ince  ban  <©?an* 

gien/  en  Die  ban  ï^ollanD  en  Ecela'nD  te  manen /ten 
embeDe  $eDerlanbeneeng  toeDerom  totrufteentoe; 
De  fottben  mogen  tomen :  maer  oor  De  ïieifer  maart* 
miliamtf  /  meöeïpben  Bebbenbe  metten  ellenbigcn 

fiaetber  $eberlanben/  enaengepon  3ijnbebanfom* 
mige  rtijr  tfurften/Oabbe  aenben  Coninfc  ban  ̂ pan* 
men  een  Hcgaet  gcfonben  /  te  toeten  a©olpOangum 
fiuiturtjen/  eenboo2treffeïp  ̂ eece  ban  uitnemenbe 
autOJüeit/  opperfte  Camerling  beg  Coninr  ban  3^on- 
öarjjcn/be0iieifer0|Barimilianioubfte  fone/  bege> 
cenbe  bat  3ijne  IBaj.  Ijem  foube  toillen  erbermen  ober 
3ijneonberfaten/  enDefelbe  in  genaDe  aennemen/en 
cenen  goeDen  bjebe  metten  $2ince  ban  <®?angien 
en  bie  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  toiUen  matten  /als 
Defe  gcrucïjten  bafl  ober  al  liepen  /  Dat  De  fommige 
meenöen  Set  toaren  maer  uitfteebfelg  en  ongefun; 
Dcerbe  maren/  fotë  be  fane  fo  berre  geb?eben/  bat 

noen  in  december  1574.  befeecbermaerbe  engeleer* 
be  3?oct02  €!bel•tu9,  lieontmtó  &"  ben  $jince  ban 
<0:angien  gefonben  Beeft  /  berfoenenbe  pafpoo?t  /  om 
bp  3rjn  <£rcell  te  mogen  nomen  /  alfo  fip  latf  en  f  om- 
miffie  fjabbe  om  ben  b2ebenDanbel/  met  ben  $|eere 
ban  CDampangnpbenoft/te  Ijerbatten:  befelbepaf; 
poc:t  Oem  gefonben  3ijnbe/  i$  OP  bpben  ̂ ince/tot 
jÊtbbelöurg  in  Seelanb  genomen  /  enOeeft  DenfeU 

ben  aengebient/  bat  be  t opie  of 't  bubbel  ban  be  rerjue^ 
fte  Die  De  $|eereban€Bampangnp  teeBanbengeftelb 
toatf  getoeeft/  gcüjfctop  nrtb002gaen.be  23oefe  ber* 
Ijaclt  Hebben  /gclefen  toa$/en  Dat5üne  jBaj.bolfeo* 
men  macht  en  bebel  obergefonDen  ïjabbe  /  om  alletf  te 

mogen  bergelijften  /  eneenen  gocben  en  balten  b?ebe/ 

tot  nut  en  ooibaer  ban  befe  ïanben  tfretbenbe  te  man- 
nen. <&?  ̂ nnce  ban  ̂ angicn  fteeft  fjem  Daer  op  boo? 

antlvioc2D  gegeben  /  Dat  alfo  Dit  toa$  een  fafee  ban  gro* 
ter  impo2tantic  en  getoic l)te  /  Daer  in  niet  en  nonDe  ge* 
fcaentoerben/Dan  metconfentDer  Staten  bant^ol- 
lanD/cn  EeelanD  en  <0elreDie  metten  anDcrenber? 
Lonbcn  toaren  /  bat  fip  Defelbe  Daerom  rjefclj2tjben  /  De 

fanc  Oen  booiljouben  en  Daer  na  anttooo?be  geben  fou- 
tje /  alfo  ueeft  De  $2ince  ban  €>2angien  boo?noemt  bp 

^nebjicben  gebatee«  Den  eerfïen  Sanw^'Ü  1575-  fo 

liBiDDelDurggeftftèeben  aen  De  Staten  ban^oïianö 
en  Eeelanb/  mitfgaber^  be  fieben  ban  ©ommeien 
©uren/aljef  bat  hc  boo2noembe^octo?  €Ibertu0  %t& 
ninujf  Bern  boo?gef)onÖen  Dabbe  /  om  met|jem  té 
Ijanbelenen  eenenbaflen  bjebete  befïuïten/  Dan  alfo 

't  felbe  toajef  een  fafee  ban  fo  groten  getoicDte  /  fo  IjaDDe 
Op  raeDfaem  gebonDen  O^n-iuiDen  al  t'famen  te  be* 
fcOjijbenop  oen  25  januari)  binnen  *Do?D?ecOt/en  al* 
Daer  bergaberinge  te  Oouben  en  Daer  ober  t'famentlijft té  abbiferen  /  berfoenenbe  toel  ernfteïijfien  bat  /  3p  lui» 
DenÓaer<0ebeputecrbe  metbolnomen  laftenabfolut 
bebel  /  om  op 't  fèlbe  te  öanbelen  na  ̂ o?b?etOt  fcOic* 
nen  /  en  Datfe  mibbeïretüb  eenpaerlijR  goebe  toacOt 
Oouben/  en  alle  De  fieben  en  plaetfen  ten  beften  berfien 
fouben/  op  bat  \yet  berraet  en  be  finiftre  aenfïagen/  txz 
geburenbe  fobanige  Oanbciinge  gemeenlp  gepleegt 
toerDen/  beröoeDet  en  belet  mogen  toefen, 

©è45?abeban  25ofTubetoelRetot^oo?nnotOge*  jp?«?» 

bangenfat/gelijn  topinbeboo?gaenbe  poenen  ber-  *e0tii* OaeltO^bben/  Oeeft  omtrent  befen  tijb/  met  betoilli-  ̂ m 
gingebanben<©ouberneurban0ct5loo?ber-iïuartier  uu  m 
aenben^inee  ban  ̂ angien  gefcö?cben/  bat<©ob  gjjjg 
Öem  in  bit  3önberb?iet  goebe  ftanbbafïigOeib  gaf  /  en  am  dcix 
bat  Op  goebe  begeerte  Oabbe/befeSïanben  eenengoe-  minte 
Den  en  notabelen  bienft  te  boen  /  toaerom  Op  berfocö* /  SaS 
bat  be  p?ince  Oem  toilbe  oo^loben  /  op  3ijn  tooo?b  en 
belofte  een  reife  te  mogen  boen  na  buffel  /  altoaer  OP 
Oooptetetoegete  b?engen/batter  eenengoebenb?ebe 
foube  mogen  gemaeftt  toerDen/  en  Dat  OP  boo?  eerfl 
berOooptete  berfirügen/  Dattereen  toiffelinge  fouDe 
mogen  gefcljieDen  /  tufjïOen  Oem  en  Deg  finten  fone/ 
be  <©2abe  ban25uren  in«i$pangiengebangen3ijnbe. 
^e^?inceban  <G>?angfen  Beeft  O^m  Daer  op  geant* 
tooo?D  in  Defer  boegen. 

I 
Mijn  Heere. 

K  heb  uwen  brief  in  date  den  i  o  Decembris  ontfan^ 

Stut' 

_gen,  daer  by  ik  verheugt  fy  geweefl: ,  te  verftaende  tooo|b» 
ftandvaftigheid  die  u  God  geeft  in  defen  uwen  verdrie-  JJjJJ 
te  3  en  defgelijx  de  goede  begeerte  die  gy  hebt  om  ee-  acnöeD 
nigen  notablen  dienft  te  doen  ,  defen  Landen  die  fo  ©?abe 
verwoefê  en  bedorven  fijn  door  de  jegenwoordige oor-  —"/«. 

loge :  beroerende  't  eerfte  poincT:.   Bid  ik  God  dat  hy  u  *  'w 
daer  in  fterke  door  fijn  kracht.   En  't  andere  beroe- rende, folde  wel  te  wenfehen  fijn  dat  van  overlange ,  gy 

en  de  andere  van  uwe  qualiteit  ,  die  credit  had  bin- 
nen 't  Land  ,  u  had  geemployeert  tot  fuiken  heiligen 

werk,  en  't  welk  te  prijfen  ware  voorde  nakomelin- 

gen, dat  isdatgy  belet  had  defe  tyrannifebe  haodelin- 
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gen  van  de  vreemde  Naden  over  ons  lieve  Vaderland, 
mettegroufamebloedftortinge  vanfo  vele  vrome  lui- 

den ,  als  ook  mede  van  de  Heeren  van  Egmont  en 
Hoorn,die  u  fo  na  vrienden  en  maégtalen  fijn  geweeft, 
om  te  fchuwen  de  inconvenienten  die  daerna  opge- 

komen fijn  geweeft:  maer  nademael  door  de  rechtvaer- 
dige  oordelen  van  God ,  defen  jammer  en  verdriet,  om 
dellrafreonfer  fonden ,  niet  en  heeft  mogen  afgekeert 
werden ,  fo  fullen  nochtans  al  even  wel  prijfens  weert 

[Fol.ï/.)  fijn,  de  gene  die  met  goeden  voorraet  fich  fullen  voe- 
gen daer  toe,  dat 't  Land  weder  fygeftelt  infijneerfte 

vryheid  onder  de  gehoorfaemheid  van  God  ,en  van  de 
Maj.vanden  Conink  als  onfen  Heere  en  wettelijken 
meefter ,  waer toe  by  avonture  fig  nn  fal  begeven  eeni- 

ge goede  oorfake ,  gelijk  ook  gy ,  niet  jegenftaende  defe 
uwc  gevankenifle ,  daer  in  fult  mogen  doen  eenigen 
goeden  dienft :  maer  om  dat  de  faken  jegenwoordelijk 
noch  niet  en  fijn  fo  verre  gekomen ,  en  dat  ik  gehou- 

den fy  te  vorderen  alle  't  gene  datter  betreft  de  meefte 
verfekertheïd  dcfer  Landen :  fo  fult  gy  niet  vreemt  vin- 

den ,  na  de  wijsheid  en  goede  dncretie  daer  u  God  me- 
de begaeft  heeft,  dat  ik  noch  jegenwoordelijk  nieten 

kan  bewilligen  t'uwer  begeerte  ,  om  u  eens  te  laten 
trecken  tot  BrufTel ,  fo  vele  te  meer ,  dat  ik  my  wel  ver- 
fekere ,  dat  de  wilTelinge  die  gy  fult  hopen  te  mogen  ge- 
ichien  van  u  tegen  mijn  Heere  van  Buren  ,niet  en  fal 
mogen  jegenwoordelijk  door  fuik  een  middel gevor- 
dert  werden.  In  allen  anderen  faken,  die  niet  en  be- 

roeren het  gemene,  verièkert  u  dat  ik  wel  blijde  en  wil- 
lig (oude  (ij  n ,  u  te  doen  alle  gerief  en  dienft :  en  wilde 

wel  van  gants  mijn  herte  ,dat  den  tijd  nu  alfo  ware ,  dat 
wy  mochten  gebruiken  een  goede  en  oprechte  vriend- 

fchap  d'eene  metten  anderen, gelijk  wy t'anderen tij- 
den hebben  gedaen.  Voorwaer van  mijnder  fijden,fou- 

deik  wel  te  v  red  en  fijn,  te  vergeten  alle 't  gene  voorle- 
den is ,  ook  van  uwer  fijde ,  en  ik  foldc  u  tonen  een  feer 

goede  affectie :  verwachtende  die  bequaemheid  door 
de  gratie  van  God ,  wil  ik  defen  eindigen  met  mijne  re- 
commandatientotteuwe,hen  biddende,  dat  hygeve 
ü  mijn  Heere  goede  ftandvaftigheid  en  patientieinal 
*t  gene  dat  hem  bekent  is  u  falig  te  fijn ,  Gefchreven  tot 
Middelburg  den  I2januarij  1575». 

...  >'"ƒ?•"'■       ■  •■•.-. 

.  3&p  öebbert  nier  booi  (tl  't  feben&e  boen  bermacn  ge* 
mae&t  /  bat  De  JMnce  ban  <£?angten/  en  peeren  &ta* 
ten  ban  ̂ ollanD  in  De  ,§tab  ban  ïeiöen  Jjebben  Doen 
op?ecf)ten  een  SCcabemie  /  öniberfiteit  /  ofJkogefcïjo* 
ic/teneinbe  öe  ftab  ban  bleiben  metten  bojgerenen 
tngefetenenbanbien/be  grote  laften  ennoob&pïjcn; 
iuiben  in  bettoe  belegeringen  geleben  /  eenigfiris  ge* 
too?bertengegrattficeert  fouben  mogen  toerben.  j|et 
Ortron  ban  bc  felbe  op?ecl)tinge  toatf  luibenbe/  al$ 
bolgt: 

©ftrop  T)  Hilips  by  der  gratiën  Gods ,  Conink  van  Caftilien, 
boojbie   x  van  Leon,  van  Arragon  ,  van  Napels,  van  Sici- 
fcen/om   ̂ en>  van  Majorque,  van  Sardeine,  van  den  Eylan- 
tt  mo-     den  Indien ,  en  vallen  lande  der  Zee  Oceanus ,  Eerts- 
ijenop*    hertoge  van  Ooftenrijk  ,  Hertog  van  Bourgoingien, 

'en'unf.  ̂ an  Lothier,  van  Braband,  van  Limburg,  van  Luxcm- 
berfmir.  burg, van  Gelre,  en  van  Milanen,  Grave van Habf- 

burg ,  van  Vlaenderen  ,  van  Artoys ,  van  Bourgoingien 
Palfgrave,  en  van  Henegouwen,  van  Holland,  van  Na- 

men ,  en  van  Zutphen ,  Prince  van  Swaue  ,  Markgra- 
ve  des  heiligen  Rij x ,  Heere  van  Vriefland ,  van  Salins, 
van  Mechclen ,  van  der  ftad,  fteden  en  landen  van  Ut- 

recht, Ovcryflcl,  en  Groeningen,  enDominateurin 
Afie  en  Afrijke.  Alfo  wy  bevinden,  dat  mits  de  jegen- 
woordige  en  langdurige  krijgs-beroerten  binnen  onfe 
landen ,  en  Graeffchappe  van  Holland  en  Zeeland ,  al- 

le goede  inftitutie,  leringe,  en  ftichtinge  des  jeugts, 
en  de  oef.ninge  der  felver  in  fcientien  en  vrye  kon- 
ften  geheel  en  al  in  vergeten,  en  nu  eenige  jaren  ach- 

ter ruggc  gefteld  is  ,  en  dat  d'ingefetenen  der  felver 
Landen , vrcfende eensdeels  de  fware  on  koften,  eenf- 
deels  de  periculen  daer  in  fy-luiden  ,  en  hare  kinde- 

ren fouden  mogen  geraken,  in  dien  fy-luiden  de  fel  ve 
hare  kinderen  tot  eenige  ftudie  en  ter  Scholen  fouden 

L  Deel. 

moeten  fenden ,  in  eenige  Univërfiteiten  van  ande- 
re onfe  Landen  en  Provinciën  ,  fonderlinge  mits  de 

verfcheidentheid  of  onderfcheid  van  der  Religie ,  en 
de  oeffeninge  van  dien  ,  d'wclke  aengaende  die  van Holland  en  Zeeland  ,  metten  anderen  Provinciën 
niet  al  verdragende  of  over  een  komende  zijn ,  behal- 
ven  dat  ook  alle  onvrede,  twift  en  vyandfehap  by  den 
Hertog  van  Alva  mit  fijnen  aenhangeren  ,  vyanden 
der  Landen  van  Holland  en  Zeeland  tuftchen  den  in- 
gefetenen  van  de  voorfchreven  ohfen  Landen  en  Pro- 

vinciën ten  wederzijden  geconciteert  en  gemaekt , 
nietfo  haeft  beflicht  of  weg  genomen  en  fal  kunnen 
worden,  ten  genoegen  van  eenen  yegelijken,  in  der 
vougen ,  dat  by  lange  ophoud  en  gebrek  van  goed  on- 

derwijs ,  leringe  ,  difcipline  en  oefeninge  der  jonge- 
ren ,  in  de  voorfchreven  onfe  Landen  van  Holland 

en  Zeeland  in  alle  fedigheid,  fcientie,  en  geleertheid 
vergaen  en  te  niet  komen  foude  ,  tot  verminderin- 
ge  van  de  eereGods,  en  grote  quetfe  yande  gemene 
ltaet,policicenregeringe  der  felver  Landen,  daer  toe 
als  in  alle  goede  Republijke,  bequame  perfonen  .van 
fcientien  van  node  fijn ,  gebruikt  te  werden  ;  of  fou- 

den de  felve  van  Holland  en  Zeeland  veroorfaekt  wor- 
den hen  te  vernoegen  of  hare  jongeren  en  kinderen 

te  verfenden ,  in  andere  uitheemfe  Scholen  en  tjni- 
verfiteiten  buiten  onfe  Landen  en  gebied  van  eender 

Religie  met  hen  wefende,  't  welk  wy  om  fekere  in- 
fichte liever  wilden  verhoed  fien.  Defen  aengemerkt, 
en  dat  wy  verftaen  de  confervatie  vandeftaet,  enpo- 
licie  der  landen  van  Holland  en  Zeeland  t'onfer  Hoog- heid en  Heerlijkheid  feer  dienftelijken  te  fijn  ,  heb- 

ben daerom  en  om  andere  redenen  ons  bewegende  > 
en  fonderlinge  ook  dat  wy  ganfchelijken  geneigtfijn> 
onfe  Stad  van  Leiden  met  den  burgeren  en  inwoon- 
deren  van  dien  ,  ten  aenfien  van  den  groten  laft  en 
nood  van  den  voorfchreven  krijg ,  by  hen-luiden  in  al- 

ler getrouwigheid  gefuftineeert  en  gedragen  by  alle 
wegen,  en  middelen  te  gratificeren  ,  en  te  vorderen, 
by  rijpe  deliberatie,  en  advijs  van  onfen  lieven  Neve, 
Ridder  van  on  ferOrdene,  Willem  Prince  van  Öran- 

gien  ,  Grave  van  NafTau  ,  &c.  Stadhouder  en  Capr-' tein  Generael  voor  ons, over  Holland,  Zeeland,  Wcft- 
Vrieflanden  Utrecht,  mit  die  van  den  Rade  Provin- 
ciael  van  Holland ,  en  van  de  gemene  Staten  van  Hol- 

land en  Zeeland ,  binnen  de  voorfz  ftede  van  Leiden, 
geordonneert  en  opgerecht ,  eene  vrye,  openbare  fcho- 
le  en  Univerfiteit, gelijk  wy  de  felfde  aldaer  ordon- 

neren en  oprechten  by  defen ,  om  in  de  felfde  Schole 
en  Univerfiteit  vryelijk  en  openbaerlijk  de  fcientien. 
der  Godheid ,  in  den  Rechten ,  en  Medicijnen ,  mitf- 
gadersder  Philofophen,  en  alle  andere  vryekonften, 
ook  de  talen  Latijnfe,Griexfe  en  Hebraice,  gekun- 
digt,  gelefen  en  geleert  te  worden  ,  by  Doctorenen 
Leeraers  daer  toe  gequalificeert ,  en  aen  te  nemen ,  de 
welke  ook  autoriteit  en  macht  fullen  hebben  in  de 
voorfchreven  fcientien,  openbare  oeffeninge  en  difpu- 
tatien  te  houden ,  en  na  behoorlijke  examinatie  en  on- 
derfoek,titulen  van  Doctoren,  en  Meefters  in  de  voor- 

fchreven fcientien  en  konften  te  verlenen ,  onder  be- 
hoorlijke letteren  en  brieven  daer  toe  dienende,  die 

wy  willen  van  fuiken  effect  en  kracht  te  fijn ,  en  gehou- 
den te  worden,  als  die  in  andere  gemene  Scholen  en  U- 

niverfiteiten  verleent  of  gegeven  mogen  fijn.  Autorit 
ferende  alfulx  den  voornoemden  onfen  lieve  Neve ,  en 
Stadhouder  van  onfent  wegcn,tot  yorderinge  der  voor- 

fchreven Univerfiteit  en  van  alle  goede  policie ,  rege- 
ringe  en  ordeninge  van  dien  ,  mitfgaders  totten  on- 

derhoud van  de  Doctoren  en  Leeraers  voorfz  te  ma- 
ken alfulke  ordonnantien  en  ftatuten,als  daer  toe  nodig 

en  dienlijk  fullen  mogen  fijn,  by  advijs  van  de  Staten 
der  voorfchreven  Landen  van  Holland  en  Zeeland. 

Alle  welke  ordonnantien  en  ftatuten  ,  met  't  gunt  daer 
aen  dependerende  is,  wy  willen  onderhouden  en  ach- 

tervolgt worden,  als  of  die  van  ons  uitgegaen  waren, 
gelijk  wy  de  felfde  ook  voor  nu  alfdan  ,  en  dan  alsnu 
houden  by  ons  beveftigt,en  bcveftigen  by  defen,fonder 
dat  wy  nochtans  willen  eenige  andere  gelijke  Schole  toe 
eeniger  tijd  in  Holland  ,  of  Zeeland  gefondeert ,  of 

©bb  3  opge- 
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opgerecht  te  werden,  't  v«elk  wy  voor  ons ,  en  onfe  Suc- 
ceifeursexprefTëlijk  verboden  hebben ,  en  verbieden, 

by  xiefen.  Hebben  voorts  gegunt  en  geoorlott,  gunnen 
en  oorloven  by  defen  ,den  Burgemeeüeren  en  Regier- 
ders  der  vooriz.  ftede  van  Leiden ,  den  felven  ook  ge- 

vende volkomen  macht  en  autoriteit  voor  fo  veel  des 

nood  fy  totter  plaetfe  van  de  voorfz.  Schole,  t'allen  tij- 
den te  mogen  aenvaerden ,  gebruiken ,  en  eygenen  al- 

fulke  gemene  of  private  plaetfen  en  huifingen ,  als  hen- 
luider  goeddun  ken  fal,  de  felfde  totte  vooriz.  Schole  ac- 
commoderende  en  timmerende,  ook  veranderende, 
en  betimmert  demolierende ,  fulx  fyluiden  bevinden 

(lillen  totte  bequaemheid  niet  alleenlijken  der  felver 
Schole ,  maer  ook  tot  commodité  en  ftichtinge  van  ee 

3fnTet= ïringe 
banöc 
ittnfljer» 
fitfil. 

toelfeeS&ugge  mebe  een  arfec  tirnnpbael  ofpoojtege* 

flelb  frag/en  togen  atëboc  boojtjs  lanrbeooll-3nbe 
ban  aapenburg  na  be  plaetfe  bic  te  bier  tijti  totbefe 

ninitoe  Sürabemie  toa£  bereib  /  't  toelue  boojtnben 
't  Cloofler  Dan  ̂   Sdarbara  «Sinteren  të  getoeefl  /  en 
n#nael£  tot  öet  pinten  logement  té  gemaeRt  en 

toegerult :  baer  na  bolgbe  eenoberbeHte<&peeltoagen/  ^  •"•■ baer  op  fat  een  ©2ou-perfonagtc  intoitten  tjabpte/  ge* 
naemtbe  ̂ -.^rlmfture/ucbbetibeom  Baren  toagen 

teboetgaenbe/be4€bangelifïen/  Mattheum  ,Mar- 
cum,Lucamcn  Joannem.  «Dacr na bolgbe een perfo* 

nagie/op  een  <£enï)02enfittenbe/gÈnaemt  Juftitia,  «er* 

lijn  toegcmaeRt  met  berbonben  oogen/tn  b'eenbanö 
een  bloot  f toaerb  en  inb'anfcer  een  toeegfc&ale  nebben* 

nige  der  Doftoren  of  Studenten  woonplaetlenofCol-  te/ri)benöetlltTCftcnlie4albaerl3eniaemfie$ICCÜt!g^ 

legien,mitfgaders  tot  ̂ ieraet  der  felver,  en  recreatie  leerbe^0ft02CnSalvinumJulianum,Papinianum,Ul- 

der  Studenten  eenigfinsdienlijk  te  weien,  behoudelijk  pianum  ,  en  Trebonianum,  en  liepen  ter  jnbetl  2  lat* 

datfy-luiden  gehouden  werden  den  particuliere eyge-  feepenen  4  Ijellebatbierg  op  3Ün  antUÏ  gefeleeb.  ̂ atC 

naers  of  befitters  van  de  private  huilen  alleenlijken  te  nabOlgbebeperfonagie  Medicina  genacmt  /  ftttcnce 

vernoegen  tot  fchattinge  van  Schepenen  na  de  keureen  te  paerbe  /  en  «erhjtt  tOCgcmaeRt  meteen  bOerRenbaö 

ordonnantie  der  felver  ftede,  niet  tegenftaende  eeni-  fcefelbe  P20feflffc  en  eenige  mebiCinale  RrtUben  inCC 

ge  appellatie  of  tegenfeggen  van  yemande.  Ontbieden  fianb  /  rijbenbe  tufiï|ien  4  bermaerbe  ̂ CttOjet^beiC 
daerom  onfen  Neve  en  Stadhouder ,  mitfgaders  die 

van  de  Rade  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  beve- 

lende ook  allen  onfen  Jufticieren  en  Officieren,Regier- 
ders  en  Wethouders  der  ftedenvande  felven 'Landen, 

mitfgaders  van  de  voorfz  Univeriiteit/toekoroende,en 

|li)eiJKmen/nnmentliJHHippocratem,Galenum,Diof- 
coridemen  Theophraftum ,  nebbenbe  ter  3ptn  mebe 

z  lacRcpen  en  4  bellc&srbierjS:  baer  na  bolgbe  bc  <ö5ob* 
binne  Paiias  of  Minerva,  fittenbete  paerbe  in  een  ge* 
beten  barnaftu/  weteen  lancie  inberetöteröanb/en 

allen  anderen  die  dit  eenigfms  aengaen  mach  ,  dat  fylui-  1  met  een  fffiilb  baer  't  ï)00ft  ban  Medufa  OP  gefCfiilbett 
den  en  elk  van  hen  in  fijn  regard,  defe  ordonnantie,  in-    ftonÖ  /  aen  Den  flinfeenarm  /  rijbenÖe  tUffigtt  bt  Wijt- 

ftitutieeno&royenahaer  forme  en  inhouden  volko- 
men en  doen  volkomen;  en  de  voornoemde  ftede  van 

Leiden  daer  van  volkomentlijk  te  laten  genieten  en  ge- 

bruiken ,  fonder  henluiden  daer  in  te  doen  of  laten  ge- 

fchieden,  eenige  verhinderinge  of  belet :  maer  ter  con- 
trarien alle  vorderinge  en  onderftand  des  verfocht,of 

van  node  fijnde ,  want  onfe  meninge  fulx  is.  Gegeven 
tot  Delf  onder  onfen  Zegel  aen  defen  hangende ,  den  6 

Januarij  in'tjaer  onsHeeren  i<m./l)/ocuri* Holla»- 
di*,vz.xi  onfen  Rijke,  te  weten  van  Spangien,  Sici- 

lië, &c. 't  20.  en  van  Napels 't  21.  Opte  plijkeftond 
bydenConink,ter  relatie  van  de  Stadhouder  en  Ca- 

pitein  Generael.  En  was  ondertekent ,  A.  Geniet  s  *  en 
Was  bezegelt  met  een  rood  waffe  Zegel,  uithangende 
aen  eenen  dobbelen  Francijnen  ftaert  ,  befloten  den 

voorfz  zegel  in  een  dofe  van  blek. 

Nn  biennn  bietoan  3>iben'tbö02f3  <$ttropber* «regen  Dabben  /  Debben  fp  ook  gebozbert/  bat 

ijet  felbe  f  boe  toe!  ntibben  in  b'oo2loge )  goeb  ejfectfo^ 
teren  fonbe  mogen/  beröalben  fp  alom  in  allen  ben  (Ie* 
benban^ollanb  enEeelanb  lit  onber  be  obebiemie 

banbcn#2ince  ban  «Sjangien  bjarenfïaenbe/bilet- 
ten  ïnbbm  boen  ftellen  en  oor  boen  berRonbigen  /  bat- 
mcnbc^oge-^cDole/  3Ccabemie  of  öniberfiteit  op- 

ten  8  tfebjuaitj  ̂ "75.  binnen  leiben  foubeinfïcllen/ tnleiben  en  aenbanft  geben.  (Cen  felben  bage  toefenbe 

<Dijnöbage/fo  Ijeeftmcn  boo?  cerft  in  ̂ .^ieter0  lüer* 
feebeö  mo?gcnöte  7  nren  een  33?etiicatic  boen  boen/ 

bermaerbe  en  geleerbe  ̂ bilofopDcn  Ariftotelem  en 

Piatonem,  en  ben  alber-toelfpienenben  <©2atenr  Cice» 
ronem,  en  ben  geleerttfen  Eatijnfen  poëet  Virgihum, 
almebetepaerbefittenbe/  iopenbe  ter  3ijben  mebe  * 
EafRepen/en  4  Heilefcarbierg/nabetoelReboIgbeöe 
4  ̂tabsf  fpeellieben/fpelenbe  op  fcDalmepen  en  fagot^ 
ten/acfjterbe  toelRe  onamen  be  4  ̂êtabsf  öoepb2a? 
gerg/inbeïjanb  Oeböenbe  elfeeen  pebelfloHbantoit 
enroob/toefenbe  be&tab.s  berbjen/  baer  nabolgbc 
CafparCoolbaesf  een  banbe  p?ebieanten  ber  j§taiï 
Xetben/bie  aengenomen  ftabbe  eenige  leffcn  berdö^o* 
ïogie  te  boen  /  gaenbe  tuffeften  ben  €belen  en  f)oog*= 
geleerben  l|eere  ms-  <©erarba(©öngaerben/  Uiten* 
tiaetin  beiben  ïtccDten/tc  bier  tijb  ïïaeb  02binari£/  en 
namaeljS  P2efibent/  in  ben  f^obinctalen  J^obe  ban 
^ollanb/enfperiael  gecommitteerbe  banbenpjince 
ban  (©2angien  /  en  be  €bele  /  €rentbcflige  ̂ enfcueer 

gorob  ban  ber  53>oe0  /  ̂oog-fjeemraeb  ban  aijn? 
ïanb/ïiaebnefrenb'€rc-banben  $?ince  banaan* gien/en  mebe  ̂ «perintenbent  generael  Derb002f3  (iaö 
^eiben/  baer  aen  bolgbe  be  «Ebele  en  googgeleerbe 

J^eere  ÉN.  ̂irft  ban  ber  lüieubojg  Sircntiaet  in  bet* 
ben  reebten/en  te  bier  tijöe  mebe  ï?aeb  02binariïS  inben 
P20binrialcn  /  en  namaelg  p?efibent  tn  ben  Hogen 
aabe  ban  J^oIIanb  /  hk  aengenomen  Dabbe  eenige 
3iau)nfe  leffeninbe  ïïetbtcn  te  boen/bergefelfföapt 

aen  fijn  recliter  fijbe  ban  ben  €belen  en  ̂ ooggeleer* 
ben  Meereen  poëet  gjoljan  ban  ber  ̂ oe^Heereban 

5Soo2ttotjR/^oog-Oeemraebban  ïtijnlanb  en  mebe 
en<0ob^lmtitfttigaengerocpen  en  gebeben/  bat  lp  \  ̂uperintenbent  generael  ber  (lab  Eetben /en  aen  ce 
beinftcllinge  ban  befe  öniberfiteit  met  fijnen  %<©eeft  1  flinfeer  3ijbe  ben  €belen  ||ooggeleerben  |Sc  3Crtusj 

toübefegenen/tebegenabigen  enteboentoaffen/toe*  ban  252ebcrobe  ïicentiaet  in  öertjten  en0aebo?bt* 
nemen  en  bermeerberen  tot  eere  en  groot-mnfeinge  nari0inben  boo?f3  p20bincialen!|obebanHollanb/ 

3ünö  §.  I^aemö/  opboutoinge  en  fticDtinge  3tjnber   baer  na  bolgbe  be  booggeleerbe  l^eere  HSt.  gjoogbe 
gemeente/  faligbeib/  geleertljeib/  en  erbarentbeiö 
tn  alle  eerlijRe  p2ijfdijfte  feonflen/  nut  /  toelbaert  en 
neringc  ban  be  Eanben  bnn  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  /  en 

HSe«ijn^>octo2in  beiben  Kecljten/  0aeb  en  SCbbo^ 
caet fifcaeï  inben  P20bincialen  l^obe  ban^ollanb/ 
aengenomen  bebbenbe  iet  uit  ben  RerDten  boo?  te  Ie* 

fonbcrlinge  ber  b02geren  en  intooonberen  ber  fiebe   fèn/ftebbcnbc  tot  3tjnberrecbterfianbbe€bele<ïf  rent 
banieiben.  ̂ acmanamentlijRte  9  urenbefebut- 1  felle  gionfenecr  %mn  ban  z©nbenboo?be  Jgeereban 

tenjebanbeb02gerenbergabert  3ijnbe  /  boo2  lafl  ban   ̂ ubenboo2be/enaen  5ijnf(inber3ijbeben€renfe(le 
tón  fiacb/  fo3ijnbebaenbelen  ban  Claetf  %ipgenf3 
<D«iel  /  en  Claeö  *Dirftf3  ban  !fêontfb02t  Capiteinen/ 

gcrrortien  ban  fict  0aeb-ljui0  lanr  be  552ebe-(lrate/ 
boo2  be  ̂ obcl-flrate  tot  be  ï^oogtooertfe  -  252ugge 
toe/  altoner  een  poo2te  arft  triumpftaelfe  toijfetoaiS 
gc(?clö/  met  robe  en  toitte  Ecibfe  iaftenen  beRleeb: 
jjaiibacnnnfpluiben  boo2t5f  getrocben  lanr  geenfö- 
tjebanbc&tecnfclnun/  boo2  bp  be  aoflcriingplaet- 
fe  totte  $onnw-252iigge  toe  bit  fp  obertrocton/  op 

5pop  ban  2520tirbobe  /  25altu  en  ̂ pgrabe  ban  ffiijn* 
lanb/en^rboutberflab  ïeiben.  5©aer  aen  bolgbe 
benfjooggeleerbeenfeerbermaerben  ^eere  $$*•$>*- 
ter  ban5p02eefl  /  ̂etto?  in  be  iKebicijne  en  gepenfio- 
neert  iBebitijn  ber  flab  ï^elft  /  bte  aengenomen  fjab- 
be  eenige  leffen  in  ber  HQebinjne  te  boen/  gaenbe  tuf^ 
fen  be  eerfame  en  feer  boo2fienige  ï©iüem  ban  ̂ eemf* 
ftcrh  3[anf5  /  «aeb  neffen^  ben  $2inre  ban  <©2angien 
en  ̂Dirfe  ban  Höontfoo2t  3iatobf5  /  baer  aen  bolgbe  be 

toel-- 
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toclgcleerbeenbcrmaerbc  j^cere  Ifaurenö  ban<©02* 
ftfjot  5^octo2  in  naebicijne  /  oob  acngenomen  ̂ cDbcn- 
be  eenige  leflen  öec  Jjfêebicijnen  te  boen/  gacnbetuf* 
fcben  be  <£erfame  en  boo2fierage  3Biilem  ban  Hoo/ 
Jöurgcmccdcr/  en  Coaneliö  3üb2iacnf3  ban  25arrebelt 
groepen  ber  boo?f5  flaö  bleiben  /  baer  aen  balgbe  be 
feer  geleerbe ».  <0erarb  be  25ont  <©ort02  in  toer  JIEte* 

öicijnen/bieaengenomen  öaööe  eenige  tefiFen  in  b'fll dconomieenjjiaatbematica  te  toen/  nacnbettifleben 

b'<Êerfame  C02nelté  J|ugenf5  ban  (€02cnbliet/en  #ic* 
ter  ̂ en«Hf5  JBaflcnaer/  ̂ rbepcncit  ber  tfab  W* 
ben  /  baer  aen  bolgbc  be  geleerbe  I^eere  |Dt>  ConicJtjff 
begoot /Sltcentiaet  in  beiben  ïlecfjtencn ïlegucd- 
meeftecbanben  $2inceban  <02attgien/afêaengeno* 
wen  öebbenbe  eenige  lefiTen  in  be  pbtlofopbte  te  boen/ 
naenbetuffebenb^erfame  peter  <Oom-$ietcrf3  en 
gieter  pieter  102if3  ̂ ebepenenber  boo?f3  (ïab  Eci* 
ben/  baer  na  quanten  boo2t£  berbolgcntf  be rederenbe 
peeren  jBagifrraten  ber  (lab  ïeiben  /  en  anbere  ï&ee* 
een  en  luiben  ban  foo?teen  gualité/fo  ̂ uppooden  ban 
ben^obe  ban  ï^oïlanb/  alg  anbere  lief-bebberg  ber 
Bondenen  geleertbeib  in  groter  meniebte/enbaerna 
quanten  bettoe  baenbelenfcbutterpe  onber  ̂ onfebeer 
Sficltocdjt  ban  «Iaepö02d  ̂ ctjiltïmape  /  en  |B»  &p* 
mon  ban  ©een  beitit  Capiteinen  ber&tbutterpe/baer 
toerben  grote  bjeugbe-tehenen  getoont  met  mufguet* 
ten/calibcrtf/pidolenen  banbroerg/  en  met  grof  ge* 
fcöut/enalbuggcBomen  en  geleib  3ijnbe  omtrent  be 
boo?fs  #onnen-b2ugge/  bonben  fp  in  Papenburg  een 
triumpb-frfJip/met  robe  en  toitte  laöenen  tottet  mater 
toe  beblceb  en  met  tapijten  oberbent  /  baer  onber  bou* 
benbeeen  Eauricr&roncberciert  met<©2angie-appe* 
ien/  in  toelB  fcljip  men  in  't  ronb  fag  fitten  Apoliinem, en  be  9  Mufas ,  al  op  3ijn  antijr  toegemaeut/  DebDenbe 
arfjter  aen  fjet  roer  daenbe  Neptunum  ,  m  met  3tjn 
3ee-baren  beflab  ïeibenbpgedaen  öebbenbe  /be  ge* 
leertïjeib  en  bonden  lanr  't  mater  af  baer  febeen  binnen te  béngen  en  te  toilien  logeren/ Apollo  bab  in  3tjn  ban* 
ben  beluite  baer  ft?  feer  Itefltjb  enBonfteltjB  opfloeg/ 
entoieebbp  anbere  op  eenpofitijfBen  feer  liefltjBge? 
fpeelt  en  baer  onber  met  demme&ens  alle  fnarenfpel 
te  boben  gaenbe  gefongen  /  en  fulr  allenrBenö  barenbe 
ïanr  Papenburg  na  be  boo2f3  plaettf  ban  be  «nibeefi* 
teit  /  altoaer  benepens  genomen  5ijnbe  / 3ijn  A  polio  en 
be  Nimphen  op  't  =Hanb  getreben  /  en  berbeibenbe  na be  Bomfle  ban  be  boomoentbe  perfonen/  Ijebben  be  fel* 
be  in  ben  arm  genomen  en  ge&ufï/  en  met  feBereia* 
tijnfe  beërf  bens?  gegroet  en  getoelle&oomt  /  en  3ijn  alfo 
alle  be  boo?genoembe  <£.  €rentbeflige/  ̂ ooggeleer* 
be/  3Bijfe/©002fienige  CommifTarüTen  /  ,§uperin* 
tenbenten/  $20feflTo2en  en  <©oct02cn  /  eècftout/  25ue* 
germcederen/  .Schepenen/  ftabcn  en  berb2pefton* 
jlen  liefhebberen  gegaen  in  be  boo2f3  J§oge  ̂ cljole  en 
öniberfiteit/berciert  toefenbe  met  fcfjone  tapijten' 
toitte  en  robe  lattenen  /  inferiptien/  en  be  toapenen  ban 
benP2inceban<^2angicn/  ban  ̂ ollanb/  en  ban  ber 
dab  ïeiben/  en  na  bat  hc  plaetfe  albaer  banbolfte 
berbult  masei  /  betft  be  boo2noembe  Cafper  Coolljaej^/ 
be  eerfte  02atie  genab  /  fouberlinge  fp2eïtcnbe  tot  lof 
ban  (Cfteologie  /  mtböelrettjb  3tjn  be  ̂cbutterpe  /  ̂it 
boo2 en aeftter maren/  boo2t£  getogen/ ben  ijoeft ban 
be  ̂ .  Sntonijs  252uggc  omtrccBenbc  lanr  be  2Ö2ee- 
flrate  boo2  bp  öet  J^aeb-Dui^  benen  /  boo2  be  arlte- 
triumpbael  (laenbe  op  te  ̂oogmoertfe-b2ugge  lanr  be 
Dhgetooert/  citobergaenbebe  nieume  b2ttggebanbe 
^5anfoo2t  ober  ben  ninjn  lanrbe  ̂ opgraebt  oberbe 
b2uggebanbenouben  ötjn  boo2|Barenb02pboo2bp 
ben  nobcn  &teen  tot  aen  bc  «I)üit0-öurger-poo2te 
ber  (lab  iletben.  <©e  b002f5  <Ö2atie  geeinöigt  mefenbe/ 
3ijn  in  geliihe  0202c  al0  3p  genomen  toaren  uit  be  ani* 
berdteitgefcöciben/  en  getrochen  lanr  be  23?ebe-(lrate 
na  be  bmftngcn  ban  laadttoult  tegen  ober  be  fco?te  Co* 
ren-(legc  (laenbe/  altoaerban  ̂ taösf  megen  eenfo* lemnelecncerajöe  maeltüb  bjasf  bercib/  altoaer  alle 
be  boo2genoembe  perfonagien  met  alle  b20lij&ueib 
ban  fnarenfpel  en  iBufnhcn  /  fptjö  enb2anB5ijnge* 

j  tracteert  getoo2ben.  <©it  ijö  bet  beginfel  ban  Het  op* cecbtenbefer«mb?cf«eit/  bemelB/  al^D«?t^ginfel 

Oorfpronk  der  Ncderlanxlfe  Beroerten. 
J5?5 BJeingemeefl/  nuterttjbfeer  bermaert  tögem02ben/ 

niet  alleen  tot  groot  lof/nut  en  p20fijt  ban  nie  ban  ̂ ol^« 
lanbenEeelanb:  maer  ooft  boo?  alle  b'anbere|)20* bmticnbanj^ecrlanb/bie  namaeljtf  metten  anberen 

bereenigt  3tjn.  <D'eer(le  Reftor  Magnificus  isf  getoeeft 
Mr.  Petr^ius  Tiara ,  en  5t)n  Afleflbres  toaren  Johannes 
Figureus  S.Theologise  Doclor,  Cornelius  de  Groot 
Juris  Doctor ,  Gerardus  Bontius ,  en  Buülius  Fithodcius 
Latino  Linguae  Profeflbr. 

J  A  E  R-D  I  C  H  T. 

De  Lelt/Che  ACadeUle  ofVnW 'erfltelt Is  FeïrVarl  aCht ,  keerlACk  IvreLelt. 

6  I 

Inganuartó  ben  22  tooep  fjetfeerflerBen(ï02m^  jiJJSfS 
beukermaten  feer/fo  batter  beelbijftenb.oo?  blaften/  <n&?eft 

onber  anbere  in  't  jioo2öer-guartter  bjaB  ben  J|up*  Jan  D8' 
genbp  in/  en  be  <(5algbijB/  fo  bat  <0ee(lmer-ambacbt   "* ban  't  binnen-mater  inunbeerbe  /  en  alle  be  molentf 
toaepben  om  op  een  na  /  en  baer  gefebiebe  grote  fcfiabe 

aen  be  buifen  /  be^ec-btjftcn  bielben  'tnocD tegen: maer  toerben  feer  befebabtgt. 
^en  15  fïanuarp/tébebagbaerttot  <©02b?erbtge^ 

toee(^  /  altoaer  be  Hibberfcuappen/  €bele/  en  ̂ teben 
ban  l^ollanl>  en  Eeelanb  met  baer  25onbgenotcn  en 
geaffocieerOett/alö25ommel  en  Muiren  gecompareert 
enberfebenen  3tjn.  €n  töOenluibcn  albaer  ban  toe* 
gen  ben  $2jnce  ban  (©rangien/bienocD  inEeelanö 
toaö  /  gebaen  befe  nabolgenbe  p?opofitie. 

Mfn  peeren  /  fijn  <£xtc\l  beeft  ö  %.  te  famen  al*  gfjgf 
bier  boen  bergaberen  /  om  u  te  bennen  te  geben  /  t>en 

fo  f\p  alrebe  eenfbeelg  bp  fijne  b?ieben  beeft  gebaen.  Wnce 
^atalfo  ben<0?oten  Commanbeur  ban  Cadilien/  ff[?  jf' obereenige  bagen  aen  bem  en  ben  Staten  ban  ben  nopenbe 
ïanbegefonbenbabbeben  vDocto?  €lbertu0Eeoni*  t>c*?cbv 
nu.öom  met  ben  feiben  eenige  p?eparatien  te  maben/  |Sj?J 

öienenbe  totte  tommunicatien  Uk  men  foube  mogen  «  "  *  - 
monbelinge  öouben  /  acöterbolgenbe  't  gene  't  toelb  «c 
ban  toegen  ben  boo?f3  3teoninuj$  fijne  €rc.  t'anberen  cc tijben  boo2geöouben  ttt/  ten  einbe  neberleggenbe  be  je* « 
gentooo?bigc  beroerte  ban  oorloge/ men  foube  mogen  « 
Bomen  tot  eenengocbenpepjef  enb2ebe/fo  berbebaer  « 
in  airebe  geb02berti^/  bat  tegen  ben  15  bermaenb  « 
5peb2.  met  gemenen  confente  een  bagbaert  gefloten  W  c« 
tuflfen  (©eertruibenberge  en23?eba  geboubentctoer*  <c 
ben.  2Cltoaerbe  Commiffariffen  ban  be  ConinbltjBe  cc 
IBaj.  ban  ̂ pangien/  namentlijh :  be  l^ecre  ban  0af*  <c 
fingen  <ü5ouberneur  ban  ötj(Tel  /  <©ouap  en  €>?cbie#/  c« 
€o2neli0  ̂ upjS  ̂ eere  ban  üijftotjB  /  9fiernoult  ,§ag*  cc 
boutCancelier  ban  «©clberlanb/enbe  boo?f3€luer*  « 
tuis  3£eoninnö  fouben  berfcbijneneneompireien/encc 
albaer  openen  be  anttooo?be  bte  fijn  Itëaj.ban  menin*  « 

ge  i0  te  boen  fijn  <ÊrceU.  en  ben  Staten  ban  ben  Ean* « 'm be  /  op  feftere  reguedc  bp  be  felbe  Staten  /  fijne  JlBaji»  cc 
Dbergegebcn  boo?  mibbelbanbcn  J^eerebanCbam*  « 
pangnp  /  u  luiben  te  famen  genoeg  BcnlijB.  3$  baer*  « 
om  bet  begeren  ban  fijn  <£riellentie  bat  u  luiben  inf>  « 
geltjr  gelieben  toilien  eenige  perfonen  te  committc*  « 
ren /om  ter  bergaberingc  boo?fcb2eben  te  compare*  « 
ren /en  te  berboren 't  gene  bpbe  Commi(Tari(Ten  ban  « 
fijne  KBajedeit/  tot  b02beringe  ban  ben  boo2fcD2eben  « 
b?ebegep20poneertfal  toerben/en  boo2t£  niette  felbe « 
tetrebenin  comntunicatie  /  en  tractaet  ban  alle  be « 
potnetenen  articulen  tk  totten boo2fcö2eben peppen  « 
b2ebeeenigfinöbienlijb  bebonben  fullen  too?ben.  €n  « 
alfo  peppen  b?ebe  een  gauc  en  toelbaeb  isJ  ban<i3ob  " 
bendere /bic  eenpegelijlt  bantoat  qualiteit  encon*  « 
bitie  $pi$/  beboo?t  in  alle  manieren  te  toenfebenen  cc 
begeren/  bpfonber  aenffbou  nemenbc  op  beberb2ie* « 
ten  /  ratpbigbeben  en  mifericn  t}k  alle  oo?logen  met <c 
bentrecben.  ̂ §0  iit/  bat  cenen  pegelijben  bent  baer  ic 
toe  beboo2t  te  betoegen  /  en  alle  mibbelcn  baer  toe  boo?  « 
te  toenben  /  toel  berdaenbe  nocljtaniSbat  be  peppen £C 
b2ebefulr3p/  bat  baer  uit  niet  en  home  te  bolgen  ee*  " 
nigen  meerberen  lad  /  berb2iet  of  catpbigljcib  /  ban  be f  c 
oo2logefelfö  mebe  b2cngenbc  t$/  en  bat  bc  felbe  b2c* <c 
beenpep^  niet  «n3Ptcgen;tf  bc  eere  <5ob0/b?»betb/ «« 

5©bb  4      '         libero 
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cc 

ttftwttft '  nnmlcmen  en  ouDe  Derftomen  ban  Den  lam  i  fouDe  nonnen  maliën :  en  alfo  Dp  be  &etfcrl.  ïfêaf.  alle 

'  Dcn/cnboo2tötiatöcnfclbenU?eticfulj:fpbeUcmöten  gehoo2faemheiD  bcrplicDt  toatf/  en  Dat  ÖP  oofcjjn 
bWcftert/  Dat  Daer  D002  mag  toeberftcren  De  ouDe  Hoojlucöuocn^mccUaiKacangien/cnantiece^ 

"  todbaert/DanteringcentraffiJHe  ban  Den  fclbcnian*  len/  en  De  Staten  De#  gehelen  j&cDcrlanD<$allegoeb 

3ï 

3? 

,  Den/  toefenDe  tn  alle  Defe  Dingen/  De  DoogDciD  /  au; 

\,  tortteit  en  Dienfte  ban  fijne  ïBajcfteitgantfcDclijftgc* lenen 

,  Boo2te  meer  alfo  baer  geen  beter  miDDel  en  te  /  om 
„  tot  ccnengoeDen  b?ebe  en  pete  te  nomen/  enpartpe 

,-  tot  reDelijftftciD  teb?engen/  Dan  bolftomelijften  bcr; 

»  ftcn  te  toefen  ban  De  mïDDelen  öiencnDe  tot  conti- 
(Foi.87.)  nuatte  ban  De  002103e/  fo  bcrreDeboo?fch2ebenpcte 

5»  nacr  De  toelbaert  ban  Den  3Lanbe  niet  en  geraeftte 

5»  boong  te  gaen :  op  Dat  D'enDerc  partpe  berftaen  maclj/ 
»  Dat  men  tn  alle  geballe  DeceiD  te/  fullcn  mijn  tgee-- 
»»  ren  belteben  te  abbiferen/  ramen/  befluiten/  en  w 

»  nen  batten  boet  nemen  op  De  noDige  miDDelen  ban  De 
"  oojlone/  gelegen  en  boort  meeftenDeel  confifiecenDc 
».  ophetgocD  berftanö  en  eminfteiö  banDe£anDenen 
»  jStcDen  met  clftanDeren/  bctalinge  en  toel  genoegen 

»  ban  De  Capttcinen  enfolöatcn/  toeruftingc  banoo?; 

» log-fchepen  /  fo?tificatie  ban  De  tfcontier-fteöen  en 
"Plaetfen  /  pjobtficn  ban  alle  mumtien:  en  ooft  Dat 

n  DefelDe  #ronticr-tteDcnbehoo2lijftbanbictualteboo2; 
•  »  ficn  too?Dcn  /  ten  einDe  D002  geb?cft  ban  Dier  /De  feu 

»  be  niet  en  ballen  m  eenig  ongerief/  en  tn  fulftenpe* 

» rijftel  ate  men  De  ftaD  Dan  Eeiöcn  fto?telinge  geften 33  hggft, 

"     ©erDopenDe  fijn  €rcellerttte  en  baltelijft  bertrotu 

»  tocnDe/  Dat  mijn  peeren  in  't  generael/  en  elft  ban 
b  ften-IuiDen  in  't  particulier  alle  fonDerlinge  en  etgen 
»'  psofnten  en  refpecten  te  rngge  HcllenDe/  hun  mate 
"  fultfullenouijtcn/  DatDaer  uit  fal  mogen  bolgen  het 

"  acne  ter  eeren  «aoUS  /  en  gemene  toelbaert  /  conferba* 
»  tic/  rufte  en  berfeftertljctD  ban  De  EanDcn  ban  noDe 33  bjefcnfal 

•  :  »    (CerbJiJlen  De  Staten  ban  üoIIanD  en  ZeelanD  al* 

«Sn  fticcbcrgaöcrben  met  Daer  SöonDgcnoten  /  fo  te  al* 
tan   .   Daer  tot  ;D02D2echt  méDe  geftomen  De  <iS2abe<©um 

ê£"&  thee  ban  ̂ tocrtfcnlmrg  /  ate3flmbafTabcurbanDen 

fió5f  tscifee  jréariimliacn/  om  DenbseDe-ljanDel  boo?f5te 
<nt?oi>  helpen  bebo2Dereit  i§p  haDDe  bp  hem  mgcfelfchappe 
lanö.     ̂ ?al32  g^ojf  aan  ̂ oftenlo  /  <iB?abc  ̂ igifmuntnte  / 

De«02aef  banïöitö/  be  <i3?abeban<aiDenbiirg/  en 

De  W&te  banltoffefiem  een  ©?P-^eere  uit  holten* 
rijft.  ?®c  ©?ince  ban  €>rangien  cjuam  eenige  Dagen 
na  meDetot  v©O2D2ec0t.  *©en  btjf Den  feDmarn  Daer 

naijeeft  be  bQO?feD3ebcn  <02abe  ban  ̂ toartfenüurg 
auDientie  geïjaD/  en  fijnen  ïa(t  Dieïjp  banDenBeifcr 
rjaDDe  geopent/  en  te  ftennen  gegeben/  namentlijft: 

<Dat  De  grootmaefttige  föeifer  iBarimiliaen  aenmer* 

ftcnDc  /  Dat  Doo?  Den  ttoilt  /  Die  tuO'cöen  Den  Dooilucl> ttgflen  Coninftban  J^ifpangien/  en  Den  $?tnceban 

fSii  «©rangien  /  fommige  uiteen  9ftDel  met  eemge^e* 
157  DerlanDfe  ̂ teDen  toa0  gfeoten  /  fo  bele  beroerten 
comniif^  m  cllcnDigDeDcn  nagebolgt  3tjn  /  Datfe  niet  alleen  alle 
tmSa  öen  ̂ eDctlanben  /  maer  ooft  Den  onDerDancn  De$ 

fcnfec   ̂ uitfen  /  en  heiligen  ïïoomfen  0tjr  onDerganft  fepe* 
v>  nen  te  Dreigen /en  Daer  enboben  meercjuaeD.öteüe- 
5  >  bjcfen  3»>  /  ten  $n  Dat  Defen  getoelDigen  0?anD  ( Die  utt 
,3  cenftleine  bonftc  b)aiSgefp20ten )  in  ttjDSgeflifttoer; 
33 De/  Doo2beguamemiDDclen:  toaerom  De  ̂ eiferlö- 
33  fte  jRajcfieit  ba|ïcltjft  ftp  hem  befloten  IjaDDe  /  alle 
33  fijn  gcDacDten  en  racDflagcn  Daer  henen  te  toenDen/ 

33  Dat  De  gehele  ̂ eDcrlanDfc  p?obincien  /  en  De  Eee-(f  e> 
3,  Den  haer  borige  ruflc/  enfiorerenDetoelbaren  toeber 
33  berftrngen  mochten  /  om  toelfte  oo?fafte  fijne  m^ 

»freit  een  groot  ̂ cercbanacnfienaenDen  Conmftban 

»  ̂ pangien  haDDe  afgebeerDigt/  De  toelfte  hp  meten 
■»  ttoiiffelDe  /  of  hn  en  haDDe  nu  fijn  Xegactfchap  aen 

33  Den  Conmtr  miiippu^  al  uitgericht  en  bo  todit  /  en 

"eenlomifttücrfeöaeracticjcDacn  totnnt  DeferlanDen/ 

33  t,at  ooft  De  üciferlijfte  iBajefteit  hem  (te  toeten  De 

3'  <®2abe  ban  ̂ toertfenburg  /  ate  eene  uttDe  o?Dene 

3>  ban  De  bier  <02aben  Des  ïtoomfen  «ijjr/  fnnc iaetfer^ 

3>  lijftc  mti.  «ncDö-^ecr )  alhrer  tn  Defe  HanDcn  gefon^ 
»  öen  liaööe  /  om  Den  fclben  b?cbe  te  bcnaerlttgen  /  en  te 

"bcficn  op  toat  conDitten  men  Defenwbeciuameinrflei 

ban 

toaö  gunnènDe  /  fo  ban  toegen. De$  bloeD  bertoant? c< 
fchaptf/  en  bmnDfcfjap  Daer  meDc  hp  Den  ©?inceban 
(©rangientoasS  üeflaenDc/  en  fommige  ban  Den  Wx\ 
onDer  Den  anDeren  hebben  /  en  Dat  hp  De  $cDerlanDen 
in  lange  jaren  niet  bcfocht  en  haDDe  /  fo  haDDe  hp  Defe 
reifc  Desf  te  getoilliger  aengenomen  /  fonDer  aenfien  té 
nemen  op  De  (trafheiö  Dejs  tointer^/  nocDDemoepe^ 
IijftheiDDer  groter  reife/  noch  eenig  anDer  belet/  op 
Dat  hp  Defe  JlanDenfouDe  mogen  eenengöeöenDtend 

Doen.J  ̂ aerom  fo  baD  en  berfocht  hP  feer  hertelp  <c 
Den  $2incc  ban  ©rangien  /  en  D'anDere  €Delen  en  u c*3eDeputcerDen7  Datfe  toilDen  letten  en  aenmerften  {c 
DengocDen  en  gencigDentoilleDe^  ifóeifer^/  ènDatfp  {c 
hare  Derten  en  gemoeDen  toilien  fteren  tot  rufle  en  > 
b2eDe/  en  haer  gehoo2faemheiD  betonen  in  alle  eerlijk  <c 
fte  en  betamelijfte  Dingen/  toaert  fafte/  Datfe  onDer  tc 
hen-lieDen  niet  berD?agen  en  ftonDen  opte  articulen  <c 
Die  boo?gehouDen  fouDen  toerDen  /  fo  begeert  ijp  Dat  (C 
eenige  toeröen  gecommitteert  /  met  bolftomen  be-  u 
bel  aen  Den  ïkeifer  te  treeften  /  en  boo2D?agen  ber*  <c 
D2aeglijfte  en  rechtmatige  miDDelen  De0  papjS  /  hp  (C 
belooft  De  felbegecommitteerDeuit  ^eiferlijfte  macht 
en  bebei  /  goeD  geleiDe  en  toeDergeleiDe  /  en  Dat  hp  ge= 
nen  arbeiD  /  blijt  noch  naerfligïjeiD  en  toil  fparen/ 

noch  geen  occafte  laten  boo?  bp  gaen  /  om  Defe  fa* 
fte  tot  eenen  goeDen  en  gelueftigen  einDe  te  Delpen 

brengen. tBe$f  anDeren  Dacga  hebben  Dep?ince  ban<©ran; 

gien/€Delen  en  «6eDeputeerDe  ban^ollanDen^ee- 
lanD/en  hare  25onDgenoten  Den  «ftabeban^toert* 
fenbtirggeanttooo?D. 

•ncrflelijft  fo  bebanften  fp  De^etferlijfteiBajefleit  y«Ti»* 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

«fit/ 

tooojöe 

bc^ 

ban©^ 

tangicn/ 

rn  bit 

Ümet  ootmoeDiger  herten  /  ten  aiöerhoogflen  fp  gjog 
mogen/  ban  fijnen  feer  goeDen  en  geneigDen  totlle/  aen  be 

en  baberlijfte  f02ge  Die  DP  tot  Den-luiDen  toas*  D?a*  «?abc 
genDe  enbetonenDe.  25elobenDe'tfelbealtijD  geDach--  JgJ 
tig  te  füllen  toefen/  enfijne  Wferlijftef^aieflettt'aU  fenbuta, 
len  tijDen  alle  banftbacrheib  en  gehoo?famen  Dienfl" 
te  betotjfen.  ̂ aer  naer  beDanfeen  fp  006  met  gro- « 
ten  ernjt  Den  <i52abe  ban  ̂ toertfenbtirg  /  ban  Dat « 
hP  om  haer-IniDer  toillefo  grote  en  moepelijfte  reife « 
iri'tftouDfle  ban  De  a©inter  aengenomen  DaDDe/  en tc 

ban  fijnen  goeDen  en  geneigDen  toille  tot  Den-üii=  « 
Der/  beloben'tfeïbe  Ooft  altijDö  te  geDenften  met  alle tc 

DanftbaerheiD  /  en  p?efenteren  hen  ban  gelijfte  t'aU  <c 
len  ttjDen  henne  Dienflen.  ©002tj5  berhalen  fp  in't te 
fto?te  Den  oo2fp?ong  Defer  oo?logen  /  feggen  Dat  De <e 
moettoilligheDcn  en  tprannpen  Deief  hertogen  ban <e 
mba  en  Der  ,§pangiaerDen  fo  ober  groot  toatf  ge* lc 
toeeft  /  en  fo  onitjDelijften  ober  De  ingefetenen  Desr M 
l^cDerlanDiS  /  Dattet  onmogelijfttoartfelbe  langer  " 
te  ftonnen  berD?agen  /  Daerom  fp  Den  tegen  De  tp* tc 

rannie  Deg  felben  i^ertoge  en  fijnen  aenfjang  DaD* <c 
Den  getfelD/  maer  fp  enDaDDengeenfint0ooitpetge* <c 
Daen  of  menen  te  Doen  /  Daer  Doó?  fp  Den  Coninft ce 
haren  natuirlijften  pince  DaDDentofïlen  mishagen/  « 
Dan 't  gene  fpgeDaen  haDDen/  't  felbe  DaDDen  fpge* " 
Daen  t'fijnen  Diende/  en  tot  toelbaren  banföneïan*  ™ 
Den  en  berD2uftte  onDerfaten  /  Daerom  Bet  onnoDig  " 
toa^  Den-luiDen  beel  tot  b?eDe  te  bermanen  /  fo  fp  " luiDenniet  anDersf  enbegeerDennochenföcDten/  Dan 

De  rnfte  en  toelbaert  ban  De  berD?uftte  onDerfaten/  c 
'ttoelft  allejcs  met  het  bertreft  De0  b?eemDen  ftrjjg^  " 
bolr  /  Die  De  rechte  berberberg  ban  Dien  toaren  /  fton* 
De  toerDen  geremeDicert  /  in  alle  De  refte  toilDen  3P 
Daer  laten  binDen  in  alle  rebelijftheiD/  foberre  Daer 

partpe  ooft  alfo  totten  b2eDe  gefint  3hn  /  toaiS  te  berDo* 
pa  battet  tot  eenen  goeDen  einDe  foube  mogen  ftomen/  , 
DacrtoajSalrcDe  eenen  Dag  geraemt/  om  ban  ben  b2e* 
De  te  DanDelen  tot  25?eöa/  Daer  fp  Dare<0eöeputeerDe  {c 
fonDen  fenDen.  ©egeerDen  Dat  fijn  d3enaDen  gelieben  (c 
toilDe  /  ate  miDDclaer  Ijem  albaer  meöe  jegentooo?Diö te  laten  binDen 



*575 
l&e  <©2abe  ban  &martfenburg  meenbebatbetbe 

«töoubecneuc  ïteguefens  gualijb  mocbtc  nemen /bp 
albienbPficöfrtbe  inbenanbelinge  t'fijnen  onbanfec/ en  buiten  fijn  metefoubc  becmengen/  baerom  öpaen 
Bern  gefc&eben  \jttft  /  op  melbe  öcm  geanttooo2b  3tjn 

Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 

«Daec  31'jn  meer  anbece  ce<meften  fo  banbe  tiïtge- toebene  en  gebannene  ban&nejlanb  en  anbece  obec^ 
gegeben  /  toel  ban  becfebeiben  inbouben  /  maec  ftcec- 
henbe  toteenen  et'nöe/  om  inbe  b2ebe-banbclingete bcbingen/  trat  fp  be  b2pc  oeffeningc  en  ereccitie  bec  fte^ 

sn 

be  /  bat  Dem  t  felbe  fcec  aengenaem  toa.07  tyeftUp  Itgiefouben  mogen  benomen/ en ïn  baer  Babeclaub 
Dem  meöe  binnen  23?cba  laten  binöen  /  en  groten  blijt  |  genieten. 

Hftiuc< 
flebüi 
Se  uirge* 
br?hcnc 
ban  Der 

en  naecftigöetb  aengemenb/  om  be  pactpen  tot  b?ebe 
te  brengen. 

föectoijle  men  boenbe  toa$  om  alle  p2epacatien  te 
maften  /  fo  bebben  be  ballingen  en  uitgemebeneban 
?(!mf?ecbam/  bietot  €mbbcn/S52emen/ï$amb02g/ 
<Danftoijït/in  Cngelanb  enelbecö  toonenbe  macen/ 

JicraJJ?'  toelnerjBf  onbecteneninge  fi»  alles  in  becple  niet  en  bab* aen  be    ben  fioimen  bebomen  aen  ben  P2ince  ban  <®cangien/ 
mtou  &tate\\  ban  ̂ ollanb  en  Eecianb  /  en  «öebeputecebe 
Sibiï  m  m  algemenen  bjebe-banbel/  cegueftc  gepjefen- 
«ouano  teetrt /  te  bennen  gebenbe/bat  fp  alle  booten  om  be 
weeë*  tpeannpebes  hertogen  ban  Sfllba/  en  faben  beefte* 
ma-     ligie  bcröjeben  en  gebannen  5tjnbe  /  beeftaen  naboen/ Hat  He  almogenbe  <*3ob  ̂ eece  bec  ̂ eP2ftcacbten/be 

Öerten  baecbee  weberpartpen  cenigfins  babbeberne* 
bert  en  bemoirutoet  /  bat  fp  felfö  be  banbelinge  tot  ee* 
nen  algemenen  b?ebe  maren  berfoenenbe  s  baer  toe 
fp  toenfebten  /  Hat  «i&ob  fijn  genabe  en  jegengeben 
h)ilöe/bitbie<03bli)ïi/  berbzaeglijft  en  beftenbig  be- 
floten  moe Ut  to.rben.  <E>at  fijn  Crcellentie  en  be  boo2* 
noemde  COeleboogmijfe  &;erenin'tbanbelenenbe* 
fluiten  bes  felbcn  b2ebe/  00&  aenfcboum  en  infiebt  totl* 
ben  nemen  op  baer  fuopiianten/bie  nu  belefebenen 
acüt  iaren  baer  tëaberlanb/  b2unben/  magen  en  mee* 
de  goeberen  Dabben  moeten  miffen/en  berben/  tot 
fjaer-luiber  groot  berb2iet/  bat  in  be  capitulatie  bes 
felben  tyebes  /  fo  op  be  regeringe  bes  felben  bare  ©a* 
berlanbs  /  ais  op  öe  bjpöeib  ber  confeientien  en  opent-- 
iijBeececcitiebeclnace  Cuangelifc  Religie/  fulrtoec* 
be  geöifponeect  /  bat  be  fuppiianten  om  ̂ et  nabenben 
op  be  iegenmooibige  ïlegeerberS/  Hie  boben  baec  bloe^ 
öigc  en  fafige  regecinge  bifimils  naren  gebaneu  ceb 
en  beloftenifife  ( infonber&eib  fel  fabe  ber  Religie  en 
fcacen  aenbleef )  bebben  geb20ben/  be  parijfe  b2ui* ioft  obecbenfanbe  /  of  om  bet  berben  ban  be  tóace 
ïteligieenbace  erercitien  /  niet  gebroonnen  enmee* 
Hen  baer  boo2fcb2eben  ©abeclanb/  b2tmb?n  en  goe* 
beren  langec  te  becben:  maec  bat  aibaecalfulneo^ 
bonnantie  opbe  eegecinge  /  ereccitie  bec  ïteligie  en 
lijpbeib  mebe  geflelb  enaegunt  moebt  tnerben/  a!ö 
tn  anbere  ̂ teben  ban  ̂ oüanb/  ̂ eelanb  cnanbece 
Quartieren  foube  toerben  geöaetn  %l(o  fn  fupplian^ 
ten  /  fommige  met  bare  perfonen  /  fommige  met  con- 
tciburienen  anSece  afTiftenten  be  gemene  fabe  en  b2p- 
tyib  besi  algemenen  laebeclanbö  naec  ijaec  becmogen 
baööen  beipen  ö2ijben  en  boo?fïaen/  enfuïcbeb2utb' 
ten  ban  bienbie  <©ob  anbecen  bp  befen  b2ebe-0anbel 
gunnen  foube/  ooh  bebocen  te  genieten/  fc.  ̂ efe 
regueftcmaöonbertehent/  Willem  ̂ arbcfuicf/  C02- 
neliö  «Boom/  ̂ ennft Clemenft.  <0ulliaem bu <0ar^ btn/  Caeef  Sanfmer/  ̂ an^'I(rmf5:0ana7San 
pacobft.  ̂ unbeboper/  <&errit  aijficrrf?*  Mfti/  €g^ 
oectganf^  €op /  gan ganf?  3lou$/  %wcm$ti* 
Baertf5.  ̂ !an  fce  BifTfbop/  €Im#  €02neiif^  gkob 
J©illemf5.  *&'au  /  €!bert  be  Beer  /  Co2neIte  Claef?. 4t02neltö  ©otbertf;.  25urclj/  ïBilïem  €!bertf3. 25lau/ <0aert  <0crritfi.  ©ertner  /  tlubert  $ut  l  i)enb2ift 
pteterfV  i©rr^  fCbomaf^.  gjan  ̂ egerf3.  25n  mp 
5!an  $fU2an;f3.  gjicobClaefr  ClouH/qian^mit/ 
gacobuan2:aen/  pietrr  €o:nm%  25oom/<0er; 
at  ©arcnt(5.  Pieter  ï!02be  /  ©  >nö2tb  fócnb2tcen 
bc  jongen  Ooppefacb  /  3Brent  g[anf3.  fcoefbelt/ 
gautoeltj  qianf3.  gian  ©erbureb.  25n  mp  ̂ enrib P!rterr3.  ̂ toarr.  25n  mn  ̂ >fbinner  ̂ ^rmen  éiir}ft 
25P  mn  auert  ganfj.  53n  mn  Claeö  ,§Ö3en  <0nert/ ganC02neIif3.€el/  %<sumy<s  feieterft  Cantoo?/ fiteutoert  ganf3.  «Smnon  j§untb/  Cc2ne!if3.  ̂  nelaer  /  gan  Cojneftf^  <©2oot  /  Comctö  0^erf3. 
^ö?bert  ftoaiian  /  Ciaes»  fnmï(^  &Ptnon  <0er= «tf3.  ̂ toaen  /  ̂irb  ganf?.  «nfntün/  Co?neb9  Coe- man  /  en  ment  ganfc.  Poolen. 

iDaflc» 

23tböc- 

vDe  P2ince  en  Staten  ban  ̂ oflanb  en  ̂ eclanb 
bebben  00b  openbare  ©afl en 25ebe-bagen  geo2bom„ 
neert  /  om  <©oö  almacïjtt'a  te  bmm  1  bat  bp  bc  Ijerten  S. bec  geenbec  biein  befe  banbelinge  geb2uibtb3erben/ 
toil  begaben  met  toijobeib/en  He  felbe  tot  b?ebe  buigen/ 
ten  einbe  baec  een  goebe  bafte  en  onbebneglijbc  b2ebe/ 
tot<8obe#eece/cn  mcibaectbeö  ganfcDen3ianö0en 
bec  onbecfaten  befToten  moebte  mecben. 

(Cot  ben  boo?f3  b2ebe-ljanbel/  ban  tocgen  ben  $2in*  (f?1-8^) 
ceban  <^cangien/3üngenominecct3Ionbbeecen§a^  S™ cob  ban  bec  ̂ oes?  /  Cbaclctf  25opfot  /  fjonbljeec  3©il-  «scticpu* 
lem  ban^uplen  ban  i^pebelt  /  gionfeljecc  pinlipis  tCfl^e 
ban  Utëacnijc  i^cece  ban  ̂   tlöegonbe  /  ̂onnbeec  %&* 2Ccent  ban  ̂ o?p/be  ̂ eece  gioöanneö  gjuniuö  He  jon*  öanöci  / 
ge/|Bee(ïec  2Cb2iaen  ban  bec  Jïfêple/|fêeeftec$ou;  ̂ m^f toetó  25upö/  UDeeftec  i^anninb  ban  jFoceeft/en  |Kee^  Sc? 
ftecCo2neli0Penfionaciö  ban  Eiecib3ee.  ̂ efe3ijn  ban®* 
opiBaenbag  ben  14  f  eb?uacp  geceilt  na  45mttuU  ran|[OT benberge/  bcctoacbtenbealbaec  nabec  HeffleiH.  <©e  Eén  ban 
Staten  ban  ï^ollanb  enEeelanb  blebenijacebecga^  qoiiohü 
becinge  tot  ̂ ©02b2ccbt  continueecen  /  namen  cefolutie  f"  f ee' 
mat  mibbelen  fp  boó2taen  gebminen  fouben  om  be   n oo2(ogc  te  continueecen  /  ingeballe  ben  b?ebe  genen boo2tganfe  en  moebte  bebben. 

^>en  tmeben  iDactp  be$f  namibbaegö  omtcent  ttoe 
uren  3ijn  binnen  ̂ 02b2ecbt  geacribeert  be  ̂(lagierief/ 
bieben  (0:oot  Commanbeur  fonbtot  affeurantieen 
berfefteringe  banbe  gccommitteerbebanbe3nbeban 
ben  ̂ 2ince  ban  <©rangic/namentlüb:  benCoïonel  ̂ amm 
|Bónfb2agon  /  ̂on  pfjiüppo  be  H©enbo?ö  /  i^icijiel  ï£J!£f 
b'^lentour/iBicbiei  be€ropelle$s/alie^panmaer=  #&. ben /mijn  ïfeereban  3|au(Tn  bioeber  ban  ben  <i32abe 
ban  25o(Tu  enbej|eere  ban  JïDarbenburg.  iDefeges 
bomen  3ijnbc/3tjnbe  <©ebeputeerbe  ban  ben  $2ince ban  <9rangien  00b  gearribeert  tot  252eba  /  altoaec 
00b  gearribeert  maren  be  Commiffartffen  be^  €o-  karnen 
nincof  <©2oot  Commanbeurtf  banCaflilien/  terne-  ̂ n bc ten/  be  peeren  ban  KafTin^en  <0ouberneur  ban  mifr  Stoft 
fel/«Douapen  <02cnfe$/oe  <©2abe  banlaöocbe/be  Knbc$ 
peeren  HUcefter  3Crnoult  «Sasbout  Cancelliec  ban  £?K!? Celbeclanb  /  Co2neli$  &up$  ̂ eece  ban  0ijOt)p/  SSj? 
©2efibeut  ban  l^ollanb  totütcecbtgeblucbt/  en  ben  fianöer* 
boo2noemöen  ̂ oct02  <ÊlbectUlS3leoninu9,.  ^e  (02oot' Commanbeur  beeft  Hefc  ftab  ban  252eba  baer  toe 
genomen/  om  be  goebe  geïegentbeibtf  mille/  toanc 
bet  eenfeer  beguame  ,§tabi?s  in  ©2abanb/  gelegen 
b?ic  mijlen  ban  l$oon(ïraten  /  feö  mijlen  ban  'ef^erto* genboffebe  /  aebt  mijlen  ban  ontwerpen  /  altoaer  ben 
a5?oot  Commanbeur  bem  nu  mao1  ontboubenbe  /  ge- burenbe  Heft  b2ebe-banbelinge  /  en  b2ie  mijlen  ban <5eertruibenberge  /  en  fes?  mijlen  ban  ̂ 02b2ccbt  /  al^ 
toaec  ben  be  ©2ince  ban  <©cangien  en  Staten  ban 
ï^ollanb  en^eelanb  te  befec  tijboob  toacenontbou- 
benbe/gelijftbecDaeltiicf. 

<©m  nu  ban  be  fabe  een  aenbanb  te  maben  /  fo  is  bp  $w 
be  ̂eece  ban  öafTingen  uit  bes  Coninjc  name  een  p20=  5j?ö; 
pofttiegebaen  banbe  gcotegoebectiecenbeibbeSCo-  bïfbg. 
ninc  tot  fijne  onbecfaten  /  en  bat  be  cenuefte  bp  Hk  ban  &<">&.*» . 
^ollanb  en  Eecf anb  aen  fijne  UEajefleit  gtp2efenteect/  K"* 
boo?  ben  i|eece  ban  Cbampangnp  (bie  in 't  boo?gaen^ 
be  boeft  i&  geinfeceect )  toaS  gebiftteect  /  obeclebeccn* 
be  mitf bien  baec  op  Hefe  nabolgenbe  apoflille, 

SYne  Majeftcit  gefien  hebbende  dcfe  requefte,  en  Hpoflft» 

wefende  geinformeerc  van  de  fchade,  ovcrJaften, leu(tcu deftrudien  ,  defolarien  ,  ellenden  en  calamiteyten ,  taaien 
die  defe  fijne  Majefteits  Nederlanden  geleden  heb-  €onfnh/ 

ben  ,  begerende  en  willende,  als  een  goed  vader  en  op  ̂ re' 
goedertieren  Prince  betaemc ,  alle  dingen  weder  t«  l»bil 
ftellén  in  rufte  en  vrede,  ter  eeren  Gods  en  't  ge-  ban  ó?ofe 
mene  welvaren  zijnder  onderfaten  ,  is  cc  vrede  met ,anö  *" 

fijne 
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van  de  uitheemfche  J:*10'"^ Natiën ,  in  de  voorfz  requefte  gem  ent  ion  eert  en  eenfa-  ÏCqi,£fte 
meiijk  het  verklacr  by  u  luiden  den  voorfz  twaelfden  ban  bie 

gedaen  als  dat  de  Spangiaerden  daer  onder  begrepen  ̂ 0,^anlï 
föuden  we/en,  willen  van  fijne  Majeft.  wegen  wel  ver-  fanÖ~to< 
toont  hebben,  dat  het  felve  feer  vrcemt  en  hard  fchijnt,  roerenbe 

mits  de  voorfz.  Spangiaerden  fo  wel  naturele  onderfa^  ttt^tt' 
ten  zijn  van  fijne  Majefteit  als  de  remonftranten  ,  heb-  £r*n  öe ben  fulx  dikwils  fijne  Majefteits  voorfaten ,  en  ook  fijne  biecroo* 

Majeft.  grote  dienfl  hier  voortijds ,  tot  befehermenifie  &*ii* 
van  delen  Nederlanden  gedaen ,  en  dat  Francoyfen , 
Gafconiers,  en  Engelfen,  Schottenen  Duitlen,  daer 
mede  uwer  E.  henluiden  behelpende  zijn ,  waerachtige 

vreemden  en  uitheemfe  zijn ,  niettemin  wefende  de  fa- 
ke geaccordeert ,  en  is  fijne  Majefteit  niet  in  meninge 

de  voorfz  Spangiaerden  langer  in  defe  landen  te  hou- 
den ,  dan  de  neceffiteit  en  nooddruft  der  faken  fal  uit 

eiilchen.  Waer  in  fijne  Majeft.  niet  vorder  en  behoort 

geeifcht  of  bedwongen  te  worden ,  fo  'c  felfde  tenderen 
(oude  tegens  fijne  hoogheiden  autoriteit ,  dien  den  re- 

monftranten ielrsgeprotefteert  hebben  te  willen  reve- reren en  honoreren. 

feelaub/  fijne  medeli-'delijke, lieflijke  en  vaderlijke  oogenaen  te  j  ponerenen  overgeven  de  puntten  ,  aniculen  en  mid 
ben  G?ce-  &sa  d^fllidbie  der  felver  fijner  onderfaten  van  her- 

waers-ovor ,  en  remedie  in  het  gene  voorfz  is ,  te  ftel- 
len ,  als  na  redenen ,  biiligheid  en  gelegentheid  van  der 
fake  fal  hehoren,hebbende  tot  dien  einde  geordonneert 
CommüTariffen  ,  om  te  famen  mette  Gedeputeerde 

vandefupplianten  te  communiceren,  en naerder alle 
haerliedeV  aengeven  of  vertoninge  op  de{e  requefte  en 

't  gene  fy  vorders  fulJen  willen  doen  ,  te  famen  en  in  ee- 
nen  wege ,  en  gelijkelijk  int  generacl  te  verftaen ,  en  al- 
foook  te  famen  (  fonder  die  materie  te  verfcheiden) 

na  voikomen  communicatie  met  malkanderen gehou- 

den ,  by  de  befte  en  bequaemfte  middelen  daer  in  te  re- 
mediecren.  Gedaen  tot  Breda  den  7  Marty  1774-  ft?" 
beurt*  (dat  is  na  gemeen  fchrij  ven  1577.)  en  was  on 
dertekent 

I.  de  la  Torre. 

t  Mt&ïarcnbc  booste*  Bereet  te  toefen  /  met  öe  <ü5cbc; 
V  puteerbe  ban  Den  $?mcc  ban  <örangien  opte  feibe 

teouette  /  en  al  't  nette  fp  bo?öerg  fcubentatUen  pjcpo^ 
neren  /  in  communicatie  te  fcomen  /  en  alhtf  te  befïicu- 
ten  /  tonenbefeet  genegen  te  toefen/  om  ailejs  toebecom 
in  tufte  en  tot  b?ebc  te  b?engcn. 

^e  <©ebcputeccbc  ban  ben  $fcince  ban<©rangten 

«n  ber  Staten  ban  É^oHanb  en  Eeelanb  metten  anöe; 

ren  gefp?ofcen  bebberibc  /  öoe  toe!  f?  hp  Den  babben  ee- 
nigc  articuientot  14  in 't  getale/  betoetfee  fpfouben 
Hebben  te  beboo?toaerben/eben  betre  ben  boet  en  o?- 
b?e  /  bic  be  boojgaenbe  fuppiteatte  mebe  teacljten/ 

obetgeflanen  ofte  rugae  gelaten  toerbe  /  nebben  eben- 
toeïf)ieropben  12  iBartpobergegebenfenecgefcfmf' 
te/öaer  bp  fp  berfoebten  tategortfce  anttooojbe  op  bun 

boo2gaenbe  reguefleen  octmoebig  berfoeït/metber* 

ftlaringc  /  bat  inbten  fijne  lEajeft.  't  felbe  ben  berfoeu acco?öeert/  bat  fpboo:  bcöanb  geenbojberpoincten 
en  begeren  te  pzoponeren  /  maer  inbien  fnne  $&aieficit 

Uentoerfbe&afïaet/  bat  faatë  ban  bertoaelitenbanfö* 
aciKaicfr.  beguame  mibbeïenboo?gefleittetoo?btn/ 
baec  mebe  be  $ebeclanbcn  toeberom  geftelt  mogen 
toerben  in  geruftbeib  en  toelbaert  /  en  bat  fp  baec  op/ 
m  getroutoe  onberfaten/foubenfeggenDacrabbijg. 
<en  getyaegt  3ünbc  /  toie  fp  bcrfïonbcn  /  bat  onber  bet 
&oe?b  b?eembc  $atie/bie  uitten  Sanbebertrecften 
fbuben/toaren  menenbe/bebben  berfeiaert  batfp  bs 
^oangiaerben  baec  onbee  boomemeltju  meenben. 

&ïa'  op  Hebben  be  boosfê  Commiffariffen  ïk$  Coninr 
ben  14  iBartp  toebecom  obergegeben  bit  naboigenb* 

gefc&ifte. 

E  Dele ,  eerfame ,  hoog-geleerde ,  voorfienige ,  Hee- 

ren,gefien hebbende u E. gefchriften, den  ix  dag 

defer  maend  overgegeven,  bevinden  by  den  felven,dat 
denHcere  Prince  van  Orangien  ,  Edelen  en  Steden 

van  Holland  en  Zeeland,  en  geconfedereerde  voor  al 

begeren  categorice  antwoorde  op  hen  voorgaende  re- 
quefte en  ootmoedig  verfoek,  met  verklaringe ,  dat  in- 

dien fijne  Majeft.  't  felfde  accordeert  3  fy  voorde  hand 

rwrb?U*  geen  vorder  poinclen  en  begeren  te  proponeren.  Maer 

ban  ben  indien  fijne  Majefteit  hem  't  felve  af flaet ,  dat  {y  alsdan 
verwachten  van  wegen  fijne  Majeft.  bequame  midde- 

len geproponeert  en  voort  geftelt  te  werden,  daer  mede 
de  Nederlanden  wederom  gefteld  mogen  worden  in 

geruft  igheid  en  welvaert.  En  dat  fy  daer  op ,  als  getrou- 
we onderfaten ,  fouden  (eggen  hun  advijs.  Verklaren- 
de van  wegen  de  Coninklijke  Majefteit ,  dat  hoewel  de 

principale  middelen  van  de  voorfz  requefte  niet  ge- 

voeglijken en  konnen  gebruikt  en  geefte&ueert  wer- 
den ,  al  eer  de  landen  van  Holland ,  Zeeland  en  gecon- 

federeerde Steden  onderde  Coninklijke  Majeftèit,met 

d'anüere  Provinciën  vereenigt  engeconfolïdeertzijn, 

dat  wy  nochtans  > om  die  fake  te  accelereren ,  geen  de- 

bat en  willen  maken  op  d'ordre  ot  maniere  van  die 
handelinge ,  maer  om  in  alles  voorfien  te  werden ,  en 
werkelijk  de  goede  affectie  en  intentie  van  fijnder  Ma- 

jefteit te  bewijfen  ,  tot  vorderinge  van  de  gemene  wel- 
vuirt,  ruft  en  gedurige  pacificatie.  So  ift ,  dat  wy ,  uit 
krachi  van  de  comrxuifie  en  macht  ons  gegeven,  pro- 
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En  aengaende  't  twede  poinct  van  den  voorfz  reque-  -^  'l fte,  rakende  de  vergaderinge  van  de  generale  Staten ,  p0(nct 
om  by  libere  communicatie  en  advijs  van  dien,  een  banoe 

goede  ordre  politijk  en  geregeltheid  gefteld  te  werden,  torcfoclj* 
en  wilt  fijnder  Majeft.  niet  verfwegen  hebben ,  dat  fijne  jeCT|^g 
Majefteit ,  de  faken  gepacificeert  zijnde ,  Wel  te  vreden  ber  ̂>tai» 

is ,  verfocht ,  geraden  en  geaflifteert  te  werden  by  fijne  *cn  <&>** 
Staten  ,  wefende  de  befte ,  principaelfte  en  verftandig-   ec    ' fte  van  allen  fijnen  onderfaten,  den  welken  altijdsge- 
competeert  heeft  te  maken  en  te  reprefenteren  de  ge- 

nerale Staten  van  den  Landen  van  herwaers-over ,  fo 
wanneer  fijne  Majeft.  goed  gevonden  heeft  de  felve  te 
roepen  en  doen  verfamen ,  en  dat  in  faken  ftaende  tot 
haer-luider  kenniffe  ,  en  daer  van  men  gewoonlijk  is 
met  hen-luiden  te  confereren ,  of  raed  , advijs  en  con- 
fent  te  nemen ,  fonder  onder  hen-luider  oordeel  te  ftel- 
len  faken,  dependerendc  van  de  fouvereiniteit,  goede 
wille  en  difpofitie  van  fijne  Majefteit ,  met  advijs  en 

deliberatie  van  fijne  Raden  tot  dien  einde  ingefteld.' 
Welverftaende  dat  fijne  Majefteit ,  of  Gouverneur  ge- 
nerael  van  defe  Landen ,  ook  de  faken  aengaende ,  fal 
mogen  nemen  advijs  fo  wel  van  de  Provinciale  Raden, 

I  wetten  van  Steden ,  als  Staten  van  den  Landen,  in  't  ge- 
nedaer  'tbevonden  fal  worden  te  behoren. 

En  want  de  vergaderinge  van  de  generale  Staten 
lange  tijd  en  vertrek  uit  eifcht,  en  fonder  grote  fwa- 
righeid  niet  en  kan  gefchieden ,  en  daer  en  boven  gro- 

te onfekerheid  heeft ,  en  fo  voorfeid  is ,  niet  gebruikt 
of  geefFectueert  en  kan  werden ,  al  eer  de  wapenen  tul- 

len neder  geleid  zijn ,  en  de  landen  van  Holland ,  Zee* 
land ,  en  geconfedereerden  Steden ,  onder  de  Conink- 

lijke Majefteit  met  de  andere  Provinciën  geunieertert 
geconfolideert,  gelijk  ook  dat  derde  poinct  van  dea 
voorfz  requefte  is  uit  eifchende.  So  ift ,  dat  men  van 
fijne  Maj-  wegen,  om  tot  de  voorfz  pacificatie  te  ko- 

men ,  voorhoud  en  proponeert  de  articulen  hier  naer 
volgende ,  als  te  weten : 

Dat  de  R  idderfchappen,  Edelen  en  Steden  van  Hol-  3&?efeit 
landen  Zeeland  en  Geconfedereerde ,  als  Bommel  en  (,g„c£e, 
Bueren ,  fo  wel  int  generael  als  int  particulier ,  gehou-  gE|,  ten 
den  en  gehandhavet  fullen  werden  in  allen  haer  privile-  Conft* 

gien,  wetten,  rechten  en  coftumen  ,  gelijk  als 't  felve voor  den  trouble  geweeft  is.  En  indien  yet  verandert 
ofvernieut  is,  mits  te  kennen  gevende  wat  het  is,  fal 

't  felve  weder  gereftitueert  en  gerepareert  werden. 
Dat  alle  datter  gevallen  en  gebeurt  is  van  alle  voor- 

leden faken,  ter  oorfaken  der  troublen  en  oproerten, 

gefehied  in  den  Landen  van  herwaers-over ,  fal  genera- 
lijken vergeten  worden ,  en  dood  en  te  niete  weftn ,  als 

een  fake  niet  gefehied  zijnde,fonder  yetnand,wie  dattec 
ook  zy ,  eenige  faken  te  lafte  leggen  of  im pureren. 

Dat  alle  de  fauten  ,contumacien  en  fententicn  gege- 
ven ,  fo  by  banniffementen ,  confifcatien  van  goederen, 

als  anderfins ,  fullen  gecaffeert  en  geannnUeert  zijn. 

Dat 
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Dat  de  goederen  by  d'cen  ofd'ahderen  parrye  geno- 
men ,  Tullen  werden  gegeven  aen  den  eigenaers  ,  of  ha- 

ren erfgenamen  en  fuccefTeurs  gereititueert  werden,  in 
fuiken  fhte  als  fy  altans  zijn ,  fonder  bedrog. 

(rol.8?- )  't  Gene  dat  genomen  en  gelicht  is ,  fal  quij  te  en  gere- 
mittcert  blijven ,  uitgefcheiden  't  gene  dat  noch  in  na- ture of  wefen  is. 

Dat  alle  gevangens ,  fo  van  d'een  als  van  d'andere 
partye  fullen  vry  en-los  gelaten  worden  fonder eenig 
nnrfocn,fo  wel  den  Grave  van  Boffu  als  andere ,  wie 
die  ook  zijn ,  dan  de  rantfocnen  die  bctaelt  zijn ,  fullen 
fulx  blijven  en  ftad  houden. 

Sullen  voorts  alle  de  faken  werden  gepacificeerr  en 
geftilt,  die  vorder  uitte  voorfzarticulenparticulierlijk 
by  communicatie  fullen  mogen  fpruiten  ,  by  de  be- 
quaemfte  middelen  als  doenlijk  fal  zijn,  en  als  men  dies 
aengaendc  te  famen  fal  konnen  accorderen. 

Wel  verftaende  dat  de  voorfz  Prince ,  Ridderfchap, 
Edelen  en  Steden  fullen  fijne  Maj.  reftitueren  en  over- 

leveren de  voorfz  Landen ,  Steden ,  Caftelen  en  Sterk- 
ten, mitfgadersalle  fchepen,  artelerye,  en  alle  ande- 

re dingen ,  hoe  die  mogen  wefen ,  dien  fy  van  fijne 
Majeft.  genomen  hebben ,  en  den  felven  onthoudende 
zijn.  En  van  gelijken  dat  alle  degene,  diegedurende 
defe  tegenwoordige  oorloge  na  hen  genomen  hebben 
cenige  huifen  ,  goederen  en  renten,  toebehorende  de 
Geeft  c-1  ij  ke  of  andere  perfonen ,  endiefy  noch  houden 
en  occuperen ,  de  felve  de  volkomen  poffeffie  en  paifi- 

.  belijk  gebruik  laten  fullen  in  alle  vryheid  en  fekerheid  : 

te  weten ,  van  't  gene  dat  in  nature  of  wefen,  en  in  haer- 
der  macht  is,  fonder  bedrog,  archof  lift. 

En  verftaet  exp redelijken  fijne  Majefteit ,  dat  de  Ca- 
tholijke  Roomfe  Religie  generaliik  in  alle  fijne  Majeft. 
Landen  onderhouden  fal  worden, vredelijk  enpeife- 
lijk ,  fonder  eenig  trouble  of  belet  ter  contrarien ,  fulx 
en  in  der  manieren  fijne  Majefteit  de  Landen  van  her- 
waers-overontfangen,gehult,en  by  eede  daer in  be- 
veftigt  is ,  hebbende  ook  fulx  de  Staten  van  dien ,  fo 
doen  ter  ti|d  als  nu  onlanx ,  exprcffelijk  geprotefteert, 
in  de  felve  te  willen  leven  en  fterven. 

Wel  verftaende  dat  de  gene ,  die  voortaen  niet  Ca- 
tholijk ,  als  voren ,  en  lullen  willen  leven ,  fijne  Majeft. 
hem  fal  accorderen  en  toelaten ,  ten  hoogften  en  voor 
defe  reife  alleen ,  dat  de  felfde  hen  vertrecken  fullen  uit 
defe  Landen ,  en  verkopen  haerluider  goederen  diefy 
hebben ,  binnen  fekeren  tijd  daer  toe  te  ftellen  ,  fonder 

datfy  nochtans, gedurende  den  felven  tijd  fullen  mo- 
gen doen  eenige  exercitie  van  hare  Religie ,  noch  eenig 

fchandael. 

En  tot  verfekeringe  van  alle 't  gene  voorfz  is,  hoe- 
wel't  woord  van  fijne  Maj.  alleen,  mette  brieven  van 

ratificatien ,  die  fijne  Majeft.  daer  op  fal  over  fchicken, 
hen-luiden  genoeg  behoort  te  wefen :  fo  verre  fy  noch- 

tans hen  daer  mede  niet  te  vreden  en  fouden  willen 

houden,  als  men  verhoopt  ja,  fullen  mogen  voorwen- 
den ,  wat  fy  daer  en  boven  tot  hen  verfekertheid  fullen 

willen  begeren ,  om  dat  gehoortdaer  in  gerefolveert  te 
worden  na  behoren.  Onderftond  gefchreven  ,  Aldus 

overgegeven  mijnen  Heeren  den  Gedeputeerden  van 
den  Prince  van  örangien  ,  Edelen  en  Steden  van  Hol- 

land en  Zeeland ,  en  Gecon federeerden ,  van  wegen 
deCommiflarifender  Coninklijke  Majefteir  wefende 
tot  Breda  den  14.  Marty  1 ƒ.75.  fiylo  curie*  prefent  my, 
en  ondertekent 

I.  de  la  Torre. 

•   ■ 
35efe  artttuicn  albue'  boü2gcftclt  fijnbe  in  ben  name öcö  Contnr  /  en  be  felbe  oeften  en  geeramincert  3tjnbe 

bpbeboo2f3  <0eöeputea*öcn  ban  öen  $2ince  ban<®* 
rangien/  Staten  fcan^ollanb  en  ̂ eclanb/  cnljace 
«Seconfeberecrfccn  /  bebonben  fp  be jfclbe  fo  tiert  en  on* 
reöeliju  /  bat  fp  goebbonben/  Dat  centgc  ban  uenluiben 
Daer  mebe  foubcn  bertrctücn  na  <E>32b2ecl)t  Op  oen 
boo2nocmbcn  $ccre  $2tnte  en  Staten  ban  ̂ ollanb 
en  Ecelanö/ten  ctnbe  fpluibcn  bacr  op  felbe  foubcn 
mogen  boen  ftcUcnfoDanigcn  anttooo:bc/  atëljenlui* 
tien  gocb  en  oö2bacu  bunben  foube.  ̂ ten  bolgenbe 
Stjncenigeban  ijcnluibenna  ̂ Dojbjecijt  bcetrocKen/ 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 
*  cc 

cc 

cc 

*  cc 

w 

altoncr  be  felbe  articulcn  gefïen  /  rrebifitcert  en  toel 
obertoogen  3Ünbc/fo  nebben  fpbacr  eparncben  bcfe 
nabolgcnbc  amtooojbe/  betoclfce  fn  ben  1  %  jRartp  aen 
bc  Commiffarifien  be$f  Coninr  toebcrem  obernde* 
beet  Debbcn» 

f'^Dele/  eerfame/  toijfc/  fiooagcïccrbc  peeren  /b<*  .anr< 
,p2tncc  ban  Orangtcn/b'Cbelen  en^tebenban  S"30^ l^ollanb  en  Eeelanb  /  bommel  en  Muiren  met  ïjaren  Sncm 

geafToe teerben  /!jcbbcnbegeöoo2t'trappo2t/cngeffcn  ban©* 
ben  tnljotib  ban  ben  gcfclmfte/  bp  u  mijn  peeren  ïjaer  rmtm 
luibcn  <aebepnteerben  obernegeben  binnen  252cba  ben  Zn^u 
14  Mattp  1  Debbcn  u  licben  tocl  b2pmocbelijR  toillen  J™t>  m 
berïilaren/ bat  fpiieben  niet  en  Dabben  gettóijfeltban  Sdonö/ anterc  anttooo2be op  fjare  rcauefle  gcobtineert  en  bcr*  Sw 
ib02ben  teïjebbcn/ban  benlieben  bpu  mijn  ©eeren/  ndöe 
ban  toegen  bet  Coninnlpe  ïBajcfï.inbenfeïbcnge*  S*?* 
tcD2tfteiögegeben/aengemcrKt  bp  beboo?f5  Barere-" 
guefïe  anbers  niet  en  iö  berfocDt/ban'tgunt  bnaüe « 
betoeceItbeefïacnto02bp2ompteInR  enboo?'tgeceet'  - 
(Ie  cemebic  te  bienen  /  om  fpnc  UKajefr.  ïanben  en  in- 
gefetenen  ban  bien  onbee  goebe  02b2e  /  politk  en  eenig- 
IKibtoebecomte  brengen  in  rufïeen  toelbaert  /  bacc 
toetenbecenbe/  (Je.  ̂ nben  eecfren/ftet  berfoenban 
'tbemeft  ban  be  uitfteemfe  i^atie/  bacc  onbec  fijne P2incelijKe  €rceHentïc  /  Staten  en  «gteben  boo2f5  be* 
grijpenbe  3ijn  ben  ̂ pangiaecben  e n  b?eemb  htwfr  cc 
boln/  bpiicn  ï^eetog  ban  2lïba  eerftin  befe^anben 
gebjaeftt  /  en  albaec  in  bienfie  /  officie  /  bebel  en  folbpe 
tot  noclj  toe  aengeïjouben/  genoeg  conform  be  partich* . 
itece  becfelaringe  ban  öaeriieben  <6ebepnteeeben  op  cc 
utoec  mijn  peeren  berfoen  gebaen/  b'toclfe  fijne  €rcel*  cc ientic/ Staten  en  ̂ teben  boo?f5  oob  mitsf  befenfnn  cc abboperenbe;  toclne  uitfjeemfe/boo?  ïmee  to2eeben 
moettoillig  regiment /met  berb?ucftinge  en  oberla* 
fïinge  ber  onberfaten  ban  befe  ̂ eberlanben  in  ber* 
ferjeiben  manieren  gepleegt/  ooafafte  3tjn  getoeefi  ban  cc 
aile  't  guaeb  /  fo  en  maefj/  om  't  feïbe  auacb  te  genefen/  cc egeen  beter  remebie  toerben  gcabDibeert/ban'tber*  cc tren  of  toecö  nemen  ban  ben  fclben.  €n  fioetoeï  in  ben  « 
boo?f5  gefcf)2ifte  bp  utoer  €.gefeib  toerb  't  feïbe  b?eemb  cc 
en  part  te  fc ïjijnen  /  mitss  be  boo?f5  ̂ pangiaerben  fo  cc toelnatnreïe  onberfaten  3ön  onber  fijne  mai-  al-s  bie  cc 
ban  ï^ollanb  en  Ecelanb^emonflranten/Debbcnbecc 
fuixfïjne  |Bai*en  fijne  liaaj.  boo2faten  groten  bienfï/  cc 
tot  befcftermenifTc  ban  befe  ̂ eberlanben  gebaen 7$e-  cc 
Orn  bat  be  f  rancopfen/<#afcoenen/  €ngeïfen/^cbot*  cc 
ten  en  cDuitfen/baer  mebe  bie ban  IfoüanbenEee*  cc 
lanb  benlieben  beöelpenbe3ijn/  toaeracljtigeb2eembc  cc 
en  uitOecmfe  3ijn.  ̂ oijef  nocDtanjef  niet  b:eemb/ bat  cc 
men  tegen  b?eembe  en  Darbe  fiente  ook  b2eembeen  cc 
fjarbe  remebien  gcb2uint.  ̂ u  en  toaert  niet  Dart/  bat  cc 
men  ben  ̂ pangiaerben  feben  of  aebt  iaren  in  aller  cc 
toellufïen  moettoille  na  Baren  appetijte  gebomineert « 
Debbenbe  /  toeï  geboeb  en  rijn  gemaeut  3tjnbe  /  en  niet « 
alleen  boo?  allen  boo?leben  bienfi  ( fo  't  bienfï  genaemt « 
macij  toerben)  maer  ook  boo?  ben  genen/ bic  fp  lui- c< 
ben  bocö  in  langen  ttjb  fouben  mogen  boen  /  toel  gere* 
compenfeert  3ünbe/eenmaei  toeberomfoiibcnfcnbcn 
naDarenbaberlanb/  öaerbe  nature  een  pcber  intree*  <« 
feenbe,  €n  beel  min  foube  't  feibe  b?eemb  3ijn/  fo  fïjne « ,0)ajc(ï.  be  (©enerale  Staten  ban  ben  Eanben  /  laefl « 
bergabcrt3ijnbc  tot  <0ent/  in  ben  jare  is 59.  bespan* cc 
giaerbcntoclöeeft  boen  uit  bcfe  itanben  bertreeïten/ Ct 
opbe  remonflrantie  enDetberfoeb  ban  bc  felbe^ta* « 
ten  /  gcfonbeert  op  bcel  minber  en  niet  fo  pregnante  re* « 
benen/  te  toeten:  atö  bat  be  Jprontieren  enfïerfuen  « 
banbcnlanbcbeD002benbetoaert  te  toerben  bp  bc  na*  cc 
tureleingefctcnenban  ben  ïanbe/  gep2efereert  boo?  cc 
beb;jecmbc  ̂ pangiaerben/  ombefelbe  ingefetenen  cc 
te  beter  gemoet  en  affectie  te  maken  totten  bicnfl  ban  cc 
fijne  naajeflcit  öaren  ̂ ccre  en  $2ine e.  <&at  fp  tuiben  «c 
3ijn  naturcle  onberfaten  banbenConinft  ban^pan*  cc 
gien  /  macij  niet  tooien  ontKent/  maer  en  3ijn  baerom  «« 
niet  rjeljoubcn  alö  onberfaten  ban  ben  ̂ ertog  ban  cc 
232abanb/  banben<i52abc  banBlaenbercn/banben  cc 
<©2abc  ban  J^ollanb  en  Eeelanb  /  noel)  nljS  ingefetenen  cc 
ban  eenige  i>20bineien  ban  befc  ̂ cberlanben/jcgenö  cc 

b'in*  ' 

Cti 

cc 
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Het  achtfte  Boek. Ï575- 

cc 

b'ingefctcnen  tan  ** WW  fp Utfceti  Den  m  tod  tieerbe  rjcbbenbcrjeti imedenfcenelpcn tot  Ba rejgn 
SS  1  iït  «  onnatutrip  licbbengctcont/  bcfdbe  ffc/««*SÖ/ttifi!KS^^  « 
nï  int  Qcncracl  tcrftont  t'IiaetDcr  acn&omfïc  fcf jcHientie  i  gelfcn/^djotten  cn^mtfcn/ï)cfc|föccnOcbbcnl  in 

boo2  ficttcrö  en  rebellen/  fonbcr  uitncminge  toon p*  niet onbertoonben ban ccnigcaiuctitcitof 43cutoa;^ 
manti/  Dan  toat  toefen  of  (late  bie  modjten3ijn/  ban  ment/maer  ijcbben  ben  jegens  ben  ̂ aip« 

SSfeSan  m&l  M  beel  in  getale/ en  ijcnmo,  alöbpanbcnban  ben  ïïanben/  aten  0**n*in/*
K 

SSStoem|tót/a^  b2eberuitfeKerboejr&en  en  alfo  't  fijne  ©?inccI«Be  €wd!.  Ittunn, »ta£ 
in  Ipaenfcc  tale  en  berfen  geb2uïit  /  en  nictfonber  boojoocö  gebotfjt  ïjeeft/enenfouben  ug^ngOflHe 

^wS  OW  boen  uitgegebcn  /  bebonben  |  tn b'onbcrfdjeib  belatten/ ter refpecte ban goUanö 

n ai  too  "ben  ook  b? be  b?iebcn  cnrnftructien  /  baer  en  £eclanb/be  ttiutft  tcir,mli2cemöco^cpum«bc, 
SSlU  «moot  Commanbeur/  Doren  te  toerben  /  alö  toefenbe  be  boö2f3  ïanfcmi a l  nb 
atóSaneenS S  $*ffawa  aen fijne  jBajefteitgc,  eeaent  boo2  een  «iflfftffeft .  of  r«5flSBftSS  « 
ftXe^  'tap/*  niettemin  fU^P»^1!^  « 

K^mnScKnM  öew^nw  jutten  Staten  bercib/be boo2»3  J*«»«*2* «roten/ 

fe$u "n  €  ntnïiai  gegeben  te  3nn/plcgcnbcfulren  al*  ̂ ^^^^^^S^lSSSSLiA  « onb er  't  bevel  ban  bien  /  ober  be  feibc  ingefetenen  alle  I  €n  fo  fijne  mi:  tooi  menage  10  £gg«*to$  cc 
fpec *n  ba  1 fS  en  biolentie/ en  anbere  arten/fence  ; beboo2f5c§pangtacrbenntetlanocrmbefe?anben

«  cc 

met  natucele vffi  te  beel  en  mcuinbulbig  31)11  om  te  re, !  Ijoubcn/  ban  be  necemtctt  of  noobb.mft  bcr  fanen  tf
ntt  <c 

Stcf/nei^edö  beter  benefit  en  gebetertbange,  eifdjenbe/  en  batftjnc  A^""^""*^  « 

"pc baert  3ijn  bacraf  b?eöer  getuigend  mogen  ge,  geperft  of  bebteongen  te  tooien  .  fo 1  en >  be&orro  fe  (i 

ben  be  iteb  n  ban  <0ent/  <©oo?nüV  SCnttoerpcn/  lieben  bco?toacr  niet  langer  cblnbcn/nua 0 'mtt  al*  cc 

ScUdm/ S^-S&ttS^yWnwa-  leen bie ban  ̂ ollanb  en  Eeclanb  /  maer  ocfib  egia* 

S /  «irèrtamenanncre  W  i  tenbanb'anbere£anben/omtcboo2aomen  begeïje, 

Stó  Sri  ïlen  anöerm  SntS  /  baer  fp  gelogeert  Ie  beberff entffe  ban  ben  felben  Hl anben  /  uittcnn
gc  en 

miSimiSSSsS^SSi boegen/batonber  bcrbjudiinge  ban  ben  goeben  ingefetenen  ban  bien 

b  mmmSSSSm  Stanben  bagclijfos  gefeib  >  mm  fupplicercnbe  en  btbbenbt >/ al  eereen erger/  {£ 

enSöênffio^n^aecaStttite  bebinben/'tgunt  I  totp^nöwe  en  bermtnbermgeban  fpne  iKaj
eftcitf 

fi  SKaren  boo'01  bcrö  eer  ijbé  Hebben  eorenW  noogljeiben  autoriteit  mocljte  gebeuren/ ais  toel ge  £c 

Lnof.t> »n  ̂tunintettncaUieertaetoeefttc3iin.  ^lm,  met  (jorenbe  of  acntenbe  (fo  pjinnpaiijh  cc  ijs-og- 

?ni«C3uS£^  ftetbenautoriteitbaneen  MmMfg^M  L 
öetianben  fnlr  gctoilb/bat  allc^teben  en  bletnen/ 
öecsecmgfiné  macljt  of  mtbbei  i)cbbcnbe/bte  buiten 
(ïüitenbe  3ijn  /  met  aeteelb  of  uimoop  baiï  gelb  /  geüjfc 

men  aefien  ïjecfr/  ba't  ai  ober  ecnigc  jaren  W  ban  lm* 

cc 

3)  enbaer  in/mitfgaberg  tn  goebertterlpeab 

miniftratieban  ̂ juflitien  met  lief  be/  entoteonferba> 
tte  ban  fijne  onDerfaten  té  confiflerenbe/  en  niet  tn  ee*  cc 
ntgc  fojfc  of  marijt/  bie  men  Ucluclijh  fal  benninberen  cc 

S  te  iriï  lfek-n  k  iwbbcn )  n«iootfac6t  m  m>  I  berftödöcn  «cntpclcn  lieten  cclcttB.  <c 
w^n^v*.  _v         ,^«6t(>r^s*,«/s*«s«  1  onho  -«Mtrri  ban  £tfiiiauo  en^eeiauom 
f  jouben  /  toat  té  bat  anberö  gefocfjt  of  gebaen  /  ban  bat 

men  fijne  m^h  toilboenberliefenb'affettteen'tgoeb 
ïiertc  ban  fijne  onberfaten/  fonber'ttoelu  geen^eere 
cféjfncc  onber  fijne  onberfaten  ftangebiebenofrege, 
rtnge  Ijcbben  /  ban  boo?  eenen  tijb  in  grote  fozge  en  b?e, 
fe  /  en  niet  anberö  ban  alg  een  tpran  /  be  toelBe  niet.be- 
toijfenbe  be  liefbe/bieüp  tot  fijne  onberfaten  beDoo?t 
te  ijcbben  /  ban  te  felbe  fijne  onberfaten  recip2oqnelijfc 

geen  atfertie  (maer  beeleerperijïtelenlefie)  téber- 
toatOtenbe.  't  aBcllt  berbe  3P  ban  fijne  iBajcfh  onfen 
genabigften  ̂ eere/  aïö  toefenbc  grotelijr  tegen  fijne 

enbe  Staten  bant^olïanb  enEeelanbmetïjacengc 
afforieetöen  fijne  ̂ ajell,baertoeegeenfin0bebtotn,  cc 
gen  /maer  nebben  fijne  nBajefleit  bp  remonfïrantïen  cc 
baer  toe  toel  toillen  bctoegen  en  bibben  /  gelp  fp  lieben  cc 
ooft  gebaen  Rebben  /aengaenbe  be  bergaberingebanfC 
be  generale  Staten /om  W  Mere  communicatie  en  <£ 
abbiiö  ban  bien  /een  goebeo?b?e  /politie  en  eenigïjeib 

gefleit  te  toerben/ f  c.  'tïBelufofünc  IKajefr. bic bp  cc 
ben  booif?  gefrtjnfte  fenijnt  niet  alleenlijn  boo?  al^ 
norn  tcbifTercren/totbcfancgepactficeertfoubejijw/  ec 
maer  oon  te  befeï)2jjbcn  en  te  toillen  rebigeren  bnmen 

en  fijne  iDajcrtcit^  boo?fatcn  mogen  ijcbben  gebaen/ 
tot  befdjermtneje  befer  ̂ anben  /  tnbien  bie  gcftelb 
too jö  tcoensf  't  at nterbee!  /  bat  fp  licben  fijne  pajefteit 
noïiinfiin  eereen  reputatie  /en  aen  bcfe  fijne  Höajeft. 
i^eberlanbni  ijcbben  gebaen  /  fo  toerben  lik  bebonben 
meer  ïjinberlp  en  frïjabclijn  ban  p?ofijtelrjitgctoec|t 
te  3ijn>  en  gecnfinötc  compareren  bpbengetroutoen 
t\i:vï\  tot  bocjbeel  /  ccre  en  reputatie  ban  fijne  jjBa jcfr. 
betoefen  bp  be  bafallen  en  ingefetenen  ban  befe  $eber* 
lanben  /  ja  ïjebben  befe  i^eberlanben  beO»are/  menig, 
birtbige  en  langbutigc  oorlogen  niet  moeten  fufiine, 
ren  tcgeirê  ©janhrijfe  i  om  bc  ̂ pangiaerttf  te  main, 
tinerch  in  nailaneri /  ̂apclö  en  eibers  /  Ijebben  be  <e, 
beien  en  alle  anbcreinljeemfe  ban  befe  jüanbeneluin 

fijn  regarb  lijf  of  goebgefpaert/  om  fnne iBaj'eflett  te berobcren  bc  fcfjonc  bictorie  ban  &.<£uintin/  boo? 

if32ebeiingenen  meer  anbere  plaetfciH  ijebbenfp  lie- 
ben 00b  fijne jRajcfr.  Meereen  babcr  niet  metfjaren 

bienft  neaffifteertop  alle  tocljten  en  erpebmen:  ook 

boo:  ?trgil/  in  98fnjlie/in  ̂ tallen /en  elbcrö berbe 
buitenbare  ïanbeiH  nocljtansSfo  ijcbben  bespan, 

niaerbenbaerom  t'n't  jaer  1520.  niet  toillen  lijben  in 
^P  ingi en  eenig  <©oubernemcnt  ban  bc  peeren  en  im 
acboren  ban  befen  Sanbcn/  lianbelenbe  norlitantf  met 
nlber  tibiliteit  en  rcbclij&Beib  al  beel  anbecjS  atè  fp  lic 
bcnliieibocnbe^ijn.  . 

Z)ü  t  ah  l^ollanb  /  Eeelanb  en  anbere  öare  geaffo, 

metten  Daren  niet/  bat  be  <0enerale  Staten/  Ucc 

^pangiaerben  alïjier  in  ben  Hlanben  in  't  aouberne,  cc 
ment  en  in  toapeuen^ijnbe/fouben  begmntcberga,  tz 

beren  op  ben  boet/  in  bcr  dualiteit  of  fo?me  bp  't  boojf3  (C 
utoer  mijner  peeren  gefeïmfte  berbaclt/toant  't  fcDijnt  cc 
bat  men  baer  bpfotibc  toillen  refiriugeren  en  onber  fe,  cc 
neren  regel  flellenber  Staten  bergabermse/bermo,  (r 
gen  en  officie  /  't  toelfe  Hen  fo  toijb  en  b?ei  b  moet  ertcm  <c 
beren  /  a\8  alle  gemene  falicn  en  toelbaert  ban  ben  (C 
Eanbc  mogen  berlopen/  fo  fp  lieben  alle  gebjeüen  fclfö  ïC 

geboelenbe/  en  mitföten  b'ooifahc  mettenperijbcle  ban  i( 
bien  felf0  beft  toetenbe/ en  aen  allen  ooit*»  met  beien  <c 
oogen  beft  boo2fienbe  /  fijne  |Ba  jetf.  bc  felfbe  Debben  te  <c 
remonfïrcren  en  t'ontbecnen  /  om  bp  beijoogljeib/  mu  u 
toriteiten  pjeeminenticban  fpne  ipajeli.  baer  jegens  cc 
remebie  of  boo2raeb  geabfjibeert  te  toerben/  gelp  bat 

ban  oub.ö  fo  toel  in  't  particulier  nté  in  't  gene  rael  ge^=  <{ caen  iö  getoecfl/  met  grote  efinbliffemeiu  ban  funecc 
j^ajefteitiö  ïjoogfjcib  /  immetö  nocl)  in  ben  jare  155^ 
en  1^9.  lefileben  bcrfdieibcn  rcmonflraiuien  cnab 
bf  fen  /  op  't  onberijoub  en  bcleibinge  ber  5prancecoo? lo 
ge  en  b02bcr  befcljerminge  ber  3£anbcn  bebben  g  eejcl)t> 
beert /fulr  bat  niet  fonbee  Ucn-lieben  befnï5engnb2cf,£c 
feert  /  en  aoebe  02b2e  gepelt  3pn  nctnce(l  /  bcbalbe  bat  e 

fo  itebenbp  ijarc  remonilrantien  en  abbij^bunnael^  <- 
cóft  be  beliberatien  /  oibonnantien  /  piaccaten  /  en  am 

rjcre  bi  fpofitien  ban  fijn  m&  of  fijne  |Eaje|L  naben 

cc 

u 

<c 



*5  7S- Oor/pronk  der  Nederlandfê  Beroerten. 

tfoï 

,,  tnbcrfcbetbcnmaterien  Debbcnbocnbcranberen/fur*  i  fnn<£rcellcntte  en  Cc  Staten  ban  bare  memngccn  in 
»  cbcren  of  ooft  ataogcrcn/  en  maeft  fijne  |Ba  jefteit  op 
3)  uicinanb  anberö/of  beter  betroutoen/  ban  op  fijn^ta- 
5J  te»/  en  op  't  aöbijö  ban  ben  genen/  bie  Op  boub  (alö  bp 
» 't  felbe  gefefmfte  too?b  gefeib)  bc  befte /p>.incipaelfic 
3,  cn  bcrftanöigfte  ban  alle  fnne  onberfaten /toienöge- 
„  troutoigïjcib  fijne  IBajeft.  en  fijne  liBajefteitö  boo?ba* 
3j  beren  ftoogloflijftcr  memoden  fobiftmaclööebben  on- 
»  berfocöt  en  bebonben  /  fonbee  bat  ooit  op  bare  autort* 
„  teitbcbatofbifputegemaeftttögetoceft/fulr  bat  fijn 
3)  Jfcinceltjfee  «rrccllcntie  en  Uc  boo2nocmbc  Staten  ban 
„t^otlanb  en  geclanb  metten  baren  uitte  boo2f5  ge* 
j,  frtmftencnbPbe  limitatien  en  reftrictten  albacr  niet 
ij  en  nonnen  begrijpen  /  ban  bat  men  bebcfttelijft  bet 
33  boo2f3  fanben  en  ftebenpnbilcgten/  autoriteit  en  aen* 
33  fien  metter  tijb  poogt  te  berminberen/en  tik  niette 
?3  gcu?uiftcn  ban  om  teftebbcneenigeaccoorbenencon* 
33  fatten  ban  bcben  en  berforbte  fdjattingen  /  alö  baer  toe 
»  berbonbenen  gcbotiben3ijnbe/  cn  in  gcballe  baneend 
33  ge  ercufe  of  toetgecingeljcnltebenbaertoetcbebtoin* 
3>  g:n  met  foife/en  met  eenentoegc  ben  felben  Staten 
3>  te  brengen  totfimpclobcbienticenonbertoojpentbeib 
3?  ban  een  abfolut  commanbement  en  gebieb  ban  fijne 
3j  .fRajeftcit/  nabolgenbe  bet  abbijö  en  frfnijben  ban 
3>  ̂ on  ̂ ancifco  b'SNoua  /  in'tbeginfcl  ber  beroerten 
jj  in  fijn  bneben  uit  ©:anhrijn  geconjtitucert  in  ben  om* 
3>  bjengen  ban  tje  peeren  /  be  principale  ban  be  Staten/ 
>'  en  in  be  armocbe  of  bcrarmen  ban  Ucfc  fijne  onberfa* 
j'  ten/gelijft  ooft  be  l^crtog  ban  Sfllbaalreöe  baboe  bc* 
»  gonnen/cn  alönocfnegentooo2belijftfcbijntgcp2acti* 
«  fem  te  toerben  /  allcö  fo  te  bermocben  Ut/  boo?  inftruc* 
»  m  of  tocbocn  ban  ben  genen  bie  in  goubernement  en 
3'  abminift ratie  3önbc  en  getoeefi  Ijebbcnbe  /  altijbö  bc* 
j'bticljt^ijngcfcDanbaüfcert  te  toerben  /en  bat  boo?  al> 
33  fuïfte  bergaberinge  ber  Staten  /Daerfouer  regiment/ 
33  ambitie  en  gierigfjeib  ontbeftt  cn  geftraft  foube  toer* 
33  ben  /püeterereube/om'tfelbe  te  mogen  ontgaen  /  nu 
»  be  boogljeib/  autoriteit/  fouberainiteit  en  reputatie 
?j  ban  ben  Coninft/nocïjtanö  al  bepenberenbe  ban  be 
3>  toelbacrt  ber  Aanbenen  fijne  SBajeficitö  onberfaten/ 
3'  en  ban  öaregoebecojrefponöerenbe  affectie  tot  fjaren 
3>  Meereen  |É)2incc*  ' 
3>  €n  beroerenbe  be  poincten  bp  u  ïicben  mijn  %ere 
3j  boo2geftelt/omtcftoinentottc  b002f5  pacificatie /be* 
33  binben  bat  bet  felbcbaer  toeonber  anbere  mebctoel 
33  bienlijft  cn  noöig  foube  toefen/  alö  ban  banbljoubinge 
33  berp2ibilegtenbanbicban^oUanbcn  Eeclanb/met 
33  Bommel  en  25tiren/enbe  reparatie  ban 't  gene  baer 
33  tnberanbert  macb  3ijn.  gjtem  ban 't  bergeten /boob 
33  cn  te  nietc  toefen  aller  faften  ter  oo2fafte  ban  be  trou* 
3»  blen  gefeïjieb  /  ban  annullatie  ban  alle  beffaulten  /  fen* 
33  tentien/  fo  ban  bannijTementen  /  confifcatien  ban  goe* 
33  beren  alö  anbcrfinö/be  reftitutie  banbe  afgenomen 
33  goeberen  /  en  ban  ben  gebangenen  al  ten  toeber3ijben/ 
3>  en  ten  laetfien  ban  't  gunt  namaelö  bo?bcrö  bten  aen* 
»  gaenbe  fouDc  mogen  toerben  geaccojbeect/  al.öb?eber 

33tn'tboo2f3gcfcfmfte. ,3    iBaec  aenmerftcnbe  tit  reftrictten  en  conbitie  baer 

cc 

tentieopeubacrberblartnge  nebben  gebacn  gebab/  te 
toeten  ban  gcenfntö  ben  tenen  fijne  |Baje(leiractoa*  " 
pent  te  bebbcn/en  aïfulr  ban  fijne  iBajefteitnïct  ge*  " 
toefeen/gealieneert  of  gefcöeibentc3i?n/maer  onöer  c< 
be  felbe  ,ji$)ajefïcit  met  anbere  Sïanben  Ijen  alö  nocb 
bereenigt  cn  geconfolibeert  te  bouöen/fonberooHee* 
nigc  meninge  gcljab  te  Debbcn  /  ban  pemanb  geeftelij* 
fee  of  anbere  perfonen/  bare  toeberpartpe  niet  toefïacn* 
bc/eenige  bare  goeberen  te  benemen /t'cntbouben  of 
occuperen:  a[$  mebebpbcfeibeconbitien  toerbgein*  " nueert/  fulr  bat  fijn  €rcellentie  en  lc  Staten  niet 
goebtf  bier  uit  en  Kunnen  imagincren  /  te  min  fo  bp  an* 
bere  nabolgenbe  conbiticn  ban  be  Catbolijbe  ïïoomfe 
ücltgic  te  onbcröouben  /  en  bten  bolaenbe  Catbolijfee* 
lijft  te  leben  /  of  uitten  Sanbc  te  bertreeften  /  de.  be  je= 
gentooojbtgc  Jüeligtc  albacr  boojftetterpe/  en  b'on* 
berfjoubcrö  ban  bien/  per  confequens ,  alss  ftetterss 
feïjijnen  geïjouben  te  toerben/  boetoel  egcen  anbere 
ïteligte  albaer  ento02bgeererceertbanbe€atbolijfte 
en  Sflpoftolijnc  Religie/  metten  bciligen  €uangelio 

cn  goebe  leringe  co?refponbcrcnbc/  baert'n  eenpege* lijft  iö  getrooft  en  geruit/  Dcbbenbe  niet  berto02pen 
ban  be  manifelïe  grote  abufen  en  mt>b^uiften/boo? 
al  <6ob  almacbtig  onbeftaegujft  /  om  alfo  te  ge* 
ben  <0ob  bat  <©obcj5  i#/  enbenConinftbatbeSCo* ninr  tik 

5©aerom  met  reberentfe  cn  b?pmoebig  te  fp?e* 

ften/ fijne  ̂ 2incelijfte€]rcellentie  en  be  Staten  boo2f5  tc 
met  bare  <0eaffccteerbegeenfin^geraben  binben /bit Cl 
aengacnbe  gep?oponcerbc  onber  be  felbe  conbiticn  en  tc 
reftrictten  aen  te  nemen/  en  bpfonber  alö  Denüeben  tc 
ooft  boo?  oogen  bomen  tjz  öo?rible  erempfen  ban  be  "j <02abcnbana?gmonten  ban  l|oo?n  /ben  l|eere  ban 
l^ontignp  /  cn  meer  anbere  /  fo  ban  Cbelbom  alö  ban  " 
ftate  cn  gualttcit  toefenbe/  ooft  beel  argumenten  ban c' berfefteiben  obertrebtngen  ban  affeurantien/  geloof 

IC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

<c en  beloften* 

ülmmerö  en  i»  geenfinö  practicabel  /fo  grote  me*  t 
m'gte  ban  menfeben  /  rijft  en  arme  /  jonge  en  oubc  /  be dBcrcfonneerbe  €uangclife  Kcltgie/niet  fonber  be 
berlicbttnge  en  bertoeeftinge  ban  ben  1$.  <6eeft/en 
<8obeö  gratie  aengenomen  öebbenbe/  uit  t}t  boo?f3 
üanben  te  bertreeften  /  cn  baer  liebc  baberlanb  tc  ber* 
laten:  en  toare  't  felbe  in  ber  toaerbeib  beel  bjeember 
en  barber/bat  men  fo  grote  menigte  ban  goebe  getrou* 
toe  onberfaten  ban  fijne  HQajefteit  met  groot  berlieö 
en  ft\}aUe  tn  bare  tijtien  /  goeberen/  bic  fp  niet  /  ban  tot 
bijlen  pnjfe/fouben  nonnen  berftopen/fo  baer  toe  al 
feboon  ftooplieben  genoeg  bebonben  mocöten  toerben 
(alö  geen  apparentiecn  beeft  bie  tc  binben)  in  bjeem* 
ben  Hlanben  foubcn  boen  bolen  en  tooonplaetfc  foeften/ 
ban  bat  men  3  of  4000  ̂ pangiaerben  (baer  profijt 
genoeg  gebacn  Oebbenbe)  toebcrom  uit  Mt  Xanben 
üttte  heren/  na  Oacr  eigen  baberlanb  /of  na  bare  ge* 
tooonlijfte  plaetfcn  ban  garntfoen  /  altoaer  fpïteben 

fijne  ||Ka  jefteit  fouben  mogen  btenft  boen  /  baer  't  ber-  cc 
treft  ban  b'anbere  uitten  Sanben  ban  ï^ollanb  en  cc 

33  nabolgenbe/ alö namcntltjft ban beobcrleberingc ber  jEeclanb  grote  bepopulatte  foube  bcroo2faften  /  en  cc 
3)  lanben/fteben  en  fterfttcn  ban  ̂ ollanb  cn  Eeelanb/  berlieö  ban  neringc/bantcringe/manufacture/3ee*  cc 
3)  mifïgaberö  ban  be  febcpen/  artillerie  /  en  alle  anbere  baert  cn  nabigatïe  /  baer  aen  't  gebele  toelbaert  ber  ̂ c 
,,  btngcn/fciinnt  bat  men  benlieben  niet  anberöcnbenftt  Jleberlanben  iö  bepenberenbe/ 't  toelft  met  inbuftric  cc 
j,  te  beb2iegen/  ban  alö  be  fabele  fcib  ban  be  oo2loge  i  ban  ben  menfeben  in  allen  ïanben  alfo  foube  too2ben  cc 
„  ttifTfbcn  ben  toolf  en  fcbapen:na  bat  be  febapenbe  1  getrnnöfcrecrt  tot  onuitfp2eftelpften  intereft  en  ber*  cc 
„  Ijonben  (Die  toaren  tot  baren  bulpe  en  bctoaerniffe)  [  actjtcrtnge  ban  ben  btenft  cnbomcinen  ban  fijne  |Ba*  cc 
„  ben  tooibcn  Dabben  obecgelebert.  <en  bat  men  fijne  jefteit /geitjft  notoir  iö/boo?  een  Deel boo2leben  jaren  cc 
„  3D2inceljjfte€rcellcntie  en  be  Staten  boubboo2  rebel*  t  gefcbiebte3ijn/boo?berigoreufc  placcaten/afgnjfe*  e 

cc 

cc 

cc 

cc 
cc 

cc 

cc 

cc 

cc 
cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(Fol.91.) cc 

„  len  cn  openbare  bpanben  ban  fijn  IKaiefteit/boetoel 
3,  fpltebcn  noeluanö  niet  mogen  berftaen  toerben  fijne 
„  JRajcfteit  in  fijne  ̂ oogïjcib  gelcbeert  /  of  pet  afgeno* 
„  men  te  ftebben/  maer  beel  eer  tot  fijn  Jfêajcftcitö  be* 
„  boef  en  p2Cfi)tc  be  ïanben  en^teben  Ijaretooonfte* 
„  ben/  lijf  en  goeb  /  toijf  en  ftinberen  ban  be  rprannie  ban 
„  benboo2noeinben^crtogban3Clba  met  fijnen  gebol* 
„  geenaenbangercn/tenöcrcnbc  tot  uiterlijhe  beberffc* 
„  niffe  ban  bien  /  gebefenbeert/  cn  met  grote  moeite/  ar* 
„  beid  cn  laft  alle  mibbelcnacngetoenb  bebbenbe/  om  bc 
„felbe  bare  toeberpartpe  baer  w  te  tocrb&ben/  fulr X.  Deel. 

lijfte  erecuttcn/en  bet  beginfel  ban  be  cSpaenfe  gjncjui*  cc 
fmetn't  feit  ber  Religie /'t  toelft  ooftboo2feftertocbcr  <c 
tn'ttoerft  geftelt  foube  toerben/  be  pacificatie  op  bc  c< 
boo2f3  conbiticn  gebacn  3ijnbc  /  alö  goeb  te  berftaen  iö  cc 

uit  bien/  bat  bp  be  conbitie  betoelatinge  ban 't  ber*  cc treft  en  berftopinge  ber  goeberen  gereftringeerttoerb  cc 
bp  befe  to002ben/  Ten  hoogften  cn  voor  defe  reife  cc 

alleen :  toacr  boo?  baer  naer  b'obergeblebcn  ( fo  een  cc 
pegclijft  ban  tie  boo?f3  piaccaten  en  fjncjuifitie  iö  cc 
abbo?rerenbe)  gefebapen  foube  3ijn  in  nieutoe  be*  cc 
roerten  te  nomen/  en  ten  laetften  funpajefteitcencn  c« 

<£ce  gro-   " 
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Met  achtfte 

groten  tan  ban  $m  uronè  getrocuen  foube  toerben/ 
ttoclfetot  3ijn  jBajefteitg  eere  en  reputatie  ueï)00?b 
Dp  alle  nubbelen  berDoeb  te  toerben. 

25egcrenbc  mitöbicn  3ijnc  $?inceUjfee  €rcelï.  &tfc 
ten  en  tfeben  ban  J^olianb  en  SSeelanb  boo?noemb/met 
Ijare  geafjoeieerbe  /  öefe  «are  bernlaringe  /  berljael 
enabbijo'in'tgocbc  genomen  te  toerben/  atëöerho* 
menbe  uit  op?eclner  bebotie  tot  5i)n  flSaj.  enöerge* 
mcnetodbacrt3ijner  $eberlanben/  öiööcnlictooo?t$ê 
öen  almogenben  <©ob  /  ben  ïjartc  Dan  3ijn  naajeft .  en 
Uan3nneHaaje(teitjö  Officieren  in  oefen  uanbelgeoo 
cuneert  sijnbc  /  te  toillen  infpirereu  aubcren  raeb  /  ab- 
bi)£enuennifTe. 

Wtö#  geöaen  en  gefloten  ftn  3(jn  p?inceïnne  Gx* 
celientie/  Staten  en  fïebenban  ̂ ollantien  Eeeianb/ 

^taetfgetoijs  bergabert  3Ü»öc  itict  öie  ban  bommel 
en  25urcn  tot3i>02b2ecut/ben  20  flöarttj  157$.  %U 
im  onbertcnent  /  <&uilliaume  De  kaffan  /  #lo:i$ 
<02abeban  Culeniiottrg/  <ötto  ban  «rgmont  /  Slöc 

llDijnaaerben.  <D02b2eclit/  pauln.  W&ft  3ib?a; 
ijambanSIlmonbe.  3leiben/$.©otf.  <H5oube/  MtU 
H2ecf)tf3.  ïtotteröam/^iilJ^anf5.  <0orincnem/gjCb 
$icterf5.  ̂ cftieöam/  2C.<Dnnnertf3.  Sfjinmaer/Claess 
Serrtrf5.  ̂ Oö2n/<lan25ercl)out.  «Ênftlutifen/  5pram 
t\w#  JBalfoen.  lEebenülin  /  2£D?iacn  «TroinDolt. 

€bam/3lanpeterf5.  iflaonirttenbam  /  <©erritl$u; 
bertf3.  purmërentie/5l.^elb2ecïitf3.ttaeti-  ^cliojp 

noben/f  rans  ban  2S[o&l)uifcn.  «©eertruöenberg^e; 
bafïiaen  gjoofïen.  232icle  /  ban  toegen  öie  ban  ben 
352tele/  On  mn  ïïicfjtere*  £>ubetoater  ban  $?aet. 
toerben/  €02nelté  5Pranfj.  Itëibbelburg/3tnb2ie0 
<^atobf3.  be  gonac.  EiriC3ec/  iBicOiel  ftomDoutf3. 

©lifiïngcn  /  Peter  be  aüfee.  ©eere/  3]an  =&oenef5. 
Rommel /Willem  ban  ̂ cerben. 

^itgcfc02ifte  obergeiebert/  en  bp  be  commifla^ 

ttfTcn  bes  Coninr  of  beö  <Ö2öot  Commanbeurtf  gebt  - 
ftteert  3ijnbe  /  en  toerb  bp  be  felbe  fo  toel  niet  genomen/ 

altftefïen  ia5  uit  bit  nabolgenbe  gefeïmfte/  'ttoelfefp 
öacrfegentftoeberom  obergeiebert  Debben ben  1  %- 
pjilt.öbenfelbcnjaer^. 

üpöe 
COITI' 
niiffarif; 
f  en  öcg 
«JE-aniujc 
tocïicrom 

'3ge- 

" 

E  Dele ,  eerfame ,  wijfe ,  hooggeleerde  Heeren 
fien  hebbende  het  gefchrifte  by  uwer  E.  den  ai 

Martij'  leftleden  ons,  van  wegen  den  Prince  vanO- 
rangien,  Staten  en  fteden  van  Holland  en  Zeeland, 

Bommel  en  Buren ,  met  hare  geaffocieerde  overge- 

geven ,  en  konnen  van  wegen  der  Coninklijke  Majeft. 

niet  verfwij  gen,  dat  wy  uit  meerder  redenen  dan  in 

den  voorfz,  gefchrifte  verhaelt  ftaet ,  verwacht  hadden 

naderen  dankelijker  antwoorde  en  acceptatie  van  de 

goedertieren  en  milde  offren  en  prefentatie,  van  we- 
gen fijne  Majefteit  ,  in  onfe  voorgaende  gefchriften 

ter  goeder  trouwen  gedaen,  om  by  vafte  en  gedurige 

pacificatie  de  Landen  in  eenigheid,rufte,  en  hunnen 

eerften  ftaet  te  brengen ,  van  als  fulx  die  waren  voor 

»t  begin  van  de  jegenwoordige  beroerten  ,  en  dat  in 

alderYinceriteit  niet  anders  voor  oogen  hebbende  noch 

confidererende ,  dan  de  eerc  Gods ,  welvaren  en  prof- 

psriteit  van  den  Landen  ,  en  redelijke  fatisfa&ie  en 

vafte  verfekeringe  van  een  yegelijk,  gelijk  de  gepre- 

fenteerde  middelen  ter  goeder  meninge  verftaen  fijn- 

de  uitwijfen.  Sonderlingeaenmerkende  degeprefen- 
teerde  verfèkertheid  voor  het  onderhouden  van  alles, 

en  dat  fijne  Majefteit  bewilligde,  dat  den  Heere  Prin- 

ce van  Orangien,  Staten  en  fteden  voorfz,  'tgunt  fy 
meer  fouden  begeren  en  bevinden  te  behoren  ,  fou- 

den  mogen  ontdecken  en  remonftreren ,  fo  dattet  wel 

behoorthaddedc  voorfz  offren  groter  te  achten.  Im- 

mers en  hadden  wy  niet  verwacht ,  dat  de  voorfz.  pre- 
fentatie ,  en  voorder  inhoud  van  den  voorfz  gefchrifte 

foude  geblamcert  werden  van  fraude  of  bedrog,  daer 

wy ,  met  fijne  Majefteit,  en  andere  defe  fake  handelen- 
de t'eenemael  onfchuldig  af  fijn,  procederende  in  alle 

rondigheid  fo  van  't  beginfel  voorfproken  was ,  die  wy 
uituE.  lefte  gefchriften  niet  en  hebben  konnen  ge- 

noeg bemerken  ,  boven  dien  dat  vafallen  en  onderfa* 
ten  in  refpecle  van  hun  natuirlijke  Heere  en  Prince, 
betaemt  civile  woorden  te  gebruiken. 

Boek*  1  jr  75» 

Niettemin  defen  niet  aenfiende,en  begerende  te  ob- 
vierenalle  oorfaken  van  donkerheid  en  fubtile  inter- 

pretatien ,  daer  mede  den  rechten  fin  van  onfen  voor- 
gaenden  gefchrifte  tot  onverftand  getrocken  foude 
mogen  worden  ,en  om  alles  te  doen  dat  ons  mogelijk 
is ,  tot  vorderinge  van  de  pacificatie  en  rufte  van  den 
Landen  ,  hebben  wy  beantwoordende,  uwer  E-  ge- 

fchriften ,  fonder  eenig  refpecl  van  eenige  particuliere 

faken ,  daer  door  dikwils  't  gemeen  welvaert  behindert 
word  ,  by  defen  wel  willen  nader  verklaren  fekere 
poinóten  en  articulen  in  onfe  voorgaende  gefchriften 

verhaelt,  met  openinge  van 't  gene  wy,  na  rapport  by 
ons  gedaen  daer 't  behoorde  ,  nader  eneindlijker,  tot 
vorderinge  van  de  voorfz  pacificatie  hebben  konnen 
verwerven, 

Ten  eerften ,  alfo  by  't  voorfz  gefchrifte ,  mitfgadefs 
het  voorgaende  van  den  lx  Martij  bevonden  word  in 
de  intitulatié  na  de  woorden  ,  Bommel  en  Buren  noch 

toegevoegt  te  worden  de  woorden ,  met  haren  geaffo- 
eieerden ,  fo  verfoeken  wy  ,dat  u  lieden  believe  te  ver- 

klaren ,  wie  dat  daer  onder  verftaen  worden  ,  ten  einde 

datmen  mag  weten  ,  met  wien  fijnMaj.  te  doen  heeft, 

envwie  begrepen  fullen  wefen  onder  't  gene  by  fijne 
Maj.  toegelaten  en  gegunt  fal  werden. 

En  defen  onvermindert  voorts  procederende  tot  het 
eerfte  punct  van  den  voorfz  gefchrifte ,  rakende  het 
vertrek  van  de  uitheemfe  Natiën  en  Spangiaerden  , 
ftaet  te  verwonderen  het  lange  verhael  inden  voorfz. 

gefchrifte  gedaen,  als  nodeloos  en  impertinent  wefen- 
de  in  defen ,  en  niet  opererende  dan  meerder  oproc- 
kinge  der  gemeente ,  en  een  wortel  van  rankeur  by  den 

genen,  daermen  mede  begeert  (gelijk  behoort )  in  een- 
dracht re  leven,  te  meer  fo  defe  vergaderingenietenis 

gefchiedom  yemand  leet  te  feggen.  En  aliftfo,  dat 
eenige  inconvenienten  op  defer  fïjde  mogen  gebeurt 
fijn,defelve  nochtans  wel  en  uit  treffelijke  redenen» 
fouden  mogen  gefwegen  werden  (  gaende  een  yege- 

lijk in  fijn  confeientie)  alfmen  een  infïen  wil  nemert 

opd'inconvenienten  over  d'andere  fïjde  mede  geval- 
len ,  daer  af  geen  verhael  in  defe  vergaderinge  van  de 

pacificatie  gedaen  en  werd  ,  nadien  de  Coninklijke 
Majefteit verklaert  te  vreden  te  fijn,  alle  voorgaende 
faken  te  vergeten,  en  die  te  houden  als  niet  gefchied 
fijnde ,  en  noch  daer  en  boven  te  vreden  is  volgende  de 
remonftrantie  en  't  bidden  van  den  Edelen ,  Staten  en 
fteden  van  Holland  en  Zeeland ,  &c.  het  uitheemfe 

krijgsvolk ,  mitfgaders  ook  de  Spangiaerden  re  doen vertrecken  uit  defe  Nederlanden  elders  tot  dienfte  van 

fijne  Majefteit ,  daer  't  van  doen  wefen  fal ,  fo  geringe 
wy  defe  faken  hier  eens  fullen  wefen ,  en  de  Landen  in 
rufte  gefteld  ,  gelijk  onfe  voorgaende  gefchrifte  ge- 

noeg mede  brengt ,  enwymitfdefen  wederom  opent- 
lijk  't  fel  ve  alhier  van  wegen  fijne  Majefteit  verklaren* 
want  het  niet  redelijken  foude  wefen,  noch  maniere 
van  doen  ,  dat  fijne  Majefteit  fijne  heyrkracht  brak, 
voor  en  aleer  de  faken  fulx  als  voren  vereenigt  wa-, 
ren. 

Welverftaende  dat  reciproce  wederom  en  van  ge- 
lijke die  van  Holland  en  Zeeland  en  andere  geconfie* 

dereerde  fteden  fullen  doen  vertrecken  alle  foorten  van 

uitheemfe  en  krijgfluiden ,  daer  fy  haer  nu  fijn  mede 
behelpende ,  gelijk  de  reden  uiteifcht ,  fo  dat  fijne  Maj. 
hier  mede  tenemael  en  categoricc  voldoet  het  eerfte 
principaelfte  en  hoogfte  poind  van  de  requefte  der 
Remonftranten. 

Wefende  niettemin  tegens  de  hoogheid  van  fijne 

Majefteit,  dat  in 't  voorfz  gefchrifte  gefeid  word,  dat 
de  landen  van  Holland  en  Zeeland  fouden  geacht  we- 

fen van  allen  ouden  tijden  voor  een  Graeflijkheid  of 
Grasffchap  van  het  Rijk,  aengefien  zijne  Majefteit  en 
fijne  Voorfaten  als  fouveraine  Heeren  ter  contrarie 
daer  af  altoos  over  menfehen  gedenken , fijn  en  geweeft 
hebben  in  paifible  poffeffie  gebruik  ,  als  den  Prince 

van  Orangien  en  andere  in  Holland  wefende  'tfelye 
niet  en  konnen  ignoreren  ,  boven  dien  datmen  niet 

gelooft,  dat  de  Heer  Groot  Commandeur  fulx  ge- 
fchreven  foude  hebben  ,  als  in  de  voorfz  uwer  E.  ge- fchriften verhaelt  word. 

Maer 
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Maer  aengaende  de  vorderinge  van  defe  vergade- 

nnge ,  en  om  noch  nader  te  bewijfen  de  goedertie- 
rentheid,  die  fijne  Majeft.  tot  fijne  onderfaten  draegt, 
verklaren  by  defen,  dat  fijne  Majefteit,  roerende  het 
twede  principale  punct  van  de  voorfchreven  requefte, 
belangende  de  vergaderinge  van  de  Generale  Staten,te 
vreden  is ,  de  vereenigheid  gedaen  fijnde,  metten  ecr- 
ften  te  doen  roepen  en  vergaderen  de  Generale  Staten 

van  herwaersover ,  ook  in  forma  en  maniere  fo'tfel- 
ve  gefchied  is  ten  tijde  als  de  Keiferlijke  Majefteit  de 
overgifte  dede  van  de  landen  van  herwaersover  in  han- 

den van  de  Coninklijke  Majeft.  fulx  uwer  E.  by  hare 
voorgaende  gefchriften  felver  verklaert  en  begeert 

hebben ,  om  mette  felve  Generale  Staten ,  fo  in 't  par- 
ticulier als  ih  't  generael  te  communiceren,  advijs  van 

hun  te  nemen,  in  wat  voegen  fijne  Majefteit  beftfal 
mogen  goede  ordre  ftellen  in  des  Lands  faken,  tot  het 
welvaren ,  profperiteit ,  politie  ,  eenigheid,  rufte  en 

tranquilliteit  der  felver  Landen,  en  voorder  in 't  gene 
daer  af  mag  dependeren  en  aenkleven. 

Sulx  dat  fo  verre  de  voorfz  Staten  alfdan  noch  iet 
meer  hebben  te  verfoeken  en  remonftreren  aen  fijne 
Majefteit ,  tenderende  tot  profijt  en  welvaren  defer  lan- 

den ,  de  felve  Majefteit  dien  aengaende  henluiden  feer 
goedertieren  gehoor  geven  fal ,  en  daer  in  voorfien,  ge- 

lijk in  goedeen  rechtveerdige  redenen  en  juftitie be- 
vonden fal  worden  te  behoren  ,  wefende  mitfdien  ver- 

de  van  fijne  Majefteit ,  de  felve  Staten  te  willen  belet 
doen  in  eenige  faken,die  in  redelijkheid  gefondeert  ful- 
len  wefen ,  waer  uit  klaerlijk  mede  blijkt,  dat  volkome- 

lijk  mede  toegelaten  word  't  andere  principaelfte  pundl 
van  de  voorfz,  requefte  ,  roerende  de  convocatie  der 
Generale  Staten. 

Boven  alle 't  welk  wynoch  ïa  onfê  naeftlefte  voor- 
gaende gefchrifte ,  om  meer  dan  te  voldoen  en  breder 

hier  in  te  voorfien ,  dan  in  de  voorfz  requefte  verhaelt 
ftaer,  in  den  naem  en  van  wegen  fijne  Majefteit gepre- 
fenteert  hebben  eenige  andere  grote  particuliere  mid- 

delen ,  tot  voldoeninge  en  fatisfadlie  van  een  yegelijk, 
fo  dat  te  verwonderen  is ,  dat  daer  op  na  vermogen  de 
geprefentcerde  by  uwer  E  goedwiligheid  in  de  voorfz 
requefte  en  andere  gefchriften  niet  meer  achts  geflagen en  is  peweeft. 

Nu  rtem  in  willen  dede  Maj.  fijne  vafallen  en  onder- 
faten openen  de  volle  hand  van  fijne  goedertierentheid, 

(Fol.yz.)  iste  vreden  al't  felve  hen-lieden  alsnoch  toe  te  laten, om  volle  fatisfactie  te  geven,  en  voor  God  en  alle  de 
wereld  geexcufeert  te  fijn  ,en  te  bewijfen  geen  dingen 
meer  aen  te  fien  of  achten ,  dan  het  welvaren  der  felver 
fijner  onderfaten. 

En  aengaende  d'overleveringe  van  de  fteden ,  plaet- fen ,  fortreffen ,  fchepen,  artillerye  en  andere  dingen 
in  onfen  voorgaenden  gefchrifte  vermaend,  diefein 
handen  hebben ,  en  onwillig  als  noch  fijn  te  reftitueren 
onder 't  dexel,  datmen  hen-luiden  foude  willen  ont- 
fterken ,  en  daer  na  te  bedriegen ,  en  konnen  wy  niet 
imagineren,  waer  toe  u  E.  fulke  woorden  geufeert  heb- 

ben met  vcrhalinge  van  de  fabule  van  de  wolf  en  fcha- 
pen  aengefien  een  yegelijk  verftand  hebbende ,  daer  uit 
wel  kan  gevoelen  dat  men  de  voorfz  overleveringe 
nieten  heeft  verfocht  firn pei ijk  of  abfolutelijk , maer 
eerft  na  dien  de  Remonftranten  van  te  voren  fullen 
hebben  goede  vafte  verfekeringe  en  afTeurantie  ,  die 
hun  by  het  voorgaende  gefchrifte  genoeg geprefenteert 
is,daerafinuE  laetfte  rapport  geen  vermaen  gedaen 
en  word  ,  't  welkte  verwonderen  ftaet ,  overmits  by middelen  van  dijn  alle  perij kelen  verhoed  mochten 
worJ  :n  met  goede  verfekertheid  van  een  yegelijk,daer doorendiffimulatievan  defelve  goede  offren  uwer  E. 
genoeg  te  kennen  geven  ,  dar  fy  felfs  niet  en  procederen rondelijk,als  in  defen  on derfp roken  was. 
Om  nietremin  oorfake  van  voorder  difputete  fchou- wen ,  en  op  dat  niemand  achterdenken  en  darf  hebben 

van  eenige  diflidentie,  foift,  dat  wy  inden  naem  van 
fijne  Majeft.  by  defen  wederom  verklaren,  en  opent- üj  k  te  kennen  geven ,  dat  fo  verre  de  Prince  van  Oran- 
gien  en  andere  Remonftranten  met  het  woord  van  de 
Cornnklijke  Majeft  ( 't  welk  behoort  genoeg  te  wefeo) !•   J-/QC1. 

/  niet  te  vreden  fijn  ,  hen-luiden  toegelaten  werd  Celfs 
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te  proponeren  fulke  affurantie  als  fy  begeren ,  om  hen- 
lieden diefaengaende  te  geven  behoorlijke  en  volle  fa- 

tisfadtie ,  prefen terende  in  allen  gevalle  te  doen  blijken 
van  de  behoorlijke  macht  en  autorifatie  van  fijne  Ma- 

jefteit onder  fijne  fignature  en  groten  zegel  ,  en  ook 
infonderheid  (  fo  verre  des  nood  zy  )  zijne  Maje- 
fteits  ratificatie  van  defen  onfen  jegenwoordigen  han- del. 

En  dat  daeren boven  fijne  Maj. noch  fal  doen  aggree- 
ren  fijne  voorfz  ratificatie  en  belofte ,  by  de  Staten  van» 
herwaersover  elk  in  't  particulier,den  welken  fijne  Maj. daer  toe  behoorlijk  fal  autoriferen ,  wefende  lidmaten, 
medebroeders  en  medelandsgenoten  van  die  van  Hol- 

land en  Zeeland  voor  den  welken  fijne  Majefteit  toela- 
ten fal ,  dat  fy  intercéderen  en  beloven  fullen ,  dat  al 

't  gunt  henlieden  van  Holland  en  Zeeland  belooft  fal 
worden ,  den  felven  ook  onverbrekelijken  by  fijn  Ma- 
jefteitsfucceffeurs  onderhouden  fal  worden,  en  dat  de 
brieven  van  de  voorfz  belofte  fullen  werden  gepubli- 
ceert , geinterineert en geverifieert  inde  fouveraineen 
Provinciale  Raden  van  herwaersover,  tot  meerder  fo- 
lemniteit  en  confirmatie  van  dien. 

En  fo  verre  dat  nood  fy ,  fal  fijne  Majefteit  al  't  gehe 
voorfz  is  noch  doen  beveftigen  by  't  woord  en  beloftë- 
niffe  van  de  Keiferlijke  Majefteit :  en  anderen  Hceren 
en  Princen  van  den  bloede  van  fijne  Majeft.  onder  het 
Keifêrrijk  gefeten  fijnde. 

En  aengaende  de  Catholijke  Roomfe  Religie,  wil 
fijne  Maj  alhier  weder  wel  abfolutelijk  verhaelt  hebben 

van  geen  meninge  te  fijn  in  't  m  infte  toe  te  geven ,  dat contrarie  van  die  foude  wefen,  ook  niet  een  Jota  van  de 

felve  te  willen  wijken,  maer  fodanig  die  t'onderhou- 
den,  als  fijne  Maj.  en 't  land  die  van  hare  voorouderen 
ontfangen  hebben,  en  altoos  open  baerlijk  beledenen 
geobferveert,en  daer  in  fijne  Maj.  en  fijne  Maj.  voorfa- 
ten  ontfangen  en  gehuld  geweeft  voor  Princen  en  Hce- 

ren van  den  Landen ,  en  onder  welke  die  van  Holland 
en  Zeeland  fijne  Maj.  hebben  gelooft  en  gefworen  de 
gehoorfaemheid  en  getrouwigheid  ,  van  de  verande- 
ringe  van  de  welke  nooit  queftie  is  geweeft. 

Met  al  't  welk  de  Remonftranten  hen  wel  behoren 
te  vreden  te  houden ,  als  henluiden  genoeg  gedaen  fijn- 

de,  dat  den  genen  die  fulx,  als  voren ,  niet  blijven  en  le- 
ven en  willen ,  toegelaten  werd  te  vertrecken  met  hare 

goederen ,  roerende  en  onroerende,  en  te  gaen  wonen , 
daert  hen  belieft ,  wefende  tegens  alle  goede  ordre ,  re- 

den en  juftitie,  dat  een  Prince  gedwongen  foude  wor- 
den te  lijden  veranderinge  van  religie  ten  appetijte  van 

fijne  onderfaten ,  die  den  anderen  daer  toe  niet  en  kon- 
nen bedwingen  ,  en  veel  min  haer  eigen  Heer  en  Prin- 

ce ,  diefy  fchuldig  fijn  onderdanigheid  en  obeifance. 
En  om  noch  vorder  mate  te  geven  den  genen,  dié 

fullen  willen  uitten  Lande  vertrecken ,  is  de  Majefteit 
te  vreden,  dat  fy  fullen  hebben  den  tijd  van  fes  maen- 
den,na  de  publicatie  van  de  pacificatie,om  alhier  te  blij- 

ven ,  mits  middeler  tijd  abftinerende  van  't  gebruik  van 
haer  Religie  en  exercitie  van  dien ,  en  hen  houdende 

fonder  eenige  defordre  of  fchandael.    - 
En  in  regard  van  hare  goederen ,  om  die  gerieflijker 

tot  haren  meeften  profijte  te  verkopen ,  is  fijne  Majeft. 
ook  te  vreden,  hen-luiden  te  gunnen  den  tijd  van  8  of 
10  jaren ,  om  fo  te  beter  tot  den  hoogften  prijs  van  ha- 

re goederen  te  geraken ,  ja  dat  meer  is  hen-hedenook 
te  confenteren  de  felve  te  mogen  behouden ,  en  de 

vruchten  en  inkomen  daer  van  t'ontfangen  ,  die  doen- 
de adminiftreren  by  handen  van  Catholijke  perfonen, 

welke  goederen  nochtans,  fo  wanneer  fy  wederkeren 
totte  Catholijke  Roomfe  Religie,en  hen  dragen  als  an- 

dere goede  onderfaten ,  fy  wederom  lullen  mogen  fel- 
ver aenvaerden  en  adminiftreren  na  hun  beliefte. 

Willende  in  defen  wel  aenmerken,  dat  fo  verre  fy 
Celfs  willen ,  henlieden  niet  van  node  en  foude  wefen 
hen  te  ftellen  in  fuiken  uitterften  nood,  om  haer  vader- 

land en  huifen  ( fo  feer  by  henluiden  begeert )  te  verla- 
ten, en  fijne  Maj.  uit  vaderlijke  affeclie,  die  hy  tot  hen- 

luiden fijne  naturele  onderfaten  draegt,  liever  fage  hen- 

lieden ia  't  land  te  behouden,nochtans  indien  fy  't  felve 
8*9  |  nieten 
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en  Willen  doen ,  en  conformeren  en  metten  anderen, 

mogen  't  felve  hen  felven  wijten  ,  fofyncMajeft.niet 
nieuws  en  introduceert  of  in  brengt. 

En  dat  ook  dcfe  faculteit,  om  hen  met  hare  goede- 

rente mogen  vertrecken,  voor  defe  reife  alleen  hen 

toegelaten" werd,  fonder  eenig  belet,  als  geen  reden 
fijnde,t'elken  reife  de  Religie  te  veranderen,  confu- 
fie  en  fchandael  onder  hare  medeburgers  te  maken ,  en 

de  gemene  rufte  en  tranquilliteitfulx  te  perturberen, 
't  welk  ook  tot  illufie  van  de  juftitie  foude  moeten  ge- 

fchieden  ■■'  ,m  m  .. 
Daerby  voegende,  dat  fijne  Majefteit  niet  en  twij- 

felt, fo  verre  d'uitheemfe  Minifters  en  Confiftorialen 
met  eenige  andere  particulierc,die  door  middel  van  be- 

roerten ,Öcn  onder  dekfel  van  klachten,  die  tercaufe 
van  de  privilegiën  en  vrydommen  van  de  Lande  ge- 
fchied  fijn ,  defe  nieuwigheid  opgebracht  hebben }  hun 
bekeren  of  uit  den  lande  vertrecken ,  dat  der  gemeente, 

wel  van  als  onderricht  fijnde ,  te  vreden  fal  wefen  ,  vol- 

gende den  wille  van  fijne  Majefteit,  te  blijven  in  alle 

te  communiceren  /  ten  cinbe  fyt  bp  alle  tic  felbe  gefien/ 
en  elr  met  3ijn  principalen  gecommuniceert  Debbenbe/ 
bacropmorbten  eene  eenb?acljtige  anttooo?be  enre- 
folutic  inmengen.  <©e  *0?abe  ban  ̂ toertfenburg 
Sümbaffabeur  ban  ben  ïieifer  Dabbetot  befer  tnö  toe 
grote  blijt/  ncerftigbetb  en  moeite  gebaen/  ombeibe 

paitijentebereenigen/  reifenbc  ban  b'ccn  plaetfcop b'anbere/banbpben  <0:oot  Commanbeur/  banbp 
ben  pince  ban  <©?angien  en  Staten  ban  Jgollanb  en 
Eeeianb  /  toeberom  tot  25?eba/  baer  be  Ijanbelinge 
geo^cben  tocrb/  gaenbe  ban  bp  be  Comnnffartffen  beg 
Cohinr  /  ban  bp  be  (©ebeputeerbc  boo?fcf)?eben  /  fon- 
ber  eenige  moeiten  te  fparen  :  maer  toant  Bp  toel 
merbte  /  bat  befe  fjanbelinne  f  toaerbjb  toilbe  aflopen/ 

obermitö  lik  ban  be  3übe  bcjs  Coninr  in  't  minfïe  niet 
eentituicntoilben  toijbcn'tpoinct  be  Keligieraben- 
be  /  bat  fp  ooft  berftonb  /  bat  \)p  aen  De  3ijbe  W  Co* 
ninr  boo?  fufpect  geliouben  toerbc  /  eenjSbeeltf  boo? 

bien  öp  een  fujter  baboe  ban  fcen$?ince  ban  <®?an* 
gien  /  en  anberbeetë  om  bat  Ijp  feer  b?eef  /  batmen 

lehoorfaemheidenobfervatie  vandeoudeCathoiijke   bie  ban  l|oilanb  en  Zeeïanb  iet  in  't  pottict  ber  religie 

Religie,  commercie  en  welvaren,  daerin  de  Maje- 
fteit te  vreden  is,hun  te  houden  en  te  mainteneren,met 

verhudinge  van  alle  ongelijken  befwaringe,  befonder 

van  de  gemenrioneerde  Spaenfe  Inquifitie,  dewelke 

fijne  Majefteit  nooit  van  fin  is  geweeft  te  introduce- 
ren ,  en  mitfdefen  noch  exprcffelijk  verklaert  geen  me-. 

ninge  te  hebben,  deielve  in  defe  Nederlanden  in  te 

brengen ,  en  voorts  met  onderhoudinge  van  de  privi- 
legiën een  yegelijk  competerende  te  gebruiken  over 

alfulke  goedertierenheid  als  een  naturel  Prince  en  Hee- re  toeftaet. 

Verfoekende  in  den  name  van  fijne  Majefteit ,  en 

van  onfen  wegen  biddende ,  naderaael  wy  vergadert 

fijn  opte  pacificatie  (over  ai  fo  feer  gewenfcht)  tot 

vertrooftinge  van  fo  vele  arme  onnofele  menfehen  , 

die  in  armoede  en  miferie  fijn  levende  door  defe  trou- 
blen ,  dar  uwer  E.  believe  aenfehou  te  nemen  op  de 

gemencrufteen  welvaren,  en  bewijfen  in  'tvoorde- ren  van  delen  alfulke  finceriteit,  affe&ie  en  begeerte, 

alswynaalderonfer  macht  gedaen  hebben  van  defer 

onfer  fijde  ,  en  fonder  voorder  evagatie  abfolutelijk 

en  van  poin&e  tot  poinóte  ons  te  willen  verklaren  d'in- tentie  en  meininge  van  den  Prince  van  Orangien , 
Staten  en  Steden  van  Holland  en  Zeeland ,  en  henne 

geaffocieerde,offyde  voorfchreven  gratieufe prefen- 
tatien  en  offren  van  wegen  fijne  Majefteit  gedaen,  aen- 
vaerden  willen  of  niet  ,  fonder  metten  lichtften  en 

difïïmulatie  de  felve  mette  jegenwoordige  occafie  te 

laten  pafferen,  aengefien  op  de  felve  wel  behoort  nader 

gelet  te  werden  Gedaen  tot  Breda ,  den  eerften  Apri- 
lis  I57T»  voor  Paeffchen  ftylo  airise.  En  onder  ftond 

gefchreven  aldus ,  Overgelevert  by  de  Commiffariffen 

der  Coninklijke  Majefteit  wefende tot  Breda, den  Ge- 

deputeerden van  den  Heerc  Prince  van  Orangien, Sta- 
ten en  Steden  van  Holland  en  Zeeland,  Bommel  en 

Buyren,6cc  ten  dage,  maende  en  jare  als  boven.  By 
ons  ondertekent 

I.dela  Torre  en  P.Buys. 

Dgt  gefermfte  aenben  debeputeerbebanben  $2in* 
ce  ban  <©?angien  en  «Staten  ban  ï^ollanb  oberge* 

lebert  3t)nbe  be  be  boo2f5  CommifiTarifTen  ban  ben 
Coninft/  l)it  baer  op  feer  bjongen/  batfp  catego?ijb 
fouben  anttooo2bcn/  offpbefc  Offren  en  p2efentatien 
bcö  Coninr/  bie^n  feer  b2eeb  bertjieben  en  uitmaten/ 
aenncmen  toilbenof  niet:  fobebben  be  boo2f3  l^eete 

©2ince  en  Staten  be  felbe  rijpeltjb  obertoogen  /  en  be* 
bonben/  bat  be  meningc  ban  ben  «520ot  Commam 

beur  enbie  ban5tjncn  aenbana  baer  benen  flrebte/'bm 
ben  pince  en  W  ban^ollanb/  Eeelanb  met  bare 

bondgenoten  en  geafTocieerbe  in  't  ongelijft  te  (lellen 
boo2allcbctoerelb/  mitö  bat  bet  febcen/  bat  be€o* 
ntnb  ben  meer  af C02beerbe  en  bergunbe  /  ban  ip  bp  tyfc 

rerequefteberfotbtbabben/  en  boe  toel  fp  't  felbe  ge* nocgtoitfen  te  tocberleggcn  /  fo  bonben  fp  norbtanö 
raebfaemDaeropuitftel  ban  een  maenb  te  berfoehen/ 

om  alle  't  felbe  gefc&tfte  ben  pjinre/^taten  en  fleben 

foubetoillen  toelaten /op  batfe  uit  noob  en  befpera- 
tienietgeb20ngen  en  fouben  toerben/  b«  Eanb  aen 
een  anber  J^eer  te  brengen  /  fo  fag  \yp  toel  /  bat  \)p  met 
3ijnblijben  albaertoeinig  boo?beel0  meer  foubebom 
nen  boen  /  beïibereerbe  baerom  /  bat  W  toilbe  bertrec^ 
ben  /  en  ben  ISeiferban  alö  rappo?t  boen  /  en  ber* 
flaenbenuljetberforfjte  bilapbaneen  maenb/  en  bat 
betgeaccojöeert  toaö/  batmen  ben  berben  IBeptoe* 
berom  foube  bergaberen  tot  252eba  /  ïjeeft  ÖP  boo?  3Ön 
bertreb  aen  ben  p?ince  berfocljt  /  bat  bp  metten  .Sta^ 
ten  ban  ̂ ollanb  en  Eeelanb  tot  <©o?b2ecljt  noebbp 
ben  anberen  becgabert  3ünbe  /  foube  toillen  bomen 
tot  <0eertruiben- berge  /  om  fo  bele  naber  bp  ber  banö 
te  toefen /be  toeife  alöaer  gebomen  3iinbe  /  öeeft  ï)p 
ben  3ijne  meninge  berfelaert  /  en  berfcebt/  bat  betoöle 
befebanbelingebuö  berbe  toa«  gebomen  /  en  bat  bet  (F6i.93. 
fefteen  uiefo  baetf  nbtten  foube  bonnen  afgeïjanbelb 
toerben  /  om  ïjet  bcrfcbïl-poinct  ber  föeligie  /  baer  (jp 
bcbonb/öat  be  meefïe  f  toariab^ib  in  toag  gelegen/bat- 
fe  fouben  aennemen  een  beflanb  ban  feiS  maenben/bat 
fp  eenige  fouben  committeren  met  bem  te  reifen  na  ben 
ï&eifer/batbp  Doopte  batbe  iseifer  /  boo?  3öntnter? 
ceffiebe  banbelinge  tontinuerenbe  /  iet  ban  ben  €o* 
ninb  foube  bertoerben  tot  benluiber  boo?bee!  /  nopen- 
bebetpoimt  entodatingebnnbe  Religie,  ̂ e^itt^ 
ce  /Staten  ban  ̂ oilanö  en  ̂ eelanb  met  bare  25onb* 
genoten  en  bonben  3ijnboo2fïag  nietb2cemt/  en  fou- 

ben ben  baer  toe  toel  bebben  laten  betoilligen/  banfp 
entóifrenniet  toat  be  partpe  ban  meninge  toarente 
boen/alfc  io1  Dp  ban  baer  toeberom  bertrocben  op  %fc 
ba/  en  Ijeeft  ben  6  %pn\i$  be  Commififarififen  öcsS  €o- 
ninjr  boo?geb2agcn  /  om  een  befranb  en  fcbo?ffinge  ban 
toapencn  te  ar  coderen  boo2  ben  tijb  ban  feg  maenben/ 
maer  alfo  be  CommnTaritTrn  be0  Coninjc  berfelaer^ 
ben/  baer  toe  ban  ben  <©200t  Commanbeur  niet  ge- 
ïaft  te  3ijn  /  f  o  beeft  bp  3ijn  p2opofitte  benlieben  ober- 
gelebert  bp  gcfcb2ifte/  op  batfpbefëlbeneffen03ijn 

fcbJijbenacn  bn»  <02oot  Commanbeur  fouben  ober- 
fenben/  en  foube  na  anttooojbe  bertoacöten.  ̂ et  boo?* 
fcb2eben  gefcb?ifte  toajS  in  %atw  i  *«  ittfioubenbe 

al^bolgt: 

NAdemael  d'Edele  en  Doorluchtige  Grave  van    j^?0po> 
Swertfenburg  ,  geeindigt  fijnde  de  tïamenfpre-  J^JgJ 

kinge  metten  grootdadigen  en  doorluchtigen  Hcere  tort  Ja„ 
Ludovköv^.nRequèfens,  uitten  name  der  Coninklij-  &\mxv 

keCatholijke  Majefteit,  Gouverneur  Generael  over  fenbiirs/ 
de  Nederlanden  ,  na  fommige  dagen  uit  Antwerpen  ̂ ^ 
gefcheiden  was ,  is  terftond  daer  aen  tot  Geertruiden-  banfttl 

berge  gekomen,  en  aldaer  veel  dingen  van  de  voorge-  raatii' 

ftelde  vredemakinge  feer  ernfllijk  gehandeld  metten  öcn" Prince  van  Orangien  en  metten  Gefanten  der  Edelen 
en  alle  der  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  en  der  ver- 
bondftcden ,  welke  Gefanten  de  Prince  van  Orangien, 

tenverfoekevanden  Grave,  uit  Dordrecht  derwaers 

geroepen  hadde ,  hem  felven  ganfchelijk  perfuaderen- 

de,  dat  defe  binneniandfe  twiften  wreden  brand  ne- 

der- 



fifjy.  Oor/pronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 
dergelegt  en  uitgebluft  foude  mogen  worden ,  fo  verre    mach ,  de  Grave  van  S wertfenburg  geen  arbeid ,  vlijt, 

*0J 

de  verbitterde  herten  ten  wederzijden  tot  begeerte  des 
eendrachtigheids  gebogen  werden ,  en  al  waft  fo,  dat  hy 
gene  naerftigheid  en  arbeid  en  heeft  nagelaten ,  en  had- 
de  nochtans  geen  ander  antwoord  konnen  verwerven, 

dan, 't  gunt  den  Commiffariflen  des  Coninx  geleverd, 
en  ontwijffelijk  den  Gouverneur  overgefonden  is, 
waerom  aengelien  fonoodfakelijken  en  oorbaerlijken 
werk  fo  fubitelijken  om  de  verfchelende  opiniender 
Religie,  die  der  menfehen  herten  aenvaert  hebben,niet 
volbracht  en  mach  worden ,  heeft  de  Grave  van  Swert- 
fenburg  voor  hem  genomen,  dat  alle  de  hope  niet  wech 
te  werpen  en  is  ,  maer  liever  daer  toe  met  geheelder 

krachten  t'arbeiden ,  dat  den  handel  der  vredemakinge 
gecontinueert  werde ,  en  op  dat  't  felfde  bequamelijker gefchieden  mochte,  &0  tacÖ  f)P  ten  bjeber3tjben  be 
toapenm  af  te  leggen  /  en  turner  Doo;  fcö  maenben  öe* 
flnnö  acmaeht  toerbe/fb  telanbealgopte  ribterentn 
bet  3ee  blOCpenbe/  want  fo  fal  't  gefchieden,  dat  veel 
menfehen  die  nieuswgierig  zijn,  of  door  de  dreigemen- 

ten der  oorlogen  verfchrikt  zijnde,  opfet  nemen,om  uit 
dek  landen  te  fcheiden,  in  hare  fchuldige  plicht  gehou- 

den fullen  worden :  en  d'onderdanen  fïjnre  Catholijker 
Maj  moet  grijpende,  door  de  hope  des  toekomenden 
vredes  en  geruftigheids ,  allerlei  laften  en  periculen  ge- 
williglijker  fullen  aennemen;  daerna,dewijl  de  Religie, 
diefe  de  Gereformeerde  noemen ,  de  harten  der  tegen- 
partye  fo  raft  ingeplant  is ,  dat  die  fchielijken  niet  uitge- 
roeit  kan  worden ,  fo  is  de  voorfeide  Grave  van  menin- 

ge,  dat  de  Religie,  fodanig  die  nu  is,  gedurende  't  be- 
ftand ( 't  welk  den  Prince  van  Orangien  en  de  Bondge- 
noten fonder  twijffel  toeftaen  fullen )  toegelaten  moch- 

te werden ,  en  dat  men  't  beftmd  daerom  niet  uitftellen 
of  achterlaten  en  foude ,  maer  met  wat  verbindinge  al- 
fuiken  beftand  aen  weder-zijden  beveiligt  behoort  te 
werden ,  dat  werd  gelaten  tot  arbitrage  van  de  contra- 

henten  ,  op  dat  verklaringe  gedaen  werde,  hoe  dat  d'ee- 
ne  of  d'ander  partye  van  beiden  daer  in  verhoeden  wil- 

len. En  hoewel  gifteren  ten  dage  onder  den  Commif- 
farifTen  des  Coninx  en  Gefanten  der  wederpartye  over 
een  geftemt  is  van  de  feandelinge  den  derden  dag  Mey 
weder  aen  te  grijpen,  en  de  Oftagiers  weder  te  leveren, 
nochtans  komender  veel  dingen  voor ,  die  fchijnen  de 
toekomende  verfamelinge  te  willen  beletten ,  den  wel- 

ken men  in  fulker  manieren  beftand  gemaekt  hebben- 
de,foude  mogen  tegen  komen.  Men  moet  ook  confide- 
reren  en  overieggen,  hoe  veel  en  hoe  grote  fwarigheden 
( ten  zy  dat  beftand  gemaekt  werde )  defe  landen  te  ver- 

wachten zijn  ,  der  wijlen  de  faken  alfulx  verlopen 
mochten,  dat  de Nederlandfe Provinciën  toteenuit- 
landfen  Heere  fouden  werden  getransfereert  en  over- 
gefteld ,  of  voorwaer  in  feker  perijkel  geftoten  werden, 
welken  ongevallc  den  Grave  van  S  wertfenburg,  door 
de  getrouwigheid,waer  mede  hy  den  Conink  van  Span- 
gien  verbondenis,  in  alre  manieren  begeert  voorfien 
te  wefen  :  en  fo  verre  deCc  conditie  mijn  Heere  den 
Gouverneur  Gcnerael  redelijk  fchijnt ,  fo  is  den  Grave 

van  Svvertfenburg  feer  begerende ,  hem  't  felve  binnen 
den  tijd  van  twe  dagen  fchriftelijk  te  kennen  gegeven  te 
werden.  Maer  indien  hem  anders  dunken  fal,  bid  feer 

naerftigheid  en  moeiten  fchouwen  en  fal ,  want  fo  wat 
hymetraeden  goed  de  Catholijke  Maj.  en  fijnen  on- 
derfaten  ( wiens  goedgunftigheid  hy  dikmael  verfocht 
heeft )  hier  en  elders  in  vorderlijken  wefen  mach ,  fkl 

t'allen  tijden  en  plaetfen  vlijtig  en  bereid  wefen.  Ten 
laetften  bid  hy  den  alderdoorluchtigften  Gouverneur 
Generael ,  defe  dingen ,  fo  die  uit  goeder  en  oprechter 
harten  gekomen  zijri,alfo  oprechtelijk  en  vrymoedigte 
willen  ontfangcn,en  over  goed  nemen.  Ondergetèkeht tot  Breda ,  den  6  Aprilis  1575. 

^cn  tmef  to'e  r>p  aen  ben  <0?oot  Commanbeue fc[)?eef/  toa.$ltubenbc  atëbolat. 

CEer  doorluchtige  en  grootdadige  Heereen  vrund,  ik  ©e«5?a» 
^fende  aen  uwer  Hoogheid  mijnmeninge  indehan-  ̂ £an delinge  der  Nederlandfe  vredemakinge,  en  bidde uwe  ffnöoX 
Hoogheid  ,  datfe  de  fake naerftelij ken  overlegge,en  fcfi?8ft 
watmer  in  doen  fal,  overfchrijve.  Alfo  ook  de  Keifer  gj«  «* Maximilianus  my  bevolen  heeft ,  dat  ik  met  my  eenigc  JJJJJ 
uitten  Hollandfen  en  Zeelandfen  Gefanten  tot  fijne  man*     , 
Majeft.  foude  overbrengen ,  metten  welken  de  vorder  öeuc*     i 
handelinge  vanden  conditien  des  vredes  mochte  aen- 
gevangen  werden,tot  dien  einde  op  dat  derConinklijke 
Catholijke  Maj.  aengaende  de  fchuldige  gehoorfaem- 
heid  en  eerbiedinge  genoeg  gedaen  werde :  fo  begere 
ik  van  uwer  Hoogheid  ,  datfe  den  voorfz  Gefanten 
verfekeren ,  en  vry  geleide  door  de  palen  der  Conink» 
lijke  ju rifdidtie  verlenen  wil.  Daer  en  tegen  neme  ik 
aen  en  belove,  dat  de  felve  Gefanten  niet  liftelijken, 

niet  bedriegel  ij  ken ,  en  tegen 't  gemeen  befte  doen  en 
fullen.  Dit  fal  de  Keiferlijke  Majefteit  feer  aengenaem 
wefen,  en  uwe  Hoogheid  fal  my  van  gelijken  tot  alla 
gedienftigheicbvlijtig  en  bereid  hebben.  Gegeven  toe 

Breda  den  6  Aprilis,  1575.  d'Opfchrift  was,  Denfeer 
doorluchtigen  en  grootdadigen  Heere  Ludovico  de  Re» 
quefens  en  Cuninga,Commandador  Major  van  Ca- 
ftilien,der  Catholijke  Majefteits  feerwaerdige  Gou? 
verneur  over  de  Nederlanden ,  en  fijne  eerwaerdigen 
Heere  en  vrund. 

Hier  op  tyeft  be  «Efeoot  Commandeur  toeberöm 
fcfmftelnftcn  geanttooo?b  /  atë  te  fien  i#  bp  tien  inDouö 
ban  ben  naboisenben  bjtef. 

\17Elgeboren  ,  doorluchtige  en  grootdadige,  eer-   tBm# 
*v  waerdige  Heere  en  vrund ,  wy  hebben  on tfangen  S?fe 

uwer  liefden  brief,  mitfgaders  haer  meninge  van  't  gunt  «©;óot 
defe  vredemakinge  betreft ,  de  welke,  fo  wy  bemerken,  Com» 

tefpruiten  uit  uwer  liefden  gewillige  genegentheid  tot-  ma,,ö«uc 
tet  gemeen  welvaert,en  ook  uit  hare  aengeboren  op-  &£&* 
rechtigheid  des  harten  jegens  fijner  Catholijke  Conink-  ban 
lijke  Majefteit  mijnen aldergenadigften  Heere,  welke  Éj5**f 

uwer  L  getrouwigheid  fonder  twijffel  over  een  komt  'enbwr*« mettet  gunt  fijne  Majefteit  daer  van  verwachtende  was. 
En  is  feker ,  dat  de  felve  goede  genegentheid  fijne  Maj. 
(  dien  ik  daer  van  adverteren  fal )  feer  aengenaem  fal 
wefen  :  maer  beroerende  dit  beftant ,  hebben  wy  in  de 

voorgaende  t'famenfprekinge  redenen  by  gebfócht, 
waerom  't  beftand  fijn  Catholijke  Majefteit  niet  die-  Hpffart 

«nfflijfc  dat  hy  niet  quafijken  neme  fijn  vertrek  uit  de-    &lK"ï.tWl^^£5£2*  BT ie  Landen,  want  een  yeder  kennelijk  is,  met  wat  koften 
en  arbeid  hy  defe  reife  acngenoraen  heeft ,  en  hoe  lan- 

gen tijd  ( fijns  felfs  faken  achter  rugge  ftellende )  hy  hier 
gebleven  is:  daer  en  boven  niet  fonder  droefheid  ver- 
ftact  ,  dat  hem  geen  middelbare  wangunftigheid  by 
fommige  van  groten  name  door  defen  handel  verwur- 
ven  en  werd,  ovcrfulx  dat  hem  de  fchuld  van  fufpecl:  te 
wefen  t'onrccht  aengetegen  werd  •  welke  faken  fo  die feer  verre  van  hem  zijn,  en  ook  behoren  te  wefen,  fo 
moet  hy  noodfakelijk  wederom  totten  Keifer  keren,  en 
fijn  Legatie opfeggen, noch  hyentwijffeltniet,datde 
Keiferlijke  Majeft.  na  't  accorderen  van  't  beftand,daer toe  fijn  gedachten ,  fijnen  raed  en  werk  ftieren  en  rich- 

ten fal ,  dat  de  gewenfehte  geruftigheid  gereftitueert,  en 
defe  Nederlandfe  Provinciën  in  getrouwigheid  en  obe- 
dientie  des  Coninx  van  Spangien  gehouden  mogen 
worden  ,  't  welk  om  dattec  feer  geringe  gefchieden *•  Deel. 

felve  faken  ,  dat  die  opinie  alsnoch  behoorde  veran-  t 
derd  te  werden ,  veel  min  op  fuiken  manieren  in  uwer  mant' 

L.  fchrijven  begrepen  :  maer  van  't  beftand  van  twe  ben  af.  , 
maenden  foude  gehandeld  mógen  werden:  mits  daer  JJ^ 
en  tuffen  cefTerende  alfulk  gebruik  en  exercitie  der  Re-  Un  ban 
ligie ,  als  nu  in  Holland  en  Zeeland  gehouden  werd,  en  ttoe 
in  eenen  wcge  de  gene  die  de  felve  zijn  bedienende,  [}Jff2L 
elwacrts  vertreckende.  *  Noch  ten  fchijnt  ons  officie  ftantg/ 
niet  genoeg  toe  te  ftaen  ,  den  rebellen  fijnder  Catho-  nrttjüöa» 
lijke  Maj.  te  gunnen,  datfe  op  vry  geleide  fijne  Landen  SjnïïL 
fouden  pafferen  ,  alfo  door  verfchciden  anderen  wegen  en  Zn* 

't  felve  gefchieden  mach,  en  ook  op  andere  tijden  uit  tanb  br 
Holland  gefchied  is ,  en  dagelijx  gefchied.  Ten  leften,  fEfSt 
dat  uwer  Liefden  fchrijft  van  totten  Keifer  te  reifen,die  &c  rdfgfg 
reife  wenfehen  wy  U  L.gelukfalig  en  voorfpoedig  te  bocncef> 

bfcanren  bertrechen.         *  rpd'jcrr  nafpoo;tboo;  be  43rbcputcfrtic  ban 
yollatiü  cngEtlanb/om  mïm  bc?   «omnr^flMöfn  na  Dru  Siciftu» 
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Zijn.  En  wy  danken  der  felver  uweV  L.  van  wegen  fij- 
ner Catholijke  Majefteit,  voor  de  moeiten  en  arbeid 

voor  't  gemeen  welvaert  tot  noch  toe  gedaen,  en  bid- 
den ,  dat  uwe  L.  hem  fekerlijken  laet  voorftaen,  dat  ons 

de  felvetot  aller  gedienftigheid  gewillig  en  bereid  fal 

vindenen  hebben-  De  goede  vermogende  God  wil  u- 
wer  L.  langwijlig  in  gefontheid  bewaren.  Gegeven 

t' Antwerpen  den  8  dermaend  Aprillis  1*75.  Onder 
was  gefchreven  ,  uwe  L.  dienftwilliglijk  toegedaen 

Don  Ludovico  de  Requefens  en  Cuninga ,  Commanda- 

dor  Major  van  Caftilien,  der  Catholijke  Majeft.  Stad- 
houder, Gouverneur  en  Capitein  Generael  over  den 

Nederlanden.  En  ondergetekent  Don  Ludovico  de  Re- 

quefens. 't  Opfchrift  was ,  Den  welgeboren ,  doorluch- 
tigen  en  grootmachtigen  Heere  Gunthero ,  uitten  Or- 

den der  vier  Graven  des  heiligen  Roomfen  Rijx ,  Gra- 

ve  in  Swertfenburg,  Heere  van  Anftad,  Sondershaus 

en  Leutenberg,  Sec  Sijnen  waerdigen  Heere  en  vrund. 

>€  «Sjabeban&toertfenburg  oefen  b2iefontfan; 
oen  Bebbenöe/en  Baööe  öaer  ban  geen  goeö  genoe- 

öen/  en  nam  feer  gualpen/bat  BP  fo  fïcdjteiij&  tje  Ban* 
belinge  ban  't  beftant  affïoeg  /  en  fo  onrebeUj&e  conöi* 
tte  ban  een  befïanb  ban  ttoe  maenöen  /  m  öat  nocfj  feer 

ttoijfeüjfe  /  boo?ö?oeg.  €n  öat  Bp  ooh  toeigeröe  öe  «Se* 
beputeeröe  ban  ïiollanö  en  Zeeland  met  geleibe  te 
mogen  paffeeen  öoo?  öeg  Coninr  Eanöenofgebieö. 

(r6i.?+.)  ̂ 0  p,jnce  ban  ̂ ranflten/  en  öe  Staten  ban  foliant! 
en^eelanö  feonöen  00b  tod  merfcen/ toat  fpnopenöe 

Het  poinct  ban  öe  fteligie  Baööen  te  bectoaebten  /  in  be 

bo?öece  p2incipale  b?eöe-Banöelinge  /  até  men  Benlui* 
ben  geen  bemant  ban  ttoe  maenöen  en  toilöen  acco?öe* 

ten /ten  toare  ban  bat  fp  ö'erercitie  ban  fieligïe  ber* 
lieten  /  en  bare  #2eöicanten  /  bie  be  felbe  toaren  beöic; 
ncnöc/  öeöen  elöcrg  bertrecben.  ̂ erfialben  3P  te  meer 

ap  Bare  faben  Baböen  te  letten  /  fonöedinge  be  toijle  fp 
üoö  beraöberteeet  toeröen  ban  alle  «anten  /  bat  be 
<02oot€ommanöeur  grote  gereetfebapmaebtc/om 

ergens  eenen  tnbal  te  boen  /  öocb  nonben  niet  toeten 
toacc  bat  bet  foube  mogen  gelben/  toant  bP  op  öefe  tijö 
alle  be  pafTagien  feer  nauto  gefloten  bielö  /  öodj  Bier 
banfuUcntopötec  nafp?efeen/al$  tor* beboter  com 
tinuatieenbanöelingeban  b2eöe/ en  bet  affcBdöban 

©cdsja-  bienfullenberöaelt  ijebben.  ®k  o&abcban^toert* 
te  üan  fenburg  té  onlange  baer  na  toeberom  bertrocben  na 
&\am>  öcr>  ̂eifee  /  tod  fienbe  /  bat  Bp  l)ter  met  lange  te  bet' 

SS  toeben  niet  uitreden  en  foube.  <©e  $2ince  ban  <®ran* 
h>cW  gicn  /  en  be  Staten  ban  moilanb  en  Zeelanb  met  bare 
om  na  bondgenoten  /  Bebben  Bem  feer  Uooglp  beöanfet/  ban 

Vet  ftine  aengenomen  moeite  /  blijt  en  naceftigBetö  /  en 

berfocljt  bat  bp  ben  lucifer  ban  alles  foube  toillen  goeb 

tappo2töoen/  en  Ijare  faben  ten  beften  recommanöe* 
ten  /  Bebben  bem  00b  met  feer  eeclijbc  p?efenten  /  naer 

be  gelegentbeit  ban  baten  fïaet/  befdjonben  en  ber* 
eert/  ftiljc  bat  ÖP  met  beter  genoegen  ban  ben  felbe/ 
atébanöe<02oot  Commanöeuegefcbeiöen/  en  naer 
ben  ïtepfer  gebeert  té.  <£e  $?ince  ban  <0?angtcn 

Beeft  ben  <©:abe  ban  i^oljenlo  fijnen  ̂ toager  be* 
fclionaenmct  6.  ban  be  albecbefle  gcootfteenfcöoon^ 
öe  poepen  /  en  een  gcoten  febonen  ©erre  /  met  4.  ban 

be  alberfeboonfte  en  befte  coftaengieb?upne  HBecrp- 
öcecben  ük  in'tganfe  S002bec-guactiecte  bebomen 
toacen  /  tik  bem  alle  feer  aengenaem  toaren. 
^e  b?ebe-banoelingc  alfo  opgefcbo?t  3ünbe  tot  ben 

&  JBep/  fobebben  bepjince  ban  <©rangien/ Staten 
ban  ffijollanb  en  Eeelanb  beboo?f5  gefcb?iftcn  alom 
nefonbeninben  ̂ teben  en€ollegicn/om  tik  toelte 

etamineren/en  boo?  be  geerpireecben  ttjbinteb?en= 
gen  ben  geboden.  ̂ e<6?oot  Commanöetn:  beeft  ban 
oelüften  bp  bem  ontboben  be  CommtffarifTen  besf  €0^ 
iiinjc/  ober  befen  banbd  gctocefl  3önbc/  om  particulier 
beriebt  te  gebcn  ban  alles*  toat  in  be  boo?f3  banbelinge 

ncpafTccrf  toaö/'ttoelb  berflaen  Ijebbenbe/  beeft  ïjp 
aen  allen  be  fiaben  ban  be  ̂ obincien  gefonben  be  ge- 

fcb2iftcn  bier  boren  berbaelt/  met  lafl  aen  be  felbe  ï!a* 
ben/  om  öe  btibbelöe ban  bien  boo?t0  te  fenöen/  aen  al^ 
ien  anöeren  Collegien  en  iBetljouöcrsf  ban  be  &teöen 

enpobinden/teneinbe  be  felbe  fouben  mogen  ber* 

ftaen/  boe  öe  faben  gepafTeect  toaren/  en  't  gene  be  Co* 
ninblijhe  iHSaj.  uit  opredjtebabcrbjbc  enConinblijfee 
goeöertierenljeiö/genaöe  en  dementie  gebaenöabbe 
ennocb  bebe/  om  totte  gemeinfebap  te  rebuceten  be 
gene  bic  afgetoeben  toaren/  en  boo?t0be#  troublen  ne^ 
ber  te  leggen  /  fïillen  en  appaiferen  /  teaer  boo?  een  pe* 
gelijH  foube  bonnen  mernen  /  bat  inöien  be  abberfa^ 
rtfTcn  ( Bier  meöe  meent  BP  öe  J&tntcban  ©rangien/ 
enöieban  !^ollanbenEedanbinet  Bare  25onögeno* 
ten  en  geaffocieeröe  j  Ben  totte  rebdijftfretb  niet  en  boe* 
gen  /  't  felbe  fijne  naaf.  faulte  niet  en  i£  /  maet  bat  ben 
aöbcrfarffTen/alle  gratie  en  reödijbbeibtoeigerenöe/ 
alle  't  guaeö  te  imputcren  fal  toefen.  I£p  Beef*  ooft  tot 
Sümtocrpcn  boen  publiceren  /  öatöe  Comn&gereet 
toas  öie  ban  ̂ ollanö  en  ̂ eelanb  alleis  te  confenteren/ 

toat  fp  begeerben  en  berfodjten  /  uitgefonbert  be  ftelt* 
gie  /  alfo  't  felbe  tegens  alle  redjtcn  en  reben  toag  /  bat 
beonberfaten  fouben  ronftringeren  fijne  Coninblijbe 

l^aj.  te  aenbaerben  een  Heligie  /  tk  't  Baer-ïieber  ge* lieben  foube  /  $c. 

tym  gefïelöen  tijö  bat  men  toeberom  bergaberen  ™Jg 
fouöe  om  geftomen  3ijnöe/3ijn  eenige  ban  be  Commif=  wim 
fariffen  öe0  Coninr  toeberom  tot  25?eba  gebomen  /  en  too?& 

be  (©eöeputeerbe  banbe©2ince  ban  <©rangien/met  *™^ bk  ban  l^ollanb  en  ̂ eelanb  tot  <0certruiöenberge  /  geDan# 
maer  alfo  geen  toiffelingeban  (©fiagiersf  gefonben  en  gen. 
toeröe/  3(jnfe  albaer  geblebcn/  altoaer  na  eenige  bagen 

op  pafpoo?te  banben  p?ince  gebomen  isf  ben  ̂ ecreta* 
rijban  ben  decreten  ïïabebe^  Conint/  Jaquesdela 
Torre,  boenöe  eenige ercufe /  toaerom  be<©fiagier£ 
nocb  nieten  bonöen  bomen:  feggenöe  boo?tö  laftte 
Oebben/  om  Benluiöer  anttooo?öe  ban  acceptatie  of  re* 
fugbanbegComnblpe  USaj.  grote  off  ren  en  piefen* 
tatten  ober  te  nemen/  öie  Bem  etnteltjb  öen  1 1  |Bep  ge* 
lebert  té  /  öaer  meöe  Bp  na  ©2eöa  getogen/  en  na  com* 
municatic  öaer  meöe  geBouöen/  5ijn  eenige  ban  be  fel* 
be  CommifTariffen  gercrfl  na  ben  <©200t€omman* 
beur  /en  Bebben  't  felbe  Bem  gecommuniceert.  ^ett 
19  IBep  f0  3ijn  toeberom  tot  <©eertruiöenbergegebo* 

men  /  be  boo?f3  ̂ ecretan'0  Jaques  de  k  Torre ,  en 3E>oct02  Eibertus  Leoninus  met  feftet  gefcB?ifte/  in* 

Bonöeriöe  öat  geetamineert  3tjnöe/  't  boo?f3  gefcB?tfte/ 
bebonöen  toerö  't  felbe  fonbedinge  niet  meer  in  te  Bou* 
öen  /  öan  Baer  boo?gaenbe  gefcB?ifte/  en  öat  öe  feer  re* 
öelijbe  p?efentatie  ban  fijne  |Baj.  gebaen  /  om  tot  een* 
teatïit  te  bomen  bp  be  felbe  anttooo2öe  nocb  afgefïagm 
nocb  aengenomen  en  toaren  /  fo  öat  öen  »6?oot  Com* 
manöeur  grotelijb  bertoonöert  toas  /  öat  niet  meer  ge* 
ad)t/  noebte  naöer  gelet  en  too2ö  op  öe  grote  clementie 
ban  öe  felbe  fijne  $®aU  bebbenöe  fo  liberad  en  met  bol* 
ber  maten  fo  beel  off  ren  en  p?efentatien  gebaen/  toefen* 
öe  öe  felbe  genoeg  inbouöenöe  alle  't  gene  öat  onöerfa* 
tenöiegcfepareert  3ijn/omtebomen  toteenigbeiöen 
rufie/fouöen  bonnen biööen  en  bertoaebten.  éntiat 
fpöaeromtoel  beboo2öen  rnnelBajefl.  te  ö?agenful& 
refpect/até  goeöe  l|eerenen  onöerfaten  Baren  ̂ eere 
en  $2ince  fcbulöig  3ijn/  fbnöer  feer  p?ecifelijb  en  boop* 
mansf  getoijfe  te  perftfteren :  maer  met  groter  begeer* 
ten  en  pber  te  banben  /  ban  alfo  rebelijbe  en  goebertie* 
ren  p?efentatien  en  berfebertBeben  ter  goeber  troutoen 
gebaen /berfoebenöe  baerom  batfe  tot  bo?beringe  en 
effectuatie  ban  befe  b?ebe-Banöelinge  naöer  /  uitöjuc* 
belijfter/  fimpelijö/categorjjfteujb  en  fonöcr  betoim* 
pelinge  ban  tooo?ben/  te  berblaren  /  bun  meninge  opte 
boo?f3  offren  en  p2efentatien  /  en  of  fp  tik  toillen  accep* 
teren  /  ban  niet.  I|ier  op  Bebben  be  <0eöeputeerbe  ban 
ben  #2ince  en  Staten  ban  l^ollanb  en  ̂ eelanb  ten  fel* 
ben  öage  toeöerom  bp  gefcb?tfte  geanttooo?ö/öat  fp  op 
öitboo2gaenbegefcB?ifteboo2öe  Banö  nietanöerjsen 
toifïen  te  anttooo?öen  /  nocb  naöer  te  bonnen  bolöoen/ 
fo  bn  baer  lefïe  gefcb?ifte  punctuelijb  en  folemneïijb  op 

Baer-luiöer  P2efentatien  beanttooo?b  toaren  ,•  niet  te 
min  fpeoficerenbe  be  poincten  /  öaer  in  fp  luiöen  öut* 
fïerBeiö  bebinben/  en  fimpelöer  anttooo2be  begeren/ 
öe  boo?noemöe  <©eöeputeeröe  toaren  bereiö  /  op  alle£ 
Baer  intentie  te  onöecften.  Ö1     _ 

SNtt  xi  IBep  Bebben  be  boo2noemöe  ̂ rocto?  El-  ̂  
bertus  Leoninus,  en  Jaques  de  la  Torre,  aen  öe€*e*  RlijTar^ 



*5;75'.  Oor/pronk  der  Néderlandfe  Beroerten. 
SeLS  öcputcécbc  ban  öen  p2ince  ban  «Drangien/  Staten  en 
Ha  &teben  ban  «follanö  en  ̂eelanö/  ©ommel  /  SSuren 
ten  dc  wet  baren  geaflbcieeröen  binnen  «aeertrutoenberge 
«toren/  fcftergefcij2ifte  obccgelcbert  /  öaer  tn  gefpecificeert 
Wei  ?««»  *  Plncicn  «n  articulen  öie  Daec  bcöacbten/öat tarego,  bp  öe  felbe  <©eöeputeeröe  niet  fimpelijft  /  cateaorufte- 
m*a  ujö/  en  onbetotmpelt  geanttooojö  en  toas/  met  ac* 
bimpdt  «Ptari«  of refuiö  ban  öe  offren  en  p^efentatien  berbat* 

tettnöefcDnften  bp  öe  Commifirariffen  öe.sConinr ban  oen  1 + Ifêartp  /  en  eerfien  $p;tlt& 
ï|ieropDebbenöeboo2f5  «Beöcputeeröeöen  i  3fn* 

tip/  öefe  anttooojöe  tot  bolöoeninge  en  folutte  gegeben. 

ant 
tooc:öc 
bfijcrrii. 

fc<5? 

tooo:öc 
fiyöè 

E€cö  op  't  poinct  öaer  gebjaegt  toerö  / of  öe  boo2f5 £ance/  Staten  en  fïeöen  toillen  accepteren/  of 
&cbepu,  ntet/öep2efentatien  öie  Denbp  öcnboo2f3gefclj?iften 
tcccöe    ban  ben  1+  ifêeert  en  eerf  ten  Mp2ili$  boo2geö?agen 
£«?/  ?n  octo(l  7  aiö  ban  Öen  *  ÖanöDaben  in  Dare  %2toU 
Staten  ,e3Jen  /  a^tten  /  ücebten  /  metten  nabolgenbe  poinc* 
ban  toi--  ten  /  etc  <§:ggeu  en  bekennen  öie  P2efentatien  toel 
E?dacnb  Pöc"  ̂ öelijö  tebebinöen/  alfmenbanben  effecte 
flcgcojn.  öcc  Woei:/  mitfg-iDcrs?  ban  meer  anöece  öiergelijfte n  (aiien  öen  l&obincten  ban  ben  lüeöeclanben  niete* 

„  mm  noöelnh  en  öienfteiijft  toefenöe )  in  b2uer  confeiem n  m  mme  qemtm  en  gobmi&en  1  moer  en  nonnen 
„  öeboo  2)3  ̂eere  #2ince  /  Staten  en  f  eöen  niet  bctooe* 
„  oen/  toaec  toe  öcn'treftablifïement  en  rebintegratie „  ban  allen  recljten  /  pnbtiegien  en  toelbaren  banöen 
„  3lanöe  öienlijn  fouöe  3ijn  /  als?  fpluiöen  uit  öefelbe „  fouöen  moeten  bertrechen/  fo  bp  öe  cfaulule  en  an* 
„  öece  reftewctien/  öe  boo2f3  pjefentatien  bolgenöeen 
£conöerenöe/ban  fijne  ffêajeft.  toegen  onöerfp2often toerö» 

3> 

„  €n  gemerfet  öattet  ben  boo?fs  $|eere  $2ince/  <§ta; „  ten  en  intooonöeren  ban  ̂ ollanö  en  Eeelanö/  met  ba* 
v  te  geafloctecröe  ( fcpmoeöig  fp2eftenöe )  boo?  af$  nocb „  ongelegen  i$/baecgeueföe3t3aöcrlanö  te  berlaten/fo „  toel  m  öerercitie  ban  öe  <©ecef02meecöe  geamplec^ „  teccöe  «engte.  §>$  tmen  (v  bat  öe  feïbc  fijne  |^an 
„  geltebe  /  fo  't  eenen  Cfmfien  p^ince  en  mkt  betaemt/ „  ooft  cenm.iel  enten  langen  leden  met  eengenaöigen „  gcöooaraem  ooge  aenfimöe  öen  groten  pber  en  fjet  hev 
„  üg  gemocc  ban  Hine  getrontoe  onöerfatcn  /  in  öefe  fafce „  öer  confnentie  t  öaer  af  <0oö  allern  reftcnfcJiap  gege* „  ben  moet  torr^en  /  te  öoen  eerren  en  opnruöen  't  bier „  ett  t toeerb  /  oacr  meöc  fijne  onöerfatcn  en  Hömaten  tot „  mer  toe  berf  o!gt  /  en  met  ongefjoojöe  tn>eeöneöen  ber 

egeen  beter  rtnbbel  te  aöbiferen  ofte  beöenfien/  öan  bat  « 
men  bolgcnöe  ö'mljouö  ban  öer  eerfte  reguefte  /  en  alle  « anöere  nabolgenöe  gefcö?iften/  öe  uitDcemfc  fatten  « 
työen bp  öen Ijaren  öoc  bertrecfien  /  ö'toctn  imöe  ö'ee  « nig  begtnfel  fouöe  geben  /  om  alle  beroerten  te  feöigen/  « enbeJjoo?tfwlröe0te  meerfonöereenig  arDteröenften  « te  gefctjieöen  /  öat  (fo  te  mcermael  gefeiö  jft  öe  booift  # 
fyeete  %2me  /  Staten  en  ,§teöen  -egeenöer  Ijanöe  * 
bpanö|c(japofniiereleuit(iaenöeenljebüen/met  öi'eh  cc banöen  anöeren  Piobuicien:  maer  öouöen öe felbe  « boo2  nare  goeöe  b:ienöen/  lanöö-genoten  en  geallieer?  « öen/  p:efenterenöe  om  alle  bolöoenö  toille/en  ten  emöe cc 
men  fnlr  te  beter  geloof  gebe/ tot  alle  reöelnfte  conbt^  " tten  te  berftaen/öaer  op  men  ficlj  ten  toeöerfoöen  maeft  & 
bertroofïenen  berfebertljouötn/öatter  niet  m'mdof  i< bpanöüjBSf  geattenteert  en  fal  tooien  /  geöurenöe  öen  tc 
tpööeö  bertrecnen^  banöennitljeemfen  entoeemöe* <e Itngen  bp  benöaren/tot  anöerftonö  öatöe«3*merale  « Staten  ban  alle  öe  P20bincicn  fmlen  bergaberen  /om  " 
b2pmoeöig  t'aöbiferen/  't  gene  öat  ftrecnen  fal  tot  (po1  ■».) retfabliflement  en  oprecDtinge  banöe  bertreöe  iuftU  <c 
tte/ politie  en  alle  anöere  goeöe  0202e/  om  neringeen  ce toelbaert  in  ben  Hlanöe  te  boen  heren/  en  infonöerlietö/ <e om  allen  öen  intooonöerenin  al/ïilfeer  b2eöe  eneenig^ 
fjeiö  toeöerom  metten  anöeren  te  öoen  'leben  en  con* berferen  /  alö  öie  onöerlinge  geleeft  en  metten  anöeren geeonberfeert  Debben  /  ban  öen  tijö  af  /  öat  öe  Eanöen bp  ftontoelijfte  en  futceffie  onöer  eenen  ©eer  en  ©2ince genomen  en  geeonfoiiöeert  3ün  getoeefï/  tot  öat  men 
tegeng  ö'opp2effieen  tprannie/  ban  öe  toelneficlj  te  öe= fenöeren  /  öe  boo2f5  ̂ eere  P2t'nce  /  Staten  en  ̂ teöen met  nare  geaflocieeröe  öe  toapenen  fjebben  moeten aennemen  /  en  eg  :eniïn^ om  Den  te  öi|ïcatjeren  ban  öe onöeröamgOeiö  ban  öenConinft  baren  natucrlijben P2tnre  en  J^eere  /  of  om  pemanöen  tot  eenige  mitm te  bcötomgen. 

€n  al  öoe  toel  öattiit  al'tgene  boo2f3iiö genoegt faembltjht  enberöeöiget  ftan  to02öen  /  öe  goeöe  op^ 
jécöte  en  ongebeinffce  intentte  ban  öen  0002.3  öcere P2ince/  Staten  en  ̂teöen/toilkn te  öe  füüe  tiocötww» 
ex  abundanti  naöet  bolöoen/  ten  aenft'en  en  geno^ faemfjeiö  ban  <©oö  /  en  öe  ganfebe  toeretö  /  en  öae»-  bp betoijfen/  öat  f?  luiöen  ben  toelbaren  of  gemaft  met  en foenen  /  noen  ooft  in  egene  meeröer  admnge  of  recom* 
manöatie  en  ïjebben/  öan  't  gemeen  be|Ky  rmt  en  teelt ban  alle  be  i^eöerlanöcn  /  al  ift  (etjoon  Hat  öe  gene  ban 
ïiacr-luiöen/öieöc  <0erefo?meeröe  en  toaeracl'te  M* 

<c 

f« 

cc 

cc 
cc 

cc 

cc 

c» 

cc 
cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

CC 

cc 
cc 

cc 

CC 

cc 

cc 
cc 

55  ïjfi^ïïgj b2fm  *>n  öcöccf? 7  m™"*  *Wi*i  poftolijfte  Religie  ingenomen mSmSSmSi 
»  ÏÏÏÏ55J5  ai,e  m™  toereltlnftc  plicftt/fune  m*  m  l  beel  ïieber  goeö  en  leben  fouöen  bériieyen  /  öan  öe felbe  in  eenige  manieren  te  loochenen  ofte  buiten  gaen/ 3nnmette  min  öe  boo?f3  l^eere  ̂ tnce  /  &fatSP«S 
„  ♦l,Jteittcgcboo2famencnöienen/fo  bélemeeralöftire „  boo2fa^en  t  eenigrn  tpöe  fijne  Ji®ajeft.b02öer$geljoo2; „facmtengeöicntbebbcn. 

5)  ftertbetö/gementioneert  in  ntoer  €.  Iaeftegefcft2ifte 
„  boo?f3  en  ö'toelft  Ijem  in  oefen  öeïe  refereert  tot  öe  clan* „  felen  en  reflrtnciien  berbatet  int  nefcl)2ifte  banöe  1  x  in 3)  H5ee2t/  öen  boo2f3  ̂ ee2  33mice/^taten  en  fteöen  obe?* „  gciebert/  nebben  fp  bare  folemneie  anttooo2öc  ban  öen 
»  9  oefer/  uitö2iicftvi!ïft  berftlaert/en  met  ö2oebige  erem* 
w  pelen  oenoegfaem  te  hennen  gegeben/in  toelften  ejïime „  auebc  tocrclb  öefelbe  macb  ïionöen/  en  Doemen  met 
"  L  2m?i  ï*r^«0etö  betoa^rt  fouöe  toefen:  infonöer* «  neiö  als? fteöen/  Cafielen/ (terhten/fcDepen/artille* 
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beüeligieDier  boben  afflaet/öat  fo  toel  t felbe/  alg 
't  poinct  ban  öe  berfeftertDeiö  en  alle  anöere  faften/ poincten  en  öifferenten  (meefl  al  gemeenfcDap  fjebben* öemetöienbanöen  anöeren  P2obincien/enöieaen- 
gefien  öe  nabuerfcDap/  fonöer  groot  ongelnh  ö'een  fon* 
öer  ö'anöere  niet  en  beDoren  getracteert  te  3nn)  gcljam  s öelt  enafgeöaentoeröe  in  een  toetteln hebèrgaöeringe  cc ban  öe  generale  Staten  ban  alle  öe  %  anöen.  «c 

<£n  aengemerht  öat  mits?  't  bertrechen  ban  öen  uiu  « Ijeemfen/öe  concufTien/bitteringe  en  opp2effiencef=  cc 
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ten  iwX  nTi  2;Sf?ï:?ic5  SOLS*****  I  nwr«"en5ön/fo  Dier  boben  en  bponfeborigcgcfcD?if* 

» in  öen  nefri  2iffen  Sin  £      5 'i!tD6prc,innmen  i  top  Wt  alle  reöelnfte  conöitien  toillcn  berfïaen/ öaer  bp  * 
itn  t  heerteen  ii  mep   men  Denten  toeöer3nöen  ban  goeöen  bleöeberfeftert  <c 

"  IS2ÏÏS  5°02ö2agen  en  pogen  te  onöerfp2eften/fulr "  iatt,ei!0^^efentatten  (merftelnftfoöiefcgaen/en 
"  ElSf^"^)  mgeenremanS  n 

m,rtcn/0m  tmm  öetocnfcDtccn  3alige  b2eöetefto" 

"  ̂ÜV^u  '  ? ï™n  alIe  Wfftöcmtem  toantrou  (öie "  ??  mS^»,na"öelmetgoeöer  caufeöoen  omfien  en »  t  guaeöfte  af njöö  0002  ogen  ftebbcn )  toilt  toeten  /  öen »  b?02f3  ̂ ere  Wnce 7  Staten  en  ̂ teöln  /  en  toet inS 

maeft  Douöen/  tuffchen  't  bertrechen  öer  felberuit-  <c Deemfen/en  öe bergaöeringc  banöe  generale ^ta*  <c 
ten/fo  berfoeften  en  biööen  top  utoer  €.  toillen  Dier  <« 
openopalleö  tennaefïen  letten /en  in  fonöerDeiö  een  " 
ongebeinfl  en  categonjft  anttooo2ö  geben  /  met  ja  of '< 
neen/  fotoel  op  öe  P2efentatie  banöe  berfehertDeïö/  «< 
im'ttf  bertrechen  ban  öen  uitbeemfen  /  al«e?  ooh  op  't  ge*  « neöenboo2f3  ̂ eerc  P2ince  /  «§taten  en  fteöen  met  « 
boller  Danö  betoidigen  in'tfaefleboo2gaenöearticul/  « ijöien/noffun» ^^,1^^^  ,wuvüïl'  «1  roeten  re    ööiuTijano  oeujiuigen  m'tiaefieUoojgaenöcartiruJ/  « 

»>  oien/nocDtot  t  begtnfel  ban  eene  goeöe  berfehertDciö/ '  fufcöattop  mvm  inö'anö2c  mogen  berden /öat « <ïfef  4  Mtoec 
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utoer:  C  fó  feer  alg  top /tot  ttrxt  goebe  engebuttge 
b?ebe  geneigt  jijn/  boel)  en  nonnen  top  on$  anbetrg 
met  laten  boo?ftaen  /  of  utoer;  <£.  en  fuilen  ten  ein* 
be  fo  top  berfoebcn  niet  min  goeb  ban  nobeujfebebin- 
Den /De  bergaberinge  ban  be  generale  Staten  /alss 
toefenbe  naer  utoec  <£♦  eigen  fclmfteljjö  oo?öeel  en 
metmnge  ban  ben  14  itëartp  leftleben/  be  toijfïe  en 
berfianoigtfe  ban  ben  Éanben/  neffens  bTbelö  top 
ook  feggen  bat  be  felbe  jijnbe  onpartpbigtfe/  inco^ 
rupnOeifte/en  ben  genen  bien  bejtbenentté/betoe; 
nomfte  en  gelegenttjeöen  ban  allen  fanen  /  en  ober  fulr 
toel  fuilen  toeten  te  abbtferen  en  befluiten  /  Doe  men  in 
aUe£  fal  mogen  remebieren/terceren<©ob07uien(te 
ban  fijne  iKajeflett/  rufte  /  b?ebe  en  toelbaert  ban  alle 
be3Lanben. 

^eboojfj  Commtflarifen  beg  <£omnr  Debben  Hm 
op  ben  23  2flunp  toebevom  obergelebert  /  bit  bolgenöe 
öefc&ifte: 

SEnbrr 

te  up  bc 
<tOttl' 
imffarf» 
ftn  br g 
Couinr 
ï)irr  op 
toeöet' 
cinotiri' 
ficlcötu. 

EDele,  eerfame,  hoog-geleerde,  feer  voorfienige 

Heeren ,  gefien  by  ons  Commiffarifen  van  de  Co- 
ninklijke  Majefteit,  uwer  E.  gefchrifte  van  den  eerften 

defer  maend  Juny  ,en  dacr  af  rapport  gedaen  hebbende 

als  dat  behoorde.  Sois'tdatwy  volgende  de  refolutie 

en  laft  ons  gegeven  ,  dit  voorfz  gefchrifte  beantwoor- 
dende, verklaren  ook  te  verftaen,  dat  by  uwer  E.  uit 

goede  oorfake  de  prefentatien  van  ons,  van  wegen  fijne 

Majefteit  den  14.  Marty ,  en  eerften  April  leftlecien  ge- 

daen ,  goed  en  redelijk  bevonden  worden ,  mitsdien  dat 

alle  de  voorfz  prefentatien  in  der  waerheid  zijn  feer 

goed ,  en  impeterende  goede  middelen  van  fatisfaótie, 

en  een  fekere  vafte  reconciliatie  en  pacificatie ,  en  daer- 

en-bo  ven  procederen  uit  de  waerachtige  clementie  en 

goedertierenheid  van  fijne  Majefteit  die  het  meeften- 
deel  van  dien  felfs  mildelijk  geoffreert  heeft,  fonder 

daer  toe  verfocht  of  gebeden  te  zijn,  als  bevindende  en 
achtende  den  felven  te  wefen,  dcgerijffelijkfteen  be- 

cuaemfte ,  om  die  faken  t' accorderen  en  weder  in  rufte 

te  ftellen ,  en  voorts  t'appaiferen ,  en  by  een  te  voegen 

alle  fijn  onderfaten  van  herwaers-over ,  makende  een 

lichaem  onder  een  hooft ,  't  welk  is  dat  fijne  Majefteit 

ook  de  felve  begeert  anders  niet ,  dan  met  alle  gunfte  en 

föetigheid  te  traóteren. 
Hebbende  daerom  fijne  Majeft.  fo  williglijk  willen 

verklaren  't  gene  de  felfde  van  meninge  wastedoen, 

fonder  koopmans  gewijs  te  handelen  met  fijnen  onder- 

faten, gelijk  van  aenbegin  verklaert  is  geweeft. 
Wefendede  voorfz  offrenen  prefentatien  fulx,  fo 

groot ,  treflijk ,  gratieus,  en  fuffifant,  dat  uwer  E.  Mee- 
iters  in  alle  billikheid  hen  daer  mede  hoorden  te  vreden 

te  houden ,  gelijk  ook  fijne  Majefteit  verftaet,  daer  me- 

de volkomelijk  genoeg  gedaen  te  hebben  voor  God  en 

de  ganfche  wereld. 
Merkelijk  aengefien  de  Prince  van  Orangien,  die 

van  Holland  en  Zeeland  met  haren  Geaffocieerden, 

hen  wel  volkomelijk  mogen  verfekert  houden ,  dat  alle 

't  gene  datter  tot  noch  toe  henluiden  geprefenteert  is, 

als  procederende  uit  rechte  wetenfehap ,  en  bewilligin- 

ge  van  fijne  Maj .  hunluiden  ook  gehouden  en  volbragt 

fal  worden  pun£telijk,en  metter  daed en  werke , vol- 

gende de  forme  en  tenoir  der  felver  prefentatic. 
En  behoren  de  Prince  van  Orangien,  en  die  van 

Holland  en  Zeeland  geen  fwarigheid  te  maken  in  't  ac- 
cepteren van  de  voorfz  groteen  liberale  oftren  onder 

dcxel  van  confeientie,  en  vertrek  uit  den  Landenvan 

fommigen ,  die  hen  tot  de  oude  Catholijke  Religie  niet 

en  fouden  willen  begeven.  Aengefien ,  dat  de  voorfz 

Religie  by  fijne  Majeft.  en  fijne  onderfaten  befworen, 

hoort  fo  wel  geredintegreert  te  werden,  als  de  gerech- 

tigheden en  privilegiën  van  den  Landen ,  daer  uwer  E. 

hen  af  beklagen,  endatdaer-en-bovendegenedietot 

d'oude  Catholijke  Religie  hen  niet  en  fouden  willen 

begeven,  genoeg  geaccommodeert en  gerieft  werden, 

by  de  moderatie  in  ons  voorgaende  gefchrift  begrepen. 
So  fijne  Majeft.  in  de  felfde  Religie  geen  veranderinge 
en  kan  noch  en  mach  doen. 

Niettemin ,  gemerkt  dat  uwer  E.  in  h  aerluider 

voorfz  gefchrift  verklaren,  dat  haerluiden  voor  als 
noch  niet  gelegen  en  is ,  haerluider  lieve  Vaderland  te 
verlaten, en  dienyolgende bidden , dat  fijne  Majefteit 
gelieve  te  doen  cefferen  en  ophouden  het  vyer  en  het 
fwaerd.  So  is  dat  fijne  Majefteit  om  meer  dan  genoeg 
te  doen ,  en  fijne  vorder  clementie  te  tonen ,  en  op  dat 
alle  de  wereld  fo  veel  te  beter  kenlijk  mach  werden ,  de 

oprechte  Wille  en  begeerte  die  fijne  Majefteit  heeft  tot 
reduótic  van  de  Landen,  en  fijne  onderfaten  te  bren- 

gen in  eendrachte  en  rufte  met  dlle  goedertierenheid , 
overmits  by  onfe  voorgaende  gefchrifte  toegelaten 
is,  de  vergaderinge  van  de  Generale  Staten  >  om  fijne 

Majefteit  te  prefenteren  en  t'adviferen  ,  op  alle 't  ge* 
ne  dat  foude  mogen  concerneren  de  goede  ordre ,  Re- 

ligie en  Policie  van  dcfe  fijne  Nederlanden ,  om  daer, 
naer  by  fijne  autoriteit, preminentie  en  hoogheid  te 
mogen  werden  voorfien  en  geremedieert  ,  fo  U  Ej 
felfs  begeert.  So  dat  fijne  Majefteit  in  gelijke  forme  en 

nature  te  vreden  is,  dat 't  gene  raekt  de  Policie  en  Re- 
ligie t'onderhouden ,  de  voorfz  Generale  Staten  fuilen 

mogen  t'famen  fpreken  en  communiceren,  en  fijne 
Majefteit  geven  advijs  fo  voorfz  is. 

En  aengaende  't  geen  by  uwer  E.gefchrifeevoorfc 
verfocht  werd  ,  dat  fijne  Majefteit  voor  alle  werfr» 

ja  ook  voor  het  beflniten  van  't  accoord ,  doe  vertrec- 
ken  het  uitheemfo  krijgsvolk  als  in  de  voorgaende  ge-> 
fchrifte  verklaert  is,  die  groot  in  getallezijnjenjvan 

diverfe  Natiën.  Seggen 't  felve  niet  gevoeglijk  te  kun- 
nen gefchien  ,  of  immers  fo  haeii  niet ,  gelijk  ook 

geen  maniere  van  doen  en  is  te  verminderen ,  en  veel 
min  te  te  verlaten  fijn  heyrkracht ,  al  voor  het  voorfz 

accoord  gefloten  en  geaccepteert ,  of  verfekertheid 

dies  aengaende  is  gegeven  ,  en  daerom  nademaei 
uwer  E.  niet  te  vreden  en  zijn ,  met  de  voorgaende  of- 

fren  en  prefentatien  van  wegen  fijne  Majefteit  gedaen,' 
wefende  nochtans  genoegfaem  en  fuffifant-  So  ver- 
foeken  wy  dat  uwer  E.  van  haerluider  zyde ,  willen 

ondecken  en  voorgeven  de  verfekertheden  die  fy  fou«» 
den  willen  geven  ,  voor  en  in  plaetfe  van  de  vol- 

komen verfekertheid ,  van  dat  naer  't  vertrecken 
van  de  uitheemfe  Natiën ,  de  Prince  van  Orangien, 
en  die  van  Holland  en  Zeeland  fuilen  volbrengen 

en  onderhouden  't  gene  dat  geaccordeert  fal  werden, 
en  dat  fy  fuilen  blijven ,  en  hen  reguleren  naer  de 
determinatie  ,  die  fijne  Majefteit  fal  doen  ,  gehad 

hebbende  't  advijs  van  de  Generale  Staten ,  om 
't  felve  gehoort  hebbende  ,  daer  op  naerder  te  fpre- 

ken en  te  communiceren ,  op  alle  redelijke  condi- 
tien  in  uwer  E.  voorfz  gefchrifte  van  den  eerften  Ju- 

ny begrepen. Waer  uit  een  yegelijk  verftand  hebbende ,  wel  kan 
bemerken  ,  dat  fijne  Majefteit  in  geen  gebrekeenis, 

maer  doende  prefentatien  op  prefentatien,  bied  alle 

't  gene  dat  ter  wereld  mogelijk  is  te  gefchien,  om  tot 

de  gewenfte  rufte,  vrede  en  pacificatie  fijn  onderfaten 
te  brengen.  Begerende  dat  de  Prince  van  Orangien, 

Staten  en  Steden  van  Holland  en  Zeeland,  van  haerlui- 

der zyde  van  gelijke  willen  aenfien ,  het  groot  verloop 

van  de  fake ,  en  om  noch  meerder  benauthejd  en  ver- 
derfeniffe  der  Landen  te  verhoeden ,  hen  willen  voe- 

gen na  de  folemnele  offren  en  prefentatien,  om  een» 

tot  eenigheid  en  welvaren  van  de  ingefetenen  van  den 

Landen ,  wederom  te  mogen  komen.  Onder  ftond  ge- 

fchreven ,  overgelevert  by  de  Commiffarifen  van  fijne 

Majeft.  den  Gedeputeerden  van  de  Heere  Prince  van 

Orangien ,  Staten  en  Steden  van  Holland  en  Zeeland, 
Bommel,  en  Buren,  en  Geaffocieerden ,  als  te  weten 

Jonkers  Arent  van  Dorp,  Willem  van  Suylen  van  Nie- 
velt ,  en  Meefters  Adriaen  van  der  Myle,  en  Cornelifi 
Adriaenfz  Backer  Penfionaris  der  ftede  van  Zierikzce. 
Binnen  der  ftede  van  Breda  den  23  dag  Juny  1575.  En 

ondergetekent  J.  de  la  Torre. 

C.  Adruensï. 

m er  tegen  Ijebben  be  <*5ebeputeeibe  ban  ben  pnnce 
ban  «©rangien/  Staten  en  &teben  ban  |£oIlanb/^ee* 
lanb  /  bommel  /  ©uren,  en  <©eaflof  teerben  toeberom 
obergelebert/bttnabolgcnbegefcfttfte. 
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JK,  V  ®tk  I  PöOöödceröc  /  bootficnige  peeren  /  gcfien  tic  en  fuiber  gcmoetr/Rabben  op  ben  cerfïen  ̂ un»  ïcfï  * « 
;eE7„e,r  12<bp  ons  <0ebcputecrbcn  ban  toegen  mijn  <e.  ï|ecre  lcbenboo2geRouben/  Dat  al  is 't  alfo/  bat  mnnbooV* 'c berfoeft   tien  $2ince  ban  <02angien/  Staten  en  ̂ tebenban  ^eere  be  $2inte  ban  Oranaicn  en  be  geen  Die  met « 
Danöe    ̂ ollanb  en  ̂ edanb  /  SSommel  en  25uren  met  Raren 

£o*> 

S?    <8eafTocieerbcn/  'tgcfcRjifte  Bp  ons  utoer  <£.  beRan ban  öc    bigt  op  ben  23.  Defer  maenb  fjunp  /  bebinben  bat 
m™/  ̂   fcïfbe  niet  mebe  en  brengt  ban  rebiten  /  en  perfifteren 
Sm  Hou  ni'tgenctoacr  «e  alle  boo?f3  gcfcR2iften  toncluberen/ 
janö  en  en  ai  't  gene  't  toelb  onfen  boo?f3l3eerecn|BeefterS zcIaïiu.  genoegfacm  toebeegclegt  Dabben/  ia  bat  be  gene  bp 

j>  ben  toclben  utoer  <£.  rapport  gebaen  Rebben  ban  onfe 
"  laetftc  gefcR2ifte  ban  ben  eerften  befer/  inbe  plaetfe 
»  ban  pet  tc  confentcren/baer  toeclemenciecngocber* 
» tierenRcib  noöig  mocöte  toefen  (inbicn  top  fuljc  pet 
»  bcrfocRt  RabDcn)  niet  alleen  niet  met  allen  en  ant* 
«  tooo?bct/  en  b'eenboubiae  en  rcbelnbe  berfoeben  en 
«  offren  in 't  fclfbe  berbatet/  maer  fcRtjnt  Rcimelijb  af 
»  te  fïaen  /  't  geen  bat  onfen  nat  uurlijbe  $2ince  en  i^eere (roi.96.)  uit  rccip:oce  obligatie  en  plicRt/  in  geenber  manieren 
„  felfs  fouöe  begeren  of  mogen  toeren /bit  alle  geconfi* 

bereert  en  infonbcrRcib  /  bat  bc  gene  bic  in  befefaèe 
ben  naem  ce^uiben  ban  fiiite  l&ajefteit  /  pogen  be 

Il  boo?f3  beugtieüjb:  offren  te  betbönbercn.  &q  ch  bon- 
„nenbeboo2(3  peeren  ̂ mce  en  ̂ taien  en  ftcben  niet 
i,  bermerfeen/  ban  iat  men  in  befe  met  &Un  Ranbelt/  atv 
„  DerSDantcrgocbertroiitocn, 
„    aBant  nu  biangenbe  be  p2Cfcntatienbtc  ban  toegen 
„  fijne  iBiiefleit  gc£acntocrbcnDiJbengefcR2iftenban 
„  ben  14  iBartp  en  eerften  "3£p2il  leftleben/  be  boo2f3 
„  ̂eere  P2ince/  Staten  en  ftebcn  Rebben  bekent /en 
„  bebennen  als  noeR  /  bat  bic  in  ficR  felfs  goeb  en  nobig 
„3ün:  maer  bacr  iKJ  bpgeboegtgetoeeft/ 't  toelb  utoer 
„  €.  ber3tojjgcn  /  batfc  niet  genoegfacm  nocR  fufftfant : 
„  maer  ter  contrarie  Rccl  iliufoo:  enónb2ucRtbaer3ijn 
„  boo?  ben  genen/  namentlijb  /  bic  om  be  <0erefó?meer* 
„be  CïmitelijRe  Religie  aengenomen  tc  Rebben/  en  bp 
,,  be  fclbe  toillcnbe  bltjben  /  Raer  liebc  babcrlanb  fouben 
„  moeten  bcrlaten:  't  toelb  Ren  als?  nocR  ongelegen  i&. „  «©obmebe  en  Reeft  fijne  jfêajcftcit  geen  rebenen/  om 
„  fobanigen  menigte  ban  getroutoe  onberfaten  /  tóacr  af 
„  't  mccfïe  bceltoeinig  Reeft  tc  berhopen  /  maer  Rem  tö 
„  generenbe  en'tlcbcnonberRonbcnbeboo2bc  commo- 
5,  biteiten  tik  Run  <6ob  in  't  babcrlanb  toerïcent/  te  ber^ 
„  &?pben/  ofoohombeererciticbanbc<i5erefo2mccrbe 
5,  Heligie  met  vjp:r  en  3toaerbteonberb:ucbcn/  onber 
„  berel  ban  eenigen  pjetenfeti  ecb/iuant  men  ban  bctoü- 
„  fen  /  taf  Ret  noob  /  Dat  fijne  iRajcfïeit  be  Reiligc  fterbe/ 
j,  en  niet  tic  fioomfe  gc3too?en  en  Reeft» 
»     ̂ etoijlc  ban  mijn  l^cerc  ben  3p:mcc  ban  ̂ an- 
?>  gien/  en  be  gene  itie  uit  ben  onfen  be  <£R2i|ïelijbc  <©ere^ 
»  f02meerbc  ïtelijic  aengenomen  Rebbcn/in  gcenre  ma* 
3,  nieren  Ren  en  foubc  totllen  nocRte  mogen  tot  be  tïoom- 
3>  fe0eligicbegeben/en  be  Rare  berben.  ,§o  iö  bat  be 
3>  boo?f5  ̂ ecreP2ince/ Staten  en  ftebcn  met  grotere- 

33  benen  ban  'tbeginfcl  ban  Heft  b2ebeRanbcl/bccfocRt 33  Rebben  gcRab  en  alg  nor  R  berfoeften/  bat  alfo  utoer  €, 
33  ban  toegen  fnne  !Rajc|tcitbpbebofl2f3gcfcR2iftc  ban 
33  ben  1 4  jfeartp  en  ecrflen  3£P2il/  bc  boo?f3  neligie  en 
>j  erercttiebanbien  toiltontrccben  en  berbiebcn/biaer 
33  boo?  fplutbcn/in  geenber  manieren  bebucRt  toaren/ 
»>  fulp  bat  fp  bacr  ban/  atö  't fclfbe buiten  allc3toarig- 
>3  Reib  aeRtenbe/  in  Rare  reguefte  geen  mcntiegemiebt 
33  en  Raböea/  bat  bp  ̂z  boo2f3  p?cfentaticn  be  boo?f3  nc* 
3>  ligic  en  ererdtieban  bien  bp  gebocgt  fouben  toerben/ 
33  en  bat  gebaen  3ijnbc/fnne  majefleit  foubc  gcltcbcn 
33  bolgcnbe  Ret  berfocb  gebaen  fyp  onfe  boo2i3  reque^e/ 
»  b'uitReemfe  boo2  al  boen  bertrecben/ en  bo02tö  bc  ge- 33  nerale  Staten  toetteltjh  boénbergaberen/ombpabs 
?j  btjtf  ban  \nm  in  politibc  en  anberc  fahen  gcboeglRb 
»>  o?b?e  geflelt  te  toojben  /  om  met  ben  anberen  in  b^ebc 
n  en  ecnigReib  tc  mogen  leben, 
3»     €n  Roctocl  ai  Ret  felf bc  in  alle  rebelijbRcib  gcfun* 
33  beert  i.ö/  en  be  nototrlijbe  getroutoigReib  enpbertot 
33  <0ob£  ccre/  en  fijne  nöajctfcuöbienftetoclberetfrRt 
3>  Ret  felfbe  fulr  tc  gefcRicDen  /  fo  Ut  'tnocRtanö  batinge* 33  balie  ban  3toartgReib/  mijnen  boo?f3  J^ecre  be  #?mce/ 
3>  Staten  en  ̂ tcbenboo2f3  om  be0  tc  meer  <6ob/ en  bc 
»  ganfcRe  toerclb  bcbenttcmabentjacr  oprcrRte  futen? 

Rem  be  CR2ifïelijbe  en  ?{pcfloiijbe  fteligie  p20fiteicu*  u 
be  3Rn/  lieber  Rabben  lufen  goeb  tcberltefen/ ban  be" 
fclfbe  in  't  tocinigfte  pomet  tc  buiten  tc  gaen:  niette-  'c min  om  tc  bertonen  /  bat  fy  Raeriuiber  particulier  ge- " 
maft  in  fuifcc  recommnnbatie  niet  en  Rebben  /  atë  " 
be  gemene  rufte  en  toelbacrt  ban  befe5!3eberlanbcn/ " 
fpliubcn  tfamenberRanb  tc  b?cbcn  toaren/  bat  Ret" 
boo?f3  biffcrent  op  be  Heligie  en  ererntie  ban  Dien/  en  " 
alIcanbere3toarigRebenin  bc  toettelijbc  bergaberin-' lt 
ge  ban  De  generale  Staten/  betoelfee  Ret  felf 'ooft  niet " toeimgbctrcffenbcenijoi/  gebanbclt  cnafgebaen  fou* " 
betoerben.  <£n  al  itf  *t  bat  bcfelföc  pjefentaue  fo  110*  u toirlnb  in  alle  billibReib  gefonbeert  i& /bat op  be ac*  u 
ceptatie  ban  bien  geen  Difputc  en  bcRoojbc  te  ballen/ cc 
fo  fcRijnt  nocRtatm  bat  in  plaetfe  ban  geaccepteert  tc <c 
toerben/be  fclfbe  niet  en  fïrebt/ban  bat  Die  berbuifiert  'e 
en  berbonbert  toerbe.  tlfo  utocc  €,  in  u  lejlc  ge- " 
feR?ifte  onjs  boo^gcRouben  too?b/  bat  bc  generale  ̂ ta-- te 
ten  met  ben  anberen  fouben  mogen  fpjeRcnencom-  " 
municeren/  en  fijne  IBaicftcit  abbijö  gebcn  fobe^re tc 
raeftt  be^olicicbanbe  öoomfeKeiigteofplaccatcn/ i€ 
baeropgcmaeftt/  en  manieren  om  ten  beften  be  felfbe  " 
ïteligie  t'onbcrRoubcn.  me  't  toelb  geen  gemeen* ct 
fcRap  en  Reeft  met  onfe  boo?f3  beugbelijbc  ulare  en  on*  " 
betoimpelbcp2cfentatie.  u 

25cgerenbcbaeromtoelern(ïchjh/  bat  utoe  e.  ban  'e 
toegen  fijne  |I5a)cftcitgcliebeoptebo02f3  onfe  p2efcn* tc 
tatie  ban  Den  eerften  Sunpicfïleben/catRegorR&elijft  <€ 
en  fonber  cenige  bcteimpeling  ban  tooo?ben  tc  ant* <c 
tooo?ben  /  met  opentlijbe  acceptatie  of  reftii^  ban  " 
bten.  rC 

i^et  toelR  gcfcRtcb  3ijnbc/  fiWkn  bc  bo?ber  gemo* <c 
beerbe  5toarigRcben  /  in  utoer  €.  laeftc  gcfcR2ifte  ber* <e batct/0ct!icRt3ijn.  ̂ lfotopinRetgencboo2f3iiScenö  S 
3ijnbe/ genoegfacm  berfïaen  moet  too?bcn  Ret  accoojb 
gefloten  tc  3tjn/  en  oberfuïr  geen  3toarigReibenbc* '! 
Roo?t  te  ballen/  opRctbcrtrefebanbeuitRcemfc^a*  ** tic/  bacr  bp  geboegt/batcen  pcgelijfi  bic berflanb  Reeft  « Rlaetiijbbcmcrbencn  berftaenban/bat  boo2Rctber*  ! 
mmberen  of  bcrlaten  ban  bc  Rep2ftracRte  bic  ten  toe*  t 
betspbe  foubc  gcfcRfeben/benboo2f3^eere$2inrecn  . Staten/  m  geballc  ban  onbcrflanb/mcerbcr  be3toacrt  « 
en  gepjejubtccert  fouben  3tjn/  ban  fyne  ConinblRfte  £ |Ka;eflctt/  ben  toelben  licRter  foubc  3ijn  ben  felben 
toeberom  b)?  bm  anberen  tc  bcrfamelen  /  ban  ben  '! boo2f3  ©2tncc/,§taten  en  ftebcn/  't  toelb  top  onttoijf*  < fcïnli  mct<ï3ob^  gratie  Rouben  bat  onnobigfal  $xü  fo  ! 
bC2rc  ais  in  manieren  al0bobcngcaccoo2becrttoo2b.  ' ?tlfo  top  met  beomleggenbe£anbcnenintooonbcrs  , banbten/al^  onfe  koeberg/  geen  Qucflic of  gcfcRil  en  c Rebben/  oor  on.tf  Dacr  ban  niet  gefepareert  en  Rouben :  \ 
maer  in  alle  getroutoigReib  met  Renais  een  licRaem  !t onber  een  Rooft  ban  fnnConinbli)bc|ï)aicfteit/on0  e onbcrRoubenbe  3ijn  /  en  fo  beel  ons  mogelijb  is  /  bcgc*  , renteiebencnteflcrbcn/niet  jegcnjtaenbe  bat  bcgc*  l( 
nette  be  JIKajefieitSnaem/  ais  een  bebmantclban  l€ Raer(iuberboo2fettcenmcninge  boo2fïellcn  tot  onfen  «« 
groten  leebtoefen/ Dacr  toefcRüncntctcnbcrcn/  en  in  t« 
allen  getale  topIuibcntcb?cbcn3ijn/batRacrluibcn  tt beRoo2lijbc  bcrfcftcrtïjciD  gebaen  toerbe  /  ban  niet  (ten  « 
tocberspben/  ben  bjccmbcling  bertogen  3ünbc  /  en  ge*  « DurcuDe  De  bco2f3bcrgaDeringe  ban  bc  generale  ,§ta*  « 
ten)  tc  mnobcren  of  attenteren.  u 

<£n  fo  bclcacngact  bc  berfebertRcib  in  utoertf.  ge*  t( 
fcR2iftc  gcmcntionccrt  op  bc  oitbcrRoubcnifTc  /  alfo  bic  (( 
retip20cc  foube  moeten  toefen/  enboojalsncrR  niet  « 
en  berftacn  ban  toat  maniere  en  fpecicban  terfchert*  tt 
Reib  utoer  Cmcningc  en  intentie  is/  fouben  bopbc^  « 
Ralben  nietbolbomelijb  bunnen  pet  boojRouben/  ber>  cc 
foebenbe  bat  utoer  €.  gcJiebctcoiuberbencrmgcbe*  u 
guame  foo2te  en  fpecie  ban  fcbcrRcib/  u  luiDcn  toefcg*  cc 
genbe/bat  fijne  <erc.&taten  en  ̂ tcben  bco2f3  niet  on*  cc 
bertoege  en  fullcn  laten  alfulbe  rebclijbc  aflurantic/  cc 
als  bp  utoer  €.  boo?gctocnbfal  mogen  toerben.  <£n  « 
föne  mtel  Staten  en  &te ben  mogelRb  fai  3ijn  tc  p?e* « 

fcn> 
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©e 

Com* 

fenbeg 
tfoninp' 
feggen 
Been  laft 
te  ïjeo> 
ten  /  om neg 

J&incen 
en  <§>ra* 
ten  ban 

ï§oI< lanö£  en 

gee> Janöé 
a?efen* 
tatten  re 
accepte* 
ren  of  xv 

fufeien. 

„fentccen  tot  onbetDoubentiye  *>an  alle  't  gene  bat  m  bc 

',  üoo?f3  toettelijnebergaberingc  banbe<©enerale#ta; 
,,tenafgebaenengel)anbeltfaltoo?bcn. 

atïo  tan  uit  alle  't  geen  bat  boo?f3 1*  /  nototrhjli 

blpt/  öat  mijn  «feere  be  £?incc  ban  epngten/cn  fo* 
H  ne  geaflocieerben  fjen  laten  binben  in  alle  rebeln&öctb/ 

„  enboegli)ïif)etb/enbaeruic  Kennelijk  t$boo?<0oben 
L  toerelt/bataenïjcnluiber  spbeniet  onbertoeg  gelaten 

„  en  toerb  /  om  in  alle  finccritctt  en  opjerötigïjeib  te 

„  nanbeïen/ente  p?efentercn  't  gene  bat  alle  be  gene/ 
„  bie  noclj  ietbanbeoube  en  beïjoojlpe  Iiefbeban  fiet 

L  gemene  toelbaert  bcöoubenneöben/  oo?belen  mogen 

>,  «©obbelp/  rebeltjn  en  bilhjK  te  3ijn/  en  bat  tec  contra* 
j,  rie  be  prefentatien  op  prefentatien  /  boo?  laft  baer  ban 
,,  aen  utoer  *nbc  rapport  gebaen/  Ijcbbcn  boo?geöouben/ 

„  notoii-lnn  infuffifant/buifter  enbetotmpelt3ijn/bet> 

!  foenen  top  utoer  etoel  ernfteliui/  bat  fem'trefpett 
„  ban  't  gemeen  ©aberlanb/  te  toege  toillen  b?engen/bat 
„oponfebootó  prefentatie/  pertinentlijn  en  categorie 

»  nelnnmet  acceptatie  ofrcftit^  banbien  geanttooojb 

„  mag  toetben/  en  boen  regarb  toillen  nemen/  op  be 

.,  grote  getroutoigfieib  nia  mijn  Heere  be  pnnce  /§>ta> 
!,  tenen^tebenenljaregeafTocteecben  tn  W  aenljeben 

!  ban  befen  iegentooo?bigeneanbel/en  wtboecen  ban 

'  bien  /  betoefen  ïjeööcn  /  en  noen  bagelur  betonfenbe 
!,  snn/ten  einbe  bat  tefe  gemene  ̂ ebetlanben/  enbe 

'  tngef^enen  ban  bf  ert/  tot  be  getoenfïe  b?ebe  mogen  W 
„mem  «©bergelebertben  i?  ̂ ulijim* 

D<e  CommtffarifTcn  be£  Coninr/öoo?  bit  gefcjgtft 

gepo?t3tjnbe/  om  ombetoimpelt  en  nlaerlnn.te 

moeten  amtooo?ben  /  nebben  fjier  op  eenf  ge  bagen  uit* 
ftetë  begeert  en  namaetë  bp  monbe  boo?  anttooo?be 

gegeben  /  bat  fp  genen  laft  en  Dabben  /  om  be  prefenta* 
tiebanbe&eere  ©:inceban  <©?angien  te  accepteren 

oftcrefuferen:  macr  alfobe  Commiffarttjcn  t  felbe 

biel  bp  monbe  fcttien  /  ronber  't  felbe  in  gep?tfte  te 
toillen  geben/aïfof?  öaerercufecrben/nocDgeenbe* 

fcfjeib  ban  Sllnttoerpen  ontfangen  te  ftebben.  <§o  neu- 
ben  be  boo:f5  «Sebeputeerben  uiten  naem  ban  ben 

boo2f3fccere©?tnce/en  Staten  en&tebenban$§oif 

lanb  en  ̂ eelanb/  Rommel  en  SStiren  met  bare  geaf* 

rocieerbe/  be  felbe  Commiffariflen  tijb .OWfigeert 
ban  tim  bagen  /  om  anttooorbe  te  geben  By w9?jpy 

toelhcntiib  gepaflVert  3önbe/  f?  beröte^m^ mf 
banbemonbelingeanttooo?bc  ïjielben  boo?anttooo?* 

bc  bP  gefchnfte  /  en  öfe  felbe  maniere  ban  boen  te  nou* 

ben  booVonbcOoo?lij&e  bilanen  en  tergtbergtien/ 

Jttoellibnbcboo?f3  CommifTariffcn  berftaen  toefen* 

be/  nebben  toeberom  aen  ben  <©?oot  Commanbeur 

ncfonben  om  naber  laft.  €n  ïjebben i  al^boe :  b?  g
e* 

f cïr  ftc  berRlaert  niet  te  nonnen  be  p?efentatten  boo?f5
 

a cceptcrer tof rcfufcren /  berfoenenbe baer toe tnb  
ban 

bier  maenben/  om  in  ̂ pangien  aen  ben  Comnluc 

mogen  fenben  /  om  abfoluten  laft  /  en  batmen  t  emben 

beö  fclben  tijbsS  toeberom  bergaberen  foube.  m  w* 

beputeerbebanben  ©?ince/  en  banl|ollanbenEee* 

ianb  Rier  ban  feer  bertoonbert  3önbe  /  nabemael  fpltu* 

ben  altijb  berlilaert  Dabben  bolnomen  lafl  banben  €o* 
ninlï  te  hebben/berfocljt  mibbbelretijb  ban  cefTatie  ban 

toapenen/  enbe  berfefeertljcib  ban  bien  teftanbelen/ 

mug  bat  partpe  binnen  6  bagen  baer  op  fouben  ab* 
fouitclünanttooo?ben/  ban  alfo  be  Danbeltnge  ban 

bc  cefifatie  ban  toapenen  mebe  toerbe  afgeflagen/ 

en  bat  be  $2ince  ban  <©:angien  genoeg  berftaen 

fiabbe  en  berabberteert  toa.ö/  bat  be  <©?oot  Com* 
imanbcurtot9Cnttoerpen  i4  galepenett  meer  grote  en 

fclcine  fcDepen  mt  toeruften/bat  oon  alle  be  paffagten 

entoaterenin  ©laenbcren  gefloten  toaren/ en  batbp 

eencn  groten  aenflagboo2  banben  ftabbe/  omergenö 

«cninbaltc  boen/  ban  batbie  toeruflingc  toatlanr* 

raem  boo?tging/  b?  geb?eh  ban  fcDcep^-bolö/  men 
bermoebe  bat  ben  aenflag  toaö  op  ̂ eltgen^plae 

or  3DlacUe  /  ommitobien  ben  25?tele  ban  ̂ ollanb/ 
en  ̂ oilanb  ban  Eeelanb  te  fcrjetöcn  /  fo  bonben  be 

boo2f3$5eere  p?inceban  <©?angien/  Staten  en ,§te* 
benban^ollanb  enEeelanb  /  gcraben  eenetnbe  ban 

befe  tfamenfp?ebinge  en  öanïï^inge  t^  mafeen/  om 

op  nare  fanen  te  letten/  en  op  bat  fjarebpanben  on* 
ber  bit  berel  banb?ebe  /  öen-liebcn  niet  fïapericf)  ma* 
feen  /  en  mibbelrettjb  Daer  onberfien  binbenbe  niet 
oberballen  en  fouben  /  berïjalben  fp  opten  i+  bag 
qiulij  aenbe  CommifTarifTcn  bcsi  Coninr  obergelebert 
Debben  bit  nabolgenbe  gefeïmfte  tot  een  affcljefb  en 
receö  ban  befe  b?ebeljanbelinge/  bie  fo  lange  ftabbe 

gebup?t/  en  ben  gentenen  man  in  nopeonberöouben. 

I^et  böo?fcö?ebert  affetjeib  toatfluibenbe/atëbolcjt: 

MYn  G.Heere  dePrince  van  Orangien ,  mitfga- 
ders  de  Staten  en  Steden  van  Holland,  Zeeland 

met  hare  geafïöcieerde ,  Staetfgewijs  vergadert  binnen 
der  ftad  Dordrecht.  Gefien  niet  alleene  tgene  uwer 
Ed.  als  CommiflariiTen  uit  den  naem  en  van  wegen 

des  Coninx  van  Spangien  ,  by  hare  gefchriften  van 

den  23  Juni] ,  en  4 Julij ,  beide laeftleden  ter  antwoor- 

de  geven  op  des  voorfchreven  Heeren  Prince  en  Sta- 
ten ,  grote  redelijke  en  onwederleggelijke  offren  en 

prefentatien  van  den  eerften  en  i?  Junij  voorfz..  Ne- 
maer  ook  alle  vóorgaende  gefchriften  gecapituleert- 

en  wel  gelet  hebbende  op  alles  anders,  wat  heninde- 
fen  vredehandel  van  den  aenbegin  af  voorgedragen  en 

wedervaren  is :  houdende  alhier  voor  verhaelt  al't  geen 
byohfe vóorgaende gefchrifte gefeid is,  tot  den  felven 

hen  ook  refererende,  en  daer  by  perfifterehde :  hou- 
dende ookby  denfelfden  volkomelijk  wederleid,en 

beantwoord  al't  geen  by  uwer  Ed.voof  gefield  enver- 
focht  word:  hebben  ons  Gedeputeerden  voorder  ge- 

laft uwer  Ed.  te  vetonen  3  en  aen  te  dienen  het  navol- 

gende : De  voorfz  Heere  Prince,  en  Staten  gevoelende  uit 

de  voorfchreven  laetfte  gefchriften  en  ook  uit  allen 

andere  faken ,  hen  fo  voor  als  na  voorgekomen  en  be- 

jegent ,  hoe  weinig  dat  altijd  gefint  geweeft  fijn  ter  goe- 
der trouwen  te  handelen  de- gene  die  uwe  Ed.  van  Co- 

ninx wegen  te  defen  gecommitteert  hebben :  en  heb- 
ben niet  konnen  laten  defelve  uwe  Ed.  en  eenertye- 

gelijken  kennelijk  te  maken  ,  t'haerder  ontlaftingfi 

(  voor  God  en  alle  de  werelt  met'  welke  vlijt  en  affectie 
zy-luiden  over  hare  fijde  t'allen  tijden  gepoogt  en  ge- 

arbeid hebben ,  om  de  tegenwoordige  oorloge  te  ein- 

digen ,  en  de  Nederlanden  wederom  in  rufte ,  eenig- 
heiden  wel vaert te  doen  floreren,  blijkende  genoeg- 

faembyhet  demoedig  bidden,  grote  en  loffelijke  of- 

fren en  prefentatien  alom  in  hare  gefchriften  verva- tet. 

Err  eerftelijk  by  fekere  Supplicatie  by  den  felven 
Heere  en  Staten  geleden  een  jaer  aen  de  Heere  van 

Champangny  gedaen  behandigen ,  om  aen  den  Co- 

nink  geprefenteert  te  werden,  concluderende  fulxalf- 
doen  alle  hare  voorfchreven  gefchriften  te  dien  einde: 

dat  fijne  Majefteit  geliefde  te  doen  vertrecken  den  uit- 
heemfchen  bedervers  van  fijne  Majefteits  Landen  en 

luiden:  en  daer  na  wettelijk  doen  vergaren  de  Gene- 
rale Staten  van  alle  de  Nederlanden  ,  om  door  vrye 

t'famenfprekinge ,  communicatie  en  advijs  der  felver, 

in  alles  goede  ordre  en  policie  gefield  te  worden,  on- 
der de  welke  d'een  metten  anderen  voortaen ,  als  te  vo- 

ren, in  eenevafle  vrede  en  eenigheid  mochten  leven 
enconverferen. 

Hoe  hem  de  voorfz  Champangny ,om  de  voorfchre- 

ven Supplicatie  te  prefenteren  ( waertoehy  hemfelfs 

geoffereert  hadde)  gequeten  heeft,  blijkt  uit  het  we- derom fenden  der  felver ,  neffens  eene  fijne  miffive  aen 

Doctor  Junius  de  Jonge  gefchreven,  van  dateden  14. 

Augufti  1574.  En  inhoudende  voor  reden  in  effect, 

dat  hy  van  Champangny  ,  de  opinien  te  Hove  bevond 

geheel  vreemd  van  de  middelen  in  de  felye  Supplicatie 
vervatet  :  en  vrefende  datmen  de  felve  niet  goed  en 

foude  bevinden  ,  en  hadde  in  der  faken  niet  derren 

voortvaren. 
Het  is  uwe  Ed.ook  kennelijken,  hoe  dat  korts  na  het 

ontfet  der  ftad  Leiden,  te  weten  inDecembri  1574. 

Doctor  Elbertus  Leoninus  door  fijne  brieven  van 

mijn  G.  Heere  de  Prince  pafpoort  heeft  verkregen,  om 

by  fijne  Excellentie  te  mogen  komen  ,  en  den  vre- 

dehaadel  te  hervatten.  Den  felven  Doctor  kan  
ook    -  -  ge- 
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getuigen  ifle  geven ,  met  welke  blyfehap  den  voorfz 
Heere  Prince  en  Staten  verftonden  dat  (contrarie  het 
fchrijvcn  des  voorfz  vanChampagny)  copie  van  hare 
fupplicatie  by  den  Conink  gefien  was ,  en  dat  fijne  Ma- 

jefteit, om  op  de  felve  goedertierlijk  te  difponeren,  en 
alle  misverftanden  en  difrerenten  te  vergelijken,  vol- 

komen macht  en  bevel  overgefonden  hadde.  Voorts 
meer,  hoe  volveerdig  de  voorfz  Heere  Prince  en  Sta- 

ten fich  getoont  hebben ,  om  plaetfe ,  dag  en  Gedepu- 
teerden t'accorderen  tot  defen  vredehandel  ,  kan  uit 

hen  gefchrifte  en  't  rapport  van  den  felven  Doctor 
opentlijk  gefpeurt  werden :  achtervolgende  den  welken 
fy  ook  hare  Gedeputeerden  ter  beftemden  dage  en 
plaetfe  gefchikt  hebben  gehad,  de  welke  overfulx  te- 
genwoordelijk  fchier  vijf  maenden  met  den  felfden 
handel  doende  en  befig  zijn  geweeft. 

Gedurende  welken  tijd  fyluiden  van  haren  zyde  niet 
onderwegen  gelaten  en  hebben ,  om  defe  gehele  Ne- 

derlanden ter  eeren  Gods  en  fijne  Majefteits  dienft,  tot 
eene  gewende  ruft  en  vrede ,  oude  welvaren  en  profpe- 
riteit  te  brengen.  En  ter  contrarie  en  is  by  uwer  Ed.  of 
den  genen  aen  welker  uwer  Ed.  tot  noch  toe  rapport 
gedaen  hebben ,  anders  nietgefocht  geweeft ,  dan  ons 
by  infuffifante  ,  captieufe ,  bedekte  en  bewimpelde 
offren  te  circumvenieren,  en  middelertijd  ons  en  de 

omleggende  landen  en  inwoonderen  van  dien ,  te  abu- 
feren ,  om  des  te  beter  te  geraken  tot  haer  quaed  opfet 
en  voornemen  van  onfebederftenifle:  fulx al't felfde 

klaerlijken  blijken  mach ,  by  't  gunt  van  aenbegin  defes 
handels,  en  merkelijk  federt  den  eerften  Juny  onder- 

linge gehandelr  en  gepafleert  is. 
Dan  alfo  fijne  Excellentie,  Staten  en  Steden  voorfz 

bevonden  de  eenige  fwarigheid  te  ftaen  opJuwerEd. 
fchriftelijk  verfoek,  dat  dievandenonfen  hen  niet  en 
fouden  willen  begeven  tot  de  Roomfe  Religie ,  haer 
geliefde  vaderland  fouden  moeten  verlaten  ,  en  in 

vreemde  Landen  vertrecken :  hebben  fy  't  felfde  be- 
vonden te  zijn  tegens  God ,  alle  redenen  en  billikheid, 

by  de  redenen  en  middelen  in  hare  gefchrifte  van 
den  2X  Marty  leftleden  ,  en  andere  navolgende  breder 
verhaelt.  Te  meer  dat  een  grote  menigte  van  den  ge- 

nen de  Gereformeerde  Religie  profiterende  ,  anders 
niet  en  hebben  om  hare  huisvrouwen  en  kinderen  t'on- 
derhouden ,  dan  de  goede  gelegentheid ,  en  commodi- 
teit  die  God  de  Heere  henlieden  in  haer  vaderland 
verleent  heeft  ,  fulx  dat  voor  den  felven  in  vremde 
Landen  te  vertrecken ,  anders  niet  en  foude  zijn,  dan 
hen  te  begeven  in  een  gewifle  miferie  en  ellendigheid : 

behalven  dat  door 't  vertrek  van  fo  grote  menigte  (als 
by  de  voorfz  gefchriften  niet  alleen  is  gefeid ,  maer  ook 

d'experientie  in  voorleden  jaren  geleert  heeft)  de  ne- 
ringe  en  welvaert  der  Landen  (tot  grote  verachteringe 
yan  fijne  Majefteits  dienft)  getransfereert  werd  in  an- 

dere omleggende  Landen  ,  en  alle  vyandfehap  en  on- 
vrede tegens  fijne  Majefteit,  fijne  Landen  enonder- 

faten  aen  verfcheiden  oorden  gemaekt  en  bereid. 
Souden  mede  alle  de  gene  die  de  Roomfe  Religie 

toegedaen  mogen  zijn,  die  men  altans  daer  geen  of  feer 

weinig  foude  bevinden,  mits 't  vertrecken  van  den  ge- 
nen de  Gereformeerde  Religie  profiterende,  den  wel- 
ken fyluiden  in  refpecte  van  de  oudevrydommenen 

privilegie  des  vaderlands  vromelijk  en  getrouwelijk 
bygeftaen  hebben,  geexpofeert  blijven  en  te  voren  ge- 

geven worden  de  wreetheid  en  moordadige  moedwil- 
Hgheid  des  vaderlands  gemeine  vyanden ,  de  welke 
niet  tegenftaendc  de  geoffereerde  fecuriteiten  en  ver- 
fekertheden  (waer  door  wy  dagelijx  voor  oogen  fie« 
grote  menigte  bygebrocht,  en  bedrogen  te  zi/n)  nieten 
fouden  onderwegen  laten  aen  henluiden  te  verhalen, 
en  fich  te  wreken  van  de  fchande  en  fchade  die  fy  reke- 

nen door  defe  tegenwoordige  kri]g  geleden  te  hebben : 
fonderlinge  aengefien  dat  fy  den  oorfpronk  van  defe 
oorloge  den  voorfz  van  de  Roomfe  Religie  meeft  toe- 
fchrijvende  zijn,  van  de  welke  fy  rekenen  ,  dat  fy  haren gehelen  wille  behoren  gehad  te  hebben. 

En  hoewel  uit  het  gene  voorfz  is ,  de  onbillikheid  en 
onredelijkheid  van  het  voorfz  voorhouden ,  belangen- 

de't  vertrecken  van  den  genen  die  fich  tot  de  Roomfe 

Religie  niet  en  fouden  willen  begeven  ,  fich  felven 
openbaerlijk  en  kennelijk  maekt:  nochtans  defen  al 
niettegenftaende,  de  voorfz  Heere  Prince  en  Staten, 
ten  einde  fyluiden  niet  en  fouden  fchijnen  op  haer  ei- 

gen oordeel  alleen  te  willen  ftaen ,  zijn  t'famenderhand 
te  vreden  geweeft ,  en  hebben  op  den  eerften  Juny  aen 
fijne  Majefteit  een  demoedig  verfoek  gedaen ,  mitsga- 

ders fekere  prefentatie ,  van  de  welke  fy  niet  en  twijfel- 
den (overmits  de  deugdelijkheid  yan  dien)  of  en  foude 

geaccepteert  worden. 
Want  fo  men  tot  de  gewenfehte  vrede  geneigt  ware 

geweeft ,  hoe  waer  't  mogelijk,  loiFelijker,  redelijker  en onwederleggelijker  middelen  en  offren  te  bedenken, 
dan  de  voorfz  Heere  Prince  en  Staten  te  dien  einde 
voordragen  en  prefenteren:  verfoekende  by  defelve,dac 
men  voor  d'eerfte  de  vremdelingen  en  uitheemfe  'als 
oorfake  wefende  van  alle  't  quaed)  foude  caiTeren,en  by 
den  haren  doen  vertrecken ,  prefenterende  van  o-elijken 
te  doen,  mits  welkende  oorloge  foude  geeindigt  zijn  : 
gemerkt  die  van  Holland  en  Zeeland  egeenderhande 
vyandfehap  of  querele  uitftaende  en  hebben  met  die 
van  de  andere  Provinciën,  hare  landsgenoten,  vrien- 

den en  bloedverwanten :  en  of  men  fulx  geen  geloof  en 
gave,  waren  te  vreden  ten  wederzijden  fekerheid  ge- 

geven te  werden ,  dat  men  tuffchen  't  vertrecken  van 
den  uitheemfen,  en  de  wettelijke  vergadering  van  de 
generale  Staten  niet  vyandlijx  of  nieuws  en  foude  at* 
tenteren  of  aenrechten. 

Bidden  voorts  by  't  voorfz  gefchrifte  ootmoedelijk, dat  fijne  Majefteit  als  een  Chriften  Prince  en  Hooft, 
doende  ophouden 't  vyer  en  fweerd  daer  men  de  Chri- ftenen  fijne  getrouwe  onderfaten  en  lidmaten  tot  noch 
toe  mede  vervolgt ,  en  in  alle  wreedheden  omgebracht 
heeft ,  voorts  aen  wil  gedogen ,  dat  de  felve  in  haer  ge- 

liefde vaderland  Gode  mogen  biijven  dienen  in  open- 
bare vryheid  haerder  confeientie,  belovende  dus  anders 

in  alle  wereldlijke  plicht  fijne  Majefteit  te  gehoorza- 
men en  dienen ,  fo  feer  en  meer  als  hare  Voorfaren  t'ee- 

nigen  tijden  fijne  Majefteits  E.  Voorouders  gehoor- 
faemten  gedient  hebben.  D'welk  immers  fijne  Majeft. oorbaerlijker  ware ,  dan  defe  fijne  fchone  Nederlanden 
door  den  uitheemlen  fo  jammerlijk  te  laten  fchenden. 

Eindlijk  indien  fijne  Majefteit  hen  ditpoindt  van  de 
vryheid  haerder  confeientie  afflaet,  de  voorfz  Heere 
Prince,  Staten  en  Steden  willende  ex  fuperabundanti 
naerder  voldoen  ten  aenfien  en  genoegfaemheid  van 
God  en  de  ganfche  wereld  ,  en  daer  by  bewijfen ,  dat 
fyluiden  het  welvaren  en  commoditeit ,  d'welk  hert 
haer  geliefde  vaderland  fubminiftreert  in  egeen  meer- 

der achtinge  of  aenfien  hebben ,  dan  't  gemeen  befte, 
ruft  en  vrede  van  alle  de  Nederlanden  :  alis'tfchoon 
dat  de  gene  die  onder  hen  de  Gereformeerde  Religie 
aengenomen  hebben,  en  profiterende  zijn,  veel  liever 
hadden  goed  en  leven  te  verliefen  ,  dan  de  felve  in  eeni- 
gerhande  maniere  te  loochenen ,  ofte  buiten  te  gaen, 
fo  verre  bevonden  werde,  dat  d'ecn  metten  anderen 
niet  en  mochten  beftaen  :  hebben  in  fuiken  gevalle  be- 

willigt, en  zijn  niettemin  te  vreden,  dat  fo  wel  't  poinct 
van  de  Religie,  als  alle  andere  faken,  poinóten,  diffè- 
renten  en  verfekertheden  (meeft  al  gemeenfehap  heb- 

bende met  die  van  de  andere  Provinciën  ,  en  die  aen- 
gefien de  nabuerfchap  en  oude  vriendfehap,  fonder 

groot  ongelijk  d'een  fonder d'anderen  nieten  behoren 
getracteert  te  zijn)  gehandelt  en  afgedaen  werde  in  de 
wettelijke  vergaderinge  van  de  generale  Staten  van  al- 

lede Nederlanden. 

Welkes  prefentatie  billikheid,  buiten  alle  difpute 
wefende ,  als  geftelt  zijnde  tot  oordeel  van  den  genen 

die  't  infonderheid  roert  en  aengaet ,  heeft  nochtaus 
uwer  Ed.  en  den  uwen  gelieft  gehad,  daer  op  fckeren 
tijd  ons  flepende  te  houden,  en  daer  na twaelf dagen 
uitftel  te  begeren ,  om  daer  op  metten  voomaemfte 
van  den  Lande  raed  te  Hagen  ,  en  dien  tijd  overftreken 
zijnde,  in  plaetfe  van  een  pertinent  en  categorijk  ant- 

woord op  onfe  voorfz  prefentatie  in  te  brengen ,  een 
captieus  en  bewimpelt  gefchrifte  over  te  leveren, po- 

gende by  't  felfde  onfe  klare  billijke  en  onbewimpelde 
prefentatie  te  verduiftcren  ,en  voorts  naerder  geprèf- 
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feert  zijnde,  eerft  mondelinge  en  naderhand  ook  by  ge- 
fchrifte  te  verklaren  egecn  laft  te  hebben  vandefelfde 

onfe  prefentatien  te  accepteren  of  refuferen :  en  in  een 

fake  die  fo  geheel  klaeren  deugdelijk  is,  en  die  byalle 

(Fol.98.)  luiden  van  wat  conditie  die  mochten  zijn ,  redelijk  be- 
vonden fal  worden ,  van  nieus  dilay  en  fubterfugie  van 

53  vier  maenden  te  verfoeken  :  niet  tegenftaende ,  dat  van 

3>  aenbegin  defes  vrede-handelsby  uwer  Ed  beroemt  is 

wgeweeftvan'sConinx  wegen  volkomen  laft  en  macht win  defen  te  hebben. 

Enalfohieruit  kennelijk  is,  dat  uwer  Ed.of  denu- 

wen  by  den  voorfz  lange  flepen  en  geveinfden  handel, 

anders  niet  gefocht  en  hebben ,  dan  met  alfulke  oftren, 

ydelhopeen  voorgeven  vaneen  vrede ,  den  Staten  en 

Gemeenten  vanden  Landen  te  onderhouden ,  abufe- 

Ten,  miüeiden  en  Üiperigte  maken,  om  fulx  de  Neder- 

landen gevoeglijker  t'overvallen ,  en  in  eeuwige  flaver- 
nye  te  drijven,  leker  wefendedat  ten  opfien  van  defen 

handel ,  gedurende  den  ielven ,  al  op  hope  van  een  kort 

leet ,  die°van  Braband ,  Vlaenderen  ,  mitfgaders  van  de 
andere  Provinciën ,  liever  lullen  dulden  en  gedogen  al- 

le de  concuffien ,  krachten  en  geweiden ,  die  men  dage- 

lij'x  over  hen  doet,  dan  daer  tegens  feitelijk  te  refifteren. 
Ook  mede  ,  dat  niet  tegenftaende  en  gedurende  den 

felven  handel ,  en  den  tijd  van  de  vorige  dilaye ,  van  u- 

wer  zijde  niet  onderwegen  gelaten  en  werd,fo  by  open- 
bare, als  heimelijke  en  onbehoorlijke  aenflagen,  de 

Landen  te  ruyneren  en  fchenden.  So  verftaen  de  voorfz 

Heere  Prince ,  Staten  defe  van  nieus  verfochte  dilayen, 

anders  ook  nergens  toe  en  tenderen ,  en  overfulx  van 

uwer  zijde  geen  vrede  by  defen  handel,  maer  ter  con- 

trarie onruft,  en  der  onfer  bederffeniffe  gefocht  te  wor- 

den ,  en  conlequentelijk  by  den  uwen  alle  vrede  en  vre- 

de-handel  afgeüagen  te  zijn :  en  dat  overfulx  fijne  Ex- 
cellentie Staten  en  Steden  van  Holland ,  Zeeland ,  &c. 

-voornoemt ,  billik  geoorfaekt  zijn  van  nu  voortaen  hen 

felven ,  wijf,  kinderen ,  en  't  gemene  Vaderland,  tegen 
alfulke  liftigheid  ,  en  allen  onredelijk  en  ongoddelijk 
voorftelvan  den  uwen ,  met  alle  maniere  hen  doenlijk 

2ijnde ,  tot  Godes  eere,  te  ftrecken,  befchermen,  en  be- 

yeftigen.  Verklarende  voor  God  en  de  gehele  wereld, 

'  dat  fy  luiden  defen  gehelen  vrede-handel ,  en  geduren- 
de den  tijd  van  dien,  alle  middelen  gefocht  hebben, 

teneinde  fijne  Excell.  Staten  en  Steden  voorfz  met  de 

omliggende  Provinciën  van  defe  Nederlanden  onder 

het  Hooft  van  fijne  Maj.  tot  Godes  eere ,  en  in  een  fali- 

gerufte,  unie, vrede,  welvaert  en  profperiteit  veree- 
nigt  fouden  mogen  werden:  dat  daerom  ,  ingevalle 

'cfelfde  achter  wege  blijft  ,  en  nieten  gefchied , fijne 

Excell.  Staten  en  Steden  voorfz  voor  God  en  de  men- 

fchen  daer  van  onfchuldig  fullen  zijn:  maer  daer  van 

culpabel  en  oorfake ,  de  gene  die  anders  niet  en  foeken, 

dan  door  de  gemene  ruyne  en  defolatie,en  flavernye 
van  defen  Nederlanden  ,  met  onderdruckinge  van  de 

autoriteit  der  Generale  Staten ,  haer  eigen  dominie,  ty- 

rannie  en  heerfchappye  op  te  rechten  en  beveftigen. 
Niettemin  ,  fo  wanneer  uwer  Ed.deantwoordeuit 

Spangien  ontfangen  fullen  hebben ,  is  fijne  Excell.  met 
den  Staten  en  Steden  voornoemt  te  v  reden,  daer  af  ver- 

wittigt zijnde,door  hare  Gedeputeerde  tot  vorder  com- 
municatie en  handel  met  uwer  E.  te  verftaen ,  indien 

hen-luiden  als  dan  fulx  geraden  fal  dunken ,  en  kenne- 
lijk fy  dat  van  uwer  zijde  ter  beter  trouwe  en  fekerheid 

voortaen  gehandeld  fal  mogen  worden.    Onderftond 

fefchreven.  Overgclevert  by  den  Gedeputeerden  des 
ïeeren  Prince  van  Orangien  ,  Staten  en  Steden  van 

Holland, Zeeland, &c.  den  CommiiTariffen  desCo- 

ninx  tot  Breda,  den  ifdagjüly  i  J75.  prefentons:  En 
ondergetekent, 

C.  Adriaenssen. 

GTcgcn  bit  affclicib/  Bcböcntrc  boo?f5  Commifla* 
riffen  gebaen  Dit  nabolgcnbc  p?ote|ï. 

DE  voorfz  Commiffiriffen  desConinklijke  Majeft. 

gefien  en  verftaen  hebbende  d'inhouden  van  dit 
voorfz  gefchrifte  ,  en  bevindende  daer  in  veel  hoge 

miffariU  woorden  en  propooften  daer  mede  fy  en  andere  diena- 

ïe'own!  rcn  van  fiJnc  MaJ-  t,onrecln  en  tcSens  de  waerheid  ge- 1 
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culpeert  worden ,  gelijk  hen  voorgaende  gefchrifte ,  en 

grote  redelijke  en  meer  danfuffifante  oftren  ,  dienende 
tot  rufte  en  welvaren  van  de  gemene  landen,  openbaef- 

lijk  zijn  uitwijfende,fondereenigegeveinfdeöf  bewim- 

pelde handelinge,  en  dat  het  geheel  fondament  van 

't  voorfz,  gefchrifte  alleen  gemaekt  word  op  het  vep- 

fochte  dilay,  om  fijne  Maj.  t/adverteren  (  gelijk  info 

fwaerwichtige  fake ,  niet  tegenftaende  generale  com- 

miffie ,  behoort  en  gewoonlijk  is  te  gefchien : )  verkla- 

rende niet  in  meninge  te  zijn ,  't  voorfz  gefchrifte  te  ad- 

voyeren  of  t*ontfangen,anders  dan  volgende  haer  voor- 

gaende  verfoek  en  tot  effe&uatie  van  dien,  verwachten- 
de d'antwoord  van  fijne  Majeft.  om  de  felve  hebbende, 

d'advertentie  te  doen,  volgende  hen  voorfz  verfoek,  en 

voorts  op  d'inhouden  van  de  voorfz  gefchrifte ,  en  an- 

dere te  feggen  fo  vorder  bevonden  fal  worden  te  beho- 
ren. En  in  dier  forme  en  anders  niet ,  hebben  de  voor» 

fchreven  Commifiariffen  doen  tekenen ,  en  overgeno- 

men 't  voorfz  gefchrifte.  Protefterende  voor  God  en 

de  wereld ,  dat  van  wegen  fijne  Maj.  geen  gebrek  en  is, 

noch  oorfake  gegeven  en  word  van  het  fcheiden,of  bre- ken defer  communicatie :  maer  ter  contrarie  by  den 

Prince  van  Orangien ,  Staten  en  Steden  van  Holland* 

Zeeland ,  &c.  felfs  ,  indien  fy  verwittigt  zijnde ,  als  vo- 
ren, niet  en  erfchijnen  om  defen  vredehandel  (verftaen 

hebbende  de  meninge  en  intentie  van  fijne'  Majeft. )  tot 
een  goede  einde  te  brengen.  Aldus  gedacn  tot  Breda 

den  14  dagvan  Julio  1575-  Onderftond  gefchrevcn. 

By  ordonnantie  van  mijnen  Heeren  de  Commiffarif- 
fen  des  Coninklijke  Majefteits.  En  ondergetekent 

I.  de  la  Torr e. 

A%ïm$  tètxfc  ianfeburfge  Banbelinge  fonberecm* ge  b?ucDt  ennutboo?be  $eberlanben  geeinbigt/ 
enBcbben  belc  menfcBen  te  bergeefg  geBoopt/enna 
benb?ebeenrufl  berlangt/  toant  bc  partpen  niet  ban 
te  meer  op  ben  anberen  berbittert  3ön  getoo?ben-  «&en 

1  r  <g|ulP  3ijn  be  <£cbeputeerbe  banben  $2incc  ban  <&* 
rangten  /  Staten  en  ̂teben  ban  $|ollanb  en  Eedanfc 
tocberom  tot  <&o?b?ecBt  genomen  /  Bebbenbe  te  boren 
toiffelingc  ban  bc  <0flagter0  gebaen.  3Ë>e  #2ince  Beeft 
terjïonb  aen  allen  Coloncllen  en  Capiteinen  onber  fijn 
<©oubernement  3ijnbe  gefclj?eben/en  Ijenbermaent/ 

om  op  Daer  Boebe  te  toefen :  atë  oor  om  Ben  eernge  af- 
b?eï$  te  boen  /  fo  Bet  in  Bare  macBt  toare. 

3}r  foube  ïjier  mebe  banbefe  Banbelinge  nufcM* 
ben/  atë  be  felbe  bjeeb  genoeg  met  alle  be  omflanben 
befcB?cben  Bebbenbe/  maer  betoijle  fommtge  be  fcDulü 
leiben  op  be  p?inceban  <®rangtcn/en  bte  ban  J^ollanb 
en  Eeelanb/ bat  beb?ebe  niet  eniögebolgt:  fuftine* 
renbe  m  be  Confnfe  Ben  al  toegaf  batfe  moebten  be* 
geren  /  alleenlijR  batBPBenbe  fteUgtenict  enfeonbe 
toefïaen :  feggenbe  /  bat  be  onbecfaten  Baren  ̂ eere  en 
$?iuce  niet  en  beBoo?ben  te  btoingen/  om  becanbernv 
ge  te  manen  in  een  fteligie/bacr  op  Bp  be  banben  Bate 
be  ontfangen  /  en  be  3tanbfaten  Bern  Babben  geBulb  en 
beftooren :  anbere  ter  contrarie/leggen  be  geBele  fcBulo 

op  ben  <©?oot  Commanbeur/  hktiU  banbe  <0ere- 
fomieerbe  föeligie  ganfcBelijR  r\kt  te  geballe  toela- 

ten /  maer  geBeel  te  Eanbe  uit  toilbe  Bebüen/  en  batter 
een  grote  menicBte  ban  bien  be  ballingffBap  gefmaeftt 
Bebbenbe  /  Ben  liebe  ©abcrlanb  niet  meer  en  toilben 
betben/  fo  fp  oor  in  Ben  gefclj^ften  felf?$  genoeg  te  rcip 
nen  gaben:  maerbctoöle  befettoenabolgcnbeabbii^ 
feunocDtotbcfenUanbel  bienen/  enbatbaer  uitnocB 
lilaerber  ftan  gefien  too?ben  /  toic  be  pjnncipaelfte  oo?« 
faRC3tjngetoectl/ban  bat  ben  b?ebenietenis$getrof' 
fen  /  fo  Beb  ift  bie  Bier  toillen  bp  boegen/  tot  bctoitf  ban 
be  gebeinfiOeib  in  befen  Banbel  boo:genomen  /  latenbe 
Bet  oo?bcel  aen  ben  onpartpbigen  lèfer, 

%\$  be €fcbeputeerbc  banben  0?inrc  ban<0ran^ 
gien/^taten  en  ̂ teben  ban  l^ollanb  en^eelanb/Baec 
gefr B?ifte  ban  ben  eerflen  Swnp  Babben  obergeïebert : 
fo  3ijn  eenige  ban  be  felbe  CommifTarïfien  getogen  bp 

ben  <©ioot  Commanbeur  /  Bebbenbe  ftem  't  boo?f3  gc^ 
fcBnfte  en  allen  ben  Banbel  t'famen  te  Rennen  gegeben/ 
toaerom  BP  bebe  becgaberen  belc  $ebcclanbfe  i^ec^ 
ren  /  neffentf  ben  ïlabe  ban  &mm  <©cmracl/  altoacr 

gocb 
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gocö  gebonbcn  tf  be  fane  flepcnbc  te  ftoubcn  /  en  met 
ttubcr  te  Doen/  norB  te  befluiten/  buiten  b'erpieffe 
toillebanbcnConinft/en  batfe  Benluiben  abbijtfacn 
ben  Coninft  oberfenben  fouben.  SDitabbij.tftoasüui' 
benbe  alöujf: 

?Cifo  Bet  fijn  €icccll.  (bc  <ö5200t-Connnanbeur)  De^ 
lieft  Ijeeft  te  Doen  bergaberen  beel  peeren  en  anbere 
perfonagien/  om  niet  Dien  ban  ben  fiabe  ban&ta; 
ten  te  Doren  Bet  rappo?t  ban  be  Commififarifcn  bic 

t>7n&t*  tot  Bet  pacificeren  bart  lefe  ̂ cberlanbfe  troublen  ge* 
ren  /  op  öeputeert  toaren/  oor  meöe  te  bifitcren  ïjt  fcl^iften  /  fo 
natie80'  öan  öc  Commiffacifcn/  alö  meöc  ban  be  <0ebeputeer- ban  De  ̂   toaii  ben  ̂ 2tncc  ban^angien/  Staten  ban  §oU 
Mrifica*  lanb/£cclanb/25ommcl/  Buren  /en  Bare  <0eatTo- 
i8  3uïp  "eerben/  öm  metten  anberen  te  bcliberecen  na  ben 
1 1*.  eifcB  en  imponantie  ban  be  faftcn/  3ijnbe  ban  be boo?f3 
om  re  in  communicatie  getreben  /  en  ücbbenbc  be  faue  in  te- 
KSi  öcntooo2bigftcib  ban  fnn  Crceücntic  rppelijft  oberge^ 
couinö.  '**&/  Doetocl  bat  om  beel  rebenen  fp  Bet  feer  3toaer  bin* 

Oorfpronk  der  Ncderlanclfe  Beroerten. 

Ci  5 

«bbijjj 
Btrefol» 
brerr  in 
Den 
Cïarö 

tot  Bacr  feBoïen  te  gaen/baer  fp  in  Bacr  berboembe 
opmien  gelcert  toö2ben.  ï§ebbertbc  ooft  tot  ïeiben  een 
önibcrfiteit  opgerccDt  /  om  tjk  te  bccbjcbcn  /  toil* 
lenbe  ooft  bat  Ijet  oemeen  bolü  tot  uacr  fermonen  gact/ 
eit  einbehjK  niet  en  laten  te  Qtielien  bic  bat  niet  en  toiU 
jen  boen.  mfo  bat  ïjit  uitfteï  niet  en  bient  ban  tot  mnv 
bcringe  ban  ïic  CatBobjftcn  en  ïlcligie/en  tot  bccmccr- 
beringe  ban  be  macBt  ban  bc  bpanben  en  Bacr  nette; 
ric/  toant  ftab  men  ober  een  toijl  tijbg  met  Baer  getrac* 
teert/fp  fouben  Baer  met  bed  minberp?efcntaticn  Beb* 
ben  te  b?eben  geftelt  ban  men  Bacr  nu  boo2toenb/  bacr 
uit  bat  men  merftcn  ftatt  be  confeguenticbanbo?ber 
uitflel :  en  om  te  bcrljacfïen  be  rebuctie/  fo  3ijn  bacr  toe 

ttoc  toegen/  te  toeten :  fict  oorlog  en  pap&  " 2UengacnbeBetoo2Ïog/men  fjeeft  geften  in  befc 
booMcben  jaren  /  Doe  toeinig  men  bacr  bp  gep?ofiteert 
Deeft  /  Bet  toeine  boet  bebueftten  /  bat  men  Bier  na  niet 
beel  uitrecBten  en  fa!/  toant  tcn  tijbc  ban  ben  hertog 
ban  Stlba  en  in'tbeginfcl  ban  befc  laetfte  troublen/ 

fteit :  ooft  mebe  om  be  refpecten  ban  be  occafien  en  rtr- 
rumftantien  bü  feöielün  bc  faften  mogen  beranbe* 
ren  in  beter  of  erger  (tact  /  in  toelfte  geballc  bcfen  föaeb 
geen  jtebe  grijpen  en  foube/  toant  Bet  geen  bat  nu  goeb 
10/  be  occafie  pafferenbe/  i$  baer  na  niet  practica* 
bel  /  3jjnbe  nobelijn  tiic  remebien  te  appliceren  na 
ben  loop  bes  ttjbö:  nocBtan#/fo  omfjjn€rcellentie 

(Cee  contrarie  onfe  macljt  te  toater  c«  te  lanbetoas 
meerber  /  be  bctalinge  beter/  nocBtang  en  Ijebben 

top  Baer  boo?tgann  niet  nonnen  beletten  /foig  't  ban teb?efcn/3ünbebe3lanbenonber  be  geBoojfaenrtjeib 
ban  fijne  iBaiefleit  feer  bebo?ben/enbebpanbenter 
toapenen  geererceert/en  Bacr  ̂ tebenber(ierHt/bat 
men  toeinig  of  niet  bo?bercn  en  foube/ en  fo  top  boo? 

te  gef)002famcn/al^  om  bat  j»  nm m %anb? een   eenige  quabc  fo?tunc  eenig  ongeluïi  nregen/  fo  fou^ Baefiige  remebie  bcBoeft.  Rebben  be  boo?f3  uit  een 
pber  tot  <©öb$bienft7  en  toelbarenbe^Baberlanbsf 
befe  nabolgcnbe  acticulen  cenb2acBteltj«  geabbifeert/ 
allesf  tot  Bet  toelbeDagen  ban  fijn  jjBaieftett  en  ét- 
ceücntiê. 

€erft  bat  Boetoel  tjt  toeberpartpc  boo?  Baer  ge- 
fcB?iften  eifcBten  eenigc  ino?bentclijRc  bingen/  men 
nieten  beBoo?t  acDtertoegcn  te  laten  be  aengebangen 
communicatie  t  maer  tie  te  foenen  tot  een  goeb  einbe 
te  bjengen/en  bat  om  niet  te  boen  toanBopen  be  CatBo* 
Ipèn/bienocBin^ollanben^celanb  3ijn/ooB  mebe 
om  te  beter  in  officie  te  Boubenbeottberfaten/gefeten 
onber  bc  fub jectic  ban  fijne  jBafefteit/  betoelne  boo?  be 
oberlaft  ̂ ic  fn  nu  beel  jaren  geleben  Bebbcn  /  pet  moto- 
ten  aenrccUtert/'ttocm  foube  3ijn  tot  fcBabe  ban  fijn 3Baje|tcit  /  geen  Bope  Bcbbenbe  bati  b2ebe. 

25oben  bien  i$  be  communicatie  nobelp/  om  te  be- 
letten be  aenffagen  ban  be  Calbiniftcn  ïsie  in  ̂ ollanb 

en  ̂ eelanb  in  (late  3ijn/  betoelne  (be  pacificatie  ge-- 
b20«en  3tjnbe)  niet  laten  en  fullen  met  grote  naerftig* 
Bcib  te  p2actiferen  confeberatien  ban  alle  namen/ al^ 
fofp  niet  en  foenen  ban  beranberingebanïïegeringe 
cnpnnce/'ttoeln  tot  tie^  ttjb  toe  be$2incebart<®= rangïen  niet  en  Beeft  toillen  toelaten  /  alle  binn  re* 
gerenbe  onber  ben  naem  ban  fijne  iBajefteit/en  an- 
berö  geen  tijtel  boerenbc  ban  iieutenant  en  Capitein 
<©cna*ael  ban  fijne  |Ba  je|teit  in  ̂ ollanb  en  Eeelanb/ Boetoel  Bn  Bern  bifttoilölaet  ontballen/bat  BP  een 
fcBone  B2uib  in  Banben  Beeft  menenbe  ̂ ollanb  en 

ben  be  bpanben  Bacr  beel  fïpber  Bouben  /  en  bc  anbere 
$20bincien  mocBten  in  een  ongebal  enoproerigBeib 
Bomen  tot  uitroebinge  ban  be  ganfcBe  CatBolijfee 
ïlomcinfc  Heiigie.  25obcn  bien  fo  men  eenig  p?oftjt 
nonbe  boen  boo?  be  toapenen  /  bat  foube  met  feer  gro* 
te  noflen  en  lange  jaren  moeten  gefcBieben/alfo  Baer 
flebcnfcer(ïern5ijn  boo?  be  gclegcntBeib  /  en  fpmec^ 
(lersS  ban  be  Eee  /  in  toelften  tijb  fijn  iBajcflcit  fo 
beel3toarigBeben  mocBtenoberHomcn/  bat  (p  bere- 
buctie  mocBten  beletten/  te  toeten  een  anber3toacr* 
beroo?log/  berbonb  ber  bpanben/  mutineringe  ber 

folbaten  /  en  alteratie  ban  't  gemene  boln :  boben  b'on- 
feberBeib  ban  ïeben  of  fierben/  'ttoelb  topaltemael 
onberto02pen  3ijn/  en  obergeben  ber  felbcr  Éanben  in 
meerber  en  groter  macljt.  <&ou  foiöfeer  tcb2efcrtbc 
befperatie  ban  be  bpanb  /  atë  Bacr  gcluït :  alfo  bat  Bet 
beter  i$  be  communicatie  ban  DebjebeteacBterbol? 
gen  /en  bat  fijn  ifêajeftcit  gelicbe  toe  te  laten  alle  fa* 
nen  bic  men  beBoo2lijft  marB  toelaten/  om  met  be 
minde  rigeurbetöeiigic  en  geBoo2facmBeib  ban  fijne 
IBajeftcit  te  reb2c|Teren.  <£n  alfo  be  p?incipaelffe 
3toarigBeib  gelegen  i$  in  't  bertrecben  ban  be  folbaten/ 
ijic  fp  noemen  b2embelinocn/ert  bat  alreöc  bc  Com* 

mifTarifen  boo2  bebel  ban  fijn  <£rcellentic  'tfeïbege? 
p2efenteert  Bcbben/  be  fabennebcr  gcleib3ijnbe:  bo- 

ben bien  bat  be  bpanb  feib  /  niet  te  toillen  tracteren 
boo?  en  al  eer  fp  bertrocnen  3ijn  /  toant  Bet  anberg  niet 
ban  tooo2ben  en  3ijn  /  betoelfeemen  nictgeBoubenen 
ie?  te  obferberen  tegen  be  ftctterg/  ooö  mebe  bat  be 

gcelanb/bie  feer  begeert  toerb/ en  fomenfe  niet  en  toil   Staten  niet  b?p  en  mogen  opineren/nocBte  ba|tig- toeberom  nemen  met  conbitien/  ïjQt  bacr  toel  onber 
Hjn  (macBtig  genoeg  zombie  te  befcBermen)  ijk  Baer 
feer  topen  /  en  Boetoel  een  banbebpgeïegenp2incen 
opentlijft  niet  en  fni  toillen  aennemen  Baer  befcBcrme* 
niffe/om  niet  te  nomen  in  een  langburigeoo2log  met 
fo  macBtigen  Coninlv  fo  en  fullen  fp  baerom  niet  laten 
Ueimehjn  alle  bpftanb  te  boen  ban  gelb  en  boln /om 
metter  tijb  be  macBt  ban  fijne  HQajefïeit  te  flpten  /  m 
lijb  fp  tot  befen  tijij  toe  gebaen  Bcbben. 

^^aerorn  ijö  't  nobelijube  rebuctie  ban  l3ic  3tanben tcBaeftcn/aengefienbatboo2  Betberlangen  ban  bien/ be  Catuoïü&cn  feer  minberen;fommigebieftcrben/ 
fommiae  tic  bertrecben  ;  en  in  Baer  plaetfe  bomen 
b2cmbe  ftcttcrö  /  ooft  mebe  bat  Boe  langer  be  jonnljeib 
opgeboeb  toerb  in  rebellie  enHcttcrie/nietncnncnbe 
ttocB  <©ob  /  nocB  #2tnee/  Boe  baer  minber  Bope  iö  tot 

■99 ■)  naer  rebucrie  /  alfo  hc  betterjS grote naerfrigljeib  boen ombcjonbDcib  te  berlcibcn/be  ftinberen  btoinaenbe 
I.  Deel.  

J 

cc 

Bcib  gebcn  fo  ïanöe  fpBicrtc3lanbc3ijn.  ^obunht 
onjS  goeb  te  3ijn/  om  alle  binfe  tot  een  goeb  einbe  te 
b?engen  /  bat  men  toelate  Bet  bertreu  ban  bien  /  betoij* 

Ie  bie  ban  J|ollanb  en  ̂ celanb 't  felbe  mebe  boen  toil^ Icn/acBterboïgenbe  Bare  pjefentatie:  ooft  bat  men 
eensS  i£  boo?  Bet  bertreb  ban  be  berfeftcringe  ban  be  ee- 
ne  en  anbere  3pbe/  en  bat  men  een  tijb  (telt  tot  betalin* 
ge  en  afbannihge  ban  tic  boo2f5b?cmbelingcn  tocla 
tenbe  be  bpanben  /bic  fp  in  bc  bergaberinge  banbe  « 
<©encralc  Staten  mogen  p2oponeren  alle  faftcn  /con*  " 
cernerenbebepolicie  en  0laccatcn  ban  fijne  IRaj.op  u 
't  dub  ban  be  ëcligie/  en  bat  be  bergaberinge  gefcBf  e*  « 
be  in  fulfter  boegen  /  al0  fp  gebaen  iö  ten  tijbc  ban  ben  cc 
ïteifer  Caroluö  be  bijfbc  ftoogloflijftcr  memorie  /  boen  u 
Ut»  ̂ fz  ïanben  aen  fijne  Höajefieit  obergeb?agen  cc 
Beeft/  om  b2pelijft  te  mogen  abbiferen  op  alle  faften  W  «< 
tot  'jef3[anböoo2baer  mogen  y&n:  toelfte  abbijfenge^  «■ 
lebert  ftillen  toerben  in  Banben  ban  fijn  jjfêa  jefleit  /om  « 

5f  f  f  bacr 
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„  paft  ban  te  02bonneren  in  alle  rebclijftBcib  cnbillib* 
iieiö  /  en  bat  bie  ban  ïfollanbcn  gJeclanb  Baer  fullen 

3; » „  fubmittcren  ac»  ftct  gene  't  toelft  ban  3ön  fiBajeft.  met 
„  nbbij$  geo2bonnecrt  fal  too?ben  /  en  bat  met  fulbe  ba* 

„  :fïiaDcöen/al$  men  fal  bebinben  baer  toe  btenlijft  te 

fijn. oen  om  te  communiceren  ban  Uc  berfebertBcben  en 
anbere  pumten  bie  in  bc  communicatie  niet  geacco?* 
beert  én  3ijn  /  fo  moetmen  boo?  ben  eerfien  acco?beren 

op  be  in'Boubinge  ban  be  O02log  /  fó  te  toater  atö  te  lan* be/  be  toelfte  moet  fimpelijb  aen  beiben  3ijben  gcfcBie* 
ben/  fonbec  baer  af  te  communiceren/  om  te  feftoutoen 
Bet  pcrijftel  ban  berraberpe  /  Hk  foube  mogen  gefcBie* 
ben  boo:  Ijet  Danteren  ban  malftanberen  0002  bat  bie 
papg  gefloten  foube  3ijn.  ©oo?t$op  bicbcrfebcrtBe* 
ben  bat  in  tyk  maenben/  of  tot  SfllberBeiligcn  toe  geen 
bpanblijfte  baben  ban  MHz  3tjben  fouben  toerben  aen- 
gerecfit/ bat  ooft  baer  en  tuffcBen  He  Catljolijftcban 
||ollanb  en  ̂ eelanb  Baer  openbare  exercitie  fullen 
Bebben  ban  Baer  Religie/  en  fo  Bet  boenïtjft  toare/  bat 
begebiuchteCatBoIijften  toeberomin  fouben  bomen/ 
fo  gecfteüjbe  atë  toeerlijbc/Bcbbenbe  b?pe  exercitie  ban 
Baer  ftetigte  en  goeberen  /  fo  baer  cenige  in  efife  3ün. 

<Ên  fo  men  bat  brijgen  ftonbc  /  fo  foube  3ijn  iBajeft. 
beeï  minnen/  boo?  bien  bat  boo?  fo?me  ban  p?obifie  be 
goebe  CatBoUjftcn  toebcrom  gcfet  fouben  to02bcnin 
Baer  goeb  en  b2pe  exercitie  ban  Religie  /  boo?  toelft 
mibbcl  men  Bet  bom  beter  totbe  oube  fieligie  en  ge* 
ï)002faemBcib  foube  b?engen/  mant  fo  men  lang  Hk  re* 
webie  biff ereert  /  fo  t$  te  b?efen  /  bat  fo  fp  nocB  een  jaec 
Baer  iteligic  beboubcn  /  batmen  ban  fonber  45000 
merfecipe  Banb/  be  iScligte  baer  toe  niet  en  fullen 
feonnen  binben  /  bobm  bien  batmen  boo?  Hk  mibbelen 

foube  beletten  Bet  opftcl  ban  be  gene  bie  't  £anb  onber een  anber  $:ince  en  regcringe  begeren  te  b?engen.  <£n 
acngaenbe  Bet  bertreeften  banbeb?cembelingen/  fal 
3ijn  jBai.  baer  boo?  bo?beren  Bet  accoo?t  en  berlicBtcn 
be  bef  toaerniffe  en  fcBaben  ban  be  platte  lanben  en  in* 
genomen  fleben/  en  Betbertreb  mag  gefcBieben  fonber 
cenig  apparent  pcrijftel/  aengefien  bat  Hk  banl&üi* 
lanb  en  Eeelanb  Bet  fclbe  mebe  fullen  boen  /  boo?t£  be 
Hlanben  onber  3i)n  Itëaj.  gelegen  /  3ijn  ongelijb  meer* 
ber  gepeupïeert  ban  J|ollanb  of  Eeelanb/  alfobat* 
mentnft02ten  tijb  een  groten  Boop  ftrijgg-bolft  foube 
bonnen  bergaberen/  bie  mei  getroutoelijft  fullen  bie* 
nen/foBet  toel  gebleftcn  Beeft/  p?incipalijft  berlicbt 
3tjnbe  banbe  f  toare  ïaften  banbe  b?eembe  folbaten/ 
gelijftfpooft  Baer  getroutoigbeib  toel  getoont  Bebben 
inbecerfte  troublcn/  Bcbbenbebe  ingefetenen  boo?  be 
feomlte  ban  beb?embelingen  be  $?ebicanten  beriaegt/ 
en3jjnbe  baer  na  be$?ince  ban  <®?angien  gebomen 
meteenarotcmacBtin'tEanb/  Bebben  fp  fulftenge; 

» 

Boo?faemBeib  getoont /bat  geen  plaetfeof^tabBem   boen  mag  luibenbe  aio1  bolgt: 
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Betfelbe  onbectoo?penBet  oo?beel  ban  bc  Staten /fo  „ 
mag3ijn  jitëaj.  boo?cenbergabcringeban25iffcBop*  „ 
penen  (CBeologanten  boen abiferen /  foberremenbe  „ 
<©ebeputeerben  ban  ï^ollanb  en  Seelanb  baer  toe  niet  „ 
en  bonben  b?engen/  om  Baer  p?efentatie  aen  te  nemen/  „ 
batmen  bie  ban  ̂ ollanben  2;eelanb  toelaet  baerb?p  „ 
te  mogen  fitten/  lebenbe  fonber  exercitie  en  fcBanbael/  „ 
fonber  00b  ban  pcmanb  onbecfocBtte  too?ben/enbat  „ 
om  bat  fpfeggen  niet  te  mogen  bertreeften/  ombatfp  » 
geen  mibbel  Bebben  om  Baer  in  anbere  lanben  te  on* » 
berBouben/oobom  Baren  groten  Boop/  fullen fp ge*  „ 
b?uiben  beconbitien  bie  alle  b?eembe  Bebben/ bie  Bier ,» 
bonnen  Banbelen  Baer  boopmanfcBap/  om  metter  tijb  » 
boo2goebleben/  en  goebe  leringe  banbe  «©eeflelijfe* » 
Beib  /  en  <0ob0  gratie  /  bebeert  te  mogen  too?ben  /  alfo  » 
fuiben  ingetoo?telben  quaeb  nietfo  Baeftenmaguit* » 
geroittoo?ben. 

€nomallebing  toeber  opterecBten  meteen  goeb 
exempel  en  abminiftratie  ban  gelecrtBeib/  fofalmen 
boen  publiceren  /bat  alle  <©ecfïelijbBeib  bie  bertroc* 
ben  i0/toeberom  fal  moeten  bomen/alfo  be  <0ee(lelöb' 
Beib  niette  beelenmag  toefen/  en  bat  be föeligieufc 
plaetfen  fo  gebeftrueert  3ijn  /  beel  ban  Baer  ben  bap  op 
ben  tuin  geBangen  Bebben  /infonberbeib  om  begrote 
menicBteberbetteren/be  toelbegelijb  gefeibtë/met 
goeb  exempel  en  goebe  p?ebicatien  tebulp  fullen  feo* 
men/be  jegentooo?bigc  (tact  banbeKeligie/p?inci* 
paliib  falmen  öntbieben  be  gene  tk  baer  meeft  b,e* 
ouaem  toe  fullen  toefen/tot  torent  onberBoub  men  ook 
berfien  fal  /  en  boo?  faute  ban  Cloofieren  fo  falmen  Bet 
Eanb  neerfteitjb  befo?gen  ban  goebe  ̂ afto?en  /  en 
J&arocljianen/  aengaenbe  b  o?bcnnanrien/  baer  in  fal* 
men  gantfelijb  bolgen  Bet  %  Concilie  ban  (Crenten. 

&it  tèBetgeen'ttoelb  HU  boo?fcb?eben  geerenen 
ïïaben  geabbifeert  Bebben/  op  Bet  p?oponeren  ban  fijn 
qSxcell.  beBoo?lü&  te  toefen/na  ben  (laet  en  toefen/  baer 
Baer  tegentooo?beuj&  be  faben  in  bebinben/  Baer  niet- 

temin fubmttterenbe  aen  alfulben  beter  abbitë/  aljs 
3ijn  iBajefteit  bebinben  fal  baer  toe  te  beBo?en  /  en  tot 
meerber  bolboeninge  en  berblaringe/Beeft  3ijn  €xcelf. 
befe  poincten  obergefonben  aen  3ijn  |Baie(ïeit.  <©e 
onbergetebenbe  toaren.  5^e  45?oot  Commanbeur/be 
25i(TcBoppen  ban  3Cnttoerpen/  ban  25?ugge  en  ban 
speren /ben  ̂ ertog  ban  SCerfcBot/  be  <©?abenban 
Htalepn  en  fteülx  /  mijn  peeren  ban  tëafTingeri  en 
CBampangnp/  ben  Cancelier  ban  <©elfccrlanb/  ̂ >oc 

to?€lbertuö  ̂ Leoninu^/  IBonfieur  b'2HflrönbiHe/en 
^leronimujs  be  ï|oba. 

^'anber  abböö  baer  top  ban  Bebben  bermaent/ 
bat  be  ̂ k  Staten  '$  %aiM  en  l^ertogbomsS  ban 
25?abanb/aen  ben  <0?oot  Commanbeur  boo?  Ben  ab* 
btj0  obergelebert  Bebben  /  opte  p?opofitie  bp  Ben  boen 

cenige  afnttentie  of  fabeur  betoefen  Beeft:  maeralle 
bpanbfcBap  baer  Bp  gepaffeert  Beeft/gelijb  00b  ten  tij* 
be  ban  bc  J&crtoginne  ban  ̂ arma  /  3ijnbe  be  faben 
noch  met  foenabeibgeregeert/fo  Babben  beingefete* 
nen  alle  troublen  ter  neber  gcleib/  metop?ecBtenban 
be  Religie.  3Hlfo  bat  fijne  jBajcft.  geen  reben  en  Beeft 
aen  3(jneronbcrfatcn  getroutoigbeib  te  ttoijfelen/al* 
toaert  ooft  batmen  be  lanben  toat  meer  toeliet/  om 

Ijaerbertentetoinnen/'ttoelfe  niet  alleen  fal  berfebe* ren  te  anbere  p:obincien/maer  00b  boen  contribueren 
totbebctaïinge  banbe  b?eembelingen /  toelbeb?em* 
beling$n  men  fal  moeten  afbanben/  foBaeflBetmo* 
gclijbfal3ijn/ombeboo?f3  rebenen/  ooft  omtefclju* 
toen  eenige  muterie  /  en  bat  boo?  Bet  uitfetten  Baer  fol* 
bpe  niet  fo  Boog  en  loopt  /  batmenfe  niet  fal  mogen  op* 
brengen /en  batmen  Ben  fal  bebelpen  met  begebo?en 
ingefetenen.  f€cn  eer(lcn  fo  Beeftmengefien/batfe  geen 
3öatte  in  b2omigBcib  en  toijften/fo  fp  toel  onbcrBouben 
toerben /fp  berbiencn  00b  minber  folbpc/en3ijnecr 
aengenomenen  afgebanftt/  boben  bienfo  engaetBet 
gelb  uit  Bet  lanb  niet  /  beBalben  ooft  batmen  nocB  ben* 
ben  moet  /  bat  be  ingebo?cnen  meer  Bet  lanbtf  nut  foe* 
ben  ban  be  biccmbelingeh, 

<gnomöat3ijn|Kaie|t.  niet  en  beljoo?t  /  nocB  niet 

S«fobeb2ie  Staten 'js  Xanbief  en  ̂ ertogbom^ban  auw» 
25?abanb/ binnen  3Cnttoerpen  tcnbebele3ünber€rc.  gtnaJJ, 
bergabert  3ijnbe/  Bebben  bp  feberen  b?ief  ban  befel*  ban©?* 
ber  €xcell.  aen  Bern  gefonben  m  bate  ben  ttoeben  ban  fanb  / 
ber  maenb  ban  ̂ eptemb?i  in  bit  jaer  1575.  onber  an*  JJJ*J 
bere  bebonben  /  bat  bet  bifferent  en  ben  ttoifl/  baerom  ̂  W 
befe  arme  $eberlanben  tot  nocB  toenieten3öngeap*  +«oor 
paifeert  nocBgeBolpen/om  metter  tijb  in  Barenou*  JjJgL 
benbeBoo?lijfeen(taetge(ïelt  teto02ben/  foube  p?inci*  6anögt' 
palüft  beruffen  op  ttoe  poincten  /  alg  op  't  bertreft  ban  «mnw 
ben  bolbe  en  natie  ban  be  buitenlanbertf/en  op  Bet  feg<  JJcnec" gen  en  beterminatie  banbe  Staten  <0enerael/of  be  ge*  <©«* 
altereerbe  inbe  oube  CatBolijfte  meligie  fouben  in  be  m 

boo?f3^eberlat?ben  mogen  bltjben  ban  niet/  enBeb* ' 

en  mag  aenraften  Bet  poinct  banbe  «ïcli0ic/  nocDt?  |  fiwW 

ben  niet  bonnen  gelaten  /tot  guijtinge  ban  Baer  offi 
tk  1  ontlaflinge  ban  Bare  confeientien  /  en  berbin* 
tenifTebie3P<©ob9dImacBtig/  onfen  genabigen^ee* 
re  ben  Coninft  /  m  hertog  ban  2Ö2abanb  /  natuirlü- 
ben  en  fouberainenp2ince/  met  ooft  be  goebe  onber* 
faten  en  ingefetenen  fcBulbig  3jjn  anbertoerben  te  bi^ 
ben  in  alber  ootmoeb/  bat  3ijnber  «excellentie  gelie* 
bealle  3tjn  uiterfïe  te  boen  tot  pacificatie  banbe  fel* 
bearme  ̂ eberlanben/  fo  notelijft  toefenbe  /  al0  een 
pegeiijft  benlijft  en  geboelenbe  /  en  men  boo?  oogen 

'  (F.  !O0.' 
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<£n  acngaenbe  't  ecrfie  poinctbanbc3toarigbcbcn 
boten  gerocrt  /  (tact  te  bemerfeen  /  bat  ük  Dan  be  ten* 
ben  ban  <£>2bonnantien  /  3Balen  en  anbere/  Ijkt  m  De^ 
fe  ,£cberlanben  geboren  /  ijebben  fo  grote  getroutoig; 
fjcia  boo2  fnne  jjDajefïeït  en  befeilanbengetoonten 
betocfen/  fo  toel  in  ben  tocDt  na  SDuitfTanb  /  tot  affi- 
tfentie  en  fecourg  ban  &ujlenljogcrmcmo2ien$ieifcr 
Caerle  be  bijfbe  fijn  |J3ajeftctt$  §eet  baber  /  boo? 
finte<©uintijn:  altftot  <02ebelingcn  in  ölacnbcrcn/ 
en  alom/  enonber  anbere  ook  ten  tjjbe/  batbeftab 
ban  Reegen  in  J^enegoutoen  bp  ben  <0?abe  Hloöe- 
toijb  ban  iSaflau  bp  p2actüfee  en  lagen  toag  ingeno- 

men/ en  fonber  toelbe  benben  befjulp  en  getroutotg- 
Ijcib  be  faben/  alötcbebucDtentoaovnualübbabben 
mogen  afïopen/en  nocb  bagelijr  betoijfen  en  betonen 
metter  haet  /  immers  ben  toelhen  men  begeert  te  im- 
plopcren/  bat  fnne  jjBajefïeit  toel  en  recbtbeerbclijb 
geinfomieert  tocfenbe/  geen  atbterbenben  ban  benen 
ban  of  bel)002t  te  bebben:  maer  ben  ten  bollen  te  bc* 
troutoen  als?  betoaerbers?  ban  fijne  fBajeftcitö  li- 
cbaem/ met  oob  ban  bare  buistooutoen  en  binberen/ 
teunben  /  ingeboren  babcrljjbe  en  moeberbjbe  3£anb* 
fcöap/  en  fjenluibcn  eigene  goeben/  bie  meer  geaffee- 
tioneert  3ijn  totten  Eanbe  /  en  beter  te  bajtijben  ban  be 
buitenlanberg  /  ban  toelbe  binnenlanberö  oor  genoeg- 
faem  getal  geboeglijb  foube  bcbonbento02ben/ fonber 
merbcujhe  begojbje  /  alief  goebe  en  beboo2lijbe  betalin- 
ge  gebaen  toerbe/  gelijk  b'crperientie  bctoefen  beeft 
tentijbebanbenconfente  ban  be  bete  nobennael/  in 

bet  boegen  bat  al  toaren  be  buitenlanbero'  bertrotbcn/ 
't  Elanb  niet  en  foube  onberfien  3ijn  ban  befenfeurtf  en 
befcbermcr.ov  tegen  be  gene  bic  ben  na  be  boo?f3  paci- 

ficatie fonben  toillen  moepen  of  onbertoinben  /  't  felbe 
3lanbenb'oubeCatbolijbefioomfe  fteligic  te  foren* 
ben  en  te  beletten  in  eeniger  manieren/  enfo  toanneer 
meerber  getal  ban  bolfoe  ban  oo2loge  toaren  nobcl(ju/ 

foube  't  felbe  gereber  en  geboegbjfoer  /  bolgenbe  b'oubc maniere  ban  boen  /  g*bonben  too?ben  in  be  nacfte 
ïfcobincün/  palenbe  aen  en  omtrent  benboo^  |5e- 
öerlanben. 

<£n  bat  aengaenbe  bet  ttoebepoinct  te  aenmernen 
(raet/  bat  be  boo?f5  Staten  nooit  en  bebben  in  baer 

officie  gefaelgeert  /  tn  't  (lub  ban  be  ufantte  ban  be 
ouöc  Catbolijfec  föoomfc  Keligie/  nocb  nimmermeer/ 
metter  aratic<©ob0/faelgcrcn  enfullen/  gclijbfpoofo 
mette  Staten  <0cnerael  in  gjuntotnben3!are  1574» 
tot  232ti(Tel  bcrblaert  en  te  bennen  gegeben  bebben  /  en 
alö  nocb  berfelaren  en  geloben  bp  befen  baerluiber 
fignaturen  en  ïjanbgefcïmften/  onber  ben  eeb  bie  fp 
fnncjï}aje|ieit  /alö  ̂ ertog  ban  25?abanb  /  fcbulbig 
3ijn/ bat  fp  in  bebergaberinge  ban  be  Staten  C5cnc; 
rael  niet  én  fullen  gebogen /bat  inbareofeenigeban 
bacrlicber p?cfentie fal gep20poneert/  geabbifeert/ge-|  niettegenftaende  zijn  wy  berichten  geadverteert,dat 
raemt  Of  getracteert  bJ02ben/'ttöelft  eenigfiniÖ  fOtlbe)  de  voorfz,  rebelle  en  wederfpannige  in  onfe  Landen 

©e 
Staten 
banska» 
bonö 
tirrlil.v 
ren  bp 
cebe  Dar 
fp  ui  öc 
beraaöe* 

ringebee  toefen  ten  acbterbele  ban  beoubeCatbonjfoe  fioom; 
K*  fc  Religie/  of  banbe  autoriteit  ban  fijne  |iB>aicftcit/ 
tenntft  al$  ï^ertogc  ban  252abanb/  en  #2ince  ban  befeike- 
Bcftogcn  uedanben  /  maer  alleenbjb  't  toelb  be  goebe  02öcn 
SaSpö"  ban  Auditie  en  politie  en  begebele  gemene  toelbaert nemijc»  ban  befe  $eberlanben  fal  mogen  aengaen.  <Ênin? 
abtiifcc?r  trten  pemanb  p2oponercnbe  /  boo2fïelbe  of  p?etenbeer- 

be  te  p2oponeren^f  boo2tö  te  (lellen /pet  ter  contra- 
rie ban  be  boo2f3  öube  Catbolijbe  Religie/  of  ber  au- 

toriteit ban  fijne  Jtëajcfteit/  fp  fulb  boo2(ieI  fullen 
tocberftaen  met  Jpbe  en  met  goebe.  <©m  alfo  meer  en 
meer  te  betoijfen  bare  gebclc  goebe  en  oprechte  affectie 

„bangetroutoebaffalenen  onberfaten/  hk  fp  öebben 
„  enb2agcntotbicn(tbanfünc|Ua)cfteit/  toeibarenen 
„  ruft  ban  befe  #eberlanben  /  en  bat  fp  nimmermeer 
„  en  fullen  abbiferen/  raben  af  opineren/bat  be  gene 
„  ̂k  gealtereert  3ijn  inbeboo2f?oube€atïjolnbefieli- 
„  gic/fouben  in  befe  $eberlanben  mogen  blijbenbio- 
:,  nenofrefiberen/ maer  biel  ter  contrarien  /  bat  be  fel- 
„  be  niet  toillenbe  ben  reconcilieren  totter  felbtrouber 
„  Catfjolijbe  Hoomfe  öeligie/  fulr  alö  fp  gatenen 
„  bare  boo2fatcn  ban  oubers  tot  ouber0  bebben  ge* 
„  pleegt/  maer  fouben  in  bare  nieutoe  (betoelbefpb^ten 
3, 43erefo2meerbe.  Religie)  toillen  Wijben/  fullen  moe; 

X.  Deel. 

ten  uitte  felbe  .©cberlanben  bertrecben  /  bolgenbe  be 
P2efematicn  ban  bc  ConmufTariïcn  ban  lijneJUSaje? 
(tcit  ben  tot  252eba  gebaen/ fenber  bat  fp  immeimeer 
boo?  leben  of  ileiben  ban  anber  cpnue fullen 5ijn/fo 
moet  l)en  <0ob  belpen  en  alle  fnne  heiligen.  ̂ 2cfente* 
renbe  nocb  bo?ber  en  naber  berfebertbeib  ban  't  gene beö  boo?f3  iiö  /  inbien  bejö  noob  toate  /  en  fulbe  aio  fijne 

majefteit  foube  ban  bun  begecen/ alle 't  toelbfp  niet 
en  ttoijfelen/  maer  batfelijb  geloben  /  bat  aubere  ̂ êta> 
ten  ban  be^cberlanben  niet  en  fullen  infgcujrtoeige* 
ren  te  boen  /  maer  ben  feer  geerne  in  al#  bten  aengaen? 
be  conformeren  /  op  bat  fijne  jiEajcfteit  te  meer  en  ba- 
lïelijb  Ijaer  macb  berfeheren  ban  be  goebe  b?ucljt/ 
tk  ban  ber  conbocatie  ban  bet)002f;  Staten  <6ene^ 
rael  (en  ban  be  beterminatie  bp  ben  ̂ ince  ban  <0ran- 
gien  met  fijne  ̂ eaffocieerbe  berfoebt)  fal  moeten  boe- 

gen /acljterbolgcnbc  fijne  lïiajefïcits  goebe  intentie en  meninge. 

3©p  fullen  nu  hefe  b2Cbebanbclinge  Ut  bol  gebeinfl* 
\)üü$  toaov  laten  bcruften/enbojberberbalm/toat 
geburenbe  be  felbe  bp  beite  partpen  ijsboo^gencmen 
getoeeft  /  betoijle  be  <6200t  Commanbeur  tot  geen  be> 
(lanb  of  (ïilfranb  ban  toapenen/  geburenbe  hc  felbe 
banbclinge/  en  babbc  loillen  benlacn/  fo  boren  gcljoojt 
i.O/  toaerom  eib  be  toabe  en  fo?ge  bebolen  toaisf. 

geburenbe  te  felbe  bjebcljanbelingc  /  en  bat  be  ge* 
menc  ingefetenen  ban  $cberianb  nocb  al  Ijoopten/ 
bat  ben  b?ebebanbel  tot  een  gctnenfcljt  einbe  hemen 
foube:  fo  beeft  ben  «a&oot  Commanbeur  laten  uit- 
gaen  bit  nabolgenbe  (iraf  Paccaet  /  baer  bp  alle  ban* 
belingc  met  bic  ban  t^ollanb  cnEeelanb/bicbaerin 
boo2blucbtige  /  rebellen  en  bpanben  aenocmt  toerben/ 

feer  firictebjb  /  op  berbetirte  ban  lijf  "en  aoeb  berboben toerb/  en  toerb  bet  felbe  paccact  ben  1 2  gulp/  al#  ïjet 
affebeib  ban  ben  bjcbcbanbel  ben  14.  bacenageno* 
men  toerb/  berbonbigt  /  toaer  uit  00b  toel  te  fien  toa£/ 
bat  ben  <02oot  Commanbeur  niet  oprecbtelijb  gefint 
toasf  tot  ben  boo?f5  b?ebe.  i^et  boo?f5  piaccaet  toass 
luibenbealbu^: 

By    DEN    CONINK. 

ONfen  Schoutet  van  Antwerpen  en  Merkgrave  ons 
Lands  van  Ryen  of  fijnen  Stadhouder  faiuit.  Al 

is't  fo,dat  by  verfcheiden  PJaccaten,geboden  en  edicten 
hier  voormaels  gepubliceert ,  genoeg  verficn  isgewcefl 
tegens  den  fauteurs,  affiftenten ,  byftanders  en  recepta- 
teurs  van  alle  voorvluchtige,  rebelle  en  vyanden,boven 

dien  dat  alle  geeftelijke  en  wereldlijke  rechten  verbin- 
den en  vcrobligeren  alleonderfaten,  en  eiken  van  dien, 

de  felve  voor  vyanden  te  hebben,  en  by  alle  middelen 
te  vervolgen,  en  perfecuteren  :  immersten  minften  de 
felve  de  Juftitie  aen  te  brengen  en  denuncieren.  De; 

et 

cc 

te 

cc 

CC 

of  ge 
rractcert 
te  torr^ 
ben  )c 
icné  de 
lloomfe 

van  herwaers-over  dikmael  verfwegen ,  gerecepteert 
en  ontfangen,en  binnen  de  felve  Landen  van  geld  en 
penningen  ook  gerieft  en  geaccom  modeert  worden,cn 
dat  eenige  hen  overfchryven  en  dienen  van  Efpyen, 
waer  uit  vele  inconvenienten  volgenen  toekomen,  en 
werd  daer  door  hun  rebellie  en  wederfpannigheid  te 

langer  gevoed  en  onderhouden.  Waerom  willende 

't  felve  voorkomen  en  verhoeden  ,  en  hier  op  ecril 
en  al  voren  gehad  hetadvijs  van  onfe  feer  lieve  en  ge- 

trouwede luiden  van  onfe  Raden  van  Staten  en  fecre- 

ten,  hebben  by  deliberatie  van  onfen  feer  lieven  en  wel- 
beminden Neve  den  Groot  Commandeur  van  Cafti- 

lien, Stadhouder, Gouverneur  en  Capitein  Gcnerael 
van  onfe  voorfz  Landen  van  herwaers-over  van  nieus 

verboden  en  geinterdiccert ,  verbieden  en  interdiceren 
als  noch  by  defen ,  boven  alle  voorgaende  geboden  en 

ordonnantien ,  alle  perfonen  binnen  onfe  voorlz,  Lan- 

den van  herwaers-over  refiderende ,  't  xy  onderfaten  of 

gene ,  eenige  eeïrefpondentie  of  verftand  te  houden, 

overfchryven,  advertilTementen  doen,om  wat  fake  dat- 

tetzy,acnfpreken,  handelen,  communiceren,negocie- 

ren,  en  recepteren  in'topenbaer  of  in  't  fecrete  ee- 
nige van  de  voorfz,  rebelle,  voorvluchtige  of  vyan- 

den ,  al  waer  't  ook ,  dat  de  felve  hun  vrienden  of  geal- 

f  ff  x  liccre 

ract  op 

ben (dom» 
manbruc bocnpiv blireren/ 

brrbte» benbe 

alle  Ijatt' 

bclinge/ 

fioop- 

maii* 

fcfjop  e* 
coininu' mrarte 
met  be 

rebellen 
en  topan* 
ben  Dr jj 
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lieert  waren ,  of  anderfins  hier  voormaels  hun  gebue-  \  ttuattj  met  llCOCtlOf  elf  b?p\i£V$  ( fö  fRCCftet  ïMlCttt   «Benige 

25aröcftugf  aen  &onop  uit  «enftfjutfen  fcïj?ijft )  aen  f>a»'c£ ren,  als  landsmans ,  patrioten  of  vrienden  geweelt  had- 

den ,  't  fy  ter  caufe  van  koopmanshandel  of  anderfins, 

op  de  verbeurte  en  confifcatie  van  lijf  en  goed ,  als  fau- 
teurs, complicen, medeplichtige  en  aenhangeren van 

de  felve  rebelle ,  voorvluchtige  en  vyanden ,  ordonne- 
rende en  bevelende  een  yegelijken,  dat  fo  geringe  fy  iet 

weten  contrarierende  defe  onfe  ordonnantie ,  fy  't  felve 
denuncieeren  en  aenbrengen  aen  den  Officier ,  aldaer 
fulke  voorvluchtige  rebelle,  of  vyanden  verborgen  of 
onderhouden  fouden  wefen ,  of  ook  daer  eenige  van 
den  overtreders  van  defe  ( al  waert  maer  in  eender  pun- 

tten voórfchreven )  woonachtig  fijn ,  om  de  felve  ter- 
ftond  aengetaft  en  geapprehendeert ,  en  daer  na  den 

behoorlijken  ftraf  daer  van  gedaen  te  worden  ,fo  voór- 

fchreven is ,  autoriferende  alle  perfonen ,  't  fy  krijgs- 
luiden ,  of  anderen  ,  die  aentaftinge  of  detentie  van 

dien ,  metter  verfcher  daed ,  en  op  't  feit  bevonden  we- 
fende  te  mogen  doen,  mits  de  felve  terftond  brengen- 

deen overleverendein  handen  vanharen  competen- 
ten  Rechter ,  alles  op  verbeurte  en  confifcatie  van  lijf 

en  goed,  fo  tegens  de  voórfchreven  rebelle,  voorvluch- 

tige en  vyanden :  als  tegens  de  gene  die  met  hen  hande- 
len ,  confereren  of  communiceren ,  of  de  felve  accepte- 
ren,  ontfangen ,  onderhouden  of  favoriferen  fouden, 

fo  voórfchreven  is.  En  op  dat  een  y egelijk  te  beter  de- 
voir  doen  foude  om  de  felve  te  appprehenderen ,  of 
der  juftitie  te  denuncieren  en  aenbrengen ,  geven  wy 
van  alle  de  voórfchreven  confifcatien  van  goede  een 

derdedeeltot  behoeve  van  den  aenbrenger  of  van  den 

genen  die  de  apprehenfie  daer  van  doen  fal ,  en  d'ander 
derdendeel  tot  behoef  vanden  Officier  die  't  vervolgt 
en  d'executie  daer  van  doen  fal ,  blijvende  't  derde  der- 

dendeel tot  behoeve  van  onfe  fifque.  En  ten  einde  dat 

van  onfe  jegenwoordige  intentie  en  verbod  niemand 

ignorantie  en  foude  mogen  pretenderen ,  fo  ontbieden 
en  bevelen  wy  u  wel  expreflelijken  ,dat  gy  van  ftonden 

aen  en  fonder  vertrek  d'inhoudeh  van  defen  doet  kun- 

digen  ,  uitroepen  en  publiceren  binnen  onfer  voór- 
fchreven ftad  van  Antwerpen ,  en  in  alle  andere  fteden 

enplaetfen  onder  uwen  bedrijvé  en  jurifdióticdaer- 
men  gewoonlijken  is  uitroepinge  en  publicatie  te  doen, 

en  tot  onderhoudinge  en  obfervatie  van  diere  proce- 
deert en  doet  procederen  tegens  den  overtreders  en 

ongehooriameby  executie  vanden  poenen  voórfchre- 
ven ,  fonder  eenige  gratie ,  gunfte ,  diffimulatie  of  ver- 
drag des  te  doen  met  dieffer  aenkleeft ,  geven  wy  u  vol- 

komen macht  ,  autoriteit  en  {onderling  bevel ,  ont- 

bebijften  tufleben  ï$oom  en  <Cnftuuifen  getoceft/  en  fJ.ycl£ 
be  ijutfïuften  toaren  in  goeöen  getale  op  en  aen  be  nffltn  in 
Dijftcn/  tiaii  en  bo?ften  niet  aenftomen.  <Den  18  al*  „^JJg 
fo  betfeer  fjert  gebjo?en  toag  /  3i)n  eenige  bjpbuiterg  tiwen 

ban'tfConinr  boift  op  fcDaetfen  boo2't€ilanb  ban  mattv 
öc  45M)t  getoeeft  /  maer  boo?  be  b?omigbeib  Dan ,anö- 
De  <£planberg  /  $ijnfe  fonber  iet  uit  te  reebten  /  tocber* 
om  te  rugge  getogen.  <De  «Boubcrncur  ,§onop  bab* 
be  /  met  abbijtf  ban  be  (©ebeputeerbe  ban  't  felbe    ottu 
nuartiereeno?Dönnamic  gemaeht/  op  bet  bijten  ban  jjamie 
betoaterenban  Ijet  nebele  rmartier/beginnenbeban  j^ 
petten  langs  ben  ficfterbjjft  totaiftmaec/ban^ih-üanDi? 
maer  langs  be  ̂ cïjermer  tot  Cnollenbam/  c«öoo?g«tereii 
't^pijnerboojfgat  /  ban  't&pij&crboojfgat  lanr  be  ̂ oop 
25eemfter  tot  putmerenb /ban  putmerenb  lanr  be  oeroud 

purmer  tot  fBonicftebam  /  toelrien  bijt  tojjb  rooft  «cc  en toefen  41  boeten.  5De  bomen  m  bpten  en  toaebt  gjf 
bouben  moften  ban  petten  lamc  ben  Itefterbp  tot 
llftmaer  toaren  tiü  ban  ̂ cbagen  met  250  man* 

1  nen  /  en  moften  bpten  1125  roebcn  in  belengte.  <©ie 
ban  25arningerbo?n  en  ̂ aring-buifen  met  102  man* 
nen/ moften  bpten  909  roeben.  '©ie  ban  ̂ UBarten 
en  ©nïftoög  1 59  mannen  7 1 6  toeben.  3&ie  ban  3©in* 
nel  126  mannen  moften  bpten  567  toeben.  '©ie  ban 
tlarinftCarfpelen  CalberbijK  met  8+  mannen  380 
roebcm  ̂ ieban  Coebijft  en^.pancraes  met  191 
mannen  860  roeben.  ïèarmenftuifenmet  101  man* 
nen  +60  toeben.  ̂ oogttooube  en  €ertf  tooube  met 
2x0  mannen  990  roeben.  ©an  2Clfemaer  totboo? 
't^pijberboorfgat  moften  bijten  be  bomen  ban  oube 
en  nieutoe  jSlebom  met  360  mannen  900  roeben  in  be 
lengte.  <©pbam/l|epn0D2oen  en  ©eenbuifen  met  17  8 
mannen  575  roeben.  <&pamb?oeft  en  «opmeer  met 
120  mannen  300  roeben.  (©utfterfper  100  mannen 
150  rocben.  ,$oo?bfcbertooube  en  ̂ uibfrbertooubc 
1 38  mannen  346  roeb.  2&?oeftop  üangefcijft  60  man- nen  too  roeben.  «geïjermer  en  ̂ rhermerbom  met 
föiip  en  <©?aft  10 1  mannen  bc  t  efte  banben  föoetalen. 
©an  't  ,gpüftetboo?fgat  lanfiö  be  ©eemftet  tot  pur* merèinbe  be  nabolgenbe  bomen  /  Srfem  1 3  5  mannen 
337roeöen.  3Babtoep  27  mannen 67 roeben.  tlbbe* 

«erft/ ïambertfcbaeg/  (Ctoifcft  eniBibtoout'fament 2t  1  mannen  552  roeben.  Ibenbojn  en  iBitfen  19 
mannen  47  roeb.  ̂ pefterfpel  en25enningD?oeft  114 
mannen 285  roeben.  «©pperöoeg  54  mannen  135  roe* 
ben.  <©ofttooub45  mannen  ui  roeben.  l£autoert24 

bieden  en  bevelen  allen  en  een  yegelijken  dat  fy 't  fel-    mannen  60  roebett.  ̂ UbbittoOUbe  1 6  mannen  40  roe* 
de  doende  ernfielijken   verftaen  en  obedieren.   U    ben.  3Boggenom  91  mannen  230  fOCben.  25etftJj0tlt 
voorts  ordinerende  onfen  lieven  en  getrouwen  Can-  i  79  mannen  199  roeben.  3ï3erber^Dobe  34  mannen 

(f.  xoi-)  celIier  en  lieden  van  onfea  Rade  geordonneert  in  Bra-  g?  roeben.  <©ubenbijft  3 9  mannen  97  roeben.  3Befter* 
band  over  te  fenden  behoorlijke  certificatie  van  de    blOCfter  26  mannen  215  roeben.  55innetoljfett  21 

dagen  en  piaetfen  ,  wanneer ,  en  daer  de  voorfchre-  mannen  78  roeben/  en^cDarbam  ix  mannen  3oroe* 
ven  publicatie  gedaen  fal  worden  ,  om  daer  mede  fcen.  ©00?tÖ  ban  Putmerenb  lant  Öe  Plirmet  tOt 
voorts  gedaen  te  worden  naer  behoren:  want  het  ons  j  JBoniCftebam  be  nabolgenbe  bO?pen/  in  ben  eetfteil 
alfo  gelieft.  Gegeven  in  onfer  voórfchreven  ftad  van  j  ^cljattoOUbe  met  12  mannen  joroebett.  (Cer25eetSf 
Antwerpen ,  onder  onfen  contrefegel  hier  op  gedrukt,  |  ^0  mannen  75:  roeben._<©uabnft  7  6  mannen  1 19  roe 

inplaccate  den  vierden  dag  van  Julio  in'tjaer  i$7?. 
Onder  ftond  gefchreven ,  By  den  Conink  in  fijnen  Ra- 

de. Engetekent I.de  Witte. 

I B  bebbe  bo?en  berbaelt/bat  be  pointe  ban  <©2an gien/  \)p  fijneb?iebcn  banbeneerftengjanuanj/be 

ben.  ̂ oogftafpelen  ,§toaegfbijft  met  109  mannen 
272  roeben.  <0?oftjjuifen  24  mannen  60  roeben. 
$ötbbelpe  99  mannen  247  roeben.  3©arber  7  2  man* 
nen  180  roeben.  3©pbeneö  en  <©ofterlecft  67  man* 
nen  168  roeben.  «Scbellinftbout  102  mannen  25e 
roeben.  25oubefiarfpel  119  mannen  197  toeben.  €>?o* 
teb?oeft  160  mannen  400  roeben.  ©eenfjuifen  metter 

Staten  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  beftft?eben beeft  ge*  l^lupö  138  mannen  345  toeben.  «öofterblotuer  82 
baD  ben  2*  ber  felbcrmaenb/barc<0ebeputeerbete ;  mannen  205  roeben.  3©?fttooube  44  mannen  no  roe* 
fenbcntot^02b2ecbt/ombcfaftebanbeboo?gefcb?e*  ben/  en  Hutftebjoeft  81  mannen  202  roeben.  3£e 
ben  b:ebebanbelinge  /  maer  batfe  mibbelretijb  een*  j  ,§cbouten  banbefe  bomen  too?ben  belaft/  met  Daer 
öaerUjft  goebe  toaebt  bouben  en  alle  bare  fteben  en ,  bolft/baenbeljS/ttommeljEfengetoeet/baetfpltiibcn 

piaetfen  ten  beften  betfien  fouben/  opbat'tberraeb  1  opgemonftert  toaren /benlieben  te  laten  binben /te 
en  be  finiftre  aenffagen  /  ̂k  gebutenbe  fobamge  ban*  toeten  lik  ban  petten  en  ̂ ontboffrtjet  febanfe  fonben 
belingen  /  gemeenljjft  geplecgt  toetben  /  betboebet ;  bijten  tot  SClftmaet  op  Coebijftrbie  ban  38lftmact  lanje 
en  belet  mochten  toefen,  ̂ e  abbertentie  beeft  np  aen  be^cbermer  tot  boo2't^pijftetboo?fgat  moften  bp* 
berfcbetöen  fteben  en  petfonen/  tot  bele  berfrbeiben  ten/ fouben Ijen  laten  binben  op 't eilanb  ban^cber- 
reifenbernteutgebab/  baer  boo?  be  meefte  boo?geno*  mer/<0?aftenHijp:  bie  ban  bet  ̂ pijfterDoo:f  gat  tot 
mene  aenflagen  en  pjactijften  tebetgeefS  3ünaenge*  putmerenb  moften  bijten/ fouben  Oen  laten  Uinben  tot 

Jeibgctoccft.  <Dieban  ̂ mfterbam3ünopten  7  21a*  iooftbuifen:  en  bie  ban  putmetenb  moften  buten  tot 

«190* 
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IfKonicftenbam/  moften  Den  laten  binben  met  fiaec  /  Cuinbec  leggenbe  tot  SCmffecbam  te  bennen  /  öer*  «:««" bolft  /  bnertDrid  /  trommelt  en  rrehiiw  /  haor  fn  dr  nn    halben  hto  ton  »*  *»«*■>>,.,..  *■«*.*.-«»  -^rrv^   b~  ruftinae bolft  /  baenbeltf /  trommeijtf  en  getoeec /  öaec  fp  eijc  op 
gemonft  eet  toacen/  te  gipcnbain :  elc  met  fo  beel  bic- 
nialte/altf  5Püeöen  in  bijf  Dagen  fouben  beboebén/om 
te  Doen  De  Optinge  als?  bojen/  en  ban  baec  niet  fcBeiben/ 
totbatanbec  bolft  in  Denlieben  plaetfe  geftomen  fou- 
De  5ijn.  <£n  fo  De  roetalen  fo  gelijft  niet  gemeten  en 
moröten  jtjn/  moften  geltjbelijftelfte  pactpe  tfamen 
Üen  guaetiec  000210"  af  bpten.  Cnof  gebeucbe/ bat? tec  biec  teftenen  opgefteften/of  ftïocfte-geflaggebaen 
toerDe/bpbage  of  bpnacbte/ fouben  ben-luibenmet 
alle  b'anbcre  intooonDecen  gelijfteiijft  mette  paerDen en  fTeDcn  Daec  f?  meDe  op  geftelD  toacen  /  laten  binben 
clctecplactfenborenbecbaelt/  Daecfe  fouDen  beega? 
Deren  /  fonöec  ban  Daer  te  fcljciDen  /  boo?  en  al  eec  fp/ 
't  toare  ban  ben  boo2fclj2eben  «©oubecneuc  of  pemanD ban  3ijnen  tnegen  bebeï  DebbenDe  /  Den-lieDen  fouDe 
boeren  Daec  't  Den  nooD  becetfcDenfoube.  ̂ e^tDol* ten  moften  ooft  fo?ge  Dragen  metten  Capiteinen  Daec 
obergcftelO/  Det  bolft  op  Den  anDeren  teDolDen/om 
teacbterbolgen'tgeen  Den-lieDen  geojDonneect  fouDe toerben/oppene/  Dat  De  ontoilligen  Dentoilligentot 
V?ijö  gegeben  /  baec  öuifen  becb?anb  /  en  als*  bpanDen 
ban  öen  pjince  ban  <02angien  en  't  gemeen  Hanö  ge* ftraft  fouben  toecDen.  €nfo  Daec  eenige  (©fficiecg  in 
gebieftebebonben  toecben/  fouDen  baec  officten  bec 

balben  bicban't.föoo2bec-guartiec eenige  febepenin  Efijg baefie  toerufien/  om  De  felbe  Den  toeg  te  belctten/maec  Kei 
10  te  becgceftf  getoeeft/  alfofp  Den  anDeren  niet  en  p«>  'n't bebben  ontmoet»  <©oc b  Debben  Defelbe  <0eDeputeerDe  ffij? 
Den  25  3peb2uarpgerefoibeerttotac&too2logfcbepen/* om  De  ̂uiDer3ee  te  Detoacen/  te  toeten  ttoe  bp  Die  ban 
CncDuifen  /  ttoe  bp  Die  ban  ̂ oo?n/  ttoe  bp  Die  ban  €* 
Dam/  en  ttoe  ban  jjfêonic&ebam.  gjtem  tot  betoacinge 
ban 't  ©lic  en  €ilanben  febcn  febepen/  Daec  ban  Die ban  igoom  fouDen  toeruften  tjet  3lDmicaelfdnp  met ttoe  conboifcljepen/  €nftDuifen  ttoe  boottf/HÖebenblift 
een  conbooifebip/  €Dam  en  jjfêonicfteDam  eenrac* 
beel.  ̂ ocf)  tot  betoacinge  ban  De  4£tin$  6  oo?log* 
fcfjepen  /  Daec  Die  ban  €nftDuifen  af  fouDen  toecuften 
[jet  3üDmirae!fcDip/  een  boot  en  een  cacbeel/  J&oo?n  een 
boot/  ifèeDenblifteen  boot/  <£bam  en  jJfêonicBeDatt! 
tfamen  een  boot. 

<©en  26  |Beert3tjnDesf  Commanbeucg  bolft  mee 
negen  toel  toegecufte  fcDuiten  ban  SUffenDelft  gefto* 
menopte^cDecmecmet  150  man/meeftalfcDut* 
ten  /  en  3ijn  onboo2fien$  aen  't  <£ilanD  ban  «gcDecmec en  <®?acftt  gefeomen  /  alDaec  fp  Den  DuiHuiDen  en  b?p^ 
buitecen  aengeballen  3ijn.  ̂ e  b?pbuitecen  en  Duif* ,  ©e 
luiben  Oebben  Den  BloeftelijB  tec  toece  gefielt/  Daec  &D„ra 3ijnDec  ttoe  D00D  gebleben  en  een  gebangen  /  en  fp  om 

iiefen/  en  boo2t;ö  gefïraft  toecDcn  metb?anD  en  aen  1  öebben  Oen  afgenomen  D^ie  of  biec  gcote  feftuiten/  lanöban 
Denïpbe/alöbojenitfberfjaelt.  ^efêo^Donnantiege*  en  De  feftoutoe  leggcnDe  op  De  ©uile-ncaft.  ̂ Sonop  ̂ cbK' 
arre|?ee«/enüpDen<aoubecneuconDecteBent/enmet   '        "  ^  ,mrr" 
3ün  pitftec  bebeftigt  3ünDe/  Den  16  gjanuac  1575. 
tsiooB  tecfronD  in'ttoerB  gefleit  en  onDecfjouDen  /  fo lange  De  bo?(t  Dup^De  /  en  Degene  Die  De  pucmec  met? 
te  25eemfler  mofren  bpten  /  toaren  gebouDcn  noeft  een 
bijtte  ffaengcfamenDec  fjanD  uitte  picmec  bpte na 
De  gjipe  /  (trefftenDe  Doo?  De  fïttt*  actjtec  gjlpenDam/ 
omDoo2pucmcrlanD  toeDec  in  De  bptt  banDea©o?* 
mer/Die  na  De  frtjantfe  ban'tCalf  liep /te  bomen. 
<Dc  paerben  en  fleDen  /  Daec  De  Do?pen  op  gefielt  toec 

Ptjilipj 
ban  yo' 
gjenlo 
cerfle 
faamtle 
In  QoU 
laat). 

bp  ccempel :  ̂cbagen  en  25o?tfjojn  gerebent  op  1  ̂00 
op  ?o  paecDenen  fleDen/  e»fo  elft  naaDbenant  elbe 
100  mergen  ttoe  /Die  in  tpDenban  Den  bo?ft  moften gereet  en  ten  Dienfte  toefen. 

<Den  18  5peb:uanj  i$  ̂ftiIipsf<02abebant§oDen* 
lo/  ̂ feere  tot  3langenbccge  uit  ̂ uitflanD  gebomen/ 
in  meninge  om  bem  bp  Den  pointe  ban  <©2angien 
te  begeben/  en  Den  BrtjgbanDel  te  leren/  bP  iö  met 
contrarie  toinö  tot  petten  in  'tjfSoozDer-guactiecaen* gehomen  /  en  alfo  $ijn  meninge  toaje?  na  De  Höafe  te  ba? 
een  /  om  in  ben  2ö2iel  te  bomen  /  en  Dat  De  toinD  gebeel 
contrarie  liep/ beeft  bp  aen  Den<©ouberneur^éonop 

Deeft  Daec  teeftont  een  <0alep/  Daec  kapitein  op  3&>i5/ 
toaiaf  eenen  genaemt  gan  &mit  1  gefonben  tot  [jenlui^ f "  ne» 
Dec  affiftentie/  en  aen  De  «öcDeputeeröe  ban  Bet  $oo??  ̂ f"##a Derguartiec  gefcl)?eben/  Dat  fp  De  <©alep  met  kapitein  S 
<DoeDe  ïüDDerö  alDaec  met  fnnbolfe  meDe  fcDicaen  fcónftwt» 
fouDen/al  eec  De  bpanDen  Die  ban  't  eilanD  meec  fcfjaDe aenbeDen/  alfo  De  bjpbuitecen  Daec  leggenDe  niet  mag* 
tig  genoeg  en  toacen't  felbe  fonDec  meecDectjulpe  te befcfjecmen.  ̂ oclj  alfo  De  «aeDcputeecDenblaegDen/ 
niet  toel  gefint  te  fijn  foDanige  gcote  ert?ao?Dinactë  on* 

pen  /  gcfr biebc  na  De  grote  ban  De  mergentalen  /  al$  bofte  te  D?agen/  alfo  't  felbe  toel  1  zoo  gulD  tec  maenö fouDe  boften/  foitf  anDec  miDDel  gebonDen/  om  tot 
minbec  boften  baec  in  te  boo?fien  /  mitë  eenen  ban  be 
b?pbuttec!8Capiteinenalbaececbacenfijnbe/  metee*  (f  ïou 
nigecbacen  fcDeepgbolft  ban  't  felbe  eilanb  Daec  toe    ' bertoilligenDe  /  opte  galeie  fettenDe  /  om  Die  te  cegecen 
en  bet  eilanD  te  bebJijDen.^p  beeft  ooft  alDae?  gefonDen 
Den  Capiteinnaicbiel  lampion  met  fijn  baenbel  fol* 
Daten  tot  benlieDen  beb^pDinge/ 1  toelft  De  bianDen  be2/ 
ftaenbe/Bebben  alDaec  niet  boaöec  Ducben  attentften. 

<De<0cDeputeerDe  ban  Den  $oo?Dec  guartieceöeb* 
ben  op  Deejef  tiM  fe&ece  fcbJijbenö  uit  HlmficcDam  be* bomen  /  a\$  Dattec  op  ten  pecf bon  ban  Den  è:ince  ban 

gefcljjeben  3ün  ftomfte  alDaec/  becfoeftenDe  aen  Den  j  <©:angien  toat  Doorgenomen  toa^  /  tm  ncm  om  te 
fdbcn/DatljpbemeeniggoeDconboptoilDebecfojflen/  1  b?engen/ 't  toelft  3P  aen  ̂ §onop  Ijebben  laten  toeten/ omfeticclübte  mogen  pafferentelanDenaDen  Ijage.  |  begerenDeDatbpm  alDec  baeftDen  ©nnce  Daec  ban 
^cboo2f5^onopi^Den  20  in  feec  onftup?  toeDec  bp 
Den  <©?abe  tot  petten  geceift  /  en  beeft  tjem  alDaec 
toilftomc  gebeten  /  en  genoDigt  tot  miftmaec  te  bomen/ 
en  bcmnlöaec  eenige  Dagen  te  becbecfcbcn  encuften: 
maec  alfo  l)p  niet  gaecne  entoilDe  bectoeben/  Dat  Ijp 
ooh  bp  ijem  fotot  eenige  <©efanten  ban  <ÊmbDen  /  fb 
to  bp  met  goeD  conbope  ban  paecDen  /  De  ftcanDe  lan? 
tSi!  ini"c  0ll^"i12  toeec  betf  nacbtiS  boo2tgeceift  /  en bpbenp2inceban  <02angicn  gebomen/  Daec  bp  met 
groter  eeren  ontbaelt  i$  geto02Den  /  Jön  b?oeDer  432a? 
be  iBolf  /  Die  Dejff  p?incen  ban  ©2angienef  fufter  IjaD? 
De  /  inec  meDe  metten  <02abe  ban  ̂ Stoartfenburg  ( Die 
oeftecn  fufter  banDenP2ince  IjaDDe)  gcftomcn3iJn? 
De/btnDenbe.  ™ 
^cn  19  ftebben  De  <«3eDeputeerDe  ban  RetJIooi* 

bec  guartierbonDfcbapuit  3ïmftelrebam  geftregen/ 
Sh?5S2ï  ̂ l^mmet  .f  of  «6  toaterfebepen op  öe^iuöer3ee  toaren  /  lanc  De  43oonfe  en  <©elDecfe 
baöDen  /  [jebben  fp  terftonD  boDen  uitgefobDen  /  en  Den 
JteDen  en  öo:pen  /  00b  De  CplanDen  Daer  ban  getoncr^ fcljoiu  /  om  gocöe  toaebt  te  bouben  en  op  bacr  bocDe  te 3i)n.  «DanbeübenDacrna  aDbertcmie  geftregen  /bat fp  m  metntnge  toacen  om  3000  laften  fto?en^  in  De 

fouDe  aDberteren  /  gelijft  ï)p  geDaen  beeft  /  fcnDenDe  ee= 
nen  ecp?effen  met  paerDen  geconbopeect/aen  3(jn  €cc. 
Denleften  iJISartij/  DieDemDcn  %  SCpnïig  uit  <0eec? 
tcuiDenbecg  anttooo?De  /  Dat  Bp  tot  Diec  tijb  toe  niet 
Öeeft  bonnen  bemeeften/battee  eenige  aenffagen  of  bec* 
cabecpe  tegen  3ijnen  pecfoon  boo?genomen  foubctoe* 
fen  /  beiS  niettemin  bebanftte  f)p  Ijem  ban  Beelbec  öec? 
ten  ban  be  abbectentie  en  biligentie  /  becDoopte  bat 
ben  450b  befcDecmen  en  beb?ijbcn  foube  ban  alle  onge* 
lucften. 

^e<0oubecneuc  «^onop  boo?  ftem  genomen  fjefr 
benbe  een  aenfïag  te  boen/baec  mebe  bp  Doopte  Det  ge^ 
Dele|^002bec-quactiec  enj©ateclanb  tebeb^pben/en 
bebpanbenbaec  geDeel  uitte  b2tjben/  mit^Demmet 
getoelb  ban  feftepen  meeftec  maftenbe  ban  D<*  ge/ 
en  innemenbe  feftece  plaetfe/  Die  men  noemDe  Det 
25acnDegat/a  l  toacc  \)p  een  fteefte  en  getoelDige  fc  bant 
fe  ban  meninge  toag te  maften/  cefponDecenDeDefel* 
be  plaetfe  op  D'eene  3ijDe  ban  bet  ff  e  /  en  op  De  ahDe* 
ce  3pDe  ban  Det  ̂ elelD  een  plaetfe  op  Den  &pacen* 
Damfen-Dijft  ijalf toegen  l^aerlem  cn3ïmfterDam/ 
Die  genoemttoerDbetDbiSter^art/  altoaer  Die  ban 
3fimftecDam  met  Daec  fcljepen  /  fcfjutten  engalepen 
Doo?  feftece  fluifen  gebomen  toacen  op  De  *?aec* 

ifffs  lemrt 



£i8 

3fenfïag 

ban  <§>0' 
hop  om 
fict 

Snarnöe- 
gat  in  re 
nemen- 
£>onop 

fctiö  fijn 

«Pencpu* 
teerbe 
aen  oen 

^ïnec tom&cm 

fijn  aen* 
fïagtc 
rominu 

meeren. 

Het  achtfte  Boek. 
l57S' 

©e 

|p?(nre bind  oen 

felben aenflaa 

30CÖ. 

SP 
ftf>?i)ft 
aen  De 
«SeDepu; 
teerDe 
ban  [jet 

J&oo?* 
öerqnar* 
tier  /  Dat 

fp  £>o- nopban 
alle  ara; 
bifïc 
boo?ffen 
en  fjiiJpe 
Doen 

fcuficn. 

teat  ge* 
boelen 
De  fam* 
mige 

ban  be> 
fen  aen* 
fïag  fjaö' 
ten. 

femer  mm  I  te n  tijbc  ban  fict  beleg  ban  iacriem  /  en 
Oabben  Bacraltf  Doe  meeltere  ban  be  felbe  »p?gc* 
maeut/  baer  fp  nu  op  De  boo?f3  fïuifen  een fïerfte  fcljan* 
fc  Babben  leggen  /  toel  '™t  ftrijg^bolft  Defct  /  tot  betoa* 
ringe  ban  be  felbe  fcfjanfc  /  Ijccft  aen  ben  ©anceban 
«Drangicn  gcfonben  fijnen  Secretaris  ̂ an  »lf/met 
eenen  p?ebicant  genacmt  San  |BicBielf3.  ( ̂k  DP  o?* 
binaritf  in  alle  fijne  fecretc  faften  gebjuiftte  /  en  tot  bcle 
en  berfeftetben  tijDen  aen  ben  boojnocmbcn  l$eere 
$2inre  gefonben  Babbe )  met  feuere  Caerte  ban  be  ge- 
legentBeibbanbeboo2f3  plaetfe  ban  Bet  25ambe-gat/ 
om  ben  J^eere  $2ince  fnnboomemen  tecommunice* 
ren  /  en  fo  BP  't  goeb  bonb  /  bat  Ut  ban  ̂ utb-^oUanb 
met  Bulpe  ban  Die  ban  ̂ eelanb  Ben  op  eenen  tüb  fou* 
ben  meefler  maften /niet  alleen  banbe  ̂ aerlemmer 
mm/  maer  ooft  ban  Bet  5Fo?t  op  ben  üaerlemfcn  btjft 

en  fïuifen  ban  't  Bui£  ter  ï^ert/bacr  mebe  ooft  ïtaeclem 
geBcel  bclegerb  en  geen  bicttiaïie  en  foube  Bebben  non* 
nen  benomen.  3t>e  $2ince  ban  <®rangien  öe  gelegent* 

ftciD  ban  Der  plaetfe  ban  't  25arnDe-gat  uite  ftaecte  ge? 
ften  BebbenDc/  bonb  be  felbe  feer  beguaem  totten  boo?* 
feibcn  aenfïag/en  confeguenteip  bengeBden  aenfïag/ 
jeB2eefbaecom  uit^02D2ccDt  ben  18  DaglBartpaen 
^ionop/  bat  BP  uitte  geïegentBdD  banbeftaerte/  en 
't  gene  Bern  bp  be  boo?noembc  ̂ an  golfen  gjan  Jfêi* 
tfnclf3.uit  fijnen  name  toagaengeDient/ben  getjelen 
aenflag  en  fijn  boomemen  feer  goeb  bonb  /  en  toeerbig 
acBte  in  't  toerft  geflelb  te  too?Den  /  tot  toelften  einbe  BP 
Bern  fonb  foieben  aen  be  <0eDeputeerDe  ban  Bet  31002* 
ber-guarticr  /  bacrbp  Bp  bc  felbe  bermaenbe/ bat  fp 
Bern  ban  alle  p?obific  bdo?ficn  /  en  alle  Bulpe/  aflïflen* 
tieenbeb02beringe  boen  fouben/ bat  Bp  baerombacr 
in  niet  berfuimebjft  toefen  en  foube  /  maer  Boe  eet  Boe 

beter  in  't  toerft  (lellen/  mitjS  bat  Bp  Bern  in  goebc  bilt- 
gentie foube  laten  toeten/  toanneer en  op  toattijb  BP 
foube  menen  beerbigte  toefen  /en  be  fafte  ter  erecutie 
teftellen/omintijbg  Ut  ban  Eeelanb  teontbieben/ 
toatfp  fouben  te  boen  Bebben.  Siet  Bern  bosberg  bp 
ben  brenger  fijne  bosber  meninge  bp  monbe  toeten/ 
'tMU  toas  /  bat  Dn  bk  ban  be  aibmiraliteit  ban 
^uib-^ollanb  ooft  foube  baerbie  maften/  allesftoat 
tot  ben  fclben  aenfïag  aen  tikt  $püe  foube  ban  nobe  toe* 
fen»  €enige  acBtcn  befen  aenfïag  banfulftecimpo^ 
tantie  /  alfTer  nocB  ooit  boo?  genomen  toas  getoeeft/  en 

Dat  men  geen  ftofïen/  moeiten  nocB  arbeib  en  neerflig- 
Beiö  en  bcboosöe  acBtcc  toegen  te  laten  /  ja  bat  ben  tijb 
genomen  toaö  /  fo  bit  ftonbe  geeffectueert  toerben  /  bat 
^olla»b  ban  be  flabcmpe  ber  ̂ pangiaeïben  foube  be* 
\sïi$  3ijn/  en  bat  be  bpanben  fo  perpler  en  beb?ee(ï  fou* 
ben3ön/batfe  fouben  fo?gen/  in  i^ollanb  befïotente 
fullen  toerben  /  bocb  eflimeerbent  allesf  te  bergeefs?/  en 

ftofïen  berloren  /  fo  bk  ban  Bet  i&oojDer-quartier  geen 
moctenbabben  Benmeefler  ban  Bet  fe  te  maften  /en 
't  felbe  inteftouben/alfo  BetalsSban  niettebcbuiben 
en  foube  Bebben/  of  bie  ban  Bet  Euiber-guartierB^n 
feftoon  meefler  ban  be  mepren  maeftten/  toant  Ut  ban 
aimfierbam  niet  en  fouben  flapen  om  met  alle  getoelb 
ben  aenfïag  te  berljinberen/alg  fp  tijbsf  genoeg  bacr  toe 
fouben  Bebben/  en  fouben  Ut  ban  ̂ aerlem/en  alle 
b'anber  fïerftten  Ut  be  bpanben  in  Bun  getoelb  Bab? 
ben  /  t'elften  boo:  Bet  ̂ e  gefecoureert  ftonnen  toerben/ 
ban  alleö  toess  be  felbe  notelijft  foube  toefen  /  't  toelft  in 
fulften  gebalie  ongelijft  meer  ftofl  en  fcBabe  /  ban  boo2- 
beel  of  pjofijt  foube  bp  bsengen.  ̂ an  Bet  ge  in  Beb* 
benbe/  foube  niet  alleen  3©aterlanb  Baefl  gebeel  berlofi 
en  bebjijb  3ijn :  maer  ooft  ïgaerlem  ban  felftf  toeberom 
inbeöpdncenban  (©rangien  Banbenftomen/ toant 
bic  ban  ̂ uib-^ollanb  met  Bulpe  ban  be  ̂ ecutoen 
Babben  goeben  moet/  om  Ben  Baefl  meefler  banbe 

3lEcm:en/bc3FuPtftc/be  &pacr/b'3flmftel  enanbere 
dromen  te  maften.  3&e  boo?f5  ̂ §onop  Beeft  ben  4  %-- 
piili^  31an  |BicBielf5.  toeberom  afgebeerbigtnaben 
bnnce  ban  «0rangien/en  Bern  beraoberteert  ben  bag/ 

toanneer  Bp  f)tt  erploict  op  't  25arnbc-gat  meenbe  aen 
tebangen/  begcrenbebat  fijn  Crcell.  o^b:e  foube  \mU 
lenftcllen/bat  op  eenen  tijb  be  fafteopbe  ̂ aerlemer 

IBCP2  en  't  ftuiö  ter  J^ert  ooft  aengebangen  foube  toer* 
ben/  ai  eer  be  bpanUen  baec  ban  berabbectcert/  en  baer 

in  berften  fouben  toogen  /  en  Bp  iiï  felbe  in  perfoon  met 

een  beel  bolr  ben  7  SüpjiltënaBtt  ©arnbe-gatgeto*  Jjnop 
gen/  en  B«ft  't  felbe  toeï  gelucftelijft  ingenomen/en  ter*  J^™ 
jlonbfijn^ecretari^  ̂ an  2öoürfot  aenbe  <föcbcpu*  ssambc- 
teerbe  ban  ben  &tcben  ban  't  |5oo2ber  nuartier  gefon*  s«  <* 
ben  /  om  fecours  ban  fcBepen  /  ff  Banfcr  0  /  bictualie/en 
alle£  bat  Bp  ban  nobe  mocBt  Bcöben/tc  bcftomen/Beeft 
ooft  öatelijft  ben  ©2tncebanBet  innemen  ban  Uttt  ge* 
abberteert.  §p  Beeft  Bern  terflonb  albaer  begonnen  te 
befcBanfen/  en  allebnjt  ennaerfligBeib  gebaen  om  Ue 
plaetfe  toel  tebetoaren  en  te  befetten/  ferügenbe  toe! 
affiflentic  ban  bolft/  maer  toeinig  ontfet  banftBepen 
en  gefebut  /  in  fuifter boegen  /  bat  ben  Sibmirael  €ö2> 
neii0^irrf5.biebpben  <©ebeputeerben  toasS  gereid/ 
om  alle  toerufltnge  te  beter  te  b02beren/bem  ben  22  H* 
P2il  uit  5^00211  frB?eef  /  bat  BP  geen  raeb  en  toi(l/om  be 
feïjepen  en  tojjbe  carbeelsf  /  Ut  Bp  berfocBt  Babbe  /  ge* 
reet  teferijgen/  bocB  bat  baer  toel  eenigefmaïlctar* 
beetégereet/  maer  nocB  met  geen  gefdjut  bootenen 
toaren/  en  fo  be  fafte  albaer  geb2ebcn  toerb  /  bucBte  Bp 
batter  geen  gcftBut  op  feomen  en  foube/toaerom  BP  ge* 
raben  bonb  /  bat  Bp  feïbe  eenmael  tot  ̂ oo?n  foube  fto* 
men/  om  be  <©ebeputeerbe  aen  te  po?ren/  alfo  fijn  per* 
foon  baer  niet  en  ftonbe  uitrecBten  /  boo?  bien  baer  on* 
eenigbeib  toass  /  en  be  fafte  niet  entoerbe  beöertigt* 
gan  HSitBielfTen  fcB?eef  Bern  ooft  uit  ̂ elf/bat  BP  ben 
i8toaögetoeefl  binnen  ̂ eibenmet  JDatleel/iiaons 
fcur  la  <ü3arbe/ben  aibmirael  enbeganftBe  9Cbmt- 
raliteit/  en  batfe  ban  meninge  toaren/ben  1 9  óf  20  ben 
boft  met  Bet  Buig  ter  ̂ ert  aen  te  ballen  met  alle  macBt/ 

gelijft  BP  acn'tfcBieten  toel  Boren  foube  /begerenbe/ bat  Bp  met  menigte  ban  grote  en  ftleinefcBepen  Bern 
ter  feiber  tijb  foube  laten  binben  fo  bp  be  flueftinge/  altf 
aen'tboo?f5  25arnbe-gat/aleerbe  bpanb  fijnmarBt 
bp  ben  anberen  motBt  ferijgen/  onbertufVrBen  gingbe 

toeruflinge  gebeel  fïappelp  toe  in  't  ̂oo^ber-quar^ tier/  en  fcBeen  of  be  fafte  Ben  niet  ter  Benen  ginft/ of 
battet  Ben  tegen  bebo?fl  toass:  maerbe  bpanben  ge* 
toaer  toerbenbe  be  importantie  ban  be  fafte/  en flie* 
pen  niet/  maerruflenin  albcr  Baefl  al  toe  bat  fp  feon* 
ben  en  motljten  /  guamenfe  bageijjr  befloten  enbe* 
fpjingen/  ftregen  ooft  eenige  bictualie  fcBepen.  ,§onop 
beftlaegbe  Bemfeer  ober  Bare  flappigBeib/  batfe  be 
gocbe  mibbelen  bie  Ben  nu  prefenteerben/ niet  enge* 
bmiften/baer  gplieben  nu/  frfteöft  BP/genoegfaem 
berfeftert  3ijt  /  be  boeper^  ban  ben  bpanb  alBteral* 
tBanssieggenbe in  u  getoelb /en  Bet  f  ebcb?ijb  teftrij^» 
gen/fo  fpmaer  Baer  beboir/bolgenbe  ben  toilleban 
fijn  €rcellentie  nu  boen  /  en  batfe  nu  met  ftleine  ftoflert 
fullen  ftonnen  uitrecBten  /'t  toelft  fp  naermaetë  (alsS 
fp  toel  fouben  toillen )  met  grote  ftoflen  niet  en  fullen 

ftonnen  te  toege  b?engen  /  't  toelft  Bern  beroo2faeftt  aen 
fijn  €rrellentie  te  moeten  ftlagen  ober  Ben  ftleinbe*^ 
boir  /  bat  Bp  met  alle  fijne  naerfïigBeib/  fcBajben/  fen^ 
benban  ben  2£bmirael/  bp  Ben-lieben  niet  en  Babbe 
ftonnen  uitrecBten  /  en  lieten  Bern  albaer  boo?  txn 
bpanb  leggen  /tot  grote  ftleinacBtinge  ban  fïjnjs€rc. 
bebelen/fcB2ijft  Ben  nocB  boo?be  laetfle  mael/ batfe 
Bern  bocB  fenben  be  fcBepen  met  gefcBut  en  anbersS 
berfien  /  gelijft  Bp  ben  Sfibmirael  belafl  Babbe  /  en  p?o* 
tefleert  boo?  <©ob  en  alle  be  toerelb  ban  fijn  goebbe*  w* 
boir  /  en  bat  fp  Bern  en  't  bolft  baer  genoegfaem  in  ben  faan%; noob  beriaten  /  en  Boe  toel  fp  Bern  een  fcljip  met  eenig  nop  Jê* 

gefcBut  gefonben  Babben  /  bat  Bet  niet  genoeg  en  toass  gg  * om  ben  bpanben  te  rejtfleren/ beel  min  omBemeemg  £;tötr 
afb?eft  te  boen.  <en  om  Ben  te  beter  te  animeren/  ban  De 

fd)2ijft  bat  be  folbaten  bp  Bem3ijnbe  /  fo  goebtoillig  g«»jg 
en  geanimeert  3ijn  /  battet  niet  uit  en  toases  te  fp?e*  3o^ 
ften.  §p  fcB2ijft  ooft  aen  ben  CommifTarté  IBcefler  ttmex> 
a©illem25arbefiuss/  batBP  bocBbe  faftcntoil  Belpen  ««. bebo?beren  met  alle  naerfïigBeib  /  en  befelaegt  Bem 
felbe  ober  be  traegBeib  ber  <©ebeputeerben/  bat  BP 
Bern  feer  beö2oeft  /  bat  be  goebe  mibbelen  bic  Ben  €fob 
fo  genabelijft  aenbieb/  niet  en  mogen  geb?uiftt  toer* 
ben.  ̂ p  Beeft  ooft  acnben$?ince  ban  #rangien  ge* 

fcB?eben  /  bat  Bp  be  boo2fcïj2eben  plaetfe  ban  't  25arn* be-gat  ingenomen  Babbe/  enbatBP  be  fdbc  feer  p?o* 
P2ö$  en  bequaem  bonb  om  Bet  ganfclje  He  in  te 

Hï»$* 



X 

575 Oor/pronk  der  Nederland/é  Beroerten. 
ferijgen/en  bat  fip  ffer&eujö  DoenDc  mag  om  albaer 
een  fïcrfetc  en  batfigOeib  te  manen/  bte  Op  niet  en ttoijfelt  of  en  fal  fün  5p.  <©.  aengenaem  toefen.  $>an 
toat  Dtligcntic  Op  acnbe^SebepmeerDealDaerinDefc 
fane/fo  met  fc&öben  al$  anDerfintf  iöDoenoe/foen 
flaööe  Op  tot  nocO  toe  neen  affifïentie  nocö  Onlpe  /  nocO bpfïanb  Dan  oalepen  of  feïjepen  nonnen  Oeftomen/  en 
fo  OP  eenige  genocgfamc  ftulpe  OaDDc  nonnen  uefeo; 
iwu/foiibe  toel  geOoopt  öeöben  ben  bPanD/ Die  Daer 
boo?  De  gaten  iciD  met  bijf  üoeperu/  een  oalepe/  en Dertien  toaterfcöepen  tot  booj  38mfïerDam  te  Doen 
bei-trccften/en  Die  ban  ,gparenbam/&aer[em/25e* beiloijfi/  9C(TenDeIf  en  ̂ aenreDam  fu  te  benaumen/ 
batOacrmettcrtijDDcbictuaue  fotiöe  moeten  ontfoe- 
nen:  maer  Oem  öaer  alleen  fonöer  bulpt  binbenDe/ 
moft  tot  fijnen  groten  ïeebtoefen  mfleüujben  leggen/ 
fonöer  pet  bo?bcc  te  mogen  uitrekten  /  en  Dat  Oem  ooft 
GecnbojbecOuIpeeniïonbbanOenlteben  te  bertoacD* 
ten  om 't  $e  met  getocJD  in  te  nemen  /OoetoePtfeibe goeö  om  Doen  toare/  ten  toare  rnnafrceüentieOenue; 
ben  tfeiüe(ftictenj&ucïafïe.  £nfof0n€rceü\geu'efbe nu  ban  Der  £uib3ijbe  pet  aen  te  recOten/ Dat  Oetfelbe 
fnOpteJijfibeOocfDetegcfcOieben/toant  Oem  Debpan* 
ben  apparentelijn  Dageujr  meer  en  meerfouDenfoe* oen  te  berfternen. 
&yn  «greeüentie  enbe^miralueitmEutb-©ol* 

lanb  op  befe  me  gebefoigneert  OebbenDe/bonDen  goeD/ 

Ciy 

hadtby henlieden dacrtoegecommitteert;  en  ondcr- tekenC'  Johan  -van  Vliet NlCLAES   RUYCHAVER. 

<£>ie  ban  bet  «föoojberouartier/  Die  tot  Defe  fa&e  ban cerfïenacn  met  feer  genegen  en  toaren  getoeefl/en  Jï 

T  N  den  eerften ,  alfo  de  fchanfe  op  't  Barndegat 
1  i+dagen  geleden  was  begonnen  teflaen,  eride,     r 
ke  van  de  zyde  van  Zuid-Holland  du,  lange  was  ver-  j£  S rocken,  de  vyand  hem  naiddelertijd  te  wateren  feS* 
lande  grotelijx  hadde  gefterkt ,  fulx  dat  het  gene  dat  «?*■* in  ceerftebeginlichtelijkom  doen  hadde  geweeft,nu  Ö" 
met  grote  moesteen  koft  en  duifendvuldige  hazard  ge-  !o°$nc daen  foude  moeten  werden,  't  welk  de  voorfz  Gedemi  ban  Ö" teerden  verklaerden,  dat  de  wille  van  fijne  Excellentie  ?Jïim' 

geenfins  en  was.  
sat' Want  dewijle  de  vyand  nu  met  acht  wel  gemonteerde 

Boeyers  voor  de  gaten  van  't  Barndegat  laf,  met  dewel- 

tnni  n/°nderf,eJ^e  B°eyers  niet  yorderlijx  en konden  geflacn ,  welke  Boeyers  fylmden  nu  feer  weinig hadden,  en  de  Carveels  en  andere  wyere  fchepen,  die  fy alleen  dacr  toe  fouden  moeten  gebruiken  al  wel  met 

doe     Sint* 

(f.  103.)  ben  iSooibcrguartiere  De  naerbolgenDe  artimlen  in communicatieteieggen: 

•*£  DAt  die  Van  Zuid-Ho"and  den  Sparendamfen  dijk 
terröc  met  innemen  en  mochten  noch  behouden ,  voor 
ban  fijn  en  aleer  die  van  het  Noorderquartier  hun  meefters  van 

het  Ye  gemaekt  hadden ,  dat  daerom  die  van  het  Noor- 
der-quartier  alle  hare  macht  fouden  aen  te  wenden hebben ,  om  het  Ye  te  bekomen ,  en  te  mogen  behoun den 

Dat  in  fuiken  gevalle  die  van  't  Noorderqnartier  't  Ye hebbende,  die  van  de  Zuidzyde  den  dijk  voornoemt 
wel  innemen  fouden,  en  beneerftigen  dat  den  vyand van  het  Ye  verdreven  zijnde,  hy  die  van  den  Zuiden niet  krenken  en  foude  mogen,  en  datfede  Haerlem- 
mer  Meyr  wel  befchermen  fouden ,  en  dat  overfulx 
Haerlem  ganfelijk  belegert  foude  zijn. 

lm  mers  dat  die  van  Zuid-Holland  de  Meyr  en  't  Ye famen  niet  beneerftigen  en  mogen. 

en  ban 
Dr  3ö.- 
miralt/ 
tefr  In 
BA- 
Holland 
oen  bit 
Dan  fjet 
motp 
Jfrquac- 
Ut  ge? 
3.'0P0' 
U'CVt 
jcü&cn 
topenbr 
ictfnnc* 

tien  ban  Dat  men  *t  Celve  ook  in  geen  hazard  nemen  of  ftel- 
*• '  len  en  foude ,  door  dien  dat  fijn  Excell.  nochte  de  Sta- ten en  Admiraliteit  aldaer  niet  en  konden  verftaen,  dat 

men  den  vyand  veroorfaken  foude  eenig  voordeel  op dien  oord  lands  te  halen  en  reputation  te  krijgen,die  hy in  ganfeh  Holland  doe  niet  en  hadde. 
Dat  ook  niet  goed  gevonden  en  werd,  ingeniger 

wijfe  de  fleur  der  knechten  op  den  dijk  te  verliefen ,  op 
dat  de  vyand  hem  niet  en  verftoute  eenige  fteden  aen  te 
grypen  ,  verwift  zijnde  daer  goede  foldaten  verflagen  te 
zijn,  de  fteden  qualijk  verfien,en  gene  meer  zijn  en 
fouden,  om  de  fteden  (die  den  vyand  foude  fchijnen  te Willen  beleggen)  te  verfien ,  te  min  om  fecours  te  mo- 

gen fenden,  allo  een  yder  plaetfe ,  ftede  en  fchanfen  de fijn  e  nodig  hadde. 
Dat  men  ook  acht  nemen  moft,  dat  men  noch  op terme  ftond  van  peys  te  traceren,  dat  men  daerom 

voorhe,dat  men  door  eenig  verlies  de  vyand  van  de  felf- 
de  niet  en  vervremdc,  en  dat  men  daer  na  de  fake  ge- Willc  nemen  foude  mogen  ö 

fJ2nC[i*  d3t  diCrVan  h,Ct  Noorderquartier  verklaren 
?Y,  r;^nneCr  %  Verh°pen  fouden  den  vyand  van 
™  A?  %$aU  verd;y,rcn  ̂   te  behouden,  op  dat  die 

d:n4^ZocteeVbne^lgeV"
,eï^ 

Dat  die  van  Zeeland  nu  gene  afliftentie  hiertoe  en 
mochten  doen  door  dien  f|  genoeg  in  Zeeïand  en  el- ders, om  de  Eylanden  m  den  Zuiden  legende  te  be- fchermen ,  te  doen  fouden  hebben 

middel  om  wederkeren  genomen  konde  werden,  en 
geen  wijk  op  eenige  fchanfen  of  plaetfen  hebbende  (als breder  by  monde  was  gedebatteert;  verloren  foude mogen  worden. 

•  Waer  door  fy  niet  alleen  van  de  felve  fchepen  , fcheepsvolk  en  foldaten :  maer  ook  van  't  meerder! 
deel  van  tgefchut  van  dien  quartiere  ontbloot  fou- 
^eilW?[  " 3  en  micsdien  voortaen  de  middel  niet  fou- de hebben,  om  eenige  geweldige armade na  behoren met  gefchut  uitgeruft  te  wege  te  konnen  brengen,  waer 
aen  was  depen derende 't  gehele  meefterfchap  van  der Z.ee,  t  Vhe,  Maersdiep  en  Eems. 

Behalven  dat  in  fuik  innemen  van  't  Ye  met  alle  hun 
geweld  fy  aen  alle  hare  Zeedijken  tegen  Holland,0  ver- yflei  en  Vnefland  overfulx  gebloot  fouden  worden,  dat hcntely  k  hen  aldaer  eenen  groten  inval,  ja  het  verwoe- ltevan  tgehele  platte  land  over  foude  mogen  komen, 
te  meer  fo  fy  in  't  feker  verftondendatdeCornel  (fv menen  de  Heere  van  Billy)  alle  potten  en  fcheepsvolk, wes  hy  bekomen  konde,  aennam. 

Ook  dat  de  vyand  opter  felver  ure  aen  allen  kantett 
de  voorfz  fchanfe  van  't  Barndegat  aengrcep,eh  re- de de  loopfehanfe  van  de  felve  in  hadde,  fulx  dat  in 
groten  tvvijffel  ftond,  om  't  grote  geweld  der  wan- 

den, of  het  oorbaerlijk  was  de  felve  fchanfe  te  behou- den of  niet. 

Hierom  en  konden  de  Gedeputeerde  en  Bur*e- 
meefteren  voorfz  voor  die  reife  geen  fekere  of  ?a- fte  antwoorde  geven  of  tijd  ftellen  ,  dan  fouden  fo 
tot  defenfie  tegen  den  vyand  binnen  's  lands  als  ook buiten  op  de  Zuider-zee ,  haerluider  fulx  met  fche- 

pen, fchuiten  en  galeyen  verfterken,  ook  alle  inko- 
mende Boeyers  ophouden ,  om  na  de  ti/d  haer  toedra- 

gen foude,  mette  eerftc  geproponeerde  oorfake  voort te  varen. 

Verfoekende  fijne  Excell.  en  die  van  de  Admirali- 
teit haer  ook  in  fuiken  gevalle,  of  de  vyand  niet  yorder- 

lijx  tegens  henluiden  uit  en  rechtede,  en  de  oorfaek  fulx 
vereifchte,  mette  eerfte  propofitie  voort  te  gaen ,  gelo- vende fijne  Excellentie  en  die  van  de  Admiraliteit  van 
allcgefteltenilTe  en  wedervaren  aldaer  terftond  en  in aller  diligentie  te  adverteren. 

f)  5  <0ouberneur  .Sonop  mi  merftenbe/  bat  ban 
^fon  boomemen  en  aenjïag  niet  goeDö  bolgen  en fouDe/  en  Dat  alle  fijn  arbetD  /  moeite  en  biiit  te 

AI  't  welk  wilder  enTr7dprTnU  v 'a  u  I  Sccpccf^  &&$  /  berflaenöe  ooft  bat  De  bpanD  aiftenen /titweiic  wijder  en  brederm  cdebatteren  was  ver-    fterfier  toerb  i$  niet  toel  teb^eDen  gebjeeft  /^  dK . 
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ten 

befolbaten  feertoel  gemoeD  toaren/fienbenocBtano1 Datter  geen  ontfet  en  quam  /  ban  D?ie  Damloperg  /  Hat 
ooö alk  Defoetelaertf  en  boeren  toeliepen/  D002  öien 

©ft  fan  öatöe  tpDinge  quant  Dat  Debpanben  toel  met  *o  fcBui- 
KX,  ten  gelaDen  met  bolb  ban  &arDam  guamen/  ftetb  tuf? 

Sc"  fcljen De Djte  en  4.000  mannen /  fo  fcl)2eef  Den «Dberften Ken  /  om  luitenant  ̂ oeftpuifen  opten  23  SDpjtltë  aen  Den  <&* 
&be  bertfen^onop/  meöacggste  noren  metten  bootftfne; 
satte  nen  ©liet  en  fiupcBaber  ban  Dacrbertrocbentoaö/ 
bcrope^  j^at  fo  Bp  geen  ontfet  en  bonDe  Krijgen  /  net  met  Ben- 

Uitöen  geDaen  toa$  /  Dat  Debpanb  Ijen-lieDeninDer 
nacht  ontrent  ttoe  uren  een  allarm  na  ©tubefloot 

baDDe  gemaebt/  en  op'ttoaterbanBen-lieDenbaert óobaengegrepen  BaDDe/  toerfocijt  bictualie/btuiten 
fiogetë/  fcbiijft  öatfe  niet  een  ure  feber  en  BabDen/  geen 
Bulpe  ban  eenige  jêcïjanferg/ban  alleen  DegoeDtotl; 
ïiac  Derten  Der  folDaten  /  Die  toel  gemoet  toaren  /  fo  fp 
maer  fefcerljeiD  ban  ontfet  bregen  /  alle  De  bjpbuiteren 
toaren  oon  toeeïj  /  BabDen  ncclj  fcBuiten  nodjfcBe* 

vm/'&i  <Denb2ieftoaggebateertDen  23  «pnltóen onDertebent  bp  l|enri&  ban  25?oel?l)uifen  /  ̂icljtcl 
fêoenelbe  getoelbige  pobooft  /  Coenraet  ban  ̂ teen* 
toon  /  Jlfêtcfjiel  .^amplon  /  S&crnarbitf  De  3tr5P  /  gia 

Dam  aïé  ïtarlingen  /  enbat  De  ̂ eere  ban  ̂ t'erges*  tóel 12000  mannen  bp  DenanDerenbergaDerben/omBet 

$oo2berguartter  aen  D?ien  oo?Dcn  tcffeng  aen  te  ta- 
ffen, ^©eröalben  De  $2ime  ban  <&rangien  aenauen 

«tóen  fclj?eef/ Datfe  goeDe  toeficfjt  en  toatfjt  Spitben 
fouDen /op  Datfe  nietontoerfienssenfouDenoberbaUen 
toerDen.  <©nber  anDece  Beeft  Bp  bp  Diberfe  bjieben  Den 

«Soutoerneur  <§onop  gcfcïj?eben/  Dat  Ijpban  geloof* 
tocerDigeperfonentoag  beraDberteert /bat  De  bpanD. 
ban  meninge  toaoy  ftcï)  met  alle  fijne  macfjt  Bern  te  be* 
neben  op  Bet$oo2Der-quartiertoan^ollanD/  om  al* 
Daec  eenige  &teDen  te  belegeren :  toaerom  DP  niet 

Beeft  bonnen  laten  /BenluiDen  met  alle  blijt  ennaer* 
ftiglteiD  te  aDberteren  toel  op  baer  IjoeDe  te  31)"/  <«  «w 
bliit  boo?  te  toenben  /  Dat  De  £teDcn  /  baer  apparenne 
foübe  toefen  ban  beleg  te  beitoatBten/met  alle  mobifte/ 
munitie  en  folDaten  mocfiten  berficn  toerben  /Daer  na 
bp  bJietoen  banDen  »  1  en  23  fBep  confirmeert  De toooifó 
èjince  De  tooojgaenDe  toaerfebcutoingen/  en  Dat  W 
boo2fc«er  beraDberteert  ia/batBP  al  opDentonjt  10 
met  ruimen  en  hnecfjten/  Datfe  Daeromop  aHeSgoe* 
De  oiDie  toillen  Hellen,  €n  bp  alDien  BP  meent  /  Dat  fp 

De  lange  fcöanfe  niet  en  fouDen  bonnen  IjouDen  /  raeD 

bat  De 

dBjoot- 

Cont' 

manöcui 

ï)cm  ree 

co?loge 
t  o  eruit ..  1 

te  toaret 

en  te 

lanoe. 

Sffloïïiopman  25arbop't€alf/Defge.    beter  toatlanD^beDo?ben/ Dan  fjet  geheel  te  berliefen. 
Irientt  €nbpanDercaeD  öem  Den  Slaper  Doo?  te  WW®: 

ffitóffiaXtl^cttcü*e  ftljuiten  en  hoepen  '  (0arb?antf3tct€nbÖu!fengefcb?eben/Dat  totfiarim
^ «ffl^* uc:Il  n "1 ,:LL  *£*£*£?  h^t^  uaor  in  h^  nm  tmnerutt  toerDen  <  boeper0  / 1  bootg  /  3  galepen/ 

(F.  \H 

gen  toegeruft  toerDen  5  boeperiS  /  3  boot0  /  3  galepen/ 
idjatbtett/ en  4  totjDe  barbeel/  Datter  gtfeomentoa* 
ren  50  metalen  (turnen/  en  Datter  notö  Dertig  op  feo* 
menDe  toeg  toaren/borf)  Dattet  toel  14.  Dagen  fouDe 
aonCopen  /  eer  fp  fouDen  nonnen  gereeD  3nn  /  *n  ïjoetog 
fP  Daer  na  aDbcrtentte  feregen/Dat  Ben  fcBeepjesbolli 
beel  toaö  Verlopen/  fo  toerb  Daer  Hp  geboegt/  Datfe 
anDere  ̂ cBten  te  toinnen  /  gaben  %s  gulDen  optè 
DanD/  dr.  mt  ban  ̂ oo?n  fcB?eben  bp  Bare  biteben 
ban  Den  24  JBap  beraDberteert  te  3tjn/  Datter  feöe« 

bagabonDen  toefenDeb?emDelingen  /  Doo?  't  i&oojDer* 

nefonDen/en  B^n-lieDen  gefcBjeben  Datfe  baertn  De 
P2incipale  fcBanfe  fouDen  begeben/  en  ficB  in  Der  nacnt 
met  o?D?e  en  tf  ilte  te  berflerfeen  na  «©ofoanen  /  altoaec 
bp  fclnuten  genoeg  fal  gcreet  BouDen  /  Datfe  Baer  befle 

Doen  't  gefebut  te  benouöen/  fo  niet  Datfe  't  feibe  tnt  gat 
toerpen  /  Datter  De  bpanb  geen  piofüt  aen^n  ferjjge/  en 
Datfe  Bare  Buiten  aen  büte  3Ööen  aen  b?anb  flefeen  /  De 

b2ugge  aftoerpen/enmettemcefte  (lilte  en  0202e  ber* 
-  me  trecben  /  en  Ben-lieben  getoeer  niet  en  berlaten.  WR 
toan  bet  oberflen  luitenant  en  Capitcin  bertlaenDe  Datfe  geen 

25ainöe-öa.,,c,nanti  in'tafttccben  te  berliefen/fo  Datter  met 
flat'      gebleben  en  té  Dan  De  D2ie  bamloperö  /  toaer  ban  De 

bpanD  Den  eenen  al  fmo?gen0  ingenomen  en  toerb2anb ïmöbe/ en  12  of  n  folDaten  Daer  op  3ijnDeomgeb2acBt  ^1.,  "T^^r*^»^-^;--^;^  ,  .,  , 
en  aebaSwn  ?ta  anbecttoe  Damloper^/alfomenDie  toel  eenig  boo2beel  mocBte  brögen/  om  tot  toelfe  te 
^SSSSSSiSoSS  BeOben  fp  felber  inDengronD  berboeDen  Doo2allebeBoo2lijbe  mtDDelen/fP  geraDen 

^^^^^^Sm^^nm^  tonben/  Dat  men  ban  binnen  m  't  ganD  fefeere  paer^ 
^cn^  ̂ ^«a^ag»  nietgegaen/en  I  DengereeDBielD/DieDeBu^utDeninDefrB^en/Daec 
RSb?nb??nacSSenpiWe  toeDerom  moeten  berla, ,  ban  aDberteetDen  en  moet gaben/  om  MM 
Sm/ ■ SabSSi  ,7  Dagenin  geBaDenbetoaertBeb^ '  BeiD  Den  ̂ ^^^^fJ^^^M^ 
^S^m^^m^^^^^^^^  öed  m  toc6cm  €è?  felbcn  ï»agenfofcB2ebenDe<0^ 
^mmmeS^^i^^^rmm^  DeputeerDeoobaen^onopbertlaenteBebben/Dat  De 
be  noebe  nelegentBeiD/ Die  <©oD  fo  merbelijbinBen  bpanDBetBooftnat^ooiDerquartter  BaDDe/  orttDe 

han^aW^SSt  /  olfo  «aDDe  laten  boo?  W  gaen.  fcfjanfen  alDaer  met  aïDer  macBt  aen  te  ballen  en i  ober^ 
S0™  ö  gSle  Defe l  anDelinge ban  Betinnemen  banBet  rompelen/toaeromfpberfocBteninalDerp  etebejeï; 
Êu^p  ©arnDc  nat  nefcBieDe/ fotöopten  n  3Cp2tltoefenDe  len/  Dat  De  fcljanfen  en  anDere  plaetfen  alDaec  met 

UW;  UK  |«IUK  ̂   nvwyiv  mui  *fcjjv»>*»  v">  v^mum  *•*•»  "- 

fcBanfen  DoenDe  toa0/  toel  eenig  fpel  ban  binnen  /  't  3P D002  b2anDof  pet  anDerg  gemaebt  mocBte  toerDen  /ett 
Dat  De  BuitluiDen  fienDe  Den  b?anD  opgaen  in  Bare  Do?^ 
pen/  Doo2bjefebanbe?raeD/berlopen/en  Denbpanö 

ijouOcn 
tot  aih 
niarr. 

fojmcer,  aio  Doe  p'aefcDmanenDag  tot^lbmaereen^pnoDusf be  ge^  m  bergaDeringc  ban  alle  De  p?eDicanten  ban  De  <©e? 
refö?meerDe  Religie  in  Bet|Soo2Der-quartietgef)ou^ 
Den  /  altoaer  ban  De  lere  /  02D?e  en  toelbaren  Der  felber 
aeljanDclt/  en  etlijbe  gefcBillen  tuffen  eenige  #2ebt* 
canten  ontftaen  ter neDer  gcleiD  toerDen.  ̂ ©e  <0ouber* 
nenr  ̂ onop  fouDe  alDaer  al$  p?eftDent  jcgentooojDtg 

3ijngetoeefl/bolgenDeBet  berfoeb  eeniger  $2eDican* 
ten/om  D002  fijne  autoriteit  alle  ercejTibe  en  Boge  topoi* 
Den  te  boó?bomen  en  ter  neDer  te  leggen  /  en  Dat  alle  De 
Banbelinge  bjebelijb  en  fticBtelöu  fouDen  afgeDaen 
toerDen  /  Dan  obermtttf  Bp  geoccupeert  toassopBet 
23arnDe-gat/  Beeft  Bp  alDaer  in  3ön  plaetfc  gecommtt* 
teert  pjiup  €omelif3.  ©urgemeefler  ban  aUnmaer. 

gn  De  maenD  ban  Hoep  guamen  ban  alle  3ijDen  Dt- 
berfe abbertentien  ban  De  grote  apparatie  Die  bp  Den 

groot  CommanDeur  gemaebt  toerDe/  om  De  oo?loge  te 
tontinucren  /  niet  tegenftaenDe  De  BanDelmge  ban  b?e- ...     .         ■  «•   l......^S.^..u..«llMll\l1lth-|f  lil 

goebe  en  fcBerpe  toacBt  /  fo  ban  Ijuifïuiben  al$f  ferijg^= 
luiben  befet  en  berfo?gt  toerDen  /  <ïc.  ̂ ie  ban  l^oo?» 
fcB?eben  00b  Den  26  HBep  aen  Den  «©ouberneurber* 
flaen  te  Bebben/  Dat  De  bpanD  mDea®önBaDDeleg* 
genDe  op  ̂ ee/toel  50  ftBuiten  opfeairenoftoagenss 
gelaDen  /  toaer  mebe  BP  meenDe  tot  petten  of  Daer 
omtrent  eenig  inb?eeb  te  Doen  /  om  alfo  in  De  fcBanfen 
te  geraben.  ©an  |BonicbeDam/  ban  <ÜDam  en  elDersf/ 
feregen  fp  geltjbe  aDbertentie  /  Dat  Den  bpanD  ban  bin* nen  Doo?  eenige  bagabonDen  meenDe  b?anD  te  (licBten/ 
00b  Dat  De  bpanD  ban  meninge  toaief  4  of  5000  folDa* 
ten  tuflrBen  iKebenblib  en  CnbBuifen  op  te  fmacben/ 
om  alfo  in  't  lanb  te  ballen /en  Dat  tertoijlen  eenige 
be2raber#  in  't  ïanD  fouDen  3i)n  /  ««  &  ï>ö?pen  m 
b?anD  fouDen  fïeben.  ?®m  (©berlten  luitenant  3!on* 
ber  l^enrib  ban  252oeb0nifen  fcB2eef  uit  3©02rnei; 
ben  27  |Bep  in  y  nonDfcBap  te  Bebben/  Datter  ttoe 
mannen  uitBet,$oo2ber-guartier  tot^mfterDambp 
Den  l&eere  ban  IliergejJ  toaren  getoee^/  en  Bern  een 

S  S«Ift&4mS?iKtom«OT/fotot3«mtDm>«iV3(ln>|i^  1  feiöegnattiw  ban  (loot  tot  (loot/ 
 ean  met  tot »)«« 



'575 Ooripronk  der  Nederlandiê  Beroerten. 
acnOCtócfcntüCltCn/Cntiatrpcij:  ioo  ouIÖClUeftOtCCni  haer  vuyrtekenen  en  feinen  te  doenden  dateenv^A 
CCfcfjCtlft  OCftCCgcn  DattÖCIl :  Cll  meet  anöCCC  ÖWO^  J,lkfal  gehouden  wefen  fcherpelijk  te  paffen  ahhvS 
fce  abbertemi'ert  QtUimen  ban  UerfCÖetÖen  00?Öen  en  mand  eenig  vuyrteken  of  feine  gedaen  werd  dardVrt plaetfen,  a©aeuom  Den  <0OUbemeilC  ,§onop  metj  anderen  desgelij ken  gehouden  fal  wefen  mede  te  doen. 
raeD  en  aöbljö  ban  öe  ̂ eöeputceröe  ban  Ue  fteDe  ban    op  de  verbeurte  van  50  CaroJus  guldens ,  't  eerfte  der 

£2,1 

©jt>on> nanric 
ban  bc 
toarrjr  in 

't  «J}00£> 
Dcrquac-- 
tfer  te- 
gen  bc:i 
£>pan> 
gineröen 
en  bpan* 
ben  ui; 

Bi'  ft  cl  t 

Ijet  53oo2Dernuartter/om  baer  mtodtebooiften/en 
'tfLanü  te  berfefeeren  boo:  alle  tnbaften/ oor  tegen  öe 
bagaDonïren  en  be?raberüS/  bt'e  'ei*  binnen  't  ïanö 
niocljten  tfjn  /  berfcfteiöen  goeöe  ojfconnantien  ge- 
macht  «ebben:  al$  cerft  fe&ere  ojbonnantte  op  be 

toacfjt  /  üte  bc  ïimfluiöen  't  aefjde  ,$oo?berauartter 
boo:  fonöen  Hebben  /  bic  tor»  pier  meöe  bpaeboeat  fjeü* 
ben  /  en  \na$  luibenbe  ban  tooojöe  tot  tooo?öe  al£ 
toolot: 

ALfo  des  algemenen  vyands  moordadige  aenflagen, 
die  fy  optc  fchanfen  en  dorpen  in  defen  Lande 

voorgenomen  hebben  jdagelijx  hoe  langer  hoe  meer 
tot  mijnder  kenniffe  komen,  menende  met  grote  heyr- 
krachcen  menigte  van  volke 't  platte  land,  en  infonder- 
heid  't  Noorderquartier  te  overrompelen,  wel  wetende 
dat  de  befloten  Heden  (God  heb  lof)  van  allen  behoef- 

ten genoeg  voorfien ,  verfterkt  en  bemant  zijn,  en  de 
burgers  van  dien  alfo  eendrachtelijkgerefolveert,om 
voor  den  vrydom  van 't  Vaderland  totte  lefte  droppel 
bloeds  te  vechten ,  fo  genoegfaem  by  de  vfomigheid 
van  die  van  Alkmaer ,  Haerlem ,  Leiden  en  anderen  is 
gebleken,  infgelijx  by  de  vromigheid  in  de  fchanfe  van 
Schoorldam ,  Crabbendam  en  anderen  gepleegt.  En 
om  de  felve  onfe  openbare  vyands  aenflagen  te  voor 

depart  ten  profijte  van  fijn  F.  G.  't  twede  derdepart  ten 
profijte  van  den  Officier ,  en  't  lefte  derdepart  ten  pro- njte  van  de  naefte  wacht  die  lijn  wacht  of  feine  wel 
waer  genomen  hebben,  en  daer-en-boven  arbitra- 
jijken  gecorrigeert  te  worden,  na  gelegen  theid  der  fa 1 «en  ,  en  opdat  hem  niemand  en  hebbe  t'ontfchuldï- 
gen,van  dat  de  bakens  van  fommige  plaetfen  niet  be- quamehjk  mogen  gefien  werden  ,  fai  't  felve  inalder 
y  Ie  aengedient  werden  by  den  Officier ,  om  daer  in  ge- 
remedieert  te  werden.  En  of  God  eenige  donker- 

heid van  mift  of  anderfins  ga  ve,  fo  dat  men  by  nacht 
of  by  dage  geen  geficht  en  hadde  ,'tzy  door  ftorm  of Onweder ,  fo  dat  men  van  verre  niet  horen  noch  fien  en 
konde,  fal  yeder  wacht  fijn  naefte  wacht,  't  zy  te  voet 
ofte  paerde  ,  fo  fy  't  geringfte  konnen  aen  beide  zy- den  waerfchouwen ,  en  fo  voort  wacht  aen  wacht, 
op  dat  niemand  daer  van  onwetende  bevonden  en 
worde. 

Item  fal  hem  ook  niemand  vervorderen  lichtveerde- 
lijkfonder  nood  of  oorfake  het  eerfte  vyerteken  of  fei- 

ne te  doen,  ten  ware  by  exprefien  lafte  des  Gouver- 
neurs of  fijne  Gecommitteerden. 

Item  voorts  oft  gebeurde,  datter  eenige  vyertekenen 
by  nachte,  of  eenige  andere  feinen  by  dage  ,'tzy  by 
ophalen  van  manden,  feilen  en  klokgeflaggedaen  wor-   _r —           -r-"'  '-"i"a«u^u,n.ncncnAioKgeuaggeaaen  wor- 

iien ,  en  met  macht  eendrachtehjk  te  refifteren  en  we-    den ,  fullen  alle  de  andere ,  die  de  wacht  niet  en  hebben t\pr  tn    w-npn      Qr»   wmrAprt   Aprt    nohtpfr\>rf»\rpn     Q<~l-ir»lrv»ri       nf  lM;L,ir«^::_      __1   1    /•  ■•■•      «...    r-         ■ der  te  ftaen.  So  worden  den  nabefchreven  Scholten 

gelijkelijk  en  elx  refpective  van  wegen  fijne  F.  G.  wel 
ernftelijk  bevolen ,  henlieden,  yeder  uit  fijn  dorpen, 
met  fo  veel  volx  als  hier  na  gefpeciflceert  ftaet,  terftond 
en  fonder  eenig  vertrek  op  te  maken ,  om  haer  wacht  te 

houden  een-yegelijk  t' fijnder  gedeftineerde  plaetfen 
of  hier  na  volgende ,  met  fuik  geweer  daer  fy  op  geftelt 
zijn,  en  mitsdefen  noch  opgeftelt  v/orden,  te  weten 
die  hem  eenigfins  vermogen ,  fullen  gehouden  wefen 
een  roer  met  een  flefch  en  fleskielgen ,  een  pond  goed 
kruits,  loot  en  lolnten  altoos  gereed  te  hebben,  waer 
toe  allen  Scholten  en  Officieren  belaft  werden ,  opte 
verbeurte  van  haerl ieder  officien 't  felve  wel  ernftelijk 
te  doen  onderhouden ,  en  goede  regarde  daer  op  te 
nemen,  enden  onwilligen  daer  toe  teconftringeren, 
en  den  genen  die  van  genen  ftate  of  macht  te  zijn  ,  ful- 

len gehouden  wefen  te  brengen  een  goeden  verre-ja- 
ger of  een  lange  twetande  vork  met  een  zijdgeweer  of 

een  fnedige  byle  onder  haer  gordel  ,  en  of 'er  eeni- 
ge Mcnnoniten  waren ,  fullen  gehouden'  wefen  te 

komen  met  een  fcherpe  fpade,  met  een  mande  ,  en 
fullen  gelijkelijk  gehouden  wefen  haer  wacht  waer  te 
nemen  ,  en  tot  haren  nooddruft  voor  haer  brengen  fo 
veel  victualies,  als  fy  in  drie  etmalen  behoeven  ful- 

len ,  fonder  middclertijd  van  daer  te  vertrecken,  al  waer 
den  Scholtcn  hen  na  't  verloop  van  dien  een  yeder  met 
verfch  volk  fal  komen  van  de  wacht  vetloflèn  met  goe- 

der ordonnantien ,  f  ulx  dat  een  yegelijk  die  't  fijn  wachr 
zijn  fal ,  hem  fal  voegen  onder  fijn  Officier ,  Capitein 
en  Rotmeeftcr,  om  gelijkelijk  voor  te  trecken  ,  fonder 
voor  heen  te  lopen  of  na  te  komen  op  arbitrale  corre- 

ctie na  gelcgentheid  der  faken  ,  of  fullen  verbeuren  de 
boete  van  drie  gulden  tot  profijte  van  den  Rotmeeeftcr 
enfijnRotgefeïlen. 

Item  werd  voorts  geordonneert  en  wel  expreffelij- 
ken  bevolen  allen  Officieren  ,  Scholten ,  Capiteinen , 
Borgemcefteren,  of  Regeerders,  binnen  acht  dagen  na 

of  by  huife  zijn ,  gehouden  wefen  gelijkelijk  fonder  ee- 
nig vertrek  hun  te  laten  vinden  onder  haerlieder  Offi- 
cier ,  Capitein  en  Rotmeeftcr ,  om  alfo  mettet  vaendel 

gelijkelijk  in  goeder  ordonnantien  te  trecken ,  fonder 
hen  t'achterhouden ,  voor  te  lopen  of  na  te  volgen  op haer  hoefflag  daer  fy  befcheiden  zijn ,  met  hun  voorfzv 
geweren  en  gereedfehap ,  om  als  dan  terftond  voorts  te 
trecken  in  goeden  ordre ,  als  voren ,  daer  't  nood  wefen 
fal,  om  alfo  den  anderen  met  goede ailïftentie te fuc- 
curreren,  en  oft  gebeurde  dat  yemand  in  defen  eenig- 

fins contrarieert,  of  van  't  felve  te  doen  onwillig  bevon- den werd  ,  fal  yeder  perfoon  voor  de  eerfte  reife  ver- 
beuren 25  drolus  guldens,  d'eene  helft  ten  profijte 

van  fijne  F.  G  en  d'ander  helft  ten  profijte  van  den  Of- fiier  of  Executeur.  Voor  de  twede  reife,  yeder  perfoon 
te  verbeuren  50  Carolus  guldens,  ten  profijte  als  voren, 
en  voor  de  derde  en  laetfte  reife  te  verbeuren  lijf  en 

goed. 

Item  voorts  fullen  alle  de  dorpen,fiende  eenige  vyer- 
tekenen of  feinen,  gehouden  wefen  klokgeflag  te  doen, 

fonder  eenig  vertrek.  En  fo  wie  in  eenige  gebreke  fou- 
de  mogen  bevonden  werden,  fullen  verbeuren  100 
Carolus  guldens,  de  twe  delen  ten  profijte  van  de  ge- 

mene faken ,  en  't  laetfte  derde  part  tot  profijte  van 
den  aenbrenger.  En  werden  alle  de  naervolgende  dor- 

pen wel  fcherpelij  ken  belaft  van  wegen  fijne  Furftelij- 
kc  Genade  van  alle 't  guntwesvoorfzis ,  na  te  komen en  te  volbrengen ,  fonder  eenig  wederfeggen. 

In  den  eerften  fullen  die  van  Alkmaer  baken  en  te- 
ken doen  van  't  Vriefc  blokhuis. 

Item  fal  gefteld  worden  een  wachthuis  en  wacht  op 
Huiswaert  ,en  fal  befet  werden  van  die  van  Zuidfcher- 
woude  by  nachte  met  30  man,en  by  dage  met  1 f  man; 
en  noch  van  die  van  Broek  op  Langedijk  's  nachts  met 
24.  man,  en  daegs  met  12  man. 

Item  Koedijker-fluis  fal  befet  werden  van  die  van 
Koedijk  en  finte  Pancraes  by  nachte  met  70  man ,  en .     <->  »  o   ,  -„„.«.u  umi  uagm  ui    A^uv-ujjiv  tu  unie  jr  ttm.i  «ca  uy  niu-iuc  mee  70  man ,  en 

oe  receptie  van  delen,  een  yegelijk  op  fijn  befchreven  ;  by  dage  met  30  man,  mits  dat  die  van  finte  Pancraes 
hocHhg  te  laten  vinden,  en  hun  wachthuifen  meteen  J  daer  van  10  mannen  fullen  ter  wacht  doen  gaen  totjaa malt  ofiange  fpnet  op  te  rechten, om  van  de  naefte  !  BoyesopdenHuigendijk 
wacne  aen  wederzijden  gefien  te  mogen  werden ,  op 
allen  oorden  en  plaetfen  hier  na  gefchreven  en  geftelt, 
geen  uitgefondert,  daer  by  een  goede  fterke  pleyen 
rauw,  mitsgaders  daer  toe  een  goede  vuyrpan  aen  een 
ketting,  daer  m  goede  turken  wel  gepekt  gereed  te  heb- 

ben, om  by  nachte  des  nood  zijnde  aente  fteken ,  en 
by  dage  met  een  zeil  of  mande ,  om  ter  gelegender  tijd 

Item 't  Noordereinde  van  Koedijk  fal  befet  werden 
van  die  van  Outkerfpel  op  Langedijk  met  40  man- 

nen, noch  van  die  van  Noordfcherwoude  met  29  man, 
en  noch  die  van  Opdam  en  Heinsbroek  met  1 5  man, 
drie  etmael- 

Item  Schoorldam  fal  befet  werden  met  die  van  War- 

menhuifen  fonder  Crabbendam  met  40  man ,  noch 

van 
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Het  achtfte  Boek. 

vanHarinkerfpelmetDirxhorn'snachts  met  t9  man  I  by  n
achte  elx  met  het  achtedeel  van  haer  volk,  en  by 

TSSSSaS'  noch  van  die  van  Winkei met  l  dagedehelft5mPder- 
ïomandrieetmaelteblijven:  noch  van  die 

 van  Span- 

broek  met  30  marr.noch  die  van  Opmeer  met  ij- 
 man, 

noch  die  van  Oudenierop  met  30  man  ,  en  die 
 van 

Nieuwenierop  met  60  man  drie  etmael. 

Item  de  wacht  op  Crabbendam  fal  befet  werden 
 van 

die  van  Schagen  boven  de  befette  wacht  op  de  Keins
  en 

Lcgedijk  's  nachts  met  92  man ,  en  daegs  met  50  man, 

noch  die  van  Barfingerhorn  en  Haringhuifen,be
halvcn 

mede  haerliedcr  belette  wacht  op  Colhorn  en  
Meel- 

diik,  's  nachts  met  68  man,  en  daegs  met  34  man.  Noch 

die  van  finte  Maerten,  Valkoog  en  Eenigcnburg,b
ehal. 

ven  haerlieder  befette  wacht  tot  finte  Maerten  e
n  Eeni- 

jrenburg,  's  nachts  t'famen  met  54  man  en  daegs 

\i  maS.  Noch  die  van  Zybekerfpel  's  nach
ts  met 

8man,enBenninkbroekmet22man. 

Item  noch  een  wacht  en  bake  tuffen  Jan  Hend
rikfc. 

huis  en  Eenigenburg,  tot  fes  perfonen  s  n
achts  en 

drie  by  dage ,  en  fal  befet  werden  van  di
e  vanbem- 

gCïtemnoch  een  wacht  tot  finte  Maerten  tot  fes  perfo- 

nen by  nachte  en  drie  by  dage ,  en  fal  befet  werden 
 van 

die  van  finte  Maerten. 

Item  noch  een  wacht  op  Legedijk  van  fes  perf
onen 

by  nachte ,  en  drie  by  dage ,  en  fal  befet  werden  van  die 

van  Legedijk»  L:     '.>      '  . 
Item  noch  een  wacht  opte  Keins  van  fes  perfonen 
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kern  op't  Oofteind  van  Swaegdijk  by  Wervershove, 
fullen  wacht  houden  die  van  Swaechdijk  des  nachts 

mettet  achtftepart  van  haer  volk, en  daegs  dehelfte minder. 

Item  op  Werwershove  by  de  watermolen  fullen  die 

van  Werwershove  wacht  houden  's  nachts  met  16  man, 
en  daegs  met  4  man. 

Item  by  de  drie  watermolens  fullen  wacht  houden 

die  van  Lutkebroek  met  die  van  Crimpen  's  nachts 

met  3  3 ,  en  daegs  met  8  man. 
Item  op  Reinoort  ofBroekoort  op  de  fluifen  fullen 

wacht  houden  die  van  Hoogkerfpel  's  nachts  met 
40  man ,  en  daegs  met  8  man. 

Item  op  Cathorn  fullen  wacht  houden  die  van 

Bouvenkerfpel  's  nachts  met  49  man,  en  daegs  met i%  man. 

Item  op  den  Gelderfen  Hom  fullen  wacht  houden 

die  van  Hoogkerfpel  met  Swaechdijk  's  nachts  met 
50  man,  en  daegs  met  12  man,  en  fal  een  wachthuis 

en  bake  geftelt  werden  ten  halven  tuffen  den  Gelder- fen Horn  en  Wervershove. 

Item  die  van  Enkhuifen  fullen  tekenen  doen  van den  Tor  en  j 

Item  noch  een  wacht  op  Broekerhaven ,  die  befet  fal 

werden  van  die  van  Grotebroek 's  nachts  met  6%  man, 
en  daegs  met  15  man  ;  noch  die  van  Lutkebroek 

JCaiJSSSSffiSWS^S  ^rffiSSESE-5 
Item  fal  omtrent  de  Meeldijk  neffens  Ba

rfinger- 

horn geftelt  werden  een  bake  en  wachthuis ,  daer _in  by 

nachte  wacht  houden  fullen  fes  perfonen,en  dr
ie  by  da- 

ge, uit  de  wacht  van  die  van  Barfingerhorn.
 

Item  noch  een  wacht  rot  Colhorn,  en  
fal  befet  wer- 

den van  die  van  Col  horn, 's  nachts  met  tien  man,  en 

'iSrno^erwachttotWinkel^nfalbefetwer- 

Item  een  wacht  op  Venhuiferdijk ,  en  fal  befet  wer- 
den van  die  van  Venhuifen , 's  nachts  met  57  man,  en 

daegs  met  12  man. 
Item  fal  mede  ten  halven  tuffen  Leek  en  Venhuifen 

geftelt  werden  een  bake  en  wachthuis,  en  fal  befet  wer- 
den van  die  van  Hem  's  nachts  met  42  man ,  en  daegs 

10  man. 

Item  noch  een  wacht  tot  Leek  van  14  man  's  nachts, 

en  4  by  dage ,  en  fal  als  voren  befet  werden  van  die  van 

de»revTn7ie  van  Winkd,  Nachts  met  tien,  en  dae6s   WjrtooenLe^  ̂   tu(I,nSchellinghouten 
Leek ,  te  weten  op  Wydeneffergouwe  een  wachthuis 

en  bake  geftelt  werden  des  nachts  met  14  man ,  en 

met  drie  man.  „    _         ,  r ,  4  ■*■■ 

Item  noch  eeft  wacht  tot  Eerftwoude,en  
fal  befet 

werden  van  die  van  Hoogtwoude 's  nachts  met  20 ,  en 

daegs  met  5  man,  en  noch  die  van  Eerft wou
de,  s  nachts 

metao,endaegsmet5man. 

Item  noch  een  wacht  omtrent  ten  halven  
tuffchen 

Eerft  woude  en  Lambertfchagen ,  en  fal  befet  werden 

van  die  van  Hoogtwoude  's  nachts  met  50  ma
n,  en 

daegs  met  10  man.  , 

Kern  noch  een  wacht  tot  Lambertfchagen ,  en  fal  be- 

fet werden  van  die  van  Lambertfchagen,  s ̂ nac
hts  met 

50  man  ,  en  daegs  met  4  man  :  en  
noch  die  van  Ab- 

beker k,  's  nachts  met  5  o  man ,  en  daegs  met  4  man. 

Item  noch  een  wacht  op  Coppershorn  b
y  twe  wa- 

termolens tuffchen  Lambertfchagen  en  Twifch
er- 

brug ,  en  fal  befet  werden  van  die  van  Wagg
enom  en 

Wadweide  ,  's  nachts  met  38  man  ,  en  daegs 
 met 

kern  by  Twifcherbrugge  fullen  wacht  houde
n  die 

van  Twifch  en  Midwoude,die  t'famen  een  vae
ndel  ful- 

len oprechten  ,vericheiden  van  die  van  Lambert
fcha- 

cenen  Abbekerk.  Die  van  Twifch  's  nachts  met  30
, 

en  daegs  met  6  man ,  en  die  van  Midwoude  's  nachts  te 
wachtemetio,endaegsmet5man. 

Item  op  Almerdorp  fullen  wacht  houden  die  van 

Ooftwoude 's  nachts  met  17  man,en  daegs  met  5  man, 

en  die  van  Opperdoes  met  Almerdorp  's  nachts 
 met 

S4  man ,  en  daegs  met  f  man. 

Item  tot  Medenblik  fal  men  teken  doen  van  he
t 

Item  op  de  Rofeweel  bezuiden  Medenbli
k  om- 

trent finte  Annen  ,  fullen  wacht  houden  die  van 

Nubixwoude  's  nachts  met  10  man  ,  en  daegs  met ■7   rnin 

Item  op  den  Nesdijk  in  de  Noordelijkfte  Hutt
en 

fullen  wacht  houden  die  van  Hauwert  des  nachts  met 

ie  man,  en  daegs  met  7  man. 

Item  in  de  Zuidelij  kfte  Hutten  fullen  wacht  hou- 

den die  van  Leegdij  k  en  die  van  onder  den  Hogendij k, 

4  man  by  dage ,  en  fal  befet  werden  van  die  van  Wyde- nesenLeek. 

Item  noch  een  wacht  tot  Schellinghout,  en  fal  befet 

worden  van  die  van  Schellinghout  's  nachts  met  ia  per- 

fonen, en  daegs  met  10  man.  Noch  die  vanOofter- 
blocker  's  nachts  met  3  4  man,  en  by  dage  8  man. 
Item  die  van  Weftwoude  en  Binnenwyfen  fullen 

wacht  houden  op  de  Monickerhorn  en  op  Wefterbloc- 
kerdijk,  t'famen  by  nachte  met  32  man,enby  dage 
8  man. 

Item  opte  Monickyeby  Schellinghout  fullen  wacht 
houden,  die  van  Wefterblockerby  nacht  36  man,  en 

bydage  10  man. 
Item  by  Ooftenhorn  by  de  Watermolens  fullen 

wacht  houden  die  vanZwaegby  nachte  met  40  man, 

en  by  dage  met  10  man. 

Item  tot  Hoorn  fal  op  't  Hooft  een  bake  geftelt  wer- 
den ,  of  daer  't  bequaemfte  bevonden  fal  worden. 

Item  die  van  Avenhorn  fullen  haer  wacht  houden  op 
de  Beemfter-wal  met  8  man. 

Item  noch  een  wacht  tot  Grofthuifen  en  Schaer- 

woude ,  en  fal  befet  worden  van  die  van  Grofthuifen 

's  nachts  met  10  man ,  en  daegs  met  5  man.  Noch  die 

van  Schaerwoude  's  nachts  met  vijf  man ,  en  daegs  met 

twe  man.  Noch  die  van  den  Oudendijk 's  nachts  met 
acht  man  tot  Schaerwoude,  en  daegs  met  twe  man ,  en 

met  vier  man  opde  Beemfter-wal. 

Item  noch  een  wacht  op  Schaerdam,en  fal  befet  wer- 
den van  die  van  Schaerdam  's  nachts  met  fes  man,  en 

daegs  met  drie  man.  Noch  die  van  der  Beets 's  nachts 
met  tien  man ,  en  daegs  vijf  man.  En  die  van  Oofthui- 
fen 's  nachts  met  20  man ,  en  daegs  5  man. 

Item  noch  een  wacht  tot  Waerder  en  Etershem ,  en 

fal  die  van  Waerde  en  Etershem  uitgefet  worden, 

's  nachts  met  2f  man,  en  daegs  met  6  man. 

Item  een  wacht  ter  halven  tuffchen  Edam  en  Waer- 

'  -  der 
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der  tot  fes  perfonen  by  nachte  en  drie  by  dage,  en  fal  be 
fet  worden  van  die  van  Middelye,om  de  bakens  waer 
te  nemen. 

Item  tot  Edam  fal  een  bake  geftelt  werden  op  de  ha- 
ven. 

Item  een  wacht  op  Catwoude,eri  fal  befet  worden 

's  nachts  met  fes  man  en  daegs  met  drie ,  om  de  baken waer  te  nemen. 
Item  die  van  Monickendam  fullen  teken  doen  van 

den  toren. 

Item  de  wacht  op  Upendam  fal  belet  werden  van  de 
huifluiden  aldaer  ,  en  een  bake  oprechten  om  gefien  te 
worden  van  Monickendam  en  Purmerland. 

Item  een  wacht  op  Purmerland  befet  met  foldaten 
en  de  huifluiden  aldaer,die  infgelijx  een  bake  fullen  op- 

rechten als^oren. 

Item  die  van  Purmerent  fullen  haer  teken  doen  van't 
hu  is,  waer  van  de  Caftelein  als  Schout  belaft  werd,goed 
regard  te  hebben,cn  wel  te  letten  op  de  bakens  yan  Pur- 

merland en  Gifp ,  op  pene  van  fijnder  Officie. 
Item  noch  een  wacht  op  Gifp,  alwaer  een  bake  fal 

geftelt  werden  op  't  Oofteinde ,  om  't  felve  te  mogen 
gefien  werden  op  Purmerent  en  Wormer,en  befet  wer- 

den met  foldaten  en  huifluiden  aldaer. 

Item  de  wacht  op  Wormer  fal  befet  werden  met  fol- 
daten en  huifluiden  aldaer ,  die  een  bake  fullen  oprech- 

ten ,  om  yan  die  van  Gracht  en  Gifp  gefien  te  mogen 
werden. 

Item  noch  de  wacht  op  Gracht  die  befet  fal  werden 
van  de  huifluiden  aldaer  ter  befte  en  gelegener  plaetfe, 

daer  't  hen-luiden  goed  en  oorbaer  dunken  fal ,  en  haer 
baken  oprechten ,  om  van  die  van  Gracht  en  Scher- 
merhorn  gefien  te  werden. 

Item  de  wacht  op  Schermerhorn  fal  befet  werden  ,  «  -  -  -■  .  —  v  -  ... ,..,,,.  (,  . ,  -  iliU  v,  k„ 
van  de  huifluiden  aldaer,  ter  bequaraer  plaetfen  daer  !  boen  /en  toaren  met  al  te  bergeef0  /  toattt  45ÜU$  ban 
't  haer  nodig  dunken  fal,  en  haer  baken  oprechten,  de  25aflamont  igeereban  l^iergeg  t'n  W  ttjb  <©0Uber* welke  die  van  Schermer  en  Ruftenburg  fullen  mogen  I  riCUC  ban  I^Ollanb  /  iEerlanb  enötrecïlt  aen  be  fpöe 

men ,  hem  fo  heimelijk  als  opehbaer  onthouden ,  waer 
uit  niet  goeds  geprefu meert  en  word.  So  is  defe  mijne 
fchrijvens  by  de  lèl ve  wel  ernftelijk  bevelende  van  we- 

gen zijn  F.  G.  gy  op  Vrydag  eerft  komende  wefende 
den  17  defer  maend  's  morgens  ten  acht  uren  by  open- bare klockeflag  in  uwe  dorpen  doet  publiceren  en  af- 

roepen ,  dat  niemand  hy  fy  wie  dat  hy  wil ,  hem  en  ver- 
vordere  te  logeren  of  aen  te  houden  eenige  vremde 
perfonen ,  fy  zijn  ook  van  wat  qualiteit,  Landen  of  Ste- 

den buiten  of  binnen  zijn  F.  G.  gouvernementegefe- 
ten ,  en  byfbnder  de  uitgewekene  van  defen  Lande,  dan 
alleenlijkde  genediefuffifanrepafpoorten  by  haer  heb- 

bende fullen  vertonen ,  binnen  den  tijd  van  drie  weken, 
voor  datum  van  defen  verleent ,  en  ook  wel  toefien  dac 
onder  de  felve  pafpoorten  geen  veranderde  namen  of 
eenig  ander  bedrog  gebruikt  en  worde ,  en  alle  de  gene 
die  gereets  yemand  in  hare  huifen  hebbende,  fullen  ter- 
ftond  gehouden  zijn  de  felve  voor  de  Magiftraten  aen 
te  geven ,  op  pcenevan  de  galge  ,die  ter  contrarien  te 
doen  bevonden  fal  worden ,  daer  toe  gy  metten  Magi- 

ftraten terftond  dien  volgende  fult  huis-foekinge  doen, 
en  alle  vremde  die  gy  bevinden  fult  apprehenderen , 
waer  toe  de  huifluiden  mits  defen  belaft:  worden ,  op 
poene  van  den  brand ,  u  alle  hulpe  en  affiftentie  te  doen, 
en  my  die  fake  in  pofte  over  fchrijven ,  om  voorts  daer 
in  te  handelen  na  Behoren  ,  fonder  dat  gy  in  eenige 
gebreke  fult  blijven  ,  op  pcene  alsrebelle  aen  lijf  en 
goed  geftraft  te* worden.  Gegeven  binnen  Alkmaer 
onder  mijn  eigen  hand  ,  en  aengeboren  Pitzier  den 
25  May  1^75.  En  was  ondertekent,  Diederich  So»oyt 
hebbende  een  opgedrukt  Pitzier  in  roden  waflehe. 

61$ 

be  platte 
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en  bot' pen  ban 

't  ,$CCJS 

örrquar' tiet  /  ge» 
boen  om 

alfe 

tyrembe perfonen 
rr  Q{j{j:c 

tjenbe* 
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(F.  io<;.) 

D<£  gerucüten  ban  be  p?eparatien/  bt'e  men  feu Debat  be  «tffcootCommanbeurten oorloge  bebe 

fien. 

Item  de  wacht  op  Ruftenburg  fal  befet  werden  van 
de  huifluiden  aldaer ,  met  die  van  Urfem  j  te  weten  by 

nachte  t'famen  50  man  ,  'en  by  dage  met  12  man ,  daer van  fy  luiden  10  man  by  nachte  fullen  doen  waken ,  by 
die  van  Oterlik ,  en  twe  by  dage,  en  een  bake  oprech- 

ten als  voren. 

Item  de  wacht  op  Oterlik  fal  befet  werden  van  de 
huifluiden  aldaer,  roet  tien  man  van  Urfem  by  nach- 

te en  twe  bydage  ,  en  ter  felver  plaetfen  een  bake  op- 
rechten. 

Item  noch  een  wacht  op  Jan  Boeyes,  en  fal  befet  wer- 
den van  die  van  Veenhuifen  met  negen  man,  en  van 

ban  ben  Coninb  /  öabbe  fep  ben  anberen  bergabert  ne- 
gen Compagnien  boctboin  ban  g&on  fernanbo  be 

<€olebo  /  en  fo  beel  Compagnien  ban  't  Regiment ban  tframifco  be  ©albej :  baer  toe  noeft  eenige  &ufc 
fe/en  noen  eenige  J©aife  Compagnien/  mitfgabertf 
eenige  ruiteren  /  befe  m\it  fip  mareberen  na  ötreebt/ 
2Cmfterbam  /  ̂aerlem  en  boojtg  inbe  Jfcetocrtotjuy 
boebfonber  eenig  grof  rjefebut.  ̂ en  27  ifêeptèfip 
boo?tg  uitbe  2$ebertonfe  getrocfeen  na  bet  i&oo2ber- 
guartier  totte  iHDeel  molen  ban  ̂ cfjorel  /  alteaer 
Öet  boetboln  /  obermitg  fp  fo  ftaefi  niet  en  nonben 
bolgcn/  fnn  geblcben.  €n  i$  be  boo2fcb2eben  t&eere 

.. ,    ban  ̂ iergeö  boo?t0  met  eenige  ruiteren  getroclten 
die  van  S.  Pancraes  met  tien  man,  die  infgelijx  een  bake   na  ben  Slaper  /  maer  binbenbe  be  &Cg}anfen  toel  fee* 

©e  (gee* 

re  ban 

©iergeg 

Itonir 

ntct  beet 

bolr  ban 
oojloge 

fn  Igol* lanb  en 

't  Moot* 

öerquao 

tiet. 
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fullen  oprechten ,  om  gefien  te  werden  van  die  van  O- 
terlik  en  die  van  Alkmaer. 

En  op  dat  hem  niemant  van  defen  van  onwetenfehap 

fet/  fjeeft  niet  met  allen  uitgereebt/  anbcrtf  ban  bat 
ftct  boetboln  /  'ttoelft  omtrent  be  fReel-molen  ban 
^cborelbleben  rnftenöe/  en  bertoaebtenbe  benzee- 

en  hebbe  t'ontfchuidigen  ,fai  defen  de  Scholten  eix  re- 1  re  ban  itiergetf  mette  ruiterpe/  baer  omtrent  eenige fpechve  vertoont  werden,  die  gehouden  fullen  wefen  |  ftmfcn  en  fjUtten  plOttberben  ett  aen  b?anb  ftaftetl/ 
den  brenger  van  defen  daer  van  recepifTe  te  geven.  |  gelijk  fp  00B  be  b002fCf)?eben  IBeelmOlen  ÖerOOftcn Oirkondendcfesheb  ik  mijn  aengeboren  Pitzier  hier  gepionbert  hebben  ban  ben  bilfienen  en  anber.tf/  en op  doen  dmckcn,en  gewoonlijke  Signatuerdaei  benef- 1  ben  felben  molen  mebe  in  b:anb  gcfteben  /  toelftcn fensgefchreven,  en  geftelt  binnen  Alkmaer  den  9  May    tyanb  bp  elBeen  gcfïeniü*.  €n  ijSbaer  na  tDeberom Ln  was  ondertekent  Diederich  s_onoy ,  hebben-  na  be  25eRertoïj&  getogen  /  niet  anbersf  uitgeretbt  beb- de  een  opgedrukt  Pitzier  in  roden  WafTche. 

^en  iiiRepiöacnaUebe^crjoutengefonben  be^ bel/öatfc  iinm:r^biligenteren  foubcn/batbctoacn^ 

benbe  ban  boo2fcf)2eben  ijef  /  in  be  ©eberbnjb  \$  f)P 
blijben  liggen  /  bertoaebtenbe  be  refte  ban  't  leger/ W  op  ben  boo2fch2eben  toeïjt  nieten  toaren  gebjeefl/ 
en  bleef  albaer  ftille  leggen  bijftien  bagen  lan&.  ̂ aer 

millt  te tSV,  iffiJfö?0!?  S00?r502bonnanrte  ̂ a  «OPeacfteïöft  opgetogen  en  te  rugge  geneert/en 
2 ifiM«?h?4./  ̂ hïiï?  beÜ>,bc  b002tacrt  «ac^öe ,  «*  boo2be  (iebe  ban  Jouren  getogen/  fo  top  Dier  na 
wmfom^iïiïfliïZ"1  ?fncmctJ  flw^/«noatbe  |  fullen  beröalen.  San  alfoboo?  befen toebt merïiel^ 
toi  boa SXiX5^/cT/ tot/tontcn/*f-  6e  mm  <n>t  ̂ 002öer-quartier  gebetrrb  m/  öaer 
b^/mKfflr^ii crl  öai *?" moi^^noe  I  ban feer berfcfteibelijh itf  gefP2ohen gctoo?ben / en oob 
S  n  *  m ffi^ïiSl0£^fOTDwfoulfe  i  fonöCï:  CCf^  Hemriffeöcrfa6ebmit0oefïn»toen/ftp, 

Sin?  aI f'  f *ouleno*uefontoi !  fonber  aenbe3ijbe  banben€oninft/fo  ban  ib  niet  la- ten /  be  felbe  fahen  fo  tiic  in  bcr  toaerbeib  gefebieb  3ijn 
te  berDalen/  uit  be  acten/confeffien/  f  ertificatien/  torn- 
miffien  /  miflTiben  en  inf02matim  baer  ban  genomen/ 
en  be  rapporten  ̂ i(  baer  ban  3ijn  gebaen. 

sSo  fal  ben  goeötoilligen  lefer  ban  toeten/  batbe 

©e  fol* 
D  n  ten 

ban 
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ren  en 
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eentge 

tjuiferr en  fjur? 

tenötefn 

bcr&^an» öcn/ge* 
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bcnabolgctttccct.unenen  bdafltngen / baer  bebooS Scuoutcii  bare  rccepifjen  af  geben  moften. 

t.?^  HEe!^•Sch^ol?,  a,f°  t0t  mijndcr  kennifTe  komt  dat 
J?Munprf™™Vr     .dorPen,tcnPla«en  lande  vele  vremde  1       ̂ j  i.h  uui  ,  ;-  ;-'  ,t 
M  «ito  perfonen,  fo  uu  vyanden  Landen  als  anderfins  geko-  |  ^OUUffmw  ban't^002ber-auantet  en3©aterlanb 

3üonb 

l&ectt 
ban lUerge^ 
bcrtrrh 

uit  liet 

tierquavo 
trer. 
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fijonROcec  ̂ ieberitb  &onop  /  mitfgaDer*  De  Oebe* 
puteerDc  ban  feben  &teDen  De*  felben  guartter*  /  Beu* 
bcnbe  ban  berfctjeioen  nuartieren  en  plactjenaDber* 
teutte  geïtregen  ban  Bctboo2ncmenbanbeï£eereban 
&iernc*  op  Bet  $oo?ber  guartier/Die  top  eenfDcel* 
nebben  berBaelt/  en  bpfonDcr  DatterbeelbzemDbolr 

tcnplntten-lanbe  Bern  ontBouDenDc  toa*/Bentoace* 
fclioutoenbe  Datfe  Daer  op  goeDe  acBt  BouDenenne* 
men  fouöcn/  ten  einDefpluiDen  D002  De  felbe  niet  be* 
b2ogen  nocïj  berraben  en  fouben  toerben/enDatbcn 
roep  liep  Dat  De  felbe  ineenige  <Do?penb2anD  fttcljtcn 

fouDen/op  Datfalfo  Den  BuifluiDcn  Die  neffen*  De  folba* 
ten  in  Den  ftfjanfen  en  opten  Dijuen  toatfjt  Bielben  Daer 

Doo?opte  blucljt  nomen /en  alfo  De  bpanbabantagte 

«rngenbe  in  'tianD  ballen  fouDen.  ̂ e<aoubernetic 
om  Bier  in  te  boo?ften  /  Oceft  bp  fpeciale  commuTte 

ban  Den  25  JBepljter  boren  becDaelt  allen  ̂ tljolten 
ban  De  ̂ o?pen  laft  gegeben  een  generale  bifitattete 
Doen  /  en  alle  b?emDe  perfonente  appjcBenDerenen 

aen  te  BouDen  /  toaer  toe  De  BuifluiDen  moften  alle  w* 
ftulp  Doen  op  pene  ban  Den  teanfc/en  al*  rebelle  aen  lyf 

at  gocDgcftraft  tetoerDcn.  Hitkacljt  banbefecom* 

mv    mtfftc  fijn  te  felben  tüDc  berfeïjeiben  WJJ 1  /  Ie* 
fcijciben  öjrt-Qanger*  en  bebelaer*  albacr  gebangen  gctocjDen/ 

M'    tot  omtrent  in  De  zo.  fo  ia  bebinDe  wt  ftet  ftl):ijben 

Tuil-  ban  Den  boo2f3  &ono?  aen  DenJ?tnf e  ban  «fcangfen 
ganan*  ban  Date  Den  ?o|Bep  1575»  «©ebagabonben/gtut* 

%'L,  of  califfen  /  fo  menfe  in  't  $oo#er-guartter  gemeen* Sar,  lp  noemt  /  Die  alDaer  gebannen  /  en  ec nfbeel* jg 
««V  cuteert  3ijn  geto02bcn/  en  eemge  utt  De  gebamtetttffe 
uangen.  öt>b?0Hi>n  en  \n$  genomen  3ijn/bebinbe  iugetoeeflte 

^amcn3ün  Defc  nabolgenDe-  1.  IBicötel  ̂ ootfen. 2. 3gn 
ban  De   <T]00rrcn.  ,.  <0errit  gootfen  gebzoeber*  uit  De  25e* 

Kn  tartoijlt.  L  peter  %icolfenbe©2ie*  ban  <^emn* 

s*00*'  6^ammaöCo?nelif5.ban^aerlen1.  7.  üacobban 

Sf  €ngien  alia*  «Blauroti.  8.  peter  gjanft.  CjWm 
uanSeti  alia*  <©eelcou*.  9. 5Ian  Clouft.  10.  floomttcn  of 
c::        ïlepnïten  ̂ pmon*  ban  <Boc&um.  1 1 .  peter  mm* 

{ calf  Söaelju  ban  BaterlanD  en  Wkmvfe/  en  atDiilem  " 

ban  ̂ onnenberg  25acljuban  afceberoöe  en  bergen/ cc 
om  uit  mijnen  name  in  Den  nualüé  boo?f3  De  belin* " 

gnanten  nu  in  appjeBenfie  3ünDe  /  of  Die  ter  caufe ' 
boo?f3  Daer  innoclj  bomen  en  geb20djt  fullen  mogen 

too?Den/  feBerpelijn  te  eramineren  en  öaer-luiDer  ton^ 
feiTiepertinenteltjnbp  gefrtmfftcDoen  ftelltn/bpDen 
Secretaris  Der  jteDeban  ̂ Hlumacr  Die  Daer  toemeDe 
bPDefen  geautorifeert  to02D  /  en  fo  fpluiDen  terabe 
btnöen  Defelbe  belinnuanten  met  ttrihte  eraminatie 
en  ter  torture  tot  confeffte  te  bjengen/  om  uit  Der  felber 
beauameen  oprecljte  tonfefilc  Der  rerutfrtjulbigen  te 
bernemen/en  bolgenDe  Defelbe  beleiDïnge  geficn  en 

gclioo2t  bcoitji  Daer  in  geDaentetoo?Den/fulral$fna 
recljteen  crigentie  ban  De  fatten  bebonfccnfaltoerben 

tebeDoren  /  belobenDe  allesi  baft  en  ban  toaerDente 

ijouDen  /  en  Doen  tjouDen  alle  't  gene  bp  De  boo?f3  <©e- 
committeerDe  enelrbanöen  tnDefen  geDaenfaltoer^ 
DentotboojDeel  en  pjeferbatie  ban  Den  EanDen/  en  tc 

ftraffinge  Der  bofen  fcljelmen  enberraDeroboomoemt: 
appjoberenDe  en  ratificcrenDc  alle  Öet  gene  bp  De  felbe  a 
<aecommitteerDe  tot  DefenDage  tcegeDaen  ijs/  belo?  £c 
benbe  meDé  Dat  De  felbe  <0ecommitteerDen  ban  öaren  £< 
moeiten  /  arbeib  /  en  Diligentie  gefamentlijfc  en  elr  ban  cc 
Bengecorttenteert  en  gefalarieert  fullen  too?Den/ban  <c 

enbp  Den  Staten  ban  Den  HlanDe  ban  't^oo?Der-  {c 
quartier  tot  billiuljeiD  en  Difcretie.  *0egeben  onDer 
mijn  eigen  ïjanD  en  aengeboren  pt3ier  Den  5  lunp  u 
anno  1575»  €ntoa$i  onDerteuent/  DiederichSonoy. 
I^ebbenöe  een  opgeD?uat  pt3ier» 

cc 

cc 

?ma/baiUae&.  i|uJW;«Ö!fc&»*«ï2 uerr. 

cc 

cc 

IM  en  binDeniet  Dat  gian  ban  foreefï  in  befe  fatten 

beelDeeft  gebefoingneert/maer  in  fijn  plaetfe  tn't eerfle  Den  getoelDigen  §&obooft  /  en  Daer  na  i$  ïjenlut* 
DerCollegie  bermeerDert/en  nocöbpgeboegtSon^ 
Beer  3©Mem  ban  Hoon  ̂ cöout  tot  $iebo?p  en  45uiU 
laem  jBoftaert.  <      ~,nfe, 

3in  Den  beginne  öebben  De  boo?f3  eerfïe  Cpmmtjp  J^- 
riffen  Degebangene  bagabonDettfcöerpelpenonDer>banöe 

bjaegt/Defommige  beleDen'tgenefp  ï)ierenDaerbe=  cem 
l"<^^^ifföti^M^t^i*%m  DjebenBaDDen/al^D'eenefoDanigeDieberpeopDieenfjW 

^JbSSTS Wfcm  op  Dieplaetfen/ en  D'anDere  fulne  moettotl  tgöetDop 
Sf?«  ik  ibrfS ?  16  èoe  bet  <0efritf3;  ban  anDereplaetfen/ en  DiergeipeanDere  nare  eigene  mtf^ 
ffi&KflW  f7!  ClaeMtoelo^  ̂ an  DaDen  /  maer  al*  De  CommijTariffen  gag  begonDen  te 

iSum  18  ISmP&  Z^an  tojturertenaftebiagen/  mettoatperfonenbanöut^ 

fcfieiDen  rijue  BuifluiDen  genomineert  Daer  3P  uennifle 
aen  feibente  Debben/  Doo?  Dien  fp  Daer  Diutoitëgelo* 
geert  toaren  getoeefl  /  en  aelmiffen  af  ontfangen  öab* 
Den  /  nominerenDe  onDer  anDere  Coppen  Co2nelif5.  en 

banning  Coppenf3.  fijnfoon/  toeïgeftelDeBuiOuiDcn 
ban  3©oggenom.  3£e  Commiffadffen  Dit  berftaenDe/ 

Bebben  Den-ïuiben  afgeb2aegt  of  De  felbe  genomineer* 
De  IjuifTuiDen  Ben  ïuiDen  nieten  BaDDen  Daer  toe  ge- 
uocljt/om  fulueenfblue  <&02penaenb2anDtefïe6en/ 
fotoanneerDebpanDen  alDaer  fouDen  uomen/eneen 
teuenmetbianDen  Doen  fouDen  ban  De  boo?f3  meel- 
molen  en  Bui*aen$j  Ben-luiDen  belobenDe  fo  fp  De 
toaerBeiD  feiDen  Dat  menfe  fouDe  omfïaen  /  alfo  30nDer 
getoeefi  D?ie  geb2oeDer$J  uit  te  3©ö«  boren  genoemt/ 

te  toeten :  $03w  ̂ oofïen  /  ̂|an  pootten  en  aerrtt  <j»w 
giooflen/Dtc  tot  ©etten  toaren  gebangen  /Defe  Hat-  mu^ 
cBiel  ÉQofcn  confcffeerDe  en  beleeD  /  Dat  BP  a<m  b?anD  aoopi 

fouDe  gejlenen  ïjebben  De  Do?pen  ban  Woggenom ,  en  w 
Zwaech ,  Wefter  en  Oofterblocker ,  Benninkbroek  en  fa 

Zijbekerfpei.  <$Qt\  gooden/  beueuDe  Dat  BP  aen  b2anD 
fOUDC  gcflefeen  Bebben/  Spambroek ,  Benninkbroek , 
Berkhout3Grotebroek,Werwertshove  en  Ouwenierop- 

<Ên<0erritgioofien/beKettDe  tiatBP  aen  b?anDfouDe 
Bebben  gejTéuen  /  Nieuwe-niedorp ,  Hoochtwoude  en  ̂ ^ 
Opmeer.  €enanDcrbagabonDofHali*genoemt3jan  jjelBs 
^eeffen  ban  i^aerlem/  beuenDe  Dat  BP  fouDe  aen  b2anD  gan 

gefleuen Bebben /beiDe  De  Blockers, Zwaech,  Zybc-  y 
kerfpel  en  Benninkbrouk.  €cn  auDcrttalt*  Ofbaga-  ̂ atx]( 
bonD  genaemt  ©ietcr  3iacobf3.  De  ©?fe$  /  beftcnDe  Dat  c jjj 

   -,        J1P  aen  b2anDfouDege|teuen  Bebben ̂ «ö«^jf|ïftaS 

ScijoSDer^cDebanéó^^^^^^  Pockets, êhnehwijfen  enZwaech.  €enanDer  
Wtf  gg 

Icm.  xi.  C02neliö  pieterf5- ban  Haerlem.  20/23. 

©ieter  San&  en  ̂ ah  5!anf3.  ©uinefloot  gebjocDerss/ 
en  eenige  anDere.  cBeboo?f5  ̂ onop  Beeft  om  De  felbe 

nebangenö  /  en  Die  noen  gebangen  fouDen  mogen  toed- 
oen tc  eramineren  enönDerfoeften  gecommttteertge^ 

ïjaD  De  perfonen  in  De  nabolgenDe  commtffte  begrepen. 

^onu  r\<3!eDericB  ̂ onopHuitenanten<©oubemeurban 
miflfc     U  èooo2D-lollanD  en 't  geljele  JBaterlanD  /  met  al* 

S^5'  Ie 't  gene  Datter  acnuleeft/<©ber(ïcn  ban  Den  nrijgss- 
V*      renimente  De*  Doo2!ucljtigen  /  Boog-geboren  ©02|ï  en 
^iicöc*  ̂ ecc  Willem/  bp  Der  gratie <i3oD*  ï)2inceban  <©* 
t«?nm rangien/  <©2abe  ban  $affau/  de.  ̂ taDBouDer  en 
^    Scinecnccacl  ober  üollant/  ̂ eelanD/  WtP 
bange.  bnefianD  en  ütrecBt.  ̂ oen  te  toetcnecnen  jegelijRen/ 

"ZÏÏ  'l  Dat  alfo  Dtberfe  bcrraDer*  /  moo?D-b2anDer*  en  anbe* 1 1 Sb  re  /  Die  D002  Den  bpanD  De*  gemenen  ©aDerlanD*  ftt> 
1  in  rc    Ductie  en  perfuafie  ban  fommige  BuifluiDen  /  burge* 
SZÜÜL  ren/  of  anDere  onfeguaeDtoillige/ en  Den  bpanD  meer 
Sc*    Dan  liaerluiDcr  eigen  baDerlanD  toegeDaen  3ünDe/Daer 
fothen.  toc  nCb2acBt  en  geltocbt  (tjn  getoeefl  met  gelDe  en  fcBtu 

"  ne  tooo2bcn  /  om  tot  feüerc  Dagen  en  tijDe  Bun  bp  De  fel* 
»beacP2cfigecrt/  Bet  gcBele  $oo2berlanD  enrjuartier 
»aen  bjanb  te  (lenen /bp Den BuifluiDen in app2eBcnfie 

"  aehjacftt  en  gelebert  3ijn  /  en  Dagelijr  noc 0  meer  ge* 
"b2acl)ten  geapp?eBenDecrt  too?Den.  &o  ijl  Dat  ifttcr ia 

>■> 

cnVttgcu  cyaminatie  Der  felber  en  De  gene  Die  nocB  ge* 
bangen  en  in  Ijanben  uomenDe  en  gcluatbt  mogen 

1  tooien  /  gecommittcert  en  geautorifeert  Bebbe  /  com 

^JSf"  nuttere  en  autorifere  h?  Defen  gioban  ban  tforeefï 
ïoiiv    «cBolte*  Dcfer  ftcDc  Hilltmaer/  IBcefïer  Slooft  geuite- 



2'jitam  °f  bagabonb  met  namen  <©uictjn;©icfef5.  ban §att~ ©jröij.  fcm  foube  in  teanb  gefreben  Debben/  fo  Dpbebenbe 
confcffle  \Ververjhove,Twifch,Ooftwout,Mitwoutj  Houwerc, 

Jjyj*  en  Berkhout.  \©u  felfbe  bcbenbemebe^nelio' $ie* 
ïwcftrö  tcrf3.  ban  ̂ aeclem  en  een  anber  ftait$  of bagabonb  ge; 
teiöe  nocimtöe2citpctecf3.banCcommenic  confeffeecbc 

en  bclceb  bat  Dp  foube  aen  b2anb  Debben  gefteben  Oo 

Oor/pronk  der  Nederkndfè  Beroerten. 
bigen  of  ton  fullcn  li  alle  bagebitf  pijnigen /bocy  en 
Dabbcbe  patiënt  op  bic  bjagen  alfo  Dangcnbe  b'eecftc reïfe  niet  bcfeenb  of  gcanttooo2b/entoacenbe  ConV 
miffatifen/ bte  Dp  feibe  getoeeft  te  3ijrt  be  boojnoembe 
3^  looft  S£m&cfloot/($cbout  ban  ||oo?n/  JBillem J!tëartcnf5.  Calf  /  lUBilletn  ban  ̂ onnenöerg  en  $* 

e»       '  "*"Hr3  VB\  VT  m*Z  """T  yjrvvM  »'»««»•• ;;       bnacn  Comelif}.  €erel  /  toeg  gegaen  in  t  jftëortacmu 
,cm.      fter  en  weiter-biocker,  Zwaech ,  Binnen-wiji en ,  Zy-  j  Dooft  m  be  Sangcfïraet  ten  Duifc  ban  ©ieter  ©ieterft «onfef»  bekerfpel  en  Bcnninkbroek.  <©efe  befcenben  alle  fiter  i  ̂eiligbag/  altbaer  3n  gingen  fitten  b2tnften/  bcbelenbe 

^M 

(1?  uati 
<öfmr 
©Utfrfs 
ban 

menie. 

«Coppc.i 

Iifj-  en 

miiij 

peafj. 
i'nn  toon 

toe  geljuuct  en  gefeocDt  te  3ijn  boo?  öc  Duifluiben  bte  fp 
genomineect  en  befcOulbigt  Dabben  /  namentlijb  be 
boo:|'5  Coppen  C02nclif5.cn  banning  Coppenf3.  fijn 3001U  gjtem  ptctec  $anningf5.  bart23enninfcb?oeft. 
iïpniec  petecfe.  bm^oogttooube/  en  anbere  meer. 

S^ooj  öefe  bcfeentemffe  itf  gebolgt/  bat  boo?  eeeft 
Coppen  Co?nclif3  en  banning  Coppenf5*  fnn30on/ 
toelgefïclbe  Duifluiben  tot  JBoggenom  aengetafi  en 
geapp?eDenbecct  3ijn  getoo2ben/  Dit  maebteeen  fcD?tb 
onbec  brie  /  en  toecb  licDtelijb  b»  be  geinenen  man  ge; 
looft/  bat  befelbe  (toant  3PïSoom8'CatDolpbtoacen) 
fcljulb  Dabben  tot  't  gene  men  feibe/en  Denlutben  oplet- 

v*m*  De.  3[an3D2iemunt  een  ban  be  gebangen  balifTen  Dab; 
Sm.  öe  öefeib  /  bat  Dp  acDt  bagen  eet  DP  gebangen  toecb/ 

ban  Coppen  Cojnelif5.  ontfangen  Dabbe  b?f  e  gulbentf 
in  pKfentte  ban  3ijn  3oon  banning/  ten  einbe  om  op 
ben  27  ffêap  als  ben  bpanbaenbomen  foube /bpalg 
ban  met  bier  anberc  ban  bc  boomoembebaltfTen  een 
bpec-tebcn  boen/  en  eenige  bojpen  in  Det  Boojbcc- 
quactiec  acn  b2anb  fteben  foube  /  baec  toe  Dp  fetbe  eeb 
gebaen  te  bebben  in  Danben  ban  banning  Coppenf5./ 
en  foube  Dp  met  3jjn  complicen  al$  't  feit  gebaen  foube 
31J11  nocö  Debben  1000  gulbentf.  b'Sllnbere  gebangen (taüffctt  Dabben  elft  gefeib  aengenomen  te  toefen  en 
gelb  ontfangen  te  Dcbben/  om  eenige  bo?pen  aen  bjanb 
te  fteben/ geiijn  bier  boten  eemöbeelg  i$  betDaelt.  ̂ e 
boo2f3  gan  ̂ 2iemunt  en  b'anbece  «aliffen  bp  btft Date  confeflfie  bipbenbc  /  en  tegen  Coppen  en  3jjn  5oon 
geconfeonteect  3tjnbe  /  fciben  Den  *t  fcibe  in  Den  aenge^ ficDten  aen  bat  3P  be  gene  toaren  /  bie  Denluiben  't  gelb Dabben  gegeben  en  baet  toe  geuocDt  /  om  juinen  b?anb 
te  (ticDten.  5De  boo2itoembe  Coppen  en  3ijn  50on  baec 
tegen  ontucnbcn'tfelbe/  feiben  'tfelbe  nooit  gebacDt 
nocl)  in  't  minite  ban  geDoo2t  nocD  getoeten  te  Debben/ beö  niettemin  men  beeftfc  opbepynbanlt  getoomen 
en  fecc  to2ebclgh  en  onmcnfcfjelDB  get02tuccect  en  ge; 
Pünigt  /  geiun  Dier  na  b2ebec  faï  bcrbaclt  toerben  /  aiö 
tojj  eecfi  fuüen  berDaelt  Debben  hc  exttum  ober  be  fta* 

©e  ere»  üflen  gefcDieb.  2|an  ̂ :iemunt  t$ geconbemneert  ge; too?ben  om  qcexctutmt  te  toerben  metten  b2anbe  /  ert 
io"  oberfulr  geboect  mette  toagen  buiten  beröermer- poo2teopeen  plaetfe  genocmt  üepnisf  Cutl/altoaer 
Dp  ban  be  toagen  trebenbe  gebniclt  Deeft  op  feftere 
Doogte/  en  Deeft  gtfeib  in  cffecte  befetooo2ben:  <©p goebe  \uibm  baec  faï  in  be  boob  op  flecben  bat  be  biutf 

utie  ijc 
c:)ifJ 
sec 

I.itt 

uik  en 
ij.i  ie* 
OlVUlC. 

m.  giacob  baec  b&  te  blybcn/  en  nabien  teboorfs 
5Han  gemunt  alfo  bjieuceninpijnegeDangenDab' be  /  Deeft  Dp  tot  ben  boo2f5  IB^aeob  gecoepen/  m*. ^acobBonbgplefenofrcD2übeD/ift  fal  u  toatfeggeh/ toaec  op  Dp  oeanttooo2bDebbenbeneen/  maecbatftn toel  pemanb  foube  Dalen  tic  ftlnijbm  nonbe/  of  bo CommiiTarifen/fofeibeSan  gemunt /loopt  rag/ 
taant  in  en  ban  't  niet  langer  Iijbcn  /  en  Dp  bepofant  irt be  ijerbecgc  gegaen  /  en  be  btenaer  ban  be  Commiffa* 
rtfen  aengefeib  Debbenbe/  bat  Dp  be  Commtjfartfen terfionb  foube  boen  bomen/  3Dn  nocD  meer  ban  een 
Dalf  uur  acDtec  gebleben  /  en  3ün/  toel  befcDonuen  3ijn^ 
m^/bp  ben  patiënt  genomen/  ftem  b?agenbe  toatDP totlbe  fcggen  /  baec  op  Dp  b2aegbe  toat  begeect  gp  ban 
mp  te  toeten  i  bat  gp  ons*  be  toaecDcib  feggen  fult  ban'it be?caeb/  en  toie  u  macfeecg  en  complicen  3ijn/fo  toilïen 
top  11  aflaten  en  niet  meer  Pijnigen/  be  patiënt  feibe/ 
[act  mp  af  ib  fal  't  u  al  feggen/  ett  afgelaten  3ijnbe/Deb* ben  DembeCommitracifen  belooft  en  baftelijö  toege^ 
feib  /  bat  fo  Dp  bc  toaerDeib  \siim  feggen  /  Dem  $i)n  le^  m  r^ ben  gefebonnen  foube  3ön  /  en  men  foube  Dem  blaubnt  tmlfn manen  ban  be  getoeïbige  ̂ 20boo(ï/en  Deeft  atëboc  ge;  %m 
fetb  en  be  Duifluiben  genomineert  en  betyanen  bie  ft>0*'e" Demby2geDoubenDabben/Dp^4of5maelgepünigtrik 
aetoeefl  /  gelpb  00b  meeft  alle  be  anberc  baliffen  of  ba ' B gabonben/  en  3ün  fo  booapijne/  en  fcDone  belofte  ge* b?acDt  tot  be  befcDulbinge  banbe  boo?f5  Duifltiiben/ 
bit  getuigben  be  boo2f3insee|ïer3facob^cDecprecfi» ter/  en  C02nelig  g|anf3;  bienaer  ban  ben  ̂ §cDout  ban aiftmaer.  <©c  böo?f5  gebangen  bagabonben  ert  ba* 
UfTen  toel  ttointfg  in  be  belber  fittenbe/  bertelben  mal* banberen  Doe  5?  onber  ben  Commiffanfen  getrac* teert  toaren /en  toat  f?  elftjs  Dabben  gefeib /en  Doe  3? toaren  gcb2cigt/  feiben  tegen  ben  anberen/  iaeton^ utt  eenen  monbc  fpjeben/  lieber  te  fierben  ban  alfa gepijnigt  te  too?ben/  en  eer3Pfoubenfterben/bat3P ban  Daer  fciben  en  be  Duifluiben  ontfcDulbigen  fou* 
ben/  fclpepcnbe  enfucDtenbebibtoile?/  en  bcftlagen- be  be  Duiffuiben  en  Dacc  feiben  :  Hit  getuigben  be 
boo?f5  m,% atobiBicDfeif3/  Btllern  banber  M& len  /  Comeliö  5Hb2iaenf5.  /  3Cb2iaen  Petcrf5.  /  en  & 
riö  ̂ crmanf3.  <©e  felbe  lEeefler  g[acob  berblaecbe 
en  getuïgbe  mebe/  bat  ï3c  boo?f5  <§an  <B2icmunten alle  beanbere  Ranffen  of  bagabonben  (DeDalben  bte 
uitb2aben/  en  00b  ter  boob  becbJefen  toaren  en  ge* 

l^n^^!^^^(f^^tm(^mm  mm  mm  mm]  l  "SmS. aSmSeinmi liebbci  tot  ÊÊtttaïmratht  ia  nic*  m-w  ban*oa«»*»    17mZZ*~L  ̂ ^  >.^  »^^  L.\ Z\^Lr^   ,KKViJ^\iU  * 

ÏJoe 
fan  . 

UI  IC 

jniflt 
türciï. 

Debben  tot  eenigbe2caeb:  ia  niet  meer  banbcfïcncn 
in  be  ftcatc/  of 't  jongfte  binb  bat  te  nacljt  gebocen  W en  boo2tss  opftaenbc  om  te  gaen  fitten  op 't  beerben 
peeft  gefeib:  ̂ ier  en  Deeft  mp  geen  recDt  mogen  ge; beuren/  ban  i&  Dope  o5ob  fal  ttu>  genabig  toefen  en 
fal  't  cecDten.  ̂ it  Debben  getuigt  Co2neliö  l©illemf5. Croon  /goofl  5dteterf3.en  anbere.  ».  gjacob  |Bi; 
tl)iclf3.  ̂ cDerprecDter  of  2Öcul  bic  b'erecutic  Deeft  ge; baen  Deeft  namaels/te  toeten  ben  20  Ifêactp  1  ̂  7.  ge; tuigt  bat  be  boo:f3  San  <Dnemunt  feer  onmenfcDelub gepijnigt  toaö  getoeefi  /  te  toeten  bat  Dp  Dem  boo2  laft ban  be  Commiffactfen  aen  een  labber  opgeljangen \vmz  bieibeDalbc  uren  lange  aen  een  geburenbe  /  met 
H  SSÜïfö  öcm  om  °°°ö  bobcn  fön  Dooft/Dcbben, be  aen  beibc  fijn  g20te  tenen  toel  200  ponben  aetoicbtö/ 
en  in  {ulte?  bangigljeib  bat  Dem  't  ftoeet  afliep  en  op  be foibcc  bïoop/  en  alfo  Dangenbe  Dabben  Dem  be  Com* 
jmfTjinfen  Qcbimt  en  toegeroepen  uit  een  b2iefhen  of 

uitbocren  na  be  boob  /en  ter  plaetfen  nomenbebaec 
3P  flcrben  foubert  tegen  Dem  in  flilDetb  met  fucDtert 
en  toeenen  Dabben  becfilacrt/  bat  31»  onfcDulbig  toa- 

ren ban  't  benraeb/  en  00b  alle  be  Duifluiben/ bie  3? boo?  pijne  behagen  en  befcDulbigt  Dabben  /  Dem 
bibbenbe  om  eenen  b02ten  boob/  en3tjnalfot'famen baec  op  geftoben.  gfan  goofïen  iögeerecutcect  met;  £*** 
ten  b2anbe  tot  ,§pamb2oeb  /  *6c2cit  ̂ Hoo^en  tot  «e  ott« 
l^oogttooube/<0e2cit  petecf3.  ban  Ccommente  tot  Jf anDp Sieb02p/Ccijn  ̂ icftr3.  ban^acclem  tot  Jfcecbecg;  banfe 
Dobe/  ptetec  Co2nelif5.  ban  ̂ aerlem  tot  <02Ote;  *«!* 
b2oeb/pietecgiacobf5.  ©2ie0tot©oflecblocbec/<aui'  Bjgft 
cijn  ̂ icbf5.  mebc  tot  <02Oteb2eeb  /  ftoelben  <6eccitf5.  S  "SS' en  Claeö  $ïoeloff5.  tot  <gnbljuifen.  icot  ̂ outoect  rrt°««' 
en  |5ubbiirtooube  3tjn  b2ie  mans"  en  een  b20uto  ge* r" erecuteect/  te  toeten  gian  Cloeb/  gfan  Coeb  /  %U 
b2anb  5Ianf3.  hcfe  mette b2ontoe  Debben tfamentföft 
in  be  nee  beö  boobtf  flaenbc  baft  acn  ben  pael  /  pc  buig* 

rte. 
bocrtoii  fofvrr  hnïanfrZ^ZlKv  l  w"  • u' ,un  UT  m  w  "**  uti}  aooap  nnenoc ua  t  acn  oen  pae  /  oe  uw 

Cofu e  &c  KKi,ï^te^  I imm  öntfcljulbigt/cn  Dacc  feiben  bangelühen/ter 
£  ?öiiSS ̂   ̂̂ rta""^^ppenf33nn30on/pc;  |  p2efenttc  ban  ben  ̂ ebicant  en  bc  geAde  gemeente 

h^^&^^S^^^^6  öPfuit ;  P2ebicant  te  bicc  ri)b  tot  SpbefearfUei I  in  ®S? 
Det  feggen/ top  toetent  bocD  toel/  en  g?  fultfe  befcüuU  I  mngb2oeb  /  peter  3[acob  i?cff3.  Capitein  ban  Det 
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Buifmanö  baenbel  albaer/^an  lanf5  £ieutenant  ban 
'tfelbé  baenDel/ffcm  3Mrrf3.  Claeö  g|anf5.  peter 
^anf3.25erftBout/  &tjbert  Ciaef3»cn  lan  ftemmitf3. 
fcuicluiDen  alDaer  /  Bebben  alle  boo?  ̂ cBepenen  Dan 

^Pbeftarfpel  getuigt  en  berftlaert/  Dat  alDaer  geerecu; 
teert  të  metten  biere  peter  !Janf5.  ban  Coubom/ en 
tiat  De  felbe  fittende  op  De  pael  /  BebbenDe  Den  baft  om 
be  fteïe  /  fo  BP  getoost  fouDe  too?ben  /  geroepen  Beeft/ 
bat  Bp  seen  meer  fcBulDS  en  BaDDe  totte  fafte  ban 

'tbertaeD  /  al#  De  rogge  Die  Daec  op  'tbelD  (ïonD  en 
bloeiDe  /  en  Dat  BP  met  foDanige  tooo?Den  i$  gefloten. 
3^e  noo?f3  fjan  3Cmb?ofiu$  pebicant  berftlaerDe/  Dat 
BP  alDaer  bp  genomen  toa£  /  om  Bem  in  3ijn  uitterfte 
tnet<0obe0tooo2b  te  trooftcn/  maer  BorenDeBemDe 

pijnigen  in  Diberfe  tpenen  Dagen/  Dort)  berbolgeros 
aen  Den  anberen  /  in  toelfeen  tijD  Daec  act)t  feannen 
b?anDetoijn#  opDess  DoomoemDcnCoppemesiöf  toet* 
D?anD3pngetoo?Denmet  fcBoneBemDenen  lijntoaet/ 
banbenBoofDen  totten  boeten  /  Dat  BpgeBeel  f  toert 
toajs  /  fo  Dat  BP  fo  mtfmaeftt  en  mtéfianbelb  toa$  /  Dat 
Bpgaen  nocB  ftaen  en  ftonDe/ toant  De  folen  ban  3ün 
naebte  boeten  totte  fenuen  toe  uitgeb?anD  toaren /en 
Difttoitë  beftoijmenDe/  noclj  en  Bebben  Ben  nooit  tot 
eenigebeftenteniffe  nonnen  brengen /nocB  ooft  Dat  Bp 
pemanDanDertf  Beeft  toillen  befcinilbigen/  feggenDe: 
©?aegt  naermpinone  3£ö2p/aenDe  »t/<©fficier 
en  iBagiftraten  /  en  aen  alle  Bet  bolft  /  toat  ift  boo?  een 

  ._...           manben/enBoeiftmpaltöDtegeneenjegelijfeengc 

tooo?Den  feggen  met  bittere  tranen  /  Den  bajt  al  om  De  Dzagen  Ijebbe  /  Doclj  De  Commiftariffen  riepen :  <0p 
feele:  elft  niet  een  mocpelijft  toerft/ift  en  Bebbegeen  fult  on$  De  toaerBeiD  feggen/  toant  top  toetent  toef/ 
meerfcijulDatë  De  rogge  Die  Daerftaet/BPfoberbaeft  |  maertoillem  ooft  uit u  Boren/  Dat  peter  $anninrf5. 
enjammermoeDig  toa£/  Dat  BP  niet  enberftonbtoat 
BP  meer  feibe.  gian  3Hletoijnfen  geDooD  tot  3©attoep- 
De  /  Beeft  ooft  aen  Den  pael  fittenDe  bitterltjft  fcBsepen* 
De  gefeiD  geen  fcBulD  te  Bebüen  tottet  bcrraeD  /  Dit  Bete 
ben  getuigt  CIae03flelb2ccDtf3-  pebicant/  Comelig 

peterf3. 3&irft  giongetë  en  31an^anf3.  banJBaD* 
toep.  SUlleDe  anDcre  gebangeneftaufTenof  bagabon* 
Den  /  atë  fp  fterben  fouDen  ter  plaetfe  Daer  ip  geb?ocBt 
toerDen/berftlaerDen  fp  boo?  De  pebicanten  en  om= 
ftanberg  De  BuifluiDen  Die  fp  D002  pijne  befcBulDigt 

BaDDen/  onfcBulDig  te  toefen  ban  'tbcrraet/  'ttoclft 

ugelD  gegeben  Beeft  tot  Dit  berraeD/  om  De  guitgen 
fialiffcnte  geben  om  bjanbte  fttcBten  /  Docfi  en  Beeft 
nooit  pet  toillen  beftennen  of  jemanDen  befcftulDigen. 
"®m  2  <gunp  na  miDDag  atë  BP  boo?  miDDag  ftrenge* 
lijft  gepijnigt  toas/  iö  BP  &oo?  bebel  ban  De  Commiffa* 
riffen  boben  op  Deftamer  bpDe  CommifTarifTen  ge* 
b?acBt/  maer  moeft  Doo?fïauBeiD  op  De  trappen  ru* 
ften  /  en  op  De  ftamer  3ijnDe  /  i$  BP  öoo?  f  toafeftetD  met 
3tjn  BanDen  op  De  tafel  geballen  /  feggenDe :  3©at  be- 

geert gp  banmpte  toeten  *  a©aer  op  De  Commiffa- 
riffen  feiDen:  't  gene  top  u  ban  Dage  boo?geBouDen 

HicBiel  ©ermertlen  getoelDige  $?obooft  BorenDe/   Bebben.  ̂ aer  op  Coppen  toeDerom  fetDe:  ̂ ft  en  coiw 
fp?aft  met  |!raffe  tooo?Den  tegenss  Ben-lteDen  :  <©p 
fcBelmen  en  booötoicftten  /  ontftent  gp  nu  fulr  /  en  ont^ 
fcBulDigt  gp  nu  De  felbe  /  fo  toil  ift  u  toeDerom  tot  3Hlft- 
maer  toengen/  en  men  falu  toeDer  ban  nieujöpijni^ 

gen  /fo  lange  tot  Dat  gp'ttoel  gaerne  toeDer  beftennen 
en  Daer  bp  blijben  fult  /  of  gp  fult  terfionD  Daer  bp  blij-- UentotterDooD  toe  /  roepenDe  om  een  leeDer.  5^002 

toelfte  Dreigementen  fp  luiOen  fo  berbaert  toaren/ober- 
DenftenDe  De  grote  boo?geleDen  tormenten/  Datfe  totten 

^cBerprecBter  met  ftlagenDer  (temmen  en  fcft?epen; 
öen  oogen  feiöen :  gift  niet  een  moepeltjft  Dinft  Dat  top 
on^onfcBuID  boozDen  J^obooft  boo?  fcBulD  moeten 
beftennen/  feggenDe  boo?t£:  iBcefter  giacob/  Belpt 
ons  DocB  raffelijft  aen  De  DooD/  top  fullen  ftinDeren  De0 

eeutoigenlebenö  3ijn/  toant  top  toillen  liebet  tien  Do-- 
Den  ftetben/  Dan  top  onjS  toeDer  tot  pijnigen  laten  b?en* 
gen.  3©aer  op  fp  boo?t$  f  toegen  /  Dan  bleben  bp  Baer 
boo?gaenDe  ontfeBulDiginge  /  Die  befeennenDe  boo?  Den 
boo;moemDen  ̂ cBerprecBter/en  3ün  Daer  opgefto?^ 
ben/fotoelDe  minfte  algf  DemeefiebanDe  boo?f5fta^ 

liffen  of  gebangenen/  fo  De  boo?f3  UBeejter  giacob  |Bi- 
tBieïf3.  ̂ cBerprecBter  getuigt  en  geDepofeert  Beeft. 
3filDu0  5ijn  De  b0O2f5  bagabonDen  of  fealiffen  /  Daer  on* 
Der  merftelijfte  oüaeDDoenDerS  3Ün  getoeeft/  Die  toel 
(traffe  meriteerDcn  /  gefto?ben  /  ontfcBulDigenDe  De 
BuifluiDen  Die  fp  beDjagen  en  D002  pijne  befcBulDigt 
fiaDDen.  €n  De  confefT^"  öcr  felber  ftaliffen  toel  boo?* 
fien3ijnDe/binD  men  De  felbe  bol  tontrarieteiten  /  en 

fo  plompe  grobe  faften  Daer  in  /  Dat  D'ontoaerBeDen  te 
grof  en  bot3tjn/engeenfcBtjn  ban  toaerBeiD  en  Beb* 
ben.  a©ie  fouDe  ftonnen  geioben  toaerBeiD  te  toefen/ 
DatbebefcBulDigDe  BuifluiDenfo  boten  onberftanDïg 
fouDen  getoeeft  3ijn/Baer  toelbaren  en  betroutoente 
(tellen  een  maenD  /  beertten  Dagen  en  D?ie  toeften  te  bo* 
renboo:  Den  aenflagin  DegenaDe  ban  fobele  ftaliffen 
alffer  gefeiD  toerDen  ftenniffeafte  Bebben  geBab/  alfo 
fp  bccïilaerDen  toel  300  en  bierbeBalf  BonDerD  (terft  ge* 

iT  ics  ̂  tocefttc3ön/enBetgelDontfangente  Bebben/  D'eene 
*        opte toegen  /  D'anDer  in  Berbergen  Daer  beertienen 

toeetuniette  feggen/  en  fonDer  meer  te  feggen  iöBP  JA. 
geftotjmt  /  en  fouDe  neDergefegen  Bebben/ ten toare  mtt 
De  ̂ rBerpretBter  Bern  opgeBouDen/  Bem  genomen  ?ön»s« 
en  opte  folDer  neDer  gefet  BaDDe/altoaer  BPftrar  fij- 

nen geeft  gaf/  fonDer  pet  te  fp?eften/  beftennen  of  ooit 

jemanDen  belaft  of  beD?agen  te  Bebben  /  't  toelft  De CommiffarifTen  fienDe/alBoetoeïfp  geBeel  berflagen 
toaren/  Bebben  fp  (malftanDeren  aengefpjoften  Beb* 
benDe)  ober  luiD geroepen:  &iet/  Bpen  toil  oniSDe 
toaerBeiD  niet  feggen/  DeDuibel  b?eefttDen  fcBelmDen 
Balief/enbaert  boo?t  na  De  Belle/  nocBtansf  fullen  top 
Bern  ebentoel  Doen  ouartieren  -,  DocB  toaren  De  Com-  copjf 
miffariffen  Daer  meDe  feer  ftelaDen  /  en  DeDen  Bern  Bei-  ̂ 0 
melijft  quartieren.  SMt  Bebben  getuigt  De  boo?fcB?e-  {ft 

ben^cfterprecBter/en  Co?nelijS  ̂ anf3.Dienaerban  3Qinm, 
Den^cBout  ban  3W6maer/Die  BemaenDepijnbanfttie«. 
en  Daer  na  bp  De  CommiffarifTen  op  De  ftamer  ge- 
b?acftt  Bebben.  ©e  boo?fcB?eben  €o?nelisfgianf3.en 
25aertgen  ̂ ermanjS  DocBter  3ön  Bui0b?outo  boegen 
Daer  nocfibp/ Dat  BpbenganfcBennacfjt  te  boren  /en 
ooft  op  Dien  Dag  DatBp  fto?f/  niet  anDeriS  geDaenen 
BaDDe/  Dan  <SoD  te  biDDen  en  ban  <©oDtefp?eften/ 
berftlarenDe  tegen  Ben-luiDen  /  Dat  Bp  onfcftulDig  toaiS 
ban 't  geen  men  Bern  opleggen  toilDe/  biDDenDeC5oD 
aimacBtig/  DatBP  B^m  berloffen  toilDe  uit  Dit  leben. 
^10  nu  «Toppen  alfo  oberleDen  toasf  /  fo  Bebben  De 
CommiffarifTen  Comeïtë  gjanfen  bebolen  ban  Defea^ 
mertegaenbp  banning  DesS  boo?fcB?eben  CoppensS 
foon  /  berbieDenDe  Bern  te  feggen  /  Dat  fijn  baDer  Dooö 
toasS/Doclj  BpftPBem  feomenDe/DaerBP  tnfnnBem^ 
Degebonben  lag  met  De  BanDen  tuffcBenbe  benen  aen 

een  banft  /  en  Bern  bzagenDe  Boe  't  met  fijn  baDer  toass/ 
Beeft  Bem  Beïmelijft  toegeluiftert  Dat  BP  geruft  toaje?. 
3£e  boo?f5  CommiffarifTen  3ijn  B^m  terftonD  gebolgt/ 
en  inftomenDe  feiDen  tot  banning:  gp  fcBelm/  gp  IanD- 
berraDer/u  baDer  Beeftet  nuallesf  geleDenenbeftent/ 
enuooftbeftlapt/$c. 

^jnDien  De  baDer  Coppen  Co?neliffen  beel  to?men llllllj 

ten  aengeDaen  3fjn/  fulr  DatBp  alfoonDer  De  BanDen  ̂ e 

bijftien  boeren  meDe  faten  en  Djonften  /  Dienö  Buifen  DooDgebleben  isi/fo  en  Beeft  De  foon  banning  Cop*  f*tw 

berb?anD  en  geplonDcrD  fouDen  toerDen /Daer  in  fulfte  penfen  /  toefenDe  een  fterft  ftloeft  man  in  fijnbolfto*  }J'cnn 
fnftenDJieof  bierperfonen  gualijfete  betroutoen  3ijn.   men  ftracBt/  niet  b?pgegaen/  toant  Bptoel  22  of  23  toEti, 
^c  boo:fcB2eben  bagabonDen  Du$f  omgeb?acBt  3tjnDe/ 

fo  Beeft  mca  b02Dcrgaen  pjoceDeren  tegen  Degeban* 
gen  BuifluiDcn/ Daer  geenanDcr  info?matie  tegen  en 
toag  Dan  alleen  \n  feggen  Der  boo?noemDe  baga* 

<coppcn  bonben.  3Doo2eerjt  Bebben  De  boo2fcB?eben  Commif* 
!K*i  fanffenDeboo2noemDe  Coppen  Co2nelif3.  ban  3©og* 
otB  öenom  feer  toïeDelpen  toelartjtof  negen  mael  boen 

maelfcer  fellijft  gepijnigt  io7  niet  alleen  met  De  o?Di*  mm 
mti$  maniere/  gelijft  men  De  gebangene  mifDaDi*  gj; 
gen  gctooonlijft  i$  te  pijnigen:  maer  Daer3önnieu'  m. 
toe  ongeBoojöe  manieren  berDartjt/  te  toeten /fpBeb-  euv 
ben  D002  eenen  55oftgen  een  anDer  £cBcrprecBter  fe°jg 
Doen  geb2ttiften/  t02ren  tot  Dien  einDc  uit  DeracrDen  nimn 

gegraben/  Daer  meDe  f?  Bem  Doen  pijnigen  Bebben/  ban  *g 

geluft n<3fn
' 



.ij 7 f-  Oor/pronk  der  NederJandfe Beroerten.  6z- 
gjUih  SSaertgen  ̂ ermanjef-bocBterbeg  boosfcBaebcn  i  bengebaen/  top  Bebben  Bern  gifferen  toeltfrenaeiijB Co?ncH^g|anr5bcsiö!cnacr!tf  Buiotyou  getuigt  Beeft/ 1  aen  bc  fioojbe  gefjab/  boenbe  Bern  geeflelen  met  tod bat  fpbepofante  felbe  een  angel  banbe  to?renuit3ijn 
nabel  getroeften  Beeft/  btetoel  lanft  toaö  een  lib  ban 
eenbinger/  fp  nebben  Bern  ooft  art  Bap?  ban  3ijnli' 
tBaem  boen  feBeren  met  een  fcBcermetf  /  en  Bebben 
Bern  op  5ijn  licBaem  betfuanb  ttoe  Bruinen/  eins  meer 
ban  een  mengelen  bjanbetoijnö/  enbe  folen  ooft  ban 
3(jn  naeftte  boeten  afgeb?anb/  fo  bat  lp  toel  fe$  toe* 
een  lang  op  3ijn  ftnien  moft  Bruipen  /  en  niet  en  ftonbe 
gaen  nocB  flaen  /  en  toatf  Bern  mettet  boojnoembe 
fcanben  alle  3ijn  bel  ban  3ijn  fteel  tot  3ijn  nabel  toe  af* 
gebianb  /  fulr  batter  niet  een  binger  tym  Bceltf  aen  en 
toas ;  men  Beeft  Dem  ooft  met  ftaerffen  en  f  toabel  on- 
fcer?jjn  boeten  en  orden  geb2anb  met  een  Balfponb 
fiaerflentcffenj»/  en  Dem  baer.  na  nocB  ebentoelmet 
fulften  fecren  licBaem  gepijnigt  /  en  na  Bet  pijnigen  be* 
bolen &em  banning  te  leggen  opten  bloten  folberne* 
Der/  fonber  Bern  onber  of  ober  te  geben  /  en  Bebben  be* 
felbe  CommiiTarifTen  baer  bp  geo?bonneert  eenene 
mcrboltoateren  ttoe  roeben/  om  Bern  fo  toacfierté 
Douccn  /  't  toelft  bupM  eenige  narBten  lang  fonber te  mogen  (Tapen  /  Bebben  Bern  ooft  in  j  of  6  etmalen 
niet  t'eten  gegeben  ban  peftelBaring  enanbere  foute fpüfe/  en  Bern  alle  b?ann  ontbouben/  en  Boe  toel  BP  feer 
beerlijk  om  toinften  riep/  fo  fjeeftmen  Bern  't  felbe  niet moeten  geben.  ̂ §p  Bebben  ooft  boen  maften  eenaer* 
ben  ftclpe  ban  gebaeften  potaerbe/  toefenbe  be  felbe 
ronbom  gefloten  en  met  een  mibbelfcBot  gemaeftt  /  en 
eengaetftenbaermeneenlebenbe  rotte  in  mocBt  laten 

&wv  lopen  /  toelft  tnftrument  3p  ben  gebangen  op  3ijn 
poo?ae    naeftte  lijf  geftelö  Bcbben  /  en  be  rotte  baer  onber  /  leg* 
JS  aenbe  op 't  mibbelfcBot  bier/  ombe  felbe  rotte  te  be* noutoen  /  be  toelfte  boelenbe  be  Bette/  Beeft  in  ben 

licftamebanöen  patiënt  bjcfelijftcn  gebeten/  en  Bern 
onuitfp2eftelijfte  pijnc  aengebaen.  25oben  bien  Bebben 
fp  3ijn  manlijftbcib  boen  fmeren  met  room/  en  baer 
aen  getfelb  een  foft-ftalf  om  te  fuigen.  Rebben  ban  ge* 
Iijften  een  rietpijpften  omtrent  een  Balf  elle  lanft  3önbe/ 
een$öeetöin3ijn  manlijftBeib  boenfïeften/  enaifoboi 
toinbsgcblafen  en  bobentoe  gebonben/  en  metftojc* 
«eng  in  3ijn  liefcBen  boen  flaen.  Rebben  boben  bien 
ben  feberpree Bter  belaft  te  nemen  een  pferen  gaffelt* 
gen/entelftentfbaer  aengefleften  eentfuft  b?anbenbe 
fpcr/en'tfelbe  alfo  op  betf  patientg  naeftte  lijf  laten 
b2tiipen/  't  toelft  op  3ijn  lijf  maeftte  gaten  al£  fïuiber  $. mt pijnigen  tö  eerft  rot  Sllftmaer  begonnen:  maer 
baer  na  3ijn  be  boo?f3  i&anning  en  anbere  gebangenjS/ 
ten  aenbouben  ban  be  Commiffariffen  berboerb  op 
ben  Butfe  ban  ̂ cftagen/  altoaer  boe  Cafïelein  toag 
<0crrit  l^einrirf3  Calf  alfo  be  CommifTariffen  meen* 
ben  ik  plaetfe  bequamer  taoo2  Benluiben  te  toefen/om 
be  gebangenen  /  fo  fp  feiben  /  te  fepareren  en  ban  ben 
anberen  te  leggen.  3£oo2  alle  icfe  groutoenjfteenon* 
mcnfcBelijfte  pijnen  /  ttk  fp  ben  patiënt  aen  beben/  toel 
befcfioiir*en3ijn!ie/  Bebben  fp  Bern  ten  iaetftenfoberre 
geb2acltt/  bat  BP  al  na  ftiit  bat  be  Commiffariffen 
Bern  boo2  feiben  /  of  gefeib  toilben  Bebben.   3©elfte 
confcfTie  ali'o  berftregen  Bebbenbe/Bebben  fn  ben  <©ou* berneurben  6  ,$eptemb2i0/atëtoattoonber0betab* 
becteert/  met  befe  tooo^ben : 

SAl  nwer  E.  gelieven  te  weren  ,  dat  wy  na  lange, veel  en  diverfe  tormenten,  op  huiden  fonderror- 
turc  rer  confeffie  gekregen  hebben  Nanningjacoblz 
de  foon  van  Coppen ,  welke  confcffie  genoegfaem  con- 

form fijn  de  voorgaendc  delinquanten  in  den  dorpen 
geexecuteert.  Verhopende  voorts  met  de  hulpe  Go- 
des  tot  de  volkomen  kcnnilTe  van  der  faken  te  komen, 
wacr  aen  wy  ook  geen  arbeiden  fullen  fparen ,  &c.  en was  dcfen  brief  ondertekent  by  WïUem  Calfen  Wtüem vanSonnenberg.  en  gefchreven  opten  huife  van  Scha. 
gen. 

cc 

cc 

cc 

I?  moe£  &'£  no?J  bp  boegen /tot  naber  berftlarin* öebanocrtoacrBeib  oefer  fafte/  bat  ̂ ooftSe* 

neuc  ̂ onop  ben  4  ,$eptemli2iö  fcB?eben  /  nonenbe *<fJnDe^ 

fcBerpe  getoeiftte  berfcBe  berften  roeben/en  toat  arbeib {C 
befcBerp?ecBter  ialK/  en  ftonbe  Bern  geen  bloeb  uit cc 
BetlicBaem  fïaen/  <|c.  en  baer  na  Beeft  ben  meefler <c 
Bern  met  b?anbenbfpeft  ober  5pn  licBaem  laten  b?ui* f< 
pen/'t  toelft  BP  met3tjn  Banben  af  toifcBte/of  ftout  toa* ir 
ter  toaer  getoeefl  /  en  en  Beeft  ooft  in  be  felbe  pjjne  geen c 
geluib  geflagen/nocB  i$  006  3ijn  lic Baem  baer  ban  niet ' opgelopen  met  eenige  blaberen/  of  geauefl  /  toger  boo? 
top  feer  bertoonberb  toaren/  en  niet  en  ttoüffelen/of c< 
Beti*  buibetë  fpel/  gelijft  al(t  met  3tfn  baber  &&* " toeeft/  $f.  bocB  be  getuigeniffe  ban  ben  fcBerpwBter en  bienaer  luibenBeel  anberfc 

^efe  fafte  nu  öutf  berre  geb?acBt  toefenbe  /  fo  tjef  ten 
laetfienBetboobbonnifTe  baer  na  geboïgtinbeferfb?* 
me  /  geljjft  't  felbe  mtüuigeboeft  tot  ioom  te  bin- ben  të. 

ALfo  Nanning  Coppenfz  geboren  van  Woggenom,  <g>enrc w 
jegenwoordig  gevangen ,  buiten  alle  pijn  en  bande tie  cbec 

van  yfere  beleden  heeft,  dat  hy  gevangen  niet  alleen  di-  jjjjj1' verfe  perfonen  gefolliciteert  en  fekere  penningen  uit-  «toppen* 
gedeeld  heeft ,  om  fekere  dorpen  van  defen  Noorder-  k?öan 
quartiere  te  verbranden ,  tot  een  feker  waerteken  van  non?8** de  verraderye  ,  by  des  algemene  lands  vyand  opten 
Noorder  quartiere  geconcipieert  ( van  den  uitkomen 
van  den  welken  God  te  bedanken  is )  als  onder  anderen 
de  dorpen  van  Nierop  ,  Nubbix-woude  en  anderen 
meer :  maer  ook  felfs  aengenomen  haddc  ten  felven  fi- 

ne en  ten  einde  de  gefolliciteerde  of  complicen  te  bet 
en  buiten  alle  twijfel  hun  aengenomen  werk  effectue- 

ren fouden ,  te  verbranden  den  dorpe  yanSwaech,en 
noch  tot  meerder  waertekens  met  fijne  complicen  be- 
floten  hadde  tencontentemente  en  meerder  verfeke- 
ringe  van  haren  aengenomen  verraderye,  moordbran- 
derye  en  andere  moordadelijke  en  grouwelijke  feiten, 
die  confequentelijk  daer  uit  gevolgt  fouden  hebben, 
aen  te  fteken  twe  fchelven  riets  opten  Noorderdij k, 
waer  op  des  algemene  Lands  vyand  uit  Vriefland  aen- 
gekomen  foude  hebben ,  mitfgaders  fekere  andere  hui- 
fenendorpen,fonade  Zee  als  den  duinkant refpon- 
derende,  en  om'tfelve  te  bet  te  effectueren  en  niet 
femeldfoude  worden,  hem  en  lijn  complicen  byfe- 
ere  gruwelijke  peinen  verbonden  hadde,  als  daer  me- 

de te  meer  betuigende  fijn  quaed  opfet  en  gerechte  we- 
tenfehap ,  behalven  meer  andere  feiten ,  alle  wefende 
faken  van  quader  confequentie,  die  ten  exemple  van 
allen  anderen  ongeftraft  niet  en  behoren  te  blijven.  So 
ift,  dat  Jonker  Diederich  Sonoy  Luitenant  en  Gou-» 
verneur  van  wegen  fijn  F.  G.  over  Noord-Holland 
en  geheel  Waterland  metten  aenkleven  van  dien  ,  de- 

fen aengefien ,  en  infonderheid  ook  gelet  op  de  grou- 
welijke moord,  die  door  toedoen  van  de  voorfz  ge- 

vangen over  den  gehelen  Noorder- quartiere  gefchied 
foude  hebben,  den  voorfchreven  Nanning,  navoor- 
gaende  communicatie  en  deliberatie  daer  op  gehad, 
verklaert  en  gecondemneert  heeft,  eerft  fijn  hert  leven- 

dig uit  fijn  lichaem  gefneden  wefende ,  hem  in  fijn  /F  l6   . 

aenfichte  gefmeten  te  worden ,  en  daer  na  fijn  lichaem     ' aen  vier  quartieren  te  executeren  ,  en  fteken  uit  elke 

poortedefer  ftede  een  quartier,  't  hooft  te  fendenna 
Woggenom  ,  daer  hy  geboortig  is  ,  om  aldaer  ten 
toren  uit  gefteken  te  worden,alles  ten  exemple  van  an- 

deren die  alfulke  of  gelijke  feiten  in  den  fin  fouden  mo- 
gen hebben  te  doen.  Aldus  gepubliccert  na  voorgaen- 

de  kloeke  geflag  ,  den  laetften  September  anno  157  ƒ. 
Prefent  Schout  alle  Burgemeefteren  en  Schepenen. 

EB  Woa^lt  Oen  $oufaerneur  en  Commi  jfarf  ffen  goed  bon  - 
Den öHiboo2Jcf)?eöeri j&arming <JIoppenf$  tot  $oo?n/acfj» 

terbolgenbe  oe  boojferj^ben  fcnteimen  te  oom  e recuteren/ 
\t  rjnalöaec  met  Mr-  3Iootl  l^uiftefloot  /^crjoutban  K^oo^n/ 
en  een  rot  folDaten  ban  hopman  Spmon  ̂ bjaentgen^  ben    j^Qn, 
29  September  gefonoen  /  maec  be  gebangen  op  't  fcljabot  ge>  nina tyarrjt  frjnoe  /  om  gecreeutcert  te  toer  Den/  fo  beeft  rjn  toclo^  <Cop» 
berluioeboo^alle  oen  boine  geroepen /en  gepL20tcfieert/  öjf=  p«»5 
men  hem  te  onteerjt  milöe  boen  Herben/  bat  (jb  geen  fcfjulö  en  5™ 
rjaooe  tot  eenig  be^caeb  /  nochte  00  h  be  geen  Die  rjp  befcrjulbtgt  mf, f„ 
ijami  en  toat  öp  Dien  aengaenoe  geieoen  ijöDöe/  bat  felbe  £ab<  tam 

©Uu  x  bi 



6x2 
tonfeflïe 
tnbtf 

öfnge 
ober  art* 

Het  afcfatfte  Boek.  i 

öc  ïïö  boo2  önne  öcïeöen/cn  ocfi  öoo^  fcfjone  pecruafie^oegcnöe  niet  toeösc  roepen  en  fouöe.  ®ttj)EB6en  oetuiQt  31an  J&aec* 
mtfmi  Vo  men  mptnil  omb^ensen/  moeïjt  men  geljeei  fêoogn  tenfs  ©iffer/  en  (£oni?  ̂ acobfs.  2Burgemee!ïeren  /  Cogneli? 
toel  ombrengen,  ©efe  moogDen  üiftmil?  tietöalenDe  /  ebentoel  tögote  >£lae?/3|an  peterisw €oman  ©gerift  <8e2ntf$./  gjacoö 

inecD  fin  omh!eeö/en  naeht  opte  banne  geleio/  Daerhp  opge» ,  Cogneiifs.  /  Peter  igetmanis./  peter  ©illcmi'3.  en  piumel? 
ouarttef t  fouDe  toerDen/maec  tjy  bleef pecnfteeenDe  /  bp  fön  cae- 1  3facob|*5-  ̂ cfjepenen  tot  l^oogn  /en  ijbs  alfo  De  ertcutietoel  ge* oen  en  moteiïercn:  en  De  23eul  al  aeceeD  stjnDe  /  om  fijn  mer&  te ;  fchieö  fonbet  oproer/Doch  niet  fonoer  grote  mojrmge  De?  boic/ 
balb;enaen<  fo  hebben  De  2Burgemeetïeren  enijlagtftraten  ban  j  Die  öe  €ommiffarifen  ban  Doen  af  maren  noemenDe  Den2BIoeb- 

(goofn  b^fenDeboo?  eemg  oproer  onoer  De  gemeente/ geeDge=  ■  racD/geüjftbptijDe  ban  Den  hertog  ban  2Dlba  Den  iftaeD  ban 575". 

*F»c  rjsre 
suae 

ggfuv 
tljtent. 

bonoen  mette  erecütie  te  DoenfuperfeDerenenophouDenboog 
öicntijö/enterffcfflDeenenogicfaen&onop  gefonDen/  en  fjem 
't  felbe  Doen  roeten  /  en  boog  haer  aDbijg  gegeben :  Dat  hp  tec= 
tionö  «ffommiffarifen  /  tne-onec  oe  fcherpe  rvamfnatie  gttiaen 
fiaDDen  /  fouDe  obcrfenoen  om  De  gebangenen  bp  hen  gehoopt/ 
ooft  in  heniutDer  piejentie  geerecuteert  te  roerDemat?  banning 

nu  rocöerom  ban  De  banft  ma?  genomen/i?  hp  roeDer  op't  ̂>te= 
Dehui?  geb#gt,en  öaec  jijnDejijceft  ijem  De  Schout  ban  ï^oogn 

trouble  ̂ SloeoraeD  genaemt  toaren  geroceft. 
®oo?  De  to^ebe  pijmgmge/boren  ber&aelt/i?  Deboo^  $an=  fjfjjf 

ning  4Ioppenf3.  een  befchulDiger  gemaeftt  ban  peter  #an*  jgj 
nmgfj.  banascnnin&bgoeh een treffelijft en r$ft  hutfman/  Defe  30on 
en  1?  niet  min  rogeDelijfcenaengctaftatë  De  booggaenöe/  maer  uan 
eer  meerDer  /  mant  f»  Defen4  of  2  ƒ  maelfeer  onmtnfchelijftge*  ®cn' 
pijnigt  hebben/cerft  mette  gemene  maniere  raette  banfi/met  gee-  P"J£  « 
feien  en  anDer?:maee  al?  fp  Ijem  Daer  meDe  niet  en  haDDen  fto*  b'aMgeJ 

mng 

pettff. 
mexo  se- 
trrru- 
5  ec  ir- 

fecrfiertaengeimofien/öimb^aöeriDe/toacromhn  hem  fuihe  |  nen  brengen  tot  confeffie  en  beftentenifle  tot  fijn  felf?  lafïer/noch  enfew 

moeiten  aenc'cDe/  Daer  hp  alle  DingbeleDen  haDDe/en  Dochtier=  totbefchulDigingeban  anDeren/fo  Ijeeft  mcnmeDerom  De  boog  firenae* 
ben  motie'  hem  DgeigenDefofjnmeertooogDenmaeftte ban  öem  i  berhaeioe  rogeöz  en  nieuroe  berDaehteinbentienbanSTojren;  J5«Be* 

te  ontfchulDigen  /  fp  fouoen.jjem  ban  UD  tot  üd  Doen  ontleDen/  i  fiotten&c.  te  roerfiegetïelt.^Jtem  met  gaten  onDer  De  orelente P3mai* 
oaeropl^annmgantrooogDe/Dattftgeleaenijeb&e/Dnthcbifi  i  bganDen  Daer  men  mei  tmebmgerenm  mocht  leggen/  ooft  De 

doo;  grote  pijne  en  la|t  geleDen/fo  gp  mp  fuljc  boogftielDe  en  ge- !  folefi  bart  De  boeten  te  bganaen  /  Dat  hp  gaen  noc|  fiaen  en  fton* 
feiö  ïdouD  hebben :  Die?  hebt  gp  mp  belooft/  Dat  ift  Daer  bp  bhj=  De/  ooft  heeft  men  hem  7  ftoogDen  ober  fnn  lijf  gebonDen  /  en  fa 
benDe  mijn  leben  en  goeD  beftbuöen  fouDe  /  en  nu  en  houD  gp  u  feer  geroonDen  öatfe  Doo?  fogtfe  in  tïucfien  3Ön  gefpgongen  /  lo 

tooo^D  niet/ en  milt  mn  om  Doen  b2engen.  ja* gjacob  Mi-  DatDetefienentnöepijnbanft  jïonoen/en  Dat  Dein-amen  ban  De 
rhieit';  fiherptechter/Dre  nu  öifimtlis  bermaem  it, heeft  getuigt/  ftoogDen  bel  en  bleefch  meg  genomen  hebben  / fulp  Dat  men  het 
Dat  fin  De  €ommijfarifen  hem  Defe  belofte  in  t  pijnigen  heefïho>  blote  been  en'tholbanDefchinftenfienmocht/  en  DatDefenu* 
ren  Doen  en  toefeggen  /  en  ooft  Dat  fp  tegen  hem  IjaöDen  gefeiD/  men  ban  hanöen  en  bingeren  toeftrompen  /  in  boegen  Dat  fi? 

op  fult  het  gene  rap  u  boogljouöen  feggen  ftennen  of  lijben  met  fijn  hanöen  niet  en  fionDe  gebjuiften:  maer  Dat  men  hem  het  ee* 
lief  of  leeD.  '4  SCnDercnDaegii  hamelp  Den  t  #cfe  $ijn  De€om*  ten  mofi  m  De  monD  fieften/  mei  feben  tneften  lang  /  en  aljS  M<- 
miffarifen  met  haren  êecretari^'2iJDgiaen€erel/totfêoognfelfjsi  3!acob  De  fcherprechter  fo  moeDe  ma?  Dat  hpniet  meeren 
in  perfoongeftomen/ en  Rebben  alfDoe  Den  booifs  Banning  in  moc[)te/fo  floeg  M^  3Joofl  ï&uifiefloot  Schout  ban  l^oogn 
een  feiten  ftamerften/Daér  hp  Dien  naefjt  gemceiï  maiS/met  foeten  fëlfi*  oe  hanö  Daer  aen  en  Ijofp  hem.  Rebben  ooft  om  fnnent 

tDijn  beichonfttn  en  Dionfien  gemaeftt  /  en  feiDe  De  boogf3  Ban=  mille  geercogiteert  een  nieu  afgroutoelp  inflrument  /  't  melft 
ning  in  't  felbe  ftamerften  menigmacl  in  pgefentie  en  ten  aenho^  het  lopenDe  minDaejö  toerDe  genoemt  /  Daer  hp  menig  reife  op 
ren  ban  Den  l^cDicant/  Den  Schouten  Dienaer  en  Den  Scherp*  getogqueert  W  gemeefl/  3?  hebben  hem  ooft  ooer  sjjn  lijf  laten 

rechter/  Dat  hp  onfehulöig  ban  De  falie  majö  /  en  Die  hp  beDgagen  Dguipen  bganDenb  fpeft  /  't  melfte  De  fcherprechter  aen  een  r- 
haDDc/marenfoonfchulöigal^öp/  en  al? 't  ftino  Dat  Dien  nacht  fecen  gaffelden  al?  boren  gefiefien  en  ineenDoeftmetbganDe* 
Heboren  toa?  /  en  al  moti  hp  jlerben/  Dat  hp  een  ftinD  De?  eeu=  mijn  /  of  anDer?  nat  gemaeftt  sijnDe/  haDDe  hangen  boben  De? 

toigen  leben?  toa?/  en  teeDer  op  't  fchabot  gebracht  sijnDe  /  heel  boojfs  peter  $anning?30on?  ijooft  /  en  't  felbe  al  BganDenöe/ befihonftenmefenDe/DouDcöp  ben&cherprechtec  aen  fijn  hanD/  Dguipenoe/maeftte  gaten  fo  groot  en  groter  al?  fiuiber?/ hebben 
hem  biDDenDe  /  bat  hp  hem  aen  een  fiogten  öooö  helpen  rnilDe/  ooft/  na  Dat  De  aerDen  fïolp  /  Daer  boo?  ban  bermaem  i?  /  on* 
en  toiHenDe  meber  fijn  onfchulo  Doen  riep  De  $geDicant  5lona?  bguiftbaer  ma?  gemogen  /  geercogiteert  een  houten  laDe  /  bo» 
deneft.  hem  fo  luiDe  toe/  Datmen  hem  gualp  boren  mochte  /  en  ben  met  een  ftoperen  panne  gelp  Defe  nabolgenDe  figure  /  Die 
De  fcherprechter  toa?bebelgegebcn/  Datfip  hem  haepen  fou* ;  jar.fêenrifi  ©oltiu?  op  Defe  tme  manieten  in  DecijaejJ  ne* 

oe  mette  crecutie/  en  hem  jirar De fieletoebinoen/ op  Datfip  'fiet  eigen  mftrumentfjeeftuttgetefient» 

3©elfee  labe  3P  gcm/lcggenbc  op  ben  rugge  en  uitQt* 

trochen  of  gefpanmn  3ÖW  alfo  op  't  lijf  gefet  Ijebben/ baer  onbet  (lellenbc  een  Rotte/en  leggenbe  boben  op  be 

Kopcrcparniegloepenöeliolen  /  om  be  Kotte  tebenou^ 
toen  /  m  boren  Qtfci^  i$  l  en  na  bat  be  operatie  ban  be 
rotte  gcfrbicb  raag  /  öeb&en  fpbe  gloepenbe  bolen  op  be 
hoIh  ban  fijn  ijerte  /  baer  be  rotte  boenbe  toaiS  getoeeft/ 
geleib/  en  albaec  een  groot  afgrijfelp  gat  geb^anb /  en 

eetberfcöegepijmgbeltcBaem  boo?t  gefcö?oept/boo^ 
bjelfte  en  meer  anber  onmenfcDelijne  ptjne  en  to?mett* 
ten  /  Bp  ten  Icften  fo  be?re  geD?acöt  en  genomen  f 0  /  bat 
bp  niet  alleen  fttö  felben/  maer  00b  anbere  beb?agen  en 
befcfmlbigt  öeeft ;  namelijb  eenen  pet  €1  ban  l&oom/  gjg 
gjan  geroenf3.  bo?ger  tot  i|oom/  3©outer  ̂ pmonf3»/  mj£ 

^Spbout  2Hanf5.  ban  ifêebenblife  /  en  noeft  ecnige  anbe*  mm 
re/5ön  felben  befcöulötöbe  öP/  *m  öP^emge  naltflen 
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of  bagabonbenaengenomcn  Badde/om  fefeere  3£o?pen 
aen  b2and  te  fleben/  namentlijb  peter  den  2&oer/San 
Cloebcn  fcepntgen  de  ©?ies/dat  Ijp  communicatie 
BaddegcBouden  met  eenen pet  pet  Sonr  ban  j^nb- 
birtooude  tot  3fimfterdam  geblucljt  3ijnde  /  daerbP 
b?ieben  en  gelb  ban  ontfangen  Badde  /  om  tot  §#  ̂iti 
raed  te  ajuinen/  toelbe  bjieüen  Bp  006  Babde  gecom* 
municeert  mette  boo2f3  San  Seroenf3.  en  pet  <£l/die 
DemoobgeldS  genoeg  toegefeid  Badden  tot  fjet  tioo?f3 
berraeb.  3&e  Commiffarifen  Bier  ober  feerberblijd 
3ijnde/  Bebben  Den  <<3ouberneur  terflond  gefcB?eben 

„  met  befe  tooo?dcn.  Wp  Bebben/<0od  lof/  gieter  Han* 
„  rüngf3  meöe  ter  confeffie  gebregen  fonder  to?ture  (con* 
>,  trarieiSboo?geblefien)  ftiijr  dat  topfonberttoijffclde 
„  grond  en  gereebte  toacrBcid  ban  de  fabe  banale? koel 
„  fullen  benomen  /  toacr  ban  top  of  eenige  ban  onfer  op 
„  mo2gen  of  obermo?gen  ban  als  rapport  fullen  üoen/<|c. 
„  <£ntoaS  onbertenent/  Jooft  van Huikefloot,  Willem 
„  van  Sonnenberg,  Willem  Calf.   QbZ  bOO?(3  pet  <Hl 

Wet    nergens  ban  toetenbe  /  is  ben  1 5  <§ept.  ban  ̂ uisbui* 
«oom11  ncn  ö00?  <§cöagen  bp  geballe  gepaffeert  /  en  menenbe bcrö  ge,  toeber  na  jgoo?n  te  neren  /  i&  albaer  opgeBouden  en  ge* 
ïangen.  app?ebenbeert/en  opten  Buife  ban  ̂ cöagen  geb?ac|jt/ enonberb?aegt  3ijndc/ontaende  alles  bat  Bemtelaft 

geleid  toas /dan  bcbende  bat  BPfeberentijb  tot  Slim* 
ftecdam  geblucljt  toas  getoeefl/  en  omtrent  öers-mif- 
fedoe  leftlcben  toederom  tot^oom  toas  genomen  op 
pardon  /  toaer  boren  BP  aen  25urgemeefleren  ban 
^oo?n  betaclt  Badde  ï  66  guld.  niettemin  tegen  peter 
jaanningf}.  geconfronteert  3pnbe/  Beeft  be  boo?f3  pe* 
ter  $anningf3. Bem  aengefeib/bat  BP  ben  felfben  man 
toas  /  bk  Bem  belooft  Badde  geldS  genoeg  te  fullen  be* 

©oïbfr  (tellen  tottet  berraeb  /  bp  fo  berre  BP  te  bo?t  quam.  3&e 
rarftfjc  boo?f5  peter  $anningf3.  Beeft  nocB  bo?becsnaber* 
iSm>  fdjei&en  tormenten  berblaert/  bat  eenen  3©iggcr  %b 
njuVj.   ,mf3-  eertijds  ̂ ijngrabe  ban  Ifêedenblib  /  mebe  een 

ban  öe  p?incipaelfle  toas  getoeefl  /  met  een  25arent 
ftocfl  ban  €n»Buifen  /  geitje  ben  't  felbe  bp  pet  pet 
gongs5  ban  Sümfterdam  gefcb?eben  toas/intoelben b?ief  oob  Jöillem  ̂ cbijtgelb/  mtb  SefuS/<©arb?ant 
5©um  en  meer  anöere  genomineert  flonden:  Stem  bat 
eenenden  peterf5/  San  peter  pilis  en  Jfêillem 
2Ian  <öarb2antf3.  mebe  ban 't  berraeb  en  ben  aenflag ban  ben  bpanb  toel  toiflen  /  feibe  mebe  bat  eenen  5pop 

('•  * ,0 )  Ciacf5.  mebe  ban  ben  aenflag  toifl  /  en  ban  ben  bpanb 
gelep  baobe/bnn  gelijnen gjacob  ̂ §toeerf3. bietegen 
ftem  befeent  baöbe/bat  bp  ban  Coppen  gelb  ontfangen 
jjaööe/bernlaecbe  boo2tsf  mebe  bat  bet  gebele  ,§cbout- 
ambacln  ban  e§pbe»crfpcl  en  25enningb2oen  berfocöt 
Dabben  ban  be  toacljt  aen  be  febanfe  ban  Crabbebam 
bcb2ijö  te  3|jn  0002  bien  (p  ban  't  berraeb  en  aennomfte ban  ben  bpanb  toel  toiflen  /  noembe  31d2iaen  ©ieterf3. 

Oor/pronk  der  Ncdcrlanclic  Beroerten. 

62.9 

rapport  D^cft  be  boo?f3  .Sonop  ben  ̂ cftout  ban  ï|oo?n  * f™p 
belaft  Ijem  te  appjcnchöcrcn  /  en  bp  nem  tot  IClhmaer  SS  a'ai te  brengen,  ̂ e  UBagiftraet  ban  i|oo:n  öie  ben  öanbel  %v 
ban  be  Commiffarifen  al  feerfufpect  toa^geto02ben/  "e"f?' 
boo?  be  toeoerroepinge  ban  banning  Coppenf5.bin' öeeSi ncn  baer  ̂ tebe  gcejreruteert/  baer  boren  ban  is  ber-  rm  /  en 
Uaelt/ïjebbcn  ben  Qfo  tegen  geoppofee2t  uit  «racljt  ban  "Jf'6' bare  p2ibilegien  /  inljouDcnbc  bat  albaer  egeen  poö2te*  b?engcn. 
rengebangen  mogen  te02öenfonber eentge  boo?gaenbc  ©te  oan 
beugbdijRe  informatie  t'barenlaflc  te  fjebben/  toclBe  JSJJSJ P2ibilegien  fp  niet  en  toilben  laten  infringeren/  fjebben  Jm^St 
niet  te  min  toegelaten  tot  be  felbe  San  3ferocnf3  in  fijn  tegen  / 
buiö  fotiben  toerben  berfebert  /  en  Ijebben  baer  toe  bflt  l°™nitt mannen/  bie  fp  bertcotiben  geftelb  bk  öem  in  fp  buis  fe  mfi 
fouben  betoaren  /  \jccft  baer  en  boben  cautie  geftelt  en  öctfefte* 
geflipuleert  binnen  fijn  t)ui$  te  fullen  bltjben  tot  naber  |*J  j"tó 
02bonnantie  fubpcenaconfeffi  &convifti  ban'tfelbe'8  D  p* niet  te  infringeren  /  ban  'ttoelbfcbenboojnocmben ^onop  Bebben  berabberteert  /  bit  bit  feergualijben 
beeft  genomen  /  niet  te  min  Bp  fch&ft  baer  op  aen  biz 
ban|£oo2nboo2anttooo2be. 

3&at  fijn  meninge  niet  en  toa£  om  bcnluiber  pjibile-  fcfjffi 
gien  eenigfins  te  berfto?ten  /  maer  be  felbe  malles*  te  aen  Me 
ftclpen  befenberen  /maerbatter  altijbs  gereferbeerbe  »nn 
faben  3ijn/  in  be  toelbe  geen  pjibilegie  en  militeert/  ban  J?00^* toelne  faben  be  gene  ijS  /  baerom  bp  be  boo?f3  San  Jtó*  (e 
roenf5.  bp  bem  begeerbe  geb?acï)t  te  bebben/  't  toelb  ÖP  te ban  noebtoa^berfoebenbe/ baer  berfeberenbe  batW  (C 
ben-luiben  bies  aengaenbe  fulbe  bernoeginge  foube  <c 
boen  /  alfi  nobig  foube  3jjn/  en  tot  bienfl  ban  be  gemene  <c 
fabe  oo2baerlijft  /  baer  mebe  fp  /  en  Baren  burgeren  te  <c 
b?eben  fouben  3ön/  en  berflaen  bat  Barep?ibilegien<c 
baer  bp  niet  3ijn  berbo?t/'t  toelb  fp  luiben  bem  ban  bol* « 
bomelijb  moebten  toebetroutoen/alfo  't  alles  bp  ïjem  te  {C boren  toel  toasbebaebt/ eer  Bp  Bem  ontboben  babbe/ tc 
boeïj  of  fp  nocö  eenige  ötfftcultctt  moebten  maben/  <( 
(als  BP  Boopte  neen)  immers  ober  fuiken  /  bie  geen  be* « 
febeib  ban  fijn  €%c.  of  Bem  Bebbenbe/boo?  geen  bo?ger  <c 
geacBt  mocfit  toerben  /  <$c.  fo  bclafïe  öp  Knltóben  op  <4 
berbeurte  ban  Bare  p^ibilegicn/tot  benniffe  ban  fijn  « 
€rc*  ben  boo?f5  San  Setoenf3  terftonb  in  Banben  ban  « 
ben  officier  te  leberen  /  om  niet  op  cautie  of  in  fnn  lo* « 
gijS/  ais  boe/maer  in  fulfter  firicte  gebanbeniffe  gefïelt  u 
te  toerben/  baer  Bp  in  bolle  berfeberinge  en  buiten  alle  <c 
acten  ban  bolb  ( ben  Cipier  uitgenomen )  betoaert  tc 
mocBt  too?ben  /  alfo  ben  bienfl  ban  fijn  5p.  <©.  en  't  ge* « 
meen  toelbaren/fnlrop'tfjoogfte  toasbeteifebenbe/a berBopenbe  bat  fp  baer  ban  in  genen  geboefte  en  fouben  « 
3ön/op  pene  ban 't  felbe  aen  Ben-luiben  in 't  p?ibe  te « berbalen  /  fo  boo?  toeigeringe  ban  bien  be  gemene  fabe « 
eenige  nabeel  oberguame/  baer  ban  ï)p  bp  befen  gep?o* « 
tefteert  toilbe  Bebben/  Benluiben  genoegfaem  geabber* 

25urgemeeflcc/  SCris  l^ermanf3.  Co?neliS  3Hb2iaenf5.  teert  te  bebben  /  en  niet  002baerlijb  en  aebte  Benluiben 
en  jjBarten  3Pieterf3.  <§cbepenen  ban  ben  <©02pe  ban 
55ennmgb2oeb.  S^m  bat  San  peter  pillis  bem  ge- 
feib  babbe/  bat  BP  beftoager  ban  3Cb?iaen peterf5. 
25urgemcefler  /  oob  alle  be  fecretcn  ban 't  berraeb  en denhomfle  ban  ben  bpanb  babbe  geopenbaert*  <©c 
Commiffacifen  boo?  befe  en  meer  anbere  berblaringe 
bp  Bem  boo2  be  boo2berbaelbe  pijniginge  gebaen/Bab- 
ben  bier  nu  flof  genoeg  om  op  nieu  te  bangen  en  fpan- 
«en/niet  alleen  ten  platten  lanbe  /  maer  oob  in  be  ,§te* 
ben:  en  gemerht  Bp  oobgefeib  Babbe  /bat  San  Se- 
roeAf5.  en  pet€l  Bemtoegefeib  Babben/batfebem 
aen  gelb  genoeg  fouben  Belpen/fo  Bp  niet  genoegen 
babbe  /  of  bat  bet  gelb  ban  Sümflerdam  niet  tijbfS  ge^ 
noeg  en  guam  /  op  bat  bet  berraeb  en  ben  aenflag  im* 
mers  boo2tganb  Bebben  foube /fo  Bebben  eenige  ban 

»m  aan  ijenlieben  Baer  gebonden  bp  ben  «©ouberneur  «Sonop/ 
jeiocn*  Bem  bc  fabe  feer  ftoaer  mabenbe/en  batternocBbeel 6oo2u  te  bjeembs  onbec  fcbuilben/bet  begon  feiben  fp  nu  te  gacn 
ittfgen.  aenöe  Booft-tacben/'t  toas  nu  tijd  bat  Bp  coragie  toon  * 

be/om'tland  bandeberraders  tefuiberen/fotoelin be  ̂ tebenalS  ten  platten  lande/  tot  toelben einde  fp 
berfoebten  /  om  de  boo?f3  San  Seroenf3.  uit  ̂ 002n  te mogen  brijgen/  0002  den  toelben  fp  beel  meer  meenden 
tcbememen/  alfo 't  een  loos  en  b002trapt  mantoas/ 

cc 

cc 

©r 
Co;n< 
ninfiri 
len  inOu 
cerea 

^u  lü'. 

als  noclj  bo?der  berblaringe  of  adbertiffement  ban  bec « 
fabe  tc  doen. 
^e  iKagiflraten  ban  ï^oo?n  fiende  dat  defe  fabe  ber* 

der  foude  lopen/  Bebben  na  communicatie  met  Bare 
©?oetfcBappen/cn  (na  bat  men  Baer  oob  gcb?eigt  [jad* 
demetnocB  ttoebaendelen  bnecljtente  beftoaren/  én 
bat  fulr  opte  generale  bergaderinge  bande  25urgemee* 
fleren  en  gedeputeerde  ban  Bet  ||oo?der-guartier  den 
6  <©ctob.  toas  geb?acBt  en  albaer  gerefólbecrt  /  bat  bie  {fhf° Jj" ban  ̂ oo?n  gebouben  fouben  toefen/een  of  ttoe  baenbel  öe  J5 
bnecBtcn  ter  bifcretie  ban  ben  <t3ouberneur/  boben  ucpu- 
't  baenbel  baer  in  toefenbe/  in  te  nemen/en  datfe  bo?der  J"cllbe Ö^Bouden  foude  toefen  fonder  p?cjudicie  ban  Baren  p?i-  m*5> 
bilegien  ben  dBoubemeur  te  laten  boigen  ben  boo?*  ntaten 

noemden  SanSeroenf3.  ennocBttoeb?outoenb'eene^"öet genoemtoube<0uerte/enbe  maecBt  bie  bes  <0?aben  öerquar* 
ban  25ofïu  bebdc  alle  bage  toas  toeruflende  /  mits  bat  ttn  onec 
in 't  confronteren  en  eramineren  ban  dienalt(jdp?e*  ?™,f'' 
fent  foude  mogen  toefen  den  officier  en  ttoe  «gcljepe*      m 
nenban  ̂ oo2n  ( indien  't  Baer  beliefde  j  om  meerder  3Jan  ge# moeiten  te  febutoen  /  op  be  felbe  conditie  geconfenteert  SSia 
batbe  boo?f5  San  Setoenf3.  en  de  boo?noemdettoe  ©0o?n 
b?outoen  fouden  toerden  geb?acbt  op  den  buife  ban  berboert 
c^cBagen  /  gelijb  ben  1  o  dag  daer  aen  bolgende  gedaen  {EJl 

baer  fonder  ttoyfel  beel  onder  toas  fchtuïende.  <#pdüj  \$  geb3eefl/'altoaer  oob  bfe  ttoe  b?outoeh/  mede  ban  SfcSS*1 I.  Deel.  «0gg  3  eenig  8<»»-     . 



6)o Het  achcfle  Boek, 

!57> 

««tol  bcrtaeb  beftnülbiat  *imbe/  m  geb?acBt-  ®e  1  fo«öcn  boo?fien  /  beifêagiftraten  en  a&oetfcUappen 

mSKöKK^  *at  Webeban  ̂ oo?nfjtcc  opbergaöeit  3Unbe/enmet 

aemSn^iM^upffi .«Srtsani  S««.  rocnf3.  maer ooh  banbe burgerpe  tomM 

SSS  Ö*toi  refolutiegenomentot  boo?franö  )£»»£- 
tecf3. SSernBout  /  mitfgaberg  3Jan  Cofier  Secretartg 
ber  üoo?f5  fïebe/  Ben  albaer  mebe  fouben  laten  Duwen/ 
om  fn  't  confronteren  fegentooo?big  te  3(jn/en  baer ban 
ftenniffe  te  b?agen.  3£e  boo?f3  CommifTariffen  fouben 
Den  toelgeejccufeert  Bebben /obermits  De  felbe  egeen 
commiffie  en  bertoonben  ban  ben  douberneur :  maer 
toefenoeoatmen  Baren  Banbelenp?oceburentemeer 
foube  Bebben  gerep?ocBeert/  Bebben  fp  toegelaten  bat 
fplutöen  W  bt  confrontatie  fouben  mogen  tegentooo?- 
big3ijn.  <©bec  fuut  Bebben  fp  peter  .fëannimfo  en 

jan  g*  piet  €1  /  in  tegentooo?bigBeib  ban  gian  gjeroenf3:  af- 
t omfj.    geujaegt  of  bat  ben  man  niet  en  toag  /  baer  fp  in  Bare 
mm»  eonfeffie  af  Babben  gefeib  batfe  Bare  b?ieben  Babben 
t zt$m>  gecommuniceerd  en  bit  Ben  toegefeib  Baboe  /  bat  BPfe 
SF1!»?  aen  geibtf  genoeg  foube  Belpen  tot  Bet  berraeb.  &p 
Kr  Bebben  öeibebp  Baec  confeflïe  geperfifteert  en  gefeib/ 
fionrem  bat  Bpöe  felbe  man  toa&  3£ocBal0  BPbaeroptoilbe 

fp?efeenenfijnbefenfie  toilbe  boen/  fo  riepen  beConv 
miffarifTen  geltjnelij&en  /  f  toijgt  gp  lanb-berraber  /  gp 
lanb-berraber/gp  Booftban  be  lanb-berraberg/en  Beb* 

6en  met  Brpten  en  luibe  roepen  fo"  berbooft  bat  Bp  tot 
oeen  fp?efeen  en  öonbe  nomen  /  en  Bern  niet  toillen  Bo- 

ren /  BP  öaer  tegen  feibe :  toel  toat  is?  bit/  moet  in  op  al 

st  gene  gp  fegt  en  mijnen  Balies  aengaet  mp  niet  berant* 
tooo?ben.  3&ie0alniettegenftaenbe  fo  BebbenfpBem 
met  getoelb  ban  baer  getogen/fo  bat  BP  niet  fp?euen  en 
mocBte  /  bit$  W  atë  BP  alfo  met  getoelb  toecB  gekeept 
toecbe/riep  en  p20teftcerbe  ban  nracBt  en  getoelb.  3&tt 
Bebben  getuigt  be  boo?f5  lan  |fêaertenf3-  ©iffcBec/ 

peter  H|ermanf5-  fltëatfteus?  |BatBeuf3. Sfltmacn  pe^ 
terf3.  en  ̂ enb?ife  <®  upnjnf3.  mitfgaberg  Jlfêeefïer  3& 
tob  jpicBielf5.  ScBerprecBter/  bie  baer  nocB  W  boeg* 
be/  bat  Bp  boo?  be  confrontatie  ban  gieter  $annincf3. 

en  gian  §eroenf5.  geflaen  Beeft  op  't  Bu#  te  ̂ cBagen 
opteplaetg  buiten  aenbe  nelbec-benfieren  geBoo?tte 
Bebben/  bat  be  CommifTarifTen  tegen  peter  $an* 
nincf3.  feiben  -,  fiet  peter/  fan  3!eroenf5.  ban  l£oo?n 
falbpu  geb?acBt  toerben:  maer  ontuenbp  toeberom 
bat  gp  geleben  Bebt  /  fo  fullen  top  u  boob  pijnigen  /  gp 

Bebt  goeb  ja  te  feggen  atë  men  u  b?aegt  3&e  Commif- 
fariffen  Bebben  ban  btft  confeontatie  ben  <fl5oubecneur 
rappo?t  gebaen  /  en  Boe  bat  be  boo?f5  peter  $an* 
nincf3.  en  pet€l  BabbenbpBaer  befcBulbigingege* 
perfifleert  /  boegenbe  baer  bp  batfe  eben  toel  fagen  bat 
%an  ̂eroenf3.  bp  fijn  ontnennen  foube  perfifleren  /  en 
bat  men  Bern  niet  tot  confeffie  en  foube  fecijgen/ten 
toace  met  to?tuce  en  fcBerpe  ecaminatie/en  betoijle  fei^ 
ben  (p  I  Bet  nu  begonbe  te  gaen  aen  be  Booft  tarnen/  en 
bat  fp  toel  meenten  batter  nocB  al  beel  meer  onbec 
fcBuilbe  /  begeerben  fp  Dat  Baer  Collegie  foube  toerben 
bermeerbert  /  ten  einbe  ben  groten  onbanfe  en  moeiten 
op  Ben  lufben  alleen  niet  en  foube  aennomen.  9Ulfo 
Beeft  be  <©ouberneuc  51onnfteer  ̂ iebericB  ̂ §onop 
Ben-luiben  nocBbpgeboegt/gionnBeer  3©iUem  ban 
jjlootv  ̂ cljout  ban  $iebo?p  en  <6uiliaem  DBoflaect/ 
en  Beeft  be  «tffoubecneur  bp  acte  onber  fijn  Banb  ben 

gjanao  CommiifaritTen  laft  gegeben  metten  boo?f3  g|an  ̂  
ioenfj.   roenf5.  ter  to?ture  en  fcBarpec  eraminatie  boo?ties  te 
Sfaf/n  pzoceberen/  bolgenbe  toelne  lafl  be  CommifTarifen 

Sbfenrfe  tot  ̂ cBagen  gereid  /  en  be  felbe  acte  in  't  toern  gefleit öan      Bebben  /  op  miberBeiligen  bag  of  ben  eerflen  i^obem- 
nmSS!  biiö/  Bebbcnbeeerfl  alle  be  benfleren  ban  ben  Buife 
jj?oo?n    ban  ̂ cBagen  boen  fluiten/  en  alle  boben  af  boen  gaen/ 

en  tot  bier  rcifen  toe  ttoe  bagen  aen  ben  anberenben 

boo2f3  3Ian  ̂eroenf^.  boen  pijnigen/  in  aftoefen  en 
fonoertocte  banbe  «^cBepenen  ban  ̂ oo?n/betoelfte 
bolaenöe  berefolutiebanben  6  <©ctob?tébaecbpfou; 
ben  mogen  3ijn  op  alle  ecaminatien  enconfrontatien; 
'ttoeln  gefiomen  3ijnbetotnennifTebanbeBui0b?outo 
enb?unben  banbe  boo?f3  San  g[eroenf5.  bie  boe  tot 
heilagen  toaren  genomen  /  fo  3ijn  be  felbe  terflonb  ge* 
rcifi  na  ï^oo2n  /  en  Bebben  Baer  benlag  aen  be  Itëagi* 
(Iraten  albaer  gebaen  /  berfoenenbe  bat  be  felbe  Bier  in 

(F.  in 

tegen  bc 
refolutle 
fcr.i  Den 
6  ©CtO* 

bilegien  /  Bier  in  te  boojfien  /  en  3ijn  batelijn  na  §cBa* 
genafgebeerbigt  ̂ anipartenf3.  ©ilfeBer  enpetec 
èermanss  26urgemee(icr0metcenige^cBepenen  en 
ben  Secretaris  ban  i§oo?n  /  en  Bebben  albaer  tegen  be 
boo?f3  criminele  CommifTariffen  gep?otefieert  ban  JJJJJ 
nutlité  ban  alle  bep?oceburen  bpbe  CommtfTartfTen  ban 

in  Ben-luiben  abfentie/len  tegen  be  boo^refolutiege*  mm baenengebefoingneert,  ?IS  S* 

^eCommitTariffen  Bebben  baer  tegen  p?ote(tatte  mte 

gebaen  ban  alle  fcljabe  /  f  toarigljeben  en  inconbenien*  »?orebu* 

ten  bk  liet  &anb  boo?  't  retarberen  ban  beft  fane  eemg*  % ;«»« 
fins  foube  mogen  lijöen/  feggenbe  ooh  ban  bit  refolutte  mim9 

geen  inftnuatiegeBabte  Bebben /en  bat  Baer  laft  /mt  \m. 
nracBte  ban  be  toelne  fp  gep?ocebeert  Baböen/toa^  ban 
later  bate  ban  be  felbe  refolutie/  namentlnn  ban  ben 

x4  ©ctobJiö/  bocB  3ün  be  CommifTarifTcn  uit  Baer  be^ 
foigne  gefcï)eiben/en  en  Bebben  niet  bo?ber  baer  in  bo?- 
ben  p?occberen  boo?  bit  tijb  /  ban  Bebben  ban  atë  rap^ 
P02t  gebaen  aen  ben  <6ouberneur  /  ben  feiben  oonfo 
berre  geinbuceert/bat  BpberfcBeibenBeftigebneben 
aen  bit  ban  Hoorn  gefcB?eben  Beeft/Benluiben  genoeg* 
faem  fufpecterenbe/  alsof  fpbe  gene  bie  bpanbenen 
berraberg  ban  Baer  eigen  ©aberlanb  toaren  /  focBten 

te  berfcBonen/en  boo?  te  fiaen.  *©ie  ban  ̂ oom  ter  con* 
trarie/  Bebben  met  alle  manieren  gefocfjt  Bet  recBt  ban 
Bare  p?ibilegien  boo?  teflaen/bpfonberbaer  toefeec 
ernflig  berfocBt  en  gequelt  toerbenbe  banbe  Bui$b?ou* 
toe  enb2unben  ban  ben  boo2f3  3Iangieroenf3.  en  bat 

Ben  befane  banbe  boo?f5  CommifTariffen  geljeelfu* 
fpect  toass/bermitg  Bet  onberbinben  ban  be  grote  par 
tpbigBeib  ban  be  boo?f3  CommiffarifTen  gepleegtin 
p?efentie  ban  Bare  <ö5ebeputeerbe/  en  bat  fp  boben  bten 
fo  flout  toaren  getoeefl  /  batfe  gjan  ̂ eroenf5.  Baoben 
ter  fcfierper  ccamen  bo?ben  b?engen  tegen  be  boo?f3  re- 
folutie.  éebbenbe  006  te  boren  be  rebocatie  ban  l&an* 
ning€oppenf3.  felfS  geBoo?t/enbatnubegerucBten 
BetgeBele  ilanbboo?  liepen  bartbe  rebocatien  bit  be 
naliffen  of  bagabonben  altefamen  gebaen  Ijabben  boo? 
Baer  oberlijben,  Niettemin  o.m  ben  lefer  niettebec* 
b?ietig  te  maften  mettetinfereren  ban  alle  beb?ieben 
tot  befen  Banbel  bienenbe  /  fullen  top  Bier  maer  eenige 
uit  beelen  bp  ben<0ouberneur  aen  bit  ban  ̂ oo?n  ge* 

fcB?eben  flellen  met  Bare  beanttooo?binge.  b'^erfte toa^luibenbeal^bolgt: 

GUnftige  goede  vi-unden,ik  hebbe  uwe  lieden  fchrij-    ̂ «c||| 
ven  van  den  derden  defer  ontfangen,  uit  den  felven  JJJJ h 

verftaende  gy  van  meninge  foude  xijn,  twe  van  uwe  ̂ q^ 

Schepenen,  mitfgaders  uwen  Officier  by  de  examinatie  neor£i 

van  Jan  Jeroenfz.  te  fenden,  waer  op  ik  uwe  lieden  voor  JjJPj* 
ant woorde  fchrij ve ,  dat  u  Officier  daer  by  is ,  alhoewel  g./fttfltf 

gy  luiden  u  wel  behoordet  te  contenteren  en  laten  ge-  han 

noegen  metter  examinatie  ,  als  u  niet  belooft  zijnde  fö°°2R* by  alle  de  felve  uwe  Schepenen  te  nemen ,  maer  by  de 

confrontatie  en  eerfte  examinatie ,  't  welk  u  luiden  wel 
bekent  is  gefchied  te  zijn,  en  byfonder  in  fulke  fakem 
daer  alle  behoorlijke  vryheid ,  privilegie  en  anders  ver  ■ 
beurt  zijn ,  alsdefen  Jan  Jeroenfz.  in  gevallen  is,  alle 
man  geen  kennifle  van  en  behoort  te  hebben ,  doch  op 

dat  gy  u  niet  en  fult  hebben  te  beklagen ,  en  u  luiden  in 
alles  t'accommoderen  ,  zy  ik  te  vreden  gy  luiden  twe 

Schepenen  byde  CommifTariffen  fendom  by  de  exa- 
minatie te  wefen  :  Mits  dat  gy  de  feive  twe ,  eerft  alhier 

by  my  fend ,  om  te  doen  den  behoorlijken  eed ,  dat  fy 
niemands  ter  wereld  van  de  handelingen  en  confeffien 

die  by  hem  gedaen  fullen  worden,  fullen  openbaren,  en 
aldaer  tot  Schagen  blijven  ter  tijd  en  wijlen  in  de  faken 

ter  diffinitive  gehandeld,  en  de  felve  Jan  Jeroenfz.  om 

fijn  recht  t'ontfangen  en  't  recolement  te  doen  binnen  u 
lieder  ftede  gefonden  fal  worden.  Aengaende  dat  hy  Jan 

Jeroenfz  inde  confrontatie  tot  fijn  defenfie  niet  toegela- 
ten foude  zijn,hope  ik  gy  luiden  wel  beter  weet ,  en  ten 

minften  wel  beter  behoort  te  weten,alsdaer  by  geweeft 

heb- 



l$75 Oor/pronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 
hebbende ,  Zijn  meer  dan  te  veel  inditien  om  hem  ter 
fcherper  examinatien  te  brengen ,  gemerkt  twe  perfo- 
nen  zijn  die  by  de  confrontatie  periïfteren ,  en  hem 
opentlijkbefchuldigen,en  fo  men  fo  met  des  gemeen 
Lands  verraders  na  u  luiden  fchrijven  foude  procede- 

ren ,  foude  gewiffelijken  in  't  einde  daer  van  niet 
goeds  zijn  te  verwachten ,  doch  twijff ele  niet  gyluiden 
breder  kenniffe  van  de  faken  hebbende ,  alfdan  wel  fult 
judiceren  met  hem  niet  dan  na  alle  Goddelijke  en  ge- 
fchreven  Rechten  gehandelt  te  zijn ,  en  fo  haeft  gy  de 
twe  Schepenen  alhier  by  my  fult  fenden ,  fal  ik  fchicken 
in  der  faken  voorts  te  varen,  gelijk  ik  ook  fal  moeten 
doen  fo  gy  te  lange  wacht  mette  felve  te  fenden,  en  be- 
vele  u  luiden  den  Heere,in  haefte  t'Alkmaer  den  6  No- 
vembris  1575.  Onder  ftond  gefchreven ,  uwe  luider 
goede  vrund,en  was  ondertekent Diederich  Sonoy  y en 
was  de  fuperfcriptie ,  eerfame  en  feer  difcrete  byfonder 
goede  vrunden  Borgermeefteren  en  Regeerders  der 
ftede  Hoorn.  _ 

sDcfcn  biicf  ftcfiücn  bic  ban  1^00211  alöutf  ücam 
tooo?o7  na  öat  fp  öefdbetnDaec©?oetfcDappe&ati' 
tien  gecommuniceert. 

E  Dele,  Erntfefte,  vrome,  wijfe  feer  voorfienigen 
Heere ,  wy  gebieden  ons  dienftwillig  in  uwe  E. 

goede  gratie. 
Wy  hebben  uwe  E.  miffiveindatedenóNovem- 

bris  ontfangen>  defelve  beantwoordende,  fal  uwe  E. 
gelieven  te  weten, dat  wy  nietenverftaen,datonfen 
Officier  by  der  examinatie  geweeft  of  als  noch  is,  als  de 
welke  wefende  een  van  uwe  E.  Gecommitteerde,  in 
defen  niet  en  prefenteert  den  Officier  of  Schout  onfer 
Stede ,  en  dat  overfulx  in  fijne  plaetfe  een  van  de  Bor» 
gemeefteren  by  uwe  E.  behoorde  ontfangen,  en  by  der 
examinatien  metten  twe  Schepenen  gefteld  r.e  wefen, 
en  dat  niet  voor  eenreife,  maer  tot  allen  tijden,  en  fo 
dikmael  de  voorfz  examinatie  gedaen  werde ,  conform 
uwe  voorgaende  refolutie,by  expres  dicterende,  dat 
in  't  confronteren  en  examineren  van  Jan  Jeroenfz.  en 
anderen  altijd  prefent  fullen  wefen  d'Officier  en  twe 
Schepenen  van  Hoorn ,  waer  uit  wy  ook  befluiten  dat 

uwe  E.  mitsgaders  U  E.  Gecommitteerden,' jegens 
recht  en  behoren  metten  voorfz  Jan  Jeroenfen  ter 
fcherper  examinatie,  fonder  by  wefen  van  onfen  Offi- 

cier en  twe  Schepenen,  geprocedeert  hebben  gehad,  als 
de  felve  dire&elijk  contrarie  de  voorfz  refolutie  gedaen 
hebbende,  niet  tegenftaende  ons  menigvuldig  fchrij- 

ven en  verfoek ,  daerom  wy  ook  wel  en  te  recht ,  als 
Voorftanders  van  ons  en  onfer  Poorteren  recht ,  de  nu/- 
litate  der  felver  geprotefteert  hebben  gehad ,  te  meer  fo 
uwe  E  mitsgaders  eenige  van  uwe  E.  Gecommitteer- 

den de  voorfz  refolutien  niet  en  hebben  konnen  igno- 
reren ,  fulx  dat  uwe  E.  uit  rechte  wetenfehappe  contra- 

rie de  voorfz  refolutie  gedaen  procederen  hebben ,  ook 
in  geen  kleine  fufpicie  of  prefumtie  van  ongerechtig- 

heid gevallen  is ,  waer  tegens  voor  excufe  na  onfen  be- 
dunken feer  weinig  is  dienende,  dat  alle  borgerlijke 

vryheid  ,  previlegien  en  andere  in  de  fake  van  Jan  Je- 
roenfz. (fo  uwe  E.  fchrijft)  verbeurt  foude  zijn,alfo 

Jan  Jeroenfz.  (ook  geconvinceert  zijnde)  onfe  recht 
niet  en  foude  hebben  konnen  verbeuren ,  of  ons  de 
kenniffe  van  faken  ,  ons  volgende  onfen  privilegiën 
competerende ,  benemen ,  maer  dat  alfulken  feit ,  daer 
mede  hy  befchuldigt  word ,  den  gevangen  meer  niet  en 
beneemt  dan  fijn  recht  van  onflaginge  onder  cautie, 
onder  welke  alle  gevangenen  Poorteren,  de  voorfz 
fake  uitgefondert ,  volgende  Stads  privilegie ,  gere- 
laxeert  moeten  werden ,  blijvende  niettemin  de  gevan- 

gen binnen  der  Stede  daer  hy  gevangen  is  ,  fonder 
daer  uirgevoert  te  mogen  werden,  in  conformicé  van 
den  welken  wy  ook  gefien  hebben,  dat  ten  tijden  van 
den  Albanife  tyrannie,  by  den  Hove  twe  Commiffari- 
fen  ter  examinatie  van  fckere  gevangenen ,  die  fy  ook 
noemden  verraders  des  Lands ,  en  van  fijne  Majefteit 
gefonden  zijn  geweeft  ter  plaetfen  of  fteden  daer  de  fel- 

ve gevangen  waren ,  en  by  kenniffe  van  den  Officier  en 
Gerechte  aldaer  gedaen  examineren ,  en  procederen 
ter  diffinitive  toe.  Als  ookU  E.  niet ea  excufeert  de 

befchuldinge  van  twe  perfonen  en  fekere  indiciën, 
volgende  den  welken  de  voornoemde  Jan  Jeroenfz. 
(fo  U  E.  fchrijft)  ter  fcherper  examinatie  gebrocht  fou- de wefen. 

Gemerkt  alhier  niet  fo  veel  opter  fuffifantheid ,  of 
infuffifantheid  van  der  indiciën  ,  als  op  de  deugdelijk- 

heid of  ondeugdelijkheid  van  U  E.  proceduren  en  be- 
foingne  gelet  moet  wefen,  dien  wy  om  redenen  voorfz 
feggen  ondeugdelijk  en  nulJiter  gedaen  en  gehouden  te 
wefen,  waer  van  wy  ons  fonderlinge  en  voor  al  te  be- 

klagen hebben,  als  waer  in  uwe  E.  en  fijne  Gecommit- 
teerden hem  na  onfen  bedunken  merkelijk  ontgaen, 

en  ons  in  onfen  gerechtigheid  verkort  hebben. 
Behalven  dat  Peter  Nanninxfz  een  van  de  befchul- 

digers  in  fijne  befchuldinge  alleen  en  fingulier  is  ,  die 
ook  als  noch  fijne  befchuldinge  metter  dood  niet  en 
heeft  geconfirmcert ,  fulx  dat  de  felve  befchuldinge  al» 
te  feeronfeker,en  wel  periculeus  behoorde  geacht  te 
wefen,  en  nietgenoegfaem  om  alfulken  gequalificeer- 
denman,  als  de  voornoemde  gevangen  is ,  fo  van  per- 
foon,  als  van  goederen  te  precipiteren ,  maer  dat  fo  lan- 

ge de  voorfz  Peter  Nanninxfz.  fijne  befchuldinge  met- 
ter  dood  niet  beveiligt  en  hadde ,  uwe  E.  op  des  gevan- 

gens wel  gequalificeerde  perfoön  en  faculteiten  beter 
gelet  behoorde  te  hebben ,  te  meer  fo  meermalen  be- 

vonden is,  dat  een  befchuldiger  In  ipfo  mortis  articulo, 
ftaende  onder  de  galge ,  fijne  befchuldinge  wederroe- 

pen heeft,  en  den  befchuldigden  omdragen ,  daer  by 
voegende, dat deffelfs Peter  Nanninxfz.  befchuldinge 
of  verklaringe  de  waerheid  niet  gelijk  enfehijnt,  alfö 
niet  gelooflijk  is,  dat  men  van  alfo  wichtige  faken  op 
ter  ftraten  te  loop  foude  communiceren,  metten  genen 
daer  mede  en  van  welken  noch  voor ,  noch  na ,  breder 
gefproken  was. 

Te  min  behoorde  op  de  befchuldinge  van  Piet  El  tot 
belaftinge  van  den  gevangen  gelet  te  wefen ,  fo  de  felve 
voor  een  dwaes  en  narre  altijds  gereputeert  is  geweeft, 
wiens  befchuldinge  ook  niet  gemeens  metten  voorge- 
melden  befchuldinge  heeft,  als  wefende  verfcheiden  en 
niet  accorderende,  en  boven  dien  niet  waerdig  daerom 
yernand  van  qualité ,  fo  precipitantelijk  getorqueert behoorden  te  werden. 

Sulx  dat  uwe  E.  te  bedenken  heeft ,  of  de  felve  na  al- 
le Godlijke  en  befchreven  Rechten ,  en  na  behoren  ge- 

procedeert  mach  hebben . 
Dat  uwe  E.  ook  fchrijft  van  den  Schepenen  te  eeden, 

dunkt  ons  en  den  Schepenen  feer  vreemt  te  wefen ,  alfo 
fy  als  Schepen  en  Jugen  ,  den  behoorlijken  eed  in  han- 

den van  den  Officier  eenmael  gedaen  nebben,  daer  me- 
de uwe  E.  hem  wel  behoord  genoegen  te  laten.  So 

doch  niet  gehoort  en  is,  noch  bevonden  fal  worden,  dat 
Schout  of  Schepenen  ,  in  gelijke  fake  verecd  zijn  ge- 

weeft, en  overfulx  een  notoire  nieuwigheid  fchijnt  te 
wefen. 

Biddende  daerom,  dat  uwe  E.  daer  van  gelieve  af  te 
ftaen,  en  den  Schepenen,  volgende  de  voorfz  refolutie, 
als  noch  op  het  vorder  befoingne  t'ontfangen ,  waer  op 
wy  uwer  E.  refcriptie  verwachten  fullen 

Edele,  Erentfefte,  vrome,  wijfe  feer  voorfienige 
Heere ,  defe  onfe  antwoord  ,  wilt  ons  ten  goeden  afne- 

men, als  gedaen  uit  goeder  meninge,  en  onder  expreflè 
proteftatie ,  dat  wy  niet  van  meninge  zijn  om  defen  ge- 

vangen ,  als  een  verrader  te  verfchonen ,  maer  dat  wy 
geernefagendatdefake,fo  wel  tot  fijnder  ontlaftinge, 
als  belaftinge  wel  en  behoorlijken  bekleed  mocht  wor- 

den ,  fo  wy  dagelijx  van  des  gevangens  blocdvrun- 
den  daerom  worden  geimportuneert ,  en  wy  van  eeds 
wegen ,  daer  mede  wy  den  Poorteren  verbonden  zijn, 
ook  fchuldig  zijn  te  doen.  Dat  kenne  den  almogen- 

de die  uwe  E.  behoede  tot  zaligheid  ,  gefchreven 
den  12  Novemb.  if7f-  Onder  ftond  gefchreven ,  die 
alle  uwe  E.  dienft  willige  vrunden,  Burgemeefteren  en 
Regeerders  der  ftede  van  Hoorn.  De  fuperfcriptie 
was  ,  Edele ,  Erentfefte,  vrome,  wijfe ,  feer  voorfieni- 

ge Heere,  Jonkheere  Diedericb  Sonoy-,  Lieutenanten 
Gouverneur  van  wegen  fijn  Furftelijke  Genade,  over 

Noord-Holland  en  't  gehele  Waterland ,  met  den  aen- kleven  van  dien. 

45gg  4  <©i> 
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Het  achtfte  Boek. 

*575. 

O»  befen  b?ief  Beeft  beboo?nocmbe<aouberncur 

^onop  tocberom  ben  14  $obemb?i0  geant, 
tooo?b/  bat  Bp  uit  Baren  b?icf  berftonb  en  bcmerfete/ 
f  altf  ben  €fcl  bp  tic  ooren  feennenbe )  toacr  uit  en  uu 

toten  't  felbe  mecjt  të  fp?uitenbe:  bocB  opub?ittgen 

en  on  be  gep2etenbeerbe  refolutie  /  baer  in  gp  t'onretBt „  üntfeentutoen<©tficicrp?efentgetoeefttc  3ijn  (fetbB?) 

5>  bp  ber  eraminatie/alg  Bern  tn  een  anber  gualtte  af, 
„  beelbenbe/  öte  nocb  atë  &cBout  ban  i£óo?n/enfulr 

»  alleen  (fclutjft  BP)  öaer  &p  «*  genomen /om  bat  Bet 
»  meelte  en  eerfte  openbaren  ban  bc£  BlanbS  be?raeb 

»  onber  fnn  jurtébictie  i$  cjctoaUcrt  /  en  noeïj  oogenfefeijn, 

» lift  te  bemerften  (iaet  /  nocb  ongeltjn  meet  fal  openba, 
» ren /baer  toeutoebortgeuitblucBtenenbitutofcb?i); 
,>  ben  /  niet  fonber  manifefte  injurie  ban  mp  en  anbere/ 
»  006  geen  ftlein  bermoeben  en  nabenfeen  manen/  boclj 

»  benfee  ban  'tfelbe  u  boen  enfcB?ijben/  al$  ooft  ban 't 
»  mnne/b'eeneomben3lanb-be?raber0  of  be?raberpe 
»  met  alle  toegen  en  mibbelen/  fobéleBaerboenlijfetf 

»  nonen  te  befcljcrmen  /  bebecfeen  en  in  'tbertrefe  te  b?en, 
3'  Ken  /  b'anbere  om  bicn  niet  onbeljoo?lijfe  of  buiten 
»  reent  /  al0  gp  onrecBtelüfe  fcB?ijft/  maer  met  alle  reebt 

» en  na  beboren/jamet  meerbercibilitéatëanbergna 

»  reebte  toel  beboren  foube/te  öelpen  ftraffen/feeren  en  in 

aengegeben/fo  Dabben  bit  ban  1^00211  oofe  befen  gjan 
<©ijöbectf5.  boo?  berfoefe  ban  be  bootö  gebangen 
bo?geren  b?unbeit  /  in  berfefeeringe  genomen  /  betojjle 
uit  alle  be  omfïanbigBeben  ban  bc  fane  niet  anberg  en 
nonbe  bcbonben  toerben/  ban  bat  Ijct  berftert  toern 
toatf.  «tfbentoel  toag  be  butöb?outoe  ban  ben  boo?fj 

Clac!S^ennanf3tuffcöen  toegen  glimmer  en  ̂ oo?tt 
mette  toagen  omgctoo?pen/onnöfelijfe  berfmoo?t  en 

boobgebleben/fo  fp  toatf  gereift  cmljaet  mans  om* 
flagüïge  te  boderen,  <Doo?  bcfe  en  meer  anbere  con* 

fiberatien  ;bk  ban  l&oo?n  boclcnbc  /  bat  fp  t'onrertjt toerben  gcblameert/ nebben  ben  15  $obemb?i$  met 
tocinig  tooojben  aenbenboo?f3<0oubcmeurgefcn?e* 
ben/batfe  fijnen  b?tef  Ijabben  ontfangen/  ban  batfe 

om  ben  felben  te  bcanttooojbenbe  felbe  moeften  com* 
ttutniccren  met  Bare  fê?octfcbappen/bic  fp  tot  bim 

einbe  fouben  bergaberen  /  fouben  ftem  baer  na  ant* 
tooo?ben  /  begecenöe  bat  BP  Bcnlieben  foube  toillett 
boubcn  boo2  geexcufeert/  bat  fp  nicttcrfionbcnant* 
tooo?ben.  3&en  felben  bag  tjare©?oetfcbappeberga* 
bert  öebbcnbe/  Bebbcn  Bern  boo?anttooo?begefcb?e* 

£>t5#'; 

bènVbaïfP  liare'mimbe  ban  ben  3.™  ii.bcrfeibér  |£noabnaB maenb/  geUjlï  oon  alle  boo?gaenbe  /  uit  goeber  mentn^  ̂ 0  & 

ge/?tt  niet/  fO  ÖP  P?Cfumcert/  animo  injuriandi,  Of  met  aen  tm 

j'  rnw  te  HKiptu  «www'  j1     «ii*KÏl««     A>h<M>M«Mt/fH>h0<>li»ti/rtrtnhi>rfrpitrf>fi9tf!tiitÉn/man'flI;  *"L- 
» te  laten  oo?belen:  al«  oor  ban  utoe  frape  illatieban 

<F.,.1.)'t8eneonberbe#  ^ibanifcn  tpranmc  10  geljanbelt/ 

,  toelöe  fricabe  in  oon  toel  rui&e  /  ban  om  boiber  al$  nu 

„  op  ber  fane  niet  te  bifputeren/  bic  eemge  mtfftljten 

„  gaerne  in  alle  trein  en  bilap  /  om  rebenen  baer  pojrem 

,i  be/  fouben  ftouben/  en  boef)  tot  btenfïe  ban  fnn \tf.<&. 

„  en  ber  gemene  fane  op  't  fpoebigfle  btent  gcbo?bert  /  fp 
»  om  mijn  boo?gaenbe  p^efentattc  alss  noeft  te  b2ebcn/

 
o  batttoebanu^cï)epenenbaerp?cfcnt  3ijn/mtt0  bat 

fp  bolgcnbe  mijn  boo?gacnbe  fc[)?ijbcn  /  aUjier  eerft  fe, 
nere  tm  tomen  boen  1  fo  bee^  acte  buiten  fiaer  ge, 

,  tooonlnnc  bejomgne  en  recbtöplegtnge  \$  1  en 'tfelbe >  ooö  eerflbaegö  en  ten  langflen  tegen  obermojgen.a^ 

,  bonb  /  om  ban  terltonb  in  't  toerö  ('t  toe»  fo  groten 
uaeft  eifebt)  te  treben/  of  bp  langer  bertrefe  /  benfee  ooft 

fcöermcn/  bebecfeen/  of  in  bertrefe  te  béngen/  maer  al?  ̂   om 
leenlüfe  boo?bermaninge  baerber  plieftt  en  eeb/  tot  be*  « 
fenfie  en  boo?(lanb  ban  bare  (iebe/  pnbilegien  en  reent « 
gefeb^ben  fiabben/  alief  beter  niet  toetenbe  /  ban  bat  bp  « 
acbterbolgenbeöareflebep2ibilegien/of  ten  minfien  « 
beboo?gemeïterefoïutie/fonber  nabeel  ban  fijn  |Ba- « 

jcfleit0  reebt/of  ber  gemene  fafeetoelbaert/ toel  ber- «« 
moebt  öabbe  gep?otcbeert  te  befcben/  alssmen  (feggen*  <« 
fc)  006  bebinb  /  bat  Bier  boo?mael0  in  alfulfee  of  gelijfee «« 
gep?ctenbeerbcfafeengep20cebeert  toas$  getoeejt.  €n  <« 
beroerenbebefeomfteenbetboenbanbeneeb  ban  ben  « 
^cbepenen/en  toeten  fp  niet  meer  te  febjijben/  ban  « 
bp  f^enlicbcn  opten  12.  ber  felber  maenb  gefclj?eben  « 
toaggetoceft/namentiijfe  bat  fijn  berfoefe  een  notoire  « 
nieutoigbeibfcfieen  te  toefen /fo  men  niet  enfoubcbe* « 

"  hSSS^mSSSSSj  öaer  mebe  te  P20ceberen/  binben/  bat  fulp  ooit  bp  ben  TOanifenbanbelgep2ar; « 

"  motcftcmVbc  altttb  bat  niet  mijn  /  maer  u  luibcn  ge,  |  tifeert  toasi  getoeeft  /  of  bat  oofe  be  refoluttc  baer  ban  « 
"  SSftlttwben/foöMö'tcenenoojfetó/  ofal^notb » tn  't  minflc  toaö  fpjefeenbe/bertoonberen  ben  grote* « 
Snfa  /  bn  langer  bilapbe  gemene  fafee  ten  quaben ,  telöfeban  3ön€.mtóbertroutoen/  en  toaerom  fplu v  * 

l  fal  moaTn  opfeomen  /  Ijct  3P  ban  bp  fterben  /  Ijet  toelfe  ben  öem  fufpect  3ijn  /  m  niet  en  fouben  mogen  bot  « 
„  niet  fonöcr  nnbcnftcn  W  u  in  peter  $anmngf3.  too?b 

„  aebiebcn/  of  anberg  /'t  toelfe  u  ban  teberanttooo2bcn 
« föubetlaen/bienifemit0befen45obbebele.  Inöaefie 
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flaen  met  ben  eeb  W  fpluibenaliS^cbepenen/eensf « 

gebaen  öabben  /  en  fo  bP  bp  fijne  meninge  foube  perft*  <c 
fteren  /  en  boo?  bien  be  feomfre  en  p2efentic  ban  ̂ ebe-  <e 
penen  berlet/ en  alfulr  ten  minfien  beboo2f5refoïutie « 

SHSXÏenSaï ^%W«ttmim!%nSf^  fi*  herben:  fo  mM*  P« 

B^S&WiA  tooVw  boo245obenbe  toerelb/ bat  fp  ben  ban  baer  bebotr/fo  'c 

tecfeSet»Uat^K3€ommWett/mn  Ba,  |  beleöenlïebenrecljt en plicöt be^eeb? belangt 
/geque^ « tenbabben/$c.  v    . 

^iebanï|oo2nmerfeenbe  bat  be  Commtffartfen/ 

om  baren  öanbel  fïaenbe  te  bouben  /  ben  <©cuberneuc 
toaren  inbeelbcnbe/  bat  fp  onber  ben  baren  moeflen 

re  fafee  flacnbe  te  fjouben/  bcnlutben  alom  felf^/en 

boo2  ̂   gene  W  fp  baer  toe  abufeerben  /  tn  groot  na, 
öenfeen  biacljten  /  oofe  bp  be  jfêagtftratcn  ban  be  anbc 
re  5>teben  ban  bet 3^oo?berciuarticr / al$f  of fplutben  WbW.  h^.»»-";  t-.-  ̂   -t^mt-j'  \-    ̂ 'wrti 
be  be  r£/tot löen  boo2fïaen/  en  uit  eo?fai«^öf  \m^mm^nm}i^m/^^^^^ 
onoec ■  i : icn luibcn  eenigc  toaren  /  bic  mebc  fcbulb  tot  ee,  ban  W  pjetenfe  be?raeb  feenmffe  en  toctenfebap  öaö* 

SK«KStSi  bebben/  nabienoofeeenigen  ben /en  baer  in  mebe  fcbulbig  fouben  bebonben  toer, 

.    ib  teboren  ï ncn  babbe  laten  lutben  /  bat  be  gebangen  ben/  bp  albien  fplmbcn  met  gan  geroenf5.  mochte
n 

£5?  ̂ fbfbanSu  in  boeren  felebcrenmeenbeteont,  öanbelen  nabengeliefte/bat  fplutben i  anberftn
^  bu^ 

Sffi  <©^«e  »an  £parenbam  /  mttögaber^  be  btend^ 
Sof  macgt  banben<a2abeban2&ofru/bte  3Dn  bebbe  ba, 
ft»  «n     gclijr  Plag  te  maften  /  en  bat  fiP  omtrent  boo?  of  na 

ÏZZn  öemtgtuö  25abo  tot  5Hmer!Sf02t  toerbe  bertoaebt/ 

mSe  boo?  eenigc  bic  op  «cent  uit  bet  $002ber-guartter  boe, 
te  om>    ren  ï©aer  boo?  be  boo?f3  b20utoen  ooft  op  t  buts*  tot 
nomen.    «c(iaaen  gebangen  uit  ̂ oo?n  geboert  toaren  /  en  be 

So2f3  UccntersS  /  bo?ger0  ban  J^oom  /  namentlnfe 

Claeo^ermanfTenengiacobComeltfTen  toaren  me, 
be  baerom  binnen  ̂ 00211/  boo?  bebel  banbcn<©ou, 

berneur/  gebangen  getoeefï.  ̂ ocb  alfo  bcfelbe  002, 
geren  en  baren  b2unben  nocb  feoflen  nocb  moeiten  en 

bebtnbenbe  oofe  bat  fpluibenbp  beien  tn  anbere  fleben 

ban  Bet  Jloojberguartier  boo?  fulfee  toerben  gefufpec* 
teert/  en  bat  3P  boo?  be  boo?f3  Commiffarifen  feec 
toerben  gcblameert  /  bat  006  ben  <0ouberneur  te  feec 

boo?  be  felbe  Commiffarifen  mifïeib  toerbe/bat  fi»  me* 
be  ban  be  butëb?outoe  en  be  b?unben  ban  ben  felben 

fjan  ̂ Beroenf5.  en  bele  ban  be  bo?gerpe  feer  toerben 
geimpo2tuneert/  om  Bare  p2ibilcgien  boo?  te  flacn  /  en 
te  maften  bat  be  boo?f3  3|an  3Ieroenf3.  niet  Mïm 
recBt  en  foube  toerben  getracteert  /  alfo  be  boo?f5 

Commiffarifen  Boe  langer  Boe  meer  bp  ben  gentenen 
man  berbacfjt  toerben  ban  guabe  Banbelinge  in  be? 

ftSSm  te  wetsm/cntiat  otetfuli;  tot  ücnniffcban  |ttatiaenett  nweft  ben  tpo  d?onfttn  toaten
/en  Dat  al- 

gan  Cürtwfs.  m  *mam  Bef»  m  |«M»(W«*Wm«W  boojnwmïm  jêanrane  «W» 
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niticiooft  banbe  geerecuteerbe  bagabonben  ofnalif 
feit/  metfccnbe  ooö  uit  bet  picant  fclj2ijben  ban  ben 
<ï5ouberneur  acn  Denluiben  /  Dat  fp  Dp  ben  felben  geen 
seöoo?  en  ijaböen  /  nocljte  niet  goebö  en  babben  te  bec- 
toarljten  /  fo  Deöben  fp  refolutie  genomen  /  om  öefe  fa* 
fce  te  nennen  te  geben  en  nlacbtig  te  ballen  aen  ben 
332tnceban  ̂ annien/en  DeUOenöc  bc  bjunbenban 
benboo:fcl)2eben3langierocnf3  tot  tóen  cinoe  rene- 

tte gemaebt  /  om  aen  fijn  «tfrcelï.  te  p2cfentcrcn  /  opren 
3icbairnacm banaan  Seroenft  gebangen/  fo  nebben  fpee? 
-noci  nJ?c  ujrcn  Üatm  gecommittcert  /  om  be  felbe  aen  3ijn moe*  3^tnceli)Re€rcellentietep2efenteren/  enbefaneeru; 

Itelijh  te  recommanberen  /  ten  einbe  bu  30n  <£rcellen; 
tic  bacr  in  fmtic  toecben  boo?fien/bat  fiare  pjibilegien 
en  tje  refolutie  ban  be  Staten  ban  bet  $oo2ber-guar? 
«er  niet  en  fouden  toerben  geinfringeert/  en  bat  tot 
bteneinbe3ön€rccU.fottbe  gclieben  te  fenbeneenige 
Commiffaciffcn  uit  3önen  tfabe  of  uit  ben  J^obe  ban 
J^ollanb/  be  toelne  ( nacr  bat  ben  gebangen  binnen 
ï|oo2ngeb2acbtfouöe toefen)  bun  fotot  3ünberaccu? 
fatie  altf  innocentie  foüben  informeren.  «De  boo2fcb?e? 
bcnvöcöeputeerbebebbenbe  beboojfeïpeben  regucfïe 
aen5ijn  €rcellentie  obergegeben/  en  monbelinge  be 
fafte  boo2geo?agen/  fo  fyeft  be  felbe  op  ben  i6  $0- 
bemb2töbeljanb  banbe  CommifTarifTen  gefloten  en 
geo2bonneert/bat  fp-luiben  inbe  faftc  niet  b02bcr  en 
fouöcn  p20ceberen/  banin'tbptoefen  ban  g[onftbeer Solian  ban  3©oerben  ban  ©liet/  en  IQ*,  ̂ cbafïiaen 
Éoofcn/  bieatóboe  in  bet  üloojber-ouartier  om  an? 
bete  affairen  ban  toegen  3(jn  Crcell.  toaren  atëCom? 
mitTaritTen/eninp2efentie  ban  ttoe  ̂ ebepenenban 
l£oo2n.  3£e  boogare  <0ebeputecrbe  toeberomge= 
nomen  3ijnbe  mette  boo2f5  apofïtïle  /  bebben  fp  ben 
<*15oubecneur  en  CommifTarifTen  bacr  ban  geabber? 
teert  /  en  met  eenen  ooft  raebfaem  gebonben  /  ban  toe? 
gen  be  ftebe  befe  nabolgenbe  reguefïe  te  p?efenteren 
aen  ben  csouberneur  /  &teben  en  Staten  ban  Det ^oo?berquanier. 

G Even  in  alder  onderdanigheid  te  kennen  deBur- 
germeefteren  en  Regierders  der  ftede  van  Hoorn, 

tot  voorftandinge  en  befchermeniffe  haerder  privile- 
giën hoe  dat  waer  is ,  dat  mijn  Heeren  voorfz  volgende 

haerluider  refolutie  in  dateden  6  Octobris  leftleden, 
onder  andere  poi  neten  gerefol veert  hebben  gehad,  dat- 
men  eenen  Jan  Jeroenfz  borger  en  poorter  tot  Hoorn, 
alfdoen  gevangen  aldaer ,  den  Gouverneur  voorfchre- 

■niïaE  venfoudelaten  volgen,  mits  dat  in 't  confronteren  en 
;t.        examineren  van  dien  altijd  prefent  foude  wefen  d'Of- 

ficierentwe  Schepenen  van  Hoorn  *  indient  haer  ge- 
liefde ,  &c.  Onder  welke  conditie  fy  Supplianten  den 

voornoemden  Jan  Jeroenfz  hebben  onder  andereden 
Gouverneur  laten  volgen ,  en  tot  Schagen  gehecht  ge- 

bracht te  werden,  ten  welken  tijde  de  voorfchreven  ge- 
vangen ,  in  prefentie  van  den  Burgermeefter  en  Sche- 

penen jegens  andere  geconfronteert  is ,  fonder  meer. 
En  hoc  wel  niemand  behoort  hadde  contrarie  defelve 
refolutie ,  die  Soinc  inde  op  de  voorfz  conditie  gedaen 
was,  te  doen ,  fo  fchijnt  nochtans ,  dat  de  CommifTarif- 
fenby  mijnen  Hecre  den  Gouverneur  ter  examinatie 
van  den  gevangenen  aldaer  gecommitteert,  hun  {elven 
abuferende ,  buiten  en  contrarie  de  felve  refolutie  *  den 
felvcnjanjeroenfzfeer  ftrengelijk  getorqueert,enter 
fcherper  examen  gebracht  hebben ,  fonder  bywefen  of 
weten  van  den  Burgemeefteren  en  Schepenen  voorfz, 
hoewel  nochtans  de  Supplianten  by  diverfe  raifliven 
verfocht  hebben  gehad,  dat  in  dien  men  den  voorfz  ge- 

vangen foude  begeren  te  examineren ,  datmen  henlui- 
den  den  dag  en  plaetfe  foude  willen  defigneren ,  ten 
einde  fyluiden  hen  aldaer  fouden  laten  vinden,al  't  welk 
niet  gedaen  en  is,  aengefien  ookM^JooftHuikefloot 
alfdoen  een  van  de  CommiffarifTen  ,  by  fekere  fijne mifiive  in  d.ite  den  eerden  Novembris  leftleden  refcri- 
beerde,  dat  den  Gouverneur  dochte  *t  felve  nodeloos  te 
wefen,  aengefien  de  Burgermeefleren  en  Schepenen 
in 't  confronteren  van  dien  prefent  hadden  geweeft,en dat  fyluiden  noch  in  't  recolement  prefent  fouden  mo- 

gen wefen ,  al  't  welk  ook  by  ettelijke  miffiyen  van  den 

Oor/pronk  der  Nederlaiuife  Beroerten. m 

equefU 
iDlC 

XI 

OOJtl 
noen 

tatibec'' '.uvl 
■  tcöen 

voorfchreven  Gouverneur  aen  den  fupplianten  gecon- 
firmeert  word.   En  alfo 't  felve  tot  groot  nadeel  is  van 
de  privilegiën  der  felver  ftede ,  hcnluiden  by  hooglof- 
lijker  memorien  Graven  van  Holland  gegeven  ,  en  by 
hoogloflijker  memorien  Carolo  Quinto  Keiferlijke 
Majefteit ,  en  onfen  genadigen  Heere  de  Coninklij- keMajeft.  geconfir meert,  die  niemand  behoort  te  in- 
fnngeren  ,  en  ook  vilipendentie  en  kleinachtigheid van  de  voorfz  refolutie,  waer  door  defelve  Commif- 
fanffen  te  rechte  gevallen  zijn  in  merkelijke  fufpitie vanquadeenonordendijke  proceduren,  en  door  wel- 

ke de  felve  hare  fupplianten  privilegiën  grotelijk  gede- pnmeert  en  verminderd  worden,  en  gefchapen  zijn meerder  mconvenienten  te  rijfen  ,  't  welk  beter  ver- 
hoed ware.  So  verfoeken  fy  fupplianten  ootmoedelijk,  (F.  113.) 

dat  in  refped  van  't  gunt  voorfz  is,  mijnen  Heeren  ge- heven foude,  den  voorfz  gevangen  Jan  Jeroenfz  tot 
Hoorn ,  als  plaetfe  fïjnder  poorterye  ,  te  willen  confen- 
teren  gebrocht  te  mogen  worden ,  om  aldaer  metten 
CommifTarifTen  van  fijnder  Excell.  daer  toe  mede  ge- committeert  ,  als  anderen ,  geprocedeert  te  worden  ter 
examinatie  van  den  felven  gevangen,  volgende  d'appo- ftilleen  commiffie  van  fijnder  Excellentie.  En  ten  ein- 

de datter  egeen  infolentie  en  gebeure,  fo  prefenteren 
de  fupplianten ,  dat  fyluiden  in  faveur  van  juftitie  ver- 
wilhgen  fullen  de  ganfche  fchutterie  der  felver  ftede, 
om  te  ca  veren  datter  egene  onordentlijkheid  indeju- 
ftitie  en  gebeure,  als  de  fupplianten  in  andere  airede  ge- 

daen hebben  ,endatfo  doende,  de  felve  hare  privile- 
giën niet  verminderd  en  worden ,  die  anderfins  gehelij- 

ken  gederogeert  fouden  wefen,  te  meer  ook  fijnder Excell.  volkomentlijk  uitfeid  ,  dat  hy  niet  en  komt  om 
de  felve  te  verminderen:  maer  meer  te  behouden  en 
corroboreren ,  alft  ook  eenen  yegelijken  kenlijk  is.  Dit doende,  6cc. 

DC  ComitlifTarifTen  fitcc  mebe  feer  belaben  toe^ 
fenbe  /  en  oofe  getoaec  toerbenbe  battct  grote  op^ 

mamUQtm  D^nlieben  toasv  Debben  fobelcgcbacn/ 
wt[Püm  <©ouberneur  <&onop  baer  toe  geinbuceert 
nebben  /  bat  bp  geraben  bonb  /  Willem  ban  .gonnen^ 
berg  een  banbe  CommifTarifTen  aen  ben  ©2ince  ban 
©?angtente  fenben/  o.m  öcnlieben  te  ontfcfjulöigcn/ 
be  P20ccöuren  te  juflificeren  /  en  3ön  €rcellentie  te  in^ 
buceren/  bat  fjp  W  ban  |^002n  geen  geïobe  en  foti* 
begeben/  $c.  ̂ e  b002fcb2eben  ̂ onnenberg  bP3ijn' crcell.  genomen  jijnbe  met  b2ieben  ban  ben  <öber* 
Jten i.^onop en  fcb2iftelijfte  infïructie  /  en  aubientie 
bernregenbebbenbe/  ftceftbe  fafte  en  0fn-luibenp20^ 
ccburenna  3ijnen  appetijte  ten  fcöoonften  bcrbaelb/ 
en  be  öegeerbers?  ban  J^ooan  feer  gcotelijften  bclaft  BffMlt, 
en  befclnilbigtban  partijbigbeib/en  onöcr  anbere  ber^  Sï 
niacebe  bp  bp  monbe  en  gaf  ober  bp  gefclmfte  /  bat  W  ft  «««e 
ban  1100211  $tjn  €rrellentic  geabufeert  Dabben  /  en?,h!acö' boo?  Ijaec  finifïre  te  ftennen  geben  ban  3ün  f  ucflelijbc  Sm 
<©enabegcimpetreertbe  furebeantie  banbep20cebu*  fan 
ren  tegen  3fan  lewcn&  en  anbere  /  ban  in  bP3tjn  ban  *2L. 
bte  banbe  boo2noembe  gonbbeer  goöan  ban  Bliet  JSSS? 
eniKeefïer  ̂ ebafliacn  ban  iloofen/  en  ̂ cbepenen  &™  bui 
ban^oonv  feggenbebatbc  |Ragi(ïraten  banbean^  gj1» 
berefieben  en  ooftbe  boo?noembe  ban  ©liet  en  ban  SS 
Eloofen  (betoelfte  toeigerig  toaren  om  in 't  felbe  be-  ouecöc foigne  te  treben )  berulaerben/  batmen  bte  ban  $|002n  jftpj 
in  geen  communicatie  en  beöoo2bete  ontfangenboo^ïom3" 
en  al  eer  3P  fjaer  ban  fulfte  balfclje  remonflrantie  aen  "  " 
3ün  jp.  <0.  gebaen/  gepurgeert  fouben  öebben  /  fulr  tat cc 
albaer  grote  bifco?be  en  ttoeb^acftt  onber  ben  fteben cc 
gefcöapen  toagte  nomen/  en  een^beelö  alrebe getto? « 
men  toaren  /  boo2  oo2fabc  bat  lik  ban  ̂ oo,?n  meer  toe? u 
gelaten  toaren  getoeefl  ban  eenige  anbere  flebenfler?« 
fter  en  meerber  gep2ibilegeert  aiö  W  ban  $)oo2n/  « 
toelftc  anbere  ff  eben  niet  acbtenbe  op  barepnbllegien  « 
in  befe  en  biergelijfte  fafteny  altftoefcnbe  en  fmaften? cc 
be  Crimenlxfas  Patrix,  't  toelft  geen  p2ibilcgien  p?e? iC 
iubiccen  baren  burgeren  in  Daren  fteben  geapp?e? ft 
benbeert/  en  bananöeren/  te  appjebenberert  getole* iC 
recrteninbanbenbanben<!5ouberncurgelebert  fate tS 
ben/  toilleubc  fullfc  berrabft^  en  fambft  ban  bieit iê 
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gefïraft  nebben  /  en  en  nonnen  niet  tolereren  noch  Der* 
bjagen  Det  toooifianö  ban  bc  berraberg  bp  Die  ban 

Doojnaenaetoenb,  SDatmeer  toag/  habben  be€>e* 

tmmm  \m  tie  anbere  fteben  in  't  bolle  Collecte  er* 
mefrcIüR  b02ben  nitfpjeRen  en  berhlaren/bat  fp-Wtben 
hen  lieber  alle  gclijR  partpe  fouben  brillen  tonen  tcocnsf 
tic  ban  ©oo?n/  al  eer  fplieben  fouben  toillen  Itjben/bat 

bc  fcibe  ncnlteben  foube  boegen  met  eenige  berrabertf/ 

en  be  felbe  patrocineren  en  boo?ftacn/  gelijR  centge 

25urgcmeeftcren  en  anberen  ban  ̂ oo?n  in  befe  en 

biecgelpe  faRen  gebaen  en  bertoont  Rabben.  <©at 
oor  eenige  ftebeit  baer  beneffems  berRlacrb  ftabben/ 

batinbienfp  toifïen  eenige  föurgemeefteren  of  anbe* 

re  burgeren  in  Haren  fteben/  bie  Rem  cemgfmg  met* 
te  berraberS  fonbe  toillen  boegen  of  boo2fïaen  /  bat 

fa  ben  felben  lieber  bpben  hatë  grijpen/  en  met  een 

D02be  totter  ftabS  poo?ten  fouben  boen  uufïepen/cn 

battet  een  groutoel  boo?  <©ob  i$  I  batmen  ben  fcRame* 

len  booj  Ijacr  mif  bacb foube  boen  ftraffeft  metten  bloc* 
be/  en  ben  rijnen  om  gelb  of  goeb  ongeftraft  laten/ 
'ttoelR3P  niet  en  tollben  of  bochten  te  lijben  om  ben 

lellen  man  te  berliefen/  fo  fp  njn  tf.  v0.  en 't  gemeen 
©aberlanb  in  alber  getroutoigheib  en  ernft  begeer* 
ben  boo?  te  ftaen  /  en  ben  lefïen  b?oppel  bloebg  baer  bp 

op  te  fetten.  ̂ at  W  ban  U|oo?n  hen  geheel  fufpect 

toonben/  feibehp/  baer  aen  genoeg  te  blijnen/ uit  bc 

apuiehenfie  ban  eenen  frantf  <©ijf  bertf3  ban  SCmero-* fon  /  be  toelRe  be  <8ebeputeerbe  /  rcp?efentcrende 

be  staten  ban  bien  guartiere/  binnen  $|oo?n  3ön&e/ 

fiabbe  getoaerfcRout  ban  fcRer  berraeb  of  anbere  pjae* 

tiifeen/  baer  boo?  be  <0?abe  ban  25offu  uitter  gebanRe* 

niffe  foube  fjebben  geracRt  /  boo?toeboen  ban  eenoube 

tooutoegenacmteeurteban  Rparenbam/  mttfga* 
berg  be  bienftmaegt  ban  ben  felben  <©?abe/  bte3nn 

bcböc  bagclijr  plag  te  manen/  toelRe  boo?fcli?eben  bp 

be  «©ebcputeerben  bcrfeRcrt  3ijnbe/  bp  ben  25urge* 

meefteren  /  namentlijR  3Ian  &p?anger  /  genoeg  bate* 
lüRuft  bejsfelfö  ijariben  ontogen  ( en  in  contrarte  be 

boo2fcb?eben  iPrang  <©ijf  bcrtf5  ( biehen-lieben 't  goe* 
beabbertiffement  gebaen  habbe)  in  appzehenfte  get- 

iteld toa$  getoeeft  /  toaer  alle  b?oomhertige  /  be  genie* 

nefaRetocgebacn  3ijnbc/  eenen  groten  aftreR  geRre* 
gen  Dabben  /om  betfbpanbg  aenflagen  binnen  J|oo?n 

te  openbaren/  boo?  bjefe  ban  baerom  berongelnRtte 
tocrben/al«5beboÖ2fcli2eben  f  ran0<0ijfbertf5:  vat 

be  23urgemceftcren  ban  ̂ oo:n  Ren  oor  tot  ontflagtn* 
ne  ban  ben  felben  tfrang  <0üfbertf5  niet  en  habben 
brillen  berftaen  noclj  onber  cautie  /  nocfite  anbere/ 

toat  bcrfoeR  ben  «Eoubemeur  /<0ebeputeerben/  Itëa* 
aiftratcn  en  bare  <0ecommittcerbe  baerom  gebaen 

Rabben/  of  fPhriïben  beboo2f3b?outoen  ban  geinen 

on  bzpe  boeten  gcitelb  en  ontflagen  Rebben,  ̂ oe  ooö 

ï3e  fclbe  25urgemeeflercn  in'ttontraheren  ban  bten 
nacr  onltantbaaiaöeib  en  licRtigljeib  getoont  §ab* 
öen/  meer  flrecRcnbe  tot  febitie  ban  tot  eenbjacDten 

toclbarcn  ban  't  gemeen  baberlanb  /  bleeR  genoeg  uit* 

tep20tcburen  tuffen  Ijenluiben  enbe  <accommit* 
teerben  ban  ben  «©ouberneur  en  (©cbeputeerben  /  na* 

mcntIi)&:P)iHpS  C02nelif3  25urgermeefter  ban Jlft* 
macr/<0mlIiaemlBoftaert/  en^trRpeterf3  25ur* 

aermceftcrbanHSebenbliR/  tit  ter  caufeban'tgene boo2f;  iö  /  binnen  ber  ftebe  ban  ̂ oo?n  gefcljiRt  toaren 
aetoecfl.  ̂ ©at  meertoa^/  be  felbe  55urgemee(leren 

ban  ©oom  gebangenficbbenbettoeHicent-baerber* 
ban  befe  berraberpe  befcRulbigt/  W  ooR  beb2icbcn  en 
't  gelb  totte  berraberije  bienenbe  /  ober  en  toeber  ober 

Rabben  gcb2ocRt  /  habbcn  rit  felbe  /  fonber  confent  ban 

Den  Cfouberneur  en  ®Win  ̂ anber  plaetfen/ooR  fon* 
der  W  DenCommiffaritTcngeeramincerttc  3ï)n/n.a 
Rarcn  appetiit  en  toille  ontffagen  en  gerelareert.  ̂ te 

enbiergclijRe  autoriteiten  bphen  felben  gebjutRenbe/ 

al  fonber  Rcnniflfc  ban  3ijn  €rcell.  ben  (©ouberneur 

end5cbeputeerbe  albaer/  ooR  fonber  Rcnntfleoftoe* 
ten  ban  baren  <©fficier/  batfe  ooR  tegen  bc  toille  ban 

3ijn  <Crcell.  en  fonber  confent  ban  be  felbe /ooR fon* 
ber  Renniffe/  toil  en  toeten  ban  ben  <0ouberncuren 

♦aebcputeerben  albaer  /  mebe  fonber  Renniffc  ban  fja- 
renODfficier  bagelijr  liften  inltomen  en  innamen  be 

cc 

CC 

CC 

uitgetocReneen  bpanbenban  fnn<!?rceUcntieen  tge^ 

meen  ©aberlanb /gclijR  fpnocïionlanr  gebaen  en  m>  " 
genomen  Rabben  eenen  Co?neli0  petcrf5.  be  toelRe « 

Rem  fo  lange  tot  2Bmiterbam  ontRoubcn  habbe/  en  « 
toten0  b?oeber  genaemt  ifêeetter  peter/  ®octo2tn 

be  iBcbccünen/bie  Rem  tot  feoo2riontboubenbe/en  " 
oob  in  bc  ©?oetfcljappe  albaer  getoeefl  3ijnbe/Rcm  on^ 
trent een jaer geleben  bpben  bpanben  begeben  fiabbe 
en  a$  nocR  toa0  /  toaer  na  befen  füncn  b^oebertot 

&oo?n  ingcRomcn  toasS»  <©mtoelReenmeerp2egnan'  u 
tefaRcnbPbieban^oomaengctoenb  (feibeRp)  bat 
eengrote  ttoeb2acbt  gercfentoaö  tuffen  beftabJWn 

en  b'anberc  fteben/  toaer  uit  gefcRapen  toasf  een  fon- 
bcrlinge  guacb  te  fullcn  Romen  /  fulr  bat  ben  «©ouber 
neur/<!3ebcputcerbc  en  iBagifïraten  genoobfacRt  toa 
ren  getoecft/ljem  (Rennenberg)  aen  fijn  f .  <a.  ober  te 
fcbicRen  /  om  fijn  f.  <©.  alle  ben  Ranbel  en  p?oceburen 
teerljibcrenentcRennentc  geben/en  teberfoeRenbat  <£ 
fijn  €rcelU  gelieben  toil  te  belaflen  beboo?f5  gcnR*  <c 
lieer  ̂ oljan  ban  ©liet  en  ïfêeefter  Rebafliaen  ban  a 
ilofen  metten  anberen  CommifTarifenter(!onb  te  tre^  (c 
ben  in  befoigne  /  en  p?ocebcren  in  be  faReban  g[an  u 

^eroenft  en  anbere  fijne  mebe  complicen  ban  be  ber*  ■ 
raberpe  befcRulbigt /of  bat  fijn  5F.<©.geliebetecom=  c{ 
mitteren  ttoe  anbere  uit  ben  ̂ oo?bcr-guarttcre/bte 

fijn  f.  <0.  gelieben  foube/  fonber  te  achten  opte  balfcne  a 
enfiniftrete  Rennen  geben  ban  eenige  25urgemeefte  (c 

ren  ban  ̂ O02n/  opbatbe  luttitie  plaetsS  enboo?p  ■ 
ganR  mocfit  Rebben  eninbigeur  blöben/enboo2fubc<e 
be  Hanben  banalleberraberijenenbalfcReaenflagen  (c 
beb2ijb  mocRtcn  toerben/en  in  gocbe  eenb2acf)t/  ruft  en  <£ 

b?ebe  mochten  bliiben,  $2efenterenbe  totbtenfteban  u 

fün  fi  45*  enbe  gemene  faRen  tot  allen  tuben  tot  ben  cc 
1  lc(ïen  b?oppel  bloebg  W  te  (iaën  eaberepb  te  laten  bn>  (C 
ben  in  alber  getroutoigReib/  gclgR  fp  tot  bier  tijbtoe  cc 
Doopten  gebaen  te  hebben/  met  erpjeffe  p20te(tatte/  tc 

bat  inbienbpfaute  ban 't  gene  boo?fcib  i$/  eenigm-  c£ 
conbenicntoJFongcluR  baer  boo?  gebiele/  batfpmful*  { 
Ren  gcballe  baer  ban  geercufeect  gefiouben  totlben  <c 
3ön/  aljSfnne  f.  <©.  ban  aW  genoeg  geabberteert  {< 
|ebbenbe/$c,  i 

(Certoijlen  be  b002fch?eben  Ronnenbcrg  naerbett 
©2ince  ban  <©?angien  toass  gereijl  /  heeft  be  <©ou* 
berneur  Ronop  aen  W  ban  ̂ oo?n  gefch^eben  /  bat  Rp 

berfoeRt  ban  henlieben  te  toeten  /  of  fp  be  reguctfe  fijn* 

ber  €rcellentie  gep?efenteert  /  baer  op  b'SCpofïtUe  ban 
ben  29.  |Sobcmb2ifJ  isf  gebolgt  /  begecren  atë  burger* 
meefleren  enfiabenber  ^Stebeban  J|oo?nteabbope' 
ren  /  alfo  op  be  reguefte  bp  Renlieben  obergegeben  met 
enRonbe  gebifponeert  toerben/  fonber  baer  baneerfl 
bolhomentlijh  onderricRt  te  toefen,  ̂ aer  op  fp  naefl* 
leftcn  tBecemb2i0  hebben  geanttooo2b/  ̂ at  nabten  fp  ©fóbai 
in'tfeRer  berabberteert  toaren  /  bat  !Jan  ̂ eroenf5:  JJg, 
buiten  be  refolutie  ban  be  Staten  /  in  aftoefen  oob  J^m 

fonber  toeten  ban  henlieben  enbe  Schepenen  ber  fel*  jo«» 

ber  1tete/  ter  to?ture  of  ter  fcherper  eraminattege*  Jeanne»J f 
bracht  toajEf  /  fp  ban  plicht  en  eebé  toegen  niet  en  Ronbe  aen  m 

nacrlaten  'tfeibe  te  Rlagen/  enfönber<ercelUteRem«Fca 
nen  te  geben  /  iik  ono2bentlü&e  p?oceburen  baer  tn  ge*  JJK^ 
pleegt  /  mitfgaberg  b'infractie  haerber  p?ibilegten/cn  f0Cbt 
biltpenbentic  ber  boo?f3.  refolutie  /  en  baerom  berfocht  mm. 
habben/  bat  fnn€rcellentiein  fabeurban  bejufiitie; 

( alfo  be  gebangen  tocfenbe  fuppliant  in  be  boo?fch2e* 
ben  reguefte  Racrlupbcrbo?ger  en  poo?ter  i$  )  foube  r 
gelieben  eenige  Commiffariffen  upt  ben  Kabeneffentf 

ftem  toefenbe  /  of  uit  ben  l&obe  ban  ̂ ollanb  te  o?bon*  u 
neren /en  naerbicn  be  boo?fch?eben gebangen  albaer  <c 
geb?octjt  foube  mogen  toefen/  Benlupbeninfo?meren/{{ 
en  aen  ftjnber  €rcellentie  rappo?t  ban  bien  gebaen  u 
3ijnbe/  alfban  gebaen  te  too?bcn  naer  beho?em  €n(c 
foberre  roert  be  infractie  hacrber  p?ibilegien/  bilt*  (( 
penbentie  berboo2fclj?eben  refolutie  ban  ben  Staten/  u 
toaer  jegeniei  bp  fyne  CommifTarifTen  gebaen  toajf/  u 
mitfgaber^'tberfocRbanfnnber  <£rceu\  <!tommma*<c 
riffen  en  hcn-luiben  befoigne  in  bien  te  boen  /  fp  ww>  a 
fen  geftanb  boen  /  en  bojber  niet  /  alfo  fp  iieben  00R  tn  u 

boo?gaenbe  miffiben  altoos?  gepjjotefïeert  hebben  /  alsf  <{ 

fp  aljes  noch  p20tefleren/  bat  fpben  felben  gebangen 
nocgte 
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nocDteniemanbenanbcrgin  Dun  ongelijb  en  Deacccn  j  Dan  J|oo2n/fo  fp  Daer  bJ»toilDen3ijn/fom'et/fonDcr ^  '  öe  felbe.  «Dan  De  S^inré  ban  «Drangien  ontw?rirï)t 3ijnbe/Dat  De  boo?f3  Commiffarifen  fo  to?eDelijbbc 

gebangenen  DaDDen  geppnigt/  ja  een  perfoon  ióen 
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iet. 

„  boo2  te  fiaen  noebte  aODcrercn  /  berfoebten  Daerom 
„  Dat  fan  <£.  gelieben  fouDe  Den  felben  g[angi^öenf5. 

(f.iHObolgenOe  OenlteDec  renuefte  aen  ftjn  €.  ̂ teDen  en 
»  Staten  ban  Dien  cjuartiere  gcp?efenteert  /  alDaertot 
»  l£oo2n  afó  plaetfe  fïjnDer  poo?terpe  enrecDtbanbge* 
»  b20cbttetoo?Den/en  bolgenDc  D'SCpoftilleenDetgoeD 
»  gelieben  ban  fun  Crcellentie  bp  fijne  Commiffarifen 
»  Daer  in  begrepen  gcp20ceDeert  teto02DennabeDoren/ 
» enDenlieDenteberlenen2l!poftiHeopteboo?f3  Dare  re* 
»  öueftc. 

Cbentoel  en  Rebben  Die  ban  ï£Q02n  geen  SCpoftillc 
op  bare  boo2f5  regucfie  nonnen  bebomen  /  nocDte  oob 
berbrijgen  Dat  De  boo?f3  3fan  3Ieroenf3  binnen  ̂ oo?n 
geb?ac Ijt  /  en  alDaer  jegens  D*m  geproceDeert  fbuDc 
toerDen.  «De  pince  ban  <®?angien  gelet  DebbenDe  op 
De  blacfjten  bp  3Biilcm  ban  ̂ onnenberg  ober  Die  ban 
i£oo?n  geDaen/  oob  meDe  op  De  p20ceDuren  tegen  De 
gebangenen  geplecgt/fo  bent  bp  ̂onnenbergaenge* 
Dient  /  en  ten  Dele  bërtoont  toaren/  fo  Deeft  Dp  op  niensf 
Den  3  <3januacp  1576.  gecommitteect  <üonbDeer  30* 
Dan  ban  ?DoerDen  ban  ©liet/  liBeefter  ̂ ebaftiaen 
ban  gofen/  ̂ onbljeer  Willem  ban  ïioon/^cbout 
tot  |3ieö02p/  l^eefter  ̂ f  ooft  ban  J$iiPbefloot/  ̂ cljout 
Der  fteDe  ban  ̂ 00211/  aBtllem  !fêartcnf3.  Calf/  25attu 

jeó'S  ban  3©aterlanD/  3Billem  ban  ̂ onnenbecg  /  25aliu weet/    ban  252eDeroDe  en  bergen  /  en  Ctoilliam  jfeoftaert/ 
Sec  dV  mitOgaDeriö  ttoe  ̂ cbepenen  ban  ̂ oom  Daer  toe  te  no- 

en ui  öc  mineren  en  committeren  /  om  in  De  fabe  ban  De  boo2* 
a&enan  noemDe  3!an  3feroenf3  en  anDere  meDe-gebangenen 
lanïet    ̂ 00210  te  p?oceDeren  /  fulr  Dat  fp  in  goeDer  confeientie 
ten  In  t  ?n  na  rerljte  bcbinDen  fouDen  te  beDoren  /  tot  ftraffingc 
i&oo^    Der  bofen/  en  befeberminge  of  ontflaginge  Der  goeDen. 

"-  Met  toelb  befcDeiD  De  boo?noembe  Jfêilïem  ban  ,§on* 
nenberg  in  't  $oo2Dercjuartter  gebomen  3ijnbe/  en 
rappo2t  aen  Den  *©ouberneur  geDaen  DebbenDe/  Deeft 
Den  <0ouberneur  Die  ban  ̂ oo?n  Daer  ban  Den  ttoaelf* 
ften  Der  felber  maenD  geaDberteert/  en  beiafl  ttoe 
^c Depenen  Daer  toe  te  committeren  /Detoelbe  met  De 
anDere  Commiffarifen  boo2t£  pjoceberen  fouDen.^ie 
ban  ̂ oo2n  Debben  Dien  acDterbolgenDe  gecommit= 
teert  %enD2ib  (©uirijnf3  en  ifêatbeujS  |BatDeuf3.De 
Clcrb/^cDepenen  in  %)02n:  |Baer  alfo  ̂ JonbDeer 
^oban  ban  ©liet  enjBeef!er^ebafïiaenban£ofen 

l"*m  '^nn^Den  ercufeerDen  om  in  De  commifiïe  tetreDen/ «eten  fienDc  Daer  in  geen  eere  nocDDanfttebegaen/  enDo^ 
Bceftcc  rcnDc  D'opfp2abe  ban 't  gemeen  bolb/feggenbe  DocD 
'2J5'    alleenlijb  boo?  ercufe/  Dat  Defe  fabe  een  lang  befoingne ,an  %*>  toa$  bereifcDenDc/  en  Dat  fp  op  Dereife  lagen  om  te 
!-ncrc^  uertrechen/  en  fijn  €jccellentie  rapport  te  Doen  ban eïiou  DaertocDerbaren.  <Dc  boo2f5  ̂ cDepenenban^oojn 
1  bc  fa»  bu  Den  «öouberneur  afgeb2aegt3ijnDe/offP  Dan  niet 
!«X  m  ücöeerDen  metten  anDeren  btjf  Commi^arifen  in 
itnff   befoingne  te  treDen/  en  boo2t  te  baren/  gaben  boo2  ant- 
|i  b  an;  b3002De/  Dat  fp  goebtoillig  toaren/  om  acDterbolgenDe 

Den  totlle  ban  fün  <Jc]cceHcntie  in  befoingne  te  tceben/bp 
fo  be2re  alle  De  Commiprifen  in  De  boo2f5  commiffie 
ban  fijn  Cjccellentie  begrepen/  Daer  toe  bereiD  toaren 
en  meDe  in  't  toerb  toilDen  treDen. 

J^ier  D002  en  Deeft  men  in  Defe  fabe  toeDerom  niet 
bonnen  boo2tbaren  tegen  Den  boo2f5  gebangenen/ 
toaerom  ̂ §onop  D002  §oban  |Dicbielf5.  P2eDicant 
acnDenp2inceban(©2angicn  beeft  Doen  folliciteren/ 
Dat  alfo  aen  Defe  fabe  grotclijrtoaö  gelegen /en  geen 
bertreb  en  honDe  hjöen  /  fo  om  De  b2efe  ban  Det  oberb> 
DcnbanlDictcr^anningf3.g!angieroenf3.  of  anDere 
gebangenen  /  atë  ban  Det  uitb2cfien  ban  eenige  Der  feU 
het  1  Daer  toe  gcfeiD  toerD/  Dat  gearbciD  toerD  /  Dat  fijn 
Crcellentie/foliefDemDejutfitietoas/  en  De  ftraffe 
ban  Defe  be2raDerpe  fijn  eere  toa*  betreffenDe/fouDe 
gelieben  de  novo  te  committeren/ ofte  bebelen  op  De 
ouDe  commiffie  terfïonD  in  't  toerb  te  treDen  Den  boo2* noemDen  gjonbbeer  Billem  ban  Koon  /  iBeefter 
gooft  ̂ uibctloot/  JDillem  ||Baertenf3.  Calf/  a©illem 
ban  ̂ onnenberg  en  <©uilliam  lEoftaert  /  of  nemanD 
anDerö  Die  fijn  Crcellentie  alDaer  fouDe  gelieben  teno; 
mineren  of  in  ple  Daertoetefcbicben/fo'tfelbebae* 
ftelijb  fouDe  mogen  gefcDieDen/  met  ttoe  ̂ Depenen 

3onfi 

18  malen  en  meer/  en  bonDe  Daer  toe  niet  berfïaen/ 
niet  jegenfïaenDe  men  Den  felben  focDt  met  alle  manie* 
ren  't  felbe  te  ontgeben  en  b?oet  te  maben  /  Dat  Det 
ma'er  D?eigementen  en  toaren  getoeefl/en  Dat  De  ge? bangenenmalbanDeren  belooft  BaDDen  Dare  compli* 
een  niet  te  openbaren/  nocD  Doo?  Dreigementen  nocD 
D002  ppnigen  niet  te  fullen  confefferen.  <©e  Commif* 
farifen  toaren  in  Defe  fabe  feerbelaDen  en  be^?gt/Dat 
alle  baren  DanDel  ontDebt  fouöe  toerDen/  toaerom  fp  fo 
bele  Doo?  Den  <0oubcrneur  Die  fp  beleb?oetgemaebt 
DaDDen/  te  toege  bjacDten/  Dat  op  Den  i+3Feb2ua* 
rp  157e.  in  De  bergaDeringe  ban  De  «BeDeputeerDe 
ban  De  ,§teDen  ban  Det  $oo?Derc]uartier  De  nabolgen* 
De  refolutie  toerD  genomen.  5Clfo  D'o?Donnantie  ban 
fün  <£jccell.  op  Det  eramineren  en  termmeren  ban  De  ̂ cfoiu» 
fabe  ban3Iangieroenf3.  Doo?  'trefui^bangionbDeer  *lfl* gioDan  ban  ©liet  en  |Bf.^eba(liaenbanBtofen/enS/SeDe^ 
bolgenjs  ban  ̂ cDepenen  ban  ̂ oo2n/Daer  effect  niet  en  purmöe 
Deeft  gefo?teert  /  tot  grote  boften  ban  't  gemeen  ïanD/  *£"  ftn 
fo  ban  Dag-gelDen  ban  DeCommiffarifen/toacDter^Sïï" ban  De  gebangenen/  en  boften  ban  De  felbe  gebange*  <$oo^ 
nen/  Die  bele  op  De  felbe  fabe  opgeDouDen  toerDen  /  00b  *"?"?' met  pericule  ban  uitb?eben  ban  De  felbe  gebange^euöcbe 
nen.  <®m  alle  't  toelbe  te  berDocDcn  /  aljs  00b  om  Dat  fa»«  san 
anDere  be?raDerpe  Die  Daer  onDer  nocb  fouDe  mogen  ̂ 'Vf1^ fcDuilen/Doo?  fulb  bertreb  nietberDoienenbfijbe/enen  öaV 
anDere be?raDer0Dem  De#  te  meeren  berftouten,-  fo«  oe* 

toerD  bp  't  gebele  Collegie  (uitgenomen  Die  banJ?Ea"fle' $|oo?n/  Detoelbe  perfifteren  bp  De  lefte  ojDonnantie  ban  « 
fön  €rcelï.)  gerefolbeert/  Dat  De  Commiffarifen  Die  in  cc 
Defen  Debben  gebefoingneert/met  ttoe  ̂ djepenen  ban  « 
I£oo2n/fo  be?re  Die  Daer  p2efent  begeren  te  3ijn/fo  niet/ « 
De  b002f5  Commiffarifen  alleen/  metter  erammatie« 
en  uitinge  ban  De  fabe  ban  3|an  gjeroenf5.  en  anDere 
re  gebangenen  fullen  p?oceDeren  /  fo  na  reebt  en  in  bil*  cc 
libDeiD  beljoren  fal.  ©erfoebenDe  De  boo?f3  iBagiflra* « e 
ten/  Dat  De  <©ouberneur  eerftbaego1  fal  fijn  <ïcrcell.  ban  « Defen  aDberteren/  Datfulr  niet  in  bleinacDtinge  ban  « 
fijn  €rcell.  fijn  €rcell.  Commiffie  /  of  uit  eeninc  to2e> « 
beligDeiDgefcDieD/Dan  alleen  om  't  gemeen  ïïanD  ban  " De  onberDjaeglijbe  boften  en  pericule  ban  tittb^cc^  Der  « 
gebangenen  te  ontlaften  geDaen  toerD. 

5©e  Commiffarifen  Debben  ten  felben  Dage  00b  ge* 
pafTeert  Defe  nabolgenDe  3Ccte/Die  fp  begeerDen  Dat 
neffen^  De  refolutie  ban  De  «BeDeputecrDe  ban  De  ,^tc* 
Den  aen  fijn  «ftcellentie  obergefonDen  foube  toerDen. 

cc 

G€fienbponö  Commiffarifen  De  refolutie  ban  De r 

lange- 
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<aeDeputeerDebanbe^tebcnban  Det  ̂ 0O2Der*  IZ^J: 
quactier/rep2efenterenDe  Den  Staten  ban  Dien  /  mitss-  üm  s? 
gaDerö  De  Jilöagiftraten  Der  felber  ,§teDen/  op  't  poinrt €o,!! ban  De  eraminatie  en  terminatie  ban  De  fa  ben  ban  JOK*, 
^angjeroenf3.met  füne  complicen  op'tftub  ban  Deiooni 
berraDerpe  Den  felben  opgeleib  /  Detoelbe  D002  fommi*  «foiu 
ge  geretarDeert  toerDen/  b?eDer  bbjbenDe  bp  De  felbe 
refolutie  in  Date  Den  1+  jpeb?uarp  1576/  ftylo  eom-„ 
muni.  ©erblaren  De  U002T5  Commiffarifen/  Dat  fp£C 
niet  anDere  en  bonnen  bemerben  /  Dan  Dat  eenige  par* « 
ticultere  ban  l^oojn  Den  onDerftaen  De  fabe  te  retarDe*  £c 
ren /niet  anDere  en  foeben  Dan  De  be2raDerj0iinDarccf 
be2raDerpe  te  patrocineren/  en  De  felbe  fabe  te  DefenDe*  1 1 
ren  /  tot  groot  acberDeel  ban  De  gemene  fabe  en  lanDe. « 
CnfouDen  De  boo?noemDe  Commiffarifen  fonDer  ee*cc 
nige  3toarigbeiD  toel  bereiD  3ün  /  gebjb  fp  00b  3ijn  /  De  c( 
fabe  in  alDer  Diligcntie  te  b02Deren  (aljtfin  Daer  con*  a 
feientic  toel  geruft  3ünDc)  fulr  fp  00b  ban  baren  p20ce*  i( 
Durenboo2<0oDenDeganfcDeb3erclDtoillenen  toeten  « 
teberanttooo2Den/DannaDien  3ijne  ̂ urftelijbe  <0e*  cc 
naDe  geapp20beert  en  goeD  gebonDen  Deeft  De  com* « 
miffien  ban  mijn  ï|cer  Den  C5ouberncur/C5cOepu*  (C 
teerDen  en  iKagiftraten  Den  boo2f5  Commiffarifen  « 
gegeben  /  en  Dien-bolgenei  De  felbe  de  novo  met  bolle  ,< 
en  ample  commifTie  belaft  /Daer  in  00b  gioDanban 

3©oer^ 
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Het  achtftc  Boek. 

3©oerbenban  ©liet/«$ebaftiaen  banSIoofenenttoe  der-guartier  in  pmjftel  toare  bar^bertorett  té  gaen 
,  ̂cöcpemn  öan  éoo?n  ö^comp?eöenöc?ct  3ün  /  t»?eOec 
„  blrjbenbebpbe  felbe  commifiïe/boo?  toiengrefuiöbc 

„  fabengeretarbecrt  toerden /en  foubcn  de  felbe  Com* 
,>  miffarifen  be  boo?f3  commiflïe  ban  fijn  <ercell.  niet 
,j  naren  te  Duiten  treben/  en  bat  om  te  ebiteren  alle  bilep> 

nie  /  calumnicufc  en  anbere  fcbanbaïeufe  lafleringe  en 

injurie  /  Die  Op  btberfc  perfonen  gefp^oben  foubcn  mo* 
gentoo?den/biemen  Ijem  banden  ruggcnicten  ban 
tocren/öocD  om  bc  fctt>c  «Sebeputeerben  en  Ufêagifira; 
tcnte  gelicben/  en  bc  gemene  faue  in  alder  biligentie  te 

,>  beroeren  /  5tjn  te  baeben/  ooft  berfocbenbe/  bat  befe  Ija* 
5>  reanttooojöc/  neffen$deboo?f5refolutteaen  fijn  Cr* 

cellcntie  in  alder  diligentie  obergefonden  toerde  /  en  fo 

fijn  Crcelï.  defdberefolutic  adbopeertenden  Com- 
miffarifen  belaft  /  niet  jegcnflaende  8et  refutë  ban 
d'andere  (gecommitteerde  inde  comrmfiïe  berDaelt 

»  te  procederen /3ijn  bereib  in  alder  ernfl  en  diligentie/ 
»  bolgenbc  defclbe  refolutic  boo?t£  te  baren/eninocr 
»  fabetepjocedecen/fulr  fpsn  goeder  conftientic  en  na 
3>  reeftte  bebinden  fullente  bcDorcn  /  en  fofp  oobboo? 
»  <©ob  en  be  ganfebe  toereld  fullen  toillen  en  bieten  te 
»  beranttooo?den.  Return  ben  14  f  ebmarpanno  1576. 
»  ftylo  communi,praefentibus  ̂ üWhljm  3©illem  ban 

3>  ïloon/  SBeefler  loofl  ̂ uibefioot/  3BMem  Jfêaer* 
» tenf5.  Calf/  atöillem  ban  ̂ onnenberg  en  <0uilliaem 
»  jtëoflaert  Commiffarifett.  (€er  ordonnantie  bande 

»  Commiflarifen  /  25pmp  Secretarieën  toatf  onder* 

A  Cornelis  Texel. 

^e  boo2f5  refclutie  mffm  befe  acte  ban  berfeïarin* 

ge  b?  ben  Cioubeineur  &cnop  gcfonden/5tjn  aen  <^an 
MicWfa  #?ebicant/  dicnocb  bp  fijn  Crcellentie  lag 
ombe  falie  te  berbo?bcren  /  fjeeft  befelbe  San» 
cl)ielf5.  fijn  Crcell.  oberoelebert  enewfleiijö  erpebi* 
tieberfoebt  /  maecfijn  Crcell.  gualijb  nemende  bat 
men  fo  cigoreufclijb  tegen  bc  gebangenen  ftabbe  ge* 
pjocebeert  /  en  niet  feonnenbe  goeb  binben  /  en  fufpect 
[joubenbc  /  bat  befc  Commtffarifen  b02ber  alleen  in 
befe  fake  fouten  pioccberen  /  beeft  terflonb  in  alber 
Daeft  befc  nabolgenbe  mifiïbe  aen  ben  <®ouberneur 
gionnöcer  TDicbericö  ̂ onop  gefcD?eben. 
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DE  Prince  van  Orangien , Grave  van Naflau ,  Sec. 
Heere  en  Baroen  van  Breda,  van  Dieft ,  &c.  Edele 

vrome  lieve  befondere ,  Alfo  wy  verftaen ,  dat  by  u  en 

de  Commiflarifen  gecommitteert  over  d'examinatie 
en  procedure  van  Jan  Jeroenfz.  van  Hoorn  gevangen 

tot  Schagen ,  voorgenomen  is  voorts  te  varen ,  en  fijn 
Proces  te  maken.  So  ift ,  dat  wy  om  fekere  redenen  ons 

moverende  ,  niet  en  hebben  willen  laten  u  defen  te 

Sfefeff  fchrijven  ,  en  daer  by  wel  expreffelijk  te  gebieden  en 

in  bef*  bevelen  ,  dat  terftond  defen  gefien,gy  doetluperfe- 
Se  üan     deren  ,  en  niet  vorders  en  laet  procederen  ,  of  yet 

3!an3[e>  anders  tegen  den  voornoemden  Jan  Jeroenlz.  voor 

5}Jt fJ'     te  nemen ,  voor  en  al  eer  ter  tijd  en  wijlen  toe  gy  van 
boon$?te  onsander  bevel  en  befcheid  fult  hebben.  Nietjegen- 
pjoceDe»  ftaende  eenige  voorgenomen  refolutie,  of  eenigean- 

?F\ir  )  dere redenen,  die  u  en  de  voorfz.  Commiflariflenter 
contrarie  fouden  mogen  porren  en  moveren.  Waer  in 

wy  begeren  en  willen ,  dat  gy  onfe  meninge  fult  na  ko- 
men,  fonder  ter  contrarien  ietwes  voordersindefake 

voor  te  nemen.  Hier  mede  willen  wy  u  edele  vrome 

lieve  befondere  den  Almogenden  bevelen.  Van  Rot- 
terdam den  17  dag  February  1576.  Onder  ftond,  U 

Toede  vriend.  En  was  ondertekent ,  Guillcm  de  Najfau. 

Het  opfehrift  was.  Den  edelen  vromen  onfen  lieven 
befonderen  Jonker  Diederich  Sonoy  Gouverneur  van 
Noord-Holland  en  Waterland. 

D<£  fanen  ban  be  gebangenen  nu  albuö  fïaenbe  /  en 
battcr  ter  eenber  3ijdefeer  gearbeib  toerbebpbe 

tounben  ban  be  gebangenen  /  om  ber  felber  ontfiagin 
ge  /  ten  minden  batbe  boo:f3  Commiflarifen  alleen 
öaer  mebc  niet  bozber  en  fouben  mogen  pjoceberen  /  en 
bat  ter  anbere  3üden  be  fahe  fo  geb?eben  toerbe  /  bat  be 

gebangenen  moften  geflraft  barben/  of  bat  Bet  jooj* 

doo?  intoenbige  ttoifte  /  fo  öeeft  tre  p?ince  ban  <©ran 
gicn  opten  2%  |Kartp  1576.  in  plaetfebanbeboo?f3 

gjonnDeer  SoftanbanlDoerbenban  ©lict/eniBee-  J2*tt 
fier  ̂ ebafriaen  ban  Eoofen  gefurrogeert  engecom-  ban©# 
mitteert  31an  |Baertenf3.  BifTcfter/  25urgermeeflec  «««<« 

ban  ̂ oo?n/en  giacob  peterf3.  UBaelfon  oub  burger*  Sx°t'w meefter  ban  €n&&uifen  /  gebenbe  be  felbe  lafl  tn  de  tne 
boo?f3  falie  mette  anbere  Commiffarifen  inbe  boo?*  «mn< 
gaenbecommifTiebtinben  3  gianuarp  genomineert/  SJf8"* boo?tóte  p?oceberen  totterfententie  diffinmbcenere- 
cutie  ban  dien  toe  incluis* /ten  einde  defcbuldigege* 
flraft/cndeonfcljuldigctotDaer-luider  onfcljuld  fou* 
den  mogen  Bomen.  3©el  berfiaende noc9tan0  fijn  €r- 
cellcntie  dat  indien  eenige  bande  feibeCommififart' 
fen/doo^  belet  of  anbere  tocttclöfee  redenen  ben  lafl 
niet  en  toilben  accepteren/ bat  SIonuDeer  ̂ iebericD 

^êonop  *6ouberneur  ban  't  $oo?ber-cjuartier  in  plaet^ 
febanalfuluerecufanten  eenige  anbere  beguame  per- 
foon  of  perfonen  foubc  mogen  furrogeren.  ̂ tenbol^ 
genbe  be  boo?f5  3!an  |Bacrtenf3.  ©iflcljer  en  ̂ cBepe^ 
nenban  ̂ oo?n  toaren  te  b?eben  decommiffieteaen^       . 

baerben  /  ban  giacob  ̂ ieterf3.  JIBaelfon  ercufeerbe  ̂ f™» 
Bemopfieute  enonbeguaemfjeib/aljs  niet  genoeg  ge-  jsaaeit» 
oeffent  3tjnbe  in  fobanige  fbjaertoicljtigefauen/daer  nomuf 

fijn  nature  en  gemoed  ganfcfjeiija  ban  toajES  abBo?re*  }»;* rende.  €n  alis  men  öem  daer  toe  met  autoriteit  toilbe  m  be 

confïringeren/  berula^rbe  erp?cfTeltJHen  dat  t)P  fjeen  commy* 
ftoppegat  nocD  buplbager  ban  andereen  begeerde  te  JJjJk 
toefen /en  in  fo  eerlijfeen  commiffie  fcilicet,  atömen  Den. 
bieïanrberfïratentoasi  noemenbe/ te  toeten/  Bloed- 
raed ,  niet  en  bcgeerbe  fiem  te  laten  geb?uifeen  /  en  bat* 
tet  öem  onrebelpn  en  U\im  alle  billiRfieib  bocljt  te  toe* 
fen  /  bat  men  b^  toegen  ban  pjoteflen  en  anberfmsf/alset 
bat  men  alle  befcöabe/bie  't  gemene  Eanbboo?3Ö« 
onbilliubeiö  foube  feomen  te  lijden  /  op  ï)cm  foude  toil* 
len  berïjalen/  daer  toe  foude  toillen  confïringeren/  daer 

men  andere  toillige  genoeg  daer  toe  foude  Bonnen  be= 
nomen  /  docb  alfo  defe  faue  fijnö  bebunuen^  betreft  Ijet 
gefjeie  5Soo?ber  guartter  en  a©aterlanb  /  ftibt  ijp  boo? 

fijn  geuoelen/bat  baerom  uit  elfee  ̂ tebeban'tfeïbc guartter  ten  minflen  een  banbe  bcrflanbigfle  enge^ 
gualificeerfle  /  bte  in  fobanige  faben  befl  geoeffent 
moeïjten  3ijn/toettelijB  baertoebeboo?degecommit' 
teert  te  too?ben/  op  dat  fobanigen  toicljtigen  faue  (daer 

men  't  geljele  &and  doo?  fo  beel  ban  fp?aft/cn  baer  men 
tn  toebomenben  tijbe  noeft  meer  ban  fp?efeen  foude) 
met  meerber  autoriteit**  ten  beflen  uitgeboert  enbe^ 
mbiQt  foube  mogen  toerben :  bibbenbe  ootmoebeïijft/ 
dat  men  fijn  ejccufe  ten  beflen  foube  toilien  afnemen/ert 
Bern  dien  aengaende  niet  berder  te  toillen  bergen  /  aen* 

gefienfijn  nature  en  gemoed  't  felbe  niet  en  bermotlj* ten/  toaerom  ijp  oob  boo?  fijn  b?oebcr  (bit  toatf  ̂ octo? 

5Prancop0HSaelfon)  aen  fijn  €rcellenriebebefollici" 
teren/om  baer  af  ontfiagen  te  toefen.  i£p  Cjeeft  006  niet 
nagelaten/  om  be  felbe  ontfïagingeernflelijfi  te  boeit 
folliciteren  aen  fijn  €rcellentie  /  en  be  Staten  neffenjS 
t)em  gecommitteert  /  bte  bp  bare  miffibe  ban  ben  2 
lunp  1^76.  den  felben  ban  alfulfeen  lafl  berbjagen 
en  ontfiagen  Dcbben/en  in  fijn  plaetfe  gefurrogeert 
HQeefter  ̂ jacob  ban  €borenburg  ban  3lllbmaer  een 
ïlecljtjaigeïeerbe.  ̂ an  alfo  gionbljeer  ̂ iebericö  &ö' 
nop  baer  toe  gefurrogeert  en  gecommitteert  fiabbe  ben 
eerflen  3Iunp  te  boren  eenen  Clae0fïeperf3.  €oop* 
man  ban  9Cmflerbam/  boe  ter  tijb  tooncnbetot3filK* 
maer  /  en  be  Commiflarifen  gclijfeelijb  beiafl  terflonö 
in  befoigne  te  treben :  fo  bebben  bit  ban  l^oom  gefcb?e? 
ben  aen  ,§onop  /  bat  fp  berabberteert  toaren  /  bat  fijn 
Cjcccll.  en  be  Staten  ban  ̂ ollanb  in  plaetfe  ban  ga* 
cob  peterf3-  iBaeftfcboon  gecommitteert  engefurro* 
geert  babben  den  doojnoemben  iBecfler  3!acobban 

(Cöorenburg.  Cn  betoijle  't  felbe  toasS  een  man  in  bui 
ï^eeftten  geleert/en  oberfulr  nutter  en  beguamertot 
fulfte  befoigne  gereputeert  ban  Claeü*  ï!cpcrf3.  toefen* 
beeen  Coopman  ban  9tmflerbam/  fo  berfocljten  fp 
teneinbe  metminbernabenbeniS  infotoiebtigenfabe 

gep?ocebeert  foube  toerden  enalleoo^fabe  ban  meerbec 

jnconbenienten  toecb  genomen ;  bat ,  oou  partpen  Dacc 
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bo2ber  niet  te  beslagen  en  fouben  fjcbben/  en  be  gcban* 
genen  eeiuS  tot  erpebitie  ban  bare  faben  fouben  mogen 
Bomen  /  oat  bp.toilbc manen  /  bat  be felbe  (Corenburg 
metten  anDeren  Commiffarifcn  metten  eerften  fou* 
ben  in'ttoerB  treben/alfo  2Ban  UBacrteitfj.  SDiffcDcr 
cnljare^cbepenenbenDaer  toe  gerccD  bielDen/baer 

aen  baer  b2unbfrbap  en  't  gemeen  3ianD  en  de  gerecb* 
ttgheiD  een  gocDen  aengenamen  Dienft  geDaen  foube 
toecben/  maer  baer  biel  toeberom  een  anDcrbeletfel/ 
namentujB  Dat  <(35üilliam  lEoftcrteen  bartbeboo2f5 
Commiffarifcn/  gccommanöecrt  toecb  ban  Die  ban 
Den  Ü3o32Dcr-Quarticre  tot  Den  ontfann  ban  alle  De  g#* 

netb  bc  (telijBe  goeDeren  ten  platten  lanDe  alDacr/toaer  Doo?  bP 

Srttot  Öcm  evcufeecDe  om  langer  te  mogen  baccren  op  't  ftub ben  ont-  ban  De  <Êngueften  tegcn.s  öc^  gemene  3tanb#  geban* 
fanhtian  qmm  /fcaer  j^n  \p  Dp  fijn  Crcellentie  Den  7  g]u* 

KiSé'  l"  1 5  7ó-  op  fijn  ber foeli  toerDe  ontfïagen/en  &onop  be* 
gocöe.    ïafr  /  Dat  bP  mette  gebeputeerDe  fiaDen  in  Den  $002* 
renin't  üct .quartïcre/  pcmanDen  tot  ïjet  Commiffarifcbap 
£«»  ban  bc  «Cngucfién  (fo  toecb  DetalfDoebpbenlieben  ge* 
ncc.      noemt)  fouben  mogen  committeren  /  Set  toare  ecnige 

ban  De  ilee  Ijrtf-geleerDe  bp  &onop  aen  fnn  €rccllcntie 
berfoeftt/te  toeten  / ».  Jan  ban  <©Ibcnbacnebelt/ 
of  i*X  <25e?rit  <DoeDef5.  DeiDe  SUDbotaten  /  of  pemanD 
anDecjS  /  Die  tip  en  De  gebeputeerDe  föaDen  alDaer  Daer 
toe  nut  en  beguaem  binDcn  fouDcn/  baer  toe  fjjn€r* 
cellentie  Den  boo2f3  ̂ onopmetDeboomoemDe  geDe* 
puteerDc  HaDen  toag  autoriferenDe  /  Dótb  Daer  guam 
t'elhenö  belet  tuffeben  beiben  /  fo  D002  Dien  De  aefwró- 
geecD^  Daer  toe  niet  en  toilDen  berftacn :  al#  anberfintf 
Dat  De  CommifTarifen  Die  De  fahc  begonnen  Dabben/ 
Daer  in  alleen  niet  berber  in  befoigne  en  bo^ffen  treben/ 
en  3tjn  De  gebangenen  tot  SMbmaer  nocb  fittenbe/miD* 
Defertijb  ontffagen  getoo:ben:  maer  be  anbere/  na* 
mentlnu  5!an  §eroenfW  pieter€llertf3.  alias  piet 
€1/  en  Pteter  Hamtingfj./  en  &pbout  gjanf*.  ban 

j©ebenbliK3ijnbltjben  fitten /boo? 't  belet  boo2f5/  tot 
öat  be  fabc  fo  lange  Ijeeft  aengeb2agen  /  bat  be  pacifi* 
catie  tot  45cnt  (Daer  na  ban  beröaelt  fal  toerDen)  mib* 
fcelcrtijö  opgenomen  itf. 

3&e  Pacificatie  gefloten  3fjnbe  /  tyeft  men  be  boo?f3 
pebangenen  gepzefemeert/  Dat  fp  /  bolgenDe  Det  eerfte 
en  negenDe  artieul/  fouDen  mogen  nitgaen  /  en  bet  be* 
neficie  ban  De  pacificatie  genieten.  3È>an  alfo  De  boo2* 

fclj2cben  <3lan  gjeroenf5.  en  b'anberenietenbegeerbe op  De  pacificatie  uir  te  gaen :  maer  berfocfjten  Dat 
fiaer  recht  en  militie  fouDe  mogen  gefebteben»  ,§o 
fjceft  |ïjn  «örccllentie  geeommttteert<3|onfibeer<6!jf* 
bert  ban  ̂ ubenboo2be  ^eere  ban  <8pDam  /  en  5[onfe* 
fleer  acrtutfban  232eDerobe/  Jïaeb  ojDinartë  in  Den 
P20bincialen  I^obe  ban  ̂ ollanD/  om  De  boo?f5  ge* 
bangenen  tot  .Scbagen  af  te  blagen/  of  fp  op  De  boo2f5 
pacificatie  begeerDen  uit  te  gaen  /  en  ingeballe  ban 

niet  /Dat  fp  Oen  alfDan  neffenSD'anDereCommifTa* rifenfouDenopallesf  infonneren/opDe  belaftinge  en 
«ntlaflinge  ban  De  gebangenen /en  boo?tief  totlaflinge 
of  ontlaftinge  ban  De  felbetep20ceDeren/fulr  Dat  fp 
nareclnfouDcnbcbinben  te  beftoren.  ©olgenbe  toeln 
eerfte  lib  ban  be  boo2f5  commi|Tiebeboo2f3»6ecom' 
mitteerbe  ban  fijn  €rceilentie  /  ben  felben  giangje* 
toenf3.  cum  focus  boo2gef)ouben  tjebben  /  of  fp  bolgen* 
De  liet  eerfle  en  negenDe  artieul  ban  be  pacificatie  / 

licben  rcfpectibclijft  te  caben  bfnben  fouben  /  02bon- 
nerenbc  Den  <©oubemcur  en«©ecommitteerDeinDen 
l3oo?Der-quartiere  ban  ̂ ollanD/  en  allen  anDeren/ 
Deö  nooD  too?D/  (jen  Daer  na  te  reguleren.  3Dan  De 
boo?f5  <0ouberneur  en  Commiprifen  en  «ebben  be 
gebangenen  Daer  op  niettoillen  ontfïaert/maer  fufli* 
neerben  bat  fp  op  be  pacificatie  moeflen  uitgaen/ 

D'toelfe  fp  niet  en  begeerben  te  boen  /  fulr  bat  be  b?un* ben  ban  be  gebangenen  genoobfaent  3tjn  getoeejl  te 
reifenna  |Bibbelburg/altoaerbep?inceban  <®ran* 
gien  fjem  alf  boe  toa^  öoubenbe/  en  aibaer  aen  Den 
felben  te  berfoefien/  Dat  fjjn  JF.<0.geliebenfouDebe 
boo?f3  apoflïlle  ban  be  Staten  bant|ollanbteconfir* 
meren/  aggreeren  en  app?oberen/en  Den  <©ouberneur/ 
Commüjarifen  en  <0eDeputecrDcnjSinDen^oo?Der- 
rjuartiere  en  allen  anDeren/  Deg  nooD  toerD  /  toel  fcfjer* 
pelijnen  te  laften  en  bebelcn  /  batfe  oen  baer  na  fouDen 
bebben  te  reguleren /en  Dat  fijn  OErcellentie  fouDege* 
lieben  De  boo2f3  Commiffarifen/  ^lonhöeeren  <©ijf* 
bert  ban  tDubenboo?be/  ̂ eerebanepbam/  en  Ér* 
tuö  ban  252cDeroDe  / «  aeD  02Dmari«  in  ben  $|obe  ban 
DollanD/  alf  Doe  nocli  inDen,j.3co2Der-quartieretoe* 
fenDe/  op  't  nemen  ban  De  infojmatien  /  te  autoriferen/ 
De  gebangene  De  IjanDtafiinge  en  beloften  bant'allen 
te  recDte  af  te  nemen  /  en  Den  fupplianten  realtjnen  en 
metter  baeb/  en  oob  metter  oberfjanD/  fo  be2rebej$ 
nooD  toare  /  uit  De  gebannenifle  te  ontfiaen.  <©p  toelfe 
berfoenDe  p?ince  ban<©rangien  Defe  nabolgenDe  a* 
po(tilleOeeftuitgegeben. 

CYn  Excellentie  gehoort 't  rapport  van  defe  requefto,  (F.  n«.) 
*^en  daer  op  gelet  hebbende ,  heeft  volgens  de  Paci-  SUpofHl* 
ficatie  onlangs  in  defen  Nederlanden  gemaekt ,  de  fup-  %^nc^n 
plianten  ontflagen,  en  ontflaetbydefènuitde  gevan-  ban  <©* 
genifTe  en  detentie,  daer  fyluiden  jegen  woordelij  kin  rangfen 
zijn,  of  indien  de  bovengenoemde  gevangens  op  de  Sffi^jjp, 
voorfz  Pacificatie  niet  en  begeren  los  te  gaen,  foor-  fotkban 

donneert  fijn  Excellentie  defe  requefte  geftelt  te  wer-  ï>c  oc* 
den  in  handen  van  deluiden  van  den  Provincialen  Ra-  j^n^'t 
de  van  Holland ,  ten  einde  fyluiden  drie  uitten  haren  ,$oo?> 

committeren  ,  die  na  hem  nemen  en  van  de  genen ,  die  öfrqua?» 

by  den  Gedeputeerden  van  Noord-Holland  gecom-  ***** mitterrt  zijn  geweeft  tot  beleydinge  defer  faken,  af- 
vorderen  fullen  alledeftucken  ,informatien  en  andere 
munimenten  tot  defer  fake  dienende  by  behoorlijke  in- 

ventaris, de  felve  vifiteren  ,  en  voort  den  Raed  daer 

van  rapport  doen  ,  welken  Raed  't  ielvige  gehoort  en 
daer  op  wel  gelet  hebbende ,  fal  als  dan  adviferen ,  of  fy 
de  bovengenoemde  gevangens  tot  Delf  fullen  vorde- 

ren, of  laten  terplaetfe  daer  {y  tegen  woordelijk  noch 
zijn, om  henluidcn  alfofommierlijkenteadminiftre- 
ren  goed  kort  recht  en  juftit  ie ,  fonder  eenige  treinerin- 
ge  van  proceffe   Aldus  gedaen  totMiddelbug  op  den 

ipjanuary  1577.  Ondertekent, 
Guillem  de  Nassau. 

D<ien  boïgenbe  3ijn  bPDenl$obe  ban^ollanDge* committeert  De  boo2f3  5lonHbeeren  3ürtn0  ban 
552eDeroDe  en  HBeefler  pelgrom  ban  Hloon  met  De 
.Secretaris  De  <©lerge/  De  toelhe  tot  ̂ cljagen  getroc^ 
«en  3ünDe  Dè  gebangenen  De  boo?f3  pacificatie  aenge* 
boDen  bebben  om  baer  op  uit  te  gaen/  't  toelB  fp  in  ma* 

uit  be  gebanhenifle  begeerben  te  gaen/ bat  fp 't  felbe  nieren  aljSfp  te  boren  öabbengebaen  /  pebbenafgefia* 
JJ'  mochten  boen  /  mitjs  betalenbc  De  gebangcnijS  Boften/ 1  gen  /  en  berfoebten  fienluiDen  rcctit  en  jufïitie  geabmi* 
en  Daju'tbJdlifpbebbenafgcflagen/en  berfocljt  ben  reebten  |  niftreert  te  toerDen  /  oberfulr  tjebben  beboo2f5Cori^ brrege-  juftitie  geabmittiftrcert  te  toerben/  toaerombe  felbe 
S?"ta'f  «Öecommitteerbe  op  be  fahe  banDeboo2fcr)2ebenge* 
Brrr ? oï  bangenen  ben  bebben  beginnen  te  insmeren  /  fo  Oeb* 
be  isaci»  ben  be  b:unöen  ban  De  gebangenen  op  be  bergabe* 

>rt*  rtnge  ban  De  peeren  Staten  ban  Rolland  bP  requefte 
alle  De  gelegentbeiD  ban  De  faae  te  bennen  gegeben. 
^:  boo2nocmbc  peeren  Staten  bebben  be  boo?f3 
D2ie  gebangenen  met  nocb  cenen  ban  naebenblib/  me* 
De  om  gclijBe  fufpitie  gebangen  fittenbe  /  bp  apo* 
(tillc  ban  Den  28  3&ecemb2i«  15:76'.  uit  DegebanBe* ntffe  en  Detentie  ontflagcn/  onbec  bel)002lijBc  banbta* 
(tinae  ban  t'allen  ttjben  te  recbtftaen/  beboubencen 

uit  be 
acuam 
hrntiTe 
H  aam 

miffarifen  be  CommiffarifTen  afgeeifcfit  alle  De  info?* 
manen/  fïucfeen  en  munimenten  /  Die  ouDerDeboo2f3 

Commiffarifen  Defen  aengacnDe/  mit^gaDersS  De  con* 
feffien  ban  De  geerecuteerDe  bagebenDcn  moebten  toe* 
fen  /  De  toelbe  benluiDen  De  felbe  cpten  eerften  febma* 
rp  1577.  ten  tw^  ban  3©illem  ban^onnenbergbp 
inbentariö  obergelebcrt  fiebben/  met  berftlaringe  gene 
anbere  pampieren  Dien  aengaenDe  onDer  benluiDen  te 
Bebben/  en  batbe  rebocatic  ban  pieter  iaanningf3. 
en  eenige  anbere  ftucben  toaren  beruftenbe  onDerDe 

Commiffarifen  <©pDam  en  25?eDeroDe. 
^e  b2unDen  ban  De  gebangene  /  mitiegaberg  De  ge* 

pcgeinHenfüngrecDtg/om'tfelbete  berbolgen  fo  fp-i  bangene  felfó  Dit  berftaenDe  toaren  feerberblijb/en I.Dcel.  f^()Ü  Mt* 
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berfjoopten  nu  «nmael  tot  Baec  gerecijtigReib  te  ge* 
raften/  nu  be  fafte  tot  ber  Commiffarifcn  fianben 
toas  getogen  /  en  p?ocebeerben  be  boo?f5  43ecommit* 
teerden  Dan  ben  feobe  boo?ts  tot  neminge  ban  info?* 
matten /fo  toel  ban  be  fafte  banbebagabonben/ais 
ban  be  rebocatien  Dp  be  bagabonben  in  be  ure  öe0 

booosgebaen/enban  alle 't  gene  [nee  boren  berRaelt is  en  baer  aen  ftleben  mocljte.  g^aer  na  fjebben  fp  aen 
benpjobincialenïïabeRen  rappo?t  gebaen/betoelftc 
gco?bonneert  Rebben  /  bat  men  be  bobengenoembe  ge* 
barigen3ban,§cRagentot3Mf  foube  laten  b?engen/ 
om  be  felbe  albaer  recfjt  enjuftitieteabminiftreren/ 
tot  toclïien  einbe  be  p?ocureur  <©enerael  toerb  ge* 
committeert/  om  be  boo?f5  gebangenen  ban  ̂ cfjagen 

©e  mo> te  9alen  '  m  tot  "®W tc  hengen.  3£e  procureur  <0e* tuteut    nerael  met  eentge  affiltenten  albaer  genomen  3ünb«/ 
**rfn''   maeftte  't  felbe  een  groot  rumoer  albaer  in  't  felbe 
K«2"  quartier.  «De  CommiflTarifen  togen  na  Zoo?n  met toe  tan  oon  <ü5e?rit  Zcnriftf3.  €alf/  bit  Caftelein  opten  ̂ uife 
jgoiianö  ban  ̂ cljagcn  toas  getoeeft/ om  aen  ben  Staten  ban 
£Thl01  't  felbe  guartier  Oen  te  beraben  toat  fp  boen  fouben  /  of oen.      fp  bc  gebangenen  fouben  laten  bolgen  /  ban  niet.  3&e 

p?orureur  <©enerael  guam  ben  ?5Feb?uarp  tot&cRa* 
gen/  en  b?agenbe  toiebe  Reutelen  ban  be  gebangeniffe 
Rabbe/bebelenbe  be  felbe  te  openen /Bern  toerb  boo? 
anttooo?be  geglben/  bat  be  <0ouberneur  en  be  Staten 
ban  bien  guartiere  be  gebangenen  albaer  gefonben 
fiabben  om  albaer  betoaert  te  toerben/en  bat  <0e2rit 
^enrinf3.  <£alf  baer  mebe  toas  belaft/  om  bie  te  be* 
toaren/  en  batfe  fonber  beffelfS  lafl  niet  en  bo?fïen 
baer  in  ptt  te  boen.  ̂ ep?ocuceuc<©eneraeltoaste 
b2eben/  bat  fp  een  njbenb  peerbnaRemfenben  jou* 

'    ben  /  gelijn  gebacn  toerbe  /  maer  alfo  <0e?rit  ̂ enribf^. 
Calf  bes  anberen  baegS  namibbag  ten  b^it  uren  nocR 
niet  en  toas  geftomen/fo  Reeft  be  p?otureur  <©enerad/ 
betoijle  Rem  getoeigert  toerb  be  floten  te  openen /be 
floten  metgetoelb  boenopfïaen/  en  bier  gebangenen/ 

©e#?o'  namentlöft^Ian3Ieroenf5.  pet  €1  ban  Zoo?n/pie* 
SS    ter  Iftatmnjgft.  ban  25enningb?oeft  en  &pbout  <lanf3. rad  Doet  ban  Jifêebenblift  uitbegebangenifïeboengaenenmet 
t>e  ge*    fym  toeg  geboert/  niet  tegenfïaenbe  be  p?oteftatie  ban 
Sfffebaa  **nen  Co2iieliS  pieterf5  25oom  op  ben  fiuife  ban 
M»   ̂ cfiagcntoonenbe.  g&ftgefcRiebe  met  groten  toeloop 
senop-  ban  bolftc/  met  grote  berblijbinge  banbengemenen 
Kt  £  man  cn  öe  8eBeIc  bo?gerpeban  ̂ cRagen/enanbece 
scban3e.  bo?pen  baer  omtrent  bit  bit  met  beelljonbecbenaen* 
n  en  na   fagen  /  fulr  bat  Ret  te  bertoonberen  toas  toaer  alle  fjet 
S2:f/firt  üolft  toan  öacn  ̂ uam ' etti  fetöe  *  förte  f maec  8*nera* 
*ofiB?o.  lijnen  riepen  fp :  toaer  3ön  nu  be  25loebraben  *  fmbben 
tomcïaei  fp  recRt/  f»  fouben  toel  bo?ben  boo?  ben  bag  nomen  /  en 
5Boen  meerbiergelij!tetooo?ben> 
°  p:  ̂ Pbout  §anf5.  ban  ffêcbenblin  fjebbenbe  be  mib- 
fSut  beien  fo  toel  niet  atë  b'anbece/omfóngerecRtigfieib *tmm*  te  berbolgen  /  oon  moebe  toefenbe  ban  be  lange  gebam 

gennTe/i$boo?raebbaneenige  föne  b?unben/  op  be 
pacificatie  uit  be  gebanneniflTe  gegaen/nocljtansi  on- 
ber  cautie  juratur  omne, be0berfocöt3tjnbe/  toeber- 
om  ft  gebanneniffe  ofte  recgt  te  nomen/  fubpoena 
confeffi  &  convidi. 
%U  nu  be  anbere  bobengenoembe  gebangenen  eeeft 

tot  <©eïf/  en  ba*c  na  /  boo?  't  bertrecnen  ban  't  Hof/  tn ben  ï)age  geb?acl)t  toaren  /  en  bat  be  boo?f5  Comn# 
farifch  toeberom  in  't  $oo?beröuartier  toaren  ge* toceft  /  om  noeïj  bojber  infb?matie  op  alles  te  nemen : 
en  rappö?t  ban  ais  aen  ben  $|obe  gebaen3tjnbe/fo  tyeft 

3atiae*  Reti^ofnaboo?gaenbe  communicatie  fjier  op  metten 
roenfj    pince  ban  <öcangien  geRouben  /  be  boo*f3  gebange* 
ïer? 'm  n^1  ÖP  öcn  1 5 1«ÏP  uit  öe  gebanfeeniffe  op  Ranbtaflin* banac;    ge  ontflagen  /  o?bonnerenbe  ben  #?ocureur  <©enerael 
nentoer^  ban  ben  boo?f5ï|obe  alle  be  boo?f3  info?matien/  con= 
lm  ©o»  f«ffï«n  /  certificatien  en  munimenten  na  D^m  te  ne* 
be  om<  men  /  om  't  recRt  ban  be  usajefleit  ban  ben  ConinR  te 
Naen    betoaren/  fo  Rp  bebinben  foube  te  beRoren. 

%l$  nu  Saw  3Ieroenf5  uit  be  geban&enijTc  toas?  ont- 
flagen/iö  Rp  binnenzoom  gcRomen/albaer  öem  grote 

bjunbfcliap  gebaen  toerb  ban  be  bo?gerpe/fo  oofe  b'an* bece  gebangenen  nomenbe  in  Raertooonplaetfe/  blp* 
belyn  ban  be  tntooonberen  ontfangen  3t)n  getoo?ben. 

benbltft 
töerö -otttfTa 

gen. 

op  IjütlÖ; 
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5^aer  na  Rebben  gan  !Jeroenf3  /  piet  €1  Mbt  ban  gatt3[e 
^oo?n/  cn  peter  !Sanningf5  ban  25enninbb?oeö/  ban  roenrj 
ben  Zobe  ban  ̂ ollanb  gelicfit  manbament  in  ca$  ban  cc^  £. 
purge/  en  öebben  uit  Rracfjt  ban  bien  boen  bagbaer*  ,en  Beh 
ben  gjonfeïjeec  <©ir&  .Sonop  <5ouberneur  ban  Ret  te  pm* 
l^oojber-guartier  ban  J&ollanb/  $&.  looft  Zupn^  J"»?*» 
tloot/  3©iüem  |Beertenf5.Calf/aaBillem  banton*  «^ nenberg/  45uiUiam|Koflert/en  ^onRReer  JBtllem 
ban  fioon/  ais  CommifTartfen  albaer/  mitfgaberS 
b'<©fFicierenbanber  plecfeen  ban  6aer  refibentie/en 
ben  pocuceur  <©enerael  ban  ben  8|obe  bp  namen  /  en 
allen  anberen  bie  Rem  partpen  fouben  toillen  maften/ 
nemenbe  conclufie  bat  3P-luiben  en  elr  banRenber^ 

ftlaert  fouben  toerben  puer/fuiber  en  innocent  ban 't pjetenfe  be?raeb  en  berftanb  met  ben  bpanb  /  en  bat  be 
gebaegbeenelnbanbaerop  geimponeert  foube  toer* 
beneeneeutoig3toi)genen  fikntium,&c.  <©aer  tegen 
be  boo?f5  <©ouberneur  en  Commiflarifen/mitfgabers 
be  fes  jSteben  ban  ben  $oó?ber-guartiere  Ren  boe* 
genbe  met  be  gebaegben  na  berfcfjeiben  bilapen  fuftt* 
ncerben/  bat  be  app?eRenfïe  ban  ben  impetrantcn  per* 
fonen  en  alle'tgebolg  ban  bientoas  gefcRieb  ter  falie 
ban  beboo?lebentroubles/tn  boegen  bat  bermogens 
't  eerfte  artieul  ban  be  pacificatie  gemaeftttot  <©ent/ 
alle 't  felbe  geRouben  moeft  toerben  ais  niet  gefcRieb/ 
fonber  bat  tecoo?fafteban  bien  tot  genigentijben  baec 
ban  eenige  mentte  gemaeftt  /  of  pemanb  aengefp?often 
mocöt  toerben/en  bat  mitsbien  öenluibcn opfteerbe 
exceptio  litis  finitas  vel  rei  tranfa&ae,  &c.  ïU)acr  jegenS 

bp  be  boo?f5  fjan  3Ieroenf3.  cum  focus  contrarie  toer* 
begefuflinecrt/bat  be  pacificatie  toasgemaeftttuf* 
fen  be  genen/  tjit  boo?  bate  ban  bien  bpanben  toaren/ 
maer  niet  tuffen  be  genen  bk  ban  een  3Pbe  en  onber 
een  gebieben  ftonben/en  oberfuljc  mette  pacificatie 
niet  gemeens  en  Rabben/  conclubeerben  tot  rejectie 
ban  beerceptte/en  bat  partpe  fouben  geconbemneert 
toerben  ten  bien  fine  te  moeten  anttooo?ben/berfoeftcn* 
beOOBbefauttegenSbe  non- comparanten,  't  Zof bcr> 
leent  befaut  jegens  be  non-comparanten ,  en  berftlaect 

Ren  puer/fuiber/  en  innocent  ban  't;p?etenfe  aengefeibe 
be?raeb/  ontflaetfe  ban  be  perfonele  comparitie/en  ab* 
mitteeert  öenluiben  te  mogen  occuperen  bp  p?ocu* 
reur/  en  o?bonnetrt  ten  p?incipale  partpen  te  fcö?ijben 
bp  memorien.  ^©e  boo?f3  Commiffarifen  ïjiermebc 
feer  belaben  3ijnbe  /öebben  feer  aengefjouben  aenbe 
Ifêagiftraten  banöet^oo?ber-guartier/bat  be  felbe 
jangenbe  M^  p?oceburen  (alfo  3P  fuflineerben/  bat  be 
felbe  en  ben  <6ouberneur  Renluiben  ban  ais  geRouben 
toaren  te  beb?pben)  Ren  neerftigöeib  en  bebóir  fouben 
boen  aenbe  Staten  ban  Zollanb  en  ̂ eelanb/  om  bp 
fcR?iftelpe  remonftrantie  te  bebuceren  be  inconbe* nienten/bie  bp  abmifTiebanfobanigemanbamenten 
ban  purge  gefcRapen  toaren  te  röfen/alSopRalinge 
ban  alle  aengefeibe  of  aengebane  injurienenbefcöa* 
bigfjeben/aenb'eenenb'anber3i)be/flaenbe  be  trou* 
blen/gepleegt  en  bptK  pacificatie  geaboleert/item 
publicatie  ban  alle  info?matien/belatien/  conftïira* 
tien/  Reimeüjne  en  bpanblpe  aenffagen/  mette  oo?fa* 
fee  en  boo?b?pbers  ban  bien/  en  generalijnen  bat  eln/ 
bit  ftaenbe  btfe  troubies  in  officie  getoeefl  toaren/  fou* 
ben  moeten  beranttooo?ben  en  openbaren  ïjunbefot* 
gne  baer  bp  bat  pemanb  foube  toillen  feggengeinju* 
rteert  te  3ijn/  al  't  toeln  niet  alleen  birectelönen  be  pa* 
cificatieencontrarieerbe:  maer  bat 't  felbe  ooft  foube 
cauferen  beel  fieimelpen  öaet/  berbitteringe  onber  be 
gefïacRten/  bo?pen  en  fleben  ban  't  |^oo?ber-auartier/ fulr  bat  baer  uit  een  nieutoe  beroerte  foube  mogen 
fp?uiten  /  tot  onberganft  en  beberffenifTe  btë  ©aber*  OR(| 
lanbs.^tcr  boo?  Bebben  fp  fo  bele  te  toege  geb?acfit/bat  y  w  1 ; 
be  ft&  ̂ teben  ban  't  $oo?ber-guartier/alS  Ulftmaer/  ̂ °g oenftfjuifen/  €bam/  iBoniftenbam  /  USebenbliften  fe0  ̂, 
Purmereinberequefle  aenbe  Staten  ban  Zollanben  ben  \a\ 
^eelanb  tot  Bleiben  bergabert3ijnb</Bcbben  oberge*  b«*jj! geben  /  en  t  gene  boo?f3  i^  1  gebebuceert  /  en  berfocRt/  tUt\ti 
bat  om  alfulfte  en  biergelijfte  tnconbenienten  in  tjjbS  ne  ft 
te berRoeben/ begeren  Staten  boo?noemt  gelieben  gjigg, 
fouben/  Renluiben  te  berlenen  fpeciale  miffibe/  ab*  en2„, 
b?efferenbe  aen  ben  p?obincialen  Zobe  ban  ZoHanö/  tan&. 
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metlafte  bat  fn  ftit'Dcn  m  bet:  fanen  ban  ben  tioo:- 
nocmben  3|an  3fctrocnf5.  cum  focus  s  geen  bo?ber  hen- 
nifTc  nemen  nocfite  p?oceburen  en  fouben  fjouben. 
«öptoelft  berfoeft  be  Staten  ocapofliUccirt  Bobben  ge* 
I)aö  /  bat  De  feite  renuefte  foube  toerben  gcfielb  in  Dan* 
ben  ban  3!an3[eroenf5.  cum  focus,  om  binnen  tien 

bagen  baer  jegens1  te  feggen  't  gunt  öen-luibengoeb bunnen  foube/  en  baer  na  ben  «Staten  ban  i^oilanb  en 
Eeelanb  bolBomciijb  boenonberreenten  ban  bc  gele- 
genttfeiö  befcr  faiten/  ten  einbe  ai  't  feibe  gcfien/  boo:tj8 in  be  felbe  fane  booten  en  geo2bonnecrt  foube  toerben 

('•»7-)na  bcljorcn.  3£it  appoinctcment  toatf  gegebentot 
bleiben  in  be  bolle  bergaberinge  ban  be  peeren  ,§ta* 
ten  ban  J^ollanben  ̂ eelanb  boo:noemb  ben  bijfben 
3£obcmb?të  i  j  77»  en  toa.tf  onbcrtcHcnt  bp  ben  <&ecre* 
tarioV  _  De  Rechtere. 

«De  boo?f5  San  5Ieroenf5.  al  eer  nen-Iuiben  befere* 
nucfte  in  hanben  gejielt  i#  getoeefr  /  bemomen  öebben* 
be  batter  feftere  reouefle  aen  ben  peeren  Staten  toatf 
gep:efenteert/  niet  toetenbe  't  inïjouben  nocfite  berfoeu 
banbien/anberö  ban  bat  een  gemeen  gerucïjtcging 
bat  be  CommifiTaritJen  met ettelrjbe  &teben ban  Bet 
^oojbergua^r  ier  reguetfe  gepjefenteert  Dabben  of  p*e* 
fentecen  fouben/baer  bp  be  felbe  berfocBten/bat  be  fane 
foube  gcfmoo?t  toecben  onber  pjetert  ban  bc  boo?f5 
pacificatie  /  om  't  toclfe  te  beletten  en  te  boo2&omen  /  fp iuiben  te  cabe  3ijn  geto02ben/  ook  reouefle  aen  be  boo?* 
noembe  peeren  ober  te  geben/  in  befer  manieren : 

fl?cnUe'  A  En  mi,n  E'  ̂eeren  den  Scaten  van  Holland  en bertoog  ü  Zeeland ,  Vertonen  in  alle  reverentie  Jan  Jeroenfz. 
aen  öcn  en  Pieter  Ellertfz.  van  Hoorn  „£n  Pieter  Nanninxfz. 
tenX  vanB£nninkbroek,datfyfuppl,ij|cen  (fonder  ja&antie 
Iauö  en  te  Tpreken)  wefende  luiden  meteeren,  van  goede  name 
geelant»  en  fame,  nooit  van  eenige  mefufen  of  quade  feiten  ach- 
ïmSan  terllaelc  geweeft  zijnde ,  in  den  jare  1577.  uit  fake  van 
3e,  feker  pretens  verraed  ,  en  verftand  metten  vyand  in 
roenf5.  't  Noorder-quartier  geapprehendeert  zijn  geweeft ,  en 
tcoïev  foncler  eenige  precedente  informatie  en  inditien ,  na 
scaeben.  rechte  gerequireert ,  by  fekere  Commifïarifen  (door- 

gaens  dier  tijd  wel  by  den  drank  zijnde )  onmenfchelij- 
ken  en  on  natuerlij  ken  getorqueert,  en  de  felve  torturen 
menigvuldelijk,  fonder  eenige  oude  noch  nieuwe  indi- 

tien ,  boven  recht  gerepeteert ,  met  fulke  rigoreufe,  on- 
gebruikte en  tyrannijke  manieren  en  wegen  van  doen, 

dat  nooit  eenige  Tyrannen,  noch  Barbaren, Tartaren, 
noch  Scythe  diergelijke  gepleegt  en  hebben,gebruiken- 
de  noch  boven  dien  vremde  en  frauduleufe  treken,liften 
en  fubornatien ,  om  den  fupplianten  om  te  brengen, 
waer  in  ook  fulke  partialiteit  gebruikt  worde,  dat  de  ge- 

ne die  van  de  fupplianten  wegen  aen  hen  luiden  fuppli- 
ceerde ,  om  de  revocatie  van  fekere  pretenfeconfefïïen 

van  eenige  geëxecuteerden i'fo  by  ongewoonlijke  tortu- ren alsdolofelijken  en  met  finiftre  practijken ,  verfierde 
perfuafien  en  inductien ,  tot  belaftinge  van  de  fupplian- 

ten geextorqueert)  in  te  brengen  tot  haer -luider  ont- 
laftinge ,  ter  iclver  oorfake  geapprehendeert  is  geweeft, 
en  al  eer  de  felve  uitter  gevangenifTe  mochte  komen, 
afgenomen  is  de  fomme  van  vierdehalf  honderd  Caro- 
lus  guldens.  En  hoe  wel  de  fupplianten  innocent  be- 

vonden worden  van 't  gene  devoorfz  CommifTarifen 
hunl uiden  poogden  te  lafte  te  leggen,  en  hebben  noch- 

tans den  fupplianten  niet  willen  ontfhen  van  haer-lui- 
der  ftrictc langdurige  gevankeniffe ,  niet  paffende  op  u- 
wer  mijn  E-  Heeren  ordonnancien  tot  dien  einde  gcde- 
cemecrt,noch  ook  willen  obediercn'tappointement 
vanden  Hove  van  Holland,  daertoeby  fijne Excell. 
gecommitteert,  fulxdat  de  Procureur  generael  de  ge- 

vangenifTe mofte  opflaen ,  om  den  fupplianten  tot  Delf 
te  brengen,  dan  'tfchijnt  dat  de  fupplianten  middeler tijd ,  door  toedoen  van  de  voorfz  CommifTarifen  voor- 

gehouden worde ,  optc  pacificatie  uitte  gevangenifTe  te gaen,maer  de  fupplianten  hen  felvenfuiveren  inno- 
cent kennende,  en  hen  betrouwende  optc  juftkie,  heb- 

ben al  'tfelve  afgeflagen:  en  voorn  voor  den  voorfz Hove  van  haermnocenticfulks  gedoceertt  gehad,  dat 
fy  na  voorgaendc  recolement  van  de  certificatie^  en  in- formatien  vantwe  ComraiÜUrifentot  haerverfoeken I.  Deel. 

Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
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grote  koften  gedaen  en  genomen ,  by  appoinctement 
vanden  Hove ontflagen  zijn  onder  handtaftinge,  en 
beiofte  van  tot  allen  tijden  weder  te  rechte  te  ftaen ,  des 
by  den  Hove  daer  toe  vermaent  en  verdagvaerd  zijnde, 
fo  dat  om  eens  van  alle  vexatien  ontlaft  te  worden ,  de 
fupplianten  geimpetreert  hebben  mandament  in  cas 
van  purge  dienende,  en  uit  krachte  van  dien  den  voorfz 
Commifïarifen  en  den  Officieren  van  der  plaetfen  van 
haer-lukler  refidentie ,  mitfgaders  den  Procureur  gene- 

rael hebben  gedaen  dagvaerden  ten  dage  dienende ,  is 
de  fake  ten  verfoeke  vanden  voorfz  CommifTarifen 
en  van  Jacob  van  Couwenhoven ,  hem  feggende  Pro- 

cureur van  de  Staten  van  Noord  -  Holland  geconti- 
nueert  den  tijd  van  fes  weken,welken  dag  om  gekomen 
en  de  fake  opgeroepen ,  en  tegens  eenige  non  compa- 

ranten default  verfocht  zijnde ,  heeft  de  Procureur  van 
devoorfz  Staten  gefuftineert  ,  dattergeen  default  en 
viel ,  alfo  de  fake  achtervolgende  de  pacificatie  geaflö- 
pieert  en  geextingueert  foude  zijn ,  en  alfo  de  fupplian- 

ten verftaen ,  fouden  de  voorfz  CommifTarifen  met  et- 
lij  ke  Steden  van  Noord-Holland  aen  uwe  E.  fekere  re- 
queftegeprefenteert  hebben,  ten  einde  de  voorfz  fake 
gefmoort  foude  worden  onder  pretext  van  de  voorfz, 
pacificatie  ,  en  want  defe  fake  na  behoren  geconfide- 
reert  zijnde,  fo  gelegen  is,  datfe  in  haer  fel  ven  een  groot 
infien  en  belangen  heeft ,  ten  réfpedte  van  de  Provincie 
van  Holland  en  hetgemeene  Vaderland,  dewelke  daer 
door  ( fo  verre  de  felve  fonder  ftraffe  van  juftitie  gepaf- 
feert  word )  foude  mogen  vallen  in  de  toornige  hand 
Godes,  tot  punitie  en  ftraffinge  van  de  gemene  fake 
dus  lange  tegen  alle  macht  en  geweld  van  den  geine- 

nen vyand  ,  onder  fijn  Godlijke  Majefteits  protectie 
behoed  bewaert  en  geconferveert  zijnde  (daer  van 
in  de  fchriften  exteren  veel  en  notable  exemplen )  dat 
ook  de  voorfch reven  Commifïarifen  hen  vermeten  te 

hebben  commiffie  van  u  mijn  Heeren ,  fo  dat  turpi- 
tudo  diföa  caufa  foude  concerneren  en  betrachten  de 
eere  en  reputatie  van  uwe  E.  en  confequentelijk  van 
de  Republijke  van  Holland  ,  fulks  dat  daer  in  difïi- 
mulerende  en  de  weg  van  Juftitie  fluitende,  fchijnen 

foude 'tfelve  te  laudereh  ,  al  tenderende  tot  eeuwige 
lafteringe  en  blamatie  van  de  gemene  faken ,  mitfga- 

ders verduifteringe  van  de  eere,  weldaden  en  viéf.o> 
rien ,  door  hulp  van  God  almachtig  opten  gemene!» 
vyand ,  ftaende  de  voorleden  troubles  verworven ,  en. 
daer  beneffens  ook  tot  verwijt  van  den  gemenen  koop- 

man ,  en  andere  ingefetenen  van  Holland  buitens 
lands  frequenterende,  die  dagelijks  moeten  horen  de 
voorfchreven  moorddadige  proceduren  ,  te  boven 
gaende  en  excederende  alle  de  exorbitante  en  beklaeg- 
lijke  Albanifche  proceduren  ,  de  welke  met  alle  de 
SpaenfenRaed,  nooit  fulx  gedocht  heeft  voor  te  wen- 

den, noch  beftaente  exerceren  of  gebruiken.  Sodat 
alhier  alleenlijk  te  confidererenftact ,  watdegemene 
faken  nut  en  öorbaerdiend  gedaen ,  teconniveren  met 
een  fo  moordadig  feit  en  proceduren  allen  de  Pro- 

vinciën door  bekend ,  en  gefpargeert  zijnde  tot  mis- 
haginge  van  God  almachtig  ,'  en  verachteringe  van  de 
gemene  faken  en  des  Vaderlands  ( dat  daerom  foude 
moeten  lijden  tegens  God  almachtig  ten  voorften  > 
en  tegens  den  menfehen  in  zijn  fame ,  name  en  re-^ 
putatie,  )  of  dat  beter  en  dienftiger  is  ,  dat  drie  of 
vierperfonen,  des  verdiend  en  gemeriteert  hebben- 

de ,  de  fchande  en  lafteringe  fupporteren  tot  excuf« 
en  onfchuld  van  de  gemene  faken  ,  daer  toe  anders 
geen  middel  en  is,  dan  de  weg  van  Juftitie,  die  men 
den  fupplianten  nieten  behoort  te  weigeren,  en  in  al- 

len Landen  van  Juftitie,  'tzy  onder  Keiferen of  Co- 
ningen  ftaende,  niemand  geweigert  en  word.  Te  min 
dan  defe  fake  niet  gemeens  en  heeft  mette  pacificatie : 
alleenlijken  difponerende  van  oftenfien  publijke,  die 

vyands  gewijs  d'eene  Provincie  tegens  d'andere  uit- gerecht  hebben ,  en  niet  van  privé  querelen  en  actiën, 
tuflehen  d'inwoonders  van  Holland  ,  onder  't  Gou- 

vernement en  protectie  van  fijne  Excellentie, en  als 
lidmaten  van  cene  Provincie  geweeft  zijnde,  enmitf- 
dien  gelijke  voornemen  by  zijne  Excellentie  en  U 
mijn  £.  Heeren  in  refpecte  van  den  fupplianten  ( in 

nn  3  dit 
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dit  cas  niet  begerende  't  effect  van  de  pacificatie  te  ge- 
nieten) eens  afgeflagen  fijnde  op  voorgaende  remon- 

ftrantie  van  den  fupplianten  ,  daer  in  al  't  felve  in  't  lan- 
iPeth0ch  &e  gedebatteert  is  geweeft.  Bidden  daerom  enverfoe- 

Soo/fj"  ken  y  dat  u  miJn  E-  Heeren  believe  de  confequentie Süan  3fe?  van  defe  fake  fulks  te  pondercren,  dat  God  de  Heere  en 
rocnt       ̂ e  juftjtievoldaen  werde,  en  alle  oorfake  vanfchan- 

dale  eenen  jegelijken  weg  genomen  en  geremo veert 
wordenen  dien  volgende  de  fupplianten  te  laten  voort- 

varen met  haer  begonfte  rechtvorderinge ,  fonder  hen- 
luiden  daer  in  directelijkof  indireotelijk  eenigempe- 
fchement  te  doen ,  dit  doende ,  &c. 

©e  Staten  Dan  foliant»  en  ̂ cclanti  befcfanetod 
obertocgenbe/  Bebben  \)\tt  in  in  'teerde  ban  btbctfc 
opitricn  getoeeft  /  bocB  cinbelijn  Be&ben  3P  biw  op  ge* 
geben  beft  nabolge  ntie  apoftillc : 

Ie  op  De 
b002- 
gaenDe 
teqaeftc 

DE  Staten  van  Holland  en  Zeeland  gelet  hebbende 

op  't  verfoek  in  defen  gedaen ,  verftaen  de  fuppli- 
anten alhier  tot  haer  verfochte  purge  niet  ontfankehjk, 

als  in't  cas  en  de  fake  in  queftie  egene  plaetfe  hebbende. 
'  Behoudelijken  nochtans  dat  fo  verre  de  fupplianten  hen 
bevinden  jegens  rechten  geforfeert ,  geinjurieertöf  be- 

fwaerd , 't  fy  van  onbehoorlijke  hechteniffeen  torture 
of  anders  jegens  hen-luiden  gehouden  en  gebruikt,  fy- 
luiden  diesaengaende  haer-luider  recht  en  actie  fullen 

mogen  inftitueren  en  vervolgen  voor  den  Hove  van 
Holland  ,  op  en  tegens  eenen  y egelijken ,  daer  fyluiden 

meynenindatcas  geraekttefijn,'t  fy  om  haer  preten- 
fe  injuri  e  jfc  hade  of  befwaernliTe  verbetert  of  de  felve 

geftraft  te  hebben.  Ten  welken  einde  ook  by  defen 

den  Procureur  Generael  gelaft  is ,  op  de  actie  en  klach- 

teder  felvcr  fupplianten  regird  en  informatie  te  ne- 
men, ift  nood,om  te  bewaren  't  recht  van  den  Comnk, 

alsGrave  van  Holland ,  dieren  alfo  bevonden  fal  wor- 

den ,  tot  confervarie  van  de  juftitie  te  behoren.  Ge- 
daen tct  Leiden  den  i f  Novembris  ,  1*76.  Onder 

ftond  gefchreven  ,  Ter  Ordonnantie  van  de  Staten, 
En  was  ondertekent, 

C.  de  Rechtere. 

É|£  b&Vn  É*M  ̂eroenft.  en  b'anberebie  geban*  j  bed  ömejen  b?oct  maftenbe  bit  fo  mêt  entoaren/ge* 
^rflengttoéft  5?.m7  iuhbm  baer  na  met  Bare  3Hb* 

upben  gemenen  man&cBagen  genocmt:  albaerer* 
üjftcacfttmael  gepünfgt3yn/  baer  onber  etlijfteboob 
gcpijnigt  jijn:  en  Die  lebenbig  blebcn  3ijn  op  Baren 
rupgc  gebonben  /  en  ömgeneerbe  beefteng  op  Baren 
butn  geftelb/  onder  be  beenend  3ijn  lebenbigc  rotten 
geftelt/  en  op'tbetftcn  i&  nier  geleib/  toaec  boo?  be 
rotten  gedongen  met  Bare  tanben  ben  buib  Bebben  ge* 
geten  /  en  in  Den  felbcn  ijaer  alfo  bcrbo?gcn  met  toelfte 
tormenten  be  gelueftige  onfcljttlbige  menfcDen  Baer 
3ieie  <©obe  opgeoffert  Bebben*  <©aer  3tjn  noclj  anbere 
bootfeenöin^abanb  cnelDcrö  nitgegaen  bie  ban  be 
felbe  fafte  nor U  bed  anberö  en  fonber  nennifTe  ban  be 
gelcgcntBeib  ber  fafte  gefcB2ebcn  Rebben/  baeromift 
bc  fafte  alfo  bit  inber  toacrljcib  té  gefcljteb  /  op?ccBte* 
lijft  Bebbetoillen  berDalen/  uitte  autentijfte  flueftcn/ 
acten  /  certificatien  en  rappc?ten  baer  ban  3ijnbe.  I^ct 
iö  be  aebannenen  tod  gelufct/  en  3P  Bebben  bit  ban 
ïgoom  grotcïüft  te  bebannen/  bat  be  felbe  tot  boo?ftanb 
banftare  $2ibilegien  fo  bde  gebacn  Bebben  geljab/ 
en  be  fafte  bp  bcr  ïjanb  genomen  /  baer  boo?  Bet  boo?* 
nemen  ban  bc  boo2frt)2ebcn  Commiffariffen  gefluit 
itfgetoojbcn/anber.öfouben  apparentelijft  niet  alleen 
be  felbe :  macr  nocö  bele  anbere  om  ben  fjatë  genomen 
fjebben  /  fo  te  bermoeben  i0  /  onber  p?etejct  ban  bit 
boo?genomen  berraeb/  biant  niemanb  boo?  be  felbe 

luiben  en  bo?(t  fpzefien  /  fo?genbe  mebe  in  't  fpel  en  on* 
ber  befeto^ebe  Commiffariffen  Banben  te  geranen/ge* 
lijn  gebeurt  iöbattereenige  ban  beb?unben/  bie  boo? 
bc  gebangenen  toilben  fp^cnen  in  gcbannenitTc  3Ü"  0^- 
toojpenen  gclitiuben  getoeefï/  borB  opbatben^efer 
niet  en  mcine  bat  alle  be  CommifTarnjen  bk  boo?  en 
naittbefefaRen3ijngeb?uifot  ebcnbele  fcBulbjSinbcfe 
to  jeebfteib  Bebben  geBab/  fo  falmen  toeten  bat  be  mee* 
(te  to?ecböcben  alleen  gepleegt  3tjn  getoeefl  bp  be  eerfie 
b?ie  Commiffariffen/  toant  baer  na  en  3tjn  beto^ebe 
Pijnigen  niet  meer  gefeftieb/  boo?beoppofitie  ban  bie 
ban  ̂00211/  gian  ban  3f  oreeft  /  ̂cBout  ban  Sfllftmaer 
bU  mebe  in  be  eerfte  commiffie  begrepen  i?s  /  en  binbe 
in  niet  bat  tot  ̂ jtBagen  gebefoigneert  Beeft  /  in  en  Beb* 
beoonuitallebeflucnenen  mnnimenten  niet  anbers 
nonnen  mernen/  ban  bat  be  boo?f3  biit  Commiprif* 
fen  ben  <©ouberneur  ̂ onop  Bebben  geabufeert  /  Bern 

böraYtnfnödiücraiic  gelcib/  Boe  3P  bo?ber  pjocebe- 

renfoubcnonuotecn  etabctcgcraïiem  b'lbbocaten 

lijfi  ben  Eefer  genoeg  fal  nonnen  mernen  uitberopie 
ban  eene  principale  miflïbe  bp  Ben-Iieben  aen  ben 
<®ouberrtèur  boo?f5  gefonben  ban  ben  Buife  ban,§cBa« 

naben  booa  n^bijtf  /  bctaijle  bc  boo2fcB2eben  Commif*  j  gen  /  in  bate  ben  4  ̂ecemb?i$  1 T7  ?.  bit  ift  tot  befïuit 
fariflVnfW  bcrfocBtew/  bat  befane  mette  pacifira* .  ban  bcfen  Bier  bp  boegen  fal/  baer  uit  men  ooft  fal  be* 
iiefouöigeafïopieerten  gefmoozt  too?ben/  batfpge*  |  binben  bpttoe  ban  be  felbe  met  Baer  eigen  Banben  on* 
«\'oeg  boo:  gepnrgcertgeBoubcn  moeden  toerben  bp  ee* ,  berteftent  be  to2eebBeib  bp  Ben-luiben  gepleegt  /  en  be 
ncnieGeUjften  /en  bat  3P  genoeg  gebaen  fiabben  tot  be*  itafïeïijfte  logentale/  om  ben  boojnoemben  ̂ onopte 
fenfie  ban  Baer  eere  /  name  en  fame  /  en  Boe  toel  fp  ge* 
noeg  gefonbeert  toaren  om  Ben  actie  ban  injurie  te  in* 
ftttueren  /  en  Baer  injurie/  fcBabc  en  bef  toaernifTe  ber* 
betert  of  geftraft  te  Bebben:  bat  nocBtanö/  betotjle  be 

boomoembefetfftebenban  Bet  ̂ 002ber-guaL*tierBcn 
met  ben  <0ouberneur  en  CommiffarifTen  alrebege* 

boegtBabben  in'tp20ccg/5p-luiben  in  lang  en  groten 
ttjbtot  geen  einbeenfoaben  ftomen/  bat  Bet  baerom 
boo?  Ben-luiben  belt  en  raebfaemfle  toaö/  be  fahn  baer 
bp  te  laten/Bcbbenbc  genoeg  gebaen  om  Baer  ontfcBult 

tcboenblijnen:  bat  3P  't  baer  boo?t.ö  bp  laten  bltjben 
fouben  /  gelijft  3P  gebaen  Bebben, 

gjft  Bebbe  befe  faue  langer  en  berbolgeng  geBanbelt 
ban  mijn  eerfte  b002nemcn  toaö  /  ten  regarbe  bat  ban 
be  felbe  niet  alleen  in  Bet  ̂ 002ber-Quartier  ban^ol* 
lanb:  maer  boo>  geBecl  ̂ berlanb  rucBtbaer  en  fo 

abuferen  /  baer  in  gemengt  /  b'inBoub  i$  aljs  bolgt : 

E  Dele,  Erntfeftc,  wijfe  voorfienige  Heere,  wyge-  JJlöJflïbe 
bieden  ons  in  aller  dienft willigheid  in  de  goede  5?"  öc 

n  j.         ,.  °        i       j    &      i   «Hom* gratie  van  uwer  h.  dien  gelieve  te  weten,  hoe  dat  wy  al-  mffjarff* 
Ie  defe  drie  dagen  lang  wel  ftrengelijk  geprocedeert  fen  aen 

hebben  met  Pieter  Nanninfz.  en  fo  wat  tormenten  ̂ et1(jE»J}1 
hem  aengedaen fijn  geweeft,  en  heeft  geenfins  willen  ̂ no». 
confefleren.  En  beroerende  Nanning  Coppenfz  heb- 

ben den  fel  ven  op  gifteren  wel  ftrengelijken  aen  de 
koorde  gehad ,  doende  hem  geefelen  met  wel  fcherpe 
geweikte  verfche  berken  roeden ,  en  wat  arbeid  den 
Scherp-rechter  dede ,  en  konde  hem  geen  bloed  uit  het 
lichaem  flaen ,  hield  hem  ook  de  voorfz  Nanning  al- 

dus in  torment  hangende ganfelijk  ftille  fonder  ook  ee- 
niggduitte  maken,  jam  allen  fchijne  of  hy  dood  en 
weg  genomen  geweeft  hadde.   En  na  dat  hy  van  de bele  om  te  boen  i$  getoceft  /  en  bat  baer  biberfehjften 

ban  gefp20ften  en  gcfcB2ebcn  i0 getoeefl  /  fonber  retijt  koorde  was  gereïaxèert ,  en  wederom  tot  fijn  'verftand befcBeib  baer  ban  te  toeten  /  gelljftmen  CCnObeelsS  fien  begonft  te  komen ,  heeft  den  meefter  hem  met  bran- 

mag  in  een  Xatljno"  boerfiemef  tOt  ̂ finttoerpen  gebZUftt  I  dent  fpek  over  al  fijn  lichaem  laten  druppen  ,  't  welk  hy 
in'tjaer  1587*  gctnUtulecrt :  Theatrum  crudelitatum  !  met  fijn  handen  afwifchte  of  kout  water  hadde  geweeft, 
Hereticorumnoftri  temporis,  bati.Ö/  (Coneell  ban  be  en  heeft  ook  in  delelvepijne  geen  geluit  geflagen :  noch 
bJ2eetBeben  berftetteren  ban  onfen  ttjb;  altoaerbefe  |  is  ook  fijn  lichaen  daer  van  niet  opgelopen  meteenige 

t§t(t02iC  in  't  ft02te  neffenö  feftere  ffiQUtt  albUÖ  be*  bladeren  of  ookgequeft ,  waer  door  wy  feer  verwon- 
fcl)2eben  ftaet :  iBeefïer  3)an  ̂ ferocnf*.  gefP20ten  ban  dert  waren  en  niet  en  twijffelen  of  het  is  duivels  fpel  alft 

(r.  1 18 )  <èbam  met  bed  anbere  Catlj0ltjftenban^00?n/3tjn*  met  fijn  vader  is  geweeft;dat  noch  meer  is  feide  in't  tor- 

begeb2acl)topeen  plaetfe  in  ̂ 002t-^0llanb  gelegen/  jmenteren  van  dit  brandende  fpek,  mijnHeeren'tisnu genoeg 
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genoeg  op  een  andertijd  weder  aen,  in  alle  fchijn  of  hy 

met  ons  luiden  gegekt  hadde,fulx  dat  wy  als  nu  gerefol- 
veert  fijn,  datmenfe  drie  of  vier  dagen  lang  anders  geen 

JBerfit  fpijs  geven  en  fal  dan  gefouten  vleefch  en  droog  brood, 

fa&Me'  fonder  eenige  drank  henluiden  te  doen  geven,en  voorts 
middelertijd  procederen  niette  rotten  die  wy  op  gifte- 

ren van  uwer  E.  wegen  hebben  ontfangen ,  niet  verge- 
tende 't  hemd  mette  gebrande  wijn  ook  te  gebruiken, 

met  meer  andere  rigoreufe  middelen  die  wy  fullen  we- 
ten te  bedenken ,  op  dat  de  waerheid  die  daer  in  verho* 

len  is,  uitgeklopt  foude  mogen  worden. 
Voorts  is  ons  ernftlijk  verfoek  en  begeren,  datalfo 

wy  verftaen  dat  tot  Alkmaer  op  Dingfdag  en  Donder- 
dag toekomende  rechtdag  fal  wefen ,  en  den  Secretaris 

t'huis  foude  moeten  wefen,  die  wy  nochtans  alhier  niet 
mifTen  en  mogen  ,  dat  daerom  uwe  E.  gelieve  den 
Schout  en  Schepenen  te  ordonneren,  dat  fy  devoorfz 
rechtdagen ,  acht  dagen  verlangen  en  uitftellen ,  alfo  in 

defe  fake  't  gantfe  welvaren  des  Lands  aenhangende  is, 
verhopende  ook  mette  gratie  Gods  totte  waerheid  te 
komen ,  daer  toe  wy  alle  onfe  naerftigheid  en  uitterfte 
devoir  fullen  doen.  Enden  Caftelein  heeft  op  huiden 

uwer  E.  miflïve  ontfangen ,  en  fal  't  inhouden  van  den 
felven  in  als  nakomen  en  achtervolgen  ,  fonder  daer 
van  in  gebreke  te  fijn. 

Edele  wijfe vrome  en  feer  voorfienige  Heere,alle 

'Dgunt  voorfz  is ,  wy  uwer  E.  by  defen  wel  hebben  wil- 
len adverteren ,  dat  kenne  God  Almachtig  die  uwer  E. 

Wilfparenineenfalig  gefond  enlankwylige  Regerin- 
ge,metter  haeft  van  den  huife  van  Schagen  defen  4.  Sep- 
tembris  anno  1  f  7  S  •  »©nder  ffcmd  die  alle  uwer  E .  goed- 
willige.  €tltoa$  Onderftent/  Jooft  van  Huikefloot, 
Willem  Calf.  J|et  opfCf)2ift  toa&  Edelen  Erntfeften 
feer  voorfienigen  Heerè ,  Jonkheer  Diederich  Sonoy, 
Luitenant  Gouverneur  van  wegen  fijn  F.  G.  over 
Noord-Holland  metten  acnkleven  van  dien  tot  Alk- 
maer. 

WH  fullen  tocdeefteren  daer  top  de  fa&e  gelaten 
öadden/  mits  bet  bcrbael  bande  fafte  banöet 

3&oo?der-cjuartiecnadatde  b?ebebandel  als  geftoo?t 
t0  b2ucï)teloo$  afgelopen  toa$/  fo  beeft  be  g?oot  €om- 
mandeur  aen  d'een  5tjde  grote  preparatie  ban  oo2loge 
gemaeftt/omdieban  Rolland  en  Zeeland  ban  allen 
3ijdenteftrenften/  daer  jegengde  $2ince  banaan* 
gïen/ Staten  ban  Rolland  en  Zeeland  alle  neec(tig= 
l)ci&  en  debotr  gedaen  Oebben  /om  baer  daer  jegens  te 
fter&en  /  en  baer  bpanben  boo2nemen  te  beletten  /  en 
Baer  felbe  te  befcljermen  en  defendecen/gedurende  ban 
be  felbe  bandclinge/  enbe  ï^ince  ban  <®2angien  toel 
merftende/  bat  be  felbe  bannelinge  bol  gebeinftbeidg 
toaoyen  bat  airede  gerefolbeert  toa$  bet  affebeid  en  re 
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bp  benanberen  quanten/  toerd  bp  eenige  boó2gefïa*  &ul?e " 
gen/  om  aen  fijn  &eiferltjfte  Jfêa  jefL  en  deö  Eijr-©o?-'  RJi 
jtenteberfoeftenoffpdefe  lanben  inbaerbefebermin-  bjemöe 

gefouben  toillen  nemen/  ban  gelijften  te  ©janftnjft  ft°"n' boojgeflagen/  en  ingeland.  ,§o  bele  ben  èeiferen 
be  «pr-©02ften  aengtnft  /  toerde  bp  eenige  gefufti* 
neert/batmenalbaer  geen  bulpe  öadde  tebertoacfj* 
ten/obermitg  be  biberfiteit  ban  be  Religie /«nonee^ 
nigfjeib  ban  be  ©02fien  onber  ben  anberen  /  die  daer* 
om  ben  anberen  niet  en  toaren  betroutoende/  en  bat  fp 
generalijben  ben  Coninft  ban  «gpangien  te  feer  toaren 
ontfiendeboo?  be  grote  b?undfcbap  die  f)p  aenben  Uei* 
fer  en  bele  «ijr-©02ften  badde  /  en  om  be  fanden 
met  bet  &eiferrijft  getterainften  te  bereenigen  /  't  felbe 
en  ftondc  niet  gefebieden  ban  op  eenen  generalen  fijjr- 
bag  /  en  foube  bele  te  beel  boeten  in  b'aerbe  fjebben/  en 
00b  bat  lul lu  n  Danbel  jaer  en  bag  foube  aenlopen  eer- 
men 't  felbe  foube  bonnen  tot  eenig  goeb  effect  bren- 

gen /en mibbelertijb fouben  debpanden  te  beelboo?* 
deetë  nonnen  Uinmen  ;  aengaenbe  ©janftnjft  toer; 
ben  00b  bele  berïjinderinge  boo?tgeb2acljt/  obermitsJ 
fpfelfis  in  oorloge  toaren  en  doo?  fntoendige  oorloge 
en  tbiiflen  felfs  fo  bele  te  boen  jjadden/  bat  fatten 
Coninfi  ongelegen  foude  toefen  ben  lanben  in  befeber* 
minge  aen  te  nemen  /  en  ijtm  in  bpanöfcfjap  tegen 
ben  Coninft  ban  ̂ pangien  te  (tellen  /  noebtantf  toaf* 
fer  fufpitie  bat  <©oct02  §uniu.ö  in  ©2anftrijft  toas  aen 
ben  5pranfen  Coninft  gereifl  met  laft/om  fijn  meninge 
te  onberta|ten/baer  toe  te  meer  fufpitie  toag/  obermitjS 
be  ̂ eere  ban  Sfllöegonbe  albaer  00b  toasf  getoeeft  /  en 
bat  be  #2ince  aenbe  bot bter  banbe  hertog  ban  |Bom^ 

penfier  toa^  geboutoelijftt/gelijb  top^terftonb  berftalen fullen/  nocbtanief  fcfieen  be  genegentfteib  meeft  te  lopen 
op€nge!anb/om  bat  W  beter  gelegentfjeib  öabbe  ban 
febepen  en  babeng/  bat  fp  pjofcffie  tete  ban  be  <«3ere* 
f02meerbc  ïïeligie/en  bat  fp  ooft  toa$  gefp20ten  banben 
bloebe  banbe  <i5?aben  ban  ̂ ollanb/einblijb  fnn  albaej 
in  december  baer  na  gefanten  gefonben  /  als  lik  faftc 
nocb  berber  in  belt beratie  geleib  toerbe/  om  bare  MaU 
be  fouberainiteit  actne  bieben/  gelijft  ift  ooft  bier  na  fal 
berbalen.  nisibbelertijb  öabbebe  |)2ince  ban<©ran* 
gienooftboo2gejlagen/om  een  anie  te  maften  tuffen 
be  föibberfcbap/<£öelen  en  ̂ §teben  ban  ©ollanb  baer- 
om  ooft  bele  te  boen  toatf  /  hit  boef)  einblijft  te  toege  ges 
b2acbt  toerb  en  befloten/  na  bat  baer  op  berfcbeiöen  re# 

ceffen toaren  genomen/ en b'articulen ban  bientebo«= 
ren/fobp  bie  ban  ̂ uib-^ollanb/  en  ooft  in  't^oo?? 
ber-quartier  gefonben  en  gebifiteert  toaren  i  teft  önic 
toatflutbenbealjsbolgt. 

NAdemael  d'almogende  God  door  fijne  fonderlin» ge  gratie  en  genade,  den  Lande  van  Holland  en 

(eö  tC  nemen  /en  ben  banbelte  beflUttett  fO()l'erb02en(  Zeeland  jegens  den  Hertog  van  Alva,  en  de  heerfchap 

flaijuy 

P?ince 
3an  &. 

gel)002t  iö  /  fo  ̂ijn  bp  ben  $2ince  ban  Orangien  booj- 
geflagen berfebeiben  faften/  lik  öp  meende  nodig  te 

toefen  /  om  bp  der  band  genomen  te  toerden  /  en  onder 
andere  /  of  niet  raedfaem  en  foude  toefen  te  berfoeften/ 
eenige  ftulpe  en  fecourö  aen  b?eemde  peeren  of  $oten* 

m&ni  taten  tot  onderftand  defer  landen/  tegen 't  getoeld  dat 
jebaen  ban  toegen  den  Coninft  op  defe  landen  toerde  getoend. 
irtcnna  ̂ icc  op  isS  na  öclc  communicatie  en  raedgpleginge  bp 
aan  De  de  €delen/grote  en  ftleine  ftcden  ban  Rolland  en  ̂ ee< 
|ecrcu  land  onderlingen  en  elftö  apart  geöouden/  eintelijft 
m%a>  gecommitteert  ben  <02abe  ban  Cuilenb02g  /  gonft- 
anö  en  beer  Sirent  ban  ̂ 02p  /  m&r.  gjacob  ©auli  /  Cojndisï 
jcciaab  Coning  /  «Doct02  ̂ rancoiö  JBaelfoen  /  211d2iaen 

Crombout  /  3ünd2ieö  gacobf5.  de  ̂ onge  /  en  den  3Bd- 
bocact».  ̂ autoeicf  25u(sS  /om  t'famentlijft  met  5ün €rcell.  te  mogen  adbiferen  /raedflagen  en  communi- 

ceren in  toat  boegen  en  manieren  bulpe  en  bpfland  aen 
eenige  ©02flen  /  peeren  en  potentaten  berfocöt  foude 
mogen  toerden  /  tot  toederfland  ban  de  tP?annie  en 
't  getoeld  ban  den  Coninft  ban  «Spangieh  /  fonber ^o^  nocljtantf  cenigfinö  te  mogen  bandelen  of  tracteren/ 

mtaten.  om  defe  Eandcn  ban  den  Coninft  te  fepareren/  of  on- 
der p20tectie  of  befcljerminge  ban  eenige  andere  ̂ ee- 

looma  ccn  °f  ̂otcntaten  tc  &egeben  /  of  de  felbe  in  befe  landen 

linnen 

mi  tc 
tecfoe» 

ien  aflï* 
tmtie 
tan 
{eentje 
feeceit 

tenörn   te  laten  ftomen.  flUgmiDefe  ̂ eeWU  daerom  difttoil)S|  loge,  en  aenperffingen.  der  vyanden  wel  heeft  mo l  Deel, 

tanfe 
tuffrïKrt 

be  8Ut>» 
pye  der  Spangiaerden,met  haren  aenhank  vande  quaed-  berfeftap 
willige  en  bloeddorftige  vyanden  der  felver  Landen  SL^ÜT 
wonderbaerlijk  tot  noch  toe  heeft  behoed  ,  daer  toe  jgoüanö/ 
met  fijne  Goddelijke  woord  verlicht,  en  alfulx  den  in-  bacrbp 
gefetenen  van  dien  van  de  flavernye  ,  fo  in  den  lichame  *?Jinet 
als  inder  confeientie  heeft  verloft  uitte  handen  van  hare  ̂ an  <&, 

voorfz  vyanden ,  jegens  wiens  aenloop  groot  geweld  en  ranafm 

heirkracht  aen  allen  oorden  aengewend ,  de  mogent-  £eförj 
heid  en  goedertierentheid  Gods  tot  meermalen  fon-  jgcrb  be 
derlinge  voorfpoed  en  victorie  heeft  verleent ,  door  Igoog^ 
middel ,  vlijt  en  forgvuldigheid  van  den  doorluchtigen  2£^ 
en  hooggeboren  Vorften  Heere  Wilhelm  Prince  van  be  felbe 

Orangien ,  Grave  van  Naffau ,  &c.  met  een  verweci-  Jtanbeti» 
kinge  des  gemoeds  van  den  volke  ,  en  ingefetenen 
voorfz  in  der  voegen ,  dat  den  vyand  in  fijnen  kracht  en 
macht  feer  gefwakt  of  gekrenkt  fijnde,  tot  zijn  quaed 
voornemen  niet  heeft  konnen  geraken  ,  welke  Gods 
werk,  want  niet  alleenlijk  te  verwonderen:  maerals  (f.  t,9.j 

een  grote  weldaed  en  genade  by  een  yegelijk  ftaet  aen 

te  nemen ,  en  in  't  generael  met  alle  politijke  ordenin- 
ge  te  beveiligen ,  om  voortaen  alle  faken  gefteld  ,  en 
gehouden  te  werden  in  goede  gercgelthcid,  difcipline 
en  onder  een  beter  beleid ,  dan  tot  noch  toe  mits  de 

menigvuldigheid  der  laften  ,  en  affairen  vande  oor- 

%n  2 

geo 
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gen  gefchieden ,  of  in  't  werk  gebracht  werden,  fulx  dat 
hier  door  de  faken  der  Landen  ,en  van  allen  den  inge- 
fetencn  in  meerder  verfekertheid  en  geruftigheid  ge- 
ftelt  zijnde ,  den  vyandenveel  hoops  en  middels  afge- 
ineden  fal  werden  van  eenig  voordeel  op  den  felven 
Lande  te  krijgen :  daer  toe  hy  ook  onder  dexfel  van 
vrede  handel  eenige  voorleden  maenden ,  fonderlinge 
en  met  alle  liftigheid  fchijnt  gearbeid  te  hebben ,  im- 

mers want  egene  republijkenen  noch  een  igegemeine 
ftaet  van  de  Landen ,  of  Steden  fonder  ordentlijke  po- 
hcie  mogen  blijven  ftaen ,  maer  door  confufie  by  hem 

felven  moeten  vergaen  en  vervallen ,  mits  't  welk  met 
goede  redenen ,  al  fulke  or-dre,  wetten  en  policien  be- 

horen, geabordeert  te  worden ,  behouden  en  geadmini- 
fireert  met  behoorlijke  reputatie ,  eere  en  autoriteit  des 
Overheids,  de  felfde  adminiftratie  hebbende ,  en  met 
geruftigheid ,  eendracht  en  welvaren  der  particuliere 
Lidmaten  en  onderfaten,  elx  in  fijn  regard,daer  toe  God 
almachtig  als  een  beminder  van  alle  goede  policien,  fij- 

nen zegen  en  vorderlijke  hand  altijds  is  reikende, tot 
vermeerderinge  zijnes  nacms  en  glorie. 

Defen  aengemerkt  en  bevindende  deRidderfchap, 
Edelenen  Steden  van  Holland,  repreienterende den 
Staten  van  de  felven  Landen  ,  na  onderlinge  commu- 

nicatie en  rijpen  berade ,  of  forme  van  regeringe  en  ad- 
miniftratie van  de  gemene  fake  der  felver  Landen,  dat 

alle  republijken  en  gemeinkhap  beft  worden  behou- 
den, gefter  kt  en  beveiligt  by  een  igheid,  de  welke  niet 

wel  en  kan  zijn  by  vele,  in  willeen  gemoed  veel  tijds 
differerende  ,  en  mits  dien  ook  nodig  te  zijn,  dat  de 
voorfz  regeringe  gefteld  werde ,  en  bevolen  zy  aen  een 
Hooft  en  Overigheid,  hebben  daerom  de  voorfz  Sta- 

ten door  de  ingeboren  goede  affectie,  liefde  en  y  ver  die 
fijne  Princelijke  Excel!,  eenen  voowaemfte  perfonagie 
defer  Landen ,  en  een  principale  eilvUeerfte  van  d* Sta- 

ten der  felver  Landen ,  veribcht  en  gebeden ,  en  voor  fo 

veel  in  hen-luiden  is,  als  Hooft  en  hoogfte  Overheid' 
verkoren ,  en  gefteld  tot  de  regeringe  der  voorfz  Lan- 

den en  Steden  van  Holland ,  mitfgaders  allen  den  on- 
derwind en  beleidinge  van  de  gemene  fake  der  felver 

handels,  met  ftraffinge  van  de  overtreders  van  dien: 
daer  toe  de  Staten  en  Steden  met  hare  Schutteryen  en 
gemeenten ,  des  geboden  zijnde ,  hand  fullen  houden. 

Tot  uitrechtinge  des  voorfz  krijgs  en  krijgs-faken, 
fo  te  water  en  te  lande ,  fal  fijn  Excell.  hebben  de  gehele 
en  vrye  adminiftratie  van  de  contributien ,  en  pennin- 

gen by  de  Staten  daer  toe  gedeftineert  en  bewilligt, of 

als  noch  te  deftineren  en  te  bewilligen.  Alle  't  welk  fijn 
Excell.  fal  doen  ontfangen , han delen, difpenferen en 
uitgeven  op  alfulke  ordonnantie  ,by  alfulke  Treforiers, 
of  Gecommitteerden  als  zijn  Excell.  daer  toe  ftellen  en 
verkiefen  fal ,  uit  eenige  bequame  perfonen , Hollan- 

ders en  Zeelanders  wefende  ,  mits  dat  by  den  felven 
Treforiers  of  Gecommitteerden ,  ook  voor  de  generale 
Staten  of  hare  Gedeputeerden  van  drie  maenden ,  tot 
drie  maenden  getekent,  of  verantwoord  fal  werden, 
behoudelij  k  nochtans  in  dien  zijne  Excell.  gelieft  als 
Treforier  of  Gecommitteerden  ten  fine  voorfz  eenige 
airede  in  diende  en  gelijke  faken  geimployeert,  egene 
Hollanders  or  Zeelanders  wefende ,  dat  ielve  voor  defe 

tijd  gefchiede  fonder  prejudicie  van  den  Lande  in  toe- komende tijden. 

En  fal  fij  ne  Excell .  in  alle  voorvallende  fa  ken  volko- 
men macht  en  vermogen  hebben ,  fonder  te  hebben  of 

te  verwachten  der  Staten  confent  tot  lafte  van  den  ge- 
menen  Lande ,  en  met  verband  en  op  geloof  der  felver 
Landen ,  te  lichten  of  te  vinden  de  fomme  van  xoooo 
guldens  eens  >  by  den  felven  Lande  goed  te  doen ,  elx 
voor  zijn  quote. 

Sijne  Excell.  fal  van  wegen  den  Conink  alsGrave 
van  Holland  en  Zeeland  recht  en  juftitie  doen  admini- 
ftreren ,  by  den  Raed  van  den  Hove  van  Holland,  over 
allen  den  plaetfen  en  ingefetenen van  Holland, Zee- 

land en  Vriefland,  onder  den  felven  Hove  reforteren- 
de,in  allen  faken  tot  kenniffe  vanden  felven  Hove 
ftaendc ,  fonder  nochtans  te  verlenen  eenige  pro viiïe, 

of  t'admitteren  eenige  proceduren  jegens d'ordonnan- tieofrefolutieyan  den  Staten. 
En  mits  dat  de  felfde  Raed  vorder  hem  fal  hebben  te 

voegen  na  befchreven  rechten ,  equiteit ,  mitfgaders  al- 
Landen.  Al  de  felfde  onderwerpende  de  goede  wille  en  !  Ie  deugdelijke  privilegiën,  en  coftumen,en  in  materie 
gebied  van  zijnder  Excell  den  welken  fy  luiden  gecon- 
fereert  hebben ,  en  mits  defen  confereren  allen  volko- 

men macht  en  autoriteit  daer  toe  eenigfins  nodig  zijn- 
de in  der  forme  en  maniere  hier  na  volgende. 
Te  weten  dat  zijn  Excell.  fo  lange  de  Landen  in  der 

oorloge  of  wapenen  zijn,  fal  hebben  volkomen  auto- 
riteit en  m  acht ,  als  fouverain  en  Overhooft  te  gebieden 

en  te  verbieden ,  alles  wes  tot  confervatie  en  befcher- 
minge  der  Landen  dienlijk  en  doenlijk  fal  mogen  zijn. 

Alfulxfal  zijne  Excell.  op  alle  krijgs-faken  te  water 
en  te  lande  difponeren  na  zijn  goed  dunken ,  of  met  ad- 

vijs  van  de  genen  die  fijn  Excell.  gelieven  fal  t'allen  tij- 
den daer  toe  te  gebruiken. 

In  de  felve  krijgs-faken  ftellende  en  gebruikende  al- 
fulke Overfte ,  Capiteinen ,  Luitenanten ,  Officiers  en 

foldaten ,  als  fijne  Excell.  goed  dunken  fal ,  onthouden- 
de den  felven  en  allen  anderen  Commiffarifen  tot  be- 

leidinge der  krijgs-faken ,  en  't  gunt  daer  aen  kleeft  ee- 
nigfins nodig  zijnde  behoorlijk  traótement  en  befol- 

dinge  na  zijne  Excell.  goed  dunken ,  met  al  fulke  goede 
en  generale  krijgs-ordeninge  en  difcipline ,  als  tot  fou- 
lagement  der  ingefetenen,  enten  minften quetfe  van 
den  Lande  in  alder  gelijkheid  en  eenparigheid  fal  kon . 
nen  gefchieden. 

't  Voorfz  krijgsvolk  verdelende ,  en  logerende  al  om 
binnen  den  Steden  en  Vlecken ,  en  ten  platten  lande 
daer  des  nood  zy,enby  zijne  Excell.  goedgevonden 
fal  werden :  fonder  eenig  advijs  of  bewillinge  van  de 
Staten ,  Magiftraten  van  de  Steden ,  of  van  yemand  an- 

ders daer  toe  te  verwachten ,  in  der  voegen  dat  alle  Ste- 
den en  Vlecken  altijds  het  krijgsvolk  of  garnifoen  hen- 

luiden  toegefonden ,  elx  in  zijn  regard  ter  ordonnantie 
van  zijn  Excell.  by  proviGe  fullen  ontfangen,  voor  en 
al  eer  fy  luiden  fullen  doen  eenige  remonftrantieof 
verfoek  ter  contrarie ,  en  tot  haer  ontlaftinge. 

Sijn  Excell.  fal  doen  nakomen  alle  fijne  bevelen  ,or- 
donnantien ,  wetten ,  difcipline  en  articulen  des  krijgs- 

van  appellatie  en  executie  van  hare  fententien ,  na  de 
provifionele  laetfte  ordonnantie  en  refolutie  van  de 
Staten. 

Des  Cal  fijne  Excell  den  felven  Raed ,  allen  hooft  Of- 
ficiers ,  en  andere  Officiers  van  de  Juftitie  ( tot  collatie 

van  de  kamere  Van  de  Rekeninge  na  gewoonte  niet 
ftaende)  ftellen  en  ordonneren  van  wegen  den  Co- 

nink alsGrave  van  Hollanden  Zeeland ,  te  weten ,  Co 
wanneer  eenige  van  de  jegenwoerdige  fal  mogen  over- 

lijden ,  of  den  tijd  van  eenige  Officieren  geexpireecc 
zijn ,  ten  ware  om  redenen ,  fijne  Excell  mitfdien  fal 
mogen  doen  in  beiden  gevalle,  met  advijs  van  de  Sta- 

ten ,  de  welke  fijne  Excell.  t'allen  tijden  fullen  denomi- neren  drie  perfonen  uitten  welken  totte  vacerende  Sta- 
ten en  Officien  refpecl:ive,zijn  Excell.  een  fal  veror- 

donneren ,  mits  dat  in  den  voorfz  Raed  van  Holland, 
altijds  twe  fullen  zijn  uit  Zeeland ,  als  na  ouder  herko- 

men of  privilegie  van  den  felven  Lande. 
En  fullen  die  van  den  Rade  voornoemt ,  by  provifie 

mogen  verlenen  alle  provifien  in  materien  van  gratiën, 
als  relief  en  reftitutie ,  fulx  als  by  den  groten  Rade  van 
Mechelcn  plag  gedaen  te  werden.  Item  alle  benefi- 
cien  van  rechten  ,  als  beneficien  van  Inventaris,  ceffien, 
endiergelijken. 

Sullen  ookby  provifie  ter  eerfter  inftantiekenniflè 
hebben  van  alle  queftien  feudale ,  mits  dat  in  fulke  fa- 

ken by  hem  fullen  zijn ,  den  Stadhouder  en  Raden  van 
de  Lenen  van  ouds  geweeft  hebbende ,  en  noch  jegen- 
woordig  zijnde. 

By  fijne  Excell.  als  by  de  Overheid  fullen  mogen 
werden  verleent  alle  gratiën,  als  remiflïen,  pardons ,  re- 
fpijten,  quinquernellen ,  legitimatien  ,  en  diergelijke 
van  wegen  den  Conink  als  boven ,  na  behoorlijk  advijs 
van  d'Officieren  en  Wethouderen  van  der  plaetfen , 
of  andere  als  na  oude:  gewoonte  ,  van  gelijken  alle 
o&royen ,  beneficien  en  prerogativen ,  of  privilegiën, 

wel  verftaende ,  dat  in  't  verlenen  van  eenige  o€troyen 

of 
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of  privilegiën  aen  eenige  Communiteiten,  Steden  en 
Vlecken ,  't  felfde  gedaen  fal  werden ,  met  advijs  van  de 
Staten  ,  om  allequeftien  te  voorkomen. 

SijneExcell.  iai  onder  fijne  hand  en  zegel  verlenen, 

de  fauvegarde  en  pafpoorten ,  als  't  felfde  tot  noch  toe 
geufeert  en  gedaen  is ,  ibnder  dat  yemandin  Holland, 
noch  Zeeland  wie  hy  zy ,  hem  fulx  fal  onderftaen ,  dan 
by  exprefle  autorifatie  van  fijne  Excell. 

Item  fijne  Excell  fal  elegeren,  cureren  en  vernieu- 
wen ten  gewoonlijke  tijde,  de  Magiftraten  indeSte- 

den ,  als  na  ouden  herkomen ,  handveften ,  of  privile- 
giën van  den  Steden ,  wel  vcrïtaende  indien  den  nood? 

of  verfekerheid  mochte  vereifïchen  eenige  afftellinge 
of  vernieuwinge  van  Officieren ,  Wethouderen  of  Ma- 

giftraten van  de  Steden ,  buiten  den  gewoonlijken  tijd, 

ial  fijne  Excell.  't  ièlvc  ook  mogen  doen ,  met  kennifle 
van  faken  ,  en  van  't  meerendeel  der  geenre  die  de 
Vroetfchap ,  en  't  corpus  der  felver  Steden  zijn  repre- 
fenterende  ,  al  fonder  prejudicie  der  Steden  voorfz 
handveilcn  en  privilegiën  ,  die  niet  te  min  gehouden 
lullen  werden ,  en  blijven  in  haren  geheel. 

Gelijk  zijne  Excell.  ook  hand  houden  en  befcher- 
men  lal,  allen  rechten,  privilegiën,  gerechtigheden, 
vrydommen  en  loflijkecoftumen  der  Landen  en  Ste- 

den van  Holland  en  Zeeland  onder  zijne  gehoorfaem- 

heid  zijnde ,  in  't  gemein  en  van  elk  een  by  fonder  met 
yerftaiid ,  handhoudinge  en  proteclien  van  de  preëmi- 
nentien ,  en  autoriteit  van  alle  wettelijke  Officieren , 
Magiftnten  en  Overheid,  fonder  in  eenige  Steden  of 
Plecken  onderhouden  te  werden  eenige  andere  Colle 
gien ,  of  Coniiftorie ,  dan  met  advijs ,  nominatie  en  in- 
ffellinge  van  de  Magiftraten  der  felver  Steden ,  of  van 
de  gemene  Staten. 

En  aengaende  de  Religie, fal  zijne  Excell.  ad  mitte- 

ren  en  handhouden  d'oefFeninge  van  de  Gereformeer- 
de Euangehfe  Religie,doende  iurcheeren  en  ophouden 

d'excrcitie  van  de  Roomfe  Religie ,  conftituerende  tor 
•  vorderinge  der  voorfz  Gereformeerde  Religie  drie  of 

vier  gequalificeerde  perionen ,  als  generale  Commiffa- 

rifen  in 't  ftuk  van  der  Religie, de  welke  fullen  letten op  te  qualité  van  de  Predicanten  en  Minifters,mitfga- 
der-  op  nier  behoorlijke  onderhoud  voorfien,in  de  Ste- 

den met  advijs  van  de  Magiftraten ,  en  ten  platten  lan- 
de van  de  Hooft  officiers  van  der  Plecke. 
Sonder  dat  zijne  Excell.  fal  toelaten ,  dat  men  op  ye- 

mands geloof  of  confeientiefal  inquireren,ofdatyc- 
mand  ter  caufe  van  dien  eenige  moeyeniffe ,  in jurie,  of 
letfel  aengedaen  fal  werden ,  doende  vorder  by  advijs 
van  de  voornoemde  Gecommitteerden ,  d'oefFeninge 
der  voorfz  Religie  aengaende ,  ftellen  alfulke  goede  or- 
dre,als  na  gelegentheid  van  der  faken,  en  conditien 
van  der  Steden  ten  meeften  geruftigheid  en  commodi- 
teitvande  gemeente, fonder  verminderinge  van  Go- 
des  eere  bevonden  fal  werden  te  dienen  en  te  behoren, 
ook  met  advijs  van  de  Staten  ift  nood. 

En  fal  zijne  Excell  in 't  gunt  voorfz  is  rot  zijne  Ra- 
den en  afïlftentie  verkiefen  alfulke  gequalificeerde  per- 

lonen  Nederlanders,  en  't  meerendeel  Hollanders  en 
Zeelanders  wefende  ,  als  zijn  Excell.  believen  fal,  fon- 

der advijs  of  denominatie  van  yemand. 

En  lullen  de  Staten  in  't  gemeen ,  ook  de  Officieren, 
Magiftraten, Schutteryen  en  Gemeenten  in  alle  Steden 

1  '  en  Vlecken  eed  doen  ,  fijne  Excell.  in  de  voorfz  fijne regeringe,  bevelen  en  ordonnantien  boven  verhaelt, 
en  tot  ouderhoudingc  van  dien ,  getrou ,  onderdanig  en 
gehoorfaem  te  wefen. 

Aliook  by  of  van  wegen  fijne  Excell.  reciproquelijk 
gefworen  fal  worden ,  in  de  voorfz  regeringe  der  Lan- 

den van  Holland  en  Zeeland,  haren  rechten ,  privile- 
giën ,  vrydommen  en  loffelijke  coftumen  in  der  forme 

en  maniere  Js  boven,  by  alle  mogelijke  wegen  te  be- 
fchermen  en  te  bevorderen,jegens  alle  hare  vyanden  en 
wedorpartyc ,  van  alle  't  welk  gemaekt  fullen  werden a&jn ,  folemnelijk  gezegeld  en  getekent  alft  behoort. 

Des  fullen  «Ie  Sraten  van  Holland  voor  fo  vele  hen 
aengaet ,  of  met  die  van  Zeeland  in  't  generael  vorder 
conltitueren  van  de  voornaemfte  en  principaelfte  van 
den  Lande ,  eenen  gemenen  Laad-racd ,  tot  beleidiuge 

en  confervatie  van  allen  anderen  des  gemene  Lands- 
fakcn,en  Unie  der  fel  ver  Landen,  de  welke  na  de  or- 

donnantie ,  autorifatie  en  inftru&ie  hen-luiden  daer 
afte  geven  j  van  wegenden  Staten,  met  alle  officie  en 
dienft  willigheid ,  fijne  Excellentie  ook  fullen  affifteren 

na  haer  vermogen  met  raeden  daed ,  daer  toe  in 't  ge- 
heel of  deel  by  fijne  Excell.  vermaent  zijnde, en  fal 

niet  te  min  fijne  Excell.  de  Staten  doen  vergaderen  en 

befchrijven,alshem  goeddunken  fal  in  't  particulier 
of  generael. 

In  alle  't  welke  hebben  de  voornoemde  Staten,  voor 
fo  veel  hen  aengaet,  belooft  en  hen  verbonden,  beloven 
en  verbinden  hen  by  defen  fijne  Excell.  onderdaniglijk 
te  gehoorfamen ,  en  na  haer  vermogen  te  doen  gehoor . 
famen  t'allen  tijden ,  des  bevelen  ordonnantie  van  fijne 
Excell.  hebbende. 

Gedaen  tot  Dordrecht  by  de  Ridderfchap ,  Edelen 
grote  en  kleine  Steden  van  Holland ,  Staets-gewijs  ver- 

gadert zijnde  den  ujuly  1575-.  en  t'oorkonden  defen 
met  gemenen  zegele  vanden  Lande:  en 't  haren  ern- ftclijke  verfoeke ,  metten  zegele  der  ftede  Dordrecht 
beveftigt.  En  was  bezegelt  mette  zegelen  der  Staten, 
en  van  de  ftad  Dordrecht.  Onderftond  noch  gefchre- 
ven ,  Ten  bevele  en  uitten  name  van  de  Ridderfchap, 
Edelen  en  Steden  van  Holland  boven  vermeld ,  on- 

dertekent P.  Buys ,  Onderftond  gefchreven  inkennif- 
fe  van  ons  ondertekent 

C.  de  Rechtere. 

Wff  baDDen  bierboo?  berbaelt/batDe^eereban 
^iergesf  geDurenDe  Den  b2cbe-banDcl  tot  25?eDa/ 

een  toebt  in  't  ,$oo2Der-guartier  gebacn  ijaDDe  /  en  Dat 
f)p  in  De  23ebertoijH  i*  Dagen  (rille  gelegen  bcbbenDe/ 
om  Den  $2ince  ban  <®rangien  /  en  Die  ban  SgcüanD  te 
abuferen/  baeftelijn  terugge  geneert  en  opgetogen  W 
na  De  (teDe  ban  25uren  /  Die  f)p  belegert  Beeft.  25uren 
i$  een  felein  (teDenen  /  gelegen  binnen  De  palen  ban  bet 
%rtogDom  ban  <0elDerlanD  op  Den  bloetEinge/op 
een  nlein  bjater-blietnen/eertijDsf  genoemtbe#Beu* 
len  graxfit  /  een  mijle  ban  €iel/  groot  in  't  ronbe  1 100 
treDen/  met  een  feer  (tern  Cafteef  buiten  Der  ,§teDe  ge* 
legen  /  Defe  ̂ §teDe  en  't  Cafteel  mette  <Do2pen  Daer  on? Der  beborenbe  /  D2agenDe  De  toaerfcigbeib  ban  een 
Cfcaefftbap  /  beborenDe  De  ouDfle  fonc  ban  Den  $2ince 
ban  <©rangien  Pbiliptf  /  De  toelue  bn  Den  hertog  ban 
HUbain^pangien  gefonDen  toa67DieDe$2incemet 
nocb  eenDocbter  geteelt  baDDe/bpDe  eenige  Docbtec 
ban  ifêarimiliaen  ban  CgmonD/  <0?abe  ban  25uren/ 
Dcöpjince  ban  «©rangien  eerftebui$b20utoe/uitDit 
(teDeben  en  Catfeel  DeDen  Detf^incen  bolhbeeltocb* 

,  ten/enuitballeninDe  omlcggcnDe  plaetfenban<©el* 
DerlanD/en  toa$  Doo?  eenen  genaemt  Bogelfann  in  Den 

1  jare  1572.  met  liften  gcbangenbebbenDe  Den  Caftelein 
1  ban  bet  Cafleel  Den  10  giulpDegfelbenjaersf/inDen 
1  name  ban  Den  $2ince  ban  <©rangien  ingenomen. 
I  ©oojbittfeDenen  i£De  boo?noemDe  ï$cere  bankier* 
ge$ genomen  Den  19  ̂[unp  1*  75*  (tern  omtrent  7000 

i  mannen  te  boet /en  bier  Compagnien  fiuiterg/met 
1  ?  (tucnen  grof  gefcbutö/3p  DeDen  bare  trencbee  n  ma* 

!  ben/  en  (telDen  bare  Datterpen  in  t\xc  plaetfen/altf  in  De 
trencbee  ban  bet  regiment  ban  Denieubje^pangiaer* 
Den  negen  (turnen /en  in 't  regiment  ban  25alDe5fcg 
ftuclicn  /  De  toellie  al  op  eene  plactfe  fpcelDcn.  ̂ Ditge? 
Daen  3ijnDe/  DeDe  bP  De  ̂ §teDe  op  eifeben/  maer  alfo  bp 
geenanttooojDe  na  fijn  fin  ennreeg/  bebal  fjpbetge* 

j  febut  af  te  fcbieten/'ttoclb  alle  Den  Dag  geDuerDe  /  en 
1  continueerDe  'tfelbeDejes  anDeren  Daegsfnocb  beelfü- 
rieufer  tot  beg  miDDaegö  toe/Dat  ïliergeief  bebal  te  fto^ 
men/  Den  Capitein  ÏBanuel  CaDere  De  ©acca/en 
(©afpar  <©2tisef  baDDen  De  boo^toebt/  en  DeDen  Den  aen? 
baloberDefcbeep-b2unge/en  liepen  D002  De  b?e(Te/ en 
en  bonDen  geen  tegentoeer  /  D002  Dien  De  folDaten  en  De 
boigeren  al  toaren  berlopen  en  getoeften  op  bet  nafteel. 

3Clfóbregenfpbet  fteDeben  in  /Daer  niet  meer  boo?  la* tenDe  Dan  eenen  man/toefenDe  Sergeant  banDe  boo?f5 

Capitein  jjiaanuci  Cabere  De  ©acca/  Dctoelftc  in't  aen^ b2engenbanDe  Imtgge  DooDbleef/  fp  plonDerDen  bet 
1  fteDeben/en  Die  fp  Daer  nocb  mocfjtcn  in  binDcn  jloegen I  $ÜÖ4  fP 

rfnge 

ban23u# 

ten. 

©uren 
tii'jriio. men 
ban  be 

^>pan/ 
gtner* 

Hm. 
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f«j  boob.  m*  ban  net  Caftèel/  Doetocl  D*t  fi^rö  genoeg  ,  t'elnen  jare  op  ben  eerden  ban  ̂ anuario  /  't  teem  men  « 
toaö/en  bcfet  met  nrtjgobolh  en  folbatcn/Debbenbe  biet  \  boo?  b'eerfte  reife  beginnen  foube  op  oen  i  fjanawp  | 
fteröe  torens*  en  b?ie  gracljtcn  /  teel  boojficn  met  ge* 

feftut  en  ammunitie  ban  oojloge/Debben  't  felbe  fonbec 
eenfefieutof  |to?mte  bertoactjten  ty  appoinctemente 

».»  rfra,  obergeneben/  en  $ijn fonber  trommels  en  benbetë  af- , ,.   •  ~^~   »   -s— -  —  »— 

Sri üan  nctoacn / latcnbe  albaer  24  fhicftenfo  ulcinatë  groot  acten  en  gefcDjiftengcbateert  fouben  toerben/bebelen* 
s5"""   nefctiut.  ̂ e  Staten  ban  fêollanb  namen  bit  obergc*  be  allen  fiecljtecen  /  <&M iets?/  <afftctcc0/  $otartffen 

ffiffi  ben  ft  aualijfeen  /  bat  fp  ben  Commanbcur  ©ogeifann  |  en  anbere  publp  en  p?ibe  perfonen  't  felbe  alfo  te  ge*  c >^*.   -i  .hMMhrfis.Ht^iMMii.  bruinen  op  pene  ban  arbitrale  cojcecttc/  de. 

1576.  Oen  toenomenbe  /  continuecenbe  't  felbe  alfo  ban c< 
jare  te  iare/en  bat  bien  bolgenbc/  alle  bonniflfen/fenten* « 
tien/  tejtamenten/  contracten/  obligatien/  cebullen/be* " 
jloteneb2tebenen  generalijnen  alle  publijn  enfecrete" 

cc 

be  fêeere  gebangen  beben  nemen/  en  Dem  toilben  boen  fterben : 
uan  (8(er*  mact  %t  $2incc  ban  ©rangien  mhz  Dem  gebangen  op 

DetCaftcclbanber  <0oube  b?engen/en  Ijeeft  baerna 
fijne  befenfie  gebaen  leggenbe  be  fcljulb  opte  gemene 

flfjS. 
€n  io  bit  febert  alujbs.  alfo  alom  (alg  oon  in  Jgollanb 

en  ̂ eelanbj  onberDouben  geto02ben/genju  Ijetnocö 
onberDouben  toerb/baer  mebe  beïe  queftien  en  gcfcïjil* 

©e 

P^incc ban  <&> 
tangten 
trourin 
öcn 
S5?iclc/ 

<£fjac* 

folbaten  /  ük  niet  en  Dabben  brillen  beeïjten  /  en  't  Ca*  len  toeg  genomen  5ün/  alleenlnn  t$  m  ben  jare  8  3/  boo?. 
ileel  obergegeben  /  hem  ben  bpanb  gebangen  fouben  een  placcaet  ban  ben  hertog  ban  ̂ lencon/tjet  jacc  tten 

rtbert  Hebben /en  battcroon  geen  bib?ejS  genoeg  op  ;bagcnberno?t/D«  toelnüp  eenige  Aanbenen  proton* 
en  toaov  om  't  felbe  te  mogen  Douben/fulr  bat  DP  na*  |  cien  gebolgt/en  b?  anbere  bertoojpen  teerb/  gein» 

maetóloö  gelaten  t&  it'fönber  plaetfen  faltoerbenbcrDaelt*        ; 

^etonle  be  toebe-Danbelingc  tot^ebabuurbefo  |  '-p<enfelbentübealöbe<©?ootCommanbeurbebel 
ïtaböe  bc  tëecre  ©2ince  ban  «Drangien  gecommitteert  j   *  gegeben  Dabbe  ben  ̂ eere  ban  ̂ iergcö 1 25uren  en 

©hiliPS  ularnir  i^eere  ban  ben  25erg  ban  ,§.  2»lbe*  anbere  plaetfen  te  occuperen/fo  ftabbe  Dp  ook  geöurcn* 
aonbe/omfnnetoenomcnt!e25?uibenberbenut35b?ou^ ,  ütht  b?ebe-ftanbelinge  boo?f3  00B  laft  gegeben  ̂ on 

toe  Cöarlotte  ban  bourbon  /  bocljter  ban  ben  hertog  I  CO?ifïoffel  be  |Bonfb?agon/aouberneur  ban  Jet  €a*  ̂ ff> 
ban  IBonpenfier  in  ̂ ollanb  te  Dalen  /  fp  Qtiam  ober  i  fieel  ban  <0ent/  om  fjet  eilanb  banClumbert/  jutgen-  „rrmt  & 

£?k ie  €mbben/altoaerbcp?incebefelbettoetoeltoegeru(ie  1  ̂ilen^inaertintenenicn/befe^met  loooöflrjue, gnam/ 

®our'  oojloö-fcïiepen  fonb/  iatefe  b?acbten  na  be  USafc/  en  ac;  bufterss  3©alen  ban  fnn  Regiment  of  Colonelfcfiapy  en  j»ygy 
En!?r  L  ribeerben  binnen  ben  2&?iel  /  albaer  fp  ban  ben  $?ince  ttoe  ̂ paenfe  Compagnien  boetbolr/baer  Capttemen  mm, 

Sf  fcer  fecftelp  ontftaelt/  en  ben  1 1  !Junp  tm.  met  gro^ !  af  toaren  3ilfonfo  be  ̂otomajo?  en  ̂ anuaen  be  ff*»  &n  m. 

ïicrtasc  [cc  uijjfcnap  getront  toerb/en  baer  na  toerb  fp  tot  5©oj? :  raleo  baer  toe  genomen/en  bernomen  fiebbenbe  alle  be 

yen|Itr. 
b?ecljt  fcer  ftatelijfe  ontfangen  /  en  getracteert  met  alle 
tcfeenen  ban  blpfcdap  en  b?cugbe. 

Dé  43?oot Commanbeur Ijeeft mbeeétijbopten 
naem  ban  ben  Coninft  alom  in  be^eberïanben 

boen  publiceren  fefter  placcaet  en  o?bonnantic  /  in  bate 

gclegentfteib  ban  eenige  ontroutoe  ban  bier  plactfe/bie 
gaernehen  eigen  ©aberlanbin  flabernpeber^pan^ 
gtaerben  Dabben  geb?acDt/fo  öeeft  öp  fo  met  Ijulpe  ban 

cenigc  fcDuitcn/  en  anbere  mettet  lege  toater  Det  meer-» 
beel  ban  fijn  folbaten  naefit  boo2  fat  toater  gaenbe  /  tjet 

ben  16  «llunp  1575.  aengacnbe  Ijet  bernieutoen  ban  ben  eilanb  ingenomen/  be  fenepen  ban  ben  $&m  ban  ©> 

batebeiTiaccKS/inOoubcnbeineffectc:  ^at  alfo  men  |  rangicn  albaer  cpte  toacljt  leggenbe  met  fnne  muf* 
bp  erperientte  bebonben  Dabbe  /batter  beelinconbe*  'Quetticr.öboenbebertrechen/fietbolfebïuciitemeeft/ett 

nienten  toaren  gebeurt  boo?  be  beranberinge  en  biber^  HU  ban  Det  fo?t  fienbe  bat  be  fefcepen  be  bluclit  namen/ 

nXcn  fttcitbanbenbatum  m  jaer^/  febert  ben  bag  berge*  JjebbenDtmobergegcbcn/en3onmetnaer3nb-getoccc 

tan  öm  },002teonö  ©ceren  Jefu  Chrifti,  totter  refurrectieof  uitgetrocnen/enal^DP'tfelbe^tmctgarntfoenbcfct 

Ï5lfle* caet  acn; 
gaende 

©aefcObag/ mftu  bien  batmen  in  eenige  guartieren  j  Dabbe/  fobertroliDP  na  25?abanb/  baer  met  meer  ban 

jacr^om  öen  batum  ban  't  bernieutoen  bes*  jaeriS  begint  ten 
a,00üf "  boo:f5  bage  banbe  geboo:te/  of  beneerflen  bagban 

fioèli  oï  lanuario  baer  aen  bolgcnbe/  't  toclft  ben  ftple  toass  bie 
teneco  mengemeenlüngeb2uifet:  anbere  begonben 't  felbe  op 
nen  ga»  %m  ©aefcD-abonb/  't  toeln  fommige  feiben  (ttjl  banben 
nuary*  ©obe  te  3ün/  en  anbere  anberfinö  na  be  biberfiteit  ban 

"  be  25ifbommcn:  gelpn  ooö  fommige  baerbpftelben 
"  boe?  fencren  tijb/  te  toeten :  ban  ben  21  ban  ifêeert  tot* 

ten  iy  2flp2ilbaerna  bolgenbe/  befetooo?benboo20f 

omtrent  tien  of  elf  manberlcrcnDebbenbe.  3©atban 
bejs  finten  bol«  niet  nonbe  lopen  /  3ijn  met  bele  \M$> 
luiben  cenflöeetë  boob  geflagen/  eenfbeelsi  gebangen  en 
oprantfoengefet. 

g^e  <02ootnlommanbeur  foenenbeallemibbelom  »«y« 
l&ollanb  onber  fnn  fubfectie  te  b?engen  /  Deeft  Det  leger  ban8ftEt 
ban  ben  Heere  ban  t&iergeg  /  na  bat  DP  25uren  ingeno*  ̂ paen< 
men  en  met  garnifoen  befet  Dabbe/  boen  berflerfeen  tot '  w- 
0000  man  te  boet/en  nocD  400  peerben/toant  Dem  ee* ren  ie  2lö2uoaerna  noigcnuc,'  min rouu^uvu  vwf  uj    iuuuU»Wi«v«»/«.i.v«,rvr»w«,wH,.!....... 

55  na©acfcnen/'ttoel6fomtüb0be^otarifren/publijfee  |  nigeCompagmen  ^tutfen  banben  Co  onel  f  oeïtee 
"  S  ncr foncn  bernaten  /  of  lieten  te  fteilen  in  Dare  1  aengenomen  toaren  /  en  ban  ben  Colonel  ©erbugo  en »  ̂ i^^SS^lTwi^».  *rtrtihtfcvm»rftafl™irüfinihp/ '  ViatitfRaHQ/ toclhc  malen  toaren/  en  noeft  ictiromna* 
"  actenof  fclj2iften/toaer  boo2bifttoitë  toaren  njfenbe/ 
"  nefcDillen/  gucflien  en  f  toarigïjeben/  op  be  contracten/ 
"  ouberbommen/ renten/  penfioenen  en  anbere gelüae 

"  fcDulben/  fo  toel  tuffen  b'onberfaten  ban  ecnen  £anbe/ 
"  m  p2incipalijh  metten  naburen  /baer  ban  fommige 
"  febert  eenige  jaren  Dertoaerg  /  baer  in  oon  o?ben  geflelt 
"  en  beranberinge  gebaen  Dabben/  mitis  toelnenooHin 
"  Mc  ïanben  te  meer  ban  nobe  toaö/  oon  beranberinge 

"  gebaen  te  toerben/gemernt  bat  inbe  felbe  'tgebmin 
"  ban  beiaren  te  tateren  nietebengelünof  unifo?men 
55  toa?s  gctocefl:  maer  ter  contrarie  toerbein  eeneigen 
"  ©20bincie  baer  af  biberfelijn  gebjuint  /  m  in  be  <tëee* 
1  ftelnne  ©oben  in  eenre /en  inbe  toereltlüne^obenm 

anber  manieren/in  ber  boegen  bat  baer  in  grote  confu* 

fic  ban  tijbc  gcfcDiebe  /  't  toelö  niet  min  en  toag  beb?a* 
genbe/ban  't  bierbe  en  fomtoijlen  Det  berbe  beel  banben 

I!  iare/  bp  omiffie  ban  be  tooo?ben  boo?  of  na  pacfTcDcn/ 

'  ban  ecnen  geDelen  jare,  <0m  toaer  in  te  boo?ficn  en  be* 
binbenbe  rebelijlvbat  in  een  eigen  £anb  of  <0ouberne* 

'  ment  ben  batum  ban  ben  tijb  ebcn  gelijft  /  of  unifo?m 
,  xp/  en  batmen  Den  baer  in  accommobere  mettegene* 
raliteit  ban  be  anbere  CD?iftelü&e  Hanben  en  Coninn* 

„  rijnen  /geo2bonneert  en  geftatueert  toerbe  bp  ben  co* 
„  ninh/met  abbtjsf/$c.  5^at  ban  boeboo2taen  alle  biber* 
5,  fttcit  ban  bc  batum  be#  jaersf  ccfferen  foube  /  en  bat  be 
„bcaiieutoinge  be^iaer^  altjjb^  gebaen  foubctoerben 

ban  <©allo/  toclhe  JBalen  toaren/  en  nocD  1  t  Compa*  (f.  m . 
gnien  pionieriB  lik  ban  Euife  toaren  genomen.^icrgess 
toog  na  atrecDt  baer  Dp  eenige  bib?eg  en  munitie  ban 
oo?iog  m\jc  gereet  manen  /  logerenbe  fijn  bolfe  mibbel* 
retöbopteb02penomttent  55uren  eenige  bagen  lang/ 
toebe2gefcee2tfünbebe^beDP  fün  lege?  in  3  belen/toae? 
ban  b'eene  pa?tpe  mettep<©2abe  ban  liegen  met  nocö 
eenig  gefcDut  na  bommel  troït  /  be  i  partpe  na  3®o?-= 
cum/  en  be  3  na  ,§cDoonDoben/  op  bat  ben  #2ince  ban 
Orangien  niet  en  foube  toeten  toat  fp  inben  fin  Dabben/ 
en  ban  meninge  toaren  aen  te  grijpen/ban  Daer  beffein 
toast  op  <ü>ubetoater/altoaer  be  boo?tocDt  opte  1 9  fju* 
Ipaenguam.  ̂ ieban  <©ubctoater toaren geaüufeert/ 
en  Dabben  balfe  abbertentie  bat  fp  fat  boo?  Dabben  op 
ber  <©oube/en  en  bacDten  op  Daer  feiben  niet/fp  toaer* 
fcDouben  bie  ban  ber  <«5oube/ bat  fp  toel  boo?Denfien 
fouben  /  W  ban  ber  <6oube  Dabben  n\^t  abbertentie 
ban  anbere  plaetfen  /  en  fp  bèben  be  toete  baer  ban  aen 
ben  pjinceban  <®rangien/betoelHeterftonb  ftD2eef  aen 
W  banber  <6oube/bat  fp  toel  op  Daer  Doebe  toefen  fou* 
ben/en  Det  toater  niet  jegenftaenbe  ben  Dooptijb/  om  bc 
(lab  laten  nomen/  en  bat  Dp  Daer  nocD  ttoe  baenbelen 
bnecDten  binnen  foube  fenben.25egeecbe  ooft  berabber* 
teert  te  3ün/toatp20bifie  ban  nruitfp  baer  binnen  Dab* 
ben.;&e J^eer ban  ̂ iergesf i.ö boo?tsf met allefljn  geDele  f JfÉ 

leger  bw>?  <^ubetoater  gerwfet/altoaer  fy  fam  rontfom r^" 

icget* 
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legcrbe  /  en  berfebeiben  febanfen  baer  boo2  maebtc. 
^Daer  lagen  in  garnifocn  binnen/  omtrent  350  man/ 
onber  öc  Capiteincn  fjongc  ̂ anö  jjBuntcr  öte  albaer 
commanbecrbe/^.fBariaeen  3Dal$  Capitein /bic 
binnen  ̂ acrlem  mebe  in  be  bclegcringe  toa$  getoceft/ 
Capitein  |B02tbamp  of  fo  fjem  anbere  noemen  jfllar* 
coult/oie  aen  be$  Coninr  3ijöegebientenobergcb0' 
men  toaov  en  öe  Xientenant  ban  Capitein  pletter 
^ebotöman.  «De  bo?geren  en  toaren  00b  oeen  350 
frerft/  boo?  bien  bet  jaer  te  boren  be  peft  albaer  feer  ge- 
regneeet  babbe/fulr  bat  baer  omtrent  3000  menfcöen/ 
fo  mannen  /  b?ontoen  /  binberen  /  ale?  folbaten  gefto^ 
ben  toacen ;  in  boegen  battcr  in  alö  geen  700  toeerba- 
re  mannen  binnen  en  toaren  /  'ttoclb  beel  berfcöilt 
ban  't  getal  tjat  ifêcnöoffa  fielt/ bc  toclbcfeiböatter 
2800  man  binnen  toaren  /  beljalben  be  boderen  of  in- 
tooonberöban  ber  felbe  ftebe:  bet  toelbe  ontoaeracb- 
tig  isv  toant  fo  baer  bolr  genoeg  binnen  getoeeft  bab- 

oe /3?  en  foubentfolicbt  niet  bebomenbebben/ aio1 3p toel  beben  /  boo2  be  3toabljcib  bes?  bolr.  «Daer  lag  een 
febanfe  bp  be  {luis  aen  ben  bijb  baer  men  gaet  na 
!Bontfoo2t  /  omtrent  een  mufejuet-feboot  ban  be  (lab/ 
öe  folbaten  baer  binnen  leggenbebcrljeten  befcfjanfe 
met  berlictf  ban  7  of  8  man/  't  toelb  be  fabe  ban  be  ftab 
feer  bcracbtecöe  /  toant  fo  3P  be  fcljanfe  een  bag  of  an= 
öcrljalf  tegen  gebonben  babben  /  foube  baer  mibbel 
getoceft  3ijn  om  ben  bijb  boo?  te  ftebcn  /  toant  be  P2in* 
ce  ban  «Drangien  babbe  benluiben  ge<cb2eben/bat  3p 
te  fluifen  opfetten  /  ben  bijb  bö02fteben  /  en  't  toater  in 
't  lanb  fouben  bebbcn  laten  lopen  /  toaer  boo2  be  bnam 
ben  ï)tt  planten  ban'tgefcbnt  berbinbert  foube  beb- 
ben  getoeeft :  maer  alfo  uu  in  't  mibben  ban  ben  boop? boutoaoy  en  Dabben  3?  baer  toe  niet  brillen  berftaen: 
bpfonber  öctoijle  3?  meenben/bat  bPboo?  benluiben 
tfeöe  niet  bomen  en  foube  /  toelb  berfum  baer  baerom 
feer  qualijb  bcguam  /  bjant  ï|iecge$  baer  0002  öcnlui* 
ben  ö'ffel  afnam  en  flopte  /  't  toelb  bp  anberjèf  fo  licb- tebjb  niet  en  foube  bebben  bonnen  boen.  3Billeben  ban 
Slingeren  een  «Duits  hopman  beeft  00b  een  febanfe/ 
leggenöe  opten  Hfel-bijbnaber<0onbetoeeenf;albe 
mijle  ban  öubctoater/  berlaten  /  en  iö  baer  uit  fcl)an= 
öelijb  en  fonber  noób  beclopen/öaeröoo2öe<§taöte 
meer  benaut  iö  geto32öen.  «De  folbaten  guamen  boo2 
öer  «0ouöe :  maer  tik  ban  ber  <6ouöe  en  toilbenfe  niet 
tn  ftebben  /  maec  toilben  batfe  fouben  bertrecben/ 
JJonbOeer  3|acob  ̂ eere  ban  ïfcijngaerben/  en  auicb  - 
roocb  «0oui)erneur  albaer  meenbenfe  binnen  te  boen 
bomen/  bier  Ö002  toasf  öe  burgerpe  feer  onftelb/  en 
toillenbemomD2engen/fo  bat  \yp  ter  ̂ tab  uit  moft; 
öe  $2ince  ban  <0rangien  ftelbe  albaer  in3ijnplaetfe 
Sonbljeer  3flD2iaen/  ü^eere  ban  ̂ toieten  /  öie  öe  ftebe 
in  öen  iare  1  ?  7 i.  tot  beboef  ban  öe  $2ince  ban  <Dram 
gicn  eerft  ingenomen  babbe/gelijb  touberbaeltbeb- 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
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ben  of  anberfino'.  «De  ]$eere  ban  t£icrge£  bit  berftaen- be/bebe  te  meer  neeffligbeiö  en  bacfle  om  be  ̂taö  te 
bebomen/b2efenbe  en  bebiif  lit  3ijnbcof  öe  |)2ince  notb 
eenig  mibbel  met  boo2freben  ban  bijben  /  of  anberfinö 
benluiben  belet  boen  foube  moom  2Jl.ö  Ijp  ficlj  nu  toel 
bafl  gelegert  /  en  bat  \p  28  grote  flucben  oefcriiit^  baer 
boo?  geb2acbt  babbe/  baer  ouber  4  bobbele  bartoutoen 
toaren/  ftbictenbe  64. en  65 ponben  pfersf/fo beeft bp 
be  felbe  geplant  baer  bcm  boeïjt  bat  bP  öc  ̂ taööe 
meeflefcbabefouöe  bonnen  boen  ;  te  toeten  23  opten 
bijb  op  öe  galge/  en  bijf  opten  bijb  na  |Bontfoo2t  toe/ 
te  boren  babbe  l)p  met  een  (lub  of  ttoe  bafl  op  be  berbe 
en  toren  gef  cboten.  %\$  nu  be  bartertie gebeel  baerbig 
toaö/fo  beeft  bp  ̂ aterbaeaö  ben  63Cugufli\ö  mo2? 
gen?"/  omtrent  7  of  8  uren  öc  frette  0002  bendeere  ban <öoflrum  boen  opeifeben.  «Die  ban  binnen  anttooo2* 
öenfeei-bclcefbelijb/öat  3P  be^tab  betoaerbenboo? 
ben  Coninb  ban  ̂ pangien/  onber'tgoubernement ban  bcit  $2ince  ban  «©rangien  /  berfoebten  ttoe  öagen 
beraeö0  en  pafpoo2te/  om  metten  P2ince  te  mogen 
communiceren.  «Dittoeröben  afgcflagen/nocbtanief 
toerö  ben  ttoe  ucen  becaeö^gearco2öeert/  maer  niet 
meer/öocb  öie  ban  binnen 't  felbe  niet  toel  berflaen? öe/meenöen  batfe  tot  ttoee  uren  na  mibbag  toe  lijb 
babben :  ban  3P  bemamen  Daefl  toel  anber$J/  toant  na 
batöe  ̂ cere  ban  «8oflerto.  rappo?t  aen  öen  i^eere  *** ban  ̂ ierges  gcöaen  baööe/  fo  ijceft  bp  laflgegeben  SSe* 
om  te  10  uren  'tg^fcbuttelofTen/  gelijb  geöaen  toerö  fcfioteit» met  feer  groten  getoelö/  en  feboten  öien  öagennaebt 
toel  tufTcljcn  16  en  1700  feboten/  en  boetoelöieban 
binnen  öe0nacbt0  met  groter  naerfliabeib  öe  gefebo* 
ten  b?effe  repareeröen  fo  bcelmogelijfitoaö  /  fo  beeft 
W  öe$  anöeren  öaegsf  öaer  op  toeöcrom  furicufelijben 
öoenfcbieten/nocb  omtrent  1300  feboten /bernielem 
öe  alfo  alle  't  gene  bp  öie  ban  binnen  toaögerepareert/ terftonö  öaer  na  öeöen  5?  ttoe  aenballen  /  en  balfe  flo^ 
men/  fo  omtefienof'ereentgebinnentocrbenmocb* ten  gemaebt  3ijn/  m  oofe  om  bet  bolb  ban  binnen 
moeöe  temaben.  «Dit  gefcbieöe  opten  7  SCugufli  toe? fenöe  &onöag  /  en  bermitjü  bet  getoelöig  fcfjieten  ban 
öacgö  te  boren  /  en  batöe  fpjahe  liep/  öat  men  öe«s 
«Sonöaegö  foube  fbwmen  /  fo  liepen  beel  bo2geren  ban 
ötreebt  /  |Bontfoo2t  en  anbere  uitcurietïtfbeiö  in  't  Ie* ger.  ̂ 110  nu  öefe  ttoe  aenballen  afgefïagen  toaren  /  fo 
i0  öaer  terftonö  eenen  generalen  flo2in  op  gebolgt  met 
groter  furie  ban  alle  natiën/  boetoel  öe  ̂pangiaerben 
baer  toe  alleen  lafl  babben  %  öie  ban  binnen  öefenöeer* 
öen  ben  feer  mannebjb  /  al?  b2ome  en  erbarene  folöa* 
ten  /  fo  öeöen  00b  öe  b02geren/  b20Utoen  en  binberen/ 
aenb2engenöe  flraetflenen  en  alle  gereeöfcbap  ban 
bpertoerben  /  gefmolte  loot  /  l^anöenöc  en  gepelue  rc^ 
pen  en  anöerov  tocöerflaenöe  bare  bpanbert  feer  man^ 

•& 

ben.  «Die  ban  «Oubetoater/ boetoel  5»>3toab  ban  bolb  \  lijb  omtrent  anberbalf  uur  lang:  maer  alfo  baer  m* toaren/  öeöen  in'teerfle  berfcbeiöe  bloebe  en  ftoute uitballen  tegen  bare  bpanben/ ban  alf03P  in  bc  felbe 
uitballen  ecnige  folbaten  Verloren  /  en  00b  eenige  ge- 
quefl  toerben/cn  fp  't  bolb  ban  binnen  om  tegentoeer  te öoen/ toel  ban  beboef  babben /iö  belaft  geen  uitballen 
meer  te  boen  /maer  öat  3P  ben  ban  binnen  fterben  en 
boo2fien  fouben/  om  alle  tegentoeer  te  boen/  berbo= 
penöe  öat  5P  ( fo  3pluiben  bet  maer  eenen  tijö  tegen 
Douben  en  bonben )  boo2  ben  $2ince  ban  «Drangien 
ontfettoerben  fouben /fp  babben  goebe  eouragie  ban 
binnen /biclbcn  goebc  toaebt/  arbeibenbe  fo  tod  beö 
nacbt^altfbeöbae^/om  öe  ̂ toa&ftepiaetfentcbec- 
fterben/  baer  toe  f  o  toel  öe  bioutoen  altf  bemannen 
ben  met  alle  blptigljeib  lieten  geb2utben  /  311  bulben  en üoltovTh:enb2iebanbacc§tab$-poo2ten  met  aerbe/ 

flabig  berg  bolb  aennuam/  en  tic  ban  binnen  3toab 
en  bermoeit  toaren  (toant  bemeefle  folbaten  toaren  al 
gefcljoten  en  omgeDjacbt  in  be  ttoe  aenlopeneermcn 
fl02mbe/bic  3?  bübe  afgefïagen  babben/  al*  gefeiö 
i$)  fo  3ön  öe  ̂pangiaecöen  öaer  met  een  grote  furie  <^»^ en  bloeöft02tinge  binnen  gebomen  /  öooöfïaettöe  en  SSff 
bermoo2öenöc  al  toat  5P  bonöen  (  ouöe  nocb  jonge  nojmen 
mannen  nocbb20utoen  fparenbe.  Capitein  lEunter  ̂ bam 
toerbgebangen/ maer  alfo  bP  met  een  gefenpnigt  loot  ÏÏ„n0' gefeboten  toasef  fto?f  bp  baer  ban.  «De  ftebc  toerb  bp  be 
«Spangiaerben  gepïonbert  /  en  alfo  'tbper  in  be  ftaöf toaö  gefteben/  en  bat  ben  b^anb  feer  baeflelijb  toenam/ 
fo  toerbenber  nocb  eenige  gebangen  genomen /toant 
be  bpanben  feer  gretig  toefenbc  om  ben  buit  uit  be  (tab 
te  bnjgen/  en  ban  ben  b2anb  tefalberen/gebniibten 

J!?2.h2.  i«  hH^Sfi557^?^wtete!liB  \f*m  ̂nige obergeblcben  b02geren  en  b2otitoen/om 
SSfflS  JSLS ïl  Z?l{  mJ  a,le  ̂mt  tz  öoen ' m  öaer  ben  roof  en  buit  te  belpcn  falberen  /  en  uit  ber  ftaö 
^^J^^SSSA^JS^S^^^  «  &2*nOen.  Wen  23al)u  öerfelberfteDe<ae2rit  Gèi*    ®« 
S  Uart  Craepcflein  geen  bope  bebbenöcte  ontbo,  $£>& öe  battertoetnig  bolr  binnen  lag  toaö  feer  bctmtht/  en  '  —  ""«—-      -     -^-  - i9f  tetftonb  na  ber  <0ouöe  mt  mijle  baer  ban  baen  ge* 

legen  getogen  /  om  te  fien  of  lp  boo2  eerft  eenige  folöa* ten  baer  binnen  foube  bonnen  brijgen/ en  b02öcr$ te 

men/  ftenbenoebtan?  befc  adegentbetb/  nam  een  be?  öetoater 
ben  of  ttoe  op  3ün  lijf/  gelijb  of  bP  ban  öe  bare  getoeeft  J!,JLhon,$ toare/  enquam  fo  uitterfteöe/  en  uit  bet  leger  nietfon-  gJoot 
öer  bet  uitterfte  perijftcl  f  toant  eenige  bO2ger0b2öu-  pcricnl; 

beraeöflagen  en  0202e  te  (teilen /  om  öe  felbe  fteöe  te  tozn  beiri  fienbe/  riepen  Dem  aen/  om  bulj0e:  maer  (jp 1  Bflft 
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ficm  Boubcnbe  Dfrjnfc  niet  en  tientje  /  focBt  Bern  fclbcn 

te  falbcren  /  en  boo?  't  leger  geraefet  3önbc  /  liep  na  Der 
<0ouöe:  maerfeomenbc  omtrent  <©obcrtoellcn-f[ui* 
fe/baerbebpanbencen  febanfe  Babben/  bacrlgoog* 
tuitfen  in  lagen/  Die  ftp  focBt  te  mijbcn/  ban  baer  toaö 
eenen  öie  Bem  fag/be  tocifee  ijem  acnballcnbe/  feite  Bp 

uittcrflabouam/'ttoelb  UP  ontfeenDe/  feggenbebat 
Bm'iïtrccBttooonte:  maer  ben  J^oogöuitoBebbenöe 
een  rapier  onber  fijn  arm/toilbe  Bem  in  öe  fcBanfe  öcb= 
ben :  ban  BP  Bem  een  boo?beel  affienbe  /  be  benend  ter 

ncuergefmetenBebuenöc/  greep  in 't  gebeft  ban 't  ra* 
pier  't  toelh  Bp  uitkreeg/  fulr  bat  ben  folbaet  moft  toij* 
ftennabe  febanfe/  roepenbe  om  Bulpc/  be25aljucn 
bocljt  Bet  geen  tijb  te  toefen  baer  lange  te  blijben  /  liep 
fo  fcer  BP  mocBt  boo2/ en  toerb  toel  met  3  o  folbaten  ber= 

bolgvöocB  alfo'tlèben  baer  aen  fjtno  /  en  bat  Bp  bc 
tocgen  oou  benbe/fo  ontguam  bp  't  in  een  grienbe/baer inljPBemtotinbennacDt  berbo?g/  en  alfo  3tjnb?oeb 

feer  3toaer  ban 't  toater  toag/  Dceft  Dp  bie  uitgetogen 
en  in  't  toater  gelaten  /lopenbe  alfo  IjalfnacKt  binnen 
ber  <ü5oube  /  baer  DP  terfionb  bebenb  toag  /  en  ban  cc* 
nige  gocbe  b?unöen  ban  blebercn  berfien  $ijnbe  /  toerb 

Bp  bp  ben  pince  ban  <®cangien  gcu?acUt/öie  Bp't  ber* 
Ut$  banbe  (lab  en  ooeïjp'tontbomen  toag  bertelöe. 

5©ebo?gcrenban  <®ubetoater  omtrent  %o  in't  getale 
bie  obergebleben  en  gebangen  genomen  toaren/  toer> 

ben  op  groot  rantfoengeflelö/  maer  alfo  3?  ben  mib* 

bel  niet  en  Babben  om'tfclbe  op  te  b2cngen/  toerben 
eengbeetë  met  boelen  bloebe  öoo?fteuen/  fommige  met 

D?p  en  bier  aen  ben  anberengebonben/toerben  in't  toa- ter getoo?pcn  en  berb2onbcn  /  eenige  b?outocn  toerben 
om  2/  */ en  4Daelb.cn  anbere  om  eenige  realen  ber* 
bocBt/  fommige  onmcnfcDeïijn  gepijnigt  om  gelbtc 
bebben.  ̂ ijnstoager  gieter  ̂ egerman  toajsmebc 
uit  atrecljt  met  meer  anbere  bo?gcr$  gelopen/  om  ben 
uVmteficn/öefe  ficnöcbatbe  ̂ pangiaerg  meefler 

toerben/feibe  onbcrbacljt  tot  een  W  bp  Bem  flonb/'t  i$ met  Benluiten  gebaen/  <0ob  toilljare  5ielengenabig 

toefen  •  eenberlopen  ̂ ollanber  banbe  gene  bie  t'öt* 
reebt  geblucBt  toaö/en  men  boe  ter  tijb  glipperg  noem* 
be/'tfelbeBo?enbcfeibe/bcbuibel  faifc  genabig  toe* 
fen  /  fcbclbenbe  bem  boo2  een  gene?  en  netter  /  maer  BP 

becflab  bem  onber  't  bolb  /  alfo  Bet  geen  ttjb  toaS  om 
baer  eenige  tooo?ben  te  maben  /  foube  licBtelijb  in  pc* 
rnnel  beg  lebenö  geraefet  Bebben.  i$p  feocBt  baer  nocB 

een  jonge  bocljtcr  genaemt  3Hnna  /  Die  in  baer  been  ge* 
nucfl  toa&7  boo?  ttoe  baclb.bie  nocB  eenige  tijb  bp  bem 
DienDe.  <De  (lab  i$  Oeel  berbjanb/uitgenomen  be  &er* 
fee/  't  Conbent  en  eenige  toeintge  Buifen.  J$ierges?  fou* 
be  ben  b?attb  toel  Bebben  boen  bluffen  maer  feonbe  geen 

o-»D?c  flellcn/alfo  elfe  na  ben  buit  liep:baer  bleben  inben 
ftoim  ontrent  i  oo  ̂ pangiaerDen  boob  met  6  a  7  an* 
bere  folbaten/  baer  onber  toasffrancoig  ©eltran  ban 
«©uarDalajara  /  en  ̂ aneïjio  25eltran  De  Ia  $cnna 

j^paensS  Capitein  toas$  feer  gegucfï/met  nocl)  toel  1 00 
met  Ijem  /  toerben  meefl  na  SBtjh  gefonben ;  ben  pe* 
bicant  ban  «©ubetoater  toa^  gebangen  /  en  Boe  toel  fjp 

boo?  yoo  gl.  toaö  gerantfoent/fo  Bebben  fp  Bem/na  bat 

fp  fün  fone  boo?  fijne  oogen  geboob  babben/  acnbc  gal* 

ge  gcljangen.  ».  €B?iftiaen  be  Haguellerie/  ̂ ?ebi* 

Het  achtfte  Boek. 

tDc(©?abeban^oftu  aengebient  söittic  /  batbin 
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Roette 
nenberftebeban  «öuöctoater  geen  bujlpocbermetal*  fc?n^of, 
len  en  toaö/batter  00b  niet  ban  een  tocinig  ongeoeffen*  fU  boo? 

be  folbaten  in  toaren  /  (uit  bat  BP  öaer  boo?  ftomenbe  &*& 
ft  geen  refiftentie  met  allen  en  fouben  bonnen  boen/  homt/m 
Beeft  in  't  begin  ban  ïifêartio  anno  1 57  3*  °P cemn  <^a' baer  toc' 
terbagtoefenbetocebmart  binnen  ötreebt  be  poo?ten  J«j» 

gefloten/  en  alle  be  toagenen  banbe  Buiffuiben  boen 8^^B^,,, 
arrefleren/  en  is  alfo  metter  Bacfl  onboo?fienjS  met 
8  of  10  benbelen  folbaten  na  aubetoater  gerufet.  %&t 

^eereban  ̂ toieten  te  bier  tijb  binnen  €>ubetoatec 
fijnbe/cn  eenige  toaerffbeutoinge  Bier  ban  Bebbenbe 
gchregen  /  fcb?eef  in  ber  Bacfte  aen  ben  Caftelein  ban 
3Boerben  5!onhlKer  ?Cb?iaen  ̂ uib/  bat  BP  Bem  bocD 
met  eenigbufpoeber  foube  affineren/  gelijbBP  öebe/ 
Bem  fenbenbe  met  bier  bjoutoen  bier  lange  facben  met 
bufpoeber/  W  tec  beguamer  tijb  fonber  perijbel  toel  te. 
paffe  baer  binnen  guamen  /  beö  abonbsf  laet  quam 

25omt  met  fijn  bolb  boo?  eubctoatcr  /  en  machten  ge* 

reetfc Bap  om  't  felbe  te  belegeren.  «Die  ban  binnen  toel 
aemoeb3ijnbe/fcBotenfeér  op  bic  ban  buiten/  baer 

banfp  eenige boobfcBoten  en  eenige  nuctfïen  /en  on* 
ber  enberen  toerter  eene  gefcBotcn  boe?  ben  Boeb/ 

(ïaenbe  neffeniS  be  fijbc  ban  ben  <©?abc  ban  25oflu/bcg 
be  <0?abc  feer  berfcb?ibtc  /  en  feibe  berraben  te  toefen/ 
enalbaeropeen  bleessbanb  gefonben  te  3ijn/toantBP 

00b  geen  gereetfebap  om  een  lang  beleg  te  maben  me* 
DeenbaDDe/  menenbe  be  ftebc  alfo  te  oberrcmpelen 

eninberBaeftintebrijaen/  biess  BP  metb?efebeban* 
gen  3ijnbe  /  toebcrom  met  fcBaemte  bertrob  /  feer  too?* 
nigtoefenbe  op  te  gene  ̂ k  Bem  befe  abbertentiege* 

baen  babben/  en  boenbeecnfluft  gefcBut/b'toelhBP 
mebe  ban  atrecljt  genomen  Babbc  in  be  fffei  toer* 

pen.  ̂ ie  ban  |Bcntfoc?t  noten  Baer  pooien  en  toil* 
benfe  niet  in  laten  /  fo  batfc  buiten  om  moffen  /  b?efen* 
be  bat  rik  ban  <©ubetoatcr  en  toerben  Bcnluiben  op 
't  lijf  ballen  fouben.  .      .    •■■ 

^e  l|eercban  ̂ iergesf  bit  alfo  uttgcrtcBt  Bebben* 
be  /Beeft  albaer  o?b?eneftelb  en  eenig  gamifocn  ge* 
laten/  Beeft  Bem  gcreet  gemaebt/  cm  bc  anbere  en* 
trep?infen  bolgcnbc  be$  <©?oot  Commanbcurss  lafl 
teacBterbolgen.  <©c  #?incc  ban  cD?angien  niet  toe* 

tenbc  toaer  BP'tBooft  Beren  foube  toenben  babbe 
3tjn  befpieberö  in 't  leger/  ftelbe  fo  bele  02b?e  atëBP 
moebte  aen  allen  3Ötte  /  BP  fcB?eef  aen  gionbBccr  fioe* 

lof  ban  ̂ tabcnb?och  <0oubemeur  binnen  JBoer* 
ben/ bat  BP  gocbe  toefiebt  Bebben  foube  op  be^tab 
en  Cafteel/  fonb  Bem  eenig  bolb  tot  berfterbinge  en 
berberfinge/  beloof  be  Ben  te  ontfetten/  fo  be  bpanb 
baer  boo?  guam/  bebe  oofe  eenige  fiaben  boo?lleben/ 
om  mibbcl  te  Bebben  be$  noobtf  3ijnbe  meerber  boo?* 
fteftingc  te  boen /fipfcB2ecf  oofe  aen  bic  ban&cBoon* 
Bobenbatfe  op  eenige  plaetfen  bebpen  fouben  boo?* 
tieften  /  en  onber  toater  laten  lopen  /  op  bat  Debp* 
anbenbe  mibbel  niet  en  fouben  Bebben  albaer  bele* 
geringe  te  maben:  maer  Bet  toaö  Bier  mebe  al  met 
eigen  bate  te  boen/  toant  be  fcbulb  toerb  een  banbe 
25urgcmceflerengegeben/  bat  BPöm  3tjn  eigen  baet 

en  particulier  p20f(jt/  omtc  p?eferbcren  feftere  mer- ,  o  ,   ,,  , -^     genjs  metgetoasi  banboo?n/ B«ntoebeBo?enbcen 

wm ban beODalfe Compagnie  i^nietbebenbgetoo?* !  fcBoon  te  belbe  rtaenbe/tegenBiclb-cn belette/  batbe 
be  beeft  ;ijn  naem  beranberb/  en  Bem  laten  noemen  I  bijben  en  fiaben  met  en  toerben  boo?gefie Urn  nmW 

%nu ie kanuellerie folbaet/ Bpiögerantfoent op  100  bebelbetf  pincen  ban  ©rangien/  'ttoelb  menbae
c 

Kconcn/betoelbe  ^aaueö  (CafTinpcbicantbanben  naer  niette  toege  b?cngcn  en  bonbe.  v©e  l|eere  ban 

)  ©2ince  ban  <D?angfen/bcftclbe  acnbe  l^eercban  ̂ toie,  ̂ iergejs  gereet  3ijnbe  /  en  latenbc  lutbenbat  Bp  na  ter 

tSoubecneurbanber^oube/berfoebenbebatbp't  45oubc  toilöc/tfBP  met  alber  macBt  boo?^cBoon*  gym 

^ffl^öm^fêulw  toillen  fenben/  ben  Boben  geballen  ben  ttoaelf ben  JCugufli.  ®*  ®m  g««to 
felben  toel  bclaftenbe  Bern  geen  anber  name  te  gebcn/  '  ce  ban  <arangien  Beeft  baer  terfionb  naer  toegefon^  lfafvD. -"-'—  ben  ben  francen€oloncl|ISonfteurbe  la  (0arbe/ bc* 

fcB^cftfobanigenacrfligBeib  gebacn/  bat  niet  jegen* ttaenbe  alle  öe  tegenflanb/  ban  De  beleggerg/Bp  tegenin 
Bcnluiber  banb  baer  binnen  gebomen  isS  met  bier  fcBe« 
pen  met  bolb  en  amonitic  ban  oo?loge/  en  een  fcBin 
ï0  acnDengronb  gebomen  baer  in  gcbleben  of  boob* 
gefcBoten3ijn  omtrent  30  folbaten.  Sn  De  .gtaöge* 
bomen  3tjnDe/i!ö  BP  Dacrboo?  o&oubcrneuc  ban  toegen 
ben  p?ïnce  ban  <©rangien  ontfangen/BP  Beeft  terfionb 

03b?e  bixmm  ter  ̂ taD  getf elb/  om  be  onfïerbfle  plaet* 

fen 

ban  3ïntoinc  be  iaqucllerie  /  alfo  i$  Bp  na  bnf  toeben 

gebanbcnifTc  loe?  gebomen  /  ban  Babbc  Bp  bebenb  ge^ 
to02ben  /cnfouDc'tleben  met  geen  gelb  Bebben  hon* 
nenfalberen/  fobcboo2f3€affinoob  fcB?nft  aen  ben 
boo?nocmbcn^eereban(§toietcnten  7  September 

1575.  <&aer  iö  boo?  befen  nocb  een  maniere  ban  bele* 
geringe  boo?  <öutetoater  getoccfl  /  bp  tijbe  bat  ̂ c 
<0jabe  ban  23offu  nocB  <0oubemeur  ban  l^ollanD  en 
tïtreebt  toas?/  baer  ban  top  een  toemig  bcrBael  ban 
fuUcnbocn. 
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oac.i 

tier- ge* 
etirn. 

fente  boo?(ïen/  tian  bant»  bc  bo?gerpc  feer  ontoillig. 
^epnnceban  <©cangien  fclj2eef  uit  <©02b2ecRt  aen 
bie  ban  ber  «Doube  /  om 't  toater  boo?  alle  fluifenen 
gaten  fo  feer  in  te  laten  aio1  Ret  mogelijft  toaer  /  op  bat  * tet  öie  ban  «ScRoonRoben  foube  mogen  baten  /  fa>  bebe 
berfcReiben  ftaben  bootenen  /  fulr  Dat  Ret  toater  bad 
toenam,  JÉtiergeg  en  liet  onbertuflrtRen  ooft  niet  al  te 
toen  en  te  bodeeen  bat  totte  belegeringe  bienbe/  om 
bie  ban  .ScRoonRobcn  m  tijb$  te  beletten  öat  3P  niet 
meer  boir  in  ftrijgen  en  fouben;  Rp  bebe  ooft  alle  3tjn 
ferngoraben  bergaberen  en  bp  ben  anberen  nomen  /  in 
toelftec  p?efentie  Rp  ttoe  burgeren  ban  <§c (joonRobcn/ 
baer  af  ben  eenen  25urgemee(iec  obergegaen  toa£/ 
erammeren  of  (jet  toater  in  tien  bagen  toel  fo  beel  fou* 
be  nonnen  toaflen  /  bat  Rp  be  belegeringe  foube  moeten 
opbjeften/  3?  feiben  en  berfeftcröen  Rem  neen  /  bat  Ret 
m  15  bagen  en  langer  boo?  Ret  toater  niet  enfouben 
bonnen  belet  toerben/ toefen  ooftmibbel  aen/om  Ret 
ingenomen  toater  toeberom  uit  Öetïanb  te  boen  lo- 

pen/ gnben  Rem  006  raeb  toaer  Rp  t  gefcDut  (lellen/  en 
be&tebebefcftietcn  foube.  ̂ ep?in«ban  «©cangien 
ban  ais  berabberteert3jjnbe/ontboob  nocR  ttoe  Capi* 
teinen/  ben  eenen  genaemtüon&Deer  <0e?rït  ban  €g* 
mont  /  en  ben  anberen  goofl  J|oe&  /  in  meninge  om  be 
felbe  met  Ret  toaffen  ban  Ret  toater  nocfi  binnen 
^cljoonRoben  te  fcRicften.  ̂ ierge0  Raefle  Rem  feer 
tnct  be  belegeringe  te  bo?beren/  en  Ret  gefcRutbaec 
boo?  te  planten  /toant  Rp  Rabbe  26  flucftengefcRutf 
ban  ötcecRt  boen  Dalen ;  al#  Bp  nu  gereeb  toag  en  Ret 
gefcRut  geplant  /  fo  fonb  Rp  eenen  trompetter  aen  be 
&tab/  en  bebe  be  felbe  opeifcRen.  3&e  fcRilb-toacRt 
gaf  boo?  anttooo2be/  bat  be45ouberneur  fliep  /  en  be* 
iadRabRemmettoac&erte  maften.  <©en  €rompet* 
ter  met  bie  anttooo?be  toeberom  gefteert  3tjnbe  /  fo  be* 
bal  ̂ lergetf  Ret  gefcRut  te  lofen/  en  begon  eerfl  te  frRie* 
ten  metb?iefiucnen/en  baer  na  met  alle  Ret  gefcRut 
alle bienbag boo?/ met fulften furie/  bat 30  be  b02d- 
toeringeenbemucengcReelter  neber  fcRoten/  in  ful* 
eer  boegen  batter  tyeffe  genoeg  toa$  om  te  ftomien/ 
ban  alfo  Ret  te  laet  biel  om  tegen  ben  abonb  te  begin* 
nen/  fonb  be  l^eere  ban  ̂ iergesf  bes?  nacRttf  om  in* 
fpectic  ban  be$  ̂ tabe  gcacRten  te  nemen  /  en  bes?  an* 
beren  baegö  ben  flozm  en  aenbal  te  boen /en  Rp  bes 
bonbbatbemunrtoel  3oofcR2ebenomberbe  gefcRo* 
ten  toatf.  lBonfieur  bela  <(5arbe  mer&enbe/  bat  be 
&tab  niet  Routobaer  en  toaö :  batter  006  geen  materie 
bp  ber  Ranb  en  toaö  om  be  b?effe  te  repareren/  bat  me* 
be  be  bo?geren  feer  ontoillig  toaren  /  fo  belibereerbe  f)p 
mette  ̂ oof ben  ban  3tjn  bolft  /  battet  beter  wae?  be 
plaetfe  te  guiteren  ban  Ren-felben  boo?  obdmaetfjeib 
baer  geen  Rope  en  toa$  ban  uitftomfte  /  alle  om  't  leben 
te  bjengen  /  oberfulr  focRt  Bp  aen  om  te  parlementen 
ren  /  en  berftreeg  nocR  eeclijö  appoinctement  /  na* 
mentltjn/  bat  hp  met  alle  öet  ftrijgöbolft  met  Baer  toa^ 
penen  /benbelö  en  bagagie  foube  mogen  uittreeften/ 
't  toein  alfo  op  ben  14  mugufti  /  toefenbe  ,§.  25artio* lomeuö  bag  /  lik  be  Cartjolijften  albaer  boo:  patroon 
ban  bier  ̂ §tab  nouben/  geftfjiebe.  3&e  ̂ ince  ban 
•Orangien  toatf  nocfj  albefigenfeerbeftommert/ftoe 
lip  be  boomoembe  ttoe  baenbelen  folbaten  baer  binnen 
foube  mogen  «rijgen/  maerfjorenbe/batfjetfeïjieten 
opfnelb  /  fo  ttotjfelbe  ftp/  bat  be  <§tab  ober  toajef  /  baer 
tip  ooft  toeinig  uren  baer  na  getoiffe  tiibinge  af  om* 
finft  /  toaerom  np  't  baenbel  ban  gjonftfteer  <0e2rit ban  «Cgmonb  fonb  binnen  TDoerben/  en  net  anber 
binnen  ber  «5ouDe/  aclitenbe  bat  ben  bpanb  eenige 
ban  be  ttoe  fteben  nu  foube  toiilen  aentaflén  /  toaerom 
f)P  ooft  berfcfieiben  ftaben  en  brjftenbebeboo2fteften/ 
om  betf  bpanbef  booinemen  te  beletten,  tyv  fcD^eef  ooft oen  ben  <0oubemeur  ̂ onop/  enbe  .Staten  ban  het 
Jloojber-quartier/  0m  noc^  eenige  baenbelen  folba* ten  ban  baer  te  hebben  totberfterftinge.  ̂ aneerift 
b02ber  ban  bes  upanbs  boo2nemenberrjale/moetift 
mer  tufWjen  beiben  niet  boo2bt»  gaenbanfefterebtc> 
torie  bic  be  P2tnf  e  ban  ©rangienmebe  op  ben  bpanb 
beiftrceg/en  toaö  befc :  ̂e  £2tnce  ban  Orangien  ber* ftaen  ïjcbbenöe  /  bat  be  <a2oot  Commanbeur  een  aen* 
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en  bat  &p  tot  bien  einbe  eenige  fcDepen  öabbe  /  en  meec 
beöe  gereeb  maften  /  bc  toelfte  lagen  omtrent  nteu 
45a(ief/of  ben  ouben  25ofcö/i$met  b2ie  galepenin 
ber  ftaefl  ban  3&02b2ecfjt  gebaren  na  <©elften0-plate/    ©e 
om  beteropaIle0O2b2ete  mogen  (lellen  /onbertoegen  ̂ anre 3nnbc  omtrent  ben  öupgen  üi(/  bernamen  batter  beel  rZfm 
met  grobe  (lucfeen  gefcfiotcn  toerbe  opben^übelof  SStS 
*©mbel/ en  omtrent  beBifl-cfteröfereftcfoftem  bocö'  ®eU' te:  maerftomcnbeomtrenteenDalbeurebaer  na  om*  f£ 
trent  Oeïtgen^-plate/  fjebben  bernomen  ja  006  gefien/  ft.  .*3.) bat  be  bpanben  alle  öaer  fcfjepen  m  tot  Eofenbael  toe- 
geruft  toaren  gcb20c[)töabben 't  einben  be  ©iffenerö- ftreftc/menenbe  be  felbe  te  béngen tuflïften bederft* 
ten  bp  um  geleibtufTcljenSofenbael/en^teugaftele 
of  m  ouben  25ofc&/  om  be  felbe  albaer  boo2t£  te  b002* 
ftenmetbojbertimmeragie/gcfcöut  en  munitie  ban 
oorlog  /  't  toelft  be  fcljepen  ban  ben  p?incc  ban  <©ran^ gten  roep-baerbfen  en  galcpen/  met  4  ftromdebenis  al* baergefonben/bememenbe/  3ön  tertfonb  bertoaertö 
ge3eilt  /  en  fienluiben  fuijc  in  be  ©iffcfieriEf-ftrefte  befet/ metljulpcbanbegalepen/  baer  benp2incemebeban 
iboftzetffl  ge3eilt  en  baer  geftomen  toa$s/  en  met  affiv 
(lentte  ban  Capitein  bu  25oi$  tot  ©eïtgen^-platein    ». 
garntfoenleggenbe/ en  bp  ben  P2ince  tot  fiaerber  Ijul*  A 
pe  gefonben  /  batfe  na  lange  feïjermutferinge  einbeliift »»««  «ii 
be  bpanben  obertoelbigt  /  en  alle  Ren  fcfjepen  berb2anb  £iittX 
pebben/tot  elf  6rom(leben*  in'tge!a~banaüe  ̂ tn tbolftberltep/ntetfonber  merftelijft  berlieief  ban  beien  t>er&?an< 
bie  baer  boob  bleben/  en  onber  anbere  een  ban  be  P2tn*  Ï2J 'S cipaemc^apiteinen.  ^it  gefcöiebeopben2o^ulp/  & 
engafben^ollanbecjefenEeelanbecjef  toeberom  grote  banöf« moet  /  alfo  bes  bpanbtf  groot  boo^nemen  albaer  /baer  fgg boojbelet/  en  te  ntet  toas/  boo?  bien  töb.  %Sm 

Mitbiti  lampion  en  3Ian  ïïobaert/Capiteinen  öp  ««>' 
m  bet  3Soo2ber-guart(er/  onber  ben  <aber(len  «êonop/ ffnöapr- Rebben  acn^onop  berlof  berfocfit/  om  eenige  folbaten te  mogen  fenben  in  ©2ie(lanb/  en  albaer  een  buit  te 
mogen  Balen/  toelft  berfoeft  öen  geacco2beect3ijnbe/ 
Rebben  fp  bctbe  Raec  üuitenantenpbermettfofolba* 
ten/en  een  b?pbuncr  Capitein  met  omtrent  30  b?pbui*    „ tets  gefonben  m  ©2ie(!anb  /  een  anberRalf  uur/  of  toat  toT 
bert,eci?  ,L\anö/  om  ̂ P'onberenfefter  ̂ o?p  ge*  ©afrt  m naemt^alfe/  Ret  toelft  fp  genoegfaem  tot  Rarentoille  Mt bolb2acRt  Rebben/  nemenbe  006  7  of  8  banbernftfte  &SSL 

guibcn$f  ban  rantfoen  ban  te  treeften  /  en  alfo  in  't  felbe  &0"0* 
3&02P  bele  (lerftc  (lene  Ruifen  (laen/  baer  be  mcefle  $gon' ruftbom  op  blucRte  /  en  fp  Raer  neerdigReib  beben  om 
bie  tn  te  nemen  /fo  berliep  ben  tijbfo lange/  batbe JEalen  onber  ben  J^eere  ban  ©flip/  ieggenbe  in  be Remmer/ baer  ban  be  toeetftregen/be toelfte uitfto* menbc  met  een  beel  boeren  /  be  paffagie  feennenbe/ 
meenben  Ren  ben  buit  toeberom  te  benemen/bocR  Rab* 
ben  be  felbe  al  in  Renluiben  fcRuiten  gebaen/en  na  be 
^trangc  boen  boecen  /  en  be  felbe  tocl  met  folbaten  tot 
betoaringe  befet  /  bc  3BaIen  mette  boeren  /  Rebben  ben btjft  ingenomen  /  en  Raer  ben  toeg  afgefneben  /  in  boe* 
gen  bat  fp  met  bp  Raer  fcRepen  of  fcRuiten  en  ftonben ftomen/ 1  toelft  ftenbc/  en  geen  anber  uitftomde  toeten* 
be/  3ijnfe  uit  noob  gedongen  getoced  /  tegen  be  3Balen aen  te  ballen/  en  niet  tegendaenbe  be  3©alen  en  boeren 
t'famen  M  feö  tegen  een  toaren  /  fo  Rebben  fp  be  a©a* len  op  be  blucRt  geftregen/  be  boeren  't  felbe  ficnbe/lte* 
pen  elr  Raer  toeg  /  fo  bat  fp  aen  Raer  fcfjuiten  geftomen 
3ijn/  en  Rebben  ben  buit  baer  ban  gebaar Rt/  boclj  bc  ge* 
bangenen  3tjn  't  meed  ontnomen  /  betojjle  fp  tegen  bm anberen  boenbe  toaren  /  uitgenomen  ben  .Secretarie  - 
ban  ber  plaetfe  /  en  eene  ficpn  gjbfó.  /  beibt  toclgedel* 
be  luiben/bie  fp-luiben  namaeis  gerantfonecrtRab* 
ben.  ̂ aer  toerben  omtrent  ir*  3fèalen/fo  boob  ais 
gequetd  /  en  bele  boeren  toerbenber  geguetd  /  ban 
«SonopjSbolft  en  bleben  baer  geen/  ban  bier  toerben* 
ber  getoonb/  betoelfte  namaeljef  gencfen  3(jn/bitge* 
fcljiebeben  z  6  of  27  3Cugudt. 

3Bp  Rebben  terdonb  berèaelt/  Roe  bat  be  J&ecre  ban  ©e  t?,f, 
^ierges  .ScljoonRoben  ingenomen Rabbe/  aWRpnu  "ban 
't  felbe  met  garmfoen  befet  Rabbe  na  fijn  beliefte  $ime* 

fiag  boo?  öanben  Rabbe  op  be  quartieren  na  geelanb/    poogbe  Rp  bo?ber  eenige  fcRanfen  baer  omtrent  leg/  £Z 

genbe- 
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pen  en  genbe  in  te  nemen  ,/gcnjn  BP  öebe/  befonbec  nam  BP  in 
ecnigc  jje  fcljanfe  Ut  in  Bet  bo?p  Ccimpen  gelegen  toag  /  be 
SJSE  toelne  tacmlijft  ftecn  en  met  200  folbaten  befettoa^/ 
t rem  fn.  fteliju  Bp  oo«  fcftece  fcBanfe  in$apenb?ccBtinnteeg. 

^>c  pointe  öan  <©cangienmecftenbefijnboo?nemen/ 

en  Icttcnoe  op  be  gcotc  gctoicBtigBetb  ban  't  felbe/  boo? bicn  Op  niet  alleen  baec  mebe  be  cebiecen  aUes  De  Jitëafe/ 
3iecftc  en  b  fffel  onbjp  maeftte  en  genoegfaem  flopte/ 
maer  nat  BP  ooft  mettec  tijb  mibbel  foube  ftcijgen  /  om 

in&tognb?crf)t  te  nomen  en  in  b'cplanben  tegeca- 
tem/  ooft  ̂ o^b^eicljtte  Oenautoen/en  meec  anbece  aen* 
tfaaen  te  manen/  geeft  caebfaem  gebonben  ben  bijft 
bacc  tegen  ob:c  boo?  te  fieften/  en  albaec  een  flecfie 
fcïjanfe  met  boln  engefcButbefette  manen,  Igpbebe 
cofc  in  ̂ toijnb?ecnt  300  paecben  nomen/  met  8  baem 
beien  folbaten  /  en  fielben  baec  füine  ogbie  bat  l&iecgeg 
bacc  tocinig  meet  uitrechten  nonbe. 

<£n  alfo  beC52ootCommanDeue  meec  anbece  aen* 
flagen  in  't  Dooft  Babbe /en  bpfonbee  omin^eelanb 
ptt  uit  te  cecBten  /  bacc  op  öP  Bern  feec  lange  Babbe  be* 
caeöflacgtengeinfö^mecct/met  pecfonen  bie  be  gele* 
gentBeibbanbien  beftenb  toacen /baec  toe  nocBmeec 
occafie  ouam  /  bat  een  beeï  ban  be  obecgeblebcn  ©lote 

Ut  in  ̂ pangien  '£  jaece'  te  bocen  geceeb  gemaeftt 
toa$  /  baec  ban  top  in  't  febenbe  s&oeft  in  't  lange  Befc 
ben  becBaelt/  nu  toa?s  obecgeftomen  uit  ̂ pangien  on* 
bec  €ngelanb/cn  Baec  baec  becbecfcljt  Uebucnöetot 
^uinnecnen  ingelopen  /  te  toeten  be  nieine  fcljepen  Ut 
fp  2Uffab?o$  noemen  /  met  een  beel  eêpaeng  feeijg^bolft 
en  gelb/ 't  toelft  fp  aïbaec  gclofl  Ijebbcn.  £o  Beeft  BP 
eenigetcoepenban  ^iccgessboln  na  2S?abanb  ontbo- 
ben/  namemlijft  Bet  cegiment  ban  <g[uliaen  be  Some- 
co/mctbijfccmpagntenban25albe5/en  meec  anbe* 
ce/fo  3Balfe  altf  <©uitfe  folbaten /en  10  flucftenge; 

fcButtf  /  en  bcbal  boo?t  met  be  cefie  ban  't  boln  be  fiebe a^oecben  te  bclegeecn  /  altoaec  be  Cteabe  ban  flfêegen 
ben  8  ̂ èeptemfotö  na  toe  genomen  i£.  ̂ e  $2incc 
ban  <©rangien  Babbe  be  ftebecebelp  toel  boen  boo?* 
fien  ban  folbaten  /  amonitie  ban  oorloge  en  bib?e$  /  Bp 
Babbe  ooft  becftBeiben  ftaben  en  toegen  boen  boo?fle* 
nen/en'ttoatecin'tïanblaten  lopen /fo  bat  fp-lui- 
^m  bc  felbe  flebe  totBacentoille  niet  en  nonbe  belege* 
een  /  toaecom  Bp  be  felbe  met  7  fcBanfen  opte  paffagie 
beöe  befetten/menenbe  be  felbe  alfo  ban  langecBanb 
te  bcnautoen  /  en  Doo?  Bongecg-noob  tot  fijnen  toille  te 
ftujgen.  ̂ ie  ban  binnen  toacen  feec  toel  gemoeb/ 
fieeftten  Baec  fictie  ten  aenfien  ban  Bace  bpanben/ 
maeftten  een  fcBanfe  buiten  bec  flab/  fcBeemutfeec* 
ben  bagelnbgf  tegens  ben  anbecen/maecbebenmal- 
nanberen  tóeinig  fcBabe/  en  niet  tegenftaenbe  fp  fo 
bafl  belegcct  toacen/  Bebben  fp  toel  100  ftoepenom 
bec  |ïab  tec  toepbe  gebjeben :  baec  ban  be  belegecaecg 
niet  meec  ban  fc£  in  alle  ben  tijb  ban  en  Bebben  gence* 
gen/biefp  biece  genoeg  met  menfcBen  bloeb  Bebben 
moeten  betalen,  jtèaec  betoijle  in  befen  jace  1575- 
baec  niet  beel  befonbecö  in  beboo?f5  belegecinge  en  i$ 
uitgececBt/fullen  top  be  felbe  toat  laten  becuften/  en 
boo2t  becBalen  toat  op  anbece  plaetfen  mibbelectijb  io 
nefcfuetr.  ̂ el^ecce  ban  ̂ toieten  Beeft  albaec  gefom 
ben  eenige  bupben  /  om  ingeballe  ban  noob  co?cefpon= 
ccnmmetBenteBou&en. 

<0mtcent  befe  tijb  Babbe  be  Coninn  ban  B^anBcijh 
in  ̂ uitflanb  boen  licBten  enaennemen  beel  ̂ uitfe 
cuiteren/be  toelfte  op  be  fcontiecenban©laenbecen 

©E  ©u,  Bace  legec- plaetfen  Babben  /  be  Hugenoten  onbec 
genonn  becel  ban  be  felbe  te  beflofeen/  Babben  een  aenffag  op 
ua»      be  tfab  $)Dilippe  ©ille/  gelegen  omtcent  anbecBalf 

SmSSL  müïe  ban  |Baricnbo?g/'t  toelB  een  flebe  i0  Uk  ben 
ben  een '  Coning  ban  ̂ pangicn  pjilipsS  in  't  jaec  1^5»  Babbe ocnfiag  toen  boutoen  /  om  te  toefen  JFcontiec  tegen  be5fran- 

ïLf)V  cotfen/  Ui  boe  tec  tijb  |Bacienbo?g  in  Babben  /  en  Bab* 
biiie  te  be  be  felbe  boen  noemen  na  ujnen  name/en  i£  een  frebe 
bergeefjs.  jjie  obecmitö  bc  goebe  gelegentBeib/ en  be  feec  bicbe 

en  ftcrïte  muren/  beften  /  en  bijf  getoelbige  boltoccben/ 
alfboen  boo2  ontoinlijB  gehouben  toecbe.  iBaecalfo 
be  <i5?oot  Commanbeuc  baec  gefonben  Babbe  <Don 
5ilonfo  be  ©ecgaö  /  Ut  Contel  gemaeöt  toa.tf  ban  be 
licBte  cuitecen/  fo  toecb  ben  aenflag  gewonen  en  ouam 
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niet  tcneffecte.  <©cn  «0^oot  Commanbeur  bit  ber^    ©e 
fïaenbe/  bebeaenbe  Staten  ban  $©?abanb  boe  ter  tijb  ©?oot 
bergabert  3Önbe  in  be  flab  ban  3ïnttoerpen  ben  JfSui 
1 7  ̂eptemb?i0  becfoenen/  bat  fp  ten  cegacbe  ban  ben  £  jfCf,t 
fobccen  flaet  ban  be  boo?f$  (lab  /  en  bat  BP  p?efumeec*  ban  t* 
be  bat  oen  boo?f5  aenflag  toag  beleib  met  intelligentie  £"£" en  beeftanb ban  be  cebellen  be^Coninr/fo  fp  bie noem*  banb 
be  /  en  ban  be  gcote  importantie  ban  be  felbe  flab  /  lik  j00°» 
fo  gcotelijK  impo?teecbe  tot  bccfeftertBeib  ban  ben  lan*  JJJ JJ" 
be  ban  25?abanb  /  en  bat  bebooafs  Staten  t'anbecen  nerwn* 
tijben  opgeb?acBt  Babben  mecnelijbc.fomme  ban  pen-  a«j  »an 
ningen/  om  Ut  in  ben  beginfel  te  fo?tificecen  /  bat  fp  bp  j?JjK 
manicee  ban  p?efl  en  leninge  fouben  toillen  opbrengen 
50000  gulbeno 7  om  be  felbe  flab  in  befenfie  te  ftellen/ 
ert  Bet  gefcBut  en  munitie  ban  oo?loge  in  be  boo?f3  flab 
3tjnbe  /  te  confecbecen/  en  om  Ben  Biec  toe  te  betoegen/ 
fo  foube  BP  te  b?eben  toefen  in  cèfpecte  ban  be  felbe  Bul* 
peenanbccenboo?tijbsfgebaen/be  felbe  flab  te  unie* 
een  en  boegen  metten  3lanbe  ban  25?abanb  /  oelijn  be 
Staten  befTclf$f  bibtoilö  Babben  becfocBtenbegeect/ 
en  foube  boben  b(cn  be  felbe  fomme  gebcfalqueect 
toecben  aen  be  btUt  bie  BP  Booptc/  batfe  alfboe  je* 
gentooo?behjb  fouben  accojbeten.  ̂ aec  op  fp  alfboen 
becgaöect  toacen. 

vDe<©?ootCommanbeucbolgenbe  fijn  boo?ncmert 
en  genomen  bef!uit/om  cenige  plaetfen  en  BabcnjS  in 
^eelanb  onbee  fijnfubjectie  te  brengen /Beeft  alle  ge* 
ceebfcBap  en  p?epacatie  bacc  toe  boen  maften/  acDten* 
be  Ut  ben  ftojflen  toeg  om  b'oo?log  te  becfto?ten  /  en    $et 
^ollanb  en  Eeelanb  te  congueflercn/en  bolgbe  baec  in  boo?ne* 
't  abbijjS  bat  Bern  ban  fommige  ecbaecne/  bocB  ouge  JJJJS 
tcoutoe  pecfonen  uit  ̂ eelanb  toa$f  gegeben.  '%p  Babbe  COm, tot  3inttoecpcn  boen  maften  ̂ ogalepen/  pbec  metmanbfu? 
1 6  en  1 8  bannen/  bele  coep-  fcfjuiten  en  mebe  bcle  piep-  2?  *}J* 
ten  en  ftcomfleben0  /  en  eenige  met  gefcljut  en  beel  èpiaw 
amonitie  /  Ut  nu  al  geceeb  M]nbe/i0  Bp  felben  na  25ec?  i«rn  er* 
genopten^oom/enboo?t0  na  (Cectolen/  en  boo?t#  Jij'** 
ing>.  3Hnna3tanbgeftcmen/  altoaec  bc  fetf  Compa-  JiaSfcn 
gnten  ban  guliacn  be  Ecmeco  (uit  l^oüanb  gefto*  m  te  se< 
men;  accibeecben/metnocB  7  Compagnienban©al-  mm< 
be3/  en  be  Compagnie  ban5|fiboropacieco/<©ou* 
becneuc  ban  bec  <5oesS  /  en  Euib-bebeclanb/  en  eenige 
3Balfe  Compagnien  ban  ben  <6?abe  ban  i^eur/45ou* 
becneuc  ban  ©laenbecen/en  ban  HSonf  b?agon/en  ban 
5fcancotë  be  ©ecbugo  /  en  be  Compagnie  ̂ uitfen 
ban  ben  <0?abe  ̂ anibal/en  ttoeCompagnienpo* 
niecsf  /  fuir  battec  ban  elfte  natie  1000  toaoy  te  toeten 
3000  t'famen/met  noclj  4  Compagnien  paecben  bie betoacBt  tot  (€ectolen  Bielben.  ,&o  Bacflnube<0?oot 
Commanbeuc  in  &.  2Cnna Hanb  genomen  toa£ /fo    ®8 

toilbefipbengconbofbieptcban'ttoatecboen  fonbe-  <s?oot 
een  en  becfoeften  /  en  om  't  felbe  in  't  toeeft  te  flellen  /  fo  Jj01^  , 
bebalBpbe  Capitenen  Francois  d'Aguillar  AJvarado  Koe 
en  Damiacn  de  Morales  met  Baec ^§paenfe Compa-  btrptm 

gnien  /  en  Capitein  Diego  Careno ,  Maidonnat  en  Pi-  ?ellm itoiet  met  Bacc  3©alfe  Compagnien  /  bat  fp  ben  gconb  JJpJJJ» 
ban  't  toatec  fouben  onbecfoeften  /  befe 3ijn  met  ftleine  tien. 
coep-fcBuiten  gebacen  aen  ©Bilip^Sanb  /  toefenbe 
een  onbetooont  €planb  /  ('t  toelft  eectijbjes  een  feer 
bnidjtbaer  Cplanb  getoeefl  ijSrmaeranno  15:22.  be 
bijftcn  te  feer  ontramponeert  3ijnbe  /  isl  boo?t$f  b?ejJ  ge* 
laten/)  altoaer  fptoacBtentotbatBettoatergeballen 
tono  /  en  ban  baec  fo  (iepen  fp  te  boet  boo?  Bet  fant  /  tot 
bat  Bet  toater  toeber  begon  te  toaffen  tot  omtrent  ben 
Balben  toeg  ban  't  groot  Canael  of  biepte/  altoaer  fp 
Ben  flil  Bielben  boo?  bien  be  ̂ eeufe  fcljepen  na  Ben 

toeguamen  /  om  Ben  be  paffagie  te  beletten  /  't  toelft  be 
boo?f5Capiteinenfienbe  togen  toeberom  te  rugge/en 
info?meecben  ben  C5?oot  Commanbeuc  bat  be  biepte 
niet  en  toa$  te  paffecen/  ban  met  gcoot  pecijftel/  en  bat 

na  Bun  jugement  of  oo?becl/  bele  folbaten  in  't  obec* 3toemmen  of  obecgaen  fouben  moeten  becb?enften/ 

nocBtanö  fo  Babbe  ben  Capitein  <3Ioan  <©fo?io  b'ölloa Bern  beclatcnbe  opte  becfeftecinge  ban  üt%tmft  obec* 
lopeciS  /  gcoten  hifi  om  bat  te  onbecfoeften  /  ben  <©?oot 

Commanbeuc  becfeftecenbe  en  Bern  becmetenbe  't  fel* be  licBtelijft  te  bolb?engen/entecoo?faftcbanbien/f0 

fonb  ben  <a?oot  Commanbeuc  om  't  felbe  nocB  eensf  te onbetfoe* 
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x  5  7  5  -  Oorfpronk  der  Nederlands  Beroerten. 

©tuft»»  cnücrfcebcn  ̂ fean  b'Hrraba/fcrgcant ban  Cap:  <&a*  f  ben  fp  in 't  mintfe niet  ban  Daw touragie bcilicfcn.  «©c 

<T4^ 

tcnatu 
ber  ma» fwnet  een  Co2po:ael  en  12  folbaten/  met  een  man  bic 
m  ban  gterfce*  geblucljt  toaoVen  gctoceft  babbe  een  öte^ 

örefocöt  nacr  ban  ben  J|eereban  .Seroooberben/en  nocb  een 
tf.  «m)  i)utfnianban€ectolentotl)aecIeit|Tutben/öetDeincben 

berfebcrbcn  bat  3plicbtebjben  met  bet  leegtoater  baer 
boo?  fouben  Bonnen  gaen  /  feggenbe  bat  fp  tot  een  toacr 
tefcen  gra^  en  aerbe  ban  «©ubelanb  mebe  b?engen  fou* 
ben.gin  fjun  gefeifcbap  ging  mebe  uit  curieuf beib  5G»cn 
Francifco  de  Marrades,en  een  pagie  ban  3&on<$ancftto 
b'3£bila  /  en  boeren  met  bleine  fcfjuitgewes  aen  JDb*bP* 
ianb  toe/  en  begonnen  in  be  nacljt  be  Eeeufe  toacfiten  *c 
genaben,  altoaer  3p  mttëbten  bet  toat  mifte  en  bonber* 
adjtig  toaov  tufTcfien  beiben  boo?  gcraehten  /  maer  bo* 
mcnöc  omtrent  cenmufguet-febcotbanbenbp  ban 
«Dubelanb  toerben  3?  ban  öeEecufe  toaebten  gefien/ 

pioniert  bonben  bacr  (eer  gualijhen  bebclpcn/toant  Ijet 
arm  bolb  toatf  fuïjr  engetooon/  bk  bcrb?onbcn  meefl  en 
en  toaren  maer  tien  ban  bc  fclbe  gcfaibeert.  <©on  <©a* 
b?icl  be  peralta  toerb  boo?  (jet  getpe  te  rugge  geb?eben/ 
en  en  bonbe  niet  bo?bcr  bp  be  anbere  bomen/  in  boegen 
bat  bp  met  be  fijne  toeberóm  beerbe  ban  bacr  bP  gebo* 
men  toatf/en  boo?  itc  bui(te?bcib  banbe  nacfn  en  toitf  bP 
cerft  niet  toacr  bp  toatf.  ©on  giean  «©forio  be  ailoa 
toag  met  fijn  bolb  /  meefl  fonber  groot  bcrlieg/  ban  een 
toeinig^pangiaerben  cnaBalen/  t'einben  bc^eeufe 
blote  en  uit  (jet  meejte  pcrijbel  gebomen/  ban  bomenbe 
aen  Htn  bijb  bacr  fp  noobfabelnben  tegen  be  ̂ eeufe  fol- 

öaten/ tik  baer  omtrent  10  baenbelen  folbaten  Dabben/ 
fo  jfranfc/Cngelfe  alö  ̂ cijotten/onber  't  gebieb  banbc Jgcerc  Caerle  25opfot  «Boubcrncur  ban  Höibbelburg 

bacr  boo?  terfionb  alarm  gemaebt  toerbe/oberfulr  lie* 1  motten  beebten/  jb  flelbe  lip  fijn  bolb  tn  o?b?c/en  gebaen 

«B.'oot 

man* 

pen  w  alle  met  groter  berbaeftfjeib  toeberóm  ban  baer 
fp  genomen  toaren/  fonber  Ijaer  belofte  te  bolb?engen/ 
affirmerenbe  noebtano'  ben  <6?oot  Commanbeur/bat mcnalbae?  be  5ec  metten  legentoatcr  bonbe  obe?gaen/ 
fonber  battet  be  Secufe  ( tik  bermittf  be  onbjepte  baer 
met  Ijaerfdjepen  niet  bonben  bomen)  fouben  bonnen 
beletten  /  toacr  ban  ben  <S?oot  Commanbeur  feer  ber* 
blijb  toag  /enberboopte  Ijterben  P?ince  ban  <©?an* 
gicn  baeft  te  meefte  af  b?eub  te  (uilen  boen.  <©aer  ber- 
gabetbebp  alle  beCapiteinen  cnbielb  raeb  met  ben/ 
om  bit  erploict  uit  te  riebten  /  b'opinien  bielen  biberov 
eentge  fuflincerben  battet  niet  rebeljjlt  3?  nocfj  goeb  en 
bonben  bannen  be  fafee  met  fo  grote  periculen  beboo?- 
be  te  Daferbercn.  ©e  <£olonel  jróon^bjagon  fujtineer- 
be  battet  biel  boenlp  rnaö  /  eintclijn  betoijle  be  <02oct 
Commanbeur  baer  toe  fo  feer  geftnt  majS/en  bat  3I?an 
<öf02to  be  ölloa  een  fonberlinge  begeerte  baer  toe  fyafr 

mS*?  öc^°  ̂   «wtelijB  aerefolbeert  gebJ02bcn/bit  uit  te  cecö- om 1  oi  ««•  Wfa  öeeft  be  «02oot  Commanbeur  ben  Ulbnürael 
ociand  &ancl)to  b'3Cbila  bebolen  /  bat  t>  alle  be  galenen  en 
"  ?oct  fcbuitenfóube  gercet  mahen  /  om  bet  bolb  na  piiltptf 
noen  ne*  3lanb  ober  te  boeren/  en  boo2ficbtelrjn  ober  be  blote  te 
mm.  commanberen  /  lip  fpian  alle  be  folbaten  felbe  feer 

b2ienbcln&en  aen  en  couragieerbenfe :  feggenbe/  bat  (p 
eèn  ecubjigen  lof  en  eere  befjalen/  en  ben  Coninb  eenen 
groten  bicnit  boen  fouben  /  be  toelöe  foube  toel  toerben 
gerce ompenfeert  /  boo2t0  beiafte  bp  J!iaon0b2agon  al^ 
«Öouberueur  ban  ̂ eelanb  /  te  commanberen  ober  be 
^Duitfe en iBalfe folbaten/  engjean  <0fo?io  be©lloa 
ober  be  ̂ pangiaetben  /  3*an  »Of02io  be  ölloa  mette 
^pangiaerben  fouben  ben  boo2tocljt  nebben  /  baer  na 
bc  <Duttfe  en  3Da!cn  /  en  atëöan  be  ponier^/  en  TDon 
<5ab:iel  be  perraita  bc  b2oebet  ban  ben  jöanjui^  be 
^ialccö  foube  ben  acljtectocnt  met  een  Compagnie 
^pangtaerbenbebben /bit  olfo  geo?bonneert  3(jnbe/ 
gingen  3?  altefamen  in  be  galepen  en  febuiten/  en  boe- 
ren  op  Pftiüp.tf&anb/ban  baer  gingen  3p  met  bet  bal* 

bebbenbe  een  H02t  gebeb  aen  be  lïöagct  IBaria  /  en  ben 
SCpoftel  ,§.  5|acob  (na  bc  maniere  ber  ̂ pangiaerben) 
fo  biel  fip  met  fijn  ̂ pangiaerben  feer  furieufclpcn  te- 
gen  be  ̂ tmfc  aen-  <©e  i^eer  Cae?l  25opfot  tocrb  albacc 
gefeboten  en  bleef  baer  opte  plaetfe  boob  /  men  meenbe  &*** 
bat  bp  ban  aebteren  ban  fijn  eigen  bolbonboojfienjs^o,,^ 
boo?  be  buifierljcib  gefeboten  toa^/anberemeenben  ttat  &«c 
bet  al  totllcn^/aljö  boo?  intelligentie  metten  bpanb  beb*  ̂ a"* 
benbe/  gebaen  toerbe/nier  boo?  en  00b  0002  bit  bjonber*  SH5 
lnberpïoictmetb?efe  bebangen  toerbenbe/  namen  bc  neucbaii 
Eeeufe  be  bïugt  nabe  febcpen/en  alfo  bjerben  be  &pan*  ̂ CE,^nö 
giaerben  meelter  ban  't  eilanb  ban  ©ubelanb.  ©e  JJJ  ̂; febanfenbte  bacr  tot  tint  toe  in  naaren  toerben  mebe  p?incc 
bcrlaten/  uitgenomen  ©panen  't  toelb  be  fternfte  toa0. ban  gj 
b'Cerlte  febanfe  bic  bc  ,§pangtaerben  innamen/noem*  ra,J!e ben  fp  ̂.  iiat:ïuel/om  bat  fp  tik  op  bien  bag  inbregen.  &vaw 

©e  iépangiaerben  en  b'anbere  togen  na  jlieunerbe/  ft0!" 
toefenöe  Dn  befle  bo?p  ban  't  felbe  guartier  /  albaer  fp  S«S 
ben  biat  berberfcbten.^ancbto  b'^Ubfla  met  ©on  <0a-  ban  ©u* 
b?iel  be^eralta  met  fijne  folbaten  guamen  mette  bleine  m*"0* 
febepen  en  galepben.^  00b  aen 't  eilanb/en  fp?ongen  uite 
fcljepen  totte  bnpen  toe  in  't  toater/en  guamen  fo  te  lan- be  bpbe  anbere/en  earreffeerben  ben  anberen  fecr/baer 
na  beraebflacgbcn  fp  om  be  febanfe  ban  ©panen  aen  te 
taften/  bit  foube  Cb?ifto{f cl  lBonf b?agon  altf  <0ouber- 
neur  ban  ̂ cdanb  bp  ber  banb  nemen/baer  toe  bp  Ijem 
P2epareerbe  met  2000  mannen/  inber  felber  manieren 
altffp  bebiepten  onberfoebt  baöben/  en  ter  felber  tijb 
afö  |Bonfb?agon  en  fijne  t?oepen  ben  ontblcben  om  tnbe 
%zz  te  gaen  /  fo  guamen  bacr  00b  ben  9Cbmirael  ̂ an- 
rbto  b"Hlbila  en  §an  ©forio  be  iïlloa  /  en  bcgabcn  Ijtm mebe  te  toater/unllenbe  mebe  belacbtig  3ijn  banbc  eere 
tik  baer  toag  te  bebalen/  be  Colonel  HDonfb?agon  bab? 
be  ben  boo2tcr bt  /  en  baer  na  fo  bolgbcn  bem  alle  b'an* 
berc  troupen.  gin  befen  toebt  bonben  fp  grote  f  toarig- 
beib/fo  boo^  be  biepte  ban  't  bjater/menigtc  ban  be  bk* 
fen  en  anber  builigbcib/'t  WIU  bcnluibcn  in  't  gaen  feer lenbe  tuater  te  boet  boo?  een  enge  brebe  /  fomtijbö  tot  moepeltjb  biel:  alö  00b  om  te  lanben/alfo  bacr  een  goeb 

be  bnijen  toe/  fomtijb.3  tot  ftet  fialbe  lijf  toe  boo?  't  toa-  beel  folbaten  gercet  lagen  om  ben  bet  lanben  te  beletten/ 
termctbaermuobetten/toerjSenrappicro'inbeban*  'tmelbfnoobmel  fouben  bebben  bonnen  boen/fo  fjen ben  /op  batfe  niet  nat  fouben  toerben/  ijabbcn  00b  elr  bcnmocbnietenbabbegefalgeert/  maer  fienbe  bat  be 
ecnfarltcn  met  ttoc  ponben  bruitief  en  bictualie  boo?  |  ^pangiaetben  en  3©alen  eben  moebig  acnguamen/ 
b2icbagenbpbaer/opabonmrenofartbolhberlopen  fo  beeft  ben  be  b?efe  bebangen/  tttftf  be  ongetooon* 
moebte  3ijn/  fp  baer  fouben  fo  lange  onberbouben  bon* 
nen  /  en  marcljecrben  alfo  tuffcfjen  be  ï^ollanbfeen 
EZeeufefc4)epenboo2/  bie 't  felbe  niet  en  bonben  belet* ten  /  alfo  3?  om  be  hoogte  niet  en  bonben  bloten  nocb 
baer  niet  bp  bomen  en  mochten,  ̂ it  gefcOiebe  in  ben 
nacbt  op  $.  mie btclö  nacbt  ben  28  ̂ept.  be  Secufc 
feboten  feer  met  Ijaer  grof  gefcfjut  en  mufguetten/ 
maer  bebcn  tocinig  fcfjabe  om  be  boo?f5  oo2fabc/nocö* 
tand  tocrb  ben  Capitcin  300020  pat icr o  met  een 
groot  (lub  gefebuts  biita^ix  billen  afgefcljoten/  en  fo 
f  lp  niet  te  bclpcn  en  toaö  /  bebal  bp  batfc  bem  berlaten 
fouben/ en  b'cntrep2infe  berbolgen  /  toant  baer  geen 

ijeib  ban  fulbe  maniere  ban  (trtjben/enDareroertfen 
mufguetten  cenö  onber  be  aenbomenbe  «§pangiaerben 
en  3©alen  gelofl/ eneenige  ban  be  felbe  geguetffbeb- 
benbe/  fo  rjebbcn  fp  beblucöt  genomen  na*£ienh5ee 
toe/fo  bat  be  &pangf  aerben  en  a©alen  met  toeinig  ber* 
lieg  ban  bolb  te  lanbe  quamen.  ̂ ie  ban  't  fo?t  ©panen 
fienbe  geen  ontfet  boo?banben/  bebben  't  felbe  berlaten/ baer  felben  met  alle  batfe  baer  tn  babben  /  falberen*    öe 
be  /  en  ben  b?anb  baer  boo?tö  in  (tebenbe.  <©e  Apan*  fC{,anfe 
giaerben  namen  't  felbe  terftonb  in  /  blu(ïen  ben  b?anb  ban 
en  leiben  baer  garnifoen  in.  ma  ben  bit  alfo  toel  ge*  Krt 
lubt  toaev  bebben  fv  bare  bictorie  bcrbolgenbc/  ge-  ̂ pan, 

•on  3» 
tOoco 

De  pa» 
««o 
f3ouber> 
ic  ut  ti&n 

str«oc#  boop  entoatf  om  telebeu/ljicrboo?  toaren bespan*  foebt  be  (lab  ban  Eierib3ee  in  te  nemen/  'ttoelb  fp  B»rco«i 
nero     giaerben  feer  perpler  en  fouben  licbtcltjb  toeberóm  ge*  mogelöb  toel  gebaen  fouben  bebben  /  fo  berre  fp  ïja*  IJ1»"10, Sna?  beert  bebben,  ban  fptoe2bcn ban  .!jiaon(b?agon  en ^on  Cen  aenjlag  fo  tod  gemaebt  Dabben  aen  bet  nieutoe 
,c,c[jq/  «0ab2iel  be  pcralta  /  toeberóm  bp  ben  anberen  berga*  $oof b  /  atë  fu  beben  baer  be  ftetentf  (ïacn  (  toant  tit 
«n  oaet  bcrt/cnmarcbcerbenboo2töboetboo2boetacbter  ben  |  ̂§tab  boe  niet  genoeg  en  toad  boo?|ïen  ban  bolb)  al* 
!fJj?     önöcren/euöoetocibcttoatectiunfubijtoberbtelentoil*  iuaer fn  afgcflagcn  toerben/ met berlietf ban  een  goeb 
urt'        I.  Deel.  git  beel 



6$o 
Het  achtftc  Boek. 

M75 beel  ̂ pangiaccben  en  3Men/  fcaet  oofe  een  ban  tic 
boo:neemfte  «^pacnfe  Capiteinen/namentlijfe  ^on 

©00b  <0ab?tcl  #ecalta  boob  bleef  /  om  ben  toelften  be 
banton  «pacnfe  feec  behoeft  toacen/  aengefien  Bp  een  feec 
SS?  «loeft  en  bjoorn  folbaet  toajes oetoecfl /Doch feec obfti; 
taita  naet  in  fnn  boomemen.  3&aec  na  quanten  alle  tic  tcou- 
^paeng  9m  toan  ̂ pangiaecben  /  analen  en  ̂ uttfen  bpben 
ftT  anbecen  /  en  togen  na  fjet  bo?p  <D?eifcBec  /  en  boo2t$ 

na  2&20utoec£Baben  /  altoaec  omtrent  300  folbaten 

in  lagen/  maec  gaben  't  obec/  leggenbe  be  fcBulb  op  be 
ëapifte  bo?gccpe  ik  baec  binnen  toacen /bie  niet  en 
Babben  toillen  becljten/  alfo  boo?liepen  be  .Spaenfe 
nenocgfaem  Bet  geBele  platte  lanb  ban  Bet  eplanb  ban 
ècBoutoen  /  bolgenbe  boojttf  na  be  ftecfete  ban  25ont; 
mene/  baec  3p  toat  meec  te  boen  bonben  /  toant  be  bij- 
een  alom  boo?geftefeen  toacen.  <©e  $2tnce  ban  <&? 
rangten  Babbe  baer  ooft  btjf  baenbelen  ftloefte  en  ecba? 
ren  folbaten  binnen  gefonben  /  bic  feer  toel  Baec  beboir 
bcben/  geltjft  top  Dier  na  b?ebec  becBalcn  fullen. 

3&t  <©200t  Commanbeuc  bcrbltjbe  ïjem  feer  btt 
bu$be?ce  te  toegcgcbjacBt  te  Bebben/  BP  Babbe  grote 
rtone/  bat  Bpmettectijb  niet  alleen  meeftec  ban  Zte* 
ciH«e/  maer  oofe  ban  alle  be  anbere^eeufeCplan? 
ben  too?ben  foube  /  toaerom  lip  alle  fijne  p2tncipael(te 
snaeftt  Bier  na  toetoenbe.  ̂ p  fcfj?eef  ben  Coninfe  al? 
m  ober  /  berfocBt  Bulpe  ban  gelb  en  fcBepen  /  en  fo  BP 

toergöa* 
ben  in» 
r,nia 
men. 

tegen  Ben  gemaefet  toaren /fonben  Bare  Cïebcputeer? 
be  aen  ben  $2incc  ban  <©?angien  /  om  Ben  te  ereufecett 
bat  fp  geen  bolfe  en  mocfeten  nuffen /boo?be3toacig? 
Beben  Ik  3pfeif$  op  ben  Balfe  Babben/  niet- te- mm boo?  Bet  (tecfe  aenBouben  ban  ben  $2ince/  beloofben  fp 
Bern  noeït  Uk  baenbelen  goebe  folbaten  te  fenben  tot 
be  int  Ik  baer  ban  te  boren  toacengefonben/belo* 
benbe  oofe  befelbe  albaer  te  betalen  en  onbecBouben. 
©oojtë  abberteerben  fp  ben  #2ince/  bat  fpgenoob? 
faeftt  toaren  tegen  be  uitfeomfte  en  't  getoelb  banbe 
SCmfiecbamfe  fcBepen/  toe  te  ruften  tot  Bare  befenfie  ̂ m 
bcrfcBeibenoo?logfcBepen/en  ban  gelijfeen  oofe  tegen  mnge 
ben  Jgeecé  ban  25illp  <©oubemeur  ban  ©?iefïanb  /  Ik  ban  we 
fp  beeftonben  oofe  beel  galepen  en  jacBten  gereeb  te  Jgg 
Bebben.  <£becfulr  Bebben  fp  boen  gereeb  maften  Bet  (£rnuW 
2CbmiraelfcBip  of  b'^nguifttie  baer  be  <©?abe  ban  ttn  u 
25oflu  opgebangentë  getoeeft/ groot  125  laften/op?  ***<*• Bebbenbe  1  so etecg :  ben  ©ice-abmicael  groot  108  la* 
(ten  /  opBebbenbe  80  eterjs  :  feg  boepecs/  elft  groot  om* 
trent  50  latten/ en  elfe  opBebbenbe  jo  etecief  /  en  nocl) 
tien  toatecfeftepen/  elfe  30  eeteriS  /  alle  met  feoft  en 
bjanft  en  ammonitie  ban  oo?log  toel  boo?ften/bie  fp  te* 
gen  Ik  ban  SCmftecbam  beben  leggen  onber  Ifêacften/ 
beBalben  bat  fp  tegen  Bet  uitnomen  ban  ik  ban  3Cm* 
fïerbam/  ̂ aenrebam/  3Hffenbelft  /  ©uifeefïoot  en 
é^cBellinfetooube  op  be  binnetoateren  en  mepren  moe* 

baer  mebe  W  tijbiS  moente  genoeg  boo?fientoerben/  \  (ten  Bouben  b?ie  galepen  elfe  opBebbenbe  poetersf/  en 

Boopte  BP  grote"  eere  te  beBalen/  en  Bae(t  een  etnbe 
ban  be  oorlog  te  mafeen  /  maer  alfo  Bern 't  gelb  feer 
ontbjafe/  fo  en  feonbeBP  fü"  boomemen  niet  na  50' nen  toille  bolbiengen.  J&p  toa^  feer  gcftoo?t  op  be 
Staten  ban  ben  ïanbe/  bat  fp  geen  einbe  en  maefeten 
ban  Bare  tonfenten  te  b?agen  en  gelb  te  furncren/ 
toaerom  Bp  oofe  metteguotifatiebie  Bpgemaefet  Bab* 
be/  boo?tging  en  Iele  erecuteren  /  niet  tegenftaenbe  be 
ItlacBten  en  boleantien  tik  baer  ober  bpben  Staten 

tien  roepbaerfen/elr  opBebbenbe  18  man :  nocB  tegen 
be  fcBepen  en  ftBuiten  ten  oojloge  toegeruft  in  ©?iesï* 
lanb/  baer  mebe  be  t^eere  ban  25ilïp  Bet  |goo?ber- 
guartier  en  b'eplanben  albaer  meenbe  te  guellen/  moe* 
(ten  fp  noobtoenbig  in  't  ©lie  en  baer  omtrent  toeru* 
(teneen3BbmiraelfcBip/  groot  ioolaften  met  noe? 
tersf/feet  ©iceabmiraeïftBip  't  toelfefp  Bielben  leggen 
booj  3©o?cum/mebe  groot  100  la(ten/  opBebbenbe 
100  etewf/  een  grote  boot  ban  50  la(ten/ opBebbenbe 

2?tg 

45joot 

tnaiv 
beur^ 

u 

hiaben  acbaen/  feggenbe  bat  Bern  be  noob  baertoe  *  o  eter^een  grote  galepe  opBebbenbe  90  eters?:  1  o  Ca* 
Saö  biinnenbe/  en  gcenanberraebentoi(te/fpmoe=  bier-fcBepen/ elfe  Bebbenbe  een  roepbaersf/opBebbenbe 
ften  nen-felben  Belpen  mü$  confenterenbeinfttnber^  eir3oeterö^opmana©oïter^egeman/<aouberneur 

foe6:Boo?t0ombatBPtoi(t/batbe1^?inceban^,         ^  ^ 
 ^  .„**»*,»  *«w»i„rt 

rangien  en  be  Staten  ban  =feoiïanb  en  ̂ celanboofe 
alle  Bare  macljten  fouben bpben anberen  bjengen  om 
3tjn  boomemen  albaer  te  (tutten  en  Ben-felben  te  be? 
ff  Bermen  /  gelijfe  BP  006  ban  alle  plaetfen  goebe  abber? 
tmtk  fereeg  /  fo  nam  BP  boo:  Bern  en  p?actifecrbe  /  bat 
\jn  ben  ©?ince  ban  <©?angien  en  be  boo?f$  Staten 
ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  op  alle  anbere  plaetfen  en 
ouartierenfo  beel  te  boen  foubc  geben/  bat  elft  guar? 

ban  (Ceffeï  en  b'anbere  €planbcn  Babben  onber  Ben ttoetarBten/elrmet  18  eterjS*  3&ieban|fèebenbliH 
Babben  eir  ttoe  iacBten/  en  bie  ban  €n&Buifen  een/op* 
Bebbenbe  elr  18  man  /bcljalben  bat/  Bielben  fp  tuffen 
(€effel  en  be  JHIaejef  een  boot /opBebbenbe  25  mw 
bat  fp  norft  Bielben  op  be  <£em$  een  ijubbcll  boot/baer 
op  Hbmtrael  toaiS  pieter  5P?erifef3  /  groot  50  laft  /  op* 
Bebbenbe  60  eterjes  i  be  ©ice-abmirael  een  groot  fcfjip/ 
opBebbenbe  80  eterg :  een  boot  /  opBebbenbe  40  eterg: 

tier  genoeg  te  boen  foube  Bebben  met  ficB  felbe  /  en  |  ttoe  barbeel  /  elr  opBebbenbe  90  etersf  /  en  elr  een 
malfeanberen  niet  en  fouben  bonnen  Belpen  norBte  af^  roep-iacBt,-  beBalben  be  fcBepen  Ik  fp-lieben  boben 
uiteren  /  tot  toelfeen  einbe  BP  niet  alleen  be  belegeringe  be  boo?f3  tar  gereeb  Bielben  /  om  in  tijbe  ban  noob  te 
booj  JDocrbenenbebecontinuecen/maec  BP  liet  006  geb?uifeen.  ̂ §p  Bebben  oofe  alle  bebafeenbpbetoacBt* 

&n"'luiben/bat  Bpopbec<©oubemetmacftt  feomen  toil?  Buifen op bebtjfeengefielt/ belaft  tebooifienmetpefe* 
EfSL  öe  /  uet  tot  ?cmltecbam  toecuften  feben  getoelbige  fecanfen/manben/5eilen /om  bie  opgetcocfeen  te  toer* 

boeperg  Bebbenbe  boebenetten  ban  acBtercn  tot  bo?  ben  /en  baer  mebe  ben  anberen  te  toaerfcBoutoen/in* 
ren  /  ttoe  rap3eplen  elr  groot  omtrent  90  laften/  geballebannoobofeenigeaenfeomfteberbpanben/en 
ttoaelfgeruftetoaterfcljepen/ ttoe  galepen /ttoe  Hon*  |  oofe  toacBt  te  Bouben  bp  bageennacBtebpbenBuitf* 
nenjsbaecbecss  en  ttoe  toijbe  feacbeel^  ©an  gelijfeen  luibcnBetgeBeIe$oo2bec-guactiecboo?. 
lelt  BP  boo?  ben  ï^eere  ban  ©illp/  <©ouberneur  en  i  %l$  nu  albusf  be  oojlog  op  't  Beet(tegeb?eben  toerb Colonel  in  ©?ieffanö  toerufteneneguiperentot^ar?  aen  beiben  3ijben/  begoot  Commanbeur  fnn  neer* 
lingen  tyk  getoelbige  boepertf/  Int  boots?/  b2ie  ga?  fiigBeib  boenbe  /  om  hk  ban  J&ollanb  en  Eeelanö 
Iepen  /  ttoe  tojjbe  fearbeefö/  en  ttoe  ferapfebutten. !  op  Bet  albecgetoelbigfte  te  obecballen  entebeferijgen 
gjtem  tot  3Do?cum  in  ©Jiefïanb  acBtcoep-iacBten:  |  te  toatec  en  te  ïanbe/  en  tik  tefecenfeenen  obermee 

en  toe» 
raltin* 

ütn. 

(F.  12  f. ©inbelopen  een  fearbeel/  een  ferabfcBuit  en  ttoaelf 
jacBten(  tot  ,§tabecen  t%k  iacBten/in  be  ïemmer 

fess  jacBten  /  in  be  Cuinber  tien  iacBten :  aen  't  ,§toat* te  toatec  fejs  jacBten  /  en  tot  Campen  ttoe  galepen.  5^e 
^2ince  ban  <0cangientoa$f  feer  befeommert  mettefa? 
fee/  en  beb?oeft  ober  Bet  berlieg  ban  ben  J^eereCarel 
^öopfot/  bat  een  feerfeloefeetterbaren€belmantoaiö 
getoeeft/feer  beleeft  en  beminb  onber  be^eeufefol* 
baten.  J^p  Babbe  uitBetSoo2ber-guartierowboben 
tot  atfïftentie  ban  Bet  ̂ uiberguartier  ban  ̂ ollanb 
eenige  baenbelen  folbaten /alfo  Bp  alle  't  bolfe  bat  BP in  Euib-^ollanb  Babbe  bonnen  ontberen/  tot  affiften? 
tie  ban  ik  ban  Zeelanb  Babbe  gefonben.  32>k  ban  Bet 
.ï>ooo2bcr-guactierber(tacnbccnhriigcnbe  ban  bage 
tebageabbertentieban  be  toccuftntgen  te  toater/jdie 

(teren:  en  be  3B?ince  ban  <©rangien  baer  tegen/  om 
be  felbe  te  befcBernien  en  befenberen.  3&en  <5?oot 
Commanbeur  meeft  geb?efeenbe  gelb  omfönferijgsS* 
bolfe  te  betalen  en  uitte  mutinatie  te  Bouben  /  baer  toe 
fp  feer  genegen  toaren  /  en  bat  be  Staten  ban  eïfee 
pjobincien  bagelijr  grote  felacBten  toacen  boenbe 
obec  be  gcote  moebtoilligBeben  bec  folbaten/  enbp* 
fonber  ber  ̂ Spangiaerben  /  Ik  ongetfraft  al  beben 
bat  fp  toilben/  ben  <02oot  Commanbeur  alletfboo? 
be  bingeren  fienbe,  ̂ e  $2ince  ban  «©rangien  oofe 
toelmerftenbe/  bat  boo?  lan&Beibs*  tx$  tjjbjS  Bern  be 
mibbelen  fouben  ontb?efeen/  om  be  macfit  bejs  Co? 
ninr  te  becbucen/foiBeeftBP  be  Staten  ban  l^ollanb 
enEeelanbboen  feefcfijijben  tot  Jlottecbam/altoaec 
BP  be  felbe  tn  ©ctobec  boo?  Beeft  ge&oubenbegef!el? teniffe 



1575* Ooripronfc  der  Nederland/c  Beroerten. 

iSSStr'fi!^ '  ̂   én  0*feS«ntïjeft>  ban  Den  HtanDe  Dan  )ben  fan  alDaerre  tferftcn/en  Dfe  torn  hf,mrM*iiflti<.r 
6c  iva»> ;«»  Der  bpanöen  aen  allen  oo2öen  op  de  £anöcn  ban  I  ften  /  Daer  D002  Dun  Sftórrot^SSiS^H Den  fair-  on  .itih  en  9«*tonh  aonnoh^tth  /  *f  h<m  «.«.„*.„*  ♦«/    u^uu^üï    .  7^JU"  ,tlJ.lt  '~r  JV"W  nomitn  Uitroeit 

C$ï 

tÜf*  ̂ tonbcnSeclanöaengetoenb/of  niet  geraöen  3p/ 
Stam*  f°  eer  fo  beter  /  of  metten  bpanöen  te  appoinctcren  /  of 
ren /Dan  ban  Den  Coninft  ban  ̂ pangten  geBceltjft  en  t'eene* 
SLmh?tt  macI  u  fcDciöen  /  en  mitoöien  te  bcranberen  ban 
ionins  P,nncc/om  met  BulpeenonDccDebefcDecmingeban 
ban  een  anöer  Cfmftelijft  ̂ otentaet/  öe  Stanöcn  jegens 
SSftL  fjare  bpanöen  te  befcBccmcn/mitfgaöec$  De  gemene 
Sc  Si""'  fa&*  alfo  te  BanDfjouöcn.  <Dc  boeien  Die  opte  felbe Den  en  bergaöeringe  jegcntooo?öig  toaren  /  al$  öe  felbe  p?o* 

pofitie  ben  7  <®ctobn$  toatfgeöaen/bccftlaeröenDat 
b.ri 

ren. 
itïMto  fi*  °P  öc  fa"2  /  bJefenbe  ban  fo  groten  getoicBte  alö  ooit 

boo2gcftomen  toaov  niet  eiittelyftnocBbolftomentajft 
en  ftonöen  benutten  bat  baft  enbonöig  fouöe  3ijn/ten 
toacen  ten  obeeftaen  ban  alle  ben  anberen  Cbelen  ban 
Baren  Collegte  baer  toe  ten  mtnflen  fpecialjjften  be* 
roepen  3ünöe/  alö  in  fo  trcffelrjften  faften  en  DenC* 
beloont  fo  groteltjRö  aengaenDe/toel  DeBoo2betege* 
fcbieDen/Dat  fp-lieDen  Die  Daer  jegentooo2Dig  toaren 
niet-te-min  toel  noDig  bebonben/Dat  metten  eecfïen 
en  metter  DaeD  ötcc  op  een  baftbefïuit  genomen  fou* 
be  toeröen/  met  boo?gaenöe  rijpe  Deliberatie  en  be* 
Denftcn  ban 't  gunt  tot  confecbatiebanbe€uangeIife ïïeligie  /  Der  HanDen  b?pBeiD/  pjibilegien  /  gerecBtig* 
Bciö /lofnjfte  coftumen  en  toeftomenbe  toelbaertfou* 
be  ban  rtobe  3ün/op  alfutfteberanberingeban$2in* 
te  berfojgt  te  to02Den/  geltjft  men  De$  toel  in  't  Bul* ben/  fioetoel  ban  eenen  €rfBeec/  altijb  metfonDer* 
lingeboojficDtigDeiD  ban  te  boren  Beeft  becaebfïaegt; 
toaerom  Doetoel  fp-luiben  egeen  anbere  nocBnaDece 
tocgof  miDöel  en  ftonöen  bebinben  totter  berloffinge/ 
tintfet  of  BWpe  ban  ben  HEanöen  in  Defen  BoogD?in* 
genDennooD/Dan  met  aenneminge  ban  eenen  anöe* 
ren  macBtigen  CBnftelij&en  potetitaet  ban  Den  Co- 
ninftcijfte  ban  ̂ pangien  te  fcBeiöert/fobegeecbenfp 
noefttantf  alboren  allen  ben  anberen  ban  Den  boo?* 
noemDenCDelengefamentltiöDaer  op  bcrgaDect/en 
metten  felben  be  fa&e  gccommüniceect  ert  beraeD* 
flaegtgeto02öen/op  Datnamaelisi  befa&e  na  gemene 
betoillintnge/  ooft  met  gemeenöerfjanDeneertD?acöt 
ten  goeben  einDe  gebiacfK  /  uitgerecöt  en  gepanböaeft 
mocljte  toerDen.  <De  <0ebeputeetDe  ban  De  ̂ èteDen 

becfmiDect/en  Doo^  m  Doo^fleftcn  Der  öijnen  te  boen bertrccöen  /  Bet  toclfte  f?  met  gróte  abbantagiete oen  Bonnen  boen  /  om  fjunne  goeDe  na-bp  gelegene Plaetfen  Daer  fp garnifocn in nonDen béngen/  en  alfo gerftet  ban  bolfte  toerben  Dan  fp-luiben  /  alfo  toetD  be^ 
noten  /  fjocUiel  jegens  D'opinie  ban  JïBottf  Dragon/  95ef«a« ^ommeneeerflaen  te  taflen/en  toerbe  De  Capitein  lin** 
^on  franctfeo  ö'^guiiat  3Clbarabometb?ieCom.  SSn. pagnten  mette  boo?tocljt  naer  25ommene  nelaft  te  mme 

rfn^üi  inr?cm/sf0  na  Dp  Ronfc/ Daer  te  gaen  loge, lanDfefcBecmutferen/altoaer  aen  beiDe  3üDeneenige öooö  bleben  /  toaerom  De  boo?fcl)2cben  f  rancifco  m* giular  met  fijn  boln  ïogeecbe  acljter  eenen  ötjb/ber^ toacljtenDe  alfo  De  anöere  ttoupen  en  tiet  aefeftut tot  De  belegecinge  geojDonneet*  /  De  toelne  ooft  al* Dacr  tecfïonD  bolgDen  met  ttoaelf  tfucften  grof  ge* 
feput/  en  namen  De  Dijften  in/  en  planten  ijn  ge* ft  Dut.  25tnnen  SSommene  en  lag  maer  een  baenDeï 
folöaten/  Dan  De  ̂ ince  ban  «ötangien  fonb  baet nocB  buf  baenbelen  binnen/  Die  uit  ̂ uïD-Mlanö met  nocB  «en  anDere  baenbelen  tot  affiftentie  ban  Die ban  Eeelanbgeftomen  toaren /Die  meeft  binnen  Eie* nhjee  gefcBiftt  toetDen.  2&innén  23ommene  com^ manDeetDen  een  ouD  erbaren  Capitein  en  ftrügöman/ 
toefenbe  een  franco^/  genoemt  l^onfieur  De  mu belle/  bteeen  pfereBanbljaDDe/en  toaö  ftreupel/  fin toerDe  geeflimeert  een  b?oom  foibaet  té  toefen,  ̂ e ^pangtaecDenBaergefcBut  geplant  Bebbcnbe/fcBo* 
ten  feer  felluft  op  Bet  5Po?t  Djie  Dagen  lange  omtrent  *oni> 
óooofcBoten/  Daer  na  DeDen  fp  De  b?effe  beficfitinen/  men^d 
offebeguaemtoas  om  Den  acnbal  en  fW  te  Doen  fcöoteri* pie  ban  binnen  fagen  toe!  Dat  fp 't  niet  lange  en  fou* Den  nonnen  BouDen/Daecom  fp  te  raöe  toaien  om  te 
paclementeren/  en  te  fien  met  een  eerlijfcappoincte* ment  Daer  uit  te  gecaften  /  DocB  cenige  folöaten  bart 
De  ̂pangiaetDen  riepen  uit  De  trencBeen/ Dat  bp  al* bien  Baec  be  Bmnen  rebellen  toilöen  obergeben  /  öatfc fonDer  toapenen  ban  be  toallen  fouben  fpnngen  /  öatfe 
op  geen  anöere  conöitieningenaDeenfouDentoerDen 
ontfangen.  ̂ 'toelft  Die  ban  binaen  berfiaenbe  /  refoU betfilaeröen  ooft  /  Dat  fp  ijen  met  en  bebonben  genoeg  beerDen  bat  fp  Baer  lijben  fo  goeö  SS en  ten  bollen  gel  aft/  om  op  befe  fa&e  te  befïuiten/ en  geben/maer Ben  lijf/ ̂ goeDenblo  öTöet  uSen bo  ftomen  ctntelijfte  refolum  te  nemen  /toaerom  3P I  mantoetoagenenBafarDeren.  ^an  SonfSiS 

Bzoetfcftappcn  te  communiceren.  3ülfotoerOOefc  fa- 
lie uitgcftelt  boo?  eenigen  fto?ten  tijti/  enbe  bergaöc* 

ringe  geleib  binnen  ïöelf/ om  be  felbe  fa&é  af  te  Ban* 
tefom>  beïen  /  en  të  naer  bele  beraebfïaginge  eintélijft  goeb sou,  gebonöenengerefolbeert  getoeeft/  bat  alfo  baer  geen 
vnni>  Bopeen  toa$s  om  merten  Coninft  ban  «Spangienee* 
ir  ban  nen  goeben  berfefteröen  b:ebete  ftonhen  maften /Dat 

*  men  Daerom  ban  Den  Coninft  ban^pangien  fcDei* Den/  en  De  fouberainiteit  piefenteren  foube  aen  be 
Coninginne  ban  €ngelanD/  gelijft  Bier  na  ter  gele* 
gener  plaetfe  fal  toerDen  berftaelt/  alfo  Bet  nocB  lange 
aenlicp  eer  't  felbe  te  toetft  toerbe  geftelt  /  b'inftructien baec  toe  gereeö  gemaeftt/cn  be  <6ecommitteécöe  Der* toaectö  gcfortöen  toecDen. 

^e  faften  nu  albu?s  ftaenöc/DcDemt'Döelectijöeift fnn  befte.  <©e  punce  ban  <örangien  fienbe  bat  be 
J5200t  Commanbeur  ̂ ierift3ee  meenDe  aen  te  taften/ öabDen  Daer  eenige  baenbelen  goebe  folDaten  tnge* fcfjtftt  /  Daer  ober  fjonftbeec  ICrent  ban  9omtSw> manöeecöe/  üefe  DeDe  fün  neerftigBetD  en  blijt  De  ̂ Stab 

Zee 
ttö 

tcc  te 
om. 

b'(®  forio/^ancBio  b'2tbila/en  Den  Capiten  franctfeo D'3Cguilar/batfe  aen  ben  Commanbeur  fouöen  fen* Den/om  bp  Ben  te  ftomen  om  te  parlamenteren.  ®l&  De 
felbe  nu  buiten  geftomentoasS/p2efcnteerDen  fp  ijem  (t:ïxlj 
eenige  conDittcn/Dat  Bp  De  plaetfe  obergebcn/en  fonber  ©«  *an 
getoeer  uittreeften  fouDe  /  Dat  Bp  toel  fag  Dat  De  plaetfe  ®T met  Boubaer  en  toasr  /  feggenbc  Dat  Bp  niet  te  letten  en  ZUL 
BaDDe  op  De  tooojöen/  Die  fommige  folDaten  uitte  tren*  fto«fc. 
cBeen  geroepen  Baööcn/toant  Bp  toel  toift  bat  De  folDa* ten  toel  getooon  toaren  maiftanOeren  fcBimpige  en 
Boogmoeöigetooó2öen  toe  te  roepen /Die  men  in  fulfte gelegentljeDen  niet  en  ftonDe  Doen  ftoijgen/en  noebtanö met  en  toacen  te  acBten  j  betoijl  fp-iieben  in  Dit  gefp?eU toaren/  en  aleer  De  boo2f3  Commanbeur  Baööe  geant* 
tooo?D  /  fo  toag  'er  een  ̂ paenö  ©aenD:ager/  genaemt IpenDoce/  De  toelfte  een  plaetfe  befpieb  BaDDe/  Daer  Bp meenDe  licBtelijft  binnen  be  fcBanfc  en  De  fterftte  te  fto- 

men en  Die  in  te  nemen  /  fonber  ftenniffe  ban  ben 
©berfte/  eh  bocBt  alöaer  grote  eere  tcbcgacn/eni.ö 

,  ... .,  ,  .,  .  r  v..         v  yrn? ";www  alfo  met  omtrent  BonöerD  folDaten  Daer  on  fecr  fu* 
^antoffi^ SSSSSffJSSSSiS  mm  i  r^u^Öften  aengeballen/  maer  Die  ban  bmnen  Die  op 
m^TmX^^^SSStS}^  

?a^ÖoeDetoaren/  Deübeiifemetfulftencoucagie  om* 
ten  /  Dat  Den  ̂ paenfen  10aenD2ig  met  meer  Dan  De  SXU 
Belfte  Der  ̂ pangiaecDen  DaecbooDbleben/enDcre*  lomïm 
ftemeeftgeguetft/ togen  met  fcftanöe  toeDerom  afin acnbaf De  trencljcen/  Daer  fp  ban  Bare  mebegefellen  nocB  toer*  ST 
Den  befpot/be  toelfte  fêiDen/Datfe  alle  beftoojDen  aen  KSSS' Den  lijbegeftraft  te  toerben/  om  Barert  Boogmoeb  en  P"*""* 
gemaeftte  Defojö2e/en  BebbenDe  De b&#  nülitareóber*  SS,öa SRI  i  fflW 

ÊÏÏSiJïSf11  k,mm'  ̂ onfö2agon  toaö  ban  opi* 
*££-?*&*  "ux7xlm  mm  MJ0o:Den  aen  te  taften/ petople  De  b2cfe  Daer  onöer  toa^  /  en  aleer  fu  ben  mecc berfterftten/  maer  goBau  ööfono/en  ̂ ahcBioD'SC* 
?«  hï^  b?n  m»*W  beBoo?ben  eerft  De  fterftte 
J?J?  K0?f  >»n  25ommene  in  te  nemen  /om  Dat  öe 
^oiianDersi  m  ̂eelanber^  geen  mtböei  fouöen  fieb* 



e»^ 
Het   achtfte  BoeL  1J75* 

3Ctccbcn/ènb802bottnantfcentcfolutiey)anljarc<affi^  feen/ deden  (p  irtcftan*  öaec  »^f»^jffi 
neren  gebtoleert.  3B>cn  Commandeur  binnen  23om*  bjomc  en  erbarene  foldaten  /  geluft  ooft  te  WNff«nen 

mene  *  ftenöe  /  gaf  aen  den  Capitein  d'9igutllar  Baer  toel  gueten  /  in  futfter  boegen  datter  p/r  fe W  en 
boo  anttoooide  /  Dat  tip  toel  fag  /  en  ooft  fijne  foldaten  bloedig  gcbocDten  toerde  ten  beide  3Dden/  fo  datter  toe. 

MfSn/Mt* Oaer onöe kpacnfe beloften  niet  en  ïe dood bleben / fonder  Dat  men  in  langen  tijde ftonde 

afacfla 

moentenbetroutoen/  men  Dadfe  boo2ljinnengefcöol 
Den /maer  fp  fouden  toel  betonen  datfe  Ijanen  toaren/ 

en  irn  teben  fo  licut  in  IjenlieDen  Danden  niet  enbe* 

trouden/'ttoelftgefeidDebbaide/ging  ijp  binnen  bp 
nïnboln/ïjenlicden  geieed  manende  om  denftomuc 

bettoactjtcn  /  daer  toe  Ijp  De  felbe  feer  annneerde  /  ooft 

none  gaf/  Dat  ftonden  fp  maereenentfojmofttoeaf. 
fïaen/dat  fp  fefterlijn  fouden  ontfet  toerden.  «DeDjie 

kpaenfe  éberften  refolbeerden  /  om  des  anderen 

oaeaS/namcntlijftdeni?  «©ctobiJS  met  Det  ballende 

toater  De  plaetfe  te  beftomicn/ en  ordonneerden /dat 

De  ̂ pangiacrDen  Den  eerften  fio?m  en  aenbal  Doen 

23om>  f0UDen  /  en  Daer  na  De  S^uitfen  en  3©alen.  3£>icn  bol* 
nieuebe»'  nïje  |0  ™n  ̂   ̂ pangiaerden  met  Ijet  lege  toater 
Su/  met  gtiot  geroep/  geWB  enged?ui0feerfttrteufe, 
Maebv  ujh  aengeballen/en  de  b?effe  en  paüflïiben  befpjongen/ 
men    menende  met  den  eerften  aenbal  de  plaetfe  te  tomnen : 

maer  die  ban  binnen  ftnjbende  boo?  fjacr  lijf/  letoen  en 

eere  /  Ijebbenfc  feer  couragicufclijft  ontfangen  /  toel  W 

tonende  dat  fpgeen  leerjongen*  en  toaren  /  en  meer  bp 

fuift  fpel  getoeefl  Ijadden  /  fuljc  dat  ten  toededen  l 

grote  bloedfiojtinge  gebieden  /  toant  de  ̂ pangiaer* 
den  met  grote  obftinatie  boo?  {jet  maffende  toater  daer 
binnen  toilden  toefen»  (Cer  contrarie  fo  toeerden  Daer 

Die  ban  binnen  focouragieufclijften  met  fulften  goeden 

o?D2efrlnetende  op  Dunne  bpanden/ en  alte  tegentoeer 

Doende /  datdebeftometS  den  moed  begonde  te  fort* 

aerciv  en  geduurde  de  felbe  beflozminge  meer  dan  ttoe 

«ren  lang.  3»c  D?ie  €>bcrfte  fienbe  Datter  bc  e  ba in 

Ren  boltt  DooD  bleef/ en  Dat  De  ̂ tfenbanfelfSbe- 

öonden  af  te  treeften  /  belaften  Dat  De  andere  Jet  felbe 

mede  doen  foudcn/fonderlinge  om  Dat  Det  toater  ue* 

nontctoaffen/in  toelfte  retraiete  meer  Dan  250  Dood 

blebai/fo  toel  ̂ panaiaerden  ais  ï|oogduit?en/  en 

tod  ̂00  geguetft  /  beiia'lben  die  in  den  ftomi  dood  ble* ben/  de  mcefte  ban  de  felbe  geguetften  tord2onftcn  met 

Ijet  toaiïende  toater  /fonder  Datfe  ftonden  gcljolpen 

toerden,  ̂ e  ©2inceban  (©rangien  tjaddcdaernoclj 

ttoe  baendclen  foldaten  gefonben  ban  Rotterdam : 
maer  de  felbe  en  Konden  daer  niet  binnen  tomen  /  Doo? 

Dien  Ijet  De  beleggers  te  fetjerp  befer Dadden. 

IBonf  d?agon  en  de  andere  ttoe  €>berfte  raed  gepou* 
den  Ijebbende  mette  P?m«Pa*^"eïi^"  {i" 

öenttoe  ö!>c/lCfolbeerden/niet  jegenftaende  Ijet  groot  btriies 

no"m  dp  dat  (p  in  denftom  geleden  ijadden/ nocDeeneii 
1  genera* 

*ST  len  aenbal  te  doen  ban  alle  de  ̂ atten/acljtende  dat  Je 
mene  te  hm  tc  nrote  fcliande  foude  toefen  /  dat  fp  oef  e  piaeiie 

genomen  3ünde/ nebben  fp/ om  dte  ban  ftinn^ hare
 

touragiete doen  berliefen/geozdonneert/ dataleöe 

foetelaer^/  trofdzagetf  entongeroijentoapenettfoi
u 

Den  /  en  fo  tjaetf  de  foldaten  in  de  fcefTe  jegeJto  die  ban 

binnen  fouden  becljten  en<to?men/datfp1)endaiiop 

den  dnft  omtrent  de  bicffcin'tgefidjtbandtebanftct 
«rt)3^-  4F02t  fouden  ftomen  bertonen/en  tf omifioeDen  op  oe 

SlLi?  ̂pacnfetoijfe opfetten/opdatdieban'tf o?tde
felbe 

SSSii  fiendc  menen  fouden/  dat  ijet  nort j  andere  aenftomende 

^pangtaerden  toaren/ Die  tot  fecourö  en  f  julpe  ban  de 

^pangiaertss  nieutoelür  aenguamen.  ̂ '©efen  tfo?m 
toao  geozdonneert  te  doen  optcn  ̂   (©ct0b?is>©te  ban 
't5P02t  tod  denftende  datfe  niet  lange  met  biedenen 
fouden  toerden  gelaten/ïjebben  ïjaer  feer  geflerftt  nacOt 

en Dagin tgetoeer  blijbende/  en  gereed  maftende alles 

Dat  tot  tegentocer  en  tot  Ijaer  Defenfie  fouDe  mogen  Die* 

nen.  ̂ e^pangiaerDen daer-en-tuffeften fclp«ni ne* 
toddig  met  grof  gefcljut  /  berdeflruerende  alles  dat  bp 

Die  ban  binnen  gemaeftt  toerDe.  MM?  nu  gereeD  toa* 
ren/  bielen  fp  toeDerom  met  een  eifelp  geftnjt/  geroep 

en  ncd2urê  met  groter  couragieaen/  en  fp  en  toerden 

met Ven  mulder  couragie  ontfangen  en  gerecontreert 

ün  dié  ban  't  5Po2t/  die  toel  betoonden/Dat  fpl$aer  toleetf 
dier  genoeg  toilden  bernopen/  en  niet  jegenftaende  bat 

nfp  feer  bermoeit  toaren  ban  öc(la^a  ̂ döw  mi*&'' 

SSonu1 

öefoltt* tfe  om 
Ben 
ben 

£3oin-- «KllC. 

befeennen/aen  toelften  3ijbe  bebirtojieblijbenfoube/ 
toant  men  fag  be  boben  en  geguetflen  baer  in  fulfee 
menigte  leggen /batfc  ben  anderen  in  de  toeg  toaren/ 

beide  de  partpen  couragieerden  D'eene  Den  anDeren 
om 't  befte  te  Doen.  ̂ ie  ban  binnen  berDefenDeerDen 
Ijen  feer  toel  meer  Dan  btjf  uren  lang  met  Ijare  muf- 
^netten  en  rappieren  /  fonder  dat  men  eenige  fïautoig* 
ijeid  in  henlieden  ftonde  bemerben/  Daec  Doo?  De  <©ber* 
flens  laft  gaben/Dat  De  boo?f3foetriaerS/iongcröen 
alle  Ijetgrau  dat  ijet  leger  bolgde/  metljuime  ftaffeet* 
ten  en  ftojmtjoeben  langs  den  dija  aenguamen  ge* 
marcljcert/  en  fjoetoel  Den  maerentoasbdaft/  öun 

maer  te  bertonen  /  fo  bochten  fp  mede  oft  foldaten  ge* 
toeeft  toaren /in  Der  boegen  dat  die  ban  binnen/  die 

feer  mat  en  moede  toaren/  de  moed  begon  te  ontbal* 
len/  menende  Dat  De  eerfte  metberfcfjboifoberfter&t 
toaren/ fo  Datfe  ten  laetften  De  bcfïen  inferegen  /  en  op 
De  toal  guamen  /  bocö  en  Do?ften  De  toal  niet  af  fp?in* 

gen  /  tot  bat  ̂ aneftio  b'2lbila  albaer  bp  guam  /feg* 
genbeDatftPficöbertoonDerDe/DatonDer  fobele  b?o* 
me  enb?abiéfolDatennietcen  gebonDen  en  toerb/  Dit 
De  couragie  ijaDDe  om  in  be  fchans  te  fangen  /  en 

eifcljtcfprönba^eombat  felbe  te  Doen/'ttoelö  een 
^èpaens  mufuuettier  genaemt  ColeDo/  tjorenDe/ 

eifcljteeen  roniraffe/ en  Dien  fiebbenbe  beriiet  #n  muf* 
guet  enfp?oug  daer  mefceban  boben  neber  mibben  on* 
Der  fj)n  bpauden  /en  toerD  terftonD  ban  De  anDere  ge*  JJ?mcl 
bolgt  /  Doodflaende  alle  Dat  fp  bonden  met  fuifcen  furie  öcr&an 
en  tjitte/  Datter  toeinig  oberblebert*  &t  (©ounerneur/  Jjbj1* 

na  Dat  ty  tjem  feer  Rl0eöenb?oorageöouDentJaDDe/,■f", bleef  Daer  bood  met  alle  De  anDere  Capiteinen  /  <©flft* 
cieren/fotDaten  en  intooonberen/fulï  Datter  fleen  ttoin* 
tig  perfonen  metten  teben  afgenomen  3ön/  maer  Bet 
toas  ebentoel  een  WoeDige  bietojie  boo?  De  ̂ pam 
giaerts/toant  Daer  beie  fjonDerDen  DooD  bleben/en  feer 

bele  geguetft.  '2filfo  toerD  25ommene  berloren/  en  met 
getoelD  en  fto?menDer  IjanD  ingenomen. 
mt  aifo  na  naren  fin  befeftiftt  ljebbenbe/fofteIdenggcTe(j 

fp  o?D?e  om  Eieriö3ee  te  gaen  belegeren/ toant  Ijen  nu  ringe 
niet  meer  in  ben  toeg  lag/  om  Dat  te  beletten.  3&e  Jyj 

ftaD  toas  ban  bictualie/ munitie  ban  oo?loge/en  ban"U3 örijgSbolfttoel  reDelpen  boo?fien/  toant  Daer  lagen 
ais  Capitetnen  binnen/  3|oos  banDen<ÊnDe/^anS 

€rom/Du25oiS/3Sicolaes  25ernarD/  3fid?iaen  De  laCF po?to  /  2Cmb20fio  Ie  ̂ ut/  3SntljoniuS  ban  25omméI/ 
5^iclaes  ïlupcöaber  /  ̂iclaes  pucftet/€iop  mp* 
Dam/dc.  tot  ttoarif  baenDelen  toe/alle  uitgeïefen  folDa* 
ten/beljalben  De  burgeren :  ober  alle  De  felbe  comman* 
DeerDe  De  boo?f5  ̂ ionfoer  2irent  ban  5^o?p/Die  op  alletf 
met  aDbijS  ban  De  andere  Capiteinen  goeDc  o?D?e  fiel* 
De  /  om  De  belegerïngc  tegen  te  ftaen  /  en  De  ftaD  te  De* 
fenderen.  guiten  De  ftaD  aen  De  3uiD3ijDe  ban  De 
J^aben  \>m  een  grote  ftoogte  ban  affcfje/Die  Doo?  lanfe* 
lietd  ban  tijd  uitte  ̂ ontketen  toas  genomen/en  aldaec 
begroeit  toas  /  defefjeèben  fp  Doen  sternen  /  en  aen  De 
noo?D3üde  öebben  fp  een  ftuö  iands  ban  omtrent 
100  gemeten  /  rondom  doen  befcDanfén  /  De  refte 
ban -tgeïjde  land  meeft  al  onder  toater  gefleït  jgnDe 
mits  fjet  doo2ftenen  fcet  Dpen  /  |o  dat  ïjet&paenfe 
leger  naulijfts  anders  ijenï  en  raocljt  ontbonden  Dan 

op  De  fcijfecn  en  in  be  beroberbe  feftanfen.  gin  't  be* 
gin  ban  icfe  belegeringc  bertoonden  ften  d2ic  man* 
nen  boo?  Des  bpands  fcganfen/ tenen  doende  om  ban 
Des  ë&tads  toegen  te  parlementcren  en  ban  act 002D 
te  liandden  /  fp  toerden  toegelaten  om  binnen  De 
fcljaafetefcomen/  en  binnen  genomen  3?jnde  n?opo* 
neerbenfp/  bat  fp  toitóenmaöenbatDejtabSieri&* 
3ee/imitSgaberS  alle  be  fcfjepen  Daer  omtrent  jjjnDe/ 
Dun  onDcr  t  gebieD  ban  Den  Coninn  fouden  bege* 
ben/  fo  men  fjen  reDeHjIie  conDitienen  ooft  recom* 
penfetoilDengeben/enberfocDtenbatmenDun  na  Dl 
blote  fouDe  laten  paffecen  /  Die  omtrent  <en  ̂ eH^t 
mjjle  toeegs  ban  De  ftDanfe  bertonen  toa$/bif  toertt 1  i)«B 
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Bun  geacco?beert/  en  $p  boeren  met  bleine  fcDuiten  aen 
be  bloot  /  De  felbe  abberterenbe  /  Doe  bat  ben  Ctouber* 
neur/Capiteinen  en  fOlbaten  binnen  Eieric3ee  tod  oe- 
refolbeert  toaren  be  (lab  ten  alber  uiterden  te  befenbe* 
ren  en  befcbcrmen/gaben  te  Hennen  art  gene  Den  nobig 
bocbte  )Joat  fp  te  boen  Dabben  om  ben  bpanben  te  «ren* 
fcen/  en  in  toat  maniere  fp  meenben  batmen  Oen  foube 
feonnen  ontfctten/  toat  plaetfen  bat  boo?gedeben  bien* 
ben/om  be  bpanben  felftebenautoen  bat  3»»  guaiijben 
toeboer  ban  bictualie  fouben  Bonnen  benomen.  Cn  al* 
lejef  uitgericDt  Debbenbe  bat  3P  in  bebel  Dabben/  fo  3Ütt- 
fe  toeberom  in  be  fcDanfe  bp  be  b^ic  ̂ Spaenfe  <®berden 
gebomen/  feggcnbe  Doe  bat  alle  be  fcDeepg  Capiteinen 
geinclinecct  toaren /om  Den  bo?tdingc  mette  ganfcDe 
blote  Dun  aen  be  3#ben  ban  ben  Coninb  te  begeben/  en 
batfe  nu  binnen  ber  (tab  moften  rapport  boen  /  altoaer 
be  <0ber(te  en  Capiteinen  boenbe  toaren  /  om  met; 
tengemenenfolbatcnbiebaer  binnen  toaren  teacco?* 
beren  /  en  bat  3P  baerom  noteujb  toeberom  in  ber  (lab 
mollen  gaen/om  be  fabe  boon  o'  tot  een  goeben  einbe  te inengen/p?efenteerben  bat  een  ban  Denlieben  albaer  m 
«©dagiebajben foube /mits  bat  een  ban  be  ̂ paenfe 
Capiteinen  boo?  <#dagier  mette  anbere  binnen  ber 
tfab  foute  göen.JSBonf  b?agon  en  b'anbcreC>berde  D*  n 
lieben  bolbomen  geloof  gebenbe  /  lietfe  na  be  (lab  ber* 
trecben  /  onbertuffen  Dabben  be  ̂ paenfe  goebe  Dope/ 
bat  fp  Dae(t  meefler  banber  (lab  too?ben  fouben/en  me* 
be  banbe  blote/'ttodb  fp  ben  <®?oot  Commanbeur  ab* 
bert?crben/  bic  Dier  ober  feer  berölijb  toaov  fulr  bat  DP 
&02t$bacrnametCbiapün  ©ttelli  felfS  in  ben  leger 
guam:  maer  al#  Dp  baer  na  berdonb  batmen  met  Dun 
ben  fpot  gebouben  Dabbe  /  en  bat  bit  alïeggebaen  toaö 
om  tijb  te  tonmen  /  Denlieben  ban  binnen  te  derben  en 
booten  /  oob  fjare  gebaeben  te  laten  toeten  /  fo  toas?  DP 
feer  ge(toon/  en  toel  merbenbe  bat  bic  flab  met  getoelb 
nunietentoaö  tetoinnen/  geiijb  toel  metten  eerden 
fsube  Debben  nonnen  gebaen  toerben/  Deeft  B?o?b?e 
gegeben  om  bic  (Icrb  te  belegeren  en  alle  toeboer  te  be* 
letten /om  alfobefelbe  met  lanbbeib  ban  tijbeuttte 
Dongeren /en  boo?  geb2ebtot  obergebinge  tebebtoin* 
gen/en  i$  baer  na  naer  ̂ nttoerpen  bcrtrocfeen/altoaer 
fpben  9  sSobcmfciö  arribcttbe/  en  Deeft  albaer  be 
feeeren  ban  ber  <®2b2cen  <6oubcrneuc$  banbe p?o* 
binciennamentlijb  ben  hertog  ban  38erfcDot/be  <©?a* 
be  ban  Jïtëantffelt  /  SCrenberg/  la  Eatng/  be  la  fóocDe/ 
Keur  en  meer  anbere  bpDem  berfdpebcn/  om  mette 
felbe  te  beraebflagen  ban  alle  fabenben  |»ebedanbcn 
aengacnbe  /  en  bpfonber  om  mtbbelen  ban  gelb  te  mo* 
gen  Hebben/  boo?  bien  uit  jSpangicn  geen  gelb  meer 
en  guam  /  fo  na  b2eber  bccDaclb  fal  toerben. 

©at  bc  ̂ p  Dcbben  boosgefeib  /  bat  ben  Cfcoot  Comman* 
jfcte  beur /om  3i)n  aenfjagen  op  bc  ̂ èeufc  cjuartieren  te 
n  au  beter  te  mogen  uitreebten  /  ben  #2ince  ban  <©2an* 
'S'  9*m  op  aHc  aï^cte  Quacticren  fo  bed  toerr  focDt  te m      öcben  /  bat  elb  guactier  met  ficlj  felben  genoeg  te  boen 
Hef'    foube  Hebben/  op  batfe  ben  anberen  niet  en  fouben  mo* 
Jj;     gen  affideren :  fo  totllen  top  ban  nu  oob  ban  be  anbere 
rat    Plaetfen  een  toeinig  bedjalen.  3£e  ̂ eere  ban  25illp 
ju  m-  45ouberueuc  ban  ©jieflanb  toegerud  Debbenbe  febere 
,nff   jaenten  ten  oozloge  /  Deeft  boo?  be  felbe  tot  becfcDeiben 
.tooi*    wtfen  bp  nacDte  aen  ben  bijfo  ban  «®ectftoou  in'ti^oo?* rquac;  berquacticc  eentge  perfoncn  aengefet/  fo  om  te  fien 
»•      toat  toaeftten  bacr  omtrent  gebouben  toecben/  alö  oob om  cenige  HonbfcDap  te  Dalen  ban  be  gene  baer  Dn  co?* 

reiponbenticmebe  toaö  Doubenbe/  bocD  alfo  Dpbaer 
niet  bonbc  uitretDten/iö  Dp  met  43  toel  toegecu(lé  ?acD* 
ten  ben  n  <0ctob2i0bes^nadJto,  aen  Det  €ilanb  ban (Ceffdgetoeefl/obertoclh  <£ilanö  aiöooöDet€ilanb 
ban  aBiecingcn  commanbectbe  ^opman  aèoltec  ©e* geman/  be  todfce  boo2  lafl  ban  ben  <0oubecneur  ban 
Det  |!5oo?berauarttec  gjonbDeec  <E>iebcrttb  ̂ Sonop/op be  felbe  feftecefebanfen  tot  betoatinge  ban  bien  Dabbe 

m*    boen  mahen.  ̂ icban  't  €ilanb  ban  (Ceffel  be  bpan* ,15;     ben  getoaer  toecöenbe  /  Debben  Den  terftonb  in  be  toa* 
\n&ue>  penen  begeben/  toaer  boo2  fp  toebecom  afgetogen  fijn/ 
Cfi  I01,1?^  batfe  cp 't lanb Debben  b02ben  bomen/  maer 
!  be"    bebbm  Den  begeben  na  ©lielanb/  altoaec  fp  op  't  <©on% 1  wo.    einbe  gclanb  3ün.  <©e  mtooonber^  Daer  getoaev  toer* I.  Deel. 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

6  Si 

benbc3önmeeflenbeel/fonber  eem'ge  toerete  bieben/ Doe  toel  3P  al  tfamen  op  getoeer  gefet  toaren/berlopen 
na  ̂ uin/  eenige  bocD  toeinig  biebeccafcDt  toaren/ 
toecben  boob  geflagen/3P  Debben  't  bo?p  gcplonbert  en baer  na  in  b2anb  gefteben  /  en  toel  omtrent  470  Duifen 
afgeb?anb/en  3ön  fo  toeberom  metten  buit  t'fcDepe  ge* gaen  fonber  eenig  belet/  Ook  be  002togfcDepen  tjacr  om* 
trent  leggenbe  en  Debbenfe  niet  eeniï  berDinbert.  ̂ aec 
na  ben  12  <£>ctob.  guamen  fp  met  14  jacDten  boo?  ben 
oeber  te  3©ieringen  /  toel  fletfe  ban  boln  3önbe  /  fp?on- 
gen  ixitz  iarDten  totte  bnpen  toe  in  't  toater/en  begaben 
Den  in  goebe  o?b?e  na  't  lanb  toe  /  bart  bit  ban  3©ierin= gen  toaren  baer  op  toel  boo?fien  om  Daer  te  ontfangen/ 
baerbp  00b  guamen  beconbop-fcDepen  bie  baer  om- 

trent lagen/  't  toelö  getoaer  toerbenbe/  i$  be  fcfmu  on? ber  Denluiben  genomen/  fo  batfe  toeberom  af  toeben  in 
be  jarDten/  en  boeren  na  'tiBarfbiep  baer  fp  eenige 
CoopbaerberiJ  namen.  5^ie  ban  't  ||oo?ber-guartiec flelbenopallebe  Ecebijftcn  DaretoacDten  bp  bageen 
bp  narDle  /  en  o?b?e  om  be  bierbaben  op  te  trecben  /  bc 
blocben  te  flaen/en  alle  be  bo?pen  boo?  toarDten  te  Dou* 
ben  /  fo  bat  be  bpanben  niet  en  bonben  uitrerDten.  €n 
alfo  baer  bebonben  toerbe/  batter  omtrent  80  25ergen 
baerbersi/ bie  Daer  getoeer  inbefcDepen  gdatenDab* 
ben/binnen  CnbDuifen  gebomen  toaren/fonber  ban  be 
toacDt  aertgefp?oben  te  3tjn  getoee(l  /  fo  toerb  o?b?e  ge* 
(lelt  bat  fulr  niet  meer  en  foube  óefcDieben/bat  ooh  alle 
be  Derbergen  bpbc  3©ijbmee(lerjS  en  Capiteinen  op 
een  ure  gebifiteert  fouben  toerben /en  bat  be  bo?gerett 
be  namen  ban  be  gene  bic  bp  Denlieben  logcerbcn/mo- 
(len  aenb?engen/en  meer  anbere  o?bonnantien  tot  toel* 
(lanb  ban  't  lanb  en  brenbinge  ber  bpanben:  fp  Debben 
ooHin'tletfeban  <attob.  bpojbö  lafl  gegeben  aen  ee- 
nen  2Dan  ©aber^/om  alle  be  oo?log#-fïeben  en  pjs-fpo* 
ren  baerbig  te  maben  /  en  tegen  be  bo?(l  be  o?bonnan* 
tien  ban  Det  p&  bijten  bernisut/Debben  boben  bien  nocD 
bitc  bootjï  boen  toeru(len  tot  affi(lentie  ban  bie  ban 
^eelanb/bangdöben  Debben  (p  006  eenige  fcDepen/ 
om  op  b^pbuit  te  baren  toegeru(l  /  en  be  baenbelen  in 
't|Soo?ber-guartierboenber(lerbenop  200  Doof  ben. ^en  6  «Octob.i.tf  bc.öCommanbeuritfbommct  lo^opmaa 
fcDepen  op  be  i^aerlemer  |Bep?  getoee(l  /  en  Deeft  Dcm  ̂ °^ 
getoont  omtrent  be  <©ube  toateringe/  altoaer  be  l|ol*  Sc 
lanbfe  een  fcDanfe  Dabben  leggenbe  /  baer  in  een  baen*  n«mt 
belbnecDtenlaguitDet  |^oo?ber-guartier/  baer  ober  JcnWp rommanbeerbe  hopman  3JoDan  ,§cDetter/befe  i$  met  ̂ ccïc* 
3ijn  folbaten  op  t  fcDepen  geballen/  en  i£  na  be$r  Com*  met 
manbeurg  10  fcDepen  aengerubt/  en  Debben  Det  befte  JfJW 
fcDip  met  Det  gcfcDut  ben  bpanben  afgenomen/ be  Ca*  ̂   J, 
pitein  met  alle  Det  brtjgsboib  baer  op3ünbe/boo?fcDo*  boob  bfe 
ten/  boo2(leben/  en  ober  boo?t  getoo?pen/en  fo  ter  felber  J?"0? 
t^b  albae?  niet  en  toaren  gebomen  4  boeperg  ban  i^aer*  STSat* 
lem  /  fp  fouben  Det  meerenbeel  ban  be  felbe  1  o  fcDepen  fe  boo;t 
Debben  gebregen  /  maer  boe  mojlen  fp  totjhen  na  Bare  jj« 
fcDanfe.  * ^e  groot  Commanbeur  Deeft  ban  gelijben  omtrent   ®t 
befetöbDemfeer  geflerbt  omtrent  Crimpen  met  bed  <®mt 
fcDepen  /  fcDuiten  en  famoreufen  /  bebe  bed  fcDepen  en  SJJJL* 
fcDuiten  binnen  ffanbsS  b?engen  om  bic  ober  beöfel  te  f0Ciu  n 
boen  bomen/  om  Dem  mee(ter  ban  be  %etb  en  ̂ c\  te  ©o^tfe 
maben/  meenbe  ooft  met  getoelb  in  be  <©o?tfe  toaert  te  ™aj£  » bomen  en  bic  in  te  nemen/  en  be  $nncc  ban  ©rangien  mm. 
toel  toetenbe  toat  Dier  aen  gdegen  toa£  /  bebe  baer  te* 
gen  alle  fijn  naerdigbeib  om  bat  te  beletten/b?acDt  bacr 
21  baenbelen  folbaten  met  100  paerben  /  en  tod  3000 
boeren  bp  ben  anberen  in  be  *©02tfe  3©aert/  om  be  bp*  JS* 
anben  tegen  te  (laert/en  toa$  feer  fo?gbulbig  en  toaben*  ̂ n  ®; 
be  /  en  fonb  baer  5prebcrib  <®ttex\&  1  al$  Commiffariiö  rangim 

CJenerad  óm  te  boen  fcDanfen  /  fo  bat  be  oo?log  in  befe " «jftjj' tijb  op  Det  Deet(le  toaef/en  bic  ban  ï^ollanb  en  ̂ eelanb  £  am 
feer  benaut  en  geperd/batfe  niet  en  toiden  toaer  fp  Den  o?o^  te 
te  toaeDten  Dabben/  toant  aen  alle  guarteren  Dabben  fp  *««« genoeg  te  boen  /  bocD  be  goebe  toeftcDt  en  naerdigbeib  tootfm. 
ban  ben  boo?f3  ̂ ?ince  bebe  fo  bele  /  bat  DP  fo  toel  m  be 
3&o?tfe3©aert  alsof  anbere  plaetfen  tot  fijnen  bermete 
niet  enbonbe  bomen,  ̂ en  n  5!5ob.  fonbDp^Ionb* 
Deer  3©illem  ban  rCcefiong  goubemeur  banben  25?iel/ 
jjBonfs.  la  darbe/Capitein  ïxiicbid  en  Capitein  23a* 
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ttiaen  .Sergeant  mm  banbe  #rancopfen  met  ttoei  caerl  fcoo?ba  fijn  Crtell.  foube  nomineren:  batter 
Wöcmecftcr0  ban  Den  2&icl/  om  te  gaen  na  Cfoere*  mibbelen  en  toegen  te  binben  toaren/  bat  De  bootfcljp 

Se/ bc  ulaetfe  bel  te  beficBtigen /  toaer  men  be felbe ;  ben plaetfen  beguamelBfe ingenomen/geljouben  en  be* 
fieft  foube  moaen  fterfc  manen  /  om  toe  tnfeomft  be$ 1  töaert  feonften  toeeben :  bat  baer  boo?  be  licljttnge  ber r  }T.!Z12Z\  e.^iJL^m  /-****  *v,rt*»  »*frtrv<ö  »*»»*•  \™nnVmhr.    M^nntHntfti  horhirihorf  /hi^noivnorrwmnlMïeert  /Cllbe 

bpanbgte  beletten /en  of  men 't  felbe  met  bolB  foube 
mogen  betoaren.  Cn  bp  albien  fp  bebonben  bat  Bet 

niet  mogelijk  en  toare  om  't  felbe  te  fterfeert/of  met  boln 
ban  oojlogete  betoaeen/nocBte  be  inBomfte  ban  ben 
bpanb  te  toater  te  beletten  /  bat  fp  até  ban  metten  an* 
teren  fouben  abbiferen/Boe  en  met  toat  mibbelmen 

penningen  berBinbert  /  be  gerebe  geemplopeert  /  en  be 
bofe  aenflagen  belettet  fouben  nonnen  toerben  /  en 
$oo2b-$|ollanb  in  goebe  rufie  en  bjebe  betoaert  feonbe 
toerben  met  Bet©lie/enbe  ganfcBe  ̂ eebaert  tuffen 
be  elianben  en  Det  $oo2ber-guartier :  bat  in  fobanigc 
plaetfen  met  goebe  mibbelen  uitbeboo?f33lanbenbe 

fict  lanb  ban  ©oo?ne  en  anbere  eilanben  foube  mogen  |  onberBoubmge  ban  be  Brugfïmben  te  benomen  /  en  bie 

(F.  ii8.) 

ÏJct  aeri; 
getoeu 
ban  ce> nige 

<£öd!ut' Hen  aen 
Hen 

ïangtcn. 

bctoaren  /  bat  be  bpanben  ̂ e  felbe  niet  bermeefteren  en 

'fouben  /  batfe  baer  op  oon  fouben  letten  /  op  toat  piaet* 
jen  men  boetbola  /  en  toaer  paerbe-bolB  foube  mogen 
legjcntotmeefïe  berfe&cringc  bet  felber  eilanben/  en 
batfp  baer  toe  oon  roepen  fouben  be  Heeregiaöuess 
banCgmonbmet  eenige  fcöeeps  Capiteinen/omte 
beramen  bat  beft  en  mogelijB  toatf.  3&efe  alle  be  gele* 
neiuBeib  beficljtigt  en  rappojt  gebaen  Bebtoenbe/  i$  bert 

©oumcefter  J^ans1  ̂ Dupö  laft  gegeben  /  om  't  felbe  na 
begelegentBeib  tefteröen.  ̂ e  $2ince  mt  oühber* 
fcBctbcnbpen  Bieren  bacrboojiteBen/  om  bebpan* 
öentebenautoen/enenliet  niet  na  altebeefojgenbat 

bienfilijn  toajS/  fo  tot  befcljecminge  ban  be  plaetfen  on* 
bet  fnn  <©oubecnemente  toefenbe/  aljef  oon  tot  ncennin* 
ge  bet  bpanben  /  en  focljt  fjem  oon  baern  te  becocnen  op 
anbece  plaetfen.                         '       -*     ̂ ^ 

benige  ©?iefcDe  ocbeïlutben  met  namen  3&oco  ban 
iBactena  /  €po  ban  ̂ onnia  /  ̂icop  <©alama  /  J&ef* 
fel  2liDfma/  en  25aect  5Jb3aerba/  ftebben  aen  ben  p?m- 
ce  ban  «©cangien  gefonben  Carel  Koojba  met  een 
fcö2ifteli)Be  inftcuctie  /  inDoubenbe  in  effecte  /  bat  men 
m  3©e|l--©^cflanb  en  <©?oeningerlanb  grote  boo?raeö 

ban  gelbe  maente  /  namentlün  bat  Ut  ban  a©efl- 
©2icfianb  aengenomen  öabben/  alle  x8  bagen  op  te 
b?engen  8  aoo  en  ettelpe  gulbeaö  /  en  bat  een  jaee  lanft 
gebucenbe:  batmen  oonalbaer  be  goeberen  banbe 
uitgebjenene/bie  tot  bientp  toenocB  niet  gebannen 
entoaren/optenenbe  om  te  confifgueren/  atè  oonbe 
goeberen  banbe  b?outoen  beruitgetoenenen:  bat  in 
doeningen  en  «©mmelanben  aengefiouben  toecbe/ 
om  allemaenben  7000  gulben  te  ontfangen/  baerop 

alö  boe  ettelijne  buifenben  op  geboben  toaren :  bat  befe 

oenningen  alle  gefamelt  en  gebeurt  fouben  toecben  bo* 
ben  't  gene  ojbinaerlij»  tot  bier  töb  gegeben  enopge^ 
foaclit  toaö  gebjeeil :  bat  oon  W  etltjeer  luiben  gtffin- 
gebeel  en  flern  gefeib  bjecbe/  bat  bie banbe  bootö 
itanbengeflecnt  toerben  met  grote  fommenbanpen* 
ningen  bp  ben  <0ouberneur  <6enerael/  om  Bun  aenfia* 
oen  te  toecn  te  (tellen:  bat  ben  Colonelalbaerboo?en 
na  /  nier  en  baer  febepen  toegerufl  fiabbe  /  en  006  nocB 

toas  toeruflenbe  /  bat  uit  't  gene  boo?f3  isf  gefetb  en  ge* 
Djefumeert  toerbe/  ja  opentlp  gefetb  toojbe/  bat  be 
boo2f3  Colonel  met  etlpe  fnnen  aenïjang/  lutbenof  ~.~~  B —  6«^     .   , — 
pcrfonen/eenfbeel^  buiten  beHtanbenbanï^Oïlanb  ge*    de  welvaert  en  verfekertheid  van  den  Lande  fal  verei- 
bjenen  /  en  eenfbeel^  notÖ  btXiCht/  in  be  b002f3  Itanben    fchen  te  behoren .  Adu  m  tot  Rotterdam  opten  1  x  No* 

ban^ollanbrefiberenbe/^uabep2actpenenbofeaen*[  vembris  1575:.  En  was  ondertekent, 

ban  öet  ̂objber-Quartier  alleen  Deteerfleberleggen 
fouben  moeten  boen:  bat  in  fobanigc  plaetfen  te  ïjope 
fouben  bergaberen  alle  be  gene  bie  goebe  aenflagen 
om  ben  bpanben  afb2eun  te  boen  fouben  toeten  /  en  bat 
baer  uit  tot  allen  tuben/  op  allen  oo?ben  en  plaetfen/ 
bcibe  te  toater  en  te  lanbe  ben  bpanben  afb?euBge> 
baen/  en  met<@obe$  Dulpc  eengoeb  beet  ban3De(l- 
©2ieflanb  ban  ber  ̂ pangiaerben  tirannpe  geb?öö 
foube  nonnen  toerben :  en  bat  be  boo?f3  Koo?ba  boo?tjJ 
generalijn  en  fpecialijn  met  fijn  «Ercellentie  /  oon  met^ 
ten  <©oubernour  ̂ onop  foube  mogen  fp?enen  en  Dan* 
beien  /  't  gene  tot  bienft  ban  be  gemene  fa&e  bp  raeb  en 
abbijS  ban  fnn  €rcellentie  fal  bienfieljjn  3ön.  3&efe 
tnftructietoaö  gebateert  ben  2  38uguftf  anno  1^70» 
%&t  p?ince  ban  (©rangien  befe  fanen  oberieibenge* 
eramineert  /  en  ben  boo?f5  ftoojba  in  't  lange  geöoo^t 
ïicbbcnbc/bebanb  be  fane  toel  boenltjn/maer  obermitss 
Bp  fo  beel  te  boen  Dabbe  /  bat  Bp  felf0  fe£  baenbelen  fol* 
baten  uit  fiet^oojber-ijuartieröabbe  moeten  otttbie* 
ben  tot  affiflentie  ban  tik  ban  ̂ nib-l&óllanb/fuïr  bat 
Uk  ban  Bet  $002bcr-guartier  geen  boln  en  fouben  mo* 
gen  nuffen /bat  fpoon  grote  nofiente  toater  moften 
boen  om  Baer  nuartieren  te  befcBermen  /  beBalben  bat 
fP  nocB  ̂ m  oo?log-fcBepen  toaren  toeruftenbe  tot  ont? 
fet  ban  tic  ban  ̂ ieriC3ee  /  gelp  fp  oon  100  taften  rog* 
ge  boo?  bie  ban  ̂ ieriC3ee  toegefeib  Babbentefenben/ 
en  be  Boften  ban  bien  te  berfegieten  /  fo  bacftt  BP  toel/ 
bat  bie  ban  Bet  3Soojber-guartier  nieten  fouben  toil* 
len  )jerftaen  om  boln  /  bat  fp  niet  miffen  en  mocBten  / 
nocB  penningen  tot  toeruftinge  ban  oo2iog-fcBepentot 
bien  aenfïag  nobig  3ijnbe/te  berfcBieten/  fo  Beeft  BP  ̂ k 
fane  boo?  een  tijb  uitgeftelt/bocB  op  Bet  aenBouben  ban 
ben  boo?f3  Carel  ̂ oo?ba  /  alsï  oon  ban  dartelt  €n> 
tcné  ban  HBentBeba  /  be  toelne  ben  felben  aenfïag  per* 
foonlijn  p2efenteerbe  te  toern  te  ftellen/  Bebbcnbe  baer 
toe  amfïehtie  en  mibbel/fo  Beeft  be  ̂ ince  op  be  boo?f5 

inftruttie  gegeben  befe  apofiille» 

SYne  Excell.  ordonneert  den  Gouverneur  vart  het 
Noorderquartier  goede  correfpondentie  te  houden 

met  die  van  Weft-Vriefland ,  en  fonderlinge  metten 
ondergefchreven  van  defen ,  beveelt  voorts  den  felfden 
in  alle  goede  gelegentheden  en  occafien  te  doen ,  fulx 

flaaen  op  liet  $002ber-auartier  boo?  BanbenBabbe/ 
om  ter  eerfler  gelegentljeib  be  gemene  en  goebe  fane  te 
ruineren  en  te  berneren  /  bat  baerom  toel  geraben  toa* 
re /bat  men  ben  Colonel  teboengabe/omalbaerfijn 
oelbte  beleggen/  en  te  beljinberen  bat  BP  niet  meer 
ontfange  /  en  om  fnn  berfianb  en  aenfïag  binnen  fön 
eigen  palen  te  beBouben/  en  te  heren  bat  Bet  felbe  niet 
ober  in  fóollanb  met  ftojm/blirem  en  bonber  balie. 

;©at  fulx  toel  nonbe  gefcBieben  /  mits  bat  etlijne  plaet* 
fen  met  toater  rontfom  befingelt/ ingenomen /gebe* 
ftigtof  befcljanfet  en  gep?obianbeert  toerben  /  baer 
men  te  toater  nan  bp  nomen  /  en tjeenfin^  ban  te  toater 
ft  an  aenhomen  /  bat  be  felbe  plaetfen  met  Bulp  ban  bte 
ban't$oo2ber-guartier  moften  ingenomen  toerben/ 
en  bat  §ionhö«er  ̂ iebericli  «Sonop  baer  ober  <©ou* 

b^rncur  foube  toerben  geftelt  t  om  fo  't  goubernement 

ban  net^oojber-guartiermet  ©n'efïanbbppjobifie anner  te  mahen  /  tot  ber  tijb  toe  be  Boften  tot  feggen 
ban  fijn  Crceüentie  gereftitueert  fouben  3Ün  /  en  be 

boo2f3  llanben  Baer  felfjf  fouben  Bonnen  rebben :  bat* 
ter  etteiijne  fobanige  plaetfen  toaren  /  bie  be  boo?fj 

.  ,  Gttillauntë  de  NaJJau. 

E&  Beeft  bobenbten  25artBoltCntej»  ban|Bente* ba  commiffie/ om  ben  bpanben  in  ©2iefïanb  alle 
afb?eB  te  mogen  boen/  reeommanberenbe  ben  boo^ 
noemben  ̂ onop/om  ijm  felben  alle  affiftentie  te  boen/ 
na  be  gelegentljeib  foube  toeb?agen.  ̂ e  boo?f3  0002* 

ba  /  om  befe  faBe  te  bo?beren  /  Beeft  baer  ban  in  't  lan* ge  en  b2ebe  geBanbeït  met  ben  <©berfien  ,§onop :  maer 
betoijle  be  felbe  toel  toift/  bat  W  ban  Bet  $002ber- 
quartier  nietgefinten  fouben  3ön/immersf  folaetin 
'tjaer/op  ©2iefïanb  pet  aen  te  cetBten/nabemael  fl> iieben  b^  tijbe  ban  bo?ft  al  Ben  bollt  bat  fp  Babben/  toel 
ban  boen  Dabben  om  Ben  felben  te  befenberen/  Beeft  be 
faBe  uitgeftelt/bocB  belooft  Ben-lieben  tergelegenbec 
tijb  alle  affiftentie  te  boen/mibbeler  tijb  foubenfe  goebe 
co2refponbentie  metten  anberen  Bouben.  3^e  boo?f3 
,§onop  Babbe  00B  eerft  eenen  anberen  aenfïag  boo? 
Banben  /  lik  Bpmeenbe  ban  meerber  impojtantiete 

toefen  /  namentlp  om  be  ftab  ban  3Cmaerbam  te  be* 
feomen/baer  in  Bp  met  nennifTe  banben#?inceban  ©* rangten/ 



*575 Oor/pronk  der  NederJaiicliê  Beroerten. 
rangicn/  en  booj  fw  WPm  bebcl/  al  eenigen  tijU  fijttt*  i  moften  Delpen.  €n  betonlc  rm  rw  ha*  r»,  éi^L  Llii 

tfjri 

a~~-  metten  Cojnel  herman  gelling/ tot toelaeneinbebe 
BS?  ̂ mce  ban  ©rangten  met  fijn  eigen  Danb  berfcöeiben 
imge     fecrete  baeben  aen  ben  booift^onon  en  ödiumcre; 

wtftel  op  b'anbere  toaren  foefeenbc  fonber  batter  net 
£ïï  Wam/  ban  bat  fpb'eene  Doleantie  op  ScrP teen  boenbe/  fo  bat  fjp  genooöfaeBt  toas  getoeeft 

rangen  bmnen  3Cmtf  erbam  cojrefponbentie  booi  ecnen  ©ieter  I  nonbe  fefi»  /^«ïï^braSK!  -j.ct  ntct  ̂ M  cu 

teöeho,  aibaerte :  fcengen i  /  met  pafpoojte  ben  Danbel  albaer  I  natte/ bP  albien *»f&^^ JSEKiSSS 
wen.     öolp  b?tjben.  ̂ efen  Danbel  iö  alfo  fecreteaja  beleib  ge*   ̂ **r«™  *" TffiJ^JKSU?? w  totlben  Ddpen/ -    toeeft  eenige  maenben  lang  /  met  feer  goebe  Dope  ban een  goebe  uitaomfte.  3&eColonel  gelling  Dabbc  fecre* telön  be  plaetfe/  toaer  men  beginnen  foube/  ban  buiten 

beficDtigt/eu  boo?  anbere  ban  binrten  boen  beftebtigen/ en  Ijabbe goebe  Dope  baer  toe/  ïten  aenfïag  foube  men te  toera  (lellen  bp  be  %Higertoeg0  pookte/omtrent  een 
plaetfe  genoemt  25oeren-berb?iet/baer  toaren  brtftig toaegDalfen  binnen  ber^tabbeerbig/  Uk  toiftentoat 
fï»  te  boen  fouben  Debben/  en  fouben  beginnen  be£  mo^ gena  tuffen  ö^tc  en  bier  uitm/tK  lofe  bp  ben  <8bertoom 
foube  toefen  3Cflenbelf/ binnen  beftabüaflau.  3&en aenfïag  toaö  gemaeat  om  met  20  baenbelen  aen  te tangen/  maer  om  bat  be  <0:oot  Commanbeur  ben 
P^tnce  mibbelretyb  fo  beel  toeras  berocate/bat  bp  niet meer  ban  negen  baenbelen  baer  toe  en  aonbe  fcljicben/ mft  be  faae  boo^  eenen  t\fc  moeten  uitfetten  en  feceeet nouben/  op  bat  be  luiben  Uk  ban  ben  aenfïag  toaren/in 
geen  pernael  nomen  /  enbe  fatte  ten  guaebfïen  aflopen en  fbube/en  baer  boo?  alle  Dope  berloren  foube  toerben. 

JS*  &  Recent  befentöbguamen  berfcDeiben  abberten; 
E  Se  2H  f0  ÜU  ̂ "örtanb  ater  ban  2Cnttoerpcn  /  bat  in 
#paen>  ̂ 5?"?^» gfttfl» fcDepen  gereet gemaeat  toaren/  om 
tX  ?  ̂gl,eclani1  «  Homen  /  ban  batfe  meefi  toaren  boo? 
'SJffi  8?Lm  KSM?  öergaen/be  refte  toaren  in  Cngelanb ianü  gv  w  bcrfcnctbenoabenjs  gearribeert/  öetbola  baer  op/ 

Sï'n^  f"&  en  arana/  toaren  meeft  fonber  maften 
SSfïÏÏÖfi^W8  toeirtigte  b?efen  toaren/ 
S  S^/l?ullcn  feortmn  ü«retDfen.  ̂ ben  toel  Deeft 
1CS  «gencenigeoojlog-fcDepen  ^oen  gereet n  aaen/  om  op  baer  aomfïe  te  paffen/bocb  rön  eeniaen 

Maeröcn  «a*2"  »c^  armeït)B  toegerufl  geajribeert  tot  ̂ uintter* mme/  aen  /  onber  Capitein  <©uinea  /  bk  ben  <©2oot  Com* manbeur  albaer  omtrent  berbeilbe  om  Den-liebente 
berberfcDen/  toefenbe  met  ber  felberaomftenict  feec berbeugt/  om  batfe  Dem  meer  tot  beftoaringe  ban  ber* ItcDttnge  bienben. 

^etipiaob.  i575.^ceoube<iBi?abinneban€m^ 
een  2ünna/  geboren  ban  «©Ibenburg  <©?abinne  ban 
<©ofl-©?ieflanbin  ben  ̂ eeregerufï/fp  Dabbein  öaren tQQ  be  berb?ebene  i&eberlanberg  belc  goebs?  gebaen/en 
toatf  een  feer  ̂ 5obb?cfenbeen  CDnfïelijüe^abinne/ bte  be  «Berefo?meerbe  Religie  feer  toegebaen  toa& 

^e  g?oot  Commanbeur  /  geitje  Dier  boren  berDaelt 
m  toaö  binben  2finttoerpengeaomen/  en  Debbcnbe  al* 

'ÏSfllS?  ï?ecbc  ̂ mm  banDe  &&&/  <aouberneür!öbanbe 
m&  öemontboben/ Deeft  Dphen  bertoontDetbooT&eelbat   S^^ÏÏSSÏS^^^Ï*^^  €om^ 
SS"  5P°P^^«^üanbenEeelanbgetoonnenDabbe;ert   S^ffl^^Sï^ro fl"ntuc n  ot  ?atïjp  noopte/ bat  DP  DaeflmeeflerbanRenliebentoe,   SS7hS^  Sn 

öcfli 
neerr 

en  rot 
9uin> 
ler&cm 

9e 
5?ooc 
lom 

toaeromDPDcnïutbmaK 
embe  fp  Den  fouben  Delpen  ten  tSSK 

^^S^JSS^^S^  *^  tabenbe. ^e  boo?f5  peeren  meenben  bat  bc  staten  mi  al  lan^ 

gfMaggte^  metten  anberen  toaTengcto"eft/o  t 

tt  n?,anodbne  *nt,™/*an  batbe%Z™ 
ïangfaem  boo?t  gingen/nuam  boo?  bien  De  Staten  ba* geujr  fb  grote  aiagten  Dooien  ban  be ?S£ maniere  ban  be  tavatien/en  ijet  mSS tingen  bte  boo?  2inb^ie0  be  CigWaSeS  antófnne 

2SS2ÏÏS 1  öooifomm,tTie  of  laft  ban  ben  %  mt Commanbeur  gebaen  toerben/alöooa  banfetS' lebennge  ban  Daber/Doopm  firoop  /  aS  toefenbe  be faacn  te  feer  ero?bttant/  en  toilben  Dem  toelSlaren/ bat  foDP  ben  Staten  nieteenig  rontentementSre alagten  en  bebe/batte  f>tm^^tSmm 
eonfüite  raaen  foube,  ,' €n  Doe  toel  be  boo?f3  <0?oot  Commanbeuc  h^ ölaerbe  /  bat  fön  intentie  altnb  getoeeTS 
be  taratten  en  guottfatien  te  boen  cefferS i  'ft ,  toanneer Det  accoo?b  opbe  p^opofitie  foube  gebaen  toefen/  en 
batter  mtbbel  foube  toefen  om  Det  ooIloglboKn  be" 
ber  /  Doop  en  Jroop  boen  foube  tot  fulaen  rebelnae  taur 

srav oenoc8facm  c~s Soen  Deeft  DP  nocDtansf  niet  beel  Bonnen  uftrecfi< 
benbergaberingen/opeenanbermibbelteber^^^^^^^^^^^ 
om  bp  p?obtfie  eemge  penningen  bp  maniere  ban  ie' 
mnge  te  behomen  /  bic  be^obincien ̂ ^namaelö  aS 
bertentte  op  b^anber  /bat  bp  albten  baer  geen  pjompte cemebte  ban  gelb  en  toerbe  gebonben  /  om  Det  ooS bo  a  eentg  contentement  te  boen  /  baer  Daefl  een  gene- rale mutniatte  foube  gefcDieben/bie  alle  be  nutinatien bie  ooit  getoeeft  toaren  /  noclj  te  boben  fouben  gaen/  en 
lemngegeetfcDt  Deeft  ban  izooooo  nulb.  ober  alle  be Piobincten  /  baer  in  el*  fnn  guote  foube  bjaaen  ©an 

MYn  Heeren.   Alfo  Hjne  Excell.  federt  fijne  aen- komfte  totten  Gouvernemente  van  delen  Lan- 1« 
,  den  van  herwaerts-over  een  fonderling  en  merkelijk  b™ J  leetwefen  en  mishagen  gehad  heeft,  de  felve avonden  fm 

fitïe  ban 
oen 

cm  tot  ?at  Sp  5°opic/  öat  ÖP  Dacft  meefler  ban  Denliebcn  toe; 
inttanr^  \^\  foube/bp  albien  DP  maer  geaffifteert  toerbe  met gelbe  /  baer  aenDet  Dem  nu  toag  falgerenbe /  toant  Dp MJt  Spancjien  nu  in  langen  tijbniet  enDabbe  teber^ 

toacDten/  boo?  begrote  t'acbterDeib  baer  be  Coninb  in toajs  geftomen  bob?  befe  |Seberlanbfeoo?log/toaer  booi DpgenoobfaeKttoatf  getoeefio?bw  tefieWeninfrinefi^ 
!SS?S»  m~<?m  #eberlanbfen  ftrrjo  Dem  alrebe meer  ban  42  mütoenen  ̂ ucatengeaoflDabbe/baer 
Kl?f  W  SffiP*  ̂ Pangien  toaö  geMben  cn 
be  moeten  te  met  boen  en  cafteren  be  contracten  metten 

beö  Comngs?  creöit  bp  be  felbe  boo^  bien  tnb  fo  ae f  toafet  /  m  Dp  geen  gelb  ban  be  felbe  en  hembe  li&/ x,0  fulxbatDetban  nobe  toa^f/batbe  %mt>mmm!n 

oorlogeook  befwaert  met  fo  groot  uitncmeiTdeèefal  ta?C 
yan  knjgfluidenvan  alle  natien,die  men  grote  fommen  banu  om 
van  penningen  fchuldig  was,  met  ceffatie  en  ftilftant  \2cb' van  denegotiatieen  trafike,en  mits  fo  menige  andere  Jiprc 
belwaerniilen  diegemeinlijk  de  oorlog  navolacn,en  lenraae 
pnncipalijkde  inlandfe  oorlogen,  hebbende  nSchtans  ̂ "oc> 
fijn  Excell.  na  fijn  vermogen  met  alle  forgvuldigheid  guiöcnö hem  geemployeert  tot  verlichtinge  van  dien ,  en  indien 
hy  tfelfde  fo  met  en  heeft  konnen  befchicken  en  pro- 
cureren  als  hy  wel  begeert  hadde ,  zijn  daer  van  oorfake 
geweeft  vele  fwarigheden  en  occafien  federt  overko- 
men,fo  wel  by  oplichtinge  van  oorlogs  volk  by  de  vyan- dengedaenen  geprocureert  als  anderfins, en  nochtans 
heeft  al  gedaen  dat  mogelijk  is  geweeft,  fulx  dat  hy  hout 
dat  defe  Landen  nu  min  belaft  zijn  met  krijgflluiden , 
dan  die  waren  tot  fijner  aenkomft  in  defelve  Landen, 
hebbende  ook  daer  èn  boven  fijne  Excell.  in  feer  grote 

9M*« 
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fwarigheden  hem  bevonden ,  door  de  muiteryen  van 

ëenige  krijgQuiden  meer  dan  eens  gefchied ,  om  beta- 

linge  te  krijgen  van'tgene  dat  men  hen  fchuldig  was, 
't  welk  vele  bedroeg  en  beliep :  daer  in  hy  nochtans ,  en 

om  te  verhoeden  d'inconvenienten  die  defe  Landen  en 

de  goede  onderfatert  van  dien  daer  uit  hadden  mogen 

volgen  en  toekomen,  den  alderbeften  orden  en  regel 

gcftelt  heeft  alft  hen  mogelijk  is  geweeft. 

'  Voorts  en  heeft  fijne  voorfz  Excell.  niet  opgehouden 

noch  geceffeert  aen  iïjnder  Maj.  te  folliciteren,om  voor 
alle  noodelijkheden  van  gelde  te  willen  vcrfien,  fulx  dat 

fijne  Maj.  (tot  onfprekelijken  interefte  van  fijne  ander 

Landen  en  Coninkrijken)   herwaers-over  veelmil- 

lioenen  gouds  gefonden  heeft,fonderlinge  federc  d'aen- fcomfte  van  fijnder  Excell.  in  defe  Landen ,  boven  de 

welke  fijne  voorfz  Excell.  herwaers-over  genegocieert 

heeft ,  voor  uitnemende  en  exceffiye  fommen  Van  pen- 

ningen ,  verbindendeen  verobligerende  particulierlij k 

fijn  geloof  en  credit  om  de  felve  te  recouvreren :  alle 

't  welke  met  het  gene  delter  uit  Spangien  gekomen  is, 

vervaren  en  geemployeert  is  geweeft  in  't  onderhouden 
van  hét  óorlogsvolk,  en  tot  furniffemente  van  de  note- 
lijkheden  herwaers-over  voorgevallen  en  overkomen, 

en  om  niet  t'onderlaten  daer  mede  men  de  rufte  en  vre- 
de in  defe  Landen  foude  mogen  reftitueren.  Gyhebt 

mogen  verftaen  wat  prefentatien  dat  men  eindelijken 
den  rebellen  en  wederfpannigen  gedaen  heeft,  dewelke 

nochtans ,  hoe  groot ,  ampel ,  mild  en  genadig  de  felve 

waren ,  men  niet  geacht  en  heeft ,  't  welk  aenmerkende 
men  benodigt  en  gedrongen  is  geweeft  >  de  wapenen 

wederom  aen  te  nemen,emp!oyerende  het  oorlogsvolk 

fo  men  gekonnen  heeft,  eerft  op  de  Hollandfe  zijde, en 

daer  na  op  Zeeland ,  de  welke  fo  gelukfamig  geexploi- 

eindelijken  na  dien  de  fake  in  diverfe  vergaderingen 

gedebatteert  en  geexamineert  is  geWeeft ,  en  heeft  men 

niet  geringer ,  gerieflijker  noch  comttiodieufer  bevon- 
den Tdan  't  felve  den  Staten  te  vertonen,  elk  in  fijn  Pro- 

vincie ,  en  aen  den  fel  ven  te  verfoeken ,  dat  fy  refpe&i- 

velijk  daer  toe  willen  doen  eenig  fecours  by  forme  van 

leninge ,  aenfchou  nemende  op  defen  groten  nood,  om 

tijd  te  winnen,en  de  krijgfluiden  te  onderhouden:  mid- 

deler  tijd  dat  fijne  voorfz  Exc.  daer  óp  verwacht  de  ant* 
woorde,orden  en  provifie  van  fijne  Maj.  den  welken  hy 

van  dit  inconvenient  geadverteert  heeft ,  bbk  om  daer 

en  tuffen  te  adviferen  opte  toekomende  ordohnantien 

en  afdankinge  van  eenige  regimenten  krijgfluiden  die 

men  gevoeglijk  fal  kunnen  doen  >  en  op  de  verminde- 

ringe  en  befnijdingc  van  de  onkofteri  die  men  foude 

mogen  exalteren ,  en  voorts  tot  beteren  regel ,  die  men 

voortaen  fal  mogen  ftellen  tot  verlichtinge  en  ontlattin- 

ge  van  den  lande,  gelijk  God  te  getuigeniffe,  fijner  Exc. 

intentie  is  geweeft  van  't  beginfel  dat  hy  in  de  felve  lan- 

den gekomen  is,  daer  van  ook  genoegfaem  getuigenifle 

fouden  mogen  geven  degene  die  met  hem  gehandeld 

en  gecommuniceert  hebben,  en  infonderheid  om  de 

voorfz.  afdankinge  alderfpoedelijxft  te  doen  enefte- 
o-ueren,  en  degemeinte  van  alle  vexatien  en  onnodelij- 
ke  koften  te  verlichten ,  en  foulageren ,  heeft  fijne  Exc. 

geadvifeerten  gefloten  dat  de  Gedeputeerde  vande  bu- ten fouden  felfs  aflifteren,  prefent  en  jegenwoordig  zijn 

met  fijn  Maj.  Commiffarifen ,  om  afrekeninge  te  doen 

mette  voorfz  krijgfluiden  die  men  begeert  af  te  danken, 

en  dat  te  dien  einde  hen  gegeven  fal  worden  declaratie 

van  de  betalinge ,  leninge  en  fecours ,  die  hen  by  fijne 

Maj.  gedaen  zijn  geweeft.  Gelijk  ook  de  voorfz  Staten 

hen  fullen  mogen  behelpen  mette  contributien ,  avari- daer  na  op  Zeeland ,  ae  weuce  ïogemwaung  s»^1"1      " — """"^j":   rj    c       j.i,.-^™»»»*»  ém. 

deert  hebben  geweeft ,  dat  men  uit  de  handen  van  de  cementen,  en  alle  't  ge
ne  dat  fy  op ̂ de  hand  gegeven,  ge- 

rfbelenve^ 
dt^ 
feér  goede  hope  van  beteren  voortgank  en  haddege 
weeft  dat  de  felve  buiten  alle  meininge  en  onverfien* 

hembevand  in  een  perplexiteit  alle  voorgaendepaffe- 

Tende ,  procederende  door  gebrek  van  geld ,  fo  wel  van 

defer  zijden  als  van  Spangien  fonderlinge  uit  faken  dat 

fijne  Maj.  hadde  willen  orden  ftellen  op  't  ftuk  van  fijne 
finantie  by  feker  decreet.  En  hoewel  fijne  voorfz  Exc. 

verhoopt,  dat  fijne  Maj. 't  felve  niet  en  fal  willen  exten- 
deren  totte  negotiatien  gedaen  mette  koopmans  van 

herwaers-over:  heeft  nochtans  't  felve  decreet  zijn  ge- 
loof en  credit  ganfchelijk  afgeworpen,  fulx  dathyin 

geenre  manieren  middelen  heeft  kunnen  vinden  om 

eenenftuiver  op  te  lichten,  ter  tijd  toe  fijne  Maj.  daer 

in  verfien  fal  hebben ,  d'welk  hy  verhoopt  korts  fal  mo- 
ten wefen ,  om  te  continueren  het  fecours  ordmaris, 

daer  mede  men  tot  noch  toe  defe  grote  menigte  van 

krijgfluiden  onderhouden  heeft,  de  welke  eenfdeelste 

dier  oorfake  gemuit  hebben  mette  wapenen  in  de  hand: 
andere  bercet  om  de  felve  na  te  volgen,en  andere  (fo  de 

Gouverneurs  en  Overftelchrijven)  zijn  algereet  (fon- 

der  promte  remedie  van  gelde)  om  de  plaetfen  en  fterk- 
tenvanhaer  garnifoenen  te  verlaten  en  abandonneren 

tot  beneficie  van  den  vyanden ,  welk  een  onreparable 

fchadeen  quaed  foude  wefen,  fulx  als  een  yegelij  kwel 

bemerken  kan:  in  der  voegen  dat  fijne  Exc.  hem  be- 
vindende in  defen  nood  en  extremiteit ,  fonder  eenig 

middel  van  remedie,  en  aenmerkende  de  aenftaende 

confufien ,  inconvenienten,ongeregeltheid,  dangieren 

en  periculen ,  daer  in  de  Landen  van  herwaerts-over  èn 
de  goede  onderfaten  van  dien  apparent  waren  te  vallen, 

heeft  bedwongen  geweeft  fijnett  aenflag  en  voornemen 

re  verlaten  voor  fekeren  tijd,  en  binnen  defe  ftad  weder 

te  keren ,  en  aldaer  te  doen  befchrijven  de  Ridders  van 

den  Ordonnantien,  Gouverneurs  van  den  Landen  en 

Provinciën ,  en  eenige  andere  goede  perfonagien ,  om 

met  dien  van  fij  nder  Maj .  Rade  van  State  hem  te  aflifte- 
ren en  adviferen  op  de  middelen  en  expediënten  by  de 

welke  men  foude  mogen  remedieren  tegen  defen  uit- 
terften  nood,  daer  in  men  hen  jegenwoordelijkbevind; 

en  voor  te  komen  de  grote  inconvenienten  die  een  yder 

voor  oogen  fiet,  indien  daer  in  met  alle  vlijt  niet  verfien 

en  worde,  tot  ganfche  bederfeniffe  yan  den  Lande.  En 

daer  in  gebefoingeert  werdeten  aldereerften  dat  mo- 
gelijk werd,  om  het  Land  te  ontlaften  van  de  voorfz 

krijgfluiden  daer  de  felve  niet  nodèlijk  en  zijn ,  d'welk 
een fonderling goed, profijtelijk  en  noodfakelijkwerk 
wefen  fal.  Mits  welken  begeerd  en  verloekt  fijne  voorfz 

Excell.  u  mijn  Heeren ,  dat  aenmerkende  defen  groten- 
nood  ,  en  de  ongeregeltheid  en  defordre  den  Landen    ... 

aenftaende  en  inevitable ,  fonder  geringe  en  vlijtige  re- 

medie, en  nemende  't  felve  ter  herten  fo  't  wel  betaemt, 

gy  daer  toe  wilt  promptelijken  aflifteren  metdefomme 

van  3*0000  ponden,  van  40  groten  vlaems 't  pond,  by 
forme  van  leninge  en  fecours  om  te  geraken  totter  fom- 

mevan  ixooooo  gelijke  ponden ,  die  men  noodfake- 

lijk  bevonden  heeft  den  Landen  van  herwaers-over 

generalijken  te  eiffchen ,  om  d'eenden  anderen  te  hel- 
pen ,  en  om  te  eviteren  het  groot  quaed  datter  aen- 

ftaende is,  indien  de  krijgfluiden  ( hen  faillerende  d'or- dinaris  onderhoud  en  fecours )  hen  abandonnerende 

uithaer  eigen  autoriteit ,  fonder  orden  en  difcipline, 

voor  hen  felfs  te  procureren  remedie  tot  hen  onder- 
houd en  alimentatie ,  welk  in  dien  gevalle  fijne  Excell. 

niet  en  fiet  hen  te  mogen  beletten  fonder  de  voorfz  affi-    .-  ;• 

ftentie ,  gelijk  't  felfde  feer  wel  verftaen  is  geweeft  by  de 

Heeren,  ge  weeft  zijnde  in  defe  communicatie.  EndaC    ; 

voor  eencn  tijd  van  drie  maenden ,  middeler  tijd  dat  de  (F,  ijo. 
andere  middelen  van  afdankinge  gefocht ,  en  gepracti-     -.- 
feert  fullen  worden ,  daer  op  eerft  en  al  voren  afgekort 

fal  werden  ,  't  gene  des  men  betaelt  heeft  den  voorfz 
krijgfluiden  die  in  Braband  garnifoen houdende  zijn, 
u  recommanderende  enbelaftende  de  goede  hand  te 

willen  honden ,  dat  hier  in  gebruikt  worde  fulke  vlijt 

en  fpoet  als  defe  fake  vereifchende  is ,  wefende  van  ful- 

ker  naturen,  ja  van  fulker  nooa,dat  de  felve  niet  al- 
leenlijk geweigert  of  gerefufeert,  maer  ook  egeenfins 

uitgéfteld  en  mag  worden,  fonder  ganfche  confufie  van 

alles,  en  dat  mits  dien  gy  van  ftonden  aen,  en  metten 

eerften  vind  by  fijne  voorfz  Excell.  meteen  accoord, 

fonderlingen  overmits  dat  men  grotelijk  beducht ,  dat 

den  jegenwoordigen  nood  fo  weinig  uitftel,  als  't  fel- 
ve is,  niet  lijden  en  fal  kunnen,  gemerkt  dat  in  fui- 

ken nood  alle  uitftelcndilatie  van  periculeufcconfc- quentie  is,  €n 
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E  $aïfo  op  tberfoeft  ban  bcfe  leninge  te  Doen  nocB 
grote  ftoarigBeben  gcmaeat  toerben/  fo  Beeft  be 

boo?f3  <öjoot  Commanbcur  een  taxatie  gemacftt  ober 
allebeftcbcn  en  platte  lanben  ban  252abanb/  nabe 
macht  ban  elfteplactfe/  na3ijn  goeöDunKen/ en  Beeft 
tot  iwen  cinbc  be  commiflten  Hoen  bcpcfcBercn  /  om 
Die  te  Doen  erecutecen  /  'ttoclft  On  De  Staten  Beeft 
boen  bertoittigen  /  fuftinerenbe  't  feite  te  Doen  boo? öcnuitterften  noob/  en  tot  3(jn  groot  Icettoefen/alfo 
Bp  geen  gelb  ban  beftoopluibcn  op  3ün  crebit  entoift 
te  benomen  /  en  bat  be  noob  ban  hc  folbaten  geen  ber* 
f  ren  en  mag  Itjben  /  fo  bat  BP  genootfaeftt  toa0  31J0  toe* 
blutst  te  nemen  aen  be  partituliere  contributien  en 
quotefatien/  ten  einbe  met  en  fouben  gebeuren  b'incon* benienten/  beranberingen  /  faccagementen/  getoalt 
enbiolentienanbernno'  onttoyfelijft  apparent  toefen- be, 

<e^ntcïtjR  na  belc  f  toarigfjeben  Bebben  be  Staten 
\anw>  ban  ;S?abanb  ben  21 ^eccmb2i0,mtt$benuitter|ten 
aSL  nool! ' m  f°nqec  'l  felöe  flrtrotfièn  te  mogen  toerben  in una*!  confenuentie/geconfenteectbp  maniere  ban  leninge/ 
fteiema*  in  heqctiftDtc  350000  gulben/ te  toeten  27000  gulben 

tuifcljen  betijb  en  ben  29  ber  felber  maenb  /  en  27000 
gulben  ben  7  fanuarij  1576.  en  be  300000  gulben  in 
be  maenben  ban  g|annarto  /  #eb2uario  en  |Bar* 
tiobp  egale  po2tien  /  mits  batelijft  onriafl  te  toerben 
banbe  boo?f5  contributien  /  guotifatien  en  fo?felijfte 
eractien/enbatbe  commiffien  bien  aengaenbegege* 
ben  fouben  toerben  gecaffeert  en  geannulleert/  en  bit 
om  baer  mcbete  fcDutoen  b'apparente  inconbenicn* ten/  fo  in  be  fteben  /  alö  ten  platten  lanbe  in  S&abanb/ 
ïrte  boo?  be  ftrijgfluiben  onOetaelb  3önbe  fouben  rüfen/ 
'ttoelftljpben  24  «December/  toefenbe  fcer£-abonb/ Beeft  boo?  aengenaem  geaccepteert. 

35e  anbere  J&obf  nrien  Bebben  ban  geljjften  moeten 
leninge  boen /bie  niet  en  totlben/  toerben  baer  toe  ge* 
compellcert  met  ftrijggbolft  /  bocD  en  too?ben  be  lenin* 
ge  op  ben  geftelben  tijU  fo  niet  opgeb?ocBt  /  aljS  hit  toel 
toegefeib  toerben.  ̂ c  Staten  ban  atrecBt  Babben 
Bare  «©ebcputeerbe  tot  Sdnttoerpen  leggen/  follicitc* 
renbebatfpnafo  lange  menigbulbige  en  langburige 
feftaben  en  laften/  bc  toelfte  Betilanb  banatcecljtfo 
lange  continuelijft  geb?agen  Babbe  /  en  noclj  ter  tyh 
öjagenbe  toaren  /  't  felbe  een  tocinin  berlicBt  en  gefola* geert  fouben  mogen  toozben/  om  ten  lacttfen  eentf  ïnat 

Oorfproiik  der  Nederlandfe  Beroerten. 
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foeftenb'intercefiïe  banbe  ̂ eere  ban  ̂ iergetf  Baren £ptaDöouber/cnbcn<d3?abc  ban  25arlaPmont3ijnen baöer  /  om  furefteantic  te  Krijgen  /  en  mibbefretpb  [ja* re  gcallegecrbc  fcDabcn  met  goebe  fufftfante  bocumen- tenteboenblijften. 

Velijn  nu  bie  ban  ötrerfjt  ftlaegben  ober  begrote moettoiütgOcib  ber  folbaten  /  fo  en  Boo?bemen  ober  al 
tn  De  anbere  $?obintien  geen  minber  ftlaeBtcn/  ooft 
rcn?eben  hit  ban  l^aerlem  een  beerlijfte  RlacBt-b?tcf aen  De  ISfcercban^iergeS  aljef  ̂ taböcuber  baniol* lanb/cnacn».  ^tcfeban  25eftcnftcin  Baren  2öur* 
gemeeder  te  bier  tijb  toefenbe  tot  SCnttoerpen  /  toelfte ttoeb2tcben  afgetoo?pen  toerben/  en  in  öanben  ban 
oen  <öoubenteur  ,§onop  toerben  geujac&t.  't  fJnDou^ oen  ban  uetbe  toaren  genoegfaem  ban  eenenfin/  na- mentioB  ban  be  grote  f  toarigljeben  baer  3?  öcn  in beüonben  boo?  rjet  arribement  ban  omtrent  180 
«^paenfe folbaten /biefp  nieten  uonbenna&enluiben 
geueftc  accommobcren  /  norü  logeren  in  een  quartier altoaer  fp  eertijbsf  toeï  <^oo  ̂ uitfe  folbaten  Dabben nonnen  logeren /niet  jegenftaenbe  3P-iuibennorBse- occupeert  Dabben  fommige  ban  bep2incïpaelfte  en  ge* quaiiftceetfieOuifenbanfict  quartier  banbe  3©alen/ enonber  anbere  ooftrjet  W$  ban  3Cb2iaen  petere 3oon  ̂ Depman  /  en  bat3P-luiben  /  te  toeten  be  ̂ pan- gtaert^/allegaberbefeoffe  begeerben/en  be&o?gereit 
0002  flaen  /  fmijten  en  anbere  befojbje  /  btoongen  Ben* iutben  tn  be  ftofi  te  nemen  opte  betalinge  iiit  3P  fouben 
urngen /'ttoelft Bare burgerpe  meefl  benaubeentra- uaugeerbe/  boo?  bien  3?  totte  ertreme  miferie  en  ellen* btgBetbge&omen  toaren/  boo?  be  langburige cllenbig* 
Reben  /  fuljc  bat  fp  Ben  eigen  Buiögefinbe  foberlijfe  Bon* 
oen  onberBouben/ia  be  p^incipaelfte  burgerije  iiit  eer* W$  een  Bonbertbier  of  bijfgeBabBabben/en  Ronbcn 
in  een  maenb  en  langer  niet  een  fïur&en  bleeö  tuffcBen 
Bun  tanben  ftrijgen  om  t'eten  /  nocB  een  teug&en  bierss om  te  b?inften/  Ben  contenterenbe  bagelijr  met  toep  en 
met  toat  bifcB  /  en  biergelijR  tractement  /  fo  batfe  geen raebentotflenombe  folbaten/  ijk  geen  gelben  Dab* 
ben  /  hit  nocBtans  bagenjr  berfcB  bleess/  goeb  bier/  bo* 
ter  /  toitte-b?oob  en  biergeuj&e  begeerben/  te  contente- ren/toaer boo? bagelür groot  rumoer/  geftrütenge* 
fcB?ep  onber  be  gemeenten  toas  /  'ttoelft  nocBtanjS toas  contrarie  be  o?bonnantie  ban  be  öeere  ban  éier* 
getf  /  erp^effelijh  öoubenbe  bat  fpluibcn  elften  ̂ paenjef 
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tcrefpireren/eneenigfinsi  3iinenafem  te  mogen  ber*  |  folbaet  fouben  geDouben  toefen  te  geben  eenen  baelber/ Balen/metberRlanngefoberre  3nne€rcellenrte  (be  enfoubebe^eereban^iergejS  Denluibenbaer-en-bo 

Crtrt* 
leac 
loebe 
aer  in 
eXan- 
rnüan 

<0?aot€ommanbeur)  baer  in  tüetenfoubegelieben 
te  boo?fien/  bat  be  Staten  ban  meninge  toaren  't  fel* bete  bertonen  en  berfoeften  aen  ben  Coninft  felbe  in 
eSuangien  /  om  gene  remebien  /  be  toelfte  fouben  mo- 

gen bienen  om  te  berBoeben;be  gronbelinge  beberffe* 
niffe banbe  Hanben  ban  fltrccöt  boo?  ba  tegaenof 

,  acljtcr  te  laten /toantfp  in  alfulftenberloop  en  armoe* 
itrrcöt  beberballen toaren/  bat  oo&berijRfle  onber  Benlui* 

hm  geen  mibbel  en  Babbcn  om  Baer  perfonen  /  en  ben 
Baren  fcfjameltift  langer  te  mogen  alimenterenen  on* 
beröouben/alfobatmenmet  Baerluiben  altf  toefenbe 
fcontieren  ban  Bet  oo2log/  en  gefeten  mibben  onber 
be  bpanben/  toel  beBoo2be  compaffie  en  mebelnben 
te  fjebben/  en  booi  bteri  tijb  ongemolcftcert  te  laten 
ban  allen  petitien  en  beben  biemen  op  Ben  toag  boen* 
öe/toantDctanbersi  nieten  fefteen/  ban  DatmcnBet lanbban  atrecBt  fobe  b2imben/  atëbe  bpanbentot 
eenen  robe  Babbe  te  bo?en  gegeben/  fo  bat  Bet  in  ben 002en  (©obccf  toaö  to?aeft  roepenbe  /  en  te  befo?gen 
bat  nocB  f  toaeclijft  bp  (0ob  3C(macBttg  op  ben  g^ nen  geflraft  foube  toerben/  be  toelfte  fulr  bcftoo?öen teremebieren/  en  Ben  officie  baer  in  niet  en  toaren 
Quntcnbe:  maerinplaetfe  ban  Benluiben  te  berlicB* ten/  toerbebefe  bertoninge  fo  qualijft  bp  ben  <02oot Commanbeur  genomen  /  bat  lp  beftabban  UtrecBt/ bobenaKebe  garmfoencn  baer  binnen  enten  platten lanbe  «eggenbe/  nocBb?cigbe  en  fclj2cef  te  toiilenbe; f  toaren  met  feben  baenbelen  ̂ uitfe  folbatctt/  ten  toa* 
re  fp  m  p2ompttö  en  inetter  baeb  opb20djren  bP  fo2ine ban  lemnge  be  foilhme  ban  20000  gutbena  /  maer  alfo Den  t  felbeonmogelüftentoasf/Bebbenfpmoetenbec* 

enten 

•;oot 
am> 
«nbrur 
Daen 

ben  ter  maenb  nocB  boen  betalen  anbere  ttoe  baelber^/ 
en  na  bien  be  <0ouberneur  iprancoiss  ©erbugo  op Benluiben  berfocBt  Babbe  /  batfe  fouben  opb?cngcn 
219  baeiber^/biefeuitbesffiabsf  comtoirnietenfton* 
ben  furneren  /  nocB  ooft  onber  be  burgenje  niet  en ftonftenteleen  ftrögen/  foBabben  fp  ten  laetflenraeb 
gebonben banbe  boo?f3  2Cb?iaen  ©ieterf3»  3&epman 
be  felbe  penningen  te  leen  te  ftrögen  op  toat  bagsf  /  on* 
ber  belofte  ban  3ijn  Buig  b?p  te  maften  ban  be  .Spaen* 
fe  folbaten /geltjft  Benbe  <0ouberneur  toegefeib  Bab^ 
be  /  ban  be  penningen  ontfangen/  en  aen  be  <$fTiciec£ 
banbe  Compagnien  par  fo?me  bep?efl  aengetelb  3ijn* 
be/fo  en  toilbebe  Sergeant  hk  ban  een  anberCom* 
pagnie  niet  belogeren  /  niet  tegen(faenbe  men  Bern 
een  billet  gegeben  Babbe  op  be  B»ifinge  ban  mar.  ̂ ieft 
Kamp /fuljc  bat  foberre  ben  <©ouberneur  ©erbugo Bemnietentoillte  berfp?eften  ( m  fpnocB  Boopten/ 
enBP  beloofbe)  3pnu  ten  ttoebcn  *nalc  Baer  tooo?b/ 
en  beloften  aen  ben  boo?f3  <©epman  niet  en  foubert 
ftonnenBouben/  niet  jegenftaenbc  be  getroutoeatfi- 
flentie  hk  be  felbe  <©epman  bc  (lab  en  bo?genje  ten 
t toeben  male  gebaen  fjabbe  /  aljS  eens?  1 000  gulben  tot 
beljoefbanBet^.  «Becft-Butè/ennu  befeb2unbfcBap/ 
enbatBpbobenbienttoeof  300  fcBamele  perfonen  in 
beftabmetrcberüeban  linnen/  en  ben  appenbentien 
ban  bien  toajS  onberBoubenbe/  en  hit  toatf  nocBBet 
minfte  ban  Bare  eilenbe  /  aengefien  beftlacBte  banbe 
b02gcrge  ober  be  ongeregeltBeib  en  moettotlltgljeib 
ber  folbaten  fo  groot  toag/  battet  een  ftenenBertom* 
fermen  foube  /  fulr  bat  bp  atoien  ben  <8ouberneut 
eeneracUaantHo?teiua nieten  totibeboo?ften/fp* 



£5g  Het  achtfte  Boek.  x575- 

ïutben  aenoobfacftt  fouben  toefen  bc  Stab  ailegaber  I  |Roieiw©tfTcöcrijen/5Dm'neiU!i  ïDagen  bar ibeCü* c SS  't  garnifoen  baer  mebe  betocrbcn :  mnttjjfte  naai.  en  be  ecreclmgljebcn  Dan .bun, «mfj 
ïtoi batftP 'felbe  bpreouefïeaen  ben !  öabeitf  allen  <8oflHjen  en bet  ïjoutgctoafcD  /  fo  tort 
SSuïScnecadtotl  te  bennen  geben/ ten  ein* !  bande  particuliere  mtgetocnenen/  al*  ttna»$* 

mSwiSSSb  *»«  bootfen/  enbenluibcn  ;  mnnujae  »j.enmebc  bcngrotib  ban  ïgog  ban 

éSS&/WM^  benige  in 't  gebeel  of  beei/  fwlbe  Cbrngggw 
«wKSSên  ertremeruine  foube  moeten  baer  toe  beft  foubcn  nonnen  gerat»  wetrtleOTbew 
Sn/S%<  öope:  boben  bien  blagen  3P/  gocberen /toefenbeonber  bc  Conm!^ 
EKfefl2&»0lif&  op 't  5?02t  ban  Sparen*  mebe  mogen  bccfeopen  alle  lanbenofbutfen/ofanbe* 

hf m  /  Set  KSS  baer  alle  toefte  optlft  3?02t  «  ebiftcien  en  plaetfen  toebef)o?enöe  cemge •  <©cettcu> 
KÏÏSri: ïïilrt/  *** hon h,i t'n\iftnh  nfmmnm    funttiben / atö noch met berfioc nt/ ban gclnfeen fouben 

fugttiben  /  al*  nocb  niet  berftoctjt/  ban  gelijfeen  fouben 
mogen  boen  aftofiïh  alle  Serbituten  /  paften  en  «en* 
ten/(€l)önffen/<ö:ijönffen/  <£rfpacl)ten/$aep  pon* 
ben  /  '0  ê?abcmjuren/  ©apelp  bicnftelnhe  p?oeben/ 
en  alle  anbere  <0erecljtigbcben  bic  fijne  JHöaj.  of  eetuge 
<®cettelüHe€ollcgicn/  of  perfonen  op  eenige  ftebcn/ 
bo?pen  /  lanben/öuifen  of  perfonen  moeïjten  Ijcufcen. 
Souben  mebe  alle  guabe  leenentct  goeben  leenen/  en 
alle  leengocberen  tot  eigen  gocberen  mogen  conberte* 
renen  uitgeben/  en  alle  ftufïingen  banbe  beifiocnte 

poneert  en  beoogen/  batbcnbijftt'abonb  ofmo?gcn boü2t  mag  gaen  /  en  be  (lab  na  /  en  fo  Debben  top  /  feg* 
nenfe/  een*  een  einbe  ban  onsef  betbriet/  etc.  Wc  b2ie* 
ben  toaren  gebateert  ben  1 9  ̂ecemü?i0  /  en  bp  baren 
Secretarie  Jan  van  Weerd,  utc  ben  name  ban  tic 
2&urgcmceftèrert  onberteftent. 

3BP  Debben  Dier  bo?en  altemet  berbaelt  /  bat  be 
«fooot  Commanbeur  groot  gebeft  ban  gclbljabbe/ 

fulr  bat  bP  be  folbatcn  in  geen  bifcipline  en  ftonbe  nou* 
ben  /  en  baerom  be  Staten  ban  be  p?obintien  feer   *«»*«  uiwum,  «... «»- ..-,....»   c; -::„;„«„* 
moepel  nen  biel  om  penningen  te  futneren  /  om  be  gcannoteerbe  imifen  en  erben  cm  gerebe  pennmqen 
SuSbOTDetoo?loo^bol6te  beletten,  ̂ anfjet  |  mogen  laten  af  bopen  cnloflta.  f***2&J£g* 

umSSSSSSSrm  bicban  ̂ ollanbenEee*  bo?pen/  Hebenen  blecben of  perfonen  eemg« *  nwitoe 

anb/nebbenbe^ foftoare  iaften  ban  oo?logop  baren  blommen  /  iurifbictten  of  gerecbtigpeben ,  fouben naS/nSSebeilanben  inbebPfonberfte  guartie*  too?benbcrfocDt /buiten  alle  lefie  en  guetfe  ban  eenige 

SSS0SmmSSm  /  umm  00b  albaer  omleggenbe lanben  of  ueben/foubcn  MWM* 

öenocgfaem  ben  b2pen  ftoopDanbel  /  en  moetenbefo '  gcujr  mogen  ijanbelen/  en  pbet iftomer lop itgjtj 
nrSSftftSwZeebocn/enooïlogsfbolBtelan*  belieben  ban  ben  Staten.  <©eboo2f3€ommifTaitfren 

öelnffinbeft  ̂  .  fowatftfgen  en  gctoelbigen  fouben  ban  gebitten  mogen  itcbtenalfube  
penningen/ 

S?anb/S 
bolb  noch  bonben  onöcrtjouben  fonber  mutenatie  /  al, !  ninge  fouben  mogen  ftrngcn/  op  't  geloof  en  toen 1  name/ •*»<"*  umS^m^^msstixt^^  ^obember  1  't  3P  ban  ben  Staten  ofeentgefleben  ban  Holianobac 

ttUf f on'  SttS imutSonbet bet fcbeepöbolb/bte ben  I  fp mebe eenige lanben m pantfcljappe mtgegeben /  bie 

m&  ̂ ^m^m^mm^tm^  m  biel* !  tncigenbomfoubenmogentoo?benberfo
cÖt/toebeOo. 

SS  ̂ ai0öebaS  !  renDe<©ee(lelübe_perfonen/  fouben  mogen  rianbeim 
5U,  benfc  öoob  te  flaen  /  fo  3P  öaer  geen  gelb  en  beftelben/ 
Sar.  en  btoongenfe  te  fcïj2ijben  acn  be  <0ebeputeerbe  banbe 
««•      Staten  ban  bien  miartiere/  batfc  baer  moften  gelb  be 

flellcn  /  of  batfc  anbersi  be  felffle  bare  ©berfïe  en  25e* 
belljcbberen  fouben  ombrengen/  ban  be  felbe  muitenje 

bolle  betalinge  toilben  bebbcn  /  lieten  30  ben  noebtanö 
met  een  gebeeltecontenteren.  Niettemin  tk  ban  l^ol* 
lanö  toaren  in  befetijboofe  feer  benautban  gelbe/in 

cnoberbomen.  ^>at  boo?t$s  be  felbe  ComnufTanfTen 
allcanbcrcbequame  mibbelen  fouben  mogen  acnne* 
men  en  geb?mften  /  Ut  ben  in  eenige  fteben  fouben  mö* 
gen  openbaren  en  berfcööncn/bienenbc  tot  bo?beringe 
ban  eenige  penningeten  minflen  guetfe  ban  ben  lan* 
ber  1  c7^ 

^ienbolgenbctoerbcnberfcbetbengoeberenbanbe  ©fcbai' .      >   ,  .„  ü, :   .;t„Doo.i  k  i  uai   "  ü  m  m-ui   !..   domeinen  en  anbere  aeeftelöbe  dj^eren  aen  ̂ SSS 
ïï!5S»SSJ£  taai-en/  cm  00  te  brengen   febeiben  perfonen  ban  alle  qualtteitcn  gebocïit.  33e  m  b„ ©e*'* 5?3ffi5!*8f?ïfflStïïSffi  ï?J&rfïïE  SSmSenberftebe ban öotteftam Debben 006  vhm* 

laft Dm  SSSEJfhStS XXhiftTtf ollcmcn en nerfonen ge* !  ©et «bgracffcbap  en  ̂ almfcljap  ban  SclJtelanb.  ww 

%&"  VS^Tt^^X^SS^& !  ietrTcmbanbV  J©ageberfelber  flebe/  bat benCo*  gfl 
i,?ö0  S2SSS*:  2i„Sn  ftaenbe  bp"  alle  contracten  en  ninb  albaer  plag  te  Debben :  nocD  be  Scgelerye  en  €1* 
S^  ttmffi  ̂ anp SïtfttSSK/S  committeerben  lemate  binnen  ber  fclber  flab:  noebbe  €rfïjure

nen 

SiST  Sf«enetoöTeS^mn/  of CommtfïarifTen bic  '^abenpacljten albaer:  n^e^enmatttt^ 
tr  cfn  fouben  in  allen  fïeben  en  plaetfen  baer  men  te  /  biertolle  en  roertollc  alle  binnen  ber  fclber  ftebc/  en t.vcntu  jDuucu  11 1  uuui  !«•«».»"'  hm  h  fnmmeban  1  o,lóo  nL  en  7  ftutb.«©aec 

bctho^  ijoigenbe  b'inftructie  bc  felbe  gegeben  /  bolftomen  laft 
?Fen-  %  en  macöt  fouben  bebbcn  /  om  met  alle  fuffifante  per* 
k  il)  fonen  te  mogen  banbelen/  op  be  bope  en  beb?pbinge 

ban  alle  percelen  en  goeberen/fo  na  ben  eenigfinö  boen* 
ïiib toefen  foube/  ten  meeflen  bienfle  en  pjofüteban 
ben  lanbc  /  baer  op  beboojujue  b^iebcn  ban  feope  en  et* 
nenbom  fouben  toerben  bcrlcent  /  mit«  berbopenbe 
be  fdbe  mette  laflen  baer  op  ftaenbe  /  en  boo?t$  om  ge* 
rebc  penningen/  mits  bat  00b  befeoperg  fouben  mo* 
öen  inftoubeh  en  bonen  alle  bcugbelijhbeib/  acïjtertoe* 
fen  en  leningen  bp  ïjen  geburenbe  bcfe  oo2logc  /  tot  be  ■- 
fioef  banbe  gemene  fabe  gebaenen  berfïrebt/  en  bat 
tot  be  ft'lfte  toe  banbe  penningen  lik  bp  be  bopertf 
boo^  be  bctcrfcljap  ban  alle  geboebte  gocberen  of  gere* 
ïiinKcrbe  laflen  fouben  toerben  belooft.  Wt  Commif* 
farifTen  toerbe  00b  gegeben  bolftomen  en  abfolute 
macin  /omcintelnftenuitber  banb  te  mogen  berfto* 
nen  alle  ©eerlpöebcn  /  bogen  mibbelen/  of  lage  junf* 
bictien  bebbenbe/  't  ?P  of  bic  eenige  geeftclijhc  perfo* 
nen  tocbeb02cn  mochten,  dabben  ooft  laft  te  mogen 
berftopen  alrebanbe  €bienben  ban  ben  Coninft  /  of 
43eefWP*  Collegten/  of  perfonen/  ban  geloften  alle 

<B?ot 

hit  allee  boo?  tic  fomme  ban  1 9460  gl.  en  7  ftuib.^act 
ban  ben  beöoo2lijfee  b?iebcn  fijn  gepaffeert  en  gelebett/ 
inbcnnabolgenbe  jareban  1576.  ben  14  3Pcb?uarn. 

gnbefc  bcnautbeib  baer  ̂ ollanb/  enEeclanbm 
gcb20Cbt  toass  /  boo?  bcfe  inlanbfe  oorloge  /  fo  iffer  nocf)  gjj, 
een  anbere  gebolgt/namentlrjö  ben  iy  ̂ ecemb.  3pn  ï,flPC 
boo2  een  grote  flo?m  en  ontocer  bebpen  in  Set  $002*  jog  on 
berguartierfoontramponeert  engeb2often/  bat  men  ̂ \^ 
meenbe/  bat  Ijet  gebele  ,$oo?ber-guartier  geinunbeert  h,cröf 

foube  bebben  getoojben/  fo  ben  ft02m  gecontinueert  .«n  j» 
babbc/bocb  <©ob  berfaebt/bat  ben  toinb  ten  ̂ oo?boo*  $w flcn  liep  /  baer  op  iö  ben  3  gianuarij  baer  na  /  nocb  een  $00p 
anberen  ftojm  gebolgt  /  baer  boo?  be  Stboo?lbijb  ban  b*m 

Crabbebam  af  tottc  Slaper  toe/  ben  bijft  fo  afgelopen  »«• toaö/bat  tot  fommige  plaetfen  niet  een  ïjonb  baer  obet 
en  moebte  gaen  /  ben  ouben  ©2iefcn  Eeebijft  /  en  mecc 
anbere  bijften  toaren  ooft  geljeel  ontramponeert/fuii: 
bat  inbien  bet  ontoebcr  en  ben  f!o?m  nocb  een  balbe  u* 
re  babbe  gebuurt/  bet  geljele  Soo?ber-guarticr  babbe 
genoegfaem  berlorengetoeefl/  ban  <6ob  beeft  baer  m 
toonbe?Iijft  en  6?acbteli)ft  boo?fien/mettet  fubnt  opljou* 
ben  banben  felbentcmpeefte.<£bcnteel  i$f  bcfcöabe  fee? 

groot  getoeeftyntet  alleen  aenbe  bijften/maer  •*«"■* 



1575-  Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten  o 
ftbepen  onber  (Ceflïl  Icggenbe/fo  aen  grote  afó  ooft 
aen  Blcine  fr  Uepen.  <De  frïmöc  aen  De  omgetoo2pcn 
molens?  toecb  op  15000  gulDenö  gefrï)at/en  banbe 
omgetewpen  fjuifen  op  30000  gulDen.  <®e  ftbaDe  aen 
te  bulten  en  frinnenlanbfe  Dijhen  tocrD  toel  op  200000 
gulDcng  geeftimeert;  Doet)  Daer  10  tcrftonD/öoetoel 
Eet  een  ongelegen  töDtoa0(ulr  in  boo?fien/DatfeDoo? 
Den  iDnucr/  fonber  meerber  perijncl  gcracfet  3ijn, 
Dor fj  hebben  Den  gcbclcn  Reiner  genoeg  te  Doen  ge- 
{jnö  om  De  felbe  bijacn  te  repareren  /  en  t£  't  felbe  006 
niet  fonbec  grote  3toarigbeben/  enttoiften  tengoeDen 
einbegebjaebt* 

gn  't  $oo?ber«quartier  i$  nocg  een  anDer  oniuft 
ontftacn  ontrent  De  fiegeringe/  en  t£  Daer  uit  gefp?o* 
ten  /Dat  Die  ban  Den  platten  lanbeban  fjet$oo?ber- 
quartier  en  JDatcrlanb  fuftineerben  en  bp  Doleantie 
aen  Den  $?inc e  bertoonben:  Dat  Dan  ouDen  tjeruomen/ 
en  bolgenbe  De  p?fbilegien  Dan  Den  lanDe  in  allen  fafeen 
concemerenDe  De  b?pbom  en  ftaet  Dan  Dien/  De  €Delen 
metten  fes?  groten  j§tebcn  Dan  J^ollanb  gercp?cfcn* 
teert  Dabben/  De  Bleine  Rebenen  ben  platten  lanbe/ 
en  oberfulr  be&tebenban  Det  |&oo?ber-quartter  /  alsr 
toefenbe  bleinc  &teben  Dan  ̂ oüanD  metten  platten 
lanben  /  bp  Den  boo?noemben  €Delen  en  grote  ̂ èteben 

Mm»  0erep2efenteert  toaren  getoee(t/  totbenjare  iï73.fe* 
!t n  ban  Dert  biielBen  tijDe  /  obermttë  De  feparatie  Dan  't  jfcoo?* 
epiatre Der  quartier en ^uiD-^ollanD/De  boo?f3  (teDen  ban 
anhct  B#  #oo?bcr- quartier  felDer  al£  Staten  DergaDert 
&08?»  Dabben/  De  toelbe  nocötansf  toeigerben  pemanDcn  Dan 
cnjuac  jjjegen  De  platte  lanDen  in  Benluiberbergaberingete 

aDmitteren:  toaer  Doo?  Die  Dan  De  platte  lanDen/  Die 
De  pjtntipaelfte  contribuanten  Dan  Den  felben  quartie* 
re  toaren /en  in  allen  bebenenfubbentienmeeralisbe 
ttoe  DerDen-Delen  moefïen  D?agen  en  betalen /fonDer 
een«  Daer  op  gef)oo?t  te  toerDen /eno2melpi  en  met 
berfföeiDen  laflen /Daer  tegeng  De  (teben  nietenton^ 
tribueerben/  be^toaert  en  ban  gare  p?ibilegien  berooft 
tocröen.  SDant  bobcn  be  contrtbutien  bic  op  bc  (teDen 
en  platte  lanDen  geltjfeelöH  omgefïagen  toerDen  /  Dela* 
fïen  De  Doo;f3&teDen  /  De  platte  lanDen  noch  metBoe- 
gelb  /  macgen-gelD  ban  De  be3aepDe  lanDen  /  en  anDere 
ertrao2Dinartë  partpen/  Daer  tegen  De  (teDen  nieten 

contribueecben  nocöteengolDen;  bebalben  D'acnjfen 
op  toijnen  /  bieren  en  anDere  toaren/Die  fp  nooit  betaelt 
en  DaDDen/  als*  ten  platten  lanDe/  en  buiten  Defenfte 
gefeten  3ijnDe/  en  in  fjanben  ban  Den  (teDen  moeften 
betalen  /  fo  beel  en  Doge  al$  D'intooonDccen  ban  De  fte* 
Den/  öoctoel  De  (teDen  D'een  öelfte  banDeactijfcntot 
ïjaren  beboebe/en  folagemente  banbenlaftenbanb'e 
(teDen  ontfingen  en  bcDielbcn.  %\  't  toelb/  fp  fuftineer* Den/  niet  en  beboo?be  te  geff  öieDen  /  fonDer  pemanDen 
jjenluiben  rcp?cfenterenbe/baec  op  te  Doren  ;aenge 

n 

*$* 

ban  Den  £anbe  onbevbouben  te  toerDen  /fotoag  ooft 
Boognoöig  /  Dat  Daer  in  boo2fien  en  gcremeDieert  toer* 
De/berfotöten  mitfbtcn  Dat  De  Doo2f5  l|eere$2ince 
ban  «©rangien  gelieben  toilbe  fjenluiDen  teautotifc*  m  „  H 
rcn/Datfe  fouDen  mogen  committeren  bijfbcquame  JJSj 
perfonen/  Die  niette  <6ebeputcerbe  ban  Defeben  (teDen  lanöen 
ban  Det  $oo?ber-quartier  ober  alle  De£  gemene  5Ü* 
xlanDjS  faften/  alö  meDe  <©eDeputeerDen  fouDen  ra^  KJC, 
Den/  befoingneren  enaDbiferen/omt'effectuerenallctfcc \n> 
'tgiintbpfrjn  €rcellentiegeo2DonneertfouDeto02Den/  &fcn 
mtogaDerjS  alle  boo?ballenDe  Des?  gemene  £anD$  fa^  £„peï' nen  af  te  Doen/  fulrnagelegentöeiD  ban  Dien/bebon=  mebe  ia 
Den  fouDe  tooien  te  befjoren/in  allen  ftfiijn  aljei  De  <©e-  ïcM^ta* DeputeerDe  ban  Den  &teDen  tot  Dien  tijD  toe  gebaen  ÏÏöSi 
ÖaDDen  /  en  boo?taen  Doen  fouDen  /  en  Dat  alle  bp  p^o* 
bifie/  en  ter  töD  en  toijle  De  QuartierenbanEuiDen 
5^oo?D-^ollanD  toeDerom  DergaDeren  fouDen/  m  ban ouDenOernomen/^c. 

3Mt  aengeben  tó  bp  De  ftegeerDertf  ban  De  ̂ teDeti 
ban  't  boo?f5  3Soo?Der-guartier  fecr  qualöuen  geno* 
men  getoee(t/  Ijebben  't  felbe  in  De  ©joeDftöappen  Dec 
boo?f3  ̂ SteDen  Doen  boo?DouDen/  om  Daer  op  te  Delibe* 
reren/  eiuDelijn  iief  goeD  gebonDen  Dat  men  op  De  felbe 
DoleantienengueftefouDe  Doen  nemen/  en  Den  p?ince 
ban  <©rangien  D'ontoaeratgtigBeiD  Der  felber  beto* 
nen/  ten  einDe  fp-ïuiDen  fouDen  blijben  én  gelaten  toer- 

Den bpDe  regeringe  Der  «©ebeputcerDe  ban  tjaren 
quartiere/  fuljc  öet  alf  Doe  toa& 

<©P  De  boo?f3ïlemon(trantie/rjebbenfpboo?  Debat  •g« 
gefeiD  toaeracfjtig  te  toefen  Dat  bpeenige  grote  3toa^  ffin% 
rigöeDen  en  berbelinge  bannieutoecontributien/m*  &OW 
fonberDeib  De  ̂ eebaertaengaenbe/Die  ban9ïm(ter'  öctguaiy 
Dam/  placïjtcn  Die  ban  l|oo?n  /  €n&8uifen/  en  €-  ̂ Z 
Dam/  Sc.  bp  Oaer  te  beftB?pen  /  Dan  en  toerDen  Die  ge^uc 
ban  De  Do?pen/  en  platten  lanDe  Daer  meDe  nietbe*  "raon; 
fc&eben/  DetoeigeringebanDe  <6etommitteerDeban  gfS 
Den  platten  lanDe  nu  toe  te  laten/  en  geff  ïjietc  Om  geen  Mm  t>m 
anDer  oo2fafee/  Dan  om  alle  tonfufte/  tontrariete  /  ttoe*  f Ia»m 
b2atnt/enDifo?D?etefci)utoen/  Die  ïfcl)telü&  onDer  fo  £„  L 
bcle  boofben  ballen  toant  't  gene  Defe  Jlemonflranten  ̂ ooi#  • 
in  fulr  fouDe  toerDen  geae t o?Deert/  fouDen  anDeren  Dan  Jwi** 
meDe  toillen  bolgen/aïö  Die  ban  <©2ettjtcrlanb/<©ee(ts  Utu merambafbt  en  anDere/  toieng  namen  De  ïlemon* 
(tranten  of  ̂ oleanten/nu  meDe  toaren  geb?uibenDé 
onbec  Ijare  generale  intitulatie  ban  remonftrantie/  - 
bacr  noc&tantf  tontrarie  toass  bltjbenbe/bp  De  geno* 
men  cngue(te  /  Dat  fp  ban  De  felbe  geen  p2ocuratie/la(t/  (F  tü , 

noffjtebebelenbabben/enooBöarentoillegeenfinöen    ' toaö  /  en  mïttfbien  bp  be  ï!emon(tranten  onbeïioojujö 
toajs  gebaen/  bare  intitulatie  fo  bjeeD  teertehDeren; 
fniit  mebe  gebeel  ontoaeraebtig  te  toefen/Dat  Die  ban 
De  platten  lanDe  meer  DanDettoe-berDcnbeleninal* 

fien  D002  fulnc  mibbelen  be  platte  lanben  grotelijn  ber^  len  beben  en  fubbentien  toaren  D?agenDe/  alfo  ree Bt  ter 
affttecDen  en  DepaupereerDen/Daer  De  (teDen  (taenDe 
D'oo2loge  in  öaer  toelbaert  niet  berminDert  /  maer 
groteltjr  bermeerbert  toaren  /  fo  notoir  toa$  /  en  bp  be 
traffique  enbagclijBfe  negotiatie  toaüS  blijBenbe/toe; 
nemenbe  mitfbien  0002  aftreB  en  metberberffenifle 
ban  be  remon(tranten  of  boleanten  /  toant  be  (teben  bp 
D'oo2log  gcoteüjB  p20fiterenbe  toaren/fo  fp  bp  't  genie* ten  banbe  belfte  banbe  actöfen  meer  p2ofijt!ei  baer  me- 
De  DeDen/  Dan  fp  in  effen  ttjDen  boo?  Den  trouble/  genie^ 
tenbe  be  gehele  a tt ijfen  /  gebaen  Dabben .  ̂uiv  bat  bet 
in  geen  reben  en  toa?  gefunbeert  /  bat  be  (teben  alle  Ia* 
(ten  ban  ber  00210a  /  op  De  platte  lanDen  fouDen  (tellen/ 
en  ben-felben  gebeel  erimeren  /  fo  De  ingefetenen  Der 
(teben  mee(t  aoopluiben  toaren/  luttel  of  toeinig  lanbtf 
bebbenbe  /  en  boo?  b'oo?log  grote  p?ofrjten  toaren DoenDe/  en  Dat  oberfulr  De  (teDen  beljoo2Dcn  alle  De  ar* 
tijfen  totter  gemene  faöete  b?engen/  en  boo2tö  ober 
ftenluiDen  b02geten  omgefïagen/  capitaleftf)002(teen- 
gelD  en  anDere  la(ten  te  (tellen  /  en  al  't  felbe  met  D'om* 
(lagen  ban  Den  platten  lanDe  in  eenb02feteb2engen/ 
om  fulr  D'on&oftcn  ban  Der  oo?loge/  en  fo2tifitatien uitte  gemene  b02fegeDaen  te  mogen  toerDen.  €t\  alfo 
't  felbe  tenbeerbe  tot  afftcringe  en  toangun(te  tufTtüen Den  (teben  en  platten  lanben  /  We  in  Dien  ttJDe  beboo2* 
Den  berDoeD/  en  alle  gelöBDeibtuflTtben  Den  libmaten 

tontrarie  be  ttoe-berben  beien  banbe  Hanbentoelin 
be  (teben  toebeboo2ben  /  of  gee(telöBe  en  getonfifqueer* 
begoeberen  toaren /Die  Die  ban  De  platte  lanDen  Doel} 
gebeel  tot  baer  nieten  motfitcn  treeften.  SSeroerenDe 
De  ftoe-gelDen  Daer  fp  ober  blaegben  /  toas?  een  genera* 
Ie  o?bonnantieober  gebeel  ̂ ollanb/  atë  00b  ban  be  ar* 
cijfen/  en  babben  be  (teben  niet  ban  be  belfte  ban  be  ac* 
tijfen/ alleen  ban  ben  b?anB/bic  binnen  Dare  (teben 
toerbegeb2onben/'ttoelft  fjaer  geenfinjS  tot  reparatie 
en  fortificatie  ban  Den  (teDen  (Die  bp  nooD  mebe  een 
toeblucDt  boo?  alle  luiiffmbcn  31111 )  en  anbere  notcliific 
BO(ten  moebt  ber(terben/  toaer  boben  om  be  platte 
lanben  te  becfoagen  /  aen  fcöanfen  en  anbersf  toel 
50000  gulbenief  toa^  uitgegeben.  naaer  niet  tegen* 
(taenbe  De  neringe  en  Eeebaert  /  Daer  bp  Den  gemenen 
arbeiböman  en fjanbtoerfeersf  /  eenige burgeren  Die 
beel  fjuifen  öabben  /  en  fiooplieben  (bk  bocb  mee(t  uit* 

beemfe  toaren)  toel  toaren  gebaet/  'ttoelbbannocö alleen  tot  €nhbuifen/  ̂ oo?n  en  iBebenblib  ten  Dele 
toaiS/  fo  D'anDere  beel  neringlooö  fatetv  en  bare  b2ucö* 
ten  ban  De  EanDen/  renten  /  ftljulDen  en  ff  bulD-boebeti 
af(taben/  alsi  ailBmaer/  €bam/  HDomtbebam  en 
©urmerenbe/ fotoaren  en  toerbenbe  (teben  fo  langer 
fo  meer  alfo  beracmt/  Dat  fp  geen  of  toeinig  ban  bare 
oubebeugbeiDbe  laftcnenfrtnHDenmocinen  betalen: 

maec 



«o Het  achtftc  Boek. 

macr  fcftamclc  luiben/tocfcutocncntoecfcn/bacrna  ,  (ïcticnUanöai^ooj^-mtnrtfcretJcrcgcrmoc  aïbaer  ;f  «f 

SJniS  l hohStt  rBaertec  groot  leebtoefen/ 1  foube  tonttmtcccnöpt!cecDeputm-tiebanöcnfdUen?ce3S ■ü    --    — *-   !Q«articre/font!ccccmqeant!crctiacrtoeteatimm^Qem 
ren/bacr  ban  fp  bcDoo?lijfte  rcmonftrantic  fouben  boen  f"n 
acn  fijn  Crccllcntïe  Den  p?ince  Dan  «örangien  /  en  ?oettS 

baer  jegens  tic  bo?pen  öte  niet  bcrb?anDnotDgcfpo* 
lieert  en  toaren  getoeeft / gelijft  De  ïtcmonltranten  of 
<©oleanten  en  Daer  gelijncn  binnen  Den  fcBanfcn  en 
bijfcen  leggenbe/  feer  toclig  en  rijft  toaren  /  en  Dagelijr 
meer  toerben  /  boo?  bien  ftct  fnibel  in  ttoe  jaren  fo  bed 

fiabbc  gegouben/  en  be  lanben/  in  ben  ftcben  t'Butë norenbe/  meefï  tot  minberen  p?ijfe  atë  certijbg/  toaren 
geDuurt/  en  fp-luiben  gefteenjft  gene  bc3toaewiffe  ban 
folbaten  en  Dabben/ alt  toelft  aen  Daer  oberbabig  ge* 
mmh  ban  hlcberen/  bageitjftfe  b?onftenfcbappen  en 

boobflagen  /  baer  uit  (<0ob  betert)  bolgcnbe/  meer  al$f 

te  bele  blccft/  fuïr  toa£  ontoacracïjtig  't  gene  bp  tik  ban 
ben  platte  lanbe  toerbe  gcaiiegeert/  toant  be  tteben  bo* 
ben  bc  ö?binarté  lafren  /  fo  ban  bm  Bonberfïe  penning 
opianbcnenljuifcn/  baerinbeftebenongelijft  fioger/ 

altfbe  ftuifen  ten  platten  lanbe  toaren  gejtelt/ 't  toelft 
bte  ban  ben  platten  lanbe  gaarne  op  fcBoo?fïeen-gel* 
ben  fonben  brengen  /  om  geïjeel  ban  te  3ön  /  en  an* 
bcre  gemene  laften  /  ooft  nocD  biftmaetë  fcDot  om* 
fla<m/  capitalc  impofiticn  bergaberen  /  en  leningen 

ben  felben  te  bibbcn/  bat  Bpbe  boo?f5  fijne  <tf5ecom* 1«. 
mitteerbefoube  belaften  met  Bare  boo?f3  commiffie  te 
juperfeberen/  gelijft  fp  baer  na  gebaen  Bcbben.  <©e 
pincc  fjceft  niettemin  ernftelijft  begeert  /  bat  fp  eenen 
uit  Ijct  platte  lanb  mebe  toelaten  fouben /tot  toelften 
einbc  eerfl  (€atc  <6e?ritf3./  en  naClaeg  1anf5.  uit 
l^oogftarfpel  baer  toe  genomincert  3ijn  getoeeft ;  fjoc* 
tocl  ijct  be  <0ebcputeerbe  niet  na  be  fin  en  toas  /  en  ooft 
niet  lange  en  btuirbe/  fo  ift  gclobc.  jfêet  befe  en  anbere 
faftcn/ooft  met  tjetgereeb  maften  en  reifen  ban  be  ge? 
bcputeerbe  Commiffarifen  ban  ben  p?ince  ban  ®* 
rangien  en  be  Staten  ban  ̂ oïlanb  en  ̂ eelanb/  acn  te 

Coninginne  ban  Cngelanb  /  baer  ban  top  Dier  na  ful* 
len  mentie  maften ;  ooft  met  Bet  Doubcn  ban  Bet  ̂ ubk 

Ie  /  't  toelft  be  pauiS  <ü5?cgoriu0  be  XII I.  obergefonben 
Ijabbc/  om'ttöelftteberbienen  te  <£>?ootComman* 
beur  na  jiBecOelen  toaggercifï/  tóbit  jaerban  1775» 

onberften  opbrengen  moeiten  /  bcBaïben  be  p?obifie   ten  cinbe  geraeftt  /  bUjbenbe  Bet  leger  bes ̂  Comman 

bin  ronae  en  amunitic/  ais  auVtfelbeben  fiegeer*   beurs?  fo  boo?£tertft3ec/al0  boo?  ï©oeröcnbartlcq 

berg  ten  platten  lanbe  toel  bekent  toash  fuljc  bat  geen 

affteringe  of  toangunfïett:fftïienbe  fïeben  en  platten 

lanbe  en  onttfonb/  alé  b?  te  acmonftrantcn  toelon- 
belioojlnft  èn  opontpaeracDtigcallcgatienbjerbgcin? 
fcreeri/en  toa«  ooft  alle  Der  ftcmonfïranten  berfoeft 

ongefunbeertenonbefjoo?Ujft/  ben  toelften  (om  öenlui* 

Den  alle  nabenften  toeg  te  nemen)  bifttoil$tgep?efen- 
teert  toaS  /  en  bp  befen  noclj  tocrb  gep?efenteert  /  bat  fp 

cenofttoebPbebifitatieen  aubitie  ban  alle  refteninge 

ban  bien  oüartierc  mocOten  ftellen/  't  toelft  fp  niet 
nabben  toillen  accepteren,  ̂ ©an  om  öenluibergoeb- 
öunöen  recDteïnft  te  berftïaren/  fcfjeent  bat  De  ïïemon* 
(Iranten  bp  eentge/  of  om  eigen  baet  /  en  Oaer  felben  in 

ectuge  fmerigc  commifftcn  in  te  D?ingen  /  of  om  be  ge* 
mene  ruft  en  biebe  cenigfinsJ  te  (leuren  /toaren  opge* 

ruit  /  en  anbcré  niet  en  focfjtcn/  ban  of  ftacr  felben  me- 
be in  offtcien  te  béngen  ('t toelft fptocllijben  fouben 

mosen/alö't  met  gepen  b?ebe/ru(t  en  totteminfte 

feotlen  en  Dcstdacrniffe  ban 't  lanb  moefttetoegaen/ 
alö  neen  • )  of  eenige  nieutoinDcben  in  te  boeren/  be 
toolfteftoegrotelür  bic  baer  te  bebenften  (f  aen/  en  toat,, 
beel  nijb^f  baer  uit  bolgen  foube  mogen/  fijn  jp.  <©etta^ 
D:^  toel  toa«  beftent  /  en  fïonb  op  bien  bes  te  meer  te  let* 

ten  /  alfo  Den  oproer  en  rebellie  ban  't  ftaeg-  en-  bioob- 
fp*l  /  uit  mirtber  oo?faften  /  en  uit  ben  felben  fjoeft  toa^ 
prrcfen/  annis  149?*  ̂   H94«  ̂ c-^aer  ober  be  He* 
iiionftranten  /  nocö  aïss  mulcte  ftaert-gelb  moeftcn  be* 
talen/  en  omtrent  7  o  jaren  fjabben  betaclt/  en  boe  (niet 
fonber  nabenften  in  bien  tijbe)  berfocöten  of  ontffagen 

te  m.m  't  toelft  fp/ftjn  f.  45.  op  W  finifler  aengeben 
ban  be  öemonftranten  tocl  ftabben  toillen  anttooo?* 
ben.  25ibbcnbc  fijn  €xt.  te  fafte  boo?f?  obermerftenbe/ 
befelbeboleantie/gclijft  tiic  ontoaeracïjtig  bebonben 
tocrb/  niet  fo  groot  toilbeacljten/ bat  bacrom in  bien 
nuartiere  beranberinge  of  augmentatie  ban  föaben  ^  .. 

ban  't  felbe  guarticr/  fteïlenbe  niettemin  't  felbe  tot 
Difcretie  ban  fijn  tf.43.     , 

T©e  p?ince  ban  <®rangtcn  Dcbc  fnn  beft  om  De  fafte 
te  mibbelcn/en  tit  ban  ben  platten  lanbe  eenigcon* 
tentcmenttegeben/Oielbfeeenigentijbop/  met  fjope 
om  baer  op  naerber  te  letten/  en  bat  f)p  mette  eerfle 

gelcgentljeib  ïjoopte  felfsi  eens*  in  ïjet|^oo?ber-fiuar* 
tier  te  Bomen/  en  baer  in  en  meer  anberc  faften  te  boo?* 
fien/fip  (jeeftbaer  na  commiffie  gegeben  op  gionftfteer 
goftan  ban  Bliet/».^ebafliaen  5lofen/cn€ate 

<0c?ritf5  /  om  al$  öaben  met  bc  «©cbeputeerbe  ban  't ISoo2bcr-ouarticr  te  befoigneren :  ban  ̂ iz  ban  Bet 

j2oo?ber-Cjuartier  pebbenbe  te  fafte  inbeïiberatiege* 

^  u««  leib/  nebben  berftlaert  bat  be  regeringe  ban  't  felbe 
niSÏÏ'  quarticr  tot  bier  m  toe  toel  en  toijfelijft  gebirigeert 
ncrquat'  en  bolbocrt  toasS  /  toacrom  fp  niet  raebfaem  en  bonben 
tiet  m    ceinöC  beranberinge  baer  in  te  Doen :  maer  Dat  men 

ÜS*  bolgenbe  'tbclieben  ban  De  ©joebfc&appcn  ban  De 

gen  alle  ben  SBinter  boo?  /  (gelijft  ooft  te$  ̂ incen  ban 
Rangien  bolft  alle  be  OBinter  boo?  te  belbe  en  te  fcDe* 
pe  bleben  leggen/  fo  in  ̂eelanb  als  in  l^ollanD)  tot  W 
fenfie  ban  Daer  belcgcrbe  plaetfen  /  Daer  boo?  öet  bolli 
groot  ongemaft  enarmocbemoeflenïijï'en/Bebbcnbe 

fomtijbjS  ooft  qualijften  te  eten  ofte  Dainften  /  en  IftDetts 
De  uittermaten  grote  feoube/  fo  Dat  fjettoonDertoa^ 

batfe  't  felbe  ftonben  tjerben/ niettemin  be#  ̂ iutm 
folbatett  en  fttjeep^bolft  Dabben  nocD  meerber  gemaft/ 
en  ftregén  ooft  beter  blctualie  ban  Bet  bolft  ban  ben 

<©20ót€ommanbcur. 
€ot  befluit  ban  bit  jaer  fullen  top  Bier  aenroeren/ 

ftoetoel  buiten  onss  pjopooft/  batnabien^enriftban 

©aloi^/  Coninfi  ban  ©?anftujft/ uit  polen  toa0  ge* 

fenciben/om  Bet  Coninftrijft  ban  ©?anftnjft  tcaen* 
bacrben/op  Bemberballen  3ijnbe  boo?  bcboobfijnsf 
b2oebcrö  Carolibe  IX  en  Dat  be$oolfc  peeren  Bern  ©el 

Dabben  gebaegt  toeberom  in  polen  te  berfcBijnen/  bat  ™JJ| 
hp  anberö  ban  be  Contnftlijfte  toaerbigBeib  foube  ber*  t$w 
ballen  5ijn/  enBP  niet  tocber  en  fteerbe/  fo  Bebbcn  fp  nj  f 

boo?  openbare  publicatie  in  De  (tab  ban  Craftou  toe*  J«J 
bertoepen  alle  Bet  recBt  ban  getroutoigBeib  en  geBoo?*  ̂ tt, 
faemBeib/  W  fa  Bern  belooft  Dabben  /  becftlarenbc  Den  want 

felben  niet  meer  te  toillen  Bebbcn  boo?  Baren  Coninft/  f«* èn  ban  alle'trecBt  ban  Dien/  bermitss  fijn  non  com-  5önb 

Paritieberballente3ön/  enDattertoaö  interregnum,  -tm\ of  fiilflanD  ban  Bet  Coninftrijft  /  in  allen  manieren  of  Jgjj 
©enricu^toaer  obcrïeDen.  ̂ ©e  Ueifcr  jBarimiltaen  m 

Dit  berflaenDe/  DcDc  grote  neerfïigBeiD  en  moeiten/  om  uwee 
't  Coninftrijft  ban  polen  acn  Uctfceiferbom  te  boegen/  W 
ten  einbe  Bet  Kijft  baer  boo?  gefterftt/en  Bet  getoeib  ban  jen# 
ben  (€ucft  te  beter  toeberftaen  mocBte  toerben.  <De 
ftaebSDeerenban  polen  en  ïijflanb  toaren  Daer  toe 
ooft feer genegen/  DocB  Dcnmceflen  <ebclDom (lelDen  jgj 
Ben  Daer  tegen  /  en  feoren  tot  Baren  Coninft  /  ̂tcpBa-  Jjy 

Dejs  iM.im*.mn  Den  toelften  top  fomtijDS  Daer  Bet  «Jon 

paffe  geben  fal/  ooft  eenig  bermaen  geben  fullen.        j;an , 
Itotn 

H€t  tacr  ban  157^.  lietBem  in  Bet  begin  aenficn/  m Dat  Bet  een  te^ozft  jacr  foube  toefen  boo?  bic  ban  JJ 

3|oIlanb  en  ̂ eelanb/Doo?  DienDe45?ootComman*  }waet 
Deur  boo?  Bern  genomen  BaDDe/  en  allep?eparatien  u7< 
toasf  mafteiiDe/  om  De  lanDcn  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb 
met  Baren  aDBerenten  acn  allen  oo?Dcn  te  befp?ingen/ 
t'oberballen  en  t'onDerD?ucften.^e  p?incc  ban  <©ran* 
gien  ban  alsf  toel  getoacrfcBout  en  geabbertcert  3ijnbe/ 
Beeft  om  alfulfte  Dcfolatie  en  ruine  te  berBoeDen  /  en  tot 

conferbatie  en  befcBermtniffe  ban  Den  lanbe  te  boo?* 
ficn  /  fo  bele  Bern  mogelpen  toa0  /  afgebaerbigt  ber* 
fcBeiDen  perfonen  en  Commiffarifen/  acn  berfcBeiben 

peeren  en  jfurften  fijne  goebe  b?unbcn/  Benluibcn  ben 
cïlenbigen  ftaet  en  noob  bc03£anD0  te  ftennen  geben* 
De  /en  Buipe  en  bpflanb  berfoeScnDe/fobangelDam 

ban 



1174 
ban  boift.  ga  boffen  en  «©intflanb  beeft  ftn  afgebaer^ 

J»  bigt  Htt  3£eonnrb  Cafen-b?oob /  fiacö  oïDinartë  ban 
E£f  öcn  $0DC  ban $ollanb /  en  aiimaen  Cromljout/  96ur* 
«cafen-  germeeftcr  ban  j$}ebcnbuit/om  albaee  te  reifen  acn ü;ooö  rn  ettclü&e  jpurfïcn  en  peeren/  en  ̂ teöen  /  be  todfte  met 
aojiaen  ccitüoot  ünöïcbaii  «gnftquifen  tod  toegerufï  /  en  met 
toerden 
nacc 

lanb  en 
Oailen 

gcfon» 
Ddl  DOO.' 

Oor/pronk  dei:  Nederlandfe  Beroerten. 

aen 

gocb  conbop  bectoaect  gereift  #n/en  barefaftenal* 
baer  tori  uitgeriebt  beubcn.  <©efgclnfts  heeft  b*  na 
jSrbotianb  gefonben/  om  nlbaer  een  Deel  fof baten  te itebten/  tot  befeberminge  ban  befe  Elanben.  <©oo?  lafl 
banbenboo2f55Dnnccban  Granaten/  en  De  Staten 
ban  ïfollanb  en  geelanb  /  toaien  na  €ngdanb  afgeb- 

laft naü  Dcecötat/  omtcent  ïjerfmiffe  boozleben/  ̂ fonftbeer 
ËL.  8lm!pö  ban  »hiuv  l$cere  ban  &.  ?Clbegonbc/JlKc. 
taio,  ®auM$  ̂ movabbocaet  ban  ben  lanbe  ban  Hoi* rangfcn.  Ianb  /  en  «©octoj  jp?ancoi$  Itëaelfon  /  ten  einbe  om  be 
©e  Coninginne  Clifabetb  te  bertonen  ben  ftaet  en  gele; 

fm%.  gen^cl0  ton  ̂ ollanb  en  Eeelanb ;  boe  be  felbe  lanben 
ranjitn  Do^  be  tprannfc  ber  ̂ pangiaerben  berb?uftt  toerben/ 
m  #ra.  en  toat  om  be  felbe  te  pacificeren  optentoebefjanbel 
iiSSn  J°P^a/ en  baer  te  boren  gepaffeerttoas/  en  bat  fp t n  zt*  bebonben  tiatm  geen  Ijope  toa$  om  tot  een  berfeftcr; 
SSÏ2L  Serbr2eDete  ROr™n-  3©aerom  f?  tot  beboubeniffe  en 
ïï i  Sefr Decmmge  ban  bennen  <0ob$bienft/  b?Pbeben  ban 
tnunu  ga»  ronfeientien/  gcrecbtigljeben  en  p2ibilegienbe$ 
te»  ban  SlanbO/  }'a  lijf/  gocb  en  uloeb/  genoobfaeftt  en  gebtoom ïaniïn  P  toaccn  anöcce  nu&bclen  boo2be  banb  te  nemen/ 
De  co>  Jetonle  fp  bebonben  batfe  ben  laft  niet  langer  en  fou- 
niuginne  ben  bonnen  alleen  b2agen  fonber  nitDeemfe  bulpe.  Cn 
jan  jsn.  bctoijle  be  boo2f5  Coninginne  een  $2inccfretoa$rre* fp?oten  uit  Ifoilanofen  bloebc/  namentlijft  uit  pbilip- 

pa  boebter  ban  3©illem  be  öerbe  <0?abe  ban  ̂ ene^ 
goutoe/  ̂ ollanb/  Ecelanb  en  ©2iefïanb  /  (todfte  él)U Itppa  getrout  baboe  €buarbuöbeberbe  Coninft  ban 
Cngelanb;  fo  Dabben  fpgoebgebonbenBarefjfêajeft. 
ootmoebdnft  te  bibben/  batfp  ais  een  Cb2iftclijfte 
f&?tncefTe  en  befcbermerfTe  bes  <«5eloof$/  foube  toillen 
ntebelijDen  bebben  met  ftare  berbjucftinge  /  en  fjenlui; 
een  aennemen  in  fjare  eeutoige  protectie  enbefeber- minge/  tot  bidben  einbe  fp  tjaertoilben  oberbjagen op  fehere  conbitien  /  be  fouberainiteit  ban  be  felbe €$?aeficnappen  ban  ï^ollanD  en  ̂ eelanb/  bibbenbe 

f.  133.)  öatfebe  felbe  fotibc  toillen  aennemen  /  alfo  öaer  aen  be 
geruftigbeib  /  feberftefb  en  toclbaert  ban  Cngelanb mebe  grotelijn  bjaö  gelegen. 
<De  Coninginne  be  fafte  toat  berber  inftenbe/en  't  fel* be  in  beliberatie  met  barenKabc  gcleib  bebbenbe/bon* 

ben  baer  inbelcenberfcbeiben3hjarigbeben/toantfp 
öaer  boo?  in  een  eeutoige  oorlog  metten  Coning  ban 
^pangien  /  toefenbe  fo  maebtigen  ̂ otentaet  gerafeen 
foube/  confibererenbe  nocDtanö/bat  bu  inbien  fp  be  fel* 
be  affïoeg/  batfe  iiit  befperatie  foubeu  mogen  metten 
#2ancoifen  banbelen/'t  toelb  bet  Kpe  ban  €ngelanb periculeus  toefen  foube/  en  bp  inbien 00b bespan* 
Ciaerbcn  meefïer  toerben  ban  be  felbe  lanben  /  be  Co- 
ninhban^pangienalbaer  geflabig  .Spaenö  en  uit- 
ianbsi  garnifoenboubenfbube/'ttoclb  baren  fiijbe  niet min  acbterbdig  en  gebaerlijb  en  foube  toefen /ban  of 
be  5?2ancoifen  5t  felbe  inftregen/  fo  rjeeftfc  be  <©efanten op  goebe  Dope  al  bilajerenbe  opgebouben/confenteren* 
be  onbertuffen  batfe  boo?  fjae r  gdb  /  baer  ban  amoni* 
«e  ban  002100e  /  gefebut  en  anberjr  moebten  boosfien. 

3&e  <02oot  Commanbeur  ban  befe  legatie  gebooit 
öebbenbe/  en  toefenbe  be  felbe  ftem  feer  fufpect/beeft 
?  ïa5^an5en5om,nhban^pan9,cn  te>»ete  gebaen; hb  ben  Oeeft.ooh  bc  i^eerc  ban  Cbampangnp  aen  beConim 

,»eere    öinnugefonben  /  en  befelbe  bocnboo2bouben  be  oube 
f£»"  Z^^Z??*  €mim  ban  ̂Pa»Ot>n  tot  baren ianp  prfoon  /  be  oube  tractatcn  en  berbonben  tufTcften  befe m  br  lanben  toefenbe  /  bat  ben  Coninb  fijnen  mecfler  ban 
S"1'  &nJffi ««J«5i?!» toilbeonberbouben /  bat  baerom in  «iBr 
?Fanb/ 
nbe 
mbe< 

'i 

Bjcot 
lom> 
lanbew 

^  bare  liDaieft.  geen  oo2fafte  en  foube  aeben  /  bat  be  felbe fouben  toerben  geb2oh?n  of  gdirenftt/  batfe  bacrom be  <0efanten  ban  üm  piince  ban  Orannien  en  ber &mm  ban  «Jollanb  en  Eedanb  geen  geboo2  en  foube 
Sf  Sh?? Sf ̂?oc0tc "!unc öu"ft« betonen /  maer bat 
Si  %^£^^}»^  ban  **  bellen  be^ a  ti  Comnr  /  foube  uu  öaer  lanben  en  palen  boen  bertree* 1.  Deel» 

l&en/i W [fp  't  felbe  /bp  berb2agtufrenbenComnBban  Botfn gP;..ngien  en  baer  gemaeftt/toatf  geboubenteboen.  énrcbf* 
gi'bclaficben  boo?f3  J^eere  ban  Cbampangnu  oon letfen- tod  ernftelijK  na  alle  ben  banbel  ban  be  Boiïanbfe  en 
<ZMlamfe  <0efanten  te  inguireren  en  onberfoectó    '' <De^eerebanCOampangnp  beeft  ben  12  feb2* bp  be  Coninginnc  aubientie  gebab/ennaberaebfla* 
Oinge/  beeft  fp  bem  boo2  anttooo2be  gegeben :  bat  boe*  &#«„ todfppet  met  eerlijb  en  aebte  rebellen  te  befc&ecmen/  % 
foen  ndbenbieban^ollanbenEeelanbficb  niet  aW  int'  / rebellen/  ftlaegben  alleen  ober  Detguabetractement  TXn batfe  ban  ben  Hmog  ban  3ülba  babben  ontfangen/  ïSrT berfoebten  baer  mbp  ben  Coninb  bO02fien  te  toerben/  «f» 
en  toaö  fp  ooft  tod  geinfoimeert/bat  fp  Dun  in  allen  be*  £*"? len  babben  toillen  fubmttteren  onber  Baren  Coninb/ 
en  ben  ̂ taten  <0eneraef  ban  fnne^obinticn/baer  toe öe^etferooftfnneaefanten  babbe  gefonben  /  om  be fahe  te  mibbelen:  maer  betoijle  baer  geenmibbelen boo:banben  entoaren/  bat  be  felbe  toeberomin  besS Coninr  genabe  moebten  aengenomen  toerben/  fo  baö* 
be  fp  getoaer  getoo?ben  eenige  fetrete  boo?fïagenge* baen  te  3ön  getoee(l/  om  metten  5p2ancoifen  te  banbe* len/ 1  toelh  baer  fufpect  sijnbe  /  bab  fp  ben  öibber  (€0* ma^  fianbal  aen  ben  <a200tCommanbeur  gefonben/ en  tjem  baer  ban  geabberteert/  en  boen  bertonen/  boe fogeinfe  betboo?  bare  ïlpeen  ̂ taet  toefen  foube/ mbten  be  dftancoifen  meefïer  ban  J^ollanb  en  ̂ eelanb toerben/  a!0  ooft/  bat  onber  berei  ban  be  rebellen  te 
frr aff en  /  bc  ̂paenfe  garnifoencn  albaer  fo  fïerft  too?* telen  fouben  /  battet  niet  min  periculeus  boo2  baren 
fiu&e  en  foube  toefen/ ban  ofbe#2ancoifen  albaer  bet regiment  babben/  babbe  baerom  ben  boen  betonen/ batter  tod  eenige  mmel  ban  beb2cbinge  bienbe  ge^ bonben  te  toerbemmaer  be  <0200tCommanbeur  bab* bebaergocbctoacrfcboutoingen  en  bermaningen  ge* 
pM  m  be  tomb  gejiagen  met  een  generale  ercufc/bat  be ftetters  en  rebellen  moften  3ün  gefïraft.  &p  tjabbe 
ooft  anno  1 57  2.  op  bes  hertogen  ban  3ülba  berfoeft  uit baer  lanb  en  tjabenen  boen  bertreeften  ben  «©2abe  ban 
ber  JKarft/en  anb?e  Cbde/en  berb2ebene  uit  ©ollanb/ ^eelanb/enanbere^20bincien  bani^eberlanb  /  Hit 
baer  boo?  uit  befperatie  ben  ffijiel  benobigt  toaren  in 
te  nemen /fo  bat  bet  boo?  ben  Coninft  beter  toare  ge^» toeeft/  fuift  berfoeft  niet  gebaen  te  ftebben.  ̂ p  en  bonb baerom  nu  niet  eerijjft  nocb  geraben/  ben  ©ecre  ban 
9ilbegonbe  en  anbere  <©cfanten  /  bic  tot  baer  gefonben toaren  /  om  baer  te  inf02meren  /  boe  be  faften  ban  ̂ é\ b2ebebanbel  tot25?eba  afgelopen  tonren/alfo  uit  baren lanbe  te  boen  bectreeften/baer  meerber  guaebö/  fo  toel tot  acbterbelc  ban  ben  Coninft  ban  ̂ pangien/ais  ba* ren  ïüijfte  uif  moebte  bolgen  /  fp  foube  aen  ben  Coninft 
ban  ̂ pangien  felbe  cerftbaegö  eenige  <©efanten  fen* ben/en  bem  ban  allesf/bat  tot  fijnen  en  baremüijfte  nut en  boogde  toare  bertoittig.en  /  en  om  met  eenen  te  be* 
tonen /batfp  in  alles  toilbe  onberb2cftdijft  aebtctbol* 
gen  be  oube  tractatcn  tuffen  bcnluibcn  gemaeftr. 

3F>e  ̂ ollanbfe  en  Eeelanbfc  «©efanten  /  boo2ben  f®crqtf ^2tncc  ban  «Drangien  op  nieutoSb2icben  ontfangen  K 
bebbenbe/b2ongcn  mibbelretijb  feer  bart  aen/om  refo*  P?<nce/ lute  anttooo?be  te  nebben  /  of  be  Coninginne  be  foube*  S?  X™ rainiteit  opte  b002geflagen  conbitien  toilbe  accepteren:  SS 
of  fo  niet  om  Protectie  en  affiflentie/ om  benluiben  te  fonb 
mogen  befeïjermen  tegen  ïjare  bpanben/tot  bat  fp-  lui* nmm ben  boo2  bare  |BdjefleitS  bulpe  en  interecffte  tot  eenen  S/ 
gebucigeenberfefterbenpaisenb?ebe  moebten  gera*  om  af, 
ften/  om  na  <©obo  3©oo2b  /  en  m  gerufte  confeientie  te  [c^r(ö  te mogen  ieben  /  baer  aen  ooft  Cngeianb  rufle  /  b?ebe  en  S ban 
todbaert gelegen  toare:  maer  bpalbienBareifêajeft.  be€o» 
gene  ban  befe  boo2fïagen  en  bebielen/  nocb  racbfaem  {!mB!Sne 
boebten/  fo  baben  fp  bare  itëajeft.  feer  ootmoebelijftcn/  IZSÜ* batfe  benluiben  niet  in  'tuitterfte  berberf  en  tooube laten  berballen  /  en  naerlie&en  ïangc  in  fufpenfie 
bouben/  maer  eengoebengenabigaffebeibgebcn/en 
bacrluiben  bare  b2Pbeib  (aten  /  om  in  fulften  gcballe  te 
boen  /  toat  ben  »©ob  in  't  berte  foube  fenben  ten  befïen ban  baer  beb?uftt  ©aberlanb/om  ben  te  beb2ijbcn  ban 
baerberbpanbcnto2eebbeib/alfo  bun  be<©oblnftcen 
en  3®ereltlijftc  reebten  toelieten. 

$168 
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<0e 

$;inee ban  <&> 
tangien 
belegert 
öc  Itfrhc 
fcfjanfe 
ban 

pen. 

(F.  13+O 

Crfnv 

pen  aen 
tien 

Jpjfnee bun  ö; 
rangien 

BUcrge.' 

gebrn. 

Stcnflag 

op  Hint» frrrbam 

te  bet» 

8«fê- 

^cCouinginnetoel  metftcnbe  uttUefc  p?opofme/ 
bat  bpalbienfp  ben  gebed  affloeg/  batfe  fouben  mo* 

gen  aen  $2an&rijb  gaen/  't  toclh  fp  gecnfiniS  goeb  nocB 
gecaben  eh  feonbe  binben/  beeftfe  met  een  ceöelijfte 
anttooosbe  en  eenige  goebe  Dope  afgebcetbigt.  «©e* 
toijle  bc  CSefanten  albaec  in  €ngelanb  toacen  /  Debbcn 
3P  albaec  gebanbelt/en  eenig  bolb  aengenomen/  en 
oor  cenig  gefebut  geboebt  /  baec  ban  oen  1 9  feb?.  be£ 
atoonttë  zoo  cngclfe binnen  fiottecbam  quanten /  en 
n  ftuchengefebutf.  €enigen  ttjb  (jietna/  te  toeten 
na  bet  obecajben  ban  ben  <©?oot  Commanbeuc  beeft 
fce  Contnginne  ten  Dien  effecte  /  en  om  alle  bannelinge 

tnettc  dfcancopfen  op  te  boubcn  aen  ben  $?intc  ge* 

fcb2eben  /  geltjfc  top  t'3ijnbec  plaetfc  becbalcn  fullcn. 
g^e  pince  ban  ©cangien  en  Bielb  mtbbelec  ttjb 

niet  op  alles  te  befo?gen/  toattot  befenfie  enbefebee* 
minge  ban  ben  ïanbe  ban  nobe  toa$  /  en  toetenbe  Boe 
beel  Hit  ban  J&olïanb  aen  be  febanfe  ban  Ccimpen  Hit 
be  «&paenfe  becobect  Dabben/  toag  gelegen/  fo  HtHt  {$ 
grotcnaecftigbcibenblijtom  befelbefo  tebenautoen 

en  bcfetten  /  bat  Den  geenbictitalie  toegcfonben  en  fou* 
be  nonnen  toecben.  ï&  HtHt  fijn  bolfe  paffecen  obec  btU 
bc  3nbcn  ban  be  Heb/om  ben  Dijn  in  te  Douben/en  HtHt 
tot  <8utoecbecb  ben  btjn  boo2ftefeen/  fo  biep  alfl  moge* 

lp  toaoven  met  binnenlanbfe  fcljuiten  en  Ragen  be  ga* 
ten  bet  boo?geftebcn  btjben  naecftcnjRen  betoaften/  om 
te  beletten  bat  Hit  ban  ̂ cDoottboben  geen  bictualie  na 

Ccimpen  en  fouben  mogen  boeten,  <©e  d?abeban 
fêobenlo  Hieutenant  bes?  p?incen  ban  <©cangien/  Doe 
toel  np  te  befee  ttjb  ben  bctjg  nocB  toag  onecbacen/toag 

banbe$?ince  ban  <©?anglen  tot  «©utoccRecagefon* 
ben  /  om  obec  't  bolR  albaec  te  commanbecen  /  altoaec 

Op  Oem  feec  boo?ficljtelij&  b?oeg  /  boubenbe  co?cefpon* 
tie  mette  öeece  ban  ̂ toieten  «©oubecneue  ban  bet 

<©oube  /  Hit  albaec  aen  fjen  ftbiate  $  ionicttf  /  graben/ 

fpaben/boutoelen  en  anbec  geccetfcDap/fo  om  te  feban* 
fen  al$  anöecS.  3De  $?ince  Ijielb  ïjem  te  befcr  ttjb  ge; 
(tabig  tot  ilottecbam/  feec  f02gbulbig  3tjnbe  om  op  al* 
jeö  0202e  te  (tellen/  Ijn  babbe  ijtec  rontom  menigte  ban 
binnenlanbfe  febepen/bie  al  omfebcepe  toaebt  bielben/ 
en  bet  ganfclje  lanb  baec  omtrent  ftonb  genocgfaem 
onöec  toatec  /  en  ïjoetocl  be  bpanb  oor  bele  fcDuitcn  en 

fcfjepen  baec  tegen  ftabbe/en  altcmet  poogbe/  om  boo? 

bc  gaten  in  be  f  fel  te  Romen  /  fo  en  feonben  fp  niet  utt* 

rechten.  ̂ >on  "f  ecnanbo  be  (Colcbo  ben  ©elb-oberfte 
banbe&pangiaectsmet  alle  bc  ̂ paenfe  ïluitecije/ 
ïnelb  toel  14.  bagen  lanft  op  be  btjlten  in  cegen  en  totnb 
öaec  Op  bleef  leggen/om  iik  ban  Ccimpen  te  ontfetten/ 

nocïjtanöcn  RonbeöPbaec  gantfcljniet  met  allen  uit* 
tecljten  /  tec  ootfafte  ban  be  gcote  menigte  bec  pitteen 
fcliepen/cn  tt  feb^epe  toaebte  Ue  baec  gebouben  toecb/ 
'ttoclh  Rem  niet  mogeltjR  en  tóa0  te  belctten/fulc  bat  be 

belegecbc  geb?ongcn  toecben  boo?  öongecsf  noob/en  ge* 
b^eh  ban  bib2eö  ben  3  febanfen  ben  2 1  tfebh  obec  te  ge* 
ben/  beénamibtoagé  omtrent  4  ucen/befolbatenbaec 
uit  tecchenbe  met  baec  getoeec  /  met  toegefiagen  ben* 

beïüS  /  l)ct  gefebut  en  amonitie  albaec  latenbe  /  't  toelb geen  Rleine  bicto?ie  boo2  ï^ollanb  en  Eeelanb  en  toasf/ 
alfo  fn  baec  mebe  alle  bien  ïjocr  in  becfeRectbeib/en  besS 

bpmm  aenfiagen  te  cugge  flelben  /  't  toelb  be  ̂paett* 
fe  oor  toel  boo?  een  gcoot  becliejs  toacen  acbtenbe  /  na* 
bien  fplmben  meenben  be  cebuctie  ban  l^ollanb  na  Ba* 

ren  fin  genoeg  feftec  te  Bebben.    n.^.         -      . 
<0mtcent  7  toefeen  te  bo?en/öabbe  be  p?tnce  ban  <©* 

rangicn  boojgenomen  ben  aenfïag  op  be  (tab  ban  2Cm* 
ftcrbam  te  toech  te  (tellen/  boo?  ben  (©bec(ten  leeman 

gelling  en  ben  •aoubecneuc  ,§onop  /  ïtit  baec  binnen 
eeitige  fcccctc  intelligentie  Dabben.  &onop  toagbaec 

toe  gebed  beecbig  fonb  baecom  eenen  J&ebicant  ge* 
nacmt  gan  |Btcbielf3.  aenben  p?ince/en  aen  gelling/ 
ben  beentanenbe  bat  l)r>  gcote  feo(ten  gebaen  babbe/bat 

alleö  baecbig  toass  /  Dattcc  niet  en  cefteecbe  ban  't  felbe fn  't  toecR  te  (tellen/en  fomenlangecbectoef  be/bat  ben 
bnanb  baec  ban  iet  foube  mogen  getoaec  toecben/en  op 
te  mtnfte  fufpitie  baec  bolfe  binnen  nemen/  en  bat  obec 

fulc  tz  gocbtoillige  baec  toe  geen  bulpe  en  fouben  non* 
nen  boen:  en  boetoel  ben  #?ince  ben  aenflag  gebaeclp 
bocljte/nocRtang  geficn  bebbenbe  «it  be  feaette  bie  San 

Haicbielf5.  B^tttoonbebe  gelegewfmb/  bonb 't  felbe noeb  en  pjacticabel/toaecom  bP  ben  <Obcc(ten  ̂ elïtns 

bp  bent  ontboob  /  en  metten  felben  be  fafte  nabec  obec* 

leibe/bag  en  uce  raembe  om  't  felbe  aen  te  bangen/mib* 
bclcettjb  guam  baec  een  bo?(t  /  en  men  becnam  bat  bte 

ban  ̂ llmftecbatn  opte  plaetfc  bacemen  ben  aenfïag  be* 
gtnnen  foube /betoaebt  bccDuubelt  Dabben /en  mebe 
ban  buiten  toacïjt  Dabben  ge(telt/  ban  en  toi(ten  niet  of 
't  felbe  om  be  bo?ft  toillc  gefeïjiebe  /  ban  of  ben  aenfïag 
ontbeïtt  toaö.  2ilbuö  toecb  caebfaem  gebonben  be  fafee 

b2ic  of  biec  toefeen  op  te  ftellen  /  om  te  becnemen  of  be 
toarbt  albaec  foube  continuecen  na  be  bo?ft  gebaen 

foube  toefen  /  mibbelccttjb  bielcn  anbece  berDinbecin* 
gen  boo?  /  fo  bat  bet  boo?tö  gebed  acïjtec  toegen  bleef/ 
tot  na  He  ©acificatic  ban  <©ent/bat  bet  op  een  anbecen 

boetongclueRcltjB  te  toecb  geftelb  toecb/  fot'3ijnbec 
plaetfc  fal  becDadt  toecben.  <©eltjR  be  CteootCom* 
manbeuc  aen  b'een  3tjbe  niet  en  cufte/  om  Hit  ban  ̂ ol* 
lanb  en  ̂ eelanb  te  RcettBen  /  en  onbec  3öne  fubjectie  te 

b2engen/fo  en  Didbbe  §B?ittce  ban  (©?angien  niet  op 

geftabig  fo?ge  te  Djagen  en  mibbelen  te  bebenfeen  /  cm 
be  felbe  te  befeber mett/en  aen  allen  oo?ben  te  toafien  en        J 

toe  te  boen  ftcn/om  m  <02oot  CommanbenciS  aenfla*  f* JJ* 
gen  te  niet  te  boen  gaen.  I§p  toa$  feec  beRcmmect  met*  gjg; 
te  bdegecbe  (tebe  ban  EieciC3ee/altoaec  |Bon0b?agon  ricje»/ 

feec  fïecR  boo?  lag/  be  belegecinge  continuerenbe/  men  n<«  i* 
bebeo?binaci0  albaec  bele  febecmutfingen  tegen  ben  Jeancl]be 
anbecen.  3&ie  ban  binnen  quamen  bagelijr  met  roep*  öm  totn 

fcljuiten  uit  tegen  Dctlegec  ban  be  bpanben  baec  tegen  w  o* , 

beebtenbe  en  fcDecmutfecenbe  /  b'een  tpb  albaec  eenige  {5™n 
bpanben  omb?engenbe  en  nuetfcnbe :  b'anber  ttjb  baer 
eenige  ban  be  bare  boob  bltjbenbe  en  gegueft  toecben* 
be/ in  boegen  bat  bie  ban  binnen  Bet  getooon  toecben/ 
batmenfe  gualöRcn  Bet  uittcecacn  becbieben  feonbe. 
^>cn  28  gian.  bebenfp  eenen  gctoelbigen  uitbalmet  mm 

een  blote  ban  coepfebuiten  bol  folbaten  tegen  Det  leger*"  !,n ; Daecbec  bpanben  ach/  bocD  Betfcbeen  be  bpanb  baec  muV 
ban  berabberteert  toag/fp  feboten  aen  btite  fjjben  met  s™  tuf» 

mufguettett  feer  fdlp  tegen  ben  anberen  /  baer  bleben  J*"  1 toeintg  ban  be  bpanben:  maer  Hit  ban  be  (tab  berlojen  acrbe 
bed  bolr/ toecben  ooBgeb?ongen  ljae(t  bcnbectceRte  sanz^ 
nemen.  5^?ie  bagen  baec  na  bielcn  fp  toebecom  feer  JJ[*J!' 
(tecbuit/enBcegenen  becmee(tecben  ttoe  gcote  fcDe*  6eic3. 
pen  ban  ben  bpanben.  <tëm  bit  uitballcn  te  beletten/  s«^.  I 
ontboob  |Bon0b2agon  aen  ben  C5?oot  Commanbeur/ 

bat  DP  tot  berftecBinge  banbe  blote  ban  ̂ ancbio  b'Sfi* 
bila  /  foube  toillen  fo  bele  galepen  en  coepfebuiten  fen*  ̂  
ben  atë  DP  mocDte  /  fo  om  be  uitballen  te  beletten ;  aijtf  com> 

oofetebecDinbecen  b'iitBom(tc  banbe  tZemfebizüte  wanöro geitje/  Boetoel  met  gcoot  pecpel  baec  nocB  in  guamen  [2 12 
met  eenige  bictualie  febepen.  ZDen<©?ootComman*  ©afepfi 
beuc  fonb  albaec  12  «©alepenen  feaCcomfteben^  bie  jy  ut 
ben  1 6  5peb2.  baec  boo?  guamen  /  bocb  boo?  Hit  ttjb  te  JfjjJJI 
laet/  ten  felben  bage/  toacen  boo?  be  aetiRomfte  ban  be  tot  affk 

felbe  <0alepen  en  Ccomftebenö  /  niet  fonber  groot  pe*  ntatu 

rijfeel/  boclj  met  blein  berliegf  /  baer  binnen  bec  (tab  ge*  fcfl"f,,n bomen  22  fcljepen  gelaben  met  bictualie  /  amonttie  b00| 

ban  oo?logeen  alle  noobb?uftigDeib/  'ttoelh  bie  ban  euxi» 
binnen  feec  coucagieecbe/becbecfcDte  en  beefteebte/  en  3f|ffff£ beb?eben  ban  binnen  bed  teBenen  ban  bltjbfcDap.  ̂ en  ite  m 
<©bec^en  |Bon^b?agon  fienbe  en  mecfeenbe  /  batbe  wlwfri 
(tab  niet  en  toagte  toinnen  met  getoelb/  bat  be  felbe 
oob  niet  boo?  Dongecsinoob  en  bonbe  becmeefterttoer^ 
ben  /  fo  lange  Hit  ban  Eeelanb  baer  nocD  met  fcBepen 
bonben  inbomen/Deeft  raebfaem  gebonben  be  (tab  na* 
beren  meerber  tebenautoen/  toaerom  DP  ben  25  3peb2. 
fejs  platte  fcBepen  bebe  leggen  boo?  be  Baben  /  en  HtHe 
baer  op  ben  btjR  nocB  een  fdjanfe  maben/baecin  Bp  ttoe 
grobe  (tucben  gefcButg  HzHt  leggemen  begon  boo?t0  be 
Baben  toe  te  fluiten  met  palifaben  ban  grote  balnen/  »r«* 
bie  fp  inbe  gronb  ban'ttoater  beben  fïaen  enBepen  5«jj 
ban  plaetfe  tot  plaetfe/  toelbe  palen  fp  met  betcnen  aen  6efl0,r, 
ben  anberen  go?ben  en  baft  maebten/  en  baer  Bet  te 
biep  toasf/leibe  Dp  fcBepen  aen  anber0  met  bed  bolt  en 
gefcButg/  boo?be  monb  banbe  baben  ïeiben  3P  bed 
pleiten  en  galepen  /  pogenbe  alfo  be  Baben  te  befluiten/ 
battec  niemant  uit  nocBte  inaomen  en  foube  mogen/en 
op  alle  be  böben  omtrent  be  Baben  planten  fp  beei  gt of 

ge* 



LJ7*- Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
CC\ 

rwn. 

oojlogjjrïiepen  ....  _  .,.   _,,  ,„.,,,.., 
ixi u(t  opten&oom/en Datfe op  anbere  oo?Den en plaetfen/al.ö  Mip  baDDc 't felbe och gVpocgt  te  Doen/ èn ÈaSeSJt. r  ao»  ar Otcc  ncnimerf  toaci  b?  De  CreU/  en  omtrent  $f  elte  tf  anD  op  't  tiaftWl  /  Dan  't  toert ï  oiuDctit  /  en  DooHjulöe 

ftïigPW*  ö«n  toeboer  banbtttualieen  en De gemeente  toas  Oet  toonberbaerlimin'tlicut  ne- 
fouten  Krijgen/  om  De  felbe  aïfo  te  bjingen  en  OeDtotn*  ■  nomen  en  belet/en  men  meenbe  Dat  De  &2abe  Daer  fel* oen/ Dat  fp felp D002 getoeti nan btctualie  genootfaefit  be in geconfenteert OaDDe.sCfó iui De <©200t Comman* 
fouDentoercnbanDebclegertngeopte  toetien  en  af  té  ,!Deurna(löeletn't()ooftDaD/énbarttfeerDe6oeönDe 
laten/ fulr  tö  ook  groot  gebjeti  tn  't  leger  geballen/Daer  j  JüollanDertf  en  ̂ elanDerö  meenDe tegen  Den  aenftaen; D002  biel  Dagelnr  beel  gebetOttf  te  toater  en  te  lanDe/  en ■  Den  tijD  aen  allen  002Den  te  oberballen  en  t'onDeiW; toerDen  Dan  D  eeneen  Dan  DjnDereaenflagen  gep?ac;  ften/fo  Oeeft  Dein  feer  Oacfïclijli  enonberfiencltitteen 
tifcert  /  fo  om  De  tf  eDe  ban  EterU^ee  te  ontfetten  ofte !  Heftige  tontinuele  pWntiale %ïïi mSSSr Tc remctnalieren/al0  om  De  beïeggeriei felste  benautoem  !  toeltie  fjemfo  Deftig  aemafte/  Dat  lm  op  Den  cSrtP 
^6SSS  ?Icsnft3«DiclDen  Oen  ebentoel  feer  b?oom ;  befes*  jaerjJ.  üfl  Daer  Uan|l02f/énljaDDegüicnt«D  »«*> ÉnhloeH/bielenDagelnruitmetljaerroepfcDuitenobec  om  eenenp2öbi(tonelen<Öoubenteurin  fiin  olaetfe  te 6a» öc t  berDjontien  lanD  /  en  DeDen  Den  &partglaerDen  beel  berfeïefen/  tot  Dat  fijn  |Baj.  baetr  in  fouDe  mogen  boo?;  5JS5 
S^ffiïïS.Ê^ ^ m ^anüa™ f*****  ̂   «w»»rt men feio/  Dat üp Den <0;abe ban iö  mïfe tut  Doclj  D002  ongeluti  en  berfutm  raeftten  ttoe  feftepen  belt  fouDe  genomineert  IjebÖen  /  om  Daffaire  ban  Den  bnn  <& 
ff^^2V,S?s^S^2^?!S?/  enf0 ^aöcn  R«:öflofoo2logetebe2ricDten/  enDen<&abeban3Sar;  gï2' 
S&$&^&*&^  ^^öectigenotaf ,  lapmontfouDeDepolitijHcfaRenbefTelfKett.  Höaïr  De  ÏÏ& öcbben  en  fouDe/  en  toetien  toeDerom  in  De  £taD.         peeren  ban  De  HaDe  ban  Staten  fcijjeben  terttonD  mraeI <Dc©?ince  ban  <©rangienfjebbenDebóo2genomen  mette^otlaenDenConinh/DatDen^oot^omman^S 
SL0.??^  *?* eemö  **mct  «öoehoptef^anfe  DeuroberleDentoa^/enDatfp-liuDenomaücDef02D2eSS 
aen  t  Ijui$  ter  igett  opte  ̂ aerlemer-Dijft  /  Reeft  Den  te  berOoebcn/  De  regeringe  m  IjanDen  OaDDen  aeno* 

secSS  t*ai!ua,:?  ly]6t  ™5  ̂eregionftljecrgioDanban  men/  tot  Dat  fnrielEaj.  Daer  in  booten  fouDe  Hebben. 
°^n  ?itSJ?,^0?l?  ?mmi"'ie  öegeben  ober  De  ̂ uitfe/  *Dc  Conintt  ban  ̂ pangien  toaö  ban  fijn  oberlhDen n  ©u,  aiölCDmiraeloberDe  ^aerlemer  en  EciDfe-mepren/  niettoeltebjeDen/  alfoljp  beel  groots  D002  Hem  meen* 
'S  ™  ?"?5 cJ,Iüne"-toaiccett-  Jtómaew  tó  DP  «totte  t»  uitgerecljt  te  fjebben/  't  toelti  nu  mofl  ftil  flaen/Docö mml  "cl  toan  Bollartb  geto02Den/  als  gjontifieer  Willem  1  Dpljeeft  tiet  goubernement  aen  Den  ftiïx ban  Staten 

ü?  Sïïm ̂ SSï!1311!?1'^1^?1  ̂ 0,i[ai10  m  pIaetfe  I  ^^'Ot/mDefelbebpfijnenb^ebebanDen a^Bar^ riL  SPïïL^i1-  ̂ ^  5°.W  »öPfW  /  3iDmfrael  ban  tp  öefclj2eben  aen  De  Staten  ̂ enerael/en  ban S 
r  ïriö.  ̂ cianD/Dtc  tn  De  erpeDitte  om  ̂ ieri^ee  te  ontfetten/  bint  ten/  mitfgaDer^  aert  De  J^oben  ban  gjuft  itie  neau* 
:  f  n     berD2onft/  fo  t  (pnDer  plaetfe  gefeiD  fal  toerDen.  torifeert  /  tot  Dat  Op  met  alle  fpoeD  Die  moaelüti  fouDe 
ïft     r  ,  e2?DJcn  öe  <Ö200t  ̂ orti«tianDeur  nocD  tot »;  toefen/abfolntelijti  betfien  fouDe  ijcbben  ban  een  Sotu 
rpren.  c»clcti «30 /en  na  25?u(fel ban meninge  te reifett /  fo  bernetir / Detoeltie Op geDetermineert  DaDDe  te  fenDen guamljemDetöDinge/Dat  eenigelicOte^paenferu^  -  ban  fnnenbloeDe/  gclijft  b?eDer  uit  DetinliouDenDeg teren/Uit  tien  namtfOen  Al  mm inere»\tn>  l  mm  ha**  ath,     Mhen  htiefti  te  fien  iti  .  Utihö**,*  rtfrf  £.vi~.  Z 
iric 
In  Ore 
i'fjtc 
jjcrDe- 
>IU. 
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teren/uit  Oen  garmfoen  al  muttnerertDé  /  om  öaer  adj*  ffltocn  b?ief0  te  fien  i.ö ;  luiDenDe  m  boigt : tcrtoefenDe  folDpe  toaren  bertror tien  ten  platten  lanDe/ ' 
DoenDc  Den  OuiffuiDcn  grote  oberla|ï.^e  <02oot  Conv' manDeur  toaö  Uier  in  niet  toel  te  b2eDen/  b?efenDe  boo2 een  generale  muiterie  ban  alle  Deruiteren/ en  geen  ret meDie  toetenDe  om  De  felbe  te  contenteren  met  gelD/ Ijccft  Iju  De  Ouifiutöen  confent  gegeben  /  De  felbe  te  mo^ 

(F.  i3r) 

T    leve  en  gettouwé.  Alfo  wy  onlangs  verftaen  heb-         r 
ben  dat  onfe  Teef  Jieve  en  beminde  Neve  de  Com-  ban  öen 

mandador  Major  van  Caftilien ,  Stadhouder ,  Gouver-  SjJ,0*' 

gen  te^en (t'aen/enöeirfëlbênmettr^  |  "eurcnCaP!tein/G.eneraelvan  onfe  Nederlanden ,  en  CCS? 
men.  3fIfo  ftelDen  RBESoBSSSSS   SJtK  (T"S  zlfrGodgenadigJ7)  **.fy  E ■• 

étó^ttqüm^^m^m^S^  '  ̂nwyd^mfeer  groeft  geweeft,  namentlijk  ge-Km flaa:bonrn  Die  ftjSStóÉuS/SlSSiiffitï  j  i?orven  2lJnde  ten  nJde  als  wy  waren  om  te  voleinden  ILanöe/ 

enWatielni&STeS 

5r^ 
« oot 

tav 

f 
( 
(miiift 

en  fcOabe  tn  ©laenDcren  /  ert  ober  al  Daer  (p  quamen : 
ten  leden  toerDen  fp  te  b?eben  gefteït  bob?  §üliaeh Somero  /  en  men  gaffe  parDon  /  en  fp  DeDen  op  nieutf ecD  Den  Coninft  getrouto  te  toefen  /  <|e. 

TDe  <02oot  CommanDeur  binnen  252uffel  getiomen 3önDe/0aDDe  boo?  Oem  genomen  bele  fatten  uit  te  «tu- 
ten /en  bpfonDer  op  ̂elanD:  OP  OaDDe  aen  Den  €oning ban  Spangien  gefclj^ben  /  om  meer  fcöepen  uit  2öif^ 

.en  Sff^,^^11^^  feeraengeOoubenomgelb/ 
i  ïcn  m,  b0°?  qcb2eti  ban  gclb  Op  niet  en  DaDDe  ftonnen  uit* retoten/ Dat  Op  anDerjef  toelfoubetetoegeOebbenge* b2acl)t.^ie  ban  BoflanD  en  ̂ elanD  toaren  nu  genoeg. gemban  Den  anDercngeftfjeiDen/  elh  fouDe  genoeg  te Doen  Oebben  met  aclj  felbcn/al^  0pEierih3ee(Daer  aen On  niet  en  ttoufelDe  /  of  Op  fouDet  binnen  tio?ten  Dagen berobert  Ijeübcn)  tn  fijn  getoelD  fouDe  Oebben/  fo  mm* 

m^S?hin?a,fen  mm uit  u  c«Öten/Dan  Daer molt  gelD  toefen/  om  De  foIDaten  eenig  teDelütt  tonten^ 
SSSIS^  ban  *<  Staten  en  LnDe  Op  fo  beel gelDjf  met  befiomen  m  *t  ban  noDe  toaö/en  in  Defe  ge 
LÖK?  n"  &ons?e  fJ- fe  mt  Örtfe»  öaer  niet  toe 
S«»ffrf?Si?Jbi?  ïarcc  n^Öiiiet/DenComnti mo(ï  nu  ficO  feibcn  toat  benoutoen/toilDe  fin  Oaeft  abfó; luit  meefler  toefen/en  Diergelijtie.  ̂ p  OaDD  boo?  0  m genomenemDen  teberoberen/toant  to  OaDöeDieoui 
me/  inDten  Dp  Daer  meefter  ban  bonbe  toerDen  /  Dat  0«» 

de  en  zijnde  ieker  dat  die  van  onfen  Raed  van  Staten  ö en  ö*> 
doen  fullen  in  alles,fo  voor  de  dienfte  Gods,fijn  H.  Ga-  b2  Uan  - 
tholijkfc  Roomfe  Gelove,  en  die  onfe,  en  het  wel-  eRp vaert  van  onfen  voorfz  Landen  toebehoort ,  heeft  ons 
gedocht,  en  dien  volgende  hebben  gedetermirieert  hen- 
luiden  te  committeren ,  en  bclaflen  het  gouvernement 
van  onfe  voorfï,  Landen  van  derwers-over,  in  der  voe- 

gen en  manieren  gelijk  de  voorfz  Commandeur  Major 
dat  haddc.  Waer  toe  wyfe  hebben  geautorifeert  ter  tijd 
en  wijlen  toe  dat  wy  met  alle  fpoed  die  mogelijk  fal 2.ijn,abfolutelijk  verfien  fullen  hebben  van  eencnGou- 
verrieur,  welken  wy  gedetermineert  zijn  te  fenden,  we- 
fende  van  onfen  bloede.,  Gp  u  begerende  en  u  bevelen- 

de wel  expreffelijk,  dat  middel  dien  tijd  gygehoorfaem 
en  onderdanig  zijt ,  die  van  onfe  Rade  van  Staten,  in  de 
voorfz  qualiteit,  als  onfen  eigen  perfoon,  en  dat  gy  alles 
dé  hand  houden  wilt  aen  de  coniervatieen  befcherm  in- 
ge  van  de  Religie  en  Cathoïijken.Roomfen  Gelove,  en 
rufte  en  vrede  van  onfen  voorfz  Landen,gclijk  wy  gan- 
fchelijk  op  u  en  uwe  grote  getrou wigheid  en  oprechtig- 
tigheid  betrouwen,datgy  ontwijfclijk  fultdoen.  En  wy 
fullen  daer  in  hebben  ,  en  oritfangeri  feer  goede  ge- 
noegfaemheid  en  dienft.  Lieve  en  getrouwe  >  onfe 
Hcere  God  zy  met  u.  Gefchreven  tot  Madrid, den  24. 
van  Meert  177$.  En  was  ondertekent  thilippe,  én 
nochlager,  A.  Demktierè». 

Ötift*  JKT~ 
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laer-dicht  op  't  derven  van  de  Groot  Com 

*57< 

f©atöe 
<3:oot 
Coat 

niandeur. 

HoLLand  en  ZeeLand  dis  Waren  \n grote  nood  , 
ALs  Don  I^VII*  Groot  CoMandeVr  haeftelAICk 

hheef  dood. 

D<&  <©?óót  Commanbcurtoasim  fijn  gonberne
* 

ment  banreDelpgoeD  Delete  /  berftonb  Bent  Den 

Inijo  toel  /  getijft  toel  gebleften  Beeft  /  toas  litfig  /  looss/ 
manöeti?  ct1  ftontic  feer  toel  bcinfen  /  alö  bp  eerfï  in  fijn  ööübttJ* 

S/ft1  nement  genomen  toa$  /  dabben  De  $eDerlanöer0 

f/  grootberttoutoenopBem/batbpDeSlanben  tocber* 
ora  tn  ruftc  en  b?cbc  /  en  tot  Ijacr  borige  boo?fpoeD 

b?cngcn  foube/  Dan  naDerfjanD  ïjeeft  men  bcbonDeu 
ttatljpal  anbere  tnftructie  uit  ̂ pangienDaDDe.  m? 

foube  toel  beel  tot  bo?beringc  ban  ben  Comnft  ban 

^pangtenuttgerecDt  Ijebben/  fo  Bet  Dm  aen  't  gdD 
niet  en  BabDe  ontb?often/  maer  Doo?  't  geb?eft  ban  gelb 
Beeft  BPberfcBeiDen  muiterieonDer  fijne  ftriigflutDen 

en  folbaten  geïiaD  /  Die  BP  006  baerom  te  belc  toe  gege* 
ben/  en  ongeftraft  belc  moebtoilligBeben  Beeft  laten 

plegen  /BpD?eef  Dies?  niettemin  Bet  oo?log  met  groot 
getoelb/en  fijn  opinie  toatfban  eerften  aen/bat  men  Die 

ban  ̂ ollanD  en  ̂ eelanb  niet  enftonDet'onDei^en* gen  ban  te  toater  /  Daerom  BP  ooft  aen  Den€oninft 
nacrfïig  acnbiel/om  een  grote  bloot  fcljepen  tot  Dien 

einDe  uit  ̂ pangien  ober  te  fenben  /  en  Boctocl  %p  imr* 
ten  eerften  ongelutfetg  te  toater  toa.ov  Beeft  BP  De^ol? 
IanberjS  en  ̂ eelanbers»  genoeg  te  boen  gemaeftt.  $$ 

toa0  feer  pberigenbeboot/  om  te  onberBoubenente 
berb2eiben  bc  ftoomfe  Catbolijfte  aeligie/  fijnen  b?oc> 
ber  3&on  <0iobanni  be  Eugaira  toas  3CmbatTaöetrr 

bp  ben  $auo7  aen  ben  toeiftcn/  en  aenben<©enerael 
ban  tt  Carmcliten  o?b?c/  <©ioban  23attifïa  ïtoflï 
fetoeefbp  bifttoitëu?iebenen  fijn  abbijsf/  Boe  men  be 

fa&cban  DeCatDolij&eïloomfe  ficliQte  toeberom  fou- 
be mogen  boen  groepen  en  toenemen  /en  't  fcfiecn  bat 

$?ince  terftonb  na/  of  m\  toornig  boo?  Bet  innemen 

\  ban£ierift5ee/en  ccrbcmutinatieonberBet,§pacn* 

fe  nrtjgöbolb  (baer  ban  top  in  't  nabolgenbe  Söoeft  fui* 
lcnfp?e&en)gebeurbe/  merftenbe  bat  be  Coninginne 
ban  €ngelanb  /  be  aengeboben  fouberainiteit  ban 
fêolIanD  en  EeelanD  niet  en  toilbe  /  of  bp  abonture  niet 
en  Do?|te  aenbaerben/  om  niet  in  geflabigc  en  eeutoige 
oorloge  metten  Comnft  ban  ̂ pangicn  te  nomen  /  Dat 
ooft  De  graten  Der  felber  pobincien  naulijr  langer 

raeb  en  'toiften  /  om  alle  De  onhoftén  bet  oo?loge  te  bcr* 
ballen  /  leggenbe  be  platte  lanben  meefl  ongeb?uiftt  in 
be  principale  guartteren  ban^ollanb/  boo?geflaaen 
ïjabbe  boor  De  uitterftc  remebte/bat  bp  albien  men 
niet  in  een  eeuwige  flabernie  Der  ̂ pangiaercen  en 
be  Seligie  totlöe  beljouben  /  men  alle  be  fcljepen  in 
©oUanbcnEceianb3ijnbe/en  De  intooonber^  ofan* 
bcretoeftomenbe/ foube  arrefleren  enboentoeruiten/ 

en  baer  in  alle  be  gene  bie  mebe  toilben/mannen/b?ou^ 

toen  en  binberen/en  be  befle  goebcren  laben  en  t'fcljeep 
boen/btjben/bammen  a\m  boo  jgraben/  be  toatermo* 
len^s  berb?anben  en  bernielen/  en  alfo'tgeOelcJfanb 
laten  onberlopcn  en  berb?ennen  /  en  't  ©aberlanb  ber= loren  latenbe/  mette  fcljepen  baren  /  om  een  anber 

SlanD  mctgemelD  in  te  nemen/  en  ficö  ter  neDer  te  fet* 
ten/gcltjH  Dat  eertijD^  anbere  bolfeeren  gebaen  Ijebben. 
25eftet  baer  een$  ben  gebaerlpen  noob  en  üe3toacrïö* 

Re  benautöeib  baer  b«5lanb  in  bie  tijb  in  toajEf.  <$h 
berfiale  bit  baerom/  op  bat  onfe  nakomelingen  foubcn 
mogen  toeten /bat  top  ons  niet  en  öebben  te  roemen/ 
bat  top  boo?  onfe  of  onfe  ottberen  toijotjeib  /  felocftbeib/ 
berflanb/toetenfcDap  of  maebt  /  fo  lange  jaren/  fd 
marfitigen  ̂ otentaet/aI0  top  te  bpanb Dabben /niet 
enfieb&entfonnenberburcnerttegcttltaen/cn  tot  befe 
toelbarentDeib  /  baer  top  nu  (<0obelof)toegcucmcn 

3ijn/  3i|n  geraent ;  maer  bat  <J3ob  aimacljtig/  baer 
ban  alleen  ben  p?ö.s7lofeneeretoenomt/  Hit  ottége^ 
bolpen/  Bpgeflaen/  befeïjermt/  en  berloft  fieeft  /  alsf  al= 
lemenfcbeltjfee  fjuïpefaelgeerbe/en  geen  öope  ban  ec* 

ban  ï^ollanb  en  Eeelanb  lik  in  't  gefieel  toeber  dabben toillen  toelaten/en  ban  Daer  Religie  affiaen :  maer  alg 
Bp  berfionb  batfe  baer  toe  niet  berflaen  en  toilben/ 
Ueeft  BP  «ncn  feer  bobef  ijben  Baet  tegen  Ben  gebat»  ©p 
toa$  anberö  eenminiijKmau/b?unblijKengefp?aen* 

faem/öoetoel  BP  006/  atë  't  pa^  gaf/  njn  autoriteit  met 

fïratfetooo?ben  toel  Itonbe  betonen,  ̂ p  Bab  op 't.laet^ 
fte  fijns?  lebeue?  beïe  aenflagen  in  't  Booft  /  en  fo  BP  in  't leben  geblebcn  Babbe/  meenbe  BP  beèl  mtgerecBt  te 
fiebben :  be  ̂ paen ögeftnbe  toaren  ban  Bet  onboo^ffen 
en  Baefttg  oberlijben  beffelf^  feer  berfïagen  /  en  aebten 
bat  fijn  boob  ben  Conmft  ban  ̂ pangien  feer  fcBabe* 
ïiju  toaö/toant  fp  BirtDenboo2fefter/batBpbe3P?o* 
binnen  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  binnen  uo?tentijbe 
foube  gebtoongen  tjebben  acn  te  nemen  bearticulen 
ban  biebe  /  fo  f  p  bie  Ben  boo?/  en  bp  BenluiDen  afgefïa* 
gen  toaren  /  of  Dat  ̂   anber?  geBeel  onDer  en  tot  mine 
fouben  Bebben  geb?acbtgetoo?ben  /  en  BP  liet  fitlj  felbe 
W  ooft  baftelijft  boo»(iaen/ban  't  en  gefcBieb  niet  altijb 
bat  be  menfeïjen  Ben-felben  toel  inbeelben :  maer  <0ob 
tie  a\te$  regeert  /ftfji&t  Bet  na  föntoelgeballen/'tijS 
toel  toaer/  en  men  en  macB  niet  ontftennen  /  U&t  te  be* 
fer  tijbDefp?obinerenbanl£ollanb  en^eelanb  fo  Bef* 
tig  aengebocBten^ijngetoeed/ batfe  toel  Mt  meefie 
noob  toaren  baerfc  nocB  oitin  toaren  getoeeft  €n  ftoe* 
toel  be  pinte  ban  ©rangien  /  toel  een  ban  be  tope  / 
feloewfte  èn  boojfieBtigfte  finten  ban  ftjnber  rp  i# 
getoeefl/  en  feer  couragieuü*  ban  B«ten/fo  toaiei  Bp 
nocBtanö  fo  feer  metter  faften  be&ommert/  bat  BP  nau* 
Itjr  en  toift  toat  men  be|tboo?nemen  foube  /toantift 
tybbe  uit  ben  montj  ban  een  gelooftoaerbig  «Êbelman 
ban  gualiteit/Doe  ter  tijb  in  be  Staten  compareren* 
be/  en  in  be  flegeringe  tocfenbe  (en  nu  al$  ift  bit  fclj?cef 
al  omtrent  38  jaren  oberleben)  berflaen/  bat  beöoo?f5 

Ijp  toel  tot  b?ebe  foube  genegen  Bebben  getoeeft  /  fo  bte  nige  goebe  uitfeomfte  en  febeen  boo$anben  te  toefen/ 

geïijftfelaerlijftuitBet  nabolgenbe /en  in  meer  anbere 
nabolgenbe  25oeften  fal  blijfeen  /  bat  <0ob  befe  ïanben 
altjjbjS  in  ben  meeften  en  tiitterften  noob  /  uit  Bare  gro* 
te  3toarisBeben/  be  menfcBeltjfte  Bulpe  falgerenbe/ 
Beeft  berloft  en  geBolpen/  en  ter  tontrarie/  fotoan* 
neer  top  orns  berlatenbe  op  be  Bulpe  en  grote  macBt 
ban  menfcBen/en  onfe  grote  getoelbige  BcpJlegertf/ 
bat  top  ban  minfl  Bebben  uitgcrecBt  /  op  Dat  toaeracB* 

tig  blpe  /  't  gene  ift  gcfeib  Bebbe  /  Dat  <©ob  alleen  Den 
lf/l#/*ft  toeftomt  ban  onfe  berloulnoe/  boo?* 
ftooebentoelbaert.  3©p  toillen  Bier  nu  centoeinig  ru* 
fleti  /  eer  top  totte  regeringe Bomen  ban  ben  Sïabe  ban 
f>taten/en  bit  25oeft  beffuiten  mette  tooo?Den  ban  Den 

oninftUjften^?opBeet^abib/in'teerffe  25oeft  Der Cronpen  /  cap*  29.  M*  10/11/11/13» 

Gelooft zy deHeere God  hooggepreien 
Onfes  Vaders  ïfraelis  mitfdefen 

Eeuwiglijken ,  want  u  behoort  de  eere 

De  Majefteit  en  geweld  t'elken  keerc, De  heerlijkheid ,  overwinning  en  glorie  > 
Van  u  alleen  komt  Heere  de  vidorie. 
Want  al  wat  is  in  Hemel  en  op  aerden  > 
Dat  komt  u  toe ,  ó  Heere  groot  van  waerden : 
U  is  het  rijke ,  kracht  ende  verhogen , 
Boven  alle  Princen  groot  van  vermogen : 
Ü  is  rijkdom ,  eere ,  roem  ende  machte , 
Gy  heerfchet ,  in  u  hand  ftaet  alle  krachte. 

Gy  kond  Heere  groot ,  en  ook  fterk  maken  > 
Want  in  u  hand  ftaen  groot  en  kleine  faken. 
Nu  danken  wy  u  Heere  God  almachtig, 

Roemen  den  Naem  uwer  mogentheid  krachtig : 
Want  dy  komt  toe  lof,  prijs  en  heerlijkheden , 
Van  eeuwigheid  tot  in  der  eeuwig  heden. 

Einde  des  achtften  Boeks. 

OOR 
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OORSPRONG 
Der 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
cn  Beroerten ,  gefchied  by  tyden  van  het  Gouverne- 

ment van  den  Rade  van  State,  by  den  Konink 
van  Spangien  totten  fèlven  Gouvernemente  gecommitteert. 

Waerachtige  en  Hiflorifcbe  befchrijvinge^ 
Door 

PlETER    BOR    CHRISTIAENSEN. 

Aen  mijn  E.  Hecrcn ,  mijn  Hccren  de  Magiftratcn  van  's  Gravcn-Hage. 
,Tn  Heeren  ttkhebbe ter  dankbaerheid  van  dat  ik^eenige  lange  jaren in's  Gravcn-Hage  gewoont I  verfoeiden  vrundfehappen  genoten ,  en  met  vele  eerlijke  luiden  cmgegaen  en  kenniffe  gehouden  heb- 
be ,  goed  gevonden ,  de  plaetfe  en  gelegentheid  vanden  Hage  te  befchrijven  fa  die  in  den  tijd  van  de 
meefle  troublen  was ,  en  nu  door  Godes  genade  en  rijken  zegen  ü,en't  felve  alhier  in  dit  mijn  negen- 

de Boekte  pajft  gebracht.  En  de  wij  Ie  die  van  den  Hage  die  ellende  en  miferie ,  die  de  inwendige  be- 
roerten en  borgerlijkc  «ncemgheden  mede  brengen  ,fo  wel  als  eemge  van  de  meefie  f  eden  van  Holland  hebben  on- 

dervonden ,  en  daer  ouder  geleden  ,  hebbende  de  Edelen ,  Suppooften  en  borgeren  de  felve  plaetfe  haerder  reftden- 
tte  uit  den  hoogflen  nood ,  door  de  tyrannye  der  vreemdelingen  ,  die  ons  alle  inflavernye  meenden  te  houden  moeten 
verlaten,  en  voor  eemge  jaren  andere  plaetfenfoeken:  fo  heb  xkjit  felve  negende  Boekjieffens  mijnen  goedwiüiccn 
dienft , « ,  mijn  E.  Heeren ,  willen  dediceren  en  toe  ey genen ,  tot  betuigtnge  van  mijn  goed  genegen  hert  e ,  verhopen- 

de dat  U.  E.  dt  moeiten  in  defengedaen  [uit  gelieven  in  't  goede  te  nemen  ,  en  my  altijds  te  houden  als  des  f  elf s* 
Ootmocdigen  en  bereiden  dienaer 

P.  B  O  R. 

Kort  begrijp  van  het  negende  Boek. 
Oe  de  faken  ftonden  naer  de  dood  vanden  Groot  Commandeur  van  Caftilien.  Die  van 

,Vlim"ngen  krijgen  buyt.    Schrijvenvan  de  Coninginne  van  Engeland  aen  den  Prince  van Orangien  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland.  De  Prince  van  Orangien  maekt  gercetfehap 
,  om  Zierikzee  t'ontfetten.  Unie  en  Verbond  tuflehen  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland.  Des Princcn  declaratie  opte  felve  Unie.  Placcaet  tegen  de  buytcnlandcrs  en  baftaerden,  befittende 

eemge  Officien  in  Braband.  Refolutie  om  het  Bofch  en  Warande  van  den  Hnge,  foo  wel  den  grond  als 
het  houtgewafch  te  verkopen.  Befchrijvinge  van  den  Hage,  van 't  Hof,  en  alle  gelegentheid  van  dien, 
van  binnen  en  van  buiten.  A&e  daer  by  't  Bofch  en  Warande  van  den  Hagegeredimeert  werd ,  en  belofte 
om  *t Tclve  tot  genen  tijden ,  noch  om  genen  nood  te  fullen  doen  verkopen ,  noch  doen  af  houwen.  Bart- holt  Entes  van  Mentheda  vergadert  krijgsvolk  opter  Schellink,  en  valt  in  Vriefland ,  alwaer  hy  Ooftmer- 
hoorn  inneemt :  doch  weder  verlaet  en  verloopt.  Jonkheer  Dirk  Sonoy  Gouverneur  van  't  Noorderquar- 
tier  neemt  Muiden  in :  maer  verlaet  het  weder  en  vlucht.  Woerden  werd  gevidualieert  in  fpijt  van  de 
vyanden  die  't  belegert  hadden :  de  beleggers  van  Woerden  flaen  een  convoy ,  en  nemen  de  fchuiten  mee viftualie  geladen  :  breken  van  de  belgeringe  op ,  naer  datfe  50  weken  geduirt  hadde :  tinnen  geld  binnen 
Woerden  geflagen.  Belcgeringe  voor  Zierikzee  gecontinueert:  de  Prince  van  Orangien  foekt  Zierikzee  te 
ontfettcn.  Dood  van  den  Admiracl  van  Zeeland  Louys  Boyfot.  Die  van  Zierikzee  foeken  metten  vyanden 
te  accorderen :  difputein  den  Rade  van  Staten,  offy  Zierikzee  wilden  op  nemen  of  niet:  Monfdragon 
accordeert  met  die  van  Zierikzee ,  en  geven  hen  op.  Begin  der  muiterie  in  't  Eyland  van  Schouwen.    Plac- 

caet by  den  Raed  van  Staten  uit  gegeven ,  verbiedende  alle  handel ,  communicatie  en  trafïjkemet  die  van 
Holland  en  Zeeland.  Schrijven  vanden  Raed  van  Staten  aen  den  Stadhouder,  Prefidcrtten  Raden  van 
Holland  binnen  Utrecht  refiderende ,  en  van  de  felve  Stadhouder ,  Prefidcnt  en  Raden,  aen  defteden  van 

ÏÈ&ftt  Hol- 

(F.13O 
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Holland,  't Selve  wederom  vernieut.  Aenflag  op  Geertruydenberge  tevergeefs.  Edift  des  Coninxvan 

Vrankrijk  >  beroerende  de  pacificatie  des  fel  ven  Coninkrijx.  Francifcus  Sonnius  Biflchopvan  Antwerpen 

geftorven.  De  Prince  doet  de  Stede  van  der  Goude  en  de  fchanfe  opte  Goutfe  Sluyfe  verfien  en  verfter- 

ken.  Gefanten  uit  Vrankrijk  en  Engeland  aen  den  Prince  van  Orangien  gefonden.  Accoort  tuflehen  de 

Prince  van  Oranfien  ,  en  Engelfe  Coopluiden  aventuriers.  Mutenatie  der  Spangiaerden.  DeGravevan 

Mansfelt  foekt  te°vergeefs  de  felve  te  appaiferen.  Degemutineerde  komen  tot  Grimbergen.  Hebben  haer 
oogeop  BrufTelomdatte  overvallen.  Nemen  de  ftad  van  Aelft  in  Vlaenderen  in.  Placcaet  daer  by  de 

gemutineerde  Spaenfe  foldaten  verklaerd  werden  rebellen  van  den  Conink  en  van  't  land.  Naerder  verkla- 
ring tegen  degemutineerde.  Verder  mutinatie  der  Spangiaerden ,  Hoogduitfen  en  Walen.  Schrijven 

vanden  Prince  van  Orangien  aen  de  Staten  van  Braband.  Aen  den  Grave  van  Lalain.  Schrijven  van  de 

Staten  van  Holland  aen  de  Burgerye  der  ftad  Utrecht.  Noch  verfcheyden  ander  fchrijvenvan  detoorfz. 

Staten  aen  de  Burgeren  van  Utrecht,  en  de  acht  Borger  HopIuyJenj  en  der  Borger  Hopluyden  antwoordt 

De  Gedeputeerde  van  Orangien  tot  Nimegen  gevangen  ,  werden  dóór  de  Heere  v.an  Hierges  ontflagen. 

Des  Princen  dankbrief  en  fchnjven  aen  den  Heere  van  Hierges.  Schrijft  mede  aen  de  Staten  van  Gelder- 

land. Haer  antwoorde  en  verfoeken  fenden  haer  Gecommitteerde  naer  Bruiiel.  Twift  onder  de  Neder- 

landfe  Heeren.  De  Heere  van  Rafiengem  word  aen  den  Conink  in  Spangien  gefonden.  De  Marquis  van 

Havre  komt  uit  Spangicn.  Sijn  rapport  aen  den  Raed  van  Staten.  Jonker  Willem  van  Bloys  gefeid  Tref- 

long  wert  Lieutenant  Admirael  van  Zeeland.  Nieu  Ordonnantie  ter  Zee  ,  en  opte  fake  van  Admiraliteyt 

by  den  Prince  van  Orangien  geordonneert,  Placcaet  tegen  de  Vrybuiters.  Queftie  in  't  Noorder.quar- 
tier  van  Holland  gerefen  tuflehen  den  Gouverneur  en  de  Gedeputeerde  van  de  Steden  aldaer,  en  provifio- 

neel  accoort  tuflehen  de  felve.  Verklaringe  vanden  Prnce  van  Orangien  tot  fliffingeder  voorfz.  diflferen- 

ten.  Sonoy  doet  afftand  van  alle  Ontfang  en  Adminiftratie ,  fo  van  Sauveguarde  als  anders ,  en  doet  fijne 

rck'eninge.  De  muiterie  der  Spangiaerden  werd  hoe  langer  hoe  meerder.  Geintercipieerden  brief  van 
den  Colonnel  Francoys  Verdugo  uit  Antwerpen  aen  fijnen  Lieutenant  Margelle  leggende  binnen  Haer- 

lem,  klagende  over  die  vanBruflel.  Jeronimo  de  Roda  Licentiaet  en  Raed  van  Staten  ufurpeert  alleen  het 

Generael  gouvernement  van  de  Nederlanden,  't  welk  de  Conink  in  handen  van  den  Rade  van  Staten 

hadde  geftelt.    Aentaftinge  en  apprehenfie  van  eenige  Heeren  van  de  Rade  van  State.     Juftificatie  in 

drukuit«e<?even,  waerom  de  felve  Heeren  vanden  Rade  van  Staten  zijn  geapprehendeert.     Het  we- 

de Placcaet  daer  by  de  gemutineerde  Spangiaerden  rebellen  werden  verklaert  van  den  Conink.     Plac- 

caet tegen  de  onbehoorlijke  ufurpatie  van  Roda.     De  Staten  van  Braband  en  Vlaendcren  nemen  volk 

aen  te^en  degemutineerde  Spaengiaerden.  Schermutfinge  der  Vlaemfe  boeren  tegen  de  gemutineerde 

Spanpiaerden.*  De  Spangiaerden  fortifleeren  hen  in  de  Steden  en  Caftelen  daer  fy  meefter  z'jn.   Het  voor- 
nemen van  DonAlonfode  Vergas  Generael  van  de  Spaenfe  ruyterye.  Nederlage  van  Staten  volk  om- 

trent Loven.  Belegeringe  die  de  Staten  doen  voor 't  Cafteel  van  Gent.  De  Heere  van  Haufly ,  broeder 
van  den  Grave  van  Boflu ,  komt  by  den  Prince  van  Orangien  binnen  Middelburg ,  en  verfoekt  hulpe  tegen 

de  Spangiaerden.  d' Antwoorde  van  den  Prince  op  het  voorfz.  verfoek.  't  Geen  de  Prince  van  Orangien 
heeft  doen  voorhouden  aen  den  Grave  van  Reux  Gouverneur  van  Vlaenderen  ,  en  fijne  proteftatie.  De 

Prince  fend  negen  vaendels  foldaten  onder  »t  commandemenr  van  den  Heere  van  den  Tempel  binnen 

Gent.  De  Heere  van  Oetinge  komt  by  den  Prince  van  Orangien.  De  vorfz.  Prince  fchrijft  aen  de  Staten 

van  Holland ,  nopende  de  vredehandelinge  die  voorhanden  fcheen  te  wefen.    Begin  van  de  vredehande- 

linge tot  Gent.  Namen  van  de  Gecommitteerde  van  beyde  zijden  totte  vredehandelinge  van  Gent.  Stil- 

ilant  van  wapenen  tuflehen  al  d'onderfaten  des  Coninx.  Dood  vao  Jan  Knijf  Biflchop  van  Groeningen. 

De  Hertoa  Van  Aerfchot  wert  gekoren  tot  Hooft  van  de  beleidinge  der  faken ,  en  fondcrlinge  der  oorlo- 

ge :  de  Grave  van  Lalaing  tot  fijnen  Lieutenant  Generael.   Raden  gcfteld  tot  affiftentie  van  't  Hooft  en 
Lieutenant  Generael.  De  Heere  van  Goinguyes  Veltmaerfchalk.  De  Staten  Generael  vinden  nodig  een 

Vêldeger  op  te  rechten  ,  om  de  vyanden  het  hooft  te  bieden.  Prefentatie  aen  degemutineerde  van  Aelft 

die  fv  aTflaen.  Refolutie  ommette  Duitfe  Colonellen  en  foldaten  te  verdragen,  en  te  fchrijven  aen  den 

Coninck,  den  Paus ,  deKeyfer,  en  andere  Heerenen  Princen  tot  verdedinge  van  haer  goede  meninge. 

Die  van  Mechelen  verfoeken  neutrael  te  mogen  fitten  ,  maer  werd  hen  afgeflagen.   Die  van  Vlaenderen 

kopen  de  drie  Duitfe  vaendels  van  po)  wijier  uit  Denremonde.  Die  van  Mechelen  verklaren  hen  mette  Sta- 

ten Generael :  van  gelijken  die  van  Utrecht ,  de  welke  affiftentie  verfoeken  van  de  Staten  Generael  tegen 

het  Cafteel.  DievanLifle,  Douay  en  O rchies  voegen  hen  mette  Staten  Generael :  van  gelijken  die  van 

Zutphen.  De  Grave  van  den  Berge  prefenteert  fijn  dienft  aen  de  Staten  Generael.  De  dood  van  Keyfer 

Max  miliaen  detwede:  fijn  lof  en  deugden.  Dood  vandenPalfgrave  Frederik  by  den  Rijn.  Die  van 

Maeitricht  maken  hen  meefter  van  de  ftad.    Nemen  den  Spaenfen  Gouverneur  Francoys  Montefdoca 

gevangen.  De  Spangiaerden  nemen  Maeftricht  in ,  pionderen  de  ftad ,  en  leven  feer  wredelijk  metten 
borneren.  Grooten  en  fnellen  brand  binnen  Haerlem.  Communicatie  gehouden  metten  Grave  van  Boflua 

op  fijn  verloflinge ,  mits  leverende  eenige  fteden.    De  Grave  van  Boilii  belooft  nimmermeer  yet  te  doen 

tot  voordeel  der  Spangiaerden.  De  Prince  ontbied  den  Grave  van  Boflu  tot  Middelburg,  daer  die  van  het 

Noorcicrquartier  fwarigheyt  inmaken.  De  Grave  van  Boflu  en  de  Heere  van  Cruiningen  werden  van 

hare  "e vankenifle  ontflagen.  Het  Cafteel  van  Gent  werd  nauwer  belegert ,  en  byden  Spangiaerden  over- 

gegeven, behoudens  lijf  en  goed.    Zierikzee  met  d'Eylanden  van  Schouwen,  Duiveland  en  S.  Annenland 

komen  wederom  onder  den  Prince  van  Orangien :  defgelijx  Oudewater.  Sonoys  volk  komt  in  de  Bever- 

wijk. Den  Overften  Helling  neemt  Sparendam  in.  De  Staten  Generael  refolveren  Antwerpen  te  verfe- 

keren  tegen  de  Spangiaerden.  Contract  tuflehen  de  Grave  van  Overfteyn  Colonel  van  16  vaendelen 

Hoogduitfen.  Cornelis  van  den  Einde  en  Jeronimo  de  Roda,Sanchio  d'Avila  en  andere  Spaenfe  Overften 

op 't  Cafteel  van  Antwerpen.  De  Spaenfe  refolveren  Antwerpen  te  oyermeefteren.  Juliaen  de  Romero 
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flaet  een  deel  van  't  Staten  volk  tot  Walem.  Schermutfinge  tufTchen  Juliaen  de  Romeroen  den  Heere van  Fioyon  :  des  Heerer,  van  Floyons  gevankeniiTe.  De  Staten  Generael  fenden  volk  in  en  naer  AnVwer pen.   Die  van  tCafteel lia  Antwerpen  fchiecen  geweidel  ijk  in  de  Stad:   doen  uitvallen  in  de  Stad    n- men  ue  Stad  in.  Befchrijvinge  van  de  Spaenfe  furie  tot  Antwerpen  ,  met  de  fchrickelijke  moörtdadW en  ongehoorde  tyrannye  daer  in  gepleegt.  Remonftrancie  der  Staten  van  Braband  aen  de  Stqten  Generael nopendede  voorfz.  fchrickelijke  daden  tot  Antwerpen  gepleegt ,  en  het  Placcaet  by  den  Raed  van  Staten 
tegen  de  felve  Spangiaerden.  Brief  van  Jcroniroo  de  Roda  aen  den  Conink ,  nopende  't  feyt  tot  Antwer 
pen  gepleegt.    Handehnge  van  vrede  tot  Gent ,  en  d'articulen  van  de  Genrfe  vrede.    Refolutie  van  de Staten  van  Holland  en  Zeeland  op  de  uitgewekene  die  op  de  Pacificatie  in  de  Landen  komen    't  Formu 
lier  van  de  verkondinge  van  de  Gentfe  vrede,  en  van  den  Eed  die  de  inkomende  in  Holland  m'often  doen Don  Jan  d'Auftna  komt  tot  Lutfenbarg ,  en  het  achterdenken  der  Staten  op  de  voorfchrevcn  komftevan Don  Johan  van  Ooitennjk,  en  des  Coninx  van  Spangiens  handelinge. 

Het  negende  Boek. 
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it  ban 
UlTin 

ti  hrrj- 
Fi  buir 

3C  be  boob  ban  Den  «xfooot  Commanbeuc 
(tonben  be  faften  uan  b'oo?loge  boo?/t  eec* (te  ftilïe  /  anbcctf  ban  Dat  laft  gegeben 
toecbe/be  belenecinge  boo?  EieriC3eete 
rontinuccen.  lÊenbefcIpeefalle  begcote 

meeltere  te  ̂ obe/  om  te  beraebflagen  op  alle  fanen. 
«De  *02abe  ban  jBansbelb  Cfoubecneuc  ban  iutfen; 
bucgtocrbealbaermebe  ontbobeft/  en  genomen  3ijn- 
öe  toeeb  tiem  bc  lalt  ban  ben  ftcijg  opgeleib  /  om  baec 
mals  i^ooften<0enccael  <öbec(te  te  commanbecen/ 
en  0202c  te  (lellen  /  tot  bat  be  Coninn  baec  in  anbectf 
foube  boo2fien  nebben.  <©ttcn  betjacgbe  beSpangi^ 
aetben  niet  /  toelH^riö  nobacebpe  niet  en  feonbe  lijben 
bat  een  <Duit$  ̂ cecc  obec  fjacc  commanberen  foubc« 

<0ntcent  befen  tijb  nebben  bic  ban  ©Iiflïngen  een 
fcljip  genomen  /  'ttoeln  tot  <©uinftccften  afgefdjeept toaöbaec  inbe  boeïjtee  toatf  ban  3|an  Cacel  ban  2Hnt- 
toecpen  /  toefenbe  be  b2i\ib  met  een  Spaenö  of  <31tab> 

mater.  aen$  boopman  /  en  geboect  foube  toecben  na  £onben/ om  albacc  te  tcoutoen  /  fp  nebben  een  fcöat  baec  bp  ge- 
bonöen/  obecbe  30000  gulben.  ©angeltjbenljebben 
fpnocbccnfcmp  genomen  onbec  Cngelanb  /  op  öefr 
benbe  14.  metalen  (tucfecn  gefeftutö/  polbecen  Bloten 
baec  toe  ban  noben/tocfenbe  geiaben  metlijntoaeten 
anbccc  toacen  /  een  gcotc  ff  rjat  tocecbig  3tjnbe. 

«BeConinginneban€ttgelanb  beeftaen  bebbenbe 
bebooben  ftet  obeclijbcn  ban  ben  <t3200t  Comman* 
beuc  /  en  bat  be  Coninn  ban  Spangien  ben  üacb  ban 
.State  gecommitteect  nabbe  tot  ben  boo2f5  goubeene* 
mence/ beeft  ben  18  iBacttj  aen  ben  J&incc  ban©* 

3r€o'  cangicn  en  be  Staten  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eclanb  uit 
JS  Beflmunftec  gcfclpcbcn:  alfb  baec  aengebobcn  toa- 
g3nD?  rcnbe  <02acffcbappenban  J^ollanben  Eeelanb/om 
fï^ea  befelbein  ftaec  tcoutoe  betoaeinge  aen  te  nemen /of 
inc?  alö«02abinne  be  oppeefte  foubccainiteit  ban  bienin 
61  o-,  befittingete  aenbaecben/  en  be  ingefetenen  banbien 
rflim.'  tegen  ben  Coninn  ban  Spangien  te  befchecmen  te* 
\Tm,  8ro  «^  9r00t  octoclb  onceeïjt  en  tP2annpe  baec  obec 
iiö  m  fp  toacen  ftlaqenbe/  bat  fjen-lieben  boo2  3ijne  <0oh- 
Siianö.  becncuröcnb2cembclingcnaengcbaen  toccbc/b'toelft 

» 3Pinbelibecatiegcleibenop  allee'  toel  gelet  uéubenbe/ 
3-  enhonbenictbec|taen/!ioe3P,tfclbe  met  Ijaeceeceen 3»  mctgocberconfcientic  foube  nonnen  boen/  nabemael 
»  baec  niet  licbecen  toace  ban  tcoutoe  eneece  rfiacen 
?>  pecfoonbetamenoe: )  tenmace  baeccecff  /  enb002al 
»  ülebc/  battec  geen  fjope  en  ccfïcecbe  ban  bjebetuf- 
3'  feiten  baec- luibcn  en  ijareti  Ccninfi  te  manen.  Ban 
»  toelHenb2ebc/  Hoc  toel'tfcijccn  bat  fp-luiben  gebeel 3'  mimroubcn  fp  nocOtanö  alle  Dope  niet  geheel  en  Dabbe 
3»  becl02cn/ ten  to are  3?  felbe  bcbonb/  bat  bp  ftemfte 
3>  toeten  ben  Coninft  )  aile  alfulüc  cebelijïte  acticu* 
33  len/altf5PbanmeningcUjaö/  acnOcm  boo2  ftenlui- 
35  ben  te  bccfochen  en  boo2  tcfïacn/  gefjcelijh  bectooi^ 
J'pento02bcn.  ̂ nlMbbeuit  op2ecl)te  mcbebogcntbeib 3»  bic  3P  met  ben  cllcnbigcn  fract  ban  Xit  ̂ cbcclanbcn 
»'  Ijabbe  /  boo2bcboob  ban  ben  <02oot  Commanbcuc 
33  boo2gcnomen  cenen  doelman  aen  l)cm  te  fenben/  om 
3'  banbacentineaencen  flilftanb  ban  toapenen  tebec^ 3>  focncn/omboo2  bcbrnlicib  bequamcltjb  tot  eenb^ 3»  beljanbelinge  te  bomen/  bp  <0cücputectbe  ban  toebec^ 
33  5ijben/  bp  toelb  ijaec  boo2ncmen  fp  noclj  toa.öpccfi^ 

flecenbe  f  en  toaö  boenbe  om  eenige  <©efanten  af  tt « 
baeibtgenaenben  Utabeban  Stat*  Of  nieutoe4&o£«  * becneucg/ombcboo2f3fïiiflanbban  toapenen  tel Sec*  « foehen  /  be  toclfee  fp  f joopte  bat  Oaec  bp  be  felbe  niet  af- » geftagen  en  foube  toecben/  alief  jnnbe  felbe  ̂ ebeclan^ « becss  en  gene  b2eembelingen  Uk  be  inlanbfe  ooilo^c gen  imofjaegben/  alfo  fp  felbe  uit  biieben  ban  baec  « enbanbe  geblucDte  toel  beeftaen  fjabbe.  ©oo?becfo  cc naec  bccnccgen  ftilflanbban  toapenen  ben  genecalen  « bjcbefo&aeft  niet  en  foube  nonnen  Gefloten  toecben/ « maecuitgefïelt  tot  battec  bolnomenbec  faflenmacfit « beeftcegen  toacc  /  fo  foube  3?  tecfionb  eén  <0efant « naec  ̂ pangien  af  beerbigen  /  om  baec  obec  ecnfteln> « nen  metten  CatbolijHcnConing  te  ftanbeïen/  enfiem  « becnianen/  boe  btendeiijft  ïjet  3öne  ffêaiefteit  toefen  « foube /nu  op  be  boob  ban  ben  <02oot  €ommanbeuc « ntet  alleen  be  j^ebeclanben  onbec  3ijn  gebieb  te  beftou* « 
ben  /  maec  oon  om  be  jegentooo2bige  becoecten  te  ftil^  « len  eenen  inlanbfen  <0oubecneuc  te  ffellen  /  toelben  « 
caeb3pnietenttoijfclbeofen  foutititc  Coninn  aenne*  « 
men  /  om  bat  fp  fo  ccnflclija  conb  uit  en  buiMyh  met « Öem  bocljte  te  Ijanbelen  en  cefolbecen.  (eintelijh  bp  fo  « becceben  üacb  ban  .State/  mi  <®oubecneuc$/bcn  « 
boo?f3  ftütfanb  ban  toapenen  niet  en  foube  toillen  bcc^ cc 
gunnen  /  fo  fai  fp  /  fonbec  tijb  te  becliefen  /  met  uitge*  « 
b?ubte  tooo2ben  benluiben  aenfeggen  alle  't  gene  fplie^  «c benbantoegmbe^anbefjaec  aengebobcn  en  boo?ge?  « 
flagen  fjabben/  toaecom  fp  ooft  Doopte/ conform  be « gocbe  genegentb,  eib  bk  fp  toaö  D2agcnbe  tot  ben  ë'in^  « 
ce  ban  ©cangicn  en  ben  Staten  ban«£olIanben^ee*  « lanb/  pjinrinalijb  nu  be  Hlanben  mittf  be  boob  ban  « 
ben  <6200t  Commanbeuc  fo  bcel  3toaciarteben  niet «« 
te  bertoacliren  en  bobben/  ftace  bPanben  baec  nufo  « 
gef  taant  bmbenbe/  bat  3plicbcn  baecentuffcbcnnict  •• 
boo2n«>mcnnofï)banbelenen  fouben  met  eenigenan^  « bccen]32incc  of  potentaet/om  b2eembe  fjulpeinbe  <« 
^cbcclanben  te  boen  bomen :  taant  fo  becee  3P  't  felbe « 
beben/fo  en  foube  3p  Ijen-lieben'tfelbenietin'töoebe « bonnen  afnemen /(Jc:  « 

<ü>cp2incc  ban  ©cangicn  en  liet  niet  ac&tectoegen te  bero?gcn  allctf  bat  tot  bcfcbecmingc  ban  bc  é20bin* 
cicn  ban  ̂ ollanb  en  Ecclanb  ban  nobc  foube  mogen 
toefen/ en  becflacn  bebbenbe  bc  boob  banben<02oot  (F-  '38 ) Commanbeuc/  bcceg  Dp  in  fulbcn  gclegentfjcib  bo* 
pe  /  bat  eec  be  fiaöcn  ban  Staten  02b2c  op  alleö  fou- ben honnen (tellen/  f)p  mibbel  foube  ftnjgen/  om  be 
ftebe  ban  ̂ iccift3ee  te  mogen  ontfetten/  of  ten  min* (ten  te  bittualieccn  /  en  bc  bcleggecö  felfö  fuljc  te  be* 
nautoen/bat  fp  gcb2ongcn  fouben  toecben  in'teinbe boo?  geb2cb  ban  alle  noobb2uft  ban  Ijet  beleg  af  te 
(taen  /  tot  toelben  einbc  bp  fecc  gcoot  geceetfcOap  bebe    ©« 
maften  /  fo  ban  fetjepen/  bic tualie  en  bolft  bp  ben  anbc-  £&*£ centebecgabecen/batOet  toonbec  toasf:  maectoant  Jannïcn 
baecbeelbecljinbecinge  tuffcfjen  biel /foboo:  bc  gcote  maim 
fto(tcn/batmen  be  penningen  baec  toe  ban  nobc  toc>  a.mai 
fenbe  qualnften  ftonbc  benomen  /  altf  ooft  bat  men  boo2  US"5fw contcacietoinbcnbc  ftonbvc b  iaftcn  congé  /bie  bk  ban  rir?c«« 
bet  Boo2bec-guactiec belooft  babbcn  bp  goebcbeefe-  0I"^", 
ftcringc  ftenliebcn  baec  boren  gebacn  te  fenben/  niet  en  tf  n* ftonbe  benomen/  en  mebe  battcr  grote  moeiten  in  25«* 
lanb  toasf/ alfo  be  'Zemtocn  ben  'Jtbmicael  tnfyauu 

^uh  4  *tcpn 
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U?n  bm  perfo?«  totlben  öobeflttue^ct  Wbm  i  en 
een  f£Ï)eeps,Capitein  Cbert  genaemt  inpïaetfeban 

fcéhse&mjrae!  gefurrogeett/al  'ttoeïBb'apttenban 
Etetütfécnrotclör  tetatbeerbe/  eec  be  boo2fcrj2cben 
Bnnce  öet  itlf  fcberftanb  aibaec  nonbe  fftffen.  <©m  taeb 
fee  en itmS  anbece  rebenen  0?feec  eroftelijft  acbepbe/ 

bc  Unie  tuflcöen  be  boo?fcl)?eben  #20bincten  ban 

©oilanbenEeeianbtetoege  teb?engen/  ombejalou* 

fte  te  Doen  ceffecen  öte  tnffïljcn  Ijen-Iiebcn  taaö  /  en 
om  te  tot  cenen  eenpauigen  boet  te  brengen/  taant 
dn  liet  ffcü  Oeonnften  batBP  meer  conttibueerbeban 
ö'anbcté.  ̂ iebanEeelanb  Dabben nutoelbe  meefre 

ïaftcn  optenöatë/  enftoetoel  öte  ban  ̂ uib-^ollanb 
en  Die  ban  öet  $oo?bet  onartier  uoben  Base  etgen 

ïaftenen  f  toartgöeben/  ïjen-uriben  affïff eerben  fo  met 

bolfe  /  gefeïjut  /  amonitie  ban  oo?loge  en  bïctualte  /  ue* 

ten  ffiljen  beöunacn/bat  fp  beel  meecber  lallen  pab* 
ben  ban  b'anbcrc  guartieren/  bacr  toarennu  alceöe 

eenige  bergaberingen  baeropgeljottben/  ban  en  Dab; 
be  nocD  niet  einbebjn  nonnen  afgebanbeit  toerben. 
€naïfobaer  boo?bele  goelie  fafecnen  aenflagen  acfc 

rei'toegen  bleben/  en  tot  genen  effecte  en  guamen/  fo 
Deeft  De  $?mce  boo?  alle  faecnen  be  fane  ban  bet  ame 
toitfen  afóefcaen  Rebben/  tottaeinen  einbeöe Staten 

ban  öe  boo?fctj?eben  $?obtncten  en  guartieren  btn* 

nen ^elf bergabert  toaren:  ennaberfcljeibenbebat* 
ten  /  ftoarigDeben  en  rapporten  fo  ijSbe  fanefober* 
re  ge^atDt  /  bat  befeibe  einbelijnen  afgeljanbeiten 
öefïotcnrt  getoojbenopten  25  3W/  in  manieren  en 
opteconöitien  ailuerban  tooojbctetowbetoolgenbe/ 
bei'Daelt* 

DE  Ridderfchapperi  en  Edelen  van  den  Lande  van 

Holland  ,  mitfgaders  de  Gedeputeerden  vanden 

Steden  van  den  Landen  en  Graeffchappen  van  Hol- 
time  en  knd  en  Zeeland,  als  Dordrecht,  Delft,  Leiden,  Gou- 
bctbonö  de  t  Rotterdam,  Gorinchem,  Schiedam,  Briele,  Woer- 

tSra"  den>  Geertruidenberge,  Alkmaer,  Hoorn ,  Enkhui- 
un  en     fen ,  Medenblik ,  Edam ,  Monnickedam ,  Purmeren- 
^teöm.  de  ,  mitfgaders  Middelburg  ,  Zierikzee  ,  Vhffingen 

ïa"öcn    enderVere,  reprefenterende de  Staten  vanden  (elven 
Sëelfiiiö.  Landen  ,  fo  op  den  loflijken  verbonde  en  Unie  der 

voorfchreven  Steden  en  Landen,  als  op 't  Gouverne- 
ment van  dien  ,  en  't  beleid  der  gemene  fakegecon- 

voceert,  en  Staets-gewijfe  binnen  der  ftad  Delft  we- 
derom vergadert  zijnde  ,  ter  befchrijvinge  van  den 

doorluchtigen  hooggeboren  VorftenHeeredenPrin- 
ce  van  Orangien ,  Grave  van  NalTau ,  &c.  En  uitte 

propofitie  van  fijne  Excellentie  verftaen  hebbende, 
en  ook  bevindende  dat  tot  wederftand  der  gemeine 

vyanden  en  defenfie  der  voorfchreven  Landen ,  fo  lof- 

lijken  en  gelijkerhand  aengegrepen  ,  en  fonder  eeni- 
ge hulpe  van  vreemde  Heeren  of  Potentaten  ,  dan 

alleenlijk  door  de  hand  van  den  almogenden  God,  en 

eenige  middel ,  vlijt  en  forgvuldigheid  van  fijne  Ex- 
cellentie, met  groter  verwonderinge  en  een  eeuwige 

lof  en  renommée  van  alle  de  wereld ,  tot  noch  toe  uit- 

gevoerten  volhard,  als  noch  vorder  te  mogen  hand- 
houden  ,  en  wederftaen  de  onbehoorlijke  en  moet- 

willige  regeringe  der  Spaenfer  uitheemfer  Natie ,  met 

d'aenhangers  en  navolgers  van  dien ,  vyanden  der  ge- 
mene rulle  en  der  ganfeher  Landen  van  herwaers- 

over,  die  in  haer-lieder  macht  feer  zijn  gefwakt ,  op 

de  maendelijke  betalinge  der  knechten  en  andere on- 
koftcn  ter  oorloge  nodig  zijnde  ,  tot  fekere  fomme 

toe  gemeenderhand  en  op  eenen  gelijken  voet  moch- 
te  werden  voorfien ,  onder  een  vaft  verbond  en  repu- 

blijke.  En  aenmerkende  dat  al  fulkc genade  en  wel- 
daed  van  God  den  Heer  by  een  y egelijk  behoort  aen- 

genomen  ,  en  in  't  generael  met  eene  goede  politike 
ordeninge  beveiligt  te  werden ,  met  confervatie  van 

Gods  eere,  verbreidinge  fijns  heiligs  Woords,  en  ver- 

wecking  des  gemoeds  van  allen  ingefetenen  der  voor- 
fchreven Landen  ,  waer  door  de  gemene  faken  in 

meerder  verfekertheid  geftelt,  de  vyanden  in  haer- 

luider  geweld  en  voornemen  voorts  vermindert  en  be- 

let, en  eindelijk  een  gemene  rulleen  vrede  met  d'om- liggende  Provinciën  der  Nederlanden  fal  wordenver; 
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comraiu nicatte 

Het  negende  Boek. wacht,  .fo  ift  dat  de  voorfchreven  Staten  en  Steden 
van  Holland  en  Zeeland  ,.  na  voorgaende  commu- 

nicatie, advijs  en  beraed  in  't  lang  daer  op  gehad  en 
genomen  ,  en  volgende  de  volkomen  lafl  en  macht 
by  de  voorfchreven  Steden,  haer-luider  Gedeputeer- 

den hier  onder  gefchreven ,  daer  toe  gegeven  boven 
de  voorgaende  traótatie ,  verplichtinge  en  verbonden 
tuilchen  den  voornoemden  Staten  en  Steden  opten 

vierden  Juny  1577-  laeftleden  met  malkanderen  aen- 
gegaen  en  gemaekt ,  hen-luider  wederom  gewilliglij- 
ken  en  gemeenderhand  in  alles  vereenigt,  verplicht 
en  verbonden  hebben.  Vereenigen ,  verplichten  en 
verbinden  by  defen  ,  fondèr  eenige  wederroepinge , 

en  in  alle  manieren  ,poinc~ten  en  articulen  hier  naer 
volgende. 

§jn  beft  eeiften  /  dat  fy  lieden  malkanderen  na  ha-    1.  ©ati 
ren  uiterllen  vermogen  ,  kracht  en  macht  alle  by-  Jj^' 
fland  en  behulp  fullen  doen ,  met  raed  en  daed ,  om  j^Jr 
te  wederftaen  en  te  krenken  alle  vyanden  defer  Lan-  malfean/ 

den  :  mitfgaders  van  den  gemenen  welvaren  ,  vry-  öerente 

heden  en  gerechtigheden  van  dien  ,  en  dêr  Steden    otn' van  Holland  en  Zeeland  voornoemd ,  fonder  daer  in 

goed  en  bloed  te  fparen  ,  noch  malkanderen  eenig- 
fins  te  verlaten  ,  in  wat  faken  nood  of  perieul  dat- 
tct  zy. 

<E>at  utcmanö  van  hen-luiden  eenige  communi- 
catie of  gemeenfehap  houden  fal ,  hanteren  noch  con-  r    n 

verferen ,  en  veel  min  eenige  capitulatie ,  verdrag  of  nocö 

overkomfte  maken  metten  gemenen  vyand  in  geen-  tontitv 
derhande  manieren :  en  dat  niemand  gedogen  fal  fulx  ̂ "tm 
gedaen  te  werden  by  eenige  haren  poorteren ,  inwoon-  bpanöen 

deren  en  ingefetenen  der  voorfchreven  Steden  en  Lan-  ïf  mo» 
den ,  dan  by  advijs  van  den  voornoemden  Heere  Prin-  §|JJ, 
ce  van  Orangie>  met  gemeen  confent  van  de  andere 
verplichten  en  Bondgenoten. 

^e  250nbgenoten  by  of  van  wegen  fijne  Prince-  5-  »J» 
lijke  Excellentie  ,  of  anders  by  den  genen  dien  fulx  J'J^JJ 
bevolen  fal  wefen ,  befchreven  of  geroepen  zijnde  óm  non- 

een  gemene  fake ,  fullen  ter  gefetter  tijd ,  op  de  felve  be-  compa* 
fchrijvinge  in  competenten  getale  en  met  behoorlijk  JJJ'^JJ 
bevel  verfchijnen ,  op  pcene  dat  de  gene  die  daer  fullen  tgn. 
blijven  abfent,  of  hare  by  komfte  zijnvertreckende., 

by  den  prefenten  gemulfteert  fullen  worden  pecunie- 
lijknagelegentheid  der  faken,  en  dat  evenwel  by  den 

preienten  geprocedeert  fal  mogen  worden  tot  beflui- 
ting  van  alfulke  faken ,  daer  op  fy  luiden  fullen  verga- 

dert wefen  of  befchreven ,  als  or  d'abfenten  befchreven 
zijnde  aldaer  prefent  en  voor  oogen  waren ,  en  in  wiens 

regard 't  felfde  mede  effedl  fal  forteren.  Behouden  al- 
tijds  wettelijk  onfchuld  ,  daer  toe  een  yegelijk  gead- 
mitteert  en  gehoor  gegeven  fal  worden ,  de  voorfz  poe- 

nen t'executeren  metter  daed ,  fonder  eenige  vorder 
proceduren  noch  provocatien. 

2iUenuefïten  en  proceffen  tuiTchen  de  voorfz  Lan-  +  €1» 

den  en  Steden ,  voor  date  van  dc{e  beroerte  gerefen  en  **!c"    j 
aengeheven ,  fullen  voortaen  noch  gefchorft  en  gehou-  (^tUttt 
den  worden  in  alfulken  ftate  ,als  die  waren  ten  date  als  tuffebett] 
boven.   Alles  fonder  prejudicie  in  toekomenden  tijd  j^j^j 
van  yemands  gerechtigheid ,  ten  ware  partyen  anders  in  ien  noCf 
vrundfehap  met  malkanderen  tranfigeerden  en  veree-  «ffecen 

nigden,  of  dat  by  den  Bondgenoten  in  't  generael  gead-  *"  *£  | vifeert  en  bewilligt  word ,  dat  partyen  tegens  malkan-  upen 
deren  vorder  fouden  procederen  :  en  indien  eenige  fonört 

queftien  of  gefchillen  tufichen  de  voorfz  Landen  of  P?f J«ö^ 
den  lichamen  van  den  Steden  in  defen  verbonde  begre-  l  * 
pen ,  binnen  en  ilaende  defe  beroerte ,  opgerefen  mo- 

gen zijn ,  of  na  datum  van  defen  noch  fouden  mogen 
rijfen ,  fullen  de  fdve  flaen  en  geftelt  wefen  tot  kennif- 
feen  beflichtinge  van  fijne Princelijke  Excellentie, na 
wiens  verklaringe  een  yegelijk  van  partyen  hem  fal 
hebben  te  voegen,  alles  by  provifie,  en  fonder  preju- 

dicie als  boven ,  van  yemands  gerechtigheid ,  privilegie 
otcoftume. 

b' ingefetenen  ban  be  boo?fcfi?eben  Landen  en  s  -f 
Steden  fullen  binnen  den  felven  Landen  en  Steden  ïe^f 
vry  en  onbelet  mogen  converferen  ,  handelen  en  ni»8& 
verkeren  ,  als  naer  ouder  gewoonten  ,  kopende  en 

I  verkopende  2  falende  en  brengende  uit  en  in  alre- 

ha,n> 
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hinde  waren,  {o  wel  vanvi&ualieenammonitievan 

oorloge  als  alle  andere  fpecien  van  koopmanfehap- 
pen ,  die  alom  binnen  den  voorfz  Landen  en  Steden 
refpective  behoeftig  fullen  zijn ,  en  gefleten  mogen 
worden ,  Tonder  eenige  reftri&ie  of  befwaernis  ,  an- 

ders dan  by  gemeen  advijs  der  Staten  en  der  Bondge- 
noten daer  op  geordonneert  is,  of  geordonneertfal  mo- 

gen worden. 
gilden  in  gene  der  voorfz  lieden  ontfangen  worden 

eenige  poorters ,  burgers  of  inwoonders  uit  eenige  an- 
dere der  felverfteden  komende, dan  by  wete  en  con- 

fente  van  den  Burgemeefters  en  Regeerders  der  Stede 
daer  uit  de  felfde  vertrocken  zijn ,  en  daer  fy  harelefte 
woonplaetfe  hebben  gehad  ,  wel  verftaende  dat  de 
vooriz  inwoonders,  die  voor  geen  poorters  of  burgers 
en  zijn  gehouden,  en  die  binnen  vier  jaren  voor  date 
van  defen  in  eenige  der  voorfz  lieden  gekomen  zijn  ter 
wone ,  niet  ontfangen  en  fullen  worden  als  voren ,  fon- 
der  fuffifante  atteftatie  van  der  tijd  en  plaetfen  haerder 
refidentien  binnen  den  voorfz  Landen  van  Holland 

en  Zeeland , daer  toe  elk  van  den  fteden  inden  fijnen 
metten  eerften  ful  doen  behoorlijke  publicatie  en  ver- 
kondinge. 

<Di>  toOOtfet'fre  25onufjenOten  fullen  malkanderen met  alle  getrouwigheid  aflïfteren ,  om  te  voorkomen 
en  af  te  weren,  ook  te  doen  repareren  en  ftrafFen  alle 
injurien  en  onrecht ,  fchande ,  fchade ,  forfe  of  geweld, 
jegens  en  tot  achterdeel  der  voorfz  Landen  of  Steden 

in 't  gemeen  of  particulier,  hare  Gecommitteerde  of 
ingefetenen  binnen  of  buiten  den  fteden,  ten  platten 
lande,  by  yemand  van  wat  qualité  of  ftate  hy  foude  mo- 

gen zijn ,  hoewel  ook  vyand ,  der  gemene  vyanden  we- 
fende  Capiteinen  of  foldaten,  fouden  mogen  worden 
voorgeftelten  gepleegt,  mitsgaders  malkanderen  ge- 
famenderhand  te  helpen  mainteneren  ,  en  vorderen 

de  autoriteit  van  alle  Overigheid,  d'adminiftratieyan 
der  Juftitie,  en  d'executie  van  alle  goede  ordonnan- 
tien  en  ftatuten  by  alle  behoorlijke  wegen  en  midde- 

len ,  die  fy-luiden  Bondgenoten  onderlinge  adviferen , en  na  rechte  redenen  en  billikheid  bevinden  fullen 
daer  toe  te  dienen  ofte  behoren  ,  tot  allen  tijden, 
fo  wanneer  by  een  of  meer  der  Bondgenoten  met 
goede  oorfake  des  vermaninge  of  verfock  gedaen  fal worden. 

€lt  fUllcn  b002t$  fce  voorfz  Bondgenoten  onder 
malkanderen  in  alles  houden  alle  goede  correfponden- 

tie,vrundfchap  en  nagebuurfchap ,  d'een  den  anderen 
getrouwelijk  adverterende  en  verboodfehappende  van 
't  gunt  fy-luiden  vernemen  fouden  mogen  tot  yemands 
fchade ,  hinder  of  perijkel  te  wefen ,  fonder  daer  in  hen 
te  ontfien  eenige  koften ,  arbeid  of  moeiten. 

geuten  b002t£öe  voorfz  Steden  en  Staten  goed  wil- 
lig en  gelijkerhand,  achtervolgende  haerluider  voorfz 

laft  en  bevel ,  befloten  en  gearrefteert ,  dat  voortaen  ge- 
durende de  jegenwoordige  oorloge,  en  tot  anders  geor- 

donneert fal  zijn  ,  alle  de  koften  en  laften  dienende 
tot  onderhoud  der  felver  oorloge ,  en  gemene  defenfie 
der  voorfeide  Landen,  of  eenige  fteden  of  ftromen  van 

dien  ,  'tzy  te  water  ofte  lande,  hoedanig  't  feilde  fal 
mogen  gefchieden,  vallende  na  den  eerften  Mey  toe- 

komende op  eenen  gelijken  en  eenparigen  voet ,  als  uit 
een  beurfe  gedragen,  gevonden  en  opgebracht  fullen 
worden, en  daer  toe  opgeftelten  geheven  alfulke ge- 

nerale en  gemene  middelen ,  als  aldergereetfte  en  oor- 
baerlijkft  bedacht  en  befloten  zijn  of  fullen  mogen 
worden, die metterdaed fullen  mogen  worden  geexe- 
cuteert,en  den  on  willigen  by  den  goed  willigen  met 
gemeenderhand  realij k  daer  toe  mogen  worden  be- 

dwongen ,  't  zy  by  arrefte'  en  aenhoudinge  van  per- fonen  en  goederen  der  on  willigen ,  en  onder  den  fel  ven 
behorende  ,  of  anders  fulx  alsdan  na  gelegentheid  der faken  goed  en  nodig  fal  worden  bevonden. 

.Sullen  DÖÖ?t$  alle  defakenen  laften  van  der  oorlo- 
ge by  den  voorfz  Bondgenoten  onder  't  gebied  van  fijn- 
der Excelh  met  alfulke  gemeenfehap,  eendrachtigheid en vrundfehapgevordert, beleid,  en  onder  alfulke va- 

fter  eenigheid  en  verbond  gemanieert  en  onderhou- 
den worden ,  als  of  de  voorfz  Landen  en  Steden  onder 

Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 
de  republijke  van  eender  Stede  mochten  worden  ffcfe- 

kent  en  begrepen.  ° €n  ten  etnöe  alle  de  gemene  middelen  en  contribu- 
tien,die  by  den  Bondgenoten  tot  onderhoud  van  der 
oorloge  geconfenteert  fullen  worden ,  effearuelijken 
geheven  en  eenpaerlijk  gedragen  mogen  worden, en 
om  aJJejaloufieen  quade  vermoeden  weg  te  nemen 
en  verhoeden  van  dat  eenige  bevelen  van  fijne  Excell. iouden  mogen emaneren,en eenigefaken binnen deen 
quartier  of  d'andere  worden  voorgeftelt  en  gedreven ionder  gemeen  advijs,  nochte  daer  op  gehoort  of  ver- ftaen  te  hebben  de  gelegentheid  en  conditien  van  de 
andere  Landen,  en  dat  de  penningen  procederende  van 
de  generale _  middelen  als  voren  elders,  dan  tot  betalin- 

ge van  de  koften  en  laften  der  oorloge  die  na  den  eer- ften Mey  toekomende  fullen  vallen ,  daer  toe  de  felve 
zijn  gedeftineert, fouden  mogen  worden  bekeert  en 
verfterkt.   Hebben  de  voorfz  Bondgenoten  infgelijx 
goedgevonden  en  befloten,  dat  voortaen  binnen  delen 
quartiere  van  Holland ,  neffens  de  gene  die  fijn  Excell 
en  de  Staten  alhier  gebruikende  zijn  tot  beleidinge  van 
de  gemene  faken,  drie  uitten  Noorder-quartiere,en drie  uit  Zeeland  gefchikt ,  en  gehouden  fullen  worden . 
En  van  gelijken  uit  defen  quartiere  van  Holland  in  het 
Noorder-quartier ,  en  binnen  Zeeland  voornoemt, neffens  den  genen  die  de  gemene  faken  aldaer  beleiden- 
de  zijn ,  al  ter  nominatie  van  de  Gedeputeerde  van  den 
Staten  en  Steden  binnen  eiken  quartiere ,  en  by  verkie- 
finge  van  fijne  Princ.  Excell.  die  op  alle  vergaderingen, communicatien  en  befoingnen  binnen  eiken  quartiere 
op  t  beleid  der  gemene  laken  vallende,  hen  altoos  ful, 
Jen  vinden  en  toegelaten  worden,  en  voort  gehouden lullen  zijn  goede  correfpondentie  en  verftand  te  hou- 

den met  eiken  quartiere,  daer  uit  de  felve  refpeftivelijk 
fullen  wefen  gefchikt,  en  binnen  eiken  quartiere  met 
goede  kennilTe  en  refpede  helpen  voorfien,aenhouden 
enprocureren,d-at  alle  de  gemene  middelen,  ordon- 
nantien  en  bevelen  gelijkelijk  en  volkomelijk  aengehe . 
yen,  gevordert  en  geeffe&ueert ,  en  de  penningen  eiï inkomften  van  dien  voor  al  verftrekt  en  bekeert  mo- 

gen werden  tot  betalinge  van  de  knechten ,  bootsgefel- en,  fchepen  van  oorloge  en  andere  behoeften  deroor- 
oge ,  die  na  den  eerften  Mey  als  voren  voorvallen  ful- 

len, in  de  quartiere  daer  Me  felfde  penningen  fullen worden  geheven,  en  dat  ten  onderwind  en  difpenfatie 
van  den  genen  die  in  den  felven  quartiere  tot  beleidin- 

ge van  der  faken  aldaer  fullen  wefen  geftelt  en  geor- 
donneert, volgende  d'inftrudie  en  laft  van  fijne  Excell en  den  Staten  daer  af  te  geven,en  dat  de  refterende  pen- 

mngen  ter  ordonnantie  van  fijne  Excell.  mogen  wor- 
den bekeert  en  geemployeert  tot  vorderinge  van  de  be- 

hoeften, die  elders  ter  oorlogen  nodig  fullen  worden bevonden. 

m  ten  entte  m  't  felfüe  wel  en  behoorlijk  mach gefchieden,  fullen  de  Bondgenoten  in  eiken  quartiere 
gehouden  wefen  voortaen  van  14  dagen  tot  1+ dagen, 
of  ten  langften  van  maend  tot  maendaen  fijne  Excell over  te  fenden  volkomen  ftaet  van  haerluider  ontfank 
en  inkomften  der  gemene  middelen  van  der  Unie,  en 
tgunt  tot  behoef  van  der  oorloge  daer  jegens  aldaer uitgekeert  mach  zijn  ,.op  dat  een  generale  Staet  neffens 
fijn  Excell.  daer  uit  mach  werden  gemaekt  en  gehou- 

den, en  by  fijne  Excell.  vorder  daer  op  mach  worden 
geordonneert  na  behoren ,  fonder  dat  eenige  fchulden 
voor  datum  van  defen  binnen  eenige  quartieren  ge- 

maekt, uit  de  gemene  en  generale  inkomften  en  mid- 
delen van  dien  quartiere  fullen  mogen  worden  betaelt, 

rnaer  dat  daer  toe,  en  tot  betalinge  van  alle  andere  la- 
ften van  renten  en  alimentatien  gedeftineert  fuüen 

blijven  alle  d'inkomftén  van  de  domeinen  en  geanno- teerde goederen  geeftelijk  en  wereltlijk ,  die  binnen  el- 
ken  quartiere  fullen  mogen  vallen ,  welverftaende  dat 
binnen  eiken  quartiere  daer  van  goede  rekeninge  ge- 

daen fal  worden ,  naer  ouder  gewoonten ,  uitgefondert 
de  koften  op  de  ontfettinge  der  ftadZierikzee  geval* 
len ,  die  uitte  penningen  der  gemene  middelen  na  den 
eerften  Mey  als  voren  inkomen ,  gevonden  en  gedra- 

gen fullen  worden. 
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telijkvan  node  foude  wefen,  die  uiter  gemene  midde- 

len en  penningen  als  dan  jegen  woordelijk  aldaer  zijnde, 

niet  gevonden  nochte  vervallen  foude  mogen  worden, 

fullen  alsdan  de  Bondgenoten,die  tot  beleidinge  vandcr 

fake  aldaer  geordonneert  fullen  fijn ,  de  penningen  daer 

toe  nodig  fijnde  mogen  lichten  op  haerlieder  credijt  of 

op  intreft,fulx  'tfelfde  gevoeglij  kft  en  ten  minften  quet- 
fcfalkonnengefchieden,  welke  penningen  wederom 

fullen  worden  betaeld  en  gerefundeert  uit  de  pennin- 

gen, die  in  andere  quartieren  fullen  overfchieten,en 

dat  alter  ordonnantie  van  fijne  Excell.  en  fo  verre  geen 

reiterende  penningen  in  eenige  quartieren  enfouden 

mogen  worden  gevonden,  fullen  terftond  by  fijne  Exc. 

en  cfen  Bondgenoten  generalij  k  eenige  middelen  wor- 

den geraemt  en  gevonden ,  by  den  welken  de  voorfz. 

opgelichte  penningen  eenpaerlijk  en  in 'r  gemeen  ge- dragen fullen  mogen  worden. 

<£n  ten  etnöe  'tfc00?f5  verbond  en  Unie  metten  eer- 

ftcn  in  trein  gebracht  en  aengeheven  foude  mogen 

worden ,  hebben  de  voorfx  Bondgenoten ,  goedwilhg- 

lijkengemeenderhandals  generaleen  gemene  midde- 

len aengegrepen  en  befloten  om  binnen  allen  lieden, 

plaetfen  en  quartieren  van  Holland  en  Zeeland  voorn 

den  i  Mey  toekomende  verpacht  of  gecolledteert ,  en 

uitte  inkomften  van  dien  d'ónkoften  van  der  oorlogen 
als  voren  betaeld  te  worden ,  de  accijfen ,  impoften  en 

contributien  hier  na  volgende.  Eerft  d'accijfen  op  alle 

wijnen  en  bieren ,  d'impoft  op  't  gemael ,  van  alle  grei- 

nen,d'impoft  van't  waeggeld,d'impoft  opten  turf,d'im- 

poftopten  foute,  d'impoft  opte  hoornbeeften  enbe- 

faeide  landen ,  d'impoft  opte  zepe ,  d'impoft  opte  zijde 
en  wolle  lakenen,  en  den  impoftvande  20  pénnink 
van  alle  beftiael.  Alle  welke  accijfen  en  impoften  alom 

binnen  den  fteden  en  platten  lande  van  Holland  en 

Zeeland  voornoemt  in't  openbaer  opgehangen  en  ver- 

pacht fullen  worden  ten  meeften  profijte  vande  landen, 

achtervolgende  den  laft  en  inftru&ie  den  Commiffaril- 

fen  alom  daer  tóe  gegeven  en  verleent ,  van  drie  maen- 
den tot  drie  maendefi ,  irtgaende  den  1  Mey  als  voren. 

<©at  metoe  alOltl  Bmtlen  ÖC  flcöetl  en  ten  platten  lan- 

de voornoemt  ter  maend  opgebracht ,  geheven  en  ge- 

collecleertfal  worden  een  feftepart  van  den  höndert- 

ften  penning  van  de  waerde  van  alle  huifen,  erven,  lan- 
den,tienden,viflcheryen,andere  goederen  die  yerhuert 

of  by  den  eygenaer  felver  fullen  worden  gebruikt. 

^>at  tieitccntett  alom  mede  op  eene  gelijken  en 

eenparigen  voet  fullen  worden  betaeld  en  geheven  ach- 
tervolgende delijfte  byden  Bondgenoten  daer  op  van 

nieus  gedreffeert  en  vermaekt,  dat  mede  voor  d'impoft een  ftuiver  ter  maend  fal  gecolledeert  werden  van  elke 

margen  over  allelanden  in  Holland  en  Zeeland,die  ge- 

bruikt worden ,  en  voorts 't  convoy  geld  byden  Bond- 

genoten op  alle  waren  en  koopmanfehappen  gefteld  en 

verhoogt ,  achtervolgende  de  lij  fte  daer  af  gemaekt-  _ 

%\k  toelftv  accijfen/  impoften  en  contributien,mits- 

gaders  de  prinfen  en  buiten ,  die  binnen  eenige  quar- tieren voornoemt  fullen  mogen  worden  verkregen 

voor  't  eerfte  den  tijd  van  fes  maenden  gedurende ,  en 

tot  anders  geordonneert  fal  fijn ,  inglende  als  voren,  al- 

om getrouwelijk  geheven  en  gecollecteert  tot  behoef 

van  der  oorlogen  als  boven  verftrekt  fullen  worden ,  al 

achtervolgende  den  placcate ,  inftructie  en  ordonnan- 

tie byden  Bondgenoten  metadvijs  van  fijne  Exc.  daer 

op  gemaekt ,  en  die  noch  vorder  daer  op  gedrefleert  en 
gemaekt  fullen  mogen  worden. 

<gn  op  öattta  to'ejrptcatie  ban  toe  uoo?f3  fes  maenden 
op  de  continuatie  van  der  Unie  vorder  mag  worden 

voorfien ,  fullen  de  Bondgenoten  uit  eiken  quartiere 

hun  Gedeputeerde  fchicken  neffens  fijne  Exc.  6  weken 

voor  d'expiratie  van  dien,  om  daer  op  in  tijds  vrucht- 

baerlijk  te  mogen  refolveren  en  befluiten  na  behoren. 

Rebben  l)00?tg  toe  tooo?f$2&ontoaenoten  gefamentiijk 
overdragen  en  belooft ,  alle  de  middelen  ert  refölutien 

deren  faken  de  politie  en  gemene  Staet  der  landen  be- 
roerende. En  alfo  alle  goede  Republijken  en  gemeen- 

fchappen  meeft  worden  behouden  en  gefterkt ,  en  be- 
veiligt by  eenigheid,dewelke  niet  wel  en  kan  lijn  by  ve- 

le in  willeen  gemoed  veeltijds  differerende,  en  mits- 
dien ook  nodig  is ,  dat  de  voorfz  regeringe  aen  een 

hooft  en  overigheid  gefteld  en  bevolen  worde ,  hebben 

de  voorfz  Bondgenoten  na  lange  communicatie  en  rij- 
pen berade  wederom  op  de  forme  van  de  regeringe  en 

adminillratie  van  de  gemene  fake  der  felver  landen  ge- 

houden,  door  d'ingeboren  goede  affectie, liefde  en  y- 

ver,die  fijne  Exc.  altijds  defe  landen  toegedragen  en  be- 

wefen  toeft ,  defelve  fijne  Exc.  een  voornaemfteperfo- 

nagie  defcr  Nederlanden ,  en  een  principale  en  d'eerfte van  de  Staten  der  felver  landen  verfochten  gebeden,en  ̂ JJ^ 
voor  fo  Veel  in  henluiden  is ,  als  Hooft  en  hoogfte  Ove-  bart  ©, 

righeid  verkoren  en  gefield  tot  de  regering  der  voorfz  rangien 
landen  en  fteden  van  Holland  en  Zeeland ,  mitfgaders  £«Jc6t 
alle  den  onderwind  en  beleidinge  van  de  gemene  faken  en  Qibit 

der  felver  landen ,  al  de  felfde  onderworpendé  de  goede  ben  /  en 

wil  en  belieften  van  fijn  Exc.achtervolgende  den  eed  en  «™JJ 
plicht  by  henlieden  fijne  Exc.  gedaen,den  welken  fylui-  te  toefen 

den  geconfereert  hebben ,  en  mitfdefen  confereren  al-  't  fcooft 
leen  volkomen  machten  autoriteit  daer  toe  eenigfins  «ÖJJJJ 
nodig  fijnde  inderförmen  en  manieren  hier  na  volgende.  jjj(otot 

(€e  toeten  dat  fijhe  Excell.  fo  lange  de  landen  in  oor-  be  xtm> 

loge  of  wapenen  fijn,  fal  hebben  volkomen  autoriteit  JJgöf en  macht ,  als  Souverain  en  overhooft ,  te  gebieden  en  Ufl„  %oi, 

te  verbieden ,  alles  wes  tot  confervatie  en  befchermin-  lanb  en 

ge  der  felver  Landen  dienlijk  of  fchadelijk  fal  mogen  2«lan*. 
wefen.  , 

Alfulx  fal  fijne  Excell.  op  alle  krijgsfaken  te  water  en    i- ©at 

te  lande  difponeren  nafijn  goeddunken  ,  of  metadvijs  fe*£ 

van  den  genen  die  fijne  Exc.  fal  gelieven  t'allen  tijden  ̂ „n*  . 

daer  toe  te  gebruiken ,  in  de  voorfz  krijgsfaken  ftellen-  uien  fal 
de  en  gebruikende  alfulke  Overflen,  Capiteinen,Lieu-  gjjgjj 
tenanten ,  Officieren  en  foldaten,  als  fijne  Excell.  goed-  bctam. 

dunken  fal  >  onthoudende  de  felve  en  alle  andere  Com-     1.  ®$ 

miffarifTentotbeleiding  der  krijgsfaken  en 't  gunt  daer  gjej« 
aen  kleeft  eeniofins  nodig  lijnde  opbehoorlijketracte-  toarcrcn 

ment  en  befoldinge  na  fijne  Excell.  goeddunken ,  met  telanöe- 

alfulke  goede  en  generale  krijgordeninge  en  difcipline, 

als  tot  loulagementeder  ingefetenen ,  en  ten  minften 

quetfe  van  den  Landen  in  alder  gelijkheid  en  eenparig- heid fal  mogen  gefchieden.  _ 
<&at  fuif  De  gehele  befcherminge  der  voorfz  landen  BfjJrje 

ftaen  fal  ter  difpofitie  en  ordonnantie  van  fijne  Excell.  ücfetjet- 

diedaertoe  fal  mogen  gebruiken  alle  de  knechten.oor-  ™infe 

logfehepen  en  bootfgefellen  jegenwoordig  in  dienfte  JJJ  £,' der  voorfz  Landen  wefende ,  en  die  noch  vorder  aldaer  ftaen  m 

aengenomen  èn  toegeruft  fullen  mogen  worden ,  tot  bit'pofj' 
alfulke  dienflen ,  aenflagen  en  exploiden ,  en  daer  van  "cenöa,f 
in  eiken  quartiere  ,  Stede  of  Vlecke  fo  veel  mogen  j^n«. 

verdelen ,  logeren ,  fchicken  en  ordonneren  ,  als  fijne 

Excell.  totwederftanddervyandenen  befchermeniflc 
der  felver  Landen  bevinden  fal  nodig  te  zijn,  fonder 

eenig  ad  vijs  of  bewillinge  van  de  Staten ,  Magiftraten 
van  de  fteden,  ofyemand  anders  daer  toe  te  verwach- 

ten ,  in  der  voegen  dat  alle  fteden  en  vlecken  altijds  hec 

krijgfvolk  of 't  garnifoen  henluiden  toegefonden,  elx  in 
fijn  regarde  en  binnen  eiken  quartiere  ter  ordonnantie 
van  fijne  Excell.  by  provifie  fullen  ontfangen ,  voor  en 

aleer  fyluyden  doen  eenige  remonftrantie  of  verfoek  ̂   ' 
ter  contrarien  tot  hare  ontlaftinge ,  fonder  dat  eenige 
knechten  in  fteden,vlecken,  fchanfen  of  op  enige  flerk- 

ten  of  huyfcn  leggende ,  in  de  voorfz  accijfen  of  impo- 

ften meerder  vrydom  fullen  mogen  genieten  dan  d'in- gefetenen  van  dien.  1 

©at  k)OO?t0  fleert  onderfcheid  fal  mogen  worden  ge-  flf  Jj 
maekt  in  eenige  quartieren  of  fteden  van  de  knechten,  f,tt^ 

bootsgefellen,  of  fchepen  aldaer  wefende,  of  by  wien  de  fal  tor 

felfde  betaeld  fullen  worden ,  fo  wanneer  die  in  ander  JjJJ*1 
quartieren  getrocken  worden:maer  fullen  alle  knegten,  0pt(^ overdragen  enDeioort,aueac  ïuiuuucuuwwvrnuv.     ^„>..„._-0   -__.  v --—""--    .r,        ,,,-■ 

boven  verhaeld ,  mitfgaders  die  voof taen  Staetsgewys )  oorlogfchepen  en  bootsgefellen^it
fgaders  alle  de  pen^ 
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ningen  die  uit  de  gemene  middelen  van  de  Unie  voor 
noemt  Tullen  procederen ,  van  eender  nature  en  condi- 
tien  gehouden ,  en  alle  fteden  en  quartieren  van  dien 
voor  een  lichaem  gerekent  worden  na  behoren. 

ï&tlt  mcöCgeen  knechten  of  bootsgefellen  in  eenige 
van  de  voornoemde  quartieren  of  fteden  aengenomen 
noch  gecaffeert ,  noch  eenige  equipagie  van  fchepen 
offchuiten  gedaen ,  noch  de  felve  opgeleid  fullen  mo- 

gen worden  by  den  Bondgenoten  voornoemt, dan  ter 
ordonnantie  en  helieven  van  fijne  voornoemde  Prin- celijke  Excellentie. 

,§ljne  <&Xttll  fal  ÖOm  nakomen  alle  fijn  bevelen, 
ordonnantien  ,  wetten  ,  difciplinen  en  articlen  des 
krijgshandels,  met  ftraffinge  van  de  overtreders  van 
dien ,  daer  toe  de  Staten  en  Steden  met  hare  fchutte- 
ryen  en  gemeenten ,  des  geboden  zijnde ,  de  hand  hou- den fullen. 

^al  DOO?t0  fijne  Excell.met  den  Staten  voornoemt, 
tot  den  onrfank  van  de  gemene  penningen  van  de  U- 
nie  mogen  ftellen  en  continueren  binnen  eiken  quar- 

tiere, aliulkeontfangers  als 't  goed  dunken  fal 
^tjllC  £mlf.  fal  van  wegen  den  Conink ,  als  Grave 

van  Holland  en  Zeeland  recht  en  juftitie  doen  admini- 
ftreren,  by  den  Raed  Provinciael  van  den  Hovc  van 
Holland,  Zeeland  en  Vriefland ,  onder  den  fel  ven  Ho- 
ve  reforterende ,  in  allen  faken  tot  kenniffe  van  den  fel- 

ven Hovc  ft  aen  de. 

<Datb002t#  in  alle  voorvallende  gefchiilen  en  judi- 
ciale  laken 't  Hof  en  den  Raed  Provinciael  voornoemt 
met  haren  lid  maten  gerefpec~r,eert,gekent,  en  haerlui- der  mandaten  en  bevelen  geobedieert  fullen  worden, 
fo  binnen  defen  quartiere  van  Holland,  als  den  Noor- 
der-quartiere  en  Zeeland ,  fulx  als  van  ouden  herko- 

men is  gedaen,  fonder  dat  eenige  fteden  of  plaetfen  hen 
daer  tegens  fullen  mogen  ft  ellen,  noch  ook  deprovi- 
fien  en  bevelen  van  den  felven  Hove  mogen  contrave- 
nieren,  noch  hen  van  de  jurifdidic  dcflelfs  Hof  mo- 

gen ontrecken,  of  eenige  nieuwigheid  inbrengen ,  daer 
in  de  Bondgenoten  by  alle  middelen  elx  in  den  haren 
fullen  voorfien ,  behoudelij k  nochtans  dat  geen  provi- 
fie  van  den  felven  Rade  fullen  worden  verleent,  noch 
ook  eenige  proceduren  geadmitteert  jegens  d'ordon- 
uantie  en  refolutie  van  de  Staten, noch  ook  eenige  ken- 

niffe genomen  acngaende  d'inkomften  der  gemene middelen  van  der  Unie,gedeftineert  tot  onderhoud 
van  der  oorloge ,  maer  de  felve  faken  laten  ter  difpofitie 
van  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  binnen  eiken  quar- 

tiere geftelt,  en  mits  dat  den  felven  Raed  vorder  hem 
fal  hebben  te  voegen  naer  befchreven  rechten  equiteit, 
mitsgaders  alle  deugdelijke  privilegiën  en  coftumen, 
en  in  materie  van  appeïlatien  en  executeren  van  hare 
fententien  na  de  provifionele  lefte  ordonnantien  en  re- folutie van  de  Staten. 

<©e.Ö  fal  fijne  €ïCdï.  den  felven  Raed,  alle  Hooft- 
officieren  van  Juftitie,  tot  collatie  van  der  kamer  van 
rekeninge ,  na  ouder  gewoonte  niet  ftaende,  ftellen,  en 
ordonneren  van  wegen  des  Coninx,als  Grave  van  Hol- 

land en  Zeeland,  te  weten  fo  wanneer  eenige  van  de  je- 
genwoordige  fal  mogen  overlijden ,  of  den  tijd  van  ee- 

nige officien  geexpireert  zijn,  ten  ware  om  redenen 
fijne  Excellentie  boven  defen  goed  bevonden  eenige  te 
veranderen  ofte  vernieuwen ,  't  welk  fijne  Excellentie 
mitfdien  fal  mogen  doen  in  beiden  gevalle ,  met  advijs 
van  de  Staten ,  dewelke  fijne  Excellentie  fullen  altijds 
denomineren  drie  perfonen,  uitten  welken  tot  de  va- 

cerende Staten  en  officien  refpeclrive  fijne  Excellentie 
eenen  fal  verordonneren ,  mits  dat  in  den  voorfz  Raed 
van  Holland  fullen  zijn  twe  uit  Zeeland,  als  na  ouder 
herkomen  of  privilegiën  van  den  felven  Lande.  En 
fullen  die  van  den  Rade  voornoemt  by  provifie  mogen verlenen  alle  provifie  in  materie  van  gratiën ,  als  relief enreftitutie,  fulx  als  by  den  groten  Raed  van  Meche. 
Jen  plach  worden  gedaen.   Item  alle  beneficien  van 
rechten,  als  beneficien  van Inventarifen,  van  Ceffien 
en  diergelijke ,  fullen  ook  by  provifie  ter  eerfter  inftan- 
tien  kenniffe  hebben  van  alle  queftien  feudale,vallend« 
binnen  Holland,  mits  dat  in  fuiken  faken  by  hen  ful- len zijn  den  Stadhouder  en  Raden  van  den  Lenen 

Oor/pronk  der  NcderJandfe  Beroerten. 

zTnd        gCWeeft  hebbende>  en  nocö  jegenwoordig  ; 
23p  fijne  «excellentie /al$  öp  be  <0ber&eib/  fullen  »•  »an worden  verleent ,  allegratien ,  al  de  remiffien,  pardons,  £S£L 

refpijten,quinquernellen,legitimatienen  diergelijke,  Sfe? 
van  wegen  den  Conink  als  boven  na  behoorlijk  advijs  «mlf> 
van  den  Officieren  en  Wethouderen  van  der  plaetfe  of  £en/pap 
andere,  als  naer  ouder  gewoonte  :  van  gelijken  alle  SSS* 
octroyen  ,  beneficien  ,  prerogativen  of  privilegiën ,  P«>. welverftaende,  dat  in 't  verlenen  van  eenige  o&royen or privilegiën  aen  eenige  Communiteiten ,  Steden, of Wecken,  tfelfde  gedaen  fal  worden  met  advijs  van  de ötaten,  om  alle  queftien  te  voorkomen. 
&mexttllmk  fal  onbec  fijn  üanb  en  3*0*1  ver- ,»,  ©an 

Jenen  de  iauvegarden  en  pafpoorten,als'tfelfdc  tot  noch  'ttutlt* 
toe  geufeert  en  gedaen  is,  fonder  dat  yemand  in  Hol-  g»*» land  noch  Zeeland ,  wie  hy  zy ,  hem  fulx  onderftacn  R, 
lal ,  dan  by  expreffe  autorifatie  van  fijn  Excellentie        en  pas> 

Sfitemfijn  «frcellentiefal  eligecen/ creëren  en  ver-  v00*1™- 
nieuwen,  ten  gewoonhjken  tijden  de  Magiftratenin  beVfetT 
den  Steden,  als  na  ouder  herkomen,  handveftenen  f  en  ban 
privilegiën  van  de  Steden,  welverftaende  indien  de  Ï?J?" nood  of  verfekertheid  mochte  vereifchen  eenige  afftel-  ïm linge  of  vermeuwinge  van  Officieren ,  Wethouders  of 
Magiftraten  van  de  Steden ,  buiten  den  gewoonlijken 
tijd ,  fal  fijne  Excellentie 't  felfde  ook  mogen  doen  met 
kenniffe  van  faken ,  en  van  't  merendeel  der  geenre,  die 
de  Vroetfchap  en  't  corpus  der  felver  fteden  zijn  repre- 
u?e,We  9  al  fonder  PreJudicie  der  fteden  voorfz, handveften  en  privilegiën  ,  die  niettemin  gehouden lullen  worden  en  blijven  in  haer  geheel 

<0elnnrijn€)C(ellentteoo6f)antiDoutienen  befcher- «+  ©«c 
•aUcj  rechten,  privilegiën,  gerechtigheden,  £$jfB' vrydommen  en  loflijke  coftumen  der  Landen  en  Ste-  £në 

den  van  Holland  en  Zeeland ,  onder  fijne  gehoorfaem-  öouben 
heid  zijnde ,  in  't  gemeen  en  van  elk  een  in  't  byfonder,  £** metvoorftand,handhoudingenprotedie  van  de  pre-  inenallt 
eminentie  en  autoriteit  van  alle  wettelijke  Officieren,  berec&* 
Magiftraten  en  Overigheid,  fonder  dat  de  Gouver-  £"*?, neurs,Capiteinen  of  andere  tot  vorderinge  van  krijg-  Jffi  bc* 
laken  m  eenige  quartieren  geftelt,  hen  fullen  vervorde-  fcanbjj. ren  noch  onderwinden  eenige  kenniffe  te  nemen  van 
pohtijke  of  judiciele  faken,  binnen  of  buiten  der  Ste- 

den vallende,  maer  daer  mede  fullen  laten  bewerden 
den  Officiers  ,  Magiftraten  en  Wethouderen  aldaer, 
mitsgaders  den  Rade  Provinciael,fulx  van  ouden  tijden 
altijds  gebruikt  en  geobferveert  is  geweeft. 

€naengaen&ebefieliöïe/  fal  fijne  Excellentie  ad-  JJvS? 
muteren  en  handhouden  de  oeffeninge  van  de  Gere-  chalaZ 
formeerde  Euangelife  Religie,  doende  furcheren  en  mineren 
ophouden  d  exercitie  van  alle  andere  Religiën  den  f"Sfln°» Euangeliocontrarierende,  fonder  dat  fijne  Excellentie  R& 
fal  toelaten ,  dat  men  op  yemands  geloof  of  confeientie  nlngc 
fal  inquiteren ,  of  dat  yemand  ter  caufe  van  dien  eenige  5*"  be 
moeyenis  ,  injurie,  of  letfel  aengedaen  fal  worden,  JJJrt?' 
doende  vorder  d'oefeninge  der  voorfeider  Religie  aen-  Belfflfr. gaende,  ftellen  alfulke  goede  ordre  als  na  gelegenthcid 
der  faken  en  conditien  van  den  fteden,  ten  meeften  ge- 
ruftigheid  en  commoditeit  van  de  gemeente.en  fonder 
vermindering  van  Gods  eer  bevonden  fal  worden  te 
dienen  en  te  behoren ,  ook  met  advijs  van  den  Staten , 
is  't  nood. 

<£n  fullen  be  Staten  en  Bondgenoten  in 't  gemeen,  i*  ©ax 
ook  d'Officieren ,  Magiftraten,  Schutteryen  en  Ge-  ben  "ö meenten  in  allen  fteden  en  vlecken  eed  doen  fijne  Ex-  E&£? 
cellentie  in  de  voorfz  fijne  regeringe,  bevelen  en  or-  wboen/ 
donnantien  boven  verhaelt ,  en  tot  onderhoudinge  van  e"  bc" 
dien  getrouw,  onderdanig  en  gehoorfaem  te  wefen.  £'11 
Als  ook  by  of  van  wegen  fijn  Excellentie  reciproquelijk  &ttnce 

gefworen  fal  worden ,  in  de  vpprfz  regeringe  der  Lan-  te  öoen* 
den  van  Holland  en  Zeeland ,  haren  rechten ,  privile- 

giën, vrydommen  en  loflijke  coftumen  ,  in  der  forme 
en  maniere  als  boven ,  by  alle  mogelijke  wegen  te  be- 
fchermen  en  te  vorderen  jegens  alle  hare  vyanden  en 
wederpartyen. 
&a!  bO0?fÖ  fijne  Excellentie  in  eiken  quartiere  daer  t7,  $# 

de  felve  hem  fal  onthouden  tot  fijnen  behulp  en  rade  b*  #?»»# 
mogen  nemen  en  gebruiken  den  Gedeputeerden  van  «J^iL 

den 



Lde  Boek. 6yz  Het  negen 
tulp       den  Staten  en  Stede» ,  die  binnen  eiken  quartiere  op  ]  Jen  van  accijfen ,  importen ,  convoy-gélde ,  licenten  en 

't  beleid  der  gemene  fake  lullen  wefen  geordonneert,  in  j  anders,  als  uit  een  gemene  beurfe  gefurnieert.en  ge- 
elk  hebben  de  voornoemde  Staten  en  Bondge-  |  dragen  worden ,  al  na  inhoud  vanden  contraden  var 

157^ 
magno 
men  be 

treröc 
ban  rits 

t?.  ©e 
buiftco 
fjcib  6p 
ben 

$Mfntff 

trren. 

noten,  voor  fo  vele  hen  aengaet,  belooft  en  hen  ver- 
bonden,  beloven  en  verbinden  by  defen  fijne  Excell. 

quamer.  onder£janjgijjktegehoorfamen,  en  na  haer  vermogen 

te  doen  gehoorfamen,  t'allen  tijden  des  bevel  en  or- donnantie van  fijne  Excell.  hebbende. 

<£t1  Ofttl  oefen  verbondeen  Unie , mitsgaders  den 

opdrachtevanden  Staeten  gouvernement  der  voorfz 
Landen  eenigeduifterheidof  twijffelachtigheid  foude 

mogen  bevonden  worden,  fal  d'interpretatie  en'tbe- 
tn&W  duid  van  dien  ftaen  aen  fijn  Excell.  den  felven  Bondge- ten  te  fn*  noten  en  den  meeften  Hemmen  van  dien.  Gedaen  tot 

W    Delft  by  den  Ridderfchappen ,  Edelen ,  groten  en  klei- 
nen lieden  van  Holland  en  Zeeland ,  Staetsgewijs  ver- 

gadert fijndeden  25  Aprilis  1576.  En  t'oirkonden  de- 
fen by  den  Ridderfchappen ,  Edelen ,  en  Gedeputeer- 
den van  de  Staten  en  Steden  van  Holland  en  Zeeland 

voornoemd  ondertekent ,  en  metten  zegel  van  de  Sta- 
ten van  Holland  bezegelt,  en  tot  meerder  vaftigheid 

van  dien  is  defen  byfijn  Excell.  mede  ondertekenten 

befegelt,  enbyde  voornoemde  Staten  en  Steden  van 

Zeeland  verfocht  en  gebeden  die  van  Delft  voornoemd 

't  felfde  over  henluiden  mede  te  willen  bezegelen-,  daer 

mede'tfelfdeinfgelijxis  beveiligt.  En  Hond  onderte- 
kent GuiUaumede  Na  f  au.  •  En  wat  neder ,  Floris  Gr  ave 

"jan  Culenburg ,  Otto  van  Egmont ,  R.  van  der  Boetjeler, 

1.  de  Duvenvoorde  en  Woude  ,  C.  d"  Ajfendelft,  Dor- 

dxecht,  Adriaenvan  der  Myle:  De\h,Cor.Janfz.  Lei- 

den, D.Sonaling:Goude,DirkJaufz.Lonk:  Rotter- 
dam ,  Adriaen  van  Helmduinen :  Gorinchum ,  Adriaen 

van  den  Hoevel  Dirkfz :  Schiedam ,  Cornelis  Jacobfz 
Fabrï :  Briele»  Henrikvan  der  Veke :  Geertruidenberge, 

Frans  Dirkfz.  van  wegen  de  feven  Heden  van  Noord- 
Holland,  Philips  Cornelifen ,  JanClaefz.  Dirk  Piterfz; 

Middelburg  ,  Andnes  Jacobs  de  Jonge  :  Ziericzee, 

Joos  Ewoutfz,  Teeling  : ;  Vliffingen ,  Eufaes  Adriaen fz\ 
Veere,  R.Barradot.  Onder  Hond  gelcheven.  Ter  or- 

donnantie van  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland.  By 

my  ondertekent 
C.de  Rechtere. 

©edfa* 
ratte  Da 
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#?fnce ban<©» 
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3&e$?nceoatt<©r;artafen  fjeeft  op  tre  feite  ante  en 
UecDono/ ten  feiten  öageöe  nauolaenöe  toerfclarinoe 
laten  uttgaen  /  nopenöe  öen  iaft  öte  öe  negen  4öeöepu; 
teecöe  /  uan  ein  quatttet  D?te  /  jutten  DeDben  vit  te  boe* 
rem 

Wilhelm  by  der  gratie  Gods  Prince  van  Orangien, 
Gravc  van  Naiïbu,  &c.  AJfo  notoir is,  dat.de  lan- 

den van  Holland  en  Zeeland  hen  begeven  hebbende 

onder  onfen  gouvememente ,  hen  jegens  detyrannye 

van  hare  vyanden  ten  uit-einde  toe  niet  en  fullen  kon- 
nen  befchermen ,  ten  fy  datfe  hen  metten  anderen  fulx 

unieren,als  of  fy  maer  een  Had  en  waren,fo  dat  al't  geen 
eenvandequartieren,jaeen  van  de  Heden  overkomt, 

byhen  allen  in 't  gemeen  gedragen  werde,  gemerkt 
egeen  van  de  quartieren  fuffifant  noch  bellandig  en  is, 
om  den  vyand  alleen  te  refifteren ,  en  ook  feker  is ,  dat 
in  fo  verre  de  vyand  een  van  de  drie  quartieren  quame 
te  overweldigen ,  hy  haeft  mecflcr  fuudc  worden  van 

de  andere  twe ,  en  overfulx  al  t'famen  om  lijf,  leven  en 
foed  ,  en  d'overgebleven  gemeente  in  een  flaverny 
omen , 't  welk  metter  hulpe  Gods  lichtelijk  te  verhoe- 

(F.  141.)  den  fal  wefen ,  in  fo  verre  men  de  geaccordeerde  Unie 
met  eene  goeden  yver  oprechtelij  k  wil  effectueren ,  en 
in  alle  poinclen  nakomen.  Om  welke  Unie  fulx  te  ef- 

fectueren ,  fo  is  nodig ,  dat  voor  al  d'oorfake  van  eeni- 
ge  quade  prefumtie  ( daer  uit  een  wantrouwen  en  oor- 

fake van  veel  quaeds  rijft)  mag  werden  belet  en  weg  ge- 

nomen,  en  fo  't  felve  niet  beter  gefchieden  en  kan,  dan 
dat  de  gemene  fake  in  alle  de  drie  quartieren  (immers 
gedurende  defe  jegenwoordige  oorloge  )  met  volko- 

men kennilTe ,  goede  correfpondentie  en  vrundfe^ap 
der  fel  ver  quartieren  gehandeldjgeadminillreert  en  ge- 

regeert  mag  werden ,  en  de  koften  van  d'oorloge  in  de 
fel  vc  drie  quartieren  uit  te  generale  en  gemene  midde- 

!van 

Urne  jegen woordelijk  tuffchen  de  voorfz  Staten  en 
Steden  gemaekt,  van  date  den  2?  April  Anno  1576. 
So  hebben  wy  by  advijfe  van  de  Generale  Staten  van 
Hollanden  Zeeland  voor  al  nodig  bevonden ,  dat  in 

elke  quartiere  drie  Gedeputeerde  uit  d'andere  twe 
quartieren  fullen  werden  gefchikt ,  die  mette  Gedepu- 

teerde van  de  Staten  der  Steden  van  dien  quartiere  re- 
fpectivelijk  van  nu  voortaen  de  gemene  fake  fullen  hel- 

pen beleiden ,  handelen  en  regeren  ,  en  ook  op  de  beta- 
linge  van  de  koften  van  der  oorloge ,  fo  wel  te  water  als 
te  lande,  die  federt  den  eerften  May  vallen  fullen,  by 
onfen  lafte  helpen  ordonneren ,  en  tot  dien  fine  hen  al- 

toos vinden  metten  voorfz  Gedeputeerden  van  de  Sta- 
ten refpective  op  alle  vergaderingen ,  communicatien, 

en  befoingnen  die  aldaer  op  't  beleid  van  de  gemene  fa- 
ke ,  en  de  kollen  totten  onderhoud  van  der  oorlog  be- 

hoevende, gehouden  fullen  worden,  op  dat  fynoch 
volkomen  kennilTe  mogen  hebben  van  alle  des geme- 
nen  Lands  faken  ,fowelte  water  als  te  lande,  hoe  die 
aidaer  gehandeld  en  gedreven  werden  ,en  principalijk 
opdemaniance  van  penningen,  dat  fy  weten  mogen 
dat  de  felve  gecmploy  eert  en  belleed  werden ,  daer  den 
nood  vereifcht,  dattetgnnt  boven  dienotelijke  betalin- 
ge  aldaer  bederf  of  van  noden  fijnde ,  overfchiet,  in  de 

andere  quartieren  daer  't  behoeftig  is ,  mag  werden  ge- 
employeert  en  verftrekt  by  onfe  ordonnantie  alleen- 

lijk. Sullen  daerom  de  Gecommitteerde  uit  d'andere 
quartieren  refpectivelijk  in  elk  quartier  terllond  en 
voor  al  metten  Gedeputeerden  vanden  Staten  van  dien 
quartiere,  ftaet  maken  van  alle  hare  ordinarife  lallen 
fo  wel  te  water  als  te  lande  en  anders ,  en  daer  beneffens 
ook  van  de  extraordinaris  lallen ,  mitfgaders  ook  het 
inkomen  van  allede  gemene  accijfen  en  impoftenfö 
die  nu  Mey  toekomende  in  pacht  fullen  gelden:  en  van 
den  genen  die  gecollecteert  worden ,  wat  de  byramin- 
ge  uit  fullen  mogen  brengen ,  welke  Haten  fy  aen  one 
lullen  overfenden  om  de  generale  llaet  en  de  gehele  be» 
leidinge  der  faken  daer  na  te  mogen  dirigeren»  Sullen 
ook  van  14  dagen  te  1+  dagen  ,  of  ten  minften  van 
maepd  tot  maend  overfenden  aen  ons  den  llaet  uit  den 
ontfank  van  licenten  ,convoy-gelde  en  impoilen  opte 
greynen,  mitfgaders  van  de  accijfen  en  impoilen  die 
on  verpacht  gebleven  fijn,  op  datwy  de  faken  daer  na 

in 't  generael  mogen  dirigeren.  Item  fullen  ook  goede 
correfpondentie  mette  Gedeputeerde  uit  de  drie  quar- 

tieren op  't  beleid  van  de  finantien  neflens  ons  houden, 
hen  ook  van  den  inkomen  en  ftate  aldaer  verwittigen, 
op  dat  fy  allen  den  quartieren  volkomen  kenniffe  mo- 

gen doen  hebben  van  den  gehelen  generalen  llaet  en 
inkomen ,  ten  einde  de  gemene  faken  voortaen  by  ons 
ordentelijk  fondereenigediffidentie  mogen  gehandelc 
en  gevordert  werden ,  ten  meeften  oorbaer  en  profijte 
van  den  Lande.  Sullen  ook  goede  oplicht  nemen  dat 
alle  de  generale  middelen  van  accijfen ,  impoilen,  con- 
voy-gelden  en  licenten  in  dien  quartiere  gegeven ,  ge- 
collecteert  en  ontfangen  worden  van  den  eerften  Mey 
toekomende  in  conformité  van  de  refolutien  der  gene- 

rale Staten ,  en  van  de  ordonnantien  en  lijften  daer  op 
gemaekt ,  mitfgaders  ook  dat  de  penningen  daer  van 
procederende,  nergens  anders  toe geemploy eert  noch 
verftrekt  en  fullen  werden ,  dan  totter  betalinge  van  de 
kollen  van  de  oorloge,  die  na  Mey  vallen  fullen,  dat 
ook  alle  brouweryen  ten  platten  lande  afgedaen  en  cef«» 
feren  fullen  byprovifie,  en  voorts  alle  kleine  brouwe- 
rykens  binnen  den  Heden  en  ten  platten  lande  afgedae» 
en  verboden  fullen  worden  ,  en  dat  niemand  voor  hem 
felven  en  haerluider  familie  en  fullen  mogen  voortaen 
kleine  brouwcrykens  gebruiken  ofte  doen  oprechten, 

op  pcene  van  50  gouden  realen  te  verbeuren  t'elken  rei- 
fe ,  en  fo  menigmael  alfmen  bevinden  fal  contrarie  ge- 

daen te  werden ,  een  derdendeel  tot  profijte  van  de  ge- 
mene fake  ,  d'ander  derdendeel  ten  profijte  van  den 

aenbrenger.  Sullen  ook  de  voorfz  Gecommmitteerde 
mette  voorfz  Gedeputeerden  vtn  den  Staten  goede  op- 

licht en  regard  nemen,  dat  alle  maniere  van  rechtvor- 

derin- 



Ï7C' 
deringe  en  proceduren,  ook  executien  vanvonniffen 
van  alle  flcden  en  dorpen  refpedtivclijk  gehandhavet 

en  achtervolgt  fullen  werden  na  oude  manieren  en 

ufantien,  fonder  dat  yeniand 't  zy  Gouverneur  of  an- 
der in  elk  qüartier  refpectivelijk  hem  dies  fal  onder- 

winden of  bemoèyen,  tert  ware  datfydaertoebyden 
Officieren  en  Magiftraten  gerequireert  worden  ,  en 
voorts  generalij  ken  alle  devoir  en  neerftigheid  doen, 
dat  het  verbond  van  Unie  by  den  gemenen  Lande  eft 
Steden  van  Holland  en  Zeeland  gemaekt ,  mitfgaders 

'tPlaccaet  daer  op  geëmaneert  in  alle  fijnen  poincten 
onverbrekelijk  onderhouden  en  volbracht  mach  wor- 

den. Gedaen  tot  Delft  den  25  Aprilis  157  6.  Onderte- 
kent Guillem  JeNaJ/au,  met  fijn  Excell.  zegel  in  rode 

•waflche  opgedrukt.  Wat  lager  ftond  gefch reven.  Ter 

Oorlpronk  der  Nedcrlandfe  Beroerten. 
f  Tem  dat  onfe  Cancelier  en  luiden  van  den  Rade,  Se- 
*■  cretarifen ,  de  luiden  van  de  Reken-kamer  in  Bra- 

C?rt  10. artirul 
ban  De 

band,  en  Clerken>Droffaten,  Warand-meefter,Wout 
meefter,en  alle  andere  die  eenige  grote  officien  heb-  hoinflc 

bén  :  en  desgelijx  mede  alle  Officieren  op 't  plat  land 
gefeten :  en  ook  de  Burgemeèfteren  en  Schepenen  van 
onfert  fteden,  en  allen  anderen  die  juftitie  en  recht  doen 
of  voeren,  van  Ons  of  van  vafallen  wegen,  fweren  fullen 
ten  Heiligen,  dat  fy  defe  onfe  blijde  inkomftcn  fullen 

onderhouden  in  allen  haren  poiriclcn,  fo  verre  als  't  elk 
een  van  hen  aengaet,  fonder  daer  tegen  in  te  komen,  of 
te  doen,  met  rade  óf  met  dade  in  eeniger  manieren. 

3Mt  piactaet  gaf  ben  252abatibers  eenen  tioct  /  öm 
Oen  tegen  be  b2emöelingcn  /  bic  bu  ttjbe  ban  tien  l$er~ 

ordonnantie  van  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland.    tOgebanSllba/  cnben<82J)0tCömmanbeurbeclban 

By  my  ondertekent  >  öc  befte  officien  benomen/  en  tcöen  '0  SanbS  p?ibile* C.  de  Rechtere,  gien  baer  ingebjongen  en  geroepen  toaren  /  af  te  #cU 
len :  en  bte  fulne  officien  üefaten  /  en  be  felbe  bcrlaten 

gjn  252abanb  is  omtrent  befe  tijb  gepublieecrt  feftec  moftcn/  toaren  feer  cjuaiijnen  te  b?eben/  en  Df  clben  Den 
$laecaet  en  ojbonnantie  opten  name  bes  Coninr  /  8** ;  baer  boo?  boo?  gelebeert  en  gein  jurieert» 
macht  tegen  be  2&uitenlanbers  en  25attaerben/  befte      <&z  $?ince  ban  ©rangten  en  Staten  ban  ïjollanb/  ®cmv 

tenoe  eenige  officien  in  25?a0anb/  't  toelftbn  ben  &ta- !  boo?  ben  noob  en  geb?eh  ban  gêlb/  bief?  in  befe  tiib  JJ^JL; 
ten  ban  252abanb  bp  't  leben  ban  ben  <t5iootCom-  ft*»MwHyii*a^^ft<*«wh^A*h*iff»i»i^i*»i»HtÉifw^  ti«-,     „r 
manbenr  al  tot  berfcöeibcn  reifen  toaSberfocDt/  en 
fjengeconfenteert/  ban  totnocDtoeopgeDouben.  ^et 
inliouö  toas  fommierlijn: 

DAt  alle  perfonen  houdende  < Braband, :nige  officien  in 
'tzy  van  den  Conink,  fijne  Steden, 

Vaffalen  of  Smalre-heeren,  niet  geboren  zijnde  van 
fijnen  Lande  van  Braband  ,  mitsgaders  de  gene  niet 

geprocreeert  zijnde  in  wettigen  bedde :  en  ook  de  ge- 
ne die  hare  officien  van  Juftitie  in  pichte  of  pand- 

fchap, of  beleninge  genomen  hadden ,  terft  ond  en  fon- 

naöben/  toaren  ooft  onöcr  anbere  ban  meninge  te  ber-  En  ©1»; 
nopen  niet  alleen  alle  fjet  t>ut-gctoafcf) :  maer  ook  ranöc 

ben  gronb  ban  \jct  25ofcf)  en  3©aranbe  ban'sS^a-  S' f"! benljage/bclgcnbc  be  rcfoiurie  genomen  in  $obcmbcc  SePIwn 

of  december  ir  75.  vornt- 
<Dan  eer  top  bier  bo2ber  ban  feggen  /  toillehtop  jJJ J&" 

eerfteen  toetnig  banbe  gelcgcntbeib/  en  plaetfe  ban  wHS 
ben  ̂ age  /  fb  hk  ten  befen  tijbe  toas  /  en  eenf  becis  nu  bfrfio» 

t&t  bcrljalen»  <Den  i^age  too?b  gemcenhjn  *s<02a>  p^ ben-Dage  genoemt  /  obermits  be  <©2aben  ban  ̂ ol-  fcB?ö, 
lanb  aH;ier  banoubcnujben  nare  refibentie  placbten  buigt 

te  tomben  /  en  iö  een  open  ©len  gelegen  in  $002>  j*»n  Jw 
der  vorder  vertrek ,  henfouden  verdragen  van  d'exer-    fJOllanb/een  mi)le  ban  <©clf/ttoe  ban  3Leibcn/b2l'e 
citie  en  het  bedienen  van  harevoorfz  Staten  en  offi-  j  ban  ï»Cf  tetbam  /  dl  fetett  batttgacrlcm.  *DC  Eee  tjS 
cien, gelijk  hy  (de Conink)  de  felve  daer  van  verdra- 

gen en  gedeftitueert  hadde  ,  alwaer  't  ook  fo  dat  de 

baer  maer  een  balbe  mtjle  ban  baen  /  altoaer  een  bo?p 

gelegen  t«67  't  toelft  ̂ cbebcningen  genoemt  toojb/baer  jjjjjjjj" 

in  Den 

voorfz  perfonen  by  hem  of  fijne  voorfaten  gelegiti-  I  mecft©ifïcnerS  wonen  /  bie  beintoöónöeren  ban  ben 
meert,  gehabiliteert  en  tot  eemgen  Staten  of  officien  I  $|age  met  alrebanbe  ̂ ee-bifcll  na  bett  ti)b  batt  bett 
ontfangen  waren.  Dit  ook  alle  Officiers  fo  wel  van  |  jare boo.2fien  /  en  toerb  be  felbe  bifcrj  albaer  meeft  ge? 
hem  als  van  fijnen  Vaffalen  en  Smalre-heeren  van  fij-    b2agen  Op 't  ÖOOft ;  b'tntoOOttberiéf  ban  ben  ï^agc  {JOU* 
nen  voorfz  Landen ,  die  den  eed  in  'c  Articul  van  de  I  ben  Ctt  fuftifleren  bat  be  Süee-bifCÏ)  hit  in  ben  t|age 
blijde  inkomfte  niet  gedaen  en  hadden, gehouden  wer-  ;  banbe,$Cf)ebeninger${geb20CÏ)tto02b/  OngelijH  beter  J5a0g" 
den  den  felven  eed  te  doen,  te  weten  de  principale  Of-  |  tiS  ban  bic  OP  anbere  plaetfen  in  l^öllanb  gebangen  bettttij 
Beiers  van  fijnen  voorfz  Lande:  ahfij  nen  Droüaert  van    toerb;  bintoOOnber0  ban  ̂ CÏieUcningen  fijnen  toer?  onanie 

Braband,  Meyer van  Loeven,  Amprmanvan  Bruffel,  |  ben  OOft  gellOUben  bOO?  250?geren  en  at$  POOJterö  %a^H 
Schoutette  van  Antwerpen  en  van  den  Bofch,  binnen  I  ban  ben  J^age  /  etl  toerb  Onbèr  be  ̂ cQepenen  ban  ben  nfnacrj* 
eenre  maend  na  de  publicatie  van  dien  in  handen  van    J^age  00Ö  alnjbö  eencn  ban  ̂ ClJCbeningetl  baeron?  $*me9 
den  Cancelier  van  Braband,  en  de  andere  Officiers  of  I  fcer  geftelt/  en  50H  be  tlltoOOnberÖ  ban  ,j$Cljebenin-  JJFSS 
bedienende  eenigen  Staet,den  voorfz  eed  refpecti  vel  ijk  |  gen  ooft  be  ï^aegfe  BïerfCliare  Otlï3trto02pe«.    <Dtt  ben  %v 

tedoentereerfterVierfchareofDingdag.diemenfoude  |  Ö0?p  ban  «^ClKbeningen  ÏÖ  eengi'00tplaifierb002be  8? 
houden  na  de  voorfz  publicatie,in  handen  vandenoud- 
ften  Leenman ,  Schepenen  of  andere  Rechters ,  en  de 
gene  die  tot  fulkerVierfchare  of  Dingdag  abfent  fouden 
wefen  ,en  den  voorfz  eed  niet  gedaen  en  hadden ,  fou- 

den gehouden  wefen  den  felven  eed  te  doen  ter  eer- 
fter  Vierfchare  of  Dingdag  daer  na  volgende,  dat  (y 
in  rechte  fitten  fouden  ,  ordinerende  en  bevelende 
voorts  fijnen  Vaffalen  en  Smalre-heeren  des  voorfei- 
den  Lands  van  Braband,  die  in  haren  dienft hadden 

eenige  vremdelingen ,  uitlanders ,  of  andere  bedienen- 
de officien  of  dienft  hebbende,  tegens  de  voorfz  blij- 
de inkomfte ,  dat  fy  de  felve  terftond  verdragen  en 

effedluelijkcn  afftellen  en deftitueren ,  ftellendein  ha- 
re plaetfen  andere  bequamc  gequalificeerde  perfonen, 

fonder  dies  in  gebreke  te  wefen  ,  en  fo  verre  datter  ee- 
nige fwarigheid  vicle ,  aengaènde  de  voorfz  Officiers, 

te  weten  of  hare  officien  fouden  wefen ,  officien  van 
Juftitien  of  niet,  dat  de  felve  fwarigheid  gcdetermi- 
neert  foudc  werden ,  by  den  Cancelier  en  Rade  in  Bra- 

band ,  &c. 

<£n  toaö  hit  placcact  in  bate  ben  16  jffêartp  1 57  6. 
ttet  10  fllrtrjbel  ban  be  blijbe  inaomfte  ban  232abanb/ 
baer  mentie  ban  gemaent  toerb  batfe  bef  toeren  fOMbe 
moeten  /luibalbitf: 

I.  Deal 

intooonberg  ban  ben  ̂ age/  en  boo2  bcb?eembeb(e (F  Hz) in  ben  !§age  homen  /  öie  albaer  bele  /  fo  te  boet  /  aljs  u 
peerben  en  te  toagen  hemen  /  om  ben  te  berlufligcn  en 
te  bermaften/  be  ̂ ee  te  befien/  en  albaer  een  fobe 
bifen  berfcö  uitter  ̂ ee  ftomenbe  te  eten  i  baer  be 
herbergiers  albaer  toonenbe  niet  gnalijH  üp  en  baren» 
Ijbaer  bcbalben  bat  be  plaetfe  ban  ben  i^age  felbe 
feer  plaifierig  iss  /  fo  i£  baer  ooh  een  feer  Deer  lijn  no*    »<?> 

flelijn  en  Coninulijft  ̂ allei^/  't  toelft  men 't  ïtoftfi' noemt/  ronbom  met  muren  ert  grachten/  bpfonber  bnuijct 
aan  be  |^oo2b-3i)be  met  een  b&bt  en  toijtie  graebt/  «m  *&n 

met  filaer  foet  toatcr/  bat  men  ben  ©pber  noemt  /  bcr;  jj0"^0 ciert:  op  bit  l§of  placbten  be<©?aben/  atë  fp  in  J^ol-  Qaqe. 
lanb  toaren /Daer  refibentie  te  Douben/  enbebo?pen  ©yurt. 
baer  omtrent  ïeggenbe/  toiften  elr  toat^of-bienfïen 
fp  be  <©2aben  ntojien  boen.  «frabe  3©iiiem  ban  j|o^ 
lanb/  be  tWht  ban  bien  name/enbebijftienöe/  of 

fofommigefcl)2ijben  be  acbtienbe  <0?abc/  bc  toclftc 
tot  fijn  ttointig  jaren  «ooms  Coninfi  gcto02ben 

toaé/  fjeeft  albaer  een  feer  feoftelijft  en  feboon  ge^- 
bouto  gemaebt  /  in  ben  iare  12+9.  of  baer  omtrent/ 
baer  ben  ffaeb  ban  ̂ ollanb  bare  ilacb-ftamcren/ 
3fiubientien/  en  bele  anbere  becrlijbc  bertreeften  en  na* 

meren  ftebben/ gelijft  baer  00b  ïtf  be  ïïebcn-ftamer  en 
«egifter-feamer  /  op  *t  eevjle  inbomen  is  een  feer  tjeep 
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&  roebe/  b?cet  Uijf  rocbcn  binnen  muren/  en  be  biepte  ban 
Sn  V  öenap  feftDalDe  roebe/ een  Dcerlijftgebou  Uan  §2lant0 
«of.      Douttocrft/bacr  gene  fpinncftoppen  in  groepen/  op  tod* 

fte5ale  rontom  nu  ter  tijb  Uerfcljeiben  Ccamerg  13002* 
fiaen  /  fo  met  aiberDanbe  boeften/  ftramerpe  Uan  3pbe- 
toerft/  fpiegdovmeffen/  bjillen/nammen/ftofterg/  tam* 
ftofterov  fcOübcrpen/  gefneben  piacttocrft/cn  Ueel  meer 
anberg  /  tot  gerief  uan  be  gene  bic  Det  uan  boen  Debben 
en  baer  nomen  toanbclen.  <0p  öcfe  $ak  Dangen  jegen* 
tooojbdiju  ooft  bc  Uictorp-tcfecnen  en  Uacnbcl0/bte  den 
p?tnce  Ulauritiuö  Uan  $aflau  /  ,$tabDouber  Uan 
%>Ilanb/  foncUanben  mecrmaelS  gemdben  $?incc 
V>an  ©cangien  Deeft  UeroUert  en  getoonncn  op  bc 
^pangiaerben  /  fo  tot  (CucnDout  tn  2d2abaiib  op  ben 
21  gjan.  1^7.  ais  omtrent  $ppoo2t  tn  ©laenbéren 
ben  x  giulp  1600.  baer  Uan  ter  gdegenber  plaetfen  tn 
be  naUolgenbe  boenen  fal  Uerljacl  gemaeftt  toerben. 
<©oelj  febettbe  cerfïc  boutoinge  i$  bp  gdegentljdb  Uan 
tijbe  baer  nocD  Uele  aengebout/  fuif  bat  niet  aücen  be 
CoIlegienUan^oilanb:  maer  oofttianbegcumeerbe 
^oUincien/  baer  nuter  tijb  DarcUergaber-plaetfcn  en 

^ïcTit    Ue2t?eft-ftameren  feer  bccjuamclijft  Debben/toant  nu  ter 
<J0l,e'    tijb  Debben  befe  acDt  Collcgtcn  Ijare  Uergaber-piaetfen 
Erjarc  albaer/namentujftbe^oogmogenbe  peeren  Staren I Dcrgaöcc  <*5enerad  ber  Uereenigbe  jSebcrlanben/  ben  tHaebUan 
piaetfm  Staten/  be  Staten  Uan  ̂ ollanb  en  a©eft-©?ieflanb/ 
Kon  en  fare  gecommitteecüc  Kaben.  <©en  ̂ ogen-rabe 
't  mr  tn  Uan  3iuftitie/be  pjoUinetalen  ïtaeb/  beïltften-fta* 
ton®*  mt  toan  j^oilanb  /  ben  ftaeb  en  Heen-Dobe  Uön  ©2a* 
8         banb  /  en  nu  ooft  be  föcftcn-ftamer  uan  be  <0enerali* 

uit/  bit  binnen  eentge  jaren  ïjertoaeriö opgerceftt iö. 
55oUenbien  refioeert  alDier  bc^tabbouber  Unn!§oI* 
lanb  en  fijnen  particulieren  föacb  /  en  alö  be  gdegent* 
Öetb  Uercifcpt/fo  toerben  ooftaiDicrbe  ïsabenuanbe 
acbmicaliteiten/enbc  <0eneraelöUanbcjifêunte  met 
Uergaberplactfcn  gerieft/en  3tju  alle  na  geeöe  gelegene 
Deib  tod  geaccommobeert  mcfDacr  <©2cffien  /  ̂jecre* 
tarien/Uertrecften  en  alle£  anberjS  bat  Den  nobfg  t#/be? 

©«€a>  DalUcn  nocDbe  Cafreicpmebaececncn  fcDoncn  tfnipn 
2X8?'  acn  *ö :  altoaec  öc  Caftelepn  fijn  tooonplaetfe  Deeft/ enoere    *ö  Vïcïc  anbere  tooningen  en  plaetfen  /  baer  Uele fUp* 

öooften/  fo  Uanbent$oUe/atë  Uan  ben  ̂ tabDouber 
ooft  geaccommobeert  3ijn  /  nocD  i£  aïDicr  een  piactfe 
bae?  beïib^pe/Uejfamelb  boo?  üan  ̂ ariu^uaiTsöo^ 
aun/toegenaemt  <3an  mctteSSoeftenbetoaerttoetb/ 
bc  todftefierUcnbe  omtrent  Det  jaer  1*32.  benlsetfer 
Carel  be  ©i)föe  <£ifgcnaem  Uan  fijne  %ibm  c^macht 
Ijceft:  maer  alfobe  felUe  in  btfc  trotiblenfeer  Uerbe* 
ftrueert  té/  fo  en  tg  be  felUe  febert  niet  feer  toaergeno- 
men  nocDte  Uermcerbert  geto02ben :  nocD  tö  alDier  een 

Capriic  ̂ erfte  of  Capelle  gefunbeert  ter  eeren  Uan  be  |Ba^ 

©eoto^  ipe  grote  en  magnificfiue  3alc/lanftticnencenDalUe  1  be  <0enerael0  Uan  be  USume/tcn  oUerflaen  Uanbe  ««ai 
*"-Srt  u""*  u"r — s  —    «"""  w"wM ;  ™  »«** !  peeren  Uan  be  Refteninge  be  J^ollanbfc  lÉunte  gep?o*  iaflpnööul1 Ueerten  geaffapeert  toerb:  notötjSinljet  begrip  Uan  ̂ untè 

'tl^of  een  bequame  plaetfeof  plrpn  tot  een  toanbel- 
plaetfebienenbe/betoelïtljet  binnenhof  genaemtioV  ,f"^r 
gclijn  buiten  nocD  een  feer  groot  en  toijtplepnlö/Det  ̂ crS! 
buitenhof  genaemt/  albacr  fcDonebeguamc  flallin-  un\w 
gen  tot  gerief  Uan  be  paerben  Uanben^tabDouber/ 
meteen  groot  en  rtiim  piReer-Dutë  /  flallingeUoo?be  j®*^ 
Cocto'-  paerben/  en  b'€beUiebcn  Uan  ben  ̂ tabDou-  tn$u 
ber  3ijn  /  mitfgabersJ  ooft  uerfcDeiben  fcDoneDuifin*  feeer&m. 
gen/eenfbeel^  bp  particuliere  perfonen/ en  eenf  bedsS  ït"J;n bn  <Ofi itterjö  Uan  ben  J|oUe/en  uanben^tabDouber  jjoona 
betooont/  altoaerooft  i#be0€>2aUcn  ©alfttjof/baer   «« 

be  ©alften/  (Carffen  en  artbere  <Sbde  Uogden  tot  plat*  jrf,&' 
fie^r  Uan  ben  (©2aUe/en  nu  Uan  ben  ̂ tabDotiber  om berDouben  toerben  /  alljier  omtrent  x#  ooft  beö  452a*  ©^ 
Uen  geUanftenifTc  öie  men  be  ©oo?-poo?te  noemt,  ̂ e  f  «*«! 
UlccfteUan  ben  ̂ agefdbe  isfUan  binnen  feer  plaifie*  S; 
rig/  toant  benalUen  batter  3ijn  feer  fraepe  ruime  mm 
plaetfeii/  al0  be  frtjoné  ©pUerberg  feer  Iufltggelc?  ̂ w 
gen/  refponberenbe  op  be  Uoo?feibe  UpUer/  met  feer 
feboneen  Deerlijfte  Duifen  gebout/en  Det  plaifantigc  JS«boo, 
©eo2Doüt  /  beibe  feer  magnifijftelijft  met  fcDone  linbe- fi8Ut bomen  en  anberc  beplant /en  fcerlufltg  enUermafte^ 
lijft  om  tetoanbelen  /  bpfonber  beg  ̂ omer-ttjbjj  /  als! 
menalbaer  Doo?t  Detïiejfelpgefang  uan  alberftanbe 
Ucgdftenss  -,  gelijft  ooft  Bet  buiten  J^of  feer  cteruju  bin^ 
nen  eenirte  jaren  Bertoaertf  mebc  met  fcljorte  linbe- 
bomen  bëirtamet  ijs/  fófnn  baer  nocD  Ueel  anbere  fcDo  ̂ 
mtoijbe  plaetfen  tefien/namentlijft:  be  paetfe/al?  $>\M\u 
forjenaemt ■/  Ijet (Co^nopUdt  of  be  ̂ neuterbijft/bie^"^ 
ooft  tod  beplant  tsf  met  geboomte/  be  merftt  en  nu  l°ffio ooft  beUifcD  en  grocn-merftt  feer  frap  cnrjcrictfelijft  «n?» 
geaccommobeert  /raïtfgaberg  beturf  enDout-merft-  wtyfa 
ten /en  anbere  platfierige  plaetfen  elrnabe  gelcgent?   Jjj 
Detb  /  (b  met  geboomte /pompen  en  anbere  Uerficn:  m^ 
ooft  t^  ben  l^age  met  Ueel  fcDone  Deerljjfte  Dniftnen  nmu 
geboutoenalom  Uerctert/  begrote  peeren  uan  t^  JSf/" ^eberïanben  Dabben  alDieruanoubjS  fjare  Duifen  ge*  curfci 
Dab:  afesnamentlijftbe  peeren  Uan  ï©affenaec  flaen-  iouu 

tocon- 
jplactfcn 
cp  't  lêof 
tn  ben 

$age- 

%ib}axte 

ia  b'm 

oö'rfêof. get  JiBarie  /  bp  ben  U002fclJ2eUcn  <02aUe  3Billcm 
Uan  Itollanb/  betodfte  nacrmaelss  ̂ ertog  2fielb2cci)t 
Uan25cperen  <ü5?aue  Uan  ̂ ollanb  anno  i?7i.  ben 
ao  ̂eb2.tot  een  Collegieuan  een  beften  enttoaelf 
Canonijften  /  met  feer  fcDone  Decrlijfte  goeberen  bcgifc 
ttgt  /  en  met  Uerfcljetben  U?pDeben  en  p2tUilegien  Uoo?* 

bc  recDttegenss  ober  be  feneuterbijft  /  be  <tf5?aUcn  Uan  mljËL 
^renöctge  baer  naefl  acn  gelegen/  uan  ofgmont  jtaen-  %mm 
tie  opten  Doeft  Uan1  be  ©pUerberg  /  föneuterbijft  en  Jjmty 
aen  bc  paetfe/  be  Igertoge  Uan  252upnftoij&  metre  SJJ? 

acn  Ut  fóncuf erbijft  of  Dct  (CojnopUelb  i  be  peeren      ' Uan  Jfffdfrein  op  ben  Docft  Uan  be  ïineuterbijft  aen 
be  plaetfe  /  25ö2ffden  Hl  't  ©oojftout  /  mttenbelf  in Det  3©cf*-einbe7  #cftcrtoijft  mebe  aen  be  Iftneuter* 
btjft/^fTelmonbe  of  öetef  inTt  ©oojDout  bp  be  2Öofc&- 
pochte  /  €abmi  mebe  ft!  't©oo?Dout  /  Koon  aen  be 
^uib- 3pe  Uan  be  föcrfte/  en  25aerttoijft  tn  be  lBol* 
(ïract/  en  meer  anbere  Abelen  bic  meefl  allefeDone 
en  pfaifierige  boomgaerben  en  DoUen  baer  aen  Deö* 
ben /maer  nuter  tijb  fijn  be  boo?fcö?eUen  grote  pee- 

ren Duifen  meeftenbeel  al  beralicneert  aen  anbere  J|ee* 
ren  Uan  gualité/en  Uoo?namentlijft  i$  D^r  uitmunten*    m 
be  Ijef  feer  fcfioon/Deerlijft  en  fto(leltjft  Butö  engebou  JSK 

fien  peeft/  bic  bp  ben  |twi  «5?egoitu$  bc  elf öe  ge* !  tnben  jare  153  >bp  Willem  <0outtn3ünIeUcn<©nt*  ^tm 
confirmcert  3tjn/todfec  goeberen  U002  fo  Uele  baer  nocD 
Uan  onUerftoft/  en  in  toaerbentoaren/ bc  Staten  uan 
ï^ollanb  tnben  jare  if8±.  geUcegt  lebben  aen bebo* 
tnepnen  Uan  5Soo2b-ï^ol5anb/  \m$  bacrtrttaltmcn* 
terenbc  be  «Canonicften  /  bte  al^bocfn  leUcn  toaren: 
nocD  tó  t»P  't  Uoo2ff  ImUen  $|of  eene  fcDone  CaetöBaen/ aen  be  Cafldcpnic  U002  plaificr  uan  te  €bdcn/  &\ip; 
poofïen  /  en  l^oUelingen  /  toaer  acDter  bititm  acn  tit 
gracljten  ftomt  gelijft  al0  eenCingd/  een  piactfe  bte 

after*   men  Det  SUftcdanö  noemt  /  altoaer  men  jonge  after  of 
lano.     cphd-boomen  placDt  aen  te  Uocben:  maer  boo2bien 

bc  felUe  piactfe  aen  beibc  3ijbcn  opte  ftantat  Uan  Dei 
toater  met  fcDone  Doge  bomen  befet  tö/  cn  ftoimcnbc 

öcpac^  feiïx  trncr  niet  tod  meer  groepen /ertio' nu  albacr  tit 
gnüan  ncpacrpcbanbcn^tabDoubcr.  <0o|ltoaert  baer  aen £*a*;    iö  bc^  ̂ ètabDouberö  tliupn  of  Dof/  baer  alle  acrb  en 
fjoubcr.   boom-U2ttcDtcn  tot  bcDocf Uan  üc$  ̂ tabDoubcto'  ftett^ 
J^g;    ftcn  gctcelt  en  gebjutftt  toöjben  /  ooft  t#  op  't  $Jof  Dct 
ijoiiöcrj?  aft'aep-Dui^  uan  be  <0?aejTdi)fc&di#  UBunte  /  baer  bp 
Sof- 

fanger  (0enerael  Uanl§oHanbgebout/Det  toelfte  alle  smis  tg 
be  anberc  in  bcelfjeib  en  fcDoonDcib  uan  ftameren/  5a*  JSJJJJ 
Ie  /  jaiettcny  ftelbersf/  gemaeften  en  DeeritjftDctb  te  bo*^  muM 
Uengaet/nu  toeftomenbe  ben©2tnce  jpreberift^en*  foffio* 
rift  <(5?tött  Uan  ̂ affau/  $f.  b?oebcr  Uan  ben  boo?*  J^ntw ï  Ttïjttcjen  Doodgeboren  ©o?fi  iH9anrtt5  /  ̂ince  Uan  gJlnCe 
(©rangien/  ff.  ̂ tabfjottberUan  <0elberlanb/  i^ol*  fteav 
lanb/  Ecelanb/  3©cfl-©2ietïanb/  ötrecDt  en<©Uer*  "JgL% Pfel/  betbe  foncn  Uan  ben  boo?lucDttgen  p?tnce  uan  „ffl 
€>rangten/Dooglotïijftcrmcmorien/  baer  top  alrebe<©ran> 
tn  befc  onfe  boeften  Ued  Uan  gcfcD?eUcn  öebben  en  nocD  Se 
meer  fcD2ijUen  furiën  /  gelijft  top  ooft  metter  Dulp  ̂ h 

^>ob0  /  tn  't  UerUoig  Uan  befer  j^iftort'cn  boen  fuU  jMfP* Icn  Uan  ̂   U20omBeib  /  filocftDeib  en  beueftben  ber 
Uoo2fcD2eUen  ttoc  genocmbc  ̂ jtneen  /  fo  onsf  <0oï> 
gelieft  Det  leUcn  en  gefontöeib  u  Ucrgunnen.  3©el? 

fte  $2ince  frebcrift  ̂ cnbcriftalDier3ijn  ̂ oft'iefDou* ïimtit/  Debbenbe  ooft  feer  fcDone  en  gcrieffelnftcffaï* 
len/  en  Decft  bcUoo?noembe  |32tnce  'rfelUenocDfeer 

Uele 
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feecaedp  cn  plapfierig  boctonbcrftotiben/enbere*  I  fo grote innomftc  niet  en  fteeft  afótot'onöcriioS ii  SS (Ie  tot  aitbec  gebnuïn  J^ücft  fijn  albier  in  ben^agei  öe  menigte  ber  arme»efen  tod  nobig  Siïtoiïïï Ctec 

frijnt* 
rcrë  f)o^ 
toen  en 
Doclcng 

ttoeïïeerlü&eSdwttcrss'Udbênen  doelens/ baer  Se  nen  belleren  Staten  ban  Manb  in  ben  faré  uSi erercmrcnenoefH  tot  bcboef  ban  't  fdf be  een  Slotcrpe  gecortfenteert/ 
Cödcn/ fuppooften  en  bojgcrenfjaer^ 
fenen  fo  metten  boetboge  /  fjantbogc  als  buffdje  of  i  en  ia  boo?  «et  liberael  inleggen  in  be  feibc  ïï  otm?e  f ot  ** 

mW*  ïocr :  U002.t?  ̂   ïï  'f  bc3"p  bnn  Dcn  ̂a8C  nocö cen  lJct  °cD?cït  m  fefiWfcwfi  ban  hicn  feer  acbcntft'  SS rocw?   fc»  ocetc  (f none  $arocbte&crnc  /gefunbeert  teree*  neeit/  en  toattcr  bo?bee  ban  nobe  is/  tocrb  iacrJnr  S roctjfe 
Öcr&e 

i  tn  öen 

*Sjan5 
fn  Den 
toren 
ban  Den 
Shgean 

re  ban  ben  ̂ noftclfjacobus/bercicrt  metten  toape 
nen  ban  be  peeren  ban  be  <ü?b?e  tie^  guïbcn  $lies  / 
en  bele  anbere  Abelen  toapencn/  <£pitapljicn  en  fcö.o= 
ne  glafen  /  Ijcbücnbe  cenen  feerïjogen  toren/  bartbe 
todfce  men  berre  eutoijt  be  Eec  en  omlcggenbe  lanbs* 
boutoe  beften  ban  /  in  'topperftc  ban  toelftcn  toren 
tnben  jare  1539»  ben  29  ̂ecemb>iStoefenbcmacn* 
bag  /  bes  abon&s  omtrent  fes  uren/  boos  eengroot 
berfcf)2icfteujft  cngetooon.ontoebcr  met  bonber  en 
blirem  /  'tbiercntitencn  ia/  en  met  cenen  J3oo?b- 3Beften  toinb/bfe  feer  fterö  toacpbc/toerbbegdjcïe 
öerïte  berbjanb  /  met  een  groot  bed  fjuifen  flaenbe 

boo;  überacujeib  ban  be  €bdcn/  fuppooiten/  bol 
SSiS  "PW®™*  ïöftdöft  gdjoipen :  bubertf 5W ijfom  notp  bele  anbere  grote  febone  ïuiifingen 
SLrSLS?^  ̂ gto°ont  öp  bele  treffelijke  <&&  M^ len/  ïïacböbeeren  en  fuppooften  ban  be  ̂ obcn/  en  &te* 
fobanotibtf  /  ais  meuten  gebout/  onbertoelbentento  «en. geboube  nieten  berjoo?t  bergeten  te  toerben  bet  ft  boon 
rjöéinb  en  tod  bèrciert  $|of  /  gebout  bp  ben  m?m  ©«8«* mtpv  Sacob  ban  <$n&/  ïïacb  en  JiiinDafTabcuï  &rr ©jbmarf*  ban  benboo?lucïjtigenConinbban^tee,  ÏT& 
ben  /  flaenbe  feer  plapfierig  in  't  Euiben  ban  ben Ba^' '-    -  inuröan 

onrfle* 
6:n. 

j.  «nöe  2mb-^(ï.30bc  banbien/  enoofe  eenigeDui^  ̂ age/  op 't  eerfte  inftomen  banicTf? afiiiï S»a"  £lur<T 
'Eano  9„  P?,.n?rf?up?r?c/  itortStoonbcrujHcn  fcerber^  ge  op 't  toater    mm^mimUmmm-  mnffi fdutebdub  toas/baer  baninbu  jaer-btcDtgemaeut !  pookte /  neer-Ijof  /  falc/  faletten/  uameren/  neuïie,  £*<!*" «ciJÜC»  I  nen  en  anbere  gerieffclijfte  bertretften  /  neffenö  be öcn' 

n,  „o,  ,r     ,  -  v   .   n/w    .  „  1     J     jmunaen  en  ben  plapfantcn  fjof  en  tunn/  binnen  ee^ £,TV"*     GEr«V«*«C*  VV*r*  Verlrand,, !  nfge  jaren  begonfi  en  nu  ais  in  bit  fef)?ijbe  ncnoes' 

in  v  \mter-Mae7sddo0r  Gods  CraCbt  en  hand,,  fier.      nen  acnroeren  alle  be  nieutoe  flraten  binnen  ttointig **,     ~    , .    .    .  ft1rcn  ftertoaerS  en  nofl)  bageliir  pemaeht  ïmthm* 
öencfTens  be  Stcrfie  nen  be  «DofHÜöe  is  alfjicr  be  /  als  notsnamentujs,! nS  grotVeirnuTtnTS een  feer  pertofi  en  tocï  getutimert  fiacbOuiS  /  ter  flraten  /  be  (Surfen  éomtncfnten/altoaec  col  een  %m- mn*  pïactfca .ItoaerbanouöSyet^ofban^eberobepïacö  nieuto  stoute*  gcffeib  S /  be  maSbe  «S«? ie.       teflaen/  altoaer  beHöagtflraten  banben  ̂ ageban^  I  ïiabe  /  be  ïïaemflrate  /  be  énilens  ffl  en  mS  T^fr# 

be  en  ban  pontijbeen  cibiïe  recïjtbojberingè/  enoon  |  anbere  /  fo  grote !  als  nleinel ca  n/  allemet  fttom  Scüto, 
1        SS^fiKff^ï^e»^  B^"5S»!flW  tobUae^S^S  s? 

«ft 

juf?  oan 

©oo?Dout  bp  b?outo  i^argricte  ban€lebe<02abin^ 
«ets*  netoan  i^ollanb  gebout  in  ben  jare  nci»  eeniBoni^ 
'iniX  tenCiooflecbanbe  o?b?c  bergiacobijnen  /  bantod^ itöuo?  «e  ̂ erne  tn  befetrouble  jaren  een  gefebut-fjuisge 

maeftt  ts/  öaermenbetgrof-gefdmt  giet/  bacegro; te  menigte  ban  metalen  ftucfeen  gefebuts  /  fo  boo? 
be  berecnigbc  i^eberlanben  /  als  boo2  tnc  banï|oï^ 
lanb  cn^cdanb/  en  anbere  ̂ obintien  in  'tpartt 

Metten  baertoat  ao?taf  /  en  3ün  boo?tS  be  gemecne  Smn bo:gcrenïjutfen  feer  beguamdfift  t^telr  gerief  en  nc^  wfct rmge  geaccommobeert  /  fo  feboon  en  tod  aïSin  ee=> 
mge  ban  be  befle  ̂ teben  m  ̂ ollanb  /  't  getal  ber  't  ma ijutfcn  bmnen  ben  ̂ age  ia  omtrent  24.00/  en  ober^  ̂ bni* 
mtts  befe  Bleclie  fo  plapfierig  is  /  en  bat  bier  be ,en- 3|oben  ban  fJuiïWc/be^tabijoubcr  en  allebcboo?^ noembc  Collegien  /  nu  ter  tnh  refiberen  /  fn  ia  ihr 

tulier  gegoten  ain/  ban  iSbefelbe  fóernenntoebcr^  j  bagelijr  een  grote  berbeeringe  ba n  bolfi  /Wc  Scft  «»« 
Ma»  befjouben  om  fjet  gefebut  te  gieten  /  cn  boo?tS  anöc  :  toacr  bio?  be  gemene  burgerpe  en  Knbec  bcS  S&LÏ Krpe.  "  Plaetfe  baertoe  geaccommobeert /met  ooaeenbc   bergiers  tod  baren  7255S  dr  ba  SïS 

quamer  tooon-plaetfe  boo^  ben  meefler  ban  net  ge   re  noóbb?uft  bonnen  toinnen 1  /  en  1 Sf  &  toS  ̂3C' febut  gieten /  en  toerb  nu  ut  be felbe  fteeue  gep?e,  tooo?big  in  ben  feage bele %ffiS&eoriSS« S    Bffe öi?m  ̂ oerj  5nn  eentge anbere <0obS-butfenalbier in  I  nen  /  fo  in  matSuTbanlS/ ̂ mSSSuuSS^  5S5* ben  ̂ age  /  en  onber  anbere  fs  bp  hertog  afidbjecfjt !  rien  /  als  in  anbere  Satutonten  en  1    mi-f  r^e  S«& 
ban  peperen /e?abe ban  ̂ ollanbinben  jarc  ij57. '  leert,  ̂ e  <6?aben  6aiSSM8ettcttSS^& '« t^  gefunbeert  »m  ̂ tclaes  <aafl-b«is/  altoaer  feber  :  ge  met  belebeerlnbe  W  Sen  bSX  &  ̂  ge  ai  ban  oube mannen  en  b^outoen/  Us  gcenmib,  ttgt  /  genoeg  mi^SZTmt^mm^  l&c, 

;nen 
OU; 

in. 

iitébw  bdcnbeOben  enne  leben/  in  bare  oube  bagen/  eee 
xfu  ipen  ban  alle  noobb?uft  onberbouben  too?ben  /  todli bo?  om  (ö5afrlnüS  bp  ben  <02abe  ban  ̂ ollanb  met  febone  goe* 

»"  beren/ na  ben  geiegentljeib  ban  bientijbe  begiftigt  is getoeeft/  en  onber  anbere  mebemetfjctCoom-buiS 
en  be  a©age/  todn  Coren-ljuis  en  3©age/  bejüfea- 
giftraten  ban  ben  ̂ age  banbe  Regenten  beöfelben 

-      <6aft-buis  /  ober  eentge  &02t e  jaren  geBocfjt  nebben  t irefcs-  altoaer  fp  nu  een  feer  gerieffdijfeeen  fcfjone  ©leefcfi- 
iie.     Dal  gemacfjt  Ijebben  /  en  be  Bage  baer  b\}  geaccom^ mobeert/  en  be  Coren-merfitbPbe<02oen-mer&tge= 

gbonneeet-  (£nf)eeft  bcboojfcfeeben  ̂ abeoonge^ totlt/ bat  boo?  eerft  be  fuppooften  en  bienaren  ban ben  ̂ obe  bte  boo?  ongeluh  of  anberfinsmoebtentot annoeöe  geranen  /  in  bit  boojfcujeben  <0obs-buis fouben  toerben  onberbouben  /  en  ban  ïkou^c  ©alle 5nn  nueenige  beguame  buifingen  gemaefet:  nocbis altjter  een  beguaem  3©ees-buis  gefunbeert  uitte  ao^ 
berenbau  Cnfptjn  ban  25ofclj-fjuifen  /  in  fijn  leben ïtaeben  üentmeefter  s0enerael  ban  Euib-öollanb/ 
ntttfgaöers  ban  ̂ ffroutoe  Hgnete  ̂ ui&  pieterS 

Ht 

ban  eentge  grote  befloten  J|oIlanbfe  3>tcben.   €n  ̂fl,1ba,t 
gelnb  ̂ \e  piaetfe  ban  binnen  alom  feer  luftt'g  en  ÏJ   ?a' plapfierig  i^  /  fo  en  iffer  Mtm  om  en  baer  cm* trent  geen  minber  bermaltinge  boo2  ben  intooon^ 
beren  /  toant  bebalben  ben  luft  /  titfe  op  Zn  in 
tjet  3D02p  ban  ̂ cbebeningc  en  be  gce-ftrange/ 
fcljeppen  mogen  /  fo  $ijn  aen  b'een  3ijbe  be  Tfeup* nen  /  oberbloepenbe  met  (tonijnen  /  baer  in  iic  <£* 
beien  /  en  anbere  baer  toe  gcnuaüficeerbe  baer  ber* 
ma&ingc  /  luft  enoeffeninge  bebben  mette  jiartjtban  conen. 
Comjnen:  als  inbe  omleggenbe  belben  ban  be  $a-  /ac&r 
fen/  en  ooft  mette  cMc  bogden:  boo2tS  jjjn  begroet  ia?fta/f" netoeplanben/  be  todb2agenbe  noren ■laribenenfcfio^  ©oaci- 
ne  boomgaerben  bier  omtrent  gelegen  /  feer  iufiig  Wit- 
cn  plapfierig/  issa  ̂ omer-baeg^  "t  gefidue  en  't  ge* moeb  ban  be  befienberS  berluftïgenbe.  |Baer  boo2* 
namelijft  en  boben  al  ia  bier  aen  be  (©afr-ai&c  bet 
febone  plapfierige  en  bermaftdij&e  bofcb  en  toaran* 
be  /  altoaer  bele  |$afen  /  herten  en  l^inbcn  in  te 
ften  5ijn  /  't  toelft  fo  luftig  cn  bermabdtjft  ia  /  bat niet  alleen  be  intooonberen:  maer  ooft  bele  anbere ïwr»ï„..«i~M. Zülk^S.  V *v"wv  <»ui«i«.  ̂ um  j^ituiu   u«i  aiavu  ue  lumDönucrcn :  maer  ooit  bele  aitneri» 

boc0terfnnbutsb2outo/  baer  be  arme  baber en moc4««berfcDeiöen^teben  ban  mSS^mSmlSm %\\  2  beS 



$et 2Bofcf) 
tan  tien 

<*Ente> 
tijen/ 
Hetten* 
Suifcn 
tn't  - 
SBofcB. 

2T»cfQÏa- 
tietoan 
Den  iga; 
ge  in  Oen 
Stfare 
X576. 

hergeef* 
fe  moefr 
« en  ge* 
fcaen  om 
li  en  Qa; 
se  te 
Jttvften. 

©en 
agage 
ton torn 
anet  öic 

gractjten 
omciii' selr/« 
tiu  McSt 
tcteen 
ïjetTotrn 
fit  öe  re 
manen. ©e  totu 
ferCarel 
He  ©•  re 
fienbe 
ien  ISa* 
seonoec öeftc 
&en, 

nege 

bes'fofflérgom  Baergenoegteen  bermaftinge  bomen/ 
tot  onbecBoubinge  ban  toelft  SöofcB  tie  J&eecen  ban 
be  ïïetteninge  fcfeere  ecben  geftocljt  Bebben/  tot  een 
enteepe  en  aenboebinge  ban  alceBanbe  jong  geboom? 
te/  in  plaetfe  banljet  Slltter-ianb  bat  baer  toe  platBt 
geb?uittt  te  too?ben/  tn  Hit  boo?fclj?eben  ssofcij  3ijn 
ooftberfrBeiben  ttecten-Buifcngemaefit/  baec  in  men 
befelbe/  beg  3DÏmec£/  al£  be  fneew  leit/  fjacr  boe? 
bec  alle  Dage  b?engt/  toelft  25ofcB  iup  oo?fafeegege? 
ben  Beeft  /  om  öefe  befcU?ijbinge  ban  ten  J^age  te  paf? 
fe  te  b?engen.  ̂ efe  boo?fcB?ebcn  plaifïerige  plaetfe/ 
tft  mene  be  ©leefte  ban  tien  I&age  /  toa£  inoefen 
jare  1176.  feec  befolaet/  boo?befe  inlantife  oo?lo? 
gen  /  toant  befelbe  /  niet  alleen  ban  ben  ,&tabBoubec/ 
§uppooften  banbenjgobe/  maecmebe  ban  alle  ben 
arbelen  /  rtjfte  pecfonagien  /  en  ook  meöe  ban  ben 
tooomaemften  en  p?incipaelften  bo?gecen  beriaten 
toaö  (meeft  alle  binnen  ̂ elftgeblucttt3ijnbe)  fobat 
beèuifen  meeft  lebigenonbetooont  toacen/  enfoon? 
tcamponcect  boo?be  <6uarnifoenen/  bic  Bier  fo  ban 
b'eenealö  b'anbece3jjbe  baec  gelegen  Dabben/  battet 
feer  becb?ictettjft  en  befcoefttjft  toagtefien/  gelpift 
teeftonb  na  be  pacificatie  ban  «©ent/  baec  ban  top 

fjiec  na  t'fönbec  plaetfen  fp?eften  fullen  /  alBier  «omen? Üe/  met  mijn  oogenaefien  Dcbbe.  3£eftcatentoaren 
atëboe  met  gcaö  betöaflen/  bele  Beeclijfte  en  fcfione 
Ijuifen  toacen  beucen/benftecen/  folbecen/  en  al  Bet 
fjouttoetft  becb?anb/  in  ht  befte  en  cieclrjrfte  name? 
ren  Babben  be  paecbenen  beeftenBare  legecsfgeïjab/ 
Det  pfectoectt/  anftecg  en  anberg  toag  uitte  Buifen 
gecooft/  fo  batmen  fonbe  gemeent  Bebben  /  bat  be 
Buifen  nieten  motbten  ftaenbe  bitjben/  en  feer  toet? 
'nigintoconberen  toarénbaccgeblebcn,  ^ettoa^tocl 
altemet  befocBt  getoeeft  /  om  bc  plaetfe  toat  te  ftetften 

boo?  eenen  loop  /  maec  't  toa$  al  becgceffe  moeiten  ge? 
toeefl/  ïmmecg  men  en  Babfce  tenbefen  tijbe  W  er? 
periemie  en  toetenfcBan  niet  /  om  acn  be  3pe  ban  bet 
23ofcD  /  8«t  3©eft-einbe  en  anbece  Booge  plaetfen  / 
fulïie  biepeen  totjbegcaebten  te  nonnen  matten/  ge? 
bjftmen  naberbanb  gebonben  engep?actifeect  Ijeeft/ 
baec  boo?  nu  tec  tijb  be  gebele  ©lectte  rontom  met 
goebetoijbe  geaebten  omcingeït  té/  ennocb  bagel[jr 
aen  geacbeib  toecb  /  baec  obec  berfeb^ben  optrec* 
ttenbe  ©aïb?uggen  gemacttt  3ön/  tn  fulfeec  boegen/ 
batmen  binnen  toeinig  bagen  befe  plaetfe  boo?  een 
ttcngss-loop  toel  befcljecmen  foube  bonnen  /  en  bes$ 
nobb  3ütibe  aljs  eenige  a.anb-iïebe  bonnen  ftecttma? 
ben/  fWï  batmen  befelbe  plaetfen  nu  toel  tot  eenbe? 
(loten  &ttbt  foube  bonnen  matten  of  mogen  Bou* 
ben/  baec  onbec  B«  oott  toel  ecc  bpben  l^eifec  Ca? 
rel  be  ©ijföe  /  nefteng  ftilttmacr  gcrettent  iüS  ge? 
toeeft/  BoetoelBettebiertijbnecgenjSnaerfo  toel  bc^ 
timmectenfo  gcootnieten  toa0»  3©ebecom  ttecenbe 

ban  tot  Bet  25ofcB  baer  top  't  gelaten  Baöben/  alfo  baer alceöe  een  goebe  po?tie  bomen  boo?  aen  beeftoebt  en 
omgcBouben  toacen/  en  batmen  ban  meninge  toas 
allebe  cefte  te  becfeopeb/  omomgebouben  en  uitge? 
roeit  te  toecben  acBtecbolgenbebe  boo?fcB?eben  refo? 
Iutie*  ̂ §0  Bcbbcnbaec  jegenöbe  gemene  fuppootfen 
ban  ben  J^obe  ban  ̂ ollanb  /  Boetoel  fp  meeft  tot  tDelft 
gcblucBt  toacen/  en  be  ifêagiftcaten  ban  ben  ̂ age 
becfcBeibcn  remonftcantiert  ert  cegueften  obecgege? 
toen  aen  benboo2noemben  pnnce  ban  <©cangien  en 
Staten  ban  ̂ ollanb/  boo?Benfelben  ert  uiten  name 
ban  be  gemeente  en  anbece  intooonbecen  albaer/ 
tjectonenbe  en  te  bennen  gebenbe  /  bat  Bet  foube  tenbe? 
ren  en  (tcectten  tot  gantfe  ruine  en  Öefolatie  ban  bê 
boo?fcB*ebcn  ©lectte  ban  ben  ̂ age  /  en  confcCjUcntiijtt 
ooft  tot  bcbecffenifTc  ban  bc<©aft-Butfen/  %  (0ecft/ 
Sücme-toefencn  iep200g-buifen/  en  anbece  mifeca? 
bele  pecfonen  binnen  ben!|agc  ftaenbeenontboubert? 
be  /  W  opte  ttuifen  binnen  ben  ï^age  ftaenbe  bele 
gcbppoteeccjueecöe  öenten  Babben  fp?ettenbe  /  toel? 
fee  Buifén  boo«0  gebeel  becballen  en  becgaen  fou? 
ben/  alfo't25ofcï)  becnielt  toefenbe  geen  appacentie 
entoasf/  bat  befelbe  plaetfe/  nu  bp  't  ï|of  beclaten 
toefenbe  (  alfo  Bet  Collegie  ban  ben  HobMtt  ïïe? 
lienttamec  tot  «©elft  toacen  geblucbottette  ̂ uppoo? 

et  neg:eft 3c  BoeK, 

*m 

ftenbanbien)  nfmmermwr  toeberem  opgettmmert 
en  gecepaceect  foube  toecben  /  bccfocBten  oberfulr  bat 
Bet  boo?fcb?eben  23ofcB/  toefenbe  in  tijbe  ban  b?ebe 
ben  ï|age  be  geneuglijxfte  plaetfe  ban  ̂ ollanb  /  mocBt 
blijben  onbetftocBt  en  ftaenbe/  maec  toant  fp  gcotc 
pactpe  Babben/  aen  eenige  ban  Bace  nabuic-fteben/ 
fo  fp  feiben  /  en  ftonben  3p  boo?  eeeft  Benluitsen  becfoett 
nietbectoecben/toaecom  3Pluiben  cinteltjtt  becfocB* 
tcn'tfelbe25offBtemogen  cebimecen  en  bjp-fiepen/ 
boenbetotbieneinbe  fettece  p?efentatien/  baec  cp  ge? 
bolgttsfin2Cp?ilianno  1576,  fettec  accoojtbaerinbp 
ben  boo?f3  p?incetn  peeren  Staten  ban  ̂ ollanb  be? 
looft  iö  batmen  't  felbe  25ofcB  tot  genen  tijben/uit  toat 
fafte  ban  neceffite  of  noob  't  felbe  foube  mogen  gefcBie? 
ben  /  en  fal  mogen  becttopen  om  af  te  Bouben  of  boen 
af  Bouben  ten  beBoebe  ban  be  gemene  fafte  nocljte  an? 

berftn^  /  mitSbpbe  boo?f3  ̂ Suppooften/  en  liBagt'? ftcatenbanben^age  opb?engenbeen  quptfcBelbenbe 
be  fommen  in'tboo?f3  accoo?t/  ïjw  ban  tooojbe  te 
tooo?be  bolgenbe  /  begrepen. 

ALfo  fijne  Princelijke  Excellentie  ,  mitfgaders  de  &Jcct^ Edelen,  en  ftedenvan  Holland,  reprefenterendc  >t  55,,^ 

de  Staten  van  den  fel  ven  Lande,  om  redenen  henlui-  ban  ben 

den  daer toe  bewegende,  van  advijfe  en  meninge z-ijn  ̂ raDe8^ 
geweeft ,  te  procederen  tot  verkopinge  en  afhoudinge  reüf;1 

van  de  Warande  en  't  Bofch  van  den  Hage ,  om  de  meert  / 
penningen  daer  van  herkomende  te  employeren  tot  gj  jj^ 
dienfte  van  den  Lande  en  vorderinge  der  gemene  fake.  ̂ &n  <®, 

En  daer  tegens  de  gemene  fuppooften  van  den  Hove  rangfen 
van  Holland,  en  de  Magiftraten  van  den  Hage , uit-  JJJ^jy 
tert  name  van  de  gemeente  en  arme  inwoonders  al-  ̂ ujianu 
daer,aenmerkende,  en  ook  fijne  voorfz Excellentie,  Lcloben 

mitsgaders  de  Staten  voornoemt  vertoont  hebben- ^^Ö 
de  by  verfcheiden  remonftrantien ,  dat  het  felve  tende-  ranDe 
ren  foude  tot  ganfche  ruine  en  defolatie  van  de  voorfz  ban  ben 

Vlecke  van  den  Hage,  en  confequentelijk  tot  bederfe-  JjJJg** 
nifïe  van  den  Gafthuifen ,  H.  Geeft ,  Armen,  Wees  en  »göeI| 
Leproos-huifen  en  anderen  miferabelen  binnen  den  norj  on 

felvenHageftaendeen  onthoudende,  als  opte  huifen  S[™n 
aldaer  gerent  en  gehypotekeert  zijnde,  tot  grote  mer-  ̂ j^ 
kelijke  fommen  jaerlijx  ,  met  meer  andere  redenen  öoenüer 

van  befwaerniffen ,  fo  wel  by  monde  als  in  de  voorfz  Jjgj/, 
fchriftelijke  remonftrantien  verhaelt  j  verfocht  heb-  ̂ fc  af\ 
ben  't  voorfz  Bofch  en  Warande  met  eenige  gerede  jouöe» 

penningen  te  mogen  reduceren ,  doende  tot  dien  ein- 

de fekere  prefentatiei  Sois't,  dat  fijne  Excellentie  en 
Staten  voorfz,  op  alles  goed  regard  genomen  en  rij- 

pelij ken  gelet  hebbende,  fo  vele  't  gunt  tot  vorderin- ge der  voorfz  gemene  fake :  als  tot  prefervatie  van 
de  voorfz  Vlecke  van  den  Hage  metten  gevolgen  van 
dien  foude  mogen  ftrecken  ,  bewogen  wefende  tot 
de  voörfchreven   Toonders  ernftelijk  verfoek   en 
bede  ,  metten  felven  Suppooften  en  Magiftraet  vari 

den  Hage  geaccordeert  hebben  en  accorderen  mits- 
defen ,  dat  mits  by  de  voorfz  Toonders ,  in  den  eer- 
ften,  den  voorfz  Staten  voor  de  redemtie  van  't  voör- 

fchreven Bofch  en  Warande  remitterende  en  quijt- 
fcheldende,  gelijk  fy-luiden  verklaren  te  remitteren 
en  quijtfchelden  mitfdefen,  de  kloeken  uit  den  Hage   <®utftj 
by  de  voorfz  Staten  doen  halen  ,  bedragende  om-  J^JJf1 trent  ter  fomme  van   1500  Carolus  guldens  ,  fonder  b  actie  1 

daer  voren  tot  eeniger  tijd  den  voorfz  Staten  yet  te  ban  De 

mogen  eyfen ,  én  voorts  belovende  gelijk  ook  de  voor-  f^*^ 
fchreven  Vertoonders  by  defen  beloven,  dat  de  Len  in-     ©e 

ge  van  penningen  gedaen  in  handen  van  MeefterHen-  £>tatei 
rikMeyfterin  denjare  i^yx.  leftleden , ten  behoeve  jjjjj* 
des  gemenen  Lands  blyven  fal  in  fuiken  ftate  en  fur-  tfffcfiei 
cheantie  als  de  jegen woordelijk  word  gehouden:fonder  be  leni 

datby  den  genen  die  inden  voornoemden  Jare  enige  §["«" penningen  alfvoren  fullen  hebben  geleent  ,  ftaende  ,^72, 

defe  Oorloge  en  troublen ,  't  voorfz  geineen  Land  daer  gclcenl 
vaneenige  reftitutie  fal  mogen  werden  geeifcht,  of  ter  tflj^j 
oorfake  van  dien  den  gemenen  Staten  moeyelijk  of  la-  10ü0.  ( 
ftig  fullen  mogen  vallen.  En  dat  boven  dien  de  voorfz  cen^jji 

fuppoofteh,en  lidmaten  van  dien,roitfgaders  de  voorfz  rfft* Magiftraet  van  den  Hage  den  voorfz  Staten  tot  des  ge- 
meen Lands  behoef  aen  baren  en  gereden  gelde  opleg- 

gen 



1 5  !<*•  Oorfpronk  der  Necïerkndé  Beroerten. 
talen  fallen,  de  fomrne  van- ïoooGarolus  guldens  eens,  i  kt/m  b002t£  berftinDert  Dat  XjCll  fteen  biftuau*  W; welke  fommefyluidenvogende  dien,  den  felven  Sta-     OebOertenftonbebWben/ftceftOOftopCntentf  frtinn 
ten  op  hu.den  promptehjkacngetelt  en.  opgeleid  heb-     fe  met  QtOf gefcfiut  toel  DapperUjft  OCfrDoreh  /ïlocUlCf ben    Sijne  Excellentie^ en  Staten   voornoemt  den     met  bed  UitrecDtenOe.  «CUtenS ïjabDc  hem  fee :  bcr* 

££«* iSK ?        eï  ̂aS1\raei  ?afleJiJ'k  wederom  (aten  /  Dat  Die  Dan  ftet  $oo2Der-nuartter  op  eenen  ail belooft  hebben ,  en  beloven  by  defen ,  dat  het  voorfz  Deren  002D  een  inbal  tn  B;tcflanO  fcuDen  geDaen  fteb^ Bofch  en  Warande  van  den Hagedaer  mede  blijven  fal  ben/ gelijn  toel  geraemt  en%oo?genon  en  toMinwc 
82ÖU?  E2^&^'®:!!™«?™  ^»«*«**n*n  tü^enen  anDeren 

^?y 

• 

J!0ctt« 
tfjrba/ 
toerga» 
Dm 
hrtjsjj- 
taolfc 
optrc 

tijden,  uit  wat  neceffité  of  nood  'tfelvefoude mogen gefchieden,  en  fal  mogen  verkopen,  om  ot  te  hou- 
den, ofte  doen  afhouden  ten  behoeve  vande  gemene 

fake  of  anderfins,  en  dat  men  nietenfalgehcngenof 
gedogen,  'tfelve  te  gefchieden,  behoudelijk  en  wei- verftaende,  dat  het  voorfz  Bofch  en  Warande  van  den 
Hage  fal  blijven  tot  fuiken  gebruik  en  fervice  als  't  van 
ouden  herkomen  heeft  geftaen  ,  en  dat  by  kennifle 
van  de  voornoemde  rekeninge.,  en  denRentmeefter 
Generael  van  Noord-Holland  na  ouder  gewoonten. 
Gedaen  tot  Delft  den  16  Aprilis  1576.  En  was  onder- 

tekent GutlUmde  NaJJau  >  wat  lager  ftond  gefchreven , 
Ter  ordonnantie  van  de  Staten ,  by  my ,  en  was  onder- 

tekent, Cde Rechtere,  wefende  bezegelt  mette  zege- 
len van  fijn  Excellentie ,  en  E,  Heeren  Staten, beneden 

op  't  fpatiüm  van  dien  gedrukt,': 

faS? v  O  S?tr*ï?  Wm  'ü*  /  &*ft  SöawWt  <£ntens  ban 
«smm*  ><  »ntfteba/  Daerbantopin'tboo2gaenbe25oe& berfiael  gemaefit  fteDben/  fiebbenDe  commiflïe  ban Den  ̂ ince  ban  <82angien  /  tot  S&emen  en  Daer  om* 

trem  een  Deel  firögebolft  aengenomen  /  tik  fiare  loop- 
plaetfe  fiaDDen  opter  ̂ cfjeHing/  toefenöe  fefcer  <&U 
lanD  /  toeftomenbe  De  <©2abe  ban  2ürenberge  /  en  gele* 
gen  tegen  ober  ©2iefianb*  q&e  $eere  ban  25illp  «§ou* 
berneur  ban  ©2ieflanD  't  felbe  bernemenDe  /  meenDe 

SSSban  "cm  tacJLm,ct  fcto  öaiepen  en  anDere  fflccpUmS 
mtmt  met  fijne  Jfcalfe  folDaten  te  obecbaiten  en  berflropen: &m<  maer  De  «tffouberneur  ban  fiet  3&oo2ber-nuartier 
fanb/ai,  gonfter^teDericfi  $onop  Daer  ban  nonDfcFjap  Brij* JJJM  genDe/  berabberteerbe  fiem  Daer  ban  Dat  ftpopfnn met.  noeDe  toefen  fouDe/  Defgelijr  aDbertecrDe  0»*  Den  ©00* 
'£!"'  552?  JB««c  ücöeman/  Detoelfte  commanbeerDe  ober D€Uanben  ban  Vieringen/  €erelen  ©lielanD/  om 

ben  boo:f3  Bartftolt  intens  aflïftentie  te  Doen  /  fonb 
oor  eenige  oortog-fcficpen  tot  fijne  ftulpe/  tê  loeten 
een  <0aleafle  en  een  43aïepe  in  't  ©lie/  omalDaer 
aerjt  te  (Taen  op  bes  peeren  ban  25illp  aenflag/  en 
en  fiem  alfttan  'tftooft  te  bieben/  fuljr  Dat  Deboo:f5 I&eercban^ilipophenIuiDennietenb02fte  ptt  atten- 
teren.  5flS  ftp  nu  fijn  bom  Dpeen  ftaDDe/  fo  fieeft  ftp 
Den  i?  fBep  's  abonDS  fefiere  plaetfe  in  ©n'efïanD genaemt  <0offma-ftO2n  ingenomen  /  en  ficfi  alDaer 
metter  ftneft  befcoanft  en  (lerfe  gemaefet.  *©e  ̂ eere 
ban  23ilïp  Dit  berftaen  öebbenDe/  Beeft  in  Der  fjaefle 
alle  fijne  macfjt  en  ferijgsbolfe  /  Daer  Ijp  ober  torn* 
manDeerDe/  'ttoeln  meefl  a©alen  toaren  /  t'famen geruftt  /  niet  koilienbe  nem  alDaer  lange  laten  neftelen/ 
öaDDc  006  feer  beel  boeren  bp  fjem  /  Daer  rtieDe  öp 
W ranDerenDaegjef  feer  getoclDig  tegen  fjem  aenge^ 
ballen  1$/  en  feftermutfinge  gefjouDen  nebben  ban 
ƒ  mo?geng  tot  '$  miDDaegö  toe  /  Dan  fp  3ün  ban  25ar^ 
^SSS^^1^  Woeöeltjö  afgeflagcn/foDatfe 
SSS/SSSS  bïn,omt«nt  so  of  60  mannen  afgetogen ?gn/  oeoaiben  bele  geouctfïe  en  gdnonDe  /  Die  na  3&oc* 
hi,ïï/ü/Lb^l°f.b0!Ht  5P"-  ®«  oberen  Daegiai  ijs 
wiSS?3!-1?  to;bccom  mtt  »repeerDenen boctboln  boo:  De  fcljanfe  gefeomen/  Dan  3ijn  toeDerom 

te  ijetgetoc  ID  Dat  fjp  fjaDDe  üonnen  tïamen  bienaen/  fo uit  <0?oentngerlanD  al*  De  mtfemm/SX 
men/  en  na  Dat  np  ïangentjjDopDefcïianfefteftfiotÉn paDDe  met  mufquetten  en  roer§/ fo  m  Ne  ban  De fenanfe  met  groot  getoclD  tutgebal  en  /en  hebben  fiare bpanDen  te rugge getaeben /Daer  ban  bele  ui oSe 
faae  gaf/  met  meer  op  Die  maniere  ftettüifftmaMt» 
jropen:  maer beeft terfionDeenig^  ftB«ffiS^ 
Oen  opge^pen/  en  DenluiDen  alfo?e?uK 

©qp 

aenfiag  boo^  fianDen  naDDe/  Daer  ban  top  tcrfionD berinacn  Doen  fullen/  fo  en  feonDen  3?  <i2men^  geen fonöetimge  bpflanD  Doen/  3P fouDcn anDere toel  toat 
nebben  feonncn  uitrerDten  /  Doo:Dicn  De  J^eere  ban 
&ülp  alle  3ijn  bolö  en  folDaten  uit  De  plactfen  ban gloren/  ̂ inDelcpen/  De  Remmer  /  en  anDere  plaetfen getogen  ftaDDe/ De  felbe  plaetfen  niet  Dan  met  boeren 
en  boderen  befet  iatenDe/ en  Daer  bp  maer  15/16/  en ten  ftoogftemo  folDaten  boegenbe.  2$artftolt  €ntenjS 
TOeefaen  allen  3öDen  om  ajTifientie  ban  bruit/loot/ 
btetualie  en  006  tenlaetfïenomgelD/alfoünefolDa* 
ten  omtrent  1000  man  of  meer  fierft3ünDe/begon- 
Den  te  berfioutoen/  fienbe  geen  ontfet  boo: fianDen/ 
Öeeft  niet  te  min  De  plaetfe  feloefeelijB  geDefenDeert/ 
W  feftjeef  noch  Den  lellen  ffiitp  aen  ,§onop  en  Den 
Staten  ban  ftet  ,$oo?Der-quartier  /  Dat  fjp  3ijn  bpanö 
toel  getoogen  toa^f  /  en  Dat  men  Dem  uiter  fcfianfe 
niet  en  fouDe  Brpgen/  men  fouüe  hem  metten hapre 
Daer  uit  moeten  halen/  fo  men  Dem  maerbictuaUe/ 
ftruit/  loot  en  gelD  tot  bertrooftinge3önre  folDaten  en 
fenD/  en  Dat  fjp  ban  meninge  toas  600  man  in  De 
feftanfeteïaten/en  mette  re|iban3önbolftopeenan^ 
Der  plaetfe  een  uitbal  te  Doen/  en  3önen  bpanD  toeiliö 
genoeg  te  geben :  ten  laetfien  alfo  ftp  geen  ontfet  en 
«reeg /en Dat ftem alles begonDe te  omb^eften/  fo  toel  XLt 
gelD  all  p?obianDe  /  fo  fjeeft  Op  Den  1 3  giunp  De  plaet^  SSart 
fe  toeDerom  berïaten/  en  is  Daer  ban  getogen/  $nn  ®0*' 
bolb  berjtrooit  en  mee|i  berlopen/  en  alfo  i.$  Defen  aen^  Z'tt,  ett fiagtentetgegaen»  föubom 
^en  aenfiag  Die  fjonnfjeer  ̂ ieDeric^  j§onop  ?er* 

boo?  Danben  ftaDDe/  toassooö  ban  feer  groter  impo?-    eu tantie/enDaDDeDefelbeDoo^an  |Bicl)ielf5.  ëjeDi^ 
cant  Den  p?inceban<arangien  Doencommumceren/ 
Die  De  felbe  goeDbonD  en  feer  oo^baerlijft/  niet  alleen 
om  bet  .$oo?ber-nuartier  te  berfeneren/  maermeDe 
om  3CmfierDam  en  l^aerlem  tebcnautoen/  (jpfteeft 
Den  feiben  toel  fecretelp  aengeleiD  en  ooit  gelucfie^ 
lijft  uitgeboert/  en  fieeft  alle  faften  te  boren  bereib/ 
en  met  een  goeDe  boo^toinD  is  ftp  tot  €Dam  met 
3ijn  bolft  t'fcbepe  gegaen  /  en  recijt  toerecDtaenge^  I baren  na  een  fciein  fiebeften  HQuiDen  genaemt/  ge^  muttim 
legen  bpDen  infiam  ban  De  EuiDer-3ee/  Daer  ftet  m  000? 
einDigt  /  op  ftet  toaterblietgen  De  ©ecDt  genaenn/  ?0,& eenöaibemnleban  3©eefp/  en  een  mijle  ban  ̂ aer^  SïS? 
Den/  ftet  toelfte  DP  op  Den  9  ifêep  ingenomen  fieeft  ̂ °™p 
meigctoelb/  enmettoeinig  berlieö  ban  bolft/  maer ft19en" 
alfo  Daer  een  Cafieeï  of  ̂ lot  i$/  Daer  èfonftfteer  mn' Poutoels  ban  Eoo^ofiban  toas/  Die  ooft  25aliu 
toas  ban  <©oplanD/  Daer  Dit  een  ban  De  «gteDenaf 
iS/  Die  alDaer  20  folDaten  opDaDDe  tot  befettinge/ 
fo  beeft  DP  terflonD  gefcf)?cben  aen  De  «Staten  ban 
bet  ̂ oo?Der-guartier/  om  grof  gefeftut/  (te  toeten ttoe  ftartoutoenj  frljanfers  en  meer  fcDepen  ban  002* 
loge/  om  boo?  De  to?acften  te  leggen/  en  bittualie/ 
alfo  3P  maer  boo?  ttoe  of  tyk  Dagen  bittualie  meDe 
genomen  DaDDen/  toant  ftp  metter  ftaeft  Det  boo?f5 
Cafieel  meenDe  te  befcDieten/  en  in  te  nemen/  aleer 
Daer  ontfet  nuam:  Bp  Beeft  ooft  ingenomen  De  feftan^ feban^iemerDam/  maer  Die  ban  3fm(terDam  Daer 
ban  bertoittigt  3ijnDe  aen  D'cen  3ijDe  /  en  De  ï|eere  ban 
^iergeS  aen  D'anDer  3Ööe/  toetenbe  De  grote  impo?. tantie  ban  De  felbe  plaetfe  in  Defen  tijD  /  toant  De  Dijften 
omtrent  HQuiDen  Doo?ge(ïeften  3önDe/  fouDcn  De  %&& 
Den  aen  De  <®t>ft-wtic  firecftenDe  naDcnSuiDen/  ais 
aBnftebeen  /  Co2teftoef  /  XóofD2ec  fit  /  UKaerfebeen  /  De 
achter  JDeterlngc/  3©eft-b2oeft/  Suilen/  jiRaerfen/ 
boo2tö  om  tltrecftt/  252eunelen  /  ̂euftelebeen  /  ioe^ 
nen/  SloenDerfioot/  ©?eelanD/  De  1^02(1/  $  ichtebecht/ 
öitermcer/  Den  J^inDerDam/  en  aen  De  tóefi  en  EuiD- 
a©eft-3ijDe/  q^iemerDam/  <Diemen/  en  boo?ts  om 
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aimfïcrbam  f  ;&ubenb?cd)t/<0utocrfterft/  't<©cpn/ 1  bc  boo?f5  flcbe  teboojfiertmet  pjobianbe/ toaren  be 

bc  mnm  i  abcou  / 23amb2uggc/  Sïmflerbcen/  Cu*  bpanben  te  bo?en  baer  ban  ftrtmmgt 7  toacrom  f? 

ticlftcm  (Camcn/cnboojtö  alle  bc  ©enen ;  te  toeten  Ijen  met  bdé  ftlemc  febmten  berflerftt  bebbenbc/ -Je  f  *£» 
3©  lnid/iï2ncrt/<£c.  met  toatcr  beblocpcn/  in  büc-  Conbop  cnp20bianb-fdjuttcn/  met  omtrent  80.  foi=  ̂ n 

nSnbat  'tfdbeeen  grote  benautBdbingebjotbt  foubc  baten  genomen  /  obcruaüen/  cemge  öoo^elmetcn   ©oer 

£>onop 

bcvlaet 

3föHS>' ben  en 

ïjebben  /  't  toclft  confibcrcrcnbc  beeft  bP  ( bc  J^cerc  ban 
laieraesf )  bcnluibcn  geen  tijb  toiücn laten/  maer  Ober 
nadtfen  bag  mctalberïjaetf  alljct  ftnjgobolft  bat  Bp 
fconbc  beftomen  uit  8trcdjt.cn  ̂ tidjtfe  ̂ teben  en 
anberS  bP  ben  anberen  gerttftt  en  na  jiBuibcngcfdjiftt/ 

nelijft  bic  ban  amflcrbam  oor  terfïonb  fdjepen/  feïnti- 
ten  en  bolft  baerna  toe  gefe bint  bebben/en  3ijn  met  fuift 
getoelb  teaeng  bet  bolft  ban  ̂ onop  aengeftomen  /  bat 
l)p  met5tjn  bolft  /  bic  niet  en  ijabbcn  gebaebt  /  bat  ben 

hare  bpanben  fo  Baefl  op  't  lijf  fouben  ïjebben  gefto* 
men/  mette  beguacmflc  mibbelcn  bic  BP  bonba/Ijet 
bolft  /  gefebuten  febepen  falberenbe  /niet  fonber  groot 

pertjftelban  fijn  perfoon/  toant  BP&002  ecnen  £api; 
teinSfêiiïcm  uitöettoatcrin  ecnConbopcr  gefoatbt 
brrb  /  be  bluebt  Hebben  moeten  nemen  /  en  be  getoon; 

ncn  plactfen  toerlaten  /  't  todft  geen  ftleine  opfp?afte  je- 
gens 3ijn  perfoon  /  boe?  sfjne  nufgtmflige  /  en  beeft  ge* 

maeftt/befolbatcnberltepcnmet  grote  befo2b?e/lcg; 
gcnbebcfdjtilbopbarcn  ©berfien/  bctoelfte  fetben/ 
bat  fp  om  geen  bïucbten  bacbten/  boo?  en  aïccrbp 

't  gefebut  tfebepe  bebc  brengen  t  maer  bat  fiehbc  /  lic- 
ten  Baer  coufagiefinften/  bod)  ̂ onop  Beeft  Bern  niet 
alicen  boo?  ben  Staten  ban  \)tt  $002bcr  -  qnarticr 
boo?ecr1l/enbacr  naaen  fbne  €rcdl.  fuïr  onfcbul; 
bigt/boo2  bien  BP  ocen  ̂ tDnnferss  of  pontos  in  rjtig 
en  babbe  bonnen  ftrijgen  f  om  Bern  te  befebanfen/cn 
bat  ooft  ben  bpanbte  getoclbig  toag/  bat  fijne  errnfe 

booitocttigcnfuffifambcrttacni^:  befcbUicbtcngc- ,  ~-  ,  -  - 
Jcbtcbcnterfonberberlie^anomtrent  200  goeöefol;  |onftDeer  ̂ SÜlJ^X^^ri^^  SS 

cenigc  getoonb  en  cenige  gebangen  geftregen  Bebben/  Jjjwj 
ebentoel  bebben  bic  ban  binnen  bc  möeb  niet  berl02en/  bop  /  m 

toantfpluibcn  noeb  neen  geb2cft  en  babben /ooft  fjab-  nemen 

ben  fp  nocOtoel  1 00.  ftoepen  bic  fpbagchjr  om  bcflab  «w ter  tocibc  bjeben  ten  aenfr boutoen  ber  bpanben  /  baer  ̂ kta]ie 

be  bpanben1  ben  20  gfniij  niet  ban  fesfaf  en  «regen/  geiaom 

'tlöelfi  fren tod  bier  bofte/  toant  fp'tmet  menfdjen 
bfeefd)  moftcn  betalen/  alfo  baer  negen  of  tien  optcc 

plactfc  öoob  blcben  leggen  /  baer  tegen  bic  ban  Boer* 
ben  niet  ban  een  menfeb  berlojen  /  en  ttoe  getoonb  bte 

naao?toen/bebalben  cenigc  anbere  ban  ben  bpanben 
bic  m  berbolg  gefdjoten  en  geguetft  toerben/fo  bat  3P 
{jen  bic^aengaenbe  niet  bed  te  beroemen  enbabbcm 

^en  ib  ̂ uiij te bóicri  mbbebe  l^ecrc  ban  ̂ tergess 
bacrnofbeéniae  baentidcn  met  ̂ oogbuttfe  tolbaten 
sefonben  tot  berfefteringe  bcr  bcIcgócvS  tferft  toefenbe 
bmtreittT'öaoman/fulr  batter  geen  menfebe  bpba* 
gein  not$iiitter  (lebc  entionben  ftomen  /  en  Ijct  fdjeen 
batfe  meenben  bc  &tab  met  getoelb  te  obcrballen/ 
maefttcnooftgereetfdjap  om  baer  groot  gefdjutboo? 

te  béngen.  <Dan  alfobe  ,§pangiaerben  naljcttnne* 
men  ban  Eieric5ce  mutincerben  /  en  5fielfl  in  ©laen* 
beren  ingenomen  babben/  fotoerben  fp  op  ontboben 

in  ̂ abanb  te  ftomen  /  cm  tegen  begemtuineerbe  ge- 
bjuifet  te  toerben/  W  batfe  ben  24  bag  Süugufft/toe* 
fenbe^.  23artbolomeu.tf  Dao  banbe  belegeringe  opge^ 
poften  5i)n  /  bare  ïjuttencn  fd)anfeninb?anblteften*  ̂ cBei 

be.  <Dc  Staten  ban  iollanb  bebben  ben  30  ̂iugu(lt  {£«»«■ 

•  - 

(F.  i+j.) 

beu 

tocrï)  8f ' 

btetiiali' cerr  in 

fpijt  Uan 
ben  UU' 
an&en. 

baten  /  bic  baer  boob  blcben  en  fommige  gebangenen. 

ïlPbabbcboe  tod  nacrne  ncbab  batmen  bc  fdjepen/ 

a,lfo  bit  toegcrufttoaren/  babbe  gcemplopeert  tot bp* 
franb  ban  dartelt  intens  inBnefïanb/  tottoelftcn 
cinbe  W  ooft  fc&ecf  om  fijne  feses  baenbelen  /  bic  öP  tot 
bulpe  ban  bic  ban  SSmb-^oUanb  gefonben  babbe/ 
toeberom  te  (jebben :  maer  bic  ban  ïje*  4^oo?ber  quar* 
tier  meenben  bet  toare  beter/  batfe  baer  eigen  pïaet- 
fen  en  febanfen  betoaerben  /  en  toeïuefetten  boo?  ben 
bttt02ieufen  bpanb/ban  batfe  bic  gene  bic  be  bjefe  nod) 

in 't  ï'öf  babben  albaer  fdjieften/  en  Oen  quartier  in 
groter  pcnjftd  fouben  bzenaen.  3filbuö  3ijn  befe  ttoe 

acnflagcn  tod  gelucftelijft  in't  begin  aengeleib  getoeefï: 
maerb'uitftomften  3ijh  anberé  geballen/  fo  batmen 
bebinb  toaeraebtia  te  3ijn  batmen  in  ftrijgjS-faften  al 

tijb  niet  uit  en  reebt  't  gene  men  tod  boomeemt/  maer 
'taene  «60b gelieft/  Doetocl  fommige  menfeben  fulr 
qüalpen  nonnen  berfïaen/  bic  alleen  na  beuitnom* 
iie  ber  faften  baer  oo?beel  bellen. 

^©cfen  tijb  toaren  bic  ban  3©ocrbennodj  fierfeelijft 
met feben febanfen  belegert/ ban  boo?  bet  boo2flcften 
ban  cenigc  ftaben  en  bijften  en  ftonben  bc  bpanben  baer 
fo  na  met  grof  gefebut  niet  tod  ftomen  /  bat  fp  bic  flcbe 
met  getoelb  ftonben  aentaflen..  3£c|tab  toaé  rebelijft 
tod  booifien  met  ftnjg^bolft  en  p?obianbe  /  bocb  boo? 
lange  belegeringe  begonfl  baer  gebeft  te  ballen  /  maer 
be#2incc  ban  <0?angien  /  cnbe  peeren  Staten  ban 
milanb  öabbcninfpijtber  bpanben/  biefulr  foebten 
te  beletten/  be  boo?f5  ̂ tebc/  boo?  beleib  ban  ben  Com* 

miffariö  <lan  ©o>  fonber  eenig  berlieiS  ban  boift  febe- 
pen /  of  fdjuiten/  boen  bictualieren  en  fpijfen  /  ooft  ban 

munitie  ban  oo?ïoge  /  en  't  gene  (jen  meed  ban  nO; 
bc  toasf  booten.  §!n  't  toeberfteeren  babben  fp  tod 
centgen  aenftoot/  maer  berlo?en  toepnig  bolr/baer 

icaenss  be  bpanben  tod  biic  tegen  een  lieten,  ̂ e  folba- 
ten  binnen  3©oerben  in  garnifocn  leggcnbc  toiflen  ba- 
feffuipboeften/  baer  fp  lupben  tufltöen  ber  bpanben 

fdjanfen  be«  nadjt$  met  ftleine  öocifebuiten  totftcn 
boo?  te  ftomen  /  en  nebbe  op  een  fefteren  tijb  /  te  toeten 

inlDartiö  1^76.  tuffdjen  atrecbten3(lmflerbamop 

be©edjt/  toefenbe  bebaertban  atreebt  op^mfier- 

bam  /  cenige  febuiten  afacfet  en  berooft/  en  "tbolfe  baer 
In  3ünbe  gebangen  genomen.  JBaer  in  m*P  befejï 
raertfbe  ̂ incco2b?egcfleib  ï)ebbenbe/  om  toeberom  J 

<0pöam  geeonimittcert/  om  albaer  te  rcifen  en  met  ben  op 
Eeon  bc  Eebptcre  f  ojtifiratic-mecfler/en  abbpfc  ban  ̂  
ben  <£ouberneur  /  SSurgcmeeftcrg/  ̂ egeerber^  en  baff^ 

gemene  Capitcinen  binnen  ber  (lab  jDocrben  te  abbt-  toeiien 
ferenenbcracbfïagen/  toat  febanfen  bpben  bpanben  oegw 

berlaten/  men  bemolicren  en  ter  neber  too?pen/  en  ÖWW' toelfteraebfaem  bebonben  fouben  toerben  te  öouben 
befitten  en  ber|lerften/tot  ftoflen  banben  gemenen  lan* 

be/  't  toelft  alfo  terfïonb  ceejfectueert  en  in  't  toerft  ge* 
fielt  tï/  met  grote  b^eugt  ber  belegerben/  bic  <®ob 
banftten  ban  Bare  berlofiïnge'  toant  fp  bp  na  een  ge* 
bed  jaer  belegert  en  benaut  toaren  getoeefï/  fp  babben  cinn 

in  bare  belegeringe  7000  gulben  aen  tinnen  gelbge*  seib&i 
ffagen  /  en  aenbe  folbaten  om  gebeclt/  bic  Baer  bp  ̂"0fr 
't  gemeen  ïanb  goeb  gebaen  3ön.  ben  ge 

3©P brillen  nu  banbe  belegeringe  en  obergebinge  flase« 
ban^ierift3ce/  baer  top  lange  af  gef  toegen  Bebben/ 
fp?eften  /  toelfte  belegeringe  boo:  |Bon$fb2agon/  aljef 
baer  ban  Bet  opperflebebcl  Bebbenbc/  gecontinucert 
toerbe  /  en  bat  met  een  uitgenomen  couragic  en  naer-  sseiei 

fligbeib/  mant  bc  belegger^  felfö  alle*  geb?eft  Babben  «*i«e 
in  Baer  leger  /  en  baer  ging  toeintg  geibö  om  /  toaer  zu*tü 
boo2  bc  ̂oetelaeriS  bic  Bet  leger  bolgben  /  niet  feer  foet  jee  ge 

en  toaren  om  Baer  felbe  in  perijftd  te  flellen  /  maer  op  ««& 

be  Bopc  ban  bebetalinge  bic  boigen  foube/  lebenfpal mu batfe  mocBten.  ̂ e  $?ince  ban  <0?angien  mette  ̂ ta* 
ten  ban  Rolland  en  ̂ eelanb  toaren  mette  felbe  belege- 

ringe feer  beftommert/en  Babben  met  feer  grote  ftoflen 
en  periculen/ baer  al  te  mets  cenige  fcBepen  met  bic* 
tualie  in  geftregen  /  maer  alfo  HBonSbjagon  be  Baben 
ban  Eierift3ee  met  paliffaben  en  anber  gereetfcBap 
banfcBepenaenanfterief/  fulï  gefloten  en  befet  Babbe/ 
bat  bet  onmogelijft  fcBeen  om  baer  boo?  te  ftomen  /  fo  ©* 

toas  bc  ̂ 2ince  ban  ©rangicn  felfS  in  2eeianb  gefto>  w™ 

men/om  Bet  ontfet  te  bojberen/  en  Bet  toerb  tot  biberfe  Jaa" « 
rcifen  al  te  bergeefS  onberfoebt  /  baer  oberbelegoebe  foeBBt 
ftrijgtfluibcn  Bet  leben  lieten,  ̂ iebanbeflab  Bielben  sterft 

Ben  ooft  tod  en  bjomeüjft  boenbc  bifttoilS  uitballen  j«« 
met  Baer  blote  en  ftleine  febuiten  ober  't  becbjonften  m 
%anb/  op  ben  xs:  lieert  ouamen  fp  met  Baer  blote 
uitte  ̂ tab/  en  berb2eben  alle  be$  bpanbS  febuiten 

bic  op  't  berbjonften  Eanb  lagen  en  ftregen  cenige  bte* 
fe  inbe  gronb  boo?ben.  5^en  12  3flp*U  auamen  b^ 

gecufc met Bae? blote boo| bc  paUfaben/  om  befiaö 
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ij  7<ï' 
te  ontfetten  /  maer  fp  toerbcn  mergroot  berlteg  ge jongen  te  bertreeften/  ttoc  Dagen  Daer  na  guamen  fr> toeöer  met  meeröer  menigte  ban  fcljepcn  boo?  öe  pali* laöen  ban  gniffel/ en  poogden  öefelbe  met  f02fe  te  D002 menen/en  De  ftaD  alfo  te  ontfetten:  maer  De  toaeftt  Daer omtrent  refifteerDeu  Den/  fo  Datfe  niet  Defonbertf  ert 
ul¥  w5cc&tclt  /  oan  Dat  fp  toat  kanoen  en  een  galcp öan  Den  npanö  Reegen /? n  berioren  ttoe  fcfjepen  met mtaetf  geiaöen  /  Dte  De  bpanöen  toel  te  pa ffe  guamen. 
pen  1 7  jjfêep  toerb  Det  tocDerom  feer  ernflelijn  onDer* focijt/  en  onber  anDere  febcpen  /  fo  toarenöer  ttoe  grote Knepen  of  tnilfoen/  Den  eenen  genaemt  3Job  31anf5 ^mttc  /  groot  600  laf! en /  of  1  too  baten /  met  gefcDut en  toel  berfïen  /  en  Det  anöcr  genaemt  Den  ïtoDen 
&tni  1  fp  ijaDöen  Die  ban  binnen  Daer  fcomfle  en  Door- 

nemen Dooj  een  Duibe  beraöbcrtcert/  Dat  fp  met  Det ijoge  toatcc  en  getpc  Det  grote  fcfjip  ban  gfob^anf;. paer  Den  SüDmirael  Qops  ̂ opfotfelföinperfoonop matf/  meenDen  te  Dingen  aen  Den  Dtf  ft  ban  $25o?nDam/ en  Daer  meDe  meenDen  fp  met  menigte  ban  mufquet* ttertf  en  grof  gefcDut/  De  bpanöen  uü  Daer  fcfjanfen  te berö^ben/  en  ban  Den  Dtj&teijouDen/  enDaertoas 
22S13E1 f21"0  £?tfc  'l  rcIbc  tc  toc8c  fouDen  Debben &SHèP^ff  *&&**/  D002  een  ontrou  ScDipper fnns  ©aDerlanö.sv  Daer  ban  niet  eh  toare  geaöberteert 
geto02öcn/  toaer  D002  DP  Daer  in  DeDeboö2fien/betf 

2225*  fea  na  acn  öcn  früfr/™  floten  Daer feer  getoelöig  int  op  Den  Dijn  en  fcDanfe  Die  Den  bpanb Daer  ijaöDe/  fp  feboten  D2ie  Conflapeiö  ban  Den  baanö 
*  2Sk  crn  toonilcn  ttoc  o»»  &"*»»  öte  Den  bpanD  Daer 

KCica?enö^  ï  bJ,anöm  bart  a&  /  öHijö  gefeiD  te/ 
fö£^?*2  SunOe/ontDefcten  Ben  en  DaDDen  Den  onfi m  tmtöfen  toel  een  mtjlctoccgöm  De  lengte  bótóöüfc 
ben  en  met  boetbolft  Defet/Die  ban't  gefcDut  betont  toa* 
S!/. ÜS  ?i0ten  ̂   octoelma  wermufauetten  tegen  De 
SS/Sü7  ?  a,f0  Dct  toat<*  be5on  te  ballen  /  fo 

8ïïJr  ■c5ec6eiy m  öet  °cotc  ̂ lP  öan  %*b  gianf5  bleef 

SÏS&SS^  S?£  ̂DebpanDenooKDettoe grote  (tucHentoeDerom  nregen/  en  fcöotenDaermeöe ©00b   » tt  boo2f5  grote  fcljip  m  Den  gronD/Daer  meer  Dan  200 
ïönn,?en  ̂ a,n"cn^ö2önften/  en  onDer  anDere  ooft  Den  mmU 
«rf  kn  Sfiï?0  *W£  ö'anöecc  ralbcerDcn  fjen  meeft  met Ereiauo  3ujcmmen  /  nocD  toerDenDer  D2ie  ban  onfe  fchepen 
SSL  ̂an  *?&  beclatcn  Mm  »«*?anb  /  en  alfo  mofïe  De 

toa^  groten  routoe  om  Den  SCDmirael  25oufot.  ̂ c $2tnce  fcfj2eef  Defe  tijDinge  Den  28  Mep  aen  De©2in^ teffe/  en  tot  bertrooftinge  boegDe  Bp  Daer  bp  ban  De b?cDe  Dte  tn  ©2anöröh  tuffen  Den  Coriinfe  en  De  ©uge 

öor/pronk  der  Nederland/è  Beroerten. 

&7Ï 

Jitein  ©ft  ban 

^fS5cn  2I  3unp  öcö  naf[^  niet  net  leg?  U)tirer ceitfolDaetmtfonöen/  neffenö  De  frdnnfe  öte  Sïfo 
IKanuel  ̂ 02ta  betoaerDe/  Detoélue  alDacr  op  e  n  n  - 

laSfL^  Tm"? b?ocö  faö/  «Wa«  SST 
mitö  berjouDcnöe  lijf  en  goeD/  enDatalleDefolöaten met Jjun  getoecr  en  benDelö  Daer  uit  oïïmS trecHem  ̂ ©e  Capitein  tföahuc!  © .  a  f?nD  De  S 
^e  bpo?t^  aen  lBonf  Dragon  /  SSS»SSff& bcrbUjD  toa*/  tnant  De  foIDaten  ff&lffiS feer  grote  armoeöermDöengdeöen/  en  miw  DaVbTf toe  !}P  met  De  Dutbegerircgcn  öaDD?/  en  De  abbcr  en  ie öte  pp  ooft  OaDDe  ban  De  grote  U«St£ 
l^ollanD  en  ̂eelanD/  om  Zieri63ceteomfcttm/  en 
meer  anDere  confiDcratien  öiefjp  OaDDe/fo  DeDe  lip  ter" tfonD  eenen  anDcren  Oaief  op  eenen  ftaen  lp  De  flaD  üjii^ 
SShl  Nacr  m  antJïl00?öc»0^  /  öat  öp  OenluiDer  mimbe fotiDe  Doen  communiceren  aen  Den  fiaeO  ban  Staten/ 
en  Dat  ijp  Dtm  binnen  D;ic  Dagen  goeDe  SSSSSS» öe  laten  mtn  1  Dat  fp  fouöen  moeten  S  gen 200000  gulDcnsv  en  Dat  De  folDaten  bolgenöïjunue. geerten  Daer  ut  fouDen  bcrtcccftcn/nawf  teaoon  fonD 
«Wfta  Den  naco  ban  staten/  en \iSSSS De 

hm  M  ?lel  lïï  öcote  3toarigljeit  en  Difpuit  onDer  oSK ben  aaeb  ban  Staten  /  toant  Die  toaren  oeaDber  llaöc 
teert/ Dat  fo  fjaeft  De  fiab  ban  Eierifnec  S^ ̂inS'  & mentoefeu/DattereengeneralemutiS^^^ 
fouDe toefen/  befonDer  onDer  öe^pangiaer"en/  De  «e™S toelaefotiDen  toillenbetaeltjyn  ban &  ffifS  BfSK 

om  De  felbe  betaltnge  te  Doen  en  \m  geen  miDDel  fee ,nc»  «f 
Jeere  ban  COampangnp  tua^  ban  aDb^/Xm?nmw' 
ren/  boo?  en  al  eer  Dat  De  Con  tnft  0202e  fouöefiebben 

hmSSSSS*™'  blmjk  0ün  Nx  belooft  toa^bp Den  «02oot  CommanDeur/  en  Dat  Den  SfSSS>«- ban  ooft  g^Dberteert  me/  en  Datmm  DmConfnfe be m  op  meu^eöoo2De  te  aDberteren  /  m. Sm o:D2e  te  mogen  (lellen  /  en  te  remeDieren  be ïïS 
mette  flaD  /  fo  en  fouDet  nret  mogelijft  ?ijn  0202e  te  (lel* 
Ë^JÖfeWl/  fot  netaii%en^oraS b0^al«öat  toel  bercifebten/  anDere  m  enben  Dat  d^ 

m  nC \l£  SS5  mCt fjC" llïCt  C"  tollög ïtt  a"Ö0?D  BO 
£S  h«^f^?Swe^f°u^"Wn  aenriclj noten  geffotTn^ S37  W»  D  opt  "o  b  e  ge1ü?S  Sïï  bEKÖ^ bleef/  Dat  Defe  ïanDen  eenigegoeDcb  urn  ten Smette?  SÏÏbKH  f ote  ̂ Wa"'*  »a" tDt  Daer  af  fouöen  mogen  fmanen.<&n  Soeto  eK :  ban  i  ffifflffïKJiïSS^  ban  ̂tatcn  en  fouöc  m°öen 

befe  tijD  af  genoeg  DefpereecS im  SSeete  ont"  Sh^nS fetten/fo  tóbet  «Xl^ffifiSfi  Imenfónr^ 
feïjepen  en  folDaten  berfocl/t  /  baSfieMnf-SSSttS  tK«S?ïï  tocl  toal  a^P^rc«»  /  om  miDDelrec 
proot berlieö en fcljaDe  fonDer  ptZ SitDaeïï uft 2  mSS^^SSP^S^i :  mm  öaf öoc^ &™ 
ionnen  reebten/  moeten  nSnTtónrSfbS  ffiÖSS^^  ^«rbjaoon  betnel&e  bp  ben 

een  Dutbe  met  eenen  b2ief  /  aen  Die  ban  b"  ftabneftS?  ban  ̂ S-Sl  IV  5?011?  öc  cccc  ban  'l  mnemen ihmiHMMMhMtea^^ESS!!^  xa"S^crcÖcbben/Daerï)pfobeelomgcDaenljaD^ ben  ban  toegen  Den  ®iwz  /  innouöenöe  Dat  (v TgoeDen moeD  en  cottragie  fouöen  Hebben  /  Dat  fp  binnen  ft02ten 
tób  Oaer  een  ̂ Sm^^^S^Z7è  I  SaD?^/  ̂ ;acDten,^  bart  ̂ nen  toegen  aen  Den §^ï»m«^öa^fabe%B  S/^^^» p2«u:e  ban  menmgc  toaef  De  fafte  nocö  een/te  BeK ben  /  en  toaren  tot  Dien  einDe  uit  Scöötlanb  geftomen »cöor.  i 000  ̂ cbotten  /  fraepe  en  ftloefte  folDateti  /  mSS?S 

!n/om  ftnöe  een  nteu  ertrao2binaci*  confent  bpDenSta  en 

P«  ̂n^/Dte  p2ompteUjften  binnen  acljt  Dagen  moften Rcü    oppebwc&t  en  gefucneert  toerDen  tot  oSmae  ban 

ëfflSAfS  acnornue"WnDanDeïenmetDieban  (f. 

bSÏB/  «^acDtcnrb!ï  batl  rmtentoesenaenben 

»W 

«Sfeö^?ÏÏ?«- f0 1;p^n  mcc|ten ÖIen^c ban öcn €0^ mn&  en  Den  HtanDe  fouDe  bebinDen  te  betoon,  ̂ u 
ZT  "SI?1  ontfa"öen  Debbenbe/  fo  5ijn  ten  beiDen  ®ftbató 

2ffy??!Efï!BK^ en  mcn  *W  benbanbelbe,  Sf£ SSSi^1  naötefecommunicatieneinDeipge,  Dricn maeiöt  ttoe  accoo2ben  /  'teene  boo2  fo  bele  aeiiainft '"« Dte  banDe|Kagiflraetenb02gercnbanbec  StaD/  en  ffiot?f' 
net  anper  beroerenDe  Den  <éouberneur/c?Piteinen  ft' 
SiïlSS  ai?acc  m  Oarnifoen  leggenbe.  <®t  mee^  ̂ ^ ue  3toartgDeiD  toa^  met  Die  ban  Der  StaD/alfo  naonf-  f  S ec 
b:aaon  ban  fien-inthr>rt  hnfh„  *,*££  _  * Luw"nJ  ftaw» BMBsaiw^iipKHiinBI 
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£8 o  Het  negende 
nen  een  macnb  baer  aen  bolgenbe /mitöbacr  noren 
b02fjc  (IcIIcnbc  tip  ben  fjo^fjei^  /  baer  op  Die  Dan  tic 
H&agifïractfcibcn/  bat  fp  fecrb?cemt  bonben  ben  fel= 
toen  cffrt)  /  bat  men  uit  een  (o  ellenbige  (raö  fcic  boo?  be 
troublen/  iitttcringc  en  bc(eiange.bclcgcringefofcer 
iiitgemargclt  toaé  /  eenige  merftclijnc  fommc  fouce 
menen  te  treeften  /  nocljtams  om  te  tonen  gunnen 
jjlicOt  /  in  Den  toelften  fp  feiben  nooit  gefalgeert  te  Beb* 
ben/  fo  toaren  fp  te  b?eben  aen  bc  <85cbcputecrbe  ban 
fijne  jfëajefl.  te  betalen  50000  gulben^/binncn  bier  ia- 
ren/  gaenbe  nocB  Baer  mar  Ut  baer  in  bejre  te  boben/fo 
öcbonben  fouben  toeebcn  bp  erbarentfjeib  be  toacrBeib 
te  toefen/  en  tngcballe  be  peeren  »6ebeputcerbebaer 
nen  eenigjtntf  ttoijfelben/  toaren  tocl  te  b?eben  bat  fijne 
Dfêajefl.  Commiffarifen  foube  fenben/  om  Ben  te  in* 
formeren  ban  be  toaerïjeib/  bclangenbe  befeaenbie* 
binge  ber  boojfr  fommc/  om  na  gebaen  rappo?tgc; 
mcerbert  of  geminbert  te  toerben  /  fo  men  na  reben  be* 
binben  fouben  te  bcBorcn :  maer  IBonf  b?agon  betocl; 
fee  boo?  cerft  400000  Babbe  geeifcfit/  ennutoatfgc; 
ftomen  op  iooooo  gnlbcng  /  en  bJübc  baer  in  niet  ber- 
minberen  /  boef)  opgeb?ocut  ijebben  1 00000  gul- 
bentf/ batfe  nopenbebelefïe  iooooo  gulbenss/  alfulftc 

bectom'ngen  aen  ben  ïïacb  ban  Staten  foube  mogen boen/  al$  fp  fouben  noeb  binben :  maer  na  gebaen  rap* 

actoor  PWaen'tColIcrjie  ban  bc  Ifêagitfract  të  betoilligt/ 
twunt  batfe  binnen '8  of  10  bagen  fouben  opbrengen  50000 
aen  öte  gulbeng/en  b'anber  50000  gulbens  binnen  een  maenö 

«ah  San  offegtoeftcn/en  bclangenbe  b'anbere  1 00000  gulbenjef/ «icnft»  fouben  fp  (lellen  aen  be  goebcrtferentBeib  en  gunfle 
3ee.  ban  be  Con.  3!fèaie(l.  /  om  baer,  mebe  te  Banbclen  alö 

f)P  te  rabe  binben  foube  /na  bat  BP  boo?  <8ebeputeer- 
be  Bern  foube  Bcbbcn  gcinfo?mecrt  ban  fjenluiber  (late 
en  gelegentöeib:  boo?t#  bat  be  (lab  ban  Eteriftjee/ 
met  alle  't  gefcBut  en  amonitic  /  toapenen  /  fcfiepen  en 
goebcren  baer  tn  sijnbc  öaer  fimpelijft  en  puurlijft  fou- 
ben  opgeben/fonber  bat  be  Ifêagiflract  of  bo?geren 
fouben  toerben  onberfocBt  of  gemolefleert  ban  eenige 
faïten  bcr  oo?loge/  en  batfe  fullen  getracteert  toerben 
bolgenbe  b'oube  «ecöten/  b?pBebcn  en  pjibilegicn  /  en 
bat  fijne  ffêa  jeff .  beraaen  Bebbenbe  ben  flaet  ban  Bare 
fcfiulben  en  laflen/  beBoo?lijft  foube  booten  op  Baer 
berfoeft  ban  te  mogen  (lellen  tmpofmen  op  alleftoop* 
manfcljappen  en  onrocrltjfte  goeberen.  €n  op  Ben  ber- 
foeft  bat  be  bo?geren  W  bertrecfeen  fouben  toillen  uit 
o:  (lab  /  be  felbe  gun(le  engenabc  foube  gefcBieben  als? 
ben  foïbaten/  en  bolfte  ban  oo?loge.  <$$  berfelaert/  bat 
nabten  fijne  fiBajetf.  ben  bojgeren  gelijft  ben  folöaten 
nenabe  boet  ban  Ben  lebenen  goebcren/  fo  en  fouben 
geen  bo?gercn  uit  ̂ icrtfc3ce  metten  fertjiSbolRe  ber= 
treeften :  berfoebten  mebe  bat  be  tooo?ben  ban  rebellie 
en  anbere  biergelijne  barbe  tooo?bcn/foubcn  beranbert 
en  bcrfacBt  toerben  /  in  niet  fo  fjatclijftc  /  alfo  fp  na  ̂tfc 
reconciliatie  3ijnber  iBaietfcitö  3Ü&c  ftuton  Bouben/ 

en  batter  bele  té  geftfjieb/  't  toclft  buiten  Benluiber 
frfjuib  gebeurt  itf  /  al  't  toelft  Ben  mebe  geacco?beert 
tocrb/  en  foube  alles*  getroutoelijft  toerben  geUouben/ 
bat  gecapttuJeert  toerbe  /  baer  ban  bneben  in  beBoo?- 
Itjftefo2men  fouben  toerben  gebepefcBecrt/  <!c.  metten 

Boek; 
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en  wagenen ,  hem ,  fijn  huisvroü  en  kinderen  toebeho- 

rende, ook  van  gelijken  de  Capiteinen ,  krijgsvolk  met 

opgewonden  vaendels ,  fonder  vierende ,  fonder  trenw 
mels  te  flaen,  ter  tijd  toe  fy  fullenzijn  gepafleert  het  Ca- 
nael  voorbyhet  Hooft ;  doende  de  felve  Gouverneur 
en  Capiteinen ,  indien  nood  zy ,  verkhringe  van  eede, 
datfy  niet  medeen  nemen  anders  dan  het  barenen  toe 
meerder  verfekertheid  van  defen,  fullen  van  wegen  den 

Collonel  van  Monfdragon  binnen  komen  fe»  Com- 
miffarifen  die  hier  af  toeficht  fullen  nemen. 

5.  Item  fullen  ook  uittrecken  beide  de  Minifters,  by 
namenGuillemdelaGrave,eh  Cerardus  vanCulen- 

burg,  gelijk  ook  fullen  14.  in  getale,  wefende  van  deRe- 
ligie  en  vremdclingen.  Item  vijfSoetelaers,  genaemt 
Willem  Schink ,  Rocus  Adriaenfz ,  Jacob  Adriaenfc  , 

Jafper  OudeJanfz,en  Adriaen  Loenifloon, 

4-  En  aengaende  de  refte  van  de  gene  die  houden  de 
zijde  van  de  voorfz Religie,  metdegenediegetekenc 

zijn  in  't  regifter,  fullen  blijven  in  de  ftad,  onder  condi- 
tiedat mijn  Heer  de  Collonel  Monfdragon  belooft  ea 

verfekert  op  fijn  woord ,  dat  henluider  genig  quaéd  ea 
Jetfelaen  haerluider  perfonen ,  of  goederen  gedaen  ea 

fal  worden , 'en  nadien  hy  mette  fijne  binnen  de  ftad  ge- 
komen fal  zijn  ,  falhem  van  de  Magiftraet  informerea 

laten  van  haerluider  ftaet  en  qualiteit>  eri  bevinden- 
de dat  haerluider  abfentie  en  pretentie  de  ftad  niec 

en  is  yan  eenige  confequentie,fal  de  felve  in  alder- 
verfekertheid  laten  gaen  derwaers  fy  willen ,  tot  wel- 

ken einde  hy  de  felve  als  nu  neemt  in  fijne  faüvegarde 
en  protectie. 

5.  Dat  de  voorfz  Collonel  fal  levéren  fuffifant  getal 

van  fchepen,  tot  het  vertrecken  en  füimènvanmija 
Heer  den  Gouverneur  en  krijgsvolk,  gcfegeert  by  fij- 

ne boótsgefelien ,  om  de  felve  wederom  te  brengen  ia 
den'  dienft  van  fijne  Majefleit. 

6.  Item  fo  haeft  als  het  volk  van  mijn  Heer  dea 

Prince  van  Orangien  fullen  zijn  op  het  poinct  van  ver- 
trecken, en  makende  zeil,  fullen  van  wegen  fijne  Maf-! 

door  de  pofterne  van  de  muer  van  de  ftad,  een ,  twe,  of: 

drie  Capiteinen,vergcfelfchapt  alleen  met  ioofoldatea 
binnen  komen ,  en  hen  aldaer  blijven  houden ,  fonder 

van  de  felve  plaetfe  te  roeren ,  ter  tijd  toe  de  voorfz  ful- 
len gefcheiden,  en  den  boom  gepafleert  zijn. 
7.  Item  den  voorfz  Gouverneur  verobligeert  héra 

fo  vele  té  doen  by  den  Prince  van  Orangien  ,  dat  Jonk- 
heer Adolf  van  Haemftede  fal  ontflagen  zijn  uitter  ge- 

vangeniffe,  en  gereftitueert  in  liberteit,  om  tëgaea 
daer  't  hem  belieft  binnen  een  maend  eerftkómende,na 

datum  van  defe ,  op  pcene  en  by  gebreke  van  dien  ,dat 
den  voorfz  Gouverneur  hem  fal  ftellen  gevankelijk  ia 
handen  van  den  Collonel  van  Monfdragon  voorfz. 

8.  Item  verobligeert  hem  de  felve  Gouverneur 

mette  Capiteinen ,  dat  de  felve  borgers  in  Octobri  left- 
leden  uit  Zierikzee  gevoert  in  Walcheren,  te  weten : 

Jacob  Wittefz,  Job  en  Pieter  Claefz,  Meefter  Cornelis 
de  Backer,  Michiel  Romboutfz ,  Meefter  Gillis  Faefz  , 
en  Lieven  Werkendet ,  fullen  vryelijk  mogen  keren  ia 

haerluider  huifen ,  en  fo  verre  daer  yemand  van  henlui- 
den  ware ,  die  niet  en  ware  gedelibereert  om  wederom 

«DOUberneur  en  ftiügöbOlft  i$  geacCOjbeert/  tn  manie*    tot  Zierikzee  te  keren,doende den  voorfz 
 Collonel  vaa 

ren  Bier  na  bolgenbe :  Monfdragon  by  behoorlijke  certificatie ,  of  by  rapport 

van  yemand  ,  daér  toe  gedeputeert  ,  blijken  van  de 

weigeringe,  de  voorfz  Gouverneur  en  Capiteinen  ful- 
len van  defe  ftipulatie  ontflagen  zijn ,  welverftaende 

dat  ingevalle  de  voorfz  Gouverneur  en  Capiteinea 

niet  en  koften  't  gunt  voorfz  is,  van  mijn  Heere  dea 
Prince  impetreren,  fy- luiden  hen  fullen  komen  geven 

en  ftellen  gevankelijk  in  handen  van  de  voorfz  Collo- nel van  Monfdragon. 

9.  Item,  de  voorfz  Capiteinen  beloven,  te  doen  out-  (F. 
flaen  een  Italiaens  Capitein  genaemt  Paulo  ,  wefende 

gevangen  tot  6ommel,noch  een  ander  dienaer  vanden 
Meefter  de  Camp  Baldeus ,  wefende  gevankelijk  tot 

Delf,  genaemt  Diego  de  Galamanca,  met  noch  andere 

elf  ,  fo  Walfe  foldatcn  ,  als  boótsgefelien  uit  Bif- 

cayen ,  geleden  omtrent  drie  weken, genomen  voor 
Bommene  in  een  floepe,  met  laften  belofte  dat  mija 

Heer  den  Collonel  van  Monfdragon  henluiden  fai 
7  rcftitue-' 

\  Lfo  geleden  eenigen  dagen,de  Heeren  Commifïa- 

tartópte  fA  rifen  van  mijn  Heere  den  Colonel  van  Monfdra- 
obcclc  gon ,  uitten  name  van  fijne  Majefteit  diverfe  reifen  ge- 

SCrtSaÖ  treden  in  communicatie  met  de  Gedeputeerde  van 

SSerite  mil'n  Heere  den  Prince  vanOrangien  opte  overleverin- 3<?e/mcf  ge  der  ftad  van  Zierikzee ,  zijn  ten  leften  geaccordeert, 

2fi?  °Pte  middelen  en  conditien  hier  na  gefpecificeert. 
CKtoS  In  den  eerften ,  dat  den  Gouverneur  en  Capiteinen 
ban  ao?*  fullen  quijten  de  voorfz  ftad  van  Zierikzee ,  artillerye, 

n90??*  mun'tie  van  oorloge  en  fchepen,  met  alle 't  gene  datter 
ïïïet  toebehoort  en  dependeert , hmpelijk  en  puurlijk ,  fon- 
flQö  Ifg-  der  eenige  van  dien  mede  te  nemen ,  onthouden ,  ver- 

aanada  rwi'gcn »  begraven  of  tranfporteren  in  wat  manieren dattet  zy. 

2.  Dat  gedaen ,  fal  den  voorfz  Gouverneur  vry  en 
vrank  uittrecken  met  alle  en  yder  fijne  móble  goederen 

u; 
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reftituerén  twaelf  perfonen  van  geen  fijde  van  mfjn 
Heer  den  Prince ,  die  gedurende  die  beleg  gevangen 
fijn  geworden.  En  beloven  de  voorfz,  Gouverneur  en 
Capiteinen  op  henluider  woord  en  gclove,dat  dit  voor- 
fchreven  artijkcl  fonder  eenige  fraude  fal  volbracht 
worden.  .    . 

10.  Item,  dat  alle  foldatcn,  Walen  of  Duitfen ,  we- 
fende  vafallen  van  fijne  Majefteit,  die  fullen  willen  blij- 

ven in  den  dienft  van  fijnder  Majefteit  j  of  wederkeren 

t'haerluider  woonplaetfe ,  't  felve  vryelijk  fullen  mogen 
doen,  fonder  dat  fy  bed  wongen  fullen  fijn  te  blij  ven  of 

te  gaen  mette  gene  ,  die  in 't  overleveren  van  de  ftad 
daer  uit  fcheiden  fullen.  En  fal  dit  artijkel  by  den  Com- 
mifTariflen  van  de  Heere  Colonel  eenen  yegelijk  we- 
fende  in  de  ftad  gedeclareert  ,  en  te  kennen  gegeven 
worden. 

ii.  Item ,  beloven  de  voorfz  Gouverneur  en  Capi- 
teinen ,  dat  fy  met  henluiden  niet  en  fullen  leiden ,  ver- 
fteken  of  verbergen  direrftelijk  of  indireótelijk  de  la 

Mouillie  en  Lambrecht  den  Tromflager ,  noch  en  ful- 
len toelaten  of  confenteren ,  dat  de  felve  by  henluider 

wete  eenigfins  weg  gewefen ,  verftekeri  of  verfwegen 

rullen  worden.  ' 
12.  Dat  rot  de  volkorhinge  en  voldóenihge  van  dit 

jegenwöordigtr  uSt-iet ,  fullen  gegeven  worden  fuffifan- 
te  Oftagiers  van  de  fijaevan  fijne  Majefteit,  Jonkheer 
Johan  de  la  Mouillie,  Piftolerta  Geflefchoen  Capitein 
Fremont.  En  van  de  fijde  van  mijnen  Heere  den  Prin- 

ce van  Orangien  den  Capitein  Niches,  Barnart  Anto- 
nifz,van  Bommel,  Johan  van  Zenoy.  Aldus  gedaen, 
gefloten  en  gearrefteert  op  ten  Dijk  van  Zyonneffehs 
de  ftad  van  Zierikzee,  Byöns  Yhilibert  van  Seroosker- 
hen,  Heere  van  de  felve  plaetfe,  en  de  Capiteihen  Don 
Emanuelde  Cabera  de  Baca ,  Don  Alonfo  de  Soto  Mayor, 

Trancoys  Stramchamps ,  en  Adriaen  Jaco'jfz.  Joo(i  Vi- 
ce-admirael  van  fijne  Majeft.  vloteen  Arent  van  Dorp 
Gouverneur  van  de  voorfz  Scad ,  en  de  Capiteinen  An- 
driesdela  Porte ,  en  Joosvan  den  Einde,  dennaeftle- 
ftenjunij ,  Anno  1576. 

DCfc  contracten  beffoten  en  getefeent  3ünde  ten 
toedenijben :  fo  i$  bien  bolgcnde  De  oberleberinge 

gcf chieb.  35e  CommifTariffen  0e$  Coninr  guamen  in 
De  ftati  bolgenbe  ben  inbouben  ban  net  tbebe  en  1  o  ar- 
tieul  de£  contracttf/en  ben  Ctouberneur  3ionnïjeec  3ï* 
rentban<E>o?p/  tëmetbc  Capiteinen/  ooirioaobclu/ 
jwebicantcn  /  en  alle  die  in  Oen  contracte  gehoemt  3ijn/ 
met  fjare  bagagien  en  alle  't  gene  Den  tocquam  tfefjepe 
gegaentcnttoeden^ïulij:  be  folbatcn  W  baer  uit  to- 

gen /toarenftern  omtrent  1400  mannen/  alle  bet  en 
glat  /  bebbende  fonberlinge  geen  armocbe  geleben/ 

bant  t'P  nooit  min  ban  een  ponb  bjood  '0  dacgg  en  Dab* 
ben  g:ljad  /  't  meefl  datfe  gebjeb  bafcben  getjab  /  toa$ boter  en  medicamenten  boo?  bc  nranfeen:  be  25alju 
badder  tocl  geernc  mede  uit  getoceft.  /  ban  mo(t  binnen 
bhjben/bele  jamectf  alle  die  bande  Religie  babden 
baer  laten  inrolleren  en  opteneneh/  menenbe  metbe 
folbatcn  uit  te  treeften /ban  moften  baer  blijben/ bol* 
nenbc  ben  4.  artieul  ban  bet  contract/  3?  beblacgben 
tien  bat  boo2  benluiden  niet  beboir0  genoeg  gebaen 
ba$  /  batfe  anders?  toel  mebe  uit  genomen  fouben  beb* 
ben.  <De  f&ince  ban  ©rangiert  Dceft  be  Cteabeban 
Dobcnlomet  Ijetboln  uit  3©alcf)eren  jjcfonben  nabe 
pate/enbaerbpgefondcnbepaerden  ban  Capitein 

jBirbicl/en't  felbe  eiland  toel  boen  berfeberen.iBonf? 
toagon  is  baer  ben  2  "gulij  binnen  gebomen/  en  beeft 
baer  boo?  fubtiligfjeib  3©alg  garnifoen  ingeleib/'ttoelb 
fop  be  ̂ pangiaerden  feer  gualbuen  genomen  tocrd/Oie 
bacrom  feer  ge(toc2t  baren»   (€ot  betalinge  ban  be 
1 00000  gl.  die  be  burgeren  moftcn  opbrengen/  bjacb* 
ten  fp  al  baer  filbertocrft  en  jubelen  in  banden  ban  ee? 
nen  hk  baer  toe  gecommitteert  teag/óp  bet  ̂ tcbebuijef 
fatcn  Me  J^untmectterö  fTaenbe  baelberss  en  balbe 
baelöertf  ban  bet  filbertocrb  bat  bp  ben  bojgeren  opgé- 
b2ael)tUjertie.  ̂ e^pangiaerben  en  anberefolbaten 

ban't  leger  logeeröen  ben  felben  opte  befte  rn  gelegenflc 
plaetfen  en  bo?pen  ban  't  eilanb/  toenbe  baer  groten  ó* 
bcrlafl/  betbo^pban  Jieubjerberbe  toajï  geburenbe 

be  belegermge  ban  Eierib3ceb002^teme-  molen  ge* 
b2ijt/  en  befcbermtboo2  plonberingeen  berobinge/en 
baööe  in  alle  Oien  tijD  geen  fonberlinge  ftbabe  gclcben: 
maer  toerben  nubeni3  3Iulp(beboo2f3(§teine-mo^ 
len  in  ber  (tab  geftomen  toefenbe)  boo?  öe  ,§panrjioer^ 
ben  gepiloeert  /  berooft  en  geplonbert.  ̂ aeg0  te  bo< 
ren/  namentlijft  ben  i»,  maefeten  be^pangiaerben 
binnen  i^aemfïebe  /  ̂eifcljer  en  't  geljecl  Ciianb  ban &cboutoen  boo?  eenen  fclpiclielijften  alarm  /  om  be 
betalinge  benluiben  belooft /alefbe  (lab  ban  Eterib- 
3eef01.be  obertoefen.  3&en  t*,  beben  be  3©alen  ban 
gelnftcn  binnen  ber  fïebe/  en  betf  abonböfoboo2fcbo/ 
ten  be  »len  eenen  ̂ pangiaert  toel  b?aef  ïn  'tfïu= toeeï  geftleeb  /  en  nocb  eenen  anberen  ̂ pangiaert 
baer  beneffensf  ftaenbe  /  floegen  fp  boob  met  roeref  /  al 
'ttoelftgeffljiebe/toefcnbe  nocfjniet  liebtbag/  tegen ober  Bet  iogtjö  ban  |Bonob2agon  /  billenbe  geen 
^pangiaerben  in  be  ffab  liibcn  nocfjte  fien/  ben  felben 
nacljttoeröenbernocfj  8  of  10  .Spangiaerben  lik  be 
JBalen  opter  (traten  ontmoetende  0mgeb2acbt.Cn  na» 
men  ten  felben  bage  be  folbaten  binnen  ber  (lab  mal- 
banberen  ben  eeb  ban  getroutotgbeib  af/  en  beloof  Oen 
b'een  ben  anberen  niet  te  berlaten/  fo  beben  ooft  be 
^pangiaerben  alle'tCilanbboo2/  maebten  iuite- nanten/©aenb2ager!Êf  en  ̂ argeanten  tot  Capitetneiv 
beu  1 3  retében  be  Capiteinen  fo  toel  bic  te  lanbe  alö  te 
toaterbienbenna252H(Tcl/ombetaItnge  te  b02beren/ 
toant  fp  't  niet  langer  met  baer  bolft  enbiftentema* hen  /  bctoelhc  eifebten  zz .  maenöc  betalinotf»  (Cen  fel- 
ben  bage  nebben  be  3©alen  bet  logement  ban  iRonf* 
d2agonbefet/ menenbe  bem  baer  in  te  binben:  maer 
[P  en  bonben  bem  niet/fo  bp  ficlj  al  te  boren  berftefeen 
yabbe  /  W  en  babbe  bem  in  ttoc  of  b2ie  bagen  te  boren 
niet  opte  (Irate  bo?beu  begebcn  of  betroutoen.  ̂ en  1 6 
toerben  be  3©alen  ttóe  maenben  betaïing0gep2efens 
teert/  maer  fp  en  toilbenfenietontfangen/  feggenbe 
bat  fp  fo  tocl  ten  bollen  toilben  betaelt  3ijn  aljaf  be 
^pangiaerben.  ,§iet  tit  toarenbebeginfelen banbe 

naboigenbe  mwtecié/  baer  topin'tb?ebcban  berDa- 
len  fullen. 

Jaer-dicht  op  't  verlies  van  Zierikzee ;  en  xnu> 
tinatie  der  Spangiaerden. 

Door  ZlerlCkzees  VerLles  fiZbeen  't  Land  bllnu 
Verhoren : 

Dan  de  SpaenfChe  MVterI  braQkt  het  hae/l  te 
Voren. 

^oeft  eer  top  ban  be  &pacnfe  muiterie  en  toat  baer 
al  uit  gcbolgt  i0  fcïmjben/  fo  fullen  top  nocb  ccr(l  eeni- 

ge faben  te  boren  en  tufTcbcn  bciben  gefrbieb  berbolcn; 
tèeburenbebebelcgcringcban  Eierib3ee/  fo  bebben 
bie  ban  ben  Kabe  ban  Staten  gecommitteert  bp  ben 
Coninft  totten  goubernemenre  ban  ben  Handen  opten 
name  ban  ben  Coninh  een  paccaet  laten  uitgaen  /  in 
bate  ben  6  2Jp2iliö  1576.  bcibicbfrbe  alle  banbel/ 
römmunicatie/t2affijbeen  ftoopmanfebap  met  tik  ban 
J^ollanb/  ̂ eelanb  en  anbere  plaetfen/  Ijcuöenöe  be 
partpc  ban  be  P2inceban  <0ranoien/  rebellen  ban  fffc 
ne|B5aje(leit/  inboubenbe  mebe  erp2e(fe02bonnantie 
en  bebel  /  niet  alleenlijft  't  boo?f3  paccaet  /  maer  alle 
anbere  boo?gaenbe  placcaten  /  gepubliceert  op  't  (lub ban  ber  interbictie  ban  be  traffijfte  en  Ijanbel  metten 
boo?f3  ban  J|ollanb  en  ̂ eelanb  /  fcperpelijben  te  boen 
onbef  bouben  en  obferberen  /  02bonnerettben  fterljtertf 

engjucicnbentereouleren/tobfen  en  iugeren  na  uit* 
toijfenbanbcnboo2f3Paccaten  en  Cbictcn/oppene 

ban  't  felbe  op  ben  te  Herbalen  in'tgenerael  en  in 't 
particulier.  <©m  belfe  J)laccaet  te  publiceren  öie  ban 
?Cnttoerpen3toarigbeib  toaren  mabcnbe/  gemerntin 
hc  boo?gaenbe  JBIaccaten  berfebetben  clanfulen  m 

^ointen  (l  onben  feer  ero2bttant  /  aliO  onber  anberen  hat 
men  op  j)ene  ban  lijf  en  goeb  te  berbeuren  niemanben 
banbe  felbe/  en  foube  mogen  acnfp2eben/  nocb  com* 

municeren  nocb  fcb2ijben  /  al  toaer  't  ooh  ban  partiru; 
liere  faben  /  geenfïntf  ben  gemenen  3lanöe  of  be  rebel* 
lie  aengaenbe  /  toaerom  fp  berfoclucn  interp2etatie 

Doe  men  bit  paccaet  berflaen  /  en  Jjoe  be?rc  't  felbe  ter 

crecw- 

ban  r.c 
miütivic 

in  't  4£v? 

lanfi  ban 

toen. 

3p!ar» 

net  bi 
hen 

Cïarö 
ban^ta» 

ten  uit-- 

grgrbcn/ 

bcrbie* 
benbe 

alten 

Ij.uihfl/ 

roniiPu» mcatte 

en  trafo 

frjhcmcJ 

cin-ütin 

Rolland en  2e*> laub. 



62%  Het  negende  BoeL  * 
j*^  .«-rs. a...sa  M4<s^Mi livrtittvmaer men ïiccft-  beforeen  datter  een  goede  generale Pacificatie

  <, otisd- 

?^&M^'SSSSbuS^S^m&  I  la  fo  oirbaerennotelyk  lijnde)  navolgen  mag.  Wy 
W\mpm  ̂ jf^ffiUSSTffiïSl  !  en  twijfelen  niet,  of  daer  is  noch  inde  voorfchreven inen  opre  moDcrattc  Dan  De  ttttuta,  roerren  hxhui  .         j  >  d  mcnichte 

57; 

fouöc  refolDcten  /  alfomen  tot  een  generale  re
conctlia 

SiïSua  rebellen  Dan  mentngc  toa*  te  pjoccDer
cn/fo 

3P  Den  tot  reöeliMKiD  toilDcn  beneUcn. 
4c  Doo2noemDeDanDen  Satefcan i&tateuelb

en 
onlaw  Daer  na/  006  9/^m^S^^S^Sl 
Weroc*  /  ais  «3ouDcrneiir  Dan  ISollanD  /  Seelanö  

en 

Stttttt  mttfóaDetjS  Den  pjefïtant  en  fcaDen  
Des 

Sonüi  in  öollana/  te  toeten  Die  ntt  l^olIanD  geDlucftt 

en  ïicn  tot  ü'trecï)t  toaren  ontnottDcnDc  /  aiö  top  tn  ïjet 
6  25oe&  DerljaclD  nebben/  fenDcnDcï)en  Daer  bcneffens* 

aber  rome  Dan  DeS  Coninr  D2teDen  in  'tcmDe  Dan 
riet  Doo?gacnDe  56ocn  /  ban  Dato  Den  24.  jmartn  bec* 
naelu/acnnenlmDen  ocfcD^cben  n**^""  *  J* 
m aenDe  fttm  *■*<££ .en JB^ttfe 

inljouDsm/aioiiicrDcigt: 

Actóö»  TT/Elgeboren,  befondere  goede  vrunde
n ,  Gyhebt 

hm  ban    W  veritaen  >  fo  door  de  brieven  van  der  Commdijke 

SEU    Mai • onfe  allcr  gc"adigfte  Heere  v?°de? *5  der  vcSor' 
S#t»  leder  ,  als  door  den  onfen  van  defe 

 jcgcnw^rdige 

teaenbe  maend  ,  hoe  dat  fijne  Maj,  ter  tijd  toe  de  felve  abfo
lute- 

É2Ü,  lijk  verfien  fal  hebben  op 't  gouvernem
ent  generael  van 

9St'    herwaers-over  (  daer  toe  fijne  Majefteit  mme
ninge 

Em    is, een  te  fenden  van  fijn  bloed  )  belieft  
heeft  onstot- 

??!",  ter  voorfchreven  gouvernement  gener
ael  te  commi- 

SSS    'teren.  Enfozedertby  brieven  vanden  derden  de
fe, 

lK£   fijne  Majefteit  ons  bevolen  heeft ,  d
'onderhoudeniffe 

fccrot      VJ     onsheiliee  Geloof,  en  de  CathohjkeRoomfe  Re- 

"«*  i^Sagders  fijn  Coninklijke  Majefteit  .autori- 

tair    en  't  gemeen  welvaren  van  defe  Nederland
en, 

xnette  rechfte  Pacificatie  van  dien  ,  en  on
s  geordon- 

neert'tfelveoveraltelaten  weten,  wefende 
 fijne  me- 

ningemetter  hulpe  Gods  alle  dingen  wedet 
 tot  paix 

en  vrede  te  brengen  ,  ook  alle  fijn  onderf
ercn,enna- 

jnentlijkdievan'Hollanden  Zeeland,  en  and
ere  hare 

areconfedereerdetetraéleren  met  alle  gratie,
  clemen- 

tie, en  liefde  als  een  goed  Prince  de  felve  fijn  go
ede 

cnderfatenenvaffallen  betaemd  te  doen.  E
nwymitf- 

dien door  de natuerlijke liefde,  en  affectie  d
ie  wy  tot- 

te  voorfchreven  van  Hollanden  Zeeland  drag
en, en 

deverbinteniffe  die  wy 't  gemeen  Land  fchüldig  f
ijn» 

anders  niet  en  foeken,  dan  dat  de  onderfaten  in
  goede 

Unie,  vrede  en  tranquilliteit  leven  mochten ,  en  alle 

dingen  weder  gereftitueert  werden  in  haer  eer
fteftaet 

en  oude  welvaren,  als  die  fo  onder  de  Regerin
gevan 

den  Grootmoeende  Keifer,  alsook  onder 
 fijne  Co- 

ninklijke Majefteit ,  onfe  natuerlijken  Heere  en  P
rin- 

ce «weeft  fijn  ,  en  hebben  niet  konnen  acht
erwege  la- 

ten,  defe  aen  u  te  fchrij  ven ,  om  by  u  luiden  ( die  bevo- 

len is  de  forge  en  laft  particulier  der  voorfchreve
n  lan- 

den van  Holland  en  Zeeland  )  henluiden  te  kennen  ge-
 

geven te  werden  de  voorfchreven  goede  wil ,  meninge, 

In  intentie  van  fijne  Majefteit ,  met  vermaninge  dat  fy 

hen  felven  fulx  willen  bedenken ,  dat  fy  hen  weder  mo- 

«ren  begeven  totte  oude  en  behoorlijke  onderdan
ig- 

heid ,  die  fy  fo  na  Godlijke, als  wereltlij ke  Rechten ,  fij- 

ne Majeft. onfen  natuerlijken  Heereen  Prince  fch
ul- 

dia  fijn  te  betonen ,  den  felven  verfoekende ,  dat  fy  eens 

ten  langen  leften  hen  felven  willen  ontfermen ,  en  ook 

alle d'andere Landen,  makende  tefameneenlicha
em 

en  een  Hooft,  wefende 't  felve  de  Coninkhjke :  Maje- 

fteit ,  onfe  Heere  en  Meefter,  een  infien  nemende,  h
oe 

datter  altans  10  jaren  verlopen  fijn  datallc  defe
  fo  fcho- 

[*.  1+8.)  ne  Provinciewen  jegenwoordeli)k  ons  arm  Va
derland, 

fo  jammerlijk  gcqueld ,  geruineert ,  en  ten  uitterfte  ge- 

brochtisdoor  oorlog,  vier,  vlam,  roveric 
,  water  en 

orotedierte,  datter  niet  en  reftcert,  dan  d
e  uitterfte 

aefem ,  hen  voorts  vermanende , dat  fy  waer  willen  ne- 

men defe  altans  goede  en  voorhanden  we  ende
  occa- 

fie ,  onder  verfekertheid ,  dat  wy  als  Landsluiden , en 

.genegen  wefende  tot  haer  eygen  welvaren,  en  
m  et  hen- 

Tuiden  een  lichaem  t'famen  makende ,  niet  laten  lullen 

ons,  uit  alle  onfe  macht,  te  cmploycren,  dat  fy  w
eder 

tegens  den  felven  gereconciliccrn  mogen  werden 
,  en  te 

CU  IWIJIH-IUU  un.1  ,  wi  V..U.-W.»    -h    , 

Landen  van  Holland  en  Zeeland  een  grote  menicnte 

van  menfehen  uit  ganfeher  herten  begerende  de  eer  en 

glorie  van  God  Almachtig,  houdende  noch  de  oude 

Catholijke Religie, en  tot dienft  van  iijner  Majeft.  be- 
reid ftaende,  enwenfehen  de  reductie  totte  gemcene 

vergaderinge  der  heiliger  Kerken,  en  der  goeder  on- 
derlkten  van  herwaers-over  ,  macr  dat  de  felve  belet 

word  dooreenige  uitheemfe  in  den  felven  Landen  al- 
dacr  niet  te  verliefen  hebbende ,  en  door  infligatie  van 

eenige  die  veel  liever  fagen  haer-luider  uitterfte  val  en
 

deftruöie  ,  levende  van  't  bloed  der  goeder  onderfa- 

ten ,  en  van  den  roof ,  die  fy  op  hen  halen,  en  daer  door 

belettende  fijn,  de  voorfchreven  wederkennge,  dat 

fv  daerom  hen  felven  langer  niet  en  behoorden  te  laten 

voorfchreven  is  by  u  luiden  geadverteerd  werden i : 
 fo 

wy  anders  vermeinen  fouden ,  ons  devoir  en  naeritig- 
heidindefen  nieuwen  laft  ons  opgeleid,  niet  welge- 

daen  of  volbracht  te  hebben ,  indien  wy  tfelver  onfe 

gemene  Landfluiden  niet  te  kennen  en  hadden  geg
e- 

ven ,  diewy  in  voortijden  fo  grote!  ijk  totte  dien  ft  van 
ven  j  uic  wv  111  vuun.j"»-"'"  t,   j  . 

God  Almachtig,  ende  Coninklijke  Maiefteit  be
von- 

den en  bevoeld  hebben  toegedaen  geweeft  te  fijn ,  u 

luiden  mits  dien  verfoekende  copie  van  defe,  die  van 

Holland  en  Zeeland  ,  en  hare  Geconfcdereerden
  o- 

ver  te  willen  fchicken ,  't  fy  in  't  generael ,  of  aen  elke 

ftcdeparticulierlijk,  fo  gybeft  bevinden  fult  te  be
ho- 

ren ,  mitsgaders  copie  van  de  brieven  die  u  van  den  zf 

Martij  laeftledenby  de  Coninklijke  Majeft.  uit  Spa
n- 

den overgefonden  fijn  geweeft,  en  onsfalhef  wcfen  te 

verftaen'tgenegyhieringedaen  fult  hebben.  Welge-
 

boren ,  befondere  goede  vrunden ,  God  fy  met  u ,  Ge- 
fchrevente  Bruffel  den  ̂ ï  dag  Apnhs  1576.  Onder 

ftond  gefcheven ,  die  van  den  Rade  van  State  gecom- 

mitteert,by  fijne  Majefteit  ten  gouvernemente  
gene- 

rael van  de  Landen  van  herwaers-over ,  En  was  onder-
 

tekend B.  Bertü.  De  fuperfciptie  was ,  den  welgebo- 

ren onfen  befonderen  goeden  vrunden  Heere  Gieles 

van  Barlaymont  Vryheere  van  Hierges,  Stadhouder  en 

Capitein  generael ,  voorts  Prefidenten  Raden  des  Co- ninx  in  Holland. 

D€  copie  antctttijfi c  Dan  De  Doo?f3  D?icDen  /  Be
öDett 

De  Doo2f5  ïfceffcent  en  ïraöen  gcfonDcn  aen  De 

fteöenDan  i^oïianD  Deo?  D'een  en  D'anDerc/Diemet pafpoo?teen  op  «cent/  niet  jegentfaenDc  Den  Doo?f^ 
placr  ate  oDerouamcn  /  DocgenDe  Daer  Dp  Race  DneDen 
oeffl)?eDent'HttecOtDcn  7  IBep  i?7&  SlnDouDenDe  ,tm> 
fo mmatie.  5Dat  fp  Ijen  toaren  fenDenDc  De  Doo?f3  U2te^  bm  tan 

Dcn/teneinDefpuuDenmetgocDct  acnDacBttoOeiDDeje^aö. 
feif  De  fouDen  toiüen  incorporeren/  en  regarD  ncmenDe  gy 
opDcrcDenenenmiDDelcn  Daer  inberfiaelD/  Renfuir  öentm 

fOüöenbeDennen/om  8en  tocDerom  te  DegeDen  totte  nam 
ouDeenbeDoojltjae  onDetDaniglieiD/Dte3paltefamen  JJ*} 
De  Coninnl.  USaj.  Ijaren  natuerlijtien  ï|cere/  en  tynn  iitcrcst ! 
te  fcljulDig  toaren  /toaernemenbe  Defeiegentooo;Digc  rcjjc» 
goeDeoccafie /Daer  toe  3P  Dan  3iine  naai.  toegen /en  Jjjg 
al0  Dörc  gemene  £anD#MDen  Benlwöen  Dertclunen  netm 
toaren  DermanenDe  en  crno2terenDc  Dp  De  feïDe.  ̂ >efe  *mw 

Doo2f5D2ieDcn  ricbucnDefteDenDan't^oojDer  guar*  \f  °- tier  ontfangen  Den  9  »P  ij7^  naacraWDeyoojp 

&2icDen  niet  Deel  en  opereerDen/  D003  Dien  De  ̂ ouonDfe 

fleDentoel  getooon  toaren  Den  met  foDanige  foeteen 

öefuil!erDctooo2Denniette  laten  DcDn'egen/  DpfonDer Dep2oeft  BeDbenDe  ten  tpe  Dan  Den  D2eDeDanDel  tot 

252eDa/Dat  Defe  en  geujue  b2ieDcn  nergens  toe  en  ftrc&* 
teti/  Dan  om  De  ecnD2atïjt  onDer  DcnluiDen  te  b2e«cn/en 

ttotlt/ttoeD2acl)t/en  oncenigfieiD  te  fapen/om  D002  Dien 

mtööel  mecder  Dan  DefelDe  te  toerDcn/toant  anöerfinö 

De  Doo2f5  b2tcDen  niet  aen  De  flcDcn  in't  bpfonDer/maer 
aen  Dcn'3D2incc  en  Staten  Deljoo2Den  gefonöen  tefijn 
gctoecfl/Dcnalben  Dat  fp  DeDonDen/Dat  niet  iegen|ïaen^ 

De  Defe  b2ieDen  alle  goeDertierenljeiD  meDc  b2acl)tcn/ter 

contrarie  alle  tojectljciD  gcplccgt  toerDe/Daerfe  meepcr 

CC 



t$7<f 
fconbentóftDen/ ooft  ober  De  gene  Die  ferféCatuolijb 
en  (jen  geheel  toegeDaen  maren/  al$  totSCffenbelften 
mccc  anDere plaetfen  tod toasf  gebieben  /  Daer De  €a- 
tfjolijbe  immers  fo  bert  aengetaff  toerDcn/  al£  tr"anDc* 
re/  en  al£  Ren  De  Catuolijbc  Daer  ober  beblaegDen/  ga- 
benboo2anttooo2be  Dattet  goéb  boo?  Oen  pielen  toas 
Datfe  Cartjolijb  toaren  /  maer  in  fjet  ujDelijbe  mopen 
fpmeDe  Dan  een  faufe  eten /en  nart  eénen  Dianh  D2fn- 
ben.  ,§o  nebben  De  boo?ft  $2éfiDettrcn  ftaDen  Den  i 3 
gillij  anDermaelgefrn2eben/  aeh  berftfjeïben  ffében 

cineöe  ban  j^ollanD  /  Daer  bp  y?  ftfnljben  \  ̂>atmett  uf t  Oen* 
Jfojjen  uuDerbnebenbanDen  7  !Bep-metté-b2iebenDaerbp ^raö<    geboegD  /  bolbomentbjft  fiabbe  nonnen  berffaen  De 
öouuct/  goeDe  meninge  en  intentie  Diejijne  jfl^aj.  fiabbe/om 
Kn  alle  ̂ "^n  wetteï  ïjulpe  <Ö5oD$  tocDerom  te  brengen 
aaöen    in  petö  en  b?eDe  /  en  ooft  alle  3ijne  onDerfaten  /  ert  na? 
ja.ieor  menrlrj&Diebmi^oUanDen  2>eelanD  met  Baren  <ée- 
Scff?  wnfcDeceeröen  tetracterert  met  alle  gratie/  riemen- 
(m>J  tk  en  lief  De  /  al£  een  gocD  pjince  betaemD  jijnenon- tnDc/    Derfatenenbafïalen  te  Doen/  en  toant  fp  bp  b2ierjén 
IScï  to  öcn  **alre  ban  <§tate  ban  öcn  afOtren  Der  felber 

igoi,  maenD  geabberteert  toaren  /  Dat  3üne  jjfêaieff.  in  3ijnc 
boo?f3  berblaringe  continueert  /  en  bp  anDere  b?ieben 

»  meer  en  meer  toonD3ijneboo2f3  goeDe  meninge  en  in^ 
3>  tentie.  «SoDatte  beröopen  toasi  Datmen  eens?  Defen 
» ttoeD2acDtfouDc  mogen  ter  neDerleggen  /  en.tot  b?eDe 
*>  geraBen/  fo  berre  5pluiDen  ftaer  eenigfinö  toilDen  boe-' 
»  gen/en5ijne  iffèaj.  te  gemoet  «omen.  ̂ 0  Datfe  niet 
3>  en  fjaDDen  bonnen  laten  om  te  bolnomen  baren  laff/ 
53  ItenliiiDen  nocfj  anDermacl  Daer  ban  te  certioréren/Den 
«  bermanenDe  toeDe2om  toeï  nertelp  bp  Dert  felben/Dat= 
»  fe  regarD  nemenDc  op  alle  De  reDenen  h  De  boo?f5  * er- 
»» ff  e  faieben  berïjaelD  /  eens  toilDen  ontfarmen  ober  ben 
» felben/ en  allen  Den  goeöcnonberfaten  ban3ijne|ffèaj 

Öorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerteh. 
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ian 
ano 

»  niet  alleen  in  l$ollanD  en  2kelanD  tooonartjtig:maer 
»  ooft  in  alle  3ijne  fBaieffeits  $eberïanDen/  Die  te  fa-. 
»  mcneenlicbacmtoefenDe/  onDer  een  J^ooft  ('ttoelb 
>>  DeConinbljjbejiRaj.toa.S)  mifo  jammerlijumetDefe 
»  ttoeD2acl)t  getmelt/  gerniueert  /  eu  ten  uiterffen  ge- 
9»  t)2arijt toaren Doo2oo2log/ bier/  blam/  roberie/toa= 
»  ter/  grote  Dierte  en  anDers/  en  Dat  fp  toaernemenDe 
» Defeoccafie/  Debotee  ruïne  ban  ben  ©aberlanD  toil- 
»  Den  beletten/ Daer  toe  immertf  D'onDerfaten  ben  fo  toel 
>'  Depoo^Den  te  boegen/  alö3ijnc  |©afefteit/enDat3Pï 
•'  luiben  alfulr  Dcfe  fabc  geleiD  Ijebbenbe  in  tommimica= 
»  tit  en  goeDe  Deliberatie/  flen  oberfcO?ijben  fouDen  fiarc 
*  bmcljtbare  anttooo?De  /  fo  op  Den  boo?gacnDe/  ais  Defe 
"b^ieben/etc. 

scnfiag    benige  Dagen  boo?  Defen  /  baDDen  Deö  Coninr  boïn 
p  i5m  een  acnflag  op  «0cerrrm'Denberge  /  Dan  alfo  Den  felben 
jiibcn.  aenflagtijöelijK  ontDebt  i.ö  getoeeff/  fo  en  f)cbben3p 
irjj.  n*et  bonnen  uitrecljten. W?  Öebben  altemet  berbaeï  gemaebt  ban  De  tijDin^ 

gebanDenpepö/  gemaebtin  ©?anbrnb  tuffrij^nDen 
Coninb  en  Den  hugenoten,  ̂ ocl)  alfo  De  tijDinge  lan^ 
ge  gelopen  baDDe  eer  Den  b?eDe  netrojf  en  toaiö  /  en  Dat 
De  felbe  nu  fefterlijb  gefloten  ̂ nnoe/Het  €Dia  Daer  ban 
obec  gefonDen  i0  getoeeff/  t)eb  ib  't  felbe  alljier  /  Detoij- ïe  öet  onfe  fabe  00b  ecnj$Deel$f  aengaet  /  en  DpfonDer 
DatDenJ)2ince  ban  ©rangien  Daer  bp  toerD  gercffi^ 
tueert  in  3ijn  ̂ 2inf  Dom  ban  ©rangen  /  en  anDere  ffi 
nc  goeDeren  in  ©? anbrijb  /  bp  aeboegD  ban  tooo:De  te 
tooojDe  uit  Den  ifrancopfe  bcrtaelD  /  lutDenDe  aljsf 
bolgt : 

HEnrik  door  Gods  genade  Coninkvan  Vrankrijfc, 
en  Polen.  Allen  tegenwoordigen  en  toekomen- 
den heyl.  Wy  en  hebben  niet  fo  fere  gewenfcht,  federt 

het  God  belieft  heeft  ons  tot  defer  Crone  te  beroepen, 

übict 
t$  Co- 
fnrban 
>?anft; 

jerenbe    t~~j 
r  $act>  om  de  (onderlinge  goedwilligheid  die  wy  onfen  on- 

X     der**atcn  toedragen,als  de  felve  te  verfoenen  tot  een  vol- oubfen  komen  cendrachtighcid ,  en  in  goeder  vrede  en  rufte 

inörtjf. 

nen  van  onfen  fecreten  Rade.  Hebben  door  dit  onfe eemvhjkenonwederroepelijkEdi^geièid^erkkerd, 
geitatueert  en  geordonncer  t ,  feggen ,  verklaren  ,  Itatu- cren ,  en  ordonneren  *c  geire  volgt. 

Eerftclijk,  dat  de  gedachteniffe  aller  voorleden  fa- 
ken  ten  wederlijden,  voor  en  federt  de  beroerten  in  on- 
ien  rijke  overkomen,  en  ter  oorfake  der  felverfal  blij- 

ven uirgelcfchc  en  verdelgd  ,  als  een  fake  noitgefchied, enen  lal  önfén  Procureurs  generael,  nochte  anderen 
perionen ,  pubhjke  of  privé ,  hoedanige  die  fijn,  in  wat tijden,  nochte  om  wat  oorfake  het  fy,  geoorloft  fijn, 
deseenigvermaen,  proces,  of  vervolg  tcdoen,inee- mge  Hoveof  jurifdi&ie. 
2  Verbieden  allen  onfe  ohderfaten  Van  wat  ftareeri 

quahteit  die  fijn,  datfyde  gedachteniffe  daer  van  niet 
en  vernieuwen ,  fich  ophetlen  ,  tergen ,  fchclden  noch 
d  een  den  anderen  beroepen  by  verwijt  van  't  gunt  ver- 

leden is,  daer  van  niet  te  difputeren ,  ftreven ,  twiften, nochte  befchadigen  metdaed  of  woord  ,  maer  hen  ftil 
houden  en  vreedfamelijk  leven  onder  den  anderen ,  als 
broeders ,  vrunden  eu  medeborgers :  op  verbeurte  dat 
die  anders  doen  fullen  geftraft  werden,  als  brekers  der 
vrede  en  verftoorders  van  de  gemene  rufte. 
y  Qrdonnerendatde  Catholijke  en  Roomfe  Re- 

ligie falherfteld  en  opgerecht  werden  in  allen  plaërfcn 
en  oorden  van  defen  onfen  Coninkrijke  en  landen  on- 
fer  gehoorfaemheid,  daer  d'oeffeninge  der  felvcr  opge- 

houden heeft,  omdefelvealdacrvredelijkengerufte- 
lijkgébeffent  te  werden,  fonder  eenige  onruftingeof 
verhinderinge,  verbiedende  alderuitdruckelijkft  allen 
perfonen ,  van  wat  ftate ,  qualiteit  of  wefen  die  fijn ,  op 
pcenen  als  boven,dat  fy  den  kerkdijken  perfonen  geen- 
fins  verftoren ,  nochte  verhinderen  in  de  bedieninge 
van  haten  Gods-dicnft,  gebruik  en  ontfang  der  tien- 

den, vruchten  en  inkomften  van  hun  Beneficien,  en 
allen  anderen  rechten  en  plichten  hen  toebehorende, 
willende  dat  alle  degene  welke  gedurende  de  tegen- 

woordige en  voorgaende  beroerten  kerken  ingenomen 
hebben  ,huifen  en  inkomften  den  vöorfzGceftelijken 
perfonen  toebehorende ,  en  diefe  befitten  en  gebrui- 

ken ,  henluiden  de  gehele  befittinge  en  't  gebruik  in  fui- 
ken rechten ,  vryheden ,  eh  fekerheden  te  verlaten ,  als 

zy  hadden  eer  fy  daer  van  önbruikig  gemaekt  zijn  »e- 
weeft.  

■ 
4.  En  om  onfen  onderfaten  gene  oorfake  van  onru- 

ften  en  oneenigheden  te  laten  ;  hebben  toegelaten  ,  en 
laten  toe  de  vrye  oefeninge ,  openbare  en  generale  van 
de  vermcinde  gereformeerde  Religie  door  allen  fteden 
en  plactfen  van  onfen  Coninkrijke  en  Landen  onfer  ge- 

hoorfaemheid, en  befcherminge,  fonder  te  bevangen 
tijd  nochte  perfonen  ,  noch  van  gelijken  vlecken  en 
plaetfen  hen  toebehorende,  of  dat  het  fy  met  wille  en 
toelaten  van  anderen  eigenaers,  welken  die  toebeho- 

ren mochten ,  in  welken  vlecken  en  plaetfen  die  van  de 
voorfz  Religie  hare  Predicatien,  Gebeden,  Pfalmcn- 
fang,Doopfel  en  Nachtmael,  verkondinge  en  beve- 
ftinge  van  Houwelijken ,  Scholen  en  openbare  leffen 
oefenen ,  corredie  doen  volgende  de  voorfz  Religie, 
en  alle  andere  dingen  hangende  aende  vrye  en  volko- 

men bedieninge  van  de  felvige.Sullcn  van  gelijken  mo- 
gen houden  Confiftorien  en  Synoden ,  fo  provinciale  ,_ 

als  generale,  onfe  Officieren  bevoegen  ter  plaetfen  daer  '4* 
de  voorfz  Synoden  fullen  t'famen  geroepen  of  verga- 

dert werden  !  welken  fo  generale  als  provinciale  Syno- 
den wy  onfen  Officieren  of  eenige  van  dien  bevelen  te 

aftifteren.  En  niettemin  willen  en  ordineren  wy,  dat 
,die  van  der  voorfz  religie  hen  onthouden  binnen  onfe 
ftad  van  Parijs  van  de  openbare  bedieninge  en  oefenin- 

ge derfelver ,  de  voorfteden  der  felver ,  en  twe  mijlen 
derfelverrontfom  :  welke  twe  mijlen  wy  bepaeJt  heb- 

ben en  bepalen  ter  navolgender  plactfen.  Te  weten  : 
1  fint  Denijs,  fint  Maurdes  fbffez ,  Pont  de  Charenron, 

teftellen.  Om  tot  welken  te  komen,  datwy  verfocht    leBourg  la  Royfte  ,  en  Port  de  Noully.  Ter  welker 
hebben  allen  bequame  middelen  tot  defen  einde,  en 
hier  op  gehad  het  goedvinden ,  met  rijpe  en  grote  over- 
wcgingederConinginne  onfe  eerwaerdige  vrouween 
moeder ,  der  Princen  van  onfen  bloede,  Officieren  van 
onfen  Crone,  en  de  andere  Heeren,  en  treffelijke  man- 

plaetfen  wynieten  verftaen  dat  eenige  oefeninge  van 
de  voorfz  religie  gedaen  werde ,  fonder  dat  nochtans 
die  vander  felver  religie  fullen  mogen  achterhaeld  wor- 

den, over 't  gene  fy  in  hare  huifen  fullen  doen,  belan- 
gende de  voorfz  religie ,  felfs  niet  hare  kinderen,  noch- 

te 
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te  fchoolmeefters  ,.  bed  wongen  werden  iets  te  doen,  te- 

gen en  tot  nadeel  der  felver.  Sullen  hen  ook  onthouden 
den  voorfz  dienft  te  doen  binnen  onfe  Hove,  entwe 

mijlen  in  \  ronde  van  dien  ,  en  infgelijx  op  de  Land- 

schappen en  Landen  aen  gene  fijde  de  bergen ,  in  wel- 

ken Landen  fy  niet  en  fullen  werden  veribcht  in  't  gunt 
fy  in  hare  huifen  belangende  de  voorfz  Religie  fullen 
doen :  hopende  dat  ons  God  de  genade  doen  fal ,  doort 
uiteinde  eenes  vryen  en  heyligen  algemeinen  Concily, 
allen  onfen  onderfaten  te  fien  vereenigt  in  eene;  felve 

Gelove  en  Religie ,  gelijk  onfe  wenfchen  en  (onderlin- 

ge meninge  is. 
ƒ.  En  fullen  in  onfen  Coninkrijke  en  heerlijkheden 

onfergehoorfaemheid  niet  mogen  verkocht  werden, 
fönder  alvoren  gefien  te  werden  by  onfen  Officieren,of 

( ten  opfien  der  boeken  belangende  de  voorfz  religie) 

bydenkamerenhiema  by  ons  geordonneert  inyeder 
Parlement,  om  te  oordelen  over  faken  en  gcfchillen 

van  die  der  voorfz  Religie :  verbiedende  aldemitdruc- 

Jkelijkft  't  drucken  ,  uitgeven  en  verkopen  van  allen 
boeken  ,boexkens  en  fchamper  fchriften  ten  wederzij. 

den  ,  op  poenen  begrepen  in  onfen  ordinantien :  beve- 
lende allen  onfen  Rechters  en  Officiers,  daer  aen  de 

hand  te  houden. 

6.  Ordonneren ,  dat  tot  begravinge  der  doden  van 

die  van  de  voorfz  Religie  wefende  in  onfe  voorfz  Stad 
en  voorfteden  van  Parijs  ,  hen  fal  gegeven  werden 

'tKerk-hofvan  de  heilige  Drievuldigheid ,  en  in  allen 
anderen  Steden  enplaetfen  falby  onfen  Officieren  en 

Magiftraten  in  haeften  voorfien  werden,in  yeder  plaet- 
fé>tot  gelegentheid  als  fal  konnen  beft  gefchieden.  Sulx 

te  doen  wy  onfen  Officieren  bevelen  ,  en  de  hand  te 

houden ,  dat  op  de  begraefnis-plaetfen  geen  ergernifTen 

gepleegt  en  werden .  • 

7.  En  verftaen  niet,  dat  die  van  der  voorfz  Religie 

eenigfins  bedwongen  werden ,  noch  verbonden  blijven 
tut  oorfake  van  verfakinge,  beloften,  eeden  of  borg- 

tochten  by  hen  gegeven,  ter  fake  van  de  voorfz  Reli- 

gie, noch  dat  fy  daerom  fullen  mogen  gemoeyt  of  be- 
fwaert  werden  in  eeniger  manieren  dat  het  zy. 

8.  Sullen  die  van  de  Religie  mogen  doen  richten  en 

bouwen  plaetfen  om  de  voorfz  exercitie  te  doen,  uitge- 
nomen binnen  Parijs ,  voorfteden ,  en  twe  mijlen  in 

't  ronde  der  voorfz  Stad,  en  die  airede  by  hen  gebouwet 

2,ijn,  fullen  hen  in  fuiken  wefen  weder  ter  handen  ge- 
iielt  werden  als  die  zijn.  En  fo  fy  om  die  te  bouwen  in- 

genomen hadden  eenige  Kerken ,  of  huifen  den  Geeft- 
lijken  toehorende  of  anderen  Catholijken,fullen  gehou- 

den wefen  de  felve  weder  te  geven ,  fonder  nochtans  te 

werden  achterhaelt ,  wegen  deftoffen  die  daer  toe  ge- 

bruikt zijn,hoewel  d'felve  genomen  zijn  van  de  ruynen 

en  afwerpfelen ,  gedurende  de  tegenwoordige  of  voor- 
leden beroerten. 

9.  Ten  aenfien  van  de  huwelijken  der  Priefteren ,  en 
Geeftelijke  perfonen ,  die  hier  te  voren  zijn  aengegaen, 

wy  en  willen  noch  en  verftaen  niet ,  om  vele  goede  be- 
merkingen, dat  fy  daer  van  achterhaelt  nochte  gequelt 

fullen  werden ,  ftellende  in  defen  onfen  Procureurs  Ge- 

neraels ,  en  onfe  andere  Officieren  een  ftilfwijgen :  ver- 
klaren niettemin,  dat  de  kinderen  gefproten  van  de 

voorfz  huwelijken,  fullen  alleen  mogen  erven  aen  de 

joerlijke  goederen,  acqueften  en  onberoerlijke  con- 
queften  van  hun  vaders  en  moeders :  niet  willende  dat 
de  geprofeffide  Religieufen  komen  fullen  tot  eenige 
erfFeniffe  dire&elijk  noch  collateralijk. 

10.  Sullen  die  van  de  voorfz  Religie  gehouden  zijn 
te  onderhouden  de  wetten  ontfangen  in  de  Catholijke 

Kerke,  belangende  't  ftuk  van  de  huwelijken  aengegaen 
of  noch  aen  te  gaen ,  volgende  de  trappen  van  maeg- 
fchappe ,  om  te  voorkomen  de  twiften  en  procefTen  die 
daer  uit  fouden  mogen  volgen  ,  tot  onder^ank  van 
'rmeerendeel  der  goede  huifen  van  onfen  Rijke  ,  en 
ontbindinge  der  banden  der  vrundfehap  en  liefde ,  die 

door  huwelijken  en  alliancien  tufTchen  onfen  onderda- 

nen verkregen  werden.  En  niette  min  voor  de  huwe- 
lijken gefchied  in  derden  en  vierden  trap ,  en  fullen  die 

van  de  voorfz  Religie  niet  mogen  gemoeyt  werden , 
nochte  de  deugdelijkheid  der  voorfchreven  huwelijken 

in  twijffel  getrocken  >  noch  infgelijx  den  kinderen  van 

fuiken  huwelijke  d'erffcnifre  benomen  noch  getwiftet. 
En  om  te  oordelen  van  deugdelijkheid  van  de  huwelij- 

ken aengegaen  by  die  van  de  voorfz  Religie,  en  te  ver- 
gelijken of  die  betamelijk  of  onbetamelijk  zijn ,  in  dien 

gevalle  faldenConinklijken  Rechter  ken ni (Te  nemen 
van  de  fake  des  voorfz  huwelijks  \  en  daer  hy  elfcher  wa- 

re, en  den  ver  Weerde.  Cathol  ij  x,  de  kennifïè  fal  daer 
van  behoren  den  Öfficiael  en  Geeftelijken  Rechter. 

11.  Ordonneren  datter  geen  onderfcheid  noch  ver- 
fchil  en  werdegemaekt  ten  aenfien  van  de  Religie,  om 
in  de  Univerfueiten ,  Collegien ,  Scholen ,  Gaft-huifen 
en  Siek-huifèn  te  ontfangen ,  de  kranke  en  arme  Scho- 
lieren. 

1*.  Die  van  der  Religie  fullen  betalen 't  reent  van 
inkomen,fo  dat  gebruikelijk  is  ten  aenfieö  van  de  laften 
en  dienften ,  daer  mede  fy  fullen  voorfien  werden  ,  fon- 

der gedwongen  te  werden  hen  tot  eenige  ceremoniën 
te  laten  vinden ,  hare  religie  contrarie :  en  by  eede  wer- 

dende  geroepen ,  en  fullen  niet  gehouden  werden  an- 
ders te.  doen ,  als  de  hand  op  te  ftcken,  te  fweren  en  Go- 

de  te  beloven  dat  fy  de  waerheid  fpreken  fullen :  en  en 

fullen  ook  niet  gehouden  werden,  pafTerende  de  con- 
traden en  verbanteniffen,  difpenfatie  te  nemen  vanden 

eed  by  henluiden  gedaen. 
1  \ .  Willen  en  ordonneren ,  dat  alle  onfe  onderfaten 

fó  Catholijke  als  van  de  voorfz  vermeinde  Gerefor- 
meerde Religie,  Van  wat  ftant  of  conditie  die  fijn,  ful- 

len gehouden  fijn ,  en  door  allen  behoorlijken  en  rede- 
lijken wégen  gedwongen  werden,en  op  breuken  in  on- 

fen voorgaende  bevelen  daer  op  gemaekt,  te  betalen  en 
te  quiteren  de  tienden  aen  de  Paftoren  en  Geeftelijken 
perfonen ,  en  ook  allen  anderen  dien  fulx  betaemt ,  na 
de  gewoonte  en  gebruik  van  de  plaetfe. 

14.  Onfen  lieven  en  feer  beminden  Neve  den  Prin- 
ce  van  Orangien  fal  gefield  en  geveftet  werden  in  alle 
fijne  Landen ,  gerechtigheden,  en  Heerlikheden  die  hy 
binnen  onfen  Coninkrijke  heeft,  en  binnen  den  Lan- 

de van  onfer  gehoorfaemheïd ,  mitfgaders  in  het  Print 
dom  van  Orangie ,  gerechten,  titelen ,  documenten  en 

papieren ,  fo  daer  eenige  genomen  en  verdragen  fijn 

by  onfen  Lieutenanten  generaels  en  onfen  anderen  Of- 
ficieren ,  welke  goederen  ,  rechten  en  titelen  onfen 

voorfz  Neve  weder  gegeven  werden ,  gefteld  en  geveft 
in  den  fclven  ftant  als  die  voor  de  beroerten  waren,orh 

yoortaen  d'felve  by  hem  en  de  fijne  gebruikt  te  wer- 
den,  volgende  de  provifien,  arreften  en  verklaringen 

daer  op'  irgewilligt  en  toegeftaen  by  wijlen  Conink Henrik  onlen  eerwaerdigen  Heere  en  Vader,dien  God 
genadig  fy ,  en  anderen  Coningen  onfe  voorfaten,  even 
als  hy  dede  voorde  beroerten. 

if  Die  Van  der  voorfz  Religie  fullen  gehouden  zijn 

t'onderhouden  de  heilige  dagen  byde  Roomfe  Catho- 
lijke Kerke  ingeftelt ,  en  en  fullen  op  de  felvige  dagen 

niet  mogen  arbeiden,  verkopen,  nochte  hare  winkels 
openen :  en  in  de  dagen  dat  het  gebruik  des  vleefchs  by 
de  Kerke  verboden  is ,  en  fullen  de  vleeshallen  niet  ge- 

opent  werden. 1 6.  la  allen  actiën  en  openbare  actiën ,  alwaer  van 
de  voorfz  Religie  fal  werden  gefproken ,  fal  men  ge- 

bruiken ;  vermeinde  Gereformeerde  Religie. 
1 7 .  Om  des  te  beter  de  gemoeden  en  willen  onfer 

onderfaten  te  verenigen,  gelijk  onfe  meninge  is :  fo  ver- 
klaren wy  den  vereenigden  Catholijken,  als  dien  van  de 

voorfz  vermeinde  Gereformeerde  Religie ,  bequaem 
om»te  mogen  bedienen  alle  ftaten ,  waerdigheden ,  en 
allerleye  Coninklijke  en  heerlijke  ampten,als  mede  van 
de  Steden  onfesRijx ,  Landfchappen  en  Heerlijkheden 
onfergehoorfaemheid,  endefelvc  fonder onderfcheid 
ontfangen  en  toegelaten  te  werden,  fonder  gehouden  te 
werden  anderen  eed  te  doen  ,  noch  geknocht  aen  ander 
verbantniffen ,  als  haren  ftaet,  waerdigheid,  ampten  en 

officien  getrouwelijk  te  fullen  gebruiken  >  en  de  ordon- 
nantien  te  onderhouden.  In  welken  ftaten,  waerdig- 

heden ,  laften  en  ampten,  ten  aenfien  der  gene  die  t'on- fer  fchickinge  ftaen ,  by  ons  fal  werden  voorfien  ,  na  de 
felve  indifferentelijk  fullen  komen  ledig  te  ftaen, en 

I  fonder  onderfcheid  yan  religie,van  bequame  perfonen, 1  fo 
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fo  wy  van  noden  heü  6«fl  fullen  toeren  welftand  van  on- 
fen dienfte  en  onderfaten. 

18.  En  om  dat  de  rechtplegingeeene  van  de  voor- 
naemfte middelen  is ,  om  onfc  onderfaten  te  houden  in 

vrede  en  eendracht:  wy  neigende  ter  bede  ons  gedaen, 
fo  van  wegen  de  vereenigde  Catholij kennis  die  vander 
vermeinder  Gereformeerde  Religie,  hebben  geordon- 
neert  en  ordonneren,dat  in  onfen  Hove  van  Parlemen- 
te  van  Parijs  opgerecht  fal  werden  een  Kamer  gemaekt 
van  twe  Prefidenten  en  ï 6  Raden  half  Catholijken ,  en 
half  van  de  voorfz  Religie.  En  welke  officien  van  die 
van  de  Religie  by  ons  fullen  werden  gemaekt  en  opge- 

richt tot  defen  einde ,  tot  de  felve  weddes ,  eeren ,  auto- 
riteit en  prerogativen ,  als  onfer  ander  Raden  van  on- 

fen voorfz  Hove :  op  dat  de  felve  Kamer  kenniffe  heb- 
be  en  oordele  met  fouverainiteit,  voor  laetfte  reffort 
enbyarreft,  over  allen  anderen  van  de  proceffen  en 
gefchillen  opgerefen  en  op  te  rijfen.  In  welken  procef- 

fen de  voorfz  geaffocieerde  Catholijkcri ,  of  die  van  de  , 
vermeende  Gereformeerde  Religie,  van  den  refforte 
van  onfen  voorfz  Hove ,  voornaemfte  partyen  of  ga- 
rands fullen  wefende,  eifchende  of  verwetendein  alle 
civile  of  criminele  materien, 't  zy  de  voorfz  proceffieri 
fchriftelij'k  zijn ,  of  verbale  appellatien ,  en  dat  fo  het cien  voorfz  partyen  goed  dunkt,  en  d'eene  van  den  an- 
ren  fulx  verfoekt.  Welke  Kamer  gemaekt  en  opgericht 
fulx  als  voorfz  is,  fal  by  ons gefonden  werden  in  onfe 
ftad  van  Poiótiers ,  om  aldaer  te  fitten  en  oafen  onder- 

faten recht  re  plegen  ,  vereenigde  Catholijken ,  en  van 
der  vermeende  Gereformeerde  Religie   van    onfeh 
Landen  van  Poiclou,  Angoulmois,  Aulny,  en  Ro- 
chelle ,  in  felfder  forme  en  geftalte,  als  d'aenfïttinge  ge- fchied  in  onfen  voorfz  Hove  van  Parlemente,  en  dat 
van  drie  tot  drie  maenden  des  jaers  gedurende ,  begin- 

nende den  eerften  dag  Augufti  totten  eerften  dag Octobris. 

19.  En  voor  't  reffort  van  onfen  Hove  van  Par le- 
P^PfST?1  Thouloufe>fel  opgericht  werden  een  Kamer in  de  ftad  van  Mompellier ,  gemaekt  van  twe  Prefiden- 

ten en  achticn  Raden ,  half  Catholijken  en  half  van  de 
voorfz  Religie,  welke  Catholijken  van  ons  fullen  ge- koren  werden  uit  onfe  Hoven  van  Parlemente  en  Ko- 

gen Rade ,  en  die  van  de  voorfz  Religie  van  nieuws  ge- 
maekt en  gekoren  tot  felve  weddes,  eeren  ,  macht,  pre- 

rogativen en  hoogheden  ,  als  de  Prefidenten  en  Raden 
van  onfen  voorfz  Hove  van  Parlemente  van  Thoulou- 
fe  voorfz»  In  welke  Kamer  ook  fullen  gemaekt  wer- 

den een  Ad vocaet ,  Procureur  Generael,  twe  Greffiers, 
d'eencivild'ander  crimineel,  Kamer-bewaerders,  en alle  andere  nodige  Officieren,  fo  voor  de  voorfz  Ka- 

mer ,  als  voor  de  Cancelerye  die  aldaer  geftelt  fal  wer- 
den. Alle  welke  Officieren  fullen  wefen  half  Catholij- 

ken ,  en  d'ander  helft  van  de  voorfz  Religie.  En  fal  de voorfz  Kamer  kenniffe  nemen  en  oordelen  fouverai- 

nelijk,  in  't  lefte  reflortenbyarrcfte,privatelijkovcr allen  anderen  van  den  proceffen  en  gefchillen  zijnde 
en  komende  in  welke  de  geaffocieerde  Catholijken  of 
vande  vermeinde  van  de  Gereformeerde  Religie ,  van 
de  refforte  van  onfen  voorfz  Hove  van  Parlemente 
van  Thouloufe  j  voornaemfte  partien  of  garands  fullen 
wefen,of  eifchende  of  verwerende  in  allen  civile  en  cri- 

minele materien,  't  zy  de  fel  vige  proceffen  fchriftelijk 
zijn ,  of  verbale  appellatien  :  en  't  felve  fo  het  den  par- 

tyen goed  dunkt,  en  d'eene  van  dien  't  felve  verfoekt. 
20.  Willen  dat  gelijke  Kameren  fullen  werden  op- 

gericht in  onfe  Hove  van  Parlementen  van  Grenoblé, 
Bourdeaux,  Aix,  Dyon,  Rouen  en  Bretaigne ,  gemaekt 
van  twe  Prefidenten  en  tien  Raden  in  yeder  Kamer, 
welke  wefen  fullen  als  gefeid  is,  half  Catholijken, en 
d  andere  helft  van  de  voorfz  Religie.  En  die  vande 
voorfz  Religie  van  nieuws  gemaekt  tot  defen  einde, 
om  by  de  voorfz  Kameren,  ycderop'trefortdaer  die ial toegericht  werden, fuiken jurifdidic,  autoriteit  en 
macht  te  hebben ,  kennis  té  nemen  en  vonnis  te  geven m  der  forme en  geftalte,  en  even  als  hier  voren  oefeid 
is,  ten  aenfien.  van  de  reforte  onfer  Parlementen  van 
1  arijs  en  van  Thouloufe  en  ten  aenfien  van  onfe  Land 
yanDaulphiné,  ial  d'aenfittinge  van  de  voorfchreven I.  Heel. 

Oorfpronk  eter  Nederlandfc  Beroerten. 
Kamer  gedeclt  werden  ,  te  weten  fes  maenden  tof. Urenoble  voorfz  en  andere  fes  maenden  rot  S  Mar- 
cehn ,  beginnende  d'eerfte  aenfittinge  opS  Marcel iri 

voorfchreven.  
V    ̂ viaicum ii;  Willen  ook,  by  maniere  Van  provilïe  ,  en  tot 

dat  in  de  generale  vergaderinge  die  wy  menen  re  hou- den van  onfe  Staten  onfes  Koninkrijk  ,  by  ons  anders lal  wefen  geordonneert ,  dat  van  allen  vonriiflen  die  oC. 
geven  fullen  werden  in  proceffen  genomen ,  ofnodi tenemen,alwaer  de  vereenigde  Catholijken  en  die 
van  de  voorfchreven  Religie ,  fullen  wefen  in  qaah- teiteifchende  of  verwerende ,  principale  partyen  of  ga, rands,  mallen  materien  ,fo  civile  als  criminele,  by  de Officieren  van  onfe  Prefidiale  ftoelen  of  andere ,  wel- 

ken wy  macht  fouden  gegeven  hebben  fouverainelijk te  vonniffen  in  fekere  faken  en  in'tlaetïten  reforte, aldaer  fal  appel  vallen  in  de  voorfz  Kameren  nieuw- 
lijx  in  onfen  voorfz  Parlementen  opgericht  ,  elk  in 
fijn  refort ,  niet  tegenftaende  allen  edicten,  belan- 

gende d  autoriteit  en  jurifdidrie  der  voorfz  Prefidiale 
ftoelen,  welken  wy  ten  faken  voorfchreven  hebben 
gederogeert,  en  derogeren,  fonder  in  anderen  faken 
te  prejudiciëren  :  welk  appel  in  materien  civile ,  pre- 

fidiale, fal  hebben  effe<5t  devolutijf  alleenlijk  ,  en  niet 
iufpenfijf ,  ten  ware  by  bewillinge  van  beiden  partyen 
ïngewilhgt  ware,  dat  hun  proceffen  fouden  gevon- nist werden  by  den  voorfchreven  Prefidiale  louve- 
rainehjk  ,  in  welken  gevalle  't  vervatte  in  'c  te^ri- woordige  article  geen  plaets  hemen  fal  :  noch  ookiri. 
aenfittingen  ,  alwaer  genoegfaem  getal  wefen  moch- 
te  van  de  voorfchreven  Religie,  om  de  voorfz  pro- ceflen  te  oordelen  :  fulx  fy  mogen  doen  fouverai- 
ne  ijk  met  gelijk  getal  Catholijken  ,  en  forider  ap- pel in  faken  van  edicten  ,  en  niet-te-miri  om  feke- 
re  oorfaken  en  bemerkingen  ons  daer  toe  bewegen- 

de ,  ordonneren  dat  d'inftructie  en  vonnis  der  cri- minele proceffen  geintenteert  of  te  intenteren  voor 
den  ftoel  van  den  Senefchal  van  Thouloufe  opgericht 
in  de  voorfchreven  ftad  van  Thouloufe,  in  welken, 
proceffen  de  vereenigde  Catholijken  en  die  van  dè 
voorfchreven  Religie  Verweerders  fullen  zijn ,  en  fal 
in  de  voorfz  Stad  niet  gefchieden,  maer  ternaefter 
Richtftoeldes  voorfz  Senefchal  :  welke  wy  airede  de 
felve proceffen  toegefonden  hebben ,  en  toefenden ,  ter 
lafte  van  ap  el ,  in  de  Kamer  opgericht  in  de  voorfz 
ftad  van  Mompellier. 

21.  De  Provoófteri  van  Onfe  lieve  en  feer  beminde 
Neven  de  Marefchalken  van  Vrankrijk  ,  Onderbail- 
liuws,Onderfenefchals,Lieutenanten  van  korten  tab- 
baerden,  en  andere  Officieren  van  gelijke  qualiteit ,  ful- 

len recht  doen  volgens  d'ordonnantien  ,  ten  aenfien van  de  landlopers.  En  belangende  den  huishouden- 
den,  befwaert  en  voorkomen  van  cas1  Prevöftable ,  is  't dat  fy  zijn  van  den  vereenigden  Catholijken  of  van  der 
voorfz  Religiën ,  de  voorfz  Officieren  fullen  gehouden 
wefen  totteinftructie  en  gerechte  der  voorfz  proceffen 
re  beroepen ,  gelijk  getal  van  onfen  Officieren  van  vcr- 
eifcher  qualiteit,  fo  Catholijkeh  als  van  de  voorfz  Re- 

ligie, ter  naefter  prefidiale  of  ConinklijkeRichtftoe- 
len ,  in  de  Provinciën  daer  geen  prefidiale  Richtftoe- 
len  zijn ,  is't  datter  fo  vele  zijn  van  der  voorfz  Religie : foniet,  fullen  in  hun  Advocaten  roepen  ,  fodaerder 
voorfz  qualiteit  gevonden  werden 

1 3 .  Ordonneren ,  willen ,  en  belieft  ons ,  dat  onfen 
lieven  en  feer  beminde  Swager  den  Conink  van  Navar- 
re,  onfen  lieven  en  feer  beminden  NcvedePrincevan 
Condé,onfen  beminden  Neve  den  Heere  van  Dam  vil- 
le,Maerfchalk  van  Vrankrijk,  en  infgelijx  alle  andere 
Heeren,  Ridderen,  Edelen ,  en  andere  van  wat ftand  of 

conditie  die  zijn ,  't  zy  geünieerde  Catholijken ,  of  vart 
de  voorfz  Religie  wederkeren  fullen,en  behouden  wer- 

den int  befit  van  hun  gouvernemcnten,ampten,  Staten 
en  Coninklijke  officien,  gelijk  fy  de  felve  bcfatcn  te  vo- 

ren den  24  Aug.  1 5"  72.  fonder  gehouden  te  wefen  nieu- 
we propofitien  te  ncmen,en  niet  tegenftaende  alle  arre- 

ftcn  en  vonniffen  tegen  hen  gepeven  en  de  provifien  die 
verkregen  fouden  zijn  gewceft  van  de  voorfchreven 
Staten  door  anderen  j  van  gelijken  fullen  wederke- 

mmni  red 
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ren  in 't  befit  van  allen  en  eiken  hun  goederen,  hamen,  > 

rekeningen  en  adien.niet  tegenftaende  de  vonniflen    gedaen  hebben  en  wederroepen  als  van  o
nwaerden,be 

aevolst  ter  reden  der  voorfz  beroerten ,  welke  arreften,    houdens  hun  regres  totten  voorfz  kopers , tegen  welken 
£>       ?_  .r-  if _-  j   t   „~~.,~i,»..  r^^r-Ut-    Tniv  K^Vinrpn  Al .  pn  ni^r t-p min  fullpn  onfeonene brie- 
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pinge,  welke  wy  ten  dien  einde  tehiete  doen,teniete 

vonniflen,  provificn,  en  alles datter  nagevolgt  mocht 

wefen ,  wy  by  defen  effede  verklaert  hebben ,  en  ver- 
klaren nul ,  egene ,  en  van  geender  waerden. 

24.  Verftaen  niet  by  't  gene  hier  voren  gefeid  is ,  dat 
die  welke  hare  ftaten  en  ampten  gerefigneert  hebben  in 

krachtevan  onfeopene  brieven,  of  des  wijlen  laetften 

Conings  onfen  Teer  beminden  Heere  en  broeder, de 

felve  fullen  mogen  verkrijgen  en  komen  in  't  befit  der 
felver ,  hen  niet  te  min  behoudende  fciun  adie  tegen  de 

befitters  en  tijtel-voerders  der  voorfz  ampten  om  de 

betalinge  van  den  overkomen  prijfe  tuffchen  hen,  ter 
fake  van  de  voorfz  refignatien.  Enten  aenfien  van  die 

welke  genootdrukt  zijn  geweeft  metter  daed  en  geweld 

byde  particuliere ,  de  voorfz  hun  ftaten  en  ampten  te 

refigneren ,  wy  laten  hen  toe  als  mede  hun  erfgenamen, 
daervan  civilijk  inftantiete  doen,  fo  tegen  die,  welke 

fuik  geweld  gebruikt  hebben  ,  als  tegen  hun  erfgena- men en  fuccefleurs. 

15.  Ordonneren  ook,  fo  daer  eenige  Commande- 

fulx  behoren,  fal ,  en  niet  te.min  fullen  onfe  opene  brie- 

ven afgevaerdigt  werden ,  aen  die  van  de  voorfz  religie, 
omophaer  teftellen  en  te  vergelijken  de  fommentot 
welken  de  voorfz  verkopingen  belopen  fullen ,  om  de 

voorfz  kopers  te  vergoedende  penningen  diefy  waer- 
lijken  fonder  bedrog  hebben  uitgeleid,  fonder  dat  de 

voorfz  acquereurs  fullen  mogen  genieten  eenige  actie 
voor  hun  fchaden  en  intereften  by  gebreke  van  genot : 
maerfullenhente  vreden  houden  over  de  vergrotinge 

der  penningen  byhen  opgebracht  voor  den  prijs  der 
voorfz  acquifitien pellende  tot  dien  prijs  de  vruchten  by 

hen  genoten,  ingevalle  de  voorfz  verkopinge  bevonden 

werde  ten  leeglten  en  ongelijken  prijfe  gefchied  te  zijn. 

3  1 .  De  ont-er vingen  of  privatien ,  't  fy  by  difpofitie 
tuffen  levende  of  teftamenteurs,  gefchied  in  haetvan 

Religie  of  beroerten ,  fullen  geen  plaets  nemen  fo  voor 

het  tegenwoordige  als  het  toekomende,  tot  nadeel  van 

de  geünieerde  Catholijken,  noch  van  die  van  der  religie 

vermeind  Gereformeerd :  mits  datter  geen  andere  oor- ir.  uraonneren  ook ,  ïu  uaci  nui»i.  vjuuiuhuuv      -w»»~_~  v_.v..»..~...      .  -     D  ^ 

rien  van  de  Orden  van  S.  Jan  van  J  erufalem  ,  toebeho-    fake  en  zy  als  ter  fake  van  der  Rehgie,e  n 
 aennernen  van nenvauucwiutu       «     j  j   r..  'j„„„„vrT     „„„„„J  \f^<vbanA*  ™V A*t  Wfrke  onderhouden 

rende  den  geaffocieerden  Catholijken,  of  vande  voorfz 

Religie,  by  autoriteit  van  onfen  Rechteren  bevonden 

waren  ingenomen  te  zijn,of  fo  fy  door  anderen  ter  oor- 
fake of  voorwenden  van  de  beroerten  ,  in  wat  maniere 

het  zijn  mochte ,  verfteken  waren ,  dat  volle  en  gehele 

handliohtinge  gedaen  werde  den  voorfz  Comman- 
deurs, en  fy  geftelt  in  fuiken  ftate  en  poffeflie  der  voorfz 

Commanderien ,  als  de  felve  waren  voor  den  24  Augu- 
ftil572.  .  J      ... 

26.   En  belangende  dien ,  fo  vereenigde  Catholij- 
ken ,  als  van  de  voorfz  Religie ,  die  met  ampten  verfien 

wapenen.  Verftaende  ook  dat  het  felve  onderhouden 
werdeten  aenfien  vande ont-ervingen  gefchied  uithate 

van  de  Catholijke  Religie ,  en  niettemin  de  krijgs-tefta- 
menten  die  gemaekt  zijn  geweeft  gedurende  de  voorfz 

tegenwoordige  en  voorgaende  beroerten ,  ter  een  en 
ter  ander  zijden ,  fullen  houden  en  van  waerden  wefen naer  difpofitie  van  Rechten.  ,        ; 

31.  De  difordren  en  exceffen  gefchied  den  24.  Au~ 

guftien  volgende  dagen ,  in  gevolge  des  voorfz  daegs 

tot  Parijs ,  en  andere  fleden  en  plaetfen  van  onfen  Co- 

ninkrijke  zijn  gefchied ,  tot  onfer  grootfter  ongeneuch- kpn  .as  vande  voorlzKeu^ie ,  aie  met  viinuLcu  vciiiv.ii     ui.i».iJ^l..j"&-.--   ,   -—  0  r  r     1    v 

Zhnde,in "defdWge  nocrTniet  en  «jnonïfengen  ge-     ̂ J^^^^^^^^t^  (*•"* /,ijuuc,iu  ö    rJiZi  r„  *„*,.„  „™rf7.     <*ned  aheid  en Poedwil  ïeheid  tesen  onfe  onderfaten, 
weeft,  willen  wyenhet  belieft  ons  dat  fy  totte  voorfz 

ftaten  ontfangen  werden ,  en  dat  hen  alle  nodige  provt» 
fien  toegevoegt  werden. 

x-j .  En  van  gelij  ken  dat  de  voorfz  geaflocieerde  Ca- 

tholijken komen  totte  befittinge  en  genot  van  hare  be- 
neficien ,  die  fy  hadden  voor  den  voorfz  24  Augufti,  en 

dat  die  welke  uit  eigener  macht ,  fonder  onfe  bevel  of 

gifte,de  vruchten  genoten  hebben  der  voorfz  benefi- 
cien  den  Catholijken  toehorende  gehouden  en  gedwon- 

gen werden  de  felvige  weder  te  keren. 

28.  Alle  gefchillen  belangende  de  rantfoenen  der 

gene  die  ten  wederzijden  gevangen  zijn  geweeft,  wer 
den  behouden  aen  ons, gelijk  wy  de  felve  aen  ons, en 

onfen  perfone  behouden ,  den  partyen  verbieden  elders 

dan  voor  ons  vervolg  te  doen ,  en  ook  allen  onien  Offi- 

cieren en  Magiftraten  daer  toe  eenig  Hof ,  juriidicbe  of 
kenniffe  te  nemen. 

29.  d'Uitroepen,  aenpiackingen ,  fubftantien  van 

erven  daer  van  men  het  decreet  vervolgt.fullen  gefchie- 

den  ter  gewoonlijker  plaetfen  en  uren,  ift  doenlijk,  vol- 

gende onfe  ordonnantien,of  wel  op  de  openbare  mark- 
ten ,  fo  ter  plaetfen  daer  de  voorfz  erfniffen  gelegen  zijn 

eene  markt  is ,  en  fo  daer  gene  en  ware ,  fullen  ter  nae- 

fter  markt  gedaen  werden ,  wefende  onder  hetreffort 

des  gerechts  daer  de  adjudicatie  gefchieden  moet,  en  de 

aenplakfelen  geftelt  werden  aen  den  poft  van  de  voorfz 

markt,  en  ter  inkomfte  vande  hoor- plaets  der  voorfz 

vlecke,  en  door  dien  middel  fullen  de  voorfz  uitroepin- 

gen goed  en  van  waerden  zijn ,  en  voorts  gevaren  wer- 
den totter  interpofitie  des  Decreets ,  fonder  fich  te  hou- 
den aen  de  nulliteiten  die  ten  dien  aenfien  voorgewend 

mochten  werden. 

30.  d'Acquifitien  die  de  geaflocieerde  Catholijken 
of  die  van  de  voorfz  religie ,  fullen  hebben  gedaen  door 

andere  als  onle  autoriteit  belangende  d'onroerlijke  goe- 
deren den  Kerken  toebehorende ,  en  fullen  noch  plaets 

noch  effed  hebben.  Maer  ordonneren ,  willen,  en  het 

belieft  ons,dat  de  voorfz  Geeftelijkeperfonen  alfo  haeft 

en  fonder  uitftel  in  haer  goeden  komen ,  en  behouden 

werden  in  de  befittinge  en  werkelijke  gebruik  der  voor- 

fchreven  goederen  alfo  veralieneert  zijnde,  fonder  we- 
der te  keren  den  prijs  vande  voorfz  verkopingen.  En 

dit  niet  tegenftaende  de  voorfz  contracten  van  verko- 

goedigheid  en  goedwilligheid  tegen  onfe  onderfaten, 
verklaren  de  weduwen  en  kinderen  der  gene  die  ge- 

dood zijn  geweeft  de  voorfz  dagen,  in  wat  gedeelte  van 
onfen  Coninkrijke  dat  het  zy,vry  van  allen  impoften 

en  contributien ,  die  gedaen  fullen  werden  ter  fake  van 
onfen  ban  en  wederban ,  fo  hare  mannen  of  vaders 

Edel  waren,  en  daer  hare  mannen  of  vaders  flechte  per- 
fonen  en  den  contributien  en  tollen  fubjed  zijn  ge- 

weeft, ontlaftende  de  voorfz  weduwen  en  kinderen  ora 

de  felve  infichten  en  redenen  van  allen  impoften  en  la- 

ften ,  alles  voor  en  gedurende  den  tijd  van  fes  jaren  aen- 

komendeen  vervolgende.  Verbiedende  onfen  Officie- 
ren ,  elck  in  fijn  plaets ,  de  felve  daer  in  te  begrijpen,  tot 

nadeel  van  onfe  tegenwoordige  wille  en  meninge; 

33.  Verklaren  ook  allen  vonniflen  ,  oordelen , arre- 

ften, proceduren,  verkopingen  en  decreten,  gefchied  en', 
gegeven  tegen  die  van  de  vermeinde  Gereformeerde 

Religie ,  fo  levende  als  dode  ,  zedert  d'affterven  van 
wijlen  Conink  Henrik ,  onfen  ge-eerden  Heere  en  Va- 

der ,  ter  fake  van  de  voorfz  Religie ,  beroerten  en  trou- 

blen  zedert  gefchied  ,  mitfgaders  d'executie  van  dien 
Oordelen  en  decreten  van  nu  af  gecaffeert ,  wederroe- 

pen en  afgedaen ,  doen  af,  wederroepen  en  vernietigen 

de  felvige  ,  ordonneren  ,  datfe  fullen  werden  uitge- 
fchrapt  en  wech  genomen  uit  de  voorfz  regiftren ,  en 
Greffien  der  Hoven ,  fo  hoge  als  lage ,  gelijk  wy  van  ge- 

lijken willen  ,  dat  uitgefchrapt  en  uitgedaen  werden 

alle  tekenen ,  voetftappen  en  gedenktekenen  der  voor- 
fchreven  executien  ,  boeken  en  lafter  aden  tegen  hun 

perfonen  ,  memorien  en  nakomelingen  ,  en  dat  de 

plaetfen  ter  welker  men  om  defe  oorfake  demolitien 
en  afwerpingen  heeft  gedaen  ,  den  eigenaers  weder 
fullen  ingegeven  werden  ,  om  daer  mede  te  doen  fo 

fy  te  rade  fullen  zijn ,  't  felve  willen  wy  en  ordonne- 
ren gedaen  te  werden  van  de  geaflocieerde  Catholij- 
ken ,  en  namentlijk  uit  reden  den  arreften  en  von- 

niflen gegeven  tegen  de  Heeren  de  la  Molle ,  Coco- 
nas ,  en  la  Haye  Lieutenant  Generael  van  Poidou ,  en 

hebben  generalijk  afgefchaft, wederroepen, en  tenie- 
te  gedaen  alle  proceduren  en  informatien  ter  fake  van 

alierleye  aenflagen  ,  laften ,  vermeinde  fchaden  van 

gequetfter  Majefteit  of  andere  gefchied  r  niet  tegen- 
ftaende welken  proceduren ,  arreften  en  vonniflen,  be- 

nei" 
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heliênde  hereenigen ,  inlijvingen  en  confifcatién  >  ful- 
len  (q  wel  die  van  de  geaffo&eerde  Catholijken ,  en  die 
▼an  de  voorfz  Religie  als  haer  erfgenamen ,  keren  totte 
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deren. 

34.  pn  op  dat  uit  krachte  van  onfe  voorfz  verkla- 
ringe alle  arreften  en  vonniffen  gegeven  tegen  wijlen 

denHeere  deChaftellion,  Admirael  van  Vrankrijk, 
en  d'executie  van  dien ,  krachteloos  en  van  geender waerde  blijven ,  als  een  fake  nooit  gefchied.  Wy  in 
gevolge  van  de  felve  verklaringe  willen  en  ordonne- 

ren, dat  alle,  de  voorfz  arreften,  vonniffen,  oordelen,  en 
proceduren  gefchied  tegen  denHeere  van  Ghaftillion, 
lullen  werden  afgefchaft,  gefcheurt  en  uitten  regiftren 
der  GreiSeo.  gedaen ,  tovan  onfen  Hoven  van  Parle- 

menten ,ajs allen  anderen  jurifdiclien ,  en  datfo  lange 
de gedachteniffe  des  voorfz  Ad m iraels  geduren  fal,  def- 
felfs  kinderen  geheel  in  hare  eere  en  goederen  blijven 
ten  defenaenfion,  niet  tegenftaendede  voorfz  arreften 
dragen  reunie  en  incorporatie  der  felver  goederen ,  tot- 
te  domeinen  van  onfe  krone ,  des  wy  dert  voorfz  kinde- 

ren fullen  doen  brede  en  fpeciale  verklaringe ,  fo  *t  hun goed  dunkt. 

3  f... 'T  felve  willen  wy  gedaen  te  werden  ten  aen- fien van  de  Heerert  van  Montgommcryj  Mombrum, 
Briquemault  en  Cavaignes. 

36.  Verbieden  dat  gene.  Proceflien  gedaen  en  wer- 
den j ,  fo  ter  fake  des  doods  van  wijlen  onfen  Neve  den 

Prince  van  Condé ,  als  S.  Bartholomei-dag ,  en  andere 
faken  die  de  gedachteniffen  der  troublen.  mochten 
Vernieuwen» 

37.  Allé  proceduren  gefchied ,  gegeven  arreften  en 
vonniffen  regen  die  van  de  voorfz  Religie  de  wapenen 
voerende,  of  uitten  Rijke  wetende,  of  wel  vertrocken* 
in  Steden  en  Landen  by  dë  felve  gehouden ,.  in  eenige 
andere  materie ,  als  de  voorfz  Religie  en  troubles.  mits- 

gaders alle  peremptien  van  inftantien ,  prefcriptien  ,fo 
legale ,  conventionele,  alscouftumierefaifien  *  van  le- 

nen vervallen  gedurende  de  tegenwoordige  als  voor 
gaende  beroerten ,  fullen  geacht  werden  als  niet  ge- 

fchied nochte  gebeurt  *en  fodanige  hebben  wy  de  felve 
verklaert  en  verklaren ,  en  de  felve  afgedacn  en  doen  af, 
fonder  dat  partyen  hen  eenigfinsdaer  mede  mogen  be- 
helpen,of  wel  die  van  der  Religie  gehoort  en  by  Procu- 

reurs verweert  zijn ,  maer  fullen  geftelt  werden  in  ftate 
als  die  te  voren  waren ,  niet  tegenftaende  de  voorfz  ar- 

reften en  executien  van  dien ,  en  fal  hen  wedergegeven 
werden  de  poffefiSe  in  welke  fy  waren ,  ten  aenften  der 

voorfz  dingen  den  24  Aug.  1 572,  En  fal  't  gunt  voorfz 
is  ook  ftadt  grijpen  voor  de  geünieerde  Catholijken,ze- 
dert  dat  fy  de  wapenen  genomen  hebben ,  of  buiten  de- 
fen  Rijke  zijn  geweeft,  ter  faken  van  de  beroerten ,  en 
vorder  minderjarige  kihderen  van  die  van  minder  qua- 
Jiteitjdiefedert  de  voorfz  beroerten  overleden  fijn  Ver- 

klaren ook  nul  ,  van  geender  waerden  alle  proceduren 
en  gegeven  vonniffen ,  gedurende  den  fel  ven  tijd  tegen 
de voqrfeide  beide  faulten  en  continuatien ,  mitfgaders 
ook  d'executien  der  felver  vonniffen ,  ftellende  de  par- tyen in  den  felvigen  ftate  als  die  te  voren  waren,  fonder 
de  on  koften  te  fmelten,  noch  gehouden  te  zijn  de  breu- 

ken te  configneren. 

38.  Allegevangen  die  gehouden  werden  't  zy  uit  au- 
toriteit van  den  gerichte  of  anders,  felfs  op  degaleyen, 

ter  faken  der  voorgaende  en  tegenwoordige  beroerten, 
fullen  geflaekt  en  in  vryheid  geftelt  werden  ten  weder- 

zijden,  fonder  eenig  ranfoen  te  betalen :  cafferendeen 
affchaffende  alle  voorgaende  verbanteniffentendefen 
aenfien,  en  ontladende  den  borgen  der  felver.  En  ver- 
ftaen  nochtans  niet,  dat  de  rantfocnen  die  airede  ver- 
fchoten  en  betaelt  fijn  geweeft,  by  dewelke  in  krijge  ge- 

vangen waren,wedergeeifcht  fullen  werden  vanden  ge- 
nen  diefe  ontfangen  mochten  hebben.  En  belangende 
tgene  gefchied  en  gevangen  is  geweeft  by  wege  van  vy- 
andfehap ,  of  door  vyandfehap  tegen  't  openbaer  regle- ment of  particulier  der  Hoofden,  Gemeenten  en  Pro- 

vinciën die  bevel  hadden ,  en  de  welke  niet  en  is ,  of  fal 

der  zijden ,  fal  dés  vervolg  mogen  gedaen  werden  civi* iijKen  door  wegen  van  Juftitie.  f 
3  9-  Ordonnerende  ook  dat  itraffe  werde  gedaen  van 

è*t 

bcfltüngceDd„Jelijkgebru,kv»aUce»e,i«haregoe-    tóStaESSSto^SS^^S^ n  fclven  *"'d>>  in  tijden  van  troubles ,  beltand  of  ftilftand van  wapenen ,  ten  ware  alfulke  daden  toegeftaen  waren 

werden  toegeftemt  binnen  twe  maenden  na  verkon- 
de van  onfe  tegenwoordige  bevel ,  ter  een  en  ler  an-  de  de  verftellingen  ceniger  der  voorfz  ftoclen ,  en  al- 

K»  A      Lr      ca       -"-"•.«-  u»uwi  (.u^wiiacii  waren
 X  dcn  doofden  ter  een  en  ter  ander  zijdèn,binnen  den 

ielvigen  tijd  van  twe  maenden.  En  belangende  de  lich- 
tingen, wtperfingen  van  penningen ,  wapendrachtenV en  andere  exploidten  van  oorloge  gefchied  uit  eigen autoriteit  en  toeftand  ,  daer  van  fal  vervolg  gedaeri werden  by  wege  van  Juftitie. 

40.  De  meublen  die  in  nature  en  wefen  bevonden  fut 
Jen  werden,  en  niet  genomen  zijn  geweeft  door  wegen 
van  vyandfchap?  fullen  weder  gegeven  werden  den  ge- nen die  de  felve  toebehoren,  fo  die  zijn  en  bevonden werden  dan  noch  als  dit  voorfz  bevel  gekondigt  fal  we- 

fen ,  in  handen  der  gene  diefe  fullen  genomen  hebben* oftvanjiun  erfgenamen  fonder  eenige  penningen  we- 
der tb  keren  om  de  reftitutie  der  felver  ,  en  daerde- voorfz  meublen  verkocht  waren  geweeft  by  autoriteit 

der  Juftitie,  of  door  andere  commiffieofbpenbaer  be- vel.  fo  van  de  Catholijken,  als  die  van  de  voorfz  Religie* fullen  niettemin  mogen  gevindiceert  werden,  mits  we- 
dergevende den  prijs  van  dien  aen  den  kopers :  Verkla- 

rende dat  geen  acte  van  hoftiliteit  is ,  't  gene  tot  Parij» 
en  elders  gedaen  wierd  den  14  Augufl*  i^t.  en  de  na- 

volgende dagen,  in  gevolge  van'tguntgefchiedede» voorfz  24  Augufti. 
41.  Ten  aenfien  van  de  vruchten  van  onroerlijke 

goederen ,  een  yegelijk  fal  wederkeren  in  fijn  huifen  en goederen  ,en  wederzijdelijk  genieten  de  vruchten  van 
defen  tegehWoordigen  jare,  felfs  de  Geeftelijke ,  niet tegenftaende  alle  innemingen  en  verhinderingen  ter contrariegefchied ,  gedurende  de  voorfz  tegenwoor- 

dige en  voorleden  beroerten,  gelijk  ook  een  yder  ge- 
nieten fal  van  de  achterftallige  renten,  die  by  ons  niet 

zijn  ontfangen ,  noch  door  onfen  bevelen  en  toelaten, ook  met  by  ordonnantie  van  Juftitie,  of  lafte  vanden Hoofden  van  d'ander zijde. 
4*-  De  fterkten  en  garnifoenen  die  in  de  huifen,1 vlecken,  fteden  enkafteelen  zijn,  onfen  onderfaten 

toebehorende,  van  war  Religie  en  qualiteit  die  zijn,  ful- 
len terftond  vertrecken  na  de  verkondingevanditte-: 

gen  woordig  bevel ,  om  de  vrye  en  gehele  befittirtge  en gebruik  den  eigenaers  te  laten,  even  als  te  voren  eer  fy daer  van  ontbloot  zijn  geweeft,  niet  tegenftaende  alle prerenfien  van  rechten,  welke  die  diefe  onthouden/ou- 
den mogen  bybrengeh ,  op  welke  prerenfien  fy  hen  ful- len verfien  by  éeworielijke  wegen  van  Juftitie,  na  dat  fy de  voorfz  befittinge  verlaten  hebben ,  fulx  wy  fpecialijk volbracht  willen  hebben ,  ten  aenfien  van  de  beneficien 

daer  van  de  titulaire  onrgoed  zijn  geweeft. 
43 .  Alle  titelen,  papieren  ,  bewijs-tekenen  en  docu- 

menten die  genomen  fullen  zijn  geweeft,  fullen  weder- 
.zijds  wedergegéven  werden  den  genen  diefe  toebeho- 
ren,  al  is  't  fö  dat  de  voorfz  papieren,  daer  de  voorfz  ka- rtelen en  huifert  daer  de  felve  wierden  bewaert,  ingeno- 

men en  gefaifeert  zijn  geweeft,  't  zy  door  fonderlingen laft  van  onfen  Lieutenanten  en  Gouverneurs,  of  uit 
macht  van  de  Hoofden  der  andere  zijde,  of  onder  eenig ander  voorwenden  dat  het  zy. 
44  Den  vryen  hartdel  en  paffagfe  fal  herftelt  Wer- 

den door  alle  de  fteden ,  vlecken ,  dorpen ,  bruggen  en 
wegen  van  onfen  voorfz  Rijke,  Landen,  en  Heerlijk- 

heden onfer  gehoorfaemheid  enbefchefrninge,foter 
zee  als  te  lande ,  rivieren  en  verfche  wateren ,  gelijk  de 
felve  waren  voor  en  na  de  troubles,  èn  alle  nieuwe  tol- 

len en  fubfidien,  door  andere  als  onfe  autoriteit  inge- 
ftelt ,  gedurende  de  voorfz  beroerten ,  fullen  afijefchaft 
wefen. 

45.  Alle  plaetfen ,  Steden  en  Provinciën  van  öriferi 
voorfz  Rijke,  Landen  en  Heerlijkheden  onfer  ge- 

hoorfaemheid, fullen  genieten  de  fclvige  privilegiën, 
vryheden  en  immuniteiten  ,  markten  ,  jaermarkten, 
jurifdietien  en  ftoelen  van  Juftitie  als  de  felve  plach- 

ten voor  de  tegen  woordige  beroerten ,  niet  tegenftaen- 
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len  brie  ven  ter  cohtrarien ,  welke  ftoelenherftelt.  fullen  I     50.  Wy  houden  en  achten  ook  voor  ofifen  magen, 

werden  ter  Steden  en  plaetfen  daer  die  te  voren  waren. 

46  En  na  dien  wy  hier  voren  verklaert  hebben  de 

voorfz  geenigde  Catholijken ,  en  die  van  de  voorfx  Re- 
ligie bequaern  tot  bedieningeonfer  ftaten ,  ampten  j  èn 

waerdigheden ,  hoedanig  die  zijn  mogen,  heerlijk,  of 
van  de  Steden  onfes  voorfchreven  Rijx  ,  landen  en 

heerlijkheden  onfer  voorfchreven  gehoorfaemheden, 

en  in  de  felvige  fonder  onderfcheid  ontfangen  entoe- 

gelaten  te  werden  :  willen  wy  dat  de  felvige  van  gelij- 
ken fullen  mogen  bedienen  de  ampten  van  Procureur, 

Syndicq  der  Landen ,  Stedenen  Vlecken ,  en  in  allen 

Raden  toegelatente  werden ,  als  mede  in  allen  delibe- 
jcatien  en  vergaderingen  »  fo  elective  der  Staten  van 

Pro vincien,ajs  andere  bedieningen  van  de  voorlzfaken 

hangende,  (onder  dat  de  felve  ter  fake  van  de  voorfz 

Religie ,  of ;der  voorfz  troubles  fullen  mogen  verfteken 
\verden ,  en  totte  bedieninge  verhindert. 

47,  En  fullen  die  van  der  voorfz  Religie,  hier  na- 
maels  nier.  jmogen  werden  befwaertnoch  overlaftmet 

eenige  gewoonlijke  of  ongewoonlijke  laften  meer  als 
4e  Catholijken,en  na  de  proportie  van  hun  goederen  en 

middelemen  fullen  mogen  de  partyen  die  vermeten  ful- 
len over  laft  t;e~2,ijn,  hen  voorfien  voor  Rechters ,  welke 

daer  van  de  kenniffe  toebehoort ,  en  fullen  alle  onfe  on- 

derfaten,  van  wat  religie  en  ftant.diezijn  mogen,fonder 

qnderfcheid  ontlaft  werden  van  allen  laften ,  ingeftelt 

ten  wederzijden  op  de  gene  dieoabfent  waren  en  hun 

goederen  niet  en  gebruiken  ter  faken  van  de  troubles : 

(F.  i/i.)  fonder  nochtans  te  mogen  weder  eifchen  de  vruchten 

die  gebruikt  mogen  zijn  tot  bptalinge  der  voorf^laften. 

.  48.  Verftaen  ook  niet  dat  de  voorfz  vereenigde  Ca- 
tholijken en  die>vande  voorfz  Religie,  nochandere 

Catholijken  welke  inde  Steden  en.  J>laetfen  woonden 

by  hen  ingenomen  en  onthouden ,  en  die  hengecontr*- 
bueert  hebben ,  fullen  worden  vervolgt  om  de  bctalin- 

ge  der  laften,  beden,o&roy,  oploop 4êparatien,gebruik, 

en  andere  impofiticn ,  en  fubfidien  vervallen  en  ingefet 

zedert  den  24  Aug,  157»-  tot  nu  toe ,  't  zy  door  onfen 
bevele  of  door  advijs  en  deliberatie  van  onfen  Staten, 

Gouverneurs  van  Provinciën ,  Hoven  van  Parlemen- 

ten en  andere  ,  daer  van  wy  hen  hebben  ontlaftet  en 

ontlaften, verbiedende  onfen  Threforiers van  Vrank- 

rijk ,  Generalen  van  onfen  Finantien,  Ontfangers  Ge- 

neraelen  particulier;  hun  Commifen  en  ondergeftel- 

de,en  allen  anderen  intendenten  en  Commiffarifien 

van  onfen  voorfz  Finantien  ,d'felvige  t'onderfoeken,  te 

quellen ,  t'ontruften  of  te  moeyen,  dire&elij kof mdi- 
ïedlelij  k  ,  in  wat  voegen  het  zy. 

49.  Verklaren  dat  wy  houden  en  achten  onfen  heven 
en  leer  beminden  broeder  den  Hertog  van  Alencon  on 

geburen  en  vtunden,onfen  lieven  en  feer  bérniriden  ne- 
ven den  Palfgrave ,  CeuPVorftdes  H.  Rijx^n den  Her- 

tog Johan  Cafimir  fijnen  fonemen  dat  't  gunt  gëfchied  i», 
by  hen  niet  en  is  gedaen,  dan  t'onfen  dienfte.  rf  •'-• 

Verklaren  infgelijx  der  lichtinge  én  uit'trecken 

51. 

der  Switferen,felfs  uitten  Graeffchappen  van  Neufcha- 
ftelen  Vallaugin,eh  anderen  quartiererihoedanig die 
zijn ,  niet  gëfchied  te  zijn  dan  tot  onfe  dienfte. 

5-1.  Willen  dat  de  kinderen  der  gene  die  uit  onfert 

Rijke  vertrockén  zijn  ,zedeft  dedood'  van  wijlen  Co- 
nink Henrik  onfen  eerwaerdigen  Heereen  Vader,  ter 

fake  van  de  religie  en  beroer ten,of  wel  de  voorfz  kindek- 
ren  geboren  zijn  buiten  onfen  Rijke,  gehouden  fullen 
werden  voor  ware  Francoifen  en  Rijxgenóten,  en  heb- 

ben de  felvige  fodanige  verklaert,  en  verklaren ,  fonder 

dat  hen  van  noden  zy  eenige  brieven  te  nemen  van  ge^ 

boorte,of  anderen  provifien  van  ons,als  dit  tegenwoor- 
dige bevel  en  edict :  niet  tegenftaende  onfen  ordonnan- 

tien  ter  contrarie,  welken  wy  gederogeert  hebben  en 
derogeren  by  defen. 

?3>  Sullen  fowel  onfe  voorfz  broeder  den  Hertog 
van  Alencon,den  Conink  van  Navarre,den  Prince  van 

Condé,alsdVoorfzHeere  van  Amville,èn  andere  Hee- 
ren,  Ridderen,  Edelen,  Officieren,  Steden^emCenten, 
en  alle  andere  diefe  bygeftaen  en  geholpen  hebben,  hun 
hoirs  en  nakomelingen, vry  en  ontlaft  van  allen  pennin- 
gen^ïdiebyhenof  door  haer  ordonnantie  gelicht:  en  op- 

genomen zijn  ,fo  van  onfen  ontfange  en  financiën ,  tot 
<  watfomme^ie  belopen  mogen ,  als  van  de  Steden ,  ge- 

meenten,  en  particuliere,  van  renten,  opkomften,  ver- 
kopingevan Toerjijke  geeftlrjke  goederen,en  ander  grot 

bofchgewafch  ons  toebehorende ,  of  tot  anderen  breu- 
ken,buiten  rancoenen,of  andere  nature  van  penningen, 
ter  fake  der  tegenwoordige  of  verleden  beroerten  ,  fon- 

der dat  die,noch  dewelke  tot  lichtingen  der  voorfz  pen- 
ningen van  hen  zijn  gecommitteert  geweeft,  of  ook  die 

gegeven  of  opgebracht  hebben ,-  hun  voorfz  ordonnan- 
sen derhalven  eenigfins  fullen  mogen  werden  onder- 

focht,tegen  woordelij  k  noch  in  toekomenden :  en  fullen 
blijven,fo  fy  als  hun  Commilen,vry  van  alle  handelinge 
en  bewintder voorfz  penningen ,  overbrengende  voor 
alle  ontlaftingeacquiten  afgericht  binnen  vier  maendert 
na  de  verkondinge  van  dit  tegenwoordig  bevel,  gedaen 
in  onfen  Hove  van  Parlemente  van  Parijs ,  en  die  van 
onfen.  voorfz  broeder  den  Conink  van  Navarre,Prince 
van  Condé  en  Marefchal  van  Amville ,  of  van  de  gene 
die  van  hen  waren  gecommitteert  tot  het  horen  en  flui- 

ten hunder  rekeningen ,  of  van  anderen  Hoofden ,  ge- 
meenten van  fteden  die  laft  gehad  hebben  gedurende  de 

voorfz  beroerten.  Sullen  van  gelijken  de  inwoonderen 

fen  goeden  broeder ,  onfen  liefften  en  feer  beminden    van  de  ftad  Rochelle  en  andere  gemeenten,  ontlaft  blij- <■—  ?__  j__  r>   :„i^  ,r4n  "M^vïirrp  voor  onfen  verwante    ven  van  alle  generale  en  particuliere  vergaderingen ,  in- 
fwager  den  Conink  van  Navarre  voor  onfen  verwante 

en  fwager }  en  onfen  lieven  en  feer  beminden  neve  den 

Prince  van  Condé  voor  onfe  maegfehap :  getrouwe  on- 

derfaet  en  dienaer ,  gelijk  wy  ook  houden  en  achten  on- 

fen feer  lieven  en  beminden  neve  den  Heere  van  Am- 

ville Maèrfchalk  van  Vrankrijk ,  en  allen  anderen  Hee- 

xen ,  Ridderen ,  Edelen,  Officieren ,  inwoonderen  van 

Steden  ,  gemeenten,  vlecken , gehuchten , en  andere 

plaetfen  van  onfen  voorfz  Rijke  en  Landen  onfer  ge - 
hoorfaemheid ,  die  d'felve  gevolgt ,  geholpen  en  by  ge- 

ftaen  hebben ,  gunfte  en  faveur  geboden ,  in  aller  ma- 
nieren dat  het  zy ,  voor  onfe  goede  getrouwe  onderfa- 

tenen  dienaren ,  en  verftaen  hebbende  de  verklaringe 

van  onfen  voorfz  broeder  den  Hertog  van  Alencon,wy 

houden  ons  wel  en  volkomelijk  voldaen  en  bericht  van 

fijne  goede  meninge,en  dat  noch  door  hem,  noch  door 

de  gene  die  daer  toe  gekomen  zijn ,  of  die  hen  eenigfins 

daer  onder  vermengt  hebben,'t  zy  levendige,'t  fy  dode, 
niets  en  is  gedaen  nochte  gëfchied  dan  tot  onfen  dienfte. 
Verklaren  alle  arreften ,  informatien  en  proceduren 

hier  op  gedaen  en  gegeven,  krachteloos  en  van  onwaer- 
den ,  als  een  fake  nooit  gëfchied :  willende  dat  de  felvc 

werden  uitgelefcht  en  afgefchaft ,  en  uit  den  regifteren 

der  Grcffien  ge  weert,  fowel  van  onfen  Hoven  van  Par- 

lemente ,  als  allen  anderen  jurifdi&ien  daei  d'fclvczijn 

geenregiftreerï.  
" 

ven  van  alle  generale  en  particuliere  vergaderingen ,  in- 
ftellinge  van  gerichte, policie  en  reglementen  tuffen  hen 

gëfchied,  vonniflen  en  executien  der  fel  ver ,  'tfy  in  cri- 
minele of  civile  materien,infgelijx  ook  van  allen  vyand- 

lijken  feiten,  lichtinge  en  beleid  van  oorlogsvolk,  mun- 

tinge  van  gelde  gëfchied  nadeordre  der  voorfz  Hoof- 
den, gieten  en  inneminge  van  gefchut  en  munitien,fo  in 

onfen  als  particuliere  rufthuifen,makinge  van  polver  en 

falpeter ,  innemingen,  fortificatien,  afwerpingen  ende- 
molitien  van  Steden,  Caftelen,  dorpen  en  vlecken,  aen- 
flagen  op  de  felve  gedaen ,  brandingen  en  afwerpingeri 
van  Kerken  en  huifen,  reifen,  intelligentien,  onderhan- 

delingen, traftaten,  en  contracten  met  allerlei  vreemde 
Princen  en  gemeenten  gemaekt ,  invoeringe  der  voorfz 
vreemdelingen  binnen  den  Steden  en  anderen  oorden 
onfes  Rijx ,  en  generalijk  van  alle  het  gene  dat  gëfchied, 

gehandelt  of  gedaen  is ,  fo  by  de  geaffocieerde  Catholij- 
ken als  die  van  der  voorfz  Religie ,  gedurende  de  tegen- 

woordige als  voorleden  beroerten ,  t'federt  de  dood  van 
wijlen  onfen  voorfz  Heere  en  Vader :  hoewel  fulx  parti- 
culierlijk  uitgedrukt  en  gefpecificeert  mofte  wefen,yer- 
ftaende  dat  volgende  onfe  tegenwoordige  verklaringe 

de  Heere  VidamedeChartresen  van  Beauvoir,  ontla- 

ftet zijn  en  blijven  fullen,  en  ontlaften  de  felvige  fpecia- 
lijk  by  defen ,  van  de  tradtaten  en  handelingen  by  hen 

gedaen  ineKe  Conineinne  tfan  Engeland  in  den  ja- 

jc 
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gacnde  edicten  van  vrede-handelingedes  geen  uitdruc- 
kelijk  verniaen  en  is  gefchied :  en  mits  't  gunt  voorfz  is 
de  voorfz  vereenigde  Catholijken  en  die  van  de  voorfz 
religie  fullen  afftant  doen  en  wijken  van  allen  aftociatien 
diefy  binnen  en  buiten  defen  Rijke  hebbenen  en  fullen 
voortaen  generleye  penningen  opnemen  Tonder onfen 
toelaten,  verfamelingen  van  krijgsvolk  doen,  andere  als 
hier  voren  toegelaten  werd,en  fonder  wapenen,  fulx  wy 
hen  verbieden,  op  penen  van  ftrengelijk  geftraft  te  wer- 

den , als  verfmadcrs  en  brekers  van  onfe  ordonnantien. 
54.  Onfe  Officieren  vande  voorfz  ftad  van  Roebelle, 

nochte  de  Bailliuws ,  Schepenen ,  Pairen  en  andere  in- 
woonders  der  felver  en  fullen  niet  achterhaelt ,  gemoeit 
nochte  ontruftet  werden  van  wegen  de  bevelen ,  decre- 

ten van  gevahgenifle  gefchied  fo  in  de  voorfz  Stad  als 
daer  buiten,  cxecutien  van  hare  vonniflTen  t'federt  ge- 
volgd ,  fo  ter  fake  van  eenige  gepreten teerde  aenflagen 
tegen  de  voorfz  ftad  gedaen,in  de  maend  van  Decemb. 
1*71  als  van  wegen  een  fchip  genaemt  U  Rondelle  en 
d'executie  der  vonniffen  gegeven  tegen  dievandetoe- ruftinge  deflelfs,  noch  om  ander  aden  hoedanig  die 
Zijn ,  daer  van  wy  hen  volkomelijk  hebben  ontlaft  ge- 

lijk hier  voren  gefeid  is. 
5  r  •  Alle  prinfen  de  welke  gedaen  zijn  uit  kf  achte  van 

oorloven  en  confenten  gegeven,  en  welke  gewefen  zijn 
geweeft  by  den  Rechters  der  Admiraliteit  en  anderen 
Commiflirifen  daer  toe  gedeputeert  by  den  voorfz  ver- 
eenigden  Catholijken ,  en  die  van  de  voorfz  religie,  ful- 

len onder  het  beneficie  van  dit  onfe  tegenwoordige  E- 
di&  geaflbpieert  blijven ,  fonder  dat  derwegen  eenig 
vervolg  fal  werden  gedaen  ,  noch  deCapiteinenhen 
bórgen,en  de  voorfz  Richters  Officieren  ert  andere  ach- 

terhaelt noch  gemoeit  in  eeniger  manieren  dat  het  zy, 
niet  tegen  ftaende  allerlei  brieven  van  marque  en  arre- 
ften ,  hangende  en  noch  niet  geoordeelt ,  des  wy  willen 
dat  hen  volkomen  en  gehele  handlichtinge  gefchiede. 

55.  In  de  afgeworpene  of  gedemantileerde  Steden 
gedurende  de  voorleden  en  de  tegenwoordige  beroer- 

ten ,  fullen  de  ruynen  en  afworpingen  der  felver  by  den 
jnwoonderen  hermaekt  en  weder  opgericht  mogen 
Werden ,  fo  't  hen  goed  dunkt ,  tot  hunnen  koften. 57  Die  vanden  verenigden  Catholijken  en  de  voorfz 
religie  di- in  huure  of  pachtc  genomen  hadden  voorde 
tegen  woor.lige  beroerten  eenige  Greffien  of  andere  do- 

meinen, tollen  of  im poften,  en  andere  rechten  ons  toe- 
behorende ,  welke  fy  niet  hebben  konnen  gebruiken  ter 

fake  der  voorfz  beroerten,  fullen  blijven  ontlaftet,gelijk 
wy  die  ontlaften  van  dit  fy  van  hun  pachten  niet  en  heb- 

ben ontfangen  federt  den  24  Aug  1*72,  ofdat  fy  fon- 
der bedrog  fo  uden  hebben  betaelt  elders  dan  in  den  ont- 

fange  van  onfe  Finantien  ,niet  tegenftaende  allen  obli- 
gatien  daer  op  by  hen  verleden  en  gepafleert. 

58.  En  vermits  de  bitterheid  en  volherdinge  der  be- 
roerten ,  welke  in  onfen  Rijke  langen  tijd  geduert  heb- 

den,de  welke  d'ordre  aller  dingen  fo  feer  verandert  heb- 
ben ,  dat  fonder  wederoprichtinge  van  dien  onmogelijk 

foude  wefen  onfe  onderfaten  te  houden  in  de  goede  ee- 
nigheid  en  verfijnd ,  de  welke  onder  hen  behoort  te  we- 

fen, om  de  felve  te  doen  leven  in  rufte  en  vrede,  fulx  al- 
tijds  is  geweeft  onfe  voornaem  fte  forge  en  vlijt,  bemer- 

kende dat  om  daer  toe  eenen  goeden  voet  te  nemen,wy 
niet  en  fouden  beter  doen  als  daer  op  te  horen  de  re- 
monftrantien  van  onfen  voorfz  onderfaten,en  van  allen 
de  Provinciën  van  onfm  voorfz  Rijke, hebben  wytot 
defen  einden,  ter  aenkomfte  tot  defer  Crone  voorgeno- 

men een  by  een  kom  (te  en  generale  vergaderinge  vande 
Staten  te  doen :  fulx  wy  tot  onfen  groten  leetwefen  niet hebben  konnen  doen  ter  fake  van  de  voorfz  beroerten. 
Tor  welken  ,Gode  hebbende  belieft  een  einde  te  geven, 
volherdendeindegoede  en  heilige  meininge  tot  onfen 
onderfaten ,  feggen  en  verklaren  wy,  willen  en  belieft ons,  dat  de  vooriz  Staten  Generael  door  ons  fullen  wer- 

den ontboden,e  1  by  een  geroepen  binnen  onfe  ftad  van 
Cloys,omaldaer  te  vergaderen  volgens  de  goede  oude enlofhjke  gewoonten  van  defen  Coninkrijke,  binnen 
les  eeritkomende  maenden,  te  rekenen  yanden  dage  der 

einden  by  ons  werden  afgevaerdigt  de  commiffientot 
delen  nodig,om  op  de  vertoningen,klagten  en  befwaer- 
nifjen  die  ons  van  haren  't  wegen  fullen  werden  gedaen, gehoort,by  ons  geordent  te  werden,  fowy  nodigen bequaem  fullen  bevinden  totten  welftand  van  onfen voorfz  Rijke. 

59  De  voorfz  vereenigde  Catholijken  en  van  der voorfz  rehgie,fullen  gehouden  wefen  terftont  na  de  ver- 
kóndinge of  publicatie  van  dit  ons  tegenwoordig  edict, 

te  doen  vertrecken  allegarnifoenen  uitten  fteden,plaet- fcn,kaftelcn  en  huilen  die  fy  inhouden,toebehorende  fo 
ons  als  den  particulieren ,  namentlijkdert  Geeftclijken, 
en  de  felve  te  verlaten ,  weder  te  leveren  en  in  aller  vry- heid  te  ftellcn,in  den  felvigen  ftate  als  die  waren  voor  de 
tegenwoordige  en  voorleden  beroerten.  En  niette  min 
om  fekere  goede  inlichten,  hebben  den  voorfz  verenig- 

den Catholijken  en  die  vande  voorfz  religie  in  bewarin- 
ge  gegeven  de  acht  navolgende  fteden  :te  weten  Aiguef- 
mortes  en  Beaucaire ,  in  Languedoc :  Perigneux  en  Ie 
Mas  de  Verdun  in  Guyenne :  Nuyonsen  Serres,  ftad  en 
kafteel  in  Dauphiné :  Yflbyre  in  Auvergne,  en  Seyne,U  (*• "»«•) grand  Tour  en  den  omloop  van  dien,  in  Provence.  En 
fullen  onfen  voorfz  broeder  den  Conink  van  Navarre 
PrincevanCondé,MaerfchaIk  pamville,en  degen» 
welke  geftelt  fullen  werden  tot  bewaringe  der  voorfz 
fteden,beloven  op  hare  trouwe  en  eere.onsd'felvigewel en  getrouwelijk  te  bewaren  En  fullen  ook  by  ons  in  de 
andere  fteden  diefy  tegen  woordelijk  houden ,  geen  an- 

dere Gouverneurs  nochte  garnifoen  geftelt  werden ,  en 
die  by  hen,  als  gefeid  is ,  fullen  overgelevert  werMen,  als 
daer  van  ouden  tijden  zijn  geweeft ,  en  felfs  ter  regerin- 

gevan wijlen  Conink  Henrik  onfen  voorfz  Heere  eo 
Vader;  en  begerende  inlgelijx  onfen  onderfaten  van  al- 

len onfen  anderen  Steden ,  in  alles  wat  ons  mogelijk  fal 
wefen  te  verlichten.  Verklaren  datter  geen  Gouverneur 
noch  garnifoen  wefen  fal, dan  daer  waren  ten  tijden  van 
wijlen  onfen  voorfz  Heereen  Vader,gelijk  wy  ook  niet 
en  willen ,  dat  binnen  onfen  Caftelen ,  Steden ,  huifen 
en  goederen  onfen  particulieren  onderfaten  toebeho- 

rende van  wat  qualiteit  die  zijn ,  geen  andere  garnifoe- 
nen  als  die  gewoonlijk  in  tijde  van  vrede  aldaerplach* 
ten  te  wefen ,  en  fullen  zijn. 

60.  Verbieden  allen  Predikers, Lefers  en  anderen  die 
in 't  openbare  fpreken,geen  woorden  nochte  redenen 
tefpreken  ftreckendeom  't  volk  tot  oproer  te  verwec- 

ken; maer  hebben  de  felvige  belaft  en  belaften ,  dat  fy 
hen  onthouden  en  befcheidentlijk  geleiden,  niets  te  feg- 

gen dan  'tgunt  ftrecketot  onderwijs  enftichtingeder toehoorderen,  en  om  de  vrede  en  rufte  te  handhaven  by 
ons  in  defen  onfen  Rijke  opgericht,  op  de  breuken  ver- 

vat in  onfen  voorgaende  bevelen :  belaftende  alderuit- 
druckelijxft  onfen  Procureurs  Gencraels ,  en  andere» 
onfen  Officieren  ,  de  hand  daer  aen  te  houden. 

6 1 .  Willen,  ordonneren  en  belieft  ons,  dat  alle  Gou* 
verneurs,  Bailliuws,  Senefchals,  en  andere  ordinaire 
Richters  van  de  Steden  defes  onfes  Coninkrijx,terftond 
naden  ontfank  van  defen  onfen  bevele  fweren  fullen  té 
doen  onderhouden ,  en  onderhouden,  elx  in  fijn  ge- 

bied. Gclij  k  ook  fullen  doen  alle  Meyers ,  Schepenen» 
Cipittelenen  andere  Officieren  der  Steden, 't  zy  jarige 
of  eeuwige  Bevelen  ook  onfen  voorfz  Bailliuws,  Se- 
nefchalen  of  hun  Lieutenariten  ,  den  voornaemften  der 

Steden  te  doen  fweren ,  fo  van  d'een  als  d'andere  Reli- 
gie d'onderhoudinge  van  dit  tegenwoordige  bevel  bin- 

nen acht  dagen  na  de  verkóndinge  van  dien  ,  ftellendc 
alle  onfe  onderfaten  in  onfe  bewaringe  en  hulde,  en 

d'eeneinde  bewaringe  der  ander:  gelijken  eed  falge- daen  werden  voor  den  Bailliuws  en  Senefchallen  ,  elfe 

t'fijnder  oort  by  den  Heeren  en  Edelen,  tot  welken  ein- 
den fy  gehouden  fullen  zijn  de  felvige  perfonelijkte 

doen  vergaderen  binnen  den  voorfz  tijd  of  door  Procu- 
reur. En  fal  den  eed  ten  aenfien  van  de  tijdlijke  Officie» 

ren  vernieuwt  werden ,  ter  inftellinge  van  hun  ampten. 
62.  En  op  dat  alle  onfe  Jufticierm  en  Officieren  als 

andere  onderdanen,klaerlijk  en  met  aller  fekerheid  ver- 
wittigt werden  van  onfen  wille  en  meniüge,  om  alle 
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twijfrelen  mifverftand  te  weten  >  d'welk  foude  mogen 
ontftaen  ter  fake  der  voorgaendeEdi&en.  Wy  hebben 
verklaerd  en  verklaren  alle  andere  Edi&en ,  brieven, 

verklaringen ,  modificatieh ,  reftrinctien  en  interpreta- 
tien ,  arreften  en  regiftren ,  fo  heimelijke  als  andere  de- 
liberatien  hier  voren  by  onsgedaen  in  onfen  Hoven 
van  Parlemehte ,  en  anderen  die  hier  namaels  fouden 

mogen  gedaen  werden ,  tot  nadeel  van  ditonfe  tegen- 

woordig bevel,belangende  't  ftuk  van  de  Religie  en  be- 
roerten gefchied  in  defen  onfen  Coninkrijke ,  te  wefen 

krachteloos ,  nul  en  van  on waerden  :  welken ,  en  den 
derogatorien  daer  in  begrepen ,  wy  door  defen  onfen 
Edictegederogeert  hebben  en  derogeren ,  van  nuaen 

als  van  doen  d'felfde  afdoende ,  wederroepende  en  caf- 
ferende,uitdruckelijk verklarende,  dat  wy  willen  dat 
ditonfe  Edict  fy  feker,  bondig  en  onverbrekelijk  ge- 

houden ert  bewaerd ,  fo  van  onfe  voorfz  Officieren  en 

Jufticiereri  als  onderfaten,fonder  fich  te  houden,nochte 

inficht  te  nemen,  op  allen  't  gene  d' welke  d'felve  moch- 
tc  tegen  wefen  of  derogeren.  En  om  aen  defen  onfen 

Edict  de  hand  te  houden ,  en  t'aenhoren  de  klachten 
van  onfen  voorfz  onderfaten  op  de  contraventien  van 

dien ,  ordonneren  onfen  lieven  en  feer  beminden  Ne- 
ven den  Marefchalken  van  Vrankrijk,hen  te  vervoegen 

elk  in  fijn  Provinciën  van  hare  verdelinge ,  en  terftond 

te  voorfien  van  't  gunt  nodig  fijn  fal  tot  onderhoudingc 
en  uitvoeringe  van  dit  Edict. 

63.  Ontbieden  ook  onfen  lieven ,  feer  beminden  en 
o-etrouwe  lieden  van  onfen  Hoven  van  Parlemente,dat 

fy  terftont  dit  tegenwoordige  Edict  ontfangen  hebben- 
de, alle  dingen  ftilftaende,  ehop  peine  van  nulliteit 

van  óé  acten ,  fo  fy  anders  deden  >  gelijken  eed  doen  als 

hier  voren ,  en  dit  onfe  Edict  doen  kondigen,  en  ter  re- 

giftre  ftellen  in  onfen  voorfz  Hoven ,  volgende  de  for- 
me  en  inhouden ,  fuiverlijk  en  fimpdijk ,  fonder  te  ple- 

gen eenige  modificatien ,  reftrinctien ,  verklaringen  of 
verborgen  regiftren  ,noch  ook  van  ons  te  verwachten 
ander  bevel  noch  gebied,  en  onfen  Procureur  generael 
de  Voorfz  verkondinge  terftond  en  fonder  ophouden  te 
verfoeken  en  te  vervolgen  ,  -lallende  infgelijx  onfen 
Lieutenanten  Generaels  en  Gouverneurs  van  onfen 

Provinciën 't  felve  terftond  elk  in  en  aenfijn  oortvan 
hun  Provinciën  te  doen  kondigen  ,  bewaren  en  onder- 

houden?  fonder  te  verwachten 'de  verkondinge  van  ort- fen  Hoven,  op  dat  niemand  ert  Vermete  oorfaken  van 
onwetenheid  ,-endatdesterafTcheralïe  wegen  van  vy- 
andfehap  ,lichtinge  van  penningen,  innemingen  en  af- 

werpingen ten  wederfijden  Ophouden  mogen  en  ceffe- 
ren  :  verklarende  van  nu  aen  de  voorfz  lichtingen  van 

penningen,afwerpingen,innemingen  en  rovingen  van 
meublegoederen,en  andere  daden  van  vyandfchap,die 
na  de  verkondinge  van  de  voorfz  onfen  Lieut.  Gene- 

raels fouden  werden  gedaen ,  reftitutie ,  ftrafte  en  ver- 
goedinge  te  zijn  onderworpen.  Ten  welken  einde  wy 
willen  dat  fal  werden  geprocedeert  tegen  den  overtre- 

ders na  gelegentheid  vander  fake  te  weten  tegen  dewel- 
ke wapenen  fullen  gebrurken,geweltof  moetwilleinde 

overtredingeeninbreuke  van  dit  onfe  tegenwoordige 
Edict, verhinderende  dedaed  én  effect  van  dienmit 
ftrafte  des  doods/onder  hope  van  vergiffenifïe  of  gena- 

de» en  belangende  d'andere  overtredingen  die'nieten 
fullen  gefch'ieden  by  wege  van  wapenen  ,  geweld  of 
kracht,  fullen  door  andere  lijflijke  ftraffen  geftraft  wer- 

den als  banniffementen ,  eerlijke  beteringen  ,en  ande- 

re na  de  fwaerheid  van  de  fake,  en  't  goedvinden  van 
verfachtinge  des  Rechters ,  welken  wy  de  kennisgege- 

ven hebben  ;  belaftende  in  dèfen  hareeeren  ,confcien- 
tien  en  gewiffen  van  daer  in  te  procederen  met  billig- 
heid  en  gelijkheid ,  fodat  betaemt,  en  fonder  onder- 
fdheid  van  perfonen ,  of  Religie.  Willen  ook  dat  alle  de 
troupen  van  oorlogs  volk,  fo  te  voet  als  te  paerde,  Fran- 
coyfen  of  vreemdelingen  ten  wederfijden,  uitgeföndert 
onfe  ordinaire  Compagnien  van  onfe  gardes  of  wach- 

teen garnifoenen  van  Frontieren,  datfe  terftond  na 
verkondinge  van  onfe  dit  openbare  Edict  vertrecken 

na  hun  'land  en  huifen ,  en  aldaer  vredelijk  leven ,  ten 
minften  ontruftinge  onfer  onderdanen ,  fonder  te  ple- 

Het  negende  Boek.  r 
bevelen  wy  den  voorfz  lieden  houdende  onfe  voorfz 
hoven  van  Parlemente,kamercn  van  Reken ingen,Ho- 
ven  van  beden,  Bailliuws,  Senefchalen,  Prevoftenen. 

allen  anderen  juftieieren  en  Officieren, dien  't  behoren 
fal ,  of  hun  Lieutenanten ,  dat  fy  dit  onfe  tegenwoordig 
Edicten  ordonnantie  doen  leien,  kondigen  en  Regi- 
ft reren  in  hare  haven  en  Jurifdictien,'t  felve  onderhou- 

den en  bewaren  onverbrekelijk  van  punct  totpunct,  en 
den  inhouden  vredelijk  en  volkomelijk  doen  genieten 
allen  dient  behoren  fal ,  doende  ophouden  alle  verhin- 

deringen en  beroerten  ter  contrarie  Want  fodanigis 
ons  behagen.  In  getuigenis  hebben  defe  tegenwoordige 
met  onfe  eigen  hand  getekent ,  en  aen  de  felvige,  op  dat 
het  een  vafte  fake  zy  en  eeuwelijk,bandig  onfen  zegel 

doen  aenhangen.  Gegeven  tot  Parijs  in  de  Mey-maend 
int  jaer  der  genaden  157  5.  en  van  onfen  Rijke  het  twe- 
de.  Getekent  Henrv.  Leger  was  gefchreven  by  den 
Conink  in  fijnen  Rade,  ondertekent  Fizes,en  ter  zijden 

Vifa .  Gelefen ,  gekondigt  en  geregiftreert,  gehoort  ,*en 
fulx  verfoekende  den  Procureur  Generael  desConinx, 
tot  Parijs  in  Parlemente,  den  Conink  daer  fittende,  deh 
i4.Mayi57<ï.  Getekent 

Du-Tillet.' 
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<Den  30  ̂ unötófranttfcüiS^onmusfcccfic^tfi 
febop  ban  Bnttoerpen  /  bic  be  inftellinge  ber  nieutoer 
2&fTcboppen  ban  get  ̂ ctttrlanö  /  (toefenbe  toet  een 
banöeboo^nccmfrje  oc?faftEniKi:  i^cUeriantifecftcroccï 
ten )  benaerftigt  en  eintcfojfe  te  teege  geb?acJ)tf!eeft/be* 
fectoerelbcberieben. 

jAER-DICHT. 
DenderilChJien  BraSkVUent  Is  den  BljfChop  geftor* ve»r 

PranClfCVs  SonitVJs  die  't  Neerhand  beeft  LedorVew 

H^fer  bo?em0toerï)ae!b  batbeïleereban^iergcg 
£cttegcrboo?3©oetben  met  omtrent  1000  man 

Öabbeberfterttt.  ̂ tebanber <ö5oube{jierban berab* 
berteertfpbe/enberfrïjetbcne  abbertemien  befcomen* 
be  /  bat  be  bpanben  (cueren  aenflag  op  ber  <£>oube  en 
opte<©outfe-ftaife  boo?  ïjanben  Dabben/  bat  tot  at- 
recljt  beel  gereetfjcDa|ï  toerbe  gemaebt  ban  «ieutoc 
(terne  feboutoen/ttoe  en  tinc  aen  malfeanberen/en  ttoe 
tn  betengte  baft^efeetenb/  enfulbe  bier  met  beien  tot 
een  eenparigen  gang  enoberloop/  batter  oon  beIege' 
fèf1ut^agopraber!S/maer  leger  m  op  gemene  belt* 
rabersf  en  meer  anber  geEcetfebap  ban  biggen  op  pij* 
flen/fjebbentfeïbeben  J&nnceban^angienben  ix 
Sulij  obergefemeben/  bfc  baer  jegeng  terflonb  berfag/ 
toant  Dp  op  be  fc&anfe  ban  be  <©o wfe-  ffuife  Uet  garnt* 
foenterftonbberanberbe/  enmetbicmaue  enanbere 
noteïpefanenberfien  fteeft/  befgelijj  lieeftöp  binnen 
ber  <6onbe  tyk  baenbelen  «^cbottcn  aefctibcn/  berijr- 
fle  bo?geren  opp20bificban  rogge  gejlelb  /  en  ban  toe* 
gentje  Staten  baer  binnen  gefonben  Ro:en/  naeöen 
Daring  /  en  be  fiab  pier  en  baer  boen  bcrfJeracn/te  toe^ 
ten/  be  <€ientoegfe-poo?t  toerb  afgeb^onen/  en  be  graf- 
te  toerb  albaer  buitm  be  balb?tigge  bertoijb  /  en  be 
fjoogte  doo?  befeïbe  pookte  leggend/en  gaenbe  na  gian 

ban  ̂ toollenb?ugge  toerb  afgenart/en  b'aerbe  binnen 
aen'be  beften  aen  beiben  3nöeban  bepoo?te  geb?acDt/ 
ban  fleïgften  tnerb  ook  afgeb^oben  ben  groten  to^en 
tuffcöen  bc  €icntoegfepoojtxn  8et  ̂ ©oelpoo^tgen/  en 
ben  to?en  metpnnen/  öo«t/  aerbe/rijfen  en  fant  gebulb/ 
oof?  tü  tot  berftcrKingc  ber  ̂ ab  bp  ben  .^taten  gecon= 
fcntee?t/  batmen  nietalleen  met  finlpe  banbe  febutterie 
binnen  ber  (tab  fouben  boentoengen  betoillige  bomen/ 
rijfen  en  elfen  om  bc  ftab  ftaenbe  /  maer  00b  batfe  fou= 
ben  mogen  boen  af  boubcn  ?t  25ofcb  banfeben-ljuifen/ 
en  't55orcb  ban  saieubeiften  /na  be  befte  gclcgentb^ib 
en  ;t  meeftc  gerief,  ̂ tem  noefj  feber  25oltoerb  buiten 
ben$)otteröpoo?t.aBn  om  be  penningen  baer  toe  nobig 
3ijnbete  berballen/foubemcn  boo?  eerft  boen  beröopen 
't  getimmerte  banbe  Cloofteren  en  berben/bietot  geen 
gcb^MRentoarenbeftecrb/  en  be  (teen  ban 't  gemeen 
lanb/ftaenbe  buiten  't  nieutoe  25oltoerft/eertub!ö  gebe- 

gen  geweid  ,of  moetwiiie  op  ïijfftraffè.  Van  gelijken  ptwtt  tot  gfrt  mafeen  ban  een  nieutoe  fluiö  en  toiouis?/ 

'ttoeï 

fFratt* 

cifrug 

fcöop 

ban  mu 
toerpen 

ben. 

©e- 

Dort  Ut 

ftcöe 

ban  Ore <©ouöe 

en  öe 
fcïjanfe 

opöe fTutfe 
bcrfle» en  bec 

flethem' 
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157^. 
'^db  alles  alfo  ö^cfféctuccrt  toerbe  /  en  rjeeft  bobcn öicn  albaer  gcfonben  ben  Coroncl  25aulfourtotafTf- 
ftemieban  bc  ̂eere  Dan  «Stoieten/  om  gefamenber* 
ftanb  en  met  goebe  cojrefponbentie  op  alles  teboo?* 
fien/  toaer  0002  bet  Doornemen  en  beffein  ban  ben  $£ce* 
re  ban  Jgicrges/  geen  boo2tgann  en  Kreeg. 

gn  't  begin  ban  giulio  iö  'er  een  <0efant  uit  B2an6* rijn  binnen  $I3tbbeluo2gbp  ben  $2ince  ban  <örangicn 
ge&omen/Oemaenbiebenbeter|tonb  tot  fijnen  Diende 
teb:engen  3000  jprancoifen:  be  JMncc  ontfinn  Dem 
b2icnbclnh' en  bielb  bent  eenige  tijb  op/  maer  alfo  be 
;§panaiaerben  baft  begonöen  te  mutineren  omtrent 
f2ierift3«/  en  bat  men  Doopte  baer  uittoat  goebste 
bertoaenten  boo?  öie  ban  igollanb  en  ̂ eelanti/  en  tjtf 
niet  raeöfacm  gebonben  boo2  bientijb  meer  oo?logS- 
bolfi  in  't  Elanb  te  laten  «omen. 
Cn  alfo  in  ben  boojieben  jare  1577.  bier  O02log- 

ferjepen  ban  ©liffingcn  booj  contrarie  toinb/  of  ge* 
B2tó  ban  eenigc  gereebfebappen/  of  bictualie  gebo^ 
tnen  toaren  in  be  J^aben  ban  Jpalmouts  in  Cnge^ 
lanb/  altoacc  (p  ban  eenige  be  toelöe  p2etenbeerben 
ban  (jaer  befcfjaöigt  te  3ijn  /  toerben  gearrefieert  /  gret 
fcliecps-bolft  geburenbe  be  aentjoubinge  lebenbe  in 
armoeöe/  3(jn  baer  ban  genomen/  en  öebben  bare 
Itlacftten  in  gceianb  gebaen/  fo  i$  Ijiecboo?  gebeurt 
bat  be  ©liffingers  in  befen  jare  1 575.  beefcöeiben  €11* 
gdfe  febcpen  met  boopmanfcljap  gclaben  met  getoeib 
genomen  /  en  tot  ©Uitingen  ingetooebt  bebben/  en  3ijn 
nocb  anbere  fcljepen  ber  <£ngelfe  in  s^eeianb  gear* 
rcfteertgeto02ben/fulrbat  uit  tiit  misbeeftanb/  mei 
groter  5toarigbcib  foube  öebben  nonnen  bolgen.  j®an 
alfo  be  J&incc  ban  «arangien  bienfjalben  eeniejebe* 
leefbe  b2ieben  aen  be  Coninginne  fjabbegefefpeben/ 
om  W  miSbcrftanb  ter  neber  te  leggen  /  fo  Beeft  be 
Coninginne  om  bier  fane  tot  jjfêibbcïbutg  aen  ben 
J&tnce  gcfonben  /  &it  3©illiame  3©intcr/  üibber/  en 
Hfe.  föobert  25eale/  .Secretaris/ met  eenige  Ctebepu* 
teerbe  uit  bet  Collegte  ber  Coopluiben /genoemt  %* 
bomncierS.  Cn  na  beefrbeiben  communicatie»  /  fo  is 
tuffen  be  boo2f5  $eece  f&f  nee  /  en  be  b002f3  3©inte*  jen 
25calc  gemacfet  bit  nabolgcnbe  accoojb : 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
6$l 
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A%ft  Öier  te  boren  ttrtiisc  arreflen  jimgeöaeii/fo 
ban  bier  ooalog-frfjcpcn  /  toebeöorenbe  ben  boog. 

en  maebtigen  pinecban  ©rangien  /  ben  Staten  ̂ n 
eenige  intooonöercn  ban  ̂ eelanb  inbe  ijaben  fean 
5ralmout3in€ngelanb/gelö6  oon  t'febert  öoeft  bele 
fcbcpeningclaben  met  granen  en  noopmaufefjappen/ 
toebeborenbe  be  Compagnie  avonturiers  /  en  anbere 
onberfaten  ban  be  Doo:luclmnile  Coninginne  ban 
€ngclanb/  binnen  be  (lab  ban  ©lifTingcn  /  en  booa  bet 
feafteel  öammchenjei  in  't  boo2f5  HtanD  ban  Zeelanb : tot  ontflagingc  ban  toelbe  bare  iBajefl  belieft  beeft 
tefenben^§ir<0illiame3ÖDinter/Oibber/  en  Kobert 
55cale/€belman/  ïjare  <0cbsputeerbe  /  om  metten 
boo2f3  ̂ eere  ̂ 2incetebanbelcn/foiönaberfcf)eiben 
bebatten  ober  bc  3toartgbeben  enmaterientereenen 
ter  anbere  3ijbcn  in  't  b2ienbcliïtt  oberhomen/  en  befito- 

„  ten  tuffen  ben  boojft  ̂ eere  ̂ ?ince/  en  be  boo2f3  <0ebe- 
„  puteerbe/al0bolgtj 
„  €erfteliincn  ben  boo2f3  &eere  ̂ 2incc  /  om  ben.gro^ 
„ten  pber  bte  b?  beeft/  bare  Ifêaiefteit  te  betoyfen  alle 
„  beboojlijne  gel)oo2facmbeib  /  en  fijne  onberfaten  aile 
„  bernoegen.  J&ecft  belooft/  en  telooft  op  fijn  eere  en 
„  tooo2b  uan  P2ince/  nu  terfionb  be  14  fcljepen  ben 
„  Coopluiben  /  SCbonturiertf  /  fo  na  Sfinttoerpen  baren* 
„  be/  a^.na  oEngelanb  bertretnenbe  /  met  allen  bare 
„  Hoopmanfcbappenen  toeruflinge  b2p  te  laten/  om  bun 
„  boo2gcnomenreifetebolbocn.  €n  fai  baer-en-boben 
„  ben  boo2f3  ï^cere  5D:ince  loö  laten/  een  anbcrfcfnp/ 
„  genocmt  l&cnrp  be  Honbon  met  fijne  toeruftingen. 
„  gtemnocb  tme  anbere  fcljepen/  gclaben  metfui&er/ 
;J  bomenbe  ban  25arbacien  /  eenige  Coopluiben  ban 
„  ïonben  toebeborenbc/  alrebe  ontlaben  bn  boriniffe 
„  ban  be3Bbmtralitcitban©itflTingen/  engénoemtïjet 
,,  eenelKarfe  tfóitimz  ban  Etonbon  /  en  bet  anbere  tëo- 
„  bertO&onabemurc  gjtem  nocb  b2ie  anbere  febepen/ 
v  swaemtleüBignon/la  i^arie  iBartine/enparie 

5p02tune/  ingelaben  met  olie/  fout  en  anbere  boon* cc manfröappen  /toebcborenbebcsfConingir.nciBonber* « aten/  fo  iiat  ban  be  ttointig  fcljepen  feffe  ban  be  Coop*  « lutncn^bonturiers  alrebe  Io03ijn/  om  bun  reife  tot  " 
gnttoerpcntebolbjcngen/infgelüroob  eenanberbe. £C mem  acbtcrgcblebcn  W  om  onberbinbert  b2P  en  loss  te  " mogen  bertrecben  na  3Cmtoerpcn/cn  anbere  beerticn/ c< te  toeten  acïjt  bcr  Coopluiben  aïbonturierö  /  en  be " boo2f3 fcljepen /genacmt  ̂ cnrp  be  bonbon/  HQarie cc ^02tune/  fiobDert  2Bonabenture/  ben  iDignon  /  be " IBarte  iBarttne/  en  be  i^arie  ip02tune/in  boegen  " 
boo?f3  fonber  eentg  binber  b2pehjh  mogen  bertreeben/  " 
en  t'3eil  gaen  na  Cngelanb  mcttenboo2f3 Sinteren  fC 
ftobert2Seale.  

*?******"  « <0elptopbeboo2f5<©uilliaumea©inter/  üibber/ <c cnaobert  25eale/€beiman/<ï5ebeputeerbeberboo2' tc 
lucfjtigfte  Coninginne  ban  <engclanb/  aen  beljoog* macbtigenj$eere  p?inceban  Orangien/  beioben  in 
nraebte  ber  commtfïie  en  raaebt  ons  gegeben  ban  toe* 
gen  bare  jBa  jefteit  /  binnen  fes  toeben/  ais  top  in  €n* 
gelanb  geneert  fullen  3tjn/  fonber  eenige  pjocebure/ <c 
binber  of  arrefl  ben  boo?f3  l|cere  p?ince/  of  fnnen  45t; cc 
committeecben  m  ban  ben  boo?f5%ere  ia(l  öebben  <c 
fal  öem  aen  ben  boo2f33©intertc  beren/  ter  fan  e  ban  iC 
beboo?f3bier  eo2logö-fcbepen  onlangs  in  <£ngelanb  cc 
acngebouben/  ten  becbolge  ban  eenige  particuliere  in* fr 
tooonberenbesitanbS/te  boen  tocberbcrcninfulben  e< 
(tact/  ais  üic  ten  bage  W  arreftSbebonbe«3ijnge* tc toee(t/fotoelboo2fobelebetimmeragieaeugaet/  ais  " 
ber  felber  fcDepen/  gefebut/  bib?es  en  toertulingc  /  ooft  lC 
allen  anbere  faften  /  fo  bieonber  öanben  ban  eenig  Of* cc 
ficicrofenberfaet  ban  Bare  Ifêajetf eït  gebomen  3nn. tc 
€n  bacr-en  boben  in  feracöte  onfer  commioie  en  " maebt  bo02f3  /  top  bebben  ben  boo?f3  ©cere  #2ince 
berfebert /  bat  boo?taen  be  ftfjepen  ber  gene  m  bè  31J* 
bebes^»02f3  ̂ eere  p^incen  bouben/'t3P  liiz  getoa- pent  3ön  of  anöcrs  /  geen  binber/  frljabe  of  be&omme* 
ringc  lijbenfuilen  bp  ber  boo2f3  CóninginneS  fcljepen/ 
of  eenige  bare  onberfaten/  mits  batbteiKiiibenbe  be 
3tjbe  m  boo?f5  ̂ cere  ̂ 2ince  /  niet  aenredjtcny  't  toelb cc 
bare  fBajeftcüs  en  Coninftl.  boogacljtinge  tegen  is/ ' en  00b  bat  fp  f)are  naajefieits  onberbanen  niet  onrec^ 
tciuft  banbelen. 

€n  tot  mcerber  berfenertbeib  ban  't  gene  boo2f3  is/ 
3ijnttoe  gelübluibenbefcb2iftenrjemaeét/  b'een  gete* 
bent  hp  ben  boo?noemben  ̂ eere  ̂ 2ince/  en  b'anber  bp 
OnS/  Gurlliarae  Winter,  en  Robert  BeaJc.  <©eb<?en  " 

tot  jnatbbelburg  befen  %  1  lulp  in  't  jaer  1 57  0.  en  toas  " Onberteftent  William  Winter,  RobertBeaJe. 

KC 

m  ,<aeöeputeerbe  ban  be  Coopluiben  3Cbontu^  ?US& riers  Hebben  00b  feber  contract  metten  boo2f3^cerc  ben 
^2ince  ban  ecangien  en  Staten  ban  Eeelanb  ge*  ®!inJ* maebt/  inDoubenbeals^olgt:  g,g? 

Zeo NICbien  bet  alfo  3P  /  batter  fafte  ban  arref!  gebaen ,a,lt" op  eenige  febepen  en  «oopmanfebappen  ban  SïSdfe 
Cngclfe  Coopluiben  avonturiers/  en  eenige  anbere  coop.' 
bp  ben  J^eere  P2ince,ban  Orangien  en  Staten  ban  ,"!öcn/ 
^eelanb/. om  eenige  rebenen  ben  baer  toe  moberenoe/  *S eenigc  3toarigbeben  en  misberflanben  51)11  ontltaen/ « 
3ijn  na^cnigc  communicatie  ten  toebcr3tjben  /  einbüjb  « 
be  Uoo2f3  lüjeere  $2ince  ban  «©rangien  en  be  Staten  « 
ban^eelanb/  mttfgabers  tiebooif5  €ngelfe  Coop* « 
lutben  Sdbonturiers  obergeftomen  fuljr  ais  bolgt/  te « 
toeten  /  bat  alle  arreflcn  gebaen  ober  iik  1  betoelbe « 
be  3tjbe  ban  mijn  l^ccre  bc  $)2incc  bouben/  gebefijft ,c 
fullen  toefen  afgefebaft  en  te  niet  gebaen.  %ttvM  bat« 
be  boo2f3  Coopluiben  afibonturiers  nocb  anbere  geen  « 
arreflen  fullen  mogen  boen/  nocbcep^efalien nemen  « 
op  be  boo2f3  boubenbe  be  3ijbe  ban  be  boo2nocmbe « 
^eere  ̂ 2ince/  ter  fafte  be  fcbiilben  of  pjetenfien  ber  ge* » 
toefenfaben/  bpbe  finben  ter  3Cbmiraliteit  ban  Ece*  « 
ianb  /  onber  p2ctejct  of  b002tocnben  ban  cjuaüjb  getoe* « 
fen  /ifonber  bat  al  eerd  ben  boo2ft  Kaeb  in  bare  befen*  « 
fïe  en  bertocren  gebooit  toerbe.  9item/bat  alle  ge* « 
»lcbicbe  faften  /  't3P  ban  arreflen  /  of  anberS  tot  nti  toe tc 
gefcDieb  /  boob  fullen  toefen.  !Jtem  /  bat  om  febere  re* «« 

$®mm  4  beter* 
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ebenen  ben  boo?f3  coopltuöen  ̂ bonturierisgeréétfuï* 
j9  tollenen  tooooo  gulDentf /  tot 20 fluitier^ ïien culöcn 

„  Defetf  £anD&  gjtem  /  bat  toe  boo2fcb2ebert  Coopluf ; 
»  ben  38bontbriertf  Ben  lullen  berbfnben  /  te  leberen  200 
5>  Cngelfe  gotelingen  ban  gctottf)tbternaberblaert/of 
5j  baer  omtrent /en  Die  obertefenbeitfo  Baeft  mogeltjb 

j»  3ijnfal/ mits  bat  fijn  <£rcell.  ban  bareSfêajefteit  ber* 
»>  bolgeen  berbnjge  confent  /  om  bte  uit  «gngelanbte 
j>  berboeren.  §tem/ bat  fp  Bun  befte  fullen  boen /om  in 
» <£ngelanbeen  bergaberingeteboen  bangdöe/totbe- 
»  Boef  ban  mün  ïteere  Den  $?ince  ban  ©rangten  en 
»  Staten  ban  ̂ eelanb/fo  ober  bc  natte  Der  $eberlan* 
»  beröofBlamingen/atë  anbere  betoelbemenboopt/ 
»  batbeb?agenfalbefommeban  8000000  bronen.  €n 

jj  foberrebeboo?f3licBttngeban  penningen  met  ten  ef- 
?-•  fecte  en  guame  /  en  bat  nocfttans  fpluibett  gebaen  Dab; 
»  ben  alle  goeb  beboir  /  fo  fullen  fp  geBouben  toefen  op  te 
m  b2cngen  bp  fo2me  ban  leninge  be  fomme  ban  50000  gl. 
»  ban  20  ftuib.  ben  gulben  /  en  bat  binnen  6  maenben  na 

»  bate  ban  befen.  €n  boo?  't  rembourfement  ber  200000 
»  ai,  fullen  be  Staten  ban  J^ollanb  en  ̂eelanbfjen  ber* 
»  D3nb-b2tebcn  geben  /  om  bit  toeberom  te  geben  en  be* 
» talen  binnen  een  jaer/te  toeten  bp  alOien  ben  b?ebe  bin* 
»  nen  een  jaer  getroffen  too?b/  fo  niet/  binnen  ttoe  jaren. 
j>  ©clangenbebe  betalinge  ber  200  gotelingen  /  fullen 
»  bat  mogen  aftrecben  ban  be  penningen  nomenbeban 
«  be  bergabcrbe  penningen  /  bic  fpluiben  in  <£ngelanb  te 
»  boen  Bebben/ en  f03p  Bare  uitbomfte  niet  en  beeft /fo 
» fullen  3P  betalen  be  50000  guibentf/  Dieft» fullen  Beb* 
»  ben  te  betalen  binnen  fes?  maenben. n 
3> 
5> 't  (0etoicbte  ber  gotelingen  ban  100  «gtucben. 

—  3yook  "^ 3> 

•  3OOO  l.  I 
■  i^ool.  I 
iooo  i*  I  ofte  bacr 

•  iyooi.  romtrent. •  1000!.  j 

.  800 1.  l 

500 1. ) 

10  &tucbentoegenbc 
ao  ̂ tucben  toegcube 
ao  ̂ tucbentoegenbe 
ao  ̂ tucbcntoegenbe 
30  ̂ tucbentoegenbe 
50  <$tucbentocgenbe 
30  ,§tucbentoegenbe 
30  ̂tucbentoegenbe 

"  n\  't  gene  boo2f5  «  gebaen  en  geacco?beert  tufTjben 
"  mün©eerebenf  2inceenbe  Staten  banf  eelanD  ter 
"  eenber  3übe/  en  ben  «©ebeputeerDen  Ijebbenbe  bolle 
55  macutcncommifiïebanbe  boopluiben  flbonturiers 

"  ban  Cngelanb  ter  anber  #Dc/  m  tot  berfeftmnge/ en 
gcneleonberboubban'tgenebootötë/  Bebben  fp  Ben 
ten  tocbeniibenberbonben/  om  allegrefoecttbelpbte 

?  boltecngen  fonber  argelift  of  beb?og.  <€en  po?feonDe 

V  bebben  fp  befen  met  bare  aengebojenonberteöeningen 

,5,bcbc(liat/ben23  911$  157^  entoatfonbertebenb/ Martin  Chartrop ,  Ben  Godiert. 

D€fc  contracten  gepafleert  3ünbe/  fo  3ün  alle  be 
«cngelfegearrefteerDe  fcöepen  ontffagen  /  b?pen 

losgelaten/  cm  te  mogen  bertrecben  nal)»ngelicftc/ 

bolgcnbebe  boo2f3  accoo?bc.  <©e  ̂ 2ince  ban  <©ran^ 
gicn  fonb  na  «tfngelanb  /  om  bc  bier  gearre(leerbe  002* 

Xoafc  bepen  te  oiufangen/een  €belman  genacmt  Capi-- tem  TDefpontin  /  maer  men  bebonb  bat  Defcbepen  ge 

jj 

goebtoilltge  en  mifno^n  bér  geenber  bfe&aerboo?- 
beel  uit  be  ttoiften  toaren  foebenbe  en  bertoaebtenbe. 

JBpbebben  bier  boojen  beginnen  te  berbal^/Boe 
bat  be  «^pangiaerben  terflonb  na  bet  innemen  ban 
^ieriC3eebegonbente  mutineren  ombaer  betalmge/ 
en  bat  be  Capiteinen  /  fo  ban  be  öene  bie  te  5ianDe  m 
ter  ̂ eebienben/ na  552u(Tel  toaren  gereift/  cmbaec 
betaïingeteb02beren:  banalfoïjet  ̂ paenfeboetbom 
geenpatientieen  toilben  nemen/  cm  naeranttooo;o 
tetoacöten/enbat  in't^planb  ban  ̂ cljoutotnmet 
beel  meer  t'eten  nocb  te  b?ebcn  en  toajS  /  De  &oete* 
laerjSgeenbetalingebrijgenbe  bertrotben  entoegbie^ 

ben/  foljebben  3?  alle  De  3&02pen  en  plaetfen  bM> 
benbe/bet  €ilanb  en  alle  bare  toaebten  en  jterbten 

albaerberlaten/en  3öntn  35?abanD  gebomen/ beu* 
benbe  Daer  p2incipael  oogmerb  op  buffel  /  »w* 
toerpen  en  iBecbelen/  menenbe  albaer  Ben  betaiuv 

gemetgctoelb  toelte  bebomen/  en  Doetoel  batbw"5 
ne  officieren  Ben  te  bo?en  Bielben  /  Dat  Doo?  b«"ne 
muterpe  'tgebeleianD  fouDe  tegen  Benópflaen/en 
DattetBUn  beter  toaj$  nocb  een  toeinig  tijD$f  pat«nrtS 
te  bebben  /  (O  men  sfeberlpen  gelD  utt  j§pang<en  tow 

bectoaebtehbe/  bat  00b  Den  «ïacD  ban  &tatc  alle  mto* 

Delen  toaren  foebertbe  öingèlb  optebjengen/  't  toe» 
fp  fcifö  D002  Bare  mutinatie  fouDen  beletten  Dat  niet  en 

joube  bonnen  gefebieben/foenmeebt  geen  goebe  ber* 
maningenocBremonftrantie  op  Benluibeneenigbo^ 
bel  Doen  /  fp  riepen  niet  anDerg  Dan  Datfe  toilDen  gelö 

Bebben  en  gene  tooo?ben  /  joegen  D'<©ffitteren  ban 
Baer/  en  bofen  eenen  Ciecto/  en  f  tooeren  malfeanberett 
getrou  te  toefen  in  Ben  boomemen  en  niet  op  te  boufcert 

boo?  fp  fouben  betaelb  toefen  /  en  3ön  met  fuift  boo?ne* 
men  gebomen  tot  t^erentaljS  /  tot  Ben  locftenbe  alle  an* 
Dere  Die  nocB  niet  gemutineert  toaren/  totl&erentatë 
iö  ter  o?Donnantie  banbe  peeren  ïïaDen  ban  «State  tp 
Ben  gecompareert  in  perfone  be  €&?abe  ban  iBanffeit 
met  CommifTiè  en  inftrürtte/  Ben  aenbiebenbe  parbon 
ban  baren  mifufe/  Bunacnpartinbe  1 00000  gl.ban 

^icriC3ee/D2ie  papen  betalinge  ban  Den  eerffcn  pen- 
ningen Die  bomen  fouDen  uit  ̂ pangien  «n  Dagelör 

bertoaebt  toerDen  /  of  Die  anDerfinjï  fouDe  toefen  in  be 
maebt  ban  Die  ban  Den  bootf3  öabe  ban  Staten  /  met 
monfter  generael  3®elbe  p?efentatien  fp  toeigetben  te 

accepteren  /  bebben  baer  jegens  geeifebt  bolle  betalin* 
ge  ban  Ben  aebtertoefen/augmentatie  ban  Bare  folbpe/ 

eneenige  goebeflabinbare  getoelb  tot  Bare  berfefee* 
ringe/  tot  batmen  met  Ben  fouDe  afgerebcnb  Bebben/ 
en  Dat  fp  ban  alle$  bernoegt  fouben  3ün  /  en  meer  an* 
bereinpertinente  bingen.  5©e  45?abe  ban  JlKanffeït 
bcbe  Ben  bele  goebe  bertoningen  /  bat  bet  in  bc  wacBf 
ban  Den  KaDeban  iState  nieten  toaU/  Ben  boo?  Die 
ttjD  meerber  te  Doen/  babfe  Datfe  fouben  toillen  geben* 
ben  /  Dat  Defe  bare  mutinatie  fott^e  uittoiffen  alle 
be  eere  en  reputatie  biefe  in  fo  bele  b?ome  erploicten  in 

fo  groten  penjbel/  en  Ba3arD  gefcbicD/  BabDen  ber« 
too2ben/  Dat  Den  Coninb  Ben-luiben  fo  lange  Babbe 
eerlijftcn  onberBoub  gegebcn  /  Datfe  oo?fabe  fouDen 
toefen  Dat  De  Coninb  3ön5lanD  fouDe  guijt  rafien/of 
Dat  alle  Bet  3lanD  tegen  Ben-IuiDen  fouDeop(laen/en 

UCMtfc 

natie  t>n 

octonu 

(f-«xjl 

beban 

feit hemt  6 
Dcgcnu titirrrüi 

^■•pang 
aetorn/j 

m  boef 

firnluk 

ben  m 

fentattij 
bfefe«(i 

ft«tn. 

nocgiacin  bergnen  en  onbequaem  toaren  ter  ̂ ee  te  1  Ben  in  toapenen  begeben  /  fo  Dat  Bet  niet  mogeujb  fou 
b2engcn  /  be  3cnicn/  gereetfebap  en  bictualie  toeg  en  te 
focben  /  ̂   €ngdfe  boopluibcn  3llbonturiersS  baer 

fc hepen  t'uuio  Ijebbenbe  /  toilben  bet  contract/  Daer  op 
notbtari*  al  eeniac  betalinge  toa0  gebaen  /  niet  onDer- 
Bouöcn/fulr  bat  toeberom  nieutoe  ttoiften  ontftonben/ 
co?i  cenige  geeufe  oo^logff  bepen  W  bolgcnbe  be  boo? 

be  toefen  Datfe  uit  De  EanDen  eenige  penningen  fou* 
Den  bonnen  trecfeen/  toant  in  fulben  beroerte  te  blpben 
en  toasJ  niet  anDersS  Dan  De  BanDen  ban  Den  fcaeD  ban 
Staten  te  fluiten/  De  toelbe  noebtang  alle  miDDeien 
focbtenombuntebolDoen:  maer  toat  bertoningeBp 
BenluiDen  mt  /  't  toasr  al  te  bergeefi»  3P  bleben  bp 

twembe  contracten  niet  beter  en  toiftenfpmocbtenb?p  |  Baer  boomemen/  bocB  beloof  ben  3P  Benfltlte  Bou* 
cnonbeftöaDiat  baren/  3ijn  met  liften  genomen /en  1  Den  fo  men  Ben  een  goeDe  &taD  in  BanDen  gabe/  en 

e  ̂;erlanbfc  boopluibcn  3ijn  in  sengclanb  ge^ 

bangen  gefet  /  bacr  toaren  fommige  bit  ben  ttoift  toa- ren bocbenbe  /  en  toetfohenbe  acn  bcibcn  3öDen  /  maer 

D^  P'inct  ban  (©rangic/  toefenbe  een  bloeb  en  berflan- 
btgi^ecrc/bccftbcfcibetcn  befren  bcleib/  fo  boo?  een 
«ennëlfen  Capitcin  |©t.  25crtlcn  genaemt  /  afó  00b 
boei  bet  belcib  ban  gaguetf  (€afrin/ bie  Daeromban 
toegen  ben  $fcmce  in  <Cngclanb  reifbe/  en  befaften 
nocfjtcn  beften  bcflicbt/  en  tot  eenen  goeben  einbeen 
bereentnge  gcb?acj)t  ijebbgn/tot  gwot  gwoegen  ban  Dg 

fouben  be  anttooo?be  ban  ben  fóatb  ban  Staten  baer 
opbertoaebten/bicefniet  jegenftacnbe  Bebben  3pntet 
gelaten  BareBoogmoet  allefinss  te  plegen  /  en  fcb?e* 
ben  met  ber  baeb  b?ieben  aen  be  Ifêagiftraet  banlKe* 
cbelen/  begerenbe  albaer  paffagie  en  logement  ban 
eenber  nacbt  /  feggenbe  /  fulr  noteljib  te  toefen  om 
tebolb?engenBunne  bopagie/  maer  bit  ban  jfêecbe* 
len  al  te  toe!  gep?oeft  Bebbenbe  Benne  moettoiilig* 
BeiD  /  bebben  affiftentie  berfocBt  /  en  ijef  Ben  in  Der 
baeft  tm  b«nDel  bneebten  te  bui»  gefcnDen/  fuir  fo 

jjeb> 



•Hf* 
gebben  Die  ban  fflttitfm  benne  begeerten  afgefïa 
gen/  Daerfp#erom  geftoo?t  toaren /ben-luiDen  feer 
D?e igenDe/  3ijtt  buiten  De  b002fcb?eben  ftab  gepaffeert/ 

b*  en  3ijn  bomen  logeren  tot  <©2imbergen/  ttoe  mijlen ©r 
muti' 
neeröe 
komen 
tot 
4Biinv 
fcerjen. 

ban  buffel/  altoaer  De  <02abeban  jifêantffelt  /  boo*; 
benCapitein  jEomefDora  amtooojDègefonDen  beeft 
op  Rare  p?etenften  /  fp  bebbenben  boo?f5  Höontef  ftoca 
eenige  goebe  anttooojDe  gegeben/en  De  maniere  ge* 
maeat  alsfoffp  ben  toilDen  boegen  nareDelij&beiD/  bei 
lobenDe  ban  Daer  niet  te  bertrecben/  maer  te  bectoaefc 
ten  De  refolutie  ban  Den  ftabe  ban  tatert  /  bocb  ten 
bienDe  nergens  anoerg  toe  Dan  om  tien  teabuferen/ 
fjopenDe  eenige  goeDe  ftab iute  Brijgen/ en  bebbenDé 
fjaer  p2tndpael  oogc  op  2&2uffel  /  toant  in  plaetfe  ban 
toefelbe  beloften  na  te  nomen  /3tjnfp  terflonD  ban  Daer 
BertrocBên  na  Wcbe  en  anDere  plaetfen  omtrent 
55:u(fel  /  menenDe  alöacr  in  tebomen  met  getoriD/  en 
alöacr  te  leben  na  jennen  appetijt  /  't  toelbe  De  bojgerg berjlaenDc  Rebben  De  toapertenfo  banDen  genomen/ 

-  om  öaer  feiben  te  DefenDeren  en  befebermen  tegen  ben* nc  f02fe  ert  biolentie/ joegen  ter  pookten  uit  Die  fp  meert  * 
ben  fjaer  te  fullen  bcen&en  /  Daer  na  i£  tot  De  boo?f3  0e* 
mutineerDetoebergefonDenDen  bop?noemDen  lüon* 
tefboca/  maer  ft»  en  bebben  bem  niet  toilienljoren/ 
fjem  met  ftfjieten/  tieren  en  rafen  banden  berb2öben< 
De/Doclj  Uebben  bem  Daer  na  met  b2ieben  ontboDen 
bp  ben  te  bomen  /  fp  toilDen  bem  goeDe  anttoooaDe  ge* 
ben  /  gelijk  bP  oob  beef  anDeren  Daegg  geDaen  Ijctft  tot 
aCfTctw  en  beioofDcn  bem  Dat  fp  terffonb  aiDaer  fouDen 
bergaDeren  /  om  terflonD  te  fenDen  allen  anttooo?De  en 
refolutie/  beat  't  felbe  toel  ernflelijb  berfeberenjöe/ 
ttiaer  't  toag  fjaer  alDerminfle  meninge  niet/  geljj&  bet toel  bleeb  /  toant  berflacn  bebbenbe  De  goeDe  0302e  Die 
bie  ban  252u(feJ  geflclt  baDDen  regens  ben/en  batfe 
baer  geen  banfc  en  baDDen/ bebben  fp  in  plaetfe  ban 
fjaer  anttooo?De  te  fenDen /baer  wapenen  genomen/ 
en  5ijn  ten  feiben  Dage  ban  Daer  bertrocfeen  na  ©laen* 
beren/  en  beflo?mDen  onboo2fïenïrjB  banberfcfteiDen 
3jjDen  De  flaD  ban  Sdelft/  DoenDe  aiDaer  alle  Dofliliteit/ 
en  DoDenDe  berfebeiben  perfonen/  fo  buiten-luiDen  al$ 
bo?geren/ en  bebben  albaerboo?  De  flaD  gebangen  ee* 
nen  .Sergeant  en  <0ff  icier  ban  Den  Coninfe/  fulr  Dat  (v 
Den  15  gjulp  De$  nacnttf  Daer  binnen  genomen  3ijn/ 
Daer  D00D  bltjbenDe  omtrent  ?o  ̂ pangiaerDen/  fp 

iiaeröett  toaren  fterb  omtrent  tuffen  tto:  en  D2ie  DuifenD  beD2n- 

Oorfpronk  der  Nederlands  Beroerten.  *#* 
donnerende  dè  flerkcen  en  'plaetfen  v*n  hafefl i&ftni-   &*' 
<oen,gekomen  zijn  in  defen  ohftn  landen  van  Braband  ca"  baet 
onderdexelvangeweldelijkteeifchen  haerluider  bèta'  ïffi,8* Iinge,  doende  tekeneri  vanteoccu^ereft  ftedeh,om  al-  titttbt 
daer  te  logeren  en  leven  fo  fy  willen  ,  tot  dat  daer  ópten  £fcaenfe 
dag  van  gifteren  zijn  gekomen,  binnen  ónfer  ftadVan£atm Aelft,inonren  Graeflchappevan  Vlaenderen, terwiilen  feiaert 
datfymaéktenfemblantvahhen  te  willen  begeven  in  toct6ctt onfe  onderdanigheid,  en  hén  te  voegen  na  de  reden.  So  ffi K 
ift,dat  wy  niet  willende  alfulken  defordre  te  blijven  on-  Conini 
gepumeertenfonderftraffe,  hebben  by  advijfe  Van  on-  ,tnJ?an« 
fenRadevatvStaten,  gecomrhitteerr  totten  gouverne-  t1U   " mente  van  onfen  Landen  vanhérwaers-over,verkIaert, en  verklaren  mitfdefeii  de  vöorfz  geroutineerde  occu- 
pateurs  van  óhfé  flad  van  Aelft  ,  rebellen ,  ongéhoorfa- 
me  vyandert  van-onsen  van  onfen  voorfz  Landen ,  en voor  alfulke  Jaren  wyeenenyegelijkentoë,  defelvete 
traderen  én  befchadigen.-  Verbiedende  eentn  yegelij- 
keri  op 't  verbeuren  van  den  lijve  defelvete  dragen  di- redrelijkof  indiredelijk  faveur^  of  adfiftentie  \ of  an- 

dere fake  by  te  ftaen ,  mitfgaders  te  confereren  met  den 
felvem  Ordonnerende  dat  dit  fal  werden  gepubliceert 
overal,  op- dat  niemand  erifal  mogen  ignorantie  pre- tenderen- Gegeven  in  önfer  ftad  van  BruiTel,  onder 
onfen  fecreet  zegel  hier  op  gedrukt  in  Piaccatè  den 
26  July  in 't  jaer  ons  Meeren  1 576.  Onder  ftond,  by  (F.  i/«.) ordonnantie  van  mijn  Heerenvanden  Raed  van  Sta- 

ten :  en  was  ondertekent , d'OvERLOPEi 

DdBw  ttoeben  Hugufli  bebben  De  boo?f3  ©eeren  jsa^ KaDen  ban  Staten  een  ampelDer  berblatinae  *>«  m 

nun 
ïercöc 

&pan 

temen 
ie  flad 
ian 
tetfifn 
Waen» 
mtnin. 

benDealDaeralle  moeDtoiüe  /  oberlafi  en  tn^eebbeiD/ 
DefelbeplonDerenDe/en  De  p2jncipael(te  banDer(laD 
gebangen  nemcnDe/  Defe  flaD  ban  3Celfi  iö  feer  toel  ge* 
legen/  en  placftt  eertiiDg  met  betomleggenDellanD 
een  «02aeffclinoxe  toefen  /  i$  gelegen  en  geflicfttopten 
toaterbloeD  ̂ enre  /  Die  baren  oo2fp2on&  neemt  in 
l^enegoutoebpConDe/  en  b002tö  (IrecftenDe  5^0020- 
toefl/  paffcert  Doo23Cleffen  /^anmont/iSinobeen 
Sficlfl :  en  ftomenbe  binnen  ̂ enremonDe  ( 't  toelb  Daer af  Den  name  boert)  en  toeDcrom  bertrecbenDe/  balt 

fnbc^cbelDe:  't  iö  een  reDeujbe  (terbe  ftaD  /gelegen    . ,      ,!tI   „  Lli  _     4  „  ,       ,,,     IIMUlu,UM11|U ttoe  mblen  ban  ̂ enremonDe/bijf  mijlen  ban  <0cnt/  |  Del  bebben  eenenpegeïijben  te  boltoen/fo  De  boo2fifii^ bierban^ulfe  /enfeöban»cbelen/  enobermitf  j  nelBaiefleit/  en  oob  fp  banmcmnactoarenteDoen," toel  170  ©aroebten  onDcr  Sllelfi  beboren/  t\mtnfp    ©crbieDenDe  toel  erp2cffelijh  ban  toegen  mnber  M&  « 

ampelDer  berölaringe  ~ 

laten  uttgaen/  Daer  tn  berbalenDe  al  't  gene  aenginb  De ampd' rebelligrieiD  en  oproerigbeiD  ban  De  boo2f5  gemuti^  mo& 
neerDe^pangiaerDen/berblarenDe  boo?t!S  Dat  De  fel-  *wn  dc 
bc  Declaratie  niet  bo?Der  nocb  tot  anDere  fine  en  erten-  feveM' DeerDe  Ddtt  tégért^  Deboo2f3gemutineerDe/öcbbenDe  Sa? 
fobiolentelijbgetracteertD'onDerfaten  ban  föne  Ma-  «««»• 
tefteit/  op  Dat  een  pegelöbfouDe  toeten 't  groot  onge-  ̂ aw !P  ban  De  boo2f3  gemutineecbe/en  met  toat  fonDa--  8Sf 
ment  De  boo2f3  peeren  3ün  beDtoongen  getoeeft  te  Doen  « 
De  felbe  Declaratie  /  en  te  p?oceD?ren  tegen  f  mn  tot  com  « 
ferbatie  ban  ben  HanDe/en  om  De  g^mutineerDc  te  « 
b2engen  tot  reDclpfteiD  en  geöoo2faembeiD  Die  fp« 
fcbulDig3tjn/ ten  Dienfïe  ban  fijne  Majefictt/  en  niet " 
omtefcuffreren  (gelijft  De  gemutineerDè  fjenberboe? « 
gen  te  perfuaberen  Den  anDeren  folDaten)  'tbolbban" 
oo2loge  ban  bare  bc boo2ltjBe  bolDoeninge/  't  3P  ̂ èpan^ tc giaecDen/a©alén/  ^uitfen/  ©beclanDer^/  of  J3e* " 
DerlanDer«f/  of  anDere  ban  toat  natie  Die  mogen  3ün/ " 
DetoclbementoaöbanmenmgetebolDoen/  met  ber* cc 
febertbeiD  Dat  De  boo?f3  peeren  fouDen  (Tellen  alle  02^ " 
Dene/ Dat  binnen  miDDelentijDefouDe  berfien  tooien cc 
op  De  leninge  en  fecour^f/  tot  Dat  De  afrebeningege*  " 
maebt/  en  De  p20bifie  ban  fijne  lEajeftritgebomen/ " 
en  D  'affiflentie  ban  Den  Staten  gebaD  /  fp  fouDen  miD* " <c 

terflonD  alle  De  felbe  onDer  bare  contributie  gcb2acut/ 
ombacralfoteonDerbouDen.  l^tcr  D002  3tjn  Die  ban 
55?uffel  De  oogen  geopent  /  en  3ijn  feer  fierbin  De  torn* 
penen  gebomen  /  jloegen  een  Dienaer  ban  ̂ leroni^ 
mo  De  KoDa  DooD  /  en  anDere  ̂ pangiaecDen  aiDaer 
toaren  in  pertjbel/en  Do2flen  niet  opter  flcaten  bomen. 
m  't  toelb  De  peeren  ïiaDe  ban  Staten  fienbe  en  mer- benDe  /  en  merbelijb  Datfe  noclj  al  toaren  continueren* 
be  bare  D2cigementen  ober  De  fteDen  ban  252uffel/ 
2flnttoerpenennaecf)elen/3tjn  Daer  D002  beroo2faebt 
geto02Den  tegen  De  boojf3<§pangiaerDenuittegeben 
bit  nabolgenDe  #Iaccaet/Daec  bv  De  felbe  ̂ pangiaer* 
ben  toerDen  berblaert  rebellen  ban'tïanb/  en  ban benConinb  /  in  fo?me  bier  na  bolgenDe : 

BY     DEN    CONINK. 

Lfo  fekeren  hoop  volx  te  voet  Spaenfe  foldaten , A 
wefende  in  onfen  dienfl: ,  Gch  hebben  begeven  op 

te  been  en  gemutineert,  en  hen  fo  verde  ontgaen,aban 

jefleit  /  om  Defen  b?anD  niet  te  laten  bo?Der  ontfleben/ " 
bat  niemanb  toie  tip  3?  /  onDer  't  bolft  ban  toapenen  of  " 
anDere  /  bem  en  boege  totte  boo2f3  gerebelleerDe  folDa- " 
ten  /  of  pet  attentere  op  De  FteDen  /  5Fo2treffen  /  3&02- " 
pen/  of<0nDerfatenin  eeniger  manieren.  25ebelenbe " 
infgelijr  allen  feoofDen  en  Capiteinen  ban  O02logete" 
bouDen  bare  folDaten  in  goeDe  o?D?e  en  Difcipline/ " 
fonDer  Die  te  laten  gaen  uit  bare  garnifoenen/of  te  Doen  "• 
eenige  Def02D2e/  en  allen  <©ouberneur$  /  <©fficierief/  en <c 
Höagiflr a t en  ban  Den  lanDen  en  fleDen  /  en  oob  Den  on  " Derfaten  Dat  fp  niet  en  roeren  nocb  en  raften  bet  bolb 
ban  oo2loge  liggenDe  in  bare  garnifoenen  /  en  niet  toe* 

fenDe  gerebelleert  of  gemutineert/  op  Dat  men  t'famen <c 
macb  leben  in  goeDe  b?eDe  en  eenigDeiD/  gelijb  bet  be* <c 
taemt  ben  onDerfaten  en  perfonen  /  toefenDe  in  Den  eeb te 
en  Dienfi  ban  fijne  ifêajefleuv  geDaen  te  buffel  Den  '* 
ttoeDenDagbanDecmaenD  ban  38ugu(lotptf»  <©n*<£ 
Der  tlonD  ter  02Donnantie  ban  mijn  boo2f5  peeren  ban«< 
ben  ̂ aDe  ban  Staten/en  toa»  onbertebent/  Berty.     « 

cc 

cc 

et 
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Het  negende  Boek 
i 

- 

- 

mt  öH«n  en  muttneerbeti  öefe  &pangtaerDen/ 

bietotaelfttoaren:  maer  fp  toerDen  alle  Dagen  fier* 
uerenmeeifcer/  fp  fchjeben  aen  anbere  Die  ftaer  ook 

beletoebfelen/enharefteruten  en  garmjoen-plaetfen 

25tnnea  ilinttoerperi  toass  ben  <t&abe$|ambal  ban 

SMtaemft  Colonel  ban  ijbenbelenliaoogDMtfen/De* 
5Ë2?  toefte  Den  in  't  leben  ban  Den  <0?ootCommanDeur 

$ï       Daer al  feer bjeemt ftaDDen OcD?ag<m /i en  nafjn toer* 

Btacc- 
Icn  cu 

fen. 

UïDen  Droegen  fp  hen  nocljbeel  bjeemDer/en  ftellenDe 

mie  eourtofie  aen  D'een  3ÜDe  /  pjetenDeerDen  fp/  Dat  De 
MbeftabhenluiDenboojhaeracfttertoefenDe  gagie  in 
Banben  toa$  geftelt  bp  Den  <©?oot  CommanDeur.^en 
aaeü  ban  Staten  refolbeeerDen  hem  te  licentteren/ 

aenmerbenDe  fijne  b?eembe  humeuren/  hier-en-tuflen 

Deeltefoeben.  ̂ pfcfócef  Dansen  beneenen /ban  aen 
Den  anDeren  Daer  hpmeenDe  genoo?  te  arjjgen/  boob 
fijne  huipe  aen  na  fijn  bermogen  tot  berloffinge  en  De* 
tygDinge  öcss  ©aDerlanbg  /  en  gelp  fin  Dien  aengaen* 
Dein!©jabanben©laenDcrenaen  berfcïjeiben  partf* 
f  ulieren  fchjeef  /  fo  DeDeijp  Dan  geüjbeii  aen  De  &ta* 
tenban25?abanb/©laeriDeren/  tlrtotëen  l|enegott* 
toen/  en  meDe  ober  al  in  De  plaetfen  ban  fijnen  gou* 
bernemente/  Dat  fp  aiom  opteaenpalenbe&teDen  ett 
jfeontteren  letten/  en  haer  boo?beel  foenen  fouDen  /  Den 
tnb  toel  UiaernemcnDc:  en  op  Dat  Den  Eefer  Daer  ban 
te  beter  onDen'icljt  toefen  fouDe  /  fullen  top  hier  eenige 
ban  befelbe  bnebert  bp  boegen/  fo  bp  Den  boo?noembeti 
j&ince/  ató  bp  De  Staten  ban  $olianD/  en  anDere  Dooi 
fijnen  lafl  gefchjeben.  «eneerfthet  frhjtiben  ban  De» 

w 

beïïieSinige  maenben  /  en  Die  ban  ©laenberen  1  felben^ince  ban  <©?angien  aen  De  Staten  ban  !&*> 
toachren  eenige  penningen  op/  onDer  ronbitie  Dat  men  banD  /  luibenD*  atë  bolgt : 
ïietboftiwn  Den  «&abe  ban  «aberflein  in  ©laenDe 

ren  legaenDe/  fouDe  raflferen/  't  toeft  niet  en  bonDe ccftnieDen  Dan  met  beranDeringe  ban  De:  plaetfe/mitë 
léarotefomme  Die  men  hem  fcljulbtgtoajs/enmen 
UetaelDe  <0?abe  ̂ anibal  mette  CompagnienDie  hp 
binnen  2Bnttoerpen  haDbe/aen  De  toefte  men  minff 
ban  De  ̂uitfen  fchulDtg  toa$/  en  mencaffeerbe  befet* 
be/  uitgenomen  fe$  bacnDelen  bti  ten  Dienffebleben 
onDer  Comeltë  ban  Der  <£nbe  /  ban  geboojte  bp  2&uf* 
fel/  Daer  banbattemocöttoebaenbelen  binnen  3,nt<» 
toerpen  bleben/  De  refte  binnen  IBaetfricöt/  en  De 

>c&* 

Mtn  Hekrenj 

VErftaen  hebbende  de  troubleri  én  beroertenon-  b;    — 
langs  verwekt  of  ontftaen  door  d'on  verdragelij  ké  ̂ n 

infolenciendesSpaens  krijgsvolks,  oude  vyanden  der  ̂ fnce 
gemene  fufte,  en  lageleggers  der  liberteit  of  vryheid  JJfJJj 
vafohèrwaers-over ,  en  heb  ik  niet  ko'rrnen  laten  (om  de  aen  ue 
natuurlijke  affectie  die  ik  t'allen  tijden  defe  Landen  fitattn 
hebbe  toegedragen  en  noch  tocdrage)  my  grotelij»  tó  J?J?^ 

bewegen  met  droeSèntffe  en  medelijden ,  genoegiaem  M  * Wétende,  dat  alfuike  veranderingen  ordinaerlijk  niet  ent 
<5?aUC  ban  «©berfiem  guam  met  fijn  regiment  meDC  |  gelchieden ,  fonder  met  eenen  met  haer  voort  te  bren- 
binnen  SUnttoerpen  j  De  toefte  belOOfDe  Dat  f)p  nOCfj  f05    gen  ontallijke  quaden  en  ongemacken. 
ne  Compagnien  nimmermeer  en  fouDen  toelaten/ 
Datter  eenig  bröo^boft/  ban  toat  natte  fp  toarentn 
Der  ftaD  bomen  en  fouDen/  fonDer  erp?e$  confentban 
Den&aeD  ban  Staten/  en  Dat  De  ̂ eerebanCöam^ 
pangnp  alj$  <©ouberneur  ban  De  (taD  banHnttoerpen/ 
alöaer  alle  faben  fouDebe?ricljtenenbettooo?DfouDe 
geben  /  en  ftet  commanDement  öebben  ober  alle  Capi* 

Maer  eene  fake  heeft  my  grotelij  X  vertrooft  en  ver- 
heugt ,  d'welk  is  dat  ik  eonfidereerde ,  dat  de  grootheid 

der  wonde,  daer  o^efe  arme  Provinciën  der  Nederïan» 
den  mede fichgequetft  vonden,  niet  en  mochte  gene- 
fen,  dan  door  een  defgelijke remedie,  vergefelfchapC 
met  fmerte  en  kracht. 

En  dat  gylieden  metter  daed  hebt  genomen  den  wa- 

-^ 

teinen/en  het  hrijg^bOlB  gelijb  Öem  tOeguam  /  om  '  ren  en  wettelij  ken  voet,  om  eindelijk  de  fel  vige  té  vef- 

Qet  abuisS  't  toeft  tebO?en  alDaertoa?Sgetoee(ibpDen  lichten  en  ganfchlijk  te  verloflen  van  het  tempeeft,  ert 

b002noemDen<ëjabe  Jganibal/  De  toefte  alle  autort-  '  quaéd  weder  van  fo  veel  troublen,  oorlogen  en  moor- 
tCitStn  èem  DaDDe  genomen/  en  R0?t£  Daemaber?  I  den,  daer  van  die  van  over  fo  langen  tijd  is  mede  ge- 
trOB  De  <0?abe  ban  <^ber(leitt  na  2B?Uffel/  latenDe  bin*  I  quollen  geweeA ,  en  die  wederom  te  geleiden  rot  eené 
iieil  ̂ nttoerpen  fijnen  luitenant  -  Colonel  ̂ attö  vredelijke  haven  van  peis,  vergefelfchapt  met  wettelijk 
IBOUffenljam  /  fulï  Dat  men  meenDe  Dat  5Bnttoerpen  ke  vryigheid  en  volkomen  gelukfalighcid ,  waer  in  ook 

nu  genoeg  toa$  berfeltert  /  ebentoel  en  totlDe  De  J^eere  !  in  der  waerheid  gelegen  is  den  waerachtigen  dienft  van 
ban  COampangnp  De  publicatie  ban  ftet  Placraet  je*  I  fijne  Majefteit.  Nu  aengefien  ik  alle  mijne  dagen  niet 

öenööegercbelleerDe^pangiaerDen  alDaer  niet  toe*  getracht  en  hebbe  dan  tot  fuiken  einde,  en  daer  toe  ge- 

laten /  BOOjgebenbe  Dat  Ijp  't  felbe  naliet  /  Om  geen  al*  I  dirigeert  of  gedreffeert  hebbe  alle  mijne  voornemen  en 
teratie  OnDer  De  ̂ Spaenfe  COOplUiDen  en  anDere  f  daden,  ja  met  verlies  mijner  goederen  en middelen,  en 

bjeemDelingente  bjengen/  en  anDere  rebenen  Die  &P  '  in  perijkel  mijns  levens,  eer  en  reputatie. 
natnaeltf  tot  fijn  berfci)0ningeb002tD?aeftk  ̂ eb00?f5  I      Ik  en  kan  niet  min  dan  my  verheugen  en  u-lieder 
nemutiüeerbe  ,§pangiaerben  bregen  Dagelijjr.  meer  tn   begroeten ,  op  hope  dat  uwe  wijsheid  en  goeden  raed 

meer  toeloop/  kapitein  ̂ amiaen  De  lBoralesf  lag 
meteenbaenDel^pangiatrtsfteïilloin  öet  Do?p  en 
op  De  flerbte  alDaer  /  Defe  toog  met  fijn  boft  De  gemu* 
tineeiDe  meDe  toe/  en  berliet  De  (terfete  Die  fiem  bebo> 
lentoaö/  ten  aenfien  ban  De  fcfiepenbanben$?ince 
ban  (©rangien/  Die  Daer  omtrent  lagen,  ̂ efgelijic 
OaDDen  De  ̂pangiaerDen  in  ftaer  getoelD  De  fieDe  ban 
%itt  I  en  men  fioo?De  ban  Dage  meer  en  meer  ban 
De  generale  mutinatie.  <©e  3©alen  ban  iBonf  Djagon 
mutineerDenbangeïijben  fo  menoobberdonDbanDe 
©oogDuitfe  Regimenten  ban  Den  25aron  i^irolaejS 
©oitouer  /  Carel  5pouber  /  en  meer  anDere  /  en  beD?e= 
ben  ober  al  Daer  fp  guamen  grote  moeDtoille  /  beroof* 
benen plonDerDenDeonDerfaten  feer  fcbentlöben/  tn 
boegen  Dat  De  Staten  begonDen  uit  Baer  oogen  te  fien/ 
en  te  bemerben  Dat  men  anDers?  niet  en  focht  /  Dan  om 
het  ganfcljeaanD/  en  Den  onDerfaten  te  ruinerenen 
berniclen  /  fontev  onDerfcljeiD  fo  toelDe  geeflelrjbe  atë 
toereltlijbeperfonen  aenta(lenDe/fo  Dat  öet  &aet  om 
De  *t  eligie  niet  en  toatf  te  Doen. 

3Ê>c  #nnce  ban  <©:angien  fitelD  hem  omtrent  Defe 
trjöneflaDtatotlBiDDelburg  tn  ̂ eelanD/  altoaerhp 

Dagclijr  aDbertentie  ontfinh  ban  't  boo?nemen  Der «SpanniaerDen  /  hare  moettoilligfjetD  /  tprannie  en 
boofheiö  Diefp  plecgDen  onDer  De£  ConinronDerfa- 
ten/  en  hp  en  liet  niet  Daermcöe  fnn  pjofjjt  enbooj- 

faï  continueren  en  voortvaren  metter  gratie  Godes, 

in  't  gene  begonnen  is ,  tot  een  goed  en  geluckig  einde» 
Want  ik  airede  voor  't  beginfel  defer  troublen  (die 

ons  eenige  auteurs  gebaert  hebben  van  nieuwigheden* 
alleenlijk  om  te  ftelpen  hare  ambitie  en  gierigheid )  al- 
tijds  wel  gefpeurt  hebbe,  dat  gy-lieden  mijnHeeren 
gencralijken  focht  te  komen  te  gelijken  einde  en  mc- 
ninge  ,  tot  welke  ik  ook  met  fo  menigvuldigen  ha- 

zard, en  arbeid  tot  noch  toe  hebbe  ge-employeert  alle 

mijn  kracht. 
Nochtans  hademaeldat,  of  d'apprehen  fien  van  ee- 

nige dangieren ,  of  het  refpeel:  of  infien ,  't  welk  gy  ge- 
had hebt  tot  eenige  gepretendeerde  namen  of  titulen 

(al  of  den  dienft  des  Coninx  hadde  gelegen  geweeft  in 

een  fake  de  welke  ter  contrarie  dependeerde  t'fijnen 
meeften  ondienfte  en  gants  verderf  van  den  Lande)  i» 
wederhouden  heeft  d'opene  verklaringe  van  u-licder 
intentie  en  meninge,  en  felfs  belette  ontallijke, van 
niet  opentlijk  te  dorven  klagen ,  of  vryelijk  te  fuchten. 

Aengaende  van  my ,  ik  en  hebbe  noit  fo  bequame 

en  goede  middelen  gehad ,  om  klaerlijk  te  doen  blijken' 
de  volkomene  en  vierige  affe&ie  die  ik  hadde  t'uweri 
dienfte  en  tot  het  ganfche  Land,  afe  ik  wel  meende, 
fiende  dat  mijne  daden  of  adtien  gecalumnieert  werden 

bydeoppreffeursofbenauders,  en  gediffimuleert  Wa* 
ren  by  de  benaude.  Nu  aengefien  hec  Godt  belieft  heeft 

u-lui- 
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u  luiden  in  't  herte  te  fenden  fo  hoogmoedige  en  coura gieufe  refolutie,  van  niet  meer  te  willen  verdragen  de 
dertele  tyrannigheid  die  ons  feer  na  alle  haddenederge- 
flagen  en  t'onderbrocht ,  ik  foude  voorwaer  te  feer  fail- leren in  mijn  devoir,dat  ik  U  L.  van  fuiken  voornemen 
en  grootmoedigheid  niet  en  prefe,en  U  L.  daer  toe  niet 
en.bade  en  vermaende  tot  ftantvaftige  volherdinge, 
fonder  te  bevrefcn  eenige  vermomde  met  valfche  tijtu- 
len,door  dewelke  fy  getracht  hebben  U  L.  te  verfchric- 
ken ,  en  fo  klein  te  maken  dat  fy  fouden  mogen  treden 
over  uwe  hoofden,  fonder  dat  gy  lieden  daer  na  ten  eeu- 

wigen dage  geen  middel  hebben  foud  te  konnen  weder 
opftaen  ,  ik  bidde  ulieden  dan  met  ald  er  affectief  we 
poin&en  te  willen  overleggen  en  in  confideratie  fiel- 

ten ,  d'een  is  het  perijkel  in  't  welk  gy  zij  t ,  fo  gy  lieden niet  en  vervolgt  met  eene  vafte  refolutie  enonverwin- 
Jijke  fhntvaftigheid  't  gene  gy  lieden  begonnen  hebt, want  diefelfde  allene  daer  van  kan  verlofïen.  d'Andere 
is  de  eenigheid  en  vriendlijkheid  die  gy  lieden  onver- 

brekelijk in'tgenerael  en  particulier  moet  onderhou- 
W>)  den  onder  malkanderen ,  't  welk  't  eenig  middel  is ,  om t  Land  weder  te  brengen  in  goede  flilte ,  fonder  welke 

onmogelijk  is,  dargy  u  lieden  fult  konnen  wachten  fon- 
der bedrogen  te  worden. 

Aengaende  d'eerfte  poind,het  is  fchier  foklaerin 
fichfelfs  dat  het  geen  bewijs  en  behoeft.  Want  fogy luiden  verhoopte  U  L.  te  konnen  reconcilieren  merte 
genige  die  gy  luiden  hebt  verklaert  rebellen  en  vyan- 

den ,  en  tegens  dewelke  gy  luiden  de  v/apeneninde 
hand  genomen  hebt ,  en  die  in  u  Land  houdende ,  gy  al- 

lo foud  tot  een  einde  uwer  fwarigheid  en  arbeid  gera- 
ken ,  gy  foud  voorwaer  daer  mede  te  kennen  geven ,  dat 

eer  eene  onbedachte  onpatientie  ett  kleinhertige  fpijt 
u  luiden  foude  gedrongen  hebben  tot  fuiken  heerlijken 
voornemen ,  dan  eenige  vroomheid  of  grootmoedig- 

heid ,  aengefien  de  vroomheid  altijds  verfelfchapt  ̂ s 
met  voorfichtigheid ,  welke  eer  men  die  aenvangt  feer wel  kan  wegen  de  nature  der  perfonen  ,  tot  welke  de 
voorfichtigheid  of  wijsheid  haer  addreffeert ,  en  van  de onweerdigheid  die  die  haer  aendoet. 

Nu  gyhebt  te  doen  met  eene  der  hoveerdio-fte  Na- 
tien  en  vermetelijkfte  die  in  der  wereld  is,felf?dieom 
haer  on  verdragelij  ke  hoogmoedigheid  hatig  is  alle  an- 

dere Natiën  der  wereld, felfs  hare  eigene,  die  alom vvaer  fy  komt ,  haer  altijd  fchikt  te  domineren  en  heer- 
fchenoveralle  andere,  en fonderlinge  beroemtfe  fich recht  te  hebben  te  domineren  en  bevelen  over  u  lui- 

den ,  mijn  Heeren  ,  en  alle  't  Land  van  herwaers- 
over ,  alfo  zy  ( als  zy  feggen )  dat  geconquefteert  heb- 

ben naer  't  mifdaed ,  de  welk  fy  achten  daer  gy  in  ver- vallen zijt ,  dat  iscriem  van  gequetfte  Majefteit ,  en 
by  gevolge  in  de  poene  en  amende  van  haer-lieder  con- fifcatie. 

En  aengaende  den  onwille  die  fy  vanu  luiden  heb- 
ben gehad ,  ik  late  ftaen  het  gene  dat  in  voorleden  tijde 

gepaffeertis,  als  fy  tegens  haer  onuitfprekelijken  fpijt zijn  bedwongen  geweeft  hen  te  vertrecken  uit  defe 
Landen ,  met  een  verwoede  begeerlijkheid  van  wrake, 
ik  paffere  noch  dat  een  menigte  jaren  daer  te  vorens,  en 
als  noch  daer  na  is  opgeftaen  en  heeft  verwekt  eene  on- 

weder makelij  ken  vrede  tufïchendie  twe  Natiën.  Al- 
lenelijk  fegge  ik  dat  defe  lefte  fake  daer  by  gy  hen  ver- 

klaert hebbet  rebellen  en  vyanden  des  Coninx ,  en  ver- 
itoorders  óes  Lands ,  gewapent  en  hebbende  alle  de 
Wereld  tegen  haer  opgerokt  ,  ja  totte  hoerenen  felfs 
hare  kinderen  ,  tot  haer-lieder  dood  en  verderf,  en 
fulx  dat  alle  d'injurien,  ongelijken,  geweld, en  mis- hagmgen  die  fy  hebben  ontfangen ,  hoe  wel  zy  die  wre- 
delijk  hebben  gerevengeert  en  gewroken ,  door  d'ex- 
emplen  van  welke  't  bloed  noch  vloeyet  hedens  daegs  in onfe  gedachteniffen ,  welk  niet  te  gelijken  en  zijn  met- 

ten prijs  van  die.  J 
Daerom  is  noodlijk  dat  gy  lieden  refolveert,  ofte 

Weten  eeuwighjk  verloren , geruineert  en  gedeftrueert, en  alle  uwe  nakomelingen  ,  of  voorts  te  varen  met t  gene  gy  begoft  hebt ,  en  liever  te  verkiefen  honderd 
duifend  doden  (fo  tnood  doet)  dan  met  hen-lieden accoort  te  foeken ,  mette  welke  geen  middel  met  allen 

Oorfpronk  der  Nederlandiê  Beroerten. 
in  is  te  konnen  komen  tot  eenig  accoort  dan  t'uwen  uit- terlijken  verderve,  aengefien  fy  airede  fiende  de  faken wankehjk  voor  hen-luiden ,  fy  hen  derren  wel  roemen 
fofydefe  reife  henne  faken  te  boven  komen  ,fy  u  lui 
denfo  matteren  of  moede  fullen  maken ,  dat  fy  voor" 
taen  fullen  buiten  dangier  Zijn ,  van  meer  in  fuiken  te" 
genfpoed  of  tegenheid  te  vallen.  En  dat  fy  uwe  princi-" pale  geleiders  en  hoofden  dieeere  noch  niet  en  fullen 
doen  van  het  fchavot  3  gelijk  zy  gedaen  hebben  aen  den Heeren  Graven  van  Egmont  en  Hornes ,  maer  tot 
meerder  fmaed  fullen  hen  binden  aen  degalge  of  kake, 
waerdoor  gy  luiden  gevvaerfchout  zijt,  't  gene  gy  lui- den en  de  ganfche  gemeente  hebben  te  verwachten ,  fo 
fy  luiden  door  uwe  kleinmoedighcid  en  ongeftadigheid 
weder  komen  op  te  ftaen ,  nademael  zy  genoeg  ter  ne- 

der leggende  ,  wel  de  aldergrootfte  dorven  dreigen, 
felfs  de  genige  die  hen  als  noch  niet  gehelij ken  hebben 
verklaert  vyanden. 

Aengaende  van  d'ander  poind,en  heeft  mede  niet van  doen  veel  woorden ,  aengefien  dat  gelijk  de  onee- 
nigheiden  'tquaed  verftand  des  eens  als  d'anders ,  ons de  vloed  van  fo  vele  ongemacken  en  ellendigheden 
mede  brengt,  van  gelijken  ook  fchijnt  wel  datter geen ander  middel  en  zy  van  remedie  tot  defen ,  dan  wech  te 
riemen  alle  fufpicie  en  wantrouwigheid  om  fich  te  ver- 

eenigen in  eenen  onbindelijken  band  van  accoorden 
vrundfchap ,  welke  maken  fal ,  dat  nalatende  alle  parti- 

culiere oneenigheden  totter  decifie  en  ordonnantie  der 
Heeren  Staten  Generael  ,  fullen  met  eender  herten 
en  wille  pogen, alleen  te  verloffen  'tgemeine  Vader- land van  de  benautheden  en  tyrannieder  vremdelin- 
gen ,  op  dat  by  't  felfde  middel  de  Heeren  Staten  Ge- 

nerael wettelijk  vergadert  zijnde,  mogen  daer  naer  te 
dege  voorfien  met  goedeen  bequameremedien, die- 

nende tot  vorderingedesdienftsGodes  en  fijne  Maje- 
fteit, gelijk  onfe  voorfaten  altijd  gewoon  zijn  geweeft te  doen. 

Aengaende  ons  van  her waers- over,  die  uwe  mede- 
broederen zijn,  vrunden  en  goede  compatriotten,  d'ef- 

feeten  konnen  u  getuigen,  met  wat  voet  wy  altijds  heb- 
ben voortgegaen,  nademael  wy  in  alle  capitulatien  en 

communicatien  altijds  hebben  geftelt  alle  onfe  gefchil- 
len  en  queftien  totte  refolutie  der  Heeren  StatenGene- 
rael ,  wettelijk  zijnde  vergadert.- 

Waerom  fo  gy  luiden ,  mijn  Heeren  ter  goeder  mei- 
ninge  noch  eenmael  beftaet  defe  Landen  t'famen  te 
vereenigen,  en  te  veranderen  't  quacd  weder  defer  trou- 
blen  en  civile  oorloge,  in  tranquiliiteit  van  een  goeden 
peis  en  eenigheid  ,  waer  in  alleenlijk  is  gelegen  den 
waerachtigen  dienft  Godes ,  van  den  Conink ,  en  't  ge- meen welvaren.  Gy  luiden  mocht  verfekertzijn  ,en 
daer  van  nemen  wy  God  tot  getuige  ,  datgy  luiden 
ons  altijds  bereet  fult  vinden  tot  nakominge  van  al- 

le 't  gene  redelijk  en  billijk  is,  als  de  genige  die  niet en  begeren  eenige  andere  faken  ,  dan  die  genige  die 
ftrecken  tot  welvaren  en  totte  gemeine  rufte  van  't  gan- fche Land. 

En  daerom  en  behoeft  niemand  te  vrefen ,  dat  wy 
tegens  den  dank  der  Staten  alhier  fouden  willen  in  bren- 

gen eenige  verandcringe  inde  Religie  ,  of  jctvves  te 
doen,  door  't  welk  de  gerechtigheid  van  jemanden 
werde  geprejudiceert  of  befchadigt.  Want  nademael 
airede  fo  langen  tijd  en  met  fo  groter  moeite  en  ha- 
zaerd ,  wy  in  de  hand  genomen  en  gemainteneert  heb- 

ben de  wapenen ,  om  tot  eene  wetlijke  en  behoorlij- 
ke vryheid  te  komen ,  welke  onfe  wetten ,  coftumen, 

ufantien  en  oude  herkomen  ons  fchuldigzijn,  ten  ge- 
lieve God  niet ,  dat  wy  jet  wes  fouden  willen  aenvan- 

gen  of  inbrengen  eenige  nieuwigheden  ,  die  weten 
mochte  tegens  de  ftatuten  en  ordonnantiendervoorfz 
Generale  Staten  ,  en  te  befoetelen  of  befmetten  de 
voorfz  liberteit  of  vryigheid ,  geen  twijffel  makende, 
of  de  Heeren  Staten  en  fullen  fulke  forgvuldigcinficht 

nemen  op  't  gene  belangt  de  fckerheid  en  bewaringe der  Nederlanden ,  den  dienfte  Godcs ,  en  welvaren  des 
Coninx. 

Daer  en  rcfteert  dan  anders  niet  meer ,  dan  verwor- 

pende  alle  jaloufie  en  wantrouwigheid  >  gy  lieden  t'fa- 

ment- 

•>) 
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mentlijk  met  ons, en  wy  met  u, pogen  met  eene  fter- 

ke  en  vafte  rcfolutie  ,  en  een  gemeen  accoord  tever- 

loffen  dele  Landen  van  de  vremdelmgen  en  van  hand 

te  hand  alle  dingen  te  ftellen  in  een  goeden  en  genera- 

len vrede ,  tot  welk  ik  niet  en  t  wijffel ,  of  de  o'taten  en de  Landen  van  Holland  en  Zeeland  u  fullen  byftaen, 

tn  vorderlijk  lijn  met  alle  redelijke  middelen,  fulx
 

dat  gy  oorfaek  lult  hebben  van  haer  te  hebben  goed  ge- 

10En°aen(Taende  mijns,  prefentere  ik u luiden  uit feer 
goeder  gunfte  en  affectie  ,  mijnen  perfoon  ,  en  alle 

\  aene  is  in  mijnder  macht ,  u  verfekerende  dat  ik  ach- 
ten fal  alle  mijnen  arbeid  en  moeite  te  voren gedaen, 

wel  ceemployeèrttewcfen,  fo  my  God  die  gratie  en 

eenade  vergunt,  dat  ik  t'eenigertijd  mach  fien  de  fa. 
ken  van  de  Landen  te  ftrecken  te  dien  einde,  als  ik 

daer  niet  aen  en  twijffele,  ten  fal  lo  wefen ,  fo  gy  he- 

der,mijn  Heéren,ter  herten  neemt  de  middelen  die 

hy  uprefenteert  ,  en  met  vaftc  refolutie  verfelfchapt, 

met  goeden  raed  en  wijsheid  vervolgt ,  en  volkomt 

't^ene  oy  begonnen  hebt,  daer  toe  ikbidde,datGod 

almachtig ,  ude  gracie  en  genade  wil  doen ,  van  fo  goe- 
der herten,  als  Ik  my  gebiede  in  uwe  goede  gratiën, 

ulieder  wenfehende,  mijn  Heeren ,  in  gefontheid  een 

goed  geluckig  en  lank  leven.  Gefchreven  tot  Mid- 
delborg den  tweden  van  September  1576.  En  leger 

was  gefchreven  uwen  feer  geaffe&ioneerden  vriend,ten dienfte  -t,  -kt  rr 
Guiuaume  van  Na/Jau. 

m\  ben  <*&abe  ban  £alain  fc&eef  be  £#nce  in  W 
f»  maniere* 

M  Y  N     H  E  E  R  E. 

ïtea  Uan 
öcn 

ban<©' rangien 
een  öcn 
<ö:ntie 
ban  5ta» 
!ain. 

H: 
Oewel  de  plaetfe  daer  gy  uit  gefproten  Zijt ,  en 

^  deucht  en  genereusheid  van  uwe  voor-ouders ,  my 

altijds  ingebeeld  hebben  een  vafte  përfuafie  of  wij
s- 

makinge,  dat  d'oorfaken  fich  prefenterende ,  gy  niet 

nalaten  en  foud  na  te  volgen  hare  voetftappen ,  tonder 

te  gedogen  dat  het  Vaderland,  tot  welke  wy  behore
n 

en  fchuldig  zijn  van  geboorte  wegen  alle  liefde  en  
af- 

fectie te  dragen,  zyfo  onweerdelijk  overvallen  en  ge- 

bracht onder  't  jok  van  eene  fofchandehjkeen  onweer- 

dige dienftbaerheid  der  vremdelingen. 

van  dat  zy  hebben  geleden  eene  fo  oriweérdige  en 
fchendlijke  tyrannigheid,  tegens  alle  gebruik  en  ma- 

niere van  haer-lieder  voorfaten ,  mijnent  halven  ik  ben 
gerefolvcertteemployerenlijf,  goed,  en  begeere  met 
alle  mijn  machtu  te  feconderen  in  uwe  loflijke  voor- 

nemen. VVaer  op,alfo  ik  gedifcoureert  hebbe  metten 
brenger  defer  van  de  middelen,  die  ik  mijns  oordeels 
en  bedunkens  de  eigen  ft  e  en  bequaemfte  achte  te  we- 
fen ,  fal  dit  laten  tot  rapport  van  den  felven  ,  die  u  mijns 
halven  dat  feggen  fal  ,  biddende  die  te  willen  gelove 
ftrecken,  en  hier  mede  my  gebiedende  in  uwe  goede 

gratie,  biddc  den  almachtigen  u  ingefontheid  te  wil- 
len geven  goed  en  lank  leven  ,  uit  Middelborg  den 

14.  van  September  1576.  Onderftond  gefchreven  ,  u- 

wer  liefde  goede  vrund  en  coufijn  t'uwen  diende.  En 
was  ondertekent,  GuiUem  de  NaJJau ,  d'opfchrift,  aen 
mijn  Heere ,  mijn  Heere  de  Grave  van  Lalain. 

*De  Staten  ban  ̂ oHanti  üMm  ooft  aen  be  oe* 
meine  bo?gerpè  ber  flab  ütreebt  feftere  tniffïbe  ge* 
fonben/boo?  <DirJbban^ppefïein/  boentec  tijbtocs 
fenbe  een  Sfiptebec  en  bozget  banütrecbt/  betoeine 
bifcmaelg  met  pafpoo?t  in  Igollanb  retfbe  om  eenige 
toaten  /  ittitë  betalenbe  Bet  reeftt  ban  ïicent  en  conbope 
uit  ̂ oUanb  t'ütrecöt  te  b?engen/  befe  Dcbbcnbe  eer> 
üjbs  getooont  binnen  ber  (0onöe  bp  ̂prancopsf  $5Cöe^ 
linïi  Ut  00b  Wptthtt  toag  ban  fijne  neringe/  ijielbmet* 
ten  felben  feegelinn  /  en  met  ben  ifytttt  ban  ̂ toietcn 
«èoubernent  banber  <ö5onbe  grote  cozrefponbentie/ 
en  b?acDt  in  bec0  tjjb  ben  nabolgenbe  b?ief  albaer  /  Ut 
\p  alfo  ï)eimeli)H  onber  te  gene  Ut  ftp  ftenbe/  fecrctclüö 
be  <0erefo?meerbe  Religie  toegebaen  /  en  bpanben  bec 
^épangiaecben  te  toefen/  toift  te  befiellen/  en  ̂ttit  baec 
uan  bele  coppen  fcteöben/niet  fonber  groot  perijftel 
ban  3ijn  perfoon  /  fo  Ut  fafte  entbeftt  &abbe  getoo?ben/, 
be  boo?f3  miffibe  toag  luibenbe  /  atë  bolgt  % 

EErfame,  Vrome  ,  Voorfichtige  vrunden  en  me-   fffif] 
delidmaten  van  Holland ,  Schutters  en  Borgers  der  »™gj;  \ 

ftede  Utrecht.  Hoe  wel  wy  voor  defer  tijd  tot  meer-  tcn  ban 

mael  foin  verfcheiden  uitgegeven  gefchriften,  als  by  pol !■ 

ons  ootmoedige  fupplicatie  aen  fijn  Majeft.  en 't  gunt  £n™ 
daer  op  in  de  t'famenkomfte  en  vredehandel  tot  Bre-  gcryc 
da 't  voorleden  jaer  is  gevoegt,  en  by  ons ,  of  van  on- öer  fta& dieedienltbaerheidaervremacjiiigcii.  ^v«wx?«ww«    ua  ivuuiiai»ij*w»6v.^,   ,       jL  uü      iütwcbt. 

feer  verheugt  geweeft  te  verftaen,  dat  defe  mijne  in-    fen  wegen  is  verklaerd  geweeft,  vertoond  hebben ,  en  ww* 4     ii-   r.._u  r^  ..,«1  Jr  ̂ p,^lfTt-  opwpeft.doord'ef-     re>n  \poe\\\k  macr  7.iin  p-enoeff  bekend  ,  onfe  oprech- 
beeldinge  noch  fo  wel  is  gevolgt  geweeft, door d  ef 

fed  van  fo'  goede  dienften,  daer  m  gy  u  employeert 

en  oefent  tot  verloffmge  der  fel  ver,  u  achtende  waer- 

achtelijk  weerdig  der  felver  plaetfen  van  daer  gy  zijt, 

en  van  uwe  ouders  die  t'allen  tijden  haer  leyen  ge- 

waegt  hebben  voorden  waerachtigen  dienft  van
  hun- 

xienlPrince  en  Vaderlande ,  de  welk  de  oorfake  is  dat 

ik  niet  en  kan  nalaten  u  daer  van  te  eeren ,  en  u  te  bid- 

den, dat  ey  defelve  couragie  en  hooghemgheid  main- 
teneert en  continueert  ten  einde  toe  ,  die  gyfopnj- 

felijk  hebt  begonnen, fonder  ute  laten  bevangen  met 

eenigevrefe  van  valfche  mafcres  of  mom-aenfichten, 

en  ontleende  ty tulen  ,.daer  mede  eenige  foekende 

haer  eigen  profijt  ,  en  umeinen  d'ogen  mede  te  ver- 
blinden, fy  die  felfs  niet  klaer  en  fien  ,  hen  latende 

voorftaen  ,  dat'sConinx  dienft  gelegen  is  in  't  ver- 
derf van  fijne  onderdanen,  en  zijn  grootheid  of  hoog- 

heid in  de  dertelheid  en  onverdraeglijke  hovaerdye 

van  eenige  rebellen  en  muitmakers  ,  alleenlijk  om 

datfe  zijn7  van  de  Spaenfche  natie:  maer  de  gene  die 
eenig  oordeel  hebben  ,  merken  en  werden  wel  ge- 
waer  dattet  maer  pretexten  van  tijtelen  en  zijn  ,  en 

dat  des  Princen  dienft  gelegen  is  in  de  handhoudin- 

ge  en  bewaringe  van  zijne  onderdanen,  en  zijne ee- 

re  en  reputatie  in  d'adminiftratie  van  goede  Juftitie 
en  Policie,  daer  toe  by  ook  verbondenen  gehouden 

is,  by  folcmnelen  eede  aen  de  Staten  van  den  Lande 
CF.  i;s)  <*edaen.   En  daerom  ftaet  hen  toe, en  is henne officie 

degelijk  de  hand  te  houden  op  dat  fulx  gefchiede  en 

toreffecte  kome.  't  Is  daerom  nu  notelijk  dat  alle  den 

Adel  ,  en  alle  goede  en  vrome  luiden  hen  daer  toe 

employeren  en  voegen  ,  dat  alfulke  befmettinge  of 
yiecke  van  die  van  de  Nederlanden  werde  uitgewifebt; 

een  jegelijk  mag  zijn  genoeg  bekend  ,  onfe  oprech- 
te meiningc  en  goede  fake  ,  waerom  wy  in  de  wape- 

ningezijn gekomen  jegens  den  Hertog  van  Alve,  en 
de  regeringe,moetwille,  en  heerfchappije  der  Spart- 
giaerden  met  haren  aenhank.  En  daer  beneffensook 
onfe  goede  affectie  en  genegentheid  die  wy  altijds  ge- 

had hebben ,  om  onder  de  gehoorfaemheid  ons  Co- 
ninx,  de  Landen  van  Holland  en  Zeeland,  metten 

anderen  aenpalende  Provinciën  te  handhouden  in  ha- 
re ouden  vrydommenen  gerechtigheden,  tot  gemei- 

ne  rufte  en  welvaerd  der  felver ,  en  byfonder  tot  dien- 

fte  van  zijne  Majefteit ,  immers  dat  wy  voor  't  affcheid 
óes  voorfchreven  vredehandels  volvaerdig  en  te  vre- 

den  geweeft  zijn ,  alle  faken  te  remitteren  aen  't  ad- 
vijs  van  de  Generale  Staten  der  Landen ,  in  der  voe- 

gen ,  dat  wy  niet  alleenlijk  by  alle  de  wereld  van  de 
rebellie  ,  en  ketterije  by  den  quaedwilligen  ons  op- 

geleid ,  genoegfaem  zijn  ontfchuldigt ,  maer  de  voor- 
fchreven onfe  meininge  en  oorfake  van  wapeninge 

ook  gejuftificeert  en  goed  gehouden  is ,  by  verfcheiden 
Chriftelijke  Potentaten,  Heeren  en  omleggende  Lan- 

den ,  ons  bewijfende  alle  vrundfehap ,  faveur  en  by- 
ftand  nacr  gelegentheid  der  faken.  So  en  hebben  wy 
nochtans  tot  noch  toe  niet  kunnen  fpeuren  ,  of  be- 

merken, dat  gy-luiden  als  een  lidmaet  der  Nederlan- 
den geneigt  foudet  zijn,  u  luiden  metten  anderen  lid- 

maten en  't  corpus  van  de  Staten  der  felver  Landen 
te  vereenigen  ,  in  alfulkcn  rechtveerdigen  fake  ,  en 

metten  genen  die  hem  nieten  ontfien,  met  goed  erjt 

bloed  te  vorderen  ,  't  gunt  daer  in  des  Vader-lands, 
en  byfonder  u  luider  welvaerd  en  faligheid  gelegen 

is,  deswy  ons  dikmaels  feer  hebben  verwondert , o- 

vermits  u  luiden  het  bofe  voornernen  ,  d'onrechc- 
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vaerdigheid  en  tyrannye  der  Spangiaerden  genoeg  is 
bekend ,  en  meer  dan  openbaer,  fo  gy  luiden  met  ons 
en  alle  andere  Provinciën  ,  (onderlinge  in  de  onge- 

hoorde fortfelijke  exa&ie  van  de  tienden  penninkwel 
vromelijk  hebt  geoppofeert.   Ook  dat  gy  luiden  ge- 
noodfaekt,  en  genoeg  gedwongen  zijt  geweeft,  den 
felven  met  groot  geld  uit  uwen  ftaet  te  kopen  en  te 
verdrijven,  om  u  luiden  alfo  van  hare  vexatie  ,  en 
overdaed  en  moetwille  te  bevrijden  ,  en  den  felfden 
als  noch  niet  en  foud  begeren  ,  of  dorven  vertrou- 

wen ,  om  in  uwe  Stad  te  laten  komen,  of  eeniggar- 
nifoen  te  houden,  gelijk  ook  meer  andere  Steden  de 
felve  niet  en  zijn  begerende:  maer  voorwaer  ftaet  u 
luiden  te  bedenken  ,  en  voor  oogen  te  nemen  ,  in- 

dien zy  luiden  eens  onfe  meefters  worden  ,  of  dat 

fy  ons  t'ondergebracht  hadden  (daer  voren  God  ons 
behoede )  zy  en  fouden  van  u  luiden  ,  noch  van  ege- 
ne  andere  Steden  langer  uitgefloten  ,  of  in  egene  fa- 

ken gcweigert  willen  zijn  ,  maer  als  dan  hun  abfolu- 
te  meefters  tonen  ,  gebiedende  over  u  luiden  goed 
en  bloed  ,  huifvrouwen  en  kinderen  na  haren  appe- 

tijte  ,  gelijk  men  daer  af  d'exempelen  meer  dan  ge- 
noeg ( God  betert )  heeft  gefien  t'haren  aenkomfte 

in  de  Landen,  ter  plaetfe  en  tijde  als  fy  meenden  mee- 
fters ,  en  zy  luiden  opentlij  ken  lieten  luiden  den 

Landen  hun  tot  een  proye  gegeven  te  zijn.  En  men 
heeft  geduerende  defe  krijgs-beroerte  alrcde  gefien , 
wat  zy  luiden  hebben  aengericht  met  openbare  ex- 
torfien  ,    brandfehatten  en  pilleryen  ,    niet  van  de 
minfte  Steden ,  Vlecken  en  Dorpen  in  allen  Provin- 

ciën daer  't  hem  goed  gedocht  heeft,  fonder  confent 

Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
fouden  hebben  gcdaen  ,  indien  (vrymoedelijken  te leggen )  wy  ons  door  den  voorfchrevcn  vrede-handel ook  met  en  hadden  laten  eenen  tijd  lank  abuferen ,  im- i  mers  indien  dan  gy  luiden  als  met  ons  vereende  ,  de gemenefakehaddehelpen  hand  houden,  en dady lui- 

den met  raed  en  daed  van  de  fommige  van  delen  Lan- 
den niet  en  waren  gevordert  geweeft,  en  ware  gene apparentie  geweeft  ,  dat  fy  luiden  den  Landen  van 

Holland  of  Zeeland  eenigfins,  of  in  't  minfre foudert 
Hebben  kunnen  krenken,  or  eenigen  inval  in  den  fel-  ' ven  Landen  hebben  kunnen  doen  ,  wv  laten  nu  ftaen, 
dat  fy  luiden  den  Landen  fouden  hebben  moeten  ge- 

heel en  al  verlaten,  en  met  fchande  daer  uit  fcheiden, tonder  met  hare  macht  of  wapenen  yetuit  te  richten, 
ais  kenhjk  is  ,  indien  na  de  herren  en  't  begeren  van die  van  Gelderland,  Overyffel  en  Vriefland  (daer af ook  tmeerdeel  met  ons,  hoewel  weinig  telaet,  al  in 
verbond  getreden  waren)  alle  faken  haren  voortgank hadden  gehad  ,  of  in  tijds  met  gemeinder  hand  en 
correfpondentie  aengegrepen  waren  geweeft,  't  welk 
ontwijffelijk  de  Spangiaerden  wel  kunnende  overwe- 

gen ,  te  meer  en  voor  al  altijds  hebben  gearbeid ,  om ons  van  de  anderen  gefcheiden ,  en  in  twift  en  twe- 
dracht  te  houden.  En  defen  al  niet  tegenftaende ,  heefc 
ons  God  almachtig  gratie,  middelen  en  een  vroom 
gemoed  verleent,  om  by  ons  alleen  fulke  bloeddor- 

stige vyanden  tot  noch  toe  wedergeftaen  te  worden. 
Sulxdat  om  eenmael  haren  opfeten  macht  geheel  en 
al  te  breken ,  en  t'onder  te  brengen  niet  en  refteert, dan  ons  metten  anderen  in  alle  vreedfamigheid  te  ver- eenigen ,  alft  behoort  onder  den  lidmaten  van  een 
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van  eenige  Ovengheid,  of  den  Staten  van  de  Lan-  !  lichaem  ,  en  alfo  den  Landen  en  Steden  ,  met  con 
den  te  kennen ,  en  fonderlinge  nu  onlanx  op  de  fte-  j  fervatie  van  hare  loffelijke  Privilegiën  en  Gerech 
de  Aelft  ,  by  hen-luiden  met  geweld  overvallen ,  en 
eenige  andere  Vlecken  in  Braband  en  Vlaenderen  ge- 
plondert  ,  berooft  ,  en  niets  anders  getracteert ,  dan 
gelijk  fy  altijds  hem  beroemt  hebben  te  fullendoen, 
en  hen  geoorloft  te  zijn ,  fulx  dat  nu  ten  laetften  die 
-▼an  Braband  en  Vlaenderen  ,  te  rugge  Hellende  de 
ydele  vrefe  en  de  groten  naera  en  macht  der  Span- 

giaerden ( daer  mede  men  een  jegelijk  tot  noch  toe 
vervaert  en  verfchrikt  heeft  gehad )  mede  bewogen 
en  genoodfaekc  zijnde  de  wapenen  jegens  hen-luiden 
aen  te  nemen ,  met  alder  gemoet  en  ernftigheid ,  met 
openbare  verkondinge  ,  de  felve  Spangiaerts  decla- 

rerende, en  houden  de  gemene  vyanden,  rovers  en 
fchenders  van  de  Landen  en  van  de  goede  ingefete- 

nen  van  dien,  't  welk  indien  t'onfer  exemple  enver- 
maningc  wel  eer  ware  gedaen  geweeft ,  en  waren  de 
Nederlanden  in  fo  grote  verbyfterheid  en  elendeon 

tigheden  ,  wederom  te  brengen  en  handhouden  ia 
haren  oude  vrydomme  ,  neringe  ,  hanteringe  ,  en 
welvaerd  ,  doende  den  felven  Spangiaerden  met  ge- 
meender  hand  ,  als  perturbateurs  en  vyanden  van  de 
gemene  ru fte,  en  als  verfm aders  van  allen  den  Privi- 

legiën ,  handveften  ,  en  deugdelijke  cofturaen  uit- 
ten Nederlanden  verdrijven ,  of  vertrecken ,  daer  af 

zy-luiden  ook  te  min  hun  kunnen  beklagen,  dat  zy 
t'anderen  tijde  ,r  als  by  tijde  van  Keifer  Carolus  hoog- loflijker  memoden ,  den  Heere  van  Chivres  uit  Span- 
gien  wel  hebben  'doen  vertrecken ,  fonder  yemand  van de  onfen  aldaer  te  willen  lijden ,  waerom  wy  u  luiden 
wel  hebben  willen  als  noch  verfoeken  en  vermanen, 
dat  gy-luiden  immers  als  nu't  exempel  van  de  voor- 

noemden van  Braband  en  Vlaenderen  voor  ogen  ne- 
mende, u  luiden  mede,  jegens  de  voornoemde  Span- 
giaerden wild  verklaren  en  wapenen,  fonder  defe  oc-   ■—»«■-   --  £>'~>-~    .--.'/-—••-.—   «*•   w^wv^w,*-       g.awiuwn  wiiva    rvinidiui   c«    wayCUCIl  ,  lUIlUCr  Ude  OC- 

twijffelijk  niet  gevallen  geweeft.  Wy  hebben  wel  ver-  i.cafic  (  die  God  ons  allen  t'onfer  aller  verloffinge  en 
ftaen  uit  goede  correfpondentie  diewy  altijds  met  die  j  bévrijdingefchijnd  toetefenden)  te  willen  laten  voor 
van  Braband  en  Vlaenderen  gehouden'.hfebberyklat  zy  bygaenen  niet  te  achten,  wy  lijn  over  onfe  fijde be- 

luiden van  fulx  te  doen  t'anderen  tijdefl  wel  Beraden  !  reet  en  overbodig  met  u  luiden  een  onverbrekelijke 
en  gefloten  zijn  ,  dan  dat  zy  't  voorleden  jaer  eens-  I  vereeningeen  verbond  dies  aengaende  te  maken ,  om 
deels' door  de  hope  van  de  vrede,  dieby  denCom- I  in  vrede  en  geruftheid  metten  anderen  te  con verferen mandador  Mayor,  en  anderen  van  zijnen  aenhange- 1  en  te  hanteren  ,  alfo  wy  dikmaels  hebben  verklaerd 
ren,  fo  fubtylijken  en  looflelijken  voorgeftelt  enge- 
veinll  werde,  dat  zy  luiden  begeerden  te  maken,  als 
dan  op  gehouden  en  mifleid  ,  en  daer  na  door  vrefe 
van  de  grote  Vlote  en  macht  ,  fo  van  gelde  als  van 
volk,  dat  men  uit  Spangicn  was  verwachtende,  hoe 

wel  ten  leften  ook  gebleken  is  dat'tfclfdenieten  was 
fo  vele,  dattetden  naem  vaneen  Vlote  weerdig  was, 
als  van  vijf,  of  <Joo  arme,  naek 
volk  die  men  hier  tot  foldaten  op  des  Lands  kofte 
moefte  maken  ,  fulx  geloven  wy  wel ,  dat  gy  luiden 
door  fulke  en  diergelijke  middelenen  practij ken  me- 

de op  den  teugel  gehouden  zijt,  wel  wetende  de  Span- 
giaerden ,  dat  hare  macht  van  hun  felven  niet  groot 

genoeg  en  was  om  ons  t'eeniger  tijd  r/overweldigen , of  op  den  Landen  van  Holland  en  Zeeland  eenig  voor- 
deel te  gekrijgen,  indien  zy  luiden  door  d'eene  of  d'an- 

dereptactijke  nieten  fouden  hebben  gehad  tegebrui- 
ken  en  genieten  't  faveur  en  byftand  van  de  andere Provinciën ,  en  fonderlinge  van  u  luiden.  Sy  luiden 
hebben  in  fo  langen  tijd  van  vier.  jaren,  als  noch  op 
Holland  metYcel  verovert  of  uitgericht ,  en  veel  min 

I.  Dcd. 

vanmeninge  niette  fijn,  nochte  ooit  geweeft  teheb- 
ben  eenige  wapenen  of  onvrede  jegens  u  luiden,  of  den  (f.  tf9.) 
anderen  Provinciën  aen  te  nemen,  maer  alleenlijkte- 
gens  den  Spangiaerden,  en  die  uitten  Lande  zijnde, 

ons  te  voegen  na 't  gunt  byadvijs  van  de  generale  Sta- ten van  den  Lande  bevonden  fal  worden  tot  een  geme- 
,  ne  welvaerd  der  Landen  te  dienen,  als  voren,  en  by 

of  <Joo  arme,  riaekte,en  ongefatfoncert    allen  onfen  gefchriften  boven  geroerd  breder  is  ver- 
foldaten  od  des  Land*  kofte    haeld ,  enin'tfeker  vertrouwende  dat  gyluiden  defen 

onfen  vermaen  tot  uwer  eigen  faligheid  envoorfpoed 
fult  bebertigen  ,  bidden  God  Almachtig  ,  u  luiden, 
Eerfame, vrome,  voorfichtige  vrundenen  mede-lid- 

maten ,  te  hebben  in  fijnen  Godlij  ken  behoede.  Ge- 
fchreven  tot  Delft  den  %  Augufti  1576.  Onder  ftond 
aldus.  De  Ridderfchap  en  Steden  van  Holland,  repre- 
fenterende  de  Staten  van  de  felven  Lande.  Noch  ftond 
daer  beneden,  ten  bevele  van  de  Staten,  by  my ,  en  was 
ondertekent  de  Rechtere.  De  fuperfcriptiedefes  was  al- 

dus. Eerfamen ,  feer  vromen,  voorfichtigen  en  de  ge- 
mene burgerije  der  Stad  Utrecht  onfen  byfonderen 

goeden  vrunden. 
$nn  «en 
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EErfame,  vrome,  voorfienige  vrunden,  Schutters 

en  Burgers  der  ftede  van  Utrecht. 

Nadien  vvy  niet  en  twijffelen  ,  immers  ons  verfe- 
kert  houden  dat  uwer  E.  wel  ten  vollen  fijn  onderricht 

en  verwittigt ,  fo  door  verfcheiden  uitgegeven  ge- 

fch  riften,  en  on  fe  mifliven  t'anderen  tijden  aenu  lui- 
den gefchreven  ,  als  uit  allen  onfen  handel  van  onfe 

oprechte  goede  meninge,  en  de  rechtvaerdigheidon- 
fer  fake,  als  alleenlijk  tenderende  om  de  Landenvan 

Holland  cn  Zeeland  metten  anderen  aenpalende  Lan- 

den te  handhouden  in  haren  oude  vryheden  en  gerech- 

tigheden ,  tot  gemene  rufte  en  welvaerd  der  felver 

Landen ,  en  de  felve  te  ve doffen  van  de  hoogvaer- 

dige  regeringe ,  moetwille,  wreetheidenonverdraeg- 

lijlceinfolentie,entyrannycder  Spangiaerden ,  gebo- 
ren en  gefworen  vyanden  der  Nederlanden  ,  en  de 

felve  Landen  zijne  Coninklijke  Majefteit  inhareou- 

de fleur,  voorfpoed,  en  digniteit  weder  te  brengen. 

Sozijnwy  nochtans  grotelijx  verwondert,  dat  gylui- 
dcnalseennaefte  gebuir  van  Holland,  daer  voren  gy 

altiids  gehouden  moet  worden  ,  fonder  eemg  mede- 

dogent  gevoelen,  of  natuerlijke  bewegentheid  tot  noch 

toe  in  gebreke  gebleven  zijt  ,  om  u  luider  officie  cn 

devoir  te  doen  ,  daer  toe  gy-luiden  den  Vaderlande 

gemeenderhand  fchuldig  ,  verbonden  en  verplicht 

zijt,  en  over  fulx  u  luiden  met  den  Staten  der  felver 

Landen  in  alfulke  goede  en  rechtvaerdige  fake  te  ver- 

enigen ,  met  fuiken  lidmaten  die  tot  noch  toe  fon- 

der goed  of  bloed  te  fparen  ,  fo  vromelijk  voorge- 

ftaen  en  gevordert  hebben  alle  'cgua%(daer  in  des  ge- 
mene Vaderlands  ,  en  byfonder  ü'  leider  welvaerd 

cnfaligheid  is  gelegen,  regens  alfulke  vyaoden  ,  wiens 

bofe  voornemen  alle  de  wereld  en  byfonder  u  lui- 

den mede  wel  bekendis:  dan  alfa  wy  niet  en  twijfe- 

len of  gy  luiden  en  xijt  tot  noch  toe  daer  in  verhin- 
derd geweeft,  door  eenige  ydele  vrefe  van  de  grote 

naem  en  macht  der  Spangiaerden  ,  wilt  daerom  nu. 
eenmael  aenmerken ,  dat  fo  ooit  te  voren  een  fchone, 

en  bequame  gelegentheid  heeft  verfchenen  ,  om  uwe; 

bedrukte  en  ellendige  Gemeente  van  fodanige  ver- 
dervers  der  felver  Gemeenten  te  verlofien  ,  en  van 

haer-luider  aenftaende  gehelen  ondergank  en  ruïne, 

wederom  in  bloeyende  neringe  en  voorfpoedigheid 

te  brengen,  al't  felve  u  luiden  goede  vrunden  en  me- 
de-lidmaten ,  nu  door  fonderlinge  genade  des  Hee- 

ren  word  aengeboden ,  die  onfe  fake  wonderlijken  al- 
tijds  voorgeftaen  en  gehandhoud  heeft.    En  nu  ten 

leften  heeft  verlicht  en  gcopent  de  ogen  van  de  Sta- 
ten en  Steden  van  Braband ,  Vlaenderen ,  en  andere 

Provinciën  ,  en  Heeren  ,  de  welke  t'onfer  exemple 
en  vermaninge  behertigende  het  gemene  welvaren 
van  de  Lande  ,  en  te  rugge  ftellende  de  ydele  vrefe 

en  groten  naem  der  Spangiaerden  (daer  mede  menu 
luiden  heeft  vervaerd  en  verfchrikt  gehouden  )  de 

wapenen  tegens  hen-luiden ,  als  gemene  vyanden  des 

Lands  ,  met  alder  vromigheid  en  ernftigheid  aenge- 
nomen  hebben  ,  en  een  vafte  confederatie  en  alian- 

tie  met  malkanderen  gemaekt ,  mitfgaders  met  onfe 

genadigen  Heere  den  Prince  van  Orangien ,  &c  en 
den  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  als  tot  eenen 

einde  en  meninge  de  wapenen  aengenomen  hebben- 
de, de  welke  den  voornoemden  van  Braband  en  Vlaen- 

deren, tot  haerluider  begeerte  airede  een  groten  heir- 
kracht  van  foldaten  en  gefchut ,  en  ammonitie  van 
oorloge  tot  haer-luider  byftand  en  verfterkingc  bin- 

nen Gent  en  anderen  plaetfen  toegefchikt,en  gefon- 
den  hebben,  enaldaer  met  groter  blyfehap  cnvrund- 

fchapontfangenzijn,  die  ook  al  eenige  fterkten  heb- 
ben geoccupeert  ,  als  uwer  E.  wel  hebben  verhoort, 

en  door  Gods  hulpe  noch  dagelijks  meer  verhoren 
fullen,fuksdatmen  daer  uit  kan  bemerken,  dat  God 
de  Heere  met  medelijden   over  den  jammerlijken 

ftaet  des  Lands ,  en  de  ellende  des  volx  beweget  zijn- 
de, met  zijnen  bafuinen  uwer  luiden  wil  ontwecken, 

en  voor  oogen  Hellen  d'uitterfte  verderf  en  verwoe- 
ftinge  uwer  ftede  en  der  ingefetenen  van  dien,  u  lui- 

den de  hand  biedende,  om  de  felve  uit  hare  defolaet- 

heid  in  neringe ,  voorfpoed  ,  en  oude  welvaren  we- 
der te  brengen.  En  hoewel  vvy  ons  hier  voortijds  be- 

hoorlijk gequeten  hebben  tegens u  lieden,  en  uwewel- 

vaert  getocht ,  en  onfen  eed  en  plicht  tot  den  Lan- 

de genoug  voldaen ,  het  welk  van  ulieden  nietwaer» 

genomen  is  geweeft ,  heeft  nochtans  het  devoir  der  na- 
turen, 't  welk  gene  vrome  menfehen  en  faillieert,en 

de  liefde  en  affectie  tot  onfen  gemenen  Vaderlande 

ons  beweegt,  om  defen  noch  eens  aen  u  lieden  te  fchrij- 
ven ,  en  verfoeken  dat  gy-luiden  defe  fchone  occafie 
die  ulieden  nu  God  den  Heere  verleent ,  met  dank- 

baerheid  wilt  waernemen  ,  en  hier  op  niet  langer  fla- 

pen,  noch  defe  fchone  gelegentheid  alfnu  verfuimen, 
maer  veel  eer  uwes  fchuldigen  en  behoorlijken  plichts 

dien  dit  meeft  aengaet,  volkomelijk  quijtendeu  lui- 
den met  ons  ten  alder  eerften  in  vrede  en  eendrach- 

tigheid wilt  verecnigen  alft  behoord ,  van  den  welken 

gy-luiden  nieten  hebt  te  verwachten  dan  allcvrund- 
fchap,  byftandigheid  en  hulpe,  u  luiden  als  noch  pre- 
fenterende,  gelijk  wyook  van  te  voren  by  onfemi£ 

fiven  hebben  gedaen  ,  metten  anderen  een  onverbre- 
kelijk verbond  en  vereninge  te  maken  ,  tot  U.  L.  gro- 

ten voordele  en  contentementc ,  fonder  eenige  veran- 
deringe  van  uwe  Religie ,  oude  gebruike ,  hoogheid  of 

gerechtigheden  te  willen  invoeren  of  brengen,  of  iet 
attenteren ,  dat  tot  uwe  of  den  ingefetenen  van  uwer 

ftede  prejuditic,  verminderinge  offchadefoudeftrec- 
ken  mogen  ?  waer  toe  wy  u  luiden  goede  vaftigheid  ful- 
len  ftellen  en  verfekertheid  doen  :  maer  alleen  lijken  dit 

Land  gefamenderhand  uit  defen  bloedigen  krijgen  op- 
roer te  helpen  reduceren  in  onfe  oude  privilegiën  en 

loffelijke  vrydommen,  coftumen  en  rechten  van  den 
lande  ,  en  de  lel  ve  weder  op  te  rechten ,  fo  de  felve  van 
onfen  Voor-vaderen  fijn  nagelaten ,  en  van  gelijken  de 

gewoonlijke  hanteringen  en  koopmanfehappen  met- 
tet  voorgaende  welvaren  en  de  rijkdommen  vanden 
landen  van  nieuwste  foeken  en  in  te  voeren  ,  als  wy  u 

lubden  toebetrouwen ,  datgyluiden  nu  ten  laetftcn  me- 
de fult  ter  herten  nemen ,  en  daer  toe  wy  u  luiden  mede 

alle  hulp  en  byftand ,  des  verfocht  fijnde ,  bewijfen  ful- 
len,fo  met  knechten  als  andere  ammonitie  en  behoef- 

ten daer  toe  nodig  fijnde  ,  fulx  die  van  Braband  en 
Vlaenderen  als  voren  word  gedaen ,  en  alle  uwegoede- 
ren  vry  laten  volgen ,  op  fekere  hope ,  dat  wy  hebben, 
datter  niemand  en  is  fo  verblind  of  fijns  Vaderlands 
welvaertfo  klein  achtende,  die  niet  en  fieofbekenne, 

dat  gyluiden  daer  mede  God  Almachtig  en  den  Co- 
nink  onfen  natuerlijken  Lands-Heere,  maer  infonder- 
heid  uwe  gemeente  en  nakomelingen  een  uitnemende 
feer  aengenamen  dienft  fullen  bewijfen,en  indien  U.L. 
gelieve  eenige  uit  uwer  ftede  alhier  tot  dien  fijne  by  on» 
tefenden,  wy  beloven  mits  defen  den  felven  ,  wie  die 
foude  mogen  wefen  ,vrye  paffagic  ,  geleide  en  faulf- 
conduit,  die  ookvryelijk  fonder  achterden  ken  alhier 
fullen  mogen  komen.  Als  de  Heere  van  Hauffchycn 
veel  andere  Edelluiden  ,  Heeren  en  Gedeputeerden 
vandeftedenuit  Braband  en  Vlaendercn,vrymoedig 

op  *t  goed  betrouwen  van  fijn  Exc.  ons  overgekomen 
fijn, en  noch dageliix  komen  en  wederkeren.  Indien 
U  L.  hier  van  in  gebreke  blijft,  fo  wilt  gedenken  dat  de 

ftraffe  des  Heeren  over  u  luiden  (dienu'tquaed  meugt 
verhinderen  en  niet  en  doet ,  en  fulx  als  de  quaed- 
doenders  felver  ftrafbaerfijt)  haeft  komen  fal  tot  eeu- 

wige verderfeniffe,fo  van  U.L.  als  uwe  nakomelingen» 
't  welk  aen  u  luiden  felve  en  aen  niemand  anders  en  fal  te 

verwijten  ftaen,daer  van  wy  voor  God  en  alle  de  werelt 

P">: 
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de  is,  vertrouwende  dat  gyluiden  delen  onfen  laetften 
vermaen  tot  uwen  eigen  welvaerd  en  eere  fult  ter  her- 

ten nemen,  en  wel  wijfTelijk  in  fien,  dat  wy  en  sok 
alle  d'andere  Provinciën  van  herwaers-over  ,  die  de Coninklijke  Majefteit  onfen  natuurlijken  Heere  fo 
goeden  en  getrouwen  dienfte  gaerne  fouden  bewijfen 
als  uwer  h.  en  ook  voorts  by  fijne  Majefteit  en  alle  an- 

dere Chrillelijke  Potentaten  wel  verantwoorden  Tul- 
len ,  de  middelen  die  by  den  fel  ven  Provinciën  fijn  ge- 

bruikt tot  bevrijdinge  der  felver  Landen  van  de  vyand- 
lijke garnifoenen  der  Spangiaerden ,  en  haerluider  on- 
verdraeglij  keiaften  en  exaclien,  fo  vanden  10  en  zo 
pennink  en  anders ,  daer  van  wy  nu  tot  allen  tijden  ful- 
len  blijven  ontlaft  en  bevrijt,  tot  gemene  welvarenen 
dienfte  der  felver  Landen,  fonder  dat  de  Landen  of 
Provinciën  van  herwaers-over  ofeenige  van  dien  im- 

mermeer met  eenige  tyrannye  of  geweld  der  Span- 
giaerden overvallen  fulien  mogen  werden  ,  fo  verre 

de  felve  Provinciën  der  Nederlanden  ,   die  airede 
t'famen  fijn  verbonden,  hen  daer  tegens  gemeender- hand  verletten  willen,  en  haer-luider  Landen  en  Ste- 

den geüoten  houden  ,  fo  fulx  airede  aen  ons  luiden 
opentlij  k  heeft  gebleken  ,  wat  verlichtinge  voor  ons 
foude  zijn  geweeft,  fo  verre  gyluiden  op'taenbegin 
van  den  Oorlog  u  luiden  met  ons  vereenigt ,  en  o- verfulx  allen  platten  landen  van  Holland  daer  mede 
geüoten  gebleven  hadden,  daerom  wy  verhopen ,  dat 
U.  E.  jegenwoordelijk  fulien  verfien  ,  en  niet  laten 
terftond  antwoord  over  te  fchrijven  ,  die  wy  uwer 
E.  met  een  tromflager  ovcrfenden,  fulx  wy  van  gelij- 

ken aen  de  Magiftraten  aldaer  hebben  gefchreven  en 
verfocht.  Hier  mede  Eerfame ,  vrome  ,  voorfienige 
vrunden  ,  onfe  Heere  God  zy  met  u.    Gefchreven 
tot  Delft  den  derden  O&obris  1776.  Onder  ftond u- 
werE.goedgunftige  nageburen.  Noch  ftond  de  Rid- 
derfchap  ,  Edelen  en  Gedeputeerden  van  de  Staten 
van  Holland  en  Zeeland ,  reprefenterende  de  Staten 
van  den  felven  Lande.  En  ftond  onder  E.  de  Boetfe- 
laer  ,  G  V,  Duvenvoorde ,  D.  Af  endelft ,  A.  D.  Sweten 
Dordrecht,  Pau/i.  Delf,  Braffer.  Leiden  ,  fan  van 
Broukboven.  Goude  ,  D.  Janfz.  Lonkft.  Rotterdam, 
Gloeftreijlt ,  Schiedam ,  Arent  Deufen.  Brielc ,  S  Bo- 

Veerein  Zeeland,  R.Baradot.  AJkmaer,C/«M 
veus. 
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Hernxfz.  Middelborg  ,  Ferd  Aleman.  Noch  ftond 
onder  ter  Ordonnantie  van  de  Staten.  En  was  gete- kent 

D.  Rechtere. 
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an  tooo2beenfoubetoacDten/  met  WgcmmtcnbS batmen  Bern  foube  öoen  baft  fetten  en  boen  Sen/ S 
ftab  toaster  0002  m  toeren /en  De  Boderen  natten 
gaerne 't  mfjouöettDctf  boojfciben  b2iefögctoc  ten /fa ooft  ban  gelrjften  be  $op!uibcn  Der  bo&èrije  /  ban  net entoerbemetgoebgebonben/  albu*  toerö 1  oefen  Ncf berbpuftt.  <©e  boo?f5  Btoenrcfïoot  en  £ppcfteta  beben 
onöertufTdjen  Ijaec  befte  onber  bare  Söen  en  to  " ten  genoeg  fiet  tnfjoub  be#  b2tef$  0002  net  fefphben ban  ben  «eere  ban  Stoften  /w  5£S ratte  ban  inilpe  en  affiftcmie  om  bet  Catted  ban  ©2e. benbtirg  tebeftracïjtigcn/cn  benluiben  tenetoenba* loffen  banbe  &paenfc  tpjannpe.  mt  toai  een  faftc btebenb02geren  feer  aengenaem  toas/  toant  ft»  ben name  ber  ̂ pangiaerben  fo  bpanb  toaren/  als  jemanb ter  tocrclb/boo?  bien  fp  fo  lange  jaren  met  bet  ;§paens garmfoen  toaren  geguelb  getoeeft/  en  fo  beel  gebjelb  en oberbaeb  baeraf  fjabben  moeten  iijben/  geliift  inbe boo?gaenbe  boeften  i$  berbaelb  getoeeft  /  en  be  ;§oan- gtaerben  toaren  bic  ban  ötreebt  immers  fo  grote  bp^ anben/b?etgben  befelbefeer  batfe  baer  rebenge  noen öcbbenfouben/banbatmenfe  al|o  buiten  gefloten  en eentge  ban  be  baren  boob  geflagen  Dabbc  /  albuo  toaf^ f  er  grote  bef  toaertljeib  en  onrufte  onber  be  buraerne/ maermemanbcnb02ftcDct  nocb  ontbeeften/  uit  bK; 
fefo  banbe  garmfoenen  al^  Bet  Cafteel  /  'ttoclft  be Staten  ban  ̂ ollanb  merftenbe/  en  ooft  boo2  bet  fcïmi' ben  ban  ben  boo?noemben  <®irftban  ̂ ppcftcinban ben  ttoaelfben  (0ctob?tsf  aen  ben  ©eere  ban  Jêtoie* jengebaen/  berftaenbe/  bebben  nocb  eenen  anberen b2tefalbaergefonb;n  /  bte  niet  alleen  foet/  maerooft bjatbertenb?etgenbe  toas/  toant  bet  gebele  .Sticht 
en  loipen  ronb  om  be  ftab  ötrecDt  faten  onber  fau. begarbe  ban  ben  Jfcmce  en  in  berbing/  bjelfte  fau^ begarben  3?  genoegfaem  b^eigben  te  toeber  roepen/ en  be  tornen  ia  boo2freben  ban  be  ̂ tab  in  toanb 
te  (tellen/  fo  fpluiben  niet  en  anttoooaben/  nocfitebe goebe  occafie  en  p^efentatien  aenen  namen  /  geliift  fnljr uitte  nabolgenbe  b?\tf  te  fien  i$.  3[nboubenbe  alss bolgt: 

E0entfefte  /  €erfame  /  ïtebe  feer  boojfiebtige  goebe  «nö^t 
b?unben  en  naburen/  top  bonben  a*  <g.  tnbacb-  tnWw ttg  banbe  b2ieben/bie  touaen  a.e  en  be  gemene  Siib,n fcbntterrjeenb02geröeonlanr  gefrlj2eben  bebben/  en  \>Sï 

met  een  tromflager  11  luiben  tocgefonben/  toaer  uit  ̂ tatm gpluiben  bemerften  moeftt  be  goeöc  lief  be  /  affectie  SMS 
en  pber  bte  top  b^agenbe  fj jn  tot't  toelbnren  en  b?pbom  te  acöc 

tSSSSES&P  kW*  om  imu  cttmm  iö^^aöerlanb5ien'terpi!!ferenbieto2cbc/  b2eembe/ b0^ bo2gerenalfofecretelnftente  totnnenentotbentetrec^  tp2anntnuc  ̂ paenfe  Mme  /  perturbatenrs  ban  iHé  l?Dp,uf' 

SÜ ö,c °C2C  ïcJl?n ̂ acc mc?e to^ren ««öcpenöe/ toant ,  bmafeü^^öinianö/foberbe^luibeffinS  £' 
tSSSi  ̂   ̂Ut?  oarntfoen  binnen  ber  ftab  /  en  op  !  lijft  be  faften  ter  herten  nemen  mi u  m\ SSt  « 
^^m^^mmm^^wmy^  ;  alle  mftbeten  te  foeften/  om  ber  tWamen  "efuS  - gen  bat  fp  aile  bjbeloo.oi  getoeeft  fonben  Ijebbenfobc  alö  Zeeburg  en  btergeltjftete  beftraciitigen  enffi  £< m  ontbent  getoo2ben  Dabbe  /  nochtans  ginft  ben  beboette  fcengen/  toaef  aenuluibei mMoS  " banbe  al  fecreteUjftb002t/maerbetoijle  bekere  ban  \f$/  en  goebe  wrefoonbentic  metonö  baer  afteho ^toteten  <Öonbcrnenr  ban  ber  *0oube  bmnen  &  ben.  <©an  bt>  fo  berre  nnlteö-n  ft  ffSittm  tm-Sto  J!« 
u-echt  beleigoebe  ftenniffe  babbe  /  mfl)P  be  fafte  feer ,  bcfe  m  bP  la   SS?én  WnwffiS/  & Sm  m°Z  }rnöcvïc  mc  Lc  fó28C"  öat  m  aW  ö00?  i fton™  ™*W  «^  bem  rfte  /ban  ba  Sm  au 
É^SS^ZS^S.  acïb20C5t/  ̂ J3002  O?  ötft,  teuröfoub  toefen  ban  beboo2fcWben  b'em^ SH5f  ^ppcitetn  fclj2eef/  bteooftonber  enbenluiberaenftangeren/  berljopenbenoS^^ 
ftSfhi  1£ tl ̂?ran/iöa?sm^ollanö  ?p  öcn  ' m  O^mtbeib  en  b2ucbt  ban  £  e  te  berSten. ©eere  ban  ̂ toteten  altemetiö  reif  be/fjem  be  gelcgent^ Betb  berbalenbe :  maer  alö  m  fo  lang  bertron  /  en  hot 

Aam  mi?lcli:ct^  bc  faften  banbe  muitenje  ber^pangi* •ÏTc     accöen  '«  25*abanD  en  ©laenberen  meet  en  meer 
Hom  boo2tgtnft/  fofch2eben  be  Staten  ban  èollanbnocft 
ïiïït.  S5ncnJb2,c^acn^  acltt  bo?ger  ̂ oplniben  en  ̂ cftntterö 
nt.    *£?"  ̂fjccbt/  btefp  albaer  opentlnft  fonben  met  eenen 

(Cromffager  aen  be  (Collefteeg-poo2te.  "toen  boo2f; b2tef  toerbe  ontfangen  0002  be  toaeftt  ban  be  bo2gerne/ ctefeaen  bel^plutben  b:acl)t/  maer  alfobe  felbe  bie nteten  bo:rten  openen  b20Cbten  fp  ijie  aenbe  MaaU praten/  bte  be  felbe  openben  en  lafen/ en  boo2t$  in  bc 1.  DeeJ. 

cc 

(f 
cc 

M 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

SInberfiniö  toillen  tt  licben  toel  boo?  betlaetfte  bertoit 
tigen/bat  top  metter  baeb  af  boen  en  toeberroepen  ful- 

ien allen  faubegarben  bie  in  ben  lanbe  ban  atrecb  ge-  " 
geben  en  berleenb3ijn/egene  uitgefonbert/mitfgaber^  ' alle  pafpo02tenenfanlfconbuitenboo2nufen  banon^ 
toaerben  te  bouben/ en  egeen  meer  te  paffercn/bcrle-  / 
ncn  nocb  te  acco2bcren/  albuief  en  b02ft  gpluiben  u  niet  c 
beftlagen/  inbicn  batutoebO'gero?  bcfcljabrgt/  en  bc  'c boo2|tebenmctanbercbuifen/  bfeeften  en  bo?pen  ber-  * 
b?anb  en  geniinecrt  toerben/  b'tocfft  alleenlijft  bpn  '* 
lieben  fcliulben  toeftomen  fal  /  fo  berre  baer  in  tijbö  bp  '* 
u  %.  niet  berfien  toerbe.^icr  mcbc/(grentfcfte/€erfa* '' l^nn  %  me 



7°ó 
Het  negende  Boek. 

*57*: 

tM\i*Mm  böü2ficlm'ae  nccbeb2unben  en  nabuten/i  in  communicatie  tetrebrtt/  gelijufp  gebaen  X)Mmj  « 

"Sf  1^^^  «te  ttoöffriennc  al  %*»  bp  Denuuden  omanMc « 

„  goeögunitige  bntnbcn  öc  «Staten  'smanböbanlgol 
„  lanb.  <£n  noclj  lager  /  en  t'öacclicber  o?bonnantie  on? 
„  bceteftcntupiup/cntoatf  onbetteftent  A.  Genirs.  <De 

,,  fupetfeciptie  toaoV  <£cemfeftc/  €etfame/uebe/be* 
„  fonberc  goebe  b2ttnben  /  öc  atïit  Captteinen  Dan  be 

„  fcDutterpc  en  bo?gerpc  öèt  ftab  atrecDt. 

<E>efen  bn'ef  ontfangen  en  gelefen  3ün&e/  pabbcfo 

<6óti  almactjtig/  bienfi  ban  fijne  jBajcfteit/  tuft/ cc 
b:eb:/  eenb2actjtigfteib/  entoeïbactt  banjijneHan* <e 
ïren.  IBantfotopberftaen  /  ïjebbenmijn  Uweren  ban  « 

b;n  ïiabe  ban  State  ban  fijne  Ifêajefteit  /  Op  ben  fel- ce 

bcniOtten  «aoubetnememc  ban  befen  Eanbengeo?* (C 
bonnectt  /  en  be  <®enetale  Staten  cenige  gecom* " 

nutteer*  /  Di:  metten  43cbcputccrben  ban  b'ercellen- u 

tk  ban  ben  $2inceban  €>rangien  H  €.  en  ben  Staten c<! 

toclTftracötë  /  öat~o«baèt  g^onbentoerbebe  felbe  >  ban  Eeelanb/  nopenbc  be  boo2fcp2cbcn  pacificatie 
Ö002  be  acDt  Capiteinen  banbe  bojgecpete  boenbe*  fulïen  tractcren/  ™  mogejoft  altcbe  O^actf»  ïjeb. amtooo2ben/  toant  ip  b?eefben  uetopfeggen  bet  fau 

fcegatben  en  pafpoojten  fcct/boo2  bien  meefl  alleöe 
«©ccftlijfte  pacbtftoben  toacen  onbet  faubegatbe  /  en  fp 
fagen  bat  bes  Coninr  folbaten  Daer  niet  alleen  niet  en 
öcfebctmben  /  maet  ooft  felfs  Êen-liebenttactccrben 
offe  bpanben  en  reDellen  bes  ConinftS  toaten.  3Baet 

ei 

U 

cc 

cc 

i  /  berttoutoenbe  op  <*3ob  almacfttig  battct  toat 
teucutDact tf  uitgeticljt  fal  toctben  /  baet  naet  top  ond 

bennen  te  reguleren.  So  top  en  be  Staten  ban  ben  - 

3£anbe  ban  Screent/  na  bat  top  nonnen  bemetften  met " 
anbeeg  en  begeren  ban  een  goebe  batte  en  gedurtge  ' 

pep$  en  eenigbeib  tuffen  be  generale  Staten  ban  " 

Sint* 
toao?De 
Mn  öe 
acïit  Do? 

ommetconfentber^agiftraten  baeropgeanttooojb  |  befen  ̂ ^^^%J^^^&iZ  « 
toierdc  in  befer  manieren :  goebe  nabuerfel  ap  met  a  €.  te  oaberftouben /  f  o  top wccaeinwittnidmvuu.  |  goowiaetó  piCOenteboen/  onbetftojt  alujb  bc  boo?^ 
ü^ele/^ome/^rentfelïe/Ceffame/JBüfe/^if^  fcfjieben  ttoe :  pometen/ ^^"J^^M^  cc 
Ketste  ©eeten/  ï©p  nebben  U%.  mifftbebanben  be  boozfcbKben  Staten  (©enetae  fto?telnft  

mtbbel 

aTbefet im^mSSSJm^S^mm  \  fullenfoeften/  bat  top  banbe  .tecfeban'tCaffeel^ 

B»  n in'toe0 b°o Sff^K'C S  &M; gSSS C rA  b?agen.  €n  boegen  a  C  baet  op  boo?  anttoooibe/ !  ™£pfe^^  cc 
gSÏ  bat  tou  onö  laten  bunnen  bat  a  e  uit  bibetfe  atgu* ;  en  €>ob  alma .clj  ig  a  e  te  £dbMHU*  fn  lang  ce 
,an0,     inenten  toel  Debt  nonnen  bctflaen  /  bat  top  geenfmö  toelbatenbe  faltge  gefontDetb.  <©cfcl)?eben  tot  ötrecljt  ̂  

"  ben  ̂ pangiaetben  noclj  Ijaet-luibet  Ijobeetbig  nocö  I  ben  lellen  ̂ Ct0b2t.ö  157  0. 
"obctbabig  goubetnement  faborifetenbe  3ijn/  fontei  [ 
?>  manb  ban  alle  be  Staten  ban  't  geïjele  ̂ eetlanb  / 
"  {)em  altijbö  en  ban  't  beginne  meet  tegenö  ben  felben 
9>  ̂pangiaetbcn/  en  ben  jgettoa  ban  SBlba  Ijaet-luibet 
"  i^ooft  geflelt  öeeft/ banbe  Staten/  ,§tab/  ̂ tcben . 
cnianben  ban  attecfjt/  alö  onbet  anbetentoel  Ijeeft 

"  mogen  blpcn  /  fo  toel  in  'ttoeigeten  ban  ben  Ijon^ 
3>  betftcn  /ttointigflen/  en  tienbe  penningen/  atë  in  't  fu= 
"  flineten  ban  't  p?or cö  ban  ben  felben  Staten  /  &tab  en 
^teben  /  obetmits  be  boo?f?  toeigetingc  bp  ben  boo2f$ 

161) 

n&  fiebben  boten  bctfjaeitbat  ben  peilen  btebe 
VVS  ©?anfttijft  befïoten  i0  getoeeft  /  en  bp  ftet 

24  atticle  ban  ben  felben  mebe  fo  \3Htti  be  ̂ eete  p?in= 
te  ban  (Ötangfen  toebetom  gefïelt  in  alle  fijne  3tam 

ben/  net  ectjtig&cben  en  öeetlijftbcben  bic  bp  in  ©2atm- 
tijft  flaööe  /  mitfgabetö  fiet  fBnnfbom  ban  <atan^  (F 
gienV  $t.  a©actom  bie  ban  <©tangienb?ie  bate  €>e-  ©cöe< 

beputeetbe  aen  ben  Pnnce  boo?noemt  fonben/  om  ban  Jf p«' öatefaften  te  fp^eftenen  banbelen/maet  be  felbe  no^  bnn  &, 

,  menbe  obet  ̂ immegen  /  5ijn  aïbaet  ae ngebcuben  en  t^m 
';Sen»nobeten/enin'tappelletenaenbe  Coninftipe  geban^ 

aKa«'e(leitonfm  albetnenabnflen  mm  ban tienktU  f  fïtuctte -b?teben en befcfieib afgenomen,  ̂ anbei^ee- 

l  SSföWSöptei  fS.S^?  reban  ̂ iergeö  toefenbe  te  biet  mb  brnnen  3Cetnem/  ** 

^ettog  ban  2Clba  met  onbeboo?ljjfte  maniete  toaiS 

,  feöjaten/  t'baet-licbetonfpjeftelijftcftoften inspan 
'  gien  geljouben/  en  be  boojf5  fafte  ten  uit-einbe  toe  bet^ 
,  bolat  bobben  /  alfo  bat  be  boo?f5  Staten/  ̂ tab  en 
^teben  /  om  bc  b2Pl)eib  en  toelbactt  ban  baet-Iui- 

"  bet  ©aöetlanbbooj  tcftacn/  bifttoil.ögetoeeft5ijn  op 
'  't  poinct  /  niet  alleen  ban  allen  baten  topfteben  en  pn- 
'  bilegicn  te  betliefcn/  maet  ooft  ban  lijf  engoeb  be- 
' ,  tooft  /  en  boojtö  ganfcftelijft  getuineett  en  in  be  gtonb beboiben  te  too:ben  /  baet  ban  ïjem  en  on$  luiben  d5ob 

"  almaclJtig  mitaculeufelijft  betoaett  beeft/  fo  fp  ban 
geen  anöetc  Staten  of  Sanben  gefeconbeect  of  bp^ 
geftaen  toetben/  fttlftïS  bat  a  <&*  Ijaet  toel  betfeftett 

'  bcboten  te  boubcn/  bat  nicmanb  ban  ben  onfen  ben 
"  ̂épanniaetben  toegebaen  té  /  noclj  teben  beeft  om 

tocgeöacn  te  toefen :  maet  bat  W  on0  €>betigbeib 

''  boo?  ecntijb  getempotifeetti.ö/  bet|tacntop  gefcfiieb 
te  5tjn  om  meerbet  inconbenienten  te  feboutoen.  5Sa- 

'  bien  ban  nu  be  faften  alfo  gelegen  3tjn  /  bat  te  <£>eneta> 
Ie  Staten  niet  alleen  gencigt3tjnt0t  een  genetale  pa- 

cificatie /  macr  ooft  tot  erterminatie  ban  bc  boo?fcb?c^ 
ben  ̂pangiaetben  /  fonber  noentantf  eenige  betanbe^ 

tingc  tcboenbanb'oube  dTatbolüfteilteligie  /  enobc* 
,  bientie  WiP^  Coninftiijfte  IKaje|teit  fcbulbigfijn/ 
„  fo  tö  't  bat  be  Staten  ban  ben  Eanbeban  attecDt  /  en 
„  baet  in  ben  anbeten  <6cnetale  Staten  ban  befen 
„  Ij^cbetlanben  conf02m  gemaeftt  /  en  baetluibet  Com^ 
„  miffatilfen  tot  buffel  toefenbe  /  laft  gegeben  beb- 
„ben om  baerop  metten  anberen  Cieneralen  Staten 

■>) 

ongebifiteert  toetterom  ter  banben  boen  (tellen  /  en  feet  Wwt 

bereefbclijften  boen  ttacteten/cn  ben-luiben  ooft  paf=  ̂ ;',a pookte  betleent  /  om  b2p  en  onbeljinbett  bp  ben  p?ince 
ban  €>tangien  te  mogen  t eifen  /  en  bate  faften  bctticfj- 
ten.  1$ki  uit  beeft  beboo?f3  5p2inte  oojfafte  genomen 
aen  ben  boo2noemben  ^eete  banllictge^  teftD?9ben 
bennabolgenbcnb2ief. 

Mm  ©eete/  onlanft?Sfijnaïf)ietaengeftomettb2te 

ban  mijn  onbetfaten  ban<©fangien  /  m  mijn  Jf?'™" 
patticulietlijft  bcttelt&ebben  toat  bun  tot  $immegen  ™dm toebetbaten  iö/en  fo  tk  3ebett  boo2  utoen  mibbele  ige«e 

3tjn  b?p  gelaten  en  eetltjften  ontftaelt  getoo?ben  /  fo  j£" 
en  tybbt  ift  niet  ftonnen  laten  a  €.  baet  ban  ljett>  J? 
gtonbelijften  te  bebanften  /  alleen  beb2oeft3ijnbebat  cc 
befen  toocjtcn  en  bcb2oefbcn  tjjb  mp  genen  beteren  ci 
mibbel  en  geeft  fulft^  te  erftennen  met  toeber3öbi'  tC 
ge  b2unbfcnap  en  öienft  /  fo  ift  toel  toenfefie  en  be  iC 
reben  bereifebt.  IBaer  naerbien  Detoftobe  belieft  on^  cc 

fe  fonben  boo2  fulfte  toegen  te  ff  taffen  /  en  bat  b'in*  te fttumentenbet  betoetten/oneenigbeben/  en  inlanbfe  ce 
oorlogen  in  plaetfe  ban  onbetb2uftt  te  toerben/  met  ge-  oC 
mene  betoilliginge  ban  allen  b2omcn  luiben  /  niet  boen  cc 

ban  oogmetfteluften  aentoaffen/  moet  men  fulfttf  al-  IC 
IciS  be  boo2fienigbcib  oöobe^  toelaten  /  hk  alless  be-  (C 

leiben  fal  t'3ijnber  eere  en  ten  berojbenben  uittenbe.  cc 
(önbemifTcfjen  ftan  ift  niet  nalaten  in  bet  bao?bpgaen  ct 

ubit  tooojbtefeggen/ljoetoelift  nietenttoijffele/bat  lf 

boo?  j 



M7^  Ööripronk  der  Nederlandfe  Beroerten.  -ót boo?  ben  boo?ficnigen  en  goeben  raeb  ber  peeren   toeft  micn  mrfrmiih<i>r  uhibh^h*  **&<•  ̂   *  - 
en<0oubcrncurtf  ban  bertoncrtf.nhrr /  am,*  «?  hi,ïr,  I  g#£  WwLSJ '  irl,f"ï,l(ll,,bbin?c  fcc^  ̂ Ccöc  *»*  cc nuk  re  nemen  en  ten  bcfïen  te  buiDcn.  JiDnnt  nu  « 

moogt  anber*  berfefeert  toefen  /  bat  alle  fel Sin  - 
uJl(cimiJ}  ?te  OP. Douben  moogt  of  fenben  tottcn 

j,  en<c3oubcrncurtf  ban  bertoaerg-ober/  alles*  fo  toüf* 
',  felrjfc  falbclcib  toerben/  bat  beft  beroerten  onlanlid v  nicutoclijfeontftaen/gclucfecltjfe  fulien  nonnen  beb?e* 
3,  biget  en  tot  eenen  getoenfc&tcn  b?ebe  etnteitjfe  ge* 
a,  b?acl)t  toerben  /  nocrjtairtf  fo  lange  al$  ten  aenficn 
„  banceneb?embe  $mt/  toefenbe  atialijfe  geaffectio* 
„  neerttotbicbanbeferfube/en  fo  boogmoebtgenber* 

tel/  men  liet  roer  buiten  fijnen  ouben  en  toetteüjften 
-  loop  (lieren  fal  /  beftaenbe  td  bc  b?ne  autoriteit  ber 3,  Staten  /geunoebt  in  alle  goeb  bertrbutoen  enecnig* 
3,  Ijetb  met  bun  f&incc/  en  bat  onber  febijn  ban  ben  af- 
„  toefenben  üfoofbe  te  beltenen/  gualijfe  3(jnbe  onber* 
„  rtcïKbanbcn  ̂ taet  en  ontmoetingen/  men  faltoil* 
„  len  be  bipbctb  öc^  ïicDacmtf  berb?ucfeen  /  të  grote* 
„  lijfee'  te  b?efen  bat  in  plaetfe  ban  remebie  be  feljabe „  fleebtf  bermeerberen  fal /en  bat  ban  een  beroerte  ge* 
„  fïabelijfe  meernieutoe  ontfiaen  fulien/  toelfee  einthjfe 
■   't^ooft  ban  5ün  boo?ncmen  mifïeiben  fulien  /  en 
>t  ̂tgantfefje  licljaem  ten  becberbe  brengen.  <€ot  toel- 
3) 

11 

CC 

CC 

cc 

CC 

cc 

nen  gp  metten  anberen  peeren  ( bk  be  maeftt  en  auto? 
riteit  bebben  /  inbien  u  geen  berfïanb  en  toijtfljeib 

,  ontb?eefet)  tijblijfemoet  bootten/  fo  beie  tnufó/in« 
ficljtnemenbc  opbe  onfefeerbeib  en  beranberingetrer 
fo?tune/  ett  ontmoetingen  befertoerelb/  toelfee  <0ob 
naer  3ijn  beljagen  berljeft  en  berneberb  /  be  men* 
fcljen  beleib  en  boet  bicnen  tot  getuigeniffe  ban  3ijn 
reebtbeerbigbetb  /  naer  toelfee  ïjp  btfetonlen  bk  alle  te 
lange  en  ontoaerbigc  bcrb?ucfeingc  3ün«  bolfejtt  boo? 
feecbaeftigebertoanbclingeen  beranberingen  onber* 
boopt  berplicfjt.  't  »lfe  002faefe  i£  bat  bk  /  toel- 

fee tallen  tuben  Den  Bebben  toillen  Danbrjaben  in 
fïate  en  geDelijfe  ben  fjaet  besf  bolr  ontgaen  /  mits? 
oofe  ben  oogmecfeelijfien  en  Baeftigen  onberganfetoe* 

p  geboegt  meteen  algemeinen  fpot  en  fmaeb  ban  bun 
„  tegenbeel  /  rjen  nemmermeer  bebben  bertroutoetop 

be  gunflen  boo?fpoeb  ber  fo?tune/  min  bun  fo  bet* 
re  begeben  tot  Bun  particuliere  boo?beringe  /  bat 
3P  ten  aenfien  ban  bien  bebben  toillen  buiten  reben 
ben  groten  en  machtigen  belieben.  ifêaer  ronbelij* 
feen  toanbelenbe  en  in  gocber  confeientt'e  /  fonber  te toefen  eenige  ongenabe  /  bebben  ben  boo2  bun  ee* 
nig  getoin  bunbec  baben  boo?geftelb/  beeere  <©obeö 
en  beboubenifife  beitt  gemeineö  en  ber  menfeben  /  be* 
flaenbeincerbt/  gereefttigbeiö  mtoetteltjfeetoptjeib' 
in  toelfeen  i.ef  ben  toaren  en  geretbten  bicnfïe  beö 
J&incen/gemerfetbat  om  be  algemene  beboubeniOe 
alle  koningen  /  finten  m  iBagiflraten  gefebapen 
fnn  /  en  berbeben  op  ben  trap  baer  3P  bun  bebiu* 
ben.  5J|lfo  bat  gp  peeren  met  eenalgemeinberbjag 
(fonber  mifletöinge  been  tegen  ben  anberen  en  fon- 

ber particuliere  tmafeen  op  te  foefeen  )  befen  felbi* 
gen  boet  bolgt/  ife  en  ttoijffele  geenfinss  of  bit  ontoe* 
ber  ber  ellenben  fal  boo?<0obeg  genabe  tótutoereeu* 
totgen  lof  en  eere  öae|rèltjfe  beranbecen  in  een  facl)te 
toebe  en  eenigbeib  /  inttó  toelfeen  <©ob  fal  gebienb 

„  toefen  /  ben  Coninfe  geeerr  /  en  een  pegelijfe  in  3ijn 
„  recfjtbebouben/ baer  ter  contrarie  fomen  ben  begon- 

nen  toeg  berbolgt/  en  batmen  onber  ftï)w  ban  ben 
Coninfe  niet  te  toillen  miöbagen/  boetoel  lip  af  toe- 

fenbe i«/  enriualijft  onberriebt  toerb  ban 't  gene  ge* 
febieb  /  men  langer  bulbet  en  toeftaet  öebertelbe* 
benentpiannieber  .Spangtaerben/  moogt  toelber* 
fefeert  toefm  /  bat  met  bet  algemein  berberf  beö  lanbö 
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99 
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^rtit,.  i  /  •  vcr  .*v^»-v.i  uu'um  uj  Kuww lorren 
«?w  { 5?%ta»  3Dn  fulien  /  fo  langen  ttjb  bat  een Peber  blnfeelnfe  f«n  fal  /  bat  b'uitfeomfïen  niet  ober 
SI  w0racn  mctf0  tocI^  fcfjone  beloften  en  tooojben 
ffi^J^^WNN»/  facbtmoebigbeib  en  goeb. etb/nabtcn  baer  geen  fo  fimpelcn  menfeb  eni^/  bic  « 
K/0",00^"  flenö^loeenmettoat uitterfrc  enen* " 

SfiSff010?8  S^*^  m  tomim*  bcfe  b?cmbe- " 
KSSiS8  ̂ »nö^en9Bonbgeboten  inbefer  oojloge « banbelen  /  of  (jp  fean  licDtelijfe  begrijpen  /  toat  on* <c finmgbctb  en  bolfjeib  tk  te  bertoaebten  fjebben  bic " ben  opentïijfe  tegen  en  bpanblnfe  3ftn  oetocefï/  naer  <c 

beibntct  alleen  geoo?loft3ün  buiten  alle  flraffe/maer  « 
fclf^f  ontfangen  toerben  m  boo?  m  iKaicflcitö cc mcnfl :  en  ter  contrarie  tk/  ban  ben  ïanbe  alleen cc 
t  beraeb  ber  fafeen  berfoefeen  be  t'famenbomfle  ber  <c generale  Staten /om  een  goebc  o?b?e  te  ftellen  on* " 
ber  be^f  Coninbjf  auto^iteft/  en  fo  bele  onbeplen  te ,c 
boo2feomen/fuIftfif  toerb  geljouben  boo2onbicn|ï/re* cc 
belbeib  en  frrjuïb  ban  ge^uetfler  IBajefleit/  een  fa* <c 
fee  bte  gpfelf-tt  boo?  u  goeb  oo?beelcnfonbcrlirtgcboo2* £C 
ftcfjttgbetb  /  netfenjtt  b'onbermiibeltjfee  getnigenifre  " ntoer  confeientie  fiet  en  ftlaerlijfe  merfet  niet  lanne  'c 
te  bonnen  befïaen  /  of  fal  boo?  (iBobcg  recbtbaerbtn <c oojbeel  tot  ik\)  treeften  een  algemene  ellenbe  en  ber* " 
berf.  €n  Mm  ife  u  feenne  fo  toijss  /  berftanbig  en 
befebetben/  bergefelfcbapt  met  een  liefbe  tot  bet  ge- 
mene  be(?e/  fo  bat  onnobig  i.ö  u  eenige  grote  berto* cc 
mnge  btejtt  aengaenbc  te  boen/  fo  fal  ife  befen  einbi* fc öen/neffensf  mijne  fjertelijfee  gebiebeni(Te  aen  tigoe* be  gratiën/  <6ob  bibbenbeu  mijn  ||eere  te  berlenen 
een  lang  en  goeb  lebem  d3efcD?eben  tot  lHöilbelbuig 
ben  b?te-en-ttointigfïcn  ̂ Cugufti  1575.  «©ntier  ftonb 
u  goebe  b?ienb.  <©nbertcfeent  Guiliem  de  Naffau 
^'opfcb?ifttoajef.  acen  mijn  $§cere/  mijn  ©eere  ben 25aronban^ierge^/$c. 
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„  boifeef/ en  bc  reebtmatige  to2afee  <cBobc0.  <Cniöbaer 
toenoebtebecmoeben  bat  ben  Coninfe  einteïijfe/ge* 
boelenbe  3ijne  debatten  uitgeput/  3ijn  patrimonie 
0cbO2bcn/be  bloeme  ̂ ijnbcronberfatenbergaen/  en 
3nne  boo?naem(te  ftecfeten  berf  toafet  /  berftoojt  toe* 
fen  fal  /  en  bemfal  toillen  to2cfecn  ober  tik  gene  /  toel* 
fee  't  betoinb  gebab  bebben  ber  fafeen  /  en  bem  fo  cjua* Infeen  bericht  /  en  niet  in  tijbs  bp  geboeglijften  en 

„  toettdöfeen  mtbbelcnfiilfeen  berberf  boo2feomenrjefe* 
„  bat.  ̂ uiftieftfe/  mit$ben  plttf)t  en  goebe  genegent* 
,>  Mb  tk  ife  u  en  ben  ©aïrtrlanbc  altijbiS  toegebja* 
»  gen  t)ebbe  /  en  toelfee  gp  D002  befen  utoeu  nieutoen 
n  banb  utoerbcieeftf)etb  batoeerbet  tobt/  öebbc  u toel L  Deel. 

3BP  fulien  bier  nocb  bP  boegen  be  b?teben  bfe  bê 
boo2f3^eere  p?ince  ban  Orangicn/  en  Staten  ban 
^oüanb  gefbnben  bebben  aenbe^taten  ban  't  hertog* bomme  ban  <©elberlanb  /  en  eenige  ban  be  p?incipael* 
fleflebcn  ban  bien.  5Deö  p?incen  b?ieftoa^luibenbc 
atöboujt: 

D€  ̂incc  ban  (Drangfen  /  <6?abe  ban  $af*    ©f* 
fa»  /  f  c.  ̂ eere  en  25aron  ban  23?eba  /  ban  j^inrert 

^ie(?/$c.  €bclc/  bjomc/  toijfe/  bifcrete/  Ucbebe* ban®' 
fonbere/  'aiiftfafee  bat  een  icgelijfeen  genoeg  beftenb  fSï, en  openbaer  iö  /  met  toelfeer  troutoe  /  necrfligljcib/  a«f  Dm 
blijt  en  arbeib  top  ban  ober  etlijfec  jaren  /  ons?  en  al  ̂rarf '{ 
toat  in  onfer  maebt  toaid/  ïjebben  geb?uifet  om  onfe  Sa®ö gemene  ©abcrlanb  te  mogen  berloflcn  uit  be  fma*  « 
beltjfee  bienflbaerbeib  en  flabernije  baer  be  <épacn* <f 
fc  natie/  mitfgaberjS  fjaren  guaebtoilligen  aenbang/ « 
am  alle  gelijfe  pijnben  onber  te  b?cngen :  nocbtanjS  « 
fo  té  ber  berbjucfeerjet  en  tp?annen  beibc  lifligbetben  « 
getoelbfo  groot  getoeefl/  bat  3Pbefommige  metflin* '« 
fee  en  ontoacraebttge  aengebingen  oberrebet/  fom* lc 
mige  met  enfeel  getoelb  en  bjeigementen  berfcb?ifet <c 
bebben/ in fulfecr boegen/  batt^  goebtoiUigeliefbcb*  " 

gp  ober  u  ftaelb  ben  baet  en  algemeinen  bloefe  be.ö    bct$  t)t$  ©aberïanbsf  menige  of  baer  gantfeb  flilge* iC botfeg  /  en  tje  reclitmatiae  blafte  dPSobeö.  <f?.n  iö  bner    hnnhiai  /  fnnhor  haor  tineho  n^onont hdh  t o  «nmhet,  <.c 

■>■> 

J' 

bouben  /  fonber  Daer  goebc  genegentfjeib  te  openba 
ren/  of  oofe  orns  metter  baeb  bebben  toebergefracn/ <c 
en  onfeboo?nemcn  gepoogt  bpanblijfeer  toijfe  te  bckt^ cc 
tert:  maernuiö  boo?  <0oöejOf  genabe  en  onuitfp?efee*  {< 
iijfee  barmbertigbeib  be  fafec  baer  toe  gcfeomen/  t)at  " 
eemtt  jegdpö  ogen  gcopenb  3tjn  /  en  bat  tp?annifclj  " 
en  fcb?itfeelijfe  getoelb  ber  gemene  bpanben  en  uit' <c 
beemfe  onberb?ucfeers?  oufeitt  ©abcrlanbtf  genoeg  ge*  " 
ftrenfeten  (t^kt  geb?often  toefenbe/  nu  boo?tacnnie*  <c 
manb  3ijne  goebtoilligbeib  en  geneigbe  gefintbeib  « 
tot  3ijnen  ©aberlanbe  /  mitö  b2cfe  of  acljterben*  te 
feen  mag  of  beboo?b  langer  bcrbo?gen  te  bou* «« 
beru 
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SMÓtttrtftRfatift./  «n  jegcIijH  tite  boo?een  op- 
„  vecDt  üGfïtcIïOcr  3tjn$  ©aberlaubiö  /  en  tooo?flanocr 
„  ber  toettelyucr  b?PÏ)ctb  0110  ban  onfen  boo2babcr0  «O* 
•„  tcrgciaten/toil  gebonben  3ijn/bcDoo2b  ban  3ijnsf  fcbui* 

„  bigcnplicbtëtocgcnbe  Danb  aen'ttocrntetfeHcn/en „  alle  mogcntlpe  Wijt  /  ÓM  ?  "«WSÜR2 
>j  toe  temenen/  batcngalgcmctneltebe^aberlanbmi 
>, tenlactftcneenmael  UanUtt  onberbjacglp  &pacnfc 

„  tof t tocrlofl /  tn öarc Uo?t'ce  typBcia/  U?cöe/  toclbaerb ,^en  boo2f»oeWgBeftj  mag  tocber  opgerekt  toerben. 
fe  latertoeinbïengpïuiben  bc  alberlctfe  toilt  toefen  /gp 
» foiibctboojtoaer  utoeren  tttoer  boozbaberen  lof/eer 
»  en  mitf  baer  in  te  &02t  Doen-/  Ijet  tocih  top  ons  tot  u  m< 

bertoaert  tn  ganötriep  toijfe  en  berften/  fnfwwtt* 
netbfotoanncec  top  ontftooo?  ogen  (lellen/  toat beo? 

» eenecbclc/  b?pc  en  öetmbetijbe  KiöticrfcDap  uluiber 
»  granbamjbljceft  boo?tgcï!?acnt /  en  Ijöe  batu  Jutter 
5.  fteben  ober  alle  tpen  ooit  en  ooitljare  out»  inpöeben 
» enloftibcliechomcn  mannelijk  enfiibbcrlnu  ïjebben j>  boo2gcitaen.  A_ 
»  «©acrorn  td  Wt  on£  febmben  aen  n  lutben  /  om  u 
» lutben  te  bermanen/  en  te  bibben  bat  gp  fcefe  fcljone  ge* 
»  toenfente  gclcqcrttbeibgcenfinsenlatct  bóo? bp  gacn/ 
»  maerfenubbeïjbe af  banutoen  balfe  tiet  joKbcrgob* 
»  Icfc&paenfc  tpjannye  met  allen  aenbann/  u  lutben 
*>  bP  ben  lief  Ijebberen  onfc<$  ©aöerlanöjes  en  boo2flan* 
»  berg  onfer  b2Pljeiö  ten  albcr  eertten  eninalber  ernfte 
»  boegen  totib,  t  '\j. 
»  »  aeftten  boos  nóbclöösï  /  u  Untsen  met  langen 
»  tooo2benboo2te  ïjoirtien/  toatonfe  booinemtn  inbe* 
"fcniammerlpencii  berb:ictigcn  krijg  altjtrö  getoeeft 
»  tp  /  en  notïj  jegcntoQ02beli)fc  iö  /  be  fafic  fp2eelit  en 
»  getuigt  bet  genoeg  uit  baer  felben/  toant  top  baer  toe 
"  gearbeibï3ebben/enijebücnt  een  mirgbegenabebess 

,5l)  Meeren  eengbeetè  te  toege geö2ad)t/  bat  be  Staten 
"  be0  EanöüS/  bat  iö  be  öiöfccrfcbap  /  €bcïen  enfïc* 
"  ben/  met  be  gene  biebaer  ban  oubcn  ttjbenbpgeboegt 
55  ttinnctoecfl/mocDten  bertfacn  toat  Ijaer  ampttoa* 
"  re  /  en  (elbe  baer  toe  atbeiben  /  bat  onfer  en  baer* 
"  ber  boozbaberen  loffclijb  erempcl  Bet  £anb  wel  en 

belioo2Ujö/metrecljten  uomüfien  na  onfc  oubetoet^ 
ten  /  herfeomeif  en  p2ibileaien  beleib  en  geregeerb 

"  mochten  too?ben  /  fouber  bat  top  langer  fonben  tot  on* 
"  fetfenanbe  en  beiMeininge  Itjben/  bat  ons  bier  een 
,5  Doop  .Spacnfe  ccrlofe  ïanblcpers»  enanbere  b2emöe 
"  mtimi  mitfijaberis  tyiz  of  biec  eigenfoefeelijne  bp* 
"  anben  fiacrö  eigen  ©aberlanbsf  ben  boet  opten  nee 
"  fouöenb2ueïien/  en  onsfmet  alberlep  moettotl/be^ 
"  telbcib  en  tpiannne  /  na  baer  goebbimïien  m  een 
'3  boon  buffelen  of  eigen  en  getemöe  flaben  boeren  en 
p  b^üben  /  alfo  3P  tot  nocli  toe  een^bcelï?  gefiaen  beb* 
93  ben  /  cnmeinöcn  nccljbccl  meer  en  getoelbelober  te 
■'  boen/  fo  berre  aWt^acc  niet  en  toare  belet  getoo?* 

'"  èü  bebben  top  in  onfc  fianb  ónig  baer  ban  te  mogen 
"  beb2Peri  /  en  be  Beur  too?b  onss  gebobcn  /  of  top  toiüen 
93  iPptebenna  onfc  oubc  reeïnen  en  ïjernomen/  fonber 
n  ban  b?emben  meer  obertoclöigt  of  cnberbmbt  te  too?* 
ben /of  bat  top  liebcr  met  alle  onfe  nabomelingen  in 
eeutoigbeibtoiUenöer  ̂ pangiaertö  eerlofe  flaben  en 

"  boetfolen  toefen /en  ber  ganfener  toerelb  tot  een  fpot 
"  en  fcboufnel  bfenen/ató  be  gene  biconSfelben  moet* 
"  toUlta  tn  be  alberarcotltè  elïenbe  /  jammer  en  fcïjanbe 
\\  ge(l02tet  fouöen  ijebfon/  uk  oouopter  aerbengefien 
'  of geboo2b  tonc?.  rx    ~  ,  _ 

®s t  miböel  en  ben  toca  om  aljulfcen  fcbanbbletbc 
l  ban  onss  te  toewen  /  i$  I  bat  top  ontf  met  malnanbercn 
l  ernb2atbteliiU  boegen  /  en  een  baftcn  onbcrb2cheln& 
r  berbonbonberlingcmabcn/  nabolgenbe  Ijetcrempcl 

l  en  boo2fcb2ift  onfer  boozbaberen  /  om  alle  te  |we< 
'fcberiiooiöei-Söctfacmcincn  b2ebe0/  en  moettoiiuge 
l  febellcmiutmafterf>te  oberballen/  cnbangemctnfa* 
l  mer  nanb  met  alle  gemcine  raminge  en  beraebfla* 
l  ninge  ber  Staten/  alle  oo2fancn  ber  ttoiflen  en  gefcbtl^ 
'  len  en  alleö  toat  baer  uit  üonöc  gefp?oten  3tjn/tc  neber* 
'  leggen  en  te  beraclijben/  toant  alfo  fulHn  top  befen 
„  ellcnbigen  nr ijg  tën  einbe  maben  /  <0ob  ben  SUlmatö* 

cc 

u 
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getretttoen  en  oprekten  bierfï  bocn/encr.^bctb:tife*  4c 
te  en  btrtecctfe  JE^abcrlanb  tecbertm  tot  ïjare  oube 
b?ebc  /  geiuftljeib  /  toeftam  en  bccjfpocbtgDeiti  D?cn- G*n.  .       .  f  . 

^Daercm  alfo  top  niet  en  ttoijffelen  /  bat  gp  lut* 
ben  tt  feer  getoillig  en  bereib  fullen  laten  binben  /  Ijeb^  ft 
ben  top  alrebe  fo  cm  u  luiben  onfe  geebe  genegent-  tc 
Deibmctterbaebtebitotjftn/  é\$  cm  een  beginfelberu 
goeber  ecnbjatOtigbeib  te  mabcn  /  enfen  <£bcrtfcn  u 
Capitetncnen  ftrijaonnecfjten  bebolcn/  bcibctctoa*cc 
ter  en  te  lanbe  geen  bpahbltjuc  baben  in  u  lutbcr  lanb/  u 
nocB  tenen  ben  ingcfetenen  ban  bien  bootteen  meer  (C 
te  pleaen/  berfjopenbe  batgp-luiben  befgclp^/  na^  u 
bcmael  top  eib  anberch  ncmmermeer  onberltngen  u 
baet  /  bpanbfcbap  neeï)  ebelen  moeb  gelagen  \w>  IC 
ben  /  in  aller  b?bnblpJieib  met  onss  en  met  onfen  bot*  ce 
befult  babbelen  /  ehultiibcn  m  eengemein  berbonb  t< 
met  W  ban  252abanb  en  anbere  ̂ lanbcn/  mitfga*  u 
berisoofebefeutoc  nabuun  ban  Hoüanb  enEeelanb  „ 
begebenbe  /  alle  arbeib  en  troutoen  btijt  baer  toe  toen*  <c 
ben  /  bat  ben  gemenen  bpanb  uitgeb?eben  toefenbe/  <c 
een  goebe  algemene  b?ebe  en  eenb^acïjtigBeib  /  on*  tc 
ber  bet  gc&mtft  onfer  borger  b2pbeben  /  reebten  <c 
en  ̂ 2ibilegien  geraemt  en  bcfloten  macö  too?-  <c 

^acr  toctotllentopuïinben  ban  berten  ernfteïpB  a 
bermaenb  en  gebcben  bebben/  u  luiben  ban  onfent  toe*  tc 
Öenacnbtebcnbe  enfen  toienbeltjben  bienfl/  en  al  toat  tc 
tn  onfer  macïjt  t&  €^ele/  b2ome/  toijfe  /  bifcrete/  <c 
liebe  befonöere  /  onfe  l^eere  <6ob  5P  met  ti  luibem  <©e*  iC 
fcö2ebentot  iBibbeiburg  ben  7  bag  ban  ©ctobitsJ  cc 
1^76.  <®nber  tlonb  gefcD2ebeit  albüö  /  a*  %•  goebtotl*  tc 
ïige  b2ienb  Guillem  de  Naffau.  l^et  opfcb?ift  toaö/  lC 
ï©e  €belen  /  ©2omen/  3©pfen  /  ̂tfcreten  /  onfen  Ite*  u 
ben  befonberen  bmnbm  /  üibberfcfjap/  €beien  en  fte*  H 
benban't^ertogbomban^eïre*  <« 

<&c  Staten  ban  ̂ ollanb  bebben  ban  geipen  befett 
nabolgenben  b?ief  aen  ben  ipagifiraetber  flab  Sinv 
megengefonben/altoaer  eenïanbbag  bart  ftct^ec* 
togbom  ban  «Selre  en  <©?acffcöap  ̂ utpöen  toa& 

■>■> 

E  Dele,  Erentfefte  vrome  Heeren.  Alfouwer  £^«1  ̂ *. 

alle d'ingefetenen  van  fijne  Coninklijke  Majefteits  benban 

Nederlanden  notoir  en  bekend  fijn,  en  ookmetgro-  Jwf 
ten  verdriete  gefrnaekt  hébben  dë  wrede  tyranmje,  ̂ ona1/i 

moetwilligheid  en  infolentiè  der  Spaenfer  natieenha-  aen  De 

ren  aenharigeren ,  niet  anders  foekende  dan  met  alle  fu-  jM«J 
perbie ,  hoogmoet  en  tyrannije  over  defe  felve  Landen  ban 
inwoonderen  en  haerlieder  goederen  te  regeren  ,  en  j&fnv  t 

voorts  afte  brengen  en  ter  neder  te  werpen  alle  goede  mtm. 
oude  loffelijke  coftumen,  privilegiën,  handvefténen 

gebruiken ,  en  als  dan  de  voorfchreven  Nederlanden 

met  onverdragelijke  fchattingen ,  impofitien ,  en  nieu- 
we inventien  te  overvallen  en  verdrucken,,  fodatvari 

henluiden  niet  te  verwachten  en  ftond,  dan  een  wre- 

de tyrannique  fegeringe ,  d'welk  wy  infiende ,  hebben' 
daertegens  over  ettelijke  jaren  de  wapenen  aengeno- 

men ,  en  niet  gefpaert  lijf,  goed  en  bloed  om  fuiken' quaed  voornemen  te  wederftaen  en  te  keren ,  waer  in 

den  almogcnden  God  ons  als  noCh  wonderbaerlijk 

door  fijne  grote  genade  gehandhoud  en  befchermt 

heeft  gehad ,  enlanks  fomeer  Tiijne  grote  gratie  is  to- 
nende ,  heeft  geopent  de  ogen  van  den  Staten  van  Bra- 

band  ,  Vlaen  deren  ,  Henegouwe  en  andere  Pro  vin- 
den metdiverfe  Heeren,  om  het  afgrijfelijke  voorne- 
men van  den  Spangiaerderi  en  haren  aenhangeren  gans 

én  geheel  te  onderwerpen ,  verdrijven  en  exftirperen, 

alswéfende  een  pefte  en  ruinedefer  Landen.  Ênorn' 't  felve  te  beter  te  mogen  volbrengen,  zijn  de  voor- 
fchreven Staten  Van  Braband, Vlaenderen,  Henegou- 

wen met  andere  Provinciën  en  Heeren  vereenigt  met 

Onfen  G.  Heere den  Prince  van  Orangien  en  óns, en 

over  fulx  airede  gefonden  hebben  tot  haer-liederby- 
ftandigheid  binnen  der  Stede  van  Gent  en  andere 

plaetfen  ettelijke  vendelen  knechten  ,  gefchut,  amo-' nitie  en  andere  behoeften,  ter  oorloge  dienende,  fo 

S  tigen  geïjOOjfaemDetb  bCtoilfen  /  ben  Comnfc  e«nen    dat  wy  hopen  mat  der  genade  Gods  een  goe
d  luw 



ïj?6. 

daer  af  te  verwachten ,  d'welk  ongetwijfFelt  te  beter voortgank  foude  mogen  hebben ,  fo  verre  alle  de  Pro- 
vinden  gefamenderhand  de  fake  tegens  fuiken  verme- 

ten tyrannen  en  oppreüeurs  wilden  met  alre  vlijt ,  y  ver 
en  mannelijken  moed  aennemen ,  te  rugge  ftellende 
'alle  ydele  vrefe  van  de  macht  der  Spangiaerden.  En 
alfo  wy  in  't  feker  onderricht  zijn,dat  U  E.  zijn  bemin- ders  en  liefhebbers  van  den  vrede ,  en  des  Vaderlands, 
fo  en  twijfelen  wy  niet,  U  E.  en  fullen  als  een  lid— 

Oorlprönk  der  Nederlandfé  Beroerten. 

maet  der  Staten  en  Furftendom  Gelre,  daer  mede  de    ren  vahaUc  Landen ̂ ^ra"deinla«d^  oorloge,  wel  va 
hand  houden ,  en  alle  vlijt ,  v ver  en  «,'ed  devoir  be-    S^SttKÏÏ  1  ■  *5  ,t0e  vcr(oekende  «%!  Ge hand  houden,  en  alle  vlijt,  yver  en  goed  devoir  be 
wijfen,  dat':  felve  Furftendom  hem  fal  vereenigen metten  anderen  Staten  (die  fo  heiligen  werk  voorge- 

nomen hebben)  om  de  liberteitcn  oude  vrydommen 
van  den  Landen  te  recóuvreren,  en  de  vremdeonrü- 
ftige  Natie ,  perturbateurs  van  alle  vrede  met  haren 

middelen  defe  Nederlanden  wederom  in  ruft,  vrede  en eenigheid  toebrengen,  en  die  te  mogen  verftaen  en mater  daed  vernemen ,  tot  vertrooftinge  des  eemenea 
vclx  en  onfer  allen  En  vereende  d.tisteldcTvaa iJraband  en  andere  Landen  tot  bewaringe  en  benoude- 
™i  Va?  j" Ll Dden ' Privi*cgien  ̂   vrydem  van  dien, volgende  den  bevelen  van  de  Coninklijke  Majeftek onfen  aldcrgenadigften  Hcere  vergadert  zijn,  om  te 
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deputeerden,fo  geringe  als  't  mogelijk  is  van  defen  Fur- ftendom Gelre  en  Graeffchap  Zutphen  te  willen  fchic- Ken,  metten  Geianten  van  anderen  Landen  te  BruiTel 
wefende,  om  te  verftaen  dat  gedaen  werd ,  willen  wy geern  volgende  den  ouden  gebruik  helpen  bencerfti- 
gen,  daer  van  wy  ook  airede  in  werfong  zijn ,  om  ierft- 

aenhangeren  te  expulferen  ,  en  haerlieder  ingevoerde  f^^^^k^yi^^^t tyranniqueregenngetoteen  einde  te  brengen,  waer  in  fchap  en  Steden  deL  Furftendom ^Geïe  en'r^r UE.en  andere  Staten  des  voorfz  Furftendoms  Gelre  fchatts  Zutphen  toe  hebben  er  aK   ̂   r  ,      f 

ne  verderf  te  beletten,  en  de  Landen  in  hare  oude  ito-  taca.^l^Ès^^^^JgSi^lSb^ fte  en  vrede  te  brengen,  daer  toe  wy  van  onfer zijde 
alle  goed  neeirftig  devoir  willen  doen  en  bewijfen ,  daer 
by  opfettende  lijf,  goed  en  bloed ,  als  Wy  niet  en  twij- 

felen van  U  L.  zijde  ook  gebeuren  fal,  aenfiendede 
goede  occafie  die  nu  t'allen  oorden  verfchijnende  is, 
anderfins  't  felve  alfnu  preterierende ,  enfoudenvoor God  noch  de  wereld  ontfchuldigt  mogen  worden,  fo 
door  alfulken  goeden  voorgenomen  werk  de  Landen 
tot  rufte  en  vrede  gebracht  mogen  worden,  de  koop- 
manfehap  floreren  de,  en  alle  ri  vieren  geopent  worden, 
daer  aen 't  Furftendom  Gelre  niet  weinig  gelegen,  en overmits  defe  vremde  regeringe,  grotelijx  befchadigt is.  En  by  fo  verde  de  Staten  des  voorfz  Furftendoms 
Gelre  yemand  aen  ons  gelieven  te  fenden ,  om  dien 
aengaende  met  ons  te  handelen ,  fullen  ons  in  alles  bil- 

lijk en  redelijk  vinden,  wes  totten vrydom me, geme- 
ne rufte  en  welvaert  vereifchende  is ,  den  welken  wy  by defen  verlenen  vry  faulveconduid  te  komen  en  weder- 

keren in  Holland  en  Gelderland,  en  fullen  wy  bevon- den worden  ftaetsgewijs  binnen  der  fteden  van  der 
Goude  of  Delf.  Hier  mede  Edele,  Erntfefte  vrome 
Heeren ,  bidden  wy  den  almogenden ,  dat  hy  U  E.  wil- 

le fparen  in  fijne  Goddelijke  gratie,  en  ons  in  de  uwer 
feer  afFedieufelijk  gebiedende.    Gefchreveh  binnen 
derftedc  van  der  Goude  defen  cjOótobris  1576.  On- 

der ftond  uwer  E.  goedgunftige  vrunden  de  Staten 
's  Lands  van  Holland^,  en  was  ondertekent  A.  de  Swie- 
ten ,  A.  Duveavoorde ,  C.  d'Afendelft.   Dordrecht, J-Pauli.  Delf,  S.  Storm.  Leiden,  W.  van  Heemskerk. 
Goude ,  D  Janfz.  Lonk.  Leger  ftond.  Ter  ordonnan- 

tie van  de  voorfz  Staten.  En  was  ondertekent 
A.  Geniz. 

mt  ban  m  ̂ertoatjom  ban  <©elre  en  <0jaeffcfiap ban  Eutpften  fcc&ben  aen  tien  #?mcebaneranmen alDu$geantrjoqo?u: 

«Sc    O  Eurluchtiger  Hoog -geboren  Furft  ,  genediger 
E  Die  j      Heer,  u  F.  G.  fchnjven  tot  Middelburg  datieert 
mi©eU  den  7.  dcfer  maend,  is  ons  den  i<5.  behandet rrlanb 
n  öen 

mate 
:|m  Q> 
.naien. 

daer  in  u 

viferen,raden  en  fl  uiten,dat  tot  dlenft  Con  Maj  vrede eendracht  en  welvaren  der  alinger  Landen  gedyen  en 
rakenfa!.  En  alfo  u  F.G.  inderfelverfchrijyengena- 
diglijk  doen  vermelden ,  den  Overften ,  Capiteinen  en 
krijgsknechten  bevolen  te  hebben,  gene  vyandlijke  da-  (v  .éiX den  tegen  de  ingeferencn  defes  Furftendoms  en  Graef- 
fchaps  te  wenden,  &c  Só  ift  doch,  genadiger  Heer,  dat 
dien  onaengefien,  nóch  etlijke  fo  uit  Noord-Holland, uit  Gorcum,Bommel  en  elders  te  water  en  te  lande  fich ondernemen  de  dorpen  en  ingefetenen  metdreigemen- 

ten van  dingtal  en  brandfehatten  te  befwaren,  gelijk ook  fommige  niet  onderlaten  de  relfende  perfonen ,  fo in  als  uitheemfe  fich  met  köopmanfchap  generende,  al* haer  eigen  affairen  willende  folliciceren ,  te  bclaften,  te 
vangen,  te  brandfehatten ,  als  noch  fommige  in  'cRijx- 
walt,  in  Veluw  en  meer  andere  plaetfen  fich  onthalden, 
feggende  in  dienfttot  Bommel,  als  elders  van  u  F.G  te 
wefen,  dat  wy  niet  geloven  waer  te  zijn,  daerom  dienft- 
lijk  biddende,  dat  u  F.G.  volgende  der  felver  verkla- ringe,  fulke  voorfieninge  doen  willen ,  mits  andermael 
ernlthch  den  Capiteinen  tot  Bommel,  Gorcum,  als 
ook  Sonoy, Gouverneur  van  Noord-Hollanden  elders 
te  bevelen ,  hare  foldaten  binnen  den  Steden  te  halden, fonder  rheef  den  invvoonderen  defer  FurftendomsGeJ- 
reen  Graeffchap  Zutphen  met  dingtaie  of  anders  te  be- 
fwareri ,  dat  u  F.  G.  gelijk  vals  verklaren  willen  der  fel- 
viger  mening  van  de  perfonen  (fo  op  de  ftraten  fuiken 
aentaft  als  voorfz  doen ,  en  fich  ook  in  't  walt  en  elders 
onthalden )  om  fulx  wetende  de  felve  te  vervolgen ,  en 
daer  tegens  te  procederen  als  men  tegen  ftratenfehen- 
ders  behoort  voort  te  varen.  En  hoewel  wy  niet  en 
twijfelen  defe  onfe  begeerte  dat  gewinnen  fal ,  begeren niettemin  een  toeverlacig  weder  befchreven  antwoord 
by  defen  boden.  Biddende  infgelijxu  F.  G  onbefwaerc 
tc.willcn  zijn  van  defe  onfe  vcrklaringe  en  meninge,  de 
Staten  vanHolland  die  ook  aen  ons  gefchreven  hebben) 
te  verftendigen,Erbiederide  hun  weder  in  alle  redelijk- 

heid ons  te  willen  laten  vinden  tegens  u  F.  G  de  felve  J 
I  God  almachtig  in  gelukfaligen  Furftelijkcn  ftandeeh 

Nederlanden ?& *™™™^VpM9dwndt\l^  t0C  kn^n  ̂   welvarende  behoede.  Gefchre- 
fchSzfe, - kjteF«n*«^»G^lBp.GmBfi  I  vcnonder  'tfecreet  derftad  Niromegeh dat  wy  hierin 
hVn^Z  omtS^*  endaialf,?Um,dde!envoor  gebruiken,  denioOctob.  ,576.  Onder ftontgefchre- 
l_^i  S° t0t  V^r. en  eend«;acht  te  geraken,  ons  |  ven  ,  Verordènte  der  Bannerhccren ,  Ridderfchappen, Hooft  en  kleine  Steden  des  Furftendoms  Gelre  en 

Graeffchap  Zutphen  itzota  tot  Nimwegen  verfamelet. 

vermanende  dat  wy  de  lefte  niet  behoren  te  wcfen ,  dan ons  goed  willig  en  bereid  te  fullen  laten  vinden  defe  faek 
te  helpen  bevorderen ,  daerom  u  F.  G.  airede,  om  ons 
u  K  O.  goede  genegentheid  metter  daed  te  bewijfen, den  Overften ,  Capiteinen  en  krijgs-knechten  bevo- 
en  hebbende  beide  te  water  en  te  lande ,  gene  vyandlij- 

ke daden  in  defe  Landen ,  noch  tegens  den  ingefetenen van  dien,  voortaen  meer  te  plegen ,  verhopende  dat  wy znalre  vriendelijkheid  metu  F.G.  en  der  felver  volke 

Efi  om  te  tonen  trattet  fjen  erntf  tóatf/  fce  rufïe/  ©icbau 
tocluaren  /  en  b?eöe  ocneralijftcn  te  beruojoe^  f1*"' 

ren/  foDeWen  be  bootfcfócbm toerortente öer fïïian*  imS 
ber-ï)ceren  /  ütblicrrfdappcn  /  tjooft  en  fifetne  ftü  «nm» 
tien  öesf  Bojflenbotnisf  «©eire  en  <0?nefff hap^  2ut-  "*«» 
pDcn/  uit  fjen-lmöer  name nefonöcn  Den  «göeien^ce*  J^r 

ienon/ainm  '  wlJdercn  breder  in  dat  fchnjven  !  re  (Cfiierp  ban  aDer)(ternljaren<©efommitteerfcena 
SSn?  ):e,rmeldet-  «f er  °P  u  F.  G.  wy  voor ,  buffet  aen  Hen  ̂ ertoge  ban  2Cerfcl!ot  en  fiaeö  ban 
Wbe°  irr  rl}r  T?a  teukcnncn  ?  dat  wy  voor  |  ^tatcn/a^ooli  aen  Ue  Staten  «frncrad/  met  ftW> 
nnrhlg^i ••'  k^  ° d aln?aSl?lg Sebeden hebben'€n  i  tc,Ö^  itiflructte  uan  Hen  ia  <0ctolm$  M7d.  eerfl 
noen  aagenjx  bidden,  en  bidden  laten,  durch goede  om  «  Doen  ft*  OOtmoeötoe  en  getQÓonlülie  recom* J^nn  4 

mat* 
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Het  negende  Boek. 
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manDatie  Der!fcanDerBeeren/  EiDDerfcljap  en  booj* 

noembe  &teben/  en  boo?t$  te  remonftreren r jat _boo? 
gaerlieber  inftantie  Op  ben  Cbelengeeee^tUtf  ban 

95arlapmom/  tëeereban  ̂ iergeg/Benlutbcr  &taD* 
Routier/  fefter  generale  bergaberinge  beffelben  %am 

befcB?eben  toass  in  De  BooftftaD  &£gEgg"B£  £*" 
6  kwemtyi*  /  om  albaer/tot  be&oubentë  ban  ben 

Dienft  <0oD.eyfcBulbige  Sf  Öoo?faemBetö  toanfone  ̂  

ieftcit  /  en  onoerljoubingeban  De  oubc  CatBolnfie  «e* 
linie  te  refolbcrenten  Heften  mogeftjfe  3ünDe  tot  b?eDe/ 

toelbarencntoeljtanbbanben  &anöe/  maer  alfo  De 

uoöjft  llieere  Dan  ©iergess  berftlaerDe  Daer  toe  geen 

mm imam  te  Beften  /  om  De  felbe  befcljnjbmge  of 

Wanb-bag  te  beroepen /te  berfoeften  fpectale  bjieben 

San  ratificatie  Der  felber  befcU?ijbinge/ en  op  Dat  tfcU 

De  fouDc  mogen  gefcBteben  na  D'oube  coftumen/  te  ber* 
foeften  Dat  Dan  toegen  De  peeren  ïlabe  Dan  Staten  en 

Staten  <©cnerael  pemanDen  fouDe  toerDen  geDepu* 
teert/  om  ten  bejtemDen  DagemeDe  totjlimmegen 

te  compareren/en  Dan  toegen  De  felbe  peeren  albaer  te 

boen  fobanigc  p?opofitie  ̂ fPöa«^aew  fouten 
binben/  amtooo:b  en  refolutte  ban  be  felbe  25anber* 

Heeeen/  ïtiDDerfcBap  en  &teben  teontfangen/  met 

iJerfeaeringe/  Dat  De  felbe  rcfolutie  fulr  fouDe  toefen 

m  men  Dan  De  felbe  fouDe  mogen  bertoaebten  /  Dat  De 

felbe  peeren  fifbbcrfcBap  en&teben  nott  anDetf  en 

ïjaDDengefocïjt/  Dan  (metDetoaermfTebanDenDtenft 

«BoD£  en  Des  Coninr  met  beBoubentffe  Dan  be  fielt* 
nie)  te  beboteren  Bet  toelbaren  en  toelftanb  ban  Den 

iranbe/  en  om  Ben  te  beb?ijbenbanbeapparenteen 

SenlutDen  DjetgenDe  fïabempe.  TOt  De  boo?noemDe 

éeeren  mm  ban  Staten  en  Staten  43cnerael0elt^ 

3en  fouDen  terftonb  te  refolberen/  aengeficnbegrot en 

aenftaenbe  3toarigBebcn/Boe  entoatmenboenfoube 

met  Bet  bólft  ban  oorloge  Die  in  grote  menigte  in  gap 

tiifoen  en  anDer^toaren  in  Den  £anbe  baniltrecBt/ 

«Relre  en  ̂utpften/  om  Daer  ban  ontfïagen  te  3«n/ na* 

bicn  De  intoöonber$be03iattD0geBeelbebo#entoa* 
renDoojDeinlanDfeoo?logcn/  en  Dat  men  t  felbe  bolft 

tan  oorloge  eibers  mocBt  geb?uiften  Daer  Den  nooD 
toereiftntc/  en  IjenlutDen  ban  Defe  refolutte  fo  Jaetf 

mogeïijft  toa*  te  aDberteren  tot  $immegen  /  felfê  ooft 

toan  ben  Dag  Der  bergaDeringc  Der  felber  Staten- 

SClDujs  DeDen  De  p?ince  ban<®?angienenbe&ta* 
ten  ban  fêollanb  aen  allen  3ÜDen  met  fcB?ijben  Ben 

Me/  om  De  Betten  ban  eenpegelijftentotUentoaerg 

te  treeften/  en  ban  De  ̂ pangiaerbenenbjeembeltn* 
nen  te  neren  /  Daer  meDe  fp  ooft  feer  beet  toonnen/  toant 

dn  toaö  bc  grote  getoelbige  BobaerDige  regeringe  Der 
spanniaerben  moeDe  /  tnfonDerBeiD  fo  ip  Dageiijr 
meer  en  meer  moettoiï^/  roberpe  en  allebootfBeben 

toaren  bebjijbenbe  /  niet  fparenbe  De  oprecBte  CatBO* 
föfte/nocBgcefïenjftc  nocB  toereltlijfte  perfonen/Boe* 
öanig  Die  mocljten  toefen/  nictanberglebenbe  metten 

onDerfaten  /  Dan  of  fp  Den  alle  tot  eenen  roof  en  buit  ge* 
geben  toaren/  ebentoel  toaren  De  peeren  Staten  ban 

óSöct  bc  De  ̂ eDerianDenonDcr  Ben  felbe  bifco?bcrcnbe/  fulfttf 
^eöec'  Dat  D'eene  partpe  ban  abbijfe  toaren  /  Dat  men  Den  ge* 

mutineerben  ̂ épaenfe  Bopen  met  getoeiD  en  toapenen 
beBcojbe  te  oberballen  enftaftijben/  en  Betpiaccaet 

tegen  De  felbe  tecjtccutecen/  b'anbere  partpe  en  Biel- ten  Bet  paccaetban  gcenbertoeerDcn/BettoclfteDe 
f aborifanten  Der  ,§pangiaerben  toaren  /  feggenbe  Dat 

Set  een  paccaet  toaö  'ttoelft  gefmeeD  toagboo?  De toerbaerbe  <0oubemeur0  ban  De  Staten  /  en  Daer  toe 
fcebtoongen  Doo?  De  feDitieufe  bojgeren  ban  262uf* 

fel /ja  «éantln'o  D'3Hbila/  <©ouberneur  banBetfta* tf  eel  ban  5finttoerpen  /  Dojfl  toel  opentlijft  feggen  /  Dat 
tip  op  Den  «aeD  ban  Staten  nietenpafle/gelpBP 
iooftinalle  manieren  toel  betoees/  De  gemutineerbe 

^pangiacrDcn  allcgunfl  en  fabeurbetonenDe.  3$k 
ban  23:utTel  BtclDcn  Bun  ftaD  b2p  en  b?anfi  met  getoa* 
penDerftattD  /  fonDer  Datter  nfemanDnocB  uit  nocB  in 
en  motltte  Dan  met  confent  ban  De  toacBt/  Detoelfte 
ban  De  unrgerö  geBouDen  toccDe  alle  Dage  met  fetf 

ofacfttcompagnien/  trecftenöe  '0  aoonDsf  m  feboon* Der  $?Donnantic  met  DliegenDc  benbelen  na  De  poo?ten 

«SÏDffl 

ianöfe 

^ceten 

« 

Balf-gebangen  bcrfcBeiDen  ̂ paenfe  peeren  /  aW  €*> 
pitein<3|unaenDe  ïtomero/  Den  ïiaeöoBeer  ̂ eroni* 
muöïïoDa  /atlonfoDe^ergaö/  5F?ancoiö  ©erbugo/ 
enmeeranDere/  en  De  ̂ pangiaerbenbaeeinDcftab 

toefenDe  en  Dojften  niet  bp  De  flraten  gaen/uitb?eie 

banDooDgefïagente  tocrDen.  *©en  öaeD  ban  ̂ ta* 

ten  BaDDcn  na  ̂ pangienaen  Den  feontng  gefonben  ̂ «e« 
Den  ̂ cere  ban  ïlaffengem  een  ban  Bare  mebeleben  imm 
ban  Den  «aDe  ban  Staten  /  om  Den  Coninft  te  remon-  JM; 

flrerenalleDegelegentBeiDöe^aanDss/en  om  op  al*  *$& lejefteboo?(1en.  ^  ©^ 

gn  't  beginfel  ban  atugufïo  ̂ nno  boo?f$£  De  mm, 

IBarguisf  ban  ̂ ab?e  uit  ̂ pangien  geftomen/  altoaer  m*m 

Bern  Den  Coninft  De  eere  geDaen  BaDDe/  bat  Bp  Bern  jww 
BaDDe  gemaefet  en  gegeben  Den  tötel  ban  €De!man  #m, 

ban  fijne  Camer.  m  ö?atïit  meDe  een  b?ief  ban  Den  ̂ nmt 

feoninft  aen  De  Staten  ban  ©?abanD  /  geDateert  tot  imm 
|BaD?ilDen24.§unp/en  Defgelijr  aenbenïtaoeban  ConlBfi. 

Staten/  inbouDenoe  fommatie/  Dat  BP  ̂ «  «oo?r5  « 

jBargui^  ban  $&ab?e  erp?efTelijö  oberfonD/  om  Ben  cc 
te  Doen  toeten  De  goebetotlle  en  intentie  Die  BP  Baboe/  « 

om  Doo?  De  gratie  «©oDjSmetallebftjtigBeiDtebefo?*  « 
gen  en  befcfjieften  De  generale  pacificatie  en  b?ebe  ban  « 

DefeSlanben/mitö  fenDenDe  alDaereen<0ouberneur  « 
<©enerael  ban  fijnen  bloebe/en  ooft  De  toaeracijttge  ce 
uniberfele  remebten  Daer  toe  DienenDe  /  begerenbe  <c 

batfe  miDDelretijD  De  goeDe  BanD  Daer  aen  fcuben  ftou*  « 
Den  /  Datter  geen  inconbenienten  en  fouben  gefcBicben/  « 
en  nabolgenbe  De  grote  liefbe  Die  BP  BaDDe  tot  Defe « 

fnneBlanDen/  en  B^m  toel  berfeftert  BouDenDebatfp  « 

ooft  BaDDen  tot  Bern/  fo  betrouDenBPBenlutben  batfe  « 

fonber  eenig  ttoijffel  Bet  befte  in  al  en  ober  al  fouben  « 
Doen  /  fb  be?re  Ben  mogeïijft  foubc  3D«*  :  ̂     _  _  " 

^e  b?ieben  obergelebert  3ünDe  Beeft  fun  rappo?t 
geDaen  in  befer  manieren : 

Mpn»eeren  /nabolgenbe  't  gene  Degu  begonfti^  ®a$m 
te  feggen  bp  mjin  ̂ eereDeïtaeD^Besre^ffon*  jw  J" 

bille  /  toil  ift  u  ooft  toel  boojftouben  bat  3ebert  ben  %mlm 
18  3&ecemb?i$ lefïleben  /  mijn  i^eere  ̂ opperu.ö/  ̂ e  uit 

öaeb  en  betoaerber  ban  be  3egelen  ban  fijne  jKajeft.  &pw 
mp  ban  toegen  ber  felber  berftlaert  en  te  ftennen  gege*  J,^ 
ben  Beeft  /  Boe  bat  fijne  iBaieft  langen  tijb  ban  te  bo*  a«n  m 
ren  alle  geboeglijfte  miDDelen  geaDbifeert  Babbe  tot ««» remebie  ban  De  troublcn  en  oprecBte  pacificatie  ban  gwtetfc 

\itfc  Slanben/  Daer  toe  De  felbe  niet  ter  toerelb  gefpaert « 
en  Babbe:  ja  bat  fijne  i©aj.  ató  een  feer genabig  en  « 
goebertieren  ̂ ince  /  biftmael  gerefolbeert  Babbe  fijne « 
onberfatentetracteren  bpbe  befte  en  foetfte  mibbelen  « 
Dat  mogeïijft  toare:  en  in  fulftermeninge  BaDDe  feDert « 
DentijDbanbcboojgaenbegoubernementcn  berfcBet* « 
benbepefcBenobergefonben/  fulr  bat  tnbicn  be  felbe « 
geeffectueert  BaDDen  getoeeft/fouDen  alle  DeXanDen  « 
onttoijfeftjft  gereftabileert  getoeeft  Bebben  /  immersf « 
fouben  be  faften  en  affairen  ban  Dien  eenen  goeDen  <« 

boo?tganftgeBaD  Bebben.  tc 
€n  toant  begoebetoille  en  meninge  ban  fijne  ifêaj*  «c 

Bier  in  niet  en  Babbe  nagebolgt  getoeeft  /toa$  befelbe « 
gerefolbeert  en  gebetermineert  mp  metten  boo?f5  <c 
KaebsBeer  ̂ opperusS  BertoaerjSoberte  fenben/  om  « 
be  refolutie  ban  fijne  ifêaj.  genomen  /  rebelijften  en  ef* « 

fectuelijften  te  erecuteren  en  bolb?engen/  't  toelft  BP  " 
ban  alf  boen  in  meninge  toatf  te  boen  :maer  alfo  ban  * 
eibers  biberfeempefcBementen  en  letfelen  oberftomen  « 
3ïjn/  en  infonberBeiD  De  aflijbigBeib  ban  ben  <©?oot « 
Commanbeur/  en  Beeft  't  felbe  niet  bonnen  gecffec* « 
tueerttoerben.  " 

€n  nabien  De  boo?f3  affijbigfjeib  onberfiensS  ge* « 
fcljieb  toefenbe/  fijne  jKajeft.  geoccupeert  toajS  om  ben  « 
öaeb  ban  Staten  totten  gonberncmente  generael « 
ban  Mc  ïanben  bp  piobifie  te  ftellen  /  tot  bat  Dp  baer « 
toe  eenigen  p?ince  ban  fijnen  bloebe  committeren  fou* " 
De  /  gelijft  BP  De  felbe  alf  Doen  berfefterbe :  fo  Beeft  fjjnc « 
IPajefteit  gelieft  bp  mpteboenberftlaren/  bolgenbe " 
be  b?icben  ban  crebenne  te  bien  einbegeerpebieert/bat cc 
Bp  rotten  felben  goubernemente  geftofen  Babbe  Don  « 
jan  d'Auftrice  fijnen  bjoeber  /  Detoelfte  onttoijfeftjft  * 

cn  muren,  gin  Der  felber  ftaD  toojben  geöouDena^  'oberftomen falbmnen De getjelemaenb ban  ̂ ^Ptem 



<57* 
„b>tS:  't  toelö  fo  fto?t  3ijhDe  fjeeft  fijne  boü?J3  iBajeff. „boo2goeöacngcficn/  Dat  om  alle  gocöerefipectcn/en 

„  om  Ijem  aengenamer  te  mafcen  /  fonöerlingc  om  'fijne „  meeröer  reputatie /eere  en  autoriteit  öat  hP  felbe  fuljr 
„  beljoo2öe  ober  te  brengen /en  De  boo?f3  remeötenboo? 
;,  tehouöenenbernlaren. 
„  <£n  ten  einöe  men  niet  meer  en  fouöe  mogen  ttoijfe- 

3j  Ien  ban  eenig  uitftcl  of  bcranöeringe  ban  De  boo2j'3 »  goeöe  refolutic  alreöe  geDaen  /  gcraemt  en  gefloten/ 
3,  toefcnöe  fo  billin  en  reDelijn/  en  tot  groot  contentement 
35  cnruftebanDenHlanDen/  bp  eenig  belet  Die  De  perfo- 
?)  nen  bp  fo:tune  fouöen  mogen  obernomen  ,  fo  ber* 
?>  ftlaert  fijne  boojfê  iBajcfteit/Dat  m  fulnen  geballe  (öat 
?>  <0oö  berljoeben  moet)  De  boo?f3  oprechte  miöDelcn 
)>  terltonDobcrgcfonbenfullentoerDen/ om  Defelbe  niet 
>>  langer  uit  te  {tellen  ofte  bertrecnen. 
»  <£n  op  öat  men  fouöe  mogen  bencmten  öat  ïjet  uit- 
» flel  ban  öe  boo?f$  rcmeöie  totter  ïtomlte  ban  öcn 

Ooripronk  der  NederLificÜê  Beroerten. 
affectie  en  gunffe  Die  gp  tot  fijnen  bienfte  DjagenDc  jnt/ « 
en  DatgpfulHcbliitighcib  en  p2omptituDc  betoont  tot-  « 
te  gefjoo2faemneiö  öie  gp  hem  fthulöig  3ijt  /  fo  toel « 
aen  De  perfoon  ban  fijne  iBajcfteit  als  ban  fijne  <©otu  « 
berneurs/  toaertn  hpu  berfoent  te  toiilen  continue*  <c 
ren  /  en  oon  u  te  feggen  /  öat  al  en  IiaDDe  h»  fijne  boo2fó 
<£rf-$cDerianDcn  nooit  gefien/  fo  haDDe  J)p  nochtans/ 
öoenöe  officie  ban  een  goeD  #2tnee/  fonDerlinge  bc; 
geerte  om  Die  in  alle  ru|ïe/b>cDe  en  tranguilliteit  te " 
Hellen  /  't  toelft  f)P  Des  te  meer  begerenöc  is/  om  öe  af- tc fectie öieljp hem toeD?aegt/  hebbenDc öefelbe  gefien/ ee 
benent  en  Daec  meDe  gchanöelt  engecommuniceert/ " 
toetenDe oor  tjoe beel  Die  ïmpo2teren  en  Daer  aen  gele- <c 
gen  is /tot  Directie  ban  De  gehele  maffe  ban  alle  fijne ce 
anbeceaffairen.  « 

Wl  Bebben  Dier  boren  berhaelt/hoe  Dat  Den  3iö* 
mirael  ban  ̂ eeianb  5fonhbeer3loupS25opfot 

?°5 

cc 

cc 

cc 

»  boo2f5<©on<3]an  niet  en  ts  geDaen  getoeetï  om  Defelbe  berö2onfeen  ijs/  in  jifêep  boo?leöen.  g&e  $?ince  ban 3J  te  retaröeren  en  te  berachteren/maeromöereDenen 
?>  boo?f3  berfolacrt  ooïi  fijne  IBajeft.  Dat  Den  termijn  ban 

i*4.)  De  homfte  ban  Den  boo2noemDen<©on<31ohan  binnen 
»3  een  of  ttoe  maenöcn  isgetoeefï  om  binnen  Den  boo?f5 
,>  termijnen  niet  te  faïgeren  /  en  Dat  het  gene  Des  boo?f3 
„  iö  effectuelijften  en  fonöer  eenige  faulte  bolhomen 
„  toeröe/en  öat  men  toel  berfeuert  mach  5ijn  Dat  alle 
»  mttecire  Deboir  geDaen  fal  hwben  om  tijD  te  torn* 
jj  nen/enDenboo2f5tijöboo?teuomen/  inöien'tmoge- Itjh  3p. 

IfêiööelretrjD  heeft  fijne  iBajeftett  mp  belaft  fonDer 
)} 

33 

33  ïingenauitbjijfenfijnretndrucrien/  Daer  ban  in  mijn 
33  peeren  ban  DenftaDe  Doen  blfjnen  Ijebbe  bpDeb?ie- 
33  ben  Die  in  fjen  te  DieneinDeobergegebenhebbe/  oon 

33  monDelinge  te  bernlaren  uit  eracljte  ban  Defelbe  in' 
33  (iructie  /  en  ban  De  b2ieben  ban  creDentie  bp  mp  met- 
33  geÖ2acf)t  /  de  grote  liefde  die  fijne  Majefteit  totce  fel ve 
33  fijne  Erf-Nederlanden  dragende  is,  en  de  begeerte  die 
33  hy  heeft  dattet  al  geftelt  werde  in  goede  peife ,  rufte  en 
33  tranquiiiiceic :  mitiS  conferberenDe  ïjet  heilig  CatDoltjn 
33  föoomfe<0elobeenfïjne  bef)002lijne  autoriteit  tot  toeU 
33  baren  Der  felber  3£anDen  /  fonöer  eenige  anDere  fatten 
?>  ter  bjerelö  tc  p2etenöeren/  gelijnoohrecip2oftelijKfij' 
33  ne  JBajeltett  Ijem  b?rfenert  houö  ban  fijne  Staten/ Dat 
33  niet  anöersf  en  begeren /Daer  ban  hphaccgenaöeltjK 
33  beöanht/  en  toeet  hen  goeDen  en  groten  Dann. 

|Bit0  todnen  fp  jugeren  mogen  Dat  bpDe  felbe  re 33 

33  meDie  in  alles  behoo2lijn  boo2fienfaltoerDen;  fotoel 
3»  aengaenDeDebergaöeringe  Der  generale  Staten/  ais 
33  tot  alle  't  gene  Dies 'er  reftercnDe  ts/gelijn  ooft  füne 
>'  JïBajeft.  br*  fnne  bo02f5  b2ieben  oberfch2ijft  en  ontbieD. 
"  ©at  Daerom  miDDelertijö  De  Staten  eln  in  't  fijne 
"  Den  brillen  ebertueren  om  geld  te  vinden,  op  Dat  men 

<!3rangien  na  lange  Deliberatie  /  toien  hp  toeDerom  in 
De  plaetfe  ban  Den  felben  25opfot  foube  mogen  com* 
mitteren/  \wft  Den  r  6  <$u\p  gefcD^eben  aen  gionnheec 
3©illemban25lopSgefetDiCreflong  /  DoeterttjD  ICD* 
mirael  ban^ollanD/en<0ouberneur  ban  Den  25?iel/ 
Dat  hp  om  hem  geDacht  (jaDDe  /  ais  Den  genen  Dien  Dp 
nenbegeaffectioneert  te  toefen  tot  abancement  ban  De 
gemene  fane/en  toelerbaren  te  3ijn  inDeoo2logetec 
Eee  /  toaerom  Ijp  Den  felben  belajte  bp  hem  te  nomen/ 
om  te  berftaen  fijn  intentie /fo  ïjp  oofe  ten  felben  fine 
fch2cef  aen  De  Staten  ban  ̂ ollanD.  ©e  boo?fclj?eben 
(Crefïong  in  ̂ eelanD  gehomen  3tjnDe  bp  Den  boo?f5  gonfiet 
$2ince  /  fo  heeft  De  felbe  $2ince  hem  commiffie  gege-  ©Mem 
ben  ban  Den  Suitenant-SilDmicael  ban  ̂ eelanD  in  ̂a," . 
plaetfe  ban  Den  boomoemDen  gjonhheer  ïoups  25op^  ̂ S 
fot /Die  al  gereeD  getehent  en ge3egelttoasboo? fijne cre^ 

homfte/  engeDateertDen  r.gjulp  1576.  in  |BiDDel^n« 
burg/  in  Siugufto.  <©aer  na  toerö  het  oo2logS-bolh Se, 
terEeein^eelanDbetaeltbijfmaenDenberlopen  ga-  nanra&> 

gte/  Daer  Doo?  onDer  De  felbe  fo  grote  brengt  en  coura-  jj"'rad gie  toas  /  Datfe  bereeD  toaren  alles  totter  Htanöen  |ae"nntï. Dienft  uit  te  rechten /en  De  boo2f3  €re(longftelDeon* 
Der  De  felbe  toat  beter  en  becjuamero2D2e  Dan  Daer  on- 

Der getoeefttoas/toant  het  gemene  bootsbolft  alDaer 
fobertoilöerttoaren/Dathaerelh  ontfag  en  b2eefDe/ 
D002  Dien  Daer  toeinigflraffe  ober  gefchieö  toas.  ©e 
$2ince  heeft  ooh  tot  beter  beleiö  ban  De  faften  ter  Eee 
en  Der  ?iömiraliteit  öefe  nabolgenöe  nieutoe  o?Don^ 
nantiegemaeht: 

Wilhelm  by  der  gratiën  Gods  Prince  van  Orangien ,  ̂i(  utoc 
Grave  van  Naffau ,  van  Catzenellebogen ,  van  o^öou; 

Vyanden ,  van  Dietz,  van  Buren ,  van  Leerdam  ,  Sec.  "autic 

3'  De folöaten eenig gelögebèn mach  ban  betalinge/Om  |  Heereen  Baron  van  Breda,  van  Dieft,  vanGrimber-  SJJ,,^" 
3>  te  berhoeDen  alle  Def02Ö?e  en  OngeregeltljeiD  Die  Daer    gen ,  van  Ar!ay ,  van  Nozeroy ,  &c.   Borg-grave  van  ban  ©? 

»  fOUÖe  mogen  ObCChomen.  I  Antwerpen  en  van  Befapcön  ,  Stadhouder 'en  Capitein  rangicn »     mm  ban  fijne maajeft.  hen  groten  Danh  toeten  fal/ 
»  en  bp  Dien  miööel  ftlllen  hen  mogen  IjanöhOtlDen  en    Utrecht.  Allen  den  genen  die  defejegenwoordige  iien  Zeel  en 
»  mainteneren  in  Den  ftaet  Daer  in  fp  5jjn/totte  homfle  of  horen  lefen  fuilen,  falut.  Alfo  de  Magiftratcn  vanf«»r» 
»  ban  Den  ̂ eere  <Don  gioan  /  en  Val  alf  Dan  boo2fien 
5>  toerDen  tot  alle 't  gene  Dies 'er  reftercnDe  tS  /  foboo?- 
» fclj2ebcn  is. 
*»     €n  aengaenöe  öe  generale  $)  ictficatte  fonöerlinge 
"  met  öie  ban  Jgiollanö  en  ̂ eelanö/ heeft  öe  felbe  ber- 
"  hlaert  geen  fa«e  meer  te  begeren  Dan  fjen  eigen  toel= 
31  baert/ruft  en  trangttiUiteit/  met  intentie  en  bernlarin- 
"  geDictetoiflentracterenmetallegenaDeen  goeDertie- 
5Ï  renheiö/  mits  bp  hen  DoenDe  De  Deboiren  Daer  toe  fp 

berbonöenenbcrobligcert3ijn/  hen  berfenerenDe  Dat 
alle  't  gunt  Dat  men  hen  beloben  fal  /  onberfueneltjHen 
onöechouöen  fal  tocrDen  /  gclijft  oon  fo  toel  De  boo?; 
noemDe  peeren  banDeiulaDe  /  als  in/geautorifeert 
3ijn  /  hen  Daer  ban  öe  toete  te  laten  /  't  toelfi  gefchieöen 
fat  mogen  ais  men  anttooo2D  fal  hebben  ban  hun  be- 
geerten  en  rcaucfitten  /  bp  Den  genen  Die  bu  eenige  ban 
Den  Staten  ban  ̂ ollanD  Daer  toe  ontboDen  i^  ge^ 
toceft. 

<£inblijH  fo  heeft  mp  fijne  naajcfleit  boo2f5  bebolen 

33 

>■> 
33 

J3 
» 

33 

33 
33 

3) 

3> 

dedrieHooftftedendefesEilands  van  Walcheren  ons  ̂j,",,^, 
vertoont  hebben ,  hoe  dat  de  faken  van  der  oorloge  ter  Kielt. 
Zee,  en  infonderheid  dievan  der  Admiraliteit  niet  fo 

ordentlijk  als  wel  nodig  ware ,  beleid  werden  ,  overle- 
verende daer  beneffens  de  middelen  by  gefchrifte  hoe 

men  daer  in  haers  bedunken  foudc  mogen  remedieren; 
doen  te  weten  ,   dat  wy  op  de  fake  gelet,  engehoort 

d'advijs  yan  den  Gouverneur  en  Raden  defes Éilands 
voorfz ,  hebben  met  rijper  deliberatie  geordonneert  en 
geftatueert,  ordonneren  en  ftatueren  by  defenjegen- 
woordigen  de  poineten  en  articulen  hierna  volgende : 

In  den  eerften,  datonfen  gefubftitueerden  Admirael 

van  Zeeland ,  voortaen  en  gedurende  de  jegenwoordi- 

gcoorloge,  met  fijn  huisgefin  geftadelijk  fal  moeten 
refideren  en  blijven  wonen  binnen  der  ftad  van  Vlif- 
fingen. 

Item  datden  felven  Admirael  byafwefen  van  ons,  in 

alles  fal  obedieren  en  nakomen  de  bevelen  van  den  E- 

ielen  hoog- geboren  onfen  gelief  Jen  Neve  Graef  Phi- 
»  monDelinge  Ütt  beöansen  ban  De  goeöe  en  ganfcDe  !  lipsvaïiHohenlo,in  alre  manieren  ofdiecjuamen  van /    ,  onfen 



yoC Het  negende  Boek. 
onfen  eigen  perfoori  \  want  wy  den  fel  ven  in  onfe 

plaetfe  en  tot  onfen  Luitenant  Generael  daer  toe  geau- 
torifeert  en  volmachtigt  hebben ,  derhalven  is  onfen 
uitterlijken  wille  en  meninge ,  dat  van  nu  voortaen  al- 

le tochten  en  wachten  te  water  fullen  gedaen  worden 
by  voorweten  en  ordonnantie  van  ons ,  of  in  onfen  af- 
wefen  van  den  Graef  onfen  Luitenant ,  daer  op  eerft  en 

alvoren  gehad  advijs  vanden  Ad mirael,  fijnen  Capi- 
tein  of  anderen,  fo  ons  of  onfen  Luitenant  goed  dun- 

ken fal. 
En  ten  einde  dat  door  gebrek  van  de  wachten  en 

goed  beleid  op  de  fchepen  de  gemene  fake  in  geen  ge- 
vaeren  kome,  fo  hebben  wy  nodig  bevonden  en  or- 

donneren dat  de  gefubftitueerde  Admirael  hem  meeft 
tijds  by  de  fchepen  vinde ,  befoekende  en  vificerende 

met  een  forgvuldig  ooge  fonud'een  fo  dan  de  andere 
wacht  en  vlote ,  dies  wy  ons  ganfchelijk  t'Gjnder  er- 
varentheid ,  neerftigheid  en  voorfichtigheid  vertrou- 
wen. 

Egeen  Capitein  en  fal, 't  zy  van  fijnen  perfoon  alleen 
of  met  fijnen  fchepe  en  fchips  volk,  de  wacht  daer  hy 
op  befcheiden  is  mogen  verlaten,  fonder  daer  toe  te 
hebben  oorlof  en  fchriftel  ijk  pafpoort  vanden  Admi- 
rael  of  van  lijnen  Vice- Admirael,  op  poene  van  ge- 
ftraft  te  worden  na  vermelden  van  den  beftelofartij- 
kel-  brief  daer  op  gemaekt ,  of  by  den  Admirael  daer  op 
alsnoch  temaken. 

So  en  fullen  ook  infgelijkenopgelijkepceneegene 
Officiers  of  bootsgefellen  uit  de  oorlog-fchepen  mo- 

gen fcheiden  en  hen  te  lande  begeven ,  fonder  daer  toe 
te  hebben  confent  en  fchriftelijk  pafpoort  van  haren 
Capitein ,  en  dat  voor  eenen  kleinen  tijd  Bevelende 
allen  Officiers  en  Magiftraten  van  den  Steden  en  plaet- 
fen ,  daer  de  felve  en  ook  de  Capiteinen  fouden  mogen 
arriveren  ,  hier  op  acht  en  fcherp  regard  tenemen  ,  en 
van'tmisbruikindefèn  den  Admirael  terftond  te  ver- 
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Wittigen. 
Den  Admirael  werd  verboden  den  vyanden  of  ande- 

ren te  geven  brieven  van  faulfconduit ,  belangende 
de  frequentatie  of  hanteringe  van  de  koopmanfchap, 
gelijkerwijswyden  felv€n,ook  mede  fijn  Capiteinen 
verbieden  eenige  Landen  of  dorpen  in  fijn  of  hare  fau- 
vegarde  te  nemen  ,  directelijk  of  indirectelijk ,  maer 
werden  gehouden  degenediefulxaenfcheepsboortof 
anderfins  komen  begeres  ,  voorts  te  fehicken  en  te  ad- 
drefferen  aen  den  Gouverneur  en  Raden,  dewelke  van 

ilonden  aen  fijne  Excellentie  daer  van  verwittigen  ful- 
len ,  om  daer  op  te  ordonneren  fulx  als  tot  meeften  nut 

en  oorboor  van  den  Lande  bevonden  fal  worden.  Sal 
niet  min  den  Admirael  de  brieven  van  fekerheid  geven 
voor  den  gevangen  van  der  oorloge ,  die  by  der  Zee  op 
de  kanten  der  felver  overkomen  zijn,  en  wederom  by 
den  haren  fullen  willen  keren. 

Alle  Capiteinen ,  Vrybuiters  fullen  nefFens  decom- 
miffie  die  fy  van  ons  verwerven,  ook  lichten  attaché 
van  den  Admirael ,  en  borge  ftellen  voor  den  Raed  der 
Admiraliteit,  van  dat  fy  hen  fullen  reguleren  volgende 
haerluider  commiffie  en  artijkel-brief,en  dat  de  Reders 
in  allen  gevalle  fullen  verftaen  worden  te  voren  ook 
verbonden  te  wefen.  En  fo  wanneer  eenig  fchip  op 

vrybuit  uitvaren  wil ,  fal  t'elker  reifen  by  yemanden 
van  't  Collegie  van  der  Admiraliteit  daer  toe  te  ftellen 
de  ordonnantien  ofartij kei- brief  op  't  feit  van  de  vry- 
buirerye  gemaekt,den  Capitein  en  bootsgefellen  voor- 
gelefen  worden ,  ten  einde  fy  hen  daer  na  hebben  te  re- 

guleren. En  fal  den  Admirael  toeficht  nemen  en  forge 
dragen,  dat  de  overtreders  van  den  artij  kei-brief  ge- 
ftraft  en  gepunieert  werden.  Sullen  ook  de  felve  Vry- 

buiters, of  hare  Reders  ,  als 'er  eenig  fchip  of  fchepen 
uitter  Zee  ingebracht  fullen  zijn,  't  felve  terftond  en  al- 

voren van  de  goeden  te  verporren  moeten  infinueren 
den  gencralen  Boekhouder,of  by  gebreke  van  dien  ver- 

vallen in  alfulke  pcene  als  de  voorfz  Raed  daer  toe  fal 
ftellen.  En  wat  belangt  den  tienden  en  vijfden  pen- 
nink ,  of  andere  profijten  die  van  de  prinfen  en  buiten 
fullen  mogen  komen,  de  felve  behouden  en  referveren 
wy  aen  ons  en  aen  de  gemene  fake,  fonder  infeggen  van 
den  Admirael  die  hem  fal  moeten  genoegen  met  het 

tra&ement  't  welk  wy  hem  by  onfe  commiflie  toe^e- 
voegt  hebben. 

't  Collegie  van  den  Raed  van  de  Admiraliteit  fal  zijn 
van  fes  notable  en  gequalificeerde  perfonen  redderen- 

de binnen  VlifSngen,  boven  den  Procureur  Fifcael, 
GrefHer  en  Camer-boden,  allegetracteertalste  voren, 
ten  zy  dan  dat  de  Gouverneur  en  Raden  by  advijfe  en 
mede-weten  van  de  Magiftraten  van  de  drie  Hoolt- 
fteden  de  traktementen  en  gagien  na  gelegentneid  de* 
tijds ,  en  der  faken  wilden  vermeerderen  of  verminde- 

ren, 't  welk  wy  ftellen  aen  haerluider  difcretie  en  goed- 
dunken, en  fal  in 't  voorfz  Collegie  mede  ontfangen 

zijn ,  en  neffens  anderen  van  den  Rade  voix  hebben  (*•  ««ƒ•) 
eenen  CommilTaris  by  die  van  Holland  gedeputeert, 
of  noch  te  deputeren ,  welk  Collegie  mitfdien  beftaen- 
de  in  feven  perfonen  ,  den  Admirael  fal  afnemen  den 

behoorlijken  eed, en  over  't  felve  prefideren  fo  wan- 
neer hy  aen  land  is  ,  anders  den  oudften  van  't  felve 

Collegie  ,  ten  einde  de  Juftitie  fijnen  behoorlijken 
voortgank  mach  hebben ,  fal  daerom  ordinairlijk  ver- 

gaderen drie  dagen  ter  weke ,  te  weten  's  Maendaegs* 
Donderdaegs ,  en  Saterdaegs ,  en  voorts  extraordinaer- 
lijk ,  fo  dik  en  mefiigmael  als  't  den  Admirael  goeddun- 

ken of  anders  nodig  wefen  fal,  en  fullen  ten  minften 
vijf  in  getale  moeten  wefen  om  vonniflè  ten  difiinitive 
te  wijfen. 

Item  fo  yemand  uft  't  Collegie  ,ook  mede  den  Gref- 
fierof  Pennink-meefter  of  Procureur  Fifcael  quam  te 
.ftervenofte  vertrecken  ,  fo  fal 't  felve  Collegie  twe  of 
drie  andere  bequame  en  gequalificeerde  perfonen  no- 

mineren ,  uit  den  welcke,  by  ons  of  by  onfen  Luitenant 
Generael  met  advijs  van  den  Gouverneur  en  Raden, 
eenen  verkofen ,  en  in  de  plaetfe  van  den  overledenen 
of vertrockenen  gefurrogeerr  fal  worden.  En  wat  be. 
langet  alle  andere  fmalle  officien  rotter  Admiraliteit 
behorende  ,  die  fullen  ftaen  ter  collatie  en  difpofitie  van 
den  Admirael ,  mits  voorgaende  advijs  en  medegeven 

nochtans  van  't  voornoemde  Collegie  van  Rade  nef- fens hem  wefende. 

Wy  verftaen  ook  dat  noch  Admirael  noch  yemand 
van  den  Rade  van  der  Admiraliteit  ,  Greffier  noch 
Procureur  Fifcael ,  en  fullen  mogen  reden  totter  vry- 
buiterye  of  eenig  part  en  deel  daer  in  hebben. 

't  Voorfz  Collegie  van  Raed  der  Admiraliteit  fal 
van  nu  voortaen  hebben  dekennifTe,  berecht  en  judi- 
cature  van  allen  prinfen  ,  buit-goederen  by  der  Zee 
overkomen,  egeen  uitgefondert  of  uitgefteken  ,  inf- 
gelijx  in  crijm  over  alle  uitlandige  en  inkndige  in  on- 

fen ordinarifen  dien  ft  niet  wefende ,  die  beticht  of  be- 
fchuldigt  fullen  zijn  van  zee-roverye,of  andere  deli&en 
en  feiten  ter  Zee  gebeurt, ook  tot  condemnatie  van 
der  dood  toe  inclufive  of  anders ,  na  gelegentheid  der 
faken   en    delicten.    Ordonnerende   en   ftatuerende 
voorts  dat  van  alle  fententien  en  vonniflen  in  civil  by 
die  van  der  Admiraliteit  ge  wefen  ,  geappelleert  fal  mo- 

gen werden  aen  den  Gouverneur  en  Raden  van  Zee- 
land (onder  welkens  reflbrt  wy  de  civile  faken  van  der 

Admiraliteit  fonder  vorder  beroep  verordent  hebben, 
en  verordenen  bydefen)  en  fullen  mitfdien  deexecu- 
tien  van  de  felve  fententien  en  vonniflen  gefurcheert 
en  geftatueert  blijven ,  totter  tijd  toe  dat  anders  by  den 
voornoemden  Gouverneur  en  Raden  daer  in  geor- 
donneert  fal  wefen ,  welverftaende  dat  alle  Appellan- 

ten ,  al  eer  fy  haer  reliefd  appel  fullen  mogen  te  werk 
ftellen ,  gehouden  werden  cautie  te  ftellen  voor  de  boe- 

te van  vijf  ponden  groten  Vlaems ,  in  de  Secretarie  van 
den  voornoemden  Gouverneur  en  Raden  by  henlie- 

den te  verbeuren  en  te  betalen  tot  behoef  van  de  geme- 
ne fake,  fo  verre  fy  by  dediffinitivedaerinmedege- condemneert  werden. 

Aengaende  de  judicature  in  criminele  faken  ,  ra- 
kende Capiteinen  ,  Officieren  ,  fcheeps  -  volk  en 

bootsgefellen ,  wefende  in  ordinaris  dienft  fal  naer 
oud  gebruik  ftaen  en  blijven  by  den  Admirael  en 
Capiteinen  ter  Zee.  So  ook  den  felven  Admirael 

vermogen  fal  fijne  gevangenen  te  ftellen  in  eeni- 
ge van  de  Steden  en  Sterkten  daer  't  hem  belieft, 

mies  te  voren  daerom  aenfprckende  den  Hooft-Offi- 

cier 
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tier  der  felver ,  en  betalende  de  koflen  van  de  ge- 
vangens. 

Den  GrcfHer  van  der  Admiraliteit  fal  alle  aclen , 

appoinctementen ,  ordonnantien  ,  fententien ,  en  alles 
anders  wes  hem  den  Raed  beveelt ,  pertinentelijk  re- 
giftreren,  ook  medenotule  houden  van  de  compari- 

tiencn  prefentie  van  den  felven  Raed  t'elken  vergacr- 
dag  >  en  aengaende  fijne  depefchen ,  fal  hem  benoegen 

laten  met  het  falaris  't  welk  hem  by  den  Raed  voorfz 
toegevoegt  fal  worden.  Bevelende  den  felven  Raed 
hier  van  io  wel  als  van  het  falaris ,  dat  de  Deurwaerder 
of  Kamerboden  partie  fal  mogen  afnemen  een  lijfte 

te  concipiëren,  de  felve  te  communiceren  den  Gou- 
verneur en  Raden ,  en  wes  den  felven  goed  bevind ,  en 

daer  op  ordonneert  na  te  doen  komen  fonder  eenige 
veranderingeofdiffimulatie. 
Wy  hebben  ook  van  nieus  gecommitteert  eenen 

Pennink-meefter,  die  alleen  hebben  fal  den  handel  en 
ontfank  van  delicenten  en  convoy-gelden ,  mitfgaders 
van  alles  wes  ons  en  de  gemene  fake  fal  competeren  en 

ftaen  teontfangen,  uit 't  gene  dat  in  den  Raed  der  Ad- 
miraliteit voor  goede  prinfen  gewefen  fal  werden. 

En  ten  einde  dat  onfe  en  der  gemene  fa  ken  gerech- 
tigheid in  defen  te  beter  bewaert  mach  worden,  fo  fal 

de  voorgenoemde  Pennink-meefter  maken  te  lichten 
uit  handen  van  den  Boekhouder  Generael ,  die  de  goe- 

deren ter  prefentie  vanden  Buitmeefter  opgefchreven 

gaders  extract  van  de  optckeninge  van  'tfuiver  van  de 
buiten,  ordonnantien  en  cjuitanticn  op  de  voorfz  beta- 

lingen dienende ,  om  den  felven  ftaet  ten  overftaen  van 
den  Treforier  Generael  gevifiteert  wefende  ,  op  't 
overfchot  of  gebrek  geordonneert  te  werden  na 't  be- 

horen ,  en  fal  defen  Pennink-meeller  van  fijne  getrou- 
wigheid  den  eed  doen ,  borge  ftellen  ;  arbeids-loon 
toegeleid  werden,  en  tekenen  voor  Gouverneur  en 
Raden. 

Den  Admirael  metten  Raed  neffens  hem,  fullent 

t'famen  in  eiker  ftede  of  plaetfe  daer  buiten  arriveren 
en  verkocht  worden ,  eenen  Vendu-meefter  ftellen  die 
getrouw  en  bequaem  zy  ,  om  de  buitgoederen  felfs 
te  crieren ,  de  verkopinge  oorbaerlijk  re  doen ,  en  de 
penningen  te  innen  alles  onder  eed  ,  borgtochte  en 
voorts  op  alfulken  inftru<fr.ie  en  loon  uit  den  ponde  al* 
daertoeby  den  felven  Raed  geordonneert  en  redelijk 
bevonden  fal  werden.  En  fullen  defe  Vendu-meefters 
doende  haer-lieder  rekeninge ,  daer  over  roepen  dert 
Pennink-meefter  en  Boekhouder ,  en  aen  handen  van 

den  felven  Pennink-meefter  overtellen  'tpartaenko- 
mende  de  gemene  fake,  wedernemendc  en  appliceren- 
de  mits  delen  tot  profijte  van  de  felve  gemene  fake ,  de 
twe  groten  uitten  ponde  die  de  Contre-boekhouder 
plag  te  trecken ,  en  autoriferende  die  van  den  Rade  der 
Admiraliteit  voorfz  alfulken  Contre-boekhouder  te 
committeren ,  die  fich  voortaen  met  een  redelijk  dag- 
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fal  hebben ,  copye  autentijke  van  den  inventaris  der  fel-  i  geld  laet  vernoegen.  Welverftaende  nochtans  dat  aen 
ver,  den  welken  hy  daer  na  confererende  metter  fen-  j  gaende  de  voorfz.  Vendu-meefters  indien  namaels  be- 

tentien en 't  regifter  vanden  Contre-boekhouder  van  i  vonden  mochte  worden, tot  meerder  oorbaervande  ge- 
der  venditie  (alle 't  welke  wy  willen  dat  hemgelevert  |  mene  fake  te  wefen  ,  de  voorfz.  Vendumeefterfchappen 
werde  buiten  fijnen  kofte)  lichtelijk  fal  konnen  bevin-  |  in  elke  ftede  te  verpachten,  dat 't  felve  fal  mogen  ge- 
den  wes  hem  fal  ftaen  te  ontfangen ,  ook  mede  of  in  al-  fchieden  voor  alfulken  tijd ,  loon  en  inftructie  als  raed- 
les  rechtelijk  gehandelt  is  of  niet,  waer  af  de  voor-  i  faem  fal  bevonden  werden. 
noemde  Pennink-meefter  zijn  rapport  doen  fal  inden  j  Wy  ordonneren  en  autoriferen  ook  mitfdefen  de 
Raed  van  der  Admiraliteit,  in  den  welken  hy  om  de-l  Magiftraten  van  de  drie  Hoofc-fteden,  om  elk  een 
fe  en  andere  fijns  ampts  faken ,  acces  en  audiëntie  fal  Buitmeefteer  uitten  haren  te  deputeren,  en  den  Admi- 
hebben ,  doende  in  eenen  wege  en  by  overftaen  van  rael  eenen  Boekhouder  generael ,  dan  alfo  dien  airede 
den  Raed  pertinentelijk  optekenen,  hoe  vele  ons  en  !  hier  te  voren  gefteltis,  hebben  wy  den  felven  gecom- 
de  gemene  fake  in  elke  buit  fuivers  ten  dele  geval-  mitteert  mitfdefen,  welke  vier  perfonenin  lafteheb- 
len  is.  i  ben  fullen 't  gene  hier  na  volgt. 

Den  voornoemden  Pennink-meefter  fal  van  alle  ,      Den  Boekhouder  generael ,  hebbende  de  wete  ont- 
lopende en  opgetekende  fchulden  als  van  provianden, )  fangen  van  de  inkomftevancenigfehipoffchepen  by 

^munitie  van  oorloge,  fchcepstimmeringe,zeilagie,  en  j  de  Zee  overkomen,  falhem  terftond  en  fonder  een  ig 
takelinge  met  diefer  meer  aenkleeft, de  betalinge  doen, 
mits  hebbende  behoorlijke  ordonnantie,  ondertekent 

by  den  Admirael  en  eenen  van  den  Rade,  ofbytwe 

uitftel  vinden  laten  ter  Stede  daer  die  ingebrocht  zijn, 
en  geaffifteert  van  een  of  twe  van  den  Buitmeefteren, 
de  felve  met  het  gene  datter  in  en  omtrent  is ,  door  een 

van  de  Raden,  daer  by  gevoegt  de  fignarure  van  den  ;  goede  wacht  ten  eerften  ftellen  in  fekere  bcwaerniffe, 
Greffier.  En  dat  ingevalle  defelve  betalinge  excedere  tot  behoeve  van  de  genen  daer  toe  gerecht  wefende, 
de  fomme  van  50  guldens,  ofdaeronder,  fal  genoeg    makende  daer  van  notule. 

wefen  d'ordonnantie  getekent  te  werden  by  den  voor-  !  Sullen  mede  gefamentlijk  metten  Fifcael  overne- 
noemden  Grefiier  alleen ,  die  ook  gehouden  werd  van  I  men  uit  handen  van  de  Capiteinen,  Schrijvers,  of 
alle  de  voorfz  ordonnantien,  fo  by  de  Raden  ,  als  by  1  andere  van  de  fchepen  de  certepartien  en  befcheet 

hem  alleen  getekent,  regifter  te  houden  ,en  op 'tfuiver  !  van  de  ladinge,  mitfgaders  alle  andere  gefchriften  by 
van  den  buiten  in  't  voorgaende  artieul  gementioneert  den  fchepe  wefende  ,  en  die  voor  al  overleveren  on- 

af te  fchrijven.  Maer  aengaende  eenige  grote  en  gene-  der  die  van  der  Admiraliteit ,  om  de  felve  aldaer  gefien 

rale  betalinge,  als  van  de  befoldingevan'tfchips-volk  '  by  die  van  den  Rade  informatie  genomen  te  mogen 
en  andere  diergel  ij  ke,  de  felve  en  fal  niet  gefchieden,  werden  ,  en  by  den  voorfz  Boekhouders  en  Buitmee- 

dan  by  voorweten  ,  ad  vijs  en  ordonnantie  van  ons,  fters  in  't  loffen  goede  toelicht,  ofter  niet  vervremr, 
onfer  Lieutenant ,  of  in  onfer  abfentie  van  Gouver-  I  achterhouden ,  noch  verfteken  en  is,  de  welke  men  aen 
neurs  en  Raden.  I  den  Capitein ,  Schipper  of  fcheepsvolk  foude  moge» 

En  fo  verde  eenigeequipagiegedaen werde, elders)  verhalen, 
dan  ter  plaetfe  daer  de  Penninkmeefter  fijne  refidentie  I      So  wanneer  eenige  fchepen  of  goeden  voor  goede 

is  houdende,  fal  hy't  felve  doen  vorderen  by  enige  Sub-    prinfe  verklaert ,  of  by  provifie  geordonneert  fal  wefen, 
ftituten  by  hem  daer  toe  te  committeren,  den  welken 
hy  fal  furneren  van  penningen ,  ter  beledinge  en  effee- 
tueringc  van  de  voorfz  equipagie,  en  andere  noodwen- 
digheden  ter  plaetfe  daer  die  vallen  fullen  behoevig 
wefende ,  en  fal  hem  den  felven  Pennink-meefter  van 
fodanigen  uitgeven  by  fijne  Subftituten  gedaen,  ofte 
doen,  laten  voorfien  op  fijnen  name  van  behoorlijke 
ordonnantien  by  de  voorfz  Admiraliteit  te  verlenen. 

Sal  defen  Pennink-meefter  ook  gehouden  zijn  alle 

maenden ,  of  tot  fuiken  naerderen  tijd  als  't  hem  bevo- 
len werd ,  ten  bevele  van  Gouverneurs  en  Raden ,  over 

te  brengen  pertinenten  ftaet  van  fijnen  ontfank  en  uit- 
geven. En  tot  verificatie  van  dien  de  copien  van  In- 

ventarifien  en  Contreboek  hier  boven  geroert>mitt- 

dat  men  defelve  loffe,  fo  fal  den  Boekhouder  in  pre- 
fentie van  de  Buitmeefters,  of  een  van  haerlieden  be- 

hoorlijke en  rechtveerdig  inventaris  maken  van  den 

fchepe ,  fcheeps-gereedfehap ,  munitie  van  oorloge 
en  andere  fijne  toebehoorten  en  gevolge,  optekenen-, 
de  de  naem  van  den  Schipper,  van  de  fchepe  en  fchips 

grote ,  den  dag  en  de  ftonde  dat  het  felve  ingebracht  i* 

gewceft,  en  by  wat  Capitein,  fpecificcrende  voorts  al- 
le de  goederen  en  koopman fchappen  in  fulke  fpecie  als 

die  bevonden  fullen  zijn,,  't  zyfardelen,  koffers,  kiften,  (F.  l66y 

droge  en  natte  vaten ,  of  anders  met  de  merken  en  nu- 
mero daer  op  ftaende ,  en  op  dat  fulx  ordentlijk  en 

rechtlijk  mach  gefchieden ,  fo  interdiceren  wy  alle 

Capiteinen  en  Reders  eenige  goederen  te  roeren  of 

ver- 
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verporren  dan  in  prefentie  van  Buitmeefters  en  Boek- 
houder. 

Den  voornoemden  Boekhouder  fal  ook  note  hou- 
den, of  de  goederen  wel  geconditioneert  zijn  of  niet,  in 

welke  Pakhuifen,  of  Kelders,  of  plaetfien  de  felve  geleit 
worden  ,mitfgaders  van  de  onkoflen  die  de  Buitmee- 

fters te  defen ,  en  om  die  te  repareren  doen  fullen ,  alles 

totlafte  van  den  gemenen  buit,fonder  aen  yemand  in  't 
particulier  eenige  andere  koften  te  pafferen  of  doen 
rembourfferen ,  dan  daer  Buitmeefter  en  Boekhouder 

confent  toegedragen  hebben. 
So  wanneer  die  van  der  Admiraliteit  metten  Capi- 

tein  en  Reders,  des  fins  werden  de  buit-goederen  on- 
derlinge te  verdelen ,  fo  fullen  Buitmeefter  en  Boek- 

houder hem  van  wegen  de  gemene  fake  by  de  verdelin- 
ge  prefent  vinden  laten ,  en  by  goede  en  pertinente  fpe- 
cificatie  te  boek  ftellen  de particn  in  kavelingevallen- 
de,  fo  aen  den  Capitein ,  en  Reders ,  als  aen  de  felve  ge- 

mene fake  ,  wiens  aenpart  in  fuiken  gevalle  by  den 
Buitmeefters,  door  toefhen  van  denRaed  uitter  hand 
verkocht ,  of  voor  eenen  tijd  opgehouden  of  terftond 
geftelt  worden  in  handen  van  den  Vendu-meefter ,  om 
in'topenbaer  verkocht  te  werden  ,  fo  dat  dan  by  dien 
van  den  Rade  voorfz  oorbaerlijkft  bevonden  fal  zijn, 

al  't  felve  fy  mede  gefegt  ten  oplien  van  den  ingebrach- 
ten  fchepen ,  munitien  van  oorloge  en  alle  andere  haer 
gevolg  en  toebehoorten.  Ordonnerende  en  willende 
dat  in  allen  gevalle,  en  by  alle  verkopinge  prefent  zy 
ten  minften  een  van  de  Buitmeefters,  endatdefelye 
mitfgadersden  Boekhouder  den  behoorlijken  eed  doen 
aen  handen  van  den  Admirael,  en  wat  belangethen 
tractement  of  falaris,  fullen  daer  af  met  hen  accorderen 
Gouverneur  en  Raden ,  met  toeftaen  en  medegeven 
van  de  Magiftraten  van  de  drie  Hooft-fteden. 

Item  wy  bevinden  ook  nodig ,  ordonnerende  dat  by 
den  Admirael ,  door  medegeven  van  den  Raed  neffens 
hem  wefende ,  geftelt  en  gecom mitteert  worde ,  eenen 
Toefïender  en  Contre-rolleur  Generael  van  der  artil- 
lerye,  in  lafte  hebbende  om  ten  by  wefen  van  Capiteins, 
Conneflabels  en  Buffenfchieters  ,  pertinenten  inventa- 

ris te  maken  en  goed  regifter  te  houden ,  van  alle  't  ge- 
fchut,fo  welmetael  als  yfere  metten affeuten , lepels, 
kamers  >  fcherp  en  anders  te  dien  behorende,  fo  waer 

't  felve  foude  mogen  wefen ,  't  zy  dan  op  de  fchepen  of 
in  de  lieden  en  fterkten ,  fpecificerende  de  qualiteiten , 
lengde,  gewichte,  opfehrift  en  anders  daerby  de  felve 

t'allen  tijden  kenbaer  fouden  mogen  zijn,  met  aen  wij- 
finge  in  't  particulier  van  plaetfe  en  fchepen  waer  die  te- 
genwoordelijk  liggen. 

Defen  Inventaris  fal  ook  geregiftreert  worden  in  't 
regifter  van  der  Admiraliteit ,  en  fo  wanneer  de  geme- 

ne fake  eenige  ftucken  meer  overkomt,  'tzyinkope 
van  de  Vrybuiters  of  van  den  vyand  ,  defelvefalden 
Contrerolleur  overdragen  en  daer  by  doen  voegen,  inf- 
gelijx  indiender  eenige  ftucken  verloren  werden  of  ko- 

men te  berften ,  't  felve  fal  hy  annoteren  en  affchrijven 
en  in  't  regifter  van  der  Admiraliteit  mede  doen  anno- 

teren en  affchrijven. 
Sal  mede  van  elk  Conftable  van  de  fchepen  nemen 

een  handgefchrift ,  inhoudende  de  fpecificatie  van  de 
ftucken  en  toebehoorten  die  hy  onder  haer  bewind  en 
handen  lact ,  met  gelofte  van  daer  af  te  verantwoorden, 
en  wanneer  in  delen  veranderinge  gefchied  (waer  af 
wy  willen ,  dat  voor  al  de  Contrerolleur  gewaerfchou- 

wet  zy)  fal  fulx  aentekencn  in  't  regifter  van  der  Admi- 
raliteit ,  hier  voren  fal  defen  Contrerolleur  eed  doen,en 

fuiken  traclem ent  genieten  ,  als  Gouverneur  en  Raden 
by  advijs  en  toeftaen  van  de  drie  Steden  fullen  bevin- 

den redelijk  te  wefen. 
Begerende  voorts  ordre  te  ftellen  op  de  toeruftinge 

en  provianderinge  van  de  fchepen  van  oorloge  :  or- 
donnerende dat  binnen  de  ftad  van  Vliflinge  zijn  fullen 

drie  Equipagie-meefters  ter  verkiefinge  van  den  Admi- 
rael en  Raed  beneffens  hem,waer  af  den  eenen  gelaft  fal 

zijn  den  inkoop  te  doen  van 't  kruit,  fcherp ,  lonten, 
fcheepsgewant ,  zeilagie,  ankers,  touwen,  timmer- 

hout j  pek ,  teer ,  wagenfehot ,  victualie  en  alles  anders 
wcs  men  tot  onderhoud  van  de  fchepen  behoeft  >  niet 

befonder  of  uitgefteken ,  en  dit  al  ten  overftaen  en  by - 
wefen  van  twe  uit  den  Raed  voorfz  evenverre  eenig 
inkoop  binnen  Vliffingen  gefchied :  dus  anders  van 
een  of  twe  uit  de  Wet  van  der  Stede  of  plaetfe  daer  den 

felven  gedaen  fal  worden  ,  van  de  welke  defcEquipa-  ■ 
gie-meefter  in  allen  gevalle  atteftatie  fal  lichten  en 
overbrengen ,  om  fijnen  handel  te  juftificeren  en  alle 
obtrectatien  voor  te  komen. 

So  wanneer  eenige  provifie  by  den  eerften  Equipa- 
gie-meefter  ingekocht  is,  fal  den  felven  in  prefentie 
van  den  tweden  overleveren  in  handen  en  bewaerniffe 
van  den  derden  ,  nemende recepifle, en  den  tweden> 
defe  overleveringe  geconfereert  hebbende  met  de 
koop-cedullenofatteftatien  ,  fal  daer  af  regifter  hou- 

den ,  en  indien  de  overleveringe  difcordeerde  met  de 

koop-cedulle  of  atteftatie  't  felve  annoteren ,  en  daer  na 
alles  particulierlijk  gaen  overdragen  ten  regifter  van 
der  Admiraliteit,  ten  fine  dat  die  van  den  Rade  daer  by 
bevindende  wes  fchulden  by  den  Equipagie-meefter 
gecontracteert  zijn  ,  hare  ordonnantien  opdenPen- 
nink-meeftcr ,  daer  na  mogen  richten  en  drefferen. 

Den  derden  Equipagie-meefter  fal  fonderlinge  forge 
dragen ,  dat  het  Magazijn  altijds  voorfien  zy  van  als, 
daer  afin  tijds  waerfchouwende  den  eerften ,  en  't  felve 
datter  is  in  fijne  goede  getrouwe  bewaernifTe  houden, 
fulx  datter  niet  en  bederve  of  verloren  en  ga,  doende 
daer  van  doorgaens  eene  eenvoudige  en  ordentelijke 
uitdelinge  onder  recepiffe  van  den  Capiteinen  ,  of 

van  den  genen  die  yet  wat  van  haren  't  wege  ontfan- 
gen,  om  daer  mede  te  verificeren  't  bewijs 't  welk  defen 
derden  van  fijnen  ontfank  fal  moeten  doen  des  ge- 
maent  zijnde. 
Den  eerften  en  tweden  Equipagie-meefters  werd  be- 

volen de  goede  toeficht  op  detimmeragicentoetake- 
linge  van  de  fchepen, waer  af  fylieden  fullen  doen  expe- 

diëren ordonnantie  in  der  Admiraliteit ,  en  fal  mits  de 
felve  by  den  Pennink-meefter  betaelt  werden. 

De  voorfz  drie  Equipagie-meefters  fullen  eed  doen 
aen  handen  vanden  Admirael,  en  geloont  worden  tot 
feggenfehap  van  dien  van  den  Rade  van  der  Admirali- 

teiten lal  den  felven  Admirael  onder  dit  reglement  ge- 
lijk of  minder  getal  van  Equipagie-meefters  mogen 

ftellen  binnen  Middelborg  en  der  Vere ,  indien  by  den 
Magiftraet  van  de  drie  Steden  goed  en  nodig  bevonden 
word,mits  dat  nochtans  alle  de  penningen  behoudende 
tot  de  felve  equipagie,  ook  in  verfcheiden  plaetfenge- 
fchiedende  evenwel  verforgt ,  verfterkt  en  gedebour- 
feert  werden  by  den  generalen  Penninkmeefter  voorfz 

by  ordonnantie  als  voren ,  't  zy  by  handen  van  den  fel- 
ven Pennink-meefter  of  by  eenige  Subftituten,die  hy 

in  elke  plaetfe  daer  toe  fal  willen  ftellen,  en  voorde 
welke  hy  fal  gehouden  wefen  te  verantwoorden. 

En  voorts  om  de  Steden  te  gerieven  en  accommo- 
deren, en  confufie  van  de  menigte  van'tfcheeps-volk 

t'eviteren ,  bevinden  wy  raedfaem ,  dat  de  fchepen  van oorloge  in  ordinaris  dienft  wefende,fullen  gereparteert 
en  verdeelt  werden  onder  de  felve  Steden ,  fulx  als  wy 
of  in  onfer  abfentie  onfen  Luitenant  by  advijfe  van  de 
Gouverneur  en  Raden  mitten  Admirael  na  gelegent- 
heid  destijds  en  occurrentie  van  den  aftairen  raedfaem 
en  oorboor  vinden  fullen. 

Aldus  gedaen  onder  fijne  Excellentie  htnd  en  zegel 
binnen  der  ftede  van  Middelburg  op  den  12  dag  van 

Septembri,  in  't  jaer  onsHeeren  1576.  Onder  ftond 
gedrukt:  den  zegel  van  fijne  Excellentie  in.  roden  waf- 

fe,  en  daer  beneffens  ftond  gefch  re  ven  Gu'tlliaume  de 
Najfau.  En  bet  neder,  by  bevele  van  fijne  Excellentie 

getekent. D.    BOUDIMONT. 

^oclj  ueeft  bc  jBjfnce  ban  <®ranöten  omtrent  fcefe 
tijö  een  piaccaet  laten  uitgaat  tegen  öe  ©?pDtütct#/  - opten  naem  ban  öen  Coninïv  tn  öcfee  fo?tnc : 

PHilipsby  der  gratiën  Gods,  Coninkvan.Caftilien,  ca?rj£ 
van  Leon  ,  &cc.  den  eerften  onfen  gefworenex-  senjJöe 

ploidier  van  den  Kamer  van  den  Rade  in  Holland,  JJ-J?6^ 
hier  op  verfocht,  faluit,  Alfo  dagelijx  bevonden  word,  an  gr tf  1 iit 
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dat  overmits  de  jegenwoordige  beroerte  en  oorloge, 
by  eenige  vremde  en  uitheemfe  Natiën  tegens  onfe 
Landen  van  Holland  aengenomen ,  by  vele  vrybui- 

ters en  andere  foldaten ,  fo  met  beftellinge  van  onfen 
feer  lieven  en  beminden  Neve  den  Prince  van  Oran- 
gien,  voor  ons  Stadhouder  en  Gouverneur  aldaer,  als 
by  confent  van  haerluider  Capiteinen ,  henluiden  be- 

geven in  andere  quartiere  onfer  Nederlanden ,  die  per- 
fonen en  goederen  by  henluiden  aldaer  voor  prinfe 

en  buit  aengetaft  en  bekomen  binnen  den  lieden  van 
onfen  Landen  van  Holland  voornoemt ,  ter  kennifTe 
van  den  Officier ,  en  Magiftraet  aldaer  niet  gebrocht, 
nochte  de  fel /e  perfonen  in  de  gemene  gevankeniffe 
geftelt ,  noch  gelcvert  en  worden ,  contrarie  voorgaen- 
de  verbod  ;  waer  door  niet  alleen  vele  onnutte  koften 
van  den  felven  vrybuiters  en  foldaten  den  felven  ge- 

vangens worden  aengedaen  >  en  by  henluiden  geleden, 
en  voorts  de  gemene  fake  in  haerluider  gerechtigheid 
word  verkort :  maer  boven  al  groten  onruft ,  en  vele 
inconvenienten  daeruit  zijn  gerefen  en  gevolgt ;  iulx 
dat  voor  al  nodig  is ,  daer  in  te  doen  voorden  na  be- 

horen. So  is 't  dat  wy  by  advijfe  van  onfe  voornoem- den Stadhouder  en  Neve,  mitfgaders  van  den  Staten 
van  Holland  voornoemt,  en  hier  op  gehoort  die  van 
den  Rade  Provinciael  aldaer,  geordonneert,  gefta- 
rueert  en  geboden  hebben ,  ordonneren ,  ftatueren ,  en 
gebieden  bydefen,  dat  voortaen  allen  prinfen  en  bui- 

ten ,  die  te  water  of  te  lande  bekomen  fullen  mogen 
werden  ,  by  eenige  uit  onfen  Landen  van  Holland, 
daer  toe  hebbende  confent  en  beftellinge  van  onfen 
voornoemden  Stadhouder  en  Neve  ,  of  haerluider  Ca- 

piteinen ,  aldaer  gebracht  en  gelevert  fullen  moeten 
werden  binnen  eenige  van  onfen  fteden  van  Holland, 

ftaende  onder  't  gebied  van  onfen  Stadhouder  voor- 
noemt ,  en  aldaer  vertoont  den  Officier  en  Magiftra- 

ten  der  fel  ver  Stede  ,  en  in  de  publijke  en  gemene  ge- 
vangenifle  aldaer  geftelt  en  gehouden  alle  perfonen, 
die  by  henluiden  fullen  mogen  zijn  gevangen  en  beko- 

men. En  voorts  den  felven  Officier, en  Magiftraten 
openin'ge  en  verklaringe  te  doen  van  alle  de  andere goederen  by  hem  verkregen  tot  confervatie  van  de  ge- 

rechtigheid der  gemene  fake.  Sonder  dat  eenige  ge- 
vangens voonaen  in  private  gevankeniffe  > of  particu 

7°  9 
nop  «Bouberneur/  en  öc  flfêagiftraten  ban  't  felbe mmttt  i  beroerenbe  rjet  manen  ban  ötberfe  o?öon- 
bannen  en  anöere  fanen/  Uit  be  Staten  ban 't  felbe 
guarncr  berfionben  benluiben  te  competeren  /  bolgen^ oe  be  anie  banden  15  SCpnliöV  en  De  boo2ft&ohop roasfuiiinerenDe  te  contracteren  fijne  commiflïc  öem 
bp  ben  ̂ ecre  $>2ince  gegeben  te  3jjn  in  3Cp2il  1571.  JW* baer  uit  men  bjeeföe  meerber  onbjebe  te  fullen  om*  aS, 
Itaem  ̂ 0  10  ten  laetften  berb?agen  tuffen  benboo2;  mm noeinben  eouberneur  en  fjBagitfraten  in  bptoefen  g", banbeCommtffarifen  ban  fijn  <£rcell.  en  gebeputeer;  SÏÏSSi 
be^abenbanbenfelbenrujactiere/bat  fo  toelonbcr^  t^oo?* 
mmbertbeboo2f5  commiffie/  ai$  't  contract  ban  be  £K ante/ alle  buigen  fouöen  blijben  in  fulben  (late  acn  btU  5? 
De3noen/  fulr  bte  boe  toacen  en  tfonben/ter  tijb  en  fcn>  aiaaec- 
Jen  toe  fijn  «tfrcell,  (be  $2ince  ban  <0rangïen)  op  't ' boo2f5  bifferent  fijne  ̂ mcdijfec  berfelaringe  ccbaen 
foube  bebben/  toaer  toe  fo  koel  be  boo2f3  Staten  en 
Itëagifïraten  ban  't  felbe  nuartier/altf  ben  ̂ cere  <0ou* 
berneur  fjen  toaren  refererenbe  /  toeiberftaenbe  bat  be " 
generale  mibbelen  ban  be  anie/bienenbetotfurniffe; <c 
mente  ban  b'oojloge  fo  te  toater  atë  te lanbe/na  inboub cc 
banbeanieeno2bonnantiebaerop  gemaebt/mïbbe* iC 
ïerttjb  ebentoel  getoo?bert  fouben  toerben.  €n  bias?  ge* <e 
bateert  ben  8  Sflugufrt  ij76.  en  onbertcfeent  bp  bcncc 
boo?f3  «Souberneur/  en  ben^ecretariüSbanbebooj-" 
noembe  Staten/  Warmbout  Claefz  van  Naerden.        " 

<©m  btft  fafte  baer  ben  ttoifttéuitgerefen  beter  te  f  °*J4* 
berflaen/fal  ben  Eefer  toeten  bat  bpbe  üBagifïraten  ??£„„, 
ban  be  feben  ̂ teben  ban  bet  $002ber-rjuartier/na  tjet  «n  ba» 

opreerjten  bec  önie  /  gemaebt  tégetoeeft  febere  o?bon*  'r  &00*' 
nantie  boo?  be  <®ebeputeerbe  banbe  feben  &teben  ban  ut?mtf 
ben  |^oo2ber-Cjuartiere/op'tftun  en  beleibinge  ban alrebanbe  boojballenbe  faben  beroerenbe  bc  politie/ 
5finantie  enmbmiraliteit/groot  32  articulen <©e<ü5ou*  't  <s«re berneur  fjonnbeer  ̂ ieberib  ̂ onop  be  felbe  articulen  JLJJ? 
geften  fjebbenbe  /  fuftineerbe  betojjle  be  #?ince  ban  <©*  Sop 
rangienBemal0Èuitenanten<(5ouberrieur  ober  alle  toa$fu> 
Ut  fleben  ban 't  felbe  guartier  nietten  acnbleben  ban  £»eww öien  /  in  3üp2il  1^72.  fiabbe  gecommitteert  en  geftelt/ 
om  Dew  te  geluuinen  ter  birectie  en  regeringe  ban  ben 
ajfairen  en  fane  ber  felber  fleben/ in b'abminiftratie 
ban  goebe  pufïitie  en  ©oïitic  en  generale  öegeringc 

tc 

cc 
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He. 
here  huifen  fullen  mogen  worden  geftelt  nochte  ge-  ban  allebrög^garnifoen/  bat  b'tntitulatic  banbege> houden  ,0.  eemge  andere  pnjfen  nochte  goederen  ver-  COncipieerbe  o?bonnantie  /  en  bolgen^  bele  arttnilcn fwegen  fullen  mogen  worden.  Dat  mede  geen  folda-  |  ban  ̂ im  tc  b?elle  toarm  ocfldt/  en  aUc  fm  nkt  öc  ̂  ten  wtecnige  vendelen  met  den  vrybuiters  op  eenige  1  tieputeerbe/  maer  Ijem  ̂ onop  toeftonb/  ten  toare  fijne exploiaen  fullen  mogen  trecken ,  dan  achtervolgende   tQmn\\m  b?  fijn  €jCCelI.  toeberroepen  Of  gecaffeect d  ordonnantie  daer  op  gemaekt.  Op  pcene  van  te  ver- 
liefen  alle  haerlieder  buiten  by  hen  verkregen,  en  daer- 
en-bovenaen  haerluider  lijve  geftraft  te  worden.  Be- 

houdelij k  nochtans  dat  de  felve  gevangens,  prinfen, 
nochte  goederen  henluiden  niet  afhandig  gemaekt, 
nochte  benomen  fullen  mogen  worden,  of  uitterfel- 
ver  Stede  getranfporteert,  dan  met  haerluider  confent 

en  overkomfte,  'ten  ware  by  fijne  Excellentie  of  den 
p  .  Staten  voornoemt ,  om  eene  fonderlinge  redenen  an- 

'  ders  daer  in  voorfien  en  geordonneert  werde.  Enten 
einde  van  't  inhouden  van  defen  niemand  ignorantie 
en  pretenderen  laften  en  ordonneren  wy  u  't  inhou- 

den van  defen  te  publiceren  alom  binnen  den  Steden 

en  Vlecken  van  Holland  daer 't  felve  nodig  wefenfal, 
en  men  gewoonlijk  is  publicatie  te  doen.  Gebieden, 
en  bevelen  voorts  alle  Officieren ,  Jufticieren ,  Magi- 

ftraten ,  Gouverneurs ,  Capiteinen ,  foldaten  en  geme- 
ne ingefetenen  der  felver  Landen,  henlieden  hier  na  te 

reguleren ,  op  pcene ,  daer  in  begrepen.  Gegeven  bin- 

nen onfer  ftad  Delf,  onder 't  zegel  van  Juftitie  hier  op gedrukt  in  Placcate ,  den  23  Augufti  157^.  Van  onfe 
Rij  ken  te  weten  van  Spangien ,  Cicilien  ,  &c.  'tuen 
van  Napels  het  23.  Onder  ftond  gefchreven.  By  den 
Conink ,  ter  relatie  van  fijne  Majefteits  Stadhouder ,  en 
Raden  over  Holland  ,  Zeeland ,  en  Vriefiand.  En  was 
ondertekent , 

B.    Ernst. 

Im  f)tt  ̂002ber-rjuartier  ban  tollanb  opnieuw  ge refen  3iinbe  eeniae  ttoift  tuffen  wtmhcr  snïrfejSin 

toare  /  baer  ban  ïjem  nocb  niet  en  toag  gcblehen  /  bocö 
bat  bP  toel  moebt  lijben/bat  be  boo?f3  <0ebeputeerben/ 
en  oor  be  CommifTarifen  ban  fijn  «grcellentie  Bern  atë 
Sïaben  in  befen  affifieerben  en  fjulpe  bcben  /  en  op  ütin 
boet  fionb  öp  toe  be  2. 3.  en  anbere  articulen  tot  bet  1 1  ♦ 
incluisef  /  mitss  bat  alle  fulr  op  beiber  namen  en  met  ge* 
lijn  abbij$  /  fo  ban  [lem  aio  «©ouberneur  /  en  baer  al « 
<6ebeputeerbe  enCommiffarifentoerbegebaen.  t^et 
12.  artieul/  inboubenbe  in  effect/  bat  't  boo2f3  Collegie 
foube  mogen  befcb?tjben  belBagifiraten  ban  be  boo?* 
noembe  fieben  in  alle  fabenban  impo2tantie/  $c.  ftihc 
Bp  geenfinö  te  bonnen  toeftaen/a$  ftnjbenbe  tegenss  be 
j^oogbeib  ban  fijn  €rcell.  toieng  perfoon  f)p  aljS  3lui^ 
tenant  albaer  p?efenteerbe/  en  bat  oberfulrfulbe  be* 
fclmjbingc  en  plaetöbetehcninge  ben»  alleen  tocquam. 

^e  13. 14.  i*5«  16. 17.18.  en  19.  artieul  acco?beerbe 
bp  op  be  boo?f3  boet /te  toeten  bpbcmaltf^ouber* 
neur/  en  bp  baer  föaben  t'famen  gebaen  te  toerben/ 
mitë  bat  be  bifpofitie  op  be  gnalité  en  menigte  ban 
ammonitie/  met  fjjn  abbijö/en  be  bifpofitie  ban  fab?i> 
hen/  fo?tificatien  aengaenbe/alsf  ooft  ban  febanfen/ 
t'fijnber  02bonnantie  alleen  foube  fiaen :  bet  20  artieul/ 
mentie  maftenbe  ban  buitm  bit  te  toater  ofte  lanbc  in* 
geb?agt  fouben  toerben/fuftineerbe  bp  bat  be  buiten  hit 
te  lanbe  berobert  toerben/bat  baer  af  niemanb  ftenniffe 
ofbetoinbentompeteerbcbanbem/macr  bat  bpben 
b2pbuiteren  te  toater  foube  toerben  gcbaelt  /  en  bp  ben 
Sfibmirael  en  fijnen  Capiteinen  /  toatf  bp  te  b2eben 
bat  be  jubicatuce  en  ontfanft  bp  be  <©ebeputeerbe 

refen  3önbe  eenige  ttoifl  tuffen  gonfeer  ̂ irB^o-  ienCommiffarifcntoerbe  gebaen'/  mitë  bat  ijem  fijn i-  Deel.  4300  OUDcv- 
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^vrbonb  /  fo  ban 't  booten  ais  Det  toebomenöe  i  toaren  te  b2ebcnDem  banmiboö2taen  te  laten  boïgen
 

SSi^/enSffi^tfSeWntti^  alfulfctractemcnt/ aispembp tmJS&SSSSSl 

^^Suttte/^S^toege^Waittt 

flPat  öe 

JiEflïJf- ftraten 
en^eöe* 

gutccr
öe au  leu 

fcergiiar* 
tfere  toa* 
ten  fuflï* 
omnöc 

Set  1 6  articul  mMufc*  mebe  acco?öeccöe  boo?  fo  bele  öe 

^möer-waenginb  /  foöoeDöoo23ijnbcrfocbcnmet 

SnaöbijSöen  ̂ ömirael  bP5ijn  ̂ - OcWtocr&e: 
niacr  bcïanrtenbcöe  binnen  toateren  berftonöDP  öat 

't  Ste  liet  aouberncment  alleen  concerneeröe  /  öaer 
ober  tot  bier  ttjö  toe  b?  bem  alleen  een  ̂ bmirael  toas 
nStrtö/  ncmerfet  befclbcmetbiberfejacDtentotfulhe 

MiactfcnöennoobeifcDenöe  befet/  enbe  platte  lantjen 

befebermt  to02bcn/<$c.  't  27  articul  toerö  meöe  bp  ï)em 
neaöbopeert  /  mits  bat  be  ̂ oogfjeiö  en  autoriteit  ban 

*nn  €rccll.  en  Ijem  ais  m  €rcell.  luitenant  tnftaec 

nericelbliiben/  mits  alle  't  toelb  alle  öerefterenöear* 
ticttlcn  banbe  geconcipieeröe  ojöonnantie  oobgeaö* 
boucert  toerben/  om  beboubens  jegeltjr  la(t  bebelen 

amojtteit/  ecnö2acl)telijbentefamen  metelbanöeren 

te  raöen  en  regeren  tot  UefcbermenifTe/  ruft/  b?ebe/nut 
en  moftite  ban  ben  felben  quartiere  en  conferbatte  ban 

be  Mme  met  be  anbere  quartieren  /  00b  goeöe  co?ref* 

uonbentie  met  3tjn  €rc.  Staten  ban  ̂ ollanb  en  Zee* 
ïanö/  enelbanöeren/  <ïc.©erfocDt  ooböat3tjn€rc. 

eenige  02öonnece  öie  m  rebeningefien  /  Ijoren  en  flui- 
ten/en  bet  refterenöe  liquiöeren  mogen/  banaenbe* 

ginne3ijns  abmimftratie  /  mitfgaöers  teöifponeren 
opte  rèferben  ban  3ijne  eerfte  refceninge. 

Pier  jegens  feiben  be  jjBagiftraten  en  <©eöeputeer* 
beüaben  ban  ben  $oo2ber-quarticr/  bat  begealle* 

gecröecommiffie  banöenboo?f3  «©ouberneurfcDeen 

feer  ample  en  fulr  gegeben  te  fijn  bp  fijn  €rcell.  ten  tu- 
be bv  geen  tnganfe  en  Daööe  in  befen  lanbe  /  en  Dp  wem 

nualnben  motbt  bcrlaten  opte  jjBagiftraten  ber  ftcöen 

tnötentnöe /fulr bat Ijet  noöigtoas  getoeeft  benzee* 

re  «©oubcmeur  commifTie  te  geben/  bat  DP  ben  tn* 

tooonöeccn  fouöe  beïjoeöen  boo?  alle  getoelöenober* 
lafï  /  in  ö'aöminiftratie  ban  goebe  giuftitie  en  $olme/ 
fo  beel  mogelijk  toas :  maer  alfo  be  fabcn  febert  tn  een 

lerer  0202e  gefoacDt  toaren/  fo  toas  bp  beliebenban 

stin  €rc.  en  be  generale  Staten  ban  8|oIlanb  en  ̂ee* 
lanb  eenöjacftteltjü  febee  berbonö  en  öntegemaebt/ 

tn 't  toelfeeonber  anbere  geojöonneert  toas/  bat  geen 

«©ouberneurs/  Capiteinen  of  anbere  tot  b02öeringe 

banbe  briigsfaben  in  eenige  quartieren  geflelt/  ben 

en  fouben  berbo?beren/  noebte  onbertoinöcn  eetugc 

feenniffete  nemen  ban  politijfee  of  giuötciele  faben  / 
binnen  of  buiten  ben  fteöen  ballenbe  j  maer  baer  mebe 

fouben  laten  betoerben  be  officiers /JBagiftraten  en 

Wtbottöeren  albaer  /  mitfgaöers  ben  «aöe  j&obin* 
tiael/  fulr  ban  ouben  tijben  altijös  gebniibt  en  geufeert 

toaö  getoec(ï/fo  bat  be  commiflïe  banben  ̂ eere  <©ou^ 

berneur  niet  en  toasS  gereboceert  /  maer  alleen  gelmn^ 
teerton  bien  bolgenbe  toeröe  ben  boo:f3  «©ouberneur 

ctelatenbcabmintilratie  ban  alle  be  brijg^faben  met 
fiin  aenbleben  inben  felben  guartiere/ooh  bat  fp  bp  Ijet 
12  articule  ban  Oen  osbonnantie  niet  en  berftonben  ben 

«©ouberneur  te  benemen  fijn  auttwiteit  /  om  be  ifKagi- 
ftratcnenbc  (©ebeputeerDen  te  befclmjben  toanncer 

ben  noob  fulr  bereifeben  moebte:  maer  bat  be<aeöe* 
puteerbe  mette  €ommi(TaritTen  mebe  gelijhe;macbt 
bDtiöcompctercnbe/  ua  gclegentbeib  ber  faften/fuïr 
men  in  Zuib-^ollanb  en  Eeelanb/  baer  mebe  fpgeu^ 
nieert  toaren/toa.ö  uferenbe  en  geb2uibenbe/en  bat  oob 

beboo2f5,^agiftraten  baerluiber  refolntien  uit  mer- 
ftelübe  oo2faben  na  eifcb  ber  faben  en  loop  be^  tijitë  toel 
moeftten  beranöcren/nopenbe  bc  tJtfuoftttc  ban  Det  bo- 

pen  ber  amonitic  ban  oojloge/tot  oo?baer  ban  ben  lan* 
be  /  feiben  't  felbe  aitijösf  gebaen  te  BeB&en  /  en  benlui* 
ben  te  conterneren/  en  beroerenbe  bcfomficatienen 

febantfen/moebten  toe!  bjben  bat  öe  <©ouberneur  baer 

inbpabbpfe  banbe  E^agiflraten /  ofCollegicönpc; 
neerbe.  ©erfionben  oob  niet  bat  ben  ̂ eere  «aouber- 
neur  met  5ijn  folöaten  berboben  toerbe  te  lanbe  eenige 
buitm  en  pjinfen  te  nalen/en  lik  te  biflribueren  na 
bo2öonnantieenin(lructie  bpfijn  €rc.  gemaebtof te 

maften  /  fulr  ocb  ban  be  b2pbuiterö  bebbenbe  beftellin^ 
ge  ban  3jjn<£rcell  öföcn  9Bbmtrael  berftaen  toerbe. 
Cnaengaenöeüet  tractcment  banben  <aotiberneur/ 

,ee 

toegeboegt  toaé/mitiS  bat  bp  ban  allen  ontfanb/fo  ban 

faubegarben  al0  anbere  affïant  boen  foubetcn  beljoe^ 
be  ban  't  gemeen  befte.  €nbelangcnöe  ben^bmirael 

berflonbcn  3p/bat  ben  3Hbmirael  ban  't  $Q02öernuar* tier  niet  minber  en  bcboo2t  te  toefen  ban  auto?iteit  alss 

ben  mbmaael  ban  ̂ uib-^ollanb/  betoellte  fo  toel  ge* 
boot  ober  bc  binnen  ais  buiten  toateren/en  refcreerben 
Ijen  bies  niet  te  min  tot  bifpofitie  ban  3ün  <£rc.  toien^ 
goebe  toillc  en  meninge  fp  niet  en  berflonbcn  te  toiilen 
ergens  in  beletten  of  bcrljinberen  /  en  toaren  te  bjeben 
bat  fo  toel  be  S|ecre  <0ouberneur  alonaagiflraten  en 

<6ebeputeerbeeïrin  3ijnampt  en  officie  aifulbe  auto* 

riteit  fouöen  gebüuifeen/  aljS  't  t ontract  en  berbonb  ban Snictoaginïjoubenbe.  „  _  h 
^e  ©2ince  ban  (©rangien  be  rebeben  ten  betben  w  WarS5e 

ben  berftaen  en  obertoogen  f)cbbenbe/Decft  baer  op  fijn  ban  u 

berblaringe  gebaen  in  fubflantie  m  bier  naer  bolgt.  g?;"<* <^atalfobeo2bonnantien  inqueflie/  bpbe  generale  rang(f„ 

Staten  ban  Rolland  en  ̂ eelanb/  inbe  refoluttebcé  totfur* generalen  berbonbsf  en  önte  ban  ben  felben  /  tn  nvM  ̂ \, 
leftleben  befïotcn/  genoeg  in  fubflantie  toaren  getonct  öiffEren, 

pieert  getoeeft/fo  bat  be  USagiflraten banben  febcn  fte-  ten  ta 

ben  niet  anbere  gebaen  en  Dabben  /  ban  't  boo?gaenöe  *™ concept  en  refoïutie/in  fo?ma  ban  be  articulen  inbe  02?  jgj^ 
bonnantie  te  (tellen/ om  be  felbe  bp  ljare©?oebfcnap'  ttm  ge- 

pen te  boen  aggreeren.  g>*  ber(taet  3ün  €rc.  bat  Dier  «jfr»- 
op  genen  ttoift  en  beljoosbe  te  toefen/  toie  be  02bonnan* 
tienfoubebebben  bcborente  concipiëren/  ofintoiems 
nameen  tijtel/  betoijlebe  boo?f5  |Bagi(tratenfulfe0 
niet  alleen  en  Dabben  mogen/maer  oob  ex  officio  moe*  £< 
ten  boen/  om  baer  in  bc  algemeine  refolutie  ber  <£5ene*  £C 
rale  Staten  t'acljterbolgen  en  te  aggreeren.  *©e#  ber*  ic 
ftonb3tjn  €rcell.batben  <©ouberneur  al.örep2efente*  e6 
renbe  fijnen  perfoon  niet  en  foube  too?ben  buiten  geffo*  cc 
ten  /  om  fijn  raeb  in  be  beleiöinge  en  eff  ectuatie  ber  fel*  a 

ber  articulen  te  gebmiben  /  maer  bat  Det  Collegte  t'fa*  ce 
mentlijfe  metten  perfoon  bes  <0ouberneurs  /  ais  #?e*  cc 
ftbent/ben  ïïacö  fouben  bol  maben/en  bat  bp  bes  felfs  ce 
ülaebs  abbijs  en  o?bonnantie/alle  boo?ballenbe  fabeny  cc 
beroerenbe  be  generale  politie  /  finantie  en  SCbmiralt*  {C 
tett  fouben  toerbenbeftoten  en  geaceo?beert.  ̂ atbente 
<©oubemeur  Dem  niet  berbo?beren  nocDte  onbertoim 
ben  en  foube  eenige  benniffe  te  nemen  ban  $olitijbe  of 
gubicialefaben/  bieben  (teben  in  Daer  particulier  of  ce 
Darenbo?gcrcnenintooonberen  aengingen/  enbege*tc 
mene  beleiöinge  ber  generale  faben  m  SanbS  niet  en  <c 
roerben/  maer  foube  Den-luiben  baer  mebe  laten  ge*  £C 
toeröen/  nopenöe  be  befcD^ijbinge  ber  jjBagtftraten  en 
placts  betebeninge  /  fouben  fo  toel  be  «Souberneur  ais  <c 
Det  Collegie  in  abfentie  beS  <©«tberneurs/befeibe  mo* . 
gen  boen  /  en  nopenöe  't  beleib  ban  ber  oo?ïoge/  f02tift*  ;t ' catie  /  fcDanfen  te  manen  en  o?öonneren  /  foube  bp  ben  « 
«Bouberneur  gebaen  toerben/  baer  in  gebjuibenbe  ben  <e 
raeb  en  abbijs  ban  ben  ïiaeb  of  Collegie  na  gelegent*  £C 
bd^j  ber  fanen  /  roerenbe  fjet  poinct  ban  SCömtraliteit  c« 
öberbe  tnlanbfe  toateren/  baer  ober  Daöbe3ijn  €rc.Cc 
be  bolle  bifpofitie  alleen  toiilen  beDouben.  €nbanbe£e 
faubegarben  en  berfionb  3ijn  OErceiï.  geenfins/  bat  tik  « 
bp  jemanbs  anbers  berleent  fouben  toerben  ais  bp  fn*  (C 
nen  perfoon/  om  öe  menigbulöige  ftïacDten  iyk  baer  o* « 
berbielen/ tot  D«  boen  ban  3ijnerebeningebaöbe3ijntc 
€rc.  eenige  banbe  <0eöeputccröe  neff ens  gieter  l£er* « 
toeper  Commiffaris  ban  3ijn  €rcell.  gecommitteert/ « 
totfuïbenöagcenplaetfe  alS  3PD*m  fouöen  öefigne* « 
ren  /  en  fouöe  3tjn  €rc.  berfo^gen  bat  ben  boo?f5  <ö5ou*  cc 
berneur  ban  3tjn  toegebocgöe  tractementen  Dem  ais  cc 

nocb  re(terenbe/t'fijnen  bollen  en  bcDoo?ïpen  conten> « 
temente  fouöe  toeröen  betaelt.JBillenöe  en  berblaren*  cc 
be  b002ts  /  bat  be  geconcipieerbe  02bonnantie  bolgen*  cc 
bc  't  gene  bp  3ijn  €rc.  berblaert  toas  /  en  met  gemeen  cc 
abbijs/  raeb/  gocöc  co?refponbentie  en  ober  eenfio*  <x 
minge  htë  45ouberneurS/fteöen  en  <5eöeputeeröe  ge*  cc 
famenöer  Danö/in  alle  refterenöe  pof  neten  bk  Ijkt  niet  <« 
berblaert  en  toaren  /  en  na  Daer  f02me  en  inboub  met* « 
tct  baeb  nagebomen  fouben  toerben/fonöer  eenige  b02* « 
öcringe/centraöictie/cppofitie  of  empefcfjemente  ban 

jeman* 

cc 

cc 



*  f  7  6.  Oorfpronk  der  Necierlandfè  Beroerten 
, ,  pcmanben  /  of  fo  baer  in  eent ge to?rectic  foube  moeten 
„  ballen  ter  fafte  öie  contrarie  ben  teneur  en  inOotibcn 
„  ban  bc  rcfolutien  ban  berbanb  en  önie  toaren  ge 

7ir 

m  berDanö 
„  macnt(bteDpmmcrbaebtoilbeBanbDoubcn/en  Die 
„  T)p  ooft  bpccttcnpcadnngeacDt/geccfpecteert/nage? 
,,  nomen  en  gcefïectucerttoilbeDcbben)  bat  befelbeto?? 
„  rcaic  en  beranberinge  na  beranberinge  en  erigentic 
„  ber  felbcr  rcfolutïc  ban beönie/bp  fijne  €rcell.  en  be 
„  generale  ̂ taten  gebacn  foube  toerben  /  na  b02berc 
„  rommunicatie  en  beubcratie.  ̂ ittoas  genoeg  in  ef? 
i,  fectc  bc  bcrnlaringc  bic  ben  $>?ince  op  befe  btfferenten 
S)  gebacn  Occft/  ben  2 1  SCugüffi  1576. 

*Dc  «©ouberncur^onopentoaieïop  eehigepointten 
noclj  niet  al  gecontenteert/ban  bc  t|eere  ban  21llöe? 
■rjonbe  fcl)2ccf  liem  eenen  briefen  Dab  Dem  fcer  b2ien? 
öeltjft/  bat  0p  ijcmbaerinmctaüemoberatieenlnl' 
ïigDcib  foube  begebcn/bctoijle  ï)et  berfajil  ban  geen- 
ber  toaerben  en  toaov  en  genoeg  conform  ben  articu? 
f  en  Dn  be  generale  Staten  ban  l^ollanb  en  Eeelanb  De? 
floten  en  gcrefólbecrt  /  ontrer  be  toclfte  fijne  €rcell.  fel- 
bc  geen  5toarig0eib  en  maentcOeniteonbertoerpcn. 
€n  (fcf)20ft  OP)  ift  en  nan  u-lieben  niet  berftoijgen/ 
Doe  bat  fijn  ercelLfcOicr  ecnige  opinie  baer  uit  foube 
gefcOeptöebbcn/alg  foube  u-ïicben  fidjalbaerDoger 
toillcn  blagen  ban  fijne  <£rcell.  alDier  boet  /  toacr  op  in 

genoeg  ïjcDDe  geanttooo2b'tgcnempbocötetot  utoet 
ontfcOulbingc  nut  en  oo?boo2Ujft  te  toefen.  <©p  fiet 

ber  Doggeren  ban  f!3:uflel  toilbcn  Dcbtoingcn  /  bctoclne 
ben  ilacb  ban  Staten/  bie  ban  ben  Conitih  ten  gou? 
bernemente  ban  brn  ünnbe  toaren  gecommuteert/ 
genoeg  atörrcbangcnhiclbcn/ en  btoongen  te  boen  al 
batfptotlben  gebacn  en  geboben  DeDbcn.  lEibbelce? 
tijb  guömen  JDerbugo  /  S'crouimuö  be  Rofca  en  ecni? 
ge  anberc  uit  2$:uftïl/  en  ecnige  op  't  Caflccl.  Bcrbu? 
go  ftinccf  uit  SEmtocrpen  ben  nabolgcnbcn  b2ief  /  aen 
fijnen  luitenant  SUDargcIie/lcggcnbc  üinneji  S^Tec? 
ïcttt;  fcanbcnb2ieftocrbeacintcrripiccrt/  en  aen  ben 
P2inccban<0rangiengeD?atöt/  biefe  a;n  ben  Oabe 
ban  Staten  fonb/ en  oberaleenigccopien/  fp  toatf  in 
^paentf  gefcO?eben  /  baer  na  in  fjancf  en  3Miittf 
obergefet/  ooft  namaelo  inb?ua  geb:atDt/  't  inljoub 

toatfalbuo': Ml » i^cere  ban  ifênrgcllc/  alfo  ben  buibel  niet  op  &««> 
en  noub  fijn  toern  te  boen/  fonbcrlingc  te  berijm?  ["311? 

beren  ben  b?ebe/  fo  Deeft  lip  in  't  Ijooft  ban  bc  2S2aban?  l]Sm 
berg  gefteftentc  rebelleren /nemenbe  oo2fafte  optc  gc^  ̂ »€v 
murineerbe  ̂ pangiaerben/  bctoclne  bmenbeboo? '?"c,1. 
buffel  gclb  en  Detalinge  cifcOtcn/en  fienöc  bat  ftet  ge?  coi? 
ïielc  3lanb  tegen  Oaer  opftonb/  Oebbcn  tic  (tab  $lcift  in  #«&«' 

©laenberen ingenomen  /tot Oarc  befcDermingc  /t'fc?  ?°  "e" bert  [jeDDen  tik  ban  BmffclOarctoapenenfo  tocl  ge?  %üul 
bmiiit/  tegen  be  gene  bie  gcfielttoaren  om  ïmn  te  De? 

nauc 

5) 

» 

:ant 

uih  en 
ÏUOC' 

;arütn. 

(acte 

fcDermen/bat  fp  Degonben  boob  te  ffaenbe^pangiae?,  Slf?d' ben  Uie  bae?  binnen  toaren/cn  b:eigben  bc  peeren  met»  Be»öe 
bocöbatonfe  öegeringc  alfjicr  meeft  in  be  gemeente  |  tenïïaeb  ban  Staten/en  alle  bc  €bclentoefenbc  in  öa?  oijfröfe 

ren  banben/in  fulfee^  boegen  bat  iUfc  alle  in  n?oot  perij?  ̂ ''  „. 

nel  gefien  bebbc/en  men  en  boent  anbersS  nic't  fp  en  fou?  S  m ben  alle  ben  €belbom  omgeb^acöt  Ijebbcn  /  fp  fjebben  « 
ben  ̂ eerc  ban  25arlamont  grote  oncerc  aengebaen/ « 
befgelijr  ben  ï^eerc  ban  liBanöbelt/  bie  uaerluiben  cc 
nocïjtanö  fo  beel  beugben  Detoefcn  öecfr  /  toant  na  bat  cc 
fp  bem  tot  cenen  <©ouberneur  geftooren  Dabben  /  fo  cc 
nebben  fpljem  befïeutelenbanber^tab  afgenomen/  cc 
nem  nietntcer  aljef  u  U  gefjoo?famenbe;  ennaiftban  cc 
merncn  /  fo  té  baer  boomemen  te  flaen  fo  tocl  be « 
^pangiaerben/^alen  aio  I|oogbuitfcn/  fp  ftebDcn  cc 
moooB6of7bagengebangcngebouben  in  groot  pc?  c« 
rijliel  ban  boob  gefïagen  te  toecben  /  om  bat  iU  met  et?  c« 
Itjfte  B^alfe  folbatcn  /  tiiz  gefeomen  toaren  om  [>acr « 
«3>tab  te  Delpcn  Dctoaren  /  fp2an  of  bibifeerbe  /  ban  bc  cc 
toelRcfpoobbijfoffeö/op  be  ̂ tabö  muren  boob  ge?  er 
fïagen  fjebben  ,•  ifi  Oeb  fo  bele  gemaeftt  bat  i»  uitQC' « 
raeftt  ben/  en  nier  genomen /en  ïjebbc  Debonbenbat  cc 
alle  be  ̂ pangiaerben  en  ï^oogbuitfen  Oen  bcrfamelen  c« 
om  Baer  te  Defcöermen/  en  ben  ïiacb  ban  Staten/  iiic « 
onö  gouberncert/  in  b2pljeib  te  (lellen  /  op  bat  top  mo? « 
gen  in  en  uit  252uflfel  reifen  om  onfe  faften  te  ïjanbelcn/ « 

toant  fp  Ooubcn  met  getoelb  alle  lin'bcn  ban  toati3a?« tic  batfc  5ijn.  Sn  berfener  u/  bat  baiebertelbeibfo  « 
be2re  genomen  iö/bat  fp  niet  meer  toerlns  en  maften ce 
ban  be  peeren  al0  banljun  jongerö  /  en  fonberlingc « 
ban  mijn  SJeere  ban  ©arlamont  /  ben  toclnen  ift  b2efc « 
bat  fp  boben  fullen  of  ban  fptjt  boen  flcvben.  ̂ I>e  ̂ ta? « 
ten  nemen  bolh  aen  /  feggenbe  bat  ftet  iö  om  be  gemu? « 
tineerbe  folbatcn  te  (traff  en  /  ban  in  berfeftere  u  bat  fjet ce 
i$  om  bet  Inijgofboin  te  (iaën/  fonber  onberfebeib/  buo £ï 
om  te  beletten  fuift  ecnguaebboo2ncmen/enombcn cc 
föteü/  bit  baer  p?efentecrt  ben  perfoonbcöConinr/  'c 
tocberom  in  b2pbeib  te  (tellen/  fotooiben  bier  becga? £c 
bert  etlijftefolbaten  ban  allc^Saticn/ bic  rcgclrcflit  na <c 
252Uffel  fullen  gaen/  om  allcö  te  bolfoengen  bat  mijn <c 
peeren  ban  ben  nabe  ben  gebieben  fullen  /  gclüu  of  fp  'e 
in bjpfteib toaren;  ban  ift  b2efe  fcer  befe bergaberin? tc 
ge  /  om  be  ongeregcltueben  bic  baer  uit  bolgen  fullen/  <e 
ift  berfe&ecc  u  bat  men  nooit  fulhe  booobeib  of  ff  bel?  «< 
merpe  gefien  beeft  /  altf  bie  ban  23:uffel  gcb2uiben ;  « 
Haombeft  en  IWHel  leggen  bier  omtrent/  om  mette  <c 

folbatcn  hic  fp  bebbcn/  te  boen  't  gene  mijn  peeren  ban cc 
ben  «abc  ben  fullen  belaflen ;  iU  toiibe  tocl  bat  th  bier  « 

mijn  paerben  Ijabbe/  u  bibbcnbcbatgnbictoiltfcn? tc 
ben  /  bn  albien  bat  baer  ccnïgc  folbatcn  bcrtoaerisf  fto? Ci 

men/  toant  in  fie  bier  eenen  guabcnioolb  ober  't  Dooft Cc 
bangen.  <6i(lercn  itf  bier  aengebomen  mijn  ̂ eerc  « 

ban  $|ab?e/  en  b2engt  een  goeb  fonbament  ban  b?ebc/  f« 

ban  befc  buibelo  bcr(ïoren'tgcbcci/cn  toillcn  cenen ct <Ooo  x  nieu? 

beftau/  baerom  iö  't  ban  nobc  bat  top  ons  baer  na 
boegen/  en  foube  u  geenfintf  nonnen  rabenubaerin 
ecnigfinö  tc  oppofcren.  SSlDutf  Dceft  \yp  bem  baer  me? 
be  laten  te  b2Cben  (tellen  /  betoijle  &P  berblaerbe  /  bocfj 
fijn  meninge  nergenö  anbcrö  toe  en  ftcente/  ban  om  tit 
autoriteit  ban  fijn  «gjxellcntie  baer  in  tc  mainteneren/ 
üic  bp  meenbe  bat  men  meeröer  refpect  beftoojbc  te 
b?agert/en  bat  bp  ficb  anberö  altijbö  in  allen  faacn 
gabbcgeb2ag?n/bat  Op  niet  ban  met  aöbijaen&en? 
niffe  ban  ̂   ÜBagidcaten  en  Commiffarifen  en  Oabbe 
ter  Oanbcn  genomen  /  uitgenomen  alleen  fetrete  faften 
*n  aen(ïagcn  /  W  fijne  «tfrcell.  bem  bela(t  Oabbe  alleen 
bpOemteOoubcn/  en  fecretelijft  tc  beletbcn/  om  bat 
boo:  bc  ftenniffe  ban  beien  bie  niet  en  fouben  berb^eib 
toerben.  <©cn  9  $obcmb2is  baer  na  10  Op  cinblijft 

^onop  mctte<0ebeputeecbegcacco2bcertaf(tanbtcboen  ban 
'  allen  omfanft  en  abminidratie/  fo  banfaubegacben 

alsf  anbcrsi  /  mitö  bat  OP  boo?  fijn  tractement  ter 
maenb  foube  Oebbcn  joo  gulbenoVbie  Ocm  alle  macnb 
P2cnjö  Dp  ben  «öntfanger  <0enerael  uitgefeeert  fouben 
tócröcn  /  boben  bien  foube  ftem  betaeit  toerben  alle 
fcOuitentoagen-biacötcn/  Dp  ïjcm  optocOten/  bag? 
baerben  alö  anberfiriö  tc  boen /gelijft  ooft  bobe-lonen 
cnftonbfcOappendcecnenbctotbojberinge  ber  geme? 
ne  fafte/  en  bat  Op  tot  fijn  lijf-garbe  uit  elftc  ban  fu? 
nc  b2ie  bcnbelen  foube  nemen  jetf  folbatcn  tot  ̂ cllc? 
barbicro'enfcOuttcn/bctoelfte  tot  0arcbe0oo2lijftele? 
ninge  en  actooonlijfteferbicc  fouben  ontfangenfulften 
tare/  alsi  fijne  boe  jegentooojbige  garbe  tot  bier  tijb 
tmtfangen  Oabbe  /  fonber  bat  eenige  anbere  onberbe 
felbe  bacnbclö  tocbec  aengenomen  fouben  toerben. 

éonop     <Dc  boo2noembe  <®oubcrneur  beeft  baer  na  fijne 
oette-  tlxictrc  en  laetftc  rc&cninge  gebaen  ban  fijne  abmini? 
inaffrf  (tratic  en  omfanft/  fo  nanfaiibcgarben/  b?anbfcbat* 
enoiu^  tingen  en  anbere  contributicn  bp  bcrfcOeibcn  ,§teben/ 
mjm  ̂ 02pen  /  €bclluiben  en  anberc  P2ibé perfonen  aen 

Ö?m  betaeit :  als  ban  muitten  en  amenben  ban  perfo? 
nm^jic  Ocm  bp  benbpanb0abbengetranfpO2teert/  en 
namaclö  (onber  tau-ic en  et^c  ban  getroutoigOeib) 
tocberom  in  ben  Sanbc  toaren  genomen.  25p  toelftc 
rcu.nnnacbelionbcntocrbc/  OP  Wtat  uitgegeben  ban 
ontfangen  te  Oebbcn  /  <j6  <;  1  gulben  /  (tuiberjes  /  pennin? 
gen  /  bólgenbc  't  ftot  ban  tic  fclbicic  refteninge /  in  bate 
ben  19  |5ob;:mber  15-77.  toelft  ffot  öem  ooft  ban 
'0  Ïïani5  tocgen  baer  na  iö  bolbaeri. 

S?     ̂ c  mnireric  ber  ̂ pangiaerben  baer  top  ban  ber? 
,n  Sc    Iwü  OcUDcn/  en  ccffccrbc  in  befen  tijb  niet/  maer  tocrb 
mina*  bagelijr  Hoe  langer  Ooc  meerber  /  en  toerben  baft  al 

Dönai  ̂ccuec/  bregen  groten  toeloop/  ontboben  ticï)mbp 
lom.  benanbercn/al onber bcrclban bat fpbcmoettoillc 

I.  Deel 
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tttcuUjenhröaaênumiöm/m^Decftmp  belooft  ccnto  lonbertcftent/  en  met jacsf  Contnjc  3 egel  bmtlt/
toeU 

9aZ^S/m^^mmmnl^/mma  jfte  Coton  gebangen  toaster  fafte  banbat  ppcemge 

"  %mxmltZimThm  toect  niet  toatfp  boen  ful*  feevete  bergabeunge  maeftte/  en  men  fuföiceerbeof 

f  fen/ÏÏttlSatm  alle*  fal  berbeelt  toerben  /  na  't  Ijp  eenig  bertfanb  mette  p?tncc  ban  ©rangten 
 mocfc 

"  fteöStoMr SSn  ban  buffel  /  boet  fo  Dele  bat   te  IjdiDen  /  om  bat  3nn  blote  met  «g&f^jg* 

oXSa^SSöcriopenoföcftaucljecen/Oenfi^  fo  nafr  toa*  gelegen :  maer  menbebönb  fcefe  com* 
!      i  r  rz . A„        «.*  ̂  ™IZ.   miffic  mhst  eemge  pamptecen/ bte  Coton bcrbo?gcn 

Ijabbe:  Dit  en  anbere  omflanben  b?ocDten  een  gróte 
fufpicie/  bat  Dele  peeren  Uan  be  ftaoe  ban  Staten 
nier  ban  Rennitfc  Dabben  en  boet  mebeeenjS  toaren/ 

j? 

!  benbe  batfe  brillen  gebult  nebben  /  gemeeftt  bcfaRen 

„  nu  butf  fcltfaem  tfaen  /  en  fo  te  toillen  gaen  /  fo  fjeb  in 

„  Itéber  bat  fp  Ijettoaerg  nomen/  ban  na  ben  bpanb 
rracn/ ift  nelobc  bat  bie  ban  ben  föabe  met  Ijacr  fullen   y»<,m».»«....,rr—        ... 

"  bo mmtS^miAmimm^mmrU^hi^  |  tuttoelhefufptctebaecnagtbolgtjsf:batben  14*4 

"  il?  na S  bermogen  beneernW  faVgfe  b?efe  bat   temb?i$  /  be  ̂ eere  ban  C5 limes  /  groot :  «Baiiu  ban 
o ̂^eban^banbfofeerbenbcctlfullenfpelen/  totbat   3©alS-b?abanb  /  <©berjte  binnen  buffel  ban  ttoc 

fp  alle liet"  ftriigsbolRopten  ftalfe  fullen  Oebben.  <©it   baenbelen  analen/  geafMteert  met  een  beel  ftrijgS- 
"  ö  in  't  ftoate  toat  Hier  oingaet  /  en  al  i£  't  bat  in  u  nier   bolft  genomen  i.ö  op  't  Stof te  buffel  /  en  opfmntenbe 

"  ban  niet  eer  en  nebbe  geabberteert/ bat  ts  /  om  batift   bebeucebanben^aeb-Ramer/boo^laflbanbe^ 
mebc  ncbanacn  ben  getoeeft/fo  toel  att  belc  anbere   tenban25?abanb(fo  menboo&af)  be  geerenfiaben 

fcoofben  en  ©eeren  ban berfeïjeiben  Natiën  /b'toelft  ban  Staten/  in  ïtabebergabert3tjftbe/öeeftgeapp?e= 
be  betalmneil  bk  fp  mp  gegebenDebben/  na  batift  ( rjenbeerteninberfefteringegeftelt.  ^ttmaebtee

enen 

al/ee  lonbnearbeibïjebbc/om  fiaer  ftab  te  neluen  Ifeer  getoelbigen  roep:  ntet  alleen  binnen  ̂ ufïel/maer 
1  ü  " ..  ̂ «.*L^i .  ̂  — ^-«4- ** — /   aIIe  öe  p?obincien  boo?/b'eene  bit  en  b'anberc  batfeg* 

genbe/  en  baer  banbifcourerenbe/genjftgetooonlijK 

in  fobanigen  fase  ban  fo  grote  confiberaticn  të  ge* 
fcljicbenbe/  toaer  boo?  men  in  openbaren  b?uRuitge* 
geben  geeft  feftere  juflificatie  ban  ben  aentaft  en  bc* 
toaringe  ban  eenige  peeren  ban  ben  üabe  ban  Sta- 

ten /  betoclbe  ftoetoel  fpniet  mU  uitgegeben  opten 
name  ban  be  Staten  ban  25?abanb/noclj  ban  be  |Ba* 
giftraten  ban  Snuffel  /  fo  të  be  felbe  nocljtano  geb?uftt 

1> 

grnra* 

acban» 

hrniffe 

ban  re 

ntgc 

Oaüra 

binnen 
Snuffel 

,,  fterft  manen  en  befcljermen:  ̂ iermebemün^eere/ 

3,  fo  bUi  in  <©ob  /  u  te  toillen  geben  al  't  gene  u  €bel  fjert „  begeert/  uit  SUnttoerpen  ben  eerden  2Cugufti  1576. 

„  l^ocO  fïonb  onber  gefclj?eben.gn  f)eb  gifteren  gefrtj^e^ 
„  ben  aen  tk  ban  ben  ftabe  /  bat  fo  fp  eenig  gelb  na 
,,  ©ollanb  fenben  /  bat  mijn  regiment  Ijertoaerg  nomen 

„  fal/  fo  toel  altf  b'anbere  /  communiceert  befen  ben 

„  ̂paenfe  officieren/  en  gouberneert  una 't  gene  be 
^,  i|eere  ban  l^iergeö  u  fal  o?bineren  /  en  geeft  ïien  bih 

!'  mael  u  nootfabclnhlKben  te  Rennen-  Onber  fïonb  /  u  getoeefl  bp  Michiel  van  H  amont ,  gef tooren  b?utner 
„  toel  toegeneigben  of  goebgunfiigen  b?unb  /  en  toas  on 
„  bertenent/FrancoisdcVerdugo.  ^ct  opfcl)?ift  toag/ 

„  3Cen  mijn  ̂ eere/mijn  J^ecre  de  ia  Margeiie,  Hutten 
„  nant  ban  ben  ïlegimentc  ban  ben  ColonelVerdugo 
„töt^aerleuu  ■         . ;   .  .     j-A 

^aucBio  b'3fibila  en  be  l|oogbuitfe€olonel!E?33t* 
claeses  éoltoijler/  Carcl  fouefter/  en  <0ori05Fronf  bep 

ger  Oielben  bele  c02refponbentien  t'famen  /  en  focl)^ ten  ben  Huitenant  ban  ben  <©?abe  ban  Oberdetn 

fBuifenïjam  te  abuferen  en  op  Ijun  3Öbe  te  treeften/ 
om  te  fepareren  be  correfponbentie  bien  Ijp  metten 
fóeere  banCuampangnp  ijielb/fp  niclbenbagelijr  ber- 

U  gabering  binnen  'Hlnttoerpen  en  op'tftafieel/  maer 
m  ̂ eronimo  be  öoba  uit  252uffel  toasf  geftomen/ 

jiin  ip  (louter  getooiben/  en  Debbenopenbaerujnlja* 
re  bergaberinge  geöoubenin  fpijtbanben^aebban 

,•  ̂   \  Staten  hk  binnen  55?u(fel  toaren  /  fpottenbe  met 
(     9)  önn  bebel  /  feggenbe  bat  fp  gebangenö  toaren  /  en  S^ 

ztionu  ronimo  ïloba  begon  geljeel  b'autoriteit  aen  tjem  te  ne^ mo  be    men/  intituleccbe  fictj  felbe  o5ouberncur/en  fiabbe  m 
öaöa  u*  ̂ onint^egelboenconterfeiten/  gaf  bebelen  uit/ totl- 
ffS  be  Det tooo^b  binnen Sftnttoerpen geben/  jaftp  guam 

SernS    fo  berbe  bat  Ï)P  op  ben  8  ̂ eptemb?i?s  eenen  b?ief 
mem  30  fth^ef/ bp  Hem  onberteftent  en  gecacRctteert  mettet 
Si    iegel  beö  Gomnjc  bp  Rem  boen  naconterfeiten/  aen  ben 

Seöe^  eoubecneor/  |Karftarabe/3Cmptman/2Burgemee? 
landen  att$  cn  Sliepenen  ber  (lab ban Sdnttoerpen.  <©en 

nS ö?n  felben  belaflenbe  en  o?bonnerenbe  /  bat  fp  ncm  alle  fa* 
«ouüe*  Ren  ük  Run  foubcn  mogen  boo?ballen/  en  bie  fp  ge* 
mut/     tooon  en  fcliulbig  toaren  te  berfoeften  en  te  communt* 
"Sf  1'    ceren  aen  ben  ttabc  ban  Staten  /  bp  ben  Comnft  ge* 
Sïïsi  committeert  totten  goubernemente  generael  ban  be 
meeftetfj  ̂ eberlaubcn  aen  Ijein  fouben  Romen  berfoeften  en 

£22?*  communiceren/  om  baer  in  te  boojfienfoftp foubebe* 
,  binben  te  bclioren/  cn  infgelür  bat  fp  fouben  obebte* 
'  ren  /  boltoengen  en  erecutcren/  en  boen  obebieren/ 
•  bolb^engen  en  erecuteren  alle  geboben  /  manbamen* 

5'teneno?bonnantien  bic  Den  ban  fijnen  toegen /in  ber 
felbcr  nuauteit/  gefonben  fouben  toerben/  geteftent 

"}  met  3i)ncn  name/  en  gc3cgelt  met  bcss  ConinR.^se^ 

99  °e^)c  mttt  ban  <jrftampangnp<©ouberneur  ban  bc 
(lab  Umi  inttoerpcn  bm  terftonb  coptc  maften  ban 
ben  fiToen  b2ief  /  en  fonb  bk  aen  ben  ̂ obooft  ban 

$.  25atocn/  pjcfïöcnt  ban  ben  ftwb  ban  Staten. 
ff)cr\  bcbonb  ooft  bat  Dp  eencn€ngelfmangcnaemt 
Coton/  CommüTie  gegeben  Dabbe/Dem felben inti* 
tulerenbc  a3ouberncur  «öeneracl/  ca  3Ünte  bp  Dem 

ber  ConinfelijftciBajefleit  binnen  buffel/  ban  tooo?* 
betetooo^beal^bolgt: 

JN  den  eerften,  het  is  eenen  yegelij  ken  bekent  voor 

waerachtig  en  notoir,  dat  de  Spangiaerts  wefendege- 
meinlijk  arm,  en  merkendeden  rijkdom  en  voorfpoed 

van  den  Nederlanden ,  hebben  begeert  en  geconvoi- 

teert  aldaer  neder  te  flaen ,  en  gouvernementen  ,  ftaten 

en  officien  te  hebben,  en  aliancien  temaken.  Maer 

alfo  hen 't  felve  niet  en  heeft  mogen  gefchieden  na  ha- 

ren wille  en  voornemen ,  mits  dat  hen  daer  in  obfteer- 

den  de  privilegiën  (uitfluitende  vremdelingen)  en  ook 
de  nature  en  complexie  van  de  Nederïandfe  natie ;  fo 

hebben  de  voorfz  Spangiaerts  de  felve  Nederïandfe  na- 
tie genomen  in  groten  haet,  den  welken  metter  tijd  hen 

is  geworden  by  na  natuerlijk. 

En  onder  't  dexel  dat  (by  ongeluk)  hen  hebben  in 
defe  Landen  vertoont  detroublen  in  den  jare  1^66,  (de 

welke  nochtans  binnen  den  fel  ven  jare  lijn  geftilt,en 

in  haren  eerften  ftate  gebrocht  geweeft  by  de  Her- 

toginne  van  Parma  doen  ter  tijd  Regente  ,en  den  in- 
geboren Heeren  van  der  Landen)  fo  hebben  die  van 

den  Rade  van  fijnder  Majefteit ,  en  van  der  Inquifitien 
in  Spangien  en  andere  geftimuleert  zijnde  ,  by  den 

voorfz  haet  en  begeerlijkheid ,  in  defe  Nederlanden 
doen  komen  den  Hertoge  van  Alven  met  een  armee 
van  Spaenfe  foldaten. 

Welken  Hertoge  van  Alven  (gefondeert  zijnde  in 

de  leringe  van  Machiavelle)  heeft  verfcheiden  grote 
Heeren  en  andere  van  den  Edeldom  doen  onthalfen 

onder  »t  dexel,  dat  fy  in  't  beginfel  van  den  voorfz  trou- 
blen  niet  en  fouden  hebben  refiftentie  gedaen)  Cafte- 
len  en  Fortreffen  doen  ftich ten  of  maken ,  den  volke 

willen  belaften  met  onverdraeglijke  impofitien,  als  yaa 

den  10.  en  20.  penning  en  andere,  de  ftaten  en  officie» 

verfienvanonbequame  en  onweerdige  perfonen, on- 

derhouden ontallijke  verraders  en  heimelijke  aenbren- 
gers,  gebroken  en  te  niete  gedaen  de  privilegiën ,  belet 

de  vergaderinge  van  de  generale  Staten ,  en  den  voorfz 
Spaenfcn  en  andere  fijne  foldaten  gegeven  liberteit, 

ftoutheid ,  en  vryen  wille  te  leven  na  haren  fin  en  dif- 

cretie ,  te  roven ,  t'overfchatten,  t'overdadigen ,  te  ver- 
moorden de  onderfaten  ,  te  verkrachten  en  violeren 

vrouwen  en  jonge  dochters,  en  ten  leften  te  volbren- 

gen ja  te  boven  te  gaen  alle  manieren  van  execrabls 

boosheid,  fonder  daer  op  te  ftellen  eenige  ordcne,difci- 

plineofftrafte. 
In  welke  maniere  van  doen,hebben  de  Gouverneurs 

gene- 
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generael  d'een  voor ,  d'ander  na ,  en  ook  de  voorfz  fol- 

daten blij  ven  continuerende  den  tijd  van  9  of  lojaren, 
datmen  alle  de  eere,welvaert  en  rijkdom  van  de  voorfz 
Nederlanden  heeft  fien  gaen  en  keren  in  de  defolatie, 
armoede  en  uiterlijke  bederöènilTe. 

Dat  de  voorfz  foldaten  egeen  fo  groten  middel  meer 
hebbende  om  te  roven ,  hen  hebben  tot  verfcheiden 

reifen  gekeert  en  begeven  tot  rebellie  en  muiterye,  on- 
der't  dexel  dat  fyqualijk  werden  betaelt.  Forferende 

Steden, en  defelve  dreigende  te  pillerenen  te  roven, 
daer  in  hen  altijd  heeft  gefterkt  den  voorfz  ouden  haet 

dien  fy  hebben  gehad ,  en  gedragen  tegens  d'ingeboren onderfaten  van  defen  manden. 

Merkelijk  hebben  de  voorfz  Spaenfe  foldaten  hen 

over  al ,  en  in  't  openbaer  beroemt,  dat  fy  wederom  ke- 
rende uit  den  leger  van  Zierixzee  in  Zeeland ,  fouden 

komen  na  Brunei ,  eene  Princelijke  ftad  van  Braband 
(en  daer  de  Princen  van  den  Nederlanden  hebben  al- 

tijd haer  Hof  en  refidentie  gehouden )  om  de  felvc  te 
pionderen,  fo  fy  ook  tot  fulker  meininge  na  en  om- 

trent defelve  Stad  zijn  gekomen. 
Maer  wetende  of  gewaerfchout  zijnde  de  voorfz  fol- 

daten,dat  de  borgers  der  felver  ftad  van  Bruffel  hen  ücl 

Dat  meer  is  fouden  dievanden  voorfch  reven  kade 
hebben  doen  aennemen  en  gereet  houden  volk  vim 
wapenen ,  fo  te  peerde  als  te  voet  tot  groter  mac  h 1 ,  om 
daer  mede  de  voorfchreven  gerebelleerde  foldaten 
te  affifteren,  immers  om  tewederftaendcr  rechtveer- 
dige  defenfie  van  de  voorfchreven  Staten.  Arbeiden- 

de ook  by  verfcheiden  manieren  te  verminderenen 
af  te  kerende  macht)  forgvuldigheid  en  neerftigheid 
vanden  felven  Staten  en  van  den  goeden  onderfaten 
met  bedrieglijke  perfuafien :  latende  niet  te  min  de 
voorfeide  gerebelleerde  foldaten  in  hare  kracht  en fterkte. 

En  in  fomma  hebben  die  van  den  voorfchreven 
Rade  laten  merken  dat  fy  luttel  affedtie  hebben  gehad 
totte  rulle  en  defenfie  van  den  Lande,  maer  hebben 
daer  in  willen  houden  en  onderhouden  de  vreemde 
gerebelleerde  foldaten  fo  lange  en  totter  tijd  toe  dat 
hier  te  Lande  fouden  ingebrocht  worden  nieuwe  heyr- 
krachten  uit  Spangien  :  waer  af  een  j egelijk  van  goe- 

den verftande  heeft  gehad  een  afgrijfelijke  detefta- 
tie  ,  met  feer  grote  reden  ,  aengefien  datter  egeen 
oorfake  noch  eenig  mifdaed  en  was  om  cndermael 
qualijk  tetraóreren  defe  Landen ,  hebbende  hem  ock 

7>J 

den  ter  weren  tegen  hen,  fo  zij  nfy  door  getroc  ken,  enjgeopenbaert  dat  men  door  ambitieufe  begeerlijkheid 
hebben  yyandelijk  en  met  fortfen  ingenomen  de  fta<T|en  ouden  haet ,  wilde  in  defe  Landen  (al  of  die  had- 

van Aelft  in  Vlaenderen,  fo  dit  al  breder  word  verhaelt 

by  fekere  difcours  van  wegen  des  voorfz  Raeds  van  Sta- 
te uitgegaen  en  gedivulgeert  by  printe  ,  gevoegt  aen 

d'einde  van  defe  juftificatie.  En  nebben  de  voorfz  ge- 
rebelleerde de  felve  ftad  van  Aelft  blijven  houden ,  nu 

airede  geleden  omtrent  (even  weken ,  tot  gehele  be- 
derffeniffe  van  de  ingefetene  der  felyer. 

Niet  latende  ook  de  felye  foldaten  te  feggen  met 
execrable  en  vrefelijke  dreigementen ,  dat  fy  de  voor- 

fchreven ftad  BrufTel  fullen  ftellen  in  brand  en  bloed, 
en  de  felve  uitroeyen  en  vernielen  totten  kinderen 
toe  ,  en  den  eenen  fteen  op  den  anderen  aldaerniet 
laten. 

Alle  't  welk  bevindende  de  Staten  van  Braband  on- 
Y  erdraeglijk  te  wefen ,  en  te  mogen  verwecken  grote 

en  onverwinnelijke  perijkelen,hebben  't  felve  geklaegt en  vertoont  den  Heeren  van  den  voorfchreven  Rade 
van  State;  dewelke  fiende  de  voorfchreven  actehen 
rebellie  ,  en  hoftiliteit  te  feer  groot  te  wefen  ,  heb- 

ben de  voorfchreven  Spaenfe  foldaten  verklaert  re- 
bellen en  vyanden  van  fijne  Majefteit ,  en  van  den 

Lande,  en  dat  fy  voor  fulx  fouden  mogen  worden  ge- 
tracteert.  Verbiedende  eenen  jegelijk  hen  te  geven 
eenige  afïiftentie  van  victalie  of  munitie  van  oorlo- 

ge ,  op  pcene  van  ook  gehouden ,  getracSteert  en  ge- 
punieertte  worden  als  rebellen.  Confenterende  voorts 
den  voorfchreven  Staten,  te  mogen  aennemen  volk 
yan  oorloge  tot  dienft  van  zijnder  Majefteit,  en  tot 
defenfie  van  den  voorfeiden  Lande ,  en  onderfaten  van 
den  felven  tegen  de  voorfz  gerebelleerde  en  oproerige 
foldaten. 

Maer  in  plaetfe  van  de  felve  gerebelleerde  foldaten  te 
ftraffen,en  de  placcaten  of  edicten  tegen  defelve  by  au- 

[F.  170,)  toriteit,en  bevel  van  die  vanden  voorfz  Rade  van  State 
fepubliceert  uit  te  voeren :  hebben  de  felve  van  den 
Lade  of  eenige  van  hen  gebruikt  goede  gunfte,  ooglui- 

kinge  en  fecreet  verft  and  metten  felven  gerebelleerden 
Spaenfen  foldaten ,  en  gewilt  dat  men  met  hen  foude 
maken  een  accoort ,  hen  doende  prefenteren  betalinge 
en  pardon  van  hare  rebellie  en  vyandelijk  innemen  der 
ftad  van  Aelft. 

Sijnde  ook  een  gemene  fame  en  gerucht  (niet  ion- 
der  grote  en  merkelijke  indiciën  )  dat  de  voorfchre- 

ven gerebelleerde  foldaten  fouden  gekomen  zijnnaer 
Bruffel  uit  voorgaenden  laft  en  voorweten  van  den 
voorfchreven  Rade  ,  en  met  dreigementen  van  de 
felve  ftad  van  Bruffel  t'e  pionderen  om  daer  door  de felve  te  compoferen  tot  grote  fommen  ,  en  dat  die 
van  den  voorfchreven  Raed  van  State  of  eenige  van 
hen  fouden  ,  fo  in  't  fecreet  als  anderfins  ,  hebben 
willen  beletten  het  oplichten  vanden  volke  van  oor- 

loge, by  hen  te  voren  den  Staten  van  Braband  gcac- cordeert. 
I  Deel. 

den  geconquefteert  geweeft  tegen  vyanden )  onder- 
houden een  tyrannig  regiment  en  op  den  volke  ftel- 

len een  eeuwige  fervituyt  metter  Inquifitievan  Span- 
gien ,  en  wederom  ter  dood  brengen  verfcheiden  van 

den  principalen  Edeldom ,  daer  toe  allegedeftineert  by 
den  eigen  woorden  en  beroemingen  van  den  voorfz 
Spangiaerts. 

Siendealfo  eenige  (feer  geaffeclioneert  zijnde  tot- 
te  welVaert  vanden  Landen)  d'uiterlijk penjkel daer 
in  de  felve  Landen  waren  gebrocht  en  geftelt ,  en  ook 
forgendedat  het  gemein  volk  hem  foude  mogen  wor* 
pen  in  eenige  furie  tegen  den  voorfchreven  Raed  van 
State ,  en  dat  in  defe  confufie  verfcheiden  andere  hen 
fouden  mogen  voegen  en  daer  toe  worpen ,  de  welk 
foude  mogen  verwecken  een  vierige  fubijte  en  feer 
wrede  veranderinge ,  fo  in  de  Catholijke  Religie, er» 
de  gehoorfaemheid  die  men  zijne  Majefteit  fchuldig 
is,  ais  in  den  gehelen  Landen  hebben  voor  een  no- 
telijk  en  eenig  remedie  gehouden  te  faiferen  en  be- 

waren voor  eenen  tijd,  eenige  van  den  voorfchreven 
Raed  van  State  en  andere ,  om  daer  by  hen  te  bene- 

men het  middel  van  vorder  te  doen  fo  quade  officie 
tot  gehele  en  uitterlijke  bederfFenifïe  en  devaftatie 
van  fo  fchone  en  goede  Landen  ,  en  dat  de  defenfie 
(die  God  en  de  natureeenen  jegelijken  heeft  gege- 

ven en  toegelaten )  foude  fo  veel  te  meer  vry  wefen 
den  geopprefïeerden  onderfaten  niet  alleenlijk  van 
Braband ,  maer  ook  van  andere  Landen  en  Provinciën 
die  hun  dien  aengaende  mochten  houden  geinteref- 
feert  of  geinjurieert. 

Verklarende  en  protefterendede  voorfz  juftificatien 
by  der  trouwen  die  fy  den  opperften  Heere  fchuldig 

zijn,  dat  fy  niet  en  willen  noch  en  verftaen  by'tgens 
des  voor  verhaelt  is  iet  te  doen  of  t'attenteren ,  de  welk 
foude  mogen  contrarieren  of  hinderen  de  oude  Catho- 

lijke Roomfe  Religie ,  nochde  hoogheid  van  zijnder 
Majefteit,hochhente  trecken uitter  gehoorfaemheid 
der  felver  toebehorende:  maer  dat  fy  alleenlijk  by  de- 
fenmiddele  begeren  het  Land  te  verfèkeren  tegen  al- 

len bedriegelijken  aenflag  en  onwettigen  regimente> 
en  dat  het  Land  foude  rnogen  wederom  gebrocht  wor- 

den in  zijnen  ouden  ftaeten  tranquilliteit  by  het  ver- 
trek en  uitgaen  van  de  voorfz  gerebelleerde  Span- 

giaerts ,  den  welken  fy  egeen  forfe  en  willen  aendoen 
ten  fy  dat  fy  het  Land  willen  blijven  houden  met fbr- 
fen.  Verhopende  dat  zijne  Majefteit  geinformcert 
zijnde  van  der  waerheid ,  niet  en  Jal  willen  gedogen  in 
defe  Landen  eenige  tyrannye  of  onbehoorlijk  gouver- 

nement. Aenfoekendc  eenen  jegelijken  dien  dele  fake 

mach  aengaen ,  't  fy  door  intereft  airede  geleden  ofte 
lijden  by  der  confequentie,  hen  te  willen  ftellen  in  de- 
voir  van  natuerlijke  defenfie  tegens  de  forfen  van  de 
voorfz  gerebelleerde,en  alle  vileyneen  onmenfchelijke 

<0OO  3  fcr- 
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fervituic  offlivernye,  dewelke  alle  vrye  en  genereufe 

Natiën  meer  behoren,  t'ontfien  en  te  detefteren  dan  de 
dood. 

Voorhoudende  de  voorfz.  Juftifianten  tot  hun  dele 

jegenwoordige  te  augmenteren ,  en  daer  af  de  redenen 
en  circumftantien  nader  te  particulariferen ,  fo  verre 

fy  bevinden  of  konnen  verftaen  dateenjegelijkbyde- 
fen  niet  en  foude  fijn  voldaen. 

mm  Beeft  baer  na  be  meeftenbeel  ber  felber  toe* 
berom  log  gelaten  /  alleenlijk  in  berfenertöeib  Bou* 
benbe  ben<©2abebanSfêanffcu7  be  l^eere  ban  25ar* 

ïamont  /  ©igliug  /  ö'Sifibnbille  /  mette  &ecreta* 
riflen  25crtt  en&cBarenberg  /  fulfts*  batbefelbeter* 
itonö  toeöerom  begonften  te  befongneren  /  en  tieten 
opnieutoöeen  paccaet  uitgaen  en  alom  publiceren 
tegenbe  gemuitineerbe  <§pangiaerben/  mfcoubenbe 
algbolgt: 

BtdenConink. 

igctrtoc  /^vNfen  lieven  en  getrouwen  de  Cancelier  en  lui- 
beplao   Vyden  van  onfen  Rade  in  Braband  faluiten  dileótie. 

firn  fial  AU°  ons  aengegeven  is  **  de  sPaenfe  foldaten  met 

6e  ban  hare  complicen  hun  houdende  al  noch  jegenwoorde- 
&tatenl  lijk  binnen  onfer  ftad  van  Aelft  en  elders  ,  hebben 

Xïiu  door  haer  hoftil  en  vy andelij  ken  aenflag  gedaen  op 
Strafte  onfe  Landen  en  Steden ,  verklaert  geweeft  van  onfen 

£>pan>    wegen  ,  by  openbaren  editte  ,  rebellen  en  vyanden 

?Wm  van  onsen  onfe  Landen  >'en  dat  fy-luiden  met  meer  an' dereinde  felve  rebellie  blij  ven  continuerende,  en  hun 

vervorderen  nochdagelijx  tot  hun  conjuratie  te  tree- 

ken  eenige  andere  Spaenfe ,  Italiaenfe ,  Walfe ,  Neder- 
landfe  en  Duitfe  foldaten ,  fo  te  voet  als  te  peerde ,  hun 

hebbende  met  grote  lelijke  en  afgrijfelijke  dreigemen- 

ten gevanteert ,  onfe  ftad  van  Bruffel  en  alle  deinge- 
fetenen  van  diere,  mitfgaders  van  de  omliggen  de  dor- 

pen en  vlecken  met  forfeen  geweld  te  overvallen  en 

vyandlijkte  tracteren ,  fo  fy  airede  in  veleplaetfen  heb- 

ben gedaen  ,  hebbende  gebout  fortreffen  ,  alles  te- 

gensonfe  Hoogheid,  en  deftructie  van  onfe  Landen, 

en  goede  onderfatén ,  fonder  daer  toe  nochtans  te  heb- 

ben eenige  wettige  reden ,  hun  hebbende  ook  de  fel- 
ve  foldaten  willen  maken  Heeren  of  Gouverneurs  van 

onfe  vóorfz,  Landen,  en  vanteren  hun  al  noch,  dat  fy 

onfe  onderfatén  fo  geeftelijk  als  weerlijk ,  mans ,  vrou- 
wen en  kinderen  fo  tyrannelijken  fullen  tracteren ,  dat 

fy  hun  handen  fouden  waflen  in  hun  bloed :  So  ift, , 

dat  wy: 't  felve  aengefien,  en  noodlijk  bevindende  de 

fclve  gerebelleerde  foldaten  en  andere  hun  aenhange- 

ren  te  verklaren  vyanden  van  ons  en  van  onfen  Lan- 

de van  Braband ,  en  van  Overmase :  hebben  de  fel- 

ve,  by  deliberatie  van  onfe  feer  lieve  en  getrouwe ,  de 

luiden  vamort.fen  Rade  van  State,  by  onsgccommit- 

teerr.  totten  Gouvernemente  Generael  van  onfe  Lan- 

den van  heijwaers-over,  anderwerf  voor  fulx  verklaert 
en  verklaren  by  defen.  Bevelende  daerom  allen  onfen 

onderfatén  vanden  fel  ven  Landen,  verfoekended'on- 
derfaten  van  den  anderen  byliggenden  Landen ,  Ste- 

den ,  Dorpen  en  Vlecken ,  alle  de  felve  gerebelleerde 

foldaten  •> en  aenhangers ,  voor  fulx  te  houden,  trade- 
ren en  hinderen  aen  lijf  en  goed.  Willende  ook  dat 

<ie  vöarfoonfe  onderfatén  van  onfen  voornoemden 
Lande  van  Braband  en  van  Overmaze,  fullen  te  dien 
einde  hun  terftond  verfien  van  wapenen ,  op  de  poene 
van  eehen  gouden  reael ,  te  verbeuren  by  eiken  die 

daer  af  in  gebreke  fal  bevonden  worden ,  totte  gemei- 
•ne  defenfie.    En  op  dat  dit  gebrek  mach  bevonden 

worden ,  ot"di« eren  wy  d'Officiers  van  de  plaerièn  fo 
haeft  mogelijk  is ,  eene  particuliere  monfteringe  ( elk 

onder  fijn  officie)  d'onderfaten  te  doen  pafferen,en 

overlenden  by  gefchrifte,  by  nameen  toename 'c ge- 
tal van  de  weerbare  perfonen  aen  ons  of  u ,  en  't  dob- bel van  dien  aen  de  naefte  Stad.  Toelatende  te  dien 

einde  allen  onfen  voorfchreven  onderfatén  te  gebrui- 

ken den'  klokQag  ,  trommclflag  en  andere  middelen 
om  de  voor fch reven  gerebelleerde  te  hinderen  aen  lijf 
en  goed,  fonder  daerby  iettemifdoenof  misbeuren. 
Begerende  om  alle  inconvenienten  te  fchouwen,dat 

onfe  voorfchreven  onderfatén  tot  haerder  meerder  ver* 

fekeringe ,  goeds  tijds  voor  den  klokflag  affiftentie  be- 
geren ,  en  nemen  van  ons  volk  van  wapenen  of  van 

der  naefter  Stad  aldaer,  fo  verre  fy  hun  niet  machtig 

genoeg  en  kennen  de  voorfchreven  vyanden  en  gere- 
belleerde te  wederftaen .  Gebiedende  ook ,  dat  alle  Ca- 

piteinen ,  Luitenants ,  Vendragers  en  andere  ruiters  en 
foldaren  ,  fo  te  lande  als  van  onfen  armee  te  water, 

fchippers,  bootsgefellen ,  buffchieters,en  andere  van 
wat  qualiteitof  natie  die  fouden  mogen  wefen,  datfy 

binnen  acht  dagen  na  de  publicatie  van  defen  ,  hun  ful- 
len vertrecken  van  de  gerebelleerde  ruiters  en  folda- 

ten, op  pcene  van  lijf  en  goed ,  als  wefende  vyanden 
en  rebellen  van  ons  en  onfe  Landen.  Wel  verftaende 

dat  allede  gene  die  hun  fullen  komen  doen  aenfehrij- 

ven  en  begeven  onderde  foldy  en  eed  van  ons  en  den 

voornoemden  Staten  van  Braband ,  of  andere  geallieer- 
de Landen ,  de  felve  fullen  worden  ontfangen  in  dienft, 

en  vernoegt ,  fo  wel  van 't  gene  men  bevinden  fal  hun 

fchuldig  te  2.ijn ,  als  ook'  van  de  foldy ,  daer  op  fy  lui- 
den fullen  werden  aengenomen.  Verbiedende  infge- 

lijx  eenen  jegelijken  van  wat  qualiteit  hy  foude  mogen 

wefen ,  dat  fy  de  voorfchreven  gerebelleerde  of  hare  ad- 
herenten  niet  en  fullen  mógen  tonen  eenige  jonfte  of 

faveur  ,  furnieren  of  lenen ,  doen  furnieren  of  lenen 
in  wat  manieren  dat  het  zy ,  eenige  penningen ,  filver 

of  gout ,  of  hun  affiftentie  te  doen,  of  aen  te  voeren 
eenige  victalie ,  amonitie  of  anderfins ,  daer  mede  fy 

ons ,  onfe  Landen  of  onderfatén  eenigfins  fouden  mo- 

gen krenken.  Op  de  pcene  van  daer  aen  te  verbeuren 

lijf  en  goed  als  boven ,  t'appliceren  d'een  derdendeel 
van  't  fclve  goed  t'orifen  profijte,  'ttwede  derdendeel 

tot  profijte  van  den  accufateur  of  aenbrenger  i  en  't  der- de derdendeel  tot  profijte  van  den  Officier  die  daer  van     ( 

d'executie  doen  fal  En  ten  einde  dat  van  defe  onfe  je- 

genwoordige ordinantie  en  gebod  niemand  ignorantie 

en pretendere,  ontbieden  en  bevelen  wy  u, dat gy  ter- 
ftond en  fonder  vertrek  defe  jegenwoordige  doet  kon- 

digen ,  uitroepen  en  publiceren  alom  binnen  den  Ste- 
den en  plaetfen  van  onfen  Lande  en  Hertogdomme 

van  Braband  en  van  Overmaze ,  daer  men  gewoonlijk 

is  uitroepingen  en  publicatien  te  doen.  En  tot  onder- 
houdeniffeen  obfervatie  van  diere  procedeert  en  doet 

procederen  tegens  den  overtreders  en  ongehoorfame 

by  executie  van  de  pcenen  boven  verhaelt ,  fonder  ee- 

nige gunfte ,  diffimulatieof  verdrag.  Des  te  doen  met 

dieffer  aenkleeft  geven  wy  u ,  en  de  voorfchreven  Offi- 
ciers volkomen  macht, autoriteit, en  fonderlinge be- 
vel. Ontbieden  en  bevelen  eenen  jegelijken ,  dat  fy  u 

en  hun  't  felve  doende  ernftelijk  verftaen  enobedie- 
ren.  Want  ons  alfo  gelieft.  Gegeven  in  onfer  ftad  van  (p.,7, 
Bruffer  onder  onfen  contre-zegel  hier  op  gedrukt  in 
Placcate  den  i\  dag  van  September  1576.    Onder- 

ftondbyden  Conink,in  fijnen  Rade.  En  was  onder- 
tekent d'OvERLOPE. 

VUn  gelijfeen  Hebben  fp  een  paccaet  uitgegeben  op  $ra. 
be  onbeBoo?ïij&e  üfurpatie  ban  ̂ ieconimc  be  fio*  j»*j 

ba  /  ober-  'tgoubernement  banbe  Sanben  ban  Ber*  sy,Bj 
toaer$?-ober/ baer  bpfpber&laren  bat  be  &?ie  Staten  ufurpai 

banbenl|ertogbomttie  ban  25?abanb  bertoont  Bab*  K** ben/Boe  bat  gieronimo  öe  ftoöa/toefenbe  ban  ben  m*  j?p£o 
be  ban  £tate  en  atëboe  bertroc&en  op  Bet  Cafleel  ban  mm 

SCnttöerpen/  8mt  becbo?öect  Babbe  teufucpecenöet  »*« 
goubcmement  generael  ban  be  lanben  ban  Berruaewi-  *ïmv 
obec/onbec'tbejcelbanbat  eenige  banbenïlabeban  mem ^tatetoaren  gebangen  getoeefl/  berBalenöe  baecin  Jgjj 

be  rebenen  bo?en  becnaclb  nopenbe  3ön  fcB?öben  ge*  *""v öaenben  8  September  tfiS.  aenben<0oubecueut/ 
USacngrabe  /  2fimman  /  25urgemeefter£  en  ̂ ScBepe* 
nen  ban  3flnttoerpen  /  bebelenbe  baecom  alom  te  bec* 

ftonbiaen  en  te  publiceren  inbe  fteöen  en  p?obin«'en 
befer  iSeberlanben  /  bat  al  't  gene  be  boojnóembe  <$& 
ronimobetóobaopten  tptelban  «3oubèrneur  45ene? 
racl/of  p?incipael  ban  ben  ïïabe  ban  ̂ tate/geat^ 

tenteert  babbe/  egeen  effect  fo?tere/  als?  öebbenbe  't  fel* 
be  goubernement  gcufurpeert  /  fonber  baer  toe  par* 
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rm  ban 
S:a> 
banu  en 
ban 
©lacn> 
berm 
Iiclitcit 
balti  op 

ben/cntoaSgebatccttben  i?  Septcmb?i& 
<Dc  faftcn  fn  befen  fïaet  toefenbc  /  fo  licBten  tic  Sta; 

ten  ban  23?abanb  bolB  op  tot  Bate  bcfcnfïe  tegen  bc 
gcmuitincètbe  Spangiaetben  te  boet  en  te  paetbe/ en 
Die  met  Of  ttop  en  c onfent  ban  oen  Jïabe  ban  Staten. 
SP  machten  bendeere  ban  J^efe  tot  <6enetael ober 
ftetboctbolft/cnöen  ïgcetc  ban<©limc.ö  gtoot25alju 
ban  3Bal$-b?abanb  tot  3(jnen  Stuitcnant  /  en  ben  ï&ee* 

JJ5JS  wtoan  25cb2c  obetftc  obet  Bet  peetbebolft.  g&ieban 

E erbe '  ©laenbeten  licBten  een  tcgfment  boetftnecljten  op  on- ^panat»  bet  ben  ̂ cetc  $opclletf  /  en  fes  c ompagnien  paetben/ 
8«öfn.  öoc^  aj{C!Ë{  onbct'tgebieb  ban  ben  <*5?abe  ban  ifteut algsöoubctnent  ban  ©laenbcten/  fobat  BetftcBnv 

ften  liet  batter  een  bloebige  oo2log  acnflacnbe  toaoy 
toant  be  Spangiaetben  fienbe  battet  al  tegen  Den  op* 
flonb/  focBtenBenfclbcn  ober  ai  te  fieeften/  enfona 
bpben  anberen  te  boegen  atëfp  moeten  /  SancBio 
b'211bila  toonbe  Bern  opentl(jft  niette  gemuitineetbe 
ban3BcI(i/  bieBP  affiftentie  öcbe/  en  ontboob  ooft  be 
.Spangiaetben  onbet  ben  ©clb-obctfïe  3&on  ifet* 
nanbo  be  (€oïcbo/  bat  BP  3ijne  geoccupectbe  plaet* 
fen  guiteten  /  en  niette  Spaenfe  en  ̂ taliacnferui* 
terne  bic  in  L^ollanb  töaten  /  na  25?abanb  nomen 

fbube/'ttoelftBPtetftonb  bebe/  op  bat  Bern  ben  tocg 
niet  gefloten  en  foubeboetben/  eneenen  gioan©alco* 
netta  Capitein  ban  be  Spaenfe  ïgacguebufietg  te 
paetbe/  guam  boo:  be  ©laemfe  guattieten  albeto* 
benbeen  plonbcrenbe  bp  be  ScBelbe  boo?  Stntboet; 
pen/  altoaet  bat  BP  becbolgt  toecbe  ban  be  boeten  biel 

3  000  fterft  fijnbe.  SancBio  b'3Cbila  Caftelein  op'tCa* (teel/  fonb  Bern  tctftonD  eenige  aflfïftentic/  meteeni* 
ge  fcfiuiten  om  be  tibiete  te  paffet  en/  en  biel  baet  mib* 

*$"' ielettijbecngtote  fcBetmutfinge  tuffcBen  bespan* 
je  tui>  giaetbcn  en  be  boeten/  baet  bele  boeten  of  Buifluiben 
ciienbe  betfïagenbleben/  Baten  25alju  biefe  geleiben  geban- 
kS2?  9&I  *n  guamen  be  Spangiaetben  be  tebiete  obet/ 
■en  en  fonbet  fcDaDe.  ̂ cn  fiaeb  ban  «State  fcB?cben  uit 
©panai*  buffel  aen  SancBio  b'SCbila/  bat  fp  bettoonbett  toa* 
treöen.  ït^  toat  gem  niobeetbe  bat  BP  tot  onbtenfl  ban  ben 

«Honinft  be  tuitetpe  uit  Bate  gatnifoenen  ontboben 
Babbe/  en  be  plaetfe  bk  fptn  betoatinge  Babben  bebe 
toetlaten  /  en  fulfteo2b?e  ftclbe  al$  Bern  loei  gebiel  /  fon- 

bet bunne  petmtffie  of  confent.  ̂ aet  op  SancBio 
ö'3fibilaanrtooo2be/  bat  f)P  ben  Coninn  lange  jaten 
gettoutocljift  fjabbe  gebient  /  en  nocfj  altijb  gettou  ató 
eengocb  baffaelen  onbetbaen  bienen  foube/en  boo2 
be  telte  bat  Ijp  niet  alleen  en  toa$  bie  Bet  ntögsibolB  bp 
cenbebe  betgabeten/maet  mebe  be  Colonellen  ban 
Bet  boetboln  en  tuitetpe/  om  bat  ben  bienfl  ban  ben 

Conmfeenbanbentijb'tfelbe  fulfe.ö  toaö  beteifeben; 
be/enbatfp'tfelbet'albcttijb/  be^  noob  enbetfoebt 
3rjnbe/foubenbetanttooo2ben.  Hp  fcb?eefoonaenbe 
jiBagifttaten  ban  232uffel  /  bat  bp  albien  baet  geen 
o?b2e  geftelb  en  toetbe  bat  ben  öaeb  ban  State  b2p  en 
ünbcfjinbett  foube  mogen  t egeten  /  en  bat  be  felbe 
langctalögebangenc  geftouben  bietben/  bat  öp  met 

b'Off  itictö  ban  ttt  <ö02loge  baet  in  na  Bun  goebbun- 
ften  foubcn  temebieten.  ̂ en  Jüaeb  ban  State  ant* 

tooo2ben  baet  op/bat  fp  b2p  toaten/en  om't  felbe  felaet; bet  te  betonen  )aKttic  getefolbeett  bat  fp  te  3©illeb2oeR 
ccnb02Ptufifcncn  ^ujTei  en  3Bnttoetpen  ftomen  fou^ 
ben/gelijfefpbcbcnèn  ban  baet  binnen  9fntb3etpen/ 
tonenbe  obctfuit  bat  fp  niet  gebangen  en  toaten.  5^act 
toetben  nocfj  mibbclen  boo?gef[agen  om  met  bege* 
muitineetbc  te  atco2beten  /  en  men  liebt  Baet  p?e^ 
fentatie  ban  eenige  betalinge/maet  blcben  ebenob; 
(linaet/enenbiilbcnbangcne  p?obifionele  betalinge 
opteheningef)02en:  bantoilben  p2omptclii&  tenbol= 
lenbetaelb  3ijn/  te  meet  om  batmenfe  boo?  tebellen 
ban  sijne  maiefleit  bet nlaett  Babbe  /  en  bat  mijn  ̂ ee^ 
te  ban  l^cfe  en  völime^  bolft  tegen  Ben  aennnamen/ 
fult  öattet  geen  accoo2t  te  Bopen  en  toa& 

Sancliio  b'3£bila  bebe  tegenö  obet  3£ntbjetpen  aen 
b'anbet5übe  ban  bet  ScBelbeopten  ©laemfengtonb 
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tituliet e  macFjt  of  aut02iteit  ban  ben  «JToninB  te  Beb*    ren  open  Bouben  foube/en  ble  ban  $Cntb)erpcn  te  meet «  «a* 
^  öenautoen  en  bebtoingen.  fjuliaen  be  Komero  f02-- Sde? tifrceerbeBem  binnen  betfïabïiet/  altoaet  Bpeenï;  SSec 

gecompagnienban3iinColonelfcBap  binnen  Babbe/  ffl* 
en5rtanroi0  iBontefboea  <©oubetneut  toan'iroac* ftrir bt  focljt  Bern  te  betfletnen  mette  ̂ oogouitfen  ban 
ben<02abe  ban  «abetfrein  tiie  baet  tnaten/  en  «©on 
JKat tijn  be  5Cpale  lag  met  3ön  Spaenfe  Compagnie 
aen  b'anöct  fijbe  ban  be  t ebierc  op  be  plaetfe  3Düb  ge^ naemt.  3Clfo  Bielben  DcSpangiaetben  in/^ier  |Bac^ 
(rtifljt/  be  Catfelcn  ban  3Cnttoerpen  /  «©ent/  öttecBt/ 
©alcnnjn/  Cuilenbutg  en  ©ianen/  en  in  SBelft  toaten 
be  eetjle  gemuitineetbe  /  en  toaten  t'famen  obet  be 6000  mannen  ftetB/Bloeae  en  boel  etbaten  folbaten/be* 
Balben  be  fïeben  tik  be  3Balen  en  i^oogbuitfen  in  Bab^ 
ben/enficbaenbe  Spaenfe  3öbe Bielben/ en fotBten 
alle  mibbelen/  om  be  gene  bie  nocij  niet  gemuitineett 
en  Babben  /mebe  te  boen  muitineten» 

3Don3Clonfobe©erga0  toajSmebe  binnen  buffel  'r  ̂0D|1 betfcBct t  getoeeft  /  maet  fo  Baefi  Bp  b?p  toaö  /  bertvob  So» 
Bpban  baet  na  3Cnttoetpen/  baet  na  betgnbcrbelju  aicnfo 
alle  3ijne  tuitetije/  toefenbe  ban  meninge  om  baet  me*  le®* c' 
betegaenna  3Celft  bpbe  gemuitineetbe  Spangiaet*  m' ben/ om  be  felbe  te  betoegen  om  m«  Bern  te  treeften/ 
en  Bet  Cafteel  ban  <0ent  ( 't  toelft  tik  ban  ©laenöeren 
begonnen  te  belegeten)  te  ontfetten/  en  om 't  felbe  te licBteltjfterte  effectueren /fo  mattBeetben  ben©elb- 
obetflen  3&on  5Fetnanbo  be  €olcbo  met  3ijn  tegiment 
tontom  SCnttoetpen/  om  boben  be  fïabbp  S-25et* 
naett  obet  be  ScDelDe  te  paffeten  /  en  fo  mebe  tot 
3ïel(tte  nomen/  maet  m  We  Spaenfe  ruitenjebp 
ben  anbeten  guamen  /  te  toeten  1 7  C02netten  ruiterije 
ftetftomttent  1200  mannen  /  beleib  boo?  Bloene  oube 
en  etbaten  Obetfien/  aljefnamentlijft  beboo?noembe 
55on  SUlonfo  be  ©etga.ö  /  ̂on  fer  nanbo  be  Coleöo/ 
^on  25eniatbin  be  iBenboffa  /  3!an  2öaptifta  oe 
IiBonte/  ̂ on3Bntonio  b'SCbaloiS/  $icoIacö25a!ïa/ 
<©on  peb?o  be  (Caffijf  en  anbete  /  en  bat  fp  betflonben 
batbe^eeteban  <0limeiö  en25eb?e  met  2000  boet- 
bolft  en  1000  paetben  op  toeg  toaten  om  bijf  of  fejt 
baenbelen  Spangiaetben  omttent  Eeuben  leggen* 
tie/  te  gaen  betflaen  /  fo  tefolbeetben  fp  be  felbe  te 
befoeften  /  en  getoaetftBout  Bebbenbe  beBate  batfp 
op  Baet  Boebe  fouben  toefen  /  3ün  (p  ben  anbeten  in 
'tgeficöte  geftomen.  ̂ eSpangiaetben  fïelbenBaec in  ffag-o?b?e  en  beben  eenige  2öo?goenfe  catabijnjj 
ban  Den  paetbe  gaen  /  baet  bp  Bern  boegbc  §an 
25aptifla  be  Jfêonte  om  Bern  te  geleiben  /  alfo  Ba*= 
ten  Capitein  baet  niet  en  toajj  /  en  ben  luitenant  ban 
be  25o?goenfe  tuitetije  bolgben  Bern  /  en  tet  felbet  tijb 
guamben©elb-obetflen  3[u»aen  be  aometo  albaet 
met  omt?ent  15  «Spaenfe  folbaten  te  paetbe  /  ïtic  tet* 
flonb  ban  be  paetben  gingen/Ben  boegenbe  bp  be  25o?* 
goenfe  tuitetije  te  boet/  en  men  begon  befrbetmut* 
ftngc.  <©et  Staten  bolft  toag  meeft  nieu  ongeoefent 
bolft/  enbe  Spanfliaetben  baet  tegen  toaten  oube/ 
fttoefte/toel  etbaten  folbaten/betoelfte  eenige  ban  be  Ba* 
te  in  embufcabegeleib  Babben/  tite  titocr^  opbemuf*  (f.  171.) 
guettiet  0  ban  be  Staten  bolft  cBatgeten  of  ballen  fou* 
ben /en  in  fulftet  meninge  en  o?b?e  bielenfpmeteen 

gtotefutie/  gefttijfcB  engetoep  op  bet  Staten  bolft  .flfö»' aen/  be  toelfte  na  bat  3P  eentf  Baet  mufguetten  en  t oewf  JSSJ 
afgefcBotenBabben/begonbenteblucBten,  ^on25et*  tenuout 
natbijn  be  iBenboffa  Babbe  ben  boo?tocBt  op  be  Sta- 1"  J^? 
ten  tuitetije/  Bern  bolgbe  3&on  peb?o  be  €aflfïjf/  met*  Sm 
te  compagnie  ban  <^an  25aptifïa  belKonte/  en^on  jteutitn. 
2Clonfo  be  ©etgag  bolgbe  mette  tefle  met  fulften  furie 
bat  be  tuitetije  ban  bc  Staten  mebe  fo  toel  altf  Bet 
boetbolft  be  blucBt  namen  en  be  Spangiaetben  ben 
rugge  toe  fteetben/  be  Spangiaetben  bolgben  Baet 
al  becBtenbe  en  betffoegenbet  (eet  bcle  /  fonbet  be  felbe 
eenigen  tjjb  te  geben  om  Ben  toebct om  bp  ben  anbeten 
te  mogen  boegen  of  plaetfe  te  Bouben/  be  blucBtige 
too?pen  Bun  getoeet  ban  Ben  om  te  Derct  te  mogen 
blucljten  /  be  Spangiaetben  berbolgbcnfc  feet  fut ieu* 

©e 
"•pan* 

Jtmï  imfiêmmmïc msSam^^m^oojj^m^  I  felijften  tot bp'parft toe biebt bp ïeubetj gelegen. ^iec n  hoee  fe  folbatcu  /  en  flelöcn  3praneifcu$  ©albe3  baet  in  tot  I  toetben  ooft  feet  beleStubcnten  ban  3ieuben  berfla* 

iuoen  eenaoubetnïut/opbatBpbepafTagtenop©laenbe*l  gen/  be  toelfte  uit  cutieutfmb  umetftabgegaentoa^ 
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ren  om  Ut  ncbetïit  tt  ften  /  en  geen  anbere  refeeningc  I&eerc  $2incc  ( m  batmen  aïrebe  onbemtfjt  toag  boo? « 
en  fiaöben  gcmacnt  ban  bat  tic  Staten  bolh  Uc  ;§pan* ,  't  rappo?t  ban  tien  J^ccce  D'^aufTP/  en  gefonben  b?te*  « 
öiacrbenberrafffBcncntcr  neberlcggen  fouben.  3&it  ben  aen  ben  ïgecre  <0?abe  ban  ftcur)  be  goebeBanb  « 
GcfcBiebc  op  ben  14  ̂ eptcmb^  /  tocfenbe  Cruif  ber*  toilbe  Boubcn  en  fijne  macBt  toekennen  om  ben  geme* " 
fieffinacn  ban  /  bic  bc  ̂ pangiaerben  in  groter  eeren  ncn  bpanb  bt$  ©aberlanbtf  en  ber  feïber  onberfaten  te « 
fiouben/  tttfTcBen  E cubcn  en  Cienen  omtrent  Bet  bo?p  toeberftaen :  met  bafte  tjope  en  berfefeertnge  /  bat  be " ban  ©tfnaö.  ©an  bc  ̂ pangtaertö  en  blcbcn  niet  j  boo2f3lüeere#2inccnieten  foube  brillen  bermeefleren 
meer  boob  ban  ttoe/ en  ttoeofb2iegcguctft/3P  «regen  eemge  fterfee  ̂ teben  ban  ben  goubernemente  bes* 
meelt  alle  bebenbetë  banljet  boetboln/  en  iogcerben  boo?f3  <i3?abe  ban  JSeur  /  ban  om  Bern  te  bienentot 
btónacfttö  inbe  b02pen  baer  ontrent  <ZR$  anberen  ibertreROfboo?tocf)ttottetboo?f3fecDurjEi/toelR  toefen- 

öacatf  marcBecrbcn  fp  boo2t$  omtrent  bp  25?uflfelo* ;  beaengenomen  en  op  Bet  «gatf  geloft/'ttoelfc  Ben  be 
ber  een  Klein  rebternen  of  toatcibloeb  na  MM/  en  ;  beguaemfte  plaetfe  bocBt  /  fouben  fp  ontfangenenge- toonbenaen  bc  gemuittneerbebe  benbelsfentojnetten  öolpen  toerben  met  alle  nobtgeen  geboegelijfee  com 
biefpberobert  naboen/ en  baben  ben  batfe  Ben  toilbcnimobitciten, 
boenen  bp  be  anbere  ̂ pangiaerben  /  om  be  &pangi* 1  €en  ttoeben  alfo  bit  al  gefcfif  ebe  ten  btcnfte  <©obc#/ 
aerben  bic  op  Bet  Cafteelban  eent  lagen/  bie5Pfet*  \  bctoaringc  banbeCatBolijnc  «eïig!e/beBoo?löfte  ge- 
ben  maer  1+0  man  ftcrïi  te  toefen/ en  nocB  i*  3©alcn  Boo?faemBeib  ban  fijne  JlBaj.  ban  ben  geinenen  ©a, 
ban  Bet  oube  garmfoen/  te  ontfetten:  maer  toat3P  |  berlanbe  en  tntooonberg  ban  bfen/batbe  i^eereban 
boo2toenben  fpen  nonben  Benluiben  baer  toe  niet  be*  Dtauffp  fuiR  beboir  boen  foube  Op  fijn  CrcelUbatben 
totlligen/  en  alfo  3P  Betboo?  onmogclijb  Btelbcnfon*  ̂ oofoen  bes  boo?f3  onberftants  uitbnicneïijft  en  op 
ber  Bulpe  ban  bk  ban  Sflelft  /  Bet  Caftccl  ban  <0ent  te  Ujfttraffe  berboben  foube  toerben/  bat  fp  nocö  Bun  bolfe 
ontfetten  om  bat  ber  Staten  ïcger  bageljjïtf  berfteiH*  geen  nieutoigBcben  in  ben  ïanbe  ban  ©laenberen  en 
te/foHccrbenfptocberomna  252abanb/baer3PDaer ;  fouben  mbocren  /  fo  ten  aenfien  ban  be  kernen  en 
meeftc  fterfcten  Babbcn.  Cloofters?  /  al£  «Dceftelijfie  perfonen  /  en  bat  be  ̂ eere 
^c  Staten  ban  ©laenbcrcn  nu  Bet  boo?nemen  ber ;  ban  tsauffp  Bern  banbcn$2ince  baer  ban  foube  boen 

jgpanmaerben  mernenbe  /  en  bat  bte  ban  Bet  Cafïeel  berfencren  na  ueljoren  /  alle0  met  fulfee  o?b?e  en  cber- 
mw  ban  <©ent  alle  mocttoille  beb?cben  tegen  bte  banbe  een-nomfle  alsftot  b'uitboeringeban'tgene  boo?f3t» 
ER*  ftab/fiebbcn gcrefolbcert  bc felbe te beïegerenen  befïui^  nobig  foube  toefen /  ten  toeinen  einbe  3tjn  ̂ rcell.  be 
Se/i  ten  eer  fp  meer  boir  binnen  nregen/  of  batfe  metten  boo?f3  ̂ cere  ban  t$atiflg>  fuinen  geloof  foube  mogen 
ban  neBelen  Boop  ban  3Ccl(l  baer  ober  in  be  (lab  fouben  ;  geben  alsf  Bun  eigen  perfonen  /  en  in  alïeg  bat  tn  bcfen 

mönen  Bomen  /toacrom  fp  een  bcfcBanfinge  baerte^  j  en  aenfeleben  ban  bienbp  ben  boo?f3Heere  ban  ̂ auffP Cmt. 
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genbcbenmaïicn/  be<©:abeban  &eujc  alö<0ouber 
peur  ban  ©lacnberen  Babbe  Bier  banbcnlafl/  <®on 
CBnftoffcl  |Bonb?agon  toagf  Cailclcin  ban  Bet  Ca* 
fteel  /  maer  alfo  lp  abfent  toaö  binnen  Eieric5ee/  baer 

gcBanbelt  foube  toerben  /  foube  bp  Ben  bonbig  geBou- 
ben  toerben  /  gelijk  fp  't  felbe  bp  befen  bonbig  Btelbcn/ 
conforme  Bun-luiber  onbertefteninge  ben  21  ,§cp* 
temb?ijS  1575,  inbe(ïabban<6ent.  Cntoasonbcr* 

fiu  genoeg  ais  gebangen  geBouben  toerbe  ban  3ijn  ei-   tenent  /  Jan  de  Croy ,  Phiüppe  Doingnyes ,  Fcmande  m 
QCnbOln/fOCOmmanbeerbC  albacr  een  ̂ paenjeS Ca-  ;  de  la  Bare  ,  Francoys  de  Erpe,  Cornüle  Schepper, 

pitcin  genaemt  ®on  3Hntonio  b'^bilossf  iBalbonabo/   S^.  d'Eecke. m  luitenant  ban  ben  boo?noemben  naonb?agon. 

cc 

3£e<82abeban  aeur  met  5ün  regiment  enBetrcgü <©p  ttft  laft  Beeft  be  Heere  ban  ̂ aufft»  met  ben 
ment  ban  ben  ieerc  ban  53opellesf  /  machten  Ben  batï  j  p?tnce  gcBanbelt  /  Dat  BP  te  b?eben  toaiS  batelofeen  te 

(t^U  fo  tod  buiten  al£f  binnen  ber  (tab  /  om  bte  ban  Bet  fenben  feg  benbeïen  folbaten  op  't  §>a$  met  1  %  gotelm* 
Cafteel  te  bcnautoen  en  tot  obcclebcringe  te  btoin-  gen  /en  bat  BpnocB  22  Compagmen  foube  na  fenben/ 
nen/  cnbicbanbcnCaflelefocBten  bebclcggcrisfulr  mit^bat  tnBanben  banbe  i|eerep?tncegeftelt foube 
te  beletten /fcBoten  feermet  grof  gefcBut  foinbefïab  |  toerben  be  (tab  en  feafïeel  ban^lup>ftot  berfefeeringe 

alö  tegen  bic  ban  buiten  /  en  bebcn  boomamelp  grote  ban  't  bootf5  fecoursf  /  gelijn  b^eber  in  be  nabolgenbe 
fcBabe  in  bc  fïab/  en  Bebben  ooh  be  boo?ftab  aen  b?anb oefenen.  M     w        t    ̂   ̂ . 

^cfancnnutnbefenflactfïaenbe/  enbatbe©?tn- 
teban  ̂ angicn  aen  berfcBeiben  peeren  en  Cbcicn 
ocfcB?eben  Babbe  fijne  goebe  meninge  /  om  be  ̂ pan- 
giaerben  uit  ben  ïanbc  te  Belpcn  berb?üben/en  mette 
peeren  Staten  ban  bc  anbere  $20bincicn  te  Banbclen 
ban  b?cbc  /  bat  mebe  be  l^ccreban  ̂ auffp  /  met  con* 
fent  ban  belleren  ï^abcn  ban  ̂ tate  /  getoeeft  toaö 
bpbenézinceban  <©ranaien/  omteBanbelenbanbe 
berlofTmgc  ban  ben  «©wbe  ban  25oflïi  3ijnen  b?oeber/ 
en  ban  ben  p2inceBcm  Bulpe  acngeboben  toa^om  be 
^panaiaerben  uit  ben  ïanbe  te  Belpen  bertmjbcn/  fo 
10  be  fahe  fo  bclcib/  bat  be  <82abe  ban  ïleur  met  fefterc 
anbere  boelen  gefonben  Bcbbcn  ben  ̂ ecre  ban  ̂ auffp 

®f  **"'  boo?f3  b?oebcr  banben  052abe  ban  SSoffu  W  tot  l^oojn 
Sa A  gebanacn  fat /  aen  ben  ©nnce  ban  Orangien /met 
Socbec  fcïuiftclijftc  laft  en  bcbel  te  bertonen  bat  3P  tot  guijtm* 
^"?en  ge  ban  Bunnen  ecb  en  plicBt  baer  mebefp  berbonben 
Sf,  toaren  tot  Bet  gemeen  befte  m  ©abcrlanbs*  /  en  baer 
fu  homt  uit  te  boen  bertrectten  be  ̂ pangiaerben/  berft0O2berj{ 
S  ?'"   bcö  gemeinen  b2cbeö  /  en  om  Bern  te  beter  te  berfefte^ 
fm  S--  ren/Babbcn  beftoten  te  beputcren  ben  ̂ eere  ban  ̂ auf^ 
ramieni  ftj  na  mijn  If  ccic  öen  $2ince  ban  <Drangien/  op  bat 
Jn  Ürr'   Bet  3ijn  Crcell.  gelief  be  ten  felben  einbe  te  geben  ge- 
iïipcre*  bocglijBonbcrftanb/  foban  boetbolftalö  gefcBut/en 
oen  öc    öat  met  fulfeen  Bacft  alö  be  tegentooo2bige  noob  ber* 
*H*na''  eifcBte/bc  toelbe  up  ben  ï^ccre  ban  ï^auffp  foube  uitge* 

"'   leiö  toerben  /  in  toelBen  b'onbcrfcB2ebcn  Cbclen  ber* 
"  ftonbentc  betoaren  b'oubc  Soomfe  CatBolpc  ïieli* 
"giefonöer  eenigcbcranbcringc/  en  bc  beBoo?ujnege* 
'jBooifaemDeib  bejji  Coninr.  25ibbenbebat  bcboo?f3 

anttooo?b  toerb  beröaeït  /  te  toeten : 

S tn  <t?rcelf.omteboIboen  opbeb?iebenbanmijn   » 
. .  ̂ eere  be  <02abe  ban  jHeur  en  b'inftructien  bp  Bern  ̂   *m gctcHent/neffemefanöer  geerenen  €belen/ gefonben  ten 
bp  ben  ̂ eere  ban  ̂ auffp/  toa£  te  b?ebenmo?gente  ggg 
boenfcBepen  fes*  Compagnicn  boetnnecBten/ bte  laft  J^ 
fouben  Bebben  op  't  &a#  te  baren/  en  ban  bk  plaetfe  te  09te  ue» 
trecbennabe  ftab  ban  <i3ent/fo  Baeft  fp  fouben  ge*  foc|« 
toaerfcBout  toefen/bat  beftaben  uafteel  ban,§lup${  JW 
geftelt  foube  toejfen  tn  Banben  ban  be  Compagmen  bie  ̂ m 
be  üeere  f>2ince  bertoaert!S  fal  Bebben  gefonben /en  am<* 
berBoopte3ijn€rcellentie  bat  beboo?f?  peeren  en  €=  " 
beien  gcreet  fouben  boen  Bouben  be  pioniert  tik  tot  Bet « 
,§30  nobig  3ijn.  <c 
^oube  baer  en  boben  fenben  ttoaelf  gotelingen  ban  « 

metael  /  tertoijlen  BP  nocB  foube  fenben  n.  anbere " 
Compagnien  /  't  toeln  BP  in  be  meefte  Baeft  boen  fou*  " 
bealftmogelijKtoasf.  <c 

£ijn  Crcelf.  beloofbe  bat  BP  Gene  plaetfe  en  fou* <c 
be  innemen  ban  ben  goubernemente  ban  ben  l&eere tc 
<02abe  ban  fieur/  nocBte  anbere/  en  betroube  Bern  ge* <c 
BcujB  opte  b2ieben  en  belofte  ber  boo?ftB?eben  t|ee*  " 
ren  /  bk  erbennenbe  boo2  ïuiben  met  eeren :  maer  be?  " 
langenbe  bat  BP  begeerbe  berfenert  te  toefen  ban  be ' ftebe  en  Bet  feafteel  ban  ̂ SlupjS/  toa.ö  alleen  ten  ber* 
noegen  bejs  bol&sen  berfeneringe  banbenbolne  ban 
oorloge, 

,§oube  berbieben  be  ï^oofben  banbetroupenBun 
folbaten  op  lijfftraffe  niet  toe  te  laten  eenige  fóernen  of  H 
CloofteriS  te  bjenen/  beelben  af  te  toerpen/  nortjte  cent*  " 

ge  vtëeeftebjfee  perfonen  te  mifboen  of  'ttebentebene- ' 

men/ 

cc 

CC- 

fl 

cc 

<c 



*J7*- Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
,>  nemen  I  m\t#  batte  nocbtans  niet  en  fouben  berbin-  /  «ere  eik  mie  homMt*   «*  f»-.**.*  r  ~  ̂ 
*  bert  kweten  «faunen  te  fingen  fo  't  f  ungoebboc  n  /  <  ISSStfSS^J^^^^^^11^ 
„  gebeben  te  DoTn  tn  (naïen  en Kis  d,  mffiX.2,  !  SSSfiffiRÖS"  M .«wommittcertc  acn  ben 
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»  gebeben  te  toen  tn  Duifen  en  co?p$  He  guarbenagc jj  tooonte. 
»  ,$ijn  <ïJ]rcdï.  berflonö  oor  bat  De  boo2f3  peeren  be> 
» ïoben  fouben  bert  boo2f5Compagmcnoo2lof  te  geben/ 
3>  fo  foartneer  bp  öie  omuicDcn  fouOe  en  felfó  tfnnen 3»  Dienftenban  Doen  fjaDDe. 
«  <©at  Daer-en-boben  De  boo?ft  peeren  02bk  fouDen 
3»  ffellen  Dat  Den  oojlogo-bolbe  fobaeftfijaenïanbfou* 
3?  Den  3ün/  gelebert  foube  toerben  polber  enamonitie/ 
j'  boigenbe  De  lactfte  intfruetic  Dr»  Den  J|eere  ban  i^atfffp 33  obergebjatbt*  <0eDaen  tot  jmiDDeIburaöen2^ep^ 
3>  tembJig  i  y  j6.  en  toa£  onberteRcnt 

Guillem  de  Nassau- 

F)  <£  P2tnte  beeft  terftonb  fetf  baenbeïeri  foibaten 
**^  afgebaerbigt  om  na  bet  <§a$  bah<J3enttetrec* 
fien/  maer  De  J|eere  ban  Jgauffp  tot  ©JifTingen  fio* 
menbe  met  bet  boïft/fo  innamen  acn  Rem  b2iebert  /  ïm 
IiouDenDc  Dat  fo  bp  De  fjulpenïeten  babDebe&omen/' &at  OP  gene  moeite  Doen  en  fouDe/alfo  Dacr  ttoe  benben 
rniteten  in  <ï3ent  genomen  toaren.  <©e  ̂ eere  ban 
^auffp  bier  ban  niet  tod  te  b2cDcn  3ijnDc  /  alfo  bet  eene 
Ötote  licbtbaerbigbeib  ftbeen  te  toefen  /i$  terftonb  in 
Der  baeftc  tocberom  tot  lEibbelburg  bp  Den  p?ince  ge* 
Romen/  en  beeft  bem  met  b:oefbeib  Defen  b2iefber< 
toont  /  feggenDe  notötantf  bp  albien  bet  fijn  €reell.  ge* 
ïiefDe/bp  fonDe  De  Rnecljten  meDe  nemen/toant  bP  toifï 
Dat  Den  mceftcnbccl  Der  peeren  op  fijn  3öDe  toaren  /  fo 
tot43ental0opanbereplaetfen.  (£n  beeft  De  $2inte 
goeo  gebonDen  Dat  bp  metten  bolReboo2t£retfcnfou* 
De/  gelijb  bp  geDaen  Heeft/  en  rê  Den  24  ̂cptemb.  met 
Bet  bolR  en  gefcfjut  op  't  ̂ aö  aengcRomcn/en  bet  bom 
albacr  geloft/  en  met  bet  gefebtst  acn  lanb  gefïelt/  en 
3ijn  alDaer  met  blpft bap  ontfangen. 

^ocb  tyeft  De  g;unce  ban  <0rangten  D002  fellere 
fijne  <töcDcputeerDe  Die  bpaen  Den  <©2abe  ban  iffetir/ 
<0ouberncur  ban  Den  SanDe  en  <©2aeffcbappe  ban 
©laenDcrcnfonD/Dcn  felben*©2abc  Doen  aenfeggen/ 
Dat  bp  op  't  berfoeR  ban  Den  J|eere  ban  t^auffp  /  con- 
fo?m  D'inftrucne  Den  felben  J^cere  ban  j|auflP  meDe gegeben/ en  bp  ben  boo2f5  «franc  J^cerc  ban  ©anicov 
jBofcron/  €rpe  en  €be  onDerteRent/ennaDcrbanD 
Den  bier  ïeDen  ban  ©Iaenbcrcn  gecommuniteert  / 
aenmerbenDe  Den  nooDDerb02gerenbanDerflaDban 

CJ  <0ent/  geact02beert  baDDetfeconrjei  foban  oojlogö- 
botR  aliSban  gefebutmetter  etuiipagicDaertoebetjo- 
renbe/  alIeö.onDcr  conDitie  en  toefeg  ban  Den  J^eere 
ban  l^auffp  /  Dat  bcm  tot  betfefeertbeib  ban  Dien  gele* 
bert  fonDe  toeröen  bet  ftaflcel  en  fteDe  ban  ,§Iuiss  /  tot 
een  retraicte  of  paffagie  aüeenüjR  /  na  't  iuiben  en  ber- 
melben  ban  Der  inflrnctie  namentujb  in  vtrbü ,  A  vecq 
ferme  efpoir. 

3©aer  op  De  felbe  $2imebembetrüutocnDe/  fbDe 
felbe  tnflructic  aengaenDe  De  boo2f5  affeurantietoaö 
generaelenDilfinitif/enin  Defen  banDelenDeopenthjR 
en  fonDer  ecnige  biflïöentie  /  beeft  etlijhe  benDelen 
Rnecbten  met  febere  (incben  gefcDut  Doen  febepen  en 
teïanöeftellenop't^aïf/en  ban  DaerDöenronDutfe- 
ren  tot  binnen  Der  (lab  ban<©ent/op'tgóeDbettou; 
toen  't  tocih  bp  baDDe/  fo  op  Den  «62abe  aljj  anDere 
peeren  /  Den  l^eere  ban  Ifanffe  ultgefcljibt  DebbenDe/ 
alief  De  beloofDe  berfebertbeiD. 

ian  fijn  €rcellentie/  ban  toegen  Denboo2f3^eere 
De  <62abe  /  fo  bp  fijne  b2iebcn  altf  febere  infïtuctie/  na* 
DerbanD  Den  %ere  ban  ̂ traffele  gegeben/  bertoittigt 
3ijnbc  Dat  De  boo2f5  t$cereban^aufTrnn'tberfoeRen 
ban  Den  boo2f5feconrfebemfouDe  bergeten  en  geerce* 
Deert  beüöen  fijnen  laft  en  f ommiffie  /  en  Dat  D002  fan* 
te  ban  De  boo:f3  onfcbabelijbc  berfebertbeiD/  alreDe 
onDer  De  Staten  ban  ï^oKanD  en  ̂ eelanb'  en  bare 
gemeente/ mitfgaDerO 't brijgöbolb  ('ttoelft  bem  liet Dunnen  albter  gcengagcert  te  3ijn  /  fonDer  De  felbe  ber- 
fehertbciD )  geen  aebterbenhen  gecaufeert  toaö/al^ 
Dat  men  met  fijn  etceü.  anDcrö  banDelDe  Dan  ter  góe- 
Der  trontoen/  Dacr  toe  00b  gemobeert  3ünbe  D002DC 

«5en? 

1  ban 
•tan» 
m 
tfe 
■en 
10?* 
,ubtn 
o  ben 
;abe 
n 

irut.' 

DC 

laen* 
ren. 
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boo?f3  t^ere<02abe/ten  fine  De  b002f3  berfebertbciö foube  mogen  geeffectneert  too?Den/  of SfSSSS men/  Dat  De  boo?f3  baenDclenmetteboo2f3  artillerie/ tn  finnen  berfefeertOcïb  foube  mogen  tocberberen  al ö 

me  gebomen  toaren.  
Ml* %üücnDe  niet-tc-min  Dcb002f3<©ebeputeefDe  fijn <0enabe  toe!  toillen  berfebcren  ban  be  opreebte  en ganfebemtentte  ban  fijn  <£rcellentie/  bie  niet  en  flu^ 

Deerbe/  Dan  om  te  p?omoberen  't  gemeen  toelbaren/ 
en  P2pfj)eriteit  ban  Den  generalen  Hanbe/  't  toelb  nten feberfnR  berfioopte  boortbertretben  ban  be  ̂ pan, gtaerbenengocberefolntie/bic  al£  Dan  bnbe  gemene 
generale  graten  ban  Den  ïanbc  /  legitimefnb  geton. boteert  /  foube  genomen  en  gefloten  toerbetn 
€n  toant  't  felbe  al  foube  mogen  berbinDcrt  toerben/ Doo2'ttoegboerenbanbcnboo2f5  fecourfe/en  De  gene Die  men  hocb  Dertoaers?  fouDe  mogen  boen  fenitben/ 

gemerbt  't  felbe  fet ourg/  fo  binnen  Der  fclber  fleDc/  aljs ten  platte  ianDe  menigbulbelïjb  toerDe  berfortjt/  en  bp 
Den  bolbe  ih  't  gemeen  aehgeroepen/omp2omteltjR te  toeberflaen  be  inbafien  en  oberballen  ban  ben  bpan= 
oen,  ̂ 0  babbenbeboo2f3<0ecommitteerbegep2ote* 
fteett/flilr  fp  P2btefteerben/Dat  fo  berbe  in  bicn  refpee te  ®w* 
eeniginconbenient/offebabegebeurbe/  bat  fijn  <£%* mit' fellentiebaerafboo205ob  en  Den  menfetjen  ontfcbul* 
bigt  en  geercufeert  foube  toefen.  Met  toillenbe  ocb  be 
boo2f3  <6ebeputeerbe  fijn  <6enaben  berf  toijgen/boben 
be  bemcnflratie  ban  De  goeDe  affectie  ban  fijne  <£tteU 
lentie  /  Dat  De  felbe  toel  geraDen  fouDe  binben  /  om  C02* 
refponbentie  in  goebe  berfebertbeiD  metelbanDeren/ 
en  infonDerDeiD  met  Die  ban  <0ent  te  bouben/een 
fterbte  op  't  boo?f3  ̂ asf  te  maRen/  ter  betoacmifre ban  Den  toelben/  fijn  €jrcell.boo2mp2efcnteerbecen 
baenDel  bnjgobolb  albaer  te  febben. 

^e  faRe  i$  Dacr  na  fo  beleiD  /  Dat  De  pointe  notb  nè*    m. 
gen  benDelen  foIDaten  gefonDen  Deeft  binnen  <8ent/  tot  vmt 
affiflentie  ban  Die  ban  ©laenDeren  /  en  om  bet  bafr eel  *■* 
alDaer  tebermeefïeren/  cnber  ïjet  tommanbement  Sm 
ban  bendeere  ban  Cempel/ en  in  plaetfebanbetba*  lenw' fteel  en  fteDe  ban  éSluitf  in  banDen  ban  ben  Wnnt e  *m™™ 
ban  ©rangien  tot  berfebertbeiD  te  fïellen  /  i$f  De  fleDc 
ban  53ieupoo?t  bem  tot  berfefteringe  gegeben  /  en 
beeft  boben  Dien  notb  ttoe  benDelen  foIDaten  tot  berfe* 
Reringe  op  't  &a£  geleit.  ©002tö  bebben  De  Staten  ©CBec* ban252abanD/©Iaenberen  en%negoutoen  acn  ben  «to» 
$2inrc  gefonben/ben  J^eere  ban  <0etingen/bcm  abbcr*  0tt£'  H terenbe  /  bat  fp  te  b?eben  toaren/  bat  bp  fijne  <e>ebcvu;  «ü  S 
teerbe  tot  bien  einbe  foube  mogen fenben/  en  batfe  toil*  »?<»« 
lefeom  foube  toefen/botb  men  toil  (feggenfe)bem  nocb*  SSfi 
tan*  ntet  berbo2gen/Dat  bcfe  fenbingc  geen  b2ucbt  me=  S 
be  brengen  fal/ten  toare  gp  tooubet  berfeReren/nietg  te  fen.     , 
toillen  bernïeutoen  in  't  fluR  ban  onfe  oube  Catbolijbe " 
fioomfe  fteligie/nocb  Degeboo2faembeib  Desf  Coninr. £< 
€n  onDertuffcben  ban  utoer  3ijbe  t'02bonnercn  (lil* cc 
flanb  ban  toapenen/gelijh  top  ban  onfer  3ijbe  boen  flik cc 
icn/  en  te  Doen  bertrecRen  De  foIDaten  Die  De  $ecre  ban  " 
Oauffp  onber  fijn  bebel  beeft  boen  Romen  binnen cc 
«3ent/  fo  u  befe  plaetfe  om  te  banbelen  niet  en  bebaegt/ " 
men  fai  u  eene  anbere  beguame  geben/  (Je.  ̂ Defen ' b2ief  toaögebateertbèn  27  ̂ §eptemb.  167^. 

3P>e  ï^eer  ban  ̂ auffp  i$  00R  met  b2ieben  ban  be 
<6ebcputeerbe  ban  be  Staten  ber  JSeberlanben  tot 
252tiffel  in  bate  ben  29  ̂eptcmbitö/gcRomcn  aen  ben 
boo2noemDen  p2ince/  inboiibcnbe  in  effect/bat  ï)et  toe* 
ftaen  ban  bat  be  folbaten  gefonben  tot  onberfïanb  ban 
bic  ban  <0ent  foubenoeffeninge  beüuen  ban  bare  lïefi* 
0ie/en  tot  berfeberinge  ban  bien  be  (ïebc  ban  ̂ luitf  ut 
fijn  banben  foube  toerben  gefïelt/  een  mióberftanb 
toao/  toaer  boo2  fp  b2efcnbc  boo2  inr onbenienten  toa^ 
ren  betoeegt  geto02ben  te  Doen  berfocben  boo2  ben 
Ifycete  ban  Metingen  /  bat  fijn  €rcell.  bet  gefonben  fe* 
eoursï  fóubcn  toillen  toeberom  ontbiebën.  ©abcn 
baerom  bertgronbelijh/batfonber  inftente  nemen  opte 
felbe  e Iaufule/fijn  <£rc.  geliebe  te  Deputeren  eenige/om 
op  't  fpoeDigff e  banDc  pacificatie  te  banDelen/toaer  toe 

cc 

cc 

tyteben  cnmfiructtenbanDen^eerebanltauffp/fijn  (fp  begeren  boo?t  te  baren  in  allen  bertroutocnopreeb* 



8 
Met  negende  Boek. 
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tigBeiö  en  troutoigBeib  ten  toeïjet  $Wm  I  omf  mmte 

1300?  aengenaem/en  banBcnbe  3ün  €rcell.  ban  't  bo<gg 
tmberftant  /  bcg  te  meer  bat  b'02b?e  ber  boo?f5  folbaten 
iö  conftum  Ben-lnibec  boojnemen/tc  toeten: Dat bp 
be  felbe  niet  en  foube  toerben  gebaen  tot  nabeel  banbe 

fcoomfc  CatDolijfee  religie/  en  bcBoojlijne  geUoo2faem, 
Betb  Dan  fijne  uaaiefleït.  ̂ openbeboo?  men  mtbbel 

licUteliju  te  geranen  tottcfect  getoenfcBte  b?ebe-ma, 
feinge  /  toaec  op  fp  3ijne  anttooo?be  bertoactjten. 

®ier  op  tèbp  ben  $2ince  gcanttooojb  ben  3  <®cto, 
fiec  en  na  berfcBeiben  onberBanbelingen  ober  en  toe, 
ber/  fo  té  ben  12  <0ctob2t0  gefloten/  bat  fijn  €rrell. 
fijne  *0ebeputeetbe/alöoofc  ban  bie  ban^ollanben 
S^eelanb  foube  obecfenben  binnen  <0ent  /  mitëf  bp  ben 
boojnoemben  Staten  fenbenbe  bjieben  ban  geleibe  en 
berfenertïjeib  in  bet  bejter  fo?me  boo?  be  boo?f3  <0ebe, 
puteerbe  /  en  beloofbe  fijn  €rcellentieo2b2e  te  {tellen  en 
briebenban  berfeneringe  tegeben/batBetferijggboln 

nefonben  of  nocB  te  fenben  tot  onberftant  /  niet  en  fou, 
ben  attenteren  tcoen  be  CatBolpe  -ftoomfe  Seligie  en 
tfoeffeninge  ban  bien/nocB  eenig  fcljanbael  te  boen/ 
aengefien  be  peeren  Staten  «©eneraelfulrfoernfttg 

berfocBten  /  om  te  onbccBouben  b'eenigBeib  ban  alle  be 

Ben-luiberberfefeertfleib/en  totte  generale  roffe  betf 
^tanbö  btenfteüjB  mocljten  3ijn/foubcn  mogen  ber* 
tfaen.  €n  fo  niet /batfe  baerentuffcBen  alujb  eenig 
boo?becl  ober  Bare  bpanben  feontfengetoinncn/bteg 
te  meer  /  bat  Bet  fcBeen  bat  befafeen'toel  baec  op  foube 
mogen  «omen  /  batfe  ben  Staten  ban  25?abanö  en 
©laenbcren  tegen  ben  b?emben  bpanben  /  en  bcrfloo?, 
berg  beö  b?ebcn  /  eenig  ontfet  en  Bulpe  met  Ijen  -luiben 
Brijggbofö  fouben  beBoeben  te  boen/fo  bat  fp  (jen  in 
allen  geballc  beljoren  /  fonber  eenigfing  te  behappen/ 

al  gereet  en  beerbig  te  tjouben  /op  ftope  bat  't  felbe  on* ttoijfelijft  een  ootfane  foube  3ijn  /  om  binnen  ï?02ten  n> 
be  ban  ben  f  toaren  iaftbcjsncijgg  geBcelomflagen  en 
beb2ijt  te  toojben :  raeb  Ben- luiben  oon  bat  fp  bie  ban 
Sfimfïerbam  /  attecljt  en  ©2icflanb  /  fouben  met  b2ie* 
ben  fien  te  bermanen  /  bat  bic  Bet  erempel  ban  W  ban 
25?abanb  fouben  brillen  nabolgen  /  om  in  Bare  mactit 
en^anbente  ftellenbe  boo2tfanber0  bertprannpc/en 
alfo  esnbjacïjtelijB  Bet  £anb  tot  een  gemene  b?ebeert 
gecufitgljeib/  en  tot  Bare  oube  toelbaert  enboo?fpoe* 
bigBeibte  béngen.  ̂ cljrijft  Benluiben  boo2t$  ober 
be  nieumaren  hk  Bp  bageltjr  uït  25?abanb  bcnomt/  en 
bib  Ijaernotn  eens  in  allen  fauen  goebco?b2e  te  brillen 

^^S^^%^o^^mm^  menttetoillen  geben/op  bat  be  felbe  tebrilliger  fou* 

mSSfö^**^  benmogentoerben/  Wenb'occafieficlmcfenteerbc/ 
fS^JSmSemSm  ■  Beeft  beboo2noembe  om Ben  ergens  te  emploperm  Ortt  fcp?rjft  «o^  «öeneti 

Kt  TanSeffi  bpmonbeberB  aert/bat  beboo?;  toaetom  fune  tegentooojbigljetb  albaet  tot  »D
be£ 

SSSeS^öSS  M  Babberi  brillen  toaer;  burg  nocB  gtoteüjn  nut  en  nobig  t^  /  en  bat  Bern  bunfct 
2£ïK & ̂ (fS^MtSam  ober  een- 1  bat  BP  niet  ban  baer  en  foube  nonnen  bertrecnen  /  fon^ 

Sen Sbfn  g  boS  **  öanfcBen  ̂ anbe  ecnigfn*  te 

SSn&£jKam£73^^iS>a«W  /  W* '  öo?r  tc  öoem  ftellenbe 't  felbe  norBtan^  tn  Ben-lutbec 
^^^JJ^^^^^^SmimT^  I  Wlïwtfe  enabbijJS/nabemael  BPbocB  anbetgfmeten 

©e 

jJB?inre 

te  boen  /  en  fo  beeljiem  mogelpn  toass  nut  en  oojbaer* 
m  te  toefen  /de. 

afilfo  Babbe  be  ̂ 2ince  be  fane  baftte  boten  bp  me 
ban  éollanb  en  Eeelanb  gepjepateett  en  beleib/  fo  bat 
nu  be  plaetfe  en  tijb  om  ban  ben  bjebe  te  Banbelen  ge^= 
fteft  3ünbe  /  iik  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  beerbig  toa* 
ten  na  43ent  Bare  <©ebeputeetbe  te  fenben  /  op  be  paf* 

fianbelingc  en  't  bertreft  ber  ,§pangiaetben  te  nomen/ 
öact  op  fnn  €rcell.  becnlactbe  /  bat  alfo  baer  nocB  bele 
anber  plaetfen  toaren  baer  cnber  begrepen  /  batljp 

Bern  Bielb  aen  't  gene  betoilligt  /  en  geBanbelt  foube toerben  ten  beiben  3Üïien. 

ï©e  p?inceban  <®rangien  Babbe  al  ben  acBten  &ep-- 

Sft   KnSMiSflSmSm^pmSE oenoeg ber,  WW luiben Babbe obergefonben.  m toeine bten, 

SR   Sn'aiS^^^^^  ,7banimtöbelburgna^entgetogen 
SS8S,  Snaefouben  tocfX  om  met  Bern  in  communicatie  jön/  altoaer  be.<0ebeputeerbe  ban  be^tate

nbanbe 

ï%$&  ̂ ^mmm^mmtt^tmoüm  m  Swt^omnaen  al  toaren  geftomen/iptoerbenai^ tteöefpbefanena  BaregetoicBtigBeitJ  brilben  oberleggen/ 
SS&  en  Bace  meninge  aen  Ijem  obcrfcBjijben  /  en  oon  ttoe/ 
ftnae  we  ̂ teof  meer  fouben  beputcren  met  bolhomen  macBt/ 

ÏX«  om  mette  gene  tik  Bp  albacr  oon  toe  foube  mogen  boe, 

Sn"cgen/b02beren  bolhomcntlijher  te  mogen  Banbelen  m 
toefen.    Q\im  poincten/  be  communicatie  en  't  (Tot  ber  b?ebe  be, 

langenbe  /  op  bat  Bet  alle  t'famen  /  fonber  beel  tnb  ber, 
m/  tot  een  goeb  en  geiunfaligeinbemocBtetocrben 
cteb2acBt/Bem  geb2agcnbe  in  Baer-luibcr  goeb  en  ge, 
meen  befluit/nict  ttoijfelenbe  of  (jet  felbe  foube  tot  <©o, 
beö  eerc/  tot  befte  bcrfcftertBcib  en  ben  mee(ïenoo2baer 
ber  glanben  (Ircchen.  ̂ cïr.ecf Ben-ïicben  oofe  fijn  ab, 
toijö  ober  /  toat  fp  aen  be  Staten  ban  2?2abanb  en 
Blaenberen  fouben  mogen  fcïjrijbcn  om  be  b?ebe  te 
b02beren  /  Ben  luiben  ooh  baer  en  tuffcBen  troutoelijt? 
Dcrmancnbe  /  en  Bcrtcliin  üibbenbe  /  bat  fp  luiben  Ben 
om  geenberBanbc  fahen  Baer  noeïj  Bet  ïanbnieten 
fouben  ecmgfine»  ontbloten  ban  Baren  noobtoenbigen 
boo^ract  beö  nrijgö  /  of  ban  be  getoonelijfte  blijt  en 
WbulbiaBcib/cm  alle  binh  in  goeben  ftantteBou, 

ben:  gelij'n  of  ̂   nocBinbcn  Beftigften  hrijgtoaren/ 
enalleötoattotben  ïaïjatf-Banbcl  nobig  mocljt  31'in/ cerbcrmccrberen  ban  berminberen/op  bat  fp  niet  en 
baren  alfo  fplcltmacl  boeren  /boen  fponberbcnfcUijn 
beö  b2Cbe-Banbel0  toat  flapper  getoo2ben  toaren  /  ban 
ben  bpanb  fcBier  op  eenen  bot  oberballen  toaren  ge, 
toeert :  maec  ter  contrarie  batfe  nu  merfcenbe  be  goebe 
toefifllt/boo2raet  enboo2ficBtioBeib/en  fienbebatfp 
acburenbe  ben  ttoiH  en  gcfcïnllen/  bc0  te  toacberber  op 
Bare  Bocbe  flonbcn  /  en  Ben  in  allen  geballe  bereib  Btel, 
ben  /  baer  boo2  bctoeegt  en  beroo2faeht  mocBten  toer, 
benbegte  eer  totgoebe  en  rebelijfte  conbitieny  bietot 

(F.i; 

baerfcerfeefïelijnenmet  blijbfcBap  ontfangen.  ̂ en 
19  3ijn  fp  metten  anberen  in  communicatie  getreben 
opBetdétebeButë  binnen  <©ent/enna  onberlingefa, lutatie  /  B^öben  be  <©ebeputeerbe  ban  be  generale 
Staten  banbe  i^eberlanben  berljaclt  bemtferte/en 
cllenbigfieben  Ucfc  bt#  lange  Babben  geb?agen/  Bet 
bertrel*  ban  be  remebien  uit  ̂ pangien/en  be  mutina, 
tie  ber  ̂ pangiaerben  baer  op  gebolgt  /  met  Bet  opne, 
men  ban  Bet  oojlog^boln  bp  Ben-luiben  gebaenboo? 
autorifatieban  be  peeren  öaben  banbe  Staten /en 
batter  niet  beguamelijneren  toerbe  gebonben/omte 
remebieren  be  lede  inconbenienten/conferberen  be  au* 
toriteit  ban  ben  Coninfe/  en  be  CatBolijfce  ̂ oomfe 
Religie  /  até  te  maliën  eenb?acBt  onber  be  ,§taten  /  ert 
toeberte  Romen  totte  betlaten  onbetBanbelinge  ban 
55?eba  /  Ben  berBlarenbe/bat  boe  toaren  opBoubenbe 
be  mecfle  f  toarigBeben  bp  Ben  boojgetoenbet/  ten  aen* 
fien  ban  Bet  bertreh  ber  b2cmbeiingen  /  en  bergaberin^ 
ge  ber  Staten  Cenerael/  Ben  berjoefeenbe  batfe  nu  in 
W  gclegentBeib  Baer  toilben  boegen  tot  rebelijRBeiö  / 
en  biergehjfee  bertoninge  en  bermaninge :  toaer  op  be. 
<©ebeputeerbe  ban  ben  $2ince  ban  (©rangicn  en  ̂ ta, 
tenban^ollanben  ^eelanb  beleefbelijB  anttooojben/ 
bat  fp  ban  meninge  toaren  en  bcflotcn  Babben  gene  ge* 
legcntBeib  te  berfuimen  /  ban  Ben  te  boegen  tot  alle  re* 
belijfcBeib  /  tot  beb02beringc  ban  eenc  goebebafleen 
oprecBte  b2ebe-maninge/  bertonenbc  Bunnen  laflin 
'tb2ebe/rnBoubenbe  onber  anberc  be  claufule/batfp 
moflen  bolgen  en  bolb?engen  Bare  aenbiebingen/gc 
bacn  in  be  boo2fj  Banbeïinae  ban  25?eba.  *S>aer  en  bo* 
benBebbenfpgeeifclit  fpecificatie  ban  ben  Staten  ge, 
neralüuen  gebenommcerttn  öen-miben  ccmmiftïen/ 

iwtf- 

banö1 

b?eöe! 

fjantn 

iinge 



lif6t  Oor/pronk  der  Nederlandse  Beroerten ïtütfaaökTtf  aggreatie  ban  allen  Den^teDen/cn  %t> 
Den  ban  ciftc  $2obincie  Der  Staten  Die  geen  commiffie 
gegeben  IjaöDen.  OBeifte  Denominatie  en  fpeciftrane 
Den  gcDaen  i$  /  en  fouDen  om  De  fpecialcaggreattc 
fcljrnbcn  aai  Daic  principalen,  <Dc£  anDcrenDacgtf 
Den  20  3i)n  De  boorf3  <0eDeputeeröeten  toeDcr3nb~en 

?!j> 

$amm 
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toeberoihbp  oen  anoeren  getoeeft/  "en 1  ijèbben  matfcan Deren gelcbcrt  coppen  ban  tjunne  refpectibcprocura «en.  hebeen  oor  De  <0eöeputcerDc  ban  Oen  ©2incc 
ban  (Drangien  en  Staten  ban  ̂ ollanö  en  Eeetahotc 
Doorfcljijngebracfjt/  cnalDaer  gep2efenteertbeleb2ie; 
ben  gefeïjreben  m  cüffcen  /  fo  ban  Oen  Coninft  ban 
^pangien/al.ö  ban  ̂ fleronprno  fioDa  en  anöecetoc- 
feirtc  alfjier  te  i£anbe  /  enftelnft  ftrecfienDe  om  D002  bt? 
toog  en  gcbcinftDcib  D'onDcrfatcn  en  intooonöeren  ban bcfe  ,#eDerlanOen  te  béngen  ineeutoige  fïabernpeen 
DicnftbaerDeiD/mct  bele  ftlagten  tegen  Oen  hertog  ban 3ficrfcrjot  /  <0?abe  ban  «öbcrfïein  /  %cre  ban  CDam; 
pangnp  en  anbere/  Daer  ban  fp  toppen  fouDen  Doen 
manen  enobergeben  /  fo  Dat  een  icgcltjftljen  te  beter 
mocfue  toacDten  /  atë  om  te  berftaen  en  K  boorftomen Dunbofeboorftel. 

<De  «ÖebeputecrDc  ban  De  generale  Staten  ban  De 
$eöerlanben  3tjn  getoeeft  /  De  certoeeröige  éecre  <^an 

irfcrbe  banDcrSinDcn/Jlbtban  ^§.  (öeertruit  tot  Seuben/ 
«je   fyecee  <0ifiam 2Cbt  ban ,§. ^teterjS  tot <0ent / öeere 
t'ne,    JtëattbcuS  Mt  ban  ̂ .«©ifiaïn  geboren  2öifltDop  ban ei /rot  3Ctrecljt.^eer3IanDenaoI^eereban<0eangen  &ccr 
ügc-  5?rancop0  ban  ̂ aeltonn  Jgeer  ban  Etoebegcm/  <3oi^ .3c  rot  bcrnenrcnCapitetn  ban  SüuDenaerDe.  ^cer  Caerle 
ir.     ban  <0aberen  ̂ eere  ban  jrrefin  aiODcrtf.  ̂ ecre  <£U 

bertuö  geoninus  v^octo?  in  Den  ftecDtenen^ofcf; 
feur  binnen  b'önibcrfitcit  ban  Hleuben.  ̂ eejïer  ©ie- ter  De  23cbcre  HacD  in  Den  ftaDe  ban  ©laenDeren  /  en 
Kweere  <&nintin  Du  $?et3  /  eerfïe  ban  De  ̂ Depenen  tot 
23crgcn  in  J&enegcutoen/  met  gjan  De  pennantö  /  ooft 
HaeDen  iBeefter  ban  De  ïtefteninge  De£  Coninftöin 
25rabanD  Ben-luiDer  ̂ ecretarijS. 

bfSe"     ̂ e  «tëeDeputeerDe  ban  Den  $|eere  #2inceban€b étx,    rangien  /  fiiöDerfdjappen  /  <£Dclen  en  ̂ $teDen  ban 
«eetöc  i^olIanD  en  ̂ celanD  3tjn  getoeefï/  peeren  $DiliP#  ban 
ïnce"  .H&W/  ̂ eereban^-^lDegonöe.  SdrnoulD  ban ■0,  ̂ orp/^cerebanfóeemfebe.  3©iü>lmban&uplcn 
wjten  ban  i^ieubelt/^eere  ban  ̂ eeraertöberge/  «$djtlt- 
f,ïï  felwP*n.  ̂ "«  2CD2iaen  ban  Der  Jtët]len/<©oct02in 
lei  en  Den  aecOten  en  HaeD  neffenö  fnn  <Êrccl!cnt.  en  in  Den 
aiana  P20btnctalen  öaDeban  ^oüanD.  jBeefterComeliö 

e  De  dEoninn  Htcentiaet  in  Den  föecljten  /  en  meDc  QacD 
neffeniö  fün  €rcel!.  jBeefler  fpautioels  Buuö^Dbo^ 
taetbanDenilanDeban  ^oIIanD.  IBecfter  peter  De 
fiijefte  ̂ ailltu  ban  ©Iiflïngen.  ̂ ntOontö  ban  Den 
Eicftele  SacD  ban  EeelanD  /  en  ̂ nD?^De§onge 
2302gcrmee(]er  tot  jjïaiDDelburg. 

55e  boo?f5  «©cDeputeerDe  fiebben  boo?  eerfl  fo  bele  te 
toege  geb2arbt/Dat  betDe  partpen  geconfenteert  Oeb^ 

ti~     ben  te  Doen  ccfieren  De  toapenen  /  totter  ttjD  toe  anDertf 
mm  bc  fouDe  toerDen  geo2Donneert  /  en  ia  in  JgolIanD  pubüca- 

'  tie  en  berboD  gcDaen  op  UWraffe/  Dat  niemanDDen onDerfaten  ban  Den  Coninb  /  en  ban  Den  $)20bincien 
ban  liertoaer0-ober  en  fouDe  befrtjaDigen. 

3Bp  fulfen  nu  De  boo2f3  peeren  Daer  toat  bp  Den  an- 
Deren  laten  befoingneren  opte  b2eDe/cnmiDftelretijD 
berbaicneenige  anDere  faftcnbterteborenö/engeDU' 
renDcDefebanDclingeg«fcïiieD/en  Daer  na  De  acties 
IenbanDenb2cDe/foDiefuilen  begoten  toerDen  boo2t^ b?engen. 

35cn  25i|Tcnopban  doeningen  5ianSnijf»n^ 
^»  reb2oeDertömiTcfienDen  6  en  7  ̂ctob2iöDetffnacbtiS aenDepefle  geji02ben/  ïjp  boaö  een  gierig  man  en  in 

fnn  DooD-bcDD?  fecr  behomntert  mette  4000  DaelDertf/ Die  Die  ban  ftutuert  bcm  niet  en  toilDen  betalen  /  Daer 
ban  Dp  nu  goeb  befcijciD  baDbe  beftomen  /  anberö  toaö 
)peenb2unDiijbman/0n  enmocfjt  geen  aenb2enger£ 
ItjDcn  /  en  en  toa.S  niet  bIoeDDo2fhg  /  noetoel  t\v  ban  De mcutoe  23ifTcboppcn  toaof  /  Die  in  gedelt  toarói  om  De 
5»nauifitie  irtDe.f&eDerlanben  in  te  b2enaen/geIijHin 
t  begin  ban  Defe  ̂ iftorien  berbaelt  isf.  ̂ e  $eere  ban 25ulPtoilDeopccn  feberentijD  een  groot  getal  /om  De 

Bifo 
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fufvitie  ban  Dat  fti  ban  De  ïïeïigie  toaren  /  gebannen 

ac&c;'-?sfjrcff,cümctaicc,natBtBare,t«£n t  n^£  <ft,atcn  ̂ cncracl  Daer  ban  De  <6eöeputeerDe  ©c  m> ifc^tifTel  toaren  bergaDert/om  te  beter  tcboo^ïen  »>«?«" 

ucotn  Der  ̂ pangiaerDen  nebben  refolutic  genomen,  iwmuot 
oat  tot  bernrijnngc  Der  faften/enbpfonDcröeocciir^  ^0D[r 
Sllcnht0cUÏÏInaen  Dcr  0^logfabcn  notelijft  bcr^  ï^m yw  toerDe  een  J^ooft  te  Ijebbcn  /  om  in  alm  te  boo2.  oc  öcc 
ften/en  Daer  toefp  fouDen  mogen  ïjebben  recourö  en  rfar^" rrt 

geere  Den  Jertog  ban  5ierfcrjot  /  aljö  D'eerfïe  ban  öcn  oo^ac 
.,«  ibaü^tate/  toc,öcn  itacbgefïcltt^  bp  fnn  HQai. ten  <©oubernemente  ban  De  boo2f3  ïanben  /  en  aiö boo2naem|leperfoonDerfelber. 

<en  aïfo  De  boo2f5  ̂ ertog  niet  en  foubc  mogen  in  ©*  m> 
perfoon  tot  alleief  en  ober  al  baceren  /  mitg  De  grote  fa; rc  ̂ abe 
6en  Dc0  boo2(5  mam  I  \$  goeD  gebonDen  Den  iöecre  &K{ 
^5?abe  ban  ïalaing  te  fetefen  tot  fijnen  luitenant  ̂ l\ 
<©enerael  in  faften  ban  oorloge.  mmatê 
€n  om  De  peeren  ̂ ooft  en  gtuitenant  <0enerael  S'c„ ban  ftaDe  te  öclpen  en  aflfifleren  /  3ön  goeD  fuffifant  en  *?cnor» 

beguaem  gebonDen  te  beruiefen  De  éeere  |TDarnutóban*f,:' 
ban  ijabje/  Den  peeren  D'(0ngupeö/  a©tilcrbai  <0on,  E,3e' gupej/JBcuegem/De  ̂ ebere/^teenbeeft/^uatijn  öaDe» 
en  IBericourt/ban  toelue  Dcboo2f5  üfeerefouöemo^ tota,T,a 
gen  nemen/  fticfenen  befiouDen  fulbe  DicDem  foubc  JaT' 
goeDDunftcn.  "ag00ft 
Cn  tot  ©elt-maerfcfjalK  bebben  boor  beouaem  ge^ cn  %lli* 

Horen  De  boo?f3  Heere  ban  45ongupc$f.  ïgg 
©onöcn  oor  nobig  Datfe  alle  Ijare  matbten  t'famen  rad  ' fouöen  boegen /om  een  leger  te  maften  in  alöcrnacr;  ®e  öe* 

fttgöeiD  /om  Den  bpanb  't  Dooft  te  bieDen  /  en  Dat  om  &^ fulr  te  bolbrengen  nobig  masf  terfïonD  /  cn  in  Der  ftaeft  aw$ 
te  monteren  enberbullen  De25enDen  ban  <£2Donnan;  Btlt' 
tien /Die  men  fal  ftonnenlicftten  en  tot  Dien  einDe  ben  S,ï' ecnige  goeDe  betalinge  te  Doen  /  en  Daer  en  bobenin  ©cs>fa> 
Dienst  te  nemen  nooj  400  paerDen/balfïancierflfentc,,  <^c' ÖalfPfloliersfbanDeCommanDeur  25arbefem/an- JScri 
Dere  torjf  Compagnien  getoapenDe  pfïolieröDieeen  nob<3fri 
^elbcr^  OcDelman  p2efenteert  inname  ban^nmon  teW*» 
25elbcn  /  en  ̂enrift  35atlo?  geboren  uitten  XanDe  ban  X?" 
3ttmb02g  met  fe^  benDel  boetbolr/norb  200  gehja?  t*r(Cb; penbe  ruitere  te  paerDe  Darquebufierö  onDer  bet  bckib  {,cn ;  otn 
ban  ben  l^cere  ban  gjmmerfele  ( 3ijnöe  bevdü  cm  te  ISS' marcheren/  en  tot  beter  berfefteringe  bet  bjaertgelD  te  'djaaft 
continuetcn  op  ttoe  of  3000  ruitere.  J,c  biei 3©elfte  boo?f5  cefolutien  alfo  genomen  3ijnDe  op 
'tbeijagcn  ban  Den  öaDen  ban  Staten/  $n  De  felbe bp  Den  boo?f3  KaDe  Den  25  e§eptemb2i0  goeDgcbon^ 
Den  /  en  tjebben  Ben  Daer  meDe  geconfo?meert/  en  bon^ 
Den  De  fteure  Der  boo?noemben  peeren  alïjicr  berbaelt 
alle  t'famen  goebenmel  gcgualificeert/ om  bc  laften rcfpectibclijft  Daer  in  berbaelt  /  te  bolbrengen. 

€n  alfo  men  berltonb  Datter  geen  goeDc  c orrefpon-  ®5  «•' 
Dcntie  toaef  tuflrften  'tboetbolft  ban  9Celft/en  litlntnmit 
^paenfe  ruiteren  cn  licfjte  paerDcn  2öö2gonion0  cn  ban 
Italianen  /  toerD  goeD  gebonDen  /  fo  W  De  boorf3  <©e-  5?? 
DcputeerDe  ban  De  Staten  <0enerael/  atë  bp  Den  öaDe  Soiic  be* 
ban  ̂ §tate  /  Dat  men  toeDerom  na  %t\ft  foubc  ftbieften  taimqt 
om  Daer  meninge  te  toeten/ of  fp  metten  Staten  Der  &c;rf. j^eDerlanDen  fouDen  toillen  alönocl)  DanDclcn  omtemSac 
bcrtrecRen  /  mitgi  Daer  berfefteriuge  DocnDc  ban  De  re^  fr  uu 
fle  ban  Daer  atDter  toefen:  in  toelficngeballetocDcr*  l"^u fpDcItjft  <0eDeputcerDe  fouDen  gefonDen  tocrDcn  ter  tm  bcr» 
plaetfen  altfmen  fouDe  goeD  binben/maer  allioetocl  rrccHni/ 

aen  Dcn-luiDen  eenigc  tot  Dien  einDe  gefonDen  3011/  De  'Jffh 
felbe  aenbicbenDe  bolle  betalinge  /  ten  Dele  ruTeet  ( cn  fiacn.' boortss  goeDe  berfefteringe  mtt$  Datfe  terfïönb  uit  Den  ®mt> 
2£anöe  bertreeften  fouDen  /  fo  en  bebben  (p  Daer  na  niet  JJ" JJJ!* eenjf  toillen  luifïeren  /  alfo  fp  toat  anDere  in  Den  fin  amu(i* 
DaDben  /  alö  na  gcbleften  i^.  »«röc 

€n  bonben  ooft  goeD/  toaert  Doenlüft/  metten  <&utt« r  rtff0',J,9 fen  Colonellen  te  berD2agen  /  Die  Den  Compagnien  in  tic  om 
Diberfe  plaetfen  DaDDen  in  232abanD  /  JDlaenDercn  en  mme 
in  ̂ encgoutoe  /  mits*  Den  belobenDe  berfefteringe  ban  5JJJ1 
betalinge  ban  't  gunt  Dm  DeugDelüft  mocy  t  toeftomen/  t,ciicit 

op 



72,0 Het  negende  Boek. 
*$7*< mm*  6«  datfe  alfo  «tótfitttt  neboudcn  toerbenlct  dienflc  l  ban  itëecbelen  te  bcfcljcrmen  en  afffftaii ibantoolft/ 

tfn  1  ber  Sanden  /  en  dat  de  Spanri aerden  niet  en  fouden  munitie  en  alle  andere  tictclnhbcid/  tegeng  be  oene  dtc 

«T  torden  ingelaten  indefteden  diefp  inbunbetoartn*  tegentf  de  boo?f5  ftad  fcuötntotücn  ge  juinen  eeniae 

öcr1aööen.^ita«ttulbont.ent!tetoantIenKaöeban,  1 
 ^, 

;étatc  feer  nodig /en  dat  men  allcdeboiren  naerftig 
beid  daer  in  foude  doen/  niet  aücen  aen  deColonellen: 

wiaer  ban  gclijnen  och  in 't  particulier  aen  befolda; 
ten  /  felfS  in  De  pjincipaelftc  plaetfen  baerfe  de  meefte 
in  getale  toaren.  ̂ )itiö  och  op  fommige  plaetfen  te 
toerft  geftelt  /  gelijft  nocb  fat  toeröcn  berbaelt. 

öcfoiu.    gs  ban  gelpen  gercfolbccrt  bp  be  <0enerale  &tfc tteamtotm  booifv  dat  men  foude  fc&ijben  aendenConinh/ 
aëSfen  oon  aen  de  ̂ aufclpc  J§epligbcid  /  aen  tien  fceifer  /  de 
«ontnii/  25tfrcT)oppen  ban  %\yb  en  Colen/  ten  hertog  ban 
tm       Ciebey  en  anderen  f&inccn  dess  ïïiir  /  en  ooft  aen  den 
8S«    «öouberneur  en  Staten  ban  ©janbrijK/  ̂ obe  ban 
en  anöe*  ssourgoinge/  te  toeten  aen  ben  Coninb  /  de  juftificatte 
te  dee.   toan  &£coe&e  meninge  ban  de  felbe  peeren  Staten/  en 
miïm  bat  Oe  ©ecren  öaden  ban  £tate  ban  baren  toegen 
tot  \hv  daer  toe  boegen  fouden  bare  toieben  tot  bebeftinge  en 

bcrfeberingc'bande  boo?f3  juftificatieenberdedinge ban  bare  goede  meninge.  €n  aen  ben  fceiferenam 
derc  énne  en  deg  fiijr  om  be  «Euitfen  bertoaerg-ober 

3ijnbe/ te  gebieden  bengeenfino'  teberboegen  metten nemutineerbeen  toederfpamrige  ̂ pangiaerden/  en 
baer  en  boben  allen  anderen  Jüoogduitfen  te  berbieden 
ban  ben  in  fjaren  dienfte  te  ftellen.  <&it  bonden  öie 
ban  ben  fiade  ban  ̂ tatc  ooh  feer  nodig/ alfo  daer  ban 
niet  dan  goed  en  bonde  bomen/ en  de  bo?dertnge  der 

fec&r.igc 
ban  ïwc 

gorbe mentiu 

arten  ban  boftiliteit  /  crpjcfifcUjh  cob  berblarcndc  dat* 
fe  niet  en  berftacn  pet  te  tratteren  't  toclb  foube  mogen toefen  tegen  f)et  €l)?ifrcn  <J3elobc/  ciide  Catbolijbe 
föoomfeÉcrbcofdejililimfterg  ban  tien/  nor!)  tegen 
be  boogbeid/ondeidanigbcid/en  beboo2itjbc  awort* 
teit  ban  ben  Coninb  baren  natuurlijbcn  i^ccre  en 
$2incc/  berblarende  ooïi  met  bare  beclaratieniette 
adbopcren  be  aentaftinge  en  betoaerniffe  ban  eenige 
ban  ben  peeren  ban  ben  ïtaed  ban  Staten  gefebieö 
ben  4.  (fommige  feggen  ben  14.)  &eptemb?të  boe  lefï* 
leden/  al$s  ban  ben  oo?faben  en  rebenen  ban  dien  niet 
onberricf)t5ünbe/  enbebben  tot  dien  einde/  om  met* 
te  boo?f3  Staten  <©enerael  tebefcignerentommtfTie 
gepaffeert  op  gjonfebeer  Sloïjan  ban  ̂ cboof  /  en  |fe«u 
górtè  Claerbout  /  #enfionari0  ber  felber  ftab. 

<®k  ban  atretDtgelpeb?iebenbanbenaadeban 
Staten  ontfangen  tiebbenbe/  bat  fp  Dare  «^ebeputeer^ 
be  mede  tot  buffel  fcuben  fenben  /  om  metten  Staten 
ban  ben  anderen  Eanben  en  P?obinrien  tetracteren 
en  befoigncren  opte  pacificatie  en  bertreft  ban  be 
^pangiaerden/  fonbet  be  toelbe  be  pacificatie  niet 
moebtgecffectueerttoerben/  Ijebben  eend^acljfelpen  «Jjjjp 
gefloten/  den  3  ̂obcmbjisSljareCommiffarifenalfï  ^ul 
doetot23mtTeltoefende/namentlpdeï^eere  «engel;  rtn^m 
b?ecljt  ban  25?uïjefen/  *©omtreforier  /  ̂onnbeer  l^en       e .         .........  nKban^bBOudebani^eerten/^eereban^ffeflctn/^a^ 

noedemaiinge  ban  de  ©ccren  Staten  boo.ntocmt/en  en  goDan  (€aet0  ban  ̂ merongen/endegenedtefp  «en» 

fienbefict  fcönibcn  bat  bc  peeren  Staten  fouben  bp  de  felbe  fcuben  mogen  bocgen/ofinbeplaetfebanbeg»" öoen/fouden  aduiferetiftemmette  felbe  te  conforme*  felbe  furrogeren  tot  be  boo?f5  fane  te  autonferen  en  %9atlf 
ren  /  fclinibende  ban  geltihen  aen  fijne  USajefteit  /  en  bolnomen  macïjt  /  autorttett  en  ontoede?roepelp  be;  &*<* 

dderi  alfo  men  foude  bebinden  te  beljoren  /  ban  geli>  bel  te  geben  /  te  compareren  metteeebeputeerdc  ban  *»«  . -  -  —•  -*-se  be  andere  ̂ taten  ban  S^eberlanb  /  en  albaer te  trac* 
1  teren/  abbiferen  en  refolberen  op  be  middelen  bande 

pacificatie/  bertreöber^pangiaerbcn  uitten 3lan^ 
be/  en  art  gene  baeraenbepenbeerbe/  fonbernoc^ 
tanö  ptt  te  beranberen  in  be  fteilige  Catfjolijfee  ïloom^ 
fe  Religie  /en b'onberbanigfieib  die  men  de  Coninfcltj- 
feeiBaiefteitfcfjuldig  toajsj  toelberftaenbe  noebtams 
batfe  boo?  be  felbe  acte  niet  in  confeguentie  en  fouben 
getogen  toerbenmetteanbere  patrimoniale  Slanben/ 
om  in  toeuomenbetijben  inbe  generalité  ban  eenige 

6en  berfoebten  be  Staten  <0enerael  aen  ben  0abe 

ban  ̂ tate/ batfe  in  alder&aeft  iteratibe  b?iebenfou-' benfcb?öbenaenbe  Staten  banbe  andere  Eanden/ 
op  dat  de  felbe  Ben  laten  binden  ter  bergaberinge  ban 
be  boo?f5  <èenerale  Staten. 

©ie  ban     <£  n  alfo  iik  ban  iBecftelen  berfoebt  liabden  /  batfe 
gaèwöe*  ftuben  mogen  ncutrael  blijben  fitten  /fonber  ben  aen 
JSae?'  b'eene  of  b'andere  partpe  te  berfelaren  /  fo  10  bp  de 
nmtcaci  ̂ taten  <©enerael  en  Sabe  ban  ̂ tate/  geenfmg  goed 
te  moacn  nocfl  cactifaem  gebonden  /  om  die  ban  iBecöelen  neu* fitten:  ».  ..„^i«/.   .    %.;^  i*a~ie*  »/.n,i.»ii  ••■<.■>  rt.»frtfrtl- 
mare 

tocro 
traliteit  te  betoilligen :  bit  iö  alfo  gedaen  en  gerefol*  laften  /  petitien  of  tontributien  met  be  felbe  parrimo 
beert  binnen  gniffel  den  x5  ̂eptemb.  iy76.entoa3$  niale  Eanden  betrof  Ben  te  toerden/  maer  dat  fp  -lieden 

ftenaf.   onbcrtcltcnt  Beny  i  backen  te  blijben  biegaengaenbe  in  bun  gerjeel  /  en  bp 
f?3^":  mt  ban  ©laenberen  toetende  bat  be  Coïonel  &U  fijne  iBajefleit  /  fijne  |Ba  jefteïtf  erben  en  naftomelim 

lJS ' )  claeö  ©oïtoi jicr  grote  co?rcfponbentie  bielb  met  ̂ an^  gen  getracteert  te  toerben  /  até  andere  nteutoe  K02t$f 
ritto ivmm  €aftelepn  ban  'tCafteel  ban5£nttoer*  (  aengebomen  p?obtncten/  acbterbolgenbe  fjare  oude 
nen/cn  batter binnen  «©enremonde  Ipgen/b?iefier-  coftumen/ufantienenp?ibiiegien/ï)cnluibenbanotu 
fe  baendelen  ban  fijn  Regiment  /  toaren  feer  be^  ben  tijden  competerenbe/ en  bp  fijne  lEajefteit  gecon^ 

botbt  bat  de  felbe  b'een  tijd  of  b'anberemette  gemu*  firmeert  en  bef  tooren/  toaer  ban  fp-luiden  toel  eje* 
tinectdc  fouden  mogen  aenfpannen/  toaerom  fp  om  be  p?effelijb  toaren  p?otcfïcrenbe* 
uelegentbeib  ber  ̂ tab  /  leggenbe  feer  bequaem  op  bc  ̂ p-luiden  tommitteerben  ten  felben  tijbe  mebe 
rebiere^Dente  (bacr  bet  fijne  name  ban  beert)  bijf  |Bï.flori0  (€in0aerluider3Cdbotaet/omfoaenben 
mijlen  ban  <©cnt/ban2&mfTcl  en  fiBetbclcn  gelijke  büfs  Kabe  ban  Staten  atë  aen  be  Staten  <©cnerael  te  re* 

mijlen/  ban  ̂ nttoerpenfes  mijlen  /en  ban  2Celfi  ttoe  ]  monfireren  de  grote  perif  uien  en  berftïjeiden  ftoarig- 
©feban  mijlen  /grote  moeiten  deden  /boIgenbedeboo2gaen*         '  '  *-  '    '  '  "  -'       ' '^ 
Wam*  ï,c  cefolutte  /  om  de  Doo?f5  unee bten  daer  nit  te  fertjgen. 
Ebe  *©aer  tegen  arbeibe  baren  Coloncl  ̂ oltoijler  om 
ojte  't  felbe  te  beletten  /  en  be  fp?aen  liep  al  batfe  mette  ge* 
©uttfe  mutineerbe  gcacco2deert  toaren  om  de  ̂ tad  in  ben- 
ïenbïn  uiidcr  banden  ober  te  leberen/  bocb  iö  batgeruebte 
mm>  ualfcbbebonden/toant  bieban  ©laenberen  cindeiijb 
ier^  re»  mct  j,c  ft[^  acco?deerden  en  baer  daer  uit  üocljten  /  en 
S!'t©"n.  ben  bacr  ban  alfo  berfeberben/  bocij  liep  bet  lange  aen temoi^   eer  fp  baer  uit  togen. 
** •  "éït  ban  j^ccbelcn  na  dat  ben  afgeffagen  toaef  neu^ 

traliteit  te  Ijouden  /  en  dat  ben  bp  den  fiade  ban  ,§tate 
™  k »  gecommittcert  tot  den  goubernemente  ban  be  fat- 
SaeehS  derlanden/bebel  gedaen  toaö  ben  mede  te  boegen  met 
icn  tm>  de  Staten  ban  de  andere  pobincien  tot  2&utfTel  ber? 

gadert/bebben  na  lange  deliberatie  op  den  i?  €>ttob. 
berblaert  ben  te  boegen  mette  Staten  bande  andere 
fanden  jegens  de  ̂ pangiaerden/  en  bat  fp  bare  <0e* 
deputeerde  mede  tot25?ufïclopbe  bergaberinge  fou* 
öenfenden/  mit$  bpto  andere  ̂ tatenbelobenöc  bie 

sloren 

fjen  met 
br  .$>ca» 
ten  <5e^ 
ncwrl. 

beden/  in  be  toelfec  ficb  be  pad  /  fieden  enEanbett 
ban  atretbt  toaren  bebinbenbe/  fotoel  obermité  bet 
aafleel  met  ̂ paenfe  foldaten  befet/  ais  ombctme* 
nigbuldig  urijg^bolb/  fo  inbeftabenflcbenaliSpjin^ 
cipalijn  ten  platten  lanbe  leggende  /fonber  geld  ofee* 
nige  p?obifie  ban  leninge  /  pilgerende  /  febattende  /  en 
robcndedcnfcbamelenbni.sman/in  geen  ander  boe*  0,fte 
gen  dan  of  bet  openbare  bpanden  toaren/  datdaerem  utrtrj 
ïic  boo?f3  l|eeren  geliebcn  fouden  te  ramen  eenige  be^  J^JJ 
rjuame  middelen  tegen  bet  üaflcel  /  om  be  bojger^en  H  & 
intooonders  der  ftad  ötreebt  ban  be  grote  d2eigc?  tm  e 
mentenbanden  ^paenfen  Capitein  daer  op  pijnde/ nctac' 
en  de  pcriculcn  die  daer  uit  apparentelp  fouden  mo-  [r""n gen  fpniiten/  te  beb2pen  en  berloffen/  dat  oob  de  boo2f3  ii«  &« 
peeren  /  al$  b^t  fiafieel  ondergeb?ocïjt  foude  toefen  /  de  M ö 
ftad/  fleben  en  landen  ban  ötreebt  fouden  berloffen  gy 
ban  al  bet  onnobigbrijg^boil?/  bernlarcndebat  bp  fo  f,etw 
be2re  baer  in  met  gern  plompte  remedie  berfien  en  n<abui 
too?bc  /  battet  groteliju  te  beogen  toare  /  dat  de  <ffa-  JJ^, 
pitein  ban  ©?cbenbo?g  ter  eenre/  en  öet  nnjg.9boib  b0^  1 

tec 
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*ie  ban 
.ifle  / 
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'|1t  Iictt Inora 
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ter  anber  sijbctt  /  boo?  Defperatïe  ban  Bonger  en  tont* 
merbpeen  rucften/  enbeftab/  en  mogeiijft  ooft  an* 
bece  ftebenbanbeganbe  ban  ötrecBt  fubitelüft  tod 
oberbalien  en  facrageren  foube  mogen. 

3£ie  ban  <£oo2niu  DcDben  ooft  gecommwteert^ee^ 
re  3loiö  31llegamuc  ̂ cljiltftnape  en  flöeefter  <£raf* 
mus  CBambgc  itaeö  en  ̂ enfionaris  ban  be  feibe 
(lab  /  om  Ben  te  binben  op  De  bergaberinge  ber  &ta* 
ten  «iBcneracl  tot  35?ufiel/  en  albaer  mebc  te  abbife* 
ren  en  refolberen  op  te  faften  ban  be  Pacificatie  en  Bet 
bertreft  ber  ̂ pangiaerben/  toelberftaenbe  bat  albaer 
niet  gclianbelt  noebte  getracteertenfoubetoerbente* 
gen  be  ouöc  fioomfe  Catfioli  jfte  Religie  /  nocDte  tegen 
be  boogïjcit  en  autoriteit  ban  ben  Coninft. 

H>c  Staten  ban  £ifïe/  vDouan  en  <02cBier£  fjeBben 
gecommitteert  be  J$eere  5francoisbei§ap bibberen 
enige  anbere/om  mebe  metten  anberen  Staten  tot 
2d?!iflïlbergabert  te  tracteren  enabbiferenopbefafte 
ban  be  pacificatie  en  ban  Bet  bertreft  ber  .gpangtaer* 

Sm  mult  W*  ïanben. 
sciic»  Sta  ban  <0elberlanb  en  ̂ utpBen  Babben  tot  2ö?uf* 
«i.  fel  gefonben  ben  J^eere  ttEfjicrp  ban  JBeifïern  Baren 

«Secommitteerbe  /  gelijft  boren  berljaelt  is  l  berftlaer* 
BblT  Dcn  0en  genoeg  mette  peeren  Staten  45enerael  te 
nu  m  coiiftamercn/ban  toiften  niet  Boe  bat  fp  't  Babben  met- 
utpcew  te  grote  menigte  ban  net  ftrijgSbclR  baer  fp  mebe  toa* 

een  beftoaert/berfoebten  remebie  om  bic  ban  ben  Balfe 
«mijt  te  too?ben/  en  batmenfe  eibers  baer  bennoob 
bereifebte  foube  mogen  gebmiften. 

,§o  bat  be  Staten  <0cncracl  alle  bage  fïerfter  toer* 
ben  /  en  bat  baer  alle  be  p?obincien  genoeg  toebielen  / 
uitgenomen  Sutfenburg  en  enige  anbere  /  bic  ban 
©2ie(lanb  en  <©2oeningen  en  bo?ften  ficfj  niet  toel 
openbaren/  obermits  öaren  ̂ tabBouber  be  J^eere 
ban  25illPbe Staten  boo?  rebellen  /en bat Bp  ©?ief= 
ianb  mette  Cafteelen  ban  Steeutoerben  /  ï^arlin* 
gen  /  ̂taberen  en  anbere  fterftten  in  bebtoang  Bielt  / 
ais  ooR  <©?oeningen  met  BetnieutoCafteel/b'toelft 
BP  feer  gebojbert  en  gefterftt  Babbe/  ooft  ben  <©am/  en 

Iboo?tS  met  3ijn  garnifoenen.  «©ocö  Debbcn  be  Staten 
<5enerael  baer  na  binnen  doeningen  gefonben  bare 
«Sebeputeerbcy  ais  bc  b?ebe  tot  <ï5ent  toas  getroffen  / 
gel  jjft  top  t'3tjner  tijb  berbalen  fullen. 

*  <5»a'    <®e  452abe  ban  ben  25erge  Beeft  uit  kernen  acn  be 
■  öati    Staten  <0eneracl  tot  252u|Tel  gefonben  fijne  «Bcbepu* 
SSr  teerben  fioelof  ban  ifócïnben  en  JSicolaes  Conneften 

Kt  o*  met  b2icbcn  ban  crebentte  ban  ben  5.  <©ctob2i0  /  boen- 
?utccr.bebeboo2f5.  peeren  Staten  begroeten  ensijmntoel* 

;taact"nbe  genepgben  gebiebenifi'e  en  toillebertoncn/  ö^ntocn- 
'  ene»    fcö^be  alle  boo?fpoeb  en  fjeil  t*n  baer  aengebangen ei  /en  töerb/mct  aenbiebinge  ban  alles*  bat  bp  bermocfjte  tot 
JLfcr  beb02beringc  ban  baren  fjciligcnaenfïacb:  benluiben 
n  ii    toaerfcljoutoenbe  alss  bat  DP  toan  getroutoe  èn  geloof* 
to*efi.  toeerbigcperfonenbanberfcfjeibenplaetfentoa^ber' 

abberceert  bat  be  tirannen  (bare  bpanben)  Bare<6e- 
committeerben  fonben  ty  allen  peeren/  ̂ §teben/ 
<©ouberneursf  en  anbere  ban  Bogen  en  legen  ftatc  in 
3Duptf!anb  /  om  ban  be  felbete  erlangen  t'Baerber  on* 
öerftanb  boetfinecflten  en  ruiteren/en  bat  fp  groote  ge* 
{cbenhen  tot  bien  einbe  toaren  uitgebenbe  om  f  Bznber 
jermeten  te  geraften/  geeft  Benluiben  baeromtebe* 
benhen  of  fp  niet  r  aebfaem  en  binben/bat  bp  Benluiben 
«nige  ruiteren  en  JtegimentennnecBten  fouben  bienen 
opgenomen  te  toerben/om  fobanige  aenflagen  te  belet* 
ten/en  be  nomfïe  ber  felber  bpanben  teberbinberen/of 
boo2  «6obeögenabe  ter  nebér  te  leggen  en  fïaen/  enfo 

be boo?f3.  peeren  Staten  'tfelbe  geraben  bonben  / fün <©.  té  toillig  en  bereib  tot  Bet  toelbarenen  befte  bejl 

babejlanbi»  lijf  en  goeb  te  geb2iiiRen/en'mit0  Bw  boen* 
lijft  is  te  boo2ftomen  en  berbinberen  't  boomemen  besf 
boo2f3  bpanbs/  ifntjj  baer  ban  tecflonb  anttooo2be  be* 
ïiomenbe  /  te  meer  fo  befe  fijne troutoc  toaerfcBoutoin* 
ge  niet  en  gefcBieb  baitban  göeber  berten  /  ban  gelij* 
tien  bp  ooft  booptbatfe  mét  anbere  en  foube  beBoren 
berflaen  tetóerben. 

5Den  17  <0ctob2i0Bcbbenbe  Staten  ban$ebcrlanb 

toen/  baer  in  berftalcnbe  u\  lange  be  grote  fouten/  me» eractien/  oberbaöen  en  meer  Dan  barbiutïrl  emoii'  »«*« 
toelijbe  to2eebfjeib  begaen  öPbe^pacnfefilbatenen  5cr.^f' 

bc  i^ertoge  ban  %lba  en  fijnen  nabolger  Den  «Groot  hnuw* Commaiibcur  befe  ïanben  berbult  ijabben  (fonn«  ttlf emgenoob)  met  een  menigte  ban  nrijoêuoiu/  bpanben  m 
ban«pobcn  banberjtierben/  en  ban  beeere  en  glorie ban  fnne  iBajefleit/  en  ban  be  gemene  rufle/  licbbenbe 
f  jen  met  Ronnenbebtoingenban  te  feggen  batfv  baer fuift  een  menigte  fouben  inteengen/  batmenbefelbe met  en  foube  bonnen  toer  uitbrijgen/  aljS  metter 
toaerBeibgefcUtebtoajs/mtëbmiftenbe  affo  b'autori^ 
teit/j6oubernement/  toctrelijft  en  gerecfjtm  officie banbenP2ince/  fo  goeb  en facbtmoebig ban  nature/ 
alcf  fijne  |Baj.t.$  /  fulr  bat  fp  Ben  boo?  <©ob  noclj  men^ 
fcljen  niet  en  fouben  bonnen  ontfrfjulbigen/  betotjle 
men  Ben  in  allen  geballe  en  occurrentien  toel  Babbe  ge^ 
bient  ban  goeb  abbijs  en  fuiberen  raeb/  gelijft  al£ 
toaeracBtige  pberige  en  geBoo?fame  onberfaten  toe*= 
ilaet  /  en  bat  Bare  recfjtbaerbige  RlacBten  boo?  Bet  be* 
let  ban  be  boo?f3  <6ouberneur#  en  b^eembeïingen/niet 
en  babben  bonnen  Romen  ter  oren  ban  fijne  llfêa p  <en 
nabienbefafeennufoberrc  toaren  geftomen/  bat  be 
felbe  ̂ pangiaerben  en  b2eembeliugen/'t  geBele  %anb b2eigben  te  bertooeflen/  niet  paffenbe  op  enige  gebo# 
ben  of  berboben  ban  ben  ïïabe  ban  ,§tate  bP  fijne 
IKa j.  ten  <0oubernemente  ban  fijne  $cbcrlanben  ge* 
fielt/  en  batmen  bcbonbbaer  boojnemen  tot  gebeel 
berberf  en  onberganft  te  (treeften/  fo  toaren  be  felbe 
boo?  ben  uitterfïen  noob  gepo2t  om  bc  felbe  bó02  bpan* 
ben  en  rebellen  ban  fijne  |fêaj.  en  |Ea jefïeptö  ianben 
te  berftlaren  /  en  be  wapenen  tegen  ben  acn  te  nemen/ 
opbatnocbtangbefafteboojfobele  inbentoaö/  fom 
ber  enige  bloetftojtinge  mocBtc  toerben  geaccommo- 
beert/  Babbe  fp  be  felbe  berfcBeibengoebe  en  rebelibe 
conbitien  aengeboben/  met  bergiffenifte  ban  alle  't  ge*  (F  lW1 
nc  gepaffeert  toa£/  b'toelft  alles  bp  Ben  afgeflagen toas/  maer  ten  fóetfïen  fienbc  batfe  tot  cgeen  rebelijft* 
Beiben  toaren  tebetoegen/fo  Babben  fp  Ben  bolle  be* 
talinge  ban  Ben  acBtertoefenbe  folbpe  aengeboben/  ten 
beel  gereeb  gelb  /  en  boo?  be  rcfïe  goebe  bcrfeftertBeib/ 
mitö  batfe  uit  bc  l^eberianben  foubeubertreeften/ban 
blebcn  eben  obfiinaet  /  en  nabien  Baer  boo?nemcn  niet 
anbers  en  toatf  ban 't  geBeele  %anb  en  b'onberfaten ban  bien  in  bier  en  bloeb  tefïellen/  en  bat  te  bebucB* 
ten  toas  bat  fp  in  't  einbc  tot  Baer  boosboomemen fouben  mogen  Romen  boo?  ben  groten  aenbanft  bic  fp» 
focljten  te  maften  /  mits  oprupenbe  alle  Bet  anber  bolft 
ban  <©o?loge  bat  nocB  niet  gemuitineert  en  toas/  ten 
toare  baer  in  bp  tijbs  bp  fijne  HBajeft.  gcremebieert 
toerbe.  &o  baben  fp  fijne  Höajeftcit  ootmoebelijft/  bat 
Bp  toilbe  mebclijben  Bcbben  met  5ijnc  boo?f5.  arme  en 
getroutoe  onberfaten/  bie  niet  anbers  en  toaren foe* 
ftenbe/  bantc  lebeninbebeBoo?lBfteonbcrbanigBeib 
ban  fijne  Höajefteit  /  en  onberBoubinge  ban  be  beilige 
Koomfe  CatljolijRe  Religie/  enbatBpmetgenabige 
oogen  toilbe  aenfienBareellenbigljeib/  en  gebacijtig 
fijn  bat  \)et  toaren  fïjn  |Ba jefteits  outfie  €rf[anbenen 
goebcren  ban  fijnen  bermaerben  geflacBte  /  en  bat  ooft 
fp  en  Bare  boo?faten  fijne  |fêa jcfteits  boo?faten  fo  bele 
goebe  en  getroutoe  bienften  gebaen  Babben/  baben 
baerom  anbermael  alfulfteBaeftigeen  goebe  remebie 
te  toillen  fiellcn  aïöbefaftetoasbcreifTebenbc/  mittf 
albe  felbe  b?embelingcn  boenbc  bertreeften  uitte  föz* 
berlanben/  baer  fp  eenenouben  enbcrbitterbenjjate 
op bebbenbe toaren/  tfr. 

<©e  peeren  Staten  ban  25?abanb/  Bebben  met 
eenen  €belman  genaemt  <0ualterus  banber<«3?aft 
^eere  ban  iBalftebc  /  bic  bp  be  peeren  Staren  «0enc^ 
rael  gefonben  toerbe /aen  ben  fóeifer  liKarimilianuoi 
ooft  gefcB?eben  befen  nabolgenbe  b?ief. 

\  Lderdoorluchtigfte  en  Grootmachtigfte  Keifer,bfnbaa 
öc^&ta» 

»i  ban 

u  Majefteit  is  van  langen  tijden  gewaerfchout ,  fo  rc„  ba'o 
wy  niet  en  twijfïelen,  van  de  ufurpatic  entyrannife  53/aftanö 

eenen  groten  Ctt  langen  b2ief  en  ban  groter  fubfïantïe  /overladen  die  tegen  de  Nederlanden  van  fijne  Maje-  "e"0ca 

'tó'  gcfcB^CbCn  aen  ben  <CatBOliJftenConinftban^ifpan*lfteit3  Gatholijke  zijn  gcpleegt  by  de  Capiteinen  en  %lHl 1  ^PP  Spaen-  miUm^ 



71Z 
Het  negende  Boek. 

*57< 

Spacnfe  foldatcn  den  tijd  van  ontrent 'negen  en  tien jaren,  datfe  door  den  Hertog  van  Alva  alhier  in  den 

Lande  gebracht  zijn  ,  het  welke  de  inwoonden  der  (el- 
ver  Landen  geduldiglijk  hebben  geleden  en  verdragen, 
mits  de  hope  die  fy  hadden  ,  dat  fijne  voorfchrevcn 
Catholijke  Majefteit ,  de  waerheit  gehoor  gevende  , 
defelve  daer  van  verloffen  foude  :  maer  de  voor- 

fchreven  Spaenfe  foldaten  hebben  haer  dagelijx  ge- 
dragen van  boos  tot  erger ,  en  de  voorfchreven  Lan- 

den en  goede  Steden  gedrcigt  met  plonderinge  en 
roof,  en  enige  der  fel  ver  airede  vyandelijk  en  met 

geweld  ingenomen  ,  daer  door  het  volk  van  de  fel- 
ve  Landen,  als  mede  van  Braband  ,  Vlaenderen,  He- 

negou, en  andere  fich  hebben  ter  were  geftelt,  met 
voorgaende  bewilliginge  der  Heeren  Raden  van  State 
zijnder  Majefteit ,  by  zijne  voorfz.  Majefteit gecom- 
mitteert  tot  het  Generael  Gouvernemente  der  voor- 

fchreven Landen.  Gelijk  mede  de  voorfchreven  Hee- 
ren van  den  Rade  met  goedeen  rechtvaerdige oorfa- 
ken daer  toe  gedwongen  zijn  geweeft  totte  voorfchre- 
ven hun  tegen  weere  en  defenfie ,  niet  konnende  diffi- 

muleren  of  veinfen  eenefulkevyandlijkeaöeofdaed 
ran  rebellie ,  waerom  fy  by  openbare  verkondiginge 
en  publicatie  de  voorfchreve  rebelle  Spangiaerden 
verklaert  hebben  voor  vyanden  van  fijne  voorfchreve 
Catholijke  Majefteit  en  zijne  Landen ,  en  dat  fy  alder 
wegen  voor  fulke  gehouden  en  getracteert  mochten 
worden ,  maer  zijnde  zedert  gebleken ,  dat  enige  van 
de  voorfchreven  Rade  van  State  mette  voorfchreve 

gemutineerde  verftand  hadden  ,  en  hun  alle  moge- 
lijke onderftand  deden ,  hadden   enige  particuliere 

noodig  gevonden  enige  van  den  voorfchreve  Rade 
doen  in  de  Stad  van  Bruffel  wefende  aen  te  taften  en 

te  fequeftreren ,  en  dat  voor  eenen  tijd  tot  datmen  or- 

dre  gefteld  foude  hebben  op 't  vertrecken  der  voorfz 
oude  foldaten,  wefende  alfdoenuit  de  voorfz  ftadvan 
Bruffel  de  Heere  Jeronirao  de  Roda  Spangiaert ,  en 
Raed  inde  voorfzRade  van  State,en  daerom  niet  gefai- 

feertjen  is  vertrocken  op  't  Gafteel  van  Antwerpen ,  hy 
alleen  aldaer  ufurperende  d'autoriteit  van  den  voor- 

fchreven Raed  van  State,  en  vervolgens  het  Gouver- 
nement van  de  voorfchreven  Landen  ,   hebbende 

ook  doen  maken  een  nieuw  zegel ,  niet  fonder  blij- 
kelijken  febijn  van  valfcheid ,  onderde  welke  hy  hem 
vermeten  heeft  brieven  te  fchrijven  ,  en  door  defelve 

hem  toe  te  eigenen  het  Gouvernement  der  voorfchre- 
ven Landen  ,  en  d'autoriteit  van  volkomentlijk  te  ge- 

bieden, gelijk  uwe  Majefteit  fal  konnen  merken  en 
nader  particulier  bekennen  uit  de  copye  defer  ingeflo- 
tene  brieven  :  de  voorfz.  Roda  metten  aenhange  der 

Spangiaerden  niet  ophoudende ,  de  Hoogduitfe  Co- 
lonellen ,  Capiteinen  en  foldaten  tot  fijnen  voorne- 

men ,  rottinge  en  conjuratie  te  trecken  tegen  de  voor- 
fchreven Staten  ,  en  onder  anderen  den  Colonels  ' 

Fronsbergen  ,   Polwylder  ,  Garel  Focker  ,    en  den 
Luitenant  van  de  fes  vaendelen  van  den  Grave  Hani- 
bal.  Boven  dat  den  Veltheere  Juliaen  Romero  uit  zijn 
licbtvaerdigheitPlacatenhaddedoen  afvaerdigen,  en 
mandaten  in  fijnen  name  doen  kondigen  tegen  de  goe- 

de ingefetenen  der  voorfz.  Landen ,  niet  min  nochte 
meer  dan  of  hy  van  gelijken  Gouverneur  Generael 
van  de  voorfchreven  Landen  ware  geweeft,  fulks  wy 
feer  vreeroten  oproerig  gevonden  hebben ,  en  felfs  te 
ftrecken  tot  het  gehele  verderf  ende  ondergank  der 
voorfz  Nederlanden ,  alles,  door  een  onbedachte  eer- 

gierigheid en  ouden  onge.rn.angde  bate  die  de  voorfz 
Spangiaerden  genomen  hebben  en  willen  uitvoeren  te- 

gen de  voorfchreven  Nederlanden.    Ende  begeren- 
de  door  alle  mogelijke  mi.ddelen  de  voorfchreven 

Landen  te  behouden  ter  devotie  en  gehoorfaemheit 
zijnder.  Majefteit ,  overmits  den  band  daer  mede  wy 
aen  zijne  Majefteit  verbonden  zijn,  ̂ n  de  liefdeen 
affectie  tot  onfen  Vaderlande,  mitsgaders  om  ons  te 
vcrloflèn  van  de  tyrannye  die  de  voor/chreve  Span- 

giaerden op  ons  willen  leggen  en  houden,  fo  is  ons 
nodig  geweeft  de  wapenen  ter  handen  te  nemen  en, 

volk  te  lichten  t'onfer  defenfie,  wel  tegen  onfen  wil- 
Je,  gelijk  mede  gedaen  hebben  de  Gouverneur  en 

Steden  van  de  andere  Provinciën,  maer  ten  einde  de- 
fe  fake  niet  en  kere  toteene  grote  bloedftortinge,  dan 

dat  de  Spangiaerden  gedwongen  worden  uit  den  Lan- 
de te  vertrecken,  zijn  wy  beraden  geweeft  uwe  Ma- 

jefteit onderdaniglijk  te  bidden  dat  de  felve  belicve 
terftontden  Colonels  ,  Capiteins  en  Hoogduitfe  fol- 

daten wel  ernftelijk  te  belaften,  opdenBandesRijx 
en  daer  toe  behorende  ftrafte,  van  gelijken  ook  den 
Grave  van  Overftein  Garnifoen  houdende  binnen 

Antwerpen ,  dat  fy  hen  metten  rebelligen  Spangiaer- 
den geenfins  en  vervoegen  ,  maer  dat  zy  ter  contrarie, 

de  Steden ,  Plaerfen  en  Landen  die  zy  in  bewaringe 
hebben ,  behouden,  tot  verfekeringe  van  fijne  Maje- 

fteit, met  laft  dat  zy  gehouden  werden  daer  van  re- 
keninge  te  doen ,  op  ftraffe  van  fulx  aen  hun  perfo- 
nen,  lijf  en  leven  te  verhalen.  En  dat  ten  felvenaen- 
fien  uwe  Majefteit  van  gelijken  wil  verbieden  ,  dat 

gene  andere  Hoogduitfen  hen  in  genen  dienft  en  be- 
geven tot  onderftant  der  voorfchreve  Spangiaerden 

tegen  defe  Landen  zijner  Majefteit ,  V.  Majefteit 
verfekerende  by  den  eed  en  gelove  die  wy  onfen  Hee- 

re God  fchuldig  zijn ,  dat  wy  geenfins  en  verftaen  iets 
te  doen  noch  te  laten  gefchieden  door  het  gunt  voor- 

fchreven is,  enige  veranderinge  in  de  Roomfe  Ca- 
tholijke Religie  ,  en  de  behoorlijke  gehoorfaemheit 

van  fijne  Majefteit :  dan  dat  wy  alleenlijk  wenfeben 
en  begeren  verloft  te  wefen  van  de  onlijdelijke  ver? 
druckinge  en  tyrannifche  flavernye  der  Spangiaerden  , 
de  welke  fijne  Catholijke  Majefteit  geenfins  en  fou- 
den  willen  gedulden  ons  aengedaen  te  werden ,  fö 
de  klve  bericht  ware  van  de  waerheit,  en  verhopen- 

de dat  u  Majefteit  fal  geneigt  wefen  tot  onfe  fo  recht- 
matigde  en  onderdanige  bede ,  fo  fullen  wy  onfen 
Heere  God  bidden ,  uwe  Majefteit  te  willen  behou- 

den in  lang  leven  en  geluckige  voorfpoet.  In  Bruffel 
den eerften Odlobris  1576.  Onderftond  aldus,  Uwe 
alder  Doorluchtigfte  ,  Grootmachtigfte  ende  alder- 
genadigfte  toegedane  en  onderdanige,  de  Staten  van 
Braband.  Ende  wat  leger,  door  expreffe  laft  en  be- 

vel, ondertekent,  Cortteiius  WttUvums.  Het  op* 
fchriftwas,  aen  den  Keyfer. 

D€  peeren  £taten  «Benerael  BeljBcn  ban  oritj*  M . rt fee»  met  ten  böo?fcb?ebcn  $eere  aMtncr  ban  gS 
tier  <0?arÊt  (öie  fn  mmulcrcn  «fteïman  e n  tywöQ^  bcjfeti 
noot  ban  ben  Comnfe  ban  ̂ ungarfcn  j  aen  ben  &ep^  JW 
fee  en  be  ftpsf-franben  ban  <©uptfïanb  gefcljjeben  X  fi 
fefecre#tëifTibebanbemtóeben  <®rtoti?i0/  toat  b?ee*  fcesfo 
tier  te  fafeen  berfjaïenbe :  toef)  tot  eenen  felbcnenv 
be  ftretfeenbe/  gebenbe  Dem  ooeftï)?iftelpelaflom 
bp  ben  $ieifcr  en  be  Sips*-  flanben  aen  te  [joubcn  /  bat 
be  tico?frtoerjen  b?ieben  aen  be  ̂ uptfe  Colonels  en 
<0?abe  ban  <©berffetn  niotftte  gefonbeu/  en  cenbe 
boo?frïi?cbcn  interbirtie  inbenfttjbe  gebaentoerbtn. 
^or|jbeboo2fcf)?ebenbanber  €fcarfit fytft  ben  beer*  $e% 
tienben  *ar tob?fè  aen  be  peeren  Staten  generael  uit  bm  b< 
flegenfburg  gefcf^eben/bat üp  op  b?pbag  ben  ttoaelf;  «5n^! 
ben  <&ctob;i$  aibaer  facmenbe  /  ben  $*epfer  beg  ttc  t« 
felbenbaegg  be»  mojgensttuflclienfebenenacliturett  tn 
oberleben  toag/  en 't  ̂of  feer  geaitereert  bonb/  toaer*  ffijL- om  i)p  Bern  ncabtyeffeert  fiabbe  aen  ben  $eereban!,an 
(Cranfom  4ftoot-i|cftneefter/  bic  np  in 't  feojt  cm*  jaeafi befetejijnenlag/  bte  Ijem  feibe  bat  |ipboo?fietetn^  JJJJ 
btetfle  banb  /bat  Ijp  ïjem  foube  binben  lp  ben  neem-  %m> 
fe  <tf  oninfc  /  hit  nu  Söepfer  foube  30n  /  en  bat  fip  ficm  tast. 
baer  bp  foube  boen  fjebben  arcrjsf  enaubiemie/  &et 
toelujp  bebe  bejs  anberen  baegsf/  en  &ra  oberlebe? 
renbe  fijne  b^ieben/  babbeFjp  m'tJangeenbjeebfjfra gebeeïareert  en  gerrnionpreert  fijne  rommifut/  Ik 
Hem  feer  gtl»!iiliölpen  geljeo?  berfeent  fiabbe  met 
een  üeflijfe  oerje  /  tnetbctónfingc  ban  eenen  goeben 
pber  tk  lip  toaiei  b?agenbe  totte  affairen  ban  f&& 
berljanb,/  en  belofte  bon  no;te  erpcbme  /  inaerom 
fip  niet  «.njoube  atfjterlaten  noeste  berfuimenm 
3ijn  beboir/  tm  't  felbe  te  bo?berenenHem  t'emplo* peren  mtt  fulfce  naerfligfiepb  bat  fpfoubengeboelen 
b'sfim  m  be  fanen  belangenbe  /  fo  toel  Oet  toelba* ren  ban  ben  Baberlanbe  atö  ben  bieufl  ban  mt 

U8aje* 



fffi  Oorfpronk  der  Nederlandfê  Beroerten. 
jïjnjeftcit  /  bat  fp  liacr  ban  fouöm  Debben  fatisffattïe  becnemen/  fp?cftcnöe  niet^emïu  banMopev  bat 

macl  Coninb  ban  fiolen  /  en  Bet  tfjjbe  nalaten  l)cb= 
benöc  om  te  gaen  aenbaecben  bc  Cione  ban  3D2anfc 
eijbnabeboob  ban  Coninb  Cacel  bc  negenbe  fijnen 
b20cbcc.  Want  befc  Coninb  nctnenöe  spnen  tocgobec 
SDecncn  in  «Ooftencijb/  ombenfceifcctcbccjtoctcn/ 

71? en  genoegen. 
<Cn  beiutjle  tyt  liter  niet  gualijb  te  paffe  bomt/moe^ 

ten  ton  fjiec  een  tocinig  ücrljacl  Doen  fo  ban  Bet  afflcc* 
bcnbceöcifccejliaruniltani  :  ale1  ban  fijne  bcucb- ben/  b2oomljcib  cn<öobb2urbtigBcib/  baec  bpban 
berntaert  ie  in  bc  Clj2onijbe  ban  Canon/  bic  mun    cninccbentcpaebomenbetcfp?chenbanBetjïubbec 
biiieb20iitoen  <Oom/  fjonbec  3©illem  ban  puilen 
ban  32pcbclt/l§eccc  ban  lïtfecacte'bcege  uit  ben  ̂ oog- 
buitfein't  33ebccbiutfe  obecgefet  Beeft/  baec  ban  be bne  eeefte  beien  m  bijf  bocben  inben  jatc  ï  586.  in  b?ub 
tiitaegaen3ijn,  baec  tocebmenticgemaebt  pag.774- 
r  olum.  1.  ban  be  opcerljtigbeib  bee  Ifcifer*  iBaximi- 
bnnibe  eeefte/  be  toelbe  boo?  31)11  cerfie  Buieb?outoe 
geïjab  Beeft  lEacia  be  boebtee  ban  ̂ ectog  &acel  ban 
23oncgonbien/bat  lip  toae  een  $2tnce  fonbec  gebeinft- 
Ijcib/  fonbec  bcecabecpe/  fonbec  ban  pemanb  pet 
qnaete'  naec  te  benhen  /  fonbec  beef  fpinge  /  en  bic  niet cecgiecig  en  toaeV  noclj  naec  g?oot  goeb  (lonben/ 
maec  toaö  ban  natucen  toaccacBtig/  opcecDt/  toe- 
ftaenbe  fiet  gene  bat  billijü  en  ccbelijb  toae/  eencetBt 
bpanb  ban  alle  bebebte  en  onccclijbe  pjaetynen :  toae 
niet  tpcannig  nocB  onbeefoenlijb :  febibte  alle  fijn 
öenfïagettöaec Denen/  nictomoncenigBcib/  berbit- 
tccinge  en  nijbigBcib/  of  onbecbnicbinge  bananbec 
lieben  te  b?ontoen/  maccbatteceenb?acbtigbeibge; 
ftiebt  moeljte  too2bcn  bpfobeccefjetmogelijbtoace/ 
niet  banbboubinge  ban  bet  toelbacen/  IjoogBeib  en 
ccputatic  bee  fiijc/bet  toelbe  bp  boo2|tonb.  ©oo?toaec 
een  feec  feboonen  lof  ban  fulbcn  $$eifec/toel  toeec* 
cig  om  te  gebenben  /  en  bp  anbece  pnncen  na  gebolgt 
te  toeebcn.  JiBaee  ban  ben  fècifec  jBacimiliaen  be 
ttocebe  baec  ban  ton  mifprehen/  aen  ben  toelben  be 
i^eecen  Staten  bani^ebeclanbboo?benboo2noem^ 
Uen  l)cecc  SBoutec  baubec<02afbt  gcfonben  babbcn 
«are  foicben/  too?ö  in  be  continuatie  banbeCB?o- 
mjbe  Cacionie  in 't  biecbe  beel/  mebe  bp  ben  boo?- 
noemben  fonbec  ban  3Dillem  ban  Èuilcn  ban  $pe- 
toelt/  uit  ben  Jfmncoifen  in  3&uite~  obecgefet/  be^ rjcijpcnbe  be  notabelfte  en  boomaemfte  bingen/  ge- 
fcljieb  3ijnbe  onbec  be  cegecinge  ban  ben  öeifec  Ca- 
rolue  be  bijfbc/  tot  beboobbanbefen&eifeclBacü 
miliaen  be  ttocebe  ('t  toelbnocb  nooit  in  $ebecbuite geb2tiöt  io7  en  top  mettec  Dulpe  <©obesS/  met  fjet 
bijfbebeel/  bp  mpbecbolgt/  tnïjonbenbe  begebenn- 
toeecbigfte  gefcljiebeniffen  in  be  gefteïe  toecelb/  ge^ 
fcljieb  febect  ben  aenbann  bec  cegecinge  ban  ben 
<3200tmacljtigften  Hetfec  iiobolplfus"  be  ttoebeban bien  name  3i)nen  ,§onc/  totbeöfelfjsobcclijbentoc/ 
tec  gelegenbec  ujb  mebe  in  b2unfullen  laten  uitgaen) 
gefeibbatDpben  n  <Dctob?isfbefe0iaecjEf  i576.bcfec 
toecelb  obecleben  is?  tot  ïlegeniöbucg  /  altoaecalfboe 
eenen  fiijrbag  gcDoubentoccbe/ fijnen  oubfien/bocD 

iêcteëèe  ttoebcn  (ben  eeclïcii  obecleben  3ünbe)fone  SiobolpUu$ 
tiS  albaec  opten  27  <0ctob?i£  bp  eenb?acl)tige  (tem- 
me  ban  alle  bc  üenebojfien  inbefelbe  ̂ tabtot  een 
iüoomö  üicifec  beeftocen/cn  ben  a  j^obembnö  ge^ 
fccoont  gctoo2ben.  Qc  beugben  befe0öeifecjef|I9aci' 
miliani  bcfclmjft  bc  felbe  3ïuteuc  ( al$  ooft  anbece  J^i- 
(tocifcl)2ijbeci5j  feec  toel  en  aenmechenjs  toeecbig/baec* 
om  top  bic  nicc  uit  ben  fclben  al$  ban  anbece  fullen 
becyalen.  |&i(  te  toeten  bc^cifec)  ïjabbe  obec  lange 
ftet  fp?cehtooo?b  aengcnomcn/'ttocll!  5Cb;abam  tot  u> 
ncn  fonc  gjfac  fetbe/  ale  bcfelbe  fjcm  na  ftet  jlacnt-off ec 
b2acgbe/  en  ?üb?anam  baec  op  tec  anttoooo?bgaf: 
God  fal'c  verfien.  ̂ it  toOOjb  (fcib  b'autCUC)  ïjabbe bcfe  Sctfcc  bihtoil^  in  ben  mono  :  enbetoonbebnV 
toilö  bat  ijp  <0obc  eccbctocc^/  foboo^becfucljtingc 
cngcbcöcn/  als?  boo?  anbece  öciligc  oefeningen,  ̂ p 

9t4   befpottc  bc  gene  bic  bcc  tfornme  tocfcï)2eben  be  cege* 
Hcffferïs  cingc  banbe  Danöelingc  en  faftcn  befee toecelb/  ne? 
£müni  mcnïïc  ccn  fonbccltnge  toelbeliagen  m  ̂et  aenfe^ou^ 
Serte   toen  bcc  to:rficn  >0obee?/  en  obecbenninge  3tjnec  boo2-- 
icujbcn.  ficntgï)cib  /  3tjn  gcb?ui&  en  toa$  niet  iemanb  in  3ijn 

confcicntictebebtoingen/  toant  fipfeibeop  eenen  tijb 
eenjs  tot  ben  Bificljop  ban  Olmut3  is  25tTnen:  Datter 
geen  groter  fondc  en  was,  dan  re  willen  hcerfchen  over 

f£oob 
bar.  ben 
Hcpfer 

miliaen 

confeientic/  fetbe  be  itcifec  totöcmmetcenlacljcn^ 
bc  möUbe/  dat  de  gene  die  hen  ondernemen  over  de 
confeientien  te  regeren,  menende  daer  door  den  He- 

mel te  winnen  ,  ielve  daer  door  ook  dikwilsvcrliefen 
datfe  hier  op  aerden  befitten-  ̂ ptoatf  ecngcOOtlief? 
Öebbcc  bcc  gemene  cufl  en  b2ebe/  fp?ah  oongcecne 
banbeautocitciten  tocecbigljcibbec  fy&tlRipxK/ 

item  ban  be  onftecflfeüjliljeib  bec  3irtc'n/  banbeopi ftanbingebecboben/ftebbenbc  baec  ban  eenbefonbec 
boecnen/  baec  f)p  bibtoils?  in  la$?/  3ijn  boo?naem(le 
obecbenftinge  toae  be  felbe  ban  beboob  gelijlt  lip  op 
eenen  tijb  feec  toel  te  becflaen  gaf  J^eec  2flbam  ban 
^itcicDflain  fijnen  Hofmeeftec/  ttic  uem  boo?  fune 
b2ieben  bcel  gelling  toenfeute/  ombatbpïict  49  jaec 

fynje?  ouberbomg  gepaffeect  toa^/  't  tociïi  bp  bc  gelcec- be  een  Climactecté  jaec  genoemt  toecb/  macc  Ijp 
fclj?eef  bem  baec  op  tec  amtooojbe :  Dat  hem  alle  fijne 
jaren  Climadterici,  dat  is,  fterf  jaren  waren.  2U#Ï)P 
fag  battctïiem  onmogelijh  toagte  beceffenen  be  ge^ 
fcljillen  tec  fahe  ban  be  fteligic/ontfïaen  boo?  bc  groote 
bittccljcib  en  cngciufïioneib  ban  eenige  quabe  gce^ 
(ten/  beeft npnemftillc en  toonbeclijben  gematigtüt 
iitfi  fabe  geDouben/toant  Ijp  btlK  bp  uem  bomen  Doc- 

tor joachimus  Camerarius  en  Chriftoftel  Carlovirs 
Ridder,  ttoc feec tceff eltjlic gclcecbe lupben /  bic^Doö 
b2eef  ben/  en  boo2  lanbbucig  gebjuib  en  oeffeninge  feec 
toclccbacen  3ijnbein  bz  bennifl'e  bepbe  ban  <0obbe^ lijbeentoccelblübc  faben/  en  nu  op  baec  bagen  geno- 

men toacen.  <Ên  na  bat  Bp  Ijcn  in  't  lange  becbaelt  en 
boo2geb2agen  babbe  ben  gcooten  pbec  be  toelbe  bp 
fjabbe  tot  bo?becinge  ban  4Bobes?  eece  /  en  be  faiigljeiö 
ban  alle  menfeben  /  p?ote(leecbe  en  betuigbebpbooj 
ben  bat  öp  beneecfïigen  toilbe  bet  toelbacen  fonbec  on* 
becfaten/  fonbec  b^mte  Quellenmettet  genebatmen 
baec  ban  foube  mogen  oo?beelen/  enbccfocbtbaccop 
baecluibcc  goeben  caeben  meninge.  jDen  beeft  aen 
Oem  niet  bonnen  beencmen  enige  to2cebbeib  oftp?an* 
npe :  maec  toas?  ceebt  tec  eontcacie  feec  beleeft/  matig/ 
opceebt  en  goebccticcen/boo?  allee  Dem  ontfienbe  boo? 
ï)em  /  Die  heerfchappye  heeft  over  de  groorften  van 
deler  wereld.  b'€cempclen  3ijnbcc  faclitmocDtgueto 
bleben  in  ben  ganfcljen  tijb  3ijnbec  cegecihge/toant  tec» 
(lont  na  Bet  obcclijben  fijne  babcce  Ferdinandi  foeben* 
be  Joannes  Vayvoda  ban  Tranffilvanien  fjem  fclben 
^eece  te  mabcn  ban  bet  Coninbcijb  ban  t^ungacpen  / 
en  Bebbenbe  tot  bien  cinbe  boben  be  bulpe  bec  (Cucben 
en  ifeofcobiten  00b  ̂ c  boojnaemfïc  ï^eecen  ban'tfelfbe Coninbcijb  tot  afballinge  aengefoebt :  beeft  befe  fcc?* 
fee  cetbt  baec  en  tegen/  02b?e  gcfïelb  bebbenbe  tot  3i)nc 
fabe  /  alle  ftet  ongelp  bat  bem  biec  bp  johannes  Sigif- 
mundo  acfcbieb  toae"/  gocttotlliglijb  bec^eten/en  batt 
toe  Bet  Stanbban  (Ccanfilbanien  ten  ̂ ectogbommc 
gemaebt.  <&n  alfo  be  boo2fcibe  ©apboba  tot  &piccg 
gcfonben  babbe  3iinen  3Cmbaffact  Cafpac  25ebc3  /  bit 
ben  ̂ uifc  ban  <boftcncijlt  baec  te  bo?en  alle  ijuaeb  ge^ 
baen  babbe  /  beeft  Bern  be  ïücpfce  bice  niettemin  ebcn 
b2ienbclijbontbaeIt/  en  bem  fijnen  Höebeeijnmccflec 
te  gemoete  gcfonben/  om  bem  te  belpen  ban  beColi> 
bebaec  bpmebe  gerauelt  toae:  en  toant  bc  Dapboba 
tcnbontoelijb  begecebe  bc  boebtee  ban  ben  ̂ ectog 
ban  Cleef  /  Beeft  be  &cnfcc  bc  fabe  fo  becce  gcb?ar bt  / 
öattet  Boutoelijb  toect  gefloten ;  macc  3Ünöc  bo2ttf 
baec  na  toebecom  geb2ofecn/boo2  bctobcclpben  bes? 

felfe  ©apboba.  ̂ 'ambatTaeb  23ebc3  gcb2tnbtcbeel 
P2actijhcn  om  ©apboba  te  3ijn  /  geötoongcn  vinbc 
Steven  Battori  bic  plactfc  te  toijben/  beeft  Ijp  bem 

begeben  in  'tJftof  ban  ben  ïicpfec/  bic  bem  eeclijb 
onbecbielt.  ̂ cfefaeBtmocbigtjeiö  betoclhc  baec  00b 
in  beclbeclcp  manicce  openbaerbe  tegene  ÏJcctog 
l^anef  ccbccif  ban  paffen/  beeft  gecnftne  te  niete 

de  confeientien.  <&tm  pjopooft  liet  Bp  oob  ban  Dcm  I  gebaen  bc  uefbeban  ̂ uftüie/nocbteoobbetoijfbeib 
I.  Deel.  $PP  *  ^ 



7^4 Het 
negende 

en  f02gtu!ibigt)eiö  tot  Banbuoubtngc  ber  gemcincfa* 
fee  ia  oefen  $2incc/  öie  «cm  felben  in  fijne  regerin* 
ge  fect-  bcrftanöig  en  ïjloeuDcrttg  betoecs  /  ja  öet  i$ 
toootfefter  bat  inbien  De  fcraeBten  ban  <Duirfïanb  niet 

en  Ijabben  nier  en  baer  uitaetrocnen  en  beheert  ge* 
toosben  Duiten  be  palen  bes?  tfijr  boo?  uitBecmfe  fin- 

ten /  öie  baft  bö02aaend  bekommert  toaren  met  in* 
lanöfe  oo2logcn/l_p  fóube  ben  (Curft  tod  genoeg  te  boen 

nebben  gegebcn.  ï£et  betlicö  ban  ben  <£5?abe  ban  &z> 
rijn/  boob  gcblcben  in  ben  oberbal  ban  ̂ igetmaeft* 
tcliem  feerbeb2oeft.  ïDcinig  tijbö  baer  na  benicuto 

maren  Rrtfgcnbe  ban  ïjet  obcrujöcn  ban  ,§oipman* 
méS/  feibe  Ijp  baer  op  niet  anbers?/  ban  UP  Beeft  ge* 
leeft.  ®p  ïjeeft  toel  gearbcibomBetConinRrijRtoan 
©oïen  aen  fijn  $tui$  te  boegen  /  alleenlijk  tot  bien 
cinbe/  bat  liet  fiijhe  baer  boo?  te  meer  gcfïcrfct/  en 

Bctactoclbbanben  (£urft  te  beter  toeberftacn  mocB* 
te  toerben.  1|p  en  bt\nce$  geen  oberbabigBcib  in 

ftlebingc/  leefbe  fobcrlp/  en  toa$  felben  meer  ban 
een  ure  ober  tafel:  Of  fo  Bp  langer  bleef  fitten/  bat 
baas  om  eenigc  ccrlpe  pjopooften  te  Bouben/bocïj 
fonberlinge  ban  \ic  natuerüjue  pnlofoplne/  baer  tn 

np  feer  grote  genoenteljabbe.  <&n  Bebbenbe oor  Ren* 
nifïe  ban  bele  (paften  /  toa£  baer  Bp  feer  Rloeftban 
bertfanb/oon  ban  frerfter  memoden/  en  fp?aft  feer 

toet  en  treffelijk/ \P  entoas  niet  al  te  curieus?  en  fin* 
neüjn  ban  feer  Bód^e  Cabinetten  om  baer  mebe 

te  monftcren  /  noclj  ban  tebeel  ROflelpe  timmeca* 

gien/  lip  toatf  biutoils  beficB  t'o?bonneren/  planten 
en  nriflfien  in  eenigc  boomgaecbcn/baecBP  Bemfel* 
bcntnbermacRte.  m  leefbe  29  jaren  in  BoutaeïijHen 

(late /en in  arotciiieföe  enb?cbe  met  3tjnB"ü5b?ou* 
toe/  met  beïe  bcuchben  begaeft  3ünbe/  BP  Babbebp 
Raer  ióninberen/  baer  ban  öc  fes?  boo?  fjemouamen 

teotocrlijöen/b'anbere  tien  Debben  Bern  oberleeft/te 
toeten  Rodoiphus,  bic  na  Rem  (als?  gefeib  i£)  üei* 
fertoerb.  Erneftus,  W  ban  toegen  benComnfoban 

^pangien  «öouberneur  gctoeefl  iö  ban  be  $eber* 
ïanbfe  ë?obineien  Ut  onber  be£  Coninftss  macBt  fton* 

ben  /  fo  ter  gelegenber  plaetfe  fal  gefeib  toerben.  Mat- 
thias ,  be  toclfte  ais  Bp  20  jaren  oub  toag/ban  be  &ta* 
ten<6enerael  ge&orentoerbetot  <0ouberneur  «Bene* 
rael  ober  be  5$eberlanben/  op  Bope  ban  te  beter  tot  ee* 
ncn  goeben  b?ebe  te  geraken  /  en  itf  in  bier  nualiteit 
feer  UeerlijR  tot  buffel  ban  ben  Staten  <®enerael  ben 

i8<Ian.  1578.  ontfangen/fot'3ünberplaetfen  gefeib 
(al  toerben/en  i$  jegcntooo?big  regerenbe  Ueifer  in 

toen  taan 

üe  ê>tv\ 
ten  toan lanbacï 

öcn 

Boek.  i57H 

Jaerdicht  op  't  fterven  van  den  Keifer  Maximiliaen. 

Be  Keifer  doeCkilACk  en  goed»  EdeL  en  /bet  Van 

geMoet 
SChelde  Vit  dit  LeVen»  en  heeft  flCh  UtGodtbe

^ 

geVen. 

Jaerdicht  op  't  overlijden  van  den  Palsgrave.       (Fl  l7*'j 
De  CeVrforfl  FrederlC  Pahsgraef  bil  denRlln 
Llet'taertfChLeVenoM  bil  Godt  rVfllCh te zlln. 

Wfï  toillen  nu  toeberneren  tot  be  fafie  ban  Xit  && 
tjerlanben/baer  topeentoeinig  afgetoenen  3i)n. 

7®c  Staten  ban  be  $eöerïanbenen  Kabenban^ta= 
tenbebbenooBgefcl)2ebcn  aenben$au£  bemoettoil- 
ligbebcn/  qïou  oberbaben/  roberpe/  moo2berpe  en 

öoobjïagen  bpben  ,§pangiaerben  inbefe  ̂ ebeilan? 
ben  ben  njb  ban  negen  of  tien  jaren  bebjeben  /  en  bv  bc 

$cberlanber#  paticntelijfi  berb2agen/berDaïcnbcbe 
muiterpen  bp  ï)en-lutben  gepleegt  /  al$f  namentltjfi 

b002ï|aerlem/  na  bc  biftorie  op  be  HSolierBeibe  te^ 

gen  <®?abe  Eobetop/na  bet  opb2enen  banbebcle* 
geringe  ban  ïïeiben  /  en  na  Ijet  beroberen  ban  ̂ ieric- 
3ec /bat  fpbe  getroutoe  onberfatenbes?  €oninbë/be 
Ip2icfteren/<©ecfrelnnc  en  (Jtatbolijne  beel  erger  ge* 
tractcertbebben/ altare  tpanben  ooit  gebaen  Ijeu* 
ben /en  bat  uiteencn  ouben  berbitterbenbaet  opeen 

$mcb  fonbament  gebout  ̂ §p  berfeneren  fijne  ̂ ei* 
ügljeib  bat  fp  niet  anberg  en  foenen  tante  lebenert 
blijbenbpbegebobcnbcr  heiliger  föoomfeenCatbo* 

lijRe^crBC  en  ïteligie/  en  b'onbcrbanigïjcib  ban  fij- 
ne Catïjolpe  iBajejïeit  ijaren  fonberainen  P2ince 

en  J^ecre  /  bien  fp  toeten  tc3ijn  feer  goebertierenert 

facbtmocbig/  maerbatBet  boojguabepjamjncnbe? 
let  toerb/  bat  Bare  rccBtbaerbige  en  rceBtmatige 
nlagten  niet  na  ber  toaerfieib  tot  fijne  ooren  en  nomen/ 
om  te  remebieren  tegen  fo  bele  guaben»  ̂ aerom  huf- 
fenbe  ootmoebelijn  be  boeten  ban  fijnberï|ciligl}eib/ 
bibbcn  fp  ootmoebelijn /bat  fijn  Jgciligljeib  aenfone 
CatBobjnc  jBajcftcit  toil  interceberen  /  bat  f)P  be 

boo2fcD2eben  ̂ pangiaerben  uit  S^berlanb  toil  tree- 
Ben/ombieclberiS  te  geb2uinen  tegen  fijne  bpanben/ 
en  bat  m  nobig  fp  bat  futftf  BaefïelijR  gefcbïebe/ 
eer  W  remebie  te  laet  nome  /  en  meer  biergclijfte 
fitoöten.  .  .  ̂ ., 

©angclijnenficbben  fpoo!igefcB2eben  aenbe^tf- 
feboppen  bau  ïupfeen  Ceulen  /  en  acn berfcBeibcn 

fijnb2oeber0ifïobolpBiftebe.  Maximilianus,bïcCO'    anberc©2incen  en  ©02ften  Bare  naburen/  om  nare 
ninlïban  ©oïen  gefioren  isS  getoeefi/na  be  boob  ban 

ben  boojnoemben  ̂ tepljanu^  fattori  /  hit  ooft  ©ap* 
Doba  ban  €ran|Tilbania  gctoeefl  isf/bocB  en  Beeft  totte 

pofTeffic  ban  bien  niet  ftonnen  gcraften  /  boo?  bien  ̂ t^ 
nifmunbuö  be  fonebanben  ConinR  ban  <§toebcn  Bern 

boo2guam  /  en  be  mecflc  gunflc  albacr  Babbe.  Alber- 
tus,bie  Carbinael  en  JötffcOop  ban  €olebo  i&  getoceft/ 
en  een  tijb  lanh  ©iccrop  ban  $o?tugael  toajS  /  en  baer 
nabanbenConinfc  eerft  aDouberneucbanbe^eber' 
lanben  iö  gefïelt  /  bocB  naberbanb  fijn  <©eeflelijRc  fta^ 
ten  bcrlatcn  Bebbenbe  /  Beeft  BP  *x$  Coninliö  ban 
^pangicn  oubftc  bocfjter  gifabella  Clara  €ugenia 
getrout/baer  mebc  Bern  bcConinft  bc  ̂ cbcrlanben 
obergegeben  Beeft/  bic  Bp  nu  jegentooojbig  ts  poffibe* 
renbe.  Wencefhus ,  bic  baer  na  in  ,§pangicn  isf  ober* 
lebcn  /  en  Fredericus  ie?  tot  Üint3  gefloten,  ̂ c  bocB- 
teren  3ijngetoecft  Anna ;  bic  getrout  Beeft gcljab  ben 
Contnn  PBilippuöbe  ttoebe  Coninhban  ̂ pangicn/ 
EHfabeth  troubc  <tarcl  be  IX.  Coninh  ban©?anft* 
rp/en  Margarera  bic  gccflelijR  toerbe. 

©ooïi      5Den  1 6  ectob2i<s  (ierf  ooft  be  boo2lucBtiac  ©02fl  en 
ban  öen  ̂ ceL-t>  ̂ ccb^ift  ben  berbcn  bicnjS  naemsf  /  $alögrabc 
Sfte^  bp  ben  ïïtjn  /  ̂ertoa  ban  peperen  /  be$  heiligen 
Jfïienii  ïioomfen  ï!ijr  3ficrtob20fTacrt  en  Ccurfurfl/  toicneJ 
paifam-  bcgracffenifTe  gcBoubentö  ben  12  ̂ obemb2iö.  <0p 
«i£bcn  $Ön  begraeffcnifTe  Beeft  hc  geleerbc  l^ecrc  llöeefter 
m       <Daniel  (Coflanu^  een  feer  trcfTelijfte  3lijft-p2ebicatic 

geöaen.  Boo2toaer  'tiiS  een  furfi  getoeefï  met  alle 
Deerlijfte  beueftben  begaeft  /  en  ̂ uitflanb  Beeft  aen 
btfs  ttoc  5purften  feer  beel  toeclown. 

fafte  /  toaeromfp  be  toapenen  tegen  be  ̂ §pangiaer* 
ben  gebtoongen  toaren  gctoeefl  aen  te  nemen  tot  Ba- 
rebcfenfie  te  juflificeren/  ftrecftenbe  ai  'tfelbefcBJÜ- 
ben/  ten  einbc  alleen  ben  felben  foube  nennelijfttoee 
fen  be  recljttoaerbige  oo2faften  Ut  fp  Babben  om  Ben  te 
(tellen  tegen  befelbe  ̂ pangiaerben/  W  fo  to2ebelij' 
Ren  toaren  tracterenöebe  eigene  onberfatenbesf  Co* 
ninft^bienfp  beBoo2bcnte  befcBermen/en  bat  be  fel* 
be  Bare  garnifocnen  berlatenbe/baerfe  tot  befcBer* 
minge  tegen  be  bpanben  geleib  toaren  /  't  geBele  Hlanb 
ober  al  bertooefien  /  be  ̂ o?pen  plonberben  en  beroof* 
ben  /  en  be  «gteben  focBten  in  te  nemen  /  en  alle  be  in* 
tooonberen  ineeutoige  (ïabernpete  brengen  /be  Ca* 
tBolpe  fo  toel  aljS  anbece  obec  be  ganfcBe  toeeeïb  boo? 
feettecg  /  rebellen  /  en  aen  be  <fl5oblijfte  en  menfcBelijRe 
USajcft.ber&eurt  Bebbenbe/  balfeitjRen  onretBtbaer* 
belijftentebcfcBulbigen/en  bat  fpluibenoberfulc  uit 
onbermjjbelijftcn  nocb  gebtoongen  toaren  be  Kepu* 
bltjfte/  hU  bp  na  ganfcB  berballcn  toajef/  be  Banb  te  bie* 
ben  /  betuigenbe  boo?  <0ob  almaeBtiö/batfe  3ijnec 
<©oblijfter  Höajefteitjö  eere  geenfinjS  en  toilben  bec* 
toornen  /  ban  be  Keligie  ber  ïfcpliger  Sïoomfe  CatBo- 
UjBelfterRe  niet  aftopen/nocB  berCatBolijuerCo* 
ninftlijfter  iBajcfleitei  geBoo?faemBeib  en  onberba* 
nigBeibgeenfinef  guetfen:  maer  alleenlpBaerfofB- 
ten  te  berlotfen  ban  Bet  onbillift  en  onberb?aegltjfe 

joft  ber  ̂ pangiaerben  /  't  toelft  ( feiben  fp  toel  te  toe* ten)  bat  ben  CatBolijftcnConinn/  Baren  natuerli> 

öen  en  erfïijRcn  pince  en  *|eere  felfsf/  Ben  niet  en  fou  - be  toillen  opleggen /inbienBpmaec  ban  be  toaecfieiö 

bec 

tnt  toa 

iallD 

mm 
.nu  ur 

fcfjrith 

jyrerei 

©?t'nrr 

enjpB 

ftfnjjü 
naliun 



^7C. Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
ber  fabe  onderrttbt  toare :  tnfondetfjeld  öetoplc  Dp  fo  <  a©ijfi.  <Eie  ban  be  ftab  fonben  na  252ufïct  om  meer* 
bibtoilö  fo  met  tooojden  atë  b?ieben  /  tot  Denluiden  '  ■■■■■-■  ■ 
nefcD2cben/berblaert  en  ontboden  badde/  bat  bp  niet 
liebertfen  toenfcbtc  ban  bat  defe  fijne  Sanben  eens 

cenen  gelurïu'gen  b2ede  en  ecubzaeiitt'alietd  morbtcn genieten  /  en  bat  fin  oo&  tot  dien  einde  tot  stöoubcc 
neur  uit  5?nen  namefoubeoberfenben  ben  <©oo2lucl> 
ttgcn  <©on  3!ofjan  ban  <©oftenrijb  3pnen  2S2oeber/ 

72.5 

ffran* 

ber  fccourS:  maer  <Don  SClonfo  be  ©ergas  en  vDon  SS* 
3Pernando  be  iColebo  op  ben  tornt  tocfcndc  om  na  fXa 
jiBacftricDt  tetrecben/en'tfeibe  boo?  ben  te  bcrfebe*  souber* 
ten/  bit  berftaende/  bacften  Den  feer  bertoaerttf  aen  lemal' met  bacr  peerben  en  boctbolb  /  en  bregen  t«(Tcben  toe*  SSm 
oen  adbertentie/  boo2  eenen  foibaet  bp  SUpala  uitgefon-  (?•  179) 
ben  /  ban  alle  gclegcntDcid  der  ff ab/  daeromfpbca 

om  in  alles?  te  remedieren/  toiensbomfte  frtjecn  om  temeer  toaren  DaeftenOe  /  om  be  Dare  intijds  te  bul 
anbere  beletfelen  uitgeftelt  te  toefen  /  en  fo  oofe  be  mib*  pe  te  bomen  /  eer  fp  Ben  meer  ftcrbten  /  ooebc  moet  en 
beien  ban  bcb?edinge  boo2  002blaftnge  ber  geenre  bie 

be  oorlog  en  b'ellenbe  ber  Nederlanden  toaren  foeben fceen  beneerftigende/  en  datöoo?  be  lanbdurige  ab 

couragiebebbenbc  dat  fp  bacr  nocb  meefter  af  too?; 
ben  foubèny  eer  fp  meerder  Dulpe  bregen/  togen  der* 
balden  Daefteiij&boo2t/  fonbeneenige  metfrfumbcnsï 

fentie  bares  Catbolijben  Coninr/  OP  die  ellenben  ober  be  rebiere  bp  SCpala  om  bie  te  fecoureren  en  bc 
en  beerlijben  flateber  ïlepublijbcn  en  be  onber*  I  brugge  ober  belBafc  in  te  nemen  en  te  Douben/öacr  de 
touebfnge  ber  ellenbigen/  en  fo  berreban  Denluiben  |  bojgcrSbaft  tegen  toaren  doende/  en  baer  fierbtcnétt 
ncfeten  3(jnbe  /  en  fo  bele  (temmen  ben  tegenfp?e*  1  befebanften  om  Daer  buiten  te  Souden  en  den  inganfe 

tikt$ 
0D0I' 

feenbe/  nocb  geboden/  nocD  fien  /  nocB  be&ennen* 
tionbe. 

<£en  19  <#ctob2is  anttooo?Oe  be  nieutoe  Bepfer 

te  beletten/  middelretijd  guamen  de  andere  omtrent 
de  252iifïclfe  $002te  /  bacr  be  «^pangiaerts  nocb  eeni* 
ge  torend  in  badden/  en  Bacr  feer  toei  tegen  die  ban 

tnv 
Hl. 

üobolpbuö  de$ederlandfe  ^tatert  op  baer  fcD?iJ-  beraad  befenbeerden/betoelbe  aldaer  eenige  blei 
ben  ban  ben  ttoeeden  <©ctob2is/  en  berbaelt  eerft ;  ne  ftubsfeens  gefebut  b?acbten  om  be  torens*  te  be* 

Mpen  net  öjoebig  affterben  ban  3ijnen  J^eer  ©aber  ben  |  febieten.  3Ê>e  ̂ pangiaerden  ban  buiten  bielen  feer 
.tatcn  fcepfer/  aenben  toelben  fpluiben  gefcb2eben  badden/ 1  furieufelijb  aen  /  en  ftaben  de  252uffclfe  pookte  aen 

't  toclb  belette  dat  fo  Daeft  niet  en  bonde  boo?fienin  '  bjand.  j|ier  toas  'tgebetbt  feer  fel  /  toant  bemuf^ 
be  faften  baer  ban  fp  aen  bem  gefcö?eben  babben/  Cjtietttersf  bie  in  be  torene  toaren  /  feboten  daer  fofel* 
'ttoelb  Oem  leet  toasv  bocömet  bertrooflinge  bp  en  Ujbuit/  bat  bie  ban  binnen  met  Det  gefebut  niet  en 
foude  niet  toeinigeratë  fijn  ̂eer  bader/  öoocbl.memo  bonden  uitreebten  nocljte  den  bjand  leffcben/  mid^ 
rie/beru(te/b2ebeentoclbaertberbeb2oefber^ebers !  belretjjb  berb2andedepoo2te/  enguamende^paem 
landen  beneerfligen/  en  in  bojten  tjjd  een  ftaetlijbe  Iferuiterpeenboetbolb/  albeebtenbe  binnen  ber  flab/ 
commiffie  aen  etltjbeïiijr-5purflen  en  anbere  aenficn^  beftraten  baer  omtrent  Dabben  be  bo?ger0  al  op  ge* 
iybe  perfonen  bero?benen/  be  toel&e  in  i^eberlartb  fou-  graben  en  met  trenfeen  gefter&t  /  baer  fp  eenige  tegen* 
ben  bomen/ en  ban  toegen  fijne  Itëajefieit  ten  befte  tocer  deden:  maer  de  ̂ pangiaerden  toerden  daec 
Bandelen/  baermebe  be  fabe  gebolpen/  en  fpluiben  Daeft  meefterjS  af/  en  guamen  fo  ganfeb  in  beftab/ 
jbanbe  ianbdurige  onrufte  moebten  ontlaft  toerden/  en  ̂ on  jfernandode  €olcdo  en  ifëartijn  de  2Cpala 
middelretijd  foudenfp  ficb  b^ebeltjb  bouden/engene  Dadden  met  Bet  boetbolb  be  iBaeöbjuggeingetoon^ 
nieutoigbeid  plaetfe  geben/  maer  fijne  öeiferlij&e  1  nen/  met  beel  biertoer&en  te  toerpen/en  b?ongenfo 
aHaajefteit  ano2deninge  geduldiglijb  bertoacljten. met  getoelb  al  betDtenbe  binnen,  uier  bleben  bele 

©etoijlc  ben  naeb  ban  ̂ tate  en  Staten  <0enerael   b02geren  ber0agen  /  en  baer  bcrb?onbcn  bele  in  be 
duö  befig  en  boenbe  toaren  om  opaHcafo?b2cteftellen   IDafe/  fp  ftaben  eenige  butfenin  b?anb/  baer  in  ooft 
bat  tot  beboudeniffe  beöEanbs/berfeberingeberni'   bele  ban  be  burgerpe  berb^anben/ fp  liepen  006  ter* 
tooonberen/entegenftantber&panniaerbenbanno;  I  ftonb  en  ffoegen  be  gebanbeniffe  op  en  berloften  bett 
betoasl/  fotoaö  JprancoiJSHSontesSboca^pangiaert  <©ouberneur  lisontefdoca.  «De  ïDuitfen  Daddenbett 
<5oubemeur  ban  IBaeftricbt  en  Colonel  ban  een  I  op  be  plaetfe  ban  ̂ .^erbacöinfTag  o?b?egefteït/ 
ÉSpaeno'  Regiment  boet-ftneebten  m  bandelinge  met^  I  mier  fo  Daeft  be  ̂ pangiaerben  op  bun  aenguamen/       . 
te  Capiteinen  ban  be  bier  baenbelen  ̂ oonduitfe  boet-  )  gaben  fp  Dun  ober  in  ber  «$pangiaerben  genabe  /  leg*  mat* 
feneebten  banden  <02abeban  <©berftcin  baer  binnen  I  gende  de  fcbulb  op  Dun  Capiteinen  dat  fp  Den  boo?  J^Sf 
leggende/ om befelbe op 3ijn3ijbe te toinnen/ om alfo   be  Staten  berblaert  Dabden.  3Clduö  toerd  de  ftad^a„, 
abfoluit  meefter  ban  de  felbe  ftab  te  toefen/  toant !  met  getoelb  oberballen  /  be  bo?geren  toeerben  Daer  gfaccöpu 

lange  tijbfccrb2omclijb/  maer  geen  onberfianbban5"8e,10, 
be  Ü^uitfe  Debbcnde  /  berlofen  fp  Dare  couragie  /  baer      ' 

Dp  acOte  bem  daer  aen  beei  gelegen  te  toefen.  3&ie  ban 

be  JlBagiftraet  aldacr  't  felbe  getoaer  toerbenbe/beben Jjen  befte  om  be  felbe  in  Dare  bebotie  te  bonden  /  en  om 
boo2  mibbel  ber  felber  benban  Det^paensef  <©arni* 
foen  te  ontlebigen-  3Clfo  beden  en  p2actifee2den  fpluidcn 
elr  om  bacr  boo2deel  te  foeben.  €intelijb  de23urge* 
meefteren  ban  iBaeftricbt  bregen  de  ̂ uptfe  op  Daer 
ftjde  datfe  Den  mette  Staten  berblaerben  /  en  beben  fo 
bele  bat  fubaer  mette  0502geren  intoapenen  ftelbcn 

Ifban  tegen  be^pangiaerben/  in  boegen  bat  3P  IDonteg* 
f »»    boca  mette  &pangiacrben  deden  bertrecben  oberbe 
k«n    ku08e  ban  be  ̂a^c  in  l3c  ̂lJB/  öacr  ̂ actÖn  ̂ ^ala 
E  fei,  met  fijn  ̂ paenö  bolb  lag  /  docD  eenige  &paenfc  muf 
fcmet  rjuettiersj  bielden  nocb  eenige  torens  in  op  be  beften. 
I/L  3£e  Höagiftraet  ban  jifêaeftricbt  ontboden  jjBonte^ 
ii  f t* n  öoca  bp  Den  op  Det  ̂ tedeDutë  om  met  Dem  te  acco2de> 
b  ben  ren  /  en  beloofden  Dem  niet  te  mtédoen.  <©ptoeibber- 
J1^  troutoen  bp  /  met  adbijö  ban  üfëartijn  9Bpala  baer b uut  ginb/fp  beben  Dem  eenige  p2cfcn ta t icn  bat  bp  met  fijne 
trner^  ̂ pangiaerben  gebeel  bertrerhenfoube:  maer  als  bP 

J  Jc  baer  toe  niet  en  toilbeberftaen/  en  ben-luiben  boben 
S  toin<  fr™  uotb  feer  b2eigde/  noemende  ben-luiden  jUutljera- 
bi  &e  nen  en  rebellen  ban  fijne  maai»  fo  bebben  fu  bem  geban- 
» rSén  öcn  gc^ct*  ̂ artÖ"  ̂ Cpala  dit  berftaende  bereide  al  fun 
teer.  bolb/  en  quam  met  ?o  mufguettierS  fioutelijb/  en 

tt  'im.  eifebte  ban  die  ban  de  ftad  den  bOomoemden  iBonteS- 
j:ban  jj0ca:  macrde  ̂ uitfen  en  die  banbe  b02gerpe  bega* RiF,t  ben  ben  terftondin  toapencn  /  en  bebtoongen  3Cpala 
*«  met  fijn  bolb  toederom  de  brugge  ober  tetterben  na 

I.  Deel. 

bleben  bele  b2omelijb  beebtende  bcrflagen  /  maer 

nocb  meer  in  't  bhiebten  /  00b  blebender  een  deel 
^pangiaerden  dood/  maer  niemand  ban  name  ban 
3£on  ̂ Intonio  bc  (Coledo/  Capitein  ban  eenCom* 
pagnie peerben :  beftab  in  Debbcnbe/Debbenfpbe 
felbe  geplondert  en  jammerlijb  mette  obcrgcbleben* 
burgerpe  geleeft  /  b20utoen  en  maeebben  gefcDoffiecrt/ 
en  bele  moettoilligbeib  en  getoeldS  bed2ijbenbe/na  Den 

getooonte  /  fo  bat  be  gene  /  lik  in  't  leben  bleben  /  Daer feifrf  ongelucbiger  acDten  ban  be  gene  tik  b2omcljj& 
beebtende  baer  boob  gebleben  toaren.  3)e  bier  ̂ uit* 
fe  compagnien  bc  ̂ pangiaerben  eebgcbaen  bebben* 
be/  moeften  uit  be  ftab  trecben/  en  op  be  bojpen  buitm 
logeren,  ifrit  innemen  ban  HBacftricDt  is  gefebieb  ben 
ao  (©ctob.  tot  groot  mifcontentement  banbe  ̂ tatert 
<©enerael  en  berfcD2icfiingc  ban  gcDeei  25?abanb. 

J  A  E  R-D  I  C  H  T. 

Die  Spangaerts   "Wreed  bLoedglerlCb  oVerVaLLen 

MaeftrlCht, Phondren  en  dood  fLaen  die  borgers ,  en  keUen  daer 

brand  geftlCht. 

Bgnncn  be  ftab  J|aerlem  in  ̂ ollanb  bebben  be  <B?oren 
Ëjoogbuitfen  aldacr  in  garmfoen  liggende  in  baer  «  w 

toacDtbuidftaenbcditbt  bp  bet  sparen  daer  ben  gmjgy 
ber  uitöing  fitten  d?inben/cn  bol  endjonben  3tiude/  ymum 

Ppp  3  Quam 



7%6 
Het  negende 

uuamof  boo?  berfuimenifleof  moettoilleBettoatBt* 
Buig  aen  b?anb  /  en  boo?  Dien  Bet  fterfe  uit  Den  $oo?b- 
aBetfen  toaepbe/en  tie  toinb  ficB  meer  en  meer  ber* 
Bief/  fo  b?anben  baer  in  feo?ter  fïonb  omtrent  500  Bui* 
fen  af/  't  toelfe  een  grote  ellenbe  beroo?faefete  onber  De- 
fe  arme  uitgeputte  bo?gerpe/  bpfonber  ober  be  gene  tie 
bit  ongeluk  oberguam/toant  benb?anbfofnet  boo?t 
ging/  bat  fp  toeinig  ban  Bare  mcublen  feonben  Dergen/ 
en  Bet  liet  ficB  aenfien  /  al£  of  be  geljele  flab  afgeb?anb 
foube  Bebben.  5©efcBabc  ban  bc  aföeb?anbeBuifentë 
geeftimeett  gebjee|t  op  meer  al$  4.00000  gulbeng. 

JAER.DICHT. 
Den  drie  ende  tWUtlChften  Van  OCto&er 
Was  tot  HaerLeM  die  VreVChde  fober : 
Want  het  Vier  daer  heeft  Ver/honden 
Bi  Vllf  honderd  hVlfen  In  Corter  ftonden. 

D<£  «ftabe  ban  25oflfu  in  ben  jare  1 573.  in  mtob. 
bp  bit  ban  B<*  Jloojber-  rjtiarrier  gebannen  en  tot 

ï$002n  geb2acBt  3ünbe  /  geipft  Bier  boren  in  't  feite boefe  berBaelt  is?/  fat  albaernocBtebefcr  tijbgetoan* 
gen  /  maer  alfo  be  l^eere  ban  ̂ auffp  fijnen  bjoeber  nu 
tot  ttoe  of  btit  reifen  bp  ben  $?ince  ban  «©rangien  tot 
jfêibbelbnrg  in  ̂ eelanb  toag  getoeeft  om  Bet  fecours* 
tegen  be  gemutincerbe  ,&pangiaert0  /  fo  Babbe  BP 
ooft  metten  $?ince  gefp?o«en  en  gecommuniceert/ 
om  3önen  b2oeber  ban  be  lanfeburige  gebanfecniffe 
te  mogen  bcrloffen.  3£e  $?ince  confenteerbe  Bern 
bat  Bpbp  fijnen  b^oeber  ben  <0?abe  foube  mogen  fen* 
ben  ̂ onfeBecren  %uta&  ban  &telant  en  öarel  be 
Hertog/  met  fnneb?ieben/  en  om  Bern  te  bertoitti? 
gen  ban  alle  begelegcntBeib  /  en  beloof  be  ben  <0?a* 
be  b?pBeibbp  albienBPbe&teben/plaetfen  en  fterfe* 
ten  baer  befolbaten  ban  3ijn  Regiment  in  J&ollanb 

«tnfgc  in  lagen  toilbe  oberleberen.  i^tcr  op  3ijn  eenige  com* 
•ommu'  niunicatien  metten  <©2abefeereteujfegeBouben.  3&e 

bSÏ"  ©?ince  fonbe  006  tot  bien  einbe  pafpoo?t  aen  ben  <©?a* ttnmtu  be/om  neffen03öneb2ieben  gefonben  te  mogen  toer* 
tttiw  &en  acn  &cn  ̂ eece  (Cambergen  be£  <©?aben€>ber* 

fte  luitenant/  en  aen  ̂ opman  Snater  een  ban  fjj* 
ne  Capiteinen.  ̂ e  <©ouberneur  ̂ onopreifbefelbe 
lm  ben  «tfftabe/  be  <©?abe  nam  baer  op  fijn  beraeb 
tot  fatBtcrhocng/bcrfeiacrbcatëboc/  bat  alfo  Bpnu 
fo  lange  ban  3ünebaenbelgtoa0  getoeeft/  bat  Bp  niet 
geraben  en  bonb/bie  pafpoojten  alfo  te  fenben/  of 
Baer  totteoberleberingeteinbuceren/  nabienBP  Ba* 
ren  toiiiccn  meninge  niet  en  toifte  /  ban  betoijlèïip 
berfront  bat  be  «Staten  be#3lanb0/nu  be  fafee  ernfc 
lijfe  bp  ber  Banb  namen  om  be  ̂ pangiaerben  en 
bjeembe  foïbaten  uit  benüanbe  te  berbjijben  /  bat  BP 
om  be  fafee  en  b?pBeib  bt$  SanbüS  te  bencerftigen  ooft 

Hangen 
<3?abe 
ban 
UÊoflit. 

Boek.  lS7% 
feïeinber  impo?tamien/  ounber  anbere  bat  ban  ber 

&anbe  foube  batclijfe  reifen  na  ̂ tool  of  'Hcinftem 
om  te  Krijgen  pafpoo?t/  om  bp  ben  45?abe  te  mo* 
gen  reifen/  batBP  terfïonb  foube  na  ötretBt  gaen/ 
en  onber  in  ben  b.iief  fionb  bat  BP  meenbe  bat  bm 
ï^eere  ban  ̂ ierge0  niet  geraben  en  foube  binben  /  bat 
ban  ber  ̂ anbe  Bern  foube  bp  Bern  binben  /  in  ben  be* 
floten  b?ief  ïatB  een  roppe  ban  eenen  b:tcf  ban  ben 
J^eere  ban  ̂ ierge^  gefcB2eben  aen  ben  boomoem* 
ben  (Cambergen  ban  eenige  nieutoe  tpbinge/ben  b:ief 
aen  ben  <62abe  Bielb  in  bat  BP  berblijb  toa0  /  bat 
ben«&abe  nictgoeb  gebonbeh  en  Babbe  Bern  te  fen* 
ben  aen  fijn  €rcellentie  in  '^celanb  om  31111  Dcrlof= 
finge.  ̂ p  berBaelt  toaer  be  baenbelen  3ijn!£J  fiegi* 
nA  leggen  /  te  toeten  BP  tot  jjfêupben  en  in  be  ju* 
rifbictie  ban  bien/  Snater  tot  3Böu  te  ̂ uiitfebe/ 
ttoe  baenbelen  tot<@ubetoater/  bat  be  baenbelen  bie 
gelegen  habben  tot  jSatbam  en  op  ben  biju  /  baer  ban 
baen  genomen  toaren/  genoeg  tegen  ben  ban»  ban 
ben  ©eer e  ban  ̂ iergesi  /  en  bat  $erbugo*$  bolh  toasi 
tot  &arbam  /  bat  BP  oou  Mm  befte  boen  foube  bat 
be  baenbelen  baerfe  nu  liggen  ban  baer  niet  enfou* 
ben  getogen  toerben  /  bat  be  $eberbuitfe  fenetBten 
mebe  begonben  temutinerenom  Baer  beralinge/  bat 
Bp  trecnen  foube  na  ötretBt  om  te  fpjeuen  met  bc 
Capiteinen  ban  3ijn  Regiment  en  Bare  polfen  taflen/ 
Bern  toel  Boubenbe  berfeuert  batfe  ften  niet  en  fou* 
ben  mengen  nocHte  boegen  metbe  fafien  ber^pam 
giaerben/ refereert  Bern  boo?t  tot  ban  ber  ,§anbe  bie 
Bern  alleitf  monbelinge  feggen  en  b^eber  bernlaren  fou* 
be  /  ̂c.  <©ie  ban  Bet  ̂ oo?ber-Quartier  Bet  fcB?öben    ©» 
banben^?inte  ban  ̂ rangien  ontfangen  Bfbbenbe/  gj  w 
maefiten  ftoarigljeibom  ben  «&abeban  ©offu  tot  örr^aj 
iBibbelburg  bp  ben  ̂ ince  te  fenben  /  toantfpBcu  l1"™* felben  ban  oberlangc  ingebeelb  Babben  /  batfpboo?  JJJJf 
ben  <©?abe  fouben  genieten  of  eenig  groot  rantfoen  Dm  t£J 
tot  berlicBtinge  ban  Bare  grote  laden/  of  eenig an-  &;*&  \ 
ber  merBelpK  groot  boo?beel  banBenguartier/  enfo  J  J2 
Bp  nu  fo  flecBteujfe  uft  Baer  ̂ uartier  gefonben  toer;  Vztu{ 
be/  bat  fp  baer  ban  berfreuen  toefen  en  anbere  Ben  \^u 
boo?beel  baer  mebe  boen  fouben/  toaerom  fp  gera*  fenDt*i ben  bonben  ben  CommifTartë  IHeefïer^iclaeiefCa* 
merling  en  ̂ 0b?ant  Sacobf3  25urgemeefier  tot  €nu* 
Buifen  aen  ben  $nnce  te  fenben/  om  be  fafee  toaer* 
ömfpBem  toaren  opljoubenbe  teercuferen.  ̂ anbe 

5??mce  nam  'tfelbe  feerQualpen  bat  men  ben  <0?a^ 
be  bolgenbe  3ijn  fcipijbenjef  albaer  nieten  Babbe  ge* 
fonben/  en  bat  om  biberfe  refpetten/  en  namentljjU 
oofe  baerom/  om  bat  mibbelertijb  boo?  bitretarbe^ 
ment  be  pacificatie  tot<®cnt/  baer  ban  top  na  ber* 
Balen  fullen  /  gefloten  toajS/  toaer  in  een  artieul  toa$/ 
bat  alle  gebangenen  ter  fafee  banbe  boo?lcbentrou* 

5ijn  beboir  boen  toilbe:  maer  betoijle  Bp  't  gene  bp   We  /  en  namentlp  ben  <6?abe  ban  23offu  fouben 
Bern  te  boren  gebaen  toajef  /  tot  ftofle  ban  'tEanb/  b?p  en  los?  gelaten  toojben/  fonber  rantfoen  te  bèta en  booj  bebel  ban  ben  (©otiberneur  <©enerael  toais 
gcfcBieb/  bat  Bet  gene  Bp  nu  boen  foube  oofemetfien* 
niffe  banbeitabe  ban  ̂ tate  /  en  Staten  foube  be* 
Boren  te  gefcljieben/  omnilr  op  cenenfefeerenenba* 

©f45?ft*ftenboet  te  mogen  befoingeren/  belobenbe  niette 
**JJ?   min  baflelijften  bat  Bp  nimmermeer  iettotboo?beel 
belooft  ban  be  ,§pangiacrbcn  en  foube  boen  /  fcB?eef  oofe 
tismm»  aen  (Cambergen  en  Snater  om  Bare  poïfen  te  taften/ 
jjgjf  en  ontboob  fijnen  ̂ ecretariieibanber^anbebpBfm 
totboo?»  om  fefterber  baer  op  te  mogen  befoingeren  /  en  ber* 
beci  bet  focBt emftclüft  bat  BP  bpbm  P2incein^eelanbfbu* 
£&SU  be  mogen  geboert  toerben/  alfo  Bp  p?efent  3ijnbcbp 

ben  ̂ 2ince/meerber  bienfl  aenbe  gemene  fafee  fou* 
be  bonnen  boen  /  be  coppen  ban  be  b2ieben  bit  BP 
aen  (Cambergen  /  Snater  en  ooft  aen  ben  ï|eere  ban 
^iergejs  gefcï)2cben  Babbe  toerben  ben  P2ince  ober* 
gefonben.  3£aer  op  ben  ̂ 2ince  ontboob  bat  men  Bcm 
albaer  tot  JKtbbelburg  eerlijft  bergefelfcBapt/  bocB 

bcné?»  met  goebetoacljte  bp  Bern  fenben  foube/  bocBeerbejS 
be  ban    p^inceu  fcl)2ijben  guatn  /  fo  toaren  aen  ben  <0?abe 

eenige  anttooo2be  op  fijne  b2icben  gefeomen/  te  toe? 
ten  (Cambergen  fcl)2eef  uit  fl&upbm  Bern  ttoe  btit' 
ben  ben  eenen  gefloten/  en  ben  anberènopen/inben 

©e 

$?ince ontbieb 

Soffu 

bpljem lotiKia 
belüuru. 

ien/  ̂ c.  baer  boo?  men  boe  Höupben  en  aBefop  fo 
toel  niet  en  foube  ftonnen  berferijgcn/alQ  men  te  bo* 
ren  mogelp  toel  foube  gebaen  Bebben  /  D002  bien  bm 
<6?abe  nu  foube  fbftineren/  bat  men  Bern  ftmpelijö 
beijoo2bc  b?»  te  laten  /  fonber  bat  BP  beïoben  of  ober* 
ïeberen  foube  /  en  fo  men  3ijn  fcB?öben  nagefeomen 
Babbe  /  bat  men  meer  eerc  en  banfe  foube  begaen  Befc 
ben/  'ttoelfe  nu  foube  cefferen  /  niet  te  min  nu  be 
facit  fo  gcbalien  toa#/  bat  men  ben  <02abe  terftonü 
en  fonber  eenig  bertreft  bp  Bern  fenben  foube/  niet  op 
bit  maer  op  3ön  eerfle  fcB?ijben/  bitfcB?ijbengefeo* 
men  3üube  /  Beeft  men  ben  <©?abe  ban  23offu  ter* 
flonb  ( atëop  Bet  eerfie  fcB^ijben  ban  be  p?ince )  uit  fF.  i««.j 
begebanfteniffe  gelaten  metten  ̂ eere  banCrupnin*  men* 
gen  /  en  Ben-luiben  bienaren/  en  befelbe  gefonben  *Le  *™ tot  5Clfemaer  met  Bare  bagagie/altoaer  Bp  ban  ben  ̂ 1? 
<@berften  ̂ onop  toel  ontljaelt  i.ö  /  en  Ö002  ben  fel*  banfünc 
ben  boo?t  geconbopeert  tot  ̂ ©elf  /  ban  baer  i$  ©pgJJJJT 
boo?tsf  met  eenige  «Bebeputecrbe  ban  Bet  #aoo?ber-  Jn,J{J 
guartier  /  en  eenige  foïbaten  geb?acBt  tot  |Kibbel*8*n. 
burg/  infeftere  Berberge  baer  toe  bereib  ben  »53So* 
bemb?^/  'ttoelfe  be§B2inceberfraen  Bebbenbe/ Beeft 
Bern  albaer  in  3ijne  Berberge  feomen  toelfeomen/ 

open  b?ief  fcB?eef  Bp  eenige  particuliere  bingenban  I  in  Beeft  be  toacBte  terfïonb  ban  fiem  boen  gaen /ftel* lenöe 



öorfpronk  der  Neclerlancfie  Beroerten, 

Jeitte  Bern/  bert  J$eercbatt  Crupningen/enalle  jtjn  1     <en  gelijR  tien  mme  ban  «fcrangfchnccrnmlient  ' gefelfcljap  flcöclijficn  en  bolftomeli)6en  in  3üne  b?p;    beöe  om  ècelanb  in  ̂ ^JS^TteS/ Dcib  /  en  Beeft  bem  nietten  Igeere  ban  Crupningen 
en  <0eöeputeerbe  ban  öet  33oo2ber-guartier  beg  a* 
bonitf  bp  Bern  ten  eeten  genoob/  en  toel  enb?unb* 
Hjften  getrafteert  /  en  të  baer  na  ben  bierben  <©e* 
fcniDa'0  bertroeften  na  ©laenberen  /  om  ban  baec na  buffel  tereifen/  Bebbenbe  ben  #?ince  belooft 
ailed  goebtf  tot  boo?bccl  ban  ben  ©aberlanbe  vit  te riemen. 

5©p  Bebftch  boo?  beginnen  te  ffreficn  ban  be  ftelege* 
ringc  ban  fiet  Caftecl  ban<acnt/  cnbatbegemuti* 
nectbc  tot  3  elft  tocigerig  toaren  om  't  felbe  Cafteel  te ontfetten  :  maer  bc  Staten  berftaen  Bebbenbe  boe  be 
iSpangiaerben  be  (lab  ban  jjBacftrirDt  obertoeibigt 

«ft  «a»  üafr&cn  f  b?efcnbe  boo?  meerber  ftoarigBeben  /  Bcbben 
deci  «au  Ofiefolbeert'tboo?f3Cafïee!naotcaentetaf!en/  b?e* «ent     f? nbe  bat  fBoweftjagon  bic  Eicrift5ee  en  be  ̂ ceufe  ei? 
nautttc   lanöen  0aöbe  bcrlatcn  /  en  met  fnn  boift  mebe  in  253a* 
belegert  batibtoais  genomen/  mibbel  foubc  foeften  om  'tfelbe 
enöc  bc  te  ontfetten/  toaeromfp 't  felbe  meer  befeBanff  en/  en 
icDotcn.  ̂ eltrcn  J)ct  n0f  wftljw  l  en  befcBoten  't  felbe  met  12 fïucften  geftbuts  /  en  feboten  be  2Bo?fï  toeringen  en 

toacbt-Biipfen  ban  boben  neber.   «Die  ban  binnen 
fjielben  Baer  feer  ftloeft/  en  repareerben  bebojtftoe- 
ringen/  maeftten  trcncBeen  toe!  anberBalbe  babcm 
Öiep.^ic  ban  ber  <§tab  contf  nueerben  bafl  met  fcBie* 
ten/  en  maeftten  ttoecftomi-bniggengereet/  enfon* 
ben  cenen  om  be  biepte  en  b?cte  ban  be  g?acBte  af  te 
meten  /  ban  be  felbe  too?be  ban  bc  i§pangiacrbcn 
boo?  een  fcBict-gat  gefebotcn.    <2De  buisbjou  ban 
H8onfb?agon  toatf  op  't  Cafteel,/  enanimeerbe  be  fok baten  /  bat  w  toel  toifre  bat  baec  man  Beniupben  toel 
fotibc  ontfetten  /  bics'  niettemin  be  «Staten  befeboten Bet  25oltoerft  ban  g>.  Soritf  feer  fterft  en  maeftten 
baer  een  bjcfle  en  bcfïomibcn  bet  Cafteel  tot  ttoe 
piactfen/  maer  bic  ban  binnen  befenbeerben  ben  feer 
couragieufel  jjfcen  ben  8.  j&obember  /  ten  felben  bage 
al$  be  pacificatie  gefloten  toerbe :  maeralfo  bie  ban 
ben  Cafteel  toel  fagen  bal  fp  Bet  niet  lange  en  fouben 
Bonnen  berben/  booj  bien  fp  al  eenige  ban  bun  bolft 
berloren  fta&beu/  eenige  necB  geguetft  liggenbe/ 
b'anbere  gebeel  gemattetrt  3ijnbe/  en  geen  tnbfnge let  €&>  ban  eenigontfetgetoaertoerbenbev  fo  Si>n^>  genoot* 

tei  ban  facöt  getoeefi  /  't  felbe  ober  te  geben  in  fjanbot  ban 
wtto  ïxti  <6?abe  ban  llaiapn/  at.tfïieutenant  <0cncrael 
en       ban  ben  J^ertoge  ban  SCerfcfcot  hie  albaer  geftomen 
&?an.   toaö  om  't  €a(f  ecl  te  berobcren  /  op  bat  fp  baer  fou? 
mie!  ïxti  nittm im  l^bouben^  Ujf  en  goeb  /  en  met  bet 
ebenen  gtotm  btffe  b?p  geconbopeert  toerben  tot  in  ©^nft- 
eriaten.  njfe/  en  togen  aifo  ben  elfbert^obemb^  baer  ban. 

<Daer  toacn  toeber  ttoe  baenbelen  in/  een  ban  öeo 
<0jabcn  ban  ïleur  bolft  en  eert  ban  '0  p?incen  bölfe. <E>e  pjiiic e  ban  «Orangien  berflacnbe  batter  feer 
tocmtg  o:b:e  toaöin  25?abanb/  enbcrftaenljebbcn* 
bebat|Roii!eib?agon  ^ieriR3ce  ben  berbenjilobem* 
Ö2i0beriatcnbabbe/  en  alle  be  5po?ten  inEeelanb/ 
ïieeft  ben  <öiabe  ban  ̂ olicnïo  fijnen  <0eneralen 
ïieutenant  lafr  gegeben  om  be  berlaten  plaetfen  toe- 
bcromintcncmcn.  <Dte  ban  ̂ icriMec  bebbenben 

%m.nn  <©jabe niet toillen inlaten/  maer  öarc«©ebeputccrbe 
Etun  aenbenP?incegefonben/  e^n  berfocijt  batfe  tujTcljen 
-cfjou.  bciben  mocfjten  ncutracl  bïnben  fitten/  en  fjébben 

gj*  Dct  gefcljut  op  be  toallen  geb?agt  /  't  toelb  be  mintc .Sint  ben  feer  gualijKen  afgenomen  Ijeeft/  en  b^eigbe  Ijk 
nnen-  flati  tot  ecnen  roof  te  geben.  3Me  ban  ber  ftab  fulr 
anb  /   boo2  bare  öebeputeerbe  berflaenbe  /  fjebben  ben 
rnTo'  <©2abc  met  fnn  bolR  baer  binnen  gelaten/  fulr  bat  be 
1/  fto,  |d:ince  be  felbe  &tab  /  al0  oor  't  gefjele  3tanb  ban 
ra  ut*  ̂ cfmitocn  /  «Dubelanb  en^.  3Cnnen  5£anb  (uptge? 
|JJ?    fanbert  Cbolcn)  tocberom  in  fijn  getoelb  gedegen 

beeft  /  met  alle  bet  gefcljut  /  öcuit  /  ftloten  en  amoni* 
tic/  't  torlft  een  goeöe  fcfiat  toeecbig  toa^/  fietalfo Rrceg  be  p?ince  met  feleinc  moepten  in  aebtbagen 
tijUö  fonber  grote  ertraojbinarig  hoflen  toeberom  al 
tgcncbenbpanbmct  fogroote  peritulen/  moepten/ 
boften/  en  beriieg  ban  bolfee/  info  langen  tijbljabbc 
berobert. 

Mnrc 

ngtcn 

fo  en  liet  bp  ooft  niet  alle  be  particuliere  ©otibcrncura? 
ban^tcbenin^ollanbtcfc!j?i)ben/  bat  bp  olbienbc 
bpanben  eenige  f  o?ten  /  .Sterftteh  /  fc*  ̂ trben  cjua* ,-  ««^ men  te  berlaten/  bat  fp  be  felbe  foubcn  fientebefto  Sffi? 
men  /  bienbolgenbe  beeft  be  $|ecre  ban  ̂ toieten  /  toc^er 
be  ̂ teben  ban  «öubetoater  fl\\t  bcnaut  batfe  geer. onl,cr  ÖJ bictalieenftonbenbeftcmcn/  en  baer  lagen  omtrent  gSf<g 
70  folbaten  in  be  toelftc  baer  toel  gectne  uitgetogen  rangiert» fouben  bebben/  ban  b?eefben  ban  Ijct  boife  ban  be 
l&eere  ban  ̂ toieten  geplonbert  te  toerben/  't  toelft 
be^eere ban êêtoieten berflaenbe/  fjecftfc  boenaen? 
bieben  bat  fp  /  metten  2Bo?geren  tk  mebe  uit  be 
^tabtoilbenbertrecften/  b^pelijftcn  encnbefcljabigt 
fouben  mogen  bertreeften/  en  mebe  nemen  't  gene 3Pluiben  begeerben  /  toelfee  aenbiebincje  ̂ pluiben  aen* 
genomen Bebben/  en  3ijn  baer  uitgetogen/  en  fjete 
ben  ben  op  te  platte  ïanben  ban  atrecjjt  begeben  /  be 
l|eere  ban  &toieten  io  baer  binnen  geftomen/  en  Beeft 
boo?  eerfi  baer  binnen  geleit  hopman  saaeft  met  fijn* 
folbaten. 

Xbt  folbaten  leggenbe  binnen  be&ebcrtoijR/  ojj*t 
buiigfte  SCffenburg/  Rebben  oofibe  felbe  plaetfen  ber* 
laten/  ben  15  ̂ctobfter  ««abontjef  tebijf  uren/  hit 
ban  25ebertoijR  bjefenbe  bat  bet  bolR  bon  ,$cnop 
't  felbe  berflaenbe  fjaer  boö?t£  mocfiten  ficmen  bcne^ 
men  't  gene  be  anbere  baer  nocb  gelaten  ftabbcn  /  \)tb* 
ben  bejef  mo?geng  b?oeg  metten  baQ't  felbe  aenben  ̂ Ono»i <©ouberneur  ̂ onop  bei totttigt  /  boo?  eenen  5tb>iaen  boia 
3©outerf3.  baren  ©uirman.  ̂ e toeifte  baer  tcrflont  *om' in' 
fijn  bolfe  gefonben  \nft  (  belaflenbe  be  felbe  ben  inge*  be'rSfc 
fetenen  en  buté-lupben  niet  te  befebabigen/  hocbte©fné# 
eenig  getoelb  /  nocfj  fo?fe  aen  te  boen.  ̂ efgelijr  &eb*  Jffli 
ben  be  folbaten  leggenbe  op  «Sparenbam/  't  5Fo?t  5" 
albaer  mebe  berlaten/  't  toeln  bp  ben  ColobeHler* ^poren^ 
man  gelling  toeberom  befetijS  getoo?bcn/  baer  boo?Dömim 
tic  ban  J|aerlcm  feer  benaut  fijn  gctoo?bem  |Bar* 
geile  ïieutenant  ban  ben  <©berfïen  ©erbngo  binnen 
Haerlem  leggenbe  /  Beeft  eenige  b?eigenbe  b?ieben 
gefonben  aen  bit  ban  ben  ̂ age  en  be  «Dojpcn  ban  Bet 
3©efl-Quartier  /  bat  fpluiben  totonberboub  ban  be 
ftnecBten  leggenbe  binnen  Ifacrlem  /  fouben  Bare  <®t* 
beputeerbe  fénben  om  met  bem  te  arco^beren/  of  bat 
Ijpanbcrftntf  foubc  genoobfaeftt  toefen  boo?  be  felbe 
hnccljten  Bare  betalinge  bp  toanbfebattinge  of  anbere 
te  boen  Balen,  ̂ e  Staten  ban  ̂ ollanb't  felbe  ber* ftaen  Bebbenbe/  3ijn  te  rabe  getoojben  eenige  benbeïen 
folbaten  tot  $oo?ttoijR  te  fenben/  om 't  felbe  te  be* 
letten/  fulr  bat  BP  oecn  bolft  en  Beeft  bo?benuitfen* 
ben. <Dc  Staten  <©encrael  bafl  bagelijr  fïerHer  battimP#,tai bolR  toerbenbe/  bacBten  Baer  te  berfebcren  banbetentlfoi, 
ftab  ban  Ünttoerpen/  baer  men  feer  booj  begon  te bert" 
b?efen/  febert  ben  oberbal  ban  JlfêaeftricBt/  boo?.28"^;8' bien  men  opentnjR  toifl  bat  «Sancljio  b'SCbila  metteberfth*» 
gemutineerbe  ban  3üelfl  ecwtf  toasf.  OoR  Babbe  be^en. 
<0?abe  ban  <^berftein  aen  be^eéreban  CBampan* 
gnp  beftent/  batmen  Bern  Babbè  boo?  be  ColoneljS 
poltoijler  en  jpotiuer  gebtoonaen  in  ber  nacBt  bp  naec 
fonber  te  oberfien/  te  teftcnen  feftere  articulen  in 
^pacntf  (bat  Bp  niet  toel  en  berff  ont)gepofeert  toefen* 
be/  't  toelft  bp  nabcrBanb  ber^ont  /  bat  nocB  ben luitenant  iKutfenBam  /  noeft  genige  ban  be  €a* 
piteinen  ban  ben  <0?abe  en  toa#  gecommuniceert  /  ert 
bat  bem  belaft  toais  bat  t)pUit  gene  anbere  ïbuitft 
Cojncl.07  nocB  l^uifenbam  en  foubc  communice* 
ren/  en  ben  25aron  5Proniefberger  en  Babbe befeartt* 
culen  mebe  niet  geteftent.  3&e  ïjeerc  ban  (JTbampan* 
gnp/  bitoberlcggenbe/  merftte  bat  ben<t5;abcber* 
baeft  toajS/  bielb  tiit  fecrect/  b^efenbe  betonlen  \jp 
geen  ontfet  en  babbe/  batfe  Bem  ooft  eenig  onbefjoo?* 
lijft  contract  fouben  mogen  btoingen  te  teftcnen.  z&it 
contract  toefenbe  een  e^paenfenfhjibocj^leronpmof 
be  üoba  bp  gefc&jifte  gefïelt  /  toaief  luibenbe  alsf 
bolgt. 

3?PP  4 
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718 Con* tract  tuU 
frfjen  De 
«Pjabe 
ban  <0' 
tierftcfn 
Coloneï 
ban  16 
feacuöc; 
ïcn 

Èuuff  in 

ban  tien 
«BfnDe  / 
ben  mcö 
ban&ta* 
teenbe 

rato  ban 
bc 
«§>paenfe 
fniu'  op 
ftet  Ca* flrel  ban 
^acteer-- 
jien. il.  *i.) 

't  jTI  Enige  hier  na  volgt  zijn  de  geannöteeerde  arti- 

V_/culenvan[taccoort  de  welk  door  d'interventie van  de  Heeren  Baron  de  Polwijler,  Carel  Fouckere , 

Colonels  van  het  Duitfe  voetvolk ,  tuffchen  den  Raed 

van  Staten  en  den  Krijgs-raed  van  uwe  Majefteit,  die 

nu  ter  tijd  binnen  bet  Cafteelvan  Antwerpen  zijn  refi- 

derende, en  de  Heeren  Grave  van  Overftein  en  Cor- 
nelis  van  den  Einde  Colonels  van  het  Duits  voetvolk, 

dewelke  met  negen  Co  mpagnien  van  het  Regiment 

van  de  voorfz  Heere  Grave,  en  vier  van  de  voorfz  Cor- 
nelis  hebben  de  wacht  in  de  voorfz  Stad  ,  totdienfte 

van  uwe  Majefteit ,  en  profijt  en  rafte  der  borgerye  der 
voorfz  Stad. 

De  welke  d'eenc  den  anderen  eii  d'anderé  den 

Het  negende  Boek.  157^ï 
Cornelis  van  den  Einden  haer  verbinden ,  en  beloveri 

den  Caftelein  en  Generael  Sanchiod'Avila,  vryelijk 
en  onbehindert  te  lullen  laten  begaen  en  gebruyken 

fijnen  laft  en  officie,  en  dat fy  hem  in  alles fullen  alfi- 

fteren  voor  lo  vele  hen  't  felve  aengaet :  van  gelijken 
fal  de  voorfchreven  Caftelein  en  Generael  hen  luider! 

wederom  doen,  fo  vele  haer  Officien  raken. 

Alle  't  gene  voorfz  is ,  fal  door  de  voorfz  partyen  na 
gekomen  en  volbracht  werden ,  en  by  yegelijk  van  de 
felve,  voor  fo  veel  elx  aengaet,  fonder  tegenfeggen 

van  yemanden ,  en  en  fullcn  ook  geen  ander  verftand 
nemen ,  tot  der  tijd  toe  het  anders  by  fijne  Majefteyt 

fal  wefen  geordonneert :  niet  tegenftaende  dat  de  Hee- 
ren te  Bruffel  die  haer  noemen  Raden  Van  State  van 

anderen  reciproquelijken  fweren ,  gelijk  ook  de  voor- 1  fijne  Majeft.de  Staten  Generael ,  noch  die  van  Braband 

fchreven  Heeren  vanden  Rade  van  State  voor  haer  nochte  gene  van  de  felve ,  haer  contrarie  waren  ordon- 

felven,  enin  den  name  van  den  anderen  Heeren  van  I  nerende  van 't  gene  boven  verhaeltis.  Al 't  welk  gefwo- 
den  felven  Raed ,  en  allede  Veld-meefters,  Capitei-i  ren  en  belooft  isby  de  voorfz  partyen  in  handen  vant 

nen,  Officiers,  en  foldaten  van  fijn  Majefteit ,  prefent!  de  voorfz  Heeren  Colonn  els,  Baron  de  Pol  wy  Ier,  ea 

enabfent  ter  eenre,  alsmede  de  voorfz  Heeren  Cor- 

nels ,  den  Grave  van  Overftein  en  Cornelis  Van  den 

'  Einde ,  haer  Capiteineri .  Officiers  en  foldaten  van  ha- 

re Regimenten ,  prefent  en  abi'ent  ter  andere  zijden, 

datfyvrundengetrou  fullenzijnin  al  't  gene  ftrecken fal  totdienfte  van  fijne  Majefteit.  Indervoegen  dat  al 

die  van  't  voorfz.'  Cafteeï  en  confoorten  fullen  yyan- 

den  zijn  van  de  gene  die  vyand  fouden  mogen  zijn  van 
de  voorfchreven  Heeren  Colonels,  Grave  en  Corne- 

lis ,  en  van  hare  Officiers  en  foldaten  ,  en  de  voorfz 

Grave ,  Cornelis ,  hare  Officiers  en  foldaten  fullen  van 

gelijken  vyandenzijn  van  de  gene  die  vyand  zijn  van 
den  voornoemden  Raed  van  Staten ,  en  Rade  van  fijne 

Majefteit ,  van  hare  foldaten ,  en  van  't  voorfz  Cafteel, 
en  fullen  den  anderen  in  alles  affifteren ,  't  fy  wie  het 

foude  mogen  zijn,  die  haer  fouden  willen  verkorten, 

en  dat  fy  goede  continuele  correfpondentie  fullen  hou- 

den in  alle  't  gene  dat  ftrecken  fal  tot  voordeel  van  fijne 
Majefteit. 

2.  Dat  de  voorfz  Heeren  Colonels ,  Grave  en  Cor- 

nelis, haer  verobligeren ,  de  borgerye  der  voorfchre- 
ven Stad  te  doen  ontwapenen ,  en  de  felve  wapenen 

te  doen  brengen  op  het  Cafteel,  ten  einde  om  aldaer 

bewaert,  en  ter  gelegender  tijd  gereftitueert  te  werden 

aendegene  die  de  felve  competeren,  tot  meerder  ver- 

fekeringe  en  pacificatie  van  de  felve  Stad ;  op  dat  de 

borgerye  haer  affairen  mogen  verrichten ,  en  haer  Of- 

ficien naer  behoren  volbrengen,  en  dat  de  voorfchre- 
ven Heeren,  Officiers  en  foldaten,  elk  voor  fo  veel 

hen  aengaet  te  beter  mogen  volbrengen  haren  dienft 

tot  voordeel  van  fijne  Majefteyt.  Én  de  voorfchreven 

Heeren  van  den  Rade  verbinden  haer  de  voorfz  refti- 
tutietedoen.  .,  ' 

3.  Dat  de  voorfz  Heeren  Colonels,  Grave  van  O- 
verftein,  en  Cornelis  van  den  Einden,  nochte  niemant 

van  den  felven ,  en  fullen  confenteren  noch  toelaten , 

dat  in  de  voorfchreven  ftad  van  Antwerpen  eenige  fol- 

daten of  ruyteryc,  te  water  of  te  lande,  te  voet  ofte 

paerde  lullen  mogen  komen,  boven  de  gene  die  daer 

jegenwoordigzijn,  noch  de  vendelen  van  hare  Regi- 

menten mogen  verfterken  fonder  dat  eerft  en  alvo- 
rens aen  den  voorfchreve  Rade  van  fijne  Majeft.  die  op 

het  Cafteel  refiderente  communiceren,  en  niet  fon- 
der haren  willeen  confent:  en  de  voorfz  Heeren  van 

den  Rade  en  fullen  daer  ook  geen  volk  van  oorloge 

infenden  fonder  communicatie  mette  voorfz  Heeren 

Colonels ,  Grave ,  en  Cornelis,  en  met  haren  wille 
en  confent. 

4.  Dat  de  voorfchreven  Colonel ,  Cornelis  van  den 
Einden  met  de  foldaten  van  fijne  vier  Compagnien, 

de  nieuwe  ftad  van  Antwerpen  bewaren  fal,  en  de 

voorfz  Grave  met  fijn  volk  de  refte  van  de  ftad ,  en  een 

yder  van  hen  beiden  fullen  hare  wachten  en  bewaringe 

doen,gelijk  fy  behoren  en  verbonden  fijn  tot  den  dienft 

van  fijne  Majefteit,  en  en  fullen  niet  toelaten  dat  eenige 

rebellen  van  fijne  Majefteyt  daer  binnen  komen,  en 

fodaer  jegenwoordig  enige  in  fijn  die  menkent>dat 
men  die  fal  gevangen  nemen. 

5.  En  dat  de  voorfz  Heeren  Colonels,  Grave  en 

Carel  Foucker  in  de  voorfz  ftad  en  Cafteel  van  Ant- 

werpen den  29  dag  van  de  maend  October  anno  1 5  76. 

En  tfe  voorfz  partyen  hebbent  t'fame  heffens  de  Hee- re Colonels  Interventeurs ,  met  hare  namen  onderte- 

kent ,  en  is  een  yder  van  de  voorlz  partyen  gelevert  eeri 

gefchrifte  van  gelijken  inhouden.  En  was  onderte- 
kent ,  Nico/as  Barone  de  Tohiller ,  Carlos  Fucar.  Otto 

G.  "zu  Eberfteyn.  Cornelïus  von  Endt.  Geronymo  de  Roda. 

Alifandro  Gonfaga.  Sanchio  d' Avila.  I.  J/2w/«.  Eranctfti Verdugo. 

&$atn* 

EB  oelöft  be  Staten  Sllnttoerpen  forsten  teberfe* beren  boo?Baer/  fo  arbeiben  opa  be&pangiaer*  ,cr-cfoI, 
ben'tfelbe  tebermecfïerenboo?  Daer/  en  3(cronimo  beren 

bc  ftoba/  ̂ ancljio  b'HIbfia/  en  be  Bare  meenben  boo?  f"*"* bit  boo?f3  accoo?t  nu  ai  genoeg  meefter  baec  bah  te  ̂ ^ 
toefen/ fpBabben  aen  ben  &oning  in  ̂ pangtenge^  ftwS 
fcB?eben/  bat  feftienbanbe  $ebètlanbfc$?obincien 
tegen  fnneifêaj*  en  Baec  toaren  gerebelleert/  en  Bun 
boo*  bpanbenBabbenberölaert/  en  Baerbeaortoge 
aenbeben/  ban  fp  berfeïterben  fnne  afêaiefteitbatfi» 
Boopten  Baeft  meefter  te  toefen  ban  ffêaeftricBt/  2Hnt* 

toerpen  enHLier/  en  fouben  beellieber  al  t'famen  't  Ie* benberltefen/  banbefelbe  of  eerrtge  ahbere  plaetfen 
nocB  in  Baremagt  sijnbe/  teberlaten/  fonberfnneje* 
PK0  bebef.  ̂ tec-ert-tuffcBenBabben  be  Staten  bier 
Compagnien  ban  jjfêon0b?agon/  Uk  Ben  in  Bareff 
bienft  begeben  Babbeny  boen  nomen  na  een  3&o?p  ge* 
noemt  3©alem/  gelegen  tuffen  ftëècBelen  én  3ünttoer* 
pen/  altoaer  bat  fenere  b?ugge  lerb  ober  een  toaterfeen/ 
genoemt  be  3fiöe/  e«  bat  fp  Bern  op  ble  brugge  tot  ber* 
fenertBeib  ban  ben  toeg  fouben  berfterfeen/  om  be         . 

^pangiaerben  ban  Elier  te  beletten  Baer  uit-togten/  f™™ 
't  toeln  3|uliaen  be  Komero  beeftaen  Bebbenbe/  betet^  min. 
be  Bern  in  bec  Baefl  met  foo  BarqueBufiere/  enbe  p«  «» Compagnie  cuitecenban25arnacbtjn  be  |Benbo5a/  lll&Z 
leggenbe  binnen  %>rental#/  ennocB  een  Compagnie  m%^a 
boetbolöö/baecCapitefnaftoa^iKartin  b'<&C5aes?/  »t  m 
en  genomen  5ïjnbe  omtrent  Bet  <©o?p  metbeboö?f3 lm' 
troepen/,  fo  btbt  lp  be  ruitere  op  ben  toeg  na  DBetBe? 
len  Bouben/om  te  beletten  bat  Ben  geen  fecoursi  en  fou* 
be  nonnen  nomen/  nocB  tiat  fp  bertoerbg  niet  fouben 
mogen  blugten/  en  boen  maenten  &  ben  allarm  en 
toonnen  Bet  <©o?p/alfo  be  anbere  op  fo  Baeftigen  ober** 
bomfl  nietentoarenberbagt/  fp  toerben  meeflenbeel 

berfïagen  /  alfo  fp  fonber  o?b*e  toaren/  eenige  ontgua* 
men  't  mette  blugt/  eenige  namen  be  &erne  in  altoaer 
fp  Beneene  toijle  tijbiö  befenbeerben/  ben  «©berftcn 
met  eenige  toaren  op  ben  tojengenlommen/  maerbe 
^èpangiaerbenguamenfofurieureUjben  aen/  batbie 
in  be  èern  toaren  Ben  moften  opgeben  /  fp  fianen  ter* 
ftonb  be  trappen  ban  be  to?en  aen  b?anb  /  baer  boo?  b* 
gene  bie  baer  op  toaren  gebtoongen  too?ben  Ben  00& 
ober  tegeben/  enomgenabeteroepen/  enmenmoft* 
femeteenHoo?beaflaten/boo?bienbe  trappen  in  ben 
bjanb  ftonben.  ̂ e  ï^eere  ban  5pIoion/  b?oeber  ban  be 
l^eere  ban  ̂ iergesf/  bie  Bern  met  te  Staten  bernlaert 
öabbe/euam  met  ?  Compagnien  ban  fijn  Regiment/ om 



Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. tj7<r. 

omDcmbpöcr^tatcrtbolfttebcgeben/  ennacr  IBc*  foube  gacn  én  fijnbolft  alöacr  bcfcDcrmen  /  Hk  albaer 
ttykn  te  marcljcren  /jen  mofltuflcljen  Slier  en  ̂   i  f cljanöeluft  fonöer gejaegt  tc3ijn  bcrlopen  toaren /en 
rentales  pafleren/  baer  ban^üuuaenbenomero  toec*  j  bat  (jp  Ijicr  nicmanb  optc  toacljtcn  tjaböc/bace  D»> 
abberteert  toerbe  /  bacrom  DP  ficlj  terdont  beerbig  ober te  commanberen  Ijnböe.iCen  leden  31)11  (p  uit  U:é^ 

en  ie' te  miDbernaclit  uit  Stee  getogen  met 

IM 

en  111 
utoer 

li 

maeftte/ 
500  tjjargucbufietss  /  en  De  ruiteren  ban  |Benb05a 

£ge*  öctoelnemi  mebe binnen Stier  lagen/  aifo  be  Staten 

"raffen  t&ewntalss/  mibbelrctijb  Dat  DP  baer  uit  toaes  geto> luiiacn  gen/ Dabben  ingenomen  en  berfeftert/  in  meninge 
f  ö°j  om  be  felbe  aen  te  tallen/  en  malnanberen  gemoe- 
fSfcn tcnDC  /  feljermiufcerben  lange  tegen  ben  anberen. 
3n  flpt  bol»  ban  Jrlopon  quam  in  bc|02b2e  /  bclc  toer* 
lopon.  tjenöec  ban  berflagen  /  banbere  ontguament  mette 
*an  ViUicöc  /  3f  lopon  felbe  toerb  gebangen  en  binnen  Slier 
lopon  gebjocljt/  fp  ftregen  ttocbaenöclen  /  ban  öe^paen- 
mn>  fc  31JÖC  bleef  baer  iBarttn  b'42c3aees  Capitem/  öe 
£00ö  toelfce  met  een  mufquct-fcljoot  boojfijn  beengefcljo* 
m©on  ten  toerb/  baer  ban  ijp  baer  na  binnen  Slier  (leef/ 
aactm  nocftblebenberttoe  of  Djie  ban  be  «^paenfe  ruiterpe 
ff     en  e  enig  boetbolft. 
5paeng  «©e  «êtatcn  DcbDcn  na  Sïnttoerpen  gefontien  ben 
qp«'  IHarQui.es  ban  i|ab:e  met  21  baenbclcn  ftnetDten/ 
"W mee,t  nicuto  bclh/namentlnft  acïjtbcnbelcn  ban  ben 
,  fen.  l^eere  ban  23ccrcele  /  febcn  benbelen  onber  ben  i^ec- 
nboift  cc  pjiup.es  <02abc  ban<£gmonb/  Hm  ban  benzee- 

ie  banlfefe/  en  noclj  HneHk  ban  Samengenomen 
toaren  /  niet  biet  benbèn  paerben  ban  €)?bonnan- 
tien  /  te  toeten  He  benbe  ban  be  hertog  ban  3Cer* 
feftot/  ban  ben  jBarguiesban  ï^abje  /  ban  bc<0?a- 
be  ban23oflu  /  en  banben©icontcbe<ü5attö/  baer 
Dem  mebe  bp  boegbe  be  l^cere  ban  23eb?e  metfetf 
Compagnicn  licljte  paerben/  be  j^eece  ban  Cap?e.es/ 
en  be  i^eere  ban  <0onguic.es  ©clt-maeefcljalft.  3&efe 
Quanten  bcnttoebenjlobembcrt'ainttoerpen  boo?be 
poo?te.  <©c  igeere  ban  CDampangnp  <0ouberneur 
ban  be  flab  /  toa$  ban  abbijss  bat  menfe  niet  inbe 
ftab  en  berjoo?be  te  laten  nomen  /  öattec  bolr  ge- 
noeg  in  bc  (lab  toags  om  be  flab  tegen  Det  Calleel  te 
Ijetoaccn/  maec  batfe  be  felbe  fouben  leggen  op  be  paf- 
fagien  /  om  te  beletten  bat  be  gemutineecbe  ban  2fiel(l/ 
noelj  bie  ban  jBaellricDt  en  Slier  nietopöetCafleel 
en  fouben  nomen  /  ftaer  toefeggenbe  bat  fp  ban  alle 
noobö?uft  uit  öe  (lab  fouben  toerben  boo2fien.  <©e 
ï^eere  ban  C^ampangnp  toaö  Dier  toe  p^incipalijfc 
betoojfaeftt/  om  batterbnebentoarengeintercipieert 

ftp  iKecljelen  /  ban  ̂ ancljio  b'^tbila  en  ̂ oba  aen 
be  gemutinccebe  ban  2lcl(l  gefonben  /  boo?  toelne  bw* 
ben  men  Ijen  ünc  pafTagien  aentoeeö  om  t'3Cnttoerpen 
tehomen/  b'eenetoajesboo?  ^ermonbe/  Ijem  berfe- 
licrenbc  bat  be  foon  ban  poitonler  iiie  baer  binnen 
toaes  /  toel  mtbbelen  baer  toe  binben  foube  /  en  be  J£ee- 
re  banCljampangnp  toaa  oon  een  geinterripicerben 
b?ief  gebjocljt/  bie  ben  <Êlecto  banbe  gemutineerbe 

fcinnen  lielit  aen  ben  boo2noemben  ^ancöio  b'3tbi 

fe  toeberom  na  Ijet  Cafleel  gegacn  ■,  boel)  fp  beben  titn 
<0?abe  ban  <Oberftcïn  fommeren  ban 't  accoo?b  bat 
Ijp  met  ytin  Ijabbe  gemacht/ban  niet  toe  te  laten  battcr 
cenig  bolh  ban  ooiioge  meer  in  te  (lab  foube  nomen. 
3Dan  be  <©2abe  anttooo?be  Ijen/fo  Ijp  beljoo?be/en  aen^ 
meruenbe  bat  fp  be  erp2efle  b?ieben  ban  ben  fiabe  ban 
,§tate  acijtertoaerö  Ijielben  /  baer  boo?  bat  ben  <©?abe 
en  be  l^eerc  ban  Cljampagnp  belafl  toerbe  ber  Staten 
bolït  tcontfangen/  Hit  ben  jDarguitf  baer  b:ocljte/ 
ooft  met  p?otejlatie  batfe  |)un  toel  toacljten  fouben 
bat  fp  niet  en  boeren  alö  tiic  ban  |Bae(lricljt  toaren 
gebaren.  ï|en  nocübermanenbe/  bat  ben  töaebban 
^tate  toel  bericljt  toaren  /  bat  Hk  ban  Ijet  Calteel 

eenig  QuaeööcflTetn  in 't  particulier  op  ben  boo?fc!)2e* 
ben  <©2abe  en  CDampangnp  Ijabben/  toelh  beffetn 
ooft  be  &taQQualüfi  benomen  foube/  en  baerbenef- 
fen.es  Ijen  berfefterenbe  /  bat  ben  fiacb  ban  Staten 
metbc.es  *©2aben  en  Cöampangnp  biend  toeltebje^ 
ben  toaren  /  en  toel  toi|len  bat  fpniet  anberssenbe- 
ben  ban  't  gene  tot  p?oföt  ban  ben  Hlanbe  /  en  par- 
ticulicrlijncn  bentlaeb  ban  Staten  tcgcl)002famcn/ 
gelijh  bc  felbe  ooft  bolftomen  laft  ban  fnneUÏajctfeit 
Ijabben  ontfangen  te  commanberen  als  ëouberneurtf 

<0enerael.o'.  ̂ e$s  anberen  baeg.es  fo  tocrb  be  «ö?abe 
en  Cöampangnp  /  öoo?  ben  tgeere  ban  Cap2eo7  toe- 
berom  ter  auöientie  berfocljt  /  en  baer  na  boo?  ben 
IjBarquies  felbe  m  perfoon  /  en  ter  injlantie  ban  Hm 
Matquig  toerben  fp  alle  ontfangen/  fobie  opentlijft 
tegen  Cljampangnp  feibe/  bat  mgcballe  fjet  bolftin 

't  belb  bleben  /  en  be  ̂ pangiaertes  Ijaer  onberfienies 
aenbielen/  tic  qualijften  fouben  ftonnen  tocber(laen/ 
toant  DP  toel  tot(l  bat  bie  ban  2Hel(t  fouben  ftomen/ 
betoijlc  OP  öe  fcöepen  omtrent  iKecljelen  Dabbe  ge* 
fien/  alss  't  felbe  ooft  aen  be  Staten  gefcD?ebentoa35/ 
aen  be  anbere  3i)be  toi(le  (ffftampannnn  toel  bat  be 

b?efe  in  't  bolft  toass  /  boo?  be  neberlage  op  nieutoss 
be^ccreban  # lopon  oberftomen/  en  batfe  nocD  ges 
fcöut  /  amonitie  /  norfjte  pioniers  bp  öaer  en  Ijabben/ 

en  bat  fpin'tmarrneren  op  ben  tocgeenige  belt-(luc- 
nen  ftabben  bcrlaten  /  toacrom  fp  acco2beerben  bat 
Ijet  bolft  binnen  ftomen  foube  /  fo  batfe  ben  berben 
3S0bcmb2i.es  He^  morenes  te  tien  uren  binnen  rjua- 
men  tot  Ijacrber  berfefteringe  /  en  niet  batfe  bc  ftab 
ban  boen  ftabbcn  /  toant  Hit  met  bet  bolft  baer  binnen 
3ijnbe/  en  met  be  burgerpe  fufftfant  genoeg  toaren 
om  be  (lab  te  befenberen  :  ooft  toaren  be  bo?gcrpe 
mette  folbaten  ban  be  <©?abe  ban  <Dber(lcin  toel  te 
bjeben/  betoclfte  toel  be  gefcljiftile  toaren  ban  alle 

be  ̂ oogbuitfe  Hic  in  't  3lanb  toaren  /  ban  op  be  ̂ Duit- 
fe  onberöcn  boo2nocmbenCo2neliesban<ïJinbe/ljab= 

toeten  bat  Ijp  Ijem  tot  fiinber  belicften  op  ben  toeg 

begeben  foube/  'ttoelft  ooft  conform  toaes  ban  'tge- ne  fioba  aen  ben  ̂ ecretaries  ban  ben  Coninft  tian 
^pangien  <Don  <0ab2iel  be  Cata$  gefcïi?ebenftab- 
be/  batftp  alle  mtbbelen  foeftt  om  be  (lab  banSflnt* 
toerpen  te  beftomen/  baer  uit  men  006  mernenfton* 
be  ïjoe  bat  fp  Ijetmcenöcnmet  ftctaccoo2t  batfe  met- 

ten  <d5?abeban<öber(lcin  gemacftthabben/in'ttoelï 
fee  fpbeloofben  in  'tberbe  artieul/  bat  fp  geen  bolfr 
ban  oo2loge  boo2 't  Ca(lcel  en  fouben  inbe^tabfen* 
ben/$c.  ebcntoelcnOabmen  baer  mebe  geen  conten* 
tement.  naiöbelretijb  &ancuto  b'9Bbila  en  aoba  b?e* 
fenbe  bat  ftacr  boo2nemen  belet  foube  mogen  toer* 
ben/  maeftten  batbe  Colonellen  poltopler/  5Frones* 
berger  en  tfoucucr  fjen  ban  liet  Cajleri  tnbe  «^tab 
begaben/  en  begonben  ftet  bolft  banben<©2abe  ban 
«Dberflein  totnieutoe  mutinattc  te  bertoeeften  /  ful* 
fp  boo?  bierbagen  ooft  gebacn  nabben/  Ijitfenbeooft 
befolbatcn  tegen  nare  officiers/  fo  bat  tenlaet(len 
ben  <02abe  en  poltoijier  in  fjeftige  tooo?ben  geraeft- 
ten  /  tafo  berre  batfe  bp  na  be  ftanben  aen  betge* 
toeer  gegrepen  Ijabben  /  toant  bc  <02abe  feibe  l)em  bat 
Ijp  baer  niet  en  toa$  befcljeiben/  bat  DP  totiSibeile 

^pangiaerben  op  DetCadeel  berdanb  Ijabben /Ijeb 
benbe  baer  ban  cenige  teftenen  gefien  /  al$s  nu  Bet 
Staten  bolft  ingeftomen  toa.es  /  bebanftte  be  IBar- 
qutes  ben<©jabe  en  Cfjampangnp/  batfp  benfiaeb 
ban  ̂ taten  geöoo2faem  toaren  /  en  ban  naer  goeb 
beboir  en  bien(l  Hk  fp  benConinftcnbenHlanbeges 
baen  Dabben/  Debbenbe  be  (lab  fo  toel  tegen  be  re* 

bellen  gemainteneert  /  en  Dp  nam  Det  Quartier  om- 
trent Det  Cafleel  tot  fljnber  bctoaringc.  ̂ eJDalen 

gingen  na  Det  Cloofler  ban  ,§.  jDicftiel/  enCDaim 
pangnp  nam  fijn  quartier  mette  paerben  op  bwucrftt/ 
Hk  DP  baer  boo2  Cojnclies  Sterft  /  eenen  foon  ban  ben 

Simptman  /  HtHt  geleiben  /  terdonb  baer  na  fobe^ 
gonden  eenige  ,§pacnfe  en  gtaliaenfe  jftooplutbcn/ 

fonber  ecruge  reben  na  Det  Cafleel  te  blucDten/  't  toelft een  grote  bef02b2ecaufeerbe.  3&e  ̂ pangiaerben  ban 

Det  Cadeel  berflaenbe/  bat  Det  Staten  bolft  binnen 

ber  flabtoaes/  en  in'elben  boe  geen  ro2refponbentic 
meer  metten  »©2abe  /  nor D  CDampangnp/  maer  fcl)o- 
ten  getoelbig  met  grof  gcfcliut  in  He  dab  /  en  beben 

baer  op  terflonb  eenen  furieufen  uitbal  uit  fjet  Ca- 
fleel in  be  flab  met  bier  om  bjanb  te  (lirDten  /  en 

een  Compagnie  tfrancopfen  ban  ben  ̂ cere  be  la 

(F.  iU.) 

Ja  Dabbe  gefcl)2eben/  boo?  Hen  toelften  DP  ftem  liet   benbe  bo?gerpe  een  quaeb  bermoeben  batfe  metten 

©JctioH 

lier  Ca# 

flffl 
fcfjlctcn 

8ctnrl> 

big  met 
flrof  ge 

fcfjur  (ri 



73° 
Het  negende  Boek. 

f57*. 

©oen  apontame/onber  't  gebieb  ban  be  <£?abe  ban  €gmonb  i  Cbampangnp  gingen  omtrent  befc  tijb  tii'tit OQcmcnt 
Sa!  mare  frtjecmutfeerben  tenen  baer  en  teceffe  toeberom  te 
iD?cöcn  rugge  na  bet  Caftccl.  <©c  iBargutë  ban  ï$ab2e/  bem 
te  rugge  boubenbe  boo2  <0eneracl/  bonbgoebom  ben  ©rijgf- 
jcbirbm  fiaeö  tc  teraatorcivtfn  riep  tot  bem  ben  boo?f3  <©?abc 

ban  <£>bcrftêin/ben  J^eere  be  4ï5onguf  eg/  be  ̂eere  ban 
<Tap2eo7ban  $ieci/ban  ©erg/tfapitcin  onbcriploion/ 
en  tc  b02cntf  üieutenant  €o?nel  ban  be  i|cece  ban 
€bampangitp/bic  tot  SCnttoerpcn  toa$  genomen  om 
bem  toat  te  bermaften/  en  baer  3ieft  getoo?ben  toag.) 
<©aer  toerb  beftotcn/bat  nabemael  bie  ban  bet  ftafteel 
alfop20ccbcerben/  bannen  ben  baer  tegen  trenferen 
cnfterftenfoube/enbetoijle  nicmanbbe  gelegentbcib 
ban  be  fiab  beter  befeent  en  toatfban  bendeere  ban 
Cbampangnp/fo  bctic  men  terftonb  eenen  ingenieur 
6omcn/cn  men  arrefteerben  bacc/  't  geen  men  beooog 
bete  boen/  cnaïfobcnffêarnutë  geen  pioniert  mebe 
en  babbe  gelijagt/  gclijft  gefcib  toa£  battcc  iooo  mebe 
bomen  fouben/  foftelbe  be  l^eere  banCbampangnp 
bacc  fulfte  02b?e/  bat  ben  fjiaarnuig  binnen  een  ure 
tybsv  met  meet*  ban  10  of  nooo  perfonen  gebient toaoyom  tc  arbeibenmet  albcrlcpinftrumenten/tot 

tËSSÏÏZ  beRoef  om  trenfeen  tc  maben/en  te  febantfen  tegen  bet 
Uafteel'  met  bopfacucn  /  toolfaeften/  paftel  en  bierge* 
bj&enanbercbeboefbjbbebeu/  tik  baer  ban  nobetoa* 
ren/  boo?t£  fo  toonbe  be  ̂ ecre  ban  Cbampangnp  acn 

ben  ï^eere  ban  «©onguieg  ffêarfcljat  ban  't  3lcgcr  alle 
begelegentfjeibombe  toaebtente  ftellen/biebpalom* 
me  ging  beficDtigen/  fo  bat  fceifêargutë  fatrëfactte 
ban  alle  be  toaebten  babbe/  geboo?t  bebbenbe  bet  rap* 
po?t  banben  $|eerc  ban  <0onguieo7baer  na  fo  bectcoc* 
fien  be  ̂ Duitfen  toeberom  in  be  (tab/en  be  3©alen  gua* 
men  boe  naberbuben  anberen/  bolgenbe  bet  abbi# 
banben  boomoemben  ilarnuioy  ban  ̂ t.giorte  af 
tot  ,§t.  ïfêicbieltf  toe/en  Cbampangnp  tiebe  bacc  boel 

met  btb2c0  boo2ficn/bic  bP  met  groter  abunbautie  in't 
iiloofter  ban  &t.  ftëicDfetë  bcbe  brengen/  en  ftelbe  al- 
baer  biftributeurtf  banbc  bib?eg.  3^e  officiers*  tik  op 
be  trenfeen  toefiebt  fouben  bebben/begonften  baer  ban 
ben  anberen  te  febeiben/  en  logementen  inbe  ftab  te 
foeben/en  fo  bebcn  be  folbatcn  mebe/  betoijle  baer  nie* 
manb  entoag  bie  baer  commanbeerben/  en  fotoaft 

«£oote  oberalbolbefo?b?e/  en  betoijle  baer  geen  $20booft  en 
n«fo?ö?e  toaov  moft  Cbampangnp  felbe  mettet  rappier  inbe 

npn    buift  be  folbatcn  uit  tc  befte  buifen  jagen/  tikfc  Begon* 
ftenteplonberen/  niet  fonber  groot  perijbcl  ban  fijn 

fmaeban 
bic  ban 

SCnrtoec-- 
jen  te» gen  bet 
Cafu-ff. 

anttoco 

yen. 

banben  <0?abc  ban  ©bcrflein  om  raeb  te  bouben  /  en 
men  bifiteerbe  baer  be  b2ieben  tik  gcinterripieert  toa^ 
ren/  en  bieii  tik  ben  €lert  banbe  gemutineerbeaen 

^ancbio  b'3Cbila  gefonben  babbe  /  baec  uit  men  bon* be  bemerben  bat  be  «Duitfe  Colonnclö  ben  <0?abe 
l)atitim  gefoebt  te  abuferen  met  bet  boo?f3  accoo?t/ 
toant  be  b2ieben  toaren  na  bate  ban  fjèt  accoo?tge* 
fcb2eben.  ̂ §p  bicrben  baer  gcabberteert  batmen  cenig 
bolft  getoacr  tocrb  buiten  ber  flab/biemen  meenbe  bat 
bpanben  toaren  en  ban  Hier  quamen  /  men  en  babbe 
ben  niet  bonnen  getoacr  toerben  boo?  batfe  bigt  onbec 

tic  (lab  toaren  /  'ttuci h  baer  boo2  toe  quant  batter  eene 
groote  mift  toaiö/  boetocl  Bet  anbersjfelaer  manefebün 
foube  getoecf!  3ijn.€n  men  en  babbe  gene  fpiong  nocb 
bolft  buiten  gefonben/boetoel  baer  bolft  en  ruitcrie  ge* 
nocg/  ja  te  beet  toaren/  fulr  batter  bicn  nacbt  omtrent 
tuffen  1 1  en  1 2  uren  een  beel  banbe  naetfe  bp  leggcnbe 

<^pangaert0  op  't  haft  cel  nuamen.  ̂ Dc  gemutineerbe ban  %cl\i  toaren  beiS  mo2gcnsr  b?oeg  ben + ̂ obcmb. 
tuffeben  2  en  3  uren  al  uit  5Cel(t  getogen  /  en  toaren  bp 
^t.  25ewaertg  ober  be  ̂ cbelbe  gepaffeert/  ̂ otl 
9Clonfo  be  ©ergass/  ̂ uliaen  be  ïlomero/  be  4  ̂uitfe 
Compagnien  uit  HBaeflricljt/  ©albe3/  en  alieöe 
maebt  bicfe  bonben  t'famen brengen/  nuamen  inbe mo2gcnftonbboo2bctbafleel/  bacrmenfe  terfïonb  op 

liet  /  ̂ancljio  b'Slbila  feibe  bun  batfe  toat  fouben  ru* (ten :  maer  be  gemutineerbe  ban  Süelft/  bebbenbe 
een  groote  bope  ban  eenen  febonenbuit  tebeftomen/ 
gaben  met  een  grote  couragieboo?  anttooo?be  /  batfe 

Ymibbaegis  in't  ̂ arabijjef  fouben  eten/  of  'fabonbü binnen  SCnttoerpcn/toillen  in  effect  feggen/  batfe  boo? 

abonb  meefier  baitbe  (lab  toilben  toe^n/  of  al  t'famen 
boob  blpben.  €n  alfo  begonben  fp  terftonb  fien  te  be* 
rcibcn/om  uit  bet  ftafteel  te  ballen  in  be  flab  /  en  beba* 
len  bare  jongere  /  batfe  elb  een  Bos  firop  of  tacfeen  met 
nemebfouben  /  om  be  plaetfen  en  fjuifen  tik  bun  goeö 
borbten  inben  b2anb  te  fit  ben,  üjet  ̂paeni$  boet-  (r.  nj.] 
bolft  ban  SCclfï  toaren  omtrent  2000  man/  noebbet 
bolb  onber  jfuliaenKomero  omtrent  500/enonbec 
5franciffo  ©albe5  500  man/  onber  3&on  3fllonfobe 
©ergaief  omtrent  1000  paerben/  en  nocb  be  Hoog*  ölf*w 
buitfc  mebe  omtrent  1000  boet-feneebten  /  aljeffpnu  &9m, 
alle  bun  p?eparatie  gemaebt  babben  /  marebeerben  fp  mmm 

oberbeomggenabe  flab  toe/  en  tuffeben  beContre-  JJÜS' feberpen  3Önbe/  bielen  fp  na  ben  getooonteopbacr  J0ftt. 
perfoon/fo  bat  bP  f)kt-c\\  tu^cWcn  beel  tijb0  becloooy /(  bnien  /  bibbenbe  bat  fp  baec  booten  to?eeb  boomemen 
fonbec  bat  bp  icmanb  ban  befenmoettoilligen  boo 
bonbeboenflraffen/  b2efenbcboo2  meerber  bcfo?b2 
en  mibbeler  ti)ti  en  bielben  bic  ban  l}ct  i&aftecl  niet  o 
gcftabigli)bcn  met  \)ct  grof  gefebut  tc  febieten/  fo 
bjeemjbcn  bat  bet  een  groot  bcrfcb2icben  toaö  /  en  be* 
fonber  feboten  fp  gcflabelijh  baermen  arbeibe.  5^e 
^eereban  Cbampangnp  02bonneerbe  ecnige  banbe 
jiaagiflraet  na  bc  toerbluiben  te  3icn/maer  fo  baefi  bp 
op  een  anber  plaetfe  ging  om  0202e  te  ftellen/  maebten 
f^j  baer  t'focben/en  ten  toatf  niet  b2ecmb/  toant  fp  geen 
ontfag  en  babben/boo?  tic  guabe  o?b?e  tik  onber  be  fol* 
baten  toaö  /  fo  bat  bc  couragie  baec  meefl  gekaft  en 
niet  ben  ti)b.3tlle  be  nacljt  emplopeecben  be  J^eece  ban 
Cbampanonp  om  gefcljut  in  be  fjoben  te  plantcn/bcb* 
benbe  bacc  toe  gene  fjulpe  /  ban  eentge  gocttoillige 
5502gecö  en  fijne  bomeftinuen  /  toelb  acftljut  baec  ge* 
(telt  toecbe  om  tegen  Ijct  èafteel  te  febieten/  boetoel  3p 
baer  toeinia  febabe  mebe  bcben/  en  feboten  allecnelijft 

x  folbaten  boob  op  't  Iftafrcel.  gjnbe  felbe  nacbt  ging 

mofbtenboïb2engen/  en  baer  na  baer  o?b?e  gemaebt 
bebbenbe/  fo  toerben  fp  boo?  ben  ̂ paenfen  «Cletto 
gioban  be  i^abarette/  bieeen  benbel  b?oeg  baec  een 
Ccucefic  en  be  iBaget  iKacia  in  toajei  gefiguceect 
aengeboect/  tic  gemutineecbe  tcoeften  na  be  ftcate  ban  fmi(W 
^MBicbiel/  §uliaen  ïlomeco  tcocb  met  fijne  tcoe*  m^i* 
pcnnaeci$t.3|ocisf  ftcate/  anbece  naecanbeceftca*  ̂ ai^ 
ten/  be  ,$pangiaecben bielen  met  fulben  fucie/  ge*  Hji 
coep  en  gebcijfcb  aen  /  bat  een  menfeb  bet  bate  te  becg  ooo?  r 

ftonbt  bte'tboo2ben.  ̂ e  Walen  toacen  be  genebie  f*fc*  \ 
eerftbebluebt  namen/  en  boe  groote  naerftigbeib bat  jj  *J Cbampangnpbebeen  feonbebie  niet  boen  beren  nocö 

ftaeflbe  bouben.  "®c  5©uitfcn  banben  <52abe  ban €>berftein  bebcn  baer  bcboir  feer  toel  /  en  toeerbett 
baer  lange  tijb  feer  bjomelijb/  fo  batter  feer  beie  eptee 
plaetfe  boob  blebcn.  2Clonfo  be  ©ergag  mette  ruite* 
cte  guam  naec  &.  gjorisf  ̂ oo?te  /  altoaer  be  4  benbe* 
len  t|oog-buitfen  ban  Co?neItsf  banben  €inben  in    •• 
ftag  0202e  ftonben/  tiefe  gingen  terftonb  ̂ oberbp  be  JJf 

toaftiDo 

ben  Capitcin  <©afpar  «ïD2ticf  met  100  folbaten  ban  bet  |  ̂pangiaerben/cn  boegben  ben  met  baer.  3&on  %lm 
ftafteel/om  be  ftab.3  f02tificatie  te  beficDrigen/en  ober* 
biel  baer  omtrent  een  bojtegarbe  /  met  grootcr  furie  / 
en  fo  bP  meer  bolc  gebab  babbe  /  foube  l)p  beel  meer 
quacbö  uitgeregt  bebben/in  bet  toeberheren  na  bet  ba^ 
beel/ ftabbp  tuffeben  tocgen  ecnige  l)uifcn  en  molend 
inben  banfc  /  en  tcob  fonber  eenigc  fc  fjabe  te  Ipben  toe* 
berom  na  liet  bafreel  /  bebbenbe  omtrent  40  of  50  ban 
be  Stoten  bolft  om  gcb:aot  enberftagen.  ̂ ic  banbe 
flab  liepen  feer  ombenüjanbte  fliffcn/  baer  bic  ban 
bet  Rafteel  feer  getoelbia  onber  ffhoten.  ̂ e  boo?f5 
jiaariiiu^/  be  peeren  *aongiuc^/ peet/  Capjctf  en 

fobe©ergass  met  fijne  ruitcrie  berfp2eiben  ïjen  boo?  Je«  >»■ aUcbeftratcn/  en  bier  en  baer  toerb  feer  gebocDten.  jjjÏÏÜT 
^>e  25o?gerie  bcben  baer  bcboir  feer  toel  /  en  baer  bic*  «EinDm/ 
ber  feer  beleboob  :  maerberefte  banbe  3©alen/  bic  *w*mh be  <Duitfcn  ban  Co?neIi«  ban  €inben  babben  fien  Jgjjïr 
obergaen  /  toaren  feer  berftagen  /  meenben  bat  alle  be  aiarcDca 
^oogbuitfen  mette Spangiacrben  toaren/  en  batfe 
berraben  toaren/boebten  feer  fïautoelüb/en  men  bon* 
benfe  niet  tocberom  aen  't  beebten  brtjgen/be  meeften 
boop  toerbe  berftagen/  fom  berb?onben/  en  be  &pan* 
giaerben  baeften  ben  booj  alle  ftraten/  om  te  belet* 

ten 
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ten  bat  tic  23ö.2gcrcn  enfolbatcn  nergens  tocberber* 1  banb  bonden/  trie  toerben  alle  boojfteftcn.  Ban  He  J9amcff 
gaberenenfouben/  baer  toe  fp  hen  geen  tijb  en  lieten/ .  fEagiftraten  en  peeren  ban  Der  ,$tab  ülebenboob/ Uan  be- 
(taften  dacrombeïc  plactfen  en  ftupfen  inbenbjanb.   <6ooftoijn  ©areteft  jjtëarftgrabe  /  ben  ©ojgcmcc;  Sm 
<©at  fcljonc  ftoftelijfte  &tabftup0  ftafien  jp  mebe  tn  I  ftec  $eer  Aanban  ber  jilöeercn/  fJanbanbcnïDcr; lnbf  fu' 

ben  biant/  en  ben  u?anb  berfjief  ftemfogetoclbig/  ]  be  /  2Uncctot  ban  örfele/  franropo  <Dcfpemmc=  r,fhom' bat  be  gene  tie  bacr  op  toaren  /  gedongen  toerben 
boo?  bc  benftcren  uit  te  fpangen  /  om  ïjen  uit  ben 

reaur  I  Mt\ae#  ban  2&ocftftolt  /  5?  ranecpj*  ban  bc  u 
JDtilige  en  meer  anbere  ban  te  ffêagiftract  /  en  « 

toanb  te  falberen  /  omtrent  be  <£ngelfe  2&o?fc  toa£  bclc  eerlijhe  en  trcffcüjhe  &o?ger0.  ©an  be  jêpaen-  capfrc^ 
lange  tegenftanb/  fo  ban  be  25o?get#/  al0  ban  be  fefte  fijn  boob  geblcbcn  omtrent  200  /  en  tuffrben ,1cnfn 
3Hiptfrn:  befgelijr  op  be  (Dffen-merftt  en  meeran-   b?te  of  400  geouetfte  /  ban  bare  ̂ oofben  en  ble* 1™"' 
bcre plactfen/  bocD  [jet  toagaltebergeefg/  bermitf  |  ben  geen  anbere  ban  Capitein  <£manud  Cabc3on  ̂ pamfe 

te  ©acca/  bit  baneencn  mufguet-fchoot  boob  Weef  wmw» bacr  geen  o?b?e  en  toatf/  en  be  b?efe  maffer  onber/ 
en  een  groot  mtétroutoen  b'eenop  ben  anberen  /bet 
toelft  meefl  caufeerbe  boo?  be  ZDuitfe  ban  Comeltë 
ban€tnbc/  alfomen  be  eene^uitfeuitben  anberen 
nictcnftcnbe/  en  ben  b:anb  toatffrfmrftcliiftobcral 
boo:  be  (tab  1  be  ïicer e  ban  Champangup  /  en  be 
jïBarguiö  ban  8|ab2e  bint litcn  na  be  J3icu-ftab  en 
liet  «Oofterfcftc-ntit.ö  /  meenben  baer  be  folbatcn  en 
«Burgeren  toeberom  bp  ben  anberen  tebergaberen: 
maer  bemefe  maffer  fo  in/  bat  elft  om  een  goet  been 
ftomen  fag  /  be  fommige  meenben  ten  te  falberen 

eer  bat  hp  bt»  be  trenfeenguam/  gan  bc  gabaret;  JJJJ' te  of  $abarefe  bte  bet  benbcl  ban  begemutineerbe  Bm, 
b?oeg/  Dit  bleef  op 't  boogfte  ban  be  trenfeen  boob/ 
toant  fip  b'ccrfte  toatf  bte  baer  op  imam/  ̂ obanbe öoblejS/  l^ebe  bau  Cafpar  ftoWcg  J^cere  banSBil* 
uv  en  Capttein  ̂ amtaen  be  ifêoralcg/  benCoio* 
nd^pouftertoerbe  ooft  met  een  pijfte  in  fijn  een  banb/ 
en  nodj  op  ttoe  anbere  plaetfcn  ftoaerltjft  geguetft  /  en 
gebalïen  3ijnbe  toert  fjp  met  boeten  obcrlopen  /  fo  bat 
«P  baer  bp  na  geblcbcn  babbe.  tytt  fr atf  bonftcr  abonb 
eer  bc  ,§pangiaerben  geïjeel  meefter  ban  be  ,§tab tn  be  frtjepen  en  frtjuiten/  gcltjft  ooft  bc  <©?abe  ban 

9c&ti>  «öberftein  /  macr  fpbcrbjonftcn/  befgelijr  bertoonft !  toarcwmbepjincipaelfte  enfteetftc  furie  en  toónben 
f  ban  ooft  be  ̂ eere  ban  25eb?e;  in  Dct  etnbe  toerben  be  3P  baer  niet  anber.tf  nl0  ̂ clftlie  bnpbeltf/  bebbenbe 
5f  ̂ pangiaertö  gcöeel  meefter  ban  be  (tab.  ̂ e  J^eerc  bet  momacnficöt  ban  alle  mcnfcfjclijftljcib  afgeleid  / 
et,  ban  CDampangnp  /  be  jjtëarguis?  ban  ©ab?e  en  mU  \  men  en  fpaerbe  geen  grijfe  /  noc b  ftromme  oubbeib  / 
?mhr  ge  anbere  ontquament/  en  falbeerben  ijaer  op  bejef  norbgeen  ftloeftcionftljcib:  iainbebolgcnbcnarluui 

iSn!  ̂?*nccn  ban  (©rangten  fcDepen/  beelruiterenfp^onsi'teerfte  geen  toeerlofe  bjoutocn/  macgben  nocljte gen  ban  boben  bc  be(ten  af  met  fjare  paerben  inbe  ftinberen/  öct  bloebtge  ftoacrb  bloog  boo2  (traten/ 
beften  /  en  focöten  \jtn  te  falberen  /  maer  berbaon*  j  bupfenenftcrftenallessroobbanmcnffftenbloebcftjns 
feen  mceflenbeel  /  baer  berb?anben  ooftbele  menfeben ,  be/  elft  focfjtbe  befte  fiuifen  bacrfe  be  meefte  buiten 

m  be  buifen  /  en  ban  't  ballen  ban  be  muren  ber  I  moeftten  binben/  geen  jammerlijft  fucbten/  geen 
bertoanbe  Outf^n  blebenbcr  beïe  boob.  5©e  <©?abe  |  beerlöft  fcb?cpcn  /  notfj  geen  cllcnfcig  bibben  nocU 
ban  (ggmont/  be  ̂ eere  ban  Capjcö  en<0otngute$  |  fmeften  cnljabbeijierpiaetfc/ tooit  ifmera  en  begiet 
toerben  gebangen  op  bet  Cafteel  geb?acöt/  ató  be  I  rige  plonberinge  gebalïen/  baer  bc sieltogenbe  men* 
^eereban  Capjcsf  opfjet  Cafteel  gebangen  gebjartjt  I  fcfienboo?t  met  boeten  bertreben/  ofmetopgetompen 
tocrb  /  fat  gieronimuiS  be  ftobaopeenenfioclonber 
be  galcrpe  ban 't  Cafteel/  en  nl$  bp  öem  gepjefen^ 
teert  toerbe  /  toilbe  be  ̂ eerebanCap^cjf  b^mber^ 
ootmoebtgen  /  en  groete  bemmetmbere  eerbtebin* 
ae/  maer  ftoba  (fo  gefetb  toerb)  fttet  öem  mette 
boet  op  bc  bo?^  fecrontoeerbtg/feggenbemetfcbelt' 
tooo2ben/  puto  tradidor,  ftbelm  berrabcr  /  tft  en  toil 

bnitfracb/  toaren  en  goeberen  berfmoo2t  toerben» 
<©e  gclbrijftc  Comptoiren  enmorbtcn  be  bobemlofe 
magen  befer  gieriger  en  to?cbcr  toolben  fo  tocinig 
berfaben  /  bat  fp  nocb  grpfe  mannen  /  jonge  maegben/ 
ia  bcb2urtjte  b?outoen  met  ftoo?be  /  treebter  en  blam* 
menppragenbe/  foebten  na  bcrb02gen  gelben  iuto* 
len.  <©nber  anbere  tójeebbeben  töbcrfcïmcftelöft/ bat  exm 

bijn  groeten  niet/  baer  na  tocrb  be  4B?abe  ban  €g-  ttoetonge  tuïben  geburen  bte  malftanberen  metcon*  pri  uon 

mont  albaer  geb?acöt  /  tot  ben  toelften  bP  feiöc  /  fon^  fent  ban  bc  ouberg  getrout  babben  /  en  feuben  bt&  a>  lSk'M0 
ber  ÏKmtc  groeten  of  eenigeeeretebetotjfen/  <©?a-   bonbiJbeuauloftj3f-fee(teboubcn/boo2befcto2ebeinnc-  b?"rceö- 
be  u  ongcluft  «i  mp  leet  /  en  bleef  bacr  alfo  fjoog*  mtnge  ber^êtabbp  ben  anberen  in  bupiö  toaren  met  y<m. 
baabig  fitten  /  fjcm  berblijbenbe  in  befen  moo?ba-   eenige  bmnben  in  groter  treurigbeib  enbenautbcib/ 
btgen  en  fcbclmfcn  banbcl  /  baer  ban  bP  be  p2tncii  bertoaebtenbe  alle  ogenbUjft  enige  ban  ttft  bneebe 
padftc  bclriöcr  en  aenfteftergctoeeft  toaKJ/gclijft  uit  I  bm\$/  moo2beriöcnplonberacr0/  bic  baer  met  feec 
fijne  bncben  te  ficniief.  3&aer  fis  berbjanbfjet  fcljoon  b2eeffijft  en  fcb^teftelijft  getier  guamen  ftloppcn  aen 
öoftclijft  en  cterlijft  ̂ tabfjuüS  /  't  toelft  ban  binnen  I  be  beuren.  <en  al$f  men  bc  fcibe  niet  alleen  in  liet  / 
gebeel  uitgcb2anb  td  /  fonber  be  b?iebcn/  pampie-  maer  ooft  alle  ftaffen  /  ftiften  /  coffcren  /  comptoi* 
renenfetreteriber  ̂ tab  tefeonnen  falberen  /be  toelft  ,  ren  en  alle  bat  gefloten  toatf/  goebtoilligliift  openbe 
een  ongclooffclijfte  feftabe  ijef  getoeeft  /  toelft  j5tab>  ]  en  liet  nemen  /  fo  bebben  fp  nocb  ben  2&2utbegom 

Buiö  meer  ban  200000  tronen  ban  boutoen  metbe  '>  boo?  beiBf  252uib0  boeten  boojfteftcn  en  bermoojb/ 
materialen  geboft  öabbe/ baer  en  bleef  niet  ban  ftaew/   met  meer  anbere  manö  perfonen  /  be  2&2uib  (bte 
ban  be  buiten  muren.  ̂ aerbcrb2anbemebebenae*   uitermaten  feboon  toaiö )  liep  olei  befperaet  /  ftrij- 
fte  üuifen/  be  &outrupe/  be  ̂ Suifterupe/  be  25oter 
«upftrate/  be  öcc.^ftrate/  be  «ppelftrate/  ttgtfc 
berftmt-ftrate  /  bc  25?aperpe-ftrate  /  ben  3ticben- 

tenbe  en  ftermenbe  op  bare  bcb2ufttemoeberöftljoot/ 
be  toelftc  felf  meer  boob  ban  lebenbe  toa$  /  maer 

beft  to2cbe  bcnlö'bclibcnfc  booilaft  ban  cen^paentf 
b^outoenpaab  en  ben  <§tlbercn-panb/  met  een  beef  Capitcm/  be  mocber  ontnomen/  't  toelft  bc  babcr/ 
ban  te  ̂ oo?mftftrate  m  i^oogftrate  /  be  nieutoe  ( tie  alleen  ban  be  marnef  perfonen  in  't  leben  gcülc* 
fjiiifcu  tie  getimmert  toaren  ban  toitten  geboutoen  1  ben  toatf  /  fienbe  /  iö  alö  een  rafenbe  man  buiten 

'»3)flcen  optc  plactfc  ban  bet  oube  ,§tab-but0  en  be 
©lafebmerftt  /  en  boo:  bicn  /  bat  bit  getoefte  ber 
;§tab  toais  geaebt  bet  rijrfte  ban  ftoopmanfebappe/ 
toant  bctaünufen  toaren  tit  opentoinfteliS  fjielben/ 
en  bol  gocbö  gepaftt  toaren  ban  alberbanbe  ftoop* 
manfclwp  /  fo  en  i$  te  febabc  niet  toelte  toaerbe- 
ren/  bocb  tocrb  geatbt  meer  ban  b2ic  mtlioenen  goub^ 
toeerbig  getoceft  tcsün.  5^c  boben  bte  men  op  ber 
(traten  bonb  toaren  omtrent  1700/  en  men  atfyttt  bat- 
ter  tod  fn  bed  berb2onften  toaren/  befjalben  bte  ber* 
b2anb/  en  bic  naberbanb  in  bc  bolgcnbe  bagen  met 
noden  blocbe  bermoeeb  toaren  /  toant  toat  fp  ban 
3Dalfc  folbatcn/  tit  Den  bet  tienen  Dabben  /  naöct- 

3ijn  finnen  toegelopen  /  en  beeft  eencn  ban  tefe  ge* 
toeldcrtf  fo  getracteert/  bat  bp  't  mettct  lebcn  moft 
beftopen  :  maer  bP  toerb  tierfront  en  mettcr  tact 
omgeb2acbt/  en  «reeg  meer  ban  ttointig  fteften  na 
3ijn  boob  /  bc  ̂ oebter  of  232iub  fjelibcnfe  met  ge* 
toelb  genomen  en  genoegfaem  op  't  Caftcel  gefleept/ 
altoaer  fp  tit  opgefloten  bebben  en  3ijn  toeber  in  be 
,$tab  gelopen/  plonberenbe  en robenbe.  «©cfeborb* 
ter  nu  alleen  3ijnbe/  niet  boenbe  ban  hermen/  Ito 
gen  en  fucbten  /  meenbe  met  baer  goubcn  heten/ 
uit  miftrooftigbcib  en  b2efc  ban  gefeboffiert  te  to02^ 
ben/  baer  felben  te  berfjangen  /  macr  bc  Capitcm 
btefe  óabJK  bom  nemen  /  fnuomenbc  /  fienbe  boer 

mif- 



7  ?  i  Het  negende  Boek.'  i  j 
ttnAnaéftt/ftcfctedöWontffelt/  m  nlaetfe  ban  baer  ja  0D6t»gefüittnB*bwöacrntó^cn/jïitiet-toerli 
te  «rootten/  nccftfc  baer  Reten  enjutoeien  afgcno*  en  toatfp  aen  gelb  Dabben  moeten  aen  be^pangtap 
men  en  met  nctoelb  Boert  ontbleben  geljcel  moeber-  :  ben  geben/  toant  Bet  toa.3  Daer  alleen*  ban  totcDet 
naent/  en  met  een  roebe  ban  rijg  gemaeRt  fïoeo  ty  jguam  al$5üt  maer  en  Dabben.  sDe  porbiaen*  en 
naerfo  lange  met  fclneib/  batfc  gebcel  blocbig  toaov  I  anber  <0ecftclij&  bolh  moften  baer  lebcn  Hopen  boo? 

en  nautoftjr  een  gebelcplaetfeacn  baer  tere  en  ftïjoon  grote  fommen  hit  fpjjebbcn  moeten  gaen  foefcen  m 
ïtetjaem  en  babbe/  en  joegfe  alfomoeber-naebt  ban 
Bet  Cajteel  inber&tab/  bc  toclRe  in  litDten  b?anöe 
(tonb  /  en  fp  fienbe  bc  tfraten  bol  boben  leggen  /  meen 

anbere  ,§teben. 
IKet  befe  plonberinncen  3ijmrietaUeenïtiubefcDa* 

bigt  be  boderen  eti  itïtooonbcren  bcw  Sïnttoerpen/ 
ÏWSiSS&WWttim*  S^^^^i^'fÖ^^'r 
nen  anberen  to?ebcnftDclm  Daeft  bermoo?benopber 

(Iraten  gefmeten.  ̂ et  toarc  onmogclrjR  in'tparti* 
culier  aliebe  abominable  nweebDeben  enboos'Deben/ hit  bten  narbt  en  eenige  nacrbolgenbe  bagen  gebeur- 

(*> «8;0  ben  te  befrfmjben  /  en  'gmenfrljen  Derte  moet  ber* 
fcï)?tchen  ban  fuïr  teljoren  of  te  lefen  /  cnnocDbinb 
men  liuben  foblinb/  fot  en  uitfinnig  /  bte  banfulhe 
berberbers/  robers*/  moo?ber$f/  toolben/jabuibetë 

oor  belc  Coningen  /  $nntcn/  potentaten/  föepu* 
blijnen  en  bjeembe  fatten/  bteljter  Dare  f  acteur*/ 
penningen/  goebcren  enlioopmanfcljappen  Ijabbcn/ 
fnn  bierfecrgrotclücrgcintcreflcert  getoeefl  /  ja  baer 
en  i$  nautoelijr  een  plaetfc  in  «europa  getoeefï/  of 

3P.en  Debben  be  feftabe  /  borfj  b'een  meer  alss  b'an* bere  geboclt.  3©am  fp  en  Debben  oor  na  be  plonbe* 
ringe  niet  alleen  be  bo?geren:  maer  ooft  bie  ban  be 

toatnoeb$bcrtoaclitenboo?ben$ebcrlanben/t'Baer*   bjeembe  natiën  baer  rcfiberenbe  met  TO^P^ ^zzzïz!:  lïïis..i vl-is-t»  rMt.i  *«*>  r«  kJriüL*  ™   hüÉntenbenaeoctropeertcnaeconfirmeertbpbenCo* 

H3aei> 

ber  febaben.  SClbuglecfben  fpin  befe  fo  Deerlijfce  en 
toermacibe  (tab  /  be  eerflc  b?te  bagen  en  Debben  fp 
gene  to?eebDebcn/  bic  fpbcbenRenRonben  nagelaten/ 
om  be  Doggeren  en  intooonberengelb  te  boen  geben/ 
en  te  btoingen  't  gene  berbojgen  toag  te  toijfew  xn 
al  getoefen  en  gegeben  Bcbbenbe  bat  fp  Dabben/  en 
moefcten  baer  niet  mebe  bolftaen  /  maer  bebenbacr 
grote  fcDntRelijRe  tormenten  aen  /  be  felbe  opfian- 
genbe  aeh  armen  en  aen  Denen/  fomtijbgmetteboe* 
ten  om  Doog  en  be  bjoutoen  bp  ben  Dapre  /  en  hit 
ban  geeffclenbe  /  b?anbenbe  met  «aerfen  onber  be  boe* 
ten  en  orelen  /  en  btergelijne  tojeebDeben  meer  hit 

men  niet  al  ban  noemen  nocDuitfp?e&cn/alfo  't  baer maer  inDare  bofeberfenenen  finnen  guam  /  felfébc 
femberenniet  berftbonenbe  in  jegentooo?bigDeibban 
be  ouberen  /  om  hit  te  meer  fiertfeer  /  pijn  en  ber* 
bnet  aen  te  boen/  of  tot  gelb  tebeloben  te  btoingen. 
ïBenactjt  ïjet  gcrect  gelb  /  goub/filbcren  jutoelen 

,  bileoien  fjen  geoctropeert  en  geconfirmeert  bp  ben  Co- 
ninfeen  in  fnnefaubegarbetoefenbe/gebtoongenmet 
J)et  rapier  op  be  Red  /  om  Den  vit  te  Ropen  boo? 
obligatien/  beloften  en  anbere  contracten  in  anbere 
Sanben  te  boen  betalen  /  en  atë  be  felbe  Ijcn  met 
gocbe  rebenen  Dare  pjibilegien  en  faubegarben  boo? 
toierpen  /  feiben  tie  metDaer  lijben  en  met  al  Daer 
goebcren  al  ober  lange  berbeurt  te  5ijn/  en  bat  bte 
grote  gratie  gcfcDiebe/  tiie  fp  öet  ieben  lieten  beDoif 
ben»  <£n  in  bufbanigcr  manieren  toerbe  befebefoia* 

te  ̂taD  geüouben  /  bat  b'ecne  gebuire  b'anbereniet en  mocöt  aenfp?eRen  /  nocD  ben  eencn  b?unb  en  mocöt 
niet  naer  ben  anberen  b?agen  /  toant  toaer  fp  bet 
maer  ttoe  of  tyiebp  ben  anberen  fagen  /  Débben  fp 
be  felbe  met  buigen  of  (ïagen  ban  ben  anberen  boen fcfjeiben.  .     . , 

^et  toaö  eerflbeerlijfeen  fe^icfieltjhbe  bobeltcBa* 
men  ban  menfefien  te  fien  lanr  ber  flrateu  /  en  bp 
ben  fcljanfen  te  fien  leggen.  <©e  ̂ oogbuitfen  lagen 
bele  in  Dare  fiarnaffen  berb?anb  op  be  metfet/  eem* 
ge  be  armen/  eenige  't  Booft  /  eenige  befcöouberett 
afgeb?anb  /  be  (traten  bïoepbenbol  bloeb  ban  men* 
fetjen/  en  oor  ban  paerben  /  toant  alle  ber  Staten 
ruiterpe  bleef  meeflberflagen.  ïtobaDceftbe  3Mmo* 
fenierjs  oofegebtoongen/  be  boben  te  boen  begraben 
tot  Den-iuibcnfcoften  /  tn  plaetfe  batfe  aen  öcmber* 
foeDten  affiftentie  tot  onberboub  ber  armen  -,  <®iU M  ©ermeulen  een  ban  be  38lmofenier0/  na  bienBP 
berooft/ (ïjn  üui#  en  meublen  berfyanb  tearen/  toet 
boo?  betoaerbeban  1500  cronen/  fiebbenbe^paen* fe  folbaten  Rem  beel  toonben  gegeben  /  fijn  b?outo/ 
bocötcr  en  maerte  groutoelöögequetlt/  en  fijn leben 
nocö  gerantfoeneert  boo?  500  tronen/  hit  DP  Wn* 
nen  aftt  of  tien  bagen  mofi  opbrengen.  pijilipsS  ̂ ot* 
feaert  mebe  2CeImofenier/  na  bat  öP  tot  bier  reifen 
berooft  toajs  /  ijs  notD  gerantfoeneert  op  1000  cro* 
nen. 

^ocDtaniS  sijnber  bele  ̂ §pangtaerben  getoeefl  bie 
dTAftwi  nctrofRcn  toaren  J  ban  öen  c0°f  nict  *eü  m  &m"  berbetert  getoeed/ 

m^StónSStoB  (©möRreegnetgebangen*  foo?  bten  fp  op  be  25eurfe  en  eibers  fpeeiben/  bob* 

h^ff^TSS-Sfi^X '  öelben  en  tuifcljten  metten  taerlinn  /  berfeeer-bert/ 
&et  ̂ SS^m/fXmm !  f ««w «1  fpr  tuifcö-fpelen/  batter öen«enfoteg 
ÏÏwt  berbeurt  Dabben  en  triminclijR  gebangen  toaren  /alge  m 1  getoeefl :m 1  /  öw  ISS^SSiSLSSLwA 
«• buit    hit  om  mm  en  cibile  fafeen  albaer  gebangen  fr  \^^SSPf^'SSSS^S^SS^SA 

ten/  oor  ccnigcbic  om  be  religie  en  ooö  om  toeber*   m  gebaren  /  toant  fommtgc  ̂ pangtaerben  Jatte 
S»SS«M  gebange?,  toaren/  baer  Dpeen  I  tojtë&ld^ 

Bgffi  bat  htfi  plonberaer^/  moo?bersf  enberbloeRcefcDel* 
ba       men  Dier  Rrcgen/ meer  toaerbig  te  3öngctoeefï  ban 
*pa«»   Veertig  tonnen  goub^  /  beDalben  be  RoitenjRc  Roop- 
tmT  manfeïjappen  batt  ftjbe  /  flutoeel  en  feleberen/  Jet 
Snttow*  toelRe  toei  eenige  hit  be  macDt  en  njbbom  ban  htft 
»eo,      f0  bermaerbe  fiab  niet  en  Rennen  /  niet  alleen  b?eemt 

fal  geben  /  maer  oor  onmogclijR  acDten  /  maer  be 
gene  hit  Renniffe  baer  ban  Debben  en  toeten  bat  in 
fommtgc  toebutoen  Buifai  toel  omtrent  een  tonne 
ftfjats  gebonben  en  bp  ben  ̂ pangtaerben  genomen 
l$l  bic  en  fal  fuïr  niet  b?ecmt  binben  /  en  of  fcfjoon 
fcen  buit  ber  ̂pangiaerben  fo  groot  toa^/  foenRre* 
gen  fp  bet  notD  nergens  na  al/  toant  baer  notD  fom* 

mige  rüRcfeoopluiben  toaren/  baer  fp'tmecnben  al toeg  te  Debben/  hit  notD  toel  een  tonne  goubjs  en  meet 
beDielben.  ©an  b?outocn  en  macgben  te  fcDofTicren 
en  tfTer  fo  beel  niet  gc!ioo?t  getoeefl/  immerg  in  ben 
eerftcn  natDt  niet  /  bermitö  fpfo  bermoeit  en  ffaeu 
ban  Donger  toaren  /  bPfonber  hit  ban  buiten  geRo* 
men  toaren  /toant f0  fenbereten  enbnnben  banljet 

«afpat 

tn  rant* 
fourrrt 
te  ge» 
banger «en. ongelooflijRgelbafhrccg. 

<5eenberbanbe  natie  ban  Coopluiben/  ̂ pangtacr- 
ben/  ̂ 02tugefcn/  Italianen/  ̂ uitfe  notljte  €n- 
gelfc  en  3ijn  aefpaert  of  bjpgcgaen/  fp  3ijn  alle  bc* 
rooft  en  geplonbert/  of  Debben  Daer  en  Dare  goebe* 
ren  moeten  rantfoeneren  en  b?pftopen  /  bet  <£ngcl0 
en  Ooltcrö  Duté  toecben  ban  alle  Dare  jutoeclen  en 
ftlber  berooft  /  en  baeten  boben  notD  be  Duifcn  ge* 
rantfecneert  /  Det  (£ngeife  Duié  alleen  mofl  12000 
tronen  tot  rantfoen  betalen/  alleen  be  gene  hit  baer 

goebcren  on  tCaftcelgcblucbt  Dabben  /Debben  't  ge* ne  fn  gcblucbt  Dabben  bcnoubcn. 
^>c  <ett\itWt  picjleren/  papen/ HKonitRcn/ 

en  oor  Dare  tojfelettenbanfnn  louter  goub  boen  ma* 
Ren  /  en  bc  felbe  f  toert  ober  berniffen  /  om  be  fel* 
be  alfo  onbebent  toeeD  te  brijgen  /  baer  bc  <©oub- 
fmeben  ban  fomttjbS  Dalf  ftoper  onber  mengben/ 
en  alfo  Daer  bcriieg  en  ftDabe  een^beetë  berDaelben 
en  toeber  feregen  /  meer  anbere  p?a«ijben  toerben 
bp  be  fommigc  gepleegt  /  om  be  bebnegersf  te  be* 
bnegen.  . 

TBtft  innemingc  /  plonbertnge/  moo?b  enbjanb* 
flifDtingc  ber  ̂ pangiaerben/  i$  in  3Cnttoerpen  ge* 
febieb  op  ben  bierben  l3obemb?ijS  1576.  entoerbban 
be  intooonberen  en  nakomelingen  genocmt  be  ̂ §paen* 
ft  furie.  <£»  top  \)tWm\  tot  een  eeutooige  gebaebte* 1  nifft 



\<tf6.  Oorfpronk  der  Nederlandlè  Beroerten. 
niffC  befc  nabOÏOCttöe  fttrarnatic  OCtnacfet/  CpöatfcC  ge  gecafleert,  en  voorde  vijffte  reife  andere  van  ha- 
nahcmclingcit  DcfCltocnWtcn  fOllÖCH  bcractCtl  /  mflCt  re  compagnons  gekofen  hebbende  ,  zijn  vyandeliik 
OeDacOtïg  3Ü«  /  &*t  »0fü  *Jacr  CaÜJOlljUe  CCiOi»  /    in  't  Hertogdom  van  Braband gevallen,  hen  bemach- noct)  nare  0cDoo?faem(}ciö  totten  Coninö  Dacr  niet  en 
Dccft  mogen  Delpen  /  of  De  ̂ pangiaeiöen  tot  medelij- 
ben  Detoegen. 
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I  A  E  R-D  I  C  H  T. 

AntVVerpen  de  rllCXte  en  VerMaerfie  Stad  In  Bra- band 

VVerdgejCkent ,  gepLonJert ,  berooft  en  Verbrand, 

DeVr  de  Spangserts  V  Wreed  >  fcL ,  bLoedglerlCh  en 

/nood  j Hebbende  Veel  Borgers  en  lnVVoo?;ders  gedood. 

Een  ander. 

NoVeMber  ep  den  eerjlen  SendaCb, 

Was  t' AntVVerpen  eLLendlCb  geCLaCh. 

<De  &um  ban  25?abanö  berfcöjiut  sijnbe  ban 

tigende  van  de  ftad  Heerentaels ,  aldaer  rravailleren- 
de  de  inwoonders  (onderdanen  van  fijne  Majefteit) 
na  haer-lieden  difcretie ,  Tonder  te  willen  jiebben  noch- 
te  ingaen  de  meer  als  billijke  eji  fuffifante  prefenta- 
ticn  ,  hen  uitten  name  van  den  Rade  van  State  door 
den  Grave  van  Manfvelt  gedacn  :  maer  meeropinia- 
trerende  in  haerongclukfalig  deflèin  en  muiterye,cn 
voorgevende  feker  argument,  dat  hare  quade  inten- 

tie anders  niet  en  was,  dan  te  faccageren  en  te  pion- 
deren eenige  principale  Stad  ,  en  paflerende  voorby 

de  ftad  van  Mechclen ,  hebben  de  felve  gefom  meert, 
om  daer  binnen  te  komen,  onder  fchijn  van  daer  te 
nemen  provifie  van  pulver  en  munitien  ,  de  welke 
(als  wefende  in  vrienden  Land  )  fy  nochtans  niet  van 
node  hadden. 

Van  't  welke  fy  hen  nu  fiende  gefru fleert ,  heb- 
ben haren  wech  genomen  door  Grimbergen,  en  niet 

konnendc   bedwingen  hare  venijnige  torge  ,   maer 

fouanitfcn  tXWfccn  feit  /  geftfjieb  in  öefe  f0  fCÏJOnc  j  ophalende  't  vergift  hacrs  hertens  ,  aJ  lange  te  vore 
fforcrcnöc  ,§taö  /  Ijebüen  boo?  bic  ban  atnttoerpcn  l  gehaci  tcgens  de  Coninklijke  ftad  BruiTd ,  hebben  o- 
ÖCfC  lluboloenöe  remonfirantte/  OnlanjC  baet  na  acn    pentlijk  de  felvegedreigtmet  dreigementen  niet  m in- 

tiem on. 

flranu'e  / ban  bc 
eraren 
ban 
S3ja> 
baiiö  acn 

öe  «öcöeputeerbe  ban  be  etsten  <0encrael  oberge 
Beten. 

Aen  mijn  Heeren  de  Gedeputeerde  van  de  Sta- 
ten Generael. 

MYnc  Heeren  :  daer  en  is  geen  Land  fovreemtof 
barbarilch ,  daer  men  niet  en  heeft  gelaten  plaetfe 

tot  de  bedrukte  van  te  doen  haer  beklag  aen  de  gene 
die  middel  hebben  daer  in  teverfien  :  het  welke  al  an- 

t  ders gebeurt  in  aenfien  der  ftad  Antwerpen  dewelke 

öe'^Ta"  hebbende  onlangs  geleden  fo  eene  fchrickelijke  mife- 
trn  <8e>  rie  en  affli&ie  als  men  nooit  gehoort  heeft ,  ja  fodani- 

ge,  datfe  niet  wel  derf  doen  haer  beklag  ter  plaetfen 

daer  fy  eenig  remedie  foude  mogen  verhopen  ,  vrefen- 
de  hier  door  oorfake  te  geven  aen  hare  vyanden,van 

noch  groter  wreedheid  acn  haer  te  bedrijven  ,  en  hen- 
lieden te  brengen  in  meerder  ongeluk  en  miferie ,  daer- 

om  dan  eene  fodanige  afgrijfelijke  a&e  apparentwe 

iirrael 
nopenoe 
'r  gene binnen 
anttocc» 
Ipen  6p 
ben 
£>pan> 

der  als  van  vier,  vlamme,  maffacre  en  plonderinge : 
hebbende  hen  van  daer  onverfiens  geworpen  op  de 
ftad  Aeiftjn  VJaenderen  ,  en  na  datfe  hadden  geufur- 
peert  de  autoriteit  van  de  Magiftract,  en  eenige  op- 

gehangen ,  en  den  armen  inwoonders  alles  totten  be- 
ne toe  afgetecrr  ,  zijnfe  gekomen  in  fuiken  rafer- 

nye  en  alienatie  van  alle  goede  finnen  ,  datfe  ufur- 
perende  fo  langs  fo  meer  de  autoriteit  van  den  Co- 
nink  onfèn  Heere  ,  hebben  gepreft  en  gedwongen 
alle  het  Land  van  Aelft  om  hen  te  furneren  fulke 

en  fo  grote  fommen  van  penningen  ,  als  fy  't  felve 
na  haren  wille  en  opinie  gefchat  hadden  :  hebben- 

de dadelijk  ,  en  tot  veelmalen  de  dilayerende  ge- 
brand ,  berooft ,  gedood  ,  en  gefaccageert ,  niet  meer 

of  min  ,  alft  de  alder  barbarifche  vyanden  fouden 
mogen  doen  in  openbare  oorloge  :  extenderende  ha- 

re voorfchreven  moetwilligheden  tot  in  de  voorlie- 
den van  Gent  en  Brulfel ,  met  geftadige  dreigemen- 
ten van  de  felve  Steden  ook  te  willen  overvallen  en 

jiaecben  fende  van ongeftraft te  fullen  blijven,endevoorfchre-  ;  pionderen. 

pleegt .    ven  Stad  zijnde  benomen  van  't  remedie,  de  welkfy  j      Dewijle  nu  mijne  Heeren  van  den  Rade  van  Sta- F.  ii6.)  van  node  heeft ,  en  fulx  confidererende  de  drie  Staten  |  teniet  langer  kon nende  verdragen  of  toefien  de  voor- 
van Braband ,  hebben  gedelibereert  van  aen  te  vaerden 

enter  herten  te  nemen 't  beklag  van  de  voorfchreyen 
Stad,  en  tot  dien  einde  doen  Hellen  defe  remonftran- 
tie,  om  te  reprefenteren  aen  U.  Heerlijkheden  van 
daer  in  te  doen  geven  en  te  Hellen  fuiken  remedie  alft 
behoort. 

Nuift  notoir,  hoe  dat  de  voorfchreven  ftad  Ant- 
werpen ,  de  welke  onlangs  geweeft  zijnde  het  eerfte 

enprincipael  vercierfel  van  geheel  Europa,  de  ware 

en  eenigfte  ontfangftcr  en  toevlucht  van  alle  Natiën 
der  wereld  ,  de  gerede  veelheid  van  alle  goederen  en 
rijkdommen  ,de  vinderfleca  voedfter  van  alle konften 

en  induftrie ,  de  fuiverc  voedfterffe  van  de  ware  Room- 

fe  Catholijke  Religie,  de  voorftaenfter  van  alle  fcien- 
tien  en  deugden  :  en  boven  defe  preëminenticn  meer 
als  getrouw  en  gehoorfaem  aen  haren  fouverainen 
Prince  en  Heere,  is  in  cenoogenblik  gevallen  en  ge- 
precipiteert  van  den  hoogftcn  trap  van  eere  en  voor- 
fpoed  ,  in  den  grond  en  diepen  dale  van  alle  ellende 

en  armoede ,  zijnde  geworden  een  fpelonke  der  ftraet- 
lchenders ,  dieven  ,  moorders ,  verwoefters ,  brandr 
ftokers  ,  vyanden  van  God  ,  van  den  Conink  ha- 

ren Heere  en  meefter  van  't  Vaderland  ,  en  van 
alle  goede  ingtfutenen  der  voorfchreven  ftad  Ant- 
werpen. 

Welke  vyanden  hebbende  te  voren  tegens  den  wil- 
le van  mijne  Heeren  van  den  Raed  van  State  ,  re- 

prefenterende  fijne  Coninklijke  Majefteit  brekende 
haren  eed  ,  geabandonncert  haren  Leger ,  Sredcn  en 
Sterkten  van  Zeeland  ,  hare  Capiteinen  ,  Vacndra- 
gers,  Sargeanten  en  alle  andere  Officiers  van  oorlo- 

I.  Deel. 

fchreven  overlaften  ,  fondcr  lufpicie  van  conniven- 
rie  en  difïimulatie,  ja  fondcr  merkelijke  offenGe  tot 
God  en  fijne  Majeftcyt  die  hen  hadde  gegeven  deau- 

toriteyt  van  't  gouvernement  Generael,  en  hetfweerd 
van  Juftitie  rot  defenfie  van  de  goeden ,  en  tot  ftraf- 
fe  der  quaden;  hebben  daerom  verklaert  met  goe- 

de en  rechte  redenen  ,  de  voorfchreven  gemutineer- 
de  Spacnfc  foldaten  voor  rebellen  en  vyanden  van 

't  Land ,  met  exprcilcn  ver  bode  van  allerhande  han- 
teringe  en  converfatie  met  henlieden,  breder  blijken- 

de uyt  het  dilcours  hier  op  gemaekt  en  aen  't  licht 
gegeven  door  mijne  voorfchreven  Heeren  van  den 
Rade  van  State  hier  by  gevoegt,  fulx  dat  eenige  par- 

ticuliere Staten ,  tot  hare  behoudenifle  en  nodige  fe- 
kerheid  hebben  gelicht  een  deel  volx  te  voet  en 
te  peerdej  en  de  andere  Provinciën  üende  de  con- 
lequentie,  hebben  fich  daer  toe  gevoegt,  mits  eerft 
geobtineert  hebbende  verlof  en  licentie  van  mijne 
Heeren  vaneden  Rade  van  State  reprefentcrende 

fijne  Coninklijke  Majefteit. 
En  die  van  Antwerpen  hen  te  vreden  en  ver- 

fekert  houdende  van  't  garnifoen  van  wijlen  den 
Heere  Grave  van  Overileyn,  die  daer  van  wegerj 
den  Conink  onfen  Heere  gefkld  was,  om  de  Stad 

te  bewaren ,  hebben  hen  ftillc  gehouden ,  verwach- 

tende in  goede  devotie  en  met  groot  verlangende 
ordre  die  men  hoopte  dat  Yan  fijne  Majefteit  foude 

komen. 
Maer  alfo  de  toegedane  raedegefellen  en  favori- 

tcn  van  do  voorfchreven  gemutineerde,  onpatientig 
wefende  van  de  yoorfchreven  quietcyt  en   publijke 

(©  q  Q  rufte 
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rufte,  en- hen  fiende  daer  toe  gefrufteert  van  haer  ver- 
langen ,  wefende  het  taccageren  en  pionderen  van  de 

voornoemde  ftad  (  vervult  lijnde  van  alle  rijkdom- 

men van  Europa )  by  hem  van  langer  hand  te  vorege- 
proje&eert  in  haren  geeft,  hebben  gepraótifeert ,  dat 

het  ander  vr^mt  krijgsvolk ,  dat  daer  te  vore  door  ge- 
lijke  furie  hadde  gepilleert  en  berooft  de  vermaerde 
ftad  van  Maeftricht  en  die  van  Aelft  ,  lich  tot  hen 

foude  vervoegen  ,  hebbende  eerit  ook  door  finiftre 

pradfiquen  en  onbehoorlijke  wegen  gefoliciteert,  van 
te  doen  mutineren  de  foldaten  van  den  Grave  van 

Overftein,  en  hen  te  doen  opftaen  fo  wel  tegens  ha- 

ren Colonel  ,  tegens  den  Gouverneur  der  ftad  Ant- 
werpen, als  de  Magiftraet  der  felve,  tot  welken  ein- 

de fy  hebben  doen  fayen  yerfcheiden  catellen  in  Duits, 
en  de  felve  daer  toe  geinciteert  en  gedwongen,  door 
diverfe  en  vele  valfche  perfuafien ,  tot  datfe  op  de  been 

quamen  en  tegens  delelve  mutineerden :  en  dit  alles 
om  fichte  gelijk  meefter  te  maken  en  in  poffefïie  te 

brengen  van  de  ftad  van  Antwerpen ,  van  welk  def- 
fein  veradverteert  lijnde  mijne  Heeren  van  den  Ra- 

de van  Staten ,  reprefenterende  den  perfoon  van  fijne 

Majefteit  indefe  Nederlanden,  en  willende  voorko- 

men 't  felve  ongelukfalig  deffein  ,  om  de  voorfchre- 
ven  ftad  Antwerpen  in  haer  geheel  te  bewaren ,  confi- 

dererende  de  quade  confequentie  van  't  voornoemde 
deffein ,  en  om  te  voorlien  tegens  de  onbehoorlijke 

krijgs-licentie  der  voorfchreven  Spangiaerden :  heb- 
ben belaft  aen  de  Heeren  principalen  ,  en  met  auto- 
riteit yveraers  van  de  gemene  rulte  ,om  fich  met  haer. 

lieden  gendarmerie  te  begeven  in  de  voornoemde 
Stad,  en  de  felve  met  het  oud  Coninklijke  garnifoen 

te  bewaren  tegens  alle  overval  en  geweld  der  vreem- 
delingen ,  de  welke  door  bevel  van  mijne  Heeren 

van  den  Rade  van  State  in  den  riaem  van  fijne  Maje- 

fteit daer  is  ontfangen  geworden  fonder  letfelof  inju- 
rie  van  yemande ,  hen  ftille  houdende  fonder  aen  die 

van  den  Cafteele  eenige  occafie  van  hen  te  méfcon- 

tenteren  gegeven  te  hebben ,  'tfy  met  maken  van  tren- 
cheen  tegens  'tfelye  of  anderfins ,  tot  dat  die  van  den 
•Cafteele  begonften  met  grote  Canons  tegens  hen  te 
fchieten  ,  noch  ook  van  yemanden  eenige  contrarie 
advertentie  gehad  te  hebben,  dat  fyeenig  ander  gar- 

nifoen fouden  binnen  laten  komen :  dus  ift  gebeurt 
op  Sondag  den  vierden  van  defe  tegenwoordige  maend 
van  November  ,  dat  de  voorfchreven  gemutineer- 
de  geaccompagneert  van  de  andere  plonderaers  van 
Maeftricht  en  Aelft,  met  hare  geadjungeerde  favo- 
riten  en  adherenten  voorfchreven ,  en  geinciteert  van 
de  Hoofden  van  haer  -  luider  Armee  ,  vallende  uit 
het  voorfeide  Cafteel  in  de  voornoemde  Stad ,  heb- 

ben daer  begaen  een  fuik  afgrijfelijke  en  grouwelij- 
ke  moord  en  bederf ,  waer  van  de  memorie  (  mits 

de  onbehoorlijke  ongefchiktheid  van  't  faicl:)  grou- 
weli|k  is  ,  en  fal  abominabel  wefen  ,  fo  lang  als 
de  wereld  ftaet ,  niet  alleen  van  wegen  het  onuit- 
fprekelijk  gecal  en  quantiteit  van  het  onnofel  bloed 
der  armen  kleinen  kinderen  ,  vrouwen  ,  maegden 

en  ouden  fonder  defenfie  of  leet  doen ,  't  welke  fon- 
der difcretie  van  fexe  of  ouderdomme  daer  is  ver- 

goten geworden  :  maer  ook  van  wegen  de  injurien 
fo  heimelijk  als  openbaer  begaen  aen  de  lichamen, 
en  aen  de  kuisheid  der  armen  gevangens  en  gevan- 

gene ,  wreder  als  de  dood  felve ,  behalvens  de  fchric- 
lijke  en  affchuwelijke  viers-bronft  van  de  voorfchre- 

ven Stad  ,  gedaen  in  de  huife  van  de  voortreffelij- 
ke Kooplieden,  vol  van  oneindelijken  en  onuitfpre- 

kelijken  rijkdom  van  allerhande  fpecien  van  koöp- 
manfehappen  ,  toebehorende  fo  aen  de  borgers  als 
aen  andere  vreemde  Natiën ,  de  welke  tot  de  grond 

zijn  bedorven  en  afgebrand  ,  met  veel'  van  hare  in- 
woonders  ,  die  vrefende  het  bloedig  fweerd ,  op  de 

itraten  hebben  moeten  ve'rgaen  in  de  vlammen  van harehuifen. 

Van  welke  vlammen  felve  niet  heeft  mogen  ont- 
komen de  Tempel  en  huifinge  van  de  heilige  Ju- 

ftitic  ,  ik  fegge  het  memorabelfte  en  magniójkfte 

edifkie  en  Raedhuis  van  de  voorfchreven  Stad ,  het 
welke  mits  fijn  feer  fumptueux  vercierfel  van  wer- 

ken ,  men  mocht  tellen  onder  de  wonderen  der  we- 
reld ,  zijnde  gelijkewel  de  fchade  van  de  ruine  van 

't  felve  huis  niet  te  vergelijken  by  't  verlies  van  de 
chartres  ,  munimenten  ,  boeken  ,  regiftren,  cedül- 
len  ,  proceffen  en  ontelbare  documenten  ,  concer- 
nerendc  alle  Coningen  ,  Potentaten,  Princen  ,  Re- 
publijken  en  Natiën  der  wereld,  ja  felve  ook  deon- 
derwijfïngen  en  ftaet  van  de  arme  Weefen  en  ande- 

re private  perfonen ,  de  welke  generalijkih  affenzijn 

vergaen. 
En  alhoewel  de  voorfchreven  pillerihge  fo  groot 

en  extreme  is  geweeft  ,  datfe  de  capaciteit  van  de 
plonderaers  te  boven  gink  ,  fo  hebbenfe  nochtans 

hen  niet  konnen  verfadigen  noch  van  't  bloed  ,  noch 
van  de  goederen  van  de  arme  defolate  borgers  en 
inwoonders  :  maer  hebben  daer  na  gerantfoeneert 
en  gecompofeert  niet  alleen  de  lichamen  en  ledige 
huifen  van  de  voorfchreven  borgers  ,  ontbloot  en 
berooft  van  alle  goederen  ,  fonder  ook  de  gene  van 
de  vreemde  Natiën  daer  refiderende  met  exprefïe 
privilegiën  hen  geodtroyeert  en  geconfirmeert  by 
fijne  Majefteit,  en  in  fijne  fauvegarde  wefende, hen 
hebbende  gedwongen  met  het  rappier  op  de  keele 
van  hen  uit  te  kopen  door  obligatien  ,  beloften  ert 
anderfins  ,  de  een  van  den  anderen  :  en  dat  meer 

is,  hebben  fich  niet  geabftineert  van  hen  te  bemach- 
tigen van  de  Coninklijke  gevankeniffe  ,  en  aldaer 

gerantfonneert  alle  gevangene  fo  civile  als  crimine- 
le ,  felve  ook  de  gene  daer  gehouden  zijnde  en  ge- 

accufeert  van  't  Crimen  van  ketterye  en  Wederdo- 
perye  ,  een  fake  fo  cruel  en  barbarifch,  dat  den  He- 

mel ,  de  aerde,en  alle  elementen  daer  yan  een  af- 
grijfen  hebben  iouden  ,  en  de  revenge  te  prepare- 

ren en  te  procureren.  En  en  hebben  de  arme  bor-  (F.  1870 
gers  en  inwoonders  van  de  voorfchreven  ftad  Ant- 

werpen tot  nu  toe  in  haer  extremiteit  anders  geen 
confort  noch  vertrooftinge  gehad  ,  als  de  fuivereen 
oprechte  confeientie  ,  die  hen  getuigt  ,  datfe  heb- 

ben geleden  de  voorfchreven  overlaften  ,  fonder 
eenige  hare  fchuld  ,  faute  ofte  mishandelinge  ,  en 
hen  doet  vaftelijk  hopen  en  gelooven  ,  dat  onfe 
Heere  God  Almachtich  ,  die  haer  onfchuld  kend, 
hen  in  defe  nood  niet  verlaten  fal  ,  maer  hen  aen- 
fiende  met  zijne  barmhertige  oogen  ,  fal  onfenfou- 
verainen  Heere  den  Coninck  perfecte  kenniffe  ge- 

ven van  hare  fake  ,  met  bereiden  wille  van  hen  te 
trecken  en  te  verloffen  van  de  voorfchreven  mife- 

rie  en  captivitcit',  mitfgaders  aen  alle  Coningen, 
Princen  ,  Potentaten  ,  Republijken  ,  Natiën  ,  en 
luiden  van  eeren  (de  welke  een  goed  deel  van  de- 

fe miferie  uit  caufe  als  voren  mede  is  rakende)  te 
verlenen  den  wille  en  middel  om  daer  mede  t'affi- fteren. 

Dies  te  meer,  dat  nemende  goed  regard  op  't  ge- 
ne hier  boven  gededuceert  is  men  bevinden  fal  dat 

de  voorfchreven  Stad  en  inwoonders  der  felve  in  't 
minfte  niet  culpabel  zijn  van  't  ongeluk  by  henge- 

leden ,  als  niet  hebbende  gedaen  ,  gefeid  ,  gepro- 
pofeert  ,  befloten  nochte  geaccordeert  eenigerhan- 
de  fake  ,  rakende  de  receptie  van  de  garnifoenen 
ofte  anderffins  ,  dan  door  expreffe  laft  en  ordrevan 
mijne  Heeren  van  den  Rade  van  State,  gefteltvoor 
't  Gouvernement  van  het  Land  van  herrewaers - o- 
ver  ,  en  reprefenterende  de  eigen  perfoon  van  zij- 
nie  Majefteit ,  aen  de  welke  die  van  Antwerpen  niet 
hebben  konnen  weigeringe  doen ,  fonder  reprochie 
en  notitie  >van  eene  manifefte  ongehoorfaemheid  en 
rebellie  ;  gelijk  die  van  den  voorfchreven  Rade 
breeder  getuigeniffe  konnen  geven  ,  tot  de  welke 
de  Remonftranten  hen  ganfchelijk  zijn  rapporte- rende. 

Supplicrende  daerom  wel  ootmoedelijk  ,  dat  uwe 
heerlijkheden  believe  te  willen  voordragen  den  in- 

houd van  defe  requefte  aen  die  van  den  voorfchre- 
ven Rade  ,  en  elders  daer  't  door  u  lieder  advijs  fal 

goed 
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goed  gevonden  werden ,.  ten  einde  op  den  ftaet  van 
de  voorfchreven  Stad  moge  werden  geftelt  en  gege- 

ven behoorlijke  remedie,  fulx  als  de  grote  nood  ver- 
dicht j  op  dat  door  faute  van  dien  de  voorfchreven 

Ibd  niet  geheelijk  en  vervalle  in  een  afgrond  en  ex- 
treme defolatie,  waer  van  fijne  Majefteit  en  den  ge- 

helen Staet  van  't  Land  mochte  komen  te  gevoelen 
een  on vvederbren gelijke  fchade  :  en  de  oude  Catho- 
lijke  Roomfe  Religie  door  eenige  defperatie  moch- 

ten  in  een  twijffel ,  veranderingè  en  alteratie  gera- 
ken. Ook  dé  voorfchreven  Koningen,  Princen,  Po- 

tentaten, Republijkcn  en  vreemde  Natiën  uit  caufeals 

vore,  grootelijx  geinterefTeert ,  fouden  lichtelijk  ver- 
oorfaekt  wefeh  van  repfcfalieh,  brieven  van  Mare- 
que,  en  andere  violente  en  extraordinaire  remedien 

te   gebruiken  :  waer  door  de  negotiatie,  hanterin- 
ge,  trafijk  en  commercie  ter  Zee  t'eenemael  foude 
komen  te  cefïeren ,  en  elderwaerts  gediverteert  wer- 

den ,    gefwijge  andere  hoftiliteiten  ,  querelen  ofte 
nieuwe  oorlogen ,  die  daer  uit  mochten  rijfen  :  al- 

le het  welke  (onder  correctie)  eensdeels  konde  wer- 
den gcremedieert ,   doende  declareren  en  publice- 

ren door  Placcate  of  anderfins,  de  volgende  poinc- 
ten. 

Eerftdatmen  foude  verklaren 't  groot  mishagen  dat 
fijne  Majefteit  heeft  ontfangen  door  d'voorfchreven 
enorme  maffacre ,  overval  en  plonderingc. 

En  dat  daer-en-boven  alle  de  goederen  geproce- 
deert  van  de  voorfchreven  plonderingc .,  in  wiens  han- 

den die  bevonden  werden 't  zy  in  hare  eerfte  forme, 
of  verandert ,  fullen  werden  gevendiceert  of  gerepe- 
teert  door  den  proprietaris  in  fpecie,  of  indewaerde, 
doende  hier  van  blijeke,  fonder  te  verduifteren  den 
prijs  van  haren  koop. 

Dat  alle  Obligatièn  en  beloften ,  fo  principale  als 
van  borchtochte,  wiffelen  of  herwiffelen ,  gemaekt 
door  de  voorfchreven  borders  of  handeJflieden ,  gedu- 

rende 't  voorfchreven  gewelt  en  plonderinge,  of  daer 
ca,  onderwatname,  titul  of  kolen  rdatfe  fouden  mo 

gen  wefen  ge-emaneertgecoleureert,  of  gein  venteer  t, 
iiillen  zijn  gecaffeert  en  geannulleert ,  verbiedende 

pakt  ofte  ongepakt  onder  dexel  van  koopman- 
fchap  of  anderiins ,  fonder  cerft  gevifiteert  te  wcfen 
door  de  Commifen  van  de  Tollen  of  Officiers,  om 
te  fien  offer  onder  de  felve  goederen  niet  waren  ee- 

nige gepilleerde  of  geftolen  faken  in  voornoemde  maf- 
facre. 

Dat  de  gene  die  wetentlijk  eenige  huTpe  foudert 
mogen  gegeven  hebben,  van  te  doen  fodanige  tranf- 
porte  of  hare  namen  geleent  ,  fullen  geftraft  wer- 

den als  favoriten  ,  en  dat  de  gene  die  haren  hacm 
hebben  geleent ,  of  hebben  laten  inpacken  fulke  ge- 

roofde goederen  met  hare  weterfchap,  alwaer'tdat 
de  felve  goederen  waren  geweeft  in  de  derde  hand ,  ful- 

len hare  eigen  goederen  verliefcn  en  boven  dien  arbi- 
tralijken  geftraft  werden. 

Dat  boven  het  onderfoeken  van  de  packen  't  wel- ke fonder  enderfcheid  gefchieden  fal ,  om  te  fien  of 
daer  eenige  geroofde  goederen  in  zijn  ,  den  cige- 
haer  defftn  verfocht  wefende,  fal  gehouden  fijn  zij- 

nen eed  te  doen ,  dat  de  voorfchreven  goederen  niec 
en  komen  van  de  voornoemde  plonderinge,  en  dat 
hy  daer  van  geenderhande  deel  genoten  heeft  ,  di- 
reclelijk  of  indirectelijk ,  door  forme  van  koop ,  wiffel 
of  anderfins,  in  eenigerley  maniere  dattet  foude  mo- 

gen wefen. En  alfo  fo  wel  te  vore,  als  inden  felven  tijd  van 
de  maffacre  ,  en  ook  daer  naer  ,  vele  van  de  koop- 
lüiden  ,  borgeren  en  inwoonders  ,  hebben  geaban- 
donneert  de  Stad  ,  en  hen  houdende  verftroit  hier 
en  daer  in  vele  Provinciën  en  plaetfen  ,  felve  in  de 
gene  zijne  Majefteit  niet  onderworpen  zijnde ,  mee 
een  deel  vanhenne  koopmanfehappen ,  boeken, pa- 

pieren ,  obligatièn  ,  waer  door  de  gehele  negotia- 
tie en  traffique  in  de  ftad  van  Antwerpen  foude  ko- 

men te  cefferen  ,  en  de  handwerken  als  het  eenig 
fondament  en  behoudinge  van  den  Staet  des  Ne- 

derlands ,  te  niet  gaèn  :  fo  fal  (  onder  correctie ) 
nodig  wefen  ordre  te  geven  ,  dat  de  voorfchreven 
verftroide  koopluiden  mogen  verfekert  werden  van 
weder  te  keren  en  te  komen  binnen  de  voornoemde 

ftad  Antwerpen  ,  en  aldaer  wederom  beginnen  de 

eenen  jegelijken  dien  aengaende  eenige  beralinge  te  '  traffique  ,  het  welke  niet  doenlijk  fchijnt  te  wefen, 

ïtf. 

doen  aen  de  voorfchreven  plunderaers ,  hare  gemach 
tichde  of  andere,  op  pene  van  te  wefen  geacht  van  hare 
toeftaenders. 

En  alfomen  geinformeert  is  dat  vele  plondcraers, 

of  andere  van  haren 't  wegen ,  de  penningen  binnen 
Antwerpen  gerooft  en  geftolen ,  airede  op  wiffel  en 
herwiffel  gegeven  hebben,  om  inSpangnien,  Italien, 
Vrankrijk,  of  elderwaerts  te  betalen  ,  of  anderfins 
fodanige  penningen  op  eenige  comptoiren  of  banquen 
gedepofitcert  hebbende ,  om  die  te  mogen  elders  of 
hier  ontfangen  ;  datter  geordonneert  werde  aen  alle 
kooplieden  fo  vreemdelingen  als  andere,  hebbende 
ontfangen  eenige  penningen  op  wifïel ,  hef  wiffel , 
leeninge  of  depofito  federt  den  4  Novembre  leftleden , 
datfe  fulx  fullen  komen  verklaren  aen  fekere  Com- 
róiffariffen  daer  toe  gcdeputeert,  om  aldaer,  en  voor 
de  gemelde  CommiffariiTen  te  werden  gedebateert  de 
quaJiteit  van  de  voornoemde  fchuld  binnen  fekeren 

dach,  of  de  originele  penningen  eenigfins  zijn  ge- 
pfocedeert  van  de  voorfeide  plonderinge  ,  of  niet , 
op  pene  als  boven :  Bevelende  welexprelTelijk  aen  al- 

le koopluiden  en  andere,  hebbende  zedert  den  voor- 
fchreven tijd  ontfangen  eenige  penningen  op  wif- 

fel, leeninge  of  depofito,  daer  van  fy  fouden  mogen 
gefonden  hebben  hare  brieven  ,  om  die  te  betalen  in 
andere  Provinciën,  MiiTen  of  plaetfen,  datfe  fullen 
hebben  terftond  te  verklaren  en  revoceren  de  voor- 

fchreven brieven  ,  doende  hier  van  de  infinuatieaen 

haer  luider  Facteurcn ,  Agenten,  of  andere,  aen  de 
welke  de  voorfchreven  weffclbrief  of  obligatie  foude 
mogen  geaddreffeert  wefen  ,  fy  waren  geaccepteert 
of  niet ,  en  de  voornoemde  brieven  niet  te  betalen  , 

op  pene  vart  de  originele  penningen  felve  goed  te 
doen. 

Datter  verboden    werde  van   uit  den  Lande  te 

voeren ,  te  lande  of  te  water  3  eenige  goederen  ge- I.  Deel 

rart  Mac* 

bp  aflc 

fonieteerft  de  Spaenfe  en  Duitfe  garnifoenen  fowel 
uit  het  Cafteel ,  als  uit  de  ftad  en  vertrecken :  en  dat 
dearticulen  van  de  Pacificatie  in  aenfien  dertraffijke 
en  hanteringe  daer  onderhouden  werden. 

D<e  Staten  ban  252aBanö  ttcfe  ftemontfrantte 
D002  fiarc  <tf5cDcpwccrue  nep?efcnteert  liefjöcn* 

be  in  De  bcrnaDerinae  tier  «Staten  *tf5cnerael  /  i# 
nocD  ncbonDen  t»e  fcltic  te  fcnDcn  aen  Den  ïïaDc  ban 
graten/  bp  De  toclïic  Daer  op  öeniacnt/nercmctpt* 
eert  en  Daer  na  nepuDliccert  i$  &*t  nabolgenöc  piac- 

caet. 
By  den  Conink. 

ONfen  lieven  en  getrouwen  de  Cancelier  en  lui 
den  van  onfen  Rade  in  Braband  ,  faluit  en  di 

lectie.    Alfo  de  Generale  Staten  van  onfe  Landen  Sfltt 
van  herwaers-over  ,  jegenwoordelijk  vergadert  bin-scrcnci, 
nen  defc  onfe  Stad  van  BrufTel ,  ten  verfocke  van  de  morfert/ 
drie  Staten  van  onfen  Lande  en  Hertogdomme  van  KJ^SL 
Braband,  ons  hebben  wel  particulierlij  ken  doen  ver-  anttorr* 
tonen  hét  groot  misval  ,  ongeluk  ,  en  depopulatie  ptn  tooje 

van  onfe  Stad  van  Antwerpen.    En  dat  om  te  ver-  &  * "  ■£ 
hoeden  de  gehele  bederffeniffè  ,  defolatie  en  ruincrcooc, 

vanden  koopluiden  ,  burgers  en  ingefcrene  van  ciic- bcnöpöc 

re  ,  gantfchlijken  van  node  was  ,  daer  in  te  verfien  H[~|Jp' 
by  publicatie  van  eenige  puntten  en  articlen,  in  ha-  £,van,tf* 
reRemonftrantie  begrepen  ,  en  onder  anderen,  datotrötii 

alle  goeden  ,  waren  en  koopmanfehappen  ,  procédé-  ̂ l°oft 
rende  van  den  roof  en  plundcringe  binnen  de  voorfz  pjim,' 
Stad,  by  de  gemutincerde  Spangiaerdcn  en  hare  aen-  ürrr/ 

hangeren ,  onlanx  gedaen ,  onder  wien  de  felve  be-  'c  nj?"^ 
vonden  fouden  \vordcn,fo  wel  in  hare  eerfte  vorme  als  &,™  r/a' verandert  wefende ,  fouden  mogen  by  den  proprietaris 

gcvendicccrt;gcrcpcteert  en  weder  gccifchtwcrden,in 
OQQ  -  fpecie 
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fpecie  of  weerde,  mits  doende  daer  van  blijken,  (on- 
der den  prijs  van  haren  koop  weder  tekeeren  of  refti- 

tueren. Ook  dat  alle  obligatien  en  beloften ,  fo  prin- 
cipale als  qp  borgtocht  of  fidejuflbire,  wiflelingen  of 

wederwiflelingen,  by  de  voorfchreven  burgers  of in- 

gefetenen ,  gedurende  de  forfe ,  gewelt ,  roof  en  plon- 
deringe  voorfchreven  of  naderhand  gedaen  ,  onder 

wat  name ,  tijtle ,  verwe ,  of  dexfel  de  felve  fouden  ge- 
maekt  of  geinventeert  wefen  ,  gecafleert ,  geannul- 
leert  en  te  niete  gedaen  fouden  worden.  Verbiedende 
cenen  jegelijken  daer  van  den  plunderers  of  actie  van 
hebbende,  of  andere  eenige  betalinge  of  vernoegen  te 
doen ,  op  pene  van  geacht  te  worden  als  fauteurs  van 
dien.  En  alfo  vele  der  voorfchreven  plunderers ,  of 

andere  van  haren 't  wegen,  de  penningen  t' Antwer- 
pen gerooft  en  geftolen ,  alredc  by  wiflelinge  en  we- 

derwiflelinge  uitgegeven  hebben ,  om  die  in  Span- 
gien,  Italien,  Vrankrijk  en  elders,  of  anderfins  ge- 
reftitueert  te  worden,  hebbende  fulke  penningen  ge- 

leid ofgedepofiteert  op  eenige  comptoiren  of  banken , 
om  de  felve  binnen  defe  Landen  of  elders  te  mogen 
vinden  ,  datmen  ordineren  foude  allen  koopluiden ,  fo 
wel  yremde  als  andere ,  die  eenige  penningen  by  wiflel 
ofwederwiflel,  leeninge  of  de  poft  ontfangen  hebben, 
zedertden  vierden  dag  van  Novembri  leftleden ,  dat 

fy  't  felve  fouden  moeten  verklaren  en  te  kennen  ge- 
ven aenfekere  Commiflarifen  daer  toe  gedeputeert, 

om  aldaer  en  voor  de  felve  Commiflarifen  gedeba- 
teert.  te  worden  van  de  qualiteit  van  de  fchult  binnen 
fekeren  dage,  en  of  de  originele  penningen  van  den 
voorfz  roof  eenigiïns  geprocedeert  zijn ,  of  niet,  op 

(F018S  )  Pene  a^  boven.  Belaftende  wel  exprefïelijken  allen 
koopluiden  ,  en  andere  die  zcdert  den  vooriz  tijd  ee- 

nige penningen  by  wiflel ,  leeninge  of  depoft  ontfan- 
gen nebben ,  daer  van  hare  brieven  fouden  mogen 

gelanden  hebben  om  die  te  betalen  in  andere  Lan- 
den ,  Provinciën ,  merkten ,  of  plaetfen ,  dat  (y  de 

felve  brieven  van  ftonden  aen  wederroepen  en  revoce- 

ren,  doende  daer  van  d'infinuatie  aen  hare  facteurs, 
agenten,  of  andere  aen  de  welke  de  voorfchreven  wif- 
fel-brieven  of  obJigatien  fouden  mogen  geaddrefleert 

ofgefchikt  zijn,  'tzy  dat  de  felve geaccepteert waren 
of  niet,  de  voorfchreven  brieven  niet  te  betalen,  op 
pene  van  de  originele  penningen  te  moeten  wederke- 

ren en  reftitueren  Dat  infgelijkx  verboden  foude 
worden  uit  de  Landen  van  herwaers-over  te  mogen 
voeren  te  lande  of  te  water,  eenige  gepakte  of  onge- 

pakte goeden  of  waren,  onder 't  dexel  van  koopman- 
schap of  anderfins ,  fondereerft  en  alvorengevifiteerr. 

te  zijn  by  de  Gecommitteerde  van  de  tollen ,  of  Offi- 
ciers ,  om  te  befien  of  onder  de  voorfz  goeden  en  wa- 

ren yet  foude  mogen  wefen ,  dat  in  den  roof  en  plon- 
deringe  van  Antwerpen  geftolen  foude  wefen.     Van  | 

ruïne  en  bederffeniflê  van  de  goede  koopluiden, 
burgeren  ,  en  ingefetene  van  onfe  voorfchreven 
ftad  van  Antwerpen  ,  fo  grootelijks  befchadicht 
door  den  roof  en  plunderinge  der  felver  Stad  >  tot 
onfen  groten  leetwefen  en  mishagen.  Wy  om  de- 

fe en  andere  redenen  ons  daer  toe  bewegende, 

hebben  by  advijfe  en  deliberatie  van  onfe  feer  lie- 
ve en  getrouwe  de  luiden  van  onfen  Rade  van 

State  ,  by  ons  gecommitteert  totten  Gouverne- 
mente  Generael  van  onfe  voorfchreven  Landen 

van  herwaers-over  ,  mitfgaders  van  de  Hooft- Prefi- 
dent,  en  luiden  van  onfen  fecreten  Rade,  geordi- 
neert  en  geftatueert ,  ordineren  en  ftatueren  by  de- 
fen ,.  de  puncten  en  articulen  hier  na  volgende.  In 
den  eerften ,  dat  alle  goeden ,  waren ,  en  koopmans 
fchepen ,  procederende  van  den  roof  en  plunderin- 

ge voorfchreven  ,  onder  wien  de  felve  bevonden 
fullen  worden,  fo  wel  in  hare  eerfte  vorme  als  ver- 

andert zijnde,  fullen  by  den  proprietaris,  gevendi- 
ceert ,  gerepeteert ,  en  wederom  ge-eifcht  mogen  wor- 

den ,  in  fpecie  of  in  weerde ,  mits  daer  van  deugde- 
lijk doende  blijken,  fonder  den  prijs  van  den  koop 

daer  af  te  moeten  reftitueren.  Behoudeüjk  noch- 
tans dat  de  Jugen  en  Rechteren  daer  van  fommier- 

lijk  recht  doende  *  fuik  en  fo  goed  regard  daer  op 
fullen  nemen ,  als  fy  na  reden  en  bilhkheid  bevin- 

den fullen  te  behoren.  Dat  alle  obligatien  en  be- 
loften fo  principale  als  fidejuflöre,  wiflelingen  of  we- 

derwiflelingen ,  die  gedurende  de  fortfe ,  gewelt  en 
roof  voorfchreven ,  of  daer  na  by  de  voorfchreven 
burgers  of  ingefetene  gedaen  zijn  geweeft  ,  onder 
wat  naem ,  verwe  ,  of  tijtel  de  felve  fouden  mo- 

gen ge-emaneert ,  gemaekt ,  gecoloreert ,  of  gein- 
venteert wefen  ,  fullen  gecafleert,  geannulleert  en 

te  niete  gedaen  worden  ,  gelijk  wy  ook  de  felve 
cafleren  en  annulleren  by  delen.  Verbiedende  ee- 
nen  jegelijken  daer  van  eenige  betalinge  of  vernoe- 

gen te  doen  aen  den  voorfchreven  plunderaers ,  of 
actie  van  hun  hebbende  ,  of  andere  ,  op  pene  van 
geacht  te  worden  als  fauteurs  van  dien.  En  op  dat- 
men  des  te  beter  foude  mogen  achterhalen  de  pen- 

ningen binnen  Antwerpen  gerooft  ,  die  de  plunde- 
raers of  andere  van  narent  wegen  airede  by  wifle- 

linge en  wederwiflelinge  uitgegeven  mogen  heb- 
ben ,  fo  voorfchreven  is ,  hebben  wy  geordineert 

en  ordineren  by  defen  ,  allen  koopluiden,  fo  vreem- 
de ,  uitheemfe  als  onfe  onderfaten  ,  die  zedert  den 

voorfchreven  vierden  dach  van  Novembri  left- 

leden  eenige  penningen  by  wiflelinge  of  weder- 
wiflelinge ,  leeninge  of  de  poft  ontfangen  fullen 

hebben  ,  dat  fy  't  felve  komen  verklaren  aen  den 
Commiflarifen  daer  toe  van  onfen  wegen  gedepu- 

teert binnen  onfe  Steden  van  Mecheten  ,    Gent , 

gelijken  dat  de  gene  die  huns  wetens  eenige  hulpe  I  Vliflïngen  en  andere  :   te  weten   Meefter  Jan  de 
gedaen  fouden  hebben ,  om  fulke  tranfporten  of  uit- 
voeringetedoen,  ofhun  namen  daer  toe  geleent,  ge- 
ftraft  en  gepunieert  fouden  worden  als  fauteurs,  te  wat 

tijde  men  't  felve  naderhand  foude  mogen  weten  of 
doen  blijken.  En  dat  de  gene  haren  naem  daer  toe  ge- 
leent  hebbende ,  of  die  huns  wetens  fulke  geroofde 
goeden  mitten  haren  fouden  hebben  laten  packen  ,  al 
hadden  de  felve  in  derderhand  geweeft ,  hun  eigen 
goed  fouden  verlicfen ,  en  dat  fy  daer-en-boven  ar- 
bitralijken  geftraft  en  gepunieert  fouden  worden  En 

dat  boven  het  onderfoek  van  de  packen ,  't  welk  in- 
difFerentelijken  gedaen  fal  worden,  om  te  befien  of 
daer  eenig  gerooft  goed  in  ware,  den  proprietaris  des 
verfocht  zijnde,  gehouden  foude  wefen  fijn  eed  te 
doen,  dat  de  felve  goeden  van  den  voorfchreven  roof 
niet  en  komen  ,  en  dat  hy  egeen  deel  of  part  gehad  en 
heeft  in  den  felvenroof ,  directelijknochindirecte- 
lijk,bykoop,  wiflelinge  of  anderfins,  in  wat  manie- 

ren 't  felve  foude  mogen  wefen.  En  dat  hen  daer  op 
fouden  worden  ge-expedieert  onfe  opene  brieven 
van  Placcate  daer  toe  dienende.  So  ift  ,  dat  wy  de 
faken  voorfchreven  overgemerkt,  genegen  wefende 
ter  bede  en  begeerte  van  de  voorfchreyen  Generale 
Staten  ,   en  bcgeerende  te  verhoeden,  de  ganriche 

Pape,  en  Nicolaes  de  Voogt  ,  Schepenen  van  onfe 
voorfchreven  ftad  van  Antwerpen,  en  Meefter  Wil- 

lem Martini  Greffier  der  felver  ftad,  of  de  twee  van 
henluiden ,  of  fulke  andere  als  de  felve  Commiflai- 
rifen  te  dien  einde  fullen  mogen  denomineren  en 
fubdelegeren ,  in  de  voorfchreven  Steden ,  om  voor 
de  voorfchreven  Commiflarifen  gedebateert  te  wor- 

den van  de  qualiteit  van  de  fchuld  ,  en  of  de  origi- 
nele penningen  eenigfins  geprocedeert  zijn  van  den 

voorfchreven  roof ,  of  niet ,  en  dat  tot  fekeren  da- 
ge die  de  voorfchreven  Commiflarifen  daer  toe  Hel- 
len en  prefigeren  fullen,  op  de  pene  als  boven.  Be- 

laftende wel  exprefïelijken  allen  koopluiden ,  en  an- 
dere die  zedert  den  voorfchreven  tijd  eenige  pen- 

ningen by  wiflelinge ,  leeninge  of  depoft  ontfangen 
fullen  hebben ,  daer  van  fy  hare  brieven  gefonden  mo- 

gen hebben ,  om  die  in  andere  Landen ,  Provinciën  , 
merkten  of  plaetfen  te  betalen ,  dat  fy  terftond  de  felve 

brieven  wederroepen  en  revoceren.  Doende  d'infinua- 
tie aen  hare  Facteurs,Agenten  of  andere,aen  de  welke 

de  voorfz  wiflèlbrieven,  of  obligatien  geaddrefleert  of 

gefchikt  mogen  wefen,  'tzy  dat  de  felve  geaccepteert 
zijn  of  niet,  de  voorfz  brieven  niet  te  betalen ,  op  pe- 

ne van  d'originele  penningen  te  moeten  wederkeren. 
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en  reftitueren;    Verbieden  en  interdiceren  voorts  ee- 1  l onnetë  te  muïtencrcn  /  feggenbe  /  bat  ft  totlben  W*  aene nen  jegelijken  by  defen,  uironfe  voorfchreven Lan-    ten  töie  fp  bienbett/  en  tote  fjacr  foube  Halen/  en  boof  ®n 
den  van  herwaers-over  te  voeren ,  ter  zee ,  te  lande ,    totlben  bctaelt3nn/ en  ginrtcnin't  !jUiÖbattbcn<02a'  S,™ 
of  over  foete  wateren  ,  eenige  gepakte  of  ongepakte    be  0111  bte  te  bangcn  /  't  tocifl  fp  niet  eii  feottben  bOCtt  /  Sr  ftaö 
goedenen  waren,  onder 't  dekfel  van  koopmanfchap    toant  Ijp  IjacC  OtltliOmcntoaoV  bit  OCfCljtCöe  OP^èa-  ba"ant' of  anderfins ,  fonder  eerft  en  al  voren  geviliteert  te    tcrbatlj  ben  27  ban  öc  b002lcbcil  maetlb.  3?e  ®2fe  ?Cm  feft 
zijn  by  de  Gecommitteerde  van  de  Tollen,  of  Offi- ;  bc!)abbet)cmbcnio  of  21  b:rhlaertacttbe5pbcban  tatij. 
ciers,  om  te  befien  of  onder  de  voorfchreven  goeden  ■  De  Staten  /en  bat  00H  0002  fmeben  aen  bcnJÖcrtO-  " 
iet  ware  dat  inde  plunderingevan  Antwerpen  gefto-  ;  0C  ban  2ïer|Cf)0t/  cnfBarrjllitf  bei|ab2e  t  op  ̂011=  tc 
ien  of  gerooft  foude  mogen  zijn.  Willende  en  ordi-  j  bagben  z8  quamen  fjtcr  be  Colonncijff  ©Oltopler/  " 
nerendedat  degenedie  huns  wetens  eenige  hulpe  ge- >  Carcl  ipotber  en  C021telt«ö  batKtïinbcn/  0111  llict  0110  tc 
daen  fullen  hebben,  om  gelijken  tranfporten  of  uit-1  te  tracteren/  bat  top  metten  «Ojabe  tn  b2Ul1b|Cf)au  " voeringen  te  doen  als  voren,  of daer  toe  haren  naem  l  (0UbcnarC02bercn/  toant  l)P  fjtïü  bcrl02CH  fach  /  b002  " 
geleent  fullen  hebben,   geftraft  en  gepunieert  fullen  j  bicil  (jp  b2Cefbe  bat  al  0110  bolh op  be  (ïab  fOUDCIl  f  ftac*  " 
worden  als  fauteurs,  tot  wat  tijde  men  't  felve  hier    OCCCil  /  toJMCCr  grOOtcn  luft  Ijcbbettbe  tot  ben  bieilft  " 

.  jlöajcftcit  nef- 
packen,  al  waert  dat  de  felve  goeden  in  derder  hand  )  fen.0  Oefen  COpte  Obcrfcnbe/  be  toclftc  be  <©2abe  OP  M 
hadden  geweeft  ,  fullen  hen  eigen  goed  verliefen,  I  ben  29  ber  felber  gcfto02enen  belooft  fjceft  t'Onbcr-  W 
en  daer-en-boven  arbitralijken  geftraft  en  gecorri- 1  l)0Uben  :  en  tjoetoel  bat  top  tDtftCtl  bat  l)P  OUtf  baer  tt 
geert  worden :  de  felve  goeden  te  appliceren  ,  d'een  '  mebe  meenbe  te  bcb2iegen  /  f0  COntentCCrbetl  top  OnÖ  " 
derdendeel  t'onfen  profijt  e  ,  d'ander  derdendeel  tot  baeciliebC/  Oin  OllfefafiC  030*0002  tcmcertejuftifi;  " 
profijte  van  den  aenbringer  ,  en  't  derde  derdendeel  Ceten:  OP  ï)2pbag  Oarr  naer  leibe  ben  Belt  Obcrtfcn  " 
tot  profijte  van  den  Officier  die  daer  van  d'executie  2flllliaen  be  tèomciO  be  ̂ ccrcban.-plopon/  benfOOtte  " doen  fal.  Willende  en  ordinerende  voorts  meer,  dat   ban  ben  <©?aüe  ban  25arlapmont/  Iteber/  bte  naer  " 
boven  't  onderfo^k  van  de  packen,  't  welk  indiffe-  fBctljclcntotlDegaen/  toant  ban  baer  tod  20  4T0.1U*  " rentelijkgedaen  fal  worden  ,  om  te  befien  of  daer  on-  pagtlien  ÜMcn  en  loou  pacrbcn  gcEiOIIKtl  toai'CH  / 
der  geroofde  goeden  zijn,  den  proprietaris  des  ver-  Ollttil  D?fe&tabtteb2engcn/  Op  ben  fclben&aaear- 
focht  zijnde  gehouden  falwefen  eed  tc  doen,  dat  de  nbeerbCil  liter  fjet  b002f3  bOlB  b.111  be  Stilten  in  be 
voorfchreven  goeden  van  den  voorfchreven  roof  niet  b002-tfab  2d02glj0Ut  gcnaemt/  Clt  quanten  terftOttb 
en  komen  of  procederen  ,  en  dat  hy  in  den  iëlven  roof  b002  öc  ftaD/  beQCmiOe  baer  fll  te  llOltien.  <Dcn  *©2a?  ' 
geen  deel  of  p^rc  gehad  en  heeft,  dire&eüjknoch  in-  be fjclafic öatter  meiiianb  op  bie ban but'ien  en  foiibe  "(Fl3°3 
diredelijk,  by  kope,  wiflèlinge,  rtoch  anderfins  in    fcljteteil/  ÖKÜIg  ̂ abe  Ctt  COampananp  Cnb.T  be  " geenderhande  manieren.    En  ten  einde  dat  van  onfe    Ü0genbanbep002tcnmctf)nntrafteViben.  <©"  tètlit- 
jegenwoordige  ordinancie,  interdi&ie,  en  verbod,    )*e  ColOnneljS  gingen  toel  ttoe  Of  blie  maclÖ  Öp  ben «©zabe/  om  Ijem  tc  boen  confentcren/  om  op  beo5  ̂ ta- 

ten  bolH  te  mogen  ff  Ijietcn/'t  toclft  al  te  bcroeefó  toaö/ en  bat  refufeecbe  ft?  niet  alleen/macr  toilbe  ooh  bc  fol- 
baten  lik  buiten  be  poraten  ban  fijn  i^cf  (?onben  toetft 
jagen/  en  maeöte  hatdy.x  folbaten  be v>i:lm\  ieacnss 
Daer  beïben/  fo  bat  itie  met  groot  mefcententcment 
op  bten  nacljt  naer  ï)et  nadeel  guamen/en  frljieben 
Ijenbaeropeene  niiffibc/  fienbe  ftet  berraeb  ban  ben 

procederen ,  tegens  den  overtreders  en  ongehoorfame,  ;  <a2abe.  ̂ CÖ  ̂ aterbaegfif  'tfmojgeng  te  tien  uren  /  fo 

niemand  ignorantie  en  foude  mogen  pretenderen. 
Ontbieden  en  bjvelen  wy  u ,  dat  gy  terfiond  en  fon- 

der vertrek,  defe  jegenwoordige  doet  kundigen,  uit- 
roepen ,  en  publiceren,  alom  binnen  de  lieden  en 

plaetfen  van  onfen  lande ,  en  Hertogdomme  van  Bra- 
band  en  vanOvermaze,  daermen gewoonlijk  is  uit- 

roepingen en  publicatien  te  doen.  En  tot  onderhou- 
denifTe  en  obfervatie  van  diere  ,  procedeert  en  doet 
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by  executie  van  ie  penen  boven  gementioneert ,  fon 
der  eenige  gunde  ,  diflimulatie  of  verdrach.  Des  te 
doen  met  diefer  aen  kleeft  ,  geven  wy  u  volkomen 
macht,  autoriteit,  en  fonderling  bevel  Ontbieden 

en  bevelen  eenen  jegelijken,  dat  fyu't felve  doende 
ernftelijken  verftien  en  obedieren.  Want  ons alfo ge- 

lieft Gegeven  in  onfer  ftid  van  BruaTelj  onder  omen 
contre  zegel  hier  op  gedrukt  in  PI  ïccare,  den  i8dach 

van  Decembri.  In'tjaer  1^76.  Onderftond aldus,  by 
den  Konink,  in  fijnen  Rade     En  was  ondertekent 

d'0  v  E  R  L  w  p  E 

liet  be  <02abe  be  Compa  Tinten  ban  be  graten  bin- 
nen be  (tab  nomen/ met  ooft  be  ruiterie/  en  gingen 

Ijaer  tertfonb  tegens?  net  Haftcel  trenferen :  baer  te^ 
gentf  bte  ban  net  Hafteel  met  al  ïiacr  gcftliutteaenö 
be  (tab/  en  trenfeen  fdjontcn/  op  ben  feluen  ttjb  fo 
toon  ben  Capitein  <0afpcr  €>?tiö()aerecntrenfceaf 
aen  be  sijbc  ban  ̂ MBtrijiei/  bobenbc  alle  begene 
bic  baer  toaren/ en  b2an^e  een  utitóafV  bat  fp  toon- 
ben  fb2tificeren/  'ttoelft  na  be  €roncnbucafepoo2te toaö/ 

men  fcDoot  alle  Hen  gantfeljen  naclit  ober/ 
om ï)?n niet tcrnfletc laten/  ten  felben  bageberdotv 

\  ben  top  bat  be  folbaten  iitt  5ïcl(ltoaren  getogen/  en 
gcrontmn^ticriobafta^beinbcfe  to2ebe  ̂ paen^  I  öü»  be  töibter  toaren  om  iiie  tcpafTeren/enterftonb 

feïjen  ïianbcl  t'Hnttoerpen  fo  grootcn  Oefjagen/  bat ÖPbenöoninh  baer  ban  fo  nae|t  ïipmccOt/  al^ban 
eene  fecr  groote  fcHoone  en  ftcerlijhe  bict02ie  /  baer 
ben  föomnft  grooten  bienft  en  boojbeel  banftabbe/ 
bte  feer  groote  recompenfe  nabbe  berbient  en  ge- 
meriteert/  neeft  obergefeïwben.  €n  op  batmen 
niet  en  meeiie  bat  bet  berfiert  $p/  fal ih Dier föneU 
gen  Ö2icf  uit  ben  ̂ pacnfcljc  getranflatcertenobcr*    ten  bolH  te  recontreren/  niet  toetenbe  bat  fp  in  be 
gefet  (lellen  /  tie  \)p  ben  feden  j^obcmbjfö  /  ttoe   (lab  toaren  /  fo  bcbe  men  daer  omtrent  1 1  uren  btn- 

fo  fonben  top  naer  te  galcpcn  en  ponten  om  ober  te 
pafleren.  vDetf  ̂ onbaegö  baer  aen  op  ben  bierben 
befe$  Dabben  top  tijbinge  bat  <ZDon  ?Clcnfo  be  3Der- 
gag/met  nocli  eenige  bic  tot  iBactfricnt  toaren  geble- 
ben/  en  be  ruiterie  ban  gfuliacn  be  fiomero  met  ee- 

nige folbaten  bic  ban  bic  tot  Sier  toaren/  mebe  om- 
trent ttoe  mplen  ban  be(lab  guamen/  ombe^ta 

bagennaer  bercfcl)2icftelüfte  innemingeaen  ben!^o 
ninft  beeft  aefonben  /  be  facfte  naer  3ijncn  fin  /  fo 
Bemgoeb  bocljt  berljalenbe/  'tinDoubtoaö  iuibenbe albu& 

5?<ff ^.  C  R.  IÏ5.  J^oetocl  iö  feer  ge-empefeneert  ben/ 
3P  tft  nocljtanö  genootfaentutoe  IKaicftcitrcftcningc 
te  boen  ban  alle  't  gene  bat  febert  mijn  lefte  ftteü* 

LSS  tocn«alfttertó  gcppfTcm  /  met  net  fucteg  ban  jjtëae- 
tfja'  ftnrtJt.  ̂ e^uitffben  biebaertn  lagen/  namen  be iö*ö«  toapenen  in  beljanb/  enbegonflen  tegens  Dare  Co- I.  Deel. 
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nen  fjet  ftatfeel  nomen.  <Die  ban  3fcl(ï  en  toouben 

onber  baer  benbelö  niet  binnen  bomen/ban  aio  gemu*  '~c tincerbe/  fo  fp$üu/  met  baren  Clccto  en  benbel/  men  u 
mo(l  baer  mebe  te  b2ebcn  toefen/  betoulctop  baer  ge-  u 
offercert  babben  te  bolboen  en  betalen  /  teriTonb  fo  a 

(telben  top  02b2e  om  eenen  tiitbal  te  boen  /  't  toeih  bp  be 
poo2tc  ban  &t.  goriö  gefr Iiiebe.   ̂ ie  ban  -Held  met 
baren  €Iecto  /  ben  23aron  Poltopler  /  Carcl  f  oefter/ 

en  Ö2tc  Compagnicn  ̂ ooabuttfcbeni/  alcf  ttoe  ban  ' 
5pronObcrgcr  en  een  ban  Cnrel  pocher  gingen  op" 
be  (iratc  baer  lie  JDalcn lagen/  üetbolh  ban  JHöac* " 

<0grj  3  (IvifDt/ 



^5  8  Het  negende 
„(tricBt/  trotftcnirttié  ftraet  ban  gintfBicBjel/  ben 
»  ©elt  obccflen  ̂ uliaen  fiomero/  iprancifcy  ©albc5 
„  met  Baer  bolb /  en  nocB  ö?rc  Compagnicn  ban  tien  fel* 
«ben  <ö5:abeban  <©bec|tcin  bic  tot  ïfêaeflricintoacen 
«getoeeil  /  be  toclbe  toel  toetenbe  be  fcBelmecpeban 
sjöcn  «tffcabc  /  ftooeren  ten  bienft  utoer  313ajefteit  te 
3>fteiben  tcgens?  Bern/  öefe  o?b?e  getfelt  3üntie  /  fobe* 
3)  öetfe  publiceren/  op  berbeurte  ban 't  lijf  batternie* 
»  manb  in  eenige  öuifen  foube  gaen  boo?  en  al  eer  bat  be 
»^tab  getoonnen  toa$  /  en  batter  niemanbenfoube 
»  roben  /  berblarenbe  't  felbe  boo?  nuaeb  te  3ijn  /  en  bat 
»  men  be  bo?gerpe/  Dare  b?outocn/  of  binberen  geen 
■>•>  cjuaeb  en  foube  boen  /  ban  be  gene  lik  men  in  be  toa* 
3>  penen  bonb  /  bat  men  be  herben  /  Clooflertf  of  eenige 
»  <®ee(lelijbe  Buifen  niet  mocpen  en  foube  /  en  na  be 
«toinninge  ber^tab/  foube  menmette  felbe  compo* 
»fecen/  enbanbefolbaten  contentement  boen/  fonöer 
3>  bo?tinge  ban  Bare  competerenbc  gagie.  't3Belb  fp 
»alle  beioofben  na  te  bomen/  entrocben  foopbemib*- »  bag  te  een  uren  uit  Bet  Cafleel.  ,&p  en  toacen  fo  Ijaeft 
»  uit  Bet  Cafleel  niet/  fp  entoonnen  tertfonb  betrenfee 
3>  ban  &  ifêicBiel/  en  (lanen  be  boo?fle  Buifen  in  ben 
»  b?anb/  Bet  d§cBecmer0-Bui$  bermits  Bet  feer  (lerb 
>?  toast/  leggenbe  bp^int  2Bcriépoo?te/  enaltoaerfp 
wbiennacDtBetgefcDut  Baböen  geftelt/  berbefenbeer* 
3>be[jen  lange  tijb/ ten  laetflcn  ouaincntop  opalle5t> 
«beninbe  ,§tab/enbe  ruiterpe  bolgöe  ijetbcctbolb/ 
» fo  bocBt  men  boos  be  ganfefje  <§taö  tot  boo?  be  $icu* 
3»  (lab  toe  /  en  om  bat  fp  ban  't  ̂ ta&Buté  en  uit  anöe* 
"re  gebuir  Buifen  op  onSbolb  grete  fcBabc  bcben/  fo 
«  batfe  bp  na  mollen  bertrecben  /  fo  (tab  men  lik  in 
3»  ben  bjanb  /  ten  laetften  <©ob  Beeft  toillen  gebient 
»3ijn  met  Bet  bobenban  beel  bolj  be^tab  te  beBou* 
»>  ben  /  baec3(jn  omgebomen  meer  als*  8ooo  man  te 
>  boet/fo  <DuitfcBenal0  3Balen  en  iooo  peerben /bie 
»  in  be  (lab  gebleben  of  ben  Batë  afgefneben  3ijn. 
»  ̂ e  foon  ban  ben  C5?abe  ban  <tëgmont  en  be  J^ccr 
»  ban  Cap?e#  too?ben  gebangen  /  en  3ijn  op  bit  Ca- 
»  fleel  /  men  en  toeet  ganfcB  niet  ban  CBampangnp/ 
»  ban  ben  marnuts  ban  l|ab?e  /  of  ban  ben  <0?abe  /  of 
»  fp  boob  /  berbo?gen  /  of  ontbomen  30n  /  be  ̂eereban 
"  25ieb?etë  in  bef£ieu(tab  met  eenfeïjuitgen  bcrb?on* 
*  uen/  baer  BP  in  berbojgen  toas*  (  bangelijbentéBier 
»  oob  gebangen  ben  ColonelComelig  ban  €inbe/  be 
"  toclbe  met  fijn  bolb  al  becBtenbe  toerb  gebónben/  en 
"3tjnnocBbele  ban  be  Bare  gebangen/  bie  men  betoa- 
"  penen  af  Beeft  genomen  /  en  men  Beeftfe  uit  beflab 
"gefaegt/  betoelue  tegen  onfe  o?b?e  gepionbert  enbe* 
»  rooft  iö  oetooüfcen/  bat  nocBtan^  be  jblbaten  belooft 
"Babben  niet  te  boen/  en  eenige  plaetfen  ban  be  ftab 
3,3ijn  berb?anb  /  ai0  Bet  guartier  na  Bet  Cafleel/  en 
99  nocB  op  eenige  anbere  plaetfen  ban  be  flab.  <©p  gifle* 
"rentoejenbe  iBaenbag  ginu  i&  binnen  berflab/  om 
,?te  o?bonnerenbat  Bet  roben  en  plonberen  foube  op- 
?>  Bouben/  enbebe  eenige  ban  belfêagiflraet  bergaöe^ 
"  ren/  om  in  eenige  anbere  faben  o?b?e  te  (lellen,  ̂ b 
"gelobe  bat  men  fcer  toeinig  p?ofijt  uit  ttft  (lab  fal 
"trecben/  toantfp  al  compofeerben/ en  ib  ben  niet  be? 
"  flanb  getoeefl  om  bat  te  remebieren/  ben  €a(lelein 
"  ,§ancbiob'2(lbila/  <Donüllonfo  be  ©ergass/  engiu- 
"  liaen  Komero  /  Bebben  op  Buiben  allemogelijbe  naer- 
"(ligBeib  gebaenom  Bet  bolbteboen  bertrecben  /  op 
"battet  roben  en  plonberen  op  foube  Bouben/  <6obge* 
»  be  battet  Belpen  macB.  ̂ P  Bebben  op  Buiben  utoe 
"Ifêaiefleit  groten  biende  gebaen/  bat  men  Baer  niet 
''genoeg  en  ban  retompenferen.  3&en  25aron§poltoij* 
"  Ier  bocBt  felbe  in  perfoon  /  fünen  foon  toierb  gèguetft/ 
"  en  Carcl  f  ocber  oob  met  een  ptjbe  /  en  tó  nocB  in  een 
*  Banb  geguetft  /  ben  25aron  Jpronöberger  bocBt  te 
"  paerbe/  alfo  BP  niet  te  boetenbonbe  gaen/  9Cleran* 
"  ber<©onfaga  Beeft  utoelBa|c(leit  alle  befentrjbfeer 
"  tocl  gebient/  ben  toelben  al  (Ijn  gocb/  fo  tot  2&?uf- 
"  fel  /  tB0  bat  Bp  Bier  Babbe  /  berloren  Beeft.  5^en  €a- 
"(leïein  «SancBio  b'3ibiia/  ̂ ©on  3filonfo  be  ©ergaiS/ 
"  bcn0clt-ober(len5!uliacn  öomero/  ben  ©clt-ober* 
"den5pranctfcobe©aibc3/  ben  Colonel  ©erbugo/ 

Boek. 
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fp  berobligeert  3tjn/  berBalbett  utoc  pajetfett  batt u 
tegems  banbbaer  fal  toefen.  3ib  tocnffbeutoellöaje? u 
(leitbeel  gelur  met  befe  bictorie  /  lik  fcer  grooteer  " 
toecfl  i#  /  enbe  fcBabe  ban  beflab  iotoel groot  oz> «« 
tocefl :  maer  fullen  baer  toeber  be  macBt  ban  Bet  Ca- cc 
ftcel  leren  bennen.  51b  ben  feer  geempefcDcert  /  maer <c 
falmctte  eerfle  occafte  op  Bet  b?eetfle  tocberom  aen f£ 
utoe  DBajefleit  fcB?öben/  $c.  uit  Bet  Ca(le«l  ban  %t\u  " 
toerpenben  6  ,$obemb?i0  1576.  <©nber(lonb/  utoe" 
USajcfleitjS  ootmoebigen  bicnaer  en  bafaei  hit  utoe tc 
Coninblijbc  USajedcits  boeten  en  Banben  tó  buf|enbe/ " 

entoassonbertebent  '£ Hieronymo  de  Roda. 

<©e  felbe  itoba  o?bonneerbe  bat  be  CBirurgijnsJ 
ban  ̂ nttoerpen  /  be  gerjuetfte  perfonen  biefp  Ijab- 
bengecureert/  of  toarencurerenbe/  mo(lenbpname 
en  toename  bp  gefcB?ifte  leberen  aen  Comargo  /  met 
beftgnatie  ban  Baer  tooonpïaetfe/  pjetenberenbe  liit 
gebanbelijb  te  (lellen/  en  Ben  gceberente/ttmfifgue* 
ren  /  altf  Ben  toonben  gebregen  Bebbenbe  inberefi= 
(lentiebanbe^pangiaerben/  niet  tegenflaenbe  be 
felbe  meefl  toaren  getoontin  BaerBuifen  in 't  facca* 
gemént/  befgelijr  toilöe  Comargo  boo?laftban  öo* 
ba  gebanbelijb  (lellen  alle  3©ijb-mcc(lcr0/  ^onbert* 
(leen  (Cienbenaerss  /  alief  bc  gene  tk  ladBabben  be 
^pangiaerben  te  refitferm  /  fU(r  oat  fp  ijen  leben  met 
gelb  Bebben  moeten  b?p  bopen/  na  bat  fp  ban  Baer 
goeberen  al  berooft  toaren,  <Dtt  en  meer  anbere  tctït 

belebo?geren  bertrecben  en  toeglopcn/  om'ttoeib  te 
beletten  /  Bp  tttm  bit  nabolgbe  manbament  berbonbi- 
gen/luibenbeal0bolgt: 

A  oBngeficn  bele  bo?geren  en  intooonbcrenfïcBoa? « 
-^gelijr  bertrecben  uit  befer(lab/  berlatenbe  b'ee?  « 
ne  beplaetfefijnber  geboomte/  en  b'anbere  be  plast*  «< 
fe  ban  Bare  bomicilie  en  o?binarife  tooningeof  refi* « 
bentie/  baer  fp  nocDtanjSintijbe  ban  noobgeBoubcn  <c 
3jjn  faffifleren  /  niet  alleenlijb  naer  be  befettetoet*  <t 
ten/  maer  oob  naer  'trecBtber  nature,  fflp toillen* «. 
be  baer  in  berfien/  Bobben  berboben  enberbiebenbp  « 
befen/  in  ben  naem  en  ban  toegen  ber  Coninblijbe « 
|Baie(leit  /  bat  genige  boderen  nocB  intooonberen  « 
ban  nu  boo?taen  §en  niet  en  fullen  toerbo?beren  te  « 
beranberen  Baer  bomicilie  /  nocB  Ben  te  bertrecben  « 
buiten  befer  (lab /maer  batfp  fullen  continueren  Ba* (c 
re  reftbentie  al0  boren.  <2n  aengaenbe  be  gene  lm  « 
ficB  alrebe  geabfenteert  Bebben  bat  fp  toeber  fullen  « 
beren  in  Bare  tooningen  /  en  Ber(leïlen  Ben  mefna*  « 
ge  in  htfc  (lab  binnen  ben  tüb  ban  bier  toeben/  be  c< 
gene  lik  Baer  ontBouben  binnen  ben  £anbe  BertoaerjS- « 
ober  ban  fijne  iKajeflcit  /  en  ban  feg  tocecben  boo? " 
be  gene  bie  getoeben  3jjn  buiten  be  felbige/  te  begin*  £« 
nen  febertbe  publicatie  ban  htf^  23ebelenbe  aen  ai* tc 
Ie  oubertf/  geallieerbe  b:ienben/en  naburen  ber  fel*  e< 
ber  uitgetocbene  /  Bacr-ïiefcen  baer  ban  ter(tonbbe«« 
toete  te  boen/  op  bat  fp  toeberberen:  en  bp  geb?ebe " 
ban  bien  /  men  berblaert  fo  toel  b'uitgctoebene  /  atë  be « 
gene  tik  ban  nu  boojtaen  nocB  ficB  fullen  abfenteren/ t6 
berooft  en  gep?tbeert  te3ijn  ban  Baer-iieber  recBt  ban ce 
bo?gerfcBap  /  en  boben  bien  berballen  in  be  b?eub (t 
ban  be  fommeban  2000  gulben/  en  bat  bo?bersfte* cc 
gen  Baer-iiebenfalgep?ocebeerttoo?ben/  ai^menna l€ 
recfjt  en  reben  fal  bebinben  te  beBoren.  €n  op  bat <c 
ban  befe  jegentooo?bige  o?bonnantieniemanbenp?e* IC 
tenbereontoetenfcBap  of  ignorantie.  Abonneren  top  " 
ben  ̂ ScBout  befer  (lab/  befe  te  boen  publiceren  baer  " 
en  alfo  't  beBoren  fal.  «Bebaen  binnen  3ünttoerpen  ben ie 
13  ban  ̂ ecemb^i  1576.  <6etebent  JeronimodeRo-" 
da ,  ge5egeït  metten  3egel  ban  föne  |Ba je(leit  /  in  fo?* " mebanplatcaet. 

t« 

M€n  foube  Bier  nocB  mogen  bp  boegen  teutte 
ben  bp  be  Staten  ban  2S?abanb  /  gefcB?eben 

aen  bc<©o(lerfe  ̂ teben  /  ban  geïijben  aenben55if* 
fcBop  ban  Huib  /  en  meer  anbere  peeren/  ,$teben 

"en  alle  be  Capiteinen  en  «©fficierö  Bebben  Baer  feer  |  cu  Kepublpen/ maer  betojjlebe  felbe  niet  bpfonberjJ 
"  toel  gequeten  in  ben  bien(l  ban  utoe  3tëaje(teit  gelüb   anbere  in  en  Bouben/  ban  blacBten  ober  befe  to?ebe/ 

en 
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en  iammerlijne  en  tprannige  Danbelinge  ber&pan* 
giaerben  /  en  berfoen  bat  fpbe  felbe  o^n  affiflcntic 
en  foubenboen/  nocö  toelaten  batterboo?  Darc=£an; 
ben  en  acüieb  eenig  bolb  ban  oorlog  foubc  pafferen  / 
totnulpc  en  bpftanb  ban  bare  bpanben  /  en  Dat  top 
meer  ban  te  beel  /  uit  't  gene  berftaelt  itf  ban  ben  beet- 
lijnen  ftactöeferfobermaerberftab/  Debben  gcboo?t/ 
fo  brillen  top  baerban  opöotiben  /  met  bet  bcergncn 

'ttoclb  &iutarcDu$  fetH/  bat  s&utu.tfboo?  fijn  boob 
geeft  gclcfcn: 

ö  God  ftraf  immers  hem  gewis, 
Die  van  dit  quaed  de  flichrer  is. 

eanD*  VT/Ü  nebben  bier  boren  berOaelt  boe  batbe  <0e* 
ïïï'n»  bemitcerbe  ban  be  Staten  <0enerael  /  ter  cene  / Sr  tot  cn&e  «öebeputeerbebanben  $2ince  ban  <©rangien/ 
Cent.  Staten  ban  i^ollanb  Eeelanb  èn  baer  «Ueaffbcieerbe 

teranbcre$ijbcn/  opten  19  <Octob2ia?  binnen  ber  (lab 
ban  <®mt  b'cerfrc  communicatie  metten  anberen  beb* 
ben  gebotiben/  om  bJcbctufTcöenbefe  partpen  te  ma? 
feen.  Qc  boo2fcï)?eben  <0ebeputeerbe  /  naer  bat  fp  be 
faben  ten  betben  3ijben  toel  en  rppelijben  öabbeno» 
bertoogen  /  en  iy^t  fp  fagen  /  mernten  en  boo?ben  be 
tneninge  ban  be  <§pangiacrben  nergens  anbectf  toe 
teftrechen/  ban  om  Oen  felben  bolnomene  meefterö 
ober  beiScberlanbcn  te  maften/  en  alle  be  intooon- 
beren  en  ingefetenen  banbe  felbe  ineeneeeutoige  en 
onbectoaeglijbe  fïabernpe  te  brengen/  baer  toe  fpin 
alle  manieren  toaren  traebtenbe  /  toeln  fp  gebu- 
renbe  befe  banbelinge  meer  ban  te  beel  toaren  beto^ 
nenbe.  ̂ §0  boent  bet  Den  meer  ban  tob/ eer  be  faben 
in  nocb  meerber  berloop  en  confufie  ouamen  /  een 
cinbe  baer  af  te  maben.  2flifo  të  op  ben  acbtfïcn  $0- 
bemens  ben  bjebe  getroffen  en  bsfloten  /  metgroter 
blpfcljap  ban  eenen  pegelünen.  3&aer  ban  top  be  artt* 
culen  albter  berDalen  fullen/  en  toaren  Mfcenbe  al£ 
bolgt: 

pï  %  1,  T?Erft  dat  alle  offenfien,'injurien,  mifdaden  en artfeu»  JC/befchadigheden  ,  tuffchen  de  ingefetenen  van 
fl  ban  de  Provinciën ,  die  in  dit  tegenwoordig  tractaet  ge- 

fbeflo'  comprehendeert  zijn  ,  fo  waer  of  in  wat  manieren m  tot  dattet  zy ,  fullen  vergeven ,  vergeten ,  en  gehouden  fijn 
Jent.  als  niet  gefchiet,  fulx  dat  ter  oorfake  van  dien  ten  ge- 

nen tijden  mentie  gemaekt ,  of  iemant  aengefproken 
en  fal  mogen  worden. 
a  Dienvolgende  beloven  de  voornoemde  Staten 

van  Brabant,  Vlaenderen ,  Artois,  Hen  egouwen,  &c. 

Mitsgaders  mijn  Heere  Prince,  Staten  van  Holland 
en  Zeeland,  met  hun  Geaflocieerde,  ongeveinfdelijk 

en  in  goeder  trouwen  van  nu  voorts  aen  t'onderhou- 
den,  en  onder  d'ingefetenen  van  den  Lande  te  doen 
onderhouden;  een  vafteendeonverbreekelijke  vriend-  I  donneert  zy 

onfen  genadigften  Heere  ,  om  te  ftellen  ordre  in  de 
faken  van  den  Landen  ,  in  't  generael  en  particulier, 
fo  wel  iengaende  't  feit  en  exercitie  van  de  Religie  in Holland,  Zeeland, Bommel  en  Geaflocieerde  plaet- 
fen ,  reftitutie  van  fterkten ,  artillerye ,  fchepen  en  an- 

dere faken  den  Conink  toebehorende ,  geduirende  de 
voorfchreven  troublen ,  by  die  van  Holland  en  Zee- 

land genomen ,  als  anderfins ,  fo  ten  dienfte  van  fijne 
Majefteit  ,  welvaert  en  unie  V3n  den  Lande,  men 
fal  bevinden  te  behoren.  Waer  in  noch  van  d'eene 
noch  van  d'ander  zijde,  eenig  tegen feggen , of  belee, dylay ,  noch  uitftel  en  fal  mogen  gedaen  worden ,  niet 
meer  ten  opfien  van  d'ordonnantie ,  uitfpraken , en  re- folutien  die  aldaer  fullen  gefchieden  en  gegeven  wor- 

den ,  dan  in  de  executie  van  dien  hoedanig  die  foude 
mogen  wefen,waer  in  beide  partyen  hen- lieden gan- fchelijk  en  ter  goeder  trouwen  fubmitteren. 

4.  Dat  nu  voortaen  d'inwoonderen  en  onderfaten 
van  d'een  en  d'ander  zijde,  van  wat  Lande  van  her- 
waers-over ,  of  van  wat  ftaet ,  qualiteit ,  of  conditie 
hy  zy ,  over  al  fullen  mogen  hanteren ,  gaen  en  keren, 
wonen,  en  traffiqueren,  Coopmans  gewijs  en  ander- 

fins ,  in  alle  vrydom  en  verfekertheid ,  wel  verflaende 
dat  niet  toegelaten  en  fal  zijn  die  van  Holland,  Zee- 

land, of  andere  van  wat  Lande,  conditie,  of  quali- 
teit dathy  zy,  yet t'attenteren  herwaers-over ,  buiten den  voorfchreven  Landen  van  Holland ,  Zeeland ,  en 

Geaflocieerde  plaetfen,  tegens  de  gemene  rufte  en  vre- 
de, fonderlinge  tegens  de  Catholijke  Roomfe  Reli- 

gie ,  en  exercitie  van  dien ,  noch  yemand  ter  caufe  van 
dien  te  injurieren ,  irriteren ,  met  woorden  of  met  wer- 

ken ,  noch  met  gelijke  aden  te  fchandalifeeren ,  op 
pcene  vangeftraft  te  werden  als  perturbateurs  van  de 
gemene  rufte ,  anderen  ten  exemple. 
y  En  op  dat  midlertijd  niemand  lichtelijk  enftae 

tot  eenig  begrijp,  capticof  pericule,  fullen  alleplac- 
caten  hier  voortijds  gemaekt  en  gepubliceert,ophet 
ftuk  van  de  herefie :  mitfgaders  de  criminele  ordon- 

nantie by  den  Hertog  van  Alva  gemaekt ,  en  't  ge- 
volg en  executie  van  dien ,  gefufpendeert  worden  7 

tot  dat  by  de  Generale  Staten  anders  daer  op  geor- 
donneert  zy ,  wel  verflaende  dat  geen  fchandalegebeu- 
re  in  maniere  voorfz. 

6.  Dat  mijn  Heere  den  Prince  fal  blijven  Admi- 
rael Generael  van  der  Zee,  en  Stadhouder  van  fijne 
Majefteit,  van  Holland  en  Zeeland ,  Bommel  en  an- 

dere Geaflocieerde  plaetfen ,  om  in  als  te  gebieden  fo 
de  felve  tegenwoordelijk  doet,  met  de  Celve  Officie- 

ren,  Jufticieren  ,  en  Magiftrateri  fonder  eenige.ver- 
anderinge,  of  innovatie,  ten  zy  by  fijn  confent  en  wil- 

le, en  dat  over  de  Steden  en  plaetfen  die  fijne  Excel- 
lentie nu  ter  tijdis  houdende,  tot  dat  by  de  Generale 

Staten  na 't  vertrek  van  de  Spangiaerden  anders  geor- 
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fchap  en  vrede ,  en  in  fulker  voegen  eikanderen  t'allen 
tijden  en  in  alle  occurrentien  by  te  ftaen  met  raed  en 

daed,  goed  en  bloed, en  infonderheit  om  uit  de  Landen 

te  verdrijven,  en  daer  uit  te  houden  de  Spaenfe  folda- 
ten,  en  andere  uitheemfc  en  vreemde,  gepoogt  heb- 

bende buiten  wegen  van  rechten,  de  Heeren  en  Ede- 
len 't  leven  te  benemen,  de  rijkdom  van  den  Lande  tot 

henwaerts  t'appliceren ,  en  de  gemeente  voort  in  eeu- 
wige flavernye  te  brengen  en  te  houden.  Om  ten  wel- 

ken ende  alles  anders  te  furneren  wes  nodig  wort  ter 
refiftencie  van  de  genen  die  henluiden  hierin  metter 
daed  foude  willen  contrarieren  ,  de  voornoemden 

Bontgenoten  en  Geallieerden  ook  beloven  en  bereit 

en  volveerdig  te  laten  vinden  t'allen  notelijke  en  rede- 
lijken contributie  en  impofitien. 

3.  Daer  en  boven  is  gcaccordeert ,  dat  terftond  na 

't  vertrek  van  de  Spangiaerts  en  haren  adherenten ,  als 
alle  faken  in  rufte  en  verfekerheid fullen  zijn,  fullen 
beide  de  partyen  gehouden  zijn  te  procureren  en  be- 
neerftigen  de  convocatie  en  vergaderinge  van  de  Ge- 

nerale Staten  ,  in  der  forme  en  maniere  als  gefchied 
is  ten  tijde  als  wijlen  hoogloflijker  memorie,  Keifer 
Carel,  den  opdracht  en  tranfport  dede  van  dele  Ert- 
Ncderlanden  in  handen  van  de  Coninklijke  Majefteit, 

7.  Maer  belangende  de  Steden  en  plaetfen  begrepen 
onder  de  commiffie  van  de  Coninklijke  Majefteit ,  by 

hem  ontfangen ,  die  tegenwoordig  onder  't  gebied  en 
gehoorfaemheid  van  fijne  Excellentie  niet  en  ftaen , 
fal  dit  pund  gefchorft  blijven  ,  ter  tijd  en  wijlen ,  de 

felve  Steden  en  plaetfen ,  hen  metten  anderen  Staten 
gevoegt  hebbende  tot  defe  unie  en  accoord,  fijne  Ex- 

cellentie hen-luiden  fal  gegeven  hebben  fatisf  a&ie ,  op 
de  poin&en  daer  in  fy  luiden  hen  fouden  vinden  gein- 

terefleert , onder  fijn  Gouvernement,'tfy  ten  opfien 
van  de  exercitie  van  de  Religie ,  of  anderfins ,  op  dat  de 
Provinciën  niet  gedemembrcert  en  worden ,  en  om 
alle  twift  en  twedracht  te  fchouwen. 

8.  En  en  fullen  midlertijd  gene  placcaten ,  manda- 
menten ,  provifien ,  nochte  exploicten ,  plaetfe  hebben 
in  de  voorfchreven  Landen  en  Steden  by  den  voor- 

fchreven Heere  Prince  geregeert ,  dan  de  gene  by  fijne 
Excellentie  en  by  den  Raden ,  Magiftratcn  en  Officiers 
aldaer  geapprobeert  of  gedecerneert ,  fonder  prejudicie 
van  den  toekomenden  tijd  van  den  refforte  van  den 
groten  Rade  van  fijne  Majefteit. 

9.  Ismedeonderfproken  dat  alle  gevangenen  ter  fa- 
ke van  de  voorleden  troublen ,  namenentlijk  de  Gra- 

ve  vaa  Boflu ,  fullen  \iy  en  los  gelaten  worden ,  fonder 

$0.0.  4  rant- 
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57< f  antfoen  te  betalen ,  maer  wel  de  vangeniffe  koften,  ten 
ware  nochtans  dat  die  rantfoenen  voor  date  van  defen 
betaelt  of  daer  van  overkomen  en  veraccordeert  ware. 

10.  Is  voorts  veraccordeert  dat  de  voorfchreven 

Heere  Prince ,  en  alle  anderen  Heeren  ,  Ridderen ,  E- 

delluiden,  particuliere  perfonen  en  onderfaten,  van  wat 

ftateofqualiteit  die  zijn  ,mitfgaders  haer-lieder  wedu- 

wen ,  douagieren ,  kinderen  en  erfgenamen  van  d'een 
en  d'ander  zijden ,  gereftitueert  zijn  in  haer-lieder  goe- 

den ,  name  en  fame ,  en  fullen  ook  mogen  aenvaerden 

en  de  pofTeffie  aennemen  van  alle  hare  heerlijkheden, 

goeden ,  prerogativen  ,  actiën  en  crediten ,  die  niet  ver- 
kocht of  gealieneert  en  zijn,  in  fuiken  ftate  als  de  voorfz  f 

die  aen  beiden  zijden  te  niete  gedaen ,  vtrkocht ,  of  an- 
ders gealieneert  zijn ,  daer  af  fal  niemand  eenig  verhael 

hebben. 18.  Enaengaendedeerfgoeden,huifen ,  en  renten, 
die  by  titul  van  confifcatie  verkocht  of  veralieneert 
zijn,  de  Generale  Staten  fullen  in  elke  Provincie, en 
uit  de  Staten  van  de  felve ,  deputeren  Commiffariffen, 
om  kenniiTe  te  nemen  van  de  fwarigheden,  indien 
daereenige  vallen,  om  redelijke  fatisfactie  te  doen  fo 

wel  aen  d'oude  proprietariffen,als  aen  de  kopers  en  ver- 
krijgers van  de  voorfz  goeden  en  renten ,  voor  hun  re- 

gres en  evictie  refpectivelijk. 

19.  Van  gelijken  (al  gefchieden  nopende 't  verloop 

tenfien  ,  klachten  en  doleantien  ,  als  de  geinterefïeerde, 
ter  oorfake  van  de  troublen,  fullen  namaels  aen  weder 

zijden  willen  interneren  en  voortftellen,in  wat  manie- ren  dattet  zy. 

10.  Dat  alle  Prelaten  en  andere  geeftelijke  perfonerf, 

wiens  Abdien  ,  Stiften,  Fundatien  en  Refidentien,  bui- 

goederen  nu  tegenwoordeïijk  zijn  ,en  te  dieneffecte  '  van  perfonele  renten  en  obligatien ,  en  alle  andere  pre 
Zijn  alle  deffaulten  >  contumatien,  arreften ,  fenten- 
tien,  fayfementen  en  executien,  gegeven  en  gedaen, 
fichtentden  aenvank  van  de  troublen  in  den  jaer  1566. 

fo  wel  om  faken  van  der  Religie ,  als  om  't  aennemen 
van  de  wapenen  met  't  gene  daer  na  gevolgt  is ,  gecaf- 
feert , gerevoceert , dood  en  te  niet  gedaen,  en  fullen 

de  felve,  mitfgaders  alle  fchriftelijkeproceduren,aóten  ten  Holland  en  Zeeland  gelegen, en  nochtans  binnen 

en  actitaten ,  ten  dien  einde  gefchied,  vernielt  en  in  de  1  de  felve  Landen  gegoed  zjin ,  lullen  wederom  komen 

regiftersgeroyeert  worden  ,  fonder  dat  nodig  fy  hier  I  in  den  eigendom,  en 't  gebruik  van  de  felve  goeden,  als 
toe  ander  befcheet  te  nemen  ofprovifiete  verwerven,  j  voren  ,-Éenopfien  van  de  waerlijke. 

dan  dit  jegenwoordig  tractaet.  Niet  tegenftaendeee- 
nige  incorporatien ,  rechten,  cofcumen,  privilegiën, 

prefcriptien ,  fo  wel  legale ,  conventionele ,  couftumi- 
re,als  locale,  noch  eenige  andere  exceptien  ter  con- 

trarie ,  de  welke  in  dcfe  en  in  alle  andere  faken  de  voor- 
fchreven troublen  aengaende ,  fullen  cefferen ,  en  egene 

ftede  hebben ,  als  tot  dien  by  defen  (  fo  verre  alft  nood 

is)  fpecialijk  gederogeert  wefende  ,  ook  mede  den 
Rechten  d if ponerende, dat  generale derogatie  nieten 
is ,  fonder  precedente  fpecificatie. 

11.  Wel  verffcaende  dat  hier  onder  begrepen  fullen 

zijn ,  en  defe  jegenwoordige  beneficien  genieten ,  mijn 
genadigfte  Vrouwe  de  gefellinne  des  doorluchtigften 

Ceurvorft  van  den  Rijn ,  eertijds  achtergelaten  wedu- 
we des  Heeren  van  Bredenrode,  fo  veel  als  aengaet  Via 

nen  en  andere  goeden  daer  hare  Ceurvorftelijker  Ge- 
nade of  acte  van  haer  hebbende ,  toegericht  is. 

ix.  Infgelijks  fal  hier  in  begrepen  wefendeGrave 

tan  Bueren ,  fo  vele  aengaet  de  Stad ,  Slot ,  en  't  Land 
van  Bueren ,  om  de  felve  by  den  voorfz  Heere  Grave, 
by  vertrek  van  garnifoen  gebruikt  te  worden ,  als  zijn 
eigen  toebehoorte. 

13.  En  fullen  te  niéte  gedaen  en  afgeworpen  wor- 
den ,  de  pilaren  ,trqpheen ,  inferiptien,  en  andere  teke- 
nen by  den  Hertog  van  Alva  gedaen  rechten  tot  fchan- 

de  en  blamatie ,  fo  van  de  voorgenoemde ,  als  van  allen 
anderen. 

(F.  192.)  14.  Aengaende  de  vruchten  van  de  voorfz  heerlijk- 

heden en  goeden  ,'t  verloop  en  de  verachtertheden  van 
de  douarieren ,  tochten,  pachten,  chijnfen  en  renten,  fo 

op  den  Conink ,  Landen ,  Steden  en  alle  andere  die 
voor  datum  van  defen  verfchenen  en  nochtans  niet  be- 

taelt of  ontfangen  zijn  by  fijne  Majefteit3  of  zijns  actie 

hebbende  ,  die  fal  elk  in  't  fijne  mogen  genieten  en 
ontfangen. 

15.  Wel  verftaende ,  dat  alle  't  gene  datter  gevallen 
is ,  fo  wel  van  de  voorfz  erfgoederen ,  renten  als  alle  an- 

dere goeden ,  fichtentSant  Janfmiffe anno  1576.  left- 
leden,  fal  blijven  ten  profijte  van  de  genen  hun  recht 
hebbende,  niet  jegenftaende  dat  daer  af  by  den  Ontfan- 
ger  van  de  confifcatien  of  andere  iet  ontfangen,  of  geint 
ware,  daer  afin  fuiken  gevalle  reftitutie  gefchieden  fal. 

16.  Maer  by  fo  verre  eenige  jaerfcharen  van  de 

voorfz  pachten ,  renten ,  of  andere  inkomen  van  's  Ko- 
ninx  wegen  ,  by  titul  van  confifcatie,  aengeflagen  en  ge- 

heven waren ,  fo  wort  elk  over  gelijke  jaerfcharen ,  vry, 
los ,  en  quyte  gehouden ,  van  de  reële  laften  en  opftal, 

uit  zijne  goeden  gaende,fo  men  ook  t'allen  tijden  infge- 
lijx  vry ,  los  en  quyte  gehouden  fal  zijn  van  alle  renten 

ftaende  op  de  landen  en  goeden ,  die  men  mits  de  voor- 
leden troublen  nieten  heeft  konnen  gebruiken ,  in  al- 

les na  rate  van  den  tijde ,  dat  't  felve  belet  en  ongebruik 
uit  oorfake  voorfz  gebeurt  is. 

1 7.  Nopende  de  huis-cathelen ,  en  andere  meublen, 

xi.  Maer  wat  belangt  de  reïigieufe  en  andere  gee- 
ftelijke, die  binnen  de  voorlz  twe  Provinciën  en  hare 

Geaffocieerde ,  geprofeffijt  of  geprebendeert ,  en  daer 

uit  gebleven  en  vertrocken  zijn ,  ( gemerkt  dat  de  mee- 
ftendeel  van  haer  goeden  gealieneert  zijn)  den  fclven 
fal  men  van  nu  voorts  aen  verft recken  redelijke  ali- 

mentatie ,  neffens  de  geblevene ,  of  anders  fal  hun  mede 

toegelaten  worden  't  gebruik  van  hare  goeden ,  tot  ver- 
kiefinge  nochtans  van  den  Staten ,  alles  by  provifieen 
tot  anders  op  hun  vorder  pretenfien ,  by  de  Generale 
Staten  verordent  fal  wefen. 

x  2.  Voorts  is  geaccordeert  dat  alle  giften ,  exhereda- 

tien  en  andere  difpofitien ,  Inte r  v'wos  vel  c*uf*  mortis, 
by  particuliere  en  private  perfonen  gedaen ,  daer  by  de 

gerechte  erfgenamen  ter  faken  van  de  troublen ,  of  van 

de  Religie ,  van  hare  fucceffie  verfteken,  vermindert  en 
onterft  zijn  ,  uit  krachte  van  defen  gehouden  fullen 

worden ,  als  gecaffeert  en  van  genen  waerden. 
X3.  En  alfo  die  van  Holland  en  Zeeland,  om  de 

koften  van  den  oorlog  beter  te  vervallen ,  alle  fpecien 

van  goud  en  filver  ten  hogen  prijfe  geftelt  hebben ,  die 
fy  in  andere  Provinciën  niet  en  fouden  fonder  groot 

verlies  uitgeven ;  is  befproken  dat  de  Gedeputeerde  van 
de  Generale  Staten ,  ten  eerften  mogelijk  zijnde ,  advi- 
feren  fullen  ,  om  daer  af  te  nemen  eenen  generalen 

voet ,  ten  fijne,  dat  de  cours  van  de  voorfz  munten  een- 

voudig geftelt  zy ,  alfo  na  als  doenlijk  is ,  tot  onderhou- 
deniffe  van  dofe  unie  en  van  de  gemene  koophandel 
aen  weder  zijden. 

24.  Voorts  op  't  vertoog  gedaen  by  de  Gedeputeer- de van  Holland  en  Zeeland,  ten  fijne  dat  degenerali- 

teit  van  alle  de  Nederlanden  fouden  t'haren  laft  nemen 
alledefchulden  die  mijn  Heere  den  Prince  gecontra- 
cteert  heeft ,  om  te  doen  fijne  twe  expeditien  en  gewel- 

dige heyrtochten ,  ten  welken ,  lo  wel  die  van  Holland 
en  Zeeland  ,  als  de  Provinciën  en  Steden  die  hen  in 

den  keften  tocht  overgaven  ,  verbonden  hebben  ge- 

had ( fo  fy  feiden )  is  't  felve  poinct  geftelt  en  gelaten 
terdifcretie  en  determinatie  van  de  voorfchreven  Ge- 

nerale Staten,  de  welke  alle  faken  geappaifeert  zijnde, 

daer  van  rapport  of  remonftrantie  gedaen  fal  worden, 
om  dien  aengaende  fuiken  regard  genomen  te  worden 
als  behoort. 

25.  In  dit  gemeen  accoord  en  pacificatie  en  fullen 

niet  begrepen  zijn,  om  te  genieten  't  beneficie  van  dien de  Landen ,  Heerlijkheden  en  Steden  houdende  partye 
contrarie ,  tot  datfy  hun  effectuelijken  fullen  gevoegt 

hebben  met  defe  confederatie, 't  welk  fy  luiden  fullen 
mogen  doen  alft  hen-lieden  gelieft. 

Welk  tractaet  en  vrede- handel  na  rapport ,  aggrea- 
tie  en  advouement ,  fo  wel  van  den  Heeren  gecommit- 
teert  totten  gouvernemente  van  den  Lande,  als  ook 
van  de  Staten  der  fclver ,  eenfamentlijk  van  mijn  Hee- 

re den  Prince,  Staten  van  Holland,  Zeeland  en  Geaflb- 

cieerde 



cieerde  in  alle  de  voorfchreven  poincten  en  articulen, 

ook  mede  alle  'c  gene  dat  by  de  Generale  Staten  in  't  ge- 
ne voorfchreven  is ,  en  anderfins  gedefinieert  en  geor- 

donneert  fal  worden  ,  de  voorfchreven  Gedeputeer- 
den hebben  uit  krachte  van  haer-luider  pouvoirenen 

commiflien  belooft  en  gefworen ,  beloven  en  fweren 

by  defen onverbrekelijk  t'obfcrveren ,  t'onderhouden, 
en  volkomen, en  alle  'tfelveover  d'eene  end'andere 
zijde  te  doen  refpe&ivelijk  ratificeren,  fwéren,tekenen 
en  bezegelen  by  den  Prelaten ,  Edelen ,  Steden  en  an- 

dere Leden  van  de  voorfchreven  Landen ,  fonderlinge 

'Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten. En  hef  Lot  en  Je  Gent/Cke  Vrede  Va/l  deVr  roeden  rsed 
Op  datje  niet  enfoVden  Werden  bedrogen. 

Een  ander. 

OM  dat  hlde  SpaenJXZhefoLdaten » 't  NeerLandVVerJ 

pfCbetrt, 
Werd  tl  de  Prins  en  Staten ,  ge/Loten  de  PaClflCatle tot  Gent. 

r\  f  tii '  befe  bootfcfoeben  gemae&te  pacificatie  fjefc* 
^  ben  be  gemeente/  alom  baer  De  felbe  beraonbige 
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ook  byden  voorfchreven  Heere  Prince,fo  wel  in 't  I  10/  goebe  f)0pe  geferegen  en  genomen/  Dat  Dcfafcéil generael  als  particulier ,  binnen  een  maend  eerft  ko- 

mende t'elx  genoegen.  En  in  kennifle  van  alle  't  gene 
Voorfchreven  is,  hebbende  voorgaende Gedeputeer- 

de defe  jegen woord ige  ondertekent ,  in  't  Schepen-huis 
van  de  ftad  Gent,  den  achtften  dag  van  Novembri, 
1576.  En  was  ondertekent  aldus:  Jan  van  der  Linden, 
Abt  van  Sainte  Geert ,  Geleyn ,  Abt  van  Sainte  Pie- 

ten. F.  Matkieu ,  Abt  tot  S.  Gillain ,  <&c.  Jan  de  Mol. 
Francoys  van  Halewijn.  C  kar  les  de  Ganre.  El  bert  us 
JLeoninus.  6J.  du  Pret.  P.  Beuere.  Ph.  van  Marnix.  A- 
rent  van  Dorp.  IV.  van  Zuylen  van  Nievelt.  A.  v.  Mij- 
Ie.  Pteter  de  Rijde.  C.  Conitik.  F.  Euys.  Andries  de  Jon- 

ge van  den  Ztt kelen.  Wat  lager  ftond ,  my  jegenwoor- 
dig,  ondertekent 

Jan  de  Pennants. 

3&cfe  boo2fe&2Cben  pacificatie  iö  alom  intre  U002- 
fcfecben  Jzteobincten  berfeonbigt/  en  ocpuLUtcecrt  /  tot 
grote  ü2cucf)De  en  contentementban  De  gemeente  /  Die 
Daer  boo2ccnö  noopten  bet  effect  te  genieten  /en ban 
tjct.onD2aeglufi  jon  Der  ̂ pangiaecDen/  en  anbere 
b2eemDelmgenont|Tagen  tetoerDen.  3Jn  J|ollanD  en 
SSeelanb  i.ö  De  publicatie  in  befer  manieren  geDaen. 

lopmv  "J\l  Ademael  God  Almachtig  gelieft  heeft  na  de  lang- ttian  JL^ldurige  twift  en  oorlog  by  den  Spaengiaerden, 
tuffchen  de  Provinciën  van  de  Nederlanden  inge- 
voert ,  de  Staten  van  de  felven  Lande  wederom  te  ver- 

eenigen. So  ift  datmen  eenen  y egelijken  by  defen  doet 
weten,  dateene  goede,vafte  en  onverbrekelijke  vrund- 
fchap ,  peys,  en  vrede  isgemaekt  en  befloten ,  tuffchen 
deScaren  van  de  Lande  van  Braband,  Vlaenderen,  Ar- 
toys ,  Henegouwen,  Valenchijn,  Rijffel,  Douway,  Or- 
chies,  Namen,  Doornik,  Utrecht  en  Mechelen  van 
wegen  den  felven  Lande,  den  Steden  en  Vlecken  van 
dien,  nietwefende  onder  de  fubje&ie  of  geweld  der 
voorfchreven  Spangiaerden  ter  een  re  zijden,  en  mijn 
Heere  de  Prince  van  Orangien ,  de  Staten  van  Holland 

en  Zeeland  ter  andere,  uytkrachte  van  den  welke  d'on- 
derfaten  ter  wederfijden  fullen  wederkeren  tot  haerlui- 
der  goederen ,  en  fullen  mogen  voortaen  over  al  con- 
verferen ,  gaen ,  komen  wonen  en  handelen ,  koop- 
manfehaps  wyfe  en  anders  in  alle  vryheid  en  fekerheid, 
fomenbreeder  byden  punclen  en  articulen  (daer  af 

d'cxemplaers  fullen  uitgegeven  werden  )  verftaen  fal, 
en  men  beveelt  eiken  van  fijnder  Majefteit,  en  van  de 

voorfchreven  Generale  Staten  wegen  't  gehele  inhou- 
den van  defelve  Pacificatie  t'onderhouden ,  en  te  vol- 

komen fonder  daer  jegens  te  gaen ,  in  eenige  manieren 
op  pene  van  geftraft  te  fijn ,  als  overtreders  van  dien,  en 
perturbateurs  van  de  gemene  welvaert. 

Welverftaendc ,  dat  hier  in  niet  begrepen  fijn  die 
van  Haerlem,  Amftelredam,  Schoonhoven,  Oude- 
water  en  alle  andere  Steden  van  Holland,  aldaer  de 
garnifoenen  dervyandenhen  alsnoch  onthouden  mo- 

gen. Verbieden  over  fulx  wel  fcherpelijken,  den  felven 
eenige  toevoeringe  van  goederen  te  doen ,  of  methen- 
luiden  eenigfins  te  handelen,frequenteren,of  converfe- 
ren  in  eeniger  voegen,voor  en  aleer  dat  de  felfde  fteden 
met  de  Generale  Staten  voornoemt ,  metter  daed  hen 
gevocgt  fullen  hebben,  op  verbeurte  van  lijf  en  goed. 

Incarnatie  of  Jaerdichr. 

DeVrdeSpaenfChe  MVterle  en  tlrannlleqVaet, 
Werd  VeroorjaeCt  dat  die  StatmWerdtnWerQLaert 

haer  oogen> 

te*  3tanDtf  fjaeft  op  eenen  goeöen  boet  geb?acl)t  /  en  De 
boo?gaenbe  rufte  en  boo?fpocD  Der  ïanDen  bolgen  fou* 
De.  panalfo  De  Staten  ban  ̂ ollanbbebucfittoacen/ Dat  D002  bet  tnbomen  ban  De  uptgetoeaenenter  fabo ban  De  boojleDen  troubelen  /  toel  iet  tot  naDeel  ban  Den 
2£anbe  fouDe  mogen  aengerecfit  toerDen  /  bpfonber  na* 
pten  be&teben  ban  3CmflerDam/  ̂ aerlern  /  &cfioon* 
boben  /  3©eefop  /  iKupDen  en  $aerben  noen  De  #ari* 
ftcatte  nieten  öabben  aengenomen/  enbatnoebbee* 
fcljetDcn  febantfen  en  fïercfetenten  platten  lanbe  met 
unjgöbolCK  befet  toaren.  &obebben3pomalleperi*  Reform 
culen  te  ebiterencn  boo2ftomen/  tot  Dienft  en  berfe;  ?ela" nertfjeiD  ban  Den  3lanbe/befïoten  en  geo?bonneert/bat  tmbS? 
egeenfngitiben  eenige  (jaer-luiber  goeDerenenfouDen  «oiinnö 

6  en  Zte' 

mogen  aenbaerben  of  genieten  /  op  De  pacificatie  bin> 
nen  Den^anDe  ban«£ollanben  EeelanD  boojnoemt/  SSnS 
't  en  fp  De  felbe  alDaer  Den  eeD  ban  getroutoinljcib  foiu  fa»*™ Den  öebben  geDaen  /  en  Daer  af  Den  Staten  boo^noemt  EÜ* 
gebleken fijnbe /  bp ben felben Daer  op beöoo?ltjfte acte  Sp? 
ban  confentfoube  fijnbecleent.  <©atmebe  alleftent*  9*fc 
meefterg  en  <©ntfanger$  ban  toegen  eenige  peeren  /  of  ff&£ 
perfonagien/  ban  gelü&en  geftouben  fouDen  5ijn  te  *Sn 
Doen  /  t)k  ben  toeberom  binnen  ben  felben  Eanben/  en  tomen, 
ben  ontfangban  bienfouben  toiiienbegeben/  fonber 
bat  be  Staten  boo?noemt  berftonben  /  bat  eenige  fngf  * 
tiben  in  ©fficie/  afé^ooft-<©<ficieren  ban  toegen  ben 
felben  peeren/of  perfonagien  binnen  ben  boo?fcD2cben 
ïanïjenfouben  mogen  toerbengeftelb:  USaerbatbe 
(©fFtcicren  baer  intoefenbe/  fonDen  toerDen  gecortrt^ 
nueert  ter  tijben  toijlen  toe  bp  be  <®enerale  Staten 
mtuerö  baerin  foube  toerben  boo2ften  en  geo?bonneer^ 
en  fé  berre  be  felbe  in  ftaeren  bienflen  niet  beguaem  be*  (*•  «p») 
bonben  fouben  mogen  to02ben/  fouDenbaerinterno? 
minatie  ban  ben  felben  peeren  of  perfonagien  bp  $§x\     , 
€rcellentie  of  ben  Staten  boo:noemt  /  anbere  begua* 
meperfonen  mogen  toerben  geftelt  engecommttreert 
naer  befio2en.  <©efc  refolntie  ief  genomen  getoee^  bin^ 
nen<©elfoen  8.  <©ecemb2itf  1^76, 

ï^ct  5p02mtilier  ban  ben  <£eb  /  te  boen  bp  ben  nptge? 
toenenen/  t'naerber  toebecnomfle  in  J^bllanb/  npt feraebte  ban  be  tyatificcitit  berbjacD  en  bereeninge 
boo2f3  /  toass  aljef  Dier  bolgt : 

JCk  belove  en  fwere  den  Conink ,  als  Grave  van  Hol- 
land, onder  'tGouvernement  vande  Prince  vanO- 

rangien,  als  wettelijke  Stadhouder,  Gouverneur,  en 
Capiteyn  Generael ,  mitfgaders  den  Staten  der  fel  ver 
Landen  gehou,  en  getrouw  te  fijn. 

Dat  ik  den  voornoemden  Staten  en  Landen  vaa 
Holland ,  naer  allen  mijnen  vermogen  fal  helpen  hand 

houden ,  en  wederom  (lellen  ift  noot  in 't  gebruik  van 
haere  gerechtigheid ,  oude  vrydomme,  privilegiën, 
en  handveften ,  tot  voordeel,  en  welvaert  der  (elver 
Landen.  En  alle  inbrekinge ,  of  ongebruik  der  felver 
vrydomme  gerechticheid  en  privilegiën  helpen  afwee- 
ren ,  en  wederftaen ,  infonderheid ,  en  tot  dien  einde 

alle  mijn  kracht  en  macht ,  goet,  en  bloet  metten  an- 
deren ingefetenen  en  mede  onderfaten  van  Holland 

verftreckende  tot  krenkinge,  en  verdryven  vanden 
Spangiaerden  en  haren  aenhangeren  ,  alsinfra<frcurs, 
fchenders,  en  vyanden  der  voorfchreven  gcrechtiche- 
den ,  vrydom  en  privilegiën  ,  mitfgaders  van  degemee- 
ne  rufte,  en  welvaert,  niet  alleenlijk  van  Holland,  maer 
van  de  gemeene  Nederlandfe  Provinciën ,  fonder  hare 
Heerfchappie,ofRegeringc  inde  voorfz  Landen  ee- 

nigfins te  lijden,  of  rrly  felven  immermer  te  begeven  in 

eeni- 
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eenige  plaetfen  van  Holland  of  der  Nederlanden  haer- 
lieder  geweld  of  gebied  eenigfins  onderworpen  zijnde; 

Dat  ik  fal  gehoorfamen  ,  en  my  voegen  naer  alle  or- 
donnantien  ,  en  politij  ke  ordre  by  den  Staten  van  de 

Landen  in  'tgenerael,  of  by  fijne  Excell.  mitfgaders 
den  Staten  van  den  Landen  van  Holland ,  tot  vorderin- 

geen  beleidinge  van  de  gemene  fakegemaekt ,  of  té 
maken,  fonder  daer  jegens  te  komen  met  woorden  of 

met  werken ,  of  iet  te  molieren,  in  't  heimelijk  of  open- 
baer,enfotot  mijnder  kennifTe  mocht  komen  by  an- 

deren iet  fulx  gedaen  te  werden,  of 't  gunt  tot  achter- 
deel van  de  gemene  wclvaert,en  ruftevande  Lande, 

of  van  cenige  andere  Steden  van  Holland ,  en  onder  Cj  - 
ne  Princelijke  Excell.  gehoorfaemheid  ftaende,  of  tot 
nadeel  van  de  felfde  fijne  Princelijke  Excell.  van  den 

Staten ,  of  van  eenige  Overigheid  van  't  gemeen  Land, 
of  van  deCe  ,  en  eenige  andere  der  voorfz  Steden  fal 

ftrecken ,  fal  ik  't  felfde  getrouwelijk ,  en  fonder  langer 

vertrek  te  kennen  geven, dien  'tprincipalijk  acngaen 
mach  en  daer  't  behoren  fal. 

Dat  ik  niet  en  fal  aen  rechten  met  raedof  daed,iet 

datfoude  mogen  ftrecken ,  of  ftrijden  tegens  de  Gere- 
formeerde Religie ,  nochte  de  oeffeninge  van  dien ,  al- 

tans  in  den  Landen  van  Holland  en  Zeeland  wefende, 

eenigfins  verhinderen  of  beletten  ,  nochte  en  fal  ook 

pogen  by  eenige  directe ,  of  indirecte  middelen  eenige 

andere  Religie  in  den  Landen  van  Holland  t'exerce- 
ren ,  gebruiken  ,  of  in  te  voeren,  dan  die  daer  jegen- 
woordelijk  is,  en  by  de  O  verheid  en  den  Staten  van  den 

Lande  openbaerlijk  toegelaten  word,  en  dit  ter  tij  den 

wylen  toe  na 't  verdrijven  of  vertrek  der  Spangiaerden 
uit  ten  Nederlanden  by  advijfe  van  de  Generale  Staten 
der  fel  ver  Landen ,  wettelijk  daer  toe  vergadert,  anders 
fal  wefen  geotdonneert. 

En  fal  voorts  nakomen,  en  voor  fo  veel  myaengaet 

onderhouden  endoen  onderhouden,  alle  de  poincten 

van  't  verbond ,  vereeninge ,  en  verdrag  onlanx,  als  den 
8  Novembris  tot  Gent  by  den  Staten  vanBraband, 
Vlaenderen ,  en  andere  Provinciën  der  Nederlanden, 

met  fijne  Princelijke  Excell.  en  den  Staten  van  Hol- 
land en  Zeeland  met  hare  Geafïbcieerde  gemaekt, 

doende  daer  beneffens  in  alles  dat  een  goed ,  en  getrou 

ingefetene  en  onderfaet  der  Landen  van  Holland ,  en 

een  goed  getrouw  in woonder  ,  of  burger  defer  Stede 
fchuldig  is  en  behoort  te  doen.  So  waerlijk  moet  my 

helpen  God  en  zijn  heilig  woord. 

D<H  p?ince  batt<0rangienmccttbemenenüeboo?* 
bc  ben  inftomenbe  metfo  ftoarcneeöniettebela* 

#en :  maer  bat  tyt  genoeg  foubc  Dcböen  getoeefl  /  Dat 
P&er  ober  beibe3ijben  foubc  belonen  bc  pacificatie  /en 
alle  be  articulen  m  felfë  toel  rjettoutoelijfe  en  toel 
fcfjetpclrjn  te  onbeeïjouben  en  na  te  nomen,  ̂ ocö 
tocrb  tic  ccfoïutte  bcr  Staten  Bier  in  gebolgt, 

Sllbug  tfonben  be  fauen  bet  $eberlanbcninbcfen 

tijbe  /  atë  men  tcrfïonb  na  Bet  maften  ban  befe  pacifi* 
catie  guam  te  betftaen  en  te  berncmen  /  bat  be  Coninft 
ban  ̂ pangien  in  bet  Dacfte  en  te  pofte  /  fecretelijn 
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^on^oan  b'SBufïria  fijnen  baftacn  bioeber/ alleen* 
lijn  bergefclfcöapt  met  3£on  «öctabio  <0onfaga  /  Sïib* 
bet  ïïaeö  bes*  Coninr  /  en  bijf  of  feg  anbete  boo? 
©?anftrijft  /  na  bet  $ebcrlanb  boo2  «Bouberncur  <©e* 
neraei  gcfonben  baboe /betoelfte  onbeftent/  in't^of 
ban  parijs  toa£  getoceft  /  en  ben  Coninn  albaer  fjab* 
be  (uft  turieuoljcib/frp  onbeuenb  3i)nbe)  fieneeten 
en  tet  tafelen  fitten/  bem  Doubenbe  atë  een  bienaer  ban 
ben  feiben  «Bonfaga  /  iogerenbe  ten  buife  banton 
üMego  bc  Cuningam  /  SCmbaffabeur  ban  ben  Coninö 
ban  ̂ pangien  bp  ben  Coninn  ban  ©?anurijft/ban 
ben  toclnen  Ijp  genomen  bebbenbe  eenige  infïructie  no* 
pcnöe  be  fafte  befcr  ̂ ebcrlanben  /  iö  alfo  fecretelijn  op 
ten  3  $obemb?i0  binnen  ̂ urfenburg  genomen /al*  «2J 
toaerbp  örni  geopenbaert  ïjcbbcnbe/  ban  ben  l^ecre  ffa„; 
ban^abes?/  Hiieutenant  ban  ben  <©?abe  ban  fïfêanf*  nrta 
feit  /  <0oubetneur  ban  SUirfenturg  toel  ontDaelt  i$  ge*  &B"!| Jjf 
too:ben,  ̂ >efe  oberftemfte  beeft  fommige  berbeugt/  ££ 
en  anbere  een  guaeb  acötecbenftcn  gegeben  /  boo?  öicn 
bendeere  ban  fiafTingcm/  betoelfte  boo?benïtaeü 
ban  «étaten  in  ̂ pangicn  aen  ben  Coninn  toag  gcfon* 
ben/  om  ben  Coninn  alle  be  gelcgentfteib  ban  befe 

Hanben  te  ftennen  te  geben/ fijnen  ̂ ecretartë  ©af*  SiJ*' feurboo?  benen  uit  ̂ pangien  gefcbiutbat*be/  geben*  gaff^ 
bebpmifVibe  goebe  fjope/bat  be  Coninn  bc  Upan*  B«nfew 

giactben  uit  befe  £anben  nemen  en  boen  betttecnen/  gn*«* 
en  bat  ÖP  metten  eerften  felftf  ooft  bomen  foute :  tit  ™am fcljjijben  ban  jüatTingem/foube  beletten  engemoe*  vu 
bécen  toel  feet  betblijb  en  gecóntenteertbebben/  ten  fj™ 
toat e  be  geintercipieetbe  b?ieben  ban  ben  Coninn  aeh  Sc^iS 
^fetonimo  be  Koba/  en  ban  ̂ leronimo  be0obauit  tm  tot 
fjetCafïeel  ban  acnttoetpenaenben  Coninft  gefc^?e*  spi»fl*. 
ben  /  fien-luiben  een  gtoot  aebtetbenfeen  gegeben  bab* 
ben/èn  fufpicie  gabenbaneenen  gebetnfben  Banbel/ 
toaetom  fp  fien  lieten  bebunfeen  /  bat  men  nocf)  feggen/ 
nocbfcö?Üben  meer  enmocDt  geloben/boo?  batmett 
bebaeb  felfss  fage/enbatfe  meenben  <©on  5loan  ban 
«aofïennjft  boo?  geen  <0ouberneut  <©enetael  te  accep*  t 
teten  /  ten  toare  be  ̂ pangiaerben  eerfl  liit  be  ïanben  Staren 

toaren  bettcotften:  maec  alfo  top  baerbanin'tna*  °v" 
bolgenbe  boen  b^tijtt  Banbelen  fullen/  totllen  top  bit  Jjg* 
boeft  mette  boo?noembe  pacificatie  ban  <6ent/enbe  aoaï 
anttoooJbe  W  be  domeinen  gaben  aen  be  ttoulofe  *a«  ®* 
^amniten  befluiten.  gjnbien  be  gene*bie  ugefonben  Mf' 
Öebben  ( feiben  be  domeinen)  Daer  beloften  toel  bab*  comnr 
ben  geboubcn/  men  foubc  u  Iwben  goeb  gegoo?  Debben  »«»d«* 
gegeben  /  om  een  nieuto  berbonb  te  bebefiigen :  maec  JJnfl* aengefientop  bifttotigLgetoaet  getoo?ben3ön/bataljsf  <e 
gpb?ebcbetfocbt/gpu  tottec  oo?loge  gereet  gemaeftt  (e 
Bebt  /fo  ber  eifebt  be  reben  /bat  top  on$f  niet  meer  en  u 
berïaten  op  utoe  rebenen  /  maer  op  be  baeb. 

En  Brutus  feidï 

Geen  meerder  feker heiden  mach  de/wacke  verhiefent 
Die  bevreeft  zijn  door  machtiger  hen  vryheid  te  verliefen : 
Dan  die  te  benemen ,  de  middelen  ,  door  vroomheid  koen/ 

,  Waer med'  fy  feuden komen  fjalfe wilden)  quaeddocn» 

SIcjjttD 

Öenkto 

Einde  van  't  negende  bock. 
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Beginnende  met  de  aenkomfte  van  Don  J  o  a  n  van 
Oostenryk,  in  den  Jaere    1576,  tot  de  doodt  en  begraeffenis 

van  Prins  Willem,  van  Oranjen ,  &c. 
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Door 

PlETER    BOR    CHRISTIAENSEN, 

t' Amste  r  d  a  m, 

By  Johannes  van  Someren,  Abraham  ?olfganGh, 

Hendrik  en  Dirk  Boom,  Boekverkopers.   1675?. 
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Van  de  Nederlandfe  Oorlogen,Beroerten  en  Borgerlijke 
Oneenigheden ,  gefchied  by  tijden  van  Don  Johan  van  Ooftenrijk ,  Baftaerc 

fbne  vanden  Keyfêr  Carel  de  Vijfde,  en  Broeder  vanden  Konink  van 

Hiipangien,  Gouverneur ,  en  Capiteyn  Generael  van  de  Neder- 
landen ,  van  wegen  den  felven  Conink, 

I\ort  hegrjp  yan  het  Tiende  Boek. 
'Oorfake  van  't  achterdenken,  dat  de  gemaekte  Pacificatie  tot  Gent  niet  gedurig  en  fotide 
fijn.Don  Jan  van  Ooftenrijx  fchrijven  aen  de  Staten  Generael  vande  Nederlanden  :  Mi/ÏÏ- 
ve  van  den  Prince  van  Orangien  aen  de  Staten  Generael, aengaende  fijn  gevoelen,  hoemen 
met  Don  Jan  van  Ooftenrijk  behoort  te  handelen  :  De  ftad  en  kafteel  van  Valencijn  werd 
door  de  Heeren  van  Ville  voor  den  Staten  verfekert,  defgelijks  Camerik  door  de  Hcere  van 
Ainfij.  De  Staten  Generael  Toeken  haer  te  verfekeren  van  Vriefland  en  Groeningen.  Des 

Raed  van  State  fchrijven  aen  den  Heere  van  BilIy,Gouverneur  van  Vriefland :  Francoys  Martini  Stella  ge- 
fante  van  de  Staten  Generael  word  binnen  Groeningen  gevangen:  Billy  foekthem  felfs  te  verfekeren  by  fijn 
volk:  verfoekt  van  fijn  fol  daten  eenen  nieuwen  eed  :  die  Hopman  Luffy  weigert  te  doen  :  alarme  binnen 
Groeningen:  Billy  en  meer  andere  werden  gevangen :  Francoys  Martini  Stella  werd  van  de  foldaten  vry  ge- 
maektjdie  hem  eed  doen  in  den  name  van  de  Staten  Generael :  de  Magift raten  en  borgeren  van  Groeningen 
verklaren  hen  metten  Staten  Generael.  ChriftofFel  Vafcjuez  Colonel  van  Zutphen,  werd  in  een  Minrebroe- 
derskappe  gevangen:  Antoni  Serda  Wachtmeefter  en  meer  andere  tot  Groeningen  gevangen.  De  Staten 
Generael  refol veren  den  Grave  van  Rennenburg  na  Groeningen  te  fenden:  die  daer  binnen  komt. De  Gene- 

rale Staten  fenden  hare  Gedeputeerden  tot  Utrecht,om  geld  op  te  brengen :  d'antwoorde,  prefentatie,en  het 
verfoek  vande  Staten  van  Utrecht :  en  redenen  van  't  felve  verfoek:  ordonnantien  opte  loopplaetfen  by  tijde 
van  commotie,  oproer,alarm  en  brand  binnen  Utrecht. Den  handel  van  Don  Jan  is  den  Prince  van  Orangien 
en  Staten  van  Holland  en  Zeeland  feer  fufped:  refolutien  by  de  fel  ve  genomen  tot  hare  verfekeringe:fy  Rel- 

len de  goederen  van  de  ftad  en  borgeren  van  Amfterdam  openthjk  met  gedrukte  biljetten  te  koop:  daer  over 

die  van  Amfterdam  klagen.  Die  van  Muiden  fchrijven  aen  Sonoy  en  de  Staten  van't  Noorder-quartier :  Die 
van  Haerlem  fchrijven  aenden  Heere  van  Hierges.  Poin<flen  van  fatisfa&ie.daer  op  die  van  Haerlem  weder- 

om onder  't  gouvernement  van  den  Prince  komen.  Hoe  Godefrcy  van  Mierlo  aen  't  Bifdom  van  Haerletn 
ïs  gekomen  Brief  van  Nicolaus  de  Nova  terra,  oude  Biffchop  van  Haerlem,  klagende  over  Mierlo  fijnen  na- 
faet.  Sendbrief  van  de  Staten  van  Holland  aen  die  van  Amfterdam.  Propofitie  by  den  Prince  van  Orangien 
tot  Mi  ddelburg  gedaen:  en  de  refolutien  by  de  Staten  van  Holland  en  Zeeiui  id  daer  op  genomen.  Begin  van 
de  handelinge  tuffen  de  Generale  Staten ,  en  Don  Jan  van  Ooftenrijk  tot  Lutfenborg  :  Don  Ian  fend  O&a- 

vio  Gonfaga,  en  fijnen  fecretaris  Efcovedo  na  't  Cafteei  van  Antwerpen  aen  de  Hoofden  der  Spanjaerden  : 
die  hem  antwoorden  :  Don  Jans  voornemen,  om  met  het  Spaens  en  ander  vrecmt  krijgsvolk  Engeland  in  te 

nemen.  S  w.irighcden  om  den  Spanjaerden  uit  't  land  te  doen  vertrecken.  't  Advjs  van  den  Deken  en  Facul- 
teit der  H.  Theologie  tot  Loven,  nopende  de  Pacificatie  van  Gent:  van  gelijken  vande  Docloren  en  Profef- 

foren  in  beiden  rechten:  en  ook  vande  Biffchoppen,  Abten, Dekenen  en  Paftoren  van't  Nederland.  Gefchrif- 
te  by  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  ,  doen  overleveren  in  de  Staten  Generael ,  tegen  de  handelinge  met 
Don  Jan. Unie  ot  vereniginge  tuffen  de  Generale  Staten  onderlinge  gemaekt,en  by  den  Rade  van  State  ge- 
confirmeert.  De  Keifer  Rodolphus  fend  fijn  gefanten  in  Nederland.  De  Staten  Generael  fenden  hare  eef an- 

ten tot  Marche  in  Famine  aen  Don  Ian  :  redenen  by  de  Staten  Generael  geproponeert ,  waerom  (y  niet  be- 
geerden te  komen  tot  Hoeye  in  den  lande  van  Luik  :  De  Staten  Generael  fenden  haer  Gefanten  tot  Hoeye 

aen  Don  Ian,om  te  handelen  door  tuffchen  fpreken  vande  Keiferlijke  Gefanten. De  poinclen  enarticulen  aen 
beide  fijden  geproponeert.  Don  Ian  weigert  de  pacificatie  van  Gent  te  approberen.   De  proteftatie  vande 
Gedeputeerde  vande  Staten  Generael  tegen  Don  Ian:fijne  Contra-proteftatie, dreigementen  en  hevigheid: 

Op  wat  maniere  hy  de  pacificatie  van  Gent  accoordeert  onder  fijn  hand  ;  En  hoe  hoog  hy  't  felve  acht.  Af- 
fcheid  der  Gedeputeerde  om  tot  BrufTel  rapport  te  doen.'t  Voornemen  vanden  Prince  van  Orangien  en  Sta- 

ten van  Holland  en  Zeeland.  Eenige  propofitien  by  den  Prince  doen  voorhouden  in  de  vergaderinge  vande 
Raden  neffens  hem  fijnde,  door  den  Heere  van  S.  Aldegonde.  Perplexiteit  binnen  Utrecht.  De  Staten  van 

Utrecht  verfoeken  vanden  BifTchop  leningen  van  gelde,d'welk  hy  weigert,  fy  onthalen  hem  tegen  fijn  dank 
by  de  42000  guld.en  geven  hem  acte  met  belofte  van  renten  daer  van  te  geven  den  penning  16  en  de  hooft 

fomme  te  reftitueren,tot  beter  gelegentheid.  Der  Spanjaerden  uitval  van't  kafteel  Vredenborg  inde  ftad  Ut- 
recht,ftichten  brand,  en  fchieten  geweldelijk  op  huifen,  kerken  en  torens  binnen  der  ftad :  Des  Graven  van 

Boffu  komfte  tot  Utrecht. Boffu  accordeert  mette  foldaten  van  fijn  regiment:Hy  fent  aen  die  van't  Noorder 
quartier  om  penningen  te  lichten.  Satisfactie  die  van  Schoonhoven  by  den  Prince  vergunt.  Don  Ian  fchrijft 

aen  die  van  Utrecht, en  de  Spangiaerden  van  't  kafteel.  d'Antwoorde  vanden  Caftelein.  De  vorder  handelin- 
ge met  die  vanden  kaftele.Swarigheden, nopende  't  overgeven  des  kafteels.Conditien  daer  op't  kafteel  over- 

gegeven werd  aenden  Grave  van  BolTu.Conditien  daer  op  de  Grave  van  Boffu  den  borgcren  van  Utrecht  de 

bewaringe  van  't  kafteel  heeft  bevolen.  Unie  en  verdrag  gemaekt  binnen  Utrecht  tuflen  de  Geeftclijkheid, 
Edelen,Magiftratenen  Borgeren,door  begeerte  vanden  Grave  van  Boffu.  Swarigheid  enbenaurheid  om  geld 
te  vinden  tot  Utrecht, en  de  inconvenientien  die  daer  uit  volgden:  Des  Graven  van  Rennenburg  handelinge 

in  Groeningerland,demoIitie  van  't  Cafteei  tot  Groeningen.  De  komlte  vande  Ambaftadcurs  vanden  Keifer 
tot  BrufTel ,  om  de  vrede  tuffchen  Don  Jan  en  de  Staten  te  maken ,  en  de  verfchil-poin&en  te  vereenigen 

II.  Deel.  ,tfn:  Het 
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Het  accoort  werd  tot  Marche  in  Famine  befloten ,  en  tot  Bruflel  by  de  Gedeputeerde  van  alle  de  Neder- 

landfe  Provinciën  getekent ,  uitgenomen  by  die  van  Holland  en  Zeeland,  die  verklaerden  daer  toe  geen  lalt 

te  hebben.  Inhoud  van 't  voorfz  accoort ,  genoemt  het  eeuwig  edict,  informe  van  placcaet  op  den  naem 

des  Conirix  geexpedieert.  Schrijven  van  den  Conink  uit  Spangien ,  en  approbatie  des  Coninx  op  't  voor
fz 

accoort.  De  Staten  Generael  fen  den  Gedeputeerde  aen  de  Prince  van  Orangien,  en  Staten  van  Holland 

en  Zeeland ,  mette  articulen  van  't  accoort  tuflehen  Don  Ian  en  henluiden  gemaekt  en  gefloten  :  Daer  op 

de  voorfz  Prince  en  Staten  fchriftclijk  antwoorde  en  advijs  geven  :  Acte  by  de  Staten  Generael  daer  op  ge- 

geven :  Propofitie  gedaen  by  Meefter  Pouwels  Buis  ,  van  wegen  den  Prince  van  Orangien  aen  de  Staten 

van  Utrecht,  beroerende  te  mogen  komen  om  fatisfadie  te  ontfangen,  volgende  de  Pacificatie.  Ant- 

woorde van  de  Staten  van  Utrecht.  De  Raden  van  State  fchrijven  aen  de  Staten  van  Utrecht  voorfz  be- 

roerende de  fatisfadie  :  De  Staten  van  Utrecht  fenden  d'articulen  daer  op  fy  van  meninge  waren  fatisfadie 
te  ontfangen  :  De  Raden  van  State  fuftineren ,  dat  de  Staten  van  Utrecht  ongehouden  fijn  om  fatisfadie  te 

nemen  van  den  Prince  van  Orangien,  daer  toe  fy  haer  redenen  en  confideratien  overfenden.  Unie  tuflehert 

de  Landen  en  in<*efetenén  van  Holland  en  Utrecht ,  endie,.  van  Utrecht  gemaekt,  byden  KeiferCarolo 

Quinto  in  den  jarc  1534.  beroerende  de  gouvernementen  :  De  Heeren  van  Cruiningen  enTamberge
n 

reTfen  na  Bruffel ,  om  commiflie  voor  den  Gravevan  Bofiu,  omdefoldaten  in 't  Sticht  leggende  te  caf-
 

feren  :  Dreigementen  van  Tambergen  aen  de  Magiftraten  van  Utrecht :  Het  vendel  van  Tambergen  ne-
 

men des  Stads  Plaetfe  in :  De  Borgeren  van  Utrecht  trecken  met  vier  vaendelen  daer  tegen ,  om  hen  daer 

van  te  doengaen.  Het  vendel  vanden  Heere  van  Oofterwijk  nemen  bol  werken,  en  fterkren  by  deTolle
- 

fteecr-poortein.  Hopman  Tambergen ,  en  Hopman  Vinkenburg  worden  byden  borgeren  van  Utrecht 

,o  b  gevaren  gnomen.  De  foldaten  van  Ootterwijk  verlaten  de  ingenomen  bolwerken  en  de  gevange
n 

(F.',94.)Hoplu1dei?Werdenop  Vredenburg  gebracht:  Hopman  B  reek  wok ,  de  Lieutenant  en  de  Vendng  van 
Oofterwijk ,  en  van  gelijken  Hopman  Swert ,  en  meer  andere  Bevelhebberen  werden  gevangen :  Alle 

foldaten  moeten  uit  Utrecht  vertrecken:  Communicatie  gehouden  by  die  van  Utrecht  mette  uitgetoge
n 

foldatenen  andere  inde  Voorlieden  leggende:  De  Borgeren  van  Utrecht  vallen  uit  tegen  de
  folda- 

ten die  de  Voor-ftad  van  Tolle-fteeg  aen  brand  fteken ,  en  dryvenfe  van  der  ftad  :  De  verdrevene 

foldaten  komen  tot  Wijk  te  Duirftede,  en  pogen  de  Vaert  in  te  nemen  ,  maken  ook  een  aenflag
om 

Amersfoort  in  te  nemen ,  die  ontdekt  werd  ,  fchrijven  aen  die  van  Utrecht  met  dreigementen :  Die 

van  den  Rade  van  State  fchrijven  aen  die  van  Utrecht  datfe  de  foldaten  fouden  verdelen  in  ee
nigeDor- 

«en  van  't  Sticht ,  om  voor  eenen  tijd  onderhouden  te  werden ,  daer  tegen  beklagen  hen  de  Staten  van 

Utrecht  datfe  alfo  in  den  nood  verlaten  werden ,  en  van  de  vrunden  veel  arger  getradeert  waren  dan  ooit 

van  devyanden,protefteren  dat  fy  niet  van  meningeen  waren  fodanige  perijkelen  meer  te  verw
achten: 

maer  hen  felven  te  verfekeren  en  befchermen  als  fy  fouden  konnen  en  geraden  vinden ,  en  hen  felven  t'excu- 

feren  voor  God,  den  Conink  en  alle  de  werelt  mettet  menigvuldig  fchrijven  en  advertentien  henluide
n  ge- 

daen De  Prince  van  Orangien  fend  commiiTariiTen  aen  die  van  Utrecht,  prefenterende  hen-luiden 
 al- 

le hufpe  en  byitand  :  Die  van  Utrecht  fenden  hare  Gedeputeerde  aen  de  voornoemden  Prince :  De
  Prin- 

ce fchrijft  in  faveur  van  die  van  Utrecht  aen  de  Staten  Generael,  die  den  Prince  antwoorden.  De  b
or- 

geren van  Utrecht  pogen  het  Cafteel  van  Utrecht  af  te  breken,  't  welk  't  Hof  van  Utrecht  foekt  te
  be- 

letten Redenen  by  de  burgeren  van  Utrecht  geallegeert ,  waerom  fy  van  het  afbreken  des  Cafteels  niet 

en  konden  defifteren.  De  Staten  van  Utrecht  verfoeken  't  af  breken  aen  de  Staten  Generael,  '
tgefchut 

werd  in  de  ftad  gebracht ,  en 't  Cafteel  werd  eintelijk  met  confent  van  de  Staten  Generael  afgebroken 

aen  des  (hds  fijde.  Requefte  by  de  borger  Hopluiden  ,  en  borgeren  der  ftad  Utrecht  overgegev
en  ,  en 

d'Apoltilleby  Don  Jan  daer  op  gegeven  den  22  May  1577-  Jan  Efcovedo  Secretaris  van  Don 
 Jan ,  komt 

totBrufiel  aen  de  Staten  Generael ,  proponerende  fekere  articulen,  dienende  om 't  vertrek  der  Span- 

giaerden te  accelereren.  d'Apoftillen  van  de  Staten  Generael  op  de  fel ve  propofitie.  Don  Jan  fend  O- 

davio  Gonfaga  aen  de  Staten  Generael ,  verfoekende  haer  credit  hem  te  lenen  voor  200000  kronen, 

't  welk  hen  werd  gcaccordeert :  Don  Jan  komt  tot  Loven.  Verlofling  van  de  gevangenen  ten  beiden 

fijden ,  en  namen  der  felver :  Don  Jan  fend  Odavio  Gonfaga  aen  den  Raed  van  State ,  klagende  over  fe- 

kere confpiratie  tegen  fijnen  per foon:  De  Heeren  van  Bonnivet  en  Bellangerville  Frangoyfe  Edellui- 

den,  worden  op  die  fufpicie gevangen,  doch  fonder  fchuld  bevonden  fijnde ,  wederom  ontflagen.  
Het 

Cafteel  van  Antwerpen  werd  van  de  Spangiaerts  verlaten  en  oveigelevert  in  handen  van  den  Hertog 

van  Aerfchot.  Doch  de  Hoogduitfe  en  kondemen  uit  de  ftad  niet  krijgen.  Geveinftheid  van  Efcovedo. 

Hoe  fterk  de  Hoogduitfe  waren ,  die  in  dienfte  van  den  Conink  van  Spangien  hier  in  Nederland  wa- 

ren Don  Jan  committeert  den  Grave  van  Mansfelt  tot  een  Hooft ,  om  de  Spangiaerden  uit  het  land  t« 

ocleiden.  Der  Spangiaerden  vertrek  uit  Nederland.  De  Staten  Generael  fenden  Dodor  Elbertus  Leo- 

ninus  aen  den  Prince  van  Orangien  en  Staten  van  Holland:  d'Antwoorde  byden  Prince  en  Staten  van 

Holland  en  Zeeland,  gegeven  opte  propofitie  aen  hen  gedaen.  De  Prince  verfoekt  gefteld  te  werden 

in'tbefitvande  ftad  en  Cafteel  van  Breda.  Satisfadie  byden  Prince  van  Orangien  gedaen  aen  die  van 

Tolen.  De  Staten  Generael  fchrijven  aen  den  Prince  van  Orangien,  tot  voordeel  van  dievanAmfter- 

dam.  Antwoorde  des  Princenop  het  voorfchreven  fchrijven.  Die  van  Amfterdam  fenden  haer  Gede- 

puteerde aen  den  Prince  ,  om  fatisfadie  te  hebben ,  doch  fcheiden  onverrichter  faken.  Proteftatien  deen 

tekende  andere.  DePrefident  Sasbout  word  aen  den  Prince  gefonden  ,  om  de  fake  van  Amfterdam. 

De  Prince  van  Oranten  houd  correfpondentie  in  de  naefte  Provinciën  aen  Holland.  De  triumphante 

inkomftcvan  Donlan  tot  BruiTel.  Dood  van  den  Prefident  Viglius.  Gabriel  de  Salafar  Heer  van  S
ta- 

verdenwerdgecommitteert  mette  Colonels  van  de  Hoogduitfe  in  communicatie  te  komen:  ook  mede
 

om  de  9  Compagnien  foldaten  van  den  Grave  van  Overftein  te  redrefleren  :  De  Hoogduitfe  Co
lonellen 

flaen  de  handelinge  mette  Staten  af.Den  handel  metten  Hoogduitfen  hadde  veel  fwarigheid.De  Staten  Ge-
 





DON     JOHAN  VAN     OOSTENRY
K 

GOIITURNEUR      OEÏTÏRAE
L 

DER       KEDERLA^DX^.
 



*S7 Oorlpronk  der  NederLindfê  Beroerten, 6. 

nerael  confenteren  hen  een  maend  gagie  gedurende  de  handelinge.  De  Heere  van  Weftrum  en  Do&or  Ni- 

cafius  de  Sylla  werden  gecommitteert  om  't  krijgsvolk  in  't  land  van  Namen  te  cafleren :  Mr.  Jaques  Rochef om  het  regiment  Walen  van  Mario  Cardoni  te  cafleren.Het  regiment  Walen  van  Margellewerdgecaffeert! 
De  Grave  van  BofTu  werd  gecommittert,om  de  foldaten  in  't  Sticht  van  Utrecht  leggende  tecaflèren.Ber- 
tholt  Entens  van  Menteda  werd  afgedankt.  Propofitiegedaen  by  den  Heere  van  Grobendonk,en  Leo'ninu» aen  den  Prince :  Schriftelijke  antwoorde  van  de  Prince,  Staten  van  Holland  en  Zeeland.  Befluit  van  'tfelve 
befoinge.  Articulen  by  de  Gedeputeerde  van  Don  Ian  aen  den  Prince  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland. 

d'Antvvoorde  vande  Prince  en  voorfz  Staten :  Mondelinge  propooften  tuiTchen  den  Prince,en  Gedeputeer- de van  Don  Ian  gehouden.  Reparatie  vande  dijken  in  Holland  en  Zeeland.  Don  Ian  fchrijft  aen  de  Provin- 
ciale Raden  en  andere,nopende  d'onderhoudinge  van  de  Catholijke  Religie.  Pietcr  Panis  Kleermaker  werd ter  fake  vande  Religie  tot  Mechelen  gevangen.  De  Prince  fchrijft  aen  die  van  Mechelen  in  faveur  van  Pieter 

Panis :  Pieter  Panis  werd  met  advijs  van  Don  Ian,ter  dood  gewefen  en  onthalft :  Ofrren  en  prefentatien  ge- 
daen  aen  de  Hoogduitfe  Colonellen  en  Capiteinen  :  d'Antwoorde  der  fel  ver.  Don  lans  vertrek  na  Mechelen Don  Ian  verfoekt  de  Staten  Generael,  om  de  wapenen  aen  te  nemen  tegen  den  Prince  van  Orangien.  Don 
lans  handelinge  mette  Hoogduitfe  Colonellen:  refolutie  der  Staten  Generael  op  de  fake  vande  Hoogduitfe. 
Der  Staten  Generaels  fchrijven,  aen  de  Magiltraten  van  de  fteden  daer  de  Hoogduitfe  foldaten  in  garnifoen 
leggen.Don  Ian  fchrijft  uit  Mechelen  aen  de  Staten  Generael,nopende  den  handel  mette  Hoogduitfe  folda- 

ten: Antwoord  der  Staten  aen  Don  lan.Brief van  Don  Ian  gefonden  door  Efcovedo  aende  Staten  Generael" Brief  van  de  Staten  Generael  aen  den  Conink  van  Spangien.  Don  lans  liftigen  handel  metten  Hoogduit- 
fen :  Poinften  die  Don  Jan  de  Staten  doet  aengeven,  daer  in  hy  begeert  voorden  te  werden  voor  fijn  komfte 
tot  BrufTel.Refolutie  by  den  Staten  Generael  daer  op  genomen.  De  Coninginne  van  Navarre.Hertoginne 
van  Vendofme  wil  na  de  Fonteine  van  Spa  reifen.  Gelegentheid  en  virtuten  vandeFonteinen  van  Spa.  Don 
Ian  vertrekt  na  Namen,om  de  Coninginne  te  vergefelfchappen  :  Wat  de  Prince  van  Orangien ,  Staten  van Holland  en  Zeeland  handelen.  Miflive  byden  Prince  van  Orangien  aende  Staten  Generael.  De  Prin- 

ce trekt  door  allede  lieden  van  fijn  gouvernement,  en  in 't  Noorder-quartier :  de  grote  liefde  enaffe- diedie  de  Hollanders  den  Prince  toedragen:  Den  Raed  der  ftad  Utrecht  yerfoekt  den  Prince  om  inhaer 
ftad  te  komen.  Des  Princen  van  Orangien  komfte  binnen  Utrecht,  eér  fy  hen  onder  fijn  gouverne- 

ment hadden  begeven.  De  Grave  van  BofTu  komt  in 't  Sticht  van  Utrecht,  om  fijn  regiment  foldaten af  te  danken.  Don  Ian  neemt  fubijtelijk  het  Cafteel  van  Namen  in:Sijn  fchrijven  aen  de  Provincien,Heeren, 
enfïeden  van  't  Nederland,  beroerende  het  innemen  van  het  voorfz  Cafteel.  Perplexiteit  der  inwoonde' ren  van  het  Nederland  door  dit  fubijt  innemen  van  Namen ,  en  de  vrefe  en  gevoelen  des  temenen  volx. 
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<Ê  ©?ede  en  pacificatie  /  in  boegen  atë 
m'tboo2gaende  25oeb  berbaeltté/  biri* nen<©ent  gefloten/  en  al  omindcP20* 
btneten  en  fteden  gepubliceect  en  beruon* 
bigt  3ijnde/  berblijbe  öe  ingefetenenber 

Nederlanden  rcdelijfter  toijfe :  dooi  de  Dope  die  fn  bate 
ben/  ban  bat  fp  't  effect  ban  dien  genietende/  baefï  ban öe  ̂ pangtaerden  en  b2eemdeltngen  ontfïagen  fouden 
toerden  /  en  fulr  tot  goede  gecudfjeiö  bomen :  maer  be 
feomite  ban  <©on  ̂ joan  ban  <®oftenrijb  /  alfo  fecrete* 
1Ö&/ beeft  in  beier  Derten  een  arebtoaen  en  nadenben 
tjegeben/en  bzefc  becoo2faebt/dat  befelbe  bjede  niet  be* 
(laaijig  3ijn  foude  /  niet  alleen  d002  dien  eentge  biteben 
be$  Contiir  ujaren  gcintercipicect/  die  geen  uleïne  fuf* 
picie  gaben  ban  cenen  gebettrêden  ïjanöel  diemen  boo2 
CjaötJe :  maer  ooh  datter  een  geruebt  onder  't  bolb  liep/ 
dat  deneer  ©on  g|an  b2teben  baboe  gefcftëeben  aen 
ïöanf  ö?agon  /  «Don  &ahcbfe  b'3Cbila  /  «guliaen  «o- meco  en  andere  «loofden  der  &pangtaerben/  bat  Op 
Den-luiden  toa$  boudende  boo2  oube  en  getroutoe  die* 
naeris  ban  $n  JBajefteit/  en  bat  3ijn  HBaicfleit !ja- 
tcbtenftebjacï  boudende  boo?  aengenaem  en  ingoe* 
der  recommandatie/  om  be  felbe  ter  gelegender  tijd 
terecompenferen  na  ben  berdienften/  in  boegen  bat 
tiet  fcljecn/  aljSöf  ijp  de  becbecberö  ban  ben  £ande 
brilde  in  bare  ongerecljtigbeden  boo2ftaen  tegen  bet 
3iaud.  <Dccba(ben  be  £>inrc  ban  <©cangien/  enbe 
&tatc\\  ban  Rolland  en  Zeeland  /  lettenbe  op  bare  fa* 
ben  /  boo2  ben  genomen  bebben  /  be  fteden  en  plaetfen 
onder  bet  gouberncment  banden  felben  $2ince  ban 
«Orangie  beleende  te  berfterben  /  en  tik  bn  gebou- bcn  bja^/  bolgenöcbetfebenbe  actieul  ban  be  ©act* 
ftcaticban<0entfatiöfactie  tegeben/  onöec  betfelbe 
goubernementtoeöecomte  b2engen/  enobecfnlrallc 
fc.jcnnnge  in  ftn  goubernement  i  enbe  boo:f5  ©zo- 
bmeten  te  boo2bomen  /  geltjh  bju  ban  be  felbe  fatiofnc- 
tien  eb;  t'5ijnbci:  plaetfe  becbael  mahen  fullem  5De Pitnceban  örangic  beeft  ooft  be  Staten  <*3enecael 
op  ttoe  gcfcl)2tften  3un  aöbijg  laten  toeten  /  ban  't  gene 11.  Deel. 

8em  bebaebte/  men  met  &tm  fan  foube  moeten  ban^ 
beien :  maec  alfo  ̂ ©on  gjoan  mtbbelcctrjb  aen  be^ta* 
ten<0enecaelgefcb2eben  Oabbe/  tiatï)p  öoo2laftban 
ben  Contnb  fönen  b2oebec  genomen  toa#  in  bc  J^ebec* 
landen/  om  in  be  felbe  alö  «©oubeencue  <0enecaelte 
gebieden/  en  alle  faften/gnefïten/gefcbillen  en  oneentg* 
beden  b)eg  te  nemen/ en  de  landen  toedecom  te  b2c\\Qcn 
en  (lellen  in  baec  oube  ruft  en  b2cde/  dat  bP  ooit  ber^ 
flaen  badde  met  groot  leettoefen/  den  oberlafl  den  lan-< 
denaengedaen/  fobp  Ijet  ̂ paenies  bnjg^bolb  atë  an^ 
bere/  al  't  toelbe  bp/  na  genomen  beboo2lijfte  infomia- tic  /  fulr  brilde  fïcaffen  /  dat  fp  daer  ban  fouden  bebben 
bolbomen  bcrnoegmge/  tittel  dat  fp  alleenlp  den  Co* 
ntnb  fouden  bclutjfcn  bolbomen  geï)002faembeid  /  en 
onderboudende  de  iiloomfe  Catboiüftc  Religie  in  baer 
gebed :  berfoebt  ooft  (Öftagtericf  om  nader  in  't  land  te 
bomen  /  en  bieder  met  benlutden  te  Ijanbelen  /  en  ben- 

ouden de  Comnblijbe  |Ba/.  brille  te  doen  berftaen/$c. 
,§o  toaren  de  Staten  <©cnerael  baer  ban  feer  ber* 
toondert:  entoasf  ben  de  Dandel  ban  3&on  9janfcer 
fufpect  /  't  baelft  te  meer  toenam  /  boo?  dien  de  P2incc ban  Orangien  uit  HSiddelburg  aen  den  «Staten  <8e 
nerael  gefcD?eben  Dadde  den  nabolgenden  b2tef. 

Ooti 

3Ioan 
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beu. 
Mijn  Heere. 

GY  fult  airede  by  twee  fchriften  gefien  hebben ,  het 
gunt  my (onder  oordeel  van  verltandige)bcdunkc, 

belangende  het  gunt  men  fal  moeten  handelen  met 
Don  Ian  van  Ooftenrijk  oft  u  nu  foude  mogen  bedun- 

ken, dat  het  geneik  volherde  te  feggen  voorts  komt 
uyteenige  fonderlingepaflie,  oft  om  dit  Land  in  al- 

teratie te  houden,  fo  mach  ik  niettemin  in  goeder  con- 
fcientic  Godt  tot  getuygen  nemen  ,  dat  mijn  voor- 

nemen nooit  anders  is  geweeft ,  dan  de  fclve  landen  ge- 
gouverneertte  fien  ,  gelijk  van  allen  tijden  isgefchier, 
van  de  Staten  Generael,  de  welke  beftaen  in  drie 
Staten  :  van  de  Geeftelijkheid  ,  Edeldom  ,  en  van 
de  Steden  en  Leden  aen  de  fclve  hangende,  onder 
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de  wettelijke  gehoorfaemheid  van  haren  natuirlijken 

Prince.  En  alfo  federt  door  lankheid  van  tijden  de- 

fe regeringe  allenxkens  is  afgefchaft,  felve  door  ee- 

nige  eerfuchtige  en  gierigaerts ,  wenfchcnde  de  rege- 

ringe in  hare  handen  te  hebben ,  't  welk  den  Princen  fo 
hatelijk  is  geworden ,  dat  fy  de  gene  die  fpraken  van  de 

Staten  Generael,hielden  voor  wederfpannigeen  fchul- 

dig  van  gequctfter  Majefteit,  hen  wijs  gemaekt  heb- 
bende ,  dat  de  eenigen  middel  was ,  waer  door  de  auto- 

riteit des  Coninx  vermindert  en  onderdrukt  foude 

werden, en  daerom  den  Princen  niet  geraden  fijndejal- 
fulke  te  dulden  die  het  remedie  voorhouden ,  om  de  fa- 

ters  en  befchermërs  van  dien  fijnde )  van  alle  verdruk- 
kingen, en  meer  als  Barbarife  tyrannye,tot  noch  toe  ge- 

leden. Ik  bidde  u  ook  te  bedenken  (nadien  het  nu  de  tijd 
is  om  fich  te  verklaren )  datgy  daer  over  voor  God  en 
menfchen  te  verantwoorden  hebt ,  en  dat  gy  daerom  a 
daer  in  fulx  wilt  gedragen ,  dat  onfe  nakomelingen  hier 

namaelsgeen  oorfaek  hebben  hen  uwer'te  beklagen,hen hebbende  veroorfaekt  defe  beklaeglijke  en  dienftbarige 
conditie,welke  boven  het  gevaer  des  levens  ons  alle  tTa- 
men  dreigt,  fo  men  niet  intijds  toeliet.  Ik  entwijfele 
niet,  of  (fo  ik  gefeid  hebbe)  gy  mijne  Heeren,  Prelaten, 
Edelen  en  Steden ,  fult  grote  acnfoekinge  hebben,  fo  by 

ken  in  haren  vorigen  glants  te  ftellen.  Mijn  Heeren  ik  f  gefchrifte,alsbyuitgemaekteperfonen»omutebewe 

hadde  ̂ edacht ,  dat  gy  voorfiende  defe  onheilfame  aen-  gen  en  winnen,op  dat  gy  foud  aflaten  van  uwe  fo  eerlijk 

Hagen  ?en  flinkfe  perfuafien,  tot  groter  fchade  van  't  ar-  voornemen ,  maer  hoe  gy  meer  aenftoots  wederftaen 
me  land  gy  u  foudet  vergadert  hebben ,  om  eenfame-    fult ,  des  te  meer  eere  fult  gy  hebben ,  en  de  nakomelin- 
lijkdevoetftappen  uwer  voorgangeren  integaen,en 
om  u  te  veftigen  in  uwe  wettelijke  autoriteit ,  volgende 
uwe  loflijke  en  oude  privilegiën  ,  doende  door  dien 

middel  ophouden ,  alle  onheilen,  verdruckingen  en  ty- 
rannyen  ,  en  herftellende  het  land  in  rufte,  gelijk  gylie- 
den  daer  toe  airede  een  goed  beginfel  gegeven  hebt ,  in 

welken  men  gefien  heeft,  dat  gyluiden  fonder  groot  ge- 
fchil  en  fwarigheid  de  provinciën  in  haer  oude  vrede  en 

gen  fullen  te  meer  aen  u  verplicht  zijn.  Soude  daerom 
mijne  raed  wefen  ,  gelijk  die  altijds  geweeft  is ,  dat  gy 

geenfms  in  ecnigerlei  handelinge  tredet  metten  voorfz 

Don  Jan ,  ten  zy  alvoren  de  Spangiaerden  en  andere 

vreemdelingen  vertrocken  zijn ,  en  hem  opentlijk  ver- 

klaert  (daer  van  ik  oordele  dat  d'uitkomfte  heel  nodig 
is)  dat  gy  altijds  fult  voortvaren ,  om  u  luiden  te  fierken, 
en  voorfien  van  alle  bequamc  middelen,om  u  luiden  te 

rufte  geftelt  hebt,  daer  door  ook  fijne  Maj.klaerlijk  fal    ftellen  tegen  het  gouvernement  de  welk  te  voren  hier 

konnen  bekennen  ( fo  hy  door  quaden  raed  en  inbeel-    geweeft  is ,  en  datgy  eer  geen  voetvolk  noch  ruiteren  u 

dingen  niet  anders  werd  geperfuadeert )  dat  het  gene 

men  hem  altijds  onderdaniglijk  gebeden  heeft ,  nopen- 

de de  vergaderinge  der  Staten  Generael ,  de  eenige  re- 
medie was  om  de  faken  weder  op  te  rechten,  maer  fien- 

de  dat  uwe  gewoonlijke  goedertierenheid  ( alle  te  fcha- 

delijke  in  fuiken  ontmoetingen )  gy  d'ore  begint  te  bie- 
den ,  den  fchonen  woorden  en  voorftellingen  van  den 

voorfz  Don  Jan :  fo  wil  ik  u  niet  verbergen  de  vrefe  die 

ik  hebbe,dat  gy  u  laet  verleiden  na 't  voornemen  of  def- fein  van  de  Spangiaerden,  onfe  gefworen  vyanden,  niet 
twijffelende  of  die,  welke  altijd  gearbeid  hebben  te  ver- 

hinderen de  heilige  vergadering  der  Staten  Generael, 
alles  doen  fullen  dat  hen  mogelijk  is ,  om  u  te  verleiden 
en  tot  hen  voornemen  te  trecken  gelijk  airede  die  eer- 

fuchtige en  gierige  dienaren,  welke,  gelijk  airede  gefeid 
is  ,  niet  wenfchen  dan  een  volkomene  en  tyrannige 

heerfchappye ,  om  hen  rijk  te  maken  ,  en  fulke  te  ver- 
drucken  die  fy  afgunftig  fijn,bemerkende  uwe  voorne- 
men;of  daer  aen  twijffelende,hebben  alle  middelen  ge- 

tocht defen  flag  te  fchutten ,  genen  beteren  weg  gevon- 
den hebbende ,  dan  door  de  haeftige  aenkomfte  van 

Don  Jan  van  Ooftenrijk ,  op  dat  door  fijne  tegenwoor- 
digheid de  felve  Staten  mochten  in  flapegewiegt  wer- 

den ,  hebben  ook  ondertufTchen  door  hare  voorfz  kon- 
ftende  faken  fulx  opgehouden,  dat  men  veelfchone 

merkelijke  gelegentheden  verloren  heeft.  En  om  u  lui- 
den eenigen  fmaekte  geven  en  vernoegen ,  fy  hebben 

den  Conink  geraden  van  Don  Jan  te  belaften ,  eenige 
Heeren  en  mannen  van  den  lande  voor  fijne  Raden  te 
nemen  ,  die  doch  in  fijne  daden  maer  als  een  fchaduwe 
dienen  fouden  ,  mits  dat  alle  fijne  raedflagen  eerft  fou- 
den  befloten  werden  met  eenige  van  fijne  favoriten,ge- 
lijk  altijd  is  gefchied,  en  laaftelijk  Me-vrouwe  van  Par- 
ma  gebruikt  heeft  met  Armenteros  en  andere  particu- 

liere, en  gelijk  gy  fult  konnen  oordelen  by  fijninftru- 
ctien  en  eifch  wel  na  by  en  op  het  naerftigfte  onder- 
focht  fijnde,  fijn  intentie  te  wefen  om  het  hoogfte ge- 

bied na  hem  te  trecken  ,  en  u  en  uwe  autoriteit  gehelijk 
te  niet  te  doen.  Ik  hebbe  ook  niet  konnen  laten,  door 
de  voorfz  liefde  en  affectie ,  u  te  vermanen ,  bidden  en 
verfoeken,  foernftelijk  en  hertgrondelijk  my  moge- 

lijk is ,  rijpelijk  te  willen  infien  op  het  gene  nodig  is  tot- 
ten welftant  en  heil  van  defe  Lande,  en  u  voor  oogen  te 

ftellen ,  dat  het  gene  gy  tegen  woordelijk  handelt  en  ne- 
gotieert,  niet  is  een  byfondere  of  particuliere  faek,maer 
datteteen  oneintelijk  getal  Edelen,  goede  burgeren  en 
Gemeinte  is  ,die  niet  konnende  daer  alle  t'famen  te- 

genwoordig fijn,  u  luiden  gekoren  hebben,  en  hun  le- 
ven en  goederen  in  uwe  handen  gefet ,  op  het  vertrou- 
wen dat  fy  in  u  lieden  hebben ,  dat  gy  in  alle  oprechtig- 

heidvoortgaenfult,om  de  vryheidvan  u  gemeen  Va- 
derland te  handhaven ,  en  hen  te  befchutten  ( als  wach- 

fult  quijt  maken,  over  de  welke  gy  macht  hebt, want  het 
ware  hem  het  mes  in  de  hand  gegeven  daer  mede  hy  u 

den  hals  foude  affnijden,  en  den  waren  middel  om  een 

fcheiding  tuffen  hetganfche  krijgsvolk  van  defen  lande 
te  maken.  Sulx  ik  u  luiden  bidde  niet  te  willen  duiden, 

als  voort  komende  van  eenige  eigene  paffie,  als  hier  vo- 

ren is  gefeid ,  gemerkt  mijn  gevoelen  en  bedunken  ge- 
helijk over  een  komt  mette  privilegiën,  fo  van  de  blijde 

inkomftevanhet  5  articul,  als  die  van  Cortenberg  ia 

denjare  1x61.  en  13x0.  daer  beveftigt  door  Hertog  Jo- 

han  anno  1 32 1.  andere  te  Loven  inde  maend  van  Mar- 

tioannoi354.vanBruffel  1371*  en  1373.  en  meer  an- 
dere u  feer  wel  bekend.  Dewijle  my  dan  dunkt,  dat  een 

yder  wel  behoort  geneigt  te  wefen  tot  confervatie  en 

behoudenifTevanhen  privilegiën, fo  welvand'een  als 
van  d'andere,fo  wy  niet  willen  vervreemden  ofontaer- 
den  van  de  liefde  en  grootmoedigheid  onfer  vooroude- 

ren :  fo  dunkt  my  ook  dat  wy ,  fonder  note  of  merk  van. 

infamie  en  reproche ,  geen  fins  behoren ,  in  wat  hande- 
linge het  ook  zijn  mach ,  te  wijken  van  de  voorfz  privi- 

legiën. Dterom ,  om  met  hem  niet  vele  redenen  te  ge- 
bruiken ,  noch  te  lange  handeling  ( het  welk  u  verderf 

foude  zi  j  n )  foude  alleen  nodig  zij  n ,  hem  onfe  befwaer- 
nis  toe  te  fchicken  ,  die  maer  te  groot  en  alle  de  wereld 
bekend  zijn,  en  ter  ander  zijden  copie  auótentijke  der 
voorfz  privilegiën,  hem  ontbiedende,en  biddende  hem 
daer  na  te  willen  voegen ,  fulx  gy  niet  en  twijftelt  dat  hy 
doen  fal ,  volgende  den  laft  die  hy  van  fijne  Maj.  heeft, 
om  defelve  privilegiën  te  handhouden,anderfins  of  fulx 
weigerende  te  protefteren,  dat  men  u  tot  geen  rebellig- 
heid  moet  toerekenen,  fo  gy  die  wilt  uit  alle  uwe  macht 
handhaven  totten  laetften  droppel  uwes  bloeds.  En  gy 
meugtu  luiden  verfekeren  ,  dat  gy  alfo  opentlijk  met 

hem  fprekende ,  van  uwe  refolutie ,  veel  eer  een  volko-  fj 
men  antwoorde  bekomen  fult ,  welke  tijdelijk  te  beko-  (F,  ,J 
men  meer  voordeels  foude  mede  brengen ,  dan  vele 
woorden  te  gebruiken  (fonder  tot  uwe  faken  te  fien) 
hem  tijd  te  geven  ordre  in  fijne  faken  te  ftellen,  en  hem 
te  fterken ,  mits  u  verfwackcnde  en  in  twijffel  houden- 

de. En  en  moet  niet  vreemt  vinden  defe  vry  maniere 
van  fpreken,dat  ik  u  rade,alfo  het  voortijden  fo  gefchied 

is,felfsteGent,  wefende  d'enige  oorfake  geweeft  dat 
den  Coning  beloofde  de  Spangiaerden  te  doen  vertrec- 
ken.  Want  had  hy  defe  uwe  abfolute  refolutie  niet  ge- 

fien, gy  mocht  u  verfekeren,  dat  hy  fulx  nooit  foude  in- 
ge  willigt  hebben ,  gelijk  vele  onder  u  luiden  weten ,  en 
noch  gedenken  mogen.  Gy  moogt  ook  merken  dat  hy 
volk  van  u  luiden  vorderende  ( de  welke  hy  fonder 
twijffel  eed  fal  willen  afnemen )  dat  is  te  feggen ,  dat  hy 

geen  betrouwen  op  u  luiden  en  heeft,en  dat  hy  dit  heb- 
bende ,  dan  als  gy  luiden  vergadert  fult  zijn,  om  als  Sta- 

ten te  fitten ,  hy  u  fuiken  wet  fal  ftellen  als  hy  wil :  want 
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fo  hem  yemand  tegen  fpreekt ,  hy  fal  hem  fo  ftrengelijk 
ftraffen,  dat  de  andere  verfchrikt  zijnde,  een  den  mond 
niet  en  fal  derven  openen  om  te  fpreken,  en  dat  meer  is, 

't  is  wel  te  merken  dat  hy  den  verkeerden  weg  in  wil,na- dien  hy  hem  wapenen ,  en  u  ontwapenen  wil  van  uwer 
macht, want  het  foude  redelijker  zijn  dat  hy  u  luiden  be- 
troudc,  dieakijds  betoont  hebt  een  fo  vryen  en  onder- 
danigen  wille ,  en  zijt  de  befchadigde ,  als  gy  hem ,  heb- 

bende altijds  fo  qualijken  getracteert  geweeft  van  hec 
Spaens  gouvernement.  Boven  defen  dient  noch  inge- 
fien,dat  de  welke  hier  komt  niet  dan  om  Gouverneur  te 
Zijn,  mette  wapenen  wil  inkomen ,  ert  eerft  verfekerin- 

ge  van  de  Statennemcn ,  't  Welk  felfs  is  tegen  't  gebruik der  Provinciën ,  die  daer  toekomende ,  ongewapertder- 
hand,  den  Staten  altijds  eed  gedaen  hebben,al  eer  de  ha- 

re te  nemen,  daer  en  boven  moet  gy  denken  in  watach- 
tingegy  vallen  fult  by  allen  volkeren ,  fo  {y  merken  dat 
gy  aendachdger  zijt  den  Donjohan  te  horen,  als  te  ge- 

voelen 'r  geweld  uwes  Vaderlands  liefhebbers  aenge- daen  in  de  goede  ftad  van  Maeftricht ,  en  in  de  voortij- 
den fo  machtige  en  blocyende  ftad  van  Antwerpen  (we- 

fende  op  den  huidigen  djg  de  verlatenfte  en  defolaetfte 
yan  de  gehele  Chriftenheid)  en  dat  door  luiden  die  een- 
famentlijk  willen  geacht  wefen  gelijk  d'onderdanen  van 
herwaers-over,  gelijk  enige  fo  weinig  bedacht  zijn  ge- 
weeft  van  de  felvc  daer  voren  te  willen  houden,gelijk  fy fulx  in  den  vrede-handel  tot  Breda  verklacrt  hebben. 
Dat  den  Conink  nieten  wilde  datfulke  eerlijke  luiden 
herwaers-over  voor  vreemdelingen  gehouden  wierden: 
maer  voor  ingeborenen  des  lands,die,fegik,die  tegen  u, 
fo  in  't  gemein ,  als  byfonder  fo  onordentlijke  daden  be- dreven hebben,dat  niet  bevonden  en  fal  werden,dat  ge- 

lijke ooit  in  bedenkelijke  tijden ,  of  by  memorie  van menfehen  onderde  Barbaren  en  wreedfte  volkeren  is 
gefchied.  En  wat  fal't  ook  wefen  voor  een  voorbeeld 
den  anderen  fteden,en  wat  fouden  fy  mogen  hopen,we- 
der  vallende  in  de  handen  van  de  Spangiaerden ,  of  on- 
oer  haer  gouvernement,dan  metter  tijd  de  felve  wreed- 

heid te  ontfangen.  En  fo  gy  te  vorens  zijt  berifpt  ge- 
Weeft,dat  gy  u  van  aenbeginne  niet  geflelt  en  hebt  tegen t  bouwen  der  Caftelen ,  waer  door  't  merendeel  alle  de 
fwangheden  hergekomen  zijn,  gemerkt  gy  luiden  heb- bende  jegen woordelijk  de  Caftelen  in  handen,  de  felve 
niet  en  hebt  laten  afwerpen,  of  ten  minften  afwerpen 
aende  zijde  der  fteden,'t  welk  men  gehouden  is  te  doen, fo  om  hen  te  geven  vernoegen ,  als  om  den  aenftaende 
toekomenden  hinder  te  fchouwen ,  welke  ongetwijfFelt 
(  fo  die  niet  verhindert  en  werd )  over  de  voorfz  Steden 
vallen  fal ,  gelijk  als  Antwerpen ,  mits  die  geweeft  is  de 
voornaemfte  oorfaek  van  't  innemen  van  dien ,  en  dat 
de  Spangiaerden  daer  binnen  zijnde,  fchandelijk  daer 
uit  gedreven  zijn  geweeft ,  in  welken  men  Gch  niet  en 
moet  kittelen ,  denkende  dat  daer  aen  een  kleine  mif- 
daed  is  gefchied, tegen  de  autoriteit  en  reputatie  des 
Coninx,want  hy  fal  't  felve  voor  fuiken  injurie  houden, dat  ( hoewel  onrechtelijk )  hy  fulx  eeuwelijk  gedenken 
fal,  fulx  niemand  in  twijfel  brengen  moet,  hem  heb- 

bende fïen  betonen  een  fo  groten  teken  van  gram- 
Jchap,  om  een  arm  geprefenteert  requefte.  En  gy  moet 
ftaet  maken,  dat  gy  alle  fult  hebben  na  uwer  waerden, 
de  eerfte  plaetfe  op  't  banket,  d'welk  hy  u  luiden  be- 

reid, al  ift  fchoon  dat  wyalle  't  voorgaende  vergeten, 
ft  n1Ct  m°n  U  ̂e  °ren  vervult » en  u  trachtet  te  vreden te  ftellen ,  want  dePrincen  en  vergeten  nimmermeer 

iulke  dingen, dan  fo  lange  hen  den  middel  gebreekt  om 
hen  te  wreken,  konnende  hen  wel  veinfen  tot  gelegent- 
hcid,  gelijk  men  in  alle  voorgaende  handelinge  gefien heef  r,die  maer  al  te  bekent  en  daer  van  de  wonden  noch 
heel  verfch zijn,  als  noch  voor  onfen  oogen  vlieten- de t  bloed  van  de  Heeren  van  Egmont,Hoorneenfo 
vele  andere  Edelen,  en  goede  borgers,niet  jegenftaende alle  de  goede  woorden  hengegeven.  Dit  alles  is  wel  be- 
y  uit  en  bekent ,  den  genen  die  iets  weten  van  den  loop 
deies  werelds ,  darter  felb  niet  een  en  twijffelt  of  het  pe- 
rtjKeJ  en  dreigt  ons,  want  't  is  een  pradijke  die  de  natu- re den  genen  leert  die  niet  en  konnen  komen  tot  eenicre 
dingen,  dan  door  geweld,  alles  door  lift  te  onderfoeken, 
gelijk  kleine  kinderen  die  de  vogelen  Huiten  om  die  te II.  Deel. 

Öorfpronk  der  Nederlaiiclfè  Beroerten. 
vangen,  fo  konnen  felfs  de  onvernuftige  dieren  liften 
gebruiken,  om  haer  als  te  betrappen, daer  uit  geoordeelt 
kan  werden ,of  men  fchalkheid  of  fpitfinnigheid  verfui- 
men  fal,  die  men  (oude  konnen  bedenken ,  om  u  luiden 
te  doen  vallen  in  hare  ftricken .  En  late  daer  toe  elk  ver- 
ftan dig  menfche  denken,  wat  hertenleet  het  enen  Prin- 
ce  wefen  moet,die  abfolutelijk  gebieden  wil,te  fien  fijne 
bevelen  fonder  autoriteit,  fijne  onvermogentheid  tegen fijne  onderfaten ,  geftelt  op  een  toneel  voor  alle  de  we- 
relt,eindelijk  te  fien  dat  hem  de  middelen  ontbreken  tot 
fijne  welluften  en  wille,meentgy  dat  hy  enige  konfte  of naerftigheid  nalaten  fal ,  om  te  hebben  reden,  en  te  ko- 

men tot  het  gene  hy  pretendeert?  't  is  feker  neen,  en men  moet  denken  dat  alle  fijn  verftand  en  finnen  daer 
toe  dag  en  nacht  arbeiden:  want  de  hoogfte  macht,ftrekt daer  henen  datfe  niet  lijden  kan  enige  tegenfpreken,  tot welke  geen  inventie  ontbreken  en  fullen ,  noch  alderlei 
fchone  harangues  of  uitfpraken,  om  de  menfehen  te 
brengen  tot  hun  verordende  voornemen ,  als  van  te  be- 

loven de  Spangiaerden  te  fullen  doen  vertrecken,  welke 
fo  weinig  gehouden  foude  werden,als  de  welke  den  Co- 
mnk ,  den  Staten  Generael  dede ,  t'fijnen  vertrecke  uit 
defe  landen,  van  die  te  doen  ruimen  binnen  3  maenden 
daer  na ,  en  heeftfe  niet  tegenftaende  aldaer  gelaten  on- 
geveerlijk  anderhalf  jaer  daer  na ,  en  zijn  wel  verfekert, 
dat  fy  nietgeruimt  en  fouden  hebben ,  fo  de  neerlage 
vanZerby  niet  gefchied  en  ware.  Daerom  mijn  Hee- 

ren bidde  ik  aen  u  felven  te  bedenken,en  overleggen  dat 
hetgeen  fpel  en  is,  maer  dat  gy  heftelijk  eenen  groten 
vyand  getergt  hebt,  en  datter  geen  ander  middel  en  is  in 
defe  fake  te  gebruiken ,  dan  dat  gy  een  van  defe  twe  te 
verwachten  hebt ,  of  t'ondergaen ,  of  u  mannelijk  te  be- fchermen ,  door  de  middelen  die  u  God  gegeven  heeft, endiedoorGodeshulpe  feer  licht  zijn,  mits  dat  onder 
u  luiden  zy  eendracht  en  unie :  is  'tfo  dat  den  voor- 
fchreven  Don  Johan ,  mits  den  nood  fo  verre  quame, 
dathy  accordeerde ,  om  de  Spangiaerden  te  doen  ver- 

trecken, dat  moft  men  voor  vaft  houden ,  en  daer  en. 
boven  weder  in  ordre  gebracht ,  en  onderhouden  wer- 

den onfe  privilegien,en  dat  daer  toe  geftelt  werden  defe 
voorwaerden:  dat  de  Staten  hen  fouden  voorfien  van 
Raden,  fo  van  State  als  van  finantie,  datfe  de  vryheid 
fullen  hebben,twe  of  driemael  des jaers  te  mogen  verga- 

deren,  of  fo  dikmalen  hen  goed  dunken  fal ,  om  te  fien 
of  de  faken  wel  en  wettelijk  beleid  werden ,  de  felve  te 
verbeteren ,  en  ordre  te  ftellen,  fo  fy  fien  fullen  te  beho- 

ren, en  voor  de  refte  dat  alle  Caftelen  fullen  werden  ge- 
demolieert ,  dat  hy  geen  krijgsvolk  fal  mogen  aenne- 
men  fonder  bewilliginge  van  de  Staten  Generael,en  dat 
alle  garnifoenen  fullen  befet  werden  door  hun  advijs. 
Sietdaer  mijn  Heeren,  hoe  my  bedunktdatmen  be- 

hoort te  handelen,  want  anders  doende,  foude  te  vreferi 
ftaen,  dat  men  menende  Don  Johan  te  vergenoegen,en 
door  dien  middel  het  Land  in  vrede  te  ftellen ,  gy  u  fel- 

ven foud  bedriegen ,  ert  in  meerder  oneenigheid  bren- 
gen als  te  voren :  want  gy  moget  u  verfekeren  datter  ve- 

le zijn  die  hen  niet  betrouwen  en  fullen  op  het  woord 
des  Coninx ,  nochte  Don  Johans  van  Ooftenrijk,  fo  dé 
felve  de  autoriteit  van  de  Staten  Generael  fo  vernedert 
en  vernietigt  fien ,  op  welker  vromigheid  en  grootacht- 
baerheid  fy  hun  betrouwen  geftelt  hadden.  Mijn  Hee- 

ren ,  ofwel  het  gunt  ik  u  luiden  voor  defen  gefchreven 
hebbe ,  by  na  't  felve  zy  van  het  voorgaende  inhouden, niet  jegenftaende  fo  vinde  ik  defe  fake  van  fuiken  ge- 
wichte  en  confequentie ,  en  heeft  ons  fo  ter  herten  ge- 
gaen  ,  dat  my  nodig  gedacht  heeft  u  daer  van  wederom 
tefchrijven  mijne  wydere  goeddunken,  het  welk  ik  u 
bidde  ten  goeden  te  willen  nemen,als  van  den  genen  die 
alle  fijne  middelen  aen  wenden  fal  totten  laetften  drop- 

pel bloeds  toe,  voor  het  welvarenen  rufte  van  het  ge- 
mene Vaderland , en  u  luiden  mijn  Heeren  in  't  byfon- 

der, gelijk  ik  wenïche  u  luiden  metter  daed  allegetuige- 
niffe  te  geven  na  mijn  vermogen  van  mijne  oprechte  en 
fuivere  genegentheid  in  defe  faken,  hier  op  na  mijne 
hertgrondige  gebiedenifTe  in  u  goede  gratiën  ,  fal  ik 
God  bidden ,  u  te  willen  geven  mijne  Heeren  een  lang 
en  gelukfalig  leven.   Uit  Middelborg  den  laetften  No- 
vembrisjaano  1575.  &c 
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€fe  tttiffibe  en  &  niet  fOtlttCC  b?UCDt  getoeetf/toant  verneur  daer 
 te  lande ,  of  op  andere  plaetfen  daer 't  van 

*  mme  m  Ö*n  fianöd  b002  3Ê>0n  ̂ an  Ö2Cben  /  Cll  |  node  wefen  mag  En
  alhoewel  wel  behoorde,dat  de  fel- 

nacraeo^CttljaDDcn/öatmen^ongantttflDnöaW  vedat 
 mochten  doen; vry en  onverhindert  fonder  ee- 

SeeS Smènd  fOUt*  Olttfangen /  fonöec  ffltt*  mg  letfel ,  penjke
l  of  fchade  ,  van  hjf  en  goed ,  fo  ift  dat 

oVrtntS/lcC  Ö002  toecÖen  opgelJOUÖett  /en  met  gy  nochtans  op v
erfcheiden  tijden,  eenigc  van  hun  Ge- 

en  Sen  OtOaec  bOOjncmen  homen/  alfOÖefanem  deputeerden 
,  die  van  wegen  den  Staten  aen  ueenige 

SbSiSmS»»  enïJCUberattetoertlCOeletD.  3»0$  ]  Remonftrantie
nfouden doen, feemgoreufehj ken  met 

SS^KailiWt&atóW^er^imgflW/^ÖP  jdreiginge  get
radeert,  en  ook  met  foldaten  en  andere 

Ma •  rnnnitien  ftP  tOt  <0OubecncUC<0enecaelOntfan;  ;  laften-beiwaert  hebt,en  mfond
erheid  mede  dat :  gy  t  fel- 

rmi iSmiAa  I  f»Hen  topeerft  eentge anöere  fa*  ve  nu  binnen  korten  tijd  herwaer
s  acn  eenigeGedepu- 

fimtUffCÖen  Brföeit  befClmiUen/  fOuan  't  OeneOp 'ÖOI  teerden,
  die  nu  alhier  fijn,  om  den nooddesLandste 

S Tan  Wen  /  en  Staten  <6enecael  /  al*  00H  bp  !  remonftreren ,  foud  gedaen  hebben.  Het  welk  fy  feg- 

Sn  ©"n"e  ban  <0ranflfen/  en  &tattl1  uan  $0Uanu  en  ,  gen  te  wefen  tegen  recht
  en  reden ,  en  bidden  daerom, 

I :"S  flCÖanÖClt  /  en  IjieC  ™  *«*  in  ötbecfe  OUaCtte*  dat  hier  in  mocht  Voörf
iefi  werden  ,  als  gy  breder  fult 

lorffhlStó  *  fien  door  de  requefte  hier  bygevoegt,  de  welke  wybe- 

Sltateneeneraelbanbe^ebeclanben/ljebben^^ ^^  vinden  redelijk  te  fijn^  En  gemerkt  de  intentie  en  me- 

naMaSStlèmetÖcn  ̂ n«  ban  Granaten/  en  ;  nmgevah  fijne  Majefteius,  dat  fij
ne  onderfaten  met 

alom  teberfeheren  tegen  öe  ̂ pangiaeröen  en  nen-lut*.  van  d
e  Ommeianden,de  welke  fich  goedwiiliglijkheb- 

SenBSl^eUt©fle/StaÖÖOUtcrlïanlKne?a^  ,  ming
evan  wijlen  Keifer  Caerle  de  Vijfde  hoogloflij- 

^ebailE  tn^cneaOU/iatl  gegebennentebCCfe,  |  ker 
 gedachteniüe.   So  hebben  wy  niet  konncn  laten 

uecen  ban  De  ftaö  en  ftaftecl  ban  ©alcncijn/  toefcnöe  öe 

ttoeöe  fiooffiaö  ban  öen  <0:aeffcJ)appcbanïtenegou; 
toen  /  een  feev  |teche  ftaö  /  gelegen  op  De  rebiece  ban  öe 

MitiüW  öie  öaec  öoo?  loopt/al^  oohljetccbtecfcen 

ilobelle.  Séfé  fiaötoaa  ficfctmctt&oogtrmtfcfolöa- 

defen  brief  aen  u  te  doen  afvaerdigen ,  ten  einde  gy  u 
conformerende  of  fchickende  na  den  wille  van  fijne 

Majeft.  van  nuvoortaen  den  Gedeputeerden  en  Offi- 
cieren der  Ommelanden,  namentlijk  den  Syndicum, 

Rentmeefteren  Secretari  urn,  in  't  exerceren 'van  hare 
HOÖflie.  mj^^?9^'Z^^/Xak&  '  hém  en  bedieningen, traóteert  met  aller  redenenen 

£ïg^  '  bill,kheid,fonder  Lfelve  tebefwaren,  oftoetelaten 

Öi«SK£ïfiinS  rtpmmentc/öe  b002fe&00a*  I  meer  als  andere  onderfaten 
 van  fijne  Maj.  in  den  voorfc 

SSS^WI    Onlanden.  Doendevoorts  hier  in  diergeft.lt , dat 

r  to.  b. 
(F.  197-) 

4Tame> 
rit.  Up  öe 

igecre 
ban  Sin? 

fp  rot  bf# 
ijorfoan 
te  $cc> 
rrn.sta' 
tcuttec 
fclicrt 

ten  <3c? 
ncracl 

foehrn 
Ijatr  re 
bcrfrhe; 
ven  oau 
micU 
lario  eti 
<&iatt 
iiingru. 

3?icbnn 
ben  l\A> 
bc  oan 
,«>iarc 
fc!j?nUen 
arn  oen 

U  .'.' 
ban  i5il? 

lp  ÖOU' bcincur 

toan 

ïeggenöe/  Degonöen  t'famcnfp?aïie  te  fjouöen  en  eerng 
ijctö  te  manen /om  öe  (taö  tegen  öen  Staten  te  ïjou> 

öen  /  geötoongen  /  öat  fp  öen  1 9  $obemb.öe  ftaö  fteb- 
ben  moeten  beclaten  enöaecmttcecfeen/ontfangenöe 

liooft  boo?  Dooft  /  ela  eenen  öaelöec,  €n  öeeft  atë  öoen 
fet  fintoe  öec  Doggeren  ïjet  uafteel/  altoaec  omtrent 
Ï41  ̂ pangtaeröen/  öe  mao?tepapen  öaec  in  gecenent/ 

ingacnifoen  lagen /belegert/  en  na  öat  op 't  omtrent 
anüerljalben  Dag  bcfcijotenfjaööe/fo  Beeft  öeCafle^ 
Icm  geen  Dope  ban  ontfet  fienöe/Det  felbe  bnappofnete* 

ment/  fonöer  eentge  lïo:m  öaec  op  te  bectoacljten  ober- 
gegeben  /  en  öe  boo?f3  <6?abe  tjeeft  öe  felbe  öoen  gelet* 
öen  en  conboperen  tot  m  ©?annrüa  toe. 

^De  (taö  en  fjet  nalïeel  ban  Camerijn/  gelegen  feben 
mijlen  ban  ©alencün/  tö  öoo?  öenl|eere  ban  5Htnfp 
öoliboo?  öe  Staten  betrfenert/öte  öeni|eerebanBlt' 

gueö  alöaec  «©ouberneur  3ünöe  /  met  pjactüne  geban- 
nen genomen  öeeft  /  en  Deeft  Bp  öet  <©oubecnemem  al^ 

öaec  gencegen  /  en  eentge  jaren  beljouöen. 
^c  Staten  <0enecael  Debben  ooö  boo?  Den  geno; 

men /Daer  te  becfeReren  ban  ©2te(lanö  en  45?oenin^ 
gen/  tot  tocinen  etnöe  fp  alöaec  gefonöen  Debben  5pcan? 
cop0  iBacttni  ̂ tella/  een  geleecö  «loefeen  ecbacen 
man  ban  252ttffel/  me:  laft  en  commiflfte/om  öe  lanöen 

en  'tncygöboln  te  inöncecen  tot  allegoeöeeemgljetö 
metten  Staten  <0enecael  te  Donöen/enöatfpmeöe 
fouöen  aennemen  öe  pacificatie  tot  <©ent  befloten. 
<Dcfe  të  öen  19  l^ob.  binnen  doeningen  geacribeect. 
vtafpac  ï!oblei$  i^eece  ban  25illp/|Balepart/$c.  po?= 
tisgtedtoaö  teöefectijö<0onbecneuc  ban©2iefïanöen 
doeningen  /  en  Dielö  öe  Staten  (0enecael  boo?  cebel* 
ten  Deo  Coninr  /  toaü$  ooft  opten  fiaöe  ban  Staten  feec 

oefïoo2t  /  om  öat  fp  opte  hïacljten  ban  öie  ban  öe  <©m* 
ïnclanöcn  Ijem  in  2ttugu|to  gefcD?eben  Daööen oefen 
nabolgcnöenbjief. 

MOnfieur  dcBilly ,  ons  is  geremonftreert  van 
 we- 

gen de  Ommelanden,  hoe  dat  de  felve  boven  me- 
morie van  menfehen  gehad  hebben  feker  getal  van  Ge- 

deputeerde en  andere  Officieren  ,  gekoren  en  ge-eli- 

geerctoc  befcherminge  en  onderhoudinge  van  alle  ge- 
rechtigheden ,  privilegiën  en  ufantien  des  voorfz.  lands, 

en  datde  felve  uit  krachte  van  haren  eed  gehouden  en 

opgericht  fijn ,  om  alle  faken  en  gefcherten  der  Om- 
landen  die  eenigfins  fouden  mogen  toedragen ,  te  gaen 

verhandelen  en  drijven,  hecfy  te  Hove,of  by  den  Gou- 

de  Supplianten  geen  oorfaken  en  mogen  hebben ,  om 
herwaers  wederom  te  moeten  komen  klagen.  Hier 

mede,&c.  Uit Bruffel den  5  Aug,  1576.  Onderwas 

gefchreven ,  die  van  den  Rade  van  State  gecommitteerc 

by  fijne  Majefteit  tot  het  generael  Gouvernement  van 
de  Nederlanden,  ondertekent 

B  E  R  t  1. 

A%$  55illp  nu  becaöbecteect  toag /öat  öe boo?f3  Jgji 
#rancop$  Ifêactfni  ̂ tella  binnen  doeningen  £lxti 

(altoaec  ïjpnufön  cefiöentie  Daööe)  genomen  toasf/  ̂ reiia 
ban  toegen  öe  Staten  «©enecael/  Deeft  DP  tienfelben  gjjjj 
0002  fijnen  ©20boo(l  öoen  bangenenapp2eDenöecen/  ^JJ 
en  öaec  na  (Icengelrjn  öoen  pijnigen/  en  meenöe  alfo  Bet  ®mt* 

geljcle  fecceet  ban  fijne  commiffïe/  en  't  boo?nemen  öec  «j|  / Staten  eenecael  te  becnemen  /  öocD  DP  en  Deeft  ban  6lr/nen 
Ijem  niet  anöecö  nonnen  becflaen/öan  öat  DP  alöaec  <©?oe# 

allcenujft  gefonöen  toasJ  /  om  öe  jjfêagiftcaten  ban  «^en 
doeningen  te  ï^obe  te  öoen  ïtomen/  en  Den  metten  gjf" anbecen  Staten  te  boegen/  om  tebecaeöfïagenban 
öen  oo?baec  öeö  Eanösf.  l^p  öan  ook  ftennnje  gefece* 
gen  Debbenöe  /  öat  öe  Staten  <£5enecael  ban  meninge 
toacen  /  om  alle  bemoeiingen  uit  öen  & anbe  te  öoen 
bectcecnen  /  en  Debbenöe  Diec  een  feec  goeö  <föoubecne* 
ment  /  en  eenen  betten  Doen  lanöov  öacDt  ficD  öoo?  fijne 
folöaten  te  becfefeecen  /  en  aen  öe  ̂ paenfe  3tjöe  te  Dou* 
öen/tottoelnen  einöe  Dpfüne  folöaten  meenöe  eenen 
nieutoeneeö  te  laten  öoen /ban  öat  fp  Demöjiemaen* 
öen  in  allejer  fouöen  geDoo2faem  toefen /tot  öatDpna 
^pangien  gefonöen  fouöe  Debben  aen  öen  Coninn/  om 
fijne  HBajeff.  toille  te  becftaen/opöe  pacificatie  ban 
<0ent  met  öen  $2mce  ban  ©cangien  gemaeftt/en  Daö^ 
öealceöe  fobelcte  toegegeb2acDt/öatöe  Capiteinen 

fecöinant/ïopeüJ/jponcDeau  en  Campimet  Dace  ft* 
^ecgeanten  en  Co?pocalen  Dem  eeö  getiaen  Debben.  g^ 
jfcancops?  iBactini  ̂ tellagebangcn/en  bp  folöaten  «boub 
bctoaect  toecöenöe  /  beeftaen  Debbenöe  öat  öe  folöaten  ncjirj 
feec  bcletenacDtecen  ipacen/ Deeft  ficD  felbe  becflout/  Sn, 
en  fijn  leben  in  öe  toaegfcDale  gefielt  /  en  bp  öen  folöa-  ̂ oe 
ten  öie  Dem  betoaecöen  /  fo  belc  te  toege  geb?acDt/  öan  njjj 
b^  öe  eene  öan  bp  ö'anöece  /  öat  DP  öaec  omtrent  60  of  gj , 
7  o  getoonnen  /  en  tot  fön  meninge  geb?acDt  Deeft  /  Den  uccfo 

toefeggenöe  ban  toegen  öe  Staten  (©enecael  bolle  be?  j^ö 

talinge  ban  Den  acDtertoefen  /  bv  alöien  fp  Den  ten  ötem  ,flH 
(te  ban  öe  felbe  toilöen  laten  emplopecen/  'ttoelnfp 
Bern  toefeiöen  /  en  anöece  meöe  öaec  toe  b?acBten.  5^e 



52*  $««banftillpD«ftbett  1*  33obëmb?is  meelifter 
g(fj'    fte  boen  bcrgaberen  alle  De  folbaten/  Oen  boo?0oubcn* berfoe&t  be  Doe  bat  be  peeren  Staten  «0enerael  Dem  toaren 
HJjjg  berfoeftenbe  /  bat  DP  Dem  foube  toillen  boegen  om 
irara     öenne  partpe  te  Douben/  betoclft  Dp  berftlaerbe  niet 
memoen  te  toillen  boert/ ban  bperp?effen  lajlcnbebcle  bann> 
■te      ne  tfoninftlijfte  iBajefleit/  en  bat  baerom  Dan  Dcn- 

iuiöen  mofl  berfeftert  toefen  /  en  baerom  begeerbe  ban 
fjcn-luiben  /  bat  fp  Daren  eeb  fouben  bernieutoen  / 
fcggenbe  /  fo  baer  pemanb  toareban  Den-luibcnbie 

Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
mcn^opman©iiïers/  %uffp/  Jitëonceau/  CDamm 
en  eenige  anöcre.  5francopS  HQartmt  Stella  toerb terfïonb  uitte  gebanhenijfe  gelofl/  enonöecöenliotn 
getoacDt  en  ringgeflagen/  altoaerfn  Demb2aegöen/ 
of  lip  metOen-luibcntoilbe  leben  en  fierben /en  Oen- lutben  ten  beften  ïjelpenraben.  «Ipfeibeia.  JBaerop fpliem  tnöen  name  banbe  Staten  «Senerael  eeb  bc* 
ben.  <©aer  na  Hebben  fp  eenige  uit  Oen  luiben  tot  Ca- 
pttcmen  en  «affineren  genoren  /  en  boen  uitroepen oat  bten  nacljt  geen  b02geren  nimn  nuife  ftornen  m 

geftnt  toare  ben  Staten  te  menen  /  bat  fp  [jen  bjpelijB  fouben  /  off?  fouben  gejtfjoten  toèrben  kt Sene 
75"  £ 

fouben  berftlaren.  Soiffer  eenen  getoeefl  banbe  ge 
ne  bic  3prancopS  martini  ̂ tella  getoonnen  Dabbe/ 
Die  totten  boo?noemben  J$eere  ban  ï&ülp  fübc  r  toel 
mijn  l^eere/  macO  tft  ban  fonber  miffp2eften  of  berbeu* 
ren  mijn  meninge  toel  berftlaren/  baer  op  OP  anttooo2* 
öeja.  SoDceftbe  felbe  fofbaet  berftlaerten  opentliju 

Capttetnen  en  officieren  Ijebben  bes  abonbs  te  negen 
uren  ben  boo^ebenfi-ancops  iBartini  Stella  bp Oen  ontboöen  /  en  Dem  afgeb^aegt  toat  Dem  öocfitc 
bat  fp  fouben  boen  /  Op  rieb  Den  batfe  be  bier  Jöurge* mcefleren  terfïonb  fouben  bp  Hen  ontbieben/  en  Oen lutben  be  fane  openen  /  fjet  toclft  gebaen  toerb  /  bc  toel 

ben  boo2f5folbaettè  bes  morgens  boo?  ben  bagmet  een 
öaelber  aen  gelbe/ter  poojten  uitgetoefen/fonber  bat  Op 

«omnan  emm  menfcOe  mocDt  aenfpjeftcn.  ̂ aer  naOeeftnp to:ia«t  J^opman  % uffp  ben  eeb  boo2geöouben/bie  bat  afffoegy 
örndoo?  tot  bat  Op  met  fijn  Sergeanten  en  Co2poraels  foube 
tcl°c%  f)cböcn  OcfP20feen/  toaerom  Söillp  be  felbe  bp  öem  ont* te  Doen.  &oob  /  m  Oen  ben  boo2f5  eeb  mebe  boo20ielb :  maer  fp 

feiben  plat  af/  bat  fp  genen  anberen  eeb  boenen  fouben/ 
fp  Dabben  ober  negen  jaren  ben  tfoninft  eenen  eeb  ge* 
baen  /  bp  ben  toelften  fp  bacDten  te  ieben  en  te  fleeben/ 

fn'erbielenbele  tooo2benen  Bnbagie/25il(pb2eigbefe/ feggenbe/Dp  foube  fien  toatOp  met  Onn  te  fcDa^en  Dab* 
be/  en  lietfe  fo  pafferen :  fp  lutben  ban  alfo  gefcDeiben 
3Drtbe/  en  ben  boo2f5  ̂ eere  ban  miip  toel  ftennenbe 
fp.2a&en  terfïonb  met  ben  boo?naemflen  ban  £uffp$ 
baenbel/en  ontbobenbaerna  be  Sergeanten  ban  (jet 
benbel  ban  ©Merg/  D'toelfi  op  be  toacDt  toagf/  en  b?oe^ gen  Dunboo?  toatter  gefcDieb  toaief/enfptoerbenaüc 
ban  eenber  meninge  bat  fp 't  metten  anberen  toilben toagen/en25iïlp  bp  ben  aop  nemen/en  batfe  Den  aen  be 
Staten  fnbeberalaren  fouben.  omtrent  tyk  uren  na 
noen  /  fo  men  be  toacOt  beranberen  foube/  Oabbe  milp 
m  gegeben  aen  Capitein  3tope$  /  bat  Dp  O^m  fecrete; 
lijft  foube  met  fijn  bout  gereet  maften/ om  't  benbel  ban 
HufTp  onboo2fiettsft'oberballenenbernielen/  tot  toel* 
feen  etnbe  Op  ooft  't  grof  gefcOut  met  Dagel  Dabbe  boen 

gcfeib/ lip  totlbeboo2be  Staten  leben  en  fierben /toel  ftegeftomen  3ünöe  toerb  Oen  boo2ne0ouben/ batfe  Oen 
feiöe^tllp/iftfaluutoepafpoo^tegeben/b'anbereDeb*  metten  folöaten  fouben  berftlaren  eenö  te  toefen/  en ben  Dar  e  bebenftinge  genomen  tot  bes  anberen  baegö/   ben  Staten  <8eneracl  eeb  boen.  ̂ p  èrr  ufcerben  nm 
>  "^--'V^-...,^.^^,,^^   ^^^^m^nmw^wimmmmS^^^ bat  men  baer  op  Oet  Dele  co^puiS  ban  be  ftab  moefl beroepen/  Oettoelfte  bes? anberen  baegtf  gebaen  toer* 

be  ̂ e  iBagifïraten  ban  doeningen  toaren  in  befc faftefecr  bebucOt  getoecfl/b2cfenbc  boo2  ulonberinge 
en  moo2b  /  gelijk  binnen  SHnttoerpen  en  elba*j£$  ge* fcliiebtoaö/maer  nu  berfïaenbe  be  meninge/  toaren 
toeltcb2eben/  enrjebben  inbefclbe  bergabermgeecn-- b2acDteï|jB  berb2agencngercfolbccrt/  Qmt}k  banber 
flaben  b02geren  metten  folöaten  te  famen  fouben  leb- 

ben en  fierben  /  en  berftlaerben  Den  mette  Staten  <®e; nerael/  enbittoerbopentlüft  geconfirmeert.  ®mt& 
pebbenfpben  bootenen  francops  iKartiniStel* la i  /  met  eenige  ban  ben  Daren  en  ban  ben  boderen 
afgebaerbigt  naer  buffel  /  om  ban  alles  rappo2tte boen/  en  te  berfoeften  eenen  anberen <*5ouberneur o* 
berDet  HanbfcDap/  en  een  anber  <®berfle  ober  D<* ferijgöbolft  en  betalingc/  en  tot  Dcnne  meerber  ber* 
fefteringeDebben  noclj  een  anber  bacnbeïftnecDtenbe toelft  feer  fiers  toas  ingeroepen  /  eerfl  ben  eeb  aen 
ben  Staten  <0enerael  gebaen  Debbenbe.  gfn  befefu= 
ne  gingen  be  folbatenooft  nabe  aBagebaerbeflrop^ 
pabe-co2ba  toas/baer  fpplatliten  mebegeftaflütte toerben  alö  fp  pn  misbaen  Dabben  /  en  Oieutoenfe met  getoelbaf/  en  berb2anben  be  ftoo2be  op  be  merftt. 

boo2  be  getooonlnne  firate  treeften  fouben/  telofen/  geben Oabbe/ Debbenbe Maw en baert op fiin  j^in* maer  fp  toaren  getoaerfcljout  boo?  eenen  Sergeant  rebjoeberö  boen  affcOeren  /  én  eerMinneSberö 
ban^pmanlMerS/be^^ 
Inftentoeclj  om  treeftenbe/guamenfpopte  merftt  boo? '  nietenftenben/  maer  een  banbe  inamr^ocberJbat 

cop^ 

Maxxint 
erelid 
taeco 
ban  be 

folöaten 

typ  se» 

maefer/ 

en  boen 

Ijcmm ben  na- me ban 

be  £>ra* ren  &tt 
nerael 

eeb. 

©eiü&a* 
Öiflratcii en  üo;qe. ren  ban 

45  roe* 

nmgen 

berfifa* 

ren  fien 

mette 

eraren <©ene» rnel  eri 

öct 

Rrnrjö* 

25illp$  logement/  toant  OPtoaö  gelogeert  in  'tDuiö 
ban  €gbert  'Hllberba/  en  lacD  in  fijn  benfier/  maer  nie* manb  banbe  folbaten  en  bebe  Dem  eenige  reberentie/ 
nocli  eerfcOeute/  fo  fp  getooonlijft  toaren  te  boen.  3£er* 
Dalben  3Bntont  Sarba  toacOtmeefler/  riep  fp  fouben 
fcOietcn/  maer  fp  riepen  toeberom  /  bat  Dp  Dungelb  be* 
f02gen  foube  om  ftruit  te  ftopen :  maer  alfo  be  3©acDt- 

ïlarm 

ö!!c"   P"  /  ̂n  fp  fcljoten  na  be  benfier  baer  SMflp ïnïag  bèel rnngen.  fcljoten  /  liepen  be  beure  op  /  en  namen  25iilp  geban* 
toer? «e-  2etlr  ̂ °Pman  ©i»««»  folbaten  liepen  ban  betoacDt 
oanuen.  w%u?fp$  bolftcn  ftooereii  malftanberen  bpteflaen. 
io.  b    jperbinanb  Eopeö  Dabbe  ficl)  bolgenbe  25tlW  bebel 
f.  ,,j.)  gccwt  gemacïit  om  met  fön  mU/  %Uff9$  üolh  te  o* berballen :  maer  fienbe  batfe  boo?  be  getooonlijfte (Iratc  niet  en  guamen  /  en  Dorenbe  groot  rumoer  /  tè 

met  fijn  peert  bertoaerö  gereben/  b2agenbe  toatter 
te  boentoas:  maerrjp  ftreeg  beelfcDotenna  Oet  lijf/ fo  bat  lip  toeberom  reeb  en  blucOte  in  een  bacftertf 
Ittiitf  /  en  fnne  folbaten  boegben  Den  ooft  bvbtfe  ttoe 
baenbeis/  fp  b2acl)ten25illp  op  Oet  «aebOuiö  geban* 
gen  metten  i^eere  ban  t!uiöb2oeft  fijn  bocliteröman fiincn  aieutenanr.  mil?  gaffe  fdjone  tooo2benenbe* 
looföefe  te  betalen  /  maer  ten  fjolp  Dem  niet  /  fo  noem* ben  Dem  fcDelm  en  berraber/ en  riepen:  ViveiePrin- 
ce,  Viveies  Eftats.  Sp  Deöben  ooft  gebangen  geno^ 

een  ̂ oogbuitö  toas/toeeöopDem  enfeibe:  ©ati'tf toel  een  ifDonift  ban  onfen  02öen/maer  niet  ban  on* 
fen  cloofler.  ̂ arialfo  be  folöaten  Det  felbe  noeftniet 
enberftonben/feibeanbertoerf:  Ipfeeft ,  tenete  eum. 
pat  is:  ̂ atisijp  (biegpfoeftt)  Ootibljem  <&oen ijebbenfpOem  aengegrepen  en  alfo  mette  ftappe  opte merftt  geb2acDt/  roepenbe/  fp  Dabben  tocber  eenen 

floffeï 
©flfque^ 

Ooubec» ncurcri 
€o!one( 
b,inCiic* 

pfirii 

tor  ib  m 

een 

UKi'nro 
6?oebcr? happe 

graaip 

sen. 

! 

mcefter  eenen  floeg  bat  Dp  ter  aerben  biel  /  riepen  en   tAemm^m^mg^m»(^mtimi^he^fg floegenfp  terfïonb  alarme/be  a^acljt-meeflerontlie*   fcOop^niiftoaöeen  ifiSSl 
boofl  ban  Det  felbe  öegiment  toas  gcblucDt  in  bes 
3pafloö2ö  OuiS/altoaer  fp  Dem  bonben  inbenfcDoo?* fleen.  ©en  aBacljtmeefler  2Cntoni  Sarba  focDten  fp 
tn  Oet  bo2beel/  en  Oem  niet  binbenbc  focDten  fp  Dem 
tnDetjpraterSDtüS/  en  ftoppclben  met  lonten  eenen 
IBonift/  ak  Dem  niet  en  toift  te  toijfen  /  aen  een  open* 
bare  Doere/  lange  3Mib  genaemt  /  bieftfo  lanr  bcr 
flraten  leiben  /  ban  ten  leflen  bonben  fp  Dem  ineen 
©apen  roft.  €enigeanbere  ftregen  Capitein  Sopes 
gebangen /roepenbe:  J^ier  brengen  top  ben  beul  ban 
<©2oeningen/en  fettenóem  bn  beanbere  ï|opfuiben 
in  Det  gjacobijncn  Clooftcr  gebangen.  <öoft  bingen  fo 
^>act02  gjoriaen  3Befleub02p/  tlaeb  bes  Coninr  in 
©2ieffanb  /  be  toelfte  P2oteflerenbefeibe/bat0otoas 
een  Coninr  öienaer  /  bat  fp  fouben  fien  toat  fp  beben. 
3&aer  op  fp  feioen :  gfei  25illp  Coninft  /  fo  3ijt  gp  eens 
Coninr  bienaer/  anbers  3nt  gp  een  lanb-berrabers f»rr  *  öie* 

Sntfiorü 

^>erba 
tuarljt» meeflee 

geban« 
genen 
meer  an* 

berc- 



75^ 
Het  tiende  Boek. 

*jy* 

©cita- ten ^ 
nerael 

rcfolta' ten  öe 
«5:aoe 
banSien? 

neabucg 

na<ö?oc- 

nfnaen  te 

fenben. 

bienacr  en  fetten  Dem  op  Det  JkijnDuf  S.  3&en  Htaue« 
nattt^oOaiiiKepsfte  bcbenipin  fijn  eigen  DuiS  met 
bijftien  folbaten  betoaren.  25arnicourt  hopman  ban 
3£>elf3iel/  en  Starft  hopman  ban  Den  3£am  toecöen 
ooft  ban  Ijare  folbaten  gebangen  en  binnen  <©?oenin* 
gen  gcb2acïjt.  <E>irft  Robbcrtfoori  een  feer  Spaens 
gefint  man/Oabbc  nocb  in  fijn  DuiS  cenfaubegarbe 
ban  ben  hertog  ban  Sillba/  met  een  fcOilbcrpeban 
tien  felbe  hertog /öe  felbe  faubegarbeenfcljilberpe/ 
niette  fcDilberpeban25illpen  3£ntoni<§aeba  namen 
tic  folbaten  en  fpijfterben  Die  aen  De  natte.  3&e  dab 
ban  doeningen  Diclöen  fp  eenige  bagen  gefloten/  en 
fo  guamen  allenrttens  alle  fatten  in  jtiiilanö  binnen 
bee(lab/bcrtoacDtenbe  betocbecttomde  ban  bc  gene 
bie  naer  buffel  toaren  gefonben/  befe  reifenbe  boo?/ 
<0eIberlanb  /  tik  fjaec  <ü5ebcputecrbe  mebe  na  252tiif* 
fel  fonben  /  toerben  ober  al  met  ben  totjn  befcDon* 
nen/  en  gettomen  3tjnbe  tot  <©02b?ecpt/  is  dfran* 
cois  JlBartini  ̂ tella  /  albaer  een  fcDip  om  beertig 
CaroluS  gulben  geïjuirt  öebbenbe  om  te  nomen  op 
Bet  Sas  ban  <U5ent/  mette  <©ebeputeerbe  ban  be 
énjgfluibcnban  <ö5?oeningen  en  een  <0?oeninger  2do* 
be  met  befegeib  ban  be  peeren  ban  doeningen  afge* 
toeerbigt/  t'fcfiepegegacn/  maec  boo?  contrarie  toinb en  do?m  en  toas  niet  mogelijtt  berber  te  Komen  ban 
tot  in  be  Clupnber/  altoaer  gettomen  3ijnbe  ben  4.. 
<©cc  emb?is/beeft  ttp  albaer  eenige  bagen  moeten  blij* 
ben  dille  leggen/  boel)  Dn  Deeft  ecnen  geDuirt  om  feben 
ponben  blaems  tik  öem  bermat  ben  7 .  gocbs  tijbS  tot 
buffel  te  toefen  /bienDp  fcljnjbenmet  gaf  aen  ben 
Staten  <0enerael  /  Oaer  in  Det6o?te3ijntoeberbaren 
enbefoingne  obcrfcD2ijbenbe/enbat  DPfoDaed  foube 
bolgcn  aïs  Dein  boenlijtt  toaief.  3E>e  Staten  <0enerael 
blaren  feer  berblijb  ban  befe  ttjbinge  /  en  refolbeerben 
albaer  te  fenben  ben  <©?abe  ban  Rennenburg  boo? 
<ü5oubemeur/  om  alles  üzt  nobig  toas  uit  te  rccljten : 
mibbelcrtijb  fonben  fp  eenen  bobe  met  bnebennaer 
<02oeningen  aen  be  (lab /en  bie  ban  ben  gamifoene 
met  troodttjft?  b?ieben  en  berfetteringe  /  bat  fp  metten 
eerden  op  alles  t'Oaren  bolttomen  contentemente fou- 

ten boo?ficn  /  bat  fp  be  fatte  ecnsbeelS  berflaen  / 
macr  bat  Dare<0eöeputeerbe  nocö  niet  en  toaren  ge* 
arribecrtboo?Drtontoeber  enbedo?menbe  contrarie 
tomben. 

Jlaer  bat  francos  ifêartiin  Stella  tot  25?u(Vel 
toas  gearribcert  en  ban  alle  3ijn  befoingne  en  toeber* 
baren  rappo?t  gebaen  Dabbe/is  bolgcns  be  boo?gaen* 
be  refolutie/  naer  ©?ieflanb  en  doeningen  afgebaer* 
bigt/  en  commtflïe  bp  p?obifie  ais  Oouberneur  en 
Stabljouöer  ban  ©?ieflanb/ doeningen/  <©mlan* 
benen  3£?ent0cgegeben  <0eo?ge  beHlalein/Ribber/ 
bjocöerbanbenoberleben  «tffcabe  ban^oogfïraten/ 
2öaenberReerc  ban  ©ille/€apitein  ober  een25enbe 
bana5?bonnantie  en  Colonel  ober  10  baenbelen  3©al- 
fefolbaten/  be  b3elftenamaelSboo?tranfpo2t  ban  fij- 

nen <0om/  bie  een Itanonin toas/  <©?abe  ban  aen* 
nenburg  toeeb/  om  in  alle  fatten  0202e  te  (tellen  en 
te  boo?ficn.  <®efe  is  ben  16  3>ecemb?is  tot  IBib* 
bclburg  bp  ben  $?incc  ban  <®cangien  genomen  en 
ölijbclijö  ontfangen/  en  ban  baer  boo?tS  oberöet 
3i5oo2ber-iïuartier  met  b2iebcn  ban  ben  felbenpjince/ 
om  fjem  in  alles  b02berlijtt  en  beDulpelijfe  te  toefen/ge* 
rei(l  na  doeningen/  altoaerfip  beni2^ecemb2is 
'S  abonbs  late  boo2  be  poo?te  aenguam/  ban  alfo  ttem be  folbatcn  als  boe  niet  en  toilben  inlaten  /  trott l)p  in 
^eltoaert/  25p  ijem  blaren  ̂ opfie  (of pompeus ) 
lïfttcns  bero2bente  iluitenant  inbeplaetfe  ban^fo* 
fian  JiBepftte/  gjacob  ̂ illebiantS/  fteurt  mbcm/ 
i^eiiritt  ban  *Openb2ug/  5p2ancoiS  ̂ ipenpop  en  3tan* 
relot  parafijs  Commiffans  ban  bè  monfleringe.  v&e 
fblbaten  lieten  be  <0ebeputeerbe  ber  ©mlanben  iiie  in 
ber  (lab  toaren/  b2untlijften  bp  fnn<6enabe  uit  en  in 
treeften  na  Oen  gelieben  /  en  einbelijtt  oott  be  <0ebepu* 
teeröc  ban  ber  (lab  /  en  fijne  Commiflïe  bertoont  l)eb* 
benbe  /  is  alle  onlufl  geceffeert  /  en  ftebben  be  folbaten 
Ijem  baer  na  met  grote  triumpuc  met  öare  bliegenbe 
gaenrjclen  tot  Obbinge  poo2tc  ingeBaelt/  en  toerb 
Jpoptte  Ufttcns  albaer  bp  ongelutt  boo?  f[jn  toange  ge- 

fcljoten/  fo  bat  Op  baer  al  fnn  leben  luteiöen  af  be* 
ttielt.  3Cengaenbe  fijn  in(lructie  en  ttanbclinge  al* 
baer/bie  gelucbelijft  afgelopen  is/fullentop  ter  ge* 
legenber  plaetfe  boe?tS  berDalen/  top  toillen  Bern 
nu  ban  fijne  moepelnttetointerbaegfe  reifetoat  laten 

ruilen. <£e  Staten  (©enerael  Debben  ooft  gecommitteert 
geDab  be  peeren  ban  <0?ebenb?oeft/ ban  ber  ̂ 02(1/ 
en  ̂ octo?  €lbertus  Eeoniiius  /  om  te  reifen  naer 
atrecDt/betoelfte  albaer  gearribeert3ünbe/  öebben 
ben  7.  december  aen  be  Staten  banötrecïjt  tten- 
luiben  Commiffie  .bertoont/  en  be  felbe  boo?-ge* 
Ijouben  be  grote  noob  baer  in  be  lanben  ftcn  bebonben 
boo?  be  grote  moettoilligljeib  ber  ̂ paenfe  folbaten 
en  üaren  aenljangeren/  en  Detboojncmen  ber  boo?* 
noemben  peeren  Staten  <6enerael/om  be  ̂ Span* 
giaerbenen  b^eembelingenuit  ben&anbe  te  berb?jjs 
ben/  baer  in  Ijeteeutoig  toelbaren  of  beberffeniffe  ban 
alle  be  i^eberlanben  toas  gelegen  /berfocttten  baer^ 
om  bat  be  Staten  ban  atrecöt  in  befen  noob  ben 
Staten  <6enerael  met  een  goebe  metfeelijtte  fomme 

ban  penningen  fouöen  toillen  a(^"i(leren  en  bp(laen. ^aer  op  be  Staten  ban  atreebt  be  boo?f5.  Commif* 
fariffen  boo?  anttooo?be  gegeben  en  bertoont  ttebben 
be  grote  en  f  toare  periculen/  baer  in  fp-luiben  felbe  en 
alle  be  intooonbers  ban  ber  (lab  toaren  boo?  Det  me* 
nigbulbig  ttrijgsboltt  ft  binnen  ais  buiten  ber  felber 
(lab  leggenbe/  enbe  menigfulbige  Ja(len/  feo(lenen 
ftoarigljeben  Ik  be  Staten  banötrecljt/  geburenbe 
befe  troublen/  en  bit  langburig/  cibil  /  en  intejtijn  oo?? 
iog/nubentijbban  bolle  tien  jaren  continuelijtt  gele* 
ben  en  geb?agen  Dabben/  meer  ban  enige  anbere  Hlan* 
ben/batfpnocDtanSbien  al  niet  jegen(laenbe  bereib 
toaren  op  te  b?engen  be  fomme  ban  büftigbupfenö 
gulbens  in  gereben  gelbe/op  boo?toaerbe  en  conbitien/ 
bat  alle  be  folbaten  ban  be  b2ie  Regimenten/  te  toeten 
ban  be  <®?aben  ban  23ofiu  en  iBegen  en  ban  ben©?p* 
ljeerebanï|ierges/mitfgabers  alle  be  anbere  baen* 
beien  3©alen/refo?terenbe  onber  beColonellen^er* 
bugo  en  JiBario  Carboino/  op  Det  fpoebig(lefonbet 
langer  bertrectten  fouben  optreeften/  en  uit  belimt* 
ten  ban  ben  lanbe  ban  aitrecDt  genomen  toerben/ 

alfo  anbers/  't  felbe  niet  gefcDiebenbe  Daer-luiben alle  mibbeien  foube  toerben  benomen  om  be  boo?> 
fcD?eben  fomme  op  te  mogen  b?engen.  €11  tenttoe- 
ben  bat  metten  eerden  't  ttadeei  ban  ©?ebenburg/ 
tot  fio(le  ban  be  <6enerale  Staten  ben  ̂ pangiaer* 
ben  baer  in  leggenbe  onttoeibigt/en  in  Danben  ban 
fijne  iBajefleit  en  Staten  ban  ötrecDt  ge(leit  foube 
toerben. 

«©e  Staten  ban  ötrecfit  Debben  niet  fonber  reben 
befe  ttoe  conbitien  foetten  te  bcbingen/  aengefien  bat 
Dare <aebeputeerbe  tot  2ö?uflel  leggenbe/  enfollict* 
terenbe  om  berlictttinge  ban  bc  boo?f3  folbaten/  en 
b?iebcn  aen  ben  Cajlelein  ban  ©?ebenburg  /  batDP 
Det  ttafleel  foube  oberleberen  in  Danben  ban  ben  4&?a> 
be  ban  2Soflu  /  Den-iuiben  gefcD2eben  Dabben/ ais  bat 
fo  bp  ben  Staten  <©encrael/  ais^aben  ban  .State 
b?ieben  toaren  gebeeerneert/  fo  aen  ben  J^eere  ban 
ï&ierges  als  <©?abe  ban  25o(fti :  aen  ben  ï|eereban 
ïiierges/  ten  einbe  Dp  be  Regimenten  ban  Dem  en  ban 
ben  <©?abe  ban  iBegen  fönen  b?oeber  foube  laten  tto* 
men  tot  (Cljienen/  altoaer  men  Den-luiben  ttoe  maen* 
ben  betalinge  foube  boen  Debben:  enaenben;<0?abe 
ban2öo(fu/batDp  foube  Danbelen  mette  3©alen  ban 
ben  Regimente  ban  ©erbugo  en iBario Carboino/ 
om  m  in  ben  bien(l  ban  be  Staten  «Benerael  te  bet 
treeften/  en  batmen  ben  <©2abe  ban  25o(Vu  of  fijn 
Htieutenant  ooft  ttoe  maenbeh  betalinge  boo2  fijn  He? 
gimentfoubefcljictten/  en  boo?tSbat  beleningebooi 
fijn  Regiment  ban  maenbete  maenbe  foube  berfo?gt 
toerben/  bat  fp  mebeberfocDt  en bertoo?ben Dabben 
b?ienen  ban  ben  Rabe  ban  State  aen  ben  Capitetn 

banDetfta(leelban  ©?ebenbo?g/  tm  einbe  Dp 't  felbe oberleberen  foube  in  Danben  ban  ben  <0?abe  ban 
25o(Tu  /  of  fijnen  luitenant/  aen  ben  toelfeen  ooft  tyk' 
ben  gebeeerneert  toaren /ten  einbe  fp  luiben  (inbkn 
ben  Capitein  ontoillig  toare  /  Det  ftadeel  ober  te  lebe* 

reiv 

®e«5?fe 

be  Dan 

Klennro* 

burg 

itsmt  tot 

«ö^oe» 

ntngen. ©e«&t» 

ten  «3c» 
nerael 

fenben 
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tccröcna 
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©re 
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ren)  Det  fclbe  fouben  boen  befcDanfen/  en  Dem  baer  toe  f     10.  31111e  uitïjeemfe  en  Dutten  luiben  /  baer  binnen 
te  bebtoingen:  maer  obermitjS  be  bom|te  ban  ̂ on  getoenen  en  onber  geen  baenbelen  toefenbe/  fouben  in tijbe  ban  noobc  met  beDoojlijft  getoeer  nomen  en  ber* 

gaberen  op  <§t.  UBactenö  3£am  /  bt'e  albaer  blijben/ boen  en  laten  fouben  /  fjet  gene  Den  bp  ben  .Stab-bou* 

«jan  /  baer  boo?  beel  faften  geretarbeert  toaren/  en 
Raböen  3P/  toat  neerfligljeib  fp  ooft  beben/  be  felbe 
foieben  niet  nonnen  benomen/  toaerom  Den -luiben  ge* 
raben  bocöte  bat  be^eece  Staten  ban  ötrecDtfelf/ 
om  alleftoarigDeben  bte  baer  op  foube  mogen  nomen/ 
te  berboeben/  alle  mibbelen  foeften  en  ooft  geen  gelb 

nocfj  ftoften  fpacen  en  fouben  om 't  ftafleel  in  Daren 
fjanben  teftrtjgen/op  bat  ben  ̂ pangtaecben  alle 

|oop  genomen  foube  toerben  toebcrom  naec  't  felbe nuartier  te  nomen.  _ 
^e  boo?f5  «öebeputeerbe  ban  be  Staten  45enerael 

fcerflonben  be  ttoe  berfoebte  conbitten  in  alle  reben  ge* 
funbeert  te  toefen/  en  becfenerben  be  Staten  ban  at* 
recöt/  bat  Oen  berfoeft  alfo  foube  toerben  naergefto* 
men :  be  Staten  banatreeïjt  Dabben  tot  bieneinbe 

ooft  al  47000  gulben  aen  SDocto?  £coninu$  opge* 
tjaebt/  ban  begane  ban  25offu  ïjabbebieboenop* 
gouben  en  te  ruggegeboben/  en  i$  baer  naer  toel  ge* 
bleften/  bat  baer  niet  naergebolgt  en  itf. 

g^e  boo:f5  Staten  ban  ötrecDt  fecc  beöucDt  3önöe 
Ijoo?  bte  ban  ben  ftaitele/  Dabben  met  bie  ban  ber  flab 

eniapiteinen  of  Igopluibenban  bebo?gerpeberaeb* 
flaecljt/  toacr  enoptoat  plaetfenmen  befi  tegen  Det 
feafleclbefcbanfingeboen  fouben/  02bonncerben  Dier 
tn  baer  enige  buifen  baermen  aerbe  en  fcDangnojbew 
ooft  een  pïactfe  op  be  toalle  ban  bet:  flab  /  baermen  ge* 
fenut  bjengen  foube  tegen  Det  nafieel  /  en  feftere  tuinen 
ofboben/bocD  bitalfeccetelijft/  omDen-luiben  geen 
occafie  te  geben.  <£n  op  bat  een  peber  bp  tijbe  ban  al* 
larm  en  ban  oproer  foube  toeten  toaer  fp  Daer  loop- 
plaetfen  of  bergaberinge  Debben  fouben/  om  alle  bef* 
0202e  te  berDoeben  Debben  fp  ben  bertienben  $obem* 
b2iis  befe  0202e  gerefoibeert. 

®mn*    1.  <Dat  in  tijbe  ban  allarm  of  commotie  mijn  ̂ ee* 
nantie   tm  jjan  fa  ̂ yf  <0ob$juifen  /  al$  hU  ban  ben  3&om  / 
8S     <®  uïïe  JJBunflcc  /  finte  Ifêarien  /  &t.  pieterg  en  £t. 
piaetfen  gan  met  bare  fuppooflen  Daer  bergaberinge  en  loop- 
op  tööe  piaetfe  Debben  en  manen  op  bet  oube  fterftDof. 
555  «    »•  <^toc  55o?geren  baenbelen  /  met  een  baenbel  fol* 
oproer '  baten  in  ber  flab  leggenbe  /  fouben  öaer  bergaberinge 
TEL  maften  op  be  $eube. 
Snnm  1-  ®toe  anbere  25o?geren  baenbelen  fouben  baer 
urreröt.  loop-piaetfe  ijebben  en  bare  bergaberinge  manen  op 

i§t.  jjfearien  piaetfe  /  en  boo2t$i  boen  en  laten  bet  gene 
Öen  be  ̂ tabDouber/^cljout/^urgermeefteren  be* 
beien  fouben/  baerbp  oon  een  baenbel  folbaten  foube 
toerbengeboecDt» 

4»  (Ctoe  anbere  25o?geren  ©aenbelen  fouben  Dare 
ïoop-plaetfe  nemen  op  &t.  gjacobsS  b2ugge  en  &t. 
gacobö  herhliof  /  met  nocb  een  baenbel  ban  be  folba- 

ten /  boen  en  laten  al£  bojen. 
5.  I^ocö  ttoe  anbere  Ageren  ©aenbelen  fouben 

5are  loop-plaetfe  nemen  boben  in  be  flab.  ■ 
6.  2Blle  anbere  25o?geren  en  tngefetenen  befer  flab/ 

tinöer  ben  '302acrcn  baenbelen  niet  toanenbe  en  toeer* 
aciicta  3ünbe  /  fouben  met  naer  getoeer  nomen  op  &t. 
gianö  Sera-§of  /  boen  en  laten  alsS  boien  /  en  fouben 
boo?  <©berfjooföen  en  Cornmanbeurses  öebben  3©afTe- 
naer  en  atëillem  ban  ber  %uuty/  ofalfulnealfmen 
yen  02boncr en  foube. 

7.  5|tem  mijn  peeren  ban  ben  t^obe^obinctael 
met  allen  baren  fuppooflen  /  fouben  met  Ijaer  getoeer 
bomen  en  bergaberen  op  be  lege  piaetfe  of  plein  boo? 
Bet^of^obinriael. 

8*  gitem  bc  öibbcrfcljap/  ̂ cfjout/  burgermee* 
(leren  en  Haften  ber  flab  atreebt  met  baren  fuppoo^ 
(len/  fouben  met  baer  getoeer  bomen  en  bergaberen 
op  ber  ftabö-plac t fe  boo2  ben  flaöö-lmife. 

9.  ginbien  't  gebeurbe  batter  eenigen  bjanb  gebiele bp  bage  of  bp  nacbte  /  fo  fouben  ben  b?anb  te  öulpe  ho* 
men/  om bie  te  bluffcben/  be  bibbenbe  openen/  be 
(€p-meefler0  met  be  fachcbiagertf  ban  be  boben  en 
beneben einben ber  flab/  en  be  J^oub-fcbilben/mitf* 
gaber.ö  W  <0ebuirte  baer  ben  teanb  foube  mogen 
3ün  /  en  niemanb  anbertf  /  ten  toare  bn  bebele  ban  be 
&cljout  en  25uigcrmeefleren  ber  flab/ 

ber  of  fijnen  luitenant/  ̂ cbout  en$23urgemeefleren 
ber  flab  belaflengeo2boneert  foube  tooien. 

11.  oen  fotoieinbefepoincten  ontoillig  of  geb?ec* 
nelijn  bebonben  tooien/  foube  baer  bo?en  gecojrt* 
geert  toerben  bp  üjf-ftrafTfnge  of  anbere  naer  gele* 
gentbeib  ber  faben  /  bat  té  te  berflaen  een  peber  onber 
fijn  <0berflen. u.  ̂ tm\  in  tijbe  ban  b2anb/  oproer  of  allarm/ 
fouben  alle  «©eeflelijbc/  €bele/  25urgeren  en  3fn* 
tooonberen  ber  flab/geïjouben  3ijneenljeerpanneof 
lanteeme  ïicljtenbe  uit  te  (reben  of  boo?  be  beure  te 
Dangen /op  pene  ban  een  gulben. 

^pbebinbenucD  febere  aenteberWngebanbeloop- 
plaetfen  ber25urger  ̂ op-luiben  onber  be  Danbban 
be  ̂ ecretari0  ber  flab  atreebt  <5ofen  ban  ber  ©oo2t 
gelebert  in  ben  jare  157o.be  toelbe  ib  tot  gebacijteniffe 
ban  be  acDt  25o2ger-Dopluiben  lie  baer  in  genomi* 
neert  flaen  /  en  in  befen  tijb  Den  feer  b2omelijb  Dabben 
geb?agen/  aljf  men  uit  Det  berbolg  ban  befen  toelfal 
berflaen/  Diermebe  bpgeboegtljebbe. 

De  8.  Hop /uiden  binnen 
Utrecht. Loop-plaetfen. 

Johan  van  der  Meer  - 
Antonis  de  Ridder-  • 
YsbrandcLam   
Pouwels  Schoorl  — 
Johan  van  Leem-put 

ber  acfjt 

aen  Sr  Servaes  heek. 
voor  de  Tollefteeg  poorte.  éöjget 

voorde  Smee-toren.  Üopluf* 

op  St.  Marien  Kerk-hof.       JjJ  fi^ op  het  Peerde-velt.  mijt- 

MatthysvanHensborch-  aen  den  Plompen  toren, 
CornelisvanKe(Tel   aen  St.  Jeronimus  School. 

Johan  van  Botteyking  -  -   ter  piaetfen  daer  het  vaendel 
dat  de  wacht  hebben  fal> 
behoort  te  gaen. 

'i?t 

Ondertekent 

G.  van  der  Voort. 

D€  $2inre  ban  ©rangten  en  be  Staten  ban  !$ol* .  ̂e" lanb  en  ̂ eelanb/toaas  ben  Danbel  met  ̂ on  gian  25„  @0B 
ban  ©oflenrijlt  geDeel  fufpect/  en  b?eefben  niet  an*  aan 
berjSbaneennieutoenoojlog  meerber  ban  ooit  te  bo*  jKSJJ" 
ren  op  baren  Dalfe  te  fullen  ftrtjgen  /  toant  fp  merbten  £?u  ̂, 
en  berflonben  bageltjr  meer  en  meer  be  gebeinflbeben  rangen 
lik  baer  om  gingen  aen  allen  3ijben/fp  nregen  ooft  beel  ïrber 
berfcDetben  toaerfeboutoingen  uit252abanbenanbe*  ̂ n  ̂o(j 
re  P20bincien  ban  be  gene  hie  Den-luiben  toegebaen  fanb  en 
toaren  /  ban  alle0  toatter  om  ging  /  en  bat  3&on  3(an  f*  'J"0 
niet  ti^z  ban  bolgenbe  be  inilructie  ban  <3[crommo  }pect[ ' be  ïïoba  /  alis  boe  nocb  op  Det  bafleel  ban  3fitutoerpen 
toefenbe/  en  bat  be  ïlaben  ban&tateniettoeltebe* 
troutoen  en  toaren  /  en  bier  geruebten  meer  /  tic  eni* 
getoaeraebtig  toaren  eneenige  niet.  ̂ erDalbenre* 

folbeerben  fp-luiben  op  Daer  luiber  eigen  berfefteringe  tifnc | g? te  letten  /  en  be  ̂ alen  ban  3B]|ollanb  en  Eeelanb  toel  te  nomen 
befetten/  en  be  piaetfen  onber  Det  «Boubemcmente  g  J«« 
ban  ben^inceban  <©?angien  beDorenbe/  baertoe^  fa?n  g, 
berom  onber  te  brijgen/  bolgenbe  be  pacificatie  ban  randen 

<®em/  mitses  be  felbe  fattéfactie  gebenbeofboenbe/  gta0 
acbterbolgenbe  be  felbe  pacificatie  i  ̂folbeerben  ooft  ,aflnlrCn 
be  onflerfte  piaetfen  W  fp  ban  rnipo?tatuée  acDten  /  te  ztsimi 

boen  fo?tificeren  en  (lerften/enmacfttenbaereenfe*  ^mm bere  flaet  en  raminge  ban  onftoften/  te  toeten  ,$pa*  tofCfcfiei 
renbam  op  izooo.  gulben/  ̂ aanrebam 6000.  gul*  ruis*, 
ben/  Iföupben  8000. gulben/  3©o?cum  ioooo.guU 
b^n/  Soebeflein  3000. gulben/  JDoerben  5000.  gul^ 
ben  /  <0ubetoatcr  jooo.  gulben  /  ben  2&2iel  ̂ o°°  Ouls 
ben  /  Det  ̂ ooft  ban  ̂ cbenbergen  3  ooa.  gulben/|5ieu 
<0aflel  15000. gulben/  ©ofmer  10000.  gulben/  ©e* 
nuö-bam  16000.  gulben/  ©liflftngen  10000.  gulben/ 
ter  ©eer  6000.  gulben/  en  Sftrmupben  6000.  gulben/ 
belopenbe  te  famen  ter  fomme  ban  1 26000.  gulbein 

|  ^©e  <©2abe  ban22»ofTu  Daböe  toel  iafl  ban  be  Staten 

<0ette* 
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«©enerael/  om  uitte  fïeben  Dan  ïtaetlcm/^töoonno; 
ben/  JBcfop/  iBunbcn  en  $ieupoo?t  bc  garnifonen  te 

ïicïjtcn  en  te  boen  bertreeften/om  met  bic  ban  2Cm(ter= 
tiam  cnomlcggenbeplaetfente  [janbelen/  enteinbu* 
c eren  om  fatiöfactic  ban  ben  $?ince  ban  ©rangten  te 
nemen :  banbe  ftaben  ban  «gtate  en  ̂ on  ̂ jofjan 

toiftenbc  faften  fo  te  befïe&en/  bat  be  felbe  fanenfo 
Bactf  niet  en  gefenieben/  alö  be  #2incejm  bte  ban 
feollanbtoclmcenben/  cntoilbemen  befolbatenutt/ 

te  boo2fcfj?eben  ftcben  guijt  toefen/  fo  moften  me 
ban  Eunb-^ollanb  15000.  gulbcn/  en  Die  ban  liet 

3£oo2ber-guartier  ioooo.  gulbcniS  baer  toe  Dp  fo?*, 
me  ban  lecninge  felfg  opbrengen/  op  be  obligatie 
ban  ben  <0?abc  ban  25oflu  /  bic  f?  namaetë  fou- 
ben  uo^tenaenljare  quote  biemen  ten  beljoebe  banbe 

«©eneralitcit  foubc  opbrengen/  en  fo  al 't  felbe  lange 
aenliep/  boo?  bicn  men  ben  anberen  nictenbetrou* 
be  /  fo  toecben  be  fafeen  oofe  al  bertogen  ban  be  boo?f3. 

fattöfactien/  toacrom  üic  ban  ï|ollanböeboo?f3  tie- 
ten fulr  beben  bcfetten/  bat  bacr  In  gene  bictualic 

ban  buiten  ingeb?at«t  enfeonbc  toerben/  en  öielben 

s^sta*  öe  felbe  atë  oft  bpanblijne  fïeben  getoceft  toaren/om 
tenöait  uenalfo  tebebtoingen  omonber  net  (©onbernement 
igoiianö  i,an  t,cn  ptnee  ban  ©rangien  te  fcomen  /  ja  bat  meer 
fJnfftri'  Ötó  öic  ban  l^ollanb  en  Eeelanb  Ijebben  bp  geb?uhte 

i?n  i«  '  billcttcn  alomme  boen  aenflaen/bat  fp  be  goeberen  ̂ k goeberen  uati  Sllmfterbam  toebenorenbe/toilben  boen  bernopen 
5n&S    na  ben  20  ̂ ecemb?iö  1576.  bp  albienbe  felbe  ban 
Bccen     Hmlterbam  Den  binnen  ben  felben  tijbc  metten  boo?f3 
ban  sïm;  ©jtncc  en  Staten  niet  goebtoilligliiucn  en  berbjoegen 
JJ3?  nocfjte  en  bereenigbau  ̂ Dc  boo?f5  billcttcn  toaren 
mcnöe  te  imbenbe  a$  bolgt ; fcoop 

tf'Jó)  A  Lfona  den  Wllle  van  God  Almachtig  genoeg  alle **  de  Provinciën  der  Nederlanden  met  fijne  Pnnce- 

lijkeExcell.  en  den  Staten  van  Holland  en  Zeeland, 

mitfgaders  hare  geaflbeieérde  zijn  vereenigt  en  een 

vreedfamig  verbond ,  accoort  en  verdrag  hebben  ge- 

maekt ,  ten  einde  voortaen  d'Onderfaten  der  fel  ver 
Landen  in  vrede  en  oude  vriendfehap  metten  anderen 

hanterende  en  levende,  de  Spangiaerden  met  haer- 
luider  aenhangeren  en  gevolg  als  vyanden  van  de  rufte 
en  welvaert  defer  Landen ,  daer  uit  met  gemeender 

macht  en  eendracht  eindelijk  verdreven ,  en  de  goe- 
de Onderfaten  van  dien  in  hare  geruftigheid ,  vrydom , 

gerechtigheid,  en  welvaert  wederom  gebracht  foude 

mogen  worden,  fonder  dat  nochtans  die  van  Amftel- 
redam ,  hoe- wel  een  lidmaet  van  Holland ,  en  alfulx 
daer  toe  in  alder  vriendelijkheid  vermaent  zijnde , 
hen-luiden  met  den  voornoemden  van  Holland  in  den 

voorfz.  accoorde ,  vriendfehap  en  vereeninge  als  noch 

hebben  willen  voegen  of  begeven ,  maer  datmen  ter 

contrarien  wel  fpoort  en  opentlijk  bevonden  word, 
dat  de  felve  van  Amftelredam  vergetende  hen  felven 
en  haer-lieden  eere  en  eed,  by  den  welken fy luiden 

tot  vorderinge  van  den  gemenen  befte  en  van 't  wel- 
varen des  Vaderlands,  naer  allen  Rechten  verbonden 

Zijn ,  verhardende  in  haren  quaed  voornemen  bly- 
yende  houden  de  partye  van  den  voorfz  Spangiaerden, 

vyanden  en  verdervers  defer  Nederlanden  den  felven 
bewijfende,  en  doende  dagelij x  alle  vrindfehap  ,gun- 
fte  en  byftand  tot  grote  fchade  en  quetfe  van  den  voor- 
fchreven  Landen  en  de  gemeenen  ingefetenen  van 
dien,  verworpende  en  af-flaende  alle  deugdelijke  pre- 
fentatien  enaenbiedingedie  hen-luiden  van  Amftel- 

redam tot  haer  -  lieden   verfekertheid  ,    mitfgaders 
tot  voordeel  en  welvaert  van  den  inwoondcren  der 

felver  fteden  zijn  gedaen  geweeft.     So  is  't  dat  de 
Staten  van  Holland  en  Zeeland   protefteren  voor 
God  en  alle  de  Wereld  ,  van  de  goede  genegent- 
heid  en  wille  die  fy  altijds  gehadt  hebben   tot  con- 
fervatie  van  den  voornoemden  van  Amftelredam , 

als  haer  -  liedcr  mede -lidmaet  ,  verklaren  genood- 
faekt  geweeft  te  zijn ,  om  naer  krijgs-recht  den  vy- 

anden en  haren   aenhangeren  te  krencken    metter 
daed  ten  behoeve  van  de  gemene  fake  en  den  Lan- 

den van  Holland ,  naer  den  io.  Decembris  eerft- 
komende  binnen  den  Stede  van  .  .  .  :   

openbaerlijk   te  doen  verkopen  alle  goederen,  ren- 
ten ,  aólien ,  crediten ,  en  inkomften ,  de  Stad  van 

Amftelredam   of  den  Burgers  en  Inwoonders  hen 
binnen  der  felver  Stede  noch  onthoudende  eenig- 

fins  competerende,  't  zy  de  felve  renten  of  actiën  ee- 
nigfins  fprekende  fijn  op  de  domeinen  van  den  Ko- 
nink,  den  Landen  van  Holland , Lichamen  vanee- 

nige Steden ,  Dorpen ,  Collegien  ,  of  op  den  perfo- 
nen  of  goederen  van  enige  particuliere,  hoedanig 
die  mogen  wefen,  egeen  uitgefondert.    Van  welke 

verkopinge  de  felve  Staten  goede  Brieven  van  ver-' 
fekertheid  den  kopers  fullen  verlenen.    En  dit  al  in- 

dien binhen  den  felven  tijde  de  voornoemde  van 
Amftelredam  hen  met  fijne  Princelijke  Excellentie  en 

den  Staten  van  Holland  en  Zeeland  conform  't  voorfr 
verbond  en  accoort  niet  goedwilliglijken  verdragen  en 
verenigen ,  laftcn  en  ordonneren  daerom  de  Staten 
voornoemt  allen  Regeerders  van  den  fteden,  vleckcn, 
dorpen  en  Collegien,  mitfgaders  den  genen  die  enig 
onderwind  van  ontfank  of  uit-geven  van  den  felven  of 
enige  heerlijkheden  van  grote  of  kleine  perfonagien  of 
van  imand  anders  mogen  hebben  ,•  dat  fy  luiden  voor 

den  Gedeputeerden  van  de  fteden  in  den  Noorder- 
quartiere  van  Holland,  en  allen  anderen  privé  of  par- 

ticuliere perfonen  aen  deWet-houders  vanden  fteden 

daer  onder,  ofd'welkefy-luiden  refpe&ivenaeftgefe- 
ten  zijn ,  binnen  veertien  dagen  na  date  van  defen  aén 

te  brengen ,  en  te  doen  op-ichrijven  alle  alfulke  goede- 
ren, renten,  a&ien,  crediten,  en  inkomften,  gene  uit- 

gefondert ,  als  de  Stede  van  Amftelredam  hare  Burgers 

of  Inwoonders  als  boven  onder  y  mand  van  hen-luiden 
hebben  beruftende ,  of  dè  felve  van  Amftelredam  ,  op 

hen-luiden  of  haer-lieder  goederen  te  fpreken  hebben, 

en  ënigfins  fijn  aenkomende ,  met  pertinente  verkla- 
ringe  van  alle  gelegentheid  der  onroerende  goederen 

en  van  hypotekeof  onderpande  van  den  voorfz  renten 

en  actiën ,  op  poene  jegens  den  heelders  of  verfwygers' 
van  dien  te  verbeuren  dubbelt  van 't  gunt  namaelstot 

enige  tijd  bevonden  fal  mogen  worden  by  iemand  ver- 
heelt of  verfwegen  te  zijn,en  fal  ter  contrarien  den  aen- 

bfenger  van  alle  goederen,  die  tot  n  och  toe  verborgen 

en  niet  bekend  en  zijn  geweeft,  voor  haren  aenbren- 

gen  toe-gevoegt  worden  van  den  penningen  komende 
van  de  verkopinge,  te  weten  van  de  roerende  goederen 
een  vierde  part,  en  van  de  onroerende  goederen  een 
achtendeel,of  indien  die  onverkocht  mochten  blijven, 

fal  daer  van  by  denStaten  voor  gelijker  gedeelte  betaelt 
worden  naer  de  waerde  der  felver  goederen ,  en  word 

voorts  by  defen  allen  Rent-meefters  van  wegenden 
Staten  ontfank  hebbende  van  de  geannoteerde  goede- 

ren, en  elk  van  hen-luiden  byfonder,  by  defen  bevolen 
binnen  den  voorfz  tijd  aen  den  voornoemden  van  der: 
financiën  over  te  brengen  pertinente  fpecificatie  van  de 

goederen  en  inkomen  vande  voorfz  van  Amftelredam 
tot  haren  ontfank  refpedive  behorende,en  daer  ondef 

begrepen  zijnde,  op  pcene  als  boven,  en  fal  aen  de  beta- 
linge  van  alle  de  felve  verkofte  partien  van  goederen  , 
renten,adien  en  crediten  by  de  kopers  van  dien  gekort 

en  ingehouden  mogen  worden  alle  't  gunt  fy-lieden 
bevonden  fullen  worden  aen  't  gemeen  Land  by  lenin- 
ge  of  anderfins  deugdelijk  ten  achteren  te  zijn  uit  fake 
van  dejegenwoordige  Oorloge.  Gedaen  tot  Delft  den x8  November.  Anno  1576. 

VHn  gchjlicn  nebben  be  (©ouberneuriS/Cömmiflra* 
ctffen  ban  fijn  dtxtdl  en  «Bcbeputcecbe  fiaben 

ban  [jet  j*oo?ber>auartiec  bn  openbare  publicatie  M 

9.  $obemb?të  binnen  ̂ oo?n/3Clumaec  enanberefte* 
ben  ban  ben  felben  nuattiec  boen  berfionbigen  befc 
nabolgcnbe  %ctt :  mfo  la  HBacgelle  (bat  toatf  mf^ 
luitenant  ban  ©ecbugo/<0ouberneur;  ban  J|aetlem)  ban  t 
ban  Ocm  geeft  /  en  tot  enigen  ban  ben  fïeben  ban  bcfen  J£J 
Cjuartiere  gefcu?eben  Oecft  ( beiar  cojbeect  te  3ön  met*  t7;r9gi 
ten  <©eneralcn  Staten  ban  ben  Eanbe/  ennocfjtanObaen/.: 

bebonben  toerb  bat  Ijp  ebentoel  i#  gebjuiftenbe  lofegj''i 
pjactijfte  om  be  Aanbenen  luibenban  tefenquartie-Jfi,; 
retebebjiegen  tot  gconbelpc  bebcrfeniflFc  becfclber.  genm 
,§o  ift  bat  ben  «©ouberncury  CommifTarifTen  ban  fijn  £  f  1 
«tfrcelL  m  <0cbeputcccbcïlabcnban  befenguatttercj;nr. 

tow 



Oor/pronk  der  Nederlandfè  Beroerten. IS76-  ™r   .   — —  a^ucroai.  75  5 „  tocl  fcrjerpelijft  berbteöen/  öat  niemanb  ban  oefen  |  Benluibengefonben/  tot  Baren  r/rotcn  leertoon  h^ ,i  guamece/bantoatconöme/Quaitteen(ïateBP3P/Öem  ftaen  naboen/  bat  Bare  Sa^mm^t „  beloeren  en  fa!  tot  Qaerlem  te  treeften  en  gaen  /  obergenomen  en  toad  /  fo  SnJ bar i  nïeua SS „  metten  mtoaonöecen  ban  öten  te  öanbelen  en  traffic  anbermael  b?ieben  ban  öcr S i  SqSSSTmS „  QuecenronöecberK.oMnBconfeitt  en  gctooonlrjfte  paf,  ben/bfooo6teiöeSS^^S  SwfiilS „  poo?te/tertnbentonlentoebpfnn  €rceil.  en  be  <0e*  afBenbig  gemaeftt  toaren  t\ bntroi  mS  rS2  h*!S21 
„  nerale  Staten  ban  ̂ oüanben  ̂ eelanb  anbcrSbaer  tmfelbenbagTm?  Wo5Kö« föKfe 

"  aas »»jbi?js  s«^ 
©ie  ban 
SCmftcc 

itrn  nh»r  tlttlho/  hi'flFlcn  r»fti?h  rt:'hhi^,«ii  **M  h^M  it  -iN.^  Urn*  ■«*,-»        -.**.  a.  >   ^~! "^   ••"•»««««».«.  uiputtMRH.    tf©ü  Uld gen  obec  benbe/  Hebben  goeb  gebonben  acn  ben  föabe  ban  ,§ta 
Sóiianft  tcn  tc  fWben/  bat  f?  geburenbe  Mz  <©o?loge  Oen  al 
en  Zn*  $&  getoagen  Babben  ais  goebe  en  getroutoe  onberfa 
ïanöaen  ten  ban  fijne  iiBajefteittoebeBoo?t/  enfnlrtjenalttjb ben 
ïïaeö 
ban 
«ttare. 

gcboecöt  babben  naec  beo?bonnantien  en  bebelenbie 
hm  <ü5ouberneur  /  ten  <0oubernemente  ban  ben  San* 
bebp  fijne  jtëajefteit  gecommitteert/  Ben-lutbenban 
toegen  fijn  öoninnhjne  ifêajefteit  geojbonneert  en  be* 
Ia|t  Babben  geBab/  en  alfo 't  fijne  ïjoninnlij&e  ffêaje; 

een  fp  bacrom  ootmoebelijft  berfoeftenbe  /  batmen  all* faftencn  beflelltngen  jegens  fjenltnben  gegeben  foube 
totllen  opfcBo?tcn/tertoijlen  toe  BacrluiberfcBJnben 
aen  ben  Staten  «Senerael  en  boo?  bien  aen  fijn  €rceh\ 
obergcfonben  en  gebepefcBeertmocBt3ön/niettton* 
fclenbe  of  fijn  Crcelï.  en  foube  met  Buniieber  fcBmben 
genoeg  gecontenteert  toefen.  3&efen  bjief  toas  in  bate ben  i?.^ecemb?i$  15:76. 

ncralen  <0oubernemente  ban  ben  Slanbe  boo?f5bat  i  fe/  naec  ̂ ^^^mammimSm  ™*S fiare menmge ooft  toaö  te obebteren bie  bebeIeneno2<  mm^^mmX^^tS/^&S^Z  T  m 
bonnanrtcn/  bie  Ben  bp  Baer  <©.  e  als 't  «Souberne,  toerfe^  JS" 

mnli  /  beiaft  foube  mogen  toerben  /  en  bat  f?  fulr  met  Rp  mocBte  toefen  /  Det  inBouben  toaö SS  bolgt alleen  eeifl  Bet  placcaet  ban  oer  mnnte  /  maer  00b  Bet 
placcaetbanbe  pacificatie  BenbpBaer<0.€.opben 
name  ban  fijn  fconinftlijfte  iBajefteit  obergefonben 
Babben  boen  publiceren /en  in  conformiteit  ban  bien 

Genadige  Heere : 

A  Lfo  wygenoodfaekt  zijn  geweeft ,  om  fekere  me- 

refpectibelrjft  geabmitteert  Babben/  geltjft  oor  nocB 
gebaen  toerbe/  bat  fp  ooft  Bare  <©ebeputeerbealge* 
fonben  foubenBebben  totte  bergabertnge  ber  Staten 
<0enerael  binnen  buffel  /  ban  gemerkt  be  paffagien 
m  toegen  fo  onbeilig  toaren/  bat  be  felbe  «©ebeputeer* 
be  fonber  grote  periculen  ban  Baren  lijben  niet  en  fou* 
be  mogen  paffecen  /  fo  en  Babben  fp  Bet  felbe  alö  nocB 

^niet  nonnen  effectueren  en  bolb?erigen/  ten  toareal* 
boren  ban  tocgen  fijne  Jfêajefteit  bp  Baec  <6.  &  alful* 
fee  remebie  en  ojb?eop  be  pafTagiengeflelt toerben/ 
bat  be  felbe  fonber  perteul  geb2uibt  mocBten  tooaben/ 
bpfonber  fo  hk  ban  <©elft  /  Hepben  en  anbere  Ben- 
(uiben  aio  nocb  berhlaerben  bp  openbaer  placcaten 
boo:  bpanben  /  en  fulr  Baren  bapbuiterjef  lafl  Babben 
gegeben  om  toeber  op  Benluiben  te  roben/  bie  oon 't 
felbe  erploicteerbentot  Baerber  pookten  toe /fulr  bat 

Heeren  van  den  Rade  van  Staten,  om  daer  in  ordrege- 
ftelt  en  geremedieert  te  worden ,  fo  vele  aengaet  de  ar- 

me miferable  ftaet  defer  ftad ,  als  concernerende  het 
infupportable  garnifoen ,  daer  mede  de  ftad  fekeren 
langen  tijd  fwaerlijk  mede  belaft  en  gegraveert  is  ge- 
weeft,  boven  nochdegroote  contributie  de  welke  de 
ftad  mede  heeft  moeten  furneren  en  betalen.  Op  wel- 

ke faken  doleantien  en  verklaringe  als  noch  noy  t  by  de 
E.  G.  Heeren  van  den  Rade  van  Staten,  noch  by  uwer 
Genade  fonderlinx  en  is  geantwoord  of  gedifponeert 
geweeft.  En  gemerkt  na  date  van  dien  fle  faken  in  gro- 

ter verloop  gekomen  zijn  ,  en  gefchapen  is  noch  te  ko- 
men ,  gelijk  promtelijk  u  Genade  fal  konnen  verftaen , 

uit  de  miffive  van  Colonel  Margelle,  en  de  copien  daer 
by  gevoegt,  by  ons  fijne  Edele  gelevert  ,tot  welke  ftuc- 
ken  en  miffive  wy  ons  refereren.  Sulx  dat  wy  ganfehe- 

toaerfp  Ben  üeerben/  fPBaer  m  pertculen  en  benauw   lijk  de  laften  der  jégenwoordker  garnifoen,  ü Tde  con- ï^ih  bonben  /  fp  berfocBten  ober  fulr  Bet  felbe  ben 
Staten  <©enerael  te  remonflreren  /  ten  einbe  be  plac^ 
caten  en  o?bonnantien  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb/mette 
rigoreufe  erecutie  baec  naer  gcbolcBt/  afgebaen  en  ge^ 
taffcert  mocBten  toerben/  berbeibenbe  ooft  te  pjocebe 

fequentien  van  dien  niet  en  vermogen  te  dragen,  gelijk 
een  jegelijk  lichtelijk  kan  confidereren.  Isdaeromons 
ootmoedig  bidden ,  en  hertelijke  requifitie ,  dat  uwer 
G.  gelieve  ons  te  defchargeren  van  het  felve  garnifoen, 
en  dien  volgende  ons  te  verfien  van  twe  honderd  Ne- 

rentotbei-ftoptngebanbegoeberen/  bteban9Cmfïer^   derduitfen,  onder  de  fubjedievèieérj  GatholiikCani baminbenlanbeban^ollanbtoeftomenbe/$c.  ^efe    tein,  mits  dat  de  forten  defer  ftad  naefteeleeen,  en  ee 

me  ban 
auiöcn 
')?öben nDcn 
•outiev 

19  r  11 
taren 
n't 
mi-- 

!"quaC' 
r. 

mt(T(be  toaöin  bate  ben  i^ecembjis  1^76.  enon- 
berteftent  bp  Baten  ̂ Secretaris  w.  Pieterfz.  't  op^ 
fcB:ift  toa<s/<62ootmogenbe/  €belen/  3©elgeboren 
^cecen  mijn  lieren  ben  aabe  ban  ̂ tate  Öoninftlij^ 
fte  XBajcfiettö  b\*  befelbe  IBaiefteit  gecommitteertten 
<0oubecnementeban  fijne  !fêajeftcit0$eberlanben. 

t©ie  ban  iBupben  fcB*eben  hm  19.  ̂ ecemb2iö 
aen  ben  <03ubermuc<gioncBeec  ^©iebericB  ̂ Sonop  en 
be  Staten ban'ti^oozber-guartier/  bat  fp  Baer  niet en  ftonben  bertoonbecen  te  berjlaen  /  bat  fp  in  ben 
$D02bcc-guai:tiete  toeber  boo2  bpanbenberhlaerten 
uitgeroepen  toaren/nabemael  fp-luiben  aen  ben  aabe 
ban  &tatc  al  ober  cenigen  tijb  fcljjiftelijft  berftlaert 
Babben  ijen-luibcn  niet  ter  toecelb  aengenamer  te  toe* 
fen  ban  toebe  en  ccnb.2acöt/cn  alfo  fn  toaren  een  ban  be 
minfte  en  armflconberallcbeö  ^oninftlijfteiBajeft. 
fileine  fleben  /  bat  fp  Ben  goebtoillig  lieten  binben  om 
in  alles  te  bolgen  en  na  te  gaen/  't  gene  bn  be  generale Staten  ban  hm  Blanbetot  pacificatie  ban  bien  /tot 
onöccbanigBcib  /  Boogljeib  en  autoriteit  ban  fijne 
jBajefteit  bienen  foube/  maer  alfo  fp  ben  1 6.  ̂ ccem- 
b?iS  utt  feftcre  b?ieben  ban  ben  Staten  <©enerael  acn 

expreffeert  in  ons  voorgaendefchrijven ,  bewaert  wer- 
den ,  met  alfulk  garnifoen  als  uwer  Genaden  beft  fal 

vinden  te  behoren ,  ondergelijke  fubjedie zijnde ,  alfo 
fy  fonder twijffel  met  onfe  Catholijke  Burgeren,de  fel- 

ve ftad  en  forten  metter  hulpe  Gods  wel  houden  fullen, 
tendienfteGods,en  eere  van  de  Koninkl.  Majeft. en 
uwer  Genaden.    Ten  einde  fulx  de  Confiftorianten 
(daer  alle  de  faken  uit  fpruiten )  geen  Heerfchappie  en 
Dominie  over  defe  ftad  en  forten  krijgende ,  gantfelijk 
onfe  H.  Catholijke  Religie  (daer  wy  by  leven  en  fter- 
ven  willen )  by  de  felve  niet  ge-exltirpeerten  werde, 
waer  toe  de  felve  met  alle  haer  luiden  geitereerdeuit- 
lockinge ,  onder fpecie van  vruntfehap  gehelijk tende- 

ren, en  tot  geen  anderen  finen,  gelijk  fy  mede  airede  op 
de  Meer  ons  benouwen  ,  en  noch  te  duchten  ftaet ,  ons 
de  Zee-vifch  benemen  fullen ,  daer  de  nourriture  defer 
ftad  gehelijk  aen  dependeert ,  uit  fake  ( als  fy  fuftineren 
temerarie)dat  wy  in  den  peis  niet  begrepen  en  zijn. 
Biddende  uwc  Genade  andermacl  metalrefpoetnau 
vermogen  hier  in  ordre  te  ftellen,by  provifie  antwoord 
leverende  onfen  Mede  Burgermeefter  brenger  defes, 
wat  ons  in  defen  ftaet  te  doen,  en  hoe  wy  ons  hier  in dragen 
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tóen  fullert,  en  dat  uwe  Genade  gelieve  de
fen  ter  her- 

tend nemen,  dat  ons  niet  mogelnkenis  delaft
enlan- 

eer  te  dragen  Van  gelijken  en  hebben  boven 
 i+dagen 

koorn  in  de  Stadt  niet ,  en  de  burgerye  ganfehjk  n
iet  en 

vermach,door  haerlieder  grote  uitgeputte  a
rmoede  ee- 

niee  provifie  te  doen.Genadige  Heere,onfe  H
eere  God 

fpare  u  wer  Genade  in  lange  falige  gefontheid  en  p
rofpe- 

riteit  Uit  Haerlem  den  28  Novembris  1576.  O
nder- 

ftond,  uwer  onderdanige  fchamele  dienaren.  B
urger- 

meefters  en  Regeerders  der  ftad  Haerlem ,  en  was  on- 

dertekent G .  V.  Weert.  Het  opfchrift  was.  Edelen  hoog- 

geboren Heere ,  Mijn  Heere  den  Baron  van  Hierges, 

Stadhouder  Generael  over  Gelre ,  Zutphen,  Overyfiel, 

Holland ,  Utrecht ,  tot  Aernhem. 

E^entoel  3ijn  tite  ban  Utaeclem  D'cerfte  getoeef
t/ W 

lientoeDerom  onDer  tiet  .©oubernement  ban  Den 

®nmt  Dan  ©rangten  öebben  beogen/  naerDatfp 

tot  berfcfteiDen  reifen  Daer  <6eDeputeerDe  aen  Den 

©:ince  ban  <0rangf  en  baDDen  gefonDen  /  om  fattëfac; 

tte  te  «ebben/  en  eifebten  metten  eeeften  berfcfjetDen 

onbillijke  poincten  /  Dan  fo  Oen  Die  afgetfagen  toerDen/ 

en  Dat  Den  nooD  tien  meer  en  meet  D?ong  /  fo  3ijn  fp  ge- 

naen  aen  De  Staten  <0cnerael/en  fjen  mette  felben  toer; 
felaert  ïiebbcnDe/  meenDen  fp  alDaer  onDer  De  itDmaten 

«uitaten  DanMlanD  meDete  compareren/  maer 

alfoDe  <0eDeputeerDenban  ̂ ollanD  Daertegengtoa* 
ren  /  iö  nen  frem  en  compacatie  ontfeiD  /  tot  Datfe  mt* 

ten  ©jince  en  Staten  fouDen  «jn  becbjagen.  m>enjal- 

ben  3ün  fn  te  raDe  getoojben  /  Hare  <0ebeputeerDe  aen 

Den  éiin'ce  te  fenDen  /  en  ban  De  fattéfactie  een  einDe  te maten  /  ober  fnlr  5ijn  ban  toegen  De  tooojft  ftaD  !$ae& 

ïembpDen$nnce  metbolfeomen  procuratie  berfene- 
nen/^onfiljecr  ̂ ebafliaen  Craenbaetë  ̂ cljout/en 

»etfcr  43iui$b2cclu  ban  l&efife  2£>urgemee(ter  /  atë 
nefanten/  beneffetrê  en  in  pjefentte  ban  Den  ftoogtocer* 
Sigen^ccceo3oD  fropbanlKierlo  25itftf)op  DertfaD 
©aerlem.  €n  na  Dat  fp  IniDen  aen  fijn  €rceüentie  uit 
feracljtebanftarepjocuratietn  Date  Den  16  gianuarp 

1^77.  geerOibeert  ïmöOen  feuere  articulen  /  op  De  tod* 
fecfnberciD  toaren  lien  te  bcnebenonberben<tf5otiber; 
tiemente  banfünDer  5P.45.  <Daerop  fijn  «frceüentte 

neanttooo?D  /  en  De  booJt's  43ecommitteerDe  toeDer  ge* 
replicert  uebbenöe.  Rebben  einDeliife  Dieboo2f3|&in-- teban<0rangicn  en  Staten  ban  ï|ollanD  en  ̂ eelanD 
ter  eenre  /  en  De  boojnoemDen  <*5ebepnteerDe  ter  anDer 

3ijDen  gefloten  en  geacco?Deert/  Defe  naboigenDe  poinc* tenenarticuien» 

IN  den  eerften  belangende  't  poinct  van  de  Religie, 
dat  d'exercitie  van  de  Roomfe  Religie  binnen  de  ftad 

Haerlem  lal  werden  onderhouden,  fo  wel  onder  de  we- 

reldijke  als  Geefteli|ke  Religieufen  ,  beide  mans  en 

vrouwen  perfonen ,  die  de  felve  begeren  fullen ,  fonder 

eenige  verhinderinge ,  letfel  of  injurie , en  dat  felvealfo 

nau  en  ftri&elijk,  dat  een  ordonnantie  fal  gemaekt  wer- 
den en  onderhouden  ,  dat  de  gene  die  de  felve  van  de 

Roomfe  Religie  eenige  injurie ,  letfel  of  verhinderinge 

fullen  doen,  fullen  rigoreufelijk  geftraft  worden  als  per- 

turbateurs  van  de  gemene  vrede ,  fonder  eenige  ooglui- 
kingeofremiflïe. 

z.  Wel  verfhende  dat  mitfdien  ook  die  van  de  Ge- 

reformeerde Religie  fullen  eene  vrye  Kerke  hebben, 

namentlijk :  de  Kerke  van  onfer  Vrouwen  op  Bakenes 
binnen  Haerlem. 

3.  Welverftaendedat  de  Gereformeerde  daerniet 
eer  in  en  fullen  komen ,  dan  binnen  drie  weken  na  date 

van  't  vertrek  van  den  garnifoene  aldaer  althans  leggen- 

de ,  in  welke  Kerke  fy  haer  fullen  mogen  vry  en  onver- 

hindert  vergaderen ,  en  d'exercitie  haerder  Religie  be- 
dienen ,  fonder  eenige  vrefe  of  achterdenken  van  belet, 

geinj  urieert,  of  verhindert  te  worden,  waer  over  die  van 

beide  de  Religiën,  te  weten  die  van  beider  Catholijkfe 

Roomfe  Religie,en  ook  die  van  de  Gereformeerde  Re- 

ligie refpe&ivelijk  en  reciproce  d'een  den  anderen  ful- len beloven  en  fweren ,  met  geen  injurien  ,  lafteren  of 

fchempwoorden,noch  daden  iet  te  verhinderen  of  te 

beletten  in  de  yoorfz,  exercitie  haerder  Religie  noch  ee- 

nige fchandalen  aën  te  rechten  met  roepen ,  of  fchim- 

pen  ,of  fpotten  ,  of  iet  buiten  de  bedieninge  haerder 

voorgemelder  Religie ,  met  woorden  of  met  werken  te 

doen, 't  welk  tot  verbrekinge  des  gemene  vrede  foude 

mogen  ftrecken,  maer  d'een  den  anderen  in  alle  een* 
dracht  en  vrundfehap  te  gedulden  en  dragen. 

4.  Dies  neemt  fijn  Princelijke  Excellentie  van  nu 

voortaenin  fijneender  voorfx  Staten  van  Holland  en 

Zeeland  proteótie ,  fauvegarde ,  en  befcherminge ,  alle 
Kloofteren,Godshuifen,en  alle  Geeftelijke  mans  en 

vrouwen  perfonen,die  binnen  de  voorfzJtad  van  Haer- 

lem jegenwoordig  Zijn  of  noch  fouden  mogen  komeh> 

met  alle  hare  Rechten ,  privilegiën ,  goederen  en  ver- 

volg, noch  in  wefen  zijnde,  en  namentlijk  den  eerwaer- 

digen  Biffchop  van  Haerlem  t'famen  met  fijn  Hofgefin 
en  Officieren,  fonder  hem  te  doen  of  laten  gedogen  ge- 

daen  te  worden  eenige  injurie ,  letfel ,  fchade  of  verhin- deringe. 

5.  Voorts  is  fijnPrincelijke  Excellentie  en  de  voorfc 

Staten  te  vreden,  de  pacificatie  nu  laetft  tot  Gent  ge- 
maekt ,  in  allen  hare  poinden,  fowel  aengaendede 

Geeftelijke  als  weerlijke  perfonen  te  mainteneren  en 

achtervolgen ,  en  fo  wel  de  voorfz  Biffchop  als  andere, 

het  beneficie  der  voorfz  pacificatie  fonder  verhinder- niffe  te  laten  genieten. 

6.  En  aengaende  van  de  goederen  en  inkomften  van 

de  Ab.iye  van  Egmond  en  andere ,  die  den  voorfz,  Bif- 
fchop verordonneert  en  toegeleid  zijn,  hoewel  dat  de 

voorfz  Heere  Prince  en  Staten  daer  in  na  luit  en  verkla- 

ren der  voorfz.  pacificatie  niet  gehouden  en  zijn ,  noch- 

tans de  goede  a  fFeclie  die  fy  tot  den  gemenen  vrede ,  en 

den  voorfz  B:iTchop  zijn  dragende ,  willen  en  zijn  te 

vreden ,  de  felve  alfo  fy  nu  tegenwoordelijk  zijn ,  hen 

gebruik  en  genietinge  van  dien  te  laten  volgen ,  fonder 

nochtans  den  Lande  of  yemand  in  't  particulier  Gee- 
ftelijke of  werelrlijkedaef  door  eenigüns  teprejudice- 

ren ,  of  verkorten  in  fijne  rechten ,  privilegiën ,  vryhe- 

den  ,  jurifdi&ien  of  s&ien  ,  welverftaende  dat  de  voor- 

noemde eerweerdige  Biffchop  opte  vruchten  of  in- 
komften  van  de  voornoemde  goederen  lal  fch.uldig  zijn 

te  onderhouden  alle  fodanige  Geeftelijke  of  andere  per- 

fonen die  daer  uit  behoorden  ,  na  de  inftellingeof  in- 

ftitutie  der  voorfz  goederen ,  onderhouden  te  werden, 

even  gelijk  die  vande  voornoemde  Staten  in  aenfien 

van  dien ,  tot  noch  toe  zijn  onderhouden  geweeft ,  wel- 

verftaende dat  men  yder  van  de  felve  Religieufe  fal  mo- 

gen contenteren,  meteen  penfie  van  100  gulden  des 

jaers,  van  20  ftuivers  't  ftuk,  behalven  dat  men  den 

cerwaerdigen  Biffchop  actie  fal  geven  van  in  allen  ge- 
gevalle  re  mogen  genieten  de  voorfz  goederen ,  het  fy 

in  qualité  als  den  Biffchop ,  fo  daer  eenige  fwaerheid,  by 

avonture, foude  mogen  rijfen,van  wegen  de  privile- 

giën des  Lands  over  den  tijtel  van  Biffchop ,  of  in  quali- 
té als  Prelaet  of  Abt,  daer  geen  fwangheid  van  wegen 

den  Lande  foude  vallen  over  't  felve  poinft. 

7  En  belangende  van  de  burgeren  en  inwoonderen 

van  Haerlem  of  haer  goederen  met  gene  fwaerder  ac- 

cyfen ,  generale  of  capitale  impoften ,  of  leninge  te  be- 
laften ,  dan  daer  mede  fy  jegen woordelijk  belaft  zijn : 

is  by  fijnder  Excellentie  en  Staten  voornoemt  verac- 
cordeert ,  dat  de  felve  tot  onderhoud  der  voorfz  Stad,  fo 

hoge  of  lege  als  fy  jegenwoordehjk  by  de  Magiftraet  ge- 

fteltzijn  ,  of  geftelt  fouden  mogen  worden  blijven ,  al- 

les by  provifie  en  ter  tijd  toe  dat  by  de  Generale  Staten 
van  Holland  en  Zeeland  een  termijn  van  fekere  jaren 

genoemt  en  geordonneert  fal  wefen  ,  en  de  refterende 

poin&en ,  dit  artijkel  belangende,  fullen  by  de  felve  Sta- ten werden  afgedaen. 

8.  Boven  defen  beloven  de  voorfz  Heere  Prince  en 

Staten ,  dat  men  de  ftad  Haerlem  met  gene  foldaten ,  of 

garnifoenen  en  fal  befwaren ,  ten  ware  door  hoognodi- 

ge nood  j  dat  het  welvaren  der  Landen  alfulx  ware  ver- 
eilchende ,  en  dan  fal  't  felve  gefchieden  tot  gemene  ko- ften der  fel  ver  Landen  van  Holland  en  Zeeland. 

9.  En  belangende  het  oprechten  van  de  Schutterye 
binnen  Haerlem ,  fullen  de  Magiftraten ,  burgeren  en 

inwoonderen  der  felver  Stede  onderhouden  en  achter- 

volgen de  ordonnantie  van  de  Schutterye  aldaer  in  alle 

hare 
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hare  poincten ,  allo  fy  van  ouden  tijden  voor  het  over- 
gaender  voorfz  Stad, in  handen  van  fijnder ExceJJ.  is 
onderhouden  en  geachrervolgt  geweeft ,  om  in  gene 
poinden  of  ftucken ,  de  privilegiën ,  rechten  en  coftu- 
men  derStad  te  verminderen,veranderen  of  verbreken, 
en  nochtans  fo  het  by  de  voorfz  Magiftraten  of  in- 
vvoonderen  nodig  ware  bevonden  iet  daer  in  te  veran- 

deren,dat  het  felve  fal  gefchieden  met  voorgaende ad- 
yijs  van  fijne  Princelijke  Exc.  t'famen  mette  Generale 
Staten  van  Holland  en  Zeland,  om  een  goede  unie,een- 
dracht  en  accoort  in  alles  te  mogen  onderhouden ,  mits 
dat  de  voorfz  Schutterye  die  daer  nu  jegen  woordelijk  is> 
of  hier  namaelsfoude  mogen  aengenomen  werden  ,fal 
gehouden  zijn  den  eed  te  doen,  tot  onderhoudinge  van 
alle  defe  poinden ,  hier  geftelt  en  veraccordeert. 

10.  Aengaendc  de  veranderinge  van  de  Wet  of  Ma- 
giftraet, is  fijn  Excell.  en  de  Staten  voorfz  te  vreden,  dat 

Oorfpronk'der  Nederland^  Beroerten.  *^7 eenaemt  ̂ icolaeg  bc  $oba  terra/  of  &imiam/m  ft*  >t oer  oen  gemenen  man  genoemt  b2onfcen  Clacfgcn  Tmom 
Vw^Mwm  goebtbieremacutc)  aefeomen  lfcvMt 
cnl^im^om '  ̂  öctotUicinge  ban  ben  pauoy  Sïïfi? en  üan  oen  Comnlt  ban  ̂ pangien/  toelue$icolaetf  """• nan  iaoba  terra  aen  bem  gereferbeert  babbe  uitte  goe* 
SS^^0*^  eenpenfioenbatt  1000  gul* 
Il  *  iae*  ' cn  öe  Duifingc  tot  2£btfpoeI  buiten  %tU pen  /ban  bermittf  be  oorloge  in  l^ollanb  /  toatf  lp  ge* 
wSM^  J*oon  bimm  «trerijt  /  en  naberljanö o  nnen  pomfoo^t:  beboo?f5  <8obcfrop  ban  »erto 

ÏÏÏirJïïïï  P^öcfiomcn/  en  $obaterra  uithol* 
2ï?M?ctt0^l,^be  mettec  tooonc/foen  bacDtbp 

2££F  ffiStëï  b,0££faet  *aer  ÖP  fi«  Söi.obom  ban  ge* 5K?5?  ÖflJöe/fWic  bat  W  in  alle  bentnb  bat  bc  bcóV TOeben  $oba  terra  un  ̂ ollanb  toas  getoeeft/hem 

deperfonen  werende  jegenwoordig  in  gouvernement;    «Jfr^^ lullen  bleven  (remnrirmrert .  tnrrpr  r  .U  Pn  mtU  ^o-  nn     he>  i!t,Wi-.-».\„..*  ui.~  ,**  *lA..;    V.      W'.MWU"  utul  "u  u fullen  blijven  gecontinueert ,  totter  tijd  en  wijlen  dat  na 
ouder  coftumen ,  en  ufantien  ,  de  veranderinge  van  de 
Wet  voorhanden  wcfen  fal.  En  fal  alsdan  defgelijken 
de  felve  ufantie  en  coftume  achtervolgt  worden  pon- 

der denominatie  der  nieuwer  Wet  of  Magiftraet,  over- 

t0.  B.    mits  "J'ne  Princelijke  Excell.  noch  Staten  voorfz  egene F.t»i.)  veranderinge  of  innovatie  en  willen  in  de  privilegiën 
cn  oude  coftumen  der  Stad  voorfz  invoeren  ,  en  belan- 

gende de  fchulden  byden  jegenwoordigen  Magiftraet 
•    gemaekt,  tot  welvaren  ,  cn  in  de  notelijke  aftairen  van 

der  Stad ,  fullen  de  felve  betaelt  worden ,  niet  alleen  by 
de  Regenten  noch  jegen  woordelijk  zijnde,  maer  ook 
die  in  toekomende  tijde  fullen  gekoren  werden ,  en  dat uit  het  inkomen  van  de  Stad. 

n.  En  beroerende  de  collatie  van  fubalterne  Offi- 
ciers der  voorfz  Stad  te  refer veren  acn  de  Magiftraet  al- 

daer  na  ouder  gewoonte ,  word  het  felve  veraccordeert, 
om  daer  in  na  ouder  gewoonten  fich  te  verrichten ,  be- 
halven  dat  men  die  van  der  Religie  fal  toelaten  onder 
henluiden  hare  aelmoeflen,  als  wefende  een  deel  van  de 
bedieninge  haerder  excercitie ,  te  mogen  verfamelen, 
en  de  felvige  onder  hen  uitdelen ,  of  in  fulker  wijs  als  fy 
Gereformeerde  met  die  van  de  Roomfe  Religie  fullen Iconnen  accorderen. 

ii.  Aengaende  den  eed  te  doen  in  handen  van  de 
Magiftraet  by  den  genen  die  hem  metter  wone  binnen 
Haerlem  fullen  begeven,  is  veraccordeert,  dat  de  bur- 

geren en  inwoonderen  der  voorfz  ftad  Haerlem  van 
beide  Religiën  fulien  den  gemenen  eed  over  alle  de  Ste- 

den aengenomen  ,  befweren ,  tïamenthjk  mette  arti- 
culen  alhier  befloten  en  veraccordeert. 

13.  Dat  voorts  fijne  Princelijke  Excell.  en  Staten 
voorfz  fal  mainteneren  en  doen  mainteneren,  alle  des 
Stads  privilegiën ,  vryheden ,  en  conferveren  den  Bur- 
gemeefteren  en  inwoonderen  ,  en  eenen  yegelijk  van 
hen  in  't  particulier,  in  haer  goed  recht ,  en  verhoeden dat  niemand  in  het  fijne  verkort  en  word, in  goed  of 
bloed  ter  caufe  van  voorgaende  faken. 

14.  En  dat  den  genen  die  contrarie  defe  poincten, 
en  articulen  voornoemt ,  of  eenige  van  dien  iet  attente- 
ren,  met  woorden  of  werken  de  felve  contraricren,  die- 

redelijk of  indirectelijk,  geftraft  fullen  worden, als  per- 
turbateurs  van  de  gemene rufte  en  vrede,  anderen  ten 
cxcmple. 

15.  Alle  welke  poin dien  en  articulen  de  Princelijke 
Exc.  cn  Staten  voornoemt  ,mitfgadcrs  de  voornoem- 

de Gefanten  ydcr  in  Gjn  regard  belooft  hebben  ,en  be- 
loven mits  defen  te  houden  ,  en  doen  onderhouden, 

fonderdaertegens  te  contrarieren  in  eenige  manieren. 
Aldus  overkom  en,  veraccordeert  en  befloten  onder 

defignatureenzegel  van  de  voornoemde  Heere  Prin- 
ce  van  Orangien ,  Meefter  Adriaen  van  Blyenburg,  Sy- mon  Janfcn  van  Romen,van  wegen  de  Staten  van  Hol- 

land en  Zeeland  ter  eenre,  en  de  voornoemde Gefan- 
ifïr tf  Prcfemie  van  fcn  voornoemden  eerweerdigen 
tfifichcp  ter  ander  zijden ,  binnen  der  ftede  van  der 
Veere, opten  X2january ,  anno  1577. 

E  »    ̂|acrleinen5Cütban€gmont/bjaö  bpcefianatie ,!ierio  banben  boo?gaenöen  ̂ iffebop  öicben  cerftentoaev 1 1.  Deel. 

ne  fieitgicuö  ban  ̂ gmbnt  uitte  gocberen  ban  be  boo2; 
£f  ?eben  2Wbpe  toegeleib  fjabbe  tot  fienluiber  aumen* 
KiiÜOJli,,ïöcn  ̂ «'öic/ We  Uenitiiben  tn  ̂ ollanö blnbenbc  hiel  betaelt  toerben:  maer  ben  otiben  %\U fcljop  toerö  geïjeel  bergeten.  m$  nu  be  pacificatie  ban 
SS!  ?T^E cn  öat  m  öe  fati^factie  ban  haerlem 
„I ̂«$mt  *?*$' en  bc  ̂iffcBop  HSierlo  toeberom ra  pofïcflie  cn  Defit  ber  goet-eren  rjuam ;  fo  berfoebt 

Sj SS l&mw  ISoba  terra  /  bk  miböelretijb p  gcieetftlber  engoub  albertcert  Daöbe/3ijngere* 
KC5^  I0»0°  öl,Iöcn  ïacr(Ör  tot füne  alimentatie: mmmttrlo/  naer  't  gemeen  teelitooo^b  (fojao^ ba  terra  fcb?üft)  Nihil  ingrarius  Monacho,  toant W  jponib  toa.0  gebjecfï  ban  be  ojbje  ber  ©Kbicaren ) 

SJ^H!  TQm  mm  om  I  &*  om  fünp^omoto?/ toaerom  w  cen  reguefïeaenben  ̂ ince  ban  <£>ran* 
gten  obergaf/  om  fijn  boo?fcfi?cbcn  penfioen  iaerln^ te  mogen  ontfangen/  en  om  te  beter  tot  fnn  meninge 
te  nomen  /  fo  ftfyijft  öp  ben  x  1  fehjuarp  /  m  oou  baer 
na  ben  12  gfunp  1  y7  7.  b?ieben  acn  gjonïu>er  2Cb2iaen 
geere  ban  ̂ toieten  /  boe  ter  tjjb  <©ouberneur  ban  bet <©oube/ ter  falie  ban  oube  uenniiTebic  &p  aen  ben  fel* bentoonenbe  tot  Sdptfpoel  gcfjab  fiabbe/  om  Rem  aen 
Dcn^inccban  <©rangien  be&ulpig te  tonllen toefen/ aifohp  fumneerbe  ober  be  4000  gulben  aen  ben  fel* ben  jBierlo  ten  achteren  te  toefen/  in  ben  toelbe  tip feerïilaegt  ober  ben  25tfrcbop  jDicrlo/en  m  onber  ©?fcf 
anbere  aibu$f/  totfïen  mrjn  peeren  toat  fpijt/ljocgmoet ba"  &** 
en  berb?iet  /  W  goebc  fcfjoon-tooojb  gebenbe  mmh/  S?ïï!L fonber  menen  /  mp  tic  Hem  mijn  fïoel  geruimt  ftebbe/  rEÏS5m 
10  boenbe/ mijn  peeren  foubenben  t'famen  berteon* ben  &* beren/  cn  mebelijbcn  metmp  l)cbben;  tot  ̂ aerlemS" fiomenbe /befe  toaerbige  25ifTcbop/boen  mjjn  Cou^  ff/5* 
mn  ̂ eba  myn  Ijni^raet  febeep  fcube  boen  /  Uk  ife  ban  seMöf ö trecDt  baer  me  hengen  /  Ijceft  Hit  boen  arrefteren :  SS,ÏS 
toebcrom  't  fjutsf  ban  €lm  ban  ber  Sacn/bp  nnjn  tot  Scdl9 mijnfelftf  tooninge  geftoebt/  toaöljp  tot  nocö  toegc;  iïn™ 
toelbelnn  beboubenbe  /  en  gcBJuifeenbe  /  bacr  en  boben  "a  fm' begroef  bp  ttoec  «offeren  met  gelö  in  be  frl)oo?fïeen/  cn  « 
liep  toer D  ban  fijn  febapen  na  25?aDanb  toe/boe  Op  niet « 
toolö  genoeg  plucnen  en  moebt/  liegenbe  b'cen  logen  « 
ober  b'anber  bat  DP  geen  gclb  en  babbe  om  mp  te  bèta* « len  /  niet  te  min  be  pioniers?  bie  bonben  ben  3ïep  met « fleert  met  al  /  boo2t.ö  meer  anbere  fpijtenmpacbtcrcc 
nigge  gebacn  /  toare  te  lange  aioier  te  berftalen.  q^an  cc 
minoes  (fcfj?ijftbp)  beeftbpbcmberdöut/oobfïil^cc 
ftoijgenbe/te  berfiucren  'tlanbbcttoelBom'tfjui^tecc SCbtfpoelleib/  (altoos  boo?maclöbpmpgeb^uifït)  tot« 
fijn felf$ profijt/  cuinihil  fatiseft,  inexplebili  haben-« di  fiti  correpto.  ̂ ierom  neem  ia  mijn  fiere  tot  onfe  on* « 
berlingc  ouöeb?unbfcbap/begercnbe  bertelijfeinbefe« 
mijne  grote  benoeffeljjrtbeib/  niet  bebbenbe  een  bienaer  « 
liie  mp  leiben  macb  /  ban  een  oube  bienftmaegt  /  fittende 
bc  bier  in  een  gcleentljuijGf/mp  bcbulpiate  toefen/ en  « 
aen  ben  3&ince  te  recommanberen  /  bat  in  tot  mijn  ge* « 
recljtigljeib  macb  bomen.  a©a.ö  onberteuent.  Idem  cC 
ille  totus  quidquid  eft  vefter  Nicolaus  a  Nova  terra  de-  « 
folatus  ab  hominibus ,  ( fjier  ffbCCn  tóat  tC  Onttye&cn/  )  cc 
qui  fpero  erit  confolator  meus.  <Op  tC  fiant  (ÏOnb  ben  cc 
I2  3)unpxj77.  « 
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Het  tiende  Boek. 
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£>ent>' 6?icfban 

ten  Dan 
$?0ÏI£U1Ö acn  bic 
banïttv 

fUröam. 

,  <ê  ©2ine  ban  ®rangien  Dieïb  Ijem  oeUuccntre  be* 
Jfentrib  meeft  al  benen  totjjBibbelburg/reiienue 

(mmim  banb'ecn&tebe  inb'anbereinbe©2obinctc 
ban  ̂ eelanb/  altoacr  öp  bagelijr  abbertentle  «reeg 

banalleg  toattecom  ging,  ̂ e  Staten  ban^cüanö 

en  ban  net  $oo2ber  gnartier  Dabben  eentge  uit  ben  tja* 
ren  gecommitteert/om  ben  bpben  fclbentcbouben/ 

en  op  alle  bagelübfe  boo2ballenbe  fafeen  te  btfponereü. 

SIBtDbelretnb  en  lieten  be  Staten  ban  l^oUanbrnetaf 

00  fiarc  eigen  berfeheringc  te  bennen  /  en  üaren  €ömn 

in 'tacbeel  te  b2cngen '  om'ttoelb  te  betertetoegete 
béngen/  Batten  fp  fietooge  gc()eelop1Hninecbam: 
ben  <0berfï  en  öclling  babbc  feccete  lafï  bc  felbe  ,$tab 

toaert  boenlijh  met  lift  te  mogen  innemen/  en  men 
ff  ireef  uitten  name  ban  be  Staten  ban  Utollanb  biio 

ben  aen  ̂ onop  /  bat  bP  ben  <©berften  lüellmg  tn  alle 

't  gene  fo>  met  ftcm  foubc  communiceren  fiem  alle  ge* 
noo2/buïpe/bienft  en  bpftanb  foubeboen/baerboo? 

be  boo?ft  ̂ onop  en  gelling  toeberom  W  ber  ïjanb  na; 
men  te  bo2öcren  ben  aenflag  X\k  fp  lange  boo2befen 

r  altf  top  berftaelt  bebben )  boo?genomen  babben  /  fon* 

ben  tenbieneinöcbaer  toeberom  binnen  peter  3BiU- 
icmf3.  ban^aerlem  /  cm  op  attente  letten/  en  ben 
boo2gaenben  banbel  te  prepareren.  flfêaer  bte  ban 

SUmflerbam  bielben  feer  feberpe  toaebt/fobatfentet 

beel  uitreebten  en  bonben  /  ooft  en  bonb  be  ptnee  ban 

<©rangien  ben  acnflag/alö  bem  \ik  boo?  IBeefter  3©'^ 
ïem  ̂ arbefit^/  en  peter  ïBiilemft.  aengeöient  toerb 

niet  goeb/  boo2bien  bat  alle  be  toegangen  genoeg  bp 

W.  ban  SUmfïecöam  toaren  toegepaelt  /  en  bat  be  aen* , 

flagente  toater  gebed  onfefeer  toaren/  al0  ban  te  mi/ ; 
ban  te  bert  toanenbe  /  en  meenbe  men  befjoojbe  al  met 

facbtigbettj  te  banbelen/  en  ben  tijb  nocb  toat  in  te  fïen/ 

totlöe  oofe  bat  men  mettcbC2feoptnge  ber  goeberenban 

bic  ban  Slmftcrbam  foube  opbouben  enfupergoeren. 

3©aerom  be  Staten  ban  ̂ otlanb  goeb  bonben  ttoe 

bnebenacn  bte  ban  Sfimtferbam  te  fcb2ijben  /  b'eene 
aen  be  SSncgemeefteren  enüegeerber^  berfelber  &te* 
be/enb  anbere  aenbcfcbntterpe  enburgerpe  atbaer. 
&:n  b2iefaenbeboo2f3  ̂ urgemeefterentoaglMbem 
be  alöujS: ■ 

EErfame ,  Wijfe ,  Voorfienige  Heeren :  Wy  hebben 
nu  tot  meermael ,  fo  aen  u  luiden  in  het  byfonder, 

als  ook  in  het  gemeen  vooralle  de  werelt  doen  verkla- 
ren 3  de  oorfake  en  redenen ,  waer  door  wy  genootfaekt 

fijn  geweeft  de  wapenen  aen  te  nemen  jegens  den  Span- 

giaerdenen  hare-moetwilligeheerfchappye :  fulxmen 

nu  ook  fiet  genoeg ,  alle  d'andere  Steden  en  Provinciën 

van  den  Nederlanden ,  gedrongen  te  worden  van  gelij- 

ke te  doen ,  om  der  felver  Spangiaerden ,  godlofe  en  ge- 

weldige regeringe  t'ontgaen ,  en  niet  te  vallen  in  de  uit- 

terfteDellende  van  de  eeuwige  flavernye ,  daer  in  van 
den  beginne  de  voorfz.  Spangiaerden  gearbeid  hebben 

den  felfden  Landen  en  goede  onderfaten  van  dien  te 

brengen ,  fo  met  liftigheid  als  met  fortfe-  En  indien  ten 

aenkomfte  vanden  Hertog  van  Alva  allede  Provin- 

ciën met  gemeenderhand ,  om  fulx  te  verhinderen  hen 

hadden  gevoegt,en  gedaendatnubyd'een  voor  en  by de  ander  na  ten  laetften  wel  fchijnt  gedaen  te  worden, 

en  waren,  ontwijffelijk  de  Landen ,  Steden  en  luiden 

niet  gekomen  in  alful  ken  groten  verderf,  verwoeftin- 
ge,  onfprekelijke  fchade  en  verdriet ,  nochte  by  den 

Spangiaerden  niet  gefaeit  geweeft  het  fenijn  van  de  bin- 
nenlfndfe  twift, onvrede,  en  vyandfehap  tuffchende 

Provinciën  en  ingeferenen  van  den  Nederlanden :  waer 

door  de  felve  Spangherden  haren  macht  fterkende, 

niet  en  fochten  ,  dan  d'een  na  d'ander  te  onder  te  bren- 

gen ,  en  alle  hare  regeringe  en  moetwille  fulxt'onder- 
worpen,dat  fy  luiden  daer  af,  en  van  alle  de  rijkdom 

van  dien,  fouden  mogen  blijven  Heeren  en  Meefters 

tot  haren  appetijteen  lufte,alsnu  dagelijxfo  langer  fo 

meer  aen  den  dag  kom! ,  ook  hare  werken  en  bofe  da- 
den genoeg  zijn  uitwijfende. 

Gy  luiden  weet  wel  dat  tuffchen  ons  en  u  luiden 
nooit  een  ige  onvrede  of  vyandfehap  en  is  geweeft ,  dan 
door  de  gemeenfehap  die  gy  luiden  hebt  gehad  metten 

Spangiaerden, onfe  fo  bloeddorftige  vyanden  en  per- 

turbnteurs  van  de  gemene  rufte  en  welvaert.  God  is 

ons  getuige,  en  mach  ook  blijken  by  allen  onfen  ver- 
foeken ,  vermaningen ,  verklaringeen  allen  onfen  han- 

del ,  en  fonderlingë  uit  het  gunt  nu  laeft  tot  Gent  tuffen 
den  anderen  Provinciën  en  ons  is  gecontracteert ,  van 

de  oprechte  genegentheid  die  wy  altijd  gedragen  heb- 

ben totten  eendracht,  geruftigheid ,  vrede  en  verenin- 

gevande  Landen  ,  om  den  Nederlanden,  en  vooral 
den  Landen  van  Holland,  en  alle  de  lidmaten  van  dien, 

wederom  gebracht  en  gehouden  te  mogen  worden  in 

hare  gerechtigheid  en  welvaert ,  daer  voor  wy  tot  noch 

toe  gevochten  en  ons  niet  en  hebben  ontfien ,  goeden 

bloed  ,  wijf  en  kinderen  op  te  fetten  jegens  onfe  vyan- 

den ,  jegens  wiens  geweld  en  hoogvaerdigheid  wy  heb- 
ben geftelt  de  rechtvaerdigheid  onfer  fake ,  ons  voorts 

vertrouwende  op  de  fterke  hand  Gods. 

Nu  mach  een  yegelijk  voor  oogen  fien  hoe  wonder- 
baerlijken  God  almachtig  ( die  gelooft  en  gedankt  zy 

in  der  eeuwigheid  door  fijne  onbegrijpelijke  genade, 

den  voorfchreven  Spangiaerden  ennaturele  vyanden 

van  onfen  Vaderland  ,  en  van  de  ganfche  Nederlan- 

den ,  in  haren  meninge  en  voornemen  heeft  verhin- 

dert, haren  macht  gebroken ,  en  de  fake  defer  Neder- 
landen door  eendrachten  vereeninge  genoeg  van  alle 

de  Provinciën  van  dien,  in  fuiken  ftate  heeft  gerefti- 

tueert  en  weder  opgerecht,  dat  aen  alle  zijden  goede 
occafien  en  middelen  voor  handen  zijn  ,  om  alle  de 

voorfz  Landen  van  de  voorfz  uitheemfe  Spaenfe  na- 

tie ,  en  van  haer-luider  tyrannye  te  verloflen ,  en  de 

felfde  wederom  te  brengen  in  hare  vryheid ,  neringe  en 
welvaert. 

't  Welk  hoewel  by  elk  een  na  fijn  beroep  en  gele- 

gentheid ,  en  byfonder  by  de  Overheid  en  Magiftraten 
I  wel  beboort  waergenomen  ,  behertigt  en  beneerftigt  te 

|  worden  :  fo  en  hebben  wy  nochtans  tot  noch  toe  niet 

konnen  fpeuren ,  of  bemerken ,  dat  in  den  uwen  veel 

daer  op  is  gelet  of  geacht  geweeft ,  en  veel  min ,  dat  gy 

luiden  u  begeert  te  vereenigen  metten  Snten  en'cLi- chaem  vanden  Landenvan  Holland  ,  daer  af  gy  luiden 

een  lidmaet  zijt,en  voornoemtlijk altijd zijt geweeft, 

of  met  den  felfden  en  anderen  u  luiden  mede-lidmaten 

van  dien  begeert  te  houden  eenige  gemeenfehap  of 

vrundfehap ,  fonder  de  welke  uwe  wel  vaert  niet  wel  en 

mach  worden  gevordert :  maer  ter  contrarie u  luiden 

en  uwen  burgeren  niet  te  verwachten  ftaet ,  dan  allen 

onruft ,  achterdeel ,  hinder  en  fchade ,  ja  ten  laetften  de 

uitterfte  ruine  en  bederfenifTe  van  uwer  Stede  en  Ge- 
meente: fo  men  wel  gefien  heeft, hoe  lichtelijk  alle 

handelinge,koopmanfchap,en  neringe  kan  verlopen 

van  een  onruftige  en  onverfekerde  plaetfe  op  eenan- 
der ,  daer  den  gemenen  man  fonder  nadenken ,  haet  of 

onvrundfehap  van  yemand  te  vrefen ,  vrymoedig  mach 

handelenen  wandelen. 

Wy  en  konnen  niet  denken  of  begrijpen  de  fwarig- 
heden  die  gy  luiden  foud  mogen  hebben  of  maken,, 

om  met  ons  te  verdragen ,  en  ufelven  met  ons  te  ver- 

eenigen onder  het  gouvernement  van  fijne  Princelijke 
Excellentie  als  Stadhouder  der  Landen  van  Holland, 

nademael  wy  u  luiden  als  onfe  mede-lidmaet  van  de 
felfde  Landen ,  by  anderen  onfen  fchrij  ven ,  verfoeken 

en  vermaningen  voor  defen,  alle  gevoeglijkheid,  vre- 
de en  vrundfehap  hebben  aengeboden ,  en  datter  egene 

redenen  en  zijn  van  eenige  twift  of  onvrede  tuflehen 

ons,  of  om  eenige  wapenen  jegens  malkanderen  te  voe- 
ren. De  Spangiaerden  houden  wy  voor  onfe  en  der 

gemene  landen  vyanden,  als  nu  doen  alle  d'andere  Pro- vinciën met  ons,en  gelijk  wy  wel  vermeinen  datgy  lui- 
den de  felfde  niet  en  houd  voor  vrunden,  nochte  dat  gy 

luiden,  of  yemand  van  den  Lande,  haer-luider  partye 

langer  wilt  houden.  In  de  Religie  is  wel  waer  dattuften 
ons  en  u  luiden  eenige  diverfiteit  en  onderfcheid  mach 

zijn,  maer  en  is  egeen  fake  om  daerom  in  de  gemene 

fake  van  den  Lande,  belangende  de  politie,  vry  dom- 

me, gerechtigheid,  en  welvaert  van  het  gemeen  Vader- 
land ,  in  oneenigheid  en  verfcheiden  te  blijven,  te  min, 

fo  wy  altijd  verklaert  hebben ,  en  als  noch  verklaren, 

de  wapenen  om  de  Religie  nooit  aengenomen  te  heb- 
ben, en  dat  wy  alfulks  de  fake  geftelt  hebben  aen  het I  advijs 

10.  B. 
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advijs  van  de  Generale  Staten  van  den  Landen  ,  als 

blijkt  by  't  gunt  op  te  Vrede-  handel  tot  Breda ,  van  we- 
gen fijne  Princelijke  Excellentie  en  onsluiden  isgepre- 

fenteert ,  en  in  den  Articulen  van  den  tracliaet  en  ver- 
bond tufïchen  den  anderen  Provinciën  en  ons,  Jaecil 

gemaekt  tot  Gent  genoegfaem  is  vermeit  en  verdra- 
gen, fonder  dat  onfe  intentie  is,y mand  in  fijn  confcien- 

tie,  oftotonfe  Religie  te  bedwingen  ,  het  welkverde 
van  ons  zy :  fo  dat  wy  niet  en  weten  wat  intereft  of  fwa- 
righeid  gy  luiden  dies  aengaende  voorder  foudet  mo- 

gen pretenderen  of  voorwenden.  Immers  zijn  wel  te 
vreden  u  luiden  te  latende  vryedifpolïtie  op  het  ftuk 
van  de  Religie  in  den  uwen ,  fulks  gy  luiden  te  rade  be- 

vinden fult,of  totgeruftigheid  van  uwer  confcientie,en 
van  uwe  gemeente  te  dienen  Daer  toe,voor  fo  veel  des 
nood  zy ,  men  van  defer  zyde  u  luiden  ook  wel  geven 
en  accorderen  fal  volkomen  macht  en  autoriteit,als  wy 
ook  niet  en  twijfelen, datmen  uluiden  en  uwe  gemeen- 

te foude  mogen  geven  facisfa&ie  en  voldoen  in  alles 
daer  toe  eenige  reden  mochten  dienen ,  indien  gy  lui- 

den niet  van  meninge  foudet  wefen,  u  felven  van  ons  te 
demembreren  ,  maer  met  ons  te  vereenigen  tot  vorde- 
ringe  van  des  Vaderlands  gemene  befte,daer  in  ook  ge> 

legen  is  u  luiden  eigen  ,  en  uwe  burgeren  profijt,  en  is't 
eenig  middel.om  wed  erom  te  komen  in  fleur  en  voor- 
fpotd. 

Het  welk ,  want  wy  uluiden  en  uwe  Burgeren  van 
goeder  oprechter  herten  zijn  gunnende :  fo  is  als  noch 
by  delen  ons  ernftelijk  verfoeken  vrundlijk  begeren, 
datfoverdegy  luidenniet  endenktofverftaetintwift 
of  vyandfehap  jegens  ons  te  blijven,  gy  luiden  delen 
aengefien,  wilt  deputeren ,  en  byons  fenden  tot  Delf 
eenige  gequalificeerdeperfonen,  fo  wel  van  wegen  u- 
we  Coliegie  van  den  Magiftraet ,  als  van  wegen  en  uit 
uwe  gemeente ,  indien  fulx  oorbaerlijk  is  ,  om  te  han- 

delen en  af  te  doen  alle  gefchillen  en  oorfaken  van  allen 
twift,  twedracht  en  vyandfehap  die  tuffchen  ons  en  u 
luiden  foude  mogen  zijn.  Of  indien  u  luiden  fulx  be- 

ter gelegen  is  devoorfz.  Gedeputeerde  te  willen  fen- 
den tot  Leiden  of  in  den  Hage ,  t'  uwen  beften  ge- 

vallen, alwaer  wy  niet  laten  fullen  eenige  uit  onfen 
nacm,  ten  fijne  als  boven,  mede  te  doen  verfchij- 
nen ,  terftond  en  fo  haeft  wy  van  de  aenkomfte  van 
de  voorfz  uwen  Gedeputeerden  fullen  wefen  ver- 
wittigt. 

En  tot  verfekertheid  van  uwe  Gedeputeerden ,  om 
fonder  eenige vrefe  ten  voorfz  plaetfe  te  komen,  fal 
voor  hare  Pafpoort  of  Saulfconduit,  voor  fo  veel  nood 
fy,  dienen  defen  jegenwoordigen,  by  den  welken 
wy  ook  mitfdefen,  gebieden  en  bevelen  allen  Offi- 

ciers, en  Magiftraten,  Overften,  Capiteinen,  haren 

Öorfpronk  der  Nederlandiê  Beroerten. 
öeniuiben  foube  mogen  toeröenbereentgt/totbojbe  ? 
ringe  ban  nare  nering*  en  toelbaert/  en  ban  't  gemeen befte  bet  kanoen /en  om  met  gemeenber  maebten eenöjatfu  bc  toapencn  alleenlijn  aen  te  nemen/  en  te 
Geü?uiüen  tegen  ben  ̂ pangiaerben/  en  Baren  aen= 
ïjangercn/alöbpanben  oer  gantfeber  Jleöerlanben/ en  perturbateurö  ban  öe  gemene  rufte:  fonberbatfe tot  nocö  toe  ban  ben  felben  25urgemeefteren  en  ma* gifïraten  eenige  anttooojbe  obernomen  babben  /  bact 
uttfc  bare  meninge  en  intentie  Dabben  mogen  ber- fiaen.  3©aerom  fp  nu  boo?  belaetflereifc  ten  felben 
fme  tn  't  lange  aen  Denluibcn  gefc&eben  fiabben: maer  alfofpbebuebttoaren/  bat  mogelijn  Oen  ftbm* ben  ntct  boojgetoactjt  of  geopenbaert  foube  mogen 
tocröen  ben  genen  bic 't  beboojöe/  en  bpfonberben* luiDen/  bte  alfulne  fane  p?intipaltjn  toa^betreffenbe 
en  aengaenbe.  &o  en  baöbenfc  niet  nonnen  laten/ Ijenluiöen  een  bubbelt  baer  ban  ober  te  fenben/  tm 
einbe  fp  luiben  /  be  fane  en  benluiber  aenbiebinge  baec uttberfiaenbe/  moebten  bieten  en  002beienbareme* 
nmge/  en  b2unbeujHberfoeb/  enbesftebcterfjenlui? 
ben  eigen  /al$  betf  gemene  $aberlanb0  profijt  /  ge* ruftbcib  en  toelbaert  moebten  belpen  boderen/  en fulrte  nomen  tot  eenen  goeben  en  getoenfrtuen  einbe 
ban  ben  ttoul  en  brngtf-beroerte/  <$t. 

<©efe  bncben  toerben  gefonöen  boo?  eenen  2Cb?ïaen ganf3.  ban  ©neren  (Cromfïager/  bic  ben  18  m» cemb?i$  öe$  namibbaegg  omtrent  b$e  uren  albaec 
boo?  De  poo?te  genomen  3ijnöe/  en  fijnen  (Crommei tot  meermalen  geflagen  bebbenbe/  iötenlaetflen  bp beftbutteriebicbetoaebtin  be  pookten  babben  /  bin* 
nengebaelt/  en  tëbe  pookte  aen  toeber3bben  terflonb gefloten/  fulr  bat  geen  23urgertf  bp  bem  nomen  en mocljten  /  en  të  öe  ̂cftotit  omtrent  een  balf  ure  baer na  alöaer  genomen/  en  beeft  bem  betbe  be  bjieben afgenomen/  alfobefcfiutterg  ben  b?ief  aenbenluiöen ntet  aenbaerben  en  bo?ften/  boe  toelbpbenbie  boo? 
bes  ̂ cboutö  ftomfte  gep^efenteertbabbe/en  na  bat  bP bcb?teben  omfangen  baboe/  belafïe  öp  bem  terflonb 
toeber  te  pafleren/en  fo  bp  berfoebt  anttooo?bc  /  of  ten 
mtnften  recepijTe/feibebeboo2f3  ̂ cljout/  pabt  u  ter* flonb  ban  ber  (lab  fonijec  eenig  bertren/  bunnt  bet on$f  gocb  fo  fullen  top  artttooo2ben  /  fo  niet  /  fullen  fiet laten/  en  moft  alfo  fonber  eenig  anttooo?b  tocberom bertrechen/  bertoebenoe  niet-te-mintotöesanberen 
baeg^  te  9  uren  buiten  ber  pookten  in  be©oo?-(tebe» €bentoel  bebben  ük  ban  t^ollanb  Die  ban  Sïmtfer* bam  fo  berre  gedongen/  bat  fp  in  jjBartio  be^na*» bolgenöe  laerö  barevf&ebeputeeröe  gefonben  nebben aen  ben  ̂ jtnee  ban  «Drangien  binnen  ̂ 02b2cc bt  met 9. Articulen/  biefpnoo2  fatiofactie toaren effrbenbe. 
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Lieutenanten ,   Bevel-hebbercn  en  foldaten,  dat  {y    3&acrop  bp  ben^ince  bn3Cpoilille  OP  elft  flrtiftil  itf luiden,  en  elk  van  hen  devoorfz  uv/e  Gedeputeerden    geamb)002b  ben  2  3Cp2ili$:maer  alfo  bieban  im* 
r  van  Amfterdam  ter  boven  genoem- '  jlerbam  ben  baer  meöe  nieten  bielben 1  boo?  gecontcn den  fteden  van  Delf ,  Leiden ,  of  den  Hage,  vry  en  on 

verhindert  laten  komen ,  pafiferen ,  vertoeven  en  we- 
derkeren, fonder  hen  te  doen  of  laten  gefchieden  eenig 

belet,maer  alle  vorderinge  en  byftand,des  nood  of  ver- 
focht  zijnde.Ecrfame,Wijfe,Voorfienige  Heeren,onfe 
Heere  God  fy  met  u.  Gefchreven  tot  Delf,  den  17 
Decembris.  Anno  1*76.  Onderftond gefchreven,  de 
Edelen  en  Steden  van  Holland,reprefenterende  de  Sta- 

ten van  den  felven  Lande ,  u  luiden  geaffe&ioneerde toegedane.  En  watnaerder.  Ter  Ordonnantie  van  de 
Scaten,bymyondergetekent.  C  Rechtere.  Defuper- 
fcnprie  was :  Eerfame,  VVijfe,  Voorfienige  Heeren  , 
den  Burgcmecfters  en  Regeerders  der  fiad  Amftel- redam. 

iK?  r)?n52icfacnt,c^f^uetcl^cb  ©urgerietoatfin* 
, laten  «  Oöuöcnbe  tn  effecte  /  bat  fp  luiben  eertijbtf  aen  be 
1,  noi-  23"rgcmec(ïcrs  en  iDagiflraten  baerber  ̂ tcbene^ lb/«ti  fdjjcben  en  berfoebt  babben/bat  alle  ttoift/  tb)cb2acnt 
&  tuVSK^  5^  Jocöocn  te  *p«SSSs tott*  punten  be  (leben  ban  l^ollanb  gefaeit/  en  een  tiib t  oa.1    lang  fjebjeefi  /  eens?  bergeten  en  acnter  rugge  neftelt 

Xtbmaet  ban  i^ollanb  tn  bjebe  en  b?unbfcbap  met 

teert/  maer  berfebetben  uitbluebten  focljten,  fo  ij* bphm  P2ince  ban  <©rangien  en  be  Staten  ban  mu lani 1  /  tegen  bte  ban  3im(ierbam  gep:ote(teert  booj eob/  en  be  ganfebe  toerelb/  bat  bet  aen  ben/ nocb aen  be  Staten  ban  ̂ ollanb  niet  en  fionb  bat  be  2&ur* 

S22ffiSffi?""  nUt  cn  Ö»a*ttö  tot  baer  oube P20fperitett/  toelbaert  /  getooonlijbe  neringe  en  nego* ctattc/  maer  bat  boo?  be  moettóiüigbeib  ber  Burne* mecfleren  ban  5Hmfterbam  be  fabc  bserbe  gebilateert/ 

ftïLSBS^JW^1^  berfïenen  bleben  ban 
22rS2l2?e  J an  ï$«»ffoMfe.ltfer  tegen  bebben  Hit banjtmfterbam  baeberom  contrarie  p?ote(l  gebaen  f cn  toerbebe  fabe  bafi  fo  gebeinobeüin  geb?eben/en 
gaenbe  geliouben  /  op  bope  ban  beranberinge/  en  booi toenolungc banton gfan  ban  vJDojïenrnft/liltigbetö 
ban  eemge  ban  ben  üabe  ban  «§tate/  en  't  beleib  ban eenen  gieter  ©ieterf3/  getoeeft  3ünbe  ̂ cbout  btw nen  ?fimflerbam/  bte  bp  im\  £pangtaerben  toasJ bertrocben  op  bet  bafïeel  ban  ̂ Inttoerpen/  bat  be 
fanetn  langf  ttjb  niet  en  beeft  bonnen  geaco2beert 
toerben/  fuljr  einbclbft  bc  Staten  ban  ̂ ollanb  / 
tn  rpobemb2t  1^77.  be  fiaö  met  een  entrcp?infebie 
qualnbcn  gelunte  /  meenöen  in  te  Rrijgen/  fulr  top 
1 3i)nber  plaetfen  fullen  berbaien:  in  boegen  bat  öe  fa* 

^  f  f  2  tigfmi* 
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Het   tiende  Boek. 
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ttëfattte  fecfl  öefïot  en  tf  getoeeft  Doo?  tufifeben  fp?eben 
ban  Die  ban  atretljt  /  Den  8  ftbh  in  Den  jare  1578. 

,<e  ©?ince  ban  <©rangien  beeft binnen JKSiDDel* 
J  burg  eenige  p2opofitien  gebaen  in  <©etcmb?i  /  be 

toelfoebp  ben  Staten  ban  ïtollanDgebifitcert5iJnDe/ 

Hebben  Daer  op  refolutie  genomen/  en  eenige  uitten  ba- 
ren  gecommitteert/om  na  ftëiöbelburg  te  ceifen  bp 

» °- B  •  Den  boo?noemöen  #?inee/  namentujb  t^eere  <©tto  ban 
(f.  a0+.)  ̂ gmorit/Jieitfeban  &encnburg/0ibber/  fBeefter  3Ï* 

bnaen  ban  o&penburg  en  ülan  $outoelf3.ban  <©o?* 
toetf't/  3lonbbeer  2üb2abamban  SClmonöe  25urge* 
meefrer  /  en  Jpeefter  23rcnt  ban  bet:  ffêeer  ̂ etretarté 

ban  sDelft/  a©illem  ban  =£00  ©urgemeefier  ban  3tct= 
ben /Meerit  Co?nelif3.  ban  ©loogtoijb  ban  fiotter* 
bam/engjangiacobf3  ban  $*ofenöaelbariöer<ü5ou* 

\e?opo»  De /De  toelbe  nietten  anDeren  «©eDeputeerben  alöaer 
mteöan  fcefenöe  /  fouDen  met  fijn  €rtellentie  befoingeren.  ̂ >e 
ffi!ïn«   pjopofitie  beflonb  in  atljt  pointten/  baetban  eenige 

ban  ©>  toaren  rabenDe  be  faöe  ban  be  oorloge  /  en  't  onDerbou* tangien  %m  fcan  tifcn  /  alö  ooft  ban  be  Uitenten. 

K557     <0P  Ö<*  mfc  P°inct  /  öeroerenbc  bat  be  Staten  fe* 
en  be  «#  fiere  ben-luiDen<8eDeputeerDe  met  bolbomen  infïrut* 
foiutfc    tü  fouben  fenben  op  be  bergaöeringe  ban  be  Staten 

<0enerael  tot  buffet  /bebben  be  Staten  ban  ̂ ollanb 
öaer  toe  gecommitteert  een  utmn  CDelen  /  ben  2£bbo- 
taet  jEecfter^outoelg  25up$/en  ̂ ir&be2$pego; 
«f5.  met  Ifêeefïer  $anninb  bantforeeff^enfionarté 
ban3Cl&maer/  bie  ban  Eeelanb  bebben  ban  gelijken 
öaer  toe  eenige  uitten  baten  gecommitteert. 

<©p  't  ttoebe  pointt  /  belangenbe  be  Sicenten  /  tè  bp 
trieban^ollanbcn  «BeöeputeerDeban  ^eelanö  ber* 
tfaen/  Dat  boetoelbe  gemene  fabe  bpöe  impoflenban 
öe  Uitenten  groteltjr  toa$  gebo?Dert  en  geftijft  ge* 
toeeft  /  in  Der  boegen  bat  fonöer  De  felbe  oualijben  an* 
DeremiDDelen  boo?  banben  toaren /toaerupt  De  grote 

onboflen  /  fonDerlinge  ban  öe  ftfjepen  ban  oo?loge  t'on* öerbouöcn  foube  mogen  too?ben  gebonben/  bat  men 
norbtansombenegotiatie/  neringeen  feoopbanbelin 
öenJLanöeban  Rolland  en^eelanDte  bebouöen/De 

felbe  foube  mogen  aftfellen/enten  beboebebanbege* 
mene  fabe  in  beplaetfe  ban  bien/een  impofï  op  be  grei* 
nen  in  maniere  ban  conbop-gelD  foube  opfiellen. 

<©p'töcrDeen  bierbe  pointt /bat  men  totbetoaer* 
ntffc  ban  be  Hanöen  ban  J^ollanD  en  EeelanD/  toeDer* 
(lant  en  hrenbinge  ber  bpanben  o?Dinarie  foube  onDer* 
bouben  ?o  benöelen  bnetbten  /  elb  benbel  tot  1 1 3  Doof 

daecop. 

pen  ban  oo?loge/enDatin  atëboo?  t^oüanben  ̂ ee* 
ianö/b'onuofïen  ban  aïietoeïbe  ftrög^-tufiingeober 
öe  1 00000  gulben  termaenb  foube  behagen /en  bat 
men  boben  bien  ben,§tatenbanbe  anbereSlanben/ 
noebbanbjegenöe  Xanben  ban^olianb  en^eelanb 
foube  pjefenteren  tot  affiHentie  en  onberllanö  /  om 
ober  bc  bpanben  en  ̂ pangiaerben  meefter  te  toerben 
5  0000  gulbens  ter  maenb  /  mitjS  bat  bp  be  felbe  ̂ ta- 
ten  <0cncrael  fo  beel  foube  toerben  gebaen/  bat  be  ̂ te- 
benenHeöen  ban  ben  Hlanbe  ban  ̂ olfanö  enEee* 
lanb  gcfeoareert/toeberom  onberbet  goubernement 
ban  tim  $2inte  metten  boo?f3  Xanben  en  baren  litba- 
me  refpetribe  bcrenigt  /  en  ban  be  jegentooo?bige  gar- 
nifoenenöaer  notb  binnen  toefenbe/ontlebigt  motb? 
ten  5|jn.  ̂ orObaböcn  beb002f3  <0ebeputcerbcniaft 
ïjen  bien  aengaenbe  te  mogen  tonfo?merenmettet  ab^ 
bijss  ban  ben  ̂ 2inte  en  b'anöere  <6ebeputeerbeban Sjolianb  albaer  toefenbe/mitfgaberö  öe  Staten  ban 
gSceianb  /  fo  berre  öaer  anbere  bcQuamc  mibbelen 
motbten  gebonben  toerben. 

<©p'tbijfbe  poinct/  beroerenbe  eenige  oube  ftbul* 
ben  /toerben  getommitteert  3&irb  5Ianf3.  =Honlt  en 
^itlaeö  ban  ber  3taen  /  om  öaer  op  te  letten  /  en  met* 
ten  SCDbótaet  (aljSban  be  feïfbefcbnlbe  en  gelegentbeib 

ban  bien  bennifTe  bebbenbe)  t'abbiferen  eenige  mib^ beien/  om  ban  Die  ftbulöen  eenige  betalinge  gebaen/  en 
ben  fcbulbenaersf  gegeben  te  toerben  eenig  tontente* 
ment/  om  naberbaer  opbpDen  Staten  gelet  enge- 
öii poneert  te  toerben  /  fulr  altf  men  bcbinöen  foube 
boo:  bie  työ  in  to$  Hlanbjse  Gemogen  te  toefen* 

«öp  't  fefle  en  febenöe  pointt  /  nopenöe  't  btrtrecben 
banben^?inte  ban  <©rangienna  252abanb/öaerop 
feer  aengeïjoubcn  toeröe/  en  toie  geburenbe  ftjn  €rcell. 

aftoefen  /  al0  fijn  Slieutenant  foube  gebieben/  ber* 
blaerben  öe  boo?f5  Staten  nietraetfaem  te3»n/  bat 
fijn  €rtellentie  uitten  lanöeban  l^ollanö  en  ̂ eelanö 

foube  bertrecben/ fotoelom  't  groot  pertjbel  öatfebe^ 
Ducljtenbe  toarenboo?ben  perfoon  banrnn€rtellen' 
tie  /  atë  om  öe  affairen  en  faben  ban  ben  felben  Han* 
ben/  De  toelbe  bet  aftoefen  ban  fijn  €rtellentie  niet  toel 
en  moebten  Itjöen  /  en  fonber  Bet  goubernement  en 
fojgbuibig  beïeib  ban  fijn  €rtell.  apparentlijb  fouben 
bomen  in  een  confufie  en  fulb  berioop  /  bat  niet  alleen 

be  felf be  Sanben  /  maer  00b  alle  b'anber  $?obincien 
in  't  generael  ( fo  benlijb  té  boe  beel  De  HlanDen  /  !$a* 
benen/  Kebieren  en  ̂terbten  ban^ollanb  en  Eee* 
lanb  impo?teren )  öaer  boo?  fouben  mogen  geraben  in 
grote  beracfjtinge  en  ftoarigbeben.  25iDDenDe  De  boo?* 
fclj2eben  Staten  fijne  ̂ 2inc eljjbe  «Erteïl.  bat  fp  luiben 

fijne  p?efentie  albier  mogen  blijben  genietenöe  /  berbo* 
penDe  Dat  metter  ötilpc  ban  ben  almogcnöen  45ob/  al* 
icfafee  baerboo?in  beter  o?b?e  geftelt/en  fijn€rtelï. 
ban  groten  arbeib/  fo?ge  en  moeite  metter  tijb  foube 
too?ben  berliclit/  öaer  toe  De  boo?noemöe  Staten/ 

boo?  fo  beel  in  ben  toag  /  ben  Dienflelijb  toaren  aenbie* 
DenDe  /  en  niet  enfouDen  laten  te  Doen  baer  uitterfle 

blijten  neerftigbeib.  l^iettemin/inbien  fijn  <£rteh\ 
al^Dc  beflebenniffeen  infidjt  bebbenDe  ban  alle  om- 
jtanDigbeöen  en  gelegentijeben  ber  faben/  bebinben 
foube  fijn  bertreb  tot  generale  conferbaticenoo?baer 
berianbeu  tebienen  /  foberftonben  De  Staten  Dat 
fijn  €rrell.  alboren  beöoo?Dc  berfebertte  3ijnbanbe 

'ianben  en  ̂ èteDen  ban  ©laenberen  /  infonberbeiö 
ban  De  pteetfen  Doo?  De  toelbe  bpalttjb  foube  mogen 
bebben  b?pen  afganb  en  toeganb  tot  Heft  3lanben  /  met 
goebe  berfeberinge  ban  fijn  «ertell.  perfoon/  en  bat  ge* 
burenbe  't  aftoefen  ban  fijn  €rtell.  De  rcgeringeDec 
boo?f3  ttoe  p?obincien  ban  l^ollanD  en  £eelanD  fouDe 
jlaen  tot  lafl  en  beleibe  ban  De  <©eDeputeeröe  ban  De 
Staten  /  tot  ïïaöen  neffen?  fijne  €rtell.  totter  finantie 
en  totter  admiraliteit  refpectibe.  a©el  berllaenDe  bat 
fijne  €rtell.fouDe  gelieben  te  (lellen  een  perfonagie 
ban  aenfien/alö  fijne  €rtellentie  ïieutenant  <aene* 

rael/  ober  allen  Den  beleibe  banbenbrijgo'bolfee  enfa^ beban  Der  oo?loge/  onberalfulfee  inflruttie/alis  fijrf 
öjttellemie  met  abbös?  ban  Den  Staten  Den  felben 

Daer  op  fouöe  gelieben  te  berlenen.  €n  bebben  öe  &te* 
ben  /  200  paerDcn /  ?oo  pionier0/  mitfgaDertf  &  ftbe> ,  ben  boo?  fo  beel  ben  aengaet  Daer  toe  geDenomineert 

Den  i^eere  en  <©?abe  pbilipiS  banHobenlo  /  Dan  bp 
Den  <£Delen  toaö  geDenomineert/fo  Den  <0?abe  ban 
Den  ©erge /atë  Den  <a?abe  ban  t^obenlo/  om  eent* 
ge  ban  Mbe  De  perfonagien  tot  fijnre  <2jrtellentie 
goeDDunfeen  Daer  toe  gefielt  en  getommitteert  te  too?* 
Den. 
#p  \itt  acljtfïe  pointt /nopenöe  öe  fo?tifitatien/ 

fouben  öe  Staten  niet  nalaten  te  Doen  alle  Deboir/fo 
toel  om  alle  De  begonnen  fo?tifiratien  te  boimaben/ 
alisoobte  bo?Deren  Degene/  Die  fijn  dcrteilentienotö 
goeD  binöen  /  en  in  Den  &teDenDaer  buiten  gelegen 
fal  o?bonneren  /  boo?  fobele  eenigfinsf  DoenbjbfouDe 
toefen  /  en  D'ingefetenen  ban  Den  ̂ teDen  of  Êan* 
Den/  ö'onbofien  ban  Dien  motbten  D?agen  ofte  ttöfr 
ballen. 

©oo?t0  bebben  De  <©eDeputeerDe  banl|oIlanD!a|t 
gebab/  fijn  <ÊrteHentie  aente  Dienen/ Dat  fp  begeren 
bat  bie  ban  ̂ eelanb  De  boflen  ban  Defo?tifitatienin 
bare  p?obincie  te  Doen/  alleen  fouDen  D?agen/  aen* 
gefienfpluiDen  baDDen  te  D?agen  alleen  /  öe  noöige 
fo?tifiratien  tot  <©uDetoater  /  3©o?tum  /  opaten* 
Dam/  De  j^ieubaert  en  anDere  plaetfen/Daer  aen  De  fel* 
be  ban  J^olIanD  meer  Dan  genoeg  fouDen  te  ö?agen  tyb> 
ben.  ©an  gelijben  Dat  De  Staten  ban  ̂ ollanöban 
aDbpfe  toaren  en  gefïoten  baDDen/De  gemene  ertijfen 
en  impofien  op  Den  jegentooo?Digen  boet  notb  boo? 
ö?ie  maenöen  te  tontinueren  /  berfocfeenbe  Dat  fulr  bp 
Die  ban  ̂ eelanö  00b  fouDe  toerDen  geDaen/  om  De  unie 
eneenparigbeiDinatë  gebouDentetoo?Dcn/  eneenige 

anöere  poincten ;  en  bat  boo?tjS  öe  boo?fj  <aeDepnteer> 
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mogen  fouöen  met  abbtjfe  ban  3ijne  €rcell.  en  anbere 
45cbcputeerbe  ban  ben  $oo?ber-n.uarticre  ban  työl< 
lanbenEeelanb  t'abbijfcrcn  en  beflutten/  fiiïjc  51*  tot 
rufte  en  toclbaert  bcr  $ebcrlanbfe  $20bincien  /  tn 
Ijaer-lieber  confcicntic  fouben  bcbinben  te  beBojem  ten 
toare  bc  fafte  foube  roeren  /  $olic  te  /  ftcgeringc  of  0e- 
ïigie/  in  bc  $>obincicn  ban  i^olfanb  en  Secianbge* 
imiiftt/  of  battet  toarc  om  ecnig.  berbonb  of  accoo2t 
met  pcmanben  te  maften  /  en  bat  ooft  fulue  f  toartgfje- 
ben  ófDtfftcuItcttcn  or  currcerben/  bat  bc  oftcbeputecr* 
be  fdfsS  raebfacm  en  oojbacr  üebonben  /  rappor  baer 
op  te  neme»/  intoclftegcballen  Lefpccttbeltjhbefelbe 
«Sebcputeerbe  niet  ctntelyn  nocB  abfolutcltjft  befiuU 
tcnenfouben/  ten  toare  3p  luiben  al  bojcnBabbcn  bc 
refolutte/  meninge  en  abbi#  banbe  boo2f5«§taten/ 
toclftcboo2f5refoIittie  en  inftructicrefpeaibetébeflo* 
tenbcni8©eccml,2i£  1576. 

<£n  alfo  liep  ötf  jaer  ban  76  met  be(e  en  anbere  Ban> 
belingen/  bic  top  bo?berö  berBalen  fullen  ten  einbc* 

'€  itf  nu  njtJ  bat  top  beginnen  te  fp2eften  ban  ©on 
gian  ban  Ooftenrp/  öc^  Coninr  ban  ̂ pangiens  ba> 

nct'üsn  liaerttooeber/  betoclfte  met  commiflïealsaBouber* jan  ban  netir  <0encracl  ober  be  iSebcrlanbcn  /  tot  grurenburg 
;  gearcibcert  tois  ben  3  ̂obentotë/gcujft  top  in't  laet* 
He  ban  't  boo2gaenbe  23oen  berBaelt  Bebben  /  ban 
toaer  fts  aen  be  Staten  «©enerael  gefcB?eben  Bebben* 
be/  ale  berBaelt  tè/Bebben  be  Staten  <ö5:nerael  aibacr 
gefonben  cenige  <©ebcputcerbe  /  om  fijne  meninge  na* 
öerteberftaen.  ©acr  op  Bp  aen  be  Staten  <0encrael 
gefonben  Weeft  ben  ̂ eere  f&obooft  ïiouft/betoetftc  ben 
a8  |5obemö2ié  getoont  Bebbenbe  3ijne  bneben  ban 
crebentie  /  fireft  be  $ eeren  «Staten  aengebtent  /  bat  be 
%ece  ©on  <3hBan  3rtn  aenftomfïe  foube  boen  binnen 
öeftab  ban  $amen  met  omtrent  50  peerben/ of  met 
fefter  garnifo:n  ban  l^oogbuitfen  /  mitsS  bat  Bem  be 
fco2ger$  ecb  boen  fouben  ban  getroutoigBeib/en  bat  in» 
aibacr  foube  bertoaebten  be  ftomfte  ban  Bare  <6ecom* 
mitteerbe  /  om  op  alles  te  lianbelen  bar  tót  beb2cbinge 
ber  s^cbcrlanben  foube  bicnen.  ©e  peeren  Staten 
<0?neracl  (Kbbenbcn  laetlten  ,®obemb2i.$  benboo?f3 
§&abooft  J$ouft  /  befc  anttooojbegegeben. 

ry?Ct  be  boo2noembcn  Staten  nooit  berftaen/ 
L/nocf)  ooft  mettcr  baeb  Ijare  <©ebcputeerbe  «0e* 
fanten  geen  laft  en  Babbcn  gegeben  /  Bern  te  P2C; 
fentcrenbe  tfab  ban  $amen  in  te  feomen  metgarni,- 
foen  ban  ï^oogöuitfen  of  anbcrfin&\  J0eel  min  bat  be 
burgers  bcr  boo?f5  ficbe  Bent  ben  ee^  ban  getroutoig.- 
Beib  boen  fouben  /  aengemerftt  men  gerefolbeert  toaoy 

r  Mem  niet  te  aömitteren/  ontfangen/  ftenncn  of  geBoo2- 
berro»  faem  ?nn/  alïf  <©ouberncur/  boo2  onberftonb  Deboo2f3 
',',%    fmc  l^ooghetb  foube Bcbben boen bertreeften bespan* ginertö  /  en  anbere  folbaten  /  Boebanig  bic  fouben  fijn/ 

Bcnfuibcn  toegebaen/uit  be^cberlanbenrgeabbopeert 
ïic  Pacificatie  onlanr  gemaeftt  metten  ll)2incc  ban  <&; 

ranm'en/ en  Staten  ban  ̂ ollanbcnEeelanbenbare 

ao.'  bc 
m  De 
ptatcn 
'm\e> 
rt  I  ge? 
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n  ben 

;IO(l 
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„  gcaffcciccrben :  belooft  befeïbe  te  onberBouben  na  Baer 
„  f02inc  en  inBoubcn :  acnggreert  /  belooft  en  bef  to02en/ 
„  foban3ijnent  toegen  alö  ban  toegen  3üne|Baicftcit/ 

al'tgem  bat  be  boo?f3  Staten  ocbacnBaööen  tót  bic 
3) 

3) 

„  ure  toe.  €n  Bet  felbe  gebacn/  te  berf02acn  be  t'fa- 
„  menftomfle  ban  be  generale  Staten/  fulftealfetoatf 
„  ten  affcBcibc  ban  ben  öcifet;  CaroluS  /  en  te  bltjben  op 
„  Bet  gene  albaer  gerefolbeert  en  befïotcn  foube  toer* 
„  Hm  1  ta\  bienfle  <©obö  /onberBoubinge  ban  be  ïtoom- 
„  fe  CntBoIöue  iteligie/  begeBoo2faembeib  ban  3ijne 

.ttlaj.enbet  toelbaien  en  boojfpoebban  befe^eber* 
lanben.  ©at  3ijjie  L^oogBeib  foube  BanbBouben  en  on* 

„  berBouben  alle  be  oubc  p2ibilegien  /  ufanticn  en  coflu* 
3,  men  /en  bat  Bp  Bern  niet  en  foube  befielpen  in5ijnen 
„  ttabe  1  nocBte  anberfinö  met  anber  perfonen/  ban  met „  natnrelc  en  ingebo2ene  befer  lanben. 
3,  ïDaer  toe  3ijn  ï^oogBeib  toillenbe  conbcfcenbercn 
„énbccflaen/  fouöe  Bern  mogen  berfcueren/  batBpfai 
„ontfangen  en  geobibieect  toerben  met  fulftentoiilig- 
„Beib/  guifle  en  genegentbeib  ban  alle  be  goebeon* 
„berfaren  ban  Ocrtoav^-obec  /  alfofeer  al^ooitecnig 1 1.  Deel. 

totgeglo2iebeboo2f3  lanben  uit  een  tibileooMogege*" 
rcftitucert  en  geftclt  te  Bebben  fonber  bloebflojtinge/  ">  b. 
to2eetBeib/  getoelb/nocB  ertojfie/  en  alle  anbere  inr on*  5f iC  ̂  bententen  02bmaerlnft  mebe  bjengenbe  burgerlüfte/ 
oorloge  /  in  Baer  eerjlc  rufte  /  fïeur  en  beBoo2lijfte  itber*  Z tett/  onberbe  geBoo2faemBcib  ban  Baren  ouben  na*  L 
tuirlyften  ̂ 2incc/  met  onbccBouöingcban  beCatBo* « 
Uftc  itoomfc  aeligie.^ijn  ̂ oogfjetb  bibbenbe  te  toiï* « IcnBaefïen  met  be  boo2noembe  refolutte  binnen  ben« 
Gcunu'ttcerben  tube/  obermit?s  anbere  boenbe/men  < met  en  ftm  Steunen  interpreteren  Bet  bertreft  anbere  « ban  boo2  een  openbare  toeigeringe  ban  aifo  CBrniclri* « Be  recBtbaerbige  en  rebelnfte  begeerte.  3&aer  i\\  be  c 
boo2f3ï|ecre  #20boofï  berfocBt  toerb/  te  toillcn  boen  « 
3nn  uuterlïe  Befte/  met  De  fcbicBftc  en  bcQuaemfïe  re* « 
benen /bteBPfal  bonnen  bebenften.  <c 
©e  Staten  035enerael  Bobben  baer  na  Bare  <©e* 

bcputcerbe  gefonben  tot  Hlutfenburg/  en  na  eenige 
communicatie  bp  monöe  Bebben  Ijem  obergelebert 
befc  nabolgcnbe  articulen  bp  gefcB2ifte/  baer  opBp  1 
fcB2iftefijftopelftartijftei  öeeftgeanttoooat/  befte  al$ 
bolgt : 

1.   A  <Cn  3iMöogBeib.  ©e  generale  Staten  ban  »«fcu* 
illben  ïanbeop  gifïeren  bp monbeiingecommu*Lct,batl nicatienaber  gel)002t  en  berfïaen  Bebbenbe  Bet  boo?-  SSL 

nemen  ban  utoeJ^oogBeib/  bebanften  bc  felbe  boo?  al  tm  &v 
ban  fo  gaebe  aff.'ccie  ert  liefbe  altf  t)v  ben  felbcn  lan*  mrail ben  toebraegt/  en  fonberlinge  bat  Bp  berftlaert  Beeft  be  Sa fo! 
macBt  en  toil  te  Bebben/  om  uit  be  boo?f5  lanben  te  bergeik 
boen  bertreeften  Bet  ̂ paencf  ftrijgöbolft  met  Baren  *"r;ot aenBangercn  /  ootmoebelijft  bibbenbe  bat  utoe  ©oog*  £a 
Beibgeltebe  Betfeïfjle  mettcr  Uaetj  te  bolftomenente « 
befielien/  bat  fp,  bertreeften  en  uit  ben  ïanbe  blijben cc 
fonber  toeberfteren/  of  bat  anbere  ̂ pacnfc/  uitBeem* « 
fe  en  niet  tngebo2en  befer  lanben  tocberom  gefonben  « 
toerben  /  b'tuelft  b'eénige  mibbelcntoarcremebieisf/ £C om  be  lanben  tocberom  in  rufle  te  flcllen  /  en  alle  mif* « 
bertroutoen  tebocn  opBouben/  binoenbefeergoebbe" 
mentngc  ban  utoe  ̂ oogrjeiö  ban  be  felbe  met  gebeur*  <c 
lijfte  berfcftertBeib  ober  3ce  te  laten  berboeren.  « 

SYne  Hoogheid  gefien  hebbende  defe  articu-     SBm> 
len  ,  begerende  daer  op  den  Staten  Generael  J500^,. 

van  de  Nederlanden  te  vernoegen  en  voldoe-  gSi  o! 
ninge  te  doen  hebben  ,  feid  ,  en  verklaert  op  öeartt- 
elk  der  felver  als  volgt.  Dat  hy  gereet  is  fijn  be-  "ilenöre 

loften  te  volkomen  ,  en  de  Spangir.nrden  en  ̂mslL uitheemfe  mettcr  daed  te  doen  vertrecken,  ver- 
ftaet  zijn  Hoogheid  dat  de  Staten  infgelijx  met 
een  en  ten  felven  tijde  uit  's  Coninx  Landen 
fullen  dcen  gaen  en    vertrecken  alle  foldaten 
en  andere  uitheemfe  by  haer  ontboden  :  maer 
fo  veel  aengaet  dat  fy  (eggen  ,  fonder  dat  eeni- 

ge uitheemfe  weder  in  den  Lande  fullen  ko- 
men ,  verftaet  zijn  Hoogheid  ,  {o  den  nood  of 

buitenlandfen  krijg  fulx  niet  en  vereifcht  ,  in 
welken  gevalle  hy  verftaet  datmen  tot  befcher- 
minge  der  Landen  ,  tegen  de  aenvechtinge  der 
Francoyfen,  of  andere  machtige  vyanden,  gehou- 

den moet  fijn,  met  vremde  middelen  en  folda- 
ten ,  den  krijg  gedurende ,  te  gebruiken  alfmen  by 

tijden  des  Keifers  Caroli  hoogloflijker  gedachte- 
niffe  fijn  lieve  Heer  en  Vader  gedaen  heeft ,  want 
alfo  een  Prince  gehouden  is  fijn  Land  te  befcher- 
men ,  moet  hy  ook  fijn  heirkracht  bereiden  na 
de  macht  fijnder  vyanden. 

2.  Mebe  ootmoebelijft  bibbenbe  bat  3ijn^oogBeibtc 
geliebc  allen  ben  gebahgenen  fonber  rantfoen  iotfte u 
laten.  '< 

Alfo  dit  artieul  onderlinge  voldoeninge  isaen- 
treffende,  moet  het  wijders  wefen  gecommuni- 
ceert ,  om  daer  na  te  ordonneren  als  reden  en  bil- 
lighcid  fullen  vereifchen. 

3.  ©at  allerantfoenen/  bianbfcBattenencompO' « 
<S  f  f  3  fitien/ 
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fitiett /'t  fp  Die  up  belofte/  ccbulle  of  obligatie  geDaen 
en  i?cfcljieö3ön/  nul  en  ban  gecnDet  toaetDen  fullen 
bedüaect  toecben  /  en  Datmen  Den  fanaten/  fo  toel 
tien  hooplutöen  atë  anbetcn  /  fal  tocDetgeben  De  noop 

manfebapnen/  meublcn  al<J  anbete  goeDctenmtoe, 
fen3ijnöe/  bantoat  nature  Dic3nn/  mttfgaDet£  ook 

De  l^nnDfcBatten  alteDe  betaelt. 

Sijn  Hoogheid  is  van  meninge  vandebrand
- 

fchatten  en  compofitien  redenen  en  j'uftitie  te
 

doen  doen ,  na  men  in  billigheid  bevinden  fal  te 

behoren  >  en  fo  veel  mogelijk  fal  wefen  te  execu- 
teren. 

4.  <©atutoe$ioögDetö  falbelobenteonDetBouDcn/ 
enboenonbetöouben  Denb?eDe  Banbel  gemaent  niet- 
ten&nnceban  <®tangien/  Die  ban  HollanD  en^ee* 
ianb/  en  Baten  geaffocieetDen/  na  3ön  fo?me  en  m* 
Ijouöcn  /  niet  toefenDe  iet  Daet  in  Dat  niet  en  fttent  tot 
bo?betinge  ban  De  CatUoltjue  Seligie. 

Sijn  Hoogheid  is  bereid  te  verftaen  tot  een  ge- 
nerale vredehandel  van  den  lande ,  behouden  dat 

daernietin  enkome  tot  achterdeel  derRoomfe 

Catholijke  Religie, en  behoorlijke  gehoorfaem- 
heid  vanden  Conink. 

<:.  Sal  Beltenen/  belonen  en  bef  toeten/  fo  ban  fij- 
nen/ 7\*  ban  fijne  iBajejteits  toegen/  art  geen  bat 

De  nooif3  Staten  tot  nortj  toe  gebacn  en  geBanDelt 
Bebben/  betgetenDe  allen  boo?leDen  Dingen. 

Sijn  Hoogheid  fal  pafTeren  een  obliantie  van  a
l- 

le voorgaende  faken,  enden  genen  die  mifdaen 

hebben  vergeven ,  voigende  den  kft  die  hy  van 

fijne  Majcfteit  heeft ,  in  fulker  voegen  als  hy  met- ten Rade  van  Staten  fal  te  rade  vinden. 

6.  'CtoelngefcBteb  30"^/  fal  «n  fulBe  b<*gaDe* 
tinne  Det  <0enetale  Staten  befo?gen  /  atë  Die  toaötet 

opDiacOtbanDen&eifet  Caetle  De^öfDeBoogloffe* 

Inliet  gcbacBteniffe/ en  fal  ficBBouDen  aen 't  geen  al> Daet  booj  Den  bientfe  43oDe$  /  BanDBoubtnge  Det 
fiooms  CatBolijfte  Religie  /  beBoo?ljjfeet  onDetDamg* 
BeiDuan  fijne  iBajetfeit/  en  Dienfl  en  toelbatenban 
Defen  ̂ ebetlanDen  fal  befïoten  too?Den. 

Sijn  Hoogheid  is  te  vreden  toe  te  laten  de  ver- 

gaderinge  van  de  Generale  Staten ,  in  der  voegen 
als  die  was,  ter  opdracht  van  wijlen  den  Keifer, 

doen  hy  den  Conink  de  Landen  overdroeg ,  mits 

hebbende  genoegfame  verfekertheid ,  dat  aldaer 

met  de  Catholijke  Religie  ,  en  behoorlijke  ge- 

hoorfaemheid  van  fijne  Majefteit  nadelichs  ge- 

hmdelt  fal  werden:  volgende  de  beloofde  verfe- 
kertheid ,  die  fy  fijne  Majefteit  en  fijne  Hoogheid 

by  brieven  gegeven  hebben ,  van  gene  vernieu- 
winge  op  de  twe  poindlen  te  begeren. 

vi  £>at  ntoe  ̂ oocyfjcib  BanDBouDen  fal  alle  oube 
©ubiicgten/  gebiuinen  enftetnomen/  en  DatBPficB 
in  naöe  of  anbetfinö  totbeleiD  tecBtelijne  Slegetinge 

Dcfcr  HanDen  /  imt  geen  anDet  benelpen  en  fal  Dan  in- 
geboren /  gclijftmen  getegeett  Beeft  ten  tijben  ban  totj* ienDen&eifet. 
De  meninge  van  fijn  Hoogheid  is  wel  fich  te 

gouverneren  fulx  en  alfomen  gedaen  heeft  ten 

tijde  van  wijlen  den  Keifer  fijnen  Vader. 

8.  ?fiengaenDeDc  betfe&ettïjeiD  ban  allen  Denge- 
nen Die  b»  utoe  BoogDeib  fullen  toiüen  nomen  /  om  ee* 

ntge  faften  te  fjanbclen  en  tencgotieten/  teneinbefp 
mogen  homen  /  gacn  /  bltjben  enb?pelijH  toeDetncten/ 
fullen  De  boo?f3  Staten  betttoutoen  op  De  Difctetie 
ban  utoe  l^oogBetb. 

Sijn  Hoogheid  belooft  en  verfekert  by  't  woord van  een  Prince ,  dat  alle  de  gene  die  fullen  willen 

by  hem  gaen  en  komen ,  en  wederkeren ,  't  felve 
vryelijk  fullen  mogen  doen ,  en  datmen  van  fijn- 

der fijden  met  alle  vertrouwen  en  verfekertheid 

fal  handelen,  verhopende  dat  infgeli,v  — 
ici lieden  fal  yan  der  $tnt" 
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%\k  toelne  potnr ten  cff cetuclub  en  DaDelijti  ban 
toegen  utoc  ̂ ooahetö  bolnomen  3ijnDe.  2&eiöbenDc 
boo?f3  Staten  ban  Bate  3Übe  onDetlinge  De  nabolgen 

Deattitulen. €etfl  Dat  fp  utoet  l^oogljeiD  ontfangen  atë<©ou; 
betneut  enCapitefn  <aenetael  banDefeïanDen/en 
Dat  fp  De  felbe  boo?  fult  geöoo?faem/  alle  eet  e  /  tefpett/ 
en  beBoojlijne  geöoo?faemöeiD  fullen  betoijfen. 

Sijn  Hoogheid  betrout  dat  fy  fich  defen  aen- 
gaende  fullen  reguleren  na  de  goede  intentie  van 
fijne  Majefteit,  én  haren  fchuldigen  plicht ,  ver- 

hopende dat  volgende  de  liefde  en  genegentheid, 
die  hy  den  Lande  toedraegt,  als  hy  tot  noch  toe 
wel  heeft  bewefen ,  fyluiden  voorfpoed  ,  wel  va* 

ren  en  genoegen  in  fijn  gouvernement  fullen  ont- 
fangen. 

2.  gullen  in  m  en  obet  al  onfe  ̂ etltge  Catöolöfe* " feftoomfe  Religie/  en  beljoo?Iijne  onDetDanigDeiD tc 

onfe^  J|eeten  De$  Conint  IjanDBaben. 

Dit  poindt  is 't  principael  dat  fijne  Majefteit  en 
fijn  Hoogheid  begeren ,  en  de  oorfake  waerom  hy 

fijn  perfoon  in  gevaer  en  klein  gefelfchap ,  als  elk 

weet,gewaegt  heeft, 

3.  gullen  tenundeten  ban  allen  liguen  en betoom  * tenilfen  /  Die  fp  metten  uitöeemfen  tijaetDet  betfe-  (c 
nettljeiD  en  befcljetmingc  fouDen  mogen  gemaent  {{ 
Bebben  /  fo  Daet  eenige  3ijn  gemaent. 

Sijn  Hoogheid  en  kan  defe  verklaringe  niet 

anders  dan  goedvinden ,  de  felfde  fulx  mede  ver* 

ftaende,en  dat  fy  fullen  beftellen,dat  gene  vreem- 
de in  't  Land  en  komen,  wèfende  't  felvc  het  prin- 

cipael  poincl:,  het  welk  fulx  behoort,  fo  wel  ten 
dienfte  Godes  en  voldoeninge  van  fijne  Majeft. 

om  hare  eigen  welvaren  en  laligheid, 

4.  gullen  af  Dan&en  en  uit  Den  Xanbe  Doen  bet; « 
ttet&en/aüeuttneemfe  folDaten/  en  betfiinWtenDat « 

geenanDetein'tEanDennomen.  " 
Sijn  Hoogheid  verftaet  datmen  dit  inderfelf- der  maniere  effe&uere ,  ja  ook  metgewapender 

hand  ,  fo  het  anders  niet  en  kan  gefchieden. 

5.  mt  betfe&ettöetb  Det  onbetljouDtnge  ban  De « 
boo?f3poincten/  fullen  De  boo?f3  Staten  fiateopene « 
b?ieben  getenent  en  befegelt/  met  alle  anDete  Dienlpe « 
enteDelijnebetfenettBeiDgeben.  <e 

Alio  fijn  Hoogheid  begerende  is  voor  al  voor- 
nementlijk  verfekert  te  wefen  van  de  twe  voorfz 
poincten :  te  weten  :  handhoudinge  derRoomfe 
Catholijke  Religie :  en  behoorlijkegehoorfaem- 
heid  des  Confnx ,  de  welke  de  Generale  Staten  fo 
dikwilsaen  fijne  Majefteit  geprotefteert  hebben 
onverbrekelijk  te  willen  onderhouden  ,  fondcf 

dat  fy  daer  aen  eenige  veranderinge  fullen  laten 
gefchieden ,  kan  defe  verklaringe  niet  anders  dan 

goed  bevinden,  mitfgaders  de  vereifchte  verfe- 
kertheden,  daer  van  fijn  Hoogheid  met  den  Ra- 

de van  Staten  en  andere  goede  perfonagien  van 
defe  landen  fal  handelen. 

g.  3&at  tettoijlen  men  fal  BanDelen  om  De  boo?fr  '* 
potneten  te  Doen  bolnomen  en  te  toet»  te  (lellen/  De « 
Staten  alle  bpantlijneDaDen  boo?  een  tijD  ban  15  Da*" 
gen  fullen  Doen  opïjouDen/  te  beginnen  ban  Den  Dage" 
af/  Dat  De  ̂ paenfe  folDaten  en  Bate  aenBangeten/  fnf* " 
gelijtDoen/  niet  beflaenDe  iet  Dat  Dttcctelij&ofinDi*  "■ 
tettehjR  /  Den  lanDe  fouDe  mogen  p?ejubiceten  /  Dat  3P  ( i0>  B 
00b  geen  tobcn  en  b:anbfcBatten  bp  Benluiben  geftaeït/  c/* ' betbocten  of  Doen  betboet  en  /  en  Dat  alle  etattien/mt*  (i 
petfingen  /  quottfatien/  compofitien  /  uitbailen  en  an-  cc 
Det£  opBouDen/  tot  toelnen  etnDe  utoe  l^oogf>eiDencc 
beliebenfal  anbetmael  belioo?lijBe  bjieben  ban  Defen  (6 

attieul  gelnHfo?mig/  fo  toel  aen  De  &t<»-  ■  *  ̂ an* giaettjJ  te  boen  af  beetDigen- 

m 

10. 



57^ Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
Alfo  men  gedurende  de  vyandlijkheden  qua 

lijk  mach  verftaen  van  vredehandel ,  en  de  felve 

volkomen,  heeft  fijn  Hoogheid  ten  eerften  d'op 
houdinge  van  wapenen  en  vyandlijkheden  be- 

geert en  verfocht ,  heeft  enen  expreffen  Edelman 
aen  den  Hertog  van  Aerfchot  en  Staten  totBruf- 
fèl  vergadert,  gefonden,  mitfgaders  aen  Roda, 
en  om  fich  te  beter  te  doen  gehoorfamen,  en  den 
foldaten  de  faken  wel  te  doen  verftaen,  is  van  me- 

ninge noch  een  ander  perfonagie  van  aenfieri  te 

7ö3 

Sijn  Hoogheid  bedankt  hen-luiden  van  haren 
goeden  raed  en  vermaen ,  wefende  altijd  bereid 

fich  den  Ingefetenen  van 't  Land  te  betrouwen: 
maer  behelpt  fich  om  te  meerder  kortheids  wille 
voor  defe  tijd ,  met  luiden  naeft  by  der  hand  zijn- 

de, uit  faken  voorfz. 

10.  ©tbbenbe  ootmocbelijö  vtox  l|oogbctb  te  totl* 
len  baeften  fijne  rcfolutie  /  ten  minften  bon?  fo  bed  be* 

,  langt  net  bertrcb  Der  «^pangiaerben  binnen  ben  befet* 
lenden, die  de  onthoudinge  van  vyandlijkheden    ten  ttjbe/  fonber  langer  bertreft  te  gefauiftett  OfUtt* 
geduirende  defe  t'famenfprekinge  vaftelijk  doen    bïucftt  /  alfo  anbertf  ÖOCtlöe  /  men  bie  Uitfïcl  niet  am onderhouden. 

»  7.  <Sijn  mebebeboo2f5  «Staten  te  b?eben  geburem 
,>  be  ben  tijb  al£  boben  /  te  boen  opbouben  ben  aentocbt 
v  ban  be  5Pcanfe  Dopen  /  ntitg  bat  utoc  igoogbeibben 
3>  boo2f5.^pangtaccöcn/en  barren  aenbangeren  babe^ 
» lijft  fal  boen  bertrecften  en  toecb-gaen  /  fo  bat  ten  aen- 
,»  f  ten  ban  bten  geen  b?eembe  Ijulpe  ban  nobe  fal  3ijn. 

Sijn  Hoogheid  verftaet ,  als  voren  gefeid  is}  dat 
fy  om  haer eigen  welvaren,  den  fchuldigen  plicht 
van  goede  en  getrouwe  Onderfaten  fullen  doen, 
niets  meer  begerende  dan  de  remedien  te  hae- 
ften ,  en  de  landen  wel  haeft  in  rufte  en  haren  ou- 

den voorfpoed  gebracht  te  zijn,  daer  toe  fijn 
Hoogheid  niet  laten  en  fal  alle  mogelijke  vlijt 
aen  te  wenden ,  als  tot  genen  anderen  einde  ge- 

komen zijnde. 

»  8.  €nfoutoe^oogbetbomtottect'famenfp?ebtnï 
»  ge  te  pwebecen  begeren  foube  naecbec  üp/  'tfpm 
»  2&uffel  of  tot  25ecgen  tn^enegoutoen  te  bomen/  en 
»  tot  bten  etnbe  guacbe  foube  etfct>n/btbben  befelbe  oot- 
»  mocbeftjft  ficb  te  genoegen  met  alful&e  guacbe  en  ge- 
»  letö/al!0if9nCatboIübe|Kaieflettt'30nbecOiijbet:  m* 
«  ftomH  ban  bectoaecttf-obec  beeft  gebab/  'ttoein  toatf 
5>  4  of  5  benöen  ban  o?bonnantten/alfo  begecenbegco* 
«tec  guacbe  /  utoe  ̂ oogbeib  bet  mtébeetcoutoen  eec 
» fal  boen  aemtemen  ban  mtnberen  en  uitbluffen.  Mzu 
j»  temin  nabemael  utoe  ̂ oogbeib  aenboub/  om  ooft 
»j  guacbe  ban  boetbolft  te  bcbben.  25ibben  be  boo2f3 
"  Staten  ootmoebelijft  /  bte  te  nemen  ban  mgebocen 
» #ebet:lanbec0/  bie  geboubcn  fullen  5ijn  te  froecen/  bat 
»  fp  utoe  $|oogbetb  m  getcouto*  inf-fcbutten  fullen 
»  btenen  en  tegen*  utocn  pccfoon  niet  fullen  laten  atten* » tecen. 

Sijn  Hoogheid  om  de  faken  kort  te  maken  en 
tijd  te  winnen ,  om  te  verftaen  tot  executie  van 
de  voorfz  poinólen ,  is  van  meninge  de  voorfz 
Landen  tegenwoordelijk  naerderte  genaken,  en 
recht  na  Merfche  te  gaen ,  begerende  dat  die  van 
den  Rade  van  State,  en  ook  Gedeputeerde  van  de 
Generale  Staten  ten  felven  tijde  fich  tot  Namen 
willen  laten  vinden,  om  gefamentlijk  op  alles  te 
communiceren  en  naerder  te  verftaen,  en  alfo  fijn 
Hoogheid  verftaet,  dat  omtrent  de  frontieren 
van  Vrankrijk  aen  die  zyde  eenige  vergaderinge 
van  volk  is ,  fal  fuiken  guarde  tot  daer-en-toe  met 
nemen ,  als  hy  tot  verfekertheid  van  fijn  perfoon 
en  gevolg  bevinden  fal  te  behoren. 

„  9.  't  ïDelft  be  booift  Staten  ganfeb  nobig  bebben „  gebonben /alfo met  <&uttfc  guacbe  te  nemen /bebal= 
J}  ben  bat  bet  ben  mtèbertcoutocn  fo  bcel  te  meec  foube 
„  boen  maffen/  beboo?f5  Stanbcn  ficb  niet  feecge-eect 
„  fouben  binben/  bat  utoeï£oogbcib  ftjn  pecfoon  eec  ben 
„  bjecmben  ban  ben  mgebocen  foube  bcctcoutocn/  ge- 
„  meefttmebebatbe  boo2f5  Staten  bolftomentltjft  be* 
„  (loten  bebben/  om  ben  bienft  ban  fijne  Jtëajefteit/  \mb 
„  baren/  ruft  en  boo2fpoet  befee  üanben/  ficb  ban  alle 
„  uttljeemfefolbatente  omflaen/  boben  bien  batfe  lick 
„  bagen  uecnomen  bebbenbe  be  tcoulootfbctb  bec  boo2f5 

^uttfen  /  ben  bebbenbe  geboegt  bP  ben  boo:f5  ̂ pan 
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„  gtaerben/  en  obermerftenbe  baer-luibec  baben  ban 
„  3Höae(lrtcbt/a!nttoecpen/^te(i/  €ötenen/^tbelletf/ „  ©alencienee*/ en  berfebeiben  anberc  ooabcn/  niet 
„  bienlijh  en  binben  toe  te  laten/  bat  utoe  tóoogbeib 
„  tjen-luiben  fijnen  perfoon  fal  bertcoutoen. 

ber.ö  foube  bonnen  bttiben/  ban  een  openbaec  bec- 
toerp  ban  fo  C&iftelij&c  reebtbeeebtge  en  wbeujBe  * 
eifröen.  S 

De  meninge  van  fijn  Hoogheid  enisnietuit- 
ftellen  tefoeken,als  blijken  mach  by  fijn  neerftig- 
heid  federt  fijn  komfte  gepleegt,  en  dat  die  niet  en 
begeert ,  dan  aen  allen  kanten  met  alle  mogelijke 

haeft  Wel  en  rijpelijk  te  volbrengen  alle  't  gene  ter faken  van  defe  Landen  fal  dienftelijkzijn,  ver- 
foekende  en  begerende  dat  fy  aen  haer  zyde  van 
gelijken  doen  willen ,  alfo  van  den  fijnen  federt 
fijn  komfte  tot  noch  toe ,  geen  tijd  verloren,noch 
naerftigheid  achter  wegen  gebleven  en  is  *  oai 
voor  God  en  de  Wereld  te  doen ,  fulx  men  by 
fijne  handelinge  en  fchriften  aen  de  Staten  en  Ra- 

den gefonden,  fy  hebben  mogen  verftaen. 
En  ten  einde  men  mach  verftaen  dat  fijn 

Hoogheid  by  efteót  en  dadelijk  begeert  en  van 

mening  is,  te  volkomen  't  gene  hy  feid,  en  uit  den 
name  van  fijne  Majefteit  en  fijne  zyde  belooft, 
niet  jegenftaende  dat  fijn  woord  altijd  alleen  be- 

hoorde genoeg  te  zijn,  byfonderlijk  als  zyde  fa- 
ke voor  goed  aenfagen ,  fo  begeert  en  erbiedhy 

ook  even  verre  de  Staten  de  hier  voor  verhaelde 

poinden  volkomen ,  fijne  perfoon  te  ftellen  in 
handen  van  eenen  neutralen  Prince ,  fo  lange  tot 
datmen  fal  achtervolgen  en  te  werk  ftellen  »t  gene 
hy  van  fijne  zyde  belooft ,  en  totten  vertrek  der 
Spangiaerden.  Gedaen  tot  Luxenborg  den  6. Decembris  Ï579. 

<©p  befe  boo?f3  3ïpomllen  ban  fijne  t^oogDtib/fjeb* 
benbe  <0ebeputeerbc  ban  bc  Staten  <!3eneraeinocD 
ten  felben  bage  boo^  replijguc  gefeib  /  in  effect  het  gene bolgt. 

r\  9t  fp  accepteren  't  ecrfle  lib  bes?  eerften  Sllrtij&eloy    «Mö* 
^bcbanlmiöe  baer  ban  fijn  i^oogbeib/  cnbtbben  iue  *ï* ootmoebclijftbatbefelbegeltebe  eff ectuelijb  en  tegen;  Sffiw? 
tooojbelijb  fonber  benren  bet  ̂ pacnfe  brijgö-bolb  *«»«*  r 
metten  anberen  uttbeemfen  baren  acnbangeren  te  faioy 
boenbertrecben/  en  tot  ben  liebentc  fenben  een  per^  nS' fonagie  \icin  quaüteit  ntet  bcboojlijb  befebeib/  fo  ban  **n  m 
toegen  fijn  ftëajefleitaté  fijn^oogljcib/  teneinbefn  ?^5' 
terflonbter^cegaen/ofanbecftnönaec  beliebenban  «  * 
fijn  ̂ oogbetb/  niettoillenbe  na  laten  fijnföoogbeib  cc 
te  toaerfeboutoen/  bat'tfelbe  langer  bertreeftenbe/  cc oo2fabe  foube  3ijn  ban  be  geljele  ruine  besf  ©aber^ 
lanbsf/  P2efenterenbe  ban  tocgen  be  Staten /ten  fel- 
be  ttjbe  ban  bare  5pbe  te  boen  bertreeften  alle  uitbeem 
fe  ftcijgoMuiben.  usaer  fo  beel  belangt  Bet  2.  «b/ 
baben  fóne  ̂ oogbeib  te  geloben  en  bcrfeberteöou;  - 
ben/  bat  fp  b002feber  ber'iopenbntbpbebinbenfal/  « bat  be  genbarmerte  ber  3fngeb02ene  en  onberfatcn  « 
hart  fjertoaertö-oberbeboo^lijftbcleit  3ijnbe/beian; 
ben  toel'  fullen  bonnen  befebermen  tegen^b'aenfTlagen bec  bpanben  bc$  ©aberlanb.^  ^oetoel  bat  nict-te- 
min/  bat  ( ingeballen  baer  apparentie  toare/  al$f 
neen)  alö  ban  bic  fo2mebeg  inboubö  banbetttoebc  « 

lib  plaetfe  foube  grijpen/  barrbn  fettenbe  cm'nfere*  « renbc  tuffen  befe  tooo2bcn/  fonber  ban  boen  te  bebben/  « 
't  gene  bolgt :  €n  noob  tien  Staten  bdtcm  /  en  bp  ben-  « luiben geapp20becrt /  en  fonber  uitbeemfen  biijfr.       « 

Accepteren  bet  2.2flrtic.  ©ffccercnbc  ban  bare  3p^  « 
be  ben  gebangenen  ooft  te  reftittieren/  ntetconbttte  « 
bat  b'uitDcemfe  uitten  lanbe  bertreeften/  toilienbe" ^ff4  kn 

cc 

cc 

V  te 

te 
tt 

te 

te 

tt 

te 
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Het  tiende  Boek. 

fijn  ï$üögbeib  biel  abberterèti  en  ootmoebelijft  bibbcn/ 1  De  anDere 43eDeputeertre  tot  2ö2itffel/en  bp  fötifeqtién 

57*. 

cc 

Dat  om  fo  De  generalitc  Dan  De  lanDe  goeben  fmaeft 

'„'  en  goeD  contentement  te  aeben  /  alö  De  particulariteit 
ban  Delen  beboren  fouDe  fulr  't  effect  ban  Dien  ̂ fictie,  te 
02bonneren  fonber  mestte  ban  pmanb  tote  fip  toaa.1 

*  &P  bcröopentoel  Dat  fijn  iBaj.en  fijne  J^oogDeiD 
'„  beljoo2lij&e  juftitie  fullen  Doen  Otci:  of  w  ̂ pangien „  ober'tcrimen  bpben  ̂ pangiaerDenbeDjeben/maer 

,>  fo  beei  belangt  De  rantfocnen  /  b2anDfcbatten/  compo- 
fitten  /  goeDen  en  ftoopmanfcbappcn/bccfoeftcn  fp  Dat 
fijn  ïèooööctö  geliebe  Den  genen  Diemen  fal  fenben/om 
Oefen  articuï  te  uolftomen/  fal  beladen. 

©erfoeften  Dat  bp'tbierbcSIcticul  toft  abboperen 
en  pafferen/  gemerst  Daer  niet  in  en  té  DerogcrenDe  De 
ïloomfe  Catf).  lïeligie/cn  Dat  «et  fo  b02berlijft  i$f  boo? 
Den  Dicnfl  ban  fijne  HDa  j.  en  cufl  De0  gemene  befte. 

<©at  ïjpmcDe't  5  ̂rtitulbeliebc  tebolftomen  na 
„  fijne  fo?me  en  inboubcn/alfoanberö  bp  Den  Staten 
3>  niet  berftaen  en  té/Dan  Den^pangiaerDen  te  Doen  ber* 
33  treeften  /en 't EartDgefjeel  intoeDe  tefteiien/faftenfo 
33  onDcrlinge  acntreffenDe  Den  Dicnfl  <i3oDeö/  ban  fijne 

3>  lèajefteit/  't  toelbaren  en  gerufifjeib  Deg  HanDtf  /  ac> »5  ceptercnbe  niet  te  min  boo2  fo  bele  De  particulen  fouDe 
3?  mogen  aengaen/  De  ̂tpoflilie. 
3}  <©e  61 7  en  8»  ̂ cticulentoecbcnbp  Deboojf3»6eDe* 
3.  puteerbentf geacccptecrt/  op  ̂c  onDerlingc  na bolgen; 
->,  Depoinctem 

^openDe  Ijet  1. i. 3.  4.  ens.SCrtic.ftpbe&caten 
gepjefenteert/  feggen  Daec  ban  geen  gueftte  te  toefen. 

<S>e  boo2f3  «©eDeputeerDen  accepteren  De  anDere 
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33 

33 

33 

33 33 

3> 

33 

33 

33 

5? 
33 

33 33  Sflpojtilïen/  toel  toillenDe  fijn  J&oogljeiD  aDbertcren/ 
3'  Dat  De  communicatie  geen  b?ucbt  cnfottDcDoen/foDe 

»  ̂ èpangiaecDen  en  anDere  uitljeemfe  ban  D'een  en 3>  D'anDerc  3pDe  niet  eerfi  bertroeften  en  3ün. 
33  en  fijn  ̂ oogOeiD  bolftomenDe  net  toertreft  Der 
33  ̂ pangïacrDen  fal  niet  ban  noDe  3ijn  te  Doen/fiet  geen 

33  fin  boo2ftelt  op  't  1.  lib  ban  De  lefte  Sflpoftille/  en  fouDe 
3>  ooft  (onDer  correctie;  Den  EanDe  niet  feereerujft  3ijn/ 
»  en  De  reftitutie  ban  De  rufte  en  reD?effement  ban  fo 
3>  öoog-DïingcnDe  affairen  bJonDerlijftberacfjteren. 
3>  25iDbenöe  boö2t0  fijn  J^oogbeiD  ficb  geliebe  genaDe* 
3>  lijft  te  accommoDeren  totte  ïlepubltjgue/en  fijn  reife  te 
«  öaeften/  om  naber  en  in  De  $eDerIanDen  teftomen. 
»  «feeDaen  tot  ïurenbnrg  Den  6,  ban  december. 

<j^c«S  nabolaenDe  Daegö/  naDatnocljeenigecom- 
municatic  toaren  boo?gefïelt/  (jcüben  De  <0eDeputeer* 
De  ban  De  Staten  Der  5^eDerlanDen/  aenfijn^oog- 
ïjeiD  noen  ober  gelebert  Dit  gefeïmfte. 

jstttec  r^\  €  45eöeputcerDe  ban  De  Staten  Der  i^eDerlan- 
efcö?ifc  U  ben  /  öebbenDe  tot  berfcöeiDen  reifen  geconfiDc- 
SiL„  recrt/'tgeneïjenluiDenbputoe  ^oogneiDtögcp?opO' 
Sc  ncert  of  boo?gefïeït/  en  fpecialjjft  Doo?  De  commtinica^ 
Staten  tien  ban  öeDenDcfen  mozgenttonD.  3£cbtenDatutoe 
<Bcjte'  fóoogbeiD  ficli  niet  en  refolbeert  in  conformiteit  ban 
©on aea  IjacrluiDer  ftcouefte/alfo  lp  niet  bolDaen  noeft  gecon* 5üan  tot  tenteert  iö/nopenDe  De  poincten  Der  conferbatiebanDc 
uwcn^  ̂ atlï<  ̂ oomfeweligie :  en  De  üeDoozlijfte  geDoo2faem- 
düc?s^  Deib  tot  fijne  JtEaj.bp  geb2eftc  De  fclbegenegertoegfa^ 
seben.  me  bcrfeftcrtbetD  en  beeft  banDe  boo?f3  Staten  toegen 
IoB\  ( onber  ootmoeDige  co2rectie )  ban  Dat  aengacnDe 
207  't  poinct  ban  conferbatie  Der  Catbolijfter  Beligte  niet 

"  en  macb  tuffen  bomen/  of  ballen  eenige  tbnjfel  of  acn- 
M  terDenften/  fpecialtjft  boo?De  i^.pobincien/  Die  tot 
"  nocötoc  fegcntooo2Ddijft  gecontinueert/  ennotfjeon* 
"  tinueren  in  De  obferbanticofteonDerbouDingebanDe 
"  Catljolijfte  ïleligie/cn  gcljoo2facmïjeiD  ban  fijne  i&aj. 
n  fonDereenigteaenfeggen/  aengefienteneerftenDefel? 
"  bige  p20binciên  eerffelijft  D002  bare  Staten/ en  Dacr 
"  na  bp  fjare  <0eDeputeerDe  en  CommiffariffenaltijD 
"  [lebben  gepjotefieert/  en  p20tcfteren  noeft  ban  nim- 
35  mermeer  bcrflacn  te  bebben/  noen  alö  nocD  te  ber- 
"fïaen/  Dat  fv  in  eenige  faftcntertocrelDtegenftomen 
35  offalgerenaénDe  bcï)002lijfte  onDerbouDingebanDen 
5>  «öelobe  en  ïïeligie  Catboltjftc  /  en  onDerDanigfjeiD 
"  ban  fijne  0}aie{ïeit/f elfö  Dat  bunne  «©eDeputeerDe  je? 

(f 

-■> 

gcnbjoo2Deiijft  gecommitteert  acn  fijne^oogbeiD/beb; 
"  ben  lafl  en  bcbel  gcbaD  Daer  ban  te  p20teftercn/  in  öa^ 
"  ren  eigeu/alsf  iuDcn  name  ban  alle  De<©eneraliteit  ban 

tic  ban  alle  De  Staten :  nocD  meer  Dat  fp  gcp?efenteert £C 
fjebben  en  p?efenteren  alö  noclj/fo  't  nooD  Doet/te  Doen  " 
ftomen  procuratie  ban  De  45eDeputeerDe  Der  Staten Ci 
<0enerael/  om  te  ftberen  tnDeeigen3ielenDerfclber cc 
<!3eDep«tcerDe/nopenDe  D'onDerljouD  en  effect  ban  De ce 
boo?f3  p?oteflatie  Der  cbferbantie  of  onDerljouDinge iC 
Derfelberttoc3firticulen/  niet  béborenDcutoer  J|oog* cc 
bciD  te  baren  enigen  ttoijfel  of  fctupel  bet  tractaet  ban  " 
Der  pacificatie  metten  Prtncc  banOrangicn/  en  Die " 
ban  f^oilanD  en  EecïanD/  aengeficn  Dat  al  eermen  in't " tractaet  fal  treben  /  Die  ban  Den  öaDe  ban  Staten  fit^  \ 

eerfi  bebben  berfeftert  ban  De  boorf3  poincten.€)oft  in't c felbe  tractaet  en  fal  niet  DebonDcn  toerben/Datter  iet  i$  \ 

Derogercnbe  of  firijDenDe  tegen  De  töeligfc  /macrtoel ' tenboo?DelcDerfelberDiencnDe/  alö  mijne  peeren  De  u 
25iffcboppcn  Daer  ban  bonnen  tuigen  /  Dat  ooft  De  ge*  {. 
boo2facmbeib  ban  fijne  Jlfêa  j.  Door't  felbe  tractaet  niet  fC 
en  i$  geftrenftt/ge^uetfi  of  gcmtcrefTcert/atë  men  con-  it 
fiDereert  Den  fïactintoclfteDe  faftcn  ban  fjertoaerg-  u 
ober  tuaren  fïacnDc/ai^  boen  toanneer  ïiet  tractaet  ge*  cc 
maeftt  ië/  te  meer  Dat  mijn  peeren  ban  Den  -KaDcban  C£ 
,&tate/<0otibcrncur£  banDe  Probincicn/üaDen  p?o*  (C 
binciaci/ en  anbere  peeren  en  perfonagien  banguaii-  cc 
teit/allejctrijpeitjftenbeboo2lijft  Debbcnbegetocgenen  tc 
geeramincert/  niet  bebinben  en  fullen/  Dan  Dat  bet  (c 
fircfet  ten  boo?DeIe  ban  Den  Dienft  ban  fijne  JBajefleit/  K 
en  inelbaert  ban  Den  lanbe.  €inDeüjft  Dat  bet  recip?oq  cc 
bertreft  Der  b2eemDeItngenbanDer3ijbebanDe^ta*  <e 
ten  /  i£  ooft  een  grote  berfefteringe  /  toeïfte  3ijn  ( onber  t{ 
C02rectie)  affeurantien  fuffifant  /  DaermeDeu^oog-  Cl 
beiD  ficb  toel  Deboo2De  te  genoegen/  niettemin  /  fo  utoe  c<. 
%oogbeib  anbere  begeert/  't  felbe  DecIarerenDc  of  aen-  u 
DienenDe/men  fouDe  mogen  miDDel  binDen  ban  ficb  te  (e 
boegen  en  accommoDeren/  foberre  en  belemogelijft  cc 
toare:  en  felfö  D002  D'eertoeerDige  ©iffcftöppen  Die  {C 
Doen  app?obecen  en  aggreeeren  bp  onfen  t^.©aDer  Den  <c 
^auö.  <§ulr  Dat  D002  Dcfe  berfeftertbeiD  febijnt  /  Dat  tc 
utoe^oogbeiDtoel  moebte  Doen  effectueren  en  bolfto*  tc 
men  fijne  belofte  ban  De  ̂pangiaertg  te  Doen  bertree*  cc 
ften/  enanDerb2eemDelingen  en  aenljangeren  fonDer  <c 

cenigDeilap  of  uitftel/en'taDboperen/t'onberftouDen  tc enDoenonDerbouDen  De  boo?f3  pacificatie/  foberre  cc 
Daer  niet  en  fp  DerogerenDe  of  firijDenDe  tegen  DeCatfi.  ic 
üiel./  en  beboo2lijfte  geï)002faembeiD  ban  Den  5aoninft.  J 

<0eDaen  te  3lurenburg  Den  7 .  ban  december  157^*   't6 l§ier  op  ïjeeft  <Bon  gjoban  toeDerom  bp  Sipoflille 
geanttooo?D  in  Defer  maniere. 

CYn  Hoogheid  geeft  voor  antwoort  op  het  gene  hier  ̂ „f^ 
*^word  geprefenteerc  by  de  Gedeputeerde  van  de  Sta-  \e  ben 
ten,  tot  voldoeningediehy  verftaet  van henluiden te  ©o» 

willen  hebben ,  tothandhoudingeder  Cathol.  Religie  ̂ f10^ en^le  behoorlijke  onderdanigheid  van  fijne  Maj.  ,gene  boo?fj 
fake  meer  ter  herten  te  hebben,  dan  de  landen  te  lien  in  Befc&ff 

peis  en  rufte  in  haer  out  wefen,  en  in  den  fel  ven  fleur  als  rc* 
die  waren,  ten  tijden  van  wijlen  den  Keyfer  fijnen  Va- 

der, waer  toe  hy  die,ten  eerften  hem  mogelijk, verhoopt 
te  brengen  en  te  ftellen  mette  hulpe  van  God,verklaerc 
en  fegt,  alfo  fijne  profeffie  niet  anders  toe  en  komt,  dan 
te  geloven  en  handhouden ,  als  hy  altijds  geloven  en 
handhouden  fal,van  als  tot  het  H.Catholijk  Rooms  ge- 
love,en  volkomende  het  gene  hem  by  de  Staten  en 
Racd  is  belooft  j  dat  de  Bifïchoppen  en  Prelaten  fullen 
handhouden  voor  God,  fijne  Heiligheid,  fijne Ma- 
jefteit ,  en  alle  de  Chriftenheid ,  te  weten  dat  de  Reli- 

gie door  het  tractaet  van  pacificatie  niet  en  fy  geinteref- 
(eert  of  vermindert  (alfo  fy  affirmeren)  maereergead- 
vanceert  en  vermeerdert ,  dat  hy  fich  fal  houden  voor 
voldaen  engecontenteert,  hebbende  daer  toe  de  gere- 
quireerde  atteftatien ,  en  mits  de  behoorlijke  gehoor- 
iaemheid  desKonings,alfo  de  faken  en  afFairen  zijn  van 
fo  groter  importantie,  en  van  dewelke  hymoetreke- 
ninge  geven  aen  fijne  Maj.,  en  hem  is  vindende  met 
kleinen  Raed,  dat  hy  niet  en  begeert  te  communice- 

ren ,  dan  metten  Rade  van  Staten  van  fijne  voorfz 
Maj.  aen  de  welke  hy  is  fchrijvende  van  dat  hy  fich  tot 
Namen  wil  laten  vinden  by  de  Gedeputeerde  van  de Staten, 
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Staten ,  en  dat  hy  als  nu  trok  na  Marche ,  en  geen  twij 
fel  flaende  wanneer  hymet  haerfalgecommuniceert 
hebben,  hy  fich wel gecontenteert  en voldaen fal vin- 

den ,  houdende  voorfeker  ,  alfo  hy  ook  geen  ander  luft 
en  heeft  dan  den  vrede  te  vorderen,  alfo  hy  by  alle  re- 

delijke en  eerlijke  middelen  daerovergeforgtennaer 
{retracht  heeft ,  dat  fy  van  haer-lieder  zydenietenful- 
en  gebreken  fich  te  accommoderen,  en  te  voegerials 
goede  Chriftenen  en  trouwe  Onderdanen  van  fijne 
Majefteit  toeftaet,en  om  genen  tijd  te  verliefen,  fo 
fend  hy  aenftond  eenige  perfonage  naer  BruflTel,  en  van 
daer  na  Antwerpen  met  brieven  van  credentieaende 
Spangiaerden,  om  haer-lieder  te  verklaren  de  intentie 
en  meninge  van  fijne  Majefteit  en  de  fijne ,  aengaende 
hen-luider  vertrek  uit  defe  Landen  ,  en  te  handelen 
mette  principale  van  henluiden,door  welken  wege  het 
beft  fal  wefen,  'tzy  over  Zee,  of  te  Lande,  en  ter- 
ftond  te  adviferen  op  de  gereetfchappen,om'tfelve 
gedaen ,  en  d'atteftatien  en  communicatien  volkomen 
zijnde  met  réciproque  of  wederzijdige  fatisfadtie  of voldoeninge,  terftond  te  doen  vertrecken  de  voorfz 
Spangiaerden  :  mits 't  felvc  doende  de  voorfz.  Staten 
volgende  hunne  belofte  van  de  vreemdelingen,  diefy 
in  haer-lieder  foldy  of gagicn  hebben ,  en  van  allen  an- 

deren uithecmfe ,  negotierende  of  handelende  tot  on- 
derhoud en  handhavinge  der  felver  vreemdelingen,  en 

dat  alle  hoftiliteit  ceffere,  en  belet  werded'inkomfte 

Oorfpronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
ban  2Cnttoerpen/onber 't  bevel  ban  mette  oberfleber ^pangiaerben  te  banbclen  ban  ben  bertren  uit  ben 
3tanbe  /  maer  om  De  felbe  te  inbuceren  /  batfe  niet  en fouöentoillen  bertrecnen  te  £anbe/  maer  ober  ̂ ee, 
3©ant  gelijn  \m  naberljanb  aen  ben  bag  genomen  W/ 
Oaöbe  ï)p  ober  lange/  eerft  neimeui&en  fonber  toete 
banbenijoninn/  boo?  fijnen «gecretartëgjanbe.&o; 
to/öoenfjanbelen  metten  $au<e?Pio  Quinto,  omüo; 
ninft  ban  (Ciinfó  te  mogen  toefen :  maer  alfo  bat  niet 
babbe  toillen  ballen/  i)ccft  W  baer  na  metten  $au$ Gregoriobei^.boen  Oanöelcn/  0002  fijnen  ̂ èeercta? 
riö  3fan  €fcobeöo  /  hk  in  plaetfe  ban  ben  boo?fs  §an 
be  ,§oto  toaö  gebomen  /  om  een  aenfïag  op  <£ngelanb te  manen/  en  benronc  ban  <£èngeïanb  te  benomen/ 
en  be  paus  babbe  bebeleninge  ban  't  felbe  ioninte 
run  ban  <£ngclanb  op  benperfoonban3E>dn<ianal gegeben  /  baer  toe  25ul!en/  b?ieben  en  gelb  /  en  be  Uo; 
mnn  ban  ̂ pangien  ijabbe  boo?  begeren  ban  ben 
Paus  in  befenaenffag  op  <£ngelanb  geconfenteert/ 
w  alöien  't  &vacng  en  b2eemt  nrügs-boln  uitten  $e* berlanbe  modjt  bertrecnen  ober  Zee :  öoetoel  bet  ben 
Honinn  ban  ̂ pangien  tegen  fijnen  toille  en  fufpect 
toatf/  om  fijnen  2&oeber  fo  boog  te  matten.  <Be  boo?f3 
<0ctabiobe<0onfaga/  en  «Efeobebo  öanbelben  mette 
öoojf5  ̂ pangiaerben/  batfete  tyebentoarenteber^ 
treencn  i  fo  toanneer  ben  't  felbe  foube  gelieben/  gelijn 

I\  r  -™   -?\    . aSien>  °.ie  kynadeS^j^aeiden  l  töbinnenöe*  Ul  ' 

7<f; 

©on 

3!an 

f  «ir  <&o rabfoöe 

eonfa» 

ga  en 
aHooan 

bo  föncu 

tang  acn 

fleber 
aerbeu. 

©on 3an$ 

boo?nc* inrn  met 

fier. 

en  bjcrni 
wolft/  om 

42nge» Ianb  m 
te  nemen 

fal  fenden,  opdat  hen  geen  belet  of  ftoorniftèenge- 
fchiede ,  in't  gaen  en  wederkeren.  Het  gene  de  Mark- grave  van  Havre  en  Gedeputeerde  genomen  hebben 

t' haren  lafte,  alfo  het  ook  dient  mits  d'importantie van  der  faken  van  dit  tradaet ,  en  gegeven  word  van 
fijne  Hoogheid  Gedaen  tot  Luxenborg  den  8.  De- 

cember i57<5.  Ondertekent,  jto&j».  Lagerftond.  By ordonnantie  van  fijn  Hoogheid. 
En  vas  Ondertekent 

F.leVAssEUR. 

i&orfjüeeftfrjn  ̂ oogneib  geconfenteert  /  batbefe 
u)002öen  toerben  geboegt  aen  be  eerfte  2Bpofiillen. 

r\€>02lucljtige  Heere/  ton  be&bcn  op  ten  9.  befer 
^-^boo^ctabiobe  <©onfaga  en3Joï)anb'€fcobebo 
utoe  ̂ oogbeib.ö  bebeï  berflaen/  aengaenbe  Bet  bcr* 
treeften  ban  be  <§pangiaerfcen  uit  tjeft  ianben/en 
ban  öm  goebe  toilie  Uk  fijne  ifêajefteit/en  utoe  ̂ oog* 
petb  Debben/  om  fattëfactie  te  geben  aen  be  Staten 
ban  ben  felben  Eanbe/enonfe  meninge  tëu  in  allejs 
te  gef>oo?famert  en  te  bienen/gelijn  ton  3ijn  geobiigeert: 
entngelijöfo2migöeib  ban  bien/fofeggenenbecnla^ 
ren/bat  ton  alle  öet  htm-  bolu  onber  onfen  lafl  (lacn^ 
oe  utt  tjifc  3£an&en  fulien  boen  bertrecnen/  fotoan- 
neer  ban  u  ̂oogbeib  en  be  boo?f5  Staten  baer  toe  o?- 
b?e  fal  gegeben  toazben/  om 't  felbe  te  effectueren/  en 

Sun  Hoogheid  fal  laft  geven  aen  dien  die  trecken  fal  i  fioetoei  ton  toenfcDen  om  be  reben  ban  utoe  ©ooo  ieib/ naer  Antwerpen  ,  om  te  bereiden  't  vertrek  der  Span-    en  COntentement  ban  be  bOOJf3  £«/)  f&Sffi* giaerden ,  van  te  handelen  op  de  verioffinge  van  de  ge-  tuecen  /  en  bat  ton  te  £anbe  fouDen  bertrecnen  /  nocfr 
ïïS-T !  s  if  °°  ioen'r  op  ugeneLver,f°(;ht  is  hy  tm  bun6t  on*  't  fcltoe  niet  mogelijft  te  ̂iju  om  't  felbe het  derde  articul ,  en  nadien  fijne  Hoogheid  fal  wefen  '  metfulner  öaeft en naerfttgueiö  tol ̂ contentement  ban particuUeriijkergeinformeertvan  tgene  daer  paiTeert,  bezaten/  ennaeronfentoenfef)  te  Hanbc  te  mogen fal  bevelen  informatie  te  nemen  van  de  Hoofden  van  bertrecnen/  terOOjfafie  batflCtfÓ  laetin'tiaer  iï$/  en defoldatender  Spangiaerden  aldaer  yet  mifdaen  heb-    Om  ben  groten  en  langer 9^»^ bende,  om  die  te  fenden  aen  fijne  Majefteit,  opdat  i  ren/  niet  mogelp  sijnbe  booj  be  bergen  te  nonnen  oV 
^lÏÏaÖwï^Wf  -ac  a  ̂&ett/  ö^bengcootenbo?ft  enfne^bie  baeriö/en «.SS -^ £  ï  J  mach  refteren  m defen,  werd  batmen tn  £abopcn fjet boet-boln  nieten  foube Uon, 
iJïiïrluJriï  &l^i  de  vergadennge  diete  nenboeben  of fttitftflMri / beftalben  noebberuite* haeft  fal  gefchieden.  Gedaen  tot  Luxenborg,den  8  De- 1  ne  /  of  ten  toare  batmen  Uc  bib  e0  boo?  Denen  fonb  / 
SS  nnVnl7    0nrder^ent M" '  Lager  ftond »  By  ̂ toclö bcci tjiö^ toccciïcfjt /  en  fj icr-S-ftoSSt/  fo"ijn ordonnantie  van  fijne  Hoogheid,  ,  in  gta|to,  aIfó  Dc  ̂Qm  ̂ ^  Qm™  (j^g ondertekent  i  grote  ̂efl  öte  baer  ijBf/  fo  batmen  gene  bib?e$  en  foube 

F.  ie  V  a  s  s  e  u  r.     i  «wmn  binben  boo?  eenige  perfonen/  en  nabemael  top 
.  fo  bermoeit  3tjn  ban  ben  boojgaenben  arbeib  /  en  top 

Cfancnaibuöberre  aebiacbttocfenbe/fo  fjeeft^  I  mebetoel  toenfrfjen  tn  onöbabcrlanb  te  mogen  toe- 
men  miööeler  tijb  berflaen  /  bat  3&on  gian  bafl  berneren/fo  bunnt  onjs  ten  aenfien  ban  bien  beft  te  toe- 

ruitercn  ennncebten  toaö  aenfcl)2ijbenbe/  batWte ;  fen  te  gaen  ober  ̂ ee/Hettoelneoon  bet  licïjtftetëboo? 
gaerben  ban  maanberfloo/  m  ben  Coninfe  ban!  be  Staten /gemernt  fiier  in  bit  guartier  goebe  com- 
©2anBnjh  Dabben  gebtent/  in  fijnen  bienft  genomen !  mobiteit  ban  genoegfamefcljepeniö/biefe  maer  met= 
jjaobe/  fo  batmen  getoifTelij^  Hielt  batter  «aojloge ,  te  noottoenbige  gereetfeftappen  en  bib?eö  totbo^be^ tufjeben  bem  en  ben  Staten  /oube ballen/  baer  toer^  rtngebanonfe  reifc  üeboeben  te berften/ en  bat  fp met ben  oon  tatebenban  ben  17.  bnöemaenben^pan^i  onefenon^bolb  afreneninge  manen/  en on^  betalen 
ötaerbengefcmeben/gemterctpieert/biefulr genoeg!  batfe  orns fcbulbig3ijn/foflillentoponö  fonberbilap 
opeminn  fcljenen  mebe  te  b2engen/  ban  benbanbel  j  terflonbtefcöeepbegeben.  ötoefóoogbeibbibbenbe/ 
waflffogebeinft/batniemanb'trecbte  berftanbbaer  om  te  febutoen  langer  bilap/  bat  ugeliebe 't  felbe  fo 
SK-n  u  1 ?eörÖpen/  aengefienbpeengeljeel  anber  feerteberftae(len  aiamogdiin  iö/  enöoebieberbae^ 
öeffem  baboe/  ban  men  meenbe:iabie  met  bembe  (linge  eerber  gefcDieb  Doe  onjS  meerber  beneficie  fal P2inctpael(le  gemeenfcljap  toaren  boubenbe/  toiften  gefebieben. 
baer  bpjk  tijb  't  alberminfle  af/  untgenomen  ttoe  of  \     ̂ e  Zbuitfc  Coloneltf  feggen/  booj  fo  beel  Dun  aen? h  5u^cn  "e»e,,tÖö  f°"b  bp<©ctabiobe<0onfaga  1  gaet/  batfe  mebetoel  te  b?eben  3(jn/bat  öoe  eer  boe  iw 
«n  aoljan  b'^fcobebo  fjjnen  &ecretartë/  na 't  bapeel :  bec  met  tmn  afreneninge  gepouben  mogte  too?ben/en '  baer 
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j66 
Het  tiende  Boek. 

lanoeute 
boen 
toettrec; 
fcen. 

uaerbetaïenöe  /  enöatfe  até  mtttUvto  utocgoog* beft*  bebel  (Uilen  oücöieren.  fe^MfJ^ 

uicötiacöecre/  toenfcjenöeteluiffen  öeïjanöcnban 

ÖamgfteZDtcnaeitf/  GeronymodeRoda,
  Alexandro 

Gonzaga,  Don  Alonfode Vargas,  Juhae
nRomero, 

FranciFco  de  Valdez,  Sanchio  dAvila,  Chnl
loflo 

Monsdraeon,enïuanDyfunza.  ,      ̂       , 

d*      SP>on  lan  ntelt  feer  acn/öat  öe  ̂ panglacröen  o
ber 

r.JrS  ̂ ee  uit  liet  2Ian&  fouöentocrtrecnen:  ja  öe  £pangt; 

SST  ISett  fefcen  cxpieffelnb  anöer*  niet  te  toillen  be* 
ft»   treeën.  &ier  toatf  men  feer  om  begaen/toant  men  te- 

Ke m  Benöe  bat  alle  öe&pangtaeröen  met  öae^eetótoel *«««'  10000  (leen  toarcn/enfouöcmenöaerfcïjepcn  toe  te» 

(tellen  /  öaer  fouöe  om  öie  toe  te  ruften  na  nooö-ö2uft/ 
toel  tme  maenben  tij&S  toe  beftocben/  en  men  fouöe 

alle  öe  meetfe  febepen  tot  Sfinttoerpcn/  emnanöere 

fóabeitó  toefenöe  Dier  toe  beïjoeben:  öe  boften  öaer 

toe  bereifcnöe/  toeröen  fo  ïjoog  geaebt/  öat  öe  staten 

öaer  toe  geen  racö  en  tötflcn/  öen  matrootf  of  fcïiccps?- 
UolB  fouöemen  niet  bonnen  betoilligen  öen-ïuiöenm 

^panaien  te  bjengen/toant  öc&pangiaeröen  ban  Den 

iuiöen  geheel  mce(ter3ijttöe/  fouöcnfe  ötotngen  fo  ft> 

fclfó  toilöcn  /  öob  acincmen  öie  febepen  en  alle  öe  toe* 
ruftinge  in  öer  ̂ pangtaeröen  macöt  3ünöe  genoeg 
tooo2  berloren/  miööclretijö  fouöe  öe  folöie  öec  &pato 

niaeröcn/  en 't  bolb  bannen  öaer  tegen  moft  Ijoubcn 

tot  een  ongelooflpe  fomme  lopen/  fulr  öat  öet  toer* 
trebober  ̂ ce  geöouöen  toerö  boo?  genoeg  onmoge* , 

lijn/  en  men  bieltet  boo?  fufpect/  en  öattet  necgensf  an* 
öens  toe  en  öienöe  /  öan  om  bertreb  te  foeben  /  en  ïjen 

miöbelcr  tijö  noclj  meer  te  ftecben/en  bie  ban  ©olianD 

enEecïnnö  aebtent  bü02  enbel  fclieïmerie  en  beö?og. 

JBacr  liet  toags  ;©ong]analtemaeiteöoen/  om  öen 

öenfïag  op  <£ngelanötetoerbte  (tellen/  toaeromöP 

fo  feer  infifleeröe/  om  öie  ober  Eeeuit  Betttanöte 
toen  bertrecben  /  toant  alle  fijn  gemoeb  öaer  na  (trefc 

te/  öoo2öienfip  feereergierig  toa&  €nöettoa0öen 

Koning  felbe  feer  fufpect/  boe  toel  Ijp  öem  betnföe  feer 
te  toenfröennaerfön95?oeöerjS  ï^oogbeiö/enöatljet 
Item  acngenaem  toaov  öat  öe  paus  foöamge  ftjge 
boo:  fijnen  232oeöer  toa<$  ö:agenöe.  <£n  ̂ ongjan 

feteeef  erpzcjTelijB  acn  öe  Staten  ty  ö2te  fijne  bjieben/ 
öatöe^pangiacröen  niet  öan  te  fcöceputtbet&anö 
tn  totlöcn/cn  öatmenfe  öaer  in  mofl  te  gemoet  nomen/ 

toilöemcnfe  tjmjt  toefen.  <De  Staten  öaer  tegen  refol* 
beeröen  öat  fp  v©on  gjan  boo?  geen<ö5ouberneuren 

toilöen  accepteren/  ten  toare  ÖP  öe  ̂ pangiaeröen 

eerft  uit  öen  Hanöe  öeöe  bertrecben.  3Möu.ö  toerö  öe* 

fen  fjanöel  bad  geö?eben/mct  alle  gebeinjtbetö/  en 
men  rerêöe  af  en  acn/  en  öetoijle  3&on  gan  fo  grote 

ftoarigljeiö  maeBtc/  om  öe  pacificatie  tot  415ent  met* 
ten$2fnceban  (©rangiengemacBtte  app20bercn/ten 
toare  Ijcm  cerft  bleBc  /  öat  öe  felbe  pacificatie  niet  en 
toajs  innouöenöc  öat  tegen  öcï|.Cïoomfe€at[jolijBe 

Religie  toatf  (Irechenöe/  noebte  ooft  öat  eenigftng  p?e* 
juöicabel  toao  De  autoriteit  ban  öen  ïjoninö.  ̂ §o  Ijeb* 
ben  öe  boo2noemöe  Staten  «©cnerael  gefonöennacr 

3toben  öen  feer  geleeröen  J^eere  ̂ icaftusï  öe  ̂§illa/ 
^octo?  in  bciöen  0ecljten  aen  öe  ̂ eben  en  5paculteit 

en  p>ofefiforen  in  beiöen  iffecbten/om  fjen-luiöen  ber* 
ftlaringe  öaer  ban  te  Rebben/  gelijB  öe  felbe fulrbe- 
naer(tigöe/  öat  \p  ban  öaer  b?acljt  öenabolgenöeac- 
ten  in  lanjn/  en  alöuö  in  ï^uitfc  obergefet» 

("^Ont  fy  eenenjegelijkendefejegenwoordigebrie- 
_yvcn  leiende,  dac  wy  Deken  en  Faculteit  der  H. 

Godheid  van  Loven,  neerftelijk  o verlefen hebbende 

^acul'    het  tra&aet  van  peis  aengegaen  by  de  Staten  der  Ne- 

a£S  derlanden,  metten  Prince  van  Orangien  en  fijne  Geaf- 

focieerde  of  gevoegde,en  alle  en  een  yder  der  felver  ar- 
ticulen  rijpelijk  en  met  befcheidenheid  overleid,ot  daer 

iet  in  begrepen  w  re  dat  hoc  Gelove  en  de  Catholijke 

Roomfe  Religie  tegen  ware ,  felfs  ook  den  ftaet  der  fa- 
ken van  dien  tijde,wanneer  dien  peis  werde  gehandelr, 

en  in  den  welken  wy  ons  als  noch  dunken  laten  doende 

te  zijn.  Achten  en  eftimeren  den  felven  peis  of  vrede 
feer  nut  te  wefen  hetCatholijkGelove    Biddende  de 

gene  die  totte  vergaderinge  der  Generale  Staten  totte 

Het  aft' toijg  ban 

tien  ~&z: Ben  ctt 
irarul» 

yie tütjlo» beu  op 
te pac^ 
fïcatte 
ÏV.il 

&snt. 

voorfz.  Articulen  fullen  beroepen  worden,  jy  die  fo 

haeft  het  mogelijk  is  te  doen ,  ter  executie  ftcllen.  Ter 

welker  faken  oorkonde  engelovewydeiejegenwoor- 

dige  brieven  hebben  doen  depefcheren ,  en  metten  ic- 

gel  onfer  Faculteit  doen  bezegelen ,  en  onfe  eigen  han- 

den onderfchreven.  Gedaen  tot  Loven,Mechelfe  Dio- 

cefe,  in  het  groot  Capittel  der  Collegiale  Kerke  van  bt. 

Pieters,  inden  jare  1576- den x5  vanDecembn.  bn 

was  ondertekent  aldus.  Joh.  Milanus  Decanuspro  tem- 

pore, Michael  de  Bay ,  Auguftinus  Humteus ,  Coruehus 

Reinerï  Goudanus  >  Robertus  Malcotius  Pa/lor  Santït  Pe- 

trï  LoTianienps,Henricus  Gravius  7 .  Lovamenjts  \x  Jo- 

annes  Lens  Bellionanus  ,  Laurentius  GualterusWefter- 

hovw,  &  Henrkus  croUert.  €n  toaS  öaer  aenge^ 

Hangen  öen  geö2ubten  3egel  in  roöen  toaffe. 
|5etanöerin(lrumentbanöe^20fetro2enen^octOj 

ren  in  bciöen  ï^eebten/toass  meöe  in  öen^lanjn/  en  10 
in^iütgluiöenöealsibolgt: 

WY  onderfchreven  in  beiden  Rechten  Dotteren,  J
»»^ 

en  in  de  vermaerde  Univerhteic  van  Loven  Fro-  j,e©oc* 

feffors  der  generale  ftudie,  geconfulteerde  en  gerequi-  toren  en 

reerde  van  wegen  den  Staten  der  Nederlanden ,  op  het  gw 

tradaet  van  pcife ,  leftmael  gefloten  en  aengegaen  tul-  btiiim 

fen  de  Commiflariffen  en  Gedeputeerde  der  felve  Sta-  peebtra 

ten,  en  den  Commiflariffen  des  Princen  van  Orangien  «Jta
o. 

den  8  Nov.  leftgeleden  binnen  der  ftad  van  Gfent ,  te  bm  p«^ 

weten-  of 't  felve  tradaet  iet  ware  inhoudende 't  gene  uan 

tegen  gink  het  H.  Chriften  Gelove  en  de  Catholijke  ©•«•
  | 

Roomfe  Religie.   Alle  d'Articulen  des  felfs  tradaet 
neerftelijk  onderfocht  en  overleid  :  Antwoorden  wy, 

en  verklaren  na  ons  verftand,  in  het  felve  tradraet  niet 

begrepen  te  wefen,  dat  het  felve  Gelove  en  de  Cath
o- 

lijke Roomfe  Religie  is  tegen  gaende  :  Maer  dat  het 

felve  traófcaet  merkelijk  ftrekt  en  dient  tot  preparatie 

van  reuitutieen  reftauratie  des  felvigen  Geloofs  en 

Religie  in  de  pl'aetfe  Cjnderlvlaj  fubjeft,  in  de  welke 

feer  na  het  fel  «re  Gelove  en  Catholijke  Roomfe  Reli- 

gie is  vervallen ,  en  gedefpereert.  Welk  onfe  meninge 

en  oor-deel,  wy  feer  eerbiedelijken  onderwerpen  de 

cenfure,  en  het  welbehagen  des  heiligen  Apoftohfen 

ftoels   Gedaen  tot  Loven  den  16  Decembris,m  het 

jaer  ons  Heeren  1^76.  Ondertekent,  Joannes  W
ar- 

neiïut.  Petrus  Peckius ,  Joannes  Ramus ,  Michael  Her- mout ,  en  Joan  de  Byenen.  „    J 

fïê  oni 1  ̂ongan  öe  mate  öien  aengaenöebolte  f «{■ ligeben  /  fiebben te  fiem  nocl)  een  acte  obergegeben/  ̂   j 

geteb^nt  b?  meed  alle  öeSMten/ Rebenen  tn  Paforen  n» 

banljet ^cöerlanö/ öaer bpöe felbe berblaren  öatfp 
m* 

bctboo2f3tractaetbanJpeife  bpöen-luiöentoelennj*  kmn] 
mm  oberleiö  /  en  elh  artiibel  bnfonöer  ceeramineert  u>y» 

;tinöe/bcbonöennietintebouöen/  öatöeleilige<Ca*  jmi». 
töolijbe  en  ̂ po(loïife0oomfe«elig!cecmgfin^toa^gEda* 
ccnttarierenöe.  gmmerss  öat  meer  tó /  öat  Det  felbe  op  be 

tractaettoa0(lrecbenöctotbermeeröeringeen  wcre^  Jg 

mentie  öer  felber  Religie/  en  öat  Ijct  felbe  ban  noöe  Je>' 
toa0  alfo  tegefcbieöen/  öati)etbegon(lenge-einöigt 
toaiS  met  goeöe  rebenen  en  intentie :  öat  meöe  öefaae 

en  gelegcntïjeiö  beö  töögf  grotelijr  bereifcfjte  ban  bjeöe 

tetracteren  /  toaiuöet  anöersste  beöucf)tenfciuöege5 
toeeft  mn/  öat  öe  boomoemöe  Catbolijbe  lengte/ 

niet  alleen  in  groot  perjj&el  fouöe  fiebben  ge(laen: 

maer  öatfe  ganfeft  fouöe  nebben  berballen  engerui* 
neertgetoeed.  bantoelbe  getuigemfTe  fpfallentijöen 

feagen/  bereiö  te  3Ö«  boo?  öen  ©auö  /  feetfer  en  allen 

$2incen/  enöe  ganfcBe  €D?t(tenDeiö  genoegfamere* oenen  en  contentement  te  geben» 

25obenöien  om  öenboojnoemöen  <©ongiantege/ 

benboibomen  contentement/  öatinöeboo:f3  pactfi* 
catietot<aent  gefloten/  niet  en  toajJ/  ttoelB  contrarie 

of  pjcjuöicerenöe  toojJ  öe  autoriteit  en  beft002lnBe  ge* 
|)002faembeiö  ban  fijne  ïfêa jefteit.^o  fjebben  öe  l|ee* 
ren  'JStaten  45enerael  0002  bare  <©eöeputeeröe  öen 

t!aöe  ban  ̂ tate  öoen  bertonen  öe  ftoarigbcöen  öie 

bp  ̂ on^lantoeröengemaebt/om  teapp20berenoe 

pacificatie/  öie  tufleüen  ben  iuiöen  en  öen  ©?m«  ban 

orangien/  Staten  ban  J^oUanö  en  ̂ celanö  toa0 

gemaebt/  berfoebten  öerbalben/  öat  öe  felbe  m- 

ren  ffaöe  ban  «$tate  fouöen  gclletoen  öaer  op  te 



*57*< Oorfpronk  eter  NedakncKê  Beroerten. 

eeben Dun am# /wbp't felbe alletf ten goeben te be*   fceifer Carel  be Biifbe / imamm^r **>»*««« , **.«* « iuiiben  /  nelüb  bet  ter  rtoebcr  mentniw  ma*  nrh^n  /  fn   *hJ  ̂ ^^LTÏÏ?!i  ?°?  NpPi*" «»m«tó /baer  « öuiöcn  /  gelijk  Ijet  ter  goeber  meninge  toatf  ge  baen  /  fo 
totbeftouDcniffen  banbeöeligie:  a(ö  ban  3gne  3fêa« 
icftcne  autoriteit/  toclbaert  en  rufte  ban  be  $cber* 
Janöen.  (Cot  toelben  einöe  fp  oob  albacr  bebben  ober; 
gelebect  befe  nabolgenbe  memode/  luibenbe  atë  bolgt: 

- 

»  /~v$  be  boorgeftclbe  brage  /  te  toeten  /  of  in  't  trac^ 
»  vy.  act  ban  be  brcbemaltingc  ban  <0ent  befïoten 
o>  ben  8  ̂obcmbri.tf/  tuffcDen  be  <*3ebcpnteeröe  ban  ben 
» ,$taten  <8cnerael  befec  $eberlanbcn  ter  eente  /  en 
»  ben$?ince  ban<0rangien/  metten  ̂ taten  ban  ï|ol; 
» lanben  sgeelanb  ter  anöer  3ijben/  niet  enig/'ttoelb 
»  b'autoriteit  en  befjoojltjftc  gcboo2faembeib  beö  <£o- »  nmjr  tegen  of  pttjubicabel  itf. 
»  IBen  moet  letten  bat  be  tongen  /  bk  frfjenen  te  ban* 
j>  gen  aen  be  refoltitie  en  autoriteit  bc?ö  Comnr  /  genoeg- 
»  faemontbnocbt3ün  boor  be  berfelaringe/,  bie  begeer 
jj  ̂ongjobanb'aiuftria  banbe  meninge  3ijnber,j|19ai. »  gebaen  \yzzfu 
»  3©ant  boor  be  onberbanbelinge  ban  352eba  /  toaö 
5»  men  geballen  in  gcfcljil  op  't  bertrecben  ban  be  «Span* 
»  giaeröcn/opbe  t'famenroepinge  banbe  Staten  *©e, »  necacl/  en  oefteninge  ber  Jteïigie/  contrarie  belande »  banl^ollanben^eelanb. 
»  <£n  alfo  bijtte  boo2f3  |Baj.  3ijne  meninge  berblaert 
3>  BcefrbctoiUigendc  bet  bertrecben  ber&pangiaerben/ 
3J  en  be  bp  een  nomfte  ber  Staten  /  fo  balter  meer  niet  te 
}i  bifputeren/  ban  op  be  autoriteit  ban  $ijne  jjBajefteit/ 
*•>  boo2  fo  bele  be  boorfó  ttoe  puntten  mag  aengaen. 
3j  J^ocfi  ooft  op  te  aggreatie  ban  't  berbzag  en  bjebe- »  mariinrrctutTcbcn  bc  Staten/  en  ben  $2incebah<©; 
3j  rangten  /  met  ̂ oïfanb  /  gjeelanb  en  bun  aenljangertf. 
»  fi^skw  51'jne  J?Iöa?efreit  Ijebbenbe  betoilligt  /  bat  be »  bjebemaftingefoube  getroffen  tooien/  eninbefente 
«  bïeben  3ijnöe  getoeefl/  be  felbe  mag  ooft  toei*r<mber 
»berlie$ban  3tjn  autoriteit  't  boorf5becbragaggcceren 3J  en  app?oberen. 
»  23elang?nbe  8et  pointt  ban  be  Heltgie/  't  fcïtönt  / 
3»  bat  be  «Biffïboppen  ben  boomoemben  fèecce  ̂ on »  gionan  bier  op  bernoegen  gegebcn  bebben. 
»  J^fcT)önt  oo&  bat  b'autonteit  ban  fijne  boo?f3  msaj. "  genoeg  (Jiinacrt  fal  toefen  in  't  gene  tooojfs  t*  /  boo? 
"  't  parbon  gencrael  bat  fijne  boo2f3J$aje(teitfenb/boo? »  brn  bootf3  ̂ Don  ̂ obanfelfef/  nabienbie  generaelïsi 
5>  met  refrtrutie  ban  goeberen. 
»  ,$o  bat  bet  febijnt  /  bat  boo:  mibbel  be«  betbragö 
j>  ber b?ebemahingenietö banbe  getoonef ijnc en  toette^ 
» Ipeautojtteit  3(jnber  iBajefteit  berftoat/  noeti  toeg^ 
»  genomen  toerb/  maer  bat  bie  in  bare  gefjeel  blijft  be= 
» fjoubenbe  bc  fttfjooMiiftc  geboo2faembeib  3ijnber  on- 
»  berfa^en  /  na  b'aenbiebingen  Uk  baer  ban  be  boo2f5 B  »  Staten  «©encrael  aen  ben  boo2f3  ̂ ©on  ̂ joban  gebaen 

xo9  jbebben/  bat  bet  niet  nobig  fcljijnt  baer  ban  toperiS 
tettoiften. 
jDicrboo2fobee1  fotibe  mogen  belangen  be  eptra- 

„  02binarife  autontett  /  be  boo2f3  Staten  bermeinen  bat 
„  befelbeonbctamclijft  röen  tegen  bare  p2ibüegien/  en 

JK^ïSKSf?*  tocröen  **«»  autonteitbe'^ Sn  m  bterbe  ortijfiel  toerb  bc  Catboujae  «eliafe  P üetoaert  enoobbe  autoriteit  ban3iJneboo2f3itëaiSt « 

tSSSJ?^^  naöeIawn  ̂ tflubbanbeS^  « Ufteöeltgte/  belangenbe/  bie  ban  ̂ ollanb  en  gS  « 

» ££E  Sft.e  öaf ö00?  r)et  i'oorgaenbcartöbel  bit « uitge(ïeit  toaj  totteboo2f3  generale  bergaberinge  ber  " jtaten  /  en  öoetod  on&ertujTcben  be  ocffeniuge  ber  " 
Tj^mt^JmM^  m  ©ollanD  en  Eeelanb  S  « totgelaten/  Detfelbeeni«sfonbertoettelijbeoo2faKeen fC 

SSïSÏÏÏÏÏ  nictöefcf,tcö  /  te  toeten  om  teboo?no* « 
S^,0"5,^13^"  m  anberssöabben  bonnen  ge.  " 
ïïE&iL  öelö\ooBljet  abböö  ber  Commiffariffen  « 
TtSff  m.ct  b?acöt  7  ̂nbe  bet  boorleben  jaer  tot  " ^2eöa  öoor  bun  brief  aen  ben  Commanbeur  boor-- " noemt  gefcb2eben/ ben  laetfïengiunö.  « 

«^'l?0/?0  ,amjftgI  fJoetoeI  ,JWto  fcöijm  een  toei, « mgttoufelacbttg  te  toefen/  mogenbe  alleen  gebracöt u toerben  tot  bte  ban  Rolland  en  ̂ eelanb/  en  iö  bacrom  f  j 
ntet  ban  probtfioncel/tot  bat  bn  be  boo2f5  Staten  Oe- cc nerael  anberö  fal  toefen  geo2bonneert.  €n  bat  bet " 
felbeartijfeei  baer-en-boben  gemibbelt  të  bpbeclau.- Ci 
fUle  /  welverftaende  dai  gene  ergermire  en  gefchiede.     tC 

S*yt  6  artijbel/  belangenbe  bet  ampt  ban  mmi* cC raelbanber3i'c/  moetmen  meröenbatbefep2etenöe£C 
alleen  perfoneel  en  f ijtluft  ijef/en  bat  befelbe  boor  be  t'fa* c( 
menroepiugeber  General?  Staten  gebetert  fal  «om  cC nen  toerben.  <©e  commi^te  besf  boorf3  é^iuce  ban  £C 
•arangtcn  Oiecfo  toijt  niet  itretbenbe/aiöbP  bermeet cc 
trpen  bet  gene  bp  toegeftaen  baboe  met  tojjlen  ben  tc 

„  SBSASËim^  ^Vn7  ëftbefenle  I  KS^S  W&^St^S  S h,  f,fh.  n,art  rtrtfe  ̂ ,..w  ,  bierteb02enont,ïaen  iögetoeeTtu^  « bolfban  25ourgoigneJ|eere  ban  ber  Bere  en  25ebre/ " 
tegenben  toijien  ̂ eere  <©2aef ban  ©oogftratc  in  3i^ cc 
nen  tnb  <©onberneur  ban  ̂ ollanb.  " 

15?  bet  7  awöftei  berblöft  be  faïte  albaer  amgerotrt cc nocb  öangenbe/en  i$  alfo  geen  interefl  boor  3öne|©ai. gemerbt  bat  fobanigen  bolöoeningeatë  be  boorfcft2e^ 
ben  Prince  fal  toillen  boen/  berbanbelt  fal  toerben  bp  " 
beanberefleben  enplaetfen/  enoou  ban  toegen  mm  'c 
berlBajefleit.  ^    3J    <e 

J|et  8  artjjbel  iöooft  maer  probifioneel  /  totmib.  'c 
lertijb  bobe  boo2f5  peeren  Staten  fal  toerben  boo2*  'c 
ften/  gelijb  in  i\:t  boorfj  6.  ̂ e  autoriteit  ban  5öne  tC 
l^ajefleit  3ijnöe  genoegfaem  betoaert  boor  belaetfte  'c 
Ciaufulein  betooorben  ionder  prejudide  boor  ben  aen= tC ftomenben  tijb  be$  refo?tss  be^  bogen  raebjï  3ijnber  J* 

J^ct  y.  io.  n.  en  luartitufentoarenboJfeoraelöfe  " 
tngetoilligt  en  bcreffent  bet  boorleben  iacr  tot  25reba/ c' 
en  balt  baerom  gene  ftoanaöcibb'autoriteit  ban  3nne  " 
Haajeft.?tt  aengaenbe.  ." 

Het  13.  artijheliöeen  gebolgban't  10/inbettoel? " — ,  fee  be  contumacien  /  bonniffen  en  fententien  /  (tt  «f- 
„  bat  befrlbe  00b icggfee  gegeben  beeft  tot  fo  beel  be,    gefcljaft  en  te  niet  gebaen  toerben „ftoaernifTencnftlacftten  bie  be  boorf3  .Staten  gebaen 
,,  en  bertoom nebben/  toaer  boo2  bet  febijnt  battetbe* 
„  tertoarebitpuntte  laten  flibberen/  enniettetreben 
„  metten  :^aten  in  bit  bifput  belangenbe  be  aut02iteit. 

<ïBnombanartijhel  tot  artijbcl  naber  teberhfaren 

Cf 

J5 

„  nonenbc  bc  bjebemabinge.  belangenbe  be  eerfïe/  bet 
v  felbeiiS toegelaten  boo23ijne  iKajefleit  ofboor3ijnen 
„  <6nuberneur(ï3cneraelben  toijien  <6200t  Comman* 
"  SS!«2fe" >aame  ̂ Smimm  |  ̂««SS^S,S 

Wtt.i+i  i<)*i6.i7.  «3. 15». 20. 21. 21.13. 24, en 2^.  <■ 
articulen  betreffen  ten  bele  bpfonberperfonen/  in  bet  ' minflc  niet  toegneraenbe  b'anto?iteit  3ijnber  Mm  c 
Jett/en  3ün  bingen  bie  gctooneiijfe  boorballen  alfmen  ' bomt  te  banbelenenbrebemaben/  tenaenfienberal^  IC 
gemene  rutfc  en  ffilbeib  €n  ifi  bat  in  be  felbe  artïcm  <c len  eenige  ftoarigfjeib  balt  ten  aenfienber  berftofftte  e( 
goeben  /  de.  berbalben  fullen  Commiffariffen  gebe 

„  252eba  gebouben. 
„  ï|et  ttocbe  artijbri  berbat  alleen  een  berb2ag  om  be 
„  b2eembelingcn  en  .Spangiaerben  uitbefej^eberlan* 
,3  ben  te  boen  bertrecnen/  toaer  toe  3ijne  Ifêajefreit  nu 
„  betoilligt  beeft/  en  en  t-ef  baerom/  alö  gcfegt toerb/ „  3Öne  aut02itett  niet  gequerft. 

fyct  berbeartitfielen  neemt  m'ettf  toeg  banbe  auto- 
3> 

„  ritrir  ̂ iinber  jBajefleit :  gemerftt  bet  felbe  berbat/  bat 
»  beibebe  parmen  gebouben  fullen  fijnbegeiteraleber, 
«  öaberinge  te  berfoebcn  /  gelijfemen  um  ten  tijben  ban 

In  't  2 1.  artijcle  /  boetoel  ten  eerfïen  aenfien  fcltönt  <" bat  \)tt  ben  <®eefreljjhcn  perfonen  nabelig  iet  /  toe^  u 
gen  bun  berftorben  goeberen  /  en  bat  mitf  bm\  't  felbe  it 3ijne  Jïfêajefteit  berogeren  fouttc  /  alö  0«n  patroon  « 
tocfenbe/  bk  ban  reebttf  toegen  gebouben  Ü$  opfir bt  op  cc 
ben  tc  nemen  /  en  itf  baerom  00b  niet  ban  probifioneel/  « 
en  tot  bat  op  bun  b02ber  p2ctenfïen  toerbe  georbom  <c 
neertbp  ben  Staten  <0enerael/  toaer  boor  Dunöin- « 
ber  gebetert  mag  toerben.  <e 

<&ibp Ijetlaetfte  arnjfïclbebbenbe  staten  <0enc*<{ 

raei 



Jtï 
Het  tiende  Boek. 

s  ïaeiaenoeafaemnetüortt/  fo  boa*  Bun  rapwtaben
 

''  föSöSS/a»«w tcaggreatiecnbetoil; 
"  ff bfffieSftt/  bat  3Ptoan  gccnter  mcnmge 

S  Sactocca  ictJ  te  toillen  «tenteren  tegen  t'auto^ "  t*SS  5ünte  batöetgc* 
"  ISS ï 7  acfcfocö  f*  na  ten  nooti  bc*  tyW  en  te* 

"  £SSS2»tf£  of  ontmoctinge  terbootf? 
"  ffi  S Ktfefoen  V^m/  cn  om  tt^?™^ 
"  KiSSram  cnfómcnof  onbeilcn  ( ai^  gefeib m  cn 

" KctS"Srlöfi«  toatf  fufcalfoteboen/afcöclan* 
"  ten fSuSSn  gebaer  te  bjengen/  en  batbanber  tf 
"  SStettc  bcrtoacïiten  cn  iöbanbc  cöebe  refolti* 

"  tie  ter  boo?(5  Staten  <0encrael/  tact  op  alïc0  mat 

"  foute  feonmn  boojKomcn  /  be  ftuartgüeHen  bonnen 
3>  aercbjeiTcert  merten»  <.  ̂         _. 
"     ©eSanenöc  aibuöaetttiebanbcnfcabeban&ta; 

2  te  /  batmen  gel»K  Öier  bozen  gefeib  en  berblaert  w/ge
* 

fonbeUiHberfinenbe  net  mm  tractaetoectyebema; 
Hinae/  niet  binten  enfal  centg  noinct/  bat  bn  bet  bpo?f3 

tractaet  ffatitoatett  en  beöoojlijfee  geDootfaemfictb  tot 

tfinJlSaicfteit  'ncauetft  toecoe/  en  bat  31111  ̂ oocficib 
!J  Sn  en  mac  inSm  name  3ünter  »jetfcit  bet  felbe 

;  aggVeaen SS  reftricticn  ban  in  MM/«« 

fulfeerfomie  alö  bet  bootö  tractaet  wbeb2tngt/ o
p 

;  bat  boomtoarenbè  totte  boo?f5  bergabeeïnge m .&ta* !,  ten  /  alle  be fafcen berbetert  mogen toerben  /  gelnfi  W* 

!,  tot  onberljoubinge  ban  45ote£  eere  /  b'auto?it«t  
en 

bcïioo2UjHegcöoo?faembeib  öesf  «ontw/mnfoabecj 
b'algemeine  rufte  be.ö  ïanM/  öcbpnbenfaltoecben 

!  tebeVen.  Wcrop  bat5ijne^ooglieibliembefioo?t 

',  tebertroumen  op3ijne  Staten/  oiftptoNtt^mafe 

«  abbnè  ten  gocben  te  toillen  buiten/  atë  boo2tbom
enb e 

„  ban  ten  genen  tie  anber*  niet  en  toenfcljenboo
?ben 

» tegentooo?ttgcntöt  (geIijB5POOttgebouten3un)
  al0 

,  SS  cn  boocöcit  3ünt.ec  m&m  «?«*«*"' 
en  bat  alle  fanèn  beleit  mierten  al0  ban  allen  tiitcn 

S  tot  bermcerberinge  en  toelbaren  ter  felber  m  aUes*/ »  en  ober  ah 

^e  peeren  maten  ban  ̂ tate  titft  fafte  in  beïibera* 

tie  gcleib  Uebbenbe  /  cn  taer  op  gelet  /  nebben  Daer  at* 

Dg*  en  berfelaringe  gefojmcert  atë  boïgt : 

157^ 
felveftuk  of  feit  van  pacificatie;  en  het  gene  hydaer 

na  heeft  belaft  en  toe  diverfe  reifen  gefchreven  ,  fo 

door  zijn  Hoogheid  als  anderfins  ,  maer  ter  contrarie 

dat  d' autoriteit  en  gehoórfaemheid  van  zijne  Majefteit 

daer  in  is  erkent  enbewaert,  als  gedaen  by  wete,  ge- 

hoórfaemheid en  aggreatie  van  die  van  den  Rade  m 

dennaem  van  zijne  Majefteit ,  en  als  by  de  Majefteit 

gecommitteert  en  gcfteld  tot  het  gouvernement  van 

den  Lande",  en  dat  alle  articulen  den  felven  poincle  ra- 

kendezijn  gefield  ter  vergaderinge  der  Staten  Gene- 

rael :  daer  by  gevoegt ,  dat  de  voorichreven  Staten  van 

als  tot  als,  fowcl  voor  de  Pacificatie  als  gedurende  de
- 

felveendaer  na  folemnelijken  hebben  geprotefteert, 

als  fy  als  noch  protefteren  van  te  perfevereren  en  te
 

willen  blijven  in  de  felvige  behoorlijke  gehoórfaem-
 

heid van  zijne  Majefteit ,  hebbende  hen  gefubmittcert 

als  ook  de  Princevan  Orangien ,  Staten  van  Holland, 

Zeeland  en  gevoegde,  teprocureren  of  verforge
nde 

vergaderinge  der  Staten  Generael ,  in  der  manieren  die 

oedaen  werdinde  ceffieen  tranlport  van  defeNe
der- 

fanden  ,  notoorlijk  dependerende  yan  c'autorite
it  en 

Hoogheid  van  fijne  Majefteit. 
Ten  leften  verklaren  en  attefteren  dat  door  de  pa- 

cificatie gedaen  is  goeden  en  trouwen  dienft  aenGod, 

zijne  Majefteit ,  en  den  Vader-lande ,  en  darter  ander- 

fins  gene  apparentie  en  ware  ,  dan  van  een
  defola- 

tie,confuue,eneen  generaleen  onwederoprechtel
ij- 

keruine.  Gedaen  tot  Öruffel  den  20  December  1^76. 

Onder  ftond,  By  ordonnantie  van  mijne Heeren  
van 

den  Rade  van  State.  Ondertekent Berti. 

Die  van  den  Rade  van  State  des  C
oninx  onfes  Hee- 

ren ,  pecommitteert  by  fijne  Majefteit  tot  he
t 

Xn  gouvernement  Generael  van  fijn
e  Nederlanden,  ver- 

Sw  ftaen  hebbende  uit  de  Remonftran
tie  der  Staten  Ge- 

S"8?  neraelderfelver  Landen,  dat  de  Hee
re  Don  Johan  van 

te  CP-Öe  Ooftenrijk  in  de  communicatie  tuffchen  fijne  Hoog- 

heid en  de  Gedeputeerde  der  Staten  Genera
el  gehou- 

den binnen  Luxemborg  in  defe  jegenwoordig
e  maend 

van  Decembri,en  verfocht  wefende  te  aggre
erer 1  de :  Pa- 

cificatie tot  Gent  gemaekt  den  8  Novembns  leftled
en, 

tuffchen  de  voorfz  Heeren  Staten  ter  eenre,  en
  den 

Prince  van  Orangien ,  Staten  van  Holland,  Zeetend  en 

gevoegde  ter  andere  lijden,  heeft  verfocht  vo
ldoen  in- 

leen verfekertheid  van  den  Rade  van  State ,  dat  in  de 

Pacificatie  gene  faken  en  ware  derogerende 
 of  tegen 

fijnded'autoritek  en  behoorlijke  gehoórfaemh
eid  van 

fijne  Majeftet. 

tinge  en 
aöutió 

titie 
tan 
€tolt< 

©e  ̂ 2ince  ban  «©rangten  ban  alle  ten  ïjantel  ban 

^on  ̂ an  en  bet  <©enerale  Staten  geatberteect  m* 

te/  cn  ontfangen  Debbente  te  arttculcn  tot  £ujren* 

buig  gebantclt  /  mette  apoftillcn  ban  ̂ on  ̂ an  taec 
on  geftclt/merbte  toel  te  meninge  ban  ten  boo2f5  ̂ on 

4an.  ̂ etbalben  8p  be  <0ebeputeeute  ban  bc  £to* 

t?n  ban  foliant  en  Zeeland  (  b?  Dcm  tocfente/  be 

felbe  boo2liiclt  en  communiceerte/  te  toelheten  z<j 
Secembriöl»»  maniere  ban  abbewentteaenbcl§ee* 

ïen-ktateii  generael  /  too?  Bare  <0eteputecrte  öeö> 

bentoenobecleberentitbpgeboegte0eftö?ifte. 

G€fien  bn  ten  gtaten  ban  iollanb  /  ̂eelanb/  e
n  ( 

bare  geaffoctcerte  fenere  pointtcn  en  articulen  et)[ 

hm  luiten  benaubigt  en  getommumecert  b»  mnncn  nw 

mSXmSm  ̂ angien/  tetoelbebantoe,  ̂  

oenbenleeren  staten  bant'antere^obtnctenban  %w,
 

te  lebellanten  boo?get:agen.en  .öcaccoojtccrt  «n 
 m 

Setoeeft/^on  goöan»u|ïrta  Binnen Jee  flat  %u*  %** rembojg  op  ten  feflen  tefer  jcgentoooitiger  maent  ,flnb/( 

ban Sec  emb?i  /  en  be  felbe  /  mitfgater0  fanttooo?te  jrij. 

bZMcmim  taer  op  getaen  apofïillercn  /  om
  £*■ 

Seri  ngengeconfetcert/  en  opalief  toel rrjpclijft gelet  to*, 
SSe/fo  en  nonnen  te  felbe  met  onberljoutenb?  ma 

bat  te  boo?f3  poinctcn  en  arttculcn  ficD  tn  alless  confo?-  6anD( 

m  ertenmctöctgcne  bat  tot Jjicrtoeboo?  öetgeme,  
irn 

ne  befte  ban  ten  lante  geacco?teert  en  gefloten  t£/ ba  t  «j 
nocfttanö'tgeapotrilleertet0p?emtic!ab Ie  en  genoeg  

$ 

i  b[cpatmcanc:mcc6cIijfti)aetf!»ite^ooo!l«t)tDcm-
 « 

coniiaereert  cn  njpwj~  & — *•       .- -  —         <? 

ran  de  vredemakinge  in  alle  hare  pometen 
 en  arti- 

culen ,  cn  dien  volgende  die  geaggre-eert  en  geco
n- 

firmeert  in  den  name  van  fijne  Majefteit ,  als  gantfeh 

noodlijk  na  d'occurrcntie  en  nood  des  tijd ,  in  w
elke  de 

autoriteit  van  zijne  Majefteit  alfo  wel  als  ons  
heilig  ge- 

love  en  Roomfe  Catholijkc  Religie  waren 
 in  groot 

perijkcl  van  te  lijden  notabel  of  aenmerkel
ijke  preju- 

dicie  en  intereft.    Verklaren  en  attefteren  
dat  in  de 

bovengemelde  Pacificatie  gene  fake  en  i
s  of  pre,u- 

dicic  bringende  aen  de  autoriteit  en  behoor
lijke  ge- 

hoórfaemheid van  zijne  Majefteit,  acngeficnhe  ge- 

ne dat  d'inhoud  vanden  traörate  van  zijne  Majefteit
 

inde  negociatie  tot  Breda  was  defen  conform  op
  het 

binnen bcnlanbete  mogen  bicngen/  torifetegwj  ë 

nocmte  ̂ ccre  pince  /  en  Staten i  ban  Man*  en  « 

Eeelant  niet  en  bonnen  toeftaen  of  goeb  ö^mtcn; « 

3©antnatiente  Staten  in 't  generael  najanoo^uU  « 
gjfamcntlüb  te  toapenen  nebben  moeten i  aejnefflett  « 
omficl)teteb2i)tcn  banfict  onberb2agclijbiobcnop^ « 

wcffie  ban  te  ̂ panjaerten  /  elft  antcren  bclobenbe  
u 

Il  te  f?acn  met  Woet  en  bloet  /  om  te  felbe  en  aj*«  « 

uitUeemfe  ïantfclientcrsS  niet  alleen  uu  ten ̂ ante  te  
« 

berölöben  /niaer  taer  en  bobcn  buiten  te  bouten  /al^  « 
hlüïubp'tbcrbont  (laente  berbatet  inJirtWflJ.  « 

tijnel  ban  te  boo?f5  pacificatie,  ̂ ntien  men  ban 



$7^ 
„baer  ter  corttrarien  öefe  gereferbecrbc  famltcit  3ijnc 
»  IgoogDciD  totlt  toefïaen  fonDcr  eenige  refïnctte  of  in* 
» feggen  ban  De  Staten  /  fo  ftaet  te  beDUcDten  /  ja  toerD 
3»  boo2  felier  gcDouDen/  fo  toanneer  De  toapenen  bp  Den 
jjonnojclenonDerfaten  ncDcr  gclciD  fouDcn3ijn/DatDe 
»  gene  ore  alrijD  gepoogt  Debben  De  felbe  boo£  öaïfefje 
«  rappo2ten  bn  fnne  fBajeftcit  te  bermanen  /  ook  lict> 
33  telijfecn  een  oo2faen  fullen  toeten  te  DicDten  om  een 
sjmeutocn  oorloge  aen  te  nemen/  en  onDec  net  Dflcel 
33  ban  Dien  De  ̂ pangiacrDen  en  uitDcemfe  tocDcrom  in 
»  De  SlanDcn  te  Doen  nomen  /  en  alfo  na  Den  benneten 
3>  De  onDerfatcn  te  Doen  bertmicnen  enineeutoigefïa* 
jjbemie  (tellen.  3(11  Det  toeln  niet  alleen  uit  Den  boo?* 
3>gaenDe  regiment  en  actiën /ncmaeroon  uit  berfcDei* 
»Den  geintercipieerDe  b2ieben  ban  fijne  ffêajefteit/ 
»  mittfgaDerö  ban  ï|icronpmo  De  föoDa/  en  Daer  na  ban 

»  35on  gfan  D'3Cuftria  /  en  meer  anDere  gefpeurtnan 
3'  toerDen/  Die  Dacrom  Dn  Den  peeren  Staten  toel  een 
»  goeDc  toaerfcDoutoinge  beDoren  te  gelDen :  fo  oon  Doen 
»  Die  gcbeinfDc  en  impertinente  anttooo2De  ban  fijne 
»  ̂ oogUciDop'tmccrcnDcclbanDe  anDere  poinctenen 
«pjopofirien/  bpDet  toeln  onDcr  anDere  De  boo2f3$a* 
"  erftcatte  i\\  ttoijfel  fjerroepen  /  en  gep?efenteert  toerD 
"  acte  ban  bergiffeniffe  te  Doen  DepefcDèren  ober  De  ge- 
3»  paffeerDe  Dingen/  mitfgaDcro'  een  nieuto  parDon  te  De? 
«fluiten  metten  üaeD  Der  Staten/  bolgenDeDen  [aft 
»  ban  fijn  JlBnjeflcit  /  $c.  recDt  of  pemanD  ongeooMoft 
»  toare  getoeefï  f  jet  getoelt  Der  ̂ pangiaerDen  te  toeDer* 
"fïaen.  <En  Dctoijlc  DatDe<©eDcputecrDen  Oen  alDuö 
»  met  tooo2öen  Debben  laten  fïepcnenonDerDouDen/  fo 
«en  ijeeft  fnn  J^oogDeiD  egenen  tijD  berfuimt/  maer 
»  ruiteren  en  nncebten  aen  Doen  fehsijben  in  berfcDeiDen 
»  oosten  /  Diens?  De  boo2f3  <0eDeputeecDen#  te  meer  te 
"  noteren  3(jnban  eene  fufpmc  faciliteit.  <£n  Dit  al  te 
"famen  geconfiDeceert/  fo  berfoenen  De  boo&oemDe 
»  ̂eere  Den  fynwtt/  mitfgaDerö  De  Staten  ban^ol* 
"lanb  en  EeelanD/  Dat  De  peeren  Staten  ban  Dean* 
"  Dere  $2obincicn  op  De  gepjemitteecDe  reDenen  en 
»  toacrfcDoutoingcn  emftelijn  toillen  letten/  en  ook  in 
"  Det  goeDc  berftaen  /  Dat  fn  luiDen  en  Dare  geaffocieer* 
»  De  t\\  als  niet  èn  nonnen  aennemen  Det  geacco2beer* 
»  De  tuffeften  De  boo2(5  <«5eDeputeerDe  en  fnne  éoog* 
"  DeiD/  ebenberre  öet  fclbe  fulriö  alfmenDengecom* 
"  mumceert  ïjeeft/  mcrnelijnen  Daer  Det  felbe  contra* 
"  rieert  De  boo:f3  Pacificatie/  De  toclnebeboo2nocm* 
"  De  l^cere  $2ince  /  Staten  ban  ̂ ollanD  en  ̂ eelanD 
"  begeren  Dat  onDerDouDen  en  acDterbolgt  toerbenaer 
J'  nare  fozme  en  teneur/  fo  fn  oon  gcfint  en  bereiD  3ijn  / 
"  öefelber  ober  öaer  lieDer  3pe  in  alle  manier  te  on* 
"DcrnouDen  en  t'acDtecbolgen/  a\$  toefenDe'teenig 
"  miDDel  toaer  Doo?  De  lanDen  toeDerom  in  öarenou> 
"Den  fleur  en  pzofperiteit  mogen  nomen:  Doclj  of  niet 
"  tegenftacnDc  Dit  tegentooo2Dig  aDbertiffement  De 
55  peeren  Staten  fieft  toilDen  laten  berleiben  in  ecnig 
"  accoo>D  tegens  De  boo2f5  pacificatie/  ofalfulftean- 
"Der/  Daerbp  '!Si!;anDd©2pl)eDen/  tlecDtenen  %iU 
"  bilegien  te  niet  gemaeht  of  genrennt  moeïjten  tóo?' 
'Den/  't  toeln  43oD  berfioeDen  moet/  fo  toillen  De 
*  boo2genoemDe  i^eere  #2ince  /  Staten  ban  t^ol- 
n  lanö  en  ZcelanD  ijier  niet  meDe  oberftaen  /  en  ban 

alle  't  rjuacD  Dat  ter  oo2faïie  ban  Dien  De  tegen* 
?j  tooo2DigeintooonDeren  banDenHanDeenöaren  na< 
nomclingcn  fal  obernomen  /  b2p  en  ontfcDulDig  ge* IjouDen  3ün  boo2  <0oD  en  alle  De  toerelD. 
r\€  faften  alDuö  ftaenDe/  fjebben  eenige  peeren 
•*^ban  De  Staten  Der  BeDerlanDen  beginnenDe  te Bemernen  /  Dat  D002  Den  bjemDenen  gebeinf  Den  Dan* 
Del/  Die  un  ̂ on  ̂ jan  geD2eben  toerD  (en  nocïjtanö 
acnfienDe  Dat  Dn  toaöDeööoningö  b2oeDer/  en  DP 
Dagelijftö flem to.iö beijtcrftenDeban böln  en macDt  / 
Dat  ooh  berfcljeiDen  peeren  /  fo  in  Den  nacD  ban  ̂ èta= 
te  /  al$  in  De  Staten  (©enerael  begonDenna  Dem  te 
ïuifterert)  i\ït  letfetoelonDcr  DenluiDen  mocDt  onee* 
nig()ctD  ontftaen  /  en  Dat  fp  ober  fulr  ban  Den  anDcren 
fdieiDenDc  /  fouDen  berloren  gaen  /  goeD  gebonDen  een 
önic  onDcrDenanDerenopterecDtcn/  enalfoDeccne 
mette  anDere  te  bereenigen  en  berbinDen/om  alfo  een* 
teacijteljj&en  De  faöcn  te  belciDen  tottegenftanDban 

Ooripronk' der  NodcrLandfê  Beroerten. öe  ̂pangiaerDen  enDaren  aenDdttgeren/  gemeene boo^ftanD  en  befcDccminge  ban  liet  ©aDerlanD/De 
itoomfeCatöoüjHe  iieltwe/cn  belioo2lijne  autoriteit/ 
gcDoo2faemDeiD  ban  Den  Uoninh:  alfo  iffer  fehere 
Unie  ontto02pcn  engeminuteert/  Daer  in  fn  oonDeb* 
ben  bernlaert  te  blöuen  bn  De  gemaente  pacificatie tot<0ent  beflotcn/  en  belofte  ban  bc  een  De  anDer  ten 
uitteritenteafTiltercnmetlüf/  aocDenblocD.  We 
«me  alDusf  geraemt  jtjnt»  /  ï$  eerft  opten  %9  decent* 
b2iö  1  y  76.  gebifiteert  getoeefï  bn  acljt  peeren/  De  toel* 
mbp  maniere  ban  aDbijöonöer  Darc  DanDfcD2iftcn bernlaert  Debbcn  goeD  te  binDcn/  Dat  Dit  comp/omts* 
fouöe  toerDen  getenentbpalte  De  Staten  (©eneracl/ 
berlilarcnDe  ooft  bereiD  te  5ün  't  felbe  fo  Dinmaelö  alss fp  Dc#  fullen  berfocljt  toerben/  infgcltjr  te  tenenen, 
<D'eerfte  Die  Dit  tencnDen  toaren  /  Iohao  van  der  Lin- den, aiÜt  ban  &t.  <©eertruit/  Philips  Grave  van Lalein ,  Maximiliaen  Grave  van  Bofïii  ,  Piere  de 
Worchum ,  F.  Perenot ,  A  Doingnies,  Guilliaume  de 
Hornes  en  lan  de  Berfelen.  <Dit  alDutf  begin  gegebcn 
3ünDe/  &  fo  boo2t  gcD2ebcn/  Dat  Ijet  efntelijn  b^  De 
«Staten  <©cneracl  gercfolbeert  en  gearrefteert  i$  ge* 
toojDenDenplanuarp  1777.  engco2Donneertbpalle 
5p2daten/  <0eeftelnfte  perfoncn/^eeren/CDelen/abe* 
ngDeDeneniBagifiraten  ban  toetten/  fïeDenenftaf* 
felrpen/rep2efenterenDe  De  Staten  Der  j^eDerlanDeit 
onDerteftcnt  te  toerDen  /  Debben  ooü  goeD  gebonDen  ee* 
nige  uit  DeDare  te  Deputeren  aen  DemiacDbaiirièta* 
te/  gecommitteertbp  Denföoninn  tot  Dengencialen 
<©oubernemcnte  ban  Den  EanDe/  om  De  boo?f3.  unie 
b^  De  felbe  te  Doen  aggreeren  en  bebcfï igen  /  gelijn  De 
felbe  Die  ooh  ten  felben  Dage  geaggre-eert  en  bebefiigt 
Debben/  en  D002  DenlieDcr  02bonnantie  i$  geteftent  bp 
Den  Secretaris  Berti.  m>t  boo?f3  Unie  en  bereeninge 
toa^iuiDenDeal^bolgt: 

\TTY  hier  ondergetekent.  Prelaten ,  Geeftelijke  per- 
"  fonen,  Heeren,  Edel-luiden  ,  Overigheid  en 

Magiftraten  van  den  Wetten  ;  Steden ,  CafTelryen  en 
andere ,  makende  en  reprefenterende  de  Staten  van 
den  Nederlanden,  jegen woordelijk  tot  BruiTel  verga- 

dert, en  andere,  wefende  onder  de  obedientieenge- 
hoorfaemheid  des  Alrehoogften  ,  Machtigden  ,  en 
Doorluchtigften  Prince,  de  Konink Philips,  onfen 
genadigften  Heereen  natuerlijken  Prince.  Doen  te 
weten,  allen  jegenwoordig  en  toekomende,  dat  wy 
aenmerkende  hoe  ons  gemein  vaderland  door  de  bar- 

bare ,  wreedelijke  en  tyrannife  vei*druckinge  der  Span- 
giaerden,  ganfchelijk  bedorven  is,  fo  hebben  wy  be- 

weegt en  gedwongen  geweeft,  ons  te  famen  te  voegen 
en  te  vereenigen  ,  en  met  wapenen ,  raed  >  volk  en 
geld  malkanderen  hulp  en  byftandte  doen,  tegen  de 
voorfz,  Spangiaerden  en  haren  aenhangcren,  verklacrt 
wefende  wederfpannige  en  rebellen  van  fijne  Majc- 
fteit ,  en  onfe  vyanden.  En  dat  defe  Unie  en  vereenin- 
ge  zedert  is  beveftigt  en  geconfirmeert  by  den  vrede  en 
Pacificatie  leftmael  gemaekt,al  met  autoriteit  en  ag- 
greatie  van  den  Rade  van  State  by  fijne  voorfz  Majcit 
totten  Gouvernemente  gencracl  van  de  voorfz  Lan- 

den verordent.  En  alfo  het  einde  en  effect  van  dele  ver- 
eeninge  onderlinge  vereifcht  alle  getrouwigheid,ftant- 
vaftigheid  en  reciproke  verfekeringe  ten  eeuwigen  da- 

gen,  en  dat  wy  niet  en  begeren  dat  door  mifverfland 
deshalven  foude  eenige  oorfake  vallen  van  fufpitie  of 
quaed  vermoeden,  en  veel  min  van  onbilligcn  wille  op 
yemand  van  ons.  Maer  ter  contrarie  dat  de  faken  roe- 

rende de  felvc  vereeninge,  ganfelijken  geprócureert , 
gevordert ,  en  ge- executeert  mogen  worden ,  met  alle 
getrouwighcid ,  vlytigheid  en  diligcntie  fulx  dat  nie- 

mand van  den  onderfaten  en  ingefetene  van  de  voorfz 
Landen,  eenige  wettige  oorfakc  en  hebbe  hem  des  hal- 

ven te  ontvreemden  of  qualijken  te  vreden  te  zijn 
van  ons.  Daerom  en  befunder  om  te  verhoeden  datter 

niet  ongetrouwelijk  gehandelt  en  worde,  in  preju- 
dicie  van  onfen  gemeinen  vaderlande  en  rechtveer- 
dige  en  wel  gefondeerde  befcherminge  deflelfs.  Noch 
dat  by  ncgligentie  of  oogluykinge  yet  foude  wor- 

den  verfuimt ,  wes   totte  felve  rechtveerdige  be- 
(€  1 1  fchcr. 
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üttifc  en 

berce* 
tunge 

tujTrljcre 
bekene/ 
rale^ta« 
ttn  örc 

latiDcti 

OHÖCC' 

maeftt/ 

cnöpöctt 

Qabe 
ban^>td* ten  ge* 

ronftc^ 
meert. 
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Het  tiende  Boek.  157É, 

fchermin^enootelijkis.offoudenootelijkmogenwe- 1  nctUrael  fouben  feomett/  fjeïta  ben  x9  ̂ cCemb?të  ggjf* 

fen   So  hebben  wy,  uit  krachte  van  onfen  vermogen     geCOmmitteert  tttf  Jfcecre  Stbt  ban  &t.<01U"amge*  tc£be 
en  Commiffien  refpeótivelijk  enanderfins,  voorons     HOrcn  25ifTCÖ0P Uan  28tRC$t / ben  jBarqutë ban «|a=  «n©ot 

en  onfe  nakomeren  f  gelooft,  en  geloven,  optrouwe    b?C/©iC0nteban<©ent/Öen^aenberbcerej3an^^^ 
vïnaoedeChriftenenTluidenmetlrcn.enalsoprech-  I  netfiC/  2502Cb02abC  ban  25?uflH/  Cn  3üboipÖ  ̂   SBR? 

teliefhebbers  ons  Vaderlands,  onverbrekelijken,  en  !  |BCCtftCtKC/Pcnftönari0banöcn©2pcn/Omna^On  mine. 

ten  eeuwigen  da»en,  te  houden  en  onderhouden  defe  |  S™  te  treeften  tOt  jBa«ï)C  en  familXC  I  enbCttfelbett 

Unie,  verleningen gemein  verbond,  Tonder  dat  ye-    te  punteren  bare  Jft&Og.  OOtttlOCbige  reCOmmanba* 
mand  van  ons  hem  fal  mogen  daer  af  ontbinden  of,  tie/entebetftlarenbatfpbcrltacnljabbenbep?OpOfc tte  ban  be  2&acnbe2becrc  ban  lïaflïngem/en  op  befelbe 
verfcheiden,  by  fimulatie,  geveinftheid,  heimelijk  ver- 
ftand,nochby  eenige  andere  maniere,  hoe  dat  fy,  tot 

onderhoudinge  van  onfen  heiligen  gelove  en  Catho- 
lijke  Apoftolijke  Roomfe  Religie,  Voldoeninge van 
den  voorfz,  vrede  en  Pacificatie,  eenfamelijk  totuit- 

drij vinge  van  de  Spangiaerden  en  hunne  aenhangeren , 
onder  behoorlijke  gehoorfaemheid  van  fijneMajefteit, 
tot  welvaert  en  ruftevan  onfen  Vaderlande,  en  daer 

toe,  om  te  onderhouden  alle  en  een  jegelijke  onfe  Pri- 

vilegiën ,  Landrechten ,  Vryheden ,  Statuten ,  Coftu- 
men,  oude  herkomen  en  gebruiken ;  waer  toe  wy  ver- 
ftrecken  fullenalle  de  middelen  ons  mogelijk  wefen- 
de ,  fo  met  geld ,  volk ,  raed  en  goed ,  ja  metten  lijve , 
indien  des  nood  ware;  en  dat  niemand  onfer,  en  fal 

mogen  in  het  befonder ,  eenigen  raed ,  ad  vijs ,  of con- 
fent  geven ,  noch  fecrete  en  heimelijke ,  of  particuliere 

communicatie  houden,  mette  gene  die  van  deferver- 

eeninge  niet  en  zijn  j  noch  ter  contrarien,  hen  in  geen- 
der  manieren  openbaren,het  gene  welk  in  onfe  gemei-  j 
ne  vergaderinge  is,  of  fal  gehandelt ,  geadvifeert  of  ge- 

beboebt  cn  riipehjh  gebelibcreert  bebbenbe/  en  babbelt 
fpnietgerabcn  gebonben  eenige  bergaberingetema* 
öen  in  be  fïab  ban  l£ocp  /  fo  njn  l^oogbeib  Ijabbe  be*       . 

geert/  om  berfcljeiben  rebenen.  Cerfïeiijftombatbe®^* (lab  niet  en  i0onberbegeboo?faembeib  ban  fijne  ffèa-  ne  m 
jefteit/  enbaerom  niet  en  fouben  berren  nocUtoillen  ten  ®% 

becfefteren  ben  perfoon  ban  fijne  ̂ oogneib.  <©at  niet  ""**' bienujft  en  mebe  nieteerlijften  toare  boo?be  Staten  neerr/ 

ban  ben  Hanbeficb  tctranfpo?teren  buiten  be^tan*  toaecoir 

benban  fnne  jBajeficit/  baer  fobele  Hebenen  goebe  wg*  1 berfe&erbe  plaetfen  3ijn/  becfien  met  geaff ectioneert  «n  tS 

bolft/  fonber  eenigen  ttoijfel  of  f  toarigbeib  /  bat  be  gent» 

boo?f3  ̂ taten  baer  boo?  fouben  te  feer  toefen  gep?eiu-  s*».  I biceect  in  baer  eere  /  bat  b?eembelingen  boo?  baer  fou* 
bentoerbengep2efereert  /  en  bat  fijn^oogbeib  meet 
toebctroutoen  foube  be  b2cembelingen  ban  be  natuur* 
lijfte  ban  ben  ilanbe.   gtem  bat  boo?  bat  mibbel  fnne 
i|oogbeib  mocbteberoo?faften  nieutoe  toantroutoig* 
DeiH/  en  alfo  beraebtecen  be  bolftominge  ban  bet 

floten  worden:  maer  fafhem  moeten  in  alles  voegen  J'egent0002big  appOtnCtement  /  tOt  gcOOten  rOllto e» 
en  conformeren  tot  het  gene  wes  onfe  generale  en  ge-  (  Uerb?iet  ban  een  jegelijft  /  batfe  baeCOm  fOUben  ttlfïftC^ 

mene  refolutie  fal  gedragen.  En  indien  enige  Provin-    WÖ/  bat  fnn  ̂ OOgfteib  fieft  fOUbe  toillen  beCtCOlltoett 

cie,Staet,LandfchaP,ftad,flotofhuis,  word  belegert,  I  op  be  Staten/  nabemael  men  berftonb  /  bat  f?  bp  na 

befProncren,aen»eflaaen,befchadigt  of  verdrukt,  hoe  i  beracco?beert  toaren/  en  niet  en  ontb?ccftt  ban  te  ef* 

datfy,enofyemando°nfer,  of  andere,  hem  hebbende  |  fettuerett  Of  te  bOlHOmen  fijn  belofte/  baer  ban  W 

10.  B. 

voor  het  Vaderland  en  de  gemene  befcherminge  des 

felfs,  vromelij  k  gedragen  tegen  de  voorfz.  Spangiaer- 
den ,  of  andere  affairen  daer  af  dependerende,  fo  in  het 

(M*f>)  generael  als  particulier,  worde  onderfocht ,  gevangen, 
gerantfoeneert ,  befchadigt,  befwaert,  overlaft,  of  in 
onruft  gebracht  in  fijn  perfoon ,  goed,  eere  ,  ftaetof 
anderfins  Geloven  wy  daer  in  byftand  te  doen  by  al- 

len den  middelen  voorfz,  namentlijk  te  vervolgen  de 

ontflaginge  van  fulke  gevangene ,  het  z.y  met  kracht  en 
geweld,  of  anderfins;  oppenevantewefenafgefeten 
gedegradeert  van  Edeldom ,  van  naem ,  van  wapen  en 
eere,  gehouden  als  meineedig  ,  ongetrouw ,  en  vyan- 
den  van  ons  vaderland,  voor  God  en  alle  menfehen,  en 
te  vallen  in  defchande  van  infamie  enonvroomheid 

ten  eeuwigen  dagen.  En  om  defe  onfe  vereeninge  en 

heilig  verbond  te  verfterken,  hebben  wy  defejegen- 

woordige  met  onfe  gewoonlijke  handtekenen  onder- 
gefchreven  en  getekent  den  9  Ianuary ,  inhetjaerons 
Heeren  1577. 

3©elfee  Unie  bp  ben  ïïabe  ban  <§tate  geconfitmeert 
cn  bebeftigt  3ijnbe  al<s  boren  /  iö  oob  mebe  bp  be  #?e- 
laten/  ®ïcati(t\\/  ©eccen / <©oubecneurö /  föaben/ 
<öbeciglicbeu  en  jBagijlcaten  cefpectibe/  eïn  te  fijne 
tijbeonberteftent. 

fee  fenö 
4Brfan> 
ten  (n 

iauD. 

Eenigen  tijb  bier  na  beeft  be  Ifteifet  föoboipïjttf  be 
tbjebe  ban  bien  name/  tot  bolboeninge  fijnsf  fcf)2i> 

bcnö  aen  ben  Staten  <0cnecael  gebaen  /  gefcft2eben 
aen  ben  ̂ oogbjeecbiaen^eece/^eere  <6eracb  ban 
<a2oe0öeek/23ifTcOopbanglupB/  J^ectog  ban  25ul; 
Ion/  iBarftgcabe  ban  5Fcancimont/  <02abe  ban 
Btoon '  $c.  $:ince  beö  heiligen  ïlijr/en  JBillem  ̂ ct^ 
toge  ban  «6ulicft/  €Iebe  /  $c.  en  baec  beneffenö  ober- 
gcfonben  peeren  ̂ Dilipö  be  3Ulbeb2p  en  25aenbcr^ 
ftecre  ban  a©ijneburg/  fijne  l^ajefteit^  ̂ of-©2efi^ 
bent  /  en  <0>octo2  3inb2ie0  taille  /  alö  fnne  %  mba(Ta- 
beucö  in  i^cberlanb/  om  be  b2cbe  tuffcfjen  ̂ on  lan 
en  be  ̂ taten  te  Helpen  maften. 

3£:  Staten  <©:nerael  gebomen  tnefenbe  bet  mee- 
ten  <Be>rcnb£cl  tot  Hamen  /  menenbebatfjp(<©on5Ian)al' 

bacc  m:bc  bomen  foube/  maccljp  infiftecenbe batfe 

©e.^>M 

fenöeii 

feibe  gelafl  te  3ijn  ban  fijne  fiBa jcftef t  /  en  baer  ban  ö&» 
Ijeeftbolbomen  autoriteit  en  toille/  en  bat  baerinfört 
^oogbeib  foube  gefterut  en  gebtent  bjerben  boo?  be 
Staten  en  alle  bare  mibbelen/  fo  becee  rebelijh  5P  / 
toel  moetenbe  confibereren/  battergene  ftoacigfjetl* 
gep?etenbeert  en  bJO?b  tegen  fijn  iBajefteit/  nocö  «* 
gen  fijn  ̂ oogbeib :  maer  fimpelijn  op  ftet  bertrefi  bec 
^§pangtaerben  en  aenljangeren/  baer  in  fijn  ̂ oog=> 
ïjziïi  geconbefcenbeert  öabbe  /  baerom  baer  geert 
interbentie  of  mibbelinge  ban  eenige  plaetfe  of 
b?eembe  ̂ mbafjfabcu^  nobig  toajS/  batfe  toijberjJ 
getroutoelijö  betöijfen  en  erbiberen  fouben  aen  fijn 
^oogïjeib  be  attedatien  en  getuignifTen  /  bat  op  te 
ttoepoincten  ban  ben  Deugen  gelobe  en  Catfiolijfte 
ïïoomfe  Religie/  al^  b'autoriteit  ban  fijne  jiBaje* 
fleit  betoaert  tnao'tn  be  pacificatie/  fometb2iebert 
geteftent  en  befegelt  bpbe<ï5ee(ïelijbb«t/  Ut  banbe 
faculteit  ber  i€öeologie  of <©obbeib  /  en  Canoniftfje 
ïlecbten  ber  öniberfiteib  ban  Soben/  aljS  ban  be 
acte  ban  ben  Sïabe  ban  <§tate  /  ban  fo  grote  auto* 
riteit  en  toeerbe/  aljS  be  monbelinge  communicatie 
ber  felbcr  /  toel&e  be  ttoe  eenige  poincten  toacen  /  ban 
be  toeibe  fijne  ï$oogöeib  Ijabbe  begeert  bolbaen  te  toe* 
fen.  €n  toaer  fijn  ̂ oogbeib  ficb  foube  toillen  boegen 
bP  be  «Staten/  fouben  fpfnnen  perfoon  berfeberenbp 
alle  rebelijbe  toegen  en  mibbelen/  en  bat  fïjn^oog* 
Ijeib  terftonb  (na  &t  ge-effectueerbe  bertreb  bec 
^pangiaerben  aggreatie  ban  ben  petë  /  en  anbere 
poincten  begrepen  in  bet  tractaet )  foube  ontfangen 

too?ben  alö  <©oubecneur/en  batfipöanbelenbeop't bertreb  ban  be^pangiaerben/  bat  fp  fouben  injule* 
renbattetteianbe  foube  gefebteben/  om  be  rebenen 
bie  fp  genoeg  toiflen/  en  anbere  begrepen  in  febere 
memocien  fienliebenobergegeben. 

5&e  boo?f5  <©ebcputeerbe  bp  ̂Don  ̂ an  tot  Sfêarcfie 
gebomen  3ijnbe/bebben  albaer  met  ben  eenige  capitu* 
latie  gemaeht :  maer  alfo  be  felbe  bp  be  Staten  <©ene^ 
rael  ben  9  gjanuarp  3ijn  gebefabopeert/  en  boo?  nul  en 
ban  geenber  toeerbe  berblacrt  en  toebcr-roepen  ge* 
too?ben/en  ober  f«lr  geen  boo?tganb  en  Debbcn  gebab/ 

fo  fullen  top  tyt  felbe  boo?bP  gaen  en  baer  ban  bier  »«* 

geen  berbael  maften/  alfo  be  Staten  aeneraelben  18  «JJ' 
tot  ̂ oeponbee  &t&mm  ban  %uph/  al.^plaetfe    3ian.  baernagecommitteertbcbbenben^?elaetban {  'int 



t$7f> 
enbm  fint  Oelcfrt  /  gefto ren  23iflr Oop  bati  itr ecDt  /  en  (g  eec 
'f"  23ucljo  *fipta/  SfircOibiancn  ban  |f  p2e/  peeren  5prebe* 
» Seïc'  n6  &an  $ercnot/2daron  De  ïtcuar/ltcere  ban  COam* ivteeröc  pangnp,$c.  Sanban^.  tCOomaoyi^eereban  jjlöoer* 
'La  ®J?  bene  oounemeur  banbc  ftcöe  en  flotc  ban  36trc/ ƒ ran* 
*o-p  5  cop^  ban  ̂ aletoijn  ̂ eccc  ban «Stocbegem  Ooog  23aü* irn  un<  liu  /  en  kapitein  ban  bc  fïebe  en  flotc  ban  «Oubcnacrbc 
? unï1  n^öcl*^  / en  2ïöoIpD  ban  iBceftcrftc  penfionartë  ban ben  B2pcn  /  om  metten  peeren  ban  ben  Habeban 

^7* &tatc  hen  te  binben  bp  ben  $ eere  <Don  gjan  b'  SCufïria binnen  ber  ftab  ban  ïjoep  /  en  rcfolutelijn  te  tracteren 
opte  poincten(jen  bp  mftructie  mebe  gegebcn/  fonber 
meer  te  beftcben  ban  bier  bagen  communicatie /met 
crp2e(fe  laft/fo  berrc  nabicn/  gebaen  3()nbe  alle  uitter* 
ftcnacrfïigOeib/Oebbenbe  be  interbentie  ban  mijnen 
peeren  ban  ben  Sabe  ban^tate/bcn  ïgeere  25ifleöop 
en  pnnce  ban  Hluift/  ö'SHnibaffabeurö  ban  ben  Jieifer 
en  ben  hertog  ban  Clebe/  fijne  IgoogOeib  niet  en  toilbe 
tncltneren/  öe  boo2iioembe  «Öebcputeerbc  Oaerber* 
focljt  en  gefommeert  Oebbenbe  te  bolboen  tot  fijn  gelof- 
tenen  gcp*efenteert  ban  Dunne  toegen  te  bolöoen/  te 
paoteiteren  b002  <0ob  en  be  toerelb  /  bat  Oun  be  faulte 
niet  en  i$  te  incuiperen  /  Ooubenbc  Oun  ontlaftban 
'tgencbattcr  na  foube  mogen  bolgen  tot  acïjtecbienft ban  <®ob/  fun  jjBaf.  en  beberf  ban  ben  Sanbe. 

tDeboo2f5  <0ebeputccrbe3ijn  be$,&onöaeg$  \öa* 
bonöé/  toefenbe  ben  20  3!anuarp/  genomen  in  be  ftebe 
ban  ̂ amen/en  ïjebben  albaer  metten  flabe  ban  &t& 
tcfjcniieöen  tnftructie  oberlefen/gecommunicccrten 
gcabbifeert  op  be  maniere  baer  op  fptc  befoingeren 
Oabben/en  alöaer  bertoarfjt  Oebbenbe  ben  briefen  fau* 
begarbefoban  ben  25iffcOop  ban  ituift/  aio1  ban  be ïBagifïcaet  ban  l^oepe/  en  befelbe  genomen  5$jnbe/ 
3ön  met  ttoe  fcOuiten  ban  ben  23iffc0op  gereiden  tot 
^oepe  genomen  ben  22  teb?icuren  na  noen/  en<®on 
3!an  een  ure  baer  na  /  bic  ban  ben  «abe  ban  «§tate  en 
»©ebeputecrbe  Ocbbcn  öem  baer  in  fijn  logement  gaen toelftom  Ueten/  enboo2t$  Oarenootmoebigert  en  toe* 
genetgben  bienft  aengebobcn.  ©02berö  nebben  bef'l* be  <©ebcputccrben  ben  ftabe  ban  ̂ tatc  gebeben  /  bat 
fp  ben  l^cerc  ̂ on  gian  toilben  geben  bolftomen  fatiS* 
factie/  ban  bat  in  0ettractaetbanb2ebe  metten  pur- ee ban  ©rangien  gemaeftt  /  niet  en  toaö  begrepen  te* 
gen  be  beljoo2lijfte  geOoojfaemïjeib  ban  fijne  jjEajeff. 

aabrr  ̂ >»e0  JDocnfbacgtfbcn  23  gianuarp  toefenbe  ben  eer* 
Jge  "m  öaö  blin  öe  communicatie  /  Oebben  be  <0ebepu* u^on  tcerbe_^on  gan  afgeb2a:gt  /  of  ̂   bo02ben  itabe 
•.n  ren  ban  &tate  toaö  onbcrricöt  bat  in  ttc  b2ebc-uanbcfinge 
jJ5;n  tot<0ent  begoten  /  niet  entoa^  tegen  bebeïioo?lnnc s  ibao  Oc0oo2faemljeib  ban  ben  Coninu  /  en  of  \p  baer  ban 

Ijaoöebolftomen genoegen:  ̂ aer  op ï)p antb)002be/ 
bat  bp  ban  fijnen  toegen  gefint  toastte  bolb^engen  al* 
\i$  toat  Op  ben  Staten  eenerael  toegeflacn  en  belooft WWt/  fonber  ergentf  in  tefalgeren/niet  ter  toerelb 
fo  feer  ter  Oerten  Ocbbenbe/nljS  onbccb2ebelüh  ï3c  toaer* 
öeiö  fijns  tooo2btf  te  Oouben:  maer  alfo  Ijualrebetot 
ttoe  rcifen  toe  bebonöen  Oabbe  /  bat  be  Staten  tot  ttoe 
mael  beranbert  toaren  ban  'tgeenfpfjem  tocgeftaen Ijaööen  boo?  Oare(0ebcputeerbe  be  peeren  iKcroHejS 
tii  ban  CregueöV  en  baernateUöarclje  ïn5Pamine/ 
fonaöbcijp  grote  002fabe  te  eifcljen  /  bat  be  Staten 
öcmfoubenijouben  allciS  toat  tot  3£urenb02g  gercfol* beert  toa&  (Centtocben  eifebte  OPberfefteringe/bat 
aile0  toatgebanbeltennaberbanbbefïoten  foube  too?* ben  /  onberanöeclijh  onberOouben  foube  to02ben  /  fon- 

ber iet  baer  tegen  te  boen  in  eeniger  manieren  /  fon* oer  toclue  berfenaïnge  Op  nieter  Oanbelen  en  tooube, 
[wwc  op  be  boo2fc02eben  oEJebeputeerbe  toeberom 
Jjcbbcn  geanttooo2b/  bat  be  patente  b2eben toaren ben  Oanbcl  ban  Ïurenb02g  te  onberOouben  en  bol* 
b2cngen  /  bad  in  (p  ban  ten  beiben  3ijben  cenig  toaren/ 
uitgcf'onbertöat  Oeteenig  ópengcblcbenpoinct  toaö/ bat  fijne  i^oogOcfb  foube  bolbaen  too2öen  ban  be  <0ce* ftclijlic/  bat  in  bc  pacificatie  metten  ̂ 2incc  ban  & randen  en  ben  Staten  ban^ollanb  en  Eeelanb  ge* inaelit/  met  en  tonof  tfrijöenbe  tegen  be  heilige  l^cr* ik  en  Catliolijftcn  fioomfen  gelobe/en  ban  ben  Ra- 
be  ban  ̂ tatc  /  batter  niet  flrijbig  in  en  toa.3  tegen 11.  Dcd. 

Oorfpronk  der  Nederlaiidiê  Beroerten. 
b'autoritcit  ban  ben  Coninn.  25ibbenbe  baerom  fn* nci^oogOcib/  batOp/Ocbbenbc  baer  op  gecommuni* ceert  mette  boo?fc02eben  peeren  üabe  ban  Staten/ 
bic  bp  ben  Staten  <8cncrael  baer  toe  berfocOt  en  bc* toilligt  toaren  om  albaer  mebe  tegentooo2big  te  toe* fen/  gclicbnt  foube  te  berniaren/  of  tip  Ocmbolfto* 
mentüjB  bernoegt  fjielb  /  en  be  boo^fcO^eben  pacifica* 
ttete  toillen  aggreeren  en  toifiacn.  2&clangcnbe  tjet 
tmïjc  poinct  Hat  fijn  ̂ ocgOciö  geen  meerber  berfcue* ringe  en  nonbc  Ocbbcn  ban  ber  Staten  tooo?b  /  W  ooft 
ingenenfabeniet^  tocbet  roepen  enOabbenban'tgc^ nc|p  eerlï  nigctoiiiigt  Oaööcn/  bat  felfjö  be  <0ebcpu^ teerbe  fjem  geen  anber  oBuarbe  toegeflacn  en  Ijabben/ 
alsrban  een  öegimcntingcboicnelirijgjef-lieben/toc^ 
lenöe  in  Ijaren  bicnfïe  /  fouöer  te  nomineren 't  getal ban  3000/  en  batfiin  ̂ oogfjetb  naberOanb  wtftjn ncurc  fjabbc  genoemt  öct  «egiment  ban  ben  ©eere 
ban  ̂ iergesr  ban  3000  perfoncn  /  en  aengeficn  het ïïegiment  ban  ben  ̂ eereban  ̂ iergesf  niet  al  en  be* 
flonb  ban  ingeboren  ban  ben  Hlaiibe  /  en  niet  in  bicnfl 
ban  be  Staten  en  toaren /en  batfe  boben  bicn  in  eene 
maeub  niet  en  nonben  gereet  toefen/  baer  befcfabe 
bcreifcOtc  alle  fpoebioOeib  en  ijacfl/  fo  ijabben  be  ̂ ta* 
ten  /  om  fnn  i^oogljeib  te  bolbocn  ban  Oct  eenig  poinct nocO  open  fiaenbe  ben  boo2fc02eben  ïiabc  ban  Staten 
albaer  mebe  boen  nomen  /  en  Oen-licben  «Debeputccr* 
bc  boben  bicn  te  fenben  met  bolbomen  inftnictie/  baer 
bp  fp  geautonfeat  toaren  refoluteiijft  te  Ijnnbeïenop 
be  poiucten  in  be  felbe  inftructie  begrepen  /  bit  fp  lui* 
ben  met  en  mocOten  te  buiten  gaen /toclften  lajibol* 
boenbe/toas* befeibe  cenfo2mig  metten  lafï  baer  me* 
bc  bc  Staten  getooon  toaren  te  Oanbelen  metten  feet* 
fer/  bc  Coninginnc  H3aric  en  anbere  «6oubcrncur0  - 
cnpincen/ooftbeöpau^  €n  tot  meerber  genoegen  (F-aiz) be#  boo2f3  g^on  3fansf/  fouben  fp  bp  ben  «Staten  al  öct 
gcnegelja'nbelt  foube  toerben  boen  ratificeren  en  ag* grecren  /  bat  fp  ooft  lafï  Oabben  te  berfoeften  be  peeren 
3CmbafTabeur0  ban  ben  üeifer  /  fijn  l^oogljeib  t  e  boen 
gocb  binben  bcboc2f3  üanbelingc/ tot  toclften  einbefp 
Oen  ooft  bp  bc  boo2f5  peeren  ̂ mbaffabeur^  Ocbbcn 
laten  binben  /  eii  mette  felbe  gecommuniceert  bc  p?in* 
cipafepoincten  ban  öare  inftructie  /  bibbenbc  befclbe 
ootmoebelijft  /  bat  fp  ïuibcn  ben  i^eere  ̂ >on  3loan  op 
bef  e  fijne  ftoangOeib  toilben  geben  genoegen.  5©csf  an* 
beren  baegö  beeft  Oct  Debat  noeO  gebuert  in  p?cfentie 
banbc  boo2f3  peeren  ?llmbaffabeur0/  bic  feer  gcarbeib 
nebben  Otm  te  bernoegen  aen  bc  boo?f3  p2cfentatic» 
i€cn  leflen  na  lang  bebat  iö  ten  felben  bagc  0002  tu^en 
fp2eften  ban  bc  peeren  ?Cmbaffabcur0  bc  fafte  bcrb?a^ 
gen/  bolgcnbc  befe  nabolgenbe  acte. 

B.  10: 

li  Ocil 

lifei. ALfo  fijn   Hoogheid  en  de  Gedeputeerde  van  de    ©on 
Staten  Generael  tot  hem  ge/onden  in  de  ftad  Hoey,  3an  be* 

hen  gevonden  hebben  in  by-wefen  van  den  Heere  naïam 
Biffchop  van  Luyk,  den  Baron  van  Wijnenburg,en  bebatre 
andere  Gedeputeerde,  en  Ge/ubdelegeerde  van  iïjne  ftanb?> 

Keiferlijke  Maj.  en  den  Hertog  van  Gulich ,  en  die  van  Icn* 
den  Rade  van  State  des  Coninx,  in  gefchil  en  debat  wa- 

ren van  de  waerdigheid  van  de  macht  der  voorfz.  Gede- 
puteerde, willende  iljn  Hoogheid,  dar  fy  voldoende 

macht  fouden  hebben  om  onverbrekelijk  te  doen  ailes 
wat  befloten  en  gearrefteert  foude  werden  mette  felve 
Gedeputeerde,  boven  de  macht  die  fy  hebben  vanhec 
felve  te  doen  ratificeren  en  beveftigen  by  den  voorfz 
Staten  Generael,  biddende  voorts  fijne  Hoogheid  te 
willen  treden  in  communicatie  op  de  principale  poin- 
cl:en,welke  na  cenige  debatten  belloten  heeft  daer  toe  te 
verftaen,  opconditiedat  het  gunt  belloten  fal  worden 

ten  wederzijden ,  fo  't  niec  toegeftaen  en  geratificeerc 
werd  by  den  voorfz  Staten  Gencrael,yan  geender  wacr- 
den  zijn  fal,  alles  blijvende  als  dingen  niet  gelwndelt,en 
en  fal  noch  de  een  noch  de  ander  gehouden  wefen  het 
felve  te  houden.  Gedaentotfloeyedcn  14  Jan.  1577. 
Ondertekent  Johan.  Lager  ltond  gefchreven ,  Ter  or- 

donnantie van  fijne  Hoogheid.  Ondertekent , F.  Ie  Va  ss  eur. 

D%cx  na  berfocOten  bc  boo?.f3  «öebeputcerben/  bat 
fijn  Ijoogljeib  toilbe  beil.iaren  of  Op  Ijcm  ber> 

(€tt  2  noegt 



771 

Het  tiende  Boek. 
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en  nat  Hp  öder  ooh  bp  ocrcl)2ifte  foube  anttpoojben* 

<E>e0  ©2Pbaege  Oebben  fp  befc  ö^ic  articuien  Dp  ge* 

fcDjifteobergegebcn. 
Aen  fijn  Hoogheid, 

©'arrt' 
tulen  bic 
öe  <<Bc  öe* 
guteerbe 
uanbe 
graten 

rael  neti 
©Cl'1 

San oöerge> 
ben. 

>■> 3> 

?> 

5) * 

» 

fulx  aen  den  Spangiaerden  verknocht  hebben,  datfe  grf  g* van  den  anderen  niet  fullen  fcheiden ,  voor  en  al  eer  fy  ̂enjjtn. 

t'famenlijk  fouden  zijn  voldaen. 
2.  Datmen  de  voorfz  Spangiaerden  fchepen  ge- 

noeg geve  voorfien  en  toegeruft ,  om  over  zee  in  Span- 
gien  te  mogen  reifen ,  alfo  den  dienft.  van  fijne  Majeft. 

D<Ê  «©CbCPUtCCrbe  ban  Ue  ̂ tatert  <©emrad  bcr   grotelijx  da
er  aen  gelegen  is,  te  meer  alfo  de  Staten  op 

ZSSSSnm*  nmfmmm/  mm   de  handelinge 
 var 1  Luxenborg  fulx  goed  gevonden 

■  u  &2 ScïtCb  c  tetottlllacen/  Of  fipfiem  te  ;  hebben:  en  dat  de  Spangiaerden  and
ers  met  vertrecken 

h^bmïïouöbaniïe^eeceniaatjenban^tatefjpfiine ,  en  willen. 

SSm&  gouteroemffltetorfel*  3-  Dat  ook  de  voorfz  Staten  neffens  deS
pang.aer- 

iS  iianö'?!  üan  ï)Ct  poinct  norf)  Open  gebitten :  te  !  den  alfo  haeft  fullen  doen  vertrecken  hare  vreemde 
meten   1  Jatter  in  ben  tractate bet:  pacificatie  met- 1  knechten.  ..  , 

ttS^Ï^^CaS  /  't  Hanö  ban  Watft  en  !  4-  Dat  op  't  poind  van  de  Religie  aenlangt.to
t  onN 

™Stwm^  ttfCt  en  5  tegen  öTbeDOO?!^  WBlW  van  fijne  Hoogheid ,  hem  werden  gegeven  fc. 
i^r»SifflJmffiliÉÖÖomnr-  hoQrirjke  brieven  van%Biffchoppen,Pie^e%*i^ 

'T^f^  dere  üeeftelijken  en  Univerfiteiten  van  fangg 
ttftïSS»  M»  aggrVeeren  enapp2obe,  over  jfei««* ,k ̂  J5^£&SS 

Seri  S83»/?S»ÏÏS555  friarigOeib  /  la  OnmO,    ter  cont
rarie  (fo  fy  leggen)  tot  vorderinge  van  dien. 

3&aer  op  Op  anttooc2be/  bat  Opbaer  op  btnnen  bter 
ïiagen  fouöe  anttooo2ben.  €n  aïfo  fp  bacropfetben 
bat  Oaermaer  en  reftcerbe  bien  bag  enbeganberen 

fchieden  kan,  van  eeuwelijk  en  onverbrekelijk  de 

voorfz  twe  poincten  t' onderhouden ,  te  weten  de 
Roomfe  Catholijke  Religie,en  de  behoorlijke  gehoor- 

natte 
culeniMe 

©011 

3|an  te Staten 45cnv 

rad  aen=> 
blCb. 

ÏSSSXZSSSSMimt  en  bat  P  bin  ESBÏÏ*  KÓninx ,  volgens  de  proteftatie  by  hen 

ÏÏÏïSrS??^  Z  X^^SJmSm/mt  }  aen  fijne  Majefteit  en  Hoogheid  gedaen  ,  en  van  hen 

SfiSwSKtSfflt mtimm»  t,alk"  *?  en  b*  ̂ -middelen  felf,  by  de  wapenen, 

%tSS  fafeenban  f0  groten  ge,    fo  fulx  nodi2  ware ,  te  ftellen  onder  t  beleid  van  hem 
bolg  /  en  bat  baerom  aen  nem  niet  en  feilbe  /  maer  aen 
be  Staten/  fo  Op  ntettf  honbebefluiten.  hierop  na 
beel  folutien  ban  naren  toegen  gebaen  /  en  fonberttnge 

bat  titft  Oanbelitwe  alrebe  bp  be  b?te  maenben  ge* 

buurt  tjabbe/  beloof  De  OP  eintelijn  bat  Op  beo1  anberen baegö  fijn  gcfcrj2iftc  gebcn  foube  /  maer  ftenbe  Ijem  fo 

boo?  beboo^f5  43ebcputecrbe  atëSCmbaffabeurgge; 
jongen  /  Oeeft  Op  Oen  bes*  abonbs  befe  nabolgenbe 
memorie  obergelebert/  beflaenbe  be  6»  eertfe  arttculen 

in  Oet  gene  Op  be  Staten  aenboot/en  ban't  gene  Op  ben 
Staten  afbojbecbe  in  %  i  articulen/alg  Oier  na  bolgt. 

!    *p\/^t  fijne  Majefteit  fegt  en  verklaert,  dathy 
-L'uitdefe  Nederlanden  wil  doen  vertrecken 

alle 't  vreemde  krijgsvolk,  Spangiaerden ,  Italianen , 
Walen  en  Duitfen. 

2 .  Dat  hy  ook  te  vreden  is  te  verftaen  totte  generale 

vredemakinge  der  Nederlanden. 

3.  Dat  hy  voortaen  de  voorfz  Nederlanden  gou-
 

verneren  fal  op  den  voet ,  onderhouden  ten  tijden  van 

de  Keiferlijke  Majefteit  fijnen  Heere  en  Vader. 

4.  Dat  hy  totte  weder-oprechtinge  der  generale  fa- 
ken in  de  vergaderinge  der  Staten  handelen  fal  in  der 

manieren  by  den  Konink  bewilligt. 

5.  Dathyvolkomentlijk  vergeten  fal  alle  voorleden 

ofte  andere  Gouverneur,  tegen  dien  of  den  genen  die 

de  felve  fullen  willen  breken. 

7.  Dat  de  voorfz  Staten  terftond  fullen  verfekeren  , 

dat  in  de  generale  vergaderinge  der  Staten  fy  niet  dero- 

geren fullen ,  nochte  toelaten  iets  gederogeert  te  wor- 
den ,  van  de  voorfz  twe  poinften ,  en  dat  fy  in  de  felve 

generale  vergaderinge  alle  plicht  fullen  aenwenden  , 
om  de  felve  in  haer  geheel  te  ftellen  binnen  Holland 

en  Zeeland ,  in  der  voegen  dat  onfen  H.  Vader  den 

Paus ,  en  fijne  Majefteit ,  daer  van  voldaen  zijn. 

8.  En  of  fo  geviele ,  't  welk  fijne  Hoogheid  niet  en 
hoopt ,  dat  fulx  door  geen  middelen  konde  gefchieden, 
fo  dat  het  weder  nodig  ware ,  door  kracht  te  moeten 

dwingen ,  dat  de  Staten  van  de  1 5  Provinciën  hen  ful- 
len beloven  en  verbinden  hen  daer  toe  te  laten  gebrui- 

ken, gelijk  fy  fulx  fijne  Majefteit  belooft  hebben. 
9.  Dat  geen  Provincie  of  Stad  ter  vergaderinge  der 

Generale  Staten  niemand  en  fullen  mogen  fendenee- 

nige  perfonen  van  fufpetten  gelove,  enfo  fy  fulx  de- 
den datfe  arbeiden  dat  fulx  niet  en  gefchiede. 

10.  Dat  de  voorfz  Staten  wederzydelijk  vry  fullen 

laten  alle  die  fy  gevangen  houden: 

11.  Datfy  van  nu  voortaen  fijne  Hoogheid  fullen 

gehoorfamen  als  Gouverneur,  Lieutenant  en  Capitein 

Generael  voor  den  Konink  in  fijne  Nederlanden,  vol- 

dingen,  doende  afvaerdlgen  fulke  brieven  als  daer  toe     gende  de  commiffie  die  hy  van  fijne  Majefteit  heeft, 

attfeu» 
fen  bic 

3!an 

nodig,  willende  dat  daer  by  afgefch  aft  werden  alle  vy 

andfehappen ,  die  voortgebracht  en  gegenereert  waren 

tuflfchen  de  voorfz  Heeren  Staten ,  die  van  hun  fuite  of 

gevolg,en  andere  die  niet  gevolgt  en  hebben  hun  zyde, 

in  voegen  dat  niemand  van  hun  daer  van  eenig  ver- 

maen  of  vertoninge  fal  mogen  doen  in  eeniger  ma- 

6  Dat  hy  alle  gevangenen  in  vryheid  ftellen  fal , 

wefénde  in  handen  van  de  voorfz  Spaenfe ,  Itahaenfe 

en  Hoogduitfe  foldaten. 

31lle0  op  conbitie. 
1    F%  At  de  voorfz  Staten  alvoren  vol  op  doen  be- 

stalen de  Spaenfe,  Italiacnfe  en  Hoogduitfe 

foldaten  't  gene  men  henfchuldig  is,  in  gereden  gelde  . 

welke  hy  bereid  is  te  vertonen  v 

Dat  terftond  alle  Gouverneurs,  Fortreflen,Sta- ii. 

ten  en  Officien  den  genen  weder  gegeven  werden,die  t 

federt  defe  laetfte  beroerten  daer  van  afgefet  zijn  ge- 

weeft,  door  gevangenis  of  anders,  dan  ten zy  dien, 

welke  door  Privilegie  des  Lands  die  niet  bedienen  mo- 

gen, welke  fijne  Hoogheid  met  andere  gequalificeede 
voorfien  fal,  fulke  als  behoren  fal  voor  den  dienft  van 
fijne  Majefteit.  ,.        -j 

1 7.  Dat  van  gelijken  hem  volkomehjk  fullen  in  hand 

geftelt  worden  de  foldaten  by  denStaten  onderhouden, 

famt  het  gefchut  en  munitien  in  wefen  zijnde,  om  daer 

van  tedifponeren  na  behoren  ten  dienfte  des  Lands 
en  fijnder  Majefteit.  DaJ; 
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Dat  alk  Gourcrneure  en  Provinciën ,  Sterkten  ipcrtincntlijftte  anttoÖ02ben/  fbnberlingccp  't  CCCflC/  *>J"op den,  Hoorden  en  Colonellen  ,   Capiteinen,  I  altftocfenöC alleen flinHnft  nar-r  nu  n.vrrniu^a  bonjHiir, 

krijg  {luiden ,  luiden  van  den  Rade  en  andere  hebben-  j      ̂ C0  niet  jegeuftacnbe  /  IjSbenYcïèf  Men  bcrtO  -  SSnuS 
:de ,  mitfgaders  de  in woonderen  der  Heden  bedienen-    ncn  Op  be  ITICIllOl'tC  Ijcill  tjiflct*  abOnb  gencben/  t  Ctcnc  bf "• de  eenigen  ftaet  ,  den  eed  van  gecrouwigheid  vernieu 
wen ,  den  Konink  hun  natuurlijken  Prince ,  in  handen 
v^n  fijne  Hoogheid,  of  fijn  Commiffariffen  tot  delen 
fpccialijk  gedeïegeert,  fo  dikwijlen  als  fy  des  vèrfocht 
Tullen  werden. 

i  j.  Dat  fijne  Hoogheid  by  fijn  perfoon  en  in  fijnen 
Hovehem  fa]  mogen  laten  dienen  van  alfulke  als  hem 

believen  fal,  'tzy  vreemdelingen  of  anderen,  fonder 
dat  die,  welke  tot  dien  einde  gekomen  zijn  uit Span- 
gien,  Italien,,  ©folders,  eenig  hinder  ofongeneucht 
werde  gedacn. 

1 6.  Dat  lijn  Hoogheid  fijn  Guarde  en  Hellebardiers 
fal  mogen  maken  van  Hoogduitfen, gelijk  van  allen 
tijden  de  Gouverneurs  defer  Provinciën  gehad  heb- 

ben, om  te  onderhouden  d'oude  gewoonte, en  belan- 
gende de  Archiers  en  d'andere  te  paerde  en  te  voete 

(dichy  tot  fijne  Guarde fal  mogen  nemen  als hy  wil) 
die  lullen  moeten  ingeboren  des  Lands  zijn. 

17.  Dat  ofwel  fijne  Hoogheid  van  de  Staten  gene 
voldoeninge  en  fal  hebben  of  anderfins,  hy  vryelijk 
en  onverhindert  fal  mogen  gaen  daer  hy  wil  >  en  met 
fijn  Hof  en  dienaren  vertrecken  daer  het  hem  goet- 
dunkt,  felfs  buiten  den  Lande,  met  alle  de  fekerheid 
die  hy  fal  begeren. 

18.  En  alfo  fijn  Hoogheid  verftaet  dat  dén  Prince 
van  Orangien  in  meninge  foude  wefen  fijnen  Sone 
den  Grave  van  Bueren  uit  Spangien  weg  te  nemen,  ful- 
len  de  Staten  beloven  hen  te  onthouden  hem  fuiken 

poinct  tevoren  te  leggen,  nochte  gedogen  te  voren  ge- 
leid te  werden  :  maer  fal  iulxaen  fijne  Majefteic  moe- 
ten verfoebt  werden. 

19.  Sullen  van  gelijken  de  voorfz  Staten  geen  ver- 

11  *''  foekdoen ,  noch  fijne  Hoogheid  afvorderen  eenigeca- ftijdinge  of  overleveringe  gedaen  te  werden  van  eenig 
Spangiaert  ot  andere,  hebbende  hier  te  Lande  fijne 
Majefteit  in  Oorloge  of  anderfins  gedient,  maer  fal  van 
defen  de  kenniffe  gehelijk  geftelt  werden  aen  fijne 
Majeft. ,  om  by  de  fèlve  gedaen  te  werden  na  behoren. 

20.  Dacrenboven  wefende  fijn  Hoogheid  bereed  te 
volbrengen  fijne  voorfz  aenbiedingen,en  dat  ter  andere 
zijden  vele  andere  poincten  die  hy  afvordert  niet 
doenlijk  zijn  met  fuiken  haeftigheid,  en  dat  daerom  re- 

delijk is  daer  toe  te  hebben  fuffifante  verfekeringe  en 

affurantic,  dat  de  felve  t'haren  tijde  fullen  afgedaen werden  Sijn  Hoogheid  verfoekt  de  voorfz  Staten  te 
willen  verklaren  hoedanige  fy  hem  geven  willen 

bes  bolgt ;  «Dat  Ijet  feïjijnt  Dat  alle  't  fclbe  nergens*  toe " 
menen  en  tuil/  altfom  b'crpeoitie te  betlengen/  niet " 
{egenftaenöe  tite  fo  p?etijé  3jjn  /  gclyftmcn  >t  jcibc  utoe  'c 
i^oogljeib  mcnigmael  Heeft  bertoont.  cc 

cc 

cc 

B.io. 

<Dp  1 1  artic.  bctmits  fp  tot  3turenbo2g  nenoeg gcljanbeltljcbbcn/bnnftt  tjen  onnobin  baer  ban  te  f&e* nen /maer  bannen  alleenlijft  berflaen  moet  tottet 
toerftclijft  bertreftban  bc  &paenfeenanbereb2embe " folöaten  met  Bun  aenliang. 

<©p*i :  2  artic.  bibben  fpanbcrmacïutoe&oogneib  '! openten  te  totllen  bernlaren/  of  bp  ben  b2Cbeijanbeï  . bp  ben  Staten  tot  <©ent  gemaeutben  8^5cb. 1*76.  r 
in  alle  fijnen  poincten  totf  angreeren  en  toefhiem 

l|et  3  artmtë  genoegfaemgebanbeltinbet  7  art.  IC ban  be  communicatie  tot  3lurenb02a.  «©pt  +  artie;  , 
men  mag  niet  gaen  buiten 't  gene  gc'banbclt  10  inbe  £C boo?f3  pacificatie/  articuio  tertio,  bolgenbe  oen  't  ber*  lc 
b2ag  ban  £urenöurg  in 't  y  artm  bnn  Den  6  3De;  * cemojtg  1576. 

®p  Ijet  s  artic.  toefenbe  be  boojnaemfte  poincten  " nee  boren  aengeroert  bolo?acbt/  be  Staten  fullen  ,£ 
Den  ter  reben  boegen/  bolgenbe 't  6  artic.  ban  ben  6  « 
^ecemb?ijeftotïuren»J02g.  " <Op 't  6  artic.be  Staten  ne&Denonberanberefauen  « begeert  art.  2  in  bate  ben  6  en  artic.  1  tn  bate  oen  8  «, 
^ccernb.  ban  't  tractaet  ban  Eujrenburg  /  bat  alle  ge. « bangenen  fonber  rantfoen  fouben  ontfïagen  b?02ben.   ci 
©p'tiartïcban't  2  bcel/  alfobe^pangiaerben  <c enfjun  aentjang  berltlaert  3iin  getoeefl  ceöeflsn  bpüe « peeren  öaben  ban  «^tatebp  ben^oninHgecommit^  c teert  ten  (0oubernementegencrael  ber^eberlanben/  c\ enbobenbienpiaccaet/  begemutineeróeberulaert/  cc gecafTeert  bn  ben  b?ief  öaerban  gferonimobefioba  cc ^tonttnecp  maente  met  fijn  eigen  öanb/  toeln  ont^ toerp  gtfleren  aen  fijn  ̂ oogueibtégeetfjibeert.  ^0 tocrb  gep?etenbeert  batmen  Dun  nietfcöulbigenté/ maer  batfe  geflraft  moeten  too2ben/neffcn$  be  löooa. buttfe  bie  nun  aengefiangen  nebben,  j^abten  ben  ©er. tog  ban  %m  fjettoaer^-ober  me  fïraffen  /enfon^  «c bergelb  en  toapenen  bebe  bertreeften  be^oogbuitfc  cc ban  *en  «feabe  ban  3lob?on/  m  gemutiiieeït  to*  cc ren  tot  ©alencijn  /  en  belangenbe  be  belofte  ban  bc  ne-  cc P2etenbeerbe  betalinge/  be  <0ebeputecrbc  en  ujetcn  cc met  cemge  gebaen  te  toefen  bp  ben  peeren  Staten  <c acneraei/  en  of  bte  gefcfjieb  toare/en  iö  niet  aengeno 

cc 

et 

cc: 

cc 

cc 

cc 

cc 
1  men /en  of  bie  aengenomentoare  netoeeft  ( aismcn\  <. 

1  En  op |  darter  verder  gene  difpute  er i  valle  in  t  ge-    fo  fg  bie  geb^OKCn  0002  't  tettef  en  na  gebOlgbe  bn     c" jehandelt  fal  werden  ,  verfoekt  fijn  Hoogheid  de    anbfcljappen.  IT*  ymuigue  up-  cc 

neg 

Gedeputeerden  der  Staten  klaerlijk  en  opentlijk  op  elk 
der  voorfz  poinóten  te  antwoorden  by  gefchrifte. 

3Dc  <öebeputeerbe  ban  be  peeren  Staten  «©ene. 
rael  en  ftonben  ficb  niet  genoeg  bectoonberen  ban 
befe  memorie  en  articulen  /  en  fagen  toel  befelbe  ner* 
gentf  anbcrtf  toetebienen/  bantotbertrefeenberlen; 
gingc  bcr  faïien/  acngcfien  fp  in  eflfecte  niet  ban  een 
poinct  in  gueftieen  achten  te  toefen/  namelijft  b'ap- P2obntie  ban  be  pacificatie  ban  <6ent/  niettemin  om 
ïjcnliebcn  beboir  te  boen  /  3ijnfc  ben  ganfen  nacrjt  be(iQ getoeeft  om  baer  op  anttooo:bcte  (lellen/  itk  fvbt$ 
mo:gcnö  b2oeg  ben  öabe  ban  Staten  en<iBefanten beö  lieiferö  beüben  gecommuniceert/  en  baer  na  in 
brtocfen  bcr  fdben  ben  Sjeerc  ̂ >on  3Jan  obergelebert 
en  boo2gelefcn/  en  alfo  men  baer  bp  boegen  en  lefen moftc  bc  conferentie/  en  bet  tractaet  ban  Hurenbü2g/ en  bc  pacificatie  ban  <0ent  /  om  bare  meninge  te  ber- felaren/  fo  en  liet  be  fto2tbeib  beö  tijbö  geen  ïanWietb 
toe.  <en  toas  b'inljoub  bcr  anttooo^be  m  bolgt : 

cc 

<0p  1 2  ten  fal  niet  bebonben  toerben  bat  tot  il  uren. 
oo?g  m  bifTinitibelrjb  fp  befïoten/  opten  boet  baer  cc op  be  &pangtacrben  fouben  bebben  te  bertreebcn/beö  cc 
te  meer  om  gat  fijn  i^oogbeib  fjem  bertoonbe  ben  7  *c december  lefleben  ongerefolbeert  of 3P  te  toatcr  ofte  « lanbc  bertreeften  fouben.€n  Debben  't  febert  te  mime  » ban  arangten  en  Staten  ban  nollanb  enSeelanb  cc bertoontb  onljetlen  en  ftoarigöcben  bic  baer  uit  ont.  « (iaën fouben/  bobennocfj meer anbereinficfjtcn/ ooft  « tot  na  be  Determinatie  Die  beb002f5  «Staten  <8cncracl  « nemen  fullen/ bie  bergaberen  moeten  op 't fïuft  ban  « 
bc  pacificatie  /  en  fiebben  be  Staten  gene  gelegene  " Deibbanfcfjepen/gefcöut/nocbtoerudinge/  en  moet « niet  ban  b?emt  ferjtinen  bat  utoe  ̂ oogheit  toet  banben  « reüclligcn^pangiaerbentoil  ontfangen/  nietiegen. « 
(ïaenbc  b'onmogelijftljetb  en  bertoninge  bcr  Staten. 

<&p't  ?be  Staten  en  fullen  niet  laten  ban  baer  31J. bcDe  b2cmbelingen  te  boen  bertreeften  /mittfbocnbe beamen  ben  berfoeftt. 

(^p't4.  befcneifcbbanattcdatienbcr  Hniberfitci. « 
\  <         i«re  *  iffrt  hc  dXoh«*u»>«*>,«  s.  tcntjrnicti/toantöaecen  iogecn  bermaen  ofgetoccd  « 

.rP!e  Ma-  craclb4  ̂ ^^SS&SSJSSSS  SL$?e,*0»/  noctoel  bc  Staten  batoberblocbcltjft  «« ^    temV^n^  0cböengep2ocureertban  be boo2naem(ïc faculteiten  « r' •«»"»  '?in"«aQDk»öbf}gtleDtrt/ bolgenbe  utoco2bonnan-   tot  Sloben:  men  foube  monen  iroeurercn/  bnnurn  <c 

r««    ootmocbclyft  bat  Dct  utoe  IjoogDctD  bcliebcbacrop  MrfSSlSS^^  « J  €tt  j  De  " 

3sr 

cc 

cc 

cc 

cc 
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Het  tiende  Boek.' „  De  toerelD  fuHcn  beranttoö02bcn/ï)oetoel  ïjct  ong  Dunfet 

„  Dattetalleenlijft  Dient  totberlenginge. 
„  <&p  't  5,  men  beeft  De  peeren  fiaben  ban  &tate  ge* 
„  bcben/  utoe  t^oogbeib  bernoegen  te  geben/  fulr  De  4&t* 
„  beputeecbe  bibben/  tiat  u  ̂ oogbeib  berftlare/  of  t)P 
„  becnoegt  iö  /  nabfen  De  felbe  altijb  feib  /  bat  Op  niet  en 
5,  ttoüfelbe/of  (jcbbenbe  mette  peeren  gecommuniceect/ 
,3  ijp  behagen  en  bernocgt  foube  toefen/  bolgenbe  De 

„  communicatie  ban  £ure~nbo2g  banbe  8  3&ec.  1576. „  <0pte  5, 7»  8.  en  9,  articttlen/be  baeben  ban  be  ̂ta* 
,,  ten  <0enerael  en  particuliere  paoteflatien  cnfeb?iften 
,>  fomenigmael  bernieut/enbemeninge  beeboo|fcb2e* 
„  ben  Staten  i.ö  eenattetfatic  banbungoebentoille/be 
»  meefïc  Die  men  foube  nonnen  eifcfjen  op  befe  poincten/ 
,>  en  bet  gene  fp  boo?genomen  bebben  te  Doen  in  De  ber* 
,>  gaberinge  Der  generale  Staten  bolgenbe  be  pacifica* 
3>  tieban<0ent. 

3)  <©p  't  10.  in  ben  Aanbel  ban  ïurenburg  beeft  men 
3J  toclgefien/boebanig  ïjun  meninge  t0/fo  10  ooft  bier 
3?  boben  genoteert  acticui  6.  boo?  aenbiebinge  funber 
»  ̂ oogöeib. 
3>  <®pte  1 1.  en  1 3.  baer  en  &  geen  gefebil  fjf  er  ban  te 
b  bifputerenboo?aleeru^oogbeibontfangen3pban  be 
«  Staten  <0enerael/  tottet  <0oubemement/  gelijfttot 
j>  Êurenbojggefeibtë. 

m  <®p  't  14.  artieul/  ten  të  'tgebjufft  befer  itanben »  niet/  ben  eeb  te  bernieutoen  ter  acnfeomfte  ban  nieutoe 
»  <t$ouberneur$. 

<©P  't  1 5.  't  <$#  ben  ïanben  fo  nualijft  Deftomen  on= 33 3>  berbeboo?gaenbe  <0ouberneur$  ban  ben  bfenft  bie  fp 
»  ban  be  b?eembelfngen  gebab  bebben /bie ben  naber* 
»  banb  totten  ampten  ftebben  tngebjongen/  baerban 
>?  men  be  na  of  aebter  raben  gefien  beeft  /  W  oojfafee  3pn 
j>  getoeeft  ban  'tberberf  banDe  affairen/  bie  men  fien 
»  macli  in  't  7 .  artieul  ban  be  communicatie  tot  Xuren* »  burg  /  in  bate  ben  6.  «December. 
»  «©p'tiö.atëin'tn.emv 
3j  <0p  't  1 7*  u  ̂oogbeib  aengenomen  jtjnbe  tot  <©ou* 
»  berneur/fal  bjpeüjft  mogen  gaen  enftomenaltoaert 
93  bem  beiieben  fal  /  gelp  alle  <0ouberneuc0  gebaen 
3>  bebben. 

«  <£p  't  18.  be  <6?abeban  25ueren  in  be  pacificatie 
3»  ban<0ent/  articultë  9. 10.  en  ix.gebanbelt/toclften 
»  <0?aef  tegen  be  p?ibilegien  ban  't  Slanb  /  felfë  met  ge* 
a>  toelb  genomen  té  uit  Deöniberftteit  ban  ïoben/ bie 
»  baer  ban  remonftrantie  DeDe. 

<©P  't  19.  .Sijne  ̂ oogbeib  beeft  berftlaert  ben  6  &e 
3> 

»  reebten  ju|titieteboen  ban  ben  bjanDfcbatten  ge(telt 
« in  't  2.  en  3.  artieul  ban  ben  8.  3&ec.  bat  bp  fal  ficb  in* 
»  fojmeren  ban  De  J|oofbenen  ̂ paenfe  folbaten  mif* 
»  banbeltbebbenbe/enboetoelbpfegtbaer  nabattet  i$s 
»  om  aen  fijne  ütëaj.  ober  te  fenben  /  op  bat  be  felbe  baer 
»  ban  o?bonnere/ 't  iöbe  juftitiete  bertreeften/ bie  men 
55  tallen  tpen  moet  pijnen  te  banbbaben  /  felfef  Die  te 
»  boen  baer  be  mifbaben  begaen  3ijn  /  en  fonberlinge  ful- 
»  bc  fcljanbelijbe/  nabien  be  ̂ oogbuitfen  gene  onber- 
"  faten  be0  Coninr  getoeeft  3ijnbe/bjelge|traft3önge5 
"  tocefl/  fo  bier  boren  iö  bertoont  getoeeff. 
"  <op  't  zo.  nooit  bebben  <J3ouberneuriS  /  notf)  foube- 
"  raine  $?incen  banbe  Staten  berfefteringe  aföebo?bert 
"  ban  alleen  bun  tooo?b/ en  en3ün  bit  alle  niet  b.inmf* 
"  flroutoingen/  Die  men  boo?  alleö  beboo2t  af  te  febaffen. 
"  <©p  't  2 1 .  bet  i$  tot  groot  leettoefen  ban  be  Staten 
"  bat  alle  fa&en  fo  lang  gcfïeept  too?b<»n/  tot  fo  groten  na* 
"  beel  ban  ben  publijben  (taet/  en  ben  bafart  Die  men  ftet/ 
"  fo  ten  aenfien  banbe  tëeligie  alö  geboo^faembeib  besf 
"  Coninr  /  bingen  bie  u  l^oogbeib  beboo?t  te  boen  bebo?* 
"  beren  /  fo  W  begeerte  beeft  ben  ftaet  ber  $eberlanben 
"  optericbten/gclijft  be  <0ebeputeerbe  öem  besfgebe* 
"  Den  bebben  /en  nocb  bibhtn  in  onberbanigbeib  /  na* 
*  bien  ben  alleen  befen  bagoberig  iiefom  tebanbelen. <©cbaen  tot  Roepben  26  gjanuarp  1577» 
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bertoont  /  bat  ten  aenfïen  ban  be  ftojtfKiD  tt#  tps?  Die baeroberigtoatf  
alleen  totter  miDDernacbt/betbcm beliefDeopentlijfete  

berftlaren/ of  bp  Denb?ebebanbel tot  <(5ent  gemaeftc  toouDe  aggreereh  en  betoilligen  /  en DienbolgenDe  
fijne  belofte/  bpbem  fo menigmael ge* 

Daen  /  bolb^engen/  
en  be  <§pangiaerben  

en  anbere 
b?eembelingen  

bunne  aenbangersS  
te  boen  bertreeften/ temeeraïfo  

bPfo  tot  3lurenburg  
al0  jBarcbemeer* mael  fjabbe  berhlaert  aen  ber  Staten  «öebeputeer* ben  /  en  ooft  anbere  perfónen  /  bat  ï^  fytffozvtoz  op  bat 

eenig  poinct/  nopenbe  b'autoriteit  
ban  fijne  Hfêajcfï. gecommumceert  

mette  Raben  ban^tate/alleenlijft eenenbag/bat  
be  faftenbaefl  

fouben  berD?agen  3ijn. ïDaer  op  bp  anttooo?be  /  Dat  ̂ t  tebunften  ban  Den boo?f3  ftaDe  toaes  gefunDeert  op  Den  nooD  De^tijbs? Doertlopenbe/en  
ten  Dele  tot  bun  eigen  onfcbulD  Dat^ 

ter  ooft  berfcbeiDen  
oo?Delen  toaren  op'tfiuft  ban  De boo2f3 pacificatie/  

enDattetooft  
eenj^ooft  betaemDe/ 

Ijcbbcntie  gcboo2t  en  berflaen  'tgoeDDunften  
ban  Den ïxabe  /  te  boen  toat  bem  goeb  Docljte  na  fijn  eigen  002* 

Deel  en  góeD  beDttnben  /  fulr  DcenDe  /  bebonD  l)p  in  fijn 
confeientie  niet  te  mogen  aeco?DerenDe  

boo2f3pacifi*  
©o» 

catie  ban  <©em/Doo2  Dien  Dat  onDer  anDeren  De  ,$pan*  g J5Jj 
giaerDen  Daer  in  toaren  genoemt  rebellen  en  berra-  pac^c 
Ders?  ban  't©aberlanb/'ttoeift  

bpgeenfims  
enftonbe  jdm toeftaen/  nocb  ooft  'treftitueren  

ban  ben<©?abe  ban  JJ^J, 23ucren  /  't  toelfte  fijne  naajcfleit  gereferbeert  
toaïf/  en  cq&rc anbere  gelijfte  poincten  meer  Die  bp  niet  inbaebtig  en 

toaö:  en  alfoop'tboo2f3tooo2b  
rebellen/  ben<6?abe ban  ©ueren  /  en  ben  beien  inbouben  Der  boo2f3  pacifi* 

catie  /  bele  tooo2ben  bielen  en  lange  gefcfiillen ,-  fo  beeft 
fnnüoogfteibeintelijftgefeibte  

b?ebente  toefen  be  fel* be  pacificatie  te  aggreeren  en  toe  te  ftam/  mittfeon* bitie  noebtantf  /  en  bebonbeng  De  poincten  Daer  ban  bp bem  baer  na  moebt  bebenften  /  alö  toaren  De  boo2f5 ttoe  poincten  en  Diergeltjfte.  
a©aer  op  bem  bp  De  $|ee* 

renfcaDen  ban^tate/en  
<©efanten  ban  Den  föeifer/ 

al$  ooft  bp  be  boo2f3  <©ebeputeerbe  
toerb  bertoont  3ijn  io- 1 

ongelijft/en  
bat  fulften  aggreatie  ban  ontoaerben  

toaje?/ (Ff " en  tegen  ben  feiben  (IröDcnDe  /  en  niet  jcgenftaenDe  
alle 

Deboir  bp  benluiben  geDaen  tot  tien  uren  toe  in  Den abonD  /  en  Datter  beel  boge  en  beftige  tooo2ben  ten  bet* Den  3tjDen  gebjuiftt  toerben/  en  bem  bertoont  bet  groot 
pertj&clbaer'tHanb  

intoasf  boo?'tb2eftenbanbefel* 
be  pacificatie /fo  en  ftonben  fp  niet  anberss  ban  Dem berftrijgen.  

^aerna  bebben  De  3CmbatTabeur!Ef  
ban 

Den  lucifer  opentlijfi  berftlaert/  Dat  fijn  ̂ oogbeiD  bem 
^  temb?^  /  artteul  3.  tot  Slurenburg  /  bat  ftp  ber^aet   beboo?be  te  b?eben  te  bouben  mette  boo2f3  Staten  /  fo 

belangenbe  be  conferbatie  enbetoaringe  Derïleligie/ 
m  b'autoriteit  fijnber  HQajefïeit  /  baerom  ïjp  geen  re* 
Den  en  babbe  te  toeigeren  be  betoilligtnge  ban  be  boo?f5 
b2ebebanDe!inge  tot  45ent  /  ja  fo  fp  in  fijne  plaetfe  toa* 
ren  en  fouDen  Daer  in  geen  f  toarigbeiD  maften  /  al 
't  toelfte  niet  jegenftaenDe/  fo  bleef  Deboo2f3  3£on  5Iatt 
altijDbaftbp  fijn  tooo2D  ;dtoaerom  De  <0eDeputeerDe 
banbe  Staten  feiben  lafi  te  bebben  tep?otefteren/en 
P2ote(leerben  boo?  «BoD/  en  DemenfcBen  ban  Bunnen 
pucfjt  /  in  bolgentier  maniere. 
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TsjHl  Den  mibbag  Deö  feiben  baeg^b^benDe  toeDer 
-L>la<?l)oo2  in  'tbp-toefen  banbe  peeren  öaben  ban 
^State/en  <©cfanten  besf  feeiferief,-  bebben  üed&eüti 
puteerbe  ban  De  Staten  anbermael  aen  <©on  aan 

D€  Staten  <©eneraelber|5eberlanDen/  toebeBo*  9^ 
renDeDen  Coninft  bunnen  natuerlöften  ̂ ince/  Jj£[ 

ïjebbenDe  D002  bun  «aeDeputeerDe/  alle  naerftigbeib  ]£, 
geDaen  in  berfcbeiDen  plaetfen  bp  fijne  ̂ oogbeiD/  mijn  vat» 
^eere  ̂ on  ̂ oban  ban  <©oftennjft/  omeeneinDe  te  J«J 
maften  ban  De  benautbeben  ber  $cbcrlanben/ter  eeren  n"rfl,j 
<5ob0/ beboubeniffe  banbe  bc|)002lijfte  geboo?faem*  wl beib  bes*  Coninr  j  bebben  on0  bun  <tf5ebeputcerbe  w  JJJ 

fp  in  befc  |tebe  ban  J|oepe  gefonben  bebben/bp  u  Hoog*  ™ beib  /  belnft  /  om  te  gcb2uiften  alle  mibbelen/  fo  top  ge* 
baen  bebben/  om  be  felbe  te  betoegen  te  toillen  aggree* 
ren  /  en  toejlaen  be  b?ebebanbelinge  tot  «©ent  gemaeftt 
metten  p?inccban  <©rangien  /  Staten  ban  ̂ oüanb/ 
^eelanben  bare<©eafTocieerbe/  nabien  bpatteffatie 
Der  25iffcboppen  /  gelaten  en  anDere/men  u^oog* 
beiD  bolDaen  beeft  /  Dat  De  föoomfe  Catbolijfteiüe* 
ügte  Daer  in  niet  en  toasf  geouetft  /  en  Dat  bp  ben  Sa* 
De  ban  ̂ êtate  u  i#  gegeben  reDelp  genoegen  be- 

langenbe D'autortteit  DejS  Coninr.   üebbenbe  ooft  u 



i$yj.  Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 
Igoooïieiö  geücöentcboen  bertrecften  be&paenfefol* 
fcaten/foteboet  alöte  paerbe/  enanberebjembclin* 
gen  Dunne  aenDangerö  bolgenbe  be  beloften/  bieben* Sc  te  bol  Doen  alfulfte  alö  ban  Dunnen  boegen  gebaen 
3ijn/ban  te  pjotefïcrcn/  geltjft  fp  boen  bp  oefen  boo? 
«3obenbenmenfcDen/  tn  bptocfen  ban  mijn  peeren 
ten  Certoaerbigen  en3&002lucbtigen  25itfcbop/p2in* 
te  ban  Huift/  enben25aron  ban  3®einenbtirg/P?e- 
fibent  ban  ben  J^obe  beö  l&eiferö  /  ben  «Docto?  3Cn* 
&2ieö<8au7fiaebbcööeiferö/  ben  ̂ ecreban<0inV 
nig  /  Eanb-bjoft  bah  <0ulicb  /  en  3Docto2  gian  2lou* 
toer  man  /  ït  aeb  ban  ben  ©ca  og  ban  Clebe/  aile  ?Cm 
lafïabcuröban  3ü"e  fceiferlijftc  üBaieflcit/  mitfga* 
öeröbe  peeren  fiaben  ban  &rate/  en$2ince/  te  toe* 
ten  ben  hertog  ban  SCccfcbot  /  25aron  ban  föaflïn- 
cjem  /  $D?cftbent  ̂ af  bout  /  be  fi  aben  Jponft  /  be  ̂ee* 
reban<3!iibetoelbe/  en  ben  ̂ cere  ban  «B20benbonfe/ 
<$refo2tcr  <©enerael  bauber  Jrïnantteti  /  bat  ftetaen 
Ben  niet  geftaen  en  Dceft  noeïj  en  ftaet/batter  geen  goeb 
einbeeniö  gebolgt/  en  bat  fp  f)en  toel  ontlaftet  Dou* 
ben  ban  alles  toelft  bolgen  mag  tot  nabeel  <©obö  /  on* 
ötenfl  beö  Coninr/  enberberf  beö  Üanbö.  <0ebaen 
tot  Roepben  26  SBanuarij  1577. 

D<On  gjan  htk  p20tcftatie  aengef)oo?t  Debbenbe/ 
toaöfccrontflelt/  en  fp2aft  met  een  furie  en  ber* 

(too2t  gemoet :  «Dat  be  gene  be  toelfte  guamen  getoa* 
pent  en  getferftt  met  P20tcftatien  /  geen  meninge  en 
Dabben  om  te  accojberen/  en  Daer  te  arcomoberen/  beö 
Dpfeer  b?oebe  toaö  ban Dunnen  toegen/  ̂   moeftten 
toefien  batfe  geen  rebellen  beö  Coninr  en  toerben/ 
nocD  oorlog  tegen  Bern  en  boerben  /  baer  in  bun  be  ge- 
jjele  toerelb  ongeltjft  foube  geben/  bat  be  Comnft  nem* 
mermeer  fulften  rebelligbeib  ongeftraft  en  foube  la^ 
ten  /  maer  baec  toe  geb2uiften  alle  3ijn  macDt  /  tit  niet 
blein  toaö  /  en  bat  Dp  in  bcfen  gefcbille  brengen  foube 

Bet  f  toaerb  /  niet  't  3ijne  /  maec  beö  Coninr  /  en  foube betojeebfte  oo2loge  boeten  bie  nooit  en  toaö  gefien. 
#20tefietenbe  tegen  be  Staten  niet  üp  gefefpifte/maer 
bpmonbe/  bat  fp  oojfafee  fouben  toefen  ban  alle  ben 
Dinber  en  Detquaeb/ toelft  baer  uit  nomen  foube.  €n 
tjebben  Dier  op  een  ab  jeu  gefeib/  en  3tjnfogefclïciben/ 
*n  namen  be  <0ebeputeerbe  rjacr  affcljeib  ban  3ijn 
^oogljeib  /  om  beö  anbecen  baegö  te  bertreeften. 

<Bü  be  mibbernaebt  iö  geftomen  pater  (€rigofo/ 
toergefelfcftapt  met  ben  25ifTcDop  P2ince  ban  Huift/op 
fce^eecen  ïtaben  ban  «State/  en  «6ebeputcerbeban 
fce<§taten/  en  ben  hertog  ban  SCerfffiot/  be  toelfte 
toerftlacrben  /  bat  3&on  ̂ an  be  pacificatie  metten 
$2incegemacftttoeftonben  betoilligbe/  bolgenbe  bet 
nabolgenbe  billet  bp  fjem  met  3ün  eigen  hanb  gefcD?e* 
ben.  3©elft  gerucDte  teeft onb  alfo  in  bet  nacftt  alle  bet 
(labboo2toaö/  bat  ben  b?cbe  mette  Staten  toasf  ge* 
troffen  /  en  toatfobec  al  blpfcljap.  ̂ et  billet  toa£  lui- 
bcnöcalöuö: 

IK  aggre-eerecn  approbcre  den  vrede  gemaekt  tuf- 
fchen  de  Staten  en  den  Prince  van  Orangien  ,  mits 

conditie  dat  daer  in  niet  en  fy  tegen  de  Roomfe  Catho- 

aeöan  lijke  Religie ,  nochte  d'autoriteit  van  fijne  Majefteit, 
]{Uo>  en  °P  conditie  als  de  poindten  vervaten ,  gegeven  in 
kct.      mijn  laetftc  papier. 

91  Ifo  3nn  alle  be  bierwagen  ber  communicatie  ober* 
(lenen  /  fonber  eenig  anber  accoo?b. 

C«önbag  ben  17  ganuarij  /  3ön  be  <6ebeputeerbe 
•^ban  be  Staten  geleerd  en  bereib  om  te  bertreeften/ 
$egacnbpbe  peeren  aaben  ban  State/  om  «en  af* 
febcib  te  nemen  /  altoacr  3?  berflonben  bat  ̂ on  ̂ an 
nocljmet  licn-luiben  boo?  Baer  bertreft/  toilbefp2e* 
Iten/enbatbP  naber  in  nenluiben  berfoeft  fiabbein* 
gctoilligt:  €c toeten/  batl)papp20bcerbeenaggre- 
eerbe  be  pacificatie  boo2f?  en  te  boen  bertrecaen  tt 
^pangiaerben  te  lanbe.  ̂ ejs  fp  bcrbltib  3ijnbe  /  3ön 
t'famengegaen  na  ben  ©iffenopban  iuïft/  en<6e- 
fanten  bes  üeifcrS/  be  toelfte  ben-luiben  nebben  ge* 

Hoe 
on 
lanbe 
acifi- 

2K  approbere  en  aggre-eere  de  vrede  gemaekt  tuf- 
fchen  deStatenen  Prince  van  Orangien ,  alfo  my  by 

atteftatien  van  de  Biffchoppen  ,  Univerfiteiten ,  en  an- 
dere gebleken  is,  dat  inde  felve  niet  en  is  ftrijdende 

tegen  de  Roomfe  Catholijke  Religie,  en  ook  mits  dat 
voldaen  was  van  den  Heeren  Raden  van  State  fijnder 
Majefteit  ,  en  den  Doorluchtigen  en  Eerwaerdigen 
BifTchopvan  Luik,  en  de  Ambafladeurs  van  fijne  Kei- 
ferlijke  Majefteit ,  dat  daer  in  bewaert  was  d'autoriteit 
van  fijne Coninklijke Majefteit , en  dat  opconditieals 
in  mijn  laetfte  papier. 
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3nbc; 

billet 
ban  JDon 

3an  /  nj# 

pjobc 

rrnbc  be 

ratte  tot 

«Bent 

Qcmarfct 

EIS  alfo  bp  bit  laetlïe  billet  3tjrt  ï|oogfjeibfcrjeenbc 
meninge  ber  <0cbeputeerbe  naber  te  bomen/  fo 

Ijebben  be  peeren  3imbafTabeur0  toillen  fiebben/  bat* 
men  be  tj^it  articulen  bp  be  felbe  obergegeben :  al0  ooft 
be  x-j  banZDongjan  foube  lefen  mette  apoflilien  bec <©ebeputeerben/  om  bie  naber  te  confereren  metten 
anöercn  /  en  W 1  toaert  mogelijö  te  accojberen  /  gelijft 
m  Ijen  bocDt  apparent  te  toefen  /  om  bat  't  merenbeel 
bcc  articulen  tot  Hurenbojg  beracco2beect  toaren/an- 
bere  gerefolbeert  bp  be  pacificatie  boo?f3  en  b'oberige 
ban  geen  grote  importantie/  en  bietoatmoc&tenuit* 
öeftelbtoo2ben/  totbat3öne  ̂ oogbeib  foube  ontfan* 
gen  3tjn  totten  goubernemente  /  toaer  op  3P  alle  gelijft 
bp  3ijni^oogbeib  gegaenfnn/  en  Ijebben  be<6ebepu* 
teerbe  ban  be  Staten  dBenerael  3ön  ̂ oonDeib  be* 
banftt/  ban  bat  Bern  belieft  babbe  naber  te  bomen 
Öenluiber  berfoeft  /  belangenbe  b'aggreatie  ber  b?e* 
bebanbelinge/  baer  ban  fpgetrou  rapport  boenfou* 
ben aenbe Staten/  fo  berre  öaer  commifTtc  bepaelt 
toa^/  en  be  bier  bagen  ber  communicatie  beriopen 
toaren  /  Dem  ootmoebe.ijft  bibbenbe  ban  geUjfeente 
betotlligen  't  bertreft  ber  ̂ §pangtaerben  te  ïanbe/mitjs 
b'onmogelijftljeib  ban  t'fcjeep  te  baren  /  bolgenbc 
't  gene  3ijn  l|oogl)eib  b?eber  bertoont  toas.  <ap  't  ber* treft  ber  ̂ Spangïaerben  te  lanbe  en  geeft  fjpnietge* 
anttooo2b/  genoeg  betonenbe 't  felbe  mettoegefïacnte 
bebben/  toantpem  fnlrgefjcel  tegen  bcb02fttoa$/  en 
3ijnboo2nemen  ban  op  Cngelanb  te  attenterenbaer 
mebe  te  niet  foube  toefen  /  boef)  't  felbe  en  toitfmen niet/maeropbe  toefïemminge  ban  ben  b2ebeftanbeï 
beeft  bp  geanttooojt?  batfe  bem  feftertf  toel  befjoo?* 
ben  baer  ban  te  bebanften/  alö  toefenbe  be  boogfte  toel* 
baeb  bie  top  ban  3ijne  naajefteit  mocDten  ontfangen/ 
te  meer  alfo  be  boo2f3  Pacificatie  gemaeftt  3tjnbena 
3ijn  bertreft  ban  .Spangien/  bp  ban  fijne  USaiefïeit 
niet  belaft  en  toaö  tit  te  agnre  eeren  noeftte  te  betotllt* 
gen/  maer  fuïr  boenbe  fonber  lallof  bebcl  beö  Co^ 
ninr  /  mitö  ben  noob  beö  tijbö  en  faften.  «©aerom  gp 
bcrfocbtbatfpban  gelijften  fjen  fouben  boegen  totbe 
poincten  en  articulen  bp  bem  begeert/  gemerfitftpen 
fijne  Jlfêajeft.  [jen  fo  toeibabig  Dabben  betoefen.  5^aec 
op3pfetben  ban  alö  goeb  en  getrou  rapport  te  fullén 
boen  aen  ben  Staten  öare  meefïcrö/  en  namen  alfo 
Den  affebeib  ban  3ijne  ̂ oogücib* 

^aernaftenluiben  toeberom  t'famen  binbenbebp 
be  peeren  3Cmba(Tabeurö/  öebben  Den  gegeben  bolle 
tnftructiebolgenbe  Daren  lafl/  op  batfe  te  beter  mib* 
bel  fouben  ftebben/  om^on  San  bo?bertebetoegen 
totte  poincten  nocD  ongebecibeert  3iJ«be/  baer  inbe 
felbe  beloof  ben  't  beffe  te  fullen  boen.  €n  fijn  be  boo?f3 
«©efantenalfobertrocften  na  252uffel/  en  Debbenben 
30  ganuarpDcn  rappo?t  baer  ban  aen  ben  Staten <0eneraelgebaen. 

^efen  Danbel  met  ̂ on  gjan  /  toaö  beien  /  boo?ne* 
meliift  ben  ̂ 2ince  ban  «Orangien  /  en  tit  ban  ̂ oiianö 
en  ̂eelanb  feer  fufpect  /  en  bat  niet  fonber  reben: 
toant  men  merftte  3ijne  grote  gebeinftDeib  en  bufc 
belben  Danbel/  en  bat  Dp  niet  en  foebt/  banbefafte 
tebertreeften/  en  t'clftenö  toat  nieuö  boo?  te  (lellen/ 
en  Doe  nobe  bat  Dp  baer  toe  toilbe  berftaen/  om  bé 
;§pangiaertöte  ïanbe  tebóenbertrccften/  Dcttoelft 
ben  ̂ ollanberö  en  ̂ eclanberö  grote  fufpicie  gaf/  bat 
Dpietop  D^n-luiben  foube  menen  uit  terecDten/alfa 
men  ban  <£ngelanb  geen  fufpicie  en  Dabbe.  JDaerom 

<@be 

goos ©on 

3Ian 

arfiteoé 

appjoba-" 

tfe  ban 

Oent. 

bcpu» 
tetrbe 
banbe 
nemen 
affcöeft/ 

en  bec 
trernen na  2S?nf* 

fef/onl 
rapport 

tebosn. 

toont  een  billet  gcfcl)2eben  mette  banbban^ijn^oog*   be  $2ince  ban  «Orangien  /  Staten  ban  ̂ ollanb  en 
Deib  m  &paenfe  tale/  ban  buf  banigen  inöoub :  i  Eeelanb  boo?  Den  namen  met  alle  manieren  baer  na 

£tt  4  tt 
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't  ©00?' 
nrntm 

•J&fnreii 
ban  <l>' 
rmigien/ 

ten  ban 

féollanö 
en  Ztv 

land- 

Het   tiende  Bock. 

S7f> 

urn 
to.:.'  oen 

Urere ban  £>. 

gonbt 
geDacn. 

io.  B. 

tc  aröeiben  /  bp  atbtcn  Dacr  Krijg  üid  l  ticfcttjc  op  eens* 

anbertf  bobent  tc  morren  bouDcn  /  oon  meDe  om  barn- 
Dentn  ïfcieflanö/  <Ober-pflfel/  <0elDe rtanD  enclbero 
te  maliën  /  on  ecnia  toerbonb  tot  lum  berfchcrtijeiO 

( toaert  boenujh )  tc  benutten/  en  mfonbcrbetb/  om 
DeftebenTn  plactfen  ban  l&olianö  en  EeelanDtoelrc 

berfebcren  /  bc  boo2genomen  (terhten  tc  Doen  bo:* 
fceren  /  cirDe  J&obinric  ban  Utrecht  /  atë  begrepen  in 
DerommnTtc  ban  Den  pinre/  onöer  mn  goüberne* 
ment  tc  béngen.  *ï>e  boo>f5  $>cere  ̂ tnce  ban  Oran* 
men /heeft  ooft  De  43cbeputecrbc  ban  De  Staten  ban 
^uiö-bollanD/  fiet  ,$002Dcr-ciuarticr  en  EeelanD  on 
ftcm  tot  iRtöOrtburn  tocfenbe/  D002  Den  ̂ cere  ban  &. 
?llDcgonde  Doen  boo^tellcn  opten  +  ̂anuarp/ onDer 
anberc  /  op  maniere  ban  communicatie  /  of  De  fanen 
fufr  nebailenbe  /  öatmen  met  bchouDentfife  ban  alle 
anöere  b2Pbcbcn  /  of  De  «BerefomiccrDe  ïteligie  foubc 
moeten  abanbonncren  /  ofeenen  blocDigen  hrngDaer 
bo:en  acnnemen  /  Doe  fp  ben  Dan  Daer  in  fouDen  toil* 
lent2ageu*  &o De *0cnerate  Staten  met^onSJan 
accortieren/  fonDrr  De  pacificatie  ban  <0ent  tc  aggre* 
eren/toatfe  Dan  (lillen  Doen*  gtcm/  fogeenaccoo?t 
tuffcftcnnenluiDen  eubicle*  ̂ tcm/optbertrenban 
3ijn  €rcellentie  na  232abanb  /  en  ban  bolle  afieurantic 
in  fulfeen  geballe.  Contre-afleurantic  ban  3tjn  €rcei- 
ientic/  om  op  Den  3ijnen  in  25?abanD  oftëlaenDercn 
3ijnDe/  tegcn$  De  rïoomfe  ïteligic  alDaer  niet  tc  Doen. 
©pte  regeringc  ban  De  ffcobincien  ban  J^ollanD  en 
SSeelanD  geDurenDe  Ijet  af  toefen  ban  De  felbe  $?obin* 
eten/  en  eenige  anDere/  Dacr  op  bp  begeerDc  Dat  De  (0c- 
DcpttteerDe  ferteng  DcjS  anDcrtn  Dacggte  9  men  haer 
aDbijö  in  gefefttifte  foubc  obcrlebcren :  maer  alfo  fp 
hun  niet  en  bonben  genoeg  baertocgeïa(t/  hebben  3P 
boel  ecnigfinö  hun  abbiltf  gegeben :  maer  bacr  op  niet 
baflclürtoillcn  betfuttcn. 

<0eburenDe  Dcfen  banbeï  /  fo  hebben  Die  ban  Ut* 
recht  feer  gchlaeat/ bat  niet  alleen  De  b02geren  en  in* 
tooonberen  Der  (eiber  (taD  Doo?bet  <Duitfe  garnifoen 
Daer  binnen  IcggcnDe/  maer  oob  De  anDerc  (teDenen 
boo2tö  De  platte  lanDen  ban  De  felbe  p?obincien  ge* 
Ijccl  uitgeput  en  in  Den  gronb  bebo?ben  too?Den  / 
mitsbicn  De  garnifoenen  onbetaclt  gelaten  toerDen/ 
en  batfe  geen  mibbcl  noch  bermogen  meer  en  haD* 
Den  om  De  folDatcn  met  ieningc  langer  te  nonnen 
onDerftötibcn*  <Daer  bp  nu  noch  biel  Dat  bespan- 
giaerDcn  op  net  Ca(ïcel  ban  ©2eDenburg  IcggcnDe/ 
berffacn  OebbcnDe  Dat  De  Staten  en  iBagiffratcn 
ban  Utrecht  feer  ern(ria  Doo?  hare  <©ecommttteer' 
De  acnDen  nacD  ban  ,$tate  haDDcn  berfocht  /  Dat* 
men  hen-luiben  ban  het  Catteel  fouDe  Doen  bertrec* 
fecn  /  fo  niet  met  gemoeDc  /  met  gctoelDiger  hanD 

't  felbe  tc  beferacl;t"igcn  /  't  felbe  feer  riualijnen  heb* ben  genomen  /  en  D002  eencn  ouDcn  hact  Die  fp  op* 
teb02gcren  c\\  tntooonDercn  Der  <§tab  haDDen/  heb* 
ben  *p  ban  langer  hanb  haer  felben  ban  alleiS  toel 
boo2fien  /  fo  ban  bictualic  alö  amonitie  /  en  haer 
feer  geftcrut.  ̂ Daer  baaö  op  Dietijb  Cattelein  en  €>* 
berde  ober  bc  <§pangiaerbcn  vDon  5francifco5Per* 
nanDoD'3Ebila/  Die  Dacrop  lange  in  garnifocn  gele* 
nenhaDDe/  Detoelüc  onDer  hem  haDDc  omtrent  100 
^pangiaerben  Dacr  hp  ober  rommanbeerbe  behal* 
ben  ctlijlje  mo2tepapen^  <Die  ban  Utrecht  haDDcn 
al  lange  guacb  bcrmocDcn  op  hen  gehaD/  entoarett 
beb2eeft  Datfc  cenig  ber(lanD  mochten  hebben  mette 
;Eutitfc  ganufoencn  DicDaer  binnen  De  ,§taD  en  ront0* 
om  ten  platten  lanDe  lagen/  en  batfe  fouDen  mogen 
baren  alöDtc  ban  2£nttoerpen  gebaren  toaren/  Der* 
halben  hielDen  De  bojgeren  (ïerbe  biacht  /  bp  Dage 
in  bp  nachte/  Doch  niet  fonDer  grote  b?efe  boo?hct 
garntfoen  ban  binnen  /  Ijet  toelb  oor  Dag  en  nacht 
toaïtc  hielD/  en  bjaren  D2ic  baenDelcn  Daer  ̂ oplui* 
Den  of  Capiteinen  ban  toaren  /  De  J^eerc  ban  éc(ler* 
toijït  /  Snater  en  ̂ tichel  /  en  maren  feer  (terne 
bacnbctë  /  ban  b2ie  honbert  hoof  ben  elft  baenbel  / 
beï)02enbc  onDer  het  regiment  ban  Den  <02abe  ban 
23oiïu/  in  plactfe  of  toiffclingc  ban  De  roelftc  naer* 
maelö  gebomen  jyn  («Eambciaen  /  <£>ofterbJijn  en 
^toartgen.  ïtljj  nu  Die  ban  utrecht  geen  mibbcl 

meeren  milten öm De  folDatcn  met  fentnge langer it 
onDcrbouben  /  toant  het  toa$  fo  berbe  gebomen/ 
Dat  Defofbaten  leggenöe  ten  platten  lanDe  buiten  De 
poo:ten  en  op  De  Baert/fo  moetbnirig  maren/  Dat 
De  leninge  maer  een  Dag  of  ttoe  oberflrenen  3tjnDe/ 
3P  ten  platten  ïanbe  liepen  /  en  namen  De  feïjapen/ 
lammeren  en  berhenert  ban  Den  fjuiöluiDen  /  Doo?* 
fchietenDe  en  Doo2ttcbenDe  De  felbe  /  en  Die  hen  niet 
acn  en  (tonDen  en  niet  bet  genoeg  ïoaren  /  lieten  3P 
D00D  leggen  /  offen  in  De  tociDe  tc  flacn  /  fommige 
Dceftcn  tmemnel  op  eenen  Dag  tc  rantfoencren  /  en 
eben  teel  ten  le(ien  Den  haI0  af  tc  (tenen/  Den  ïjuif* 
luiticn  bobcn  Dien  te  ffaen  /  ttoten  en  fmijten  /  en 
metten  b2anD  te  Dreigen/  ma0  hen  toern  beel  ttjDsf/ 
affcttenDe  enfpolterenDe  ooh  alle  De  gene/ Die fouü> 
ter  (iaD  alss  naer  De  (taD  gaenbe  en  nomenDe  toa* 
ren  /  Den  hutéluiDen  bomenDe  met  haer  toare  tec 

,§taDmaert.ö/hacr  fchuitcn  en  bjagensf  pïonDeren* 
De  en  berobenDe  /  en  meer  anDer  getoeltsi  en  moet* 
toïï^  bcD2hbcnbe  /  en  Dat  al  onge(iraft  /  en  afmen 

Den  ̂ opIuiDen  /  dtapitcinen  /  en  (©berden  Daer  ü* 
bernlaegben/  gaben  beo?  antmoojDe/  Dat  fuljcnoclj 
een  bleine  fabc  masS  /  Datfe  bebuebt  maren  Dat  3? 
het  ncch  beel  erger  en  gualijher  acn(tcllen  fouDen  / 
inbicn  Daer  geen  gelD  of  Ieningc  berfehaft  en  toer* 
De :  en  mant  De  Staten  en  Die  ban  Der  ftaD  en  (ie* 
Den  ban  gtrecljt  geen  raeD  meer  en  toi(ten  /  om  ce* 
nige  leningen  op  te  brengen/  en  DeCapiteinenfclfgS 
De  Staten  en  |Ragi(tratcn  bjeinben  /  en  De  folDa* 
ten  tot  alle  moettoille  toaren  óphitfenDe/  ia  Do?(tert 
eenige  Capiteinen  toel  feggen  Datfe  het  fo  maben 
fouDen/  Dat  men  Daer  af  bernemen  en  lange  iaren 
(P2cRcn  fouDe:  en  hoe  toel  De  Staten  en  Diebanbec 
(taD  lïtrecht  hare  <0eDeputeerDe  tot  buffel  haD- 

Dcn fcgfjenDe  /  en  De  ï|eere  KaDen  ban  ,§tate  en  ̂ ta=» 
ten  «©enerael  acngebenDe  en  remonftrerenDe  /  ber* 

foenenDe  Daer  in  geremeDieert  te  toerDen/  fo  ennre*» 
gen  $p  genen  troo(t  noch  affi(tentie  /  tn  boegen  Dac 
hare<i3cDcpnteerDe  fclj2eben/  Datfe  mo(tenfienhaec 
felben  te  heipen  /  fo  3P  boo?behanb  geen  hope  ban 
beriichtinge  en  hnlpe  haDDcn  te  bertoacfiten*  €tt 

alfo  3P  ittDefe  perpleriteit  toaren/  b?efenDe  ban  Da* 
getc  Dage  gefaccageert  en  geplonbert  te  toerDen /fo 
50n  De  b2ie  binnen  Staten  mette  i^aben  ban  Den 

l|obe  ̂ obinciael  bergabert  getoee(t  om  te  beraeb* 
ffaaen  toat  3P  in  Dcfen  utttcr(ten  nooD  en  perplert* 
uit  Dóen  fouDen  /  en  geen  uitbom(te  binDenDe  noch* 
te  anèer  racD  toctenDe  /  hebben  eenige  fo  <©ee(telij* 
ne  /  €Deïcn  en  uitten  pjobincialen  ï!aDe  gecom* 
mitteert  /  Die  hen  fouDen  laten  binDen  bp  Den  €er* 
toeerDtgcn  ̂ eere  tfrcDenn  ̂ cfjenb  ban  (Ciiutenburg 
<Certö-bi(Tchop  ban  Utrecht  /  Den  toeiben  3P  tot* 
(ten  toel  ban  geibe  bootten  te  3ijn/alsf  hebbenDegro* 
te  jacrliirfe  inbom(ten  /  fo  ban  31J11 25i0Dom  /  alsS 
ooh  ban  3ijn  felben  /  en  houDenDe  fparich  /  toeinig 

of  geen  (tact  of  Hof  /  en  ober  fuljr  feer  toeinig  la* 
(ten  en  aftren  DebbenDe  /  om  Den  felben  bp  alle  oot* 
mocDige  bertoningen  te  hennen  te  geben  Den  gro* 
ten  nooD  /  bef toaertDciD  en  perplcriteit  Dacr  in  3p 
hen  toaren  binDenDe  /  en  te  berfoeben  /  Dat  hP  in* 
ficnDe  Den  felben  extremen  nooD  Daer  in  3p  toaren/ 
enomtcp2ebcnieren  en  boo?  te  bomen  De  aenflaen* 
De  gehele  ruinc  Der  ̂ §taD  en  LanDen  ban  Utrecht/ 
Dacr  ban  hp  felfS  niet  b2p  toefen  en  fouDe  /  alfo  De 
folDaten  in  De  furie  acn  gcc(tclijhe  noch  toereltliibe 
geen  refpect  en  toaren  D?agenDe/  fomen  onlanrbin* 
ncn  3Cnttoerpen  tn  clDerg  toel  gcfien  OaDDe  /  Den 
Staten  fouDe  toillen  affi(tercn  met  40  of  50000 
gulDenö  /  men  fouDe  hem  goeDe  b2iebcn  ban  berfe* 
ftertheiD  en  renten  Den  penninn  feftten  Daer  ban  ge* 
ben/  en  De  hooftfom  fo  baeft  Doenlüfe  toa£/  toeDer* 
om  loffen.  *Dc  boo:fch?cben  <0eDeputcerDe  /  onDec 
De  toeiftc  ban  tocgen  De  <0ee(telijbheiD  toa.0  l^eere 
3Cufoniuö  ban  <©alama  /  f>20o(t  ban  $oo?t  tifraut 
fen/  Canomb  ten  <Dom/  Diehcttooo2D  DoenfouDe/ 
3tjn  opten  ̂ .sDobembjiö  157  6.  bp  Den  €ertsbi(fchop 
berfchencn/  licm  met  alle  reberentie/  ooimoetenbe* 
lecftljeib  De  boo^fch?eben  rcmon(iramie  en  berfoeü 

Doeube/ 

(JBjotc 

perpkid* 

ten  tutu 

nen  m* 
ïecfjt  en 

ten  plat* 

ten  fan» 

bc  al* 

bact»     J 

©e#f« 

ten  ban 

tUtretfjt; 

berfoe»  \ 
ftenafF^ 

ftcutie  < 
ban  gel' be  ban 

{jaren  I 
28ert^-  I 

btffcöop 

ma  pp 

f c  marie 

banftttr 

rcffc/ 

bottjtr bec 

geeffc 

I 
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©ftt 

:arc 

eect  )z> 
•il?  Mc 

ê$tenDe  ban  battcc  cceti  Oope  nocOmibbclentoas 
om  iet  met  fijnen  toillete  bebomen/fo  beeft  bc  boo2f5 
galama  Oem  aengefeib  öen  natoeren  iaftbiefPOab' ben/  namentlijn :  ©at  f?  om  te  boo'bomen  öc  geöcle 
rune  ban  ber  <§tab  en  fjet  bcrberf  fo  toel  ban  be  <0ce* 
ftelijbe  ais  to;reltlij&e  perfoncn/  geb2ongen  en  genoob* 
faent  toaren/Ooetoel  jegens  Oaccnbanb/ooft  jegens fijnen  banö  befelbe  fommeban  Oem  te  moeten  lenen 
onbec  acte  /  cecepifife  /  belofte  ban  inteceft/  en  reff  itutie 
ban  be  Oooftfomm?  ais  boren  becöaelt  tef.  ©en  25if- 
febop  befe  cefolutie  öocenbe  bias  feec  geftoo2t/  b2eigbe; 
ie  bat  fa  toel  toefien  fouben  toat  fp  beben/  pjotefïecenbe 
bat  Ij?  fjet  geto:lb  batfe  Oem  op  fijn  Stccbiepifcopacl 
ijof  aenbeben /  niet  en  foube  laten  te  blagen  iK\\  $aus/ 

•föepu  benConinb  ban^pangien/  en  ben  CatOoltjften  po- 
5*  tentaten  en  $>incen  ban  geöeel  C02i|tencij&-  €n  op* »«t«.  fonbectoasop  feec  g?fïoo2t  opbenboo2noembenèée* 

re  ̂öufontuö  ban  galama/  ̂ t  Op/bie  Oem  onberto02* 
pen  toas  en  onbec  fijn  gebieb  ftonb/  Oem  fulr  b02fï  aen» 
feggen/tonïenbe  geneercufen  ban  Oem  aenriemen/ 
toat  OP  (ei^c  om  fijn  gemoeb  te  (lillen,  ©teef  niet  fc genftaenbe  toecb  boo?  een  ̂ lootmabec  hiz  &<&&& 
puteecbe  beben  Oalen/  febec  boffecgeopent/  baec  fp  alle 

•e  «e*  fjet  gelb  /  to:fcnbe  filbec-gelb  /uit  Oaelben/  en  bP  Wil- lem ban  3lamfto?ecbe  ̂ eccetacis  ban  be  peeren Staten /en  ben  ©om /beben  inbentacifecen  en  fpeci* 
ftcecen  /  en  to:cö  bebonben  be  felbe  pactpe  te  behagen 
41879  guibenö/ 18  fliitbecsf/acOt  penningen,  ©en 
2&ifiTcöopficrtbebatfe  baecalfo  mebe  te  toecb  gingen/ 
fonöec  Oemmeec  te  refpectecen/  bebal  fijnen  Capel* 
laen  tn  't  tellen  ban  Oet  gelb /bat  npfemet  een  (loop toijns  ftefcftcnïten  foube /gelijfc  gebaentoecbe.  SMS  fp 
gebaen  Dabben  gauen  fpOem  acte  /inboubenöe  bat  fp 
totleningebanbe  folbaten  en  anbecc  ucgentenotelijR* 
ïjeben  /  baec  in  fp  baec  in  bien  fojglijnen  en  peciculofen tijb  bonben /ban  fijn  eertoaecbtgbeib  gelicht  ftabben 
öeboo2f5fomme/biefp  tLnnf  banbec  ̂ aecbec&ta* ten  Camecaec/mebe  babben  boen  nemen  en  twijnen 
Buife  bjengen/pzefcntecenbe  baecbantefuüen  geben centen  ben  penninb  feftien  /  met  cefïltutiè  ban  beboo2* 
noembe  fjooftfomme  teeftonb  en  fo  Oaeft  be  Staten 
boenlijft  foube  toefen.  3MS  bet  gelb  in  facben  uitgebaat 
gen  to?cbe/feiöe  Den  SSiflTcBop:  ©aecgaenfe  metten 
fc2e&  benen  /  fp  ïjebben  ben  gouben  becg  nocb  ntet  aen* 
cecaebt.  i£iec  mebc  tiebbm  fPben  felfSboo2bietijb 
uit  bet  appacent  en  aenftaenbcpecij&el  beclou\ 

©an  omtcent  b2ie  maenben  baec  na  Oebbenfpnit 
gelij&ec  noob  en  f  toacigfjeib  bes  25ifTctjopSfilbectoec& 
gelecnt/  toeecbiginbe  20000  gulben/  onbec  cece* 
piffe  en  belofte  ais  bocen/  'ttoelh  fp  te  panbe  gefet/ 

Irücle 

ï»  fön 
hü 

4'79 
£^en 

itan. 

cn  &.  mam/ en  onbec  nare  geoeïm  mUfa^ S oiibec  be  kegelen  ban  WttSmHfêSSSttS ew/mmmm  vmécauic/en  fmSmm 
aSWjw  ban  autocel  /  ban  toegen  be  K cbap/en  oor  ban  n^M^mn/miS^ öabenbeeftab  ötceebt/  foobec  öaerfetoafömcS 
.fi^ontfon  /  cep2efentecenbe  t'famen  be  taft tSStS ban  ben  ïanbe ban  ötceebt in  lltchm  ,,  let    fs  1 

??  -S2ÏÏ?  «"Ng?  3ün  in  nuQuho  in  ben  jacê 1 6  iV.  boo?ts  bp  accoo2t  afgebaen  en  b?  ben  boo2noem' 
ben  i&eecen  <^tat«n  bolbaen.  wwnww 

«eeitnbe^tab  geballenmet  betfïaenbanöefjlob 

LS&S?Ad5/  en  quamcn  *oo?0etnlein 
SÏS?^  köw  S°*WI  /  't  toeln  met  bec  baeft  op, getogen  toecb/ en  liepen  (tcaftsna  Dettoacbtluitf  ban 

KhSSre öe&eI5eban öcb020ec^albae  betoacöt öebbenbe  toacen  t'öuts  gaen  eeten  /  b'anbecetoaren 
pottoonenbe  ( anbecs  genoemt  Pollenen )  getoaec^ fcöout/batöp  boo2eengat  banbc  beucfag/baS 

H5S5  TeÜtc,n  om  m r  tc  Ua,(en  /  »»aec  boo2  fr  om* l  epenboo2be  fïal  ertbcn  bof  ban  tec  £pti  tfanomö 

SSJgSWitgwl»  eenen  bo?gec  genaemt  ©icb  ban 

m%£S2£2V&  S  Ë!  «f  öoutenüeea  ta  be  blob/ 
bte  t  mebetoel  foube  Debben  bonnen  ontlopen/ fo  Op 
manötn  tboo2f5  toacOtFjui.SbaneenftinbbaniFranh 
f  ran&cn  /  Oet  toelft  fp  ntet  en  mifbeben  macc  lieten 
K2S/J2S  boin$f  ö00*Pört  ÜBeesijuiS  enfïaben 
2S?0  in  0u!?6en  a0n  öe  ̂°PPö02te  aebtee  ©errft 

ffiSS^ÈSPSF  i  Det  todfl  b^2anbe/  toantnie, 
manb  en b02fl  ben  b?anb  bluffcOen  /  en  toacen  albe 
bo2gecenbaecontcent  toecO  gelopen/  toant  bespan" gtaecben  ban  bet  Caflcel  met  gcof  gefcliut  tn  be^tab gctoelbtgfclioten/en  grote  fdjabe  SSftStafiS! ©es  abonbs  ging  ben  b?anb  toebecoïr .  Ln  in  be ffi 

&£?  ̂a\^^U^€laefren  /  ©ieft  ganfferv  n.  Ma* tbc  en  ̂lect  ban  Coesbelb  /  Ö^SBopec  op  't  Ooerhen ban  ̂ mt  Catqnen  (teegsben /men  foube  benb2anb 
?£S?rïc2Hl,0,?en  kmW  ̂ omcn  öacf  wc  bebofc gebaen  Oabbe  /  ban  be  b2cfe  toas  fo  gcoot  /  boo2  bien  fp 
H^üsï?l,to:nen  öaWeii  opOet  gacnifoenbanbin^ 
SSm£&S  cn  ö0^en'  ̂ ctf  anÖÊrcn  öaeo«  bes 
?rffi?iftf  ̂  fp  toel,e,:om  ö?ano  /  en  tsaren  met  een fcouitober  be  gracOt  gebaren  /  en  metlaöbersopbe 

en m:tteopgebaelbe  penmngenfKnbtbolpcnQebben  |  SÏÏSKSS  &£ 00b  te  met  Oet  felbe  filbertoerh  uit  b'eene  Oanben  ttelofl  1  met  eeniae  beTn  iSri^fiSS^USS  Ü2  ?  lfte en  toeberomaen  anber  moeten  berfetten  /  bocb  a  les  X  toSSbSS ?ftrt ?ftnfeS?tó  ftffiÏÏS^S boo2begroten  noob baerfp Oen felben  inbonben/fulc  f&^SS^^SSS^S!SS/}n?^i batfetenlae(lengcnoobfaebt5nnbe  tfelbe teloren/en  *^mS peen  anbec  gelb  toetenbe  tn  bec  öaeft  te  benomen  /  Oeb*  reo^eberTnenoetm «KaSf  SSS^SSSiSfSf 
ben  bet  felbe  filbectoerb  genoeg  tec  btUe  aen  ben  munt*  roman ̂ ^SR^mnS^f^^Z fcct  Mi 
mceftecbecfet/boco  bebongen  bat  Op  *t  foube  moeten  W^W^Sl^^^SSf&S^ 

^abecbanb  /  ais  in  ben  jace  1  ̂8 1.  na  bobe  ban  ben booinoemben  tfectsinfltrjop  /  Oebben  be  Staten  ban ötceebt  tn  minbecinge  banbe  boo?f5  penningen  biefp 
banbenBiffebop  gclecnt  Oabben/becfcbeibenc-nte'- [ntcben  gepaffeect  ten  beboebe  ban  JBee(lec  gioban banbecBDiele  notaris/enfommige  anbeccfcbulb-ei* 
ff  Occs  /  aen  ben  boo2ft  25i(Tcboü  beugbelijft  ten  aeftte* cenjijnbe/cn  aen  anöere  gobb2uclmge  fabenbPben 25i(Tc0op  boo2noemt  bcfp2obenof  gelegateect/toelbc bïteben  gepaffcert  3ijn  uit  ftraeftte  ban  fehec  octcope üpbe  boo2r^tatcnbecto02ben  opten  28  ̂ ttg.  1*76 om  op  en  m  te  mogen  ftellen  fencee  impo(len  opeet* baec/  b2tnfiDaecenanbece  toacen  cn&oopmanfcliap* pen  /  ten  fijne  om  baec  op  te  mogen  liebten  fe&cre  pen 

*m!L  w m2  ?  Pttotmmw  geraben  Oabbe. m$  nu  nefe  eer(te  fune  ober  toas  /  «regen  be  borneren toeberom  moet/fienbe  bat  Oet  ©uitfegamifoenljem 
ntet  oan  na  beOoren  en  b2oeg/baer  toecb  teeftonb  02* 
b?e  ge(telt  /  Otec  en  baec  toccöen  be  (ïcaten  befcljand  en opgegcaben  /  om  be  uitballen  te  beletten/  beOuifen 
conbfom  't  €a(ïeel  (taenbe  toecben  be  mucen  boo?  ge. (lagen  /  fo  bat  men  ais  een  (leate  ban  b'een  boo?  b'an* becmoebtgaen/onbefien  ban  bte  ban  Oet  <£afteel/De 
eigenacen  baec  uit  bectcccbenbe  m  anbece  Ouifen  hide Ouccben  /  en  Oen  bebelpenbe  fo  fp  be(t  bonbem  iBen 
0tng3etlcn  obeebe  (ïcaten  Oenen  om 't  geftcljt  te  belet* ten/ en  men  plante  Oiec  en  baec  't  gefcOut  Hat  men  baec 
1  ©e  Staten  ban  ütreebt  fonben  aen  gjon&Decr 

ilïtbaï 
bit 

giacröcit 

ban 't 

baficel 

B?cöen» 

üura  in 

beaat» 
illrrrrljt/ 

cn  fl.tin> 

ten 

fc.vnfi). iü  B. 
(F.  n5.) 

^eece 
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Het  tiende  BoeL 

M77* 

Betre  ïBiHielm  ®öi  Canonfft  ban  &int  gan/raetj  boo?f5  200*0  gulb.  ban  die  ban  bet  $oo^rriuartier 

«ruit  of  butfpocbet  /  en  te  lenen  ecnig  gefcljut  en 

fenerp*  «Dcfgclijr  tocrb  <$irft  Dan  ̂ ijpeflcin  3£po; 
tefter/  öoc  toonenbe  op  oen  boeft  ban  be  plaetfe  (De 

toelfte  altemetg  ujieben  tut  ̂ ollanb  binnen  ötrccftt 

ben  baer  toe  niet  builen  bcrjïaen/tcn  toaredeboo^ 
foldaten  ecrfl  bertroeften  toaren  uitte  boo?fe  (leden/ 
en  mede  uit  jjftuiben  /  J^eefop  en  andere  piaetfen  /  en 
fonöen  in  plaetfe  ban  geld  aen  ben  boo?f5  <Ö5?abe  fefte* 

S  ÏÏÏïï cfonden aen ben  i^eere  ban&toic;  «obligatie  ban  20000  gulden  onderde  banden  ban 

ten)  «aouberneur  ban der <©oudc om  affiftentte  ban 
neftnut/  dicbem  beliulpig  toa$  aen  ben  Staten  /fo 

fat  8p  eenige  (lucucn  gefebutov  ̂ k  tot  ftottccbam 

öefcfieeót  weröen  /  tot  atrectjt  b?acbt.  «^urnma/ 
Baer  toerd  fulhe  nacrftlgbeib  en  bcboir  gebaen/bat 

binnen  eenige  bagen  be  (Iraten  befebanft  enljetca* 
(teel  befloten  en  belegert  toaö  /  batfe  geen  uttbab 
lenmeecen  b02flen  boen/  ban  3P  fcljoten  feer getoet 

big  op  öutfen  /  to?entf  en  fterften  /  en  beben  grote 
fcljabe/  en  baer  toerden  al-te  mets  eenige  boderen 
oefenoten.  «Dacr  toaren  beerticn  (lueften  gefcljuts  w 

gen  bet  Cafteel  geplant/  enbe  bjugge  bare  men acu- 
ter mebe in  en  uitliet  Cafleel  feboot/  toerbopten  it 

flBeeflct  j^tcolaess  Camerling  /  (£boma$(£bomaf5. 
gjacob  ban  f€orenburg/^an  lIBeertenf?.  ©ifïrbcr/ 
peter  <aanf3.  en  (Cïjaenns  ̂ §pmonf3.  ̂ otljalfobe 
^abebacc  mebe  niet  en  toag  getontenteert  /  en  aen 
ben  «©ouberncuc  ̂ jonfcer  <Dirft  J&onop  fcfj?ecf/  bat  bP 

nocb  geen  berber  laflenljabbe  ban  be  Staten  <©ene- 
raelban  om  befoibatente  boen  bertreeften  uit^aer* 
lem  /  ̂cüoonboben  en  $ieupoo?t/  en  bat  ftet  fiem  on» 
geraben  toaovfodanigen  onbetaeiben  fjoop  bolrfon* 
ber  meerber  paobifieop  fijnen  öalfe  te  galen/  en  bat 
bp  ooft  niet  en  toijl  toaer  Bp  bie  foube  leggen  op  ben 
^ticljtfcn  bobem  baer  geen  plaetfe  lebig  en  toag/  bat 
ooft  be  pince  ban  <0rangien  boo?  2&arbefiu£  uit 

4ianuatP 1*77; WnmSSm  gefeboten.  SMoij    IDibbelb'urg  bcbe  fefcijben  aen  ben  «©oubecneur  £
* 

mSiU&/  SrWa?abeian^o|üban  nop/bat  bie  ban  fctiHfeUftft kaf
fer babben ge* 

beoan 
SSoffa 
feomr  tor 
ïttcccöt. 

'  SBofTu 

areo?* 
beert 

nn'tre 
folbotert 
ban  fyn 

rtiji' 
ment. 

toegen  be  generale  Staten  afgebaerbigt  /  om  te  rei 

fen  na  J|ollanb  ober  atecebt/  om  Uk  ban  3ümftcr> 
öam/©aerlemen  ^elioonljoben  teinbucerentenft- 

ne  3n  ben  in  be  generale  önie  metten  andeten  bege; 
ben  /  en  be  garnifoenen  uit  ̂ aerlem  en  ̂ cboonljodcn 

fouben  licljten  /  ooft  tik  ban  ötreebt  met  raeb  en  daed 

te  aftttferen/om  't  boo2f3  €a(leel  ban  ©?ebenburg  te 
recoub2eren.  ̂ e  pince  ban  «©rangten  fcö?eef  Ijct  feu 
be  aen  ̂ onon  ober/gem  belaflenbe  in  allen  oosten  ban 

5ijnen  goubernemente  bc  banb  te  Douben  /  bat  ban  fij- 
ne folbatcn  nocö  anberc  /  hk  nan  ̂ Cmftecbam  /  ̂aer- 

lem  en  omliggenbe  naburen  geen  fcfjabe/getoelb  of 
tniurie  en  gefeniede/  boenbc  bacrom  alom  ceffatic  ban 

toapenen  publiceren/  folattg  en  ter  tijd  toe  l)p  ben  an* 
berfinö  foube  beurten.  <®it  fcï)2ijben  biaiS  uit  IBibdel- 
burg  ban  ben  5  ̂an.  2llfo  guam  be  <©2abe  ban  25of- 
futotötrecbt  boo2  beeerfleteife/  na3Dnont(laginge 
uitte  gcbanlieniffe  ban  ̂ oo?rt/öP  bjacfjtmetbem  utt 
©laenberen  een  acoten  Doop  lafeenen/tot  betaiinge  ban 
befoïbatenban  fijn  regiment  die  om  Streepten  daer 
omtrent  lagen/  toaer  doo?  bp  toelbom  toaö/  niet  alleen 
ben  foldatcn  /  maer  ooit  ben  Staten  /  Ifêagifïraten  en 
alle  ben  Doggeren/  be  toclfec  berboopten  boo?  3Ön  feonv 

(Ie  niet  alleenlijk  Oaeltmecfler  te  bjerben  ban  Det  €a- 

(teel  /  maer  ooft  eeng  t'ecnemacl  berlofï  te  toerben  ban 
al  bet  ftrürrêbolïi  baer  niet  alleen  1$  (lab  en(ïeben/ 
maer  oobbe  platte  lanben  mebe  belafl  toaren.  <Den 
10  gan.  i0  IjpmetbeftrijgsS-luiben  31W  regiment^ 
berb?agcn/bat  menbe  felbe  foube  betalen  een  maenb 
aen  gelb  /  en  een  maend  aen  lanen  /  en  dat  men  boo2t£ 
clfttëendellenüige  foudedocn  alle  maend  1000  nco* 
ncn  /  men  foude  de  ̂opluiben  berfefteringe  boen  /  bat- 
men  't  gunt  Ijcn  foube  refleren  bp  afreftcninge/ fou^, 
be  betalen  in  tik  termijnen  /  t'elften  balben  jareof  toerbe/  beftonbinbenaerbolgenbepotncten/  luwende 

nop/  bat  bte  ban  Eiud-^ollanb 25?a(Tec öabben ge 
foribenna  <©elf/ombeboo?f3 12000  gulb.datelijbcn 
te  furneren/  dat  daerom  W  ban  bet  $oo20er-öuartter 
niet  en  fouben  falgeren  terflond  de  20000  guldengop 
teb?engen  fondereenig  dilap/ toant  fobet  niet  enge- 
fcljiede  binnen  acfjt  bagen/  battet  baernacjualijften 
foube  toillen  Hallen/  nopende  UDuiben  enïSeefop/ 
foube  nocö  toel  ballen  /  fp  en  mucgten  op  een  bleintgen 
niet  ften  /  al  toa0  bat  bet  ooft  in  ftoaec  geld  en  ober  fuljc 
toel  zooo  gulben  meer  foube  belopen/  betmoltbe* 
taelttoerben.  &ai&  einbelijftenbefaftealfoberacco?^ 
beert  /  bat  peter  jplortfj.  Dan  l|oo?n  en  giacob  pe* 
terf3.  DBaeïflon  afo  (©ftagiersf  3ön  gereifltot  ötrecDt/ 
totberfefeeringebanbe  20000  gulb.  /  en  ̂ an  IDeer^ 
tenf3.  ©itfcljer  met  gian  2fielb2ecbtf5.  öaeb  met  be 
D002Y5  penningen  tot  iBonicftenbam  /  om  fo  baefl  m\ 

<©2^bc  ban  2$offu  bc  folbaten  uit  beboo?f3  (lebenge^ 
licljt  foube  Ijebben/  be  felbe  penningen  terdond  den 
<Ö2abe  aengetelt  te  toerden/  gelijft  gefcbiedi.ö/bocö 
berliepen bier  entuffeben  noclibele  bagen/  ïa  meer 
dan  een  maend  /  tot  feer  groot  interefl  ban  bet  Hand/ 

eer  de  boo?fcb?eben  foldaten  uit  i^aerlem  en  &cöoon* 
boben  bertroeften/  niet-te-mindie  ban  Rolland  aen* 
ten  bet  goed  Hoop  /  dat  fp  de  boo?fcb?eben  (leden  alfo  m 

Banden  ftregen  en  ban  betgarnifoen  ontflagen  toer- 
den.  <©e  pince  gaf  die  ban  ̂ aerlem  en  ̂cbconljo- 
ben  fati^factie  /  bolgende  de  pacificatie  tot  «Bent  /  ge- 
lijft  bier  boren  banlfaerlem  ijsberbaelt/endejati^  m* 
factie  ban  ̂ cljoonboben  bie  ben-luiden  bp  den  put-  gg; 
ce  /  naer  eenige  communicatie  geftouden  met  «5er*  ̂ m 
tit  ban  Coutoenboben  a5urgemee(ler  /  en  €lbert  ggi 
|Belcbi02f3.  (Creforier  ban  ̂ cboonfjoben  /  m  ge*  gj  l 
committeerde  ban  toegen  be  felbe  (lab  /  W  b?ieben  ban  tmM 

P20curatie  in  bate  ben  27  ̂ anuarp  1577*  berleent  t>w 

4Mt\ 

SBoffu 
fenb  acti 
ïucüati 

fiet öctquar? 
tier  om 

pennin? gen  cc 
hetjtcn. 

feömacnben  een  berdepart/  en  b-t  ftrijgbolften  fou 
be  niet  berbonden  5ijn  eenige  toateren  te  patïeren  boo? 
de  afrefteninje  en  berfefteringe  toare  gefebieb.  Üp 
beeft  ooft  om  be  folbatcn  uit  ̂ aerlcm/  ̂ cboonbo* 
benen  5£ieupoo2t  te  boen  bertreeften/  gefonben^la' 
quess^talpcrtbanber  Wkk  alöboe  fijnen  ,§ecreta- 
rijs/aenben  <0ouberneur  en  Staten  ban  bet  ̂ 002* 
bergnarticr/mctb?iebenban  crebentieen  tndructie/ 
om  ban  tk  ban  \yzt  3&oo2becguartier  te  liebten  op  3ü* 
nc  obligatie  20000  gulbenö/ om  baer  mebe  beboo?f3 
folbatcn  te  boen  bertreeften  uitte  boo?f3  piaetfen/ baer 
bp  Uk  ban  Euib-bollanb  nocb  toe  fouben  furneren 
12000  gulbentf/  bie  ïik  ban  i^ollanb  toeberom  fouben 

fto:ten  aen  baer  quote  ban  d'eer(le  bcbe/ bie  fp  ten  bc* 
boebebandc  generalitcit  fouden  confenteren  te  beta- len. €n  op  datmen  niet  denften  en  foude  /  dat  de  boo?f5 
<02aoe  de  felbe  penningen  elders  foude  toillen  emplo* 
peren  of  acb2uiften/  fotoaö  bp  te  badende  felbe  pen* 
ningcnnlctte  liebten/  boo2  en  al  eer  de  boo2fcb2cben 
foldaten  uit  ̂ acrlem  en  ̂ cboonboben  fouden  gdicfc 
tet  en  bertreeften  3ijn.  <De  boo?f3  gjacob  ̂ talpert 
ban  der  3®\üz  bede  feer  neerfiig  3ön  deboir  om  die 

al^bolgt: 

IN  den  eerften  op  het  ftuk  van  der  Religie,  dat  die  van  Jjgj« 
Schoon  ho ven  fullen  mogen  behouden  en  gebruiken  ̂ ^ 

de  oude  Catholijke  Roomfe  Religie  en  exercitie  van 

dien, die  fy  luiden  nu  ter  tijd  hebben ,  fonder  dat  fijne 
Excell.  of  Staten  van  Holland  of  yemand  anders ,  van 

wat  Lande ,  conditie  of  qualité  hy  xy ,  den  voornoem- 
den van  Schoonhoven  daerom  fullen  doen  of  laten  ge- 

fchieden  eenig  ongebruik  of  belet  in  eeniger  manie- 
ren ,  noch  ook  dat  binnen  de  voorfchreven  Stede  iet 

geattenteert  werde  ,  dat  tegens  de  gemene  rufte  en 

vrede  foude  mogen  zijn ,  en  infonders  tegens  de  voor- 
fchreven Catholijke  Roomfe  Religie ,  of  tegens  Gee- 

ftelijke  perfonen  ,  hare  goederen  ,  Kerken,  Capel- 
len ,  Cloofteren  en  diergelijken  ,  die  fy  luiden  ook 

t'haren  gelieven  fullen  mogen  reftaureren ,  repareren 

en  opmaken  ,  fonder  dat  yemand  ter  caufe  van  dien 

fal  mogen  worden  geinjurieert,  geirritteert ,  of  door 

andere  gelijke  aden  gelchandalifeert ,  mits  dat  weder- 
om ter  contrarien  niemand  byhaer  in  fijne  confeien- 

tie  onderfochc ,  of  ter  cauic  van  dien  gerechercheert  or 
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gcmolefteert  werde ,  volgende  de  voorlz  pacificatie,  en 
lal  yegelijk  de  polleflïe  van  fijne  goeden  mogen  aen- 
vaerden,  en  hem  reguleren  fonder  vorder  ordonnan- 

tie of  admiffie  daer  toe  te  hehoeven,  alles  achtervolgen- 
de de  voorfz  Pacificatie .  En  fo  vele  het  beleid  van  der 

woc- $1 
renDe 

*r  belriü 
tsan  Dec 

ïaftirte- 

nt  van  Couwenhoven  Burgemeefter,  en  Egbert  Mel- 
chiorfz.  Treforier  der  voorfz  ftede  van  Schoonhoven, 
als  Gecommitteerde  van  wegen  de  felve  Stad  ter  ande- 

re fijden  binnen  der  ftede  van  Middelburg  opten  10 
Februaryanno  1577.  En  was  ondertekent  Guiüiaume 

juUkie  aengaet ,  lal  de  felve  geadminiftreert  worden  ,  deNajfau.  Wat  leger  Gerrit  van  Couwenhoven  ,  Egbert 
volgende  de  oude  privilegiën ,  coftuimen  en  gewoon- 

ten voor  date  deler  troublen  aldaer  geobferveert,  fo  wel 
inhaerftellen  ,  kiefen  en  vernieuwen  van  die  van  der 
Wet,  Vroedfchap,  Treforiers,  als  alle  andere  Officieren 
endienaers  der  voorfz  ftede,  fonder  de  felve  privilc-  j  Cafteelban  ©?cbenüurg/  biemibbelrettib  fecrtoerbe 

Mehhiorfz.  En  hebbende  belijden  een  opgedrukt  fegel 
van  roden  waffche. 

3©ptoilïen  toeber  heien  tot  bebelegertnge  böttfrrt 

gien ,  coftumen  en  gewoonten  te  verminderen  of  con- 
trarieren in eeniger  manieren,  continuerende by hare 

•)  officien  den  Secretaris ,  en  Bode  of  Roer-drager  nu  te- 
genwoordig fijnde,  volgende  hare  beleninge  en  ver- 

pachtinge  tot  de  felve  officien.  Maer  fo  vele  het  officie 

van  Bailliufch'ap  en  Schouttet  aengaet ,  fullen  haer  dief- 
aengaende  reguleren  fulx  fijn  F.  G.  by  advijs  van  de 
Staten,  en  die  van  der  Kamer  van  der  Rekeninge  tot 
Delft  hier  in  fullen  ordonneren ,  na  de  ordonnantie  by 
advijs  van  den  Staten  daer  op  gemaekt,  in  de  voorfz 
kamer  fijnde,en  gedurende  tot  anders  fy  geordonneert, 
en  en  fullen  genen  burgeren  of  inwoonders  der  voorfz 
ftede  ter  eerfterinftantie  in  rechte  betrecken,  nochte 
gene  faken  bericht  mogen  worden  dan  by  de  Wet  der 
voorfz  ftede ,  of  mannen  van  belois  refpectivelijk  als  na 
rechte  en  de  oude  privilegiën  der  felver  ftede  foude 
mogen  mede  brengen,  en  by  appel ,  reformatie ,  redu- 

ctie, en  diergel  ij  ke  voor  den  Provincialen  Raed  van 

gebozbert  /  toaer  in  De  boeren  fecr  btccip  toaren  /  ert 
bc  folbaten  bic  nu  gelb  gebeurt  ftabben  tonven  ooft  feer 
tóillig/  toilbén  met  beboteren  feben  en  fierbin/  öaer* 
entuffcDenfo  fclntf  3£on  San  ban  <®oftenrnft  aen  ben 
^tfjout  /  en  burgemeefter  ber  flab  ötrecljt  befen  na* 
bolgenben  b?ief» 

1^  On  Johan  van  Ooftenrijk ,  Ridder  van  der  Ordré, 
*-* Gouverneur,  Lieutenant  en  Capitein  Generael. 

febft 

San 

Waerde  Heeren  en  beminde  vrienden  ,  hoewel  wy  tot  atiiiie 
noch  toe  hebben  gearbeid,  fo  en  is  God  tot  noch  toe  öo'.üUt> 
nietgedientgeweeft,  ons  defe  weldaed  te  bewijfen,om  t£CÖï- 
de  beroerten  defer  Landen  te  bevredigen  en  te  ftillen, 
lijdende  het  vertrek  met  meerder  leet  als  wy  fouden 
kon  nen  vertonen,  mits  de  grote  begeerte  die  wy  heb- 

ben om  defe  Landen  re  fien  in  rufte  ert  vrede ,  om  tot 
welke  te  geraken  hebben  wy  ons  gaerne  geavontuert, 
door  Vrankrijk,  niet  fonder  evident  perijkel ,  om  daer  ©e  5?ee> 

Holland  nu  tot  Delft  fijnde, volgende  de  privilegiën  des  I  toe  het  inftrument  te  wefen,  en  en  fullen  in  genen  "ö 
Ml 

lands  van  Holland ,  en  daer  na  voor  den  groten  Raed 
tot  Mechelen.  Belangende  het  heften  van  den  excij- 
fenofimpoften  fullen  in  regard  van  hare  armoede  en 
grote  fchade ,  den  tijd  van  drie  eerftkomende  macn- 
den ,  en  defe  tegenwoordige  verpachtinge  in  Holland, 
gedurende  de  felve  mogen  verhogen  en  verlegen,  en 
tot  hare  Stads  profijt  gebruiken,  als  ook  uit  gelijk  regard 
en  fonderlinge  gratie ,  de  felve  Stad ,  hare  burgeren  en 
inwoonders  van  alle  contributien  en  impofitien  die  op 
de  gemene  landen  van  Holland  omgeflagen  fullen  wer- 

den, den  felvigen  tijd  van  drie  maenden  gedurende  ge- 
heel vry  en  exempt  fullen  fijrt,  en  den  felvigen  tijd  noch 

overftreken  fijnde  voor  de  prorogatie  tot  fulx  mogen 
verfoeken ,  en  fal  als  dan  op  hare  qualité  en  armoede 
werden  gelet  en  na  behoren  op  gedifporteert ,  in  wel- 

ken regard  als  boven  by  de  voorfz  Staten ,  fo  op  de  ge- 
nerale laften  van  Holland  en  Zeeland,  als  op  de  parti- 
culiere fchulden  van  koren  en  andere  gemene  provifie 

en  amunitien ,  daer  mede  de  Magiftraten  der  felver  fte- 
de ,ofeenige  burgeren  der  felver  in  haer-luider  privé, 

noch  in  eede  belaft  mogen  fijn, fuik gratieufehjk fien 
fal  werden  genomen  ,  dat  fy-luiden  in  alle  het  gene 
mogelijk  en  redelijk  geholpen  en  ontlaft  fullen  wor- 

den uit  de  generalité  van  Holland  en  Zeeland,  ten  wel- 
ken fine  de  voorfz  van  Schoonhoven  in  het  ftoppen  en 

dicht  maken  van  haer  doorgefteken  dijken,  uit  de  ge- 
fielde middelen,  volgende  de  aóteby  die  van  Holland 

daer  af  fijnde ,  ook  terftond  en  fo  haeft  de  knechten  uit 
de  felve  Stad  getrocken  fullen  fijn  ,  geholpen  fullen 
worden ,  ook  met  geen  garnifoen  weder  werden  be- 

laft ,  dan  by  hoognodige  nood ,  en  het  lands  welvaren 
fulx  vereifchende ,  die  als  dan  noch  tot  gemene  Lands 
koften  van  Holland  en  Zeeland  onderhouden  fullen 
worden,  en  haer  in  haer  voorfz  Catholijke  Roomfe 
Religie,  noch  exercitie  van  dien,  nochte  den  genen 
die  de  felve  profiteren  ,  geen  belet  of  hinder  mogen 
doen.  Alles  op  de  poenen  inde  voorfz  Pacificatie  be- 

grepen ,  volgende  alle  het  welke  de  voorfz  van  Schoon- 
hoven haer  als  voorfz  onder  fijn  F.  G.  gouvernement 

begeven,  en  fijn  mits  defen  en  van  nu  onder  defTelfs 

protectie  acngenomen  enontfangen,'om  fo  haeft  het tegenwoordige  garniloen  uit  de  felve  ftede  fal  fijn  ver- 
togen, en  in  het  felve  de  voorfz  Pacificatie  voldaen,  het 

beneficie  van  de  voorfz  Pacificatie  in  het  handelen,  tra- 
fiqueren  en  negotieren  in  alles  te  genieten  voor  alle  ha- 

re burgeren  en  inwoonders.  Aldus  over  komen,  ver- 
accordeart  en  befloten  onder  defignature  en  fegel  van 
den  voorfz  Heere  Prince  van  Orangien  ter  eenre,  Ger- 

gebreke  fijn  ons  ten  uitterften  te  laten  gebruiken",  om  ̂ 35 
u  alle  in  rufte  te  brengen.  En  om  u  ondertuffchen  te  «Sou'ütc 
verfekeren  van  defen  onfen  goeden  wille,  op  dat  de  ncf üa" 
Stad,  hierbevoren  fo  feer  benaeut,  beginne  des  te  ge-  JeKS 
voelen,  ordonneren  wy  den  Heere  van  Hierges,  dat  hy  öc  öe  ge* 

in  plaetfe  van  den  Caftelein  Francifco  Ferdinandes  DiT^ ( welken  wy  belaften  met  fijne  foldaten  te  vertrecken  )  ScntójÏÏ 
eenen  anderen  perfooncommitteretotbewaringe  van  te  ban 

hetCafteel  gequalificeert  en  bequaem,  gelijk  gy  fulx  ̂ ffu- 
breder  fult  vernemen  van  de  voorfz  Heere  van  Hier- 

ges ,  u  verfoekende  defe  onfe  refolutie  yegelijk  bekend 
te  maken  ,  en  den  goeden  wille  die  vry  hebben  de  Pro- 

vincie van  Utrecht  te  omhelfen ,  en  de  goede  recom- 
mandatie die  wy  totte  felve  dragen.  Hier  mede ,  waer- 

de beminde  vrienden ,  onfe  Heere  God  neme  u  in  fij- 
ne bewaringe,  uit  Marche  den  njanuary  1577.  En 

was  ondertekent  Johan.  'T  opfehrift  was  ,  aen  onfe 
waerde  beminde  vrienden  den  Schout ,  Burgemeefte- 
ren  en  andere  van  de  Magiftraet  en  Raed  mijns  Hee- 

ren desConinx  tot  Utrecht. 

F)  €  ̂eere  ban  Utergeg  fonb  befen  tm'ef  ban  Stern;  ®e®w *^Öem/baerf)pal$boc  toag/  tot  ütrecljt/  neffcniS^bati 
een  fcief  ban  ben  felben  3&on  gfan  aen  ben  Caftelein  ST" 
bantjetbootóCafteel  ban  ©jebenburg.  ̂ ed&abe  5ïï 

ban  25ofifu  bonb  raebfaem  (om'tfelbe  Cafteelmet  ®°» 
gemaft  te  «rijgen  /  bat  anberg  nocb  groot  gelb  en  bloeb  ISfiS 
Boften  fouöe )  ben  bmf  aen  ben  Caftelein  te  fenben/om  (ickS 
te  fien  of  Op  met  fijne  folbaten  foube  toillen  bertreeften/  op  m> 
maer  up  gaf  boojamtooojb/  bat  öpnocö  nooit  be  om  gfiFJ- bertefteningeban  <Dongjan  enfjabbegefien/cnober  5S5ST 
fulr  geen  ftenniffe  en  öabbe  /  of  Oet  ooft  3ijn  bebel  toa#/  <«"> 
bat  fp  Dembaerom  fouben  berlof  geben  /  eenen  ejcpjef*  SffiE 
fenbanben  fijnen  te  mogen  fenben  aen  ̂ ongioöan/  foe& 
om  fjem  af  te  b?agen  /  of  ïjet  3tjn  erp^effe  laft  toatf/  bat 

ÖPban'tCafteel  foube  bertreeften/  fo  toilbe  öpoue* bieren/  en  bat  mïbbelretijb  foube  toerben  opgefjou* 
ben  ban  alle  bpanbfctjap  /  maer  be  <0?abe  ban  23oflii 

noeft  ooft  be  .Staten  ban  ütrec&t  en  bonben  't  felbe  niet 
goeb/maer  floegen  3ijn  berfoeft  af/b?efenbe  boo?  anbe^ 
remeerber  3toarig!)eben  bie  mibbelretijb  fouben  mo- 

gen toerben  gep2actifeert  /  toaerom  be  <©2abe  feer  fu> 
rieufeltjft  op  Dct  Cafteel  tim  feftieten/  bcfgelijr  beben 
be^pangiaerben  ooft  mbeftab/  en  bc  boo2f3<£afte* 

lein  tjtlje  pieter^ungejef  b'SCbila  3ijnen  ïïïeutenant 
opnicutotfopeenen  nacbt  een  uitbal  boen  met  feftere 
folbaten  op  een  ban  be  trenfeen  binnen  ber  ftab  /  ban  ̂  
toerben  fo  toelftom  geDeten/  batfe  W^e  toarentoe^ bcrom 

berfoch 
tor  rb  af" 

acfla» 

öcn. 
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berom  op  't  Cafteel  te  Romen.  <&<#  anberen  baegs  na 
oefen  uitbal  öeten  oor  be  bo?geren  eenen  aenbal  op 

'tboo2burg  banBetCajïeel/  Haften  bebinnen-b?ugge 
enljet  toacBtïjupfftcnoptebjugge  fïaenbeaen  b?anb/ 

baer toerben  enïge  burgeren  gefcDotcnboo?befptega* 
ten  uit  be  boltoerften  /  en  fo  toeften  be  bo?geren  tocbee* 
om  af.  <£en  6.  3feb?uarp  begonmen  be  g?acljten  te 

bullen/  enbaernafoubemen  beginnen  b?effe  te  fcljic* 
tenomDctCafïeel  tcbefïo?mcn/  en  te  neoen  uren  W 

felben  baego1  /  3ijn  de  (gedeputeerde  ban  tic  Staten  öp 
öen<02abc  dan  25oflu  gegaen/  Ijem  feer  emiïelyft  bid* 
bende/  öatftp  boel)  met  Bet  befeftieten  en  bcfto?men 

ban  't  Cafïeeï  blijtig  boo2t  totlbe  boen  gaen  /  De  bo?ge* 
rp  en  Bad  geen  oenoeöen  Dat  Bet  fo  lanofaem  boo?t 

ging/  enup  albien3ün  €>en.  Demniet  en  betroutode 
op  füne  folDaten  om  oen  |ïo?m  te  doen/of  dat  fp  daer  toe 

ontoiüig  toaren/ berfoclitenfp  dat  fijn  <8en.dcfol0a* 
ten  daer  binnen  leggende  uit  der  ftadtoildedoen  bet* 
treeften/  de  bo?geren  toilben  ben  fto?m  felfooen  met 

feftere  3©alen  /  W  fp  baer  toe  Riefen  fouben.  3Baer  op 

fijn  45en.boo2anttooo?be  gaf/  dat3ijngeDele  boo?ne* 
men  en  toille  toaov  bat  Cafleel/  foljaeft  baerb?effe 

ncfcBotentoarc/  te  boen  befïojmen  boo?  fijne  foibaten 

en  ëopluibcn  /  maer  niet  boo?  3Balen  1  fünc  toplui* 
üen  ftonben  baer  bp  /  berftïatcnbe  /  batfe  mette  bo?ge* 
ren  toilben  leben  en  fïetben.  <Dan  alfo  be  <02abe  fepbe/ 
dattee  niet  fituitö  en  fcDerpS  genoeg  en  toas/om  b?effe 

te  fcUieten/fo  Rebben  be  Staten  terftonb  commiflïe  ge* 
pafleett  op  Cifrtjt  ban  <0?obeftepn0  en  San  ban 
beunen/  om  te  retfenna  Ret  Jloo?ber  guarticr/  en 
albaee  pjobifiete  boen  ban  bufpocbee  en  fcRetp/  en 
i^eer  2ÜD2iaen  ban  Snplen  /  ïDeften  ban  S-  San  gaf 
ïjem  eenb2ief  mebe  aen  ben  <0oubemeur  SonftDeer 

<©irft  Sonop  /  om  Renlieben  in  alles  beljulpig  te  toe* 
fen  om  aen  bufpocbee  en  feBcrp  te  mogen  geeaRen/niet 
ttoüfdenbcof  3P  fouben  ban  Bet  boo?noembe  Caftecl 
binnen  bijf  of  fes  bagen  meefter  toefen  /  fo  Bet  Den 
aen  eruit  nocR  fefterp  en  guame  te  gcb?eRen.  3&e 
legeren  ban  ötrecljt  niet  bernoegt  3ünbe  /  bat  be 

faRen  ban  Ijet  bcfcljietenen  be(to?men  ban'tCafteel 
niet  genoeg  en  too?ben  geb02bett  naec  Ben-luibec  m> 
uitige  /  3ijn  ben  7  5Feb2uatp  besi  mo?geng  op  ̂ int 
^lanö  ïüecRDof  betgabect  tn  gcotec  menigte  met 
Ijen- lieden  5jjd-getoeci;  boo?  be0  <0?aben  ban25o|Tu 

logement  /  en  fo  be  felbe  al  Denen  fterfeec  toetben* 
be  /  begeetben  ben  <©?abe  te  fp?eöen*  ̂ e  <©?abe 
tss  buiten  op  Ijet  fecrïtljof  onbec  be  bo?geren  geRo* 
men  en  geb2aegt  toat  Den-luiben  begeren  toasS  /  3P 

riepen  al  t'famen  geltjReUjR  3P  toilben  't€aüceï  be* 
ftojmt  Ijebben.  ̂ e  <0?abe  feibefp  fouben  pemanb  utt* 
maften  /  ̂it  Öem  Ijacu-Iuibcc  begeeute  en  betfoeft 
met  befcfteidenljeib  foube  boo?b?agen/  BP  foube  ijen 
noebe  anttooo2bgeben^  maec  atè3Plieben  alfo  riepen 

en  tierben/  b'een  dit  b'anberbat  feggende/enftonbe 
t)pl)engeenanttooo2bgeben/  eenige  banbe  bcftBei* 
benfte  b02aeren  baer  op  bpben  anderen  trebenbe/fo 
aebeurbe  bP  gebal/  bat  flKeefter  peter  «uifclj/  te 

dientijbe  3tbbocaet  (namaelöï5aeb0-Beer)  ban  ben 
l^one  ban  atrecljt  albacr  guam  gaen  /  befen  bielen  fp 
aen  /  bat  Bp  Den  tooo2b  aen  ben  <©?abe  boen  foube  /  en 

lioetocl  BP  't  felbe  eerjt  toeigetbe  /  Reeft  't  felbe  baer  na 
meteengoebe  gratie  fcer  beleef  belijft  3ijn  felbcneerjl 
boo?  ben  <i52abe  ercuferenbe  /  gebaen.  <©e  fomme 
baer  ban  toaov  bat  beb02geren  bele  grote  fcBaben  en 

obcrlaflen banbe  ̂ pangiaerben  op  Bet  Cafleelleg* 
gende  geleden  Radden/  bat  DetCafteclnualrebeom* 
trent  fsben  toeften  belegert  Dab  getoeefl  /  en  batter 

)  ntetb^eltegcnö  en  toaö  uitgerccBt  ban  al  tcmetee* 

nigefeftcuten  baer  op  gefeftoten/  baer  mebe  Bet  toei- nia  geftrenftt  toaö/  bat  baerentegen  be  ̂ pangiaerden 

met  arof  gcfcBut  bele  Buifen/  t02enen  enfterftentoa* 
ven  bedeibcndc  /  en  battet  bagclijr  bcel  b02gcren  Baer 
leben  ftoften  /  en  fp-luidcn  niet  en  Ronden  berfiaen/ 

tot  toat  einde  men  fo  traegliju  Bet  befcBieten  en  be* 
fro^men  ban  Bet  felbe  €a(leelb02derde/  begeerden  en 
berfocRtendaerom/  dat  BP  02d2cfoude  toillen  fiellen 
batterlloudb2e(TegefcBotcn  toerde/  enp?efentecrden 
^p-lutdeu  ( te  toeten  be  bo?geren )  ben|to?m  te  boen  | 

]mit!SbatDP3mté  foibaten  uit  befiab  foube  boen  ber* 
(treeften  een  Balf  ure  ofurebanber  (lab  om  alle  atB* 
tetbenften  toeg  te  nemen,  ̂ e  <02abe  gaf  boo?  ant* 
tooo?b/  batter  alle  goeb  bebotr  gebaen  toajj  om  Bet 
Cafleelte  be&racBtigen  /  naer  BetgcreetftBapbatBP 
baer  te  3ünber  ftomfte  jjabbe  gebonben  /  en  bat  BP 
niet  acBterlaten  en  foube  te  boen  alles  toat  totbero* 
beringe  ban  bien  ban  nobe  toaö.  3iengaenbe  ban 
Bet  feftieten  ban  b?e(f e  /  en  ftonbe  niet  gefcljieben  /  al* 
fofjp  Bet  poeber  en  fcBerp  Babbe  boen  bifiteren/  en 
bebond  Bet  felbe  nergens*  naer  niet  genoeg  baer  toe  te 
3ijn/ bat  be  peeren  Staten  om  poeber  en  fcBcrpBa* 
re  (©ecommitteerbe  uitgefonben  Dabben  /  bie  men 
moitbertoacftten.  3ïengaenbcbe  p^efentatiebanBet 
bcftomien  dés  €afleel.ö  /  be  bojgeren  fouben  Bern 
gclobegebcn/  bat  fuïjc  geen  bo?geren  toerfttoa?s/3P 
entoijien  niet  toat  Bet  toaö  fo  een(ierfteplaetfemet* 
ten  (torn  aen  te  taffen  bacrfulfte  oube/  erbarene  en 
toel-geoeffenbe  gerefoïbeerbe  foibaten  in  lagen.  I|p 
Babbe  be  bo?geren  te  feer  in  recommanbatie  /  ban 

jjpfe  alfo  foube  in  Bet  berberfenberbn'et  toillen  b?en* gen  met  Ben  b?outoen  en  Rinberen/  Bet  toaöeenan* 
bere  faeft  boo?  foibaten/  fp  fouben  Bern  betroutoen/ 
Bp  foube  /  alle  p2eparatien  ten  bollen  gereet  3önbe/ 
toelfo?g  b2agen  om  Bet  felbe  te  boen  be(ïo?men/  en 
geb?uiftte  meer  ander  rebenen  om  be  bo?geren  ter 
neber  te  fetten/  Boe  tocl  Bet  toeinig  Bolp/  fo  B^tru* 
moer  en  ben  aentoag  bes  bolr  feer  bermeerberben, 

(€en  laetflen  3ijnfe  nocB  gefcljeiben/  en  riepen  eeni* 
ge/  Babben  3P  nu  op  3ijn  ̂ uitiS  gemuit  met  Baer 

3tjb  getoeer/  3p  fouben  Baefï  0P3ön^paen$fmuitt* 
neren/  met  Baer  DalS-getoeer  /  en  meer  anbere  on* 
gebonben  rebenen/  Bettoelft  be  HopIuibenen2Scbel* 
Bebberen  ber  bo?geren  met  belceftBeib  focBtentebe* 
letten,  ©an  befer  uren  af  toerben  alle  faftcn  met 
meerber  bierigïjéibgedjeden/  en  be^pangiaerben/ 

Boetoel  Ben  geen  coragie  en  faelgeerbe  /  en  3P  toet*, 
ntg  fcBabe  leben  /  Bebbenbe  niet  meer  ban  bier  of 
büfman  berlo?en/enacDt  of  tien  geguetfte/  en  ban 
alles  genoeg  boo?fien  /  itocBtanS  boo?  Bet  gefiamg 
toaften  bermoeit  3ijnbe  /  geen  ontfet  bertoacBten* 
be  /  en  be  Bope  berl02en  Bebbenbe  ban  bat  Uetgar* 
nifoenmetBen  aen  fpannen foube/  B^öen  bacmaec 
begonnen  te  Banbelen  ban  Bet  €a|ieel  ober  te  Iebe* 
reninBanben  ban  ben  452abeban25ofifu.  <De<0?a* 
be  ban  25ofTu  Beeft  be  Staten  ban  ötrecBtBierop 
boen  bergaberen  /  en  Benluiben  boo?gcb?agen  de  cpn* 
ditien  /  daer  op  de  Caflelein  p?efenteerbe  Bet  Ca* 
deel  ober  te  geben  in  3ijn  Banben  /  en  b?aegbc  be  <6?a* 
be  /  of  3P-luiben  Bet  felbe  Cafïcel  in  3ön  Banben/ 
3tjnbe  /  begcerben  tegens  ber  flab  3ijbe  gebemoli* 
eert  té  Bebben  /  ban  niet.  gjtem  toant  be  (tab  ban 
ötrecBttoasecn  njfte  entoelgefonbeerbeplaetfeban 
bele  trejfelijfteperfonagien/geeflelijfte  en  toereltlü^ 
Re  /  be  toelfte  elft  anberen  toelberftaende  en  in  een* 
b?acBtblijbende  beguame  middelen  Badden  om  met? 
tenbo?gerenen  ingefetenen  inrufie/  toelbaren/goe? 
beneringe  en  p?ofpcriteit  te  leben/  baer  ter-contra- 
rieingebal  banonberflanb  of  ttoeb?acBt/  3PöfftDa* 
pen  toaren  te  berïiefen  alle  nertnge  entoelbaren/  en 
te  Romen  in  beb?ocftïjeib  /  armoebe  enflabernpe:  fo 
bonb  3ijn  <©enabe  goeb  en  raebfaem  /  bat  be  <©ce* 

flelijfte  en  toerelblijRe  Ben  fouben  berb?agen/"en  een accoo?t  W  fo?me  ban  comp?omiS  of  unie  metten 
anberen  maften  om  t'famen  in  rufïe  te  leben  /  en 
elft  anberen  te  aflïtferen  /  in  (jet  gene  concemerenbö 
be  conferbatie  entoelbaren  banbe  ftab  en  ingefete* 
nenban  bien/  op  bat  alle  onbertfanben  en  biffiben* 
tien  bcrljoeb  foube  toerben.  ̂ aer  op  5pluibcnboo? 
abbtjS  ecnb?acBtelijft  fciden/  datmen  BetCafïeel  je* 
gens  ber  ̂ tab-3ijbe  af  b?eften  en  bemoliercn  foube/ 
en  aengaende  Bet  maften  ban  de  unie  /  toaren  fptc 

b2cden.  3©elft  adbijs'  ge!joo?t  Bcbbcnde  /  feidc  de  <©?a* 
be/datBPBet  felbe  ben  «abe  ban  «State  en  Staten 
<0encrael  oberfcB?ijben  foube  /  fonber  bat  ÜP  berflond 
batmen  Bet  felbe  terftonb  teu  effecte  b?engen  foube/ 

I  baer  fpluiben  nocljtans  anberS  niet  en  toiften/of  ftpen 

I  Dabbe  baer  toe  erpjeffelaft  en  tommiffie/  fulr  batter 

<J5:abert , 

banSSof;1 

fuant» 

Unsje  j 

bangt 
<tta|Ui, 

Uan  iD, 

Deüüui 

ober  rt 

Wereij 
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onber  De  gemeente  ter  oo?fafte  ban  Dien  grote  tommo 
tie  guam  /  en  toaren  bcDucljt/  Dat  miDDeicet  jjD  Dat  fijn 

JëffiL  <0cnaDe  aDbijtf  ban  ten  ïlaeD  ban  State  bcctoacDten 
nopcnöc  foube/  DP  Daer  op  eenige  ©acnDelen  ban  fijn  regiment 
het  ober,  leggen  fouDe  toillen  /  Dat  nocD  De  Staten  /  beel  min  De 

oanr,tn  ö«tw»itt  of  bo?gcrpe  oo?boo?lijft  Docfjt  /  ja  lieber  ge- caficcf  ftaD  öaDDen/  Dat  De  SpangiaerDen  (Die  nuganfcD 
rnbetoa*  bermoeit  en  afgement  toaren)  Daer  op  blijben  fouDen/ 
tSJ  baDcnDacromfeer  ootmoeDelijft/  Dat  fijn  <0enaDe  in 
icfcbert  aenfienirtgc  ban  Dare  boo?gacnDe  Dienften  en  ferbitien/ 
ouöe     gen-  lieDen  fouDe  toillen  bergunncn  /  Dat  Daer  op  eenig 
oefen.    getaI  ban  tceffeipc  boderen  geleiD  mocDten  too?Den/ DcttoclftDe  «32abe  DorenDe/  in  pjefentie  banDebo?* 

ger  i§opluiDen  berftlaerDe  (Doo?  monDe  ban^octo? 
«Êlbertuo'  ïeoninug  /  Die  alDaer  eenige  Dagen  te  boren genomen  toatf  uitten  naem  ban  De  Staten  Ctenerael ) 
Datljpfulr  fonDcr  lefïeban  fijneere  en  fame/  ooftm* 
Dignatic  ban  Den  ïlaDc  ban  State  gualijft  ftonDeDoen. 
3£aer  op  De  tjojgec  i^opluiDen  aen  De  Staten  ber* 
ftlaerDen/  Dattet  nocljtantf  geenfing  Dienlijft  en  fouDe 
toefen/  Dattec  eenige  foIDaten  opten  Caftele  geleiD  fou* 
Den  tooien:  fo  De  Doggeren  fuir  niet  UjDen/  maer 
lieber  ficb  eer  DooD  becDtcn  fouDen/  en  Dattet  bacc* 
om  beter  toare  (inDien  men  fijn  <0enabe  met  eenige 
penningen  op  te  brengen/  DaertoebiDDeneninDuce* 
een  mocljte )  Dat  De  Staet  aen  fijn  «BenaDe  een  mee- 
ftelijtte  fomme  ban  penningen  p2efenteren  fouDen/ 
fcggcnDe/  inDien  fpIuiDen  De  betoaringe  ban  bet  Ca* 
fteel  bcrftrijgcn  ftonben/  Dattet  penningen  genoeg  te 
tmiDen  fouDen  toefen/  conftringerenDe  alfo  genoeg* 
faem  feftere  «3cDeputeerDe  ban  De  Staten  /  om  Den 
Cüabe  tepjcfentcrcnDefommeban  15000  gulbenov 
ïBet  toelfte  p^efentatt'e  toeöerbpbenCteabeftomen* De  /  enbefelbe  feer  ootmoeDelijn  biDDenDe  /  om  al- 

le oproer  en  ongemaft  te  feboutoen  /  Dat  Dem  ge* 
lieföe  eenige  treffelijfte  bojgeren  De  betoaringe  ban 
8et  Cafteel  te  bebelen  /  Reeft  Onna  eenige  commu* 
mcattc  metten  boo2noemDcn^octO2Clbertu02Leo* 
ninuö  Dien  aengaenbe  geljouDen  /  D002  monbe  ban 
ben  felben  Doen  berftlarcn  /  Dat  fip  om  De  grote  moet* 
ten/  laften  en  ftoarigbeöen/  Die  Den  bo?geren  D002 
Bet  boo2fcl)2eben  Cafteel  geïjaD  en  geleDen  Dabben/ 
en  in  regarDe  ban  De  ernfï tgljeib  en  blijtigljcib  /  Df  e  be 
fclbe  b02geren  om  f  jet  Cafteel  te  beroberen/  geDaen 
BaDDcn/  te  b2cDen  fouDe  toefen  /  fïjrt  eere  en  jame  poft* 
ponerenDe/  bet  getal  ban  DonDerbb02geren  onDer  be* 
bel  ban  Den  ScDout  /  25urgemeeftcren  en  eenen  $|op* 
man  ban  De  tongeren  De  betoaringe  banbetfélbeCa* 
fteel  toe  te  laten /onDer  al  fulften  eeb  bangetrofttoig* 
ÖeiD  alö  fijn  <0enaDe fjeri boo2  fjouDen  foftbe/  en  mittf 
bpDen  Staten  en  burgeren  feftere  nafte  unie  enac* 
too2D/alef  bp  ïDoctoj  Hleoninuïfgetoncipieert  fou* 
De  to02Den  /  aen  te  gaen/  oon  mebe  Dat  be  Staten 
Det  confent  ban  50000  gulbens  eertijDö  geö2agen/ 
0I3S  noen  effectueren  fouDen.  3£aer  op  boetoel  boo2 
anttoo02D  abfolutelijn  bp  Den  Staten  eenige  Dagen 
te  baren  toas?  gegeben  /  Dat  alfo  Deboo2fclj2ebenge* 
confemaerDe  50000  gulDen^/  enbobenbiennocljee* 
mge  DuifenDen  aen  Den  «Taftete  ban  ©2eDenbnr(0 
alreDc-getwbourfeert  toaren  /  en  geen  ban  De  conDi* 
tien  tempore  contradus  Ijen  belooft  /  ban  De  3ijDe bec  Staten  03enerael  geljouDen  /  beel  min  bolDaen 
toaren  /  fp  lurtm  ook  in  fuift  confent  ( bet  toeln  re* ctp20ce geDaen  toa$)  \\m  beroüligcert  en  toaren/ 
en  ftrtrj5ebao2fcl)2eben petitie gefjeel  afgefïagentoa!» 
gctoeefl.  &o  bciftiaerben  nu  De  <0eDeputeerDe  ban De  &tatenrgeen  b02ber  maebt  te  fjebben  Dan  fnDe 
SSS^wS^  21°00  gmm  te  «nfenteren /  eben* toel  biciD  bet  De  boo2fch2eben  <©2abe  en  Seoninuö 
Daer  boo?  /  alö  of  De  bolle  50000  gulDen*  gecon, 
fenteert  toaren/  fo  naer  gefeib  fal  toerDen 7m ™* 
metten  Capitem  ban  ©2eDenburg  'taccoo^Dbanfiet 

Oorfpronk  der  Nederlaiidfe  Beroerten. 
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^  1^  J^^^^^^P^inenfoiDatenleggenDe 

ufSS       ̂ c^nöucÖ^  öa«  ban  fullw'ber. 

u 

f  treeften  met  Dare  toapenen/  geboutoen  baenDcl  en  fon*  fy*  b«« 

Dertromfïag,  «j«8« <Dat  fpDe  bagagien  Den  toebefjorenDe/fonDeran*  JSSn^ 
Dere/fullen  mogen  meDe  Dragen/  mitiöDatfe  fullen  amöen 
betalen  De  frfmlDen  Diefp  Den  bo?geren  in  Der  ̂ §taD  f^z fcl)ulDig3ijn.  ^om 

Gateen  pDer  op  bet  Cafteel  3ijnfce/geen  folDaet tc 
toefenDe/met  Den-IuiDen  fal  mogen  bertreeften/be* " 
Dalben  jprancifco  De  3leon  en  <0on3alo  De  ïïeDonDo.   « 

<Dat  een  jegelp  fo  Capitein  a\#  foIDaten  fullen  ge* cc 
IjotiDen  toefen  particuliere  Declaratie  te  geben  ban  0et " 
genefjen-lüiDen  toebeDoo;t/enfp  toe^cö  toillen  Djagen cc 
of  meDe  nemen.  « 

^atfp  fullen  configneren  alle  D'amom'tie  ban  00?* ec 
loge/  toapenen/  bibje^f  en  goebcren  Ben-luiDen  niet cc 
toebeborenDe  /  in  banDen  ban  alfulfte  alj5be€>?abe " 
ban  25offu  in  't  Cafteel  fal  fenDen.  « 

<©at  ten  cerften  geboDe/  't  toeln  De  <©2abe  ban  55of* " 
fu  Den-luiDen  fal  Doen  /  fp  fien  fullen  't  Cafteel  in  ban* <c 
Den  fielten.  cc 

CnopDat  onDerof  tujTcfjen  toegen  Den  Capitein/ " 
foIDaten  of  tinDere  geen  ftinDer  of  belet  en  gefcbieDe  /  fo cc 
belooft  De  boo2fcl)?eben  <0?abe  ijen-luiben  fefterlijft  te cc 
Doen  conboperen  en  geleiDen  tot  Det  «erfte  «^paeniS " 
garnifoen. 

debaentotatrccDtDen  p  f  eb?uarp  ifjj. 

T)31en  boïgenDe  fo5ijn  Den  n  5peb2iiarp  Deboo?» 
-■^j'cfjjeben  Capitein  en  Mpèmfè  foIDaten  /  De$ nacrmiDDaegö  omtrent  ttoe  of  D2ie  uren  aebter  af 
ban  Den  Caftele  /  Daer  toe  De  b2iigge  beguaem  ge* 
maeftt  toerDe  /  bertroeften  met  alle  Dun  getoeer  en  ba* 
gagie/met  geboutoen  baenbclenen  fonbertromffag/ 
en  3ijn  getogen  in  't  Conbent  ban  De  CartljupferiS bnitm  ötrecftt/  altoaec  fp  eenige  Dagen  bleben/  tot 
Dat  fp  geconbopeert  toerDen  ober  Crimpen  naer  25?e* 
Da/  enfo  boo2tö  naer  ̂ nttoei^ena  pet  Daer  troc* 
ften  meDe  DefeïbepaffagieDe  Capftein  €02Defilla$?/ 
Die  fo  lange  op  'tbutë  te  ©panen  Caftéietn/  en  De 
Capitein  5filonfo  Hopeö  <©allo  /  Die  op  't  Duitf  of  Ca- fteel te  Culenbo?g  Caftelein  toaö  getoeeft/  Die  met 
eenen  berïaten  toerDen  Doo?  bebel  ban^on^Jan/  fa menfefbe. 

515aer  betaftrecfeen  Der  é§pangiaerDen/  fo  3ijnop 
öet  boo2fcö2eben  Cafteel  ban  ©2eDenburg  oeitpgen  De« 
^cDout  f  25urgermeefter  ïïijncbelt  /  en  Capitein, 
Comelf.tfbanïiefTel/  met DonDerD burgeren/  Die  ge^» 
cjualificeert  toaren  en  -macht  DaDDen/  fonDer  berlet 
ban  Dun  amöacDten  of  b2ooDtctoinnen/  op  'tboo?* feD?eben  Cafteel  tc  blijben/en  Dat  onDer  Den  ceD/boo?* 
toaeroen  en  conDitien  als5  metten  e?abe  toajs  geacco?*  (f.  1,0.1 
Deert /te toeten.  - >■/ ...  ' 

Cerft  Dat  De  boo2fcb2eben  ̂ cDout/25urge2meefte?/  «o«w 
Capitein  en  bojgeren/eer  fp  op  't  Cafteel  fouöen  gaen/  lS,&ec eeD  fouöen  Doen  ban  getróutoigbeib  aen  Den  ̂eere  icmtf 
<©2abe  ban  55offu  /  in  Den  naem  ban  Den  ïiaeD  ban  sbuww 
^tate  en  Staten  (©enerael/  en  beloben  enftoeren/Dat  SfJK 
fp  't  boo?f5  Cafteel  in  alle  getroutoigDciD  fouDen  Dou*  luttn lï Den /ten  beDoebe  ban  De  boo?f3  SaDe  ban  ̂ tateen  mm* 
^taten  «©enerael  in  Den  naem  ban  fijne  «neftcit/  en  JSJS» 
Dat  fp  Daer  af  fullen  treeften  en  't  fclbe  Cafteel  oberle*  ban beren/  ter  02Donnantie  ban  Den  boo2f3  Kaetr  ban  ̂ §ta*  wmfit 
te  en  Staten  Cfenerael  /  in  DanDen  ban  ben  genen  Die  £„5?"* 
banbenöaeDban  .State  en  Staten  <^ena-ael  com*  ban-t 
mtffte  fouDe  tonen  /  en  anDerg  niemanD  /om  ft  felbe  te  ̂aftwi 
openen  /  af  te  ty&m  m  anberftnö  te  regeren  /  fo  Den  jffig? 
boo?f5  öaeb  ban  Statéen  Staten <©eiïcrael fouDen  nut 
o?Donneren.    I '  sanaen 
Stem  Datfe  alle  artillerpe/  munitie  en  Wb2es?op  ̂ ilu  J 

'tboo2f5  Cafteel  toeffenbe/  getroutoefijft  betoaren  en  « 
laten  bolgen  fouDen  t'aifentijDen/ Dengenen  Die  ban  cc toegen  Den  tëaDc  ban  Staten  en  staten  «Benecael « 
Daer  toe  geo?Dineert  fouten  to02ben.  '<c 

<©at  boo2  D'obferbantie  ban  aüc  't  gene  boo2f3  i$/  De  fC Statettban  Der  (tab  en  ianDen  ban  tttrecfjt/en  elr  ban  tc 
Dun  befbuDer/ben  fullen  fterft  maften  en  berbinben  « 
onbec  obligatie  ban  Dunne  perfoncn  en  goeberen  toaec  « 

Die  gelegen  3ün.       >■•  j  ' ©bb  €xs 

1 

■ 

i     '  s 



~]%Z Het  tiende  Boek. 

„  €n  alfo  befe  fa&e  genecael  $  /  en  caent  alle  be  ̂ op- 
„  unbenen25o?gcccn  onbecBun  baenbelentoefcnbe/fo 

„  fouben  be  bootfcljjebcn  ̂ oplutöen  en  25o?gerenon* 
„  beeBuntocfenbe/  ooft  geloben  en  f  toeten/  in  alle  ge- 

„  tcoutoigDeiden  eenb?acBt  alle  't  gene  boo?feB?ebeni$ 
«  teonbeeBouben  en  bolb?engen  na  Baec  uitteefte  bec- 
„  mogen, 
»    3filbu£  gebaen tot atcertjt  Den  1 1  5Feb?uacp  1577» 

3Clbu$  té  't  bootö  Cafteel  ban  be  &pangiaecben 
becloft  /  en  in  bet  bo?geeen  betoactngc  genomen  /  baec 
toan  3?  feec  uitnemenbc  betblijb  toacen  /  en  fouten 
notf)  bbinomenbcc  fcltjfcöap  geBab  Bebben  /  |b  3P  tnebe 
ban  Bet  ̂ uttfe  gacnifoen  omflagen  Babben  nonnen 
tooien  /  baec  boo?  3Pluibcn  nocB  bele  f  toaclgBeben 
en  periculen  moffen  uttftaen  en  betb?agen  /  fo  Uier  na 
becBaeltfal  toecbem  (€ot  gcbennenifTe  banbitinne* 
menban©?ebenbo?g/  Bebin  ̂   incarnatie  of  jaec- 
bicljtcn  gefleït. 

lAER'-DICHT. 

DeVr  fpaenfCke  foLdaten  boos  en  Wreet 
Werd  VtreCbtgeboVden  Met  Vrefen  r 
En  deVr  haer  VertreCk  Van  VrebVrCb  beet » 
Zllnfe  Van  V eéhfor gen  gene fen. 

Ander. 

A  dléV  SpangiaertsfeL„gbll  bebt  VtrecbO  te  grof  ge. 

pLaeGbt, 
DaeroM  zlldlfneL  »  Van  VredenburCb  gelaeCbt. 

^e  ante  en  Bet  bertuag  Bet  toelft  be  <©?abeban 
25offu  ben  Staten  bo?geBouben  Babbe/  bacr  boo?  ban 
tëbermaent/  i#  bp  beboo?f5  Staten  ingetoilligt/  en 
toajSUttbcnbcalbUjS: 

WY.  Prelaten  en  spittalen  van  de  vijf  Ecclefien, 

de  gemene  Riddèrfchap,  mitfgaders  deRegier- 
ders  der  ftad  Utrecht  ,  representerende  de  drie  Sta- 

gemaeftt  ten  binnen  Utrecht  refiderendé ,  ook  Hopluiden ,  Ca- 
baat  6e*  piteinen  en  gemeine  burgeren  onder  de  vöorfchre- 

ven  Hopluiden  en  Capiteinen  wefende  mj:t  smdere 

gemene  ingefetenen  ,  aenmerkende  de  troublen  en 

veranderinge  van  defen  jegenwóordigen  tijd  ,en  bege- 
rende in  alle  getrouwigheden,  met  verhoedinge  en  uit- 

fluitinge  van  alle  onverftanden ,  diffidentien>  entwi- 

ften  en  diffenfien ,  in  eendrachten  vrundfchapt'famen 
te  leven ,  te  converferen ,  en  de  voorfchreven  ftad  ( na- 

dien door  de  genade  van  God  Almachtig  het  Cafteel 

van  Vredenburg  gereduceert,  en  van  de  Spaenfe  en  an 

mie  en 

binnen 
tUtrecïjt 

getrten ban  Den 
«3?atte 
ban 
23offii. 
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ken ,  en  dat  niemand  van  ons  in  het  fecreet  ofopen- 
baer,  directelijk  of  indirectelijk  iet  ter  contrarien  fal 
doen  of  attenteren.  En  fo  verre  yemand  van  ons  iet 

mifquaem  ofte  kort  gefchiede  tegen  het  gene  voorfz. 
is ,  in  wat  maniere  dattet  ware ,  dat  wy  daer  in  elk  ande- 

ren fullen  helpen  en  alfifteren  by  alle  middelen  hier  vo- 
ren verhaelt,  onder  verbintenifle  vanonfe  perfonen» 

eere  en  goeden ,  hoedanig  die  fijn,  en  waer  die  gelegen 
fouden  mogen  wefen.  En  in  fterkenifïe  van  het  gene 

voorfz  is ,  hebben  wy  t'famen  en  elk  van  ons  byfonder 
alledepoindtenen  articulen  voorfz  by  eede  beveiligt 
en  befworen.  En  wy  Prelaten ,  Capittelen ,  Edelen  en 

Ridderfchap.mitfgaders  de  Regeerders  vande  ftad  over 
ons  felver  en  in  den  name  van  ons  en  gemene  borgeren 

onfenfegel  hier  aen  doen  hangen  den  n  Feb.  15:77. 

DUt  nu  albu$  gepaffeert  jfjnbe/  en  bat  bebo?ge*    aj; 
een  /  gelijn  becBaelt  $  /  op  't  Cafteel  ©?ebenbucg  JJfjg11 geleib  toacert  /  Beeft  be  «02abe  ban  25offu  ban  t^k  nmxt&t 

ban  «tcecötftec&elijft  gebo?bert  om  Det  effect  ban  be  jjng 
70000  gulömtfte  fjebben/  mitö  batfiP  atëban  3ijne  [e0^l 
folbaten  uit  be  fleben  en  platte  lanben  ban  Det  ̂ticljt  mtm  t 

foubeboenbcctcechen/  enljoe  toelbe  Staten  ban  8t*  J'faom reent  baec  toe  tocinig  mibbelen  Ijabben/  boo?  titen  3P  fc„  5SJ* 
geheel  uitgeput  toacen  /  en  nocljtams  ben  <©?abe  geec=  *aer  ufi 
nefouben  öebben  belieft/  en  naec  fclbengecieft/bat  öoianrr 
oonbele  totten  <0?abe  gcfint  toacen/  om  Demtotee* 
nen  <©oubecneuc  en  ̂ tabljoubec  te  fcebben/  en  bp* 
fonbec  be  «©eefielijhucib  /  bc  toelfte  b?eef  ben  onbec 
't  goubecnement  bah  ben  §&ince  ban  <8cangien  te 
nomen  j  fo  öebben  3p  alle  naccftigïKia  gebaen  om 
gelbte  benomen/  eecfl  bp  ciuottfatie/  baec  nabpfil- 
bectoecnengout/  batfe  tot  fiogec  p?öfealsSbetoaec? 
be  te  fullen  nemen  beben  publicecen  /  ban  alfo  5?  fa 

ftaefl  be  boo?fcu«ben  penningen  niet  enfconbenop* 
brengen  /  fo  3ijn  3?  nortj  in  een  anbece  f  toacigficib  ge* 
ballen  ban  9000  gulbensf  tot  een  leninge  boo?befoli 
baten/  bic  boo?  faulte  ban  Ijct  opb?engen  bec  boo?^ 

fcft?eben  50000  gulbeng  mtbbelcetijb  becballentoa^ 
een/  enbiebcnboo?fc6?eben  45?abe  mebctoilbelKb* 
ben  /  becBlaccnbe  anbecfintjS  3öne  folbaten  niet  te  feon^ 
nen  boen  maecDeeen  of  bectcecnen  /  ban  inbien  3P- 
luibenbe  boojfcn?eben  9000  gulben  ooft  foubentoil* 
len  opb?engeh/  foube  3ön  <0enabe  te  b?eben  3ön/  nutë 
öebbenbe  30000  gulbcn  geeeet  en  W  9000  gulben 
ober  negen  bagen  baec  na/  alle  be  folbaten  fo  &uit* 
featë  3©alfe  /  tecflonb  uit  be  flab  /  fleben  en  platte 
lanben  ban  «trecijt  te  boen  bertreeften/  en  batfeeen 
maenb  naec  net  beetreö  be  reflecenbe  20000  gul* 

m 

- 
» 

20000 
ben  naerfeèicöen  fouben.  3©elue  p?opofttie  gef)óo?t 

dereuitheemfefoldaten  ontledigt  is)  in  goede neringe,  fjebbenbe  /  fjebben  3P  belOOft/  Om  een0  ban  be  grO* 
rufte,  politie  en  welvaren  te  verfekeren,  behoudenen,  teftoacigÖCib  en  laiigbUCige  Quellinge  bec  folbaten 

te  bewaren,  hebben  fonder  prejudicie  vanden  com-  |  te  mogen  bCClOft  toecben/  befelbe  30000  gulbenop 

promiffeenunion  generalijken  tuflehen  alle  de  Staten   te  b?engen  binnen  bijf  bagen/  en  negen  bagen  na  öet 

van  herwaers-over  gemaekt ,  en  andere  vo'orgaende  !  bectCCH  ban  befOlbatenbe  9000  gUlbCJI/cn  t'einbe  ttoe 
particuliere  verbonteniflen ,  alliantien,  politij  que  or-  ;  maenbenbe  CCfteeenbC  20000  gulben/  ttlitjS  bat3ÖH 

dinantien,  privilegiën  en  gerechtigheden  alhier  geob-  ;  <0en.alle.  ©Ct  ÖrÜgSboUt  tecflonb  \)p  be  tellinge  ban  ̂ *" ferveert,  en  tot  meerder  vaftigheid  en  confirmatie  v.an  I  be  30000  gulben  fOUbebOenmacCÖecen/baecmebebe 
<©?abe  te  b?eben  ijs  getoeefl*  üiaaec  alfo  be  bpf  bagen 
noen  niet  om  3ijnbe  /  baer  ttjbinge  quam  /  bat  be  b?ebe 
enf)etaeeoo?t  met  3&on  ̂ an  toaö  gemaent/  (baec 
ban  top  ïjiee  na  mentie  manen  fullen )  fo  Beeft  be  <©?a* 
be  bernlaect  /  bat  boo?  be  boo?fcg?eben  gemaenten 
b?ebe/  be  fanen  toaren  gealtereert/  en  üem  nu  niet 
mogelön  en  toasf  Bet  KcögiSbolB  te  boen  bectcecnen/  firt 
boo?  en  aleer  fjpanber  bebel  ban  bobenljebbert  foube/  ̂ 0?t 
beeftiacenbe  in  meninge  te3ön  feïfss  in  pecfoonnaee  metï 

25?uffel  te  ceifen  /  om  bo?bec  bebel  te  «tijgen  ban  fien*  gw lieden  te  omlaften.  &it  toaj$  nu  een  ftoarigfieibop  60mi 

nieu/toantbe  ̂ taten  b?eef  ben  inbien  be<0?abebec*  awoi tcoft/  bat  baec  nieutoe  opcoer  en  muitecijeonbec  bet  JJj 
fecögöbolbin3ijn  abfentic  foube  mogen  ontftaen /bie  m 

Bpbaeebltjbenbe  beter  ter  neber  foube  nonnen  leggen  cte^ 

m  pemanb  anberiS  /  toaecom  fp  öem  baben  en  einte>  m< 
ïijft  berncegen/  bat  I)p  öenlutben  in  befenuoob  met 
beclaten/  maec  bp  nen  blijben  foube /en  pemanb  an- 
becjeitn3nneplaetfe  afbaecbigen/om  &etboo?fcn?e* 

dien ,  gelooft  en  geloven  mitfdefen  onder  onfen eed  en 

kerftelijketrouwe,  als  waerachtige  landluiden,  patri- 
otten en  lidmaten  van  een  lichaem ,  tefamen  in  goeder 

correfpondentie ,  affbeiatie  en  eendrachtigheid  te  wil- 
len leven. qn  fterven ,  fonder tlat  yemand  van  ons  hun- 

fal  mogen  fcheidenof  aftreckenby  diffimulatie  ,fecrete 

intelligentie  ,  of  andere  manieren  hoe  dattet'  wefen 
mag»  en  dat  omte  conferveren  en  te  onderhouden  onfe 
Heilig  CatbplijkyArppftolijk  Rooms  gelove  en  religie, 

behoorlijke  onderdanigheid  van  fijne  Maj.  en  yolbren- 

ginge  van  de  pacificatie  tiuTchen  de  Staten  van  her- 
waers-over i  en  Staten  van  Holland ,  Zeeland  en  geaf- 

focieerde gemaekt  3  mitfgaders  om  de  Spaenle  foldaten 
en  hun  adherenten  te  doen  vertrecken  en  blijven  uit  de 

, landen,  ten  welvaren  en  rufte  vanden  lande,  enbe- 
\houdeniffe  van  alle  onfe  en  eenyegelijk  van  onfe  ge- 

rechtigheden ,  vryheden  en  privilegiën.  Belovende  tot 
dien  einde  elk  anderen  by  te  ftaen  en  te  affifteren  met 
raed ,  daed  en  penningen ,  ja  ook  alle  ons  goed  en  bloed 

indien  des  nood  waer,  daer  voor  op  te  fetten  en  te  ftrec-  (  bm  bebel  tebeBOmen.  ,2Wfö  Deeft  Bp  ben  *&*!*?£ 
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©e  l?ee> 
ren  ban 
Crop* 
mngen 
enCanv 
bergen 
uicrDcn 

na  23'uf> 
fel  ge» 
fonöcn. 

>e.S»ta* 
In  ban 
treefit 
rjirjbcn 
n  Den 
•abe 

mi3of- tot  een 
•tab; 
mber 
mogen 
üben. 

Cctipntttgen  en  fijnen  ©becflcn  luitenant  €ambec* 
gen  naec  2&?uflTel  gefonoen/ op  conbitie  batmenftem 
eenö  bc  fomme  ban  10000  gulben  /  en  noeft  een  lenin* 
geboo?  ben  folbaten  ban  9000  gulben  ober  tien  ba* 
genfoube  boen  Debben/bpalbien  fijne  <0efanten  ban 
niettoeecgeftomen  toacen/  en  goeb  befcDeibmcbccn 
b?ocftten.  3©elfte  conbitienben-iieben  ooft  niet  aen  en 
tfonben  /  boo?  bien  ftet  al  tot  meerber  bef  toaringe 
biel  /  fienbe  bat  be  folbaten  (om  toientf  bertreftbe 
Doggeren  Dun  gelb  toilligltjftcn  /  en  nocDtanö  met  gco* 
ter  beftoaecrDcib  opgeb?acbt  Dabben)  nictenbecto* 
gen/fulrbat  fpbe  folbaten  altijb  fcuctltjft  tot  bc  toe* 
öerftomfle  bcr  boo?nocmbe  €5cfantcn  noclj  moftcn 
fjouben  /  baer  fp  mettet  opb?cngert  ban  tic  30000  gul- 
bcnnuganfcDelijlf  bcrlofl  fouben  3tjn  gctoeefl/inber 
boegen  batfe  nu  mibben  inbe  ftoarigfteib  blebenfle* 
Ben/fonbcr  te  fien  Doe  fp  baec  uit  raken  fouben  fton* 
nen/  toant  beb02gcrpe  ooftbermittfbe  gcote  ftoflcn/ 
laften  en  trabatï  ban  toaften  en  b?aften  /  gualijft  te  flil* 
len  fouben  toefen/  boo?  bten  fpluiben  appacentelijft 
fagen  bat  fp  baec  gelcent  gelb  te  becgeef#opgeb?acDt 
Iiabbcn  /  en  bat  bc  platte  Bianbcn  /  fo  be  folbaten  baec 
blcbcn  leggen  /  oofi  niet  geb?uiftten  fouben  Bonnen 
too?bcn.  Somma  /  fp  toacen in  gcote  ftoacigDcib/ 
fcerbalben  fpluiben  fenseben  acnbace<*3ebeputeccbc 
tot  23?ujTel  leggcnbc/batfpbiligentcltjB  fouben  folli* 
riteeen  /  fo  toel  aen  ben  fiabe  ban  State  /  atë  Staten 
<©enccael  /  ben  &cijgtf  caeb/  en  aen  allen  anbecen 
baecfe  centgen  tcooft  fouben  meenen  te  bectoecben/ 
bat  be  boo?fcb2ebcn<0?abeban  25offu  commiflïe  en 
fccbelfoubc  mogen  Beugen./  om  jjen-lieben  ban  alle 
fiet  BcijgobolB  te  mogen  ontladen  en  ganfcgelijft  be* 
b2pcn.  <Daer  is?  ooft  een  b?ief  uit  ben  name  ban  be  bjïe 
Staten  '^Hlanbö  banötcccDt  ban  bate  ben  12  jfe* 
b?uarp  15-77*  onberteftentïamftoeerbe/aeniBce* 
fiere?  jïortë  5}ermaei  (Ccefociec  t'<©ube-munflec  /  en 
rflortë  €bin  SCbbocaet  «BebeouteecbebanbenSta* 
ten  '$  &anb.s  ban  «teeeïjt  tot  buffel  toefenbe  ge* fcl)2eben  getocefl  /  bat  fp  fouben  follicitecen  aen  ben 
Habeban  State /en  Staten  <©enecael/  teneinbebe 
felbe  fouben  toillenbecfoeftenben  «frabeban  2&offu/ 
om  bet  goubecnement  obccbef&obincie  banatceebt 
te  toillen  aenbaetben/alfo  fp  genoegfaem  geinfojmeect 
toacen/  fo  becce  fuir  gefcljiebe/  en  bp  belieben  ban 
ben  ïfcincc  ban  «öcangien/  bat  fijn  <0enabe  't  felbe 
toelgoeb  binben/  en  fjaecberfoeft  baec  in  toel  acco?* 
becenfoubc.  €nbp  een  anbecen  b2ief  ban  ben  22  tfc 
b2uacp  gefcD?eben  uit  ben  name  banbe  b?ie  «Staten 
'tfSlanbo'ban  öteccfjt/  toeebbe  felbe  <6ebcputeecbe ecnflelijft  belafl/  biligentclijft  fo  aenbe  Staten  <©e* 
necael/  algfiabcb  ban  «State  te  follicitecen /ten  ein* 
be  be  <0?abe  ban  25oflu  tot  fjet  goubecnement  ban  be 
$20bincie  ban  ötceebtgecommitteeet  mocljte  toec* 
ben/  en  bat  ben  föaeb  ban  State  op 't  fpoebeltjftflc *?icben  ban  commiflïe  in  fo?ma  tot  bien  einbe  fouben 
gelieben  te  boen  bepefebccen.  'ta©elB  gcaomentoe* fenbe  tot  nennifTe  ban  Scftout/  25ucgemee(lecenen 
^cljcpcnen  bcc  ftab  ötceebt/  hebben  ben  &eccetacte 
Htamftoeecbe  boen  afb2agen/boo2  toienss  lafl  bp  bie 
mtffibcn  gefcb2ebcn  Oabbe/baec  op  f)p  gefeib  beeft/ 
batfulc  toaggeabbifeectbp  eenige banbe <©eeflelnB* 
!)eib/  öibberfcbap  /  aijnebelt  en  ban  bec  IKactD/ 
naec  bat  be  Staten  bet  boo2fcl)2eben  comp2omi;ei  en  be 
uniegeftoocen  babben/batatëboefnn  <©enabebaec 
toe  toa^  berfoebt  /  hic  baec  op  geanttooo2b  fjabbe  /  bat 
öe  Staten  baccom  te  $obe  mocljtenfcD2ijben.  msaec 
alfo  bc  boo2frl)2ebcn  Scbout  /  25urgemcefiecen  en 
^Scljepenen  fciben  /  bat  op  't  felbe  abbijö  ban  ben  fia* öe  niet  en  toaö  becfoebt  /  fo  iö  uitten  naem  banbe 
^cnout/Burgemeeflecen  enScuepencn  bec  (lab  a* 
tcecljt  aen  be  boo2fc[)2ebctt  <0ebcputeecbe  ban  bc  Sta* 
tcngefeb2cbcn/  tmt  alfo  be23aconban  ^iccgcöeetfï 
en  be  «ö2abe  ban  23ofTu  naec  /  bet  goubecnement  ban 
bc  J320bmnc  ban  ötrecfjt  febenen  te  abanbonecen/ 
toaec  boo2fp  ban  bc  felbe  bergeten  3ijnbc  febenen  tot cenenroof  cnp2i)öber  folbaten  gegeben  te  toefen/  fo 
berfoebtenfpuitben  naem  ban  ben  aaebbcrllabH* 
trecljt/bat  fp  luiben  <©ebeputeerbe  fouben  berfoeben II.  DceJ. 
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aenbe  Staten  <acnerael  enüaben  ban  State  ïntcr*  ̂ rfiout/ 
pjetatte  en  becbiaringc/  toten  fp  luttren  aiöacr  boo2  S3ur«cc' baren  <6ouberncur  en  Staöfjoubcr  foubc  bennen  en  S??/ 
nouben  /  ten  einbe  fp  luiöen  aen  ben  fciben  fecourtf  naebocc 
foeften  en  ontlaflingc  ban  be  folbaten  berbolgcn  morti* ftött  * 
ten/  en  fofpbpeenigc  particuliere  of  ooft  Du"  ben  Sta*  Suc,t ten  ban  ötrecljt  moebten  fcl)2tjben/  la»l  en  bebcl  firn*  ö« 
gen/  om  ben  <©2abeban  25offu  boo2Stabbouberte  fcö*iW»«t berfoefien/  bat  fp  baec  opgee»  aebten  toilbcnnaen/  JgfaïSi 
alfofptnfulbcmifTibcte  fetotjben  niet  neconfentcert  Set  toe. 
nocbeemge  bcnnitTe  bacr  ban  gebab  Dabben  /  bacc=  nfn,rt om  bm  ilaeb  al^noclj  begeerbe/  bat  men  aen  ben  Kï 
ïïacb  ban  .State  en  Staten  <0enecaelbecfocftcnfott*  óiftge* 
be/  bat  fp  fouben  berlilaren  totefp  boo2  .Stabboubcr öam 
bcDoo2ben  te  ftennc-n  /  fonber  ban  baren  toegen  pe* tofl^' manbtc  nomineren/  om  bat  bet  nieten  febeenbatfp 
lutbcneenigepartietoaren  b2agenbe/  meinenbeboo? 
bien  mibbel  in  effect  te  berftnjgen  interp2etatic  op 
't  febenbe  poinct  ban  tic  pacificatie  tot  <0ent  gemaeftt. «Clfo  bare  meninge  toass  fatigfactfe  ban  ben  P2ince ban  ©rangien/baerfp  toe  genegen  toaren  te  berfoe* 
ben /ban  toilben  eerfl  fien  toat  interp2ctatie  baerop 
gebacn  foubc  toerben  /  om  be  fafte  ban  baec  na  te  betec 
tebicigecen.  .        . 

<©oclj  top  fullen  nu  eecfl  toebecom  becftacl  maften    ©e^ 
ban  'tbcfoinge  ban  be  23aenbec-J|eece  ban  ©iüe  in  ̂ aüctt <©2oeningcclanb  en  ©2icflanb.  ̂ efe  boo2fclj2cbcn  «" „,„-, J^ccce  in  doeningen  ontfangen3önbe/  begon  tipfijne  5SS 
commiffie  tn  'ttoeeft  te  flellen/bolgcniSbeinflcuctie  öanöeI fiemmebe  gegeben:  boo?  eecfl  /nam  DPinbecfeftect*  £LlSr 
fieib be  gehangenen  albaec / en fanb bietot Sceutocc*  iS. 
ben  op 't  €afleel/om  albaec  betoaecttetoecben/tot naecbee  lafl ban  be <8enecalc .Staten/  en  öaben  ban 
State.  |$p  ontfing  be  flecftte  ban  3S>elf5iel/cnfette 
baec  boo?  ̂ opman  SCelfte  mmc$  een  (©mlanöec, 
Met  ben  folbaten  in  doeningen  leggenbe/  bebe  fjp 
pjomptelnft  afceftenen.  €n  tocebbebonben/  bat  Det 
benbcl  banir^cbinanbue?  Sopeö  guam  -  50 197- 1 7-<j. 

J^et  benbel  ban  EufTp  toaö  ten  acbtecen-43 123-5-9. 
i|et  benbel  ban  ©illiccs  toa.0  ten  acfitecen  --  32526 

19  —  o. ï|et  bcnbel  ban  Campp  competeerbe-2  792 1  - 1  o-  64. 
^ct  bcnbel  ban «Starft  competeerbe - 1 500©  -  o  -  o. 
<£n  ftet  benbel  ban  IBonceaucompeteecbc  -  55727 

7-6. ^So  bat'tgeDeelacBtectoefen  öeb?oeg  124497-0-7. vDaec  tegen  toecben  baec  afgefto?t  boo?  tic  toapenen 
10000  gL  ban  be  penningen  bp  ben  <£lccto  Cbief  ont* 
fangen  5000  gï.  en  be  folbaten  toacen  aen  bebucgcepe 
fcftulbig  ioooo  Ql  be  felbe  afgetogen  /  bleef  men  fjen- 
lutben  noeft  fcbulbig  be  fomme  ban  1 99497  gï.  't  toelö beebe  i^  ban  feben  tonnen  goubsf/  fo  eenige  boo?  cjuabe 
onbeccicDtingefcrj?ijben:  ten  toatfebentoel  geen  Blei* 
nc  fomme /en  niet  fonbec  gcote  ftoacigïjeib  boo?  fuift 
een  ftleinen  Htanbfcftap  op  te  b?engen/  fp  moflcn  tbcn* 
toel  baec  toe  caeb  fcöaffen  /  toant  be  folbaten  in  <0?oe* 
niugen  b?ctgben  be  flabte  plonbecen  /  fo  becce  men 
Den-luibcn  niet  en  betaelben  /  fuflinecenbe  Den  't  felf  be gelooft  te  toefen.  5©u$  \3cbc  be<0?abe bandennen* 
bucgeenen  Üanbbag  banbe  Staten  bec«©mlanbcn 
binnen  <ö5?oeningen  befcD2ijben  /  om  albaec  te  becaeb* 
flagen  ban  't  genen  bienen  foube  tot  cufle  en  b?ebe  ban t  gemeen  üanb  /  en  onberDoubinge  bec  Soomfec  €a* tDölijftec  Religie.  m>c  Staten  bec  <©mlanben  toacen 
tot  <©?ocningen  op  ftet  öaebfjui^becgabect/ in  toel* 
ftebecgabecinge  be  folbaten  Dace  juflificatie  oberga* 
ben /met  beloften  ban  ben  Coninft/en  be  <©enerale 
Staten  te  geDoo?famen/enben  ^Spangiaerbenboo? 
bpanben  te  Douben/  berfocDten  bat  fp  opten  bo?gcc 
geleib  fouben  toecben/  en  metten  bo?gecen  eetentot 
bec  tijb  toe  fp  fouben  betaelt  3ün  /  toant  fp  toacen  ftael 
en  bloot/  Dabben  alles  geb?eft  /  toant  be  J|eece  ban 
23illp  Dabfc  met  feec  fobece  leningc  armclnft  onbec* 
Douben  /  toacen  nu  feec  ongebonben  en  bectel  /  en 
men  ïjab  genoeg  te  boen  ften-luiben  met  fcDonetooo?* 
ben  op  te  Douben.  5©e  <0?abe  ban  ilennenbucg  Diel  be 
«Staten  banbe  «©mlanben  boo? met  goebetooo?ben/ 
bat  fp  en  be  ̂ $tab  /  om  Daec  en  be$  &tab$  becbecf  en ©bb  2  rupne 



7S4 Het  tiende  Boek. 

577- 

(F.  211 

mine  te  boo>nönien/  alcs  een  gemene  fake  t'famcn 
moflen  contribueren  en  Daec  fclben  Delpen/  toantbe 

«Staten  <8cnecael  boo?  ccefi  't  felbe  niet  en  fouDen 
honnen  geDoen  /  taant  fijn  inflructie  onDec  anDecen 

ewpficlifa  tnïitcU/  öat  DP  fïcfj  metten  goeDcn  taille 
cnmiöbelen  Der  intooonDeren  Dec  flaD  doeningen/ 
«DmlnnDen  /  en  l&icfïanD  tot  onDecBouD  en  betalinge 
Dec  fotöaten  fouDe  ficn  te  bcBelpen.  ̂ AlDuS  ïjebben  fp 
alDaec  Den  bijf  Den  penninb  betoilligt  /  op  nabolgenbc 
02Donnantien.  3£>at  een  peDec  ban  a!le  3lanDen  /  in  De 

fcibcn£anDeDatelijk  opb2cnae  Den  bijf  Den  penning 
Dan  De  Duiten,  ̂ ie  baer  eigen  lanDen  gebjuiken/fou* 
ben  betalen  altf  De  nabuirlanDen  te  Buicetoacengel- 
DenDe.  ©an  alle  Buifcn  in  De  flaD  en  op  Ijet  lanD  /  Die 
onöer  geen  3lanD-Buifen  gerekent  en  toacen/  foube 
betaelt  toecDen  Den  5.  penninb  ban  De  Buicen.  3^ie 
Daec  eigen  buifen  betooonDen/  moften  na  aDbenant 
bcnabuir  Dnic-Buifen  betalen.  3£e  ButcDecS  ban  De 
^anDen  /  en  De  betoooitDecö  ban  De  lanDen  moflen  De 

penningen  betalen/  en  Daec  in  Diagen  een  DerDen- 
Deel  /  en  D'anDerc  ttoe  Delen  morBten  fp  Den  eigenaetö 
fc02ten.  3Me  centen  of  pacljtcn  op  SianDen  of  Buifen 
BaDDen/  Die  fouDen  Den  eigenaerg  ttoe  DecDenDelen 
konen/  en  felbe  een  DecDepact  D?agen.  %\k  b?i\U 
ftecg  en  Buic-luiben  mollen  bp  ceDe/  Des?  nooD  3ijn- 
De  /  Bace  Buicen  becklacen  /  en  fo  fp  gualijkbetklaeC' 
tien  /  een  bol  jaec  nuics  tot  een  pene  betalen  /  en  Daec- 
en-boben  atë  meineeDige  geftcaft  toecDen.  ̂ en  5. 

penning  beliep  in'tEanD  omtrent  54000.  gulDen/ en  in  Dec  flad  omtcent  40000.  gulDenov  boben  Dien 
moflen  nocfj  meec  anDece  penningen  op-geb2acBt 
toecDen/  totkoflebanbce  fïaDen  ban'tïanD.  <Die 
ban  De  <©2ente-lanb  moflen  ooit  Daec  toeconmbue* 
cenenopb2engen/  Docljmet  grote  ontoilligBeiD  /  al$ 
tiletbeelbecmogenDe/  3©oogulDen.  ̂ eiS  becfto?ben 

25ïffcftopö  /  en  Dec  gebangen  J^opluiben  filbec-toeck/ 
ook  Dec  23ucgecen  filbec-toeck  toecDe  in  betalinge 
aengenomen  /  en  Daec  toecb  binnen  doeningen 

rjcID  af  geflagen  en  gemunt/  aen  föoninc-DaelDecS 
toecrDe/  Daec  meDeDe  folDatcn  betaelt  toecDen.  3£e 

betalinge  gcfcljieD  3ijnDe/  DeDe  De<i3?abe  ban  ïlen- 
nenbucg  Den  xq  f  eb?uacp  /  3.  Dec  felbec  baenbetë 
bectcecken  na  ©2ieflanDen  bo02ts$na252abanD:  en 
Den  13»  Jfêactu  3ijn  De  cetf  boo2«f  uit  <02oeningen 
bectcockcn  altf  De  klok  tien  fïoeg  /  en  al#  De  lefle  ge* 
lebecen  buiten  toacen/  begonbenfe  flilteflaen/  en  De 
<52oeningcc!Sb2efenDeDatfe  toebec  binnen  fouben  ko* 
men/  floten  De  <®oflecpoo2te  toe :  toantDaeccjuam 

)  een  gecuclit  Dattec  Datelijk  fcB2ijben  ban  ̂ on  5Jan 
gekomen  toag/  Datfe  niet  uit  De  flaD  en  fouDen  bec* 
tcecken/  ook  toecb  Daec  na  gefeiD/Dat  ©igliug  met 

D2oefeniffe  (ais  BP  BpojDe  Dattec  De  folDaten  uit  toa* 
een)  fouDe  gefeiD  fjebben:  nu  3ün  top  doeningen 
cjuijt.  (€ot  doeningen  toa$  fuiken  b2eugDe/  met 
b2anben  ban  pefttonnen  /  Dennen  D2inften  en  an- 
Decö  /  Datfe  «^t.  fïBartenö  €occn  in  b2anö  b2acbten  / 
fo  Dattec  berff  DeiDen  ülocfeen  ban  boben  nebec  in  fluc* 
hcnbielen.  ̂ ttDeDen  (fcl)2ijfteen  uit  <02oeningen) 
De  ingekomen  45ecef02meecben  al  meDe  /  in  plaetfe 
Datfe  <0üD  geDanbt  /  gelooft/  gebeDen  en  gebaflet  fou- 

Den Debbcn.  ©an  gelijken  DeDe  De  «3jabe  ban  töen* 
nenbucg  in  ©2teflanD  te  tleeutoaecDen  een  ïanD- 
Dag  kouDen/  om  De  faken  ban  BneflanD  ten  beften 
te  b2engcn.  ̂ |p  DeDe  fo  toelte  <0?oeningen  aliSDoo? 
3&2teflanD  De  pacificatie  ban  <«5ent  beckonDigen  /  en 
b2acötfe  obcc  al  onbec  De  genecalc  anie  bocen  bec^ 
liaclt/  flellenbe  al  om  goeDe  02D?e  na  fijnbecmogen. 
Sn  Het  3^20ft-ampt  ban^tabecen  flelDe  Dp  jpcan- 

roitf  p.'jpenpop  in  plaetfe  ban  Den  ï^eec  ban  <0antf)an Die  alDaec  gebangen  gebouDen  toecD.  (|et  |Bac- 
fcbalk-ampt  ban  fiet  kafleel  ban  HeeutoecDen  gaf 
ÖP  aen^Ionkkeec  giofjan  ban  naatenesf  ban  Wvüifc 
ma.  Sn  öet  ̂ 20fl-ampt  ban  gadingen  toecD  De 
i^eecc  ban  3&oetingenof$ctec  ,§tckinga  ingeflelt/ 

Doet)  alle«  bp  p20bifie  /  eii  op'tbebagen  Dec  l^eecen Staten  <0enecael  en  maeD  ban  ̂ tate.  ̂ aectoacen 
in  ©ncflanD  13  Compagnien  a©alen/  en  men  be* 
bonD  bp  afcekeninge/  DatmenDe  felbe  fcDulDtgtoasf 

obecDc  4^0000  gulDcng/  niet  jegenflaenDe  't  %a\ib allcmaenDen  15000  giilDeniStotleningcboojDefclbe 
aen  Den  J|eece  ban  25itlp  fjaD  opgeb?acDt.  35aec 
na  ïjeeft  Dp  cenen  na  buffel  gefonDen  /  en  3ijn  toeöec- 
bacen/  en  toat  \y?  alDaec  geöanDelt  IjaDDe  obecge* 
fcljKben/  en  met  een  op  eenige  poinctencefolutiebe- 
gcect.  €ecflctijk/  becfocljt  Bp  Dat  tiet  kafleel  ban 
<02ocningen  fouDe  mogen  geDemolieect  toecDen  /  alfo 
Ijet  maec  een  Ijoop  aecDe  toass  /  Die  niet  en  DienDctot 
fleckinge  Dec  flaD/  macc  toaö  De  felbe  fcljaDelijk/ 

en  niet  genoeg  geb02Dect:  fulc  Dat  inDien  men 't  felbe fouöe  boo?tö  maken  alö  t  beceifcDte/  toel  koflen  fouDe 
ïoooo  giilDensS  en  meec.  3E>e  ̂ eecen  Staten  45ene^ 
cael  't  becfoek  ban  Dit  poinct  in  communicatie  geleiD 
ÖebbenDe/  ijcbbenboo?  Ijaec  aDbijsJ  gegeben  Dattet 
fouDe  afgeto02pen  too?Den/'ttoelk  Daecna  bp  Den  aaeD 
ban  ̂ tate  ook  goeD  gebonDen  i0  /  fulc  Dat  öp  Daec  toe 
acte  ban  confentgekcegen  Ijceft/  'ttoelk  fiem  bp  De 
452oeningec0  gcoote  gunfle  maekte.  ü?n  al0  Ijp  öet 
confentljaDDe/  iöljet  met  gcotenpbecen  bpectgbeiD 
afaeto02pcn/  geflecbt  en  geDemolieect:  iaDe<0?abe 
felbe  acbeibe  Daec  aen  met  gcotenaecfligljeiDenalle 

De3ijne/en  Dtaongen  ook  anDece  Daec  toe  om 't  felbe te  öelpen  Demolieccn.  <©e  flaD  reclite  acljt  benbelen 
bo?gec0  tot  Dec  flaD  bctoacinge  op/  Die  f  tooecen  Dat  fp 
ten  eeutoigen  Dagen  geen  bcfettinge  toeDec  en  fouDen 
innemen/  Doe  toel  Den  felben  ceD  niet  lange  onDec* 
ÖouDen  en  toe»D.  55e  boo2f3  <02abe  becfocljt  meDe 
Doo?  Den  boo?f3  fijnen  <0eDeputeecDen  /  Dat  De  munte 
tn  De  flaD  ban  doeningen  geflagen/toefenDe  pi)i- 

lipö-DaelDecjef/  en  De  Balbeban  Dien  al't£anD  Doo? 
fouDe  mogen  loopöebben/  ten  cegacDe  Dat  fpDe  fel* 
öe  Doo?nooD  DaDDen  moeten  Doen  flaen/  om  De  foU 
Daten  meDe  te  betalen  in  fulke  munte/  alSbefolDa^ 
tenD?eigDen  De  flaDtepillecen  en  faccagecen  fomen 
ïangec  DefeceecDe  gaec-lieDen  te  betalen,  ̂ iec  op 
gaben  De  Staten  <6enecael  boo?  anttooo?D/  Dat* 

menkiec  op  fouDe  öocen  D'aDbjj^  ban  De  liBunt- 
meeflecsS/  Die  Ben  fouDen  tcanfpo?tecen  bp  De  ̂ ee* 
een  ban  De  fmantte  /  omD'affaep  te  maken.  €nalfa De  J|eecen  KaDen  ban  ,§tate  gefcfj2eben  ftaDDen/ 
om  Den  gebangenen  Heece  ban25iilp  alDaec  teBeb* 
ben  /  eccufeect  BP  öe  faken  toaecom  Die  niet  en  toag 
gefonDen:  namentlijk  Dat  De  Staten  alDaec  bajeec^ 

Den  betoij$  te  Bebben  ban  De  penningen  Die 't  il  and 
aen  Bern  BaDDen  betaelt  tot  onbecfjouDDecfolbaten' 
niettemin  Datfe  te  bjeDentoacenBemte  fenDen:  ba? 
Den  nocBtan^  Dat  fp  Ben  becBael  mocBten  Bebben  op 
fijne  goeDecen.  I^iec  op  i$  berflaen  Dat  Bp  fouDe 
toecDen  gelebectin  BanDenban  DeBaence-Beecebati 
^iecgeö  /  mit£  Dat  een  pDec  fijn  gececBtigljeiD  gece* 
fecbeecttoecDe/  foop  fijnpecfoon  alö  fijne  goeDecen. 
©oo?tsr  baD  BP  bat  Bp  in  Den  lafl  De  toelke  BP  BaD^ 
De/  fouDe  mogen  toecDen  gecontimieect/  Daec  toe 
Die  ban  De  XanDfcBap  Ben  becfoek  meDe  DeDen/en 
alfoBpmaec  b2ieben  bancceDentie  enBaDDe/  en  een 
inftcuctie  om  bp  p20bifietecommanbecen/  Datmen 
Bern  een  Commiffie  tot  fuiken  ca$  DienenDe  fouDe 
toillen  obecfenDen  /  op  Dat  fo  eenige  fake  ban  tmpo?* 
tantieobecguame/  niemanD  fouDe  ftoarigBeiD  ma* 
ken  Bern  te  obebiecen/  't  toelk  DoenDe  fouDe  Bp  te  meec 
becbonDen  toefen  te  continuecen  in  Den  Dienfl  ban  fijne 
IBajefleit/  en  ban  De  b002f5  ̂ eecen  al^  BP  begofl 
BaDDe  tot  nocB  toe/  tn  Dec  boegen  Dat  BPbecBoopte 
Dat  fijne  flBajefleit/  en  De  boo?f5  peeren  Daec  ban 
genoegf  aem  toacen  gecontenteect.  J^iec  op  toecD  D002 
apoflille  geflelt  /  Dat  De  ̂ eecen  Staten  <6enecael  eec- 
tijDö  geceauiceect  BaDDen  De  ̂eecen  ban  Den  öaDe 
ban^tate/  baec  meDe  te  toillen  boo2fienDen^eece 
<©2abe  ban  25offu.  (€en  leflen  alfo  BetbeBoo2De/en 
Dtktoiis  geceguiceect  toecDe  beel  ectcao2Dinacifeko^ 
flen  te  Doen/  boo2  Den  Dienfl  ban  Den  l&óninken  ban 
Den  ÊanDe/  becfocBt  Bp  öat  De  ̂ eecen  Staten  <0e- 
necael  belieben  toilDen  b2ieben  te  Doen  fcB2üben  aen- 
De  cefpectibe  »©ntfangec0  ban  ©2ieflanD  en  <J52oenin* 
gen/  opDatfp  fouDen  fucnecen  en  lebecen  penningen 
tot  becballinge  ban  De  felbe  onkoflen.  ©aecopfpal- 
leen  boo?  apoflille  gaben/  Dat  fp  becfoc&ten  Dat  De 

peeren 

bcüan Öcntun*, 

burg  ttcci 
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i)77> Ooripronk  der  Nederland/e.  Beroerten. h 
peeren  iiaöc  ban  ̂ tatcbaci*  op  rcoarö  fouben  toil? 1  betalen/  niet  te  min  tocfenbe  't  fclbe  feet  nerb/  cri 
ten  neuten,  £>acr  toaren  noen  anbere  articulen  /  bie  't  Hanb  fecr  bcftoacrlijft  meenbe  De  boo:fr  atmuaffa* be  Staten  ftclbcn  acn  bc  ïïaöc  ban^tate/  en  Dan  ;  beurs/  Dat  men  fouöc  mogen bclftaenmet een  fommé 
Der  Oo2iogc.  |  bp  maniere  ban  een  berecriuge.  $openöe  (iet  t  arti? 

3Dpfuïlen  nu  bier  ban  toat  f  tongen/  entoebcrom  ,  tul/  feiöen  b'^mbaffabeurö  bat  fijn  l^oogbciö  Det 
bcrbalenban<Dong]an.  .aSa'tbertteftbanbcr^ta? !  abbijtf  ban  De  peeren  Staten  gegeben  tot  3luren? 
ten  aebeputcerbe  ban  t§oep/üebbcnDc;31!mbafifaDcur!($  \  burg/  nam  en  acceptecrDc  tot  fijnen  boo2bcel/  te  toe? 
Dc$  ïicifero  lang  en  b2ceD  met  3Don  <gjan  gecommu 
wceect  op  De  articulen  Die  nocb  onbcfltcljt  of  inDccijo1 toaren.  £>on  g|an  beeft  bem  fecr  bcftlaegt  ober  De 
P20tcfcatie  ban  toegen  De  Staten  «öenerael  tegen  fyem 
n:Daen/  fegacnDc  Dat  bet  aen  bem  niet  enbaDDege? 
fta:n  /  maer  aen  Den  Staten  felfsy  Dat  fjet  atcoo2t  niet 
entoas  ten  bollen  ge- effectueert/  Doo?  Dien  fp  Date 
«öefantcn  noit  geen  bolftomcn  laft  en  babben  gege? 
ben/  en  aitf  lp  mette  fclbe  iet  IjaDDe  befloten  /  en  fjab? 
Den  fp  luiben 't  felbe  Daer  na  niet  toiüen  abbopcren/ 
't  toelft  immers  acn  ben  luiben  ftonb/  of  batfe  Ijare 

ten  ban  De  <§pangiaecben  ober  30c  te  Doen  bertree* 
ftcn/  en  Dat  De  Staten  geljouben  toaren  te  bolgen  en 
naer  te  tomen  baer  abbijtf :  be#  te  meer  Dat  fijne 

IKai'efïeit  /  bp  abonture  ficb  foube  toillen  Doen  Dienen ban  De  ̂ pangiaerben  /  Italianen  en  »ancpfcnop 
De  3ec-ftuftcn  tegen  De  barbaren  of  Ivoren/  geafTi? 
fleert  banbcn(€urft/  bie 't  ;p02t  ban  jaaeltüa  f02tifi? 
tcetben.  Mette  min  betoijlebe  Staten  fo  ftlaeriiju 
DeDen  Dlijftcn  b'onmogclijfcncib  ban  (jen  te  Doen  ber? 
treeften  ter  3ee/  en  Dat  Ijet  niet  bocnlijft  en  toaö/b'3£m? 
baffabeurg  beloof  Den  ben  Deboir  te  Doen  /  Dat  fijn 

<8ebcputccrbe  geen  bolftomcn  laft  en  babben  gege?   $)>oogbeib  ficb  fotiDe boegen/  cnbenluiben  Doen  ber; 
ben/  of  Dat  De  <6ebeputecrbe  tegen  baren  laftöab?   treeften  te  %anbe/  berftalben  bleef  Dit  poinct  noctj 
Den  geDaen ;  fp  motten  Men  1  toat  perfonen  fp  fonDen 
en  baerfaftenbertrouben/  en  bp  alDien  fp  Duiten  ba- 

ren laft  niet  en  toaren  gegacn/  fo  toas  't  een  licljtbaer? 
Digbeib  ban  De  ̂ tatcn/batfe  alfo  licbtcnjft  retractecc? 
ijcn'tgcne  befToten  toatf/  cnboben  al  bcftlacgbenfjp 
bem  ban  Dat  fp  fo  fecr  infifteerben/  Dat  De  ̂ pan? 
ruaerbcn/gitaliancn/en  anDere  b?cinbclingcn  te  Èan? 
bc/  en  niet  ter  3ce  fouben  bertreeften/  baernocbtanö 

onbeffiebt.  I$et  3  articul  tocrD  geacco2beert.  $}et 
4  articul  toerD  gebouDen  alögebaên  /  naöemael  Daec 
geen  nrotcftoarigbcib  in  en  toas  gelegen.  %}et  7  ar? 
tieul  toa$  geDaen  tot  jjtëarcbe/  entoaertndbigmen 
fouDe  Dein  nocfj  anDere  gebcnin  fuïner  fojmealobp 

bcgeerbe.  3CengaenDe  bet  6. 7 . 8,  en  y.  articuien/D'aD^ 
bije?fobanb'2lmbafTaDeur0/  alö  anDere  i^eei  en  ban 
Den  riaDe  ban  ̂ tate  /  en  jegenb:.oo2Digc  toa.5  /  Dat  ten 

bare  <0efantcn  in't  tractaet  tot  3lurenb02g  toege-  (  DeeleDeboo2f5articulen  genoegfaem  toaren  gcDcbat 
flaen/  cnboo2feergoeD  gebonDen  baDDen/  batfeter  j  teert/  en  getoijDert  in't  tractaet  ban  Êurenburg : 
3ee  bertretnen  fouDen/  'ttoelRoob  totDenDienftban  Der  rcfïc  balben  fouDemc-n  iitU  geD2agen  tot  D'nV 
Den  ̂ toninn  alfo  bcreifcljte :  Defgelijr  beblacgDe  l)p  1  bouD  ban  De  articulenban  De  pacificatie  ban  *6ent/ 
ftem  ban  meer  anDere  articulen/  en  De  p2ecifigbeiD  1  en  p2mcipaujn  in't  ttocDe  en  DerDe  articul  /-toelbear* 
banDe^taten^encrael/Dtebare^eDeputerrDenfo  ticulen  en  pacificatien  De  Staten  berhlaerDen  te 
fe02ten  tijD  gcp2efigcert  OaDDen.  ̂ e  <0efanten  Deg  !  betftaen  Datmen  onberö2ebelij[ï  fouDe  onDerbott^ 
33eifcr.öfocbtenallemiDDelenombemternebertefeti   Den^  ̂ et  10  articul  toerD  getoijDert.    §et  11  toaiS 

getoijDert  bp 't  eerfte  articul  ban  ÜujrenDurg.  Met 
ii  't  febeen  Dat  fijn  l^cogDeib  p2ctenDecrDe/  Dat 
peDer  afgefette  of  berlaten  ban  <0fficien  en  Staten/ 
geDurenDc  Defe  troublen/  Daer  toeberom  ingefet 
fouDen  toerben^  p2incipalijb  De  gene  bic  Staten  en 

ten/  en  DeDen  feer  toel  Ijen  Deboir  om  ben  b2ebe  te 
9e  «m>  treffen.  Cenlefien  3ijn  be  2£mbafTabeurö  be0  föeifer0 
afTd'  ban  bem  gcfcöeiben  /  en  3ijn  tot  252uffel  gebomen  bp 
'put  i-  ̂  ̂ tatcn  O^neracl  /  om  be  fone  te  b02bcren  /  en  beb* 
tóho«'  ben  ben  1  Jeb2uarp  beisfnanoensS  mette  ̂ eeremfta^ ie"  tot  Den  ban&tate/  en  De  <0eDeputeetbe  ban  be  Staten  i  «Offtcien  babben  gebab/  bie  tmmebiatelijFt  toaren 
n'oc  ocnerael  gebefotngneert  op  't  i^of  /  en  gerecapitu*  |  gcreferbeert  tottcr  bifpofitie  en  p?otot#c  ban  fijne 
jcöc  leert  en  ge  eramineert  b'ar^culen  bn  fijn  J^oogbeib  i  iBajefleit/  baer  bp  b'2ümbafTabeurö  boegben/  bat 
m)tn  totöoepgegebcn/  om  te  fientoat  articulen noeb  on- !  ben  luiben  rebelijb  en  conbenicDcl  boebte  te  toefen/ 

E  m  öeflicbt  toaren  en  boe  na  men  bieb2engenmocbte.<£n  bat  alle  b'anber  fouben  gcljoo2t  toerbtn  in  recljte. 
\  ©ta>  aengacnbe  be  eerfte  6.  articulen  /  tocfenbe  be  p?efen-  aBaer  opbe  ̂ tatcn  berblacrben  ban  baren  toegen 

tattenbanfmitjoogbeib/toerbbet  eerfte  articul/  no-  \  ficmonftrantic  te  fullen  gebacn  toerben/  om  fijn 
penbebettooo2b[b2embclittgencnaenbangeren]ber-  i^oogbeib  te  boibocn/  00b  De  berlatene  en  afgcfrel^ 
ftaen^pangiaerben/ Italianen/ 3llbanopfcn/m)uit'  i  be  na  mialiteit  en  bifpofitie  ber  fabcn/  en  alfo  bleef 
fen/  i^oog-bcurgonbioniS  /  en  fo  cenige  naturele  of  j  bit  poinct  nocD  onbeflicbt.  l^et  13  articul  /  toe* 
tngebo2ene'01tanbö/  boo2  eenige  confibecatie  bab^  fenbe  fijn  ̂ oogljeib  geftelt  in  be  pofTeffie  ban  bet 
ben  gebouben  bc  partie  ber  ̂ pangiaerben  of  bare  <©oubernement  /  men  fottbe  bem  acco2öeren'tgene 
aenljangeren/bat'tfelbci*  bergeten  foube  geftelt  toer-   men  getooonlijb  toa^  anbere<©ouberneur0teDoen/  (F-222J 

in  te 
lüfccn. 

ben.  $et  ttoebe  articul foubemenberftaen/  bolgenbe 

't  ftbnj'ben  ban  fijn  ̂ oogbeib  /  op  be  aggreatie  ban  be ^actficatie  ban  <öent.  ̂ et  berbe  articul  toerb  gere- 
mitteert  totten  tractate  ban  Miltenburg  /  aengefien 

toefenbe  noebtanö  b' intentie  ban  be  Staten  /  baer 
luiben  guijt  Ie  maften  ban  alle  't  fuijgö-bolft.  Süen* 
gaenbe't  14.  articul/  nabemacl  fijn  l^ocgbeib ber= 
blaerbe  te  toillen  (jouben  be  P2tbilegicn  en  Coftu- 

Ijet  albaer  particulierlijfter  toa«  gefpetificeert.  ï^ct  men/  fo  bienbe  bat  tot  niet/  al$  toefenbe  contrarie 

bierbe  articul  toerb  mebe  tot 't  felbe  tractaet  geremit-  (  ber  feïber/  en  boenbe  fijne  ï^oogbeib  fjetgcnebobeit 
teert.  J^et  bijfbe  articul  /  febeen  bat  moft  gcremit^  gefeib  toaüJ/  foube  bp  ben  Staten  fo  cojrefponbent 
teert toerben totten abbijfe  banbcntlabcban^tate/  en  geaffectioneert  binben/  bat  ban  genen  noDe  toe? 
en  bolgenbe  b'inboub  ban  ben  eerften  articul/  begene  fen  foube 't  felbe  te  bercifeben.  ï)et  ̂   articul/  toag 
bic  niet  en  toaren  begrepen  in  beetpulfieofuitfcnbin' ,  getopbert  tot  3!urenb02g  bp  't  6  articul.  ̂ et  16  ar? ge/ fouben  genieten  bc  toclbaeb ban  bergctenljeib. !  ticul/fijn^oogbeibbcljoo2be  fiebtecontenterenmet 
<£n'tfeftc  articul/  bat  alle  en  pegeliju  gebangenen  j  fulfte  toacïjteban^»clbarbierö  enSfrrbicrov  alsfan? 
fouben  berloft  toerben  ter  eenre  en  ter  anberc3Pben  |  bcreaBoubernctiriSbanben  blcu^beojbinaerfijftgebaö 
fonber  rantfoen/  toel  berftaenbc  bat  bebjecmbege'  {  babben  in  tuben  ban  b?cDc.  l}.et  17  articul/  tóertt 
bangenen/  na  batfeinliberteit  fouben  geftelt  toefen/  berftacn  bat  fijn  ̂ oogbeib  foube  gclmiiftcn  gclufte 
terftonbuitbenïïanbcfonbcbertrecften.  I  autoriteit  en  b2pbeib/  al$  qebnnln  bebben  alle  aiv 

acn  aengacnbe  becifeben  ban  fiju  ̂ oogbeib,/  bet!  bere  <0ouberncursJ  /  enter  anbere  3ijben/  fouben 
eerfte  articul /'t febeen  bat  fnn  l^oogljeib  perfifteerbe  I  be  Staten  b^m  geben  fulfte  fatiofactic  bat  ban  ge? 
in  bc  boHtomcne  en  ganfeïje  betalinge  bet  ftrijgflui?  [  nen  nobc  en  foube  toefen  boo2  te  D2agen  fulfte  of  bier? 
Den  't3Pl)!if02mebanbetalingcofanbcrebolboenin?  gclijfte  toantroutoigbeib.  23eroerenbe  Ijet  i^arti? 
ge  ten  genoege  ban  ftjn  l^oogbcib/  en  ber  ,boo?f3  tul/  Det  febeen  bat  fünE>oogbeibP2etcnteerbc/  bat 
hnjaftmbcn/  aUcgercnbc  fijn  ̂öogljeib  boo?'trap-i  bcbcrIoffinacbanben<02abcban23nrennietcntoasS 
p02t  ber  ?lmbafrabeurö/  bat  bem  onmogelijft  toaö  be  j  begrepen  int  tractaet  en  articulen  ban  ben  b2cbc  /  al? 
ö^pangiaecben  te  boen  bertteeften  fonber  üenliebcntr,  fo  Ijct.onmogclnft  toaö  te  bolftomen  be  berloffmgc 
•II.  Deel.  J3bb  3  ban 
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ban  ben  43:abc  ban  2Surcn  /  3önbe  tn  be  fianben  ban 
fïjneHöaicfleit:tnaei*bctoijlcmcn  berftonb/  bat  fijn 
Jfooglieib  alrebe  beröaluen  acn  fijn  ilöajefïeit  Ijabbe 
gefchzcben/  fofoubebet  fciUe  uitgefielt  bjerbcn  totte 
refolutie  ban  bc  generale  Staten/  en  batmen  mib; 
öeïcetnö  baerom  boen  foub •:  alle  mogeltjft  beboir :  bat 
bleef  mebe  onbefïicljt.  I$et  19  articul/  aengaenbebe 

fïraf  ban  De  ̂ pangiaerts  /  men  foube  bolgcn/  't  gene totSujccnöurg  artic  8.  baer  bantoaes  geaewbeert. 
<öp't  20.  bolboenbe  ben  berben  gefdi?iftc  ban  3turen* 
burg  fp?eftenbe  ban  be  berfeherrneib  /  foube  bit  teffe- 
ren  actie.  y.  bepjefentatieber^tateiv  beginnenbebe 

<©ebeputeerbe  /  toelb  toa^  't  berbe  fcl)2ift. ^etfcljeenmibattec  toeinig  f  toarigBeib  meer  /  en 
bopc  tuaö  bat  Det  accoo?t  foube  bonnen  getroffen  tuo^ 
ben,-  fo  té  toebcrom  een  bp  eenuomfïegeraemttot 
ftëarcbe  enipamine/  altoaer  etnteiijböetactoo?top 
ten  12  ban  JfebJuarp  getroffen  $ :  toant  Ijoetoel  <Don 
<3!an  niet  enbonbebaer  tocgeb?acbt  toerben  Dat  öet 

tafaaS»  .Üipaeng/  gjtaltacn.ö  en  23ourgoingnoen$  brijgtfbolft 
ne  oeno*  tc  janjje  f0nben  bertreeften  /  alfo  baermeüe  fijnen 

boo?genomen  aenflaeft  op  €ngelanb  te  niet  toas/ 
,  bien  bP  noefttang  boben  alle  faften  ter  toerelb  begeer- 

öe  tc  bozberen/  baer  toe  ftp  ooft  metten  hertog  ban 
<Ö5uifefecrete  intelligentie  toag  ïjoubenbe/  en  Dp  f«r 
gocbe  moet  babbc  om  öie  toel  te  bonnen  ten  effecte 
brengen  /  mettet  boo?f5  bertreb  ter  3ee  /  en  bat  öe  €n- 
gelfe  feoninginne  baer  ganfelijft  niet  op  entoag  ber- 
bacbt  /  nocö  fat  minfle  bermoebeu  en  babbe  /  boo?  bet 
fecrectbeleib  ber  faften  jfienbe  noebtang  eintelijftbat 
Dp  tottcn  (èouberncmente  nieten  boft  gerafecn/ten 
toare  bP 't  felbe  betoilligbe/  en  bat  alöban  fijnen 
boosgenoemben  acnflacb  ebentocl  te  niet  foube  toefen/ 
cngeöeel  buiten  Dopev  batooh  b'3£mbafifabeur0ban 
ben  Iteifer  feer  aenljielben/  bat  öpfjet  felbe  acco?be* 
ren  foube  /  om  be  onmogelijftbetb  ber  fafte  /  fo  beeft  0p 
cintelijft  met  grote  ftoarigbetb  en  genoeg  tegen  fijnen 
banft  baer  tn  betoilltgt  /  en  3ijn  be  boo?f3  peeren  3Cm- 
baffabeursf/  mette  <0ebeputeerbe  ban  be  Staten  <©e* 
nerael  mette  felbe  artirulen  bertrocben  na  buffel/ 
om  't  felbe  bp  ben  Staten  ban  alle  be  ̂ obincien  te 
laten  onberteftenen  /  geltjft  't  felbe  00b  ban  alle  ber 

®*&t'  $jobincien  <6?bepüteerbe  gebaen  të  getoojben/ 
tlttüt    uitgefonbert  alleen  ban  be  <0cbeputeerbe  ban  ̂ ol^ 
ban  be    lanb  en  Eeelanb  /  be  toelfte  berblaerben  baer  toe  geen 
^)t,Jtcn,/  lafi  te  t^ebbm  1  maer  bat  fp  baer  op  moffen  bertoacb- 
frtenm  ten  bet  abbijsf  fijnber  ̂ rcellentte  en  ber  Staten  ban 
öetap    i^ollanben^eelanb/  bteiS  niet  jegenftaenbe  3ün  öe 
toa\  n  boo:f3.  anbere  ̂ obincien  mette  onbertebeninge 
aan 1 «"  boojtgebaren  j  en  t$  baec  op  een  paccaetonttoo?* maefet/   pen  en  in't  Collegio  boo?gelefen/  en  te  een  uuren  na 
uftgeno^  mm^  ben  17  5peb?uarp  boo2  ben  bolftemet  grote 
mum-  folemniteitgepubliceert.  ^e^ertogeban3ierfcbot/ 
ianöen  en  baer  na  ben  ©iffebopban  5lupb/  fjebben  be^5e- 
Ecciani  beputeerbe  ban  l|ollanb  en  Seelanb  met  bele  rebenen 

re.lt   toillen  toijs  mafteir?  batter  booj  Denlutben  geen  f toa- 
«énoj  rigljeib  en  toa$  tn  ï)ct  aboperen  ban  bet  boo?f3  ber- 
baii  aer>  bjacï)  /  nabemael  bet  boo?f3  ̂ laccaet  ben  buibelijb  re# 
£f>°f  e"  fereerbe  tot  alle  be  poincten  en  articulcn  ban  be  &atU 
ba',rDop  catteop  ben  8|^obember  1*76.  tot  <0ent  gemaebt/ 3tufh  /   fuir  bat  fp  geen  p2ejubicie  en  babben  in  l)ü  onbertebe* 
fochen    nm  üan  ̂et  boo:f5  accoo?t  /  ̂e  boo:f5  <5ebeputeerbe 
Juffie  banbten  baer  ban  ben  raeb  tik  fpfjaergaben/  ber- 
*™  wol»  biaerben  botb  bat  fp  fonber  fpeciale  lafl  ban  fijn  €r- 
\2;a*.e\  ceïlentie  en  be  Staten  bp  bemtoefenbe niet  en  bonben 
S3ü  öoen/  boel)  beloof  ben  ooft  baer  beboir  te  boen  bp  fijn 
teren  rcr  (örcellcntie  en  be  Staten  boo?f5/  bat  eenbafte  b?ebe 
s«  tcue  00^  u„  öc  fjarc  mociue  aenaenomen  en  boltoactjt  toer^ 
ïa!?r.    b:n /  mits  ̂ at  be  25ontgenoten  ooft  aen  bare  3Pbe  be 
accdo^t.  banb  baer  aen  fouben  bouben  /  bat  be  ̂ paengiaerben 

ceeft-baegö  uit  be  Xanben  ban  fjertoaerö-ober  ber- tcoeften  en  baer  buiten  bleben/  baer  ban  fp  benluiben 
beletoefeggenöbeben.  l|ettractaeten  placcaet  baer 
cp  gemaebt  bp  f02me  ban  ecnecutoig  ebict  engebob/ 
toassiuibenbcalbuö: 
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licn,
& by  der  gratiën  Gods  Konink  van  Caftil- 
&c.  Altblcdertdc  lefte  maentvan  Julioher- 

waers  tot  ons  gróót  mifhagen  en  leetwefen  in'  onfe Nederlanden  hem  begeven  hadden,  ter  oorfake  van  de 
alteratien  toegekomen ,  onder  onfe  Spacnfe  en  andere 
uitheemfe  (bldaten  en  krijgfluiden  aldaer  wefende  de 
veranderinge  van  de  gemene  faken  ,  en  beroerten,  de 
welke  mitten  ongeregeltheden  ,inconvenienten ,  mif- 
handelen ,  en  ellendigheden,  die  tot  onfen  gelijken 
mif  hagen  en  leetwefen  toe  noch  toe  daer  uit  gevolgt 
zijn , een jegelijken  kennelijk  xijn :  wy  tot conciliatie , 
vereeninge,rufte,  en  vrede  van  onfe  voorfeide  Ncder- 
landen,en  tot  regeringe  en  generael  gouvernement  van 
dien,  indefelveonfe  landen  gefonden  hebben  onfen 
feer  lieven  en  feer  beminden  goeden  broeder  Heere 
Joan  van  Ooftenrijk ,  Ridder  van  onfer  Oden  van  den 

gulden  Vliefe.  En  't  z.y  dat  defelve  onfe  goede  broeder 
na  fijn  aenkomfte  in  onfe  voorfeide  Nederlanden  ge- 

trac~teert,gehandelt  en  gefloten  heeft :  eerftbinnen  onfe 
ftad  van  Luxenborg,metonfe  feer  lieve  getrouwe,wel- 
beminden  eerw.  Vader  in  Gode ,  Heer  Mattheus,  Abt 

van  St.  Gyleins,gekoren  Biflchop  van  Atrecht,Charles 
Philippe^ de Croy  ,  Marquis  van  Haurech,&c.  onfe 
Neve ,  en  Edelman  van  onfer  Cameren ,  Charles  de 
Hannart  Banerheere  van  Liedekerke ,  Borchgrave  van 
onfer  ftad  van  Bruflel,  en  Adolf  van  Meet-kerke,Raed 
en  Ontfanger  van  onfen  Lande  van  den  Vryen  in  ons 
Graeffchap  van  Vlaenderen  gecommitteerde  en  gede- 

puteerde van  de  Generale  Staten  van  onfe  voorfeide 
Nederlanden.  En  federt  binnen  onfe  ftad  van  Marche, 

en  daer  na  in  de  ftad  van  Hoeye  in't  Land  van  Luyk: 
by  interventie  en  tuffchen-lpreken  binnen  de  felye  ftad 
van  Hoey  van  den  Heeren  hier  onder  genaemt  Ambaf- 
iadeurs,Gefanten  enGecommitteerde  van  onfen  hoog- 
weerdigften  en  alderhefften  broeder  Rudolphus  de 
twede  des  naems  gekorenKeifer  van  Romen,al  tijd  ver- 
meerderaer  des  Rijks,&c;  om  de  voorfeide  conciliatie, 
vereeninge  en  accoort  te  middelen  en  vorderen,  by  dé 
voorfeide  Keiferlijke  Majefteit  fpecialijken,  verordent 

en  gefonden  :  te  weten ,  de  eerweerdigfte  Vader  in 
Gode  onfen  lieven  en  goeden  vriend  Heeren  Geeraerd 
van  Groesbeek  Biffchop  van  Luik,Hertog  van  Buillon 
Markgrave  van  Franchimont ,  Grave  van  Loon,  &c. 
Prince  des  heiligen  Rijx,  Heere  Philips  deAldevry 
en  Baenreheer  van  Wynenberg  Prefident ,  en  Andries 
Gail  Doótor  in  den  Rechten ,  Hofraed  der  voorfeider 
Keiferlijke  Majefteit ,  Weraer  Heer  van  Gimmich 
Land-droffaert  van  den  Lande  vanGulik,  enjohan 

Louwerman  Licentiaet  in  den  Rechten,alle  beide  Ra- 
den van  den  hoogen  en  vermogende  Prince,  onfen 

feer  lieven  en  feer  beminden  Oom  Wilhelm  Hertog 
van  Gulik ,  Cleve ,  &c:  infgelijx  Prince  des  heiligen 
Rijx  als  Gefanten  van  den  felven  Furft  en  Hertog,  ook 
Ambaffadeur  van  de  voorfeide  Keiferlijke  Majefteit 
tot  het  gene  des  voorfeid  is  by  den  voornoemden  Furft 
en  Hertog  in  fijn  afwefen  gef«bdelegeert,met  onfe  feer 
lieve  en  getrouwe  die  van  onfe  Raden  van  State,by  ons 
gecommitteert  totten  Gouvernemente  Generael  van 
onfe  voorfeide  Nederlanden,  en  Secreten  :  en  de  voor- 

feide Heere  Mattheus  Abt  van  St.  Gyleins,  gekoren 
Biffchop  van  Atrecht ,  Heer  Bucho  Aytta  Archidiaken 
van  Ypre ,  Heere  Frederik  Perenoc  Baenreheere  van 
Ronffe,  Heere  van  Champangny,  Gouverneur  van 
onfe  ftad  van  Antwerpen ,  Jan  de  St.  Omer  Heere  van 
Morbeque ,  Gouverneur  van  onfe  ftede  en  kaftele  van 
Aricn ,  Francois  van  Halewijn ,  Heere  van  Zweve- 

gem,  Hoogbailliu  en  Capitein  van  onfer  ftede  en  ka- ftele van  Audenaerde ,  Ridders ,  en  de  voornoemde 

Adolf  van  Meetkerke,  gecommitteerde  en  gedepu- 
teerde der  voorfeide  Staten  ,  en  leftmael  in  onfe  ftad 

van  Bruflel,  alwaer  om 't  voorfeide  Traólaet  en  ac- 
coort te  continueren  en  voleinden  met  dien  van  onfen 

voorfeiden  Rade  van  State ,  en  den  voornoemden  Sta- 
ten hen  gevonden  geprefenteert  hebben  de  voorfeide 

Heeren  Ambaffadeurs  en  Rijx-gefanten  ,  en  de  gefub- 
delegeerde  van  den  voorfeiden  Furft  en  Hertog  van 
Gulik,  met  onfen  feer  lieven  en  getrouwen  Heere 
Odtavio  Gonzaga  Ridder ,  onfen  Raed ,  by  onfen 
voorn,  goeden  broeder  daer  toe  gecommitteert,  en  by 

hem  gefonden  diverfe  poindten  en  middelen  tende- 
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rende  en  dienende  totte  voorfeide  conciliatie ,  accoord 

en  vereeningeentot  goede  adrefTe  en  uitrichtinge  van 
dien.  Wy  by  deliberatie  ,  raed  en  advyfe  vanonfen 
voornoemden  goeden  broeder  Heere  Johan  van  Oo- 
ftenrijk ,  en  van  den  voornoemden  van  onfe  Raden  van 
State  en  Secreten  ,  hebben  in  conformiteit,  en  na  uit- 

vvijfen  van  de  felve  poin&en,  en  middelen  tufïchen  ons 
ter  eenre ,  en  den  voorfeiden  Staten  ter  andere  zijden 

gehandelten  overkomen;  voor  ons ,  onfe  erve  en  na- 
komelingen geftatueert  en  geordineert ,  ftatueren  en 

ordineren  by  maniere  van  eeuwig  gebod ,  en  ten  eeu- 

wigen dagen  onwederroepelijk  depoinétenenarticu- 
lenhierna  volgende. 

IN  den  eerften ,  dat  alle  ofFenfien,  injurien  5  mifda- 
den ,  befchadigheden  en  generalijken  alle  wegen  van 

feite  en  datelijke  werken  ,  gedaen,  géfchied  en  vol- 
bracht ter  oorfaken  van  de  voorfeide  veranderingen, 

alteratien  en  beroerten  by  allen  en  een  jegelijken  van  de 
ingefetenen  en  inwoonderen  van  onfe  voorfeide  Ne- 

derlanden ,  tot  wat  plaetfen ,  en  in  wat  manieren  dat 

het  zy ,  fo  in  't  generael  als  in  't  particulier ,  fullen  we- 
fen ,  zijn  en  blijven  vergeten  en  geacht  als  niet  géfchied 
of  toegekomen ,  fulx  dat  ter  fake  van  den  feJven,  egecn 
vermaen ,  moleftatic,quellinge  of  onderfoek  nimmer- 

meer gedaen  en  fal  worden  op  eenige  van  den  inaefe- 
tenen  of  inwoonderen  voorfz. 

x.  En  wantdeBifTchoppen,  Abtenen  andere  Pre- 
laten ,  en  Geeftelijke  perfonen  van  onfe  voorfeide  Ne- 

derlanden ,  en  ook  die  van  der  Faculteit  in  der  God- 
heid en  in  den  Rechten  der  Univerfiteit  van  Loven, 

by  diverfe  hare  opene  brieven  daer  op  geexpedieert, 
anUa*  geadvifeert en  geattefteert  hebben, dat  nadegeftelte- 
irn  ban    nifTe  van  de  afrairen  van  onfe  voorfeide  Nederlanden 

'Kift  daer  in  clerelve  als  doen  waren,  het  tradaet  van  den e<£em  Peife  binnen  onfe  ftede  van  Gentgemaekten  gefloten 
den  achtften  dag  van  Novembri  leftleden ,  tufïchen  de 
voorfeide  Staten  ter  eenre ,  en  onfen  neve  Heeren  Wil- 

lem van  Naffau ,  Ridder  van  onfer  voorfeide  Orden, 
Prince  van  Orangien,  en  den  Staten  van  oqfen  Landen 
van  Holland  en  Zeeland,  met  hare  GeafTocieerde  en 
verplichte  ,  ter  andere  zijden,  niet  in  en  hiel  dat  on- 

fen heiligen  Gelovc  en  der  Catholijkfer  Apoftolijker 
Roomfer Religie  nadelig  was,  maertercontrarientot 
vorderinge  van  de  felve,  hebbende  van  gelijken  die 
van  onfen  voorfeide  Rade  van  State  geadvifeert ,  geat- 

tefteert, en  bewarigt  dat  na  de  gefteltenifle  van  de  affai- 
ren  van  onfe  voorfeide  Nederlanden ,  daer  in  de  felve 

als  doen  "waren,  het  voorfeide  traftaet  van  Peife  in fge- 
113 "'  lijx  niet  in  en  hiel  dat  nadelig  was  der  hoogheid ,  auto- riteit en  onderdanigheid  ons  by  onfe  voorfeide  Neder- 

landen toebehorende.  En  fonderlinge  hebben  de  voor- 
feide Heeren  AmbafTadeurs  en  Rijxgefanten ,  en  de  ge- 

fubdelegeerde  van  den  voorfeiden  Vorft  en  Hertoge 

van  Gulik  betuigt  en  bewarigt  't  gene  des  voorfeid  is,  in 
conformiteit  van  de  voorfeide  BifTchoppen ,  Abten  en 
andere  Prelaten ,  en  Geeftelijke  perfonen ,  en  van  dien 
van  onfen  voorfeiden  Rade  van  State.  So  hebben  wy 
geaggre-eert ,  geapprobeert  en  geratificeert,  aggreeren, 
approberen  en  ratificeren  by  onfe  jegenwoordige , 
't  voorfeide  tra&aet  van  Peifein  alle  en  jegel ij ke  fijne puntten  en  articulen :   belovende  op  trouwe  en  in  Co- 
ninklijke  en  Princelijke  woorden  't  felve  tractaetvan 
Peife  voor  fo  veel  ons  't  felve  aengaen  en  concerne- 

ren mach  ,  ten  eeuwigen  dagen  onverbrekelijken  te 
onderhouden  en  obferveren  ,  en  by  allen  en  cene  je- 

gelijken ,  die  't  ook  aengaen  mach  ,  infgelijx  doen onderhouden  en  obferveren.   En  volgende  dien  ac- 
corderen en  ordineren  wy,dat  de  convocatie  en  ver- 

is «Ve   2lderingc  van  dc  Generale  Staten  van  onfe  voorfeide 
r  btr '  Nederlanden  ,  gementioneert  in  't  derde  artieul  van 
*nera*  't  voorfeide  tradaet  van  Peife  gedaen  fal  worden ,  in  al- l'ï>ra>    fulker  voegen  en  manieren, en  met  fuiken efrecïe als t  voorfeide  arricle  breder  inhoud. 

5 .  Item  accorderen  -  fhtueren  en  ordineren  ,  dat  al- 
le en  een  jegelijk  van  ons  oorlogsvoik ,  Spangiaerden  , 

en,  Italianen,  Bourgoingnons,  en  andere 

Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
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fende  in  onfe  voorfeide  Nederlanden,  fullen  vertrecken  $°°8' 
en  moeten  vertrecken  te  lande  vry,  vrank  en  onbelet  ÏÏtfeBp 
mt  de  felve  onfe  Nederlanden ,  fonder  dat  fy  in  de  felve  tóvtjgjï- 
fullen  mogen  wederkeren ,  of  dat  daer  in  andere  weder-  ,,cbcn 
om  gefonden  fullen  mogen  worden ,  gene  uitlandfe  X™ 
oorloge  hebbende ,  en  generalij  ken  geen  van  doen ,  en  ben  uit 
daer  van  egcen  noodiake  aldaer  hebbende,  by  de  Ge-  be  &*' nerale Staten  van  onfe  voorfeide  Nederlanden  welbe-  £gS. 
kent  en  geapprobeert.  ggg 

-f.  En  belangende  den  tijd  en  termijn  van  't  vertrec-  tortw  » 
ken  van  ons  voorfeid  oorlogsvoik ,  accorderen  ,  ftatue-  E/i0?.* 
ren ,  en  ordineren  wy ,  dat  onder  de  felve  alle  deSpa'n-  anberi 
giaerden,  Italianen  en  Bourgoingnons  moeten  en  ful-  bnfl*,n  . 
len  vertrecken, binnen  20  dagen, na  deinfinuatiedie  tcfcnbei1 
hen  daer  van  by  onfen  voorfeiden  goeden  broed  er  van 
ftonden  aen  gedaen  fal  worden ,  uit  onfen  Cafteel  en 
ftad  van  Antwerpen ,  en  uit  alle  andere  onfe  Caftelen, 
Steden  en  Sterkten  van  onfe  voorfeide  Nederlanden, 
diefy  jegen  woordelij  ken  houden  en  occuperen ,  of  al- 

daer fy  hen  vinden,  en  uit  alle  onfe  voorfeide  Neder- 
landen, en  namentlijk  uit  onfen  Hertogdomme  van 

Luxenborg  binnen  andere  20  dagen,  of  eer,  indien 
't  fclve  doenlijk  zy ,  waer  in  onfen  voornoemden  goe- den broeder  hem  fal  voegen  en  employeren  metalle 
fijne  macht :  en  den  voorfeiden  tijd  van  40  dagen  ge- 

durende, fullen  alleeneenen  jegelijk  van  ons  oorlogs- 
volk hen  moeten  houden  en  dragen  eerlijken vrede- 

lijk, fonder  te  mogen  brandfehatten , roven , pionde- 
ren, noch  in  eenigerhande  manieren  onfe  voorfeide 

Nederlanden  verdrucken  of  befchadigen ,  noch  ook  de 
nabuer  Landen  en  inwoonderen  van  dien. 

f.  En  aengaende  den  tijd  en  termijn  van  't  vertrec-  J9*"  '* ken  van  de  voorfeide  Hoogduitfe  krijgs-luiden ,  de  fel-  k<Sbtt 
ve  moeten  en  fullen  vertrecken  uit  onfe  voorfeide  Ne-  «?oo3> 
derlanden  ,terftond  na  dat  de  voorfeide  Staten  met  hen  ,bu,,fcrt 
overkomen  fullen  hebben ,  op  't  gene  dat  men  ( gelijk  igSii 
hier  na  in  't  15  artieul  van  onfen  jegen woordigen  brief breder  gedifponeert  en  verfien  fal  wefen  )  na  rekenin- 
ge  en  afrekeninge  ,  en  de  behoorlijke  afkortihge  met 
hen  gedaen  ,  in  alle  reden  en  billikheid  bevinden  fal 
hen  al  noch  ten  achteren  te  zijn. 

6.  En  fal  ons  voorfeid  oorlogsvolk,  Spangiaerden, 
Hoogduitfe ,  Italianen ,  Bourgoingnons  en  alle  andere 
moeten  en  fullen  laten  t'haren  vertrecke  uit  onfe  voor- 

feide Caftelen, en  Steden  alle  de  vióhialien,provünden, 
gefchut  en  munitien  van  oorlog  aldaer  wefende :  wel- 

ke onfe  Caftelen  en  Steden  fnette  voorfeide  victualiën, 
provianden,gefchuten  munitien  van  oorlog  wy  ftellen 
fullen  by  advyfe  van  dien  van  onfen  voorfeiden  Rade 
van  State  in  handen  van  perfonagien ,  ingeboren  van 
onfen  voorfeiden  Nederlanden ,  en  na  de  privilegiën 
van  defelve  onfe  Nederlanden  gequalifïceert,en  (voor 
defe  reife)  den  voorfeiden  Staten  aengenaem  wefende. 

7.  En  nopende  de  verdruckingen  ,  brandfehatten  en 
compofitien ,  die  by  eenige  van  ons  voorfeide  oorlogs- 

volk ,  wie  die  felve  mogen  zijn ,  in  onfe  voorfeide  Ne- 
derlanden gedaen  fouden  wefen  ,  gedurende  den  rijd, 

dat  fy  aldaer  geweeft  en  hen  onthouden  hebben ,  fullen 
wy  daer  in  laten  doen ,  na  recht  reden  en  billikheid  be- 

horen fal ,  en  fulx  alft  mogelijk  werd  't  felve  te  volbren- 
gen en  executeren.  Ook  fullen  wy  onderfoek  laten 

doen ,  fo  wel  over  de  Overfte  en  Hoofden  van  ons 
voorfeide  oorlogsvolk  ,  als  over  allenen  een  jegelijk 
van  den  felven  ons  oorlogsvolk ,  die  in  eeniger  voegen, 
en  manieren  hoedanig  't  felve  ware  in  onfe  voorfeide 
Nederlanden ,  of  in  de  nabuer  Landen  misbruikt,  ere- 
delinqueert  of  mifdaen  fouden  mogen  hebben, en  wy 
fullen  daer  over  recht  en  juftitie  doen ,  't  fy  onfe  voor- 

feide Nederlanden ,  of  in  ons  Rijk  van  Spangien ,  of  el- 

ders daer  wy  't  felfde  alrebeft  bevinden  fullen  te  be- horen. 

8.  Accorderen,  ftatueren ,  en  'ordineren  wy  ook  dat 
alle  en  een  jegelijk  van  de  gevangene  ter  caufen  van  de 
voorfeide  veranderingen ,  alteracien  en  beroerten  ter 
eenre,  en  ter  andere  zijden  ,  vry  en  vrank  geflaekten 
ontflagen  fullen  worden  ,  fonder  rantfoen  te  betalen : 

welverftaende  dat  aengaende  't  renvoy  en  wederfenden 1 1uuguu1u1.il ,  icananen,  oourgoingnons,  en  andere     welverftaende  dat  aengaende  t  renvoy  en  wederfenden 
uithecmfe ,  fo  te  peerde  als  te  voet  jegenwoordelijk  we-    van  onfen  neve  Philippus  Guilliame  van  NafTau ,  Gra- 
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f  JQLC  wy  verfien ,  en  doen  dat  de  felve  Grave  wederom  vry 

E?*"'  5£X£ft&fil  worden  indefelve  onfe  Nederlan- 

den, focerinoe  en  terftond  als  de  voorfeide  vergade- 
ring van  de  Generale  Staten  volkomen  wefende,  de 

voorfeide  Princc  van  Orangien  van  zijnder  fijden
  rea- 

lij ken  en  mitter  daed  voldaen  fal  hebben ,  't  gene  des  in 
de  felve  vergadering  gefloten  fal  wefen. 

o  Item,  accorderen,  fhtueren  en  ordineren  wy,  dat 

dequeftie,  gelchil  en  fwarigheid  op'treftabh
ifcroent 

en  wederftellen ,  of  niet,  van  eenige  Heeren  enOm- 

cieren  in  hare  gouvernementen,  Staten  en  Oincien,u
it- 

te  welke  fy  afgefet  fijn  geweeft  ter  oorfaken  van  de 
 ver- 

anderingen ,  alteratien  en  beroerten  voorfz. ,  gefufpen- 

deert  en  opgehouden  fal  worden  totten  einde  van  de 

voorfeide  vergaderinge  der  voorfeide  Generale  Staten, 

en  fal  als  dan  de  voorfeide  queftie,  gefchil,  en  fwarig- 

heid in  rechte  gefteld,  en  gecommitteert  wordenden 

Rade  en  ordinarife  Juftitien  van  onfe  voorfeide  Ne-
 

derlanden refpeclivelijken,  om  kenniflèdaer  van  ge- 
nomen, en  na  reden  geuyt  en  getermineert  te  worden. 

io.  Voorts  fo  beloven  wy  op  trouwe ,  en  in  Co- 

ninklijke  en  Princelijke  woorden  te  onderhouden  en 

handhouden ,  en  by  onfen  voorleiden  goeden  broeder, 

en  uit  alle  en  een  y egelijk  andere  onfe  Caftelen ,  fteden, 
enïterkten,  behalven  de  voorfeide  Hoogduitfen,ter 

tijd  toe  datmen  met  hen  t'eenemael  afgerekent  fal  heb- 
ben ,  gelijk  hieronder  gefeid  fal  werden.  En  fullen  de 

voorfeide  Staten  de  ander  htlft  overfettente  Genuen 

by  genoegfame  wiiïelbrieven ,  om  aldaer  binnen  twe 
maendennadatde  voorfeide  Spangiaerden ,  Italianen 

en  Bourgoingnons  uit  onfe  voorleiden  ftad  en  Cafteel 

van  Antwerpen  vertrocken  fullen  fijn,  gelevert  te  wor- 
den in  handen  van  den  genen  die  daer  toe  van  onfen 

voorfeiden  goeden  broeder  volmacht  fal  hebben. 
i  y .  En  daer  en  boven  hebben  de  voorfeide  S  taten, 

in  der  voegen  en  manieren  als  voorfeid  is ,  belooft  te 

nemen ,  en  hebben  genomen  t'haren  lafte  te  vredi n  te 
ftellen  het  voorfeid  Hoogduits  oorlogs-volk  van  ho- 

ren wedden  en  befoldigen,  gelijk  na  de  rekeningeen 

afrekeninge  en  behoorlijke  af  kortinge  met  hen  gedaen, 
men  bevinden  fal  in  alle  reden  en  billikheid  hen  al 

nochfchuldig  en  ten  achteren  te  fijn.  Waerinwyen 

onfen  voorfeiden  goeden  broeder  ,  beloven  den  voor- 
feiden Sraten  behulpig  te  fijn ,  en  fullen  helpen  na  allen 

onfen  vermogen ,  autoriteit ,  credijt  en  gelove ,  fo  aen 

degene  die  de  voorfeide  rekeningen  en  regifterenm 
handen  hebben ,  om  de  felve  over  te  leveren  ,  alsook 

,i«  en  eenen  yegelijken  aen  de  voorfeide  Hongduitfe,  om  de  felve  t
e  induceren 

en  allen  ̂ ^^^\^J^l^^[s  I  en  onderwij fen,hen  te  vreden  te  laten  ftellen  met  'tgene van  dien ,  fo  generale  als  particuliere  <"e  niei  na"  Utm  ̂ m(.  Jn  fn  hp-r  rrAp]--k  hevonden  fal  worden^elijk 
by  ons  of  onfe  nakomelingen  in  onfe  voorfeide  Ne 

dérlanden  fijn  ,  of  fullen  worden  gecommitteert ,  te 

doen  onderhouden,  en  handhouden  alle  eneenyege- 

lijkde  oude  privilegiën,  herkomen  ,  ufancien  en  co- 
fluimen  van  de  felve  onfe  Nederlanden  ,  en  dat  wy 

ons  niet  en  fullen  laten  dienen  onder  ons ,  onfen  voor- 

feiden goeden  broeder ,  of  andere  Gouverneurs  van  de 

felve  onfe  landen ,  in  rade  noch  anderfins ,  tot  oprecht 

gouvernement  en  gemeine  adminiftratie  van  onfe 

voorfeide  Nederlanden ,  dan  alleenlijk  van  ingeborene 
van  de  felve  onfe  landen» 

ii.  En  van  gelijken  hebben  de  voorfeide  Staten  re- 

ciprokelijk  yan  haerd er  Tijden  op  hare  confeientien , 
trouwe  en  eere ,  voor  God  en  alle  menfehen  belooft  te 

onderhouden  en  handhouden ,  moeten  onderhouden 

en  handhouden ,  en  fullen  onderhouden  en  handhou- 

den, in  en  over  al.  ons  heilig,  Catholijk,  Apoftohjken 

Cah>  Rooms  Gelove,en  de  autoriteyt  en  onderdanigheit  ons 

jjoftolijft 
tïooml 
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toe  behorende,  en  nimmermeer  daer  tegens  te  komen 

iz.  Item  hebben  de  felve  Staten  ingelijkcr  voegen 

en  manieren  gelooft  te  vertijen  en  renunceren,  vertyen 

en  renunceren  moeten ,  en  fullen  vertyen  en  renunce- 

ren alleen  een  jegelijk  verbonteniffen  en  confederatien 

die  fy  tot  hare  verfekertheid  en  befchermeniffe  met 

vremdelingen  gemaekt  mogen  hebben ,  federt  de  ver- 
gaderingen, alteratien  en  beroerten  voorfz. 

17.  Hebben  ook  de  felve  Staten  in  gelijker  voegen 

en  manieren  ,  gelooft  te  doen  afdanken  en  verfenden , 

moeten  afdanken  en  verfenden,  en  fullen  afdanken  en 

verfenden  u'yt  onfe  voorfeide  Nederlanden ,  alle  en  een 

ygelijke  vremde  krijgsluiden  die  fy  gelicht  of  doen  lich- 

ten fouden  mogen  hebben  ,en  te  beletten ,  moeten  be- 

letten ,  en  fullen  beletten  dat  geen  andere  in  onfe  yoor- 
feide  Nederlanden  en  fullen  komen. 

14.  Item  ,  de  voorfeide  Staten  hebben  ons  in  waer- 
teken  van  de  oprechte  en  ingeborene  affectie  die  fy  te 

onfen  dienfte  dragen  ,  liberalijken  geprefenteert  ,  en 

geaccordeert ,  de  fomme  van  600000  ponden  van 

40  groten  Vlaemfcher  munten  het  pond ,  van  welke 

fomme  fy  gereet  fullen  ftellen ,  d'een  helft  in  handen 
van  de  voorfeide  Heeren  Ambafladeurs  en  Rijx ge- 

fanten ,  en  gefubdelegeerde  van  den  voorfeiden  Furft 

en  Hartos  van  Gülik,  om  de  felve  helft  by  de  voor- 
noemde Heeren  AmbalTadeurs ,  Gcfanten  en  gefub- 

delegeerde gefteld  ,  en  proportionelijken  gelevert  te 

worden  in  handen  van  onfen  voorfeiden  goeden  broe- 

der, of  van  den  genen  die  by  hem  gecommitteert  fal 

worden  ter difcretie  en  goeddunken  vanden  voorfei- 
den Heeren  Ambafladeurs  en  Gefanten ,  om  ons  voor- 

feid oorlogsvolk ,  Spangiaerden ,  Italianen ,  Bourgoin- 
gnons en  andere  vremdelingen ,  en  uitheemfe ,  te  doen 

yertreckcn,uitonlen  Caftele  en  ftad  yan  Antwerpen, 

hen  komt  en  fo  het  redelijk  bevonden  fal  worden,geli]K 

hen  ook  williglijken  hebben  erboden  de  voorfeide 

Heeren  AmbafTadeurs  enRijx-gefanten,en  de  gefubde- 

legeerde van  den  voorfeiden  Furft  en  Hertog  van  Gu- 

lik,en  hebben  belooft  van  gelijken  te  doen  by  de  voor- 

feide Hoogduitfe.  Ook  darTy  aen  de  voorfeide  Keifer- 

lijke  Maj.  fullen  bidden ,  dat  hem  believe  fijne  autori- 
teit te  gebruiken ,  en  employeren  ten  felven  einde  over 

de  voorfeide  Hoogduitfe  ,  en  tot  dat  den  voorfeiden 

Hoogduitfen  de  voorfeide  voldoeninge ,  en  fatisfadie 

gedaen  fal  v.'efen  fullen  fy  in  onfe  voorfeide  Nederlan- 
den vredelijken  mogen  blijven ,  in  fulke  plaetfen  als  wy 

byadyijfe  van  onfen  voorfeiden  Rade  van  State  hen 

fullen  wijfen  en  betekenen ,  tot  befchermeniffe  en  ver- 

fekeringe  van  ons ,  en  van  de  voorfeide  Staten. 

1 6.  Item  hebben  de  voorfeide  Staten  in  der  voegen' 
en  manieren  voorfz,  belooft ,  en  fullen  gehouden  wefen 

na  het  vertrek  van  de  voorfeide  Spangiaerden,  Italia- 

nen,  en  Bourgoingnons  uit  onfe  voorfeide  Nederlan- 

den ,  te  ontfangen ,  en  fullen  onifangen  onfen  voorfei- 
den goeden  broeder,mits  exhibitie  en  overleveringe  by 

hem  gedaen  van  onfe  opene  brieven  van  commiffie 
daer  toe  dienende,daer  op  geexpedieert,  en  doende  den 
eed  daer  toe  behorende  en  gecoftumeert,  mitookad- 
hibitie  en  obfervatie  van  de  andere  folemniteiten  die 

daer  toe  behoren  gebruikt ,  gedaen ,  en  geobferveert  te 

werden ,  als  Gouverneur,  Stadhouder  en  Capitein  Ge- 
nerael  voor  ons  in  onfe  voorfeide  Nederlanden ,  en 

voor  fulx  fullen  fy  Staten  hem  moeten  toedragen,  en 
doen ,  en  fullen  toedragen ,  en  doen  het  refpecl,  eere, 

en  gehoorfaemheid  alft  behoort.  Blijvende  nochtans 

't  voorfeid  tradtact  van  peife  binnen  onfe  voorfeide  fte- 

de  van  Gent  gemaekt ,  in  alle  't  gene  des  voorfeid  is ,  en 
daer  van  dependeert,in  fijn  kracht  en  vigeur. 

17.  Item  ftatueren  en  ordineren  wy  dat  onfe  nako* 

melingen  t'haren  blijder  inkomfte  ,  en  onfen  voor- 

noemden goeden  broedenen  een  yegelijk  andere  Gou- 
verneurs by  ons,  of  onfe  voorfeide  nakomelingen  te 

committeren  in  onfe  voorfeide  Nederlanden  ,fogene- 

rael  als  particuliere ,  mitfgaders  ook  alle  en  een  yegelijk 
onfe  Prefidenten,Radcn,Ofncieren  en  Jufticieren  voor 

hun  aenkomen ,  intreden  en  beginfel  van  hare  admini- 
ftratie en  bewind  in  hare  gouvernementen  ,  Staten, 

Ampten,  en  officien,folemnelijken  fullen  moeten  fwe- 
ren,  en  fullen  fweren  te  onderhouden  en  obferveren,en 

voor  fo  veel  in  hen  is  te  doen  onderhouden  en  obferve- 

ren  onfejegenwoordige  ordinantie,accoorten  verdrag. 

1 8  En  ten  leften  aggreeren  en  approberen  wy  en  hou- 
den van  weerden  alle  conftituticn  en  befettingen  van 

renten  en  penfioenen ,  en  andere  obligatien  en  verfeke- 
ringen  die  de  voorfeide  Staten  gemaekt  en  gepafTeere 

hebben  3  en  al  noch  maken  en  pa  fleren  fullen  met  allen 
-■   -  -    -■■•■-•  en 
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en  ecnen  jegelijken  die  hen  by  geftaen  ,gefurnieerten 
getelt  hebben  ,  en  als  noch  fulien  byftaen ,  furnieren 
en  rellen  eenige  penningen,  om  hen  te  dienen  en  behel- 

pen ter  oorfaken  van  de  voorfeide  troublen  en  beroer- 
Conin*  ten ,  en  fonderlingen  aen  de  feer  hoge  en  feer  vermo- 

Btane      gende  Princefïe ,  onfe  feer  litve  fufter  de  Conin<*inne 

«UatU<van£ngeIancr- 19.  En  op  dat  alle  en  elk  der  boven  gefchreven  pan- 
den en  articulen  wel  getrouwd  ij  ken,  realijken3en  met- 

ter  daed  onderhouden ,  volbracht,  geeffedueert  en  vol- 
voert mogen  worden,  en  dat  hét  geheel  inhouden  van 

onfe  tegenwoordige  brieven  valt,  geftendig,  en  ten 
eeuwigen  dagen  gedurig  en  onverbrekelijk  fy  en  blijve, 
hebben  wy  aen  defelve  onfe  jegen woord ige  onfen  ze- 

gel doen  hangen ,  en  de  felve  doen  onderfchrijven  en 
tekenen  by  onfen  voornoemden  goeden  broeder  ter 
eenre ,  en  hebben  de  voorfeide  Staten  ter  andere  zijden 
daer  aen  doen  hangen  den  zegel  van  de  Staten ,  en  on- 

fen Hertogdomme  en  lande  van  Braband  voor ,  in  den 
naem ,  en  ter  begeren  van  allen  den  voorfeiden  ande- 

ren Staten ,  en  de  felve  doen  onderfchrijven  en  tekenen 
doorfpecialen  en  expreflen  bevele ,  en  ordinantie  van 
allen  den  felven  Staten  ,  by  onfen  lieven  en  beminden 
Cornelis  Welemans,  Greffier  van  de  voorfeide  Staten 
van  Braband ,  infgelijx  ter  begeren  en  bede  van  wegen 
fo  van  ons,  en  van  onfen  voornoemden  goeden  broe- 

der ,  als  van  den  voorfeiden  Staten  daer  op  gedaen,  heb- 
ben de  voorfeide  Hccren  Ambaffadeurs,  Rijxgefanten, 

en  Gefubdelegeerde  van  den  voorfeiden  Vorft,  en  Her- 
togevanGulik  in  dier  qualiteit,en  als  interventeurs, 
entuffchen-fprekers,  om  de  voorfeide  conciliatie ,  ac- 
coord,en  vereeninge  in  onfe  jegenwoordige  begre- 

pen, te  middelenen  vorderen  van  gelijken, met  hare 
handen  de  felve  onfe  jegenwoordige  onderfchreven  en 
getekent ,  hebbende  ook  door  hare  goeden  wille  erbo- 
den  en  geprefenteert ,  de  feive  by  de  voorfeide  Keifer- 
hjke  Majefteit  haren  committent  te  doen  lauderen,be- 
veftigen  ,  approberen  en  ratificeren,  met  alle  't  gene  des fy  tot  vordennge  van  defe  voorfeide  conciliatie  en  ver- 

eeninge hebben  en  fouden  hebben  gedaen  en  gehan- 
delt ,  indien  en  fo  verre  't  felve  van  noden  fy. Gegeven  in  onfe  ftad  van  Marche  in  Famine  den 

t  12  dag  van  Februario ,  in 't  jaer  onfesHeéren  1777. 
Jaicfie.  Van  onfen  Ru'ken,te  weten  van  Spangien,Sicilien,&c. '123.  En  van  Napels  't  25.  Ondertekent  Johan,  en onderfchreven  by  ordinantie  van  fijne  Hoogheid ,  en 

getekent  F.  UVaJfeur.  En  op  d'ander  zijde  was  noch gefchreven.  Gegeven  in  onfe  ftad  van  Bruffel  den 
17  dag  van  Februario,  in  het  jaer  ons  Heeren  1577. 
Van  onfe  Rijken ,  te  weten  van  Spangien,  Sicilien,  &c. 
't  23 .  En  van  Napels  't  2 f . 

En  daer  onder  was  gefchreven,  By  ordinantie  van 
mijnen  Heeren  van  den  Rade  van  State  ons  Heeren 
des Coninx,by  fijne  Majefteit  gecommitteert  totten Gouvernemente  Generael  van  onfe  Landen  van  her- 
waers-over.  En  getekent d'0  verlope. 

Noch  ftond  gefchreven,  By fpecialen en expreffen bevele,  en  ordonnantie  van  mijnen  Heeren  de  Gene- 
rale Staten  van  de  Nederlanden.  Enwasgetekent  Cor. 

nelius  Welemans.  En  noch  wat  neder  Gerard  Evefmuc de  Liege  t  Pkilippus  Senior  Bar  o  in  Wynenherg ,  &c  An- drea4  GailD.  Wernher  Hertzo  Gimmick,  Johan  Lou- verman.  
J 

Oorfpronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 
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bS'  KErweerdlgeuV^ersinGode,  Eerweerdige  getrou- be.c0,  ̂ welieveen  beminde.  Alfo  onfen  feer  lieven  broc- Mt  m„  der ,  de  Heer  Johan  van  Ooftenrijk  Ridder  van  onfer 
tman  °rden » L}eu«nant  Gouverneur  en  Capitein  Generael van  onfe  Landen  van  aldaer ,  ons  heeft  particulierlijk lat 
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ven  van  den  22.  Februario  leftledcn  ,  dat  eindelijk  den Meere  God  belieft  heeft  in  onfe  yoorfz  Landen  de  peis te  verlenen,ondcr  decapitulatien  befloten  gerefolveert, 
en  airede  gepubliceert  in  onfe  ftad  van  Bruffel,  daer  van 
wy  feer  zijn  verheugt.  Loffy  God  van  fijnder  gratiën, 
ons  ganfehehjk  vertrouwende  dat  de  felvige  refolutie  fai 
dienen  t'fijnder  eereen  glorie, en  totconfervatie  van onie  Landen  en  Staten,  onder  d'obfervantie  van  onfe 
heilige  Catholijke  Roomfe  Religie ,  en  t'onfer  behoor- 

lijker autoriteit  en  gehoorfaemheid,in  gelijkformig- 
neid  by  de  voornoemde  Staten  is  geprotefteert ,  enter univerieelder  weldaed  van  onfes  Nederlands  vaflalen  of 
onderdanen ,  het  welk  fy  fo  hertelijk  begeren.  En  heb-       • bende  boyen  dien  verftaen  door  de  voorfz  brieven  ,  de 
grote  devoiren  en  officien  die  gy  aldaer  gedaen  hebt 
doen,  door  uwe  Gedeputeerde  (onder  eenige  moeite  of korten  tefparen.  So  en  hebben  wy  niet  konnen  nalaten 
u  daer  van  met  affedie  te  bedanken,  en  te  bidden  als  wy 
doen  feer  inftantelijk  by  defen ,  te  willen  continueren, 
enielfs  nopende 't  poind  van  mainteneringe,  en  ob- servantie van  onfe  heilige  Catholijke  Roomfe  Religie, 
als  wy  ganfchelijk  vertrouwen  dat  gy  fult  totdienfte Godes,  onfer ,  en  van  de  voorfz  Landen ,  om  de  felvi- 

ge wederom  te  brengen  en  ftellen  door  middel  en  hulpe van  onfen  broeder,  en  uwe  eigen ,  op  den  ouden  voet 
en  ltaet  van  profperiteit  en  voorfpoet,en  felfs  als  die  was 
ten  tijde  van  onfen  Heere  en  Vader ,  welke  God  in  fij- 

ne glorie  hebbe,en  fult  ons  daer  aen  aengenamen  dienft 
doen.  Hier  mede  eerweerdige  Vaderen  inGode,  lie- 

ve, getrouwe  en  welbeminde, onfe  Hcere  God  wilu luiden befcher men.  Uit  Madrid  den  7  April,  ic77 
Getekent  Philips ,  En  noch  lager  A.  Dennetieres.  Buil 
ten  op  ten  rugge.    Aen  de  Eerweerdige  Vaderen  in God ,  lieve ,  getrouwe  en  wel  beminde.  De  Edelen  en 
bteden  ran  onfen  Lande,  en  Hertogdomme  van  Bra- 

band ,  representerende  de  drie  Staten  't  felvige  Lands, of  hare  Gedeputeerde. 

2*  <f  onfofe  öeeft  ooft  bet  boo?f5  accoo?b  /  ben  bootó 7  mm  öp  een  placcaet  tonnen  jflSat^ö  aerjeben/m befer.  boegen  geappjoDeett  en  oeconffcitwm. 

pHilips  by  der  gratie  Gods,  Conink  van  Caftilien,  «pp?o> öcc.  Alfo  onlanx  onfen  feer  lieven  en  beminden  iatie  e" 
goeden  broeder,  de  Heer  Johan  van  Ooftenrijk ,  Rid-  "£' der  van  onfen  Orden ,  Lieutcnant,  Gouverneur  en  Ca-  ban  bC 
pitein  Generael  van  onfe  Nederlanden ,  ons  heeft  gead-  Goninh 
verteert  door  fijne  brieven  vanden  xa  February  left- °p 'IaC<' 

if °A  ai°m  te  volkomen  de  begeerte  die  wy  altijd  met  ©00 gehad  hebben  tot  onfe  Landen  en  Staten  ,  en  onfe  goe-  3Ian  ge* 
de  vafalen ,  en  onderdanen  van  de  felve  ( welke  t'onfer  macfir* groter leetwefen,  fo  lang  zijn  geaffigeert geweeft  met- 

ten oorlog)  in  rufteenvredete  ftellen,  wy  naerver- 
icneide  commünicatien  gehouden  te  diverfe  plaetfen 
in  de  tegenwoordigheid  van  de  Ambaffadeurs ,  en Gommifen  van  onfen  feer  eerweerdigen  en  lieven 
broeder  en  cöufijn,  Rudolfden  tweden  gekoren  Kei- 

ler van  Romen  ,  en  haer-lieder  Gefubdelegeerde  of Gelanten,  die  mits  den  goeden  yver  en  aftedie  die  fy dragen  tot  verlichtinge  des  arme  volx,en  alle  onfe  Lan- 
den hebben  getravailleert  of  gearbeid  tot  vorderinge 

der  voorfz  rufte ,  in  fulker  voegen ,  dat  God  den  Heere 
belieft  heeft  de  faken  fo  verde  te  laten  brengen  ,  dat  ten 
letten  onfen  broeder  van  onfer  zijde,en  de  Gedeputeer- 

de van  de  Staten  Generael  van  onfe  Landen,in  onfe  fte~ 
de  van  Marche  den  twaelfden  van  Februario  left  gele- 
uuu  Seconc]udeert,gearrefteert  en  doen  publiceren nebben  in  onfe  ftad  van  BrufTel  eenen  goeden  verfeker- 
denenvaften  peis  ,  en  reconciliatie,  met  belofte  en 
proteftatie  wel  expreffe  van  de  onderhoudinge  van  on- 

fen heiligen  Catholijken  Roomfen  gelove,  en  van  onfe 
autoriteit,  waer  van  gemaekt  en  geftelt  zijn  by  gefchrif- 
te,  eenige  poinden  en  middelen,  van  de  welke,  en 
van  onfe  ordonnantie  en  ftature,by  maniere  van  een 
eeuwig  en  onwederroepelijk  Edid,den  teneur  of  in- 

houd volgt  van  woordete  woorde. 
Philips  by  der  gratiën  Gods ,  &c.  Ons  verfoekende 

es  ganfeh  in  het  lanre  te  kennniJ      n^        k'      u  rmil?s  by  der  granen  Gods » &c  °ns  verfoekende 
&     u    n  net  lange  te  Kennen  gegeven  by  fijne  brie-    boven  dien  wel  ootmoedelijk  ,  en  inftantelijk  onfen 

voor- 
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voornoemden  goeden  broeder  te  
willen  confirmeren , 

ratificeren  en  approberen  het  voonz
accoort  van  peis, 

n   Uefi"  poinden  en  articulen ,  felfs  v
olgende  onfe 

voorfchreven  brieven  van  ordonnantie
  en  tolt , ,  by 

maniere  van  een  eeuwig  en  onwed
erroepehjkediitte 

doen  depefcheren ,  onie  brieven  van  confirmatie,  o
f 

beveftinaeinfulke  cas  of  faken  di
enende   Daeromfo 

eft dat  wy  de  voornoemde  faken  gecon
fidereert,  dan- 

kende voor  eerftonfen  God  van^e  gratie 
 en  genade 

die  hv  ons  ocdaen  heeft,  den  vrede  i
n  onfe  Landen  te 

ftellen    En  begerende  boven  alle  fak
en  de  confervatie 

e  ;  handboudinge  van  de  heilige  Catho
lijke  Apoftohfe 

R oomfe  Religie ,  en  van  ons  welvare
n  ,  en  tot  conler- 

vatiederprofperiteitvan  onfe  Lande
n  en  Staten ,  ook 

van  onfe  onderdanen  in  de  fel  vige    En
  gehad  hebben- 

de daer  op  d'advijs  van  onfen  goeden  broed
er ,  en  van 

de  Biffchoppen ,  Abten,  en  andere  Prelaten  en  Geef
te- 

lijke  perfoncn  van  onfe  Nederlanden ,  ook  van  die  van 

de  FaSulteit  in  de  Godheid  ,  en  de  Rec
hts-geleerde  der 

Univerfiteit  van  onfe ftad  van  Loven,
  dat  het  tra&aet 

van  vrede  gemaekt,  gefloten ,  en  gearr^ert  in  onfe 

ftad  van  Gent,  den  8  van  Novemb
er  leü leden,  tuf- 

fchen  de  Heeren  Staten  ter  eenre,  en 
 onfe  Coufin  Mei- 

fire  Gulliame  de  Naffau,  Ridder  v
an  onfer  orden, 

Prince  van  Orangien ,  fee.  en  de  Staten  van  onfe  Lan- 

den van  Holland  en  Zeeland  met  hunne  
aenhangeren 

ter  andere  zyden,  niet  in  en  hield,  we
lk  hinderlijk  fy 

het  heilTg  gelove ,  en  de  Catholijke
  Apoftolife  Room- 

fe  Religie!  maer  eer  ter  contrarie  ten 
 voordele  van  de 

felve ,  en  van  onfe  Raden  van  Staten  en  fe
crete,  dat  het 

tradaét  ook  niet  in  en  hieljet  verhinde
rlijxaende  over- 

fte  autoriteit,   en  onfe  gehoorfaem
hèid  die  onfe  Ne- 

derlanden hem  fchuldigxijn,  daer  op  ook  gehad
  dad- 

viis  van  die  van  onfe  Rade  van  State  n
effens  ons.  Heb- 

ben in  het  voorfz  cas ,  voor  ons ,  onfe  erven  nakome- 

lingen Heeren  en  Vrouwen  van  onfe  voorfz
  Neder- 

landen ,  geconfir  meert ,  geratificeert  en  geapprobeert, 

confirmeren ,  ratificeren  en  approberen  by  defejegen- 

woordige  het  voorfz  Tradaet ,  accoord  en  Pacificatie 

boven  vermeit,  en  geinfereert  van poiné
t te poinct , 

fonder  daer  tegen  te  willen  komen,  noch  ge
dogendaer 

tecren  sedaen  te  worden  in  eeniger  manieren,
  noch  nu, 

•iioch  teeenigen  toekomende  tijden.  So  verf
oeken  wy 

aen  onten  voornoemden  goeden  broeder ,  en  bevelen 

aen  onfe  Raden  van  State  en  Secreten ,  en  groten  Can- 

celier ,  en  volk  van  onfen  Raden  van  Braba
nd ,  Gou- 

verneur ,  Prefident  en  volk  van  onfe  Rade  van  Luxe
n- 

bore,  Gouverneur,  Cancelieren  volk  va
n  onfen  Ra- 

de in  Gelderland,  Gouverneur  van  Lembor
g,  Val- 

kenborg, Dalem,  en  andere  onfe  Landen  van  O
ver- 

mafe ,  Prefidenten  en  volk  van  onfe  Ra
den  van  Vlaen- 

derenenArthoys,  Groot  BalliuvanH
enegouwe,  en 

volkeren  van  onfen  Rade  tot  Bergen ,  Go
uverneur , 

Prefident  en  volkeren  van  onfen  Rade  in
  Holland, 

Gouverneur,  Prefident  en  volkeren  van  o
nfen  Rade 

in  Namen  ,  Gouverneur,  Prefident  en  vol
keren  van 

onfen  Rade  in  Vriefland ,  Gouverneur ,  Canceher  en 

volkeren  van  onfen  Rade  in  Ov^ryffel ,  Gouver
neur , 

Prefident  en  volkeren  van  onfen  Raed  te  Utre
cht, 

Gouverneur  van  onfe  ftad  en  lande  van  Groening
en , 

enGraeffchapvan  Lingen,  Gouverneur  van  Rij
fiel, 

Douay  en  Orchies,  Balliu  en  volkeren  van  onfen
  Rade 

tot  Dornick ,  en  Tournefes ,  Provooft  van  Valencijn , 

Rentmeefters  van  Beweft ,  en  Beoofter-fcheld  in  Zee- 

land, Schouteten  van  Mechelen,  en  aen  alle  ander
e 

onfe  Jufticierenen  Officieren ,  hare  Lieutenanten  of 

Stedehouderen  ,  en  elk  een  van  hen  die  defe  fal  m
ogen 

raken  of  aengaen.   Dat  defe  onfe  confirma
tie  of  beve- 

flinge ,  ratificatie  en  approbatie  van  den  v
oorfz  traóta- 

te  van  peis  en  vrede ,  volgens  en  in  der  forme
n  en  ma- 

nieren als  gcfeid  is ,  fy  doen  publiceren  of  verkond
igen 

een  yder  in  fijn  Limiten  of  palen  van  hare  Ju
rifdióhen, 

rer  nlactfen  daermen  gewoonlijk  isfulkepub
hcatien  en 

uitroepingen  te  doen,  en  die  te  obferver
en  en  onder- 

houden ,  doen  obferveren  en  onderhouden  wel  ftnkt
e- 

lijk  of  naeuwelijk  en  onverbrekelijk  na  fijn  to
rmeen 

teneur.  Want  aliulx  ons  belieft.  Tot  getuigen iffe  van 

het  gene- voorfz,  hebben  wy  onien  groten  zegel  daer 

op  doen  drucken.  Gegevcri-iri  onfer  {rede  van  Madrid, 
Koninkrijke  van  Caftilien  den  7  van  de  maent  vart 

April,  in  den  jare  van  gratie  1577.  van  onfe  Rijken ,  te 

weten  van  Spangien,  Sicilien,  &c.  het  22.  En  van  Na- 

pels het  24.  Ondertekent  P  Hll  l  i  p  p  e  ,  En  lager  was 

noch  gefchreven ,  by  ordonnantie  expr,effe  van  fijne 

Majefteit.  Ondertekent  A  Dennetieres,  Wefende  be- 

zegelt met  den  groten  zegel  van  fijne  Majefteit ,  in  ro- 

den waffche  hangende  met  dobbelden  fteerte  van  gou- 
den draed. 

3£c  Staten  <©enerael  berftaenbe  bat  be  <©e&e^ 
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MYn  Heere  de  Prince  vanOrangiett,ende  Staten 

van  Holland  en  Zeeland ,  gefien  hebbende  de 

brieven  van  credentie  van  wegen  mijn  Heeren  de  Ge- 
nerale Staten  van  de  Nederlanden ,  by  mijn  Heere  van 

Willerval  en  Meefter  Pauwels  Buys  Advocaet  van 

Holland,  in't  gefelfchap  van  mijn  Heere  de  Ambaffa- 

deur  van  den  Keifer,daer  toe  ernftelijken  verfocht  we- 

fende ,  overgebrocht  aen  den  voorfz  Heere  Prince ,  en 

daer  uit  verftaende,  dat  de  voorfz  Heeren  Staten  be- 

geerden te  hebben  haer  advijs  op'eenige  articulen  beflo- 
ten  by  maniere  van  eeuwig  ediót  in  den  naem  des  Ko- 

ninx,  tot  beveftinge  des vredes  ftreckende,  tuffchen  de 

Landen  van  herwaers-over,  en  Don  Johan  vanOo- 

ftenrijk,  welke  articulen  henluiden  van  gelijken  zijn 

vertoogt  geweeft,  hebben  geantwoord,  en  antwoor- 
den het  gunt  hier  na  volgt :  te  weten  ten  aenfien  van  de 

voorfz  articulen ,  dat  fy  luiden  niet  konnen  nalaten 

grotelijx  te  loven  en  prijfen  den  heiligen  y ver  en  loffe- 
lijke begeerte,  die  mijnen  voorfz  Heeren  de  Staten 

tonen  te  hebben ,  om  ons  arm  bedroefde  Vaderland 

weder  te  ftellen  in  de  geruftigheid  en  ftilligheid ,  over 

fo  lange  tijd  begeert:  en  vermenen  vaffelijk,  dat  de 
voorfz  Heeren  Staten  in  hét  felve  geen  ander  opfichte 

of  voornemen  en  hebben  gehad,  dan  om  eenmaeldit 

arme  benaeude  volk  te  verloffen  van  fo  veel  ellenden: 

en  cativigheden ,  daer  mede  fy  airede  bynaganfehe- 
lijken  ondergekomen  en  vernielt  zijn  geweeft ,  door  de 

wrede  en  onverdragelijke  tyrannie  der  hoveerdige 

Spaenfe  Natie,  en  onwettige  Regeringe  by  henluiden 

ingevoert :  mitfgadersomin  toekomende  tijde  góéde 

geregeltheid  en  fekere  remedie  te  ftellen ,  om  hier  na- 

maels  in  gelijke  ongemacken  niet  te  vallen,  meteen 

veftingc  en  onverbrekelijke  onderhoudinge  der  ouder 

Previlegien ,  Rechten  en  Vryheden  des  Lands  :  en 

dat  fonderlinge  hare  voornemen  is  geweeft,  met  de 
voorfz  articulen  te  handhouden,  in  als  en  over  al,  de 

lefte  Pacificatie  gemaekt  en  befloten  in  de  ftedevan 

Gent,  den  8  Novembris  leftleden,  fulx  als  fy  in  alle 

hare  brieven ,  aden  en  Iproteftatien  altijd  belooft  en 

verfekert  hebben ,  wefende  het  felve  fekerlijk  lofweeM 

digen  prijfèlijk,  ook  by  alle  onfen  nakomelingen. 

Maer  nochtans  na  dat  de  voorfchreven  Heeren  Prince' 
en  Staten  van  Holland  en  Zeeland,  de  voorfchreven 

articulen  wel  particulierlij  ken  van  pun&  te  pund  had- 

den overleid,  na  de  tegenwoordige  gelegentheid  der 

faken  ,  en  noodlijkheid  van  dien  ,  die  henluiden 

dwingt  alle  omftandigheid  heden  wel  re  overwegen  , 

gelijk  ook  t.en  tijden  van  onfe  Voor-vaders,  die  in  ge- 

lijke verlopen  nimmermeer  nagelaren  hebben  te  ver- 
foeken en  te  verkrijgen  van  hare  Prince  nieuwe  en 

loffelijke  Privilegiën  :  fo  heeft  hen  gedocht,  datby 

de  voorfchreven  articulen  noch  niet  volkomelij ke
n 

van  als  en  was  yoldaen ,  den  goeden  y  ver  en  bege
erte 

en  %nu 
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der  voorfz  Heeren  Staten  hier  voren  vermeld;  Want 

ten  eerften ,  fcheen  dat  de  voorfz  oude  privilegiën  des 
Lands ,  die  fy  luiden  by  alle  wegen  begeren  beveiligt  te 
hebben ,  daer  in  omwegen  bevonden  worden ,  grote- 
lijx  verkort  te  zijn ,  fo  door  dien  dat  daer  in  de  vryheid 
en  macht  van  de  Generale  Staten  te  vergaderen ,  den 
genen  dien  het  felve  van  allen  ouden  rechts  wegen  toe- 

komt ,  bedektelijk  was  benomen  :  als  mede  door  dien 
dat  de  Staten  van  den  Lande  gebonden  zijn  aen  nieuwe 
en  nooit  gebruikte  verbinteniffe  en  eeden :  daer  be- 
rteffens  dat  men  ook  de  openbare  inbrekinge  der  felver 
privilegiën  klaerlijk  bemerkte, uit  de  onbehoorlijke 
verholdinge  vart  de  Grave  van  Buren  ,  die  ( fo  alle  de 
wereltweet  j  gelicht  en  vervoert  is ,  tegens  alle  recht, 
reden  en  privilegiën  der  voorfz  Landen :  het  welk  te 
meer  in  te  fien  ftond ,  dat  de  felve  privilegiën  alfo  wor- 

den ingebroken  in  't  beginfel ,  en  in  een  handel  die  uit- 
druckelijke  en  fonderlinge  behoorde  te  dienen  totwe- 
der-oprechtinge  en  beveftinge  der  felver :  fonderlinge 
ten  infien  van  een  particulier  perfoon,  en  die  in  genige 
fake  kan  mifdaen  hebben  :  het  welkfeer  weinig  hope 
Was  gevende ,  dat  het  felve  tegens  den  volke  en  den  Ste- 

den in  't  generael  foude  hier  namaels  onderhouden 
worden :  tegens  den  welken  geen  materie  en  fal  gebre- 

ken, om  hen- luiden  met  rebellie  en  crimen  lefseMa- 
jefteit  te  befchuldigen :  daer  by  gevoegt  dat  in  defen 
handel  opentiijk  gedaen  word  tegens  de  voorfz  Pacifi- 

catie van  Gent ,  hóe  wel  ten  nadeel  het  felve  gedaen, 
is  de  gehele  vernielinge  der  felver,  waer  toe  de  voorfz 
articulen  fchijnen te  ftrecken,het  welk  noch opentlij- 
ker  blijkt,  dat  d'approbatie  en  aggreatie  van  dien,  geen- fins  eenvoudig  noch  categorijke  en  is ,  fulx  als  de  reden 
en  gewichtigheid  van  fuiken  fake  wel  vereifchte ,  maer 
gehelijk  dependerende  van  fekere  aftrictien  en  weder- 
halinge,  gelimiteert  en  onderworpen,  tot  een  ontallijk- 
heid  van  bedriegelijke  uitvluchten,  en  in  alles  gelijken- 

de de  felfde  de  welke  ten  tijde  van  mijn  vrouwe  van 
Parme,een  fo  grouwelijke  bloed vergietinge  veroor- 
faekt  hebben,tegens  de  welke  ook  by  den  Geputeerden 
yan  den  voorfz  Heeren  Prince  en  Staten  van  Holland 
en  Zeeland  geprotefteert  en  publijke  acte  verkregen 
was,  belangende  de  aggreatie,  byna  in  gelijke  termen 
by  den  Raden  van-Statcn  gefchied :  daer  en  boven  be- 

vinden de  voorfz  Heeren  Prince  en  Staten  van  Hol- 
land en  Zeeland ,  fommige  poin&en  ( na  haren  ver- 

ftande )  der  reputatie  en  eere  des  Vaderlands  fo  nadee- 
lig ,  dat  fy  vermeinen  dat  ten  eeuwigen  dage  de  gedach- 
tenifTe  van  dien ,  en  ook  de  nakomelingen ,  een  grote 
fchandvlecke  foude  in  gedrukt  blijven :  door  dien  dat 
wy  den  genen  die  ons  fo  overlartigt  en  onweerdelijken 
hebben  getra&eert,  niet  alleen  fouden  hebben  geloont, 
en  hare  befoldinge  gegeven,  maer  ook  getreden  fouden 
zijn  in  compofitie  en  overkomfte  met  den  genen  die 
wy  by  openbare  edicte ,  en  by  autoriteit  van  den  Co- 
nink,en  van  de  Staten  verklaert,en  particulierlijken 
byeen  inftru&ie  voor  den  Staten  van  het  heylig  Rijk, 
hebben  doen  befchuldigen  alseerlofe  fchelmen  en  re- 

bellen ,  de  welke  verbonden  en  confpiratien  met  den 
Spangiaerden  gemaekt  hadden:  en  dat  noch  meer  is, 
dat  wy  geleden  en  met  onfen  voorweten  toegelaten 
hadden ,  buyten  onfen  Vaderland  gevoert  te  worden , 
onfe  bagguen ,  juwelen,  geld,  goed,  koopmanfehappen, 
en  brandfehatten  fonder  eenige  tegenfprake:  daer  en 
boven  docht  den  voorfz  Heeren  Prince  en  Staten  van 
Holland  en  Zeeland ,  dat  daer  in  niet  behoorlijk  over- 

wegen noch  ingcfienenfijn,  de  refpe<ft,  ere  en  dank- 
baerheid  die  wy  fo  de  doorluchtige  en  groot  machtige 
Coninginne  van  Engeland,  als  mede  mijn  Heereden 
Hertoge ,  broeder  des  Coninx  van  Vranckrijk  fchuldig 
fijn ,  die  ons  in  onfen  nood  fo  ganfehen  goeden  wille  en 
genegenthcid  bewefen  hebben  ,  om  ons  by  te  ftaen ,  en 
hjet  haren  goederen  uyt  de  verdruckinge  en  flavernye 
(daer  wy  ons  doen  ter  tijd  in  vonden)  retrecker*:  de- 
ttylede  reden  wel  foude  hebben  vèreyfcht,  datrrtenfe 
daer  mede  hadde  begrepen  ,  in  uytgedrukter  en  eerlij- 
ker fprake.  J- 

En  ten  leftcn  en  bevonden  niet  dat  in  de  voorfz  arti- 
culen den  inwoonderen  van  Holland  en  Zeeland ,  met 
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enige  verfekertheid  verfien  waren  i  den  welken  men  in 
den  leften  vrede-handel  tot  Breda ,  veel  voordelijker 
en  redelijker  verfekertheden  geprefenteert  heeft ,  ge- 

lijk men  ook  noch  leftmael  in  den  vrede-handel  tot 
Gent  foude  gedaen  hebben,  ren  ware  hare  Gedeputeer- 

de fo  mondelinge  als  fchrifteJijk  verklarende,  datfyin 
geender  manieren  verftonden  met  anderen  te  hande-  ,F     •» . len ,  dan  met  den  Staten  felfs ,  hadden  willen  vertonen, 
hoe  fy  aen  haer  fljde  ter  goeder  trouwe  wandelden,pro- 
tefterende ,  dat  fo  men  van  meninge  ware  geweeft,  van 
Don  Johan  te  ontfangen ,  en  fomen  met  hem  foude 
moeten  hebben  tra&eren ,  in  fulker  voege  alfmen  nu 
doet,  dat  fy  andre  verfekertheden  fouden  verfocht  heb- 

ben ,  fulx  de  reden  en  gelegentheid  der  fake  vereifch- 
ten.  En  in  defen  Articulen  en  word  niet  alleen  van  ge- 

ne verfekertheid ,  maer  ook  niet  vermaent  van  de  par- 
ticulieren wederom  in  haer  geheel  te  ftellen ,  roerende 

hare  goeden ,  Staten  en  gouvernementen  die  fy  hebben  • 
in  verfcheiden  plaetfen  van  herwaers-over,  en  in /ge- 
lijx,  in  het  Graeffchap  van  Bourgoingien  ,  het  welk 
nochtans  volgende  den  voet  van  der  Pacificatie  (d' welk 
doen  ter  tijd  niet  gehandelt  en  worde  dan  met  de  Ge- 

nerale Staten  van  de  landen  van  herwaers-over,eno- 
verfulx  niet  uitdruckelijken  gefpecificeert  en  mochte 
worden )  na  alle  redenen  wel  behoorden  bedwongen  te 
fijn  geweeft.  En  dat  meer  is,  en  konnen  fyluidenin 
de  voorfz  articulen  gene  verfekertheid  bemerken ,  ook 
voor  den  anderen  Provinciën,  en  al  het  gemeen  arme 
volk  van  herwaers-over ,  gemerkt  dat  aldaer ,  noch  van 
Burchten  en  Caftelen  af  te  worpen  ( uit  de  welke  noch- 

tans als  een  yegelij  ken  wel  kennelijk  is,  foveelquaeds 
i's  gefchied)  vermaent  noch  geroert  en  word,  nochtc ook  uitgedrukt  eenige  particulariteiten ,  noch  verkla- 
ringevander  vergetene  daer  in  vermeld,  't  welk  den 
gemenen  volke  niet  anders  dan  fufpecl:  en  mag  fijn, 
d'welkeopentlijkcn,  en  nu  ook  in  den  leften  affcheid 
totHoey  gedreigt  wefende,  voorwaer  wel  goede  ver- 

fekertheid behoefde  voor  den  toekomende  tijde ,  als  de 
landen  ontwapent  en  Don  Johan  in  de  autoriteit  van 
Gouverneur  beveiligt  fal  fijn,  al  en  waert  maer  ten 
infien  van  de  exemplen  des  voorleden  tijds :  maer  ter 
contrarie  fchijnt  dat  men  den  Staten  wil  accommode- 

ren met  Gouverneurs  tot  haer  believen ,  voor  defen 
mael  gelijk  al  waermen  van  meninge  hier  namaels  hen- 

lieden te  benemen  alle  middelen  van  hen  verfekertte 
houden  tegens  den  quaden  opfet  der  gener  die  men 
hen-luiden  meent  tot  Gouverneurs  te  geven. 
Om  kort  te  maken ,  daer  waren  veel  andere  dierge- 

lijke  articulen ,  die  men  na  het  bedunken  des  voorfz 
Heeren  Prince  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland,wel 
behoorde  te  overwegen  en  merken ,  was  daerom  haer- 
luidef  voornemen  ,  om  al  het  feive  by  gefchrifte  te  ftel- 

len ,  om  de  voorfz  Heeren  Staten  over  te  fenden ,  en 
hen-luiden  met  eenen  te  verklaren ,  dat  het  nu  den  tijd 
was  (om  volgende  de  voetftappen  van  onfe  voor-ou- 
ders )  te  verfoeken ,  vervolgen  en  verkrijgen  verbre- 
dingeen  vermeerderinge  van  de  privilegiën ,  rechten 
en  vryheden ,  ons  by  hen-luiden  achtergelaten ,  byfon- 
der  nu  hebbende  daer  toe  fo  goede  occafie  en  gelegent- 

heid, om  niet  wederom  in  gelijken  ongemak  te  val- 
len :  maer  fo  fy  luiden  befich  waren  met  de  voorfz 

puncten  en  articulen  te  beierden,  en  by  gefchrifte  te 
ftellen ,  ten  einde  als  voren ,  is  hen-luiden  behandreikt 
geweeft  copie  van  de  miffive  die  de  voorfz  Heeren  Sta- 

ten aen  den  voorfz  Don  Johan  gefchreyen  hadden  ,  uit 
de  welke  fy  verftaeri  hebben,  dat  de  voorfz  Heeren  Sta- 

ten belooft  hebben ,  fonder  antwoord  op  de  voorfz  ar- 
ticulen te  verwachten ,  met  den  voorfz  Don  Johan  te 

befluiten ,  en  hem  te  verfoeken  de  felve  articulen  te  on- 
dertekenen ,  met  belofte  óm  die  te  doen  publiceren,  en 

hem  in  den  Lande  te  ontfangen :  daer  van  de  voorfz 
Heeren  Prince  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland  wel 
verwondert  zijn  geweeft ,  fiende  fulke  veranderinge, 
gemerkt  dat  de  date  van  de  voorfz  miffive  byna  was 
van  den  felven  tijd  (fo  fy  hcn-hüdcn  ook  feer korts 
daer  na  behandreikt  waren)  dat  de  voorfz  Heerevan 
Willerval  by  hen-luiden  gekomen  was ,  want  boven  de 
contrariteit  die  fy  luiden  in  defen  handel  vonden,docht 

hen- 
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henluiden  Dok  dat  defe  verhaeftinge ,  van  een  fake  van 

fo  grote  confequentie,  daer  de  ganlche  welvaert  of  het 
verderf  van  alle  defe  Nederlanden  aenhangendc  was, 

geprecipiteert  was,  dies  niettemin,  dewijlefyluiden 
achten  en  vaftelijk  geloven  het  felve  gefchied  te  fijn,om 
de  landen  fo  veel  te  eer  van  de  Spangiaerden  en  andere 
vremde  onderdruckers  des  Vaderlands  te  verloffen  So 

en  konnen  fy  niet  anders  dan  wenfchen  ( fo  fy  ook  doen 

van  ganfcher  herten ,  en  God  den  Heere  bidden  )  dat 

den  uitban k  mag  wefen ,  fo  hem  die  alle  goede  lierheb- 

bers de"  Vaderlands  begeren:  foveel  hen-luiden aen- 
gaet,  dewijle  nu  tevergeers  foude  fijn  veel  redenen  ter 
contrarie  byte  brengen,  te  debatteren  of  wederleggen 

een  fake  af  gedaen  fijnde ,  beloven  fy  en  verfekeren  den 

voorfz,  Heeren  Staten ,  dat  fy  den  vrede  tot  Gent  by  al- 

le wegen  fullen  onderhouden ,  verhopende  dat  de  me- 

ninge  der  voorfz  Heeren  Staten  fulx  mede  is ,  den  felf- 

den°biddende  dat  fy  in  allen  voorvallen  metter  daed 
willen  bewijfen  ,  fulx  fyluiden  op  haer  fijdetot  allen  tij- 

den bereid  fijn  te  doen .  Niet  te  min  ,  op  datmen  met- 
ter  daed  mag  fien,  dat  fy  niet  anders  en  begeren  dan  te 

vorderen  het  vertrek  der  Spangiaerden  en  andere  uit- 
heemfe ,  en  beveftinge  der  vrede ,  en  rufte ,  mitfgaders 

der  ouder  privilegiën  ,  rechten  en  vryheden  der  lan- 
den :  fy  fijn  te  vreden  de  voorfz.  articulen  te  loven  en  te 

ondertekenen  behoudelijk  en  onder  conditie,  dat  de 

voorfz  Heeren  Staten  eerft  en  al  voren ,  believen  va- 

ftelijk en  onweder-  roepelij  k  te  befl uiten ,  en  henluiden 
daer  van  behoorlij  ke  a&e  obligatoir  in  forme  te  geven, 

by  de  Heeren  Staten,  Gouverneuren  van  de  Provin- 
ciën ,  Hoofden  en  Colonellen  behoorlijk  getekent,  dat 

in  fo  verre  de  Spangiaerden  binnen  den  tijd  t'harer  ver- 
trek met  Don  Johan  gefteld  en  geaccordeert ,  niet  met- 

ter  daed  en  fullen  vertrocken  fijn  uit  de  landen  van  her- 

waers-over ,  dat  in  fuiken  gevalle  ( om  eenmael  te  ver- 
hoeden defe  uitvluchten  en  lankwijligheden  die  ons  tot 

noch  toe  fofchadelijkfijn  geweeft)  de  voorfz  Heeren 

Staten  breken  en  affnijden  fullen  alle  vordere  commu- 

nicatie met  hem  ,  en 't  voorfz  vertrek  by  wegen  van 
wapenen  fullen  vervolgen ,  fonder  daer  na  meer  te  ver- 

ftaen  tot  eenigen  handelof t'famenfprekinge  hoedanig 
die  foude  mogen  wefen:  en  dat  henluiden  gelieve  ook 
ander  mael  acte  en  gelijke  verbinteniffe  te  geven,  dat 

na  het  voorfz  vertrek ,  noch  fy  noch  de  voorfz  Gou- 
verneurs,  Hoofden  en  Colonellen  den  voorfz  Don  Jo- 

han nochte  andere  voor  Gouverneur  van  den  lande  en 

fullen  ontfangen ,  toelaten  nochte  erkennen,  voor  en 

aleerhy  weder  opgericht  engehelijk  voldaenfal  heb- 
ben ,  alle.poincten  die  eenigfins  fijn  ftrijdende  en  con- 

trarierende  de  voorfz  privilegiën,  rechten  en  vryheden 
des  lands ,  of  eenigfins  nadelig  de  Pacificatie  van  Gent, 
yol<r endc  welken  allen  en  eenen  yegelijken  wederom 

geftelt  fullen  worden  in  allen  haren  goeden ,  fo  wel  in 
Bourgoingienalsherwaers-over:  en  dat  alle  de  voorfz 
privilegiën  en  vryheden  geconfirmeert,geratificeert  en 
beveiligt  worden,voIgende  het  gene  de  voorfz  Heeren 
Staten  ten  tijdedes  vredehandels  tot  Gent,  fplemnelijk 
belooft  hebben  by  haregefchrifte,  aen  haren  Gedepu- 

teerden van  date  den  a8  Octobris,  1^76.  Gedaen  tot 

Middelburg  den  19  Februarij,  1577.  Onder  ftond  ge- 
tekent  ,  Guilliame  de  Najfau.  En  noch  een  weinig  le- 

ger ,  By  ordonnantie  der  Staten  van  Holland  en  Zee- 
land,  ondertekent, 

C  Taymon. 

I^icr  op  bcbben  be  Staten  <0enerael  befe  nabolgem 
lic  acte  (jepaffcert. V    f     II 
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nrraei  den  /  gefien  bebbende  'tgefclmft  ban  ninn  Jj|eece  be 
flcafüm  p>mccban<0rangien  en  de  Staten  Dan  ïgolianden 

fe?cuS  Zeeland  /  obergegeben  op  't  berd?ag  gemaebt  tuf* ue  isme  feben  <©ong]an  ban  «Ooflienciift/ïttöDet:  banden  4BuV 
m™  öen  j^itcfe/  en  be  generale  Staten  ban  be  Nederlan^ 
ransfen/  ben  ben  1 9  des?  maends?  3Peb2tiarp  1577.  berfilarende 
graten  booigefclmbcn  generale  Staten  /  bat  bun  intentie 
*anc?oi*  altijd  getoeefl  en  als?  nocb  is?/  bc  pacificatie  binnen 

vöent  in  be  maenb  ban  $ob.  lefïleben  tufiWjen  be  €xt. 

OB  buiden  den  eerfïenfBartp/  anno  1577»  UW 
peeren  be  <©enerale  Staten  ban  be  j&ederlan* 
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ban  ben  leerc  $?mce  böö?f3  ben  Staten  ban  t^oUanb ce 
en  Zeelanden  baren  bondgenoten  en  denboo?f3  ge*" 
neralc  Staten  opgericïjtet  metter  baeb  teberbandlja* * 
ben  en  onderhouden/  en  onder  andere  dingen  te  doen  * 
toeder  öpr  iebten  of  rcd?efiferen  /  alle  't  cjene  bat  bebon* ben  fal  too?den  /  bat  gedaen  en  boojgenomen  is?  tegens? 
en  boben  be  p2ibilegien  /  gerctbtigneden/  b2pbebenen 

afantien  bet  Nederlanden/  fo  tocl  in'tgenerael  als?  • 
particulier  /  en  bat  fp  berftaen  be  Spaenfe/  Staliaen*  u 
fe  /  en  25ourgoenfe  folbaten  doo?  getoeld  ban  toapenen  tc 
te  boen  bcrtrec&en  uit  be  Nebeclanden  in  confo?mi*  <e 
teit  ban 't  boo?f3  accoo?t  of  bccd^ag/  in  gebal  batbe 
boo2f3  foldatenniet  bertrocben  3ijn/  metter  baeb  uit  tc 
be  boo?f5  Nederlanden  binnen  ben  beftemben  tijb/ 
bo!gens?'terp?eiTe  bebelbat  bunluiden  is?  gedaen  ban 
toegen  3ijn  boo?f  ̂ oogbeib  /  fonber  topder  te  berflaen 
tot  eenige  bandelf  nge  of  communicatie  om  bet  ber- 
treft  ber  boo?f5  Spangiaerden  eenigfins?  te  bifFereren: 
en  aengcmcrftt  be  Stabbouderen  ban  ben  $20bin* 
cien/^oof  den  en  «©berden  Colonellen  banden  feujgs?* 

bolft  gebouden  fijn  ficlj  daer  na  te  reguleren :  fd  falmen  ~ aen  Daer  berfoefeendat  fp-luiben  ban  geiijfeentoillen  {C 
onbertefeenen  gelijhc  refolutie  /  toaer  ban  befe  jegen*  <c 
tooo?dige  acte  i0  afgebeerdiget/  en  ter  ordonnantie  <e 
bandenboo?f3  generale  Staten  ondertebentbanben  tc 
43?ifftcr  ban  ?5?abanb  op  dag  enjaer  als?  boben» 

T\€  p^ince  ban  ©rangten  Dceft  omtrent  befe  tijb 
-^gefonden  |Br»  ̂ autoefö  25ui$s  tlldbocaet  ban  iicrx 
lanbe  ban  Hollanb/  na  ateeebt  aen  ben  <6?abeban 
25offu/  beeft  bem  boo?t0  medegegeben  b?iebenban 
credentie  aen  de  Staten  ban  atrecfit  /  ooft  met  fpecia* 
Ie  P20curatie/  om  te  öandelen  en  te  tracteren  mette  fel* 
be  Staten  op 't  fïuft  bande  fattéfactie.  I|p  beeft  3üné  $m 
p2opofitienabertoog  ban  3tjne  baeben  ban  credentie  g* 
enp20curatie/gedaenden  i2|Bartp/berftlarenbeben^  pa* 
luiden  be  goede  oprecöte  toille  en  genegenheid  banben  ̂ f 
^2tnce  boo2noemt/om  ben  gemenen  lanben  en  blnge*  JJJJ, 
fetenen  ban  dien/  infonderbeid  ben  lanbe  en  ̂ ttclit  gen  bc 
banatreebt/  baer  af  de  Coninft  bem  ïjet  gouberne?  jp?!w 
ment  bebolen  badbe  gebab/  toeberom  te  brengenen  JJJJ: belpen  fiandljouden  in  baer  oube  b?pbom  /  rufle  en  aebaer 

toelbaert  /  in  der  boegen  dat  fijn  €xt*  o*en  fabe  fo  feer  «» f' 
ter  öerten  en  öabbe  /  atë  't  boo?f3  toeibaren  der  landen  gjfj 
tebt>2beren/  aïjefÖPberboopte  bpalleberflandtöebe-  vtw 
bent  te  fnn  /  en  aenoeefaem  te  bïpen  doo?  be  grote  la^ 
(ten/bof^n/  moeiten  en  arbeid  bp  bem  oc-b?agen  en  ge* 
daen  inbé  toapeninge/en  toederftand  tegen  den  Span^ 
giaerbenen  bare  ̂ eerfebapppe/  ben  lanben  folafïig 

en  febadenjb  fönbe/  'ttoelb  bP  metter  daed  te  meec foube  betonen  /  toefenbe  be  boo?fcb?eben  bandenen 
(leden  ban  atreebt  toederom  gebomen  onber  3ijn  gou- 
bernement  /  om  alle  faben  bp  mtbdel  en  adbijsef/  fo  batt 
be  Staten  ban  den  felben  Èande/  al^bande|Bagi* 
flraten  en  Kegeerderg  ban  den  (ieden  /  tot  bo?deringe 
ban  bet  gemeen  beft  te  beleiden.  €n  toat  bp  be  pari* 
ficatie  in  iftobemb^i  leftleden  gemaebt  /  tuffeïjenbe 
Staten  der  Nederlanden  en  3ijn  pjincelijbc  €rcellen* 
tie  /  mitfgaders?  ben  Staten  ban  Rolland  en  Zeeland/ 
toas?  gefloten  en  berblaert  in  effecte/  dat  ober  befle* 
den  en  plaetfen  begrepen  onderde  tommiffie banden 
Coninb  bp  3ijn  €rcell.ontfangen/  en  buiten  fijn  gebteö 
engeï)002faembeid  alssboen  toefende/3ijncommifTtó 
foude  blrjbengefcb02(lv  tertnb  en  toplen  toe  bat  bPbe 

felbe  gegeben  foude  bebben  fatiWactie  op  't  gunt  baec 
infpluidcndoo^fijn  gouberneringe  foude  mogen  p?e* 
tenderen  geintereffeert  te  3ijn.  ̂ at  baerom3ijn€rr. 
niet  badbe  brillen  nalaten  boo?  bem  /  be  felbe  fatigfat* 
tie  en  boldoeninge  ben  boo^noemden  Staten  ban  at* 
reebttedoenaenbieben  in  alles?  dat  eenigfins?  rebelijö 
toas?/  acbterbolgenbc  den  lafl  en  macDt  bem  ̂ autoels? 
55uiö  baer  toe  fpecialijb  gegeben  /  ten  einde  baer  na  de 
ftedenen  landen  ban  atreebt  fouben.  mogen  toerden 
geboegt  onder  ben  goubememente  ban  be  felbe  3Dtt 
dcrcellentie/  fonber  bat  bp  pemand  ftoarigbeiö  be* 
boo?de  gemaebt  te  toerden  op'ttfuh  enberfcljeiden» 
beid  ban  fteligic  (als?  fijn  €rc.bermoede  eenige  mo* 
gelpb  Dcm  baer  aen  te  offenberen)  alfo  een  pcgelijb 

bem 
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meninge  toa$  eenige  beranberinge  ban  ficligiealbaer 
te  manen/ of  d'ererritie  ban  be  jcgcntooo2bigc  fteltgic binnen  eenige  ftebcn  of  plaetfenban't^ttcljt  ban  öt* rcebtteberbinberen/  gelij&mcn  moebte  fien  bat  fijn 
<£reellentie  befclbe  Dabbe  toegelaten  binnen  ̂ cijoon; 
ftoben/  atëeefop  en  meer  anbere  fteben  ban  ̂ ollanb  en geelanb  Oen  tocderom  begeben  bebbenbc  onber  fijn 
goubernement  alö  ̂ tdbDoubec  ban  be  felbe  lanben/ 
boenbe  baer  beneffeno'  öe  Staten  bermanen/  batfp luiden  in  bed'  ooft  toilben  infïen  op  't  commoditc/p20; 
fïjtcnboojbeel/  't  toclfebe  conjunctie  ban  bc  gouber* nementen  ben  landen  fouden  tnb2engcn/obermittfdc 
nagebuurfebap  en  gemeenfcljap  bandebandelinge/ 
en  goederen  bk  b'ingefetenen  beglanbtfban  atrecljt ftcDucn  met  öie  ban  J^ollanb  /  en  binnen  öe  felbe  jbo* 
bincie.  f€en  toelftcn  en  meer  anbere  goebe  refpecten  en 
oojfaben  /  oor  fijne  jfëaj.  ©oojoiibecen  Doger  memo- 
rie  belooft  bebben  geïjab/ 't  goubernement  ban  bcibe öeboo2f5  lanben  en  P2obincicn  te  laten  onber cenen 
;§tabbouber.  ̂ ierbpgeboecbt/  bat  alfulr  be  ̂eece 
<32abe  ban  25ojTuber&lacrt  Dabde  gebad/  batljofjet goubernement  ber  lanben  ban  üttcctjt  niet  en  begeer te/  noebteenberftonbe  aen te  nemen/  ten  toareban 
bp  Deboo2li)lie  betoillinge  uan  ben  P2tnce  ban  <©ran, 
gien  /  $c.  <Op  alle  't  toclb  be  boo2f3  Bupö  berfoebt  bn ben  graten  fulr  gelet  /  en  geabbifeert  te  toerben  /  bat 
ÖP  mocfitc  rapporteren  eeniggoeblijb  anttooo?b. *4Mto  55e  Staten  ban  atreebt  metten  anberen  beraet* 

ÜS  flac?t  Wbmbt op  befc  fait*  /  fo  toaren  baer  bibecfe  o* 
ggf  ptmen/fommige  toaren  gefint  batmen  enige  articulen 
1Sen  concipiëren  foube  /  baerop  men  fatitffactt'e  foube  bec Stc  r°cïicn  ncn  öc,ï  Wn«.3Dnbece  batmen  eerft  foube  aen :  Jan  bataten  <0enerael  enïiaden  ban  &tate  berfoeben 3fciïer  adbptf  /  toat  fp  luiben  baer  in  boen  fouben  /  eenige  oofe batmen  beljoo2be  te  berfoeben  ben  <©2abe  ban  23offu/ 

atë  tocfend*  een  CatDöIijb  ̂ cere/tot  benluider  <§tad, fiouber/  en  batmen  ben  P2tnce  ban  ©rangien/bie  ban een  anber  fteligie  toa<$  befjoojbe  af  te  fiaen  /alfo  oob  in öe  pacificatie  ban  «3ent  geen  mentie  en  toaö  gemaebt/ batbep20bmcte  ban  atreebt  onber  't  goubernement ban  be  piinceban  «örangien  foube  moeten  bomen* UEaer  alfo  be  boo?f5  $&.  pautoelö  25up£  uermaen Gemaebt  Oabbe  in  fijn  p?opofitie  ban  feitere  uniebn bcn&eifcrgemaeutinben  jare  1 5 34 baer  bp  gefeitts/ dat  Rolland  en  atreebt  ten  ccutoigen  bagen  opeen &tabbouber  geregeert  moeten  toerben/fonber  bat  bic gefcbeiben  mogen  to02ben/bet  toare  bu  te(iamente/co^ 
btcille/  bonatie/cejTie/  toiflelinge/  berftopinge/tracta^ 
ten  ban  petö  /  ban  boutoelijb  /  nocQ  geen  anbere  O02fa; Ren  boe  battcr  gebeuren  mocöt/<$c.  fo  b2eben  be  gene/ 
bic  ben  £jtnce  toegebaen  toaren  feer  Ijert  baer  op/bat^ men  be  fatiöfactie  aen  be  $2ince  foube  berfocben: 
J»antfpjpiben/batbep2ince  en  be  Staten  bantto!; lanb  en^eclanb/niet  en  fouben  gebogen;  bat  be  lanben 
ban  atreebt  ban  fijn  goubernement  getogen  fouben 
to02ben.'»:iegeerbcnoobberfcbeibenftoacigbcbenbie pen  oberbomen  fouben  mogen/inbicn  (p  luiben  ban  bé lanben  ban  ̂ ollanb  gefepareew  fouben  taerben  /  fo ybermtt^  be  lanben  ban  titmtit  genoegfacm  in  be lanben  ban  ̂ ollanb  befloten  3ün/ató  anberfiniö:  toant 

^M^^^?ranö/3?eerop/^uiöcn/^cftöo»boöen/ en  genoeg  tot  fijne  totlie/of  met  fjem  geallicert/Culen* 
burg/Bpanen/$c.  licbtelijftec  bie  ban  atreebt  foube bonnen  benautoen/ban^aeclem  en  aimïterbam/toaer 
boo2  en  obermit^  be  folbaten  Uk  t'ötrecbt  boaren/ baer  toe  toetmg  apparentie  toasf/  om  Uk  quijt  te  ton* ben/  bermititf  faute  ban  gelbe/  fo  foube  licbtelnb  tuffen 
?n,  ??tT"  to^«»miifi  én  oproer  e  mfge  ?o lm/lotl]  mlm  möettoilligueib/  maet  uit  mm* ne/gecaufeert  boo2  groten  noob  en  mterlöbe  armoebe/ 
^S^Mn***,*!*29™*'  menigbulbige  en lanbtoijiigc  laflen  en  boften  gcb20cötttiaren/  fobac men  be  leninge  tot  onberboub  ban  bc  folbaten  niet  laiu ger  en  honbe  furneren/  en  be  Staten  <0enerael  Ijun  in 
£  wkÏSSS^Ü  öebenbc  aKwn  ecn»8c  Ooebe  fa pe  banberbcDtinge/  baer  met  na  «  bolgbe.  ̂ ub:  bat 
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ötoingcn  t  ontfangen  alfulfte  (atimctk  alö  Rem  belle* ben  foube  /baer  bn  nu  apparentelijb  fjenluiben  fal  ac^ robberen  alfuibe  WWttk  m  (P  tn  rebelijhbcib  bege^ ren  fouben  mogen.  €n  op  batblijbcn  foube  mogen batfc  geen  bcranberingc  in  be  ïleligie  en  focljten/  aüe- 
geerben  fprjetcomp2omiö  ofte  unie  ban  ben  n  4?eb.  toco?&e 
CintelijK  gaben  fp  ben  boo2nocmben».  ©autoelö  b£  bt &M\ m  anttooo2b  en  af(Wt/  bat  fn  bm  Wnte  fiSS ban  Orangienbebanbten  ban  bc  goebe  genegentljeib  «r&t/ WDpbt  mbintk  ban  atrecljt  bia^  toebiagenbe  /  Xdtó baben  [jem  baertntc  totïïen  continueren/  en  bat  éfM?* metten  eerflen  eenige  articulen  fouben  boen  concipie^  toci« . 
ren/  baer  mebe  5?  eenige  <0eöeputeerben  aert  ben  "^1. 
mm  fouben  fenben/  en  fatSSbSi^       ■*••* ^>it  fenben  ban  bepjince  aen  Uk  ban  atreebt/quam terfïonb  ten  oren  ban  bk  ban  ben  fiabe  ban!sta- te/  bic  fo  lange  <©ongfannocb  tot  <©oubcrneur  niet en  toasf  geaccepteert/  ben  nocb  met  liet  goubernement 
^cnerael toaren  bemoepenbe.  3£efe  feb^eben  ben  20  ©e«!a. 
HQartp  1 57  7  aen  be  Staten  ban  atrecht.  30$  bat  fa  bln  oaa 
berfhien  Dabben/ 'tgene  ban  bjegen  ben^tneeban  fe* ©rangten  ben  luiben  bp  m*.  PautDel^  25utf/  nopen,  SBB? 
tebe  fattofactie  boo2gebouben/  en 't  gene  bp  benibi^  ̂ rarcH ben  baer  op  gerefolbeert  toa^ /  te  toeten  i  batmen  ban  &** baren  toegen  foube  concipiëren  be  poinctenenartic  /<4 baer  ban  men  begeren  foube  fat&fattie  ban  be  boo2f? « 
g2mce/  en  baer  op  men  bem  alö  ̂ tabbouber  ban  « l^ollanb  en  atreebt  foube  ontfangen.  a©icc  00  fp  niet « 
en  Dabben  bonnen  laten  benluiben  te  fclmjben 7  en  la* « ten  toeten  /  bat  Doe  toel  be  pacificatie  geen  mentie  en  " maebtebanatreebt/entoeï  bifputaüel  foube  toefen/ 
atreebt  onber 't  7  art  ban  be  Pacificatie  niet  begre^ pen  te  bonnen  toefen:  batfenocDtansftoelmocbtenbi,  •■ ben  /  batmen  be  boo?f5  puncten  en  artic.  conctpieerbe/ « bocb  batmen  be  felbe  benluiben  fouben  ober  fenben  eri  " communiceren  om  benluibermeninge  baeropteber* « 
^tS.?Km^tlln  b««  mebe  aen  ben  P2ince  febiebe/ t  toelb  fp  becfoebten  en  niettemin  ban  toegen  ben  &o 
ntnb  benluiben  belaften  alfo  te  boem  ■  - 

IBtbbelretijb  toaren  be  articulen  baermen  fatt"^©^^ factie  ban  begeren  foube/  geconcipieert/enfpfiabben fentia,, be  felbe  ooft  boen  communiceren  met  baren  2S5  wff btffebop  /  bte  b002  anttooo?b  gaf/  bi  felbe  boo?  goeb  te  lïït binben/  en  bebben  bien  bolgenbe  be  felbe  oberaefonben  iulm 

£2S2iSK?S ^^^fjben'  27  naattï» iy77.  SSf£ 
boegenbe  baer  bp  copteban  be  unieban'tgoubcrne,  Kp 
ment  bier  boren  berbaelt  /  berfoebten  baer  op  /  bat  be  berfoc&' 

l^i^Z9!1^^^11  **&*  ̂ luiben  DareS^ mentnge  ober  te  boen  fcfctjben/  ten  einbc  fp  benluiben  *  dS 
baer  na  fouben  mogen  riebtert/  enganfcljelnb  toeten  Plcöop toatfp  baer  in  toijberé  fouben  bebben  te Danbeïen       BS pie  ban  ben  State  ban  ̂ tate  bebben  op  ben  ,  W  $«* P2UIÖ  geanttooo2b  aenbe  boo2ft  ©ceren  Staten  ban cmt atreebt/  batfp  im^mm^teS^l^ 
be/  en  benluiben  feer  treffelijbe  en  pregnante  rebenen  feba" en  confiberatte  boo?-gebomen  toaren/  ombe  toelbe^faff 

cc 

\<  cc 
cc 

,    CC 

cc 

SSSSÜ P0? n  ï^  "f « ö^ouben  en  toaren eeni,  JSoï gefati^factie  ban  benp2ince  te  moeten  ontfangen/^ &*« 
noebte  onber  fijn  goubernement  te  bomen/  00b  onaem  f  ;™te 

Sffi2  ïfr/ïi"^  D?Icf  Ö^allegeert/  ten  minften  ffiS be  jafien  toel  fo  gcftelt  te  3ijn  /  bat  bk  toel  befjoojbe  aen  «*  ̂ >ta^ te  (laen  tot  be  bergaberinge  ber  generale  Staten,  SSS 
pelbe  rebenen  en  confiberatien  fp  obergefonben  Dab,  IZ* ben  aen  ben  p?efibent  en  ïïaben  beö  öoninr  mu  tw*™ 
rccjjt/  om  be  felbe  benluiben  0002  te  Doubcn  /  ten  einbe  ftïK 
fp  baer  op  rijpelijb  fouben  letten  /  en  Den  baer  na  te  uu  f £S£f ' ten  toeten  Darc  intentie  baer  op  /  om  bolgentf  totjbertf  ̂ n 
baer  ingeo2bineertte  tooien  fobebonben  foube  too?,  fJZl ben  te  beDoren.  €n  toaiS  onberteftent  /  Beiti.  iZ% 5©c  confiberatien  baer  af  fp  in  baren  bmf  mm 
m  toaren  manende/  toaerom  bat  be  P20binie  ban 
atreebt  nieten  beboo2be  begrepen  te3ijnonber'tfe^ benbe  articul  ban  be  pacificatie  ban  «0ent/  om  te 
nemen  fatitffactic  ban  ben  P2inee  ban  <©rangien/ 
ten  fijne  fp  bun  fouben  begeben  onber  fïjn«5ouber* 
nement/  toare  begrepen  tn  befe  8  nabouwnbe  arti- culen* 
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confi*  , .  (C:n  eecften/bat  W  W  6  art.ban  bc  boo2f5  #**; 
oerren  firattc  üan  <©ent/  baec  banbe  tllattcban  1 7  atttciu 

KS?  Ko4«  MitóWö  en  $  getoeeft  /  ban  Dan  «ol*
 

Siita»  lanb/  èeelanü/  Rommel  en  anöece  öcalTocieetDc 

te  otiec  fteïun  •  en  of  men  fcuoon  necjtaen  ftabbe/  Dat  be  boo?-- 

KT  ffiSSén  bafointte  ban  atcecljtbaec  onbec  belj
oo?; 

SÏb»  begccUpleftcnbeectte toefen/  fo  ïjabbc  Ijetbanno; *  mi'  be  öfitoeeft  Die  baec  bu  te  boegen  /  en  erpjeff^  ro2n«e 

SSat  ban  De  ftio/  fteöenenlanbe  banittcecOt  te  maften. 

Sfn?f'  , .wtwrt  baec  tot  boo?f5  arttail  boo2  ceben banut^  önec  to>>po2c:naegefeibto:>2b :  ten einbe De  pjobm- 

rt:n  niet  geDefmmtocect  en  foubcn  5ön/  moetmen 

Het   tiende  Boek. 

reeftt 
nfer  en 

banöctl 

Jp?tKte 
pan  <0> tanden. 

Sïöc  alleenïp  becitaen  ban  bepactie  ban  be^jobincien 
tehomc»  öacr  aem nntoneect  /  bat  itf  ban  Igollanb  en 2;eelanb/ 

SfiS  gelijffaiö  uolbaen  10  getoeejï  öoo?  toebeclebecinge  ban 
Sent  kilem/  &t$WWmt  JIBuiben/  »upop2t/ 

Üttefo»/  $c.  en  niet  batmen  fttfj  beftoo?t  tecefece> 
ren  tot  ecngeljele  pobincie/intoelfte  tenbageban 

ben  tcactate  be  f&iricê  egeen  bebel  of  maeftt  en  tjabbe. 

v  JBen  moet  ooft  confibecccen/  bat  be  intentie  ban 
be  contcaöenteu  niet  beeftaen  en  macïj  toecben  fuir  te 

urfen  /  bat  ö tcecOt  boo:f5  baec  onbec  begrijpt  /  obec^ 

mits  bat  in  Ijct  boojft  tcactccen  mennoitbanb'een 
5Öbe/  noen  ban  b'anbec  baec  eenige  mentie  af  ge* 

maeöt  beeft  /  en  baecom  men  't  boo &  feüenbe  acttcul 
alteenlijK  becitaen  moet  boo?  be  gene  bte  ge-ecpU; 

„meectsün/  cnboo2bieniet  ge-ccp2im:ect3ijnmoet* 
mentefamcnlateninbefelbetlaet/  baec  Die  uoo2ljet 
tcactaet  toacen,  i_  J:.ï.J. 

4.  <£n  of  feftoon  bz  uitentte  banbe  contcaljenten 

„  gcbW  toace/  be  boo>f5  ftab/  tfeben  enlanbenban 

„  «tcecljt  baec  onbec  te  begrijpen/  en  té  betoaecnetb 

„niet  gcujft/  batmen  öen-luiben  alfo  acljtec  gelaten 

„fouben  fteüben/  nabemael  Rommel  en  anbece  geaf* 
„focieecbeplaetfen/  hk  niet  ban  pacttculiece  (tebenen 
„  3»n/  en  ban  minöec  tmponantie  ban  net  geftele  Eanb 

„  ban  atcec&t  tóv  baec  toel  in  ge-ecp?effeect  39*1- 
„  c.  batmen  ftcf)  niet  en  uenoo2t  te  bectoonbecen  / 
,,  batmen  eec  mentie  gemaeftt  Oeeft  banbe  flebenban 

„  ©ollanb  en  2eclanb  /  ban  ban  't  Eanb  ban  ötcecöt  / 
„  öoo:bien  men  aiööoe  tcacteecbe  niet  alleen  metten 

»  ©unce/maec  ooh  mettcn-^taten  ban  ̂ ollanb  en^ee* 

3)  lant/Die  paccu  contcacie  Uielöemen  ben  toelnen  tmpo?^ 
,)  teecoe  tnetiec  te  Uebben  Daec  lanb  gans  en  geneel/  om 

v  begeiwenfcOap  ban  be  laften  t^iz  befleben  albaec  9eb 
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<©oubecncmcntcn  ban  ̂ ollanb  en  atcetTit/  fo  en 

fait  alötecnxetguaUjn  boegen  bcfe  unie  alfjiccmebe 

te  ftellen  /  tot  toecbnenunge  ban  becfcUeiben  miobec^ 
jtanbenbiebaecuttfpjinten  fouben.  ï©e  boo?f5  unie 
tëluibenbealgbolgt: 

Ka  e  r  t  e  by  der  Gratie  Gods  Rooms  Keifer ,  &c. 
Doen  te  weten  allen  tegen  woord  igen  en  toeko-  fi 

mende.  So  wy indenjare  ifz8  leftleden by overgiftc  ban §ol 

vanden  eerwaerdigen  m  Gode ,  Doorluchtige  hoogge-  jjnb  n 
boren Voriten  HeerenHcndrikCoadjutor  totWorms,  gemaeJh( 
PalfaravebyRijn,enHertogein  Beyeren,onfen  lieven  tplücifc 

Oom  ,  doe  ter  tijd  metter  kerke  van  Utrecht  by  ge-  tosti 
woonlijke  eledie,  en  ook  by  confirmatie  vanden  H.  bem? 

Stoel  van  Romen  geprovideert ,  en  de  felve  daer  over  tmne  b 

in  temporaliteit  en  fpiritualiteit  adminiftrerende  de  jDoutoj 
voorfotemporaliteit,  endeftad,  lieden  en  lande  van  ̂ ^ 

Utrecht ,  metten  ganfehen  in woonderen  van  dien ,  uit 

goeden  titule.en  overmits  deugdelijke  gefundeerde  re- 
denen by  confente  van  de  vijf  Godshuifen  tot  Utrecht, 

en  confirmatie  vandenvoorfz  lloelvan  Romen  daer 

na  gevolgt,  voor  ons  en  onfen  erven  en  nakomelingen, 

als  Hertogen  en  Hertoginnen  van  Braband,  en  Graveri 
en  Gravinnen  van  Holland  geworven ,  en  yan  dert 

voornoemde  inwoonderen  onfer  ftad,  ftedenen  lan- 

den van  Utrecht,  onfen  nieuwen  onderfaten  in  fulker 

qualiteit  gebucrlijke  huldinge  onthngen  hebben ,  als 

de  brieven  refpeótive ,  <kerop  geexpedieert  dat  klaer- 

lijk  inhouden  en  begrijpen,dat  wy  confidereren  de  gro- 

te fware  laften  ,  fchaden  en  opprefllen ,  die  onfe  onder- 

faten van  Holland  en  Utrecht  voorfz  door  menigful- 

dige  voorleden  oorlogen  en  tochten  van  ruiters  en     - 

knechten  geleden  hebben, en  wat  uitediftindtieen  ver- 
fcheiden  landen  en  luiden  ,  ook  mede  van  de  Gouver- 

neurs en  Beveelfluiden  over  de  felve,  fomwijlen  by 

klaren  exemplen  vele  moleften  en  verdrietsgefproten 

is:  Confidererende  ook  dat  onfe  onderfaten  van  Ut- 

recht Geeftelijk  en  Wereldlijk  in  onfen  lande  van  Hol-      / ; 

land  merkelijk  ge-erféetvgegoed  zijn ,  en  van  gelijken 

onfen  onderfaten  van  Holland  in  den  landen  van  Ut- 

rechten willende  de  vóorfz.  inconvenienten  en  oppref- ; 

fien  voort  meer  verhoeden,  en  alle  faken  voor  de  toe- 

komende tijd  dirigeren  tot  ruft ,  vrede ,  eendrachtig- 

heid en  goede  intelligentie  beider  landen  en  onderfa- 

ten ,  bygoeddunken  van  onfer  vrundlijke  liever  Vrou- 
we en  Sufter  ,  Vrouwe  Maria  Koninginne,  Douwa- 

',  ̂S^SSSm  mooen  OCbeucen  te fubbentecen.   iinne  van  Ooftenrijkjvoor  ons  Regente in  defen  onfert 

f  St ̂e  on     ba"    be  ttoe^OUbecnementen  |  Nederlanden^  de  Ridderen
  van  onfen  ordre^n  van 

33  baï-Om  niet  gebJOften  en  të  /  maec  aUeenlij»  b£rO?«!t  i  denhoofden,Prcf
idept  en  luiden  van  onfen  Gereten  ra 

3'  m laSSSt  toefenbe  be  pacificatie  f0  ampïe/  |  ê**i  finantie.met  hm  deliberatie  en  uit  onfer  re
chte 

v  bat  int  Ittacbte  banbefelbe  alle  fanen  geftelt  fouöer 

,3  tmj  in  ben  felben  (late  al^  bic  toacen  boojbentcou^ 

3,  blen:often5PbattecnocD  beelpoinctenaenbe<0ene^ 

» calc  graten  gecemitteect  5ön/  baecmen  ooft  falmo- 
»gentcaaecenbanbefefaue/  en  fati.öfactte  gebenban 
j>  b'ecnc  vitbe  en  banbece» 

de  en  finantie,met  rijpe  deliberatie  en  uit  onfer  rechter 

wetenfehap,  autoriteit  eri4olkomen  macht ,  ons  voorfc 

Land  en  Graèfféhap  v'anHolland ,  en  onfe  ftad,  fteden 
en  lande  van  Utrecht  aen  defer  zyden  der  Yfele,metal- 

len  haren'tóebehoren,metten  Gods-huifen  en  Kerken, 

Ridderfchap,  en  borger's  der  felve  fteden  en  landen, voor  ons  en  onfen  erven  en  nakomelingen,  Graven  en 
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&\i$  bebOOJft  ftab  enlanbe  ban  ötcecfjtban  '  Gravinnen  van  Holland,  en  Heer
enen  Vrouwen  van 

fcOlianb  OCfepaccect  in  be  COlttCibUtienencefO?t/ge^    Utrecht,  geunieert,  g
eannexeert  en  vereemgt hebben: 

unieren,  annexeren  en  vereenigen  mitfdefen,  fo  datfy 

van  nu  voortaen  van  onfen  en  onfen  nakomelingen 

wegen,  Graven  en  Gravinnen  van  Holland,en  Heercn 
en  Vrouwen  van  Utrecht  by  eenen  Gouverneur  en 

Stadhouder  geregeert  fullen  worden ,  te  weten  byden 

genen  die  nu  is ,  of  namaels  wefen  fal  Stadhouder  onfes 
lands  van  Holland,  die  ook  Stadhouder  fal  zijn  onfes 

lands  van  Utrecht  opte  fölve  gagien  die  een  Stadhouder 

onfes  voorfz  lands  van -Holland  gewoonlijk  is  te  heb- 

ben, fondeeeenfge  augmentatie:  en  fal  de  felve  onfe 

Stadhouder. in  dier  qualiteit  de  laft  hebben  óp  onfen 

flote  van  Vredenburg  binnen  Utrecht ,  dhfé  huifen  te 

Duerftede  en  ter  Eemyen  voorts  op  alle  andere  fterkten 

dieinóófeiandenvan  Utrecht  begrepen  zïjn,  of  na- 

maels begrepen  mogten  werden,alfulkenCapiteinenen 
bevelfluiden  te  ftellen  ,  daer  hy  hem  op  betrouwen  en 

ons  mede  verahtwoorden  mag,tot  luiken  gagien  als  den 

felven  toegevoegt  zijn  of  fullen  worden.  Ordonneren- 
de dat  de  Staten  en  fteden  onfer  landen  van  Holland  en 

van  Utrecht  van  nu  voortaen  gelijkelijk  befcbreven  
en 

3 ,  ceputeect  booi  een  3&obintie  apact  /  toefenbe  een  ban 
>}\sc  17  ̂ jobincien.  ■; :  . 

h    8   €nDoetoeiboo2beömeban  beb002f5^20bm^ 
',  m  gemaeht  met  i^ollanb  bp  booglof.  memo.  i^etfee 

>,  Citel/  befclbegeeccepteccti0/betce|fenbe'tfaictban >»  'taouüecnement/in  bec  boegen  bat  be<0oubecneuc  ban 

h  l>Mianb  b902beboo2f5imie  ooft  moet  toefen  <©oube- 

wucbanUtceent:  nocfttaniS  fo^ijn  baec bibecfe con^ 
(f-  liP«)  fjöciatien/ombetoeiftcinbitpoinctbeboo2f5  %m$* 

>>ri;n«»Q02bcln&metcn  bef)002tte  milttecen/fotnbe^' 
"  »fVi)-tb:nfaftcnenanbecepotnctenbc  boo?f5  urne,  met 

^iuhctuelü&en  geobfecbeetteni^  getoeeft/en  bat  ooft 
»>  b;  ceben  ban  befe  unie  ( nemenbe  cegacb  opte  ti)b  bat 

»  bw  n^maeïit  tè/  en  be  iegentooo2bige  tijö )  mw  brnt  bt- 

"  ̂ «Tfcc^iuemplaticn/toaecom  boo2bcfe  befinitic  en  an^ 
»  ö:ri/go2b  foube  toefen/  inbien  be  fafte  mocbtopgeitclt 
"  iD  3!o  tn  totte  becgabcringe  ban  be  söcn.  Staten/  Ijaec 

»  mib-j  Muetijb  g:benbe  alle  cebelijfte  contentcmenten. 

<eibei»jh;  Diec  in  befe  en  nabolgenbe  boeften  alte^ 
mjtbccDaci  gemaeftt  fal toecben/  ban  befe  uniebcc 
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geroepen  en  fchuldig  Tullen  werden  te  komen  tot  allen 
dagvaerden ,  vergaderingen  en  plaetfen ,  die  henluiden 
van  ons  en  onfe  nakomelingen  wegen,Graven  en  Gra- 

vinnen van  Holland ,  Heeren  en  Vrouwen  van  Ut- 
recht aengetekent  lullen  worden,  om  de  defenfieen 

prefervatie  der  felver  onfer  landen,om  als  eenerley  lui- 
den, en  onder  cenen  regiment  ftaende,metten  anderen 

ten  beften  daer  in  te  handelen  en  te  raden.  Dat  ook  on- 
fen Stadhouder  in  der  tijd  ,  of  fijnen  gecommitteepden, 

voortaen  jaerlijx  verfhen  fullen  ten  vernieuwen  vande 
wetten  en  raden  onfer  lieden  beider  landen ,  tot  fuiken 

dagen ,  en  fo  dat  gewoonlijk  én' van  node  zijn  fal  Or- donneerende  voorts  dat  de  fententien  vari  bannen ,  die 
van  nu  voortaen  by  elk  van  onfe  Raden  fo  in  Holland 

aht'Utrechtgepronuntieert,  ten  beiden  zyden  ftand grijpen  en  onderhouden  fullen  worden ,  fonderdatde 

gene,  die  in  d'eene  van  beiden  landen  gedelinqueert 
hebben  of  gebannen  fullen  worden,  vl  uch  ten  de-in't  an- 

dere ,  aldaer  veiligheid  en  geleide  gebruiken ,  of  eenige 
van  onfen  vafallen  gefuftineert  fullen  mogen  worden : 
dan  andere  fententien  in  civile  faken  gepronuncieert 
in  den  Rade  van  Holland, en  fal  men  in  den  landen  van 

Utrecht,  en  de  gene  die  in  den  Rade  t' Utrecht  gepro- nuntieert  fullen  worden,in  den  lande  van  Holland,niet 
ter  executien  mogen  leggen ,  fonder  requifitoire,  en  at- 
tafche.   Item  dat  alle  de  beleninge  en  inveftitutcn  van 
lenen,  die  voortijds  van  de  kerken  van  Utrecht  gehou- 

den plegen  te  wefen ,  voortaen  gefchieden  fullen  met 
fulke  fubftantiale  woorden ,  datfe  de  proprietarifen  in 
der  tijd  houden  fullen  van  ons  en  van  onfen  erven  en 
nakomelingen ,  Grave  en  Gravinnen  van  Holland ,  en 
Heeren  en  Vrouwen 's lands  van  Utrecht,  blijvende anders  de  nature  van  de  voorfz  lenen ,  Co  fy  te  voren  te 
wefen  plagen ,  verbiedende  tot  meerder  verfekerheid 
dofer  onfer  unie,  annexie  en  vereninge  voor  ons  en  on- 

fen erven  en  nakomelingen ,  allen  onfen  vafallen ,  offi- 
cieren, dienaren  en  onderfaten,  van  wat  ftate  en  condi- 

tie dat  fy  zijn ,  tegens  en  in  prejudicie  der  felver  unie  te 
doen,  directelijk  noch  indiredelijk,  op  te  pene  van 
onfe  indignatie,  en  van  ioo  mark  filvers,  by  den  genen 
en  elx  van  hen  die  daer  tegens  doen  fullen ,  t'elker  reife 
te  verbeuren,  en  t'applicerende  drie  delen  daer  af  tot 
onfer  behoef ,  en  't  vierde  deel  tot  profijte  van  den  aen- brenger  en  denunciateur.  En  gelovende  en  fubmitte- 
rende  ons  voorts  mits  onfen  vryen  wille  en  uit  onfer 
voller  autoriteit  en  abfolute  macht ,  voor  ons  en  onfen 
erven  en  nakomelingen,  Graven  en  Gravinnen  van 
Holland,  Heeren  en  Vrouwen  van  Ucrecht,dat  wy  om 
meerder  vordcringe  en  verfekertheid  beider  onfer  lan- 

den voorfz ,  als  Holland  en  Utrecht,  defelve  tot  genen 
tijden  van  den  anderen  fcheiden ,  of  fepareren  en  fullen 
by  onfen  erven  en  nakomelingen  voorfz  by  teftamen- 
te ,  codicille,  donatie ,  ceffic ,  wifTelinge ,  verkopinge , 
tradate  van  peife,  van  huwelijke ,  noch  om  geen  ander 
oorfake,  hoe  dat  gebeuren  mochte,  dan defen tegen- 

woordige unie,  annexie  en  vereninge  te  onderhouden, 
endoen  onderhouden  ten  eeuwigen  dagen,  defelve 
onfe  erven  en  nakomelingen  ,  Graven  en  Gravinnen 
van  Holland ,  en  Heeren  en  Vrouwen  's  lands  van  Ut- 
rechtjtot  dien  einde  nu  als  dan  en  dan  als  nu  verbinden- 

de en  obligerende,  dat  fy 't  haerder  eerfter  aenkomfte 
en  receptie  totter  heerlijkheid  en  pofleffie  onfer  voorfz 
landen  van  Holland  en  Utrecht  den  Staten  vanden 
fclven  onfen  lande ,  en  eiken  van  hen  byfonder  fweren 
fullen  defe  onfe  unie  en  vereeninge  voorfz  gelijkerma- 
ten  te  onderhouden,  fonder  tot  eeniger  tijd  daer  tegens te  doen  nochrc  te  laten  gefchieden,wat  oorfake  dat  hen 
daer  toe  mochte  overkomen,  daer  af  onfe  erven  en  na- 

komelingen t'haerder  receptie  toner  dominie  onfer landenvan  Holland  en  Utrecht,  fchuldig  zijn  fullen 
den  Staten  van  den  felven  onfen  landen  hare  opene oneven  te  geven  in  behoorlijke  forme,daer  defe  tegen- 

woordige geinfereert  fullen  zijn.  En  of  gebeurde  dat- 

Oorfpronfc  der  Nederland/e  Beroerten. 
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mits  defen.   Ontbieden  daerom  en  bevelen  den  voor- 
noemden Ridderen  van  onfer  orden  ,  hoofden ,  Prefi- 

dent en  luiden  van  onfen  fecretenRadeen  finantie,Pre- idenr  en  luiden  van  onfen  groten  R  ade ,  Cancelier  en luiden  van  onfen  Rade  in  Braband,  Prefident  en  luiden 
van  onfen  Rade  inVlaenderen,Stadhouder,eerfteRaed en  luiden  van  onfen  Rade  in  Holland,  Prefident  en  lui- 

den van  onfe  rekeninge  te  Rijffd ,  te  Brufïel ,  en  in  den Wage,  Stadhouder,  eerfte  Raed  en  luiden  onfer  Ca- 
mere  van  den  Rade  t'Utrecht ,  en  allen  anderen  onfen Rechteren  Jufticieren  en  Officieren  die  dit  aengaen  fal mogen,datfy  defe  onfe  tegenwoordige  unie,  annexie, vereninge,  ordonnantien,decreten  en  declaratie5publi- ceren  en  regift  reren, of  doen  publiceren  en  regiftreren, 
elx  in  de  reguleren  van  fijne  bevelen ,  en  de  fel ve  unie  ' annexie,  vereenigingeen  ordonnantie,  decreet  en  de' claratie ,  met  alle  den  inhouden  van  defen,  obferverer* en  onderhouden,en  doen  obferveren  en  onderhouden, onverbrekelijk  en  eeuwelijk,  fonder  tot  eniger  tijd  dacJ 
tegens  te  doen  nochte  laten  gefchieden,direclelijk  noch indircaeujk ,  m  wat  manieren  dattet  fy ,  procederende 
en  doende  procederen  tegen  den  overtreders  by  execu- 

tie van  de  penen  daer  toe  gcftelt,met  alle  rigeur  en  fon- der gratie  of  diffimulatie  anderen  ten  exemple,  niet  te- genltaende  oppofitie  of  appellatie ,  noch  andere  rech- 
ten ,  wetten,,  privilegiën ,  coftumen  ,  traftaten  en  ge- 

woonten ter  contrarie,  den  welken ,  indien  daer  een?ee 
waren  ,  wy  uit  onfer  rechter  wctenheiden  volkomen 
macht  gederogeert  hebben  en  derogeren  mirfdefen, blijvende  nochtans  onfe  landen  van  Holland  en  van 

,nJ  e,ft  de  ileden  en  «  woonderen  van  dien ,  aen- gaended  adminiftratien  vanjuftitie,  in  fuiken  ftaetals 
iy  nu  zijn ,  defe  onfe  unie  niet  tegenfhende,  ter  tijd  by ons  anders  daer  van  geordonneert  fy.  Blijvende  ook  de ielve  onfen  landen  en  fteden  en  elk  van  hun  anderfins 
by  hare  privilegiën,  obfervatien  en  gewoonten,  die  fy deugdehjken  gebruikt,  en  wy  hen  en  elk  een  van  hei 
refpeóhve  geltedigt  en  geconfirmeert  hebben.    En 
want  men  defe  tegenwoordige  in  diverfe  plaetfen  te doen  mochte  hebben  ,  fo  hebben  wy  geordonneert  dat 
een  yidimus  van  den  onder  zegel  autentijk,  of  copie gecollationeert  en  getekentbyeenen  van  onfen  Secre- tanüen,volkomen  gelove  gegeven  worde,als  defe  prin- 

cipale. En  ten  einde  dat  dit  vaft  en  geftadi»  bli jve  toe eeuwigen  dagen,hebben  wy  defen  tegen wooWen  ee- 
tekent  en  ons  zegel  hieraen  doen  hangen,  behouden 
in  andere  dingen  onfe  rechten,  en  eenen  yegelijken  de zijne   Gegeven  in  onfe  ftad  van  Tolcdo  indemaend 
van  April  na  Paeffchen,  in'tjaer  van  gratiën  is x/l. en  van  onfen  Rijken,  des  heiligs  Rijx  de  14..  van 
Spangien  en  de  tweCicilien  en  andere  de  19.  En  was  (*•»*•) ondertekent  Charles.    Opte  plijke  ftond  ge- fchreven  :  by  den  Keifer  en  Konink.   Ondertekst 

den  waf*  E  N  * N'  Bcze2elt  met  een  groot  zegel  in  ro- 

D  ?!? f)?  W2lJben  tan  &ctt  **aeb  ban  £tat  e  boojft ^tëhetboo:  een  mb  belet/  bat  bc  Staten  ban Viu 
25JHÏÏ2  fm?fafrte  banöcn  WncTcn  BiWentec- tt  «0f8  ™iiamxi ' tot  WU  nrifcontentemem  ba» 
^ngüwnWnce/  en  mingen  ban  bc  gemene  bui:' S£pe/bacr  boo?  gefr fjapen  toa*  cen  grote  muiterpe 
mfocn  bacr  in  en  omtrent  leggcnbe  toetten  %  in  ben toomgeboubcn/  bat  fp  niet  en  botfenbefracn  m** bclretijb  nnbben  He  felbe  Staten We  <©cbeputccr. bc  gcrtab!g!tggcntot2B2ufTe(/  folititercnöc  fecr  cm. ing  fo  aen  bc  Staten  <©encrae!  alö  aen  ben  fiacb nan  &tate  /  om  ban  bet  garnifoen  fo  in  bcr  (Tab/ tfebcn  en  ten  platten  lanbc  ban  ütreebt  leggcnbe  te mogen  ontlatf  toerben/cn  be  faftc  toa»  fo  bene  ge* 

Ë?1?J!?  Pc  ̂atcn  &«««»*/  om  te  folbatcn  in nctjSttcïKban  Htrecbt  leggcnbe/  te  boen  e afleren/ 
^n^siettercontrariege^ttem^^^by^s  tiïSÏÏ^S 
voorn"      H  ™™k™^pz™,  't  felve  hebben  wy  ban  al  otfonnantic  toa?  bcrleent  Jtel  ffrefori-r voor  ons  en  den  felven  onfen  erven  uitonfer  rechter  banben  £>chc/ fo  bci9ccrcCVSnTÏÏi,r,S 
wetenheit  en  volkomen  macht  en  autoriteit  wederroe-  flen tfrt^j  S?ttf  SSS m3Ë^«52£ pen^nietegedaen^wcderroepenendocnteniete  S^lSS 
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mag  gcmacïtt/  fo  en  Babbe 't  felbe  g«n  boo?tganb/ 
ja  Bare  (©cbeputcerbe  frb?cben  Ben  erp?efFel«b  bat* 
fegeen  raeb  meer  en  toiften  om  cenigcn  troofttebe* 
Bomen  /  batfc  baerom  alle  mibbelen  fochen  fouben 
tm  Daer  felben  te  Belpen/  gelijft  een$bcctë berljaelt 

"'  ;©e  fafeenuinbcfen  befoïatcn  ftaet  ftaenbetot  Uu 
reent/  iöbantoebetot  toefte  erger  getoo?ben/  toam 
tic  folbaten  alle  toeeb  Baer  leninge  toilben  beuren/ 
baer  toe  men  langer  geen  raeb  en  toifle.  <£n  alfo 
be  Staten  ban  Ijaer  «©ebcputcerbe  berftenben/bat* 
ter  geen  trooft  nocl)  ftulpe  ban  gelb  ban  lioben  en 
toatf  te  bertoaebten  /  fo  toaren  mibbeler  tp  toe* 
berom  ban  25?ufjel  genomen  be  peeren  ban  Crui- 

se Ecc>  ningen  en  (€ambcrgen  /  bit  albaer  bp  ben  <®?abe 

toaer  boo?  t'elbettf  grote  f  toarigfjeib  të  getoeefl  /  fuï* 
bat  be  <©?abe  ban  2&offu  /  felfjs  in  perfoon  na  25?uflel 
iö  bertogen  /  om  teficn  toat  remebic  BP  tot  berltcBtin* 
ge  ban  öe  boo?f3  $?obincie  ban  8trcrBt/  bieBptoel 
fan  bat  *e  laflen  niet  langer  en  boriberi  b?agen  /  foube 
bohrtcn  binben.  lenigen  tijb  na  3hn  bertrefi  ift  ge- 
Beijrt/namentlpop  ben  %j  ?tp?il$  1577*  bat  ben 
©berfren  Hlïeutcnant  ban  Bet  reglmentban  ben  <©?a* 
Jöe-ftan^DOffu  /  met  eenige  anbere  3£oplutbcnen2$e' 
befUcbbercn/  fotocl  banbe  bnecljtcn  of  folbaten  leg* 
gc^é  binnen  ai£  buiten  boo?  be£tab-poo2tcn/bc$i 
rta-nocn$  omtrent  bijf  uren  gebomen  tè  boo?  be  25ur* 

gemeefiereri  op  't  &tabbutè  en  anbercljan  be^Bct  al* 
baer  bergabert  3ijnbe  /  en  Beeft  met  eenen  fïeren  moeb 
tegen  Benluibengefeib  in  cffecte  befetooo?bcn:  ̂ >u$  ©?e(g 

ren  SST  "an  Soflu  gefonöcn  toaren  /  befe  beben  ben  acljtften  j  lange  Bebben  top  u  nagelopen  /  om  onfe  leninge s  te  ™fi 
Sm   Manp  Ijaer  rappo?t  /  batter  geen  trooft  ban  gclbe 
endanv  boo2bic  ban  Htrccljt  en  toap  banbe  Staten  «pene* bergen    rael  te  bertoaebten  /  maer  toilben  fp  ban  be  folbaten 
K?w    ontfïagen  toefen  /  bat  fp  rommifTic  mebe  b?ocljten  op 
Kafiei  ben  «frabe  ban  25offu  /  om  be  folbaten  albaer  leggen* 
*'m'     bc  te  mogen  cafferen  /  bat  fp  baerom  toel  boen  en  eent- 
Shet!  gemerbelijfte  fomme  ban  penningen  bp  benanberen 
rappor  ferijgenfouben/  omfjen  felben  baer  mebe  ban  ben  fol* nopende  latente  gtujten  en  berloffen/  baer  toe  men  omtrent 

f/i?f'  ioo°°°  onlbeniS  gereet  foube  moeten  Hebben  /  en  fiab ian  be   ben  be  Staten  <aenerael  öenlicben  mebe  gegeben  p?o 
folbaten  oratie  op  ben  <5?abe  ban  25o|fu/  om  op  ben  name 

miïSr  öan  be  Staten  «aenerael  te  mogen  licljten  5  *oco  gul- ben ban  bensf  aen  gelb/  en  ioogo  gulben  aen  laften/  en  bat 
utreebt  tiiebanötretDtberefl/toefenbe  38000  gulben  /baer 
& aen*  öp  fouben  moeten  leggen  /  baer  mebe  ̂   boltfaen  fou- 

ben  mogen  /  bp  fo  berre  fijn  «©enabe  raeb  toift  om  be 
tjoojfebeben  ̂ 2000  gulben  aen  gelb  te  benomen/ 

maerinbien  3ijn  45enabe  W  in'tgcöeel  of  beelniet ttttoiltete  bebomen  /  fouben  fpluiöen  (mbienfpban 

üe  folbaten  begeerben  ontlafl  te  3ijn )  't  gene  stjn  <©e* ttabe  ontbjeben  foube/  moeten  ftirneren.  ̂ e  Sta- 
ten ban  atrecöt  toaren  ban  hit  rapport  feer  berfïagen 

tnqualpen  te  bjeben/  bat  fp/  bic  fo  uitgeput  en  in 
liengronb  bebo?bentoefenbe/  nocl)  fouben  moeten  fo 
oroten  fomme  ban  penningen  opbrengen/  inbienfp 

berlofl  begeerben  te  3i)n  /  fioubenbe  'tfelbe  genoeg* faemboo?  onmogeïiift/  benlaegben  ïien  feerbatfpfo 
jammerujïtbeb?ogenen  meteen  fcBonepbeleaffigna* 
tit  geabufeert  /  en  fo  beerlijben  ban  be  Staten  <©ene- 
raelinfulbennoobberlaten  toerben:  Bet  foube  eenig- 
finö  b2aeglüh  getoeefl  3ijn  öabben  be  tijbengetoeefl/ 
atgïiie  obereenige  jaren  toaren  getoeefl/  maer  nu  fp 
aïfobeb02benen  oberballen toaren/  fo  grote  ontallij* 
feefeolten/  febaben/  leninge/  en  febenftagien  om  bet 
ferngtfbolb  toillig  te  maften  /  ter  fafte  ban  Ijet  beleg  beg 
Catlecïö  gelebcn  babben  /  totfen  fp  toeinig  raebiS  om 
nocftalfulbe  erceffibe  fomme  op  te  b2engen/te  meer 
fo  bc  <02abe  ban  ©offu  ticses  anberen  baeg$beboo?f5 
fomme  hort)  10000  gulben  berlmogbe  /  be&alben  bat 

fjn  fefte  bat  ban 't  laben  bp  hambergen  gementio- 
neertgecn  ioooo  gulbenjS  en  fouben  bomen/  in  boe- 

Gmt  gen  bat  be  Staten  ban  #trecbt  in  grote  ftoarigbeib 
f  bw i9<  toaren  /  toant  inbjen  fpluiben be  boo?f3  penningen  niet 
8fnn?n    op  c\\  ü^ocötcn  /  fouben  fp  be  boo2genoembe  folbaten 

«meest,  nocl)  lanser  moeten  nouben  /  en  in  't  einbc  al|t  al  te  fa* men  ten  platten  lanbe  opgegeten/  en  alle  bergoeben 
luibcn  btiibelen  inberdab  enfteben  uitgeput  en  ge  e* 
bacuccrtfouöenfiUt/  noclj'tpericuï  moeten flaen  om 
boojtnefaccageert  en  bernielt  te  toerben:  toant  baer 
ftcDalbcnbe  folbaten  inbe  ftaben  fleben  banötrecïjt 
leggcribe  /  fn  norï)  toel  ten  platten  lanbe  bef  toaert  toa* 
ren  met  3  3  tiachbclcn  |>ebecbuitfe  folbaten  /  en  eenige 
baenbelen  ̂ alcn/  bk  be  üeere  ban^iergeiSboben 
bebelcnfonöer  baer  toetcbeWen  commifTiebanpe* 
manb  /  albaer  geüjoclit  en  langen  tijb  babbe  leggenbe 
gebouben/  en  ben  Ijuifluiben  fo  aen  gcreben  penningen 
alö  boft /b2anft  en  anberfims  ober  be  100000  gulben 
Dabben  afgcb2ongcn,  Jgter  isf  noch  bp  geballen/  bat 
boo2befennoobbe  Staten  en  bk  banber  fiabfofecr 

belden  altf  of  top  bebelaertf  toaren:  nu  cntoillentep  ̂ aanra, 
niet  langer  na  lopen/  nu  fo  toil  ifefe  Bebbcn/  fonber  bergen 

eenijj  ttttftcl  /  en  toeet  baer  00b  toel  raeb  toe/  en  fo  aen  Je bem  boo?  anttooo?b  gegeben  toerb  /  bat  be  leninge  ££{5 
maer  eenen  bag  oberftreben  toasS  /  en  bat  fp  ban  ren/n 
^tabsf  toegen  baer  toe  geen  raeb  en  toitfen  /  maer  JJftfc 
batter  tegen  $fêancnbag  berfcb2ijbinge  toag  ban  be  J1^ ^taten  /  om  baer  o?b?e  op  te  (tellen  /  tg  fip  met  een 
nefioojt  gemoeb  toeg  gegaen/  en  3ijn  fiembe  anbere 

.   .    UIU   (l„Mlll  lltu    u„,ltM   ,..       I^opluiben  en  ̂ ebel^cbberen  na  eenige  meer  tooo^ 

ben  be  Staten  «©eneraelïjenlicbcn  mebe  gegebehp?o>  1  bengebolgt/Iatenbe  nomtan^  eemge  garbebanfol* baten  met  roersf  en  b?anbenbe  lonten  boo?  be  ba 
mer/ombe2Surgcmeefteren  en  anbere  ban  bea©er 
albaer  toefenbe  bp  ben  anberen  te  fiouben.  ©02tiö  baer 
naer  i^'t  gebeurt/bat  öet  benbel  ban  ben  felben  (Cam*  JjjJ: 
bergen  gebcmen  ig  met  Daer  teapencnenbliecenbe  ^ 
benbelen  /  op  ber  i§tab-p!aetfe  en  boo?  ben  ̂ tab*  taenu 
buife/  en  namen  beplaetfe  in/  blpenbc  albaer  inbe  jj»  ; 
toapenenflaen/  met  bun  monben  boIIobenenb?an*  gra™;j 
benoe  ïpnten  /  't  toelb  gebomen  3ünbe  tot  ftenmfc  ntmti ban  be  bosgeren  ijs  baer  terflonb  een  groot  rumoer  J{*f 
gebomen  /  en  Ijebben  fien  be  burgeren  terflonb  met  &. 
|en  getoeer  en  toapenen  opter  (traten  bp  ben  anbe* 
ren  begeben/  en  3önmet  bier  bliegenbe  benbelen  na 
be(tab-plaetfe  toe  getogen/  in  ful.beröae(ie  bat  men 
niet  en  ftonbe  begrijpen  toaer  fp  fo  üae(t  bp  bman* 
beren  bonben  bomen»   Refter  bo?ger  met  namen 

peter  gianf3.ban  «^ipene^/  toonenbe  opbe&tab- 
plaetfe  /  guam  boo?  fgn  beur  en  fienbe  ben  Eieutenant 
ban  hambergen  genaemt  ê§cDerpcnfeel  baer  aen  &> 
benniffc  babbe/  feibe  tot  bem/  toel  Heer  ïieutenant 
bit  bunbt  mp  een  gecbebjbe  baeb  te  toefen  tgenegp 
begint/ toant  be  bo?geren  niet  lijben  en  fullen  bat  gp? 
luibenben  Baer  »r&t-plaetfe  afnemen  fult/  baer 
op  be  luitenant  anttoooo?be  battet  geen  noob  toefen 
en  foube/  fp  en  begeerben  ben  bo?geren  niet  temte 
boen /ban  alfo  be  folbaten  qualjjben  gefo?iert  toaren 
opbefcBamelen  bo2geren  baer  teeten  noc&  te  b?eben 
toa^/ toilben  fp  toat  beter  gefo?iert  toefen/  ja  feiben 
eenige  folbaten/ top toillen ban  abonb  in  be  $apen 
fteubenen  toefen/  baer  to» 't  beter  fullen  Bebbenbaa 
top  't  bu$  lange  geBab  Bebben/  en  mitsbienfagBpï» 
bo?geren  bomen  aentrecben/  't  toelb  be  folbatcnge* toaer  toerbenbe/  fo  Bebben  fpBaermuö&ettemnBaes 

gaffelen  geleib/b'anbere  bellenbe  Baer  roertf  of  fp  Baö*= 
ben  in  be  bo?gercn  toillen  fcBieten/'t  toelft  be  boo?fcB?> 
ben^ppene0  fienbe/  feibe  tot  Ijenluiben/  bat  fp  Ben 
fouben  toacBten  te  fcBicten  /  of  eer  een  Balf  ure  ten  era* 
bcftn^K  toefen/  fouben  fp  al  om  ben  Batë  toefen  /öe 
bo?geren  guamen  eben  bperig  aentreeften  tot  aen  be 
boo?fj  ̂ Stab-plaetfe  /  Baer  roertf  00b  bellenbe  tegen  be 
folbaten  :  maer  gemerftt  be  25ebeUjebberen  ban  be  m  t 
bo?geren/benb02geren  bebalengeen  ijaeftigBeibban  geren 
fcljietentegeb?uiben/  fijn  een  beelfcljuttcnberbo?ge*  Jj^ 
ren  lanr  be  buifingen  ingeb?ongen  /  begebenbe  Benlui^  „^ 
ben  inben^tabbuife  en  in  bc  benfteren  ban  bien/baer  mets 
Baben  enanber  gereetfcBap  in  toaiS/  en  Bebben  alfo  «^ be  folbaten  boen  afb?agcn  offpban  baer  met  gemab  Drirt 
toilben  bertrecbenv  ban  niet:  en  of  fp  ben  bo?geren  dc*i 

v      ,       .      ,,,.,  „.,.,_  .  Baer  getooonlijhe  toacBt-plaetfe  met  gemaft  toilben  gg 
beftoaert  tonen  /  batfe  bi  leninge  ber  folbaten  alle    laten  bcBoubcn/  baer  op  3P  boo2  eerft  fetben  bat  3P>j* 

toecbfop:ccnö  optenbag  niet  en  bonben  opb?engen/ 1  ban  Baer^berBcib  albaer  berfcljeiben  toaren/  en  bom 
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SSS?  otiec  W  «**  Nltten  niet  en  mochten  bertreeften  • 
JP*  maerDeHieutenantenfolDatett  fïertDe  Dat  fp  genoeg* faemacn  bier  Doeften  befet  toaren/  en  Dat  Debo?gc* 

ren  baft  tegen  Oen  inb?ongen  /  bertroeften  boo?  De 
^Snippenblucbt  ober  be  25acfter-b2ugge  na  be$eu* 
De  /  altoaer  pet  baénbel  ban  hopman  ̂ toertgen  /  bat 
alDaer  be0  nacDttf  en  Wen  bag  be  toaerjt  geDab  Dabbe/ 
mebe  in  toapenen  ftonben/  en  boegben  Den  bpbe  fel* 
be  /  ïatenbe  bc  bo?geren  De  plaetfe  beDouben  en  be* 
fetten. 

^etDijïe  bit  albutfalDiergefcRiebe/  fotéDetbaen* 
Del  ban  Den  $eece  ban  <®oftertop/  bergabert  3ijnbe 
boo2  Den  ©aenb?agectf  logement  /  getrocnen  naer 
De  €olleftecg-poo2te  fonber  trommel  te  roeren  /boo? 
bat  3?  genomen  toaren  boo?  bp  De  ̂ §mee-b?ugge/ 

■tffbra.  't  toelft  De  bo?geren  Daer  omtrent  getoaer  too?benbe/ ï  ©?er  ftim  tC(Jcn  Den  a"ï,eren  /  Dat  gelD  onfe  poo?ten  en 
m  ®0>  muren  /  en  nebben  tjen  terftonb  ooft  m  De  toapenen 
rrtoöh  gcftelb/  De  folbaten  troeften  terftonD  na  De  €ollefteeg- 
X     V°mc '  menenbe  Die  in  te  nemen  /  en  De  foIDaten  ban 
m.     hopman  =£ofccoot/23?ee6-toolt  en  ban  ©inftenburg/ 
we    Die  albacr  in  De  boo?-ftab  lagen/  in  De  ftaD  te  laten 
£«'  nomen/  ban  be$02ticr  ban  be  feibe  poo?te/  met  na* men  0tmt  3fanf5.  ̂ iepfteeg  /  merftenbe  aen  Det 

geloop  Der  folbaten  buitm  ber  pootte/  DatteronraeD 
boo?  nanben  toaov  feibe  tegen  De  bó?gecen/  alDaer 
De  toacljt  bebbenbe/Dattctoo?baertoa!9?  be  poo?te  te 
fluiten  /  gclijft  gebaen  toecb  /  en  b2acnten  De  fïeu- 
telen  lanrDe  beften  een  ongetooonüjfte  toeg  inberfe* 
ftertDeib  op  Bet&tabftuté/  fuïjc  De  boo?ftf)2eben  fol* 
Daten  't  felbefienbe/  ingenomen  Debben  beibebe  bol* **0->  toerften  aen  be  feibe  poo2te/'teene  genaemt  ffêanen* burg  en  Det  anber  ̂ tautenburg  of  ̂ terftenburg/ 
Daer  bier  lange  metalen  ftuc&en  gefcDuttf  op  ftonben/ 
flelijft  fp  ooft  innamen  fefteren  Dogen  t02en  genaemt 
De  25ülf)outoew?  to?en  /  Daer  De  boo2fcfi?eben  Po?- tier  3ijn  tooonplaetfe  fjaDDé  /  befettenbe  alfo  boo2tg  De 
toallen  tufTchen  bcibe  De  boltoerften  en  boo?tö  een  fefter 
plaetfe  boben  De  boo?fcft2eben  poo?te.  ̂ e  bo?geren 
ftaDDen  Hen  miDDelcetijö  in  Daefte  in  toapenen  geflelD/ enguameningoebe  02D2e  nabeboo?f3  poo?te  en  bol* 
toerften  treeften  /  maer  al  eer  fp  te  Dege  bergabert  toa* ren  en  noen  bertroeften/  guam  Den  <©becften  Sluite* 
nant  hambergen  /  met  ̂ opman  ©inftenbütg  uit  Det 
Cooftecban^^outoeté/albaer  hpgelogeect  toaö 
met  t?  folbaten/  De  gracht  lanr  in  meninge  om  na 
De  €ollefteeg-poo?t  te  gaen/  en  fo  De  $02tier  mette fïeutelen  moerjt  ontgaen  toefen/alfo  Dat  3tjn  o?Donacté 
ganfttoatf  naer  Det  ̂ taDDuté  Bern  Die  af  te  nemen/ 
maer  ftomenDe  omtrent  De  £mee-b?ugge  /  Daer  baft 
bcel  burgeren  bp  ben  anberen  toaren  /  fel  ben  De  burge* 
ren  /  Dit  té  De  gene  Die  ontf  Dit  Doet  en  al  't  fpel  maent/ enb?acgDenfjem  toaer  9p  ïjeentoilDe  /  toaer  op  ï)p 
boo2  anttooo2Dgaf/Datter  geen  mangel  entoasf/öp toilbebp  fijne  folbaten  om  Dieteftillen/  en  Doen  ber* 
trechen:  ©aerop  fefterb02ger  genaemt  ̂ cnrift  ban «iet  /  toeDer  feiDe  /  neen  (^eer  hopman/  Daer  isf  man* 
gelö  genoeg  /  De  nneeftten  3ijn  alDaer  getrocnen  Daer  3p 
niet  befcDeiben  en  fijn  /  en  baer  De  bö?geren  Daer  toacDt 
placbten  te  Douben  /  en  bat  nocD  een  paer  uren  b?oeger 
Dan  fp  op  be  toaebt  plegen  te  treeften  /  't  toelft  fp  fonber n  bebel  en  ftennifTe  niet  gebaen  en  Debben.  ̂ p  en  ©in* ftenbucgöaecop  replicerenbe  Dat  f^  Daer  ban  niet  en 
tomen  berfoclnen  bp  De  folbaten  te  mogen  gaen/'t  fou* De  terftonD  fciöen  fp  rjcfltlö  toefen:  een  anber  bo?ger 
feibe  neen  S|eer  ̂ opman  baer  en  Debtgp  't  niet  /  gp  en ftomt  bp  u  folbaten  niet  /  gp  moet  Dier  bp  ontf  binben/ fo  biclen  Daer  meer  tooo?ben  /  en  beben  be  bo?geriö  fn* ne  fcfuitten  Dun  getoeer  afleggen/  en  fouben  ooft  buiten ttoijffel  nan  De  bo?geren  boot  gefmeten  Debben  getoo?* Den  /  ten  toare  fommige  befebcibene  b02geren  /  ten  be* 
(ten  gefp20lien  Dabben  /  't  toelft  ooft  fienbe  fefter  bo?ner genaemt  gacob  ban  3CfcD/Deeft  bcibt  De  Boplufben  in mm*  geb2acDt  en  be  beuce  na  Dem  toegefloten/ om Denlutben  t  leben  te  falberen  /  bocD  be  borneren  DeDen «manpebeureterftonbopenen/  om  De  boo?f;©opluiDente 

in   teW™™™  u öetoacen/  Dan bebonben bcfelbe  in  Den Dof /Daer  fp  meenben  te  ontnomen :  al^  3P  nu  De  feibe XI.  DeeJ. 

Ooriprohk  det  Nederlandfè  Beroerten. 
75?7 i  toeberominDutë  geb?acDt  en  berfeftert  Dabben  /Deb*  tn^°f 

benfp  baer  ban  aen  be  ftëagiftraet  be  toeet  gebaen/  %ïïkmt 
mibbelretijb  Debben  be  boo?f3  ̂ ennftban  mm  en  ee*  burgöp 
nigeanberebo?geren  benboo?f3  (Cambergen  baer  toe  *«W 
geb?acDt/ bat  Dp  hopman  ©inftenburg  foubefenben  l^mt* 
bp  be  boo?f3  folbaten  /  en  De  feibe  uit  3tjnen  naem  bela*  recijt 
flenen  bebefen/  bat  3PDe  boo?f3  boltoecften  terftonD  w*ü& 
berlatenenDenelr  na  Den  logpfen  begeben  fouben/  of  Smm 
feiben  fo  Dp  fulr  niet  boen  en  toilbe  bat  Det  te  bebucDten  nmt 
toaef  /  batm  niet  toel  afïopen  en  foube  /  toaer  Doo?  De  wen.    k 
boo2f3  (Cambergcn  beb?eeft  3ijnbe  boo?  berbo?geren 
raferije  en  furie  ben  boo?f3  ©inftenburg  fonb  aen  befte 
be  folbaten  om  Denlieben'tgunt  boo?f5  té  te  bebelen» 3UDU0  3ijn  be  boo?f3  Binftenburg/  met  SCntontébe 
I^iDDer  l^opman  ban  De  bo?gerpe  en^enrift  De  «op 
3©enD?icD/  De  boo?f3  ̂ enrift  ban  ïiict  en  eenige  anDerc 
bo?geren  gegaen  op  De  beften  en  boltoerften  bp  De 
boo2f3  folbaten  ( be  bo?geren  ebentoel  met  ttoe  benbe* 
len  baer  na  toe  treeftenbe )  en  Deniui ben  uit  Den  name 
banben<aberften  luitenant  (Cambergen  bebelenDe 
terftonD  ban  Daer  tebertrerften  en  Den  eir  in  Dun  logi|* 
fen  te  begeben,  <©e  boo?f3  folbaten  fienDe  Darenaen- 
flag  gefalgeert  en  mifTuftt/  en  De  bo?geren  aenftomen/ 
Debben  Den  ercufe  op  Daer  <©berDeib  gebaen  en  $w  &  f<* 
terftonbbertrocftenbanbeboo?fcD?eben  boltoerften  en  te- 
fterfttenboo?beiSieuftrate  tot  boo?  bt®bbpe  ban  &.  SS 
poutoeté/  toefenbe  Det  logement  banbenboo?noem*  mvfca. 
ben  (€ambergen/al  toaer  fp  fefteren  njb  lange  ftil  Diel* 
ben  en  Doo?ben  bat  ben  boo?f5  (Cambergen  ban  bert 
bo?gerengebangcntoajS/  DocDalfo  Den  eenige  bo?ge> 
ren  benbeien  bolgben/  betoelfte  eenige  <6ebeputeerbert 
ban  Den  Daren  aen  DenluiDen  fcDi&ten  /  Den  af  b?agen? 
be  of  3P  Den  fcDeiben  en  eir  in  Den  iogijfen  toilDen  ber* 
treeften  of  niet  i  en  naDien  fp  berftlaert  DaDDen  Daer  toe 
bereib  te  3ön  /  Debben  3p  Den  benbel  geb?acDt  boo?  Det 
conbentban De «egulieren/toefenDe Det iogöfif banDen  «,, rt- . ©aenD?ager/  en3önboo?töbanDenanDerengefeDei*  Sn8«t 
Den/elrinDun  Iogijfen/  Daer  na  3ön  Deboo?f3^op*  «f°pw> 
luiDen  hambergen  en  ©inftenburg  geb?acDt  in  Den  ÏSSf 
iStabDuife/altoaer  3P  inDerDaeft  onDerb?aegttoer*  S^SL 
Den/en  boo?t#  Daer  na  op  Det  Cafteei  ban  ©?ebenburg  *m  ae»  j 
Doo?  aenljouDen  ban  De  burgeren,  ^«öt- m  toaren  opbe  l^eube  nocD  ttoe  benbelenfolba* 
ten  bp  Den  anDeren  in  toapenen/  namentlijft  Det  ben- 
Del  ban  Den  ©berften  ïieutenant  (Cambergen  en 
hopman ^toartgen,  toelfte beibt  benbelen  feer  fterft 
toaren/  en  betotjle Öet  benbel  ban  hopman  .Stoart* 
gen/'iefnacDrefte  bo?en  en  Den  geDelen  Dag  alDaer  De toatDt  OaDDe  geDaD/  fo  toilDen  De  bo?geren  Dat  Det 
benbel  boo?fcft?eben  ban  be  $eube  bertreeften/  Den 
ftDeiDen/enelrin  Den  Iogijfen  gaenfouDen/  tottoe^ 
ften  einDe  3P  Den  boo?fcD?eben  Cambergen  Dabben  fe* fter  billet  boen  teftenen/  baer  in  DPbenboo?noemben 
hopman  fulr  bebai,  toelft  billet  boo?  een  banben  bo?ge* 
ren  ïgopluiben  met  namen  fjan  3facobf5.  ban  £eem^ 
put /met  berfcDeiben  bo?geren  beleib  aehben  boo?f5 
hopman  op  be  &mbe  geb?acDt  toerb:  DanDeboo?^ 
fcD?eben/ hopman  «Stoartgen/gaf  boo?  amtooo?& 
Dat  Det  een  afgebtoongen  bukt  toaief  ban  eenen  gebam 
gen<©berften/  enbatDP  Daerom  't  feibe  ongeDouDen toa^te  obebieren/  fp2aft  eerft  feer  ttw/  D?eïgDe  De 
bo?geren  metten  b?anb  /  en  batfe  Daeft  fouben  ften  Den JHoDen  ïtf  ae»  aen  allen  ftanten  opgaen  /  ten  toare  mett 
Degebangen  ̂ opluiDen  in  b?pDeiD  flelDe:  maerten 
laetften  fienDe  geen  uitftomfte  en  Do?enDe  ooft  Dat  De 
burgeren  op  geen  D?eigen  en  acDten  /  en  Dat  De  feïbe  ge* Delibereert  toaren  Denluiben  te  Doen  bertreeften  met 
gemaft  of  met  ongemaft  /  fo  té  't  benbel  ban  $|op? man  &toart/  mittf  ben  folbaten  gebenbe  affeuran* tie /Datmen  Die  /  na  Dun  logementen  tretftenDe  niet 
mitotioenenföuDe/  ban  Daer  bertroeften/  DorDDeb* 
ben  be  bo?geren  boben  in  be  <§tab  be  folbaten  ban  <®o? 
fiertoijr  benbel  /  até  fp  in  Daer  logementen  toaren/  Den 
getoeer  ontDaelt/  onber  belofte  ban  bat  Den  't  feibe  on* befeftabigt  toeberom  geiebert  foube  toerben/  en  Daer 
na  Debben  fpber  omtrent  i  oo  banbc  feibe  m  ̂ .^facobjj 
Uerfte  boen  gaen/  't  toelft  De  bo?geren  ban  Detneer- einDe  ban  De  ftaD  bolgenbe  /  ooft  gebaen  Debben  mette 
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folbaten  ban  «topman  ̂ toart/  en  ö^üöcn  öe  feibe  al^  |  trent  elf  itccn  öen  letten  SipjmWt  gebeurt  bat  een 
baer  met  bier  befebonben  /  bOü2t.s  bebben  be  bojgcren  i  mtooonber  ban  be  bemuirbe  3©eert/  toefenbe  een  ban 
in  ben  nacbt  gebangen  genomen  ̂ opman  232ecb*  j  be  boojlteben  ber  {lab  ötrecbt/feberfjuigraeb  uit  fijn 
tooit/  bc  luitenanten  ©enb2icbban  <©ofiertoijb en  D"ténieen  fclmite  bebe  laben/  ominbe  (tabtcb2en* 
anbere  bebcl-bebüer£  met  bun  («ïuomflagcr.tf /  enten    gen/ 't  toelb  be  folbaten  albaer  leggenbe  niet  en  toilben 

foxman  {^etflcn  00b  feopman  «^toart  /  be  toelfte  berlteben 
tÏÏir -ie  3ünbe/  fp  in  lange  niet  liabben  bonnen  binöen.  *DesS 
%mtt''  morgens1  metten  bageraeb  3ünbe  tongeren/  boo2al* "Qtu«™  len  Staten  na  be  ifieiibe  refponberenbe/  bomen  aen* 
En32  trecben  en  Ijebben  getoilt  bat  be  folbaten  ban Ijet ben* ftcrtotjö/  bel  ban  (hambergen  nu  nocb  op  be  i&eube  sijnbe  Ijen 
aQ!i      getoecc  tet(tonb  afleggen  foubcn  /  't  toelb  fp  eer(t  toet- 

gebogen  /  flaenbe  met  rappieren  en  to02penbe  met  (te* 
nen  op  be  arbeiberoyin  boegen  bat  eenige  ban  bien  ge* 
bjongen  toerben  tn't  toater  te  fpnngen/  betf  niette* 
genftaenbe  ïjebben  be  anbere  arbetbers  be  febutte  ban 
lanö  geitenen/  be  folbaten  bat  fienbc  bebben  na  be  fel* 
be  gefeboten/  be  bojgecen  floubenbe  be  toaebt  op 't 
boltoerb  aen  be  3Beert-poo2te  't  felbe  bernemenbe/ 

l°Ctn0^ben  te  boen/ maerfienbe  bat  ijet  ben  boderen  ernft !  bebben  toebce  tot  be  folbaten  gefeljoten/  toaer  boo? 
en  anö«  toaov  toaren 't  felbe  toillig  te  boen  en  bjacljten  bet  tn't ,  ter(toi "* ,  ter(tonb  in  bc  ftab  groot  rumoer  en  bergaberingege* 

fBatcrgbuté  ban  finte  Cecilia  Cleo(ter  albaer  op  te  j  bomen  tè  onber  be  gemeente/  fulr  bat  be  bo?geren (F" l* Üeubc  (taenbc/  boel)  bebben  be  bo?geren  Oenluiben  I  benter(tonbaenbemuurenbegebcn  öebben/  en  (ten 
23ebel 
fjcb&crjS 
banbe 

bo?gcrcn  terftonb  en  op  (taenbc  boet  geconfenteert  bat  fp  't  felbe ba" lIt- toeberom  acntrcchcn  ennaljcnnemcnfouben/  mit$ 
SanScnf'  babeUjli  ber  (tab  uit  teecbenbe  boo?  be  pookte  ban finte  Catrijnen  /  gclijb  fp  gebaen  bebben  /  en  be  anbe* 

bcre  folbaten  bani  be  .toacljt  niet  3ijnbe/  hk  ben  ged- 
ane bctoeer/  gebjb  berbaelt  i$/  toa$  afgenomen/  i$  bert 

foiöaten  getoeer  toeberom  gelebert  en  3ijn  mebe  al  (ttllebené  be 
felbe  poo?te  uitgetogen  i  alfo  i#  be  (tab  ban  ötreebt  / 

be  be  folbaten  ban  b'een  poo?te  na  b'anber  lopen  /  met 
ben  getoeer  /  baeljten  bat  fp  eenig  aenffag  om  b'een  of b  anber  pookte  m  te  nemen  moeïjten  bebben  /  maer  fo 
men  toetnig  tijbg  baernainberfebeïben  buifen  buU 
ten  (€olIe-(teeg-poo2te  ben  bjanbfacb  opgaen/  toil*  ®c  h 
ben  be  boderen  be  pookten  geopent  bebben/  om  be  JJm» 
bjanbfticbtersf  te  becb2ijben/  fulr  bat  niet  fonber  f  toa*  «egt 
rigljeib  bp  be  |Bagi(traten  baer  in  gemaebt  /  be  poo?*  *"*«» 

trerften 

ïïcfir. v  bte  nü  tien  jaren  lange  met  folbaten  toaren  bcla(t  en  \  ti  ban  €olle(tceg  ïö  geopent  geto02ben  /  en  fijn  bê  bo? beftoaert  getoee(t/  en  D002  geen  mibbel/  niet  tegen- 
(taenbe  /  bet  bebel  en  erpjeg  fcbiiiben  ban  ben  &oninfe 
(batmen  ötreebtban  ben  garnifoenen  ontlaitenfou- 
be)  en  bonben  ontla(ttoetben/  nu  met  gemaft  en  fon- 

ber eenige  blocb(t02tinge/  alïf'top't  alöer  quaet(te 
fcljeen  te  toefen  /  ban  alle  bet  garnifoen  en  beijgsf-bolb 
ontlebigt  /  tot  grote  bipfeönppe  ban  alle  tntooonöeren 
ber  felber.  €ot  gcbacDteni(fe  ban  't  toelb  tb  ïk(c  jaer- btebten  Jjcb  gemaebt. 

Jaer-dicht. 

pi*  ftadt  Van  VtreCkf   tien  laren  rohoVden  I» 
fVVaer  bedMNanQk 

Met  fiLdaten,  Wert    onVerVVaCht  VerLpJl, 
dies  j  II  V  GoddanCk. 

Ander: 

VtreCht  VerMaert,,  boNen   reden  6e/Waert** 
en  deerLICK  gefVeL,(, 

Wert  onVerVVaCbtfVbllt  „  deJaLdtfen  fJllt, , 
en  V ril  gefteLt. 

)€  folöaten  nu  alw  uittct  (tab  ge(tel  jijnbe/  b^b- 
ben  be  anbere  boo:  be  poo2ten  leggenbe  eentge  i\\u 

gemaebt/  heïmmc  aen  gaben  batfe  bare  ̂ opluiben 
€om-  buiten  ber  (tab  berfeberajabben/  pzefenterenbebietn 

m  aca'  öanöm  te  leberen/  mtts?  gebenbctnbunplaetfeeent- uouöm  öc  <O(tagier0/  om  met  baer  tebanbeleninrcbelijb- 
bp  öte    ijeib :  baer  op  baer  boo?  anttooo^b  toeib  gegeben/bat? 

m'  men  ban  geen  meningeen  toaö  öltagiertf  tegeben/ 

D; 

leggen bc 

m£j(e     maer  toilben  fp  baer  ̂ opluiöen  oberleberen  fonber 
uitgero*  <D|t.igt'erö/  men  tuilbe  rebelijft  met  fjen  banbelen/ batmen öacc ^  ̂; [jcn  btta&  namcn tot ^ anberen bacgj» / 
anöerem  öan  W*  nwn  alöboe  utt  baer  amtooo^b  merbtc  /  bat* 
be  boo^  ter  bcb^og  onber  fcftuilbc/  bp  eemge  ban  bare^op* luiben  en  ©ebeWjebberen  gepiactigueert  /  fteeft  men 

mette  (elbe  geen  lange  fpjabe  gebouben/  maerbojt 
afgefeib,  alfo  baer  anttooojb  geljeel  impertinent  toas^/ 
bat  ̂   Utiben  be  gemene  folbaten  nocb  eenö  boo?  be 
laetjte  reife  moeïjten  boo^bouben/  batinbienfpt'fa' mcntlüb  uitten  lanbeban  ötreebt  toilben  bertreeben 
en  baer  buiten  blijben  /  men  te  b?ebcn  toais  /  elb  ben* 
bel  aen  te  tellen  2000  guIDenaV  niet  tot  leeninge  of  an= 
berfinief/  maer  alleenlijb  op  afb02tingeban  eaflTatie 
en  af  banbinge  ban  bcnliebcn  regiment/  bun  belaften* 
te  terttonb  baer  mebe  te  bertrec ben  en  booj  aebt  uren 
beö  mo^gettö  anttooojb  in  te  brengen/  fo  fp  beben/ 
maer  fecr  onbelceföelp  /  fo  batmenfe  toeber  bttK  ber* 
treeben;  toant  bic  ban  ütreebt  meenben  batbep^e* 
fentatic  ban  2000  gulbenjS  aen  elb  benbel  fo  beleeft 
toaoy  bat  alle  be  toerelb  foube  fporen  be  reebtbeerbig* 
Dcib  bunber  fabc/  bat  fpbegenenbie  gepaft  babben 
benluiben  goeb  /  en  bloeb  en  al  te  nemen/  nocb  gelb  toe 
pjefenteerben  tegeben.  totj$  baer  na /te  toeten  om*  I 

uit  tegc 

be  folöi 

geren  uttgeballen  met  een  grote  furte/  boeb  mettoei*  tenbe 
nig  ojbje  /  en  lebben  tegen  be  folbaten  een  grote  fc ber*  ̂lbfbfl 
mutfïnge  gebouben/  en  ïjebben  be  b02gerenbebicto*}u1fö"öe rie  bebouben  niet  fonber  bloeb(to?tinge  aen  btilK  30*  boo*.  I 
ben/  boetoel  minftban  bebojgeren/  niet  meer  ban  mm 
bier  of  büf  bo?gertf  boob  bbjbenbe  /  en  eenige  gegue(t/ 
enblebcn  ban  bc  folbaten  tuffrben  40  en  50  boben/ 
en  onber  be  felbe  een  ©enb2ig  ban  hopman  ©inben* 
burg  tiie  gefeboten  3ijnbe  /  genoeg  tot  pulber  berb2anb 
toerbe.  3Nn  alfo  beb2efe  onber  bc  folbaten  toatf/  be* 
gaben  fp  ben  op  ter  loop/  Debbenbe  tcbojen  berfcljeis 
ben  poppen  in  be  buifen  geleib  enoobmet(tro-toif* 
febenbe  buifen  aen  b2anb  gefteben/  fo  bat  geburen* 
be  beboo?fclj2ebenfcbermutfinge/  nocb  toel  20  bui? 
fen  geujb  aen  gingen  /  boojtoelben  b?anb/mee(t  alle 
be  Ijuifm  buitm  be  felbe  pook  e  /  alö  00b  in  be  <éan$- 
(teegberbjanben/alöoob  ttoe  famoreufen  met  turf/ 
en  bet  bab  ban  finte  3too(ten<©a(tbutë  oobeen^beefö 
af-b2anbe/  't  toelb  een  groot  jammer  om  fientoag  / bc  be(tructie  boo?  be  arme  buuren  /  albaer  fo  lange  en 
beel  ban  be  felbe  folbaten  geleben  bebbenbe.   $|op-  , 
man  ïofecoot  i$  be  P2incipael(te  getoee(t/  tie  ten 
bjanb  albaer  bebe  (tiebten/  fobp  b'info^matte  naec* maelis  ij$  gebleben  /  en  ÖP  Bern  baer  naer  binnen  W\)U 
te  «suurftcben  beeft  beroemt/  al$f  fip  eenige  Ijuitf- 
luiben  ban  ïBerbboben  b2eigbe  beitiuiben  g^>02p  te 
toillen  boen/  W  l)p\bmm\  be  €ollc-(teeg  gebaen  bab^ 
be/  fofe  geen  gelb  en  toilben  geben  tot  ber  folba*  ©efoi» 
ten  beboef.  ̂ e  boderen  berbolcbben  be  folbaten  öa"n bte  ̂ ie  benöelen  albaer  (terft  toaren/  namentlijft SSS& 
bet  benbel  ban  Binbenburg/  ïofecoot  en  252eeb*  Sen  < 
tooit/ of  föetel/  tot  buiten  be  <0ameï(tege  /  altoaer  fp  ®°»e- 1 
beblucbtboo2t^  namen  na  ftgtfgug/  optetoeebban  JfSL  ! 25unnib/  mibbelretübjtjn  be  folbaten  leggenbe  in  be  aen 
a©eert onber  hopman  Snater/  buiten  finte Catrij*  ̂ a"*1 
nen  poo?te  onber  «©errit  ban^icbem/  en  buiten  be 
a©itte-b?outoen  pookte/  onber  bendeere  ban  Crup^ 
ningen/  en  Slijnben/  mette  anbere  uitgeleibe  folba* 
ten/  altfamen  mebe  geblucljt/  fonber  noebtantf 
baer  eenige  b^anb  te  (tiebten/  ban  in  be  3©eert  mo* 
(ten  be  buur-luiben  b'een  een  gulben /b'anber  een balbe  giilben  geben  tot  eenaftoebt. 

Jan  van  Hout  in  fijn  leven  Secretaris  der  ft  ad  Ley den, 
v>afi  op  defe  tijd  binneu  Utrecht  gekomen » den  Heer  e 
voti  Noortwijk  vergefelfchappende  >  aldaer  hy  defe  na- 

volgende Duit  pi  verfen  maekte  ,  op  der  ftad  van  [/- 
tr  echts  verlojjtnge  van  defefoldaten. 

r\E  kloek'  en  mannelijke  kracht, -L' Al  fins'  een  langen  tijd  veracht, 
Tot  onder  in  de  fnee  verlmadeljk  gedoken: 

Komt  naer  defon  fijn  gulden  rat 
Gedreven  heeft  het  oude  par, 
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Den  voorgeftclden  tijd ,  geweldig  uit  gebroken : 
Alift  dat  men  het  leeuwken  naekt 
Van  joncx  op  voet  en  huiflijk  maekt, 

Zijn  leeuwen  aert  en  fal  daerorn  noch  niet  verflauwen: 
Want  als  men  hem  ten  laetften  tergt, 
En  tot  verftoreniflfe  vergt, 

Bruikt  hy  ftrax  fijn  geweld ,  fijn  tanden ,  fleert,  en  klau- 
wen. 

So  gingt  met  u ,  ö  ftad  Utrecht, 

Sint  dat  gy  luy'  waert  uitgerecht, 
En  u  ftrijdbaer  gemoet  in  breydel  was  bedwongen, 

Van  hem,  die'trijk  *  altijds  vermeert, Wiens  naem  alleen  fchrikt  en  verveert 

Hem;  die  geweldig  heerfchtin  d'alderoudfte  tongen. 
Dat  hy  het  huis  *  groot  van  geweld, 
Tot  een  ontfich  u  had  geftelt, 

Gelijk  een  Vader  doet  die  roey  voor  'skinders  ogen, 
Moft  gy  al  waft  om  dr2gen  hert 
Veel  fpijt,  veel  leet,veel  hoon ,  veel  fmert, 

Rechts  of  gy  Haven  waert ,  gedulden  en  gedogen. 
Denkt  wat  herts-knaging  u  geweeft 
Die  luiden  zijn ,  die  gy  gevreeft 

Hebt,  een  fo  lange  tijd  de  geefelrijke  Moren* 
Die  u  fo  groten  laft  aendeen 

Nauw  fijnd'  een  lijden  dat  het  fcheen 
Dat  fy  tot  u  bederffenifTe  fijn  geboren, 

Dat  gy  ontlaft  zijt  en  gevrijt 
Van  defe  Spaenfche  Sodomijt-  ■ 

Ten,'tfchenlel  van  u  bedden,  van  dees  Alfs  gedrochten, Bedankt  hier  van  den  *  Roden  Leeu 
Bedankt  den  *  Water-rijken  Zeeu, 

Dieu  tot  defe  uwe  oude  Vryheid  brochten. 
Maer  daer  met  waft  noch  niet  ge-ent, 
Dan  't  lijden  was  u  weer  gewent, 

Want  menfchen  boos  die  u  bederffenis  bejagen 
U  met  den  fnorckcnden  Hans  Moff, 
Die  al  de  werelt  mette  poff 

Enfnorken  dwingen  wilt ,  fint  die  tijd  wouden  plagen 
Dees  u  aendoende  groot  geweld, 
Hebt  gy  haer  macht  ter  neer  geftelt, 

Waft  niet  een  grote  luft  u  kloekheid  te  aenmerken, 
Met  wat  een  Martiael  gemoet 
Gy  dees  ter  poort  uitwijken  doet, 

Naergys'in  boeyen  hadop'tflot  en  in  der  kerken. Dit  ftuk  verheft  u  oude  naem, 
Dit  ftuk  ontwaekt  u  oude  faem, 

Die  nu  by  naeft  een  eeu  in  u  luy  hadd'  geflapen, 
Dit  werk  fo  heerlijken  begonft 

Ten  einde  drijft,  't  is  nu  klein  konft, 
Naer  dien  gy  in  de  hand  genomen  hebt  de  wapen, 

En  denkt  dat  uwe  oude  eeu 
Vergeefs  niet  gaf  den  Stichtfchen  Leeu  j 

Betoont  u  Bataviers,  d'ou'  vrefe  der  vileynen, 
En  werpt  nu  wal  en  veften  om, 
Ja  neemt  ganfeh  wech  de  faek  daerorn, 

So  gy  nu  hebt  gedaen ,  wilt  u  daer  neven  weynen. 
Terwijl  de  kinderkens  fijn  kleen 
So  werd  by  hen  met  fchrik  geleen 

De  roede  voorde  fchou,  geftelt  uit  haren  handen: 
Maer  als  fy  meerder  fijn  bedaegt 
Siet  menfc  dees, daer  met  geplaegt 

Sy  voormaels  fijn  geweeft,  al  heimelijk  verbranden. 

7^ 

r\<$  boo?fe  folbaten  altmtf  ban  atcecljt  en  boo?-  fte 
■^ben  ban  toen  becb2eben  5ünbe  /  3ijn  b'een  fner  en 
ö  'ander,  baec  getogen  /  latende  becluiben  bat  fp  be  fol* daten  ban  bc  b:ic  benbelen  binnen  tltcccbt  gelegen 
Iiebüenbe  toilbcn  ombrengen  /  alö  ooifahc  5ijnbe  ban 
defe  tcagijnuc  Comcbic/  bocD  feg  benbelen/  ban  be 
felbe  becb?eben  folbaten  /  fijn  beö  nacDtë  bp  ben  anbc-= 
ren  genomen  tot  gepfl'  een  b02p  gelegen  een  mijl  ban 
èltcecbt/baecfp  toeimg  t'eten  bonben/  boo2  trien  toe 
fjuifluiben  meeft  beclopcn  en  boo?  be  langburige  guel- 

^  lec,  Imge  ber  folbaten  en  uittecinge  geljeel  bebo?ben  toa- 
tutu    ren  /  fp  Debben  albaec  tooons  opgegeten  battec  toatf/ 
foftcn  en  communicatie  metten  anbecen  gebouben  Ijebbem 
ït%&  Dc  /  5Hn  fe  toM*  üan  ö'icï  getogen  na  ïDijft  te  3£up2* 
feïpr,  (ieben  /  begcrenbe  albacc  in  te  toefen  en  bictualiete 
nu»    fjjedfrrn ;  die  ban  WijU  en  Debben  Oaec  niet  bo?bcn  ge- 

|  Deel  tegenfiaert:  maec  Debben  Daecgeacco?beect/ bat* fefouben  mogen  in  en  uitgaenom  bictualiete  nopen/ 
mits  nocljtanö  Oaec  Daltf-gctocec  aen  be  poo2tcn  laten* 
be/maccfijn  ten  laetften  genoeg  be  (lab  meeree  getooj*  (*■  w ) bcn/enljebbcn  bic  in  tjaccgetoelb  gencegen/  cniioc* 
toel  be  bo?gccen  baec  f  net  mebe  belaft  en  bef  toaect  toa^ 
een  /  boo?  bien  fp  geen  gelb  en  Dabben  /  fo  Debben  fp  aU 
baec  Den  fo  geljouben  bat  fp  boo2  ceeft  albaec  geen 
merftelijfte  fcfjabe  gebaen  /  nocljte  bpanbfcbap  getoont 
en  Debben :  ban  baec  beften  fp  tecfïonb  b?icben  uitgc* 
fclnfet  aen  allen  bo?pcn  banfjct^ticbtmctbiecjiop^ 
luiden  onberteftent/om  ban  Ocn-luiben  leninge  te  Deb^ ben/b002töfjcbbenfpuitelK  ban  be  tien  benbelen  een 
cot  ̂ cfjutten  na  bc  ©aect  offjet  b02p  ban  ©2ecf  toijb/ 
leggcnbe  tegen  obec  ©panen  opte  %uW  gcfonben/om 
't  felbe  tn  te  nemen  en  albaec  mebe  te  logeren/ en  bte ban  atcecDf  baec  boo?  te  benoutoen  en  te  bebtoingen  mm 
Den-luiben  ondecDoudte  boen/  maec  ï|opmnn  èec-  t>r©acrt 
benb2oea  en  fijnen  Hictuenant  <©ecrit  ban  €cft  en  be;  £[??ccf' 
belfjebüecenban  een  benbel  folbaten  albaec  gacnifoen  Si" Doubenbe/  Oebben  Den-licben  boo?  anttooo?be  gege-  men/ 
ben/  bat  fp  luiben  fulc  niet  toelaten  en  fouben  /  be  felbe  £ocö  'L 
ontbiebenbe  bat  fp  Dun  ban  baec  manen  fouben  /Doe öcraccr9 toelbe  gemene  Rnecfjten  albaec  op  bc  idaect  leggcnbe 
ban  contcacic  finne  toacen  /  en  be  boo?f5  folbaten  inla^ 
ten  toilben  /  toaec  boo?  albaec  een  gcote  commotie  ge* 
nomen  ioVfulc  batbe  folbaten  genoeg  alben  ban  in 
toapenen  toacen  /  't  toeln  fienbe  ben  boo2noemöen 
hopmanen  fijne  bebelDe^bbecen/ftcbücn  eenigetoci- nige  banbe  oubfte  en  gefcbinflc  folbaten  fb  gcinfo?- 
meect/  bat  bctojjle  öen-luiben  be  foitcefTe  ban  ben 
452abe  ban  25o(Tu  toajs  bebolen  en  bectcout  /  fp  luiden 
ooft  niemanb  eec  en  eebotjalbcn  /  baec  op  of  in  laten  en 
moctjten/enfo  fp  contcacic  beben/  toacen  gefcljapen 
gefcDolbcn  en  ban  Ijtm  betalinge  gefcufteect  te  to02^ 
ben/toelftc  pecfuafie  onbeebe  geinenen  folbaten  ftb^ 
menbe  /  fulften  ftcacDt  öabbe/  bat  fp  gclijftec  Oanb 

(Öoetoelccnigegcotelöftö  tegen  Dun  to'il)  b'anbecefol> baten  ban  buitm  Romende  /nittecfebanfe  gefjouden 
Debben  /  fuicfp  genootd?uftt  toacen  tocdecom  te  cugge 
tetcecben.  ̂ $p  Debben  ooft  een  bobe  gefcDifttaenbe 
folbaten  binnen  3fimec3Sfoo?t  leggcnbe/  ten  einbc  bat 
bc  felbe  fouben  brillen  paffen  op  een  feftectijbenucc  haften 
geceet  te  5tjn/fp  luiben  fouben  totDen-Uebcn  affiden*  Sa« 
tie  bomen.  TDocD  boo?be  goebc  toeficut  entoacDtio1  mtS* bebobe  en  b?teben  in  Danben  banbe25ucgecmeeftec  foo?t/w« 
gecaeftt  /  Ut  ben  bobe  in  gcbanftenifTe  Debben  boen  °ntDhc[u Üellen/  fobat  Dacenacnflag  geencjfectgef02teecten 
Deeft.  5^aec  na  Debben  fpnocD  een  bode  met  b2iebcn 
aen  die  ban  atcecDt  gcfonben  utt  ben  name  banbe 
gemene  ftr/jgfluibcn  ban  ben  eegimente  ban  ben  <&i& 
beban^SoJTu/  baec  in  fpben  bo?gcccn  ban  ötcecDt 
nocD  toel  geecne  be  fcfjulb  ban  ben  toand  buiten  be 
(€olle|leeg  /  opleggen  toilbcn/  en  bcftlagcn  Den  bat 
menfe  alfo  bpanblijften  getcactecct  ijecft/nabemael 
( feggen  fp )  fp  Den  fo  tcoutoltjb  en  blijtig  tegen  bcc 
^tabö  bpanben  gcb?agen  ijcbbcn  /  en  boo?  Dacen  ge* 
tcoutoen  bienft  nimmeemcee  tcgentf  be  ̂ eecen  en  boi- 
gecen  becbient  en  Dabben  /  begecen  daecom  bc  oo2facft  tc«jjT/«i 
te  toeten  /  toat  Dz  ̂ eecen  en  bo?geccn  baec  toegemo^  leasen 
beect  Deeft /t(l  om  bcnttoifl  biefegeDab  Debben  met  leJ^lh (Cambecgenenecnigcanbece^opluiben/baec  (feg«  üjnnöop 
genfp)  niet  ban  te  toeten  /begecen  ooft  te  toeten  of  fp  **toi> 
om  fubc  te  boen/  aljSfp  gebaen  Dabben  /  baec  toe  com- acrïn* 
miffïe  ban  toegen  ConinftlijftcHöai.  of  ben  ̂ obcgc* 
Dab  Dabben /fp  begecen  bic  commifTicteftcn/fp^jn/ 
feggenfe/bectoonbect  batbe  bo?gecen  fo tpcanniglij- 
ben  geleeft  Debben  /al$  hactoutoen  en  anbec  grofgc^ 
fcDut  op  Den-lieben  geflelt  en  gcfcDoten/  en  baec  en  bo- 
ben  metbliegende  bendelen  tegen  Den  uitgcballcn  /  en 
Daec  eigen  boo2(ïab  felfsf  in  ben  b?anb  gcfcDoten/  toaec 
boo2  menige  b20titoen  en  ftinbecen  in  bm  b2anb  ge- 
bleben/  en  menig  foldaet  Det  fijne bcrloren  Deeft /fp 
Debben  /  feggcnfe  /  ben  Coninft  bij  f  jaren  gebient  /  ban 
nooit  eenige  bpanben  fo  tpcannig  bebonben  t  fp  bcge^ 
cen  ooft  te  toeten  of  menfe  meenb  uit  ben  lanbetebee* 
b2iiben  fonbec  geld  of  betalinge  en  Dacc  eecc/  name 
enfamc  te  benemen /inbien  fiïljtbemeninge  iiö/feg^ 

Xïï  +  genfc/ 

acu  bic 
tian  ia* 
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©te  ban 
fee  tfaör 

ban£>ra* 
te  fcöJjj' 
ben  aen 

öe  <§>ta-- ten  ban 

ittrecót. 

't£tï)?t> 
toen  ban 

öc  £>ta> 
ten  ban 
UttCCljt 
een  ben 

£Ï3tlf 
ban 

graten 
en  gen 

p?otefl tegen  öe 

felbe. 

oenfe/fote  Den-ïieben  menfnge  niet  uitbengedtcDte 

ban  attccljttc  bcctcecften/al  fouben  fpDongctf  bal- 
ben  malftanöeccn  ceten/tentoacebe  «Benecale.sta; 

ten  Den  fulr  beladen  /  't  todft  fp  toel  toiften  en  bectcou? 
öen  bat  niet  en  foube  oefcDtcüetv  toant  fp  fulr/  ntet  atë 

De  ̂ pangiaecöen/  en  Dabben  beebient/  begeren  op 

al$  fclptftcltjfte  antto002be  toebctom:  baec  en  tuffen 
fouben  f*  Ijen  ïjouDcn  battcc  niemanb  befcliabigten 

fonbe  toecben  /  tot  batfe  bcfcljeib  banbobcn  fouben 

ftriigcn/  baec  fp  ooft  gefonben  Dabben.  Wen  b?tcf 
toa£  gebateectben  ttoeben  iBeputt  3©ijft.  3B>icban 
Den  ïïabe  ban  «gtate  ban  alö  bectoittigt  5ijnbe  /  macc 
niet  na  bec  toaceftcib  onbcccicbt  /  fclj?eben  ooft  aen  bc 

Staten  ban  atcecljt  bat  fp  fo  beel  boen  fonben  en  't  fel? begacnifoen  en  be  anbere  benbelen  becbelen  en  boen 

leggen  m  cenigc  <©02pen  ban  't^tübt/om  albaet onöecboubcn  te  too:benboo?  bjcimgebügen/  binnen 

be  toclftc  fp  albaec  abbifecen  fouben  /  pm  niet  be  boo?? 

fcï)?eben  ftengeUuiben  te  boen  banbelen  en'tlanb  ban 
atcecljt  baec  ban  ganfcljclijft  te  ontladen  /  't  toelft  feec 
fto?t$7  fcb?ïjben  fp/  foube  gefcljieben/  en  batfe baec 
en  bobcnbeljanb  Douben  en  blijtige  fo?ge  b?agen  fon- 

ben /  bat  mibbelcctoijle  geen  nieutoigbeib  nocltfncon? 
benienten  albaec  en  gefebieben  /  maec  bat  alle  bingen 

in  Oen  toefen  /  eude  en  bzebe  bltjbcn  en  geïjouben  too?? 
ben  /  acDtetbolgenbebe  geloften  ben  <0?abe  25offu  ge? 
baen/baecop  fp  benban  ConinftlijfteiBajed.  toegen 
bectcoutoen.  ^  V\  _ 

<©e  Staten  ban  atcecfitbaer  op  anttooo?bcnbebe* 
ftlagcn  ben  feec  batfe  alfo  ban  fjen-luiben  bcrlaten  fijn 
gctoecfl  /  baec  boo?  fp  gefebapen  toaten  getoeed  /  Dab? 
bcïjetboo2nemen  banbe  boo?f5  ̂ opluiben  enfolba? 
ten  boo?tgegaen/  erger  ban  be  felbe  getracteert  ge? 
toeefl  te  Debben  /  ban  bit  ban  SCnttoecpen/  boo?  bc 
.Spangiaerben  getcacteect  toaten  /  fo  uit  be  genomen 

infomtatienmoebt  Wijnen  /  'tfcïjeenbp  nabatteteen 
gcfab?iceert  toerft  toa$  getoeed  Den-luibeualfo  in  fu? 
fpena  ( fo  lange  njb )  geljouöcn  te  Debben  /  bare  beur? 
jen  met  leningen  te  ebacueren  en  ten  leden  boo?  ertre? 
meacmoebcen  befolatic  oe  folbaten  ober  Den  meedcr 
te  laten  too?ben  /  en  ften-luiben  tot  een  p?ope  bec  felbec 

te  geben  /  ban  al  toaten  fp  ban  menfcDen  gefieel  berla? 
ten  getoeed  /  fo  en  ijaböe  <0ob  Dcn-lieben  niet  beclaten 
gc&ab/  en  fp  Dabben  ooft  Daec  felbcn  mebegeïjolpen/ 
fp  bebonben  bat  fp  tot  nocb  toealtijög  beel  acgec  ban 
beb2unben  ban  banbe  bpanben  toacen  getcacteect/ 

fp  begeecben  ooft  bat  fp  bec  fattèfactie  Dalben  een  einbe 
en  finale  cefolutte  mocöten  fjebbeu  /  fo  baec  periculum 
in  mora  toasf  /  op  bat  fpeeniS  mocOten  toeten/  toie 
ïiacc  Oooft  toefen  foube/  en  toaecnafpD*nboo?taen 

fouben  ftebben  te  cegulccen :  fp  en  bo?dcn  ooft  niet  fo?- 
gen  nocb  benften  bat  fp  ( al  toacen  be  faften  fo  becgacn 
en  batfe  be  bictocte  bebouben  Dabben )  batfe  pettoeö 

jegenöbeoube  Catfjolijfte  ilïoomfe  ̂ potfolijrfte  Reli- 
gie/öf  ooft  bc  boogöeib  fünbec  »tedeit  pjeiubice? 

cenbe/boen  of  attentecen  fouben/  Doe  tod  cenigc  al? 
tijbö  gefudineect  Dabben /bat  ais  fp  banbefolbaten 
engacnifoen  ontffagen  fouben  toefen/  bat  fp  ban  bes 
©jmcen  ban  «öcangtcn  folbaten  in  Dalen  fouben  /fp 
Dabben  naed  een  beel  jacenaltetoelfolbaetg  geleect/ 

ban  bat  fp  fulc  licDtelijft  boen  fouben/  be  bojgeren  Dab? 
ben  eenbiacDtclijften  ben  anbecen  gelooft  geen  garnt? 

focn/nocD  ban  b'cennocD  banb'anbec  3übetn  te  fut? !en  laten :  maec  be  &tab  te  betoacen  tot  biend  ban  be 

ConinftUjfte  jBajedcit/  met  uitfluitinge  ban  alle  nieu? 
toïgbeib/  toacen  ebentocl  niet  ban  meningcfobanige 
peciiftclen  meec  te  bectoacljten  /  maccDen  felbente 
bctfcfteccn  cnbefcDccmcnin  fulftec  maniccen/alöfp 

fouöcn  ftonncn  en  gecaben  binben.  $jotcfteecbenbacc 
om  boo:  <©ob/  bt  ConinftlnftelBaicdcit/  enfrtlcDe 

toetelt/batingeballe  öcn-luiben  cettige  inconbenicn? 

ten  of  anbccjS  pel  quaebss  /  tec  caufe  ban  net  cctacbc? 
ment  ban  Den-iiebcn  cefolutie  /  fo  op  be  fatitffactie  m 
anöerfintJ  /  obecguamen  /  fp  Den  met  Da«  bibeefe 

ftftii jbentf  en  abbectifTcmcnten/  bie  fp  aen  bate  €ccel? 
lenttcn  en  «Signocicn  fo  bintoil.ö  gebaen  Dabbcn/baclj? tentcercufeccn. 

*De  £?mce  ban  <2Dcangien  ooft  bccdaenDcbbenbe 

©e 

ban  <&*\ 

rangfen 

fenb  fijt} 

Com» 

mifTatif: 

fenam 

bie  ban lilttecöt 

©Cebai 
ïiUrecfti; 

fenöen 

öepu»  I 

teeröe  ! 

aen  be ; 

$>?iice tianO; tangift 

9e 

Pjince 

ban® 

rangict 

fcftlöf»! 

aen  bc 

^>tace 

«JBenc 

tad  in 

faütut ban  d 

bantü 

teeeftt 

begelegentDeib  bdnbe  faften  ban  gtrédjt»  ̂ «floon 
aen  Denlieben  afgebeecbigt  gionftec  5f  cent  ban  ̂ ©o?p/ 
en  jBeedcc  giacob  ̂ auli  /  met  b?iebcn  bén  ccebcntie/ 
eenfbeél3S  om  te  becnemen  be  cecDtoppe  toaecDcib  ban 
Dec  fafte/  en  anbecbeetë  om  Dcn-luiben  te  bettonen 
be  gcote  auctie/  fo?gbulbigDeib  en  goebe  gencgent? 
Detb/bieDp  tot  Dcn-luiben  toast  bjagenbc/  enbten? 
bolgenbealleDulpe/  bpdanb  en  affidentie  ban  fijnen 
toegen  te  p?efentecen  en  aen  te  biebcn  j  mitfgabecsi 
boo?  te  Douben  ( inbien  fp  Den  onbec  ftfn  <öccellcntiesi 
goubetnemertt  toebecom  toilben  bcgeben  j  Dcn-lutben 
al  fulfte  cebeUjfte  fatwfactie  te  toillcn  geben  /  atë  fp  bt^ 
gecen  fouben;  &p  Debben  baec  op  feec  belecfbeant? 
tooo?b  gegebcn  /  Doe  bè  fafte  bctn  be  fatisSfactie  gelegen 
toaov  en  bolftomcntlijfte  onbeccicDtinge  op  allegge? 

bacn/ Debben  boben  bien  na  ben  $?ince  ban<0can? 
gien  afgebeecbigt  Jüeece  3ib?iaen  ban  hupten /^c? 
ftenban  «&.  gian/  be  ̂ eeceban€|Tcdcin/en  üBce? 
dec  <6üöb2ecljt  (€tn/  om  metten  p?ince  te  acco?bccen 

enbanbelen  op  beaengeboben  affidemie/om  bcfol? 
baten  boo?t$s  uit  Dct  &ticDt  te  becb?jjben  /  bp  albien  fp 

noclj  meec  bfldtliteitg  poogben  te  betonen.  3Ê>e$  p?tn? 
een  anttooo?b  toass  ooft  feec  beleeft  /  bat  fo  Dacd  fp  D^« 

onbecfijn  «©oubecnement  fouben  begebcn  Dcbbcn/  en 
een  einbe  banbefati.öfactiegemaeftt/fplnibenfpeu? 
een  fouben  be  grote  affectie  en  fo?gbulbigDeib  /  bte 

bp  obec  en  tot  Den  luibcn  toag  b?agenbe  /  en  eben? 
toel  en  foube  DP  mibbelcctijb  niet  laten  Dcn-lieben  alle 
Dulpe  en  affidentie  te  boen/  Den  mogelijft  3ünbe/  alss 

fp  oeö  ban  boen  Debben  en  Bem  baec  toe  bccfoeften  fou? 
ben:  bat  Dpooft  tot  bien  einbe  aen  be  Staten  o5ene? 
cael  fcluijben  foube/  bat  bp  albien  fpbe  folbaten  uit 

Det&ticDtniet  p?omptelijft  en  bebcn  bettceeften /bP 
niet  en  foube  ftonnen  toeigeten  /  bie  ban  attecBt  fe^ 
coucsSteboen/  om  be  felbe  ban  baec  te  betjagen/ge? 
lijft  DP  bien  bolgenbe  bp  fijne  miffïbe  ban  ben  4  |Bep 
gebaen  beeft.  3£e  Staten  <©enecacl/  b?efcnbe  bat 

Diecuit  meecbecftoacigDebenen  inconbenientenfou? 
ben  fp?uiten/ljebben  Diec  op  aen  bc  $?mce  geanttooo?ö 

atëbolgt: 

Mfn  l^eece:  WP  Debben  geften  en  toel  obectoo?  «g gen 't  gene  u  €rcellentie  boo?  fijne  b?teben  ban  Jjft, 

benbiecbenbefec  aen  ons*  fcD?üft/  becoecenbe  't  gunt  &tn 
totatcecljt  tufTcDen  ben  bo?gecen  en  folbaten  gebcuct  ««j 
tjs/enfpccialijftcnbatgp  Dunluiben  nietenfoubftqn?  5  m 
nentoeigecen  fecouc.ö  te  boen  om  be  folbaten /tnbten  ceoat 

fp  Dun  p?omptelijft  niet  en  bectceeften/  te  becjagen/  «£j» toaec  op  utoe  €ccellentie  fal  gelieben  te  becdaen  en  te  r 
gcloben/bat  topalcebe  becbe  genegotieect  Debben  op  « 
tetafTatie  banbe  boo?fcD?eben  folbaten  /en  ban  alle « 
b'anbece/  en  bccDopen  batfto?telp  'tganfcDeEanb  cc 
baec  ban  ontladfal  toefen.  3©p  Debben  nocDtantfge? « 
leDen  ttoe  of  b?ie  bagen/op  'tcappo?tbat  topgeDabtc 
Deüben  ban  'tboo?fcD?eben  feit/  afóebaetbigt  en  na  « 
be  Staten  en  bo?gecen  ban  ötcecDt  gefonben  /  om  IC 
Den-luiben  te  aöbectecen  ban  onfe  befoingneen  Dare  u 
fto2te  becloffinge/en  ban  geloften  aen  be  folbaten  om  « 
Den  te  fucnecen  en  ïebecen  een  fenïnge  ban  10000  gul?  IC 
bensS  /  bectoacDtenbe  Dace  mondecinge/  afceftenin?  {C 
ge /en  betaftnge  bk  ftó?teltjft  bolgen  fal/becmanen?  <e 
beficDtc  Douben  in  goebe  o?b?een  bifcipline/  fonbec  tC 
pettoetf  meec  te  attentecen  /  nocD  ban  be  een  nocD  ban  iC 
be  anbec  5ijbc/nocD  niemanben  te  befcDabigen/atë  <c 
topbecDopen  bat  fp  boen  fullen/atëtebunberenbetot  (C 
Dcn-lieben  gcoot  goeb/frfUigbeiben  rufle.  3®aecom  <e 
ban  genen  nobe  toefen  fal /bat  utoe  €rcdlentie  bem  te 
eertigfecoutg  boet  /en  mitfbicn  bibbenen  teguicecentc 
toel  ecndclijft  /  bat  u  «Êrcellentie  ficb  becb?age/  en  niet  <e 
toelate  eenigeban  ben  fnnen  /  om  fulr  of  biccgelijft  in  <c 
te  boeten/  aengemecftt  bat  baec  uit  cijfen  enftomente 
foube  een  nieutoe  en  meecbec  befo?b?e  aljSte  boten:  <c 

P2incipaltjftcn  bat  allebe  regimenten /tocfenbe  bec?  tc 
toaecjefen  DectoaecsS-obec/ficD  fouben  mogen  bpeen  (C 

boegen /faccageren/roben/  b?anben/enboo?befpe?  (C 
ratie  en  furie  niet  alleen  'tlanb  ban  atrec&t/  maer  tc 
ooft  beel  meer  anbere  $?obincien  ruineren/alsf  u  €%u  cc 

genoeg  ftan  confiberecen/en  bat  fulr  ntet  en  i.f  befa?  - 

ïigbetb 
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„  wmmüfte  banben  ïanbc/bte  befelbe  fofletrou*  toe  met  alle  maneren  gebaen  beeft/ boen  beboteren „tocluftocfocljtcngcceiïmreectfjeeft:  maerbattoaer*  enöeftbcnöacctoemettDillenberflaen/enWcbenTaec ■  2?^^  mcmrlöe  *an  01ïc  um* ««  pacificatiefijn  in  a!  tontinUerenbe,  <&en  j  |Dep  fjebben  tic  boc2f3  J!  Üf 
„  frrecbenbeom  teappatferen  De boo&aenbe  troublen/  tfommiffariffen  banben l&obe  ecnigc  Bi Sr1" CF-*33.)  enmettcbocben  cemgc  fflrotoe/acngcflicntoP3ijnin  beien  boen  bergaberen  tóV  toeter*  A  hof/  én  'ocw p  bebabenbanremebtegenerael/enbar  ombacttoete  bebben  Ut  felbe  pcrfoncüjn  met  aKnoebcmibbdcnnc'  S^"1 
n  bomen/  fijn  ftoogljcft  ono ralie  fijn  mibbclen  enge»  fotljt  Uè  Un  te  Ife^/óto^ffiffjSrt  SA »  geatro2becrt  beeft.  Wp  Debben  btt  poinetgeftelt  bp  jjet  afb2cuen  be<e?  Caftcdtf:  maertoat  fv Urnen/  be  W«- >,  eenarttrultnbe  tnfïruetteban  mijn  ̂ eere  ban  <©?ob;  bö?ocrenpcrfïnccrbcn/cnöabcnbcc.jnr,ttoeo2b/batfn 
»  benbonb  en  ̂>oct02  Seonmu*  /  Uit  op  bun  bertretben  baer  (tëberigljcib  in  allctf  bcreib  toaren  te  obcbi'eren/ »  3nnnautoe<£rcell.  om  bc  felbe  te  gebenmeerberton;  i  uprgefonbert  in  befe  eene  fafie  ban  bet  <ffatf cd/  mert 
»  tentementen  fatt^factic.  $rcrcntufrenbibbcn<aob/ !  mocbtaïfulbe  firrfce  berbenben  manen  aVben  belief' »  u  «ercetl.  te  gebcn  bolrrcrbuigeban  alle  fijne  beugbe^ !  be/  tjettoare  inregarbe  banbe  reünie/  onberbanin* *>  bjbc  begeerten/  ons  tod  ootmoebeltjB  recommanbe;  bcib  of  anberfing ;  fp  toaren  gdijfecrbanb  gcbelibe* reen  een  folemnde  eeb  ntfttcn  anberen  te  boen/  te 

geen  nieutoïgbeib  in  te  b?engen  /  en  beboo2ltjbc  onber* 
banigbeib  baer  «©bcrigbeib  in  allesf  te  tonen  en  toil* 
iiglijb  te  obebieren/  en  oob  malbanberen  baer  in  « 
banbboubett  /  en  tot  bien  einbc  be  unie  te  bernieutoen/ 
lijf/  goeben  bloeb  baer  bp  op  tefetten/  fonber  eenig 

»  ren  en  inbe  goebe  gratie  ban  bc  felbe.  €ot  2Ê>2uflcl 
»  ben  8  Ifêep  1577.  <Onberftonb/utoe<grcell.fecrge* 
3 >  affectioneerbe  om  bienft  te  boen  /  be  Staten  «föenerael 
3»  ban  Ut  $  cberlanbcn  tot  23?ufTd  bergabert/  toat  leger/ 
»  boo2  O2öonnantie  ban  be  boo2fcb£eben  Staten  /  en 
j>  toatf  OnbertebetU/  Cornelius  Weellemans  :  DetOp*  1  ..„/  u   u^m  «m«  ...,f,  ,Mt.Uii'  luïiun  lvmiu 
"  |jf&i&toa*.  ̂ n  mön$eere/münl2eerebcn#2mce  1  garnifben  banb'een/  nonjb'anber  in  te  laten:  maer »  ban< ©rangien»  be  ,$tab  tot  bebocf  ban  be  Coninbl.  ifêai.  te  betoacen pen  ttoebenlEcp  omtrent  ben  abonb/naer  bat  be !  enbefebermen/  metuptfiuitinge  banaifenieütoinfte^ folbatcn  alfo  benaegt  toaren/ ifï  gebeurt/ bat ^op*    ben/banal!ecnli)bobermit$ffpIupbenboo?  bctboW? 
manKeffcl  (bentocmenbebetoaernifrebanbenCa^    Cafleelfoin'tjaer  1566.  atëgcburenbebcfeleftetiir? *,*„,„ 
ftelc  metten  ̂ cbout  en  23urgemcefïernijnebelt  met    bulentien  info  grote  periculen  en  ftoarigbeibgeballcnfpSn" rt 1 00  bojgcren  bcbolen  toa^ )  gebomen  i$  in  be  berga*    toaren/  006  mebe  bat  fp  bttmtDt  toaren/  inbien  fp  !up;  ̂ mm bertnge  ban  be  Staten  ban  ötrcctjt  /  en  berfoebt  turf  ben  onber  Ijct  goubentement  ban  ben  ©jincc  mofién  5""" 
te  nebben /om  op  tcafieeltc  b?anbcn/  feggenbebat    bomen/  batljp  alfbanop'tboo^Cafiecl/  naoubcrSSo» fp  anberö  geen  beeg  metten  b02gerett  en  babben  /  baer  \  getooónten/  een  Cafielein  mit  bolh  leggen  foubc  /  baer  fe »™  * mofie  b?anb  3!)n/  of  bp  toacrfrlioubc  benlicbcn  en  p?o^    b002  l\v  be  ,§tab  foubc  btotngcn  en  enige  nieutoinbeib  ffVS* 
teflecrbe/batöPnietenfotibebönnenbelctten/batbe    in böcrni /beten m  èbeWbunS Tatfr SSn ÏStf* 
b02gcrcnaentafien/enafD2er«nfoubenalleDönttoer6/    niet  bantod  boen  enfbwben/ ̂ 'tbco2fdi2eben  IS?» bat  fp  fotibcnbehomen  bonnen  en  b2anben  j  feggenbe    aen  be  fiab0  fjjbe  te  bcmantelerem  €bcntod  bebbcnSSc" 
mebe/  bat  Wt  fdbc  ben  öentmecfler  ban  m  Coninr    fp  enige  bageii f  baer  naer  baer  ban  cpgel  cub  n  /  ac  1"  Su*- 

öföeöjoben  botmenbe  boften  fcljutocn  foube  om  bet 
toeber  te  repareren.  «&e  Staten  ban  ötrecbtbfl)öcn 
baer  na  acn  be  Staten  geberaei  bp  reguefiebertoont/ 
bat  be  Cafïeien  binnen  '0  lantg  en  niet  op  be  frontieren  öf mtè Oelegen/  niet  en  bienen  tot  b02bele/  maer  alleen  tot  mm 

bomeinen  aBöcberfioot  aengegeben  tiatint/Ut  todbe 
fiemboo?  anttooo?b  Ham  gegeben/bat  Bpbaer  toe 
geen  o?bonnantie  enljabbe  /  en  ober  fuljt  baer  geen 
62anb  leberen  en  ftonbe ;  toaer  op  bc  boo2f3  ̂ effei feibe  jegens  ben  «entmeefter  boomoemt/  hit  baer 
mebe  toaögehomen/  ibben  tcb^eben  om  bc  lÉaieft 
ïnenft  te  boen  /  ib  fai  een  febip  turfiS  /  bat  ih  met  grote 
ftoarigbeib  in^tab  begebregen  Dfbbeenmptoebo- 
menbe  /  Ut  naai.  berbopen  en  een  gebed  jaer  bo?gen/ 
tnitiö  bat  gp  alleen  be  b2acbt  fuit  betalen  /  en  mp  be  be^ 
talinge  ober  een  jaer  toefeggen  /baer  opbeftentmee; 
fïeratënocb  perfificerbe/  baer  toe  geen  laft  nocbo?^- 
bonnantic  ban  be  peeren  ban  bc  fimntit  te  \)tbbm/  en 
ober  fulr  niet  te  bonnen  boen :  yt  todb  fjorenbc  Ut  «Sta- ten  en  fienbc  bat  ben  ficntmcefler  nergentf  toe  en  toil- 
beberftaen/  feibcn  bc  Staten  aen  hopman  Mtfttl/ 
maebt  bat  gp  befen  abonb  turf  brtjgt  /  morgen  fullcn 
top  baer  op  bifponeren/en  mttfbien  opflaenbe  en  ftbtU 
benbc/  iö  baer  een  grote  murmuratie  gebomen  onber 
be  gene  bfe  baer  p2efent  toaren  /  feggenbe  /  bit  Cajïeel 
maebt  onss  alle  bage  meer  en  meer  ftoarigbeib0/top 
en  fjebben  nooit  niet  ban  grote  laften  en  boffen  ban 
't  boo?f3  Cafieel  gebab  /  en  en  beeft  onö  nooit  goeb  ge- baen/ban  altijb  alle  guacb/  feggenbe  fommige  b« 
toaer  ongdtjb  beter  onber  bc  boet  /  ban  bat  top  bier 
mebe  altijb  geplaegt  fullen  3ijn/en  boojtö  alfo  uit* 
ganibe  iö  bit  rumoer  onber  Utn  bo2geren/bie  met  gro- 
termeniclitcn  inbc5©ombcrbc  b002f)ct  bleineCap- 
ptttel-butö  ffonben/  gebomen  /  Ut  toelbe  mebe  riepen/ bet  toaer  beter  gerutm^^^ 

laft  ban  fijne  USajeftept  /  ten  regarbe  ban  be  garnifoe^  ̂ t0IE" 
ncn  Uit  fijne  jnaajefteit  baer  op  bouben  moet/  en  tot  Sfut' berb2ucbingc  ban  be  goebconberfatenban  fijne  |Baj.  Sw 
geltjbmen  'tfelbc  fo  tot  SCnttocrpen  alsf  tot  ötrerbt  tod  aeöen/ 
ba-obc  mogen  ficn/  altoaer  be  ̂ pangiaerben  leggen^  ̂ "öfL be  opbe  Caflelen  albacr/  tjen  fo  bpanblijben  tegens?  £2? 
ben  fteben  en  intooonberjef  ban  bien  gelagen  Babben/  "N  om 
bebüenbe  binnen  atreebt  fo  met  ftt}kttn  /  b^anbfïicfi'  ?*er,^*'  • tcneninballen/  erccfTibe  grote  febabc  inbe&tabge*  m%T 
oacn/  tn  boegen  bataten  ombcm  baertegeniS  tcbe-  ourgaf* 
fenberenen  beb2pen/ 't  felbe  Caflcel  tot  feer  grote  bo*  &°' flen  Ijab  moeten  befeïjantfen/  beleggen  enbefd)ieten/Km. 
tot  bat  befdue  ̂ pangiaerben  /  baer  op  leggcnbc/  epn= <c 
tebjben  fobenaut  toaren  getoeefl/  't  felbe  onber  feberc  « conbitien  ober  te  leberen:  toaerom  fp  toonbergom  niet cc 
tocber  te  ballen  in  Ut  boo2feb2eben  inconbenïenten/ « 
baerfpteroojfabeban't  boo2fcb2eben  Cafieel  intoa*  u ren  getoeefl  0002  be  boo2fc  b?ebcn  «Spangiaerben  /  alg  " 
oob  tot  meer  anbere  tijöenin'tbegin  banbe  troublcn fC 
tn  ben  jarc  1566.  goet  bonben  batmen  't  felbe  ter  jtab* " toaertaf  toerpen  en  bemolieren  foubc/  Ut$  te  meer  " 
om  bat  b'oo2fabe/  toaerom 't  boo2fcb?eben  olafteel " geleib  toa$f  ceffeerbe  /  toelbe  oo?fabe  toasf  getoeeft/ " om  bc  lanben  ban  ̂ ollanb  en  ötrccljt  te  bcb?pen  en 

6o?»  boo2tö  ter  öer&c  uit  begeben  /  en  3ijnmet  een  furie  na 
J:nut,  bdCafted  gelopen  en  baer  aengeballen/om  te  bc* t,  lt  mantderen/  tcgentf  Ut  }i)Ut  ban  bc  flab/  en  ijebben  alle 
fa  m  ben  nacbt  boenbc  getoeeft.  &c$  anberen  baeg*  boo2t^ 
lii  ban  °aenöc  m  tontinucrenbe  in  't  afï)2cben/  bebben  be ïpbci.  peeren  ban  ben  l^obe  ban  atreebt  ttoc  ütacbö-becren 
ïi'nKn !™?  namc  m'  6crnt  ban  fiatingen/  enjJK.^ou. 
ft;J««  toeljj  ban  ben  23ercb  aen  be  45eb?puteerbc  ban  Ut bY  fP  Staten  gefonöen  en  begeerben  /  bat  men  foube  ften  be 
fo  te  bo2gercn  baer  toe  teinbuceren/  om  bacrmebetcfu; 
«!£  Peeren  en  op  te  bouben/  tot  batmen  bccificban Ie 

toelne  alf  boen  notb  onber  ben  fjuife  ban  25ourgongtcn 
niet  gerebuceert  en  toaren  /  fo  bat  't  felbe  Caflcel  boo2- " 
taen  albacr  nobeloog  toa#  bat  oob  't  felbe  Caflcel  fulr t£ 
befebotentoasf/  batmen  baer  uit  geen  fonberlinne  Ut* ce 
fenfic  en  bonbe  bocn/en  Qualijn  boubaer  toatf  ten  toare <c 
men  't  felbe  toilbe  repareren  /  't  toelh  oob  fouUc  Fiomen iC 
tot  grote  boften  ban  fijne  naaj.'ttodb  aengemerfit/ u 
en  bat  bc  fiab  ban  ötrccljt  leggcnbc  iö  tuffr ben  bc  lan* {i 
ben  ban  <©elb2e  aen  b'ecn  3ijbc/cn  Uit  ban  $oiianb  aen  " 
b'anber3ijbe/  baer  mebe  nueenbaflc  ̂ Dcpiö  toaefge- cï 
maebt/  foberfodnen  fpbat  'tboo2f3  Cafteel  aen  ber cc 

ben  0abc  ban  ̂ tate  foubc  Dd>ben/gelö&  men  baer  |  ftabftübefou  toerben  gebematudccrtcnafgeb2oben 

:; 
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£>cU?tj<      3D0CI)  ÏJ«  ÜCp  nocft  lang  aai  eer  't  fcïbC  toerDe  8^  ]  de  Catholijke  Religie,  gelijk  die  van  ouden  hetkomen  otergw 

6ox 

tonfeittCCrt.  Witlof  IretijÖ  beeft  ».  jpautoetë  25UPJS  i  binnen  der  ftad  U  trecht.geuleert  is  geweeft.cn  noch  da-  jgro 
2»DbOCaet  Dm  Den  lanDeban  J$0iianD  fefeCire  miflfibe  j  gehjxgeufeertword,fonderdaerin  enige  nieuwigheid,  j^^ 

ban  uan 

Si  «ut»  öe  bo?a«  {goplmö
cn, 

ge  Bw 

ncftfrcbcnacu  ̂ an^aCO^UanllCCmput/  CCH ban  j  infracïie of  belette  maken.  Dat  fyook  de  voorleden  ftratt 
«       ",f  ̂ i'"^-'  •  •  !  troublen gedurende, ver  fcheiden  aenflagen  met perieul  {Jtt£i*t. ïxu  xo^ul»/uit3CUtmacc 

onöeFanöcrcn  Dat  ÖP  ntct  en  nonbe  laten  fjenluiDcn  te 

ScSff  toaccfcOoutocn  tiVt  fecicet/  bat  <0>on  ̂ an  gaerne't  ge- fuiötn    fcïmt  ban  't  aaltccl  fbübe  lutilen  naer  bem  nemen  /  ei en 

en  't  feibC  ntct  penjfcel  ban  UjfengOCD/  |  liggende  rondfom  foinde  ftad, als  op  den  lande  van 

CC  ̂panötaerUen  getoonnen en getöO?-  I  Utrecht ,  om  met affiftentie  van  den  felfden  ( daer  toe 

"  Doen  beiboccen  i\\  23:abanD  /  toaer  Doo?  f»  UttDenban 

» 't  acfcntu  ontbloot  fouöcn  m/  bat  bet  Daecom  gocb    aoor  a. 

"  tajarc/  bat  fa  totben  't  fclbe  Dact  bebouben  fouten  /  na?  |  Uanae "  DemaclfnluiDcn 
"  uit  't  gctoelD  Da: . 
»  ben  Dabben/  battetfelbe  DacromDicnDcteblijbcntot 

"  befcliermmge  ban  Derftab/  tnuuei^battetgeenftaö 
93  gcrabcnenbjaoDatbctfelbe  gefclmt  foube  nomen  tn 
"  nanbcnban^Don^an/  bat  fp  baecom  foubcn  letten 

"  om  't  felbe  boo2  D'ccn  of  D'anDer  mtbbele  te  bebouDcn/ 
"  beaecenbe  bat  fu  bem  befc  toaerfebontoinge  ten  goebcn 
"  fouöcn  ïiouben  en  nït  bette  te  nemen/  fonber  nocfjtane 
"  ben  toangunfligcn  te  openbaren/  bat  Die  ban  Dcm 

van  lijf  en  goed  gefuftineert  hebben ,  fo  door  den  Span-  0lll  art 
giaerden, willende  met  intelligentie  van  eenige  particu-  fonoen 

liere  loldaten  opten  kaftelevan  Vredenborg  S.  Catrij-  j*to** nen  poort  fortferen  en  beklimmen ,  als  ook  naderhand  ̂ c  ̂ t4i 
door  den  loldaten  opten  kaftele  liggende ,  foekende  al-  ten  «Be» 

en  accoord  te  maken  metten  Duitfen  foldaten,  netae!. 

5J 

eenige  particuliere  foldaten  fchenen  te  inclineren )  de 
Stad  te  pionderen  en  faccageren.  Ook  met  het  inne- 

men van  den  voorfz  Caftele ,  en  nu  left  door  de  ver- 
metele temeraireen  moctwillige  entreprinfe  vanden 

Lieutenant  Tambergen  met  den  anderen  Capiteinea 
en  foldaten  fo  binnen  als  buiten  der  ftad  Utrecht  leg- 

gende, de  welke  verhoopten  de  Tollefteeg-poorte ,  ea 
de  wacht  van  de  burgeren  daer  in  wefende ,  te  verrafc 

fchen  en  overweldigen ,  en  't  felfde  faillerende ,  hebben 
gewapenderhand  en  met  vliegende  vendelen  ingeno- 

nuam. 
^cboo2f5  BleemputDccft  bit  alfo  onbeu  ben  anbe* 

ren  ©onltlibcnen  <Ü)fTtCter0ban  berbOjgccenbenbe?  |  men  de  Bolwerken,  leggende  beneffens  de  felfde  poor- te,  als  fy  luiden  ook  met  vliegende  vendelen  ingeno- 
men hadden  der  Stad-plaetfe ,  daer  fy  fupplianten  haer 

wacht  altijd  gehouden  hebben,  verftand  hebbende  met 
denCapiteinenen  foldaten  voorde  Stads  poorten  lig- 

gende, dewelke  in  wapenen  al  gereet  ftonden onder 
haer  vendelen ,  om  de  voorfz  poort  van  binnen  en  bui- 

ten gefortfeert  en  ontweldigt  zijade ,  in  de  Stad  te  gera- 
ken, en  als  dan  met  den  goeden  getrouwen  burgerenen 

ingefetenen  der  ftad  Utrecht  te  leven  en  handelen  na 
hacr-lieder  luft  en  appetijt ,  tot  dat  fy  luiden  van  haer 
volle  betalinge  verfekert  fouden  wefen ,  tot  ondergank, 
defolatie  en  eeuwige  ruyne  van  fijne  Maj.  heerlijkeen 
onderdanige  ftad  Utrecht.  In  allen  welken  godlofea. 
aenflagen  de  almogende  God ,  den  fupplianten  fuiken 
harten  couragie  gegeven  heeft,  datfe  hen-luiden  geen 
koften ,  moeiten  en  arbeid  in  waken  en  braken  (die  bo- 

ven maten  lankwijlig  en  exceflijf  geweeft  zijn)  en  heb- 
ben ontfien  noch  laten  verdrieten ,  en  fijn  oogenfehijn- 

lijken,door  fijn  Godlijke  genade,  van  den  voorfz  en 
meer  andere  periculen  befchermt  en  gepreferveert.  En 
alhoewel  God  almachtig  in  defen  laetften  aenflag  den 
voorfz  mutiniersen  moetwillige  Capiteinen  en  folda- 

ten in  der  fupplianten  handen  gclevert  hadde,  om  met- 
ten felfden  haer  wille  te  mogen  doen ,  na  haer-lieder 

ontdankbaer  delict  en  mifdaed,  fo  hebben  fy  luiden 
nochtans,  ten  aenfehouwe  van  fijne  Maj.  haer  handen 
daer  aen  niet  willen  fchenden,  maer  den  felfden  onder- 

gebracht en  ontwapent  zijnde,  hebben  hen-luiden  haer 
wapenen  weder  verhandreikt,en  alfo  voorts  ter  poorten 
uitgeconvoyeert ,  door  welke  beneficie  voorfz  de  fup- 

plianten wel  behoorden  gewonnen  te  hebben  de  har- 
ten van  de  Capiteinen  en  foldaten  buiten  de  vier  poor- 
ten liggende:  hebben  nochtans  de  felfde  (  continueren- 

de haer eerlofevy andlij ke  en  ondankbare  affectie) op 
de  Stad  gefchoten ,  en  de  fake  fo  verre  gebrocht ,  dat  de 
borgers  uit  de  Stad ,  weder  fchietende,  hebben  de  felfde 
foldaten  de  huifingen  ftaende  buiten  de  Tollefteeg- 
poorte  ten  laetften  aen  brand  gefteken  ,  om  welken 

brand  te  impedieren  en  te  leffen,fijn  ten  leften  d'voorfz 
borgers  uit  de  Stad  gelaten,  en  hebben  regens  d'voorfz 
brand-ftichtersgefchermutfeert,niet  fonder  verlies  van 

etlijke  treffelijke  borgeren ,  en  zijn  alfo  d'voorfz  folda- 
ten van  de  Stad  vertogen.  Alle  welke  fortfen  en  gewei- 
den den  fupplianten  bedunkt  verre  te  palieren  de  mefu- 

fen  by  den  Spangiaerden  tot  Aelft  geperpetreert ,  fo  de 

felfde  Spangiaerden  d'voorfz  ftede  vyandlijk  van  buiten 
overvallen  hadden.  En  de  Duitfe  Capiteinen  en  folda- 

ten voorfz  ter  goeder  trouwen  lagen  binnen  en  buiten 
der  ftad  Utrecht,tot  dcfenfie  van  de  felfde  ftad,en  heb- 

ben ook  den  felfden  goed  en  bloed  by  gefet ,  hoewel  fy 
luiden  binnen  d'voorfz  ftad  Utrecht  fonder  commiflie 
en  boven  de  charge  vanden  Staten  of  Raden  van  Staten 
gekomen  waren  ,  en  over  fulx  met  goede  redenen  wel 
hadden  mogen  uithouden ,wiens  volgende  de  E.  Heeren 

van 

len  toeten  te  beltenen  /  bat  net  ben  Staten  aengegeben 

tógebjeejt/  en  bat  op  ben  leften  gjulnbacc  op  betnla; 
ringe  ttigebacnv  Datfe  toel  te  b2eöen  tnaren  /  batmen 

't  gefelnuen  amonitte  foube  brengen  tn  be  ftab  in  goe* 
bc  betoaerniffe  /  en  bat  baer  ban  goebe  inbentadö  ge* 
macht  foube  bjcrDcn/op  Dat  be  ̂ onmnlnfee  jBajefteit 
in  fijn  gerecntiaOeiö  niet  en  foube  toecDen  beib02t  /  en 
fjebben  te  Dien  einbe  gecommitteert  be  peeren  ban 

Ktjfcnbucg  en  ̂ an  ban  jDecrten  /  om  alle  't  geftljut/ amonitte/  Moten/  bufnruit  en  getoeec  op  B?ebenburg 

3tjnbc  te  inbentarifecen :  't  toelft  gcDacn  $t)nDe  öebben 
ben  naeb  bet  ftab  ötcecftt  Den  5  SCugüfti/  ten  einDe 

allcjSfonDcc  confufie  ban'tnaltcel  in  Decftab  fouben toecDen  geb2atfjt/  geconfenteeit/  Dat  De  J^opIuiDen  bp 
gebeurteelrDcgencDie  onDcc  öaec  bcnbelentoaren/ 
be  toctc  foube  Doen  /  om  te  nomen  acbeiDen  /  en  Dat  op 

w  w*  cen  ücm  m  bcboef  ban  't  benbel  /  en  be  ̂ cDouten  ban 
nmonifJc  dc  gebucttcn  fouDen  alle  anDete  onDec  De  benbelen 
ban  ooi*  nicttocfenDc/inijaregeöuectenbJonenDe/ooBDebJcte 
ïoijctocrc  jjoen/  ombaecgeüucrentebelpenacbeiDen/opfeRe* 

Secf  re  bebocf  ban  De  gemene  gebuuren.  %ttoelnemet 
bimiDic^  fulncnblPtigbciD/  goettoilligueiD/  neerftigbeiD  en  Wp- 
fetnburg  j^p  q^;\\  uj;rt  Dattet te  bcrtooubcren  bjao'/fo  Dat- 
iïaö'ae^  ter  bKMig  boeten  Dien  aengacnbc  toerDen  berbeurt. L^acöt.      ̂ aer  na  /  namcntlijncn  bett  1 8  ̂uguftp/  iö  bp  be 

Staten  (©cncrael  ooïi  geeonfentcert  /  Dat  Det  boo?f3 
|ft,  uha'  ftaftcel  afgeb20ïtcn  en  aen  Der  (taD  3pDe  geDeman- 

©VrtS"  telcect  foube   toerben.    D'OBeUt  Den  28  ̂ ugultt 6o?«niet  aio  Doen  töcDer  met  groten  crnfl  aengebangcntoerb/ 
ronfent  cn  inct  opocbouben  /  ten  toaö  aen  Dc  jtaDtf  3pbe  gefjecl 
amecau  ter  nebec  /  tot  arotc  bcrbltjDinge  batt  be  bo?geren. 
Staten  <0ob  aebe  bat  fulftc  neftctiber  tprannen  nietraebcr* 
«c"  le    om  op  gebout  en  toerben.  8|et  toa$  ban  benïteifer 
Jcoftl;  ïiatclbc  bijföe  albacr  gebout/  inbenjare  1529  fuljc 
bïoticu.  Dat  bet  omtrent  48  jaren  ijaDDe  geftaen. 

Jaer-dicht. 
VreJenWrCb  pflLCBt  tot  VtreChts  iec/VVa»Ck  en 

f  LaV  er/til, 
Is  deWr  de  WrSers  VernleLt  oM  Wetr  te  Wefen  VrII. 

^e  i^opluibcn  enboageren/  nebben  ten  ttjDe  be 

^Opiuiben  noch  op  t  ïmitcel  gebangen  faten  /  Defe  na- 
bolgenbc  reguefte  aen  t)iv:t  ObcrigljetD  gep?cfentecrt. 

Aen  mijn  E.  Heeren ,  Schout ,  Burgemee fleren t  Scke- 
fenen  en  Raed  der  ftad  Utrecht. 

,'F.  1Ï4..1  TfOnen  feer  oocmoedelijk  te  kennen  gevende  de 
nrque»  ■*■  Hopluiden  en  gemene  Burgerye  der  ftad  Utrecht  > 
ncUan  noe  ,jat  fy  fupplhnrcn  ,  den  voorleden  troublen  gedu- 

naöcnP  rende,  hen  altijd  gedragen  hebben  ,  als  goede  getrouwe 
cii<jemc>  onderfaicn  van  de  Koninklijke  Maj.  onfen  alderge- 
ncüurge*  nadisiften  Heerc,  in  deobedientie  van  fijne  Majcfteit 

Otrrr6t   cn  ̂   ̂ ' a^  Regenten,  in  dc  onderlioudinge  van  de  ou- 



*577-  Oor/pronk  der  NecferW/e  Beroerten. 
van  de  Ried  van  Staten  en  Staten  Generael,  tottwe 
reifen  toe ,  belaft  hebben  den  E.  Heere  van  Hierges  de- 
fe  onfe  ftad  van  den  voorfz  garnifoenen  te  ontlaften,en 
alfofyfupplianten  nooit  gedacht  en  hebben ,  noch  als 
noch  en  denken  (  niet  tegenftaende  allen  godlofen  for- 
fen  en  geweiden  henluiden  tot  verfcheiden  tyden  van 
den  foldaten  bewefen )  hen  anders  te  dragen ,  dan  fy  tot 
noch  gedaen  hebben :  maer  fijn  van  meninge  t'achter- 
volgen  de  Unie  in  Februario  leftleden  opgericht  en  ge 

«crftduft  om  Dat  onDer  De  felbe  «SpanmaerDen  be* icocQiietftccn  berminnte  #*/  ooft) Sijbcn  en&inDe tw/  per  geenöer  Die  gcnoutoelülit  3ön/ mfiffitf 
ctpale  Die  jutf  geöouDen  beböen/  niet  tocfenic  tian 
Hfnöcrt  itf  gemeeft/  fo  beDunnt  SJ üctame" jfj  te  toefen/  pjobtfic  teöoenbartbicrofbüfrcnepen/ mtoelfie  men  fouDe  mogen  laDen/  'tQmteSm 

maekt,mitshoudende  haerlieder  ft  dvTn  leng  rnl  '  SSSSSmSI EXWJS^CT^ 
foenengevryet,  om  ingehjkeninconvenientenJnpe.  ,  !SS5%ï^3fitfJ^  *?n  *«"* 
Heulen  niet  meer  te  vallen.  Verfoeken  .  ̂ mmVA.    5 ÏS»rt^Si£Ê*5ï2£Ctri6o^ert/ *»* 

t  uoo?f5  Dertren  feer  fjaefïen  en  berltcbten  foube. 
riculen  niet  meer  te  vallen.  Verfoeken  ,  daeronTde 
Supplianten  feer  ootmoedelijken ,  dat  U  mijn  E.  Hee- 
ren  gelieve  defe  requefte  te  overfenden ,  en  te  intercé- 

deren aen  de  Staten  Generael  en  Raden  van  Staten, ten 
einde  haer  G.  en  E.  gelieve  de  fteden  en  landen  van 
Utrecht  te  ontledigen  voorts  van  allen  foldaten ,  en  de 
felfde  weg  te  nemen ,  op  dat  de  Supplianten  eens  eeni- 
ge  vrucht  van  de  Pacificatie  mogen  fmaken  ,  die  tot 
noch  toe  niet  dan  alle  bitterheid  geleden  en  hebben. 
£n  dat  ook  de  gevangen  Capiteinen  exemplaerlijken 
geftraft  mogen  werden ,  na  de  importantie  van  der  fa- 

ke ,  om  meerder  inconvenienten ,  fo  in  den  lande  van 
Utrecht ,  als  andere  Provinciën,  te  verhoeden.  Dit doende ,  <Scc. 

<Dc  Buegemcefteren  öebben  D002  bare  geDeputeer* 
De  Defe  teouefte  Doen  P2efenteren/neffenö  een  anDee-re* 
queft/  Daer  in  3?  't  berfoeb  Der  bodeeen  toaren  reeom* matiDercnDe  aen  De  Staten  <0enerael/  De  toelfteDie 
boo2t$  fonDcn  aen  ̂ on  3}an  en  Den  tëaDe  ban  <§tate/ 
cnljeeft^on  fjan  na  lang  berbolg/  Daer  op  Den  22 IBcp  1  5/7  7.  gegeben  Defe  apofrtlle* 

g^n  Hoogheid  gehoort  hebbende 't  rapport  van  defe 
iupplicatïe,  en  aenmerkende  de  grote  getrouwigheid 

die  d'in  woonders  van  de  ftad  en  lande  van  Utrecht  ge- durende defe  voorleden  troublen,  fijne  Majefteit  be- 
wefen hebben,en  de  goede  devoiren  die  fy  gedaen  heb- 

ben ,  om  te  blijven  in  d'obfervatie  van  de  oude  Catho- 
A  ̂°0mfe  Reli§ie'  en  d'onderdanigheid  van  fijne Majcfteit,eninden  name  derfelver  vaftelijk  betrou- 

wende, datfyinalle'tfelve  fullen  continueren.  Ver- 
klaert  dat  van  nu  voortaen  de  ftad,fteden,  en  platte  lan- 

den van  Utrecht  met  geen  garnifoen,  of  inlagen  van ruiters,  of  van  knechten  belaft ,  noch  befwaert  fullen 
worden  ,ten  ware  dat  die  notelijkheid  tot  bewaernifle, 
fchut  en  fcherm  der  voorfz  ftad,  fteden  en  landen,  Vel- 
ve  vereifchte.  Gedaen  te  BrufTelden  12  dag  Mey,  an- 

no 1^77  Ondertekent,  Johau.  Lager  ftond ,  Par  Or- 
donnantie de  fon  Alteze ,  Ondertekent, 

BerTy. 
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XX?§  nebben  bier  bosen  berbacï  gcmae&t  ban  bet 
y  J  actoo2t  tuffeben  De  Staten  <0enerael  en  $>on 

3lan  ban  <8ofrenrijh  /  en  alfo  bv  't  felbe  at  eoo2t  /  ofOet eeumig  «golft  Da*r  op  aemaefit/  geeonDitioneert  toa$/ 
cat  Se  Spancriaerten/gjtattane"n/25o2gognon$  en  am peteb:emDeimgcninao  Dagar/naDeinfinuatiéfien*  I luiDen  ön  ̂ on  gan  te  Doen  Doen  /  moften  bertretben 
teianpe  uit  De  $cb?rlanDen/  en  me  Den  <£afreleban 
^nttoecpen  /  en  uit  alle  anbere  Caftelen  /  Meenten  en ' aweDett  ban  De  fetbe  fteberlanben  /  en  boo2tS  uit  Den Qcrtootïommc  battHutfcnburg/  binnen  anDere  20 
£5? /mïWbM  Staten  «Senerael  fouDen  libera* ' imten  opu2cngen  •  ̂ooooo  gulDen*/  D'een  helfte  airu'er g«eet/cnD'arrDac  fieme  bn  toJfTcIö2iebenopXnua mgjtalten.  C.tDatDe  graten a!«öan  D  tiZwm ben  cQm^oQait  foiiben  ontfaii^n^ 'Sennen  /  S P^teyen/engenoo2famen  al*  ̂ ouberneur  en€aö  : tem  ƒ  :nerael [  banDe  felbe  HcDertanben  SS Jen  Conmft.  ̂ 0  b^Ktban  naDe  fbube f)»  in '  Zber 
ncm>nr  nomen  en  om  Jt  felbe  te  effectueren  /  fo  fteeftfin 
graten  aenerael^fonDen'om  met  ̂ nlurben te Sm municcren  (dge  pamrten  'Die  9»  Tefte  t  e  oienln omtt baeftioei,  De^acnfefolDaten;  <&*  ml^tmm atttculen)n%nt.il$  meriw&jt*  M  reK  en  Der 
fclber^eercn40eneralc^tat ^  nQ^ftlpomtt       ̂   j 

3Cpo|iiUe  ban  De  Staten  <0eneraef. 

^2-^r  ?Cn  Generae,J  fiJ'n  te  vreden ,  datmen  vier 
of  vijf  febepen  toemake ,  ten  einde  als  in  den  text, op  conditie  datmen  daer  in  laden  fal  alle  de  perfo- 

t  nen  en  bagagie ,  de  welke  men  meind  te  vertrec- ken,  en  dat,  de  voorfz  fchepen,  andersniet.dan 
als  koopvaerdye-fchepen  ,  fullen  aengenomen werden ,  alles  tot  haren  koften ,  wel  verftaende 
dat  hare  ladinge  fal  gefchieden  tot  Bergen  opten Z-oom,  en  fullen  ter  wijlen  blijven  onder  de  fau- 

fceh?eptefi^r  fdVer  SCaCCn  '  t0C  daC  ̂  fullen  Sc- 

ban  SÏ.ÏÉ?/  BeliefDentDe  ifeartiffraet SSSSSS1 öat  Dp  «^nnanrie  ban  De  Staten ecmge  gecommttteert  fouDen  toecDen/  om  De  meit 

mJESESS?  mt  m/c  Touöen  toilïen beS 
SS ̂/^"^öe  felbe  tareren  D»  Den  boo2BoperöDaer 

KSK°?n/  ¥£«*»  " ïm*™  OcfSnfon" 

bertreö er^^"/  ̂   fo«f  e  bete  boderen  tot  Det  öooïf" 2Cpofttiïe  ban  De  Staten  (0eneraer. 
Men  fteldditarticul  ter  refolutie  van  de  Magi- 

ltraet  van  Antwerpen ,  niettemin  in  gevalle  van accoort,  datmen  hem  wachte  ,  dat  geen  geplon- derde  goederen  daer  in  komen:  acht  nemende  fo 
op  dit  als  her  voorgaende  articul,  datmen  niet  en aet  afcrecken  bedden  of  matraflen,  dekens  ,flaep- lakens  ,  noch  ander  meublen,  daer  met  de  bur- 

gers en  Magiftraet  van  Antwerpen  de  voorfz  fol- 
daten gecommodeert  hebben  ,  op  dat  al'cfelve 

blij  ve  als  munitie  voor  het  garnifoen  dat  in  ko- 
men fal  Welverftaende  dat  de  voorfz  taxatie  ge- fchiedende,  men  den  eigenaers  contentement  doe 

in  gelde,  of  affignatie,  fomen  met  hun  fal  kon- nen  accorderen. 

V  €n  gelim  boo2  De  gene  Die  te  ïanDe  fullen  moeten gaen/eemgaenef  m  mocmi  toefcn  bJ   JgJÏÏ^ anDerö  gereetfebap  tot  fulhen  reife  DienenDc  /  fouDe toelnoDtgfnnDatterflonD  Daer  toeeenCommtfrartó üjerDe  geDeputeert/  om  paer  toe  o?D2e  tefïelle  /op Dat  fpmocluen  gerieft  too2Den/bctalenDe  reDelii»  loom 4.  ©an  geloften  Dat  een  Commiffartë  banDebP^ 
b?eö  geDeputeert  toerDe/  om  te  berfo"gen/  Datfobiel De  paerDen  /  aW  De  perfonen  ban  ftok  CS op  De  reife  /  Daer  fn  pafferen  moeten ItotTufetoHam 
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.     3Cpo(ïiHe  Der  boo2fj  Staten. 
üe  btaten  accorderen  hen  te  gerieven  tot  twe 

of  drie  wagenen  ten  hoogften,  voor  elke  Com- 
pagnie ,  en  ook  vivres ,  mits  ftellende  borge ,  dat  (F.  237.) de  voorfz  wagenen ,  perfonen ,  noch  paerden  bo- ven de  palen  met  te  dwingen  vandefe  Landen  tot Luxenburg.  En  mijn  Heeren  van  denRadevan 

5tate fullen  CommiffiriflTen  ordonneren,  fo  voor dit,  als  andere  arcicutcn. 

sA,  3Ltem°™arie  onheilen  te  feboutoen/  en  op  Dat  « oeboo2f3folöatengeen  oo2fafee  beüben  te  toillcn  mar^  « cneren/  boozfien  gdtifiop  's?  upanbö  boDem  /  fulrbo^  « 
ben  twvttm  't  boo2f3  bertren  berlengen  fouDen/  « 

Dat.-  J 



$04 Het  tiende  Boek* 

■>> „  aamtttt  baerom  foube  moeten  onfen  leger  berber  boen 

„  bertreeften  ban  ftacr  pafTagie  /  en  ten  mtnflen  fulr  tfel= 
„  len/  bat  öc  öcbicre  tuffcljen  üetöe  be  troupen  toarc/tot 

mcerberberfeucrtljeib/  om  niet  te  ballen  in  cenigon* 
„  gemaft* 

SUpofftlle. 
Om  hun  beften  weg,  fullen  fy  pafferen  van  de 

ftad  Lieré,  daer  fy  van  onfen  leger  gefcheiden  ful- 

len fijn,  met  een  ftert  aende  Reviere,  en  fode 

fuiteryedaer  omtrent  is,  foudemen  defelvemo- 
<ren  doen  voor  marcheren ,  ter  andere  fïjde  fal  or- 

clre  geftelt  werden ,  dat  van  onfen  leger  hem  nie- 
mand en  fal  reppen  of  roeren. 

i  tf.  <gn  na  bien  bp  fommicrlijftcn  fïaet  bebonben 

„  too?b/bp'tgene3ijne  ffêaj.  ben  boo?f3  folbatenmao 
„fcïmlbig toefen/  bat  befcnulb  berber  be  300000  ftro^ 

"  ncn  betreft/ bie  bebootö  Staten  fijne  ̂ oocjDcïö  fuï^ 
'  len  geben.  ̂ en  boo?fc  €fcobcbo  berftlaert  Ijebucnbe/ 
3,bat5ijne^oogDeib  boo?f3  Demgefurncertbtnbtngi; 
,,  talten  ban  't  gene  ter  boo?f3  betalinge  ontb?efeen  fal:  en 

',  baer  en  boben  Deeft  ben  bó02f3  Staten  berfoebt/  om 
„  afTiftentieban  Daer  geloof/  ittgeballc  bannoob/om 

Z  't  gelb  te  mogen  binben  bcö  te  gereber  /  en  in  't  becbet< 
„  ben  banbc  acnftomfïe  bet  boo?f3  p?obf  fic  ban  gtaiten/ 

„  b?efenbe  niettemin  /  b'alrcbe  gegeben  o?bonnantte  ban 
„  fijne  ©oogïjeib  Dem  alrebe  bectoaerg  begeben  nebben* 
„  be/  batfe  mogelijk  niet  fullen  aenftomcn  binnen  ben 

„  boo?f3  tijb  bp  't  boo?f3  trattaet  gefpecificeert/  bjclftc  ljp 
»  niet  foube  toillen  nuffen  toare  net  mogeUju. 

3Üpó|tïlle. 
De  Staten  fouden  gaernefijn  Hoogheid  gerie- 

ven in  alles  des  hy  verfoekt,  maer'tgene  alhier 
geeifcht  werd  ,  hy  mag  bedenken  dat  boven  de 
600000  gulden,  die  de  Staten  moeten  vinden,  om 

te  volbrengen 't  gene  is  gehandelt,  fy  fuftineren 
feer  grote  lallen ,  om  den  volke  van  oorloge  te  be- 

talen ,  by  hun  gelicht  en  onderhouden :  temeer 

dat  de  gemene  middelen ,  die  fy  gearrefteert  heb- 
ben, noch  niet  in  train  en  fijn,  mette  welke  fy  met- 

ter  tijd  wel  tot  alles  furnieren  fullen,  des  nodig  fijn 
fal  :  maer  men  moet  ook  overwegen  wat  grote 

fchulden  fy  hen  op  den  halfe  gehaelt  hebben ,  om 
fijne  Majeft.  des  te  beter  te  dienen  ,  mits  de  grote 
fchulden  der  Hoogduitfen ,  om  van  de  welke  hen 

t'ontlaften,  de  voorfz.  Staten  hun  geloof  bewaren 
moeten. 

'„  7.  €n  om  bat  be  boo?f3  .Secretaris  berftaen  Ijeeft/ 
„  bat  be  Staten  berftaen/  bat  alfo  biel  bc  i^oogbuitfe 
„  alg  anbere  fullen  bertreeften  uit  be  ftab  en  Catfele  ban 
„  Sfinttoerpen  /  ïjeef t  DP  berfoeftt  /  bat  ben  Staten  foube 
„  toecben  bertoont  /  ten  aenfien  bat  be  boo:f3  l|oogbuit* 
„  fe laten luiben/  niette  toillen  bertreeften  uitte  plaet* 
3,  fen  bie  fp  inboubcn  /  fonber  betaeit  te  toerben  /  batmen 
3,  Dcnbaerom  foube  gcboeglijft  ecnig  tontentementge- 
3,  bemten  mtnflen  Den  fpecificeren  eenige  goebe  ftab/om 
?>  albaer  garnifoen  te  Ijonben/  en  ooft  om  t'ontfcbulbigen 
„  alle  f  toartgDcib  ban  Dun  bertceft  uit  Sflnttoerpen. 

SCpoflille. 
Men  fal  hen  reguleren  na 't  1  y  articuldes  ver- 

drags,  en  datmen  acht  neme  die  te  leggen  in  plaet- 
fen  min  hinderlijk ,  in  voegen  dat  fy  hun  niet  lich- 

telijk konnen  by  den  anderen  voegen ,  om  eenige 
muiterije  aen  te  richten.  Gedaen  tot  B raffel  den 
7  Marty  15:77.  Onderftond  my  prefent ,  en  door 
expreffe  ordonnantie  van  de  Staten  Generael , 
Ondertekent, 

CORNELIUS  WELEMANS, 

Dmer  nacr  Deeft  «©on  ̂ an  be  J|eere  <©ctabio  be 
«Bonfaga  ftibbec  en  iftaeb  beg  Contnr  ban  Span* 

gien  /  bp  Dem  toefenbe  /  gefonben  aen  be  peeren  Sta* 
ten  <©enerael  met  bnebcn  ban  crebentie  ban  ben  26 

beq«  "  ̂cert  1 #7'  ̂ ^öe  be  felbe  aenbicnen  /  bat  Dp  om  be 

©on 

fenö  •» 
rrabto 

öc  «Bon* 

ben  $oof  ben  bet  felber  toegefetb  fiabbe  te  betalen  Dare  ««Jj gagien/  boben  be  600000  gul.  bp  be  Staten  3tjn  IBaj;  bèrfoe 

of  fijne  ï^oogDeib  geconfenteert/fo  in  gereben  gelbe  als  Jent* in  toiffelb?ieben  tot<©enua  in  traliën/  bat  baerom  be  JjfJJ 
boojnoembe  Staten  tot  Daer  felfsf  toelbaert  en  meer*  telene 
berbo?beringebanben  bertrecne  berfclber  «i§pangt*  *m 
aerben/  Demfouben  toillcn  gerieben  met  Den  namen  J^* en  crebit/ te  lenen bp  obligatie/  fonber  DarefcDabeof  »t  tneii 
tnterffe/totterfomme  ban  200000  uroneneentf/met  htm 
belofte  ban  bc  felbe  ba.nbe  inbemniteit  fo  teberfefee*  JjJ*,' ren/alöfp  fouben  begeren /bielu  berfoenDpbaema  öterl 
norD  ̂ tiic  berberfcijen  bj?  be  peeren  <©?abe  ban  la 
3taing  en  ©uitDgrabe  ban  45ix\u  <©e  Staten  gene- 

rael niet  anbere  foenenbe/  ban  ben  boo?f3  T©on  5!an  te 
Selieben/  en  geen  fanenmeerber  begerenbe/  banDet 
ertreft  ber  ̂ pangiaerben  /  Debben  getonfenteert/bat 

men 3yn^oogDeib foube  lenen  Den  crebit/  bpobliga* 
tic  ban  be  Staten  boo?  tt  boo?f3  geeifcDte  fomme  /  ba 

Doubclijïi  bat  Den  Staten  in 't  generael  en  particulier fulfte  berfenertDeib  gegeben  foube  toojben  /  baer  op 
men  foube  mogen  bafleltjn  bertrotitoen/  baerafont^ 
lady  en  ten  ecubjtgsn  bagen  uotfeloo^/  fcljabeloo0en 
ongemoleflcert  te  blijben  /  en  bat  3P  fijne  ̂ ocgDeib  aU 
leen  fullen  biencn  ban  Daer  naem  en  gelobe  /  fonber  ee* 
nige  betalinge  te  berben  boen  /  boigenbe  be  p^efentatte 

en'tgefclj2ifteban  3pn  l|oogljeib/  en  bat  boben  bien bc  peeren  banbe  finanticn  ban  3ijne  IBaj.  eerflert 
boo?  al  fouben  geloben  onber  t^b  /  en  baer  af  pertinent 
befcfiüb  te  leberen/  bat  niet  jegenff  acnbe  eenige  o?bon* 
nanticn  of  beloften  /  ooft  gécomlrmeert  bp  eebe/  fp  niet 
en  fouben  gebogen  noclj  toelaten  in  eenige  manieren/ 
bat  ban  en  aengaenbe  be  domeinen  ban  3ijne  jBaj. 

ban  b^ft  i^eberlanben  gebifponeert  te  too?ben  /  't  toa* 
re  bp  berftopingc  /  bela  jtinge  of  attberfin^  /  of  ooft  ban' ecnig  inftomen  ban  ben  fclben/  boo?  al  eer  entotter 
ttjbtoebe  boo?f3  Staten  geDelijft  en  bolftomelijft  ban 
't  boo?f3  gelccnbe  crebit  en  obligatten  fouben  toefen 
ontïatf:  jaalcntoarcn  be  felbe  Staten  ban  bc  boo?f5 
obligatten  of  crebit  nocD  niet  gemaent  of  geb?etgt  /  ge* 
maent  of  geerecuteert  te  toerben. 

«©on  <3lan  ban  «©oflenröfttoaö  mibbelretijb/  na* 
mentlijftben^  UBartp/geftomentotitobcn/  altoaer  |an Dpfeerfceflelijft  té  ontfangen.  2ClDier  Debben  Dembe  jy 
meefle  peeren  ban  be  ̂ eberlanben  bagelnr  feomen  uom 
begroeten  /  bic  Dp  alle  toel  ontDaelt/  goebe  cierc  aenge-  %** 
baenenbeelb?ienbfcDappen  betoont  Deeft/  fómmtge 
bereerenbe  met  flaten  en  offictcn  /  anbere  tutt  penftoe* 
nen/en  maeftte  Dera  alfo  boenbe  aengenaem  ben  onber* 
faten/fofeeralflmogclijft  toaö:  )amet3ijnp?efcntte 
ooft  bereerenbe  be  banftettcn  banbe  «©ilben  ber  fleben/ 

om  sijmsbipDertigDcib  en  familiare  conberfatie  te  be- 
tonen/om  alfo  bt  Derten  ber  onberfaten  te  toinnen.  %\- 
Dier  Deeft  [ipgeDanbelt  en  Dem  gepjeparcert/  ombe 
^panaiaerben/  Italianen  en  ̂urgonbtoaöteboen 
bertreeften/  ban  baer  fonb  Dp  3önen  Secretaris  €fco* 
bebo  aen  ben  Staten  (6enerael  tot  25?uffel/en  toebcr* 
om  tot  SCnttoerpen  aen  be  i|oof  ben  en  <2ToIonellen  bet 
Spangiacrben :  en  fcD?eef  btberfe  bjieben  aenbe^ta* 
ten  generael/ en  be  Staten  <©eneraelaenDen.  ^en 
9l©artp  nomineerben  bc  Staten  boo?f$  bent|ertog 
ban3CerfcDot  boo?  douberneur  banDet  Cafleelban 
5Cnttoerpen :  en  «©on  31an  Deeft  ben  ï  2  een  o?bonnan* 
tte  rjemaefet  boo?  ben  fclben  ̂ ertog  /  nopenbe  Det 
boo?f5  goubernement/Doe  DP  Dem  albaer  foube  Debben 
te  blagen  in 't  nemen  banbe  poffefTie  ban  bien.  Hp 
Deeft  ooft  alOier  geïjanbelt/om  be  gebangenen  ban  bet* 
bc^pben  I03S  te  boen  gaen/  acljterbolgenbe  ftct  contract 
cneeutoig€bict/  tottoelftcn  cinbeftp  een  billet  ober* 
fonb  uit  3ijnen  name.  3&e  perfoncn  bie  Dpnomineep 
be  in  3ön  billet  toaren  bcfe  naboïgcnbe. 

iiae-tyoutoe  ban  |Eonf  b?agon  en  Daer  <©ortjter.  $t 
HBÜn^cereban25illp  <6ouberneurgctoeefl3ijnbcin  jet 
$2ieflanb  en  <©?oeningen  /  3ön  butéb?outoe  en  fiinbe*  JJJ 
ren  /  en  be  Spaenfe  Capiteinen  en  folbaten.  €D?i-  ©c 
floffcl  Bafoueg  getoefen  <©ouberncur  ban^utpDen/  9j 

met  3ijn  J^utéb?ou  en  bier  ftinberen.  3^octo?  bel  «t'o/  J?s enbenScDotgmanj&amilton.  ïDenbcnb^cDCÖ^  i« 

mEt»  ̂ pangiaerbentebetec  en  cerber  te  boen  bertreeften/ )  co/  bie  ficD  be?loo?  bpfiet  fo?t  ban.'t(€olDur^ 

fo- 

jan 

tU<! 
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ï°'fï!  frwtelasea  ïtoöonDo  met  fijn  Buiöu^ou  cnninte* 
ricui'ua'n  wn  /  öie gebangen  toaren  onöer  ben  <02abe  ban  25of- 
f,ct  ecu-  fa  /  m  'e  opgeben  ban  ftet  CafTeel  ban  B2cDenburg  tot 
bis  &  ürrecftt/Steben  De puefteta  Hmonitionatis*  tn  ©mm berften.  §oÖan  3Cbectc  De;£olcöo  bjoebcr  banDcn  Jgee* 

rebanHtouerfte.  iDartcn  De  #lano,3  Ojoeoer  ban  Den 
i  't  Cafteel  uan  «5ent/  Dè  5f  ourier  $3a- 

Öorfpronk  dei:  Nederlandfè  Beroerten. 
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Steutenant  ban  . 
|02banDeCabalIerie  Sierra/  een  foIDaet  te  boet  tot 
ifDiöDelüuro  gebangen/baer  ban  Sancfiio  b'3übila  De 
n.i;m  af  foube  bcrftlarcn.  ̂ ofepl)  Calamera  /  en  ttoc 
Spaenfe  folDaten  tot  Campcn  gebannen,  ̂ rancifco 
tegafiillofolDaetgeuangen  tri  Blaenbéren.  Cafpar 
<6ome3cn3ijitfone/  niette  fol&ateri  Die  öp  uemtoa; 
rente«02abe/  onDer  ©on  ©iego  nfeliceg.  (Ctioe  fol- 

Daten ban  ©on  i3Ijilippo  Jöcaumonte/  toelfte  lagen 
ter  <0oe£:ttoe  folDaten  ban  ©on  3StiH2tcj$  geban^cti 
tot  jBecftelen:  23ulfo  Dienaer  ban  Den  Caflelein  Sam 
clnoD'2lbila/  bic  gebangen  toerD  ober  iBasc:  <aa* 
lindöeatüa-atot232ufTcl/  Cljacon  DeBega/  Igang Hompelt  ban  €l&;iftfjutfcn  /  en  3ijn  "Officieren  en  alle 
De  rcfle  ban  3ün  folDaten  Die  gebangen  toarert/Capi^ 
tein  ïopeö  met  een  pagic :  ©on  3Cntont  Del  Sarbo : 

^aracn  €nonta0  iDarlier  en  eenige  anDere.  $an  Der  Staten 
acianae»  ̂   toai'cn  ö^angen/  De  <©2abe  ban  «cgmont/  De mn  mm  w&*  ban  Cap?e$  /  ban  «Btoigntcg  /  jplopon  /  en  ber* 
öcc.fra*  fcOciöcn  anDere  Daer  ban  iftDe  namen  niet  enöcbbe 
icnw&c.  nonnen  benomen/ noen  befc  gebangenentoecbeneerft 

Den  te  leben/  en  Of  m  te  rjouften  Out'ten  oflFenfie  ban  p^ manDen/  en  Den  algemenen  b^eDe  Der^obmciente 
boderen/  begerenDc  Datfiin  <fi?rc.  oor  Daer  aen  De  goc; De  ïjant  M  Uou&enyalie?  De  tocfften/om  bcrfrliciben  ref* petten  en  dualiteiten/  DefcIbegroteUjïHan  boderen/ Deö  (p  Oem  bolftomcntlijft  bertroutocn.  &e  Scereta* 
rfö'  C-fccbeDo  Ijan&elcriDe  binnen  fdnttorrpcn  metten 
Jtoof ben  Der  Spanm'acrDen  op  ften  bertreft/  focljt finamiebangclbonDer  DeSpacnfe  en  anDere  £oop; ImDen/  en  Roti  De  metten  eertfen  toeinig  benomen: 
maer  alfo  UP  nfltcj  toaie?  /  «loeft  ban  berflanDc  en  toel* fp?e&cnbc  /  tyeft  lm  altijD  fo  bele  genoeg  fonDer  cclb  te toetje  cemactjt/  Dat  De  SpanaiaerDen  te  b?eDen  toa* 
ren  ftet  «aftcel  ban  'Knttocrpen  tebcrlaten  entetefc treeften  op  Ster  /  en  fo  Uoo>t  op  jBneftttrnt/  «IDaec W  foubcn  toeft  toerDen :  toant  De  Staten  en  toilDcn en  toaren  ooft  ongeljouDen  ©on  fjan  tot  «3onbcrncuc a;nerael  teontfangen/  boo?  en  al  eer  Dn  De  booift 
^pangiaerDcn  /  Italianen  en  23ourgongnonö  ftaDDe 
Doen  bertreeftcn/toaerom  C-fcobcDo  feer  toel  fnn  naei> frigDeiD  DeDe/  ten  Dienfie  ban  ©on  gfan/  om  Dicbooj 
eerfl  ban  't  boo^f?  ftafieel  ban  Sinttoerpen  te  Doen  ber* treeften,  ©e  faftc  nu  fo  berre  gep^epareert  3i)nDe  /  fo 
toa#  ̂ anc Ijio  D'?Cbila  foftoogmoeDig/  Dat  f  m  't  fta- fieel Daer  t)p  fo  lange  op  gecommnnDcert  ftaDDe/  tem met  en  toilDe  obergeben/  niet  jeaenftaenöe  ftem  er^ p:efreb(nebenbanbenïiomnft  toaren  gefonDen/  Dat 

$o$ 

tentetten  mm  m  gelaten/  alöDe  ̂ pangiaerDen  On'tfelbeftafteel  fouDeoberleberentnftanDen^nflt bertrecftenfouDenbanj^aeflricftt/  DetotjleDe^pan^  i  fulften  perfoon  of  perfonen  altf  ficm  ©on  San \m giaetDcn  bertreeftenie  uit  ftet  Cafïeel  ban  %tmet, !  «öofïcnnjft  nomineren  en  oaö^renföube/tofeftem 
pen/Dee2abeban  <£gmont  enD'anDercgebartgen^  !  banföngeDane  Dienflen  ontlaftcn  fouöe rmaerfiibS SSMSi7  m  mim' ÖCfclU"  mW*™*W  |  ^fïeaen©on  l^artyn  De  WUi^kSïfflS ipgtto  uaooLn.  boo2f3  oberleberinge  te  Doen  /  aeinft  aefeiueD  tóy  in  h?- 
©en  2+  iDeert  ignD  ©on  3fan  (Dctabto  ̂ onfaga  fer  maniere,  ©e  l^ertoge  ban  S?S£ 

aeuDai^aDeban  3tate/  enDeDeDefelbeaenDiemn/ 1  mitteert  om'tboo?f3  ftafieel  te  ontfanöcn/ DetoX 
tyetfta 

mam 
fgen 

©on 
!|oan 

Sfe'Doebatön^  m 't  bptoefen  ban  DenlimDafralicw S    S21  ̂°  UIt  StfW^*  ban  dt,cr^  toan  ̂ " con"  ten  25aron  ban  «nenüerg  /  quai  op  t  Xne  ban  *m toe^ 
ïïf    p™™  %«?  3ün  perfoon  /  om  tem  te  DoDen  /  ofte  lm  boo?f5  nafïeel  /  bergefelfcljap  met  e  nige  leDcr  E!  ?eecc S       üeïj inn  utt  Xoben/en  fjem  te  b:engen  ober  Eee  na  te  !  lanDfe  peeren  en  €Delen  /  altoaer  Dat  iw  mSto  Sft 
52P  vJcllc ' cu  öat  ö  ̂ecutie  ban  Dten  fouDe  gefcfjieDen ;  De^Paguam/  OeDftenDeDe  ̂ teien^KSS9^  »'««* 
anfe,    boo2  poenöDag  Den  5  »p?tW ̂ aenftomenDe/  enDe^  toigfteiD  boo2  fDne  mmdui^tfm^^mi  SS£ SS?  toUleftpalDaer  genomen  man  fortDerguarDe/  opDet  iBajeft.  getroutoelii ft  te  öetoaren/  In  teaeenSeiS?  kbert 
?^«e  gocD  betroutoen  Dat  ftp  ftaDDe  op"  oen  en  De  Staten   Den  m  fubfiantte  aè  bolgt.  ,  to00^  Sf" öm e^nerael/  berfocljt  ernftelijft  Dat  fy  Daer  in  fouDen  fuif  I     «jft  ̂ hiftpö  De  Crop  /  fêerton  ban  WtrfthM  i  h«i<.  Sn  IL 

berrten  alft  DcftooiDe.  ©en  öaeD  ban  State  toaren  ̂ mf^v^^m^m^m^am^  ™* 
fttermfeerperpler/  enDtcnDen  'tfelbe  aen  De  Staten  bier^.€uangelien/  Dit  ftafieel  te -ontfannm/  iiSiv  S«;flH 
Sffl^UÖaC?toCCÖ  ̂ Iy«egenomen/Datmen  ren  FouDen  /  ten Du^eïbai ̂ D  fi  SESm&S  W& mette  gefónDe  perfoon  naDcr  fouDe  commumceren/  ^Dilipei/  onfen  C^eere/  en  Dat  tft  StniemanöS  S boo?  eentge  03eDcputeerDe/om  te  mogen  berflaen  toat  oberleberen  /  anDertf  ató aen  firn? ZSmm? ^'S frö0/ 7 
Daernantoa^/  toant  men'tfelbe  niet  enftonDegelo=  föne  €rfgmamen^ ben  /  en  m  Dten  men  na  communicatie  De  materie  ban  fnn  exvx*  tebeï.   3Baer  op  €fcoueDo  amtoooSe/  .r  tiafïcer *^to**utot  öattcr  eentge  fufptctc  fouDemo,   fo  gp  fulr  Doet  alögpfcgt/  fo  Ijelp  u  aoDen  al  f|n  SS 

Doo? lafteban Den  aaeöban State/ bctoaert toerDen:  pookte  geopent/  en  De  feertoge  ban  aecffhot  trnR 
Se  mtDDelretijD  ijeeft  men  alle  onDerfoeft  geDaen  Datmen  Daer  in  met  bier  benbelen Malen  /  Daer  ftn  ober  com :  Jbm    moclite  /  om  te  toeten  matter  ban  toaö  /  toant  ©on  manDeerDe  /  en  De  SpangiaerDen  trochén  Mcv  u it  i 
:&    3nn  ̂ ^  öocn  aci^in  i  öat  rK  m^m  öaöte/  en  boerDen  met  tjaer  alle  Daer  bagagic  /  ooit  mebe  be 
™    nattet toast  gep2actifeert  DoojDen^tnce  banaan, ,  gebangene  peeren  /  <0?abc  ban  €omom    S ft>     en 
oer 
o  ir 

aen. 
toatonDerfoeft-Daèrrop  »ï««  I  SpïngtoDenaTDk DebonDenm'tmtnftenocftitJ'tmeefle/Datee.  ftricfjt/  Daer  menfe  betalen  fouDe.  SpboeSenmet 

1^6.) 

ban  niet  l 

nigappareutie  fefteen  te  Debben.  ©erOalbcn  De"felbe !  öaatefelfcV^^^ toeDeroui  op  ftaerb2pe  boeten  geflelt  toerDen  /en  men  toeïüftt  toaren  /  altf  ooft  bele  boeren/ en  S,ffeftat 
èSSÏÏLSfSf"11^  f^t^lcS  ̂   fi0nilcn;c!  ban0^öe/  lutoelenenftofielüftViD^angeK b2eöenftellen/eninenb2eeöDeooftf)ferDoo2teoffenfe^  |  togen  ooft  De  SpangiaerDen  fn  Der  ftaD  i    De/  en 
S?^,:t?obaiL2,itenPn/  banUjlcn  fP^'tenge^  |  boegten  Oen  bp  De  nnoere  met  ©aTöe?en4  itaenDe fo  Den  te  toefen,  ©erfjalben  De  Staten  tfenerael  nomero.  Wb%Rttban«S3^tt»mnS 
ËK&ÏÏL ïï  ̂rt0^a»  ̂ ^"ron  Den  v  WW*/ ,  menigte  «itgegaen /  om  ften  bertreft  te  Oen/ en ftoe 
D'ejccufe  Daer  ban  DoenDe  met  alle  belcefttetö  /  en  fon Den  Daer  na  ooft  aenDenfelben  hertog/  Den  25aron 
ban  '2Cuütgnn  /  om  D'ercufeban  Dien  te  Doen  /  geltjft  3P 

toel  iP  Defftalben  feer  berblijb  toaren/  fo  entoaö&e 
bseugöe  noefttansf  niet  bolftomen/  D002  Dien  Daer  noch 
binnen  DerfïaDbleben  leggen  De  $5oogDuitfen/  Die  De 

ooft  ten  felben  Dage  fcft?eben  aen  Den  ̂ cere^2i,nce  ban  I  boo?f3  fraD  OaDDen  metten  SpangiaerDen/  ftelneit 
«tenngten/  fjem  ban  aw  abberterenöe/Dat  fp  begeer^  |  plonDeren,  »««wuen/  peipen 
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Jaer-Dicht. 

SpaenfCbe  tiranven  Veeh* 
Hadden  flCh  fneh  gepLant, 

t'AntVVerpen  op  't  Ca/leeL, 
Dart  Moeten  VVt  het  hant. 

Ander. 

Ve  Spangaerts  bLoedglerlCh  feL> 
Met  roof  en  bVllt  geLaden, 
Seer  fChofflerlCh  en  fneh, 

Van'tsLot  AntVVerpen  fl  traden. 

i<£  Staten  <0enccaei  Dabben  tod  gacrne  be  I^oog* 
Dnitfe  folbaten  mebe  uit  be  (tab  ban  Bnttoerpen 

gchaö  /  en  be  felbe  op  anberc  plaetfen  geleib/bolgcnbe 
bet  1 5  atticul  ban  bet  eeutoig  «Êbtct  /  inboubenbe  om 
ber  anbercn/bat  be  Staten  be  l^oogbuttfe  belooft  bab  * 
ben  tot  Daren  lafte  te  contenteren  en  te  b?eben  te  (ielten 
ban  bare  bcfolbmgen  en  gagien  /  gelijb  men  na  reben/ 

öe  afrebeninge  gcöacn  3ijnbe/  fotibe  bcbinben  tebc^ 

D; 

cc 

cc 

cc 

gen.  gift  ben  ooft  in  befe  faftéal  getreben  fonber  baer 
toe  bcrfocDt  te  3ün  /  en  bat  om  be  grote  begeerte/  bit  m  " 
bebbe /om  be  peeren  Staten  teften  bcrlofï  ban  alle '« 
moeiten  /  en  Daer  teften  gebmiften  ben  peioV  bief?  '■ 
toenfdjen  /  en  ooft  om  bat  fijn  ̂ oogbeib  baer  ban  fou^ 
be3tjnDet  p2incipadinftrument/al  fjoetod  ifttn  befe 
fabe  geen  particuliere  feDabc  en  bebbc  i  fo  men  mp  an*  f 
becfing  gelooft :  toant  boetoel  be  tooo?ben  mogen  n#  " 
fen  /  fo  f  ai  be  toil  en  be  toerften  nimmermeer  falgeren/ '  e 

omu€.bienflteboen/$c.  IC 
^itt  baerbeel  febone  tooo2ben  baneenengebet'n^  (*■ 

ben  ̂ pangiaert.  <$U  fegge  bit  i  om  bc  b?iebén  /  bic  be  b  J* 
felbe  <èfcobcbo  beg  bacgg  te  boren  aen  ben  Com'nft  &$  1 babbc  gefeïpeben/ onber  anberen  inboubenbe:  ^at  <£fco 
bit  bolfttf  meninge  (f rebe  tot  b?pDeib  banconfeientie'  Jc°- 
bergetenbe  «*5ob/en  utoelBaj.en  toeberom  berenbe  cc 
totte  bcttcme :  en  bacr  na  nocf)  /  inbien  bit  fenee  i$/  iC 
gelijb  m  gelobe/foen  fal  beb?pbcib  ban  conferentie/  (C 
biefp  p2etenberen/utoe  |Bar.  niet  gualijnen  te  paffe  « 
bomen:  toant  b'een  partpefaï baer  febicbenbp  utoe  cc 
Ifêajcft.ensijnbc  alfogebedt/fo  fullen  topbiejïtege 

<Sfco> 

fCÏJJtjff 

aen  bc 
graten 
«t&eue 

Ijoren/  mittfbatfefo  lange  tnbe  Scbcrlanbcnbjebe*  |  macbclijbecmcofkrtoo2bcnb'cencboo2bcanber/  |c.  £C 
ijjb  foutien  mogen  bltjbcn  in  fulfte  plaetfe/  altf  men  c^ninJtte|tebanbenfelbenbj!ef/ffbibftbp/abberte^  <c 
gen  acntoijfen  en  beteftenen  foube /$c.  fêlot  toclbcn  rens„>  bat  befe  fabe  nieten  fal  gencfen  to02ben  boo?  « 
einbe  be  boo2ft  Staten berfotbt  Dabben acn ben «§e*  Q0^e  tnibbelen/  banboo?bper  enbloeb(lo?tingc/  en  cc 
creraris  ban  «bonman  /  öa£  &P  't  bcfïe  foube  toilicn  öatmen  baer in  boo?fien  moet /de.  I^pfjabbeoobin  « 
boen/ om  be  felbe  bacr  toe  te  betoegen/bolgenbc  fijne  een  anbere  boojgaenbe  bnef  ban  ben  27.Jfêeert/ge*  ce 
pjefentatie/enbat  ^on  g[an  ooft  gebouöen  toas  be  ̂ aCgt  oberbe  Staten/  batfptotbénpjince  ban<©-  te 
Staten  baer  in  te  affilreren.  3É>anbeboo?f3€fcobebo  rangten  feergefinttoaren/batbe  felbe  ïjcmfterbmacte  t( 
feb^eefaenbe  peeren  ̂ tatcn  <©encrael  ben  7  _^p?tl  te/'Hlmftcrbam  belegert  biel/  fobattet  foube  moeten  fc 
uit  Intto^rpen  onber  anberen:  <©etoijlc  men  bc  *Duit^ 
fs  per  f02te  mo(l  betalen  /  en  boo2t<S  cafferen  /  bat  men 

't  felbe  boen  foube/  fonber  regarb  te  nemen  op  be  fclja- 

raci'/be  ben/  ük  eenige  particuliere  geïebcn  tjabben/  en  bat 
oo?faüe  t  |-clt)e  öcn  (3C^cn  mföbe!  toa^/  bic  men  t»  bU  fabefou= 
menu/  be  mogen  geb2tiift en  /  aengcfiert  bc  ̂ uitfc  bari  baer 

toacrom  niet  en  moebten  fonber  fecoursS  /  en  oofe  batljaer'tfel* 
mm  be  be  toa£f  gep)cfcntcect  0Oo?  be  <!5efaritétt  ban  ben  W- 
tSe  fec  /  fclfS  oob  om  bat  alle  peeren  fjen  in  bit  botft  be* 
foibatm  troutoen/  fo  tot  baer  li jf-toaebten/  al0  in  f)?treffen/$c. 
WEË  ̂ ngaenbe  be  mantere  om  be  felbe  ̂ uitfe  te  betalen 
meten  (fclmjft  \\v)  albaer  bcr(taen  te  nebben  /  bat  eenige 
fai  non-  baer  €.  geraben  babbcn  /  bat  be  rebcninge foube  ge* 
ïSnö/Mn  mactit  herben  ban  't  geen  men  befolbatenftbUlöig 
fonöcc  toa$  /  fonber  met  be  Colonellen  of  Capiteincn  te  re= 
Detail  benen  /  fcbcr  mün  peeren  ( 0b  ï)p )  tb  gelobc  /  irtbièb 
sc  te     men  boo2  öictt  tócrlj  toil  beginnen./  en  bat  men  be  ji2oef 

cc 

cc 

in  fijnen  banben bomen/  'ttoelb  (feïmift  l)P)  tebe ftlacren  iö  /  obermit^  be  felbe  &tab  utoe  Höajed.  fo  ge  (c 
trouto  iö  getoceiï/  bat  oob  be  Staten  be  purgeren  ̂  
t'Utrertjt  op'tCafteel  Öabbcn  gcfielt/  toaér  boo?  te  £C 
pjefumeren  toaö  battet  bc $2in» babbc/  $f.  lÉaer 
alfo  bit  bier  naer  noebtepafle  bomen  fal/  toiïlentop 
bat  Rter  laten  bujben. 

<©an  op  batmen  toeten  matD  toat  be  meninge  ban  .: 
be  $£ecren  Staten  «aéneraci  nétoec(i  i$  in  ber  fabe  J 
ban  be  èoogbnttfe  folbaten/  fo  falmen  berftaen/  bat  be  ̂ 0  Jj 
l^oogbuitfe  folbaten  btc  benConinb  gebient  babbcn/  be«.. 
tnallesJ(terbtoarengetoee(t6ö.baenbelen/  toaaban  ̂  
b2ie  bacnbelentoarcn  nitbctföcgiment  banbe<0?a-  geS 
beban<©berfï;rrn/  ttoébaenbelen  ban  ̂ ronf  bergen/  öjc  b 

eenbanifoütfer/  en  bier  baenbclcn  ban  Co2neli«ban  "»;»• 
ben  €irtbe/bier0a^tri[ftjt  en  3Cnttocrpcn  babbcn  bci^  %$£ 

i  penpïonberen.  «j^m  bat  rot  ©aleimjn  en  ̂ oo^ntft m  \  V  an,  baer  af  toil  nemen  /  bair  et  niet  al  ten  be(f  e  fal  aflopen/  |  cjciegert  ̂ bt^n  (ess  b^tibden  /  bit  guitantie  ban  ben 
Dcré  üe»  obermitö  bit  bolfi feet  fubject  iö  baer-liebéfc  €otónel* 
mtitè  kn  /  en  bat  be  felbe  grote  macfjt  ober  Ijaer  bebbett  /  bit 

'  be  felbe  boo2  fcJjcimen  fouben  berftlaren  /  en  fp  fullen 
ten  en 
6'ctalcn 

^cr  fel. 

bcc  - 

ooft  bacr  boo2  gebouben  toerbert  /  en  fp  lutbcn  ( be  Co- 
lonellen) en  fullen  u  €.  niet  eifcljcn :  toant  fpfeggen 

bat(ie  acn  fijne  ffêjajcfïeit  gebient  beuben/  en  bat  fijne 

gegeben  fjabbén  /  ert  gtf  «oc^en  tegen  be  g>t aten  niet  tè 
btenen/  en  ijat  (p  bitö  nf^ttéfrehfTaertbe  bcn^pangi' 
aerben  toégetogen  tóaren :  ban  gdijben  toaren  tfoe 
baenbelcn/ tot  JSibene gcfrgen  fjcbbenbe/  bit  belooft 
fiabben. tégen  liw  ̂ taten.ntette  bienen/  en  (jabben 
bacrenbobcn  ber  ̂ pan^iaerbrn  partpegeöcnben/  ge^ 

''  Majtft.  per  f02ce  met  Den  fal  moeten  rebenen  /  en  ben-  j  bjb  oob  een  benbcl  binnen  <E5tcfï  gelegen  /ben  ̂ $pan giaerben  acrrgepangen&abbcn/ nicticgertffaenbe  bte 
ben  staten  iaerto02en  filabben.  ̂ tem  bat  bartbe  9. 
baenbci'en  bmncn  Inttoerpenin  be^paenfe  furie  ge^ 
(ïagen/rtiet  meeren  toaren  ober  gublcbcn  ban  omtrent 
1 1 00  öoöfbcn/mabcnbe  bier  bdibelen/fo  bat  baer  ban 

afgetogen  mojreri  toerben  bijff  baenbelen/uTr  bat  'tge* 
talban  begértebictnen  niet  gebouben  en  toajStebeta- 
ïcn/toagban  z^benbelen  ofèernmagnien/aïfo  bat 

luibcn  paffcren  't  gene  rebclijb  isf  /  en  't  gene  battetbe- 
'\  bzagen  fal  /  3Ü»  «  €.  ( ftib  DP )  gebouben  te  betalen/ 
^afbterbolgenbcbctbci-b^ag.  ̂ i&bcrltaoob  (ftb2ijft 
'  bP )  bat  eenige  hp  tt  €.  3tjn  /  om  befe  ff  bulben  te  ber* minberen  /  onber  bcrcl  bat  eenige  tombagntert  fijn 
„  berblacrt  boo2  fcbclmen  /  ïjtt  13S  nobig  ( feib  Hp )  bat  u 

C.  toeten  /  battet  felbe  ooft  Ö002  befen  toecj  niet  fal 
toillen  ballen  /  betoijle  fijn  UBajc(tctt  gefien  ïjeeft  /  bat 

3' 3J 
■>•> 

3' 
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bP  bem  tod  ban  fjaér  gebient  binb  /  en  fo  3p  't  felbe  tot  ban  be  60  baénbélen  bat  beboo^^  ï^oogbuitfert  (ierft 
baer  beftwfit  allegeren  /  fal  niet  toegelaten  toerben   toaren  gctoeeft/ipaer  3^  re^eertren  te  betalen;  botïjbe 
't  gunt  bare  tcgéhpartpen/  aen  u  €.  tegen  baer  p? opo*   meninge.  ban  be  &taten(!$éncracl  enquam  met  ober 
neren.  <E>e  bcfle  remebie  bit  u€  foube  mogen  fjeb- 
EftH  om  befe  fabe  ten  beften  te  boegen  /  iö  (ftmöftfjp); 
bdt  u  €.  nomineren  eenige  peeren  ban  gualitrit  /  met 
ooft  eenüjerebelb&eperfomn  todgc(lilecrtinrebenin' 

l\  ge/  mitfgabcnJoob  toi  toctenbebe  maniere bart  bit 
bojb/en  fpcciale  benniffc  bcböeilbeban  baer  bcftcl- 

35 

„  bïieben/  ert  batbefclbcbanbclen  met  bc  Colonellen/ 

„  en  bo2beren  't  p2bfijt  ban  bc  faben  /  en  bat  fijne  ̂ oog- „  Itcfb  matten  ?CmbatTabcuc  banben  l^etfer/  3)jn  be 
„  mibbelaersf  /  toant  tb  berfta  ( fcib  of  fcïj2ïjft  Üp  )  batfp 
„  tod  genegen  #1  /  om  bc  Staten  te  belpen/  en  fijn 

eenmeïbWan  t©ong|an/'  fo  men  im  Dct  feblijbeu 
ban  <£fcóbebo  todbonbeberftaen/  baer  ban  top  Biet 
naer  bjeber  fW!èii  fjanbdén. 

t^e  ̂ panfji'aerben  nii  tot  iBacftrubt  gebomen 
Sijnbe  /  fo'  rc?(ïcerbe  /  bot  f>  boe;t«  iiit  öet  &anb  fouben bertrecbeb.  («Bffobebo  bet  flem  Ijitt  toe  geb2uiben/ 

en  bebe  baéc  'toe  groot  bcbon*/  ten  einbe  ̂ on  ̂ an  arn 
tiet "rjotibcrnemcnt  foube  bomen  /  en  baer  bidenbec1 

febeiben  obttabelüü/battet  fo  baeft  niet  en  gefcbicbe'alf* fer  belooft  toaö:  boebbet  ft.bojte  ooft  baer  aen/  bat 
net  beloof  be  gelb  ban  be  Staten  niet  ten  bollen  en 

,  ̂oogDeibban  Dier  bed  in  boen  /en  tb  ban  fijnenttóe^ N  ftonbefo  Ue#  opgebjatfet  toerben/  fobat  ̂ on^a" 



1577-  Oorfprpnk  der  Nederlandfè  Beroerten. 
boo2bé&tatenberfc0ootmel  17000  gulbcm  CÉK* 
ujftbetouTelinge  ber  gebangencn  gefcfjiebe  bocöooft 
met  fonbec  f  toarigOeib  /  mant  öc  Staten  ban  ©2ief* 
ianb  en  <0:oenmgen  fu(tineerbcn/bat  be  ̂ eereban 
2&ilip  met  (|)ii  goeb  niet  en  fouöe  moeren  uit  ben  &anbe 
bertreeften  /  ten  ware  Op  eec(t  refteningc  bebc  ban  alle 
'tgelb/batftp  banbe  XanbfcDap  Oabbe  ontfangen/ 
aengcfien  bpbegarnifocnen  onbctaelt  gelaten  Oabbe/ 
boel)  Detiief  oor  cinteliia  afgebaen.  3£e  gebangenen/ 
biederraten  Oabberi/mccben  gefonben  tejjiaafepfi/ 
en  be  cépangiaerben  fonben  be  <62abe  ban  Cgmont 
in  Danben  ban  be  23ifTc0op  en  $2incc  ban  Elupft. 

<0m  nu  bit  0e?2  bec  ̂ pangiaerben/  Italianen  en 
23ourgongnon$  in  gjtalien  te  geleiöen  /  matf  nobig  een 
J$ooftte  noemen/  bic  fpaiïe  fouben onberbanig  tött* 
I§tcr  biel  meberom  f  marigOeib/  macr  booj  3&on  San 
la(t  gaf  fijnen  boomocmbcn  cSecretartë  <3fan  Cfcobe* 
öo/bat  Op  foube  tracteren  metten  öaeb  ban  b'D02loge/ 
tuien  bat  fien-lieDenboclit  bat  men  baer  toe  fecljoo:bc 
te|hiefen/en  fo  berftacn  toerbe/bat  ̂ on  2Wonfo  be 
©ergatf  /  lik  ben  laft  ban  be  ruiterpe  Oabbe  /  tjet  felbe 
beöoojbe  te  toefen/fo  berftlaerbe  5fuliaen  ftonïero/bat 
Dpniet  en  toilbe  treeften  onber  5ijn  bebel:  mant  toe* 
fenbeflBaiftre  bel  Camp /fo  Oabbe®  on  SCIonfo  3ön 
folbaet  getoeeft  -,  ©albe3  feibe  't  felbe  /  bat  bP  niet  en 
toilbe  treeften  onber  3tjngouberncment.  ®on<3!an 
berftaenbe  Ooe  befe  ttoejBaiftreö  bel  Campgerefol* 
beert  maren /en  meer  anbere  ban  niet  te  brillen  ber* 
treeften  onber  ®on  SClonfo/enfienbe  battet  geenttjb 
en  toa$  om  Ijen-luiben  te  berbitteren  /  nocO  ooft  te  fo?* 
teren  /  om  't  groot  inconbeniem/  bat  bit  foube  mogen bcroo2faften/enomte  berOoeben  battergeenongere* 
geltOeib  en  foube  nabolgen  in  't  Hlanb  ban  3lurenb02g en  anber  /  baer  lanr  fp  fouben  moeten  paflferen  /  Oeeft 

w«m>  baer  toe  genomineert  ben  <02abe  ban  ifêantffeuv  bie 
»  ban  (Souberneur  matf  ban  Eurmüurg.  mt  Oeeft  ®on 
fSSb  ̂öitfobe  ©ecgasfofeer  gualijften  genomen/  bat  OP 
jiarea  ooftfeec  fpjjtigc  teiebcn  baerom  aen  ̂ on  3Jan  Oeeft 
J©o»  oefcö?eben  ■,  boef)  ̂ onfjan  ftelbeOem  met  feerbe* leefbe  rebenen  te  b?eben  /  en  fctj?eef  aen  ben  Conirtft  in 

fijn  fabeur/bat  be  ConinftOembocO  eerlonen  foube 
■«ft 
tfbe    .„„   _,_ 

*an,    toillcnbefcbenften/alfoljp'tfelbetoei  meriteerbe/om 
JfJ°cn  öat  ( fcrj?eef  t)P )  fo  lange  en  tceffelij&geblent  Oabbe/ 
InW  enbatbp(^ongan)  't  felbe  foube  nemen  boo?  foei* Wn.  gen/  alö  oft  5ün  eigen  perfoon  gebaen  mare.  ̂  ancljio 

ö'3Cbila/be  Coloncl  ïBonöb2agon/be  Capitein  ifêon* tesïbocca  /  be  Coloncl  öerbugo/  be  Capitein  ®on 
dpranclfco  Igernanbeg  b'SCbila/  en  anbere/  bie bebel Oetjab  fjabben  in  beft  ïanben/  maren  feer  onalijften  te 
tyeben  W  te  berlaten/  fonber  te  meten  mat  recompen* 
fe  en  befebenftingen  fit  lieben  fiebben  fouben  boo?be 
felbe/  enjlelbentineenpointtban  eere:  iKaer^on  P^»öebe  muntc  om  bic  op  ecnen  eenparia 
gan  (lelbenfe  mebe  te  bacben/  Oen  berfefterenbe/bat  fp  Jf^J^^acc  op  hc  #?incc/mitfgaber0  be  g 
bic  binben  fouben  in  ilomöarbpe  /  en  bat  baer  en  tuf* ]  Wlanb  obergelebert  hebben  ben  5  %m bic  binben  fouben  in  ïombarbpe/en  bat  baer  en  tuf* 
feben  Oen  gagien  fouben  lopen/ tot  fo  lange  ben  Co* 
ninft  Oen-Iieben  tot  anbere  bienfren  foube  emploperem 
<®it  recommanbeerbe  X\p  ben  Coninft  bp  fijn  b?ief  ban 
ben  27  3fip2ilfeerernflclnft/inplaetfebanbatmenfe 
foube  fïraffen  boo?  be  fo2fen  en  getoelben  in  befc  3lan* 
ben  beb2cbcn/  baer  ban  in  't  7.  artieul  ban  öct  tractaet met  ̂ >on  gjan  gemaeftt  /  berOael  rjemaeftt  toerb  /  bat 
men  baer  jufltttc  ober  foube  boen  /  of  in  be  $ebcrlan* 
ben  /  of  in  be  Kijften  ban  ,§pangien  of  eibers  <©c  fa* 
ftennugep2epateert3rjnbe/f0  3ijnben  z6,  27.  en  28. 
8lp2!liefaucbe  ,§pangiacrbcn/  gjtalianen  en25our* 
gonbionovfopaerbe-bolft/  alöboet-bolft/  uitlBae* 

»c     frricot  getogen  na  Oet  aanb  ban  Hutfcnbo2g  /  alle  Oa* 
IZn  l*  *c}m '  Krt&™  en  plaetfen  berlaten  Ocbbcnbe/  en 
fr  hm  £an  baer  rcifben  Oet  paerbe-bolft  na  gtalicn/  en  Oet 
ÏÏSS  ?°stb0ÏÏ !?  ?lc^inont  /  met  grote  blijbfcOap  ban  al* fw**  Ie  ben  ̂ eberlanberiei  m  'tgenerael/be  toelfte  tot  bier bunö.  tnö  toe  meten  Oabben  ftonnen  geloben  batfe  bertrec* 

feen  fouben.  <C\\  be  P2incc  ban  «©rangien  fcljeen  felbe niebe  ban  bier  opinie  gemeefr  te  3ün  /  om  ben  gebcinf* ben  Oanbcl  tot  bier  tijb  toe  bp  ̂ on  gian  gepleegt. ïBonficuc  be  <0elepn  quamboo2  batmaelal^v©ou* 
berneur  binnen  JDaeflricOt/infgelijrmijn  ̂ eerban 

-benberfcOeiben  abieu  gefcO?iften  Dpeemge gemaeftt/ 
baer  mebe  men  bc,§pangiaerben  en  bjeembeiingen 
abieu  fcibe/  fo  in  ̂rancoPüS  alö  in  ̂ uitö :  €n  ton  ful* 
len  Oier  tot  gebacDtenijTe  ban  bit  bertreft  (teilen  befe incarnatie: 

Jaer-D  icht. 
j4d\eV  fno\  Spangaerts  feL, 
Mettet  VaL/Cb  gedroCbt  der  UaLlave». 
Gaet  en  haeji  V  fne L. 
Naer  de  koWasrdlge  QaftllAanen. 

Ander. 

TreCt  VVeCb,  CoWLt  «Iet  VVeer, 
VVILf  Vrll  ahtoos  Vau  Her  bLttYen: 

/  Want  het  h  om  hegeer, 
Gaet  ehders  V  boosbelld  bedrWSen. 

ïDacr  i^oofteenbersfften  in'tHatön  gemaeftt /op btt  bertreft  ber  ̂ pangiaerben  uit  üSeberlanb/  boclj 
iftentoeetben  Auteur  baer  niet  ban  /ban  ijeb  Octbp 
hne  berfcOciben  3Cuteuren  bcrOaelt  gefien  /  alö  b? 
€ptfinger/  mnom&/  en  ben  §taliacnfen  l^iftorp- 
fcl)2ijber  Caefar  Campana  /  en  om  bat  Oet  aerbig 
ftomt  /  Deb  ift  Oet  Ijier  mebe  bp  gebocgt. 

Btetica  gent  Ab'tjt ,  cur  ploras  Belgica  ?  dictm, 
A  quod  in  O  non  e  ft  l'itera  ver  fa ,  aueror. <©at  i$: 

* 

'f  Sptenfch  volk  is  uit  *t  land  gegdin. Nederland  teaerom  zijt  gy  droeve, 
Om  dat  in  plaetfe  van  A  geen  O  beeft  ge  ft  aen* 
't  Welk  foü  reefen  t' on fen  behoeve. 

Billenbe  in  effect  feggen  m  in  plaetfe  ban  't  moO?b 
Abijt  Oabbc  ge(tacn  Obijt,  dat  's  geftorven ,  batfe  ban niet  toeberom  in  0et  ianb  en  fouben  ftonnen  ftomen/nu 
be  b?efe  ban  batfe  fouben  mogen  toeberftomen  om 
Oaer  te  maften  /  Otelb  Oet  .^eberïanb  in  bjoeffjeib. 

Cenigen  tijb  te  boren/  namentlijften  ben  3  o  usartp/ 
be  Staten  ban^ollanben  ^eelanb  bergabert  3ijnbe 
binnen  <Do?b?ccOt  /  fo  té  albaer  berfcljenen  ̂ octo? 
Clbcrtuss  EeoninujBi/  met  b2iebenban  crebentieban 
bc  peeren  Staten  <©encrael/  uit  ftracljt  ban  toelfte 
b?ieben  /  Op  aen  be  felbe  gebaen  Oeeft  feftere  p2opofitie/ 
inljoubenbe  berfcOciben  poincten/en  boo2namclijften 
berfoeftenbe  a(Tiftentie  ban  gelbe/  'taf(tellen  ber  licen* ten  en  ongelben  tic  in  ̂ ollanb  en  geelanb  gegeben 
toerben  /  te  reboceren  be  fcöepen  ban  oorloge  leggenbe 
boo2  2inttoerpencnben  öitleggeroptejuaafe/en  no* 
Penöebc^muntc^om  bicop  ecnen  eenparigen  boette 

Staten  ban 

/befe  na* 

S07 

(F.  *3«.) 

bolgenbeanttooo2be. 

Weerdige,  wel  wijf  e, hooggeleerde  Heer  e  en  Dotior, 

T\E  Prince  van  Orangien ,  &c.  MitfgadersdeSta- 
■*-^cen  van  Holland  en  Zeland,  hebben  gaerne  en  met 
groter  blyfehapgehoort  en  verftaen'tgunt  van  wegen den  Generalen  Staren  der  Landen  vergadert  tot  Bruf- 
fel ,  by  uwe  W.  en  JL  hen  aengeboden  en  verklaert  is 
geweeft  van  de  goede  wille,  meninge  en  genegentheid, 
die  de  voornoemde  Generale  Staten  hebben  totten  on  - 
derhoud  en  volvoeren  van  der  unie  en  pacificatie ,  met 
fijnen  Princelijke  Excellentie,  en  den  Staten  van  Hol- 

landen Zeeland, en  hare  Geafiocieerde  tot  Gentge- 
maekt:  't  welk,  want  ontwijfrelijken  is  de wcch  en middel ,  waer  door  de  Landen  en  de  goede  ingefetenen 
van  dien ,  wederom  gebracht  mogen  worden  uit  een 
langdurige  ellende, in  rufteen  welvaert.  Sozijn  dacr 
af  de  Generale  Staten  hoogl  ij  ken  teprijfenen  te  dan- 

ken ,  gelijk  fijne  Princelijke  Excell.  door  de  Staten  van 
Hollanden  Zeeland,  metten  haren  nieren  kunnen  la- 

ten in  't  befonder ,  en  in  haer  refpecle  >  de  fclfde  Staten 
hertgrondclijkcn  te  bedanken  by  defen ,  {onderlinge 

»rtoeromp^ 
PVV  %  rufte 

©octo» 
tup  Jleo» 

iiinuö 

too?b ban  De 

^r  tatert r.n  I  ut 

yoüaiib 

BCfOU» 

ben  aen 

ttc  ïpniu cc  pn  be 

Staren albaer- 

tic- 
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rulleen  Landen,  te  doen  verwecken,  en  blijven  uit-  j  gecontribueett  onder  den  gouvernemen
te  van  den 

l_  r_i.   r  -_j„„  .  M:».*n»»lb-  nnk  Ae  voornoemde    Heere  Prince,  en  alfo  inde  gemene  contnbutien  en 
577 

tenfelven  Landen:  mits 't  welk  ook  de  voornoemde 
Staten  Generael  te  meer  mogen  verfekertfijn,  dat  de 

Heere  Prince ,  die  van  Holland  en  Zeeland  hen  niet  en 

fullen  ontfien,  koften,  moeite,  nochte  arbeid,  ook  goed 

noch  bloed  fparen ,  om  ten  genoegen  en  conform  de 

goede  wille  en  meninge  van  de  felfde  Staten ,  de  Lan- 
den te  houden  in  een  gedurige  vrede  en  welvaert,  en  de 

vyanden  der  felver  te  helpen  afweren  en  wcderftaen. 

En  omtekomenop'tpointf:  van  de  verfochte  con- 
tributie ,  is  kennelijk ,  dat  die  van  Holland  en  Zeeland 

hen  cretoont  hebben  in  alles  goedwillig  boven  haer  ver- 

mogen ,  en  fulx  fo  promptelijk  hebben  gecontribueert, 

totter  betalinge  van  de  Walfe  foldaten  ,  leggende  in 

Heere  Prince,  en  alfo  inde  gemene  contnbutien  en 

omflagen  der  voorfz  landen  wederom  fullen  worden 

gebracht  en  blijven.  En  dat  daerbeneffens  de  fteden  en 
landen  van  Utrecht ,  die  achtervolgende  de  privilegiën 

der  landen ,  nopende  de  vereeninge  van  den  gouverne- 
menten der  voorfz  landen  van  Hollanden  Utrecht,  by 

hoogloffelijker  memorien  Keifer  Caerl  den  felven  lan- 
den in  den  jare  54  verleent ,  mede  in  commiffie  van  de 

Heere  Prince  fijn  begrepen  mette  penningen  ,  eens- 
deels van  de  voorfz  contributie  van  Holland  en  Zee- 

land ,  van  de  knechten  aldaer  leggende ,  fullen  worden 
ontledicht ,  en  voortaen  ftaen  onder  de  regeringe  en 

't  aebod  van  den  felven  Heere  Prince  als  Stadhouder toeter  Detaunee  van  uc  w  uuc  iw»u«iv«  ,  iv.55w.w~  .„     *&~-~~  .-..  _ —  — . --  _-  . 

Holland,  ter  fomme  van  3zooo  gulden  Brabands  geld.    van  fijne  Maj  ten  einde  de  frontieren  tu
ffen  de  voorfz 

Dat  boven  dien ,  tot  expulfie  van  de  Spangiaerden  uit 
tenCaftelevan  Utrecht,  fy lieden  hebben  gefurneert, 

gefchut  enammonitie  van  oorloge,  daer  affy-iieden 
noch  ten  achteren  fijn  omtrent  1 1000  gulden.  Ook  tot 
affiftentie  eerft  van  die  van  Vlaenderen ,  en  daer  na  van 

Braband ,  tot  haren  kofte  gefonden  fekere  vaendelen 

knechten ,  daer  af  acht  of  tien  vaendelen  langen  tijd  by 

henlieden  aldaer  fijn  onderhouden  en  betaelt  geweeft, 

hebbende  des  niettemin  tot  haren  lafte, 't  onderhoud 

van  hare  fchepen  van  oorloge  en  garnifoenen ,  totde- 
fenfie  en  verfekerheid  der  landen,  metten  principalen 

havenen  en  ftromen  van  dien  voor  al  nootlijken  fijnde. 

Behalven  dat  de  felfde  landen  belaft  fijn  metfwareen 

exceffive  koften  van  reparatie  van  hare  dijken ,  fluifen, 

water- molens  en  water-gangen  :  om  de  landen jegen- 

woordelijken  wel  voor  eenderde  part  metten  watere 

beladen ,  en  eenige  jaren  beladen  geweeft  fijnde ,  we- 

derom te  bringen  tot  vruchten ,  die  men  in  allen  geval- 

le noch  voor  dit  jaer  egene  en  voor  eenige  toekomen- 

de jaren  weinig  en  niet  fo  goed  als  van  te  voren  van  der 

voorfz  geinundeerde  landen  enfai  mogen  treckenof 

genieten.  Te  min  fo  delandluiden ,  meeft  al  verlopen, 
verftorven,  of  uitterlijken  ver-armt  fijn  ,  fo  door  de 

voorfz  inundatie,  als  door  den  brand,  berovinge  en  uit- 

teringevande  foldaten,  in  der  voegen  dat  meer  als  de 
twe  delen  van  de  dorpen  en  huifingen  ten  platten  lande 

geheel  en  al  vernielt,  verbrand,  verwoeft  endefolaet 

fijn,  immers  dat  een  yegelijk  kennelijk  is  de  geftelte- 
nifie  der  landen  van  Schouwen ,  die  men  ook  genoot- 

faekt  fal  zijn  by  d'een  of  d'andere  middel  byftand  te 

doen ,  en  dat  fonder  lange  vertoeven ,  fo  men  't  felfde 
eiland  niet  en  foude  willen  laten  geheel  en  alvergaen, 

met  perieul  van  eenige  omleggende  eilanden  en  lan- 

den, die 't  water  fouden  hebben  te  verwachten  en  te  ke- 

ren, 't  gunt  byden  landen  van  Schouwen  anders  ge- 

fchut en  afgeweert  word.  Mits  alle 't  welk  hoe  wel  de 
landen  van  Holland  en  Zeeland  van  alle  vordere  con- 

tributie behoren  te  blijven  ongemoeit  en  ontlaft:  noch- 

tans om  als  noch  vorder  en  mettcr  daed  te  bewjjfen  ha- 
ren ooeden wille  en  groten y ver,  die fylieden hebben, 

om  de  landen  en  de  goede  ingefetenen  van  dien  door 

een  unie,vricndfchap  en  eendracht  te  helpen  wederom 

bringen  en  handhouden  in  hare  oude  vrydom,  neringe 
en  welvaert,  tot  vermeerderinge  van  fijne  Majefteits 

Hoogheid  en  heerlijkheden ,  daer  af  voor 't  merendeel 
dependerende,  en  fonder  de  welke  fijne  Majeft.  niet  en 

kan  verwachten  nochte  genieten  de  getrouwe  dien- 

ften ,  die  de  felfde  landen  fijne  Maj.  en  fijne  Majefteits 

voorvaderen  ,  hoogloffelijker  memorien  ,  altijds  des 

nood  en  verfocht  fijnde ,  fo  goedwillig  en  onderdanig- 

lijkengedaenen  bewefen  hebben  gehad,  fo  fijn  noch- 

tans fijne  Excell.de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  te 

vreden  en  wel  bereid,  voor  eenen  tijd  van  acht  eerftko- 

raende  maenden  boven 't  onderhoud  der  voorfz  fche- 

pen en  garnifoenen  ,  te  contribueren  de  fomme  van 

1 5000  ponden  van  40  groten 't  pond.  En  dit  om  de  je- 

genwoordige  benodigheid ,  fonder  het  felfde  en  defen 

haren  goeden  yver  eenigfins  namaels getogen  te  mogen 

worden  in  confequentie  of  prejudicie  der  voorfz  lan- 
den, mits  dat  al  voren  alle  de  lidmaten  van  de  fteden 

en  landen  onder  de  voorfz  Provinciën  van  Holland  en 

Zeeland  refpective  reforterende ,  die  voor  en  naerde 
voorleden  beroerte  metten  felven  Provinciën  hebben 

landen  van  Holland  en  Utrecht ,  door  den  krijg,  folda- 

ten en  garnifoenen  ten  weder- fijden  geheel  vernielt  en 

{  verwoeft ,  wederom  met  verfekertheid  mogen  worden 
bewoont  en  gecultiveert  ,  en  alfulx  mede  gelden  en 
contribueren  totten  gemenen  laft  van  den  lande.  En 

dat  de  refte  van  de  voorfz  penningen  en  contributie  ge- 

employecrt  fal  worden  totter  dykagie  vandenlandert 
van  Schou  wen ,  metten  appendentien  van  dien,  voor  io 
vele  daer  toe  van  noden  fal  mogen  fijn. 

Belangende  het  afftellen  van  de  Licenten  en  dierge- 
lijkeomgelden  ,die  in  Holland  en  Zeeland  geheven 

worden,  fijn  de  felfde  opgefteld  niet  fonder  befwaer- 
niflevande  ingefetenen  der  felfder  landen,  en  fouden 
mits  dien  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  nietlie> 

ver  fien,  dan  alle  faken  in  fuiken  ftate  gefteld  datmen 

de  felfde  licenten  mochte  doen  ophouden:  maeraen- 

gefien  den  nood  van  de  achterftallige  fchuldcn ,  en  den 
laft  van  de  dagelij kfe  grote  onkoften  der  landen  fulx 

niettoelaet,  fo  en  kan 't  felfde  voor  als  noch  nietge- 
lchieden.immersalfo  men  feer  laboreert  in  andere  pro- 

vinciën ( als  men  ook  jegenwoordelijken  doet  in  Hol» 

land  en  Zeeland)  om  middelen  t'excogiteren  en  te  vin- 
den ,  waer  door  metten  minften  quetfe,  eenige  pennin- 

gen ten  gemenen  behoeve  van  den  lande  fouden  mo- 

gen te  borde  komen ,  en  opgebracht  worden.  So  ver- 
ftaen  ( onder  correótie)  die  van  Holland  en  Zeeland, 
dattet  beter  en  wel  behoorlijk  waer ,  dat  het  middel  van 

de  licenten  en  van  diergelijke  ongelden  mede  in  d'an- dere landen  en  Provinciën  werde  gepra&ifeert ,  inde 

felfde  of  andere  by  na  gelijke  forme,  fulx  de  nature  of 

gelegentheid  der  landen  en  koopmanfehappen  mochte 
vereiflehen,  om  alle  mogelijke  eenparigheid  over  de 
landen  te  houden.  Te  meer  alfo  fulke  en  diergelijke 

contributien  verdraeglijken  fijn,alsgaendeover'tbrecd en  over  vele ,  onder  de  welke  alfulke  verlicente  waren 

of  koopmanfehappen  werden  gebruikt  en  gefleten ,  fo 
de  koopman  en  yegelijk  fijn  rekeninge  daer  na  weet  te 
maken.  Enftaetookte  confidereren  dat  die  van  Hol- 

land en  Zeeland  alfulke  of  diergelijke  middelen  niet  en 

mogen  doen  cefleren ,  fo  lange  fylieden  niet  en  mogen 

gebruikende  gewoonlijke  middelen  van  omflagen  0- 
ver  hare  landen ,  die  als  noch  voor  't  merendeel  ver* 
woeft ,  on  beheert ,  of  onder  water  leggen . 

Aengaende  de  fchepen  van  oorloge  voor  Antwer* 

pen ,  en  den  uitlegger  op  de  Maze,  om  die  te  revocerert 
orten  minften  achterwaers  te  doen  voeren,  heeft  den 

Heere  Prince  airede  daer  in  ordre  gefteld ,  en  de  felfde 

fchepen  nederwaert  doen  komen  ,  gelijk  den  Heere 

Prince  daer  op  ook  voorder  goed  regard  fal  nemen  ett 

doen  nemen ,  dat  de  koopluiden ,  noch  koophandel, 

door  de  felfde  fchepen  niet  en  worden  belet  nochte  ver- 
hindert. So  ook  de  landen  onder  fijn  gouvernement 

ftaende  veel  daer  aen  is  gelegen. 

Op'tpoincT:  van  de  Munte,  om  de  felfde  by  com- 
municatie van  de  Munt-meefters  te  vergelijken  ten  ge- 

menen nut  en  welvaren,  ftaet  voor  al  te  letten,  en  word 

alle  daegs  gefien ,  dat  't  geld  hoe  langer  hoe  hoger  word 

gedreven  in  der  koopmanfehappe ,  dat  ook  niet  tegen- 

:aende  den  hogen  prijs  en  d'opfettinge  van  dien ,  in 

Holland  en  Zeeland , 't  felfde ,  fonderlinge  al'tfilver- 
geld ,  opgewiffelt  en  uiten  lande  gevoert  word,  alft  wel 

fchijnt  in  eenige  omleggende  landen ,  alwaer  andere 

nieuwe  munte  daerafgeflagen  en  wederom  met  me-» l  nichte 
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Nederlanden,  en  nadeel  van  dein«»ef^?n  Svo-  !  r,l  T  ,  p  t0To\t0e  alt!J?  ̂   gratie  van  de 

mitsdeverargeringe  van  de  weerde de ^voorfz  nieuwe  Slh°hJkeRoomfeReIlgiegebleyeniS,foiSrnijnHee- 

munte :  t  welk  die*™  Holland door iSreGe*^    Lfflïï!S?!?eït  "  SF^ !  fr*!  de.ïoorfl •  de, den  Generalen  Staten  onlanx  tot  Bruffel  hadoen     1!^:I?^ 
>*  *39)  doen  remonftreren.  Sulx  dat  alsdoen  goed  gevonden  is ge  weeft  eenige  uite  generalicé  te  deputeren ,  om  met eenige  van  de  munte  en  andere  hen  dies  verftaende, 

gecontinueert  worde ,  belovende  by  defen  t  onderhou- 
den alles  wcsdefen  aengaende  by 't  vierde  artijkelvan de  Pacificatie  geaccordeert  enbeÜotenis,  en  dien  vol- 

gende niet  toe  te  laten  dat  yemand  van  wat  conditie  en 
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hier  af  te  communie-ren    nm  a,Z       u       "a"."u^  ëc"ue  niet  toe  te  laten  dat  yemand  van  wat  conditie  en 

£^aSiri^tSLgeSTIT,t "  "^  '«*?"*<?*««  «f  van  gelijke  aöen  gefctaSÏÏSeïïe .,ïl ■  £a •        m    onlonnintie,  opden  loop  vanden  werde ,  behoudens  datfo  wel  die  van  Hollanden  7ee 

^KPS!^  _°B$  Treni  m?eft.  d??r  "»*»•  «!«  «■>  Tholen ,  en  't  gebied  der  felvefta  db^Sï van  de  ielrdc  van  Holland  en  Zeeland    Vertonende 
ook  dier  tijd  aldaer 't  groot  profijt  en  gewin  't  welk  de landen ,  door  de  rijfmge  van  den  gelde,  foude  komen  te genieten,  byfonderJijk  fo  de  Staten  voor  handen  had- 

den te  munten  feker  filver,  by  der  Coninginne  van 
üngeland  henlieden  geleent,  en  datter  eenige  betalinge 
te  doen  was  aen  de  foldaten  :  maer  't  fchijnt  dat  naer  de 
voorlz  ordonnantie  is  achter  rugge  gefield  en  niet  alfo geeftcctueertalsdiegeconcipieerten  beüoten  was,waer 
door  de  landen  te  meer  van  't  goed  geld  berooft  en  we- derom  met  quade  vremde  munte  vervult  worden. 
Waer  indien  die  van  Hollanden  Zeeland  verftaen  en 
begeren,  dat  eerftdaegs  mag  worden  Toorfien,byadvijs 
en  waerdennge  niet  alleen  vanden  Munt-meefters,die 
ogefouden  mogen  hebben  op  haer  particulier :  maer 
ook  van  andere  hen  op  de  weerde  en  loop  van  de  gelde, en  t gunt daer aen  dependeert,  verftaende,  teneinde 
de  gemene  trafique  negociatieen  koophandel inge  daer door  niet  en  worde  verachtert.  Te  vreden  fijnde  niet  te 
min,dat  de  Munt-meefters  van  Holland  hen  tranfpor- teren  in  Braband ,  om  metten  anderen  Munt-meefters 
aldaer  op  t vergelijken  der  munte  te  communiceren, 
mits  dar  eintelij  ken  daer  in  nieten  fy  geordon  neer  tof verandert ,  buiten  advijs  van  de  yoorfz  Staten  van  Hol land  en  Zeeland. 

Aldus  gedaen  binnen  der  ftad  Dordrecht  den  f  A- 
pnlis  1*77.  en  overgegeven  Do&or  Elbertus  op  zij- 

nen gepropon eerde  vanden  30  Martyleftleden.  On- 
der ftondgefchreven  aldus;  Ter  ordonnantie  van  fijn Excel,  en  der  .staten  van  Holland  en  Zeeland.  Onder- 

getekent  De  Rechtere. 
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V\€  Wne  ban  erangten  nabbe  aen  be  Staten 
uan  252ab1.no  gcfcft2eben  om  te  nomen  in  't  beftt 

en  getouif.  ban  3önec§tarj  en  Cafteelban  252eba/acfc t  terbolrji?nbe  De  mcifitatie  ban  <6ent.  ̂ e  Staten 
fliritre  ban  232aDanb  fïelben  be  fafte  aenbe  Staten  <©ene* 
£ St  E8?!"1?"1. nabc  ban  ̂ tate-  ̂  graten  <5enecael 
bJ öc    «eujen  bi>  ijenlteben  abbijö  becfïaen  /  bat  np  bolrtenbe 
$? c."  Hc  ̂?lin fimie  bfln  <i5m öaec  M oeretriticlit  toaö /  en 
w  m  b?  bien  boloenbe  in  't  befit  en  oeb2uih  ban  bten  be^ noojbe  aeftelb  te  toerben  /  en  bat  men  oberfuljr.  be  nac* nifoenen  albaec  ïeggcnbe  beöoojbe  baer  uit  te  nemen : 

moet  be  aaben  ban  ,§tate oaben  boo2  fjen  abbitó  bat 
3Dtoeibccftonben  bat  fo  belebetöoebaengina/  bem bcijoo2bc  teftttutie  te  aefenteben :  maer  bat  fijne  naar. 
a#  &ouücrem  becmoeftte  op  't  Cafleel  en  m  be  «Stab t  a Hen  tnbenoarmfoen  en  foibaten-  e  leggen  tot  fijn  be* üeben/enboetoelbe  ^nce  fdDe  tod  tc becilaen bat «nbafalfuïj;  toelgcboubcn  toau  telöbentnttjbeban 
b2ebc:  maec  bat  't  irfbe  goeb  m  nu  aen  bem  quam  alö pactue/  en  fulr  pecialijiien  bP  be  ̂ actficatte  bebongen ïjebbenbe/  fo  bleef  be  felbe  cbentoel  nocli  langen  m 

^en  17  9CP2ilanno  ry77.  tó be^mce banaan* gun  gcacco2beect .  mette  <0ebeputeecbe  banbeeftebe 
ban  Cfjolcn/  bat  fp  onber  be  nutöbtctte  ban  ben  min* 

gsa„%fXb?r,/  optc  ™mm»™ 1 1.  Deel. 

en  verfekertheid  te  hanteren ,  gaen  ,  keren ,  wonen  ,  en 
traficqueren  koopmanfer  wijfeen  anderfins, fonder in 
der  confeientie  onderfocht  of  ter  caufen  van  dien  in  ee- 
niger  manieren  gemolefteert  of  geinquieteert  t«  wor- 

den ,  nemende  fijne  Excell.  ten  fine  voorfz  in  fijne pro- 
tedie  en  falvegarde  alle  Kerken ,  Godshuifen  en  gee- 
ftelijke  plaetfender  voorfz  ftede,  en  gebied  van  dier 
met  alle  geeftelijken  perfonen  van  de  vooriz  Catholij- 
ke  Religie ,  dier  jegenwoordig  fijn ,  en  noch  fullen  wil- 

len komen  met  alle  hare  goederen  en  gevolg. 
Is  voorts  onderfproken  dat  de  ftad  van  der  Tholen 

nietenfalgeregeert  worden  met  eenen  Gouverneur, 
Superintendent,  of  nieuwe  Officieren,  ten  ware  fake 
dat  den  merkelijken  nood  fulx  vcreifchende,  byden Staten  van  Holland  en  Zeeland  met  voorgaende advijs 
van  die  vart  der  Stad  bevonden  worde  goed  te  wefen, anders  daer  in  te  voorfien. 

Heeft  voorts  fijne  Excellentie  belooft  te  houden ,  te 
mainteneren  en  te  befchermen  ,  alle  de  privilegiën, handveften,  en  keuren ,  die  die  van  der  Tholen  voorts 
voor  de  aenkomfte  vanden  Hertog  van  Alvaindefé Nederlanden  hebben  gehad ,  fonder  andere ,  die  fy  na- 
maejs mogen  verkregen  hebben,  dewelke  fijne Prin- celijke  Excell.  niet  weten  en  kan ,  offe  eenige  Landen. Steden,  of  particuliere  van  Holland  of  Zeeland  fouden mogen  prejudiceren  of  nadelig  fijn. 

Watraekrden  fchulden  byden  Staten  van  Holland 
en  Zeeland  gemaekt  en  gecon  tra  deert  voor  date  van 
defen ,  daer  af  fullen  die  van  der  Tholen  vry  en  exempt blijven ,  maer  fullen  die  van  de  voorfz  ftad  en  lande 
van  der  Tholen ,  na  date  van  defen ,  gehouden  wefen 
hare  quote  en  portie  te  gelden ,  in  alle  contributien ,  la- 

tten en  quotifatien ,  die  ten  orboor  der  gemene  landen 
bygemeneaccordde  Staten  van  Holland  en  Zeeland, overdefelve  Provinciën  jegenwoordelijk  fijn  opgefet 
en  ingefteld  ,  of  hier  namaels  fullen  ingefteld  en  opge- Cet  worden. 

Belangende  't  verfoek  by  die  vander  Tholen  gedaen, om  te  hebben  exemptievan  garnifoenen  en  foldaten, 
belooft  fijne  Excell.  dat  die  van  der  Tholen  met  gene garnifoenen  of  foldaten  en  fullen  befwaert  worden ,  ten 
ware  dat  den  merkelijken  nood  fulx  ware  vereifchen- 
de,  en  dat  by  goeddunken  van  de  voornoemde  Staten 
van  Holland  en  Zeeland  ,  en  by  voorweten  des  Magi- ftraets  der  voorfz  Stad,  wel  verftaende  dat  fo  veel  de  reft 
van  dEiland  van  der  Tholen  aengaet  omeeniggarni- 
joen  in  eenige  plaetfe  deflèlfc  te  houden  of  te  leggen, t  ielve  fal  blijven  tot  difpofitie  van  fijne  Princelijke 
Excell.  om  als  Gouverneur  van  wegen  Coninkl.  Maj. 
daer  in  te  verfien,  alfo  tot  den  beften  nu,  oorboire,  vre- 

de en  geruftheid  des  lands  fal  behoren. 
Voor  fovele  aengaet  het  gefchut  binnen  derfelver 

ftede  fijnde,  is  geaccordeert  dat'tfelve  gefchut  en  am- monitie  fal  aldaer  blijven  tot  verfekeringe  der  felver 
Stad ,  en  tot  dienft  van  de  Coninklijke  Maj. 
Alle  welke  poindten  en  arti  jkelen  de  Princelijke  Exc.' 

en  Staten  van  Hollanden  Zeeland,  mitsgaders  de  ge- 
committeerde van  der  Tholen  yder  in  fijn  regard  be- 

looft hebben ,  en  beloven  mits  defen  te  onderhouden, 
fonder  daer  tcgens  te  cont raven i eren  in  eniger  manie- 
rcn  %PP  3  AI- 
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Aldus  overkomen ,  veraccordeert en  befloten  onder 

detignaturecn  zegel  van  de  voorfz  Hcere  Prince  van 

Orangicn  ter  eenre,  en  den  voorgenoemden  Gecom
- 

mitteerden ten  andere  zijden,  binnen  der  flad  van  Dor- 

drecht, opten  17  April,  anno  1577. 

D€n  19  3üp?ü  fcD?eben  tic  Staten  <0eneraelaen 
De  ©2ince  Dan  «Drangien/  Datfp  uit  Detrappojt 

ban  Den J$eere3Docto2  ïconinujS  berftaen  Dabben/ 
Dat  men  De  «BeDeputeerDen  ban  SfimftccDam  aen  fijn 

<£rcell.  gefonDen  /  om  te  genten  bolöoeninge  of  fatiss- 
factie  op  De  puntten  en  actijftelen  bp  Daer  berfocDt/om 

Dien  bolgen$  Daer  te  ftcllcn  onber  't  gebieb  ban  Den  fel* ben  ©2ince  /  boojgeljouben  DabDe  /  Die  ban  De  nieuwe 

Religie  eenige  Uerfte  te  confemeren  buiten  Der  ,§taD/ 
Datfe  Daecom  Wel  ernfteltjft  DaDoen  Willen  biDDen/  Dat 

fijne  <£rcell.  gciieben  WilDcDic  ban  SllmftcrDam  bol* 

Homemlijft  te  bemoegen  in 't  gene  fp  berfocDtcn/fon* Der  toe  te  laten  eenige  nieuWigljeiD  alDaer  ingeb?ocl)t 

ofgepleegttc  WerDen /tegcniS  De  Jioomfe  CatDoitjfte 

tóiaie/  ban  allen  tijöen  alDaer  onbcrDouben/  'tfp 
binnen  of  buiten/  in  't  openbaer  of  in  't  Beimeip/nocïj 
ooft  te  geDogen  /  Dat  fp  fouDen  oberlafï  WerDen  met 
oo2logöbolft:  maer  in  bolftomcn  bjpbom  gefteltmet 
belioubinge  ban  alle  Dare  cecf)tcn/p?ibilegien/boU 

genbebentyebe-banDei  ban  <0ent/  Die  fp  begeren  te 
onöernouben/  gelijn  ooft  De  reben  bereifcljte/  Dat  faften 

foneiugujft  en  foiemnelijft  ingcWilligt/  geïjanDljaeft 
fouben  toerben  ten  Wcbcr  5i)öen» 

3£>e  $2ince  ban  <£>rangien  Oeeft  Dier  op  geant* 
tooo?D/  Dat  fijne  meninge  nooit  anberg  en  Wa$  ge* 
Weeft /  nocfjte  alg  nocb  en  Was /  Dan  om Dieban^Gm* 
fterbam  te  geben  alle  goeöe  en  reDelijfte  fattéfactie/ 
nabolgenbe  Den  bjebe-banbel  tot  <0ent  befloten  /Die 

ftpen  De  Staten  ban^ollanDen^eelanD  gefintWa* 
ren  ban  hare  3ijDe  bolftomcntlijft  te  onberbouben/  fon* 
Der  m 't  minde  Defelbc  ergens*  in  tekenen  of  teber* 
ftonen :  maer  uit  De  acticulen  bp  Die  ban  3Cm|terbam 

berfocfjt/  en  De  weber-antWoo?be  bp  De  <*3eDeputeerDe 
Der  felber  Bern  obergegebcn  /  en  feonbe  bp  niet  anberg 
DebtnDen  /  Dan  Dat  De  felbe  feer  onbefebeiben  en  onge* 
gronD  maren/ niet  alleen  tot  geen  fticbtingeDegbje* 
De$  of  Der  gemenec  geruftDeib :  maer  ter  contrarie  om 
meerDer  tWeD^icbt/  miöberftant  en  frtjeuringe  fo  Wel 
tuflfeften  Die  ban  ïfoilanD  en  EeelanD  met  Die  ban 
SllmfterDam  /  atë  tuffcDen  Den  bo?geren  en  intooonDe* 
ren  Der  felber  &tab  onDer  malftanDeren  te  maften  /  en 
Waren  ftrecftenDe.  3^e  wijle  Daer  in  Den  eerften  aen* 
banft  /  Doe  wel  bebcfttelijft/  noeïjtang  genoeg  te  ftennen 
oegebenWerD/Waer  boo?fp  Dem  en  Die  baiUgolIanb 
en^eeianD  met  bare  <0eaffocieerDe  Waren  aenfienDe 
en  aclucnbe/  atö  of  Der  felber  meininge  en  opfet  Ware 

bes  Coninjc  autoriteit  t'famen  metDeunieDer<0ene* 
rale  Staten  te  berftojten/ jagebeel  te  niet  te  b?engen/ 

cnboo?t0  Doo?gaenö  uit  alle  D'anDere  articulen  niet anDeröen  ftonDe  fpeuren/  Dan  Dat  fpenftelp  maren 
arbeiDenDe/om  Die  ban  l^ollanDen  EeelanD  bp  Den 
Coninft  en  fijne  IKajcfteitiï  Dienaren  te  bermaften  en 
tn  Den  Daet  /  en  Ijaer  felben  in  De  gratie  en  goebe  gunfie 
te  biengen/  en  mette  onftofien  De$s  ganfcljen  3lanDsf/  ja 

(r.  2+c.)  metDetberDerf  en  befolatie  DaerDer  gemetnte/  Dare 
regermge  altöD  in  't  quaDe  tfacnDe  te  DouDen  /  te  meer 
Datje  metDaer  eigen  bo?geren  fo  ontoeerbeltjft  en  on* 
befcDeiDelijft  toilDen  DanDelen/  Datfe  De  felbe  geen  be* 
öracffenifte  in  Dare  palen  en  toiiben  bergunnen/Die 
men  fcfjier  Den  DonDen  nieten  fonDeftonnen  ontfeg* 
gen  /  toelfte  oberbarbartfe  tprannigDeiD  niet  alleen 
Daer  onbitenDelijft  gemoet  en  affectie  tot  Dare  eigen 
meDebojgeren  opcnbaerDe/  maer  ooft  merftelijften  te 
ftennen  geeft  Doe  bjeinigfpgefint  waren  De  articulen 
Der  pacificatie  ban  <0em  befloten  /  ongebeinfDelijft  te 
onDerljouDen  /  en  gocDe  b2imDfcDap  en  unie  metten  Ie* 
benDente  plegen  /  De  Wijle  fp  ober  Den  DoDen  Daren 
moet  alfo  onreDelp  foebten  te  ftoelen.  ̂ ieöniette 
min  om  De  goeDe  ft02geren  en  ingefetenen  Der  felber 
(tao  3initftcrDam  /  Die  Daer  ober  egene  fcDulD  en  Dab* 
ben/  eenmael  uit  alleDefolatiete  Delpen/  en  De  felbe 

mitfgaDersi  Det  ganfefie  =HanD  WeDerom  tot  Daer  oube 

fleur  en  piofperite  te  hengen/  { 't  Welft  Det  eenig  Wit/ begeren  en  boo?nemen  ban  Dem  Waö)  fo  Wajs  Dpte 
b2eDenficDfo  berre  na  alle  billpftDeiD  en  reDelöfttJeib 
te  boegen  /  Dat  niet  alleen  Die  ban  Stmiterbam  i  maer 
006  Dare  l^oogmog,  €.  ja  De  ganfebe  WerelD  fouDen 
oo?Delen/Den  meer  Dan  genoeg  gepjefenteert  te  Dabben/ 
tn  Dattet  aen  Dem  niet  en  geblaft  nocD  en  fïonb  i  maer 
aen  De  Regenten  alDaer  /  Datfe  tot  Dare  ouDe  en  borige 
ruft  niet  en  Quamen. 

<©e  p?mce  ban  ©rangien  en  De  Staten  ban^ol^ 
lanDDaDDcn  DefiaD  ban  3tmfierDam  aen  allen  3ööen 
feer  flerft  befet/foDatter  geen  bictualie/nocD  eenige 
amonitie  banoo?loge  binnen  ftomen  en  moebte/  Dan 
met  confent  en  D002  De  Wacöten  Daer  boo2  leggenDe/Die 
Dcfcljepenen  fcljuiteneerftbifiteerben:  ebenWelble* 
ben  De  jBagifïraten  feer  Dertnccftig  en  obftinaet  in 
Daer  boo2nemen  /  enen  WilDenonDerDet  gouberne* 
ment  bari  Den  prince  niet  ftomcn/Docb  alfo  D'opfp^aeft 
Der  b02geren/Doo?De  boo?f5  benautDciD/  groot  biel/ 
3ijn  De  iBagiflratcn  benoDigt  gcWeefl  om  oproer  te 
bermijDen/  Dare  05eDeputecrDe  binnen  ̂ 02D?ecDt  aen 
Den  ̂ 2ince  ban  «Orangien  te  fenben  met  negen  articu* 
Jen  Dte  fp  bcgeerDen  DenlutDen  geaccojDeett  te  WerDen, 
3&e  ©2tnce  Deeft  Daer  op  geantWoo^D  bp  ?Cpoflille: 
maer  De  <tf5eDeputeerDe  en  3tjn  mette  felbe  Süpofïille 
niet  te  b?eDen  geweeft  /  bpfonber  bebben  fp  niet  Willen 

accepteren  De  apoftillcop  't  eecfic  articulgeflelt/  ober* mitsSonDer  anDere  Daer  in  gefeiD  WerD:  DatDcDoDe 
UcDamen  Der  gener  Die  ban  De  <0ciefO2meerDe  ïteligie 
mocDten  31J11  geWecfl/alDaer  op  Der  geWijDer  enbe* 
Doo2lijfte  piaetfe  eerlijften  begraben  fouDen  mogen 
WerDen/fonDer  eenige  ceremoniën /en  Dat  totfeftere 
ure  ban  Den  Dag/  al£  De0  nooD  3tjnDe/Daer  toeberaemt 
fouDe  mogen  WerDen»  5^aer  op  De  <*5eDeputeerbe  ban 
HmflerDam  feiDen/  Dat  in  De  &tëte  maeftt  niet  en 
Wagite  confenteren  De  begrabinge  Der  DoDen  ban  Die 
banDe<*5eref02mecrDe  Religie  binnen  Derftebe-mu* 
ren/b2pijetDen  imbacljtjS-DeerlijftDeiD  ban  Dien  /en 
beel  min  te  gebogen  Dat  ter  002fafte  ban  Dien  alDaer  ce* 
nige  bergaberinge  ban  bolft  fouDe  mogen  gefcDieDen. 

<Dit  poinct  bpfonber  WerD  fo  gualijften  bp  Den  pnn* 
ce  ban  «©rangten/ Staten  ban  i^olianD  enEeelanD 
gjenomen/Dat  Doe  Wei  DetfcDeenDatter  eenige  appa* 
rentie  was?  /  bat  Det  meerDeel  ban  D'anDere  articulen 
fouDen  geacco?Deert  nonnen  WerDen  /  Dat  fp  noentans 
ongeDaner  fafte  3pn  gefeBetDen/DaeropDaernaerDe 
boo2gemelbe  mifftben  3ün  gcbolgt. 

^aernafofpnocD  meerDer  benaut  WerDen  en  Dat 
De  neringe  en  trafijgue  genoegfaem  alDaer  gebeeï 
guam  te  cefferen/óeübenfp  Dare  <0eDeputeerDeWe* 
Derom  aen  Den  $2ince  ban  «Drangien  gefonben  tot 
2tlftmaer  met  berfcDeiDen  poincten/met  piefentatie 
Dat  fp  te  b?eDen  Waren  De  poincten  Daer  in  fWarigDetb 
gemaeftt  WerDen  bp  Den  ̂ 2ince  te  fubmitteren  aen  fnn 
^oogljeiD  (<©on§!an)  en  De  Staten  <0enerael/  la* 
tenDe  IjenlieDcn  Dien  onberminDert  genieten  De  b?ucDt 
Der  pacificatie  /  en  confeguentelijft  De  b2pe  en  onbeDin* 
DerDeneaotiatteen  nabigatie  ban  alreftanbe  fo  grote 
ai^ftletnefcDepen  Die  alDaer  fouDen  Willen  arriberen/ 

of  ban  baer  t'3eil  gaen  in  bloten  of  fonber  bloten. 
^e  §92ince  Deeft  op  elft  poinct  bp  apoflille  fijne  me* 

ningegefeiD  en  bo?ber0  berftïaert  /  of  Die  ban  Simfter* 
Dam  niet  jegcnflaenbe  alle  fijne  reDelijfte  pjefentatie/ 
bo?ber  fouDen  Willen  optniatreren  /  fo  Wass  ftjn  €rcell. 
om  alle  bolboend  Wille  te  bjeben  /  twe  of  D?ie  perfonen 
te  Deputeren /mits?  Dat  De  peeren  Staten  <aenerael 
ban  gelijften  fouDen  boen  /  beWelfte  op  be  poincten  Der 
fatiöfactie  metten  anDeren  fouDen  confereren /en  Det 
poinct  bn  De  pacificatie  befloten  /  te  weten  /  Dat  alle  De 

.SteDen'onDer  De  eommiflïe  ban  fijne  €rcell.begre* 
pen  /  onber  njn  goubernement  moften  ftomen  /  en  Det 
egmpollcnt  ban  bten  aen  een  5tjbe  flellenbe  metten  an* 
Deren  communiceren  onDer  Wat  conDftte  Det  felbe  in 
allerebelöftDeiD  en  bflli&Deib  beDoo?De  te  gefcDieDen/ 
Waer  toe  fön  €rcell.  ficD  geerne  bereiD  fouDe  laten 
binben  /  P20te(terenbe  mitsfDien  boo?  <0oD  en  De  gan* 
fcDe  WerelD  /Dat  aen  fijn  €rcell.  nocDbe  Staten  ban 

^ollanD  niet  en  flaet/  Dat  De  burgen*  ban  SdmfterDam 
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^577- 
motv  niet  en  a^a&cn  tot  Dacc  ̂ ofpemcit  /  tDelbdetrtettgc- 

Emtea  tooonlijfte  neringe  en  ncgotiatie/  betoelfte  BenluiDen 
iprincc    met  alle  rcöelijfttjeiD  en  billijftDeiD  gep?efcnteert  toer* 
teaenbfe  j,e :  maer  alleenlijk  De  ̂ urgemcefteren  ban  Sfltmte 

ftnS' öam  mo^  tlWf5  toerDen/ D002  De  moettoilligDeit  ̂ an toelfte  Defe  fafte  gcDilapeert  toerö/en  öe  burgeren  miD^ 
DelrctijD  ban  Bet  boojfcB^ebeu  beneficie  beefteften 
bleben. 

^ier  na  hebben  Die  ban  3Cm(terDam  aenDen  $2ince 
obecgelebert  fefterc  memorien  Daer  op  fp  berfochten 
bc  meningeen  intentie  ban  fijn  (Jcrcellentie/  om  Daer 
na  te  Doen  pertinente  berftlarïngc  opte  2Hpoftille/  bp 
bc  felbe  op  Daer  berfocfjte  fattöfactie:  en  na  Dat  fijn 
<£rcellentic  op  alle  De  felbe  memorien  fijne  meninge 
BabDc  berftlaert/  Bebbcn  fp  toeberom  bp  fo^meban 
repIijfteberfcDcibcn  articnlen  obergegeben/p20tefte* 

Oorfpronk  der  Nederlandiê  Beroerten» 
8x 

,  ten  ban  utrecht  W  geactojöéert  getoo?DM  in't  ttabol* genDe  boen  fulleningeboegt  toerDen. 

#?ote' trftatfc 
ban  bic 
ban  8m> 
ftcröam- 

T^  €  f&ince  ban  <0rangien  toas  miDDelectöö  op  fijn    ©c 
-^BoeDe/enberfagaen  allen  3Ü&enin  fijne  fafte /Bp  ̂ nce 
fonD  fjacob  $Bups  tn  <ü5eiDerlanD/  aen  berfcheiDen  banf ' €DelluiDen/  mette  toelften  ftp  geburenDeDefeoo2log  SJS* 
co^refponDentiegeDouDen  DaDDe/omDefelbeteinDu*  refpon* 
cerentoteen  particulier  berbonb/ met  Dem  e»  De  ̂ §ta*  ?f"tfe tenban^ollanb  en  ̂ eclanöte  manen  /en  Daer toe  haSïe 
anDere  te  betoegen  in  De  felbe  guartieren:  befgelijr  toa*  #?own< 
ren  tot  Dien  einDe  in  ©?iefïanD  fopfte  af ftens  /  g^oco  gtnX 
IDartena  /  en  Carel  ïioo?Da  /  Dre  't  felbe  alDaer  bp  alle  mma' manieren  focDten  te  Doen.  «Defe  DielDen  co?refponDen* 
tie  metten  <0ouberneur  ban  Det$oo?bcr-guartieren 
ld  a©iHem  25arDefius  /  Dan  toilDefeer  ftoaerlijft 

renDemcDcboo?  <0oD  en  De  ganfche9©erelD/  Dat  fp  ballen /Doo?  Dien  fp  te  feer  met  garnifoenen  maren  be* 

luiDen  altijD  gcDacn  ïjaDDen  en  nocfj  DeDen  Ijen  uiterfte  f  toaect/  en  elft  facD  op  D'anDere/nicmanD  en  Do?fte  Den 
Debotrouïtegeraften  totreDelijfte  fattéfactie/  en  Dat  J  boo2ganft  nemen.  <©ie  ban  fê2jefïanD  DeDen  Daer  uit* 
Detftonö  bp  fijn  <£rceilentie  en  De  Staten  ban  igol*  terfte  Deboir  om  gefb  te  furneren  en  Den  DefolDaten 

lanD  Dat  fulr  niet  en  gefcljieDe/  niet  fonDer  groot  ach*  |  mujt  te  maften /en  D'ingefetcnenDe  toapenen  in  Dan* 
•  tetDeelDer  boo2ft  fteöen  en  tegens  De  boo:fs  $acifi*  Den  te  geben/fjier  tegen  maren  Die  ban 't  ̂of/ en  bet* 
catie.  <©aer  op  fijne  ̂ rccllentie  alleenlijft  boo2  2llpo*  fcheiDen  iBagiftraten  en  <£fftcierö/  Diebeel  nocD  ban 
ftillefeibe/DatalfoDepoincten  enarticulertbanbere*  |  25tllps  creaturen  maren/  Die  BaDDen  anrtuitDerege* 
plijfte  genomen  maren  uit  Det  gene  bp  Den  2&urge* 1  ringete  ra&en/focfjten  Daerom  alle  belet  te  Doen  ten 
meefteienbaiiSCmiterbaminOaereerftege-erDibeet*  |  cinDeDe  folDaten  nieten  fouDen  betaelt  toerDen  /  en 
De  was  gepofeert/  fo  perfijteerDe  fnn  <ercellcntie  bp ;  Doo?  Die  belettinge  ban  betalinge/ beletten  fp  ooft  De 
DereDencn  enmtöDelcnban  De  antb)002De  (jenluiDcn  j  toapeningeDergemeinte/DocömerDe  Daerinfeerge^ 
rjegeben/  berltaenDc  De  felbe  antmoo2Dc  fulr  gefon- '  arbeiD.  <©e©2iefentoarenfeergefint/omDenboojf3 
Deert  te  3ijn/  Dat  Die  bp  niemanD  reDen  gebmifienDe  $öaronban©ille  namaelö  <©?abe  ban  0ennenburg 
fouöe  ftónnen  toerDen  toeDerleiD  /  fo  Daer  uit  boo2  alle }  tot  een  ̂ taDpouDer  te  Debben  /  Daer  tegen  OaDDen  Die 
De  aBerelD  ftenlrjft  en  blijftelijft  mocfjt  3ijnDatïjpal-  ban  't  üof  lieber  gefjaD  Den^abe  ban  25offu/  cln 
leenlijhen  toa0  foeftenöe  fo  toel  De  gerufiljciD  ban  't  ge*  focöt  aenftang  /  De  gene  Die  2&oflfu  liefft  DaDDen  en  Den meen  toelbareu  ban  Den  lanöe  en  banDeonDerfaten 
ban  Dien  /  aitf  ban  De  (leDe  ban  3fim|tcrDam  en  Den 
boigeren  en  ingefetenen  ban  Dien. 

<Dan  alfoDe  fafte  niet  en  ftonDe  beflicFjt  toerben/ 

25aron  ban  ©ille  lieber  toilDen  guijt  toefen  /  allegeer* 
Den /Dat  ©ille  te  feet  famtliaer  toajs  metten  P;ince 
ban«Orangicn/  en  Dat  lip  al  te  grote  communicatie 
IjielD  mette  «Ueufen/  en  Dat  fp  Daerom  De  folöaten  Daer 

fjebben  De  Staten  <5enerael  Doo^  laft  ban  ï©on5!an  geerne  fouDen  öouDen  /  of  Dat  anDergs  De  <0eufenfo 
aen  Den  ©?ince  ban  <©rangicn  gefonben  Den  tyitp  \  jjaeft  De  garnifoenen  fouDen  bertogen  toefen  /Daer  toe? 

Derom  folDaten  ban  Den  p^ince  fouDen  inhalen  en  De 
nfeutoe  ftcligie  inboeren  /  Daerom  fo  men  De  ouDe 
garnifoenen  fouöe  Doen  bertreeften  /  toilDen  fp  Dat 
men  Dan  anDere  folDaten  ban  Bet  regiment  ban?5of; 

bcm     Dent  ̂ aöbout/  om  De  fafte  fulr  te  beleiDen/Dat  Dte  ban 
^afüout  9C!ufterDam  fouDe  geaccojDecrt  toerDen  De  fattèfactie 
?nmt  b?  in  Der  foime  en  boegen  alö  fp  Die  ge-eifcf)t  OaDDen  / i;(nce    ten  min(tcn  bolDocntnge  ban  Dien/  bolgenDe  De  <0cnt* 

\  fe    fe pacificatie/  fonDer  Defelbetot  eenige  fati^factieof  I  fu  /  bp  atrecDt  ieggenDe  Daér  foube  Doen  öomen'/ 
«inv  npoinctement  te  bcDtotngen  of  benautoen  /  Doclj  alfo  D'anDere  partpeDie  Den25aron  ban  ©ille  lieber  toil^ 
rroam  't  felbe  niet  beguamelijften  Oaöbc  totllen  ballcn/fo  ber*  IDenbeöouDen/  arbeiDen  feer  Datter  penningen  fou? 
befpcn  focijt  \)p  Dat  De^jince  en  De  Staten  ban  i^ollanD  en  ,  Den  gefumeert  toerDen  tot  betalinge  ban  De  garni* 

^eelanD  eewge  uiten  Tjaren  fouDen  Deputeren  Die  foenen  en  om  Die  te  Doenbertrecften/  en  Degemeen- 
mette  geDeputeerDc  ban  De  Staten  generael  fouDen  j  te  te  Doen  toapenen/  Daer  toe  fp  berfocDten  Dat  ee* 
befoigneren  om  te  berftaen  De  f  toarigOciD  tuffcfjen  \  nen  SanD-Dag  uit  gefcf)2eben  fouDe  toerDen  /  Daer 
beiDen  tocfenDe/  enDietemiDDelen  enbolftomentlüft :  fp  Hoopten  De  meefte  ftemmen  te  fullen  Debben  /  öet  (f  h«o 
t'accoiDeren  fobeft  nareDencnbereifcljenfouDe.  €n  |  toelfi  D'anDer  mefenDe  /  focöten  te  beletten :  eenige 

teent 
n 

bat  geDurenDc  De  felbe  communicatie  /  De  p?ince  ban 
<DrangienfouDcDocnopDouDen  alle  feitelijfte  toegen/ 
en  gebogen  Dat  D'intooonDerjS  Derboo?f5  jteDebolfto- mentlijft  fouDen  genieten  en  profiteren  DebmtfJten  en 
fieneficien  Der  boo?f5  pacificatie.  HleberenDe  tot  Dien 
einDe  noeft  ober  10  articulenbanDoleantienofftlacö- 
ten/  Daer  in  De  ftaD/  burgeren  en  intooonDertf  ban 
2Cm(lecbam  feiDcn  tegen  De  pacificatie  berfton  te 
toefen,  ̂ aer  op  De  j^2ince  bcrftlaerDe/  te  b2eDen 
te  toefen  met  aDbijef  ban  De  Staten  ban  J^ollanD 
en  ̂ eelanD  eenige  te  committeren  /  om  Dien  aengaen- 
De  en  op  alles  mette  geDeputeerDe  ban  De  Staten  ge- 
neraeltc  communiceren/  berljopenDe  Dat  bp  De  felbe 
gecommittecröen  Den  Staten  <0encrael  of  ftare  ge- 
tommitteerDe/  fo  toel  ban  D'eene  alsS  ban  D'anDere/ 
fuift  onDerricljt  fouDe  toerben  geDaen/  Dat  De  boo?- 
nocmDe  generale  Staten  ban  altf  fouDen  Debben 
gocD  benoegen  /  en  Dat  Daer  na  Die  ban  Sümfterbam  / 
Den  Deö  te  beter  fouDen  boegen  in  alle  reDelijftljeiD : 
mner  alfo  fn  ebentoelDner  naermalftanDerennieten 
Debben  ftonnen  berftaen/  ftacnDebeiDe  partien  te  feer 
bp  Dun  recht/  3ijn  Dier  uit  nocD  groter  ftoarigljeDen 
gebo!clK/gclijftt'3ijncr  plaetfe  aefeiD  fal  toerDen. ^Jft  ijcbbe  Dit  alDiet  mner  fommarie  toillen  ber* 
Dalen/  Detoijle  D'articulen  Daer  op  Det  nocD  ein; telijft  D002.  intcrccflïe  ban  De  <0eDeputeerDe  Der  $ta* 

f  ei  Den  tot  Den  ̂   t  a  DDouDer  De  i^eere  ban  ©ille  /  fo  lief 
Bp  De  föocmfe  CatDolijfte  Religie  DaDDe/  Dat  Dp  geen 
ElanD-Dag  enmoft  uitfcD2ijben/  nocDtan^toctD  Den 
3tanDief-Dag  uitgefcD?eben  tegen  Den  i8  3dpjil/maer 
toerDe  Daer  na  berlengt  totten  6  fflitp.  <De(|eereban 
Dille  felbe  toatf  feer  genegen  om  alDaer  Det  regiment 
te  beOouben  /  en  toatf  boo?  33ofTubeb?ee(i/  Dat  Bern 
Die  mocht  in  De  toeg  toefen/DotD  eintelöft  10  De  <0?abe 
ban  2&offu  elDetj$  metboojfien  /  cit  IDillebehielö  Ijet 
goubernement  ban  ©2ieflanD  /doeningen/  ̂ ?ente/ 
fCtoente  en^ijn  aenftlcben  /  Daer  De  meefte  part  feer 
in  bcrbliiD  toareiv gelnft  bcrljaelDfal  toerDen  t'3ijnDer 
plaetfe. 

't  3!!*  nu  tijD  Dat  top  eens  toeDer&eren  tot  5^on  gian ban  «öoftenröft/  De  toelfte  top  fcDier  fcDünen  berge» 
ten  te  Debben.  i^abatDe^pangiaerDen/  Italianen 
enS3ourgonDionS/gelijftberDaelt  iü/üit  Bcti^cDer- 
lanDbertrocftentoaren/fo  toerDe  alle  gereeDfcBap  ge* 
maefttom^ongfan  tot  2ö2uffel  tn  te  galen  /  tot  toel* 
ften  einDe  De  hertog  Dan  anerfcljot/  met  beïe  anDere 
peeren /D002  laft  ban  De  peeren  Staten  generael/ 
aen  fij^  l^oogBeiD  gefonDen  toerDen/  om  Bern  te  Ba*  ®e  tti, 
len:  DpiS  Den  eerften  |Bep/toefenDe3BoenöDag  tot  um^n* 
252uffel  ingereDen/en'alDaer  feer  Beerlijftontfangen/  **m>. 
rtjDenDetufTchen  Des  #au$£cgaetPBm'PPum2Sff=  S&on fcüop  ban  fiöpetranfonitf  /  en  Den  25iflFcBop  ban  aan  rot  j 

fPP+  auift/»»ffM- 
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%\\W  bergefelfcïjapt  met  befe  peeren  ale  ben  ̂ ceto 
geban3llerfcBot/  enanbece25aronnen/  Slibberen  en 
Cebclen/  cnonberoe  felbe  ooh  ben25atonban3B:j= 
nenlmrg/  SUmbaffabeur  ban  öcn  föeifer/  en  bet  gebolg 

»J7f 

name  na  Bet  3&o?p  ̂ utcBemv  gelegen  omtrent  een 
mijle  ban  Eeeutoaerben/  altoaer  Bp  geboren  toae/ 
Ijptoae  fecc  Catljolijh/  noebtane/  uit  b?eefe  ötefjp 
Ijabbe  batmen  bemboojeenï&etter  foube  fcBelben  en 

ban  3&on  3|an  /  be  toelbe  t'famen  niet  min  en  toaren  alfo  een  lab  op  Den  Baife  foutje  mogen  leggen  /  toae  BP 
ale  ?ooo  in  getale.  ©aertoae  fulbenb2cugbe/  toe-  in  3(jn  ouöc  bagen  <*&eeftelijb  geto02ben/  en  ie  ook 
loop  Dan  bolb  /  en  men  betoonbe  fulhe  te&enen  ban    #200ft  ban  &t.  25aef  te  <6ent  getoeejh  Zijn  bebifc 

blnfcljap  /  bat  niemanb  memorie  en  Daoöe  /  bat  bier; 
gciijbe  bp  Baer  leben  geballen  toare  /  ia  men  acöte  bat 
öen5*omnh#Dtltpetn  3ijnc  ̂ ulbinge  geenmeerber 
eere  en  mocBt  gebaen  3Ün  getoceft/  men  facB  baer  bele 
CriumpDale  arften  of  poo?ten/  met  grote  feotyt  ge- 
maebt  /  be  toelbe  toaren  uitbcelbcnbe  berfcljeibcn 

öcijgötocDten/  bie  0002  5ün  beleib  waren  tetoegegc* 
bracht/  en  infonberljcib  be  grote  bictoriebiebp  Dab* 
be  bekomen  tegen  ben  cCurbfen  ofattomanifenöei- 

fee/  inbenjare  15:7,1.  ®aer  ban  top  Bier  boren  in  't 
lede  ban  't  ?  boen  eenige  inentte  Bebben  gemaebt» 
|B  :n  fag  baer  boo?  Bern  gaen  een  bergulbe  noetfe  met 
goub  laben  beftieeb  /  Uk  getrocben  toerbe  &p  ttoe  fcljo- 
neb)ittepaerben/3tjnbe  baer  opberfcljeiben  figuren 
ban  berfebeibene  febone  fruiten/  betoelfte  te  bennen 
gabcnbeobecbloebigöeib :  mitegabece  een  berg  ban 
gebjoften  en  berbjulue  toapenen/  baer  mebe  tenen- 
nentoerb  gegeben  beb2iicljten  ban  benbjebebiemen 
toaeberhopenbe:  alle  be.bcnfteren  lagen  bol  joffcoii; 
toen  en  nnbere  febone  boderen  b20utoen/jong  en  oub/ 
el&omBet&oftcajflïc  toegemacïit/  befe  to02pen  bloe* 
men/  en  ïSofen-bransbene  ter  benjteren  uit  opte 
peeren  en  föiböeren  Uk  inguamen :  be  ftraten  toaren 
bol  ban  bolb/  iongen  oub  ban  alle  fooien/  batmen 
öaer  guaUJHenboo?bonbe  bomen  :  Bet  b20lij&  roepen 
ban  be  ftinberen  en  be  bcrfcljeiben  partien  in  muu> 
Que/  berbeelttn  berfcöeiben  plaetjen  en  guartieren 
baer  <©onfJan  boo?bp  molt  gaen  metten  trein  ban 
fo  beel  bolr  /  toae  een  lujt  om  Boren :  ijet  geluit  ban  be 
afgaenbe  artillerpe/  Bet  blafen  ban  trompetten /Bet 
flaen  ban  be  trommelen/  Bet  fluiten  en  pijnen  macb - 
teeenongeBoo?ten  ongetooonnj&gduit/  baer  toaren 
niet  minber  aie  <^ouo  folbateninberilab/  fo  te  boet 
al$  te  peecbe/  betoelfie  alleöefe  folemnitettmeerbec 
en  aengenamec  maeöten»  #sn  ̂ Joftan/  tnefenbe 
ban  natuecen  Debalüj&om  aente  fien/  tnbenouber* 
bom  ban  omtrent  30  iaren/  toonbe  aen  allen 3?ben 
ren  bjolijfe  en  aengenaem  toefen/  en  gaf  alle  be  toe* 
relb  moet  bat  5ijne  regeringe  foube  mebe  brengen  be 
Jangegetoenfcfnebjebe/  en  bsucfiten/  bie  befelbeté 
ftarenbe.  fjnfommabeölpfciiap/  bie  met  b:eugbe/ 

bieren/  triumpfjeren  en  anberfin*  t'3ijner  «ren  toerbe 
beb^eben/  foube  toel  een  befonber  beferjjijbingemo* 
gen  toefen  /  fomen  bet  allee  toilbe  particulierltjH  ber- 
ïialen/  'ttoelfeon^boomemen  niet  eni$/  en  alfo  bet 
genoeg  iö  bat  top  bet  in't  fto?te  folemneüjR  aentoijfen/ en  al  toare  ben  üoninft  in  perfoon  felfe?  genomen  / 
men  en  uonbe  bem  niet  beel  meerber  eere  aenboen. 
^en  4  3(Bep  baer  na/  beeft  ÖP  3ön  commiffie  ber- 
toont  en  3ijnen  eeb  s&$  <Öoubemeur  <0enerael  ge* 
baen/  belobenbe  t  onberfjouben  't  boojftDjeben  eeu* 
toig  cWt/  pacificatie  ban  <0ent/  alle  en  pegelijne 
P2ibilegien  /  coftumen  /  recfiten  en  immuniteiten  ban 

raef  eci>.  allen  ben  pjobtucien/  ̂ teben  /  floten  ofCaflelet* 
nien/  fo  particulier  al$  generael/  fonberbaer  tegen 
te  boen/  bircctelij&of  inbirertelijb/$c.  en  beeft  oefen 
eeb  geftooren  in  lianben  ban  ben  25iffcQop  ban  ben 
25o|fcbe  /  ten  bn  3ijn  ban  beef  Pausf  iegaet  en  be  <0e* 
fanten  be.ö  3Ueifer.es  /  't  toelh  gebaen  3i)nbe  /  fiebben  be 
<0ebeputeerbe  ban  be  Staten  «©eneraelbemtoeber* 
om  geftooren  en  eeb  gebaen  /  allee  met  beboo2lij&e  fo> 
lemniteiten  /  ceremoniën  en  eeren  alemen  getooonlp 
to te  boen/  fulr  bateenpegeltjb  öoopte  nuinrujleen 
b2cbe  te  fullen  bomen  en  leben. 

^en  8  USep  1577.  tö  ©igliuel  ̂ uicbemue  p^e* 
fiUcwt  ban  ben  ï^abe  ban  «^tate  en  ban  ben  fecreten 

aabebeö  öont'nr/  binnen  be  flab25?u(felge|t02ben/ in»  toae  een  feer  geleert/  bermaert  en  feberpfinnig 
man/  ̂ octoi  in  beiben  reebten/  in't  70  ïaer  3ijne 
ouberbomsv  0?  toasf  ban  geboomte  uit  ©?ie(!anb/ 

3!an Boet  ben 
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toae  Vica  mortaiium  Vigilia,  bat  ie/  [)et  leben  bec 
menfcDen  tss  toaben.  J£i»  toae  een  beminberberge? 
leertDeib/  en  beeft  bele  ban  fün  geflacDte  tot  geleeru 

foto  gebo?bert^ 

Jaer-dichc. DoCtor  VI^LIVf  president  Irtdsn  JèCre ten  r*e t , 
ntnaChftendaCb  Mell  dit  LeVen  VerLaet. 

DBn  gjan  nu  in  bet  goubernement  bebefligt5tin^ 
De/  fjeeft  bemfeer  minlp tegen eenenpegelijben 

getoont/  fo  tocl  jegens  ben  groten  /  al$  gemenen  per* 
fonen/  fobatbpbebertenban  bele  beeft  getoonnen/ 
en  men  tjoopte  bat  Ijet  boo:  bem  allee  in  rufle  foube 
toerben  geb^aebt/  en  betoülc  baer  nocb  een  groote 
ftoarigbeib  relleerbe/  om  be  ïgoogbmtfe  en  3©alen 
af  te  bannen  en  uit  ijet  lanb  te  boen  bertrecben/  fa 
bebben  be  Staten  aSenerael/  befe  fabe  /  aie  tot  öa* 
ren  lafte  ftaenbe/  toillenlj?  berbanb nemen:  toaer^ 
om  ft»  gecommitteert  bebben/  in  Süpnl  boo?lcben/ 

be  l^eere  <0ab2iel  bc  ̂ alafar/  ̂ eere  ban  ̂ taber*  gaS ben/  Commiffarie  <0enerael  ban  be  monüertnge/far/ote 
met  bjieben  ban  crebentie/  om  te  reifenaenbe^ee* « *«« 
ren  Colonellen  ̂ oog-buitfen/  namentlijb  be  2öan^  gjfg 
ner-beerenban  ̂ oltoijler/  jproneföcrgen  en  Jpocber/  bpöc 
om  mettefelbe  in  communicatie  te  bomen/  enteber*  |fcrtn 
blaren  bat  ber  peeren  Staten  meninge  toae  /  met  J^" 
benluiben  te  banbelen  in  alle  rebelijbbeib  en  billijb-  caei  ge* 
t\ziti/  nopenbebe  afbanuinge/  ra|feringe  en  bertreb  C01»^ 
uit  Utn  lanbe/  bolgenoc  ftet  accooit  met  <©on  ̂ an  f/'jy 
gemaebt  /  ban  alfo  bet  onmogelijb  toae  Ijenlieben  mnge 

pjompte  betalinge  te  boen/  bat  tip  foube  befien  en  j>anö< pjoeben/  boe  be  bQ0Jf3  Colonellcn  in  bet  generael  /  JJJg 
ofanberfine  in  bet  particulier  (iel)  foubentoillenre-  coio- 
guleren  en  accommoberen  totte  generale  Staten  /  fo  »f  ««•  ] 
aengaenbe  be  rebeltjbe  atterminaae/  aie  be  berfe*  ̂ „5", bertbeib  Uk  fp  berfocben  fouben.  uaec 

^at  tyo  ooft  mebe  berflaen  foube/  fioefpficb fou-  mebe,n 
ben  toillen  blagen  nopenbe  be  afteringe  Uk  fp  uw  SJI 
platten  lanbe  gebaen  babben/  fonber  baer  ban  bare  room 
obligatien  gegebente  bebben/  te  toeten:  of  fpfouben 
toillen  treben  in  afre&eninge  particulier  /  en  baer-lui* 
ben  laten  aftrecben/  Bet  gene  be  befebabigbe  of  ge- 
tntereffeerbe  l|up}ïuiben  fouben  mogen  cifclim  l  bp 
fojmebaneenigentarofrebelijb  eftimatie.  <£n  fo  fp 
W  felbe  mocljten  affïaen  /  ale  een  fabe  Uk  guaïijö 
te  banbelen  toae  en  ban  lange  bup?/  bat  fip  foube 
fien  of  fp  fouben  toillen  acco?bcren  /  ban  baer  boren  te 
guiteren  eenige  maenben  ban  baer  lieber  folbpe  of 
gagie/  en  inbien  bP  be  intentie  banbeboo^fcfjzebm 
Colonellen  onbertafi  bebbenbe/  bebonb  UatUe  felbe 
eenigfine  gefint  toaren  tot  rebelnbbeib  te  berflaen/ 
bat  bp  fulr  ben  Staten  te  bennen  geben  foube/  om 
baer  na  fo  tepjoceberenalfmen  te  rabe  foube  bebitt* 
ben/  en  tngeballebe  boo?fcFj?eben€oloneieficbniet 
en  toilben  boegen  of  accommoberen/  fogeb?agenbe  ©?»& 

peeren  Staten  ficö  totte  bifcrette  ban  beboo?noem-  g"1] 
be,§alafar/  inbemt'info?merenban  ber  intentie  ber  „ormD 
Capiteinen/  pn'ncipaleen  particuliere  folbaten/  om  ̂ >aia» 
befelbeteinbucerenente  betoilligen/  inallerebelijb-  f"/" 
fytU  ficb  te  toillen  laten  contenteren  en  genoegen/  gj^ 
aengaenbe  be  berfebertbeib  en  billijbe  en  rebebjbe  mm 

atterminatien.  ,§p  Bebben  oob  ben  boo?fcD?eben  »« ' J 
,§alafar  gecommitteert/  om  Bern  te  tranfpo?teren  SPf, 
tnbe  <©02pen  banilBolen  25alen/  bpbe  negen  com*  Daten 

pagnien  ban  be  <0?abe  ban  <®bertltem  Uk  binnen  Jantit ^finttoerpen  toaren  gefïagcn/  fogefeib  ie/  baer  ban  gfji 
beobergeblebcnealbaerberflropt  lagen/  benluiben  te  bcrfic 
boen  berflaen  batmen  toilbe  p20ceberen  tot  ben  lut*  w«n« 
ben  reb^effement  /  en  nabien  be  felbe  baer  fullen  gcbo>  J"J uit  Dct  gcflacDte  ban  3ftptta/  maer  B?boerbe3ünen  |  men  toefen/ foube  Bpbeboofben  ban  be  folbaten  tellen  jT8Bti 
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en  bannieu?  tnrolleren/  fonber  te  paflferen  anbere 
tóe  geen  &mt(m  en  uit  Snttoerpen  niet  genomen 
en  3ijn/  en  menfal  l|an?  ban  HtombacB/  luitenant 
Dan  totjlen  ben<*3?abe  ban<aberflein/  toefenbebin* 
ncn  '?  j|ertogen-bofcB/be  rolle  afeifcBen  ban  De  l&oof; ten/  tóe  terflonb  na  be  befatte  ban  Sinttoerpen  en 
fDaerberaenftomfle  in 't  guarrter  ban  '$u$ertogen- boftB/  in  Banben  geleberti?  bp  ben  Secretaris  ban 
toplcnben  <02abe  boo?f3/  betoelfte  bacr  Dienen  fou> 
ben  tot  comrcrolle.  ?£at  öpftcf?  informeren  fouDeban 
be  foIDaten  op  Baren  eeD/  3eberttoelfte  Dagen  fpge* 
bient  Bebben  en  op  toat  folDic/  en  aemeftenen  in  De 
nieutoe  rollen/en  naDerfjanD  te  confronteren  jegens  De 

-    rollen  ban  Den  föoninft  /  Die  tot  Dien  einDe  fouDen  toer* 
&engerecoeb?certuit  Banben  ban  ben  €reforier  3Cert 
Jfêelftman.  UBen  foube 't  reb2effemem  Doen  in  bier Compagnien  onber  beCapiteinen  ai?  nocB  lebenbe/ 
ben  «0?abe  «obert  bv&berflein  /  IBuflrBenBam  / 
3Purfl  /  en  Den  $?obiant  jffit  /  tngebailc  boo?  De  bierbe 
<Tompagniegeen  anber  kapitein  in't  lebenentoare/ 
bie't  beter  of  meer  meriteerDe  al?  be  felbe.  «gnalfo 
'trcbjcfTement  pjincipaltjft  fouDe  gefcBieben  om  De folbaten  toeDer  in  Ben  eerete  b?engen/  enbatteteer- 
ujftcrisboo?  folbaten  in  benbelen  afgebanftt  te  toer- 
ben/  nloalberfin?/  fofouDenDefelbe nieutoe  benbe* 
len  gelebert  toerben/  niet  ïegenftaenbe  men  Baren 
boderen  Dienfl  niet  en  beboefbe  /  en  bat  't  felbe  Dienen 
fouDe  boo?  fo  toeinigen  tijD/  geltjftmen  De  felbe  ooft 
fouDe  mogen  ban  toapenen  berfo?gen/  boo?  be  gene 
bic 't  begeren  fullen  enomtoapent3tjn/  tuit?  be  felbe toapenen  Daer  naer  aftrecftenDe  ban  Bare  betalinge/ 
maer  boo?eerfl  fouDe  bannobe  toefen  mette  folbaten 
te  banDelen  /  en  beften  met  toelfte  fomme  fp  Bun  fullen 
toillen  laten  caffecen  en  laten  bertrec&en  /  toefenbe  ai* 
fo  in  ben  eere  geftelt/  en  baer  ban  ben  peeren  Staten 
aDberteren.  <£n  om  be  felbe  folbaten  te  beter  tot  alle 
rebeltjftBeib  te  b2engen  /falmen  Ben  boo?  oogen  (lellen 
batter  onber  Benluiben  niet  meer  en  3ijn  Dan  omtrent 
300  of  ̂50.  Die  ficB  naer  bebefactie  ban  3(lmtoerpen 
toebenijnftomen  begeben  onber  De  geBoo?faemBeib ban  Den  boo2f5  Ifcan?  ban  HombacB/  ïieutenant 
kolonel  ban  De  boo2noembe  «52abe.  Sünbe  al  b'am berebeelbagen  geblebenbpDeSpangiaeeben  enam 
berc  bare  confonenban  De  fpolie/  communicerenbe 
met  gjeronimo  De  föoba  en  anDere  Igoof ben  /  om  ban 
SenlieDcn  ontfangenengeBouDentetoo?ben  inbienfi/ 
met  berfeftertBeib  ban  fjaerlieDer  refl  en  acBtertoefen/ 
Bet  toelfe  Ben  getoeigert toefenbe/  en fuflinercnDe De 
boo?f3  KoDa  /  Dat  Baer  gagien  beBoo2Den  te  binben  tot 
p?oftjt  ban  fijne  maiefteitbp  titule  ban  confifcatie/ 
ter  oo2fa&e  ban  be  berraberpe/  bieBflfeibebatfege* 
committeert  BaDDen/  fotnaren  fntenïaetflen  ftomen 
b?agen  02b?e  en  aDbtj?  aen  ben  bóo2noemben  %imtt> 
nant  Colonel:erctiferenbcBen  Datfe  fo  lange  toaren acBtergebleben/  obermit?  fp  Ben  niet  eer  ban  be 
SpangiaerDen  en  babben  bonnen  ontflaen  /  nocBtan? 
be  menigte  ban  be  buiten  bic  bele  ban  Ben  BaDben  gc^ 
profiteert/  fo  ingelbe/  3Pbe-Iaftenen  /  meublen/  en 
ftleberen  ban  be  bo?geren/  tuigben  en  betoefen  ge* 
nocgfaem  op  toat  boet  fp  BaDDen  gemarcBeert  /  fonDer 
patmenbanmeningetoa?  ofberftonb  beeeretetoil* 
ten  becobcn  of  berminberen  ban  be  gene  bie  Ben  tocl 
Dabben  gequeten  in  Bunnen  eeb/  bolgenbe  Departie 
ban  Bunnen  Coionei  en  5|ooft  /  en  ficB  ten  alDereerflen Debben  bomen  begeben  bn  Baren  boo2noemben  ilieu- 
tenam/ficB  niet  toülcnbe  boegen  mette  lefl  geftomene/ ban  naer  fe&erc  langen  njb  /  Bebbenbe  ooft  eenige  ban 
S2ÜS2 ?cf2,clöcn 5K  met-gerellen/  en  Ben  ge, boegtbpbeSpangtaerDen  Dte  Benmeefter  rtemaefct 
BaDDen  ban  <£inD-Boben  en  Del  mom  /  Daer  ban  Sfr bere  goebe  gemge  laflen  Del)002Den  te  D2agen/  fcheen ooft  boben  Dien  /  aengefien  alfulfte  boo2gen^mbeW 
Daten  Den  armen  menftBen/  feDertbe  Defactie  en fpolie  ban  3Cnttoerpen/  BaDDen  opgegeten/  Dat  fp  fou* ben  moeten  berlaten  een  goebe  fomme  ten  pjofijte  ban ben  ̂ upfman  /  en  ficfi  accommobcren  tot  een  reDelnft 
SJfSSÏ?^  !?2Lm  00fl  bf  oriipenDe  Bare  afterin^ öe  in  gepaffeerDen  tube  op  of  na  Den  boet  ban  De  gene^ 

OoriJ)ronk  der  Nedcrlandie  Beroerten. 
raie  BanDelinge  Die  men  met  anDec  regimenten  fouDe   ; 
BouDcn. 

5©e  boo?f5  ̂ eere  ban  ̂ taberben  Beeft  uit&racBt  JSL 
ban3ijneb2iebenbancrebentie  en  bolgenbe  D'inftruc;  tS 
tiecnlaflBemmebcgegeben/  3ijnbeboirennaerftig^  &ola' BeiD  toel  gebaen  aen  be  b002f3  Colonellen  banbeSV 
^uitfen/  ban  fp  Bebbenbe  faftefeerberreentotjtge*  SSï? 
tooien  /  feggenbe  Dat  3P  Den  öoninft  bienben  en  met  ,u,se 
june  Commiffarifen  BaDben  getracteert  en  toiflen  Jffi toaer  op  3?  aengenomen  toaren  /  3P  en  Babben  met  be  t 
Staten  niet  te  boen  /  bocB  toilben  3ijne  H^ajeft.  <® ou- 
bernetir  en  <§taDBouber  in  ailetf  obeDieren  /  en  Ben  in allerebelüftBeiD  laten  binben/  fiaenDe  DeBanDeltnge metten  Staten  af/  algf  metten  genen  Daer  meDe  fp 
met  en  BaDDen  getracteert, 

SCengaenDe  De  9  Compagnten  foIDaten  ban  Den oberleben<62abe  ban  <©berflein/Beeft  Bp  gerebreffeert 
t.n  D2ie  Compagnien  of  benbelen/  befe  Bebben  Ben goeDtoilligergetoont/  en  naermaeltfiöBengepzefen* 
teert  ttoe  maenben  in  gelbe  en  een  in  laften/  en  bejefocra 
attecminatie  of  refpijt  ban  bier  iaer  boo?  De  reftb^n 
Baer  ottbe  fcBult  /  en  batfe  fouben  Deputeren  foDanige 
perfonenal^Bungelieben  foube/  mits1  Datfe  terftonb na  fiaerïieber  lanD  fouDen  moeten  bertreeften  /na  Den 
ontfang  banbe  boo?f3  0?ie  maenben. 

<©an  alfo  ben  boo?f5  Ban  bel  mette  Zfruitfe  nor B  feer 
bele  f  toarigBeib  in  BabDe  /  en  Dat  ̂ on  gjoBan  Piefen- ,.  ®ei? teerDe/  bolgenbe  BettrattaetofeeutoigeDict/Defacft  fnme 
D002  3ijne  autoriteit  te  Doen  BanDelen  ten  beften  ban  üw 
De  Staten/  p?efenterenDe  felfief  inperfoonBemtetc^  ?L# 
geben  tot  ?Cnttocrpenofbaer3P  toaren/  mit^batbe  8?chU 
Staten  fouDen  confentecen  en  acco?Deren  leningecn  mum 
fecourö  boo?  be  felbe  ̂ uitfe  regimenten  ban  een in- maenb/  in  minDerniffe  en  op  goebe  refteninge  ban net  gene  be  felbe  Staten  met  recBt  en  reben  bebonDen 
fouDen  toerDen  fcBulDig  te  toefen/  fo  Bebben  De  Sta*  ̂ „^ tengeconfenteert  in  Bet  furniifement  ban  be  boo?f3  Si? 
maenb/  en  baDen  3öne  ̂ oogBeib  Dat  Bern  fouDebe^  «««ei 
iieben  ficBt'emploperenen  t'imerponeren  3ön  crebit C0l,fen' en  autoriteit  aenbeboo?f3Coïonellenber  felberregi^  fS/ro 
menten/ op  bat  3P  fonDer  eenig  bertreftenuitfleifoU'  «n 
ben  bertreeften  uitte  fleben  banSCmtoerpen/  'ëètt>  mtntl 
togen-  bofcB  en  anDere/  en  toüöers  Daer  na  uitte|atv  Se Denban3une|Baiefteit/  tenalbereerftenBetboenlnft  b°5ÖÉ 
foube  toefen/  contemerenbe  Ben  met  alfulftepapement  ̂ ooa' en  betalinge  al?  be  boo?f3  Staten  fo  beel  moaeltjft  fofL 
toaö/Ben  furneren/  fouben  bonnen  of  mogen  furne*  i*twt 
ren.  S^eputerenbe  tot  Dien  effecte  terflonD  Commiffa* cn  l^in' 
rtffen/  bie  bolgen?  b'infrructien  Ben  te  geben/  foban  S?e toegen  3nne  ̂ oogBeib:  al?  ban  be  Staten  <0enerael  menrajt 
fouben  beginnen  te  befoingneren  mette  boo2f;Colo-  W"»* nellen  of  BaregeDeputeerDe.  <enten  regarbe  ban  be 
retfe  Dte  3tjn  J^oogBeiD  p?efenteerDe  teboenna^Int, toerpen/  be  boo2f3  Staten  (lellen  Bet  felbe  tot  3iine 
Dtfcretie  en  totjoïjeib/  Boe  toel  Ben  botBte  't  felbe  tl toefen  een  fafte  Die  gualijft  boegbe  /  en  Die30uDe  mogen baren  ialoufic  aen  De  natuerlijfte  ban  Den  lanbe/  te 
3ien  bat  3ijn  ̂ oogfteib  ficB  30tiDe  bertroutoen  en  jem felben  (lellen  in  Banben  en  ter  betoaringe  ban  De ^uitfe  in  be  3elbe  (lab  /  tik  Babben  Belpen  plonbcren/ 
en  altoaerD'ingefetenen  30  bele  en  grote  injurien  BaD^ Den  moeten  berb?agcn/confibereren  ooft  Dat  mibDel* 
retpD  Dej^uttfe  binnen  Sïnttoerpen  bleben  /  niemanb  (f.  »+♦.) baer  en  foube  totllen  trafficgueren  of  b2peijjft  Banbe* 
len.  €n  meDe  Datter  geen  miDDeï  en  toare  pennin- 

gen te  licBten  ofcreDittebinben  tot  fo  menigbulDige 
affatren  of  faften  Die  De  Staten  p?omtelöft  moften 
furneren/  baben  baerom  be  felbe  peeren  Staten 
3öne  J^oogBeib  Bare  ïïemonflramie  in  Bet  goebe  te 
nemen  en  Daer  op  te  letten  /  fult  3i)nc  fóoogBeiD  fouDe bebtnbentebeBoren. 

^efen  BanDci  metten  ï^oogöuitfe  alDu?geD2eben 
bentoerbenDe  /  Bebben  De  Staten  ooftgecommitteert 
Dei^eereban  3Befïrum  tn  ̂ ocro2  ̂ tcafiutfDeSil' 
la/om  Ben  te  tranfpo?teren  na  Den  CommanDeur  ban 
25erni(fe  en  Bet  bolft  ban  oo?loge  (laenDe  t'  3tjnen  lafte in  Den  lanDen  ban  karnen  en  Daer  omtrent/  ombe 
felbe  p?ompteltjft  te  boen  betalen  ter  goeber  reftenim 

ge/ 



Het  tiende  Boek. 

©c  m»  m  bp  M  Mm  ban  &tft*l  bier/  bijf  Of  ten  UOOgft  en  I  V.  G.
  E.W  en  L.  ons  ondergefchreven  in  communl- 

6000.  QUlKS*  ten  iWlflWrillfle  ban  Ijate  bebCU  leffc  I  cane  op  heden  gehou
den  ,verklaert  hebben, .dat  V  .G. 

lifaSW '  n  OCa  C0?t>eert/  en  belangcnbC  te  nfic/  fcaec  eenfamenthjk  de  S
taten  van  Holland  en  Zeeland  fullen 

KeSSSop  1-cöeUjueCOntjmencnattermtna^'  na  de  xvj.defer  lopendermaend,affteJl
enendoencef- 

tk/  Dai  ban  men  Ken  fOUtie  #>ben  Ö?teben  ban  berfe*  feren  de  hcenten  en  a
ndere  belaftingen ,  gedu  rende  den 

ftarttciö  en  Obligatie  bcr  ̂ ee«n  Staten  /  en  Hat  fp  ge*     voorleden  troeblen
,gefteld  op  de  koopmanfehappen  en 

1577. 

refcan 

ftrum  en 
Jitca* tluö  be 
la&iHa/ 

gcrom"    SSSflK^ 
nutteer?  en  ingefetenen  beö  felftf  in  eentge  mameren  te  befcyabi- 
SSista *t  aen foullecen en  bef toaren* 

karnen  teert  neffeng  Den  l^eere  ban  SDoublain  <8oubcrneuc 

Wn®'  toanber  (lab  ̂ eetogen-^ofjerje  /  om  te  banbclen 
Ska»  entractecen  mettet  Regiment  boet-bolr  banpalen, 
queg      jnöec  het  regiment  ban  Mario  Cardomr.  be  felbe  te 

SS2    cafieren  en  te  boen  bertreeften  /  boenöc  ïjen  betalen  9. 

Keet  ofte  ioooo.gulbengereet/enfienlupbcnboo?t0ber; 
om  te     fefeerenbe  nopenbc  be  re(te/bn  obligatie  ban  be  Staten 
?K  op  fefteje  termijnen  te  betalen- 

ment        Rebben  ooft  ban  gelijftcn  boo?  anberen  commtfra* 
5©aien   tifön  &0en  jangelen  metten  ï^eere  ban  ipargellc  Co* 

!£n  SS!  lonelbaneen  fiegimcntaBalenboetbolr/ met  be  felbe 
Doini.     boen  afreftenen  /  en  bebonfcen  sijnbe  bat  men  be  felbe 

Betre*  fcDulbig  bleef  1 00000  gulöeng/ïgbe  felbe  obligatie 
efment    gegeben/  be  felbe  fónime  te  betalen  op  ttoe  termt> 
mtUn    nen  /  b'een  ïjelft  ober  een  jaer  /  en  b'anber  Delft  een 
Sïïïce»  jaer  baer  na /be£  fouben  be  peeren  Staten  <0enerael 
renan    jjem  inbemneren  ban  36000  gulbenjs/benregimen- 
KSS0  tt  geleent  bp  ük  ban  Igaerlem/baer  ban  be  felbe  atëar* 

m"    geile fpn  obligatie  ïjabbe  gegeben / en  Ijebben ben fel* öanat  en  uen  Colonel  gereet  geaffigneett  20000  gulbcntf  op 

&     De  eertfe  penningen/  lik  p?oceberen  fouben  &.  JBont* 

1  p?ot  facteur  banbe  peeren  3Focfiers?/en  ïooo  pon- 
ben  aen  Eafeenen  /  Die  be  %ere  ban  <0?obenbonft 

«Creforier  banbefinantien  foube  p?ocurerenin3flnt* 
toerpen/baer  mebe  'tboo?f3  regiment  ooft  tëgecaf* 
feertgetoo?ben.  .     = 

<®m  be  folbaten  te  taffcren  en  af  te  bannen  leggen- 
be  tn  't&ticljt  ban  ötcecöt/  toecb  geeommiteeertbe 

&e&iv  <0?abe  ban  2&o(fu/  baer  toe  bie  ban  atreebt  noclj  mo* 
te  ban  ft  en  opb?engen  26000  gulbensS  /  W  bie  ban  Strecbt 
2B°m»  te  \m  üerfotöten  aen  bie  ban  ̂ ollanb/  't  toelft  W  ban 
Eén  ̂ ollanb  betoilligbe/geiijft  ter  gelegenber  tj)b  b?eber 
ombe    falberbaeltbjerben. 

joibaten     *  ̂ e  uoo?f5  ̂ taten  DcbDen  ooft  boo?  Dare  «©ebepu- 
StW   teerbe  te  toeten  be  peeren  ban  Cap?e#  /  la  IKotte  /  en 
fcanifc   ©jobene/  boen  afreftenenmet  25ertelt  €nten0  ban 
?ccöth.  Ifêenteba  ober  ben  bien|t  banaebt  maenben  bpljen 
ïfK      gebaen/met  ifopaerbcn/cnissmetbengeaccojbeert 
fransen.  DatbP  baer  boo?  fonbe  bebben  19 160  gulben  /baer 
*®CT'  ban  men  gereet  foube  betalen  7000  gulben  /berefl 
Seó    binnen  een  jaer  /  baer  ban  be  Staten  ïjarc  obligatie 
ban       gaben.  gin  boegen  bat  be  Staten  <©enerael  aen  al- 
jpente*  len^ijbcn  befi eb  tonren  ljetoo?logobolftfotoel  Bettn- 

5i5ue'  lanbfealö  buitenlanbfc  tcb?cbente  (tellenen te  caffe^ 
ren  /  en  belangende  be  ̂ oogbuitfe  Uk  be  fterftfïe  toa* 
ren/  en  bie  mecjl  pjetenbeerben  ten  aebtcrente  toe* 

fen  /  mette  felbe  Doopten  fp  boo?  ö'autoriteit  ban 
<®on  gian  bie  fulr  ooft  pjefenteerbe/  met  alleb?unb- 
fcljap  te  Danbelcn  en  tot  een  gocb  accoo?b  te  gera* 
Ben/  baer  ban  bier  nacr  b?cDer  fal  gefp^often  toer^ 

èctoijle  befc  (alten  bad  gcftanbelt  toerben  /  fo  beb^ 
benbe^taten  «0cnerael  goeö  gebonbenaftebaerbi 

fute  ge» eaen  bp 
6e  ̂ cerc 
fe! 82  gen  aen  ben  ̂ ?ince  ban  «^rangien  /  Staten  ban  ̂ ol^ 
óenbona  lanb  en  EeelanD/  «öafpac  ̂ cïjetsf  aiööer  l^eece  ban 
enBoc'  j^ccfcmael/  (Creforier  <0encracl  ban  bc  5pinantie/ 

hmai'  met  ̂ oct02  CttKttU*  EcomnusS/  om  ban  berfeïjet. 
oteoni»  ben  faftcn  mette  felbe  te  Ijanöelcn:  tjcfcgeftomenjün^ 
Tm^ban  jjC  ötnnen  <tf5eertrutDenbcrg  ijebben  ben  14  |Bep/ 

feftere  communicatie  gcDouben  nopenbc  ijet  afliet 
len  ban  be  licenten  en  anöcrc  beladingen  gtcfïclt  op* 
te  ftoopmanfebappen  en  baer  naöeö  naermibbaegsÈ 
aen  te  felbe  gebaen  be  naerbolgenbep?opofitie/  ber* 
blarenbe  ooft  batter  nocb  anbere  peeren  bolgen  fou- 
ben. 

megen 
be  £>ra' 
ten  &v 
neracl 
aen  ben 

ban  &> 
tan  men 
en  £>t* 
rentten 
ï5"Sb  T^Oorluchtige  Hooggeboren  Genadige  Furft,  E 
fn  2ce,  XJ  Wyfe  hooggeleerde  voorücnige  Heeren ,  alfo  u 
Uiiö. 

Edele 

uwer 

fchepen  herwaers-over  komende ,  uitgenomen  het  re- 
delijk convoy  geld  ,  noodfakelijk  gerequireert,  voor 

eenigen  tijd  tot  bewaernifle  van  de  fchepen  en  koop- 
manfehappen tegens  de  zeeroveren :  fo  ift  dat  wy  bege- 

ren en  bidden  dat  het  felve  metter  daed  geeffeöueert 

worde,  en  datwydaer  af  fchriftelijk  antwoord  en  be- 
fcheid  mogen  hebben,metdelatie  vande  forme  en  mate 

van  het  voorfx  convoy  geld ,  om  gewiffelijk  den  Hee- 

ren yan  de  Staten  daer  af  te  mogen  adverteren. 
Item  gemerkt  uwer  V.  G.  E.  W.  en  L.  my  Elberto 

Leonino  in  de  lefte  vergaderinge  van  de  Staten  van 

Holland  en  Zeeland  tot  Dordrecht,belangendede  ver- 

fochte  contributie  met  d'andere  Generale  Staten ,  ge- 
confenteert  hebben  gehad  in  effeóte ,  de  fomnte  van 

150000  gl»ten  fine  en  onder  conditie  begrepen  in  de 
fchriftelijke  antwoorde  by  uwe  V.  G.  en  den  Staten 

dier  tijd  gedaen ,  fo  ift  dat  de  Generale  Staten  de  voorfz, 
antwoorde  en  prefentatie  overwegende  ,  bevonden 
hebben  te  wefen  donkeren  onfeker,  overmits  de  toe- 

gevoegde conditie  eenfamentlijk  die  difproportie  en 

ongelijkheid  in  het  regard  vande  laften  en  contribu- 
tie van  de  andere  Landen  en  Provinciën ,  die  betaelt 

hebbenden  ioo  pennink  endagelijx  dragen  de  grote 

impoften  ten  profïjte  van  de  gemene  fake ,  in  fulker 

voegen  dat  die  van  Holland  en  Zeeland  naer  alle  re- 
denen en  volgende  de  Pacificatie  van  Gent ,  mede  be- 
horen te  gevoelen  en  te  dragen  de  voorfchreven  100 

pennink  en  na  rate  van  hunne  goederen  t^oontribue- 
renofredimerenden  voorfchreven  ioo  pennink  ge- 

lijk fommige  andere  Provinciën  hebben  gedaen  fon- 
der  hun  te  excuferen  onder  het  dexfel  van  inundatie 

en  andere  fchaden  ,  gemerkt  in  vele  andere  plaetfen 

van  de  andere  landen  gebeurt  fijn  gelijke  inconvenien- 
ten  en  fchaden ,  by  het  innemen ,  pillieren  van  fteden 

en  dorpen ,  gebrande  huifen ,  doorftekinge  van  dijken 
en  inundatie  die  des  niet  te  min  boven  de  generale  im- 

poften den  voorfchreven  100  pennink  moeten  gelden, 
mitsdefalcquerende  daer  na  pro  rato  damni  het  gene 
dat  de  goeden  defer  tijd  minder  gelden  en  uitbrengen : 

gelijk  ook  de  voorfchreven  Generale  Staten  fullen  te 
vreden  zijn ,  dat  van  gelijke  gefchiede  in  Holland  en 
Zeeland  ter  caufe  van  de  geinundeerde  landen,  en  die 

anderfins  verergert  fijn ,  omalfote  houden  goede  cor- 

refpondentie  en  gelijkheid  in  alle  faken.  Welken  vol- 
gende ook  behoort  dat  die  van  Holland ,  en  Zeeland 

correfpondentie  houden  in  de  generaliteit  vande  voor- 
fchreven grote  impoften ,  na  advenanten  concurrentie 

van  't  gene  de  voorfz  grote  impoft  in  d'andere  Landen 
uitbrengende  ten  profijte  van  de  Generaliteit ,  fondcr 
aenfehouw  te  nemen  op  het  gene  byde  voorleden  trou- 
blen  geruineert  en  verloren  is ,  volgende  het  exempel 
vande  andere  landen  die  vergeten  het  faccaigement,be- 
rovinge  en  brande  van  fteden  en  dorpen,  belaftende  al- 

leen 't  gene  datter  gebleven  is  en  noch  goed  komt. 
En  gemerkt  dat  de  honderfte  penink  en  generale  im- 

poften over  Holland  en  Zeeland,notoorlijk  excederen 
en  meer  bedragen  dan  de  voorfz  150000.  gulden,  fo 
begeren  en  verfoeken  de  voornoemde  generale  Staten 
dat  uwe  V.  G-  en  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  be- 
lieve  promtelijken  en  by  provifie  ter  onderftaende  van 
de  gemene  laften  op  te  brengen  de  voorfz  150000  gul- 

densom daer  af  30000.  guldens  geemploeyeeit  te  wor- 
den tottedijkagicvan  Zierikzee,by  forme  van  lenin- 

ge,  te  defalqueren  aen  fijn  Maj.  (fo  verre  de  felfde  in  de 
voorfz  dijkagie  gehouden  is )  in  de  eerfte  bede  die  geac- 
cordeert  fal  werden  ten  behoeve  van  fijne  Maj.  en  dat  de 

refterende  10000  gl.  bekeert  fullen  worden  tot  betalin- 
ge  en  afdankinge  van  de  regimenten  van  de  Grave  van 
Boffu,  Megen  en  de  Heere  van  Hierges,leggendein  het 
Vorftendom  van  Geldre  en  Sticht  van  Utrecht :  infon- 
derheid  gemerkt  daer  door  ook  grotelijk  verlicht  ful- 

len worden  en  meerder  yerfekertheid  en  beter  middel 

fullen 
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fullen  hebben  om  mette  licentieren  hunne  foldaten, 
die  fy  hebben  moeten  houden  tot  bewaringe  van  hun- 

ne palen,  en  limiten  tegens  'tgarnifoen  in  Sticht  van 
Utrecht ,  en  't  land  van  Geldre  leggende ,  boven  de  ru- 
fte  en  het  profijt  van  de  generaliteit  dat  dier  na  fal  vol- 

gen :  verklarende  dat  belangende  de  conditie  in  de 
voorgaende  antwoorde  van  uwe  V.  G.  en  den  Staten 
van  Holland  en  Zeeland  begrepen ,  fatisfactie  gegeven 
fal  worden  in  't  aenkomen  van  de  Heerendiemennu 
verwachtende  is ,  die,  fo  te  hopen  is ,  nu  op  den  wegen 

(WacBte  2lJn-       ..    ,.  .     _     . 
an  bic       -Item  allo  die  van  Amfterdam  requeft  geprefenteert 

( an  am*  hebben  aen  de  Generale  Staten  van  de  belaftinge  die 

uccDe1  ̂ie  van  Holland  ftellen  op  hunne  goederen,  tegen  haer 
i)nnce    üeder  Privilegiën  en  pacificatie  van  Gent ,  fo  begeren 
n  &ra«  de  voorfz  Staten  dat  uwe  V.  G.  en  de  Staten  van  Hol- 

land en  Zeeland  hun  believen  te  ontlaften  en  mainte- 

neren in  hunne  privilegiën  :  mits  ook  tradterende  die 
van  Amfterdam  in  billijkheid,  en  hun  tegevenfatis- 
fadlie  volgende  de  voorfz  pacificatie,  fonder  te  ge- 

bruiken rigeur  en  bedwank  daer  af  die  van  Amfterdam 
hun  beklagen. 

Boven  defe  is  waerachtig  datter  dagelijks  klachten 
,  komen  in  de  Generale  Staten,  datmen  de  Kooplui- 

n  ttnv  den  en  hun  fchepengedeftineertop  Antwerpen  ,  be- 
lenüe    dwingt  te  betalen  den  Tol  van  Zeeland  tegens  oude 
irjjcn    gewoonte,  volgende  de  welke  ten  gerieven  vanden 
i  jira»    koopman  en  om  hun  reifen  niet  te  beletten ,  men  ge- 
'aeöan  woonlijk  is  den  voorfz  Tol  binnen  Antwerpen  te  be- 
Eggp  talen,  verfoekende  daerom  dat  uwe  V.G.  endeSta- 
ID.       ten  van  Holland  en  Zeeland  believen  af  te  doen  alle 

belet  dien  aengaende  den  koopluidenen  fcheepluiden 
gedaen,  toelatende  vrye  pafTagie,  en   dat  de  voorfz 
betalingegefchiede  binnen  Antwerpen, na  voorgaen- 

de gewoonte ,  gelijk  de  Gedeputeerden  van  Antwer- 

c&an>  Pen 't  felve  ook  zijn  remonftrerende. k  je  Vorder  bedanken  wy  in  de  naem  van  den  Staten 
afff<  voorfz  uwe  V.  G.  en  de  Staten  van  Holland  en  Zee- 

grj{  land  van  de  goede  officie  en  affiftentie ,  fonderlinge 
lei  13e  van  de  leninge  van  artelrye ,  poeder ,  kloten  en  andere 
btutiU  amonitie  van  oorloge,  begerende  dat  gemaekt  worde 
ac'rcr/  ftact  van  de  koften  tot  dier  oorfake  gedaen ,  om  te  mo- 

ffen gpn  doen  en  geven  behoorlijke  fatisfa&ie  en  contente- 
entnbe*  ment ,  fo  dat  behoort. 

'(an1'      Item  alfo  de  voorfz  Staten  geadverteert  fijn  dat  de 
ouwe.  Spaenfe,  Italiaenfe,  Bourgonfe foldaten  vertrocken  fijn 

uit  defe  landen  fonder  hope  van  wederkeren,en  dat  dien 
lérfbe»  volgende  expediënt  is  te  licentieren  een  deel  van  het 

'■'  krijgsvolken  onder  andere  de  gene  die  by  u  1.  V.  G.  ge- finden  fijnter  affiftentie.  So  ift:  dat  de  voorfz  Staten  be- 

geren dat  uwe  V.  G.  volgende  de  capitulatie  en  belof- 
ten dien  aengaende  opgelicht,believe  de  ftad  van  Nieu- 

poortwederorn  te  ftellen  in  handen  van  de  Staten  van  ' 
Vlaendcren ,  en  de  fel ve  ftad  te  ontlaften  van  het  garni- 
foen  daer  wefende ,  met  toefegginge  dat  de  voorfz  Sta- 

ten arbeiden  en  hun  beft  doen  fullcn ,  om  te  doen  ver- 
tcecken  het  garnifoen  leggende  tot  Warneften  en  Bre- 

lF-i^0  da,  volgende  de  brieven  van  uwe  V.G.  gedateert  den 
2.5.  van  den  maend  voorleden. 

Vcrfoeken  voorts  gelijck  t'anderen  tijden  gedaen  is, dat  de  Meefteren  van  de  Muntc  van  Holland  en  Zee- 

land eerftdacgs  overgefonden  worden ,  om  met  hen  te 
communiceren,  en  te  nemen  eenen  goeden  voet  op 
het  ftuk  van  de  munteen  gelde. 

Verfocken  voorts  dat  uwe  V.  G.  en  de  Staten  van 
Holland  en  Zeeland  believc  t'ontlaften  die  van  Ber- 

gen ^Steenbergen , Heufden ,  die  van  Cluynaert ,  Ru- 
genhilen  Finacrt,  van  de  quotifatieen  impofitie  daer 
iydagelijx  mede  belait  worden ,  ten  behoeve  van  het 
Krijgsvolk  van  den  Grave  van  Hollak,  leggende  op nieuw  Gaftel  en  anderfins. 

*  En  alfo  het  Fort  van  nieuw  Gaftel  gemaekt  is  ge- 
durende detroublen  in  het  Hartogdomvan  Braband, 

fo  verfoeken  de  generale  Staten ,  dat  het  felve  nu  ter  tijd 
afgeworpen  worde,met  wederroepingc  van  het  Krrjgf- 
volk  daer  leggende. 

Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
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Item  alfo  de  meefte  verfdkertheidenmachtvande 
Staten ,  en  landen  van  herwaers-over ,  confifteert  in  de 
Unie  en  eendrachtigheid  van  den  felven  Staten ,  en 
Landen:  So  ift  dat  de  generale  Staten  begeren  en  ver- 

foeken ,  dat  uwe  V.  G.  en  Staten  van  Holland  en  Zee- 
land, believen  mede  t'ondertekenen  de  Unie  dien  aen- 

gaende gemaekt  ,  en  by  anderen  Staten ,  Heeren ,  Per- 
fonagien  ondertekent ,  en  dat  in  fulker  manieren  en  ge- ftaltcniiTe ,  alfo  uwe  V.  G.  en  de  Staten  van  Holland  en 
Zeeland  bevinden  fullen  te  dienen  ten  meeften  welva- 

ren en  rufte  van  alle  de  Staten ,  Landen  en  Ingefetenen van  dien. 

Aldus overgelevert  den  Heere  Prince  van  Orangien 
en  Gedeputeerden  van  Holland  en  Zeeland  binnen 
der  ftad  van  Sinte  Geertruidcn-berge  den  14  Mey 
15:77.  byons  Cafpar  Schets  en  Elbertus  Leoninus : 

<®p  tefc  pjopofitte  en  berfoeftcn  rcfpcctibc  /  fjefcöeit 
öe  Ptftitt  Uan  orangien/  Staten  Uan  üfoflanö  m EeclanD/  naccöeuOeiane  gegeten  De3e  fcö^tftcfiifte anttooojöc. 

CYne  Excellentie  efi  de  Gedeputeerden  van  Holland  Jtttefa 
*^en  Zeeland ,  gefien  hebbende  het  gefchrifte  op  den  reIDfee 
14.  Mey  1  f  77.  by  Heeren  Gafpar  Schets  Ridder, Ba-  ̂ aihe 
ron   tot  Wefemale,   en  Dodor  Elbertus  Leoninus  banbe 
Commiflariflenvande  Generale  Staten  overgelevert,  $>?ince/ 
geven  defelve  voor  antwoord ,  dat  nopende  het  af-ftel-  §J5J2L 
lenvande  Licenten  ,  waervan  fijne  Excellentie  met  !anb  en' 
mijn  Heeren  de  CommiffarifTen  gefproken  heeft ,  al-  ̂ felanb 
redegefchreven  is  aen  de  Staten  van  Holland  en  Zee-  JJf0e.ft land,  om  te  hebben  de  aclevan  de  refolutiein  datcas  p?opoft< 
genomen ,  niet  twijfFelende ,  of  mijn  Heeren  de  Com-  ï«n. 
miflariflen  den  felfden  gefien  hebbende ,  fullen  op  de 
afdoeninge  van  de  felfde ,  en  het  gunt  in  't  eerfte  artieul 
gementioneert  word ,  een  goed  genoegen  en  contente- ment  hebben; 

Nopende  het  twedeen  derde  artij kei ,  en  kan  fijne 
Excell  en  de  Gedeputeerden  niet  verftaen ,  waerom 
mijn  Heeren  de  CommifTariiTen  verftaen  de  gemen- 
tioneerde  prefentatie  van  de  15-0000  gulden  met  hare 
conditien,  te  wefen  donker  en  obfeur  e, overmits  de  dif- 
proportie,&c.  Alfo  uit  de  ledlure  der  felver  merkelijk 
kan  verftaen  worden ,  de  felve  wel  duidelijk  en  klaerlijk 
geconcipieert  te  fijn  ,  en  een  ja  goede  proportie  te  heb- 

ben, ten  refpccle  van  alle  de  ander  Provinciën.  Aenge- 
fien  fijne  Excell.  en  de  Gedeputeerden  niet  en  twijfe- 

len ,  of  de  meninge  van  de  Generale  Staten  en  is  niet,de 
Staten  van  Holland  en  Zeeland  te  willen  betrecken  in 
eenige  contributie  tot  betalinge  van  de  fouldye ,  of  an- 

dere fchulden  aen  hare  fijde ,  voor  date  van  de  Pacifica- 
tie gemaekt.  En  ook  verfekertfijnde,  dat  fyluiden  ver- 

ftaen redelijken  en  billijk  te  wefen,  dat  in  quote  van-die 
van  Holland  en  Zeeland  tot  defalcatiefal  ftrecken ,  het 
gene  fy  tot  betalinge  van  haerlieder  kriigs  en  feheeps- 
voJk  ,en  tot  andere  noteljjkelaften  ,tot  wederftand  van 
de  Spangiaerden  en  haren  adherenten  ,  federt  de  Paci- 

ficatie verftrekt  hebben ,  excederende  merkelijk  de  ko- 
ften die  de  andere  Provinciën  gedragen  hebben.  Oolc 

dat  fy  bf  hoorlijk  aenfehouw  en  regard  nemen  op  de  on- 
uitfprekelijkedepopulatie  en  verwoeftinge  van  de  lan- 

den van  Holland  en  Zeeland,en  opdeirreparabilefcha- 
den  by  de  ingefetenen  van  dien ,  door  inundatie,  brand 
en  ander  inconvenienten  geleden  en  gedragen  :  alle 
't  welke  behoorlijk  geconfidereert ,  fijne  Excell  en  Ge- 

deputeerden nieten  twijfelen,  of  de  deugdlijkheid  en 
goede  proportie  van  de  voorfz  prefentatie ,  (ja  dat  fy  na 
proportie  hare  quote  excederende  is )  klaer  en  notoor 
fal  fijn ,  fuf  x  dat  fijn  Excell.  en  Gedeputeerde  geen  oor- 
faek  en  konnen  bemerken,  waerom  de  felve  prefentatie 
fulx  fy  gedaen  is,  billijk  gerefugeert,  of  daer  toe  iet  meer 
gevordertfoude  mogen  worden.  Is  nietemin  fijne  Exc. 

te  vreden  van  't  gunt  by  mijn  Heeren  deCommiiïarif- 
fen  geproponeert  is ,  den  Staten  te  verwittigen,  om  daer 
op  te  hebben  henlieder  intemie  en  meninge. 

Beroereride  het  vierde,fijn  Excell.  heeft  die  van  Am* 
fterdam  fo  redelijkeen  billijke  conditien  van  fatisfadrie 

geprefenteert,  dat  hst  te  verwonderen  is,  dat  fy  hen 

voor 
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Het  tiende  Boek. 

Voor  God  en  de  Wereld  niet.eh  fchamen ,  noch  vor- 

der te  doleren,  (onderlinge  wefende  haer  verloek  fo 

oanlchonredelijkenen  ongefondeert ,  dat  fijn  Excel- 

lentie niet  en  twijfelt,  of  mijnHeerendeCommiffa- 

rifien°eficn  hebbende 't  gunt,  dat  kinc  inde  verfocht 

engeprefentcertis,  niet  anders  fullen  oordelen,  dan 

dat  die  van  Amtterdam  uit  loutere  moetwilligheid, 

en  door  eenen  twiltigen  geeft ,  by  requefte  zijn  bekla- 

gende. Gemerkt  metter  waerheid  niet  bewefen  fal 

worden  ,  dat  fy  luiden  met  rigeurzijn  gehandelt,  of 

dat  tegens  hare  perionen  ,  goederen ,  of  privilegiën  yet 

£eattenteert\vord. 

Belangende  het  vijfde  artieul ,  alfo  defelve  tol  is  van 
de  toebehoorten  van  die  van  Zeeland ,  fo  is  billijk  dat 

die  ook  van  die  van  Zeeland,  en  by  haren  gecommit- 

teerden wefende  officieren  by  fijn  Excel»  geftelt,  be- 
dient, en  gecolleóteert  werde  ,  niettemin  door  dien 

die  van  Antwerpen  daer  dooreenig  grief  fijn  preten- 
derende, is  fijn  Excellentie  te  vredenaen  de  Staten  van 

Holland  en  Zeeland  tefchrijven,  om  die  van  Antwer- 

pen fo  veel  met  reden  doenlijk  is,  daer  in  te  gerijven 
en  accommoderen. 

Beroerende  het  fefte  artikel,  fijne  Excellentie  en 

heeft  niets  in  fo  grote  recommandatie ,  dat  by  alle  ma- 
nieren hem  doenlijk  zijnde,  den  generalen  Staten  te 

affifteren  ,  om  dele  Nederlanden  te  brengen  in  haer 

ouden  fleur,  previlegie,  vrydom,  rufte  en  welvaert , 

daerom  het  gunt  fijn  Excellentie  gedaen  heeft,  is  uit 

feer  goede  affe&ie  en  ibnderlinge  liefde  tot  het  geme- 
ne Vaderland  gedaen,  bereid  zijnde  tot  allen  tijden, 

noch  te  doen,  en  van  gelijken  te  bewijfen,  en  nopen- 
de de  verfochte  ftaet,  fal'tfelve  totdien  fijne  den  ge- 

committeerden van  de  ammunitie  aen  doen  dienen. 

Nopende  het  7.  fijn  Excel,  is  te  vreden ,  tot  allen  tij- 
den 't  verfoek  van  de  Staten  te  voldoen ,  fo  haeil ,  en 

wanneer  de  gelicentieerde  knechten  beter,  en 't  gunt 
daer  van  fy  mentioneren  volbrocht  en  ge-effectueert 
fal  zijn. 
'  Beroerende  't  8 .  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland 

zijn  doende ,  om  haer  gecommitteerde  van  .de  am- munitie te  fenden. 

Aengaende  het  9.  fo  en  hebben  de  Generale  Staten 

geen  reden  hen  te  beklagen  van  de  quotifatie,  gefchie- 
dende  over  het  land  van  Heufden ,  altijd  onder  Hol- 

land geweeft  zijnde,  maer  ter  contrarie  hebben  die 
van  Holland  en  Zeeland  juifte  en  goede  redenen ,  van 

hen  grotelijx  te  beklagen,  dat  de  Generale  Staten  in 

gebreke  blijven,  volgende  de  pacificatie  tot  Gent  ge- 
maekt ,  de  felfde  ftad  onder  het  gouvernement  van  fijn 
Excellentie  te  laten  komen,  hebben  ook  de  Generale 

Staten  geen  reden  van  hen  te  doleren  van  de  quotifatie 

gefchiedende  over  de  Fynaert ,  Ruygenhil  en  Kluy- 
naert ,  alfo  de  felve  plaetfen  over  vier  jaren  met  die  van 
Hollanden  Zeeland  geunieerten  geaffocieertZijn  ge- 
weeft,  en  naderhand  by  de  Spangiaerden  en  hare  ad- 
herenten  overvallen  zijnde,  naermaels  door verlatin- 
ge  der  felfder  in  haren  ouden  ftaet  en  natuur,  als  na- 
mentlijk  totte  voorfz  unie  wedergekeert  zijn ,  mix  dat 

volgende  de  voorfz.  Pacificatie,  't  felfde  den  voorfz  Sta- 
ten van  Holland  en  Zeeland  geoorloften  toegel  iten  is. 

Belangende  het  10.  hebben  van  gelijken  de  Gene- 
rale Staten  geen  oorfaek  te  verfoeken  de  demolitie  van 

het  Fort  v,\n  Gaftel,alfo  volgende  de  Pacificatie  fijn 
Excel.  Gouverneur  blijft  overdiergelijkegeaffocieer- 
de  plaetfen ,  niettemin  om  te  vertonen  zijne  goede  af- 

fectie, om  in  alles  hem  doenlijk  zijnde  te  accommo- 
deren tot  de  begeerte  van  de  Generale  Staten ,  fo  is  fijn 

E /teel.  te  vreden,dat  als  deDuitfe  knechten  uit  'sHerto- 
gen-bofch,  en  andere  plaetfen  van  Braband  getogen , 

en  Breda  aen  de  andere  fteden  en  plaetfen 'fijn  Excel, 
toekomende,  by  ontleginge  van gamifoenen,  weder- 

om in  handen  van  lijn  Excel,  geftelt  fullen  zijn,'t  felfde 
Fort  en  Sterkte  in  contemplatie  van  mijnHeerende 
Generale  Staten  te  demolieren ,  en  de  knechten  daer 

van  te  doen  ver-trecken. 
Nopende  het  11.  alfo  de  forme  van  de  unie  daer 

fijn  Excellentie  en  de  Staten  yan  Holland  én  Zeeland 
prorelfie  van  doen ,  fo  fouden  fyluiden  niet  vermogen, 
door  hare  ondertekeninge  de  felve  te  beveiligen  of 
avoyeren,  aengemerkt  ook  fyluiden  tegens  gelijke 
verbonteniffe  geprotefteert  hebben. 

Aldus  overgegeven  bymijn  Heerende  Princevari 
Orangien  en  de  Gedeputeerde  Staten  van  Holland  en 
Zeeland,  in  handen  van  de  voorfz.  Cornmifiariffen 
binnen  de  Steden  van  St.Geertuidcn-  berge,  defen  17. 
May,  1577. 

«Deteijte  bc  noo?f3  ̂ anbelfnge  bimrbe/  fo  Beeft 
<©on  3!a»  gceögebonoen  /  nocb  af  te  baerbtgcn  na 
na  «öeertutben-berg  /  aen  ten  booinoemben  p?tnce 
ban  (orangien/  Staten  ban  ütollanben  Eeelanb/  ben 
l^ertoge  nart  ?Cerfcbot/  «StUttf  ban  25arlamnont/ 
25aror<  Uan  ̂ iergetf/  be  l^cere  ban  ifêilierba!/  en 
<©ott02  Stöolf  ban  lEect-neruen/  geaffifleert  niet 

vDocto?  2llnö?ea$?<0atl/  2£mbafl'abcur  banbenöet- fee  /  om  metten  boozf5  ï|eece  ̂ tnce  ban  <£>rangten  / 
Staten  ban  ̂ oUanöenEeclanb  teftanbelen/  op  De 
bolöoeninge  ban  bearttculcn  bet  Jpactftcatte  bte  noclj 
fouben  mogen  telleren  /  en  berfeuennge  ober  toe* 
begijnen  öaer  toe  öïenentte  /  entoerbenbeigecreban 
3©efemaie  boo?noemt/  en  be  boo:f3  tDocto?  €lber~ 
tu$  3lcommiö7ooR  aengefc&eben  Dp  ben  Staten  435e- 
neracl/  be  boo?f3  anöere  peeren  en  «öefanten  ban 

<©on  ̂ an  /  in't  gene  boo?f5  i$  te  affineren.  <E>oclj 
ten  fclben  bage  als?  be  boo:f3  <0efantcn  ban  3Don  gian 
bare  piopofme  fctpiftelijft  obergaben/  fo  Hebben  be 
boo?f5  Igeere  ban  3©e[emael/  en  <E>octo?  Sicomnntf 
Denlteben  boo2gacnöe  befomge  gefloten  /  en  bit  nabol* 
genbegefc9?ift  obergclebftt 
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DOorluchtige,  Hoog-gebooren  Fuift,  Edele,Hoóg-, 
geleerde ,  voorfienige  Heeren ,  gefien  hebbende 

defchriftelijke  antwoorde  by  uwe  V.  G.  E.W.  en  L. 

gedaen  opdefchriftelijkpropofitie  by  onsonderfchre- 
ven, overgegeven  den  14  deler  jegenwöordiger  maend, 
bedanken  wy  in  den  eerften  uwer  V.  G.  en  Staten  van 

Holland  en  Zeeland  van  de  afdoeninge  van  de  Licen- 
ten  en  andere  befwaerniffen ,  gedurende  de  voorleden 

troublen  opgeftelt,  en  fullen  de  lij fte  en  ordonnantie 

gemaekt  op  de  lichtingevanhetconvoy-geld,  com- 
municeren den  Gedeputeerden  van  de  Generale  Sta- 

ten ,  en  daer  na  van  hun  meninge  uwe  V.  G.  en  Staten 
van  Holland  en  Zeeland  adverteren. 

Maer  belangende  de  contributie  geméntioneertin 
den  x  artikel  van  de  voorfz  propolitie  en  antwoorde , 
fal  uwe  V.  G.  E.W.  en  L.  believen  teverftaen,  dat  de 
liquidatie  van  de  rekeninge  aen  wederzijden  groten 

tijd ,  en  longam  indaginem  is  requirerende ,  en  dat  ge- 
noeg kenüjk  is,  dat  de  quote  van  Holland  en  Zeeland 

in  de  koften  gedaen,  federtde  Pacificatie  van  Gent, 
ter  caufe  van  de  gemene  Oorloge,  meer  of  immers 
fo  veel  bedraegt,  als  de  geprefen teerde  170000  gul- 

dens ,  en  dat  den  jegen  woordigen  nood  en  gebrek  van 
den  gelde  te  employercn  ten  gemene  welvaert ,  is  uit 
eifchende  prompte  remedie.  Verfoekende  daerom 

dat  uwe  V.  G,  E.  W.  en  L.  willen  op't  fpoedelijkfte  by 
de  Staten  van  Holland  en  Zeeland,  doen  opbrengen  by. 

provifie,  de  voorfz  150000  gulden,  ten  einde  in  de 

voorfz  propofitie  begeert ,  mits  remitterende  de  liqui- 
datie van  de  rekeninge ,  vergelijkinge  van  den  hon- 

derdften  pennink  en  generale  impoften ,  in't  commu- 
niceren ,  en  feggen  van  Commiffarifen  van  weder- 

zijden ,  daer  toe  te  nemen. Voorts  beroerende  de  fatisfactie  van  die  van  Am- 

fterdam ,  verfoeken  wy  dat  om  te  verhoeden  alle  vor- 
der onverftand  en  inconvenienten ,  uwe  V.  G.  gelieve 

op  de  poin&en  van  de  fatisfactie,  die  noch  in  debat 

zijn  gebleven,  naerder  te  doen  communiceren,  pre- 
fentcrende  volgende  de  commiffie  ons  gegeven ,  teinr 
tercederenen  te  helpen  modereren,  fo  verre  doenlijk 
is ,  degefchillen  die  noch  mogen  refteren. 

Bedankende  voorts  uwe  V.  G.  E.W. en  L-  van  de 
.  „.«w  ~v.  xw.mw  rui.  Ub  uui^  Ua_i     antwoord  op  den  ?t  5.  7.  en  8.  articulen  gegeven ,  ver- 

van gementioneert  word,  directelijk  ftrijdende  is  te-    foekende  dat  het  inhouden  van  dien geachtervolgt,  en 
gen  de  oude  Chriftelijke  en  Apoftolile  Religie ,  daer    volbracht  mach  worden. 

Aen- 

SoCfïUi 

fc&cft 

ban 't 

taooj» 

gaen&i 

Dcfofn tuffen 

«öcbq 

teetbe 
banöi 

<S>taff 

genere 

en  bet 

Wnt 

bantf 

rangfe 

&tm 

bartl 

iaiiöi 

Zw  • 

toni). 

(F.  84 



'S77- 
Aengaende  het  9.  en  ëerft  beroerende  de  ftad  en 

lande  van  Heufden ,  fullen  wy  rapport  doen  van  d'ant- 
woord  ons  gegeven ,  en  arbeidende  dat  de  fake  ver- 
flaen  fal  worden ,  fo  in  billikheid  behoort :  maer  aen- 
gaende  de  quotifatie  over  het  Mark-graefichap  van 
Bergen,  den  Fynaett,  Ruygenhil  en  Cluyndert  en 
kunnen  wy  niet  verftaen,  dartereenige  affociatiefou- 
de  wefen ,  om  defelve  te  belaften  met  caufatie  voorfz, 

overmits  de  felve  landen  fonder  eenig  verdrag  of  con- 
fidentie ,  alleen  met  geweld  ingenomen  zijn  geweeft , 

en  behoren  na  de  Pacificatie  wederom  te  komen  in  ha- 
ren cerften  ftaet  en  nature. 

Aengaende  het  10,  en  11.  fulien  wy  rapport  doen , 
fo  dat  behoort. 

Aldus  overgegeven  den  Heere  Prince  van  Oran- 
gien,  en  Gedeputeerden  van  de  Staten  van  Holland  en 

Zeeland,  den  23  May  anno  1577.  By  ons,  en  gete- 
kent  Ga/par  Scbetz.  Elbertus  Lt omturn. 

«De  artinilcn  bpbe<0efanten  ban  bendeere  3^on 
51  m  ban  «öoffennjH/  aen  bendeere  $2inceban<®; 
ranaicn/  Staten  ban  foliant»  en  Pedant»  obetae; 
oeben/  naaien  Daereetfimonöeünae  communicatie 
Gefjouaentoatf/  toerben  bpflefc&ifieoberfleöebenm nabolacnöe  manieren. 

Oorfpronk  der  Nederiandfe  Beroertért; 

MYnHeeren,  de  Prince  van  Orangien  en  Staten 
van  Holland  en  Zeeland,  fullen  verftaen  hebben, 

an/ 
in  lint 
nnce 

naïen  / 
1  öeDe» 
uecröe 
In  De 

■rtfrü> 
nbpöe 

eröe  hoe  dat  fijn  Hoogheid  nakomende  fijn  belofte ,  heeft 
ut©on  doen  vertrecken de Spangiaerderi ,  Italianen  en Bour- 

goingonnen  krijgfluiden  uitten  lande  van  herwaers- 
over :  ook  dat  fijne  voorfz  Hoogheid  fichtent  den  4. 
van  defer  maend  ten  vertrecke  der  Generale  Staten 
aengenomen  heeft  het  generael  gouvernement  der 
felver,  en  den  behoorlijken  folemnelen  eed  gedaen , 
in  der  voegen  als  de  Staten  dat  begeert  hebben ,  fo  tot 

irfsid'  önderholdinge  van  de  vredehandel,  als  de  privilegiën 
1:3  ra    van  den  landen. 

nt!2  ̂ ac  fijne  Maj'  in*ge"ix geratificeert ,  geapprobeert, 
WE**  en  ge-emologeert  heeft  hettractaet  by  fijn  Hoogheid gemaekt  mitten  voorfz  Staten ,  waer  van  de  felve  fijne 

Maj .  God  den  Heere  gedankt  en  gelooft  heeft,  en  goe- 
den dank  weet  dengenen  die  fich  geemployeert  heb- 
ben in  het  feit  van  de  voorfz  vredehandel  en  accoort. 

Alfo  datter  niet  en  refteert  anders  dan  het  ge  meen 
Volk  te  doen  gevoelen  de  vrucht  en  effect  deffelven 
Vredehandels ,  henlieden  te  verlofTen  van  de  moeiten  ̂  
armoeden  en  calamiteiten  hier  vorens  geleden ,  daer  in 
dit  arme  Nederland  hem  geftelt,  en  ganfelijken  on- 

derworpen en  bedorven  vind,doordecivileen  inland- 
fe  oorlogen  hier  voor  tijds  gepafTeert ,  wederom  ver- 

nieuwen de  goede  eenfamelijke  liefde,  unie,  accoort 
en  intelligentie  die  dacr  placht  te  wefen ,  tuflehen  den 
onderfaten  en  Provinciën  van  herwaers-over ,  onder 
de  onderdanigheid  en  autoriteit  van  fijne  Majefteit. 

Tot  welken  einde  fijne  Hoogheid  gefonden  heeft 
den  Hertog  van  Aerfchot ,  Baron  van  Hierges ,  den 
Heere  van  Willerval ,  en  Adolf  van  Meetkerke,  geaffi- 
fteert  van  Doctor  Andreas  Gail,  AmbafTadeur  van  den 
Keifer ,  by  fijn  Hoogheid  verfocht  daer  in  hem  te  Wil- 

len employeren,aen  mijn  Heere  den  Prince  van  Oran- 
gien ,  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  om  metten 

ielven  t'advyferen  het  effect  en  einde  des  voorfz  vrede- 
handels ,  mitfgaders  van  de  verfekertheden  ten  weder- 

zijden daer  toe  dienende. 

t'Sampt  om  den  voorfz  Heere  Prince,  aen  te  feggen en  te  verklaren,  dat  nadien  hy  verworven  heeft,  't  gene 
hy  fo  feer  begeert  hceft,namentlijk  de  reftitutie  van  fijn 
goed  en  eere  :  mitfgaders  het  vertrek  van  de  Span- 
giaerden,  waer  op  hygefondeert  heeft  de  aenneminge 
der  wapenen ,  dat  meer  dan  tijd  ware  het  land  te  ftellen 
in  ruft  en  yreden,  en  van  fijnent  wegen  ween  te  nemen 
allefufpicie,  hem  oprechtelijk  employerendetotaffi- 
ftemie  en  vorderinge  van  fo  goeden  werk. 

En  indien  hy  geen  genoegen  en  heeft  van  al  het  gene 
boven  verhaelt  is,  en  ietwes  anderj  begerende  is,dat  hy 
opentlijk  feggen  en  verklaren  wil ,  het  gene  hy  vorder 
pretendeert ,  tot  fijn  verfekertheid  en  voldoeninge ,  op 
dat  hem  gegeven  mach  worden  een  geheel  benoegen. IL  Deel. 

&t 

Ten  effecte  van  welken  wel  nodig  is ,  dat  het  eeuwig 
edict  van'ttractaet  by  den  generalen  Staten  met  fijn Hoogheid  gemaekt,  afgekundigt  binnen  BrufTel ,  den 
17  February ,  en  volgens  in  andere  Steden  en  Provin- 

ciën tot  beveftinge  vande  voorfz  Pacificatie  van  Gent, 
ook  mede  gepubliceert  worde  in  Holland,  Zeeland  en 
den  geafïocieerden  plaetfen,  al  waer  men  verftaet  hec 
felve  tot  noch  toe  niet  gepubliceert  te  zijn. 

Infgelijk,  nadien  de  vrede  nu  gemaekt  en  gepubli- 
ceert is  ,  behoort  te  cefTeren  al  het  gene  na  hoftiliteit  of 

vyandfehap  fmaekt ,  en  oorfaek  van  wantrouwigheid 
mach  geven,  als  te  weten  :  onderhoud  van  krijgflui- 

den ,  en  fterkmakinge  van  fteden  en  plaetfen  ,  practij- 
ken  Van  alliancien ,  liguen  en  confederatieri ,  principa- lijkmetvremdelingen,  vergietingen  vangefchut,  de welke  behoort  in  fijn  geheel  te  blijven ,  tot  de  refolutie der  Generale  Staten. 

En  om  hier  in  en  andere  noodlijkheden  by  de  vrede- 
handel verklaert,  ordre  te  ftellen,  tot  geheelder  vol- 

brenginge  van  de  ge  wenfte  vrede ,  en  gemene  rufte.  Is 
nodelijk  jegen woordelijk  te  adviferen,  wanneer  de 
voorfz  Generale  Staten  behoren  te  vergaderen. 

Alle  welke  poincten  de  voornoemde  Gecommit- 
teerde van  fijn  Hoogheid ,  begeren  van  de  voorfz  Hee- 

ren  Prince  van  Orangien, en  Gedeputeerden  van  Hol- 
land en  Zeeland ,  te  willen  rapporteren  aen  de  voorfei- 

de  van  Holland  en  Zeeland:  gelijk  fy  doen  fullen  aen 
fijn  Hoogheid ,  en  andere  Staten,  de  puncten  en  arti- 
culen  by  den  voornoemden  Heere  Prince  en  Gedepu- 

teerden hunlieden  gegeven,  verhopende  dat  ten  we- 
derzijden gunftige  aritwoorde  gegeven  fal  worden.  En 

dat  midlertijd  alle  dingen  ten  beiden  zijden  blijven fullen  in  rufte  en  tranquilliteit»  Gedaen  in  Sinte  Geer- 
truiden- berge  den  1 1  May  ,1577. 

m  öefe  p?opofm'e  Bebben  be  #?ince  ban  <©ran* Qf  en  /  en  öe  «Bcbeputeetben  ban  te  Staten  ban  mu 
lanb  en  ̂ eelanb/  beg  anberen  öaeag  ncaebenbefe 
nabolflcnbcamto0o,?to 

MYn  Heeren ,  nademael  fulks  is ,  dat  op  de  propo-     3nf 
fitiedie  uwe  L-  belieft  heeft  te  doen  van  wegen  tooojöe 

fijn  Hoogheid,  om  wech  te  nemen  alle  wantrouwighe-  jLb™ den,  die  fchenen  te  beletten  den  voorgank  van  den  vre-  Ban  &» 
de,  wy  fouden  openinge  doen  van  de  afïeurantien  en  «angfett verfekertheden ,  die  ons  dochten  betamelijk  te  zijn  ten  SÜL* 
einde  voorfz,  mijn  Heere  de  Prince  van  Orangien ,  en  ÏÏSe 
Gedeputeerde  vande  Staten  van  Holland  en  Zeeland  banDé 
geven  voor  antwoord:  dat  onnodig  foude  zijn  te  bege-  ̂ „m't 
ren  eenige  nieuwe  afTeurantie ,  of  verfekertheden ,  ge-  ianöra 
merkt  dat  de  conditien  by  de  Pacificatie  belooft  als  ««-' 
noch  niet  en  waren  volkomen ,  en  dat  om  wech  te  ne-  [%b /opf mende  voorfz  wantrouwigheden ,  geen  beter  middel  mopofi? 
en  ware  >  dan  te  beginnen  met  het  volbringen  der  «?  ZW 
poincten  en  conditien  van  de  pacificatie  van  Gent,  de  ÖCD* 
welke  wy  ( fo  vele  ons  belangt )  bereid  zijn  van  onfent 
wegen  te  voldoen ,  fo  verre  daer  yet  aen  gebrake ,  de(- 
gelijx,  fouden  wy  wel  begeren  dat  gy  van  uwer  zyde 
van  gelijke  wildet  doen :  en  dat  daer  op  mijn  Heeren  u 
belieft  heeft  ons  te  verfoeken,  dat  wy  by  gefchrifte  fou- 

den ftellen  de  poincten  en  artic.  die  wy  pretenderen 
noch  niet  voldaen  te  zijn.   Om  dan  te  voldoen  den 
voorfz  uwe  begeerte  en  verfoek ,  hebben  mijn  Heeren 
de  Prince  van  Orangien ,  en  Gedeputeerde  van  de  Sta- 

ten van  Holland  en  Zeeland,  wel  willen  overleveren 
defe  navolgende  articulen. 

In  den  eerften ,  dat  het  advys  en  antwoord,  het  welk 
mijn  voornoemden  Heere  Prince  van  Orangien ,  en 
Staten  vart  Holland  en  Zeeland ,  hebben  by  gefchrifte 
overgegeven  mijn  Heeren  de  Generale  Staten  van  de 
Nederlanden ,  door  handen  van  de  Heere  van  Willer- 

val, in  date  den  28  O&obris,  1776.  begrijpt  veel  arti- 
culen, by  de  welke  blijkt  dat  de  pacificatie  gedaen  te 

Marche  en  Famine,  niet  en  accordeerde  mette  voldoe- 
ninge van  de  articulen  der  Pacificatie  van  Gent. 

Het  welk  een  oorfaek  is  ge  weeft^dat  de  voorn***  Hee-, 
re  Prince  en  Staten  niet  hebben  geaccordeert»  noch- 
tcgeadvoyeert  de  voorfz  pacificatic,dan  onder  expreffc 
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conditien,  dat  mijn  Heeren  de  Generale  Staten  fouden 

vanhaerderfijde  pafferen  afte  obligatoire  in  behoor- 
lijker for  me  getekent,  byhen  en  de  Gouverneurs  van 

de  Provinciën ,  Hoofden  en  Colonels ,  in.conformiteit 

van  'c  gene ,  fo  breder  is  gefpecificeert  in  't  voorfz  ad  vij  s en  antwoorde. 

Op  het  welk  fy  by  acte ,  in  date  den  eerften  Marty, 
verklaert  hebben  haerlieder  meninge  altoos  geweeft  te 

hebben ,  en  noch  te  fijn  in  eflfe&e  te  doen  onderhouden 
de  voorfz  Pacificatie  van  Gent,  en  doen  redrefiferen  al 

het  gene  datmen  bevinden  foude  ter  contrarien  en  bui- 
ten de  privilegiën ,  rechten,  vryheden  en  coftumen  van 

de  Nederlanden,fo  wel  in  't  Generael  alsparticulier  ge- 
attenteertte  fijn,  en  hebben  belooft  te  doen  tekenen 
fulkerefolutie,  den  Gouverneurs  van  de  Provinciën, 
Hoofden  en  Colonels  der  krijgsluiden ,  als  gehouden 

fïj nde  haer  daer  na  te  reguleren . 
Welke  belofte  en  conditien  nochtans  niet  geefFe&u- 

eert ,  nochte  volbracht  en  fijn  geweeft. 
Item  de  Hoogduitfen  en  fijn  noch  tegenwoordeljjk 

niet  vertrocken  ,  ook  mede  contrarie  de  voorfchreven 
Pacificatie. 

Item  de  goeden  van  mijn  Heere  den  Prince  van  O- 

rangien ,  fo  wel  in  defe  landen ,  als  Bourgongne  en  Lu- 
xenborg,  en  fijn  noch  niet  gereftitueert. 

Noch  ook  mijn  Heere  den  Grave  van  Buren  zijn 

foon  ,  't  welk  niet  alleenlijk  en  repugneert  de  voorfz 
Pacificatie :  maer  ook  de  privilegiën  en  de  vryheden 

vanden  lande ,  en  ook  de  conditien  van  het  voorfz  ad- 
vijs  en  antwoorde. 

Item  en  is  de  voorfz  Heere  Prince  noch  niet  weder- 

om gereftitueert  in  fijn  gouvernement ,  alfo  hy  het  fel- 
ve  heeft  bycommiffie  van  fijn  Maj.  gemerkt  dat  noch 
het  land  van  Utrecht,  nochdefteden  vanderTholen, 

Heufden  en  andere ,  nqph  niet  vereenigt  en  fijn  in  haer 

oud  gouvernement ,  fo  fy  van  te  votens  geweeft  fijn. 
Dat  meer  is ,  die  van  den  Rade  van  State  hebben  hen 

geheel  partydig  gedragen  in  dit  ftuk,fchrijvende  brie- 
ven aen  die  van  Utrecht,  mette  welke  fy  belet  heb- 

ben ,  dat  fy  hen  niet  begeven  en  fouden,  onder  het  gou- 
vsrnement  van  haren  ouden  Gouverneur,  achtervol- 

gende de  voorfz  Pacificatie,  en  de  privilegiën  voorfz 

niet  tegenftaende  dat  die  van  Utrecht  iterativelijk  ver- 
focht  hebben  gehad  fulx  te  mogen  doen. 

Voorts  in  plaets  van  te  onderhouden, en  te  vermeer- 
deren de  privilegiën  van  dien  lande ,  fo  gefpecificeert 

was,  niet  alleenlijk  in  de  voorfz  Pacificatie,  maer  ook 

in  de  conditien  van  't  voorfz  advijs  en  antwoord  ,  gege 

fchijnt,  dat  de  Unie  ingevoert  door  de  voorfz  Pacifi- 
catie ,  door  defe  middel  te  klein  is  geacht  geweeft. 

En  dat  meer  is,  men  heeft  geaccepteert  den  voorfz 
Don  Jeart  met  fijn  gevolg  van  Italianen  en  Spangiaerts, 

't  welk  is  contrarie  felfs  het  edict  van  de  Pacificatie  ge- 
maek t  by  Don  Jean ,  te  Marche  en  Fam ine. 

Ook  mede  fietmen ,  dat  contrarie  de  Pacificatie  van 
Gent,  veel  vremdelingen,  fo  Italianen,  Spangiaerts ,  als 
andere ,  die  hen  partydig  en  metten  Spangiaerts  gehou- 

den hebben,  feer  groot  credit  hebben  by  Don  Jean, 
gelijk  daer  is  O&aviaen  Gonzaga,  Fernand  Nunno ,  de 
Secretaris  Efcovcdo ,  en  de  Heere  van  Caftel ,  de  welke 
heeft  gefonden  geweeft  in  Engeland  ,  om  te  breken 
d'Unie'van  Engeland  en  defe  landen. 

Infgelijk  Babtifta  Taxis ,  en  meer  andere  frequente- 
rende dagelijx  in  het  Hof  van  Don  Jean,  hoe  wel  de- 

felye  feer  quade  devoiren  gedaen  hebben  tegen  het  wel- 
varen des  Vaderlands ,  ja  fulx  dat  het  gemeen  rumoer 

over  al  is,  dat  Don  Jean  een  achter-deure  open  houd 
met  de  boven  genoemde ,  en  andere  van  gelijke  ftoffe. 

Finalijk  het  fchijnt,  dat  door  kracht  vandeclaufu- 
len  begrepen  in  't  verbond  en  unie ,  de  welke  de  voorfz 
Heeren  Staten  gemaekt  hebben  (  hoe  wel  by  avonture 
haerlieder  mening  fulx  niet  en  is  geweeft)  in  effecte  in- 

gevoert werd  een  nieuwe  formevaninquifitie,javeel 
wreder  dan  te  voren ,  ja  niet  de  felve  diemen  ufeert  in 

Spangien,  d'welke  hun  niet  informeren  van  yemand, 
van  wat  Religie  hy  fy,  fonder  dat  hy  al  yoren  fufpecl:  ge- 

worden is,often  minften  gegeven  heeft  eenige occafie. 
Sulx  dat  by  defe  nieuwe  forme  Van  verbonteniffe  al- 
le de  wereld  in  fijn  confeientie  en  Religie  onderfocht 

word,  onder 't  dex  fel  van  te  onderhouden  d'unie,ter 
contrarie  de  voorfz  Pacificatie  tot  Gent,  en  van  alle 
eendrachtigheid. 

Men  laet  hier  achterwegen  de  klachten  van  de  par- 
ticuliere perfon  en ,  aengaende  de  reftitutie  der  goede- 

ren ,en  het  bedrog  en  lofe  practijken ,  de  welke  gebrui- 
ken d'Ontfangers  van  de  Confifcatien  :  doch  om  mijn 

Heeren  geen  empefchement  te  geven,  met  defeklei- 
nigheden,fal  men  daer  van  op  een  andere  gelegener  tijd 
breder  mogen  tracteren  en  handelen. 

DSBer  bi  elen  oob  bele  mondelinge  p?opoofïen/bpr 
vonöcc  beblaegde  Hemde  P?mce  ban<©rangien/ 

datftem  3ünen  3t>ne  nietcnbjïerde  gereflitueert  /  en 
dat  fulr  toaö  tegen  de  p?ibilegien  ban  Den  3lande/en 
pa?tfculie?lü&iegen0  depjibflegien  Dan  d'öniberfiteit ban  Hoben.  gemende  daer  op  tot  getuige  ban  dien 

57; 

n  Heeren  de  Generale  Staten ,  fietmen  de    ̂ OttO?  <£lbertU0  ftcotltotl*  fftofcffe  *tt  fettRT  8* ven  aen  mij 

felve  opentijk  vermindert  te  fijn:  ja  gebroken  en  ge- 
violeert  in  diverfe  manieren. 

Want  mijn  voorfz  Heeren  de  Staten  hebben  by 

haerlieder  inftru&ie  gegeven  den  Gedeputeerden ,  die 
aen  den  voorfz  Heere  Don  Jean  gefonden  fijn  op  een 

nieuw ,  federt  het  voorfz  advijs  en  antwoord  ( waer  in 

't  felve  expreffelijk  gementioneert  was )  onderworpen 

de  vergaderinge  der  Staten ,  fo  wel  generale  als  particu- 
liere ,  ten  beliefte  van  Don  Jean ,  de  welke  behoren  te 

wefen  en  te  blijven  vry  na  de  oude  rechten ,  liberteiten 

en  privilegiën  van  den  lande,  in  Provinciën  en  plactfen 

die  de  privilegiën  fijn  hebbende. 
Item  die  van  de  Religie  fijn  niet  geadmitteert  in  de 

plaetfen  en  fteden  van  de  andere  Provipcien,om  aldaer 
te  blijven  wonen ,  volgende  de  Pacificatie  van  Gent,  fo 
men  foude  mogen  veriferen  by  veel  exempelen,  in- 

dien men  daer  op  informatien  wilden  doen  nemen. 
En  nochtans  niet  tegenftaende  al  dit  felve ,  en  dat  de 

beloften  en  obligatien  begrepen  in  de  voorfz  Pacifica- 
tie van  Gent,  en  federt  in  het  genei  dat  de  Staten  belooft 

nebben  aen  mi|n  Heere  den  Prince  van  Orangien,  en 
Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  noch  niet  en  fijn  vol- 

bracht ,  fo  ift  dat  fy  evenwel  Don  Jean  ontfangen  heb- 
ben als  Gouverneur  en  Capitein  Generael ,  fonder  te 

hebben  't  advijs  van  mijnen  voornoemden  Heere  Prin- 
ce ,  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  welverftaende 

nochtans  dat  daerom  de  voornoemde  Heere  Prince  en 
Sraten  van  Holland  en  Zeeland  hen  niet  hebben  willen 

daer  tegens  oppofcren  :  maer  om  dies  wille  dat  het 

niberfiteit  aldaer  iegentooo?dig/  tortfeen  <©octo?af 
firmeerde't  felbe  tegens  de  p?ibilegien  boo?feb?eben 
te  ?rjn*  3&aer  op  de  «Bedeputeerde  ban  stjn  i^oog* 
Beid  feiden  /  't  feibe  gefebied  te  sfin  «ft  ©aderitjne  lief* 
■bc/  de  toelne  3ijne  ïBajefïeit  tot  fiem  en  3fjnen  $onc 
toag  dragende/  om  bem  te  pjeferberen  boo?  alle  ineon* 
ben* enten.  3&aer  op  de  p?ince  repliceerde/  bat  fulr 
nieten  bofoün/  debnjle  3üne  JlBajefleit  bem  ter  fel* 
bertijdmaefete  balling  de03land$7  fiem  benemende 
alle3tjn  goed/  en  «rennende  op  't  ïjoogfïe  fipmocfit/ 

3ijneere. 
TDefgelijr  beblaegden  ïjem  de  $?ince  /  dat  Bern  $fc 

ne  goederen  ban  25?eda  nietgerefïftuecrtenbwden/ 
bolgende  de  pacificatie  ban  <0ent.  *Daer  op  de  boo?f5 
gedeputeerden  feiden/dat  boo?  fo  bele't  goeb  aenging bem  fcoel  reftitutie  beboo?de  te  gefebieden  /  dan  dat  $fc 

neiRajcfleit  als  ̂ ouberain  op  t'^uig  en&tadtoel 
garnifoen  moebt  leggen  t'allen  tijden  altf  Bern  fulj: beliefde:  daer  op  de  ̂ ince  repliceerde/  dat  fulr  eert 
©afallctoc!  gebouden  toatf  te  lijden  in  tijde  ban  toe- 
de:  maer 't  felbe  goed  nuam  bemmitoe/atëpartpe/ 
en  fulr  aen  de  Staten  fpecialijben  bedongen  fieöben* 

de. <©on  doleerde  de  $?ince/  da;  de  landen  ban  atrecfjt noeft  onder  3ün  goubernement  niet  en  toaren  gelebert. 
^aer  op  de  gedeputeerde  ban^ijn  t|oogbetd  feiden/ 
dat  bolgende'tconfent  /  adbtjjS  en  berftiaringe  /  fo 
banden  fiade  ban  ̂ tate/  al«f  ïïadeban  UBecftelen/ 
atrecfit  onder  3ön  goubernement  niet  en  bc&oojöe/ 
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577* 
ten  ttiïnff  en  tiat  fuïr  mocht  in  Debat  gcOotittcn  toerben 
cottcr  bergaDertnge  Der  <öenerale  Staten.  3->aerop 
oe  PrinccrcpliceerDe/  Dat 't  felbe  niet  cnbchoo2bete ftaen  aen  De  berftlaringc  aan  DentfaDeban^tate/ 
nocfjtc  ban  IBet helen :  toant  bp  albien  fulr  mot btc  ge - 
fchieDen  /  fouDcn  fp  toel  alle  De  poincten  ban  De  pactfi- 
caric/  Die  niet  na  (jen  fin  en  toaren/  bonnen  in  Debat 

SouDen:  maerDathcm  bchoorDe  te  bolgen 't  gouber^ nement/  Dat  hp  bolgenDc  3ijn  c  ömmiftïe/ban  De  jfiaaj. 
boorgaenbe  habDe  geïjab  /  na  luiD  ban  De  Jpactftcattc/ 
Daer  bpboegcnbeDatDieban  ötrechtonöec  fijn  nou; 
bernement  ooft  toel  begeerDen  te  5?jn.  «De  boorf5  4ftt- 
DcputeerDen  feiDen  fuljc  te  [uilen  rapporteren. 

3DorDerS  fpraft  De  ïXnnce  ban  het  Demanteleren 
ban  De  nadelen  ban  Sünttoerpen  /  <föent  en  atrecht  / 
Daer  op  De  «©eDeputeerOc  ban  fïjn^oogheiD feiDen/ 
Dat  DelangenDehet  Demanteleren  ban  De  nadelen  ban 
«Sent  en  Utrecht/  De  reputatie  ban  Jgoogl.  mem  &et- 
fer&arel  grotelnft  teftort  fouDegefchieben/  bvWU 
ue  De  felbe  ftaftelen  toaren  Doen  erigcren.  <Daer  op 
De  £?ince  repticcerDe/  gp  luiDen  meent  Dat  in  Diffi; 
Dentieljebbe:  macr  naer  mijne  meningc/  Dunfttmp 
Dat  gnluiDen  fufïinerenDe  Die  ftafreienin  efietctoil* 
len  fjouDen/  of  nuacD  bertroutoen  hebt  op  Deftige- 
fetencn  Daer  De  felbe  3ijn/  of  Dat  gn  De  felbe  tegenS 
De  pribilegien  ban  De  felbe  begeert  te  mif  bruinen. 
3£>t  <T3ebeputeerDe  ban  ̂ on  §an  DoleerDeDaer  je* 
gens/  Dat  De  $2ince  b2(eben  haDDe  gefcb2cben  aen  De 
lanDenban  «öclöerlanD/  ©2iefïanD  enötrecht/Daer 
Door  onruil  fouDe  mogen  nomen.  JDaer  op  De  Jprince 
feiDe/  Dat  Op  niet  en  haDDe  gefchreben  /  of  begecrDe 
't  felbe  toeï  geftant  te  Doen  /  en  toaren  fijne  brieben  Die- nenDebanprefentatie  ban  fijnen  goeDtoilligenDienft/ 
profijt  en  toelbaren  ban  Den  lanDe/  en  Dat  hP  ooft 
(uit  te  fc[)2ijben  niet  achter  toegen  laten  en  fouDe  /  Daer 
bpboegenDe/Dat  tot  toatttjbeeenige  jranöen/pro; 
bincien/  of&teDeninhun  pribilegien  beeftortmoefc 
ten  toccDetv  ftp  hen-lieDen  Daer  in  alle  aflïft  entie  fouDe 
öoen/ombe  5tanben  infjaer  oubefïeur  enboorfpoet 
teb2cngcn. 

3£e  boo?f3  <6cDcputeerDen  feiDen  notfj  /  Dat  3ijn 
i^oogheiD  hem  DeDe  boorhouDen  /  Dat  hP  fouDe  mogen 
proponccen  /  het  gene  ftp  bo?Der  fouDe  begeren  of  p2e- 
tenteren.  <©aer  op  De  p2incc  boo2  anttooo2b  gaf/  bat 
ljpboo2al  bcgeerDe  boioaen  te  hebben  De  pacificatie 
tot  o5ent  gemaeftt/  Daer  aen  ftct  toelbaren  ban  Den 
2IanDe  toas  gelegen :  toilDe  hP  hem  Dan  eenig  b02Der 
contentement  gebcn  /  fjp  toilDet  hem  Danften  /  fo  berre 
|)et  tot  Ijet  geme:n  3lanbS  nutcntoelbaertfoubemo* 
gen  (treeften /toaer  op  ftp  alleen  oogmerft  haDDe/en 
niet  op  fijn  eigen  particulier  p20fijt. 

<Cn  fouDen  partpen  elrinftunregarb/ftuntoeber* 
baren/  en  De  poincten  bp  gefeftrifte  gcftelD  aen  Den  ha- 

ren rapporteren. 
€n3ijn  alfotoeDerom  bandSeertruiDcnbergeber- 

trocftennaer232uffcl/  DoenDcban  ais  rapport /ober; 
lebccenbe  meöe  De  boo2fcftrebcn  anttooorbe  ban  De 

Ooripronk  der  Nederlandle  Beroerten. 
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en  'tHanb  banpericulen  bebrijben.  I£ier  bielenbec* 
ftftciben  ftoarighcDen/  b'ecnc  toilDe  Ijem  met  hare pribilegien  behelpen/  enen  begeerDen ntet te contrt* 
bueren  tot  afliftennc  banDeanDere  arme  onbermo* 
genDe.  ̂ Doclj  De  g)2ince  ban  (Orangicn  heeft  alleg 
D002  3ijne  boo2fïc!.uigljeiD  /  toijfen  racD  en  Difcretie 
gcremcDieert  /  belc  gueftien  en  gefchillen  toech  ge* 
nomen  /  goeDe  fteuren  en  02Donuantien  Doen  ma« 
ftcn  /  en  Daer  öct  ban  Doen  toa^  3tjn  autoriteit  ge- 
interponeert  /  en  De  fommige  attc  ban  non  prejudi- 
cie  berieent.  €>p  't  gemeen  SlanD  tocrD  een  Deel  ge- 
fielt  bp  maniere  ban  contributie  /  fo  op  De  bieren/' opte  gemene  mergentaien  afes  anDerfinsf.  *©e  ïiefDé 
en  affectie  Die  een  pcgelijft  Den^2ince  toeD20cfl  toatf 
feer  groot  /  en  ïjolp  feer  bcel  tot  toechneiiiingc  Der. 
gefchillen  /  bpfonDer  in  het  ̂ oojDer-ouartter/  Daer 
hp  fclf0  in  perfoon  nuam  m  Slunio  en  Sflulio  /  rei* 
fenDe  ban  D'een  plaetfe  in  D'anDer  ober  al  0202e  ffrl* lenDe  /  fo  top  hier  naer  berhalen  fullen.  ïDcfgclijft 
3pnDe  Eceufe  Dijften  ooft  niet fonDer grote  moeiten/ 
ftofien  en  ftoarigheöcn  gerepareert/het  fouDefchiec 
onmogelijk  fchijncn  te  geloben  /  Dat  het  ItanD  ban 
^ollanD  en  ̂ eelanD  /  Dat  De  oo?log  fo  langt  jarert 
opten  halo  gchaD  haDDe  /  tegen  Den  machtichfïeit 
©otentaet  ban  geheel  €uropa/  Dat  fo  beD02ben  toass 
Doo?  DJoo2ïog/  Datter  nauiijr  een  nuartter  onbefcha- Digt  en  toajjgebleben/  of  De  bpanD  en  haDDer  in 
't  miDDen  gelegen/  foDat  men  gual»)ft  ban  D'een  fïcDe 
tot  D'anDer  ftonDe  ftomen  fonDer  perijncl/  De  lanDen op  bele  plactfen  tooefl  en  ongecultibeert  leggenDe  /  be^ 
Ie  metten  toateren  beotftt/  D02pcn/  huifen  /  Oobert 
berbranD  en  geruineert/  D'OEDelluiDcn  huifen  ten  plat* ten  lanDe  mcefl  al  bernielt/  hebbenDe  noch  fo  grote  fto* 
(len  ban  'tbolft  ban  oo2log  en  oo2log-fchepen  te  hou* 
Den  /  t'haerDer  Dcfenfic  /  e n  contribuerenDè  noch  fo mcrftelijfte  fomme  tot  afTiitentie  ban  hare  naburen/ 
Dat  DebeD02ben  LanDen  ncch  fo  grote  ftoffen  «onDett 
opbrengen/  m  totte  reparatie  en  bernieutoingeDer. 
Dijften  toel  noDig  toa.ö :  nochtans  iö  al  't  felbe  gefchieD/ hoe  toel  bef  toaerlijft/maer  met  fulften  gocDtoilligheiD/ 
Dattct  toel  te  bertoonberen  /  en  eeutoige  memorie 
toaerDigiss.  ïBochmön  boo2nemen  en  iö  niet 't  felbe 
alletf  in  't  particulier/  'ttoelft  alleen  eeu  groot  toerö fouDe  ballen  te  befchrijben  /  maer  alleen  aen  te  roeren/ 
op  Dat  De  naftomelingen  niet  en  fouben  bergeten/^oö 
altijD  te  lobenen  Danften  ban  fijne  grote  en  onuitfpre^- , 
ftcujftegenabe/goeDfteibcnöarmuertigheiD/  enfpre-  (F'ï+7> ften  metter  herten;  3Bp Danften  vöoMnllijftcn/  Dat  « 
l)p  ons  uit  fo  groten  nooD  berfoft  heeft /Die  top  ons  « 
tegen  eencn  fulften  machtigen  Coninft  toeren  moflen/ « 
l^arhab.2. 11.  iC 

^on  gian  ban  <Dofïenrijft  nu  tot  252UfiTel  ais  <©ou*  ? 
berneur  <0eneraelontfangen3ijnDe/  heeft  fichernfl^ 
getoonttotDe  Citholijftc  tteligte/om  Dcfelbetoelte 
Doen  onDerhouDen/  tot  toelftcn  einöelj^  ooft  De<*3c- 
fantcnöichp  aen  Den  Prince  haDDe  gefónDen/focrm 
fïcluft  haDDe  bclafl/  immers  Daer  op  boomemelijft  aen *-v  .      Y  ""Ti-v?-   „...^,^^r^.  ^»...  *.*      ,....,.. ....... — •«,.,  ,,..„..i  v  vmi  V|n  uw,;!:uiui|)«  iu! 

prmce/en  üc  «öeDeputeerDe  ban  l^ollanD  en  EeelanO/   te  houDen  /  Dat  De  unie  bp  De  Staten  <8ewerael  ge 
enDaerbcncffensmeDe  feftere  poincten  cnarticulen/ 
Detoelftefchencnacn  beiDcn.3ijDcn  totboltrecftingeen 
boiöoeniugc  ban  Den  b2eDc  noch  ban  noDe  te  toefen/ 
en  genoegfaem  inDeboo2gaenDe  articulen  toaren  be- 
gcepein 

Ipara 
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Il  Hl 
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Qrntrent  Defcn  feiucn  tijD  toaffer  in  ̂ ollanb  en 
v^£cclanD  beel  te  Doen  metteDpftagie  /  toant  in  ftet 
j^oo:Der-guarticr  toas  in  december  meteenflorm 
tenoren  De^cljorelDijftbp  na  toech  gefpoelt/  foDat^ 
tet  gehele  3lanD  met  fout  toater  fouDe  geinunDeert 
hebben/  ban  gelijften  toaSDen  ouDen  ©riefen  ̂ ee- 
Dhftfeer  ontramponeert  /  en  in  perijftel  ban  Doo2te 
bicften/  fo  toaren  ooft  De  BaterlanDfe  en  föermer- 
lanDfc  Dijften  cen.SDeels  D002  en  afgefieften/uitfafte 
ban  De  boo2leDcn  binnenlanöfe  oorlogen/  en  op  meer 
anDcreguatticren  m  llolianb/alSben  ,§pareöDanu 
Rn-Di)f!  /  De  Dijften  in  EuiD -^ollanD  en  alom  /  Die  al- 

maeftt  /  nopenDe  D'onDerhouDinge  ban  De  «oomfe Catholijfte  religie/  bp  De  Staten  ban  ï^ollanD  e»  Eee^ 
lanD  fouDetoerDert  onDerteftent.  ̂ p  fchreef  006  aen 
alle  De  nieutoe  enanDcre  25iffchoppen/  Jjettermee* 
fiers /en  ooft  aen  De  PrefiDenten  en  Probtnriale  0a- 
Den/  tot  Dien  einDe  in  Defer  fo?me/  De  felbe  beranDeren* 
De  na  De  qualiteit  Der  P20toncien/  en  De  officieren 
Daer  aen  gefchreben  toerD. 

van Don  Johan  van  Oofienrijk ,  Ridder  van  der  Orden  • 
den  Gulden  Vltefe ,  ÏLieutenant  Gouvernenr  en 

Capitein  Generael. 

TT7Eerdige , lieve , bcfondere  ,  Wy  werden  volko-     ©0Ö 

*"  mentlijk  bericht,  dat  vele  Minifters,  Predican- ïaii^ 
tenen  Scólariflen  onderfhen ,  heimelijk  enandcrfins  ̂ /o^tt 
de  Religie  en  gemene  rufte  in  defe  Landen  te  per-  brcljou* 
turberen,  fayende  valfche  leringen  ,  briefkens,  lie-  &»»3e 
den ,  boeken ,  oafquülen  en  andere  diergelijke  dingen,  5j?nti|f 

Ie  tot  ftcc  grote  ftOftcn  moften  toerDen  gerepareert/  I  om  hare  dwalingen  te  verfpreyen  ,  en  ondet  't  volk  um 
fOUbeincnDe  LanDen  toeDerom  ter  Culture  bjengen/ '  te  brengen  ,  en  het  volk  te  infedteren  en  corrum-«cfffl<ci if.  Deel. ^33  1 peren, 



iió }-ïet  tiende  Boek. 

3} 
•>■> 

5) 

V 

33 

3' 

33 

3' 
33 

35 

33 

*J7: 

peren,  bedrijvende  dabrdre ,  en  fchandaleh  met  woor-  ÖCtl :  'ttoclft  fiörettbe  fpit  gefCfjciÖCtt  elft  fïjtten  toeg 
den  en  met  werken ,  fo  ftoutelijk  en  vryelijk ,  gelijk  of  lOpcnbe  /  b'eette  Ijiec  b'anbCC  baer.  3?en  i+lfêcp  baer 
't  geoorloft  ware  te  geloven,  feggen  en  doen  alle  't  gene  nacc/  töcrbe  tOt  H9eCl)elcn  gebangcn  Cetieil  fEMetCC 
dat  een  yegelijk  goeddunkt.  Wacrom  wy  veroorfaekt  j  $ant$  &leermafeer  /  een  Cerltjft  burger  /  toclbcmint 
en  beweegt  zijn  geworden  jegen woordelij ku  te  fchrij-  |  önbcr  tJC  burgerpe  CU  bpfonber  Onber  3ljne  QCburcn / 
ven,  om  u  te  vermanen  en  verwecken,  ten  einde  dat  !  toefenbC  een  man  ban  fCCr  goeb  leben  en  eerbare 
gyfoperfonelijkaisbyuweofficiaieenaffiftenten,aiie  ;  toanbelingc :  ticfc  fetöc  men  bat- ban  üan  ©uant 
mogelij  keforge  en  opfien  hebt  en  draegt  op  uwe  bevo-  |  toa$  befcl)illbigt  batljpinbc  bergaberinge  ban25oU 
len fchapen ,  tegen  fulke  verüindende  wolven,  en  dat  J  l)Ctn  fotlöc  gep?Cbiftt  Of  be  bcrmaninge  gebaenljeb* 
gy  alle  mogelijke  vlijt  fander  ophouden  aenwend,  om  j  ben:  J|p  bcnenbe  tocl  b2pmoebclijnen  in  be  felbe  ber* 
foby  exempelen  van  Goddelijk  leven,  als  goeder  Ie-  I  flabcrtngc  gctoCCfl  te  nebben/  bOCÖÖat  f)p  De  p?ebt«: 
ringe,  het  fimpel  volk  te  wapenen  tegen  de  boofheid  ,  catie  OfbcrmamngemctCll  fiabbe  gebaen  /  ftp  tOCrÖ 
fulker  Seótariflen,  den  genen  die  bevonden  lullen  wer- j  on&erb?aegt  na  Oe  gene  Ote  baer  meer  getoeeft  toa* 

den  te mif  bruiken,  vernemende  met  reprehenfien  en  ;  ren/  bOCl)  ï)p  [jceft  iU'cmanD  toillett  meiben/  toaer 
exemplarecorreótieenftraf,  achtervolgende  deGee-  ;  böO?  meri  temeer  OP  f)em  gebeten të getoeefr.   3£en 

'ftelijke  Rechten,  en  het  heilig  Concilium  vanTrenten,    i^m  töCfenbC  Pijnrter  abOttö/  quattten  bier  Of  btjf  ®tctn 
aenmerkende  dat  de  bofe  Geeften  veciiiftigheidsge-   3ijnegeburen  bpben  ,§cDoutbcrfelberfrabgenaemt  ggy 
bruiken,  om 't  volk  te  vervoeren,  fo  veel  te  meer  ge-  !  ̂eei'e3©tHembeCïerK  /  ïttööer  l$eereban2S0ebe-  mahfr' 
arbeid  moet  werden,  om'tfelvevolk  te  bewaren  en  '  fierhen/  en  babcn  bat  f)p  ben  b00?fC[)2Cben  gieter  bowt 
befchermen  ,bruikendedaer  toe  uwe  autoriteit  en  Bif-  j  PantÖ  fOHbe  toillen  Ontflacil  /  gaben  goebe  getuige*  "Uf 
fchoplijke  Officie  en  Ampten :  en  infonders  ift  nodig,    ntffe  ban  Ijem  bat  f)p  een  feer  eerïijH  man  Uja0  /  Ote  tocrö  o 

ntemanb  te  fio?t  en  ïiabbc  gebaen  :  ja  fcibe  be  ̂ cnout  *mm datgy  beftelt  en  de  handdaer  aenhoud,  datteralom 
in  uwe  Stift  goede  Pafloren ,  goede  Predicanten  en 
goede  School- meefters  zijn  ;  ook  dat  de  Schola  Domi- 
nïcales ge-eftecliueert  werden ,  ter inftitutie  en  leringe 
der  jeugt,  en  fonderlinge  der  arme  kinderen:  Enio 

verre  gy  tot  't  gene  fo  voorfz  is ,  of  een  deel  des  fel  yen 
Koninklijke  Maj:  onfes  Heere,  of  onfe  hulpe  ofby- 
ftand behoeft,  en  fulx latende  weten,  falu  fulke  affi- 
flentie  geadminiftreert  werden,  alfmen  bevinden  fal 
te  behoren :  en  is  daerenboven  van  noden ,  dat  den 

volke  wel  verftandiget  worde,  datmen  de  voorfz  vry- 
heid,  die  de  Sectariiïen  voorfz  al  om  uit  geven  en 
fayen,  datmen  mach  gebruiken,  geenfins gemeent is 
te  lijden  noch  gehengen  :  maer  hooglijk  te  ftrafTen ,  als 
perturbateurs  der  gemene  rufte.  Weerdige  lieve  be- 
fondere ,  God  fy  met  u.  Gefchreven  te BrufTel, den  z% 
May,  1577.  Onderftond  Joha»,  en  beneden  Berti.  De 
opfehrift  was ,  denWeerdigen  onfen  lieven  befonde- 
ren  N.  N.  VicarifTen  des  Bifdoms  van  Groeningen. 

2Cen  be  ïkefïbentcn  en  $?obinciaïe  Raben  gua* 
nienbefeclaufulen. 

„tt  51.  in  ben  name  ban  fijne  ffêajefteit  en  beonfe/ 
„  *J  •  belaftenbe  en  gebicbenbe  /  opfieftt  te  nemen  boo? 

ü.  %.  ffëagifïratcn  en  officieren  onber  a.  X-  furif^ 
bictie/ bat  fulhebcrbjoeflinge/  ono2beninge  en  er* 
germffe  niet  aclcbcn  entoerbe/  fjaerlieöen  belalïen- 

be/  fo  fp  pematft  binben  lnertegenboenbe('t3pom berbanen  of  anbere/  fo  ban  bc  gene  bieeertijb^ge^ 
bannen  3ijngetoee(l  of  niet)  befelbe  tefïrajfen/  tot 
erempcl/  na  uittoijfen  becreclueneniuflitie/  ooft  te 
p20cebcrcn  tegenö  öenlnibcn/  al£  tegen0  be  gene  bie 
net  gemeen  ladbaren  (Oenen  teber^inbereiwnte  ber- 
(loren.  Éengefien  bc  meninge  ban  fijne  lilDajefteit/ 

l)p  i^  ban'tboln/  nit  Ijaërom  naerg  geloofd  toii  ia*  ̂ fe 
ten  fjangen  en  b2anben/  Rp  en  toil  fijn  ïtetterp  niet  bcr*  $0$ 
locljcncn  norf)  afgaen  /  bus?  i (Ter  geen  raeb  boo?  (jem/ 
l)P  i$  te  nertnecnig  :  in  en  fonbe  om  mijn  geiooftf 
mille  mijnen  bingeringem  b2anbcnbe  ueerfe  toillen 
ftenen/  en  befen  man  fati/  bat  Ijp  Ijem  lieber  rnit 
laten  beefcanben  ban  fijn  gelobe  afgaen/  tiu$  cntgS 
boo?  öem  geen  raeb/ en  fteeftfealfoafaefet.  ̂ en^o;    ©e 
IBepöeeft  be^inecban  Orangien  uit  ̂ 02b2celjt/  3jp?«w 
aen  be  a©etljouberen  ban  DBecftelen  gcfcl)2eben  tot  JJJJ 
fabeur  en  interceffte  ban  ben  bo02fclj2cben  geban*  fctj?ört 
gen  pieter  ̂ aniö/  berfoenenbe  b2ienbelijn  enern*  ««jr 
ftig/  ten  einbc  fp  fjem  fouben  milieu  ontflaen/  om  ggj 
niet  ban  nicu$  op  te  rif  fjtcn  bc  fpec tacïen  ban  be  boo?*  Mui 
gaenbe  tprannpe/  baer  fo  beel  guaebss  uit  gebolgt  leninf 
toaö/  ban  't  en  rjeeft  al  niet  mogen  ïjelpen.  ̂ pggj 
i$  ben  15  gjunp  ban  ̂ cfjepenen  ban  HKetDelen  /  f  ai# 
<©on  gian  binnen  iBecöelen  tocfenbc  en  boo?  fijn 
abbijö/  bertoefen terboob/  entenfeIbcnbageopen*^^« 
baedijK  beneffcniS  fict  ̂ tattDui^  op  een  fcljabot '|jy 
ontöooft  /  tot  groot  mifcontentement  ban  beel  m#it 
$25o?geren  en  f|ntooonberen  /  en  gcoote  opfpjaefe 
ban  ̂ on  3fan.  ZDie  ban  be  <0erefO2meerbe  ïïe* 
ligie  namen  bit  feer  oualijnen  /  en  feiben  bat  fjiec 
aen  biel  te  fien  tua.ö  mat  men  bangcmtebermacD* 
ten  Rabbe. 

*®c  Staten  <ï5eneracl  ftabbenbe  ï^oogbuitfe  <£clo*  *wg- nellen  berfeïjeiben  offeren  en  p?efentatien  boen  boen  /fenra> 
boo2  liare<0cbcputeerbe/  maer  en  Ronben  tot  gene  tfenjjj 
rcbelijBljeib  mette  felbe  f)anbclen  /  berïjalben  uit  JJJJJI 
netrappo?t banale  berfïaenïjcbbenbe/  fo  fjeeft  fijn  *Uure 

ï^oogljeib  neffenjs  be  <0ebeputeerbe  ban  be  Staten  «ojo» oon  fijne  <0ebeputcerbe  /  te  toeten  ben  <§ectetari.ö  SSwS! 
defcobebo/  neffengben  432abeban25offu/  be25a^itetei 

nocïjbe  onfe  in  fijnen  naem/  niet  entöomtebulbcn  ron  ban  fiaffingcm  en  ̂ iergesJ  /  bc  peeren  ban 
eenige&etteröofeSectarifTen/maftenbe oproer/  on/  <8?obenbonfe/3licbernerBe/  (©oingniesf/ïaiBot' 
02beningc  en  fcöanbale/  of  geb?uinenbe  p2opoof!en  te  en  t'&eraetov  gebeputeert  ban  toegen  be  Staten 
om  'tboln  te  berboecen/  bcberben  en  befmettcn: 
maer  te  fianbljaben  in  alle  eenboubigOcib  be  toare 

33  CatOolijncïtoomfe  Religie.  €ntotbieneinbefofenb 
,,  bjicben  aen  alle  gereclitenen  o?ben  onber  ö.  31.  ju^ 
,3  rtfbïctic/  bat  een  peber  Ijicr  in  Bern  felfS  guijte.  ö.  %. 
„  o2bonnerenbe  acfjtinge  te  nemen  /  bat  een  pegelijn 

„  boe 't  gene  boo2f5  10/  en  0110  te  laten  toeten  toat  liter 

43enerael/  gefonbenaen  be  boo2f5  Colonellen  bec 
^uitfen  /  te  toeten  aen  ben  25aenber-Beere  ban 
5?ronf bergen/  poltoijleren  jfotner  binnen SCnttoer* 
pen/  en  öebben  be  felbe  boen  pjefenteren  p?ompte*= 
lijn  te  betalen  ttoc  maenben  gagien  in  contant  gelb/ 
en  een maent  in  lanen/  op  conbitie  bat  3p baer  mebe 
bateiijb  fouben  afgebannt  toefen/  en  öaer/  op  titn 

33  in  gebaen  fal  3ijn/fogpJtboo2  <©ob  en  fijne  JBajefteit  I  toegtebegeben/  om  uit  ben  lanbetebertrecnen/  en 
„  foub  toillen  beranttooo2ben/  &c.  tngeballe  3?  't  felbe  accepteren  /  bat  men  terflonb  met ;Den  1 6  iBeu  /  tö  buiten  ber  (lab  ban  jiDecfteien   ïjen  fal  beginnen  af  te  renenen  /  aengaenbe  öaer  gcp?e* 

in  een  Klein  ïDojpben/  genaemt25olf)ein/  ecnftleine 
bergabeeinge  ban  bie  ban  be<ir>ercf02meerbe  Religie 
getoeeft  /  altoaer  felter  Tj>:cbicant  ban  be  felbe  Religie 
een  bemtnninge  tichi :  3&an  alfo  baer  omtrent  uit 
ber  flab  iDeclielen  guam  toanbclcn  eenüfan^uanc 
btcnaee  bec  fclber  (lab/  en  be  bergaberinge  getoaer 
toecb/  fo  riep  bc  felbe  tot  berfcöeibenreifcn/  ombe 
felbe  bergaberinge  berbaert  te  manen  of  boen  fcljci* 
ben/  goebe  mannen  bomt  aen/  goebe  mannen  nomt 

tenbeect  acntertoefen :  en  't  gene  men  bebinben  foube 
Hen  in  gerecDttgfieib  fcDulbig  te  toefen  /  baer  ban  fou* 
ben  be  peeren  Staten  Oen  berlenen  biieben  ban  oblt* 
gatieenberfencctöeib/  om 't  felbe  te  betalen  op  rebe*= lijne  termijnen.  m, 
^e  boo?f5  Colonellen  en  Capiteiuen  gaben  Wer  to00?t,c 

op  boo?  anttooo?b/  bat  3P  toel  ban  meninge  en  be*  ba€o 
reebtoaren/  aengaenbe  (jen  perfonen/  nen  te  em*JJJ["J 
ploperen  tot  alletf  't  gene  ftrecHen  mocöt  tot  bienfi  g rtt, 

ban  fenrari' 
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ban  fnne  JlBajcfïeit/  en  gemene  ruftc  Deri&ebcrlan*  i  u'gatien  ban  fijne  £oogbeib  /  op  tonbitfe  bah  bat 
DenbanDertoaer.$-ober;  maer  aengaenbcD'affatcen  öefclbe  rcfïefouDebétaelttocrben  op  bier  jaren/  bp 
ban  Daer  regimenten  in't  gcncrael/  fonberbetocteof  |  eonli?  of  gclijöc  po?ticn :  toaer  in  De  Coioneljef  Den 
confent  ban  brijgö-bolft/  en  fouDcn  fp  niet  bonnen 

nocfi  bermogen  fïcö  t'onbertoinben  te  confentcrenin 
ecnigc  fafee/  en  acngeficn  bat  baer  maer  bier  Com- 

pagnien en  toaren  ban  baer  regiment  binnen  %\\t- 
toerpen  /  begeerten  fp  eenigen  tijb  om  ftace  <0c* 
bcputeerbc  te  fenben  aenfjare  aftoefenbe  Compag* 
bicn« 

Cn  alfo  bc  p2efcntatic  DenlutDen  geDacn  /  toag  ban 
fcec  bleinc  (mpo:tantie/  en  Dat  bier  t»oo2ti)öö  noit 

biergelijbe  en  toaö  gcu2Hifet  /  bp  Öe  Itcone  ban  &pan* 
gten  tegen  be  ïDuitfe  $atic/  en  DatnocDtangbefen 

Danbcl  foube  mogen  Metten  gebojbcctcn  op 't  befte boo2genoubenbaeelicbcr$tnjgö-bolb/  berfocDten  be 
boo2f5  Colonellcn  eii  Dare  Capiteinen/  Dat  men  met 

fienluiDen  cerft  foube  af  renenen  ban  alle  't  gene  bat  fp 
en  bare  Capiteinen  mocljten  ontfangen  Ijebben/  en 
ban 't  gene  Den  nocb  foube  mogen  rcfiercn/  Ijen  met 
eenen  berblarcnbe  DentijDenberfebertDeiD/Diemcn 

fjen  foube  gcben  boo?  Daer  rcfte  /  Dat  oofe  be  berfebcct* 

jfjeib  nergens  anbcrtfen  foube  toefen  Dan  in't  &eifcr* 
rijft  en  in't  begrijp Dctf  felfov  alfo  anberfintfbefene* 

niet  en  ijebben  te  bcrtoonbcrcn/  aengefien  Den  gro* 
teu  noöbcnlaft/  baer  iKfe  ̂ cberlanbenjegentooo^ 
Dclijb  (jen  inbebonöcn/  en  Datljctfdbc  iö  gepleegt 
metten  anDeren  <BMitfc  Coloncllen/  felfsS  inbelcfle 
oo2logcn  tegen  ©2anbrijb/  en'tmifbaegt  Dc<©eDe- 
puteerDe  feer/  Datfe  niet  bo?bcren  bonnen  pjefente* 
ren  /  om  D'onmogclijbbeiD  ban  De  Staten  en  SanDen. 
Cn  Dctoijlc  De  Colonellcn  fclfS  begecren  te  fp?cfeen 
met  fijne  f^oogbciD  /  p'cfenteerDcn  De  C5cDcputccrDe 
fulb  officie  te  Doen/  Dat 't  felbe  foube  gefcDicDen  ten alDer  ceeften  Doenlijk  bJcfcnDe  /  bcrfoebeuDe  nocD  /  bat 
be  Colonellcn  fouben  toillen  accepteren  DefeforcDe* 
bjhe  pjefentatien/  Daer  D002  00b  fijne  ̂ oogljciD  te 
beter  luft  foube  Debben/  om  mctbaerlfeberttefp?e* 

Ben. <©p  al  't  tóelbe  be  Coloncllen  berblaccben  /  altf  nocD 
te  bieben  te  toefen  /  ficb  t'accom  moberen  fo  beïe  mo*    <&intv 
gelüft  foube  toefen  /  perfifterenbe  niettemin  Dat  men  gj  *"*' boo?  alle  fauen/  eerft  met  Daer  en  Daer  bolb  foube  fi*  bet 
nalijben  afreftencn/en  Dat  fp  Dan  fouDen  gcreet  toefen/  boa?ft 
te  bomen  in  b02bei  communicatie  met  fijn  l^oogljeib/  J;[Jfe 

gotiatic  of  OanDelingc  tot  geen  goeD  effect  en  foube  bo-    ban  tocgen  en  in  Den  name  ban  fijne  Ifêajefteit/  in  en  Kn. 
men/  en  meer  becacbtcringcaltfb02DeringeDer  fafce 
berooo2fabcn  /  Dat  men  Den  Colonellcn  oon  fouDc  De* 
fïgneren  fchcren  Dacb/  toanneerDe  afrebeningcfou; 
be  gcfcbicbcn  /  om  ben  Capiteinen  en  anbere  Off  icie* 
ren  't  felbe  aengaenbe/  baer  ban  te  abbecteren  en 
toaerfeboutoen. 
^e  boo2fcb2cbcn  Colonellen  en  Capiteinen  ber* 

Doopten  bat  fijn  ̂ oogöeiD  en  De  peeren  Staten  C*c* 
neracl  fouben  opficftt  en  confiDeratic  nemen  op  De 
bienften/  grote  arbeiben/  moeite/  pijnen  en  patien* 
tien  bp  D~n  en  ben  bcijgtf-bolb  gcleben  /  ben  tijb  ban 
59  maenben  lang  im  baerom  Den  P2efentatie  Doen  ban 
meetber  gecebe  betalinge  ban  baer  acfjtertoefen  /  en 
ntetbcnnietminbertebanbelen/  ban  met  Det  anber 
ferijgö-bolftban  fijne  jBajetfeit. 

Cn  nabemad  bc  noob  ofimpo2tantie/  en'tgoeb 
fucceu  of  b02becinge  befcr  fase  of  öanbel  toel  bercifeb- 
te  /  bat  be  Coloncllen  felfS  baer  ban  fp?aben  met  fijne 

ifoogbeib  ♦  fo  baben  fp  luibcncn  barcCapitcfncn/ 
batbe  peeren  C5ebcputeerbe  ban  fnn^oogbeib/  en 
bcr  igceren  &tatm  fo  bed  toilbcn  boen  beneffenö  föne 
J^oogbeib/  Dat  De  felbe  fouDe  gclieben  baer  te  noe- 

men febere  plactö  /  bet  toare  fHlnttoerpcn  /  Ifêecbe-' ien  of  anbere  buiten  hc  (lab  ban  252uffel/  om  Den  bp 
fnnc  i^oogbeib  te  mogen  laten  binben. 

g^e  boo2fcb2cbcn  peeren  <©cbcputeerbc  bcbanftten 
fl^J88  beboo2fcb2Cbcn  Colonellcn  en  bun  Capitcfncn  grote- 

"  Ujr  ban  bun  goebentoillc  en  affectie/  bicfcb20cgcntot abbancement  en  b02beringe  ban  befen  banbcl :  en 
nopcnbe'teerftc  poinct  ban  Datfe  toilDcn  fenDen  fjarc 
(Öebeputeerbe  acn  D'anDcrc  Capiteinen  en  «Dffiriecg 
ban  baer  regiment:  feibcn  De  boo2fcb2cbcn  <0eDc- 
puteerDe/  Dat  fuban  toegen  ftjnei^oogbeiben^taï 
ten  lafl  Dabben/  om  te  fcboutoenallc  inconbenienten 
enongcregeltDebcn  alrebe  obergebomen/  ennocbin 
appacentie/  men  jegentooo2bclnft  foube  tractcrCnof 
Danbclcn;/  mettegecne  binnen  Sllnttoerpcn  toefenbe/ 
en  Dat  fonber  p2CjuDictic  ban  D'anber  Compag^ 
nien.  ̂ e  ColoneljS  fouben  terfionb  mogen  bcrhla- 
renDaremeninge/  op  be  p2efentatienen  offeren  ben 
gebacn  ban  toegen  fijn  ̂ oogïjeib  en  ber  peeren  «Sta- 

ten/ om  baer  na  00b  te  betftaen  oimenttc  of  me- 
ninge  banb'anbcrc  abfente  Compagnien/  om  ban 
gcln'aen  met  Daer  00b  te  p2occbcccn  tot  af-rebc- ninge. 

<en  bclangenbe  b'aftcKeninge/  berfebertbcib  /  ert 
atterminatic/  gabcnboo2anttooo2b/  batfpbereib 
toacen  p2omptcliju  te  berftaen  tot  afrebcningé  /  ( uit- 

genomen met  ̂ jc  Compagnien  baer  mebe  alrebe  ge* 
fjanbclt  toacf/)  en  bat  boo2  baer  refterenbe  aebtec- 
flal  /  be  felbe  fouben  gegebcn  to02ben  bcDoo2lijbe 
b2icbcn  ban  berbanbe  bcr  peeren  Staten  <föenerael 
bcfer^ebcrlanbcn/  met  tuffcDenbomtngebanb'ob- II.  Deel. 
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tot  toicno  bienfie  fp  toaren. 
^©e  C5ebeputecrbe  fienbe  bat  fp  niet  anDerg  en  bon* 

Den  uitreebten/  Ijebben  Daer  rapport  aen  sDon  gjofjan 
en  ben  ̂ tatcn  <0enerael  gebaen.  €intelijb  itfgoeb 
ocbonben  /  bat  fijn  ̂ oogljcib  boo2  fijne  autoriteit  /  De 
fabe  fouDebpber  DanD  nemen/  en  Dat  bp  tot  ffietW* 
len  De  boo?f5  ̂ oogDuitfe  Colonellcn  fouDc  bcfcD^ij^ 
ben/  cnbaermebetracteren  ban  Den  betalinge/  af- 
banfnnge  en  bertreft  uit  ben  lanbe.  ̂ e  Staten  boo?f5 
Ijebben  mibbelrenjb  alle  naerftigbeib  gebaen/  om 
gelb  te  Dc&omcn  totte  betalinge  ber  fclbcr  /  fo  met  gelb 

op  intcrcfl  te  licljtcn/  al$l  ban  be  P2obincien  in't particulier/  fenbenbc  tot  bicn  einbeop  bcle  plaetfen 
berfebcibeu  Commiffariffcn  en  (©ebcputcerben  /  om 
be  felbe  te  inbuccren  tot  opb2engingcbangdb.  3F>on 
g|an  tó  ben  bijf  ben  ïfunp  uit  buffel  na  jiBecDelcn    ®on 
bertrocben/  altoacr  Ijï»  feer  Dcerlijb  in  gcDaclt  t.ö.  sJJL 
3&ocD  eer  t\p  ban  232uffcl  bertrob  /  beeft  fip  ben  &ta-  na  m*> 
ten  boo2gcbouben/  bat  3pbe  toapencnfouDcnaenne-  cöeicn, 
men  tegen  Den  $2ince  ban  ©rangicn  /  Die  bp  fciDe  Dat  „®°" 
Den  b2ebe  gebjoben  Dabbe  /  D002  Dien  Dp  Die  ban  %n\'  &,  öe 
fterbam  foebt  te  bebtoingen  onbec  fijn  goubernement/  Staten 
feggenbc  bat  bp  albien  tip  toaec  in  ̂ pangicn/  of  gjta?  SJlfïL 
ben/  batDperp^ffcbjb  oberbomen  foube/  omtebe-  ttéa^ 
febermen  benueftic  ban  ̂ jic  ban  35 mfterDam  /  't  toclb  ncn  tnc* 
be  boo2f5  Staten  oo2facb  gegebcn  Deeft  ban  groot  tb/rneai!!n 
miftroutoen:DocbfciDen  fpDiefaKcbcreifclite  meer*  regen 
Der  en  bjeDer  benniffe/  ccrmenDic  fouDe  bcbo?cn  te  öcn 

fliffen  D002  D'oo2logc/  uit  Detoelbfo  bcelellenDenen  gjjng, batijbigbcDen  boo2tiS  bomen/  Die  men  bcboo2be  te  ranuien. 
fcDoutoen/  bpfonDcr  nabien  De  Dcciftc  ban  alle  gefebfl5 
len  bonDcn  gcfïicbt  tocrDcn  in  tm  toettige  t'famcn* 
fp2abe/ofinbe  toettige  bergaberinge  ban  De  Cfcne* 
ralc  Staten.  «otl 
^ongiannutotpecDelcn  gebomen  jijnbc/  beeft  «jan 

ï^P  beginnen  te  Danbelen  mette  boo2fcb2eben  ï^oog*  önnoeft 
Dtiitfc  Colonellen/  in  boegen  bat  be  Staten  niet  an*  g"  Jf bersi  en  toiften/  of  W  Danbelbc  tergoeber  troutoc/  tmft 

fclnccf  bagdijr  ober  acn  be  «©ebeputeerbe  ban  be  <£oio> 
Staten  <0eneracl  tot  252uffel  bergabert  3önbe/  3ijn  JJÏÏw 
tocberbaren :  opentlp  Danbelbe  Dp  mette  felbe  op*  Staten 
ten  boet  Dien  f^p  mette  Staten  DaDDe  genomen :  maer  menm 

fecretelijb  tracteerbe  DP  niette  felbe/  Datfe  Den  fou*  *'• 
Den  boegen  tegen  tit  Staten  /  fulr  naberbanb  on* 

bebt  iö  getoo?Dcn  Doo?  De  bn'eben  Die  geintercipi? 
eert  5ijn  getoeeft/  niettemin  op  Dattet  fcbijncn  fou^ 
be  bat  DP  ter  goeDer  troutoen  Danbelbe  /  Deeft  Dp 
b'anttooo2be  bcr  ̂ uitfe  Colonellen  aen  ben  Staten 
obctgefonben  /  fommarie  inboubenbe. 

^at  fijn  l^oogbcib  toel  feftedijft  macD  geloben/  ̂ Jgfjg 
Dat  fn  niet  alleen  in  bit  /  maer  in  alle  anbere  meerber  ien  anu 
faben  bereib  3ün/  fijne  iKajcflcit  en  fijne  ̂ oogbeib/ ^b  oP 

ootmoebdjjntegcDoo2famen/  fcïfst  boo?Dem  t'em*f7ngf' 
235  3  ploperen 
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ploperen  Ujf  en  öloeö/neüjR  fp  berbopen  öat  fijne  jjiaai. 
en  fijne  ̂ QDtjïjctö  öaer.  ban  alrcöe  gebonöen  Ijebbcn 
ö'ejfect:  maer  binbenöe  öep2efentatie  niet  anbectfte 
toefen  öan  al  't  felbe  /  bat  onlanjr  met  Ijenlieöen  gebam 
öclttoatfinöc  (tab  ban  2ïnttoapen  /  öoo2öe  peeren 
CïcöeputecrDc  öaer  ban  bet  Hnjg^-bolb  feer  bertoon* 
öerttoaren/  toefenöe 't  feibe  fofimpel  en  boonnaelg 

3  nooit  gcDoojt/  fuljc  öat  Ijct  onöer  ben  gecaufeert  baööe 
alteratie  en  mifnoeginge/  gelijh  fpmccnöen  dat  3Üb 

„^oogljciö  toclDaööeberfïaen.  rélerfelber  002faebcn 
fouöen  öe  boo?f3  Colonellen  /  öe  boo2f5  pjefentatie  ben 
bolbniet  ö02bcn  boo?  bouöen/  b2efenöe  of  al  fulrgc* 
beucöe/  öattcrfulne  garboullic  doo:  fonbe  ont(taen/ 

„  oat5ijnc  |tëa  jefiept  en  öefe  üanöentocl  moctjtfoec* 
,  ben  tot  grote  fcljaöeen  intcreit.  «ZDaerom/  en  op  öat 

33  fijn  Jloogljetö  en  alle  öetoerelö  mochten  ficn  /  öatfp 
„  anöers  niet  en  ficDtcn/  Dan  alle  ruftc/ecnigDeiö  en  b?e* 
„  öeinöe2lanöen/en  öat  fp  ftacent  Ijalben  (öe043oö 
„toifl)  öefane  gaerne  fouöen  uitboeten  toteeniggoeö 
„  effect/  om  te  feboutoen  alle  iufmk  öaer  meöe  men  Den 
„  foube  toillen  belaften.  ®e  fclbe  Colonellen  feggen/ 
„  Doetoel  Det  toa$  tegen  Dare  autoriteit/  enöeoberouöe 
„  cofïume  en  geb?uib  /  tufleOen  anöere  <©uitfen  tot  nocD 
3,  toegeobferbeert/  öatfp  teb?eöen  toaren  ten  regaröe 
„  ban  3(jne  ̂ oogbeiö/öat  fo  betre  fijne  ̂ oogljeiö  o?öon* 
„  neeröe  iemant  in  öe  ftaö  ban  38nttoerpen  /  mette  o?öi- 
„  narife  Contaöojegof  ïtcbenaeraban  3ijnej|@ajefi.  / 
„  te  fcD2tjben  aen  öe  Capiteinen  ban  Ijare  ftegimen* 
„ten/  op  öatfp  met  alle  öiligcntiefouöen  afbaeröigen 
„  na  2Bnttoerpen  Dare  Commifen/  om  alöaer  te  ber* 
^  flaen  totafreueninge/  öctoelbegelicjuiöeect  engeap* 
„  poincteert  3ijnöe/  fouöe  fijn  $|oogbeiö  alföan  mogen 
3,  öoentracteren  bpöe  peeren  Commiffariffen  banöen 
3,  $teifer  met  gen  bolb  /  op  't  ftuft  ban  fienne  betalinge  en 
3,  berfebertDeöen/en  fo  fpluiöen  alföan  nonöen  öoen  ent* 

,,  gen  goeöen  öienfl/en  fouöcn't  felbe  niet  nalaten  te  öoen 
„  fo  beel  Den  mogeüjö  toatf.  't  <®cne  boo?f3  i$  öoctjt  Den ,,  Det  alöaer  erpeöienfie/  en  öen  befien  toeg/om  toteenig 
,,  goeöcinöe  te  geraken' Den  gebieöenöe  fecrootmoeöe- 
3,  lijn  tot  föne  ï&oog  Deiö  /  de. 

D€  peeren  Staten  <©enerael  berftaenöe/  öat  öe 
ooo2fcD2ebcn  ̂ oogóuttfé  nergens  toe  en  toilöen 

toerfïaen:  maer  öatfe  boo?al  toilöen  eerft  nebben  öat 
men  met  benlieöen  fouöe  afrebenen/  om  alfo  tijöte 
touwen/  aifo  öat  öaer  beel  ttjöö  meöe  fouöe  öoo?ïopert/ 
enöatfe  miööelretijö  moften  onbcrbouöetttoeröentot 

feoften  ban  't  Eanö  /  't  toelft  al(l  al  na  öcr  Staten  me* 
ninge  ginge/ober  öe  i  ooooo  gulöen  fouöe  belopen  alle 
maenö:  macr  na  öemeningeöer  ^uitfe/  fouöe  Det 

©e&ta*  tuel  belopen  1 80000  gulö.  alle  maenö.  Rebben  cintlnft 

tm ?e'  öaer  öoen  aenbieöcn  bolgenöe  öe refolutie bp  Daer  ge* ©uufere  nomen  öen  20  gjunp/  inplaetsS  banttoemaenöentn 
tctaien  gciöe  /  ö?ie  maaiben  in  gelöe  contant/  en  een  maenö 

mui»  M IaKm  / cn  öat/  nntsf  öat^c  öacc  lt1cöe  fouöen  ber* ten  in  trecuen  uitten  3lanöe  /  ïatenöe  Dare  gemacDtigöe  om 
dciö  /  cn  booito' af  te  rcfecnen  /  en  toatmenDen  ban  fcDulöig 
nïacnbfn  t°UQC  ölijben  /  fouö  men  Daer  betalen  op  fenere  termij* laiicn.  nen  /  öaer  boten  öe  Staten  en  ook  fnn  ïèoogDeiö  /  ter 

begeerten  ban  öe  &taten/  Denluiöen  b.neben  ban  obli* 
gatien  en  berbanö  fouöen  leberen :  maer  toat  p?efen* 
tatie  men  öe  felbe  öeöe/  Det  toaö  alleg  te  bergeefif/ööcD 
öe  Staten  en  toïfïen  niet/  tiat  Det  felföe  ̂ uam  Ö002  fijn 
l^oogDciö  felbe /öie  Ijen-luiöen  felbe  öaer  toe  fecrete 
ïijfe  opbitfie.  ̂ e  Staten  öan  ficnöe  /  öatfe  niet  niet 
allen  mette  boo?f3  «©uttfen  en  bonöcn  uitrecDten/Deb* 
ben  tenlaetften  goeö  gcbonöen/  om  censf  öaer  af  tefeü* 
men /te  berfoeBcnöe  peeren  $mbaffaöeur0  ban  öen 
lï;ifer  /  öatfe  Den  toilöen  boegen  bp  fijne  ̂ oogbeiö  tot 
jBecDelen  /  en  Dare  autoriteit  meöe  interponeren/  om 
tot  een  einöe  te  mogen  gerauen:  maer  alfo  öe  felbe 
meöe  niet  en  lionöcn  uitrecDten  /  fo  beeft  3iin^oog- 
Deiö  öe  felbe  /mitfgaöcrss  öe  %ere  ban  fiaffingem/ 
toeöero m  gefonöen  aen  öe  boo.26  peeren  Staten  /  om 
ban  M  te  öoen  monöeling  rappo2t  /  öe  toelbe  geboo2t 
Ijebbcnöe/  fo  ftebbcn  fp  na  rijpe  öeliberatte  /  öe  felbe 
toeöerombpfijn  ^oogljeiö  gefonöen/  en  aen  öe  felbe 
öenabolgenöeb^ief. 

577 
A4Tn  Heere ,  hebbende  gehoort  't  rapport  van  mijn  't  frfi! 
•LV1Hecren  d'Ambafladeurs,en  Gefubuelegeerde  van  J*"*» 
iijneKeirerl.Maj.en  van  den  Heere  van  RaiTmgcm,ert  rcCn^ 
andere  Heeren  by  ons  verfocht  op  't  ftuk  van  de^Hoog-  ten  6i 
duitfen ,  zijn  wy  feer  verwondert  geweeft,  dat  fv  fo  be-  ncra^/ 
fvvaert  zijn ,  gemerkt  de  redelijke  aenbiedinge  hen  ge-  ̂"n/ 1 daen,ten  aenfien  vanden  uitterften  nood  en  ellende,  Merfy 

in  welke  defc  Landen  jegenwoordelijk  gevallen  zijnj  j™föB 
geen  infien  hebbende,  dat  hun  achterftal  hun  begin  ge- 

nomen heeft  by  de  kleine  difcretit  van  de  Heeren  uwer 

Hoogheids  Voorfaten  in  't  generael  gouvernement  der Landen  :  hebbende  de  felve  befwaert  met  een  oneind- 

lijk getal  of t  menigte  van  onnodig  krijgsvolk,  tot  gro- 
ten ondienft  van  fijne  Majefteit :  niet  te  min  gelijk  wy 

wenfehen  uit  defe  benautheid  te  geraken  door  een  goed 
verdrag, fo  hebben  wy,de  voorfz  Heeren  Ambaffa- 
deursen  andere  Heeren  Gedeputeerde  verfocht, her» 
byuwe  Hoogheid  weder  te  vinden  ,  om  door  des  felfs 
autoriteit  delen  handel  te  voleinden  ,  hun  hebbende 
verklaert  de  laetfte  refolutie  die  wy  genomen  hebben 
op  de  middelen  van  onfen  vermogen  :  welken  volgen- 

de ,  wy  uwe  Hoogheid  onderdaniglijken  bidden  de 
goede  hand  te  houden,  dat  in  korte  dagen  alles  gebracht 
mach  werden  tot  een  goed  einde,  en  dat  ubelieveons 
te  helpen  met  uw  autoriteit  en  credit.  Wy  hebben  de 
voorfz  Heeren  verfocht ,  alles  uwe  Hoogheid  particu- 
lierlijk  te  vertonen ,  biddende  hen-luiden  te  willen  ge- 

ven gelove  en  credentie 

Mijn  Heere ,  wy  bidden  op  't  aldcrootmoed  igfte  ge- 
recommandeert  te  wefen  in  uwe  goede  gratie,  en  dat 
God  den  Schepper  u  Hoogheid  wil  geven  alle  goede 
voorfpoed ,  uit  BrulTelden  25  Juny,  1577.  Önder- 
ftond,uwe  Hoogheids  onderdanige  cn  gehoorfarhe,  /F<ï. 
de  Gedeputeerde  van  de  Staten  Generael ,  vergadert 

tot  Bruffel.  Ondertekent ,  Cornel'tus  Welemans.  t  Op- fchrift  was ,  Aen  fijne  Hoogheid. 

3&e  refolutie  ban  öe  Staten  generael  in  öen  boo?f3 
b?ief  gementioneert  /  toag  luiöenöe  M  boigt. 

D€  Staten  generael  geDoo2t  Bebbenöe  't  rappo2t  fi.r. ban  mijn  ̂ eere  ben  25aron  ban  ïlaffingem  en  an*  ne  1» 
öere  peeren  (0eöeputeeröe/  om  te  Danbelen  metten  ̂ tar 
Colonellen  en  Capiteinen  öer^oogöuitfen/engefien  £3J 
't  aöbüö  öer  peeren  3Cmbaffaöeurs  en  «©efuböele*  penb. 
geeröe  ban  3ijne  Beiferlijbe  |Baje(ieit  /  berfeïaren/  öat  w* l 
DoetoelfpgeDoopt  Daööen/  öatöeboo2f5^oogbuitfe  SS! 
fonber  bo?öer  f  toarigDeiö  boo?  te  toenöen  /  Dabben  « 
t'aenbaeröen  ö'aenbieöinge  en  p2efentatie  Dun  geöaen  ce ban  toegen  öen  boo?f3  Staten,  aliS  toefenöe  öe  felbe  « 
meer  öan  reöelün/  nocDtanö  fienöe  öat  3ijne  ̂ oogDeiö  « 
Dentoeï  Deefttoillen  emploperen  of  geb2uiben  in  öefe  « 
fabc  /  en  öat  DP  öe  fabe  fo  feer  ter  Derten  neemt/  00b  cc 
om  te  betonen  öatfe  niet  en  begeren/  atë  eenmaelte  « 
bo?öeren  oefen  Danöel/  öoo2ailemogeïöbemiööelen/  <« 
omalfotefcDoutoen  alle  onDeilenenöefo2Ö2en/öiein  « 
öefe  fabe  fouöe  bomen  te  ontftaen.  Rebben  befïoten  en  « 
gerefolbeert  /  't  gene  bolgt  /  alleg  fonber  pje/uöicie  ban  « öen  inDouöen  ban  be  pacificatie/en  eens?  anöers  recDt.  4 

gin  öen  eerfien/  öatmen  terftonö  fa!  afreuenen  met*  <« 
te  <0cöeputeeröe ban eibe Compagnie/  bpCommif*  <« 
fariffen  öaer  toe  te  ojöonneren/  en  op  fuiken  plaetfe  alö  « 
fijne  ̂ oogDeiö  betebenen  fal.  « 

^ntoeïfeeafrebeningemen  aftrecbenofbojtenfal/  f< 

eerfieïijb'tgeneöe  Colonellen/  <®tficier$enfoïöaten  « 
ontfangenDebbenin  betalirtge/  leninge  enbuipeban  «« 
gelöe  /  bibjesf  /  munitien  /  ferbicen  /  gebeelten  en  bier*  « 
gelpeberfirecbingen  niet  begrepen  in  Dun  be(ïelb?ief.  « 

Ulss  meöe  't  gene  3?  ben  Staten  /  ,§teöen/  ̂ o^pen  « 
en  particuliere  perfonen  mogen  fcDulbig  mx\.  « 

5^aer  ert  bobcn  al  't  gene  fi>  gegeten/of  berteertDeb*  *c 
ben/totöifcretie/  'ttoelbDun  reöelpfaïtoerbenge* " 
eftimeert  boo?  poer  öag  /  enna  aöbenant  pöer^  Dooft/ « 
na  öat  Dun  02öinari^  gagicn  belopen.  « 

3©elbe  afrefteninge  fal  moeten  einöigen  op 't  fpoe 
öicDfïe/  en  felfsi  binnen  öen  tijö  ban  öen  1  o  %\A?  eerft 
fiomcnöCj  en  öe  felbe  geeinöicDt  3pöe  bn  öe  Com 

pangnien/  falelr  öer  felbe  geDouöen  toefen/  binnen  (i 
ben  boo?f3  termijn  t'aenbaeröen  ö'offren  enp?efenta* u 

tien 

« 

cc 

te 
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„tien  ber  boo?f3  Staten/  begrepen  in  't  gefcDrift  ban  [«fcobenbonb  <©on  gwjan  Doen  aenfencten  /  bat  fin *  £S2?M  ^rniaenbSunp/baccban  ;  ooh  acn  be  Ap,jB  ̂ SQI j>copieDicrmcbcgaet, 
„  <£n  fullcn  onbcrtufirDcn  tot  Fmn  onberDoub  ontfart* 
„  gen  bc  httttfc  leninge/  om  be  mirtfrc  foule  of  beroerte 
» ter  plaetfcn  baer  fp  toefen  fullcn  /  en  baer  fullcn  30  ï)cn 
»>  moeten  te  bjeöcn  (lellen  /  fonber  ecnige  intfantic  te 
3j  boen/hrarDtöf  gctoelbtegcbmihcn  om  mecrtcljcb* 
»  bcn/gclijftmenbcrltact  bat  3p  gebacn  Dcubcn/enin 
»  belc  plaetfcn  boen/  en  oefen  bolgcnbe  fal  3ijn^oog* 
«  Dcib  bcrfoeljt  towben  /  Dun  te  fcD?ijbcn  particuliere 
3>  b?iebcn. 

»  €n  t'einben  b'crpiratic  ban  ben  termijn  batmen 
»  berflaet  bat  b'nfreheningcn  Tullen  3ijn  gebacn/  en  bat *»  bp  geluefte  até  bonen  /  3P  boo2  gccaffccrt  futlen  too? ben 
»  gebotibcn/  en  gefruftreert  blnbcn  ban  be  leninge  bk  3? 
"  p2etenberen. 
"  <en  geltjft  Dobert  bc  particuliere  etenjen  ber  folbaten 
"  af  te  treeften  ais  boo2f3  bebonben  tocrb  /  bat  bv  Dun 
» tobben  /  boeren  /  F?inberen  en  jongenö  /  een  ober  "grote "fcDabcbpgcbocgtioy  te  bobengaenbe  Dunfolbije/fal 
»  men  beladen  aente  Uoubert/  bat  fulr  opDunafrefte* 
»  ninge  met  een  mcrftclijfte  fomme  gcouiteert  toerbe/ 
»  gemeiht  Hun  lange  onberDoub/  begrootDcibbanDun 
«  fdiuID  /  enonbcrmogentljeib  ber  Staten  ban  meer  te "  nonnen  optoengen.  . 
»  <Cn  bat  be  boo?f3  peeren  <0ebepurcerbe  bp  3ijn 
"  ©oonDcib  brillen  aenfjoubcn  /  bat  Ijp/  om  be  rebenen 
»  fo  mênigmael  bcrbaclt/belicbe  be  flcben  terftonb  t'ont* 
"  laflen  ban  bc  ̂ oogbuitfen  /  en  fonberlinge  be  (lab  ban 
"  3Hnttoerpen  /  en  '0$|crtogen-bofcD  /  fonber  ben  boo?f3 "  termijn  te  bertoaebten. 
"  <£inteliju  na  bicn  geen  anber  mibbel  bon?  Danben ?  tovalgboo^iov  toefenbe  Dun  mtterfte/  fonber  meer 
"  te  nonnen  bcrflrccften/  nocD  in  anber  communicatie 
"  te  nomen/  be  boo2f3  peeren  <U5ebeputeerbe  befenge* 
"  conftbccecrt/  fullen  3tjn  HoogDeib  bibben  in  ben  na* 
»  me  ber  boo2f3  Staten  /  tngenalle  be  ̂ oogbuitfe  be 
"  boo?f3  mibbclen  ntetentoilbenacnbaerben/batDem "  beliebetotbunp20tettie  befe  fafte  ter  Danb  te  nemen/ 
"  om  't  lanb  te  berfcDonen  ban  alle  bo?bere  plónberpen/ 
"  eractienengetoelbenberboo2f3^oogbuitfen/  tot  toel* 
"  6enbeboo2f3  Staten  niet  ingeb2CKe  en  fullen  toefen/ 
"  alfebulpc  en  gcDoo2facmhcib  tebctoijfen :  en  ten  fel* 
"  beneinbeteabberteren/  be25enben  en  Compangien ban<ö2bonnantien/  te  boet  entcpaerbe/  Dungereet 
"  teDoubcn/mctalle  anbere  mibbelen  biebpber  Danb 
"  3ön.  <Oebaen  in  23mflel  ben  1 5  3Jun(j  / 1  y  77. 

?.  mT  ̂   &cbben  mcbe  0^  ff  D^eben  aen  be  iBagiftraten  ban 
n  ,rr     *^öe  (leben  ban  SEnttocrncn  /  ̂ ?eba  / '«  ibrrttint-n- n,ei     -bc  fleben  ban  Slnttoerpen /  252eba /  '$  hertogen frijnen  bofcl)  /  23ergcn  op  ̂ oom  /  Steenbergen  /  <©^abe/ 

Campcn  /  SDebemer  /  $c.  baertie  ̂ oogbuitfe  in  gar- 
nifoen  lagen /bat  alfo  Dare  <0ebeputeerbe  binnen  be 
ftab  ban  iBecbelen  boenbe  toaren  en  negotierenbe/om 

JBigf» 
frren 
b.  De 
Hen/ 
&«:  &e 

jt  fe  ten  embe  be  ̂ teben  en  ïanben  baer  be  felbe  folbaten 
K  'Z  toaren/  B02teling  moeftten  ontlaft  toerben.  ̂ at  nocD- f0  ia,  tan^  bangenbe  be  felbe  negotiatie  bannobe  toaö/be 
«e  bö02fcibt  foftraten  te  geben  Det  p2eft  of  leninge  ban  1 5 bagen  /  boü2  be  ïefte  reife  /  ten  éinbe  bp  faulte  ban  bien 

geen  int onbenient  of  befo2b2e  en  gefeftiebe/  en  fo  fp  lui* ben  geen  gcltrboo?  Danben  en  Dabben  /  batfe  baetom niet  bonben  laten  te  fcb2ijben/ bat  fulutbcn  Daer  uiu terftebefl  boen  fouben/  ombe  booif3  leninge  ban  1^ öagert  op  te  bicngen  /  boo2  be  folbaten  n  Dare  ̂ teben 
legocnbe  /  m  ber  boegen  als  fp  booi  befen  gebaen  Dab* ben /en  batfe  Det  baeromte  liebcrbeboo2bcnreboen/ om  battct  be  laetlïe  reife  toaef.  ̂ eöf  fouben  fp  be  felbe oom  bepeftneren  bneben  ban  obligatie  /  met  belofte catfe  geremboufeert  fouben  toerben  bvlx  <0enerali* 
tett  /ban  alle  be  penningen  tkfc gcabbanceect  Dabben acn  bc  boo2f?  folbaten  /  5ebert  be  maenb  ban  ufêep  /  en pat  ban  bc  eerde  penningen  bic  p20ccbcren  fouben  ban 

garmfoen  lagen /toilbe  fcD2i)ben/  bat  be  felbe  belette lemnge  toilben  acn  beboo2f3  ̂ oogbuitfeberfrljicten/ 
t  toclfe  Dp  toiflig  toajef  te  boen/  alleen  fclj^eef  Dn  /  bat  be buf  compagnien  leggcnbe  binnen  ïïeurmohbe  bp  Daer mollen  berforljt  3tjn  ban  leninge /alfo  bic  bermitö 
b'armoebc  ber  felber  (leben  /  fo  lm  toaö  geinfo2meert/ foboo?  Dare  ̂ cbeputeeibc /alö  boo?ben  ©eereban totrae*/  oen  Coloncl  poltoijicr en  3jjnc  Capiteinetv t  felbe  met  en  bermocljten  te  boem 

^P  fcD?eef  Ijen-iicbcn  ooh  /  bat  fp  toel  Dabben  Kon* nenber(iaen/Doe  fo?gbulbig  DP3ebert  fijne  aenftom* (tem  bit  <0oubernement/getocc(t  toa^  om  te  bere- 
gen *ttoclbaren/ru(ïe  en  b2ccbfaemDeib  beé  ïanbsS ban  Ijcrtoaer^-ober  /  en  bat  Dp  Ucfe  fee  alttib  ter  Der* ter i  Debbenbe  /  toajJ  gebtoongen  te  feggen/  bat  Dp  boo?* bobcn  facD  ban  grote  inconbenienten  enbefoïb2e/fo men  niet  Daeficiijn  toe  en  fage /  om  ecnige  betalinge  te boen  tot  onber(tant  boo?  be  folbaten  inbe  02binanfe garnifocncn/fonberling  in  ben  3T anbe  en  <6?acffcDap* 

pc  ban  ̂ enegbutoe  /  toefenbe  getoaerfcDoutbatbie banjJBarienburg  en  pjilippcbille  alrebe  feer  toaren gealtereert/  begerenbe  bat  fp  toilben  infien  en  obertoc* 
gen  /  bat  fp  bp  gebefte  ban  betalinge/  geen  ber(lant  en manen  te  nemen  met  anber  oo?logöbolfc  mibbenin 
t  Xanb  3ijnbe  en  nocD  niet  betaelt/  toant  fp  toel  bofren confibereren  toatter  uit  foube  bolgen/ in  ben  tübbic 
boe  toaölopenbe  /  bat  fp  lieben  baerom  baer  in  b'02b2e totlben  (lellen  btc  baer  toe  bereifcDtc/  en  niet  toelaten bat  boo?  berfuimeniffe  /  of  acDteloooDeib  niet  en  una* me  te  ballen  m  faben/  bte  ber(loringe  mocDten  beroo2* 
faJ^in?  ?e,Veïe  rui?^e  mn  &  &*  to*$  foebenbe. IBebeberfocDt  DP  of  fp  fouben  te  bjeben  toefen  't  ber* fcDtituflfcDen  bc  <©uitfen toefenbe/  enballenbe  opbe afrebemngen  te  toillen  (lellen  in  Danben  /  en  on  be  uit* 
fp?abe  banbe  3imba(Tabeur^  be$f  ©eifers/  enbege* fubbelegeerbe  albaer  toefenbe/  b?oeg  Den 00b boo?  be ftoarigDeben  biemen  bonb  in  be  afrebeninge  banbe 
puitfen/  aengaenbe  be  Compangien/  getoeedDtü* benbetot©alencön/  ^oomiD  en  eibers  /  toaeroolip 
Dare  anttooojbe  toajS  bertoacDtcnbe. 

TJl^c  op  Dcbben  be  Staten  boo?f5  geanttoöo?b/ 
*  -*bat  fp  met  alrc  naer(ligljcib  aen  allen  02ben  focD* tenberu(teteberf02gen/  ennietnaeren  lieten  te  boen 
allc^  bat  Den  mogelijb  toasf/  om  penningen  op  te  b?en* gen  en  te  berfamelen/tot  bien  einbe  nobig.  ®aben  Dem baerom  ooh  bat  Dp  tm  aenfien  ban  be  noob  baer  fp  Den 
in  bonben/  noclj  bop2  een  bleinetijb  toilbe  patientie nemen/  aengaenbe  Det  rembours  ban  be  leninge  tiic 
mn  wgDeib  Daer  gebaen  Dabbe/totte  bolboeninge banbe  300000  gulbcnov  totbertrccbingeberSpan^ gtaerben:  alfo  ben  noob  fuift  gebicben  ober  Daer  Dab; 
be/  batfe  geen  mibbelen  Dabben/ Dem  be  felbe  nocD 
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af  te  renenen  mette  ̂ oogbuitfc  folbaten  in  Dare  Ste*  i  toeber  te  geben/  tot  batfe  boo2  een  gebecltc  bet  fcbulben ben  leggcnbe  /baer  tn  alle  nacrfligbcib  oebaen  too?be/  biefe  betalen  moflen  /  toat  bcrlicbtet  fouben  toefen  /  in '  toclbe/gelijftinbeleanbeXSK baer  met  fp  Dem  berbonben  toaren/bermeerberen  fou* be  /  en  Denluiben  te  bereiber  binben  /  om  Dem  alle  on* berbanigen  bien(l  te  boen, 
Sp  Dabben  ooft  riaber  oberfienengeconfibereertbe 

tractatenen  appoictementen/  ooft  b^bjegepaflTecrt 
in  be  fabe  ban  bc  ïfoogbuitfe  /  namentlijh  Det  tractaet 
gemaebt  met  3ijne  ̂ oogljeib  /  berblaerben  baerom 
metgocb  funbament  en  reben  (onber  t02rertie  nocD' 
tang )  bat  3p  niet  en  honben/  nocD  en  moeïjten  bet(laen 
to02bcn/  gcDouben  tn  toefen  tn  ecnige  faben  aen  be  na* 
bolgcnbe  Compangnien :  te  toeten  /  be  b?k  Compan» 
gten  ban  be  regimente  ban  5Pronobergen/getoee(l  (Ijn* 
be  tot  ©alenctjn  /  bne  anbere  ban  't  felbe  regiment  ge* tocc(l  3rjnbc  tot  ̂ oo?nift  /  een  anber  ban  biengetoee(l 
3ünbe  tot  <©ie(l/  een  Compangie  ban  poltoulergc* 
toec(l3ijnbctot  ̂ ibelle/  en  een  anber  banCapitein 
Cartebectiban&en  felbcn  regimente/  getoee(l  3önbe 

fZLi  p  c  Generale  Staten  gebaen  \  te^elbcrnabenen^emblouro'. 
S, \?rt5?fln«^*^  **u+       r^  %®m  aeimmte  be  miitfc  ban  ©alencijn/toa^ <»vüoo2f3  staten  Debben  00b  boo?  bendeere  ban  I  tractaet  en  appoinctement  mebc  gemaebt  bp  't  toelbe ^55  4  3P 
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tfi4 Het  tiende  Boek. 

57: 
33  $P  guijtgefeDölben  Dabben  ben  Coninft  /  De  Staten  en 
„  'tlanb/'ttoclb  foblaertoacf/  battet  ban  genen  noüc 
„  cntoa.O'tfdbe  te  bifputcren  /  toefenbe  öefclbcJDuit* 
„  fcri  niet  gefunbeert  te  p2ctcnbcrcn  eenige  afreReningc/ 

„  nocDbetolingeaernijnc  iBajcfleit/  nocb  acnöe^cc* 

,)  ren  Staten.  SBbberterenbe  niettemin  Dat  net  geerDi-- 
iy  beccbegefcljjifte  &  de  act*  ban  De  tltiftantic  cnö2tgf= 

,>  neel  appointemcittc  met  iiculuibcn  gemaebt/ban  't  ge- „  ncmonDelingetoatfgcarrefleertin  IDalcnqjn. 
„     <&e  benbelen  en  Compagnien  ban  <E>oo?niR  /  öcfcl* 
„  bc  bebben  bp  o2Donnantie  ban  bc  peeren  ïïabenban 

3>  Staten  bp  fijne  ütëaï.  gcrommittcert/  tot'tgoubcr; ,>  nement  ber  lanben  ban  berbjaerö-obcr  /  gerafTeert  ge- 
3j  toeefi/  en3ijn  berfonben  in  baer  lanben /ertgeleiD  of 
»  geconbuifeert  totopbe  5fronticrcn/  en  beben  bc  felbe 
3?  boben  Dien  t'Darcn  bertrecbeeeb/  bat  fp  in  fciS  macn* 
3j  ben  niet  bienen  en  fonben  tegen  3üne  iBajefteit/bc 
3J  Staten  en  Sanben  /  en  gaben  ©(lagierjS  of  v0pfeiaersf 
35  tot  bcrfcRertbeib  ban  ben  Commiffarig  baren  €on^ 
3j  bucteuc  /  en  3ijn  bacr  na  berfonbert  in  <@uitf!anti  /  bol- 
3>  genbe  be  b'ieben  ban  b2P  geletöe  ban  fiett  Kabc  ban 
»  ̂ étate.  <©aerom  niet  3ijnbe  in  ben  Dtenfl/nocDbolH 

sj  ban  ooiioge  in  toefen/  nöcb  in'tlanD/  ten  ttjDe  Ijet 
3j  tcactaet  met  3ijnc  J$oogbeiD  toag  gemaebt/  en  ban  niet 
»  gefeib  nocb  geinfereert  tooien/bat  fp  fijn  begrepen  on- 
«  Der  De  genige/ Die  bc  boornoemDe  Staten  tjaDDen  bc* 
>>  looft  te  betalen/  alötoefcnbe  bantebö2cngeappoinc; 
»  teert  en  gecontenteert  /  Ijebbenbe  feïf$  be  Staten  guijt 
» rjefclioïbcri  /  aljef  bleebbpbaerliebcrappoinctcmcnt. 

(f-  «*»•)     (^ot  jjien  'piopoofle  lioub  oofe  't  ?  artieul  ban  ben 
"  tra«atemet3tjn  ^oogljeib  gemaebt/  nopenDe'tflufi 
"  banbe^Dtiitfe  inbefer  manieren,  gitem  acto?Deren/ 

""  flatucren  eno?Donneren/  bat  alle  en  een  pegclijbban 
""  onöoojlogöboift/^pangiaerben/  ï$oogbiiitfen/  $c. 
M"  tegentóoo?Deln&  toefenbe  inonfe  uoo?fetDe$eDcrlan-' 
""  ben  /  fullen  moeten  bertrecöen  /  $c. 
»     <0aer  uit  moet  berflaen  to02ben/bat  in't  minfle  niet 
"  cnracht  be  boo2f5  I^oogDuitfcn  ban  <Doo2nib/  noclj 
5ï  anbere  W  ten  ttjbe  ban 't  tractaet  geen  bcijgfluiben 
"  meer  en  toacen  nocb  in  bienftc  ban  benlanbe:  maer 
w  lange  te  bosens  gccaffcect/  geconbuifeert  enbertroe* 
"  fcenbp  capitulatie  tufTcbcn  ijeü  gemaebt  /  baecnage* 
"  abbopeert  en  geiatiftcecrt  bp  ben  föabeban  .gtate/re- 

pjefenterenbe  ben  Coninb  alg  gefeib  i0. 
©an  gelijfeen  in  't  5  artieul  /  baer  gefeib  toerb :  en 

aengacnbe  ben  tijb  en  termijn  ban  ons  boojfeiDc  li^oog- 
""  buitgbolR  banoo?loge/  be  felbe  moeten  en  fullen  ber- 
wo  trecfecn  uit  onfe  $eberlanDcn/tcrflcnD  na  bat  be  boo?f3 
""  Staten  met  ben  oberbomen  fullen  Bcbben. 
""     <©aer  uit  ban  men  fien  en  infereren  /  bat  fjebbenbe 

ban  aïö  boen  te  bo?enö  gcappoincteert  mette  boo?f3 

J^oogbuitfc/entoajfnict  meer  nobig  met  Baecfoöen 
eenignieu  accoo:tte  mafeen/  enconfeQucntelijh/bat 

"  5üne^oogDeib  nieten  ber(taettcfp?eften/  nocBtebe- 
"  grijpen  bc  genemette  toelfte  alrebe  toajS  gcappoinc- teert. 

't^önocbtanö  fteelblaer  bat  be  termijnen  fp?eben 
öeban'tbertreli  uitten  lanbe/alleenlijb  maer  en  raftcn 

"  ben  genen  bie  noebtebertreeftenbabben/  en  bie  men 
"  poogbeentoilbe  bat  bertrecben  fouben/  en  baer  ban 
?>  b'appoinctement  fpjeeftt  /  niet  be  genige  bie  te  bo?en 
"  toaren  gecaffeertenbertrocben/  bpfulbcnlafl/auto- 
*  riteit  en  tocge  al^  boo?feib  t«f. 
>y  gin  conformiteit  ban 't  toclbe't  15  artieul  inDou* 
"  benbe  /  bat  be  Staten  tTjaren  lafle  nemen  te  contente* 
"  ren  bet  J&oogbuit$  ftcijgöbolft/  en  ban  niet  beriïaen 
"tooiben  ban  be  5©uitfc  bie  alrebe  be  Staten  Dabben 
Z  Qutit  gefebouben. ^§clf0  en  bonben  W  niet  begrepen  too?ben  onber 
"  't  bolli  ban  oo?loge  ban  fijne  ilKaj.  baer  ban  gefp^obcn 
,J  ttf  in  't  boo:f3  tractaet  /  De  gene  W  3ün  IHiatcfteit  feïfjS 
J9  bp  ben  peeren  ban  ben  üabe  ban  ,§tatc  ijabbeboen 
'*cafreren  en  berfonben. 

SCrïoerfino'  mocljt  men  infereren  /  bat  be  Staten 
t'baren  lafle  fouben  bebben  genomen  alle  begenc  /  aen 

J,betoclhe3ijnejiaaieft.ban  boo?gaenbe  oorloge  foubc 
'  mogen  fcbulöig  3ijn/  enisf  ganfeö  contrarie  b'jmen- 
„  tie  ban  be  contractanten. 
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3Eengaenfce  alle  ö'anber  Compagnon/  en iö geen 
tractaet  nocl)  capitulatie  met  Ijaer-iiebcn  gemaelu : 
maer3ijn  bolftomelijbcnmctterbaeb  lip  o?Donnamie 
en  auto?itett  ban  ben  ftabe  ban  ̂ tatc/oin  rebenen  bic 
Den  Bebben  mogen  moberen/  gecaffeert/  onttoapent 
en  berfonben  f n  bare  lanben. 

<i3clijR  be  Compagnie  ban  <Dfeft  onber  't  beleib  ban 
ben  J^cerc  't  ̂eraertjef.  3(tcm  be  Compagnie  ban  " 
5^ibellebpbefclbco2bonnantie  onttoapent/  onber'tbe- (f 
leibban3D0ilibertbe|Karbair/  bebbenbeboengeben  cc 
ttoe  Dalers  aen  icgelijb  folbaet/  en  ban  gelijben  b'anber " compagnie  onber  ben  Capitein  Cartebecg  onttoapent 
tot  5Flcrti  /  gaenbe  om  te  fecotireren  hk  ban  $ibeUe. 

2llle  of  ben  meeflenbeel  ban  toelfte  compagnien 
fjabben  geftooren  en  folemnelen  eeb  gebacn/niet  ban  te 
bienen  ben  peeren  Staten  /  ten  aenfien  ban  toelbe  re- 

benen be  boo2f3  Staten  niet  berflaen  en  Dabben  Den  te 
Dernemen  t'ljarcn  lafle/  en  men  bonbe  fulr 00b niet 
beugbelijft  infereren:  nabemacl  men  bp  crp?effe  tooo?- 
ben  in 't  tractaet  geinaebt  met  fijne  igoogbcib  /  baer 
geenbermacn  banen  bonö  /  't  gene  ganfeb  notclijR 
toasf  /  foube  men  te  Staten  baer  mebe  belaflen. 

,§o  berre  be  boo2f3  ̂ oogbtiitfc  of  eenige  oer  felbec 
tot  ÜLurenb02g  of  elbero  bebben  toillcn  blijben  /  't  felbe 
is1  getoeeft  tegenjs  Ijacr-licber  belofte /en  ten  ontoete 
ber  boo2f5  Staten. 

<©m  toelbe  rebenen  en  anbere  toel  geconfibcre'ert/ toa.ö  notoo2  genoeg/  bat  fo  bc  felbe  ̂ oogbuitfc  nocD  re- 
fleerbe  eenige  actie  /  ter  fabc  ban  Dunne  berlopene  ga^ 

gie  totten  tijb  ban  DaercafTementrefpectibelijb/bat  l{ foube  fijne  jfeaj.  aengaen.  23aben  baerom  fijne  J£oog* 
Deibootmoebebjb/  ben  Staten  niet  te  toiüen  cjualijb 

afnemen  /bat  fp  perfiflcrenin'tgenebicr  boben/ten aenfien  ban  nocD  fobele  anbere  laflen  bie  fp  op  Dm 

fcDouberen  Dabben. 
<Don  ̂ lan  albuiBt  tot  iBecDelen  in  Danbcl  toefen- 

beom  be  J^oogbuitfc/  na  meninge  ber  Staten/  te 
acco?bcren  en  af  te  banben/  fobcbontmen  ban  Dage 
tot  bage  bat  becjueflien  en  gcfcDillen  aentoieffen  en 
bermeerberben  /  en  batmen  altijb  berber  en  berber 
banben  anberengeraebte.  ^ocBbe  Staten  en  Dab* 
benDctminfle  acDterbenbcn  nietop^on^lan/  bat 
DP  be  gene  toa.ö  bte  ben  banbel  berbeerbclüb  t^af/ 
berDalben  fp  Dein  bagelfc  fclj?eben/  fenbenbe  ban 
Ö'eenebanb'anberebp  D^w/  ombefahe  tebo2öeren/ 
en  DP  Ö^»et  Dcm  alss  of  DP  groot  mebelijben  Dabbe 
mette  Staten/  bermitsfbe  felbe  fofeerberballcntoa* 
ren  in  fcDulben/boo2  Det  af  Danben  ban  fo  bele  bolr  ban 
oorloge :  en  op  bat  men  fijn  p2actijfee  niet  getoaec 
toerben  enfoubc/  nocD  toat  Dpinben  fin  Dabbc/  fo 
fonb  DP  fijnen  ̂ ecretarijef  3Ian  Cfcobcbo  aen  ben 
Staten  tot  25?uffel/  Den  aenbiebenbe  alle  Dulpecn 
bpflanbtebocnacnben&onmR/  om  eenemerRelijfie 
fomme  ban  gelb  te  bebomen  tot  Denluiber  affiflentie  / 
en  fcD? eef  aen  be  Staten  metten  felbcn  €fcobebo  /  be* 
fenabolgenben  bnef. 

MYne  Heeren,  hoewel  ik  federt  mijn  intre  in't  2 gouvernement  van  de  landen  van  herwaers-over,  «^ 
wel  aengemerkt  en  overfien  hebbende  den  ftaet  van  fonl 

dien,  en  dat  de  laften  die  u  lieden  op  den  hals  leggen ,  öoo|f' 
u  lieden  onverdraeglijk  zijn,  fonder  dehulpeenby-  j^'i 
ftand  van  mijnen  Heere  den  Konink,'t  felve  meer  dan  £t, 
eens  by  mijn  brieven  fijne  Maj.  voorgehouden  hebbe,  0fi 
en  dat  van  noden  was  dathy  u  lieden  die  doen  (oude  ̂ J 
van  eenige  treffelijke  fomme  van  penningen,  en  hem  \(n. 
feer  ernftelijk  bidde,  dat  hy  foude  willen  hem  felven 
dienen,'t  felve  alfo  doendc,en  feer  haeft.Nochtans  aen- 
merkendehoe  feer  dat  in  diergelijke  faken  feer  dikwils 
de  brieven  van  kleinder  effect  zijn ,  en  begeerendeuit 
mijne  natuerlijke  affectie  tot  de  wel  vaert  van  defe  Ian- 
den,dat  't  felve  effect  navolgde,  fo  heeft  my  gedocht  ge- 

heel van  node  te  wefen,te  fenden  aen  fijneMaj.  van  eni- 
ge perfoon,  die  eenige  kennifTe  hadde  van  de  faken  van 

herwaers-over ,  en  die  de  wonde  open  gcfien  hebben- 
de^  daer  af  foude  weten  aen  fijne  Maj.  het  relaes  te  doen 
datter  toe  dient,  en  aen  hem  follicitere  om  de  voor 

feide  byftand ,  met  de  kloekheid  die  daer  toe  van  no- 
de isaen  die  met  eenen  eenige  kennifle  is  hebbende  van de 

n  / 



?577-  Ooripronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
de  Financien  van  derwaers  over,zijn  voorfeideMaj.  Jen  en  occurrentien  heeft  gedient  van  goedadvmen wift  te  geven  de  middelen  ,  om  de  voornoemde  by-  fuiveren  raed  ,  gelijk  als  waarachtige  yverf/e ro ren 
ftant  te  lichter  te  krygen:  en  d'oge  over  algeflagen  dienft  Gods,  en  getrouwe  ondertitel  Z  uw?Ma£ft hebbende ,  fo  en  hebbe  ik  niemand  gevonden ,  die  na  roeftond.   £„  eif  wiJlcn  daerom  alhier  Sae7  vanden mijn  goeddunken  ,  foude  mogen  beter  defen  dienft  verhael  m9U   *.ï-j-  ^..-LJl   ,,.,., 
doen ,  dan  den  Secretaris  Efcovedo ,  wiens  affectie  tot 

oij 

defe  voorfeide  Landen,  ulieden  behoren  te  getuigen 
de  proeven  die  gy  lieden  dacr  af  airede  gelien  hebt  In 
voegen  dat  ik  gerefolveert  ben  hem  te  fenden  totten 
voorfz  efftdeaen  fijn  voorfz  Majeft.  gelijk  gy  breder 
van  hem  lult  verftaen ,  wel  gewilt  hebbende  dat  hy  by 
ulieden  foude  reilen ,  ten  einde  dat  gy  lieden  wetende 
defe  fijne  reife ,  hem  foud  mogen  lalt  geven  van  't  gene 
u lieden  fal  goeddunken  aen  iijne  Majeft.  ulieden  wel 
mogende  verfekeren  dat  hy  hem  daer  in  lal  quijcen ,  ge- 

lijk gy  lieden  foud  mogen  begeren.  Hiermede,  mijn 
Heeren ,  onfe  Hecre  God  wil  u  lieden  houden  in  fijn 
heilige  bewaringe.  UitMechelenden  9  dagvanjulio 
1*7/  Ondertekent,  Johan.  En  wat  lager  Berty  d'Op- 
fchrift  was :  Aen  mijn  Heeren  de  Gedeputeerde  van  de 
Generale  Staten  ,  vergadert  binnen  de  itad  van  BrulTel. 

<Dc  uco?f5  €fc  obeDo  /  Den  boo2f3  Ojief  oberrjelebert 
ftcbbcnöe  aen  De  boojfcfoeben  Staten/  Uecft  ooferje; 
looft  3ijn  DeftaenDen  fconinn  te  Doen  /om  ban  3jjn 
fDaj.  ijulpc  cnbpdant  te  Doen  aeben  ban  eene  treffen 
infec  fomme  ban  penningen.  <E>oenDe  een  feeriann 
berliael  ban  De  feer  gcote  affectie  /  Die  ̂ on  3|an  uaD- 
De  totten  toelbaren  ban  Defe  SanDen/omDie  teb>n- 
Gen  tot  OarconDeboojfpocD  /  en  Dat  fin  bart  crclijticn 
fouDc  betonen  De  grote  affectie  en  goeDe  genegentljeiD/ 
tkl)p  tot  Defe  3£anDcn  mag  D^agenDe/  toaerem  Dp 
oob  Defe  reife  rjücDtoiiiig  aengenomen  öaDDe/  toant  Op 
fag  toef/  DatfonDerDeOulpe  cnunfïanD  ban  Den  Co- 
ninn  /  Defe  EanDen  uit  Darc  f  mare  f  marigJöeiD  niet  en 
6onDeng:ranen.  3iIDusfberbIinDeDptie  Staten  Doo? 
5Üne  fcfjone  tooo?Den  en  geloften  /  in  boegen  Dat  De 
Staten  geDelfoeceert  maren  /  Bern  booj  3ijnen  goeDen Dienft  te  ücfcBcnKcn  met  een  penfioen  ban  zooo  cro> 
nen  jaerujr/  ai$  öp  meberom  fouDe  genomen  tijm 
en  DierDoo?  ceffeerDealie  arefimaen  enquaeDacöteC' Dennen/  Dateenige  op  <£on  ̂ anljaDDen/  Dooj  Dien 
Datfe  berftonDen  Dat  unvDongian/  tot  m&ecijeïen  in 
fnn^of  uit  en  in  gingen  alle  fooncn  ban  Italianen/ 
.Spangiaertö  en  45efuango!ifeckDe  /  ftouDenDe  met 
flen-IieDen  openbare  conbcrfatie/raeDenacfjterraeD 
ban  bcle  faltcn  /  fo  gefeiD  mecDe :  maec  Defe  taienDelii- 
fee  acnDicöinge  nam  alle  fufpick  meel),  ©e  Staten 
Dan  bonDen  goeb/  CfcobeDo  meDe  tegeben  aen  Den 
Coninn  Defen  naboIgenDcn  bzief/  De  refte  ftem  alletf toebetronmenDe. 

Heer  Conink: 

TJEbbende  over  langen  tijd  grote  begeerte  gehad, 
-"--■■uwe  Maj.  voor  te  dragen  den  deerlijken  en  bekla- 
gelijken  ftaet  van  de  faken  van  herwaers-over ,  is  ons 

bi  S  (ceT  wel  te  ProPooftc  gekomen ,  de  wederkom  fte  tot  u- 

<  ,gc,  we  Maj.  var .de  Secretaris  Efcovedo ,  gedepefchcert  by  _„,„  ,™g,       n  a  onderda  ugheid  var  „we  Ma- c.rnM  Hoogheid,  de  welke  als  ooglitlc  getuige,  fal  eens-  en  dat  ook  uwe  Maj.  Landen  befoSbfbJfor^w ,^deelsaenuweMaj.moger,doenrapportenverklaringe  wefende  van  verfcheiden  oorden "o 'z Tden  S  £ H       van  de  uitterftc  nood,  in  de  welke  wy  ons  noch  jegen-  ̂ n»ni„ft.   j__  „2       n,n fou- woordelijk  vinden.    By  onfe  voorgaende  van  den 

verhael  maken ,  zijnde  te  vreden  alleenlijk  (  overmits wyonfekerzijn,  of  uwe  Maj.de  voorfz  brieven  ont- 
rangen  heeft)  dat  wy  hier  by  het  dobbel  fenden.  Maer aengaende  de  faken  daer  na  overkomen,  hoewel  wy houden  dat  den  meeftendeel  der  fel  vigen  tot  uwe  Mai\ kenniffegekomen  zijn.  En  hebben  daerom  nieTwitó 
laten  de  ielrige  alhier  in  't  korte  te  remonftrcren,en 
metter  waerheid  te  verklaren ,  om  mitsdien  uwe  Maj" te  bewegen  ,  met  medelijden  en  compaffie  van  uwe  ar- me  onder  aten  ,  en  de  felvige  alfo  by  te  ftaen  en  helpen in  hare  miiene,  ellende  en  calamiteit.  Nademuirjrye van  de  Spacnfe  ruiteren ,  waer  van  wy  wat  mentie  Sb maekt  hebben  by  onfe  voorgaende  aen  9 
welke  geabandonneert  hebbende  hen  gamifoen  ,  by den  anderen  in  een  hoop  gekomen  waren,  exercerende of  gebruikende  vyandlchapen  on  fprekel  ij  ke  wreedhe- 

den ,  en  na  dat  t  gemutineerde  voetvolk  voor  Ziericx- zee ,  hen  hadden  meefter  gemaekt  van  Aelft,  en  andere 
van  Liereen  andereplaetfen,  fiende 't quaed  van  dage  »*«■) 

en  t^^TT ?  3  ̂  ̂ F  hoPe  van  beteringe, ^,ende  datd,e  faken  vallen  fouden  in  meerder combuftxe  en  on wederoprcchteljjk  verderf ,  ontboden 

R ™„'  v^  }lini  tPar"cu,lcr  b7  dieven  van  mijn Heeren  van  de  Rade  van  State,  by  uwe  Maj.  gecom- 
mitteert  tot  't  gouvernement  van  de  Landen  van  her- waers  over ,  om  daer  in  te  weder-zijden  by  behoorlijk remedie  te ■verfien  ,confidererende  dat  alles  beefde  en pencliteerde  aen  alle  kanten,  dat  het  volk  door  wanho- 
pemochte  vallen  of  gebracht  worden  in  een  on  weder- oprechcelijk  ongeluk  en  daer  door  ons  H.  Gelove  en  de Cathohjke  Roomfè Religie  , en  autoriteiten  onderda- 

nigheid die  men  uwe  Maj.  fchuldig  is, fouden  mogen vallen  in  grote fchade,  prejudicie  en  intereft,bevonden 
wy  door  rijpe  deliberatienotelijk  te  wefen,  achter  wege teftellen  en  te  verworpen  allefcrupuleen  kleinmoedig- 
heid,en  een  proeve  te  doen  van  de  dienft  en  getrou- wigheid ,  die  wy  uwe  Maj.  natuerlijk  fchuldig  zijn ,  ten regarde  van  de  deerlijken  en  miferablen  ft?et,inden 
welken  de  vreemdelingen  de  faken  van  uwe  Maj  had- den  gebracht.  En  metter  daedby  advoy ,  autoriteit  en conlent  van  de  fel  ven  Raed  van  Srate ,  befioten  en  de- termineerdenwy,  eens  voor  al  de  Landen  te  fuiveren 
vande  uitheemfe  foldaten,en  alfo'de  faken  weder  te  Hel- en en  in  haren  ouden  ftact  te  brengen.  Ook  fiende  hoe 
leer  door  haer  difordre  ,  totonfenonfprekelijken  ver- 

in  Holland  en  Zeeland  quam  te  verminderen  en  verlo- 
ren tegaen  ,  de  welk  fijne  oorfake  genomen  heeft  door de  felve  oorfake ,  te  weten  door  het  quaed  beleid ,  gou- vernement en  traórement  van  de  voorfz  SpangiaerLen dat  hoognodig  was  al  eerde  faken  waren  beklagelijk verlaten,  eemge  remedie  te  ftcllen,  om  haer-lieden  we- 

derom te  brengen  in  d'onderdanigheid  van  uwe  Maf. 

O&obris  leftleden ,  hebben  wy  vermaen  gemaekt  van 
de  grote  foullen ,  exaftien ,  overdaden ,  en  grouwelijk- 
heid  of  wreedheid ,  meerder  dan  barbarife ,  begaen  by de  Spacnfe  foldaten  en  andere  vremdelingen  en  hare 
aenhangeren  :  en  hoe  dat  de  Hertog  van  Alva ,  en  zijn 
navolger  defer  Landen  (fonder een ige nood)  vervult hebben ,met  een  menigte  krijgsvolx,vyanden  van  God, 
en  van  der  Kerke  ,  en  vandeeere  en  glorie  van  uwe Maj.  en  van  de  gemene  rufte.  Hebbende  hen  niet  kon- 
nen  bedwingen  van  te  feggen ,  dat  fy  daer  fuik  een  me- 
nigtefoudcn  inbrengen  ,  dat  men  de  felvige  niet  en  fal kon  nen  daer  uu  knigen  :  als  metter  waerheid  gefchied 
is,  misbruikende  alfo  en  in  dit  cas  d'autoriteir,  Gouver- nementen wettelijk  en  gerechtig  officie  van  den  Prin- 
ce,fogoed  en  fachtmoedig  VJn  nature,  als  uwe  Maj. is  ,  fulxdatfy  hen  voor  God  en  de  menfehen  niet  en 
kennen  ontfchuldigcn,  dewijlemenhenin  alle^eval- 

den  ten  letten  werden  tot  roof  geftelt,  adviferen  wy  te 

Rr^er^n,tn-Gen^,  VOfende  'rgene  beS°nft  ̂ s  tot Breda,by  lafte  van  uwe  Maj.  tot  peys  of  pacificatie  met- ten Fnnce  van  Orangien  en  de  voorfz  Pro  vintien.  De- 
wijle  het  vier  lanx  fo  meer  ontftak ,  en  de  vremde  fol- 

daten tot  gene  redelijke  prefentatie  hen  en  wilden  ver- 
ltaen,die  hen  van  wegenden  Raed  van  State,  en  van 
onlen  wegen  wasgedaen ,  zijn  wy  bedwongen  geweeft te  beletten  dat  de  voorfz.  gemutineerde  foldaten,  hen 
louden  komen  worpen  in 't  kafteel  van  Gent,  en  hen 
voegen  by  her  Spaens  gamifoen ,  d'welk  als  doen  daer was ,  en  over  fu!x  de  felve  Stad  fouden  overvallen.  Om 
t  welk  voor  te  komen,wv  by  lange  belegeringe  hebben 
tgarmfoen  moeten  bedwingen, 't  voorfz  kafteel  by appoinclement  te  verlaten  ,  anderfins  wefende  verfe- 
kert,  dat  nier  alleenlijk  de  felve  ftad  :  maer  't  ganfche land  van  Vlaendcrcn  foude  geftelt  geworden  hebben 
ten  rove,'vicre,  vlammeen  hvaerde.  't Selvige waren wf  ook  bedwongen  fepraftiferen  tot  Valencijn ,  om  te 

be* 
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beletten ,  dat  die  Stad  wederom  niet  en  foude  vallen  in 

een  roof  en  defolatie ,  alfo  deerlijk,  als  fy  eertijds  geval- 

len was:  welk  herquam  by  de  felvige  uitheemle  of 

vreemdelingen,  ten  tijde  vanden  Hertog  vanAlve: 

te  (lellen  in  rufte,  vrede  ën  volkomche  vérfekertheid: 
Sulx  dat  wy  bekennen  en  belijden  ons  niet  mogelijk  té 
wefen,den  goeden  God  daer  over  genoeg  tekonnen 
bedanken,  nochte  uwe  Maj.  en  fijne  Hoogheid,  van  al- 

welke  neerftigheid  by  ons  alfo  gefchiedis  ten  goeden  Ie  de  weldaden  die  ons  gefchied  zijn,  refterende  onder 

einde,  als  gefeid  is,  en  met  het  mi nfte  geweld  als  moge- 
lijk is^eweeft ,  ervhebbende  anders  niet  gepretendeert, 

dan  te  beletten  d*executieof  uitvoeringe  van  alfulken 

quaden  wille  en  geweld  ,  als  men  in  fo  veel  plaetfcn  by 

den  Spangiaertsfoernftlijk  heeft  fien  exerceren,  alfo  de 

fchrickelijkeen  deerlijke  acten  derftad  van  Antwerpen 

overkomen  klare  getuigeniffe  geven,  welke  meer  zijn 

te  beklagen ,  alfo  de  ftad  Antwerpen  was  eenveedfter 

van  geheel  Europe,d'edelfte  bloemevan  uweMajeft. 
Icrone,  en  de  voornaemfte  en  rijxfte  van  de  wereld,wel- 
ke  door  dien  nu  isgebloot  van  hare  \veerdigheid,eere 

en  tijkdom,  en  confequentelijk  gebrocht  tot  d'uitterfte 
armoede.  Hebbende  de  voorfz  gemutineerde  tot  vol- 

le mate  van  haren  overdaed  en  geweld, en  om  het  einde 

en  den  uirgank  van  hen  voornemen  te  kronen  door  de 

flinke  beleidinge  van  Jerony mode Roda, die geufur- 

peerthadde  d'autoriteit  en  fouverainiteit  van  'tgene- 
rael  gouvernement  van  herwaers-over  ,  met  andere 

Hoofden  van  Spangiaerts,ltalianen,Duitfen,en  in  fom- 

me  alle  vreemdelingen ,en  die  tot 't  fel ve  eigen  en  eenig 
effect  middel  vonden  te  reconcilieren  ,  en  te  wederroe- 

pen de  eerde  gemutineerde  van  de  ftad  van  Aclft  en  el- 
ders, hebben  fy  fchrickelijk  geplondert5in  vier  en  bloed 

gebrocht  de  voorfz  Stad ,  met  execrable  overladen  en 

fchandelijke  boosheden  eenige  dagen  gedurende.  Alfo 

fy  weinig  tevoren  gedaen  ,  of  gehandelt  hadden  tot 
Maeftricht.  En  alfo  en  met  fulker  munte  hebben  fy 

SpangiaertS'betaelt  de  gene ,  die  hen  fo  langen  tijd  had- 
den ^evoed  en  gedient ,  als  volkeren  die  hen  begeerden 

en  waren  achtende  alsflaven  ,  federt  haetlieden  over- 
kom fte  her waers ,  wefende  dit  al  geleden  of  verdragen , 

om  t'obedieren  de  Gouverneurs  generael,die  uwe  Maj. 

hierhadde  gefonden ,  verhopende  en  verbeidende  aJ- 

tijds ,  dat  de  felvige  daer  in  fouden  remedieren .  En  in 

fulker  gelijkformigheid ,  mach  uwe  Maj.  verftaen  heb- 
ben ,  hoe  veel  cxemplen  men  hier  voormaels  gefien 

heeft,  van  de  felve  hunne  voornemen,  en  't  gene  fy  ran- 
deren  tijde  hadden  voorgenomen,  in  de  Stad,Steden  en 
Landen  van  Utrecht,  de  lelijkheid  die  fy  daer  bedreven 

hebben,  en  ook  hoe  de  gemutineerde  Spangiaerts  eer- 

tijds proefden  de  felve  Stad  te  forceren ,  wetende  hoe 

andere  gemutineerde  hadden  gedaen  binnen  Antwer- 

pen ten  tijden  vanden  GrotenCommandeur  van  Cafti- 
lien ,  wefende  metter  daed  gekomen  tot  beklimminge 

en  inkomen  van  de  Stad,  op  hope  van  faveur  van 't  Ca- 

fteel  aldaer ,  alfo  fy  bevonden  hadden  in  't  Cafteel ,  en 
d'Officiers  tot  Antwerpen.  Om  welke  faken  men  moet 

fo  veel  deugden  en  bencficien  tot  volkomenheid  van 
't  gene  wy  ons  laten  voorftaen ,  te  weten ,  van  de  deugt 
vznuwe  Maj.  dat  volgende  de  felve  geloften  van  Don 

Johan  en 't  gene  met  hem  get  radeert,  en  by  uwe  Maj. 
geconfirmeertis,uwe  Maj  onsook  wil  ontlaften  van, 

't  quaed  dat  ons  op  den  hals  gebleven  is ,  te  weten  *■  vaft 
de  Hoog-  en  Nederduitfen ,  Walen  en  andere  foldaten 
verfcmelt  en  gehoopt  by  de  voorgaende  Gouverneurs 

tegen  alle  goed  ad  vijs  en  raed,hebbende  daer  mede  ver- 
vult de  Steden  en  plaetfen  die  vrédelijk  en  wijt  van  oor- 

loge waren,  ons  jcgenwoordelijjc  doende  gevoelen  d'ef- 
fedl:  van  haer  voornemen  en  't  gene  fy  voortijds  hadden 
laten  verluiden,  te  weten:  datfy  't  Land  met  foveel 
foldaten  fouden  vervullen  en  belatten ,  dat  het  ons  ver- 

derf foude  wefen ,  alfo  de  geblevene  metter  daed  conti- 
nueren te  bederven  en  ruineren  alles,  en  fullen  tot  hun- 

nen vermete  komen  ,tenfy  uwe  Maj.  door  fijne  libe- 
raelheid  en  goedertierene  hulpe  ons  nieten  helpt  en 

vertrooft  met  eenige  tnilh'Oenen  van  fijne  financiën,  en 
dat  ten  aldereerften  en  op  't  fpoedigfte  :  want  hoewel 
wy  ons  bclaft  hebbsn  mette  bttalinge  van  de  Hoog- 
duitfe,  na  den  bereiden  wille  die  defe  Landen  altijd  be- 

toont hebben  ten  dienfte  van  de  fake  van  uwe  Maj.  So 

ift  dat  wy  door  't  gebrek  van  de  Gouverneurs  te  buiten 
gaende  onfe  macht,  geen  ander  toevlucht  en  konnen 
hebben  dan  aen  uwe  Maj.  en  de  felvige  te  bidden,  als 
wy  zijn  doende  mits  defen,wel  ootmoedelijk,  datgy 

ons  wilt  verlichten  na  uwegoedertierentheid,i'n  't  gene 
als  voorfz  is,  wy  geforceert  zijn  door  den  onuitvluchti- 
gen  nood  in  de  welke  wy  ons  vinden ,  wefende  de  fake 
gebrocht  in  meerderen  perplexiteit  en  uitterfte  nood, 
dan  men  foude  konnen  fcggen  of  fchrijven  :  de  princi- 
paelfte  Steden  van  herwaers-over  zijn  noch  belaft  met-, 

te  Hoogduitfe :  d'andere  regimenten  in  getal  van  9  of 
10  alle  gelicht  en  opgenomen  by  de  voorgaende  Gou- 

verneurs, zijn  verftroit  door 't  heel  platteland,  fulxdac 
fy  hen  mochten  verfamelen  om  't  felve  te  pionderen 
voor  haer  betalinge ,  daer  uit  volgen  mochje  een  gene- 
rael  oproer  van  't  volk,  welke  eindelijk  wanhopende, 
mochten  hulpe  en  refolutie  nemen  tefeer  fchadelijk 
den  gemenen  ftaet.  En  uwe  Maj.  en  fal  haer  niet  ver- 

wonderen van  fulke  nood  en  gebrek  van  penningen  of 

geld,in  de  welke  men  hem  herwaers-over  nu  is  vinden- 
de, indien  uwe  Maj.  wel  infiet,  hoe  veel  millioerien  den 

Hertog  van  Alve  en  fijne  navolgers, van  den  lande  heb- 
ben getrocken ,  en  in  hoe  veel  intereften  en  onkoften 

fonder  eenige  reden  fy  't  Land  gebrocht  hebben,  en  tot 

achten  en  eftimeren,  dat  onfe  Schepper,  aenfiende  met    wat  ontallijke  millioenen  mogen  belopen  depl
ond^ 

fijne  barmhertige  ogen  de  grote  rniferien,affliclien,  tor- 
menten en  periculen  die  wy  lijden  over  alle  zijden ,  en 

defuiverheid  en  oprechtigheid  van  onfe  meninge  en 

intentie ,  heeft  beweegt  geweeft  uwe  Maj.  te  vermor- 

wen  en  te  buigen  tot  metlijden  en  barmhertigheid ,  van 

onfe  arme  oude  uwe  getroefwe  onderfaten ,  hebbende 

ons  in  d'uiterfte  diligentie  toegefonden  Don  Johan  van 
Ooftenrijk ,  de  welke  inden  naem  van  uwe  Maj.  fulx 

met  ons  gehandelt  en  getra&eert  heeft,  dat  ten  leften 

fiende  dat  wy  anders  niet  en  begeerden  dan  te  blijven  in 

onfe  Heilige  Catholijke  Rooms  gelove ,  en  in  d'onder- 
danigheid  clie  wy  uwc  Maj .  fchuldig  waren ,  fo  heeft  hy 

ons  den  felve  vrede  metten  Prince  van  Orangien  ge- 

maekt,geconfirmeert  en  geaggreert ,  en  metter  daed 

doen  uitgacn  en  vertrecken  de  Spaenfe ,  Italiaenfe ,  en 

Bourgonfe  foldaten  ;cn  gefworen  t'onderhouden  de  pri- 

vilegien ,  vryheden  ,  en  coftumen  van  den  Lande,  vol- 
gende dien  als  uwe  Maj.  gedaen  heeft  in  fijn  blijde  in- 

komfte  in  defe  Nederlanden.  Ook  heeft  hy  van  uwe 

Maj-  verworven  confirmatie  en  aggreatie  van  de  felve 

pcismakinge ,  daer  beneftens  van  al  't  gene  dat  tuften hem  en  ons  is  gehandelt  en  geaccordeert  ,cn  gelijkelijk 

heeft  hy  in  den  naem  van  uwe  Maj.  geaccepteert  't  gou- 
vernement generael  van  defe  Landen ,  welk  {</  geweeft 

■ie  waerachtige  en  enige  rcinedien  om  dpfe  Provinti#n 

ringen,  roverie  en  uiteringe  die  de  foldaten  federt  ïp  of 

1 1  jaren  herwaers  hebben  gedaen  en  misbruikten  't  ge- 
ne men  heeft  moeten  beonkoft^n  en  dragen  ter  oorfa- 

ken en  federt  haerlieder  lefte  revolte  en  muiterie, welke 

fijn  en  belopen  tot  ontallijkeen  ongelooflijke  fommen, 

daer  vande  rekeninge  en  't  gevoelen  van  fulke  beleidin- 
ge uwe  Maj.  toeftaet  of  toekomt.  En  dat  meer  is  de  vre- 

ie  en  negotiatie  van  defen  uitgank  doet  of  maekt  dat  het 
credit  ganfeheiijk  verloren  is,  en  dat  in  defe  Provinciea 
ais  in  de  naburen  en  vremde ,  namentlijk  in  Antwerpen 
(waermen  voormaels  noit  en  heeft  geweeft  in  fautc  van 
gelde  totten  gemenen  nood  van  den  lande  hoe  groot  de 

•  felvige  ook  ware)  isbyna  gefaillieert  alle  middel.  Siet 
daer  Heer  Conink,  de  principale  oorfake  van  de  bede 
of  fupplicatie ,  die  wy  jegen woordelijk  zijn  doende  aen 
uwe  Maj.  de  felve  ootmoedelijk  biddende  dat  haer  ge- 

lieve hare  liberale  en  mededogende  ooge  te  werpen  op 

defe  fijne  oudfte  patrimoniale  landen  van  fijnen  fo  ver- 
maerden  geflachte,  en  ons  te  willen  helpen  meteen  no- 
tablc  fom  me ,  om  te  voldoen  de  foldye ,  Yoor  de  welke 

wy  te  vorens  hebben  betaelt  200fte  penningen. ,  van  aj» 
Ie  roerende  en  onroerlijke  goederen ,  en  iz  millioenen 
in  fes  jaren,  belopende  cle  drie  partyen  alleenlijk tOE 

meer  als  24  millioenen,  boven  de  accoorden  en  contri- 
bucien  van  de  landen  van  Gelder,  Utrecht,  Zutphen, 

PveL" 
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Overyffel,  Lingen,  Vriefland  en  andere,  niet  begrepen 
onder  de  felve  beden,  welke  al  verquift  zijn ,  fonder 
dat  wy  weten  hoe  enwaertoe.  Zijnde  nochtans  on- 
dertufichen  de  foldaten  op  onfen  hals  gebleven ,  de 
welke  boven  dien  by  faute  van  continuatie  van  hare 
betalinge  men  heeft  moeten  voeden ,  fpijfen  en  onder- 

(F.  a/i.)  houden  by  middel  van  fervitien  en  onverdragelijke 

quotifatien ,  daer  mede  men  't  arme  volk  gefchat  en 
uirgeperft  heeft ,  't  welk  faken  zijn  van  feer  gewichtige 
conlïderatien  voor  uwe  Majefteit.  Wy  begeren  wel 
onfe  uiterfte  macht  en  middelen  allenfkens  te  em- 

ployeeren  :  maer  ten  is  nu  in  ons  macht  niet  prompte- 
lijk  en  gereed  te  voldoen  ,  al  hing  daer  onfer  aller  lijven 

en  't  verlies  van  den  lande  aen  ,  tot  't  welk  fo  wy  niet  en 
hadden  voorfien  door  't  goede  beleid  by  ons  daer  toe 
gebracht,  ( hoewel  wy  noch  niet  vry,  en  niet  onsfel- 
ven  en  zijn  als  behoort )  het  land  ware  uwe  Majefteit 
ontvlogen  en  verloren,  en  dat  door  de  felve  foldaten 

die  't  Land  door  de  leninge  en  ordinaris  iecours  uitge- 
put en  gedroogt  fouden  hebben  van  alle  financiën  en 

middelen ,  en  ten  lellen  om  de  menigte  van  haren  ach- 
terftel ,  hen  fouden  hebben  willen  meefter  maken ,  en 

de  Provinciën  innemen ,  alfo  d'apparentie  daer  van 
feer  groot  en  klaer  is ,  en  noch  jegenwoórdelijk  de 
Hoogduitfe  mette  op-dragende  woorden  de  Steden 
daer  fy  garnifoen  hebben  dreigen  ,  al  or  de  felvige  haer- 
lieden  tot  hypoteke  of  verfekertheid  ftonden ,  d'welk 
fy  derven  feggen  en  fchrijven  ,  compoferende  en 
brand-fchattende  't  land  daer  rontom  na  haren  wille  en 
geliefte ,  en  extorquerende  de  Steden  felfs  daer  fy  zijn, 

ftcllende  den  ingefetenen  't  mes  op  de  kele,  die  van  ure 
tot  ure  anders  nieten  verbeiden,  dan  met  hare  Magi- 
ftraet  deerlijken  vermoort  te  werden,  fonder eenig of 

feer  weinig  van  dat  refpect,  d'welk  fy  behoren  te  heb- 
ben op  d'autoriteit  van  uwe  Majefteit.  Hetisdaerom 

meer  dan  reden  en  nodig ,  dat  uwe  Majefteit  op  't  fpoe- 
digfte  fecourere  en  affiftere  defen  armen  ftaet,  na  de 
goede  intentie  en  meninge  van  fijn  Hoogheid,  vol- 

gende de  legatie  en  afvaerdige  van  de  Secretaris  Efco- 
vedo ,  allo  wy  uwe  Majefteit  andermael  daerom  feer 
ootmoedelijk  bidden,  boven  dien  dat  aen  de  faken  fó 
veel  vcrlanx  leid  :  en  daer-en-boven  dat  uwe  Maje- 

fteit goede  geliefte  fy  te  continueren  ,  ja  te  vermeer- 
deren tegen  ons  fijnen  liefde,  vriendfehap  en  faveur, 

infulker  voegen  en  manieren  als  de  felve  voormaels, 
en  uwe  voorfaten  gedaen  hebben  ,  felfs  ten  aeh- 
fk-n  van  de  grote  getrouwigheid  en  dienftendie  uwe 
Majefteit  gevonden  heeft  ,  en  uwe  Majeftcits  na- 

komelingen of  fucceffeurs  eeuwiglijk  vinden  fullen , 
en  dat  fy  alfo  hopen  mogen  defe  Provinciën ,  wefende 
ïijnoude  Patrimonien  ,  door  middel  van  fijn  Hoog- 

heid wederom  herftelt  in  haer  glanfe ,  en  in  fuiken 
ftaet  en  wefen  als  uwe  Maj.  foude  mogen  wenfehen. 

Heere  Konink ,  wy  bidden  den  Schepper ,  uwe  Ma- 
jefteit te  mainteneren  in  zijn  heilige  befcherminge, 

ons  gebiedende  met  aller  ootmoede  en  onderdanig- 
heid in  de  goede  gratie  der  felver.  Uit  Bruffelden  20. 

van  Julio  1577.  Onderftond  gefchreven,  uwe  Ma- 
jefteits  feer  demoedige  en  gehoorfame  onderdanen , 
Vafalllen  en  dienaers  de  Staten  Generael  van  de  Ne- 

derlanden. Noch  lager  ftond  gefchreven ,  by  laft  van 

de  felve  Staten,  ondertekent,  Comel'iut  Welemans. 

ffêibbelrenjb  lianbeïbc  <&on  gjan  mette  boo2f3  Co- 
lonelien  ban  be  ï$oogbuitfen/  op  een  gcïjeel  anber  ma* 
nf  ere  altf  be  graten  meenben  /  toant  ïjn  mette  felbe  ee* 
nen  acnfïag  maeftte  /  omfjents  boegen  tenen  be&ta? 
ten/  en  P2actf  feerbe  om  bemabfoluit  meefter; ban  ben 
£anbe  te  manen  /  en  ïjem  te  berfefteren  ban  be  p^trrtt* 
paelfte  fterntcn  ban  ben2lan.be/  nelrjcbnamaetëge^ 
Wenen  beeft  bn  bé  geintercipicerbe  b2iebcn  /  hit  nn  aen 
be  boo2f3  f$oonbnitfc  Colonellen.  frfpeef /  en  oon  mebe 
ban  bc  b2tcben  bte  bn  aen  ben  Coninn  gefonben  babbe/ 
be  toelnc  in  ©janbrijfi  afgenepen  fnn.  ©an  gcltjncn 
ttfgcblenen/  bat  noctocl  be  ̂ etcetanö  <£fcobebo  ben 
Staten  fo  beel  goebe  en  febone  tooo2ben  toaö  gebenbe/ 
jen  fo  grote  belofte  toas  boenbe  /  bat  Ijct  berbe  ban  fijne 
meninge  en  intentie  toa.ö  /  aengefien  naermaetë  geble* 
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ben  i$bp  fijn  afgenepen  b2icben  gefenjebenaenben 
Conirtb  /  bat  bc  faften  ban  Ucfe  Xanben  niet  en  toaren 
te  remcöieren  ban  boo?  bier  en  Dloeb  /  en  nocD  bat  men 
be  Staten  moet  acnljitfen  b'ecn  tegen  ben  anberen/ 
om  öenluibcn  alfo  te  gemacftcltjfecr  meefter  te  toerben/ 
enb'eente  naftijenboo2  mibbèl  ban  b'anbere/  fotop eenf  beeljö  bier  boo2  bebben  berljaelt/  en  boo?t#  Bier  na 
tyeberfullcnbcrbalen. 

$iet  te  min  op  bat  ben  boojgenomen  öanbel  fecreet 
bïijbenfoubetotfünbertöb/  en  batftp  (^onfjan)  be 
Staten  fngeen  Qttaeb bermoebcn  enfoube  brengen/ 
fo  hitft  öp  ben  l^eere  ban  <02obenbonfe  ban  jKecbelen 
gefonben  na&2ufjel  aen  be  Staten/  enbebe  benluis 
ben  berblaren/  bat  bn  ban  toiüc  toatf  bem  toebcrom  te 
binben  binnen  252ufjel  bp  ïjcnluiben  /  om  fjcnluiöen 
perfoonirjb  teafiïfteren/  boenbe  ben  feibert  Staten 
boo?|teIlen  be  nabolgenbe  poincten. 

1  T*\ht  zijn  Hoogheid  geen  ander  begeerte  en  had-  £oïnc> 
-^de^an  hem  tefien  haeft  weder  gekomen  by  hen-  **n  öie 

luiden,  om  henluiden  perfoonlijk  teaffifteren,  ook  gjnoe 
met  middelen  na  fijn  vermogen,  't  gene  hy  van  menin-  Staten 
ge  is  te  doen ,  terftont  wanneer  den  handel  van  de  af-  ooet 
dankinge  der  Hoogdutifcn  ,  fuik  een  voet  genomen  KmJ 
foude  hebben,dat  hy  daer  niet  meer  van  doen  en  hadde.  om  fit 

2.  Maer  verftaende  dat  veel  quade  roepen  aldaer  ge-  »oo?fïcn 
ftroit  worden ,  om  't  volk  te  beroeren  en  de  Staten ,  te-  Jfe jfgL gens  de  waerheid  en  fijne  goede  meninge  ,  die  hy  met  fijn  feom» 
effect  genoeg  getoont  hadde ,  om  voorts  aen  te  weeren  fte  tot 

alle  miftrouwen  en  fcrupule ,  wefende  de  Spangiaerden  ̂ "A"' en  vremdelingen  vertrocken  en  jegenwoórdelijk  gear- 
riveert  in  Italien,  fijn  Hoogheid  foude  wel  begeren  dat 
men  eerft  remedieerde ,  tot  't  gene  defe  roepen  mochte vermeerderen ,  om  beter  ordre  te  ftellen  op  als. 

3.  Dat  men  door  middel  van  de  Generale  Staten  en 
particulier  vanBraband,  terftond  ordre  fteldetedoen 
cafferen,fcheiden  en  verfenden  na  henluider  huifen,tot 
ontlaftinge  van  de  Platte  Landen ,  de  Regimenten  van 
de  Heeren  Floyon ,  die  men  verftond  enige  oorfake 
van  alteratie  gegeven  te  hebben  aen  die  van  der  ftad 
Mechelen ,  t Tarnen  die  van  Egmont ,  van  de  Heeren 
vanHezeen  Berfele ,  de  welke  niet  jegenftaende  haer 
caffement,  bleven  in  grote  hopen,  foulerende  ganfelijk 
't  platte  Land ,  dat  men  daerom  foude  adviferen  haer- 
luiden  eenig  redelijk  contenternent  te  doen ,  om  de  fel- 

ve te  doen  vertrecken  ,  allo  mette  regimenten  van  an- 
dere Provinciën  gedaen  Was. 

4.  En  alfo  waerfchijnlijk  de  quade  roepen  herko- 
men van  quade  geeften ,  ongerufte  vremdelingen  en 

hereticquen ,  die  niet  en  poogden  dan  alles  in  't  ver- 
werren  te  ftellen  en  wantrouwigheid.  Sijn  Hoogheid 
foude  wel  willen ,  datmen  fich  wel  informeerde  op 
fuik  volk ,  om  die  uitter  ftad  te  doen  vertrecken. 

5.  Dat  de  voorfz  Staten  fouden  ordre  ftellen  in  hare 
faken  en  refolutien  fecreet  te  houden ,  en  te  dien  einde 
genen  ingank  noch  kenniffè  van  materie  van  State  ge- 

vende aen  anderen,  dan  wettige  Gedeputeerde,  en 
be-eede  van  niet  te  reveleren  watter  gehandelt  word. 

6.  En  om  des  wille  men  verftond  dat  eenige  vreem- 

de perfonaj;ie  en  naturel  Frangois,  hem  feer  onder- 
wond  van  de  faken ,  en  by  extraordinarife  wegen  deel 
hadde  in  de  refolutien  en  fecreten  van  de  Stacen  en 

landen,  felfs  onder  'tdexel  van  te  wefen  Agent  van 
den  Prince  van  Orangien  ,  begeerde  dat  daer  in  ter- 
itond  voorfien  worde ,  en  fo  de  voorfz  Prince  daer  be- 

geerde eenigc  Agent  te  hebben  óf  Solliciteur,  dattet  ee- 
nen  natuirlijken  of  ingeboren  zy  van  herwaers-over , 
en  niet  vreemdelink  ,  den  welken  niet  en  voegt  fich 
t'onderwinden  de  faken  ,  noch  te  wetende  Secreten 
van  de  Staten  en  Landen. 

7.  Dat  in  alle  occurrentien  de  voorfz  Staten  wilden 
houden  goede  correfpondentie  met  fijne  Hoogheid, 
addrefferende  hen  opentlijk  in  alleoccafien,twijfelach- 
tigheden  en  fcrupulen  aen  hem ,  alfo  hy  van  fijnen  we- 

gen doen  foude , reprimerende  alle  calumnien, quade 
roepen  en  bofe  interpretatien  van  goede  actiën  of  da- 

den en  meningen»  die  veel  quade  enongeruftige  gee- 
ften-ftroyen ,  om  te  augmenteren  en  vermeerderen  de 

miftrou- 
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miftrouwighéid,  en  't  Land  t'onderhouden  in  troublen 
en  garbouillien  of  oneenighcden. 

5©c  Staten  <*3cncracl  aeften  ricDDcnlic  öefc  atctcu- 
len/  enopalletf  gelet/  om  bc  Boogde  begeerte  bie  3P 

Bebben/  3ijne  igoogBcib  tontentcment  te  gebeninal= 
Ïc0  toat  OP  ttiag  begeren  /  Ucbben  op  poet  poinct  Bare 
rcfolutie  boen  dellen  /  aissbolgt: 

iscfoiu^  Cf|  banRcnboorccrd  3tme  ̂ oogBcib  aengaenbebe 
itebatt  Dameere  enBcrteltj&e  affectie/bie  Bp  tot  Benluiben 

{£&*  toaö  bragenbe/  en  tot  borberinge  ban  fjacefaRenof 
netaeiopaffatcem  25ibbenbc  baer  iti  te  toillen  continueren/ 
Depoinc»  cn  ft  yaeft  Bet  mogelp  fp  af  te  manen  be  negotien 

ISt?1'  metten  ̂ oogbuitfen/  onüenfclben  donbe  Bern  te  la* 
lp  ©on  ten  binben  bpBaerlieben/  enboo23ijncfingulieregra* 
3ffln     «e  en  onberlinge  correfpoubentie  te  berbolgen  en  een 

Sou*einöc  tc  maftcn  üant,e  *"aRc  öc^cr  öet,?uhtcc  $et,cc* öpn:      lanben. 
„  2.  «De  tooo?f3  Staten  toaren  ten  uitterden  bebroeft 
„  ban  fulfte  guabe  roepen  /  bf  e  niet  en  proccbeccbcn  ban 
9»  ban  quabe  geeflen  /  tenbecenbe  te  turberett  bc  gemene 
» rude/toaer  in  men  moeftt  feer  remebicren/mitg  fcljrij* 

9j  benbe  brieben  aen  be  jjBagidratcn  ban  be  flcbon  /  't  fp 9>  om  te  bernieutoen  en  er cewcren  be  $laccatcn  boortij* 
9i  bengebccerneert  op  fulfte  baeb/  of  toelom  fecretelijR 

3>  ficBte  informeren/  enmctalber  bifcretie  t'acBtetlja; 
?> lenb'auteucg/  enbtete  flraffen  en  corrigeren  anbere 
9»  ten  ercmple.  €n  niet  te  min  bernaopten  be  boorf3 
9>  Staten /bat  3i)ne  l^oogueib  ficBBabbc  genoegt  met 
j>  3ijnc  jegentooorbigïjeib  Op  Bacrlicben  /  alfo  BP  beg  ban 
«  goebert  toille  toa$  /  ja  fulRS  uitterlijft  begeert  en  affec* 
y>  teert  /  bat  ful&e  fp2euRen  foube  boen  b2CRen  en  cejfeten 
3>  3-  Sön  ̂ oogöeib  mocDt  toel  getoaerfcBout3ijn/ 
9>  batpbec$robincie  gccaffccctBabbcBarefoibaten  /fo 
jï  ook  ober  lange  gebaen  fouben  Bebben  trïe  ban  25:a- 
j>  banb/  fobenoob  enöortljeib  ban  ben  gelbebaerniet 
»  Babbe  tegen  getoeed  /  nocDtantf  Dabben  be  Staten 
j>  <©eneraelDen'tfelbe  bermaent/enopBenberfocljtte 
»  meer  reifen/  en  om  bat  be  principale  foulle  balt  op 
»  'tlanbban252abanb/  baeren  toaggeen  ttDjjffeï  acn/ 
9j  of  be  boorf*  Staten  en  beben  alle  beboir  /  en  berdrefe* 
)'  ten  alle  mibbelen:  bangelpRenarbeibenbeCSenerale 
s>  Staten  bagcüjr  om  ban  gelijnente  boen  met  Bet  boiR 
»  ban  ben  ï&eerebantflopon/  en  ban  alle  anbere  nocB 

»  3ijnbe  ten  lafle  ban  't  arme  boln/  tot  Baerlieberfeer 
»  groot  en  onuitfpreftclijR  berbriet/toillenbe  toel  abberte* 
a ■>  ren  bat  banben  regimente  ban  ben  l^eere  ban  25erfele/ 
»  maerrefterenbe  toa?  een  Compagnie  inbe  (lab  ban 
» jKaeftricDt  /  en  bat  met  tocte  en  toille ban  5tjne  ï|oog* 

»  4.  *Be  boorf3  Staten  en  berflonben  niet  te  toillen 
«  berbragennocb  patrocineren  fulne  breembe/  nocDan- 
«  bere  berfioorbersf  ban  be  gemene  rufle.  Cnbunntöen 
3>  bat  men  öaer  in  moebt  becfien  en  remebieren  met 

» fenrüben  aen  be||lQagiftraten  banbe  (leben/alies  in 't » tbjebeartieul  tögeroert. 
«  y.  't  ̂oogfle  bat  be  Staten  Dabben  geljab  febert 
»  bit  poinct  iggeeffectueert  /  toorb  genoeg  betoefen  bp 
"  't  gene  bat  fpfjebben  boen  eben  allebe<©ebeputeerbe/ 
"  felfjs totten  minflen  Clern  banben  €omptoire/ban 
« feercette  öouben  alle 't  gene  baer  paffeerttnfiareber* 
»  gaberinge/ en  fullcn  bc  Oanb  lioubcn  batterniemanb 
"  en  fal  geabmitteert  boorben  /  fp  en  3ün  toettelp  gebe- 
*  puteert  /  en  geabbopeert  bp  be  i^robincien. 
9  6.  ̂ eboorf3  Staten  en  bebbenontfangennocöge^ 
"  abmitteert  in  't  fecreet  ban  Bare  bergaberinge  en  rcfo- 
'» tutten  /  ecnig  Sdgent  ban  ben  l^eere  #rince  ban  <©ran- 
"  gien/nocDöem  georbonneert  eenig  beelofcopiebaer 
"  ban  te  boen:  maer  Debbentc  meer  reifen  berfocfjtbp 
"  b2icben/  baer  brenger  bantoa.öbe  I^eere55aefborp/ 
"  batmen  baer  fenben  foube  be  <©ebeputeerbe  ban  be 
"  Staten  ban  ̂ ollanben  ̂ eelanb/  omtcaffifterenbe 
"  fancn  /  en  Ben  te  gerebcr  bolboeninge  te  geben  in  't  gene 
"  belangt  be  faBen  ban  Bunne  ̂ robincien. 

7.  't  3©aö 't  Boogfle  en  fingulicrde  begeren  bat  be 
3'  boorf3  Staten  altitftë  geBab  Babben/  te  Bouben  een 
"  boihomcn  en  bolmaehtc  torrefponbentie  met  5un 

^oogBeib  /  tot  D^m  te  topen  ctt  fabbrcfferen  f n  alle  no^  (F.  Xi  \ 
bigcoccafienen  occurrentien/  alfo  3P  altijbjes  gebaen 

Babben/  en  om  te  bebtoingen  allecalumnien/guabe « 
roepen  en  flinre  interpretatien/  bocBt  Benatëuobctv  « 
bat  baer  in  foube  mogen  berfien  toorben  bpbebjegen  « 
boben  geroett/  en  met  te  min  be  boorf5  Staten  begeer^  « 
ben  in  alle  getroutoigBcib  fnn  J^oogfjcib  te  bmm  geen  « 
oore  te  toillen  berienen/nocij  licBtbaccbig  gclobe  te  ge*  « 
ben/  al't gene  Bern  mocBttocrben  ingeblafcn  enge=  « 

rapporteert/  felftf  niet  toe  te  laten  of  t'ontfangen  cc*  g 
nig  rapport  bat  niet  getenent  enfp/  omb'auteurjfte  « 
onberfoeften  na  bat  befaftc  fal  bercifcBen  en  merite-  rt 
ren  /  en  om  gelijne  occaficn  te  bieren  ban  ben  gemenen  ce 
bolne  /  niet  ïtonncnbe  begrijpen  grote  oorbeien  /  te « 
boenbertrccBcnbolgcnö  bc  pacificatie  ban  <0ent/ en  « 
Bet  tractaet  gemaent  met  3üri  ̂oogBcib  /  alle  aenBah*  « 
geren  of  aengcBangen  Bebbenbe  be  gemutincerben/ « 
felfs  buiten  3ijn  ̂ of  bic  baer  ban  fufpect  3Ü"  /  becBo-  5 
penbc  bat  baer  grotcltju  mebe  fouben  toerben  afgefne-  " 
benb'occafien  ban  fufpicie  en  balfcfie  appreljenfien.  3 

25iböenbc3tjnl|oogBcib  befcantbjoorbeenabberteri* « 
tiein'tgocbeteintet:p2ctccen/  enbe  Staten  altijbsS  te  « 

Bouben  in  3öne8óebgundige  memorie  en  reeomman* <c batie.  1 

D^bJijIe  <©on  gian  nu  fijn  fane  meenbe  fefterltjö 
aengeleibteBebbenmette  boorf3  ï^oogbuitfe  €0* 

lonellen /bie  Bpinfnnen  biend  fecretelp  Babbeaen? 
genomen  /  en  Ben  belooft  Bare  bolle  bctalinge  ban  ̂ m 
Coninfe  te  boen  Bebbcn/  Ben-luibcn  ooft  broet  manenbe 
bat  be  Staten  Ben  focljten  baer  ban  te  frudreren/ja  bo^ 
ben  bien  't  ïeben  te  benemen  /  fo  fp  niet  en  toilben  fon* 
bergelb  uit  Bet  Sanbbertrecnen/  fo  biel  baer  occafie 
om  mette  minde  moeiten  tcticrtrccKen  uoubenbe  Beni 
berfenert  banbe  dab  en  nadeel  ban  SGnttöcrpem  toant 
be  ̂ertoginne  ban  ©enbofmeof  beConinginneban 
^abarre/toilbe  om  Bare  gefontBcibö  toiüeeenrcife 

boen  na  't  &pa  in  ben  Xanbc  ban  %uvb  1  't  bocln  ber* 
dacnbe/  Bp  beinfbe  ficD  be  felbe  te  toillen  albaer  ber^ 
gefclfcïjappen  /  om  Baer  ecre  te  betonen  /  Beeft  bcrDal* 

ben  bele  banbe  boornaemde  peeren  ban't&anbett 
?Hbel  fip  Bern  ontboben  tot  HBecBelen  /  en  onber  anbere 
oor  ben  Prince  ban  Cimap  /  fonc  ban  ben  ̂ ertog  bart 
3üerfcBot/  bebjelaealsf  Eieutenant  ban  fnnenbabec 

commanbeerbe  op  't  Cadeel  ban  ICnttoerpen  /  ook 
mebe  ben  ̂ eere  ban  ©ille/namaeïö  <ö5rabe  ban  $5en^ 
nenburg/  W  in  ©rieflanb  of  tot  (aroeningenbjaö/ 
bocB  befe  quam  te  laet/cn  al$  BP  al  toa$  bertrocnen  na 
35amem  nm  ben  tyiimt  ban  Cimap  Bab  Bp  gefcBre» 
ben  bat  Bp  bp  Bern  foube  nomen  tot  HBecBelen  /  bat  BP 
Bern  albaer  foube  fprefeen  ban  fefcere  fanen/  WW^ 
berricBten  foube  Bebben/en  bat  Bp  Bern  foube  bergefel* 
fcBappenna  j^amen/  ombe  boorf3  J^ertoginneban 
©enbofme  te  geleiben  na  be  fonteinen  ban  Spa.  ̂ z* 
fe  fonteinen  fnn  gelegen  omtrent  bijf  mijlen  ban  %u\W  & 
eenftalfmijle  ban  Bet  S^orp  Spa/  in  een  feerludiö  w  * 
25ofcB  /  toefenbe  een  beel  ban  Bet  bofcB  ban  3Crbenne :  JJ, 
en  men  feib  bat  bit  toater  beelberBanbe  fieaten  ge*  t>«  { 
neefl  /  befonber  be  berbebaegfe  en  bierbebaegfe  Soort*  f' !  * 

fen/<©rabeei/  ofrijfenbe  Steen  en  3©aterfucBt/&et  «ji» 
fuibert  be  mage  /  Bet  beröoelt  be  leber  /  BetberlicBt  en  "\ berfacBt  ScBtatica  en  f  lerecjjn/  geneed  be  uitbro* 
ginge/ en  purgeert  Bet  iicBaemen  maeötfeergoebett 
appetöt  en  lu(l  om  te  eeten  fo  men  feib  /  en  eenige  toet 
ban  fcBrijben :  bit  toater  gebronnen  jijnbe  /  fmaent 
toatnaBetpfer/  en  aen  B*t  bier  gefet/  toorb  ten  eer* 
denbroefen  turbel/  baer  na  Hlaec  en  rootacBtigbait 
bertoe  /  b'toelö  baer  boor  Komt/  fomen  meent/  bat 
Betlanbbol  isban  pfere  mijnen/  en  baer  boor  Krijgt 
Bet  toater  in  Bet  boorlopen  eengbeetëbe  fmae&banp* 
fer :  alle  jaren  in  be  maenb  ban  giuliuiS  Romt  Bier  feer 
beel  bolRö  ban  allen  namen  /  en  Boe  toarmer  Boe  beter 
en  gefonber  Bet  ijS.  ̂ ©e  $?intt  ban  Cimap  /  gelp  ge* 
feib  f  tf  tot  HBecBelen  geRomen  3ijnbe  bp  ̂©on  3fan  /  en 
bat  B^m  «©on  gian  ban  gene  fafeen  om  te  berricBten 
bermaen  en  bebe/  Beeft  fijn  oo2lof  begeert  omtoeber* 
om  te  Reren  in  't  Cadeel  ban  3lnttoerpen  /  alïf  daenb s 
tot  3önen  lade.  <©on  2Ban  Beeft  Bemgeanttooorb/bat 
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Bp  bem  becgefelfcfjappcn  foutie  /  om  De  boo2f3  ̂ ecto 
ginnebanilenbofme  te  geleiben  na  <§pa:  èn  Dat  lip 

boo2fien  baöbeban  be  boo2fcftece  betoatingeban  't  fel* 
be  Caltecl  gcbucenbe  fijn  aftoefen  /  tnant  lm  babbe 
Daec  toe  gecommitteect  31op0  Du25lop$/lieeceban 
Couclong  of  i€ccfïong.  2fil$  l)P  nu  becftonD  Dat  De 

SSL  b002&  ̂ Tötiinoinnc  genaeftte  /  io  öp  uit  jjRecljelcn  bec* 
•ebtutr  togen  na  karnen  /  met  alle 3Ün  igofgefm/beleiDmet 
Btröe  bele^eecencn<gDelenbanben3lanDe:  fjebbcnbealle 

J5J2/  5U«  bagagie  opgepaftt  en  Doen  toeebboecen  /  alle  't  ge* in  De    neöptjaDDe  binnen  DefteDe  ban  2Ö2uffel  enlBecïje* 
-onin>  len/  fonDec  Daec  kt  te  laten:  jafo  becceDat  l)p  DeDe 

"affe!'  ücrB°Pc«allep20bifie  ban  Dentöijn  Die  bp  in  Den  ftel* ij.ip;    bec  haöDe  /  Daec  op  mccftelijft  genoeg  te  Bennen  geben* 
De  Dat  bP  toat  bpfonbectf  in  Den  fin  moft  bebben  /  noclj* 
tantfen  ftabbe  men  geen  fufpiciebaec  ban /fofecceet 

babbe  [)p  fijne  aenflagen  gemaeftt/  De  toelli  alle?"  naer 
fjp  f)em  meeflee  ban  'tftafteel  ban  $amen  gemaeftt 
fjabbe/  aen  Den  Dag  guam  /  fo  men  in  't  betboig  ban Defen  falbccftaen. 

M  bc     «Docft  eer  top  Daec  toe  bomen  /  fulïen  top  eenige  an* 

;;ng.  Dece  faften  Die  fnec  en  Daec  omtrent  Defen  hjD  öefcftieD ngicn/  3ijn  becbalen.  Qc  pointe  ban  <©cangien  /  Staten 
.uien  Dan  ̂ ollanD  en  geelanD/alftoetoel  fpluiDen  toiften 
;  £  "* J1'  Dat  De  ̂ pangiaecDen  /  Italianen  en  25oucgoenfe  uit* ;  eianb  ten  2lanDe  toacen  bectcoeften/  fo  en  toacen  fpnocb* 
loeien  tano  niet  fonDec  acbtecbenften  op  Den  banbel  ban 

^ongjan  f  Detoijle  (p  meeftten  De  gcOtegebefnftbeiö 
Die  Ijp  ban  Dec  eecftccuccn  af  gepleegt  babbe  /  fo  ben 
oofi  fufpect  toas  /  Dat  niet  jegenftaenbe  bet  eeutoig 
ottiict  onDec  anDece  toatf  inboubenDe  /  Dat  fip  bem 
foube  (aten  Dienen  ban  De  natucele  ingefetene  ban  Den 
EanDe  /  ftp  b?  bem  in  fijnen  Dienft  biel  becfebeiben 
^pangiaecDen  /  en  Italianen  /  bebbenbe  tot  fnn  l^of- 
meeftec  genomen  25aptifta  De  €ari$7  en  bouben* 
De  acbteccaet  mette  felbe  en  anDece  gefpangolifeec* 
De.  ©ofttoaaften  fufpect  DatbptcactecenDetot^oep 
mette  «SeDeputeecDe  ban  De  Staten  «Bcnecael/  eeeft 
geenfinö  en  toilDe  beeftaen  tot  app20batie  ban  De  pa* 
tificatte  ban  <©ent/  Daec  na  tot  Ifêaccbe  in  Jpamt* 
ne  gebeel  op  eenen  bot  /  bem  cefolbeerDe  tegen  sijn 
eeeft  boo2nemen  De  felbe  Staten  te  acco2Decen/niet 
alleen  be  approbatie  ban  De  boo2fcb2eben  pacificatie/ 
maec  ooft  bp  na  al  't  gene  Dat  fp  begeect  babDen  /  acb* tenbe  bat  foDanigen  fubijten  foetigbeiD  niet  boo2t  en 
feonDe  ftomen  uit  fijn  natucel  /  maec  uit  een  anDec  002* 
fafte  /  De  toelfi  bem  Dtoong  $bn  natucel  te  fo2cecen 
boo?  eenigen  tijD  /  om  tot  fijnen  beften  en  gelegenen 
tijDe  /  fijnen  toille  en  boo2nemen  te  betec  uit  te  boecen : 
baecom  Deboo2fcb2eben  Jfcince  en  ̂ taten  ban  ̂ ol* 
lanD  en  ̂ eelanD  te  meec  op  baec  boeDe  toacen  /  en 
op  ben  becfeftectfteiD  icttenDc.  <DocO  alfo  fp  D002  De 
boo2gaenDe  oo2loge  fcec  becaebtect/en  Datfe  feecbe* 

f  toaect  toacen  D002  D'inb2eftinge  en  Doo2fteften  ban 
De  Dijften/  fo  baDDen  fpal  obec  eenigen  tijDgecefol* 
beect  /  Datfe  tot  Ijenne  becfeftectbeib  alleen  in  Dienft 
foubenbouDen  4.?  CompagTticn  folDaten /elfteCom* 
pagnietot  113  boofben/en  30  febepen  ban  002I0* 
ge/  metgoebeo2b2e  te  betalen/  en  bat  fp  alle  bet  an* 
Dec  Hcijgöbolb  fouben  afban&en  /  en  ficb  ban  bet 
obectaliige  ontlebigen/  baec  toe  fp  ooft  Commifla* 
ciffen  Dabben  geo2boimeect/om  be  felbe  afbannin* 
ge  te  boen.  ̂ ebbenbe  ooft  berfebeiben  tcactemen* 
ten  becminbect  eneenige  afgefebaft/ombe  boften  fo 
bcel  mogelijften  toatf  te  berlicbten.  &v  fjebben  ooft 
Commiffaciffen  gco2bonneect  /  Die  ben  in  alle  <©02* 
pen  lieten  binben/  om  benteinfo2mecen  op  befeba- 
De  Die  De  felbe  geleDen  baDDen  /  fo  D002  De  folDaten  ban 
ben  eigen  bolft  1  ban  De  bpanDen  /  atë  ban  anDec  on* 
geb?uiftbanDei[anben/  om  alfo  op  alletf  te  letten  en 
goebe  02b2e  te  ftellen :  ooft  op  De  becpaebtingeban  De 
gemene  miDDelen/  om  te  onbecbouben  enteblijben 
in  bec  Unie  tnftcDen  alle  be  Abelen  en  ̂ teben  ban  be 
felbe  llanben/  tocfenbe  onbee  'tgoubecnement  ban Den#2ince  met goeD  beueben  en  caeD  ban  De  felbe  flj* 
nc  <Crcellentie  gemaeftt/  te  maften  pectinenten  ftact 
op  te  betalinge  ban  De  folDaten  en  tcactemcnrcn 
en  ferjepen  /  o^b?e  te  (lellen  op  'tonbecDoub  ban  De II.  Deel. 

Ooripronk  der  Nederlandfè  Beroerten. 
^eDicanten  en  aDminiflcatie  W  «©eeftelij&egöeoe* 
een  /  Daec  uit  De  45eeffeli)fte  pecfonen  alimentatie 
tocebe  toegeboegt.  ©O02to  op  De  betalinge  ban  't  bec- 
loop  Dec  centen  ftaenbe  geaffigneect  op  De  ÜanDen 
ban  i^ollanD  /  om  te  boo2ftomen  alle  f  toacigljeDen  Die 
obec  b'ingefctcnen  ban  ̂ ollanb  fouben  mogen  cijfen, d§P  IjcDben  ooft  gecommitteecteenige  Ïanb-D20ften/ 
om  be  platte  lanben  te  beb2ijben  ban  't  geboefte  /  Dat* tec  belc  liep/  onDec  Deccl  ban  afgeDanftte  folDaten/Den 
buifïuiDcn  bcel  obeclaft  DoenDe  /  en  meec  anDece  fafteit 
Den  toelftanD  ban  Den  3lanDe  aengaenDe/  Daec  in  al* 
leo2D?egefteltitfgetoo^Den.  ïDen  10  gjunpftfpeefDe 
$)2ince  aen  De  Staten  <0enecael  Defen  naecbolgenDen 
b2iefinf  canö/  Die  top  in  ïDiutg  alDiec  DeDben  toil* len  bp  boegen» 

A/f  Yn  Heeren ,  daer  en  is  niemand  van  ü  luiden , of 
-LT *ny  en  fiec  en  bekent  wel  dat  de  pacificatie  te  Gent 
gemaekt  den  8  van  November, en fygeweeft de ee- 
nigeen  fouveraine  remedietot  ontallijke quaden  en  ca- 

lamiteiten j  welke  ons  arm  Vaderland  zijn  overkomen, 
en  dat  met  eenen  afgewent  is  Het  onverdragelijke  jok 
van  de  wreedheid  oftyrannye  van  de  vreemdelingen, 
mette  welke  men  ons,  en  onfe  nakomelingen,  wilde 
eeuwelij  k  benouwen  en  overvallen. 
Waer  toe  en  met  wat  geheelheid  ,  rondigheid  en 

moeiten  ik  my  liberalijk  hebbegeemployeerten  in  ha- 
zard geftelt,  alle  mijne  vrienden,  broederen ,  goede- 

ren ,  befit ,  en  't  leven  felfs ,  is  ook  jegelijk  kenlijk ,  als ook  de  dapperheid ,  goede  trouwe  en  conftantie  of  va- 
ftigheid  de  welke  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  in 
defe  fake  hebben  gebruikt,  hebbende  met  hen  eigen 
lijf,  leven  ,  en  middelen ,  de  brugge  geleid  over  de 
welke  men  gekomen  is  tot  een  finguliere  en  gewenfte 
deugd,  is  een  jegelijk  fo  bekent  dat  ik  onnodig  acht, 
als  overvloedig  zijnde  ,  daer  van  te  difcoureren  en  tè 
verhalen. 

En  niet  te  min  alfo  door  de  faftien  en  flinke  praktij- 
ken van  eenige  (de  welke  hen  vindende  weinig ge- 

affectioneert  totten  Vaderlande)  niet  pretenderende 
dan  d'uitterfte  ftatenen  eerendoor  't  verlies  van 't  fel- vige Land, en  onder  andere  dexelen ftuderen  weder- 

om te  brengen  d'eerffe  diflentien  en  civiie  oorloge, daer  door  de  weldaden  die  wy  ontf  ingen  hebben* door 
de  hand  en  eenig  faveur  van  God ,  lichtelijk  mochten 
worden  vergeten. 

't  Is  alfo,  datom  hetdevoirdat  ik  hebbe  totten  Va- 
derlande, en  d'affj&ie  die  ik  altijd  gedragen  hebbeen noch  drage  tot  u  Jieder  dienft ,  ik  niet  en  kan  laten  u  lie- 

den met  affectie  te  bidden  en  vermanen  wel  ernftelijk, 
als  ik  u  lieden  vermane  en  bidde  by  defen,  dat  of  't  alle 
de  refte ,  't  fy  door  vergetenheid ,  of  door  vervaertheid, of  luifter  van  eenige  ontleende  coleuren ,  quamen  ach- 
terwaers  te  deyfen,  en  uit  u  luider gefichte  en  memorie 
tetrecken,  tenminftendat  u luiden  gelieve continue- 
lijk  voor  oogen  te  ftellen  de  deugd  die  't  gehele  Vader- land ontfangen  heeft  door  de  voorfz  pacificatie. 

Op  datgy  lieden  verftaet  't  gene  de  waerheid  is  ,  dat 
alfo'tbeginfel  van  der  hope  welk  jegelijk  hadde,  van de  Landen  te  fien  wederom  geftelt  in  hen  oude  rufte, 
fleur ,  en  profperiteit ,  daer  door  begon  ft  is ;  fo  en  iffer 
ook  geen  remedie  ter  wereld  van  't  felvige  goed  en  ge- luckigbeginfel,  tot  een  gewenfehten  einde, dan  door 
de  gehele  en  daedlijke  volkomenheid ,  en  perfecte  on- 
derhoudinge  van  de  poindten  daer  in  begrepen  en  ge- 
capituleert. Dat  is  oorfake  dat  ik  u  luiden  bidde,  mijn  Heeren, 
datftellende  dit  in  confideran'e  als  d'importantie  van fuiken  fake  meriteert,  gy  luiden  wilt  eenmaeltedege 
te  hand  houden  ,  opdat  den  voorfz  fo  faligen  peys  voor 
den  Lande,  en  die  gy  luiden  fo  folemnelijken  gefwo- 
ren ,  en  fo  mcnigmael  geratificeert  hebt ,  mach  ten  uit- 

einde volkomen  en  perfect  wefen,  want  tot  noch  toe 
fchijnt  dat  wy  eer  een  fchaduwe  of  figure  in  apparentie 
hebben,  dan  de  waerheid  en  't  lijf,-  dewelk  doet  dat  wy 
in  'tgenerael  ons  bevinden  berooft  van  de  principale vrucht  van  dien  ,  te  weten  van  een  vafte  vereeninge  en 
fuivere  vriendfehap  ,  met  verfekert  vertrouwen  den 
eenen  metten  anderen ,  aengelien  als  noch  op  defe  ure, $aaa  gelijk 
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gelijk  als  wy  breder  vertoninge  hebben  gedaen,  aen 

mijn  Heere  van  Grobendonk ,  en  den  Doctor  Leoni- 

no,  u  luiden  Gedepurecrde. 

Men  fiet  ook  noch  niet)  dat  de  goederen  gereftitu- 

eert,  noch  gouvernementen  vereenigt ,  noch  deuit- 
landcrs,die  hen  verklaert  hadden  demeeftevyanden 

van  den  vaderlande,genomenen  gefaccageert  hebben- 

de goederen  en  faculteiten  van  de  inlanders,  tewefen 

vertrocken,  noch  de  gevangenen  geftelt  in  vryigheid , 

noch  de  gebannene  toegelaten ,  noch  de  oude  privile- 

giën te  zijn  gereftitueert ,  noch 't  geattenteerde  ter 
contrarien  van  dien  te  wefen  gerepareert :  maer  felts 

het  fchijnt  dat  wederom  en  op  een  nieus  men  weder 

foekt  lagen  en  pra&ijken,  om  allenf  kens  mette  voet 

te  floten  d'autoriteit  van  de  Staten ,  en  vremdelin- 

gen  in  geloof  of  credit  te  brengen,  de  gene  die  beginfel 

enoorfoek  -zijn  geweeft  van  de  generale  ruine:  ja  dat- 

men  poogt  weder  rigoreufelijk  te  werk  te  leggen  de 

placcaten  op  't  ft  uk  van  de  Religie,  weder  oprechtende 
delchavotten ,  om  te  tyranniferen  de  confeientien  van 

de  arme  inwoonderen ,  en  alfo  weder  oprijfenquade 

laden  van  dnTentien  of  fcheuringen ,  die  ons  alle  cala- 

miteit ,  miferie  en  defolatie  voormaels  by  gebrocht 

hebben ,  welke  faken  mijne Heeren,  die gyfelfs  lichte- 

lijk kont  oordelen  na  de  wijsheid  daer  mede  u  God  bc- 

gaeft  heeft,  enkonnen  niet  dan  doen  aenwaffen  en 

baren  grote  veranderingen  over  d'een  en  d'ander  zijde- 
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geftelt  inde  voorfz  pacificatie ,  fonder  welke  den  peis 
niet  en  kan  confifteren  of  forteren  effect ,  en  nochtans 

betonende  hen  ftrak  en  traeg  tot  fo  redelijke  faken ,  ge- 

ven genoeg  re  kennen ,  dat  fy  genen  groten  luft  en  heb- 
ben te  mainteneren  den  peis  en  ruftepublijk  vanden 

lande.  Alfo  de  voorfz  Heeren  van  Grobendonk  en 

Leoninus,  en  ook  d'andere  Heeren  gefondenby  fijne 
Hoogheid,  hebben  mogen  fien  en  kennen:  't  welk  ik 
u  luiden  welhebbe  willen  waerfchouwen ,  op  datgy 'c 
metrer  waerheid  mochtoordelen ,  en  ordre ftellen ,  op 
dat  de  generale  peis  mach  worden  onderhouden ,  als 
tot  welftand  en  rufte  van  den  lande  behoort. 

Mits  welken  na  mijne  affecteufe  gebiedenifle  in  u 
luiden  goeder  gratiën,  bidde  God  mijne  Heeren,  u  lui- 

den te  verlenen  een  goed  lank  leven.  Uit  Haerlem  de- 

fen2oJuny,  1577.  <0nber(tonb.  U geaffectioneerde 
Vrienden  Patriot  tot  uwen  dienft.  Ondertekent  Gui- 

liaem  de  Nafau.  ̂ etOpfClj?ift  toag:  Aen  mijn  Heeren 
de  Gedeputeerde  van  de  citaten  Generael  defer  Neder- 

landen ,  wefende  vergadert  tot  Bruflèl. 

Tyep?inceban<0rangien/op  bat  ïjp  alle  ftoarig*  JE 
-Lyi)cbcn  en  on-b?cbe  ban  binnen  in  alle  be  plaetfen  ban  < 
enftebenban  fijn  goubernement  foubetoetf)  nemen/  *«w 
en  beter  o?b?e  fMIen  /  en  een  jegelijB  contentement  ge-  JJJf 
ben/  cetföetnfcefentijö  ban  b'ccnftebeinb'anbere/  Deftc 
oob  ïjet  ganfefte  Soojber  guartierbooi/  altoaeröp  *« 

Suixdatfeertevrefenis",  tenfydatgyordreftekopde )  febect  fijne  eerjïe  aen&omfïe  in  ̂ ollanbnacr  fijne  Uft*  JJj* volkomenheid  van  de  voorfz  pacificatie, wy  weder  ful-  j  Iantlf0f|ettV/  ntet  Cn  töaö  gerjoeeft/  D00?be  grOteOC*  entn 
jen  vallen  in  argerftaet  dan  wy  ooit  te  voren  geweeft  j  Clipatioi/  ftoarigtjcib  en  bcletfelcn  tttC  f)cm  bagelijr  <$oc 
Zijn.  I  boo:ge6omen  toaren.  I^et  ware  bp  na  onmogelijk  te D 

Boven  't  gene  dat  gy  by  't  fel ve  middel  fult  verliefen,  I  befcfaijben  De  grote  blljbfcbap  enb?cugbe  btCfebOO? 
neffens  alle  volkeren,  Provinciën,  en  vremde  natiën,  fijne  fiomfïe  ontftngen/  elfi  IjUlt  fjem  geïUCRtg  bte 
de  reputatie  en  lof  die  gy  lieden  airede  verkregen  hebt,    fjemmaer  en  BOnbe  BOttien  te  fien/  fpöielbenfjem/ 
door  die  adeofdaedfoheroyk  en  grootmoedig.  Aen- ,  naefi  <*5ob/  boo^  ben  eentgen  berloffer ban  alle  fjare 
gefiendatjegelijkfiende  't  gene  gy  lieden  fo  wel  begoft    ellenben/  en  bat  f)P  ften  Uitte  flabemte  bet  ̂ patl- 
hebt,kec,eenfakeindewelkegelegenisallefaligheid<  gtaerben  en  toembelmgen  bcrloft  fjabbe  :  't  gemeen 
vryigheid  in  fulke  imperfectie,  en  datgy  dedeureop    bOlB  in  f)et  |i>00?bec-quacttec  en  noemben  fjeitl  ntet  gf I 
doet  aen  de  gene  die  hier  namaels  over  u  luiden  fouden  j  ban  3©tïlem-baber/  fp  fpjafcen  en  riepen  tegen  ben  5te 
willen  fulke  wraek  nemen  als  fy  begeren,  en u luiden  •  anberen  3Billettt-baber  tó  geBomen/  enöatttietful*  ben 
t'famentlijk  met  uwe  nakomelingen  gebrocht  fien  on-  I  fien  affectie/  bat  men  be  blljbfcDapin'tfjerte  toefen-  jf?"| 
der  't  jok  van  dienftbaerheid ,  ongelijk  on  verdragelij-    be  /  Uit  be  aenftC[)ten  mOCf)t  fCDeppen  /  toatfip  riet  /  JJ,"ci 
ker ,  dan  geweeft  is  te  voren,  de  fel  veen  fullen  anders  j  toerö  aengenomen/  en  boo^  goeb  gebouben  enacf)6  toet 
nier  konnen  oordelen ,  dan  't  gene  in  defe  is  gedaen  tot  i  terbolgt  /  ban  geiij&en  ö*  P?inte  ban  «èrangien  toaer  2W- 
noch  toe ,  is  her-gekomen  eer  uit  eenige  paffie  en  qua-  ï)P  guam  tOOnbe  f)p  ÜC  minfie  /  fO  toel  Ql$  be  meefte  / 
lijk  gefondeerde  onpatientie*,  dan  van  eenengcarre-    alle  b?ienbellJBDeib  en  goebgelaet/  met  b)00?ben  m 
fleerde  raed,  conftante  vromigheid ,  en  deugtfame  re-  alle  manieren  /  fo  ïimfc  ban  öem  Dabben  een  feer  goeb 
iblutie ,  gefondeert  in  gerechtigheid  en  juftide.  genoegen  en  contentement  /  tractcerben  pem  met  b$ 

Mits  welken  eenenjegelijken  het  faveur  en  goetwil- ;  ̂intefTe/  bte  Ober  alttteberetfbe/  en  fijn  t^Of-ge- 
jigheid  ,'t  welk  men  tot  nu  toe  hen  toegedragen  heeft,  fin  en  ̂taetfeer  toel  en  metgoeber  fjerten  /  tóant  ÖP 
keren  en  veranderen  fal  in  een  haet  en  fpotterie ,  't  ge-  j  [)em  ttaer  eir  Ijumetir  in  allerebelijfeOetb  totflteac^ 
negy  lieden  nu  mocht  fchouwen,  beforgende  de  daet-  COmtttObcren.  3CIScf  Ï1P  nu  alom  fjetoccfl  toajS  in  fiet 
lijkeenperfede  volkomentheid  van  alle  depoinden    |Soo^ber  quartier/  fo  fijn  mibbelretljb  be  fafien  ttlf» 
van  de  voorfz  pacificatie.  Alfo  ik  u  luiden  daerom  an- 1  fen  5^on  3f^n  en  be  Staten  <ü5cnerael  in  een  anberen 
dermael  met  affectie  en  ernftigheid  vermane^dat  gylie-  ,  (laet  gelopen  /  fO  top  Ijier  naei'  berl)alen  fllllen.  <©0tD 
den  doen  wilt,  en  my  overfenden  u  luider  goede  advijs.    be  f3?ince  ban  (©rangien  noclj  tn  't  ̂00?ber-guaP 

Wyders  en  kan  ook  niet  laten  u  luiden  te  verwitti-  tiec5jjnbe/  enbenlofen  en  fjeb?iegelijfien  Danbel  ban 
gen  dat  wy  gead  verteert  zijn,  dateenige  benijdersof  5©on  ̂ |an  berfiaenbe/  fonb  aen  be  Staten  <0ene^ 
quaedwillige  hadden  eenfame  gefaid,  al  of  wy  alhier  raei  in  groter  naerfUgDeib  /  gebenbe  be  felbeteber- 
oorlogden  of  krijgden  tegen  die  van  Amfterdam ,  of  fraen/  bpalbien  fp  luiben  toilben  alle  Dare  macDt  b^ 
dat  tegen  hacr  lieden  practi&erden,  't  gene  men  in  der  ucnbelijli  boen  bergaberen/  en  baer  toe  niet  meer .. 
waerheid  nimmermeer  bevinden  fal:  maer  ter  contra-  ,  ban  5000  3Duitfc  paerben  aennemen/  bat  lirjjt  0111  wV' 
lien  laten  wy  hen  alhier  converferen  vrye4ijkenliber-  j  boen  fDUbe  toefen/  <D0n  3f0f|an  beftab  en'tftafieel  'Jn^ 
Jijk,  niet  minor  meer  als  andere  in  woonders  van  Holr  !  ban  l^amcn  ('ttoelft  f)p  boe  ingenomen  ftabbe/  fO  SKI 
land,  hoewel  als  wanneer  de  onfe'  komen  in  hunne  I  berïjaelt  fal  toerben)  te  boen  berlaten/  mt'tfgaberjS  3ait 
ftad,  fy  hen  luiden  doen  de  wapenen  afleggen,  en  ïtftgeDelelanbban  jutfenburg/  en  Bern  te  benemen  f"5 
wy  gebrqiken  in  haer  lieder  refpect  alk  eerbaer-  alle  mtbbclen  om  binnen  in  befe  lanben  te  mogen  ge*  SJö 
heid  en  vriendfehap  ons  mogelijk,  felfs  in't  tractae?  cauen:  maer  bzft bermantnge besf $?incen en flabbe van  voldoeninge  of  fatisfactie  hebben  wy  hentoege^  geen  geftoo?/  gelobe/  nocft  pïaetfe  bp  bele  /  betoelfee 
ftacn  alle 't  gene  fy  hebben  mogen  eifchen,  behoude- 1  meenbenbaertoarenofT;goebeöope/ombefafiejon« 
Jijk  alleenlijk  dat  fy  hen  met  die  van  Holland  fouden  in  j  bei*  00?logc  toeberom  tot  acC00?t  te  brengen. «enigheid  voegen ,  als  fy  plegen  en  gewoon  zijn  inde  ,     (gbentoel  toerb  be  |B?inte  feer  gefollifttcert  /  om  in 
Jaften  eo  generale  im  politien,  en  haer  verdragen  wil-    üS^lbanb  te  Bomen/  0111  fjenllliben  albaermet  fijne pjefentte/  cngoebenraebbebulpig  te  toefen  en  te  af* 

filteren/  't  toelB  boe  toel  baer  grote  f  toarigbeib  in  toatf gelegen/  en  bat  bc  Staten  ban  8|oHanb  en  ̂ eelanb 
'tfelbe  ongaerne  gefien Dabben/  b2efenbe  boo?  eentg 
ongelufi  ban  fijnen  perfoon  /  eintelöö  geacco?öeert  i?s 

1 

fent  t 

bti' 
ttn  ' 

ner 

den  van  alle  proceduren  en  maniere  van  hoftiliteit, 

^engefsen  dat  volgende  de  pacificatie  tot  Gent  ge- 
maekt,  (y  gehouden  zijn  fulx  te  doen.  En  dat  fulke 
«enigheid,  is  het  eenig  fondament  en  principael  einde, 

by  welke  d'artikel  van  voldoeninge  is  geinfereerc  oi 
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M77- 
getoöjbcn.  öocli  liep  nocO  eenigen  tijD  aen.  I15tö 
DelcetijD  tot  3©oerDen  gebomen  jtjnbe  /  fo  geeft  Den 
fiaeD  Der  (tab  ötrecfjt  Den  17  fluguftu  gerefolbeert 

iereerje  eenige  aen  Oem  te  fenben/  en  te  berfocfeen/  batöP 
ctfosét  fo  na  bp3ijnbe  in  öace,$tabfoube  toillen  bomen/  en 
Snee  DatOenjulr  feec  aengenaem  fouöe  toefen/  DocO  bet- 

aal focfjten Oem Dat Op  fotiDc  toillen  nomen fonDec eenige 
angicn/  guarDe  ban  foIDaten  in  bet  ltaDteb2engen/  fpfouben 
SS  Öem  cen  benöel  bojgeren  tót  3ijn  guacDe  geben  /  OP  en 
aerftai  bcboef  De  gene  toaritcoutoc  teljebben  /  OemfouDe  niet 
fac  ban  alle  gocDtoilltgljeiD  en  bninbfcfjap  betoont  toec- 

ben.  3£aec  toacen  bele  be  rteben  bat  Op  ba1  er  niet  cei- fen  en  foube  fonDec  fijne  guacDe  /  oob  toatf  be  ̂nnceffe 
ban  bat  geboelen/  toant  be  fatt^factie  en  toatfnocO 
niet  Gefloten  en  geacco?Deect/  fo  DatDiebanötcecOt 
pen  notö  niet  onbec3ijn  goubecnementenOabDenbe- 
gebcn.  ̂ ej&ince  nocfjtang/  80c  toelOP  toiftDatOP 
alDaec  bcle  ongunflige  binnen  babbe/  Die  bem  geen 
goeb  becte  toe  en  b2oegen  /  Oem  berlatenDe  op  be  goeD; 
toültgljciDDerbo?geren/  Die  Oem  fecetocgeDaentoa; 
ren /toas^  te  bjeDen  alDaec  fonbec  eenige  guarbe/  met 
3tjno2Dinari0,^of-geftnDeen  &taet  te  nomen  /geljjH hpbcöanberenbacgöben  1 8  alDaec  genomen  is?,  ©e 
bodeeen  fiin  Oem  te  gemoet  genomen  /  en  bebben  Oem 
feecfeeftelijb  en  met  gtoter  bltjDfcöap  ingenaelt?  bp 
tëban^Boecben  genomen  binnen  ötcecOt/nietDoo? 
&t.Catrijnen-poo2te/  Daec  bet  Cafleel  toa$/  rriaec 
langs  't  Hijnpab  D002  be  €olle(teeg-poo2t  /  en  binnen rijbenbc  D002  be  felbe  pookte/  fijn  be  bamecov  boben  op 
be  poo2te  en  lanr  be  toallen  ftaenbe  ( in  reben  ban  toet; 
tebomfte)  geloft/  bantoelne  een  p?opi0  bomen  blie- 
genopDcboettftoagen  ban  ben  prnicc/  toaerobcr  De 
J&incefle  /  beneffentf  bem  fittenbe/  (Teer  berfcfi?ibte/  en 
Denp.unceomöendalö  bliegenbe/  feibe  top3ünber; 
raben:  maer  ben  $2ince  fulrnietacOtenDe/  OeeftDe 
$2incetTe  't  bert  in  gefmoften  en  Oaer  te  bjeben  geftelD/ en  booitö  binnen  rtjbenbe/  en  genomen  3imöc  bpbe 
Hcguliera  b?ugge/i$  een  bo?gerö  boebterben  ban  om* 
trent negen  jaren/  genaemtïijf betgen/  Daerbaber 
toantoaö  ̂ ermanban  Sfceeutoen/  leggenbe  tot  baec 
<8om  IBtllem  ben  Upcoutoer  in 't  benjter  /  op  't  &ui; 
fcer-fjoerhen  ban  bet  CSegulierö  fteegben  ( toelb  benlter 
op  een  juli  ru(te  /  tiAt  berrot  toatf  en  b:ab )  ban  boben 
neber  geballen  plotfeüjften  DooD/boo2  be  boeten  ban  be 
paerben  /  Die  De  boetfe  togen  Daer  De  $2ince  op  fat  /  en 
blebenDe  paerDen  ftilie  üaen  /  en  na  bat  Den  J&tneé 
DetDoDe  binD  ('t toelb  bp  begeecDe  tefien)  bertoont toatf  /  föOP  bem  Djoeflijb  Daer  ober  betoont  bebbenDe 
enbehlaegt/  boo?t$  gereDen.  <©e<0joot-baDerCo2- 
ncltöban  ïeentoen  ■  boo2  De  Deure  ftaenDe/  altf  bet 
fcmö  ban  boben  neDer  biel  /  toilbet  laten  op  ftraet  leg- 

gen/tot  bet  bp  Den  gerecbte/bolgenbe  coflumefoubé 
befebout  toefen/  Dan  De  $2ince  feibe  fulr  onnoDigte 
toefen  /  en  Dattet  genoeg  toaö  Dat  bp  Daer  ftenniffe  ban 

wo  fjaDDe/en  Derbalben  toeg  nemen  fouDe  /  op  Datmer 
D002  bet  groot  geD2ang  ban  Den  bolbe  niet  met  boeten 
ober  lopen  en  foube/  toantalle  be  ftraten  toarenbol 
boiho  /  en  alle  be  benfieren  baer  bp  boo:  bp  reeb  /  toa- 
ren  met  boln/  mannen/b20utoen  en  binberen  berbult : 
te  pjince  reeb  boo2t  tot  op  ̂ §t.  gjarns  becb&of/en  nam 
3bn  logement  tot  ben  <Deben  ban  ̂ t.  g[an  /  ̂eere  %- 
ïoiaen  ban  puilen/  baer  bp  begeert  babbe  te  toefen/ 
albaec  toecbe  genoeg  open  bof  gebouben/  toantmen 
febonb  baec  ben  totjn  in  obecbioeb  aen  alle  W  baer 
quamen  hijben  ober  tafel  in  be  grote  fale.  <©e$  abonbg 
obec  tafel  fittenDe  f  toecD  alDaec  een  cefecein  gefp2oben 
ban  ï|utg  €gbectf3  ban  €nfcbeDe/  uitten  naem  banDe 
nteutoeopgececbtcbamecban  Rhetorica,  DaermeDe 
Den  p2tnce  toerb  toelftom  gebeten  /  in  toelb  referein  De 
MÏK  toecD  genoemt  Den  ttoeDen  ̂ abiD  /  en  De  ttoe 
lactfte  regulen  ban  elbe  berfe  toaren  al  öuö : 

Weeft  dan  wellekoom  Prince  alder  eeren  waerdig, 
Die  nok  en  fijt  bevonden  bloedgierig  noch  hoogvaer- 

dig 

$>e$  anberen  baégö  ging  bp  te  boet  alle  De  ftaD  D002/ 
geletD  boo?  eenige  peeren  en  banbe  JlBagifïraet/  en 
met  guarbe  ban  be  boderen/  elb  toonbe  öem  blptig  en II.  Deel 

Oor/pronk  der  Nederlandfè  Beroerten* 

I  i  * 

l 

b?ienbljjb  gunfre/en  niemanb  en  fiabbe  ban  béit  $tfté 
ceooitguaeDgefeiD/en  ttfDeiS  DaegjfDaernametfeec 
goeb  genoegen  toeberom  bertogcrt/bclobenbe  bat  bp  be 
Staten  /  ,j§tab  /  ̂tcbert  en  Hanben  altijb  in  feer  goe* be  recommanbatie  bonben  foube/  en  in  genen  nobe 
berlaten/feggenbebat  OP  boben  alle  Dingen  toagfoe* 
benbe  (D'toelb  fp  Oem  tocl  moebten  toe  betcoutoen)Dat Deingefetene  banbec.StaD/  ̂ SteDenenHanDen  ban 
ötcecOt  in  goeDe  cufi  en  bzebe  mocOten  too?Den  gecon? 
fcrbeect/enOoetoeüjet  noclj  lange  aenliep  eecfPOen 
onbec3ijn  goubecnement  begaben  /  en  fattëfactié  ont^ 
fingen  /  fo  öabbe  Op  be  fabe  boo2  3(jn  bectceb  fo  beleib/ 
bat  W  Oem  baec  ban  toel  becfebect  Oielb.  • ;- <8mtcent  ttoe  maenDen  te  b02en  eecDe^incebin-  •»•& rten  ötcecöt  guam/toa^De  «foabe  ban25o(Tu  D002  laft  SJJg? 
ban  De  üeecen  Staten  «Benecaelin't&ticOt  ban«t*  S"» cecOt  gebomen  /  om  3Ón  foIDaten  af  te  Danben/  Op  DeDe  1  &mt 
gcote  inflantie  om  3Ötic  gebangene  ̂ opluiDen  losste  ÏSS 
bebberi/  Daer  De  burgecije  feer  tegen  toaren/  Deteelfte  SmS 
toilbert  bat  men  De  felbe  eerftonbecb?agen/  eramine=  mewfoi* 
een  en  te  cecOt  (tellen  foube.  ̂ c  Staten  OabDencon*  JaIenaf fultatie  genomen  /  of  menfe  tec  banb  b2engen  foüDe  ÜT 
mogen /'t  toelb  bp  ̂ ecOtsögeleecDe  beeftaen  toecDete mogen  gefebieben/  en  bat  fpte  ceebt  moctnengetfelö 
toecben  boo?  öte  ban  ben  ̂ obe  ban  ötcecOt  /  tik  be  in* 
fo2matie  genomen  Oabben  op  te  belicten  bp  befelbe  be* 
D?eben  /  of  boo?  Die  ban  Den  gececOte  ban  ötcecöt/  alfa 
De  Delicten  alDaec  binnen  Dec(laD  toacen  begaen/ett 
3P-luiDen  op  't  feit  toacen  gebangen  genomen.  3&e Staten  beladen  De  ïïecOt$fgeleecDe  Oare  confultatien 
^P  gefcö?ift  te  (tellen  en  te  tebeneri/Daer  ban  fp  Oaer  er* 
cufeerDen  /  om  De  ge(lelteni(fe  De0  tijDjS  en  anDere  con* 
fïberatien  OenluiDen  Daer  toe  moberenbe  /  menenDe 
men  0oo2De0aer  monDelinge  confultatie  enrefolutie 
gelobe  te  gebemmaer  alfo  be  <0?abe  ban  25offu  beloof* 
be  De  felbe  gebangen  ̂ opluiben  te  leberen  inöanDe» 
ban  Den  0aDe  ban  ̂ State  /  om  bp  OenluiDen  Daer  obec 
reebt  ett  (iraffe  geDaen  te  toerDen/en  Dat  De  Staten  ban 
ötreebt  b2eef  Den  /  Dat  bp  albien  men  Den  <0?abeDaec 
inniettetoille  ert  toare/  fpluiDen  nocb  langer  mette 
folDatenin't  iSticOt  fouDen  beftoaert  bljjben  /  fo  geeft men  bem  Die  obergelebert/  ooft  met  betoillinge  Dec 
2502ger  ̂ opluiDen  /  Die  De  bo?geren  inbuceerOen  /  bat 
fufrb02berltib  toajef  en  DienDe  geDaen  te  toer  ben:  en 
bebben  Die  ban  ötreebt  opgebjaebt  26000  gulDen^/  De 
toelbefp  banDe  Staten  ban  ̂ olianD  te  leen  ontfin* 
gen/  Daer  meDe/  en  mette  penningen  Die  De  «Sjabe 
mebeb2acbt3ün  De  foIDaten  afgeDanbt  engeeafTeert/ 
tot  feer  grote  blijfebap  ban  Die  ban  ötrecOt  /  Die  fo  beel 
laren/niet  allen  mette  <&pangiaerDen/  maer  00b  met* 
te  boo2f3  StHiitfcn  toaren  geguelt  getoée(t. 
Wp  toillen  nu  toeDerom  Reren  tot  ̂ on  S[an  /  De* 

toelbeuit  iBecbelen  gefcbeiDen  toajS/  om  DeConin* 
ginne  ban  5Sabarre  of  l|ertoginne  ban  ©enbofme/ 
(bocb  bp  be  ̂taten/nocOte  ̂ ©on  gan  geen  €oningin* ne  en  toecb  geintituleect  /  om  bat  be  Coninft  ban 
^pangien  i^abacce  Beeft  geoccupeect/en  bat  ben  Co* 
ninbban  i^abaccebaec  ban  alleen  maer  ben  ritu!  en 
blijft  gcOouben )  te  becgefelfcljappen  na  be  fonteinen 
ban  ,§pa.3lll0Op  befelbe  nu  eenige  bagenbecfelfcbapt/ 
en  ttoe  Dagen  tocl  getcacteect  babbe/  ies  fp  ban  Daec 
boo2t0bectcocben  na  De  boo2f3  fonteinen  bankpa/ 
alDaec  febccen  tijD  bbjbenDe  na  De  getooonlijbe  manie* 
ce  ban  De  gene/  Die  Daec  3ün  bomenDe  om  gebjfte  fa* 
6en/  fonDec  toeDecom  D002  karnen  tepaflfecen/om 
Den  OanDel  Die  baec  na  gebeUcbe. 

TDen  a+  gulp/  toefenbe  Daeg*  na  't  bó02fcb2eben bertceb  Dec  Coninginne/  isS  OP  uit  Hamen  geceDen 
onDec'tDerel  ban  tec  jaebt  te  cöben  /  'tlanD  te  toiU 
lenbeficbtigen/  en  gebolgt  3nnbe  banDe  P2incipael' 
(Ie  l^eecen/  beeft  Oem  gebonoen  boo2't  Caffeel/  en  g,®018 Den  ©ectogban  3Cecfcbot  bebolen  Oem  te  bolgen  Ven  neemt 
fobp  binnen  't  Calteel  toaö  gebomen/  OeeftOP  totten  öer^a* UectoggefeiD/  Dat  bptot  becfebertOeiD  trnitiM&t*  22n«? 
foon/ en  ban  Die  ban  Den  felben^ectog/  t'fomen  ban  in. 3önen  nagebolg  gebonben  OaDbe  te  beOo?en/  Dat  0? 
bem  (tellen  foube  in  befe  plaetfe/op  be  toelbe  bomenbe/ 
fp  gebonben  Oebben  aen  be  poone  /  De  ̂eere  ban  ̂ ier* ^taaaa  $w 
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©on 
Slang 
fcfj?ööen 
aen  6e 
£>teöen/ 

cicn/  en 

peeren 
ban  &e> 
bcrïanö/ 

becoe* rcnbe  be 
rebenen 
ban  fiet 
innemen 
ban 

fïeel  ban 

«fiïatnen. F.  iS6.) 

ges  /  bc  o&abc  ban  Jifècgcn  /  Ht  $|eerebart  f  lopon/xn 
ban  l^uitcpcnnc/Bcbbcrtöe  Den  piflotetten  in  bc  buitf/ 
en  tcrfïonb  Occft  3£on  <31anbefgcUjr  be  ujne  in  be  Danb 
genomen  /  be  toelbe  OP  tro&  ufttcr  cufïobie  /  en  toncn^ 
bealfobe  toapencn/  fciöebattet  toagben  eerflenbag 
ban  fnn  goubecnement  /  en  bebe  terjlonö  flellen  be 
toaebten  albaer. 
%bbenbe  Bcm  nu  meetfer  gemaefet  ban  be  plaetfe/ 

Beeft  Bp  Htn  tëaeb  bergabert  /  bien  BP  een  bertoog  öc* 
be  ban  be  lange  patientie  bte  Bp  geljaü  Babbe  /  nopen* 
befo  bele  en  onbertoaenlijbc  ontoaerbigljeben  bie  Bp 
geleben  Babbe  bp  be  Staten  ban  ben  lanbe  /  en  bat  fjp 
gerefolbeert  toas*  niet  langer  be  patientte  teljebben: 
maer  bat  BPtoilbe  gouberncren/  en  Bern  abfolutelijb 
boen  geboojfaem  fijn  /  boïgenbe  ben  laft  Hit  BP  uit 
e§pangien  öabbe.Boo?t0  Beeft  W  getoont  ttoe  b?icben 
bte  ftp  Babbe  /  b'een  ban  ben  19  en  b'anber  ban  ben  1  \ 
giultj/fonbcr  onbertebeninge  of  tebcmnge  ban  namen/ 
bp  be  toelbe  üem  ontbobcn  tocrb  batter  toa$  eenige 
tonfpicarie  tegen  fijn  perfoon  /  om  Bern  te  bangen  bin* 
nen  25mffcl  of  $aecljelen  /  en  bat  Bp  Bern  beïjoojbe  te 
boo?ften  ban  beBoo?lïjRe  remebie  tot  5Ïjnber  becfeuect- 
Beib  l  feggenbe  bat  BP  nu  toa$  ter  plaetfe  bat  BP  mein- 
be  bcrfe&ert  te  3ün  /  en  baer  lp  bem  ban  meninge  toas* 
te  bouten  /  om  Bern  felben  te  betoaren  boo?  He  guabe 
totlle  ban  be  geconfpireerbe, 

©oo?ber£  Beeft  lp  op  ben  felben  ttjb  gefonbenben 
l^eece  ban  mafimgem  metbe  copieban  befelbettoe 
fcieben  tot  buffel  aen  be  Staten  «föenerael  /  en  ecni* 
gepoinctcn  bieBp  toilbe  geeffectueect  Ijcbbcneerbat 
ïjp  foube  toeberfeeren  binnen  buffel  /  flrecnenbe  in  ef  - 
fecte  om  He  toapencn  nebec  te  boen  leggen  mijn  ï|eere 
ban  ï^eefe/  bp  be  (lab  gefeo?cn  tot  particulier  «Bouber- 
neur  ban  25:u(fel/  en  meteenen  oor  bat  alle  bebo?gc* 
renBcnfouben  moeten  onttoapenen. 

§p  Beeft  oor  afgefonben  berfcBetbenbobenenbjte; 
ben  /  gebateert  ben  felben  14  gjulp  /  aen  berfebeiben 
paetfen/,§te&en  en  piobincien/banben  tnfiouben  alg 
bolgt/  baer  ban  top  eene  albier  flellen  fullcn/  baer  boo? 

't  tnboub  ban  b'anbere  genoeg  ban  berflaen  toerben. 

Don  Johand'Aufiria  i  Ridder  van  der  Orden  van  den 
gulden  Vlïefe ,  Stadhouder ,  Gouverneur  en 

Capitein  Qenerael. 

Lieve  en  welbeminde,  u  is  wel  kennelijken  hoe  dat 
wy  alujds  gearbeid  en  getravailleert  hebben,  om  in 

naem  van  fijne  Maj.  als  van  onfent  wegen  te  volbren- 

gen en  effectueren  alle  't  gene  dat  by  den  traótate  vande 
Pacificatie  belooft  is  geweeft :  en  fonderlinge  hoe  dat 

wy  federt  't  vertrek  van  de  Spangiaerden  en  andere 
vremdelingen  ons  gedragen  hebben  metten  Staten  en 
alle  particuliere  perfonen ,  hebbende  altijds  begeert  in 
alles  te  voldoen  mette  courtoifie  en  goedwilligheid  die 
wy  hebben  konnen  adviferen ,  fonder  oit  de  minfte  re- 
monftrantie  van  de  werelt  gedaen  te  hebben  van  de 

voorledene fakenjmits'twelk  wel  billijken  redelijk  was 
datalleeneenyegelijk  van  gelijke  foude  doen ,  en  met 
ons  correfponderen ,  des  niet  tegenftaende  is  meer  dan 
notoir  en  baerblij  keiijken,  dat  vele  endiverfe,fo  van 

binnen  als  van  buiten  's  Lands  in  der  gehoorfaemheid 
van  fijne  Maj  gebleven ,  niet  gecefleert  en  hebben  t'al- 
len  propooften  en  occafien  in  *t  fecreeten  openbaer»  fe- 
ditieufe  en  oproerige  dingen  te  fayen  en  te  verfpreyen, 
grotelijk  tot  ondienil  en  difreputatie  van  fijne  Maj.  (wy 
en  feggen  niet  van  den  onfen )  fulx  dattet  fo  verre  geko- 

men is ,  dat  fy  op  ons  en  andere  perfonagien  ,  wefende 
van  onfen  fuitc  en  gevolge  ,  de  hand  hebben  willen 

flaen,'t  welk  oorfaek  is  geweeft  dat  om  te  verhoeden  de 
deibrdre  en  confufie  diedaeruit  foude  mogen  rijfen, 
wy  ons  fuiven  vertrocken  en  gefield  hebben  in  dit  Ca- 
fleel  van  Namen,  ter  tijd  toe  dat  wy  fien  fullen,datdaer 

in  geremedieert  fy  fo  't  behoort,op  dat  fijne  Maj.  weder 
gefteld  rmg  worden  in  de  behoorlijke  gehoorfaemheid 
die  men  der  felver  fchuldig  is ,  en  wy  gerefpe&eert  fijn 
nade  plaetfe  die  wy  houden. Inder  voegen  dat  niemand 
anders  bevel  over  de  landen  en  hebbedandegene,die 

daertoeby  fijne  Maj.  geaUtorifeert  fijn.  'tWelkwyu 
in  't  korte  wel  hebben  willen  overfchrijven  en  laten 
weten,om  voor  te  komen  en  prevenieren  alle  quadeen 
finiftreirhpreffien,  en  andere  calumnieufe  inventien, 
die  fulke  perturbateurs  vande  gemene  rufte gewoonlijk 
fijn  voort  te  brengen ,  om  alle  faken  in  roere  en  trouble 
te  ftellen ,  u  verfekerende  ander  werven,  dat  van  wegen 
fijnre  voorfz  Maj.  en  vande  onfen  gemaintineerten 

onderhouden  fal  worden,alle  't  gene  des  belooft  en  ge- 
fworen  is  geweeft :  en  datter  tegenwoordelijken  geen 
cjueftieenis,  dantedoen  obedieren  den  genen  die  de 
gemene  ruften  welvaert  troubleren  ,  gelijk  wy  weten 
billik  en  redelijk  te  fijn,en  uwer  aller  feer  begeert.  Waer 
toe  wy  u ,  en  elk  van  u  befonder  ernftlijk  verfoeken  u  te 
willen  employeren,  en  tot  dien  einde  alle  mogelijk  de* 
voir  en  officie  doen ,  en  infonderheid  tot  onderhoud 

van  de  Catholijke  Religie ,  't  welk  gy  fult  communice- 
ren en  doen  verftaen  alom  daer  't  behoren  fal  Lieve  en 

welbeminde  onfe  Heere  God  fy  metu.  Gefchreven 
in 't  voorfz  Cafteel  van  Namen  >den  a+Julij,  1577. 
Onderfchreven ,  Johan,  En  wat  lager.  Berti.  De  fu- 
perfcriptie  was:  Onfe  lieve  en  welbeminde  dePrefi- 
dent  en  luiden  van  de  Coninklijke  Maj.  Rade  in  Hol- 

land ,  refiderende  tot  Utrecht. 

25?ieben  ban  gelijken  tnboub  fonb  \\p  ook  aen  Hz 
particuliere  Staten  /  2&iffchoppen  /  tëaben/  &teben/ 
en  aen  ben  <©?abe  ban  25offu/  be  peeren  ban©illey 
CapzeiS/  iprefim  en  meer  anbere/  begerenbe  batfp 
ïjen  fouöen  bomen  binben  bp  Bern  tot  $amen/  om  f#* 
nentoilleteberfïaen. 

AIS  befefubijtetnneminge  ban  Bet  boo?f5  Cafleel 
ban  karnen/  tnefcnbe  een  plaetfe  en  frontier  fo 

flerfe  en  toel  gelegen  om  b'oojlogc  toeberomte  begint 
nen/  en  om  bolb  ban  alïen  plaecfen  toeberom  in  't  lanö 
te  b?eng«n  /  ( aengefien  BP  00b  be  $?obincieban  3tut^ 

fenburg  tot  fijnen  bjille  |abbè:  bat  f*p  00b  aenben  t^ee* re  ban  ̂ ierge^  gegsbeü  Babbe B#  goubernement  tan 
CBarlemont  /  bie  ooï*  'tfclbe  Cafleel  tcrflonb  inge* 
nomen  en  boo?  ïDou  Jan  berfeftert  Babbe/  erf  bat* 
men  006  berflonb  cat  Bp  pjebifie  ban  boom  en  mum* 
tit  ban  oozloge  op  't  Cafleel  ban  $amen  bebe  boeren) 
m'topenbaer  en  onber  'tbolfc  guamen  /  fo  maebte 
't  felbe  een  feer  groten  roep  /  berfïagentbeib  en  altera* 
tie  in  be  Berten  ban  eenen  pegeltjuen  /  en  lieten  geBeel 
ballen  bcbope  biefp  fo  onlangs?  te  bo?en  op  3ijn  per* 
foon  geljab  Babben/b:efenbe  batter  een  beel  felbcr/bit* terber  en  to?eber  oo?log  foube  ontflaen  /  ban  baer  noeft 

oottgetneefl  ma.07  b'teeïn  oo&nletal)egen0betrjaer* 
Beib  en  i0  getoeefl  /  fo  top  in  be  nabolgenbe  boeben  fut* 
lenberflaen.  3©p  Bobben  ter  gebenbeniffe  ban  Hit  in* 
nemen  bejs  Cafleel^  ban  karnen  befe  jaerbicBten  ge* 

maebt. 
JAER-DICHT. 

Don  Jan  d'OoJlenrllCk ,  Lelt  af  't  Vofen  VeL* 
CrllCht  NaMen ,  en  toont J\Qb  Wreet  enfeh. 

Ander. 
Don  Jan  d'OoJienrllCk  „  GoVVerneVr  In  NederLand, 
h  door  zllne  praCtllCk  «  CafteLelbi  tot  NaMen 

pLall/ant. Wp  totllen  ons?  $itt  nocB  toat  rufïen  /  ̂er  top  boo?t* 
gaentottebefcljttjbinge  ban  alle  be  eilenben  bte  na  Hit 
fuUijtentrouïoos*  innemen  3tjn  gebolgt/  en  Hit  25oe& 
befïuiten  mette  tooojben  Li  vij ,  feggenbe  /  bat 

Den  trouwlofen  nimmermeer  en  falgebreken 

Oorfaek .  om  'tgemaekt  contract  niet  te  houwen : 
Want  by  't  bedrog  weten  fy  altijd  te  fteken 
Een  fchijn-gedaente  van  recht,  daerfe op  bo  jwen» 

En  Cato/eid : 

Betrout  geen  fchoon-praets  foete  fangen., 
Sijn  honig-klap  geeft  gal  tot  boet : 
De  wachtel  fot  word  licht  gevangen, 

Door  Weymans  liftig  fluiten  foet. 

Einde  van  het  tiende  Boek  ï 
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<*  *'y)  Van  de  Nederlandfe  Oorlogen ,  Beroerten  \  en  Borgerlij- ke  Oneenigheden  ,  gefchied by  tijden  van  Don  Johan  van  Ooften- 
rijk,  Gouverneur,  en  Capitein  Generael  van  de  Nederlanden, 

yan  ̂ egen  den  Conink  van  Spangien. 

Kjrte  inhoud  yan  't  elfde  'Boek* 
On  Johan  van  OoftenrijJc  het  Cafteel  en  Stad  van  Namen  ingenomen  hebbende ,  maekt 

de  Staten  van  Nederland,  de  welke  haer  volk  veel  al  afgedankt  hadden,  geheel'  verfla- gen :  Senden  daerom  aen  hem  den  Prelaet  Marolles ,  den  Archi-diaken  van  Yperen , 
met  den  Heere  van  BrufTe ,  om  hem  te  vertonen  d'inconvenienten  die  uit  fijn  vertrek 
en  het  haeftig  innemen  van  Namen  Tullen  ontftaen ,  d'welk  niet  en  fal  wefen  te  re- 

medieren dan  met  fijn  baeltig  wederkeren,  prefenterende  hem  in  alles  tot  fijnen  con- 
tentemente  te  verfekeren  >  en  niet  toe  te  laten  datyemand,  wiehyzy,  fijn  hand  ftel- 

le  om  hem  te  fayferen,  of  het  alderminfte  ongeneucht  aen  te  doen,  &c.    Hy  antwoord  daer  op,  en 
fend  fijn  antwoord  mette  Heercn  van  Raflïngem  en  Grobendonk  :  Daer  op  de  Staten  weder  fenden  aen 
fijn  Hoogheid  ,  de  Grave  van  BofTu  en  den  Heere  van  Bruffe ,  en  werd  den  handel  een  wyle  by  den  Staten 
op  hope  van  accoord  gedreven  ,  en  om  Don  Jan  wederom  te  doen  keren  tot  BrufTel ,  tot  dat  men  de 
flinxeengeveinide  handelinge  van  hem  en  fijnen  Secretaris  Jan  Efcovedo  begon  gewaer  te  werden.  De 
correfpondentien  die  Don  Jan  houd  metten  Paus  ,  en  metten  Hertog  van  Guife  komen  in  't  licht ,  en  fij- 

nen geveinfden  handel  door  geintercipieerde  brieven,daer  door  der  Staten  oogen  ontdekt  werden :  De  wel- 
ke beletten  dat  het  volk  van  Cornelis  van  den  Eynde  niet  en  konncn  binnen  Antwerpen  geraken.  De  Heere 

van  Liedekerken  werd  Gouverneur  van  Antwerpen  :  Meefter  Willem  Martini  Griffier  van  Antwerpen, 
houd  intelligentie  op  't  Cafteel  van  Antwerpen ,  en  met  de  Heere  van  Liedekerken  :  De  Heere  Yan  Lie- 

dekerken ondertan1  het  gemoed  van  Pontus  de  Novelle  Heere  van  Bours ,  de  welke  aenneemt 't  Cafteel 
van  Antwerpen  aen  der  Staten  fijde  te  brengen ,  gelijk  gefchied :  Alfo  hy  den  Heere  van  Treflong  gevan- 

gen neemt,  en  het  Cafteel  verfekert  voorde  Staten.  De  Hoogduitfe  foldaten  binnen  Antwerpen  ,  be- 
geven hen  in  wapenen ,  en  befchanfen  hen  in  de  nieuw  Stad :  Die  van  Antwerpen  prefenteren  hen  1 50000 

guldens ,  mits  datfe  fouden  uitter  Stad  trecken :  Middelretijd  komen  de  fchepen  van  den  Prince  van  Oran- 
gien de  Reviere  opvaren  ,  daer  door  een  haelt'ge  verbaeftheid  komt  onder  de  Hoogduitfe ,  fo  dat  fy  haefte- lijk  vluchtende ,  de  Stad  verlaten.  De  Heere  van  Champangny  vervolgt  de  felve  Duytfen.  't  Cafteel  van 

Wou  werd  van  de  Staten  ingenomen.  Bergen  op  Zoom  belegert  en  ingenomen.  De  Colonnel  Focker 
werd  van  fijn  eygen  volk  aldaer gevangen.  DcCaftelen  van  Antwerpen  en  Gent  werden  afgeworpen  en 
gedemolieert.  Lier  voor  de  Staten  verfekert.  Handelinge  mette  Hoogduitfe  foldaten  tot 's  Hertogen- 
bofch,  die  daer  uit  vertrecken.  Breda  van  wegen  de  Staten  belegert :  De  Hoogduitfe  daer  binnen  leg- 
gende ,  nemen  haren  Cornel  Fronf  bergen  gevangen ,  en  geven  de  Stad  over  aen  den  Prince  van  Orangien. 
Don  Jan  fchrijft  aen  de  Staten  Generael :  Die  hem  antwoorden.  Hy  fchrijft  ook  aen  de  particuliere  Bifl 
fchoppen ,  Staten  ,  Raden  en  Steden :  Send  fijne  ve rklaringe  en  prefentatien  aen  de  Staten  Generael ,  door 
de  Biflchoppen  van  Yperen  en  Atrecht :  't  Welk  de  Staten  ook  onbewimpelt  beantwoorden.  Der  Staten 
Generael  fchn'jven  aen  den  Conink  van  Spangien  van  den  24.  Auguftien8.  Septembris,  1577.  Schric- kehjke  donder  ,  blixem  en  brand  in  't  Hof  van  den  Conink  van  Spangien.  Jonkheer  Sebaftiae*  Craenhaels, 
Landdroft  in  't  Noorder-quartier  van  Holland ,  werd  vermoort.  Fran£oysMayart  Provooft  van  Billyl Dodor  WeftendorpRaedsheer,  en  Johan  Mepske  Lieutenant  van  Grocningen ,  werden  gevangen.  Wy- 
be  van  Gourom  maekt  hem  meefter  van  't  Cafteel  van  Leeuwerden ,  't  welk  wederom  aen  de  Borgeren van  Leeuwerden  overgegeven  werd.  Accoort  gemaekt  mette  foldaten  leggende  in  de  fchanfen  in  Vriefland : 
DeVriefe  Boeren  werden  op  geweer  ge  ftelt.  Twift  tuflehen  Hoornen  Alknwer.  De  Staten  Generael 
fenden  Gedeputeerde  aen  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  haer  verfoek  en  d'ant  woorde  by  de  felve  daer opgegeven.  De  Staten  Generael  verfoeken  den  Prince  van  Orangien  totBruflel  te  komen:  Des  Princen 
Antwoorde  op  't  felve  verfoek :  Des  Princen  van  Orangien  vertrek  uyt  Holland  naer  Antwerpen  en  Bruf- fel ,  en  de  heerlijke  inhalinge  aldaer.  Der  Staten  Generael  fchrijven  aen  den  Palsgraef  Cafimir  en  fijn  ant- 

woorde. De  Staten  van  Holland  en  Zeeland  fenden  hare  Gedeputeerde  aen  den  Prince  van  Orangien.  De 
Staten  Generael  fenden  in  September  1577.  aen  Don  Jan  en  doen  hem  fekere articulen  voorhouden; 
Don  Jan  neemt  (eer  quahjk  dat  de  Staten  Generael  den  Prince  van  Orangien  in  Braband  hadden  ontboden, 
d  welk  ly  «cureren :  Hy  fchrijft  aen  de  felve  den  tweden  Odobris.   De  Staten  Generael  laten  hare  jufti- 
fccatie  tegen  Don  Jan  in  druk  uitgaen  :  Haer  proteftatie  en  verfoek  aen  den  Conink  van  Spaneien ,  en  alle 
Princen  en  Potentaten  van  de  Chnftenheid ,  en  fenden  hare  juftificatie  aen  alle  de  felve:  Wat  Don  Jan 
daer  tegen  uitgeeft,  en  waer  mede  hy  de  Staten  Generael  befchuldigt.  Die  van  Utrecht  begeven  haer  on- 

der t  gouvernement  van  den  Prince  van  Orangien :  En  de  Prince  van  Orangien  geeft  hen  fatisfaftie  vol- 
gende  de  Pacificatie  van  Gent,  Dievan  Amfterdam  handelen  medemetten  Princevan  Orangien  ,  om 
iatisractie  te  hebben  op  fekere  articulen  ,  daer  op  fy  onder  fijn  gouvernement  fouden  komen:  De  Prince 
Ichnjrt  aen  die  van  Holland,  datfe  alle  hoftiliteit  tegen  die  van  Amfterdam  fouden  afdoen :  't  welk  fy  niet 
geraden  en  vinden:  Hy  fchrijft  andermael  in  faveur  van  die  van  Amfterdam :  daer  opfy  accorderen  i  en 
die  van  Amfterdam  confenteren  toevoer  van  viftualie  en  brand  met  kleine  fchepen.  Des  Graven  van  Ho- 
henlokomltevoor  Rernunde  d'welk  Don  Jan  ontfeten  viclualieert.  De  Prince  van  Orangien  werd  ge- piaektRuwaert  en  Gouverneur  yan  Braband  d'welk  hem  grote  afgunft  maekt:  Voorflagom  denEcrts- $3öa  %  hertog 
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hertog  Maftfjias  voor  Gouverneur  Generad -te  ontbiedere  DeHeere  Maelftede  trekt  na  Duytüand ,  om 

den  Ecrtshertorr  te  halen  :  De  Coningmne  van  Engeland  vind  het  halen  vanden  Eertshertog  vreemt. 

t'Samenfprekin^e  en  communicatie  op  die  fake  tnilchen  den  Secretaris  Walfingham  en  de  Heere  Adolph 

van  Meetkerke.°  Des  Eertshertogen  komfte  in  Braband.  Verfcheiden  handelingen  tuffchen  de  Staten  Ge- 

nerael  en  de  Coninginne  van  Engeland.  De  Hertog  van  Aerfchot  word  Gouverneur  van  Vlacnderen:  werd 

heerlijk  tot  Gent  ingehaelc ;  Hy  en  meer  andere  Heeren  werden  aldaer  gevangen  ,  door  den  Heere  van 

Ryhoven  en  andere°:  Dereden  van 't  vangen  der  (elverwerd  indruk  uytgegeven.  Die  van  der  Goude 
breken  het  Cafteel  af.  Refolutie  van  de  Staren  van  Holland  ,  om  de  Stad  van  Amfterdam  in  te  nemen: 

Circourt  overweldigt  de  wacht,  en  neemt  de  Haerlemer-poort  in  :  Den  Overften  Jonkheer  Herman  Hel- 

ling ,  komt  met  vier  vendelen  binnen  Amfterdam  ,  daer  hy  hem  befchanft ,  hy  word  doodgefchoten :  Ca- 

piteyn  Niches  Ruychhavcr  gevangen  zijnde  werd  vermoort :  De  foldaten  werden  wederom  uyt  Amfter- 

dam ^efla^en :  Die  van  Amfterdam  klagen  aen  de  Staten  Generael  van  den  overlafl  hen  gedaen  by  die  van 

Holland  ;Öf>e  Staten  Generael  fchrijven  aen  den  Prince  van  Orangien :  Die  van  Holland  fendenaen  den 

Prince  en  doen  haer  excufe.  Een  Cometegefien  in  November  1577-  En  het  ftranden  van  drie  WalvifTchen 

ter  Heyden.  Landdag  te  Groeningen  gehouden:  De  Ommelanders  feggen  die  van  Groeningen  het  verbond 

vandenjaere  14!:.  op;  Die  van  de  ftad  Groeningen  nemen  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  van  de  Om- 

melanden ,  op  den  Landdag  komende,  fo  Geettelijk  als  Weerlijk,  gevangen  :  Namen  der  gevangene  Hee- 

ren, diefeer  ri^oreufdijken  worden  getract.eerr.  Delfziel  werd  geflecht.  Den  Abt  van  Adeweert  krank 

fijnde  in  de  geva'nkemflè,  werd  in  fijn^huis  gebracht  daer  hy  fterf.  Jonkheer  Chriftoffel  van  Eufom  krank 
lijnde,  werdfijn  huis  door  interceffie  toegelaten  :  Johan  Rengers  ten  Hellem  trekt  na  BrulTel ,  klaegt  over 

de  aevankenilfe  van  de  voorfz  Heeren  Gedeputeerden.  De  Heere  van  S1.  Aldegonde  en  Dodor  Nicafius 

Silla ,  worden  van  wegen  de  Staten  Generael  na  Groeningen  gefonden  ,  om  de  gevangene  Heeren  te  doen 

ontflaen:  Sy  komen  tot  Groeningen  :  Waer  mede  die  van  Groeningen  de  gevangene  Heeren  befchuldigen: 

Haer  antwoord  op  de  befchuldiginge:  De  voorfz  CommiiTariflen  befchrijven  een  Landdag  tot  Win  f  um: 

Sy  belaften  die  van  Groenigen  de  gevangenen  te  ontflaen,  't  welk  die  van  Groeningen  weigeren:  Wae
r 

door  de  voorfz  ComvniflariiTen  haer  aenfeggen  ,  dat  de  Staten  Generael ,  uyt  krachtc  der  Unie  ,  daer  anders 

in  Tullen  voorfien,  fofy  teradefullen  vinden:  Dit  achten  die  van  Groeningen  voor  opfegginge  van  de 

Unie,  verkl-aren  berouw  te  hebben  van  datfc  Don  Jan  voor  vyand  hadden  verklaert :  Der  CommilTa nlTen 

vertreckuytGroeningen.  DesPrincen  van  Orangien  komfte  binnen  Gent.  Don  Ian  werd  by  de  Staten 

Generael  voor  vyand  verklaert ,  en  by  openbare  Placcaten  en  door  alle  de  Provinciën  gepubliceert. 

HET    ELFDE    BOEK. 

ten  45c? 
nccacl 
fenöcn 
ijacr  <Bc» 
bcpu' tceröe 
nen  ©on 
31.™  roe 
turnen/ 

i  CtucDtc  ban  bet  innemen  banfjetCa* 
^ft  eel  ban  $amen/liep  terftonb  000?  alle 
?ianbenen$20bincien/  enmaebtecen 
grote  alteratie  onbernet  gemeen  bout/ 

/bpfonber  alg  men  berfïonb  De  lianoe- 
üngebP^ongan  metten  ̂ oogbuitfen/  3©alen/en 
anöere^cbetbuitfe  Compangien  onber  be  <©?abe 

ban  iBegcn  /  peeren  ban  ï^tergesi  /  tflopon  en  anöere 
toefenöe/  boo2genomen/  enbatbe  Staten  generael 

ba(ï  öet  meeftcnöeel  ban  Baer  fenjg$bol&  fiaböen  afge* 
Dan&t/  engenoegfaem  nare  finanticn  uitgeput  toa* 
ren:  entoa$öeb2cfe  onber  be  gemeente  feer  groot  /en 

be  felbe  hier  boo?  feer  gealtereect  en  onttfclt  t  fo  en  toa* 
ren  öe  Staten  <6enerael  baer  boo?  niet  min  berfla* 
gen/toantfpen  naboen  bier  op  bc  minfte  geöacljte* 

niffemet  geftaö/  niettemin  alfo  <®on  <3|anboo2ben 
^eere  ban  fiafiïngem  /  bie  Ijp  aen  bcnluibcn  gefonben 
fjabbe/beöebecHlaren  3ijn  meninge  met  bit  innemen 
Des  Cafteetë  /  niet  anberö  te  toefen  /  ban  om  3tjn  per* 
foon  te  berfeucren/  boo2  be  lagen/bic  op  fcitit  tegen  3ün 
perfoon  geleib  te  toefen  /  fo  berljoopten  3P  bat  alle  nuf* 
becfianben  en  toantroutoingen  nocö  fouben  nonnen 

tocg  genomen/  cn'tlanb  in  b?ebe  geliouben  toetben/ toacrom  3r>  Delibereren  aen  ficm  te  fenben  cenigeljare 
<ö5ebeputeerbe  /  geüjn  fp  gebaen  hebben  /  na  bat  fp  op 
bc  fabe  met  ten  anberen  riipeip  Dabben  ücraebfïaegt/ 

fp  nebben  ban  baer  toe  gecommitteert  benl$cere#2e* 
ïaet  JïBarolletf  /  ben  SUccni-öiahen  ban  speren  en  ben 
l|ecrc  banB2ti|Te/  omnemtc  tranfpojteren  inalber 
biligentic  Dn  <yoe  I^ooguciD  /  met  b2ieben  ban  crcöen* 
tie/en  fiem  boo:  te  Ijonben  befc  nabolgcnbebcctoningc. 

T7<Cc(Müfi  bat  bc  B)eeren  Staten  fecc  bertoonbert 

^  5ijn  getoceft  ban  fijn  boo:f3  bertrcn/fclfo"  ban  b'ab* bertemicn  hit  3ijne  ©oogfjeib  berftlaert  ontfangente 
nebben/  ban  batter  gemacoincert  iö  getoceft tcgensS 
Dcm/en  öatmen  3ünen  perfoon  beeft  toillen  faiferen 
tot  232tiflel  of  mcrbelen  /  felfjS  bat  öP  niet  en  foubc  b?p 
3un  ir\  bc  (lab  ban  ̂ amen. 
Om  Q02facnbatbeboo?f3  b?ieben  enabbertentien/ 

bie  3ijnel|oogDeib  öeeftontfangen/  nietenbecnïaren  ™*w\ ' 
ben  Auteur  ber  felber/  nocö  ban  be  tonfriratien/  nocö  fiï.5!1 
rebenenen  fulfte  circumjtantien  en  fo  fuffifant/  bat^  omot' 
men  baer  gelobe  op  mag  geben*  *p «m  i 

ZDejS  temeer  nocö  bat3üne  ï^oogïjeib  genoeg 6an  Kj5 
becjïaen  /  bat  öe  peeren  altijb^  fiebben  gepsocebeert  in  men. 

allefinceciteit  offuiberpeib/  gelijB3P  nocD  Öenbege- «; 
rent'emploperengeljelpentot  berricBtingeberaffai* te 
ren  /  ber  gemene  rufte  /  tot  conferbatte  ban  ontf  beilig <c 
<0elobe en  Catbolijne  üoomfe  Gelige/  en  beïjoo2li)He " 
geïjoojfaembeibban  3i)ne  lïöaicfïeit/  baer  ban  3pal* £C 
tijbis  erpjetTe  P20te(ïatte  öebben  gebaen.  <c 

&elf$  belooft  en  gcftoo?en  fiebbenbe  fo  menige  rei* <e 
fe  Det  ban  nobc  toare  /  Óem  ten  felben  effecte  te  fielpen/ t£ 
en  alle  bienflbaerbeib  en  onberöanigfteib  te  betoijfen.   <e 

(€e  meer  bat  3p  betoog  gebaen  Hebben  ban  alle  ge* <c 

troutoigïjeib  aen  3ijn  ̂ oogfjeib/  "fo  bat  be  felbe  Bern  <c 
baer  ban  beftoojt  berfefeert  te  bouöen.  tc 

€n  alfo  öp  niet  en  befioojt  b'oore  te  lenen  ofte  gelo* tc 
ben  fulfte  rappo?teur$/  bienieutoersf  toe  entenberen ce 
ban  tot  pecturbatic  ban  be  gemene  rufte :  maer  toel  te {* 
eramineren  bare  rebenen  en  circumjtantien/  en  boben ,e 

alöem  toel  beljoojiijn  t'inf02meren  op  be  mibbeien/ cc 
mitö  be  toeifie  men  mocöt  ontbeeften  be  fauiten  ban  " fulne  opfteïlingem 

Of  toel  t'ontbecfien  be  Auteurs  ban  fulue  confpira 
tk  1  om  W  te  co?rigeren  of  ftraffen  na  öunne  becbien 
fte  anöemi  ten  ercmple. 

«©elijn  3öne  ̂ oogöeib  fcïfö  Beeft  berfoclit  aen  be 
Staten/  Ijaerlieber  boenbc  p2oponeren  bp  ben  boo?*  <e 
nocmben  23aenre-beeren  ban  ftaffïngem  /  ben  6  befer  (( 
maenb  ̂ ulp  /  Hat  in  alle  occuccenticn  bc  Staten  toil* 
len  nouben  goebc  co2tefponbcntic  met3Ün^oogöeib/tc 

aöDjeffeccnbe  «en  opentlijH  tot  öcm  in  alle  occafien 
ban  ttoüfelacötigfteben  en  fcruplen/  gclöft  3üne  J^oog*  u 
Wciü  fal  boen  ban  fijnent  toegen  /  repnmerenöe  of  (C 

btoingenbe  alle  calumnien/balfe  roepen/en  bofeinter*  tc 
P2etatten/  bicbeel  ouabe  enongcrufte  gec(ten  fapen/  i( 

om  te  bermcecberen  be  toantroutoigljeib  /  tn  't  ianb  te  (6 nouben  in  troublen  en  garbouillen,  ^m^ 

cc 

(C 



*577- 
„  3Daer  op  De  Staten  bebben  geanttooojt  /  Dat  't  felf^ ,,Detoafli  baereenigen  Ijoogfïe  begeren/  Dat  3Paltijöö 
„  Ijaööcn  grtjaö  /  te  ficbDcn  ganfclje  en  bolmaebtc  cojref; 
„  ponöcntie  met3tjne  ̂ oogbciö/  en  Daer  t  abDjefferen 
„  aen  Rem  in  alle  orcurrentien  of  toeballingen/  gelijn  fp 
„  alnjötf  geöaen  IjaDDen/  en  Dat  öeu-ïutlicn  öocfjtc  öat 
„  omtebeötomgen  alle  calumnien/balfcfje  roepen  /en 
„interp2etatien/  Daerom  fouDe  mogen  berfientoerDen 
„  O?  öe  toegen  gerep2efenteert  aen  3|jn  l^oogljeiD  altf 

öoen  en  feDert  /  fcifsf  geen  rapport  toe  te  laten  of  (jet  en 
toaer  geteftent  /  om  t'onöerfoeben  ö'auteunS  na  öat  De fa&e  fouDe  meriteren  of  beröienen  :  bibbenDe  3ijne 

n  boo?f5  l#oogljeiö  geen  002  te  (enen/  nocftlicïjt  geloof 
„  tegebentot  allcö'tgene  tjem  toerö  ingeblafen  enge* 
„  rappo2tecrt  /  fulr  aio*  ö'article  b2eöer  inbouö. „  l^ebDenDe  boo2t$  gegeben  aeh  Den  %ere  ban  <ï3?o* 
„  benbonli  ful&e  anttooo2öe  op  D'articlen/  Diefjp  Beeft „  gep2oponeert  ban  toegen  fijne  l^oogljept  ban  ober  a. 
„  Dagen  /  Dat  Op  Des"  beïjoo2t  te  bebben  alle  bernoeginge. (Ceroojfanc  banö'toel&e/  fcOijnt  (onber  correctie) 

Oorfpronk  der  Nederland/ê  Beroerten. 

S35 

3J 

3> 

5>  Dat  ter  gene  genogfame  oo2faftetoa$  fijne  ̂oogDeiö  te 
»  betoegen/  nocfjbem  te  öoen  ballen  in  miftroutoe  of 
»  b2efe  ban  fijn  perfoon  /  fuljr  Dat  D002  fulne  De  gemeente 
r>  mocfjt  ballen  tn  erreur  en  anöere  opinie  Dan  't  bef)002t/ 
ïï  met  fijn  ̂ oogljctD  fel.es  D002  öe  nieutoeenfo  öaefïige 
»  p?obifie  ban  De  ̂ taö  Cljarlemont/  Daer  uit  fp?ut^ 
» ten  mocfjten  grote  Difo2b2en/eninconbenienten/in  p?e- 
» juDicie  ban  onss  <©eIobe  en  Catboiijgue  Religie  /  auto; 
» titm  en  gcl)002faemljeiD  ban  fijne  flöajcfïept  /  't  toelR »  beftoaerlnb  toaer  om  te  remebieren. 
>»  €>m  't  toelb  te  beletten  /  De  boojfe  Staten  biDDen »  ootmoeDelijn  Dat3üne^oogtjeiDlebentUjH  confiberere s»  fjoe notclijfi  Dat  i$  een  anöerfamblant  te  manen /om 
» 'tboln  te  berfe&eren  en  ben  te  betoeren  alle  guaöeen 
»  (ïin&fe  opinien/  en  licötelt'jft  ben  fouöen  laten  toijs  ma= »  ften/ Dat  'tboo2f3  bertrefc  tenbeerttot  eenicfi  bange-- >»reu$einDe»  . 
»     ©tnDenDe  De  Staten  geen  gefonDer  remeDfe  Dan 
»  't  baefïig  roeDerfteren/en  De  jegentooo2Digbeiö  ban  ftin »  $£oogbepD  inDefe&taD  ban  buffel/  Daerom  fp  ooi-- 
»  moeDelnb  berfoe&en  en  biDöen/  eer'tbner  ontfte&e/ 
» fuljc  Dat  men  't  met  licljtelijft  leffcn  fal  Ronnen. 
»>     25elobenDe  De  felbe  fo  in  't  generael  alö  tn  't  partt* '>  tulieralle  getroutoigfjeiD/  gcboo2faemljeiD  enbolRO* 
"menberfehertbctö  tegcn^spenelijRen/  foinDe^teDen 

i9,}  ban  buffel/  iBecbelen  m  alle  De  #eDerIanDen  D002/ s>  en  niet  toe  te  laten  Dat  iemant  toie  bp  fn/  3ijn  DanD  (teU 
?>  Ie  aen  utoe  ̂ oogljciö  /  om  Rem  te  faiferen  of  bet  alöer- 
3»  minfte  ongenoegt  aen  te  Doen/  opbecbanD  banDare 
?'  pecfonen  /  troutoe/  goeDecen/  en  eece. 
»     €nalfo  fulfte  aDbectentien  tenDcren/  om  alletfin 
5'  mtftroutoen  te  (lellen  /  namcntlijR  tufreben  fijn  ̂oog^ »  UciD  en  öe  Staten  /  en  confeguentlijb  tec  ganfebee  rui; 
»>ne/  enDefoiatie  banbe3£anDen  ban  fijne  ijBajefieit/ s>  en  berlieö  Dec  Catbolijgue  öeligie. 
ss    ̂ e  boo?f3  Staten  biDDen  feer  ootmoeDelijlt  Datu^ 
s>  toei^oogbeiDgeliebeöaerlteDeteberRlacen  en  tenoe^ 
sj  men  D'auteurö  Dec  felbetr  aDbenentien/  om  ban  Ijen  te 
»  berftaen  ö'occafien  en  ticcumftantien  Die  (jen  gcmo= s>  beert fiebben  tot  fulfte  imp2cfTie;  en  toat  perfonenfp 
»» fouDen  toillen  belaften  en  tareren  ban  fulfte  boo2ne'; s'  men/enmacbinatien.  ,Self$batbpgeb2e6eban  goe- 
35  Deontlafiingefp  toeröen  eremplaerlijft  gepunieert  en 
s>  geflraft:  enin'tfelföe  te  toillen  geb2UPften  alle  acce^ 
s>  leratie/  om  Den  pau  af  te  fnijöcn/  en  te  berfien  tegen  al* » leinconbenientcn/  Die  anDerfimesfullengaen  bermeer  * 
"  Deren  ban  Dage  te  Dage  /  en  lanr  fo  meer.  <èeDaen  tot 
»  ̂ufTelDcns^.  fufö  1577.  ̂ nöerftont / bp lafl ban "  De  Staten:  enonDerteftent/ 
n  CorneliusWelemans. 

hierop  beeft  ̂ ong:an  Den  27.  g[ulp/aenDe<»Be* 
nerale  Staten  toeDerom  gefonDen  Den  25aenDeröeere 
ban  ttnfTmgem  /  en  Den  ï^ecre  ban  <02ObenDonft  f  om 
benpartictilicrluften  teberftfaren/  'tgenefjp  toaisbe* gerenDe/  gebenöc  De  felbe  te  Dien  cinDe  meDe  fijne  tyk* benbanrreDentie/  mettepoincten  enarticulen/  ö«c 
na  bolgenöe.  iBitfgaöerjss  notD  cenen  anDeren  b?ief 

banfnnei^oogOetö  aenöe  bü02f3 ^t.iten  generael/ 
bcrfodienDe  Dntfe't  infjonöen  ban  Dien  tod  Mlbcw berftaen/  en confiöcrcren.  ̂ >e  potneten  en  articulen 
Die fp ban ̂ toegen fïjne  i^oogüdö  De  Staten «Ocnerael obetleberöen  toaren  öefe. 

C  Yne  Hoogheid  hebbende  deliberatie  genomen ,  om    ̂ nfnr, 
•^fich  te  vertrecken  op  't  flot  en  cafteel  van  xN^  men  tot  tm  en veriekertheid  van  fijn  perfoon,  gemerkt  deadverten-  crt,ci" 
uendiede  felve  haddc  van  fekcrcnaenflagop'tfaififle-  [?CXS 
ment  en  apprehenfie  van  dier,  en  verfcheiden  indi-  bLüiaf. 
cien  en  tekenen  correfponderende  mitte  voorfchre-  nnqcia 
ven  advertentien,  heeft  miteenen  wegen  wel  willen  Z*^ 
ver  hen  tot  alle  inconvenienten  die  hem  fouden  mogen  öonft/ 
toekomen  ter  faken  van  fijne  voorfchreven  deliberatie-  ban  toe' 
en  denkende  dart  felHe  den  Staten  eenige  alteratie  fou-  ES" e  mogen  cauferen ,  heeft  den  fdvenwel  willen  doen  8SiSv bm  aen 

De  .-è>r a> 

verftaen  fijne  ganfche  en  gehele  meninge ,  de  welke  j 
c  felve  nietjegenftaende ,  de  Pacificatie  te  maintene-  t  ,  . ren  en  onderhouden ,  en  geenfins  te  doen  contravenie-  necacl. 
ren  tot  t  gene  dat  der  felver  aengaende,  en  des  daer  aen- 
kleeft,  belooft  en  geftipuleerc  is  gewceft.  Begerende ook  reciprokelijk  dat  van  wegen  de  voorfz  Staren  vol- 

bracht worde  'tgene  dat  fy  folem nelijken  belooft  en geiworen  hebben  ,aengaende de  onderhoudenilTe  van 
de  Religie  ,  en  behoorlijke  onderdanigheid  aen  fijn Majelteit :  en  alfo  hy  liet  en  bevind  dat  by  faulte  en  ge- brek van  autoriteit  de  voorfz  Staten  hare  belofte  niet 
en  fouden  kunnen  effecTueren ,  is  van  meninge  met  fij- 

ne autoriteit  de  felve  te  affifteren  ,om  by  dien  middel lijner  Maiefteitcontentement  te  geven ,  en  den  felven 
teprocureren  de  tranquilliteitenruiïedie  fy  begeren londer  iet  anders  te  willen  pretenderen. 

Tot  welken  einde,  en  om  fijn  autoriteit  te  beveili- 
gen en  ftabilieren,fo  begeert  fijne  Hoogheid. 

1  ■  Dat  om  gemainteneert  te  worden  in  de  autoriteit 
daer m  fijne  Voorfaten,  Princen  vanden  bloede  ge- 
weeft  zijn,  defelvefoude  mogen  nemen  fulkeguarde van  de  Onderfaten  van  herwaers-over,  alfmen  na  uit- 
wijfen  der  Pacificatien  bevinden  fal  te  behoren  tot  ver- 

iekertheid van  fijn  perfoon ,  en  van  fijn  fuite  en  gevolg, 
om  te  gaen  en  reifen  daer  't  hem  believen  fal. 

x .  Datter  egeen  particuliere  Gouverneurs  wefen  ful- 
len  inde  Stcden,daer  van  ouds  geen  ge  weeft  en  hebben. 

V  Dat  alle  Gouverneurs  ,  Overfte  ,  Colonels  en 
Knjgs-luiden  van  den  Lande  by  defelve  lullen  moeren 
komen  ,  als  fy  ontboden  fullcn  wefen ,  en  hem  obcdie- ren  als  Capitein  Generael. 

4.  Dat  fijne  Hoogheid  (als  Gouverneur  Generael) fal  mogen  difponeren  van  alle  officien  en  laften  die  fich reprefenteren  fullen  :  behalven  dat  het  felve  tekens  de 
voorfchreven  Pacificatie  en  Privilegiën  van  den  Lande meten  fy. 

j.  Dat  alfo  defelve  Staten  onlanx  geadvifeert  heb-' 
ben  «en  lijfte  te  doen  maken  van  alle  de  gene  die  fy 
houden  voorgequalificeert  om  in  hare  vergaderinge  te 
komen,  dat  defelve  lijfte  hem  mitten  eerften  toege- 
fchikt  worde,  om  te  befien  of  daer  in  eenige  fouden 
mogen  wefen  die  fufpecl:  fijn  van  quaden  dienft  en  offi- cie te  doen,  of  die  aldaer  niet  en  behoren  te  komen . 
6  Dat  in  gevalle  dePrince  van  Orangien,  en  Sta- 
ten van  Hollanden  Zeeland  niet  punduelijkën  en  wil- 
len voldoen  der  voorfchreven  Pacificatie  en  accoord 

tuirchen  fijne  Hoogheid  in  'sConinks  naem  ,  en  de voorfchreven  Generale  Staten  gemaekt ,  de  felve  voor- 
taenegene  correfpondentic,  verftand  of  intelligentie 
mitten  voorfz  Prince  en  Staten  en  fullen  houden ;  maer 
fullen  fich  voegen  mit  fijne  Hoogheid  , om  den  felven 
Prince  tot  reden  te  brengen ,  volgende  de  voorfchre- ven Pacificatie. 

Alles  op  dat  fijne  Majefteit  by  fuiken  middel  foudc 
mogen  hebben  de  gehoorfaemheid  die  men  der  felver 
fchuldig  is,en  by  den  voorfz  Staten  aen  fijne  Hoogheid 
in  naem  van  fijner  Maj.  belooft  is  ge  weeft,  mitfgaders 
't  refpect  en  autoriteit  die  andere  Gouverneurs  van  den bloede  fijne  voorfaten  gehad  hebben  ,  om  de  felve  te 
mogen  regeren  en  gouverncren  in  rufte ,  vrede  en  tran- 
quiUiteit,  fo  fy  begeren. ?taaa  4  q^eti 



8j6 
Het  tiende  Boek. 

*ém  &2tef  fcaet  Dan  top  menrte  gemaetitöeMwiv 
toa0  befe  haüoïgcnlie» 

MTn  Heeren ,  Alfo  ik  by  uwe  Gedeputeerde  geer- 
ae  verftaen  hebbe  de  verfekertheden  van  uwen 

goeden  wille  en  meninge  tot  onderhoudenifTe  en  ob- 
fervnie  van  de  oprechte  Caiholijkfe  Religie ,  en  de  be- 
hoovlijke^ehoorlaemheid  totonfen  Hcerede  Conink, 

daer  in  't  devoir  van  goede  en  getrouwe  onderfaten 
confifteert  en  gelegen  is.  Ben  ten  anderen  grotelijx 

verwondert  geweeftte  verftaen ,  dat  diverfe  in  't  quade 
geincerpreteert  hebben  't  gene  dat  ik  gedaen  hadde  om 
denootlijke  verfekertheden  van  mijnen  perfoon,  en 
confecutivelijken  van  den  Lande ,  daer  van  fijner  Ma- 
jefteit  belieft  heeft  deguardye  en  bewaernifle  my  te  be- 

velen ,  io  gy  weet.  En  wil  u  waerlijx  wel  verfekeren, 
dat  ik  ,  federt  den  tijd  dat  de  middelen  en  wegen  van 
accoordeen  Pacificatie  gevonden  zijn  geweeft  ,  om  de 
troublen  te  doen  celTeren  ,  daer  in  de  voorfchreven 

Landen  gevallen  en  geagiteert  waren ,  in  fuike'r  voe- 
gen en  manieren , datter  nieten  refteerdedan  een  na- 

kende ruyne  en  verderffènifle  (indien  oflfe  Heere 
God  door  fijn  Godlij  ke  gratie  en  bermhertigheid  daer 
in  niet  verfien  en  hadde )  nooit  andere  wille  of  inten- 

tie gehad  en  hebbe  ,  dan  onfen  Heere  God  te  geven 

't  gene  dat  hem  toebehoorde,  en  fijner  Majefteit 't  ge- 
ne des  men  der  felver  fchuldig  was  Waer  van  niet  al- 

leenlijk mijn  woorden  ,  maer  alle  mijne  werken  en 
actiën  volkomen  geloveen  getuigenifie  mogen  geven, 
beleidendede  faken  met  aller  foetigheid,  om  tcnfel- 
ven  einde  te  mogen  komen  ,  hebbende  terftond,  vol- 

gende mijn  belofte  ,  de  uitheemfeen  vremdelingen 
doen  vertrecken,  gelijk  gy  fo  grotelijx  begeert  hadde. 
Endatgymy  verfekerde  datter  anders  niet  en  was  dat 
die  reconciliatie  belette ,  ftellende  de  Sterkten  in  han- 

den van  den  ingeborene  onderfaten,  continuerende 
de  gene  die  gyaldaer  gecommitteerrhad  ,  of  immers 
degene  die  gy  my  verfocht  had  te  willen  continueren. 
Reftituerende  ook  de  privilegiën  die  gy  feid  u  afge- 

nomen te  zijn ,  u  gevende  in  effecte  geheel  contente- 
ment ,  en  hanterende  met  u ,  gelijk  een  oprecht  Com- 
patriote,  en  foekende,  de  eere,  pays,  rufte  entran- 
quilliteit  van  eenen  jegelijken  ,  dat  meer  is, doende 
ook  by  den  Prince  van  Orangien  en  dien  van  Holland 

en  Zeeland  al  't  gene  dat  gy  weet ,  om  de  felve  al  t'fa- 
men  te  brengen  en  reunieren  onder  de  onderdanig- 

heid en  devotie  van  fijne  Majeft.  verhopende  dat  in  het 
gene  defer  refteerde  verfien  foude  worden  by  de  con- 

vocatie en  vergaderinge  van  de  Generale  Staten ,  na 
inhouden  van  den  tractate  ,  en  daer  van  men  altijds 

goede  hope  my  gegeven  hadde.  Mits  welken  ik  ver- 
meindevan  alle  zijden  gelijke  correfpondentie  enre- 
ciproke  affectie  te  vinden  :  maer  eenige  verbitterde 
geeften  quaiijk  genegen  totte  gemene  rufte  en  tran- 
quilliteit,  en  hebben  niet  gecefTeert  met  woordenen 
metter  daed  hare  zizanieen  onkruit  te  fayen,  en  met 
calumnieufe  en  leugenachtige  inventien  de  onderfaten 
tetroubleren,enalle  deugden  weldaed  bymy gedaen 
te  beletten ,  ja  ook  nieuwe  troublen  en  beroerten  op  te 
ftellen  en  aen  te  richcen,  hebbende  oorfaek  geweeft  dat 
hetfchamel  gemene  volklo  moedeen  mat  zijnde  van 
de  voorledene  oorlogen  hem  niet  en  heeft  kunnen  in 

rufte  ftellen ,  noch  genieten  van  't  effect ,  vrucht  en  be- 
neficie van  de  voorfchreven  peys:  maer  heeft  devva- 

peninge  gecontinueert  ,  en  is  in  diffidentie  en  wan- 
trouwigheid gekomen  ,  noch  min  noch  meer,aloft 

open  oorloge  geweeft  hadde  En  m  idlertijd  hebben  fy 
hun  faken  gedaen  ,  nemende  tot  hen  de  Sterkten  en 
Plaetfen  die  ik  ter  goeder  trouwen  in  hare  handen  ge- 
ftelt  hadde  ,  om  de  felve  te  houden  onder  de  hand , 
macht  en  autoriteit  van  fijne  Majefteit ,  en  als  Gouver- 

neurs en  bewaerders  van  dien ,  de  welke  nochtans  Zy 
fterken  en  fortificeren  fonder  fijne  Majefteit  aldaer  te 
bekennen,  gelijk  fy  ook  doen  v  n  andere  plaetfen,  noch 

min  noch  meer,  dan  fy  deden  voor'tappoinctement 
ofaccoord.  Dat  meer  is ,  hebben  ook  ingenomen  ee- 

nige Sterkten  en  plaetfen  in  Braband  ,  Vlaendren, 
doende  fortificeren  Nieugaftel  in  Braband ,  en,  fijner 

1577' 
Majeft.  onthoudende  de  ftad  van  Nieupoort  in  Vlaen- 

deren ,  die  gy  in  hare  handen  geftelt  en  gedepofiteert 
had  ,  tot  verfekertheden  van  de  betalinge  van  hen 
krijgsvolk ,  hoewel  gy  nochtans  hen  voldaen  en  de  fel- 

ve betalinge  gedaen  had :  en  niet  te  vreden  zijnde  met 
15  of  14,  lö  Steden  als  Sterkten  by  u  overgegeven  en 
geftelt  in  hare  bewaernifle ,  bekreunen  fich  als  noch  als 
hen  ongelijk  gedaen  zijnde,  dat  men  hen  ookAmftel- 

redam  niet  en  geeft  ,  fonder  den  armen  luiden ,  goede1 
onderfaten  en  getrouwe  burgeren  ( diefo  veel  geleden 
hebben  voor  de  Religie  en  haren  Prince )  te  willen  ge- 

ven fatisfactie  van  de  drie  puncten  by  hen  begeert ,  die 
gy  felfs  voor  redelijke  en  wettige  puncten  gejugeert 
hebt ,  gelijk  fy  ook  willen  doen  van  Utrecht ,  hoewel 
fy  daer  toe  egeen  rechten  hebben ,  alfo  hen  van  de  fel- 

ve Provincie  niet  belooft  en  is  geweeft,  dan  alleenlijk 

van  Holland  en  Zeeland, fo  men  fien  machby  'tin- 
houden  van  't  voorfchreven  tractaet.  En  nochtans  zijn - 
der  vele  die  hen  te  feer  opentlijken  favoriferen,  tot 
nadeel,  ondienft  en  prejudicie  van  den  Conink,  en 
ook  van  der  Religie,  gemerkt  dat  de  voornoemde  van 
Holland  en  Zeeland  fich  houden  voor  fo  grote  vyan- 
den  en  perfecuteurs  der  felver ,  fulx  dat  fy  egeen  fake 
meer  ter  herten  en  hebben  ,  dan  defelve  grondlijken 
te  bederven  en  extermineren  ,  derrende  vryelijk  feg- 
gen :  alwaert  fo  datter  vergaderinge  van  de  Generale 
Staten geordineert  worde,  de  Catholijkfe  Religie  al- 

leen te  mainteneren  en  onderhouden,  dat  fy  'tfelfde  (F* 
niet  doen  of  obedieren  en  fullen  :  en  hebben  dagè- 
lijx  hare  Agenten ,  dienaers  en  minifters  die  openbaer- 
lijken  onder  u  anders  niet  en  doen  dan  alle  fulke  quade 
offkien,  fonder  eenige  correctie  of  reprehenfie,fogy 
wel  weet,  nergens  toe  dienende  dan  om  al  omdift- 
dentie  te  maken ,  leggende  ook  dat  terwijlen  ik  fon- 

der guardije  ben ,  en  onder  de  macht  en  handen  van 
andere,  datmen  mijnen  perfoon  behoorde  aen  teta- 
ftcn  en  apprehenderen ,  ook  en  cefleren  fy  niet  hen  te 
beklagen  al  of  men  van  defer  fijden  niet  met  alleen  ge- 
eftectueert  en  hadde  vanden  peife,  endatfyalgefur- 
niert  en  voldaen  hadden.  Daer  ter  contrarien  van  fij- 

ner Majefteit  en  ontfent  wegen  veel  meer  gedaen  is 
geweeft ,  dan  men  gehouden  was  te  doen ,  daer  hy  era  . 
de  fijne  nier  of  luttel  gedaen  hebben ,  van  't  gene  des  fy 
belooft  hadden  ,  gelijk  gyfult  mogen  fien  oy  de  pun- 

cten en  articlen  die  al  notoor  zijn.  En  weet  een  jege- 
lijk  hoe  veel  indigniteiten  en  onbehoorlijkheden  ik 
daer  en  tuflehen  dagelijx  hebbe  moeten  lijden ,  federt 
dat  ik  totten  gouvernemente  generael  van  defe  Landen 
ontfangen  ben  geweeft,  meinende  dat  ik 't  al  winnen 
of  modereren  foude  door  mijn  patientie:  maer  hebbe 
bevonden  dattet  al  niet  geprofiteert  en  heeft :  en  heb- 

ben de  perturbateurs  van  de  gemene  pacificatie  en 
tranquilliteit  fulx  daer  van  geabufeert ,  dat  fy  hebben 
willen  attenteren  op  mijnen  perfoon  ,tcr  wijlen  dat  ik 
elders  gei  mpedieert  was,egeenfins  denkende  op  fulke 
ftoutigheid ,  verwaéntheid ,  en  temeriteit :  niette  min 
alfo  ik  Gouverneur  en  Capitein  Generael  ben  van  de- 

fe Landen  ,  en  dattet  al  onder  mijn  macht, guardye 
en  defenfieis,  ben  alhier  foetelijken  ingekomen,  en 
londer  iet  te  roeren ,  en  nochtans  terftond  na  mijn  in- 
komfte ,  hebbe  ik  aen  u  gefonden ,  u  daer  van  adverte- 

rende ,  mitfgaders  van  mijne  goede ,  fincere  en  oprech- 
te intentie  ,  om  alom  en  in  alles  te  onderhouden  de 

tractaten  van  pacificatie,  fonder  anders  te  begeren  dan 
de  corifervatie  en  bewaernifle  van  defe  on fe  oude  op- 

rechte Roomfe  Catholijkfe  Religie,  op  de  welke  de 
Conink  en  fijne  Voorfaten  ontfangen  en  gefworen 
lijn  geweeft  voor  Princen  en  Heeren  van  de  Landen* 
en  u  onder  fijn  protectie  en  bewaernifle  genomen 
heeft,  mits  welken  niemanden  anders  geoorloft én is 
de  felve  te  véranderen  noch  perturberen  tegens  fijnen 
wille.  En  ook  om  met  eenen  wege  fijner  Majefteit  te 
doen  hebben  de  gehoorfaemheiqen  onderdan  igheidj» 
die  men  der  felver  fo  by  de  Geeftelijke  als  weerlijke 
Rechten  fchuldig  is,  en  niet  met  woorden  alleenlijk» 

gemerkt  dat  al  't  gene  datter  gedaen  word ,  is  ( fo  men 
't  felve  pretexeert )  voor  fijne  Majefteits  dienft :  maer 
byêrTe&cen  metter  daed,  gelijk 't  felve  was  voor  defe 

tr«u« 

ift. 
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leden  is ,  fal  vergeten  wefen ,  en  en  fal  daer  van  egeen 
memorie  of  gedenkenifTe  meer  zijn.  En  niet  alleenlijk 

van  't  gene  des  voor  de  Pacificatie  gebeurt  is ,  maer  van 
't  gene  defer  federt  gefchied  is  tot  huidensdaegs/tzy 
by  Steden,  Gemeinten,  of  particuliere  perfonen,'t  welk 
ik  wederom  ten  Heiligenen  wel  ernftelijken  belove 

wiendattet  zy,  en  in  wat  Land  of  Provincie  'tfelfde 
fbude  mogen  Wefen  :  begerende  eenen  jegelijken  te 
eftimeren ,  favoriferen ,  en  alle  gunfte  te  bewijfen  na 
fijne  verdiende,  en  de  dienften  die  fy  voortaen  doen 
fullen.  Tot  welken  einde  ik  verftageobedieert  te  wor- 

den in  't  gene  des  ik  na  recht ,  reden  en  equiteit  voor 
fijner  Majefreitsdienft  gebieden  en  bevelen  fal ,  fonder 
dat  men  my  eenigfins  inobedient  of  ongehoorfaem 
wefen  fal:  en  is  mijne  wille  en  meninge,datdegene 
die  voortaen  mifdoen  fullen  ,geftraft  fullen  worden,  na 
de  rechten ,  weiten ,  privilegiën,  coftumen  en  ufantien 
van  den  Lande ,  fonder  eenige  diflimulatie ,  oogluikin- 
ge  of  conniventie ,  gemerkt  dat  by  gebreke  van  juftitie, 
en  by  fulke  en  fo  openbare  impuniteit,alle  dingen  lanx 
fomeer  verloren  gaen,  alfo  niet  alleenlijk  egeneRe- 
publijke  ,Staet,  Land,  of  Rijk :  maer  ook  niet  een  huif- 
gefin  geregeert  en  kan  worden  fonder  juftitie  en  ge- 
hoorfaemheid  tot  hun  hooft  en  overfte  ,  want  daer  een 
jegdijk  wilt  gebieden,  en  kan  aldaer  anders  niet  dan 
een  confufie  wefen.  Mits  welken  mijn  Heeren,  ten 
einde  dat  gy  myne  goede  en  oprechte  meninge, wille  en 
affectie  te  beter  foud  mogen  verftaen ,  fulke  als  de  felve 
van  't  beginfel  af  altijds  geweeft  is ,  fo  verfekere  ik  u ,  en verklare  dat  die  als  noch  egeenfins  verandert  en 

is,  's Koninx geboden  en  bevelen  tedoenobedieren, 
navolgende  de  pacificatie,  fo'twel  recht  en  reden  is, en  verfekere  my  datgy  ook  van  genen  anderen  wille  of 
meninge  en  zijt.  En  mitfdien  en  behoortmen  fich  niet 
te  beduchten  of  vrefen ,  om  dat  ik  alhier  in  defe  plaetfe my  vertrockenhebbe,  gebruikende  van  fuik  recht  en 
autoriteit  als  de  Konink  my  gegeven  heeft,  aldaer  ik 
ïn  meninge  ben  te  blijven,  tot  dat  ik  weten  fal  uwe 
einthjkc  refolutieen  determinatie,  en  ter  tijd  toe  dat 
't  gene  dat  ik  verfta  en  pretendere  gedaen  te  worden  in fo  redelijke  en  billijke  faken,  volbracht  en  ge-effettu- 
eert  zy.  Waerop  uwe  antwoordeben  verwachtende 
metten  eerften  dat  mogelijk  werd.  Tk  bemoede  my  wel 
dat  eenige  quied  willige  u  fullen  willen  raden  eenige feken  die  tot  den  peife  niet  dienen  en  fullen ,  noch  totte 
Welvaert  en  tranquilliteit  van  de  lande.  Maer  ik  denke 
dat  de  goetwillige,  wijfeen  roorfichtige  (die  den  an- 

deren behoren  te  boven  te  gaen  )  niet  lijden  fullen  dat 
de  faken  komen  fullen  inde  voorledene  termen  door 
de  indifcretie  en  boof  heid  van  fulke  quade  dienaersen 
minifters.  Van  mijnder  zijden  ben  gedelibereert  meer 
te  volgen  den  weg  en  expediënt  van  foetigheid  dan  an- 

deren, verhopende  datmen  my  egeen  oorfake  geven  en 
fal,daer  door  ik  gedrongen  foude  wefen  anders  te  doen, 
om  te  fuftineren  de  gehoorfaemheid  en  onderdanig- 

heid, diemen  God  en  den  Kon  in  k  fchuldig  is,  mitf- 
gaders  de  autoriteit  die  den  ft*et  en  plaetfe  toebehoort, 
dien  ik  houdende  ben ,  't  welk  mijns  betrouwens  gy nietquaedofvremd  en  fult  willen  of  kunnen  vinden, alfo  ik  gedaen  hebbc  ,  en  altijds  doen  fal  al  't  gene  dat 
ik  fchuldig  ben  en  belooft  hebbe,  u  biddendeeintlij- 
ken  dat  gyal't  gene  des  voorfz  is  in  fo  goeder  voegen nemen  wilt ,  als  ik  't  felfde  fegge ,  en  fo  ik  by  effecte  en jnetter  daet  mijnen  goeden  wille  altijds  betoont  heb- be ,  om  de  voorfz  Pacificatie  en  accoord  te  maintene- 

ren ,  hand  houden  en  obferveren ,  als  wefende  fo  goed en  oprecht,  ja  meerder  vrund  en  liefhebber  des  Va- 
derlands, dan  andere,  die  fich  beroemen  en  jacteren fulxteznn    En  hiermede  mijne  Heeren  bevele  uin 

Gods  guardie  en  behoudeniffe  Uit  Namen  den  a7 dach  van  Julio  ,577.  Ondergefch reven  uwe  goede Engetekent^W  En  wat  neder  Bert» 
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Q  E  Staten  Generael  hebendegehoort  't  verbael  rap- port  van  den  Heere  Prelaet  van  Marolles ,  en  den 
Heere  van  Brus,  hare  Gedeputeerde,met  eenen  't  felvi- 
ge  van  den  Baenre-heere  van  Raffingem,en  den  Heere 
vanGrobendonkby  fijne  Hoogheid  gefonden,  en  ge- 
fien  de  brieven  van  fijnen  voorfz  Hoogheid  van  date 
den  2  7  defer  maend,en  de  poincten  die  fy  hebben  over- 

gegeven by  gefchrifte,  op  als  wel  rijpelijk  hebbende  ge- 
let, beggen  en  verklaren  inconformité  van'tgenefy altijds  geprotefteert  hebben  ,dat  fy  noit  ,noch  als  noch 

van  meninge  zijn  geweefi,  dan  te  leven  en  te  fterven 
in  de  Catho  ijke  Roomfe  Religie,  en  onder  de  be- 

hoorlijke gehoorfaemheid  van  fijne  Maj.  haren  Sou- 
verainen  Heere  en  Prince  naturel,  felfs  by  alle  behoor- 

lijke middelen  te  beforgen ,  dat  de  voorfchreven  Reli- 
gie,  en  autoriteit  van  fijne  Majefteit ,  fy  in  als  tot  als , onderhouden  en  geconferveert,  en  confequentelijk  die 

van  fijne  Hoogheid ,  om  der  plaetfe  die  hy  heeft  in  de- 
fe Nederlanden  in  fijne  Majeft.ftede,  fonder  eenige 

miftrouwinge  of  achterdenken :  nochtans  hebben  fy wel  willen  adverteren  en  reprefentereninallefinceri- 
teit ,  datter  geen  fake  veroorfaken  kan  fo  grote  alteratie 
en  wantrouwigheid ,  dan  een  fo  haeftig  vertrek  in  fulke 
fterke  plaetfe ,  fonder  eenige  voorwete  of  preadverten- 

tie aen  die  van  den  Rade  van  State  of  aen  de  Staten ,  tot 
haer-lieder  grote  blame  of  fchande  Ter  oorfaek  van  dé 
welk  fy  perfifteren  in  den  eifch  by  hen  gedaen,  als 
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Hoogheid  gelieve  te  declareren  of  verklaren,  de  genige 
van  welke  al  fulke  fufpicie  hem  is  geformeert,daerap- 
parentehjkfo  groten  dilordreuit mochte  rijfen,ingc- 
valle  daer  in.niet  haeftelijk  en  werde  verfien  by  exem- 
plare  ftraf  van  de  gene  die  daer  in  fchuldig  bevonden fouden  werden,  daer  van  de  Heeren  Staten  hen  fulke 
wraeknemers  fouden  tonen  ,  dat  fijne  Hoogheid  ge- 
waer foude  wordende  volkomenheid  van  hèn  goede 
intentie  of  meninge  ,  en  alle  andere  fouden  exempel 
nemen,  en  hen  wachten  van  gelijken  meer  t'attenteren 
of  beftaen ,  daer  toe  fy  procederen  fouden  met  gelijke 
promptitude  of  raffigheid ,  als  gedaen  werde  tegen  den 
Heeren  van  Bonivet  en  Belargreville ,  op  't  fimpel  rap- 

port of  aengeven  van  Octavio  Gonfaga,van  wegen 
fijn  Hoogheid ,  daer  van  niet  en  bleek,  tegens  alle  rech- 

ten, coftumen  en  privilegiën  van  Braband.  Op  dat  ook 
de  Generaliteit  niet  en  werde  geweten  de  faulren  van 
particuliere ,  en  dat  het  ganfche  lichaem  niet  en  lijde  de inconvenienten  en  ongelucken  die  daer  uit  mochten 
volgen ,  ofwel  fo  't  geweeft  is  by  calumnie ,  dat  de  rap- porteurs of  overdragers  van  gelijken  geftraft  werden 
ten  exemple  van  alle  andere ,  om  meerder  confufie ,  en 
dat  door  d'onftrafrigheid  van  fuik  een  fake  nieten  waflè de  ftoutheid  en  verwaendheid  van  degene  die  pogen  te 
troubleren,of  te  beroeren  de  gemene  rufte  en  welvaert, 
willende  en  begerende  de  voorfz  Staten  te  maintene- 

ren en  onderhouden  gehelijken  devotelijk  alle 't  gene 
geftipuleert  en  belooft  is  van  harent  wegen. 

<©P  't  eerfie  potnet  bp  fijne  ̂ oogüetö  begeer*. 
Hoewel  fijne  Hoogheid  nieten  behoort  te  hebben 

eenige  fufpicie  noch  wantrouwigheid  van  de  voor- 
noemde Staten  ,  alfofy  ook  daer  toe  fijne  Hoogheid 

gene  oorfake  en  hebben  gegeven ,  hoe  klein  die  mochte 
wefen, en  waerom  fijne  Hoogheid  fich  behoort  ver- 
noegt  en  verfekert  te  houden  van  de  gerrouwigheid  der 
fel  ver,  gelijk  hy  gedaen  heeft  van  het  beginfel  van  fijn- 

der inkomfte,  achtervolgende  d'argumenten  en  effe- 
cten, die  hy  gewaer  is  geworden  van  de  liefdeen  her- 

telijke  affectie  die  fy  hem  toedragen ,  de  welk  de  verfe* 
kerfte  wachte  is  die  een  Prince  mochte  begeren,  en  des 
te  meer  van  fulke  garde  of  wacht,  als  Princen  enPrin- 
ceffenvanden  bloede  fijne  Voorfaten  in 't  gouverne- ment van  defe  Nederlanden:  en  dat  meerder  wachte 
mochte  baren  vrefe  en  miftrouwen  onder  menigte: 

noch- 
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Kochtansom  des  te  meer  te  doen  blijken  van  de  fince- 1 

riteit  der  Heeren  Staten,  en  te  verfientotteverfekert-; 

heid  van  fijne  Hoogheid ,  en  de  felve  te  retrencheren  of 

weeren  alle  occafien  van  quadeen  flinke  ïmpreflieor 

indruckinge.  Sijn  te vreden  dat  hy  boven »ineordina- 
rife  wacht  van  Archiers  en  Hellebard iers ,  noch  hebbe 

wacht  van  Capitein  en  hooft  en  foldaten  totten  getale 

van  300  harquebufiersvoetvolx,  naturele  defer  Ne
- 

derlanden ,  aengenaem  fijne  Hoogheid  en  den  Heeren 

Staten ,  om  herwaers  derwaers  te  gaen  daer 't  hem  ge- 
lieven fel,  behoudelijkdat  fijne  Hoogheid  kiefe  voor 

hooft  der  felver  eenige  van  degene  die  hier  na  genoemt 

zijn:  te  weten  mijn  Heere  den  Grave  Van  Boflïi ,  den 

Baenreheere  van  Montigny ,  den  Heere  van  Cruynin- 

gen,  den  Heere  van  Willerval,  of  van  Noielles ,  de 

welke  fal  mogen  kiefen  Capiteinen  en  Lieutenanten , 
ook  aenoenaem  den  voorfz  Heeren  Staten ,  de  welke 

en  de  voorfz  foldaten  fullcn  eed  doen  te  bewaren  en 

befchermen  fijne  Hoogheid  tegens  alle,  ook  te  mainte- 

(t.*«i.)  neren  alle  de  poin&en  en  articulen  begrepen  in  de  Pa- 
cificatie van  Gent ,  en  't  eeuwig  edict  daer  na  gevolgt , 

fonderte  gedogen  datter  gedaen  of  geattenteert  worde 

eenige  fake  in  prejudicie  van  fijne  Hoogheid,noch  van 

de  Staten  in't  generael  noch  particulier. 
<©p  't  i.pomct. 

De  Staten  zijn  wel  van  advys  dat  alfo  gedaen  werde , 

na  dien  de  fteden  en  plaetfen  fullen  overgelevertzijn, 

en  de  garnifoen  geftelt  in  haren  eerften  ftaet ,  mits  wel- 

ke fy  geen  Gouverneurs  van  doen  fullen  hebben ,  orh 
ordre  te  ftellen  in  alle  voorvallende  faken. 

<©p  't  ̂ .potnet. 
Dit  artieul  is  redelijk  bevonden ,  behoudelijk  dat  in 

alle  finceriteit  en  verfekertheid  gepracl:ifeertfy,en  dat- 

ter  niet  gecommandeert  noch  eenige  fake  geattenteert 

fal  worden,derogerende  of  tegenft  rijdende  de  pacifica- 
tie en  eenigheid  der  Staten. 

<©p  't  4*  potnet. 
De  Staten  hebben  ook  goed  gevonden  dit  artieul,  en 

feer  redelijk  als  gelijkelijk  noit  ter  contrarien  gepraéti- 

feert  hebbende ,  wel  verftaende  dat  de  voorfz  Pacifica- 

tie en  Privilegiën  werden  gefondelijk  en  van  gemener 

hand  geinterpreteert. 
<©p  't  r.potnct. 

Daer  is  gearrefteert  by  den  Heeren  Staten  volgens 

d'oud  gebruik  en  immemorialecoftume,  dat  in  hen 

vergaderingen  fullen  geadmitteert  of  toegelaten  wor- 
den, Geeftelijke,  Edelen,  en  Gedeputeerde  van  de  Ste- 

den enCaftelrien,  by  de  Provinciën  daer  toegedele- 

gueert  en  geautorifeert.  So  datmen  geen  lijfte gevoe- 
gelijk en  kan  maken  overmits  de  Gedeputeerden  den 

eenen  or  den  anderen  dach  verandert ,  vermeerdert  en 

vermindert  worden ,  by  hare  Hoofden  en  Collegien , 

ook  en  achten  de  Heeren  Staten  niet  eenige  occafie  im- 

mers wettelijke  gegeven  te  hebben  van  fulke  fufpicie  in 
haerlieder  regard. 

©p't  tf.pottlCt; 
Geconfidereert  de  pacificatie  is  folemnelijk  gemaekt 

enbefworen  by  interventie  van  Keiferlijke  Maj.,ter 

prefentie  van  de  afliftenten  d' Ambaffadeurs  der  felver, 
felfs  van  den  Hoogweerdigen  en  Doorluchtigen  Bif- 
fchop  en  Prince  van  Luik,  welke  niet  geoorloft  is  fo 

licht veerdelijk  te  breken.  De  voorfz.  Staten  maken  re- 

cueil  volgens  de  brieven  van  fijn  Hoogheid  gefchreven 

tot  Mechelen  den  ioJuly,van  alle'tgenedatfchijrïtte 

refteren,  om  dat  te  volkomen  van  d'een  en  d'andere 

zyde ,  op  dat  de  felvige  ten  wederzijden  mogen  vol- 
daen  werden.  En  in  gevalle  de  Prince  van  Orangien  na 

behoorlijke  advertentie  gedaen  i  van  fijnen  wegen  in 

gebreke  blijft,  een  jegelijk  fal  hem  met  gemeen  advys 

employeren ,  om  te  doen  onderhouden  de  Pacificatie 
in  alle  hare  poindten  en  articulen. 

d'Eenig  en  't  hoogfte  begeren  dat  de  Staten  altijd  ge- 
had hebben  en  noch  hebben,  is  gereftabilieert  en  ge- 

maintencert  of  gehandhaeft  te  worden ,  in  hare  oude 

tranquilliteitof  rufte  ,  onderde  gehoorfaem heid  die 

men  fijne  Mijeft.  en  fijne  Hoogheid  fchuldig  is.  Sup- 
plicerende  de  felve  fijne  Hoogheid  te  willen  verlaten 

^t  kafteel  van  Namen ,  en  fich  wederom  verfamelen  by 

de  voorfz  Staten  \  enten  aldereerften  mogelijk  doen 

vertrecken  de  Duitfen ,  op  dat  terftond  daer  na  de  ver- 

gaderingeder  Generale  Staten  gefchiede,omordrete 
ftellen  tot  't  gene  refteert  aen  de  voorfz  pacificatie ,  felfs 
om  af  te  fnijden  dé  fchandalen  ,  quade  exemplen ,  en 
leringen  die  de  voorfz  Duitfen  faeyen ,  en  fo  lange  ge* 
faeyt  hebben  ,  overal,  tot  groot  prejudicie  van  ons 
H.  Gelove en  Roomfe Catholijke  religie.  £n  alfo  men 

genoegfaem  ontdekt  felfs  by  geintercipieerde  brieven 
van  Efcovedo,  en  andere,  dat  de  quade  achterraden, 

rapporten  en  impreffien  van  vreemdelingen,  en  qualijk 

geaffedtioneerde  tot  welvaert  en  faligheid  van  den  Lan- 
de fijnes  Majefteits,  fijn  oorfaekvande  wantrouwig- heid en  difordre» 

Believe  uwe  Hoogheid  te  doen  vertrecken  van  fijn 

gevolg ,  de  gene  daer  van  men  lo  grote  wettige  fufpicie 

heeft ,  en  fijn  Hofgefin  bouwe  van  Edele  en  andere  na- 

tuerlij ke  of  ingeboren,  niet  fufpeft,  volgende  de  re- 
queften  en  grote  inftantien ,  die  de  Staten  daerom  tot 

meer  reifen  gedaen  hebben,  en  altijd  't  Land  te  houden in  favorable  recommandatie.  Gedaen  tot  Bruflel  den 

naeftleften  van  Julio  1577.  Onderftond,  by  laft  van  de 
Staten,  ondertekent, 

CORNELIUS  WELEMANS. 

&it  tooo?f3  gefenjifte  ïjebben  öe  Uoo?f3  peeren  &ta* 
ten  gefonüen  aen  fijn  ̂ oogneiö  öoo?  öe  Heeren  «Eteabe 
ban  23oflu  /  öe^uS/enSlQOlpö  ban  jIBeetöetHen/ 
ftaeöen  <0ntfangec  ban  ben  3Lanbebanbe©?penfo 
©laenbecen  /  mette  naboïgenöe  laft. 

DE  Heeren  Grave  van  Boflu,  de Brus , en  Adolph 

sran  Meetkerke ,  gedeputeert  van  wegen  de  Staten 
Generael  fullen  hen  tranfporteren  in  alder  diligentie 

aen  fijn  Hoogheid  ,  hem  prefenterende  brieven ,  en 

ootmoedige  recommandatien  der  Heeren  Staten  met 
het  fchrift  van  de  refolutien ,  genomen  op  de  poinclen 

en  articulen  geproponeert  aen  de  Heeren  Staten ,  by 

den  Baenreheere  van  Raflingem ,  én  den  Heere  Gro- 
bendonk  van  fijnerit  wegen. 

Sullen  infifteren  by  alle  gratieufeen  bequameper- 

fuafien ,  dat  hem  gelieve  te  refol veren  en  conformeren 

métter  intentie  der  .Heeren  Staten,  volgende  de  refo- 

lutien voorfz ,  daer  by  voegende ,  dat  fy  bereet  en  veer- 

digzijnhemte  verfekeren  alle  tröuwigheid ,  behoor- 
lijken dienften  gehoörfaemheid. 

Daer  en  boven  biddende  dat  hy  metter  daed  wille 

handhaven  en  volkomen  de  pacificatie. 

En  tot  bewijs  van  fijnen  goeden  wille  in  dien  te  doen 
vertrecken  de  Duitfen  uitte  plaetfen  die  fy  befitten ,  en 
eerft  voor  al  die  van  Antwerpen ,  die  defert  loopt  en 

verloren  door  den  roep  van  fijn  Hoogheid  op  't  kafteel van  Namen ,  vrefende  te  vallen  in  gelijk  inconvenienc 
als  te  voren.  Selfs  dat  de  Heere  van  Treflong  heeft  gc- 

fproken  aen  de  Magiftraet  van  Antwerpen ,  om  daer 
binnen  te  doen  komen  de  vier  vaendelen  van  de  Hop- 

man Cornelis  van  Einde. 
Dat  van  gelijken  hem  gelieve  te  fendenden  Heere 

Hertog  van  Aerfchot  in  fijn  gouvernement  van 't  ka- 
fteel van  Antwerpen  $  en  daer  uit  tetrecken  den  Heere 

Treflong,  die  tegens  de  pacificatie  en  privilegiën  van 
Braband  daer  commandeert. 

Daer  toe  fijne  Hoogheid  goede  reden  heeft ,  en  gene 

fwarigheid  en  behoord  te  maken ,  aengefien  de  getrou- 

wigheiddie  hy  heeft  gefpeurt  van  de  finceriteit  en  ge- 
trouwigheid  van  de  voornoemde  Heere  Hertog,  ook 

dat  het  is  tot  quijtingevan  fijn  woord ,  gelofte  en  eed, 

als  gefworen  hebbende  d'onderhoudinge  van  de  paci- ficatie j  welke  in  defen  dele  werd  gevioleert. 
Des  te  meer  dat  de  Heeren  Staten  om  te  tonen  de 

finceriteit  van  hare  meiningen ,  hebbende  geconfen- 

teert  volgens  't  begeeren  yan  fijne  Hoogheid,  dat  tot 
meerder  verfekertheid  van  fijn  perfoon ,  hy  hebbe  ex- 

traordinarife  garde  of  wacht  van  300  harquebufiers,fy 

en  hare  hoofden  lullen  den  eed  doen  van  die  te  main- 
teneren, befchermen  en  bewaren  tegens  eenen  jege- 

lijken ,  ook  dat  fy  niet  dogen  en  fullen  datter  gedaen  ot 

geattenteert  worde  eenige  nieuwigheid  in  prejudicie 

der  pacificatie ,  noch  den  Staten  in'c  generael ,  of  par* 
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ticulier,  hen  maintenerende  volgens  de  pacificatie, 
noch  van  gelijken  tegens  die  genige  diegedeputeert 
fouden  worden  of  gaen  fouden  by  fijne  Hoogheid  in 
den  naem  der  voorfz  Staten  of  anderfins. 

Selfs  zijn  de  voorfz  Staten  te  vreden  tot  eeuwige  ver- 
fekertheid  van  fijne  Hoogheid ,  en  om  de  wortel  van 
alle  fcruplen  te  weren  die  daer  noch  fouden  mogen  re- 
fleren,  dat  alle  volk  van  oorloge,  fo  van  ordinaris 
voet-  en  peerde-volk ,  als  alle  andere  foldaten ,  gelicht 
öf  noch  te  lichten ,  fullen  't  felfde  be-eden :  te  weten 
van  te  maintirteren ,  dienen  en  befchermen  fijn  Hoog- 

heid ,  tegens  cenenjegelij  ken,  en  van  gelijken  de  Sta- 
ten, hare  Gedeputeerde,  en  alle  andere  onderdanen 

van  den  lande,  volgens  de  poin&en  en  articulertder 
fel  ver  pacificatie.  Sonder  te  dogen  dat  yet  gedaenof 
geattenteert  fal  werden  in  prejudicie  der  fel  ver,  irt't  ge- 

nerale noch  in*t  particulier. 
d'Welke  d'eenige  middelen  zijn,  en  deabfoluitfte 

die  fijn  Hoogheid  mochte  begeren  tot  fijne  verfekert- 
heid,  fonder  te  mogen  pretenderen  andere  met  rechte 
redenen  en  fondament. 

Aengefien  felfsdat  de  finceriteit  van'tlichaem  der 
Staten  ,  hem  genoeg  bekene  is  en  notoor ,  als  hy  felfs 
bekent  by  fijne  brieven. 

Sullen  daerom  hem  fuppliceren  *  dat  hy  fich  wille 
conformeren  en  voegen  by  de  Staten ,  om  ten  alder- 
eerften  te  volkomen  't  gene  daer  refteert  van  de  Pacifi- 

catie ,  totconfervatie  van  ons  H.  Gelove  en  Catholij- 
keRoomfe Religie,  de  behoorlijke  gehoorfaemheid 
en  autoriteit  van  fijne  Majefteits  rulleen  tranquilliteit 
der  landen  van  herwaers-over. 

Eindelijk  fullen  de  Gedeputeerde  hen  vinden  laten 
in  defe  flad  van  BrufTel ,  op  Sondach  avond  of  eer  ift 
mogelijk.  Gedaen  tot  BrufTel  dén  lellen  July  1777. 
Ondcrflond  ,  bylalle  van  de  Staten  ondertekent 

Cornel'tus  Welemans. 
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cat  betoijle  be  Staten  nu  certf  ben  b2ebe  geb-'often 

bep2ince<02abebanmenberge/<©2abebanReua   Ztoiï KhSKJ^s^  öcD20ficn 
rn  ban  f aulctjuebercfj/  be  peeren  ban  fromont^  |  ttmön^ 
mm<S  1  b'UlfTonbille  /  foncg  /  a20benbmih  /  en  be   V  ̂„  7SIS  ÖM  «f  ,t  ,n  h.r.  ,^t     , ^eccetartlTen  23erti  /  ̂cbarenberge  en  ©affeur/    cün^Sm^nT^Z^^^^  ÏÏ"®^00 
tnp2efentiebanallebetoelfte fpafbaer  bernfacr  bab  j  ̂S^SPSST0^^^^^^ ben/  bcnluiber  laft/  in  be  b002gaenbe referfmien en 
fnfïrucrien  begrepen.  <Daer  op  fj;n  l^oogfreib  ant- tooo2be/  ijatlis  felbe  remonffrantien  mpkfentarren 
fiem  MM*  toaren  gebaen  getoeefl/  bü02  en  nafjp 
tot  rjet  gouberncment  toaö  omfangen  getoeett  /  en 
bernaelbe  toeberom  be  fefbe  reben/  bte  fjp  tegen  be 
^eere  P2efaet  ban  jfKaroflecf  enbe^eereban  29>uö 
berbaeft  nabbe  /  namentlün :  bat  bp  aïbaer  binnen Det 
öafleel  toaö bertroc&en  /  om  fnnperfoon  teberfeaeren 
en  tegen  alle  confpiratiete&ctoaren/  biejegenöBem 
en  fgne  iKateffett  bagelijf  toeröengep2actifeert  /  boo? 
be  rniabe  bienflen  en  p2actn&en  bie 't  boln  ban  Hen J92mceban  <£rangren  m  berfebeiben  pobmeien  atte 
recfjten  /  fopenije  bun  hetterpen/  en  berb*»uthenbe 
b'aut02iteit  ban  fijne  jjBareflett.  <&at  baerom/om  bat be  p?irrce  ban  to<je  te  bageergerbe  tegen  bit  lanb/  en Dcbe  bermeerberen  föne  berboemfijfre  Oeligie/  «er meer  al*  nobtg  toaö  bat  be  Staten  bun  metten öo^ mnnen  fijnen  «öoubcrnenr  berboegben/  en  ban  ben boo2noemben  p:ince  bertnecmben  /  eneenfamentlüft 
betoapenen  namen  regen  fjem/  om  öemtrbto'ngsn 
fie-panficatie  te  bo(b2engen/  en  te  beletten  bat  boo2 be  feer  lange  parfenrie  be  febate  en  't  otiaeb  bagenjr  in ben  lanbe  met  enbermeerberbe/  maftenbe  eenfanö 
beröael  ban  föne  Ii)bfaemDebenbp  öem  geleben  /  m 

SJrtfcu» D  gcI°  te  hy  de"  Staten  &edacn  >  aIs  dat- ter  geen  particuliere  Gouverneurs  en  fullen  fen  6p 
wefen  tot  BrufTel ,  of  andere  (leden ,  daer  die  van  te  vo-  ™°" 
ren  niet  en  zijn  geweefl ,  geeffedueert  worde.  JX5* 2    Dar  alle  de  gene  die  binnen  of  buiten  Brufïel  ful-  öoen 
Ten  willen  trecken ,  'tfelve  vryelijk  fullen  mogen  doen  £00tf°* met  alle  hare  meublen,  papieren  en'tgenewesfyful-    ff len  wegdragen,  fonder  hen  te onderfoeken , noch ee-  V77. nigturbelofbelettedoen  ineeniger  manieren. 

5.  Dat  alle  de  lieden  van  oorloge  ordinarifte  en  ex- traordinarifTe  binnen  den  landen ,  van  wat  natie  of 
conditie  de  felvezijn,  my  abfolutelijk  fullen  gehoor- laem  wefen ,,  en  hen  niet  en  roeren ,  om  wat  faken  dat- 
ter  fy  fonder  mijne  ordinantie  en  bevel  als  haerlieder 
CapiteinGeneracl,  achtervolgende  den  offer  die  de 
Staten  my  gedaen  hebben. 

4.  Dat  deGrave  van  BofTu ,  of  fuiken  anderen  per- foon  als  ik  denomineren  fal  voor  Gouverneur  van 
Vriefhnd  geadmitceertfy ,  fonder  tegen fpreken ,  na- 

volgende d'ordonnantie  die  ikgemaekt  hebbe  of  ma- ken fal. 
5-  Dat  achtervolgende  de  Staten  by  haer  liedef  ant- 

woorde  redelijk  gevonden  hebben  de  Gouverneurs 
yan  dtn  Provingien,  fteden  en  kaftclcn,  en  andere 

Edel- 
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Edelmans  en  perfonen  van  wat  ftaet ,  qualiteit  of  con-  [  van  den  rechte  van  zijnder  Majefteit,  fullen  worden 
ditiefyzijn ,  die  ik  ontboden  hebbê  en  ontbieden  fal, 
fullen  gehouden  zijn  te  komen  daer  ikvvefen  fal,  al- 
waer  vvy  verfekeren  haer  luiden  perfonen  en  gevolge. 

6.  Dat  een  jegelijk  volkomen  diligerttiedoe,  om 
te  betrappen  de  perfonen  die  eenig  fchandael  doen 
aengaende  de  Religie,en  datmen  de  felve  caftye  fo  haer 
lieden  delict  verdient ,  fonder  eenig  refpect  of  diffimu- 
latie  van  perfonen. 

7.  Datmen  van  ftonden  aen  doe  vertrecken ,  en  dat- 
men  niet  meer  gedoge  in  de  ftad  van  BrufTel  onder  de 
Staten ,  noch  op  anderen  plaetfen  te  komen  eenen 

St.  d'Allegonde  ,  Teron ,  en  andere  perfonen  die  ver- 
flaen  werden  anders  niet  te  doen  dan  quade  öfficicn , 
tot  mifdienfte  van  God  en  fijne  Majefteit. 

8.  Dat  de  Gedeputeerde  van  de  Generale  Staten 
vergadert  tot  BrufTel,  van  daer  vertrecken  en  tot  Lo- 

ven komen ,  alfo  fy  my  byhaer  luider  Gedeputeerde 
geprefenteert  hebben  ,  alwaer  fy  fullen  wefen  in  alder 
fekerheid. 

9.  Dat  de  gene,  die  eenen  Courier  van  Spangien 
met  brieven  en  depêche  van  fijne  Majefteit  voor  my 
doen  vangen  en  aenhouden  heeft,  en  de  gene  die  de 
felve  hebben  derren  opbreken  en  decifreren ,  by  my 
komen. 

10.  Dat  de  gemeente  tot  BrufTel  hen  te  rufte  ftelle , 
en  hen  onderwinden  haerlieder  handwerk  en  nerin- 

gen ,  fö  fy  van  alle  voorleden  tijden  gedaen  hebben , 
namentlijk  ten  tijde  van  hoogloffelijker  memorien 
den  Keifer  mijnen  Heere  en  Vader,en  na  datdeHoog- 
duitfen  en  ander  oorlogs-volkeren  afgedankt  fullen 
wefen ,  datfy  haer  lieder  wapenen  fullen  afleggen ,  ge- 

lijk als  d'andere  fteden  niet  wefende  op  de  frontieren. 
1 1 .  En  wantmen  bevind  datmen  vander  zijden  des 

Princen  van  Orangien  en  der  Staten  van  Holland  en 
Zeeland ,  dagelijx  contravenieert  de  Pacificatie  fonder 
wederfeggen  van  de  Generale  Staten ,  fijne  Hoogheid 
verftaet  dat  fulx  fal  worden  geremedieert ,  en  dat  de 
voorfz  Staten  daer  toe  moeten  afllfteren  na  haer  luider 
vermogen. 

12.  En  dien  aengaende  datmen  ordinere  en  bevele 
fo  van  wegen  der  Staten ,  als  van  onfent  wegen ,  dat  hy 
van  ftonden  aen  en  fonder  dilay  doe  publiceren  het 
voorfz  accoord  tufTchen  ons  en  de  voorfz  Staten,  mitf- 
gaders  ook  de  ratificatie  van  fijne  Majefteit  daer  na  ge- 
volgt. 

13.  Dat  hy  doe  cefTeren  en  ophoudende predica- 

tien ,  fcholen  ,  en  exercitien  van  den'  nieuwen  fecten  : 
in  de  Heden  van  Haerlem ,  Schoonhoven ,  en  andere 
fteden  en  plaetfen ,  de  welke  hem  wederom  in  handen 
geftelt  zij n  by  de  pacificatie,  en  dat  hy  weg  doe  het  gar- 
nifoen  aldaer  by  hemgelegt  contrarie  der  Capitulatie 

14..  Dat  de  voorfz,  Prince  cefTere  en  ophoude  de 
fterkten  te  maken ,  en  dat  hy  doe  afbreken  de  Fortref- 
fen  die  hy  van  nieus  gemaekt  heeft  tot  Seven-bergen 
en  op  andere  plaetfen  te  befchanfen  en  om  wallen,  en 
dat  hy  wederom  geve  de  fortreffe  van  Nieu-  kaftele.. 

1 5.  Dat  hy  de  kerken  en  kloofteren  ftelle  in  den  fel- 
ven  ftaet,  fo  die  waren  ten  tijde  van  de  pacificatie  met 
haer  luider  goeden  en  gealieneert  inkomen ,  en  infge- 
lijx  dat  hy  alle  d'anderen  onderfaten  van  den  lande  van 
herwaers-over  doe  en  late  genieten  van  haer  luider 
goeden ,  navolgende  de  pacificatie. 

16.  Dat  hy  uitten  kanael  en  engde  van  Arafterdam 
dóe  vertrecken  d'oorlogs-fchepen  die  hy  daer  heeft  leg- gende ,  fonder  die  van  der  voorfz  Stede  te  molefteren, 
in  eeniger  manieren,  te  water  noch  te  lande,  alfo  re- 

den is ,  en  de  voorfz  Staten  verfocht  hebben  te  doen , 
om  die  van  Amfterdam  voorfz  haer  luider  trafficq  en 
negociatie  vry  en  vrank  te  laten  genieten. 

1 7 .  Dat  hy  van  ftonden  aen  wederom  geve  en  refti- 
tuere  de  ftad  van  Nieupoort  in  Vlaenderen  ,  fo  hy  ver- 

bonden is,  achtervolgende  de  capitulatie  dien  aen- 
gaende gemaekt. 

18.  Dat  de  mandementen  en  bevelen  by  den  voor- 
feiden  Prince  gedaen  ,  tegen  die  van  de  Provincialen 
Rade  van  fijne  Majefteit  in  Holland,  reiïderende  tot 
Utrecht,  en  die  van  de  Reken-kamer,  in  prejudicie 

gecafTeertengeen  effect  forteren,  noch  infgelijx  ook 
de  declaratie  by  hem  gedaen  tegen  de  gene  die  de  Zyde 
volgen  en  houden  van  fijne  Majefteit ,  als  wefende  di- 
redelijk  tegen  den  wille  en  dienft  van  den  felvcn. 

19.  Dat  alle  ontfangers  van  den  Konink  in  de  fte- 
den en  plaetfen  van  Holland ,  die  totten  dage  toe  van 

der  pacificatie  haerluider  rekeningen  gedaen  hebben 
in  de  Reken-kamer  van  fijne  Majetteit,refiderende  tot 
Utrecht ,  niet  en  fullen  gehouden  wefen  die  te  doen  ter 
kameren  opgericht  by  den  Prince ,  en  ingevalle  dat  hy 
fulx  geordineert  hadde ,  dat  hy  't  felve  revocereen  we- der-roepe. 

20.  En  ingevalle  de  voorfz  Prince  weigerde,  of  niet 
en  begeerde  te  voldoen  't  gene  wes  voorfz  is ,  en  alles 
anders  wes  hy  meer  gehouden  en  verbondenis,  waer 
inhyklaerlijk  fal  laten  blijken  fijne  obftinate  rebellig- 
heid ,  ongehoorfaemheid ,  en  quade  intentie ,  dat  de 
voorfz  Staten  hem  fullen  verklaren  tegen  hem ,  en  ful- 

len hem  voegen  met  fijne  Majefteit ,  en  ons ,  van  fijnen 

wegen,  om  hem  te  bedwingen  tot 't  gene  des  hy  ver* 
bonden  is  by  de  pacificatie. 

zi-  Datmen  van  nu  voortaen  mygehoorfaem  zy, 
in  en  over  al  alfo  en  gelijk  my  toebehoort,  en  fomert 
gedaen  heeft  den  anderen  Gouverneurs  mijne  prede- 
cefTeuren  en  voorfaten ,  fonder  te  contravenieren  de 
voorfeide  pacificatie. 

2i.  Daerenboven  dat  het  kafteel  van  Antwerpen 

geftelt  (y  in  den  felven  ftaet  ,Yo 't  felve  was  voor  den 
Konink ,  in  conformiteit  en  navolgende  de  voorfz 
pacificatie,  en  dat  daer  in  komen  de  foldaten ,  die  ik 
ordineren  fal  voor  de  bewaernifle  en  fekerheid  van 
dien,  en  datmen  tot  mywaerts  fende  den  Heere  van 
Treflong  en  andere  gevangen  zijnde. 

23.  En  voldoende  alle  't  gene  wes  voorfz  is,terftond 
en  fonder  eenig  dilay ,  fo  fal  ik  ook  van  mijnent  wegen 

voldoen ,  alle  't  gene  wefTer  gecapiculeert ,  bevoor- 
waert  en  gelooft  is  in  de  pacificatie. 

T\&  Staten  «©enecceï  befe  acticulen  omfange» 
■^BebbenDe/  en  beeftaenbe  uit  ben  monbe  ban  De 
§cm  ban  «dkobenbonn  /  bic  öe  felbe  faocljte  /  bat  fijn 
^oogDeib  befelbe  teilbe  geeffectueect  Bebben/al  eec  DP 
Bemtoebec  tot25?u<Te1  /  of  bp  be  Staten  toil  laten  bin* 
ben:  enbinbenbebefelbefoDecbenoncebelijB/  ton* 
tcaciecenbe  006  be  boo?gaenbe  contracten/  Bebbett 
befelbe  beanttooo?b  :  maec  alfo  gen  tocinigtijDj*  te 
bo?en  toacen  gecommuniceert  becfcBeiben  b?ieben/ 
fo  bp  fijn  ̂ oofjöeib  /  al£  ben  <§eccetactë  <£fcobeDa 
gefcö?eben  aen  ben  öoninfi  /  en  eenige  aen  be  ̂ uitfe 
Colonellen/  baec  uit  f?  fagen  be  meningeban  fijne 
l^oogbeib/  fo  meenöen  fp  bat  Bet  tijbtoatftoetefieri 
en  op  baec  feoebs  te  toefen  /  en  te  boo^öomen  be  bebecf* 
femffebie  Oen  fetjeen  boben  't  Dooft  te  Bangen:  bocB 
om  beft  falie  toat  naüet  te  becffaen/  fo  ifl  noDig  't  felbe toat  b?eDec  en  Ijogec  te  becfialen. 

3©p  Bebben  bo?en  becBaelt  /  bat  be  J^eere  3£on  go*  w 
Ban  ban  <£oftencp'  lange  te  bozen  al  eec  Bp  tot  <5ou*  JJg 
becneuc  ban  be  llebeclanben  ban  ben  liioninu  toa#  fep 

gecommitteect/  co?cefponbentieBaDDegeBouDenmet-  w«J' ten  $auo  Pio  Quinto,om  te  toefen  üjoninn  ban  (€lju*  JJJ; 
neg/  en  bat  booz  fijnen  ̂ eccetacté  3|an  be  ̂ Soto/  gan 
't  toeln  be  öoninlt  ban  Spangien  geenfinö  en  befiaeg-  jpj 
be :  toaecom  beConinn  pmifeecbe  ben  boo?f5  gang*! be  ,§oto  te  manen  generael  3Bmmonitie-mee^ei:  ban  coW 
be  blote  banbe  ligue  tegen  ben  (Curfe/  enfieeftöem 
alfo  beljenbelijB  ban  3&on  gian  getogen  /  en  ̂ Jan  €f* 
cobeboinfijn  plaetfe/  alö  fijnen  eSeccetartëbp  «Don 
San  gefonben/  iafs  beeft  mebe  fijnen  |Kee(lec  brillen* 
be  belieben/  licimlijB  becfïanb  binnen  üomegeljou* 
ben  /  om  3£on  3Jan  tot  eenigen  öogen  (late  /  km  alle 
fijnen  fin  na  (icehte/ te  brengen,  gieren  tuffcDcnge* 
bielt  bat  be  gtoot  Commanbeuc  ban  Cafttiien  quam 
teflecben/  en  batbeöoninn  guam  te  nemen  refolu* 
tic/  om  ̂ on  gan  in  bejS  felfef  plaetfe  te  fenben  in 
l^eberlanb/  menenbeftem  baec  mebe  uitten  ïjoof  De 
te  brengen  bet  boo?nemen  bantetoecDen^oninnban 

i^Öunes?/  'ttoeln  b?m  fo  feec  tegen  Bet  B«te toa!el; 

maec 
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mat r  ©on  San  bcrftaenbe  fee*  fconinr  boojnemen  /,  aenflag  op  €ngclanb  baec  na  te  Oerbatten :  td  hielt  lm 
toasbacrinfccrtocltebjeben/enfonb  fijnen  &ecce*  i  mibbelrettjb  OcitneiijR  grote  cozrefponbentie  metten 
tartefan  <£fcobebo uit gtalien  na&pangicn/  om'  Ilertoge  ban  eiüfc  en  B:anRrijR  /  fufc  bat  Op  baer befe  rcife  en  aiful&en  <©ouberncurfcl)op  te  berbolgen :  mebe  in  particuliere  confeberatie  en  berbonb  ouam  te 
toant  ©on  3fan  toel  merRenbe  bat  ben  &oninR  niet  treben/  onber  ben  naem  ban  bc  bcf'cnerminac  bet  ttoc toel  gefint  toaov  bat  fjpüet  öoninnrüR  ban  £0une$  |  Rroncn  Bianurijlf  en  ̂ pangten/  baec  beWoninR 

p.^,0  foubc benomen/  en  toetenbebatbe^ausbeConim  ;  ban  ,&pangien  oor  ban  berabberteert  toerbe  boo2 
Oinne  ban  <£ngclanb  Oabbe  bcrRIaert  Herballen  te  toe*  j  ©on  gijn  be  ©ergaö  fBoria  /  shnbe  t'n  Silmbaffac^ fenbanbc  Rrone/  bacljt  mibbel  te  btnben  om  boo?  bit  feftap  ut  ©2anRüjR  /  bc  toel&ebaiTomlaftRreert  ban 
<0oubcrneurfcOap  een  aenflag  te  manen  op  €nge;  ]  beneoninR/omccnoogin'tfeiltcOouben/  enfolnete lanb/  om  bic  Rrone  te  benomen/  menenbe  bat  ben  öiagert/omtebecncmentöattecfcnuilenmocfjte/toant 
JfconinR  fijnen  tyoebcc  baer  toe  licfjtec  berfïaen  foube/ ,  Oet  ben  <£omnR  fufpm  matf/om  bat  fufr  alleö  aefcfiie- 
alfo  Oem  't  felbe  ban  fijne  aijRen  niet  afgaen  en  foube: !  be  fonber  Oem  baec  bctirljt of  abbertèntie  te  boen/  toe' toaccomfipbpben  ̂ niio' Gregorio de XIII nafact ban  i  fenbe  batter  faRengetractecrt  toerben  ban  groter  bV PioQjinto,baerombebeaenT)ouben  /om  metbit  Mo-  I  leibingen/  toaer  uit  mocOten  fp^uiten  ncotc  inconbe- ninbcnRbcrfien  te  toerben/ ben  $au$bonb  bit  goeb/  nientien  totonrujlcban  fijne  dijken  €eniae  menen 
enfcft:ecf  bit  aen  fijnen  amDaffabeurin^pangien/  bat  tiefe  communicatie  metten  ©motte  bandSuife/ 
bat  Op  boo2  ©on  3an  bien  bienft  boen  foube  aen  ben  nergens  anbcrsf  toe  en  ftreRte  /  ban  om  ben  aenflan  on 
fconinn  /  gelnR  Op  me :  ben  fconinR  geliet  Oem  al*  €ngelanb  te  hecbatten/en  batter  gepjactifeert  toerbe/ 
of  Op  be  goebe  toil  en  fo?ge  ban  fijne  Igepliglicib  boo2  om  be  Coninginne  ban  ̂ tljotianb  /  in  <£naelanb  rie' 
fijnen  fooebcr  feer  fioog  toag?  acOtenbe  /  en  bat  fjp  't  feU  bangen  3tjnbe  /  te  berloftcn  /  en  bat  ©on  <^an  be  felbé toe  feer  goeb  bonb  /  ebentoel  toa$  ©P  boo?  be  faRe  feec  troutoen  foube/atë  toefenbe  een  #2lncefre/beaaeft met 
beRommert  boo?  bien  aen  ben  bag  genomen  maten  ee*  fcljoonOcib/  ban  ben  ouberbom  ban  omtrent 3  s  aren/ 
nigefïoutep2opooftenbP€fcobebouitgefp20Ren/aleec !  en  bat  hpbaecboo*  te  licOtelnRer  be  Rrone/ üeibe  ban 

tcöigc  Opna$cberlanb  met  ©on  <3an bettoog/  onber an*  <£ngelanb  en  «^cOotlanb/  foube  nonnen  bekomen horten  oeren:  bat  al$  fp  peeren  ban €ngelanb fouben  toe,  ©on  gianfeeerbe  ooft  anbcrmael  toeberomtot  State 
SUo    fcn/  fp  lJen  toel  mct  ̂ Panotcn  fouben  mogen  bec  ïjeimelijfte  intelligentie  metten  ©au^/  ombooifnnc 

'  ïjeff en  /  alö  fp  alleen  ben  inganft  habben  ban  be  frab  gunfte  ben  aenfïag  op  Cngelanb  te  bojberen/be  toelnc ban  ̂ t»2Jnber/  of  2Cnb2ieö  (toefenbe  een  frontier  teniettoaggegaen/  ennietenltonbein'ttoerfeaeftelt 
;  ban  SSifcapen )  en  't  nafteel  ban  be  boo2noembe  (lab  /  toer ben/b002  ben  mibbel/  tik  ben  Coninn  betoiiütw  en "beneffens  een  fter&te  op  te  fteenrotiei  baniBegro.  toegelaten  Oabbe:  en  ©on  San  nab  albaer  een  b2ienn ©tt  maeïne  ben  Coninö  feer  t'onb2eben  en  berfïagen/ ,  njfer  gefonben  op  ben  boo?f5  aenflaa  ban  €nnelanb  / b2efenbcbat  fijnen  bjoebernocfibeel  groter  faftenin't  1  toerfoenenbebaertoegunfrban  fi  nieilinfieibbaneen Itooftfjabbe/  be  toelfie  einteüjB  fouben  mogen  frrec^  perfoon/  b2ieben/  bullen  en  óetó/ SelSuöftaD^ 
hen  tot  fynen  onbtenft  enonrufl  ban  föne  Staten  en '  fjem  tot  bien  einbe  betoilligt  en  gefonben  een  nerfoon fijnen :  noebtanö  be  Contnfe  beinf  be  fjem  befen  aen^  met  alle  ben  aennleef :  ia  006  mette  belcninne  ban  't 
fïag  op  <engclanb  feer  goeb  te  binben  /  en  oabbe  ©on  Coninnrijn  ban  €ngelanb  U\  ben  perfoon  ban  ©on gan  met  bte  Oope  uit  ̂ pangien  na  Oct  5Seberlanb  ̂ an :  en  ben  »mbafTabeur  ban  ben  ©auö  fozan  baec 
laten  bejtrecfeen/  bat  bp  albien  befafeenban't5Sc*  ban  000  metten  Coninn/  berftongSe  ebentoel  bat 
berlanb  pcm  fcöthten  na  ben  regel  en  02beninge  bp  ben  ©on  Sm  uit  iScerlanb  üefe  fecrete  mteinoentie  met' Conmft  befïoten  /  en  bat  be  Staten  toelieten  /  bat  Oet  ten  ̂ auö  geOouben  Oaübe :  ben  Coninh  S  nroo 
b2cembc  btmmih ,  't  toel&  (p  uitten  lanbe  toilben  Oeib  ban  ©on  ̂ an  tegen  ftonb/  en ̂ v£2mE& 
SfS^H?1) öaer  foube bertrechenober  wfijnc m*u  ten ftaet  ban tötm&wM*iï * StïSK alö  ban  toel  te  totllc  foube  toefen/bat  Op  ban  bien  tocOt  !  men  op  ̂ t  me  toel  mofl  letten  / ̂en  fien  Ooemen  b op€ngclanbbaermebe  boen  foube/  om  't  felbe  4o*  aengreep:  batfe  alfulr  toaö  /  batmenbaernKbeten ninftrun  te  bermeefterenentntenemen/  alfobeCo*  goeben  einbe  mocOte  gerahen/  battet  lanne  neleb ntngtnne  baer  op  niet  berOoeb  toefenbe '  onbertoacOt  toaö  bat  Op  geen  bncben  ban  fijnen  25 »£»  en  nabbe cnonboo2ftenS  oberballen  foube  tocrben:enbittoaö  ontfangen/  en  bat  OPnietentoifte  hoebe  fXnbin 
b'ó02fane  toaerom  be  bjebe  tuffeben  ©on^an/  en  JScberlanb  en  Cngelaitb  nu  gelegen  toaren/of  tot  bien be  Staten  fo  cjualnöen  boo2t  toilbe  /  toant  ©on  ̂ an  p2opooft  flonben :  ben  Coninft  liet  ©on  4an  ban  bit mfifteerbe  alttjbsf  bat  Oet  bertreö  ber  b^eembclingen   fp2enen  be  toete  boen/en  aintonto  ©ereücn2eef  miba te  toatec  foube  gefcOicben  en  niet  te  lanbe  /  om  alfo   telijR  (bocO  met  toete  ban  ben  CoinnO )  acnS  C 
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fijnen  aenflagop  €ngelanbtebo2beren/  baer  op  be 
Staten  nocOtanögeen  bermoebcnenOabben:  enató 
be  mmbafTabeurS  ban  ben  öeifer  bertoonbert  toaren/ 
toaerom  ©on  gian  fo  feer  toa$  bnttgenbe )  batmen  be 
^pangiaerben  fcOcpen  genoeg  foube  geben  /  om  ober 
3cc  na  ̂pangicn  te  mogen  reifen  /  nabcmael  be  ̂ éta* 
ten  baer  geenfinö  toe  en  toilben  berftaen/fo  gaf  Op  boo? 
anttooo2b/  bat  Op  baerombaerop  fofeerinfifteerbe 
batfe  te  toatcr  fouben  bertreclten/  opbatbenConinn 
bie  mogelijh  foube  toillen  gebmifeen  opbejee-ntuien 
tegen  be  Barbaren  of  j$02cn  /  be  toelneaeafTifteert 
metten  <€ur&/  fbjtificeerben  Ijst  f02t  ban  Ifêelitla: 
maer  fo  beö  niettegenfiaenbe  be  Staten  geenflnö  en 
totlben  berttaen  tot  Oct  bertrett  ber  .Spangiaerben  en 
b2ecmbelingen  ober3ee/  en  bat  Op  totOctgouberne- 
ment  niet  en  nonbe  Romen/  of  Op  en  mofl  bie  ttoe 
potneten  betoilligen/  te  toeten :  Oet  bertreft  ber  b2?em; 
be  folbatcn  te  ianbe/en  b'app20batie  ban  be  pacificatie 
ban<0ent.  «SoOeeft  Op 't  felbe  tegen  funentoillege^ acco2beert/  baer  mebe  ben  aenfïag  op  €ngelanb/  boo2 
bien  tijb  bleef  gefcOo2fl  /  bocO  niet  geheel  bergeten: 
toant  namaels  Reeft  Op  gefocOt  be  graten  Oenerael 
onber  berfcOeiben  p2eterten  /  00  te  Oitfen/  om  op  nieu 
oo2log  te  boeren  tegen  \ie^  f^iince  ban  <©cangien  / 
Staten  ban  l^ollanb  en  ̂ eelanb/  berOopenbcbaer 
D302  meefter  ban  be  Cplanben  te  1»  erben  /  en  alfo  ben IL  Deel, 

Oetb/en  aen  €fcobebo/  Ooe  be  faRcn  metten  Hmbafra* 
beur  ban  fijn  i^ciligOeib  afgelopen  toaov  berifpenbe 
f  fcobebo  ban  bat  Op  fijne Ifêajeft  He(e  materie  niet  te 
Rennen  en  Oabbe  gegeben  /  bocO  bat  Op  't  ten  beften  fo Op  Oabbe  geRonnengeercufeert  Oabbe:  baer  na  bonb 
©on  gian  en  €fcobcbo  boo?  befl  geraben  /  bat  €fco* bebo  felfs  na  ̂ pangien  aen  ben  ConinR  reifen  foube/ om  alleö  beter  te  beleiben/en  fonb  Oem  alfo  eerft  aen  ïjc 
^taten  <0enerael/  onber  't  bejtei  als  of  Op  Oem  afbaee font  ter  002faRe  en  uit  lief  be  me  Op  tot  nefe  lanben  toatf b2agenbe/en  om  aen  ben  ConinR  teberfoefeen  Oulpe  en 
amftentte  ban  gelb.  ,§ul]r  batmen  öier  uit  berfïaett nanbatben  Oanbel  ban  ©on^an  bol  gebeinfïOeibiS 
en  arcOUfiigOeibsf  toa^  /  gelijR  nocö  bjebec  geboot  fal 

©e  Staten  <0enerael  toefenbe  in  Oanbemtgemet 
©on  gfm/om  toeber  te  Reren  ban'tRafteel  tezamen tot  232uffel/fo  toerbe  Oenluiben  ontbeRt  ben  Oanbel  bp 
Oem  tot  USecOelen  geOouben  metten  Colonellen  en 
Capiteinen  ban  be  ̂oogbuitfe  folbaten  /  t)ie  Op  foube 
boo2  fijne  autoriteit  boen  bertrechen  uitten  lanbe: 
maer  ter  contrarie  Oabbe  Op  mette  felbe  eenen  aenflag; 
gemaeRt/  om  Oem  te  boegen  tegen  be  Staten/  be  felbe 
Colonellen  toncfmaRenbe/  batbe  felbe  Staten  ftet\' 
luiben  toouben  ontnemen  Oen  folbienen  betalingen/ 
en  oor  fjet  leben  /  en  in  be  piaetfe  ban  Oen  te-boen  bec* 2&ÖDD  trec&en 
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genomeuen  boen  bliibcn  in  öe  ftcöen  /  om  met  getoeiö 
ben  betaltnge  te  ferijgcn/  en  Daer  Door  bet  lanö  ten 
gtonöete  beöerbert  /  meer  ban  net  oitgetoecrttoaS: 
en  bcbatUt  en  gerefolbeert  tocfcnöc  /  om  Rem  felben  te 
berfeberenban  öc  ftaD  en  Da  nailecl  ban  Sfinttoecpen/ 
al£  öe  p2inripaelfle  flaD  Dan  Den  &an$e  /  Die  De  fïeutel 
tjsban  SSrabanb  /  ja  öe  öeuce  ban  alle  fcuipbaert/ 
toaer  acn  De  gefjele  toelbaert  ban  Den  lanDe  toa.ö  ban* 

gcnöe/fotoatfb»  tot  $amen  3ijnDefeer  bierigönn* 

genbebpberfeïjeiben  b:ieben  acn  De  boorfeibe  Colo- 

nellen  /  bat  fp  terflonD  fouDen  tec  ejcecutie  ftellen  't  ge* neDat  betoorpen  en  befloten  toasf  binnen  Itëecbelen: 

en  om  't  felbe  te  tocr&  te  (lellen  babDenp  Deforgtbat 
Cowlitf  ban  Der  CinDe  met  biet  benDelen  /  ert  met  ee* 

tien  mijn  fêcereban  l^iergeg/en  eene  ban  fijne  broc* 
öerS  fouDen  genomen  bebben  met  Dunne  regimenten 

fnDetwfe  (tab  ban  Silnttoerpen/  iegelijk  op  Den  ge* 

fettentijö/ en  ben  boegen  metteanöereDie  bacrinla* 

gen/  en  aengaenbe  bet  bafleel  Daer  De  pince  ban  Clji* 
ntan  commanbeeröe/<§taDl)ouöccbauöen  Hertog 

ban  SHerfcbot  fijnen  baber/baDDe  Op  ben  felben  bacr 

uit  getogen  onDcr  Derel  ban  met  Hem  te  teifen  /  berge* 
feïfcuappenöe  De  Coninginne  ban  $abarre/  gelijb 

bernaclt  tcs/cii  in  fijn  plaetfe  baDöe  lp  geftelt  Den  boo?* 
genoemDen  meere  ban  (Creflong  /  en  beeft  ooft  tot  Dien 

einöefijn  beftgeöaen/om  op  fijn  3Üöete  toinnenDen 

tecere  ban  ©bilomep/Die  00b  een  benDel  folDaten  baD- 
öe op  't  boo:f5  Cafteel :  in  boegen  Dat  bP  bem  Daer  ban 

toel  berfchert  bielD/  en  alicö  bcletb  na  fijnen  toenfet}/  fo 
toelom  Dat  b«J  bem  betfebertbielö  ban  De  boorf3fïab 
en  bafteei  l  ai*  ook  bat  bpmeinöe  tot  fijnen  beffen  te 
bebben  öe  (lab  en  ttanö  ban  &urenbojg/en  om  Dat 

btuot  fijnen  Dienfl  DaöDe  De  bier  Regimenten  ̂ oog* 
öuitfe/enooB  Die  ban  De  peeren  ban  5f|terge0/  ban 
aifêeaen  l  ban  jpiouon  /  en  Du  Cerff  /  öe  toelft  toatf  Dat 

ban  iBario  CarDoini:  ban  alle  toelbe  aenflagen  De 
Staten  nu  goeDe  benniffe  gebregen  baDben /öooröe 
oeintcrcipicerDe  brieben  Diefe  bebomen  baDben  /  en  bp 

flem  gefemeben/fo  acn  De  Colonellen  tfocber/^ol* 
tonler  /  tfrondbergen  /  Hm  ̂ eere  ban  (Crefïong/  P)t* 
lomep/alö  anöere  <©uitfe€apitemen/  ban  Date  Den 

;§o  nu  De  Staten  meenDen  reDenen  oorfaeb  tebcb* 
ben  /  om  op  bacr  boebe  te  toefen/  en  ̂ on S*u  niet  te 
betroutoen/  merbenöe  uit  bc  boorf5  teieben  /  Dat  bp 

ban  langer  banö  gepjactifcert  baDDe  bcnluiöen  b'oor* 
log  toeDerom  aen  te  boen  /  boetoel  fp  nopenöe  Den  aen* 
flaa  on  <£ngelanö  geen  becmoeDen  en  baDben  /  fo  3bn 

ren  /  en  alfo  met  maebt  en  mtDöel  ban  ö'eene  partpe  te 
ballen  op  ö'anöere/  om  naDerljanD  tejabete  nemen 
ban  alle  gelijb  t'famen  /  en  al  uit  te  roepen  metten  bfe* 
re  en  f  toaerbe  /  bolgenDeöe  felbeb2ieben.  ̂ oenboclj^ 
tet  De  Staten  mecraltftijD  te  toefen  naerDer  opbace 
fahen  te  letten  /  toant  fienoeter  eener3ööeöe  ̂ oog* 
öuitfen/  Die  ten  Dienfïe  ban  ̂ on  gjan  toaren/  BouDen* 
De  De  principale  ̂ teDen  en  fleutel*  ban  Den  HanDe/en 
ter  anDere  3ijDen  3£>on  3(an  ingenomen  bebbenbe  bet 
hafleel  ban  éamen  en  Cbarlcmont/  en  bet  3tanö  ban 
ïïurenborg  booj  bem  open  /  om  fo  groten  maebt  ban 
bjemöelingen  in  't  lanö  te  brengen  /  alö  bem  gelieben 
fouöe/  en  Dat  Dn  bem  berfebert  bielD  ban  öe  flaö  en  ba* 
fleelban  ̂ Hnttoerpen  /  öaer  DoojDe  Staten  fubitelijb 
enalöopeenen  oogenblih  fouDen  berloren  gebben  alle 
creDit  en  miöDel/  om  te  berbnjgcn  penningen  en  noot* 
fabelijbe  munitie  banoo?loge/fo  febenen  fp  genoeg  om* 
cingclt/  en  apparent  om  op  eenen  bot  D00D  geflagen  en 

becnielt  te  fullen  toojDen/  't  toelfe  ijenluibenfeer  berfia* gen  maebte/  en  toel  toacbec  DcDe  toozDen.  ̂ aerom  fp 
ooö  refolutie  namen  tot  bare  befeberminge/  om  boo? 
te  bomen  bare  geljcle  beöerffeniffe  benlniDen  ober 
't  Dooft  bangenöe  ■  gelp  gp  boren  fult.  <©ocö  eer  top 
't  felbe  berbalen/fo  fullen  top  bier  eerfl  berbolgenjSftels 
len  De  boo2f5  gcintercipieeröe  b?ieben  /  en  Daer  W  boe* 
gcnöenb2ief  ban  <©ong)an  acn  De  generale  en  nar* 
tïcutiere  Staten  en  ̂ teDen  gefcb*eben  /  baer  bp  bP  öe 
felbe  befient/ en  öe  felbe  interpreteert  na  fijne  menin* 

ge  /  op  bat  De  onpartijDige  HefersS  /  D'eene  bj?  ö'anöere fienöe  /  felfef  mogen  oo?öelen  ban  öefe  fafte. 

€erfle  brief  ban  öen  &ecrctarid  Cfcobeöo  aen  ben 

Coniub. 

IK  hebbe  alree  gefchrevenaenuweMaj.  dat  ik  hier  2B|l*n 
wasbeneerftigendeorpteoncfangendc  volkominge  ̂ ^ 

van 'c  gene  dat  de  Staten  geprefenteert  hebben.  Syen  xeait® 
hebben  't  noch  niet  volbrocht,  en  men  verheft  tijd,  cotieto 
Wanteen  fo  groten  menigte  van  volk  by  een  en  kan  niet  gjH 
lange  tpü  Maeftricht  gehouden  worden.   Ik  en  hebhe  jjBajdl 
niet  eenen  Reale  konncn  vinden  op  credit ,  en  daer  en  Dan  Den 
is  niet  een  van  den  cöntrade  die  uwe  Maj.  derf  betrou-  g*j! 
wen ,  noch  die  handelen  willen ,  ten  zy  dathy  't  geld 
eerft  in  handen  heeft.  En  uwe  Maj.  tegen  d'opinie  van 
alle  de  gene  die  verftand  hebben  van  defe faken,  en 
heeft  niet  gedient  geweeft  van  af  te  fhijden  een  fo  gro- 

ten quaed,  en  fchade  tegen  fijnen  dienft,en  van  de 
gehele  Gemeente ,  refolutie  nemende  op  het  decreet, 
uit  welke  alle  dit  quaed  is  fpruitende.  Ik  wilde  dat  ik 

foliiib'entn  Die  meninge  nodl  meer  geflerbt  DO02Öe  I  hier  op  mijn  redeneq  mocht  feggen  ,  gelijk  degene 

bMcbcn  öie  in  <® afcongïen  /  of  op  öe  bepöe  ban  25o?* 
beaur  afgctooipen  en  geintercipieert  toaren /fo  ban 

f tine  ©oogticiö  alö  ban  ben  ̂ ecretarrê  Cfcobeöo/  ge* 
ïifaebcn  a»n  Den  Coninb/  en  lllntonto  #etse|  ̂ ecreta* 

ttè  ban  Atate  ban  öenfelben  Coninb  /  Die  aen  benlui* 
öengcfonDcn  toaren  Door  miöDclbanben^rinceban 

<@rangien  /  om  te  letten  bp  benlieber  faben  tot  borbe* 
ringc  en  toelbaert  ban  öen  ïanöc :  onöer  öefe  brieben 
toarenöer  Drie  ban  ̂ on  gian :  te  toeten  /  ttoe  aen  Den 

Coninb  /  en  eenen  aen  Den  boomoemöen  ailntonio  ̂ e* 
rw/enböf  ban  Cfcobeöo/  alle  gelijb  gefcbJebenaen 
ben  Coninb  /  De  meeflc  Deel  in  cnffi e/  öe  toelbe ontöebt 

toerben  Door  öen  %.  23.  of  Slpbabct/  öiebenluiöen  ge* 

etbibeerttoeröin  gelijbf^migbeiD  ban  fillabetotftl' 
labc  metten  originafcn/  rn  boegen  bat  meu  ölaerlp 

moclu  metten  /  bat  in  't  uitleggen  ban  ben  tyfitm 
«een  bcD2og  nocb  faute  en  toaö  /  confirmerenDe  bat  al 

feïföbe  banö  en  onDectebemnge  ban  ̂ on^an/öte 

feer  toel  bekent  toatf/beie  perfonen  onöei;  Den  ̂ taten/ 
en  naberbanb  b^beiii  bebent/  fo  gefcib  fal  toozben.  ̂ 0 

(r.*6+.)  nutrtöeboojfciDe  brieben  D'intentie  ban  ̂ on  San  fo 
hlaer  oiuöeltt  toerb  /  listt  men  bonöe  merben  /  Dat  alle 

öe  fietóften  en  't  feboon  gelaet  en  gefebenben  /  öie  bP 
tot  Dien  tijb  toe-  geöaen  baööe  /  niet  en  toaren  öange* 

beinflbeöen  /  om  Den  €Delöomen  'tbolfttn  fiaepte 

doen  die  der waers- over  beneerftigen  aen  uwe  Maje- 
fteit,dat  hyinde  rigeurfoude  voorts  gaen:  wantge- 
feid  hebbende  ( fo  verre  alft  my  gevraegt  ware )  dit  lut- 

tel dat  ik  daer  af  weet ,  ik  foud  gedaen  hebben.  Maer 
den  laft  hier  hebbende  ,  om  te  vreden  te  ftellen  een 

volk ,  dat  fo  verre  van  fijnen  fin  is ,  en  in  fo  groter  me- 
nigte, die  niet  en  fullen  te  vreden  willen  zijn,  noch 

metraed ,  noch  met  woorden ,  ( den  welken  fy  geen 
plaetfe  en  geven )  dat  maekt  my  perplex ,  en  ftelt  den 
Heere-Don  Jan  in  termen  van  te  verliefen  fijn  vryheid,  « 
omdes  wille  dat  dit  volk  een  quade  meninge  is  heb-  « 
bende ,  foekende  nieuwe  oorfaken  om  hen  achterwaers  (t 
tetrecken ,  en  al  in  troubel  te  ftellen.  Men  macht  fien  * 
aé«  *i  gene  dat  fy  defe  voorleden  dagen  gerokt  hebben. 
En  óë  fauteurs  van  dhfen  ,  men  verftaet  dat  zijn  de  (C 
(5r-ave  van  Lalaingen  Champangny,  ten  geeft  my  geen  <c 
wonder,  mits  dat  zy  zijnde  minft  gehouden  in  uwe  <c 
Majefteit;  metten  kortften ,  Heerezy  willen  vry  blij-  u 
ven,  en  Ie  ven  na  hen- goeddunken.  Én  hierom  fullen  u 
zy  te  vreden  wefen  ,  dat  den  Turk  Heere  van  den  a 
Lande  kom  worden.  En  na  den  weg  die  fy  nemen ,  fo  * 

fai'tde  Prince  van  Orangie  zijn  ,  de  welke  al  'tfelfde  <c 
ii.  Want  by  heeft  de  Havenen  gewonnen ,  en  is  hem  * 
op  een  nieuw  wapenende  en  fterk  makende ,  gelijk  ik  c 
aen  uwe  Majefteit  gefchreven  hebbe ,  hy  houd  ook  " 

toicgcn/teneinöebP  Die  onbOOrfienjS  fOUbe  Oberballen/     Amfterdam  belegert  met  eemge  fterkten ,  en  armeye, 

eb  öat  't  gene  men  pretenöeetöe  tegen  öen  f&tnce  ban     in  voegen  dat  het  hem  fal  moeten  in  fijne  handen  op-    . 

(Drangien/ Staten  ban^Ollanben^eelanö/aefOCD3  l geven.  De  welke  groot  jamraex  i*  ,  hebbende  defe 
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Stad  Co  getrouw  geweeft.  De  Staten  hebben  borgers 

geftelt  in  't  kafteel  van  Utrecht ,  waer  by  men  mach 
ïekeninge  maken  dattet  de  Prince  heeft ,  in  der  voe- 

gen, Heere  ,  dat  de  faken  zijnde  in  fuiken  ftaet ,  en  die 
van  herwaers-over  niet  willende  de  Heere  Don  Ian 

ontfangen  totten  gouvernemente ,  voor  datdeSpan- 
giaerts  geheel  fullen  uit  defe  landen  zijn,  (de  welke  (ou- 

de mogen  dienen  tot  eenige  remedie)  uwe  Maj.  aen- 
merkewat  eenpijne  enforge  dat  dit  mag  en  moet  ge- 

ven ,  en  of  't  wel  foude  te  paffe  gekomen  hebben ,  tot 
dienft  van  fijn  Maj.,  datmen  hier  hadde  geld  gehad,om 
een  einde  te  maken  van  henlieden  uit  te  roeyen,  en  fal 

fien  't  gene  wat  profiteren  fal  dit  betrouwen. 
Ik  handele  met  defe  koopluiden,  ten  einde  dat  fy  my 

fouden  willen  brieven  geven  ,  te  betalen  tot  Milanen , 
met  fo  goeden  termijn,  dat  uwe  Maj.  foude  mogen  be- 
forgen  de  ftofte  die  daervan  node  fal  zijn:  en  met  de 
felfde  foude  ik  willen  dat  ik  mocht  de  foldaten  doen 
vertrecken,  henlieden  verfekeren de  in  mijneneigen 
naem,  en  onder  mijnen  eed,dat  defe  brieven  fullen  vol- 
daen  werden  op  fijnen  tijd ,  en  dat  de  Kooplieden  hier 
in  niet  en  fullen  eenige  ftofte  doen ,  dan  alleen  de  vor- 
tne,  daeren  is  niemand  die  dat  doen  wil.  Ditgefien 
hebbende,  en  dat  alle  de  fchade  van  defer  faken  gelegen 
is  in  de  lankheid  des  tijds,  en  dat  geen  tuffchen  fpreken, 

Oorfpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 
niet  en  hebben  gehandek ,  en  mogen  niet  begrepen 
zijn  in  het  decreet ,  en  al  waren  fy  dacr  in  begrepen,de- 
fe  faken  en  zijn  in  fuiken  terme ,  dat  uwe  Maj.  nieten 
foude  behoren  voor  goed  te  houden  alle  maniere  van 
handelinge  om  te  mogen  geld  krijgen,  voor  een  fo  pre- 
cifen  nood ,  hoe  exceffij  f  of  diere  dat  zy.  En  inge  valle 
dat  dit  uwe  Majefteit  niet  aen  en  ftaet,fo  mach  fy  ander 
dienaers  fenden  om  te  handelen  t  gene  datter  refteert , 
aengefien  dat  fijn  autoriteit  en  voorfienigheid  fal  fuffi- 
iant  zijn  om  te  repareren 't  gene  dat  my  foude  onmo- gelijk zijn.  En  uwe  Maj.  fal  verftaen ,  indien  men  niet 
volkomt'tgene  dat  wy fullen  fluiten,  dat  wy  dunken fullen ,  dat  het  is  ons  oorlof  gegeven ,  en  dat  wy  daer- 
om  fullen  vertrecken,gelijk  wy  gekomen  zijn :  want  na 
dien  dat  uwe  Maj.  ons  geen  ftofte  en  geeft ,  en  dat  wy fonder  die  niet  doen  en  korinen  ,  fo  en  ift  niet  betame- 
lijk  dat  wy  hier  langer  blijven.  Ook  en  foud  niet  beta- 

men tot  dienft  van  uwe  Maj.  datmen  hier  ware  fonder 
autoriteit  en  fonder  geld,  guarde&c.  Uit  Antwerpen deni7  vanMeerte,  1577. 

Vajfaelen  dienaer  van  uwe  Maj.  en  was  ondertekent, 

Efcovedo. 
f\En  17  van  de  voorlede  maend  hebikgefchreven 
-^aen  uwe  Majefteir'tgene  dat  ik  tot  dien  dage  toe 
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noch  middel  fuffifant  heeft  geweeft  om  henlieden  te  I  gedaen  hadde  :  daer  na  hebbe  ik  gecon tin ueert  mijn perluaderen  ,  dat  fy  my  fouden  defe  brieven  geven ,  fo 
hebbe  ik  henlieden  geprefentecrt  brieven  te  geven ,  op 
uwe  Maj.  van  de  felfde  fommen  dan  de  hunne  zijn  ful- 
len,cn  dat  fy  niet  en  fullen  voldoen  de  gene  die  fy  geven 
fullen ,  voor  dat  fy  de  wete  fullen  hebben  dat  uwe  Maj. 
daer  lal  voldaen  hebben  henlieder  correfpondenren , 
op  de  brieven  die  ik  fenden  fal  van  den  Heere  Don  Ian. 
Noch  en  hebben  fy  hier  mede  niet  willen  tevreden 
zijn,  feggende  dat  fy  hen  credit  verliefen  fouden,  waert 
datfy  henlieder  brieven  gaven,  en  naderhand  die  niet 
en  betaelden  op  den  tijd.  Ik  hebbe  hen  gefeid  datmen 
henlieden  niet  eifchen  en  fal ,  en  dat  fy  gedenken  fou- 

den, dat  Conftantin  Gentil  gegeven  hebbende  fijn  cre- 
dit voor  ditquirtier,  hen  geprefenteertgeweeft  heb- 

bende datmen  eerft  de  penningen  foude  furneren  over 
gunzijde,  eer  dat  hy  gehouden  was  hier  te  betalen ,  dat- 

men hem  hier  niet  en  heeft  doen  betalen,  aengefien  dat 
hy  't  daer  niet  en  hadde  ontfangen ,  en  alfo  en  hadde  hy 
geen  fchade  pelcden ,  en  fijn  credit  en  was  niet  geinte- 
refTeert :  al  diten  heeft  henlieden  niet  mogen  perfua- 
deren,  wantfy  en  hebben  genen  luft  om  met  uwe  Maj 
te  handelen,  en  inder  waerheid  fy  hebben  gelijk.  Ik  en 
hebbe  elders  niet  konnen  krijgen  wat  intereft  of  win - 
ninge  dac  ik  geprefenteert  hebbe.  Ten  laetften  fiende 
defe  fake  buiten  alle  hope,  en  fonder  hulpe,  en  indien 
dat  de  Spangiaerts  niet  en  vertrecken  uitten  lande,  dat 
de  faken  van  herwaers-over  fouden  weder  vallen  in  ar- 
ger  ftaet  dan  fy  geweeft  hebben ,  mits  dat  wy  verloren 
hebben  defe  plaetfe  van  fo  groten  verlange ,  fo  hebbe 
ik  een  ander  middel  voorts  geftelt ,  de  welke  fomm  ige 
fal  doen  luifteren  om  te  handelende  weten^datdegene 
die  gchandelt  hebben  met  wijlen  de  groot  Comman- 

deur, ift  datfy  willen  brieven  geven  van  1 00000  kro- 
nen ,  ik  fal  henlieden  andere  geven  ,  op  de  welke  uwe 

Majefteit  fal  betalen  de  fomme,  en  het  derde  deel 

van  't  gene  dat  zy  geleent  hebben  den  groten  Com- 
mandeur, waer  van  fy  fullen  voldaen  zijn,  engead- 

verteert  wefen  van  henlieder  correfpondenten ,  tot 
henlieder  contentement,  eer  dat  fy  yet  ter  werelt  ful- 
leh  verlchieten  :  waer  op  ik  mijn  rekeninge  maektete 
betalen 't  volk  van  oorlogein  brieven,  ten  einde  dat uwe  Majefteit  tijd  hebbe  om  te  doen  beforgen  gereed 
geld  in  Italien,  de  welke  altijds  is 't  gene  uwe  Maj.alder 
beft  te  paffe  komt,  en  dan  fal  de  fchuld  van  defe  Koop- 

lieden blijven  in  den  felfden  ftaet  daer  hy  nu  is.  En  ift 
dat  uwe  Majefteit  daer 't  geld  in  fpecie  niet  en  kan  be- forgen ,  zy  fal  henlieden  mogen  alfulke  bewijs  doen  tot 
henlieder  contentement,  datfy  mogen  te  vreden  zijn 
van 't  gene  dat  wy  hier  lullen  gehandclt  hebben:  enfo, al  ift  dat  uwe  Mijefteit  meer  belaft  fijn  domeinen  ,  zy 
betaelt  ook  't  gene  darfe  fchuldig  is ,  want  de  leningen, en  befonder  van  de  Kooplieden  ,  die  metten  Hove II.  Deel. 

practijken  om  geld  te  krijgen ,  en  tot  dien  einde  hebbe 
ikgemaekt  twe  partien  >  gelijk  de  Kooplieden  my  ge- 
eifcht  hebben,  de  welke  ik  ten  laetften  aen  het  aes  doen 
komen  hebbe,  dat  ik  henlieden  geprefenteert  hebbe. 
Gene  van  beiden ,  na  mijn  goeddunken ,  fal  uwe  Maj 
qualijk  te  paffe  komen ,  als  haer  credit  fal  in  fijn  geheel 
zijn.  Ift  dat  uwe  Maj.  voldoet  de  brieven  die  fy  heb- 

ben op  den  Treforierjan  Fernandes,haer  credit  fal  we- 
der vernieut  zijn.  En  ift  dat  gy  daer  mede  nietenzijt 

gedient  ,  fo  en  fal  hier  geen  middel  of  maniere  we- 
fen ,  om  te  mogen  krijgen  de  weerde  van  eenen  reael , 

van  wat  zyde  dat  fy,  ten  fy  datmen  eerft  geld  ontfangen 
heeft ,  dat  uwe  Maj.  dit  overlegge ,  en  daer  in  voorfie  , 
als  in  een  fake  van  fo  groten  dienft ,  want  het  gene  dat 
herwaers-over  den  moet  heeft  gegeven  om  te  rebelle- 

ren ,  dat  is  datmen  uwe  Maj  gefien  heeft  fonder  cenig 
credit  :  maer  ift  dat  fy  dat  weder  krijgt,  ik  verfekere 
uwe  Majefteit,  dat  de  faken  hier  fullen  voorts  gaen  met 
meerder  refpect. 

De  Focker  hadde  my  gegeven  50000  kronen ,  te 
vreden  zijnde  te  toeven  tot  dat  uwe  Maj.  hem  daer  be- 

taelt, endatikhemgelove,  dat  hy  die  hebben  fal  op 
d'eerfte  provifie  die  nu  komen  fal,  't  zy  door  handen van  Thomas  Millet  of  van  eenig  ander  koopman  wie, 
dat  zy.  De  reden  eifcht  dat  hier  in  geen  foute  en  zy» 
Malvenda  is  ook  een  van  de  gene  die  de  befte  gelove 
hebben  hier  op  de  borfe ,  en  ift  dat  hy  nu  ontfangt  't  ge- 

ne datmen  hem  fchuldig  is,  fo  fal  uwe  Majefteit  gelove 
hebben  in  andere  faken.  Hernando  de  Frias  Ceuallos 
is  geweeft  de  gene  die  binnenbleven  van  de  Com- 
mandeur,de  notabelfte  proeven  gedaen  heeft  tot  dienft 
van  fijne  Majefteit ,  hy  heeft  moet  tot  de  faken,  fo  heeft 
ook  zijn  mede-gefelle  Diego  dePardo.  Ikbiddeuwe 
Maj.  dat  fy  in  alle  gevalle  bevele  dat  de  brieven  betaelt 
werden, want  dat  fal  een  groot  middel  zijn  om  weder  te 
krijgen  credit,  en  ik  en  foude  niet  willen  fohaeft  ver- 

liefen 't  gene  dat  ik  hebbe,  hoe  kleine  dat  ook  fy.  Uwe 
Maj.  wil  ook  in't  goede  nemen  de  maniere,  datikby 
d'een  of  d'ander  middel  hebbe  mogen  krijgen  om  den volke  van  oorloge  te  voldoen,hoe  wel  dat  ik  noch  grote 
fwarigheid  met  henlieden  fal  hebben  ,  om  met  brieven 
te  doen  te  vreden  zijn ,  de  Staten  en  hebben  niet  vol- 

daen't  gene  dat  fy  geven  moeften,  te  weten  150000 kronen ,  noch  en  doen  geen  hulpe  in  eenige  fake ,  hde 
wel  dat  ik  tot  Bruffel  geweeft  hebbe  recht  wel  te  paffe , 
om  henlieden  te  vertonen,  en  ook  den  Raed  van  State, 
hoe  veel  dat  henlieden  daer  aen  gelegen  was  aen  my 
te  helpen.  Daer  op  ik  henlieden  dede  een  feer  lank  ver- 
hael,  maer  zy  beminnen  foflaüwclijk  uwe  Majefteit, 
datfe  hen  niet  feer  haeften  en  fullen  tot  eenige  fake  die 
middel  of  reden  heeft,  ook  en  fien  ik  niet  een  menfeh 
die  henlieden  daer  toe  porret,  fo  veel  te  na  eer  dan 
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efïèraen  gelegen  datmen  credit  weder  krijge  onderde 

Kooplieden,  en  dat  uwe  Maj  datbeforge,  Cuya,&c. 

Uit  Antwerpen  den  leften  van  April,  1577. 

Vaffael  en  dienaer  van  uwe  Majefteit ,  en  was  on- 

dertekent Efcovedo. 

IK  hebbe  gefchreven  aen  uwe  Majefteit  by  twe ,  mijn 

brieven  't  gene  dat  ik  defe  dagen  gedaen  hebbe  in 
materie  van  gelde,  in  defefal  ik  h  aer  fpreken  van  datter 

meer  is,  op  dat  uwe  Maj.  metter  tijd  daer  in  voorheen 
voorkome.  De  Heere  Don  Jean  hadde  my  ontboden 

tot  Loven,  waerdatikgink,  't  gene  dat  hy  begeerde, 
was  om  met  my  te  communiceren  of  hy  na  Bruffel  fou- 

degaenofniet,  want  de  Hertoge  van  Aerfchot ,  fijn 

broeder ,  en  de  Borchgrave  van  Gent  waren  van  ad- 

vyfe  dat  hy  't  doen  foude ,  Barlaymont  ter  contrarie  dat 
hy  daer  niet  en  behoorde  te  gaen,voordat  hy ontfangen 

ware  voor  Gouverneur  :  want  hy  kende  daer 't  volk  , 
en  wift  wel  dat  indien  de  Heere  Don  Jean  metten  eer- 
ften  daer  niet  binnen  en  quame  met  autoriteit ,  dat  hy 

die  nimmermeer  en  foude  krijgen ,  hoewel  dat  my 

docht ,  dat  hy  daer  tegenwoordig  zijnde,  foude  mogen 

grote  hulpe  zijn  tot  de  faken,  maer  ten  anderen  aen- 
merkende  hoe  feer  dat  de  meningen  van  alle  degene 

die  daer  zijn,  gecorrumpeert  zijn ,  gelijk  fy  bewijfen  in 

henlieder  woorden  en  werken,  fo  was  ik  van  advijs  dat- 

men  eer  behoorde  te  volgenden  raed  van  Barlaymont 

dan  van  den  anderen  ,  daerom  te  meer ,  dat  in  dien  de 

faken  wel  komen,ik  hier  mijn  faken  gedaen  hebbende, 

'tfy  wel  of  qualijk,  fal  met  het  middel  dat  ik  vanhier 
fal  mogen  dragen  tot  Maeftricht  een  einde  maken 

van  't  volk  van  oorloge  af  te  veerdijken ,  de  welke  weg 

getrocken  zijnde  ,  fy  fullen  hier  fchuldigzijn  den  Hee- 
re Don  Jan  te  ontfangen  totten  gouvernemente,  en  al- 

fo  en  fullen  wy  niemand  ergens  af  behoeven  te  danken. 
Behalven  defe  hadde  ik  noch  een  ander  reden ,  die  my 

moveerde  te  volgen  't  voorfeide  ad  vys ,  die  ik  nochtans 
niet  en  wil  verklaren,  en  is,  dat  ik  my  niet  en  verfekere 

dat  de  voornoemde  goeden  raed  geven ,  enduchtedat 

fy  voorts  brengen ,  't  gene  dat  tot  achterdeel  foude  mo- 

gen zijn  en  tegen  d'autoriteit  van  fijne  Hoogheid  en  u- 
we  Majefteit,  en  dat  fy  hier  in  volgenden  aenflagdie 

henlieden  heeft  gegeven  de  Prince  van  Orange ,  ten 

einde  dat  fy  dit  land  onder  henlieden  fouden  mogen 
deilen :  maer  als  ik  daer  quam ,  men  was  airede  fo  verre 

gekomen  ,  dat  fijne  Hoogheid  ontboden  hadde  mijn 

Heere  van  Heze,die  hem  geprefenteert  hadde  alle  ver- 

fekertheid ,  en  dat  hy  hem  des  Dingfdaegs  foude  ver- 
wachten ,  in  voegen  dat  wy  ons  bedachten  dat  Oclavio 

en  ik  fouden  gaen  fpreken  den  voorfeiden  Hertoge ,  en 

den  Borchgrave  van  Gent,  en  hen  feggen,  dat  indien  fy 

niet  verfekert  en  waren ,  dat  fijn  Hoogheid  foude  ont- 

fangen worden  voor  Gouverneur,  dat  fy  fouden  con- 
fidereren  of  dat  ware  daer  te  gaen,  metter  autoriteit  die 
hem  van  node  was,  om  de  faken  die  daer  te  t raderen 

waren ,  gemerkt  dat  de  goey  weke  voor  handen  was  en 
vele  van  de  Staten  abfent  waren  :  daerom  indien  men 

daer  gaen  moft,  dat  beter  ware  te  vertoeven  tot  na 

Paeffchen,alseen  jegelijk  foude  wederkeren  tot  de  Sta- 

ten. Sy  antwoorden  my  dattet  gene  dat  ik  hen  voor- 
hielt, wel  bedacht  was,  maer  dat  de  fake  alrefo  verre 

^ekomen  was,  dat  fo  verre  als  mijn  Heere  van  Heze  de 
wete  dede,  datmen  fijn  Hoogheid  verwachtende  ware, 

datdie'tfelfdeniet  langer  en  foude  mogen  uit  (lellen , 
in  voegen  dat  gerefolveert  werd  datmen  de  Marquis 
van  Havre  foude  fchicken  na  Bruffel ,  om  te  weten  van 

mijn  Heere  van  Heze,  't  gene  dat  hy  voorgehouden 
mocht  hebben,  en  hoe  dat  hadde  genomen  geweeft, 

en  indien  hem  dochte  dat  zy  't  niet  en  fouden  nemen 
voorgoed,  datmen  de  reife  foude  uitftellen,  datmen 

foude  moeten  den  dag  houden  ,  hy  vond  diverfeopi- 
nien  en  daer  door  werde  defe  reife  uitgeftelt.  Aengaen- 
de  mijn  perfoon  ( als  ik  in  eencn  anderen  brief  gefchre 
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lieder  advys  den  Staten ,  met  een  lank  verhael  fo  ik  beft 
mochte ,  den  nood  die  daer  was ,  op  dat  de  Staten  fou- 

den volkomen 't  gene  daer  fy  in  verbonden  waren, oh 
dat  fy  daer  en  boven  fouden  willen  byftand  doen  ot 
van  leninge,  of  van  credit,  totten  vertrek  van  deo 

krijgsvolke,aengefïen  dat  (y  daer  in  geen  riüco  en  droe- 
gen ,  en  ook  dat  fy  hen  verfekeren  fouden  van  defe 

ftad :  en  den  voornoemden  Bifïchop ,  en  den  Raed , 

feideik  in 't  particulier,  hoe  dat  ik  vernomen  hadde 
dat  Champangny  zijn  neerftigheid  dede  om  met  fijn 
regiment  te  komen  in  defe  plaetfe ,  en  dattet  was  door 
inductie  van  fommige  flatterers,  om  datmen  hem  fei- 

de  dat  hy  daer  qualijk  gewilt  was  in't  generael  en  par- 
ticulier, en  dat  hy  vrefen  mocht ,  indien  hy  hier  fijn 

goed  verloren  hadde  dat  hy  daer  ook  foude  mogen 

't  leven  verliefen  ,  dat  ik  was  dienaer  van  fijnen  Broe- 
der, enbegerendedathynieten  foude  vallen  in  eenig 

ongeval,  ja  dat  ik  hem  dit  felve  foude  feggen  ,  waert 
dat  hy  my  daer  af  fprake.    Voorts  dat  fy  foude*»  wil- 

len orden  ftellen  om  de  Duitfen  te  betalen,  ofvanfo 
vele  henlieden  byftand  te  doen.   En  aengefien  datmen 

*an  wegen  uwe  Majefteit  was  volbringende  't  gene 
dat  geaccordeert  was,  dat  fy  ook  van  hunder zijden 
niet  en  fouden  willen  in  gebreke  zijn,  maer  dat  het 
accoord  niet  in  en  hielt  dat  de  Prince  van  Orange  op 
een  nieu  foude  Sparendam  fterk  maken ,  noch  dat  hy 
ook  die  van  Amfterdam  foude  de  paffagien  fluiten,  be- 

nemende henlieden  trafijke ,  ook  dat  hy  tracteerde  om 
Utrecht  te  hebben,  hem  felve  voorficnde  van  verfch 

krijgs- volk ,  en  datmen  hier  in  den  Staten  niet  en  was 

eifchende,  dan  't  felfde  dat  fy  geprefenteert  hadden ,  te 
weten,  de  gehoor faemheid  der  kerke  en  uwer  Ma- 

jefteit En  om  dat  ik  verftond  datter  fommige  perfua- 
derende  waren ,  dat  fy  niet  en  fouden  geloven  dat- 

men eenige  fake  foude  volkomen  van  'tgenedatme* 
henlieden  prefenteerde,  ingevalle  datter  yemand  wa- 

re fo  lichtveerdig  van  gelove ,  dat  hy  eer  woorden  dan 
werken  geloofde,  d*t  ik  hem  wel  wilde  verklaren, 
dat  by  al  dien  wy  hadden  de  oorloge  willen  hebben,  wy 
en  fouden  hen  geenfins  gelevert  hebben  Antwerpen 
noch  Lier,  noch  wy  en  fouden  hen  lieden  niet  betrout 

hebben  den  Heere  Don  Jan ,  en  dat  ik  hen  op-een  nieu 
verfekerde,  dat  de  werken  hen  fouden  logenachtig  ma- 

ken.  Van  onfent  wegen  allede  wereld  fagalre  'tgene 
dat  wy  deden  :  en  na  dien  dat  wy  tracleerden  van  hen- 

lieder eigen  welvaert ,  dat  fy  ons  ook  fchuldig  waren  te 

geloven.  Daer  op  hebben  fy  my  feer  gedankt  van 't  ge- 
nedat ik  particulierlij k  tradteerde  tot  henlieder  voor- 

deel, en,  geloofden  te  doen  alle 't  gene  dat  fy  vermoch- 
ten.  Daer  mede  ben  ik  gekomen  in  defe  ftad ,  en  tot 

noch  toe  en  hebbe  ik  niet  uitgerecht.  Nu ,  Heere ,  fal 
ik  feggen  uwer  Majefteit  dat  ik  niet  en  kan  fien ,  ja  in 
niet  een ,  woorden  of  werken  dis  my  fouden  hope 
geven  dat  dit  volk  hen  foude  tevreden  ftellen  ,  ofvol- 

bringen 't  gene  dat  fy  gelooft  hebben,  want  al 't  gene 
datmen  fien  en  horen  mag,  ftrekt  hem  tot  de  vryheid 
van  confeientie ,  de  welke  uwe  Majefteit  mach  voor 
feker  houden  ,  en  dat  van  node  is  met  eenen ,  datmen 

hier  doe  alle  't  gene  dat  goedertierlijk  mogelijk  fal  zijn, 
om  defe  faken  te  ftellen  met  de  minfte  quaet  dat  moge- 

lijk fal  zijn  Uwe  Majeft.  overlegge  watter  fal  te  doen 

zijn,  ingevalle  dat  fy  't  quaed  ter  executie  willen  ftellen, 
vergetende  God  en  uwe  Majefteit ,  en  wederkerende 
totter  ketterie. 

Daer  is  een  ander  fakedie  dit  fal  mogen  wederbren- 
gen,  te  weten,  henlieder  particuliere  pretentie,  dege- 

ne die  gevangen  waren  bevinden  dat  fy  weerdigzijn 

't  gene  dat  den  anderen  gegeven  is  geweeft,  en  hier  op 
fullen  fy  malkanderen  plukhayren ,  indien  dit  feker  ia, 
gelijk  ik  gelove,  foen  fal  de  vryheid  van  confeientie 

die  fy  pretenderen ,  uwe  Maj.  n iet  qualijk  te  paffe  ko- 
men, want  d'een  partie  fal  haer  fchicken  by  uwe  Maj., 

en  zijnde  alfogedeelt,  fo  fullen  wy  dies  tegemackelij- 

v  en  hebbe)  dit  volbrocht  zijnde,  enrekeningegege-    ker  mogen  meefter  worden,  en  kaftyend'eene  door  de ven  hebbende  van  de  reife,  men  was  vanadvyfedat 
ik  foude  reifen  na  Bruffel,  gelijkik  dede,  waerdatik 
voorhielt  aldereerft  den  Bifïchop  van  Luik ,  en  voorts 
terftond  den  Raed  van  State,  en  daer  navolgende  hen 

ander.  Waert  datmen  in  Vrankrijk  begeerde  't  volk  dat 
nu  hier  uit  trekt ,  daer  en  foude  geen  fake  beter  mogen 

te  paffekomen.  UweMaj.  mach'tquaedftedinkcn, 

en  doen  provifiie  maken  van  't  gene  dat  haer  fal  dinken 

van 
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van  'node  te  zijn ,  maer  dat  fy  verfta  in  dien  men  daer  [  foldaet  geweeft ,  Valdez  feide  't  felfde ,  dat  hv  niet  en toe  moet  komen  ,  datmen  eenen  anderen  weg  fal  moe- 
ten  nemen  dan  de  Hertog  van  Alve,  en  den  groten 
Commandeur  genomen  hebben :  want  men  fal  moe- 

ten beforgen  eenen  kleinen  hoop  volks  die  goed  zijn  , 
en  hem  nieten  belaften  met  degene  die  verteren  fon- 

der dienft  te  doen,  en  uwe  Maj.  verteert  hebben.  Men 

fal  feer  korts  fien'tgene  datterafis,  waerafuweMaj. fal  gead verteert  worden.,  uwe  Maj.  drage  forge  om  te 
onderhouden  zijn  credit,  want  daer  mede  lullen  wy 
veel  mogen  verhalen,  en  fonder  dat ,  en  fonder  macht, 
dattcr  dan  andere  komen  om  hier  ook  haer  deel  aen  te 
werken  ,  want  de  Heere  Don  Jan  fal  u  gehoorfaem  , 
en  ik  te  vreden  zijn  tewefen  van  degene diemen  fal 
vergeten  hebben  ,  en  dat  andere  deRaeds-heeren  en 

Gouverneurs  zijn ,  en  dat  is  't  gene  dat  ik  doen  fal. 
Aengaende  de  Heere  Don  Jan, hy  is  30  jaren  oud,ik  en 
wil  uwe  Maj.  niet  geloven,  dan  dattet  fekerftefalwe- 
fen,  ift  dat  hy  fiet  dat  uwe  Majefteit  hem  geen  by- 
ftanden  doet,  achtervolgende 't  gene  dat  hy  vertoont van  doen  te  hebben,  dat  hy  fal  vertrecken,  als  uwe  Maj . 
min  ft  daer  op  dinken  fal.  En  na  dien  ik  fo  verre  kome 
van  dit  te  feggen,  dat  ook  uwe  Majefteit  dat  gelove, 
en  metter  tijd  voorkome,  adverterende  dat  defefake 
niet  en  fal  genefen  worden  door  goede  middelen ,  dan 
door  vier  en  bloedftortinge,  en  datmen  daerora  daer 
in  voorfien  moet.  Onfen  Heere  beware,  &c.  Uit 
Antwerpen  den  6  van  April ,  1*777.  Vaffal  en  dienaer 
van  uwe  Majefteit.  Ondertekent 

Escovedü. 
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AtrtdeS.  C.  R,  Majefteit  van  den  Konink  onfen  Heere- 
S.C.  R.M. 

uUm  JKnebbegifter  ontfangen  eenen  brief  van  uwe  Maj- 
tvaasn  manden  14.  van  der  voorleden  maend,en  met  die  de 

droefheid  en  vreuchtdiede  reden  was  eifchende,  de 
wete  hebbende  op  eenen  tijd ,  van  de  fiekte  en  beterin- 
ge  van  uwe  Majefteit,  waer  af  ik  God  feer  love  en  dan- 
ke,  enbiddehem,  dat  hem  gelieve  uwe  Majefteit  te 
vcrle.nen  de  gefontheid  en  lank  leven ,  dat  wy  alle  van doen  hebben. 

Ik  kufTe  de  handen  van  uwe  Majefteit ,  om  het  con- 
tentement  dat  fy  toont  van  't  gene  dat  ik  gedaen  hebbe 
totten  fluiten  toe  Van  den  pais.  By 't  gene  dat  ik  ge- fchreven  hebbe  en  nu  tegenwoordig  fchrijve  indefen 
anderen  brief ,  fal  uwe  Majefteit  gefien  hebben  en  fien 

t65.)  't  gene  datter  gepafTeert  is  en  gebeurt,  eninwatftaet de  faken  hem  vinden ,  dat  fy  haer  verfekert  houde  dat 
indien  patientie  defe  wonde  genefen  moet ,  datfe  gene- 
fin  fel ,  ten  fy  dat  ik  door  fo  feer  te  forceren  mijn  con- 

ditie niet  fiek  en  werde ,  of  dat  de  natucrüjke  genegent- 
heidvandemenfehemy  niet  en  forecre  tot  een  ander 
fike.    Maer  ik  fie  dat  tot  nu  toe  defe  medecijne  luttel 
efFcctdoct,  en  weet  niet 't  gene  datfe  voorts  doen  fal, 
men  fal  dcfen  weg  houden ,  aengefien  datter  o-een  mid- 

del en  is  om  eenen  anderen  te  nemen  ,  en  men  fal  ook 
geen  neerftigheid  laten  te  doen ,  om  den  weg  te  onder- 
gacn  den  ongevallen  die  voorfien  werden ,  en  't  goed  te bcneerftigen  dat  hem  noch  niet  en  baert,  fonder  eeni- 
ge  fake  te  fparen.  De  refte  van  't  gene  dat  Efcovedo  ge- floten heeft,  en  de  provifievan  gelddieikeifche,  is 
de  principale  fubftantie,  met  de  welke  dit  lichaem 
moet  genefen  worden.  Aldus  fo  en  kan  ik  niet  laten  u- 
we  Maj.  eens  en  meerreifente  bidden  ,  datfy  bevele dat  hier  in  geen  faute  en  fy. 

O  verleid  hebbende ,  dat  om  dit  heir  in  Italien  te  lei- 
den ,  van  node  was  een  hooft  te  noemen  ,  dien  fy  alle 

fouden  onderdanig  zijn,fo  gaf  ik  laft  den  Secretaris  Jan Lfvovedo ,  dat  hy  foude  tracleren  metten  Raed  van 
oorloge,  die  haar  vergaderde  binnen  Antwerpen,wien dat  henheder  docht  datmen  hier  toe  behoorde  te  kie 
fen ,  en  na  datter  gedifputeert  was  wicn  dat  toebehoo  r 
de,  en  gemerkt  dat  fommige  noch  feiden  dattet  b  e 
hi  )ordc  te  wcfen  Don  Alonfo  de  Vargas,  om  dat  hy  den 

wilde  trecken  onder  fijn  gouvernement ,  en  hem  docht 
dat  om  alle  ongevallen  te  verhoeden,  nut  foude  we- 
fen  te  noemen  de  Gravc  van  Mansfelt.  Ik  hebbe  my 
daer  toe  gevoegt ,  verftaende  hoe  feer  dat  de(c  twe 
Maiftre  de  Camp  gcrefolveert  waren ,  en  meer  andere 
van  niet  te  willen  trecken  onder  Don  Alonfo  ,  en  fien- 
de  dat  geen  tijd  en  was  jrtn  henlieden  te  verbitteren 
noch  ook  te  forceren,  om  't  groot  inconvenient  dat  die 
foude  geoorfaekt  hebben  in  't  uittrecken  van  degene die  binnen  Antwerpen  en  Liere  waren ,  en  ook  voor 
de  refte  dat  hem  prefenteren  mochre,  en  om  te  ver- 

hoeden datter  geen  ongeregeltlieid  en  foude  navolgen 
in  het  land  van  Luxenborg,en  andere,daer  langs  fy  paf- 
feren  moeften,  wefende  de  Gravc  de  gene  die  daer  beft 
foude  toe  dienen ,  genen  anderen  laft  hebbende  dan 
den  dienft  van  uwe  Majefteit ,  ik  hebbe  hem  genoemt. 
Don  Alonfo  heeft  dat  fo  feerqualijk  genomen,  en 
klaegt  fo  uittermaten  feer  over  my,  met  uitgeftrekte 
vendelen ,  dat  ik  mein  e  dat  't  felfde  fal  komen  tot  uwe 
Majefteit,  aen  de  welke  my  beeft  gedocht  te  behoren 
de  wete  te  laten  van  't  gene  datter  gepafTeert  is,ten  ein- 

de dat  fy  't  verfta ,  en  hoewel  dat  hy  hem  hier  in  heefc getoont  onpatientig ,  het  en  heeft  my  geen  wonder  ge- 
geven, maer  my  is  leed  geweeft  dat  de  oorfake  om  hem 

te  verbitercn,fo  gereforceert  heeft  geweeft,  want  ik  be- 
minneenachtc  hem  feer,  omdat,  behalven  dathyfo 
veel  jaren  gedient  heeft,  en  fo  treffelijk,  gelijk  uwe 
Maj.  daer  af  behoort  gein  formeert  tewefen,  enver- 
ftaen  fal  van  de  gene  die  hem  gefien  hebben,  en  dat 
fijne  perfoonfo  groten  dienft  heeft  gedaen,  focertifi- 
cere  ik  uwer  Majefteit  dat  een  feer  wonderlijke  fake  is 
van 't  gene  dat  alle  man  fegt,  van  de  eerbaerheid  en Religie  die  hy  altijds  heeft  geobferveert ,  het  foude  mo- 

gen gefchieden  dat  hy  uit  paffien  fchrijven  foude  aen 
uwe  Maj.  met  eenige  vryheid,  gelijk  hy  aen  my  ge- 

daen heeft.  Ik  bidde  uwe  Maj.  fo  vriendelijk  als  my 
mogelijk  is,  datgy  in  defe  fake  niet  alleen  door  de  vin- 

gers fiet,  maer  hem  vriendfchapenjonftebewijfet,en 
hem  befchenkende  zyt  gelijk  hyfo  feer  verdient  heeft, 
want  ik  fal  dat  nemen  voor  fo  eigen,  ai  oft  mijn  eio-en 
perfone  gedaen  ware,  en  fal  ook  niet  minder  wefende 
gene  die  uwe  Majefteit  my  doen  fal  met  hem  te  ver- 

klaren den  dienft  die  ik  hem  doe ,  en  datfe  hem  pro- 
fijtelijk fyy  op  dat  hy  late  varen  d'opinien  die  hy  gecon- cipieert  heeft.  Sanchio  d*A vila ,  de  Colonel  Monfdra- 

gon ,  de  Capitein  Montefdocca ,  de  Colonel  Verdugo, 
de  Caftelein  Francifco  Hernandesd'Avila,  en  andere, die  bevel  hadden  in  defe  Landen,  hebben  feer  qualijk  te 
vreden  geweeft  die  te  verlaten ,  fonder  te  weten  wat  be- 
fchenkinge  dat  henlieden  en  hun  dienaers  fal  moeten 
gedaen  werden ,  en  ftellent  in  een  poind  van  eere.  Ik 
hebbe  henlieden  te  vreden  geftelt,mits  hen  verfekeren- 
de  datfy  die  vinden  fullen  in  Lombardien,  en  hebbe 
geordonncert  dat  daer  entuftchen,  offo  lange  totdat 
uwe  Maj.  fal  bevelen  yet anders,  hen  gagien  henlieden 
fullen  lopen,  waer  af  ik  uwe  Maj.advertere,ten  einde  fy 
dat  mag  weten ,  haer  wederom  biddende  fo  vrindelijü 
als  my  mogelijk  is,  voor  defe  mannen  en  voor  dit  ander 
krijgsvolk ,  't  felfde  dat  ik  gefchreven  hebbe  met  Rodri- 
go  de  la  Cuncha ,  want  voorwaer  daer  is  vee]  aen  gele- 

gen totten  dienft  van  nwe  Maj.  dewelke,  &c.  Uit  Lo- 
ven den  fe venden  van  April  1577. 

3Wt  të  rjefc&etoim  &p  tre  Danö  uan  fpDcrUooofJcttr, 
Ik  hebbe  verftaen  de  fiekte  en  met  eene  de  bete- 

ringe  en  gefondheid  van  uwe  Majefteit ,  waer  af 
ik  God  onfen  Heere  uittermaten  feer  danke  ,  om 
dat  ik  hebbe  mogen  verliefen  de  forge  ,  als  ik  fo 
groten  oorfakc  fag  van  die  te  hebben  :  met  al  dat 
Heere,  fo  bidde  ik  fo  feer  als  my  mogelijk  is  uwe 

Majefteit,  dat  fy  belafte,  datmen  my  in 't  lange  ad- vertere  van  haer  gefontheid  ,  want  de  gene  die 
de  felfde  fo  feer  begeert  ,  en  van  node  heeft ,  en 

Jait  nadele  van  de  ruitene,  Juliaen  Romcro  verklacrde  !  kan  hem  niet  te  vreden  ftellen  met  een  enkel  tij- 
dat  hy  nieten  wilde  trecken  on  der  fijn  bevel,  want  we-  j  dingevan  u  genefen,  God  wil  die  uwe  Majefteit  ver- ïende  Mai  tre  de  Camp,  fohaddc  Don  Alonfo  zijn  J  lenen  ,  gelijk  cen  jcgelijk  van  doen  heeft ,  maer 11Deel'  23Bbb3  onder 
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onder  al  ik  feer  fonderlinge.  Ik  verwachte  Concha  met 

fo  groter  begeerten ,  dat  ik  my  ielven  niet  en  kan  laten 

dunken  dat  hy  hier  behoort  te  komen.  Onfen  Heere 

die  wil  hem  met  lief  hier  vvederbrengen ,  en  met  de  tij- 
dingen daer  ik  hem  om  bidde.  Amen. 

Van  uwer  Majefteit  de  aldcrootmoedigfte  dienaer 

Don  Jan  d'AusTRiA. 

Aen  de  S.  C.  R.  Majefteit  van  den  Conink  onfen  Heere. 

S.C.  RM. 

IiC  hebbe  uwe  Majefteit  laten  weten  den  17  van  de 

voorleden  maend  door  Francifco  Santiago ,  die  van 

hierreifde  na  Nantes,  van  den  ftaet  daer  in  dat  de  fa- 
ken van  herwaers-over  tot  nu  toe  waren.  Des  ander 

daegs  hebbe  ik  gefonden  het  dobbel  van  dien  door  Ita- 
licn.  Daernaheeftde  Secretaris  Efcovedo  gaen  al  (be- 

kende de  middelen  en  manieren  om  te  voldoen  de  rui- 

ters en  knechten  die  noch  te  betalen  waren,  enfohet 

credit  van  uwe  Majeft.  fo  verre  gekomen  is ,  en  't  goed 

van  de  kooplieden  met  d'welk  te  handelen  was ,  fo  feer 
teneinde,  fo  door  het  decreet,  als  door  de  alteratien 

van  den  lande ,  daer  is  feer  grote  fwarigheid  geweeft, 

om  te  vinden  't  gene  datmen  pretendeerde.  Maer  de 

grote  neerftigheid  heeft  ten  laetften  fo  veel  gedaen  ,  dat 

hygemaekt  heeft  de  partie  die  uwe  Majefteit  bevelen 
fal  datmen  zie ,  de  welke  is  de  laetfte  remedie  die  men 

heeft  gevonden  indefe  nood,  en  de  gene  die  na  mijn 

opinie ,  geen  ander  en  foude  gevonden  hebben  dan  Ef- 
covedo ,  want  men  heeft  fijn  woorden  gelove  gegeven, 

als  eenen  man  die  goed  en  waerachtig  is,en  uwe  Majeft. 

mag  wel  verfekert  fijn ,  datmen  behoort  grotelijx  te 

achten  't  gene  dat  hy  heeft  gehandelt,  gemerkt  den  ftaet 
daer  in  defc  borfe  haer  is  vindende ,  en  na  dat  fy  alle  be- 

fchadigt  en  verfchout  fijn.  Ift  dat  uwe  Majefteit  fijn  ge- 
love wil  weder  krijgen ,  en  datter  jemand  is  die  haer  wil 

dienen  in  de  noodfakelijkheden  die  hen  haer  fouden 

mogen  prefenteren ,  't  felfde  ftaet  in  handen  van  uwe 

Majefteit,  doende  volkomen 't  gene  datmen  nu  heeft 
getracleert ,  achtervolgende  mijn  ordonnantie  die  defe 
Poft  is  dragende,  en  bidde  uwe  Majefteit  fo  feer,  als 

my  mogelijk  is,  dat  hier  in  geen  faute  enfy,  om  des 
wille  dat  fijnen  dienft  my  daer  toe  verbind,  want  in 

dien  datter  cenige  is ,  alle  't  gene  dat  ons  daer  toe  fal  van 

code  fijn ,  fal  omgebreken ,  en  ik  fal  blijven  fo  machte- 
loos om  te  helpen  en  byftaen  den  felfden  dienft ,  datter 

niet  o;oeds  af  te  hopen  en  fal  fijn,uwe  Majefteit  behoort 

wel  te  overleggen ,  dat  haer  feer  grotelijx  aen  gelegen  is 

te  genieten  defe  oorfake  om  weder  te  krijgen  fijn  gelo 

ve,  gemerkt  datter  haer  fo  veelis  aen  gelegen 't  felfde 
weder  te  hebben,  en  ift  dat  fy't  verheft,  fo  en  fal  dat  niet 
alleen  geheel  verloren  blijven ,  maer  fal  een  oorfake  fijn 
dat  de  foldaten  vindende  hen  felven  bedrogen,  fullen 

hen  felven  betalen ,  't  fy  waer  fy  *t  vinden.  Want  fy  fijn 
een  volk  die  hen  geen  fake  en  fullen  ontfien  te  doen  na 

't  gene  dat  fy  voorgenomen  hebben,  en  d'onvrede  daer 
mede  dat  fy  vertrecken.  Dat  uwe  Majefteit  aenmerke 

wat  een  fchade  en  ondienft  dat  hem  fijn  fal ,  in  wat  ma- 
nieren dat  ook  verga.  Ik  bidde  u  Heere  door  de  liefde 

Gods  dat  uwe  Majefteit  niet  en  confentere  noch  mid- 
del en  geve  tot  de  fchade  die  hier  uit  mag  komen ,  de 

welke  de  meefte  fal  fijn  voor  alle  faken ,  diemen  foude 

mogen  achten,  en  de  fwaerfte  om  te  remedieren.Want 
uwe  Majefteit  enderf  haer  niet  verfekeren  dat  dit  een 
volk  is  om  hem  met  woorden  te  laten  betalen ,  want 

dat  ware  gerekent  fonder  fijnen  weert:  en  in  gebreke 

te  wefen  van  't  gene  datmen  gelooft  heeft  den  genen  die 
van  hier  wifTel-brieven  dragen  op  de  Coninkrijken ,  of 

op  Italien,  van 't  gene  datmen  hen-lieden  fchuldigis 
van  haerliedergagien ,  dat  fal  genoeg  fijn  om  henlieden 

(ö  gram  te  maken  ,  dattet  genoeg  fal  fijn  om  voorts  uit- 

iinnig  te  worden-  Ten  anderen  fo  fal  't  exempel  fo 
quaedfijn  voor  alle  andere  krijgfluiden,  dat  fyfïende 
dat  ik  hen  bedrogen  hebbe,  goede  oorfake  fullen  heb- 

ben om  niemand  meer  te  betrouwen.  Tot  allen  defen 

fal  ik  by  voegen  dat  de  meeftendeel  van  de  ruiterye  Ita- 
liaenfc  ruiters  fijn,  de  welke  in  wat  land  dat  fy  komen 

van  uwer  Majefteit,  mogen  feer  befchadigen  de  her- 

ten van  uwe  onderfaten,  dewelke  nadat  fyqualijkte 
vreden  fijn  en  befwaert,  feer  geerne  fullen  horen, al 

't  gene  dat  fal  mogen  dienen  totter  viyheid.  De  welke 
na  mijn  opinie,  wel  te  overleggen  ilaet.  De  remedie 
fal  wefen  dat  de  gene  die  ik  fegge  betaelt  mogen  fijn  en 
voldaen ,  op  dat  fygeen  oorfake,  of  caufe  en  hebben 
om  te  denken  van  hen  te  wreken.  Dewelke  men  niet 

en  behoort  luttel  te  achten,  mitste  feggen  dat  volk  is 
van  kleinder  ftoften  gemaekt ,  gemerkt  dat  de  experi- 
entiebe  wefen  heeft  herwaers-over,  wat  een  volk  ver- 

mag dat  gepaffijtis,  fo  wie  hem  wil  voegen  na  fijn  ge- 
liefte.    Daerom  fo  bidde  ik  wederom  uwe  Majefteit 
datfe  wil  bevelen,  datmen  om  geenderhande  fake  en 

late  te  voldoen  't  gene  dit  hier  gehandelt  en  gefloten  is, 
want  behalven  dat  is,  als  ik  gefeid  hebbe,  't  gene  dat 
voorwaer  van  node  is  tot  haren  dienft ,  fo  fal  ik  dit  ont- 

fangen  aengaende  mijn  eigen  voor  een  fonderlinge  gra- 

cie.  Ikgedragemyinals  aen 't  gene  dat  de  Secretarius 
Efcovedo  fal  fchrijven  aen  uwe  Majefteit.  En  omdat 

alle  defe  penningen  verdaen  fijn  met  't  volk  van  oorlo- 
ge, en  om  te  betalen  het  waertgeld  van  Duitfe  ruiters 

en  knechten  die  ik  hadde  doen  verfekeren ,  om  des  wil- 

le men  ook  fchuldig  is  den  Hertogdom  van  Luxem- 

burg ,  d'welk  geleent  heeft  tot  betahnge  van  de  ruiters 
vandeEngelfendepenfioen  hebben,  en  andere  inge- 

boren van  den  lande  die  onderhouden  werden  voor 

fpijen  en  dobbel  fpijen,  dewelke  nu  ter  tijd  meer  van 
node  fijn  dan  fy  ooit  waren:  onkoften  van  heimelijke 

poften ,  en  om  den  ordinarjs  van  mijnen  huife ,  de  wel- 

ke uittermaten  groot  is,  om  't  groot  gebrek  datter  is  van alle  faken,  en  om  alle  ander  faken  die  feer  veel  fullen 

fijn  in  dit  beginfel,  totten  welke  niet  en  konnen  genoeg 
wefen  de  Dominien  van  dit  Patrimonium ,  mits  dat  fo 

feer  verteert  is,  behalven  't  gene  dat  ik  van  doen  fal  heb- 
ben tot  't  gene  dat  fecreet  is.    In  voegen  datter  geen 

zoooo  kronen  meer  overbleven  fijn ,  fonder  middel 
van  te  mogen  krijgen  enen  reael.  So  bidde  ik  uwe  Maj. 
datfe  my  wil  doen  beforgeneen  goede  fomme,  en  dat 
met  alder  haeften ,  want  ik  voorfie  ,  dat  ik  my  felven  fal 

vinden  in  groten  laft  en  moeite ,  en  't  fy  hoe  dat  wil ,  ik 
verfekereuweMaj.  dat  ik  niet  en  fal  faillieren  denge- 

nen ,  die  hen  op  mijn  woort  betrout  hebben ,  al  foude 
ik  henlieden  moeten  in  handen  geven  mijn  fignature, 
om  niet  in  gebreke  te  wefen  van  de  verbintenifle  van 
dien ,  en  dat  alfo  van  node  is  tot  dienft  van  uwe  Maj. 

Aengaende  't  gene  dat  nopende  is  de  reductie  en  ru- 
fte  van  defen  lande ,  en  kan  ik  uwe  Majefteit  nietfekers 

verfekeren,  noch  datmen  ook  van  de  Pays  diemen  ge- 
maekt heeft ,  fal  mogen  trecken  de  vrucht  ,  diemen 

daer  af  hoopte:  want  den  Prince  van  Orange  vervolgt 
met  groter  furiën  hem  fterk  te  maken  in  Hollanden 
Zeeland.  De  Coninginne  van  Engeland  ruyet  hem  opp 

en  arbeid  feer  om  dat  hy  niet  en  foude  accepteren  't  ge- 
nedatter  geaccordeertis,  en  prefenteert  hemtotdien 
einde  alle  haer  macht.  Den  meeftendeel  van  den  lande 

is  met  hem ,  eenige  om  de  liefde  die  fy  hem  dragen  en 

d'andereomdatfy  van  defe  bedrogen  fijn  geweeft ,  in 
der  voegen  dat  bykans  onder  alle  dit  voik,  de  gene  die 
begeren  te  genieten  de  gratie  die  uwe  Majefteit  hen- 

lieden doet  (  de  welke  den  minften  hoop  fijn )  laten 

hen  dunken  dat  fy  die  accepterende,doen  alle  't  gene  dat 
fy  behoren,  behalven  dat  fyfo  kleinen  hertehebben> 
dat  fygeen  merkelijk  bewijs  daer  afdoen  en  fullen,  en 
al  waert  ook  dat  fy  wilden  hen  befte  doen,  fo  falder  gro- 

te confufie  en  twift  onder  hen  allen  fijn,  fohaeftalsde 

Spangiaerts  fullen  uitten  lande  wefen,  d'eeneom  my 
te  doen  ontfangen  totten  gouvernemente ,  en  de  ande- 

re om  dat  te  beletten ,  en  om  dat  (  als  ik  gefeid  hebbe ) 

d'eerftegeen  herteen  hebben.  Waert  datd'andermy 
vaft  namen,  fy  fouden  dan  geheel  den  moet  verliefen, 
fonder  datter  yemand  fijn  foude  die  hem  foudedarren 
roeren.  Ik  ben  vaft  overdenkende,  hoe  dat  ik  my  (tel- 

len fal  op  eenige  fekerder  plaetfe,  dan  defe  is ,  van  waer 
dat  ik  foude  mogen  furneren  tot  alle  de  faken  :  wanc 
vry  fijnde,in  wat  manieren  dattet  fy,  ik  meine  datter 
menig  fal  wefen,  die  hen  ten  minften  fullen  verklaren 

te  wefen  voor  uwe  Majefteit ,  ift  dat  fy  my  niet  en  be- 
driegen met  henlieder  woorden  en  gelaet.  Daer  hebt 
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gy  't  gene  daer  ik  nu  den  tijd  mede  befig  ben  .genen  an- deren dienft  my  refterende  noch  gebrekende ,  dicmen 
foude  mogen  doen ,  om  dat  ik  foude  mogen  de  henen 
winnen,  en  den  Sraren  te  verfhien  geven  't  gene  dat henlieden  van  node  is :  maer  ik  fie  tot  noch  toe ,  dattet 
niet  en  is,dan  in  de  wilderniffe  te  prediken .  Ik  fal  't  felf- 
de  continueren,  en  uwe  Majefteit  de  wete  laten  van 
'tgenedatter  uit  volgen  fal. 

Ik  bebbe  airede  gefchreven  aen  uwe  Majefteit,,  hoe 
qualijk  dat  deDuitfentc  vreden  zijn  ,  en  hoefeer  dat 
ik  duchte,  dat  uwe  Majefteit  op  eenen  bot  falverlie- 
fen  't  gelove ,  dat  fy  placht  te  hebben  onder  defe  natie. 
Ik  fegge  noch 't  telve  nu  ook,  en  dat  ik  dit  fiefeer  na- 

kende :  want  de  Sraten  en  hebben  niet  gedaen  ,  noch  en 
(lillen  ook  met  hen  lieden  yet  doen ,  dat  hen  foude  mo- 

gen te  bate  komen ,  maer  Tullen  hen  fien  te  doen  alle  de 
fchade  die  fy  fullen  konnen    Met  defen  gaet  de  laetfte 
brief  die  zy  my  gefchreven  hebben,  by  de  welke  uwe 
Majefteit  fal  fien  hoe  dat  zy  't  nemen  ,  en  hoe  feer  dat 
te  beduchten  ftaet  eenig  groot  ongeval.  Aengaende 
mijnen  perfone,  ik  en  weet  wat  meer  feggen  tot  lie- 

den die  hen  niet  meer  en  laren  bedriegen  met  woor- 
den ,  ik  gelove  dat  goed  fal  zijn  ,  dat  uwe  Majefteit 

fchrijve  aen  defe  Colonels,  betonende  grote  bekente- 
niffevanhenliedergetrouwigheid  en  dienft,  henlie- 
der  verfekercnde  dat  fy  haer  rekeninge  maekthente 
befchinken ,  en  dat  ook  daeren  boven  metten  werks  te 
doen  :  want  ift  dat  fy  hier  uit  defe  landen  treckenfo 
qualijk  te  vreden,  als  fy  nu  zijn,  niet  fonder  grote  re- 

den ,  uwe  Majefteit  mach  geloven  datfe  defe  natie  fal 
verliefen  :  op  welk  propooft  ik  vermanen  fal'tgene dat  ik  meer  dan  nu  gefchreven  hebbe :  dat  den  Aerts- 
biffchop  van  Ceulen ,  de  Hertog  van  Brunfwijk:  en 
andere  die  gedient  hebben  ,  feer  qualijk  te  vreden  zijn, 
dewelke  ift  dat  fyniet  betaelten  werden  ,  men  darf 
geen  rekeninge  maken  ophenlieder  vriendfchap,  en 
ift  dat  defe  diedaerin  vaft  zijn  geweeft  :  en  tot  dienft 
van  uwe  Majefteit  hen  vertrecken  ,  metrechtveerdige 
oorfake  van  hen  te  beklagen ,  fo  fullen  alle  dek  lan- 

den omcingelt  zijn  van  de  vyanden.  Uwe  Majefteit 
ovcrlegge  dit  en  voorfie  op  't  gene  dat  meeft  van  node is  tot  fijnen  dienft. 

De  Grave  van  Mansfelt  heeft  my  gefeid ,  dat  hy  aen 
uwe  Majefteit  heeft gefonden  een ige  fijn  memorien, 
op  de  welke  hy  nieten  weet  dat  tot  nu  toeeenige  refo- lutie  genomen  heeft  geweeft ,  waer  in  hem  dunkt,  dat- 
men  niet  en  doet  na  fijne  dienften  :  uwe  Majefteit 
weet  hoedanig  die  zijn ,  en  dat  fy  hier  genen  man  en 
heeft  zijns  gelijke.  Ik  fegge  indien  dat  reden  is,  dat- 
men  hem  te  vreden  houde,  daerenboven  fo  ift  ook 
feer  nootfakelijk  :  Waerom  dat  ik  uwe  Majefteit  bid- 
de,  nadien  fy  is befchin kende  den  quaden,  omdatfy 
nietargeren  foudenzijn,  dat  fy  dat  ook  doe  den  goe- 

den, ten  einde  dat  fy  mogen  beter  zijn,  anderfins  fo 
fullen  de  ander  hen  glorieren  en  een  behagen  hebben  , 
fiende  dathenliederquaedheidhen  profijtelijk  is  :  de 
andere  fullen  den  moet  verliefen  om  het  contrarie ,  en 
de  andere  fullen  getrocken  worden  om  te  volgen  deo- 
pinie  van  degene  die  de  overhand  hebben  tegen  recht 
en  reden.  En  mitfdien  dat  dit  een  poincl:  is  van  groter 
confideratien ,  fo  begere  ik ,  om  dat  ik  fchuldig  ben  tot 
dienft  van  uwe  Majefteit ,  datmen  nieten  weigere  den 
genen  die'tweerdig  zijn,  't  gene  dat  gegeven  word den  genen  d.eweerdig  fouden  zijn  tot  een  exempel van  andere geftrafrte  werden,  en  dat  de  befchickinge diemen  hen  heden  fal  doen,  korts  gefchicde  ,  aenee- fiendatdieeen  van  de  faken  is,  die  haer  groter  fchijnt te  maken.  Aldus  (o  bidde  ik  uwe  Majefteit ,  dat  fy  haer terftondwil  refol veren  metten  voorleiden  Grave,  en 
my  de  wete  laten  van 'r gene  datfe  begeert,  datmen met  hem  doe,  want  .k  lilt  in  defen  feerfonderlin^e onrfangen  van  uwe  Majefteit.  De  welke, &c.  d^i 
April  1577.  f         utn  / 

25p  öcr  fjanb  ban  fijne  ̂ ooanctt. 
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dan  om  af  te  fnijden  't  gene  dat  aen  't  felfde  gequeft  is , en  dat  moet  nu  tot  defcrtrjd  gedaen  worden ,  maken- 
de de  provifie :  daerom  dat  ik  op  een  nieuw  bidde, want 

in  dien  de  felfde  gebrekende  is,  daer  en  fal  niet  over 
einde  blijven  :  daeren  tuffchen  is  grotelijx  van  node 
dat  God  den  tegenwoordigen  ftaet  wil  helpen. 

Aen  Jen  feer  mavtiififie  Heer  e  Sr.  AntonioVerez,, 
Raedvanden  Konifik  mijneh  Heer  e  ,  en  fint  Secre- taris van  State. 

Seer  Magnifijke  Heere  ; 

GY  hebt  feer  wel  gedaen ,  S'.  Antoni  Perez ,  dat  gy  %mm my  de  wete  hebt  gedaen  van  de  komfte  vanPvO-  ban  ben 
drigo  de  la  Concha ,  terwijle  dat  ik  befig  was  om  aen  u  ̂"re 
tefchnjven:  want  hoewel  dat  na  den  tijd  die  hy  gehad  |a°nnacn 
neeft,  men  oordeelde 'tgenedatter  af  geweeft  is,  fo  ben  fyw 
en  is  dien  wech  niet  fo  vry  van  defe  periculen ,  datmen  "3«nra> 
daer  voor  niet  en  foude  mogen  vrefen.    Ik  verwachte  5?  fj' hem  alle  ure,  en  hope  aen  God  dat  hy  hem  falbehou-  ben  7. 
denreiie  verlenen.  SJpjtt. 

Het  was  wel  notelijk ,  dat  na  de  pijne  en  gevoelen , 
die  de  fiekte  van  fijne  Majefteit  by  gebrocht  hadde,  de 
beteringc  feer  haeft  hulpe  gegeven  hadde,  God  fy  ge- 

looft ,  voorwaer  de  eerfte  tijdinge  fonder  de  twede  fou- 
de feer  laftig  geweeft  hebben ,  overkomende  dit  quaed 

op  *t  gene  dat  wy  hier  lijdende  zijn.  Ik  ben  feer  blijde dat  onfen  meefter  te  vreden  heeft  geweeft  van 't  gene 
datter  gedaen  is,  en infgelijken de  vriend  :  maermy 
verdriet  feer  dat  wy  van  den  paysniet  en  pluckende vrucht  diemen  hoopte. 

By  de  brieven  die  ik  gefonden  hebbe,  federt 't  ver- 
trecken van  Rodrigo  de  la  Concha ,   de  welke  defen 

poft  van  de  Kooplieden  nu  is  bringende,  fult  gy  gefien 
hebbenen  fien  waer  in  dat  wy  ons  geemployeert  heb- 

ben ,  en  in  wat  terme  dat  wy  zijn ,  en  hoe  feer  nootlijk 
dat  is,  datter  geen  fauteenfy  van 't  gene  datikeiiche 
aengaende  de  Financien  :  want  dat  is  het  Colyl  ken 
daer  mede  dat  defe  fiekte  moet  genefen  werden ,  in  der 
voegen  dat  van  node  is,  dat  degenedie  in  ernft  bege- 

ren ,  dat  fijne  Majefteit  gedient  fy  door  mijn  voldoen , datzy  hen  uirterfte  befte  hier  toedoen  fullen.  Ik  hebbe 
mijn  fel  ven  geofTert  en  fal  my  noch  offeren  tot  de  wille 
van  fijne  Maj. ,  te  wijle  dat  ik  fal  fien  dat  ik  die  doende, 
t  felfde  niet  en  fal  wefen  dire&elijk  tegen  fijnen  dienft. 
Daerom  fegge  ik,  dat  ik  fo  lange  als  hier  perijkel  fal  we- 

ien, of  fake  die  mijn  tegenwoordigheid  is  eifchende, 
niet  en  fal  genieten  den  oorlof,  die  ik  begeert  hebbe,  al 
waert  datmen  my  die  confenteerde :  Maer 't  felfde  ae- 
paffeert  zijnde ,  na  dat  ik  fal  volbrogt  hebben  de  faken, 
d  ter  in  dat  ik  mach  vorderinge  doen  ,  fo  en  isgeenfins 
behoorlijk,  datmen  my  die  foude  weigeren.    Want 
foude  men  dan  moeten  volgen  den  ouden  ft  ijl  in't  gou- 

vernement, en 't  gene  dat  dit  volk  foude  willen  heb- 
ben, als  met  forfe  fal  moeten  gefchieden,  de  foetig- 

heid  van  een  vrouwe ,  of  van  een  kind  fal  ongelijk  veel 
beter  te  paffe  komen  ,  dan  de  gene  die  ik  fal  mogen  ge- 

bruiken ,  want  nimmermeer  en  fullen  fy  hen  van  my verfekert  houden  :  in  der  voegen  fo  ik  fegge ,  fy  fullen 
verftaen  dat  fijne  Majefteit  henlieden  in  goeden  ernft 
vergeven  heeft ,  en  dat  hy  fal  vergeten  hebben  de  mif- 
daden  die  fy  bedreven  hebben  ,  gemerkt  dat  hy  hen 
uitten  oogen  neemt  een  perfone,  daer  op  fy  fo  quaden vermoeden  genomen  hebben  ,  en  henlieden  fal  eenen 
anderen  fenden ,  daer  fy  geen  en  fouden  mogen  op 
hebben.   Want  gelijk  henlieder  mifdaed  feer  groot  is, fo  dunkt  hen  dat  fijne  Majefteit  dat  nieten  fal  laten 
ongeftraft,  en  geloven  fekerlijk  dat  ik  defen  blixem 
fal  wefen  :  de  perfuafie  van  Orange,  en  Engeland 
veftigt  henlieden  in  defe  opinie,  die  eenpaerlijk  wa- 

ken om  het  mifvertrouwen  en  de  qu.edheid  te  houden ftaende. 

Aldus  fo  wel  hierom,  als  om  dat  mijn  conditie, 
noch  mijn  jonkheid  nieten  zijn  voor  de  ledigheid  van 
dit  gouvernement ,  noch  om  te  lijden  de  gene  diemen 
daer  fal  moeten  verdragen  fonder  profijt,  fo  ift  feer  van 
node,  dat  fijne  Maj  myvan  hiertrecke:  want  dat  niet 
doende,  fo  fal  gebeuren  dat  ik  in  gebreke  fal  zijn  van 
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allsher  gene  <ker  ik  in  gehouden  ben ,  en  dat  dit  fal  we- 
der keren  tot  meerderen  perijkel  dan  het  van  te  voren 

geweeft  is:  daerom  begere  ik  van  u  (hoe  wel  dat  ik 
hier  af  niet  en  behoorde  te  twijffelen  ).dat  gy  wilt  de 

middelen  te  wege  brengen,  ten  einde  dat  fijne  Maje- 

fleitmy  de  gratie  doefo  gelijkformig  fijnen  dicnft,  en 

dat  de  Marquis  hier  in  alle  de  neerftigheid  gebruike  die 

mogelijk  mag  fijn  fonder  tijd  te  verliefen,  en  wilt  my 

alle  beide  geloven ,  dat  by  aldien  ik,  als  een  die  gemerkt 
hebbe  de  humeuren  van  hcrwaers-over ,  niet  enfage 

dat  dit  is 't  gene  dat  realijk  voor  al  moet  wefen,datik 
dit  niet  alleen  daer  af  en  foude  feggen,  maer  niet  eens 

willen  op  denken  :  ter  contrarien  fo  foude  ik  weerdig 

lijn  een  groot  verwijt,  waert  dat  ik  metter  hand  geraekt 

hebbende 't  gene  dat  ik  fegge,  en  dat  ik  Hete  te  doen, 
't  gene  dat  ik  doe. 

Aengefien  dan  dat  wy  alle  te  famen  en  alle  gelijk  een 
'  wit  hebben  om  daer  na  te  micken ,  fo  is  behoorlijk  dat- 

men  gelove  de  faken  van  herwaers-over  den  genen 

die  hier  tegenwoordig  fijn,  en  datgy  daer  doet  de  de- 
voirendiegyfchuldig  fijt  te  doen.  Daerom  begere  ik 

wederom  op  u ,  op  alle  vriendfchr.p  die  ik  op  umag 

begeren, datgy  wilt  beneerftigen,  datmenhierin  wil 

nemen  feer  haeft  de  refolutie  gelijkformig 't  gene  dat 

ik  begere,  en  datmen  my  fenöe'tbeicheet ,  want  als 
ik  geleid  hebbe,  ik  en  fal  den  oorlof  niet  gebruiken 

diemen  my  falgeven,dan  als  mijnen  perlóne  hiergeen- 
fins  en  fal  van  doen  fijn  :  en  alfo  willende  u  wel  cfertifi- 

168.)  ceren ,  dat  ik ,  fo  verre  my  die  geweigert  word  ,  (ai  ge- 

dwongen fijn  te  doen  een  fake  die  alle  man  ftoffe  fal  ge- 

ven van  hem  te' verwonderen ,  om  niet  te  vallen  in  een 
meerder  ongeval,  uit  Loven  defen  7  April,  1577. 

25p  Det  Ijaift  ban  fijne  ̂ ooa^citi  toag  ijefcö?cöcm 

God  fy  geloofc  datmen  heeft  t'famen  op  eenen  tijd 
geweten  de  fiekte  mette  remedie ,  nochtans  verwachte 

ïkConcha  met  groter  forgvuldigheid :  God  geve  dat 

hy  haeft  mag  komen ,  en  my  tyding  brengen ,  na  dat  ik 
yan  doen  hebbe ,  en  begere ,  om  mijn  felven  te  vreden 

teftellen.  Voorts  aengaende 't  gene  dat  ik  u  fchrijve, 
op 't  gene  dat  ik  fo  vriendelijk  van  u  begeert  hebbe, 
maekt  datmen  tijd  winne,  mitsdien  dat  gebrekende 

defe  tegenwoordige  noodfakelijkheid  (inde  welke  ik 

geenfins  en  fal  in  gebreke  fijn)  ik  niet  anders  en  verfe- 
kere,  dan 't  gene  dat  ik  fegge,  noch  en  kan  u  ook  van 
geen  ander  fake  verfekeren. 

Aen  de  S.  C.  R.  Majefteit  van  den  Cönink  onfen  Heere. 

S.  C.  R.  M. 

IK  hebbe  gefien  't  gene  dat  uwe  Majefteit  gefchreven 
heeft  aen  de  Heere  Don  Jan ,  na  dat  fy  geweten  heeft 

vxijïïéf*  't  gene  datmen  hier  gedaen  heeft ,  en  fal  wefen  een  deel 
robèöa     yan  de  vergeldinge,  die  de  begeerte  en 't  werk  gead- 

jgjgg    dreffeert  hebben:  d'een  end'ander  is  geheel  op  wege 
Dan  örn    geftelt :  daer  toe  ift  fuhjeft  fulx,  als  uwe  Maj .  fiet.  Aen- 
8?£fltfl(#/  gaende  mijnen  perfone,ik  en  wift  wat  meer  feggen,dan 
1J77*       datdefufpicienmeeren  meer  gröeyen  door  dequade 

manieren  van  procederen  van  defen  volke.  Fronsberg 

heeft  my  op  defen  tijd  geadverteert ,  datter  nu  eenen 

man  gekomen  is  van  wegen  den  Hertog  van  Aerfchot, 
de  welke  hem  gefcid  heeft,dat  defe  nacht  de  Prince  van 

Orange  de  reviere  fal  opkomen ,  en  dat  hy  fijn  volk  be- 
laft heeft  dat  fy  niet  fchicten  en  fouden.  Als  nu  het 

krijgsvolk  fal  uitten  lande  trecken  ( in  dien  ik  dat  kan 
volbrengen)  fal  men  klaerlijk  fien  wat  de  meiningeis 

van  defen  volke.  Dat  uwe  Maj.  't  quaedfte  houde  voor 
feker.  Ten  minften,fy  willen  de  vryheid  van  confeien- 

riè  hebben,  daerom  dat  uwe  Maj.  in  tijds  toefic,  in  't  ge- 
ne dat  in  defer  fake  fal  moeten  gedaen  werden,  en  beve- 

le  datmen  volkomene 't  gene  dat  hier  metten  kooplie- 

'  den  gehandelt  is,  want  hier  mede  fal 't  credit  beginnen 
5;  iet  re  deugen,  fonder  het  welke  men  niet  en  mag  voorts 
'   drijven  den  dienft  van  uwe  Maj. 

Ik  meinedat  ik  niet  luttel  en  hebbe  gedaen,  na  dien 

ik  fonder  geld  te  hebben,  merkelijke  maniere  gevon- 
den hebbe,  om  uit  defe  Landen  te  doen  vertrecken 

't  Volk  van  'oorloge.  Tot  dien  einde  fal  ik  binnen  vier 
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dagen  van  hier  vertrecken ,  en  met  my  leiden  Thomas 
Fiefco  ,  Lazarus  Spinola,  Diego  Paido ,  enjeronimus 
Curiel ,  op  dat  fy  my  fouden  helpen.  Onfen  Heere  be- 

ware,^. Uit  Antwerpen  den  8  yan  April,  1577.  Vaf- 
fael  en  dienaer  van  uwe  Maj. 

Esgovedoj 

Aen  de  S.  C.  R.  Majefteit  van  den  Conitik  onfen  Heere. 
S.-CR.xM. 

TK  merke  veel  quaeds  in  de  handelinge  en  maniere  ̂ ifi^ 
•*-van  procederen  van  dit  volk.  De  Hertog  van  Aer-  &(tw 
fchot  was  gifter  over  gevaren  in  Vlaenderen,  en  gegaen  tar#€ 
ineen  van  fijn  dorpen,  gelegen  drie  mijlen  vanhier :  a^öcn 
hy  is  de  riviere  gepaffeert  op  eenige  fchepen  van  de  Coninö 

Prince  van  Orange.  Doen  hy  weder  quam ,  heeft  hem  toanbrr 
de  gehele  armeye  die  in  dit  kanael  ligt ,  vergefelfchapt.  fa W 
De  Borggrave  van  Gent  was  by  hem,met  de  Heere  van 

Berfele,  men  heeft  feer  gelchoten  in'tderwaersgaen 
en  wederkeren ,  waer  aen  de  koopluiden,  en  goede  bor- 
gers  hen-lieden  fo  gefloten  hebben ,  dat  fy  vertrecken 
willen ,  en  defe  ftad  fal  den  vyand  gelevert  worden ,  na 
dien  dat  fy  God  is  verlatende. 

Dat  uv/e  Maj.  aen  merke,  ift  dat  defe  verfchrikthe- 
den  plaetfe  hebben ,  daer  de  Spangiaerts  noch  niet  uit 
den  lande  en  fijn ,  wat  nader  hand  gebeuren  fal.  Ift  dat 
defe  fake  by  mirakel  moet  genefen  werden ,  het  ware 
tijd, in  dien  dat  met  handen  en  gewelt  gedaen  moet 

fijnjdat  uwe  Maj.  in  tijds  beforge't  gene  datter  van  node 
is.  Aengaende  mijn  perfoon,  ik  foude  luttel  werx  ma- 

ken dat  fy  inhielden  deplaetfen  vanden  vaften  lande, 
op  de  Eilanden  ift  datmen  moet  letten  ,  de  welke  ik 

fwaerder  houde  dan 't  feit  van  Engeland.  Waren  die 
genomen  fo  ware  d'ander  ook,  en  om  dat  te  doen,  is 
genoeg  een  middelbaer  geweld.  Dat  uwe  Maj.  niet  en 
denke,  dat  ik  dit  fegge  om  te  vorderen  de  fake  yan  de 
Heere  Don  Jan  ,  dien  ik  verre  achterlate ,  maer  om  dat 

(  fo  ik  lange  gefeid  hebbe )  uwe  Maj ,  geen  ander  rem  e- 
die  en  heeft ,  en  den  tijd  dat  heeft  bewefen  ,  en  tot  allen 
ftonden  noch  meer  fal  bewijfen.  Onfen  Heere,  &c. 
Uit  Antwerpen  den  9  van  April  1 57  7.  Vaflael  en  die-; 

naer  van  uwe  Majefteit EsCO  VEDO. 

cc 

cc 

cc 

cc 

ban  f 
Doorluchtige  Heeren.  \ 

TK  meine  dat  u  lieden  noch  indachtig  is  van  't  gene 
dat  ik  met  ulieden  gehandelt  hebbe  binnen  Meche- 

len ,  en  den  voet  die  ik  u  gegeven  hebbe  op  't  gene  dat  u  ̂  lieden  te  doeneftond  tot  dienft  van  fijne  Maj.  En  hoe  ïwn! 
wel  dat  ik  niet  en  twijfele  dat  gylieden  in  gebreke  foud  jfl 
fijn,maer  met  de  voorfienigheid  en  vromigheid  dat  fult  ̂ g 
ter  executien  ftellen,die  gylieden  tot  noch  toe  gebruikt  Ca 

hebt  in  't  gene  dat  u  lieden  heeft  belaft  geweeft  van  fij-  #0 
ne  Maj.  Nochtans  fijnde  de  fake  van  fuiken  verlange  als  l6 

fy  is ,  fo  hebbe  ik  u  lieden  wel  willen  fchrijven  defen  te-  H 
genwoordigen  brief,  om  U  L.  te  vermanen  en  te  doen 

gedenken  't  gene  dat  wy  gehandelt  hebben,en  aen  U  L. 
te  verfoeken  en  bevelen ,  gelijk  ik  u  ordonnere  in  den 
naem  van  fijne  Majefteit  by  defe ,  dat  gylieden  terftond 
en  fo  haeft  alft  mogelijk  fijn  fal  ,  ertedueert ,  en  ter 

executie  ftelt,  't  gene  dat  tuffchen  ons  gerefol veert  is, 
gemerkt  dat  gylieden  dat  doende ,  fult  doen  't  gene  dat 
gy-lieden  fchuldig  fijt  te  doen ,  en  daer  en  boven  ook 
't  gene  datter  van  node  is  tot  de  verfekertheid  yan  u 
lieder  perfonen  en  betalingen  ,  waer  af  de  Staten  ulie- 

den foeken  te  beroven:  d'welk  ,  mijn  Heeren,  niet 
en  betaemt  ,  dat  gy-lieden  ,  noch  ik,  fouden  gedo- 

gen, aengefien  dat  de  meininge  van  de  Majefteit, en 
ook  de  mijne ,  nooit  anders  en  is  geweeft,  dan  dat  gy- 

lieden foud  geëert,  betaelt,  engefavorifeertfijn.  On- 
fen Heere  beware  u  lieder  doorluchtige  perionen  ge- 
lijk gylieden  begeert.  Uit  Namen  delen  16  vanHoy- 

maend.  1577. 

25p  tscr  Oanö  ban  fijnöcc  ̂ ooaïjrittf  toag  tt$w 
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Mijn  Heeren  gy-lieden  weet  airede  't  gene  dat  ik 
u  lieden  belaft  hebbe  binnen  Mcchelen  ,  ook  weet 

gylie-
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gy  lieden ,  dat  door  'rvolbrengen  van  dien ,  gy  lieden 
voldoet  't  gene  daer  gy  in  gehouden  fijt  voor  den  dienft van  fijne  Majefteit :  u  lieden  daer  en  boven  daer  door 
verfekerende  u  lieder  leven  en  betalingen.  Om  dat  de 
meninge  was  van  de  Staten,  u  lieden  dat  al  te  benemen, 
fo  moet  ik  u  lieden  dat  laten  weten ,  en  u  befchermen 
u  lieder  recht,  mydaer  felvein  dienende  met  u lieder 
byftant,  en  alfo  wy  moeten  nu  ons  felven  helpen ,  en 
onder  ander  dienften ,  fijne  Maj.  noch  defc  doen ,  aen- 
gefien  dat  hy  de  gene  is  die  u  lieden  moet  beiflen  en  te 
vredenftellcn,enikdegenediein  fijnen  naemdaeraf 
den  laft  moet  nemen.  Leger  ftondgefchreven  :  Tot 
u  lieder  dienft ,  Don  Jan.  d'Opfchrifte :  Aen  de  door- luchtige Heeren,  deHeeren  de  Baron  van  Fronsber- 

ge, en  Kaerle  Focker,Colonels  van  de Duitfe knech- 
ten voor  den  Conink  mijnen  Heere. 

Don  JanvanOoJlenrijk,  Ridder  van  der  Orden  van  den 
Guldtn  Vtïefe  der  Majefteit  van  den  Conink  van  Span- 

gten ,  Gouverneur  en  Stadhouder  G ener ael  van  de  Ne- derlanden. 

Oor/pronk  der  Nederiandfè  Beroerten. 
%P  &ec  Danö  ban  fijne  ̂ ooo&efö  toas?  gefï&eben. 
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vrome,  feer  lieveen  wel  beminde:  Wy 

Ik  fende  u  wederom  Jeronimo  de  Curiel ,  om  u  lie- 
den particulierlijker  te  verklaren  't  gene  dat  gy  lieden van  hem  fult  verftaen ,  en  na  dien  dat  den  teerlink  alrec 

uuter  hand  geworpen  is  ,  fo  is  noodlijk  dien  op  den 
wech  te  brengen  om  wel  te  doen  lopen.  En  't  gene  dat in  defen  vele  is  importerende,  dat  is  de  kortheid  en 
naerftigheid  inde  executie  van  't  gene  datter  gefloten en  gehandelt  is  Ondertekent  :  Tot  u  lieder  dienft 
Don  Jan.  d'Opfchrift  was :  Aen  de  doorluchtige  Hee- ren, de  Heeren  de  Baron  van  Fronsberge,  en  Kaerl Focker ,  Colonels  van  de  Duitfe  knechten  voor  d«n Conink  mijnen  Heere. 

Doorluchtige  Heeren. 

TK  verwonder  my  feer  dat  ik  tot  defer  uren  toe  dat  ik 
defen  brief  fchrijve,  van  u  lieden  geen  brieven  ont- 

fangen  hebbe ,  noch  eenig  advijsvan  't  gene  gy  lietten 
hebtgedaen  inde  executie  van  't  gene  dat  ik  ulieden 
bevolen  hebbe.  En  om  des  wille  dat  ik  feer  groot  ver- 

langen fal  hebben  tot  dat  ik  't  wete ,  fo  bidde  ik  u  lieden dat  gy  my  wilt  terftond  daer  af  adverteren  ,  als  ook  van 
ander  faken  die  u  lieden  gebeurt  zijn ,  ik  en  fal  ook  in 
geen  gebreke  zijn  defgelijx  te  doen.  't  Gene  dat  ik  nu 
foude  mogen  feggen  ,  is  dat  ik  my  gifter  morgen  fon- der  eenig  letfel  geftelt  hebbe  in  dit  Cafteel ,  om  des  wil- 

le dat  ik  verftond  datter  perijkel  was  indien  ik  dat  niet 
Onfen  Heere  beware  u  lieder  doorluchtige 

iijn  voor  feker  geadverteert ,  datter  gebrouwen 
word  een  heimelijk  verftand  of  confpiratie  om  u  lui- 

den tebefpringen  binnen  de  ftad  van  Antwerpen ,  en 
fo  verre  als  mogelijk  is,  om  ulieden  niet  alleen  te  be- 

roven van  ulieder  behoorlijke  betalingen,  maerook 
van  't  leven:  en  dat  defgelijx  den  aenflag  foude  wefen  . 

«W  ̂~kt^ev«m«d'andcr  vendelen,  die  in  Braband  ;  perfonen  na  u  lieder  begeerten.   Uit  het  kafteel  van \  V  enelderszijn.  Aengefien  nu  dat  wy  van  wegen onfer    Namenden  15  vanjulio,  tf 77.  Ondertekent    Tot laft,  ook  dat  wy  fel  ve  een  geboren  Hoogduits  zijn,    u  lieder  dienft  getekint  bonjuan "dWchrift  ̂ T en  tot  onfer  natiën  geheel  geafïedioneert,  en  fonder-    Aen  de  doorluchtige  Heeren  /n^nfieSenS^ 
tngin/e^enrdierfOV0^niiggeCOntinUeertheb-  '  van  Fronsberg  ,  en  Kaerl  Fockó J  cSKdTmï ben  in  den  dienft  van  fi,ne  Majefteit,  gehouden  zijn  te  Duitfe  knechtln  voor  den  Conink  mijnen Heere voorkomen  dergelijke  faken.  So  fencfen  wy  in  alder 
neerftigheid  defe  vier  vendelen  tot  u  lieder  hulpe,ten 
einde  dat  gylieden  te  beter  foud  mogen  verwachten  het ander  fecours ,  welke  ten  lanxften  niet  en  fal  vertoeven 
over  de  fes  dagen.  U  lieden  biddende  te  willen  in  dank 
nemen  defe  onfe goede  affectie  tot  u  lieden ,  en  u  lie- 

den voor  verfekert  houden  dat  gylieden  fult  te  vollen 
betaelt  worden  van  u  luider  foudyen,  die  fo  wel  ver- 

dient zijn.  Voorts ,  defe  vier  vendelen  fullen  alleenlijk 
liggen  inde  nieuwe  ftad,  tot  dat  de  faken  een  weinig 
fullen  geredrefTeert  zijn.  't  Welke  wy  ulieden  nieten 
hebben  willen  helen  ,  om  de  jonftige  afte&ie  die  wy  u 
dragen.  In  de  welke  behalven  dat  fal  komen  totpro- fijte  en  voordeel  felfs  van  de  foldaten  ,  volbracht  fal 
worden  onfe  wille  en  goed  behagen.  Gegeven  tot  Na- men, defen  16  vanjulio,  1577. 
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Onfcer  toaö  met  fijn  tyoa&tfM  etgen  fianti GefcOjeben, 

Mijn  vrienden,  ik  gedraegsmy  aen  't  gene  dat  ulie- 
den breder  fullen  feggen  u  lieder  Colonels :  gelooft  die 

en  blijft  gedurende  (gelijk  gylieden  behoort)  inden 
dienft  van  fijne  Majefteit,  de  welk  de  Conink  is,  wien  } 
gy  heden  zijt  dienende,  en  die  de  gene  is  die  ulieden 
mi°2  beta,en  > en  voldoen ,  en  fal  ook  't  felfde  doen  als 
«lieder  Generael  ,en  vriend  en  foldaet  geliikgy  lieden 
2.yt.  Ondertekent  Don  Jan.  d'Opfchrift  was :  Aen  de eerfamc  en  vrome  ,  ons  feer  lieve  en  wel  beminde 
SS.N.  Capiteinen ,  Beveldieden  ,  en  gemene  foldaten 
van  de  vier  vendelen  die  in  't  garnifoen  liggen  binnen 

t  de  ftad  van  Antwerpen,  allegelijkin  't  generaleen jegehjk  van  dien  in 't  particulier. 
Doorluchtige  Heeren. 

lwn'5?  T£ronimus  de  Curiel  komt  u  lieden  fpreken  in  mijnen brr  J  naem,  gT  heden  fult  hem  in  't  gene  dat  hy  u  lieden  fal 
9gn  IeS^n  van  mijnen  wegen,  al  fuiken  credijt  engelove 
beft  >  Scven  y  als  my  felve :  en  fult  doen  gelijk  ik  u  lieden  be- 
SL  ï"11'^  dat  gy,ie^nfiet  hoe  vele  datter  aen 
Sm:"  f'e5en  ls'ro;  d'^'tevan  fijne  Majefteit  en  welvaert 3uH  van  den  Lande.  Onfen  Heere  beware  u  lieder  door- 
■im  ̂ chtige  perfonen  ,  gelijk  gy  lieden  begeert.  Uit  Na- men den  23  Julius,  1577. 

Doorluchtige  Heeren. 

QEfen  dag  hebbe  ik  geadverteert  geweeft  van  den ■"-^ goeden  voortgank  die  ons  faken  hebben  van  der- 
waers-over ,  waer  af  ik  uittermaten  feer  verblijd  ge- weeft  hebbe.  Ik  ben  gifter  gekomen  in  dit  Cafteel ,  de 
welke  fo  wel  gelegen  is ,  als  gy  lieden  wel  fult  merken 
d'Eene  van  twe ,  die  gy  lieden  weet ,  is  gifter  van  hier gegaenomte  vergaderen  fijnen  hoop,  en  te  doen  ko- 

men derwaers  daer  hy  zijn  moet:  en  d'oudfte  fal  van 
dage  vertrecken  ,  en  fal  hem  vinden  op  de  geordineer- 

de plaetfe.  In  der  voegen  dat  van  node  is  dat  gy  lieden 
voorts  varet,  de  welk  ik  u  lieden  bidde ,  geen  twijffel 
hebbende,  dattet  gene  datter  gelooft  is  geweeft,niet 
faelgeren  fal.  Onfen  Heere  beware  ulieder  doorluch- 

tige perfonen  na  hen-lieder  begeerte.  Uit  dit  Cafteel 
van  Namen  den  26  vanjulio,  15:77. 
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©nter  toa$  Qtfcln&m  inetter  eigen  Ijanb  ban 
fijne  ̂ ooQöeiö. 

Ik  ben  wel  blijde  dat  ik  verftaen  hebbe  dat  men 
voorts  gaet  met  't  gene  datter  gerefolveert  is:  en  dat 
men  my  de  wete  late  van  't  gene  dat  over  die  zijde  ge- daen  word  :  want  aengaende  dat  van  defer  zijden,  daer 
en  fal  geen  faute  zijn  van  't  gene  datter  gefloten  en  ge- handelt  is  Ondertekent  ,  Tot  u  lieder  dienft,  gere- 
kent.  Don  Joan.  d'Opfchrift  was  :  Aen  de  doorluch- tige Heeren ,  de  Heeren  de  Baron  van  Fronsb«rge ,  en Kaerl  Focker :  Colonels  van  de  Duitfe  knechten  voor 
fijne  Majefteit. 

Doorluchtige  Heere. 

T5Y  de  brieven  die  ik  heden  ontfangen  hebbe  van 
■^mijn  Heere  van  Tourion ,  gifteren  gefchreven,fo 
fienikweldat  gyhem  noch  nieten  hebt  geleverrde 
mijne  die  gy  had ,  waer  af  ik  verwondert  ben  ,  en  daer- 
om  fchrijve  ik  u  dit  woord ,  u  biddende ,  by  alfo  verre 
alsgy  die  noch  niet  en  hebt  gegeven  ,  dat  gy  hem  die 
terftond  wilt  geven  ,  want  heten  is  geen  tijd  langer  te 
beiden.  Onfe  Heere  beware  uwe  doorluchtige  perfoon 
geluk  gy  begeert.  Uit  dit  kafteei  van  Namen ,  den  %y van  Julius,  1577. 
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Sjo Het  elfde  Boek. 

<©n2jet  l»a$  met  fijntier  ïtüoaöeütf  eigen  fjanu 

gcfcDjcöen. 
Door  eenen  brief  die  ik  ontfangen  hebbe  van  mijd 
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mijn Heere van  Tourion fofeer  gerefolveert  is, om  u  ganati 

byftanttedoeninalleen  jegelijke  nootlij  ke  faken.  En  «Jg^ 

in  gevalle  dat  alfo  is ,  fo  hebbe  ik  een  groot  en  vaft  be-  ̂ min 
trouwen,dat  niet  tegenftaende  dat  Champangny  atten-  *8Jj •   ^»   «  J-»  ™m„i'o^    A**  Uit  lurf/al  M  r\rnfiirpren Door  eenen oner  aieiK.  uuu>Qg«B  «*»«<-*  .«-— j--     iiuuw«i)uaim«iv6vm™.™. — ..   ,  - ï       e-  tnf 

Heere  van  Tourion,  hebbe  ik  mogen  verftaen  dat  als     'teert 't  gene  dat  gymyfegt,  dat  hy  luttel  lal  pronjt
eren.  .'//• ,.  r   ji   j«„  r,(WpnipK>n  h^rlrlen     n».  mVr  i-PfTPnfl-ipnHpfri  mner  men  feer  wel  toetien* 

ïnbere 

tyefban fijn 

ftnfi  nen oe  boajf5 
Cola* 

hy  my  dien  fchreef ,  die  van  den  Caftele  niet  e
n  hadden 

ontfangen  'tbefcheetdatiku  tot  Mechelen  voor  h
en- 

lieden gegeven  hebbe.  Waeraf  ik  my  feer  verwond
e- 

re ,  gemerkt  dat  gy  wel  weet ,  dat  ik  daer  op  fta.  G
evet 

hem  terftond,  ift  dat  gy  't  als  noch  niet  en  hebt  gedaen
  : 

en  draegt  forge  in  goeden  ernft  om  t'execu
teren  en 

volbrengen  'tgenedatter  heeft  getra&eert  geweeit,
 

fonder  te  wachten  na  defen  vriend ,  want  hy  fal  in  tijds 

komen  om  't  gene  van  derwaers-over ,  en  fchrijft  my 

altijds  van  als.  Onder  was  gefchreven :  Tot  u  lieder 

dienft  Don  Jan.  d'Opfchrifte  was :  Aen  de  doorlu
ch- 

tige Heere  Karel  Focker,Colonel  vande  Duitfe  knech- 
ten voor  den  Conink  mijnen  Heere. 

Doorluchtige  Ueeren, 

IK  hebbe  heden  ontfangen  u  lieder  brief,  van  dat
e 

van  gifteren,  en  is  waerachtig  dat  ik  verftaen  hebben- 

devan  vriends  wege  ,  dat  mijne  perfoonmet  welen 

wasverfekertin  defe  Stad  ,  endatterpenjkel  was,  10 

verre  ik  my  niet  terftond  en  falveerde  ,  my  heeft  be- 

hoorlijk gedocht  dat  ik  my  (oude  vertreckenop  dit  Ca- 

fteel ,  om  d'inconvenienten  te  fchouwen.  En  dat  ik  u 

lieden  niet  en  hebbe  'tfelfde  van  te  voren  veradver- 

teert,  heeft  geweeftom  dat  d'occafiedat  niet  en  heeft 
gedoogt :  waerom  dat  gy  lieden  geen  oorfake  en  hebt 

om  u  heden  te  beklagen  van  dat  ik  my  niet  en  foude  op 

u  lieden  betrouwen  ,  wel  wetende  dat  ik  wel  doen  mach 

in  faken  van  meerder  verlank ,  als  op  lieden  die  fijne 

Majefteit  lo  wel  gedient  hebben  ,  en  ben  feer  blijde 

dat  in  defe  Stad  de  rufte  is  die  gy  lieden  my  fchrijft ,  u 

lieden  biddende  dat  gy  lieden  wilt  doen  't  befte  van  u 
lieder  zijden  ,  dat  de  fake  onderhouden  en  gevordert 

werde  ,  «grote  forge  dragende  voorde  bewaerniffe  en 
verfekertheid  van  die  Stad:  want  ik  verftadatterveel 

volx  binnen  isvandePrince  van  Orange,en  't  foude 

mogen  zijn  dat  't  felfde  ware  met  eenigen  aenflag  con- 
trarie den  dienft  van  fijne  Majefteit,  de  welvaert  van  de 

voorfeide  Stad ,  en  rufte ,  en  vrede  van  den  Lande. 

Met  defe  gaende  brieven  die  gy  lieden  begeert  aen 

de  Magiftraet  van  die  Stad ,  aengaende  de  hulpe  van  de 

duifend  kronen  ,  gy  lieden  fult  myde  wete  laten  van 

'tgenedatter  fal  afgedaen  worden.  Ik  fende  ook  d'an- 
der  brieven  die  gy  lieden  begeert  aen  't  volk  dat  tot 
Molen  Breda  is.  Gy  lieden  fultfien  malkander  te  ac- 

commoderen ,endatfy  nieten  mutineren,  na  dien  fy 

fien  wat  een  inconvenient  dat  zijn  foude.     - 

Ik  en  fende  d'opene  brieven  niet  die  de  Heer  Karel 

Focker  begerende  is ,  om  dat  nu  geen  tijd  en  is  hem  van 
daer  te  abfenteren :  men  fal  hem  die  geven  alft  tijd  fal 

zijn.  Ik  en  hebbe  u  lieden  nu  ter  tijd  niet  anders  te 

fchrijven ,  dan  u  lieden  te  belaften ,  gelijk  ik  doeby  de- 

fe, dat  gy  lieden  ufelven  reguleert  achtervolgende  het 

gene  dat  ik  ulieden  bevolen  hebbe  ,  en  dat  gy  lieden 

my  laet  weten  de  faken  die  u  lieden  fullen  overkomen. 
Onfen  Heere  beware  u  lieden  doorluchtige  perfonen 

gelijk  gy  lieden  begeert.  Uit  Namen  den  27  vanju- Fius  1577- 

%met  toatf  met  fvjnïiet  Hooofietitë  eigen  Banö 

gefclj?eben. 
Laet  myaltijdsde  wete  van  't  gene  dat  u  lieden  fal 

overkomen ,  en  fal  defgelijx  doen  van  mijnent  wegen  : 
ten  einde  dat  men  by  gebreke  van  fulks  niet  te  weten, 

niet  en  valle  in  eenige  ongevallen  tot  ondienft  van  fijne 

Majeft.  en  fchade  van  den  Lande.  Onder  was  gefchre- 
ven :  Tot  u  lieder  dienft.  Getekent  Don  Juan.  De 

opfehrift  was :  Aen  de  doorluchtige  Heeren ,  de  Hee- 
ren  de  Baron  van  Fronsbergc ,  en  Karel  Focker ,  Colo- 
nels  van  de  Duitfe  knechten  voor  fijne  Majeft. 

Doorluchtige  Heere » 

anbtre  YK  hebbe  defen  na-noen  ontfangen  uwen  brief  gifter 

ju       ̂gefchreven ,  en  ben  uittermaten  feer  verblijd ,  dat 

ban  ft 
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Des  niet  tegenftaende  fo  moet  men  feer  wel  toefien, 

en  d'oge  in  't  zeil  hebben ,  ten  einde  dat  op  eenen  tijd 

van  d'ander  zijde  daer  niet  in  en  komen 't  volk  vande 
Prince  van  Orange. 

Gy  lÉfien  hebt  alree  geadvertcert  geweeft  dat  de 
Grave  van  Megen  by  fijn  volk  heeft  geweeft :  en  daer 

en  is  niet  omquaed  betrouwen  van  hen-lieden  te  heb- 
ben, want  fy  zijn  voor  feker  op  mijn  zijde:  enhy  fal 

fonder  faute  met  hen-lieden  komen  '  Ift  dat  hy  te  lange 

achterblijft ,  gy  fult  hem  mogen  met  hacfte  de  wete  la- 
ten ,  ten  einde  hy  hem  te  meer  haefte.  Ten  anderen  fo 

ben  ik  ook  verfekert  van  't  volk  dat  geweeft  heeft  on- 
der Mario  Cardoini :  en  de  Secretaris  van  de  voorfeide 

Grave  fal  vertrecken  ,  en  terftond  komen  als  tijd  fal 

zijn.  De  copie  vanden  brief  die  de  Staten  aen  defe 
S'rad  gefchreven  hebben  en  is  noch  niet  gekomen  ,  ik 
denkedatfe  moet  zijn  gelijk  die  fy  gefchreven  hebben 
aen  andere  Steden.  Dat  men  terftond  dit  blaykenof 

briefken  geve  aen  mijne  Heere  van  Tourion.  Onfen 
Heere  beware  uwen  doorluchtigen  perfoon  ,  &c.  On- 

dertekent :  Tot  u  lieder  dienft  Don  Juan,'  D'opfchnft 
was :  Aen  de  doorluchtige  Heere ,  de  Heere  Carel  Foc- 

ker ,  Colonel  van  de  Duitfe  knechten  voor  fijne  Maj . 

Don  Jan  van  Oojlenrtjk,  Ridder  van  der  Orden  van  den 
Conink ,  Stadhouder ,  Gouverneur  en  Capitein  Ge- 

nerael  in  de  Nederlanden. 

SEer  lieve  en  wei-beminde,  gy  lieden  fult  verftaen 

door  mijn  Heere  van  Hierges,  en  ons  brieven  die 

hy  u  lieder  leveren  fal  ,  de  confpiratie  die  tegeris  ons 

opgeftelt  is  ,  ook  den  ftaet  waer  in  dat  de  faken  haer 
vinden,  't  betrouwen  dat  wvop  u  lieden  hebben,  en 

d'occafiedie  haer  prefenteertomu  lieder  naturelijke  <xm 
Prince  te  tonen  wat  liefde  dat  gy  hem  draegt,  en  hoe  jgj 
goede  en  getrouwe  vaffalen  dat  hy  heeft  in  fijn  ftad  van  nttft 
Antwerpen.  En  fo  daer  en  tuffchen  wel  tegen  onfen  Webi 
dank,  feer  van  node  is  tot  dienfte  van  fijne  Majefteit,  jg 
dat  de  vier  vendelen  van  Cornelis  van  Einden  inde  ̂ 5 

Stad  komen  ,  en  hen  daer  logeren  in  de  nieuwe  Stad,  tarp 

om  of  de  voorfeide  Heere  van  H ierges  noch  niet  geko- 
men en  ware ,  fo  hebben  wy  u  lieden  daer  af  wel  willen 

adverteren  by  defe ,  die  Carel  Focker  u  lieden  leveren 

fal :  u  lieden  wel  expreffelijk  bevelende ,  datgy  die  vre- 
delijkontfangtjde  borgers  ftille  houdende, op  dat  fy 

in  geen  alteratie  en  komen ,  gemerkt  dat  wy  bedwon- 
gen zijn  dit  nu  te  doen  om  henlieden  te  behoeden  voor 

meerder  ongeval.  En  men  fal  met  hen-lieden  goede 

gemeinfehap  moeten  houden,  gelijk  ook  metten  gar- 
nifoen  dat  nu  daer  is ,  doende  van  uwent  wegen  alle  de- 
voir  die  mogelijk  is ,  ten  einde  dat  de  Stad  fijne  Majeft. 
alle  de  getrouwigheid  bewijfedie  fy  hem  fchuldig  is, 
de  welk  wy  feer  op  u  lieden  begeren .  Metten  kortften 

dat  gy  lieden  u  alle  t'famen  betoont  in  defe  occafie  ful£ 
als  gy  lieden  behoort,  en  gelijk  gy  lieden  akijds  hebt  ge- 

daen ,  en  na  't  betrouwen  dat  wy  daer  af  hebben ,  u  lie- 
den verfekerende  dat  fijne  Majeft.  en  wy  in  fijnen  naem 

dat  fullen  opGjnentijd  met  fuiken  dan kbaerheid  ver- 
gelden ,  dat  gy  lieden  fult  reden  hebben  om  ons  daer  af 

te  prijfen.  Hier- mede  feer  lieve  en  wel  beminde ,  onfen 
Heere  wil  u  bewaren.  Ondertekent 

J  O  A  tf . <©ïiDer  toag  met  fïjnbec  ̂ ooo&eft*  eigen 

fiantigefchjebem 
Totu  lieder  eigen  welvaert  en  meerder  verfekerin- 

ge  ,  hebbe  ik  bevolen  en  laft  gegeven  dat  in  de  Stad 
foude  komen  het  volk  dat  gy  horen  fult  van  Carel 

Focker  ,  u  lieden  biddende  dat  gy  die  wilt  ontfan- 

gen en  accommoderen  ,  om  dies  wille  dat  de  folda- 

ten  aengaende  hen-lieder  perfone ,  fullen  in  fulker  voe- 
gen leven ,  dat  gy  lieden  geen  reden  en  fult  hebben  om 

u  lieden  van  haer  te  beklagen ,  want  ik  hebt  hen-lieden 

welfcherp  beyolenen  belaft  ,  en  belafte  u  lieden  het 
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ander  bydefen.  Op  den  rugge  ftond  gefchrêven.  Aen 
©nfefeer  lieve  en  wel  beminde  de  Markgrave ,  Ampt- man ,  Borgemeefters ,  Schepenen  en  die  van  der  Ma»i- 
ftraet  binnen  Antwerpen. 

Doorluchtige  Heeren. 

an©on  TK  hebbedefen  dag  op  den  noeneulieder  brief  ont- 
a  -■•fangen  giftcren  gefchrêven,  bydc  welke  ikveiftaen 

hebbe  't  gene  dat  gylieden  door  de  felfde  my  het  we- 
ten>als  ook  't  gene  begrepen  is  inden  particulieren  brief van  den  Colonel  Focker.  Ik  bedanke  u  lieden  felr  van 
de  forge  die  gylieden  draegt,  en  ook  gelooft  voortaen  te 
fullen  dragen  tot  dienft  van  fijne  Maj.  En  mits  dat  ik 

iro.)  rerfta  de  grote  alteratie  diedaer  komen  foude,  door 
d'inkomftevan  het  volk  van  Cornelis  van  Einden,  fo hebbe  ik  my  bedacht  dattet  nu  ter  tijd  beter  fal  fijn  ,  dat 
fy  komen  logeren  in  fuiken  Dorp  ,  als  gylieden  hen  fult 
ordonneren  en  wijfen  Ik  fchrijft  ook  allo  aen  henlie- 

den ,  en  dat  fy  hen  daer  fouden  fterk  maken ,  en  de  Stad 
te  rugge  nemen ,  en  men  fal  henlieden  moeten  verkla- 

ren dat  fy  in  tijdsdaer  af  fullen  de  wete  hebben ,  ik  feg- 
gevanhetvoorfeide  Dorpe.  En  om  dat  ik  verfta  dat- 

tet regiment  van  Champangny  hem  op  den  we<>  geftelt 

Oorrpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 

f  ftloe 
:o!o> 
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m  Den 

n- 
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Heeren  de  Baron  van  Fronsberg,  en  Caerl  Focker, kolonels  van  de  Duitfe  knechten  voor  fijne  Maj. 

Afijn  Heere. 
[We  fal  dienen  om  uwe  Hoogheid  te  adverteren      33?fef dat  onsdefoldaten  bierfo  feerontfteltzijn,dac  ik  ban 
van  ure  tot  ure  verwachtedat  fy  my  lullen  metten  haliè  l?ig(Dt 
grijpen    En  en  is  in  mijnder  macht  niét  dat  ik  hier  een  ?ccre enkel  foldaet  loude  mogen  inbrengen ,  want  indien  ik  ban 
daer  af  eenige  maniere  maekte  iy  foudeh  my  ooge-  ?°"i!°B twijfelt  om  den  hals  brengen  ,  en  de  Gapiteinen  ook,  Ü* 
van  d  we  ke  ik  nieten  hebbe  willen  laten  uwe  Hoog-  W&  *>att 
neid  te  adverteren.  °   Den t. 

Dit  is  aJ  fpruitende  uitfekere  geruchten  van  eenige  Tsft brieven  diemen  legt  dat  afgeworpen  zijn  gèweeftopSe  *S77. Heide  van  Bourdeaux ,  ondertekent  by  uwe  Hoogheid en  Efcovedo ,  en  cok  uit  dat  uwe  Hoogheid  henlieden ontboden  heeft  dat  fy  fouden  devier  vendelen  van  die 
van  den  Einden  inde  Stad  laten  komen,  d'welke  henlie- 

den lo  is  altererende, dat  ik  anders  nieten  verwachte 
dan  die  ure.Ik  verfekere  my  wel,ift  datfy  copye  hebben vandevoorfeide  brieven ,  dat  fy  mymet  force  fullen 
doen  doen ,  't  gene  dat  ik  niet  en  ioude  willefi.  Alle  de 

heefteer  lans  dat  fy«en=    *  tó^e ik     SS  JgX  ftBiSS  n "„  V    SÖ 
fagie  gefloten  vonden  of  ingenomen  ,  en  dat  fijt  niet     hebbe  aen  den  Magiftraer  eefonden  nm  £,  n,       r 
verfekert  en  fouden  mogen  doen .  dat  fv  hen  fnnH™     A*n  fe3SLÏÏ°. ïtë5S#ÏSï  om  d.at  9  ons  fou verfekert  en  fouden  mogen  doen ,  dat  fy  hen  fouden 
voegen  matten  jonkften  broeder,  de  welke  korts  op  de 
fijde  fal  fijn  En  op  dattet  gemeine  volk  loude  geruft 
wefen,  fofal  ik  op  een  nieuw  aen  hunnen  Magiftraet 
fchnjven  ,  henlieder  verfekerende  van  mijn  goede  me- 

ningemet bevel  en  ordonnantie  dat  fy  geen  goed  noch 
hui.raed  en  laten  uitter  Stad  gaen,  aengefien  dattet  geen 
ftoffe  en  is  waerom ,  en  dat  de  borgers  hen  fullen  mo- 

gen verfekert  houden,  dat  wy  nieten  fullen  gedogen 
datheneenigenoverlaft  falgedaen  worden.  Tergelij. 
ken  van  dien  gylieden  fult  ook  moeten  van  uwer  lijden 
by  goede  middelen  beletten,  datter  geen  goeden  uit- gevoert  en  werden.  Onfen  Heere  beware  uwe  door- 

luchtige perfbnen  gelijk  gvlieden  begeert-  Uit  dit  Ca- fteelvan  Namen, den  50 July,  1577. 

<0nöer  toajaf  geftlmbtn  metter  ijanö  ban  f»; 

Houd  goede  correfpondetttie  metten  joakften  vrient, 
want  in  dien  het  nood  is,  ik  fal  uden  oudften  Jenden' Daerentuftchen  fijt  forgvuldig  op  u  lieder  hoede, en 
laet  my  dikwils  rijdinge  hebben  van  u  lieden ,  en  varr 
het  ontfangen  van  alle  mijn  brieven.  Lager  ftond.  Tot 
uwen  dienft,  Do»  Jan.  D'opfchrifr  was :  Aen  de  Door- 

luchtige Heeren ,  mijn  Heeren  de  Baron  Fronsberge, en  Caerl  Focker  ,  Colonels  van  de  Duitfe  knechten voor  fijne  Maj. 

Doorluchtige  Heeren. 

2  i?2  TK  hebbeden  brief  van  den  Colonel  Caerl  Focker  gi- 
Sq,  «J  gefchreven^ntfangen,  en  ik  fal  aen  her  regiment 
beiam  van  Cbarrrpangny  fchnjven  dat  fy  van  daer  verhuifen, 

Cc.°  macr God"' vrcet  mt  fy  docn' fullet1-  Ik  fchrijve  aen  de neloan  Magiftaet  dat  fy  fouden  geruft  fijn ,  en  hen  verfekert 
Dei  1 .  houden,  gemerkt  dat  ik  niet  en  fal  confenteren  dat  hen- 

lieden eenig ongelijk gedaen  worde.  En  daerom  hebbe 
ik  gerefolveert  dattet  volk  van  Cornefis  van  Einden 
nieten  fal  ia  de  Stad  komen-,  gelijk  ik  u  lieden  van  gi- 
flerdc  wete  gedaen  hadde.  Ik  nebbe  over  twe  dagen 
middel  gefonden  aen  mijn  Heere  van  Tourion  om  geld 
te  krijgen,  om  fijn  volk  behulpig  te  wefen,  waer by darmen  foude  mogen  regarde  ftellen  inhetperijkel  en 
ril  rg'eï.  Ji  gy,iede,n  mr  vooro?cn  legt  Den  vriend falfewhaeft  vertreckerr,  en  fal  alle  neerftigheid  doen *e  mogelijk  is  om  feer  haeft  daer  te  weien.  Onfen 
Heere  beware  u  lieder  doorluchtige  perfonen  na  uwer 

ï2Tii  SS?  SS&SSss!  *S  P  W* 
ven  na  Bergen  f  gene  dat  de  Colonel  Focker  begeert 
Sü  rL?°rdgcfchreven-  Tot  uwen  dienft  Darivan 
Wopfömkwis:  Aen  de  doorjuchtige  Heeren  /mijn 

den  ItofFeren  van  lijftocht ,  mits  dat  wy  geheel  onvöor- 
üen  zijn.  tVolk  van  mijn  Heere  van  Champangny cortoyeren  alleen  de  vier  vendelen  van  die  van  van  den Einden. 

De  Duitfe  zijn  eenfdeels  oorfake  van  de  ontftellinee 
van  de  foldaten  ,  de  welke  mits  dat  fy  fagén  dat  fy  met 
my  goede  correfpondentie  hadden,  hen  vervordert hebben  te  feggen  ,  datfy  met  ons  eed  gedaen  hadden, 
en  dat  fy ,  wy  met  henlieden  zijnde ,  de  Borgers  fouden den  Speelman  doen  betalen,  met  meer  andere  hoog- 

moedige woorden.  ö 
Den  weg  is  my  benomen"  om  rnet  henlieden  te  hotfc den  grote  cof/efpondentie  ,  de  maend  óié  uwé  Horjff- heict  bevolen  heeft  te  betalen,  is gelevert 
Lanxeenen  anderen  weg  hebbe  ik  uwe  Hoogheid 

ad  vijs  gefonden,  ik  en  weet  niet  of  die  mijn  brieveri ontfangen  heefr. 
Hiermede,  mijn  Heeré,  fo  bidóe  ik  God  dathv uwe  Hoogheid  verlene  een  góéden  lankgefont  leveri 

ITrtten  Caftele  van  Antwerpen,  defen  eerften  van  Aa- 
guftus  1777.  Inhaefte. 

Uwe  Hoogheid  mag  wel  verfekert  zijn,  datd'ahe- ratiemet  en  is  fpruitende  uit  de  betalinge,  maer  door dat  fyverftaen  hebben ,  hoe  dat  deStatin  aen  defe  Stad 
gefonden  hebben  zoooo  guldens ,  om  te  betalen  't  ge- ne datmen  defc  vendelen  fchuldig  is  ,  d'welk  federt d  eerfte  een  oorfake  is  van  de  meefte alteratie  Van  u- wer  Hoogheid  ootmoedig  diehser ,  Louys  dé  Blok.  Oo 
de  rugge  ftond  gefchrêven ,  Aeh  fijneHoogheid. 

Doorluchtige  Heere. 

|K .hebbe  verftaen  uit  uwen  brief  van  den  vijfderi  van     **. 
*Jefer  maend ,  t  vertreckdn  van  u  volk  uitter  ftad  van  ban  ffjne Antwerpen,  waer  af  hier  van  tevoren  particuliere  tij-  SS* 
dingen  waren.  Ik  hebbe  daer  alfulken  verdriet  in  ge-  Kf" had ,  als  de  reden  is  eifTende ,  en  als  men  wel  kan  gedin-  fSni 
leen ,  nadien  dat  hier  uitgevolgt  is  fo  merkelijken  ach-  £an  öert terdeel  tot  dienft  van  fijne  Majefteit.  Nochtans  hebbe  ̂  
ik  ten  anderen  verblijd  geweeft  doen  ik  hoorde  dat  gy  ?rn*   ■ d  leven  ontdragen  engefalveerthebt,  omd'eftimedie 
ik:  hebbe  van  uwen  perfoon.  De  Heere  fal  gelieven  ons 
op  eenen  anderen  dag  beteren  voortgang  te  geven, niettemin  men  moet  hem  van  allen  loven  en  danken. 
My  dunkt  dattet  goed  fal  zijn  datgy  met  u  volk  noch 
m  de  Stad  blijft  tot  dat  gy  van  my  ander  ordinantie 
hebt,  en  datgy  daer  en  tufTchcn  fult  fien  't  volk  te  on- 

derhouden met  de  befte  middelen  en  wegen  die  gy  fult 
1T77-  U  lieder  brief  van  d™  ,fl   1  ~»ll    yAnJv"^     aernouden  met  de  befte  middelen  en  wegen  diegy  fult 

^^^^^ll^Z^^m     T£*  bedLnk,en'  ̂ anCOm  re3lijktetprekengeynde ««.«.n   ,.   "         ;n?cidn  darmen  fall  rechte  waerheid  tefeggeri,  ikvïnde  mynu  fonderee- nigmiddelvan^eld  te  mogen  fenden.  En  ook  al  had- 
de  ik  't ,  den  tijd  is  nochtans  fulx ,  dat  ikgeen  middel  en ueofinu  dat  te  doen  hebben.  En  iaerom  fal  'c  van  node 
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fijn  dat  gy  daer  U  fel  ven  bebelpet  ten  beften  dat  gy 

rnoo^t ,  doende  de  dorpen  rontom  de  Stad  gelegen  ta- 

melijk contribueren ,  op  dat  de  Stad  fo  veel  te  meer  on- 

belaft  fy  ■  u  verfekerende  dat  ik  lo  wel  daerom ,  als  om 

dat  ik  niet  en  hebbe  waer  mede  om  u  te  voorfien  van  u 

onderhoud ,  meer  verdriets  hebbe  dan  ik  u  foude  kon- 

nen  re  verftaen  geven.  Maer  ik  verwachte  korts  
van 

als  remedie  van  fijne  Majeft.  op  't  gene  dat  ik  haer  he
b- 

be doen  vertogen  by  den  Secretaris  Efcovedo.  Ik  bi
d- 

de u  feer  hertelijk  datgy,  gelijk  alsgy  tot  noch  toe  ge- 
daen hebt ,  en  verwacht  word  van  een  perfonagie  die 

ibfeer  totten  dienftisvan  fijne  Majeft.'t  volk  wilt  on- 
derhouden en  blij  ven  houden  ten  beften  datgy  moogt, 

fonder  veranderinge  temaken,  ten  wareby  mijn  be- 

vel,  want  ik  fal  de  brieven  die  gy  begeert ,  aen  de  Stad 

fenden ,  op  dat  gy  moogt  geobedieert  en  geacht  fijn  als 
betaemt.  Onfen  Heere  beware  uwen  doorluchtigen 

perfoon  na  uwe  begeerte.  Uit  Kamen  den  8  Augu- fti,  1577. 

Ik  hebbe  omtrent  defe  Stad  doen  komen  u  vijf  ven- 

delen,  en  feven  van  een  ander  regiment,  en  mitsdien 

!  dat  fy  geen  hooft  en  hebben  ,  en  dat  de  Baron  van 

Fronsberg  niet  wel  te  paffe  en  is,  fomoet  gyterftond 

hier  komen  ,  u  van  daer  makende  fo  haeft  alft  u  fal  mo- 

gelijk fijn,  om  by  my  te  kómen  de  welke  ik  u  bidde, 

en  dat  daer  geen  fauteaen  en  fy,  nadat  gy  daer  orden 

gegeven  en  gelaten  fult  hebben  die  't  van  node  is.  On- 
derftond  gefchreven  :  Tot  uwen  dienft  Don  Juan. 

D'opfchrirt  vanden  voorfeiden  b  rief  was  aldus  :  Aen 

de  Doorluchtige  Heere ,  de  Heere  Caerl  Focker  ,  Co- 
lonel  van  de  Duitfe  knechten  voor  fijne  Maj. 

Me-vrowsoe : 
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IK  bidde  uwe  Majeft.  te  willen  geloven  dat  de  {aken 

van  herwaers-over  my  gelaten  hebben  en  noch  laten 

fo  luttel  vryheids  dat  fy  my  bykans  nimmermeer  en 

gedogen  te  doen  't  gene  dat  ik  feer  begere ,  in  der  voe- 

gen d°at  fo  wel  defe  fake ,  als  ook  dat  niemand  bequame 
geweten  en  hebbe,met  wien  dat  ik  hadde  mogen  fchrij- 

yen  :  d'oorfake  is  geweeft  dat  ik  dat  in  fo  lange  niet  en 

hebbe  gedaen.  Maer  nud'occafie  haer  prefenterende van  de  wederkom  fte  van  Peter  Dore  in  dit  Hof  van 

her  waers-over , dewelke  my  verfekert  dat  hy  defen  brief 

fal  leveren  in  handen  van  uwe  Majefteit,  fo  wil  ik  de 

fel ve  reken inge  geven ,  fo  feer  als  my  mogelijk  is ,  van 

'tgenedatmyaengaet,  die  niet  konnende  genoeg  be- 
danken van  de  eenparige  jonften  en  vriendfehappen  die 

ik  ontfange  door  middel  van  fijn  brieven ,  de  welke 

voor  waer  feer  gelijkformig  fijn  het  gene  dat  mijnen  y- 
yer ,  van  tot  fijnen  dienft  te  hefteden  mijn  leven  ,en  al 

't  ̂ene  dat  daer  aen  kleeft  weerdig  is.  Ik  bidde  God  dat 

fcymy  wil  de  deugt  gunnen  dat  ikmette  werken  noch 

e'ens  mag  bewijfen.  Nu,M e-vrouwe  ik  ben  in  den  ftaet 
die  de  felfde  Dore  uwer  Majefteit  breder  fal  verklaren, 

gemerkt  dat  de  faken  van  herwaers-over  met  defe  Sta- 
ten in  fuiken  terme  fijn  gekomen,  datfo  verre  ik  een 

weinig getoeft  hadde  om  mijn  perfoon  te verfekeren, 

de  felfde  verloren  foude  geweeft  hebben  t'famen  de 

Religie  en  onderdanigheid  van  fijne  Majefteit  ,d' welk 
voorwaerdemeeftequaed  is,  en 't  verlies  datmen  on- 

der alle  ander  min  behoort  te  lijden.  Want  in  der  waer- 

heid  fy  en  willen  herwaers-over  noch  bekennen  hen- 
lieder God ,  noch  henlieder  Conink  gehoorfaem  fijn 

gelijk  fy  behoren,  maer  fijn  in  meninge  in  alle  faken 

vryheid  te  hebben ,  in  der  voegen  dattet  een  deerlijke 

fake  is  om  fien  hoe  dat  fy  te  werke  gaen,  end'onbe- 
fchaemtheden  en  't  klein  refpeót  daer  mede  zy  fijne 

M  ïjefleit  betalen  de  genaden  die  hy  hen  gedaen  heeft, 

en  my  de  moeiten ,  onwaerdigheden  en  perijkelen  die 

ik  om  dit  volk  geleden  hebbe.  Uwe  Majeft.  magaen- 
merken  hoe  luttel  dat  gebaet  heeft  en  noch  profiteert 

den  quaden ,  de  deugt  diemen  henlieden  doet.  Metten 

kortten  gefeid ,  fy  beminnen  en  fijn  in  alder  manieren 

gehoorfaem  den  alder  verkeerften  en  tyrannigen  ketter 

en  wcderfpannigfte  die  ter  wereld  is,  de  welke  is  de  ver- 
maledijde Prince  van  Orange,  en  ter  contrarien ,  fo 

hebben  fy  eenen  aftrek  en  entceren  den  naem  en  't  be- vel van  henlieder  natuerlijke  Prince  en  Heere,  fonder 

God  te  vrefen,of  refpedt  of  fchaemte  van  de  menfehen. 

Nochtans  hoe  wel  dat  ik  nu  fpreke  in  't  generael  van 
den  meeftendeel  van  dien ,  fo  fijnder  fom  mige  feer  wel 

gerefol veert  om  te  doen  't  gene  dat  fy  tchuldig  fijn  ,  tot- 
ten dienft  van  onfen  Heere  en  van  fijne  Majefteit ,  die 

my  voorwaer  gefellchap  houden  als  Edelmannen  en 

Ridders  van  groter  eeren.  Met  die,  Me-vrouwe,  hebbe 
ik  my  vertrocken  op  dit  Cafteel ,  van  waer  dat  ik  doe 
alle  dèVoiren  die  mogelijk  fijn,  my  behelpende  totten 
effecle  van  dien  met  de  Gefanten  van  de  Keiferlijkc 

Maj.  op  dat  men  van  jegelijke  fijde  de  wapenen  neder- 

legge ,  en  dat  een  yegelijk  op  fijn  fijde  bekenne  Waer  toe 
dathy  verbonden  is.  Maer  gelijk  nu  is  dat  hen  eigen 

confeientie  en  quade  intentie  hen  is  accuferende ,  fo 

hebben  fy  een  miftrouwen,  en  en  willen  niet  verdienen 

dan  dat  fo  wel  God  als  de  menfehen  hem  t'famen  fpan- 
nen  tot  henlieder  verderftenilTe  en  ftraffe.  Defe  felfde 

God  weet ,  hoe  feer  dat  ik  wel  foude  begeren  te  fchou- 
wen  dek  uitterfte  faken :  maer  ik  en  weet  niet,  hoe  dat 

ik  dat  foude  mogen  doen  ,  den  genen  die  foobftinate- 

lijkhenfo  wederfpannig  tonen.  En  gelijk  hen-lieden 
dunkt,  dat  de  Fortuine  nu  op  henlieden  over  alislac- 
hende,en  dat  my  alle  faken  begeven,fo  verhoveerdigen 
daer  in  de  bofe,fonder  te  peinfen  datter  is  eenen  dag  van 

morgen,  op  de  welke  hen  ftraffe  fal  komen;  Daer  en 
tuffchenben  ik  half  belegert ,  fonder  tijd  teverliefen, 

tot  dat  my  dit  volk  hier  bedwingt  om  henlieden  te  win- 

nen. Daer  hebt  gy  in 't  korte  den  ftaet  van  herwaers- 
over.  Uwe  Majefteit  fal  die  breder  verftaen  van  óèa 
voorfeiden  Dore:  de  welke  wil  wederom  komen,  en 

eenen  keer  doen  in  dit  Hof,  terwijle  dat  d'occafien  ful- 
len  herwaers-over  bewijfen  wat  refolutie  dat  hy  fal  heb- 

ben te  nemen ,  en 't  gene  dat  ik  voor  hem  fal  mogen 
doen :  de  welke  {o  wanneer  dat  hy  fal  weder  keren.  Ik 

prefentereaen  uwe  Maj.  ten  einde  dat  ik  gehoorfaem 

fyu bevel,  van  hem  te  onderhouden  of  accommode- 
ren in  al  't  gene  dat  ik  fal  mogen ,  al  foude  ik  ook  paffe» 

rendenlaftdieik  daer  af  hebbe  van  mijnen  Heere  de 

Conink.  Ik  hebbe  defe  voorleden  dagen  noch  eenen 

brief  ontfangen  van  uwe  Majeft.  als  dat  ik  foude  maken 

dat  fy  mocht  betaelt  werden  van  't  gene  datmen  haer 
hierfchuldigis:  dewelke  voorwaer  my  heeft  gegeven 

geweeft  ( op  dat  ik  foude  van  alle  fijden  goede  óorfake 
hebben ,  om  my  te  beklagen  van  mijn  ongeluk  )  recht* 

op  den  tijd  dat  my  niet  mogelijk  en  was  terftond  ge- hoorfaem te  wefen ,  de  fake  die  ik  alderliefft  begeerde 

te  volbrengen.  Dat  felfde  feide  ik  den  genen  die  my 
den  brief  leverde ,  dien  ik  federt  nooit  én  hebbe  gefien, 

noch  tijdinge  van  hem  gehad.  Nu  foude  ik  feer  wel 
willen  dat  hybymyquame,  op  dat  wy  fouden  mogen 

fpreken  van  de  middelen  en  manieren  die  daer  fouden 

mogen  wefen  om  te  doen  't  gene  dat  uwe  Maj.  beveelt, 
gemerkt  dat  ongetwijfelt  den  nood  totten  uiterften  ge- komen is :  nochtans  was  die  als  doen  noch  meerder» 

m  its  dat  ik  niet  en  dorfte  fchrij  ven  't  gene  dat  ik  wel  ge- 

wilt  hadde:  niettemin  't  fy  by  d'een  maniere  of  d'ander, 
fo  fal  uwe  Maj.  geruft  fijn,  al  fouder  gebrek  moeten  fijn 

in  't  gene  dat  meeft  van  node  is  en  geforceert ,  het  mee- 

fte  perijkel  fal  allene  fijn  aengaende  den  tijd ,  want  aen- 
gaende  de  refte  ik  fal  beneerftigen  datter  geen  en  fal 

wefen,  aengaende  de  verfekertheid ,  mits  gevende  ee- 

ni"  bewijs ,  om  datmen  't  felfde  foude  mogen  krijgen; 

En  hoe  wel  dat  ik  alle  neerftigheid  fal  doen  om  tijdin- 

ge te  hebben  van  de  gene  die  my  den  brief  gelevert 

heeft,  nietteminof'tgevieledat  ikgeen  enkrege,fp 
bidde,  ik  uwe  Maj.  dat  fyden  laft  geve  die  haer  fal  ge- 

lieven :  en  dat  hy  by  my  kome,die  in  der  waerheid  mija 
befte  fal  doen  tot  uwen  dienft,  ja  in  fpijt  van  den  tijd, 

ten  ware  dat  de  oorlogen,of  nieuwe  revolten  alle  macht 

te  boven  gingen.  Ik  bidde  infgeïijx  dat  uwe  Maj.  beve* 
Ie ,  dat  ik  mag  tijdinge  hebben  van  haer  gefontheid ,  en 

dat  fy  niet  en  wil  vergeten,  wat  refolutie  dat  fymach 

nemen ,  in  alle  *t  gene  daer  fy  foude  in  gedient  wefen,  te 

difponeren  van  mijnen  perfoon  ,  want' fymach 't  wel 
doen :  ja  beter  dan  van  eenig  van  haer  fonen ,  gemerkt 

dat  ik  niemand  die  leeft  dit  voordeel  fal  geven ,;  ja  mijn ~  ■  mc- 
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1577'  Oor/pronk  der  Tsfederlandfe  Beroerten.  S5  5 rneninge  is  dat  ik  Voor  alle  ander  M  behoren  weg  te  [  HTtCbcÖecftc  fccretcltjö  ÖCf OttimutttCCert  /  Öe  lÜ^/&^  ffrr  ̂ onrus- 
dragen,  van  haercevvefen  de  alder  onderdanigfte  en  ' 
gretigfte  om  haer  te  dienen,  in  alle 'c  gene  dat  fal  die- 

nen tot  contentement  en  Hoogheid  van  uwe  M  ajeft. 
de  welke  onfen  Heere  wil  bewaren  met  de  ruftediefy 

weerdig  is  en  daer  en  boven  met  alle  't  gene  dat  ik 
haer  wenfcbe,  uit  dit  kaftecl  van  Namen,  defen  14 

oe  cJ^Op-i 

5?crrc 

van  Auguftus,  1577.  Onderflond  ,  van  uwe  Majc 
fteits  feer  leker  en  alder  ootmoedigfte  dienaer ,  onder- 

tekent, Don  Jan  van  Oo/lenrijk.  De  opfchrift  was, 
me- Vrouwe  de  Keiferinne, 

D 
bertemien 

goebe  ftcnnifTc  öeüücnöe  met  pontuö  be  &ovdk$/  SU 
i>ccre  ban23ourö/  een  ban  bc  boontacmfleCapitci*  %%* 
nen  /  op  't  ftaitecl  t'n  garnifocn  leggcnbe/  toefenbe  eert  *>»» jonft  doelman  /  boog  ban  moebcen  goebe couragic/  ®T£L 
bcbbent'faraengcrefolbecrt/  bat  bcb002f3fcccrc  ban  btSu 
3liebeftcrften  't  gemoeb  ban  Den  felbcn  IBonö/  be  '«'nen SSourtf  ban  berbe  fccrctelijft  onberfoeften/  en  fijnen  SOft* gronbonbertafïcnfcubc/  bctodftfulftöinttoerfegc  %5wS 
kiü  3«nbe/  bcbonb  ben  ruide  en  Difpoftttc  beö  felfö  scn- 

m  handen  van  hare  Maj.  I  fulftö/bat  fo  baer  mibbel  ban  gclbe  boo2banbeu  toacr/ lomrünemeöeoefellenenben^olbatenbanfjenac^ 
te  Staten  <0cncraclbe  boo2ft  b2tebcn  tnbanben  j  tertoefen  cemg.  contentement  te  boen  /  bat  bn  toat 
gebregen  bebbenbe  /  en  bagclnuö  meer  anbere  aö^ ;  goebö  bterï  acngacnbc  Doopte  te  berriebten  3©  aer  00  t*  «  -e 

-.eiuienontfangcnbe/  bat  benu-ningc  toaö  bc  bier   be  boo?f3  iBartini  ban  flinttoerpen  tot  buffel  bcr=  Sr bmbrien^oogöuitfe  ban  Comeliö  ban  €mbe  binnen   troeften  iö/  om'tfelbe  eenige  feeeren  banüektatcn  Mmm Slnttoerpen  te  fcljir hen  /  om  Den  te  boegen  bp  be  gene  j  ban  25:abanb  /  bic  Ijn  henbe  /  en  acljte  be  b2»lieib  beo  SJ^Ö? bie  baer  alrcbe  binnen  toaren  /  baerom  en  toant  fn   lanbö  en  ben  Hcerepjinttban  ©rangicn  toegebaen  Kim toertfonben  bat  alrebebe  ftooplieben/  fotoel  bie  ban  -ie  toefen/  aen  te  bicnen.  ̂ cboo2fcb2cbcnillartini  «f»* 
t»°»  ben  lanbe  /  alö  ban  be  natiën  /  begofïcn  gerectfcDap  te :  tnaö  tot  buffel  gclogeert  ten  Dmfe  ban  ©eer  iBiliem  M" K^mabsnomtcbertrecben/enbefïabteberlaten.  &o   «och  fientmccfler  <6cnerael  ban  2d?abanb  fijn  en  öL n«mdjcbbenf?tnf)ae(i02ö2egegcben/  batbcö  peeren  ban  !  ̂cboon-bjoebcr/  een  gocb$atriot  en  een  man  ban  mtmi" 
iSS,  {öanipanamj.*  ftrngö-bolft  bat  in  ®2abanblag/  j  goebe  mibbelen/  baerboo^JPbenfelbenbefaneotmtt^ n  mt»  €02neliö  ban  ben  €inbcn  met  fijn  bolft/  bentoegom  !  Mtc/  en  b2cbcopeningegcbaennccft/be  toelfte  baer  KS> rrprn  binnen  ainttocrpen  te  nomen  fouben  onbergaen/  en 

be  inftomft  e  beletten/  't  toelft  gefcljiebe  boo2  Jiaonfieur be  ©erg  /  fijnen  #cbe/  bk  bacr  tegen  troft  /  en  be  felbe 
toerfironbe/ ooft  eenige  bcrflocg/  cnfulr  ö^inüomen 
binnen  Hinttoerpen  belcttcbe. 

€enige  tijb  te  boren  bc  l^eerc  HQeeftcr  JBillem 
,$-_arttni  «Bsifftcr  ber  (tab  ban  Inttoerpen  /  toefenbe 
in  be  maenb  ban  3/uIio  bantocgen  be  flab  gebepn 

rn. 
mberblijb  toefenbe/  fetbe  mibbelen  genoeg  te  toeten  bm- 
tot  gelb/  om  alfulben  gocb  tocrh  (bacr  aen  genoeg- 
faem  bebeDoubcnijVe  bc$  lanbö  gelegen  toaö/  in  ef* 
fectteb2engcn/  betoelH  alt'famen  b>J  ben  boo2fcf)2c= ben  üDartini  eeinge  ban  be  boojnaemfre  ban  be  ̂ta^ 
ten  ban  2&?abanb  aengegeben  3ijnbe  /  i£  be  boo^ 
fcl|2eben  be  Hoen  baer  ober  ontboben  /  en  be  fane 
metten  anberenin'tianuobcttooaen  3ijnbe/  3ijnben 

teert  ter  bagbaert  ban  be  ̂ taten  «öenerael  binnen   feïben  fientmeefler  ïïoeb  aebt  oliligatien  /  èln  ban * 1W  ̂   I  f  H  t>  I  /  0M  fmi  J^i  'Irtrtt*  *>(^i*^i  %  ?>  «V  4.v*»«  «^»«éN^a  Ï4rtMt*^«rtr.>  **rt^         _____      __.___v._.__L_k_   _.._____-_.«_        ..      _•     ■_ 

buffel/  en  fijn  IDaber  ecrtübtf  focr  grote  nenniffe  ge- 
lm  rjcbbcnbe  metten  ̂ eereöarell^annartïftibber/ 
ï^eere  ban  üiebeberfeen  /  Baber  ban  me-  ©20utoe  be 

50000  gulbenö  ter  banben  nefïelt/  om  baer  op  te negotieren  en  ben  boo2genocmben  aenfïag/  entoat^ 
ter  bo2bcr£  ban  nobe  toag  in  alber  rjaefl  te  b02beren : 

^uifb2outoebanben^cerc<0ltbierbanben€emple/ 1  baer  op  be  boo2fc[)2eben  Hoeft  en  JiBartini  t'famcn geer  ban  Conrbech  /  boe  ter  tijb  onber  be  peeren  naer  Sünttoerpen  31J11  aetrocfeen/  en  Ijebben  metten Cbe^en  ban  052abanb  ter  bergaberinge  ban  be  fel*  |  boo2nocmbcn^eere  banSiebeberRenbenboo2ffli2e:= toe  ..ftaten  compar  crenbe  /  beeft  be  felbe  l^eere  ban  I  ben  l^cere  ban  25onrg  fectetehjli  ontboben  /  en  fuift* Eiebcfterfte  ben  boo2fcb2cben  iBartini  alle  goeb*  geljanbclt  bat  ij»  ïjet  (tuft  aennam/  mits  een  feftere toilüge  genegentbctb  en  fabeur  betoont/  toaerboo?  merftelijfte  fomme  ban  penningen  bemin  't  particu* IJP  iüartmi  in  familiariteit  metten  felben  gefto* ,  lier  toegefeib/  en  een  anbere  om  onber  beanbcreCa^ men  3ijnbc/  en  bcbonben  D^bbcnbe  bat  Ijonietal*  1  piteinen/  totrebuctiebanbetftafleelteemploneren/ 
leen  groot  bnanb  ber  ,§pangiaerben  en  toajS/  en  '  (boo2  toelfte  fomme  fnluiben  Ux  benpartifulicrbo2^ be  b£»ljeib  ban  ben  lanbe  gefteel  toegebaen  :  maer  !  ge  bleben. )  <©e  boo2fcrj2cben  üeere  ban  25ouröbe--  aa,»^ ooft  be  geref02mecrbc  Heligie  infnngemoebfecrete* ;  leibc  bc  fafte  fuift*/  batljobe  meejle  officieren/  Uk  n\m ïijftte  fabonferen/  toacrboo2beboo2fcb2cbcnjmar' ,  bp  ber  Staten  meninge  openbaerbe/  op  fitn  ;iibe  ***** tint  beroo?faeftt  iögctoeed/  bc  gemeinte  ban  3Cnt.  |  ftreeg.  g^e  ̂ eere  ban  i^rcflong  toerter  net  baii 1  ie;  fiS!K_. toerpen  (bp  be  toelfte  ïjn  in  gocb  crebit  toaö  j  aen  te  ;  toaer/  bcrftalben  ftr»  ficbfocljt  te  berfefteren  /  en  toil*  Site» geben  en  te  perfuaberen/  bat  fp  in  plaetfe  ban  ben  j  be  be  folbaten  eenen  nieutoen  eeb  boen/  bacr  ienen  ****** 
l^eere  ban  Cbampangnn  (Uk  met  fijn  bolftboo?be   flclöcn  ftembc  boo2fcl)2eben©eercban25ourö/  kfc  __ _£? 

*  ecf^boo2gaenbemuiteric  ber  ̂ pangiaerbm/ bic  ton  ber*   genbe/  'fp  babbenecnen  eeb  gebaenbie  fptoilbenbe=  tenjpSe 5J"    "ödö  bebben/  uit  bc  (iab  toaö getoeften)  ben  felben  !  traclnen/bcrbalbenbeboo2frb2ebcnföeereban  -Tref^  tc^c,,s 
^eerebanaicbefterfte  boo2<0ouucrneurfoubenaen*  |  lönljfeeVpcrpier  to'ao/  nStomnKiw^aèmgS* s h  0  nemen  /  mitö  fijne  dualiteiten  /  fo  alö  25aenber-bee 

J"5S'rcban  ̂ 3>abanbalö  aiibetfme/  ten  aenfien  ban  fijne anwic*  goebeengeboeglijftc  manieren/  bie ganfebmette Du* 
v .  meuren  ban  be  b02gerie  fouben  ober  een  ftomen  /  te 

meer  ti^t  fun  €  be  P'ince  ban  ©rangien  gebeel  toaö 
toegebaen  /  be  toelft  boo2tö  alfo  onber  be  peeren  Ma 

j  -fliffraten  en  anbere  befteften  toerbe/  bat  fulftö  ge* 
Mm  Wtcöc.  <Daer  boo2  be  boo2fcl)2eben  ro2refponbentte 
jiimid:  tuffcljen  be  boo2fcl)2ebcn  ban  Sliebefterfte  /  en  ben 
f  nm>  b002n0cniöcn  <62iffier  ||)artini/  te  meer  bleef  ton* 
Jt  pm '  «"«eren.  €\\  toefenbe  be  felbe  jjfêartini  onberriebt  / frbfc*  boo2  een  Capitein  op  bet  nadeel  leggenbe/  metten 
«S  tocIftcn  r^  0C0tc  gn  familiare  ftcnnifTe  toaö  fjebbcnbe/ 

gen  foute.  $)en  ecrflcn  üugufti  toaö  ben  bag  bat  be 
boo2fclj2ebcn  ï£eere  ban  25ourö  ben  aenfïag  moefl 
tetoerft  (lellen  ;  eniietbaenbeï  ban  ben  ̂cere  mef* 
longbabbebeöabonbö  be  \nacl\t.  ̂ eönamibbaegö 
beeft  öcm  be  ïjeereban  23ourömet  fijnbacnbelge* 
bcel  in  toapenen  bcgeben/  en  ftreeg  nocfj  eengeheel 
baenbcl  aen  fijn  3ijbe/  en  bcrftlaerbcn  fjen  boo2  bc 
Staten.  Ji|etbcrbe  toaö  noeft  niettoelgercfolbeert/ 
en  toiflen  niet  tocl  toie  fp  toilben  toeballen.  HScn  &toot 
boo2be  bet  rumoer  in  ber  flab  /  elft  toaö  bebjeeft/toant rumocr r — Vv. .,«*..  ̂ ,..,,^1,  jwuu.m;  umm  uiciTiu"1!  uuuiutMjitrumoccinacr|tao/eiutoaöbeb"»ceft/toantrun,ocr 

tmucren.  €\\  toefenbe  be  felbe  iBartini  onberriebt/   men  toifl  niet  toatter  te  boen  toaö.  ̂ c  Wercban  2Ü_£ 

Üop't  iIöcfcrt"öof  rJ Tarnen  tot  Itobengeflubeert  bebbenbe/  met  fijn  baenbcl  biel  jegenö  ben  aen/  en  febermut h.cc!/    bat  liet  mprireiirirr   h,in  hef  r».irn»frt<»H  /  «,»>„?  ft---    r^..s„*  <_   ^  ».__,  *Mw_i_J  _?r____._  .•_:,  V  _  Al   . 

(Crcfïongö  baenbel  toaö  ooft  in  toapenen/  en  bleben  3int_wt^ 
bertnccftclijft  boo?  «©ongian.  <De^eereban25ouröPP"« 

h.fd/  bat  bet  meeftenbeel  ban  bet  garnifocn/  mitö  baer 
S«  pcoct  acbterflal  en  rjuabe  betaüngetoaögealtcreert/ 
h,  iit>  \w  boegen  fo  baer  cenig  mibbcï  toareban  betaiinge 
öirrftc.  ban 't  felbe  atluerftel/  fnmifTcliien  bentotte  Staten fouben  bcgeben  /  boel)  bat  bet  fo  biferctdijft  en  fecretc 

feerben  iegenö  ben  anberen  een  toijle  tijbö  /  onber* 
tufleben  toaienbe  i^ccrenbaniliebcfterftencnidoelt 
ten  liutfe  ban  ̂   boo2fcb2ebcn  |B  awtnt  /  bertoaebten* 
bc  bcuitftomflc  ban  btn  felbcn  acnjTag  met  Dope  en 
b2Cfc  /  bebbenbe  clr  fijn  bknaa  uitgefonben  tot  onber  (F«  27: 

m  moft  belcib  toefen  alömogelij!i  toare/  opbattct  be contrefeberpe  ban  bet  ftafleel/  ombanalöfubite* 
ben i  ̂cerc  ban  ■Creflong/  albaer  commaubcrcnbc  /  lijft  en  feftcrlijft  geabberteert  te  toerben/  en  fo  bet  ge* en  bieboo2  T>on  Jan  toaö  /  niet  enguame  te  toeten,  ibcurbc  bat  int  fcbcrmutfcrcn  ben  Doeb  ban  ben  èeere 
5De  boo2fcb2ebcn  Martini  Dccft  bit  ben  Iteere  ban  'ban25ourö/  bereiert  met  een  grote  fcDonctoitteplu. 11  Ded-  Cccc  magie 

) 
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©e  J&tv 
te  ban 
2Bourg 
torrö  fijn 
jfjocb  en 
pluimen 
ban  ftjn 
ihoaft  ge* 
fcfiorett. 

Het  elfde  Boek. 

"57 

©e  Wee* 
te  ban 
2Baut£ 
«remt 

ten  r'ee* te  ban 
fan 
ffanggc 
Hangen 
en  Heffe* 
fcrrt  f)f t 
ftafteel 
boa?  De 

Staten. 

magie  (bic  bp  be  foöö?f5  bf  enaertf  fcer  toet  beftent  toaov 
fo  fp  Hem  tot  meermalen  alfo/  ten  fjuife  ban  tien  J^cere 
ban  3Uebefeecfee/tocï  neften  ftabben)ban  fijnen  boofbc 

toerb  afgefeboten  en  tn  't  toater  ban  be  gracht  ban  bet 
nadeel  biel/  toaec  in  oofe  eenige  ban  be  folbaten  in't bechten  toetten  nebergeftojt  /  Dat  ooft  fcepooneban 
fiet  feafteel  met  een  furie  toostte  gefloten  en  met  orote 
fubijtigbeib  opgeftaclt  /  fo  3ön  be  boo2f3  bienaers  met 
een  grote  bcrfïagcntbcib  /  ter  loop  een  fjuife  ban  oe 
tooo2f3  lEartim  toebergefteert/be  peeren  acnfeggenbe 
bat  bet  altoaiöberlorcn/  elft  moebtbem  berfien/  be 

Jgeere  ban  2Sour£  toa$  gefeboten  en  in't  toater  gcbal- 
len/fp  Dabben  fijnen  öoebmette  toitteplumagietiaer 
tn  gefien  /  bocb  ïjet  cerfte  toaö  logen :  maer  fjet  anoere 
toa$  toaer.€bcntoel  be  l^eere  ban  Eiebefterften  boeg* 
be  Dem  na  be  nieti  fïaö  /  tn  meninge  om  met  ïjet  getij; 
öena  ©liffingcn  te  baren.  3De  föent-meefter  ftoeft 

toerbergbe  bem  in  een  fecrete  plaetfe  in't  bupg  ban  ben 
boo?f5  ijBartini  /  naerber  befebcit  bertoaebtenbe. 
Höartini  om  naber  be  toacrïjeiö  te  onberfoefeen/  begaf 
ïjem  op  beftrate  na  bet  ftafteel/  en  ftomenbe omtrent 
jét.  jfêicDtetë  Cloofter/  ontmoete  bem  eenen  3£ieute* 
nant  ban  een  Compangie  onöer  ben  oberftcn  5fronf; 
bergen/  lik  een Dui3  of ttoe  ban  bem  toag getogeert / 
en  ober  fulr  ben  felbcn  jjBartini  beftent/  toefenbebe 
felbe  Slieutenant  feer  ontroert  en  feer  beftoect/  pter? 
tini  b?acgbe  bem  toattcr  te  boen  toaö  /  en  toat  oojfafte 
Dp  Ijabbe  fo  ontroert  te  toefen  /  baer  op  \)p  feibe :  mijn 
ïteerc/  Bet  feafteel  is  gerebolteert  /  baer  op  bolgöe 
terftonbeen  goeb  beeliDuitfc  folbaten/  biebe  toaebt 

en  ben  co?p0  be  garbe  babben  op  't  einbe  ban  be  bo??(3 
firate/  fjenne  fpiefen  flepenbe/  en  riepen  met  luiber 
(temmen  /  Das  Kaftcel  is  Gies ,  toilïenbe  feggen/  öet 
feafteel  i0<0eu!S/  toaer  opbe  boo2f3l®artini  toeber? 
om  t'ftjnen  fjuife  /  't  toelft  niet  berbe  ban  baer  toaö  ge* 
lieert  tov  fijn  fcöoon-taoebecbcnfilentmeefterftoeft 
't  felbe  aenbienenbe/  en  terftonb  baer  opBoo?benfp 
b?iemael  met  grof  gefebut  ter  ftabtoaert  in  feïjieten  / 
'ttoel&bet  tefeentoaöbatbe  I$ecreban2&our0gefeib 
Babbe  te  fullen  boen/ingeballc  ban  goeb  fucceg.  3£aer 
op  be  J^eere  ban  Hiebefterfeen  oofe  toebergefteert  të  ten 
Diiife  ban  ben  boo?f3  ifèarttni/  na  boojberbefebeit 
toatfjtcnbe;  omtrent  ben  abonb  fonbbe  J^eereban 
25ouröeen  ban  fijne  Sergeanten  aenfienlieben/  om 
öefelbeteabberteren  3ijntoeberbaren  en  bengoeben 
uitftomfieban  öe  fafte  ban  3ijn  boojgenomen  erploict/ 
batfe  ben  ïfeere  ban  €reflong  gebangen  Dabben  /  en 
batfe  meefter  ban  ben  ftaftele  toaren  /  tjebbenbe  be  fol? 
baten  bte  't  metten  boo?noemben  Crefïong  geljouben 
Dabben  /  en  alle  be  gene  lik  geen  berftanb  nocb  co?re? 
fponbentie  metten  Jgeere  ban  25our0  en  babben  ge? 
Ijouben  /  of  ben  op  5ijn  3pbe  Dabben  toillen  begeben  / 
ban  ïjet  feafteel  geb?eben/  5ijnbe  baer  omtrent  20  boob 
gebleben/  en  beie  geguetft.  25egerenbe  bat  3?  ben  alle 
luit  1  na  een  ure  of  ttoe  ( binnen  toelfecn  tijb  ijp  Doopte 
allc0  ban  binnen  boong  toe!  te  berfefeerenenino?b?e 
tcftellcn)  in  ben  ftaftele  fouben  toillen  begeben  /  om 
t'famen  te  ramen  en  abbiferen  toat  boo?ber  te  boen 
fionb/  fo  tot  berfefteringe  ban  feet  ftafteel/  al0ber  ftab/ 
geliife  fp  gebaen  Hebben.  3£aer  toerbe  gerefolbeert  bat 
be  ̂eere  ban  Hicbefeerfte/  |fêon0  be25our^enben 
ïlent-meefter  ïloefe  fouben  onberfoeften  alle  bepam* 
pieren  ban  (Creftong  /  onber  be  toelfte  fp  bebonben  ee* 
ne  continuele  cozrefponbentie  tufTcfjen  fjem  en  '©on 

fjan/  en  iBartini  foube  terftonb  en  op'tfpoebigfte 
aen  't  fclmjben  ballen/  en  alle  alfulfte  b?ieben  bepefebe- 
ren  en  onbertefeenen  /  erf  boen  beftellen  tot  ben  genen  / 
lik  fen  foube  acljten  nobig  te  toefen  /  tot  bo?beringe 
ber  fafte  /  latenbe  nem  bolfe  en  gelbtf  genoeg  /  ten  ein* 
bebatboben  alle  beboir  en  neerfttgöeib/  fo  te  lanbe 
alöte  toater  fouben  gebjuiften/  en  too?be  be  geljele 

nacftt  in't  fcftzijbenban  bc  b?ieben  ge-emplopeert  en 
terftonb  uitgefonben/  namentlijft  aen  be  generale 
Staten  /  ben  Staten  ban  S&iabanb  /  mijn  ï^eere  ben 
$!ince  ban  törangien  /  ben  mbmirael  €reftong  /  aen 
bc  (teb^n  ban  ̂ eelanb  ftoubenbe  be  3pbeban  be^eere 
55!incc :  en  onber  anberc  ooft  aen  ben  ï^eere  ban  i^aul- 
tèin  /  m.nten  toelften  ben  boo?f3  iKartini  oube  en  feer 

© 

gocbe  feenruf^  toa$  bebbenbe/  be  toelfte  ïipotfetoift 
lip  ben  §f)?ince  ban  (©rangien  met  bolft  tn  t  lanb  ban 
(3Ibolengefonbente3ijn/  fo  fjplföartinieeniaebagen 
te  bo^cn  ben  $?ittce  ban  ben  13002(3.  aenffag  Baboe 
bcrabbertcert/om  tot  allen  orcunremien  gereet  te  3ijn> 
25ibbenbebenfelben  i^cere  ̂ aultein  batljpaenfïenjs 
b?ief!S  /  terftonb  met  alle  bet  bolft  /  en  alle  be  febepen 
groot  en  felein  bie  ijp  eenigfing  te  toege  foube  nonnen 
béngen  /  ficö  te  toater  begeben  /  en  na  be  ftab  boegen 
foube:  be  toelft  be  boo?f3%ecre  tn  alber  neerftigljeib 
en  bltjt  int  toerft  gcftelt  ijeeft  met  fulften  b?ucbt/ O^liJK 

gier  na  gefeib  faltoerben. 
I|et  ïfoogbuitfe  garnifoen  ban  ber  ftab  berftaete 

bebatïjet  ftafteel  aen  be  3ijbe  ban  be  .Staten  toagge* 
ballen  /  toaren  alle  ben  nacfjtin  3©apenen  met  groter  b® 
berbaeftbeib/  pet  rerbte  befcfeeit  boe  battet binnen  ben  6to 
ftafteel  ftonb  niet  toetenbe :  be  CöloneIlen5Pronf berg  anti 

en  5forfter  refolbeerben  bejö  mo?gen0eerft  te  treeften  ptn- na  be  üfèeer-bsugge/macr  be  fclbe  afbaer  in  ftag-o?b2e 
geftelt  Ijebbenbe  /  en  fienbe  bat  be  23ojgerie  baer  ooft  4&o» 

i\\  3©apenen  begaf  en  baft  t'famen  liepen/  niet  toeten?  m 
beboe  fp'tbaoben/  maer  b2efenbe  boo?  een  ttocbe  J*J plonberingc/  foftregen  öe  ̂ xittfe  b?efe/  enbo?ften  km 
fraet  niet  langer  in  öe  ftab  betrouteen  /  maer  troeften  *»p 
nabenieuftab/  altoaerfpljenbefcbauftenmettoage-  JJj 
nen  /  balften/ pacften  /  balenen  fulfttjerectfc bap  al$f  fp  fmi 
bonben/  inboubenbe  ttoei3002ten  /te  toeten  be  flijfe  en  ̂  
ro-poo2te.  <S>cJiBagïftraet  ban  ber  ftabtoerbebpbe  {jjbu 
l^eereban  üiebefterfteen  be  anbere  op ' t feafteel  3ijn* 
be/  berfoebt  op  't  feafteel  te  toillen  ftomen  /  om  met  ge* 
menen  raeb  te  abbrferen  op  't  gene  tot  tonferbatie  ban 
be  ftab  foube  bienen  /  en  op  be  mibbelen  om  fieft  ban  ̂ t 
boojf3  I|oogbttit0  garnifoen/  'ttoarebp  f02fe/  ac* C002V  of  gereeb  gelu  te  ontlebigen  :  Ue  felbeHeereft 
ban  ber  3Bet  bebben  ficï)  albaer  terftonb  geboiiben/en 
toerb  raebfaem  bebonben  Datmen  b002  eerft  be  ff fjut- 
terie  in  toapenen  foube  ftellen  /  be  gebangen  pooste  en 
anbere  aenftomfte  befetten  /  toaer  boo?  bet  boo?f3  nar? 
nifoen  toeber  ter  ftab-toaer.ö  in  foube  mogen  fee- 
ren :  ten  anberen  batmen  eenige  peeren  committeren 
foube/  om  mette  Coionellen  en  oberftensef  5pronf? 
berg  en  Jpocfter  in  communicatie  te  ftomen  op  Hm 
bertreft  /  en  te  berftaen  met  toat  fomme  fp  ben  fouben 
toillen  laten  contenteren  /  gelijft  gebaen  toerbe/  toelfte 
«èebeputeerbe  albaer  geftomen5ijnbe/  en  bonben  be 
fafte  baer  niet  toe  gebifponeert/  alfo  be  boo?f3<£ofo? 
nellen  ficö  feertrotief  ötelben/  D^n  gelatenbeal«offp 
met  fö?fe  ben  toeber  ter  ftabtoaert  toilben  fteren/  be 
toelft  berftaen  5ijnbe  ban  eenige  ingefetcneber  felbec 
ftab /namentlijft  Spaenfe  cnjkiltugefe  feoopluiben/ 
lik  be  gecommitteerbe  peeren  bolgben/  om  te  ber* 
ftaen  toatter  foube  mogen  omgacnen  gefloten  too?* 
ben/  3ijn  baer  ober  feer  berflagen  getoeeft  /  en  b20ri)tcn 
begebele  ftab  in  roeren/  b?efenbe  een  jegelijft  toeber* 
om  te  ballen  in  een  generale  plonberinge  en  maffacre/ 
gelijfeljen  tentijbeban  be  Spangiaerbentoag  ober« 
geftomen :  in  boegen  bat  eenige  ban  be  principale  ber 
boo?f3  feoopluiben  (op  ïjet  feafteel  bp  ben  peeren  b^u  jaf 
berboegenbe )  baben  batmen  met  bet  boo?f3  ferijrjtf-  W 
bolft  foube  fien  te  acco?beren  tot  toat  fomme  bet  oofe  "tr 
foube  mogen  toefen /tot  een/ ttoe /ja  tot  300000  gul-  5Jn 
ben0  /  fp  fouben  ̂ t  gelb  fien  te  fumeren/  fo  too?be  ein-  torr 
teltjfe  gerefolbeert  bat  be  boo?f3  <0ebeputeerbe  toe-  g 
ber  fouben  feeeren/  en  psefenteren  iyoooo  gulbeng/  %a 
fulftsfbat  be  felbe  toeber  naer  bennoenetuffebeneen  m 
en  ttoe  uren  naer  ben  noen/  bertoaert  3ijngegaen/  'g 
3ijnbe  mebe  gebolgt  ban  een  groot  getal  ban  treffe-  Jen 
Ujfte  2502gcriet/  en  be  boo?f3  Spaenfe  en  po?tugefe  m 
feoopluiben/  bebbenbe  bunne  Caffiersei  bp  §m  met  J"! 
grote  ftoftbeurfen  bot  goutjef.  ̂ eboo2fcft2ebenfcbut-  *& 
terie  toel  in  toapenen  3ijnbe/  bertoonbe  ficb  elfe  op  3ijn  N 

quartier  aen  be  b?ugge  ban  be  nieu  ftab/  be  toelft  *° eenige  b?efe  febeen  te  geben  aen  be  folbaten  ban  & t 
garnifoen/  in  ber  boegen  bat  eenige  officieren  ban 
be  felbe  folbaten  ben  peeren  «©ecommitteerbe  m 
groten  getale  tegeniö  juiamen  /  omtrent  bc  felbe  bjug* 
ge/  bibbenbe  batmer  een  einbe  af  foube  maften.  Wwt 
opbe  peeren  gecommitteerbe  feiben  battet  aen  ben 

niet 
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f*7j.)  niet  en  Olnft / en  batmen  öccctö  toas?  150000  gul- !  25ergen aromen / be  ̂ mtfc  betOatcnbe ftóebera-' DeniS  aen  De  goebe  folbaten  terftonb  te  tellen  /  mits?  ftetoegegaen  toaov  DitDeeftöarc  b?efe  bermeerDert 
uitter  ftaö  treeftenbe  /  en  commobiteit  ban  toage--  CDampangnp  ijeeft  3ün  bolft  ben  gehelen  nacht  ban 
nen  of  feOepen  tot  Oen  bagagien  en  gebolg  öeüben^  't^ecgre^ofcljna't^aoijn-Oofgintöenbjeticcöocn De/  riepen  bcfelbe  baer  op  fjet  te?  toel  /  fo  Detbe<©--  treeften  met  groot  gerommel  en  getrommel/  alö  of berftenietcntoillen/  topfullenfcr  toe  btoingen.  3&e  \jv  norD  ttoemael  fo  beel  bolfts?  geDab  Oabbe.  ibtsi 
boo2fcl)2eben  po?tugefen  toonben  baer  en  tuffcOen !  morgens?  iffer  in  be  <§tab  genomen  een  bowc  ban 
0unneb02ffenen  Danben  bol  goubeftronen/  ptflolet-  j  bergen genaemt  3[acob ©00/  bcfe  maente  be  macht ten  en  buftaten.  «De  peeren  43ebeputeerben  too:ben  banCDampangnu  feer  groot/  en  bath»  banmenin* 
met  groot  getoang  geb?ocDt  tot  be  boorfcOrebcnCo* !  ge  bias?  be  &tab  ban  allen  (tanten  met  getoelb  aen loneüenen*©berfie/  betoelfteDen  toaren  ontOouben;  l  te  ballen  en  te  beftonncn/  en  batöe  ooiloa-fcfieoen 
DetufTcïicnbe  mure  of  beften  en  be  lefte  brugge  ban  ban  ben  pointe  ban  Orangien  mebe  aenöuamen/ 
be  ntcutoe  (lab  /  fulr  bat  be  t'famen-fprafte  genoeg  feggenbe  bat  Dpgefonbentoatf  om  Denlupben  tetoaer* op  b£  felbe  brugge  gcfcljicbc/  altoaecterprefentieban  feftoutoen  batfemet  Daecleben  niet  fpelen/ noch  haee 
allebe  omtfanbers?  fo  ban  folbaten  als*  ingefetenebe  felben  niet  be?roecftelofen  en  fouben/  maer  fientoat boorfelwbcn  pjefentattc  opcenmeuto  toerbe  gebaen  |  Den  te  boen  ftonb.  igier  Door  toerb  be  brefe  noch  te 
ten  acnljojen  ban  alle  be  toerelb.  ̂ en  ttjb  beritep   meer  inbeboorf3^uitfcn/befelbe  te  boren  genoeg  ber 

*si 

betrap 

ftuge  fo» 

qtnas 

mm* 

Bei 

bait  met  be  biftantie  ban  be  plaetfe  /  te  bieten  ban  Der 
Cafteel  tot  in  Deinen  (tab/  enbe  biberfe  propooften/ 
bit  in  be  communicatie  ban  b'een  en  b'anber  3ijbe  bie* 

E  &  len  /  fulr  battet  aen  be  abonb  begonft  te  gaen  /  altf 
«afm  toannccr  men  een  grote  menfgte  ban  feOepen/ in  ap;       ,.,  .,  M,      ,  „ ,        ,  .„    h, 
Bmte  Parenticalc?  een  blote /ter  rentere  optoaerö  na  betfab  1  ttenfoctiec/bec?  foube  hun  Oet  leben  gefcDon&en  toer* 
mieze  ftomenbc  /  getoaer  toorbe  /  (Oet  toas?  be  J^eere  ban  |  ben /bes?  moffen  fp  ooft  Ijaergetoeeroberleberen/bocö 
ooaerjj  ̂ aultain  bit  bolgenbe  Oet  boorfebreben  fcljrijben)   CDampangnp  fcDonft  ijenlieben  baerna  Oen  getoeec habbe  al  toat  in  bat  guartier  mogelijft  toas  /  groot  en 

(lagen  biaren/ OP  en  biilbefe  geen  tjjb  gunnen  om  Den 
te  beraben  of  gemeen  teOouben/  fo  batfe  be  ftabter* 
ftonb  obergaben/  op  conbitie  bat  Oet  benbel  uitent* 
bierpen  genomen  be^tatenalleOaeracOterbiefenfou^ 
be  guijtfcOelben/en  in  fijnen  Oanben  leberen  ben  <©bec* 

(F.  174.) 

Kleine  fthepen  in  pi  bp  malftanberen  geraept  met 
blaggen  berciect/  en  ten  Doogften  pronft  en  parabe  op* 
gemaeftt :  toacr  op  alle  be  folbatenban  Oet  gamifoen/ 
be  Oalfcn  opfteftcnbc  /  bc  ogen  fïoegen/  en  be  felbe  blote 
appiocerenbe  /  bierben  baer  D2ie  fcOoten  gefcQoten/ 
fulr  Dat  Oet  pfere  bloog  en  fnupfbe  ober  be  brugge/ 

jote  baer  op  be  communicatie  biel  /  en  baer  ban  eenige  jol* 
S1^'  baten  geguctft  toerben/  betoelft  Oet  gantfcOe  garni* 
b.t&'rtö  foenfuinenb?cfe  aeniacgöe/  batfe  al  te  famen  riepen m  ?r  be  be  <0tefen  /  be  <0tefen  nomen  /  en  elft  Oen  in  be  blucOte 
g  f;    ftelbe  /  fo  biel  «aberfte  /  <©ff itm$/  altf  be  minfte  folba^ 
iïiuni  ten/ elft boojb'eerfte  fonber  b'een  benanberenof3iin ba  iwo?  mebegefelle  te  bertoacOten  /  lopenbe  b'een  boo?  b'eene 
i\n    P°02te '  i,'ant,*c  ö002  b'anberc/  b'een  lanr  ben biift/ 
ik  ra    b'anber  ten  Dogen  lanbe  /  m  biolben  W  nageiaegt m  int*  toerben  ban  be  Oonben/  acljtcriatenbe  Ounne  bagagien 
• ?en-  en  een  beel  ftunber  biapenen/  en  bat  meer  is?/  fonber  be peeren  <0ecommitteerbe  enbenjfte  f&onugefen  met 

Oare  ftoftbeurfen  mebe  te  nemen/be  bielfte  fp  namaelö 
biel  gebbiongen  fouben  Oebben  be  gepjefenteerbe  pen- 

ningen te  berfïrecftcn/  baer  iffer  eenige  bocljbieinige 
boob  gebleben.  ̂ ulr  bat  ter  felber  t^j  booj  èob^ 
grote  genabe/  beftab  ban  een  fuift  moetbiillig  gami- 

foen/ baerfe  10  of  n  jaren  mebetoarengegueltge- 
bieeft/  alö  ineen  ogenblift/  toerben  berloft/  tot  een 
onuitfp2cftelijfte  b?eugbe  en  blpfcOap  ban  alle  bc  bo?- 
geren  en  ingefetenen.  ̂ e  ï|eere  ban  ï^aultain  met 
Sijngebolg/biojbcfccr  Oeerlijft  ontfangen  en  hiel  ge- 
tracteert  /  en  Op  bierbe  ban  ̂ tabje?  toegen  met  een 
f cljone  gouben  heten  ber eer t. 

JAER-DICHT. 

Doe  Ment' AntV Verpen' tCafteeL,,  Ver/eeCkerJege- 
keeL  tot  Behoef  der  Staten  en  't  hand, 

SlI»  de  Poepen  gaen  hopen  „  en  Wegbgef  hopen  t'haer» 

der  groter J'Qhant. 
Ander  Jaer-dicht. 

Deneerjien  AVgVjll  Werden  dleVlandenVan'tC*- 
Jlec  h  gedreVen, 

Den  t\ 'Meden  hlepen  die  HooCbdVlltfChe  VVeCh Met  Vrees  en  beVen. 

©1  let- 
te 11 
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T\€xk  ©berften  jpoefter  blucftte  met  3ijn  bolft  na 
-^Söcrgen  op  ten  Eoom/  maer  toerb  ban  be^eere ban  COampangnp  met  3ijn  bolft  en  regiment  3©alen 
berbolgt  /  en  baer  \\\  belegert.  <De  bdegeringe  en 

J?SF  öuurl,c  niu  langc/bermitö  bc  bzefe  bie  onber  be  5^uit - 
fi't  t£  retoa^f.  .Spljabbcn'tCaftecl  ban  ïDoutoe  met  om* 
1  Hy     trent +0  mannen  ücfet.  <Dit  heeft  €liaö  be  £ion  ïtit^ 
*  «  meefter  '$  moigentf  b:oeg  bercaft  en  ingenomen  /  om^ 
?01    b?engenbe  mceft  alle  bie  baer  in  toaren/ een  ban  bc ,  ,        ,  ,, 
*»£bti  folbaten  baer  op  leggenbe  ift  omftomen  en  binnen  I  en  <©fft eieren  baer  op  leggenbe  goeöerecompenfe/en 9m"tn    II.  Deel.  Cccc  1  ben 

toeberom  /  alö  be  quitancien  toaren  gêpaffeert  /  b'an* berttoe  benbelen  binnen  25ergen  leggenbe  banjpoc- 
feerö  regiment/  en  niet  tegen  be  Staten  gebientljeb- 
benbe/  foubemen  op  termijnen  betalen:  en  togen  ben 
13  SBugufïi  baer  uit/  ontfangenbe  eenige  penningen 
gereet/  en  be  refïe  op  ttoe  ofb?ie  jaren/  baer  bo?en 
Oenbe  Staten  berbonben:  en  aifo  toerb  25ergenop 
ten  ̂ oom  ooft  ban  Oet  ̂ oogbuitjS  garnifoen  ber- 

loft. ^en  Colonel  5Focfier  toerb  gebangen  gefïelb  op 
'tCafteelte^antecrop/  leggenbe  eengrote  mijle ban annttoetpen  /  bocO  ia?  namaetó?  tot  buffel  geboert. 
^e  J^eere  ban  (Courlonge  toerbe  tot  buffel  op 't 25?oobDui$  gebangen  geffeib.  ̂ ie  ban  3ïnttoerpen 
Oebben  Oare  ̂ tab  terftonb  feerfterfi  beginnen  te  f02; 
tificecen/enöoopten  fuift  toerft  aen  te  recOtenbatter 
niemant  licötelijft  aen  bijten  en  foube.  ̂ en  i<j  Sllugu- 
fti  berfocOten  be  <«5ebeputeerbe  banbe  UBagiftraet/ 
enbanbegemeinte  ban  3Cnttoerpen  berbayjft  aenbe 
peeren  Staten  <©enerael  be  af  toominge  ban  Oet  Ca- 
fteel  /  ten  muitten  jegens  be  <§tab  /  allegerenbe  biber- 

fe rebenen  baer  toe  bienenbe/  en  onber  anberenmebe 
bat  fp  toaren  geinfo?meert  bat  3&on  gfan  allemibbe- 
len  focOt  onl  't  Cafteel  toeber  in  3ijn  Oanben  te  ftrpgen/ enbe  folbaten  met  gelb  om  te  ftopen/  en  bat  Op  ficö 
Dabbe  gebanteert  bat  ÖP 't  Cafteel  toeberom  in  5ün macfjt  Oebben  foube/  alfoubet  ben  Coninfttienmi; 
lioenen  goutie?  ftoften  /  be  fafte  toerbe  in  beliberatie  ge^ 
leib/  en  baer  bielen  beel  ftoarigfjeben  en  Debatten  je- 

gens? /  bocO  met  pluraliteit  ban  bopfen  ije?  Oet  ge* 
refolbeert  bat  't  Cafteel  afgebjoften  foube  toerben/ en  guam  bie  ban  3Hnttoerpen  eben  te  paffe  Dat  De 
<6ebeputeerbe  ban  ï|ollanb  en  ̂ eelanb  ten  felben 
bage  in  De  bergaberinge  ber  <0enerale  Staten  toa- 

ren gecompareert  en  berfcOenen  /  en  Dabben  Oare 
procuratie  obergeleib  /  baer  op  ooft  bp  eenige  ban 
be  <0eeftclD&Oeib  f toarigöeib  toerbe  gemae&t  /  bit 
baer  jegen  toilben  opponeren  /  onber  't  bejrcl  Dat 
in  De  commiffie  of  procuratie  niet  in  en  OielD  Dat 
De  Staten  ban  ̂ ollanD  en  ̂ eelanD  beloof  Den  boo> 
goeDenban  toeerDente  Oottben  alle 't  gene  bp  Oen  fou* 
be  toerben  gerefolbeert  /  en  ooft  bat  in  be  commiffie  of 
inftructie  niet  en  bias?  geinfereert  batfe  approbeerbeit 
Detaceoo2t  met  3£on  San  aengegaen/  bocO  De  felbe 
<0eDeputeerbeOabben  baer  jegens?  fulfte  refolutiegege- 
ben/batfe  met  gemene  ftemmen jen  folutie  toerben  in  be 
bergaberinge  toegelaten»  'ttoelft  feg  1  ft  bie  ban  2Cnttoer* 
pen  feer  toelte  paffe  guam/  obermits?  fpttKtbtt\3)t 
ftemmen  berfterftt  tocrben/alfo  fplieben  aitbers?  te  bier 
tijb'tniet  en  fouben  felbe  Oebben  ftonnen  obtineren.^ie 
ban  ICnttoetpen  't  felbe  berto02ben  OebbenDe  /  en  Oeb- 

ben Daer  niet  op  geflapen  maer  Oebben  't  felbe  in  Oan^ bm  geftregen  Den  x8  Der  felber  macnb  /  De  Capitetnen 
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\>  neere  ban  SSourtf  boben  bien  een  èernjniaerlijr  i  öenafcefemen/entoatmenftenfcDultitötJleeffouïiem 
mnftDcnaXn^en^nntecjïonömeteenocotenpbec  ttoe  nabolgenbe  jaren  ben  betaclt  toecben  binnen  ben peniioui  gtuuiae/  «w i  «h  IrkhrfL*»    «üi**/  fnntior  iian»n  nnhftftcn  laonïttf  fouöe  men  licn- 

fteelfcan sörnrfn 

anöcrc. 

ïicrtoan 
i>e£>ta» 
ten  bet» 
feHert. 

•tca,  aenBetafb?cucn  gebalïen/  be^eere  ban &iebc&cr&c 
fi£E  felfó  in  perfoon  baer  acn  toerbenbe  /  met  bele  €belen/ 
SSSS  bo  geren/  mannen  en  b?outoenm  groten  getale  /tot 
«faam*'  hat  liet  alleö  bcnuamciijtt  acn  be  &tab$s  3Dbe  afgeb?o- 
pm'      ben/ gecffent en  gcflccDt  të getoo?ben / na fjen-lieben 

©cf8ciijtbCl^eCbart<6entDcbbenöen  u  2HuguflpbangeIi> 
W  ca.  6jm  ÖP  ccancfle  becfoebt  /  om  te  mogen  Ijet  calteel  af* 

bWn/'ttoelhBenoolinabeelen  lange  controberfte/ 
met  genecaliteit  ban  ftemmen  të  bergunt/btenbol* 
genbefpoonben  i  September  baema 't  felbe  Ijebben 
begonnen  af  te  b?enen/  niet  opljoubenbe  boo? 't  felbe 
gebaen  toao\  ïDefaelüJC të  ooft gebaen te fiijffel / $a* 

lencijnen  elbertf  /  en  bie  ban  atrecljt  dabben  't  feibe 006  ben  18  tebocenbcctoo?ben/geli)tiberBaclti^ 
^e  Staten  Bebben  Ben  mebe  berfeftertbanbetfab 

ban  %im/  baer  fp  baer  gacnifoen  in  geb?acbt  Bebben/ 
boo?  ben  <©?abe  ban  Cgmonb  /  W  ben  ̂ cBout  en  ee* 
nige  ban  be  jiBagtftraet  gebangen  nam» 

^e  éeece  ban  CBampangnp  25ergen  opten  Eoom 
ingenomen  Ijebbenbe  /  tö  metten  <0?abe  ban  $|oBenlo 
tia  Steenbergen  en  (£ljolen  getroeften  /  en  Bebben  be 
©oogbuitfe  geb?ongen  tot  óbecgebinge  ber  felbec 

plactfenbpaccoo?be.  ;©aecna  3ijnfena  '£  hertogen* fcofcï)  getogen  /  altoaer  be  bier  benbelen  ban  be  <8?abe 
ban  (Dbertfcin  in  maren /CDampangnp  Beeft  aen  be 
«Tapiteinen  baer  binnen  leggertbe  gefcB?eben/  batbe 
Staten  ten  regarbe  ban  be  €>?abe  ban  <©berftem 
( goeber  memorie)  met  Ben^utben  toilben  in  alle  bil* 
liftljeib  Banbelen/  en  met  Ben-Iuibenboenafreftenen 
en  af  bannen  /  en  men  foube  Ben  geceet  betalen  gein» 
men  bc  folbaten /gebient  Bebbenbe  onberben  <0?abe 
ban  2&oflU  gebaen  Babbe  /  Hit  men  gegeben  Babbe  ttoe 
maenbenin  geibeeneen  maenb  in  lanen/  enbe  refte 
oprebelüöe  termijnen /bat  men  (jen-luiben  boenbe/ 
sntractecenbe  al0  be  boo?f3  folbaten  banbcn<©?abe 
ban  25offu/  W  altijbg  boo?  benbpanb  Dabben  gelegen 
op  open  en  in  fcljanfen  feer  gualijften  geaccommo* 
beert /fpluiben  Den  ooftfo  beljoo?ben  te  laten  contcn* 
teren /bat  fpooft  belobenfonben  in  fc$  maenben  niet 

****'  te bienen  tegen  be^tatcm  ̂ pfjebbenbaeropgeant* 
£$**.  tooo?b  /  bat  fp  mei  ban  meninge  maren  Den  in  alle  re* 
5Ï  belpDeib  te  laten  binben/  ban  bat  fpber  SöoflUfcpe 
icnuöos*  feriiatfiuiben  bienft/afbanftinge  en  contract  lieten  m 

*3. 

ï  ■■• 

töijHe/  fonber  ijaren  onnoften.  Boo?t#  foube  men  Den 
luiben  af  banden  engeben  beljoo?lijfte  pafpoo?ten/  en 
aen  pber  ̂ onman  of  Capitein  een  ccfl-cebulle  boo? 
Demen  jijn  benbel  met  gocbe  berfenertnge/  alle  mat 
be  gemene  folbaten  in  ber  ̂ tab  fcDulbig  moebten  me* 
fen  aen  ben  bojgeren  en  tngefetenen  fotibe  afgehort  /  en 
ben  folbaten  Ijare  panbert  bie  fpberfet  mocbtenDeb* 
ben  toeberom  gegeben  mo?ben :  fp  foubcn  bp  €om* 
mtffarifen  b?p  en  fener  ober  be  msaejf/  en  aen  een  fcher 
plaetfe  beleib  toerben/baer  fp  Daerban  fouben  felfsS 
fcljeiben/  om  boo?tsS  uitten  Sanbe  te  bertrecnen/  baer 
tegen  fouben  fp  goeb  regiment  Douben/  enniemanb 
banbeonberfaten  befcDabigen  /  maer  boo?  Daergelb 
teren  en  Daernoobbmftftopem  ^italbujjgc0otenen  «JJg 
geeffectueert  3ijnbe/  3önfP  uitter  ̂ êtab  bertroencn/en  l^ 
merben  boo?  ben  Commiflarté  iBarccj  be  <©cocue  uit*  joog ten  Eanöc  gcconbopccrt :  en  alfo  tocrb  be  (lab  ban  Jgj 
'0  ̂ertogenbofcD  mebe  ban  Det  ̂ oogbuttfe  garnifoen  E ontlafh  % . 

©an  baer  trocaen  be  boo?noembé  peeren  <©?abe  *¥ 
ban^oBenlo  en€öampangnp  boo?  25?eba/  baer  ben  i^ 
Colonel  fron0bergenmetfe0  baenbelen  ̂ oogbuitfe  jjuti 
ban  fnnïlegiment  binnen  lacD/  befe^tabrjuamben  g; 
P?ince  ban  <©rangien  toe  /  en  beDoo?be  Dem  bolgenbe  ba& 
be  pacificatie  ban »0ent  gercfiitueert  te  too?ben:  maer  tmt f 
alfobefe  ,§tab  mebe  met  Hoogbuttss  garnifoen  flerft  gj 
befet  majÊf  /  tk  baer  niet  uit  en  toilben  bertreefcen  /  On*  mutf 
ber  bejeel  ban  Daer  acDte?toefen  /  baer  ban  fp  eerfl  toil*  Jj» 
ben  betaelt toefen/  fulftë  bat  men  genoobfaefet  iiSöe*  Jf 
toeeflbefe^tab  te  belegeren  /  aifo  ̂ on^an  mette 
boo?gefcD?eben  Colonel  binnen  jHecfielengeDanbelt 
Dabbe/  om  be  ̂ teben baer Dp garnifoen  in  Dabbe irt 
te  Bouben/onbcr  belofte  bat  Dp  ban  toegen  ben  Coninö 
be  felbe  foube  betalen:  m be  boo?f3,§tab nubele^ 
gert/en  ban  buiten  mei  befet  toag/in  boegen  battec 
geen  bictualie  in  en  nonbe  nomen/  fo  Dabbe  frons* 
bergen  een  ban  fijne  Capiteinen  fecretenjn  aen  ̂ on 
«San  gefcDint  /  om  te  toeten  of  Dpmtbbel  Dabbe  om 
Demteontfetten/  of  toaecopDPDem  Dabbe  te  becla* 
ten/en|toaerna  DP  Dem  foube  teguletetn  ̂ ©efeCa* 
pitein  tot  karnen  W  ̂ on  gian  getoeeft  3ijnbe/en  ban 
Dem  afgebaerbigt  met  monbelijfc  en  fcD?iftelöft  bt- 
fcBeib/menenbe  toeberom  fecretelijö  binnen  ber  &tab  «e 
te  nomen/  iss  gebangen  getoo?bert/  en  tot  geertrui*  Jjji 
benberge  geb?acDt  /  baer  be  p?ince  ban  <©rangien  boe  ̂  .      .       _.*f*^»-.   «       J  I  ■       ■     ■     fc    tm     IH      AA«M^/<AAMtkA4AlftA      ékA   Aft  A/«liAM)l      ImMi ïSSS«i/  Daer  toeerbeberuflen/  alfo  be  felbe  toarenlanbfaten  en  .  wwrwBWWpW^.  -  .  :  ... ,: 

SZ  onberbanen  /  fp  baer  en  tegen  maren  ban  ber  ̂ oog>  ter  tijb  toaiS  /  om  te  beter  coirefponbentte  tn  25?abanb  m 
tot  buitfer  fèatie/  en  alleen  ben  35nhe  onbertoo?pen/baer*  te  Douben.  SClsï  nu  be  felbe  Canitein  na  lange  erami*  SJ 
2S2*  om  toaffcrtufTcBen  bie  en  Baer  een  groot  onberfcDeib/  natieen  met  b?eigementen/oon  met  fcBone  beloften  m 

!'--''.  <     >  -  -  4^Hfa*«fai«n   ban  grote  recompenfeonbecfocDttoasf/fobenenbeBP  *"* 
bp  3^on  3Jan  getoeefi  te  Debben/en  ooft  een  felein  b?ief» 
hen  ban  ben  felben  ̂ ©on  5!anteDebben/gefcD?eben 
aen  ben  ©berflen  5fron^bergen/  't  toeln  toaies  genaept boben  in  ben  bant  ban  fijn  ̂oogbuitfe  b?oen/  fo  toerbe 
't  felbe  te  boo?fcfiön  geb?acDt/en  toerbe  bebonben  't  fel* be  niet  langer  te  3ijn  ban  een  lib  ban  een  binger  /  b?eeb 
omtrent  een  binger  /  feer  fijn  pofïpapier  /  en  feer  tu^ 
rteufelp  toegebaen  met  een  nlein  3egelnen  ban  lab/ 
't  felbe  b?ieffeen  toerbe  oon  feer  curieufelpen  geopent/ 
baer  in  gefcB?eben  maren  fejS  regelftensf  met  een  nlein 
letterften  of  fijne  penne  gefcB?eben  in  cijffre/  en  onber* 
teftent  fJoDan/  Det  toelfee  met  grote  moeiten  ten  leflen 
boinomentïijö  ontcöffert  toerb/  Det  inDoub  in  fubflan* 
tie  toerb  bebonben  al$  bolgt. 

fpen  nonben  met  legeBanben  be^étab  niet  ruimen: 
<£n  bat  men  Den  boo?Bielb  batfe  in  fetS  maenben  tegen 

be  «Staten  niet  bienen  en  fouben/  toagf  eenonbeBoo?* 
ïiiö  begeren /nabemael  men  nietgetooon  en  mag  bat 
bananberete  begeren /ban  Xiit  obertoonnentoerben/ 

«n  ̂ k  bpanbelijlt  Ben  geb?agen  Babben  /  't  toelb  fp  niet 
gebaen  en  Babben /maer  foBen-licbenmet  billihljeib 
bejegent  toerbe/  fp  en  bacljten  niet  altfbpanben/  maer 
m  b:unben  ficB  te  geb?agen  /  en  atë  geBoo?fame 
ftcijgöUiiben  ban  fijne  naajefteit  utttetrecaen/  mit^ 
bat  men  Baer  geben  foube  b?p  en  feneren  paiS  en  gelep/ 
en  bat  be  Staten  Ben  fouben  nemen  in  Barefaube; 
guarbe/en  bat  be  l^eere  ban  CBampangnp  metten 
&ecre  <6?abe  ban  ̂ oljenlo  ijen-luiben  alö  a^eltBeeren 
toilben  bcBuIpig  3ijn  batfpmocljten  nomen  tot  Daer 
tecBt  /  be  toelh  fp  ban  beïtje  Bare  <0cnaben  aen  allen 
oo?ben  en  plaetfen  /  en  bpfonber  in  buitfer  l^atie  Da* 
ren  ©abeclanb  ten  Boogftcn  toilben  beroemen, 

3C10  nu  eenige  Commitfarifen  aen  bciben  3ijben  ge* 
fielt  boo^öen  /  i$f  ten  lactften  befabe  na  belemoetteaö 
berb2agcn  /  batfp  foubcn  uittreclien/  mitiS  omfangen* 
bc  acBt  maenben  betalinge/  te  toeten  fe0  in  gelb  en  ttoe 
inlabcn:  baer  banbe  bo?gerpe  fouben  opb?engenen 
berfeïjicten  ttoe  maenben  in  gelb  eerfp  fouben  uitter 
^étab  treeften  /  en  't  anber  fouben  be  Staten  betalen/ 
baer  boo?  gijfetëen  fenerneib  gegeben  foube  toerben 
tot  genoegen.  Boo?tiS  fouben  be  gebangenen  fonber 
Kcmgraiufoen  toerben  ontflagen:  en  men  foube  met 

3©pberfïaen  be  gelegentfteib  utoerffabenöeftoa*  & 
rtgBeibutoerfanen/  a  %.  ijooptbeflabnocBtoelfejS  g 
toeöen  te  fuïlen  Bouben  /  fo  baer  fecouriS  boo?  Banben  %a 
i&  ̂ §iet  top  Bebben  bollienmibbel  boo?  Banben  om  f« 
fulfeo1  te  abontüren :  maer  top  toiïlcn  fefter  gaen/  Doub  ■■ ttoe  maenben  /  en  berfenert  u  baer  en  tuffeften  berlofi 
tetoo?benbaerttoel* 

5^e  ̂ ?ince  ïk\k  in  plaetfe  ban  bien  een  anber  b?ief* 
benfcD?ijben  in  gelijbecijfrc/en  onberbe  onbertefte* 
ninge  ban  ben  felben  3&on  gjan  /  fo  aerbig  naergecon* 
trefett  en  nacrgebootft  /  aio  of  3&on  2Èan  felbe  met  fp 
eigen  Danb  Dabbe  onbertehent/  be  toel&e  too?be  ge* 
baen  bpnaeefter  Billem  i$ilbiusi/  bermaert  ssoeft» 

b?uc6cr 

e 
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toatf  nomen  bcfoeucn  en  begroeten  /  l)ct  inbouö  toa.3 
lutbenbe  in  fubftantic  alö  bolgt. 

5©n  bebben  De  gefteltenuTe  utocr  fanen  en  beg  ftabö 
toel  bcrftacn  :  top  toillen  recbt  met  n  bandden  /  bet 
toaer  on#lceb  bat  top  een  alfulae  cellijn  iïegiment/ 
en  namentbjn  v\xic  perfoon  /  tik  top  boog  aebten/  ter 
febanbe  en  in  beberf  fouben  laten  nomen  /  top  3ijn  fjier 
jdf$  genoeg  ais  belegert  /  #nöe  beftantf  't  gebele  lanb 
tegentf  on$  gercboltcert/  fulr  dat  top'tbccfocljtc  fe- 

»  tonr$  niet  en  nonnen  toeleggen  /  fiet  aen  te  gaen  en  te 
»  benomen  pet  befte  en  eerlijüfte  appointement  u  moge* 
*  lÖB5ijnöe/  om  u  en  u  folbaten  tot '0iionin&rbiim?t *  toel  te  betoaren  /  en  u  fjcctoacrtf  aen  te  boegen/  nujn 
„  fozfe  bp  malnanbcren  bebbenbc/  be  fafte  en  fal  op  2ö:c- 

öa  niet  acnbomen/  toaert  toel/  en  toa.ö  onbertenent/ 

JoHAN. !bit  tyicf  ftcn  alfo  gefefteben  en  ge3egelt/  3ijnbc 

fcaeropgcftclt^Donganö'  3egelften  in  laft  /  nonitelp 
cnin'tgeljeel  afgenomen/  meteen  toeinig toarm lah opbetnicutoü2icfftcnaerbig  afgemaent/  to02be  bet 
tnboubcn  ban  bicn  ben  Capitein  bcrljaelt/  enöpDem 

begeert  bat  ftp  't  felbe  fulje  aen  ben  oberften  5pronf= bergen  foubejlcberen:  en  boo2t£  onber  ben  folbaten 
dropen/  batter  geen  apparentie  ban  fecoura  entoatf/ 
fo  't  oor  in  ber  toactbctd  niet  en  toatf  /  gclijn  be  felbe 
Capitein  ooft  bernlaerbc.  ̂ ijn  €rcellcntie  fjem  belo- 
nenbe/  bat  bP  met  fijne  Compagnie  in  bienfi  ban  ben 
ïanbe  fouöe  blijben  /  en  bat  Ijem  een  goubcn  beten 
ban  4000  gufbeng  tot  bereringe  fonbe  toerben  ge* 
febonben.  i&it  gcfcbisöe  in  pjefentte  ban  macefïer 
3Btllem  jKartinia32iffierban  SCnttoerpen/  betodne 
bpben$?incc  albacr  toatf  genomen  met  laft  ban  be 
Staten  <0encrael/  en  ook  particulier  ban  ber  fiab 
ban  mnttoerpen  /  baer  ban  fnn  Crcell.  begeerbe  /  bat 
fjpitëartini  aen  be  Staten  rapport  boen  foube.  3&e 
Capitein  gaf  baer  op  fnn  «frcell.befianbbelobenbe 
't  felbe  gctcoutoeltjft  in  't  toerft  te  leggen/  geljjn  Op  ooft bebe.gjnbeftab  genomen  ftjnbe/baer  bp  met  groter  be* 
botte  bertoaebt  toerb/  toilben  be  officieren  en  gemene 
folbaten  ban  ftem  toeten/  toat  bope  baer  toa$  ban  ber* 
loffïnge.  35aer  op  bp  feibc/  en  tim  alö  Op  belooft  bab= 
be/  rcfererenbe  bem  boo2tcf  tot  Ijet  fclj2ijben/toaer  boo? 
ftet  gantfe  garnifoen  beroert  fjjnbe  /  toonben  bp  fo?? 
fe  be  inboub  ban  't  felbe  fcljnjben  toeten/  be  toelft  ber- ftaen  bebbenbe  toatf  baer  grote  beroerte  binnen,  3£e 
$2ince  J}it  bcrflaenbe/bebe  tic  gemene  folbaten  p2efen; 
teren  batfe  met  nacen  oberften  jpronf  bergen  fouben 
mogen  b?u  nittrecben  fonber  eenige  betalinge  te  ont- 
fangen :  of  tiatfe  baren  oberften  fbuben  oberleberen/ 
en  ontfangen  tim  maenben  betalinge  ban  be  Staten : 
ttoe  in  gelbe  cri  een  in  lanen  /  en  bat  fp  alle  bc  rcfïc  ben 
^tate  fouben  guiteren.  ̂ e  boo?f5  folbaten  nebben 
baren  oberften  fconf  bergen  metten  ̂ eerc  ban  öint- 
ficb  gebangen  genomen  /  en  eenen  nar  bt  gebangen  ge* 
bouben/  ennabeconbitiebanbe  b?ic  maenben  beta- 

linge aengenomen/  en  bare  oberften  gebangen  ober* 
-  S'."  gelcbcct  mette  ftab/  in  banben  en  ten  beboebe  ban  ben ijcmeu  Pnnccban^rangicn:  cn5ijnbaeruitgetroc«enben 

4-  «öctobcr  anno  1577»  tot  grote  blpfcbap  ban  began* 
febe  b02getie  /  batfe  tocbetom  onber  ïjaren  eigen  l^eec 
rjuamen.  ̂ !>e  P2tnce  ban  «örangien  ftelbe  /  albaer 
baer  na  tot^20(facrt  fjonlter  öoelof  ban^taften* 
b2oeft  /  lik  lange  <®oubermui:  op  't  nafteel  ban  IBoer* 
ben  in  ̂ ollanb  toaö  getocefï.  5^e  boo2f3  Capitein 
baer  top  ban  berbaelt  bebben/  iö  baer  na  in  bienft 
ban  üe  peeren  Staten  geb2uiht/  en  ft02tö  baemaer 
metten  ̂ 2ince  binnen  mnttoerpen  nomenbe/  iiefbp 
mette  boo2f?  belooföe  gouben  beten  ban  toaerbe  d\& 
boren  /  ( toaer  aen  bepnnce  norb  eeniBebalieban 
omtrent  100  nronenfiinb)  ban  toegen  en  uit  laft  ber 
peeren  Staten  0002  be  boo?f5  Jlöartini/bereert  en  om 
ben  baló  gebangen. 

<8eltjfe  be  «Staten  baer  foebten  te  berfterften  en  ben 
fclben  te  berfeberen/  om  niet  onboo2ficnö  oberbal- 
lente  toerben:  fo  bebe  ooft  ̂ on^anfiin  befte/  om 
Jjem  niet  alleen  te  berfefteren  tegen  bc  Staten  :maer 
piactifmtK  oon  bagelijb.d  UenluiOen  be  oojlog  ban II.  Deel. 
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ten/  en  befteben  bcm  bieufttiijn  in  te  nemen/  bocö 
merbenbc  bat  bP  te  bacfltg  toa.ö  getoeeft  om  fpm  te 
ontbeeften/  boo^bien  fijn  acnflartcn  mette  ̂ oogbuitfe 
gemaebt  ficm  meeft  gef  aïgeei  t  toaren  /  fo  leibe  bp  te 
fanc  toeberom  aen/  om  be  Staten  in  fTape  te  toie- 
gen  /  en  be  fafte  te  bertrechen  om  baer  en  tuffcöen  tijb 
te  toinnen  en  bem  ter  oo?loae  bcerbig  te  maften:  ert 
betojjlc  ïp  fag  bat  lp  't  quaiijben  gemaeftt  öabbe  met 
fijn  bebigbeib/fo  nam  bp  toeberom  op  ntcutoöboo? 
ben  gebeinfben  te  fpclcn/  alö  of  bp  niet  anberöen 
focljt  ban  alleenlijft  fijn  eigen  perfoon  teberfefteren/ 
bet  toelft  Dp  meenbe  Dem  niet  gualijften  afgenomen  ett 
beboo2bete  toerben/  en  baer  op  boub  Op  alle  fijn fun* 
ba  ment  /  fliftfnerenbe  batmen  bem  baer  in  bcljoojt  te 
gclobcn  /  fonber  noebtantf  te  toillen  nomineren  /  toat 
perfonenf)et3ijnbie  bem  tik  abbertenttegebaen/  of 
toie  be  gene  toaren  tik  fijnen  perfoon  alfo  foebten  te 
toillen  beledigen  al$  ftp  boo2gaf  /  baer  op  be  Staten 
feerb2ongen  /  bocb  bleef  baer  b»»/  batbP  anbcröniet 
en  begeerbe  ban  be  pacificatie  banbenlanbc/  febou^ 
toenbe  enbliebenbe  al 't  gene  bat  tot  rupture  mette 
boo2gefcb2cbcn  Staten  tenberenbe  toatf/  en  op  tik 
maniere  fcö?eef  ïjp  ben  13  SCuguftt  aen  ben  Staten 
befen  nabolgenben  ojief ; 

A4"Yn  Heeren  ,  het  is  geleden  ro  dagen datde  Ge- -LVAdeputeerden  van  den  Keifer  van  hier  vertogen  tot 
awaers,  gevolgt  van  denHeere  van  Grobbendonk, 
alle  te  famen,en  principalijk  defe,feer  wel  geinftrueert, 
ook  by  gefchrifte  van  mijne  goede  intentie  omdefe 
landen  in  peis  en  tranquilliteit  te  houden,  als  een  fake 
die  ik  boven  alle  begere ,  mit  laft  u  voor  te  houden 
veel  poindlen  dienende  tot  dit  effeift ,  gehelijken  recht 
op  eerlijk  gemodereert  en  redelijk,  dat  my  te  meer 
verwondert  dat  ik  tot  noch  toe  daer  op  geen  antwoord 
van  u  ontfangen  en  hebbe  :  dewelke  ik  bidde  te  wil- 

len confidereren  en  wel  overwegen  als  fingulierlijk, 
hoe  feer  notelijk  dat  is  't  land  en  de  onderfaten  vart 
dien ,  dat  gy  u  refol veert  op  te  middelen ,  dienende  toe 
hun  goed  en  tranquilliteit  eer  dat  gy  u  onderwind 
nieuwen  krijg,  de  welke  (God  fy  mijn  getuige)  ik  ab- 
horrere  meer  dan  eenig  dink  van  defer  wereld ,  en  des 
te  meer  als  ik  bemerke  (als  gyook  behoort  te  doen  ) 
die  confequentie  van  dien,  en  hoe  fchadelijk,  bloe- 

dig en  afgrijfelijk  die  wefenfal,  fó  dat  voor  mijn  deel, 
om  die  affectie  die  ik  tot  defe  landen  ben  dragende, 

niet  achterwegen  laten  en  fal  't  gene  ik  rechtveer- 
dig  en  redelijk  verftaen  fal  te  dienen  ,  om  die  ter  ne- 

der te  leggen,  en  niet  Mende  eenig  dink  dat  iktotef- 
fedevan  dien  foude  mogen  doen,  dan  (als  ik  u  door 
de  Heer  van  Grobbendonk  heb  doen  verftaen )  my 
te  contenteren  ( fo  verre  dat  u  dochte  dat  ik  geen  Gou- 

verneur en  ware  na  uwen  begeerte )  dat  ( ceflerende 
van  d'eenen  d'anderïyde  alle  de  wapenen)  fendaen 
den  Konink  mijn  Heere,  hem  biddende  dat  hydaer 
mede  gedient  fy  een  ander  Gouverneur  van  den  bloed- 

de die  beter  na  uwencontentementefyherwaers-over 
te  committeren.  My  kerende  daerom  tot  uwaers,  om 
u  te  bidden  dat  overwegende ,  en  de  faken  nemende 
alsgy  behoort ,  gy  kieft  die  faligfte  refol utie  tenderen- 

de tot  peis  en  tranquilliteit ,  en  my  't  felve  mitten  alder 
eerften  te  doen  weten ,  op  datikmy  vanmijnderzyde 

mach  weten  te  reguleren,  'twelkwefen  fal  als  gy  felfs 
fult  dicteren ,  wefende  de  peis  en  het  oorlog  in  uwen 
handen,  willende  niettemin  u  wel  reprefenteren  dac 
indien  gy  de  Ceiwe  krijg  prefereert  voor  den  peis ,  daer 
en  fal  geen  menfeh  ter  wereld  zijn  ,  ja  ook  veel  onder 
ufelven,  of  fy  enfullenjugerendat  gy  uwen  Konink 
den  krijg  maekt,  en  datgy  fijnder  Maj.  in  den  nood 
fteltom  de  wapenen  te  moeten  aennemen  ,  omtede- 
fenderen  den  dienft  Gods ,  en  die  obedientie  die  gy  de 

Majefteitnatuerlijkenfchuldigzijt,  enfo  folemnelij- ken  hem  belooft  hebt. 
Ten  anderen  ik  bidde  ü  noch  defereife  te  willen  or- 

dre  ftellen,dat  my  gefonden  worden  de  brieven  left ge- 
komen uit  Spangien,  nademaelik  my  contentere  dac 

de  felve  my  geopent  gefonden  worden.  Alfo  mijn  Hee- CtCC  3  «P; 



853 Het  elfde  BoeL 

57 

Sint* tooo?öe 
ban  De 
Staten 
«©ene* 
rael  ant 
©on 

3Ian. 

ren,  ik  recommandereu  inde  behoedenitTe  vanden 
Heere.  Uit  het  Cafteel  van  Namen  den  i$.Augufti, 

1577.  Ondertekent  Johan,  en  leger  Bertij.  Hetop- 
fchritt  was :  Aen  mijn  Heeren,  de  Staten  Gencrael  van 

den  Lande  van  herwaers-over  tot  Brufiel- 

<©e  Staten  fjcDben  fcaer  op  rjeanttooo?t öen  1  5.  in 
in  öefcr  manieren. 

Myn  Heere: 

E  En  weynig  na  de  receptie 'van  de  brieven  van  uwe Hoogheid ,  hadden  wy  gereet  onfe  antwoorde  opte 
articulen  gefonden  by  de  felve  uwe  Hoogheid ,  en  het 
verhael  ons  verklaert  by  den  Heere  van  Grobbendonk, 

wy  en  hebben  geen  middel  gehad  eer  te  refolveren, 
alvorens  dat  wy  eerftalwel  hebben  willen  overwegen 

by  rype  deliberatie,  ten  fijne  dat  wy  ons  fo  na  fouden 
conformeren  de  intentie  van  uwer  Hoogheid  als  ons 

mogelijk  is,  daerdoor  wy  verhopen  dat  de  fel  ve  uwe 

(F.  276.)  Hoogheid  fal  krijgen  fatisfactie  en  contentement,  aen- 
gefien  wy  nooid  andere  meninge  gehad  en  hebben  en 
noch  niet  en  hebben ,  dan  om  te  mogen  leven  in  peys 
en  tranquiüiteit,  onder  de  autoriteit  en  onderdanigheid 

die  wyfchuldig  zijn  fijne  Majefteit,  onfen  Souverain 
Heere, en  natuerlijken  Prince,  inde  obfervantie  van 

ons  Heilig  Gelove  en  Religie  Catholijke  Romane :  en 

dat  door  de  wegen  en  middelen  begrepen  in  den  tracta- 
te  van  de  Pacificatie  tot  Gent  gemaekt :  en  het  perpe- 
tuel  Edict  van  fijne  Majefteit ,  die  wy  ongebroken  be- 

geren te  houden  en  mainteneren,  gelijk  van  onfer  in- 
tentie alle  onfe  a&enaltijds  feker  getuigenis  gegeven 

hebben ,  niet  wefende  onbewuft ,  hoe  veel  dattet  meer 

expediënt  en  dienlijk  is  de  Landen  te  volgen,  enam- 
plecteren  die  propre  middelen  van  onfe  welvaert  en 
rufte:  dan  weder  te  vallen  in  een  nieuwe  oorlog  (die 

fo  veel  met  ons  abhorreren: )  ja  indien  fy  koften  be- 
grijpen eenigen  hoop  van  een  goede  en  vaftenpeys, 

maeralfowy  het  effecT:  daervan  fienfo  verre  buitens 

weegs,  en  aen  merkende  dat  wy  hebbende  by  na  al  ons 

krijgsvolk  wech  gefonden ,  uwe  Hoogheid  ter  contra- 
rie weder  verfamelt  heeft  de  Hoogduitfen  voor  fijn 

vertrek  naer  Namen  ,  en  na  dat  het  tractaet  van  de 

peys  van  wegen  den  Staten  met  hem  gemaekt,  geac- 
cordeert  is  gewceft  ,  ook  altijds  by  fich  gehouden 
vreemt  volk ,  en  andere  qualijk  totdefen  Landen  ge- 
aflfectioneert ,  nergens  toe  afpirerende  dan  tot  een  wra- 

ke ,  de  welke  wy  verftaen  door  veel  middelen  uwe 

Hoogheid  te  dienen  van  quaden  raed :  fo  door  de  brie- 
ven van  Efcovedo ,  als  door  veel  geintercipieerde  brie- 
ven ,  ja  die  uwe  Hoogheid  korteling  gefchreven  heeft 

aen  Karel  Focker ,  daer  van  eenige  zijn  mette  eigen 

band  van  Jan  Baptifta  Taflis ,  adverterende  denfelven 
dat  hy  was  verwachtende  de  gehele  remedie  van  fijne 
Maj.  volgende  de  remonftrantie  die  fy  hem  hadde  doen 
doen  door  de  voorfchreven  Efcovedo.  By  confeientie 

uwe  Hoogheid  mach  felfs  confidereren  of  wyrecht- 
veerdige  occafien  hebben ,  om  ons  te  perfuaderen  dat 
uwe  Hoogheid  die  pacificatie  te  recht  mainteneren 
wille ,  en  of  wy  in  defe  occurrentien  ons  vry  bevinden, 
om  te  verkiefen  den  peys  of  krijg :  of  dat  wy  niet  eer 
en  worden  gedrongen  te  verfien  tot  onfe  recht  oppe  de- 
fenfie ,  volgende  't  recht  der  naturen  een  yeder  gelaten : 
voor  de  refte  het  en  ftaet  ons  niet  toe  uwe  Hoogheid 
een  wet  te  geven ,  en  noch  minder  te  dicteren  hoe  hy 
fich  fal  reguleren  in  dit  feit ,  by  peys  of  oorloge :  de 
Pacificatie  by  uwe  Hoogheid  fo  folemnelijk  befworen, 
by  fijne  Majefteit  geconfirmeert  en  geaggreert ,  en  hoe 
veel  eeden  en  beloften  daer  op  gevolgt ,  demonftreren 
meer  dan  genoeg  den  wech  die  uwe  Hoogheid  behoort 
te  houden  ,  welke  Pacificatie  en  Unie  by  uwe  Hoog- 

heid geaggreert  ,  wy  protefteren  te  willen  van  pund: 
tot  punct  onderhouden  en  mainteneren ,  op  en  tegens 
een  jegelijk ,  en  geenfins  den  Conink  onfen  Heere  den 
krijg  maken,  noch  minder  conftringeren  om  de  wa- 

penen aen  te  nemen  ,  om  te  defenderen  den  dienft 
Gods ,  en  de  onderdanigheid  die  wy  fijne  Majefteit 
fchuldig  zijn ,  de  welke  achtervolgende  de  Unie  by  ons 
befwo  ren,  wy  niet  tegens  komen  enfullen,  nimmer- 

meer ,  ten  zy  wy  by  uwe  Hoogheid  daer  toe  geforceert 
worden  ,  de  welke  aennemende  de  wapenen,  oorfaek 
falwefen  van  de  gehele  bederfteniiTe  van  de  Religie, 
gelijk  als  de  exigentie  van  de  feparatie  van  de  Provin- 

ciën van  Holland  en  Zeeland  ,  tot  onfer  feer  groten 
leetwefen  ,  wel  genoeg  bewefen  hebben.  Renvoye- 
rendeuwe  Hoogheid  de  brieven  diewy  hebben  kon- 
nen  recouvreren  gedecifreert ,  verhopende  de  refte  fo 
haeft  als  wy  de  middel  hebben  ,  fullen  te  doen  heb- 

ben, Sec.  UitBrufTelden  i?  Augufti  15:77.  Onder- 
ftond  gefchreven.  Uwe  Hoogheid  feer  onderdacn  en 
ootmoedige  dienaers,de  Generale  Staten  van  de  Ne- 

derlanden. Ondertekent  Cornelius  Welemans,  d'Op- 
fchrift  was :  Aen  zijn  Hoogheid. 

3£on  fjart  geeft  bonen  feien  fcen  14  3Cunuftt  oo& 
aen  De  particuliere  Staten  /  SSiflfrijoppen/  Kaoen/  en 
^te&en  aefcïtèeüen  öen  nauoIrjcn&cnD?tef. 

Don  Johan  van  Oojienrijk ,  Ridder  vanden  Orden  vm 
den  Gulden  Vliefe  >  Stadhouder  ,  Gouverneur 

en  Captein  Generael. 

•    leve  befondere  goede  vrunden  ,  wy  verftaen  van    &  v 
-■-^allen  oorten  en  zijden  ( tot  onfen  groten  leetwe-  j*"j ' 
fen  )  de  valfche  ty dingen  en  maren  die  etlijke  bofe  eja , 
geeften,  oproerige,  en  perturbateurs  van  de  gemene  dep 
rufte  en  vrede  verfpreit  hebben ,  en  dagelijx  verfpreyen  ™'' . 
onder 't  gemene  volk,  dat  wy  de  oorlog  fouden  willen  j^f 
aennemen  en  beginnen  ,  en  de  Spangiaerden  die  in  fcfje 

Italienzijn,  en  andere  in  meerderen  getale  doen  we-  j^"* derkeren ,  en  dat  die  airede  op  den  wech  zijn,  en  hen  &tl, 
niet  genoeg  zijnde,  dat  fy  fo  wel  voor  onfe  komfte,  ben 
als  daer  na  ,  gedaen  hebben  de  quade  officien  eenen  *M 
jegelijken  kennelijk:  ja  fo  verre  dat  fy  oponsdehand 
hebben  willen  flaen  j  continueren  en  arbeiden  als  noch 
jegenwoordelijk ,  in  aller  voegen  en  manieren ,  om  al- 

le dingen  in  roer  te  ftellen ,  en  van  nieuws  een  muite- 
rye,feditie,  beroerte  en  inlandfe  oorloge  aen  te  rich- 

ten ,  veel  meerderen  forglijker  dan  te  voren :  En  hoe 

wel  wy  van  onfen  wegen  al  't  gene  doen  dat  in  ons  is, om  alle  faken  in  rufte  en  vrede  te  houden  en  maintene* 
ren ,  en  dat  wy  den  Staten  te  Bruffcl  vergadert ,  by  on- 

fe Gedeputeerde  hebben  gefchreven  en  mondlijken 
doen  feggen ,  dat  wy  geen  faken  ter  wereld  meer  en  ab- 
horreerden  dan  vyandfehap  en  oorlog ,  hen  voorhou- 

dende dat  wy  anders  niet  en  begeren  dan  de  onderhou- 
denifTevande  Catholijkfe  Roomfe  Religie  en  de  ge- 
hoorfaemheid zijner  Majefteit  toebehorende, mitfga- 
ders  de  voldoeninge  van  den  tractaet  der  Pacificatien, 
't  welk  fy  alle  belooft  en  gefworen  hebben ,  nochtans 
fo  wy  verftaen ,  en  is  't  fel  vet'uwer  kenniffe  niet  geko- 

men, maer  word  de  waerheid  u  verfwegen.  Ook  en 
weten  wy  niet, of  gy  onfe  brieven  aen  u gefchreven 
ontfangenhebt,  noch  ook  de  gene  die  wyaen  andere 
goede  onderfaten  van  herwaers-over  gefonden  heb- 

ben ,  alfo  de  boden ,  die  wy  herwaers  en  genfwaers  fen- 
den,  om  te  berichten  van  onfe  finceriteit  en  continua- 

tie van  onfen  goeden  wille  en  meninge  ( gelijk  wy  met* 

ter  daed  betoont  hebben  )  in  't  gaen  en  reifen  belet, 
gedetrouffeert  en  opgehouden  worden  ,  en  de  brie- 

ven en  fchriften  opgebroken  en  gefupprimeert ,  fo  wy 
ook  reciprokelijken  niet  een  enkel  antwoord  by  na 

ontfangen  en  hebben  ,  op  al  't  gene  dat  wy  aendea 
Gouverneurs ,  Raden ,  Magiftraten ,  Wethouders ,  en 
goede  Steden  van  herwaers-over  gefchreven  hebben  9 
wefende  al  't  felve  opgehouden  en  geintercipieert  by 
ergelift  van  fulke  gealtereerde  perfonen.  't  Welk  waer- 
lijxde  quaedfte  en  hinderlijkfte  acten  zijn  die  men 
foude  mogen  doen  ,  fulx  dat  de  onderfaten  niet  en 
kunnen  weten  de  meninge  en  intentie  van  zijner  Ma- 

jefteit noch  de  onfe,  als  fijnen  Stadhouder  Generael, 
noch  wy  ook  reciproquelijk  die  van  de  voorfchreven 
onderfaten.  Mits  welken  wygemoveert  zijn  (op  ha- 

zard en  perijkel  nochtans  van  nieuwe  interceptie )  we- 
derom defe  jegenwoordige  aen  u  tefenden,  en  doen 

verftaen  dat  wy  verwachtende  zijn  de  refolutie  van  de 

voorfchreven  vergaderde  Staten,  op  't  gene  des  wy  over 
tien  dagen  met  hen  hebben  doen  handelen  en  tracle- 

ren, 



77' 
ren }  den  welken  wy  hebben  doen  leggen  en  verklaren, 
dat  wy  met  feer  groot  behagen  verftaen  hadden  haren 
goeden  wille  en  meninge,  op  de  twe  pun tien  van  de 
onderhoudeniffe  der  Cathohjkfer  Roomfer  Religie, 
en  behoorlijke  gehoorfaemheid  tot  zijne  Mijefteit, 
wefende  de  oprechte  fondamenten  van  alle  Staten  en 
wel  geinftitueerdc  republijken.  En  hebben  noch  veel 
liever  verftaen  dat  fy  beloofden  by  alle  goede  midde- 

len te  beforgen  't  effect  van  de  voorfchreven  puncten, en  confecutivelijken  de  autoriteit  van  den  Gouverneur 
Generael  ibnder  eenige  diffidentie ,  wantrouwigheid 
of  achterdenken  gelijk  wy  tot  nu  toe  alle  goed  betrou- 

wen tottegeneraliteit  van  de  Staten  en  onderfaten  van 
herwaers-over  gehad ,  en  alttjds  hebben  fullen.    Maer 
alfo  wy  klaerlijken  gefien  en  gemerkt  hebben  de  liften 
en  machinatien  die  eenige  quaedwillige ,  lichtveerdige 
en  verwaende  tegens  onfen  perfoon  aengericht  heb- 

ben ,  en  het  geloot  en  credijt  dat  de  Prince  van  Oran- 
gien  en  zijn  dienaers  en  minilters  gevonden  hadden 
onder  veel  en  diverfe  van  de  voorfchreven  Staten,  en 
dat  men  meer  geloofs  gafaende  valfche  delatien ,  rap- 

porten ,  overdragen  en  calumnien  dan  aen  onfe  actiën 
en  werken ,  willen  wy  wel  lijden  en  bekennen  dat  wy 
gemoveert  zijn  geweeft  onfen  perfoon  ( daer  aen  om 
Godsdienfl,en  van  zijner  Majefteit ,  en  tot  bcwaer- 
nifle  en  belchermenifTe  des  Vaderlands  fo  veel  gelegen 
is)  inverfekerde  plaetfetc  ftellen,ter  tijd  toe  dat  wy 
verfien  fouden  hebben  tot  alleinconvenienten  die  daer 

uit  hadden  mogen  rijfen  ,  't  welk  wy  niet  en  fouden 
hebben  kunnen  geloven  dat  de  Staten  eenigfins  in  het 
quade  hadden  willen  nemen.  Maer  dat  fy  ter  contra- 
rienonfevoorfichtigheid  met  recht  behoort  hadden  te 
loven  en  prijfen ,  om  ons  door  onverfichtigheid  en  ge- 

brek van  advijsen  verftand  niet  te  laten  bedriegen  en 
betrapen ,  gelijk  wy  hen  airede  hebben  doen  feggen,  en 
als  wy  hen  fien  fouden ,  dat  wy  hen  alle  de  particulari- 
teiten  breder  fouden  doen  verftaen.  En  middelretijd 
hebben  wy  hen  anderwerf  doen  verklaren ,  dat  wy  niet 
en  begeren  dan 't  effect  van  tractaet  der  Pacificatien  en 
van  hare  belofte.  En  dat  fijne  Majeft.  de  oorlog  geen- 
fins  en  begeert ,  noch  ook  zijn  macht  te  tonen  tegens 
Zijne  onderfaten  indien  't  mogelijk  zy,  opdat  fyniet geoorfaekt  en  foude  worden  te  doen  wederkeren  de  ge- 

ne die  fy  uit  defe  Landen  heeft  doen  vertrecken ,  om 

de  (elve  in  rufte  en  tranquilliteit  te  ftellen ,  't  welk  be- 
hoort allen  goeden  onderfaten  wel  te  contenteren  ,  om 

met  ons  alle  goede  correfpondentie  te  houden.  Maer 

wy  fien  dat  eenige  gealtereerde  en  t'onvreden  zijnde, 
hebbende  te  veel  geloofs  en  credits  onder  de  voorfz 
Staten ,  fo  voorfz  is,  de  fommige  qualijk genegen  en 
geaftecteert  tot  onfe  Catholijke  Religie,  andere  door 
een  diffidencie ,  wantrouwe  en  wroegen  van  hare  con- 
fcientien,en  andere  om  hun  profijt  met  der  oorlogen 
te  doen ,  gelijk  fy  leftmael  gedaen  hebben,  by  alle  mid- 

delen u  willen  werpen  en  brengen  in  een  nieuwe, en 
daer  toe  inlandfe  oorlog,  fonder  te  weten  waerom,noch 
tot  wat  oorfake  ,  noch  wat  bate  of  profijt  den  Lande 
daer  van  komen  mach ,  anders  dan  alle  katy  vigheid,  el- 

lende, calamiteit,  en  eeuwige  ruyne  en  bederfeniffe, 
fogy  weten  moogt.  En  verwondert  ons  dat  fo  luttel 
quade  ,  bofe  en  onbedachte  geeften  fo  grote  autori- 

teit hebben  ,  om  fo  vele  goede,  eerlijke  en  treffelij- 
ke luiden  ,  Prelaten,  geeftelijke  perfonen,  Heeren, 

Edelluiden  ,  wijfe  ,  notable  en  goede  onderfaten  en 
ook  Catholijk  zijnde  ,  de  wapenen  te  doen  aenne- 
men  tegens  hun  eigen  Religie  en  natuerlij  ken  Prin- 

ce ,  en  tegens  hare  vrunden,  magen,  Vaderland,  en 
hen  felven  ,  hun  felf  bloed  en  ingewand.    En  indien 
men  wel  bemerken  wil ,  elk  by  hem  felven ,  defe  oor- 

log die  fy  u  willen  doen  aennemen  (wantwy  die  niet en  fullen  beginnen,  maer  in  termen  van  defenfie  en  bc- 
fchermeniffe  blijven,  tenfy  dat  wy  daer  toe  geforfeert 
en  gedrongen  worden)  moet  ontwijffelijk  wefen,of 
tegens  de  Catholijke  Religie,  oftegensden  Conink  on- 

fen Overftcn  Heere  en  natucrlijken  Prince ,  of  ook  te- 
gens onfen  perfoon.  Waer  uit  men  concluderen  of  oor- 

delen mag  dat  gy  veranderen  wilt  van  Religie,  of  van Prince,  of  van  Gouverneur,  of  van  alle  tefamen  :  en 

Ooripronk  der  Nederknd/è  Beroerten, 
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indien  t  felfde  tegens  de  Religie  fy,  waêr  is  dan  de  be- 
lofte van  allen  den  Staten ,  fo  dikmael  erhaelt  en  gerei- tcreert,datfydieomgeen  faken  eer  wereld  en  fouden 

willen  veranderen  ?  Ook  in  den  felven  gevalle  foud  <*y 
oorlogen  tegens  God  ,  tegens  fijne  Religie  en  lerin- 
ge,  tegens  de  heilige  Traditien  van  onfe  Moeder  de 
H.  Kerke  ,  inde  welke  gy  gedoopt,  geinftrueert  en 
opgevoet  fijt ,  tegens  uwe  eigen  welvaert  en  falig- heid,  en  tot  voordeel  en  in  faveur  van  de  kettersen 
fectarifen  uwe  gefworen  vyanden  ,  die  altijds  gefol- 
liciteert   hebben  en  folliciceren  uwe  gehele  deftru- 
ctie  ,  ruine  en  bederrïeniffe  :  en  indien  gy  van  opi-  ̂'z77') nie  waert  die  oprechte  Religie  te  verlaten  (  't  welk wy  nimmermeer  geloven  en  fuilcn)  gy  moogt  u  wel 
verfekert  houden,  dat  fijne  Majefteit  daer  tegens  alle 
middelen  employeren  fal,  die  hem  God  verleent  heeft, 
om  u  daer  in  te  beletten,en  de  Catholijke  Religie  te  be- 

houden en  mainteneren ,  daer  van  hy  hem  fegt ,  en  ook 
is,  befchermeren  protecteur  :  en  in  dien  gy  tegens  u- 
wen  Conink  en  Overften  Prince  oorlogen  wilt ,  en  u- 
wen  natuerlijken  Vorft  en  Heere  veranderen  ('t  welk 
wy  ook  niet  en  geloven )  moet  gy  in  den  eerften  confi- 
dereren,  of  de  geeftelijke  enweerlijke  rechten  't  felve 
roelaten  en  permitteren,en  of  gy  recht  veerdige  en  wet- 

tige oorfake  daer  toe  hebt,  en  wat  fijne  Majefteit  tegens 
u  en  den  lande  gedaen  heeft,  enbefonderfedert'tlefte 
accoort ,  en  moet  gy  ook  fien  wat  profijt  gy  in  't  veran- deren hebben  fult.  En  alfmen  fulx  foude  willen  doen, 
men  mag  wel  denken  dat  fijne  Majefteit 't  felve  niet  lij- den en  fal   Ook  moet  gy  verftaen,  dat  fulx  by  unieten 
kan  gedaen  worden,  fonder  te  vallen  in  crime  van  re- 

bellie en  Ufie  Ma\e/èatis ,  daer  van  gy  niet  en  foud  wil- 
len belaft,  noch  alom  gediffameert  worden.  En  indien 

gy  't  felve  tegens  ons  doet ,  foud  ook  moeten  feggen  uit wit  oorfake ,  waer  in  dat  wy  tegens  't  accoort  gedaen fouden  hebben  ,  en  of  wy  niet  volbracht  en  hebben  alle 

't  gene  dat  by  ons  belooft  is  geweeft,  te  weten ,  de  Span- giaerden  te  doen  vertrecken ,  de  Sterkten  weder  te  ftel- 
len in  handen  van  deingeborene,  de  Privilegiën  te  re- 

ftitueren,  en  fonderlingen  ofwy  ook  niet  geufeert  en 
hebben  van  uitterfte  patientie,  fulx  dat  wy  van  eenige 
particuliere  perfonen  enige  indecentien,onbehoorlijk- 
heden  en  indigniteiten  geleden  hebben  ,  fo  wy  als  doen 
geen  middel  en  hadden  om  recht  en  juftitie  over  de  fel- 

ve te  hebben,  alles  procederende  door  de  temeriteit  en 
verwaentheH  van  't  gemene  volk ,  en  ook  om  nieuwe beroerte  en  trouhlen  te  verhoeden    En  ingevalle  men 
onsin'tbefonderen  particulier  foude  willen  inculpe- ren  van  contraventic ,  wy  fijn  veerdig  en  gereet  foiutie 
en  pertinente  antwoorde  daer  op  te  geven,  desniette 
min  indien  alle  deugt  en  weldaed  die  wy  den  lande  ge- 

daen hebben ,  fo  met  't  gene  dat  wy  in  Spangien  gefeid en  gedaen  hebben  voor  onfe  komfte  alhier ,  als  by  de 
tractaten  en  accoorden  byons  gemaekt  en  federtgeef- 
fectueert  in  alle  hare  pu.icten,  en  by  fijne  Maj.  geratifi- 
ceert ,  de  felve  niet  en  contenteren  ,  en  of  fy  den  ken  dat 
een  ander  hen  meer  deugt  foude  mogen  doen ,  onfe 
Heere  God  en  wil  niet  gehengen  ,  datmen  om  onfent 
wille, of t'onfer oorfake  in  oorlog  fouden  moeten  ko- men ,  want  wy  den  voornoemden  Staten  tot  BrulTel 
vergadert ,  hebben  doen  feggen  en  verklaren  ( fo  wy  u 
ook  tegen  woordelijk  feggen )  dat  in  dien  onfe  prefentie 
den  Generale  Staten  van  de  landen  niet  aengenaem  en 
ware,  en datfyeenen  anderen  Prince  of  Princeffe  van 
den  bloede  begeerden,die  hen  beter  aenftaen  foude,om 
te  regeren  en  gouvemeren  ,  mits 't  felfde  ons  te  ken- 

nen gevende ,  fijn  wy  bereet  t'famcntlijken  met  hen  fij- ne Majefteit  te  bidden  en  verfoeken  om  onfen  oorlof, 

en  te  mogen  wederkeren,  'tfy  in  Spangien  of  in  Ita- 
lien  ,  en  dat  in  onfe  plaetfe  een  ander  Gouvernenr  Ge- 

j  nerael  gefonden  worde ,  en  dat  daer  en  tuflehen  over 
|  beide fijden  refpcctivelijk  foude cefferen  alle  wapenin- 

gen,  hoftilirxit,  invaficn ,  beftcllingen  en  opfichtin- 
gen  van  krijgsvolk,  en  infonderheid  om  de  onderfa- 

ten van  defe  vexatien  ,  quellingen  ,  overlaft  en  uitte- 
ringen te  fupporteren  en  omlaftcn ,  en  de  felve  van  on* 

nutte  koften  te  verlichten  en  excuferen,  hebben  wy 
voorgehouden  en  geproponeert  datmen  over  beide  fij- 

CCCC  +  den 
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den  afdanken  foude  de  g«ne  die  airede  opge  hcht
  en  aen 

«renomen  zijn,daer  op  men  (ich  om  de  voorl
eden  faken 

niet  meer  betrouwen  en  mach,  noch  daer  v
angroten 

dienftverwachten,welkeprefentatiegeen{insgew
e,gert 

en  kan  worden ,  ten  zy  by  de  gene  die  tot  egeen  reden, 

accoord  noch  peis  en  willen  verftaen,en  co
nfecutivelij 

ken  en  is  in  cgenen  gevalle  van 
node  in  oorlog  te  ko> 

,  gelijk  een  veder  van  goed  jugement  opent
lijken 

fien  m!ch,gemerkt  dat  veel  lichter  is  fich  
te  veraccorde- 

ren,  dan  oorlog  te  voeren,  u  verfekerende 
 andermael 

dat  wy  van  onfen  wegen  daer  toe  genen  wille  geh
ad  en 

hebben,  noch  ook  om  de  Spangiaerden  te  doen  w
eder- 

keren ,  gelijk  tegens  dewaerheidde  vyanden  van  uwe 

vrede  en  ruftede  mare  doen  gaen ,  en  mocht  wel  gelo- 

ven,dat  indien  wy  van  fuiken  wille  en  meninge  gewee
ft 

hadden  ,  niemand  en  foude  ons  bedwongen  hebben
  de 

felvetedoen  vertrecken,noch  te  verlaten  de  fterkten 
 en 

plaetfen  die  fy  in  hadden :  maer  ter  contrarien  mogt  gy 

u  wel  verfekert  houden  datwy  anders  nieten  begeien
 

dan  de  vrede  en  rufte  van  den  Lande,en  tn  't  gouverne
- 

ment te  continueren  na  de  oude  forme  en  maniere  ge- 

lijk ten  tijde  van  wijlen  den  Keiler  onfer  lieven  Heere
 

en  Vader ,  en  by  de  Gouverneurs  van  fijnen  bloede  ge- 

daenisgeweeft  ,  en  boven  al  de  oprechte  Cathohjk
fe 

Roomfe  religie ,  en  de  behoorlijke  gehoorfaemheid
  tot 

fijner  Maj.  te  handhouden  en  mainteneren,fo  voorfz 
 is. 

Mits  welken  bidden  en  verfoeken  allen  en  enen  j egelij- 

ken ,  dat  fy  hun  niet  en  laten  bedriegen  noch  verabufe- 
ren  mette  valfe  intentien  en  calumnien  vande  vyanden, 

maer  dat  een  jeder  fich  hier  na  voege  en  rcgulere,en  dat 

men  fijne  Maj  noch  ons:in  fijn  plaecfe  nieten  dnnge or 

forfere  iet  te  doen  dat  wy  niet  en  willen,nog  en  betaemt 

gedaen  te  worden  voorde  welvaert  van  een  j  egelijk,  het 

welk  gy  by  u  fel  ven  wel  mogt  co  n  fidereren  en  j  ugeren, 

of  een  uitlandle  of  nabuerfe  oorlog  fo  ellendig ,  mifera- 

bel  en  calamiteus  is,als  fouden  wefen  een  inlandfe  en  ïn- 

teftine  oorlog ,  in  't  midden  van  den  Lande ,  tuffen  den 
Conink  en  fijne  onderfaten.  Overdenkt  dan  enaenfiet 

de  berovingen  en  laccagementen  van  Kerken ,  diftru- 
ctieen  fubverfie  van  fteden,  ruyne  en  bederffeniffe  van 

landen,  moorden,  vrouwen-kracht,  flavernye,verdruc- 

kinge  en  oppreffie  van  't  gemene  volk,  ceffatie  van  am- 
bachten,neringeen  koopmanfchap,en  van  allen  andere 

konften ,  en  ibnderlingen  dieren  tijd  en  piftilentie ,  en 

daer  en  boven  Gods  toorn  en  gramfchap  over  al,'t  welk 

by  goede  middelenen  mits  eikanderen  verftaende.lich
- 

telijken  verhoed,en  alle  dingen  in  rufte  en  vrede  geftclt 

foude  mogen  worden  ,  fo  voorfz  is.  Aen  merkt  ook  de 

infolentie'en  ongeregeltheid  van  de  foldaten  qualijk  ge- 
difciphneert  zijnde ,  aenfiet  hare ongetrouwigheid ,  en 

ook  hare  rapaciteit,  overlaft  en  roveryen.  Overdenkt 

Wne  datfy  pretenderen  hen  fchuldigtezijn,  't  welk betaelt  moet  worden,den  kleinen  middel  diemen  heeft 

om  geld  te  vinden,  en  dat  de  boosheid  fo  verre  geko- 

men is ,  dat  de  juftitie  geheel  veracht  word,  en  dat  't  ge- 
mein  volk  gebod  en  bevel  heeft  over  de  Regeerders  en 

Magiftraten,die  quade  over  de  goedwillige.  Waer  door 

men  opentlijk  voorfien  mach  wat  einde  daer  van  ko- 
men lal,  fonder  ook  te  vergeten  met  wat  Coninken 

Princegy  te  doen  hebt,  't  welk  doende  fultgy  beken- 

nen dat*de  gene  die  u  totter  oorlog  raden ,  uwe  alder- 
ergfte  en  uitterfte  vyanden  zijn ,  die  anders  niet  en  foe- 
ken  dan  u  en  uwe  Religie  te  niet  te  brengen ,  en  ook  te 

fien  uwe  ongehoorfaemheid  tegens  uwen  Conink,  we- 
tende dat  hare  verfekertheid  dependeert  van  u  weder- 

om te  ficn  in  nieuwe  troublen ,  alteratien  en  oorlog  te- 

gens fijne  voorfz.  Majeft.  en  tegens  ons.  Protefterende 
mits  dien  voor  God  en  de  wereld ,  indien  Wy  benodigt 

worden  de  wapenen  aen  te  nemen  en  oorlog  te  voeren 

('t  welk  God  door  fijne  bermhertigheid  verhoeden  wil) 
dattet  by  fijner  Maj.  of  onfe  fchuld  niet  toekomen  en 
fal,  maer  van  den  genen  die  met  haren  wapeningen  ons 

gedrongen  en  geforfeert  fouden  hebben  om  te  verwe- 

ren, en3 't  Land  dat  ons  bevolen  is  te  bewaren  en  be- 

©rro 

felarfajje 

ten  leet  foude  wefen.  En  daerom  fchcuwen  wy  't  felve, 
en  fullen  ook  fchouwen,fo  verre  alit  ons  mogelijk  werd. 
Begerende  dat  deie  brieven  alom  geleien  en  gelien  wor- 

den, totgetuigeniffe  van  onfe  goede  wille  en  affectie, 
en  om  te  betonen  dat  wy  egeenfins  verandert  en  zijn 
van  onfe  cerfte  meninge  en  maniere  van  fachtmoedig- 
heid ,  goedertierenheid  en  benevolentie ,  die  wy  altijds 
begeren  te  continueren ,  en  lanx  fo  meer  te  augmente- 
ren  en  vermeerderen ,  tot  alle  goede  en  getrouwe  vafal- 
len  en  onderfaten  van  fijner  Maj.  waer  voren  wy  hou- 

den degeneraliteitvan  den  Lande.  Wefende  alleenlijk 
bedroeft  dat  om  de  boosheid  van  fommige  quade  gee- 
ften ,  defe  fchone  en  goede  Landen  fo  deerlijk  en  jam- 

merlijk fich  fouden  bederven ,  't  welk  God  verhoeden 
moet.  Nu  dan,  lieve  befondere  goede  vrunden  aenfiet 
en  merkt  wie  oorfake  is  van  de  oorlog,en  wie  u  den  peis 

en  vrede  beforgt :  dien  onfe  Heere  God  u  verlenen  wil 
met  alle  deugt  en  welvaren, dat  wy  u  toewenfehen.  Uic 
't  Slot  van  Namen  den  14  dag  van  Augufto,  1*77. 

3^en  20  3Hhq.  heeft  ljp  /  ontfanaen  UebüenDe  ö'ant- tooojDebanDeJètatcnopfüne  23  aniculen/ öefonDen 
Den  7  %uq.  Inec  boren  becljaelt/  mette  ambwDe  Dan 
Den  15.  op  fijne  bJteben  ban  Den  13.  acDaen  Defe  na* 
bolgcnDe  toecölarinse  /  Die  Ijp  ober  gefonDen  fjeeft  öooj 

De  2ö!fJcl)oppen  ban  f  p?e  en  Sttvectjt  y  en  De  <0ecom* mtttecrDe  ban  De  &et|eiUjtte  liBajeftett. 

SYne  Hoogheid  hebbende  gelien  en  geeramlneert  de 
articulen  van  antwoorde  vanden  izdefermaendvan 

Aug.  gedaen  by  de  Gedeputeerde  der  Staten  Generael  femartm 

vergadert  tot  Bruffel,  op  andere  by  hem  aen  haerlieden  &?a®?" 
gefondenden  7  der  voorfz  maend.  Verklaert  dat  wel  fott^m 

redelijk  ware  dat  d'effecl:  fich  conformeerde  mette  goe-  acnö» 
de  woorden  en  geloften  van  gehoorfaemheid  die  fy  ook  g^tt dikmaels  repeteren.  £n  aengaende  de  vergevinge  die  fy  t&(\  t)00 

daer  by  voegen,  behoudeiijk  dat  de  wantrouwigheid  te2Bif> 
geweert  of  wech  genomen  fy,  het  is  een  fake  die  in  haer  Jj^lf : 
lieder  macht  is,  fo  fy  willen  het  ftuk  van  fijne  Hoogheid  p^  ̂  
gefondelijk  na  fijne  intentie  of  meninge  verftaen,welke  SÜftofitj 
geweeft  is  van  hem  te  verfien  van  verlekerheid  van  fij- 

nen perfoon ,  om  ue  rechtveerdige  oorfaken  van  twijf- 
fel  die  te  klaer  en  notoor  zijn.  En  dat  arger  is,  men  fiec 
dagelij  x  de  voorfz  Staten  attenteren  tegen  de  pacifica- 

tie, in  'tfaileren  vande  perfonender  onderdanen  des 
Coninx,  occuperende  op  een  nieuws  plaetfen,  en  doen- 

de aóten  van  geweld  en  hoftiliteit.  Gevende  den  Prince 
van  Orangien  occafie  van  gelijken  te  doen,  een  fake  on- 

lijdelijk, en  die  fijne  Hoogheid  met  recht  ter  herten 

neemt  en  hem  aentrekt,henluiden  daer  toe  of  om  't  ferf- 
dete  doen  geen  oorfake  met  allen  gegeven  te  hebben. 
Niettemin  op  dat  alle  de  werelt  wete  en  klaerder  verfta 

'  dat  hy  anders  niet  en  begeert,dan  den  peis,rufteeri  wel- 
varen van  den  Landen ,  en  te  fchouwen  fo  veel  hy  kan 

de  oorloge  ,  brekinge  of  onenigheid  mette  Staten,  vind 
fijne  Hoogheid  dienlijk,  en  is  te  vreden  (als  hy  ander- 

mael geprefenteert  heeft ,dat  fo  van  fijnen  wegen  als  van 
wegen  de  Generale  Staten  werde  gefonden  aen  fijne 
Maj.eenigeperfonagiedaertoete  noemen, om  defel- 
vige  te  informeren  van  den  jegenwoordigen  ftantder 
faken ,  en  de  felvige  te  bidden  dat  fijne  geliefte  fy ,  defe 
Landen  te  yerfien  van  een  ander  Prince  of  Princeffe 
van  den  bloede  ,om  te  gouverneren  defe  Landen  ,  en 
dat  midlertijd  by  maniere  van  interim  ceffere  alle  pra- 
ctijken  ,enterprinfen  ,  wapenen  en  hoftiliteit ,  ook  de 
lichtinge  van  volkeren  van  oorloge,  ter  eenre  als  ter  an- 

deren zijden  ,  en  werden  gecaffeert  en  verion  den  alle 

andere  met  folemnelen  eed  van  niet  ter  contrarien  t'at- 
tenteren ,  directelijk  of  indirectelijk  van  beider  zijden, 

midler  welker  tijd  fijneHoogheid  verftaet  te  fullen  blij- 
ven op't  kafteel  van  Namen,of  andeie  plaetfe  die  hy  fal 

verkiefen  mette  garde  diehy  bequaem  en  dienlijk  fal 

vinden  tot  fijne  verlekerheid,  en  te  gouverneren  't  land 
onder  d'autoriteit  van  fijne  Maj.  als  te  voren  gedaen  is, 
in  conformité  van  de  Pacificatie^ ,  en  eeuwig  Edict  vatt 
accoord ,  by  advijs  en  affiftentie  van  de  Raden  van  Sta 

En  fal  confecutivelij k  fijne  Maj.  benodigt  te,  Secreten,  en  financiën  refpeótivelijk.  En  op  dat  men 

worden  hem  te  dienen  en  behelpen  metten  fweerde  dat  tevryer  mach  communiceren  tuffen  fijne  Hoogheid 
hem  God  verleent  heeft  tot  befchermeniffe  van  de  Re-  en  de  Staten  alle  faken  die  fullen  voor  vallen  tot  dienfte 

ligic  en  goedwillige,  en  tot  ftraf  en  punitic  van  de  qua-  |  van  fijne  Maj.  en  weldaet  vande  landen,fal  men  mogen 

de,cn  om  hem  te  doen  obedieren,'c  welk  ons  uitter  ma-    letten  of  ad  viferen  de  plaetfe  waer  {y  midler  tijd  fullen -  '  blijver 



M77- 
blij  ven ,  fo  fy  niet  redelijk  en  vinden  te  komen  daer  fij ne  Hoogheid  is  of  fal  wefen  ,  of  nader  hem  te  komen 
om  te  feconderen  fijne  intentie  of  meninge  als  boven, en  te  mogen  confereren  en  metten  anderen  commu- 

niceren ,/o  op  't  fenden  vande  Gedeputeerde  als  alle andere  faken. 

£n  om  van  alle  voorgevallen  difputen  een  einde  te 
maken ,  en  die  noch  mochten  rijfen  op  de  pacificatie als  de  Staten  reprefenteren  en  by  feker  hen  recueil  en 

tv  ai  f"ch"ft»en  anderfins  noch  mochten  opftaen,fijneHoog- l*W  heid  begeert  wel  teverftaen  de  manieren ,  formen  en middelen  die  deStaten  hem  fullen  proponeren,om  daer 
toe  ten  aldereerften  te  mogen  komen .  Waer  door  den 
weg  van  wapenen  ,  alfus  appareht  tot  verderf  van  der 
Religie,  enconfufie  van  dertgemenen  ftaet,gehelijk fal  mogen  cefleren ,  verftaeridealtifdsdatdaeren  tuffen 
fijne  Hoogheid  fy  gerefpe&eert  en  gehoorfaemt,  als 
Gouverneur  en  Capitein  Generael,  en  als  eenigePrin- 
ce  van  den  bloede,gelijke  laft  gehad  hebbende,en  gelijk de  Staten  hem  hebben  belooft  en  gefworen.  Gedaen 
in 't  kafteel  van  Namen  den  »o  Augufti  1577  On- dertekent 

B  E  R  T  I. 

&e£taten  tth  gepufte/  bcrftlaringe  en  pjefenta* tteomfangenen  gebiftteect  BebuenbcenbemerHenbe 
bat  3&on  fjan  met  al  befe  fcBone  en  opgep?onfete  p?e* fentanen  /  niet  anberg  en  focfit  ban  een  jegeltjR  te  aftu* 
fecen  /  a\$  of  lp  niet  anberg  en  begeerbe  ban  ben  b?ebe 
aen  fnn3nbcbolRomeajR  te  brillen  Bouben/  en  bat  Bet 
aen  ben  Staten  geb?a&  bat  be  b?ebenfetonberBoüben entoerbe/baer  fptoel  toifïenbatBp  ter  contrarie  on- 

eer be  Banb  niet  anbers? en toatf pjactiferenbe/ ban  be* 
fe  atanben  en  be  Staten  ban  bien  te  blameren/  en  niet 
2"!2! in  5C  ̂üaöc  W*  te  brengen  ban  be  Conin&ln; 
6e|fêa)efïett/maer  oor  ban  alle  be  toerelb /  ja  bat  BP 
tenbefenfeJMuijbeatëBP  btifbantge  fcöone  p?efem 
jatten  fcfieen  te  boen  ai$BP  Bier  boet/  en  te  boren  bp 
fpnbneben  ban  ben  13  befer  maenb  gebaen  fiabbe/ 
He  ̂taten  ten  fjooöflen  itf  blamerenbe  ban  fietterpe  en rebellie.  &o  Beeft  Bun-ïuiben  bangoeb  gebocDtom toecB  te  nemen  alk  calumnlen  /  baec  mebe  Bp  Ben-lui* 
benford*  te  beftoacen/ eens  uitten  monbe  te  fp?efeen/ enbttfcBoon  mom-aengeficBtaf  tetcecfeenen  teont- 
becRen/enopfïjne  pjefentatien  fbljc  te  anttooo?ben/ 
bat  bpmbienfnne  meninge  fulrig/altf  Bp  boo?geeft/ be  fa&e  Baefl  Honbe  geBolpen  toefen,  ̂ aerom  ben 
a+  Augufti  't  felbe  gearreffeert  Bebbcnbe  /  om  Bern  ge* fbnbente  toerben:  fo  Beeft  BP  «ocB  al  boren  boojbe 
Heere  ban  <02ObbenöonH  tot  b?eber  beclaratié  ban  fï>* 
nep?efentatiebp  monbe  en  gefcB?f  fte  Dit  nabolgenbe 
atë  notB  geetBibeert  en  bewoont/  't  toelR  top  Bier  nocB eerff  fullen  flelien/tcneinbe  ailetfte  beter  mach  toer* benberftaert. 

■  ■  ̂        . 

MN*'  13^.  ̂cere  ran  Grobbendonk  verklaert  van  wegen 
^  -^-^ fijne  Hoogheid  aen  mijnen  Heeren  de  Staten  Ge- nerael vergadert  in  defe  ftad  van  Bruflèl,  uit  krachte  der 
»*£  brieven  van  credencie  van  fijne  voorfz  Hoogheid  van 
m  den  2+  defer jegenwoordiger  maend  van  Augufti  vol- 
wtat'  gens  den  laft  die hy  daer  van  heeft. 
*©on  Eerftlijk  alfo  fijne  Hoogheid  door  de  Biffchoppen 
'  S5  Y?11  J Pre  en  Atrech  t ,  en  andere  Gedeputeerde  van  de 

Keiferhjke  Majeft.  heeft  verklaert  fijne  goede  meninge 
en  intentie,  ook  goeden  wille  om  t'excuferen  d'oorlo- 
genen  quadendaer  vandependerende,  enookgepre- femeert  heeft  van  fijner  fijde  te  doen  ftille  ftaen  alle  ho- 
itiliteit ,  felfs  te  cafferen  't  volk  van  oorloge  by  hem  ge- licht ,  en  te  wederbieden  alle  de  gene  die  van  buiten 
,  5  Lands  hy  mocht  gereet  hebben ,  om  te  doen  marche- 

ren, ook  om  daetlijk  hen  folemnelen  eed  te  doen,  en 
vorder  om  de  Sraten  naerder  appaifement  te  doen ,  die 

.  ielve  fijne  Hoogheid  fal  te  vrcden  wefen  dat  fy  fuffifan- te  mannen  fenden ,  en  op  de  welke  fy  hen  vertrouwen 
in  alle  vlecken  daer  fy  't  van  node  fullen  vinden ,  om  te hen  ofter  alfo  gedaen  word. 

Temeer,  op  dat  men  geen  achterdenken  en  hebbe 
dat  men  procedeert  ter  quadcr  trouwen,  dat  hy  te  yre- 

OórJpronk  der  Nederland/e  Beroerten, 

üCt* 
rad. 

den  is  tot  obfervantie  der  voorfz  faken,  te  oeven  of  ftel- len  gyfelaers  in  neutrale  hand  van  den  Biflchop  van 
Luik  tot  Hoey  of  elderfiris.  P Alles  behoudelijk  dat  van  der  Staten  zijde  van  eelii. 
ken  gedaen  worde,  en  ook  volkgefonden  worde  daer hen  goeddunken  fal,  om  ook  verfekert  te  zijn  vande voprfz  Heeren  Staten. 

h^eue V°?Cz  aJf°gedaen  i  nademael  zijneHoog- heid  fich  yind  gevallen  in  fuik  een  inconvenient ,  door de  praöijken  van  de  genigedie  hebben  gemachineert 

S^TiT  Perf°°n  J  die  duhken  dathV  't  Land  niet wel  en  fal  konnen  gouverneren  in  ftilte ,  't  gene  hv  felfs 
b«^,fc«eftlaft«peven  aen  de  voornoem  de^vfn Grobbendonk  te  verfoeken  de  Staten,  dat  fy  op  'tal. derhaeft  mogelijk ,  fenden  aen  fijne  Majeft.  perfooft  of perfonenvan  Edelen  en  Prelaten ,  gequaliffcem,  om 

Gouverneur  vanden  bloede,  prefenterehde  te  fecon- 
deren de  genigedie  van  haer-lieder  wegen  daer  fullen worden  gefonden,  en  ook  fo  favorabelijktefchrijven 

als  hy  fal  mogen,  en  ihgevalle  fy  niemand  willig  en  vin- den rotte  voorfz  reife,  dat  hy  felfs  fal  fenden  een  Edel- 
man die  hy  ten  propooftè  vinden  fal ,  met  brieven  ren fclven  effede  dienende  ,  fo  wel  voor  hem  felven  als voor  de  Staten  die  fullen  willen  fchrij  ven. 

Hebbende  fijne  Hoogheid  verklaert 'aen  de  voorfz Grobbendonk,  een  gewiffeof  valte  hope  te  hebben,  als 
kennende  fijne  Maj.feer  toegedaende  tranquilliteiten ruftender  felver  Landen  ,  dat  fijne  Hoogheid  fonder vertrek  fal  accommoderen  en  hem  refolveren ,  waer 
toe  fijne  Hoogheid  in  't  Verfoeken  van  fijn  ooilof  fal  de hand  houden. 

Dunkende  fijne  Hoogheid  om  te  meer  te  bewegen linie  Maj.  te  continueren  den  wech  Van  benevolentie airede  begonnen,  dat  de  voorfz  Staten  fouden  weldoen 
eenig  bewijs  te  doen  van  hare  goede  intentie  van  ge- 
Jooriaemheid,  aengaende  de  pöinden  by  hem  ver- f  ocht ,  fonder  alles  uit  te  ftellen  op  de  miftrouwigheid, 
de  welke  procederende  als  boven ,  fal  moeten  cefTeren, en  fal  fijne  voorfz  Hoogheid  fo  veelte  beter  fonda- 

ment hebben  te  fchrij  ven,  en  confirmeren  fijrie  Maj  in 
fijn  goed  propooftnaden  goeden  wille  die  hem  blijft, 
en  fal  blijven  altijd,  ten  refpeóte  van  de  Staten^om  haer' heden  te  procureren  peis  en  rufte  ,  niet  tegenftaende t  voorfz  inconvenient  daer  in  hy  is  gevallen. 

Oftererende  fijn  Hoogheid  (cefferende  de  middelen 
voorfz  alle  armeyen  en  vyandfehappen )  te  gouverne- 

ren na  de  pacificatie  in  alle  foetigheidop  'tkafteelvan Namen,  verfoekende  dat  de  Staten  ten  regard  van  't  ge- 
ne gefchied  is,  gene  inftantie  meer  te  willen  doenfte abandonneren  de  voorfz  plaetfe ,  of  anders  daer  hy  me- nen fal  fijn  perfoon  verfekert  te  hebben  ten  aenfien  van t  voornoemde  incöttvenient. 
Begerende  middelretijd ,  dat  alle  't  gene  na  oorlog 

fmaektceflere,'te  weten  exploicTren  van  wapenen,faife- ment  van  goederen  van  degene  die  fijnen  perfoon  vol- 
gen,  onthoudinge  van  gevangenen ,  en  belettinge  van 

vry  komen  en  gaen ,  als  zijn  Hoogheid  jegelijk  prefen- teertdiebyhem  fullen  willen  komen,  en  begeert  dat 
van  de  zijde  der  Staten,  fy  'cfelfde  reciproquelijk  ge- daen ,  op  dat  alles  de  vrede  fmake  en  niet  der  oorloge. En  menende  fijne  Hoogheid  by  de  prefentatie  als 
boven  voldaen  te  hebben  tot  fijn  juftificatie  aen  deSta- 

ten en  anderen*  fo  de  voorfz  Staten  hem  niet  en  willen 
verftaen,  maer  continueren  alle  begonnen  hoftiliteiten 
en  bewijs  van  oorloge ,  dat  hy  fal  gedwongen  wefen  te verklaren,  dat  hy  niet  en  mach  noch  en  wil  fulx  verdra- 

gen, maer  dat  hy  fal  prorefteren  «Toorlog  niet  te  komen 
by  fijne  fchuld  noch  de  fchade  tot  zijn  lafte. 

Geexhibeert  inde  vergaderinge  der  Staten  den  2^ vanOogft.  1577. 

m  bolgt  be  anttooojbe  Der  boo?f3  Staten  op  't  ge* fcB?ifte/bp  fijn  ̂ oogfjeib  aen  Bcnluiben/boo?  be  bootfj 
2WcBoppen  ban  f  peren  en  Utrecht  /  gefonben. 

$Gk 

["JE  Staten  bedanken  bovenal  fijne  Hoogheid  van 

3Cnf; 
|c  otaren  Deaanicen  Doven  al  lijne  rtoogheidvan    an?.- 
de  begeerlijkheid  diehy  toont  te  hebben  tot  onder  $J?jJL 

hou« 



%c% Het  elfde  Boek. 

'x577. 

! jen  ge* 
fonöen/ 
feoo?  be 

renen 

m&»  houdinge  van  de  pacificatie,  rulleen
  welvaertvande 

nerael  Unden ?  en  van  de  belofte  die  hy  doet  voor  fo  veel  hy 

ÏSiX  61  mogen  van  die  niet  te  full
en  breken. 

SKI  Welke  volgende  de  voorla  Staten  ook
  verklaren 

«fan  aen  Van  haer  lieder  zyde,  gene  fake  meer  ter  herten  gehad 

,en  ,w'  hebben  dan  de  fel ve  pacificatie  t'onderhouden ,  welke 

fy  verftaen  in  alle  hare  poinden  en  articulen  on
der- 

houden te  hebben,  ook  gedragen  te  hebben  fulke  forge 

tot  onderhoud  van  de  Roomfe  Cathohjke  Religie ,  en 

de  gehoorfaemheid  van  fijne  Maj. ,  en  fijne  Hoogheid, 

als  behoort,  enfulx  als  fy  gewoonlijk  zijn  te  dragen 

aen  hare  natuerlij  ke  Princen  en  Souvereme  Heeren,en 

aen  de  Gouverneurs  van  haren  wegen  gefonden. 

So  federt'thaeftig  vertrek  van  lijn  Hoogheid  op  t 

kafteel  van  Namen  grote  occafie  geboren  is  van  wan- 

trouwigheid, alfohet  den  Staten  niet  gebleken  is  van 
de  ooriake  die  fijne  Hoogheid  fegt  gehad  te  hebben  van 

fulxte  doen,  hoe  wel  fijne  Hoogheid  daeromisver- 

focht  geweeft  tot  verfcheiden  reilen,  en  konnen  yan 

fijne  intentie  anders  niet  oordelen  dan  twijfelachtig. 

So  mits  dat  fy  gefien  hebben  de  inhouden  van  fijne 

Hoogheids  brieven,  en  van  de  Secretaris Efcovedo , 

afgeworpen  inVrankrijk,  de  Duitfen  onder  de  hand 

onderhouden ,  't  faiffement  van  Charlemont  en  kafteel 

Samfon,  de  praktijken  en  entreprinfen  op 't  kafteel 
van  Antwerpen  en  andere  verfcheide  beleidingen , 

provifien  en  fecrete  preparatien  van  oorloge,  't  gene 

dwingt  de  Staten  op  hare  hoede  te  zijn  en  te  doen  dat- 

ter  toe  dient,  om  van  'He  kanten  niet  on  verflens  over- 

vallen te  worden  ,'t  gene  van  rechte  haer  lieder  geoor- 
loft  is.  .  ,        . ' 

Als  ook  om  te  nebben  doen  vertrecken  uit  een  ïge 

fteden  en  plaetfen  de  Duitfen  aldaer  wefende,  en  gefai-
 

feert den Colonellen,  aengefien  haer  lieder  heime
lijk 

verftanden  tradtaet  gemaekt  met  fijne  Hoogheid,  di-
 

rettelijk  contrarie  de  intentie  van  de  Staten  en  van  de
 

mcificatie,  en  tegen  de  gelofte  gedaen  aen  de  Staten
 

van  wegen  fijn  Hoogheid  tot  Mechelen ,  ter  prefentie 

van  de  AmbafTadeurs  van  de  Keifer ,  en  Gedeputeerde 

der  voorfz'  Staten.  En  fiendedat  de  voorfz  Duitfen 
met  redelijkheid  niet  en  wilden  te  vreden  zij  ̂volgen- 

de de  pacificatie,  dat  ook  den  tijd  by  fijne  Hoogheid 

haer  Heden  geprefigeert  was  overftreken,  wefende  ge- 

caffeert  en  gedreigt ,  fo  fy  niet  en  accordeerden  en  uitte 

fteden  niet  en  vertrocken  en  uitte  geoccupeerde  plaet- 
fen dat  hy  fich  mette  Staten  foude  voegen,om  hen  daer 

toe'te  dwingen ,  daerom  is  hen  vertrek  maer  conform 
de  refolutie  en  intentie  van  fijne  Hoogheid. 

Sois  noch  dat  mits  de  voorfz  redenen  fo  pregnant , 

de  Staten  fouden  noch  hebben  rechtveerdige  oorfaek, 

hen  niet  alleen  te  beklagen,  maer  ook  hen  niet  te  ve
r- 

trouwen dan  in  God ,  den  Konink  haren  Souvereinen 

Heere,  en  hare  rechtveerdige  fake. 

Nochtans  continuerende  ten  refpedte  van  de  liefde 

en  affectie  die  fy  dragen,  gedragen  hebben,  en  noch
 

dragen  in  der  eeuwigheid  aen  fijne  Maj.,  en  om  met
- 

ter  daed  te  betonen  de  grote  begeerte  die  fy  hebben  te 

dempen  defe  veranderingen  en  apparente  oorlogen,  en 

te  komen  tot  een  gemeine  rufte,  den  doel  en  't  wit  van 

haer  lieder  pretentie.  Bidden  dat  fijne  Hoogheid  be- 
lieve  hem  t'ontwapenen ,  en  alfins  fijn  geweld  terftond 

nederleggc,  fo  vremdelingen  als  van  den  lande,  verfen- 
dcnde  en  doen  vertrecken  promptelijk  de  Duitfen  uit- 

te voorfz  landen ,  renuncierende  van  de  liguen  of  ver  • 

bintenifiebyhem  gemaekt  metten  Hertoge  van  Gui- 
fe,  en  anderen ,ook  niet  en  gebruike  achterraed,doende 

vertrecken  de  perfonen  diemen  verllaet  quaed  officie 

te  doen  by  fijne  Hoogheid  ,af  kerende  de  gemene  rufte, 

alfo  hy  te  meer  reifen  daer  toe  is  verfocht  geweeft.  En 

't  (elfde  gedaen,  hem  weder  te  komen  voegen  by  de 
Heeren  Staten  volgens  de  réciproque  alliantie  gemaekt 

en  gelooft,  omnadeadvys  van  den  Rade  van  State  te 

gouverneren  of  regeren  volgende  de  abfolute  intentie 

van  fijne  Maj.,  hem  houdende  fijne  Hoogheid,  en 

doende  effectueren  't  gene  geiefol veert  fal  worden  by 
de  meefte  opinien  van  dievandevoorlzRade,  daer 

van  alle  de  depefchen  by  een  principaelften  van  hen 

fullen  worden  geparaphcert ,  of  by  gebreke  van  dien 

fullen  gehouden  worden  van  geendcr  weerden,  alles  in 
der  Jaken  van  ouden  tijde  geftelt  terdifpofitie  van  de 
yoorfz  Heeren  Raden. 

En  alles  ook  behoudelijk  voorgaende  eed  by  fijn« 

Hoogheid,  van  alle  het  gepaffeerde  te  vergeten, en  t'ag- 
greëren  't  gene  is  gedaen  en  gerefolvecrt  federt  defe 
lefte  veranderinge ,  ook  't  felve  te  doen  aggreëren  by 
fijne  Majeft.  in  behoorlijke  for  men ,  fonder  te  mogen 

doen  eenig  onderfoek  hier  namaels ,  't  gene  wien  het 
fy  in't  particulier.  Redreflerende  door  dien  middel  de 
gelefte.ofverfmachte  vertrouwigheid ,  door  infraclric 

of  brekinge  van  verfcheide  articulen  van  den  traórate 
van  peis  en  het  eeuwig  edid  of  gebod ,  geaggreeert  en 

geapprobeert  by  fijne  Majefteit 
Of  wel,fo  fijne  Hoogheid  geliefde  waer  te  nemen  de 

occafien  van  fijne  vermeerderinge  en  groter  autoriteit 
elderfins ,  en  dat  om  de  akerarien  en  miftrouwigheden 

gedrukt  in't  herte  der  onderdanen  van  fijne  Maj. ,  en 
om  andere  confideratien  fijne  Hoogheid  niet  goed  en 

vonde  te  continueren  zijn  voorfz  gouvernemente :  (F.  279.) 

maer  foude  gerefolveerc  zijn  te  vertrecken  als  hy  offe- 

reert  en  prefenteert,de  Staten  fullen  hen  daer  in  accom- 
moderen ,  en  indien  gevalle  fal  mogen  laten  fijnen  laft 

den  Heeren  Raden  van  State  daer  toe  geftelt  by  fijn 

Mij.  en  alfo  fy  deden  ten  tijde  van  fijnder  komfte,  en 

dat  by  provifie ,  en  verwachtende  dat  fijne  Majefteit 
daer  in  hebbe  verfien ,  van  eenigen  Prince  of  Prin- 

ceffe  van  fijnen  bloede,  eenig  middel  totten ftaet in 

den  welkende  faken  hen  laten  vinden  om  teconferve- 
ren  de  Catholijke  Roomfe  Religie,  de  grootheid  en 

autoriteit  van  fijne  Majefteit,  en  de  gemene  rufte. 

Employerende  ten  overvloed  en  perfifterende  de 
voorfz  Staten  totten  gefchriften  en  declaratien  hier 

voormaels  gefoncien  aen  fijne  Hoogheid. 
Sus  en  konnen  de  Staten  niet  nalaten  te  fuppliceren 

fijn  Hoogheid ,  te  willen  aflaten  haer  lieden  te  belaften 

aen  menig  Princen  en  Potentaten  van  de  Chriften- 
heidvanherefien,  rebellie,  en  als  niet  pretenderende 

dan  te  leven  fonder  breidel  of  toom  ,  en  in  alle  liber- 

teitvan  Religie  en  anderfins,  alfo  fy  des  wel  gead ver- 

teert zijn,  dat  hy  heeft  gedaen  tegen  alle  redenen ,  na- 
mentlijk  ook  aen  de  Keiferinne ,  by  brieven  van  de  14» 

yan  defe  maend  van  Oogft,  met  fijn  eigen  hand. 

3&on  gian  mer-öenbe  bat  be  Staten  ooft  fo  fïetfjt 
niet  en  toacen/  of  fp  toeeftonben  toelbatöpgebeinf* 
öeuïfi  fianbelöe  /  en  dat  beïicaen  /  fo  be  fabel  feib  /  be 

©ogte  gaflgenoobDabbe/  Oeeft  nocljtantf  goeb  ge* 
toonben  baer  op  niet  geDeel  te  ftoijgen/  nochte  006 
't  gene  be  Staten  baec  üp  bcr  focijten  toe  te  (laen/maec 
heeft  baec  op  befe  annotatien  boen  (lellen  /  ( foefeenbe 
alfo  befafte  met  langen  treinen  fcljonen  fcDtjntetoec* 

teeefcen  / )  al£  eerfi  op  't  eerfie  acticul. 
<®p 't  eer(te  artictrï. 

SYne  Hoogheid  heeft  geeffe&ueert  en  fal  altijds  ten    m 

effecte  bringen ,  alle  't  gene  behoren  fal  tot  de  rufte  3«» en  vrede  van  den  lande ,  fonder  eenigfins  te  breken  de  gjjjj 

Pacificatie,  mits 't  felfde  ook  doende  de  Staten.  ant'to  » 
bc  De  1 «©p'tttoebe.  &w\ 

Sijne  Hoogheid  hoort  geerne  dat  de  voorfz  Staten  g>j! daer  in  met  accorderen.  «,   I 

<©p  't  berbe  ( tóerbe  en  toijfbe, 
Sijne  Hoogheid  heeft  verklaert ,  dat  hy  fich  dikwils 

verwondert,  te  fien  dat  de  Staten  oorfaek  van  wantrou- 

wigheid hebben  genomen  op  fijn  vertrek  op 't  kafteel van  Namen,  haer  lieden  verklaert  hebbende  de  over- 

gocde  redenen  die  hem  daer  toe  hebben  occafie  gege- 
ven. En  nademael  fy  leggen  niet  te  konnen  oordelen 

van  fijne  intentie  of  meninge ,  dan  in  twijfel ,  hoe  wel 
hem  bedunkt  dat  in  fulke,  en  anderen  gevallen  men 

wel  foude  behoren  fijn  feggen  te  geloven.  Endathy 

hielt  van  een  groot  remedie  fich  te  wachten  van  de  con- 

fpiratie,liever  dan  t'ondecken,om  de  memorie  te  dem- 
pen ,  nochtans  aengefien  de  menigvuldige  inftantien 

die  de  Staten  hem  doen ,  hy  fend  haer  lieden  wat  opent-, 

lijkerdeparticulariteitenby  brieven  hier  ge  voegt,  die- 
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mede  dienen  fullen  tot  voldoeninge  van  het  vierde  en 
vijfde  articul  volgende.  By  welke  bevonden  fullen 
worden  de  woorden  en  geloften  van  zijn  Hoogheid 
traerachtig ,  en  leugenachtig  de  gene  die  gefegt  hebben 
of feggen  fullen  ter  contrarien. 

<&p'tfeffe. 
Alfo  ditarticul-houd  verfeheide  réciproque  articu- 

len ,  en  op  welke  gefchriften  fijn  gedicnt  van  d'een  en 
d'andcr  fijde ,  fijne  Hoogheid  en  begeert  niet  dan  hem 
t'accommoderen  met  gemein  accoort  in  conformité van  de  Pacificatie  en  met  alle  reden,  als  hy  airede diver- 
fe  reifen  heeft  geproponeert  en  geprefenteert,  fo  op  't  li- 
centement  van  't  volk  van  oorloge ,  te  weten  fufpecle perfonen  ,  fecrete  en  achterraden  ,  en  anderfins.  Ten 
welken  effe&e  hy  goed  vind  dat  van  wederfijden  Com- 
miffariftèn  werden  genomineert  ,  om  teriïond  met 
pertinente  macht,  onder  mutuele  communicatie  die 
te  fluiten  en  arrefteren ,  op  dat  de  rraeïaten  van  Pacifi- 

catie en  't  eeuwig  Edic~t  worden  gehelijk  geefïedtueert, en  datter  geen  fcruple  noch  achterraed  meer  en  fy 
<®P'tfebenffe.« 

Sijne  Hoogheid  fal  te  vreden  wefen  hier  in  de  Staten 

Öoripronk  der  Nederland/e  Beroerten. 

••SÖSH?8* fal  a"cjEf  Wfbuftw  totem/ Muit 
ien/  mat  ban  be  fafic  tö  i  baerom  i&  mo  rnr  ££tu« 

fSSSjS^SSP  vm»m™P  «  beröoiencnue" 
f  «J  JJUen  /  a  tf  toefenbe  een  ban  be  betten  tien  ©iffrX «ren  mma,  ̂ 0  mt  aRBraBBK 

M J"  ?«**  :  $ ift  <*°  &t  wy  by  diverfe  onfe  brie- 
ven  die  wy  gefchrevcn  hebben ,  fo  aen  deStaten  te 

redeneen onfe  werken  en  aaien!  En  namémÜken 
by  onfe  brieven  van  den  H  van  defer  maend™""  wel- ken ons  bedunkt  dat  daerinegeen  fcrupele  oTfwarig- 
heidmeerenbehnr»rfr«.„0r  °   S   ,       .    .     o 

8o-J. 

2&fcbm 
ban  ©on 

3Jenam 
Degene* 
talent 

parttcu* 
Itere 

^rarrti en^te* benban 
bfri2+. 
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aijne  Hoogheid  (al  te  vreden  wefen  hier  in  de  Staten  heid  meer  en  behonrV  rZ \  r  ë  ?"&*?.  ofI  wang- 
te  believen,  op  een  nieu  weder  vergetende  alle  dingen,  fo  kla« en  evidem  fi  n  M*? '  F"*1*'  ?*  aJle/aken 
om  eenmael  't  land  in  rulle  te  (lellen .  weder  rechtend    fc  £=EE5S5£; Maer  Verftaen  "ochtansdat  de- om  eenmael  t  land  in  rulle  te  Hellen ,  weder  rechtende 
de  faken  inde  eerfte  termen,  en  opdat  poindl  fullen 
de  Gedeputeerde  nader  communiceren,  en  men  fal 
fien  hoe  hem  dit  fal  willen  voegen. 

<®P'tartjffe. 
Een  jegehjk  verflaet,  dat  fijne  Hoogheid  niet  en  wilt 

noch  en  mag  by  on  weteen  fonder  merkelijke  toelatin- 
ge  van  fijne  Maj.  fich  van  hier  vertrecken  :  maer  dat  hy moetrcgeleren  volgens  fijne  inflrudien ,  lefleaccoor- 
den  ,  en  oude  gewoonte  van  doen  ,  alfo  hy  bevonden 
hadde  tot  defe nieuwe  wantrouwigheid ,  daerom  moet 
men  alfo  gebruiken  als  fijn  Hoogheid  heeft  doen  ver. 
ttaen ,  verwachtende  d'ordre  van  fijne  Maj. <®p'tnegenfte» 

articulen ,  men  fal  fien  die  te  Hellen  by  gefchrifte gende  de  reden  en  meininge  van  partijen. 
Sijne  Hoogheid  heeft  altijds  goede  opinie  gehad  van degenerahteit  der  Staren,  en  fal  de  felfde  noch  hou- 

den ,  dewijle  datfy  fullen  blijven  goede  en  getrouwe 
onderdanen,  en  in  de  devotie  van  fijne  Maj.  als  fy  ge- 

loven ,  maer  met  grote  reden  en  fal  hy  't  niet  doen,  met 
degenigedie  contrarie  doende.  Gedaen  op'tCafïeel 
vanNamendenz8.vanOogft.  1577.  Onder  flond ge- 

fchreven by  ordonnantie  van  fijne  Hoogheid.  Onder- tekent 
Berti. 

feperturbateurs  van  de  ge»«  rSSSfBSKS metandersen  begeren  dan  een  geweldige  oorloge  en daer  toe fy  u  te  recht  of  onrecht  willen  brengend  de oren  volblafen  van  etlijke gepercipieerde  brfeven  van 

22Ï5*"  ?ecreraris  E^ovedo,  in  Martioen  A- 

Ln  JSSfi  alrer  WLt0tten  g°u^rnementeontfan- 
gen  waren)  aen  fijne  Maj.  gefchreven,  en  ook  van  de 

ben  nJrlTden,  C°Io?e1  Focker  gereven  heb- 
ben ,  om  te  onen  dat  wy  fimulerende  de  Duitfe  en  an- der krijgsvolk  van  de  Staten  tecafferen  en  afdanken,  de 

dtl ?•£&?  dlCnft  ae"namen>  op'sConinx  befol- dinge,  endatwy  geveinfden  ons  perfoons  tebeduch- 

11  S?\  S  Z  !Crirek  °P  dit  Slot  eu  Cafteel>  en  ons 
5SPS2S?  ,de  ? erkten » om  on^er  fuik  dekfel  en de  Pacificatie 

t^l^.ïr  de.  voorfe  Commiflarinen  defe  I  cdfcrf.ttóSjiffiSÏÏSÏÏ^Ï .vol-    inbreken,  't  welk  de  drie  punftfn  fijn ,  daer  medefy 

ryt  bjteben  baer  ban  Ru  in  't  berbe  articul  btc; -^^maenö/  bic  ötcr  bp  gebocgt  fijn  /  fjaöiJeljnaenöe 1 1  ben  rjenerale  en  particuliere  Staten  öefcO?enen/  eri  fijn  gc-- 
ff    oatcert  öen  24  lugufii  uit  't  <$lot  ̂ amen/  Daer  in  f;n te  hennen  oceftujieöe  gene  3ijn  tie  Ijem  aengeüjocfjt iicuocn  /  bat  op  3ijnen  perfoon  lagen  geleiö  toeröen/ 

fonoer  nocrjtanö  te  noinineren  /  toie  öe  lage  legger^ toaren :  \3M  gefijfeen  beltent  öp  ooft  Daer  in  ben  Danbel 
motte  l^oogömtfe  Coloncllen  /  maer  feïb  bat  alle^  tot Hmebcrfehcrmgegcbaen  te  ficbbett/öoe  fïecötbe  eren; 
f c  itf  /  fal  ben  lcfec  ter  gelegenber  plaetfe  binben  befo^ lutic/  Doetoeibefelbc  licntfean  berftaen  toerben/bn 
Degene  bieooft  ban  geen  groot  oo?beel  en5ijn.  •&& gciurbenentlni  genocgfaembe  brieben  aen^ijniBar. gclïipebcnbie  geintercipteect  en  ontcijfert  3ijn:  maer fcio  batmenmoet  letten  op  ben  t\\\\  bat  W  gefetoeben 
m  öjtoeeft  /  't  toeiB  ooft  t'5ijnber  plaetfe fjp  ben  £ta; 2L22?  ÏCIb  toerD/  en  aenaaenbe  tje  brieben  ban 
€fcobebo  /  beifilaert  nem  bieniet  aentegaen/baer tegen  bn  bc  graten  gefeib  toerb  /  bat  fuift  iö  een  ftranfi funbament/nabienria  fjemtotte  felbetórefererenbe/ 
gelnft  fiii  ooft  aen  f  ocftecfcfmjft/  na  bat  befelbeuit 2üt  tbierpenbertogen  toaö  binnen  bergen  op  ̂ oom/ 

fihiï?""  '51'0?1  cn  {)m*  m  "em  mn  oelbte 
tfr^u"  Sf f"' feci'  *w  ban  aIlc^  «nKtrtc  ber, 
SSSfr  ?n  f!,,1c  3!Ba,'eft-  °P 't  gene  Tm  ben  felben Dabocboenbertogen  boo:  ben  ̂ ccretaritf  <!?fcobebo. 

ons  t  onrecht  en  calumnieufelijk  willen  belaflen ,  heb- 

d>ennnLrer0m  VOOrg°ed  aeng<*en  opdefelvcpun- ta ;  n  te  feggen  en  verklaren  by  goede  orden  en  manie- 
re ,  t  gene  deflèr  in  der  waerheid  af  is ,  boven  't  inhou- den van  onfe  voorfz  voorgaende  brieven 
herftelijk.  Aengaende  de  brieven  by  defe  oproer- 

ders  van  oorloge  afgenomen,  en  by  hen  gedecijf ree  rt, 
feggen  wy  dat  fuik  feit  onder  particuliere  perfonen  een grote  merkelijke  injurieis,  encrijm  van  valsheid :  en dat  de  brieven  van  fijnen  Souvereinen  en  Overften Pnnce,  of  van  fijnen  Stadholder  Generael  af  te  nemen, intercipieren  en  opbreken  ,iscri\m UfcMajeflatis,  en vangehjkeniftookdeopgebroken  brieven  te decijfre- 
ren ,  en  te  penetreren  en  onderfoeken  't  fecreet  van  fij- ne xMaj .  tegens  fijnen  wille ,  gelijk  ook  fulke  ade  en  feit is  regens  de  Pacificatie  en  alle  finceriteit ,  des  te  meer 
dattet  als  doen  al  peis  en  vrede  was,  fonder  van  fijn  Ma- jeiteits  tijde  eenigerhande  alteratie  te  fijn. 

En  hoe  wel  dat  de  voorfz  brieven  ia  Vrankrijk  afge- 
nomen en  gedetreuiïeert  fijn  geweeft ,  fo  men  fegt ,  en 

dat  t  felfde  van  wegen  de  Prince  van  Orangien  niet  ge- daenenfy(gelijkmen  verflaet  dattet gedaen is) noch- 
S?S-  u00/  reverencie  en  gehoorfaemheid  van  zijner Maj.  had  men  behooet  de  felve  te  renvoyeren  gantsen heel,  t  welk  goede  vaflallen  en  onderfaten  fchuldig  wa- 

ren te  doen.  
& 

Hoe  dat  het  Cy ,  't  felfde  is  een  ade  en  feit  van  grotfe ternenteiten  verwaentheid,  betuigende  een  ondank- 
baerheid  aen  fijne  Majeft.  voorde  obliancie  en  verge- 
tenthddvande  voorledene  faken  ,  mitfgaders  een  dif- 
fidentre  ,  wantrouwigheid  en  achterdenken ,  dieCyfa dikmael  gefeid  hebben  te  willen  effaceren  en  uitter 
herten  doen,  daer  van  fy  hen  niet  en  kunnen  excufe- 
ren  ,  en  hoe  datfy  meer  defe  brieven  kundigenen  pu- bliceren ( al  waren  de  felve  fulx  als  fy  die  hebben  willen 
decijfreren  or  maken  na  hun  beliefte)  des  te  meer  be- 

lmetten fy  cn  verergeren  hare  reputatie  en  renommé. 
Want  alwaert  fo  dat  wy  aen  fijne  Maj.  gefchreven 

hadden  't  gene  dat  fy  feggen  ,  wat  is  daer  door  by  ons 

gedaen 
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eedaen  tegens  de  Pacificatie ,  of  wy  den  Conink  gefeid 

hebben 't  gene  datter  om  gink  enpafïeerde,  enofwy 

ons  bekreunen  de  faken  noch  te  moeten  fien  in  fuiken 

quaden  itaet  en  termen,  gelijk  defelve  als  doen  w
a- 

£n  moet  alhier  geconfidereert  fijn,  den  tijd  dat  defel- 

ve brieven  gefchreven  waren  ,  't  welk  was  in  de  maend 

van  Marnoen  Aprili ,  vijf  of  fes  maenden  na  onfe  kom- 
fte  in  defe  landen  van  herwaers-over ,  en  twe  maenden 

na'tappointement,  doen  wy  als  noch  niet  ontfangen 

en  waren  totten  gouvernemente :  maer  waren  onder  de 

auardije  en  bewaerniffe  van  anderen ,  en  nochtans  en 

feiden  wy  niet  daer  door  men  eenig  teken  van  alteratie 
hadde  mogen  fien. 

Beroerende  de  brieven  van  Efcovedo  van  den  felven 

(F.  »8o.)  tijd ,  en  gaet  ons  niet  aen  't  gene  dat  hy  gefchreven  mag 
hebben,  en  fal  verantwoorden  van  fijn  ftuk  en  feit :  ook 

den  meeftendeel  van  zijne  brieven  2,ijn  gefchreven 

t'  Antwerpen ,  doen  wy  als  noch  te  Loven  waren  ,  daer 

by  wel  blijkt  datwy  nieten  konnen  weten  van 't  gene 
dac  hy  fchreef. 

Op  't  gene  datmen  feid  dat  een  van  onfe  brieven  hch 

refereerde  tot  't  gene  des  hy  fchreef  aen  zijne  Maje- 
steit, 'tfelfdeisin  materie  van  gelde  en  financiën,  op 

de  Welke  de  Princen  of  Gouverneurs  Generaels  niet 

gewoon  en  fijn  lang  verhael  of  difcours  by  hare  brie- 
ven te  maken,  maer  refereren  fich  tot  gunt  dat  die  ge- 

ne die  die  penningen  handelen,  en  eenen  jegelijken 

traderen  daer  fy  comptable  fijn,  daer  van  particulier- 

lijken  fchrijven ,  om  in  de  Rekenkamers  gefien  te  wor- 
den. 

En  nochtan?ter  tijd  datwy  binnen  defe  Stad  waren 

geimpedieert  om  de  Princeffe  vanBiarn  Hertoginne 
van  Vendofme  fufter  des  AUerchriftelijkften  Coninx 

van  Vrankrijk,  en  ook  fchoonfufter  aen  fijne  Catholjke 

Maj.  S.  Aldegonde  en  Theron  die  by  een  jedere  van  u 

bekent  fijn  voor  fo  grote  vyanden  en  gefworenadver- 

farifen  van  onfe  Religie ,  en  van  's  Coninx  dienft ,  wa- 

ren met  defe'fchone  brieven ,  gedecifreert  t'harer  be- 
liefte en  na  hun  inventie,  lopende  alom  herwaersen 

genswaers ,  om  alle  de  Wereld  in  roere  te  ftellen ,  en  te- 
gens  ons  te  doert  opftaen ,  en  fonderlinge  by  de  gene 

die  fy  kenden  alde'rmeeft  geakereert  ,  en  tot  eenige 
nieuwe  beroerte  genegen  te  fijn ,  daer  by  blijkt  dat  aen- 
gaendede  voorfz  brieven  niet  te  reprehenderen  ofte 

begrijpen  en  is. 

Ten  tweden,  belangende 't  gene  dat  metten  Cok> 
nel  Focker  en  Hoogduitfen  gehandelt  en  getracteert 
is  geweeft  feggen  wy  daer  op,  dat  wel  waer  is  datwy 
Tiende  de  ongehoorfaemheid  die  vele  en  verfcheiden 

continueerden  t'onswaers  te  dragen  ,  en  het  weinig 
refpect  datmen  droeg  totte  geboden  en  bevelen  van 

den  Conink  en  Magiftraet,  continuerende 't  gemene 
volk  te  blijven  in  de  wapenen ,  meer  dan  in  open  oor- 

loge :  ook  dat  de  Prince  van  Orangien ,  Hollanders,  en 
Zeelanders  fich  meer  bereiden  ter  oorloge  dan  daer  te 
voren  ,  fortificerende  niet  alleenlijk  oude  en  nieuwe 

plaetfen,  maer  de  genediemen  hen  in  handen  gefteld 
haddein  guardije  en  depoft  innaem  des  Coninx:  en 
dat  meer  is ,  dat  fy  acten  deden  tegens  de  Pacificatie, 
fowekegens  de  Religie,  om  die  te  extermineren,als 
tegens  de  petitien  en  fatisfaclien  gegeven  aen  de  Sta- 

ten, die  de  voornoemde  Prince  onder  fijn  gouverne- 
ment ontfangen  hadde,  introducerende  de  fecten,heb- 

"bende  ook  in  Braband  en  Vlaendren  eenige  plaetfen  en 
fterkten  geoccupeert ,  en  de  propooften  die  hy  gehou- 

den hadde  tegens  onfe  Ambaffadeurs,  dat  de  Staten 
fich  geprejudicieert  hadden  in  hare  opinien ,  aengaen- 
de  deCatholijke  Roomfe  Religie,  en  dat  fy  mitsdien 
hare  refolutie  niet  navolgen  en  fouden,  en  meer  an- 

dere faken  ,  betuigende  opentlijken  de  kleine  wille 
die  hy  hadde  tot  onderhouden iffe  van  de  voorfchre- 
ven  Pacificatie.   Endathy  daerom  nieren  hadde  wil- 

len publicerennoch  onfe  accoord  ,  noch  de  ratificatie 
van  den  Conink. 

Welke  faken  geconfidereert  mette  actiën  en  werken 
van  de  voorfz  Aldegonde  en  Theron ,  al  tenderende 
tot  nieuwe  oorloge ,  en  moetmen  fich  niet  verwonde- 

ren ,  dat  wy  van  node  bevonden  hebben  onfen  perfoon 
in  verfekerde  plaetfe  te  ftellen ,  en  te  verfien ,  fo  veel 
in  ons  was ,  dat  de  Sterkten  fouden  blijven  tot  devotie 
van  fijne  Majefteit  gelijk  die  ook  alle  behoren  te  fijn, 
fonder  dat  andere  daer  fouden  mogen  gebieden  of  be- 

velen ,  want  aldaer  maer  eenen  Conink  en  Souve- 
rein  Prince  wefen  en  mag  om  te  ordineren  en  gebie- 

den. En  hebben  ook  confecutivelijkvan  node  bevonden 
hetkrijgvolk  niette  cafferen  of  afdanken,  tot  datmen 
de  reden  van  hem  gehad  foude  hebben  ,  tot  welken 
einde  wy  gedelibereert  waren  alle  defe  contraventien, 
en  meer  andere ,  den  voorfchreven  Staten  te  reprefen- 

teren ,  om  t'famentlijken  hem  te  doen  manen  en  figni- 
ficeren 't  felfde  te  voldoen,  en  de  voorfz  Pacificatie  te 
onderhouden.  En  nadien  men  fulx  mofte  doen,  mag 

een  jeder  wel  jugeren,  dattet  een  onbehoorlijke  en  gec- 
kelijkefake  geweeft  foude  hebben,  te  denken ,  te  ge- 

bieden en  bevelen  aen  den  genen  diegewapenc  bleef. 
En  datmen  midlertijd  van  fijner  Majefteits  fijde  en  van 
den  lande  de  reden,begerende,  fich  (oude  ontwapenen 
endefarmeren. 

En  ten  einde  datmen  onfe  actiën  en  werken  nier, 

anders  dan  in 't  goede  en  foude  hebben  kunnen  inter- 
preteren ,  ter  fel  ver  ftond  als  wy  in  dit  Slot  van  Namen 

gekomen  waren  ,  hebben  alom  gefchreven  de  rede- nen die  ons  daer  toe  gemoveert  hadden  ,  en  dat  wy 

van  onfen  wegen  niet  en  pretendeerden  dan  de  vor- 

deringevan de Catholijke Religie,  en  degehoorfaem- 
heid  diemen  den  Conink  fchuldig  is  metten  effecte 

van  de  Pacificatie,  't  welk  niemand  van  goeden juge- 
mente  anders  dan  billik  en  redelijk  en  foude  kunnen 
vinden. 

Des  niet  jegenftaende  hebben  terftond  daer  na  de 
quaed willige  begon-ft  ter  wapenen  te  lopen ,  en  by  pra- 
Ctijkeh  enfubornatien  etlijke  Hopluiden  ,  Capitei- 

nen  en  krijgsluiden  tot  hen  getrocken  ,  en  de  Sterk- 
ten genomen  uitten  handen  van  den  genen  die  daer 

in  waren,  om  die  te  ftellen  in  fulke  handen  alfthen 

goed  gedocht  heeft,  doende  fulke  acten  en  feiten  van 
hofteiiteit  en  vyandfehap  als  een  jeder  heeft  mogen 
fien,  fo  binnen  Antwerpen,  Bergen  ,  en  Grave,  als 
elders. 

Hebbende  brieven  gefchreven  onderden  naem  van 

de  Generale  Staten  aen  allen  den  fteden ,  en  particulie- 
re perfonen  dient  hen  goed  gedocht  heeft ,  gelijk  of  wy 

auteur  geweeft  hadden  van 't  inbreken  vanden  peife, 
om 't  gemene  volk  te  verwecken  tot  oorloge  en  rebel- 

lie tegens  den  Conink,  en  zijnen  Stadhouder  Gerre- 
rael ,  ftellende  wederom  het  ganfche  Land  in  roere  en 
feditie. 
Om 't  welk  teappaiferen  en  nederleggen,  isal  ken- 

lijk 't  gene  dat  wy  aen  den  Staten  gedaen  hebben  ,  ib 

by  brieven  ,  als  by  envoy  en  overfenden  van  perfo- 
nagien  ,  en  dat  tot  diverfe  reifen.  Ook  hebben  wy  brie- 

ven gefonden  al 't  Land  door  ,  om 't  gemene  volk  te 
informeren  en  berichten  van  onfe  intentie,  en  van  de 

toekom fte  van  de  fake,  maer  die  boden  en  meffagiers  ' 
hebben  afgeworpen  geweeft,  hare  brieven  opgebro- 

ken, ondergehouden  en  gefupprimeert,  niet  willende 

lijden  dat  de  waerheid  bekend  foude  worden.  Waer 

aen  een  jeder  fien  mag  hec  ongelijk  datmen  den  Co- 

nink ,  ons ,  en  't  gemene  volk  gedaen  heeft,  en  wat  ftraf 
en  punitie  fulke  perfonen  verdient  hebben ,  en  ook  of 

wy  geen  oorfake  gehad  en  hebben  om  ons  te  willen  ver- 

fekeren- En  op  't  derde  punct  d*er  fy  feggen  by  ons  gecontro- 
veniert  te  fijn  het  beduchten  dat  wy  met  goedereden 

hadden  van  onfen  perfoon ,  tegens  de  liften ,  machina- 

tien  en  attentaten  van  de  quaedwillige ,  't  welk  fy  feg- 
gen uitgegeven  te  fijn  na  onfe  beliefte ,  om  onder  fuik 

pretext  en  koleur  met  meerder  reden  de  oorlog  te  mo- 

gen aennemen. 

peggen  top  öacc  op: 
Dat  hoe  wel  by  twe,  drie  of  vier  van  onfe  brieven, 

gefchreven  in  diverfe  plaetfen ,  fo  aen  de  Staten  als  ee- 

nige principale  fteden,daer  van  nochtans  den  meeften- 



*  5  77-  Oorfpronk  der  Nederlahd/ê  Bêtöèïtttï 
deel  geintercipieert  én  opgehouden  is  ge  weeft ,  wy  ge- 
noeg  gefeid  hebbende  redenen  en  indiciën,  fokker 
enapparent,  en  onder  ons  woord  verfekert,  datwy 
daer  van  feer  fekere  en  waerachtige  preuven  en  teke- 

nen hadden,  en  dat  de  reden  wel  vereifchte,  datwy 
des  halven  gelooft  fouden  wefen  ,  fonderlinge  alfo 

wy  in  't  generael  verklaert  hadden  de  apparcntien  fo klaer  en  evident ,  willen  wy  nochtans  alhier  diverfe 
particulariteiten  verhalen  en  reciteren. 

En  fullen  beginnen  te  feggen,  dat  wefende  als  noch 
te  BrufTel  in  de  maend  van  Meye  leftlcden ,  de  Burch- 
grave  van  Gent  ,  dien  wy  altijds  gehouden  hebben 
als  t'onfwaers  wel  geaffectioneert  zijnde ,  om  de  fa- veurs en  gunften  die  wy  hem  betoont  hebben ,  en  al- 

eer hy  na  Engeland  reifde  ,  aldaer  wy  hem  in  's  Ko- 
ninx  en  onfen  name  gefonden  hebben,  is  eens  geko- 

men ter  middernacht  doen  wy  in  onfe  rufte  waren,  be- 
gerende met  groter  haeften audiëntie,  om  ons  eeni- 

ge  faken  te  feggen  die  ons  grootlijx  aentreffen.  En 
wy  wel  verwondert  zijnde,  watter  fo  haeftig  was ,  om 
tot  fulker  uren  van  der  middernachten  fo  vieriglijk  te komen ,  deden  hem  terftond  inkomen. 

En  als  doen  begoft  hy  ons  te  feggen ,  dattet  meer  dan 
tijds  was  t'onfen  perfone  te  verfien,  en  datmen  was 
«"acterende  om  onsen  de  gene  die  van  onferfuiteen gevolg  waren ,  te  maffacreren  en  doodflaen ,  en  dat 
wy  te  BrufTel  gcenfins  verfekert  en  waren  ,  om  de  re- 

denen die  hyons  feide,  mitfgaders  de  caufe  van  fijn 
fcientie  en  wetenfehap ,  daer  van  hem  wel  gedenken- mach. 

Byeen  ander  argument  en  teken  doen  wytotMe- 
chelen  waren ,  wandelende  de  Hertog  van  Aerfchot 
met  onsin  de  maend  van  Julio  leftleden,  onder  ande- 

re propooften  die  wy  hielden ,  was  het  propoofl  en  de- 
yife  principael,  dat  hy  ons  feide,  dattet  al  van  erger 
in  erger  gink  ,  en  datwy  en  die  van  onfe  fuite  en  ge- 

volg niet  verfekert  en  waren,  alfo  hy  wel  fekerlijk 
wilt  datter  liguen ,  verbonteniffen ,  en  confpiratien 
tegens ons,  en  dien  van  onfer  voorfz.  fuite ,  gemaekt 
wierden,  en  dat  hy  ons  mits  dien  liet  weten,  dat  de 
eerfte  intentie  van  den  Prince  van  Orangien  ,  van 
onfen  perfoon  tefaiferenen  apprehenderen ,  als  noch 
duerde,  en  ook  dat  hy  voor  onfe  receptie  totten  gou- 
vernemente  eenen  brief  aen  de  Staten  gefchreven 
hadde,  (daer  van  hy  feide  copie  te  hebben )by  den 
welken  hy  de  felve  preadvifeerde ,  datfo  lange  alswy niet  opgehouden  en  fouden  zijn,  men  nieten foude 
konnen  geraken  ten  einde  daer  toe  pretendeerden,  en 
dat  daerom  van  node  was  fich  te  verfekeren  van  onfen 
perfoon. 

Waer  op  vraegden  in  defe  termen  en  maniere:  Wel 
acn  mijn  Heere  de  Hertog ,  waer  foude  het  woord  of 
belofte  zijn  ?  Daer  op  hy  antwoorde  kliekende  mette 

Ut. 

of  gelijke  woorden  in  fubftantie  ■  en  replicerende, 
tot  wat  meninge  hy  ons  wilde  faiferen  en  apprehen- 

deren :  antwoorde ,  om  ons  te  doen  tekenen  al  't  ge- 
ne dat  fy  wilden  :  en  den  felven  vragende  wat  fy 

wilden  hebben,  feide,  liberteit  in  alles,  of  gelijke 
dingen :  waer  op  wy  feiden :  dat  indien  wy  niet  en 
wilden  tekenen ,  wat  fouden  fy  ons  doen  ?  antwoor- 

de daer  op,  dat  ons  gebeuren  foude 't  gene  des  feke- 
ren  Hertog  of  Prince  van  defer  landen  t'anderen  tij- 

den gefchied  was,  (daer  van  wy  den  naem  niet  en 
hebben  konnen  onthouden)  te  weten,  dat  nadien  fy ons  bedwongen  en  geforfeert  fouden  hebben  haren 
wille  te  doen ,  ons  en  alle  ons  volk  uitter  venfteren 
fouden  werpen,  en  ons  op  hare  pij  ken  enfpiefen  om- 
tangen  ,  waer  op  ons  bedunkt  geantwoord  te  hebben  , 
hoe  wel 1  datjons  niet  fekerlijx  daer  van  en  gedenkt, dat  een  Prince  of  een  man  meteeren  nieten  behoorde 
te  blijven ,  daermen  't  felfde  de  twede  reife  foude  mo- 

gen horen ,  fonder  daer  in  te  remedieren ,  en  veel 
min'teffedt  van  dien  te  lijden,  waer  vanden  voor- noemde Hertog  gedenken  mach. 

Gelijk  ook  de  Staten  mogen  doen  ,  of  waer  is 
Jat  de  voornoemde  Prince  van  Orangien  de  voor- ienreven  brieven  gefchreven  heeft,  of  acn  hen  tot 11.  Deel. 

diverfe  reifen  doen  folliciteren  tegens  onfen  perfoon; 

hk  SS° V . ,gebeurc j»  df  ,ter  tijd  dat  WX  **  Braflê! tn  Mechelen  lagen  ,  dagelijks  uitgegeven  en  gefaeit werden  diverfe  valfche  nieumaren ,  al  tenderende  om 
,.?,eme"??;  teSens  ons  enons  volk  te  doen  opftaen, gelijk  t  felfde  dikmael  en  namentlijken  op  den  Ker- 

mifdag  van  BrufTel,  en  anderfins  gedaen  is  ge  weeft  , 
door  de  lifl.ge  praktijken  van  etlijke  bofe  geeften  daer geapofteert,  komende  te  Mechelen  en  federt  binnen 
dele  ftad  ,  fo  teenen  lederen  kenlijkis;  fulx  darwv 
op  fekeren  dag  alhier  in  defe  plaetfe  wefende,  ontfan- gen  hebben  verfcheidead  vertiffementen  en  berichtin- 

gen, en  noch  van  geloofweerdige  en  confidentie  per- fonen  die  t  fecreet  van  den  vöorfchreven  adveriariffen 
mochten  weten ,  de  welke  ons  adverteerden  en  ver- 
fochten  op  onfe  hoede  te  willen  zijn ,  datmen  tegens 
onfen  perfoon  lagen  leide  en  machincerde,  en  dat  (F.aSr.) wy  wel  toefien  fouden  tot  BrufTel  of  Mechelen  niet 
weder  te  keren.  Dat  wy  fouden  mogen  komen  in  groot 
dangieren  perijkel  van  dood  geflagen  of  gevangen  te wordenden  dat  wy  als  noch  in  defe  plaetfe  niet  verfekert en  waren. 

Met  welke  concurreerden  de  liften  en  practijken 
van  den  vöorfchreven  Aldegonde  en  Theron ,  doen- 

de oftenfie  van  de  brieven  vöorfchreven ,  gelijkmen 
ons  ook  uit  Holland  gefchreven  haddé  ,  dat  fy  te 
dieri  einde  gekomen  waren  ,  en  om  onfen  perfoon aen  te  taften  en  apprehenderen  ,  indient  hen  mo- 

gelijk ware  ,  daer  toe  fy  hun  befte  gedaen  heb- 
ben ,  by  alle  fecrete  praclijken  die  fy  tegens  ons vonden. 

En  of  waer  is,  of  niet,  fultgy  mogen  oordelen  en 
jugeren  by  't  gene  dat  ik  u  feggen  fal ,  te  weten  dat  een van  den  genen  die  fich  vand  in  de  principale  convoca- 

tie ( fonder  den  felven  als  nu  anders  te  noemen  )  en 
mach  fijn  confeientie  hem  betuigen,  ofwy  waer  feg- 

gen :  heeft  ons  wel  fecretelijken  brieven  gefchreven, 
die  hy  ons  dede  geven  in  de  ftad  van  Namen ,  by  ee- 

nen van  fijn  volk  ,  ontbiedende  dat  hy  onstefeggeri hadde  faken  van  fonderlinge  importantie,  en  die  ons 
feer  na  gingen ,  die  hy  ons  wilde  communiceren  als 
wy  tot  BrufTel  of  Mechelen  wederkeren  fouden,  en  dat 
wy  daerom  fouden  willen  laten  weten  den  dag  van  on- 

fer komfte,  hy  en  foude  niet  laten  ons  aldaer  te  ko- 
men vinden ,  begerende  antwoord ,  en  ons  verfoe- 

kende  fijne  vöorfchreven  brieven  te  willen  verbran- den. 

Waer  op  wy  procederende  ter  goeder  trouwen ,  en 
ons  als  doen  niet  beduchtende  van  't  gene  dat  den  tijd 
federt  opentlijker  ontdekt  heeft ,  en  op  dat  hy  fien  fou- 

de met  wat  confidentie  en  betrouwen  wy  tot  hem 
ufeerden,  en  dat  wy  fijne  brieven  nieten  wilden  be- 

houden ,  antwoorden  wy  met  onfer  hand  op  de  felve l     j       -  —  -  —,.  — .<_.»„     "««">."  ;  ttutïïuuiui-ii  wy  mei  uijicr  nana  ODueieive 

rfS^K^Ü "*=!='    525* ,  ̂bedankend e,  feendedathy^kkon, foude  wefen ,  indien  hem  beliefde  ons  te  komen  fpre- 
ken  binnen  defe  ftad  ,  mits  dat  wy  niet  en  wiften 
wanneer  datwy  vanhier  fouden  mogen  vertrecken, 
maer  en  hebben  den  felven  feder  niet  gefien  noch  ook 
daer  op  fijne  tijdingen  gehad ,  en  nu  is  de  felve  een  van 
den  alder-vierigften  ten  oorloge. 

Daer  by  eenjegelijklichtehj'ken  bemerken  kan  dat indien  wy  uit  defer  ftad  vertrocken  hadden  om  na  Bra- 
band  te  komen,  wat  ons  hadde  mogen  toekomen  en 
gebeuren  ter  tijd  van  defe  liften  en  pradijken  ,  doen 
allede  wegen  befet  en  volwaren  vanfoldaten,  eeni- 

ge onbekent  fonder  hooft  of  overite,  lecretelijk  en 
heimelijk  gelogeert  op  de  dorpen ,  en  ook  eenige  ko- 

mende binnen  defer  ftad  onder  't  dekfel  van  hun  be- 
talinge  en  payement  te  komen  vervolgen,  diemen  hier 
met  hopen  fag  gaen  achter  ftraten  daer  van  eenige  fich 
wel  vroeg  lieten  fien  binnen  en  buiten 't  Hof,  eerwy 
uit  ons  logijs  vertrocken  ,  om  op  dit  Slot  en  Kafteel  te 
komen,  welke  foldaten  fiendc  dat  hare  aenflag  en  faótie 
ontdekt  was,  zijn  metter  haeften  en  indiligentie  ver- 

trocken met  hopen ,  dragende  hare  bagagien ,  fo  't  felf- de alhier  al  notoor  en  kcnlijk  is. 
Ter  welker  tijd  en  in  de  felve  conjuncture,  is  de 

Grave  van  Fauquemberge  weder  gekeert  uic   fijne 
3&  &  0  0  legatie 
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legatie  en  voyagie  van  Vrankiijk,  aldaerby  verftaen 

hadde ,  datmen  aldaer  feide ,  dat  wy  gevangen  waren. 

Waer  on  ook  openbare  weddingen  gedaen  werden , 

<iattetalfb  was,  mits  dat  fy'tfelve  fo  feker en certein
 

hielden.1  ,  ,.., 

Nu  dan,  laten  wy  een  j  egel  ijken  oordelen  en  juge- 

ren,of  wy  niet  mét  goede  reden  ons  en  dien  van  o
nler 

fuite  en  c/evolg  hebben  willen  verfien,  watfeggenwy 

ons  en  dl  onfe,  maer eerder  Religie,  'sKoninxlan
d, 

en  tot  rufte  en  vrede  van  de  goede  onderfaten ,  die 

t'onfer  hoedeen  guardie  ftaen  en  gecommitteert  zijn , 

en  of  wy  behoort  hadden  te  verbeiden  van  ons  te  ver- 

fien, tot  dat  den  flag  gegeven  geweeft  hadde,  weten- 

de de  conditie  van  de  Princen  van  fuiken  ongeluk,  dat- 

men  niet  en  gelooft 't  gene  defmen  tegenshen,  hun 

lijf  en  perfonen  machineert,  totdat  het  ongeluk  ge- 
fchiet  en  gebeurt  is. 

En  nochtans ,  om  dat  wy  ons  niet  en  hebben  laten 

vanden  en  tetrapen ,  en  dat  wy  ons  hebben  willen  ver- 

fien0, worden  alle dete beroerten  gedaen,  men  roept 

alarmetecrensonsj  enmoetdaerom  alle 't  volk  weder 

gefchat,  uitgeteert,  verdrukten  inperijkelvanlijfen 

goed  zijn ,  men  moet  wederom  de  oorloge  voeren  re- 

gens fijnen  Prince ,  men  moet  de  vyanden  van  der  Re- 

liaie  en  van  den  lande  nemen  voor  defendeurs  en  be- 

fchermers,  en  fijnen  natuerlijken  Prince  en  overlten 

Heere  verlaten :  en  al'tfelfdemoetmen  lijden  ten  ap- 

petijte  en  wille  van  eenigeonvoorfichtige,  onwijte,  en 
t'onvreden  zijnde. 

't  Welk  wy  u  fo  particulierlijken  wel  hebben  willen 

doen  verftaen,  op  dat  gy  u  niet  en  laet  bedriegen  of 

verabuieren ,  door  de  paffie  of  quaed  advys  en  intentie 

van  de  gealtereerde,  v en  op  dat  God  en  al  de  wereld 

mogen  getuigen  van  onfen  actiën  en  werken,en  dat  wy 

ganllijken  abhorreren  deinlandfe  oorlog,  en  tegens 
's  Koninx  onderfaten ,  de  welke  geboren  zijn  om  hem 

te  dienen,  aflifteren  en  obedieren,  en  niet  tot  fuiken 

einde  daer  toe  by  ongeluk  en  door  de  rute,  liften  ëa 

pradijken  van  de  vyanden  van  onfen  geloye ,  de  faken 
en  aftairen  gekomen  zijn. 

Waerom  wy  uwe  antwoorde  verwachten  en  korts, 

en  en  fouden  niet  gelaten  hebben  aen  u  te  fenden  eeni- 

ge  perfonagien  van  autoriteit ,  luiden  van  eeren ,  en  tot 

peis  en  vreden genegen  zijnde,  om  onte meninge en 
intentie  u  breder  te  feggen  en  verklaren ,  indien  fy  vry 

en  vrank  mochten  gaen  en  komen,  't  welk  qiet  ge- 
fchienen  kan  om  de  liften  en  rufen  van  den  genen  die 

qualijkgeintentioneertzijn.  Ook  kunnen  ter  nauwer 
nood  onfe  brieven  in  uwe  handen  komen ,  en  zijn  dit 

volk  fo  grote  vyanden  van  uwe  rufte  en  vrede,  dat- 
men  u  den  wille  en  meninge  van  fijner  Majefteit  niet 

en  mach  doen  verftaen,  noch  ook  eenige  brieven 

overfenden ,  't  welk  de  aller  barbarij  kfte  en  tyrannigfte 
fake  is,  die  ooit  gefien  was,  waer  uit  gy  jugeren  kunt  in 

wat  reputatie  gy  behoort  te  hebben  de  gene  die  niet  en 

willen  dat  u  de  waerheid  bekent  fy ,  dan  alleenlij  k't  ge- 
ne dat  fy  willen  en  begeren,  om  de  oorlog  te  voeren  , 

en  fich  rijk  te  maken  op  uwen  koft,  waer  toegyna 
uwe  wijfheid,  voorfichtigheid  en  prudentie  behoort 
te  verfien ,  fonder  u  te  laten  bedriegen  en  verabuteren, 

by  der  hulpe  Gods ,  dien  wy  bidden  u  in  fijn  heilige 
hoede  en  bewaerniffe  te  willen  houden.  Uit  't  Slot  van 
Namenden  24  dag  van  Augufto,  1777. 

^P  oefen  b?ieftoad  notfiaen  be  particuliere  Sta- 
ten en  ,$teöen  befe  nabolgenben  b?icf. 

Don  foban  van  Oo/lenrijk  1  Ridder  van  der  Orden  van 
den  gulden  Vliefe ,  Stadholdtr  *  Gouverneur  en  Ca- 
pit  e  in  Generael. 

Lieve  befondere  ,  door  de  'grote  begeerte  die  wy nebben  totte  gemene  welvaert ,  rufte  en  vrede  van 
defe  landen,  en  niettegenftaende  dat  wy  diverfe  brie- 

ven aen  u  gefchreven  hebben ,  om  onfe  goede  en  op- 
rechte affectie  totte  onderhoudeniffe  van  der  Pacifica- 

tien  u  te  doen  verftaen ,  hebbende  ook  met  eenen  we- 
gc  beantwoord  op  de  calumnien  van  de  gene  die  u  in 

een  elendige  en  mifef  able  inlandfe  oorlog  werpen  en 

precipiteren  willen, nochtans  beduchtende  dat  de  brie- 
ven in  uwe  handen  niet  gekomen  en  zijn  (alfofulke 

oproerders  en  perturbateurs,  groote  kunftenaers  eri 
meefters  zijn  om  de  brieven  te  deftro ulieren  en  betra- 

Een )  of  ook  dat  de  fel  ve  niet  fo  wel  verftaen  en  zijn  alft 
ehoort,  fomengemcinlijk  fegt,  dat  brieven  nieten 

kunnen  argueren  of  repliceren ,  hebben  wy  voor  goed 
aengefien,  om  een  fake  van  fulker  importancien  u  als 
noch  defe  jegenwoordigetefchrijven,  en  ure  feggen 
en  verklaren  ,  dat  indien  gy  de  Catholijke  Religie  wilt 
maintineren  en  handhouden,  en  fijner  Majefteit  de 
behoorlijke  en  beloofde  onderdanigheid  en  gehoor- 
faemheid  betonen  en  bewijfen  >  en  de  Pacificatie  ( fo 

wy  verhopen)  wilt  onderhouden  :  gy  willet  metten 
eerften  uwe  Gedeputeerde  by  ons  (enden ,  om  te  aen- 

hooren  't  gene  des  wy  hen  feggen  en  voorhouden  ful- 
len:  en  reciprokelijk  om  by  u  ons  ook  gefeid  te  wor- 

den't  gene  des  gy  fult willen  verfoeken  en  vertonen, 
om  eikanderen  te  mogen  verftaen  :  Tot  welken  einde, 

wy  uwen  Gedeputeerden  vry  geleide  en  faulfconduit 
geven  mits  defen,  om  vryelijken  enonbehindertby 
ons  te  komen  en  wederkeren  ,  al  waertook  fo  dat  den 

peis  ingebroken  ware ,  't  welk  God  verhoeden  moet. U  ver.tekerende  dat  fulx  van  onfen  wegen  niet  gefchien 
en  fal  ,  indien  men  ons  geen  fonderlinge  en  grote 
oorfake  daer  toe  en  geve ,  en  datmen  by  maniere  van 

feggen,  ons  daer  toe  nietendringe  of  fortfere.    Al- 
fo't  gene  dat,wy  doen,  alleenlijken  is  tot  onfe  eigen verfekertheid  en  befchermenilTe,  of  indien  gy  beter 

en  gevoeglijker  bevind  dat  wyeenigen  van  onfen  we- 
gen by  u  fenden,  mits  gevende  gelijke  en  behoorlij- 

ke verfekertheid  voor  de  gene  die  derwaers  reifen  fou- 

den, en  fullen  niet  onderlaten  fulx  te  doen,  't  welk 
gy  ons  metten  alderfpoedelijkften  fult  laten  weten,  op 

dat  wy  uwen  goeden  wille  en  affectie  tot  fijner  Ma- 
jefteit en  ons  bekennen  mogen,  en  ons  daer  na  voe- 

gen en  reguleren ,  fonder  de  Landen  fo  jammerlijk , 
miferabelijk  en  fonder  reden  te  laten  confumeren  en 
verderven.  Lieve  befondere  onfe  Heere  God  {y  met  U. 
Uit  Namenden  z+  dag  van  Augufto,  1577. 

A%  f)oe  toei  nu  befenanbelinge  noc&  öleef  buren* be/  en  featter  öageujïtf  fyieben  ober  en  toeber- 

ober  gefonben  toerben/  fo  enbetroufee  ö'eenfeenan* beren  niet  meer/  toant  fee  Staten  botfjt  Det  meer 
atë  tijo  te  3ön  batfe  uit  ftare  oogen  fagen/  en  Daer 
met  genen  fcDijn  en  lieten  beliegen  /  ban  gelijbeii 
<£>on  Élan  fienbe  alle  fijne  aenff  agen  ontöent  /  en  toa# 
niet  ban  meninge  om  ficn  te  betroutoen  opbe^ta> 
ten/  om  öera  toefecrom onfeer  nenüebentebegeben/ 
niet  fegenftaenfee  fee  toaente  feiefe  fjem  pKfenteerbcn  / 
enbatfnbobenbienöcn  felbentoilfeen  berbintren/  te 
toefen  ftraffc  ttueta*  op  alle  fee  gene  feie  net  foufeen 
toillen  bcfïaen  jegens  ncm  of  bc  $ijne  /  baerentoatf 
ooft  uiemanfe  ban  boelen  notl)  <0eef!elijb[jeife  gefint/ 
om  aen  feen  &oninh  perfoonliju  te  reifen/  geöacl> 
tig  3t)nfee  fee  reifen  ban  feenlBarguiö  ban  bergen  ( 
en  betf  peeren  ban  jBontigmv  nocljtanö  bonfeenfee 
Staten  goefe  ben  tsoninb  alle  gelcgembeib  te  laten 
toeten/  oobmebe  op  ten  booüflag  banton  San /op 
bat  fpaen  ben  fóoninb  moefcten  berfoeueneenenan* 
beren  $?ince  ban  ben  bloefee  tot  45ouberneurtn3ö> 
ne'plaetfe.  Sfilfo  fjebben  f?  feen  24  aiugufïi  aen  feen 
üoninb  allegeïegentöeiö  obergefcïj?eben/  en  ben  8, 
September  /  feaer  op  continuerenfee  /  Hebben  fn  feer 
ernftig  aengeljoufeen  en  ootmoebelijR  gebeben  /  om 
eenen  anberen  <0ouberneur  in  <©on  SM  Plak- 

je/ gelijft  uitte  nabolgenbe  ttoe  b?icben  te  fien  i$/ 
en  eerft  bie  ban  ben  24..  2fiugu|lt  /  luitenfee  al£ 
bolgt: 

HEere,  alswy  meenden  dat  alle  faken  ftrekten  tot 
oprechtigheid  en  gerufteid  van  den  handel  van 

herwaers-over ,  volgende  de  goede  hope  die  wy  had- 
den gekregen,  mits  dat  Don  Ian  met  ons  hadde  ge- 

tradteert  in  den  naem  van  uwe  Majefteit ,  en  ook 
mits  de  beveftinge  daer  naer  volgende  ,  waer  af  wy 

on- 
mi'- 

bant 

<©«! 
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fcen  24    onIranx  rekenmge  en  bewijfinge  hadden  gedaen  door 
StusmfW  onfen  brief,  den  welken  den  BifTchop  van  Rijp  gefante 
J/77.      des  Paus  van  Romen  tot  uwe  Majefteit  heeft  met  hem 

gebrocht  in  Spangien ,  mits  welken  wy  uwer  Maj.  ver- 
maendenvan  den  ftaetdaerwy  ons  in  vonden  <*eftclt, 
en  van  de  forgelijkheid  voor  handen  wefende*  over- mits de  fwarigheden  daer  wy  in  waren  ter  fake  van  de 
Hoogduitfe:  enfowyommet  hen-luiden  te  overko- 

men van  uit  den  Lande  te  fcheiden ,  hadden  doen  bie- 
den goede  weerdeen  rechtveerdige  prefentatien  haren 

Colonellen  en  Officieren  door  fommige  voornaemfte 
Heeren  van  defen  Lande ,  fy  hen-luiden  daer  toegeen- 

f    s  )  fins  en  hebben  wiUen  voegen:  ja  daer  tegens,  niet 
•2  x'i  fonder  verachtinge,  eindelijk  verklaerden  dat  fy  met niemanden  anders  en  fouden  handelen  dan  met  Don 

Jan  :  waer  door  wy  zijne  Hoogheid  vaft  ootmoedelijk 
hebben  gebeden ,  te  willen  de  fake  door  fijne  vermo- 
gentheid  middelen :  welk  hy  ons  vryelijk  verwilgde : alfo  dat  wy  begoft  hebbende  met  hen-lieden  te  hande- 

len onder  de  autoriteit  en  door  het  middel  van  den 
voorfeiden  Don  Jan ,  en  van  d'Ambaffadeurs  van  de Keiferlijke  Majefteit ,  hy  hem  lo  ver  heeft  verklaert  in 
de  tegenwoordigheid  van  onfe  Gedeputeerde,  dat  in 
gevalle  fy  niet  en  wouden  aennemen  fo  redelijke  pre- 

fentatien hen-lieden  gedaen  ,hy  gelooft  heeft  met  ons 
aentefpannen  door  alle  middelen,  ja  indien  het  van 
node  ware,  door  wapenen  hen-lieden  te  brengen  tot 
redelijkheid:  wel  wetende  dat  wy  ons  fel  ven  meerbe- 
fwaerden  dan  wy  wel  mochten  verdragen  :  ja  de  fel ve 
Don  Janfiendehierin  onfe  vlijtigheid  te  boven  aaen- 
de  onfe  gewoonlijke  macht,  heeft  vrywilliglijkgepre- 
fenteert  te  fchrijven  aen  uwe  Majefteit,  om  behulp 
te  hebben  van  eenige  fomme  van  penningen  uit  Span- gien tot  verlichtinge  defer  Nederlanden :  ons  lieden 
teverftaen  gevende  dat  hy  tot  defe  daed  derwaers  be- 
ftelde  den  Secretaris  Jan  d'Efcovedo:  welk  ons  allen 
hadde  veroorfaekt  feer  grote  vernoeginge ,  ja  een  mer- 

kelijk betrouwen  dat  al  't  gene  datter  belooft  was  door de  voorfeide  Pacificatie  of  bevredinge  ,  foude  van 
point  tot  point  onderhouden  worden :  en  dat  hy  ter 
goeder  trouwen  met  ons  handelde,  en  met  fulkeop- 
rechtigheid  alswy  deden.  Maer  fo  ver  ift  van  daer  ge- 
weeft  ,  dat  de  vrucht  die  wy  hoopten  foude  zijn  ge- volgt  ,  dat  ganfchelijk  ter  contrarien  ons  onverfiens 
gewaerfchouwet  werd,  hoe  de  voorfeide  Don  Jan  ( na- 
demael  dat  hy  hadde  te  Namen  willekom  geheten 
Mijn-vrouwe  van  Vendome )  was  onder  den  fchijn 
van  ter  jacht  te  gaen  haeftelijk  vertrocken  op  het  voor- 

feide kafteel  van  Namen,  met  fommige  van  de  gene 
die  in  de  voorleden  turbelen  en  beroerten  haer-lieden 
hebben  getoont  aenhangers  der  Spangiaerden ,  en  heb- 

ben geoorfaekt  fo  grote  ongefchiktheid  herwaers-over 
in  't  voorleden  jaer:  metetlijkc  andere  die  doorfon- derlinge  wraekgierigheid  oorfake  hebben  genomen  : 
hebbende  aldus  dit  vertrek  voortgeftelt  fonder  wete 
of  eenige  deelachtigheid  van  den  Raed  der  Staten,  wel- 

ke uwe  Majefteit  hem  heeft  gegeven,  alfo  defelveal 

Oor/pronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
garde  boven  de  gewoonlijke,  tot  beter  fekerheïd  Var! fijnperfoon:  welken  geboden  dienft  hy  heeft  verwor- pen, aennemende  daer  en  tufïchen  vremd  oorlof- volk  te  voet  en  te  peerde  :  fo  dat  het  fchijnt  waerach- tig  te  wefen ,  dat  hy  in  defer  voegen  heeft  te  werk  ee- gaen,  doende  wel  haeftelijk  uitrichten  fijne  aenfiVen over  langen  tijd  beworpen  ,  door  dien  dat  hy  heeft  ver- taen  dat  fommige  Van  fijne  brieven  en  vanden  Secre- tarisjan d  Efcovedo  gefonden  tot  uwe  Majefteit  Zijn onderwegen  afgenomen  geweeft  in  Vrankrijk  ,  en voorts  tot  ons  gefonden  en  gefchreven  uit  de  cijfre ,  de welke  met  en  konnen  gelochent  noch  ontkent  wor- deni,fo  om  de  ftellinge  en  ftijl ,  als  om  de  hand  felvein verfcheiden  limen  gefchreven  door  den  voorfeiden 
Don  Jan  :  de  welke  dat  ook  nieten  heeft  gelochent, maerfeidalleenhjkdat  fy opfommige  plaetfen  qualijk 
zijn  uitgefchreven  :  waer  af  de  copie  by  defe  is geVoegt geweeft ,  om  dat  uwe  Majefteit  van  alles  beter  leinfor- meert  mocht  wefen.  Daerentuffchen  hadde  Don  fan 
heimelijk  in  gekregen  het  kafteel  van  Antwerpen  ,  on- wetensden  genen  diegeftelt  was  Gouverneur  t'ohfer 
belieften ,  alfo  befproken  was  door  de  pacificatie  totter 
tijd  toe  dat  de  Generale  Staten  fouden  vergadering houden, en  hadde  daer  ingeftelt  eenen  anderen, ef- 

fen tegen  de  privilegiën  van  't  Hertogdom  van  Bra- band ,  en  tegen  de  voorgenoemde  Pacificatie  die  Don 
J  an  fo  hogelijk  en  op  de  Heilige  Euangelien  hadde  be- 
loorten  gefworente  onderhouden.  Het  eindelijk  be- fcheet  van  alle  defen  handel  is  blijkelijk  genoeg  gewor- 

den ,  nademael  dat  door  het  vangen  van  Karel  Foc- 
ker  ons  lieden  zijn  in  de  handen  gekomen  veel  brie- ven van  den  voorfeiden  Don  Jan  tot  den  Banerheere 
van  Fronsberg  ,  en  totten  voorgenoemden  Focker, waer  door  blijkelijk  word  verftaen  en  ontdekt  ,  dat 
defe  Don  Jan  terwijle  dat  hy  valfch  gelaet  maekte  (  al- 

fo voorfeid  is)  van  te  handelen  met  de  Hoogduitfe tot  Mechelen  voor  ons  lieden  ,  dede  onderde  hand 
ganfchelijk  contrarie,  handelende  inet  hen- lieden  om 
hen  te  behouden  in  zijnen  dienft,  alfo  hy  die  ook  met 
der  daed  heeft  gehouden  ,  in  ftede  van  fijn  autoriteit 
en  gelove  te  werke  ftellen  om  die  te  doen  vertrecken  , 
alfo  de  voorfeide  Pacificatie  dat  merkelijk  inhoud-  en hadde  hem  moeten  haeften  door  alle  middelen  om  te 
vervorderende  verfamelinge  van  de  Generale  Staten, 
en  weder  oprichten  de  oeffeninge  der  Religie  in  Hol- 

land en  Zeeland ,  alfo  wy  hetfelve  altijd  grotelijk  heb- 
ben begeert:   En  om  de  Hoogduitfe  beter  te  bereden 

ente  betrecken ,  heeft  hen-lieden  wijs  gemaekt ,  en 
in  't  hooft  gefloten  fonder  reden ,  hoe  dat  de  Staten hen-lieden  wouden  benemen  haer  leven  en  betalin- 

gen ,  voorftellende  noch  andere  aenflagen  met  de 
voorfeide  Colonellen  der  Duitfen  ,  om  heimelijk  te 
brengen  indeftad  en  kafteel  van  Antwerpen  fommi- 

ge vendelen  knechten  van  Cornelis  van  Einden,  die 
te  voren  de  Stad  hadden  helpen  beroven  ,  en  noch 
meer  praótij ken  daer  toe.   Ook  fchijnt  het  aen  eenen 

.Tarnen  ons  dat  hebben  ver^rt.  Weï  w7h7bb7n  !  mt*^J*$353itt££5£& pevonden  feervpr  mn^nn^n  K^™,  A:a„J+~       1        1     -1    ...,&  r..  "V   .      »  UU1  u"6  teovervai- 
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gevonden  feer  ver  van  de  goede  hope  die  wy  te  voren 
fo  vaftelijk  hadden  ontfangen ,  door  dien  dat  defelve 
Don  Jan  hebbende  gemerkt  de  oprechtigheid  daer 
metwy  voort  gingen ,  en  ook  beloften  gedaen  van  te 
onderfoeken  door  informatie  het  ongelijk  dat  ons  was gefchied ,  foude  willen  nemen  een  hele  andere  me- 
ninge  van  den  ftaet  van  defe  Landen,  dan  fijne  voor- 
faten  hebben  gehad :  Het  is  wel  waer  dat  hy  fijn  voor- feid vertrek  heeft  willen  verfchonen  met  de  waer- 
fchouwinge  die  hy  feiddat  hem  is  gedaen  door  fom- 

mige brieven  die  hy  heeft  doen  uitgeven  ongerekent, 
als  dat  men  foude  t'famen  over  een  gedragen  hebben tegen  zijnen  perfoon  en  tegen  fommige  perfonagien 
van  fijnen  aenhank,  welk  feer  kleinen  fchijn  heeft- aengefien  dat  hy  onfen  Gedeputeerden  niet  en  heeft Willen  noemen  de  fufpe&e  of  verarchwaende  van  defe 
conjuratie  en  overeendraginge ,  noch  ook  deaenkla- 
gers  van  dien  :  om  de  welke  te  ftraffen ,  fo  dat  behoort, vanwat  ftaec of  conditie  dat  fy  hadden  geweeft,. wy 
hem  hadden  geboden  alle  hulpe  en  byftand  ,  ja  ook 

len :  al  gehelijk  tegen  zijne  beloften  en  tegen  de  Paci- 
ficatie. Uwe  Majefteit  mach  hier  uit  merken  of  wy 

nieten  hebben  een  rechtveerdige  oorfake  van  het  ge- 
voelen,  aengefien  dat  defe  Efcovedo  fo  lichtveerdig- hjkhem  heeft  verftoutte  befwaren  enfoonbedachte- 

hjk  over  te  dragen  aen  uwe  Majefteit  en  aen  den  voor- 
feiden Don  Jan  defe  Nederlanden  en  fommige  voor- naemfte  perfonagien :  welk  voorwacr  een  feer  vrerade 

fakeis,  en  feer  ver  van  het  fchoon  gelaet  datonsd'een 
end'ander  toonde  en  verfekerde,  waer  af  wy  van  uwe Majefteit  recht  en  reden  begeren  tegen  den  voorfeiden 
Efcovedo,  niet  willende  hetquaed  dat  hier  af  fal  ko- 

men ,  aentijgen  Don  Jan  (  den  welken  om  getrouwe- 
lijk voort  te  varen  wy  gefonden  hebben  copie  van  de- 
fen brief)  maer  den  voorfeiden  Efcovedo.  En  ingeval- 

Ie  dat  de  voorfeide  Don  Jan  hier  in  voortvaert ,  fo  pro- 
tefteren  wy  voor  uwe  Majefteit  van  't  klve  dat  wy  hem 
hebben  gefchreven  ,  alfo  uwe  Maj.  fal  fien  uit  de  copie 
van  onfe  brieven.  Want  door  dien  dat  wy  defe  voorle- 
dene  maenden  in  affulken  uitterften  nood  zijn  geweeft, <£>&&&  x  over- 
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overmits  de  gerechtige  miftroofti
gheid  des  volks,  welk 

Xnger  en  mach  verdragen  de 
 ongerechtige  quella- 

oïn  Pn  lafterinsen  daer  mee  fy  verdrukt
  zijn  geweeft . 

foen  wüle wySte geen  fchuld  hebben .  indien  door 

o^ade  vordedngede  faken  wederom
  keeren  ( welk  ons 

Tr  leed  ware )  in  de  felve ,  of  ook
  in  meerdere  forge- 

lTkhefd,  aengaende  de  Religie, 
 en  ook  mede  de  be- 

hoor!jke  gehoorfaemheid  tot  uwe  Maje
fteit  :  nade- 

Sdatwyd'eenend'ander  fo  ver 
 hadden  wederom 

^bracht  en  gericht,  dat  indien  het
  door  defe  valfche 

fö«  «  qu«le  dienften  niet  gehee
lijk  en  waer  be- 

doren gewcefc  ,  grote  apparentie  was  geheehj 
 k  te  ver- 

fekeren  in  luttel  tijd  den  ftaet  ̂ /^ll^Z^t' 

re  Uwe  Majefteit  fal  fien ,  om  de  lan
kheid  te  fchou- 

wén,  wiendat  wy  voor  feker  alle  dit 
 quaedtoefchrij- 

ven ,  alfo  dat  in  effedt  waerachtig  is ,  om
  te  ordonne- 

ren den  voorfeiden  Don  Jan,  fo  haeftalft  mogel
ijk  is, 

te  volgen  de  heilige  intentie  van  uwe  Ma
jefteit,  de 

welke  vaft  van  weerden  heeft  gehouden 
 en  beveiligt 

den  peis  dien  wy  hebben  getradeert 
 van  Gent  met 

den  fcince  van  Orangien ,  met  die  van  Holland  en 

Zeeland ,  en  het  eeuwig  gebod  te  Bruff
el  uitgeroe- 

pen den  17  dach  van  Sprokkel  left  geleden,  op 
 dat 

d'eenen  d'anderete  werk  worden  geftelt  in  a  Ie  fijne 

poindten ,  alfo  de  voorfeide  Don  Jan  het
  felve  ook 

heeft  gefworen  :  verwerpende  alle  bedne
gelijke  be- 

vangingen tot  weldaed  en  welvaert  van  defe  landen,
 

envandevatfalendie  uwe  Majefteit  daer  in  hee
ft,  de 

welke  begeren  te  behouden  de  Religie  en 
 de  autori- 

teit van  uwe  Maj .,  en  hen  te  bevrijden  van  alle  ty
ran- 

nie ,  daer  alleenlijken  na  gehaekt  hebben  tot  ha
re  eigen 

bate,  infonderheid  de  gene  die  men  heef
t  doenver- 

trecken  uit  den  lande ,  en  meer  andere  die  he
ten  blij c- 

kendat  fy  vanden  felvenaerd  zijn.  Ordi
nerende  den 

voorleiden  Don  Ian  van  hem  te  doen,  en  uit 
 den  lande 

te  doen  vertrecken  alle  de  gene  die  dit  opfe
t  vervorde- 

deren,  tegen  God  en  tegen  reden:  al  tot  we
ldaed  en 

welvaren  der  faken  van  uwe  Majefteit. 

Heere  wy  bidden  ootmoedighjk  den  opperlte
n 

Schepper  te  willen  hehouden  uwe  Maj.  in  fijne  He
ilige 

bewaerniffe :  ons  lieden  gebiedende  in  alle  ootmoedig- 

heid en  onderdanigheid  tot  de  goede  gratie  der  fel  ver
. 

Vit  Bruffel den  z± van  d'Oogftmaend ,  i S77-  Onder- 

ftondgefchreven  :  uwer  Majefteit  feer  ootmoedig
e  en 

sehoorfame  onderfaten  ,  vaffallen  en  dienaers 
 ,  de 

Generale  Staten  van  Nederland.  Meer  onderf
lond: 

Door  bevel  der  voorfeider  Staten ,  Cornelius  Welemant. 

Het  opfehrift  was :  aen  den  Konink. 

^cn  tofef  öcc  l&mm  &tatcn  aen  tien  jgoni nu  ban 

öen  8  ̂cptcmW/toa0luiïJmticalö\3olöt : 

HEer ,  wy  hebben  gehad  ee
nen  onfprekelijken  rou- 

we om  het  begrijp  welk  Don  Ian  in
  lijnen  fin 

heefteen, van eenig quaed  voorftel  tegen  fijne
n  per- 

foonfwae  af  wy  niet  en  twijfelen  uw
e  Mjjefte.ten 

fy  diesgewaerfchouwt,  welke,  nie
t  legenftaendede 

pVefumphen  en  tekenen  die  fijne  Hoo
gheid  ons  heeft 

ooen  veYftaen,  wy  niet  en  fouden  ko
nnen  geloven 

dat  door  het  middel  van  eenige  van  de
  Staten  alhier 

verfamelt  foude  zijn,  gedacht  of  over  een
  gedragen  : 

en  noch  min  ( alwaert  alfo  )  dat  yemand 
 van  alle  de  on- 

derfaten van  herwaers-over  foude  hebben  derren
  be- 

ftaen  de  daed,  en  een  fo  onbetamelijk 
 engrouwelijk 

werk,  wel  verfekert  zijnde  dat  fulx  foude  van 
 allen  in  t 

eenerael  (alfo  wel  reden  is)  fo  feer  gevo
elt  worden , 

dat  eenover-grote  wrake  daer  na  foude 
 gevolgt  heb- 

ben. Maer  niet  tegenftaende  onfe  bewijfinge
n  en ont- 

fchuldingen  gedaen  aen  fijne  Hoogheid
 ,  de  felve  blijft 

vaft  ftaende  op  defe  begrijpinge  en  inbe
elainge,  en 

heeft  haer  fo  ver  laten  beredenen, 
 datfyalsbevreeft 

wefende  van  denaenflagvan  defe  overee
n  draginge, 

is  vertrocken  om  haren  perfoon  te  verfe
keren  op  het 

kafteel  van  Namen,  in  fulker  voegen  dat  da
er  door  alle 

de  wereld  gefchandalifeert  is,  endieste
  meer,  omdat 

fijne  Hoogheid  recht  voor  het  vertrec
ken  binnen  den 

felven  kaftele ,  en  wefende  noch  in  de  ftad 
 van  Meche- 

len,fonder  onfe  weteen  fonder  dewete 
 vandengan- 

fchen  Raed  van  uwe  Majefteit ,  heeft  gehandel
t  met  de 

Hooeduitfe  krijgüieden,  om  die  te  houden  van
  nieuws 

in  den  dienft  ,  in  ftede  dat  wy  tradteerdert  van
  de 

felve  te  betalen  en  oorlof  te  geven,  volgende  h
et  ac- 

coort  van  de  pacificatie ,  fo  airede  den  dag  van  h
aer  Ue- 

der  afdankinge  beftelt  was  van  fijne  Hoogheid  lel  ve  op
 

den  i4  dagvandeHoymaend  leftleden  : 
 welkeenfo 

onverfienelijke  en  fchandeleufe  fake  is  geweef
t,  dat  l*.Hj.) 

daer  door  fufpicie  is  gekomen  van  eenige  ander
e  in- 

tentie dan  fijne  Hoogheid  heeft  laten  blijken  voor  ons: 

Hebbende  hier  door  ook  een  oorfake  gegeven  te
be- 

fichtigen  de  brieven  over  en  weder  gaende,  waer  a
f 

fommige  opgenomen  zijnde,hebben  alfo  ve
rmeerdert 

en  beveiligt  de  voorfeide  quade  vermoedinge  en  ge- 

meine  meninge  van  bedrog,  dat  wy  allenf  kens  zij  n  ge- 
vallen inalfulken  termen  daer  wy  ons  tegen  woordig- 

lijkin  vinden:  fo  dat  fijne  Hoogheid  haer  felve
n  oor- 

delende voortaen  onbequaem  te  wefen,  om  herwaers- 

over  te  gou  verneren ,  ons  lieden  heeft  verklaeri :  als  on« 

verlatende  ,te  willen  begeren  oorlof  van  uwe  Maj.  om 

van  hier  te  vertrecken  ,  ons  lieden  't  felve  hebbende
  te 

kennen  gegeven  ,  om  dat  wy  mede  ons  devoor  
fouden 

doen,om  uwe  Maj.  ootmoedelijk  te  bidden  ,om  
te  heb- 

ben eenen  anderen  Gouverneur  van  fijnen  bloede.  Ln 

nademael  dat  het  alfo  is ,  hoewel  dat  het  ons  quaujk  ge- 

noegt, en  dat  wy  om  de  wijfheid  en  veelderhande 

deugden,  en"  goede  geftekenüren  van  Don  lans  per- 
foon hadden  ontfangen  groote  hope  en  goed  herte: 

nochtans  fiende  dat  fijne  affedtie  rot  onfwaers  ve
r- 

Vreemt  was ,  en  wederom  daer  tegen  de  herten  der  ge- 

meinten  vervremt  van  fijne  Hoogheid ,  overmits  fijne 

fufpicien  en  wantrouwigheden  :  fo  en  hebben  wy  niet 
Willen  laten  feer  ootmoediglijk  te  bidden  uwe  Maj.  dat 

haer  believe  ons  te  verfien,na  dat  fy  fiet  dat  onfen  nood 

vereifcht ,  en  volgende  ook  de  begeerte  van  den  voor- 
feiden Don  Ian  ,  van  eenen  anderen  Gouverneur  van 

fijnen  bloede ,  en  eenen  alfulken  voor  defe  reife  die  fo- 

danige  fufpicie  en  wantrouwe  niet  en  hebbe,  als  voor
- 

feid  is,en  fo  aengenaem  den  Staten  van  den  landen :  op 

dat  de  gemeinte  dies  te  beter  mocht  gehouden  worden 

in  goeden  dienft  fonder  overtredinge  of  overdaed, 

waer  voor  fekerlijk  wel  te  forgen  is,over  mits  defe  nieu- 

we alteratien:  betrouwen  dies  niettemin,  dat  op  de 

hope  van  eenen  alfulken  nieuwen  Gouverneur  als 

voorfeid  is,  wy  ons  alfo  fullen  te  werk  Hellen ,  datter 

geen  ongercgeltheid  en  falgefchieden:  en  datdetwe 

poindten  van  uwe  Maj.  op  ons  lieden  begeerten  der 

felver  belooft,  aengaende  de  Catholijke  Roornfe  Reli- 

gie, en  fijne  behoorde gehoorfaemheid,fullen  ganfehe- 

lijk  onderhouden  worden. Bidden  dies  halven  ootmoe- 
diglijk uwe  Maj.  daer  niet  aen  te  t wij felen  ,  hoedanige 

dingen  datmen  haer  ter  contrarien  mocht  by  brengen, 

indien  fyonsbyftanddoe,  en  verfievan  eenen  fuiken 
nieuwen  Gouverneur,  als  voorfeid  is,  haeftelijk,  of  ten 

minftenonsterftond  late  wctea  door  fijne  letteren  fij- 

nen goede  wille  en  meninge  :  authoriferende  daer-en- 
tuffchen  eenen  Raed  van  Staten  tot  den  gouvernemen- 

te :  welk  heel  noodfakelijk  is  om  te  mainteneren  en  te 

onderhouden  den  fwaren  laft  van  de  Staten ,  en  't  volk 
te  houden  in  onderdanigheid  :  en  dies  te  meer ,  iftdat 

de  voorfeide  Don  Ian  vertrekt  of  van  ons  gaet :  bidden- 

de feer  ootmoediglijk  uwe  Maj.  dat  defe  veranderinge 

ons  lieden  niet  en  worde  geweten,  die  niet  anders  en 

begeren  dan  te  blijven  in  de  oude  en  Catholijke  Reli- 
gie, en  onderdanigheid  van  uwe  Maj.,  fulke  alswy 

hebben  betoont  den  Keifer  fijnen  Vadere  zal:  gedach- 

teniffe :  maer  't  felve  eer  te  wijten  enigen  ongevalhgen 

ongeluk  onverfiens  overgekomen  tot  ons  groot  ver- 
driet :  biddende  den  opperften  Schepper  dat  hem  belie- 

ve door  fijne  Godlijke  goedertierenheid  dat  te  bete- 

ren :  gelijk  wy  den  felven  ook  bidden,  dat  hy  uwe  Maj. 

wil  bewaren ,  en  haer  ingeven ,  't  gene  dat  dient  tot  fa- 

ligheid  en  rufte  van  fijn  arme  en  bykans  vervallene 
onderfaten  van  herwaers-over.  Uit  Bruffel  defen  8  van 

deHerfftmaend,  1577-  Het  onderfchrift  was:  uwer 

Maj.  Generale  Staten  van  Nederland,  &c  En  meer  on- 
derwaers  :  door  ordinantie  der  voorfeide  Staten.  Ge- 

tekent  Cornelius  Welemam  s  het  opfehrift  was :  aen  den Konink.  ^ 



Scacl. 

IS77- 

&$"  C\  Steent  oefen  tp/  Beeft  men  bcrflaen  uit  een  mif- 
Dutïc/  ̂ ^i^e  /  gefcB?eben  tot  &int  Hiaureng  Ie  Eeael  /  Den 
S5S  2±  3trtp  1577-  doo?Cöarie0  23endeguin/gefonden 
«{£*  aen  itèónfr.bander  j^cfTe/  J^eere  ban  5^05ccct/<2tticl= 
Sn§n  manbandeS  Coninr  Camee  /tocfendc  te  bier  tijd  in 

&mtok  't  Igof  ban  ®on  3|an/  dat  aldaer  in  't  felbe  <jt[ooflec/ 
82  des  nacBttf/ omtrent  n  uren  feergetoeldig  begon  te 
S£t£t  bonberen  /  büjtemen  en  toapen  /  batfe  meenden  bat  be 
$.  %sa»  merelb  begon  te  bergacn  /  en  baer  guam  een  getocldi* 

gen  donderflag  in  tie  bobenfle  galcrpe  bari  ben  toren 
baer  men  opgaet  en  be  blocbcn  Bangen/  en  meteen 
eertbebinge  fo  guambenb2andboben  bp  Bethruitfin 
ben  toren  /  en  begofl  fo  beBèment  te  b?anden  /  bat  men 

bermits'  be  engte  met  en  bónde  flifTen  /  én  be  grote  me- 
nigte  ban  't  loot  batter  toa$  begofl  te  fmclten  met  alle 
be  bloében  die  baer  fiingen/  en  baer  toas  geen  remedie 
anders /dan  bat  men  opteneerflagie  toe!  ttoe  boeten 
öib  aerde  o?acBt/endenb?and  aldaer  op  met  getóeld 
febutte.  J^adde  de  Coninb  daer  niet  p?cfent  getoeefl 
bat  bolb  fouden  'tfêof  en  'tConbent  gepilgeert  Bete ben/  fonderden  b?andte  leflTcöen  /  noch  maren  in  be 
^acrifipenalle  ornamenten  ban  binnen  totflofber* 
nielt  /  ban  buitm  ongefcljend  toefende. 

JM* 

Oorfpronfc  dei  Nederlandfe  Beroerten. 

*fii 

tiacn 

ü'racn* 
■H 

tan 
Jaedcm 
orrö 
lanD* 
ijoft. 

D<£  Staten  ban  Rolland  Badden  omdemoettoil 
bie  be  folbaten  ten  platten  lanbc  maren  plegertbe/ 

^ebafliaen  C?aenBaIS  Schout  tot  t^aerlem/  com- 
mifTie  gegeben  /  ais  3landd?ofl/  be  toelb  onber  ben  ge- 
menen  man  genoemt  toas  öobe-roebe  /  om  Bet  land* 
bolhboo?  alle  moettoilligBeden  /  fo  ber  folbaten  ais 
anbere  bagabonben  en  afgedanbte  folbaten  te  beiligen 
en  befcBermen  /  be  moetmillige  te  bangen  en  boen 
flraffen.  3&efeboo2f3CraenBalS/  met  t2ftjnedie- 
naers  gegaen  mefenbe  op  ben  naefl  iaetflen§ulpuit 
Igaerlem  doo?  ©elfen  /  25cbertojjb  en  anbere  3&o?pen/ 
fijn  des  abonds  gebomen  tot  bergen  buitm  3£lbmaer/ 
altoaer  fp  bernacBten  op  des  boo2f3  CraenBalS  of 
3Landd?ófls  i^offlcde/  daereehBuïfmanoptooonde/ 

genaemt^ietergjaeobfe.  des  anderen  daegS  'Smo?* gens  is  Bp  met  alle  fijn  dienaerS  /  uitgenomen  ttoe  bk 
bp  fön  paerben  bleben  /  gegaen  naer  &cBoo2ji  /  enfrjn 
Bern  op  ben  toer B  te  gemoet  gebomen  berfetjeiben  fol- 

baten /  ban  ttoe  /  ban  tok  1  ban  bier  /  btjf  /  fes?  /  min  en 
meer  bk  Ijp  alle  naer  Baer  pafpoo?te  b?aegtie  /  en  fo  be 
felbe  geen  pafpoo?te  en  Babben/ Beeft  BP  eenige  belaft 
toeberom  na  Baer  fcfjanfe  te  gaen/  eenige  gingen  goeb- 
toillig  /  eenige  geb?ongen  toeberom/  eenige  liet  bp  paf- 
feren/  Ben  niettemin  belaflenbe  ben  fiuifman  geen 
oberlaftteboen.  (£ot&cBoo?l  een  toijle  tijb  getoeefl 
3ijnbe/ en  toeberom  op  fijn  ̂ offlcbe  gebomen  toefen- 
te  /  fittende  met  ben  fjuifman  aen  tafel  toateetenbe/ 
3ijn  aldaer  op  de  l^offlede  gebomen  eenenijoopfolba- 
ten/na  giffinge  omtrent  80  fterb  of  meer/  feer  b?efelijb 
roepenbe  of  tierenbe  /  fcljietcnbe  boo?  be  glafen/  en  roe- 
penbe  Oer/  fjer/  fïa  boob/  fla  boob/toaer  i0  ben  fcftelm: 
'ttoclbfiorenbe  eenige  ban  fijn  bolb  3ijnin  ïjuiiS  gelo- 

pen/ feggenbe  ftier  i0  onraet.  Craenöalg  hit  berflaen^ 
be  i$s  aebter  ten  Ruife  uitgelopen  om  fijn  lijf  te  falbe- 
ren  /  ban  is  flrar  ban  bc  boo?(5  folbaten  met  een  groot 
geroep  en  furie  gebolgt/roepenbe  al  fla  boob/  fla  boob/ 
en  nebben  bem  albaer  met  Ijare  rappieren  boo?(leben/ 
en  fcfjentlijh  bermoo?b.  ï£p  niet  anbere  bonnenbe  fP?e^ 
hen/  ban  ̂ eer  genabe/  iffergeen  genabe.  Hetbobe 
Jicljaem  geftboutoen  3fjnbe/  iö  bebonben  bat  Bp  berttg 

toonben  fiabbe/  fo  groot  aliöblein/ en  'tfelbe  gebaen 
"tSSf  ̂ nöc  ÖeBben  in  't  buis  alle  biflen  en  bafTen  open  gefïa^ 
ai^  »an  oen  /  en  't  gene  baer  in  toag  mebe  genomen  /  fo  fp  00b 

gebaen  en  genomen  Ijebben  al  't  gelb  bat  BP  ober  Bern Babbe/ toefenbe  no  gulb.bp  Bern  mebe  genomen  om 
paerben  te  nopen  /  nocB  een  gouben  fignet  en  gouben 
ftlan/ en  een  biamant/ en  norB  omtrent  100  gulb.in 

Ööubenftuchenb?eembgelb/  'ttoelb  Bpgetooontoas bp  Bern  te  toagen  booa  fijn  plaifier.  ©ijf  ban  be  felbe 

folbaten  3ijn  't  ontlopen  /  W  men  meent  be  psinc ipael- 
fte  ban  't  feit  getoeefï  te  3fln  /  ban  b'anbere  3önber  een beel  gebangen  getoeefl  /  bocb  en  toeet  niet  toel  offer  ee 

©en 
Lanb* 
H)ft 

ibet» 

T\€  ̂ eere  ban  ©ille  gelijb  top  berBaelt  öebben/ 
-^-'toajs  ban  <©on  gian  berfcB^eben  binnen  l^ccöes 
len  bp  Bern  te  bomen  /  toaerom  Bp  Uit  ©?ief!anb  naer 
IBecBelen  reifbe/  bocB  Dp  ̂ üam  te  late/alfo  ̂ ?ort  g[art 
al  bertogen  toatf  als?  BP  baer  ötiam/  't  fó  toel  toaer  bat 
<Don  fjan  Bern  baer  na  berfcB?eef  tot  karnen  bp  Bern 
te  bomen/  ban  alfo  be  faben  boe  feer  beranbert  toaren/ 
bat  Bp  00b  te  iBecbelen  3ijnbe  be  boo^fe  breeg/ bleef 
Bpetlijbe  bagen  albaer  leggen/  baernatoatgebetert 
toefenbe  /  reifbe  BP  na  25?uffel  /  en  Bieïb  fïcb  aen  bec 
^tatert  3ijbe/  toactboo?BP  baer  na  commiffie  breeg 
óm  te  gouberneren  be  lanben  ban  ©^ieffanb/^oenin^ 
gen  /  ̂:ente/  €toente  en  % ingen  /  baer  Bn  feer  na  ge- 
fiaen  Babbe,  ̂ e  *6?abe  ban  23offu  toaö  't  felbe  gou- berncmentgenoegfaem  toegefeib  boo^bebomfleban 
^on^fan/  banmetteberanberingebari  Bet  innemen 
ban  karnen  /  fo  toerb  be  boo?f3  <a2abe  ban  23ofTu  an* 
berg  geemplopeert/  gelijb  t'3önber  tijb  gefeib  fal  toer- 
ben  i  én  be  ï^eere  ban  ©ille  en  25oflu  toerben  t'famen öoeöe  bzunben  /  en  be  <©?abe  ban  25oflfu  nobe  Bern  ten 
eetén  /  fo  batfe  malbanberert  goebe  ciere  aenbeben  /  en 

alle  fufpicien  bie  fpopben  anberen  genome*n  Babben 
aen  b'een  3Übe  flelben.  5^e  ̂ eere  ban  ©ille  fcB:eef  uit buffel  aen  Sfonbljeer  gioBan  ban  UKatenêffe  ban 
JBpbifma  >  ̂jofTaert  op  't  Buiö  te  ïeeutoerben.  bat  Bp 
foube  goebe  toaebt  Bouben  /  en  bat  Bp  b'anber  ̂ oflen fulr  00b  bermanen  foube/  op  bat  gebürenbe  fnn  af  toe* 
fen  alleö  in  goebe  rufl  mocBt  blijben/  bat  Bp  bo?tö  ber- 
Ijoopte  baer  toeberom  in  fijn  goubernement  te  bomen. 
$u  fo  toag  ben  roep  in  ©2ieflanb  gebomen  bat  <6af- 
par  ïloblesf  l^eere  ban  25illp/  hk  <©ouberneur  ban 
©2ief!anb  toas  getoeefl  /  fecretelijb  bp  5B>on  gian  toa$ 
getoeefl  /  en  batBp  bolb  aennemen  foube  boo? '©on 
2Ban/  om  in  ©2iefïanb  te  ballen.  3In  't  begin  ban  %iv guflo  toa.ö  binnen  doeningen  gebomen  francopö  mant 
USapart/  bie  p2oboofl  banbenboo2f325iiiptoa^ge^  copg 
toeefl;  btfc  toerb  uit  fufpicie  albaer  gebangen  geno*  SSSSk 
men/enmenbonb  b2ieben  bpBem  bie  00b  feer  fufpi-  ESSu 
cieug  toaren/ toaerom  Bp  Pijnlijb  onberbaaegt  toer-  'pae* 
be :  en  Bp  b^mtit  bat  25illp  ban  meninge  toasf  op  Balf  gïï£# 
<©ugflmet  iy  benbelen  bneebtenen  300  peerben  in  BSf 
©?ief!anb  te  bomen  /  ombe  fcBanfen  ban  (©ofima-  ö^nen 
Boo?n/(bie  25artelt  €nte$eerflmaeï0gemaebt  Babbe/  ffè" 
baer  hopman  ïüepnib  ̂ ebema  Rietman  ban  Col-  sS 
lum  met  een  Balf  benbel  binnen  lag/  be  anber  Belft  lag  8^« 
inbe  fcBanfe  ban  £emmer/en  be  fcBanfen  ban  floten/ 
IBacbum  en  Hinbelopen  toaren  befet  mettet  benbel 
ban  hopman  3ïrcn t  ban  <0emen/  bnbi  benbeien  ban 
ben  regimente  bejef  <0?abe  ban  25offU)  te  ontfetten/  en 
^elf3ieltèberraffen/en  alfo  boo?  Bulpe  ban  fijne  goed* 
gunflige  toeberom  in  't  goubernement  te  bomen.  <©o6 toerben  toeberom  gebangen  ̂ octo?  <0co2g  a©eflen*  ©o^o, 
b02p  ïtaeb  besf  Coninr  in  ©2ieflanb  /  en  <&.  ̂ oban  be  wtm> 
möep^he  ïieutenant  ban  <©2oeningen/  uit  fufpick  bat  &J? 
fp  metten  bo02fj  25illp  bcrfïanö  en  co2refponbentic  Sm 
Bielben.  3©eflenb02p  toas  geblucbt  opte  frontieren  w*™* 
ban  be  5B»2ente  ban  toaer  Bp  toeberom  geBaclt  tocroe/ aen- 
en  al0  BP  belopen  toerbe  /  itf  BP  ttoemaeï  bef  toijmt :  BP 
toerbe  opfjet  bafleeltot  Eeeutoerben  gcbjarBtcnai-- 
baer  betoaert/b'öo?fabe3ijnbergebanbeni(Tefeibe  men te  toefen  be  beljjbenifTe  ban  ben  gebangen  j&oboofl. 
<©ob  maffer  een  b?ief  ban  buffel  gebomen  ban  mat* 
ten  $itfen  aen  2fl  onbBeer  ̂ oco  ban  iBartena  /  toaer 
in  Bp  itèartena  bermaenbe/  om  nu  metten  liefBebberjes 
toel  toe  te  fien  /  om  niet  berrafl  te  toerben/  en  be  boo2f5 
3&itfen  Babbe  mebe  een  b?tef  aen  be  <0ebeputeerbe  ban 
be  Staten  ban  ©2iefïanb  gefcB2eben/  tnBoubenbebe 
gelegentBeib  berfabe  tuffen  '©ongian  en  be  Staten 
45enerael  /  en  Bet  befïuit  fijns  b2kf$  toajS/  bat  be  «^ta* 
ten  ban  ©?iefïanb  toel  boo?  Baer  mocBten  fien  /  bat  fp 
boo?benaenfiag  ban^ongian/banbe  ftobliflen  of 
be  ©?iefcBe  ̂ pangiaertsf  niet  berrafl  en  too?ben  /  tot 
een  eeutoige  fcBanbe  en  berberf  ban  ©2iefïanb. 

3@pbe  ban  <0outum  Hieutenant  ban  be  aepnib 
^ebema/  toas  met  130  man  in  acuguflo  gebomen 
op  Bet  ïMict  /  een  boo?flab  ban  Sleeutoerben  /  bie 

nigeaenbenlijbe3ijngertraft/banBebbeberftaenbat-  j  banber^tab  niet  toetende  toatBette  bebufbenBad* 
ter  ttoe  baendelen  om  3ön  gecaffeert  getoo?den.  I  de  /  en  toaren  daec  niet  toel  in  te  b?eden.  fflpbt  ban 

IL  Deel.  g^ddd  3  arbter 
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^nvM't &*<kv!  bomende/  maefctebcn  jfBarfcfjalït  gen  baren  oberbe3©aertop  3^oo?ti / 'bet  eeneinden 

öS Sn*  SS  rop'W*  liet  bomen/  om 't  Mn  tn;nbc{jettoatccbanöe^amDant.cDtnnen  landen/ 
(f.  **.)  Kth^ï/ nStenc0  liet  bet  toe/  tonende  daee ,  en  [jet  anticc  omtrent  W*$m  /  ba«  toefpal  ede 

« 1i i»i  flfotc  flecfutg  jciö  /  toant  fp  maren  tori  ttoe,   materialen  ban  bout  ten  bollen  fjea
rDetöenaereetnc 

M»nho      füi  V8? "J  iiS  iw  iiirt  fnnbolft  Êierdoojouam '  maeftt  Hebbende  /  om  malderple  beu  bD&ooo?  te  ftc* 

*™       SUS» rnmoa Sff ̂ WSoJMffl  ben/  en* 't  felbe  ©erlaet  te  M  babbenï  felbe  op ocutum  een  gtcot Swr?n/S^ateneöte  oberbertfot  feber  gedetineerde  plaetfen  latehbjcngen.  ̂ ettoeifee 

BÖ&  ̂ ^^e^oW^w^^  Kanifilftmaerbernomen  .«ebben*/  acljtende dat »ffi 

SST  SVa?ffilö    't  felbe  met  boen  /  en  bebbendc  ben  I  fP  baer  bp  grotelijr  fouden  f  mterefreert  5nn  /  bebben  «y« 
*""«     SffnS  i?  Staaoene  n  ücaébcn/  lebben  hem  met '  ben  met  blicgenbe  taaenbritf  geafTtfïeert  met  den  dB 
SSL  ̂ ^^^V^^^^Se/  «  24?»/  ©urgemeeucren  en ^cfjepenen  laten btn; 
Scdöan  ömeSSec  a tó  oebanöcn  Ijoubenbe/  maeft* j  ben  op  ben  i+  ̂ eptembae  /  ter .plaetfen  daer  bet 

Ë£n   S  Wen  meener  ban  l)et  ftafteel  /  be  toaebten  met j  boo?f5  bout  gebjoebt  toa*  /en 't  felbe  altemael  m  den 
^WbeSbe/^^fn^nra^Sfröacni  |  b:and gefteben.  getuit  toa*  oefefwng

cote  ftoa, 

I 5 Sao qrain/ ba  be gebele iojgerpe ben nacbt en  rigbeben  te  bomen /  toant die  ban  loom 't felbealfo 
ban  w be  Scnèn  (telden/  en  quamen  ben  eerften  nieten  toildcn  laten  paforen/  ̂ ctigey  meenbm 
^wSSfSSatk  elf  uren  bes»  mibdaegSboo?  bie  ban  3ClKmaer  bat  fpUubentoelatenbe^atbeboo?f5 

fci2ftSSure  /  roepenbc  en  tierenbe  feer  feteie*   Verlaten  fouben  toerden  bolmaebt  /  bat  alle  be  bo?*
 

&S/2 Mtaü :  b    olbatenban'tBaneelof  blofe-bui^  pen  die  al*  doen  tot  m^ï&VP&S&iSi 
boen i  aaen  /  of  GP  filtet  ontgelden  /  en  bat  toillen  top  doo;  't  gerief  ber  boo?&  ©erlaten  alle  tor «oign  paet

 

f?Sen  "enige)  bat  0p  bit  boet  boen  eer  top  eten  of  merftt-dagen  fouben  bonden/  en  (TO^M*" 
MnnS/^top'töettjeer  afleggen/  cinteWde  ringloo^  fitten.  ̂ e<aouberneur|onR4jeer^

tbe, 

mm^^^^^^^^^^^  ^onop/  toasUuerin  feer  beladen/  alfo  bier 

fouden^ ̂ ffibuSfe  i?.  toenen  lentnge  geben/  bte  j  uitgeenblein  ongeluhenfcbeentebettoacbtentejun. 

*  «. .  CSrimmaitaSm/  mfet^nSben  2  «ep*  ©eeft  öpberbalben  't  felbe  aen  ben  ©mteebanaram 

ï™m  ttSS^m&^^mSim^  gien terftonbobergefcb?eben.  ?ea5ebeputeerbeban 
55»'    be  /  ffiaenöe  omtrent  ̂ 00  gulben.  jfêateW  fWnmaer  fouben  ooft  bare  gedeputeerde  aen  fön€^ 

m*    eentg  gebied/  ooft  fijne  foldaten  daer  op  gelaten  tot  luftenooebret&t.^teba^ 

acn  öe    ™%ft  ̂SsSnanttc  ban  be  £tabftouber  biemen  alle  bare  gedeputeerde  aen  ben  §?utce/Blagende  ober  die 

ben  anberen  »fo«  »erman6  ©urnertnecdec  ban  retfen/  baer  toe  bP  feer  öefolUmeerttoerd/  ge
löfttop 

leeutoerden    ̂ e^o/geren ladben'öet  ftafteel  tori  bieder berljalen  fullen/ b? en toaö  mei t tori  t
eb  eden 

f^^M^^m/^^fA^mr^'  banbefenttoifi/  b2efendeboo?meerber  ftoangbetb/ 

^ItS^^m^^i^mi^  "iet  om'ttoeln  te boo?ftomen/  beeft  f  öoeb '  öebonben / 
VSffmSSSSSk  «*  mede  be  ftaftelen  ban  betbe  partien  te  fenben  aen  *g&™Èff»8g* 
©arSnenltaberben/3nnbaernageflicbtet/  al$  competente ïieebter^ tnfUl&ennag/ om W ben fribcn

 
v       SSSSS^toeS  (irar  die  boo?f5 ban «oo?n ban  &&m*gt& 

Vm ?Seffi/ bSS  de  Capitetmn  en  25o?geren  die  ten  te  boen  opbouden/  admttterende  be  felbe  «ö£önrf 

SSttSMtf^SS^SaS  waren  eenen  eeb  ioterbibt'tte  ban  baer  rerijt/  end'andert
ottoeberleg, 

SS't ■  uoo'  5  ftafieel  tot  bcnoebc  ban  fijne  m&U  Knge  ban  bicn  /  alfl  naer  We  en  o?bmartfe  manieren 

m^wSSSSm  éêtabboubet  t;éner  &on>  ban  p?otederen_beboo?de</ o?bonnerenbe  bpo^bcn 
ftc  toeber  leberen  fouben. 

<©en  1 2  September  quam  be  leere  ban  ©ille  toe- 
berom  in  ©ncfïanb  /  met  bolle  tommiffte  in  fijn  gou^ 
bemement/  en  men  begofi  baer  na  te  ijandelenmer 
ten  ttoe  luitenanten  ban  be.  boo?f5  ttoe  benbelen 
«oonbuitfen/  leggenbe  tnbe  boo?ffb?eben  febanfen/ 

alfo  be  &opluiben  berfefeert  en  in  banden  toarenge* 
»  én*  nregen:  meniö  met  baer  en  baren  arijgtfutben  aldus? 
*«*»£*    oberftomen/datmenfe  foube  betalen  d^te  maenben  fol* 
fSSt    bte  /  en  een  maend  ïeninge  /  en  nocb  3000  gulben  aen 
S     febulbcn/  die  be  folbaten  fcbulbig  toaren/  en  toat 
foiöaaa.  nurt  mccc  fouïie  reftcren  /  foude  bun  betaelt  toerden  op 
&K?  fulftc  termijnen/  alö  de  andere  foldaten  onder  bet 

"Sin  regiment ban25ofru/  fouden  toerden  gecontenteert/ ötfc&an;  cn  pp  bit  conbitte  fjebbett  fP  de  febanfen  obergelebert 
S^Jr"    in  banden  ban  den  boomoemben  ̂ tabfjouber/  en  30» 
iïïKI     be  febanfen  baer  na  gefücbt  en  ter  neber  getoo?pen. 
iBc  fiar,  ©oojde rtf  debe  de^tadbouber  aen  alle  be  <6?tetenten 
ren  ba»  in  ©Jicfianb  fcbipben  /  batmen  be  butOuiben  op  ge* 
»««f'    toeer  foube  ftellcn  /  en  bat  clfte  <5?ietente  b?ie  mannen 

SS2T'  fouden  boostiellen/  om  baer  uit  bp  bem  eenen  berfto* 
renentot©opmange(telt  tetoerben/  'ttoel&alfoge* daen  toerbë/ en  toerben  baer  na  alle  fo  J$oplutben/<©r 
ftcieren  alö  gemene  luiden  /  geedtebt  /  om  ben  ̂ tab- 
tender  en  Staten  getrou  te  3ijtn  mt  meende  bP  in  de 
<0:ocnmaer  mede  te  doen/namentluft  de  boeren  on^e* 
toeer  te  fteilen/  ban  Hie  bande  Staten  toaren  baer 
tegen.  v 

omtrent  befen  tijb  bebben  be  25urgcmeefteren  ban 
^|oom  ten  berfoefteban  feöerebo?pen  boo^bengeno^ 
nien  ttoe  ©er  laten  te  leggen/om  mette  febuiten  begua^ 
ntelijfï  booi  ben  bojpen  /  gelegen  bp  $oo?Oer  3Mb? 
mavr/  al^  <Sc&agen/  ̂ angeböft  en  andere  te  mo* 

Bctuccc 

boomoemben  ,§onop  mtbbelretöb  alle  goede  midbe? 

len  te  geb?ui&en/  om  te  beletten  batfp  b'een  tegensf  ben 
anderen  niet  feiteïpen  notb  met  getoeld  en  fouden  at^ 
tenteren. 

ïDe  Staten  <©enerael  /  badden  tot  J^aerlem  aen  de  mm 

Staten  ban  i^ollanb  en  ̂ eelanbgefonbenben©?p  »»«e» beer  ban  25a(Tignp/en  tïoelanb  Courtebille  ̂ cbepen  g,^ 
ban25mgge/betoelfeenacerbtebinge  enalletyienbe-  <©ebip» 
lijfee  en  beboo?lpe  recomntanbatten  /  aen  be  felbe  te  *'%* bennen  gegeben  en  bertoont  bebben  /  bat  naerbten  be  $mt* ! 
Staten  <©enerael  en  landen  meenben/  obermitgbe  Dan^ 
folemniteiten  /  geftoo?en  cben  /  en  anberfmov  eenen  gjjj  I 
banen  en  onberbjebclijben  b?ebe  en  rulle  ober  al  te  Unm 
bebben/  alfo  be  felbe  00b  toaö  geconftrmeert  bp  be  «atrum 
feoninblijbe  USajelïeit.  ̂ 0  toart  noebtanis  bat«J^, 
55011 5jan  ban  <®ofïcnrij&  onlanr  te  toerb  flellenbe  öe, 
fijnen  berbo?gen  guaben  toille  tot  befe  lanben  /  babbe 
ingenomen  bet  Oot  en  flebe  ban  iSamen  /  Cbarle* 
mont  /  |Barïenbo?g  en  ̂ amfon  /  fulr  alü$  W  00b  ïjab* 
be  gemeent  te  boen  ainttoerpen  /  HBaeftricbt  en  anbe* 
re  plaetfen/  en  baerenboben  focljt  te  touwen  en  tot 
bem  te  treeften  alle  be  ifêagiftraten  ban  fleben  /  Colo? 
nellen/  ̂ oplutben  en  garnifoenen :  ia  ben  boo?  te  bou- 
ben  en  te  (iipuleren/  batfp  eenen  anberen  eeb  contra- rie ban  dien/  biefp  te  bo?en  fijnberinaaiefïett  en  ben 
Staten  gebaen  badben  /  fouden  boen  /  en  ober  fulr  al- 

le mibbelenaenleibe  om  be  boo?f5  pacificatie  en  con- 
firmatien  ber  friber  te  niete  te  doen/  en  directeljjft  je> 
genbe  felbe  pacificatie/  uit  t^oogbuitflanb/  ©our^ 
gongen  /  ©?anferijft  /  ,§abopen  /  §talien  /  en  ̂ pan^ 
gien  alberiep  brijgfluiden/  foteboetaljS  tepaerdete 
boen  ftomen/om  defe  Nederlanden  te  bier  en  te  ftoeer - 
be  t'onöeeo?uc&en  en  te  oberballen/  meer  atë  fp  ortgej 
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toeed  toarcn/be  toclft  fo  notoir  toas?  boo?  bcclberlcp  ge? 
intcrctpieecöe  b?ieben  ban  fijne  ïfoogBcib/bat  BP't  fel* benietcnftonbelocBcnen/  al$  ijpooft  Babbe  bcftent/ 
nabicn  men  Bem  topte  Der  felbcr  Babbe  gctoont  /  Boe* 

tocl  öu  't  felbe  bermecnbc  t'ercwfercn  op  fcfter  p?etenfc 
tonfpïratïe  /  öte  lip  feibe  /  tenen  fyn  perfoon  boo?gcno^ 
men  tejijn/  banbe  toclftefjp  nocBtans  totbeelreifcn 
(fecremdelijft  gebeben  3ijnbe)  niet  en  ijabbe  brillen 
öeaenflagerg  of  bie  baer  banbe  toetemorutcn  b?a; 
gen /noemen /om  tegetiö  be  felbete  p20cebcren,fulr 
al#  toel  foiibc  beljoren  /  al$  baer  ban  iet  toarc. 

€n  toant  wit^z  boo?f5  acnflagen/  fcitclijfte  aeten 

boetrefolbercn  op 't  feit  ban  ber  ifêtmtcn  m  allebe 
ïanbcn  ban  Bcrtoacrö-ober  /  geujft  't  felbe  tot  biberfe rcifen  toag  becfocftt  getoeed. 

3>e  Staten  ban  f^ollanb  en  Eeelanb  nebben  Bier  JjJK 
opfommartcboo2  anttooo?b  gegcben/  bat  fp-luiben  *>anW 

Öcntoclgetoont  Ijabbcn  op'tpoinct  banbe  contribiu  Staten ticnmatëgocbtoiUig/  jaboben  Ben  bermogen /batfe  jJ2J5f 
P2omptelijft  Dabben  gccontribueert  totte  betalinge  ban  gCTtaut». 
bc  3Balfe  folbaten  leggenbe  in  i^olïanb  32000  gul* 
béng  232abanbö  gelb  /  ban  gcnjfteh  tot  erpulfie  ban  be 
^pangïaerben  uitten  Caflele  ban  ÖtrecBt  Babben  3? 
gefurnêcrt  gefcBut  en  amomtie  ban  oorloge /  baer  ban 

ban  Dofliliteit  /  alö  namentlijft  b'inneminge  Der  boo?f3  fp  nocB  ten  aeötcren  toaren  omtrent  1 1 000  gulben 
plaetfen  bleeft  /  bat  niet  mogelijft  en  toatf  bcfe  ïanben  <öoft  tot  afTïfïcnttc  /  ccrfl  ban  W  ban  ©laenbcren  /  en 
in  Bare  oube  p?ibilegicn  /  gerccDtigBeben  en  b?pBeben  baer  na  ban  25?abanb  Babben  fp  t  Baren  feofïen  oefon* 
te  mogen  Bouben  fonbcr  oo2log  /  ten  minden  befenfrtf/  ben  feftere  benbelen  ftnerBten  /  baer  af  acBt  of  tien  ben = 
tottoelftnotelijft  toatf  grote  fommen  gelbg  ban  allen  |  beien  langen  tijbbpftenlicbenalbaertoarenonbernou 
feanten  p?omptelij&  op  te  b?cngen  /  en  bat  W  bon  l|ol 
lanb  en  ̂ cclanb  bp  be  pacificatie  te  <£5ent  gefloten/ 
gebouben  toaren  met  Oen  «©eaffocieerbe  ongebetnfbe* 
lijft  en  ter  goeber  troutocn/  en  ben  ingefetenen  ban  ben 
ïanbe  te  boen  onbcrBouben  eene  bafte  en  onb?eftelijfee 
b?icnbfcbap  en  b2cbc/  en  in  fulfter  boegen  b'anber  <©e* 
affocieerbe  $?obincicn  t'allen  tijbenen  inalleoceur* rentien  bpte  flaen/met  raeb  en  baeb/  met  goeb  en 
blocb/en  fonbcrlinge  ooft  om  uit  ben  Hanbe  te  b?tjben/ 
en  baer  uit  te  Bouben  be  ̂ paenfe  en  anbere  uitBeemfe 
en  b?ecmbclingem  <§o  Debben  be  boo?f3  <0ebeputeer* 
be  öen-luiben  eerfl  boo2geftouben  be  grote  ontallijne 
tontributien/bie  beboo?f5  anbere  p?  obincien  boben 
alle  onfp2eBClpeuitteringe  en  anbere  fcfiabe  biefp  ge- 
ïeben  öabben  /  3cbert  be  boo?f5  pacificatie  Babben  op- 
gcb:nf  fit  /  baer  in  fp  fufïineerben  bat  W  ban  ]§ollanb 
en  ̂ eelanbfeer  luttel  öabben  geb?agen  engeljolpen. 

ben  en  betaelt  getoeeft  /  ïjebbenbc  niet  tc  mtn  tot  baren 
lafïcn  /  't  onber^oub  ban  frare  fcöepen  ban  oorloge  /  en 
garnifoenen/  tot  befenfie  en  berfcbertïjcib  berSan* 
ben  /  metten  principalen  öabenen  en  firomen  ban 
bien  /  boo2  al  notelijft  3önbc.  25et)alben  tjnt  be  felf  be 
ïanben  belafi  toaren  met  f  toare  etr  erceffibe  feoficn 
ban  reparatie  ban  Dare  bijften/  fïuifen  /  toatermoleniS 
en  toatergangen  /  om  be  lanben  /  atë  boe  toel  boo?  een 
berbepart  metten  toater  belaben/  en  eenige  jaren  bela- 
bert  getoeefï  3önbe  /  toeberom  te  b?engen  tot  b?ucï)ten/ 
biemen  in  allen  geballe  nocö  boo2  bat  iaer  geen /en 
boo?  eenige  toefeomenbe  jaren  toeinig  en  niet  fo  goeb 
al32fbanteb02.cn  banbe  boo?f3  geinunbeerbeSanbcn 
en  foube  mogen  trecnen  of  gemeten  /  te  min  fo  bc  ianb* 
luibenmeeflal  berlopen/  ber(lo?ben  of  uiterlijk  ba> 
armt  toaren/  fo  boo?  be  inunbatie/  al0boo?  ben  b?anb/ 
berobingc/  uitteringe banbe  folbaten/  in ber boegen 

55aben  bacrom  feer  emftelijn  ban  toegen  be  generale   bat  meer  ais  be  ttoe  beien  ban  be  bojpen/  en  Ijuifcn  ten 

F.  i8j 

Staten  /  batfpal.sf  b'anbere  p?obincien  onlanrge- 
taenöabben/  totonbecftantenèulpe  banbe  gemene 
toelbaert/  en  namentltjB/  om  uitte  fïaen  beboo?f3 
b?embe  ferijggsiuiben/  acco?beren/  en  in  alber  neerlig- 
Detö  opb2engen  /  en  contribueren  toilbenin  öanben 
banben  (Creforier  <©enerael  ber  boo?f3  Staten:  eerfle* 
ln&  ben  öonberfien  penninfe  ban  alle  nacffelöfee  en  erf* 
Irjae  goeberen  /  of  nabolgenbe  ben  oübeu  boet  en  guo* 
te/  te  toeten  tik  ban  t^ollanb  /  be  fomme  ban  400000 
gulbenss  baer  boren/  al$  bcb?agenbe  be  Belft  ban  gelij* 
6e  collecte  in  252abanb  gebaen/baerenboben  oor  te 
accommoberenboo^een  Half  jaer  lannen  inteb2en* 
gen  /  alö  be  boo2f5  anbere  p?obincien  gebaen  babben  / 
be  generale  mibbclcn  en  impoften  /  hc  toel&e  fp  Ben  bp 
eenige  eremplaren  erDtbeerben.  ©oo?t0oontecon* 
tribuerenbacr-lieberguotein  1780000  gulben?fooïf 
geacco2beert  en  begonft  te  licljtenbp  be  anbere  p?o* 
bincien/  te  toeten  in  bjje  biberfe  partpen  /  alö  eene  ban 
80000  gulbengf/  b'anbere  ban  700000/  enbe  berbe 
ban  ttoe  milioenen/  alö  toefenbe  'teenigmibbel  om be  boo2f3  uitBeemfe  uit  ben  Êanbe  te  flaen  en  Bouben/ 
betoelfee  buiten  toegenen  cecBtcn  gepoogt  Babben  en 

nocö  poogben  /  ben  <£belcn  en  peeren  't  leben  te  bene* 
men  /  ben  rijftbom  ber  Hanben  te  Bentoaeri^  t'applice* 
ren /enbe  gemeente  in  eeutoige  fïabernpe  te  brengen 
en  te  Bouben :  om  ben  toelfien  en  alle  anbere  te  furne* 
ren  /  toaö  nobig  be  rcfiiïcntie  boo?f3.  ̂ e  boo2noembc 
55onbgenotenen  «öealüccrbe  Babben  oofe  gelooft  Ben 
gcreet  en  toilbacrbigtc  laten  binben  tot  allenooblij&e 
en  rebeiijfee  p2opofitien :  en  toant  groteljjr  gelegen 
toaïf  in  be  celerïtcit  en  Baefligbeib  /  Bielben  fp  aenbat* 
fein  allen  geballe  p?omptelijh  en  in  affeo?tinge  ban 

)  'tgenefpfoubcn  mogen  fcljulbig  3tjninbeboo?f3ge* baenen  noclj  tc  boen  acco2ben/  metter  Baetf  fouben 
oberfenben  een  fclter  mcr&clöfte  fomme/  aijS  ten  min* 
(len  1 00000  baclbertf. 

^cfgeltjr  Bicibcn  fp  boo2  ben  Staten  ban  ̂ eelanb/ 
bat  be  felbe  ooft  bp  pjobific  fouben  metter  Baefl  fenben 
op  Bare  quoten/ in  be  boo?f3  accoo?ben/  ten  minden 
100000  gulbens?  /  en  batfe  boo?t£  t'famentlijR  fouben 
toillen  Bcn-luibcr  45cbcputeerbe  fenben  bolftomemlnft 
gcautorifeert/om  metten  anberen  Staten/  en<5e* 
nerael.ö  ban  be  iBumcn  te  bcfoingeren  en  ecnen  baden 

platten  ïanben  geBeel  en  al  bernielt/  berb^anb/  ber* 
tooed  en  befolaet  toaren/  immers?  bat  een  pegelijn  feen* 
lijft  toasfbe  gedeltcnifTe  ber  lanben  ban  ̂ cBontoen/ 
biemen  ooft  noobfafteujft  mod  W  b'een  of  b'anber mibbel  bpdanb  boen  /  en  bat  fonbcr  langer  bertoeben/ 
fo  men  't  felbe  €ilanb  niet  en  toilbe  geBeel  en  al  laten 
bergaen/metperieul  ban  eenige  omlcggenbe  €tlan- 
ben  en  lanben  /  bie  't  toater  fouben  Bebben  te  ber* 
toacBten  en  te  fteren  /  't  gunt  bp  be  lanben  ban  <§tBou- 
bjen  anbere  gefcBut  en  afgetoeert  too?b.  jRitisf  alle 
'ttoclftcBoe  toel  be  lanben  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb 
ban  alle  bojbere  contributien  tocl  beBoo?ben  onge* 
moeit  en  ontlad  te  blijben  /  nocBtattè  om  aljef  noeft  bo?* 
ber  en  metter  baeb  tebetoijfen  Baren  goeben  toüleen 
groten  pber  bie  fpluiben  Ijabbcn/  om  bc  lanben  enbe 
goebe  ingefetenen  ban  bien/boo?  een  unie/  b?unbfcBap 
en  eenbjacBt  toeberom  tc  bclpen  b?cngen  en  BanbBou* 
ben  in  Bare  oube  b?pbomme  /  neringc  en  toelbaert/  tot 
bermcerberinge  ban  fijne  fflbajeft.  ftoogBeib  en  ̂ecr- 

ïijftljebcn  /  baer  af  boo2  't  meerbeel  bcpcnbercnbc  /  en 
fonbcr  betoclfte  5ijnc|Baj-  nietcnftonbcbcrtoacbtcn 
noebte  genieten  be  getroutoe  blenden  /  hk  bc  felf  bc 
ïanben  5ijne|19a jcdeit  en  3ijne  H8ajedcit0©oo2ba> 
beren  Booglofiijfter  memoden  altijb]Ef  beönoob  en  ber* 
focBt  3ijnbe/  fo  goebtoillig  en  onberbaniglijftcn  gebacn 
en  betoefen  fiebbcn  geljab.  <§o  toaren  3ijn  <2rceïl.  be 
Staten  ban  ̂ ollanb  en  ̂ cclanb  toel  te  Rebenen  be- 
retbbooj  een  tijb  ban  acBt  boe  eerdftomenbe  maen* 
ben/  boben  'tonbcröoub  ber  fcBepcn  ban  oorlogeen 
garnifoenen  te  contribueren  be  fomme  ban  1^0000 
ponben  ban  40  groten 't  ponb/  en  bat  om  be  jegen* 
tooo?bige  fienobigfjeib/  fonbcr 't  felbe  en  befen  Baren goeben  pber  ecnigftnss  namaelö  getogen  te  mogen 
too?beninconfcnucntie  ofp?ejubicie  ber  boo?f3ïan* 
ben/  mitis  bat  al  bo?en$  belibmatcn  ban  bcètebcn 
enUanben  onber  bc  boo?f3  ̂ obincien  ban  feollanö 
en  ̂ eelanb  rcfpcctibc  refojterenbe/  bic  boo?  en  na  be 
boo? leben  beroerten  metten  felben  J&obincien  Bcbbert 
gecontribueert  onber  ben  gouberncmente  ban  bm 
%eere^2ince/alfoinbe  gemene  contributien  en  om* 
dagen  ber  boo?f3  lanben  toeberom  fouben  too?ben  ge* 
b?aröt  en  blijben/  en  bat  baer  bcneffenö  be  ̂ tab/^te- 
trencn  ïanben  banötrecBt/  bie  acBterbolgenbc  be 
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S7* Het  elfde  Boek. 

feite toillen 
tomen. 

tothiirmen  ber  lanbert  üopenUc  be  bereninge  ban  tien 

SS '  tonben  ban  ftollanD  en  tec&t/ 

Kon  mcmo:ie  «fer  fcarelbcn  fclben  lanben  tn 

8Kw«SlKmi/  ««Dein  öe  commtflle  ban 
Scn  aan  ©  V  c  begrepen  /  metten  penntnoen/  eenf, 

S fiSSftcomSbiutw  ban  ̂ oltanb  en  ge* 

S£ ffiötenalöaet  leggenbe  fullen  toerben 

üSiat/  en  uoo/tacn  ttaen  onber  Deregcrmge  en  Ij
et 

Sb  nan  öen  feUjen  W««  al*  StaDljouöec  D
an 

SSSSfiSy  Wtmbe  be  fronueren  tuflï&en  te
 

towöe^an  «oïlanö  en  atrccBt/  boo?  be  Bri^ 

fofêatert  er  garrifoln  ten  toebcr3ijbcn  geljecl  berme
lb 

In  uertooe|t/ tneberom  met  berfefccrtöcib  mogen  toe* 

ben  betooont  en  gecuuïbeert/  en  alfulr  mebe  gelben 

en  contribueren  totten  gemene»  laftban  benlanbe/ 

cnbatbercftbanbe  boojfcljjcben  penningen  encon, 

moutten  fouben  toecben  ge-emplopeerttotter  bnfta, 

ote  ban  ben  lanben  ban  ̂ cBoutoen  metten  appem 

bennen  ban  bien/  boo?  fo  beel  baer  toe  ban  nobe  foube 

©e£ta,  mSritaten  <fcenerael  bageajr  meet  en  meerab; ten m>  öèctentien Imjgenbe ban  allen oo?ben en plaetfen /bat 

SSEÜ  3>ong!an  feerbeelbolr  aennam  en  befclpf/  felfS 

S7S»  ooft  bat  l)P  be^pangtaecben  toeberom  ontbobcn  &afc 

mme  be/  fo  Bebben  fr»  goeb  gebonben  ben  ©nnce  ban  mm* 

}Z&  gienfolemneujftteboen  bcrfoeften/.batBp *J*Mj* 
SS&  lenbpljenltebcn  Bomen/  om  Bemin  alle*  ten  beften 

tenclpen  rabcn/  enBoetoelbaer  bele  jegens  tsaren/ 

fo  ift  nocBtang  mette  mcefle  (temmen  gerefolbeert/ 

batmen  ̂ ebeputeecbe  aen  Bern  foube fenben  ten  em, 
be  boo2f5  gelnft  gebacn  i$  /  en  3ön  aen  Ijem  gcfonben 

$cere  'gian  ban  ber  Etnbe/  %bt  ban  «jmWjPeefr 
tam  I  be  i^eere  ban  CBampangnp/  3&octo?  €lbertu$ 

-üteonmu^/  en  ben  SCbbocaet  Hief  belt  /  be  felbe  45ebe, 

puteeebe  Bebben  Bern  gebonben  tot  <©eertrutbenbcr, 
Se/  altoaet Mem getoont nebben  Baren  b?iebcn  ban 
trebentfe  aen  Bent  /  en  bienbolgenbe  Bebben  fp  ben 

ii  September/  1577.  gebaenöefepjopofüte. 

Tja  ben  eerfien  alfo  Bet  nobig  të  te  beneerftigen  on- 
-1-bcr  be  f^obincten  ban  Bectoaerg-ober/  eenberfe, 
fteringe  ban  betbe  3tjben  /  om  met  gelijfter  Banb  /  acB- 
terbolgenbe  be  pacificatie  ban  <©ent  /  te  mogen  toe* 

&m™,  ftaen  tot  haer  confectoatie  en  toeberfïant  ban  alle  fena- 
,e,/  be  /  tnjuric  en  interefïen  /  ben  anberen  bpftaenbe  met 

alle  mtööeleit  en  goeben  raeb.  &*  tft  bat  be  Staten 

<©enecacl/toetenbe  ban  ban  toat  ftcacrjt  en  p?ofi)t  fou, 
\jt  «in  bc  p?efentie  ban  ben  J&nnce  ban  <®rangien  om 

fijnftnguliere  berfocBtBeib/toijfBeib/enuefbeöie  BP 

bjaegttotbetbjelbacenentufl  ban  befe  lanben/  ge, 
floten  Ijcbben  fijn€iccelU  teboenbibben/  battetnem 

foube  belieben  fieft  metten  eerden  te  laten  btnben  in  be 

"  dab  ban  buffel/  om  met  ftem  te  abbifecen  (ató  3unbe 
5  ban  benfiaeb  ban^tate)  ban  alle  faften/  occucen= 

tien  of  ontmoetingen  ban  befe  lanben.  . 

ïfêaet  alfo  be  boo?naemjtecalumme  of  laltermgc 
baecmebebc  bpanben  of  toeberpartten  befe  lanben/ 

be  boozft  Staten  /  en  generalijn  alle  ben  $?obtncicn/ 

enbelegoebc  particuliere perfonen  beftoaren/  arbet, 
benbe  om  Ijaer  baer  mebe  te  b?engen  in  ben  öaet  ban 

fijne  jEajcjteit/  en  allen  anöcren  potentaten  en  on, 
berfatcn  ban  fijne  boomoembe  |Baie|teit/  t$s  batfp 

feggen  bat  alle  't  gene  tot  nocfj  toe  gebaen/geaccojbeert 
of  gccapituleert  t$f  /  tot  geen  anber  etnbe  en  flreftt  ban 
totberanöeringeban^nnce  of  Religie /en  bat  boo? 
toeboen  ban  fijn  <Crcellentie :  baerom  begeren  be 

Staten  ernftelijft  om  Oaer  leugensS  aen  ben  bag  te 

„  b?engen/  bat  fijn  €rcellentie  en  be  Staten  ban^ol- 
„  lanbenEeelanb  belieben  te  boeneemge  contrarie  be, 
„  tontnge/  baer  mebe  fp  te  ftenncn  geben  bat  fp  ban  geen 

„  anber  meninge  en  $§n/  ban  t'onberliouben^genefp 
„  in  bc  pacificatie  ban  <©ent  belooft  öebben. 
„     ̂ at  baerom  njn  €rcell.  toelate  be  erercttic  ban  be 
»  ïloomfe  Catfjolijfte  ïïcligie/  in  be^teben  bieöem 
3>  inhanbenge<telt3ijn  :acöterbolgenbebe  felbepacift* » catieofb?cbebanbel. 
»     3&at  öem  ooft  beliebe  be  felbe  erercitte  toe  te  laten 

»  in  be  anber  (lebenban^ollanb  en  Zeelanb/  benge* 

tte  by  be 
gebepu* teerbe 
Joanbe 

aen  Den 

ban©> 
rangtcn/ 
biimni 
<öeer* 
trutten* 
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nen  bie  fulr  moc&ten  berfoenen.  $Öelobenbe  boo?tssc4 

op  nieu  bp  autenttjfte  acte  /  bat  noen  l)p  /  nocö  bte  ban cc 
^ollanbcn  Seelanb  niet  toelaten  en  fuüen/  bat  baer u< 

cenige  bcranöecinge  ban  Religie  in  be  anbcrepobin, C£ 

cien  foube  gefcljieben  /  acljterbolgenbe  De  pacificatie  j  f maer  batfp  met  alle  miööelen  t  felbe  beletten  fullen. 
©an  befe  poincten  berfoeften  be  boo?f3e§tat(?n  5ijn 

€rccll.  fo  ernflelijft  alss  ïjet  mogeltjft  i^  /  op  bat  ?p  met 

meerber  gerudigljeib  3ijne  p?efentatie  mogen  gcb?Ui* 
ften  en  genteten/  begerenbe  fjcm  alle  eere  en  refpect  te 

blagen/  a$  3ijn  €rcell.  toaerbig  i0/  en  bat  om  be  lief, 
bc  en  affectie  hic  3ijn  €rcell.  befe  lanben  toeb?aegt  /  en 

bPtn'tberloffenban  heft  lanben  uitbctpranmeber> 

bient Beeft:  'ttoelft  be^taten  Dopen  bat3ijn€rcell. tc 
confibereren  en  infien  /  en  ten  bien  cffecte  Ijaer  't  felbe  £ acco?berenfal. 

^e  P2incc  ban  ©rangien  befe  boo?f3  pzopofttte  ge^ 
Boo?t  en  bel  berfiaenljebbenbe/ljeeft  Ben  baer  op/bol, 
genbe  Bacrberfoen/fcl_mfcelpe  anttooo?bc  gegebert al.obolgt: 

MYn  Heeren  de  Prince  van  Orangien  gehoort  en    %m 
wel  verftaen  hebbende  het  gene  hem  by  de  Gede-  tooo?l)e 

puteerde  van  de  Staten  Generael  tot  Bruffel  vergadert  ban  ben 

voorgeleid  is ,  antwoord  daer  op  aldus  :  in  den  eer-  gjjg» 
tten  fo  dankt  hyGod  ,  enprijftfeer  mijn  Heeren  de  rargJni 

Staten ,  dat  fy  voorgenomen  hebben  een  vafte  en  een-  op  be 
drachtige  refolutie,  om  te  vorderen  en  beforgen  een  JJJ^ 
verfekertheid  onder  de  Provinciën  ,  om  metgeme-  Pppofr 

ne  macht  te  verftaen  tot  hare  behöudeniffe.   Verho-  «etoan 

pende  dat  de  felve  God ,  die  haer  ingegeven  heeft  de-  «g»  ] feheilfame  eendrachtigHeid ,  de  felve  fofal  zegenen,  öcc&ta* 

dat  die  gedyen  fal  tottet  algemein  belle  des  lands ,  en  ten  ge» 

van  elk  in  't  byfonder ,  en  tot  wederoprechtinge  van  de  ntv    ' 
oude  vryheid,welvaren  en  voorfpoedigheid  der  voorfz landen. 

Ten  anderen  fo  en  kan  fijn  Excel!,  henlieden  niet 

ten  vollen  danken  van  de  goede  opinie  en  gevoelen  die 

haerluiden  gelieft  heeft  te  hebben  van  hem  ,  infon- 
derheid  van  het  betrouwen  datfe  fchijnen  te  hebben 

van  fijn  fuivere  oprechte  genegentheid ,  liefde  en  goe- 
1  de  wille ,  fo  tegens  haer ,  als  tot  het  gemene  welftand 

defer  landen,  van  de  welke  fy  haer  wel  mogen  verfe- 

kert  houden  ,  en  alhoewel  hy  nieten  heeft  de  deug- 
den en  de  fuffifantie  diefe  hem  toefchrijven,  en  fal 

nochtans  niet  laten  alle  het  gene  dat  hem  God  verleent 

heeft  niet  alleen  de  experientie  en  raed  :  maer  ook  al- 

le fijne  middelen  ,  ja  fijn  leven  en  bloed  te  gebrui- 
ken voor  het  welvaren  van  het  Vaderland,  en  diende 

van  mijn  Heeren  de  Staten ,  wiens  betrouwen  hy  fo 
voldoen  fal ,  datfe  haer  daer  in  niet  bedrogen  en  fullen vinden. 

En  belangende  van  hem  terftond  te  voegen  na  Bruf-  (*• aW 
fel ,  hoewel  fijn  Excell.  geen  dink  lieverdoen  en  foude, 

om  de  grote  begeerte  die  hy  heeft ,  om  eens  wederom 
te  fien  fijn  lieve  Vaderland ,  daer  hy  opgevoed  is ,  om 

aldaer  te  mogen  gebruiken  het  gefelfchap  van  fijne 
befte  vrienden  en  broeders,  fo  wil  hy  haer  nochtans 

gebeden  hebben,  dat  fy  willen  aenmerken  en  infien, 
dat  om  de  laft  die  hy  in  Holland  en  Zeeland  heeft ,  en 

om  de  nauwe  en  wederxijdige  obligatie  en  verbinte- 

niffe  die  heeft  hy  mette  Staten  van  de  felve  landen  aen- 

gegroeit  en  vermeerdert  door  de  getrouwe  hulpe  die  iy 
den  anderen  in  haren  noden  gedaen  hebben,  alfo  dat 

hy  nok  hem  iet  onderwonden  heeft  te  doen  van  im- 

portantie, fonder 't  felve  den  Staten  van  Holland  en 
Zeeland  te  communiceren.  So  bid  hy  henlieden  daer- 

om  ook  nu ,  mits  dat  felfs  de  voorfz  Staten  fullen  ver- 

gaderen binnen  derGoude,  dat  fy  te  vreden  willen 

zijn,dat  hy  hier  op  infgelijx  hun  goede  meninge  en  be- 
williginge  verfta ,  op  dat  hy  des  te  gevoeglijker ,  vrylijk 

enfonderfwarigheidhemgehelijk  mach  laten  gebrui- 

kenten  algemeinen  dienfte  van  het  Vaderland. 

Voor  de  reft ,  gelijk ,  om  te  fchuwen  alle  calummcn 
of  laftering  en  achterklappinge  der  quaed willigen, 

mijn  Heeren  de  Staten  begeren  dat  de  voornoemde 
Heere  Prince  wil  doen  een  vertoninge  contrarie  der 

befchuldinge  der  felvcr,  op  dat  een  jegelijk  mach 
0  weten 



*577< Oorlpronfc  der  Nederlandiê  Beroerten, 
weten  dat  hy  en  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  ge- 

helijk  begeren  t'onderhouden  't  gene  fy  belooft  hebben 
by  de  Pacificatie  van  Gent ,  dat  hy  daerom  metter  daed 

foude  toelaten  d'exercitie  of  oeffeninge  der  Roomfe 
Catholijke  Religie  in  de  voorfz  landen  van  Holland  en 
Zeeland ,  en  aen  de  gene  die  fulx  mochten  verfoeken. 
De  voorfz  Heere  Prince  bid  hun  hertgrondehjk  en 
ernftigdatfy  anders  nieten  willen  geloven ,  dan  dat  hy 
gehelijk  begeert  te  houden  en  handhouden  de  vooriz, 

metbjoefBeib  be  bertooeftinge  en  ben  bjanb  bpben ^pangiaerben  baer  in  $obem&2i  trcsf  boojlcbcn  tacrtf 
aengeritfjt.  Sdlbacr  toerbe  ban  252uffeï  ban  toegen  De 
jStaten  <0cncracl  aen  ijcm  gefonben  öc  ©«laten  » 
üertfenffêarollcg  met  tien  ̂ enectjal  ban  üenerjou. 
toen  2&aron  ban  jpcefm/  en  be  *£eere  ban  Cap?c0/ 
om  Bern  ban  ber  Staten  toeoen  te  toillenomcn, 

s7i 

. .  „  ../en te 
bcrfocHcn  bat  Dp  boojfö  toübc  tot  23?ufiel  nomen.  3ll£ 
)P  nu  albaer  tot  2flnttoerpcn  nijf  baoen  milc  toa$  ge 

Pacificatie  van  Gent,  endathy  geenfins  toelaten  en  fal ,  foceft/ UlCtgrOOt  COntClHCmcm  ban iDe  imcfïc  Ü02ac dat  fy  van  fijnder  fijde  gebroken  werde  in  eeniger  ma-    njC/  öj0  ncm  mtm  cn  .,.•  Ib  „ .       ̂   „ .       SrlSSh niere  :  maer  alfo  het  poinct  van  het  toelaten  van  de 
voorfz  exercitie  in  de  landen  van  Holland  en  Zeeland, 
alleen  voornemelijk  aengaet  de  Staten  van  Holland  en 
Zeeland,  dewelke  inde  Pacificatie  van  Gentgecon- 
traheert  hebben  ,  dat  in  defen  gene  veranderinge  val- 

len en  foude,  ten  minften  totte  vergaderinge  der  Ge- 
nerale Staten  :  fobidde  voorfz  Heere  Prince  dathaer 

gelieve  te  confidereren  dathy  niet  en  kan  noch  niet  en 
behoort  toe  te  laten  eenige  innovatie  of  veranderinge 

daerin  te  gefchieden  ,  londer'radvijs,  confentement en  wille  van  de  voorfz  Staten  ,  vrefende,  fodaer  eeni 

rpc/  bie  Dem  acïjten  en  ijiclbcn  beo?  ben  lang  bertoar \y- 
ten  ucrioflee  ban  ïjet  toerbiufcte  ̂ cberlanb.  &o  Heeft 
pp  gercctfcDap  gemaent  /  om  na  buffel  te  berrree* hen.  3Deb02gcrenban  3ïnttocipenDelibenrjcmuttcc 
.gtabgeconbopcert/  marrtjerenbe  intoapchenep  be 
eene  fijbe  langs  be  nieutoc  gebolben  ©aert  /  tot  op  een 
mijle  na  buffel  /  aitoaer  Ijem  op  be  ©aert  te  oemoet 
3ijn  genomen  ctlijfecï^ccccn  tut  25?nflel  /  mette  luirge* 
rpeban252tifrelmetbliegenbe  bacnbclen/  en  Dabben  g?9w' 
beietbbue  fcljepen.  J^et  eerlïe  toa#  boo?  tin'crctii.  S5S baer  m  een  uanguctbcreib  toatf:  fjetanbertoagront;  im&n 

,  cm  met  piiami  /  baer  aen  toaren  ïjangcnbc  febciuicn  f*™l 
geoproer  over  mocht  komen onder  degemeinte,aat    toapnK„  /  rCp?Cf«ttCrcnDc  be  fcbcnticn  ©20t!nf  Clt/  %££ 
de  fchuld  hem  toegefchreven  foude  werden.  Wc  ,,cm  flIfo  mtm  toc|bom  , L^  "  jR^KSK  E™ En  aengaende  het  beloven  by  acte  autentijke ,  dat  hy 
en  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  niet  toelaten  en 

fullen  dat  d'oeffeninge  van  de  Catholijke  Religie  ee- 
nigfins  geimpugneert  werde,of  andere  exercitie  gepro- 
cureert  werde  in  de  andere  Provinciën  der  vooriz  Ne- 

derlanden. De  voorfz  Heere  Prince  is  te  vreden  te  be- 
loven fo  voor  hem ,  als  voor  die  van  Holland  en  Zee- 
land, dat  fy  volgende  de  Pacificatie  van  Gent  nieten 

fullen  toelaten  dat  iets  werde  aengericht  tegens  de  alge- 
mene rufte  en  vrede ,  en  fonderlinge  tegen  de  Roomfe 

Catholijke  Religie  en  d'oefFeninge  of  exercitie  van  de klve. 

Maer  gelijk  de  Heere  Prince  nieten  verftaet  t'ufur- 
peren  of  gebruiken  eenige  heerfchappie  boven  de  Heer- 

ren Staten  Generael  vergadert  tot  BruiTel :  maer  alleen 
de  felve  te  helpen  en  te  dienen  tot  diredtie  der  faken ,  fo 
veel  in  hem  wefen  fal ,  en  fy  hem  fullen  willen  gebrui- 

ken ,  is  hy  mede  te  vreden  te  beloven  dat  hy  van  fijnen 

wegen  laten  fal  d'autoriteit  van  bequame  ordre  te  ftel- 
len  in  dit  pointt ,  volgende  de  voorfz  Pacificatie  van 
Gent ,  tot  hun  vryen  wille  en  keure ,  fonder  hen  in  ee- 

niger maniere  te  beletten  of  hinderen,  nochte  gedogen 
dat  fy  belet  of  verhindert  werden.  En  fal  ook  helpen 
ftrafFen  de  gene  die  door  oproerigc  daden ,  in  wat  ma- 

niere het  wefen  mochte ,  de  gemene  rulle  fouden  wil- 
len perturberen  en  verftoren. 

En  fal  hem  wyders  laten  gebruiken  in  alles  def  men 
ten  dienfte  des  gemenen  befte  des  Vaderlands  goed  be- 

vinden fal,  met  verfekertheid  datfehem  bevinden  ful- 
len ,  fuiken  getrouwen  landfaet ,  vrund  en  dicnaer  van 

't  Vaderland  ,  als  fy  fouden  mogen  hebben.  En  was ondertekent, 
Guillame  de  Nassau. 

A/T€t  ijtft  amtooo:be  3(jn  be  boo2f5  «öebcputeerbe 
XVJ-raetfeergoeb  contentemcntbertrocncn/  einteljju 
rappojtgebaenïjebbenbc  aen  narcpnncipalen/isbe 
falie  fuljc  belet  ö  /  bat  be  Staten  ban  J&oilanb  en  See- 
lanb  in  't  bertren  ban  ben  boo?f5  gjince  betoilligt  öcfc 
ben  /  niet  fonber  grote  f  toarigljeib  en  bifficuiteit.  3&en 
1 7  September  /  omtrent  ten  1 2  uren  io  f)P  ban  <®eer* 
ttnben-berg  bertrocuen  mette  fenepen  na  ben  ouben 
25ofcö  /  aitoaer  be  ruiterpe  ban  Capitein  ifêicljiei  ia- 
gen  /  om  met  ijem  boo2tsf  tereifen  /  jijn  b?oeber  <©?a- 
be  gjoïjan  ban  i&uïau  /  uit  ̂ uüüanb  genomen  3yn^ 

*^  be/  iö met  ïjem  gereift/  oou^ijn  nui*b?outoe  Cüar* 
db/na  lotte  be  25ourbon/  be^cere  ban  Silbegonbe/  en3ijn 

o^binarüs  ̂ ofgefin.  <©e  bo?gerpe  ban  2Bnttoerpen 

unrtn 

Hjien 

irtiiti 
UB 

mfTrt.  "ïuamcn  Öem  in  be  toapenen  te  gemoet  en  ijaelben  liem 
tn/met  fulfeen  groten  blpfcljap  en  b2eugbe  battette 
bertoonberentoaef.  ^pgingaile  be  bèranberinge  ber 
^tab  beften  /  toantfjet  toasi  ober  elf  jaren  gcleben 
bat  DP  baer  uit  toaö  gefeïjeiben  /  gelijh  berbaelt  lö  /  fjp 
fagmet  b?eugben  öet  af  b/efeen  ban  ben  Cafteie/  en 

ijietente/  en  b.nmbitjn 
ontfangenöc:  Det  berbe  fcljipiua^be  Rhctorica  ban  ̂ u^rf' 
buffel/  betoellieboo?  berfcDeibcn  perfonaoien ber= 
toouöen  De  bcriofftnge  ber  terb?uf!tc  en  etcbnngene/ 
toillenbe  bertonen  en  betoüfen  /  batfe  ben  'pum  e  Diel^ benboo2eeninflrument  en  mibDeltoaetöoo?<aobbc 
iScberlanben  toa.o  berloficnbc  uit  be  ̂ paenfe  flabcr^ 
nie  baer  in  fp  gebangen  lagen,  ̂ onuna  Ijp  toerbe  tot 
Bmtfel  gelcib  /  en  ingeljaelt  met  fnlner  eere  en  tritun^ 
plte  a!ö  men  foubc  Ijebben  nonnen  en  mogen  boen  /  bejs 
IPancnbaeg0ben23^eptemb?i0/  1577.  tDaertoa^ 
ren  bele  fjen  feer  bertoonberenbe  /  niet  jegenftaenbe  fp 
fagen  bat  alle  öetbolhfo  totten  p^inre  toaren  gene= 
gen/bat  be  pnncefo  b?pmoebig  Ijem  albaer  bo?tl  ber- 
troutoen  /  boo2  be  grote  bpanbfeDap  hic  t)em  bele  roe= 
b?oegen.  gin  ̂ ollanb  fteeftmen  oor  in  alle  fterfeen  boo? 
begeren  ban  be  Pjinceffe/  en  laa  ban  bc  ̂ taten/bage* 
lijrgebeben/  bat  <©ob  SCimacimg  ben  ̂ 2incetoilbe 
bctoaren  boo?  alle  aenflagcn/  lik  be  bpanben  ber  toaer- 
ïjeib  tegen  3ijnen  perfoon  fouben  mogen  boo?flellcn. 
^e Staten  <0enerael  ijabb<>nben  10  2dugu(lion^  (^^7.) 

ber  anbere  ooft  gefclj2eben  aenbenpaItfgrabe#oljan  ?r^tft' Cafimir/  ftcm  berijalenbe  be  gcflaltenifre  en  gelegent-  £Ji 
Ueib  beö  lanbief/  en  bc  f  toariglieben  en  b2efe  bit  fp  l)ab;  nmm 
ben/  cm  op  nieujSineen  ftoaerfcer  oo2logtegcraften  afn3°? 
ban  fv  ooit  getoeeft  toaren  /  icogennc  alle  be  ff  Ijulb  op  SJe 
^ongfan/  5üne  beb2iegli)fec  en  gcbeinöbc  nanbelin-  $m> 
ge  /  en  nem  berfoefeenbe  Om  beö  noc  b  -ujnbe  fienluiben  8raf^ 
tetoillcn  beliulpclüït  toefen  met  ruf  teren  en  ftnecïjten 
boo?  baer  gelb :  bp  albien  be  00210a  /  neliih  fp  b2ecf  ben/ 
boo2tginli  /  en  ̂ >cn  gian  in  fijn  nuacb  boojnemen  f on- 
tinueerbe.  i)ict  op  Heeft  ï?c  boojnecmbe^altfnrabc 
ben  6  ̂eptemb2iö  ncamtooo2b/  a!ö  men  in  ben  na* 
bolgcnbe  ö?tef /  be  toeifte  ben  1 8  «§eptemD?té  ontfaü* 
gen  toerbe /fien  mag.  % 

/^Nfevrundlijkedienften,gearTedioneerde  en  goed- 
" willige  recommandatien  ,  altijds  te  voren.    Eer- 
weerdige, Doorluchtige,  Edele,  en fpeciale beminde  ̂ ^ 
Heeren  en  vrienden,  uwe  brieven  van  date  den  20  Au-  gratoc 

gufti,  fijn  den  eerften  vandefe  jegenwoordigemaend  «afïrai'r/ 
aen  onsgelevcrt.   Bedankende u luiden  vooreerftfeer  &l*t*n vriendelijk  en  gratieufelijk  van  de  getrouwe  commu-  &tm> 
nicatie  van  uwc  faken  en  handelen,  en  weeft  verfekert  raef. 
dat  ons  niet  minder,  dan  wijlen  onfen  feer  beminden 
Heereen  Vader  de  Paltfgave  Frederik,  &c.  faligeren 
lofwaerdiger memorie,  aengaende  goeden ftaet , vry- 
heidcnwclvaertvan  het  Nederland,  gemerkt  dat  ons 
welbeminde  Vaderland ,  het  Hoogduitfland  fonder  u- 
we  welvaert  en  profperireie ,  nicc  en  kan  geconlerveert 
werden  in  goeden  ftate  en  vermeerderinge,  daerom 

en  heeft  het  nimmermeer  aen  ons  ontbroken,  'tgene aengaet  de  welvaert  van  de  voorfz  Nederlanden ,  noch 
van  nu  voorts  aen  niet  doen  en  fal ,  niet  minder  dan  wy 
in  voorleden  tijden  gcrect  fijn  gevvetft ,  hoe  wel  wy  ge- 

hoopt 

tooo?be 
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hoopt  hadden  dat  de  Pacificatie,  van  de  we
lke  wy  en 

rfanlch  Duitfland  verblijd  waren ,  langer  geduert  foude 

h~bben  •  hebbende  daerom  met  u  luiden  rechth
ertig 

compaffie  en  metlijden  van  defe  jegenw
oordige  nieu- 

we veranderinge  en  troublen.  En  na  dien  
de  vergram- 

de of  geirriteerde  luiden,  die  tot  noch  
toe  gepreten- 

deert  hebben 't  voorfz  Land  door  tyrannye  te  onder- 

werpen  en  verdrucken  ,  noch  niet  e
n  wülen  ophou- 

den :  maer  gelijx  wy  dagelij k  by  vafte  en  ge
looflij  ke  ex- 

perientie  verftaen  datfy  proevende  yoo
rfz  affairen  te 

hervatten  en  van  nieuws  in  defe  Neder
landen  weder- 

om vremt  krijgsvolk  te  brengen,  en  konnen  w
y  an- 

ders niet  dan  uwe  wijsheid  en  refolutien  feer  pnjie
n, 

dat^y  van  meninge  en  intentie  zijt  by  midd
el  van  be- 

hoorlijke wapenen  de  felve  wederftaen  en  repull
e- ren 

En  hoe  wel  dat  wy  jegenwoordelijk  by  de  hand  
geen 

krijgsvolken  hebben  noch  en  vergaderen ,  verhopen 

nochtans  fuik  gelove  onder  het  krijgsvolk  te 
 hebben, 

dat  in  allen  gevalle  de  behoorlijke  middelen 
 ons  ge- 

prefenteert  en  geofrereert  zijnde  ,  wy  altijds
  binnen 

acht  weken  ten  lanxften  ,  te  rekenen  vanden
  tijd  at 

dat  wy  met  u  luiden  van  onfe  beftellinge  g
eaccordeert 

fullen  zijn ,  u  luiden  fouden  konnen  beft
ellen  en  befor- 

gen  een  goeden  hoop  volks,  fo  te  voet  als  te
  paerde,  ge- 

Hjk  wyin  het  gene  voorfz  is  bereid  en
  ganfeh  gewil- 

\Talfo  het  niet  genoeg  en  is  veel  volks  te  veld
e  te 

moaen  brengen  :  maer  het  eerft  en  principaelfte  is,  da
t 

daer  toe  gekoren  fy  een  goed  en  verftandig  hoort
die 

den  krijgshandel  en  praótijke  van  den  vyande
n  ver- 

ftact,  enwaer  op  men  hem  betrouwen  mag:  en  a
llo 

onfe  welbeminde  Nevede  Princevan  Orangien
door 

de  handelinge  van  de  afTairen  van  Holland  en  Z
eeland 

eenige  jaren  gedurende  by  effect  getoont  heeft ,  da
t  hy 

in  alle  getrouwe  oprechtigheid  de  voorfchrev
en  Ne- 

derlanden ter  herten  gehad  heeft ,  mitfgaders  haer  vry- 

heid ,  voorfpoed  en  welvaert ,  en  haerluLder  Ichade  be- 
fchut,  kennende  ook  den  handelen  pradijken  van  de 

vyanden:  So  dunkt  ons  (na  ons  verftand)  feer  nodig 

te  weien  dat  gymet  hem  u  ganfchelijk  veraccordeert
 

en  vereenigt ,  en  hem  ook  voor  eenen  man  fteld  om 

te  dirigeren  en  drijven  alle  het  voorgenomen  werk ,  op 

dat  door  traeg  en  verwerde  handelinge  van  dieaffai- 

ren,  uwe  fake  (die  van  fich  felve  goed  is)  nietquahjk 

atenlope ,  gelijk  lichtelijk  gebeurt  als  de  faken  vanden 
krijo-  door  verfcheiden  hoofden  en  finnen  pafferen 

moeten,  waer  door  het  Hoogduitfe  krijgsvolk  ook  ee- 

nig  quaed  benoegen  foude  mogen  krijgen  m  haren 

dienft,  fiende  eenige  difordenen.  Ditenfchnjvenwy 

niet  gelijk  of  wy  eenige  ordene  wilden  ftcllen  onder 
 u 

luiden,  die  wy  kennen  welvoorfien  te  fijn  van  fulke 

wijsheid  en  voorfichtigheid ,  en  die  ook  fonder  onfe 

waerfchouwinge  of  admonitien  doen  fullen  dat  recht 
is :  maer  doen  dat  alleenlijk  uit  goeder  affeótie ,  die  wy 

dragen  tot  u  luiden  en  tot  het  gehele  land.  Biddende 

daerom  dit  in  't  goede  te  willen  verftaen,de  welk  in  ant- 

woord wy  u  luiden  niet  en  hebben  willen  veronthol- 
den ,  bereid  wefende  om  u  luiden  alle  vrundlijke  dien- 

ften  te  doen,in  gunfte  en  gratie  u  luiden  toegedaen. Da- 
tum Nieuftad den  6  Septembris,  i?77-  <®nberfTOnb/ 

Johan  Cafmir  van  Gods  genade  Palfgrave  by  Rijn, 

Hartog  van  Beyeren ,  &c.  En  was  getekent  Cajïmir 

Pfaltfgraef.  't  Opfchritt  was  ,  Aen  den  Eerwaerdigen 
Doorluchtigen  en  Edelen  onfen  wel  beminden  en  fpe- 
cialenHeeren  en  vrienden,  der  Generalen  Staten  van 

de  Nederlanden  van  den  Conink  van  Spangien,  tot  al- 

le en  een  yegclijk  van  hunluiden. 

i:  Staten  ban  fi^ollanb  en^eelanb  Rebben  ook 

Oen  2+  ̂eptcmbiitf  gecommitteert  be  J^eerc  <&t 

ttmgc  Rabben  bat  ̂ >on  ̂ an  iJie  ban  SCmfferbam  boo? . 
fclj2tjbentoaö  animerenbe/  batfeRenfïawbaftigfou* 
ben  Uouben  /  en  Den  geenfing  begeben  acn  be  3ijbe  ban 
ben$?ince  ban<©?angien/  öat  Opfc  ontfetten  foube/ 
pjeetf  Rare  ftantbaftigljcib/en  bat  ben  Coninö  Renlut* 
ben  boo?  Rare  getroutoigReib  giotelijn  foube  recom* 
penferen.  5©it  tjeeft  bcleib  eenen  peter  peterf$.  bie 
Ret  ̂ écRout-ampt  ban  SCmfterbam  omtrent  feg  jaren 
bebient  nabbc/befe  toa£  Rem  bp  ̂>on  San  ontRouben* 
be/enRabbc  tebo?cn  Rem  ontRouben  bp  be&pangl* 
aecben  op'tCafïeel  ban^nttoerpcn/toageengeijceï 
CatRolrin  man/fu!ï  bat  bie  ban  J^ollanb  meenben  bat* 
fe  ban  9Qmfterbam  berfenert  toefcnbe/fpluiben  ban  bc 
<8o?loge  fonben  ontlaft  toefen  /  en  be  bpanben  op  eenen 
anberen  bobem  fcRutten/  baerfe  anberjtnsf/  fo^on 

San  Renpoogben  te  ontfetten  alle  b'<®o?loge  opljare Raia  krijgen  fouben.  <©an  toat.fp  boo?tb?ocRten  be 
plncc  entoilbegeenfing  baertoc  berftaen/  batfeiet 
babelijr  tegen  bte  ban  Imtferbam  fouben  aenbangen* 

Son&Rcer  «Dirft  <§onop  Rabbeoofe  acnbenp?inee 
gefcR:eben  /  bat  Rem  toel  enige  beguame  mibbelen 
toaren  bertonenbe  om  iettoeg  op  Campen/  ̂ erber* 

toijfe  of  ̂erelbosg  int  te  recRtcn/  fo  Ret  fijn  €rcel* 
lentie  goeb  bonb  /  maer  be  $?ince  anttooo?be  bacr  op 

bat  f)p  fulr  toel  geloof  be  /  maer  bebucïtfe  bat  fulr  in  't quabé  mocBte  too?ben  geinterp^etcert  /  en  bat  baer  uit 
licïjteltjn  eenige  inconbenienten  fouben  rpfen  /  fobat 
fip  oo?baerlijK  aeftte  fulr  aclnertoege  te  laten  :  ban 
bbnben  be  boo2fcli?eben  fteben  geinbuceert  too?ben/ 

bat  fp  uit  8cn  fciben  acn  bc  <0cnerale  Staten  bcrfoclj- tendneen  bcnM  folbaten  uit^ollanb  infiarcfiabte 
Rebben  /  om  alfo  be$s  te  beter  tegen  ̂ 3k  ban  <®cbentec 
enanbere  (ïeben/  baer  be  ̂ uitfen  nocfj  toaren  leg^ 

gcnbe/gep?eferbeert  te  mogen  3ijn/  'tfelbe  en  foube 
tjp  niet  auacb  binben.  Snfö*  alfoï,ic  ban<©elber^ 
lanb  bw  benbelen  ̂ ollanbfe  folbaten  fjabbcn  berfocRt 

te  Rebben  /fotoaren  fpbaer  mebe  gerieft  ban  be  ben* 
beien  uit  Ret$oo2ber-guartier:  betoeinc  Rpbebetoel 

fcDerpelijK  beladen  aen  be  Capitcinen  egcenongere* 
geltljeib  te  gebogen  /  maer  alle  goebe  o?b?c  te  boenon^ 
berRouben  /  fonber  pemanben't  fp  geellelijft/  toeerltjK/ 
of  anberfïnsS  te  inauieteren/molcfteren  of  eenig  fcRan* baeiaente  boen/  op  pene  banfïrar  gecaffeertenö^ 
lia(tijbtctoerbennabeRo?em  .  , 

5^c  Staten  <©enerael  Rebben  met  abbyö  ban  ben  «JJJi 
Pzince/  gebcputeertben  ïteere  öemigiusf  ̂ utiusf/  mati 
23iffcRopban252ugge/  en  ben  ̂ eerebana©iHerbal/  fmbm 
om  te  reifen  aen  3&on  3!an/  om  Rem  boo?  te  b?agen  fc^  ®ff\ «ercarticulenbpRentebo?engeconripiecrt/cnben  25  atnvt\ 

^eptemb^iö  gerefolbcert/  tnt  fp  acRten  beguaemte  aan». 
toefen  om  te  leffcRen  en  te  bempen  allebeoneenigRe-  jjW- bengecefen  in  be  lanben  ban  Rcrtoacrö-ober  /  febeit  umttt 
Ret  Raeflig  berxrefe  ban  3ijne  ̂ oogReib  op'tCafleel  U7h 
ban  karnen /om  ben  groten  pber  tik  befelbe^on  (i,2ïi San  feibe  te  Rebben  om  alle  be  ttoiftcn  ter  neber  te  leg* 
gen/  met  pjefentatie  bat  Rp  ban'tgoubernement  te bzebentoagaf  teflaen/  fobojen  bcrRaeltijS  g^toeefï. 
^e  articulen  W  fp  fonben  toaren  befe. 

EErftelijk  dat  het  traftaet  van  de  Pacificatie  van  'J* 
Gent  en  het  eeuwig  Edid: ,  en  de  ratificatien  van  fij-  ̂tatJ, 

ne  Majefteit  in  haer  volkomen  kracht  en  vigeur  blij-  «few, 

ven  fouden,  en  alles  wat  contrarie  gedaen  was,  door  wdfr: 

wien  het  ware ,  te  niet  gedaen  en  afgefchaft  foude  wer-  ̂ ^j 

den  ,  als  niet  gefchied  en  voor  fulx  eeuwiglijk  ver-  &«©j geten.  Ijjj 

En  om  des  te  beter  te  redrefferen 't  vertrouwen  tuf-  r^to 
fchen  d'onderfaten  van  fijne  Maj.  tot  een  goed  verdrag  fin* ! 

eneenigheid  ten  dienfte  Godes,  onderhoudinge  van }tm& 

deRoomfe  Catholijke  Religie,  gehoorfaemheid  van  n' 

fijne  Maj.  mitfgaders  voor  de  rufte,  welvaert  en  ftil- 

r<Ub  ban  BOClgceft  /  ̂>irh  Sanf5  ï°nft  m  ̂ ftÖfltÖ  heid  des  Lands  was  ingewilligt  een  eeuwige  vergetinge 

©arettt  /  om  tC  reifen  tOt  252Uffel  W  ben  fpUince  ban  aen  beide  fijden  van  alles  dat  foude  mogen  gefchied  fijn 

O^anaicn/OmRemteatTiflereninfiincaifairen/ente  federtdelaetfte  alteratie,  fonder  daer  van
  ietstever- 

Ucnncn  te  geben  berff  Reiben  fatten  ben  3lanbe  ban  manen,  te  vervolgen  noch  te  verwijten  als  van  een  on- 
OoHanbbctrcffcnbe/enbatfcietbatelörtoilbcnboo^  gefchiedefake. 

nemen/  om  bic  ban  Slmfterbam  te  COn(lringeren  tOtte  Dat  fijne  Hoogheid  volgende  d'aenbiedin
ge  terltond 

aenbaerbinge  ban  befatiffaCtiC/ alfO  fPberfCRerbetjj*  foude  vertrecken  uitte  Stad  en  Caftele  vanNtmen 
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en  de  fel  re  ftellen  in  handen  vanden  Heere  vanFro- 
mont ,  de  welke  niemand  tot  bewaringe  van  de  Stad  en 
Cafteel  fleJlen  en  foude  mogen  fonder  believen  en  be- 
williginge  der  voorfz  Staten  en  Landen. 

Dat  hy  daer  en  boven  terftond  foude  afdanken  en 
doen  vertrecken  de  Hoogduitfe  uit  allen  lieden ,  mits 
welke  de  fel  ve  fouden  wefen  in  fauvegarde  der  Staten 

volgende  't  edidt  van  de  Pacificatie ,  en  fouden  by  den voorfz  Staten  betaelt  werden  totten  14.  Julyleftleden, 

volgende  d'aenbiedinge  gedaen  te  Mechelen ,  uitgeno- men die  met  welke  men  federt  is  geappoincteert  op 
't  overleveren  van  de  Stad  van  Bergen  op  ten  Zoom, Steenbergen ,  Tholen  ,  en  andere ,  welke  betaelt  fou- 

den worden  volgende  de  particuliere  accordcn ,  fonder 
ook  daer  in  te  begrijpen  die  ter  aenneminge  van  fijn 
•Hoogheid  tot  het  gouvernement  geca fleert  waren  ,  als 
ook  de  welke  in  garnifoen  waren  geweeft  in  de  fteden 
van  Valencijn ,  Doornik ,  Nivelle ,  Dieft ,  Gemblours 
en  andere  dergelijke ,  fo  dat  ook  daer  in  niet  en  fouden 
worden  begrepen  Cornelis  van  den  £inde  met  fijn  fol- 
daten  en  dergelijke,  hebbende  geweeft  in  de  plunde- 
ringe  van  Antwerpen  ,  Maeftricht ,  en  andere  ftraf- 

baer,  volgende  't  fevende  articul  van  't  eeuwig  Edid,  en 
dit  fonder  prejudicie  van  't  recht  van  partien. 

Dat  van  gelijken  zijn  Hoogheid  terftond  cafTeren 
foude  alle  foldaten  te  voet  en  te  paerde ,  by  hem  gelicht 
en  in  waertgeld  gehouden ,  t'federt  fijne  aenkomfte  in 
de  Landen  van  herwaers-over ,  en  dat  hy  gene  nieuwe 
lichtinge  en  foude  mogen  doen ,  noch  laten  gefchieden 
eenige  nieuwe  lichtinge  tegen  defe  Nederlanden  en 
Staten  van  dien. 

Dat  hy  ook  foude  doen  wedergeven  Charlemont, 

Marien burg,Bourges, 't  Cafteel  Thery  en  andere  plaet- 
fen  ingenomen ,  en  onthouden  t'federt  't  begin  defer 
laetfte  beroerten ,  en  dat  metter  daed ,  in  voegen  dat  de 
Staten  aldaer  fouden  mogen  fenden  en  ftellen  fulke 
Gouverneurs  en  volk  als  hun  goeddunken  foude,  tot- 

ten meeften  verfekertheid  der  voorfz  plaetfen ,  dienfte 
van  fijne  Maj.  der  voorfz  Staten  en  't  Land. 

En  fouden  ten  felven  tijde  de  voorfz  Staten  cafTeren 
haerlieder  volk,  mits  behoudende  tot  hun  verfekert- 

heid fo  tegen  de  Hoogduitfe  als  Francoyfen ,  om  ver- 

fcheiden  refpecten ,  fes  regimenten  t'haerder  keure  ,  en 
1000  ruiteren,  fo  lange  tot  dat  de  voorfz  landen  in  ver- 
fekerde  rufte  fullen  fijn,  welke  fweren  fouden  devre- 
dehandelingen  en  tractaten  te  handhouden ,  en  fouden 

by  den  Staten  verdeilt  werden  t'haerder  difcretie,  tot 
meerder  verfekertheid  des  landsen  foulagement  of  ver- 
lichtinge  des  volks. 

Dat  zijn  Hoogheid  den  Gouverneurs  der  Provin- 
ciën ,  en  fonderlinge  van  Bourgonge  en  Luxenburg 

ernftelijk  foude  bevelen  geen  oorlogsvolk  t'ontfangen, 
te  lichten,  te  laten  pafTeren  noch  inkomen  tot  nadeel 
van  defe  Landen ,  gelijk  infgelijx  de  Staten  wederzijds 
hun  behoren  fouden  doen  ten  felven  ei  nde ,  op  dat  den 
handel  en  communicatie  vry  fy  tuflehen  de  voorfz  lan- 

den ,  gel  ij  k't  fel  ve  in  vorigen  tijden  is  geweeft  in  alle verfekertheid. 

So  haeft  fijne  Hoogheid  de  Stad  en  Cafteel  van  Na- 
men fal  gequiteert  hebben ,  fullen  alle  vyandfehappen 

wederzijds  ophouden  ,  en  dat  alle  gevangenen  fonder 
onderfcheid  fouden  gefteld  werden  in  handen  van  den 
Prince,  en  32  Ambachten  of  Gilden  van  Luik,om  vry 
en  ledig  gelaten  te  werden  als  de  fteden  van  Charle- 

mont, Marienhurg,  Bourgcs,  Cafteel  Thiery,en  andere 

ingenomene  en  onthouden  plaetfen,t'federt  defe  laetfte 
tronblen  als  voorfz  is ,  fouden  overgelevert  fijn. 

Als  dan  fouden  ter  goeder  trouwen  wedergegeven 
werden  de  afgenomen  en  gcarrefteerde  goederen  ten 
wederfijden ,  federt  defe  laetfte  beroerten ,  fo  verde  als 
fijn  Hoogheid ,  de  Staten  of  andere  daer  aen  fullen  heb- 

ben geprofiteert ,  't  fy  die  in  wefen  fijn  of  niet,  behou. dens  nochtans  een  yeder  fijn  recht. 
Maer  ten  aenfien  van  de  Ampren  en  Officien  der  ge- 

nerdiehun  van  de  Staten  Generael  hebben  afgetroc- 
ken ,  alfo  als  noch  niet  en  be  taemt  dat  die  fouden  we- 

dergegeven werden ,  mits  de  onheilen  die  daer  uit  fou- 
den mogen  ontftaen ,  fouden  daer  van  geordonneert 

Oorfpronk  der  Nederlandle  Beroerten 
werden  na  het  vertrek  der  Hoogduitfe  foldaten  ]  en  o- 
verleveringe  der  voorfz  fteden  en  plaetfen,  by  den  Ho- 
genrade  van  fijne  Majefteit  tot  Mechelen,daer  toe  voe- 

gende eenige  van  de  Provinciale  Raden,  ter  keure  en 
denominatie  der  voorfz  Staten  :  gelijk  defgelijx  gedaen 
foude  werden  van  andere  pretenfien  die  voorgefteld 
fouden  konnen  worden  ,  en  fouden  middelretijd  de 
voorfz  Ampten  en  Officien  gefchorft  blijven  geduren- de den  interim :  enter  nood  fouden  de  voorfz  Staten 
mannen  mogen  denomineren ,  om  by  fijne  Majefteit 
gecommitteert  te  werden ,  ter  bedieninge  van  dien. 

En  op  dat  alle  ding  te  vreedfamer  mocht  fijn,  fodac 
betaemt ,  doende  fijne  Hoogheid  vertrecken  de  Hoog- 
duitlen  en  ander  krijgsvolk ,  wefende  tot  Breda,  Rure- 
monde  ,  Deventer  ,  Campen  en  ander  ingenomen 
plaetien  inde  voorfz  Nederlanden,men  foude  de  Magi- 
ftraet  den  borgeren  en  inwoonderen  der  voorfz  fteden, 
daer  uit 't  voorfz  oorlogsvolk  vertrocken  foude  zijn, tTamcnthjk  eed  doen  doen,  geen  garnifoen  of  andere 
t'ontfangen  ,  fonder  wille  en  ordonnantie  van  zijne Hoogheid,  en  by  goedvinden  en  bewillinge  der  Staten, 
en  de  Roomfe  Catholijke  Religie ,  en  de  gehoorfaem- 
heid  van  fijne  Majefteit  te  bewaren,  en  foude  ordre  on- 

der den  borgeren  gefteld  worden ,  op  dat  de  Magiftraec 
geeert  en  gerefpecleert  werde  fo  dat  betaemt ,  om  niet 
weder  te  vervallen  in  nieuwe  inconvenienten  of  on- heilen. 

't  Sclvc  foude  gedaen  worden  ( fo  't  niet  gedaen  en  is) van  de  fteden  daer  tot  anderen  tijden  garnifoen  is  ge- 
weeft, hoe  wel  't  felve  daer  uit  vertrocken  was, volgen- de de  voorfz  Pacificatie  en  Edid ,  fonder  prejudicie. 

Daer  en  boven  fouden  de  Provinciën  refpe&ivelijk 
ordre  na  betamen  ftellen,  om  alle  inconvenienten  en 
beroerten  te  voorkomen,  en  om 't  land  in  fijne  oude 
vryheid  en  rufte  te  ftellen. 

En  ten  aenfien  van  de  plaetfe  van  fijn  Hoogheids  re- 
fidentie  gedurende  desfelfs  gouvernement, en  verbei- 

dende fijnen  ̂ ucceffeur  die ,  fo  hy  verhoopt ,  haeft  hier 
foude  fijn ,  dat  fijne  Hoogheid  hem  datelijk  begeven 
foude  in  den  lande  van  Luxenborg ,  volgende  fijn  aen- 
biedinge  en  determinatie  die  hy  verklaert  by  fijne  ge- 
fchriften ,  en  aldaer  de  voorfz  Nederlanden  regeren  by 
advijfe  van  den  Rade  van  State,  die  daer  wefen  fal,  of 
die  de  voorfz  Staten  bequaem  vinden  fouden,  en  fou- 

den alle  faken  verrichten  volgende  de  voorfz  Pacifica- 
tie by  meerderheid  van  opinien  of  ftemmen,  byeen 

van  de  welke  alle  depefchen  geparapheert  fouden  wer- 
den ,  by  gebreke  van  welke  fouden  van  onwaerden  fijn* 

En  gemerkt 't  klein  getal  van  dien,  de  voorfz  Staten fouden  eenige  denomineren,  om  in  den  voorfz  Rade 
te  beraedflagen  en  befluiten  eenfamentlijk  op  alle  din- 

gen ,  ren  dienfte  van  fijne  Majefteit,  en  ten  meefte  rufte 
en  welvaren  van  den  lande.  En  fullen  alle  t'famen  den 
eed  doen,  volgende 't  eeuwig  EdicT:  der  voorfz  Pacifi- catie. 

Sijne  Hoogheid  foude  fo  veel  by  fijne  Maj.  doen,  dat 
defe  landen  van  een  ander  Gouverneur  van  fijnen  bloe- 

de werden  voorfien ,  de  voorfz  Staten  aengenaem ,  en 
datop'tfpoedigfte. 

Daer  en  boven  foude  men  ten  weder  fijden  moeten 
renuncierenalle  liguen  en  verbintenifTen ,  die  gefchied 
fouden  mogen  fijn,  federt  de  laetfte  veranderinge  en  al- 
teratien. 

Eji  na  dien  fijne  Maj.  beveelt  dat  de  Pacificatie  van 
Gent  volbracht  werde  ,  dat  fijne  Hoogheid  foude  fo 
veel  doen  en  verfbrgejn,  dat  de  Heere  Grave  van  Buren 
in  vryheid  werde  gefteld  in  defe  landen ,  ter  plaetfe  der 
vergaderinge  der  voorfz  Staten  ten  lanxften  binnen 
twe  naeftkomende  maenden. 

En  alfo  de  Staten  hen  vinden  verbonden  aen  de  Co- 
ninginne  van  Engelannd,  om  de  goede  vrundfehap, 
nabuerfchap ,  en  onderftand  die  Cy  dit  Land  bewefen 
heeft,  en  de  genegentheid  die  fy  fijne  Maj.  toedraegt, 
foude  de  felve  ten  weder  fijden  in  defe  handelinge  be- 

grepen werden ,  tot  verfterkinge  van  de  oude  alliantien 
altijds  tufTchen  den  Princen  van  die  Crone,  als 't  huis 
van  Bourgongien  onderhouden. 

Defe  faken  gedaen  dj  nde ,  fo  van  wegen  't  volbren- 

geo 

m, 
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gendervoórfz  poinften  ,  mitfgadérs  t  verder
  nako- 

men der  voorgaender  vredemakingen  en  datter  aen- 

kleeft,eenigefwarigheidviele  ofontftond,na 
 tdate- 

lijk  vertrek  en  overleveren  der  voorfz  lieden  enplaet-  | 

fen.  Sijne  voorfz  Hoogheid  en  Staten  refpe&iveh
jk 

fouden  Commiffariffen  deputeren,  om  te  verftaen,  ap- 

poindercn  en  executeren  of  uit  te  voeren ,  watter  fou- 
de  mogen  refteren  of  overblijven. 

Dat  dit  alles  foude  gedaen  en  volbracht  werden  on- 

derd'autoriteit  van  üjne  Majefteit ,  en  fijnen  Lieute- 

nant  Generael ,  by  advijs  en  bewilliginge  van  de  voorfz Srircn  G  cncncl. 

En  Tonde  dit  accoordten  wederzijden  folemnelijk 

by  eede  beveiligt  werden  op  het  H.Euangelie,  belo- 

vende fijne  Hoogheid  by  fijne  Majeft.  alle  goede  dien- 
ften  hier  toe  te  doen ,  op  dat  hem  believe  den  inhouden 

defer  binnen  drie  naeftkomende  maenden  te  ratifice- 
ren en  beveiligen. 

3&on  ̂ flan  Defe  articulen  ontfangen  /  en  öacr  en  Do- 
ben  berftaen  öebbenbe  /  Dat  De  Staten  Den  p?tnce 

,  ban<©rangien  bpöenontbobcn/  cnmetfulftetriunv 
irj&mfrt  pbcfjaöbenDoen  inljalen/toag  uittermaten  feeront* 
Sü?£n  (telt /en  öielO  f)em  bpfonDerlijft  ten  fjoogflen  geuite; 
mS*  rejTeert0atfcDen$2inceban  «B*angienbief)PfeiDete 
te  öan  toefen  Den  grootften  bpanb  ban  be  Catljolijftfe  föoonv 

®tan'  fe  tteltgie  i  en  Die  getoeefl  toag  't  tjooft  en  auteur  ban 
alleboo2lcbene  rebellien  en  oo?ïogen/bp  ïjenljaDDen 
omboben  /  om  aiDaer  te  pjeftDeren  /  regeren  en  gebte* 
Den/  en  alleöope  ban  reconciliatie  af  tefnübcn.  3&e 
SSifleljop  ban  %i\xm  l  en  ï$eere  ban  3©illerbal/  bete 
benterftonb  Oen  Staten  bp  naer  miffibe  beraDber; 
teert  ban  bet  mifnoegen  bat  fijne  ipogbeib  IjaDDe  ban 
öeftomfle  banbe  p?ince  ban  (©rangten  tot  buffel» 

©on 

3an ttpemt 
fetc  qua 

Dtentot 
Snuffel. 

(C 
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f)eib/boo|  Derefle  böó2bptjaettbebefoenmfïebteaeh iC 
ontf  gereferbeert  io7  ben  ̂ ogenrabe  ban  Itëecöclen  en tC 
anDerebanDenïlaDen  $?obinciael  te  ftiefen/'ttoelft <c 
allo  bat  topfoüDen  bonnen  feggen  boo?on(eeinbli)fte e6  VH 
refolwie/  tot  toelfte  gp  nocljtanis  niet  betoillgen  en  fult/ <c 
ban  ten  uiterften/en  appareme  ruptureban  bit  poinct. <c 
25i0benDe  u  toeDerftom(le  te  (boeDigen  /  binnen  ttoe  of  " 
D?ie  Dagen  /  om  Dat  ons$  fo  beel  importeert  /  op  't  fpoe*  * 
Digfte  te  berflaen  De  refolutie  ban  fnne  ̂ oogöeiD.  €n " 
biDDen  Daer  op  Den  ̂ ecre<©oD  ti  mijn  peeren  te  ge- <c 
ben/  $c.  %it  buffel  Den  naetfleften  &eptemb2j0/  ° 
anno  1577. 

H^on  <31an  /  niet  toeï  te  taeben  jijnbe  Dat  De  Staten 
Deboo?f3€ommi|TariOen  fouojte  tijDgetfeltfiabDen/ 
enDefci)02fingebanbe  toapenen  oor  niet  langer  Dan 
ttoeofD2te  Dagen  en  DaDben  geacco?Deert  /  enDatfe 
toilDenDatljp  oatelp  De(laDen  featfeel  ban  karnen 
fouDe  berlaten  /  enobergeben  /  Ijeeft  De  ,&taD  toel  met 
bolft/enöet€a(leel  meterbarenc  ^paenfefolbaten/ 
Die  fiem  Dagelrjr  meer  en  meer  /  fo  uit  ïjjtalien  alg  ober 
©janftrijft  toaren  bp  homcnDe  befet/  en  b2efenDe  Daer 
in  belegert  te  toerben  /  i$  BP  ban  Daer  bertroefcen  naer 
ItëarcDeinipamine/en  b002t£na3lurenb02g.  $|eb* 
benbe  ecrfi  Den  %  <©ctob2i$  alleen  bp  miffibe aen  De 
^taten  geanttooojb/fonDer  op  De  boo?f3  articulen  pa?* 
ticulierlijft  iet  te  feggen  /  Daer  D002  De  Staten  toel  ber* 
(lonDen  fijne  gehele  intentie  totter  oorlog  te  ftreceen. 

^e  boo?f3  bjief  toag  luiDenDe  afé  bolgt. 
Myn  Heeren: 

V\  E  nieuwigheden  die  uw  left  gefchrift  mede  bracht        _^ 

■^^ 't  welk  de  Biffchop  van  Brugge,  en  de  Heer  van  bern©! 2tyfef. 

boo?f3  ©iffcDep  ban  Jöjugge  en  Jgeereban  a©iUerbaï 
gefcD?eben  öebben 

Willerval  ons  geprefenteért  en  overgegeven  hebben,  gg^3,] 
'©aer  OP  De  Staten  terjïOnD  Defe  antbJOOlDeaenDe  |  met  fo  veel  andere  onredelijke  petitien  en  a<fliendaer  ra!e<ftt 

in  begrepen ,  doen  ons  opentlijk  blijken ,  dat  in  plaetfe  ten  ban 
van  middel  te  geven,  om  deCatholijkfe  RoomfeRe-  z%m 
ligie ,  en  d'autoriteit  fijner  Majefteit  toebehorende ,  te  ̂ 77. 
conferveren  en  bewaren,  uwe  intentie  en  meningeis, 

oorfake  en  occafie  te  geven ,  dat  d'een  metten  anderen 
geannihileert  en  te  niete  gebracht  worde :  ja  fo  verre 
dattet  fchijnt  dat  gy  fijner  Majeft.  in  defe  Landen  niet 
en  wilt  laten  ,  dan  alleenlijk  den  tijtel,  by  de  ereclie 

principalijken  yan  eenen  Raed  geregcert  en  gecondui- 
feert  by  pluraliteit  van  ftemmen  of  voifen ,  daer  by  ge- 
yoegtdat  gy  den  Prince  van  Orangien  onder  uhebt 
doen  komen  ,  't  welk  wy  beduchten  fijne  Maj.  geen 

M$  A/tm  ©eeren  /  tot  anttooojb  opubje  b?iebenban 
K  5?t«  lvlgï(ïeren  en  boo?gaenDe  /  fjebben  u  toel  brillen  ber* 
SJSef  bjitttgen  Dat  fijn  ̂ oogljeiDnietb?eemD  binDenmoet/ 
oeraei  /  nocij  minDer  eenig  naöenften  ban  onsf  /  ter  faae  ban  De 
SSgL  Bomflc  m  peeren  5?2ince  ban  arangien  in  Defe  (tab/ 
Sn"  met  toelben  alö  uit  allen  anDeren  /  bolgenbe  De  pacift^ 
*m&t  catie  ban  <0ent/bp  fijne  ̂ oogljeiD  bef  bioren/  enbp 

Snlffi  frjne|Ba)efi.geapp20beert/b2p  (laetin  befe  P20btn* 
bSSu    aenteconbecferen^ebbenDefnnloogbeiDfelbemet^ 
(F.  285,.)  ̂ n  felbenb002f3P2il1Ce  begeren  te  fpjenen/fOnDer  Dat  fins  goed  vinden  en  fal,  en  des  temin  dattervoorge 

3?  top  berftaen  tneeniger  manieren  benb002gefCf)?eben  gaenisdedemolide  van  fijne  Sloten  en  Cailelen  ,fon- 

»»  $?ince  Ontfangen  te  ftebben/Dan  Oltt  gefamenber  banD  der  oorlof ,  en  een  infiniteit  van  veel  meer  andere  indi- 
j>  te  ber(laen  tOt  bet  toelbaren  beferJLanben/bOlgenbe  )  gniteiten  en  ónbehoorlijkheden ,  die  fulke  grote Prin- 

De  bOO?gcfCl)?Cben  pacificatie  /  DesSte  meer  Dat  fljjne  j  een,  als  hy  is,  gewoon  zijn  feerongeerne  te  willen  lij— 
^jCCellentte  b002  fijne  aenfiomfte  belOOft  QCCft  niettf  te  i  den  ,  mits  welken  wy  gerefol veert  zijn  hem  daer  van  te 

ïj  innöberen  /  UOClJ  te  gebogen  geimtObeert  te  toerben/  |  adverteren  en  berichten,  gemerkt  dat  't  felfde  een  fake 
j>  bp  bemnOCÖDieban  fijne flltte  /  in  De  JSOOmfe  CatbO?  is  die  hem  fogrotelijx  importeert , en  middelertijd  alfo 
5>  lijfte  Heligie  /  en  bclJ00?l[jfee  geb002faeml}eiD  ban  fijne  wy  u  bevinden  fo  weinig  geadvileert ,  dat  fonder  eenig 

UBajeftejt  /  fulr  ÖP  tOtllOCb  toemetterbaet  betoefen  s  refpedte  nemen  op  de  plaetfe  en  autoriteit  die  wyo- 
ver u houdende  zijn, gyu derft  betonen  foqualijk ge- 

negen en  geinclineert ,  dat  gy  hoftiliteit  en  vyandfehap 
tegen  ons  wilt  intenteren,  gelijk  wy  dagelijks  fien.  Ver- 
trecken  wy  daerom  na  't  land  van  Luxenborg ,  om  van 
daer  te  verftaen  en  vaceren  tot  onfen  gouvernememe, 
volgende  den  laft  die  wy  daer  van  hebben ,  en  aldaer  de 
vordere  bevelen  en  geboden  van  fijne  Maj.  verwach- 

ten. En  ons  van  daer  obedieren  ,  luldy  doen  't  gene 
daer  toe  gy  verbonden  en  gehouden  zijt ,  navolgende 

d'obligatie  die  gy  hebt  tot  uwen  natuerijken  Prince ,  de 
welkeomtercontrariente  doenu  nooit  de  minfte  oc- 

cafie ter  wereld  gegeven  en  heeft ,  maer  heeft  u  wel  ful- 
ke merkelijke  gratie  en  genade  bewefen ,  dat  om  de  fel- 

ve  alleenlijk  gy  hem  behoort  ten  eeuwigen  dagen  aller 
moedigfte  en  aller  onderdanigfte  dienaren  en  vafallen 
te  zijn  en  blijven. 

Hier  mede  mijn  Heeren,  wil  u  God  bewaren.  Van 
>tkafteel  van  Namen  den  2  Odtobris :  En  was  onder- 

tekent Johan ,  en  lager  Berty.  Het  opfehrif  t  was :  Aen 
mijn  Heeren  de  Staten  Generael  yan  herwaers-over 
totBruffel  vergadert. 

»  Ijeeft.  &o  bele  belangt  De  fcuojfmge  ban  bpanDfcljap 
3'  3ijntoPteb2ebcn/DatDie  opïjouDe  totttoeof  D?ieDa* 
»  gen /in  toelfte  Defen  ïjanDel  bolb?acbt  fal  toerben /ten 
»  toclfcencinbetop  aen  Den  iBacrfcöalnen  anDere  <&* 
9»  berftenö  fcf)2ijbcn»  <£n  belangenbe  De  (laten  /laden/ 
5»  cnoflficienDcrgcne  Die  Dun  ontrocben  Debben  banbe 
» «Öeneralc  Staten  febert  Delactfte  beranberinge/  Boe 
■>•>  tocl  top  recDte  002fabc  Ijebben  te  blijben  bp  't  gene  laeft 
3'  gerefoibcert  isf  /  niet  te  min  om  fön  ̂ oogbeib  te  belie^ 
«  ben  /  en  onö  te guijten  fo  beel  onö  mogelijb  i$/  ten  ein- 
5'  be  om  tot  cenen  noeDen  en  fehcren  b?ebe  te  ftomen  >  ge? 

,'  lijft  fync^oogOéi'D  tm  berfeftert/fulftjS  fijne  üBaiefï. ,>  goeDcntoille  te  toefen:  &ijnteb2ebenbatbefcno2fin* 
„  ge  Der  ftaten/  lafïcn/  en  ofFïcien/  alleenlijft  flrecfte  ober 
„  Dcn<ï3ouberueuröban  p20bincien/  fleben  enplaet- 
„  fen /Den  laft  ober  be  55enDen  ban  <®2Donnantien/en 

„  anber  oo2logöbolft  /  ooft  ober  D'ampten  ban  iftaDen 
„  ban  &mc  en  finantien  /  en  Dat  om  te  toeren  alle  mf  * 
„  flcoutoen  /  De  gemeente  te  (lillen/  en  in  toeftomenDe  al^ 
„  leintonbenientencnonbeiien  teboojftomen/felfiSooft 
3,  ten  refpecte/  en  om  ïjet  toelbaren  ban  fijn  boo?f3  ̂ oog- 
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r\  e  Staten  <©enetael  (tenue  uit  oefen  toef  ae; 
***  noeg  Dat  alle  ïjope  ban  toeöe  aeöaen  toiag/  en 

ke<s>ta>ftcitocnöc  üart  allcn  &0*"  aöuectentte  ban  öe  otote 
m  <se>  toenifttnge  Die  3£on  3(an  ten  <0o2log  toaö  manen- 
icraci  De  /  fo  Ucöüen  fp  ook  niet  langer:  tmilen  fttl  fitten/ 
SU"  m  tocl  aeinfoimeert  3ijn/  bat  fjn  feen  Uitten  Ou  al* ,areju>  len  potentaten  feec  fcfjanDelijfi  uefcljiiiötgt  fjabtie  / 
Mfcatfe/  rjeoüen  noojgenomen  alle  De  njecelD  ftaie  onfcönlö 
naerom  u  fet,nncn  te  geben/  tottoeluen  etnöcfPopentlöHin 
itoon^  ö2uö  hebben  laten  uttgaen  in  Dibecfe  talen  [jace  ju- ten <mi  (liftcatie/  Daec  in  f?  behalen  De  gccecDte  oojfaue/ 
ISS&  en  ccö,;ncn  ï»«  Oaec  (De  <0enet:ale  Staten  öer,  J5euei> 
„Ptl  rc,  lanöen )  gcötoongen  Ijeuöen  /  Oen  te  becfien  tot  ftaec* 
tm^ott  Dec  befcljccmentlTe tegen  bendeere  ï©on gioöan ban 
VS  Ooflennjft.  tginDoiiDbanbienbja.eiboo.jnementlü» 
5S.      öunabolgenbe: 

Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten 
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[    p  h ,  feggenfe  over  al  openbaer  en  eenen  jegelijk 
■*•    kenlijk,  dat  de  muicene,  met  het  quaed  en  moet- 

willig  leven  der  Spaenfe  foldaten ,  bydenCatholijken 
Comnk  in  de  Nederlanden  door  den  Hertoge  van  Al- 
ba  gebrocht,  anno  1567.  fy  oorfake  geweeft  van  de 
troublen  en  beroerten  in  de  fdve  Landen  in't  jaer 

t  1176.  daer  na  gebeurt,  om  welke  moetwilligheid  en 
itsr/öart  muitenede  Spangiaerden  by  openbaren  edi&e  waren 
r  trou-   verklaert  vyanden  en  wederfpannige  van  fijne  Maje- 
'0 '!  <76  fteiC"    Dz  GcneraIe  Staten  (  hebbende  nu  9  of  10  ja- 
"  •  ren  lang  hare  dertelheid  geleden)  hebben  hen  t'famen gevoegt  en  vereenigt ,  om  te  wederftaen  de  overlaften, 

rovenen  en  moorderien  waer  mede  de  felve  Span- giaerts  de  goede  en  getrouwe  onderfaten  en  vafaüen 
i*e$rjn  fijnder  Majefteits  dreigende  waren  :  de  welke  eenig- 
Xe>    5ns  geftilt  was  door,t  vercrek  dcr  Spangiaerden,  en 
tlti       den  Peis  gemaekt  met  Don  landen  lydcn  February, 
jo?  ben  1 5"  77?  geconfirmeert  en  geratificeert  by  den  voorfchre- 
W  met  ven  Coninkden  7dcn  Aprildaerna,  met  brieven  par- iatt  «e>  ticuher  des  Coninx  van  den  fel  ven  date ,  de  Staten  gro- 
oear.    celijk  bedankende  van  het  goed  devoor  by  hen  in  defe 

fake  gedaen ,  dat  Don  Ian  als  Gouverneur,  Lieutenant 
enGapiteingenerael  van  fijn  Majefteit,  met  alle  te- 

kenen van  blyfehap  vriendelijk  ontfangen  enonhaelt 
is,  als  of  hy  felfs  de  natuurlijke  Heere  ware  geweeft 
van  den  Lande.    En  dat  jegelijk  hadde  hope  in 't  *e- 
mein,  dat  door  hem  ten  leften  defe  Landen  fouden  op- 
gerecht  en  geftelt  werden  in  haren  ouden  ftate,  verge- 

eft ï>e  [elfchapt  met  allegeluk  en  vo  orfpoed :  maer  defe  hope 
.•öan  heeft  niet  lang  geduurt,  door  dien  men  fag  dat  na 't vertrek  der  Spangiaerden ,  hy  fijn  Hof  vervulde  met 

uitlandigvolk,  vyanden  van  het  Vaderland  en  der  ge- 
meender  rulle,  wefende den meeftendeel Spangiaer- 

den en  Italianen,  tegen  de  openbare  trouween  belof- 
tnbat  l?rWiCr  door  hy  hem  hadde  verbonden  van  aliulk  volk 
on      t  lijnen  diende  niet  te  gebruiken,  dat  hy  tot  fijne  hei- 
5tó?  ü1'lljke  Rlden  to°gelaten  heeft,  perfonen  vanquade 
ift  met  nu^uren  ,  die  het  vierder  Inhndfer  oorloge  hadden 
emuc  oncltekcn  in  Holland ,  en  hen  vertrocken'hadden  op  't 
Set  ï*ftcc[ van  Antwerpen  mette  Spangiaerden ,  en  mette 
C0020.  LQ[V.C  hcn  Pirtie  hadden  geftelt  tegen  den  Staten ,  en 

ook  geholpen  met  raed  en  daed  de  Stad  roven  en  bran- 

©011    den-   9*  ny  daer  na  onder 't  dexel  van  te  handelen 
an       ̂ ctte  Hoogduitfe  Colonellen ,  om  in  den  name  der emtöe  btaten  mette  felve  te  traderen  van  hare  betalingen 

die  af  te  danken  ,  vertrocken  was  na  Mechelen0  hy mette  felve  een  aenflag  heeft  gemaekt,  om  hem  te  voe- 
gen tegen  de  Staten ,  gelijk  naderhand  gebleken  is  uit 

de  brieven ,  dien  hy  acn  de  Colonellen  en  andere  Hop  - luiden  gefchreven  hadde ,  en  in  plaetfc  van  die  te  doen 
vercrecken  uitte  Steden  en  Sterkten,  heeft  hyfe  in d.enft  genomen  en  doen  blijven  in  de  Steden  ,  om  met geweld  hen  betalinge  de  krijgen ,  dat  is  om  het  Land te  bederven  meer  dan  het  ooit  geweeft  was    Metten 
kortten  gefeid,  dat  hy  in  de  plaecfe  van  de  faken  te  ac- 

commoderen ,  en  den  peis  enruftevanden  Landen 
te  houden  ftaende  ,  fo  hy  belooft  hadde  by  't  voor- 
fchreven  accoord,  en  hy  altijd  inden  mond  hadde, heeft  hy  met  Efcovedo  fijnen  Secretaris  eenen  nieu- 

wen aenOag  beworpen,  en  ten  laetften  altefamen  in 

II  Dl  ̂   geprocureert  dc  oorloS  diehyal- 
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tijd  in  den  fin  hadde,  niet  anders  verwachtende  dan 
Dequamen  tijd  om  die  ter  executie  te  ftellen    Dan  be- 

vindende de  vafte  eenigheid  van  de  Staten  ,  en  mei- 
nendedathy  fijn  voornemen  daerom  fo  lichtelijk  niet enloudekonnen  volbrengen,  hadde  hy  voor  hem  ge- 

nomen voor  een  wijle  te  fimulcren ,  en  bedekt  te  hou- 
den t  quaed  herte  dat  hy  henluiden  was  toedragende ,  i en  denkende  meer  ftofte  te  vinden  aende  zijde  van den  Prince  vanOrangien,  en  de  Staten  van  Holland 

en  Z-eeland  ,  om  hem  opentlijker  te  verklaren  ,  focht hy  alle  middelen  hem  mogelijk  zijnde,  om  den  Staten 
af  te  treckenvande  vereenigingeen  alliantie,  die  de 
felve  door  den  vredenhandel  tot  Gent  t'famen  ge.  (F- 29..) maekt  hadden ,  en  fonder  de  orden  te  houden  die  ̂e- 
üoten  was.inde  voorfchreven  Pacificatie  van  Gent, 
om  te  komen  totte  generale  vergadcringeder  Staten, totte  welke  alle  refterende  gefchillen  waren  uitgeftclt , io  wilde  hydien  tijd  verraffchen ,  en  heeft  den  Staten 
in  üjn  vertrek  na  Mechelen  voorgehouden ,  dat  fy  de     ©«« wapenen  fouden  aennemen  tegen  den  Prince  van  O-  S  n, 
rangien,  allegerende  dat  by  aldienhy  in  Italienof  in  generale 
opangien  ware,  hy  expreiTdijk  foude  herwaers-over  <$tatm 
komen ,  om  de  queftie  van  die  van  Amfterdam  ftaen-  ̂ afJ' de  te  houden.  Hebbende  ook  op  de  felve  tijd  brieven  teneT 
gefchreven  naer  Duitfland  aen  de  Keiferlijke  Maje-  men  re* 
fteir,  en  aen  de  Keurvorften,  en  ook  gefonden  aen  %"^e de  Koninginne  van  Engeland,  om  hen-lieden  te  ver-  ban£* 
wecken  tegen  den  voorfeiden  Prince ,  als  teaen  den  vangicn. 
genen  die  den  peis  gebroken  hadde,   en  af  fonder 
den  Staten  daer  van  te  adverteren ,  of  den  Prince 
te  vermanen  van   te  doen  daer  toe  hy  verbonden 
was  en  belooft   hadde.     Hebbende   daer-en -boven 
verboden   den  AmbaiTadeur  van  fijnen  wegen  aen 
de  Koningin ne  gefonden  ,  dat  hy  haer  niet  en  foude 
vermanen  van  de  Staten  behulpig  te  zijn  met  haer 
hnantien,  om  de  Duitfe  teffens  af  te  danken  ,  de  welk 
de  voornoemde  Staten  aen  den  voorfchreven  Am- 
baffadeur  verfochc  hadden  ,  opentlijk  betonende  by 
alie  fijn  werke .-,  de  meninge  die  hy  hadde  om  den  peis te  breken  die  tot  Gent  gemaekt  was,  achtervolgende 
de  mftrudrie  hem  gegeven  doehy  uit  Spangien  ver-     ©em* 
trok  ,  te  weten :  dat  hy  met  hulpe  van  de  generale  Sta-  fï«,e»'e ten  moft  oorlog  voeren   tegen   den  Prince  van  O-  25JL 
rangien  ,   en  die  vin  Holland  en  Zeeland  ,  om  (de  &paiï felve  vernielt  zijnde)  te  lichter  meefter  te  worden  Qi™W 
van  alle  de  andere     Siende  nu  dat  de  Staten  de  oor-  *rtW; 
log  fo  lichtelijk  niet  en  wilden,  tegen  die  van  Hol- 

land en  Zeeland  aennemen,  (als  beproeft  hebben- 
de fb  vele  ellenden  en  katyvigheden  daer  uit  voorts 

komende)  fo  heeft  hy  daer  uit  oorfake  genomen,  om 
hen  lieden  te  houden  voor  ongehoorfaem  en  fijnder 
Majefteit  wederfptnnig.  Tracerende  mette  Duitfe, 
om  hen  lieder  daer  te  ftraffon  ,  pracliferendc  om  de  «ï®00 tterkten  van  de  Landen  tot  hem  te  trecken ,  om  daer  wctU 
af  na  fijnen  wille  te  difponeren  :  doch  gevoelende  hem  fcm  öe 
felven  daer  toe  niet  feer  wel  geaccommodcert  bin-  !?c?hten nende  ftad  van  Mechelen  (  mits  dat  die  gelegen  is  in  't  lauöe  ia 
midden  van  den  Lande;  hadde  hy  hem  bedacht  te  Sanöen 
vertrecken  in  een  ftad  en  fterkte  gelegen  opdefron-  "Jcö' tieren  van  den  Lande,  menende  hem  eerft  te  ftellen 
binnen  Bergen  in  Henegouwen  ,    maer  fo  't  felve 
hem  niet  en  hadde  willen  gelucken  ,   heeft  hy  on- 

der 't  dexel  van  te  gemoet  te  gaen  de  Koningin- ne  van  Navarre  ,   die   om  hare    gefontheid  wilde 
reifen   naer  de  Fonteinen    van  Spa  ,    gepradifcert     #ooac 
hem   meefter  te   maken  van  het  Cafteel  van  Na-  «fm 
men  :  dat  hy  vorders  op  den   felven  tijd  ,  achter-  J!'"^ 

[  volgende  den  voet  binnen  Mechelen   mette    Duit    ftafïcd 
I  fe  Jolonellen  gefloten,  gepoogt  hadde  hem  te  ver-  ban 
I  fekeren  van  de  Stad  en  't  Cafteel  van  Antwerpen  ,  ftüf1 j  tot  welken  einde  hy  beforgt  hadde  dat  Coroelis  van  feen 
den  Einde  foude  binnen  Antwerpen  gekomen  heb-   «tënöcm 
ben  met  vier  vendelen  Hoog  duitfen  ,  en  met  cc-  J| i  taec^' ncn  ook  de   Heere  van   Hierges  ,   en  een  van   fij-  DJn  öc 
ne  Broeders  met  hare    regimenten   jegelijk  op  den  Hat»  en 
gefetten  tijd.     En  aengaende  't  Cafteel  ,  dat  hy  ge-  &ct  f* 
pradtifeert  hadde  den  Prince  van  Chimai  ( die  daer  SnctoSr" 
op  commandeerde  als  Stad-houder  van  fijnen  Va-  l>en, <£eee  der) 
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der )  daer  van  te  ontbieden  by  hem ,  om  hem  gefei- 

fchap  te  houden  tot  Namen,  in  wiens  plaetfehy  da
er 

eeftelt  hadde  de  Heere  van  Tourlong,  die  daer  toe 

niet  en  was  gequalificeert ,  volgende  de  Privilegiën 

van  Braband,  vermits  hy  geen  Brabander  en  wa
s, 

ook  direftelijk  tegen  het  eeuwig  ediót,  dat  hy  f
a- 

lemnelijk  befworen  hadde  ,  in  handen  van  de
n  Bif- 

fchop  van  den  Bofch,  in  de  gehele  vergadennge  de
r 

Staten,  en  ten  by  zijn  van  de  Nunao  Apo/toltco, 
 en 

A*  rïpftnren  des  Keifers  :  hebbende  volle  verfekert- 

heid van  hem  ,  dat  hy 't  Cafteel  voor  hem  foude  be-  fy  tot  verfcheiden  tijden  vefn
ieut  hebben.  Hem  bo 

warentegendeStaten*  Dathy  van  gelijken  den  Hee-  ven  dien  «^^^J^gBO^JbMjg
i 

re  van  H ierges  gegeven  hadde    het   gouvernement 
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mochten  veroorfaekt  hebben ,  met  fijn  wederkom- 
fte  binnen  Brunei.    Hem  belovende  ,  behalven  de  gjjg 

voorfeide  getrouwheid  ,   alle   verfekertheid  tot  al-  gstnw* 

Ie ,  en  tegen  alle  menfehen ,  en  de  doen  een  exem-  öcfl»  en 
plaer  caftiement ,   gelijk weerdig  de  verdienften  te-  ̂ j^ 

gen  de  gene  die  men  fchuldig  foude  vinden  van  ful- 
ke  bofe  confpiratie  ,  en  verfochten  tot  dien  effecle 

dat  de  beklaegde  fa  wel  als  de  beklagers  foude  wer- 
den genoemt,  om  daer  op  wettelijke  informatie  op 

te  nemen,  en  behoorlijke  juftificatie  te  doen, 't  welk 

mefam  vanCharlcmonc,  om  voor  hem  dat  te  ho
uden  voor 

Shi  de  Staten,  dat  hy  nu  denkende  fijn  aenfiagen  fa  fe- 
ftcclttan  j<er  pemaekt  te  hebben,  dat  hem  alles  loude  volgen 

SS?'   na  fijnen  wenfeh,  fa  wel  om  dat  hy  fich  verfekert 

'      hield  van  de  voornoemde  Stad  en  Cafteel  van  Ant- 

werpen, als  ook  om  dathy  in  fijnen  dienft  hadde  al- 
le de  Duitfe  in  getale  van  vier  regimenten ,  en  ook 

die  van  de  Heeren  van  Hierges  ,  van  Megen  ,  van 

$?efe* 

reren 

Ijtm  öo> 
ordinaris  wacht  van  ArchiersenHellebardiers,  noch  Mm  ftj» 

een  wacht  van  Hooft-Capiteinen  en  foldaten  tot-  jj*tna' 
ten  getale  van  300.  haek-fchutters  te  voet  :  maer  ïm^ 
't  was  verre  van  daer  dat  fy  yec  van  hem  fauden  nocjj  300 
verkregen  hebben  ,  dewijle  hy  fa  vaft  ftond  op  fij-  jg^ 
ne  aenflagenvan  Antwerpen  en  andere ,  dathy  meer  ttöo«. 
en  meer  ontdekte  fijnen  quade  wille  en  meninge, 
die  ook  daer  uit  voornemenüijk  was  blijkende  uit  ©egeuw 

de  geintercipieerde  brieven  ,  eenfdeels  hier  voren  **£¥> die  van  de  jaeeren  van  meines  ,  van  mtsui  ,  »«...    —   &   1     —  «       -  .  tttoe 

Flovon  en  du  Cerf ,  daer  toe  menende  dat  de  finan-    verhaeit ,  die  de  Staten  neffens  defe  har
e  juftificatie  bfmm 

noyon  en  uu  v>«  ,          ^uiuwK^^Vnnl»  >  hehhen  dnen  drucken.    Voorwaer    feesende    doen  btai©c 
tien  der  Staten  uitgeput  waren,  gelijk  fy  hen  ook  quijt 

gemaekt  hadden  van  alle  hen  krachten  en  foldaten , 

io  heeft  hy  gerefolveert  voort  te  varen ,  en  onder 

't  dexel  van  ter  jacht  te  gaen  ,  hadde  hy  't  voor- 
fchreven  Cafteel  van  Namen  vyandlijker  wijfe  inge- 

nomen ,  en  dede  terftond  de  wachten  ftellen ,  feggen- 
de  dattet  was  den  eerften  dag  van  fijn  gouvernement , 

fcytöet  doende  den  Raed  vergaderen ,  verklaerde  daerdelan- 

SS  ge  en  uiterfte  patientie  die  hy  gehad  hadde,  nopen- 
flui  tan  de  fa  vele  onwaerdigheden  die  hy  geleden  hadde  by 

de  Staten  van  den  Landen  ,  dat  hy  nu  gerefolveert 

was  geen  langer  patientie  te  nemen  ,  maer  dat  hy 

wilde  gouverneren ,  en  hem  abfalutelijk  doen  gehoor- 

faemzijn,  volgende  den  laft  die  hy  uit  Spangien  had- 

de ,  ter  contrarie  van  't  gene  datter  was  geappoin- 
cleert,  en  dat  hy  fa  menigmael  gelooft  en  verklaert 

hadde,  van  te  gouverneren  by  advijs  van  den  Raed 

van  State ,  en  van  de  Staten  :  maer  om  dat  het  noch 

geen  tijd  en  was  van  hem  opentlij k  te  verklaren 
©on 

3janal> legeert 
batttt 
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SJau 
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hebben  doen  drucken.    Voorwaer  (feggende)  doen  bau©cu 

waft  tijd  wat  naerder  te  denken  op  hen  luider  fa-  gjj^ 
ken,  en  met  groote  reden  miftrotiwen  tehebbenop  ̂ ncn 

fijne  Hoogheid,  om  te  voorkomen  de  bederfenific  quaben 
die  hen  over 't  hooft  was  hangende,  want  fy  fagen  hen  Jjjjjj^ 
genoeg  als  befloten  en  omcingelt  ,  met  apparentie  Staten 

van  terftond  op  een  bot  dood-geflagen  en  vernielt  te  ra 't 

worden,  behalven  dat 't  verlies  van  de  Staden'tCa-  *anö' fteel  van  Antwerpen ,  henluiden  in  een  oogenblijk 
foude  hebben  doen  verliefen  alle  credit  en  middel ,  om 

te  verkrijgen  penningen  en  noodfakelijke  munitien 
om  de  oorlog  te  voeren  ,  waerom  fy  ook  metter  daed, 

middel  gefocht  hadden,  hen  te  verfekeren  van 't  Ca- 
fteel van  Antwerpen  ,  door  middel  van  den  Heere  ®*£« 

van  Bours,  die  den  Heere  van  Tourlong  gevangen  JJ^J* 
nam,  en  fijn  volk  daer  af  jaegde.    Waer  door  ook  öerfeto 
korts  daer  na  de  Duitfe  binnen  der  Stad  leggende, «noen 

door  vrefe  de  Stad  verlaten  hadden  in  handen  van  jgjj™ 
:laren,    den  Borgeren  en  Staten.    So  fy  hen  ook  korts  daer  tefterij 

maer  de  Staten  noch  te  Windhoeken ,  toonde  hytwe    m  jveriekerden  van  de  Stad  van  Liere  ,  waer  in  fy  ganjjt, 

brieven  fonder  ondertekeninge  of  rekeninge  van  na-  1  feggen  gedaen  te  hebben  t  gene  een  iegelijk  
kloek  ̂ ^ 

men,  bv  de  welke  men  hem  hadde  ontboden ,  dat-    man  die  fijn  leven,  fijneere,  fijn  huifvrou,  fijn  kin-  %im.  | 

££»  ter  eenige  confpiratie  was  opgerecht  tegen  fijn  per-  j  deren,  en  fijn  Vaderl
and  liefheeft,  fchuldig  waste 

HRE  foon,  om  hem  te  vangen  binnen  Bruffelof  Mcche-    doen  ,  hen  felven  ook  quijtende  in 
 defen  ,  in  t  ge- 

pattt     len    '     dac  hv  daerom  de  felve  plaetfe  hadde  inge-    ne  dat  henlieden  bevolen  was,  om  wel  toe  te  Genen 

SL    nomen  tot  fijne  verfekertheid.    De  copie  van  welke    acht  te  flaen  op  te  gemei
ne  welvaert  van  den  Lan- 

Am.       twe  brieven  hy  mette  Heere  van  Raffingem  gefon-    de  :  want  fy  fagen  klaerhjk  ,  nadien  
de  quade  wille 

den  hadde  totBruffel,  met  eenige  poinclen ,  de  wel-    die  fijn  Hoogheid  tegen  hen  
genomen  hadde,  niet 

ke  hv  wilde  zeeffectueert  hebben,  eer  dat  byte-ude    nieulijxfijn  begin  en  hadde,  uit  eenige  
oorfake  die  fy 

wederkeren  binnen  der  Stad  van  Brunei,  ftreckende    hem  hadden  gegeven  :  maer  hadde  
wortel  genomen 

in  effedte,  om  mijn  Heere  van  Heze  (gekoren  Ca-  j  van  het  begin  van  fijne  komfte,  
en  var.  dathy  ont- 

Bitein  van  der  Stad )  en  met  eenen  alle  de  Borgeren  j  fangen  was  totten  gouvernemente  ,  gelijk  
bleek  by 

'  de  wapen,  n  te  doen  nedcrleggen  ,  om  met  defepra-  I  de  voorfchreven  afgeworpene  brieven,  en  dat  di
e  op 

-Ct-iike  te  beter  onvoorfiens  de  Stad  van  BrufTel  in  te    ten  felven  tijd  hadden  begoft  uit  te  botten  ,  en  vo
orts 

moaen  nemen  ,  gelijk  hy 't  Cafteel  van  Namen  ge-  j  te  brengen  de  vruchten  en  cffeden  van  
alle  vyand- 

daen  hadde   Hoewel  nu  (feggen  de  voorfchreven  Sta-    fchap  ,  fa  en  was  daer  geen  apparentie  m
eer  te  ho- 

ten  datfe  hier  door  rechtveerdige  oorfake  genoeg  had-    pen  eenige  remedie,  en  veel  min  van  
voortaen  hen 

den  van  miftrouwen:  ja  feirs  van  henlieden  te  wach-    felven  te  laten  bedriegen  met  woorden  ,
  en  verdor- 

ren voor  fijn  Hoogheid,  die  airede  fo  merkelijk  fijne  j  ven  met  ydele  geloften  en  aen  lockingen.    Voorts      _v 

meninge  ontdekt  hadde,  enfo  veel  Steden  gevioleert   verhalen  fy  fijne  geveinltheden ,  leggende  uit  de  ge-  garf 

en  gebroken  de  tradaten  van  Pacificatie,  fowel'tge-    intercipieerde  brieven  van  hemen  van  Efcoyedo,  
en  8™»» 

»*»  ne  lemaekt  was  binnen  Gent  ,  als  't  gene  gemaekt  !  dat  niet  jegenftaende  hy  hem  vemfde  ,  ja  he
m  ver-  ̂  

MN»    was  by  maniere  van  eeuwig  edid  tot  Marche  in  Fa-  ;  bonden  hadde  by  folemnelen  eede  juftitie  te  doen
  &m 

Km  mine,  fo  waft  nochtans  verre  dat  hem  yemand  ge-  '  van  de  mif bruiken ,  moordenen  ,  mutinenen,  on-  J^f 

aaniw!  roert  hadde,  om  tedoen  of  bewijfen eenige adte van  :  geregeltheden  en  wederfpanmgheden  der  Spangia
er-  wi^ 

brrom      vvandfchap,  maer  ter  contrarie  hadmen  aen  hem  ge-    den,  volgende 't  fevendearticul  van  het  eeuwig  edict:  ten, 

fïfSSr   tonden  den  Heer  Prelaet  van  Marolles ,  den  Archi-  \  nochtans  in  de  brieven  die  hy  (Don  Ian )  aen  den 

diaken  van  Ypre,  en  den  Heere  van  Brus  doende  hem    Konink  fchreef  ,  pnjft  hyhenlmden,  en
  bid  den. 

volkomen  verklaringe  van  henluiden  ongeveinlde  en    Konink,  dat  hy  foude  willen  bekennen  
en  lonen  de 

ftrvere  meninge  t'fijnwaers  in  alle  getrouheid  en  on-    goede  dienften  van  de  Hoofden  en  S
paenfe  Capi- 

derdanieheid  ,  hem  ootmoedelijk  biddende  dat  hy    teinen,  die  fo  grouwehjke  daden  
bedreven  hebben, 

wilde  alle  fufpicie  afleggen  ,  die  op  onwaerachtige    noemende  de  felve  by  name  en  toen
amen,  en  leg- 

en onfeker overdragen gefondeert  was,  en  remedie-    gende  dat  hy  de  befchenkinge  die  de
n  Konink  hen- 

ren  de  inconvenienten  en  veranderingen  ,  die  dit    lieden  foude  doen  ,  houden  foude  als  
gedaen  aen 

fijn  extraordinarie  vertrek  op  het  Cafteel  van  Na-    fijn  eigen  perfoon  ,  waer  in  men  klaerhjk  het 
 lieg- 

men  en  het  innemen  van 't  Cafteel  van  Charlemont  jgenfe)  de  grond  van  fijne  meninge  en  voornemen, 

©<M 

liotncn. 
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en  hoe  fyhen  behoren  te  betrouwen  op  fijn  geloften 

SDoo    en  eeden.    Sy  verhalen  mede  de  geveinftheden  by 
Knffr     hem  gebruikc  te8en  den  Prince  van  Orangien  ,  als 
trtü  tt*   hy  hem  fchreef  de  vriendelij kfte  brieven  van  de  we- 

teniban    reld  ,  dat  hy  dan  niet  op  en  hielt  van  te  fenden  in 
\ff%,   Engeland  en  Duitfland,  ja  over  al  Chriftenrijk,  en 
ancien,  boden  en  brieyen,  by  de  welk  hy  hem  fwaerlijk  heeft 
e.  ajM.j  geaccufeert  ,   en  fchandelijk  belaft  met  alle  mifda- 

den  die  hem  mogelijk  zijn  geweeft.    'T  felve  is  ook 
(feggende)  gefien  geweeft  nopende  de  Koningin- 
ne  van  Engeland  .,  tegen  de  welke  ( gelijk  bleek  by 
de  brieven  van  Efcovedo  ,  gelijkformig  den  genen 
die  Antonio  Perez.  fchrijft  uit  Spangien)  fohy  voor- 

^  genomen  hadde  een  aenflag  van  haer  Rijke  te  be- 
mte     *PrinSen »  *°  neeft hy  nochtans  gebruikt  aile  de  ge- 
toniiv    laten  die  mogelijk  waren,  op  dat  hy  haer  foude  mo- 
fimr      gen  perfuaderen  ,  dat  hy  boven  alle  faken  begeerde 
t£,Jjï.n'  en  fochte  haer  vriendfehap  en  goede  gebuurfchap. Macr  (feggenfe)  laet  ons  eens  aenmerken  hoe  dat- 

tet  mogelijk  is  ,  dat  de  Staten  van   herwaers-over 
de  oorlog  fouden  hebben  mogen  ontgaen  ,  in  een 
iulke  en  fo  openbare  verklaringc  van  de  quade  me- 
ninge  van  fijne  Hoogheid  ,  of  wat  dingen  dat  fy 
fouden  hebben  mogen  doen ,  om  hen  felven  te  on- 

derhouden in  vrede  en  geruftigheid  meer  dan  fy  ge- 
daen  hebben.   Sijn  Hoogheid  blijft  altijds  ftaen  op 
twe   poin&en  ,  te  weten  :  <Dc  betoartnae  Uan  ÖC 

ftoomfe  Cntfjoüjfte  Kdtgt'e/  en  öc  ocDootfaemljciö ©on    tJicmcil  ÖCII  iSOmnK  fCpUlDtp  tJ$/  feggende,  dat  hy 

fte"b  niet  en  Pretendeert  tot  eenige  andere  fake  ter  we- 
!fteiiöc#  reld  >  en  ontfangen  hebbende  voldoeninge  op  te  fel- 
ntian    ve  ,  dat  hy  wil  boven  alle  faken  procureren  de  wel- 
B/tan  vaert  en  rufte  van  den  Lande«  Wat  behoorden  of- 
-bstov  te  mochten  nu  de  Staten  (feggenfe)  doen  dat  fy  niet 
nge  volkomenlijk  gedaen  hebben?  aengefien  dat  van  den 

'oomfe  beginfel  van  'c  voorfeide  accoord ,  fy  hem  gegeven chüti  hebben  alle  contentement  en  voldoeninge,  bydege- 
i  bc  go  nerale  verklaringe,  fo  wel  van  de  Biflchoppen,  Pre- 
StrfH  latea  '  Univerflceiten  en  Collegien  ,  nopende  het 
emeu  eerlte  Poin">  als  van  die  van  den  Raed  van  State, 
n  fto>   aengaende  het  twede.    Gelovende  en  protefterende 
iulbta  altijds  dat  fy  hen  houden  fouden  binnen  de  palen  en 

limiten  van  de  Pacificatie  van  Gent,  gelijk  ook  fijn 
men  Hoogheid  hem  felven  fo  dikwils  by  feer  folemnele  ee- 

den heeft  verbonden ,  altijds  verklarende  dat  fijn  me- 
ninge  en  wille  fulx  was ,  daer  na  fo  hebben  de  Sta- 

ten in  alle  haer  actiën ,  beworpen  en  brieven ,  met- 
ten kortften  gefeid ,  in  alle 't  gene  dat  fy  gedaen  en  ge- handelt  hebben ,  altijds  geprotefteert  van  defe  twe 

poinclen ,  en  hebben  hen  felven  daer  in  verbonden 
in  alle  manieren  van  der  wereld ,  en  metterdaed  fo 
hebben  fy  die  onderhouden  in  alder  manieren  die  mo- 

gelijk waren.  Want  aengaende  de  Religie,  men  fou- 
de niet  konnen  bewijfen  dat  in  eenige  Vryheid  of 

Dorp  foude  gebeurt  zijneenige  veranderinge :  ja  alle 
ceremoniën  hebben  gedaen  geweeft ,  federt  de  voor- 
fchreven  Pacificatie  en  accoord  met  meerder  vierig- heid  en  y  ver ,  dan  ooit  daer  te  voren  :  fo  wel  in  folem- 

nele faken  en  procefïïen  generael ,  als  in  particuliere 
oefteningen.  En  gelijk  den  Nuncius  van  de  Paus  felfs 
heeft  verklaert,  dat  hy  daer  af  hadde  alle  goed  con- 

tentement, en  dat  hy  fijne  Heiligheid  daer  af  foude 
adverteren  :  diergelijke  contentement  hebben  ook 
gehad  fijne  Doorluchtige  Genade  van  Luik,en  de  Am- bafTadeurs  van  den  Keifcr. 

En  aengaende  de  ander  poincl:  van  de  gehoor- 

Oor/pronk  der  Nederkidfe  Beroerten. 
875? 
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'  'tSe*  <fc™hc^  diemen  den  Konink  fchuldig  is ,  hebben 
pofnet  de/ taten  ('eggenfe)  hen  foin  gequeten,  dattermet 
?£L  [     ,",niet  °P,cn  valc  tefeggen>  want  al  de  wereld  is 
Sic?  kenhjk,  met  hoedanige begeerte,  yver,  blijdfehap, 
ix        willekom  en  magnificentie  datfe  fijn  Hoogheid  ont- 

fangen hebben ,  fo  hacft  als  hy  van  wegen  fijn  Ma- 
jefteit getoont  heeft  dat  hy  hen  luiden  heeft  willen 

rufte  en  vrede  geven  ,   en  met  wat  een  ongeveinft- 
heid  ,  ecrbiedinge  en  onderdanigheid  fy  hem  heb- 

,    ben  getractcert,  allen  den  tijd  dat  hy  by  hen  geble- 
•        ven  heeft :  van  't  beginfel  datmen  noch  met  hem  tra- 

Tl  D    I    Wd  dC  StatCn>  achtervrolSende  de  Paci- 

ficatie van  Gent ,  fchuldig  waren  niet  met  allen  te 
fluiten  ,  fonder  voorgaende  advijs  van  den  Prince 
van  Orangien ,  Staten  van  Holland  en  Zeeland  ,  noch- 

tans om  te  be wijlen  alle  onderdanigheid ,  en  't  refpect, en  de  eere  die  fy  droegen  totten  Konink ,  en  de  uiter- 
fte  begeerte  van  dit  arm  en  benaut  Land  te  fien  tot  ee- 

nige rufte  en  ftilligheid  gebracht ,  heeft  hen  lieden 
doen  voorgaen ,  fonder  te  verwachten  't  voorfchre- 
ven  advijs ,  en  hoewel  fy  niet  gehouden  en  waren  fijn 
Hoogheid  voor  Gouverneur  t'ontfangen  eer  de  Span- giaerds  realijk  vertrocken  waren  ,  fo  en  hebben  fy 
dien  tijd  niet  verwacht  ,  maer  om   fijn  Hoogheid 
vriendfehap  te  doen  ,  en  te  getuigen  den  vieriaeny  ver 
van  hen  luider  gehoorfaemheid  tot  fijne  Majefteit, 
fo  hebben  fy  hem  voor  den  tijd  ontfangen,  ja  fon- 

der in  defen  ook  te  verwachten  het  advijs  en  appro- 
batie van  den  Heere  Prince  van  Orangien ,  en  Sta- 

ten van  Holland  en  Zeeland ,  en  hoewel  fy  rechtvaer- 
dige  oorfake  hadden  fijn  Hoogheid  niet  t'ontfangen metten  naervolg  van  de  vremdelingen ,  die  hy  mede 
brocht  ,  contrarie  het  10.  artieul  van  't  voorfchre- 
ven  accoord,  fo  hebben  fy  't  felve  by  oogluikinge  ge- pafTeert ,  om  te  betonen  de  grote  begeerte  die  fy  had- den hem  te  dienen  en  onderdanig  te  zijn.  Daer  en  bo- 

ven fo  is  heel  kenlijk  de  grote  naerftigheid  diefe  ge- 
daen hebben,  om  hen  lieder  volk  af  te  danken,  fo 

wel  te  peerde  als  te  voet,  fo  wel  uirlanders als  inlan- 
ders, ja  eer  de  Duitfeeenen  voet  verfet  hadden,  om  te 

verlaten  de  Steden  die  fy  herwaers-over  in  hielden  : 
defgelijx  den  groten  yver  diefe  getoont  hadden ,  om 
hen  te  taxeren  en  overladen ,  om  eenig  middel  te  vin- 

den totte  betalingen  der  Duitfen ,  die  fy  genomen  had- 
den tot  henlieder  laft ,  niet  jegenftaende  dat  fy  eer  oor- 
fake hadden  een  groot  deel  van  dien  te  houden  voor 

hare  vyanden ,  en  voor  faccageerders  en  rovers  van  den 
Lande ,  al  om  te  bewijfen  de  feer  ootmoedige  gehoor- 

faemheid en  onderdanigheid  tot  fijne  Majefteit.  Ook      ~» 
en  foude  fijn  Hoogheid  niet  een  enkel  poincl:  konnen  gfahtSn 
by  brengen  daer  in  fy  hen  te  buiten  gegaen  of  vergeten  met  ten 
fouden  hebben ,  en  daerom  gevoelende  hem  felven  E0,nci 
gedwongen ,  fo  ftelt  hy  hem  altijds  aen  de  wecken  van  Sc» 
den  voornoemden  Heere  Prince  van  Orangien  ,  Sta-  öacr  in 
ten  van  Holland  en  Zeelaqd,  mette  welke  de  Staten  te€S* niet  en. mogen  belaft  noch  befchuldigt  worden,  ge-  gaffi 
merkt  dat  fy  altijds  aen  fijne  Hoogheid  geprefenteert  twwtsn. 
hebben ,  in  gevalle  de  voornoemde  Heere  Prince,  Sta-  en®00 
ten  van  Holland  en  Zeeland  hen  felfs  in  eenig  poincl:  fosS 
vergeten  hadden ,  of  niet  en  hadden  geheel  voldaen  de  Ö««  Vet» 
pacificatie  van  Gent ,  te  willen  in  fulker  voegen  met  ru^ren/ hen  luiden  traderen ,  dat  fy  hopen  die  tot  reden  te  $$£ 
brengen,  of  fo  niet,  fijn  Hoogheid  byftand  te  doen,  *n£>ta* 
om  te  doen  't  gene  bevonden  foude  werden  behoorlijk  \eUuml te  wefen  in  voegen  dattet  geheel  klaer  is ,  dat  de  Staten  SS 
daer  in  voldaen  hebben  fu  fy  fchuldig  waren,  beroe-  Ia"ö 

rende  de  confpiratie tegen  hem  gemaekt,  fo  hy  feid  ,  t'°j,rfc5t fietmen  wel  te  zijn  een  feer  ydcl  pretext,  nadien  de  %n 
Staten  fo  dikwils  hem  ootmoedelijk  hebben  verfocht, 
dat  hy  foude  willen  verklaren  de  auteurs,  voorftel-     ̂ |itl 
ders  of  fauteurs  van  defe  confpiratie,  en  ook  de  aen-  toocj 
brengers  ,  met  verbinteniffe  daer  over  fulke  exem-  **«5wi 
plare  jnftitietedoen,  dat  fijn  Hoogheid  foude  te  vre-  &£"' den  wefen,  en  al  de  wereld  oorfake  hebben ,  om  hen  teaenfün 
te  verfekeren  van  hen  luider  getrouwigheid  en  gehoor-  P^foon/ 
faemheid  tot  fijne  Majefteit,  en  fijn  Stadhouders  en  nïïergc* 
dienaers,  anderfins  en  hadden  de  Staten  geen  mid-  forfcte 
del  om  daer  af  te  doen  eenige  bewijfinge  ,  doordien  öe^« 
datfe  de  auteurs  niet  en  kenden.    So  dattet  klaerlijk 
blijkt  dattet  maer  geleende  dexels  en  zijn,  om  een 
verwe  te  geven  de  begeerte  die  hy  hadde  om  te  komen 
totter  oorlogen. 

Voorts  komen  fy  op  de  brieven  uit  Spangien,  feg-  't<£p&?e> 
gende  dat  al  en  hebben  die  niet  gearreftcert  noch  opge-  fantoan 
broken  geweeft  by  de  Staten,  noch  door  haer  lieder  J^S* 
laft  datfe  nochtans  't  felve  opbreken  niet  en  hebben  tetbe 
konnen  vinden ,  dan  wel  tot  propooft  totter  bewarin-  6^taett 
ge  van  den  Lande,  gemerkt  daer  door  klaerlijk  is  ont-  firéiïuot 

€eee  2  dekt  fcekrarfn* 
B?  taatt  öc lan&c/  cit  ontbcefcenraeb»*  gettcm  tföeiö  fo  £>pangfe  tegen  U  &wen 

ropjfonpate&aiiöctan&e. 
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dekt  een  gelijkformigheid  van  geveinftheid  in  Span- 

gien,  mette  gene  diemen  gebruikte  herwaers-over 
, 

tegen  de  Heeren  Staten  van  defe  Landen.  Sijn  Majeft. 

fchrijvendetot  fijn  Hoogheid,  dat  hoewel  hem  fwaer 

viel  van  alfulke  perfoncn  te  verdragen  ,  noemende 

met  name  en  toename  de  principaelfte  Heeren  en 

Gouverneurs  van  de  Provintien  van  den  Lande,  en 

ook  dattet  een  herde  faek  is  hen  luiden  deugt  te  doen , 

en  van  de  welke  hy  niet  welen  behoort  tevreden  te 

wefen,  fo  moetmen  nochtans  hem  vooreen  tijd  daer 

na  voegen,  met  meiningedatde  faken  wederom  ge- 

bragt  zijnde  op  eenen  goeden  voet ,  men  die  fo  fal  tra- 
dteren,dat  de  goede  niet  meer  oorfake  en  fullen  hebben 
om  hen  luiden  daer  aen  te  floten.   En  in  de  gene  die 

de  voornoemde  Anthonio  Perez  fchrijftaen  Efcove- 

do,  dewelke  wil  datfe  ook  dienen  voor  fijne  Hoog- 

£2? '  heid,  worden  klaerlijk  ontdekt  de  aenflagen  die  fv  heb- 
nent'Iaa    ben  op  Engeland,  om  alfo  als  Efcovedo  verhaelthadde 
op<£ngc>  in  fijne  brieven  aen  den  Konink ,  door  middel  van  de 
lanï».       Eilanden  van  herwaers-over  't  felve  in  te  nemen,  waer 

toe  hy  hem  gelooft  alle  byftand  van  wegen  den  Mar- 
quisdeLosVelez.  Aengefiendan  dat  Don  Jan  van  al- 

len tijden  o-epretendeert  heeft 't  land  te  ftellen  in  oor- ■     lo<r  en  brand ,  en  als  Efcovedo  feid ,  dat  defe  fake  moet 

gcremedieert  worden  door  vier  en  bloed ;  fo  en  heb- 
ben de  Staten  niet  konnen  fchouwen  noch  wijken  een 

fulke  dringende  nood,  ten  ware  fy  hem  hadden  willen 
befchuldigt  maken  van  een  valfe  verraderie,  enden 

©c&ta*  Vaderlande  meinedig  te  wefen  ,  nadien  fy  van  God  en 

firSoö  den  menfehen  geroepen  zijn ,  om  befchermers  te  we- 
en ö»       fen  van  de  privilegiën,  gerechtigheden  en  vryheden 

mtw       van  jen  gemenen  volke ,  van  't  welke  fy  't  lichaem  re- 
[jïnf  prefenteren  by  de  drie  Staten,  van  de  Geeftelijke;  Ede- 
om  öe      Ie ,  en  Steden ,  en  dat  niet  alleen  henlieder  eed  hen  ver- 

pjtötle*     bind,om  't  gemeen  volk  in  't  gene  des  voorfeid  is  te  be- 
geïcfc    fchermen  :  maer  hebben  ook  den  eed  van  den  Konink 
efg&eöen  ontfangen,  infgelijx  ook  van  fijne  Hoogheid,  om  die 
ban  ben   onverbrekelijk  te  onderhouden  en  obferveren,  en 

bo^cte*  daer  en  boven  ook  by  de  aliantieen  vereen inge  die  fy 
befeftep   gemaekt  hebben ,  die  felfs  fijne  Hoogheid  heeft  geap 

mcn'       probeert,  fo  zijn  fy  daer  in  gehouden  en  verbonden  op 
pene  van  meinedig  te  wefen,  en  gedegradeert  van  alle 
eerc. 

©c  ©*      En  metter  daed  ift  dat  de  Overheere ,  mits  de  Privi- 

feer-fjeew  ]egien  van  den  Lande,  niet  en  mach  oorlog  voeren  of 
5£, l      verklaren  tegen  ander  Prins  of  vreemt  volk  ,  fonder 
maeft      confent  en  wille  van  de  Staten ,  ja  ift  dat  fy  ( ingevalle 
oeennop  de  voorfzPrince  mifbruikende  fijn  macht,  brekende 

2*2*  ware  de  privilegiën  ,  en  tegen  reden  en  gerechtigheid 
foncec     'tgemeinevolkfoulledede)  gehouden  zijn  henlieden 

daer  tegen  te  ftellen  met  geweld ,  en  kiefen  eenigen 
Gouverneur  in  overheid,  tot  ter  tijd  toe  dat  de  bedre- 

ven fauten  gerepareert  zijn,  als  klaerlijk  blijkt  bvde 

privilegiën  van  den  Lande ,  en  exemplen  van  den  Ou- 
ders, gelijkformig  genoeg  den  gefchreven  rechten : 

wie  is  de  gene  die  ontkennen  fal  ( feggende)  dat  de  Sta- 
ten nu  ter  tijd  niet  en  fouden  verbonden  zijn  door  het 

macht  "  devoor  van  henlieder  vocatie,  hen  met  wapenen  te 
mif  b?nk  ftellen  tegen  eenen  Stadhouder  van  den  Overheere , 

^nt,c''      de  welke  noch  eer  hy  van  alle  de  Landen  ontfangen 
geSekte*  was,  en  eer  hy  de  principale  poincten  en  conditien 
genflacn.  felfs  voldaen  hadde,  daer  op  hy  behoorde  ontfangen 
^ntc      tewefen,  gelijkformig  de  eeuwig  edid,  alrededewa- 

penen  neemt  tegen  de  Landen ,  en  vyandfer  wyfe  in- 
neemt de  fterke  plaetfen,met  meiningeom  al  ten  viere 

en  fwaerde  te  vernielen?  en  niet  alleenlijk  en  foekt 
hem  felven  vry  te  maken  van  de  verbinten ifTe  daer  in 
hybyeed  en  wederzij dig  contract  onverbrekelijk  ge- 

houden is :  maer  ook  te  verdrucken  en  geheel  onder 
de  voet  te  brengen  de  privilegiën,  gerechtigheden  en 
vryheden  van  den  Vaderlande ,  eintelijk  verhaelt  heb- 

bende ,  dat  fy  ( te  weten  de  Staten }  al  voldaen  heb- 
ben dat  fy  fchuldig  waren ,  en  ter  contrarien  dat  Don 

Ian  niet  en  heeft  voldaen  de  conditien  daer  in  hy  hem 
!Bebet>  verbonden  hadde  doen  hy  ontfangen  werd.  So  we- 

*C3^a«e  Verleggende  fy  eenige  poinóten  die  hy  tot  fijne  juftifi- 
S  neten  catie  by  gefchrifte  heeft  willen  voorhouden ,  te  weten 

©on  dat  het  uitleggen  der  cijferen  van  de  voorfeide  brie- 
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ven,  foude  wefen  een  compofitie  ter  wille  gemaekt,  3fantj* 
nadien  de  folutie  die  hy  naderhand  geeft,  genoeg  open-  ffrJJJJJJ 
baertdat  hy  die  gefchreven  heeft,  en  dat  ter  uitleggen  gtfcfnjfi 

van  de  cijferen  in  fulker  voegen  gevifiteert  is,  in  de^ftw, 
volle  vergaderinge der  Staten  Generael ,  daer  by  zijn-  tyatgnt.'' 
de  eenige  van  den  Raed  van  State,  datmen  niet  en (?•*$*•) 
kan  noch  behoort  daer  aen  eenigfms  te  twijfelen ,  daer 
toe  hy  advoyerende  een  deel  van  de  cijferen  (gelijk 
hy  gedaen  hadde)  noodfakelijk  behoort  dat  de  refte 
volgt  ,  hem  ook  falgerende  het  argument  dat  hy 
neemt  op  de  aenmerkinge  des  tijds  da  hy  doen  had- 

de geweeft  onder  eens  anders  bewaringe  :  gemerkt  hy 

lang  daer  na  zijnde  in 't  volle  gouvernement,  hy  tot 
fchande  en  verfmaetheid  van  de  Staten,  aendeKei- 
ferinne  gefchreven  hadde,  de  felve  opleggende  dat- 

fe nieten  wilden  God  kennen  ,  noch  haren  Konink 

onderdanig  zijn.  En  dat  hy  feid  de  brieven  van  Efco- 
vedo hem  niet  aen  te  gaen  is  een  fake  fonder  fonda- 
ment ,  dewijle  hy  hem  in  fijn  brieven  geheel gedraegt 

tot  de  felve  :  en  dat  hy  feid  dat  den  Prince  hem  was 
fterk  makende,  en  dat  de  Staten  van  Holland  hen  niet 
fouden  hebben  willen  houden  aen  de  refolutie  van  de 
Staten  Generael,  en  dat  hydaerom  fijn  perfoonhad 

goed  gevonden  te  ftellen  op  een  verfekerde  plaet- 
fe,  en 't  volk  van  oorloge  niet  af  te  danken ,  maer  te 
behouden  :  dit  en  heeft  ( feggenfe )  ook  geen  fonda- 

ment ,  om  dies  wil  dat  hy  ter  contrarie  behoorde  fo 
veel  te  meer  te  arbeiden,  om  te  volbrengen  zijn  ge- 

loften en  verbinrenifTen  ,  en  de  ander  Landen,  daer 

van  hy  hopen 'mocht  fijn  particuliere  hulpe,  op  fijn 
zyde  te  behouden  en  niet  te  verlaten  en  altereren 
door  fulke  heimelijke  aenflagen  en  fa&ien  ,  zijnde 
feer  onredelijk  dat  fijn  Hoogheid  verklaerd  dat  hy  van 
finne  was  de  Staten  te  reprefenteren  de  poincten,  in 
de  welke  de  Prince  van  Orangien  in  gebreke  was , 
om  daer  na  hem  te  fommeren  van  fijn  devoor,  ge- 

merkt dat  van  wegen  de  Staten  hem  felfs  hebben  ge- 
fbnden  geweeft  de  artijkels  die  van  de  Pacificatie 
fchenen  te  refteren ,  om  van  wederzijden  voldaen  te 
werden,  daerophy  noiten  hadde  geantwoord,  noch. 
henlieden  daer  van  eenige  mentie  gemaekt.  Aen- 
gaende  de  waerfchou wingen  die  hy  feid  hem  gedaen 
te  zijn  by  den  Borg-grave  van  Gent  in  de  maendvan 
Mey ,  't  vervolg  van  de  faken  ,  en  niet  by  gebracht 
hebbende  der  waerheid  gelijk  zijnde ,  behoorden  hem 
meer  dan  yerfekert  te  hebben ,  om  fulke  rapporten 

geen  gelove  te  geven,  gelijk  hy  niet  en  behoorde  ge- 
daen te  hebben  't  gene  de  Heere  Hertoge  van  Aer- 

fchot  met  hem  foude  hebben  mogen  geconfereert , 
dat  van  node  was  dit  volk  te  handelen  met  foetigheid 
en  reden,  vrefende  nieuwe  alteratien.  Maer  hier  op 
hem  gelijkformig  te  maken  fijnen  raedenadvijs.  En 
in  allen  gevalle  behoorde  hyhemte  meer  verfekerd  te 
houden,  nadien  fulke  principale  perfonagien  van  de 
Staten  hen  felven  toonden  fo  feer  geaffectioneert  tot- 
te  verfekertheid  en  bewaringe  van  fijn  perfoon ,  na- 

dien fy  op  een  firn  pel  fufpicie ,  hem  fo  forgvuldig  ge- 
waerfchout  hadden  ,  waer  door  hjr  hem  fo  veel  te 
meer  behoorde  verfekert  te  houden  ,  dat  fy  ,  in- 

dien hem  eenige  andere  fake  overkomen  hadde,  niet 
en  fouden  gelaten  hebben  hen  devoor  te.  doen ,  fo 
wel  om  hem  te  waerfchouwen ,  als  om  hem  te  be- 
fchermen.  Ook  en  behoorde  hy  defe  waerfchou- 

wingen  ,  noch  fijn  vertrek  op  't  Cafteel  van  Na- 
ment  niet  verfwegen  te  hebben  den  Rade  van  Sta- 

te ,  Staten ,  noch  de  principale  Heeren  neven  haer. 
De  Staten  fouden  wel  begeren  dat  fijn  Hoogheid 
by  effect  bewefen  ,  de  genegentheid  die  hy  feid  te 
hebben  totten  pais,  en  dat  hy  om  fo  flechten  oor- 

fake, als  alleen  om  de  vrefe  en  verfekertheid  van 

fijn  perfoon  (alfo  hy  feid)  in  fuiken  perij  kei  en  dan- 
gier  ftelt,  fo  wel  de  CatholijkeRoomfe Religie,  als 
de  Landen  van  fijne  Majefteit,  door  fo  grote  verfa- 
men  van  vreemd  krijgs-volk ,  die  hy  van  alle  zijden  is makende. 

Protefterende  luide  en  klaerlijk  voor  God  en  de    J?P& 
menfehen ,  dat  fy  van  alle  de  ongevallen  die  fprui-  $ffig 
ten  fullen  uit  de  oorloge,  in  gevalle  men  daer  toe^ww 

moet 
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Gtnt'  moet  komen ',  de  welk  ware  tot  hen  luiden  feèr  groot 
Ifhen*  verdriec>  geenfins  fullen  befchuldigtzijn  ,  aengefien 
bernS-  Cygeen  oorfake  daer  toe  gegeven  en  hebben, °maer fföxi.  ter  contrarien  by  alle  middelen  die  mogelijk  zijn  ge- 

arbeid om  die  te  beletten  ,  hebbende  tot  noch  toe 
geen  ander  beukelaer  gebruikt ,  dan  van  requeften  en 
ibete  vertoningen  ,  en  prefentatien  ,  de  welke  hen 
niet  en  hebben  geproficeert ,  en  bidden  mee  eenen  al- 

le goede  Patriotten,  en  de  gene  die  haer  eigen  welr 
vaert,  en  van  haer  luider  huifvrouwen  en  kinderen 
Her  hebben,  en  de  vryheid  die  fy  on tfangen hebben 
van  haer  luider  voorvaders ,  voorftaen ,  dat  fy  wil- 

len met  hun  macht,  advijs  en  middelen  hen  luiden 
helpen,  jonftig  zijn,  en  byftaen,  teneinde,  dat  fy 
fouden  mogen  van  hen  luiden  en  hen  nakomers  afke- 

ren een  fo  onrechtveerdig  en  onredelijk  geweld,  en 
een  jok  van  flavernie,  fo  onweerdig  enonverdraeg- 
lijk. 
Ook  bidden  fy  ootmoedelijk  den  Konink  ,  hen- 

luider  Overfte-heere  ,  en  natuurlijken  Prince,  den 
Keifer,  en  alle  Koningen,  Princen  en  Vorftenvan 
Chriftenrijk,  dat  fy  wiiJen  met  eenooge  van  juftitie 

v  en  gerechtigheid,  vergefelfchapt met deernifïeen  me- 
un en      deinden,  aenmerken  hen  luider  verdruckingein  de- 

ineen fen  uiterften  nood ,  die  hen  heeft  geforfeert  en  be- 
5SL      dwongen  de  wapenen  aen  te  vaerden  tot  hen  lieder 
Itcnfjctb.  defenüe,  tegen  de  gene  die  fyontfangen  hadden,  en 

metalder  herten  begeerden  te  eeren ,  dienen ,  en  on- 
derdanig te  zijn  in  alre  getrouwigheid.  En  dat  fy 

niet  en  fouden  willen  eenigfins  geloven ,  dat  défe  oor- 
loge foude  by  henlieden  ftaende  gehouden  zijn  door 

vermetenheid  ,  of  door  begeerte  van  nieuwigheid , 
of  uiteenige  wille  van  te  verworpen  de  gehoorfaem- 
heid  diemen  fijne  Majefteit  fchuldig  is ,  maer  door  eh- 
kel  kracht  en  nood  van  hen  felven  te  bewaren  tegen 
deuiterfte  verdruckinge ,  van  degene  die  hen  willen 
fien  in  alder  manieren  gedeftrueert ,  en  om  te  houden 
ftaende  't  gene ,  daer  tóe  dat  fy  verbonden  zijn  van  we- 

gen 't  Goddelijk  en  wereldlijk  recht. 
En  daerom  bidden  fy  feer  ootmoedelijk  datmen 

hen  byftand  doen  wil  ,  in  een  fo  rechtveerdige  en 
goede  querele,  en  dit  arme  Land  bewaren,  van  de 
welke  alle  de  Landen  van  Chriftenrijk  over  alle  tij- 

den ontfangen  hebben  ,  en  noch  fullen  mógen  ont- 
fangen  ( waerd  dat  de  ftraffe  ongemaniertheid  haer- 
der  vyanden  wilde  gedogen)  feer  veel  commoditei- 
ten. 

In  de  welk  fy  God  eenen  feer  aengenamen  dienft  ful- 
len doen ,  en  een  fonderlinge  deucht  voor  geheel 

Chriftenrijk ,  en  fullen  de  voorfeide  Staten  verbin- 
den hen  te  dienen,  en  bekennen  by  alle  ootmoedige 

dienften  t'henwaers. 
Verfoekende  feer  crnftelijk,  dat  zy  nieten  Willen 

vreemd  vinden  in  refpecl-  van  de  difpofitie  van  de faken ,  ift  dat  de  voornoemden  Staten,  ja  felfs  die 
van  Holland  en  Zeeland,  en  de  voorfeide  Heerede 
Prince  van  Orangie,  achtervolgende  het  twedearti- 
cul  van  de  Pacificatie  gemaekt  tot  Gent ,  hen  t'fa- 
men  gevoegt  hebben  ,  met  henlieder  machten  en 
middelen,  om  met  gelijkerhand  te  wederftaen,  en 
van  hen  te  drijven  de  furie  van  henluider  vyanden , 
en  te  vóorfien  tot  hen-luider  rufte  en  verfekert- heid. 

t  toeift  ̂ on  gan  Beeft  openbaerlij&en  Doen  aen  plee* feen  binnen  Sliittoerpen  op  alle  Crutë-ftratert  /  en 
W#*  *mj*ütenm  en  anDereplaetfenDaermen 
getooonlDB  tö  De  afgenonDigDe  o?Donnantienteaffi; 
?£?!/  E*!*?  oefcintfte  Bpte  niet  Doet  Bet  plae* caet  bp  öenöaeb  ban&tate  tegen  De  gemutineerDe 
gpangiaerDen  (Daer.  bp  De  felbe  boo*  buanD  berftlaert 

KolorUUÖCÖeÖm  :       öefcö?tfte  toa.«  MDenDe 

-ÏSL   D?"  hn  yan  0ofte™jk,&c.  Alfo  fijne  Maje- 
wjrt'        fteirgeordonneert  heeft  dat  het  Spaenfe ,  Italiaen- tbc     ie,  en  Bourgonionfe  Krijgs-volk  uit  den  Lande  vcr- 
Ptfu    trecke,  fo  om  dat  hydc  felvcslders  van  node  heeft , 11.  üeel. 

Oorfpronk  der  Nederlandle  Beroerten. 
$8* 

als  om  dat  de  voorfcheven  Staten  fijne  Majefteit  daer-  Etaecbeii 
om  gebeden  hebben,  gemerkt  dat  indien  tijd  fy  al-  ËfCtc daer  geweeft  zijn,  eenige  beroerten  omftaenzijn  by  J£ft 
gebrek  van  betalinge ,   in  voegen  dat  vertreckende  te-  &cbben* 
genwoordelijk  uit  defe  Landen  ,  fo  ift  recht  dat  een  gf/berV 
yder  wete  de  voldoeninge  die  fijne  xMajefteit  van  ha-  S?Un 
ren  dienft  heeft.  Ikbeloveby  defe  tegenwoordige  al-  B«roiy Ie  den  genen  diefe  fullen  fien,  dat  alle  deluiden  van  Jjjjljj 
oorloge  voorfchreven  fijne  Majefteit  wel  en  getrou-  JfffiS/ 
wehjk  hebben  gedient  ,  de  welk  hen  gerecompen-  en  boet 
feert  fal  werden  ,  een  jegelijk  nacr  fijn  qualiteit  en  JgjL dienft,  niet  tegen  ftaende  dat  een  deel  des  voorfchre-  ïmtt, 
ven  krijgs-volx  hen   in  de  voorfchreven   beroerten  sen&e" 
hebben  ontgaen ,  en  fonderlinge  die  van  Aelft.   En  fiSw' ift  nood  fo  fchaf  ik  af  het  Pkccaet  tegen  hen  uit- 
gefproken  den  26.  Iulydes  voorleden  jaers ,  en  ver- 
klaerfe  voorgoede  en  getrouwe,  en  dat  fy  als  ful- 
ke  fijne  Majefteit  hebben  gedient.    Gedaen  tot  Lo- 

den 8.  Marty,   anno  1J77.   En  was  onderte- 
ven 

kerit,  Don  Jóhan.  Lager  ftond,  ter  ordonnantie 
van  fijne  Hoogheid  :  ondertekent  Fra?icifco  Guillim- 
mes  pour  Secretaire:  $0CB  (ÏOnD  lager/  fijne  Hoog- 

heid attefteert  dat  alle  het  krijgs-volk  de  welk  her- 
waers-over  heeft  gedient,  hem  wel  en  getrouwelijk 
hebben  gedragen.  Hy  fchaftookaf  'tPlaccaet't  welk 
tegen  hen  is  uitgefproken. 

T\<£fe  boo?fcB?eben  jufïtficatie  en  pjotefïatt'e  nebben  ©e&cb ^  De  Staten  tnDnin  laten  intgaen  tnfeben  Diberfe  w*®v 
talen,   ̂ n  ïatijn/  ̂ oog-en  $eDei-Dnit0/  4fran*  iffij 

mj  5Bta»acn0/  gpaens  en  engels /  op  Dat  alle  '£"«, borneren  ban  geBeel<£nropa  fouDen  mogen  berfïaen/  mffc«* 
toat  eenretfitbaetDtge  faneljen  DaDDé  geD^ongen  De  ■&?£* toapenen  tot  Dunne  Defenfte  in  DanDen  te  nemen/en  tec  |K 
contcacieDeoncecBtbeecDige/  bj?eDe  onbecfoenlijöen  tzm>.i  , 
Daet  Die  5^on  gian  tegen  De  Staten  en  Bet  ïïanD  boo?* 
genomen  ïjaDDe  uit  te  boetm  ,§?  Oebben  oon  De  fel* 
beöateiufiificatte  met  eyp^eflfe  boDen  en  bp  genoeg* 
Deb?ieben  aen  meefl  alle  potentaten  ban€D?iften* 
ÖeiD  gefonDen  i  tn  De  b?teben  baDen  fp/  naDemael  men 
uttDace  iufitftcatteten  DelenonDen  ber.fiaenenfpeu* 
ren /Dat  ̂ on  2Bantn  plaetgbanDe  gemaefiteb?eDe 
te  onDecfjoiiDen/  boo?genomen  fjaDDe  fien-luiDeii  li- 
(leiijft  te  abufecen  en  op  eenen  bot  onboojftenö  te  obec* 
ballen  en  cupnecen/  en  Dètonjle  ̂ on^fan  tegen  ïjen- 
luiDen  alle  Cïmfïen  potentaten  gefocDt  fiaDDeopte 
ÖttfenmettealDec-onrecBtbaecöigtfe  calumnien/  en 
Dat  fp.Daecom  toaren  geDtoongen  tot  ftacrDev  bec* 
antbjoo?Dmge/  De  toaecfjetD  en  Daeu  önnófelïjetD  en 
onfcnulDftiaeclijften  te  openbaren  /  Datfe  DotD  Ö^ne 
paflTagie  ban  fttijgö-bolh  tegen  ijen  geltcïitDoo:  Ben 
HanD/ttoclj  geenlicDtinge  inftetilanDenfouDenge* 
Dogen:  interponerenDé  meDe  baec  goeDtotlliglieiDen 
cceöit  aen  Den  Utoninn  ban  «§pangien  ïjacen  foube* 
cetnen  prince/  op  Dat  rjpnem  nieten  totl  laten  op* 
Bitfen/  nocB  bergcammen  tegen^  föne  getcoubjeen 
onDecDanige  onDerfatcn  :  maecDatBP  ̂ ongjaneje* 
P?efTelijft  bjil  bebelen  op  teBouDenbain  De  toapenen 
tegen  Baec  te  gebjuiften/  en  ban  foDanige  ónrecBtbeec* 
Dtge  entcep^infen  afflanD  te  Doen/  om  groter  incon* 
benienten  en  fcBaben  Die  Daer  uit  fouDen  ontflaen/ boo?  te  nomen/  niet  alleenltfn  aen  fijne  Staten  /  maec 
meDeDoo?De  ganfcBeCB?iflenBeiD.  J^enluiDen  op 't alDerootmoeDigfle  recommanDerenDe  ïn  Der  felbec 
goeDer  gratie,  ̂ efebiieben  toaren  geDatee«Den24^ <0ctober/ 1577. 

J|ier  tegen  i$  ban'  toegen  3&on  gfan  feüeren  tijD   «j«é 
Daernafenerüoernen  tnD?un  uttgegaenmetDefentt^  f  ™> 
tUl :  Waerachtig  verhael  Van  't  gene  des  in  defe  Ne-  ge»  öec 
derlanden  gefchied is,  federt  de  aenkomfte  desHee-  <&t«et» 

ren  Don  Iohan  van  Ooftenrijk,  -Koninklijke  Maje-  '$$,** fleits  Stadhouder,  én  Capitein  generael  overdefelve  gèéft.     1 
Landen.  <©it  boerften  iö  geDeelt  in  bier  Delen/  tnBet 
eerfleDeeltoerDberljaelt  Bet  goeDDcboo?  en  officie  bp 
Bern  geDaen/  fotoel  boo:  alö  na  fijn  aen&omfte  tot* 
ten  goubernemente  generael:  in  't  ttocDe  Deel  't  gene 3&on  gjan  fuftineert  bp  Den  pnnce  ban  ©rangien/ 
en  De  Staten  ban  ̂ olianDen  ̂ eelanDaeDaentejijn 

Cee?  3  tcfjert 
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tegen  öe  pacificatie  en  gemenenrudebanöenlanD
e 

tirt  DerDe  Deel  't  cene  bp  Den  Staten  generael  geDaen 

tö  tegen  te  pacificatie/  en  De  confpicatten  entnte
to* 

gentien  Die %  geBaD  fcU*  metten i  ffctnce  ban  <
©< 

canoien :  €n  in  De  lefle  pactte  t$  berljaelt  be  folu* 
tie  cnanttooo?Deop  De  objectte  ban  Deboo?f3  judtft* 

r*  4*  j  Cfl5cn  op  Dat  niet  en  feftijne  Dat  in  De  Wftenjjan 
^  D'e7uepactiemeei:bedjaleal0D'anDece/  fofaUft^t 

innoub  banbefen  meöealBtec  fommarte  dellen/  en 

Denleferen  nabomelingen  ljetoo?Deel  banbetbenbe* 
beien  uitte  DaDcn  en  gefcuiebeniffen:  uaaiit  Bet  geen 

Bowieni*  ooft  een  guaDe  fase  te  berbloemen/  Boetoe 

uit  hctUeröaci  Dan  Dit  gefcB^fte/  /  felfö  genoeg  blnfet/ 

Dat  tot  geftele  juflificatie  Dan  <©on  ̂ Jan$  faBe  geen 

anDec  funbamententoerD  geftelt/  Dan  alleen  De  con* 
fuiratic  tegen  fijn  perfoon/  Daer  ban  niet  ter  tocrelD  i? 

gebleben  /  en  ober  fulr  maec  berfierbe  Derelg  en  fenu- 
nen  te  toefen  /  fonDer  toaerBeiD  of  eenig  funDament  / 

toant  anberfing  fouDemen  De  b?iebenen  Daec  op  men 

't  felbe  toilbefunDeren/  toet  te  boo2fcljijn  geb?acBt  Beu- 
ben:  DocB  alfo  't  felbe  ontoaecaebtigioV  en  Beeft  men 

't  felbe  niet  nonnen  Doen  in  't  minde  nocB  in  't  meejte  / 
maec  ficlj  alleen  met  tooo2Den  en  feggen  moeten  beBel* 
pen/  om  Den  geinenen  man  een  appelbert  tegeben/ 
ommeDetefpelen. 

„  oabeel  ban 't  eerde  Deel  anigaet/toojDgefeiD:  Dat- 
i}  ̂tet  in  Den  eerden  een  iegelijB  BenujBté/  intoattja- 

„fart/  pecijnel/  enDangierDet§eere^on^anfnnei* 
„  gen  perfoon  gefïelt  Beeft/  ( pafferenDe  fijn  Deröet :  m 
„  onbebenDe  BleberentepodeDoo?©?anBrn&)  omftcn 

„  teeerBectoaerg-obertebegeben/  enboo?fünep2efen* 
„  tie 't  bier  Der  inlanDfer  oorloge  te  bluffen :  en  Dat  BP  na 

„  fijn  Bomde  binnen  Surenbueg/  't  toelBtoaöDen  ?. 
„  iobember/ 1^76.  alle  uittcrdebüjtgebaen  BaDDe/ 

„  om  alleiS  te  appaiferen  /  en  De  fanen  ten  beften  te  boe* 
»  gen  Dat  mogelijk  toao\  €n  ftoetoel  BP  atë  Doe  toel 

„  groote  rebenen  BaDDe  tedraffen DegeneDie  (fonDer 
»  oo2fane)  fo.bermctelijB  tegens  <0ob  en  Den  feonnm 

„  BaDDen  gerebelleert  /  fo  mits  De  uttBeemfe  Brng?- 
j»  luiDen  Dte  BP  omtrent  fnnen  perfoon  BaDDe/  enooB 

»  anDetó  bedelt  toaren/  al$  anDereDie  bebefledeben 

»  en  (ternten  ban  ben  lanDe  in  BaDDen  en  occupeerDen: 

„„  nocljtang  om  De  fonöeclinge  affectie  Die  BP  Den  lanDe 

„»  laas  toeb?agenDe  /  en  bpfonber  tot  betoaerniffe  en  con- 

„„  ferbatie  ban  De  CatBolijae  Religie  /  en  ban  De  beBpo?; 
>,»  lijfte  geBoo2faemfieiD  en  onDerDamgBeiD  ban  fijne 
»»  iBajefteit  /  en  p?incipalrjB  op  De  berfeaertBeib  Dte 

„»  Bern  fo  menigmael  BaDDe  toegefeiD  getoeefl/  Datter 
„»  anDcrö  niet  en  toa$  Dat  De  gemene  rujte  belette  Dan 

»  Bet  blijbentier^pangiaerDenin  DeesüanDen.  ï&eeft 

»  te  b?eDengetoee|l  De  boojlcDenfaulten  te  bergeben:  en 

»  nabcrfcBeiDen  communicatien  Beeft  bp  't  accoo?D  Den 
»  i  x  3?cb2.  tot  iBarcBe  in  jpamine  gemaefet  /  geaggre- 
» eect  De  è^cifïcatte  ban  <0ent  /  met  alle  alfutfte  conDt* 
» tien  ban  De  ̂taten  na  Baer  eigen  goeDDunnen  BaDDen 
»  Doen  (lellen/  niet  jegenftacnDe  Dat  bp  De  felbe  $?ince 
"  ban  ©rangien  en  fijn  aenBangecen  te  feer  groten  boo?/ 
j?  öeel  en  abantagiegegebentoas  :  en  Dat  ter  contrarie 

'  fnnelBaiejteitDaer  bp  bleef gep2ejuDiceert  in  beleDi- 
"  berfe  poincten  ban  groter  impo2tantie/  toelöe  ac* 
» C002D  Bp  /  ommeerDer  bafïigljeiD/  en  omtetoeren 
5'  alle  miftcoutoen/  bpDenïioninB  BaDDe  Doen  rattfi^ 
j>  ceren/  mitöooBtoeDeromgebenDeallegep2etenDeer* 

?>  Dep2tbilegienen  al  'tgeneDaer  toebeïjoo?De/  fotoijt 
» enb2cebalö  De  onDerfaten  BaDDen  mogen  toenfcBen  / 
"  met  een  feer  toillige  en  liberale  conceffte  banpeife/ 
w  ooft  meDe  b?engenDe  een  eeutoige  bergetenBeiD  ban  al* 
» ie  't  gene  DegDaer  te  boren  geDaen  engepaffeerttoa.0. 
»     3Dell«  faben  getracteert  tyttot  1  Beeft  ficB  felbe  te 
» cuggc  (lellenDe  alle  DiffiDentiè/  fonDer  eenige  guarDte/ 
>'  Dan  Die  Bern  De  Staten  ojDonneerDen  onDer  Denlafl 
»  banDen^ertogeban  SCccfcftot  /  geflelt  tnBanDenen 
»  maciit  ban  De  Staten  /  eerfl  tot  karnen  en  Daer  na  toe 
»  ïoben  /  alDaer  etlijbe  Dagen  blijbenDe  flffü  een  p?i* 
'>  baet  pecfoon/  ontfangenDe  feer  gunftelijb  alle  Die  bp 
»  Bern  guamen  fonDer  eenige  Difiinctie  ban  De  gem  Die 

<c 

cc 

CC 

onlanr  te  bo?en  ficB  grotelij»  bergeten  Ba&Den:  ber^ cerenDe  eenige  ban  Dien  met  principale  officten/  fo 

banïlaeDban^tate/  al0  ban  goubernementeban  '; 
De  2.anDenen^20bincien/  e»  auDcre  mettoelöatJen 
en  penfioenen  :  Bebbenbe  ooft  met  fön  p?e^ntteteet  . 
toillenbereeren  De  becgaDenngenenjbanfeetrenban  De  <c 
<0ilDen  ban  De  ̂ teDen  Daer  Bp  getoeefl  toatf  /  alDaer  <c 
men  fijn  UberaelBeiD  en  familiare  conberfatie  toel  IC 
Beeft  Bonnen  merben  en  beaenntn/  Bern  miDDelernjU  <c 
emploperenDe  om  ten  beteöenDen  Dage  De  &pan*  {C 
giaerDen/  ̂ taliaensï/  en  23ourgoingnon0  te  Doen  tc 
bectrecben  uit  alle  De  jlecttten  toanDenlanDeDiefeatë  <c 
Doen  nocB  occupeerDen/  en  De  gebangenen  te  Doen  tc 
ontflaen :  en  De  fleDen  en  Badelente  Doen  (tellen  in  cc 
BanDen  ban  De  ingeb02en  ban  Den  lanDe/  gelijb  iw  a 

Staten  't  felbe  begeert  BaDDen  /  en  om  't  bertrecnen  te  tc 
accelereren  /  BaDDe  BP  Den  Staten  geleent  feBere  gro*  (i 
tefomme  ban  penningen/  DiercfteerDente  furneren  <c 
ban  De  tfooooo.  gulDen^bp  Ben  belooft/  fonDer  Dat  (C 
Bern  ban  De  felbe  fomme  al$  nocB  reftitutte  geDaen  rt 
toags.  ©innen  toel&en  tgDe  D002  miDDel  ban  eenige  K 
b2eemDeltngen  (na  De  aDbertentie  banDemsarguiS  £C 
ban^ab?een  DejS  J|eereban  lBonDune/  ̂ llgentban  tt 
DefóoninBban©?anfecijfe)  bpDe  peeren  banton*  tc 
nibet  en  25ellangecbille/  berftanD  BebbenDe  metten  (t 
<6?abe  ban  £alain  en  Den  ̂ eere  ban  CBampangnp/  tc 
en  eenige  anDere  ban  De  Staten  ( Dte  De  boo?noemDen  (c 
iBarquiö  te  Bennen  gaf)  toerDe  te  S&uffel  gep?actt*  « 
feect/  Doo?ïnfügatiebanDen$?tneeban<$cangïen  £e 
en  fijn  complicen/  DeBanDte  (ïaen  binnen  Soben  op  te 
Den  perfoon  ban  ̂ on^jan/  tot  toelfteneinDefpom*  ce 
trent  De  boo?f3  (laD  geleiD  BaDDen  fefter  getal  ban  <c 

brijgöbolb  /  om  't  felbe  afgrijfeiijb  feit  te  Doen  en  per*  « petreren.  €n  Boetoel  Dat  men  om  De  grote  boof  BeiD 
ban 't  felbe  feit  /  toel  oo?faeB  BaDDe  om  öe  felbe  in 
(IrengeenfcBerpegebangeniffeteBouDen  /  Beefïmen 
Die  alleen  belaft  in  Baer  logijfen  te  blijben  /  en  fonDer  £C 
bo?Der  Daer  op  te  inf02meren  /  De  felbe  toeberom  ont*  « 
(ïagen  /  onDer  't  Derel  ban  niet  te  ballen  in  öe  tnDigna*  i( tie  ban  eenige  nabuur  ©jtnee  /  Daer  ban  De  boo?f5  tc 
gearrefteecbe  ficB  beroemDen  gefonDen  te3ijn»  3&en  £c 
3  Dag  UBen  DaernaBaD  BP  fön  inftomfletot252Uffel  (i 
geDaen :  en  bter  Dagen  Daer  na  toerDBpontfangen  ic 
totten  goubememente  generael/  DoenDe  Den  eeD  Dte  <c 
Bern  De  Staten  boo?BieIDen  /  gelija  bp  00B  terflonD  er*  ic 
peDieerDe  tot  Baren  genoege/  De  poinctenenarticulen  « 
Die  Bern  De  Staten  boo2BielDen.  €n  ban  Doen  boojtt»  C( 
begod  BP  toel  ernfteujB  ficB  te  begebetttot  ecpeDitie  <£ 
ban  Deaffairen  fijn  goubernemente  beroerenbe/  bp  iC 
aDbifebanDeiSaeDban^tate/fecrete/  enfïnantten/  iC 
mitfgaDers  ban  De  <0oubeeneursf  en  p?obinciale  m*  tc 
Den  na  De  fabe  en  materie  bereide.  BebbenDe  binnen  «, 
Bo?ten  tijDe  Dibmael  bp  Bern  ontboDen  De  boo2fcB?eben  « 
Staten/  toefenDetnDedaDban252uffel/befcBicben*  <« 
De  boben  alle  f  alten  Dat  De  juditie  ( eenig  pilaer  en  firn-  « 
DamentbanDe^epublijbe)  Baren  02Dtnariei  treinen  cc 
ganBfouDe  mogen  Bebben.  <0ebenDeauDientie  allen  <« 
Den  genen  Die  in  't  generael  of  particulier  t'allen  uren  cc 
entijDe'tfelbebegeerben.  ^eP2inceban<0rangien  cc 
en  fijne  Dienaren  ofmtnidertf/  en  namentujB  2ïlDe*  cc 
gonöe  en  (CBeron  DeDen  Daer  tegen  alle  beletfelen  Die*  « 
femocBten/  enfolliciteerDenalSDoenfecretelöB/Dat*  cc 
men  fijnen  (<©on  g|an)  perfoon  fouDe  berfeberen/toel*  cc 
Ben  eerlofen  enbofenraeD/  fobeelbermogenjSgeBaD  cc 
Beeft  onDer  berfcBeiDen  gealtereetDeentoeDerfpannt*  cC 
ge  menfcBen  /  Dat  luttel  Dagen  Daer  naer  De25urg-  c6 
grabe  ban  <©ent/  in  De  miDDecnacöt  (toefenDefjjn  cc 
feoogBeiD  te  beD  /  en  in  (ïape )  bp  De  felbe  gebomen  en  «c 
aengeb?ocfjt  Beeft  /  't  geen  BP  Daer  ban  geBoo?t  en  ber*  cc 
daen  BaDDe  /  feggenDe  Dattet  meer  Dan  tijD  toajS  /  Dat « 

Bp  fijnen  perfoon  fouDe  berften  /  gemerbtmentoa0  « 
tcacterenDeomBem  te  app?eBenDeren/  aentaden  of  « 
D00D  te  (ïaen/  mette  gene  ban  fijnen  Buife/  Bobe  en  ge*  <« 
bolge  /  Daer  bp  boegenDe  Dat  BpgeenfinjS  berfeberten  « 
toajf  binnen  buffel:  en  opDatmenBem  te  beter  ge* « 
lobefouDegeben/  feiDe  en  berblaerDe  beeltreffeujBe  «c 
rebenen  ban  fijn  toetenfcBap/  Daer  banBpinDacDtiö <c 

mocöt toefen/ inDient Bern geliefbe.  '©iejsf ntetiegen* « 

flaenDe 



r-577- 
«fïaenöe  bleef  B?  gebeltbereertt'effcctueren'tgertebeje? „  banfijnDer3ijbe  refteerDe  te  bolftomen  aengaenbebe 
»  puntten  ban  't  boo?fcB2eben  amoiti.  ËijDenDe  nf  et  te >>  min  ban  De  gemeente  ban  25?ufirel  becfcBeiben  tnDi* 
»  gniteiten  /  moetWtlligDeDen  en  infolentien  /  fuljc  Dat  fp 
»  biftmael  groot  rumoer  en  forglijfte  alteraticn  fufciteec* »  DenenoproerDen/  enfo  berre  genomen  Waren/  bat- 
«fejijne  guarbpe  (alleenltjft  ban  80  DufTclneterS/Die 
3'Öembpbe  Staten  Waren  toegeboegt)  Bebben  Willen 
3J  obccbalicnengeWelb  boen/  op benfelben  öagbat  BP 
»  Bern  op  't  ̂taDïjuisbonD  /  om  alDaer  te  fien  pafiferen j>  be  folemnelc  p20ceffic  ban  Der  öermifire  /  rjem  Willen* 
»  DebcrWacnbclijft  gebieben  en  boo2fcB2ijbenmet  Wat 
5'  bolft  Bp  öem  foube  laten  Dienen  /  en  met  alleenlijk  fjem 
»  afnemenbe5ijne  Domefïijfte  otenacrtf  uitstallen  ge* 
»  nomen/  be  felbe  nalopenbe  acljtcr  ftraten  met  in  ju* 
»  rieufepropooften  en  Dreigementen  totopteboorplaetg 
»  en  baelien  ban  ben  ̂ obe:  obecgebenbe  ooft  biberfe  on* 
^tamelijfteregueften/  boo?  ingeben  baneenigeprtnet* 
"  palebanbe  boorfcBreben  Staten/  en  ooft  bp  BanDen 
» ban ctlijfte peeren/  DieficB  maeftten  intercefTeurö  en 
>'  mibDelaeriS  ban  be  boorfcB2eben  bodeeen/  omfon* 
»  Der  Weigeringe  /  bp  na  met  forfe  te  ertorgueren  al  't  ge* 
"  net  baten p?opoo(ïe  Was  DienenDe/  fonber  Bern  Daer 
»  in/nocfiinbeelanDece  faften  te  Dragen  eenigrefpett/ 
»» noeB  ooft  geBoorfaemBeiD  in  be  geboDen  en  bebelen  bp »  BemgeDaenalö  ^taDBouDec  en  <»3ouberneur<©ene* 
*  raeh  maer  bp  biberfe  fcUanDelijftc  gefcBriftenenop* 
"  roerige  propoofïen/  Bebben  3tjn  perfoon  en  actiën  al 
"  om  begrepen  en  geblameert.  «enBoeWel  UnbeiBa* 
» giftraetban  23?ufifcl  DabDeDoen  feggen/  DatfprecBt 
»  enjuftitie  baer  ober  boen  fouben/  en  Bebben  fpnocb 
»  be  Staten  fuir  niet  brillen  boen.  ̂ aerom  en  Beeft  ïjp 
"noebtanis  niet  gelaten  (Boe  Wel  De  boo?fcf)?eben  info* 
" lentien  Dagelijr  bermeecberben )  terfïonb  teBanbelen 
*  op 't  af  bannen  ban  be  ̂ oogbuitfen  ieggenbe  binnen 33  Sünttoerpen/  en  anDere&teDen  in  garnifoen  en  befet* » tinge  /  en  mant  baer  grote  f  WarigBeDen  in  boo?bielen/ "  obermttg  bc  grote  fommen  baer  toe  Baer  fcBulDbe* 
»  D?oeg  /  en  Uin  men  met  Oen  albo?en  boen  mofie  /  BaDDe »  teb?ebengeWeefttec  ernftiget  begeerte  ban  be  .Sta* 
3>  ten  ( met  interbentie  ooft  ban  be  <©ebeputeerben  De£ 
"  heiligen  Stjr)  Bemtettanfportcren  binnen  jfêecBe* 
*  len  /  Welfte  (tab  be  <&berfte  ban  be  ̂ oogbuitfe  en  «5e* 
"  bepnteerbe  ban  be  Staten  geftofen  en  bebonbenBaD* 
"  ben  boo?  be  berfefterfte  /  om  oploop  en  beroerte  ber  ge- »  meintenteberöoeben/  inbienfp  binnen  25?uffelgefto* 
"  men  BaDDcn  om  De  boo?f3  afrefteninge  te  boen.  3kan 
3'  fieeftmen  feDcrt  berftaen  bat  etlijfte  ftcD  berbo?bert 
"  babbeneenige  beroerte  te  maften  aeneenbanbepoo?* 
"  ten  /  baer  boo?  men  bacfjt  öat  fön  ̂ oogbeib  foube  ber> 
"  troeften  fjebben/om  fijn  bertreft  te  beletten/'t  melft  niet 
''  enfuccebeerbertaïjun  boo?ncmenertaen|ïag/  alfoöp '  boo?  een  anber  poo?te  uitgereben  toaé  t  en  binnen  |©e* 
'  cbelen  geftomen  3fjnbe  /  toaö  albaer  fefteren  njb  geble* ben  /  aflïfterenbe  met  3tjn  autoriteit  en  crebit  be  boo2f3 aftefteninge/op  bat  eenig  accoo2b  gemaefet  foube  toer* 
ben  ttijTcljcn  be  boo?f5  Staten  en  ̂ oogbuitfen/  ben 
toelftenfo  weinig  gep?efenteert  toerbe/  hat  fv  niet  en 
ftonben  appointteren.  <en  en  mo2ben  ooft  albaer  be 

9>  ftoartgbeben  niet  geuit  bp  geboefte  ban  gelbe/  batbe 
^  boo?noembe  ̂ taten  mofïen  opbrengen  enfurneren/ 
??  be  toelft  oo2faftc  baaö  bat  fp  W  boen  uit  ben  lanbe  niet 

l&ier  en  ftan  ift  niet  boo?  bp  gaen  te  feggc  n  /  batmen 
jnerftet  boe  blautoclijft  befen  banbel  mette  ̂ uitferi toerbbcrbaclt/  en  geïijftal^off)etaccoo?t  en  afrefte* nmge  metten  ̂ uitfen  /  geftfi02t  Babbe  aen  bet  op* brengen  ber  penningen  biebe  Staten  mollen  furne* 
rZf  ïï  D,aJ öc  &?** f0  toeint8  PStfinteertan  aen  be felbe ^uitfen/berftoijgenbe  onbertuffeben  benban* 
XLSL8^0^  Wc  ftp  (®on  3Ian )  met  benluiben 

1  wf.1  7  bat  2pfLln  5örten  tim$  fr fwttlö»  aen  nam/ 
.  imO  befelbe  tegen  be  Staten  op?ocftenenbe/  om  uit  be  fle* ben  baer  f?  in  garnifoen  lagen  mme  bertreeften  fon* Der  genoegfame  betalinge/  alle^  contrarie  3ijnc  folem* pe  e  beloften  Den  Staten  geDaen/cn  bo?Dcr  fal  in't  ber* 

toolggeftentoerben/  DataHe'tfunDament  Daerfipóp 

Öoripronfc  det  Nederland/ê  Beroerteri. 

beretó0"  ,"f!^ca"c  f  m  Dan  Wflwött  m  berftebe JSeginnenDe  miDDelretijb  be  a3emeinte  banifêe* cbelen  op  te  flaen  tegen  3ijn  ̂ oogijctb/  boo?  erbo?tatie enp?artijften  ban  De  geaïtereerDc  ban  25?uffel  gefto* men  /  onber  berel  ban  centge  guaDe  geruebten  /  tiibin* 
gen  en  fcfmften  baer  meDe  fp  De  felbe  bermefeten  tot  be* rome  /en  conftrmeerben  ficlj  ooft  De  aDbertentien  ban 
De  boo?f3  confpiratien/  in  Der  boegen  Dat  ten  felben  tij* De  De  hertog  ban  3Cerfcljot  bp  familiare  p?opooflen 
pte!)pmet3on  t^oogljeiD  btelD  /  betreffenDe  Denitaet ban  De  faften  ban  De  lanDen  en  anDere/feiDe  liem  f  man* 
DeienDe  t'famen  inlunio  icftleDen)  Datljp  nocbooft 

£i?ü  &£M*L ^eengebolg/  geenWberfe* berbontemffen  gemaeftt  too?Den  ban  De  gene  Die  neb 

2ÏÏÏKL2  H°iöcn  f^cncn  ban  ̂ ontra-gfoöannt* ften  /en  Datter  faften  geBanDelt  toierDcn  tot  3ijn  naDeel en  preiuDtcte  /  en  ban  ben  genen  ban  3tjnen  Buife/  Bobe 
en  gebolg :  baer  bp  boegenbe/  bat  D'eerfte  refolutie  ban Den p?tnce  ban  ©rangicn  ban  'taentaflen  ban  3ijn perfoon/atónocB  intrein  toais/  in  conformiteit  ban 
Dat  De  ®me/  boo?  D'aenftomfteen'tontfangenban 3unpoogBeiD  totten  goubernemente/  aen  De  Staten 
ffi2f?c?  ÏJaö.öc  (öa5  banö$  ̂ m°8  f«ö*  «P«« nebben )  Dat  fo  lange  Bp  met  in  BanDen  en  gefapfeert 
majf  /De  Staten  met  en  fouben  bonnen  ftomen  ten etnpebaertoefp  p?etenbeerDen/  enDatmitsSDienban 
no^toal,r«Öte  berfefteren  ban3ijnpcrfoon.  3©aer op  ̂ on  San  braegDe  /  toaer  be  troutoe  /  geloof  en  be* 
l??«i?a**  J  imï33*°ftt  *e  hertog  brpeïijft  /  Datter  geen troutnenocB  geloof  meer  en  mas?/  enopDercplijguc 
totmatemoefp  BemfouDen  millen  fapferen/Deëer* 
tog  anttooorDe  formaliter  /  om  ute  Doen  teftenen  al tgcneDc^fp  toiilenfullen:  bragenbe  ̂ on^ianDaer 
op  borber/toat  fouben  fp  toillen  i  aaf  baer  op  De  $er^ tog  boor  anttooorb  /  liberteit  en  geijjfte  bingen :  toaer 
oprepltcerenDe3ön  ̂ oogBeiD/  inDien  ift'tfeifDeniet en  totlDe  teftenen  /  mat  fouDen  fp  mp  Doen  i  ammoor* 

Sf  ?!?  ̂i"08/5töene  beies  gefebieb  toaiS  aen  fefteren gertogof^rmce/  DietopBertoaersf-ober  geBabBeb* 

^USSSSZi^SJP  u  ö^rongen  fulien  Bebben 
Baren  wille  te  boen  /  fulien  u  met  utoen  bolfte  ter  ben* 
f  eren  utttoo?pen  /  en  op  Bare  fpiefen  ontfangen.  »l* 6ep?opooften  alfo  boleinb3ijnbe/  feibeenberftlaerbe 
3jn»oogBetD boo? 't ̂ lot  ban  Dien/  bat  een©?ince/ jfPurfl of ̂eere /  niet  en beBoo?be te  blüben Daerftp ge* Ujfte  p?opooflen  boo?  DettoeDereife  fouDe  mogen  Boe- ren /  ban  wat  foo?te  ban  bolft  Dattet  Ware/  fonber  Daer m  te  mogen  remeDieren/  enbeelmin  bcBoorbemen  te 
berWacBten  't  effect  en  fucceiei  ban  bien/  Door  welfte aDbertentien  en  p?opooften/  confirmerenbe  booraaen* 

^JSSS^SS^Sf  m  ̂0°öBeiD  groteen Wetttge  oorfafte  BaDDe/  te  BouDen  boo?  Waeracbtig  De fufptcie  Daer  Bp  m  geballen  Wasef.  <§o  Dat  t>»  in  menin* 
ge  Wasf  geWeefl  /  Beimelijft  in  pofte  na  't  lanD  ban  %iu renbo?g  te  bertreeften  /  maer  om  Dat  De  Wegen  en  paf* 
fagien  bol  ftrjjgobolft  waren/  was  Bern  't  felbe  t»  pert* culoo^/b?efenDebeftentteWerDen/  fonDer  nocBtantf t  onDerlaten  te  beDenftcn  op  miDDelen/om  Bern  te  tree* ften  uit  BanDen  ban  be  Staten/  Uk  Bern  fo  grote  bpan* ben  Warenen  WefenDe  geBeel  berfeftert/bat  be  boojft liften  tegens  3ön  perfoon  /  tenbeerben  om  ben  Coninft teberobenban3ijne(§oubereinitetten  «aberBeib/  en 
in  't  lanb  te  b?engen  een  liberteit  /  tenbeernbe  tot  aboli* tte  ban  be  oube  Religie.  ,§o  en  ftonbe  Bp  niet  onberia* 
ten  Den  ©eere  €erlong  /  en  Den  folDaten  ban  't  Cafteel 
ban  ontwerpen  boo?  teBoubcn  D'obligatiebiefpben €oninft  fcbulbig  Waren/  BebbenDe  Defelbe  niet  anDcro 
boo?geBouDen  geWeefl  /  ban  batfe  Baren  ceD  fouben 
guötett/  en  bewaren  't  geen  fp  t'Baren  lafl  BaDDcn  tot btenft  ban  Baren  Comnft  en  Prince  ̂ ouberain.JBatf 
ooft  gebrongen  Bern  te  beBefpen  mettet  ftrijgsibolft 
bat  Bp  bp  Der  BanD  BaDDe  /  en  in  De  fïeDen  onDerBou* 
Den  werDen  Die  3ijn  ilSajefïeit  toeguamert/  totcon* 
ferbatieen  beWaerniffe  Der  felber/  baer  ban  Baer  De 
«Staten  met  geen  reDen  en  BaDDcn  te  bemoepenöfte 
beftlagen.  €n  affo  in  De  felbe  conjuncture  be  ocrafic <2cec4  fttQ 
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Boek, 
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flSSsftt  te  ftiuc  tegen*  te  rnDen  /  ontfangen  en  toi
l 

"  lei  omen  SSnSa  /  paffagic  toan  De  boo?fc|j?eben 

"  ES*.  « #amen  Sefenöe  /  en  al  Daer  bcficn 

" liteomte  èmW  te  tractecen/  Decft  toeD
erom 

"  ̂ tammemSam  ontfangen  /  gefonDen  toe, 

SVmberfe  gelooftoaerDtge  pevfonen/  oo
r  toe> 

ffi  üP  öen  wnoemïien  $?ince  /  tnbouDent
e  m 

55  Se  Dat  öefelljc  ©;ince/  en  eemge  principale  ban 

"  De  boontoembe  Staten  /  De  tooo?fclj?etoen  confptra, 

'  tlenteaen5ijncnpeifoon  fjaDDentooojgenömcn/toaer 
Da  ncnliem  fouöc  tonnen  benomen/  rieten  Bern  op 

SS  te  W  Hem  niet  op  Den  toeg  te  Degenen/ 

"  omDecinliufcaDcDiemcn  öem  fouDe  mogen  Hellen/ 

"  omljemte  betrapen/  en  toatftp  noclj  te  karnen  met 

fcnei :  en  toasS  /  en  concucrcrenDe  noclj  met  al 't  gene 

'  boo?fcïj?eben  i.a  De  grote  fufpicien  en  tributen  /  Dat, 
men  omtrent  karnen  fag  alle  De  toegen  tooi  afgeDann, 

e  ft  Da  n/  Die  De  a&abe  toan  <£gmont  /  J^eer  ban 

mt  en  anbere/  fonDer  3ünen  (©on  gantf)  laftof 

toeten  ban  meusneïjten  en  aennamen/  fienDeoonan, 

„  DercmctöopentoanDelenDe  binnen  De  tfaDja  tot  bm, 

,  nenen  omtrent  Den^obe  en  palletfe :  fo  Delibereer,
 

, ,  De  lip  met  cenige  per fonagien  ban  aualtteit  /  om  Jjem 

„witten  bootfetpetoen  Dangiere  en  pericul  te  fieUen/ 

„  enficli  op'tboojfcljjetoen  &lot  ban  karnen  tebege, 
»  ben  /  fo  IJP  niocljtc  Doen  als$  ̂ taDljouDer  en  Op 

„berneur  <8encrael :  en  toerD  tooojta1  op'tboo?fcb?e, 
„  benfnnDamentberljaelt/  Den  nanbel  en  communie* 

„  «en  ober  en  toeDer  ober  geöouDen  /  De  toelfee  uitte  ftuc 

„  «enen  gefefciften  feite  nier toojen  toeröaeb :  naDere
n 

„  toaeracljttger  te  ficn  5ijn  /  Dan  Die  Ijter  toel  toerDen 

,  Serpjeteert  /  om  De  fane  ban  ©on  %m  fcfioon/ 

,wïw^KenWel>ut(tema6etu  ©o?Der$  toerD 

j3  alDaergefeiD/  DatgeDurenDcDefc  IjanDelmgeencom, 
„municatie  /  De  felbe  Staten  ijaDDen  ontboDen  Den 

„  boo:noemDen  $?ince  ban  <Orangien  /  en  folemnelu, 

^«enDaerom  gefonDen/  ombp  öem  te  nomen/  oma], 
»  Daer  te  pjefïteren  /  regeren  en  gebieben  /  gclyn  fp 

„naDecljanD  Bebben  betoont:  ïjebbenDe  Den  felben  ge, 
«maebt  öutoaert  of  <öouberneur  /  ̂upenntenDent 

3>  ban252aba«D/  en  aenmernenDe  Datter  geen  fjopeen 

«toa.som  tereconcilieren/  en  nocljtans  niet  toillenDe 

» eenige  ftofttlitett  Doen  fonDer  ejcp?effe  o?Donnantie  ban 
5>Den€onina/  ijeeftfielj  geDeltbereert  in  Defe  ftabtoan 

»  lEuienburg  te  nomen/  enalbaer  3önefBajefteit0o?* 
«bonnamietebertoacljten/  aenbetoel&e  ïjptotDiberfe 

«ftonöenban  alle  fahen  gefc&eben  en  becicöt  IjaDDe/ 
"bclobenbe  De  felbe  Ijem  te  Doen  berflaen/  fo  geringe 

»  ais  l)p  De  felbe  ontfan  gen  fouDe  Ijebben  /  t'toeln  Ijp  ooa 
»boo2  anttooojb  gaf  De  «©cDcputeerDe  ban  De  Staten 

»  bp  flem  toefcnDe  twijnen  toertreche  /  en  geeft  006  tn 
»  conformiteit  uan  Dien  aen  Den  Staten  gefcli?eben  Den 

» o  aiftobna  (toelhcn  bnef  Uier  bo?en  tn0tgefjeclbcr^ 
»  naeltiö* )  €nljoc  toel  De  Staten  Daer  opnietenant* 
53  tooo^cnboo?Den29  Derfelber  maenD/  Ijoetoelljaer 

"biicbengcDatecrt  toaren  Den  acöflen/  bp  De  toel«e3P 

»  met  m  ©oogbeiD  grotclijr  erpofïuleren  /  imputeren, 
^  De  Den  felben  De  rupture  ban  De  pacificatie/  en  alle 

» 't  quaeD  en  Defo?D?e  Datter  gebeurt  toa$j/  metbeelan, 
»  Der  onbeboojlijhe  pjopooflen/  om  ban  fulnen  ̂ eer  ge^ 
» feiDtetoo?Den/  bpeen  Compagnie/  ficö  feggenDeDe 
"  <©enerale  patente  rep?cfenteren:  Daer  in  men  mag 
"  bcnenncnen  bemernen  ïjaer  paffieen  guaDe  affectie/ 

"  en  Dat  ft>  felbe  oo?fahe  ban  Defe  ellenDige  oojloge  3ijn. 
»  BoojDen  ontfang  banDefen/  foöaDDe3ünl|oogbeiD 

n  continuecenDe  /  en  DoenDe  officie  ban  eenen  goeDen 
51  <0ouberneur  en  ̂ aftoo?  Der  <0emeinte/  en  om  3i)n  be 

ten    2S?icfa 

banOa 

SKauutt 

en  Xujra* 

hebbe  dan  het  eeuwig  Ediót  van  de  Pacificatien  by  my  ̂ Jg, 

gel'woren  ,en  federt  by  fijne  Maj  geratificeert  te  main-  ̂   J^ 
teneren.  Én  de  officien  en  devoirs  die  ik  naderhand 

gedaen  hebbe ,  om  de  difFerenten  en  voorvallende  oor- 
faken  van  alteratien  te  pacificeren  enaccommoderen> 
waertoeiktotnu  toe  nieten  hebbe  konnen  geraken, 

niet  jegenftaende  dat  ik  ( om  de  begeerteen  affe&ie  die 
ik  totten  peis  hadde  tot  verlichtinge  en  foulaigemenc 
van'tfchamel  volk,  en  om  bloedttortinge  te  verhoe- 

den )  prefentatien  gedaen  hebbe ,  diegrotelijx  derogu- 
eerden  der  autoriteit  Souvereine  Princen  toebehoren- 

de, gelijk  fijne  Majefteitis,  denkende  u  daer  mede  te 
contenteren :  maer  heeft  't  felfde  al  te  vergeefs  geyveeft, 
om  de  veranderingen  en  nieuwe  petitien  by  u  gedaen 

fo  onbillijk  en  onredelijk ,  als  uwe  fchriften  inhouden, 
't  welk  oorfake  ge  weeft  is ,  dat  alfo  ik  genen  middel  en 

fag  om  defe  fake  te  veraccdrdere,n  ,  en  ook  om  de  rede- 
nen die  ik  uwe  Gedeputeerde  leftmaèl  aen.mygefon- 

den  verklaert  hebbe ,  ben  in  defe  Stad  gekomen ,  na 

inhold  van  mijne  brieven  aen  u  gefchreven  van  den 

tweden  van  defer  maend  *  verwachtende  alhier  dere- 
folutie  van  fijner  Majefteit,  op  alle  de  pun&en  daer  van 

ik  de  felve  bericht  en  geadverteert  hadde.  En  alfo  je- 

gen woordelijk  de  voorfz  refolutie  gekomen  is  by  fijne 
brieven  vanden  15  van  September ,en  hebbe  niet  willen 
onderlaten  u  daer  van  te  adverteren :  de  welke  is ,  dat 

fijne  Majefteit  verftaet,  onverbrekelijken  en  pun&ue. 

lijken  te  onderhouden  en  mainteneren  het  gebod  en  e- 
di<5t  van  der  Pacificatien,  mits  by  u  lieden  obferverende 

detwegefworenpunden  van  de  onderhoudenifle  van 

deCatholijkeRoomfe  Religie  ,  en  de  behoorlijke  ge- 

hoorfaemheid aen  fijne  Majefteit,  welke gehoorfaem- 
heid  hy  verftaet  grotelij x  gequetft  en  geledeert  te  fijn  ? 

en  mits  dien  wilt  en  begeert  dat  de  felve  gereftaureerc 

worde :  en  onder  andere  mits  hem  weder  gevende  o- 

veru fuikeen  gehelijke  abfolute  geboden  en  bevelen* 

als  hem  by  alle  geefielijke  en  weerlij ke  Rechten  toe- 
behoort ,  en  gelijk  hy  van  allen  tijden  geufeert  en  ge- 

bruikt heeft,  en  fulx  als  hy  hebben  moet,  nauitwij- 

fen  en  in  conformiteit  van  de  voorfchreven  Pacifi- 
catie i  afleggende  de  wapenen  die  gy  aengenomen 

hebtfonder  fijn  bevel  of  permiflie,  en  ook  fonderte 

ufurperen  de  autoriteit  en  gebod  over  de  krijgsluiden 
en  andere,  maer  de  felve  laten  aen  fijne  Majefteit ,  de 

welke  alleen  behoort  te  gebieden  over  alle  fijne  vaffalen 

en  onderfaten ,  Capiteinen ,  Hooftluiden  en  krijglui- 

den  in  fijne  landen  wefende.  Infgelijx  dat  gy  den  Prin- 
ce  van  Orangien  onder  unieten  fult  lijden,  noch  fijne 

aenhangeren ,  faulteurs ,  dienaers  of  minifters ,  de  wel- 

ke gy  notoorlijk  bekent  voor  vyanden  en  perturbateurs 
van  onfe  Religie ,  van  fijne  Majefteits  dienft  en  vaa  de 
pemene  vrede  en  rufte  ,  fonderlinge  aengefien  ,  dat 

fy  niet  en  willen  accepteren 't  voorfchreven  Edict  van 
de  Pacificatie  ,  noch  't  felve  laten  publiceren  ,  noch 
ook  de  ratificatie  van  fijner  Majefteit.  Hebbende  ook 

gedaen  ,  geattenteert  en  fich  verwaentlijken  vervor- 
dert veel  en  verfcheiden  faken  en  dingen  te  doen  te- 

gens  het  traclaet  van  Gent ,  't  welk  men  eerft  en  al  vo-  (F.  jj;j 
ren  moet  doen  repareren  ,  betonende  metter  daed 

en  niet  met  woorden  alleenlijk  de  goede  en  oprech- 

te affeftie  die  gy  ten  felyen  einde  en  effectefegt  te  heb- 
ben. Ook  dat  de  gene  die  fich  vervordert  hebben  gou- 

vernementen en  laften  van  Landen  ,  Steden ,  Sloten 

en  Caftelen  aen  te  nemen ,  of  conduite  van  oorlogs- 
volk ,  officien  en  Staten,  in  de  pacificatie  niet  begrepen, 

fullen  fich  daer  van  verdragen  ,  de  felve  latende  tot 

nrovifieendifpofitie  van  fijne  Majefteit.  En  infgelijx "  «0OUbemeuren#aftOO?Der  <0emetnte/enom3tjnoe,    r   ,  h    Jolk  aflatende 't  dragen  en  exercitie  van 

*  kTfte  te  ClUljtcn/  aen  Den  bOOmoemDen  ̂  taten ,  gefen^    ̂pCegnee^nen  ?°h  wederom  te  ftellen  tot  fijn  eerfte  am- 
„  ben/  DatbpDiberfe  b?ieben  0«tfa»?enbaDDebannjne    Sen  èn  rufte   Stellende  ook  de  gevangenen  in li- 
„ïBaieftcit/enanteranDtten  eenen  toan  ten  15  ter  toer*  

^,t,_1 

„  gange  maenD  September  /  toelr  inDouD  aiDaer  fom- 
„mar  ie  berljaelt  toerD. 

^an  ihbebbcgoebgetoontoen  DenfeltoenalDiertoan 

tooo?Dc  te  tooo jbe  te  (lellen  /  Den  ïefer  te  goeoo. 

berteit,  als  de  Heere  van  Treflon ,  Karel  Focker  en  an- 

dere ,  doen  de  van  ftonden  aen  en  promptelijken  ceffe- 

ren  alle  vexatien ,  quellingen ,  verdruckingen  ,opprei- 
,  fien ,  aften  en  feiten  van  hoftiliteit  en  vyandfehap ,  die 

V  de  voornoemde  Prince  doettegens  die  fan  Amftelre- 
1         ...<-  ^aiT3i 



l577-  Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
'   dam  ,  opbrengende  en  furnierende  de  betalinge  en payement  vanden  Hoogduitfen  ,in  conformiteit  van 

de  pacificatie,  opdatfy  terftond  fich  mogen  vertrec- 
ken ,  en  gy  m  uwe  huilen  en  wooniteden  wederkeren, 
verwacntende  den  dag  van  de  generale  vergaderinge van  de  Staten,  die  fijne  Maj.  verftaet  ten  alter  eerft?n 
te  moeten  gehouden  worden.  En  in  effecte  dattet  al  in 
rul  te ,  vrede  en  peife  geftelt ,  en  in  goede  j uftitie  en  po- iitiegeconduifeerten  geregeert  worde,  onder  de  auto- 

riteit en  gehoorfaemheid  fijner  Majeft.  en  van  de  wet- 
tenen Magütraten  by  hem  behoorlijken  enwettelij- 

Ken  geltelc  en  geordineert ,  f  onder  eenigfins  te  doen  of contravenierender  voorfz  gehoorfaemheid  of  onder- 
danigheid :  waer  na  ik  begere  en  verlbeke ,  en  van  we- 

genfijner  Majefteit  ordinere  u  te  voegen  en  reguleren, 
ionder  van  my  fijnen  Stadhouder  Generael  he°rwaers- 
o ver  iet  anders  te  pretenderen,  en  u  verdragen  van  uwe eiilchen  en  petmen ,  die  eenigfins  tegens  de  voorfz  twe 
?  u! "  „  ?uden  mo8en  wefen  > of  de  fd ve  derogueren. 
t  Welk  doende,  enfurnerende  de  voorfz  pacificatie, 

fal  fijne  Majeft.  u  traderen ,  handelen  ,  regeren  en  eou- 
verneren,  gelijk  een  fo  goed  en  genadig  Prince  alshy is.  en  ial  ook  (fohy  anderwervengedaen  heeft )  ter- 
onddoenvertrecken  de  uitheemfe en  andere  krijg* Juiden,diede  khe  herwaers-over  doet  Komen,  niet alleenlijken  tot  mijnder  hulpe  en  affiftentie  :  maer 

pnncipaJijken  om  de  Religie  ,  en  fijne  autoriceJMe mainteneren  en  handhouden.  En  alfode  voü.izAken 
lobiliik  en  redelijk  zijn, conform,  en  na  ui        i  „der 
ïhiït  paCflfiC2tie  >  en  fulke  dac  ege™  goecr tnolijkle  of  getrouwe  onderfaten  Yfelrce  en  kor,    n 
lochenen,  verfta  ik  datgy  daerinegeenfaulre  én 

tn^Ae     ,en :  mfet, 'rdzZP my  daer  °P  ttrftönd  ant- woord geeft  ,  anderfins  fal  gedrongen  en  gerorticcrt 
?  a(/?£?de den laft  en  bevel  dle ik  deshalven  van 
fijner  Maj.  hebbe)  te  gebruiken  en  uferen  van  de  mid- 

delen die  onfe Heere  God  in  fijne  handen  geftelt  heeft, 

l?JZ7  VTvu  Pun<afn  te  confe^er,n  Wdcndc 

zijn  krachten  macht,  dan  het  minftepunct  van  dien 

fer  SSSi  p^fterendevoorGodende-^^ !/k«t    ai\,     ̂ uaed  dat  aacr  van  foude  moaen  komen   fii- 
f*»  ne  Majeft  noch  ik  geen  fchuld  hebben  en  tuHenmair 

ttïir  AAn£°r{zk>e  fultwcle«  ̂ n  'rfelvequaed, CwelkGoddeConink,en>t gemene  volk  hier  nam aels 
met  recht  en  reden  vanueilchen  en  repeteren  fal,  aifo 
gy  met  bekennen  en  wilt  fo  vele  deugts  en  gratie  die •  j  k 
u  geprefenteert  hebbe ,  en  als  noch  van  nieuw?  preien  - tere  in  fijnen  name.  Hier  mede  mijn  Heeren  beveel  ik 
uinGods  hoedeen  bewaernifTe.  Uit  Luxcnborg  den 
H  dag  van  Odtober  iT77.  Onderftond ,  uwe  goede vrund ,  ondertekent  Johan,  en  lager, 
\  F.  Ie  Va ss eur. 

MWQt  tooo?tö  f»et  6o2tfnïioua  Mn  'tbcc2fr^c- 
ben  boegen  tesen  ö*  juftifmtie  öer  Staten  uit  astte 

17  N  alfo  de  voorfz  Staten  niet  en  antwoorden,  noch 
"■-'opte  eerfte  brieven  van  den  tweden  noch  op  den a.  van  den  14..  der  maend  van  Octob-  heeft  fijn  Hoo* 
heid andere  brieven  gefchreven  vanden  20  Oclobns, begerende  de  voorfz  antwoorde  te  hebben,  menende 
altijds  datfe  hen gemodereert fouden  hebben,  en  fich gedenken  van  hare  obligatie  tot  zijnder  Majeft  nver 
is  al  ter  contrarie  gefchied ,  fulx  dat  fy  moet  willige  brie- 

ven gefchreven  hebben  vol  van  calumnien  endreiae- 
menten ,  gelijke  en  erger  dan  de  voorgaende.  En  heb ben  ook  ten  leken  tijd  uitgegeven  hun  voorfz  fchrift 
(fy  menen  der  Staten  juftificatie)  op  welk  fchrift  par- ticulierhjk  geantwoord  fal  worden  ,  fonder  alhier  te 

van  omtrent  ,i  jaren,  om  eenen  Gouverneur  te hT 
ben  na  haren  wille,  om  den  fel  ven  tefte  len "«?*& 

lfn  2  SE  gdiefte » den  welke"  fy  fo  verleid  en  ' 
ieduceert  hebben ,  dat  hy  fonder  we/e  en  wSe  van  fi.n Majeft.  by  nacht  uit  Weenen  vertrocken  is  hebbend de  poorten  fecretehjk  doen  hpSS^faSS 
en  mishagen  des  Keifers,  die  van  ftondfn  aen  eefSe 

ven  haddeaen  allen  Princen  en  Gom Vn2S «  geicnf' 
re  van  d™  R  ,ju«  !    "5"  ̂ eur-  Vorften  en  ande- 

re van  den  Rijke,  om  den  ielven  op  te  ̂ ouden  en  rnr 

d^oTfy  Z^^^^^ 
GeneXl  ̂   Cn  ont^angen  voor  Gouverneur 
KÏfi  men  namaels  alle  hun  voornemen  als 
oe  particu  anteiten  fullen  bekent  zijn ,  verftaen  Tal 

wet LDfg|mnfrde  aerdei?  Prince  van  Orangien  hoe- 

omemi  enC  iregfnfe^  hem  wel  behoort  hadde  te etr  hL  •     '        de  voornoemde  Staten  hem  gepaf- 

enavanl  "neef  °^  f°  groteIiJ^otfijn  voordele 
mSf^  h«^aet  van  Gent :  nochtans 

«°n1««fl    bet°"ei\Zl{n  quaed  voornemenen  voor- 
?ervo%^aSCn^hCefti,eil  mCt  dder  vliJ'ten  haeft 
ren  hv  h  kCn  Cn  fortlficeren  d«  fteden  en  fterk- 

v«  de  »"5  gCOQcc"Peert'geliJ'k  «y  ook  daer  nadede t  vnl? d^e  Steden  en  plaetfen,die  uit  kracht  van 
dl ,  [  1        aeC ' 1D  fijne  handen  waren  Sefte^  >onder den  ijtei en  preteXr  van  Gouverneur  van  Hollanden  . 

7™ï       '  C^dk  hyniet  en  beho«rde  te  doen  fonder content  van  fijne  Majeft.  die  de  telve  toebehoorde.  En heert  onoer  andere  plaetten  doen  fortificeren  van  dteen 
Jijde  Spa.-endam ,  't  huis  ter  Hart  en  Krimpen :  en  van o  ander  2 ,jde  Sevenbergen , den  Cluyndert,enNteu- 
^4itci,  gelegen  in  Braband  en  buiten  den  Gouverne- -entevan  Holland.   £n  om  te  beletten  des  ConTnx 
go.de  onderfaten  tot  dier  tijd  toe  gevlucht  en  geexpa- 
a  ';crt  uit  Holland,  niet  vrylijkte  mogen  komen  tot 
jt-neiereftitutievande  goeden,  die  fy  fharen  vertrec- «*  verlaten  hadden,  heeft  hen  doen  voorhouden  eenen 
bolcn  en  exorbitanten  eed ,  fulx  als  fy  meenden  te  ko- 

men tot  gehele  reftitutie  van  hare  goeden ,  hebbenfe 
naunjx  een  gedeelte  konnen  krijgen ,  men  heeftfe  met 

?  CTr  l   ??der  excufen  afgefeten  metlogensgepaeit. by  befchuldigen  den  Prince  noch  dat  hyden  17  April 
tf77-  tot  Dordrecht  heeft  laten  uitgaenecnplaccaet 
Optra  naem  des  Coninx ,  by  den  welken  allen  Officiers 
Delatt  werd  over  te  brengen  de  renten,  inkomften  en 
aaien  van  alle  Kerkelijke  cn  Geeftelijke  goederen,toe- 
behorende  Geeftelijke  perfonen,  (dat  fijn  perfonen 
'loende  profeffie  vanden  Catholijkengelove en  Reli- gie )  om  daer  medevoorfien  te  worden  tot  onderhoud 
<  1 "  den  Predicanten  en  Schoolmeefters  vanden  (etten 
nle  in  Holland  en  Zeeland  werden  geexerceert,  't  welk 
waerhjk  ( feggenfe )  een  fake  is  die  niet  en  behoort  uit- 

gegeven te  worden ,  onder  den  tijtel  van  eenen  Catho- 

ti  ir   9onink:>  eenig  Ptotecleur  en  befchermer  der H.  Kerke ,  en  dat  men  zijn  zegel  geufurpeert  heeft  om 
de  guederen ,  toebehorende  den  ouden  Geeftelijken 
luiden ,  te  bekeren  tot  profijt  van  den  ketters  en  heretij- 

ken ,  directelij  k  tegen  de  voorfz  Pacificatie  en  de  goede 
intentie  en  meninge  van  fijne  Majeft.  federt  welk  plac- 

885 

^^*^^»^Z*^i*ï  "  in?tic«rnin%v.nfijneMajeft.  feïert wellfplac- 
brteventotBrufTel  terftondnfhl    V     ̂ da,ndere  caetin  HoJLlnd  en  Zeeland  metten  fondamenten  afge^ 

pe  gevankenifte  ge  ffiïfvtr^  worpen  zijn  eenige  Kerken ,  Cloofters  en  Geetetykc 
datie  mttfiSKffifT      Vï rhaelt  voorts  PJaetien  ■  die  ™  dier  ̂ Jd  toe  geheel  cn  in  wefen  geble- 

cificatTe     en  fimSfö^??n°5deVOO,fAPa-  Vf"  waren  ̂ ebbende  de  materialen  verkochten  geim- 
verneur ,  verwachrende  ?nd^  A  ̂   ̂   Gou"  pl°yeert  in  ander  wereldlijke  ufagien,  als  tot  Bevefwijk, 
Wüfen  oS  fijne  Majeft.  foude  Leerdam ,  Goude  en  Dordreehfgefchied  is,  en  ook  in 
wuien  ovenenden,  hebben  fy  uu  hun  eigen  autoriteit  I  ander  plaetten ,  als  namentlijk  ten  Catroifenvan  Sint 

Geer- 
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Het  elfde  Boek. 

(P.  i9* 

Gcertrüiden-berg  ,  dacr  de  materialen
  van  een  feer 

ï  Ö«  Kerk  eV Cloofter  gedeftine
ert  fijn  geweeft 

totconftrudie  van  fekerhuisdatde  
Prince  van  Oran- 

gien aUaer  heeft  doen  maken :  dat  mede  de  tienden 

In  Landen  van  de  gecftelijkheid  di
e  voor  delefteoor- 

log  nTet  gealieneer°t  ,  noch  belaft  en
  waren  geweeft, 

dan  voort  gebruik  van  de  vruchten ,  fijn  federt  de  Paci- 

ficatie verkocht  en  getranfporteert  uitte  ha
nden  van 

de  echte  poffeffenrs  en  gebruikers,  al
len  den  genen 

die  de  iel  veP  hebben  willen  kopen,  fonder  d
at  de  felve 

«ettelijke  perfonen  eenige  reftitutie  of 
 effeftuele  fa- 

tisiaaie  gegeven  is  geweeft,  tenderende 
 al  t  felve  om 

te  beginnen  te  introduceren  en  inbrengen  bi
nnen  de 

{leden  van  Haerlem,Schoonhoven  en  ander
eeen  nieu- 

we fede  van  Caivinifterye,  die  men  onder  fchijn  en 
 tij- 

tel van  fatisfaótie  gefubmitteert  heeft  onder  t  gou
ver- 

nement en  Dominatie  van  den  voorfz  Prince ,  die  niet 

geacht  en  heeft  de  conditien  te  onderhouden  op 
 welke 

de  felve  Steden  haer  onder  hem  begeven  hadden ,  daer 

van  de  fteden  van  Haerlem  en  Schoonhoven  m  tijde 
 en 

wijle  hen  klachten  uilen  mogen  f  onderen  dat  d
e  voor- 

fchreven Prince  met  die  van  Holland  en  Zee  and  heb- 

ben in  Braband ,  Vlaenderen ,  Gelderland  en  Vnefland 

over  gefonden  dtverfe  Minifters  en  Predica
nten  van 

hare  fe&en,  en  andere  perturbateurs  van  de  gem
ene  ru- 

J5  , de  welke  by  fecrece  en  heimelijke  verga
deringen 

cnconventiculen  en  fomwijlen  met  openbae
r  fchan- 

dael ,  de  voorfchreven  Pacificatie  hebben  ingeb
roken : 

dat  hy  voorts  alle  feden  en  heretien  wil  toelaten 
 en  per- 

mitteren :  heeft  noch  met  die  van  Holland  en  Zeeland 

gepoogt  eenfeminarium  te  maken  in  de  (5  La
nden  en 

Provinciën  van  alle  defedendie  ta  Holland
  en  Zee- 

land geadmittert  worden,  en  {onderlinge  in  tNo
or- 

derquartier  en  Waterland ,  daer  meer  dan  24  fe«en 

fiin^ongeUjk  d'een  van  d'ander ,  enin  een  huisgefin  7 

of  8  ,fulx dat  aldaer  geen  uitgefloten  en  is, 
 dandeCa- 

tholijke  Roomfe  Religie  alleen,  fonder  regar
d  te  ne- 

men dat  een  overhecr  of  Prince  niet  gehouden  en  is,  na 

den  appetijd  van  fij  n  onderfaten,  in  fijn  land  toe  te
  laten 

andere  Religie  dan  de  fijne. 

Dat  hy  ook  tegen  het  traótaetvan  Gent,  de  goe
de 

ftadvanAmfterdam  in  plaets  van  fatisfadie  te  geve
n, 

hen-lieden  pretendeert  voor  te  leggen  bofe  en  on
rech- 

te conditien  ,  en  poogt  de  felve  te  bedwingen  ,  om
 

die  te  moeten  aenvaerden ,  hebbende  het  diep  en  ka- 

naal geoccupeert  met  fijn  oorlog  fchepen,  en  de  i
n- 

gangen en  uitgangen  fo  befloten  ,  dat  de  traffijke  en
 

koopmans-handel,  die  fy  door  de  navigatie  op
  Ooft- 

landen  elders  hebben,  geheel  gediverteert 
is , en cef- 

feert  niet  de  felve  Stad  te  travailgeren  in  a
ller  extre- 

miteit ,  niet  jegenftaende  W»&™^f*g**£ 

Ie  Commiffariffen  daerom  aen  hem  gefonden 
 hebben, 

verweckende  ook  heimelijk  door  eenige  da
er  toegea- 

pofteert  de  gemeente  om  tegensde  Magift
raet  en  Re- 

geerders op  te  ftaen  en  revolteren,  in  der  voegen  dat 

hy  die  bedwongen  heeft  ,  om  fulke  conditie
n  aen  te 

vaerden  als  hem  belieft,  't  welk  expreffelijk  is  tegen
  het 

7articul  vandeGentfe  Pacificatie:  van  gelijken 
 heeft 

hy  ook  gepraótifeert  tot  Utrecht  de  felve  
verwekt 

hebbende  tot  nieuwigheid,  dat  de  burgers ,  niet  tegen- 

ftaende  datfe  in  handen  vanden  Gravevan  Boiiug
e- 

fworen  hadden  't  Cafteel  aldaer  trouwelijk  te  bewa- 

ren voor  den  Conink,  hebben  gepoogt 't  felve  te  ont- 

veftigen,  en  de  Staten  bedwongen  toe  te  laten  dat  fy 

'tgefchutenamonitie  van  oorlog  daer  vangehaelten 

in  de  Stad  gebracht,  en 't  Cafteel  voorts  gedemolieerc 
hebben:  dat  de  voorfchreven  Prince  ook  fijn  ontrou- 

heid  betoont  heeft ,  dat  hy  de  Stad  van  Nieupoort, 

die  hem  byde  Staten  Generaelin  handen  gefteltwas 

tot  fijne  verfekertheid  van  de  hulpe  en  byftand  by  hem 

)  gefonden ,  om  't  Cafteel  van  Gent  te  winnen  en  expug- 

neren  ,  niet  jegenftaende  hy  voldaen  was  ,  uferende 

en  gebruikenden  vele  frivole  allegatien  om  fijn  refus  en 

weigerin?e  te  funderen ,  datmen  in  Holland  en  Zee- 
land onthouden  heeft  de  domeynen  van  fijn  Majefteit 

mitfgadersdeoude  rechten,  tollen  en  ongelden  en  an 

?5 

j 

den  heeft  den  Raedsheer  Lezaen  en  Reken-meefter 

Schouten  ,  die  wederom  gefonden  zijn  geweeft  fon- 
der iet  te  doen,  tot  grote  derifie,  fchimp  en  vcrach- 

tinge  van  fijne  Majefteit,  fonder  dat  die  van  Holland 
hebben  willen  verftaen ,  dat  fijn  Majefteit  niet  en  kon- 

de  van  erger  conditie  wefen,  dan  derainfievanzijn 

vafallen  en  particuliere  perfonen ,  genietende  van  't  be- 
neficie der  Pacificatie.  Dat  ook  de  gene  die  haer toe- 

fchrijven  te  fijn  van  fijn  Majefteits  Reken-kamer  in 
Holland ,  by  commifïie  van  den  Prince  van  Orangien, 
hebben  haer  federt  de  Pacificatie  vervordert  den  Rent- 
meefter  van  Heufden  te  doen  komen  voor  hem  om 

van  fijn  handelinge  te  doen  rekeninge,  en  niet  voor 
de  Reken-kamer  tot  Utrecht  refiderendè  ,  daer  hy 

tot  dier  tijd  toe  rekeninge  gedaen  haddc  ,  't  welk  is 
een  openbare  ufurpatie(  ieggenfe )  van  des Cohinx do- 

meinen, daer  by  gevoegt  dat  de  Prince  van  Orangien 

gelijke  verwaentheid  heeft  geemputeert  op  de  Souve- 

reiniteit  van  fijne  Majefteit  in 't  opftellen ,  heffen  en 
lichten  van  gabellen ,  impoften,  tolrechten  en  andere 

ongewonelijkelaftenen  ongelden  ,  niet  alleen  in  Hol- 
land ,  maer  op  alle  waren  en  koopmanfehap  die  in  dcfe 

Landen  gebracht  en  daer  uit  gevoert  werden,continue- 

rende  federt  de  Pacificatie,  in  't  opbeuren  derfelver 
by  nieuwe  laften ,  gabellen  en  ongebruikte  impofitien, 
als  van  licenten ,  pafporten  ,  convoy-geld ,  uitleggers 

en  ander  rechten  van  pafïagien  >  contrarie  't  4.  artieul 
van  de  Pacificatie  van  Gent ,  doende  ook  in  Zeeland 

betalen  den  groten  tol ,  die  men  van  ouden  tijden  al- 
tijd te  betalen  plag  binnen  Antwerpen.  Dat  de  voorfz 

Prince  niet  te  vreden  lijnde  de  voorfz  contraventien 

gedaen  te  hebben  ,  noch  fo  verwaend  en  moetwillig  is 

geweeft  dat  hy  met  etlijke  vremde  Furften,  Princen 
en  Potentaten  liguen,verbontenifïen  en  confeederatien 
gemaekt  heeft  >  de  felve  perfuaderende  dat  hy  Don  Jan 

pretendeerde  de  onderfaten  van  herwaers-over  te  ver- 
drucken  en  opprimeren :  en  federt  by  andere  gefwo- 
ren  confpiratien  van  den  felven   Prince  ,   en  Grave 

van£gmont,  en  van  Lalaing,  Heeren  van  Hezeen 

Champangny,  en  etlijke  andere  met  onderlinge  ver- 
bontenifie,  om  de  perfoon  van  fijn  Hoogheid  tebe- 
trapen,aentaften,en  faiferen,  ofby  gebreke  van  dien 
den  felven  uitten  Landen  te  verjagen  met  fijn  gevolg, 

en  den  voornoemden  Orangien  in  't  gouvernement 
generael  te  ftellen ,  van  welke  conjuratie  auteurs  en  fol- 
liciteurs  waren  Aldegonde  en  Theron  ,  alle  beide  fac- 

tieufe  perfonen  en  gefworen  vyanden  van  de  oude 
Religie  en  gemeine  rufte.  Dat  de  Prince  voornoemt 
in  Junio  nieuw  beftellinge  van  krijgsvolk,  fo  wel  van 
voetvolk  als  van  ruiteren,  begoft  hadde  tedoen,fen- 
dende  tot  dien  einde  in  Duifland  den  Grave  van  Ho- 
henlo  fijn  verwant  en  geallieerde ,  aennememde  van 
nieus  Hopluiden  ,Capiteinen ,  Officiers ,  Hoog-amp- 
teren  ,  ruiteren  ,  knechten  en  foldaten  ,  die  hy  (  fo 

'efeheen)  hadde  willen  afdanken  encafferen.  En  ter 
feiven  tijd  was  den  voornoemden  Theron  belaft  te  Ho- 
ve ,  te  befien ,  met  wat  middelen  men  foude  mogen  de- 

pefcheren ,  en  fich  quijt  maken  van  eenige  van  de  fuite 
vandeHeere  Don  Jan,  die  fy  noemden  gefpangnoli- 
feerde ,  en  namentlijk  de  Heeren  Odlavio  de  Gonfaga, 
en  den  Secretaris  Efcovedo  ,  daer  van  gebleken  is  by 

brieven  des  voorfchreven  maends  van  Junio  gefchre- 

ven  by  etlijke  perfonen ,  wefende  complicen  en  mede- 

plichters  van'tifelve  feit,  't  welk  ook  corref  pondeer- 
de ten  propoofte ,  dat  de  Prince  dikmaels  gefeid  had- 
de droeve  te  wefen,  datmen  eenige  van  de  Rade  van 

State  en  andere  gevangen  geweeft  fijnde  ontflagen  had- 
de, diemen  behoort  hadde  te  depefcheren  ,  daer  by 

voegende  fo  lange 't  felve  niet  gedaen  en  ware,  het  in 
defe  landen  niet  wel  gaen  en  foude.  Voorts  verhalen  (y 

propooften  die  de  Prince  foude  gefproken  hebben  tot 

Geertruiden-berge,  dat  hy  van 't  geen  by  de  generale 
Staten  foude  befloten  werden,  in'tftuk  van  de  Reli- 

gie niet  en  foude  houden  ,  dat  die  van  Holland  hen 
doe  ook  hadden  beroemt ,  datfe  de  faken  alom  fo  fou- 
den  troubleren ,  datmen  geen  tijd  hebben  en  foude  tot 
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de'r  rlmen  fijnder  Majefteit' toekomende",  niet  jegen-    de  vergaderinge  der  Generale  Staten  te  ver
ftaen,  en  in- 

ftaendedat  men  totdien  einde  aen  den  Princegefon-  \  dienmendacrtoeeintelukquam
te  verftaeD,en  feboon 



*S77> Öor/pronk  der  Nederland/e  Beroerten 
die  i?  Landen  of  Provinciën  determineerden  op  het  f  end'autoriteitvanfijnMajeft.  teverliefen   dantetfe 
ftuk  van  de  religie,  en  fouden  die  van  Holland  en  Zee-  j  den  in  nieuwe  krijgen  oorlog.  Hebbende  fijn  Hoog  ~ 

887 

land  daer  niet  van  houden.  Souden  ook  nimmermeer 
lijden  dat  de  Catholijke  aldaer  fouden  komen ,  en  hare 
Predicantcn  moeten  vertrecken.  Beroemende  voorts 
dat  fy  fterk  genoeg  waren  tegens  al  de  wereld  te  hou- 

den, en  ook  oorlog  te  voeren  tegens  Sp  ingien.  En  voor 
conclufie  ried  de  voornoemde  Prince  den  Gedeputeer- 

de van  de  Staten  Generael,dat  fyhen  vandeperfoon 
van  fijn  Hoogheid  verfekeren  fouden.  En  om  dat  de 
Prince  merkte  dat  by  middel  van  het  accoord  van  Mar- 
che  grote  apparentie  was  dat  de  Conink  in  fijn  oude 
Hoogheid  en  behoorlijke  gehoorfaemheid  wederge- 
fielt  foude  werden,  waer  door  hy  ten  lellen  foude  moe- 

ten verlaten  de  Landen  by  hem  geoccupeert ,  heeft  ge- 
practifeert  de  inbrake  en  infraclie  van  't  voorfz  ac- 

coord ,  feggende  dat  hyJIaem  alleen  hield  aen  de  pacifi- 
catie van  Gent ,  die  hém  fo  wel  diende  en  fuik  voordeel 

gaf.  Dat  hy  aen  de  Staten  gefchreven  hadde ,  datfe  al  te 
lichtelijk  met  fijn  Hoogheid  waren  geaccordeert ,  hen 
voorhoudende  by  feker  difcours  tot  Dordrecht  ge- 

drukt ,fekere  nieuwe  fwarigheden  om  't  fel ve  accoord 
te  breken ,  't  welk  hy  ook  binnen  Holland  en  Zeeland 
niet  wilde  laten  publiceren ,  allegerende  fo  wel  hy ,  als 
de  Staten  der  voorfz  Provinciën  dat  fy  't  felve  accoord 
niet  en  hadden  geadvoyeert  noch  geapprobeert.  Roe- 

ren ook  ten  laetflen  aen ,  dat  fy  noch  veel  meer  andere 
pundten  en  merkelijke  contraventien  by  den  Prince 
vanOrangien  gedaen  ,te  weten  :  dat  hy  fijne  Majefl. 
gefchut en  artillerye  hadde  doen  ergieten,en  fijn  wa- 

penen daer  op  doen  ftellen ,  fchepen  en  andere  dingen 

verkocht  ,  die  by  't  derde  articul  van  het  tradhetvan 
Gent,  behoorden  naderhand  fijne  Majefl.  gereftitueert 

te  worden ,  't  welk  hy  gedaen  heefr ,  om  de  felve  te  fru- 
ft reren  van  de  voorfz  reftitutie,  't  welk  fy  om  kortheids wille  achterlaten. 

3&aec  na  nomen  fp  totte  poincten  öaer  fa  fp  fufïme- 
cenuat  öc  Staten  ficfi  nerorten/enöct  tcactaet  ban 
öe  pacificatie  f  ngebjoHen  en  cjecontrabenieert  Ijcbfcen. 

Seggen ,  dat  de  felve  Staten  fo  folemnelijk  en  fo  me- 
nigwerven  belooft  hadden  ,  de  CatholijkfeRoomfe 
Religie,  en  de  behoorlijke  gehoorfaemheid  van  fijne 
Maj.  te  handhouden  en  maintineren ,  dat  fy  nochtans 
hen  betoont  hadden  traeg  en  negligent  in 't  conferve- 
ren  vand'eenend'ander,  fulxdat  wefendetot  diverfe 
flonden  by  fijne  Hoogheid  verfocht  en  vermaent  te 
willen  helpen  beletten  de  liften  en  pradijken  van  de 
fectarifen  ,  niet  anders  foekende  dan  haer  zizanie , on- 

kruit en  fenijn  van  hercfien  te  faeyen  en  ftroyen ,  en 
heeft  van  hun  niet  konnen  verkrijgen,  door  de  vrefe 
die  fy  hadden  voor  den  Prince  van  Orangien,  fo  dat  ha- 

re refolutien  meefl  waren  tot  voordeleen  faveur  van 
de  Prince  voornoemt ,  en  tot  nadeel  en  prejudicie  van 
fijne  Majefl.  't  welk  oorfaek  geweefl  is  van  alle  defordre 

heidwei  dorven  voor  antwoord  geven,  dat  haer  me- 
mngeniet  en  was  den  Prince  te  bedwingen  anders  te 
doen  :  daer  fy  wel  behoorden  geconfidcreert  te  hebben 
dat  by  fuiken  antwoord,  als  gehelijken  tenderende  toe fubverfievande  voorfz  twe  poineftenop  welke  de  pa- cificatie gefondeert  was,  fo  voren  is  verhaelt,  de  felve inbraken ,  en  daer  tegens direclelijk  deden  en  contra- venieerden. 

Na  welke  conniventie  gevolgt  is  een  openbare  on- genoorfacmheid,fulx  dateenige  van  de  Staten  tot  ful- 
pen itoutheid  zijn  gekomen ,  datfe  metten  Prince  van 

Urangien  hebben  dorven  complot  maken  en  confpire- ren,omden  perfoon  van  fijn  Hoogheid  aen  te  taften, laiferenofmatlacrercn,fo  boven  gefeidis,  hebbende 
rot  dien  einde  den  voornoemden  Aldegonde  ( beleider van  defefacTie )  dagelijx  ontfangen  in  hare  huifen  ,  ten bankettenen  heimelijke  conferentien ,  ja  qok  in  hare 
generale  vergaderinge  en  fecrete  Raden,  aldaer  hy  al geloof  kreeg  tot  voordele  vanden  Prince  van  Oran- 

gien :  daer  ter  contrarie  de  goede  dienaers  van  fijn  Ma- 
jefteit  by  fijn  Hoogheid  geionden  aen  de  voorfz  Staten, luttel  audiëntie,  faveur  en  expeditie  kregen  in  faken  fij- 

ne Majefteits  dienft  betreffende ,  alfo  de  faken  en  affai- 
ren  van  fijne  Majefl.  voor  fufpe&en  odicux  gehouden waren :  dat  de  voorfz  Aldegonde  in  fulke  conferentien 
voorts fteldepropooflen  tegen  de  machten  autoriteit 
van  de  Pnncen ,  wefende  de  felve  in  Calvinusfchole 
welgelcerten  geinftitueert,  wiens  domeflijk  en  fcho- 
fier  hy  fo  menige  jaren  geweeft  hadde ,  dat  alle  Princen 
en  1  otentaten  tyrannen  waren :  datter  geen  wettige 
rorme  van  gouvernement  en  is,  dan  de  gene  van  de 
v-antons  van  Switferland,'t  welk  propooften  zijn  weer- 
dig  en  dienende  voor  fuiken  bedrieger  daer  toe  alle 
Pnncen  en  Potentaten  behoren  neerftig  regard  te  ne- 

men,  als  wefende  een  fake  daer  haren  ftateen  eereaen 
gelegen  is :  En  hoewel  fijn  Hoogheid  tot  diverfe  flon- 

den verfocht  hadde,  dat  den  voornoemde  Aldegonde, 
TheronendiergeJijke  faftieufeen  feditieufe  perfonen 
niet  meer  en  fouden  komen  ,  en  hebben  daer  toe  niet 
willen  vcrflaen  ,  futlinerende  dat  die  daer  inganken 
en  acces  mochten  hebben  uit  kracht  van  de  pacificatie. 
De  Staten  en  konnen  hen  ook  niet  excuferen  dat  de  ge- meente van  BrufTel  tumultuaerlijken  komen  in  haer 
vergaderingen  ,  om  hen  met  forfe  te  doen  rcfolveren 
vele  faken  na  haren  appetijt  en  bofe  intentien ,  dewijle iy  wel  vermochten  een  ander  Stad  te  kiefen  en  nemen 
om  hen  te  vergaderen ,  daer  toe  fy  over  lange  verfocht 
waren  geweeft ,  daerfy  vryer  fouden  zijn  geweeft ,  en 
t  gemein  volk  min  oproerig  dan  te  BrufTel,  des  te  meer 
dat  men  wel  bemerkten  dat  fy  door  de  giften ,  beloften, 
liften  en  pra&ijken  vanden  voornoemde  Prince  van 
Orangien  gewonnen  en  gecorrumpeert  waren.  Verha- il    J/-J      •    j   rV  — ,   .      1  -.»nB.*_u  £cwuijucij  en  gci-urrumpeert  waren,  verria- 

cn  ongeregeltheidfedert  inde  voorfz  Landen  toegeko- ;  len  vorders  eenige  ongeregeltheid  van  de  gemeente men.  Enhoewelfy  wel  wiftendatden  Conink,  noch  van  BrufTel voorgefteit  tegen  de  AmbafTadeurs  vande 
hyin  fijnen  name  ,  de  pacificatie  van  Gent  nimmer-  Keifer,'t  welk  men  al  ongeftraft  liet  pafTeren ,  niet  je- meer  en  fouden  hebben  geaggreert,  indien  fy  eenig  !  genftaendedeklagten  der  felver,waer  in  ookdeKei- achterdenken  ter  wereldgehad  hadden,  datdeStaten  i  ferlijkeMajeft.geoffenfeert  werde.  Van  gelijkedatde 
in'tminfte  puncT  van  de  Religie  en  gehoorfaemheid fouden  gefalgeert  hebben  :  maer  dat  fy  liever  lijf  en  le- 

ven daerom  fouden  gewaegt  hebben :  ja  fijn  Maj.  om 
geavontuert  hebben  de  refte  van  fljne  Rijken  en  andere 

Heere  van  Ville  geweigert  hadde  te  verlaten  het  gou- 
vernement van  Vriefland,  daer  in  hy  hem  geintrudeert 

hadde  en  gemainteneert  door  den  Prince  van  Oran- 
gien ,  Grave  van  Lalaing  en  andere  van  de  Staten ,  fon- ?       ,       o  ^  . —  ■>  ~  ,—j- —  vu",mvit    gi«-n,vji4vc  van  juaiaing  en  anaere  van  de  Staten,  ion- 

Landen  ,  du 1  te  pafTeren  noch  approberen  't  gene  dat-    der  commiflie  van  fijne  Majefl.  Hebbende  ook  ge- 
m^I' WnZnPn  c™  g      ""  ̂  '  enuhebben  noch"    wciger<  «  komen  by  fijn  Hoogheid,  't  welk  hem  belaft tansdcotatenoD  fiin  vermaning  en  PYhnrt--..-/».,  o,»,,.,  r   u„   1   Z__  fi    ~   ' tansde  Staten  op  fijn  ver  man  inge  en  exhortatien  geen 
achtgeflagen.  Ook  hebben  fydaer  in  niet  willen  ver- 
fien  noch  fijne  Majefl.  afïifteren  om  den  voornoem- 

den van  Orangien  en  ander  perturbateurs  van  de  Reli- 
gie en  gemene  rufte,tot  reden  te  doen  komen,  maer 

ter  contrarie  en  hebben  hen  geenfins  geroert  noch  ge- prefenteert  hun  devoir  te  willen  doen.  Dat  meer  is 
eenige  van  de  Staten  die  't  meefte  credijt  en  geloof  on- der hen  hadden  ,  hebben  wel  dorven  feggen  ,  datfe  om 
't  ftuk  van  de  Religie ,  noch  om  andere  faken  de  wape- nen niet  fouden  aennemen  tegens  den  voornoemden 
Prince  en  die  van  Holland  en  Zeeland ,  ja  dattet  beter 

en  bevolen  was  te  doen  :  en  heeft  occafie  geweeft  van 
de  fwarigheden  die  byde  voornoemde  van  Vriefland, 
by  fuggeflie  en  ingeven  van  eenige  vande  Staten  voorts 
geftelten  geproponeert  fijn  geweeft ,  op  dat  de  Grave 
van  Boffu  niet  geadmitteert  en  foude  worden  totten  (f.  197.) 
felven  gouvernemente ,  daer  van  hy  by  fijne  Hoogheid 
ter  begeerte  van  den  Staten  verfïen  was ,  hoewel  dat  na- 

derhand de  voornoemde  Grave  van  BofTu ,  door  infti- 
gatie  van  de  Staten ,  en  om  hem  in  alles  mette  felve  te 
conformeren ,  fich  daer  van  verdragen  en  gedeporteert 
heeft,  latende  aldaer  den  voornoemden  van  Vüley  die 
tegens  den  wille  van  fijne  Majefl.  hem  daer  in  geinge- ^     r  l  j    •    j   r»   i-  •     •     .   ■— «jjauaunuciu     tcgcijs ucn  wiuc  van  njne  ivia  eit.  nem  uaer  in  geinge 

was  fchade  in  de  Religie  in  de  1  y  Provintien  te  lijden,    reert  hadde.  Defgclijx  dat  de  Heere  van  Heze ,  de  wel kc 
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[unt 

enge- 
kc  fiin  Hoogheid  luttel  dagen  te  voren  geg 

eeven  hadde  de  grote  merked&(men  feide
van  3000 

lulden  erffelijk,  doch  dathyde  brieven  
daer  van  we- 

Lom  hadde  gegeven )  die  een  yegelijk  kenh,  :  was  | 

daerdoor  hy  confecutivehjk  behoort  hadd
e  fo  veel  te 

williger  te  zijn  om  fijn  Hoogheid  te  di
enen  en  obes 

dieren  ,  wetende  nochtans  tot  twe  of  drie 
 reifen  by 

-ziin  Hoogheid  ontboden  by  de  felve  te  kome
n  ,  en 

heeftet  nilt  geacht ,  fpottende  met  zijn  o
ngehoorfaem- 

heid-  enen  quam  niet  by  den  lelven  voor  drie  da
gen 

daer  na ,  behoudende  ook  altijd  fijne  wacht  mette
t  gou- 

vernement der  ftad  van  Bruffel  't  welk  men  niet  ge- 
woon en  is  te  doen  noch  te  lijden  in  prefentic  van  den 

Stadhouder  Generael,  zijn  Hof  aldaer  houdende
:  en 

de  Burggrave  van  Gent  ,  die  by  zijn  Hoogheid  ge
- 

fonden  was  geweeft  aen  de  Coninginne  van  Engeland,
 

en  heeft  na  zijn  wederkomfte  van  de  voorfchrev
en  le- 

gatie en  deputatie  ,  zijn  rapport  niet  willen  komen 

doen,  fo  de  importantie  van  de  fake  wel  vereifc
hte. 

Ook  hebben  de  voornoemde  Staten  fich  vervorde
rt 

d'autoriteit  van  den  Capitein  Generael ,  of  Overfter 

Velt-hopman  te  ufurperen  en  over 't  krijgsvolk  te  ge- 
bieden en  bevelen,  na  dat  fy  den  HeereDon  fan  tot- 

ten gouvernemente  geaccepteert  en  ontfangen  had- 

den ,  alles  gelijk  fy  gedaen  hadden  voor 't  accoort  ,ver- 
fterkende  de  vendelen  en  compagnien,defelve  doen- 

de marcheren  trecken ,  blijven  of  arrefteren  daer 't  hen 

goeddunkt,  diftribuerende  ookde  muniticn  van  oor-
 

loge, en  in  fomma  doende  al'tgene  dat  ten  lafte  van 

den  Capitein'eirGouverneur  Generael  van  herwaers- over  toeftortd  en  behoorde  yoorders  word  verhaelt 

dat  de  bewaerniffe  van  het  Cafteel  van  Antwerpen 

(  na 't  vercrek  van  de  Spangiaerden  uitten  fel  ven  flote ) 

was  gecommitteert  den  Hertog  van  Aerfchot  onder 

eede  by  hem  gedaen  van  't  felve  te  houden  en  bewaren 

ve  Staten  opentlijk  ,  dat  fy  niet  anders  en  begeerden 
dan  krijgen  oorlog  ,  fonder  daer  toe  eenige  wettige 
oorfake  te  hebben  ,  en  federt,  hebbenfe  alom  doen 
lichcen  en  aennemen  volk  van  oorloge  te  paerde  en  te 
voet,  fowel  binnen  als  buiten  Lands,  fubornercnde 
met  valfe  brieven  de  Hopluiden  ,  Capiteinen  ,  Hoog- 
ampteren  ,  Officiers,  knechten  en  foldaten,  van  alle 
natiën  die  binnen  den  Lande  waren-,  en  hebbende 
Stacen  voorts  by  gelijke  brieven  vervremt  vsn  fijne 
Majefteitsdienft,  die  Heeren,  Staten  van  de  Provin- 

ciën ,  Edelluiden  ,  Regeerders  en  Magiftraten  van  den 
Steden  en  andere ,  hen  doende  gedenken  van  hare  unie, 
ligue  en  confederatien ,  begrijpende  en  calumnierende 
de  actiën  van  de  voornoemde  Heere  Don  Jan ,  om  te 
beletten  dat  vele  die  gedelibereert  waren  de  caufe  en  fa- 

ke van  fijne  Majefteit  te  volgen ,  en  hen  te  reguleren 
na  uitwijfen  der  voorfchreven  pacificatien ,  't  felve  niet 
en  fouden  doen.  Dat  meer  is ,  hebben  door  uitnemen- 

de boosheid ,  haet  en  nijd  van  de  gemene  welvaert,  en 
om  't  volk  te  fruft  reren  van  de  vrucht  van  de  pays,fo 
grotelijx  van  node  wefende ,  alom  geintercipieert ,  ge- 
trouffeert  of  afgefet ,  opgehouden  en  gefupprimeert 
de  brieven  die  lijn  Hoogheid  met  grote  naerftigheid, 
forgvuldigheid ,  vlijt  en  diligentiegefchreven  en  gefon- 
den  hadde  ,  foin  't  generael  als  in  't  particulier  aen  de Gouverneurs  van  den  Landen  en  Provinciën,  Heeren, 
Radenen  pnncipaelfte  Steden  vanden  Lande,  en  in 
plaetfevan  't  inhouden  van  dien  hebben  gefchreven  en 
verfpreit  fchandelijkegefchriften,  en  ander  quade  tij- 

dingen en  nieuwmaren  doen  gaen ,  öm  de  finceriteit 
en  oprechtigheid  van  fijne  meningeen  intentie  te  de- 

nigreren ,  beriipen  en  begrijpen.    En  is  ( feggenfe ) 
ook  te  geloven  ,  dat  het  haeftig  vertrecken  des  Her- 

togen van  Aerfchot)  en  Marquis  van  Havre  gebroe- 
ders van  fijn  Hoogheid  uit  Namen, niet  en  isgepro- 

voor  den  Conink,  fijne  erven  en  nakomelingen:  en  j  cedeert  uit  andere  oorfake,  dan  door  quaed  ingeven  , 

mits  de  occupatien  van  den  voornoemden  Hertog ,  is    folhatatien  -en  ydele  beloften  van^de  Staten ,  gemerkt 

aldaer  gegaen  de  PrincevanChimay  fijnen  foon:  en 

naderhand  de  Heere  van  Treilongin  qualiteit  als  fij- 
nen affiftent,  fonder  eenige  commiffie  nochtans  van 

zijne  Majefteit:  maer  in  fulker  voegen  als  de  Heere 

van  Willervall,  by  den  voornoemden  Hertog  geko- 
fen,  voor  hem  aldaer  geweeft  hadde:  mits  welken  de 

voornoemde  Staten  (  feggenfe)  ongelijk  hebben  te  ob- 
je&eren  dat  men  den  voornoemden  Hertog  en  fijnen 
Soon  van  den  felven  laft  heeft  willen  priveren  ,  mits 

welk  gebeurt  is  dat  de  Staten  verftaen  hebbende  dat  fijn 

Hoogheid  fich  op  't  kafteel  van  Namen  vertrocken 
hadde ,  fonder  te  bemerken  de  wettige  ooriaken  hier 

voren  verhaelt ,  die  hem  hier  toegemoveert  hadden, 

hebben  van  ftonden  aen  begoft  te  folliciteren  en  fubor- 

neren  de  foldaten  van  den  garnifoene  des  voorfchre- 

ven kaftcels  van  Antwerpen ,  onder  't  dexel  van  't  ver- 
trek van  fijn  Hoogheid  op  't  voorfchreven  Cafteel ,  was 

declaratie  van  oorlog  tegen  hen,  hebbende  devoorfz 

foldaten  geperfuadeert  en  tot  hun  getrocken ,  de  wel- 
ke vergetende  't  devoir  van  hare  getrouheid  ,  hebben 

dat  fy  alle  beide  wefende  van  de  Raed  van  State  van 
fijner  MajeftVit,  hadden  etlijke  dagen  daer  te  voren 
gefeid .,  dat  fijn  Hoogheid  te  recht  hadde  gemoveert 
geweeft  hem  (elven  in  verfekertheid  te  ftellen.  Belo- 

vende de  felve  te  volgen  ,  en  verklarende  dat  de  gene 
die  fulx  niet  doen  en  foude  ,  een  fchelm  en  verrader 
wefen  foude ,  van  welke  practijke  grote  fufpicie  valt 
door  het  fenden  van  den  Prince  van  Chimay  fijnen 
foon  na  Bruffel ,  etljke  dagen  voor  hun  vertrek ,  tegens 

'tadvijsvan  fijn  Hoogheid ,  gelijk  of  hy  aldaer  gefon- 
den hadde  geweeft,  om  verfekertheid  te  geven  ,  en 
voor  hoftagie  te  dienen  van  het  toekomende  vertrek 
van  fijnen  Vader  by  de  voorfchreven  Staten.  En  op 
datter  niet  vergeten  en  foude  wefen ,  daer  by  de  Co- 

nink foude  werden  veracht  en  mifprefen  ,  hebben  fich 
tot  Camerik  vervordert  op  te  houden  een  van  fijne 
Couriers  ,  komende  uit  Spangicn,den  felven  afwer- 

pen ,  devaliferen ,  en  de  paketten  die  hy  van  den  Co- 
nink aen  den  Heere  Don  Jan  bracht  op  te  breken, 

doende  de  felve  brieven  terftond  decijfreren  ,  om 

den  perfoon  van  den  voornoemden  Treflong  aenge-  |  te  weten  en  penetreren  het  fecreet  van  zijner  Maje 

taften  gcapprehendcert ,  en  na  dat  fy  gedepefcheert  |  fteit,  committerende  daer  inhetcrijm  van  felonie  en 

en  om  hals  gebracht  hadden  eenige  van  henne  mede- 

gefellen ,  hebben  't  Cafteel  gehouden  voor  de  Staten, 
die  t'ledert  eenige  ftucken  grof  gefchut  daer  uit  ge- 

trocken hebben  ,  en  de  Hoogduitfen  die  binnen  der 

Stadingarniioen  lagen,  uitte  felve  verjaegt.  Ten  fel- 
ven tijde  is  ook  by  den  Grave  van  Egmont  de  ftad  van 

Liere  ingenomen,  en  dergelijke  is  mede gepractifeert 

geweeft  'tegens  het  Cafteel  en  ftad  van  Vilvoorden. 
Met  gelijke  hoftiliteit  is  ook  't  volk  vanChampangy 
gekomen  binnen  Bergen  opten  Zoom ,  de  welke  heb- 

bende eent  gecorrumpeert  de  Hoogduitfe  aldaer  in 

garnifoen  leggende ,  heeft  de  felve  geinduceert  haren 
Overften  en  Culonel  Karel  Focker  in  fijnen  handen 

te  leveren ,  't  welk  niet  alleen  en  redundeert  tot  fchan- 
de  van  de  Hoogduitfe  natie,  maer  ook  van  den  genen 
die  by  fijne  liften  en  bofepractijken  allen  knechten  en 
foldaten  geleert  heeft  fulke  fchelmerye  enontrouwig- heid. 

By  alle  welke  feiten  (feggenfe)  betoonden  de  fel- 

lafe  Majeftatis.  En  hoewel  fy  tot  haren  goeden  genoe- 
gen die  hadden  doen  decijfrereren  ,  en  hebben  daer  in 

niet  gevonden,  dat  men  foude  mogen  berifpen,  be- 
grijpen, en  calumnieren,  dan  de  goede  wille  en  affectie 

van  zijne  Majefteit  tot  zijn  onderfaten  van  herwaers- 

over,  en  onderhoudeniffe  van  de  pacificatie,  't  Welk 
fy  als  noch 't  gemeen  volk  verfwegen  hebben ,  op  dat 
't  felve  tot  zijne  Majefteit  niet  wel  geafreeftioneert  en 
foude  worden. 

t^tcr  mebe  fenetben  fp  ban  't  gene  baermebe  fpöe 
Staten  befcfuildtgen/en  tomen  boo?t£  tot  beanttooo?* 
btnge  ban  eenige  objecttm  bn  be  boo?fcD?eben  Staten 
boo?geftelt  tn  lyatt  boojftïneben  btfconrg  /  of  fufttffcft 
m/  toelne  beanttooo?bmge  al$  toefenöe  öet  bterbe  en 
laetfle  öeel  ban  hit  uitgegeten  boejeben  /  ton  Ijkt  mebe 
fïellen  fullen. 

€erfïclöK  anttooo?ben  fnap  't  gene  ban  toegen  De 
Staten  gefetb  toecb/  bat  fijn  ̂ oogOetb  Jjlrt  twtm 

ban 
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uitïjeemfc/  bpanben  öcjS  ©aberlanbiei/  en  ban be ge- 
mene rufte/  baer  ban  D?  ïjtm  Beeft  laten  Dienen  jegens 

fijn  belofte. 

5?acr  optooibgeanttooojb/ 
Dat  menfich  grotelijx  verwondert  van  fo  valfeen 

Iogenachtige  allegatic ,  gemerkt  dat  men  by  't  felve 
tractaet  bevind,  dat  in  de  voorfz  elf  articulen,  aengaen 

of  immers  van  fijnen  huife  ofhove,  gelijk  ook  alle  de 
refolutien  genomen  ,  gedurende  fijn  gouvernement 
zijn  genomen  in  den  vollen  Raed  van  Staten»  En  aen- 

gaende zijn  vertrek  naer  Mechelen,  het  felve  heeft  hy gedaen  niet  alleen  byadvijs  van  de  AmbafTadeurs  van 
denKeiferen  Gedeputeerde  van  den  Staten ,  die  ook 
daer  zedert  mede  geweeft  zijn,  maerookter  requi- ïtie  vandefelke  Staten,  gemerkt  dat  de  ÖverfteCo- _       __   —  __  __.        — .'"".rr*  uwic"j  gcmcfKc  aar.  uc  wvenre^o- 

de  tgene  Don  Jan  doen  mofte,al  t  felve  voldaenis,    lonels,  Hooftluiden  en  Capiteinen  van  de  Hooaduit- als  namentlijk.  i.  Oubliancie  en  vergetenheid  van  de 
voorleden  faken.  2.  Approbatie  van  de  peys  van  Gent. 

3.  Ratificatie  van  fijne  Majefteit.  4. 't  Vertrek  van  de 
Spangiaerden  ,  fo  geringe  als  de  Staten  't  geld  en  pen- 

ningen by  hen  belooft,  gegeven  hebben.  5.  De  Ste- 
den ,  Sloten  en  Caftelen  weder  geftelt  in  handen  van 

ingeborene.  6.  Hebbende  ook  gelaten  de  gouverne- 
menten den  genen  die  daer  van  by  de  Staten  verfien 

waren.  7.  Relaxatie  en  ontflakinge  van  de  gevange- 
ne. 8.  Reftitutie  van  privilegiën.  9.  Heeft  hem  ook 

laten  dienen  in  de  faken  en  affairen  van  fijn  gouverne- 

menten ,  't  welk  alle  de  punctenzijn  begrepen  in  de 
voorfz  articulen  ftaende  t'fijnen  lafte ,  fo  't  eenen  jege- lijk  en  alle  de  wereld  kenlijk  is» 

10.  Want  aengaende  't  afdanken  en  licentieren  van 
de  Hoogduitfe.  11.  En  de  convocatie  van  de  Genera- 

le Staten ,  om  te  voldoen  't  gene  deshalven  refteerde  te 
voldoen  ('t welk  detwe  poincten  zijn  noch  nietge- 
furneert)  en  heeft  't  felve  aen  fijn  Hoogheid  niet  ge- 

houden :  maer  ter  contrarie  het  eerfte  poinct  aen  de 
Staten  ,  die  tot  betalinge  der  felver  niet  gefurneert, 
noch  ook  mette  Celve  niet  afgerekent  en  hebben ,  maer 
alle  uitftellen  gefocht  om  die  te  frufteren  en  bedriegen : 
En  belangende  de  convocatie  van  de  Generale  Staten, 

{y  mogen  weten  dat  fijn  Hoogheid  't  felve  voorgeftelt 
en  vervolgt  heeft,  niet  alleen  aen  de  Staten  voorfchre- 
ven,  maer  ook  aendePrince  van  Orangien  en  de  Sta- 

ten van  Holland  en  Zeeland  ,  wefende  een  van  de 
poincten  daer  van  de  Hertog  van  Aerfchöt  eri  andere 
by  fijn  Hoogheid  gefonden  in  Holland ,  laft  en  bevel 
hadden  met  hen  te  traderen.  Op  't  gene  fy  feggen  dat fijn  Hoogheid  zijn  Hof  vervult  hadde  vanuitheemfe 
en  vremdelingen  ,  werd  van  wegen  Don  Jan  geant- 

woord, dat  hy  niet  een  gehad  heeft,  daer  van  hy  hem 
heeft  laten  dienen  ,  in  de  faken  en  affairen  van  fijn 
gouyernemente,  hy  en  was  ingeboren  van  den  Lande : 
en  die  andere  waren  van  fijn  huisgefin,  domeftique, 
en  oude  dienaers  in  kienen  getale ,  mette  welke  hy  hem 
noodshalven  mofte  laten  dienen,  terwijle  hy  fijn  huis 
enHot,maekte,gelijkhy  airede  begoft  hadde.  Heb- 

bende airede  den  Abt  yan  Marolles  onthouden  voor 
fijn  Almofenier ,  en  was  in  menige  voorts  te  varen  in- 

dien hy  beter  correfpondentie  mette  affectie  van  de 
voorfchreven  Staten  gevonden  hadde,  en  des  temeer, 
dat  federt  de  handelinge  van  't  accoord  van  Marche ,  en 
ook  naderhand,  zijn  Hoogheid  altijd  verklaert  heeft, 
dat  aengaende  fijn  huis  en  hof,  hy  nieten  wilde  lijden 
dat  men  hem  daer  in  foude  regel  of  wet  geven  :  maer 
wilde  deshalven  blijven  in  fijne  gehele  vryheid  en  li- 
berteit ,  fo  ook  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  daer  te- 
gens  niet  en  hebben  gefeid :  maer  hebben  daer  mede  te 
vreden  geweeft.  Ten  is  ook  nietwaer  dat  fijn  Hoog- 

heid eenige  aengenomen  heeft  van  vile  conditie  of 
qualiteit :  hebbende  ten  tijde  van  den  Hertoge  van  Al- 
va  gcdient  voor  fpien.  En  fo  veel  aengaet  Baptifta  de 
Taffis,  menen  foude  denfelven  geen  avancementen 
vorderinge  konnen  doen  ,  hoe  groot  dattet  ware  ,  hy 

■**8.)  cnhevetwel  verdient  ,  als  Edelman  die  den  Conink wel  ,  loffelijk  en  getrouwelijk  hadde  gedient,  en  als 
noch  diende:  maer  dat  zijn  Hoogheid  hem  daer  van 
gedient  foude  hebben  voor  achterraed,  fonder  welke 
hynietendedc  ,  het  felve  werd  wel exprefTelij kont- 
kent  en  en  fullcn  daer  van  nimmermeer  wettelijk  kon- 

nen doen  blijken,  maer  ter  contrarie  is  waer  dat  hy hem  inden  ftaec  en  affairen  vanden  Lande  niet  en 
heeft  lacen  dienen ,  dan  van  ingeborene ;  want  hy  met II.  Deel. 

feeuSjerIandfe  foldaten>  raec  welke  men  te  hande- 
r!t        '  belan8ende  hare  betalinge,  weigerden  tot Druflel  te  komen,  om  de  beroerte  van  de  gemeente 
en  perijkel  van  hare  perfonen  ,  en  nochtans  wiften 
de  felve  Staten  dat  d'autoriteit  van  zijn  Hoogheid  daet toe  van  node  was:  mits  welke  voort  befte  bevonden 
werd ,  de  ftad  van  Mechelen  daer  toe  te  affigneren 
en  betekenen,  aldaer  zijn  Hoogheid  en  de  voorfchre- 

ven Ambaffadeurs  en  Gedeputeerden  verfchijnen  en 
compareren  foude.  En  dat  gedurende  den  felventijd 
Zijn  Hoogheid  gehandelt  foude  hebben  met  eenige 
van  de  felve  Colonels  ,  om  van  nieus  den  Conink  te 
dienen  in  dien  het  felve  van  node  hadde  geweeft,  en 
behoort  men  fich  daer  van  niet  te  verwonderen  ,  als 
men  aenmerken  wilde  practijken, liften,  en  confpi- 
ratien,die  eenige  principale  van  de  voorfchreven  Sta- 

ten ,  metten  voornoemden  Prince  van  Orangien ,  fijne 
Facteurs ,  dienaers,  en  aenhangeren  voortitelden,  niec 
alleenlijk  in  't  heimelijk  en  fecreet :  maer  ook  fo  open- baerlijk  dattet  al  ontdekt  was  bydiverfe  zijne  brieven 
aen  den  eenen  en  den  anderen  gefchreven,  daer  van 
decopien  by  na  eenen  jegelij ken  gemein  waren.  Mits 
welken  niet  van  node  en  is  daer  van  alhier  ander  ver- 
hael  of  repetitie  te  doen :  alfo  zijne  Hoogheid  ,  by 
zijne  brieven  aen  de  generale  en  particuliere  Staten» 
gefchreven ,  daer  breder  mentie  van  gemaekt  heeft 
daer  aem  men  fich  refereert. 

<®p  ïjet  ob  jett  öp  be  staten  gebaen  /  bat  frjn  Utoog* 
ïjeibniet  anbers?  gefocfjt  Reeft/  ban  befelbe  tn&rijs 
en  oorloge  te  brengen  tegengben  p?ince  ban<©ran* 
gtcn  /  en  bte  ban  ̂ ollanD  en  Eeelanb  /  gelijft  ïjp  met* 
ten  «gecretartë  €fcobebo  gepjo  jecteert  öabbe/entoc 
bicn  einbe  gefetjjeben  aen  ben  Coninu  /  fócifer  /  Ceuc* 
©o?flen/en  aenbe  Coninginne  ban  engelanb/om 
W  tegenö  be  felbete  weiteren  en  oproeren  /  fonbec 
befeibe  te  manen  tot  bolöoeninge  ban  't  gene  baer  in 
fpgeDouben3tjn. 

hierop  toerb  geanttooo?b. 

Dat  zijn  Hoogheid  wefende  tot  Loven  ,  aenderi 
voornoemden  Prince  ,  Hollanders  en  Zeelanders  ge- 

fonden heeft  Doctor  Leoninus,  hen  doende  de  mee- 
fte  prefentatien  dat  mogelijk  was , om  af  te  nemen  alle 
diffidentie ,  en  totten  gouvernemente  ontfangen  zijn- 

de, heeft  aen  de  felve  gefonden  (boven  den  Trefo- 
rier  Schetz  Heere  van  Grobendonk  den  voornoem-" 
den  Doctor  ,  gedeputeerde  van  wegen  de  Generale 
Staten )  den  Hertog  van  Aerfchöt ,  de  Heeren  vaar 

Hierges,Willerval  en  andere  ,  met  goede  brede  in-»' 
ftructie ,  en  ook  brieven  met  fijn  eigen  hand  gefchre-' 
ven  aen  de  voornoemde  Prince  van  Orangien  vol  gun-' fte  ,  faveurs  en  courtoifie,  tenderende  het  felve  om 

de  pacificatie  te  voldoen ,  ook  om  't  accoord  van  Mar- 
che en  de  ratificatie  van  den  Conink  in  Holland  en 

Zeeland  te  doen  publiceren ,  't  welk  hy  als  doen ,  noch 
als  noch  niet  gedaen  heeft,  't  welk  een  feker  teken  is,' 
dathynooidoprechtelijken  heeft  willen  handelen,  en 
niet  min  en  begeert  dan  peys  en  rufte  van  deonderfa- 
ten,  cftimerende  dat  de  troublen  en  divifien  diehy 
maekte  tufTchen  fijne  Majejfteit ,  en  de  Staten  van  her- 

waers-ovcr ,  hem  dienden  voor  rufte  en  verfekertheid,' 
't  welk  de  voorfchreven  Staten  niet  en  hebben  willen 
verftaen  :  des  te  meer  dat  hy  van  't  beginfel  der  voor- 

fchreven communicatie  nieten  kondc  verfwijgen  fin' 
.ff  f  f  ren 
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nen  quaden  wille,  om  van  nieuws  de  fakeinroerete 

(lellen ,  de  felve  oproerende  tegen  den  Konink ,  en 

fijnen  Gouverneur  Generael  ,  fulx  den  Hertog  van 

Aeri'chot  en  andere  van  de  Gedeputeerde  fijn  Hoog- 

heid gefeid  hebben ,  van  den  Prince  gehoort  en  ver- 
ftaen te  hebben.  Mits  welk  men  fich  niet  en  moet  ver- 

wonderen ,  dat  fijn  Hoogheid  al  't  felve  verftaende  , 

totfijnacquijtenontlaftinge,  de  Staten  die  heeft  aen-
 

ge^even ,  hem  doende  voorlefen  deinllruclie  fijn  Ge- 

deputeerde mede  gegeven,  en  de  antwoorde daer op 

o-egeven,en  voorts  van  alle  negotiatie  en  handelinge 
om  hen  advijs  daer  op  te  hebben ,  en  van  hem  te  weten 

of van  fijn der zyde  yet  meer  refteerde  te  doen ,  't  welk 
hy  bereid  was  te  doen  en  te  volbrengen ,  en  ook  om  de 
felve  te  defabuferen,  indien  fy  iet  goeds  van  den  Prince 

en  fijne  medeplichters  hadden  verwacht,  en  hoewel 

de  felve  Staten  hem  hooglijk  bedankten  van  fijnde- 
voir,  houdende  fich  voor  geluckig  dat  fy  hem  voor 

Gouverneur  hadden ,  en  belooft  al  't  felve  wijder  te 
verftaenen  doenfien  in  haer  vergaderinge ,  om  daer 

in  behoorlijke  orden  te  ftellen  ;  en  hebben  nochtans 
daer  toe  niet  willen  verftaen ,  noch  den  voornoemden 

van  Orangien  voorts  dringen  of  prefferen,  blijvende 
't  felve  alfofon  der  effect,  byhun  eigen  fchult. 

€n  aengaenDe  De  fane  ban  Die  ban  mmtferbam  / 
Die  bp  Den  boo?noemDe  ban  kransten  gezongenen 
gep?eflfeerttoarentctoater  entelatiöe/  omöefelbete 
Doen  aenbaerDen  De  fattéfactie  t'fijnöcr  geliefte/  en 
niet  alö  fp  begeerDen  /  fo  op  't  fïuu  ban  De  fieiigie  a$ 
anDerg/  too^DgeanttooojD. 

Het  elfde  Boek,  i 

lijk  wederom  ge-eifcht  hadde  't  gene  fy  de  Staten  te 
voren geleent  hadde,  fodochtefijn  Hoogheid  imper- 

tinent ,  dat  in  plaetfe  van  de  felve  leninge  weder  te  ge- 
ven ,  men  een  nieuwe  leninge  begeren  foude,  en 

principalijk  van  fijnent  wegen ,  vrefende  refuis ,  of 
renvoy  aen  den  Conink,  om  de  felve  leninge  te  krij- 

gen ,  en  was  dies  niet  tegenftaende  te  vreden ,  dac 
den  voornoemde  Ambaifadeur  't  felve  foude  eiichen 
in  den  naem  van  de  Staten  ,  en  niet  van  fijnent  we- 577.' 

gen. 

Dat  fijn  Hoogheid  niet  en  kan  laten  hem  overluid 

en  openbaer  wel  grotelijx  te  bekronen  van  fuik  onge- 
lijk datmen  de  felve  dede,  fonderling  omdegetrou- 

wigheid,  mette  welke  de  voorfchreven  ftad  den  Ko- 
nink gedient  hadde ,  alle  defe  voorleden  oorlogen ,  en 

den  laft  en  travail  die  fy  te  dier  oorfake  hadden  gele- 
den.  En  indien  de  Staten  eenig  aenfehou  hadden  op 

haer  eer  en  devoir ,  fouden  behoren  hen  grotelijx  te 
bekronen  deafflictieder  felver  ftad ,  en  de  felve  te  be- 

fchermen  van  't  ongelijk  en  onrecht  datmen  hen  doet , 
fönderlinge  dewijle  fy  zijn  ,  niet  alleen  hun  compa- 
triotten  en  landgenoten ,  maer  ook  van  hun  zijde  en 
partie  mette  1 5  Provinciën  capitulerende  tegens  den 
Prince,  en  die  van  Holland  en  Zeeland ,  en  behoren 
de  Staten  voor  goed  aen  te  ficn ,  dat  fijn  Hoogheid 
fulke  goede  wille  en  affectie  gehad  heeft ,  om  de  fel- 

ve te  helpen  befchermen  van  alle  oppreflien  en  over- 
laft  ,  't  welk  hem  bedunkt  te  wefen  't  officie  van  eenen 
Chrift  el  ij  ken  Prince,  die  lof,  eereen  dank  begeertte 
behalen.   En  want  de  voornoemde  Don  Ian  als  doen 
fchreef  en  fchikte  aen  den  Keifer ,  Konink  van  Vrank- 
rijk,  Koninginne  van  Engeland  en  andere  Princen, 
Furften  en  Potentaten:  de  felve  adverterende  fijn  re- 

ceptie totten  gouvernemente,  prefenterende  metten 
felven  goede  correfpondentie,  verftand,  en  nabuur- 
fchap  te  houden,  volgende  den  laft  van  fijne  Majeft. 
en  de  goede  wille  die  hy  hadde  om  metten  onderfaten 
van  herwaers-over  den  vrede  te  behouden  ,  fo  mach 
wel  wefen  dathy  fijne  AmbaiTadeurs  bevolen  heeft  de 

felve  Prince  te  feggen , 't  geen  hy  metten  Prince,  en die  van  Holland  en  Zeeland  hadde  doen  handelen  en 

negotieren ;  en  de  kleine  hope  die  hy  hadde  van  dat- 
men aen  hare  zyde  goede  correfpondentie  foude  vin- 

den ,  en  wilde  voornementlijk  daer  van  onderrichten 
de  Koninginne  van  Engeland ,  om  dat  die  van  Oran- 

gien hem  t'allen  propoofte  beroemde  van  de  gunfte , 
byftand  en  afliftentie  die  hy  foude  vinden  by  de  voor- 

fchreven Koninginne,  gemerkt  men  niet  en  twijfel- 
de ,  hy  en  foude  de  felve  informeren  na  fijn  beliefte  en 

tot  lijn  vordelen  avantagie,  fo  hy  federtgedaen  heeft. 
Enen  foude  nimmermeer  bevonden  werden  dat  fijn 
Hoogheid  fijnen  AmbafTadeur,  treckende  na  Enge- 

land verboden  heeft  de  Koninginne  te  fpreken  om  met 

cenige  finantien   te  afïifteren ,  om  t'eender  reife  de 
Hoogduitfen  te  mogen  afdanken  :  dan  is  waer,  dat 
gemerkt  de  Coninginne  doen  en  te  voren  wel  ernfte- 

SCengaenDe  De  ligue  en  confederatie  Die  BP  fouDe  ne* 
maeïn  fjebbcn  metten  i^ertoa  ban  <0uife  /  om  Den  fel* 
ben  te  öoen  Nomen  met  tjet  luï)ö.$-boln  Dat  BP  opge* 

UdjtDauöe/dc. 
3©erDgeantu)00?D. 

Defe  waerheid  gelijk  te  zijn  alle  de  andere,  en  is 
wel  te  verwonderen  dat  de  voorfchreven  Staten  fo 
luttel  confideratie  hebben,  dat  (iende,  dat  hetadver- 

tiffement  en  berichtinge  die  fy  gedaen  hadden  van 't 
oplichten  des  krijgs-volx  van  den  voornoemde  Her- 

tog, niet  waer  en  was3  gelijk  fijn  Hoogheid  hem  fchreef 
wel  te  weten,  en  dateer  geen  krijgs-volk  opdefron- 
tieren  met  hopen  of  troupen  en  was,  fo'tookwaer- 
achtig  bevonden  werde  ,    fy  noch  derven  de  me- 

morie daer  van  ververfchen.     En    indien  't  felve 
vvaergeweeft  hadde,  en  foude  fijn  Hoogheid 't  felve 
niet  gelochent  hebben,  alfo  de  felve  Hertog  een  fo 
Catholijk  en  vaillant  perfonagie  is,  dathy  feer blijde 
geweeft  foude  zijn,  den  felven  in  fijn  gefelfchap  te 
hebben,  ineen  fake forechtveerdig voor  God,  enfo 
eerlijk  voor  de  wereld. 

ÖomenDe  nn  op  De  reife  en  bopage  ban  fijn^oog* 
BeiD  tot  karnen  /  't  innemen  ban  Dien  /  en  Dat  Bp  ge? 
forftt  fouDe  Bebben  fijn  macljt  en  Bep^nracïjt  alDaer  op 
te  rerfjten  /  naDien  fijn  acnfïag  op  25ergcn  niet  geftic? 
ceDeert  en  naDDe  /  en  Dat  Bp  ter  felber  meininge  fjem 
Bab  brillen  berfeaeren  ban  De  fïaD  en  Betnafteelban 
5lnttoerpcn  /  Daer  uit  trecnenbe  Den  f^ince  ban  CBi- 
map/  om'tfelbete  fiouDenup  Den^eereban(Cref- 
long/  Daer  toe  niet  gegualificeert  sijnDe* 

3&aer  op  toerb  geanttooo?D. 

Dat  dit  poinct  by  't  inhouden  van  \  tegenwoordig 
gefchrift  ,  fo  lange  punctuelijk  gefeid  en  particulierlijk 
verklaert  is ,  en  ook  by  verfcheiden  brieven ,  by  fijn 
Hoogheid  aen  de  Staten  en  onderfaten  van  heiwaers- 
over  gefchreven  ,  datterniet  meer  toe  te  feggen  en  is. 
By  welke  fchriften  lichtelijk  verftaen  mach  worden  , 

dat  al  't  gene  de  voornoemde  Staten  feggen  op  dit 
poinct  particulier,  is  van  haer  inventie  als  van  andere 
faken  :  en  dat  fijne  Hoogheid  geen  andere  meninge  of 
wille  gehad  heeft  dan  by  fuik  vertrek^  fijn  perturba- 
teurs  van  de  gemene  rufte  te  beletten  dat  fy  hare  con- 
fpiratie  en  complot  niet  en  fouden  konnen  volbrengen 

en  executeren.  En  dat  hy  't  felve  te  voren  niet  en  heeft 
gecommuniceert  den  Raden  van  State,  in  -een  fake  , 
die  eer  gedaen  dan  gefeid  moft  wefen ,  en  was  niet  van 
node  die  yemand  te  feggen ,  dan  de  gene  die  fulx  moe- 

ten executeren ,  volgende  de  fententie  van  feker  wij- 
fenRoomfen  Capitein,  die  plach  te  feggen,  dat  in- 

dien hy  geweten  hadde,  dat  fijn  hemde  fijn  fecreet  had- 

de geweten ,  foude  't  felve  in  't  vier  geworpen  hebben. 

3^at  boo?tg  bp  De  Staten  gefeiD  toerD  /  Dat  Boetoel 
fijn  J^oogBeiD  ficïj  fimuïeerDe  te  toillen  continueren 
om  Den  peïjs  te  p^actiferen  /  Dat  Bp  nocBtang  alle  con* 
Ditien  Die  Bern  De  «Staten  boo^ftelben/om  Bern  conten? 
tement  te  geben/rejecteerbe/  niet  toillenbe  noemen 
D'auteurtfban  Deconfpiratie/  BebbenDe  Bern  ooft  ge? 
p?efenteert  300  fcButtenofBarguebufierg/bobenfijtt 
ojbinaiï.ö  guarDe. 

3©aerop  ter  amtooo?betoerbe  gefeiD/ 
Datbyde  fchriften  fuccefïïvelijk  by  fijn  Hoogheid 

aen  de  Staten  gefonden  ,  men  opentlijk  kan  verftaen 
al 't  contrarie  van 't  gene  des  voorfz  is,  en  dat  hy  fich 

ge". 

(F.»? 
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geforffeert  en  gepijnigt  heeft  ,  om  alle  de  gefchillen  te 
accorderen  :  ja  fo  verde  dat  hy  fich  fulx  te  buiten  ge- 
gaen  heeft,  datmen  met  recht  foude  mogen  feggen , 
dat  hy  te  veel  tegens  de  autoriteit  van  den  Conink  ge- 
daen  heeft:  daer  ter  contrarie  de  Staten  betoont  heb- 

ben hen  fo  traeg ,  hertneckig,  engunftig  favorifereh- 
de  de  onrechte  adien  van  den  Prince  van  Orangien, 
en  hoe  fijn  Hoogheid  fich  meer  wilde  voegen  en  ac- 

commoderen ,  hoe  de  Staten  fich  meer  fchenen  te  wil- 
len deinfen  en  achterwaers  gaen ,  met  nieuwe  fwarig- 

heden ,  en  ongehoorde  petiticn  en  eiffchen  voorts  te 
ftellen:  ert  van 't  noemen  van  de  auteurs  van  decori- 
fpiratie  tegens  fijn  perfoon,  verftond  't  felve  te  vergeefs 
te  wefert  ,  en  dat  tegens  de  felve  geen  demonftratie  ge- 
daen  en  foüde  worden,  niet  meer  dan  men  tevoren 
gedaen  en  hadde ,  als  den  Raed  van  State  gevangen 
Werd,  by  Glimes,  Bloyereen  andere  fulke  kleine  ge- 
fellen ,  en  niet  te  min  haddenfe  noch  namaels ,  by  fijn 

brieven  van  den  24  Auguftigenoemt,daerin  men  be- 
vinden fal  dat  de  Prince  van  Orangidn,  Aldegonde, 

Theron  en  ander  diergelijkefactieufemenfchen  fijne 
minifiers  en  dienaersdefc  bofeen  verdoemelijkecon- 
fpiratie  gecomplotteert  en  gemachineert  hadden,  heb- 

bende ook  genoemt  de  denunciateurs  van  dien  ,  van 
de  welke  fy  konden  weten  de  redenen  van  haer  weten- 
fchap.  Dan  in  plaetfe  van  fich  daer  op  te  informeren 
of  recht  doen ,  hebben  gefeid ,  dat  nadien  fulke  Heeren 
denunciateurs  forge  droegen  voor  fijn  perfoon ,  datter 
niet  te  vrefen  noch  beduchten  en  was ,  en  in  plaetfe 
van  tegen  den  voornoemde  Orangien  eenige  demon- 

ftratie te  doen ,  hebben  den  ielven  ontboden ,  ge-  eert 
en  gecarefTeert ,  en  hem  gemaekt  en  gecommitteert 
Ruwaert  van  Braband  :  en  den  voornoemden  Theron 

en  Aldegonde  dagelijx  in  hare  yergaderinge  ontfan- 

gen. .    . 
€n  aengaenbeDeböö2f5guarbe  ban  300  febutten 

of  barrjuebufierg  bp  De  Staten  acp2cfentecrt  /  om  fijn 
§|oog6eiD  te  Doen  toeDeröeren  tot  25?ufifel. 

ïDcrD  gcanttuoo2ü/ 

Dat 't  felve  was  den  rechten  weg  om  fijn  Hoogheid 
opentlijk  te  bedriegen ,  en  in  gevankenifTe  te  brengen, 
hem  willende  doen  wederkeren  onder  een  gemeente 
fogrotelijkopgeroeiten  getumultueert,en  fonderlin- 
ge  als  de  Capkeinen  en  foldaten  waren  ten  keure  en  de- 

votie van  de  voornoemde  Staten,  en  confecutivelijk 
van  die  van  BrufTel. 

13*  ooft  (feggenfe)  grote  gec&ernieert  fpot/  bat 
öe  <$taten  fijn  ̂ oogbciD  toefcljjtjben  contrabentie  te 

gen  't  tractact  ban  De  pacificatie  /  aengaenbe  ban  fijn belofte  ban  reenten  jufïicieteDoenen  aDminifïreren 
ober  het  &paen$  hriigo  -boib  /  en  folbaten/  iner  te  bo - 
rentf  geplcegt/  en  Dat  ba  noebtantf  aenben&onirtft 
bp  foieben  De  felbe  babbc  gcrecommanbeert  bare 
Öienften  /  fupplicerenDc  feer  gimftelijn  /  en  faborabe- 
ïnfe  om  De  felbe  merecben  en  recompenfien  te  Doen 
De&ben. 

Want  niemand  (feggenfe)  en  kan  lochenen  ,  dat 
nadien  fijn  Hoogheid  fo  groten  hoop  van  gealtereerde 
Spangiaerden ,  met  fulker  moeite  hadde  doen  vertrec- 
ken,daer  eenige  van  dien  hem  fo  wel  gedragen  hadden, 
fijn  Hoogheid  en  kondeniet  min  doen  dan  de  voorfz 
Hoofden.  Overfte  en  krijgfluiden  ( om  hen  vertrek  te 
beter  te  vorderen )  aen  fijne  Majefteit  te  recomman- 

deren,' 't  welk  niet  prcjudiciabel  en  was  tegen 't  gene nader  hand  foude  mogen  blijken,  by  rechtelijke  infor- matien. 

>Dc  Staten  (feggenfe )  toiiien  fijn  l^oogïjeib  m 
nocb  beladen/  Dat  bp  Oen  quabe  totlle  en  affectie toe* 
geD:agen  fouDe  bebben  /  om  Dat  bp  't  aen  Den  ïsoninH en  anDere  opentlijb  gefeib  en  bcrhlaert  fouDe  bebben : 
bat  na  fijn  naturel  bp  nieten  nonbe  bertnagen  fül&e 
leDige  maniere  ban  goubemementeban  bertoaerö- 
ober  /  nocb  00b  langer  te  bonnen  berD2agen  De  in- 
Digniteiten  en  onbeD0O?pï)eDen  Diemen  tegens  öcm II.  DgqL 

geb2uibte  /  feggenbe  bat  fijn  patientie  bertoonncn 

3£aer  op  toerD  geanttooo?D/ 
Dat  uit  de  felve  brieven  men  niet  gelochenen  kan  } 

dat  aenmerkende  fijn  Hoogheid  het  weinig  refpect 
datmen  droeg  tot  Godes  dienft,  en  van  denConink, 
en  ïndigniteiten  die  hy  dagelijx  moftc  lijden,  tegens 
fijn  naturel  en  conditie ,  en  datmen  van  foóngehoor- fameonderfaten  geen  eerlijke  aften  en  konde  verwach- 

ten of  verhopen ,  heeft  fijn  Majefteit  daer  van  bericht 
en  geadverteert  •  daer  toe  hy  verobligeert  en  verbon- den was  by  alle  Geeftelijke  en  Wereldlijke  rechten. 
Daer  uit  men  geenfins  en  kan  infereren  dat  hydefe 
Landen  eenige  oorloge  voordochte  of  prepareerde  j 
want  indien  hy  fulx  in  den  wille  gehad  hadde,  en  fou- de nimmermeer  de  Spangiaerts  uit  de  felve  hebben 
doen  vertrecken  ,  gemerkt  hy  fulke  menigte  van  fó 
ervaren  en  ge-experimenteerde  foldaten  by  hem  had- de, ook  fofterke  en  importante  fleden  en  plaetfen, 
en  fo  veel  avantage  en  voordeelsom  den  krijg  en  oor- 

log te  voleinden. 

<0p'tgeen  be  Staten  feggen  /  Dat  fijn  Hoogöefö meteenenfeelpoincten  fouDeftonnenallegeren/  Daec 
mfpficl)  bergeten  ofte  ontgaen  «ebben  m  Bunbebotr. 
€>on  Dat  fp  gep^efenteert  öaDDen/  inDien  De  ëjtnee ban  Orangien/  en  De  Staten  ban  ̂ ollanb  en  ̂ ee* 
lanö  eenige  poincten  ban  De  pacificatie  ban  <©ent  niet 
bolbaen  en  fjaDDen/  metten  felben  (ulctefianDelen/ 
Dat  fp  Die  tot  reDen  brengen  fouben; 

^aec  tegens  toerD  geanttooo?D/ 

Dat  contrarie  by 't  voorgaende  verhael  vermeit  is, niet  VBn  een  of  twe  poindten ,  maer  by  naer  van  alles  , 
en  dat  daer-en-boven  devoorfchreven  Staten  niet  en 
hebben  geceffeert  te  favoriferen  de  partie  van  den 
Prince  van  Orangien  en  fijne  aenhangereh,  en  fijne 
Majefteits  rechten  en  autoriteit ,  en  van  fijnen  Stad- 

houder te  wedervechten,  gelijk  fy  ook  betoont  heb- 
ben, als  fijn  Hoogheid  hen  heeft  doen  communice- 

ren de  poinclen  daer  in  de  Prince  van  Orangien  die 
van  Holland  en  Zeeland  opentlijk  hadden  gevioleerc 
en  geattenteert  tegens  't  voorfchreven  tractaet ,  fo  wel by  deftructie  van  kerken  en  kloofters,  alienatien  van 
geeftelij  ke  goederen ,  als  van  't  ftuk  van  Amfterdam  , Utrecht ,  nieuwe  fortificatie ,  ufurpatien  van  fterkten 
in  Braband ,  detentie  van  Nieupoort  in  Vlaenderen  , 
opftellen  van  impofitien ,  van  accijfen  en  gabellen  , 
en  diverfe  andere,  en  hebben 't  felve  geen  fins  geacht, om  hem  met  fijn  Majeft.  te  voegen ,  om  de  reden  daer van  te  krijgen. 

<en  maaenbe  mit  en  berBael  ban  etujRé  tóebea 
ban  fijn  Utëajefleit  /  Die  fp  feggen  genomen  en  getnter* 
cipieertteljebben. 

Waerop,  alfomen  de  brieven  niet  gefien  en  heeft,' maer  dat  fy  die  houden  onder  hen,  men  niet  anders  en 
kan  feggen,  dan  datfehaer  felfs  belaften  van  valfheid 
en  van  crijm  laf*  Majejiatis,  by  fulke  interceptie  en 
ouverture  van  fijn  Majefteits  brieven ,  en  fonderlinge 
eer  datmen  gekomen  was  totdefeinbrake  enrupture, 
en  dat  niet  te  geloven  en  ist  dat  van  fo  wijfen  en  gena- 
digen  Prince ,  als  de  Konink ,  iet  anders  foude  proce- 

deren dan 't  gene  defmen  behoorde  te  feggen,  of  te 
fchrijven,  gelijk  in 't  fien  van  de  voorfz  brieven  foude 
mogen  blijken :  't  welk  mogelijk  oorfake  is}  waerom  de 
Staten  die  niet  in 't  licht  en  hebben  gebracht  gelijkfe van  andere  gedaen  hebben. 

3&at  boo?t$  be  boo^  «Staten  boo?een  p?incipael 
funbament  ban  baer  fuftificatie  feggen  /  baerom  fp  be 
toapenen  bebben  aengenomen/  bat  fijn  ̂ oogbeib  toe* 
Detom  beeft  owbobcn  en  Doen  bomen  De  Spangiaec* 
Den/geftoojenbpanDen  Des  ©aDerlanDoytegen  fijn  ge=> 
f  toojen  belofte. 

3>acr  op  toerD  geanttooo^D/ 

Dat  de  Staten  fijn  Hoogheid  tot  fuiken  nood  ge- 

bracht hebben,dat  hy  't  felve  heeft  moeten  doen  tot  fijn 
5Pfff  *  wettige 
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Het  eifcte  Boek, 

wetti<*<*  befcherminge  ,  niet  alleen  van  fijn  perfoon,  |  de  wapenen  aen  te  nemen,  en  confequenrelijk,  regens 

maervan  *s  Coninx  ftaet,  en  om  de  Catholijke  I^oom-  j  hen  eigen  Vaderland :  niet  anders  Toekende  dan  de  gan- 

fe  Religie  te  onderhouden:  want  nadien  de  Staten  tot- 

tetfeit'vande  wapenen  fijn  gekomen,  hen  prepare- 
rende met  alle  hun  kracht  en  macht  totter  oorloge, 

hebbende  ( boven  de  regimenten ,  die  fy  in  de  laetfte 

oorloge  gehad  hebben)  als  noch  aengenomen  en  
be- 

fleld  veel  andere  nieuwe  krijglluiden ,  fo  van  binnen  als 

van  buiten  's  lands,  ja  ook  Francoyfen  ,  Engclfenen 

Schotten  houdende  leger ,  en  occuperende  vlecken 
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en  plaetfen  in  's  Coninx  Landen  ,  dreigende  hem  met 
forfe  uitten  Lande  te  verdrijven  ,  en  uit  fijn  handen 

te  benemen  de  Stad  en'tCafteel  van  Namen,  en  an- 
der plaetfen  den  Conink  toebehorende  ,  fo  ift  billik 

en  redelijk  dat  de  Catholijxe  Roomfe  Religie,  d'au- 
toriteit  en  Landen  van  fijne  Majefteit  ,  métten  per- 

foon van  fijn  Hoogheid  ,  hen  verweren  en  defende- 

ren  ,  tegens-  zijne  rebelle  en  wederfpannige  :  des  te 
meer  fo  de  voorfchreven  Staten  gepractifeert  of  met 

gelden  beloften  gecorrumpeert  hadden  de  Walfefol- 
daten  ,  als  doen  fijne  Majefteit  dienende,  mits  wel- 

ken confecutivelijk  geen  ander  middel  aldaer  en  was 

dan  de  voorfchreven  Spangiaerden  te  doen  wederko- 
men, en  die  te  gebruiken  niet  om  eeuwig  te  blijven, 

maer  tot  dat  den  krijg  fal  geeindigt  fijn. 

'€  gene  tic  Staten  5«n  ̂ cooDciö  objecterew  öat  l)p 
tie  ©jobmctalc  gouberïtemcntcn  aen  centge  gcrarifc 
teert  fouöcBebbcn  fonöccöe  bergaöeringe  öer<0ene* 
ralc  staten  S  ücutoacDtcn  /  tottcn  toclucn  fulBc  fafeen 
gecemitteett  toacen. 

3^aer  op  tocctB  geanttóoo?t/ 

Dat  dit  niet  weert  en  is  geallegeert  te  werden,  want 

alwaertfo,envaltdaer  in  geen  contraventie tegen  het 

tra&aet,  maer  eer  confirmatie  en  amplificatie  van  't  ge- 
ne des  by  de  voorfz  Staten  durende  de  troublen  gedaen 

hadde  ge  weeft. 

«©p'tgeen  3ü«  Hoügöeiö  foube  gefcbjebentjebben 
aen  öe  Uetfecinne  fect  ignormmeufelijö  en  fctjantialeu; 
fclnntoanöe  Staten. 

a©ecögeanttooo?t. 
Dat  de  Staten  behoorden  te  confidereren  ,  dat  defe 

brieven  gefchreven  fijn  den  14  Augufti  leftleden ,  drie 

weken  na  den  dag  van 't  inkomen  van  fijn  Hoogheid 

op  't  voorfz.  Cafteel ,  als  doen  alle  faken  in  vier  en  oor- 

loge waren  van  wegen  de  Staten,  wefende  alledecon- 
juratien  en  confpiratien  tegen  fijn  perfoon  ontdekt ,  en 
hebbende  occafie  om  aen  de  Majeft.  van  de  Keifermne 

fijnfufterte  fchrijven,  en  mocht  niet  min  doen,  dan 

haer  te  reprefenteren  den  gehelen  ftaet  defer  Landen, 

pryfende  den  gene  die  hem  byftonden,en  feggende  van 

d'andere't  geen  fy  verdienden. 

fche  ruine ,  deftructie  en  bederfeniffe  van  dien ,  hen 

ftellende  onder  de  protectie  van  haren  meeften  en  ge- 
fvvoren  vyanden. 

En  blijkt  ook,  dat  feer  onbillijk  en  onredelijk  waren 
alle'de  cifchen  en  petitien ,  die  de  voorfchreven  Staten 
hebben  gepretendeert ,  en  by  na  willen  extorqueren 

met  autoriteit  en  forfe  van  fijn  Hoogheid ,  zedert  't  be- 
ginfel  van  defe  lefte  troublen  ,  ten  tijde  de  felve  geen- 
fins  bereet  of  geprepareert  en  was  ter  oorloge :  maer 
willende  haer  accommoderen  tot  alle  billijke  en  rede- 

lijke petitien,  fo  ook  de  Konink 't  felve  begeert.  Op 
welk  fundament  fy  t'elkens  voorts  ftellen  nieuwe  er- 

gere en  onbillijke  pretenlien  dan  te  voren,  om  hem 
regel  en  wet  te  geven  in  fijn  Gouvernement,  en 
de  macht  t'attribueren  aen  andere,  na  haer  belie- 

ven ,  en  te  maken  eenen  populairen  ftaet  vol  van  con- 
fufien. 

't  Welk  al  de  wereld  te  beter  mach  verftaen  by  de 
articulen  die  fy  onlanx  voorgehouden  hebben  den 
Eerts-hertoge  Mathias  ( daer  van  hier  naer  mentie 

fal  werden  gemaekt  )  den  welken  fy  hebben  doen  ko- 
men fonder  wete  van  den  Konink  en  Keifer ,  om  hem 

te  geven  het  gouvernement  generael  van  de  Landen» 
in  meninge  te  fcheiden  de concordie ,  unie ,  eendrach- 

tigheid en  vrundfchap ,  tuffchen  de  Princen  van  den 
huife  van  Ooftenrijk,  daer  van  de  Konink  het  hooft 
is,  en  van  welke  unie  dependeert  de  welvaert  en 

profperiteit  van  heel  Chriftenrijk.  En  hebben  fich  niet 

gefchaemt  den  felven  Eerts-hertog  voor  te  houden 
articulen  fo  exorbitant ,  ongecoftumeert ,  onbillijk 

en  onredelijk  ,  of  fy  noit  Prince  of  Heere  gehad 
en  hadden  ,  of  als  noch  en  hadden ,  geen  verhael 

makende  in  eenige  der  felver  articulen  ,  noch  van 

de  Religie ,  noch  van  de  autoriteit  van  den  Konink , 

maer  alleenlijk  orri  hare  macht  te  veftigen  en  ftabi- lieren. 

Mits  welken  ( feggenfe )  de  impertinentie  van  de 

proteftatie  en  invocatie  van  hulpe,  die  de  voorfchre- 
ven Staten  doen  aen  alle  Princen,  Furften  en  Poten- 

taten opentlijk  ontdekt  werd  ,  en  dat  de  voornoemde 
Don  Iohan  met  meerder  redenen  recht  mach  prote- 
fteren  voor  God ,  en  alle  Princen  ,  Furften ,  Staten 

en  Potentaten ,  en  alle  de  wereld :  dat  de  voorfchre- 
ven Staten ,  Prince  van  Orangien  en  fijne  aenhangers, 

oorfaek  en  occafie  zijn,  en  alleen  auteurs  van  alle  mi- 

ferien  ,  ellendigheden  ,  calamiteiten ,  ruine  en  ver- 

derfeniffedie  apparent  zijn ,  en  men  fekerlijk  verwach- 
ten moet  door  defe  twedracht,  divifie  en  inlandfe  oor- 

loge, over  geheel  Chriftenrijk  en  fonderlinge  in  defe 
Nederlanden ,  indien  God  almachtig  daer  in  niet  en 
verfie  en  remediere,  en  de  felve  Staten  en  onderfaten 
hare  fauten  en  erreuren  doet  bekennen ,  hen  wederom 
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mripre  f  ceen  iv  veraienucn.  (  —•-.■••.*-.-«•*-. —  1         -  '  .     . 

Bvalft  welke  (Lgenfe)  magmen  klaerlijk  en  opent-    begevende  onder  de  hand  ,  
macht  en  autoriteit  van oy  ai  l  wcits.c  vk-33  )         »_,,,.   ,   ...         i„„    rr  nn;n|,   h-srpn   narmir  libn    Prince  en  OVerften 

lijk  fien  en  verftaen  ,  wiens  fchuld  het  is  van  de  ruptu- 
re  en  inbrake  van  den  vrede  ,  en  wie  oorfaek  gege- 
veh  heeft  van  diffidentie  ,  hebbende  de  Heere  Don 

Jan  voor  en  na  fijn  gouvernement  hem  gedragen ,  met 

fulke  forgvuldigheid  om  alle  faken  by  hem  belooft 

t'onderhouden ,  op  dat  de  Catholijke  Roomfe  Reli- 

gie ,  mette  autoriteit  en  gehoorfaemheid  zijn  Maje- 

fceitby  fijn  onderfaten  toebehorende,  bewaert  enge- 
confer veert  te  worden  ,  darmen  hem  niet  en  foude 

konnen  imputeren ,  noch  ook  van  hem  begeren ,  hy 

en  hevet  al  gedaen  ,  en  ganfchelijk  volbracht.  Daer 
ter  contrarie  de  Prince  van  Orangien,  fijne  fauteurs 

en  dienaers ,  niet  geceffeert  en  hebben ,  federt  de  kom- 
ftevanden  Heere  Don  Jan ,  alle  faken  te  troubleren 

en  in  roere  te  ftellen  ,  tot  gehele  deftruclie  en  verderf- 
fenifle  van  de  voorfchreven  Religie,  en  fubyerfie  van 

fijne  Majefteits  autoriteit  ,  en  van  de  gemencn  ftaet 

defer  Landen ,  't  welk  de  voorfchreven  Staten  niet  al- 
ken niet  en  hebben  belet ,  maer  hebben  in  alles  gefavo- 

rifeert  en  geaflifteert  deaenflagen  van  de  voornoemde 

Prince  van  Orangien,  verlatende  en  abandonnerende 

de  partic  van  haren  natuerlij  ken  Prince,  en  van  fijnen 

Stadhouder  Generael ,  om  tegens  hem  te  rebelleren  en 

den  Konink  haren  natuurlijken  Prince  en  overften 
Heere. 

En  voor  befluit  werd  gefeid  ,  dar  Don  Iohan  is 

gedrongen  en  geforceert ,  tegen  fijnen  wil  en  tot  fijn 

groot  leedwefen ,  en  door  pure  necefïïteit ,  de  voor- 
fchreven Spangiaerden  tegenwoordig  te  doen  weder- 

komen ,  die  airede  tot  in  Italien  getrocken  waren  ,  in 

meninge  aldaer  en  in  andere  plaetfen  fijne  Majefteit  te 
dienen ,  om  hem  te  verweren  en  defenderen  tegens 

de  krachp ,  violentie ,  en  geweld ,  die  de  voorfchre- 
ven Staten  en  Prince  van  Orangien  en  haer  aenhan- 

geren ,  opgerecht  en  gedrefTeert  hebben ,  en  als  noch 
oprechten  en  drefferen,  niet  alleenlijk  tegen  hem, 

maer  principalijk  t'n  'dire&elijk  tegen  God,  den 
Konink  ,  en  fijn  autoriteit  :  en  gemerkt  datmen 

met  genade  en  foetigheid  de  faken  niet  en  konde  re- 
medieren, gelijk  hy  en  den  Conink  altijd  gefocht 

hebben  ,  heeftmen  eintelijk  genodigt  geweeft  tot- 

te  wapenen  en  forfe  te  komen  ,  en  fich  liever  te 

behelpen  met  natuurlijke  onderfaten  van  den  Co- 
nink, dan  met  ketters,  heretijken  enfchifmatijken, 

fo  de  adverfariffen  en  vyanden  doen.  Des  niet  tegen- 

ftaende  mogen  fich  de  onderfaten  van  hcrwaers-over 

fo 



ïïll Öorfpronk  der  Nederlanciïe  Beroerten. 
fo  verfekert  houden  van  de  genade  en  goedertierenheid 

van  fijne  Majefteir ,  dat  indien  fy  hen  felven  willen  be- 
ken nen,en  fich  reduceren  en  ergeven  onder  de  gehoor- 

faemheid  der  felver,fal  ganfch  veer4ig  wefenomde 

felve  mer  alle  gratie  en  genade  te  ontfangen ,  vergeten- 
de alle  voorleden  faken  ,  en  de  felve  regerende  met  alle 

foetigheid,  by  recht  en  juftitie  na  uitwijfen  van  de  rech- 
ten ,  privilegiën  ,  coftumen ,  ufantien ,  en  oude  herko- 

men der  felver  landen ,  en  fo  ten  tijde  van  Hoogl.  Ged. 
Keiler  Carel  de  vijfde  des  naems ,  fijn  Vader ,  gedaen  is 
geweeft.  So  dattet  in  de  macht  is  van  de  onderfaten, 

't  zy  in  't  generael  of  particulier,  te  mogen  genieten  van 
de  weldaed  en  beneficie  van  den  peife ,  doende  alleen- 

lijk 't  gene  fy  van  rechtswegen,  foGeeftehjkalsWe- 
reltlijkfchuldigzijn  tedoen,waer  toefo  wel  fijn  Ma- 
jcfteit,als  lijn  Hoogheid  niet  gelaten  noch  geceffeert 
en  hebben  de  felve  te  vermanen  by  alle  goede  middelen 
en  prefentatien  voren  verhaeit. 

7&it  ft  fcmmartc  al  't  gene  /  uit  ben  name  Dan  3&on 
gan  tegen  fictbifeGuro'  en  jufïifiratic  Dan  De  Staten 
generael  ttf  uitgegeDen  cn  geantn?oo?b  /  in'tfcöelne niet  achtergelaten  is  De  Staten  <0cneracl/  Den  $2in* 
rcban*öranoicn/  Staten  Dan  ̂ olianD  enEeelanD/ 
Dcfcfiulö  op  te  leggen  Dan  Djeninge  Dan  Den  peitfen 
D?cbe  /  en  35on  gian  Daec  Dan  te  ontfcDulbigen :  bocD 
Doe  blau  De  felDe  ontfcljulbigingcn  3ijn/  nan  feer  licïjte* 
lijnen  uit  begcfclttiften  acn  bcibe3ijben  Doo?tgeb?acBt 
en  begefcOicbcnifTen  fclfïef/  Derftaen  en  gcoo?bcelt  toer* 
Den:  'ttè  ontf  genoeg  batfcopfe  ten  DeiDcn3ijbcnop* 
recuteiiju  en  onpartijbclijtt  Derfjaelt  Deöbcn.  $u  tolt 
len  D3p  Doo?t$  tot  anDcre  fancn  nomen. 

D<£  #2ince  Dan  <0rangicn  en  Staten  Dan  ïfollanD 
en  ̂ celanb  Dabben  Den  tot  Dcrfcftciben  reifen  De* 

felacgt  acn  De  &tatm  <©enerael  Dan  Dat  De  $20bincie 
Dan  arrecDtnocïj  niet  en  toag  genomen  onber  fijn  gou- 
Dernemcnt  /  en  DcrfcïjeiDen  tnjtantten  Daerom  geDaen 
fjebbenbc/  fo  io  nocötantf  niet  jegenflaenbe  Die  Dan  Den 
Habeban  &tate  Defanc  gaerne  nocf)  langer  öabben 
geretarbeert  en  uitgcftelt  totte  bergaDeringe  Der  Sta- 

ten <0eneracl/  fuftinerenbe  DatDefe  fafeenietenmag 
begrepen  onDccïjet  feDenftc  artieul  Dan  De  pacfiicatie 
Dan<£5ent/om  te  nemen  fatigfactie  Dan  Den  3&2fnce 
Dan  <0rangien/  ten  fijne  fi»  Den  fouDen  geDen  onDer  fijn 
gouDernement  /  bp  be  Staten  «Benerael  Decflaen  /  Dat 

fp  onDer  'tfelDe  gouDernement  DanDen$2inccmoe* 
ften  Domen.  <£n  alfo  De  D002f3  $?ince  De  Staten  Dan 
atrecDtbcbefommeren  om  fatiöfactie  te  nomen  ont* 
fangen  /  en  Dat  fn  Daerop  Dergabert  toaren  tot  Der* 
fcDciben  reifen :  Ijebben  fp  ecauefte  acn  be  Staten  <ö5e* 
nerael  gcp2cfcnteert/  en  Derfor Dten  Derularinge  Dan  be 

felDe/  óf  fp  fouben  bcDoccn  te  Domen  onber  't  gouDer* 
nement  Dan  ben  Doo2f3  f&tnce  en  Dan  ben  felDen  fati£* 
factk  fouben  ontfangen  /  Dolgcnbe  'tfcbenfte  artieul 
Dan  be  pacificatie  Dan  <0ent :  Daer  op  be  Staten  <0c* 
nerael  Du  ?CpoftiUc  Dcrnlacrt  nebben  te  confenteren/ 
bat  be  Staten  Dan  Htrecïit  fatïtffactie  fouDen  mogen 
ontfangen  ban  Den  $)2incc  optc  articulen  Den  getoont. 
3E>icn  Doigenbe  fo  3ün  einblijn  gebeputeert  bp  be  Doo?f3 
Staten  Dan  tltrccnt  /  ̂eere  tf\oti$  ̂ eermale/  Cario* 
niften  €reforier  Dan  ©ubcinunfter/^BonnfjecrJPre* 
DcctD  uitten  €ngc  /  en  IReefïcr  Jploctjff  (€\)ir\  I  31bbo* 
caet  Dan  te  Staten  Doo2f3/  met  San  <3tacobf5.  Dan 
Ecetnput  /  een  Dan  be  borger  ï^opluiben  /  \jc  fcoclnc  bp 
ben  P2inee  fijn  genomen  tot  2&2uflel/en  naerDeleeh 
Derfcljciben  communfeatien  ober  en  DieDer  oDer  ge* 
ïjouben  /  fo  i$  cinbhjn  be  felDe  bcffoten  /  en  bp  gefcD?if* 
te  geflelt  in  De  naDolgcnbe  maniere  en  fo^me. 

ünTjouï)    A  Lfo  de  Staten  van  den  lande  van  Utrecht  navolgen- 

farfi-e  i'ec^e^om  marie  van  Wegen  den  doorluchtigen  en 
fartte  bic  hooggeboren  Vorft  en  Heere  Willem  byder  gratie 
ban  IQ*   Gods  Princevan  Orangien  ,  Grave  van  Naffau ,  &c. 
bdcent-  a's^ra<^'loudcr  cn  Capitein  Generael  vanden  Lande 

van  Holland, Zeelanden  Utrecht &c.  gedaen,  haer- 
Juidcr  gecommitteerde  ,  namelijk  Heer  en  Meefter 
FlorisHeermale,Canonikcn  Trcforier  'tOudemun- 
ftcr  t'Utrccht  3  cn  Meefter  Floris  Thin  haer-luider II.  Deel 
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Advocaet  inde  maend  van  September leftleden aen 
den  felven  Heere  Prince  gefonden  hadden  tot  S.  Geer- 
truidenberge  met  brieven  van  credentie,  inftruclieen 
fekerearticulendaerop  fy  begeerden  hen  luiden  fatis- 
faclie  gedaen  te  werden ,  en  onder  de  welke  fy  bereid 
waren  henluiden  volgende  't  fevenfte  artieul  van  de  pa- cificatie tot  Gent  gemaekt ,  en  fijn  Excell.  commiffie  te 
begeven  onder 't  gouvernement  van  fijn  Excell.  welke articulen  fijn  Excell.  doen  beantwoorden  hadde.  En  de 
voorfz  antwoorde  by  de  voorfz.  Gedeputeerden  airn  de 
voorfz  Staten  van  Utrecht  weder  opgebracht  en  byde 
felve  geexamineert  zijnde,  hadden  de  felve  Staten  van 
Utrecht  wederom  aen  fijn  Excell.  gefonden  den  voor- 

noemden Heereen  Meefter  Floris  Heermale,  Jonk- 
heer Frederik  uitten  Enge,  Meefter  Floris  Thin,  en 

Johan  Jacobfz.  v an  Leemput ,  een  van  de  borger  Hop- 
luidender  ftad  Utrecht,  met  brieven  van  credentie, 
acte  van  commifiie  van  de  voorfz  Staten  vanden  iS 
dag  van  de  maend  van  September  voorfz  en  fekere  in- 
ftru&ie.  Van  welke  commiffie  den  teneur  van  woorde 
tewoordehierna  volgt.  Op  huiden  den  28  dag  van 

Septembri  fo  fijn  de  Staten  'slandsvan  Utrecht  gere- 
folveert  ,  dat  men  deputeren  fal  Commiffarifcn  mee 
een  van  de  borger  Hopluiden  ,  die  mette  poinclenen 
articulen  van  fatisfactie,  by  fijn  Excel),  onlanx  aen  de 
voorfz  Staten  gefonden,  by  de  felve  fijne  Excell.  ter- 
ftond  reifen  fullen ,  en  abfolutclijk  met  fijn  Excell.  daer 
op  accorderen ,  de  felve  te  fluiten,  en  behoorlijke  brie- 

ven by  fijn  Excell.  Staten  van  Holland  en  Zeeland  daer 
op  te  doen  expediëren  :  en  hebben  te  dien  einde  ge- 
committeert  en  committeren  bydefenden  waerdigen 
Heere  Meefter  Floris  Heermale,CanonikenTrefo- 
riert'Oudemunftert'Utrecht,  Jonkheer  Frederik  uit- 

ten Enge ,  en  Meefter  Floris  Thin  ,  haer-luider  Advo- 
caet ,  met  Jan  Jacobfz.  van  Leemput ,  een  van  de  bor- 

ger Hopluiden.  Adlum  ut  fupra,  mijn  prefent  en  on- 
dertekent Lamjweerde.  So  ift  dat  na  eenige  monde- 

linge en  fchriftelijke  communicatie  ten  wederzijden 
gedaen ,  eindlijken  tufïchen  den  voornoemden  Heere 
Prince ,  Staten  van  Hollanden  Zeeland  ter  eenre,  en 
de  voorfz  Gedeputeerden  van  den  Staten  van  Utrecht 
in  de  naem  van  de  felve  Staten  ter  andere  zijde ,  verac- 
cordeert  en  gefloten  zijn  ,  gelijk  fy  by  defen  accorderen 
en  fluiten  de  poinclen  en  articulen  hierna  volgende. 

1.  In  den  eerften ,  dat  zijn  Excell.  in  de  ftad,  ftcden, 
en  landen  van  Utrecht,  niet  en  fal  behinderen  nochte 
beletten ,  laten  behinderen  noch  beletten  ,  de  Roomlë 
Religie ,  als  die  boven  menfehen  memorie  tot  noch  toe 
aldaer  geobferveert  en  onderhouden  is  geweeft. 

2.  JVlaer  fal  fijn  Excell.  met  fijn  autoriteit  en  macht 

helpen  weeren  ,  cn  de  Officieren,  Jufticieren  en  Magi- 
ftraten  handhouden,  ftijven  cn  fterken  jegens  alle  de 
gene  die  eenige  attentatie  jegens  de  gemene  rufteen 
vrede ,  en  fonderlinge  jegens  de  Catholijke  en  Roomfe 
Religie ,  en  exercitien  van  dien  fouden  willen  doen,  en 
ook  allen  den  genen  die  jemand  uit  oorfake  van  de 

voorfz  Religie  foude  irriteren  of  injurieren,  met  woor- 
den of  werken ,  of  mer  gelijke  actie  fchandaliferen. 

3.  Salooktegensden  felfdendeordinarisGeeftelijk- 

heid  mette  Ma^iftraten  van  der  ftad  en  fteden  's  lands 
van  Utrecht,  t'famentlijk  en  een  jeder  in  fijn  regard, 
na  ouder  gewoonte  geautorifeert  zijn  te  ordonneren  en 
executeren  al  fulke  boeten ,  breuken ,  amenden  ( niet 
jegens  de  pacificatie  zijnde)  als  fy  luiden  ook  na  ouder 
gebruik  bevinden  fullen  te  behoren ,  en  fal  fijn  Excell. 
daer  toe  doen,  endoen  doen,  alle  mogelijke  byftand 
en  afTiftentie ,  wel  verftaende  dat  volgende  de  pacifica- 

tie van  Gent  eenjegelijk,  van  wat  conditie  ofqualiteit 
hy  zy ,  vermogen  fal  vry  en  vrank  te  wonen ,  hanteren 
cn  trafficqueren  ,  koopmanfche  wijfe  of  andcis,  fonder 
teftaen  toteenig  begrijp, captic of  pericule,  wcfende 
ook  tot  hacr-luiden  meerder  verfekerthcidgefufben-  (f.  301) 

deert  de  placcaten  op  'tftuk  van  hercfic  gemaekt  cn 
't  gevolg  van  dien  ,  cn  dat  men  hem  fo  wel  in  defen  als 
in  alle  andere  fal  reguleren  na  inhoud  vaji  de  voorfz  pa- 

cificatie tot  Gent  gemaekt. 
4.  Dat  fijn  Excell.  komende  binnen  Utrecht,  of  in 

de  fteden  van  de  landen  van  dien ,  aldaer  fal  komen 

ff  ff  3  fon- 
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fonder  eenig  krijgsvolk  of  garnifoen,  ten  warebycon- 
ient  van  delelve ,  nochtans  wel  mette  perfonen  van  (ijn 

familie,  onder  welke  familie  van  fijn  Excell.of  ander- 

fins nochtans  binnen  de  voorfz  ftad  en  fteden  vanU- 

trecht  niet  en  fullen  komen  eenige  perfonen,  die  in 

Holland  ,  Zeeland  of  elders  geweeftzijn,en  als  noch 

'zijn  Minifters  of  Predicanten  van  contrarie  en  andere 

Religie ,  om  aldaer  eenige  exercitie  te  doen ,  contrarie 

de pacificarie :  fode  voorfz  Staten  fodanige  perfonen 
tot  fuiken  fine  niet  en  begeren  te  lijden  of  toe  te  laten  in 
de  voorfz  Landen  van  Utrecht. 

?.  Des  fullen  de  voorfz  Staten  van  Utrecht  fijn  Ex- 
cellentie komende  binnen  de  ftad,  fteden  en  landen 

van  Utrecht ,  geven  tot  defenfie  van  fijn  perfoon  en  die 

van  fijn  familie  een  honderd  of  meer  notabele  borge- 
ren, fo  veel  fijn  Excell  gelieven  fal :  welverftaendc 

dat  men  ,  komende  fijn  Excell.  binnen  de  ftad ,  fteden 

en  landen  van  Utrecht  ,  nieten  fal  gehouden  zijn  te 

fourieren ,  dan  die  zijn  van  de  ordinaris  familie  van  fijn 
Excellentie. 

6.  Sal  ook  fijn  Excell.  als  Stadhouder  confererende 

eenige  Geeitelijke  bcneficicn,  de  felve  gehouden  wefen 

te  confereren  eenige  perfonen  gequaïificeert  zijnde, 

volgende  de  fundatien  of 't  oude  gebruik ,  wefende  van 
de  voorfz  oude  Catholijke  Roomfe  Religie,  en  voor 

al  fulx  geëxamineert  en  geapprobeert ,  by  mijnhoog- 

weerdige  Heere  den  Aertsbiflchop  van  Utrecht ,  of  fij- 

ne hoog  waerdige  Gecommitteerden:  de  welke  noch- 
tans in  gevalle  van  rejectie  der  geprefenteerde  perfonen 

gehouden  fullen  wefen  fijn  Excell.  te  adverteren  de  re- 
denen die  hen-luiden  daer  toe  gemoveert  hebben. 

7.  En  fal  de  Magiftraet  van  de  ftad,  fteden  en  lan- 
den van  Utrecht  alle  jaers  vernieut  worden  ,  by  fijn 

Excellentie  als  Stadhouder  op  de  gewoonlijke  dagen, 
om  welke  vernieuwinge  te  doen  ,  fullen  die  van  de 

Magiftraet  van  de  ftad  Utrecht  die  in  der  tijd  dienen, 

gefamender  handen  gelijk  fijn  Excell.  alle  jaers  uit  de 
notabelfte ,  verftandigfte  en  vreedfaemfte ,  fo  borge- 
Ten  als  Edelluiden  en  andere  ingefetenen  die  in  de  lan- 

den van  Utrecht  geboren,  of  aldaer  ten  minftenvijf 
jaren  gewoont  hebben ,  en  gegoed  zijn ,  denomineren, 

en  injcriptis  overleveren  40  perfonen  met  vervullin- 

gevan  't  getal  van  de  gene  die  van  de  oude  Magiftraet 
overleden  zijn,  beneffens  dewelke  fijn  Excell.  noch 
nomineren  fal  20  perfonen ,  uit  welke  100 ,  te  weten  : 
ibwel  uitter  Magiftraet  die  in  der  tijd  dient,  als  de  60 
die  daer  toegenomineert  fullen  wefen  ,  in  manieren 
voorfz ,  fijn  Excellentie  40  fal  kiefen  om  voor  dat  jaer 

als  Burgemeefteren ,  Schepenen ,  Cameraers,  en  Ra- 
den der  ftad  Utrecht  te  dienen ,  en  fal  in  de  andere  Ste- 
den van  den  Lande  van  Utrecht  na  advenantvan  het 

getal ,  daer  in  de  Magiftraet  aldaer  confifteert,  van  ge- 
lij  ken  gedaen  werden. 

2.  En  nopende  deftaten  en  officien  ftaende  ter  dif- 
r>ofitievande  Gouverneur  des  Lands  van  Utrecht,  fo 

en  fal  zijn  Excellentie  geen  van  de  honorable  of  voor- 
memfte  confereren  ,  dan  by  advijs  van  de  Staten  van 
Utrecht. 

9.  Sal  voorts  fijn  Excellentie  de  ftad ,  fteden  en  Jan- 

den  van  Utrecht,  mitfgaders  d'ingefetenen  van  dien, 
fo  gccftelijk  als  wecrlijk ,  refpectivelijk  maintineren en 
jhandhouden  111  alle  hare  rechten ,  privilegiën  ,exemp- 
tien ,  vry heden  en  gewoonten ,  die  fy  van  allen  ouden 
tijden  gehad  hebben ,  volgendeden  eed  hen-luiden  by 

lijn  Majefteitgedarn. 
10.  Sal  mede  fijn  Excellentie  geen  placcaten  laten 

uitgaen  of  doen  publiceren  ,  dan  die  by  fijne  Majefteit 
of  den  Gouverneur  Gcnerael  in  der  rijd  geexpedieert 

zijn  jiiitgefondertallulkc  piaccaten  ,als  fijn  Excellen- 
tie als  Stadhouder  van  Utrecht  in  voorgaende  tijden 

gewoonlijk  hgeweeft  te  expediëren ,  of  uit  krachte  van 
lijn  commiffie  vermogen  heeft  te  doen. 

11.  Sijn  Excellentie  fal  in  conformité  van  de  pacifi- 
catie van  Gent ,  de  goederen  ,  als  pachten  ,  cijfen ,  tien- 

den ,  renten  ,  en  alle  andere  goederen  ,  hoe  en  van  wat 
qualiré  die  zijn  ,  en  waerdie  gelegen  mogen  wefen, 
van  de  voorfz  ingefetenen,  fo  gceftclijk  als  weerlijk, 
leggende  in  Holland,  Zeeland, Geaflocieerde en  an- 

dere plaetfen ,  den  fel  ven  vryelijk ,  fo  dk  voor  date  van 
de  traublen  ge  weeft  zijn ,  laten  volgen ,  aentaften ,  ge- 

nieten en  gebruiken,  volgende  haer  brieven  of  pofïef- 
fien ,  daer  in  fy  geweeft  zijn  voor  date  van  de  voorfz 
troublen ,  en  voorfulx  afdoen  alle  beletten  en  molefta- 
tien  den  felven  ingefetenen  daer  in  gedaen  ,  of  noch  ge- 

daen foude  mogen  worden  ,  en  tot  dien  einde  neemt 

fijn  Excellentie  die  van  de  geeftel ijkheid  en  weerlij k- 
heid  refpecti  velijk  en  hare  goederen  in  fij  n  protectie  en 
fauvegarde. 

12.  Belangende  het  achterwcfen  ,  dat  de  borgers 
en  inwoonders  der  ftad ,  fteden  en  landen  van  Utrecht 

ten  achteren  pretenderen  te  zijn  op  de  generale  Staten, 
of  eenige  particuliere  Steden  of  perfonen  in  Holland, 
Zeeland  en  Geafifocieerde  plaetfen  gefeten  ,  fo  dien 

aengaende  gefchilis  tuffchen  de  voornoemde  van  U- 
trecht  en  die  van  Holland  en  Zeeland  &c.  fpruitende 

uit  woorden  van  de  pacificatie,  fal  fijn  Excellentie  de 

hand  houden ,  fo  veel  als  na  recht  en  billikheid  gefchie- 

den  kan,  dat  eenige  gedenomineert  fullen  worden  die 
het  voorfchreven  different  ,  ten  tninften  by  provifie 

decideren  fullen  ,  en  fal  fijn  Excellentie  de  voorfz  inge- 

fetenen fo  geeftelijk  als  wecrlijk,  refpectivelijk  laten 

volgen  alle  hare  voorfz  goederen  metten  vruchtenen 

inkomen  van  dien,  fo  in  Holland,  Zeeland  en  Geaf- 

focieerde  plaetfen  als  elders,  en  ook  in  de  landen  van 

Utrecht  gelegen  ,  alwaert  datfy  luiden  of  eenige  van 
hen  buiten  de  Stad ,  Steden  en  Landen  haer  refidentie 

namen  ,  't  welk  fy  luiden  fullen  mogen  doenonbe- 

kreunt  van  zijn  Excell.of  jemand  anders,  'tly  ook  uit 
wat  fake  dat  foude  mogen  komen  ,  ten  ware  dat  fy  hen 

voegden  met  de  vyanden  van  de  Generale  Staten,  of 

de  vyanden  van  de  Staten  van  Holland,  Zeeland  of  van 

Utrecht.  En  hebben  zijne  Excell.  de  Staten  van  Hol- 
land, Zeelanden  Geaffocieerde,  voor  het  onderhoud 

van defen el x een  vooral  alsprincipael  verbonden , als 

fy  luiden  verbinden  mitfdefen  haerluider  perfonen  en 

goederen  ,  de  felve  fubmitterende  en  onderwerpende tot  correctie  van  allen  hoven ,  rechteren  en  gerechten 

vanganfeh  Nederland,  en  voorts  ook  van  allen  ande- 
ren Heeren,  Vorften,Princen,Rechteren  en  Gerechten 

den  heiligen  Rijke  fubject  zijnde,  om  byden  voorfz 

ingefetenen  fo  geeftelijk  als  weerlijk  ( fo  verre  henlui- 
den  eenig  indracht  of  ongebruik  in  de  voorfz  hare  goe- 

deren ,  vruchten  en  inkomen  gedaen  worden  )  aldaer 

gearrefteert ,  gehouden ,  bekom  men  en  met  recht  aen- 

gefproken  en  gevordert  te  mogen  worden  ,  voor  alful- 
ke  ièhaden  en  intereft  als  de  voorfz  ingefetenen  fogee-. 
ftelijk  als  weerlijk ,  of  eenige  van  hen ,  ter  oorfake  van 

de  voorfz  indracht  of  ongebruik  in  't  generael  of  in  het 
particulier  ,  eenigfins  fullen  mogen  lijden  of  geleden 
hebben  ,  ter  tijd  toe  de  felve  afgedaen  en  hen-luiden  de 
voorfz  fchaden  en  intereffen  verftrekt,en  weder  op- 
gerecht  fullen  zijn.  Renuncierende  tot  dien  einde  van 
de  exceptie  van  divifie ,  en  excuffie ,  en  generalijk  allen 
anderen  exceptien ,  gratiën, privilegiën,  en  behulp  van 
rechten,  dat  hen-luiden  ter  contrarie  van  defen  foude 

mogen  dienen ,  ipn  byfonderden  rechte ,  feggen de  ge- 
nerael renunciatie  geen  plaets  te  hebben  ,  daer  enzy 

eerft  fpeciale  voor  gegaen  ,  met  alle  behoorlijke  renun- 
ciatie in  amplijjim* forma. 

13.  En  of  gebeurde  dat  ter  caufe  van  de  voorfz  goe- 
deren eenige  queftien  of  gefchillen  gevielen,  en  men 

ter  oorfake  van  dien  eenig  proces  foude  moeten  fufti- 
neren ,  lullen  in  fuiken  gevalle  de  klve  proceffen  gein- 
tenteert  en  aengeleid  worden  ter  plaetfe  daer  die  goede- 

ren gelegen  zijn ,  en  voor  den  gene  die  daer  de  juftitie 
bevolen  is ,  welverftaende  nochtans  dat  men  van  fulke 

fenterttien  appelleren  fal,  van  faken  in  Holland  en  Zee- 
land vallende ,  aen  die  van  den  Hove  aldaer,  en  in  Gel- 

derland en  elders elx  in  zijn  refort,  welverftaende  dat 

men  in  faken  van  appellatien  van  den  Hove  van  Hol- 
land hem  fal  reguleren  volgende  de  pacificatie. 

14.  Item  nopende  de  refforten  in  de  faken  fo  geefte- 
lijk ais  weerlijk,  vallende  in  den  lande  van  Utrecht,  fal 

men  onderhouden  en  gebruiken  de  oude  gewoonte. 

1? .  Sijn  Excell.  fal  den  Eertsbiflchop  en  andere  gee- 
ftelijke  perfonen  toelaten  te  exerceren  haer  jurifdictie, 

jegens 
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jegens  de  beneficianten  ,  en  andere  perfonen  profcffie 
makende  van  de  Roomfe  Religie,  ingefeten  zijnde 
van  de  Steden  by  fatisfaclie  onder  het  gouvernement 
van  zijn  Excel,  gekomen  zijnde :  En  nopende  collatien 
van  beneficien ,  ampten  ,  aften  en  diergelijke ,  en  ook 
jus  patror.atus  lakale  ,  fal  daer  in  gevolgt  worden  de 
pacificatie  van  Gent. 

1 6.  En  daer  beneftens  fal  fijn  Excell.  alle  bevelen, 
fententien,  en  cenfuren,  die  by  den  Biffchoppen,  Prela- 

ten en  andere  gecftclijke  perfonen  gepronuncieertful- 
len  zijn  ,  by  den  onderfaten  en  ingefetenen  van  de  lan- 

den van  Utrecht  ,  en  den  ingefetenen  van  de  Steden 
van  Holland  en  Zeeland ,  die  by  fatisfactie  aen  fijn  Ex- 

cellent gekomen  zijn,  en  profcffie  doen  van  deRoom- 
feReligie,  laten  achtervolgen , als  narechte  en  ouder 
gewoonte,  fonder  nochtans  eenige  prejudicie  van  de 
pacificatie  tot  Gent  gemaekt:  en  fullen  fijn  Excell,  die 
van  Holland  ,  Zeeland  en  andere  Geafföcieerde  hen 
daer  in  handhouden  >  en  alle  affiftentie  doen  in  manie- 

ren als  boven. 
17 .  Sijn  Excell.  en  fal  de  voorfz  goederen  van  de  in- 

gefetenen van  de  ftad,  fteden  en  landen  van  Utrecht, 
ïo  geeftelijk  als  wecrlijk ,  gelegen  in  Holland ,  Zeeland 
en  andere  Geafföcieerde  plaetfen  ,  met  geen  vordere 
Jaden  of  fchattingen  befwaren  of  gedogen  befwaert  te 
Wolden,  dan  andere  goederen  van  deRidderfchapen 
ingefetenen  van  Holland,Zeeland  en  haer  Geafföcieer- 

de aldacr  gelegen. 
1 8 .  En  fal  ook  fijn  Excell.  in  de  ftad ,  fteden  en  lan- 

den van  Utrecht  niet  inftellen  eenige  impoflen ,  febat- 
tingen ,  noch  eenige  andere  exactien ,  quotifatien  of  la- 
ften  opte  perfonen  of  goederen  van  de  ingefetenen  van 
den  lande  van  Utrecht,  fogeefteJijkals  weerlijk,uit 

wat  fake  't  felve  foude  mogen  zijn,  fonder  expres  en fchriftelijk  bevel  en  ordonnantie  van  de  Rade  van  Sta- 
te,gecommitteert totten  gouvernemente  vanden  Lan- 
de,of  eenig  ander  Gouverneur  Generael  in  der  tijd  we- 
fende ,  en  van  de  Generale  Staten ,  ten  ware  by  verwil- 
linge  en  confent  van  de  Staten  der  felver  Landen ,  daer 
op eerft  wettelijk  verfchreven  en  gehoort zijnde ,  waer 
infy  als  dan  gerekent  fullen  zijn  als  andere  aengeko- 
men  Landen  :  wel  verftaende  dat  die  van  de  Geeftlijk- 
heid  haer-luiden  goederen,  die  uit  wettelijke  faken  met 
haer  confent  befwaert  mogen  worden,  niet  meer  be- 

fwaert fullen  mogen  worden  dan  de  weerlijke. 
19.  En  overmits  het  klein  getal  vanden  Ridder- 

fchap  die  verfchreven  worden,  en  indevereaderinge 
van  de  Staren  van  Utrecht  komen,  fal  fijn  Excell.  de 
felvein  meerder  getale  doen  verfchrijven ,  achtervol- 

gende d'oude  cedulle  van  den  Ridderfchap ,  en  de  gene die  haer  ouders  verfchreven  zijn. 
20.  En  fal  ook  fijn  Exc.  in  de  Stad,  Steden  en  Sterk- 

ten van  de  Landen  van  Utrecht  geen  garnifoen  of 
krijgsvolk  brengen,  noch  doen  brengen,  of  gedogen 
by  jemandgebrocht  te  worden  ,  alwaert  ook  dat  fijn 
Excell.  dachte  fulx  nodig  te  zijn,  fonder  expres  confent 
van  de  Staten  van  de  Landen  van  Utrecht  daer  eerft 

wettelijk  op  verfchreven  zijnde,  ten  ware  byverwil- 
linge  of  begeerte  van  de  Stad  daer  fy  in  gebrocht  fullen 
Worden  :  weiver ftaende  dat  fo  verre  eenige  Steden  van 
de  Landen  van  Utrecht  garnifoen  ontfangen,  fonder 
advijsof  confent  van  de  Staten  van  de  felve  Landen, 
dat  fy  de  laftcn  daer  van  felver  dragen  fullen. 

21.  En  fullen  ook  de  Staten  of 't  Land  van  Utrecht 
niet  gehouden  welen  te  treden  in  conformiteit  van  de 
munte  in  Holland  en  Zeeland:  maer  fullen  daer  in 
doen  fulx  (y  luiden  in  haren  goeden  Racd  raedfaem 
vinden  fullen. 

21.  Sal  fijn  Exc.  d'ingefetenen  van  de  lande  van  U- 
;°i-)  trecht  vryelijk  laten  trafïqueren  en  haer  koopmanfehap 

handelen  in  Holland ,  Zeeland  en  andere  geafföcieer- 
de plaetfen ,  nopende  licenten ,  con voy-geld  of  eenige 

andere  impofitie,  hoc  die  genacmt  foude  mogen  wer- 
den,dic  ftaendc  de  troublen  ingcfteld  fijn,ofnoch  inge- 
fteld  fullen  moge»  worden ,  als  d'ingefetenen  van  Hol- 

land en  Zeeland  en  andere  geafföcieerde  plaetfen'tfelve 
vermogen  te  doen  :  behcltelijkfo  verre  de  generale  Sta- 

ten aengaende  de  voorfz  liccncen,convoy-geld,of  andc- 

Oorfpronk  der  Nederland/ê  Beroerten. 
re  impofitien  eenige  vorder  vrvdom  genieten  dan  d'in- 

gefetenen van  Holland  en  Zeelund,dat  de  Suten  vande 
landen  van  Utrecht  de  felve  ook  lullen  genieten. 

23.  Sal  ook  zijn  Excellentie  verbieden  en  belet- 
ten alle  brandfehatterye,  roverye,  vrybuiterye,  vak- 

bonden en  diergelijke  in  de  landen  van  Utrecht  fal 
op  poene  dat  de  gene  die  fulx  bevonden  fullen  mogen 
worden  fchuldig  tefijn,  geftraft  fullen  worden  na  be- horen. 

14.  Item  fullen  alle  de  domeinen ,  tollen  en  andere 
gerechtigheden  zijn  Majefteit  toekomende,  geadmi- 
niftreert ,  geregeert  en  daer  af  gerefpondcert  worden, 
by  den  Officieren  en  jufticieren  en  andetc ,  fulx  die  al- 
daertot  noch  toe  altoos  geadminiftreert  ,  geregeert  en 

gerefpondcert,  en  byden  genen  die  ook  daer'toe ge- committeert  fijn  ge  weft,  of  noch  daer  toe  gecommir.- 
teert  fullen  mogen  worden ,  fonder  dat  fijn  Excell.  hem 
dies  meer  intromitteren  of  onderwinden  fal,  dan  zijn 
Excell.  voor  date  van  de  troublen,  uitkrachtevan  zijn 
commiffie  gedaen  heeft  of  vermocht  te  doen,en  fal  ook 
niet  die  van  der  Reken-kamer  by  fijn  Excell  in  Hol- 

land geftclt,  haer  de  felve  laten  onderwinden  ,  of  ook 
eenige  andere  fake  de  voorfz  Stad,Steden  en  landen  van 
Utrecht  betreffende,en  fal  lijn  Excell.  de  handhouden, 
dat  voor  al  vande  inkomen  van  de  domeinen  beuelc 
mogen  worden  derenten  daeropgeaffigneert. 

2f.  Sijn  Excell.  fal  ook  onder  die  van  de  Rekenka- 

mer die  t'Utrecht  refideren ,  laten  blyven  depampie- ren ,  regifters ,  en  andere  feercten ,  de  Stad ,  Steden  en 
landen  van  U  trecht  betreffende  >  fonder  die  in  Holland 
te  laten  vervoeren. 

26.  Sal  voorts  de  voorfz  zijn  Excellentie  alle  affi- 
ftentie  en  hulp  doen  den  Racd  Provinciael  van  Ut- 

rechten alle  anderen  ConinklijkeMaj  Jufticieren  en 
Officieren  van  Utrecht,  van  wat  qualiteit  die  mogen 
fijn ,  in  de  adm  iniftratie  van  de Juftitie ,  en  alle  andere 
faken  haerluiden  commiffie  betreffende,en  defelve  on- 

der hare  voorgaende  commiffie  in  haren  dienft  conti- 
nueren ,  fonder  eenige  nieuwigheden  daer  in  te  plegen, 

of  haerluiden  daer  in  eenig  hinder,  beletfel ,  of  moeye- 
niffe  te  doen  ,  of  iet  vorder  attenteren  ,  noch  eenig  vor- 

der autoriteit  ufurper en, dan  d'felve  fijn  Exc.  in  voorle- 
den tjden  en  voor  date  vande  troublen  in  de  ftad,fteden 

en  landen  van  Utrecht  als  Stadhouder,  uitkrachtevan 
zijne  commiffie  heeft  mogen  doen:  welverftaende  dar. 
fijn  Exc.  de  hand  fal  houden,dat  die  van  den  Hove  Pro- 

vinciael van- Utrecht  en  andere  Officieren  haer  com- 
miffien  niet  excederen,  noch  vorder  extenderen ,  tot 

prejudicie  vande  Staten  in  't  generael  en  die  van  de  gee- 
ftelikheid  en  fteden  in 't  particulier,  merkelik  in  faken 
van  Politie,  en  dat  alle  nieuwigheden,  byhcnluiden 
contrarie  de  oudepofTeffieen  gebruik  ingebrccht,af- 
gedaen  fullen  worden,  en  alle  dingen  gereftitueertin 
den  ouden  en  behoorlijken  ftaet,  behouden  de  landen. 
en  fteden  haer  gerechtigheden  en  privilegiën.  En  fai 
de  Reken-kamer  altans  t'Utrecht  refiderende  de  faken 
beroerende  de  Stad  ,  Steden  en  landen  van  Utrecht 
vryelijk  beleiden,  fonder  van  die  van  Holland  belet  re 
worden ,  alfo  die  van  der  voorfz  Reken- kamer  van  Ut- 

recht haer  ook  met  de  Reken-kamer  van  Holland  met 
en  fullen  bekronen- 

27.  En  en  fal  fijn  Excell.  in  de  Stad ,  Steden  en  lan- 
den van  Utrecht  geen  particuiler  Gouverneur  noch 

Luitenant  mogen  Hellen, 

28.  En  lal  ook  fijn  Excell.  geen  fortrefTen  leggen  bin- 
nen de  Stad ,  Steden  en  landen  van  Utrecht,  dan  by  ex- 

prefTe  ordonnantie  en  bevel  van  fijn  Muj  of  den  Sta- 
ten ,  ftad  en  fteden  van  de  landen  van  Utrecht ,  of  van 

der  Stad  die  gefortificeert  foude  worden. 
29.  Alle  welke  poinclen  en  articulen  van  fatisfaeue 

deStatenvan  Hollanden  Zeeland,  Bommel  enhaer- 

luiden  geafföcieerde  beloven  na  te  gaen  en  onder- 
houden ,  en  daer  jegens  niet  te  doen  ,  doen  doen ,  noch 

gedogen  gedaen  te  worden  ,  diredtelijk  noch  indire- 
dtelijk  in  eenigerwijs  of  manieren  :  nemaer  lullen  de 
Staten  van  Utrechtdaerin  mainteneren  en  handhou- 

den, en  de  gene,  die  ter  contrarie  gedaen  ofgeaticn- 
teert  fullen  hebben  ,  corrigeren  en  ftraffen  naer  ext  • 

tffff  f  gentic 
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gentie  van  de  fake,al  onder  verband  en  fubmi
flïe  als  vo- 

renop't  22  articul  geleid  is.  . 
9  o  En  fo  verre  in  eenige  van  de  voorfz  poincten  by 

fijn  Excell.  Staten  van  Hollanden  Zeeland  , of 
 haer- 

luiden  Geaflbciecrdc ,  of  andere  van  de  haren ,  contra- 

rie gedaen  worde ,  fal  lijn  Excell.  diesverlocht  zijnde, 

daer  van  goed  berecht  doen  tot  vernoegen  en  conte
n- 

tement  van  de  Staten.  .     -  _ 

si.  En  fullen  alle  de  voorfz  puntten  en  articulen 

onderhouden  worden ,  fo  lange  de  landen  van  Utrecht 

fullen  zijn  onder  't  gouvernement  van  de  voorfz  Heere 
Prince,en  fijn  Excell.  fuccelieurs,  ter  tijd  toebyde 

Generale  Staten,  volgende  de  pacificatie  tot  Gentge- 

maekt ,  vergadert  zijnde ,  anders  geordonneert  fal  zijn, 

blijvende  altijd  de  felve  pacificatie  in  haer  geheel. 

En  op  de  voorfz  poincten  en  articulen  hebben  de 
voorfz  Staten  van  Utrecht  hen  luiden  begeven,  en 

begeven  hen  luiden  mits  defen  onder  't  gouvernement 

van  fijn  Princelijke  Excell.  die  't  felve  ook  accepteert 
en  aenneemt  mits  defen ,  en  tot  verfekerheid  van  defen 

heeft  de  voorfz  Heere  Princedit  met  fijn  hand  onder- 

tekent ,  en  fijn  zegel  uithangende  daer  aen  gedaen  :  van 

gelijken  hebben  de  Staten  van  Holland,  Zeeland,Bom- 
mel  en  hun  Geafiocieerde  defe  by  haer-luiden  refpecti- 

ve  Secretarifen  doen  ondertekenen ,  en  daer  toe  haer- 

luiden  uithangende  zegelen  daer  aen  doen  hangen  ,  en 

de  voorfz  Gedeputeerden  van  de  Staten  van  Utrecht 

hebben  van  haerder  zijden  haerluiden  handen  hier  on- 

der geftelt.  Aldus  gedaen  en  gefloten  binnen  de  ftad 

van  Br  u  (Tel  op  den  9  dag  der  maend  van  O&obri ,  in 

den  jare  ons  Heeren  1577.  En  was  ondertekent, 

Guihelmede  Najjau.  F.Heermale,  Frederik  uiten  Eng. 

F.  Thïn.  Jan  "facobfz,  van  Leemput.  En  met  een  rood 
uithangende  zegel  bezegelt  in  dubbelen  fteerte. 

mt  aibudgebaenen  gepaffeert  3ijntic/  Hebben  bc 
OBcöcputccrtic  ban  öc  bojgerpeban  buffel  ben  €te* 
beputcerben  ban  HtrecBt  een  maeltijb  gegenenente 

gafïc  geïjaö  t'n  öe  gulbcn  boom  op  be  merht/en  oeö  an- 
beren baegd/  toefenbe  <©onbcrbag  'd  mibbaegd  /  Beb* 

ben  bc  ïBagiftraten  ban  25?uffel  be  «©cbeputeerbe 
banbe  Staten  ban  HtrecBt  boo?f3  tegafle  gcBabop 
fjet  &tcbe-Butd  /  albaer  fp  feer  Beerlijken  en  bmnblijn 
getracteert  3ijn  getoo?ben/  en  bejS  ©?pbaegd  3ijnfe  öe^ê 
mibbaegd  bp  ben  $2ince  ban  <©cangien  toefen  eten/en 
3ijn  Oen  albaec  na  ben  noen  gelebert  bier  miffiben  ban 
ben  $>ince/  ald  een  aen  be  Staten  ban  ï^ollanb  /  een 
aen  be  Staten  banEeelanb/  een  aen  be  Staten  ban 
Htrecljt  /  en  bc  biecbe  aen  be  iBagiffraet  bet  ftebe  ban 

Rommel  /  infjoubenbe  in  effecte :  bat  Ijp  mette  <0ebe* 
putcerbe  ban  bc  Staten  ban  ötrecBt  na  eenige  com* 
municatien  mette  feibc  gcBab/  gefloten  en  geaceo?* 
beert  ïjabbebe  poincten  en  articulen  ban  fatidfaetic/ 

ald  b'acte  baer  ban  toad  mebe  taengenbe/  begerenbe 
bat  be  fclbe  tot  mcerbec  fenerrjeib  mebc  bp  be  Staten 
ban  ï^ollanö  /  ̂eelanb  en  jEagiftraet  ban  bommel 
fouben  toerben  onbertchent  cnbcfegeït  /  ten  einbebtc 

ban  atreeïjt  /  bie  BP  timet  toad  t'allen  tijben  alle 
bicnftcnbHinbfcïjapte  betoijfen/  bed  te  meer  content 
temen»"  mocutcn  Hebben  /  't  toelft  Hem  fulr  ooft  acnge* 
nacm  foube  toefen.  '(£  toelu  bicn  bolgenbe  alfo  bp  be 
Staten  ban^ollanb  en  Eeelanb  gebaenid/banbie 
ban  23ommcf  ftebbcn  bp  acte  berhlaert  /  bat  fp  be 

boo:f5  fatidfaetic  niet  en  feonben  met  Daren  3egclbe? 
befttgen  /  boo:  bicn  belc  poincten  in  be  fclbe  fatiffactie 

bcrbat/gaiifclijfc  tegen  Hare  ̂ tabenüanb-recïjten 
ftrclitcn :  macc  bat  fp  bic$  niettemin  bereib  toaren 
met  öie  ban  iïtrccïjt  en  anberejgeaffocieerbe  fteben  al* 
Ie  goebe  co:rcfponbcntic  en  nabuerfcltfp  te  öonben/  en 
bcnalgemcincn  bpanb  teftclpen  af  toeren,  me  ban 
*£mftcubam  3ijn  ooh  b»  ben  $?incc  ban  ©rangien  tot 
b2u<TcI  nrtiomen  /  omDare  fatidfactic  te  ontfangen 
banben^ince/  bc  Staten  <0cncrael  Hebben  eenige 

uerfonen  ban  rjnalité  gecomtïiitteert/om  bie  ban  3£m; 
ftecbam  bcliulpig  te  toefen  en  te  offificrcn/  teneinbe 
bc  qir}iieufe  poincten  foubcn  mogen  gcmibbclt  en 
bertuagen  toerben/  en  id  baer  in  fo  berrc  gebcfoigneert 

getoceft  bat  boo:  intcrccfTie  ban  be  fclbe  acbcputecc* 

bc  p?obifioneïöH  bcrb?agcn  id  getootfieu  /  op  't  abbijd  f®** enbcöagcnbanbe  Staten  ban  l^ollanb/  biebefelbe  JJSc 
articulen  obergefonben  3ijn.  3£ic  ban  2Cmficrbambanam* 

berfocötenbatgcburenbe  befelbebcliberatie3ijn€rc.  P"0.8,!" foube  toillen  fclmjbcn  acnbe  Staten  banJ^ollanben  bntlm 
ben  <0ouberneur  ban  Ijet  ̂ oo?bcr-rjuartier  en  allen  pwe 
anberen  officieren  /  bat  fp  alle  öoftilitcit  fo  te  toater  gj  {«[J 
ald  te  lanbe  tegend  tic  ban  limfïerbam  fouben  af-  mm* 
boen  /  latenbe  öen  metten  anberen  flcben  ban  ̂ ollanb  gen. 
't  effect  en  beneficie  ban  be  pacificatie  genieten.  <De    ®e 
^ince  ban  dDrangien  nceft  tjen  fulfteb?ieben  geacco?-  ban  <®, 
beert  /  fcD?ijbenbe  tot  bicn  einbe  ben  1 1  <&ctob?id  aen  rangfen 
be  Staten  bed  lanbd  ban  i^toilanb  /  in  effecte :  bat  alfo  gööfec 
be<©ebeputeerbe  ban  91mfterbam  tocberom  bp  ïicm  &mm 

getoeejl  toaren/  om  met  Ijem  en  be  <0ebeputeerbeban  ban  igoi< 
be  Staten  <acneraeltc  Oanbelen  belangenbe  Bare  fa*  Wff' 
tidfactie  /  bacr  info  toijt  toad  gebcfoigneert  bat  fehere  ̂ m, 
fo?me  ban  accoo?t  toad  geconcipieert.  €n  öoe  toel  uuw 
batljp'tboomoembe  accoo?t  ban  3ünent  tocgen  ap*  gjj* 
p?obeerbe/  foen  ïjabbe  fjp 't  fclbe  niet  toillen  fluiten  ftccbam 
boo?  en  aleer  fulrbp  Benlieben  gcfientoarc/ftebbenbe  foube» 

baerom  Ijenliebcn  iip  bien  toel  toillen  fenben  't  bobbelt  ff0fn* 
ban  ben  felben  accoo?be  /  ten  einbe  fp 't  felbe  fouben  <c 
mogen  oberfien/  en  Benlieben  cerflbaegd  l)cnlieber  ab*  u 
bijd  aen  ficm  foubcn  oberfenben/en  mibbelertijb  bocfjt  u 
Bern  bat  goeb  toarc  alle  Ijofliltteit  te  toater  en  te  lanbe  <e 
tegend  tit  ban  SCmftcrbam  af  te  boen/  latenbe  Ben  u 
't  effecten  beneficie  ban  be  pacificatie  genieten/  cm  £< 
alfo  ̂ e$  te  eer  met  fjen-lieben  in  goeben  b?ebe  en  een*  -  f 
b^acötteleben.  <©efgeli)):  Heeft  fjpoongefcB?ebcn  ten  iÖF  0ob 

felben  bage  aen  ̂ onutjeer^irR^onop/dEiouberneuc  «en  Den 
ban  fjet|Soo?ber-quartier/  enbe  ftaben  en  oBebepu*  JJJJJJ' teerben  albaer/  baer  bp  boegenbe  bat  ï)p  goeb  bonb  ®am, 

bat  men  't  felbe  aen  allen  jufïicieren/  officieren/  toet*  teerbe 
Oouberen  /  Capiteinen/  folbaten  /  en  allen  anberen  ™yp binnen  ben  ̂ oo^ber-cjuartier  en  3©aterlanb/ban  toat  ttyqm» 

conbitie  of  guaiiteit  liit  3ijn/  foube  berfeonbigen/  'ttoa*  riet  en 
rebp  openbare  ebictof  anberfintd/  op  bat  niemanb  ®atw ignorantie  ibaer  ban  en  p?etenbere/  maer  bat  een  pe* 
gelijn  3ijnè  goebe  meininge  in  befen  foube  acBtec* Moen.  „    ̂ r 

IBaer  alfo  be  Staten  ban  ̂ oïlanb  Bet  boo?f3ac^ 
coo?t  ban  befatidfactie  /  gelijn  Bet  bp  ben  p?ince/  boo? 
interceffie  ban  be  Oebeputeerbe  öer  Staten  <©ene* 
rael  /  toad  toegeHaen/  niet  boo?  goeb  en  toilben  aenne^ 

men/aifo  fp  berftonben  ban  be  felbe  fïaby  boo?  't  boo?f$ 
accoo?t  geBecl  niet  berfehert  te  toefen  /  en  bat  be  uitge* 
toehene  bo?gcrd  ban  2Bm(terbam  boo?  Baer  gecom* 
mitteerbe  aen  ben  Staten  ban  l^ollanb  Babben  ober^ 
gegeben  fenere  fcB^iftelijfce  bebuctie  en  boïeantie  /  baec 
infponberanbere  feiben/  bat  bpalbien  men  bie  ban 
Slmfterbam  toeliete  be  fatidfactie/  in  boegen  gelijn  be 
felbe  bp  ben  <0ccommttteerbe  ban  ben  Staten  <0ene? 
rael  toad  boo?geb?ongen/  niemanb  ban  be  uitgetoe* 
neneBen  baer  in  en  foube  bojben  betroutoen  /  en  bat 
ober  fulr  fp  Ueben  Bet  beneficie  ban  be  pacificatie  ban 
<0cntniet  en  fouben  genieten  /  en  bat  006  be  p?obin* 
cieban^ollanb  inmeerber  perieul  foube  toefen  alö 
hit  opt  getoeed  toare/aengcficn  Bet  gefcBapentoad/ 

bat  bie  ban  ïlollanb  alle  b'oo?Ioge  op  ben  Bald  nrijgen 
fouben  /  toant  fp  toaren  boo?  Bare  toegebanc  in  be  ftaö 

feHerlijHen  onberricBt  ban  fencre  Beimelijne  co?ref^ 
ponbentie  nie  tuffen  be  aegeerberd  ban  2ïm|ïerbam 
en<©on5!an  geBouben  toerbe.  ̂ oenBebbenfpniet  ©fcbo 
raebfaem  gebonben  be  beïetfelen  af  te  boen  /  maer  WW 

focBten  bie  ban  5imffcrbam  meer  en  meer  tcbenau*  J™ toen/  om  be  felbe  baer  boo?  te  bebtoingen  aen  te  nemen  gfraDcrj 

fobanige  articulen  /  baer  mebe  fp  meinben  bat  Bet  bebcifi Hanbbanfulaepericulen  bcb?ijb  foube  toefen  /toant  gJJ;, 
fp  berfehert  toaren  batter  onber  be  bosgerd  g?ote  mur*  mm 
mutatie  begonbete  Romen  en  te  rijfen/  uit  faftcban  totm 

alreBanbegebJcft/  enbpfonberbanbenb^anbcnturf/  jy™ taout-uoren  cagocben  b^anft/  toaerom  fpfcB?cbcn  aen  noen. 
ben  <0ouberneur  ban  Bet  $oo?ber-rjuartier  bat  t)p  be 
Conbop-fcljepen  leggenbeom  bie  ban  2Cm|ïerbam  te  (f.3c: 
benautoen/  niet  en  foube  toecB  nemen/  maer  bieald 
noeïï  albaec  te  laten  /  tot  naber  onberrecOtingc  bicfp 

ben©?incemeenben  te  boen  boen.  5Die  ban?flmfter* bam 



stafiM?  ?am  ̂ nöcöat^  ,n*"c  ö?icben  ïJïê  Dc#2inceinDe;i 
öam  re»  f^euc  öaDDe  gefcfccben  gene  berïicDtinge  en  ftregen/ 
tien  ga»  maer  eer  meerDer  benam  toerDen/  DaDDen  fïifpirie  Dat 
SS?"  öc  ®#m  mct  opwfötrtö»  f  n  DaDDe  gefrtwbcn  aen  De tocöcc  Staren  ban  ̂ ollanö  en  aen  Den  <8ouberncur  Sonop/ 
Hcnocn  fonDen  Daerom  Dare  *0eDcpHteerDe  op  nietig  aen  Den 
SfS  Pjïnw/  bcrfocDten  meutoe  b2ieben  ten  cinDealsébo* 
ïocninge  rcn/bcbalen  ooftDnrc  vöeDcpiitcerDe  tebcrfocftcnco* 
uanaiie  pie  of  Dubbelt  ban  De  felbe /a$  ooft  ban  De  cerrtc  blic? 
Si' ra  öen  Dem  te  boren  berlcent.  3>cp2incemettoelteb2e; jcuifc/  öen  toefenDc  Dat  fnnc  bjiebcn  ntet  en  toaren  afkoop en  öan  faemt/Dccft  De  felbe  nicutoe  b?ieben  ban  Den  2 1  <®ctob. 
Ü'rihS  bcr°l,m  7  mct  oofi  öuDbci[t  ban  bc  relbe  en  ban  De  boo?; 
oe  '  gaenöc  boren  beroaelt.  %et  inDouD  ban  De  felbe  aen ??mce  De  Staten  ban  i£olIanDtoa.tf:  Dat  De<0cDeputeerDc 
S  ban  ̂ m<ï«öa«"  tem  öaDDen  bertoont  copie  autentijft 
naciacn  ban  feftere  recepiffe  ban  Coenraet  DcnccDterc  Ijen- 
le^ta*  luiDer  Secretaris/  Dat  ftem  toaö  DcDanDigt  bp  Den 
B>  f  Mfïonaritfcn^ecretacitf  berboo2f3fteDeban*Cm: 
E  faöcuc  ftei'öain  /  fijnen  b:icf  ban  Den  1 2  Der  fel ber  maenD  /  en au  öjc  Dat  D'anttooo2De  ban  Dien  wtgeftclt  toa^  tot  HQaen^ 2?  öaö  &oen  tocftomciiDe  /  tocfenDe  Den  28  Der  felber maenD/  obermitio?  fp  niet  eer  collcmalttec  bergaDeren 

en  fonöen  /  fonDer  Dat  nocDtans?  De  beletfelen  ban  alre DanDe  toeboeringe  en  traftjegue  Der  boo:f?  fïebealö nocD  ceireerDen  /  toclften  aengefien  nabemaei  lm  geac; concert  toae  inerte  boo2f3  ban^mftccDam/  naerin; 
DonD  Der  articulcn  fjen-Iuiöen  obcrgefonDen  Dn  De 
boo?f5  miffibe /fo  en  DaDDe  fjpniet  nonnen  laten  Den anbermaelte  aDberteren  /  DatDp  bebonD  rebelnften beljooMnft  Dat  De  boo:f5  beletfelen  fote  toater  als  te lanDc  afgeDacn  fouDcn  toerDen  fonDer  b02Der  bertreft/ 
en  Dat  men  Die  ban  2CmftcrDam  fouDe  latm  genieten 
metten  anDcr  en  SteDen  banifollanb/  't  effect  en  bc; 
mfick  ban  De  pacificatie  /  be'rfoeftenbe  en  DemDictf 3J  niette  mtnbebelenDe/  'tfelbeaenfieniS-^tefteboIho^ n  men  en  allen  officieren  /  ̂ufttcicren  /  3©erDouDeren/ 

„  Capitetnen/foiaaten/euanDerenban  toat  nuaiité  of „  conDitte  Die  mocDten  toefen  Dacr  ban  te  aDberteren  bp n  openbare  berftonDmgen  of  anDerfins?/  op  Dat  nicmanD 
Dacr  ban  ignorantie  cnpjetenDeee/maer  fïJnegoeDe 

Ooripronk.dsr  NmerJancÜe  Beroerten. 
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mitögcen  bolft  ban  Den  pnnce  tnnemenDe:  ftae*  ba^ flcutfjbelobenDc/  Dato?  iiaer  boo:  &crfmifre  ban  ai leöfcfterlijhcn  ontfetten  en  bcb2ijDen  fotiDe.  <Of  mi  De bootöaöbertenticbaften  fefierging  Dan  niet/  cbem todOebben  De  bowft  Staten/ ten  felben  Dageoonne^ refolbeerttot  berfefiertOeiD  DerfanebanDeïnnöcn/ 
met  alleen  ban  l^olianD  en  EeelanD  /  maer  oon  ban  ai'^ ïc  De  anDcre  ̂ cDerlanDfe  ̂ obincien  /  De  f?aö  ban 
^mftcrDam  bp  D'cen  of  D'aiiöer  miDDel  te  oberftomen/ fonDer  plonbcringc  of  oberDaeD  ober  Den  Doggeren  en inmoonDcren/  <6ceflclüli  noclj  toercIDIijft  te  plenen: 
gelijlt  top  Dier  na  b?eDer  berljalen  fiillem 

Omtrent  Defcn  tijD  iwft  De  $:incc  aDbertentie  ge^ firegen  Dat  in  Spangten  Diberfe  fcüepcn  in  ManD  en 
SeelanD  t'ftniö  feomcnDe/  toaren  aengeïjo'tiDen/  en Dat  men  in  meninge  toais  alDacr  nocl)  te  acrefteren  alle 
De  gene/  Dtc'r  uit  l^oIIanDen  SeelanD  noen  fouDcn mogen  ftomen:  toaerom  DP  terfïonD  gefcljjebenliecft nai^ollanD  en  EeelanD  /  Dat  men  alle  Defcljepenin 
Het  J*oo?Der-gtiartier/  (Ceffel/  iBarfDiep  en  ooft  tn 
EeelanD  gereet  leggenDe  om  na  Spangiente  baren" fouDeDocn  opïjouDen  /  fonDer  De  felbe  't3eiltelaten 
gaen/  tot  naDer  o^Donnantie  enlafl/alfo  Ijp  't  felbe metten  <©cnerale  Staten  meenDc  te  communiceren/ en  RaeMieDcr  meninge  en  geltefte  op  te  Doren. 

3>c  <©2abe  ban  i^oljcnlo  të  in  Defe  maenD  ban  <Bv 
tobergefeomen  boo?  i^emunDe/  met  negen  benDelen 
bectboir/  en  150  paerDen/  bertoacDtenDe  nocl)  feö 
benDelen  /  beljalben  D?ie  benDelen  Die  uit  ljet,éoo?Der- tjuartier  alDaer  gcliomen  toaren.  ï^pfloeg  ficfj  eerfl 
neer  inDet  Do?p  banStoalmc/  in  meninge  omriem Daer  na  naDer  aen  De  fïaD  te  befenanfen:  binnen  De 
boo2f3flaD  lagen  D2ic  benDlen  i^oogDuitfe  banfietre^ gimentbanDenOberfien  Coloiiel  poitopler/enttoe 
benDelen  ban  Den  felben  remmente  in  De  boo?-fïaD: 
Daer  lagen  noeft  febcn  benDelen  Daer  omtrent  rontom 
Die  in  Den  eeD  ban  <Don  3fan  toaren  /  De  toelfee  ban 
b2efe  bertrocfeen  naCarpen.  tDes  naclns  fonö  ©ol= 
topler  omtrent  ttoe  uren  een  Deel  boljc  uit  Der  fïaD  /  om 
fconDfcljnpte  nemen  Doe  fiere  f«  toaren/  Danfp  toer>= 

othh>rt^7h^£Z;:,  5J^ 2ulw  öcn  toeiI^om  te  «»oae  geD2ebcn/  acfjterlatenbe  eert 
^^SSo^^lS^SSS^^  ban  ̂   b003f5  ̂ olto«^^  lijflcnutten  /  De  toelfte  ge, Ü5S  "u";  n^?5iLDt  ?**  lnÖo»ï»  ban  fijne   rtuetflsonDeflerf:  DeisanDcren  Daeg03önfe toeDerom 
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tualie  'eu 
ban Dianb 
nïet  hleU 

ne  fcfjuJ* 

(tn. 

tit  bp  tre 

Staten ban  K}ol> 
lano  en 

EeeianU 

Qcnoinri'. 
ftabtiatt 
bamte 

men. 

.  «lol» 

lanöfc 

tn  %,te* 

fanofe 

ft{)epcn 
in<ê>pan# 

fiien  ge* 

acre* 
fleert. 

bc  bau 
löoöcnfci lioniï 

Ugo?  
5ie  ■•> 

munbé. 

miffibe  /  $c.  3Cen  Den  <0ouberneur  en  <©eDeputeerDe 
ban  De  Staten  ban  (jet  Jloo2Dcr-guartier  en  3©ater^ 
lanD  fcn2eef  Ijp  ban  gelij&en :  Dat  De  <0cDeputeerDe  ban 
3CmflerDam  DemljaDDente  öennen  gegebcn  /  Datfp D002  3imb20fiuef  3}anfen  Daer-lieDer  gef  tooren  25oöe/ 
fijne  miffibe  ban  De  12  aen  Den-luiDcn  DaDDen  gele^ 
bert/  fonDer  ftem  eenig  berber  affcljeiD  of  anttooo2D 
tegeben/  Dan  Dat  De  felbe  miffibe  ter  geiegenDertijD fouDe  bcanttooo2D  toerDen/  en  DatebentoelDe  boo^f; 
beletfelcn  nocl)  niet  en  ceffeerDcn.  Sctoeef  ften-luiDen 
Daerom  en  belafïenDe  De  felbe  anDermacl/gelijn  lip 
aen  De  Staten  ban  I^olIanD  ooft  geDaen  ftaDDe/  't  felbe fonDer  Itfiger  Dilan  of  uitflel  na  te  ftomen.  &ic$  al niet  tegcnflaenDe  /  en  Dat  Die  ban  38mflcrDam  ooft  aen 
De  guiten  ban  J£ollanD  /  tot  lletDcn  bergaDcrt  3ijnDe/ DcDcnaenfcggen  /  Datfp  toelte  b2eDen  fouDen  toefen om  De  falie  ban  De  fatiöfactie  teb02beren/  toat  naDer 
te  ftomen  /en  teb?eDente  3(jn  affïantte  Doen  ban  De 
ttoe  Capitctnen/  Die  fn  obernaer  ft>*ngöbolft  geflelt DaDDen  /  en  Dat  fijn  Jp.  <0cnaDc/  ttoe  anDere  ( Dot D  uit Darc  tcgentooo2Dige  folDaten)  fouDe  mogen  fttefen/ 
en  flellcn:  <o  en  Debben  fwfulr  niet  genoegfaem  tot bcrfeftenngcboo2  Dcboo2f5  fleDegeljouDen/  Dan  Deb^ benDenccrflen^obcmb.  eenige  uitten  Darengccom- mittcertDtcmet  Bleefler  ©outoeltf25uPö  fjen-luiDcr ftDbocactalle  ftoangfteDcn  enpericulenbpgefclnifte fouDcn  fiellcn  /  om  Den  P2ince  Daer  ban  te  aDberteren- en  op  Dat  met  fclnjncn  fouDe  /  \jnt(c  De  b2icben  ban  Den J)2mce  onacDoo2faem  toaren  /  Debben  fp  geconfenteert 

SS?'  ̂ m^^tm\ic/M)  met ftlcuiefcDuiS ooft *  lano  "lct cn  tem  l  \\\w  bctalenDe  Den  impofl  /  Dacr  in  foti; 
rcrcn.-  De  mogen  b2engen.  ̂ an  alfo  fp  aDbertentie  DaDDen/ 
ft£  lït  t S3ï  fm;"CÖcn  bll£mm  ̂ rtl)2eben  DaDDe/ 
^öie;  lanDte  mogen  acco?Decen/  fofp  beft  fouDcn ftonnen/ 

uitgeballen/  Dan  toerDen  toeDerom  binnen  gejaegt/ acDtetlatenDc  tien  folDaten  Die  Daer  DooDbleben/ban 
l^oljcnlooöboift  toerDenberD2icgetoonb/  Danbeljiel* 
Den  Det  tebenen  toerDen  tocDer  genefen.  <©enleflert 
(©ctob2iöfo^oDenloo^  bolfteen  fto?en-molen  leggen De  op  De  Hoer  meenDcn  aen  b?anD  te  fteften  /  3ijnfe  met 
groot  getoelD  uit  De  f?aD  geballen  D002  ttoe  bcrfcDeiDen 
Poo?ten  /  fo  Dat  Hotpnfoog  bolft  mofïe  toijftcn.  <©öf? b?ecDt  ban  <©outoenberg  Die  lange  in  Det  J2002Der- 
nunrtier  geDient  DaDöe/  ett  Ijier  ( metnoeft  eenige  bert^ Del«  uit  Den  felben  guartierc  /  tot  affiftentïe  ban  <ï5el^ 
DcrlanD  gefonDen  /  Daer  ober  Dp  commanDeerDe )  me^ 
De  boo?  De  StaD  geftomen  toaö  /  De  felbe  toatf  ban  fijn peertgetreDen/  in  meninge  om  De  boo2f3  molen  met 
eigener  DanD  in  b?anD  te  fteftcn/macr  aleer  Dp  Det  fton* 
De  bolb2cngen  /  guamen  ip  Dem  fo  Daefiig  opten  DaljS 
Dat  DP  net  bier  uiter  ïjanb  fmcet  /  Dp  ftreeg  D2ie  of  bier 
fcDeuten  op3ijn  DarnafcD/  Dat  fcDeut-b2P  toa^/ooft 
toerD  Dem  fijn  DocD  ban  fün  Dooft  gefcDoteii/DocD  bleef onbefcDaDigt.  €en  folDaet  genaemt  <0errit  open  Die 
Dem  3ün  paert  acnb^acDt/  toerD  D002  3ijn  Dooft  gefcDo^ 
ten  en  bleef  terfïonD  D00D  /  fp  ftregen  ooft  fcjef  gebange^ 
nenDiefPinDeflaD  b2afljten:  Doel)  alfo  Daer  meer  en 
meer  bolr  tot  Den  Dulpe  aenguamen  /  toeften  fp  toeDer^ 
ominDeftaD/Daer  blebtn  noeft  ban  <6outoenbergei 
bolft  bier  folDaten/  onDer  Whm  eenen  genoemt  toerb 
T&ith  Sonop  /  om  Dat  Den  <Oberflen  Sonop  Dem  eer* 
tijDjö  op  ten  gBoop  geljeben  DaDDe.  me  ban  binnen  lie* 
tenDertoel  40  mannen /fo  DooDalö  getoonD/  DerDal? 
ben  piltoijlcr  Det  uitballen  DeDe  bcrbieDen.  «Don  gfan 
l;aDDe  Dem  gefcD2cben  Dat  Dp  gocDtf  moetitf  toefen  fou* 
De  /  Dp  fouDe  Dem  boo2fcfter  ftomen  ontfetten  /  Daer  op 
Dp  ftclj  berliet.  <Daer  toas  toeintg  0202e  onDer  Det  bolö 
Dat  Daer  boo2  lag  /  fo  Datfc  toeinig  uitrecDten  /  en  Daec 
ging  geen  goeDe  bctalinge  om/DerDalben  Den  Duig* 

man 
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©0!1 

31an outfer 
rntiirtu 

uhmt. 

monde. 

Het  clÜe  Èóek.  ïff7\ 

******  omtrent  al  üeböflwn  toerbe.  ̂ c  <&abe  bcctoonöewntoatf/ÉUtt^öattobccWttnénte^irel 

E?a££l3lM»  Bern  ooft  ober  cc  <©elberfe  en  2£nttocrpcn  gebiert. 

Sïf  Ö fS  n Jootouf?  b ie »  wan  boen  Dabbc  /  niet !     ̂ e  gertog  ban  «erfejot  toas?  ooft  te  bojen  ö*  »J  «f 
Sffi^/ööSWloften Bern gebaen /  fo  bat  maeftt  <8ouberncur  ban  ©ïaenberen  /  in  plactfeten  ZvS* 

DPteSópTfdbeleiöe/  DafcöP  geen  eer  albaer  tien  <02abe  ten  Eet*/  btebcpartteban  sDo
n»an  w 

In  ftti  S  hrfiSten  /  cbentocl  beeft  top  De  &tab  met  atljt  gefto?en  Dabbe.  JJj;™g. 

SaKffien  SSSSiSa  ö^irt  /en  foubcn  ten ,     <De  guntfe  bic  be  Staten  ten  <&?abanb  betoont  g£S» 
fSSfSSSSm  moeten  opgebcn  /  ten  toare  ̂ on  Dabden  acn  ben  #?tnce  ban  «Drangicn  /  Dem  maften*  tam  *» 

OOOC  ftconSS 

,,cruit  begrote 
bcrflabernpcbcr.&pangïacrbcn/  beroo2faeftte  Hem  £ee"n groten  afgunfï  &P  bclc  grote  peeren  en  Abelen  ban  ̂ ebet0 
ben  Eanlre/  betoelfte  notbtans?  loei  be  pnmipacbïe  lanoen 
toaren  getoeefï/  en  geftcnit  Dabben/ om  Ijem  te  boen  2!**J 

berfoeftcn  bat  lip  in  perfoon  in  2ö2abanb  fonbe  feo-  &,, arn men :  maer  Den  b002ncmen  en  fïreftte  niet  berber/  mtm 

ban  öatfe  jijnen  raeb  aenl)o?en  en  gebjuiften  fouben  J?»"®' 

mogen/  aio  fiaebban  ̂ tate/  gelijft  Dp  te  bo?enbp  WB»W"' 
ben  Coninft  toatf  gco2bonncert  /  niet  benfeenbe  bat' men  bem  totten  particulieren  goubernemente  ban 

©?ab'anb  fonbe  bebbcn  berfto?en :  maer  fienbe  be  gun* 
ftefo  groot  tot  ben  felben/  b?efcnbe  baerom  ooft  bat 

te-T  booj  bet  ganfeïje  leger  boo?  Kurmonbe  \$  opge 

trorticn  ben  x  ̂annarp/  op  bc  anber  5i)be  ban  be  |fêa^ 

ftmeenftöanfe  genaemt  (Colen/  albaer  fpnoriible* 

ben  bare  bpanben  bcctoacljtcnbc  /  be  bnjle  ïjet  bc  pm> 
r inaéllte  toa$  /  bie  fp  albaer  ijabben  leggcnbe.  m 

narnifocn  binnen  bc  &tab  bet  felbe  bertfaenbe  /  ooft 

fconbfcftap  bebbenbe/  batter  bier  benbelen  baego  te 

b02Ctibertrocften  toaren  ombe  nactfc  fleben  tebcfet* 

ten/  cnmencnbc  batbe  b?efegej)eel  onber  Ben  -lutbcn 
watf  /  ;ijn  met  alle  bare  macljt  uitgcballcn  /  menenbe 

nenbefcbanfe  af  te  lopen  en  in  te  nemen/  cnbefclue 

boojtstebcrjagencninbc  blucljtteflacn/  om  alfo  bc 
SSrVtó  ficfta  én  eer  b'anöere  quanten  /  ban  fp  bonben  top  totten  goubernemente  generael  fonbe  mogen  bcr* 

tecrfulfte  tegentfanb/  bat  fpmet  fcöanbe  teebcrom 

moftcn  af tonftcn  /  latcnbc  baer  omtrent  i  *o  boben op 

be  plaetgen  7  gebangenen :  omtrent  een  ure  baer  na 

iö  bet  gahfttoe  getoclb  boo?  be  fcljanfe  geftomen/en  bcb^ 
metten  anberengcfcljarmutfcert  totten  abonb  toe:bacr 

boobbleben  b:ic  ban  bes$  bpanb0  Capitcincnenbcel 

folbatcn/  foboob  atégegueft/  ban  bie  ban  bc  ftbanfe 
bleben  baerfessboob  en  io  of  baer  omtrent  gequeft : 

M  felben  abonbsf  bjcfcnbc  befet  te  merben  /  Oebben  fp 

be  ftbanfe  berlaten  en  3ii«  opgetogen  tegen  ober  ©cnlo 

00  een  bo?p  genaemt  ©Icrift  /  en  3ijn  m  anberen 

baenö  bbergcffbeept  op  een  b02p  genaemt  ©clbcn/ 

baerfp  tot  ben  bijf  ben  blcbcn  leggen:  boo2t03ijnecn 

öcel  getogen  na  bc  naeftefteben/  ecnigc  benbelen  me* 
nenbe  in  ©enlo  te  ftomen  /  ban  fp  ïjebftenfe  niet  toillen 
inlaten.  *©te  ban  €5clrc  namen  met  groec  moeiten  m 
öe  benbelen  ban  <©ijf  b2erljt  ban  <0outoenberg  /  en 

Sluit  Snftef3.  en  baer  na  norb  bet  uenbelban  ̂ êpmon 
•ïmacn.  "®k  ban  ©enlo  Ijebben  baer  na  ooft  eenige 
benbelen  ingenomen  boo?  begeren  ban  ben  <02abe  ban 

^olicnlo:  en  ̂ >on  gatt  i^  albaer  bpanb  berftlacrt. 

^e  ©eereban  ̂ iergeö  bolft  bleben  tot  ben  1 9  üanu* 
arn  omtrent  ïturmonbc  leggen  /  bebbenbe  te  fïab  ge- 
birtuaïieert/  Dabben  cen  ̂ icljip-tougge  ober  be  |tëae0 

geffagen:  maer  b02enbe  bat  be  Staten  bolft  baer  op- maeftten  om  omtrent  tarnen  ecnigban  tjaer  bolft  te 

berraffen  /  3ünfc  met  (ïillc  trommen  opgetogen  na 
betlanb  ten  ïtmburg :  be  jïab  met  bele  ruiters»  en 
ftnecbtentücl  befet  latcnbe.  -   .     ̂  

<Dc  Staten  ban  252abanb  na  bat  fp  ben  $2tnr c  ban 
<©rangien  fotoel  cnbcerlnft  barben  ontfangen/  alö 
gefeib  en  berljaelt  iö  /  bebbenbe  geen  particulieren 

<5ouberneur  /  alö  D'anöerc  ̂ 20btncien/  boo2  bien  ben 
«Btonberncue  oBeneracl  ooft  gemeenlijfi  mebe  ijS  <©ou- 
berncur  particulier  ban  25?abanb  /  tegen  ben  toelftcn/ 

alönamentlijft<©on  <3}an  nub'oojloge  foubctoerben 
geboert/  fo  be  fafte  niet  en  ftonbe  toerbe  gebonben/baer 

toe  geen  apparentie  boo2  Ijanben  en  toao1/  bebben  goeb gebonbenben  f&incebnn  <©rangien  te  berfoeftcn  en 
ftiefenboo2  45ouberneur  enUSumaert  ban252abanb/ 

SS  opljctgoeb  betroutoen  bat  fp  ten  Bemljabbcn/enbe 
too?bge»  beloften  bPbemgebacn  in^ollanb/  en  betgcfcb2ifte 
Ü°'e!l    onber  3i)n  banb  acn  hc  Staten  <0encrael  gefonben 

Sc?'  aleer  bP  binnen  252uffel  quam  /  tnboubenbe  bat  bp ïiutoaert  niet  toelaten  en  foube  bat  ietö  toerbe  aengeriebt  tegen 
batist  öc  algemene  b2cbe  en  rufle  begrepen  in  bc  pacifica* 

iFn?ci )  tieban  <0cnt/  en  fonberltngc  tegen  be  ïloomfe  €a* 
tbolijfte  Religie  en  b'ocffeninge  ban  bien/  inbe  felbe ©20bineien  /  acöterbolgenbe  ooft  boojnemelijft  bet 
bieebe  artteul  ban  bc  felbe  pacificatie :  en  boe  tod  ijct 

eenige  niet  toel  te  totlle  en  toaö  /  fo  iö  noebtano1  bp  ge* mene  en  eenb2acbtige  jlemme  befe  berfticfinge  en  aen* 
ncmtnge  gefebieb  ben  2%  <©ctob?tó/  met  fulften  genoe* 
gen  en  bipfebap  ban  alle  b«  gemeen  bolft/  battette 

©e 

P?(nce ban®' 

fto?en  toerben  /  en  bat  bp  alfo  ober  ben  allen  romman« 
beren  foube/  't  toclft  baer  niet  acn  enftonb/bpfonber 
be  gene  bic  geljeel  banbe  Catbolijfte  aoomfe  ïleligie 
toaren/  betoelfte  niet  jegcnltaeube  be  belofte  banbe 
felben  i^ecre  ̂ 2ince  gebaen  al  eer  iw  in  ̂ 5?abanb 
quam/  en  baer  op  Dp  ooft  bp  p2obtfie  boo?  Kutoaert 
ban  2ö2abanb  aengenomen  toasf  ( totter  ujb  toe  be 
Coninft  foube  bobben  boen  reparern  en  berflellenal 

bet  gene  tegen  be  P2ibilegien  toao1  gebaen  bP3üncgc* 
(lelbc  43ouberneurs{ )  namentbjft  bat  W^t  enfou- 
beboen/nocb  toelaten  gebaen/  of  iet  gcattenteertte 
toerben  jegeno  be  aoomfe  Catbolöfte  ïicligie :  fo  beb- 

ben fn  /  op  bat  b'aut02itcit  ban  ben  pointe  niet  groter 
en  foube  toaffen  noclj  toenemen  /  boo&cfïagen  bat  bet 
goeb  toare  /  na  bien  baer  geen  <0ouberneur  «föencrael 
entoagoberbe^eberlanben/  en  bat  bele  ban  be  Sïa* 
ben  ban  iêtate  /  bie  bpben  Coninft  ban^pangten 
totten  goubernemente  generael  toaren  gefïelt  getoeeft/ 
na  be  boob  ban  ben  <©200t  Commanbeur  /  nu  toaren 
bp  <©on5Goban  ban  <8o(lenrijft  /  bat  ben  tfaettett 
ben  5[anbe  ficb  niet  en  ftonbe  mainteneren  /  fonber  ee* 
nig  i^ooft  of  <èouberneur  <©cncrael  /  baer  toe  betoijle 
ben  Coninft  baer  in  niet  cnbabbe  boojficn  op  benlui- 
benberfoeft  inplaetfe  ban  ̂ on^Ian/fp  boojfloegen 
ben  €ert3bertog  |Battbta0b2oeber  ten  ben  üeifer/ 
^cbeen^toager  ban  ben  Coninft/  be  toclft  toass  cen    Jjf 

goebCatbolijftf>2ince/  bie  buiten  ttotjfTelbeïloomfe.SEn8 
Catbolijfte  ïicligie  mainteneren  foube/en  toefenbe  ban  «errj*- 
ben  bloebc  beö  Coninr  mcenben  bat'tfelbe  ben  Coninft  fig w 
aengenaem  foube  toefen/  of  immers  bat  boo?inter*  3  totJ 
cetViebeOföeifcro'  bc  fafte  namaelö  beter  geremebieert  eovtun 
foube  bonnen  toerben.  Cntocrb  be  fafte  fulrgeb2tben  wjjJJ 
bateintelijftbpecnfamentltjft  abbtjsS  ten  alle  bepjin-  betf0e, 
cipalc  peeren  banbe  $ebcrlanben /  goeb  gebonben  feen. 
toerbe  ben  boo?f3  Cert3bertog  iBattfjiaö  baer  toe  te 
boen  berfoeften:  maer  alsf  be  fafte  toel  onbertaft  toerbe/ 

fobcbontmenbat  16  of  iS  banbe  p2incipael(te pee- 
ren ban  ben  Blanbe:  alss  namentlijft  be  hertog  ten 

Süerfcbot/  ben  Ifêarquio'  ban  I|ab2e  3önen  b?oeber/ ben  <a?abe  ban  Ealain  /  be  ï|eerc  ban  HSontignp/ 
ben  ̂ enefcljal  ban  ̂ enegoutoen/  be  25o?cbgrabe  ban 
<©ent  3ijnen  252oeber/  be  <©?abe  ban  €gmont/  be 
25aenre-beeren  ban  ©ille  en  ban  ||efe/  be  peeren  ban 

Cbampangnp/  ïtaffingem/  3©illerbal  /  ̂toebegcm/ 
eneenige  anbere  bit  al  lange  te  bo?en  onber  ben  ge- 
refolbcert  babben/  en  tot  bien  einbe  aenbem  gefon* 
ben  babben  bendeere  ban  Jfêaelftebe/  betoelfte  ben 

x6  aflugutfibertoaero'  al  bertroeften  toajS:  bit  felbe 
maefite  cen  grote  jaloufie  onber  ben  anberen  /  en  toerö 
qualijftcn  genomen  en  geinterpjetcert  /  alsS  bat  een 
beel  ban  be  p2incipacljïe  peeren  focljten  bermete* 

lijft  te  ufurperen  b'autojiteitober  b'anbere  ttoe^ta* ten  :bocb  bc  fafte  ging  cben  toel  boo?t/  maer  ban  boe 
aen  begonben  partpfebappen  plaetfe  te  nemen  /  en 

men 



C>ct?ee 
re  ban 

fïebe 
becrrcnr 
fccrcte» 
lg[<  na 
©uitf' 
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men  begon  na  ben  anberen  om  te  fien  i  't  toeln  bagelijr meer  en  meer  toe  nam :  gelijft  uit  Bet  berbolg  ban  be* 
fcnb2cberfalbcr(ïaen  toerben.  ̂ e^eecebaniRael^ 
ftebe  fcercteliju  bertrocnen  3ijnbc  /  bebe  3ijn  bcboir  ooft 
fecretclijn  bp  ben  felben  Certg-Bertog  in  fuluerboe; gen  /  batBp  tcb?ebcn  toas?  tn  j^ebeclanb  te  nomen/ 
om  Bet  gcneracl  goubernement  te  aenbaerben/  ban 
bjefcnbc  bat  ben  fccifer  3ünen  bjoeber  fulrnictgoeb 

lanöora  umöcn  en  foube  /  toefenbe  nocfjtantf  genegen  om  te  re^ 
^  „^  geren/fo  &  Bp  op  ben  3  ©ctobjig  be#  nacBtf  Bcimeloft 
fjcrroj  uit  Benen  bertrocnen  /  Bebbenbe  een  poo?tc  ban  be 
ffïta' ftaö  ööen  open  boen/  niemanb  bpljem  Bebbenbe  ban ia.  3öncn<0pper-ftamerling  bendeere  ban  ï©autoijtf3/ ^cerc  ban  li  alcBrettB/  en  cenige  toeinige  bïenaerg/  en 

3ijn  met  grote  bagreifen  tepoffe  gcreifï  ober  Colen/  en 
ban  baer  tot  %icr.  «De  Mziftz  't  felbe  becfiaenbe/nam 
't  felbe  feer  nuaujn  en  ftfyctf  Bern  na/  begerenbebat ïlp  toeberom  neren  foube  /  ban  Bp  creufeerbe  Bent 
bp  toteben/  bat  BPfufr  om  goebe  ;conftberaticn  ten 
bienfte  ban  bc  Conïnft  ban  Spangicn  gebaen  Babbe/ 
ten  einbe  be  Hanben  niet  en  fouben  ballen  ineenige 
taeembe  Banb.  <©e  lucifer  beeft  ooft  tcrjtonb  bper* 
pifflVn  bobe  bem  baerban  geercufeert  bp  «Bonman 
ban  (öolïenrijfi/  fcfmjbcnöe  Boe  bat  3ijnen  b2ocber  fon* Der3!Jnentoüïeoftoetebp  natfjt  toa$  bertrocnen /en 
3>onfJan  bonb  't  felbe  feerb:ccmt  en  nam  Betgua- 
lijn/  adjtenbe  't  felbe  alö  nnjm  ban  rebellie  en  ongc* (joojfaeml)etö  tegen  3ijnc  jBaicjï.  <©it  gerucBtc  liep 
tcrflonö  alom  en  ober  al/  fo  bat  Bet  oon  guam  ten  oo* 
ren  ban  be  Coninginne  ban  Cngelanb/  bte  't  felbe  oon 
feer  bjeemt  banb  /  geiijftmen  't  felbe  toel  berftacn  non* 

Saïen     ï^f JL^F^i?  öaerban  gebaen  bp  ben  tëaebsijcer ban  ben 
<£CTtf> 
tiertog 
jKnt» 
tftfajt 
bjeemr. 

Oorlpronk  der  Nederknd/ê  Beróerteil, 

ntngln- nc  ban 

«Snac » 
I.inb 

StöolpB  ban  iBcctftcrfte/  betoelfte  op  befe  tijbmct^ 
tm  mwm$  ban  $2ab2e  toaj*  in  «cngelanb  uitten  na- 

me ban  be  generale  Staten/  om  te  berfoeften  afft^ 
fientie  aen  be  Coninginne  ban  boln  en  gelb  tegen  <©on 
gjan  /  fo  top  ter  gelegenber  plaetfe  b?eber  fullen  berBa^ 
len.  SUllcenujn  fullen  top  Bier  tot  befenpjopoofïeber- Klaren/ bat  be  Secretaris?  ban  .State  banbeConim 
ötnnebe^eerebana©alfingam/opten  18  ©ctober 
1 57  7-  tot  3©tnbef02  bp  Bern  ontbooob  ben  boojnoem- 
ben2£bolpB  banfBectnerfte/  Bern  berftlarenbe  fcic; 
ben  ontfangen  te  Bebben  ban  ben  ̂ eere  ̂ abibfon  %* gent  ban  bc  Coninginne  tot  25?uflel  ban  ben  1 2  Octo* 
bii$  1  bp  be  toclne  Bp  abberteerbe  /  bat  be  Staten  ber 

tufTcften  53eberlanbcn  berftaen  Bebbenbe  /  bat  be  ̂ eere  €ertf- 
btntit*  Bertog!RatBra.$opben  toegtoasfomnai^eerlanbte 
iDaiL  trctftcn  /  town  feer  gcaltcreert  getoo?ben  en  geballen 
gamfi>c  in  ttotd  m  contrartteit  banopinten:  eenigefeggenbe/ 
FS,®  öatmcn  öcm  mof?  boen  nomen  tot  Sieumege  /  anbere 
€onm,  tot  Bergen/  in  ̂cnegoutoen  /anbere  batmen  Bern  niet 
Bfnnc     en  bcfjoo2bc  te  ontfangen  om  beel  grote  ronfiberatten 

cto 
men» 
fp?ahc 

grlanb/ 
f  n  jaSi- 
abolyf» 
ban 

hrrftr. 

bc  Staten  /  mtttf  Bare  oneenigBetb  /  geöeeï  tofolutt/ enQuafijn  beraben/  en  Babben  mifeontentementóe* gebenben  ̂ eere  ̂ :inrc  ban  «©rangten/  bic toel eert 
pan  be  ge-crpcrimcntcerfïe  abbifeurg  en  baliatttfte ban  ber  CB?ifïcnBcib  m$  1  gelijn  BP  tn  booigaen^ be  oo:logcn  toel  getoont  Babbe.  Suïr  bat  be  ifêaie* Itctt  banbe  Coninginne  en  BetgcBcle  Hof  ban  fulfte tpbmgen  feer  gcaltcreert  en  berflagen  toaren  /  felfö aengeften  bat  be  boo^f3  3CertjSBertog/  Boetoel  Bp  mocBt toefen  ban  goebc  natucrlpbcib  /  Bopc  en  bertoacBtm^ gc/nocBtanief  en  Babbe  alsnocB  nietbeb?iegereö[u^ reerbefalicn/  bieecn^ince  tocnuamen  ombeSta^ tentebtcnen/  te  toeten:  nocB  erpertentte/  racbnoeft 
fo2tfc/nocBtrefoo?  om  Ben  teBelpcm  €n  of  men  ben boowmöen  3CertjöBertog  geroepen  of  ontboben  Bab* ben  tn  alle  ftnecriteit  en  tot  toclbaert  ban  ben  üanbe/ 
nocf)tan*f  be  ConinB/  bie  bol  imaen  enfimulatietjS/ foube  boo?  befe  goebe  occafie/  ficB  foenen  terebenge* ren  ban  be  in^rien  en  ontoaerbigBeben  /  bic  Bp  meinb 
BemgcfcBicb  te3ijn/  en  foube  Bern  gemacnclnn  bal* 
len  ben  felben  3Ccrt$fBertog  baer  toe  te  betoegen/  alfa 
BP3ün  neef  en  tyoeber  ban  te  Coninginne  id.  <©on (lonö  te  obertoegen  bat  be  Iseiferinne  b?aegt  fulfte 
grote  affectie  totten  Coninu  Baren  bzoeber  /  bat  ip  btn* toil^  toasef  in  oneenigBeib  gctoeefl  met  toijlen  ben  ̂ et* 
fcr  Baren  man  /  om  beg  toiüc  bat  \p  fomtoijlen  niet  en 
totlbe  geBoo?famen  ben  toille  ban  ben  Coninnj:  ató 
ooï!  ̂ t  iegentooo^bige  ïjeifer  /  nocB  be  ieere  hertog ITOatBiaö  niet  en  fouben  berren  iet  attentcren/ban  bat 
be  Ueiferinne  Baerliebcn  moeber  beBaeglijb  toare/be$s 
te  meer  bat  allcBaerlieber  Buiö  bepenbeerbe  aen  ben 
Coninn  /  fulr  batb'acceptatie  ban  ben  ̂ ertëBertog IDatBia^  toel  mocBte  beroo2fanen  be  geBelè  berberffe* niflfeen  frB?icRelijne  to?ane  ban  ben  lanbe/  bat  <3ott 
nietengeBenge.  .Seggenbe  boo?töbeboo2f3a©aiftn* 
gam  /  bat  Bp  Bern  baer  ban  toel  Babbe  toillcn  abberte* 
ren  /  om  baer  ban  beelacBtig  te  maften  ben  J&eere 
Ï©a2gut0banï|ab?c:  toant  be  peeren  ban  ben  tóabe 
ban  be  Coninginne  en  fouben  nimmermeer  be  Conf  n* 
ginnc  raben  be  Staten  onberfianb  te  boen  met  gelb 
of  boln  ban  oo?log  /  bp  Baer  gepjefenteert  /  toefenbe  be 
fane  in  fulbcn  flate  /  en  bangier  ban  een  grote  oneentg* 
Bctb/  en  tumult/  baer  Baer  fecourö  boo?  niet  foube 
3ön/  en  trecnen  b'oojlog  op  Baer  Coninbrijn  fonbec toucBtof  profijt.  ©00?  fo  beel  be  Coninginne  aen* 
gtnu  /  fienbe  bat  ber  Staten  fanen  oon  raenten  Baer  en BaerConinbrijn/  Beeft  fp  allccnlijb  betoeegt  gctoeefl 
beboo?f3  Staten  te  fuceurreren/  om  Baerteberfene* ren  tegen  alle  getoclb  en  BracBt  ber  Spangiacrben  en anbcren/Baer  berfenerbe  bat  Bebbenbe  be  boomoembe 
Piincc  ban  <©rangicn  Bern  geboegt  mette  Staten/aljS met  een  accoozt  /  be  fancn  niet  en  nonfïen  ban  toel 

fSzSSi.  toefenbe  een  nartfi?  har»  hrm^fl-^tmti^M««>/^M.  I  u.«^M-«  »,_._r.;  ""Iv"^140":!^^^"^"^0' toefenbe  een  plac*^ bere  ban  anberabbtjö/ baer  bpboegenbe  bat  bep2in,  fen  een  grote  befatfre  cninconbcnicntonl^ 
ceban<0rangtentotlbebcrtrccfteunaï|ollanb/inmc.  fullen  ballen.           t!,»^nuemcntopnaeriutDente mnge  ban  ntct  tocber  te  neren.  JBclne  berfcfjeibent*  <0p  al  't  tocln  be  bootö  ».  %Mvh  ban  ffêeet&cr*   »«' B  tb  ban  opinie  en  btffentten  feer  periculeus  toa^in  Be  anttooojbe  /  bat  al  f  De ; Umiüdh ?|eercn  ban  be?00J.& 
bte aclcaentdetb  /  en  fclieen  te  (ircthtn  na  Mwuri»^  ***wr™h„M  «.«s.  .„ TwZZ Izl   'r,,  y1*1:"  oan  °'  ** mu biegelegentBeib/  enfcljccn  te  fïrecnen  tot  fcBeurtngc 
banbe  unie  en  accoon  ber  Staten /en  foube  mogen 
tocroojfanen  f toarigBcib  onber  be  particuliere  m& 
btncienen3lanbfc0appen/  om  niet  te  continueren  in 
bebetaltnge  banbe  bebcn  bp  ber  Banb  toefenbe:  bat 
oob  3&on  gjan  bageljjr  berflcrnt  en  bermeerbert/boo? 
miöbclcn  ban  ben  hertog  ban  45uife/  bk  alrebe  groot getal  ban  bolbgereet  Babbe/  batmen  ter  anbere  3öbe ooit  berftonb  bat  ben  hertog  ban  Sdnjou  genomen toaö  a  ia  Fcre  in  BermanDoté  /  baer  Bp  ooft  boln  ber; 
gaöerbe :  boben  bien  batmen  boozfefterlnft  getoaer^ fcliouttoa.ei/  batmen  tot  franftfoojt  006  bolft  licBte/ fonbermenrtete  maften  ban  bier  mael  100000  ftro^ 
nen  bie  ̂ on  3jan  ontfangen  Babbe  tot  Slionoy  en  ban 
Bet  Spaeng  en  3ftaliaenjs  fecours  en 't  geen  \\p  ban anbere  ̂ tncen  bertoacBtenbe  toaies:  met  ooft  bat  ̂ on 
gian  toaö  ccnoo2logö  man  ban  goeb  berflanb/  erpc- rtentie  /  bckib  /  en  biligentic/  Bebbenbe  bp  Bern  bc  ba; 
lianfte  /  ftlocftfte  en  geerperimcntcer|tc  Capitcincn ban  be  geBele  CO?i|lenBeib»  €i\  ter  contrarien  toaren 

|5eberïanben  fienbe  en  bebonben  Bebbenbe  bp  erpert*  ïtffi 
entie  /  bat  ben  Staet  ban  ben  lanbe  niet  en  ftonbe  ge* batl mainteneert  toerben  fonber  eemg^ooft  of  <©ouber^  &? 
neur  «Bcnerael/  toaren  baerom  na  rijpe  beltbcratte  ?f.  30/.) 
eenfamentlijftbanbat  abbij^getoeefl  bant'ontbicben 
ben i  boo2f3  Cert^Bertog  /  om  Bet  goubernement  gene* raelaentebangen/  enftcB  te  boegen  ban  als?  totale 
na  b'abbitf  ban  ben  ïïabe  ban  State/  bte  men  (lellen cno?bonneren  foube  ban  eentge  goebc  perfonagtenen betroube patriotten  natuerlijfte  banbe  jèeberlanben/ 
fonber  be  toelneBp  niet  en  foube  mogen  boen/  enbe 
felbe  fouben  Bern  inftojtcn  fo  goebe  opinien  en  tnftruc* tten/battcberBopen  foube  toefen/  batbeCcrt^B^ 
tog  Bacrltebcn  bicnen  foube  om  te  Bcrftellen  't  ianb  tn 
3ijnoube  fleur  enïiberteit.  €nentoarem'etmogelijlj batbcConinft  tegen  D'oberftomfïc  banbe  CertöBer* tog  (ombe  fto?tBeib  ban  ben  tip/  toefenbe  be  éeere baniKaclitcbebertrocftcnben  26  ban<0ogfï)  iet  tot 
nabeel  foube  Bebben  nonnen  p^actiferen:  baer  bp  ge* 
boegt  batmen  na  't  ontfangen  ban  ben  Certtf-Bertog  / 

foube 
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foube  mogen  6?  lttö«tó  Dan  be  Utifa»;  anbere 

©"ineen  pacificeren  bcfe  troublen/  en  btbDenDatDe 
IS gelief  De  ben  öoo?fj€ectf-Bmogfn|i«i^ 
föft  te  aeben  fijne  ouöltc  Docljtcc  mette  $eDerlanDen. 

iK'Sc  bp  Dat  bé  «eere  *"«"**£*£ 
b2Ê/ üafTecen&c  Doo:  «SeertrutDen-berge/  baer  ban 

rael/  öp  nenlmDen  ontfangen/  rjeabmttteertenge* tc 
f  toojen.  3M  fp  ooft  anbet.$  niet  en  bermoebten  te " öoeri/  fonbec  te  ballen  inccijm  ban  ongeBoojfaem* 
Beib  /  rebellie  /  en  openbare  contrabentie  ban  bert 
tractate  ban  be  pacificatie  en  aecoo?b  /  tuffclien  Bem 
in  ben  naem  ban  fijne  Jiüajefteft  en  BenluiDen  ge* 
maeftten  fo  folemnclijftcn  geftoo?cn/  'ttoelftftpniet 

^SSSzS^^^^f^  I  en  ö^öëuTiüen  laten  ocnlieöen  t^&bécteren  /  op  Dat,  « 

&^ÏS^»<ÏÏSaaSMS  aoebbonöen  ban eenige  gealteceerbe/focftcnDe alle nfeutoigneben/  " 
X^^SS^ènm/ mSSm  öe  toelfw  om  haec  pacticuliec  intecefl/  paffie  ofaffec* 

tóeföert/ TcÏÏSflwiöcrt  toefen  ban  fijnen öutfe  mter(teona_efwfaemrmben  fulöeöcotefautete
öenö  <c 

en  raoe/  fonbec  W  fijnen  pecfoon  eenige  (Wecten 
toïeembelinb  toe  te  laten/  fo  confojmeecben  Bp  W 

bat  bem  ( onDer  co?cectie )  boebt  bat  bet  tnctinlon  gj 
be  gcDaen  toefen  nu  te  bertoecpenbenboo^oemöen 

BenluiDen  ̂ ince  en  <®ber(ten  l^eere/  fonbec  oo?lof/  c 
toeteofabbopban  bentoelften  niemanb  gebieben  of  <c 
bebelen  en  macb/  nocD  een  anbec$  goubecnement  C( 
aennemen/  etc»  -  m 

3&e  €ectsf-Oertog  Jï&atöf  a$  tot  Hiec  geltomen  jijn*  <£m£ 

ben  ïsef  fee  fijnen  Webcc  en  anbere  $nncen  ban  Den 
ïïttfte  oerepiuecrt  toerben  boo?  gcote  ontoaerptgBetD  / 
becfmactljeiben  injucien/  bief?  niet  ongerebengeert 

W*föo8to*/  öatmen  Den  niet  en  beboete 
bertoonberen/  fo  in  eene  fo  gcote  bergaDertngeban 
«Staten/fomtoijlen  becfcljeitjenljeib  ban  optmen  toatf. 
€n  bat  buiten  Dien/  of  Dat  men  baeromnietenmoc 
infeccren  eenige  Diffenfie  of  oneentglietb  /  boo?  fo  beel 
in  alle  raben  bat  oberguam  /  en  bat  niettemin  bp  goe* 
be  conferentie  beopinien  toebec  nuamen  obereenen 
faccortrecen/  ais  fonbec  ttoijfelgcfcbicben  foube  tuf; 
fclien  be  bootö  Staten :  bat  o ->ft  be  ujieben  öte  be  %& 
ie  ïtëacguiö  ontfangen  babbe  ban  be  Staten  ban  Den 
11  #ctob?i$  geènmentie  en  maeftten  ban  eemgebi* 

^tnm^ml^mw  feftc  öe4eêr  gecretacWalfin* ,  gam/  nabemacl  be  P^^^^S^JJK! 
ban  be 

bril 

«Certg- 
[irrtoa 

a-i  ror- 
tcn  sou 
terne» 
meute 
©cue* 
roei 

2^^S  rtS^^otoKSaetomen l  be/  is  aiOaec  eenigentijD  (til  gebieben /tot  bat  caeb*  smog 

^^^XmM^^SmUf^  facm  gebonben  toerb  bat  W  tot  aCnttoecpen  foube  **£ '^^w^^wrrS^^fcl^hftithM  treeften  en  alDaer  bertoacBten  be  refolutie  ban  be70Ja 
Staten  (©enerael/  bie  eenige  conbitienfoubeninge*  toerpen/ 
fcö?tfte  (tellen/  baec  op  mert  bem  tot  «©ouberneuc  *™™ <0enerael  foube  ontfangen/  biemenfjemalgoanfou*  foiunC 
De  communiceren.  l£p  iiS  alDaer  ben  2 1  jgobembjiö  öec  %w 
feerbeerlijft  ingeï)aeltbanben$?inee  ban<©rangien  gj 
enbe25urgerie/  altoaeröP  fo  lange  geblebentë/  tot  &me, 
bat  Bem  be  refolutie  ber  Staten  (öeneraeliss  aenge-  raei  nee* 
bient/  en  BP  totten  goubememente  45enerael  ont-toftCö«- 
fangen /fot'fijnberplaetfeberöaelt  faltoerben:  baec 
top  bem  miDDelretijD  toiilen  laten  ruften/  enonDec* 
tuffcijenbananbece  faften  in  berfcDeibenouartieten mentie  maften. 
H»  bunftt  \)kt  niet  aualtjft  ten  pjopoofte  fal  60* 

men/  bat  ift  Dier  berDale  be  co?refponbentie  bie  be 
peeren  generale  Staten  mette  tjoninginne  ban  €& 
gelanD  onDerljouDen  bebben  in  alle  Defe  gelegentöetö. 
€erftelöft  bobben  fp  caeDfaem  gebonben  in  <©rtobec  e  . 
157Ö.  aen  be  boo?noembe  Coninginnete  fenDenben  ten^e, 
25aron  ban  ̂ ubignp  /  met  b?feben  ban  crebentie/  om  neratt 
Bare  jfêajefteitben  ftaeten  gelegentBeib  bejSEanb0  w*» te  ftennen  te  geben  /  en  te  bectonen  ben  noob  baec  in  fp  ron  ban 
geftomen  toacen  boo?  be  moettoüle/  to?eeDBeib;ce-  nmm 
bellie  en  mutinatie  banbe  ̂ pangiaerben/  ertbatfe  «j '  j» baerboo?genoobfaeftttoarengetoo?Den/  betoapenen  ginnE 
tegen  be  felbe  in  Banben  te  nemen  /  tot  Benb liber  be-  »an  <®a< 
fenfie  en  befcBerminge.  $Bk  Coninginne  (betoelfte  öe,anö* berftaen  BaDDe  /  bat  be  boo?fcb?eben  «Staten  ooft  Bare 
03efantenin  ©?anftrijftaen  benConinft/  en  hertog 
ban  2Cnjou  besf  Coninc  b?oeDer  gefonDen  Babben  /  en 
BouDenDe  allen  BanDel  ban  ©?anftnjft  boo?fufpect) 
gaf  Den  boo?noemben  Jöaron  (eer  goeb  geBoo?/  be? 
loofDenaen  Den  Conwftban  «^pangien  tt  fenbe« /  en 
boo?  De  felbe  te  interceberen.  25egeerDe  Dat  be  «§ta* 
ten»0enerael  allen  Banbel  met©2anftrij&  foubenïa^ 
ten  baren/  en  batfe  Baren  Conirift  fouben  getrouto 
blijben/fp  beloofDenfe  ooft  te  affineren  tegen  De  &pan* 
giaerDenna  gelegentBeib/  fip  alDienBaerinteccefTie 
geen  plaetfe  en  Babbe:  en  om  Baer  belofte  na  tefto*  ro  B 
men/ fonbfp  Den  bibber  HSee(tec  .Smit  aen  ben  €&  nmm 
ninftban^pangien/  enbeDebenfelbenbibben/  batoan^B» 
Bem  belieben  toiibe  mebelijbeu  te  Bobben  met  fijne  «Jf* 
onberfaten/  en  batBP  be  ̂ §pangiaerben  uitjleöer;  jgrg; 
lanbfouDe  toiilen  boen  bertceeften/  op  bat  fijne  on=  umm 
berfaten  uit  befperatiegeen  oojfafte  en  fouDen  mogen  &ww> 
nemen  Baer  te  aDD?efiferen  aen  anDece  potentaten  / awK tot  fijne  UBaiedeitö  naDeel. 

gin  ̂ ecemb?i  Dcgtfelben  jaerjj/  Bebben  be  boo?^  (F.  J0o 
noembe  Staten  <©enecaelanbectoecben  aenbeboo?*  ©c^ 
noembe Coninginne  ban  €ngeianb  gefonben  ben **£** J^eere  ban^toebefeel/  en  berfocfjten  a(fi(tentieban  ̂ m 
gelDe  tegen  ̂ ongian.  I^p  Beeft  ben  13  ̂ecemteté  ano^ 
auDientie  gejjab/  en  albaec  bolgenbe  funen  iatfbec*  *™g Baelt  ben  bittecen  uaet  iik  be  ̂ pangiaerDen  ban  ̂ „(^ 
oberlange  op  te  i^eberlanberjes  geBab  BaDDen/  De  toeU  öïnne 
fte  p?incipalijft  toa^  beroo?faeftt/  uit  bien  bat  be  ̂ ta*  Jj,na®" 
ten  banbe  $eberlanDenin  benjare  1559»  al0beCo= ö 
ninft  ban  ̂ pangien  toiibe  uitte  $eberlanbcn  na 

ï§pan^ 

Sim  fo  toaö  baer  nocB  een  ecpebient/  betoelft  ijenlutDen 
het  Dienen  fouDe  tot  berfeftertöeib  en  remebte/  te  toeten: 
êfSf1?'  batmen  ben  <£ertö  Bertog  accepteerbe  op  be  conbttten 

%£ .  S  wfj/  en  anbere  Bem  boo?  te  Dragen  bp  De  Staten  tot 
OaerlteDer  berfeftertbeib  en  onDtrljoubrnge  ban  Bare 
mibilesten/  ïibecteitcnenufantien.  o?n  onbec  anbe- 
?e  op  ttmm  conbitien/  Dat  be  l^eere  ©nnce  ban 
<©rangien  foube  bp  fjemgeftojen  too2benboo?()jnen 
% ieutenant  «Bcncracl  /  't  toelft  grotelijft  Dienen  fouDe 
totbcreeninge  banben  €ertss-Bertog  en  $?mceban 

«©rangicn  te  famen  /  en  te  boen  toaffen  in  't  Berteban 
be  menfcBen  in 't  gencrael  eenbertroutocn  en  becfe^ 
uertlieiD/  batter  niet  foube  gebaen  tooien  tegen  De 

toelbaert/  berfcftertBeibenp?ibilegienban  ben  San- be.  ̂ onber  toelft  crpcDient  en  toaffer  geen  apparem 
tic  ban  Bet  ïtij&e  ban  <£ngelanD  eenige  affiftenttc  ban 
gelb  of  boift  tc  treeften,  ̂ acr  mebe  einDigDc  bie  eonv municatie.  w**«M 

^0  belc^ongian  motfttaengaen/  nambitber- 
foeftbanDe€ert0-bertog  jBatl»  totten  gouberne^ 
meute  fo  gcljecl  ijualijft/  bat  Bp  met  en  ftonbe  laten 
aenbejj&taten  (©enerael  te  fcBnjbenDen  20.  <©ctob. 1577.  uitSucenbo?g. 

&m>  T\  m  Bp  beraDberteecttoa^/  batmen  feftec€bel* 
ben  oaii  U  mnn  'm  't  ©of  ban  fijne  ï^epferlijfte  lBaje(tcit  ge* 
mïïun  fonöcn  BaDDe/  om  Den  boo?noemben  Heere  em$- 
öe<&ta>  ijcrtog  "te  inbuceren  en  perfuaberen  om  Bem  Bp ten  «se.  üjaertf  ober  te  boen  ftomen/  niet  toetenDe  tot  toat 
Snoe  cinDenocl)Doo2toien$gebobofbebel.  »eralfofP 
't  wee  tod  toiftcn  bat  niemanb  toie  BP  fP  /  en  mocBt  noelj  en 
focu  öa»  ̂ gottö»  alhier  te  ftomen/  om  ober  De  onDcrfaten  ban 

fine  ma jeftcit tc  gebieben/ten  toare  W  bp  be  felbe  ge* 
fortben  toare  met  fijne  patenten  /  commi ffïc  en  ecp?e# 
bebd  /  in  gctooonlijlicr  fo?me en  maniere:  toaerom 
il»»  Bcnluibcn  toel  toilDe  aDberteren  /  inDien  Datter  iet 
fulrtoacc  ( 't  toelft  Bp  niet  ftonDe  geloben )  Dat  fp  Den 
felbcn  niet  en  beïwen  terefpecteren  nocB  teontfan* 
gen  /  nncr  fijne  HBnjejteit  alleen  te  obebieren  /  of  Bem 

„fijne  jBajefteitë&taDDoubccen  <aoubevneuc<0eneï 
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$77> Oorlpronk  der  Nederland/e  Beroerten, 

JPÖK 

^pangtcn  bet'tïecfcen/  be  peeren  ban  bet  (©?b?een 
Staten  ban  ben lanbe/  aen  ben  Coninft  Dabben  bet? 
focDt/  batDemgelieben  foube  be  3000  ̂ pangiaet? 
ben  bicmen  op  te ftontieren  toiJöe  bouben/  utt  $ebcr? 

lanb  te  boen  bertreeften  /  't  toelft  boe  eintclyft  boo?  be 
grootfleinflantie  tite  baerom  aenbcnConinftgebaen 
toerb/toerbeberftregen/  Doe  tod  lange  baer  naeerfl 
geeffectueert :  en  bermitS  be  refottttie  bp  ben  ̂ paen? 
fenlïacbatëboe  genomen/  ban  batmen  alle  De  gene 
ijie  öefe  rcgucfleen  berfoeft  ban  bet  «^paens  firggrf* 
boln  te  boen  bertreeften  utt  be  $eberlanbcn  /  bit  gete? 

uent  of 't  fclbe  toegeflemt  Dabben  /  batmen  be  felbe  ter 
gelcgcnbct  tijb  foube  fit  affen  en  ftafltjben/Dabben  ban 
bte  tj)ö  aen  nooit  opgeDouöcn  bm  Bare  gcp?etcnbeetbe 
en  booigenomen  to?afte  te  toerft  te  (tellen  /  en  om  baer 
toe  te  ftomcn/DabbenbcnConinft  ïngcbeelt  enb?oetge? 
maeftt/bat  alle  be  $eberlanbcr$  uettcrS  en  bcrrabcrS 
toaren  ban  C5ob  en  ben  Coninn/  en  be  beroerten/  boo? 
ijet  inboeten  banbe  ̂ pacnfe  SBtttjutfmé  en  nieutoe 
25tfjï Doppen  /  tegen  be  recDten  /  coflumen  en  p?ibile? 
men  banbe  lanbeti/ontftaen  in  be  jaren  156f.cn  1166. 

Dabben  benluiben  feer  toel  gebient  /  om  befc  Dare  to2a? 
fee  te  toerft  te  (lellen :  en  niet  jegenflaenbe  bc  fclbe  be? 
roerten/  boo?be^ectoginneban  ^arma boe  ter  tijb 
<0oubcrnante  banbe  $ebeclanben/al  ^aren  gefltlt/ 
ter  nebergeleib  en  beb?ebigt/fo  Dabben  be  «§paenfe  ra- 
ben  en  bpanben  ban  be  $eberlanben  nochtans  fo  bcle 
toeten  te  tocgen  te  b2cngcn/  bat  ben  hertog  banSClba 
met  nieuto  &pacris  ftnjgSbolft  in  be  Hcbcrlanbcn 
toasgefonben/  betoelfte  terftonb  te  toerft  flellenbebe 
boo?f5  bwafte  /  Dabbe  be  p?incipaelfte  peeren  en  €be? 
Ien  ban  ben  lanbe/bic  Dp  ftonbe  benomen/  en  ontallijfte 
feerbele  banbe  trcffeltjrfle  bo?geren  en  intooonberS 

banbenlanbc/  onber 't  betel  ban  juflitte  om'tieben 
boen  brengen  boo?'Sbeuls  Danben/  3ijn  moettoillig 
fcrijgSbolftongeflrafc  toe  te  laten  alle  to?eebDeibober 
ben  intooonberen  te  plegen/  toaer  boo?  feer  beel  bolt 
uit  ben  lanbe  bluebteben  om  be  moettotliigbeiö  ber  fel- 

Der  te  ontgaen :  Dp  boube  nieutoe  Caftclen  /  om  't  boln te  beter  te  bebtoingen/  bertoierp  alle  p2ibilegien  bp 
ben  Coninft  felfS  bef too?en  /  ftelbe  onb2aeglijne  laflen 
en  fcDattingen  op  /  beroof  be  be  fleben  ban  Dun  geftbut 
en  amonitie  /  en  ben  boderen  en  intooonberen  Den  ge- 
toeer  /  acDtenbe  bat  een  ongetoapent  lanb  en  nolft  niet 
feer  te  b2cfen  en  toas/  en  om  fnn  ftrijgSbolft  te  beter  tot 
aijnen  toille  te  Debbcn/  leibe  Dp  ̂k  in  be  rijtfte  en  boo?? 
nacmfle  fleben  ban  iSeberlanb/altoaer  fp  fulfte  uweeb? 
Deto  en  moebtoille  Deeft  beb?eben  ober  ben  bo?gcten  en 
intooonberen  banbien/  bat  Dct  te  beb?oeffe!jjft  i$tt 
bctbalen  /  geltjft  be  fleben  baer  fp  gelegen  Dabben  eeu? 
toclijft  foubcn  gebenften/  en  be  fleben  ban  25?uffel/ 

jBecDelen/  ötrccDt/  'Sï|ertogen-bofcD  en  meer  an? 
berc  Deel  Catbolijft  3tjnbe  /  ftonben  getuigen. 

3$a  bemtoasgcbolgt  <©on=üoupS  be  ïicnuefenS/ 
43200t  Commanbeur  ban  Caflilien  /  Hefe  metten  eer? 
ftenficfjbeinfenbe/  bat  Dp  alles  toeberom  toilbebcr? 
beteren  /  enbe  $cberlanben  toeberom  tot  baer  oube 
boo2fpocb  /  rufi  en  b?cbc  b2engen/  Deeft  na  be  bictorie/ 
tic  Du  opte  SBoonerDeibe  tegen  <0?abe  Hobetotjft  ban 
^affau  Dabbe  geDab/  be^pangiaerben  toegelaten/ 
ja  in  fijne  p?efentie/  alle  moettoille  te  plegen  tegen  ben 

t'ntooonberg  banbe  fleben:  geltjn  gebleben  toaö  binnen beflab  ban  Unttoerpen/  baer  men  ben  b02gcrenaf* 
D2ong  400000  gu  op  te  béngen  /  na  bat  fp  albaer  eerfl 
alle  moettoiliigDciö  Dabben  gepleegt  ober  mannen/ 
b20utoen/  oub  en  jong/  fo  bat  lïet  ftri jgöbolh  fienbe  Den 
alles  gcoo?loft  te  toefen  ongcflraft/  DebDen  bagelijr 
meer  en  meer  moettotlligDeibiS  gepleegt/in  boegen  bat 
be  Coninn  baer  geen  bienfl  ban  en  rrob  /  maer  be  lan 
bentotteuiterfleellenbe/  flabernpe  en  armocbetoer; 
ben  gcü2aclit.  <C-n  na  be  boob  ban  ben  4$200t  €om> 
manbeur  Dabbe  be  Coninftbcn  nncb  ban  ̂ tatebp 
P20bifte  gecommitteert  totte  regeringc  ban  be  lanben/ 
ï^anbc  ,§pangiaerben  terflonb  na  bet  innemen  ban 
S£ieriC3ee/bcgonbcn  toeberom  te  mutineren/innemen* 
be  en  plonbercnbc  berfcDeiben  fleben/  boobflaenbe  ben 
intooonberen  /  en  plegcnbc  alle  barbarife  to2eetDeben 
tegen  ben  tntooonberen  ban  i^eöerlanb  /  niet  totllenbe 

II.  Deel. 

cbeöicrenbe  bebelen  en  o?bomtawtcn  ban  ben  ïlabt 
ban  ̂ tate  /  bp  ben  Coninn  totten  gencralen  gouber- nemente  gecommitteert/  in  boegen  bat  be  fclbe  ïSaben 
ban  ̂ tate  genoobfaebt  toaren  gctoecfl  befelbe  gemuit 
tineerbe  ̂ pangiaerben  te  bernlarcn  boo^  rcbelicn  ban 
ben  Coninn  en  ban  ben  lanbe.  ̂ cübcnDe  boo?tj$  be 
Staten  ban  ben  lanbe  metten  Jpiinceban  ©rangien 
en  Staten  ban  ̂ ollanb  en  Eecianb  gemaebt  /  en  baec 
in  ben  anberen  belooft  bp  teflaen  met  raeben  baeb/ 
gocb  en  blocb  /  om  uit  bch  lanbe  te  berb2jben  en  bact 
buiten  te  Douben  be  ̂ pacnfe  folbatcn  en  Dare  aenDan* 
geren /gcpcogtDcbbcnbc  buiten  toegc  ban  teebte/be 
geerenen  Abelen 't lebcn  te  benemen/  ben  rijbbom ban  ben  lanbe  töt  Dcnlutbcn  te  appliceeten  /  en  be  ge? 
meinte  boo?ts  in  ecutoige  flabcrnie  te  brengen  en  te 
Douben/  en  batmen  na  Dct  uitb2tjbcn  banbe  boo?f5 
^pacnfe  en  anbere  b?cembc  folbaten  /  foube  bergabe* 
ren  be  Staten  <©cncrael  ban  be  lanben  /  om  met  Daet 
abbrjs?  alle  faben  toeberom  te  bjengen  tot  rufle  /  b?ebe 
en  ccnigDeib  /  onber  be  beDoo2lnbe  geDoo?faemDcib 
ban  ben  Cottinb/  boo2bcDouben  be  CatDolnbe  öoom? 
fe  Cseligie  /  mits  bat  Dct  poinct  ban  be  Religie  boo?  fa 
belc  ijk  ban  ̂ ohanb  en  Ecelanb  acngtng  fo  lange  gè? 
fcl)02fl  foube  bltjbcn.  Ifêacr  be  boo2f3  ̂ pangtaerben/ 
bc  toclbe  men  Ijabbe  boen  aenbicben  Dare  betalinge/ 
mits  uit  ben  lanbe  bertrecbenbc/  Vtocih  fp  afgcfïagcn 

Dabben  /  Den  beroemenbe  bat  \'p  alle  Dare  partpen  toil* ben  ben  tjal$  afthijben  en  Ijacr  Danücn  in  ber  felbct 
blocb  toaffen  /  Dabben  ficD  t'famen  berbonben  /  ett 
ingenomen/  berooft/  berb?anbbe  albcrrüïflecnbcr' 
maerfleflabban  €uropa/  beflab  ban  9tnttoerpen/ 
baer  in  Deb2ijbcnbc  fo  Voetje/  fcD2icbehjhe  en  ongc* 
Doo^bc  boooDetö/  moo?berie  en  tprannie/  bat  nooit  W 
gene  ©arbarifc  natie  bicrgeljjFic  actcn  en  3tjn  ge- 
pleegt/  tegen  bc  gene  tik  Dcnlutbcn  niet  te  Ito? t  en  Beb* 
bengebacn.  ̂ §0  bat  ben  Demel/  bc  aerbe  enalleele* 
menten  baer  ban  een  fcD?tn  en  afgiüfen  Dabben.  «Def* 
gclijr  fp  00b  gebaen  en  gepleegt  Dabben  in  meer  anbe* 
re  fleben  /  baer  fp  mceflcr  getoojben  toaren  /  b2etgenbé 
noch  opentlp/bat  fp  Dct  nocD  argcr  fullen  maben  bin* 
ncn2B2ufïel  en  anbere  plaetfen.  €n  Doe  toel  be^ta? 
ten  boo?nocmt  3tjne  CatDolöbe  |Ka  jcfleit  ban  alle  be? 
fe  moettotlligbetb  toel  Dabben  bctafcberteert/  fo  bp 
ttjbcn  ban  cc  <02oot  Commanbfur  alSboo^  en  na  /  fö 
en  Dabben  fp  nocDtanSgene  beriicDttnge  totnocDge? 
bonben/  boo?  bien  be  J^paenfe  ïtaben  bpanben bec 
IScbcrlanben  /  toiflcn  te  beletten  /  bat  Dare  recDtbcer? 
bige  hlacDten  aen  ben  Coninn  niet  en  quanten  /  of  bat 
Dentuiber  bpanben  /  bie  't  geboo?  en  gefag  bp  ben  Co? ninb  Dabben/  be  faften  anbers  ais  na  bet  toaetDcib 
ben  Coninn  te  betilaen  gabcn  /  ben  Coninb  opDitfen? 
be  tegen  3tjnegoebe  en  gettontoe  onbetbanen/  befel? 
be  opieggcnbe  grote  enorme  Mictm  /  baet  boo?  fp  bejS 
Contnt  gemoeb  fo  fect  bctbittetbcn/  bat  fijne  DEaje? 
fleit  op  Dcn-luibcn  t'onrccljt  bergramt  3önbe  /  gene 
flraffe  ober  fo  eno?me  babcn  en  tm  boen.  Cn  Doe 
toelfpberDooptcn  bat  boo?  bc  ftomfle  ban^on^ifatt 
ban  <0oflenrüö  in  beien  faften  foube  mogen  berfieti 
toerben  /  fo  b?eesbcn  fp  nocDtans/  bat  bc  «^pangiaeri 
ben  Dcbbcnbe  be  toauenen  in  Danben/  en  be  pjincipaeU 
fle  en  macDtigfle  fleben  in  Daer  getoclb/  baerinfelfg 
niet  remebierett  en  fal  bonnen/  of  Dp  ftDoon  toilbe/ 
baer  ban  fp  ebentoel  ooft  niet  berfeftert  en  toaren.  ött 

DetberDaelbanalle'ttoclfte  Dare  iBajefleittoelfton? beberflaenbe  rebenen  en  ettreme  noob  biebcn^ta? 
ten  betoeegt  Dabbe/  bpo?b?e  enconfent  banbenrege? 
tenbe  fiaeb  ban  ̂ §tate  / 1 ep?cfentetcnbe  ben  Couinö 
Daten  ï^ecte  /  Den  toeblucDt  te  nemen  totte  toapencn/ 
om  Den  felbcn  te  bcfcljct men  en  befenbet en  tegen  be 
bioebige  p?actijncn  ban  bcfe  ,$pangiacrben.  JBelfte 
rccDtbaerbigeftlacDtcnbe  boo?fcb2ebcn  peeren  <§ta? 
ten  Dem  belafl Dabben  Dare  JlKajcflcit/  Ukfpmfien 
te  3ijn  een  p^incefTe  ban  ftlocften  bcrflanbe  /  berre  ban 
alle  ambitie/  maer  mebebogenDc  /  boo?  te  b?agcn/ 
op  Dope  batfp  ban  Daergocbc  gnnfle/  genegentDeiö 
cnDulpe  niet  en  foubcn  bcrlatcn  toerben/  in  een  fa? 
ftcfo  nobtg  en  getoicDtig.  €n  foube  Dare  Jfêajcflett 
ben  Éeeren  Staten  «©enerael  ten  albet-DoocDflert 

<aggg  toe 
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tot  met  bctbinDen/  bp  aibtcn  net  fiact  belief  lic  De* 
felbe  p?omptclp  te  aflïfteren  en  te  lenen  een  forn^ 
inc  ban  1 00000  pontien  fteerlinr/  boo?  eenen  rob 

ban  fes  of  atljt  maenben/  op  alfulfic  conbitienentot 

fulhcntntcrcfTcalö  men  met  Den  anDeren  fouDetton; 
ncnobctfiomen/  enfouDcnboo?  DereftitutiebanDien 

en  ben  tmercffe  De  boo?fclj?ebcn  peeren  Staten  ge* 

ben  nare  obligatien  tot  genoegen  ban  bareComngtn; 
ndiiuc  iBaieftcit  /  toaer  mcDe  fp  fjun  met  <6oöe.ö 
ïuiloe  berbooptcn  te  berfebcren  en  ftern  te  maften/ 
omDe^paenfcfolbaten  te  mogen  bebtoingen  uit  ben 

flanöe  te  bertrecben/  't  fpmetter  minne  of  onmin= 
ne:  babenbacrombat  bare  itëajcfteit  gelief  tic  in  De* 
fen  noob  te  betonen  /  boe  fjoog  en  fcoaert  fp  Dieït  bc 
outic  alltanticn  en  berbonben  tufltfjen  Date  «ynen 

en  De  $cDcrlanDfc  $?obincïen  tocfenbc/  mettetrac* 
tatenban  erttrecourjen  en  trafijfecn/  fo  notelijfe  boo? 

beften/  bic  niet  en  bonDen  onDcrbouDen  too?Den/fó 
be  lanDcn  niet  en  toerben  geregeert  na  bacr  oube 

toetten/  reenten  en  p^ibilcgien:  'ttoeln  nietgefcDic; 
benen  tombe  fo  lange  öc  ̂ pangiaecöen  alDaer  ble; 

benregerenbe/  enfo  groten  moetbnlligöeDen  beD?ij; 

W*  Coninginne  alleg  bcrflaen  nebbenbc  /  toonbe 
fiaer  genegen  te  toefen  om  De  Staten  te  affiflcrcn/ 

berliaelDetoatfp  atreDc  ten  beften  ban  De  i^cDerlan- 
DcnfjaDDegeDaen/  Daerinfp  bereiD  bjaö  te  continue^ 
ren/  fouDe  tot  Dien  cinDe  ooit  fenDen  aen  Den  ï^cerc 

g&on  «aanban  €>o|tcnri)b/  om  fijne  intentie  teber* 
ftaen  /  en  bcm  aen  te  fcggen  /  bat  fp  niet  en  fouDe  bom 
nen  InDen  /  Dat  De  $cDerlanDcr£  in  fulfter  boegen  fou  * 
ben  toerDen  ban  De  ̂ pangiaerDcn  getiranmfeert  en 

onbcrb?u«t/  fofp 't  felbe  oob  Den  Coninft  fjaDDeDoen 
aenfeggen  /  of  foubc  ncnooDfaeftt  toefen  De  felbe  te  W* 

(leren.  Cintcltjb  beeft  fp  in  gianuario  1577»  öe&ta* 
ten  Doen  aentellen  20000  ponben  fteerlinr  /  een  Deel  tn 

nouDe  SCngelotten  en  anberDeelin  maffaban  fnnftl* 
toer  /  en  Dat  op  De  particulier  berbinteniffe  ban  De  na- 

bolgenbe  fes1  fteDen  /'te  toeten :  buffel/  <0cnt/  %m> 
ne  /  <$uinberfeen/  $ieupoo?t/  en  jjtëiDDelburg  in  Zee* 
ianb/  te  betalen  ben  eerftcn  Sluip  1577.  3&aerba»be 

Staten  Cfcncrael  bc  boo?f3  fïeDen  Hebben  gegebcn  ba- 
re  contra-b?ieben  ban  inDemniteit  in  fo?me  en  manie- 

re /atëbolgt. 

Lfo  de  Doorluchtigfte  Princeffe,  Me- vrouwe  E- 

■lizabeth,  by  der  gratie  Gods  Coninginne  van  En- 

geland, Vrankrijken  Yerland,  ter  ernftiger  bede  van 

ons  reprefenterende  de  Generale  Staten  van  defe  Ne- 
derlanden ter  hand  gedaen  hadde  in  ons  luider  nood 

defommevan  20000  ponden  fteerlinx,  een  deel  van 

dier  in  goude  Angelotten  en  anderdeel  in  maffe  van 

fuiverfilvcr.  En  fo  tot  verfekertheden  van  hare  Maje- 

fteit  van  node  waste  dien  fijnete  expediëren  brieven 
van  verbande  van  fekere  ftcden  ,  te  weten  :  Bruffel, 

Gent ,  Brugge,  Duinkerken,  Nieu-poort en  Middel- 

borg in  Zeeland  by  hare  voorfchreven  Majefteitver- 
focht.  Ten  welken  fijne  wy  hadden  doen  verfoeken 

de  voorgenoemde  wetten  en  inwoonders  der  felver 
fteden ,  om  de  fclve  brieven  van  verfekerthede  te  doen 

expediëren  ,  daer  op  de  voornoemde  wetten  en  in- 
woonders hebben  te  vreden  geweeft  defelve  brieven 

te  geven,  mits  hebbende  de  brieven  van  reciproquen 
verbande  en  indemniteit  van  onfen  wege.  So  iftdat 

wy  Staten  Generael  voorgenoemt  vergadert  wefende 
binnen  der  ftede  van  Bruffel  ,  als  te  weten  van  Bra- 

band  ,  Gelderland  ,  en  Zutphen  ,  Vlaenderen ,  Ar- 

thoys,  Henegouwe  ,  Valenchijn  ,'Rijffel,  Douayen 
Orchies,  Holland, Zeeland,  Namen,  Doornik, Tour- 

neus  ,  Utrecht ,  Mechelen  en  van  d'Ommelanders  van 
Groeningen,  en  elk  van  ons  en  een  vooral  beloven 

uit  onfer  goeder  en  vafter  wetenheid  de  Borgemee- 
fters,  Schepenen  en  Raed  der  Stede  van  N.  en  alle  de 

Gemeente  van  dier  en  jegelijk  borger  van  de  felve  fte- 

de ,  in  't  generael  en  particulier  ten  eeuwigen  dage 
teindemneren  kofteloos  en  fchadeloos 't  ontheffen  je- 

gens hare  Majefteit  van  Engeland  (  mifgadersjegens 

tjen  Hertog  van  Vendofrae  erf-achtig  fiqere  der  iel- 

ver Stede)  voorde  voorgenoemde  fora  me  van  twin- 
tig duifent  ponden  fterlinx  ,  mitfgaders  ook  van  al- 

le koften,  ichadenen  intereften,  die  de  voorgenoem- 

de van  N.  in 't  Generael  of  particulier  fouden  moe- 
ten lijden  of  gedogen ,  of  ook  eenigfins  tercaufenvaa 

defen  gedoogt  en  geleden  hadden.  En  tot  meerder 
verfekertheden  van  de  felve  van  N.  verbinden  wy  ons 

en  eenen  jegelijke  onfe  perfonen  ,  ons  luider  Land, 
fand  en  erf-achtigheden ,  en  alle  onfe  goederen  roe- 

rende en  onroerende,  degene  van  onfe  Steden  ,  alle 
degene  van  onfe  borgeren  en  inwoonderen ,  dejegert- 

woordige  als  toekomende  ,  t'famen  en  verfcheiden, 
abandonnerende  en  ftellende  de  felve  tot  heerlijker 

executie,  al  of  die  by  wege  van  jultitie  or  venniffeaf- 
gewonnen  waren.  Submitterende  en  onderworpen- 
de  ons  en  elk  van  ons  onie  perfonen  en  aldcrhande  goe- 

den allen  hoven  ,  juftitien  en  rechten  ,  gecftelijk  öf 

weerlijk  voor  en  totter  efFectucelder  executie  en  vol- 

doeninge  van  al 't  gene  des  voorfchreven  is.  Confen- 
terende,  accorderende  en  toelatende,  dat  de  voorfchre- 

ven Stad  van  N.  fal  geoorloft  wefen  by  gebreke  van 

voldoeninge  van  de  voorfchreven  indemniteit  en  ont- 

heffinge,  met  al 't  gene  daer  afdependeert  of  daer  aen 
kleeft  ,  na  expiratie  van  den  voorfchreven  leften  Ju^ 
ly  naeftkomende ,  alle  en  jegelijk  van  onfe  goeden  roe- 

rende en  onroerende  ,  actiën  en  credentien  te  mo- 

gen arrefteren  en  bekommeren ,  en  fonder  eenig  voor- 
der vonniffe  te  verwachten  ,  openbaerlijk  by  fubha- 

ftatie  verkopen,  tot  dat  defelve  voorgenoemde  Stad 
N.  al  en  volkomelijk  zy  geindemneert  en  kofteloos 
en  fchadeloos  van  de  voorfchreven  hare  particulie- 

re obligatie  en  verbinteniffe  ontheven.  AJ  niet  te- 
genftaende eenige  Wetten,  coftuimen  ofufantien  ter 
contrarien  ,  de  welke  wy  in  defen  zijn  renuncieren- 
de  :  mitfgaders  ook  vertijdende  alle  exceptien  ,  ca- 

villatien  en  fubtijlheden  ,  fo  in  't  generael  als  parti- 
culier, van  bedrog  ,  vrefe  van  excuffie,  van  benefi- 

cie ,  van  ordene  en  alle  andere  die  ons  en  eiken  van 

onsnarechtofcoft.ume,  foude  eenigfins  mogen  com- 
peteren  ter  contrarien  van  alle  en  gelijke  van  onfe 
voorgaende  geloften  ,  en  onder  alle  der  exceptien, 
feggendedatde  generale  renunciatie  van  gener  weer- 

den en  is,  tenfy  dat  de  fpeciale  voorga.  En  is  te  we- 
ten ,  dat  tot  breder  verfekertheid  van  de  voornoem- 
de fomme  ,  moeten  gedepefcheert  zijn  fes  diftincte 

obligatien  van  eender  teneur  fprekende  op  de  voor- 

fchreven Steden ,  van  welke  obligatien  d'eene  betaek 
en  geloft  zijnde  ,  werden  alle  d'andere  gecaffeert  en 
gehouden  van  onweerden.  In  kenniffe  en  verfekert- 

heid van  alle  't  gene  des  voorfchreven  is  hebben  wy  de- 
fe tegenwoordige  doen  maken  ,  en  by  den  Griffier 

van  de  Staten  van  Braband  Meefter  Cornelis  Wehnmns 
doen  ondertekenen  ,  mitfgaders  ook  metten  zege) 
van  de  Staten  van  Braband,  den  welken  wy  daer  roe 
geleent  en  gebruikt  hebben ,  doen  zegelen  tot  Bruffel 
defen  22  dag  der  maend  van  Februario  1577. 

D€m  gjan  fieeft  oofe  atëtjp  na  ifêecfjelen  retëDe/ 
uit  3tjnen  name  gefonDen  Den  25urtf)-grabeban 

<©ent/  aen  De  Coninginne  ban  €ngelanD  /  De  felbe 
feerb?unDljjftacnbicDenDe  3ijnenDicn(l/  p?efenteren; 
De  mette  felbe  te  öouDen  alle  goeDe  co?refponDentie/ 
berfianb  en  nabuerfcnap/EUagenDc  ooft  ober  Den  jifcm* 
te  ban  <©rangien/  Dat  DP  Den  b?eDe  gebjofien  enge* 
bioleert  IjaDDe  /  fonber  nocfitanö  be  Staten  Daer 
ban  te  aDberteren.  5^e  Staten  «©enerael  paDDen  gcer^ 
negebaD  Dat  bp  Den  boo?fcD?ebcn  25urcD-örabeoo6 
lafl  gegebcn  ftaDDe  /  om  ban  De  boo?fc&?eben  Conin* 
ginne  te  berfoeaen  affifientie  ban  gclbe  /  om  De  t&oog- 
Duttfe  folDaten  tefjems  te  mogen  af  Danaen  /  Dan  De 
boo?noemDen^eerc  q^pn  ̂ janDccift  Den  boo?noem- 
Den  3tjnen  tfimbafTaDeur  berboDen  Dajer  ban  te  ber? 
manen/  noe  tpel  öp  't  felbe  ercufeert/  fcggenDe 't  fel- be niet  berboDen  te  pebben  om  ban  be  Staten  toegen 
te  Doen/  maer  Dat  Rp  niet  getotft  en  fjaDDc  Dat  Den 

bootfcljjeben  2ïmbaffaDcur 't  felbe  ban  3önen  tocgen fouDeetffcDcn/  om  reDen  Dat  De  Coninginne  ter  fel 
ber  tö&  toeberom  toasi  ciffeöenDe  De  boojfefóeben 
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*$77 Oor/pronk  der  Nederkndfè  Beroerten. 
aoooo  ponben  fteerungoV  bp  Oaer  ben  Staten  boo?  # niteft  ban toelfie  fouten  be  staten  «©eneAeffetowH  *< fe*maenbengeiecnt/toaeromDP  meinbe/  foDpboo?   oöligaticnbanparticultta^^  « 
J^e(hV5atwimpmtiwttto«^ 

2ft2SP  *n  «'"boucfecen  na  'tbootfctoebenteeï/  « ooftftofteloo*en  fcöatelowteöouOen^alfcöS, « 

Jfi  *onft|8ftm'  föuöe  Den  Staten  fenben  ?  ooo  « ïneröten  en  1000  paecben  tot  ftofte  ban  be  &ta* « 

Ooi 

ïrc  gefeenbe  fomme  te  reftituerctv  men  mecrber  lenin 
ge  foube  bcrfoeften. 

mme    ̂ P  ö*  Klakten  bie  ̂ on  fan  aen  be  Coninginnc 
iati  &n>  ban  <£ngelanb  bcbe  boen  ober  ben  $?ince  ban  <©can* 

gf wn  üBaenben^fnceban^rangten/  fiem  latenbctue*   ten/  bie  fo  bed  gagie  of  VmmmS&i  <-m  « )?ince   tenbelUacmebtefiaergebaenbJecbeobecfnnen  jam   eenige  anbec  $atte  in  iet  k  aten  SK« 
ïïfn/  Dcl(  cn  öatljp  bef  acificatteban  05ent  metenfjtelt  be/  en  fluiten  de  felbe  %fi b  n  2  £& 
SfS  «ft*  acDtecbolgbc/  bctmanenbc  Oem fecc ecnfïe*   om  in  Cngelanb  gefonbcn  toecben tot  tot  Sn  « loncnöc  lijft  totte  onbecöoubmge  bet:  felbec  /  geb?utftenbe  ftojtcn.  lwl  ̂   &mtm  ec 
:  onöer,  00R  Cf nige  teeigementen  /  fo  Dp  ben  b?ebe  niet  en  aclj*      ̂ e  fconinginne  foube  obcc  be  felbe  een  öoofr  han  « ÏÏÏÏï,  [f^bolgbe  in  allen  fijnen  pomcten :  maec  be  §&ince  |  quaüte  (lellen/  Uk  mebc  acceo  Ken  foube  in beS  « itietao  ban^cangten  beeft  baec  ban  fpn  onfcfjult  aen  Sa* j  riaeb  ban  «State/  omtefjanöclenbanailïïafeS  « 
*     re  KBajeftett  geöacn  /  becftlacenbe  bat  OP  t'oncecöt !  baec  boo?  nomen  fouben  vmwim  mn  m  'aBm  m  cc öcft l jtilbigt  toecbe  mette  btolatie  of  toeftingc  ban  ben  j    &at  be  Staten  geen  fane  ban  gctoicftte  /  alrf  ban  « boojfcïBeben  b:ebe/  aengeften  fr  geen  bing  of  fane !  oo?loge  of  taebc  te  maften/  en  mmnSmSSi  « meet  tec  öccten  en  toas*  nemenbe  ban  beonbecbou*  fonbecOaeclBajefleitf  confent  en  caeb/  of  ban  Rare « bingebanbeboo2fcf)2eben  pacificatie  ban<0ent/al$  ;  <0ebeputeecbe  /  Uk  fp  tot  Dien  einbe  in  SSSfiS  « 

toefenbe  be  eenige  mibbel  om  be  Eanben  toebecom  in  fenben  foube.  «eoenano  cc 
cu|teenöaecboo?gaenbebjelbaectte  bjengen  en  öou*      ®>e  Staten  boo?noemt  en  fouben  ooft  neenbecfion- « bcn/fobatbe  öomngutneinfönebecBlacinge  enont*  ben/  nort  eenige  feccete  contracten 1 1 no^aenoaen  * 
fcfitUbinge  contentement  nam.  met  eenige  ©jtneen  of  potentaten"  ban  met  (K  « 

;:|tf     ©e  Staten  ̂ enerael  meeftenbe  bat  <Don  3an  confente"  mmiM^^^mto/^%m^e .'JX'  funen  2Cmba|Tabeuc  fjtec  toe  geen  laft  en  toilbe  ge*  goebbocljte.  www/  fu  yetoaec  ̂  
irocire'  ben /  en  bat  ben  tijb  om  be  cefïitutie  bec  boo?fcD?e^ »     &n eenig  J&ince/  ©olft / of ̂ tab  /  iet  booinamrn  tC 
'^ba +  ?^"1°°  Öe"  £«ïftw:  tc  maemi  Jtomttjatf  tot  fcljabe  en  acötecbeel  ban  be  rune  beJS  ban  « €ngelanb  /  öet  toace  onbec  't  psetert  ban  Religie  /  of cC 

anbeco1/  fo  fouben  be  Staten  boo^noemt  geljouben tC toefen  ïjaecHaaiefteitfipte  ftaen  met  gelnn  getal  ban cC 
Bcügöbolftenopbefelbeconbitiem  <c 

^e  Staten  en  fullengecn  OulpenocDbP(ïanbmo*<c 
gen  boen/  nocb  gunfïc  betonen/  bireeteujfc  nocljin* " 

jf"  aenflaenbe/  öebben  ben  10  IBep  1577  gecommtt* iaën-  teect  /  gcöeputeect  en  geautocifeert  be  biec  Eeben 
reu/  ban  ben  Hlanbe  en  <ü52aeffcnappe  ban  ©laenbecen  / 
i?,  öatfpbp  allegoebemibbelen  toilben  prolongeren  en 
nginnc  beclangen  be  boojfefwben  (0l)ligatien  /  en  batboo? 
iar^«lcnc"  an5eccnt5mÖnUa^nfe^/acDtofttoaelfmaen,  ö.„  m^..,  u^  u.iuu  -,- 
S*te  ten/  <*  bat  f?  baer  toe  fouben  mogen  fubtfitueren/  bitccteltjnaen  fulftepertucbateuc^ban  b?ebe/  inee* te ii 09    beputecen  en  emplopecen  alfulfte  pecfonen  /  alsffp  niger  manieren.  « 
'  Se  ̂   S5Muacm /0ïïn  to»nten  /met  belofte  ban  tik  $0  baec  ttntft  of  ttoeb?acf)t  onbec  be  Staten  gece* iC ln\ f  ban  ©Iaenbecen  /  of  nace  gefubfittueecben  baec  ban  fe  /  fullen  be  felbe  fjaec  gebiagen  tot  uftfniane  ban  fia* <c 
rla'  ?  In&,enmecen  en  ontlaften  eenfamenelijft  ban  alle  ceJifêajefteitof  be  gene  bie  fpbaec  toe  foube  mogen iC maan  omgelöen/ïto|icn/  fenaben en inteceffen /bie fpbaec*   beputecen.  «« omfouben  boen  en  Ujben.  ^0  be  Itoninginne  benobigt  mocute  tooiben  /  na*c (R  J°^ 

3In  September  1577  Ww  öe Staten  generael !  tec3eeteacmccenentoapenen/  fullen Daecbe Staten  " 
0ecommitteectben%ece€fjacle0/piiitpo-beCcop/  totbacea|Ti(tentiefenben  4.0  fcljepen  /  toel  tenooMo  * matqutë  ban  ̂ ab?e  /  bjoebec  ban  ben  J^ectog  ban  ge  toegecuft  /  ooft  toel  becfien  ban  fcnipboln  /  bicma- <c 
5Cecfcljot/  metten  üaebODeec  Sfibolpl)  ban  iBcet* ;  «e  en  toapenen/  be  toelft  fullen  fracn  onbec  't  aebt'eb" fteefte  en  eenige  anbece  /  aen  be  boo2fcft2eben  ï^o* ;  ban  nace  Itëajefreits  3Cbmicael/  om  met  nace  fto* IC ntngtnne  ban  <£ngelanb-  &e  ̂ tnce  ban  <©can>  ninftlijfte  fenepen  te  toebecflaenente  bebeeftten  ftace tC gten  toa^  te  bicn  tijbe  tot  <0eectcuibenbecg  /  ban  jBaieftetttfbpanben/  be  minde  ban  Mc  fcliepen  en  *c 
toaecfip  ben  5  ̂epteimuf  fcf)2eef  aen  fjonftïjeec  fullen  niet  mogen  onbec  40  laftengcoot  toefen/ en 't  ne^<c 
a©illem  ban  25lopsf  gefeib  fCceffong  Stfeutenant  talban'tfcrnpienftcijgfiibolftnaeifcl)enbenelegentneibtC ^tbmicael  ban  Eeelanb  /  ten  einbe  f)p  tecflonb  fefter  ban  bc  gcote  bec  fcljepen  /  en  bit  alleö  tot  ftofte  en  laft <c gocboo:logfcljiptoel  boo?fien  ban  oo2log0bolft/  ge*    banbe!aoningtnne.  iC 
fcljut  en  acmmonitie  ban  oo?log  /  foube  boen  gececb  |     ̂ at  be  Staten  geen  cebelle  €ngclfcften  in  be  m> tc 
maften  om  ben  booinoemben  iRaccjuig  mctfünge*  |  beclanben  en  fullen  gebogen  /toanneecbe&cninginne" 

;nbm 
lerUnju. 

felfcïjap/  beiliglijft  te  geleiben  en  conbopecen  naec 
<£ngelanb/  om  be  Eee-cobec0  bie  op  3ee  toacen/  te 
mogen  toecen/  en  bat  Op 't  felbe  fofeec  beneecfligen 
foube/  ais  mogclijft  toao1/  en  fo  Öaefl  ftet  baecbig 
toace  ben  iBacguiö  't  felbe  foube  laten  toeten  op 
<Dupnftecfte/  altoaec  fjpt'fcfiepe  gaen  foube.  €cef? 
long  beneeeftigbe  't  felbe  /  bat  be  felbe  jjBacquid  fon* bec  eenig  pecnftel  in  €ngelanb  qum.  ̂ ubebe  fijne 
oratie  aen  be  jjfèajcftcit  ban  be  -feoninginne  ben  22ften 
^§eptcmb2iO/  en  bolbocrbe  ujnen  laft  fo  toel/  bat 
naec  lang  befoigne  bp  eintlijft  fefter  berbonb  of  ac* 
coo2b  uit  ben  name  ban  be  ̂ taten  <©enerael  befioot/ 
baec  ban  ijet  boojnaemfte  nujoub  toaiei/  'tgeneftiec nabolgt: 

rcooiö 
•toec- 

'icnöe 
«ontn* 
iittc 
'ItiCu,- 
,'anü 
be 
tatcn 

r\  ?Ct  be  ïtoninginne  ban  <£ngelanb  be  Staten 
*^  »0enecael  foube  aflïüecen  met  baec  credit  /  en tot  bien  einbe  iebecen  bace  b2icbenban  obligatien/ 
fo  ban  Daec  alo^  ban  bec  &tab  en  gemcintc  ban 3lonben/  om  baec  mebe  t'ftacen  P20fijte  te  lieftten be  fomme  ban  100000  ponben  fteeclinftov  ïjettoa* 
cc  in  <®uttfïanb  of  baec  fpfjet  fouben  toeten  te  befto* 

netaii.  »nen/  en  bat  boo?ben  ttjbban  een  jaer:  totinbem* II.  Deel. 

Uk  boo?  fulr  fal  gebeclareect  nebben.  <c 
3©anneec  be  <ö5enccale  Staten  metten  i^oninft  in  <c 

compofitie  of  b?ebe  fouben  nomen/ fouben  fpinben cC 
felben  b2ebenanbel  fientebebingen/  bat  befe'actitu*  'c lenbpfjemgeconficmeecten  bebeftigt  fullen  toecben/  " 
offo  beleen  fobanige  aio  beConinginnegoebbunften te 
fal.  " 
^it  contract  to  ben  7  ̂Januacp  1578  geconfirmeert " 

en  bebe(ligt/bocO  nanaelo  io  baec  in  becanbecingege.  u ballen/  fo  tec  gelegenbec  plaetfe  fal  toecben  becDaelt. cc 

TX7||  bobben  bier  bó02  becDaelt  bat  be  $|ectog  ©e^er^ 
vv  ban  Sdecfcïiot  gemaeftt  toasf<6oubccncuc  ban  gfjg» ©laenbecen  in  plaetfe  ban  ben  <02abe  ban  ftcucx  I  Uk  £3* 

be  pactie  ban  ̂ on  g[an  bielb.  5Be  boo?fcfteben  ̂ ec*  <5oubec? 
tog ban ^fierfebot beeft  l^m  gecceb gemaeftt/  om  m  J*»c&an 
fijn  goubecncmenttetcecften/  io  becbalbenna<0ent  fr'r7nn' geceift/  al  toaec  Op  atë  <6oubecneuc  met  13  baen*  wnnen 
beien  ftnecOten  en  300  peecben  feec  öeeclpften  inge*  <*«*, 
baelt  en  ontfangen  ië.  |Qn  Oabbein  fpn  gefelfctjap 
be  ̂ eecen  ban  COampangnp  en  ̂ toebegem  /  Uk 
\ip  ben  ftacb  ban  <$tatcn  gecommkteect  toaren 
Dem  in  't  bertonen  fijner  commiffe  te  aflTtfecetn •   <3ggg  2  g&en 
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577. <Benfcertog  beeft  Dem  f««  U^enöelijftcn  cetoont  te- 

nen De"  gemeente/  en  fp  fcöenen  een  goet i  contente* 
ment  ban  Ucm  te  nebben/  obctmits  ben  bopegege- 

ben  toa$  /  Dat  lp "laft  babbe  Ijenluiben  te  boen  refti- tutte  ban  bare  pjibilegien.  ©c  peeren  ban  fcnbobe/ 

^mbife  /  en  CropbelDc  tof  cen  Den  $2ince  ban  <öran- 

men  feer  toegebaen/  Defc  IjcbbcnDe  neen  goeDbeba- 

oen ii  ben  tëertogban  Sterfebot/  obermtts  menfet- 
Se  bat  ben  Verton  pactie  toaSban  ben  boo?f3  f&mcc/ 

neiiift  ooft  mm  be  boo?f5  peeren  ban  Cbampangnp 

en  ̂ tocbegem  /  be  toelfte  fo  niet  en  ftonben  fimule? 
ren  ofte  en  lieten  altemet  bm  eenige  p?opooftcnom- 
ballen/  inp?cjuDicie  ban  ben  boo2fcb2cbcn$2ince : 

cumenfeiDc  ooft  bat  be  felbe  fefterpjotejl  Dabben  ge- 
baen  in  be  generale  bergaDcringe  ber  Staten  ban 

©laenberen/  tegen  Det<6oubemcurfrtjap  ban25?a- 
bjanb/  baer  toe  ben  $2ince  ban<0rangientoas  ge- 

noten, ^efane  nu  W  al  mo?renbeon0er  't  gemeen 
«uwee  bolft  aaenbe  /  tocrD  fcer  (teen  aengebonben  /  bat  ben   foube  'gebjoerjt Rebben :  baer  tegens  een  jegelijft  fijn 

pefiben.o'  &?ocbcr  /  be  «on  ban  Capitein  3©jjB- 
buifen  en  eenige  anbere.  ̂ it  gefe friebe  ben  28  <©cto- 
b2is  bes  narljts.  5^aec  mebe  tocö  ben  oproer  boo? 
Diennacbtgcjïilt. 

<Dc  €bele  /  $otab!e  en  «©cmeinte  ber  fiebe  ban  ©ictai 
<0ent/  öebben  eenige  Dagen  Daer  na  inDjuftnitgegc-  ®J™  1 ben  feftere  rebenen  en  non  berftlacr  ban  bet  faiffemem  öaert* 

en  arrefi  ber  boo?f3  peeren  /  beftaenbe  in  befc  nabol-  Jm«»  tt 
genbe  negen  poincten.  £%„,' 

if\T/2Cntinbien  (feggenfe)  't  boö2f3  fanjement  yoojfj W  cn  arre|ï  nut  en  fjabbe  gcoaen  getoeeft  >  fo  JggJ  1 
foube  ban  ais  boe  be  bifiunrtieen  ttoeD2aröttuffcl)en  3earre» 

Defeganfcbc$eDcrlanDcn  gebeurt  3ün/  eninfractie  ttce-x 
ban  ben  patfe  en  accoo?De  <©eneraeK  ban  bc  Staten  " 
en  iSeberlanben  ban  ïjcrtoaerS-ober  /  be  toelft  een  be? 
folatie  en  geïjele  ruine/  mitfgaDerS  Detprannieban 
be  ̂ pangiaerDen/  bp  fulfte  mibbelen  toeDerom  in 

CC 

cc 

cc 

binnen 
OW 

( 

Bertog  bereftitutie  ber  pjibilegicn  foube  toillenboen 

publiceren  /  bic  baer  on  een  guacb  gelaet  tonenbe  fei- 
be/  batmenbefc  p2ibilegicn-rocperStoelbinDen  fou- 

be /en fulne  muinnafterSDoen  fïraffen:  Bier  Doo? iS 

fulftcn  rumoer  en  oproerteonber  't  gemeen  bolft  ge- nomen/ battet  alinroereraente  batter  toas/  fobat 

be  geöele  bosgerie  in  be  toapenen  racftte/  Doel)  be 

a©etljoubcrS  en  anbere  ban  be  p?incipaeïfïe  Vol- 
geren bcben  öen  bette  om  bc  25o?gcrcn  te  {tillen/  b?e- 

fenbeboo?  rj2otc  blocbfto?tingc  /  aifo  fommige  fcljc- 
nett  metten  hertog  te  ijouben/  anbere  metten  V02- 
neren :  ebentoel  tocrDen  be  felbe  fo  berre  gebzacljt 

bat  hc  25o:geren  tegen  ben  abonb  be  mapencn  ter  ne- 
ber  leiben  en  in  baer  buifen  bertrocnen.  |Bacr  ai- 

fo tegen  abonb  omtrent  bier  uuren  bc  J^cere  ban  ï!ij- 
nobe  binnen  <F3ent  nuam  gereben  met  bier  bienaersJ/ 

biemen  feibebat  bpben^ince  tot  tïnttoerpen  toasf 

octoccfl/  fo  Deeft  be  felbe/  berflaen  öebbenbe  toat- 
ter  om  gegaen  toa<s  /  ficlj  felben  met  fijn  bier  W< 
naer^/  en  nocö  bier  anbere  mufquettierg  intoape- 
wn  op  ter  fïratcn  begeben/  roepenbe  fijne  gebueren 
en  b?icnben  acn/  bat  be  gene  Uc  ftem  lief  babben 

fiemfouöenbpftaen/  Ijetgoubcben  lebenentoelba' 
ren  /  en  fo  fn  nu  fïaperig  toacen  /  mocljten  tocl  toefien 

öatfe  bien  nacöt  niet  ban  ben  b^ric  gcDaeltenbJcr- 
bcn/  gaenbe  boojtgf  alfo  na  bet  Outó  ban  bendeere 
Iwn3imbtfc:  mibbclcetijb  bergaberbenfjierenbaer 
toeberom  Vo?nercn/  borbenbJüten  niet toat boen/ 
eln  toaö  beb?eea.   <©e  J^eere  ban  ïïtjbobe  /  mitfga- 
bcr^  Capitein  Slague^  iBiegcn  en  eenige  anbere/ 
nemen Det  finten  Hof  in/  en  maften  Ijenmccflerg 
ban  '0  <62abcn  nafïeei  /  baer  bet  gefebut  fïonb  /  ber- 
toncn  begemeinte  in  toat  ffabernic  men  baer  toilbe 
ïiouben/  bermanenbe  be  felbe/  batfc  in  een  goebe 

fafee  cen  goebe  refolutie  nemen  fouben/  en  DarebJp- 
ibcibenp2ibilegien  boo2(taen:  en  boetoelfpbantoei- 
mige  gebolgt  toerben/  fijn  fp  na  öet  logement  ban 
ïien  hertog  ban  3Cerfcf)ot/  gelogectt  tot  ̂ r.  25aef^/ 
ÖCtrotuen.  ̂ eö  ïl^ertogö  boln  toilbenfe  niet  in  laten  / 

ntaer  refiflcerbcn."  ïtijbobc  en  DBiegen riepen:  ïaet 
ons?  bebogclo*  in  baer  neft  berb?anbcn/en  bcbalen  ban allen  namen  bouben  llro  boo2bcpoo2te  be.öi^of0tc 
hengen :  be  toclft  benl^ertoge  aengefeib  3ijnbcban 
befijnc/  gafljpbcbcl  bepoo?te  te  openen/  baerftrar 
alle  man  met  een  grtmitfc!)  en  groot  geroep  en  getier 

tn liepen/  ben  hertog feer  onbelceföelijft aenfpjeïicn- 
öeen  b^cigenbe  boootc  flaen/  be  toelftooft  inbe  fu- 

rie ïicbtelub  gc^cliieb  foube  ïjebben/  fobe^ccreban 

-M„(  Kpïjobe  't  felbe  niet  en  Ijabbe  belet.   5ülfo  toerbe  be 

loïSm  ̂ «tojj  gebangen  genomen  en  gebjacljt  in 't  loge. 
«nfctiot  mem  ban  ben  l^eerc  ban  öpbobe.    €er*lonb  baer 
5£nc"    na  fonb  0ul)obc  fijn  bolft  en  tictic  meer  anbere  ban- 
Sc?T  gen/  naméntlüu  bc  peeren  ban  ïtaflmgcm  en  ,§toe- 

«>««  begem/  jlöonfieur  "©cpbe/ ben  ©i(Tcl)op  ban  252ug- 
ge/  ̂ .«emigiu0  '©JutiusEi  /  en  ben  25i|Tfbopban 
lp:e/  ̂ .rDartinuö  aijtbobiutf/  ben  $2efïbent 
ban  ©lacnbcrcn  /  be  fi aebsJ-bccren  gfacob  ̂ cfTcf.ö  / 
•gian  bc  la  $02ta/  be^cere  |^}oucbcron  enfrenap 
èeeftcre  fnn  soon/  bc  ̂ oog-balju  ban^amclebe^ 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

nnbet 
<@cercn 

nctoan- gen  bin 
ucn 
<6cnt. 

eigen  toclbaertbegerenbe/  mitfgaberöban  fyn  Duif 
b20utoen  /  binberen  en  goebingen  /  beboo?ben  met 
alöerblijtigbeib  te  toeberflaen/  bebbenbe  nerf)  boo? 
oogen  bc  berfebe  memorie  ban  be  oberlaflen/  moo?- 
berpen/  roberpen  en  DeerlijnenracBtencnbiolemien 
ban  b20titoen/  bocfjters  en  manoperConen/  jonft  en 
onb/  gebaen  tot  onfen  groten  en  beerlijftcn  berbjiete 

en  jammer. 
2c  3Bant  bp  be  boo2frB?eben  peeren  en  anbere  per- 

fenenin  be  lejle  bergaberinge  ban  be  ̂ Staten  <0ene- 
raelban  ©lacnberen  binnen  «Sent/  fefterp?ote|tge- 
maeftt  iö  getoeeft  /  't  felbe  gebicteert  bp  ben  ||etre 
ban  Cöampangnp/  en  gefc&ebcn  bp  ht  öanb  ban 

ben  !$eere  ban  ̂ toebegem/  jegens  't  <©ouberneur- 
febap  ban  2&abanb  /  baer  toe  ben  p?fnce  ban  <©ran- 
gien  geboren  toasf  bp  ben  Staten  ban  V?abanb/  tn 

geaggre-eert  bpbe  generale  Staten» 
3.  »ln  p?oteft  toa0  birecteïp  om  ben  $?ince 

ban  «arangien  't  felbe  goubernement  t'ontbinben  /  en 
alfo  ttoifï  en  ttoebjaebt  tuffeben  be  boo?f3  Slanben 
te  bjengen  /  en  namentlijn  tuffrfien  $©3abanö  en 

Bïaenberen. 4.  <£n  toaren  ooft  in  meninge  binnen  ber  fiebe  ban 
<©enbermonbe  te  brengen  ben  €crtë-Dertog  |Ba*  t% 
tbiass  /  bjoeber  ban  ben  föeifer  /  met  garnifoen  iC 
ban  bolft  ban  oorloge/  om  baer  mebe  frontier  te  <{ 
bouben  jegens  25?abanb  /  en  alfo  be  Htanben  te  fröei- öcn. 

5.  €n  boben  bien  ben  boo?fcb2eben  iBatbtass  £< 
maebtig  en  getoelbig  te  maften  binnen  Blacnbe-  tC 
len/en  cj^ouberneur  €ienerael  te  fielten  ober  bc  |^e-  tC 
öerlanben/  al  fonber  toete  of  autorifatie  ban  fijne  lC 
IKajeflcit/  en  ooft  fonber  aggreatie  ban  be  generale  (< 
Staten/  en  maften  en  fonberen  tot  <0ent  of  «£cnre-  tC 
monbe  cenen  nicutoen  Kaeb  ban  ̂ tate  /  na  Daer  lie- 

berfantafie. 6.  5Cl  inpjejubicieban  tjt  generale  pacificatie/  tt 
accoo?D  en  unie  banbefe  i^eberlanben/  mitfgaberjef  <c 
ooft  te  b?engen  binnen  ber  fiebe  ban  <0ent  bolft  ban  * 
oorloge/  om  alfo  be  fiebe  te  öoubcn  en  berbjucften  eC 
en  be  Doof  ben  te  toeren  Die  be  p?ibilegicn  ban  ber « 
.ètebe  berbolgt  öabbcn/  om  alfo  be  fiab  ban  45mt  i( 
baer  pnbilegien  te  ontbinben  en  niet  te  laten  gcb?ui-  £C 
ftcn/  uferenbe  ten  bien  fine  ban  biberfep?opoofien/  IC 
feggenbe/  batmen  De  p2ibilegie  eiffcöerss  toei  fouDc  ti 
binöen/  eneerlanft  ftraffenban  f)aerlicbcrboo?ftel/  ci 
benluiDenfcï)elbenbeboo?muitmafter$f/ rebellen/  en  <c 
febitieufc.  cc 

7.  €n  inDien  De  pn'nce  ban  <©rangien  niet  en  cc baDDe  toillcn  ceDeren  ban  Den  goubernemente  ban  «c 
2S?abanö/  en  accojDcren  Diberfcbc  faftcn  Die  nocb- « 
tansf  toaren  jegens  De  generale  pacificatie  /  toa- « 
ren  ban  intentie  openbaer  oo2log  jegens  bem  toe-  « 
Derom  acn  te  nemen  /  en  lieber  3Don  3m  met- « 
ten  ̂ pangiaerben/  Italianen/ 25ourgongionnen en  cc 

3francoifen  in 't  3lanD  te  laten  nomen/  Dantefai- « 
lieren  ban  baer  iieDer  entrep2infen  :  en  ober  fulr/  « 

't  3lanD  te  bjengen  in  generale  Defolatie/  miferic/  en« 

cc 

cc 
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>»h,?lflm  baP  ÖCl^e  fldtflagen  meer  ontbent bMoVtejDouap  gebeurt  3!)nDe  in  be  lefïe  bergaberin; Öf /al$De  penningen  DienenDe  totte  oojloge  generale 
albaer  te  öebben  toillen  arrefïeren  /  om  Die  t'etmrtam" ren  totter  oorloge  banbe  Dtbtfic  ban  DefejaeDerlanben/ 
en  tegen*  Den  ̂ ince  ban  <&rangien.  ,(*nww,,unv 
m£h  ?Ë  *cn  5ft"  men  tod  groten  Dann  toeten 
J1??  D*n  oenen  (feggenfe)  Die  ban  <0oDbertoent 

»  öebbengetoeeft/  öp  'tarreftban  beboo?feibefceeren/ 
"  Metten  met  a"ÖeW  QUaÖe  aen,!aocn  en  ̂002(lellen  te 

>3 

J3 

33 

w 

» 
I) 

Oor/pronk  der  Nederhndiê  Beroerten. 

»  <6cmeintcDcrfreDeban  <0ent/  Defen  9  j&obembji* »  1^77-  »P  o^Donnantie  ban  mijne  boomoemDe  fóce; 
"  EXm^1?  L-^.nders: en ocö2unt binnenrent »  öp  De  JDeDutoe  ban  peter  De  Clerfe. 
»  UBen  beeft  006  onDer  'tboln  gefïroft  fefeere  coppe "  San £nc"  OctntercipieerDcn  b;kf  oefefceben  bp  |Bee; »  pergacou  tytfei*  «aeb^eer/  mcöeoebanaen/  ge, »  fepjebenacn  Den  <©?abeban  fteulcr/  bp  q^on^an 
»»  3ü»öe/  DiefcmeDeuielDen  'tfunDamenteenfDeel*ban 

l  m&m^ ******  mA**g» 

to?en?effi/J^htofï?e  Dfltöe  ö^angenenbde 
u^enüen  fcabDen  /  Derljalben  namen  fp  terffonb  aen 
MurfjciD  DeDen  De  trommelen  fTaen  en  De  bojgerpe  in 
toapenen  nomen  /en  bergnDeren/  engabcn  fSi  nn" 
en^arntcn  Oet  foberre  Dattet  beb02gerpc  boo2  toel 

90$ 

3MDu*uitgefonDen  bp  laftcban  €Dde/3&otableen   ̂ SmSSSSJSS't  (T*  tocfcn  «WDonneert. 

fri'ntcr< •Piccr» 
En  brief 
m  De 
xrre 
'cfTfljJ 
n  öe 
>?aoe 
in 

cufq;. 

A/f^n  ̂ eere/  ufal  beliebcn  mijn  tëéere  ban  Eter* 
^TXJ<#  faöberteren/  Dat  Den  tjanDei  ban  De  goeDe b?unöenDteDe  IjanDen  Bouten  aen  De  fecrete  intclli; gentie  ban  BlaenDeren/alreDe  belenotabie  jRanifïra; 
ten  geb20cDt  bebben  torten  toille  en  begeerte'ban  mn goog(K!D/met  finnen  blijt  cngoeDe  beleiDinge  /  Dat topberljopen  Dat  D002  Dtcn  De  hertog  ban  aierfcbot 

»  llK)ier^meni0?tfanöcn  i$/  mcn  W  tod  nonnen 
»  Sh?ï,fttói£cS,Welen  °PwcÖ«n/ïwoa  toeDoenban »  2?  br00;f3lBagi(ii:aten/  om  De  meningebanDen  Co; 
»  £2?  ƒ  ̂üöföjmtg  jijnDe  'tbetoerp  ban  fün^oog, _  Sein  /  toeDerom  tn  Uaer  geijeeï  te  (lellen  /  en 1  oefen 
rt.allFn  keTr  mctallerünaenfjangenberboIgte 
2ï?hin:JÏ?  ?accrt0.e  **  teöctcc«  oeranenfoiiDe toel  ban  noDe  fon  feneren  perfoon  ban  toeaen  fiinc ,  ̂oogöeiDtcfenDen/  geinfWt  3önöemetffi§en 

„  encceDcntte/omDen  goeDgunfliga  ban  D  fefStë „  boen  becfïaen  DengoeDen  toiUc  ban  fijne  Siefteit 
„  bpfonoec  mnnjeereban  Ognieö/  mijn  *m  ban 
»  ̂üccsn ;  f  tocbeöcm/  en  ̂«fiDent  ban  Den  aa* 
»  Sïïïï  öeanDecc  Dtegp  toeetDat  bangoeDen  mille 
» l?,n/  0,",öcn  ̂ 02fcö?eben  hertog  ban  SCerfcnot  te 
"  £iHSl?ïï/r0,5  ailc^ tc  öoen  Daer  tofmen  Rem 
"  SMS®1  ̂   S?ttR  ban  Wwiomw  en  geftnt. 

3? 

3) 

"  ̂¥£&$%l*e  ïlcnenöe  «fParen/  De  toelLn 
"  £SfT  kDcl  berrcfeece  fijne  ̂ oogfjeiD  fonDer  mijnen 
»  S2ÏÏ  oenoeg  nonnen  Doen/ mp  boo^tö  betroutoen* 
»  ïtJla^?0^m?im  ban«^naDe  omtebolDoen „  perefie/  fal  Defen  Ijier  meDeeinöigen/biDDenDe<ï5oD 

"  tJ^Pelm^me  «nfaw'olanolcben.  eefcïue, "SL^SfÜS  l6  ̂ö^fwïö'0  1577-  ̂ nDer, 
■  ttfrïS  Sl^^"1^/  onDcrtenent  /de  HefTeie- 
"  rfSSffï  f  5aö/  *5  mii"  ̂ «e/mijn  ̂ eereDen 

r,  SSSwt^  «  <5oubccnciu:  ban  ©laenDeren/ 

nJi  *2Soen.^n  öcn  ̂ c"°9öan  3CerfcnotenD'an, 
SS/SSJ?P  tCC(ionö  boo:t  aI,g  **  ̂obincten 
SSii  iaf  d6  cen  ocoot  naöcnB«m-  ̂ eJSten  <0e, 
boo?  meecDer  oneentgöeiD  en  ttoifl  in  't  HanD/  biè 
Lnhmt,Lcn  4  mct  en  ö^nöen  /  toaeronï  fn  a/ba  r fonben  Den  3CDbocaet  SEtcjemelc  /  om  De aebannenen 
ren  op  pee  fanen  gelegcntfjeiD :  ̂ efaelnr  fonD  bc gance  ban  Orangien  alDaer  %oiïm 'Vm  ban ^o2p  /  om  Den  ̂ ectog  lotf  te  fiebben  /  't  toelb  bei? toonoer gaf/ D002  Dien gefeiD toerDe  Dat  toSSSmtot erploictgeDaen  r,aDDe  niet  benn^c  ban  D?S banOrangien  /  De  toelhe  poe  tod  V  't  niet  S ftaobejebonben/  'tfelbe  nodjtantf  niet  tenen  nefmo feenengiiDeOebben.  apOobenenteffincTeffi?; alfo  te  toer  1  gefldt  fjebbenDe/  rfg? 

gmge  ban  Den  jW/^F5Wp5SSS 
S2S2?  pcrfone:  «n««Ifo  De  Staten  (Seneraet enjepanecban  Orangtcn  baecopfeeï  aeSS ciDatDemeeftenDed  ban  bejiaao&raïenoOT  oSr öaecm  confenteerDen/  fout  ijp  naer  b ele  Smiett ftoano&ettut  Den  14  nobemtyt*  toeDerom rSSS^mm 
gen  /  onDer  ronDitie  en  belofte  bp  gefrfmfte  bp  nem  r°8  fin 

£55e  "lcif  n  foi,Dg  0,LöcnRCn  /  ma«  oeöeel  en  al W  SS& geten  en  bergeben:  Dodj  De  anDere  nebannenen  en otnonti 

vDe23nrgermeefïeren  en  gemene  B^oetfdiappen  5"ibart 
Der  fiebe  ban  Der  o5oi.De  belitaen  nebbenbe  /  Da" KSï? ter  berffftetDen  Cadelen  tocrDengeDemoIieerten  af.  85» octoonien/  met  alleen  ban  21nttoerpen  /  <©ent  en  le[f3l «treebt  /  maer  ban  geïijnen  /  ©ooSnifi  /mm/  K  5 ©alenrbnn  en  anDere/  Debben  gerefolbeert  tnfgclijr  « >*£ 
De  Demolme  ban  Den  Caflde  alDaer  aen  te  grijpen  *«""' 
hVfLKUfcn  i  fonï!cr  Daa*  toc  ™»S  ronfent  te  JSff berfoeften/  om  ntet  getoeigert  te  toerben  :  en  alfo  SS? 

SJteiJLSP*011  ̂ öiiberneur  en  Cafldein ban  Der  Oottbe  fnne  meublen  opten  felben  Cafïele ïiaDDe  /  en  Dat  \)p  te  Dier  ti)D  toa$  binnen  ©Panen  / altoaer  ftpeen  ©aenDd  folDaten  fjaDDe  Daer  bp  Ca. 
iïS1!! af  ̂aö ' f0  fJcbbm  ̂ P  öcn  naetfleften  ècto. fótö  Den  boo?noemDen  i^eere  ban  ̂ toieren  baren eoubernenrbe  boo^febjeben  nare  refoüitietaten  toe* 
ten/  berfoeficnDe  Dat  DpfouDe  toillen  t'buitf  ttomen/ 
?^minö/cmxcften  '  o^fune  meublen  en  goeDenirt betoaerDernanD  nemen  fouDe:  bod)  alfo  fp  ten  felben Dage  ai*  fp  Juit.cn  aen  fjem  frnWen  al  bateb Sta t  toern  trabenv  en  ïjp  Daer  ban  in  pofte  Dco^jemanb banfnn  btufgefm  geaDberteert  3önDe/  toatf  niet  toel £b2ebcn/fc0?eefbaeromaen  bun-iuiben  /  Datibï» toel  bertoonDert  toa*/  Datfe  alfo  fijn  tooninge/  Z toaerbp  fnne  meublen/  b^ieben  en  pampteren  fiab^ be/  met  bed  bol*  gcorcupeert  baDDen  /  en  Dat  men 

2MJ  5?  ̂Ö.00^yaDDe  te  Doen  met  fijn  boo^toe" lnL?fljp,  no5  tmn  öareb^pfieib  toS  getoeefl/ en  Dat  pp  altoo*  met  alle  b^unDclijnbeib  en  beleeft' 
hJ?iSL7  f^,-IIwöcn  o'ïioegaen  en  gebanDelt  baD, 
pan  fp  ftebbcn  bem  terfïonb  geanttooub/  Dat  het gene  Daer  geDaen  toaö/  bat  bet  felfbe  toatf  nefchieb 
^olle  laft  en  erp?eö  bebelen  ban  De  bolle  ©Toet^ 
^a?ini,ctïrtrootmurmuucei:cn  ̂ "  öt  gemeente/ 
ïlüfaaed  met  S?^0"  eaööen  billen  Sn /na, 

mr Stn.fiK1  öc  ̂««^^nbfe  Caflelen/ 522?  °°k  op  öcfr°n«c«»  baer  mebe  befieft  toaö/ 
SS^^ffi  ö«5«?fwnttt  toillen  laten  boo?bp %TL$$$*m  öatfc  föntooonplaetfe  niet  en  öa£ 
?Z£mmmLmt  bcd  m*'  ma«  batalleenlüö 
ÊÏ£?S!coc??efhwil/  öaec  toe  öCfomnutteert3ijnDe K®ioctrcöap/cnrcci:  todn,o  ban  De  mmw öte  De  25urgermee(ieren  bolgDen/  en  een  Cavitein 
J^^crpc  ̂ ïï^  öeDaen  baDDen/  en  Dat  met a  Ie  moDcfltc  en  nbilitett/  bebbenbe  naDerftanD  m mge  .Srbutterö  ontboDen  ten  einDe  alle  bïnn  met 
o?Dje  en  gefcbiHtbeiD  te  toern  fouDe  gaen  /  en  gene foule  gebeuren  /  met  toelne  ,$cfu.tterö  fp  De  boo?- 
poojteenOet  boo:Dof  fiabDen  Doen  betoaren/tenein. De  Daer  niemanD  b:eemb*  in  bomen  enfouDe  /  om pet  tegen*  baren  totlle  te  attenteren :  fp  tooeaen meerf02ge  boo2  fijne  meublen  /  bjieben  enpampie* 
ren  /  ban  of  Dct  Daer  eigen  toaren.  £>?  benennen  fym <500a  3  b?unb. 



ftetf Het  elfde  Boek* 

bnmbfc&ap  cti  ficleeftBefoöenlutbai  altijbg  betoont/ 

rrï  hVöanöcn  ncm  baer  af  /  toillcn  oon  't  felbe  tot  allen 

nr\ 

£>?ince 

f  n  bebannen  Bern  baer  af  / 

tiiben  met  alle  banbbaerDefb  bcnemten/  berBopenbe 

bat  lip/  'tgcnegcfcBtcbtë/  metenfalacBtengcbaen 
te  «in  uit  eenig  ranceuc  of  bitterBeib  /  maer  tut  g» 

Unclittge  oo?fanen.  2Sibbenbc  geert  gelobetetotllen 

oenen  tien  oenen/  Die  Ijem  anoews  foutie  mogen  te 

hennen  genen/  fulr  fp  mei  ntettec  baeb betonen  (UI* 

ïen/  foin'taccommoberenbanfijnlogijg/  alsem  fa« 
lieban  recompenfie/  baer  in  fp  Dopen  fuljctelianöc* 
ïen  /  nat  Iip  gene  oo?fane  foutie  Uebbcn  Ijem  ban  Den- 
ïuiöen  te  beklagen :  berfoefeenbe  oofe  Dat  fp  luiben  fijn 

begeren/  Dan  te  fnperfeberen  ban  bo?beebemolitie/ 

«iet  en  honben  nanomen  /  bemijle  betoeinluiben  tii't toerft  toaren  /  en  alle  nare  gereetfcBap  bp  Ijanben  Ijaö  * 
ben  /  fo  bat  fulr  rjualjjn  toaö  te  boen :  maer  fouben  ter 
plaetfe  baer  Ijp  fijn  pjintipael  logijs  Babbe  /  boo?  fijn 
feomite  niet  bo?ber  laten  b?enen/  maer  be  toern  ge* 
ben  aen  ben  toren  ban  3ïcftel  /  be  ftobc  en  fijn  aenftie* 

ben/  metten  muuretiaenbe  aen't^oo^ben/baermen 
toerntf  genoeg foube binben  tot  fijne  feomfïe  toe/  ̂ it 
fp  begeren  bat  \p  fo  Daeft  totl  fpoebigen  /  alg  bocnlijfe 
10/  %t.  mt  feafteel  is?  gedtcljt  getoeed  bp  gjoljan 

<0?abe  ban  25loi$  in  ben  jare  1439.  fulr  battet  ge> 
fiaen  Babbe  ontrent  1 38.  jaren. 

Jaer-DichT- 

'TsLot  ter  ooVde  bil  lan  oraef  Van  bLoIs  WeL 

geMaeCt, 
EX  na  hondert  aCht  en  dertlCh  laer  tot  nletgeraeCt. 

omtrent  befe  tijb  ureeabe  $2ince  ban  (©rangten 
abbertentiebatter  in  ©jarikijn  eenige  maren  omge^ 

£f  nocljt/  om  Bern  Bet  mare  metbergif  ofanberfm.07 
teert  &at  om  te  b?engen/  bat  BpbaeromtoelacBt  op  fijn  per* 
temni;  fQon  flaen  foube/  alfo  bc  gene  tiz  Bet  aengenomen 

2mï?w  Babben/  niet  lange uitblijben en  fouben:  bocBbaerté 
fo  goebe  boojficDtigDetb  in  gepleegt  battet  niet  en  të 
geattenteert. 

gift  Bebbe  Bier  boren  berBaelt/  bat  be  Staten  ban 
Hollanb  en  ̂ eelanb  ben  1.  3Hobemb2t$  refolutie 
Babben  genomen  tot  berfenertljeib  ber  fanen  ban  be 
ïanbe/  bie dab  ban  aumflerbam  bp  beeenofbean* 
ber  mibbel  oberfeomen.  <£n  betoijle  fp  ban  menitige 

(r.310.)  toaren  be  felbe  refolutie  nu  te  toer&  te  boen  leggen/  fo 
(uilen  top  alBier  be  felbe  refolutie  ban  tooojbe  te  tooo?* 
be  (lellen/  en  bo?bcr£bcrnalentoat  baer uit gebolgt 

&  't  InBoub  ban  be  boo?f3  refolutie  toas  albug : 

ALfo  vele  en  verfcheiden  advertentien  en  indiciën 

dagelijx  meer  en  meer  hen  openbaren ,  dat  die  van 

Amfterdam  eenigen  heimelijken  handel  drijven  en 
verftand  hebben  met  Don  Johan  of  eenige  van  fijne 

aenhangeren  en  van  fijnen  gevolge  wefende ,  waer 

door  de  felfde  Don  Johan  te  beter  tot  fijn  quaed  voor- 

en' an'bc»  nemen  met  groten  nadeel  en  bederf  der  landen  van 
re  £apf*  Holland  ,  en  dien  volgens  van  allen  den  gehelen  Ne- 

amWe  derlanden ,  foude  mogen  geraken ,  fonderlinge  fo  men 
ban«ra>  ten  beften  niet  en  is  verfekert  van  eenige  omleggende 

fïeröam  fteden ,  fö  in  den  geftichte  van  Utrecht  en  Gelder- 

sen on'  lancl'  als  nameliJk  van  de  fteden  van  Overyffel,  de betbere*  welke  noch  metten  Duitfen  garnifoenen  zijn  befet  ten 
geringe  dien  ft  en  behoeve  van  den  voorfz  Don  Johan  ,  de  wel- 

ke men  in  't  feker  verftaet  hem  fo  langer  fo  meer  met 
groot  krijgs-volk  te  verfterken ,  en  fijneaenflagenop 
defe  Landen  te  hebben.  Soisbyden  Staten  van  Hol. 
land  en  Zeeland  verftaen  en  befloten ,  datmen  by  alle 

liftige  wegen  fal  arbeiden  de  voorfz  ftad  van  Amfter- 
dam te  brengen  onder  de  gehoorfaemheid  en  regerin- 

ge  van  fijne  Excellentie }  en  die  metter  daed  alfo  te 

vereenigen  metten  anderen  {leden  van  Holland ,  in- 
dien fulx  eenigfins  doenlijk  fy,  fonder  langer  te  ver- 

toeven na  de  fatisf actie ,  daer  toe  fy  luiden  fchijnen  te 
contenderen ,  hoe  wel ,  als  langen  düay  en  vertrek 
daer  in  altijds  gefocht  hebbende ,  hare  uitterfte  mei- 
ninge  na  alle  apparentic  daer  toe  geenfins  en  is  ftrec- 
kende.  Enhebbenoverfulx  de  voorfz  Staten  verklaert 

en  belooft  voor  goed  te  houden  eii  geftand  te  doen , 

omge» 
fiorfit 
om  fjcm 
't  lenen 
te  bene* 
men- 

2lctc 
bantefo; 
ÏMfe  en 
commifK 
fïe  gcae? 
benöcn 
Dncrften 
gelling 

ban  oen 

ban  O' 
rangten. 

indien  de  voorlz  ftad  Amfterdam  in  eeniger  manie- 
ren by  eenige  Overften,  Capiteinen  of  Krijgfluiden 

indendienft  of  eed  van  fijne  Excellentie,  mitfgaders 
de  landen  van  Hollanden  Zeeland  zijnde,  verovert 

en  overkomen  mochte  worden  ,  gelijk  de  voornoem- 
de allen  en  eenen  jegelijk  der  voorfchreven  Overften, 

Capiteinen,  Bevelhebberen  en  Soldaten ,  mitfgaders 
allen  anderen  ,  getrouwen  dienaren  ,  onderfaten  en 
inwoonderen  der  voorfchreven  Landen  daer  toe  by 

defen  autoriferen,  mits  dat  gene  onbehoorlijk  plun- 

deringe,  foulle,  forfe  en  overdaed  over  eenige  Gee- 
ftelijkc  of  weerlijke  perfonen  of  goederen  by  yemand 

engefchiede,  nochte  aengerecht  en  werde.  Daerte- 
gensde  voornoemde  Staten  de  voorfz  Overften,  Ca- 

piteinen en  krijgfluiden  te  vreden  zijn  te  doen  eerlijke 
en.  behoorlijke  recompenfe,  of  gefchenk,  als  nage- 
legentheid  en  alle  billigheid ,  dat  niemand  reden  en  fal 
hebben  hem  des  te  wandanken.  Gedaen  tot  Leiden 
den  1  Novemb.  1577. 

D<£n  ©berfien  Bttttian  hellingen  ben<©berffen 
,§onop  Babben  langen  tijb  f  ozrefponbentie  met* 

ten  anberen  geljouben/  om  be  boo:j3  flab  ban  ̂ m- 
flerbam  te  occuperen/  en  Babben  tot  bien  einbege* 
b:uiht  eenen  gieter  3©ülemfoonban^aerlem/  iiiz 
onber  berel  ban  Hoopmanfcljap  op  limit  albaer  te 
brengen/  Betmelijft  berflanb  baer  binnen  Babbe/  eri 
të  ben  aenfiag  tot  berfcBeiben  reifen  boo^genomen  ten 
effecte  te  brengen/  boeft  baer  toaren  of  eenige  ber* 
Binbertngen  boo?  geballen  /  of  toerbe  gelaten  om  bat 
be  p?ince  ban  (©rangien  ben  aenfïag  niet  goeb  ett 
bonb/  geliin  ife  in  boo?gaenbe  boenen  berBaelt  Beb* 
be/  fulr  bat  ben  boo?f3  aenfïag  baer  beo?  uitgeftelt 
toerbe  tot  naber  gelegentBeib  en  bebeï.  Sfiljs  nube 
Staten  ban  J^ollanb  en  ̂ eelanb  gerefolbeert  toaren 
na  be  pacificatie  ban  <0ent/  en  bat  tot  berfcBeiben 
reifen  befocBt  toajS  /  om  met  Benluiben  <©ebeputeer* 
be/  oob  boo:  tufTcBenfp?efeinge  ban  be  Staten <©e* 
nerael  of  Bare  <©ebeputeerbe  /  te  Banbelen  ban  be  fa* 
tiöfactie/  baer  op  fp  onber  't  goubernement  ban  ben p?ince  ban  (©rangien  fouben  nomen/  fonber  batfe 
ben  anberen  nonben  berftaen  /  en  eintelijfeen  nocB  fo 
berre  toaies  geb?acBt  bat  be  p?ince  ban  <©rangien  met 
Ben  luiben  geBanbelt Babbe/  boen  batBetflonb  aen 
be  Staten  ban  J^ollanb  en  Eeelanb/  om  beboo:f5 
fattëfactte  teacco?beren :  fobebonben  be  felbe  ̂ ta* 
ten  /  batfe  ban  be  felbe  ,§tab  bp  be  boo?f5  fattjeffactie/ 
fo  ̂ k  bn  ben  £)?ince  toa.ö  toegeftaen  op  Ben  luiben 
beljagen/  niet  met  allen  en  toaren  berfeftert  /  toaerom 
fp  hie  in  fulfter  boegen  niet  en  begeerben  te  abbope* 
ren :  maer  alfo  be  $?ince  Benluiben  geboob  alle  Bofte 
liteit  mibbeïertijb  te  boen  ce(feren/  Babben  geacco?* 
beert  bat  Baer  toeboer  ban  bib?e#  en  oofe  ban  b?anö 
metfeleine  fcBepcn  foube  toerbengebaen/  en  namen 
ebentoel  be  boo?f5  refolutie  /  om  be  boo?f5  «^tab  bp  al* 
Ie  liftige  tocgen  te  teengen  onber  be  gel)oo?facmBeta 
enregëringe  ban  ben  boo?f5  $?ince.  3©eïfeerefoln* 
tic  alfo  genomen  3ijnbe  toerbe  in  beliberattegeletb/ 

boo?  toien  men  befen  aenfïag  beft  in  't  toern  foube 
boen  (lellen :  einteljjn  boo?gefïagen  3ijnbe  befeeere 
ban  ̂ toietcn  /  gelling  en  jèonop  /  fo  té  goeb  gebon* 
ben/  ïiit  boo2  ben  oberfïen  ̂ erman  gelling  te  boen 
erploicteren/  obermit^  Bpfo  lange  baer  co?refpon* 
bentie  binnen  geBouben  Babbe/  en  3ijn  baer  toe  ge* 
beflineertgetoeefitien  benbelenfolbaten/  baer  onber 
Capitein  laiclaejef  JïupcBaber  een  foube  toefen/  bte  stenfiaa 
ban  geboomte  ban  Sflmfterbam  en  ober  fulr  begele*  jjjj 
gentBeib  ban  binnen  toe!  belten t  toatf.  2m.önuallcj$  %"mu 
fecretelijfi  gereeb  gemaeftt  toajö/  enbatterbierbem  Bomrn< 
beien  folbaten  licimelijfi  in  fel  iepen  toaren  bedelt/ 
tit  Ben  boo?  SUmderbam  fouben  binben/  en  batbe 
anbere  feg  benbelen  Ben  be$f  mojgeng  b?oeg  mebe 
U002  be  Jijjacricmfc  pooi  te  fouben  laten  binben/  fo 
Beeft  gelling  ben  22  ̂ obembjiief  met  fijn  eigen  Banö 
een  b?ief  gefclj?eben  aen  ben  ©berden  ̂ onop  :  bat* 
terttoe  <©ecommnteerbe  ban  be  betren  Staten  bp  jw 
Bern  toaren  getoeedenBem  crp?efTelijfebebolen/ibat  SJ 

Bp  foube  fien  ( fo  't  mogeïijfe  toare )  betf  anberen  baegsf  m 

toefenbe 



Öorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 

g»  *»  jyadttg iP^?j^femttftnan&grenq>  t»effe«  aetl^  |  8en  22  NoveiSfs  ??™7  toenamen  ondertekent 

5>o7 

(lag  gemaeftt  Dabben  ftcm  bertrouber  toijfe  te  laten 
toeten  /  fjoe  bat  0?  liem  fo  beel  mogelijft  toatf  bien  a*       3Mt  alfo  beflelb  3ijnbe/  alfo  een  jegelnft  acoo>loft 
bonb  gereet  gemaeftt  Dabbe  /  om  op  '#  anderen  baegtf  j  toatf  binnen  SCmflerbam  te  tomen  /  bolnenbe  bc  pVi* ben  23  tufifcDenttoe  en  negen  uren  in 't  toern  te  (lellen/ 1  ficattc/  fo  iö  5pcanco!sf  Ciicwirt/  Htctitcnant  Uan  t?cn betoijle  lip  ban  niet  meet  tijb0geDab  Dabbe  Dan  Dien  ;  M002f3J|cllmg/namael8  kapitein/ met  feUcn  of  acin  €n-tomr 
bag/enDemte  b02enbaer  ban  nieten  Dabbe nonnen  i  perfonenbacrïiP  item  op  betroube  /  den  fclbcna^onb  °bcrtapk 
aöberteren  /  fobiD  Dp  noen  teunblijft  /  bat  DP  ter*  |  gereifl binnen  SCmflcrbam/enDcbbcn  Daer  bien  abonb  Ee flonbna&arbamcn  ïtëonicftenbam  toilbefcDicften/    en  nacfttflillegcuoubcn/ en  bes  morgen?  ben  22  m-  ban^ 
en  ben  ̂ opluibcn  albaerbcbelcn/  foDpaen  Daer  om   bembnjef  3önfe  toel  getoapent  tuffciien  acfucnneacn  Pacc' 
Ijulpe  mocljtfcfjicfeen/  batfp  Dem  terflonb  met  150  \  uren  uit  befjerberge  gegaennabe  feaerlcmmer-poo2'  SST" man  te  Dulpc  nomen  fouben/  en  uier  in  boen/ gelijftUp  I  te/  en  Hebben  albacr  bê  toacïjt  terflonb  acngcballen/ 
bp  Dem  boen  fotibealöljet ban  nobefoube  toefen,  3È>e*  I  detoelfecïnerop  onbcrbarOt  enfo  Ijaeflig  oberüallen 
fen  b^ief  iö  gebateert  uit  ̂ aerlcm  ben  22  $obemb?t!B7  ;  too?benbe  /  bat  fp  Daer  niet  en  henben  ter  toere  (lellen/ 
ban  i$  ben  23  iBobenbn.tf  '0mO2gcn0  te  acljt  uren  I  terflonb  bebiucljt  namen  /  toerbenbeeenigeberfelbec eer(l  bp  &onop  ontfangen  /  fo  ih  op  ben  b?ief  aengete- 1  gcguetfl  en  getoonb  /  be  poo2ticr  bie  be  fïcutelen  Dab- 
bent  binbe  toon  mcbebat  DP  te  negen  urcnbcgfelben  I  be  /  bleef  baer  boob.  t&c  pooite  albug  obertoeïbigt 
baegsi  gefcb?cbcn  Dabbe  acn  gjonftljeec  Willem  ban   Debbenbe/  ftebben  (pbuitm  ber  poo?te  geroepen  aen 
EBÜngaerben  tot  iBonicneuDam  en  ̂ ae(lrecftt  tot  i  beanberefolbateninbefcftepenbcrbo2gen3tjnbe:bic^ 
^arbam/  bat  in  gcballc  np  Ouip  berfoent/  fp  Ijem  j  to?ic/bicto?ie/balaen/baïacn/be^tabi0ong/toaec 
metljaregeljclebenbelö  te  ijuipe  foubcn  nomen.  |5u  !  boo2  terflonb  be  boo2f5  folbaten  met  bier  bliegenbc 
toasocfaftc  albiu*  acngeleib/  bat  ben  boo2f3  gelling  i  benbelen  Den  Dacflelijft  te  lanbebegaben  en  binnen  ber 
enbeboo2f?Capiteinen  erp2effelijft  belafltoerbe/bat 
fpluiben  Darc  folbaten  baer  toe  fouben  moeten  nouben/ 
geneplonücringc  in  ber  ̂ tabtebocn/  noch  ooft  geen 
bianb  te  flteljten.  <©erDalben  be  boo?f3  gelling  met  be 
Capiteinen/  bie  bit  erploict  boen  fouben/  metten  an; 
beren  bunaerbolgenbe  feD?ifteItjft  contract  gemaeftt 
fjebben. 

XK7Y  hieronder  gefchreven  Hopluiden *  Luitehan- 

'*  ten  ,  Vendragers  ,  Sergeanten  ,  Corporalen  en famptelijk  Bevelhebbers  beloven  en  fweren  hier  met 
voor  ons  en  alle  gemeine  krijgsluiden  die  fich  defen 
voorgenoemden  exploift  en  aenflag  totdienft  van  fijn- 
der  Princelijke  Exccll.en  dengemeinen  Lands  faken 
ten  beften  fullen  gebruiken  laten ,  dat  wy  den  edelen  en 

<  geftrengen  Jonkheer  Herman  van  Helling  fampt  ande- 
ren verordenten  Commiffarifren,Hopluiden  en  geme- 
ne Bevelhebberen  allen  gehoorfamen  willen  laten ,  en 

wat  ons  van  onfer  voorfx  Overigheid  werd  bevolen  en 
waer  wy  van  hen  befcheiden  werden,  ons  goedwillig  en 
getrouwelijk  willen  vinden  en  gebruiken  laten ,  by  den 
anderen  leven  en  fterven ,  en  genen  den  anderen  niet  te 
verlaten ,  by  verlies  onfer  eeren :  en  voorts  alles  te  doen 
en  te  laten,wat  eerlijke  krijgsluiden  toeftaet  en  gebeurt. 

En  ingeval  God  Almachtig  fijnen  zegen  en  victorie 
werde  geven ,  dat  ons  fuiken  aenflag  gerede  en  wel  ge- 

lukten ,  fo  beloven  wy  Hopmans  en  Bevelhebbers ,  dat 
gener  van  onfen  noch  van  onfer  krijgslieden  ,  hy  fy 
groot  of  klein  hans  tegen  niemanden  wie  die  ook  fijn 
mochte ,  hy  fy  geeftelik  of  weerlik ,  burger  of  inwoon- 

der ,  Monik ,  Pape  of  Nonne  ,  in  't  geringde  ,  of  in 
't  meeften  ,  met  woorden  of  werken  fich  vergrijpen 
fal,  noch  ook  gene  Kerken,  Cloofters ,  geeftelijke  noch 
weerlijke  huilen,  wie  die  namen  hebben:  te  overval- 

len ,  fpoliercn  of  plunderen ,  dat  wy  t'famptlijk  de  hand 
daer  acn  willen  houden ,  wy  voor  ons  des  ook  mits  de- 

fen verbinden  en  verplichten  daer  mede  de  felve  ter- 
ftond,  fonderalle  genade,  aen  lijf  en  leven  geftraft  te werden. 

Hier  jegens  gelooft  de  voorfz  Overfte  Jonkheer 
Herman  van  Helling  van  wegen  fijndcr  Excell.  en  der 
Staten  van  Holland,  indien  defen  aenflag  gelueken  wil- 

de, eenen  jegelijkcn  diefich  in  defen  exploicl: gebrui- 
ken laten,twemacnden  foldye,  fodie  naadvenantelk 

een  die  by  den  Heeren  verdient ,  hooft  voor  hooft  te 
vereeren  en  fchenken  te  laten. 

En  of  het  gebeurde ,  dat  het  geld  van  de  twe  maen- 
den  foldye  niet  fo  terftond  voor  handen  en  veerdig  wa- 

re ,  en  eenige  vendels  wederom  uit  der  Stad  en  te  rugge 
tefchicken  goed  gevonden  werde,  fo  fal  fich  niemand 
hier  in  weigeren  ,  fonder  goedwillig  en  gehoorfaem 
vinden  laten  ,  des  fal  eenen ,  gelijk  den  anderen  fo  in 
der  Stad  blijven ,  haer  twe  maenden  foldije  gegeven 
werden.  Dit  alles  getrouwelijken  teonderhouden,heb- 

^tab  togen  /  en  bc  poo2te  befet  Ijcbbenbe  /  togen  boojt 
binnen  /  feuietenbe  nabe  gene  bic  op  flraet  fjentoil* 
benbegeben/  enroepenbe  bat  ficfi  niemanb  en  foube 
reppen  /  £en  en  foube  niet  miobaen  toerben/  trecftentie 
alfoboo2tö  tot  op  be  mernt  enboo2,te§tabl)uitf/  al= baer  fp  toebcrflanb  bonben  ban  ben  b02gcrcrien  folba* 
ten  bie  be  toacöt  dabben/  foin't^tabDuijoinlöopbe 3©age.  Sfllïncrtoerb  Declflerngebocljten/  enbleben* 
berbeleban  Mtie  3i)ben  boob.  gelling  fonb  terflonb 
uit  bat  be  anberc  feg  benbelen  fouben  Den  ftaeflen  boo?t 
te  nomen  /  ban  't  toasJ  te  bergcefs  /  fp  en  nuamen  niet/ en  ift  ïjebbe  mcnigmael  gefjoojt  batter  een  migber* 
flanb  të  getoeefl/  boo?  bicn  be  b?ieben  fouben  ingeftou- 
ben  Debben  /  bat  fp  Daer  fouben  tegen  fulïien  ure  laten  (*•  31 « 3 binben  boo?  be  J|aerlemmer-poo2te  ( fonber  ban  2Cm* 
flecbam  mentie  te  maften)  fp  baerom  te  J|aerlem  boo? 
be  poo?te  toaren  geftomen  j  boel)  toatter  af  tss  /  J|ellinfi 
en  ftreeg  be  toegefeibe  Ijulpe  niet  /  np  fonb  ooft  een  bobe 
op  j§c!iarbam  aen  hopman  «0eraet  ban  JBoerben 
ban  ©liet  albaer  metnocfiDet  benbel  ban  ̂ aeflricftf 
leggenbe  /  boenbe  ftem  toeten  /  bat  tjp  binnen  Sfimfïec* 
bam  toa?s/  en  ben  <©am  in  fjabbe/  bat  fip  fjem  terftoni» 
tot affiflentie foube  fenben  fobeelbolraliöDemmoge^ 
lijft  toaief:  maeralfo  be  bobe  geen  fcl)2ijbcn  en  fjabbe 
ban  gelling/  fomaefttebe  Capitein  ftoarigneib  aU 
fo  op  een  monbelinge  boobfcljap  3nnbolft  uitter  fkrftte 
te  fenben  /  bpfonber  bctoijle  !]p  ooft  geen  bebel  of  fcfan* 
benö  ban  &onop  en  Oabbe  geljab  ( 't  toelft  baer  na  al$ ftet  te  lact  toasf  /  nuam. )  ̂ieö  niet  te  min  fonb  fip  ter* 
flonb  een  Sergeant  na  SCmflcrbamtoe/  baer  ban  fi? 
,§onop  en  ban  Det  innemen  ooftabberteerbe:  ^onop» 
't  felbe  berflaenbe  /  fonb  terflonb  ffit,  Wükm  25arbe^ fiu#  acn  gelling  met  b2ieben  fjem  gcluft  toenfclienbe/ 
en  bat  Op  25arbefiujg  bp  fjem  fonb  om  ïjem  met  raebte 
affiflercn/maer  eer  25a2befiuö  baer  ftonbe  feomen/toajS 
Dettelaet:  toant[mibbelretijb  toaren  be  bo?gerenen 
folbaten  meefl  al  in  toapenen  geraeftt  /  en  béngen  feec 
Hert  tegen  gelling  en  5ijn  bolft  in/  fo  batfe  genoobfaeftt 
toaren  te  toijften  na  ben  Jlieutocnbijft  toe/  altoaerfp 
Daer  in  ber  Daefle  toat  bef cljantflen  /  met  ftiflen  /  fiou^ 
te-balftenenfjuijefraet.  fiupefjabers?  abbiiö  toajSbat^ 
men  eenige  fjuifen  foube  in  b2anb  boen  flcften  /  boo?  te 
gene  baer  mebefp  in  ber  ̂ §tab  co2refponbentiefjab* 
ben  /  baer  toe  gelling  niet  en  toilbe  ber^aen  /  ttoüffel^ 
be  niet  aen  net  ontfet  banbe  fcö  benbelen.  i|pbebem 
ftaefl  eenige  b?ieben  of  billetten  fcft2i)bcn  en  in  ber  flab 
toerpen/  banbefen  infjoubcn:  ©eminbe  burgers  en  25?febtti 
intooonberjö/  nabemael  gp  nu  etlijfte  jaren  ban  alle  mwiit» 
neringc  en  toelbaert  berooft  M)t  getoeefl  /  baer  b0O2  be  KUL 
arme  burgerpe  in  grote  befolaetOeib  en  bef  toaringe  tniiS 
3tjn  genomen/  en  of  toelutoc  23urgcmecfleren  tot  bi*  ftcrbam 
berfe  reifen  feer  fteerlijfte  p2rfcntaticn  en  conbitien  3{jn  ïom 
aengeboben/ bie  fp-luiben  billift  aengenomen  fouben  « 
Debben/  baer  boo?  be&tab  toebertm  injjaer  fleur/  « 

<ö5agg  4  oube   _ 
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oubc  topbom  en  gocbe  nertngc  fïatiUc  mogcngebjacBt 

toerben /  fo  en  Bebben  be  fett»  ̂ utgemeeftcren  ftcB 

in  geenber  InlliRRcib  nocB  rebelijRBctb  totllen  laten 

binten  /  en  m  öp  Baten  Balfterrtgen  /  objttnate
n 

uwneme»  gebleben/  en  bat  om  ©on  9™  ««»£< 
plateren/  baer  ban  fp-lutben nocB  alle  toeReniJtb

er* 

febnebenomfangen/  'ttoclR  tjtjaa^n^mn 
burgeren  laft  en  bef  toartnge  tenbeert.  3ltcbe  bu

c* 
nero  en  intooonber?/  omulutben  mt  befer  benauw 

neib  en  bef  toartnge  te  b?engen  /  en  toeberom  tn  bc 

oubenertnne  en  toelbaertte  Oelpen/ t?  ben  €>berfren 

gonROeer  "leeman  ban  gelling  /  tut  BerteltjR  me* 
beitjben/met  etlijR  nrtjgobora  Btet  gcRomen/  enbe^ 

looft  ut'famptclijRen  en  een  jegelijR  bpfonber/  trqu* 
toclijR  toaerfcBoutoenbe  /  bat  op  timet  totjf  en  mn* 
beien  (til  in  tttoe  lunfen  toilt  Bouben  /  fonber  u  tot 

tegentocer  te  ftellen  /  Ijp  belooft  u  bp  €bclman? 
troutoe  en  gelobe  /  bat  BP  fulR  regiment  ober  3im 

RrügobolR  Bouben  fal  /  bat  ntemanb  ban  be  felbe 

ficl  acn  cenige  menfcBen/  Ijpfp  toie  Ijp  tou7  gecfre* 

lijft  of  tocerlijft  /  »nicRen  /  ©apen  /  jonnen  of  25a* 
gijnen  tnet  tooo2ben  of  toerRen  tn  t  gertngfte  en  tn 

tmeefte  fal  bergnjpen  of  eenig  leeb  aen  boen /nocB 

oor  eentge  kernen/  Cloo(lcrss  /  gecflclijfte  oftoccrli> 

RcButfen/  toic  bie  ooR  3ün  mogen/  teobcrballcn/te 

berobenofte  plunbcreu.  ©aerom  Babbe  BpbanooR 

ficl)  aengebanacn  te  fcBanfen  /  om  3lJn  Uolfi  op  ben 

anberen  te  Roübcn  /  baer  met  genen  menftlje  fal  ee* 

nig  leib  gefcljten:  macr  ftelb  gp-lniben  u  ter  tegen* 
toeer/  toïimen  niet  alleen  ben  Rrijgoltubenbe&iab 

mm  geben/  macr  00R  acn  allen  Boenen  acn  bjanb 

frehen  /  't  toeiR  gp  aio  ban  ntemanb  anoer?  al?  tt  felfë 

netst  te  Rlagen.  "éi t  io  u  lutben  uit  goebBcrttgcr  troit* 
toet  meninge  ter  toacrfcljoutoinge  gefcBjeben.  ̂ n 
mtbbelertijb  guamen  hc  boderen  frerR  aen  met  be  ttoe 

benöelen  folbaten  tik  fp  tn  bet  &tab  Dabben  /  met 

ooRttoe|turRen?gefcïjut?/  enbielcn  feer  fellnRtotte 

felbe  in /en  toaren  feer  moebig/  obetmtt?  fp  fagen 
batter  neen  ontfet  nor  h  Ijulpe  boo?  Benluiben  en  guam/ 

ra  boegen  bat  eintlijn  ben  boo?noembcn  ©betden  ̂ el^ 
ïing  met  een  ft  Boot  ban  «et  grof  gefcljut  boob  gefcBf 
tentoetbe.  35oe  toa^fjetgebaen/  en  Bet  BertfcnR  be 

folbaten  in  be  ff  Doen  /  ( fo  men  feib : )  toant  ïmpcïja; 
bectoag  toel  in  perfoon  tnbe  ̂ tab  bpbtt  erplotct/ 

macr  3tjn  eigen  folbaten  en  toaren  baer  niettn/  fo  bat 

BP  ben  ©berflen  boob  3ijnbe  /niet  beel  ontficb^  Babbe. 
<Detonlebcb2efconbcr  allen  toass/  baer  notlj  eenam 

bet  ongeluft  toebiel/  bat  bp  ongeluR  B«  bier  in  een  ton^ 
neftcn  met  bufcruit  guam  /  boe  foeïjt  een  tegeltjRcn  om 

een  gocb  ReenRomen  /  en  namen  be  blucBt  m  poo?ten 

uit.  ïtutJcliaber  blucBte  tn  een  fiutë  öaecfiPWae^ 

bannen  gaf/pjefenterenbe  beel  tantfocn/maet  een  ban 

3iin  oubc  bpanben/  betmoo?be  Bent  tnet  Roeien  bloebc/ 

aifo  ginR  befen  aen0ag  te  niet  fonber  groot  berltco;  ban 

bolR/ ban  beiben  3ijben.  ©elemecnben  batbpalbten 

Peiling  toegelaten  Babbe  in  tiibjS  b?anb  te  tfiffitcn/ 

bat  't  felbe  een  fcl):iR  onber  ben  burgeren  geraaefetfou* 
be  Rebben/  baer  toe  Bptoeï  mtbbci  Babbe/  alfo  baer 

nocB  eenige  BetmelijR  binnen  toaren/  bte fulr fotibc
n 

nebacn  Rc'bben  /  bp  fo  berre  BP  net  teRen  baer  fpop 
toactucn  gegeben  Babbe.  ©e  felbe  mg****!* 

onbchentenonbefcBabigt  baer  ban/  ooft  bleef  fecreet/ 

enentoerben  niet  beRent  be  bo?geren  bte  ban  ben  fe* treten  aenfïag  toifien.  r       . 

©en  fclfben  bag'^abonbS  teacBt  uren  Rreeg  ben 
eouberneur  ̂ onop  be  tijbinge  ban  B«  2£«fgJ^ 

re*  aenflagó  /  boo?  fcBnjben  ban  ben  Capttem  |onR^ 

eer  èccraert  ban  3©oerben  ban  ©Itet  /  totenö  b2tef 

il$  Btcr  bPboegc  /  om  bat  be  felbe  quant  tut  een  &erge* 
ant  bte  be  faRe  cen0beclss  gcfien  Babbe. 

TöDebbe  (feibBP)  utoerftrengBetbgefcB?eben/
bat 

A?cn Wtfcn  gelling  binnen  ̂ m(terbam  getto^ 

inenVtinötnctacBt  benbelo/  macr  Bet  tf^öetttt 
mifluln  /  bebobe  fcibe  mp  met  acBt  benbel?:  maer 
baer  toaren  maer  bier  bcnbelö.  ©aer  toaren  17  ban 

fcelltntrê  folbaten  in  be^tab/  btebe  toacBt  boo?fta; 

\\ca  en  bc  poo?te  innamen/  fp  Debben  ben  ©am  tn  ge* 

(C 

cc 

(C 

Bab/maer  te  mm  en  feonben  fp  niet  tn  Rtijgen/maer  « 
fn  toaren  toel  biet  uren  op  ben  <©am/  fp  Bielben  met cc 
benbnanb  fp?aeR/  en  baer  en  tutfeften  mae6tenBcncc 
beburneriS  (terfe  en  btclcn  bapperaen/  fo  batter  beel " 

bolt  gebleben  iö  /  fo  burger?  al?  folbaten :  onfe  folba- " 
ten  Bcbben  Ben  bappet  getoeert  /  maet  fp  toatente " 
ftoaRbanbolh/  fobatteteen  benbel  binnen  gebleben  " 
iö  /  en  mebe  grote  fcBabe  en  berlteg  onber  bc  folbaten. " 

Sb  totl  utoer  ftrcngBcib  gebcben  Bcbben  onö  te  abber- tc 
teren/  oftopbeftBcpen  bie na  2(m|lctbam  en^aer* <c 
km  Baren  toeg  nemen/  fullen  laten  pafleren  of  niet»  " 

a^PBoubenfeop  tot  fcB^jbensJ  banu^belBeib:  met <( 
Bacft  op  ̂ arbam  ben  13  $obcmb2ig  anno  1577.  mt= 
ter  jronb/  <©eraert  ban  a©oerben  ban  ©liet  ö.  <£. 
onberbautae  Dicnaer  altijb  beretb. 

<©è  Staten  ban  ï^ollanb  en  ̂ eclanb  be  tijbinge 
Rnjgenbe/  bat  befen  aenffag/  bte  fp  fo  fefeerljabben 

geBouben/  foguaUjR  geiuht  en  afgelopen  toa^/toa- 
ren  baer  in  niet  toel  te  b?eben  /  fo  om  battet  fonber  toe* 
te  en  confent  /  alö  00R  genccafacm  tegen  ben  banfe  ban 

benpnnce  ban  (Drangten  'toatf  geftBtcb/  bie 't  felbe 
feer  gualpen  j'cube  nemen  /  aio  mebe  bat  Bet  tic  ̂ ta* ten  <0eneracl  ban  alle  be  iScbcrlanben  00R  gualt> 
Renfouben  interp?etcren :  toaren  00R  bebjoeft  om  be 
boob  ban  ben  eberften  gelling/  enboo2nemeltj&om 

ïltipf  Baber  tiiz  ban  't  begin  ban  b'ooMog  gebient  en 
Bcm  feer  bjomelp  altijb?  geb?agen  en  gegueten l)abbe.  .  ,        tja  r&i&tin 

me  ban  SCmfterbam  Bcbben  ben  27  |Sobcmb?i0  ̂ g, 

Bare  RlacBten  bp  milTtbe  aen  ben  Staten  <0enerael  bfeban 
gebaenober  't  gene  Benlutbentocber  baren  toa?:  (eg*  Jjjjjj 
genbe/ bat  be  Staten  ban  J|ollanb  be  tterattbe  mtfiV  be^ 

benbanbenï)?tnfe  ban<0rangienmetenBabbenge>  ten«i 

obtempcreert/  nicticgcnftaenbe  Bcnltuber  <0cbepu;  mmJ 
teerbe  lange  tjjb  betbolgt  Babben  om  eenctnbeban  ̂ t™n 
befatiöfactie  te  Bcbben.  <enalfo  bolgenbc  bc  paaft-  banj§ot 

catteecn)cgeltjRgeoo?loft  toa?  binnen  berilcbctcRo*  Janö. 
men/  fo  toao  gebeurt/  bat  etlpc  folbaten  tn  bientf 
ban  be  Staten  ban  l^ollanb  3önbe/  binnen  bcr  fel 
ber  &tab  gcRomen  toaren/  be  toelRe  bc$  nioagen?  on  ( 
trent  negen  uren  een  ban  be  poo?ten  bcr  ,§tab  Babben  <£ 
betoelbigt/  boob  fmijtenbe  be  burgeren  enctli)Rcfo^  tc 
baten  bte  albaer  be  toacBt  Babben  /  (  berBaienbe  u 
boo?t?  befaRe  al?  bo?en  een?beel?  i?gcBoo?t/  bocB  tt 

t'BatenfcBoonfien)  enfeggenban  booat^batbc^ta*  C£ 
ban^ollanbBenluibcn  beletten/  batfebe  b?ucBtbancc 
be èatift ratte  niet  en  mogen  genieten/  boo?  btenfp 

Benlutbenniet  alleen  fctlubctenban  be  negotie:  macr 

00R  niet  en  gebogen/  batfe  be  bittualie  en  alttnen* 
tatie/  totBaetbpleben  bannobe/  mocBten  Rttjgen:  (C 
Rlagen  boo?ber/  batfe  eentge  maenben  gefollictteert  u 
Babben  om  een?  tot  eenabfolute  fattofactic  tc  mogen  e{ 

Romen  /  ban  toaö  bp  be  Staten  ban  ̂ cllanb  alttjb  ge-  (C 
retarbeert/  en  alfo  geburenbe  Bet  felbe  bertrefeenbt*  u 
lap  Ben-luiben  bc  oppugnatie  toa?  gefcBicb  /  baer  tc 
boo:Bare  burgeren  gcRomen  toaren  in  groot  Ba5art  a 
en  perieul  ban  lijf  en  goeb  te  bcrliefen  /  ten  toare  <©ob  ec 
Benluiben  mtractilofelijR  betoaert  Babbe:  fo  toa?  Baer^  (c 
ItebcrberfoeR  bat  Baer  €erto.  fobele  toilben  befotg*  u 
neten/  batfe  tot  einteltjRe  fati?fattie  mocBten  Romen/ 

en  bat  Benluiben  tnbe  felbe  toegelaten  too?be  temo; 

gen  in  folbpe  Bouben  600  butgeten  en  tntooonbe^ 

ten/  omgeltjRe  en  anbete  intonbententen  te  betBoe- 
ben/ en  batfe  ooö  be  profijten  banbepacifttattebol 
RomeltjRen  mocBten  genieten/  betfoeRenbe  baet  toe .. 

Beniuiber  fabo?able  afTtfientte  en  troofleïune  ant^<s tooo?be. 
©e  Staten  <©enerael  befe  mifftbeontfangen/  en 

baet  bencffen?  monbelingegeBoo?tBebbenbe  be  RlacB* 
te  bp  be  <©ebeputeetbe  ban  Sflmftetbam  gebacn  /  Bcb- 

ben be  miffibe  boo?f5  gefonben  acn  ben  pnnce  ban  <&* 
tangten/neff en?  Bate  mtflme  banben  inBouö  al?  bolgt 

MYn  Heere.  Alfo  huiden  die  van  Amfterdam  ons  JR ! 
hebben  geklaegt  en  ernftelik  vertoont  den  gro-  ̂ tatrn 

tennood,daerin  fy  hen  den  23  der  voorleden  maend  «JjJ, 

hadden  gevonden  ,  door  het  bedrijf  eeniger  Hol-  üc^n 
landfer  cc  ban 

^canafen  nopmöe  &'oDcdwïIfngebauStnif!«t!Bra. 
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landfer  Compagnien,  hebbende  beftaen  de  voorfzStad 
te  overvallen,  hebbende  ecnige  foldaten  hen  verbor- 

gen in  fchepen  ,  ter  wijlen  dat  d'andere  de  wacht  ver- meefleren  iöudcn ,  om  door  dien  middel  de  Stad  in  te 
nemen  en  de  borgers  te  overvallen ,  ten  warefulx  Go- 
desvoorfienigheiden  kloeke  weclerftant  nietenhadde 
belet.  VVyen  hebben  noch  willen  noch  konnen  nala- 

ten uwe  Excell.  des  deelachtig  te  maken ,  voegende  by 
d'onfe  de  copie  der  gener  die  ons  die  van  Araftcrdam gefonden hebben.  En  voorde  refte  feer  ernftlijk  ver- 
foeken ,  dat  gy  daer  op  wilt  nemen  forgvuldig  regard, 
want  het  is  te  beforgen  dat  vele  quaed  gevoelen  geno- 

men hebben  ,  foomdat  'tvoorfz  atrentaetdireótelijk 
of  regel-recht  ftrijd  tegen  de  pacificatie  van  Gent,  (wel- 

ke die  van  Arafterdam  behoren  te  genieten)  als  van 
buiten  den  handel  van  tradate  tufïchen  hen  en  die  van 
Holland ,  tegen  welke  fy  niet  en  behoorden  te  verme- 

ten ,  maer  van  poincl  tot  poinct  t'onderhouden,  tot hetgemein  belle,  fowel  voor  hare  volkomen  fatisfa- 
öie ,  by  U  Excell.  belooft ,  als  hare  onderwerpinge, 
in  voegen  dat  die ,  welke  van  de  daed  niet  en  zij  n  gein- 
formeert  ,  van  de  daed  niet  min  en  konnen  als  quaed 
vermoeden  hebben ,  fiende  dat  d'een  partye  oprechte- 
]ijk,  en  d'ander  bedrieglijk  en  argliftig  handelt.  *t  Welk oorfake  is  dat  wy  wederkeren  U  Excell  te  verfoeken, 
dat  het  de  fcivc  believe  behoorlijke  informatie  daer  van 
te  nemen ,  ten  einde  de  felve  gefien ,  de  onderwinders 
van  dien  fodanige  flraffe  ontfangen ,  als  des  felfs  difcre- 
tiefal  bevinden  te  behoren.  En  daer  en  boven  dat  U 
Excell.  goed  vinde  metten  eerften  aen  die  van  Amfter- 
dam  te  depeffcheren  hare  gepretendeerde  fatisfa&ie, 
hen  latende  genietende  pacificatie"  van  Gent,  daerin 
U  Excell  ons  een  feer  aengename  fake  doen  fal ,  en  ful- 
]en  God  bidden  u ,  mijn  Heere ,  te  geven  een  gefont  en 
Jang leven.  Uit  BrufTelden  7  Decembris  anno  1577. 
Onderftond  U  Excell.  dienftwillige, de  Staten  Gene- 
*ael  van  de  Nederlanden,  lager,  ter  ordonnantie  van 
de  voorfeide  Staten  ,  en  was  ondertekent ,  Cornelïus 
Welemant :  Het  opfchrift  was ,  Aen  mijn  Heere,  mijn 
Heere  de  Prince  van  Orangien. 

Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 

<©e  p?ince  ban  ©rangfen  nam  feer  gualijft  't  gene fcpdieban  Rolland  in  defen  boo?genomenen  gedaen 
toatfgetoecft.  <&t  Staten  ban  Rolland  enEecland 
t»m  fun  «ercell.  eenig  contentemcnt  te  geben  /  en  de  fa* 
fee  te  ejecuferen  /  fonden  feftcre  bare  gedeputeerde  aen 

Staan  ®n  excellentie:  ben  felben  acndicnende  batfe  bol- 
xaiïiït  0^0  fpn  febujben  /  die  ban  Imfïecdam  boo2  affcfieib 
accom  badden  gegeben  /  nopende  d'afdoeninge  bpben  ber* 
'nfa^  *°clJt  Uana,,c  berhindcringe  en  beletfelen/die  fpfei* oiiano  ö*»  8*n  gedaen  te  toerben  in  Oen  negotie  en  banbelin* 
isec»  ge/  te  toeten:  bat  fp ben  Capitetnen  fo  te  toater  ais 
ïï  m*  te  ̂anöc  0^cl)?eben  babben/  W  ban  Sllmftcrdam  alle 
.noen  toeboeringe  te  laten  gefebicben  ban  't  gunt  totnoob* 
■oom/  ö2uftigc befjoefte  banbe  bucgertfen  intooonderfl?  al* 
nam,  öacc  f0l,öl>  mogen  bicnen  /  fonder  onber  deftfelban bien  ecnige  amunitic  ban  oo2log/nocb  ftfjepen/of  bolft 

ban  oo?!og/  of  öie  cenigfing  fufpeet  fouben  mogen  3ijn/ 
nabeboo2f5  ,§tabte  laten  nomen  /  ban  metbojder 
adbijtf  en  boo2tocten  ban  be  boo:noembe  Staten. 
3©elfte  tocboeringe  fn  luiden  die  ban  3dmfterdam  niet 
en  fouben  toegelaten  hebben  /  ten  toare  getoeefl  ten  re* 
fpectecntecobcdienttc  ban  fijn  €rccll.d002  iteratibc 
fcl)2i)Dcn  ban  be  fdbefijn  excellentie  /  (daer  af  die  ban 
SCmfterdam/  't  bubbelt  fjebbende/  ober  al  en  aen  ee* nenjegcluft  toaren  bertonende)  aengefien  be  Staten genoeg  berfeftert  toaren  ban  be  murmuratie  dteal* 
daer  onder  ben  bolbe  begon  te  rijfen  uit  fafte  ban  alrc* 

19  op 
lifter 
im  te 
m. 

ff onben)  ben  25uroemeeftc«r  en  ïïegeerderö  ban  3Cm* 
Iterbam  t'aeco2dcren  /  na  b2ebec  beöurtie  ban  der  uit* getoeftcne  (cfctfteiijfte  doleantie/  Hkm  booinoeuioj «5ebeputeerbe  fijne  excell.  toaren  bertonenbe:  daer 
bp  boegenbe  be  f  toarigljeben  ba  ben  Stoten  en  bpfen* ber  ban  bteban  't^002ber-guartier  op  be  boo:^  s^ 
fiTÏÏ5iïcillobcc" !  m  ̂enfinö  geraben  en  bonben 
£?  ïfif be  fm*fat  tic  b02öcr  te  Pweberen  /  obermif  ö bet  ebtöcnt  pertenl  en  groot  acfuerbeel  bat  baerbeo* beSanbenban  ̂ ollanben  ronfeouentelijh  ben  anbe^ rengeumeerben  l&obincien  gcfcljapcn  ton?  op  te  bo* 

Ïï21:.-?aïf  fnmx  bcrWwö*tt  toegen berabberteert SSË  **mw  ban  f*httm  WmeWm  banbef /roj* wfponbentte  en  berfïanb  tufTcftcn  ZDon  qioljanenbc 
SbS!r?  ban  ? «ff  ttöamï0cIÖ6  ooft  genoeg  nlaer* inBtoagtebemcr&cn  uit  fjetbeletb  op  bSefatfeföttw 
geballen/enban  't  gunt  binnen  Sümfrerbam  baaeiiic gefetb  to02bebpbep2indpalenalbaer/en  batter  nocfi 
onlarppben  ̂ 2ebi6(ioel  toajef  bermaent/  om  <©oö tebtbben  boo?ben  goeben  boo2tganft  baneenbeime* 
S2?e'Se:  webe  batter  bagelrfrboben  liepen  tuffeben ^on lanen  Uk  ban  2Cmfferbam;  fui.r  bat bie ban aimfierbam  boo?  biefariöfactie  bebbenbe  allenabi* 
gatte  en  ftoopljanbel  /  mifcbel  fouben  bebben  gebaö banbenteboo2fien  banfebepen  ban  oo2loge  /  met  al* rebanbe  amunitie  baer  toe  enter  O02loge  bienenbe/ 
jnfgclijr  &e  freguentatie  ban  alrebanbe  foo2te  ban  bol^ be  /  en  onber  fcliijnfel  ban  booplieben  en  bootögejellen öenteboo2fienen  teberfterben  banbrngöbolbtctoa> 
terentclanbe/  omeenige  omleggende  (ieben  en  ba* 
benen  te  befp2ingen  /  en  ben  mee(ïeröte  moben  ban 
eentge  ?ee-gaten/  of  in  allen  geballe/  fo  fp  bacrtoe ntct  en  honden  geraben  /  ten  minden  bie  ban  tëollanö 
enatrecljt/fobeel  bnjg^  en  ommcfienö  te  maften  en 
te  caufcren  /  dat  (p  grote  feoflen  ban  garnifoenen  in  be omleggende  ̂ teben  en  ̂ terftten  fouben  bebben  te 
D?agen/  engeenmibbel  om  d'andere  #2obincien  te^ 
genpon  gjan  te  afT»(ïeren :  bpfonder  fo  men  berftond/ 
dat  bp  ̂on  3fan  fo  groten  apparaet  ter  oo2loge  toer^ degemaeftt  /  en  opentlijft motbt  bluften  bandemus 
tueleb2undfcbap  en  fabeur  tuffeben  ̂ ongiarten  die 
ban  acmflerdam/fouit  't  gunt  ̂ ongfaneertiidöm fabeurbandefelbeban  3Bmfïerdam  opentlijft  aen  de 
gtaten  <©enerael  badde  berfoebt  en  bcrftlacrt/  uil 
gtaltenof^pangien  alleen  tot  ben-liederfeeourtfte totllen  bomen:  alö  bpfommigep2opooflenbie  bpbe P2incipaleban3Cm(terbam  geb2uiftt3ün/  enbagelnr 
geöouben  toerben  ter  eere  ban  3&on  gjan  /  berfmabin* 
geenoneere  ban  fijn  €rcellentie  ett  ber  Staten  /niet fonber  beroemelijfte  dreigementen  ban  toeftomende 
beranderinge.  I^iec  bp  geboegt  dat  die  ban  Sdmfïer* dam  doo?  middel  ban  de  fatieyoctie  in  de  bcraadcrin* 
ge  ber  Staten  ingelaten  3ünde/fcbone  oo?fa»c  enge* legentbeib  fouben  bebben  om  be  faftc  ban  5Don  gfan  te b02beren  /  enbe  gemene  fafte  ban  ben  ïanbc  grote nabeel  en  beraebtinge  te  boen  /  in  ber  boegen  bat  mitf* btenbctfotentegetoeeflfjjn  P2incdijfte  €rceUentie 
tberfoeftban  be  boo2fcb2>ben  fatiöfactie  tebertrec* ftenenutttefiellen/  mitsJ  bat  fijn  excellentie  banbe 
boo2fflj2eben  motiben  /  ben  Staten  b»  bare  <0cde* 
puteerbe  foube  toerben  metten  eerflen"  gcabberteert gcto02ben.  €11  daernaertoederom  doo?  de  deltbera* 
tie  ban  't  afbaerdigen  der  gedeputeerde  op  de  laf?  en infïructie  ben-lieden  mede  te  geben/  de  fafte  gerefu* meert  en  in  communicatie  genomen  3ünde/  toaödc 
tpbinge  ban  't  getoelb/  baer  mebe  3Don  §an  bcm  toaiS berflerftenbe/  daer  bcneffenö  ban  de  beranbciinac  in 
©laenderen  geballen  /  dagelijr  meer  en  meer  toaf 

5>z>9 

(F- 313) 

l)anbegeb2elu.nb,fonbecbanben^  fXZZiïiïtiiï^^ 

ffi^S^^^^ft_Bcg^J^1^^  i  **n  I  m  al,ccn  ban  WMnb  en  z  clanb/  ml er toeimap2obirietoad  ban  boren  en  goeben  b2anft:  dat  |  ooft  ban  allen  anderen  ledcrlandfer Tpobincicn/be ooft  bp  de  uitgetoeftene  boigeren  ban  3tmfterdamof baer  gecommitteerde  feer  toerbcgeinfifleert  en  aenge* bouben/  om  bteban  Slmfïecbam  meeren  meer  te  bc* 
nautoen/en  ban  alle  toeboeringe  tefruftreren/  bem beftlagenbc  ban  bc  fatisfactte  /  be  toelftc  fijn  €rcell.  in 
beelpoinctcn  fcüecn  geneigt  te5ijn  (fofn  luiden  ber* 

ftab  ban  3Cmflerbam  bpdeen  of  b'anber middel  te oberftomen/  fonber  plonbcringe  of  oberbacb  /  ober 
bojgeren  en  intooonberen  /  gecfleüjft  en  toeerlijft  /  baer 
op  ooft  eindelnft  befïuit  toass  genomen  /  alö  bp  de  acte 
ban  den  eerften  iSobemb^ /  öie  de  <0edeputccrde  fijn 
OJrcellentie  bertoonden  /  en  bier  borend  ijtf  geinfereert. 

^eb* 
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********  staten  alom  bocnbebclen  alle  gocberen  boo2f5  fleDe  todtt  acmfterbamtebctoilligett/  ettonbee 

^^^ïi^t^mm^ma&i  ban  \  be  unie  ban  tie  ban  ̂ oilanb  en  Zeeland  te  b?engen  / 

SSSSSf^umSS^Smm  oo?fafteben  «*  **  «"  ** m*m  NPfcnfcl»  be  Capttemen 

SS S  S  ̂5S  teBcWflen  enwlocc  te !  nocg  fjacc  folbaten  egecn  iafi  «JM«  om  ee
nige 

ffimfomftenme? ebenjne tonblen/ ÉOt&etfenete  ,  plunöermgetcboen:  enóoetoelöaec  natn^anuarfe 

KiitKnK  De  Staten  nan  «ollanb  totjDelft  bergabert jmtef 
SSS öfenenbe/ toeberomte b?engeningoebcen  me  ban  amftctbam Jaw ;«f5ebeputeerbe albaer  ge* 
ffiSS «S  anberen  ftcben  enlibmaten  fonben  mm/  om  ban.be  fatiofactte  een  embe  te 
5?H «oSroec  toe be <0ebeputeerbe ban  be  &ta*  maften  /  fo  en ïjebben ft»  met  bonnen acco?beren/fo  bat 
;SSoHanDen^eclanb  funaftcellenttefccrcrn*  baernaerbaggeraemtts  in  ben  ï|agc  te  compareren 

ftdiift  en  onbecbanifllön  toaren  bmem  beöanbte  ben  1  ffebniarp.  JDiöbelernjö  beten  be  Staten  t>oo? 

SSEmSnSSS '  enfobeleteöoen/  fctt'tfeU»/  ombe  amftertatn  nomen 3 onfefjeer  &trn£onop/  <aou 
boo'fe  renenen  en  bic  fijn  €rceu\  geitenen  foubebacr 

bp  te  boegen  /  bp  be  generale  Staten  boo?  goeb  aen* 

genen  en  genomen  motljte  too?ben  /  te  meer  /  fo  't  ge- 

berneur  ban  fjet  ,$oo2ber-nuarticr  met  etlijftebaenbe- 
len  folbaten/  be  toelfte  Bet  CatBuifer-ftiooffer  in  nam/ 
Bern  baer  befebanfenbe  en  op  anbere  plaetfen/  baer  bp 

X»=^^ 
en  riepen/  bat  fonber  baer  toe  geoojloft  te  3ijn/  fcDijnen 
alle  faftcn  tennuaeofterttcnemenente  buiben/  enbe 
toapencn  fclfs  te  brillen  aennemen, 

25aben  ood  fijn€reell.  in 't  goebe  te  toillen  nemen 
en  berftaen/  bat  be  Staten  ban  't  boo?f3  opfet  ftjn  €r* 
teil.  niet  en  Dabben  gep?eabbifecrt/  alfo 't  felbe  met 
go'-be  boo?bacBt  toaö nagelaten/  ten  einbe  fijne  m. 
€rcelï.  baer  mebe  niet  en  foube  toerbengecBargecrt/ 
tnbien  ben  aenflag  geen  of  guabe  effect  foneerbe:  maer 
bat  fijne  €rcell.met  goebe  rebenen  mocDt  p?etenbc* ren  ban  atëjufïe  ignorantie»  . 

©ts       3&e  pince  ban  <©rangien  be  rebenen  en  ercufatten 
p?iuccn  vnel  otactocgen  Bebbenbe/  liet  ficlj  eenigfmsS  contente* 
uan  &>  ccn/i,ocb  toas  fijn  meninge  batmen  niet  en  Dabben  be; 
a«r     Ijoojt  met  fobanige  maniere  tegen  bit  ban  2flmfter* 
iboo?ö    öam  te  pjocebecen  /  nocb  ooft  fulr  niet  geattenteert  te 
oj)DecF>  fictJtJCrt  fonber  ftin  bieten:  toant  alboctoelDpnumet 
ban  het  goeber  eonfetentie  mocDt  aüegeren  jufte  ignorantie 
wpioict  uan  atë  geBab  te  bebben/fo  foube  Dp  nocljtans  met  be- 
m  anv  m  cclJcn  fjf  n  fjebben  ftonnen  aen  be  Staten  <©enetael 
nt loani.  C]CCU^ccn  f  cn  öc  j^ue  baer  toe  betoeegt  fjebben  geöab/ 

of  bat  fpBenluibenboen  fouben  bebben  boojgoebgc* 
feent/  of  ten  minden  beter  gelet  te  Debben  batbearti* 
tulen  ban  fattëfactie  tot  mcerber  becfeftertbeib  ban 
ben£anbe  foube  nebben  geb?effeert  getoo?ben :  bocD 
betoijlemenbe  faftenuniet  anbersS  en  ftonbe  maften/ 
ban  W  toasf/  mo(lmenfienfob)el  be  Staten  <0ene* 
rael  /  al^  bie  ban  SCmjterbam  contentement  te  geben 
tot  meefie  berfeftertfieib  ban  bet  Blanb.  ̂ e  <©ebepu^ 
teerbe  perfifteerben  baer  bp  /  bat  be  Staten  ban  J^ol- 
ïanb  en  Eeelanb  ganfetjehjft  gerefolbeert  toaren  /  niet 
op  te  öoubenbfe  ban  SCmfterbam/  Bettoare  bp  ac^ 
too2b  of  met  gctoelb  /  te  boen  brengen  onber  fijne  €r* 
cellcntie  goubernemente  /  bet  feofle  toat  bet  mocyt  /  al* 
fo  fpluiben  anberfiniS  niet  en  ftonben  berfeftert  3Ön» 
i®z  ̂ince  maeftte  baer  grote  ftoarigfjeib  in  /  feggen* 
be  battct  beelgoeb^en  bloebjS  feoflen  foube/  eermen 
fobanigen  ̂ tab  met  getoelb  foube  bebbJingen/  ban 
fpfetben  goebe  abbertentie  te  fjeböcnbanbeónecnig* 
Dtin/  bie  baer  binnen  toa$/  boo?  be  gene  bie  baer  ba- 
gehjruitbertroeften  enobecouamen/fo  batfegoeben 
moeb  Dabben  batfe  be  felbe  toel  Dae(t  baer  toe  brengen 
fouben/  om  be  fatiöfactie  oprebelijfter  conbitieaen 
te  nemen.    g>p  Dabben  ooft  alle  f  tnarigDeberi  toel 
oberbaebt  en  oberleib  /  tottfen  oon  toel  be  grote  feoflen 
tkft  fouben  moeten  bifpenberen/  W  op  i?oooo  gul* 
bentf  geraemt  toaren/  alö  fp:t  felbe  met  getoelb  fou* 
ben  moeten  ftrijgen:  Doe  toel  fpbe  felbe  bp  ertrao?bt* 
nartó  guotifatie  fouben  moeten  binben/  en  nualjjft 
fouben  3ijn  te  beftomen/  batfe  nocbtanief  oo?baerlijft 
bonben  /  alles  niet  tegenfï aenbe  /  niet  op  te  Douben  / 
bno?  fp  banbe  felbe  ftab  ban  2fim|terbam  berjêaert 
toaren* 

^cn  letten  SDecemlmtf  iöHBeefler  5Billem25ar* 
befiuö  mctb?iebenban  crebentie  ban  ben  28  berfel* 
Der  maenb  Dein  gegebenbp  be  Staten  ban  l^ollanb/ 
oetoecd  tot  2fimScrbam bp  be  ©ucgemeetferen  en  %6 
iSabencollcgialiter  bergabert  jijnbe/enDeeft  albaer 
obergelebcrt  copie  ban  oe  acte  ban  refolutie  ban  ben 
1  j>oDcmb?iö/  feggenbe  't  felbe  be  copie  te  3ön  ban  be commiffic  Die  gelling  en  anbere  Caniteinen  gegeben 
toais  /  bp  be  Staten  ban  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  /  om  be 

«Sc»  ! 

C  om  eet 

geften/  i en ;  toaL 

len/  enbebenbe  paffagiefulr  beffuiten  batter  niettn 
nocb  uit  enmocDte  ftomen/  fonber  fielteben  ban  be 
boo?f$  beleggerö/  fO  top  in  Det  nabolgenbe  boeft  boojtsS 
berbalen  fullen :  mitfgaber^  00*1  Doe  eintelijft  be  fatif* 
factie  geacco?beert  iö»  WP  moeten  nu  eerfl  eenen 
fP2ong  na  doeningen  en  bc  rjuartiercn  ban  ©?ief= lanb  boen  /  bieanberö  fouben  menen  bat  top  Denlut* 

ben  gebeel  bergeten  Dabben. ^ocD  fullen  eerft  berbalen  Doe  bat  bert  1 1  isobem* 
berbeöjaer^  1577.  'isabonbènaDalfbnfurenficDO' penbaerbe  eene  erfcD?icftelijfte  Comete  in  ben  1 5  graet 
Cap?ico?niofbe0&£ecnbor/  benfteert3ijnbeai0een  biffcöfn 
roebe/  entoaö  fcD?icfteliift  om  aenfien/  fpjlonbfeer  m\w* 

lange  /  ja  bpna  ben  gebclen  tointer/  in  't  eerfle  feer  Bel* 
ber/ftlaer  en  lanft/in  't  beginfel  toa.S  fijn  coleur  feer  bie* 
rig  en  roob/  na  blefter/  fijn  fteerte  fïreftte  ban  ben  3©e* 
ftcn  ten  boffen/  en  bmtit  fijn  3ijbena  Det  buiben 
maenfe  toij^/toat  Bol  na  ben  3uiben.  (CufTcBen  ben  zz 
en  1 3  ber  felber  maenö  fijn  ooft  ter  $|cibe  /  een  3cebo?p 
nietberrebaniBonfter/  aengeftomen  13  of  14  ï©al- 
biffen/baer  ban  albaer  tyit  gcflrant  31)11.  (€e  bo?cn  txm 
2  <ÉuIp  toasf  in 't  ̂cDelbe  ter  ,&aftingen  ooft  een  3©  al* 
biogeflrant/  alle  ban  befoo?te  biemen  toaterblafer^ 
noemt/  'ttoelft  al  bp  be  geleerbe  en  oube  geDouben 
toerben  boo?  teftenen  ban  toeftomenbe  ongeiucftem 
©an  befe  Comete  Bebben  berfebciben  geleerbenge* 
febzeben  en  gefuflineert/  bat  alle  Cometen  of  lierren 
niet  fleert  boojboben  3tjn  ban  groot  otiaeb  en  beran* 
bertnge  /  en  fo  top  tnften  toillen  Bet  qmé  /  jammer  en 
be  beranberingen  bie  Bier  na  geboïgt3ijn/  top  fullen 
befe  ooft  toel  boo?  een  boo^bobe  ban  be  felbe  mogen 

Douben. <©e  <©2abe  ban  aennenburg/  ̂ eere  ban  ©ile/    %m 
^taöbouber  en  Capitein  <0enerael  ober  B?ieflanb  /  ̂s« 
<6?oeningen/<0mmeianben  en  ̂ jente/Babbe  ten  ber-  JgJ 
foefte  ban  be  Staten  ber  <©mmelanben  in  3Cp?ili  een 
Êanbbag  boen  befcD^öben/  baer  buiten  ïatenbepa^ 
ftüjcn/  Èofleren/  Bicarien  en  anöere/  W  fp  ( te  toeten 
bie  banbe  (ömmelanben )  fufiineerben  batbanoubjS 
geen  Staten  ber  «©mmelanben  en  toaren  getoeefl/ 
ban  metter  tijbboo?  abuis1  ban  be  flab  doeningen 
baer  toaren  ingeb?ongen/  Bebbenbe  baerom  alleen 
berfcB^eben  »en/  gelaten  /  €belen/  ï|oofïingen  en 
€igenerfben.  #p  befen  Blanbbag  Beeft  men  gefp?o* 
ben  ban  o?Dje  te  flellen  tot  toeberflanb  ban  be  bpanben 
ban  ben  gemenen  ïanbe  /  ban  be  geDoo?faemfteib  bef 
&o>  paj.  cn  ber  generale  Staten  /  na  bermelben  bec 
pacificatie  ban  <6ent :  toijberban  bo?berefaftenen 
gefcB?iften  ben  # mmelanben  in  't  particuliÉr  roeren*  ®t® be:  en  toerbeooftmentie  gemaeftt  ban  Bet  berbonb  nuian 
tuffenen  be  ©mmelanben  en  befiab  doeningen  ge*  £ffifj 
maeftt  in  ben jare  1481.  'ttoelft  W  ban  be  <®mme*  jfrbor 
lanben  fufiineerben  ben  17  ̂ anuarpop  eenen  geme*  mfftsi 
nen  ïanbbag  binnen  doeningen  in't|ïSinreb?oe*  IJJEJ berS  ftloofïer  opgefeib  te  Dcüben  /  met  acten  en  3egeïen  apv 
ban  ©?ebetoolt/3langetóolt/^uifinge/5fpbelegelanb/  mwe» 
aljefmeteen3egeluitpber  ^ooftmanjef  bienaertf  quar*  JJJJ; 
tier/baer  met  Bet  boo?f3  berbonb  ont3egelt/en  be  <©m*  {,,,. 
melanben  in  ben  berbonben  genoemt/ toeberom  op  Ba* 
re  b?pe  tooeten  geflelt  toaren,-  fulr  bat  bk  ban  be (©mmelanben  meenben  batfe  met  Bet  opfeggen  bes? 
berbonbg  alle  Ijare  natuirlijfte  b?pDeit  aller  ftoopman* 

fcljap 
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fcBap  en  BanDcIinge  Dcftoitien  BaDDen.  §iet  cecjcn  al 
Jcgcecöen  Die  banDet  flaD<02oeningen/  bat  Die  op* 
fegginge  gant$  nul  en  ban  ontoaecben  toa$ :  en  toant 
öact  oob  toatf  p2cfcciptie/  en  ufucapio  fcederis,  fo  toa> 
een  Die  ban  De  «ömmelanDeu  ban  ineninge  De  bjpBeiD 
toebetom  te  gctouibenenaenUaec  te  nemen,   ̂ tec 
D002  bielen  beel  ttoiflcn  en  betbittettBeDen  /  fo  bat 
Den2lanD-Dag  genocgfaem  teniet  en  buicfjteloos  af- 

liep; om  bat  ooft  Die  ban  «doeningen  fuftmeecben 
benïanD-bag  nietnabeBoten  befcB2ebcn  te3ijn/  en niet  itecb  genoeg  om  te  cefolbcten  of  bcfïuitcn.  ®en 
Eanb-bag  alfo  met  ongenoegen  enbecbittettBeibge* fcBeibcn  toefenbe  /  fo  Ijcbben  Die  ban  be  «©mmelanben 
taebfaem  gebonDcn/  batfe  tot  onbetBoubinge  ban 
to2ebe/  niet  geüj&  alle  bjpBctb  en  getecljtigljeib  aen 
Denentoilben  nemen/  macc  toilben  alleen  in  een  fa- 

lie befoeften/  namentlijbin  Betbiöutocn/  en  bat  ook 
niet  't  gantfcBe  HanD  Doo2/maet  op  ttoe  plaetfen  bet- te ban  <0?oeningen  gelegen/  namcntnjb  tot  <ëpDe* 
bucencninbeijBanie/  Detoelfte  fotoijten  ongelegen 
ban  «openingen  leggen/  Datfe  gualtjben  biet  ban 
doeningen  bonDen  beftomen.  l£ietDoo2Denouben 
ttpift  ont|tcben  3tjnDc  /  en  bat  miDDeltetijb  be  &taD- 
Boubet  bettcoeften  toagna  JlBccBelcn/  op  bet  fclj2i> 
ben  banton  5flan/  fo  Beeft  ben  felbcnttoifl  meet  en 
meet  toegenomen  /  en  Uebben  manbaten  beene  tegen 
DenanDetenuttgcgcbcn.  «©eeenepattte  altfbieban 
De&tab/  Camete  of  ̂ ooft-mannenban<©2oenm* , 
gen/  bie  Babbcn  tot  karnen  bp  <®on  3Jan  getoeetf  f 
atë  «Boubetneut  <6enctael/  en  albaet  febet  o?bon-- 
nantie  of  placcaet  bectoojben  tot  Baten  boo2beel/  en 
öeanDeteljabben  toebetom  ban  be  Staten  <0enetael 
betblatinge  bebomen/  bat  arfuib  piaccaetofo?bon- 
nawie  al$  bp  fijn  HoogBeib  ben  10.  aiugufli  op  't ^lot  ban  karnen  gegeben  /  na  BetbettteB  ban  fijn 
^oogljeib  bp  tijbe  ban  be(e  altetatie/  bat  Bet  felbe 
geen  effect  enbeBoo2Detef02teten/  banfoubein  fut- cBeantie  geljouben  toetben  /  tet  tijb  toe  baet  in  anbettf 
geo?bonncettenbetfien  foube3jjn/  enbatfonbetpje- 
jiubictie  ban  eenige  pattie.  q&efe  betblatinge  bp  mif* 
fibegeDaen/toas  ban  bate  Den  kJ  &eptemb2ig  1577 
^e  gueffien  ten  tocbct-3ijDen  bagelijt  toenemenbe/ 
Bebben  be  Staten  bet  «ömmelanben  Bate  betgabe- 
tinge  geljouben  tot  Wwfum  /  't  toelbnocB  meet  bet* bittetinge  gemaefit  Beeft/  in  boegen  bat  naOeboo2f5 
<0?abe  ban  ïiennenbutg  be  fyeete  ban  ©iie  toebetom 
uit  25iabanb  gebomen  toaov  en  in  ©nejianb  opee* 
nigefabenmetgtote  moeiten  0202e  gefteltBaDDe/  fo 
Qeeft  Bern  goeb  gebocljt  Defe  fabe  bp  bet  Banbtene- 

tant>-men/  en  Beeft  ben  %s  <&ttob2i$  1577.  eenenilanb- 
um>  öag  befcBzebcn  tegen  ben  nacften  ̂ onbetbag  #a* «  oenftv  bonb$  ( bat  toag  Den  laet  jten  <©ctob2i$)  binnen  4520e* 
s  1  te    ningen  in  bet  Betbctgc/om  beef  anbeten  baegtf  '$  mo?* 
;  '*?   8en$  te  aebt  utcn  t  famenbet-Banb  en  in  bollen  getale 
fteben.  in 't  |Binte-D2oebet!0i  blooftet  te  betfcBijnen/  om  al* ( 314 )  Daec  onbetling  en  aüfolutelijftcn  totBaetbetalletge- 

menet  toelbaett  te  fluiten  en  acco2beten  op  fuift  e 
poincten  en  ftoarelturften/  alfmen  Benaliaibanp20- 
iwneten  en  boo2b2agen  foube.    ̂ efgelijt  të  op  ten 
naem  banbe^tabboubeten  ^ooftmannen  bet  (lab 
en  «Ommelanbenban  432oeninöenban  toegen  De&. Iiaaje^it  ban  ̂ Spangien  /  een  manbaet  ban  ben 
a8.<0«ob2iö  uitgegaen  aen  bc€ettoaetbige/  MU Cieufe/  43e(ltenge/  €tentf.  €tb.  en  b2omen  Rite 
beten  /  öemene  onbetfaten  en  ingefetenen  bet  feetfpe* ïcn  tiet  (Ommclanben  /  bp  pene  ban  10.  gulben  en  ben tofan  <fc.  bat  fp  op  ben  u^obembiijsfouben  Bomen 
en  betfcBijnen  in  Bet  l^inte-b2oebetö  blooftet/  om albaet  eintelijft  en  abfolutehjb  tot  Bactbet  allet  geme* ne  toelbatcn  te  fluiten  en  acco2becen  op  alfulbe  poinc* ten  en  f toatigljeben  nlö  ban  baet  gep2oponeett  en boo2geb2aaen  fouöen  tocuben.  <Dat  p  baet  in  geen 
gejgeft  nocö  betfuimenifTc  en  fouben  laten  bomen  en gefnwebcn  /  fo  lief  atë  Ben  Bet  gemene  toelbaten  toaiS/ fomenfe  alö  ban  foube  laten  opeifcljcn :  en  m  niet  baet 
tcgentooo2big  bcbonben  fbube  toetben  /  foubemen DatelnB  boo2  be  pene  et ecutecen.  <^p  Me  folemnele betfcfcijbinge/  Die  bc  boojf3  Staten  bet  Ommelam 

Oorfpronk  der  Nederlandiê  Beroerten. 

5>i  j 

tSLÜÜÜS.  !cn  ö^^öe  en  faubegatbe  ftielben/  ̂ nn  fb luiben  fteeft  in  getal  binnen  doeningen  gebomen  in '? 
?^ytnteb2oebetö  UloTü/  SSS&T be  b00"f5 ?Ö  ïen  ?mm^a^en  tot  Bactbet  3lanb-bag  en 

4SfmKm* lJmm  fP^alnben  gebeflineet" 
2?/W  mtCïl  mm  bp  een  toa«»  S  't  boo?f3  wo0; S^010,? nbc,ïc  öebane  «itfcB^binge  /  fo  fcBibte  be 
w?ïfö!?Ha  a,öaei:  mm  ̂ ««««wf  3Ian  fêibbinga 
bccgefelfcBapt  metten  ̂ tabö  ̂ cccctacts  gtuifinn Tal" 
icnap  opbejaebbamec  na  oubet  getooonten  toilben 

laS  1&  aanöfcpap  of  Staten  ban  tie  be  ©mme"  ©e  * SJSfl5?ö^n  mt/  om  öat  Betbctbonb  uittoa^  *m- enbe  gemeenfebap  mettet^tab  ceffeetDc/  toactom  SSL 

ffir.!!fict^ab-öu^m 
oattet  geen  p2e;uDtcic  en  mae&tealtf  of  BetbetbonD  ,anD«" 
nocbcontinueetDe.  <DittoetDebp  bic  ban  be^tabfo  toe,ae' Oualuben genomen/  batfptet(lonb/  te  toctm/  ten  K& 
tien  uten  boo2  mibbag  be  pookten  beben  fluiten /  De#  nm *px namibDagö  bleben  De  pookten  nocB  al  gefloten/  en  &S"  . toetDen  ooft  Det  eilDen-floten  Daet  boo2 gebannen/  E* öp m «aeb^-fïoten.^c^ abonD^ijn mpZSemi  ZT bangenen  ban  feben  uten  af  een  tot  getoapenDe  25ut*  "<na«« 
geten  met  toeten/  BeibaetDen/tufïingen  en  getoeet  J?En,aE1 
inBateBuifenenBetbetgen  gefonDen/enBaeegeban*  JiSSJ' genBouöenDe/  en  fultmet  ftctfictoaeBtenuetoacen>  San  tt 
De/  Datfe  niet  uit  Bate  flacp-ftamettf  op  eenige  002-  ?ta"rt Den  bet  Buifen  en  mocBtengaen/  ofDefcfjilt-toacBtcn  Tmm, 
gmgen  met  toeten/  b2anDenDe lonten/  BellebaetDen  lanöcn 
en  fïag-ftoaetDen  meDe.  <©e  gebangene  mollen  De  BCi,an' 
toacBten  bieten  ftaetfen  tot  genoegen  beflellen.  mt  m' puitDe  Deu  1. 2. 3.  en  4.  ISobemb^  tot  Den  abonD  ten  Jaincn feben  uten  toe.  ̂ e  gebangene  toacen  Defe :  De  5Cbten  t>«  ac 
bönaCDetoaett/  (€efinge/  Rottum /^eltoett/^lDc-  ban3cne blooflet  bp  Den  &am  /  item  2llilco  ©nfla  /  CBafloffel  ffSm ban  €ufum/  €DfatD  föengetg  met  fijn  foon  31an  mcian. 
«engeto-  ten  ̂ o|l/  öcntgjenfemaDebaDetmetfiin  fcn foon  Kent  gjenfema/  ©nna  (Cammïnga/  öEgbett  5SS? 
Clant  tot  dSteDum/  l^etman  en  Jfepc&o  ̂ icbinga  nw«en» gebjoebeten  /  ClaeiS  ban  25utmania  /  gjoBan  De 
IBepfcBe  op  ben  ̂ am  /  anfïnga  €ntentf  /  gofian tBo  ̂tollensf  /  tfiepco  jpoeftens  ten  ̂ am  öicBtet/gio^ Ban  ̂ tetbenbutg/  gjoBan  a©e|Ting  ban  gennep Sebget/  ̂ etonimuö  ®ettutm$  Hlanb^pnbicu^/ 
J^etman  5©ijnb2ugge  ftentmceffct  en  Den^ccteta* tiuö  De^  HanD.ov  ©ettujsf€02nelp :  Defe  Bebbenfe  een 
tijD  lange  In  fijn  Buiö  gebangen  gebouDen  en  Bet  pro- 

tocol Detf  EanDjef  afgenomen.  3&e  boo2f5^tctben^ 
butg  beloofDe  niet  tegen  Deef  ̂ taD$f  p2ibilegien  te 
Doen/  en  guam  foDoo2gunflbaneen25utgemeeiflct IW  mtt#  gebenbe  Dusfbanigen  gefcB?ifte.  3}b  §oBan ^tetbenbutg  belobe  bp  eete  /  ttoutoe  en  gelobe  om  De 
tegentoowDige  mijne  pet foonö  aenljolDingc  en  lietoa*  ̂  
tingeniemanD  ban  Den  eetbaten  fiaeD/  nocB  anDcce  SSSa 
,StaD^  gef tooten  of 25ebel-Bebbet$f/nocBte  pemanbö  toccö  on^ 
ban  Den  25utger;e(/  ban  De  <0ilDenö  of  IntooonDeten/  ?ehr  m 
Die  Defe  ,§tab  of  bet  felbet  b2p  en  getecljtigBeben  ben*  ffl  ffi' bentebetbebtgen/  tetoillennocBfullento2eben/nocB  «»fl» 
eenig  leeb  aen  lijf  of  goeb  te  toatet  of  te  lanbe  /  binnen  m^' 
noebte  buiten  '$£anb$  aenboen  of  laten  aenboen/  ?cm* nocB  oob  befe  &tab  Biet  namaefê  in  BateBebbenbe  « P2ibilegien/b2pengctccbttgBeDen/  toillentfentoeteng  « 
bcenbenof  toeDetflaenfal/  tot  02conDemijnBanDen  « 
name  BietonDet  getebent.  Return  Den  19  3&ecem*  « b}t$  anno  1577.  u 

^e  ©opeten  bielen  fo  bele  toacBten  Dag  en  nacBt 
te  ftoaet/  fo  Bebbenfe  betfcBeiDent'famen  in  een  Butó gebaen/  De  gelaten  bp  Den  mtte  acbetoaett/  be 
Abelen  etlijbc  bp  ben  boo2noemben  €ufum/  etlijfte  bp 
ftengettf  /  etlijbc  bp  ̂ icbinga  /  etlijbe  bP  ben  £anb$ 
^Spnbicuö/  bactfe  alle  fonaubetoaett  3ijn/  batnie^ 
manb  uit  Bet  3tanb  en  oob  uit  be  ̂ tab  /  ja  be  meefle 
tijb  Baet  eigen  maegbennocljbe  bnecljttf  /  nocB  Baet 
Dutf  b?outoen  bp  Baet  niet  bomen  en  mocBten :  fo  bat*  _ 
fe  Baet  felfef  mecfl  bienen  en  bcchen  moflen.    ̂ e  »SS! 
toacBten  toacen  fo  bicbt  aen  be3ijbcnban  Bate  beb*  %mcn 
ben/  Datfe  niet  een  b2Ptooo2D  met  malbanDeten  ( Die  f,6CÖCI1 in  e«n  Buij9f  toaten ;  fp2«ben  en  BonDen/  nocB  oob  tegen  gJJ£ 

Bate 
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Het  elfde  Boek.1 
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©e  ge* 
bangene 
toeiöeti 
in  noclj 

ergere 
geüan&C' 
ïufle  bcp 
c:&enr- 

3Den 
3tbt  üan 
SEöetoert 

fterft. 

fiare  mfóbiüutotn  /  nocfjte  en  moffen  geen  # rancopS 

ïiotb  kariin  tegen  tien  anberen  fp?cfeen  /  moffen  ooft 

bc  toaenten  /  Se  beel  in  getal  toaren  be(tellcn  turf/ 

fcaerfen  en  fomtijbS  bier  /  of  gelb  baer  boo?  ( ais  baer 

ong cfrtjtfitc  toafiews  toaren  (toilbenfpbjebemetbe
 

mm  Hebben/  en  ongetfoten/  ongcflagen  en  onp 

acfrbcnb  blijben.  ̂ it  continueerbenbanben  4  $*> 

§cmü"tót«bcn  1*  3I>ccemb2ts'S  morgens  tebter 
mMM/ixi&m*  3Docö  beslaten  toerben  ben  10 

na  bet  ïtaebbuts  of  »(tenb02ps-Duiö  /  naefi  bp  aen 

Bet  KérftbOf  geleib  met  groot  getal  bangetoapenbe 

boioertf  /  al  eet  ben  lipman  noclffulben  bebel  ftabbe 

ban  ben  men/  fo  ttioft  Dpfe  toeberom  leiben  na  ben 

SCutoerben  fêollem  of  buiS  /  en  leibenfc  alfo  tn  bet  top 
öerom  tieren  rontfom  be  Batte  /  obcc  be  merBt  boo?  be 
bifcfte  b2rti-Dopen. 

<Den  ia  'S  morgens  te  biet  uren  (nabattet  een 
Pber  in  allen  lurifen  /  ttoe  of  b?ie  uren  te  boren  toas 

aengcfcib  /  om  ftcfj  te  bereiben  tot  een  anber  pïactfe ) 

3iin  tn  pber  buis  toel  40  getoapenbe  bo?gcrS  gekomen 
en  bebbcn  alle  begebanaenS  tn  onbeguame  plaetfe  tn 

3Bc(tenö02ps  IiiusS  gele'ib  /  befjalben  bat©crrutius bes  SanbS  ̂ unbieuS  en  gennep  7  opbc€lbntgc 
pooitem  floten  en  Bettingen/  en  ben  ïïentmeefcrop 
öe2Sottering-poo?te  ineen  Klein  buifter  gat  gcbjacljt 

5ijn.  ©an  ben  12  <©eccmb?iS  tot  ben  28  berfelber 
maenb  fjebbenfein  »ficnbo?pS  bootfjuiS  /  item  tn  be 

gangen  bess  buts  boben  en  beneben  en  rontfom  net 

Buis  (terne  toacljtcn  gebab/bic  fp  t'famen  bier  en  Baer; 
fenbeftellen  moften:  ftet  Duistoerb  rontfom  aen  al* 
lenbcnftercn  met  bouten  boo?  beglafen  /  ban  buiten 
met  bicBe  taprabens  toegenagelt/  batter  niet  een  Bmb 
boo?mocftte/en  geen  abeminDuiS  moebten  berijd 

ïen  /  fo  batter  een  buile  (tinBenbe  luent  in  't  liuté  toas/ en  luiben  baer  ban  buiten  inBomenbe  bef toijmben. 
<®en  18  <©ecemb?is  ais  be  toacljtbelucDt  begon  te 

berbneten  /  fo  bleben  W  in  't  fiaebDuiS  /  en  too?be  i)k 
boo?(tebeure  meteen  groot  grunbcl-flot ban  buiten 
toegeflotcn/fo  bat  bc  lucDt  nocb  bofer  toerbe  en  beel  ter 
boob  toe  BranB  roerben  /  ais  ̂ cltoert/  €b?i(lo(T  el  ban 

€ufum  /  §oban  tot  Hcllens.  €n  ben  %bt  ban  $Cbe* 
toaert  na  bat  lp  met  nrote  moeiten  feer  ftoaB  en  BranB 

3ijnbc/infijn  buis  geb?acbt  toerbe /(to?fDP  uit  bier 
twfa&e/foDPW  fijn  boob  bebbe  geaffirmeert  Deeft. 
$an  be  boo?fê  grunbcl-floten  Dabben  be  gef  tooren  ge- 
meenten  be  fiotelen  /  en  maren  baer  en  boben  nacbt  en 
öag  boo2  be  beuren  /  en  alfo  be  gebangenen  baer  eigen 
Boft  Dielben  /  fo  Dabben  Daer  tik  banbe  ̂ §tab  ttoe 
mans  BocBcn  toegelaten  /  hk  fp  betrouben  bat  niet  b^ 
be  felbe  en  foube  geb?acDt  toerben  of  ten  toarc  te  boren 
gebifiteert/en  men  Dielbfe  fofcljerp  batter  nicmanb 

bPenmocDtfeomen/nocD  eenige  bneben  aenDen-lie^ 
ben  fenben,  ̂ e  Duitfbzouto  ban  -Rent  gjenfemater 
boob  toe  Rcann  3(jnbe  /  en  pjcfenterenbe  bo?ge  boo?  et= 
ïijüc  buifenben  te  (tellen/bat  Daer  man  met  bne  of  bier 
rotbojgers  bertoaert  een  ure  boo?Daer  bebbc  moebt 
gcb?acbt  toerben  /  iö  baer  afgeflagcn :  befgclijr  iö  een 
öcr  gebangenen  Duiöb20uto  gefl02ben  /  fonber  baren 
man  te  mogen  fien  /  niettegen|taenbe  be  ̂ tabbouber 
felfs  baer  boojintercebeerbe. 
^en  14  ̂ ecembJtëiöopbennacmbanbe^tate 

Doubcr  en  ̂ ooftmanncn  ber  (tab  en  <©mmelanben 
ban  «©joeningen  een  manbaet  uitgefonben  /  aen  al* 

len  9lbten  ( bocb  ̂ k  faten  in  gebanBenio1  uitgenomen benefit  in  JlKarna  tot  eibeliJooiter  nlleen )  gelaten 
en©olmac^ttgben  bec  €onbentpn/ïïi?ïberen/^on^ 
&eren  /^oofltngen/  ̂ aftoren  /  CommiffartlTen/  <êU 
generf  aen/  Bicariffen/  fBïebcnbaten  mette  gemene 
onberfaten  en  ingefetencn  ber  Verfoeien  ber  ©tnme^ 
ïanben/  famptelïjK  en  cllt  bpfonber/om  optennae^ 
(ten  ̂ onberbag  bcö  abonbö  binnen  ber  (tab  «320e; 
ninrjcn  inber  Dcrbergen  te  compareren  /  en  beö  anbe? 
reubacgersmojgentf  teaebt uren  (bat  toaöben  20 
ber  fclbcr  macnb )  om  te  aenljoren  en  te  bcrltaen  be 
rebenen  en  oo2faaen  toaerom  eenige  gee(tcltjBe  en 

toceriijbe  peeren  opbe  jonrte  t'famen  nom(te  inber 
rü]tni-cb:oeberë  Cloofter  00  bes  itanbtf  berfoefi  ge^ 
Doubcn/  ban  ber  &tab  aengeDouben  toaren/  en  boojtö 

te  Delpen  boderen  't  genetót  ber  ̂ Staben  ïanbjSge- meen  nut  /  b?ebe  en  toelbaert  foubc  bienen.  €n  op  bat 
nicmanb  foube  b2cfen  te  ftomen  /  fo  boegen  fp  baer  een 

geleibe-bn'ef  W  ban  ber  (tab  doeningen  /  om  beiltg en  onbelet  te  mogen  Bomen  /  blijben/  en  toeberom  met 
lijf  en  goeb  te  mogen  reifen  en  toeberficren  naer  eert 
pbcrö  gelieben/  toefenbe  benfelben  geleibc-b?iefin  ba^ 
te  ais  boben.  <£>p  ben  boo?f3  bage  Deeft  &.  <0ouba 

,§tabtf  éSpnbtcujsf  /  beboo2f3  gebangenen  met  ber* 
fcDeiben  lafteren  beffljnlbigt  en  gecalumnieert  /  alö 

bat  bc  boo2j"3  aengeDouben  <©ebeputeerbe  40000  gul? benban  ber  «Dmmelanben  penningen  onbec  Den  ge* 

(Kagen  Dabben /batfeoon  boo?gebab  Dabben  om  €rf- 
gebcptüeerbcn  te  blpben  /  en  alfotoat  nieuS  in  ben 
Eanbe  aen  te  reebten/  batfe  niet  ban  ttoift  en  oproer  in 
benïanbeeufocDtente  b?engen/ batfe  inbefenpert* 

culofentDb  'tberbonb  Dabben  opgefeib/  als  menbe* 
Doo?be  mee(te  eenigDeib  te  foebcn  /  en  batfe  via  feöi  en 
met  getoapenber-ftanb  /  beo?  to?aeBgierigDeib  bec 
^tabs  gerecDtigDeib  Dabben  toilïen  benemen/  en  bat* 
fcoofe  be  (ter&te  ban  %elf3ijl  met  getoelb  tegen  be 
^tab/en  beö  ,§tabö  eigen  gcfrbut  baer  Dabben  ge* 
bouben/  baer  men  in  anbere  ̂ obincien  be  floten  ert 
(terfeten  toas  afbieaenbe/boo?  la(t  en  toelatingebec 
peeren  Staten  (0eneraeï/  en  meer  anbere  befcDulbt* 
gingen  /  bte  na  mette  beranttooo2binge  baer  tegen  ful* 
len  berbaelt  toerben.  ©oo?ts  toilben  fp  bat  men  be 
(terBteban<©elf3jjl(ïecbten  foube  /aIS3ijntie  be  felbe 
(terBte  tegen  be  trattaten  eertijbs  bj?  Coninginne|Ba* 
ria  opgerfebtet  /  't  toelft  geconfenteert  en  bolb?acDt 
toerbe/en  toerbe  bet  gefcljut  tot  negen  metalen  (t«CBen 
enfeben  pfere  met  14  baffenaen  öf&enö  en  gjarieb 
i^ottinga  obergelebcrt/  be  folbaten  baerinleggenbe 
togen  na  3©infum, 

<TD2ifto(Telban€ufum  toasinbefe  tpbinbeboo?* 
fcb?eben  gebanBenüje  feer  BranBgetoo?ben/  be  felbe 
iSboo?interce(fiebangoebeb2unben  /  onberbenabe- 
fcD?ebenffD2iftelpe  belofte  in  fijn  eigen  DuiS  toegela- 

ten te  mogen  bertrcc&en.  Sh  onbergeftD?eben  oob 
ganfcD  urans  belobe  en  neme  aen  /  bp  eere  /  troutoe  en 
gelobe  (bctople  mp  mijner  ftoafeDeib  öalbengeoo?* 
ïoftisin  müneDuifingete  toefen)  bat  ia/mibbeler* 
toijie  be  anbere  <éebeputeerbe  alljier  aengeDouben 
toerben  /  ooa  in  befe  ,§tab  in  mnne  Duifingen  fal  ber* 
blijben  /  en  niet  en  toil  notfj  en  fal  eenige  boben  nor Dte 
bneben  uit  befer  ̂ §tab  /  fonber  toetenfcDap  en  toaer* 
fcDoutoinge  ban  ben  eerbaren  öaeb  afbeerbigenof 
uitfenben/nocDte  afbeerbigen  nocD  uitfenben laten/ 
oojftonbemön  eigen  Danb  en  name  DieronbertcRent. 

Return  ben  16  ̂ ecembn's/  onbertefeent/  ChriftofFd van  Eufum. 

g^e  Staten  ber  <©mmelanben  ^ie  tot  Daren  gelue* 
Be  op  bén  % anbbag  /  ais  b'anbere  gebangen  toerben/ 
niet  en  toaren  getoee(t/  Dielben  etlijBe  t'famenBom(ten/ 
enfonben  gjoban  tengers  tDo  ̂ellem  naer232u(fei 
aen  be  Staten  <0encrael  /  om  te  remon(treren  alle  Det 
geneboo2f5iS/en  teberfoeBen  baer  in  boo?Dare  au* 
toriteit  tè  toillen  berficn.  <©e  Staten  <©enerael  be  ge* 
legentDeib  ber  fasen  ber(taen  Debbenbe/  3önterabe 
getoo?ben  albaer  bateïpB  te  fenben  gjonBDecr  PDilipS 
banlISamitr^eere  ban  ,§.3ïlbegonbe/  en  ̂ octo? 
^icaflus^illa/be  toelBeben  2  ffanuarp  1^78.  al* 
baergeBomen3ijn  /  metb?ieben  bancrebentie/enin* 
^ructie  om  boo?  ai  en  pzjncipalijB  te  befoigneren  opte 
berloffinge  en  ontffaginge  banbegebangene/ooBtot 
(lifTtnge  en  berac  co?beringe  ber  gefcljillen/toaert  boen* 
IÖB/  enfo  niet/befaBen  baer  toe  te  beïeiben/  bat  bc 
partpen  niet  batelijr  boo?ncmen:  maerDen  gefcDil- 
len  te  blijben  aen  neutrale  perfonen  /  ofbp  juftitiete 
boen  termönen  en  bcfïicDtcn  binnen  feBeren  njbe  W 
Den-Iuiben  te  beramen.  3CIS  nu  be  felbe  Dare  ere* 
bentie-b2iebcn  obcrgelebert  en  Dare  p2opofttie  aen  bie 
banber&tab  gebacn  Dabben/  fo  isben-luibenbaec 
na  toegelaten  bp  bonBeren  abonb  in  3©e(tenb02p? 
Dui#  bp  be  gebangenen  te  mogen  gaen.  «©e  boo?* 
fcD^ebcn  Heereban  fint5ilbegonbeen  ^Silla  Debben 
be  gebangenen  acngcfeib  /  bat  ̂   boo?  la(t  ban  be  ̂ ee* 
ren  Staten  «tëenerael  /  toaren  afgebaerbigt  en  al* 
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roatftetMeege&omen/  en  o^ite  blijt  nocb  moeite  en  fjafr 
Hf  ben  nagelaten  om  FjcnlutDen  tn  bace  b2pïjeiD  te  mo* 
vmtip  gen  (lellen/  ban  Die  ban  Dec^tab  baööen  atbocens 
m  ben  jn  m  ontfïaginge  toilöen  bccdaen  /  eecfl  toillen  boo?* 
iSe'  f*eIlen  De  "Ntfa&e  toan  DeaenbouöfngeDecboo?fcb?e* ben  peeren  /  Dacc  öeneffcnsf  Datfp  niet  ban  meninge 

en  toacen  Die  los  te  laten/  tectoijlenDe  felfDeoo2faftcn 

nocb  niet  en  ceffeecDcn :  't  toelfe  bp  ben  luiöen  becdaen 
3ijnöe  /  baDDcn  geimpetceeet  om  Op  Ijenlutöcn  geban* 
genen  te  mogen  gaen/  en  toaren  nu  tot  DicneinDebp 
fjenluiDen  genomen/  om  ban  benluiben  bp  commu* 

.  mcatie  te  becnemen  bate  meninge  ban  ecnige  miDDe* 
len  tot  bare  beelofiïnge  en  DetoijDinge.  Jgiec  op  3ijn 
öe  gebangenen  een  toeinig  afgetceDcn  en  metten  an* 
beren  gefp20ften  bebbenbc  /  3ün  toebccom  bp  be  ï|ec* 
ren  Commtfifaciffen  genomen  /  en  boo2  eecfl  bectelijft 
bebanftt  öebbenbe  be  peeren  graten  <0enecacl  /  ban 
bat  be  felbe  gelieft  baDDen  tot  IjenluiDec  becloffinge 
fjenluiöcn  CommiflTarijTen  alDaecte  fcnöcn/  en  ben* 
ïuiöcn  ban  gelijften  ueöanftenDe  ban  be  moeiten  bp 

fjenlteben  om  bacent  toille  genomen  in  't  quaebflen  en 
moepelijrten  ban  ben  jace :  feiöen  boo2Dceo'  /  bat  fp 
iuiöen  toacen  gebangen  luiöen  /  be  toelftc  Fjacec  gebc* 
putcecfebap  en  pliebt  nu  onlanr  tn  bare  gebanftenijïc 
toacen  ontflagen/  ennunieutoe  gebcputeccDe  toacen 
ectoeelt/  Decbalben  fpnict  demmennocljcommuni* 
cecen  en  ftonben.  S^aec  op  be  Commiffaciffen  boo?t0 
b2aegben  of  baec  meninge  ban  niet  en  toa$  ban  be 
principale  faftc  te  ïjanbelen  /  of  alleen  ban  be  fafte 
baerber  gebangeniffe  en  bccloflïnge  /  boo?  cebcnen 
batbie  ban  be&taö  boo?geto02pcn  baDDen/  batbp 
alöicn  fp  luiöen  gcb2ijt  en  ontflagen  toecben  /  bat 
fp  luiöen  ban  ongettoijffelt  metgetoelö  boo2öaccof 
met  aennemingebanfolbaten/  ficbtegenjSbe^taö 
fouDen  foeften  te  taueften:  feggenöeöaec  bpöat  fpöe 
felbe  met  befe  poincten  toacen  befcbulDigenöe/  M 

min  namentuja:  ten  eccflen  öat  fp  be  Co»  ifêaj.  manöaten 
tKüetne  jjauïjen  beracöt/en  ficlj  berluiben  laten  öat  fp  baren 
jfoe^    binöerflen  baer  aen  begen  toilDcn.    €n  Detoöle  be 
Wen   flab  <62oeningen  ban  be  gebangene  I^eecen  in  foDa- 
c  i^ec  nig  een  periculeufen  tijD  ( öaec  in  men  betec  eenigbciD 
an?*   beboo2be  te  foeften  /  en  eec  nieutoe  becbonben  te  ma* .entoa^  ben)  liet becbonö  liaööen  opgefeiö/  op  öat ficö öaec 
m  j£    en  tufleftert  öe  ̂ taö  nodjtang  in  öaec  poffeffie  ecbol* 
JÜe    öetl  moclne  /  fo  baööen  Die  ban  bec  &tab  I  niet  D002 

baec  felben/  maec  Doo2Deo  itëajedeits  ̂ ooftmanö 
en  Dienaecss  De  felbe  pofïefifïe  toillen  maintenecen/ 
eenSDeetë  meöe  om  Datfe  geen  a&ores  en  toilben  too?* 
ben/  maec  De  gebangene  i^eecen  baööen  't  felbe  via fadti  en  met  getoapenbee  banb  tegen  geflaen/  enfo 
toanneec  fp  nu  beb2ijt  en  ban  öenlutöen  gefcbeiDen 

fouDen  toefen  /  Dat  fp  alö  Dan  't  felbe  te  mcec  met  ge* toelb  en  D002  bwaeftgiccigbeib  Doen  fouDen  tegen  De 

&tab :  ten  2.  boè  Datfe  <©elf3ijl  met  getoelD  tegeno"  De ^tab  gebouDen  baDDcn  /  en  in  jpeb?uacio  leflleDen  op 
baec  eigene  autoriteit  cenen  hopman  ̂ anjS  ban 
peppen  met  ̂ uitfe  folöaten  aengenomen/  in  De 
fcljanfe  geleiD  /  en  alleen  ben  Staten  ban  be  <Dmme* 
lanöcn  baööen  laten  ftoeccn:ten  3.batfpbejs,§tab0 
eigen  gefebut  met  gctoelö  baDDcn  gebouDen :  ten  + 
batfein'tïanDbaccboo2fcb2ÖbingegeDaen  en  geDe. 
putcec- Dagen  baDDen  gebouDen  /  en  ben  felben  tot 
a?cf-fleDcputeecDen  baDDcn  geflelt :  ten  ?  Dat  Den 
EanD-^pnDicujS  ( boetoeUjet  Den  ̂ taDbouDecnaec 
ouDen  getooonte  toequam )  ben  boo2-jonrten  lïanb- 
bagbaDDc  laten  iiitffli2iibcn  tegenö  Dctgcb2uibinbct 
jï2inceb2oeDec!S  blooflec  /  alfo  00b  De  l^eecen  geDcpu* 
teecDen  Den  naefl  boo2gaenben  SanöDag  /  00b  tegeng 
De  maniece  alöaec  baööen  Doen  becfcb2ijben:  ten  6. 
bat  be  gebangene  $cereri  in  Den  <0mmelanDen  eenen 
nieutoen  ongeboo2öen  eeö  en  confpicatie/  totnaDeel 
en  afb2eub  bet  <§taöö  pribelegien  gebaen  baDDen/ 
en  Datfe  ecnige  pacticuliece  confeDecatien  tegenö  De 
j§taD/  met  baec  nabucige  Slanben  gefoebt  fouDen 
bebben  te  maften:  ten  7.  Dat  ooft  eencc  ban  bé  geban- 

genen gefeibfouDebebben/  8p  toilDeDatDe^StaDeen 
poeltoatectf  toace:  ten  8.  batDe&anDenficbgetoa- 

pent  en  tegen.*  öe  &taö  in 't  getoeec  geftelt  en  gcoppo* II.  Deel. 

Oorfpronk  der  Nederlanuic  Beroerten. 
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feert  baööen*  «§o  begeecöen  De  peeren  CommtfTa* 
ciflTen  en  fagen  boo?  gocbaen/  öat  öe  principale  fa* 
ben  fouDen  gefloten  too?öcn.  <£n  aengaenöe  De  ge* 
banftenifTe/  batmen  De  felbe  in  becgctenbeiD  (lellen 
fouöe/  en  niet  met  getoelD  nocfj  met  ceebt  en  fouöe 
becbolgen  /  fo  toel  om  b2cöe  en  eenigbeiDö  toillc  /  alö 
omDengcmcinen  bpanb/  fo  bectacnD2ingenDe/  om 
Den  felben  DcsS  te  betec  met  gefamenöec  banö  te  toeDcc* 

(laen. <0p  art  toelbeöe  peeren  gebangenen  geanttooo2ö 
bebben :  op  't  ecc|le/  Dat  De  opfegginge  De0  becbonDö/ niet  in  Defe  töDeni.tfgefclncö/  ban  bpDeö  ̂ taöbou* 
öccö  25il!p^  tijöen/  De  toelbe  feccom  Defe  fafte  acn* 
gctocnDet  toaüS  gctoeelï/  Docb  ficnDe  Dat  De  &taD 
cintelijft  alle  miDDclen  ban  brienöfcbap  enbancecOt 
afffoegen  /  beeft  Den  geDeputcecDen  gefeiD  /  Datfe  toel 
mocljten  (leb  met  getoelD  tegen  öe  ,§taD  of  i^ooft- 
mansf  feticn:  feggenöe  ooft  öat  De  ̂ taD  gecnpofTef- 
fte  toe  en  quam/  toant  De  <§taD  meec  niet  baDöe  /  Dan 
benöoo?  Den  bccbonöe  (Datecnboor/  Dat  anDccna) 
geDucenDe  Den  felben  becgunnct  toajof/  natoclftbec* 
bonbesBf  uitganft  3?  /  te  \Joctm  De  <0mmelanDen  /  toe^ 
Dccomb2p  getoo?öcrt toacen:  Dat  ooftDe<©mmeïan= 
Den  om  De  felbe  poffcfftc  aen  baec  te  bouDen  en  bcnöi* 
cecen/  uit  nooö  (aljsfp fagen  öat  öe^taDgeenbor* 
ge  toilben  acnnemen  Die  fp  geprefentcect  baDDcn  te 
(lellen/  batmen  ooft  alle  bnce  p20te|ïen  nietcnatljte/ 
en  Dattec  geen  andere  miDDclen  boo2banDcn  en  toa- 

cen )  geDrongen  toacen  getoeeft  Dcncoof  (öatiïfcrc- 
cutie)tocigecing  te  Doen/ maec  geen  vfm  geöaen/öan 
getoelD  tocDecftaen  en  af  getoeect  baDDcn.  <#p  't  ttoe- 
De:  belangenöe  ̂ elf3(jl/  aljö  De  5©aien  Dacc inleg* 
genDe  becgangen  iace afbctaelt toacen/  eb  Dat  boo? 
noöig  bcctlacn  toecöe  tot  betoacinge  ban  De  (leeftte 
ecc(l  boecen/  Dacc  na^uitfe  folDatcn  Dacc  in  te  leg* 
gen/  tottcc  tijD  toe  De  felbe  febanfe  of  (leeftte  langer 
onnobigbebonDen  foube  toecben:  fo  bcbbcnDrte  ge* 
DeputeccDen  fpeciabjften  Dacc  toe  ban  Den  <®mmelan- 
Den  en  ̂ eece  ̂ taDljouDec  geo2Donnecrt  /  fijn  <0cnaDe 
en  anDece  Den  ̂ ans  JlBeppen  boo?ge(lcIt/De  toclbe  fi)n 
<«5enaDe  aengenomen  ijaDDc/  Doclj  met  bem  niet  al  ge* 
(laDig  3ijnDc/bccfocbtcn  3P  Dat  bp  eencn  tod  gcflelDen/ 
bectcouben  ban  %M  of  anDccjf  uit  Den  EanDe  Dacc  o- 
bec  toilben  (lellen/alögcfcbicD  io.  €nbaööefijn<0e^ 
naDe  Den  €ccn.  JBillcm  ban  TDeutcftum  met  ©ec* 
man  ̂ ieftinga  ban  HleeutoacDcn  na  De  Eijl  gefon* 
Den/  en  De  folDatcn  baDDen  fün(0enaöcin  Dennaciii 
banfuneiBvij.cn  niemanDö  anöecö  geftooceu:  Dat 
ooft  be  peeren  <0eDcputeecDcn  tot  meecmacl  en  nocf) 
in  De  nafomee  tot  Slccutoacbcn  bp  fijn  <0cnaDe  ecnfle* 
lijft  baDDen  geacbeit  en  aengebouDen  om  De  (lerftte  ban 
3&elf3ijl  te  mogen  flecbtcn/  gclijft  ooft  't  buig  te  <02oe* ningen  Doenmacl  geDaen  toccDe/  of  ten  minden  fo 
fün  <0enaDc/  ban  toegen  be&taten  <5cnccacl 't  fel- 

be niet  erp2e(Telijft  confenttcen  en  toilDe  /  Dat  fijn 
<0cnaDe  't  felbe  te  gefeftieben  D002  De  bingecen  fiett 
fouöe  toillen  /  't  toelft  ooft  ban  De  ̂ t aD  niet  toaö  ge- 
confcntcect.  ©p'tbecbe.  ̂ atDiebanbe^taDnoit/ 
nocb  bpDenSlanDfcbap/  nocbbpDefamptlijfte^ee* 
een  <0eDeputeecDen/  om  baec  gefebut  gebo?Dect  of 

geb?aegt  baDDen.  «Op'tbiecbc.  <©at  boorgangene fomec  op  ecnen  gemeinen  Sanb-Dag  /  Die  ban  be 
,§tab  alle  poorten  toegeffoten  baDDen  tét  D2ie  ucen 
naec  Den  miDDag/  fo  Dat  pDec  man  mccnDc  Dattct 
geDaen  toecDe  om  De  ïanDfcïjap  en  ̂ eccen  <0cDe* 
DeputeccDen  aen  te  bouDen/  en  Dat  Decbalbcn  baec 
na  een  3lanDDag  /  en  ecnige  geDeputeec-Dagen  in 
Den  <#mmelanöen  3()n  gebouDen:  maer  nu  (ber* 
mit.ö  fijn  «Ocnabe  bicrtegentooo2big  toatfenneffeng 
J^ooftmannen  bp  f  toace  b2cuften/  ben  Sanbe  bcr^ 
fcljreef )  toacen  be  peeren  fecuri ,  brp  en  onbe* 
f02gt  aengeftomen  en  gccompacecct  /  en  alfo  ge= 
bangen  genomen  /  tegentf  allen  ceeftten  en  cebe* 
ncn/  tot  een  becaebtinge  ban  fijne  H)aje(leit. 
<&p  't  büfDe  :  Dat  Dcc  SlanDen  «^pnDicu^  Den  Ie* 
den  3£anD-Dag/  niet  anDcctf  aio  bebooMijft  en 
baDDe  Doen  uitfcb2tjben :  bat  Ooft  De  boojgncnöc 
3tanö-bag  ban  be  ̂ ooft- mannen  naer  beöoó?/ 

^ÖDb  en 

int» tooo?!» 

berge» 

bange? 

nen  ï?ew 
ren  op 

De  De 

fcfiulbfr 

Simt  en 

atibec 



3 
14 Het  elfde  Boek.  15??* 

4u..,s^^«rt>,^itf^rh«ihi!iöiiitfi^ffïi2cDcn/  en  i  baerom  b002grt»en00at  be  <$mmelanben  betfaditt 

^T^&SVffXm^n^y  boo2gaendepoffcffie/  doo?  ftraeïjt  deSbcrbonbStotU 
^m  iriffiMrtet 5  ffl-ntaSSWnöcrt  |  ben  laten  berblntoen/  opcondmebdtfe  binnen  Hen  tpu 

1S^S£S!S^^SSm  **™*™  I  baneenjaerinbaer  bjoce*  fouben  aennemetMecon* 

m  '  cnnWcl  dec&tadgedaenl}ebben/dantot  eemg 
ö  D  in  bet  omiwlanden  /  den  bpanb  ftWWgjJ 
Si  bed  Jnceriatfc  tot  noo?öeci  ban  bc&tab  in  groot 

SSit' toatf/  **wö  öa!3öen  acneeboöen ficg 
met ? & taött  berbinöcn/  om  eenb2actjteujRcn  ficft 
tenen  aUe  aenballende  getoelden  te  toeren  /  tof  en 
nSpljacroptcfetten/  alle  gefcbillen  een  tonlemb 
bciuften  te  laten  /  Ijet  toclft  ban  be  (lab  met  «tt* 

nomen  entoaögetoecjl.  Op 't  febendc :  batmen  met 

en  ïï&e  /  darter  pcmand  onder  ftcn-luiden  't  fclföe 

cluberen/ 't  toclft  nocfjtans  bie  ban  be  (lab  affloegen/ 
(eggende  datfc  tod  met  tjaer  in  p|oce$  treben  toiltrert 

en  Ijet  reebt  uttborren:  maer  en  toiltren  t'n  geenttjö ban  jaren  bctbönoen  3ön.  &o  begeerben  bc  peeren 
CommiffarifTen  /  batmen  ben  tijd  ban  inlegginge  beg 
poceffeg/  aen  ben  tfabe  ban  ̂ tate  becblijbcn  foube/ 
gebenbe  Ijenlieben  te  bebenftcn  /  bat  in  ütfc  gebaer* 
Iijnbeid  bejs  tijde5  geen  ttoift  neef)  ttoeb?acljt  en  befjoo?* 
begeboeb/  maer  alle  ccnigbciO  behartigt  te  toerben* 
<&aecom  bic  ban  be  £anbfebap  of  «©mmelanben  na 
belibctatie  geanttooojb  fjebben  /  bat  fp-lieben  baer 

fouffbbengeftrS  ganfcl)eip  fubmitteerben  in  be  befcfjuttf  nge  ban  bé tou«W^»^  peeren  Staten  «Benetael  en  ïïaden  ban  ,§tate  * 

be/Ufo°een  tooo  l  SS  K  /  Vat;  maet  fobe  (tab  be  ordonnantie  ban  bc ijgm i  <0e< 
?lvï  SSSS  Ken  te  acljten.  <Op  't  acb;  nerael  niet  en  totlbe  acDterbolgen  /  ftonben  f?  ooft  met men  t  felbe  met  en  ijaooe  ̂ WStkSS,  «;£*.,  JL  w*cy  fti  n  een  ar r ooit  treben  noen  in  comnof  tie  /  boos 
«Ie :  bat  be  toecuflinge  en  toapen-feboutotnge  ge 
febied  «In  boo?  bebel  Oer  generale  Staten  en  tut 
commuTie  m £taMjout>er*.  €n  fo  ftrtfttoij i.Bg 
b2iiöen  ban  bate  gcban&em<reont(ïagen  toctden/fo 

en  beïioefde  be  ̂ taObcrbalbenbanben-Iuiben  geen 
nétodbte  bertoaebten/  bctoijle  fpfo  booi  en  na /ooft 

ftu25tllij«  tuben /"al$  ooft  jonrt  tot  ̂ cltoert  bpden ©cecetoan  gnbcbüle  en  ben  Cantfelier  uanaöclöcc* 
land/  boftbS  oefen  &tabbouber  erboben  Ijebbenalle 
fauenmet  bJunbfcljap/  of  met  tertjtc/  bp  eemge  uu 
be  ̂ tabcnc0mmclanben  of  bp  eemge  anbece  onpar^ 
tnbtge  en  principale  fiaben  /  ontfrtjetbcn  te  laten/ 
en  be  (laö  \mtet  te  (lellen/  al*  fp  bp  tuben  öetfbe* 
bo\M  toaö  getoeed  /  mits$  bat  fotoel  beftab  al^be 
lanben  /  Uk  conbitie  aennemenbe  /  binnen  jaec  en  bag/ 

(altojaec't  nocb  ttoe  iaec)  befabe  incecute  fouten  la? 
tenbeciberen  ènnüten,  igettoeluc  nocOboenbe/toa^ 
een  fp  te  bieben  be  jegenttjooibige  injucten  en  fclja; 
be/bPtecöteen  niet  anberjS  ooft  te  toerfoe&en/  foöat 
niemand  ban  Ijenluiben  ficu  en  bcgeecben  met  getoelö 
te  toeren  /  of  anbews  te  bcljelpen  ban  met  recfjt  alleen/ 
baerom  toaö  tmmerö  nobig  battcr  berfe&eringe  ge- 
baen  toerbe.  Mangenbe  alle  anbere  besS  (labo  m 
fcljulöinge  te  bcanttooo?ben/toa0  ftaer  in  fo  fto?ten  n> 
be  niet  mogeuj»  /  ban  bacbtenfc  fo  ben  tijb  oaf  /  alleö 
te  beranttooo2öen  /  ̂t  baer  met  een  pber  man  genoeg 
foube  gebaen  toerben/  en  inbien  fp  in  eenige  fcftulb 
bebonbentoerben/  toaren  teb:eben  bat  3ijncjH3aje; 
ftcit  /  en  niet  be  (lab  alg  ijaet  tocber  partie  /  Dcniutden baer  boo2  (traffe.  .     _ 

^>e  boo?rcb2eben  Commiffariffcn  beben  oaermt^ 
terde  befle  om  be  gebangene  b?p  te  brijgen  /  en  bat 

partpenljare  queflien  enbifferenten  metiuflmefou- ben  toillen  laten  tetmineren:  maer  bte  toanbe  ftao 
totlben  nergens  toe  berjtaen/  ten  toare  bat  fp  eerir 
bolbomentlijb  ge(lelb  toaren  in  ber  poffeffte  /  gejuu  fp 
W  tijben  beé  berbonbg  getoeed  toaren/  en  fcljcnen 
batfuöenbantoatfouben  toillen  laten  binben /maer 

(f.3i6.)  öoe  fn  bieper  en  berber  inbe  fahen  qtiamen/  Uoc3P 
minber  feonbenuitrecljtcn/  fulr  bat  fplieben  eintrtijü 
Daren  la(l  bolb20cljtcn  /  eu  W  ban  bc  frab  bclajlen  mt 
ben  name  en  ban  toegen  be  ̂ eecen  Staten  <0enc^' 
rart  bc  gebangene  peeren  te  (lellen  op  bunnc  b?pe  boe^ 
ten/  of  bat  be  peeren  Staten  45enerael  ban  toegen 
beneebber  unie/  baer  toe  geb2ongen  foubcn toerben 
anbere  mibbelen  baer  toe  bienenbe  boo?  te  toenben. 

^ocl)  alöfp  baermebe  ooft  niet  en  bo?berben/  beb^ 
box  3n  noclj  anbere  mibbelen  becfoeftt  /  namentlijft 

»anö»  bat5P  op  ben  is  «Januarpop  feftereHanb^bag/bie 
iSJSL  tot  Winfum  op  baer-luiber  berfcl)2i)binge  gepoubcn 
S  ,?   »m^ö«  /  Gecomparcert  3ön  /  altoaer  3P  berblaerben 
stanua^  mde  boo2fcl)2eben  bergaderinge:  Ijoc  fp  met  tutter* 
^  ';78,  (lc  blrjt  bp  ber  ,§tab  uit  hracljte  ban  bare  tommtp 

fie  op  ber'  gebangene  Bccren  relaratie  pabben  aen^ geboubcn/  in  b?ienbfrtiap/  en  baer  na  ooft  geboben 
ben  peeren  te  relateren/  betanjle  Oare  tommt(Tte  tot 
bicn  einde  cffectuelüft  toa0  (Irecftenbe :  maer  batfp 
totegene  audiëntie  en  ftadden  bonnen  geraben/  baer 

Daer  in  geen  aceoo?t  treden  nocö  in  tompojttie/  boo? 
en  al  eer/  be  <©cbeputeerbe  ber  (Ommelanden/  bie 
ber  «Dmmelanben  faften  en  fetreten  betouft  toaren/ 
op  b?pe  boeten  met  tecompenfe  batetfefjade/  teflitu? 
tte  ban  bate  fame  /  betgoebtnge  ber  opgebioftenc 
ianboftifle/en  bolbomen  reflitutie  ber&anbgbjie* 
ben  en  fetreten  /  geilelb  toaren  /  in  ben  toelben  fp  bet 
Staten  «©enerael  affiflentic  demoedelijft  berfotbten. 
3£engaenbe  beö  tijdö  en  gemene  bpandö  gebacrlijft= 
fjeid  /  feiden  bic  ban  bc  Eanbfrtjap  /  öatfe  tot  bare  rui* 
neengrondlijb  berderf  ber  ommelanden  genen  gro- 
teren  bpanb  enftonben  noclj  en  mortjten  bertoaebten/ 
alö  die  ban  ber  flab  <62oeningen  /  en  toanncer  3? 
baer  albuö  ban  be  ̂ tab  fouben  bebtoingen  laten/ 
batfoudebe  (lab  in  toeftomenden  tijde  m  tonfeguem 
tic  treeften/  en  offtboon  be  bpanb  inbe  Ommelan* 
ben  gtiame  (  besf  <©ob  bertjoebcn  toilbe )  fo  fouben 
bie  ban  der  ftadöe  geringfle  Ijamepe  ban  bare  poo^ 
ten  niet  toillen  openen  /  om  be  0mmrtanben  /  al 
badden  3P  be  matbt  /  te  entfetten.  ̂ §o  ooft  be  flaö 
ben  b2eemben  bpanb  foube  innemen  /  fo  bedenfete* 
gen  baren  eeben  tractaetalss  openbare  meinebigertf' 
be^fpnieten  geloof  ben:  eintelijft  fo  be  (lab  obflinact 
bleef  in  baer  getortd/  batfp  na  befen  anbere  midbe* 
len  bp  ber  banb  moflen  nemen  tegeniS  be  (lab  /  lie\x)ijc 
Ie  bie  ban  be(labbe  o?bonnantie  ber  peeren  Staten 
<0enerael  niet  en  atbten/batbtenfp  meetbcc  imlpc 
ban  be  felbe  J|eeten  Staten  te  berfoeften.  <©cCom= 
miffarrfien  toerfoebten  /  batfebocn  fouben  fuperfebe^ 
renen  ban  alle  batehjftneib  opbouben/  immers  ter 
tijb  toe/  bat  be  peeren  Staten  ban  alle  gelegembcib 
fouben  onderriebt  3tjn/  en  fp  fouben  noclj  boo?  Ijaer 
toertreftbacr  uiterftebeboir  boen.  <©p  befen  £anb#-, 
bag  toao  p2efcnt  be  ̂ eere  ban  ̂ penooit  /  25artei  <£m 
teö/  ̂ aijo  lijanninga  /  €pfo  fjaroneg  en  anbere  Jjia 
alle  eenb2acbtia  toaren. 

tDocb  op  bat  ben  Sleferbet  b02ber  befoigne  ban  be 
boo?f5  CommiffarifTen  perfectclijft  fal  mogen  toe* 
tcn/foftebbcift  bier  bpgebocgt'tgene  be  felbe  Com- mi(fari(Ten  baer  ban  felbe  gefcljjetoentjcbben/  enluib alöboloti 

WY  ondergefchreven  als  wefende,  uit  kracht  van   ©ijte 
onfe  com  miffie ,  <3ie  wy  van  mijn  Heeren  repre-  JgJJJ" 

Tenterende  de  Generale  Staten  van  herwaers-over,heb-  om» 

ben  ontfangen  in  date  den  n  December  1777.  gede-  nrffljnf» puteert  ,  om  het  mifvevfhnd  en  alteratie  nu  onlanx  gj^,, 
gerefen  tuflehen  die  van  de  ftad  Groeningen  en  die  £Urtn 
van  de  Ommelanden  te  verftaen  ,  tefliflen  en  te  ftil-  &tw 

len  3  en  voorts  daer  in  te  handelen  ,  navolgende  de  mh 
voorfchreven  commiffie ,  na  vele  en  diverfe  commu- 
nicatien,metden  eerbaren  Heeren  Burgemeefteren, 

Raed ,  en  Gefworerts  van  de  voorfz;  ftad  van  Groenin- 
gen, ten  einde  als  voren  verhaelt ,  hebben  ons  den  15 

January  vervoegt  na  Winfum  alvvaer  een  Landdag  van 

de  Gedeputeerde  der  Ommelanden  is  gehouden  ge- 

weeft  ,  en  hebben  hen  onfe  commiffie  en  bevel  voor- 

gedragen ,  t'famentlijk  ook  vermeldet  in  't  byfonder 

ZttS5iïnB*S#mi*m  I  VnpSicuIier,  dat  ̂   „,=«„  voorfx  Heer^Bu^- 
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meefteren  en  Raed  der  ftad  Groen ingen  uit  kracht  on- 
fer  voorfz  commiflïe  te  voren  gehandelt  hadden  ,  alle 

middelen  {bekende  om  de  fake  tot  eenen  goeden  vre- 
de en  eendrachtigheid  te  brengen  :  hebben  van  de 

voorfchreven  Gedeputeerde  van  de  Ommelanden  na 
veel  redenen  eindlijken  voor  antwoorde  ontfangenen 
verftaen ,  als  datfe  in  allen  dingen  te  vreden  fijn  iïch  te 
fubmitteren  der  kenniffe  eneindlijke  decifie  van  de 
voorfz  Generale  Staten ,  als  reprefenterende  de  Co- 
ninkl.  Maj.en  hebbendejtegenwoordig  het  gouverne- 

ment van  den  landen  van  herwaers-over ,  en  fich  pre- 
fenteerden  aen  te  nemen  en  na  te  komen  alles  wat  hun 
van  defelveGenerale  Staten  of  haren  gecommitteerden 
fal ,  in  materie  der  voorfz  gefchillen ,  twift  en  roifver- 
ftand ,  opgeleid  worden ,  en  waer  in  fy  bevonden  fullen 
worden  fich  vergrepen  te  hebben ,  alles  tot  boete  en  na 
uitfprake  der  felver  Generale  Staten :  begerende  ook 
daer  en  tegen  wederom  dat  die  van  de  ftad  Groeningen 
desgelijken  hen  begeven  onder  de  gerechte  der  voorfz 
Generale  Staten ,  fonder  aen  de  eene  of  andere  fijde  iets 
dagelijx  meer  geattenteert  te  werden,  en  dat  de  felve 
van  de  Stad ,  navolgens  en  in  kracht  der  bevelen  van  de 
Generale  Staten  henluiden  gedaen,  los  en  ledig  laten 

de  Prelaten,  Edelen  en  anderen ,  met 't  gene  dafhen 
aengaet ,  die  iy  in  haft  en  verftrickinge  hebben  gefteld, 

alfo  en  na  de  felfde  onder  's  Coninx  zegel  verfchrij  vin- 
ge  en  mandament,  fich  in  goeder  trouwen  in  der  ftad 
hadden  begeven ,  en  noch  in  de  voorfchreven  haft  en 
verftrickinge  fijn  houdende.  Dies  nietteminoponfe 
grote  inftantie,  hebben  de  voorfz  Gedeputeerde  der 
Ommelanden  te  vreden  geweeft,  de  litigieufe  poffef- 
fie  alfo  die  van  der  ftad  voor  't  opfeggen  des  verbonds 
defelve  gehad  hebben,  tegen  woordelijk  door  ordon- 

nantie der  Generale  Staten,  als  van  haer  Gedeputeer- 
de,voorde  tijd  van  een  ander  halfjaer,  of  twe  jaren 

afteftaen,en  fonder  prejudicie  van  haer  recht,  die  fy 
der  voorfchreven  Stad  toelaten  :  behalven  dat  beide 

partyen  fich  fubmitteren  den  Generalen  Staten,  en  die 
fy  luiden  daer  over  fullen  willen  committeren  onpar- 
tydige  en  nietfufpecte,  en  dat  binnen  de  voorfchreven 
tijd  het  proces  definitivelijk  na  recht  fal  worden  gede- 
cideert ,  gevonnift  en  gefententieert ,  tot  welken  einde 
de  voorfchreven  Staten  of  hare  Gedeputeerde  fouden 
den  partyen  refpectivelijk  mogen  peremtore  termij- 

nen ftellen,  en  dienthalven  defelve  alle  wettelijke  aclren 

en  probatien  te  doen ,  en  by  gebreke'van  dien  ,  recht  te 
doen  op 't  gene  bevonden  fal  worden  gefurneerteno- 
yergebracht  te  fijn.  Soiftdat  wy  defe  antwoorde  der 
voorfz  Gedeputeerde  der  Ommelanden  gehoort,  en 
alle  faken  rypelijk  overgeleid  en  geconfidereert  heb- 

bende, defelve  den  voorfz  Eerb.  Burgemeefteren  en 
Raed,  in  tegenwoordigheid  des  welgeborenen  Grave 
van  Rennenburg  6cc.  Coninklijke  Majefteits  Stadhou- 

der, &c.  de  Gefworens  der  voorfchreven  ftad  hebben 

yermelten  voorgedragen,  en  omlankheid  te  voor- 
komen en  de  fake  tot  een  goed  gewenfcht  einde  te 

brengen  eenmael,  enonfen  ontrangen  bevel  en  com- 
miffie  ( als  voren  verhaelt )  na  te  volgen  en  genoeg  te 
doen  ,  hebben  aen  den  voorfchreven  Burgemeefte- 

ren, Raed  en  Gefworens  van  wegende  Generale  Sta- 
ten begeert ,  alfo  wy  by  defen  ook  fchriftelijk  begeren, 

datfe  ons  op  defe  navolgende  ftucken  een  goede  en 
irrtra'  vruchtbare  antwoorde  willen  geven ,  te  weten  :  i .  Offe 
&pöe  haer  ook  over  alle  gefchillen  die  in  voorgaende  tijden 

i  ÏÏrlf'  gerc^en  fy11 '  tuffchen  de  ftad  en  landen ,  en  noch  op  de 
f  ban  felve  materie  hier  namaels  rijfen  mochten ,  onderge- 
t©ene>  ven  en  fubmitteren  in'tgerichte  en  oordeel  der  Gene- 
51/ Wen  ra,e  Staten  der  Nederlanden  ,  als  reprefenterende  de 
fci  perfoon  van  de  Coninklijke  Majefteit,  en  als  diege- 

nen, met  de  welke  fy  een  onverbrekelijk  verbonden 
unie  hebben  gemaekt,  om  by  den  genen  die  fy  daer  toe 

tiöên  /  fullen  deputeren  en  ordonneren,  onpartydelijkenniet 

\m*  fu*Pe(^>  te  doen  nemen  volkomene  wettelijke  kennif- 

Oorlpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 
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fe  van  faken ,  en  de  felve  't  fy  met  recht  of  met  vrund 
fchap  ,  en  verwillinge  van  beide  partyen  ,  te  decide- 

ren ,  te  vonniffen  en  gants  neder  te  leggen.  2.  Item 
or  fy  ook  wilden  navolgen  het  bevel ,  dat  wy  hun  van 
wegen  de  Generale  Staten  uit  kracht  onfer  coramif- 

IX.  Deel. 

Wit* 

tolucQteir 

fie  hebben  gedaen  ,  de  voorfchreven  gevangens  en 
verftrikte  Prelaten ,  Edelen,  en  anderen  van  de  Om- 

melanden, met 't  gene  hen  aengaet  en  toebehoort  te 
ontflaen  en  relaxeren.  3.  Immers  of  fy  totte  voor- 

fchreven on  tllaginge  en  relaxacie  ten  minftennieten 
willen  verftaen  ,  onder  conditie  en  befprek  als  hen 
geboden  is  ,  fo  boven  verhaelt  is,  namentlijk  :  datfe 
van  ons  in  der  qualiceit  voorfchreven  fouden  mette 
Ommelanden  inde  voorfchreven  pofleffie  ,  vredelij- 
ken  (doch  fonder  partye  prejudicie)  gefteld  worden, 
den  tijd  van  anderhalf  jare  of  twe  jaren  ,  dat  binnen 
den  felven  tijd  het  principaelfte  gefchil  en  proces  gede- 
cideert  worde.  4.  En  ingevalle  van  weigeringe  der 
voorfchreven  middelen ,  of  zy  dan  niet  en  willen  op 
onsverfoeken  en  ernftelijk  begeren,  ons  in  nameen 
van  wegen  der  voorfchreven  Generale  Staten ,  de  ge- 

vangenen met  alle  het  gene  hun  aengaet,  in  handen 
ftellen,  om  van  de  felve  geordonneert  te  worden,  als 
by  recht  en  billikheid  fal  bevonden  worden  te  beho- 

ren. Hier  op  begerende  een  goede,  korte  en  catego- 
rijke  antwoorde  ,  welke  conform  zy  der  unie,  waer 
mede  die  van  der  Stad  haer  met  den  Generale  Staten 

hebben  gegeven  en  geunieert»  Gedaen  tot  Groenin- 
gen den  19  January  1578.  En  was  ondertekent  Vb.de 

Marnix  ,  Kicajïus  de  Siüa. 

*^"A  dienwy(CommifTarifren  van  de  Generde  Sta- •**  Men,  uit  kracht  en  navolgende  onfe  commifïïeaen 
den  Eerb.  Burgemeefteren,  Raed  en  andere  Gefwo- 

rens van  de  ftad  Groeningen ,  onder  onfe  hand-teken 
gelevert  hebben  het  gefchrifte  hier  by  gevoegt ,  den 
10  January  1778.  navolgende  onfe  beloften  ten  dage 
te  voren  gedaen  op  hun  verfoek :  fo  hebben  de  voor 

noemde  Eerb.  Heeren  ons  in  vollen  Rade  verklaert  San  wis' 
geen  antwoord  te  konnen  geven ,  ten  ware  dat  wy  hem  ban 
ook  in  handen  fielden  een  fchriftelijk  antwoord  van  ̂ j!«- 

alle  de  Ommelanden  of  den  Gedeputeerden  van  dien,  ' behoorlijk  ondertekent  :  nochtans  opentlij k  ontken- 
nende van  vele  oorfaken  aldaer  geallegeert  ,  dat  da 

gene  tot  Winfum  den.  1  5  der  voorfchreven  maend  op 
onfe  voorfchrijvinge  ,  vergadert  hebben  geweeft ,  ee- 
nigfins  moften  voor  Staten  of  Gedeputeerde  der  Om- 

melanden worden  geacht  en  gehouden. 'Waer  op  van 
ons  vertoont  is  geweeft ,  dattet  voorfchreven  verfochte 
exhiberen  van  antwoorde,  niet  alleenlij  ken  overvloe- 

dig en  onvruchtbaer  was,  maer  ook  geheel  onmoge- 
lijk, of  ten  minften  oorfaek  gevende  van  ontalhjke  uit- 

vluchten en  cavillatien  ,  welke  de  principaelfte  fake 
grotelij  ken  foude  verachteren  :  eensdeels  om  de  voor- 

fchreven gepretendeerde  inhabiliteit ,  mits  welke  men 
hem  nimmermeer  ,  of  feer  qualijken  foude  konnen 
fatisfactie  geven :  eensdeels  om  dat  wy  geen  gefchrift 
van  de  Ommelanden  ontrangen ,  noch  ook  materie  ge- 

vonden hadden  die  te  vorderen  ,  overmits  fy  fich  er- 
boden  onder  de  Generale  Staten  in  alles  te  recht  te 
ftaen ,  navolgende  ons  verfoek  ,  daer  wy  voor  al  op 
moften  veriekert  fijn  van  de  voorfchreven  ftad ,  eer  wy  (?•  317.) 
eenig  judicium  >  oï perjonas  legitimasin  eoftandi  forme- 

ren,  ja  ons  felfs  qualificeren  konden,  overmits  der  ge- 
vankenilïe  en  detentie  van  etlijke  der  principaelfte  per- 
fonen  en  munimenten  van  de  voorfchreven  Omme- 

landen, en  dat  die  van  der  ftad  altijd  twijfTelachtig,fo 
wel  van  fubmifïïe  onder  de  Generale  Staten ,  als  ook  in 
genere  kenniffe ,  en  gerichte  des  principalen  gefchils 
gefproken  en  gefchreven  hadden  ,  met  meer  andere 
redenen  daer  toe  dienende,  hun  voorgedragen :  noch- 

tans na  vele  alteratien  niet  gevordert  hebbende ,  hoe 

wel  wy  hun  te  kennen  gaven  ,  de  felfde  ons  fchrij- 
vens ,  en  alle  het  gene  wy  gebefoigneert  hebben ,  fe- 
dertdat  de  bevelen  fijn  gedaen,  van  wegen  de  Gene- 

rale Staten,  dewelke  fy  niet  en  hebben  gehoorfaem 

geweeft,  gefchied  te  zijn  ex  fuper  abundanti ,  en  bo- 
ven onfe  commiffie,  alleenlijk  ten  einde  dat  wy  geen 

occafie  ter  wereld  temden  achterlaten,  die  mochte  die- 
nen tot  Pacificatie  en  fliffingeder  voorfz  differenten, 

fo  hebben  wy  eintelijk  genoodfaekt  geweeft  met  voor- 
gaende behoorlijke  proteftatie  van  alle  inconvenien- 

ten ,  fchaden  en  ellenden  ,  die  zy  in  'tgenerael  of 

IJDDÖ  2  particu- 
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mrticulier  hebben  gelevert,  aldus  lu
idende:  en  niet 

Kfolteerftcnvooral  infifterenen
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van  Rennenbur^StadhSuder  gehou
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begerendet'famentlijkuitharen  name
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fouden  vertrecken  tot  's  anderendaeg
s  :  namentlijk 

datfy  hen  nooit  fulx  verfienen  hadde
n  aen  de  generale 
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den verklaerd  en  gepubliceert ,  't  welk  fo  t  mg fchied  en  ware,  en  foude  ̂ P*g^JSÏÏ& 
trooftedenhaerdaerin,  
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Scus  geaffifteert  metten  Burgemeefteren  
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nwe  van  haren  Raden  en  Gefworens,  
hebben  met 

woorden  van  gelijke  fubftantie  
verklaert,  protefte- 

Tende  dat  nademael  de  generale  Staten  
fich  van  de  unie 

hadden  afgefneden,  dat  fy  begeerden  de  ade .van 
£g 

unie  wederom  te  hebben,  verhopende  
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Don  Ian  d'Auftria  voor  vyand  verklaert,  
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nochtans  de  Conink  niet  laten  
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ven n  hare  gerechtigheden,  met  vele  
diergelijke 

woorden  die  wy  niet  en  hebben  
willen  aennemen  de 

voorfz  Staten  Generael  over  te  dragen 
,  als  gene  com- 

miffie  daer  toe  hebbende,  doch  hebben  
tfelfde  wel 
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waerheid  met  onle  gewoonlijke  
handtekenen  onder- 

fchrijven  den  20  Ianuary,  anno  1578-  
en  wasonder- 

Pb.  vMtt  Marnix,  Nicajïus  de  Silla. 

Hm  na  5«n  be  boo?f3  peeren  Commifrarijfen  na 

;&abanb  getogen/  entn't  uitgaen  boo?  be  %c- 
üoojtenaftctfcbip/  toarenfpbpna  bn&ans  metftr* 

ten  ö2cb  getocupen.  $a  baer  tutter  berrteh  t$  be 
ftab  canto  berbolgen  en  uitgelaten  getoeefl/  fo  bat 
ooft  be  peeren  tot  ia  uuren  toe  in  bernaebt  op  ijet 

ïtacaburê  3ijn  bergabert  getoeefl/  beraebfïagenbe  om 

be  gebangene  in  anbere  ftoacegebauHeniffe  te  b?en; 
gen :  bocb  be  &tabliouber  belette  fulr  met  boo?geben/ 
batbe  gebangenen  fic&  tot  allebiilünbeiötoel  fouben 
laten  binben.  ̂ en  x8  ganuarp  i$  be^taöbouber 

ban  doeningen  na  3ibetoacct  getogen/  öebbenbe 

goebenmoct/  batbnbc  fahen  foube  bonnen  bergelt> 
hen/  ten minflen  bp  maniere  ban  beftanb  boo? een 

jacr  of  ttoc/ban  tëtebergeefg  getoeefl. 
3üat  b02becö  befen  aengaenbe  gepafTeert  W  en  boe 

be  boo?f5  èeeren  gebangenen  cintlijb  uitte  fjecöteniffe 
oevaeht3tjn/  fuUentopurtnabolgenbeboeö  b?eber 
berDalen. 
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$a  bat  bte  ban  <aent  be  hertog  ban  3letfc&ot 
fjabben  ontfïagen  atë  boren  bcrbaelt  të  /  fo  bleben 
ebentoel  be  anbere  peeren  notfl  gehangen  fitten  /  fon« 
berbat  frb*  felbe  toilbenontflaen/  niet  jegenfiaenbe 
be  moeiten  en  interceflfie  baerom  gebaen  :  boben  bien 
fr b?cben  biz  ban  <©ent  aen  alle  (tetjen  baer  nabu- 

ren /en  berfoebten  ban  be  felbe  te  boeten  offe  met  ben* 
lutben  en  Hare  geaffocieerbe  ban  fin  fouben  toefen  te 
fiouben  goebe  co2refponbentte  en  getroutoigfieib  /  om 
elnanberen  in  allen  nobe  bp  te  (taen  /  fo  fn  luiben  batt 
gcUjhentoeberomïjenluiöen  p2efenteerben  bateljjöte 
beloben/  fulr  bat  bet  febeen  offpluiben  een  unieopi 
ben  felben  toilbenmabcn  :  fotoerb  gebjeeflbatbaec 
boo2  eenigc  fcljeuringe  foube  mogen  homen.   ̂ 0 

bebben  be  bier  Eeben  'ssltantiser  ban  ©laenberen  ber^ 
focfit  ben  $2ince  ban  (©rangien  eeniS  te  toillen  öo? 
men  binnen  <©ent/  Om  albaerbe  fa&enneffengften* 
lutben  te  belpen  birigeren  totbzebeen  eenbiac^t/  ten 
einbe  gene  febeuringe  onber  ben  $20bincten/  norg 
ooft  tuffeften  bej©tebenban  eenefelfbe^obincieen 
foube  bomen.  3&e  pjince  fjeeft  fjem  baer  toe  laten    ». 
betoegen/  enijS  btenbolgcnbeben  29  december  ge*  ̂ nc( 
reilt  na  <0ent  in 't  gefelfcfjap  ban  «©jabe^an  banaan© 
^aiTuutoen  fijnen  b?oeber/  en  anbere  peeren  /  metHe! 170  bwgerö-folbaten  ban  ̂ nttoerpen  /  altoaer  ÖP  ®im 
feerfeefteliih  eneerltih  ontfangen  enontbaelttó/  bp  u*t 
be  bier  Eeben  bejgf  itanbsi  /  en  bp  be  peeren  en  |fêa*  ̂ "Jj; 
gtftraten  ber  felber  ftab/  in  fulfeer  boegen  bat  totf|6<ni 
jïinber  eeren  albaer  gebacn  3ijn  getoeefl  bele  fcöone  öacit. 
bertoningen/  bp  bebier  dameren  ban  Rhetorica. 
<©e  ï|cere  ban  Crobelbe  toogflem  met  200  45entfe 
folbaten  te  gemoet/  enbe  ftab  naberenbe/  toerböp 
00b  gemoet  ban  ben  25aliu  en  ̂ roepenen/  nota* 
ble  €belmannen  /  ftoopluiben  en  anbere  boderen 
te  peerbe/  jtjnbe  tot  omtrent  200  toe/  en  nocfj  400 
b02gör^  folbaten/  bte  geozbonneert  toaren  tot  fijne 
toacöt  binnen  ber  ftebe/  en  ftomenbe  bp  be  pookte  toer* 
be  gemoet  met  h  fïambeaur/  geb2agen  bp  be  54. 
hnapenbernerinne:  tëfier  beneffensf  toaren  ober  bet* 
be  ?ijben  ban  bejtrate  ban  bepoo?teaftot  fijn  loge* 
ment  toe  geftelt  ̂ 4.  pehtonnen  /  en  boen  fjp  bejS  a^ 
bonbtf  ter  maeïtijb  fat  /  toerb  öP  ban  een  perfonagie/ 
Gemeente  genoemt/  met  een  referein  toel&om  ge^ 
beten /baer  ban  bettoe  laetfte  regulenbanelh  beer$ 
toaren  befej8tnDoubief: 

Weeft  welkom  Edel  Prittce  tinnen  onfer  Steden  > 
Die  in  'sHeeren  naem  komt  als  een  Porfl  dei  vreden. 

«BeitjEi  bit  alle$  in  't  lange  befcljjebcn  iö  boos 
Ifuca^be^eere  éScftilber/  onjS  genoeg  toefenbe  bat 
top  't  felbe  fjier  aengeroert  bebben.  Certoijlen  ÖP 
alfjier  toaö  /  öanbelbe  bp  mette  bier  Heben  bejS 
Htanbies  albaer  bergabert  3ijnbe/  en  Ut  ban  <©ent/ 
om  be  felbe  tot  getoillige  contributie  te  b?engen/  00B 
bat  fp  metten  anberenpjobfneien  en  ̂ §teben  fouben 
toillen  Bouben  goebe  co?refponbentie  /  b?ebe  en  ee* 

m'gfjeib:  boo?tiefop  beontflaginge  banbegebangene 
peeren/  baer  op  ÖP  luttel  gebood  breeg  /  anbere 
ban  batfe  beloof  ben  befelfbenietoualijfe  teboentrac* 
teren  /  ban  ftabben  (feibenfe)  ftoftf  genoeg  om  be 
felfbeboojbegiuftitte  teboenftraffen/borb  tsfnabers 
Itanb  fo  berre  gebanbelt/  bat  bU  ban  <©cnt  te  h?c^ 
ben  5ijn  getoeefl  bat  be  boo?fcö2eben  gebangenen  bin* 
nen  be  boo2fcfeeben  ftab  gefaifeert  /  goebe  juftitïe 
foube  toerben  geabmiflreert/  aljSbe  uitlanbfebjem* 
be  bpanben  getoeert  fouben  jijn/  mittf  bat  mtbbel? 
retijb  jegens?  be  felbe  gebangenen  niet  geattenteert 
foube  toerben/  nocfj  fien  eenig  Binberniffe  gebaen. 
IBibbelretöb  fbuben  be  gebangene  geftelt  toerben  en 
betoaert  in  neutrale  plaetfen  /  tottebecifie  ban  baer 

lieber  fabe/  alles*  bolgenbe  febere  acte  ban  accepta- 
tie ban  be  <£ert3-öertog  /  ̂ jmce  ban  (©rangten  en 

Staten  <6enerael  /  in  bate  ben  3  ,$obember  1 57  8. 
€enige  bagen  te  boren/  namentlijh  ben  7  <©e*, 

cemb2i0/  nebben  be  Staten  <©enerael  in  b?uft  laten 
uitgaen/  en  alom  in  allen  f&jobincfen  en  ̂ §teben  ban 
jaebeclanb  boen  berhonbigen  baer  berblarnige/  baer 

bp 
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in  tieftt  tooeocn. 

~^E  Prelaten  ,  Edelen  en  Gedeputeerde  van  de -^Provinciën  en  Steden,  reprefenterende  de  Gene- 
rale Staten  van  den  Lande  van  herwaers-over,  jegen- 

woordelijk  geunieert  en  vergadert  wefende  binnen  de 
ftad  Bruffel ,  verftaen  hebbende  dat  eenige  in  twijffel 
ftellen,of  men  Don  Johan  d'Auftrice behoort  te  tractc- 
ren  of  houden  als  vyand  van  den  Lande  of  niet  ?  Niet 
jegenftaende  dathyby  fijne  voorftellen  en  aften  hem 

voor  lulx  getoont  heeft ,  ledert  fijn  vertrek  op  't  kafteel 
van  Namen  J  de  welk  ook  de  voorfeide  Staten  eindlij- 

ken by  hunne  juftiheatie  te  kennen  hebben  gegeven  : 
waer  door  bevonden  word  datter 'Velëihconvenienten 
uitrijfen.  En  om  daer  op  te  verfien  ̂   hebben  de  voor- 

feide Generale  Staten  eenen  jegelijken  wel  willen  ver- 
klaren en  verkondigen ,  verklaren  en  verkondigen  by 

defen ,  dat  fy  den  voorfeiden  Don  Johan  d'Auftrice  niet 
gehouden  en  hebben  ,  noch  en  houden,  voor  Stadhou- 

der, Gouverneur  noch  Capitein  Generael  van  de  voor- 
feide Landen  ,  in  den  name  van  de  Coninklijke  Maje- 

fteit.  Maer  voorinfracteur  en  alsgebroken  hebbende 
de  pacificatie  by  hem  befworen ,  vyand  van  onfen  Va- 
derlande,federt  fijn  vertrek  tot  Namen  voorfeid.,en 
alle  perfonen  ingeborene  en  naturele  van  de  voorfeide 

Lande  ,  die  hem  volgen,  byftaen  en  affifteren ,  voor' weder fpannigen en  rebellen  vandenfelven  Lande, en 
dat  men  die  in  als  en  over  al  voor  fulke  fal  moeten  hou- 

den en  tracteren,  aen  hun  perfonen  en  goeden,  naer 
tuitwijfen  van  'tPlaccaet  van  wegen  fijne  Majefteit 
hier  op  gemlekt,  uitgeroepen  en  gepubliceert.  öedaen 
tot  Bruffel  voorfeid  den  7  dag  van  Decembri  1577. 
Onderftond  gefchreven  aldus  ter  ordinantie  van  de 
voornoemde  Heeren  de  Generale  Staten  :  En  was  on- 
dertekent 

Cornelius  Wel  E  MANS. 

©oo2t0toerö  ten  fetoen  öage  nccQ  uttoegcbett  ött 
nabolgcntieplaccact/Dp  töelften  aüc  öe  aenetue^on 
^anen  öen  rebellen  ̂ panataecben  aenftangen  /  inf* 
gelijr  ber&lacrt  toeröen  boo?  bpanöen  toan  öacen  ©a* öcdanöe. 

By  den  Conink. 

e?öa«  0Nfen  lieVen  en  gctrouwen>  denPrefidentenlui- 
alle      wden  van  onfen  Rade  in  Vlaenderen,  faluitendi- lectie,Scc. 

Alfo  fekere  Steden ,  Caftelen ,  Sterkten  ,  Dorpen  en 
andere  plaetfen  van  eenige  Provinciën  van  onfen  Lan- 

den van  herwaers-over,  fonderlinge  eenige  Heeren  , 
Edelluiden  en  particuliere  perfonen  gedaen  hebben , 
en  noch  doen  tegens  de  behoorlijke  getrouwigheid  die 

alle 
gene 
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aneii 
n 

pangt'; rbrn 

nfjart' 
lï  bcp 
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hun  voorfeide  Vaderland,  en  noch  meer  dSen  Jouden 
indien  van  onfen  wegen  daer  in  promptelijk  niet  ver- 
hen  en  worde.  • 
Waerom  f0  ift ,  dat  wy  de  faken  voorfeid  overge- merkt,  en  begerende  daer  op  te  remedieren  ,  hebben byadvijsvanonfe  feerlieveen  wel  beminde  de  Pre- 

laten, Edelenen  Gedeputeerde  van  de  Provinciën  en 
Steden ,  reprefenterende  de  voorfeide  Generale  Sta- 

ten van  onie  voorfeide  Landen  van  herwaers-over ,  je- 
genwoordelijk  vergadert  in  defe  onfe  ftad  van  Bruffel, geordmeert  en  ordineren  by  defen ,  allen  onfen  Stad- 

houders, Gouverneurs ,  Officieren,  Amptmans ,  Drof- laten,Baillius,  Schouten  en  Provooftcn  ,  Rentmee- 
iters  of  Ontfangers  van  onfe  domeinen  ,  elk  in  fijn quartier,  en  anderen  dien  dit  fal  mogen  aengaen,dat 
iyaiie  goeden,  roerende  en  onroerende,  actiën  encre- diten  van  onfe  voorfeide  ad  verfariffen  ,  hareaenhanee. 
ren  en  fauteurs  ,  fo  wel  de  gene  die  toebehoren  den 
Steden  ,  Dorpen,  Gemeinten  als  particuliere  perfo- nen ,opfchnj  ven,  faiferen  en  aenveerden  ombewaert 
en  geconferveert  te  worden  ,  tot  profijte  van  den  genen 
dien  t  behoren  fal ,  en  daer  na  deshalven  gedaen  en  ge- 
ordineert  te  wefen,  gelijk  dat  geraden  fal  zijn.  Ordi- 

nerende en  bevelende  voorts,  allen  den  genen  die  be- 
inten ,  onthouden ,  in  bewaerniffe  hebben,  of  weren 
te  fpreken  van  eenige  goeden  ,  fchulden ,  of  actiën , toebehorende  dengenen  houdende  de  zijde  en  partye 
van  onie  voorfeide  adverfariffen ,  en  van  de  voorfeide 
Oenerale  Staten ,  van  wat  qualiteit  of  conditie  fy  mo- 

gen wiefen ,  datfy  van  ftonden  aen  en  ten  minften  bin- 
nen acht  dagen  na  de  publicatie  van  defen  ,denuncie- 

ren  ,  aenbrengen  ,  te  kennen  geven  en  verklaren  aen 
den  eerften  Officier  van  hare  refidentie,  mitfgaders 
aen  den  Rentmeefter  of  Ontfanger  van  onfe  domei- 

nen aldaer,  alle  datfy  in  hen  behoed  en  macht  fullen 
hebben,  mitfgaders  't  gene  fyfchuldig  zijn  den  voor- leiden perfonen  favoriferende  onfe  adverfariffen  voor- 

feid ,  of 't  gene  fy  fullen  mogen  weten  een  ander  onder te  houden  ,  tebefitten,  of  hen  fchuldig  te  wefen.  En 
boven  defen  hebben  geinhibeert  en  verboden ,  inhi- 
beren  en  verbieden  ook  by  defen ,  allen  onfen  onder- 
laten  of  andere ,  wonende  en  refiderende  in  onfe  voor- 

feide Landen  van  herwaers-over,  van  wat  qualiteit 
of  conditie  die  zijn  ,  egene  betalingen  of  leveringen 
aen  eenige  van  den  voorfeiden  vyanden,  of  ad  verfa- 

riffen vanden  Landen,  of  hun  aenhangeren  te  doen, 
'tzy  aen  Steden ,  Dorpen,  Vlecken ,  Gemeinten  ,  of andere  particuliere  perfonen ,  op  pecne  van  't  felfde  an- 
dermael  te  betalen,  en  tegens  die  't  gene  des  voorfeid 
is,  verfwegen  fullen  hebben,  of  in  gebreke  zijn  van 
de  voorfeide  aenbrenginge  en  denuntiatie  te  doen,  te 
verbeuren  fo  vele  als  fal  mogen  bedragen  't  gene  des  fy r.  u      xPj    1     Trï  ,?.      &*-"«»*"6"«"«"'     '""«-"'«i  i^vcic ms iai mogen  oeuragen  'tgenedesi' 

fyons  en  hun  Vaderland  fchuldig  zijn,  overtredende    verfwegen  fullen  hebben  ,  de  voorfeide  boeten  teap 
encontraveniercndedircclelijk  de  pacificatie  tot  Gent    pliceren  en  bekeren  :  d'een  derdendeel  tot  onfen  nro 
gemaekt ,  en  't  gedurig  perpetuel  Edict  daer  op  gevolgt by  onsgeaggreert,  en  violerende  de  unieby  deGene- 

t  rale  Staten  van  onfen  voorfeiden  Landen  van  herwaers- 
cöcrcn  over  gemaekt,  by  eenige  van  hem  felfs  getekenden  aen- 

hangen  en  adhercren  de  Spangiaerden  ,  by  onsonlanx 
verklaert  en  gcdeclareertwedcrfpannige  en  rebellen, 
en  hebben  gehouden  en  houden  de  zyde  en  partye  van 
Don  Johan  van  Ooftenrijk ,  en  van  de  voorfeide  Span- 
giaerdenen  hnnne  aenhangeren  enadherenten  defel- 
ve  favoriferende,  byftaendeen  aflifterende  van  raed, 
volk,  munitien,  victualiën,  geld  en  andere  behoeffe- 
hjkc  faken,  hem  tonende  te  wefen  adverfariffen  en  te- 
genpartye,  en  nemende  de  wapenen  tegen  ons,  de 
voorfeide  Staten  Generael  en  hun  eigen  Vaderland, 

irm 
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hjte,  om  geemployecrt  te  worden  tot  befchermeniffe 
van  onfe  Landen,  tegens  de  voorfeide  vyanden,  we- 
derfpannigcen  rebelle:  d'ander  derdendeel  tot  profij- 

te van  den  aenbrenger :  en  't  derde  derdendeel  tot  pro- 
fijte van  den  Officier ,  die  d'executie  daer  van  doen 

fal.  Verbiedende  eintlij  ken  allen  en  een  jegelijken  van 
der  voorfeide  lieden,  dorpen,  vlecken,  plaetfen,  ge- 

meinten en  andere  particuliere  perfonen ,  den  voor- 
feiden Don  Johan  van  Ooftenrijk  en  andereonfead- 

verfariffen  ,  en  van  onfe  voorfeide  Generale  Staten 

byteftaen  en  t'affiftercn  met  raed,  Volk,  victualiën, munitien,  wapenen  noch  geld,  ofbyadvertiffemenr, 
noch  anderfins ,  de  felve  te  favoriferen  ,  directelijk 
ofindirectelijk  in  eeniger  manieren,  en  dat  op  poene ,,.™..  u.  r  ■■  ,9.       '»—•""«">    «jiiiiuwccLciijH.  in  ccniger  manieren,  en  dat  op  poene 

uacrbyfycommutercncrijm  van  rebellie, en  verdie-    deshalven  geftrafr  en  gfpunieert  te  wefen,  als  fauteurs 

ttSSZ&attZ&rJVS    yan  wedeïfpannigc  ,gr^e„en  en  vyand>  van  den goed ,  wefende  boven  defen  ook  onderricht  en  gead- 
verteert  dat  de  voorfeide  Steden  en  plaetfen ,  en  de  per- 

fonen favoriferende  onfe  wederpartye ,  by  alle  midde- 
len focken  te  veranderen ,  alicneren ,  lichten  en  recou- 

vreren  hare  goeden ,  inkomen  ,  renten  en  fchulden , 
die  fy  in  onfe  voorfeide  Landen  van  herwaers-over 
hadden  ,  en  noch  hebben  ,  om  hen  daer  mede  te  behel- II.  Deel. 

Lande  , en  voor  fulke  aen  lijf  en  goed  geftraft  te  wor- 
den. 

En  gemerkt  datter  diverfe  hebbende  Staten  en  of- 

ficien  binnen  onfe  voorfeide  Landen  ,  federt  't  ver- 
trek van  den  voorfeiden  Don  Johan  op 't  Slot  van  Na- 
men ,  hen  hebben  fondcr  oorlof  geabfenteert ,  en  fail- 

lerende en  uitftellcndehet  bedienen  van  de  felve  hare 

WÜ  3  Staten 
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Staten  en  officien ,  houden  hunne  refidentie  buiten  on- 

fe voorfeide  landen.   Gebieden  wy  en  bevelen  eenen 

jegclijkdiealfo  abfent  blijven,  behalvendieopenthjk 

hen  hebben  gctoont  partye  en  adverfariffen  van  den 

voorfeiden  Vaderlande,  dat  fy  in  perfone  wederom  ko- 
men om  hen  devoir  te  doen,  ten  lanxften  binnen  15 

dagen  na  de  publicatie  van  defc  jegen  woordige,  op  poe- 
ne van  te  verbeuren  en  gepriveerc  te  worden  van  de 

voorfeide  hare  Staten  en  officien ,  en  daer  en  boven  ge- 
houden te  worden  voor  fauteurs  en  medehelpers  van 

den  rebellen  en  vyanden  der  voorfeide  landen ,  in  der 

manieren  als  voren.  En  ten  einde  dat  van  defe  onfe  or- 

dinantie  ,  inhibitie  en  gebod  niemand  ignorantie  en 

pretendere.  Ontbieden  en  bevelen  wy  u  wel  ernftelijk, 

dat  gy  de  felve  terltond  en  fonder  vertrek  doet  kundi- 
gen ,  uitroepen  en  publiceren ,  alom  binnen  den  fteden 
en  plaetfen  van  onfen  Lande  en  Graeffchappe  van 
Vlaendrcn  ,  daer  men  gewoonlijk  is  uitroepingen  en 

publicatien  te  doen.  En  tot  onderhoudeniffe  en  obfer- 
vatie  van  diere ,  procedeert  en  doet  procederen  tegens 

den  overtreders  en  ongehoorfame ,  by  executie  van  de 

boeten  en  poenen  voorfeid ,  fonder  eenige  gratie ,  gun- 

fte,  difïimulatie  of  verdrag :  des  te  doen  met  diefer  aen- 

kleeftjgeven  wy  u  en  allen  anderen  Officieren  dient  be- 
horen lal,  volkomen  macht,  autoriteit  enfonderling 

bevel.  Ontbieden  en  bevelen  voorts  allen  en  een  je- 
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gelijk,  dat  fy  u  en  hen 't  felve  doende  ernftelijk  ver- ilaen  en  obedieren  j  Want  ons  alfo  gelieft. 
Gegeven  in  onfe  voorfeide  ftad  van  Bruffel  onder 

onfen  contre-zegel  hier  op  gedrukt  in  Placcate,den 

7  dagvanDecembri,  IJ77-  Onder  ftond  bydenCo- 
nink  in  fijnen  Rade  :  En  was  ondertekent 

Mesd  ACH. 

3©p  bullen  gier  mebe  nutoat  tuften/  en  baerna 
beften  of  Ijetnabolgenbe  jaetban  1578.  ongietg  beterg 

ljccftboo?tgcb?acDt/  en  of  tic  Beberfanbenin'tfelf* lic  toer  meecber  tufte  nebben  genoten  /  H00?  be  nomfïe 
nanöe25aner-l)eereban  belieg  ƒ  b?oebec  ban  ben  o* 
berleben  £eereban$oo?Ka?meg/<£belman  en%\xU 
tenant  banbe  <©atbe  banbe  %ttfw$  banbenlijbe 
De0  Contnjc  /  bie  ban  ben  Conin»  aen  be  Staten  toec* 
be  oefonben  /  om  be  felbe  te  genen  anttooo^b  enxonten- 
tement  op  nace  baeben  aen  3ijne  jBajeftett  gefcD?eben 
banbe  2+  2üugufït  en  8  September  befeg  jaet#:  ert 
tötücn  bit  2&oeu  beflutten  mette  tooo?ben  ban  ben 

5f  ranfen  ̂ tfïo?ifcD?ijbec  Commineo : 

De  twiften  en  oproeren  der  voornaemfte  Heeren, 

Die  fijn  altijds  perlculoos  in  alle  Rijken  : 
Dies  behoortmen  die  te  flichten  en  tot  ruft  te  keren, 

Maer  niet  te  voeden  ,  door  quade  praótijken. 

Einde  des  elfden  Boeks. 
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uou,)  Van  de  Nederlandfe  Oorlogen  en  Beroerten  j  gefchied 
by  tijden  van  Don  Jan  van  Ooftenrijk,  Gouverneur  en  Capuein 

Generael  van  wegen  den  Conink  van  Spangien. 

I\ort  begrijp  en  inhoud, 

E  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  verftaende  dat  Don  Ian  van  Ooftenrijk  eorrefpon- 
dentie  hield  met  die  van  Amlterdam  ,  defelve  animerende  datfe  hen  niet  en  fouden  be- 

geven onder  het  Gouvernement  van  den  Prince  van  Orangien  ,  gelijk  fy  ,  Volgende  de 
Pacificatie  van  Gent,  gehouden  waren  te  doen ,  refol veren  alle  middelen  te  gebruiken 
om  de  felve  daer  toe  te  dringen  ,  en  hoe  wel  fy  eenige  Oorlogfchepen  hier  en  daer  had- 

den leggende  om  te  verhinderen  den  toevoer  van  alrehande  lijftocht,  nootdruft  en  amo- 
nitie  van  Oorloge  ,  fo  feilden  fy  om  de  felve  noch  meer  te  benouwen  ,  den  Gouverneur 

van  het  Noorder-cjuartier  lonkheer  OirkSonoy  met  eenige  Vendelen  foldaten  voor  Amlterdam ,  de  wel- 

ke inneemt  het  Carthuyfer  Cloofter,  't  Leproos-huys  en  andere  plaetfen  dicht  voor  de  Stad  ;  die  van  Am- 
fterdam  fchrijven  aen  hem ,  en  begeren  te  weten  door  wiens  laft  hy  fulx  doet ,  nademael  het  aen  henluidcn 
niet  en  ftond  datfe  gene  fatisfa&ie ,  by  haer  overlange  verfocht ,  en  kregen ,  en  datmen  hen  contrarie  de 
Pacificatie  van  Gent  (diezy  neffens  andere  behoorden  te  genieten)  was  tracerende:  Sonoy  antwoord 

defelve;  daer  vallen  eenige  vyandlijke  aften  van  d'een  en  d'andere  zijde ,  die  elkx  feid  van  d'andere  eerir. 
gepleegt  te  zijn :  de  Staten  fenden  daer  meer  volks  voor ,  daer  word  ftilftand  van  Wapenen  ,  eerft  van  fes 
en  naer  noch  van  vier  dagen  gemaekt ,  middelretijd  word  de  fake ,  door  interccflie  van  de  Gedeputeerde 
van  de  Staten  van  Utrecht ,  in  vrundfehapgeaccordert,  en  komen  onder  verfcheiden  conditicn ,  onderde 
Unie  van  die  van  Holland  en  Zeland ,  en  het  gouvernement  van  den  Prince  van  Orangien.   Oneenigheid 
en  gedeeltheid  onder  de  Staten  Generael,  door  afgunftigheid  en  jaloufie  die  eenige  groote  Heeren  van  den 
Lande  hadden  op  den  Prince  van  Orangien.  Den  Eertshertog  Mathias  van  Ooflenrijk  des  Keifers  broe- 

der,  werd  by  de  Staten  Generael  op  fekere  conditien  aengenomen  tot  Gouverneur  en  Capitein  Generael 

over  de  Nederlanden.   DePrincevan  Orangien  werd  gecontinueert  in  't  particulier  Gouvernement  van 
het  Hertogdom  van  Braband,en  verfocht  tot  Luitenant  Generael  van  den  Eertshertog  Mathias.  De  van 

Maeftricht  fenden  Gedeputeerde  aen  de  Staten  Generael ,  te  kennen  gevende  't  gene  Don  Jan  pradifeert 
tot  achterdeel  van  hare  Stad ;  daer  in  by  den  Staten  Generael  voörlien  word.  De  Predicaren  van  Antwer- 

pen en 's  Hertogenbofch ,  vluchten  hare  principaelfle  Kerkelijke  Ornamenten  met  alle  hare  blieven,  de 
welke  ontdekt  en  aengetaft  werden  by  de  jonge  Schutters  van  's  Hertogen  Bofch  ,  diefe  willen  vcor  prijs behouden  ,  fuftinerende  datfe  die  hadden  willen  fenden  aen  Don  Jan ,  tot  achterdeel  defer  Landen  :  de 
Staten  Generael  verlhende  dat  het  vluchten  der  voorfchreven  goederen  ,  alken  was  gefchied  uit  vervcer- 
niffe  en  niet  uit  quaden  wille  ,  doen  hen  de  felve  reftitueren  ,  mits  datfe  die  moeten  behouden  in  hare  Con- 

venten. Des  Eertshertogen  Mathias  triumphante  inkomfte  binnen  Bruffel ,  als  Gouverneur  Generael  van 
de  Nederlanden :  deEeden  by  den  Eertshertogen  Prince  van  Orangien  gedacn  ,  mitfgaders  formevan 
den  Eed  dié  de  Raden  van  State  gehouden  waren  te  doen.  Don  Ian  en  kan  niet  langer  veinfen.   DeCo- 
nin<nnoe  van  Engeland  fend  den  Heer  Leyton  haren  Ambaffadeur  aen  Don  Jan  ,  verfoekt  ftilftand  van 
wapenen  voor  eenigen  tijd ,  om  te  fenden  aen  den  Conink  van  Spangien  ,  om  den  twift  ter  neder  re  leggen 
fonder  Oorloge  y  den  welken  Don  Jan  onwaerdig  en  trots  antwoord  geeft.  De  Prince  van  Parma  komt  by 

Don  Jan  met  veel  volx.   Don  Ian  laet  in  drukuitgaen  fekere  fijne  declaratie  waerom  hy  d'Oorloge  aen- 
neemt.  Traegheid  en  verfuimelheid  der  Staten  Generael  in  hen  toeruftinge ten  Oorlog.  Don  Ian  komt 

met  fijn  krijgfvolk  naer  Namen  :  der  Staten  Leger  breekt  op ,  't  welk  Don  Ian  vervolgt.  Nederlage  van 
der  Staten  Leger  by  Gemblours.  De  Heere  van  Goignies  gevangen  :  Don  Ian  fijn  victorie  vervolgende, 
neemt  inde  Steden  van  Gemblours,  Loven,  Thienen,  Aerfchot,  Sichenen  ftormender-hand;  noch 

neemt  hy  in  Nivelle ,  Reulx  ,  Soingnies ,  Bins ,  Beaumont ,  Walcourt ,  Mabuge  en  Chimai :  De  naerfti- 

ge  for^vuldigheid  van  de  Staten  ,  Eertshertog,  en  Prince  van  Orangien  na 't  verlies  van  denflagomop 
alles  te  verfien  ,  tot  bewaringe  van  de  principale  Steden  van  den  Lande.   Bulle  des  Paus  Gregorij  de  XIII. 
toefe^gende  vergevinge  van  alle  fonden ,  voor  Don  Jan  en  alle  die  met  hem  ten  Oorlog  trecken.  Propo- 
Ctie  vandenGravevan  Swartfenburg,  AmbalTadeur  van  den  Keifcr  aen  de  Staten  Generael:  der  Staten 

antwoord :  en  't  fchrijven  van  d'Eertshertog  aen  den  Keifer.  De  Banderheere  van  Selles  komfte  uyt  Span- 
gien en  fijn  handelinge.  Des  Coninx  fchryven  aen  de  Staten  Generael ,  door  den  Heere  van  Selles  gefon- 

den ;  d'inftructie  van  den  Heere  van  Selles  hem  by  den  Conink  gegeven ;  des  Eertshertoge  en  Staten  ant- 
woorde  aen  den  Heere  van  Selles.  De  Heere  van  Selles  brieven  mettet  fchryven  van  Don  Ian ;  de  declara- 

tie daer  op  gedaen  by  den  Heere  van  Selles;  des  Heeren  van  Selles  voorflagom  d'Oorloge  ter  neder  te 
leggen,  mits  dat  den  Prince  van  Orangien  fijnfelven  foude  ftellen  in  handen  van  Don  Ian ,  desfoudede 
Prince  van  Parma,  fonder  eenige  foorte  van  wapenen  komen  by  de  Staten  Generael,  en  Hellen  defe  Landen 

al  t'famen  in  de  felve  maniere  en  gefteltenilTe  van  den  tijd  van  wylen  Keyfer  Caerle ;  en  d'antwoorde  daer 
op  van  de  Staten  Generael.  d'Antwoorde  van  de  Staten  Generael  op  de  declaratie  by  Don  Ian  in  Druk  ge- 

geven. Placcaet  van  den  Conink  van  Spangien ,  daer  by  hy  de  Staten  Generael  en  Particulier  gebied  te 

fcheiden,  en  niet  wederom  te  vergaderen  fonder  fijn  of  fijn  Gouverneurs  confent,  verklarende  van  onwacr- 

den  al  da:  by  henluiden  anders  foude  mogen  werden  gerefol veert,  verbiedende  henluiden  ook  eenige  fchat- 
tingen  op  fijn  ondertaten  te  mogen  (tellen,en  den  onderfaten  geen  fchattingetc  betalen, cafTeferide  ook  alle 

Officieren  en  Iufticiercn  die  Don  Ian  nieten  volgen.    Den  Heere  van  Tambergen  neemt  tien  Vcndeleri 
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Ncdetlandfe  foldaten  aen,  ten  diende  van  den  Conink  van  Portugael    Refoluti
e  van  de  Staten  om  oorloge 

oflenlïif  te  voeren  tegen  Don  Jan;  wat  Nederlandfe  Heeren  indiende  vanden  Lan
de  fijn  geemployeert  ge 

weeft  •  de  Staten  Generael  ftellen  diverfe  laften  en  Importen  op  tot  onderhoudinge 
 van  d'Oorlog:  Die  van 

Holland  en  Zeeland  en  vinden  niet  raefaem  gemeenfchap  van  de  lallen  der  Oo
rloge  te  maken  mette  an. 

dere  Provinciën  .contribuerende  niettemin  wel  fo  veel  of  meer  na  advenant  als  e
emge  van  d  andere  Provin- 

ciën   Die  van  Holland  en  Zeeland  vermeerderen  hare  contribn»en.  De  Heere  van  L
eyton  AmbaiTadeur 

van  de  Coninginne  van  Engeland  vertrekt  \  dfeStatenGencrael  fthryven  aen  de  Coni
nginne ;  de  Marquis 

van  Havre  reilt  wederom  in  Engeland.   De  Hertog  van  Alengon  fend  aen  de  Stat
en  en  prefenteert  fijnen 

dienft    De  Grave  van  Rennenburg,  Gouverneur  van  Vriettand  doet  denPrefiden
t  van  Vnefland  en  eem- 

ge Raêds-heeren  vangen ,  ook  den  Biflchop  van  Leeuwarden.  Muy terye  binnen  Maeftricht ;  de  Heere  van 

Melroy  komt  binnen  Maeftricht ,  verfekert  de  Stad,,  breekt  d'aenflagen  van  Don  lan ,  en  ftraft  de  Muit- 

makers.  Nieuwe  declaratie  des  Coninx  uyt-gegaen  op 't  onderhouden  van  de  Pacif
icatie  van  Gent,  en  an- 

dere poinden.  Rijk  van  Bokhoven,  een  van  de  Borger-Hopluiden  van  Utrecht 
 verfekert  het  huis  t  Ab- 

coude-   DirkSchaepMaerfchalk  van  Abcoude  neemt  hetHuysin,  doch  wert  van  de  burgeren  wed
erom 

ingenomen.  Don  lan  doet   de  ftad  van  Philippeville  belegeren,  en  wort  hem  overgel
evert.   Limburg, 

Valkenburg  en  Daelhem  werden  aen  Don  jan  overgelevert.  De  Heere  van  Sint  Ald
egonde  werd  van  de 

Staten  Generael  gecommitteert  te  reyfen  op  den  Rijxdag  tot  Worm? :  hy  fchnjft  aen  de  Staten  Generael. 

Geleocntheid  der  fake  en  handelinge  binnen  Amfterdam  :  De  Schout  en  oude  Magi
ftraetvan  Amfterdam, 

trol  J  mette°Papen  en  Monniken  werden  uitte  Stad  gefet:  Nieuwe  Schout  en  Magiftr
aten  aldaer.  De  Minrebroe- 

ders  t'Utrecht  werden  uytter  Stadgeleyt;  de  Iefuyten  en  eenige Miniebroeders  werden
  uyt  Antwerpen 

geleyd.  De  Heere  van  Sint  Aldegonde  doet  een  Oratie  opten  Rijxdag  in  de  vergad
ennge  der  Rijks- Fur- 

irentot  Worms,  daer  in  de  verdruckinge  der  Nederlanden  door  de  .Spangiaerts  v
erhalende  ,verfoekende 

dTiLtentie  en  hulpe  van  den  Rijke.  Don  Jan  fend  ook  Gefanten  op  den  Rij.xdag  tot  Wor
ms.  Gelegentheid 

en  handelinge  tot  Groeningen  en  de  gevangene  Gedeputeerde  Staten  van  den  O
mmelanden :  Bartelt  En- 

tes  neemt  volk  aen  tegen  die  van  Groeningen :  Die  van  Groeningen  trecken  tegen  hem  uyt  b  hy  vlugt  naer 

Coeverden  ,  't  welk  over  gegeven  wert ,  en  Bartelt  Entes  wert  naer  Groeningen  gevangen  ge  voert :  Die 

van  de  Ommelanden  houden  een  vergaderinge  ten  Damme ,  daer  tegens  geven  die  van  Groeningen  een 

Placcact  uyt ,  verbiedende  op  lijf  en  goed  te  verbeuren  daer  te  verfchynen :  Bree
der  handelinge  tuflchen 

de  Staten  van  de  Ommelanden  en  de  itad  Groeningen.  De  gevangene  Heeren  werden  p
rovifionelnk  uyt- 

tegevankenifleontflagen,  onder  obligatie  en  conditie  van  niet  uyt  de  Stad  te  vertre
cken.   AfingaEntens 

wert  op  nieus  gevangen.  Preparatien  om  een  generale  vrede  te  maken  tunehen  Groe
ningen  en  de  Omme- 

landen!  Hooge  en|rote  Water-nood  in  de  Ommelanden.    Der  Ommelanden  klaeglijken  erber
melijk 

verfoek  aen  die  van  Groeningen:  Der  felver  antwoorde  en  uytvluchten.  De  Grave  van 
 Rennenburg 

werd  Gouverneur  van  O  ver-Yflel ,  en  Grave  lan  van  NafTau  Gouverneur  van  Gelder  and.   Campen  wert 

belegert ,  befchoten  en  eyntelijk  opgegeven.  Die  van  de  Gereformeerde  Religie  maken  groo
te  vergade- 

ringen binnen  Antwerpen ,  Genten  elders.  Twee  Requeften  over- gegeven  by  die  van  de  voorfchreven 

Religie  aen  de  Eerts-Hertog  en  Rade  van  State :  Eerts-Hertog  Mathias  Lend  feker  concept  van 
 Religions 

vrede  aen  de  Staten  Generael ,  en  daer  na  aen  de  particuliere  Provinciën.  De  Colonels ,  Dekens  en  Hoor- 

den van  de  Schutterven  en  andere  Ingefetenen  der  Stad  Antwerpen ,  verfoeken  aen  de  Staten  van  Braband 

refolutie  opte  Religions  vrede:  d'Antwoorde  van  de  Prelaten  en  Edelen  van  Braband  op  't  felue
.  Provi- 

fionele  ordonnantie  op  't  ftuk  van  de  Religie  binnen  Antwerpen.  Jaloufie  tulTchen  de  Provinciën  ,  ook  tuf
- 

fchen  de  Majefteit  van  Engeland  en  Vrankrijk.  De  Coninginne  van  Engeland  fend  Ambaflade
urs  in  Ne- 

derland om  de  handelinge  metten  Hertog  van  Alencon  te  verhinderen.  Redenen  van  de  Staten  Generael, 

waerom  fy  den  handel  metten  Hertog  voorfchreven  niet  en  konden  uytftellen ,maer  moften  aengaen
.  Ac- 

coort  en  verbond  tulTchen  den  Hertog  van  Alencon  en  de  Staten  Generael.  De  Conink  van  Vrankrij
k 

fent  de  Heere  van  Beleviere  aen  de  Staten ,  aenradende  tot  vrede  met  Ddh  Jan  en  den  Conink  van  Span- 

gien   De  Grave  van  Swertfenburg  foekt  van  wegen  den  Keyfer  vrede  temaken  ,  defgehjx  de  Coninginne 

van  Engeland.  De  Staten  ftellen  de  fake  aen  de  Ambafladeurs  van  den  Keyfer ,  Coning  van  Vrankrijk  en 

Conincrtnne  van  Engeland.   Articulen  daer  op  de  Staten  te  vreden  waren  met  Don  Jan  vrede  te  maken. 

AfTchetd  by  Don  Jan  gegeven  den  Heeren  Ambafladeurs ,  nopende  de  vredehandel.  De  voorflag  van 

ftilftand  van  Wapenen  ,  wert  by  de  Staten  afgeflagen.  Die  van  de  Gereformeerde  Religie  houden  een 

Synodus  Nationael  tot  Dordregt.  Don  Jan  ftelt  een  nieuwen  Raed ,  Hof  van  Iuftitie ,  en  van  de  Leenen 

binnen  Loven.  Hertog  Cafimiruslaetindruk  uytgaen  d'oorfake  waerom  hy  fijn  togt  in  Nederland  doet. 
De  Staten  rechten  haren  Leger  op  en  befclianffen  haer  by  Rymenant  in  Braband.  Don  lan  befpnngt  het 

Leger  van  de  Staten ,  en  vertrekt  met  verlies  van  veel  volx.   De  Secretaris  lan  Efcovedo  wort  in  Spangien 

om-gebracht  door  laft  van  den  Conink.  De  Borchgrave  van  Gent  neemt  Aerfchot  in,  en  werd  daer  na 

wederom  van  de  Spangiaerden  ingenomen  en  verbrand.  Vreemden  handel  van  den  Heere  van  Champan- 

gny  en  andere  jonge  Heeren  j  werden  tot  Bruflel  gevangen.  Reo,nefte  op  de  naem  van  die  van  Brunei  aen 

de  Magiftraet  geprefenteert  tegen  die  van  de  Religie.  Die  van.de  Gereformeerde  Religie ,  en  die  van  de 

Confeffie  van  Ausburg  werden  Kerken  vergunt  en  aengewefen  binnen  Antwerpen.  De  Magiftraet  van  Ut- 

recht verfoekt  confent  aen  de  Geeftelijkheid  ,  om  te  mogen  handelen  metten  Paftoor  van  Sint  Iacobs  Ker- 

ke ,  óm  te  prediken  opte  maniere  van  de  Gereformeerde :  d'Antwoorde  van  de  Geeftelijkheid  op  't  felve 
verfoek;  Die  van  Utrecht  fenden  haer  refolutie  over  opte  Religions-vrede:  Advijs  van  de  Staten  van 

Henegouwen  op  de  Requefte  der  Gereformeerde ,  verfoekende  vryheid  van  Religie.  Schrijven  van  de 

Prince  van  Orangien  aen  de  Magiftraten  van  Middelburg  beroerende  de  Doop-gefinde.  Voorflag  om  den 

Conink  van  Spangien  d'Oorloge  opteCuften  van  Spangien  aen  te  doen:  daer  toe  Ionker  Willem  van 
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#•  Oorfpronk  der  Nederlandlê  Beroerten. 
Bloys  gcfeid  Treflong  commiflïe  krijgt;  Accoord  gemaekt  om  de  EqiWie  te  doen,  tot  koften  vart  eem- 
geiteden  en  particuliere  Perfonen.  Die  van  Gelderland  flaen  de  Religions-vrede  af ,  willende  evenwel 
by  de  Generale  Unie  blijven :  Requefteby  de  Gedeputeerde  van  de  Ridderfchap  en  Steden  van  het  Ouar- 
tier  van  Ruremonde  en  van  Zutphen  aen  de  Staten  Generael  overgegeven :  Klagende  dat  zedert  de  beédi 
ginge  van  den  Graef  Johan  van  NaflTau wen  haren  Stadhouder,  (y  zijn  overvallen  met  verfcheyden  exorbu 
tante  nieuwigheden;  Dat  niet  jegenfhende  de  Religions-vrede  op  den  Landfdag  tot  Aernheco  is  afeefla- 
gen;  oefelvemet  hulpedcr  foldaten  werd  ingevoert  binnen  Gelre.  De  voogdijc  binnen  Wachtendonk 
Stralen ,  Venlo  en  D  oef  burg  ,  Canceler  en  Raden ,  werden  van  haer  Officien  gefet :  Dat  het  Placcact  en 
de  Ordonnantie  öp  d'onordeninge  van  het  krijgsvolk  niet  en  wort  gepubliceert ;  verfoeken  dat  (y  de  han- den daer  aen  willen  houden ,  dat  fijn  Hoogheid  fulkeordre  wil  ftellen  dat  d'exercitie  van  de  Gereformeer- 

de Religie  inde  voorfchreven  Steden  en  Dorpen  afgeftclt ,  en  de  Catholijke  geredintegreet  werde ,  en 
voorts  op  alles  voorfienna  behoren.  De  Staten  van  de  Ommelanden  nemen  de  Religions-vrede  aen- 
Dcfgelijx  die  van  Leeuwarden.  Den  fcer  periculofen  oproer  binnen  Valenchijn  ,  werd  geftilt    De  Her- 

tog van  Anjou  verklaert  Don  Ian  voor  Vyand.  Don  Ian  houd  hom  in  fijn  Leger  voor  Namen  fonder  iet 
uyt  te  rechten.  Gelegcntheid  van  de  faken  van  de  Staten  en  van  haren  Legeren  krijgfvolk.  Den  eroten 
en  uyterften  nood  daer  inde  Staten  waren  by  gebrek  van  geld:  Schrijven  van  den  Ertshertog  Mathias 
af n    1  wf"  Van      Pr0vlnc,en-   Dsn  Hert°g  van  AnJou  belegert  Bins  in  Henegou,  't  welk  hy  verovert : 
als  ook  Mabuge.  Die  van  Gent  bedrijven  veel  moetwil  tegen  de  Geeftelijkheyd:  De  Heere  van  Mon- 
tigny  komt  met  fijne  Walen  in  't  quartier  van  Gent.  Requefte  by  die  van  de  Gereformeerde  Religie  aen de  Magritraten  van  der  Goes  overgegeven  :  hen  word  de  Kerke  van  de  Cruicebroeders  geaccordeert    An- der verfoek  van  de  Gereformeerde  aldaer.  Beeldbrekinge  van  de  groote  Kerke  binnen  der  Goes  ;  Verfoek 
aen  de  Magiftraet  vander  Goes  om  in  de  groote  Kerke  aldaer  te  mogen  prediken  ,  en  hoe  hen  't  felve  wert 
geaccordeert    De  Grave  van  Rennenburg  belegert  Deventer .  wat  in  de  fclvebelegeringe,  fo  binnen  als buyten  der  ftad  gefchietis,  en  hoe  het  eyncel.jk  overgelevert  wert  aen  den  Grave  van  Rennenburg    De 
gevangene  Prelaten  en  Heeren  Gedeputeerde  van  de  Staten  van  de  Ommelanden  ontkomen  uit  Groe- 

ningen. Grote  fiekte  en  fterfte  in 't  Leger  van  Don  Jan.  Brief  van  Don  Jan,  aen  Iohan  Andrea  Doria PrincevanM.lfy:  En  aen .Don  Pedrode  Mendoza  Ambaffadeur  van  den  Conink  binnen  Genua.  Siekte 
en  dood  van  Don  Ian  van  Ooftenrijk.  Hoedanig  Don  Ian  in  fijn  leven  geweeft  is. 
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ongeluc&clija  op  öe  (leö:  ban  %  nftec* 
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beïoften  bn  ben  Staten  ban  t^oilanb  collegialiter  bin= wamfr' nen  tetöen  /  in  't  bcginfel  ban  be  maenb  ban  iSobem^ ber  leflicben  /  bergaöert/  hare  «3ebeputeeröealöaec 

bmnen  öen  tnbbanbijfof  fetf  bagen  baer  na  haer  aö* « bn^aen  fonberoErcellentiefoubenoberfenben/  Raö^ « öen  be  felbe  Staten  op  öen  13  ber  felber  maenb  m>  « bember/  0002  ben  Colonel  gelling  en  anb<re  €api^ « 
temen  met  haer  nrügtfbolK  hare  (lebe  gemeent  met « iiftigetocitenenpjactohenteboen  beroberen.  2öoben  « 
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ban  be  gtatcn  ban  iolianb  toa$  geRomen/metom 

pet  bpanblijR  tegen  De  flab  of  Baren  bojgecen  en  m- 
tooonbecen  aen  te  recljten:  maecom  te  beletten  Dat 

betoijlefiace  aebeptueecbe  metten  Staten  ban  pol, 
aiftrarm  ?anti  m  nanbclinae  toaren  om  tn't  bjunmijR  te  Ban- 
ïan^m'  SiiacfO'Dcteri  (betoelR  BPberïjoopte  tot  eenen 
***"  £i^dSett^ento«en/  Bet  toelR  Bp  ban  Ber- 

ten  toatf  toenfeftenbe  na  De  goebe  affectie  Dte  p  totte 

EttftSfe  en  Date  toeibaect  toa$  bjagenbe  /  baec  toe 

Wmmw  btenft  toas  offececenbe)  De  algemeine 

Bunmü ban  't  ©aberianb/  met  op  beftab  tot  acB- 

terbeel  ban 't  gemeen  £anben  foube  boojnemen  aen 
te  bannen  •  entoat  belangen  mocBte  De  boDen  Dtefe 

femnbenbat  noteltjR  bp  Bare  <©ebeputeecbcn  moften 
reifen/  fouDen  ?p  b?pelijR  in  fijnen  leger  fenben/  3P 

fouDen  be  felbe  pafpoo?t  berlenen/  en ooö  feReclijRen 

Doen  conbopecen  /  Datfe  onbefcBabtgt  en  betlig  fou- 
Den oberRomen  /  toift  ooR  niet  Dat  bp  fijne  folbaten  ee- 

nlgc  Bofliliteit  getoont  toas  tegen  BenUttben  of  Ba- 

ren  borneren/  fo 't  ooft  wet  geDaen  en  foube too?ben 

tip  al  Dien  Benluiben  baer  toe  geen  occafte  en  toerbe  ge- 

JS?"  °CS  anberen  baeggben  9  3!anuarp  fonbenfpee- fSan  nenboDe  uit  De  &tab/  met  l ̂ Z^&^ï* 
tiemn  putecrDe  /  Die  ook  fcljnjbens  aen  Den  boomoemDcn 
fm"L  ionopïiaDDe/  bp  öe  toelRe5ï>BembebanRten  ban 

SS  oTgoebe  affectie  Die  BP  tot  ̂ *™*&m*< 
ften^o  öe/  cnBaerbetcoutoenbeopfnn€.fclj?jbcn$/  Bab- 
nop-  Den  w  De  banger  afgebeetbigt  met  mtfftbe  aen  Bace 

«Bcöeputeetbe  /  biDDenDe  Denfelben  b?p  en  betlig  te 

laten  pateen  aen  Bate  ̂ c^putcecöc/^ooritcöocn 
ficbbenujneepafpoo?te:  boo?tS  fcB;»bcn3!*batj m 

ne  Rnecljten  Ben  berfp?eiDenDe  romfom  Der  ̂ teDe/ 
fo  op  etlijRe  paDen  ban  3|an  ftoben  pooge/  en  op 
ten  ëeiligen  abeg  /  Babben  bpanblnR  ter  flab  toaert 

in defcöoten  /en  ooft  tot  ber  ftegulteren-poo?t  m/ 

bie  geopenttoaöometnjRe  bo?gerenuu  te  laten  paf- 
feren/  en  Dit  ai  eer  uit  ber  &tab  na  fnne  €.  Rnectj; 

ten  gefcBoten  toa0  getoeeft :  maec  bemerRenbe  be 
topanDfcl  ap  Die  op  Baer  gepleegt  toerbe  /  Babben 

?«  a  löDocn  Bare  folbaten  belafl  toeber  te  fcBteten. 

iBaecontfangen  ïjebbenDe  fnne  mifTtbe  /  Babben 

De  Capitemen  en  ©ebelö-lutben  ban  Race  RnecB- 

ten  bp  Baer  ontboDen  /  en  Ben  belafl  Den  felben  RnecB- 
ten  te  bebelen  Datfe  uittec  &tab  niet  meet  fcBteten 

en  geen  bpanbfcljap  bertonen  30uben/ boo?enal 

eer  fult  op  BenluiDen  geDaen  too?De  /  baDen  Daec- 

om  Dat  fnne  CbelljeiD  gelief oe  fulfteo?D?e  onDec  fij- 
ne önecBten  te  {tellen/  en  Die  mijt  ban  De  fieDe  te 

BouDen/  Datfe  ban  gelijhen  geenbpanDluftbeiDenbe- 
toonDen  /  en  Bare  fenecöten  tot  geen  quaeD  en  bec- 

toeRten  /  en  toaet  in  3P  Bem  toebet  eemgen  Dtenfl  feon- 

DenbebJiifcn/  DaectoefouDemenBaecgeceeD  bm- 
Den.  ̂ onop  fonD  Den  felben  boDemetpafpoo?t/  en 

buiten  ibeDecom  tegen  Die  ban  De  gtab/  m  bleben 
alfo  ban  bziHt  3tjben  eenigeboobencenige  gecjtietft/ 
fjtor  boo^  té  gebeurt  bat  be  b?efe  fo  feerin  bec$taD 
onöer  be  boderen  Beeft  toegenomen  /  batter  boel  tuf- 
fcBen  3  en  4.oouerfonen  uitber^Stabgeblucljt3ijn/ 
W  ̂ onop  fonber  [eenige  ftoarigBeibmet  allebatfe 
BaDben  b?pen  beiliglietpafferen/  bolgenbe  ben  ia(l 
tiie  Bern  toa$  gegeben/  en  men  liet  ben  roepgaen/ 
bat  bp  al  bien  Bet  accoon  niet  Baeflen  toerbe  getrof? 
fen/  Datmen  De  ,§taD  met  getoelDtoilDeaentatfen/ 
en  bat  tot  bten  etnbe  alle  pjeparatien  geceet  gemaeut 
toerben  ban  gefeïjut  en  amonnitie  /  en  be  <®?abe 
ban  ̂oïienlo  ( fefbemeti )  bat  met  feer  beel  bolr  60^ 
men  foube.   <©etoijle  be  falten  albüö  liepen  /  fo  Beb* 
benbe  «©ebeputeecbe  ban  ̂ mflerbam  BaeraffcBeit 
ban  be  Staten  ban  ̂ ollanb  geuregen  /  fonber  bat 
Bet  accoo?tBabbe  Bonnen  gemaeut  ofgebonDen  toer* 
Den/  DocB  Die  Staten  BaDDen  Benluiben  uitflel  ge* 
geben  tot  Den  ito"  Jpeb?uarp/  om  atéÖantoeDer  te 
Romen  in  Den  ̂ age/  Daer  De  Staten  a\$  Dan  toe- 

fen fouDen  met  uotfeomen  lafïal«J  naer  beBocen/  m 
De  fabeaf  te  maRen/  of  Dat  een  pber  fnn  befl  Doen 
foube/  mibbelertijb  fouber  flilftanb  Jö»  banfeSba* 
rjen  /  ingaenbe  tim  %i  31anuarp  /  ban  alle  Bofit* 
liteit/  enöietotlben/  mocBtenin  2fim|iei:bam  tree* 
Ren  fonber  belet  ban  W  ban  buiten  /  en  tiit  baer 

uit  toilbeti  bectrecRen  met  Baer  goeberen  fotiben  't 
felbe  mogen  boen  fonber  belet  en  berBinoerïnge  ban 
m  ban  binnen/  ban 't  toeiRe  be  Staten  ban  J^ol- 
lanb  D002  fcB?üben0  ban  ben  20  gianuarp  aen  ben^ 
boojnoemben  ,§onop  Bebben  bertoittigt  /   tnBou^ 
benbe  üitb?ucRelijR  :  bat  geburenbè  ben  felben  töö    &tt\ 
toan  fc$ bagen  ten toeberföben  be  eène  tegensS  ben  J&JJ, 
anberen  geen  toapenen  geb?uiRen  fouben/  om  mal- jJÜ™  i Ranberen  in  eeniger  totjö  te  RrenRen  of  mifboen/  ruffes? 

nocB  bat  be  eene  ben  anberen  met  eertige  injurieu-  Jf  &* 
je  of/onnutte  tooo2ben  en  foube  mogen  iniurieren  %Jm 
of  p?oboceren  /  bat  mebe  be  25ucgemeeftcren  encnèee 
fiegeerbers  ban  9tmflerbam  fo  toelben  üitgetoeRe-  gjj/ 
nen  /  alö  ̂ it  gene  lik  nocB  binnen  be  ,§tab  boomoemt  a„jg 

mocBten  3ijn/  geeflelp  en  toerelblijR  toelaten  fou>  bam/ 
ben  Ben  met  Bare  <0oeberen  en  familie/  gebucert-  JjjïJ 

De  Den  felben  töD/  uit  De  boo?fcB?eben  ̂ teDe  b?pen  %0JJ onberfjtnbert  te  laten  bertrecRen/  gelp3p  (Deboo?-sen. 

fcRjeben  Staten)  ober  Bare  3ÜDe  fouDen  toelaten  en  " 
gebogen?  Dat  binnen  De  boo?fcB?eben  ̂ tebe  fouben  " 
mogen  toeberReren  alle  be  gene  ban  beboo?fclj?eben  " 
uitgetoeRenen/bie  aen  Ben  fuIrbecfoeRen  fouben:  <©p cc 
toeïRe  ronbitiebanflilflanb  of  (€rebesi/  be<0ebepu-  (Fo,,j* teerbe  ban  Sfimtïerbam  in  be  ,§tab  getrocRen  3tjn/om 
aen  be  25urgemee(ïeren  en  ïiegierberss  rapport  te 
boen  /  en  teberRïaren  toaer  op  bat  be  faRen  toaren  be* 
rujtenbe  /  en  toatpoincten  atë  nocB  quefiieusJ  toaren/ 
baer  in  fp  ben  anberen  niet  en  Babben  Ronnen  berfïaen/ 

SSl  Sm  006  nclettjen  boo?  een  ban  fijne  folbaten  ,  ombaernatoeberommetbolRomenlaitnabenttage 

naer ^elf toe/  Bet  toelR  be  Staten toel namen/  al 

Du0  beiegcnDe  31»  Den  anberen  boo?  't  eerfl  met  be- leeftheib  /  boclj  gene  ban  beibe  pactpen  en  totlben 

üeRennen  be  eerfte  Boftiliteit  met  fcljieten  betoont 

telicbbcn/alfoecn  folbaetuit  Betbaenbel  ban  gionR^ 
lieer  a^illem  ban  mjngaerben  gefcljoten  toasf  boo? 

fiin  fianb/  'ttoelR  be  folbaten  feiben  uit  bec  ̂ tab 
ierft  gebaen  /  en  W  ban  be  &tab  feiben  eerfl  ban  m 
ban  buiten  in  be  &tab  gefcBoten  te  3ijn  getoeefl  /  bocB 

Dcfe  beleeftljeib  en  buecbe  niet  lange  /  toantbefe  fol- 
baten fo  binnen  be  flab/  atë  bie  baec  buiten  lagen/ 

nepen  malRanbecen  feer  bileinlijR  toe/  m  ban  ber 

(lab  bat  fpfeliaeft  ban  baer  fouben  boen  bcrButfen/ 

ais  liaec  <0cfanten  t'Butë  gcRomen  fouben  toefen/  be 
anöece  baer  tegen/  bat3P  Ben  Baeft  fouben to?eRen 

ban  be  moo2b  Ut  3P  aen  JtupcBabec/  gelling  en  anbe- 

rc  nebaen  Babben  /  en  bat  met  be  albec  bitterfle  tooo?- 

benb»e  3nten  beiben  3iJbcnmocBten/  Bier  té  uit  ont- 
flacn  bat  «§onop  be  ̂outReten  bebe  innemen  en  be- 
fetten  en  00R  op  ten  bijR  ban  ̂ acrlem  een  fcBanfe 
flacn/  baer  tegen  bie  ban  be  flab  feRere  molen  biebt 
tmbec  be  flab  flaenbe  beben  innemen  /  baer  uit  3P 

fcBoten  na  ̂ onop^  fcBanfe  ̂ n  folbaten/  en  bie  ban 

te  reifen.  €n  alfo  mibbelretijb  be  boo?f5  iSonop  mette 

befcBanfinge  boojtginR/  fo  Bebben  bie  ban  SCmfler- 
bam  BemgefcB^eben  en  geinfinueertfulr  na  te  laten 
en  baer  ban  te  befifteren  /  en  Bern  00R  te  toacBten  ban 
binnen  't  gefeftut  niet  te  Romen/  of  batfe  anbecfins*  Ben 
mebe  bpantelijR  tegenjS  be  felbe  tonen  fouben  /  't  toelR  _ 
3PnocUtan0liebecbetBoebfagen.  ^eboo?f3flilflanb  ̂ „£n 
té  ben  2  3peb?uarp  nocB  bier  bagen  berlengt.  ̂ ©e  nrtecö 

Staten  banatrecBtberflaenBebbenbe  batbe<ü5ebe-  f«j» 
puteerbeban  3fimflerbamgefcl)eiben toaren/  fonber  {J,'u, bat  be  fatisffactie  toasf  gefloten  /  boeïj  berflaenbe  batfe  rm&c 
ben  iftw  5peb?uarp  toeberom  in  ben  ï^age  fouben  bp  g  J 
ben  anberen  Romen/Bebben  gebeputeert  ̂ eec2CD?iaen  g„  et 
ban  puilen  /  <©eRen  ban  finte  g[an$f  /  Hlouf  ban  Dec  m» 

J|aer/  f  ranö25otB  25ucgemeefler  Der  flaD  ötrecBt/  J«  5 
en  meefler  tflQttéGLbin/  5üöbocaet  ban  De  Staten  tümt 

ban  ötcecljt/  om  tegen  Den  felbe  Dage  BaermeDeteueiW' 
laten  binben  in  ben  ̂ age  aen  ben  Staten  ban^ol-^/' lanb/enooRaenbe  05ebeputeerbe  ban2Cmflccbam/tianan 

al  toaer  gcRomen5(jnbe/  Bebben  aen  be  Staten  ban  ficcuan J^ollanb  obergelebcct  Bare  b?ieben  ban  crebentie  /  en  jjgf ; 
bien  bolgenbe  na  be  getooonlijRe  recommanbatie/ber-  {yiiata) 

h\mt  Baren  laft :  te  toeten/bat  be  Staten  ban  ötrecBt  *m> 

ber* 



tj78- Oorfpronk  der  Nederkncfe  Beroerten, 

tocrltacn DebOenbe bat  öe  faften  tufteDen  öte ban SJm- 
(ïcröamen  beboo^ Staten/  nopenbe'tpoinct  ban 
De  fatioTacn'e  tiitt  en  Dabbe  nonnen  gcbonben  toecben/ SIX  bat  öc  ̂ ebcputecrbe  ban  2fimfterbam  gcfc&etben 

aren/  fonber  Dat  öc  felöe  uiterlijft  gefloten  toa$/ 
öocD  met  bier  meninge  om  öcn  ift™  5pcö2iiarp  toebcr  - 
om  bp  öcn  anöcren  te  nomen  met  abfolute  arittooojbe 
enlajt/en  berfïaenbe  öe  Staten  ban  ütrecljtbat  öe 

poincten  in 't  Different  gcblcbcn/  ftiein  toaren/  im- mers niet  fuljc  of  Die  foubcn  bp  eenig  bcguacm  miDDel 
aIfo  gemoDcreert  nonnen  toojben/  öat  öeeenecnöe 
anöere  partie  reben  Debben  foüöen  fjen  te  contentcren. 
<£n  aenmerftcnöc  öat  foberce  men  öe  fiaD  ban  3flm- 
ftcrDammetfb?tfebeftracljtigcn  fouöe/  Dat  Det  felbe 
fouDetoefcn  niet  alleen  öe  ruïne  banöeboo^^taö/ 
toefenDc  een  ban  öe  pjincipaclftc  ban  ̂ ollanD  /  maer 
fouöen  ooft  öe  omleggenöe  kanoen  /  en  onDec  anbere 
ÖtrccDt  mecftelijft  Daer  D002  DefcDaöigt  toecöen'  p2in- 
cipalijft  D002  Dien  men  alceDc  fag  öat  Die  ban  SCmftec* 
dam  Daer  fluifertopgefet/  en  öe  platte  Htanöen  in 't toater  boert  lopen  Dabben  /  toacr  boo?  niet  alleen 
ganfefj  $mfterlanD  /  maer  ooft  een  groot  beel  ban  ben 
Ianben  ban  ötreefjt  /  Höünlanb  en  3©oerben  /  mette 
toateren  bebloeben  fouben  /  fulr  bat  Die  ban  ̂ Cmfter- 
bam  fo  Daeft  niet  te  beftracDtigen  en  fouben  toefen  / 
mittf  bat  Die  ban  munitie  en  bictualie  toel  booifien 
toatf/  en  foüöen  be  DetoetbeHlanDcn  gefcfjapen  toe- 

fen bit  jaer  b2ucl)tente  bcrliefen/  'ttoelft  niet  alleen 
ben  armen  J^uifluiben/  maer  ooft  ben  €igcnacr$/  bie 
in  feg  of  feben  jaren  Daer  ianben  niet  en  DabDen  mogen 
gebjutften/  norfj  öaer  ban  iet  gep?oftteert  /  fecr  f  toaer 
ballen  fouöe/  te  meer  bat  fp  DaerbetroutocnbeopDe 
peitf  tot  45ent  gemaeftt/  nu  een  bafte  Dope  DabDen/ 
Daer  ianben  te  Tullen  geb2Uiften/  entotbieneinbebe 
felbe  armoeDe  Die  Den  reftcerDe  te  gclöe gemaeftt/  en 
fo  aenftoop  ban  beeften  en  reparatie  banöe  molend/ 
feaöcn  /  Dijften  /  öammen  /  fluifen  en  biergelijfte  toer- 

den te  «ofte  geleiö  DaDDcn/  fo  bat  tnbicn  yj  ftct  toc- 
feomenbc  jaer  bc  b^ueftten  niet  en  foubcn  genieten/  fp 
met  beel  cigenaerö  uitterlijftbeDojben  fouben  toefen/ 
en  bat  fp  apparentujft  Daer  luiber  Ianben  foubcn  moe* 
ten  berlaten/  fo  Dat  DelanbcngcfcDapen  fouöen  3ijn 
apan/öefolact  en  mogelijft  onbebijftt  te  blijben  leggen. 

,§eibcn  boo?bcc  /  bat  bic  ban  ̂ ollanb  foubcn  gelie- 
ben  te  oberlcggcn  /  bat  tic  fomunc  ban  ben  oo?log  ba 
riabcl  en  onfefter  toag/  gelijft  fp  luibcn  befc  fe$  of  acDt 

l'aren  toel  gecrpecimcntccrt  Dabben/fo  battetonnoöig toaö  baer  ban  b2ebec  bcrftael  te  boen  /  gelijft  net  ooft 
niet  ban  nobe  toatfljcnluibcn  te  bertonen  mat  net  no- 

den foube/  eermen  alfulften&tab  foube  ftonnenbe- 

béngen:  maer  aileéniijD  om  anöere  &reben/bie  't  met Dcm  ijiclben/  tn  fijn  öebotïete  confirmeren:  en  boft 
mocljt  men  toel  inbacDtig  toefen  bcbwbent'anbe* 
ren  tijöenbp bemin  De  bergaberutge  banöe  Genera- 
lc  Staten  gcfp?often:  alö  hat  Dp  alleen  om  bie  ban  «f 
SCmtterbam  te  ontfetten/  uit  iSpangien  of^talien  « 
nomen  foube.  SDaer  boo2  befen  Docftlanbtf  gefclja- te 
pen  foube  toefen  tn  be  uitterfte  ruine  te  nomen/  en  beel 
menfrrjen  totbefperatte/  öaerbooj  beel  meertneon* benienten  foubcn  3ijn  te  bertoac  ijten. 

<0m  befe  en  meer  anbere  rebenen  /  fo  berfocDten  be 
^taten  ban  ötreent  /  op  te  Staten  ban  J$ollanb/  bat 
fP  lutbcn  be  faftc  tuflrftcn  ïjk  ban  Smfteröam  en  fjem 
luiden/  totlben  laten  binben  /  niet  bat  W  ban  ötrecöt 
fjen  bie  faften  ban  be  Staten  ban  ̂ ollanbtoilbenoa^ bertoinben:  maer  aileenlijft  te  bertonen  be  inconbe* 
nienten  tik  te  bertoacljten  toaren/  tnbien  be  boo?* 
noemöe  fafte  met  gemaft  niet  gebonben  en  too?ben/ 
baben  baerom  bat  fp  luiben  be  felbe  /  fo  bele  mogelijft 
toatftoilbert  fcfjutoen  /  foom  öaerfelfiS/  ales  bie  ban 
atrec ötg  toille  /  bie  al$  naburen  ban  be  boo?f3  tncon* 
benienten  öaer  part  en  beel  Dabben  te  bertoacfjten/ba* 
ben  baerom  ernfïelijften  batfe  boel)  ben  peiö  totlben 
p?efereren  boo?  be  oorlog  /  erempel  nemenbe  bat  bifc 
toil$  be  J^eere  geplaegt  Deeft  ben  genen  öte  oo?log 
fjebben  toillenfufïinercn/  alö  3?  met  rebelijftccon bi; 
tien  aen  petë  motliten  geraften  /  fomen  bp  bele  erem- 
pelen  foube  mogen  bertonen/  tik  noclj  in  berfcDer  me? 
moric  toaren. 

<©e  Staten  ban  ̂ ollanbin  fjarebergaberingege? 
Öoo?t  öebbenbe  be  pzopofitie  bp  be  45ebeputeerbe  ban 
be  Staten  ban  atrecljtgebacn/  ftcbbenboo?eerflbe 
Staten  ban  UtrecDt  bebanftt  ban  Ijare  fojgbulbigljeib 
lik  fpfjabben  in  iizfz  fafte  genomen/  berfelaerben 
boo?t$i  bat  fjen  toel  leettoas  bat  befe  fafte  niet  en  Hab* 
beftonnen  gemibbelttoerben/  boo?  \k  ob^utaetöetb 
ban  bie  ban  Sfimfterbam  /  fo  fp  luiben  uit  be  poincten 
in  differentie  (ïaenbe  /  toel  fouben  fien  liattct  aen  Ijen* 
luiben  niet  en  (lonb  /  maer  aen  tik  ban  2tmfïerbam  / 
bat  be  fafte  tot  bier  tijb  toe  nocD  ongebaenenongefïifl 
toaef  gcblcben/  toant  inbien3P  luiben  tjk  ban  2Cm- 
(terbam  be  poincten  in  aueftie  (taenbe  /  fulr  toelieten 
al$  3P  bie  obflinatelüft  toilben  Debben  /  fouben  3P  ban 
^mfterbam  min  berfeftert  toefen  al)S3p  nu  toaren  of 
ooit  getoeefl  öabben/  fouben  ooft  meerber  ftoartg* 
tyiH  öaer  uitboojöe  janben  toefen  te  bertoaeftten 
alö  ooft  te  boren/  fomen  Den  feifg  be  mibbcl  in  (janben 
geben  foube/  om 't  Hlanb  tot  ftaren  gelieben  in  befo- iaticenruinetcbjengen/  3a  modftten  toellijben  /  ia 
berfoeftten  fulr  op  Denluiben  /  batfe  fjaer  niet  en  totl? 

SM 

ftraefttigen/  't  3P  of  men  de  fclne  bojïdc  befcDieten  en  |  ben  laten  berbnetenfjen  alö  mibbelaerötuflïljenbei? beftojmen  /  of  mtfiongercn  /  toclftc  ftoften  beter  geim 
ploieert  foubcn  bicnen  jegenö  be  gemene  bpanben 
ban 't  ©abcrlanb/  enbufonber  om  Campenen^e- 
bentet  te  bcnautocn  /  toant  fo  lange  be  bpanö  ften  fou- 

öe öatter  eenige  Ijope  toa$  ( boo2  ben  ttoifl  tik  be  Sta- 
ten en  ̂ teben  ban  be  Eanbcn  onöer  ben  anberen  Dab- 

den) óm  een  boet  in 't  3£anb  te  ftrijgen  en  befe  fan- den te  bcnautocn  en  fubicctcrcn  /  en  foube  ÖP  nimmer- 
meer ruften  noeft  be  ïauben  in  b2ebc  laten :  toclfte 

öcn  te  laten  emplopcren/  om  be  faften  ten  meeftcn  oo?= 
baer  en  berfeftertfjeib  ban  be  Hanben  te  ftelpcn  btkU 
ben  tot  eem'gftetö  en  b2cöe:  en  na  öat  öe  boo2f3<tf5e* öeputceröc  berftlaert  ftaöben  öaer  toe  geiad  te  31)11  om 
be  faften  teftclpen  mibbelcn/  fo  3?  b.iertoeberfocBt 
toerben  /  fo  fijn  fjaer  tn  befferentialc  poincten  ter  öan«= 
ben  gefteüv  en  ooft  toegelaten  baer  op  met  be<©ebe? 
puteerben  ban  3Cmflerbam  te  fP2eften/  gelijft  3pge^ 
bacn  ïjebben/  en  ftebbenbe  felbe  ooft  geremonjlreert 

öoop  Dcm  ecnigftn!3i  benomen  foube  toojben/  alöDP  j  alle  be  inconbenienten  tik  3p  te  bcctoacDten  fouben 
fag  bat  -aauilcrbam  tocberom  met  bie  ban  ̂ oilanb bereciugt  en  gereconcilieert  toare  /  en  bat  Dem  alfo  be 
paffagie  op  Rolland  benomen  foube  to02ben  /  te  meer 
«nigc  anbere  fteben  baer  ban  men  noeft  niet  bafte- 
iijft  berfeftert  en  toas  /  fienbc  bat  bie  ban  SCmfterbam/ 
Öcm  met  bic  ban  ̂ ollanb  en  bc  generale  Staten  ber- 
cenigt  Dabben  /  Den  ooft  tot  be  felfbc  unie  fouben  bcgc- 
ben/  engcconfirmecrttoo2ben  baermtebujben.  èn 
bp  alDten  öc  faftetuffcljen  öte  ban  Rolland  en  3fim jtcr- 
öam  met  gebonben  en  ftonbe  to02ben/toa^  te  befojgen 
dat  <Don  gan  ban  Ooitcnrijft  /  be  oo?log  op  bat  guar- 
tter  foube  mogen  b2übcn  /  immers  b002  een  beel/  boo2 
öe  oecafie  tik  Dp  Dabbe  ban  Campen  en  ̂ cbenter/  en 
anbere  intelligentie  fo  in  ©berpfel/  alö  inbenlanbe 
ban  <0eiber/ ban  toaer  Dp  toel  een  tocDt  foube  mogen 
doen  /  om  aimftcrbam  te  ontfetten  /  altoaect  ooft  bat 

ïjebben/  bp  fo  berrc  3?  obfiinatelijft  in  Daer  boo2nemen 
fouben  toilben  perfnleren/  en  batfe  in  fuiften  gebal- 
lebeoojfaeft  fouben  toefen/ fo  ban  bloeb  tebergieten/ 
alö  be  Ucbertfeniffc  ban  beel  menfcDen ;  batfe  ooft 
oberleggenbe/  bataitoaertfcDoon  3Pban^on^|an 
mocBten  ontfetto02ben  /  batfe  ebentoel  fouben  bebo?- 
ben  toefen  en  conttnuelijft  metgarntfoen  üeiafïtoo?- 
öen  ban  toegen  be  ̂ Spangiaerben/  en  toat  ftoarig* 
Öciö3p  öaer  öoo^  te  bertoacDten  Ijaööen/  mocDtenfp 
becflaen  uit  Den  en  anöere  fïeöen/  öien  öaer  mebe 
belaft  toaren  getoeefl/  en  uit  Detgene  in  anbere  tfe= 
ben  gefcDicb  toaö/  ebeatoeï  blebenbte  ban2Cmfter< 
bam  fccrobflinact/  fobat  be  Dope  ban  te  accojberen 
feer  ftlcin  toa$  /  en  be  Staten  ban  tj oiianb  alle  bo?bec 
Danbclingeaffloegen/ben  65feb2uarp:  bocDöe«0e- 
bcputectben  ban  ötrecDt  liepen  tuffcDcn  betben  en  be^ 

fjp  geen  Doop  Dabbe  om 't  felbe  te  toe§e  te  ftonnen    leiben  be  fafte  fulr/  bat  eintelrjft  na  bele  moeiten  en m 



5Z4 Het  twaelfde  Boek. 157*. 

fchcn 
arriculett 
ban  be 
fattgfao 
tic  titc 
tan  Sim* 
ttcröam 
jjcgcbcn 
en  geao 
cojbeect- 

aléöcfa&fWim  btitteti  fiopc  te  toefen  /  aeac
cojoeert 

Sc 'op  te antculen  «n  in  boegen  al*  W  na  uolgt : 

l.TN den eerften,dat binnen  Amfterd
am  m  dev^ry- 

(Fol.j 

-heid  en  ambachtsheerlij kheid  van  di
en ,  egene  an^ 

A»rï  R P  iaie  fal  mo*en  gepredikt ,  geleert  noch  geexer- 

S^ÏSSSïïCI  ̂ olijke  RoornfeRehgje 

en  dt  niemand  van  wat  ftate ,  quahteit 
,  of  condm  hy 

fv  ft  mopen  doen  of  iet  attenteren  je
gens  de  gemene 

rafte  en  vrede,fondcrlinge  tegens  de  
Catholijke  Room- 

fc  Religie  en  exercitie  van  dien,  no
ch  niemand  ter 

caufe  van  dien  injurieren  of  irriteren  m
et  woorden  of 

met  werken ,  noch  niemand  met  gelijke  aden  te  fch
an- 

da'iferen.  Op  poene  van  geftraft  te  wor
den  als  pertur- 

ba'teurs  van  deP  gemene  rufte  en  vrede ,  behoud
elijk 

d  ïde Placcaten  op't  ftuk  van  de  Religie  ge
maekt,mitf- 

gaders'tgevolg,  en  d'executie  van  dien,
  cefferen  ful- 

len en  bln  ven  gefufpendeert,  en  dateenen  yeg
elijken, 

van  wat  conditie,  qualiteit ,  of  ftate  hy  fy ,  vermogen 

falinallevrydom  en  verfekertheid  bin
nen  de  voorfz 

ftede  te  converferen ,  hanteren ,  en  wonen ,  fonder  tot 

het  onderhoud  van  eenige  Ceremonië
n  der  voorfz 

Catholijke  Roomfe  Religie  bedwongen  te
  worden,  en 

fonder  te  ftaen  tot  eenig  begrijp ,  captie  of pencu,  Ln 

"acniemand  geichieden  fal  eenig  letfel  ofmoey
eniffe 

in  't  gaen  en  wederkomen  by  dage  en  ter  bequ
  mer 

tijd ,  van  de  Predicatie  van  de  Gereformee
rde  Religie, 

of  oefiêninge  en  d'excercitie  van  dien ,  di
e  buiten  de 

.  ttad  Amfterdam  ,  vrydom  en  ambachts
-heerhjkheid 

van  dien,  foude  mogen  gefchieden,en  dat
  ook  memand 

van  wat  ftate  conditie  of  quahteit  hy  fy,  fal  mo
gen ,  ye- 

mand  van  de  voorfz  Gereformeerde  Relig
ie  ter  caufe 

van  de  felfde  Religie  of  exercitie  ,  of  oef
eninge  van 

dien,  injurieren,  ot  irriteren  ,  met  woorde
n ̂ of  met 

werken :  op  poene  van  geftraxt  te  worden ,  alsperturba- 

teurs  van  de  gemene  rufte,  en  vrede.  Be
houdelijk  me- 

)  de  dat  die  van  de  voorfz  Gereformeerde 
 Religie  gede- 

figneert  fal  worden  ,  by  advijs  van  de  Reg
enten  der 

voorfz  ftede,  eene  ongewijde  nochtans  beq
uame  en 

eerlijke  plaetfe ,  binnen  der  felver  ftede  mu
ren  totte  be- 

eravinoe  van  hare  doden ,  de  welke  gefchieden  fal  n  al- 

der  mSdeftie  fonder  vorder  convoy  van  vo
lk  als  van 

-oof26perfonen,nade  qualiteit  vande
n  overleden, 

en  denfelven  naeft  in  bloede,  maegfehap  of
  gebuer- 

fchapfucceffivelijk  beftaende,  en  fonder 
 eenige  ver- 

maninge>  fan k ,  of  andere  uitwendige  f
olemmteiten, 

op  arbitrale  corredie  na  gelegentheid  van 
 der  fake. 

2  Dat  het  leger  en  garnifoen  te  water  en
  te  lande 

van*den  Staten  van  Holland  leggende  voor  de  voo
rfz 

ftede  van  Amfterdam  opgeboden  worden
  en  vertrec- 

ken  fal  ,  terftond  na  dat  by  die  van  Amft
erdam,  ful- 

len  gefchikt  wefen  fes  Oftagiers,  als  te  wet
en :  een  van 

de  jegenwoordige  Burgemeefteren 
,  en  de  andere 'Wt 

hare  Vroetfchap,  al  beneden  de  60  iarenf
ijnde,enby 

den  voorfz  Staten  te  nomineren  om  binnen
  Delft  te 

blijven,  tot  dat  de  cafferinge  der  foldaten, 
 mitfgaders 

d'aenneminge  van  de  nieuwe  vendels,  m  de  tw
e  na- 

volgende arScnlen  gementioaeerc,  fullen  wefen  geef- fectueert ,  en  langer  niet.  ,,..,..  J 

3  Dat  alle  de  gene  die  jegenwoordelijk  bin
nen  der 

voorfz  ftede  van  Amfterdam  in  foldie  of  ande
rs  onder 

den  eed  der  voorfz  ftede  gehouden  worden  , 
 metter 

daed  fullen  worden  gecaffeert ,  en  daer  vanontflagen, 

fonder  dat  die  van  Amfterdam  voornoemt 
 fullen  ver- 

mogen om  eenige  oorfaken  direde,  of  inditóe,
  in 

't  heimelij  k  of  openbacr ,  wederom  in  dienft,  of  waert- 

geldyemandaen  te  nemen,  dan  met  bewi
lhginge  van 

fijne  Princelijke  Excell.  en  advijs  van  de
n  Staten. 

4.  Maer  allo  den  Stadhouder  van  Hol
land  achter. 

rokende  fijne  inftructie,  en  d'inftruc
he  van  den  Ho- 

ve  van  Holland  incumbeert  en  toeftaet ,  te  voorfien  op 

de  bewaernifle  en  verfekertheid  van  den  S
teden  ,  en 

Sterkten  van  Holland,  fonder  datmen  verm
ag £  daer 

eenige  knechten  te  lichten  of  de  voorfz
  Stede  of  Sterk- 

ten  met  eenige  garnifoen  te  befetten ,  dan
  onder  fijn 

gebied ,  en  die  van  Amfterdam ,  om  contrarie  te  doen, 

cgeenfinsen  mogen  verftaen  worden  geoftr
oyeert  of 

geautorifeert  te  fijn.  Enten  einde  eenyegehjk 
 in  wat 

ftate,  digniteit  of qualiteitby  fy,  geeftelijk  en  werelt- 

lijk,de  Magiftraten  en  burgeren,inheemfeenuitheem- 
fe  koopluiden ,  in  alle  verfekertheid  mogen  Wefen  gc- 

ftelt  en  behoed ,  jegens  alle  oneenigheid ,  onruft  of  be- 

roerte ,  die  by  eenige  quaedwillige  fouden  mogen  wor- 
den aengerecht ,  of  gepoogt  worden  aen  te  rechten, 

contrarie  de  Pacificatie,  en  gemene  vrede,  fal  fijne  Ex- 
cellentie en  de  Staten  tot  dien  einde  ,  en  tot  kofte  van 

't  gemeen  Land  uit  het  corpus  en  burgers  der  voorfz 
ftede ,  behalven  alleenlijk  uit  de  gene  die  jegenwoordig 

onder  eenige  vendelen  in  dienft  van  fijn  Excell.  fijn, 
aennemen  terftond  na  de  voorfz  cafferinge  vier ,  vijf, 

oftfooperfonen  tot  fijner  Excell.  ot  Staten  goede  dif- 
cretie ,  de  welke  ook  onder  fo  veel  vendelen  ( maer  ten 

hoogften  tot  vier  )  verdeelt  fullen  worden ,  als  fijne  Ex- 
cellentie of  Staten  fal  gelieven.  Over  Welke aengeno- 

men  perfonen  voor  een  Capitein  geftelt  fal  worden  den 
ouden  Herman  Rodenburg,  den  anderen  Capitein  of 

Capiteinen ,  mitfgaders  de  Bevelhebberen,  fo  dikmaels 
alft  van  noden  wefen  fal,  fal  fijn  Excell.  of  de  voor- 

noemde Staten  van  Holland  met  advijs  vandenBor^ 

gemeefters  van  Amfterdam  eligeren  uit  goede  vreed- 
famigeen  onpartijdige  borgeren,  die  tottcn  tijde vart 

de  publicatie  van  de  Pacificatie  gemaekt  tot  Gent ,  bin- 
nen der  ftede  van  Amfterdam  gewoont  hebben:  alle 

welke  Capiteinen ,  Bevelhebberen  en  knechten,  den 

Coninklijken  Majefteit  als  Grave  van  Holland ,  onder 

het  gouvernement  van  mijn  H  eereden  Pr  ince  van  O- 

rangien,  en  mijnen  voorfz  Heere  de  Prince  als  Stad- 
houder ,  mitfgaders  den  Staten  van  Holland  en  Zee- 

land,  fweren  fullen  gehou  engetrou  te  fijn,  en  de  Pa- 

cificatie binnen  Gent  gemaekt ,  mitfgaders  defe  tegen- 

woordige fatisfadtie,  na  haren  forme  en  inhouden  voor 

te  ftaen,  en  onderhouden  tot  verfekertheid  en  geruftig- 
heid  der  voorfchreven  ftede  als  boven ,  daer  op  voor 

den  Capiteinen ,  Bevelhebberen ,  knechten  of  folda- 
ten voornoemt  refpectivelijk  de  poincren  en  articu- 

len  van  haren  eed  gemaekt  ,  en  gerecht ,  de  welken 

ook  voor  het  fluiten ,  de  Borgemeefters  van  Amfter- 

dam gecommuniceert  fullen  worden ,  ten  einde  dat  fy- 

luiden  mogen  fien ,  ot  de  felve  de  Pacificatie  en  defe  fa- 
tisfactie  niet  en  contrarieren,  fonder  datmen  de  voorfz 

foldaten  in  andere  fake  êenigfins  fal  gebruiken ,  binnen 

of  buiten  der  voorfz  ftede,  of  dat  fijne  Excell.  of  de  Sta- 

ten voornoemt  de  felve  by  caffatie ,  fouden  mogen  ver- 

minderen onder  400  Hoofden,  tenware  byvefwilli- 

gingevande  Magiftraet  der  felver  ftede  van  Amfter- 
dam ,  en  fullen  de  voorfz  vaendelen  alle  maends  betaelt 

worden  uit 't  gunt  binnen  der  voorfz  ftede  ten  behoeve 
van  't  Land  van  Holland  fal  worden  gecollecleert ,  fo 

verre 't  felfde  ftrecken  mag,indien  niet  uit  andere  pen- 

ningen byden  voorfz  Heeren  Staten  te  furneren. 

5.  Des  en  fal  de  voornoemde  ftede  van  Amfter* 
dam  metegene  andere  foldaten  van  fijne  Princelijke 

Excellentie  of  der  Staten  toteeniger  tijd  belaft  wor- 

den ,  ten  ware  den  hoge  nood  van  de  vyand  fulx  moch- 

te  vereyffchen ,  't  welk  ftaen  fal  tot  goeddunken  en 
difcretie  van  fijne  Excellent,  in  welken  gevalle  de  voor- 

noemde foldaten  mede  binnen  de  Stad  fullen  bly  ven , 

en  fullen  de  voorfz  andere  foldaten  al  eer  in  de  Stad  te 

komen ,  mede  doen  den  eed  hier  boven  gementio- 

neert ,  de  welke  ook  haar  Logijs-gelt  van  de  ftaten  ont- 

fangen  fullen,  en  voorts  getracleert  worden  als  andere 
foldaten  in  Holland  ,  en  betaelt  als  boven,  en  fullen 

de  felfde  de  nood  cefferende  wederom  uytgetogen worden  „ 

6 .  Noch  en  fullen  ook  de  voornoemde  van  Amfter- 

dam,  niet  gehouden  wefen  eenige  foldaten  paffagieof 

deurtogt  door  de  felve  ftede  t'accordeeren  dan  by  belie- ven va  n  de  Magiftraet  aldaer. 

7.  En  fullen  boven  dien  tot  meerder  behoed  en 

verfekertheid  der  felver  ftede,  en  vandeinwoonderen 

aldaer,  wederom  opgerecht  worden  de  drie  fchuttery- 
en  in  welke  voor  al  komen  fullen ,  die  gene  die  eertijds 

fchutteren  geweeft  hebben  en  noch  in  het  leven  fijn ,  ift 

eelijke  geftalteniffeen  qualiteit  in  de  welke  fyluyden 

v'ante  voren  waren,  en  fullen  de  vacerende  plaetfen 

vervult  worden  uyt  de  gequalificeerfte  
en  vreedtia- 

migi*e 
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rnigfte  borgereh  fonder  üitneminge  van  perfonen ,  of 
de  felve  gebannen  zijn  geweeft  of  niet  ,  en  dat  by  vier 
perfonen ,  van  de  welke  daer  toe  fijn  Excellentie  of  de 
Staten  voornoemt  twe  borgers  na  haer  welgevallen  ful- 
len  committeren,  en»  de  andere  twe  fullen  by  de  Bojt- 
gemeefters  en  Regeerders  mede  na  haer  welgevallen 
gecommitteert  worden,  de  welke  vier  perfonen  fo  ver- 

re en  dikmael  zy  luiden  niet  konnen  accorderen  ,  ful- 
len vermogen  den  vijfde  daer  toe  te  kiefen ,  en  fo  verre 

fy  in  den  vijfden  ook  niet  konnen  vergelijken,  fullen 
t'elke  reife  als  het  felfde  fal  gefcheiden ,  haer  different met  lotinge  nederleggen ,  en  dit  al  om  des  te  beter  alle 
vrundfchap  en  eenigheid  onder  den  borgeren  te  doen 
wederom  aenwaffen  ,  en  metter  tijd  begroeyen,  fon- 

der dat  het  felvegetogen  fal  worden  inconfequentie, 
of  dat  ymands  gerechtigheid  inde  oprechtinge  en  ver- 
vullinge  van  de  felfde  fchutterye  by  delen  fal  worden 
geprejudiceert. 

8.  En  fullen  alfulx  alle  borgeren  vanAmfterdam, 
fowel  de  gene  die  daer  uit  gebannen,  gedreven  ofby 
haer  luider  eigen  wille  vertrocken  mogen  zijn,  voor 
defe  tijd  vry  mogen  wederkeren,  en  genieten  haerlui- 
der  poort-recht  en  gilde-  recht ,  fonder  dat  hen  ter  cau- 
fe  van  dien  iet]  afgeeifcht  fal  mogen  worden ,  nochte 
fy  luiden  gehouden  zijniet  tercaufe  van  dien  te  beta- 

len, wel  verftaende  dat  fy  luiden  fich  binnen  der  voorfz 
ftede  begeven  fullen  voor  BamifTe  naeftkomende ,  en 
dat  onder  proteftatie  van  non  prejudicie ,  en  onder  dat 
felfde  fal  getrocken  worden  in  confequentie. 

9 .  Dat  de  officianten  die  van  oude  her  komen  tot  fe- 
kere  Ampten  binnen  der  voorfz  ftedezijngeftelt,  in 
den  felven  Ampten  wederom  fullen  treden  en  komen 
fo  verre  de  felve  Ampten  niet  en  hebben  feker  getal  van 
perfonen,  de  welke  gehouden  fullen  zijn  haer  luiden  in 
tijde  van  onraed  en  nood ,  een  jegelijk  op  fijnen  Houf- 
flag  en  quartiere  te  laten  vinden ,  en  niet  op  eenige par- 

ticuliere plaetfen  of  by  derMagiftraten,  welverftaen- 
dedat  ten  brande  en  ter  byte  gehouden  zijn  te  komen 
die  van  ouds  daer  toe  zijn  gedeftineert.  En  fullen  de 
Borgemeefteren  boven  40  perfonen  tot  de  gewoonlij- 

ke nachtwacht  niet  mogen  houden,  de  welke  fullen 
moeten  zijn  bequame  en vreedfamige  perfonen,  tot haer  luider  difcretie. 

10.  Dat  de  Borgemeefteren,Regeerders ,  Schutters, 
Officianten  en  andere  borgers  en  ingefetenen  van  Am- 

fterdam voornoemt,  weerlijke  perfonen  zijnde,den  be- 
hoorlijken eed  fullen  doen  de  Coninklijke  Majefteit als  Grave  van  Holland,  mijn  Heere  den  Prince  van  O- 

rangie  en  de  ftad  van  Amfterdam  onder  de  gehoor- 
faemheid  van  mijn  Heere  de  Prince  gehou  en  getrou  te 
zijn,  mitfgadersalle  poindten  van  de  voorfz  pacifica- 
tien  en  defer  fatisfadtie  t'onderhouden ,  en  alle  geme- ne refolutien  van  de  Staten  tot  de  beleidingevan  des 
gemene  Lands-faken  en  tot  den  gemenen  befte,  de  pa- cificatie tot  Gent ,  en  defe  fatisfadtie  niet  contrarieren- 
de,  na  te  komen,  en  bovendien  den  eed,  fijnofficie, 
dienft  of  Ampt  en  Ordonnantien  daer  op  refpedtivelijk 
gemaekt,  gefamentlijk  den  eed  fijnpoorterfchap,  in- 
woonderfchap  of  van  oudsconcernerende,  in 't  gunt 
de  felfde  niet  contrarieert  de  voornoemde  pacificatie , 

Oorfpronk  der  Nederkndfè  Beroerten, 
cautie  fuffifante,  en  datdenfuccumbant  fijn  keureen 
optie  fal  hebben ,  om  van  de  fententie  tegenshemge- 

ru*  ?  Provoceren »  't  zy  aen  den  Rade  der  Conink- ffe  MaJefteitvan  Holland,  of  voor  de  Coninklijke Majefteits  groten  Rade  tot  Mechelen  ,  raitfraders 
t  pomdt  dat  de  vryheid  en  de  jurifdidtie  fo  civil  als  cri- 

mineel des  Schouts,  Borgemeefters  en  Schepenen  al- daer,  uitgeftrekt  en  vergroot  zijn  ter  zee  en  te  lande 
van  400  roeden  van  13  voeten  boven  de  oude  Limi- 
ten  ,  om  binnen  de  felfde  alle  acte  van  Juftitiete  ex- 

erceren :  welke  poin&en  en  het  effedt  van  dien  voor 
als  noch  gefchorft  blijvende  ,  fullen  ten  principa- le worden  geremitteert  tot  de  decifie  van  de  Generale 
otaten. 

a  '?'  EnJ°  veelbelangt  de  odtroyeby  die  van  Am- lterdam,  ftaende  defe  trouble ,  verworven ,  om  te  mo- 
gen geld  op  renten  nemen  ,  fullen  de  felfde ,  mitfgaders 

het  effect  van  dien ,  en  't  gunt  datter  uit  gevolgt  is ,  blij- ven van  kracht  en  waerde. 

13.  En  aengaende  de  queftie  van  de  Paelkift,  fo fullen  de  voorfz  van  Amfterdam  en  die  van  Enchui- 
fenelkop  haer  goed  recht  blijven,  fonder  daer  in  aen 
de  een  of  de  ander  zijde  verkort  te  zijn  by  defen ,  vol- 

gende de  Pacificatie. 
14.  Dat  mede  de  navigatie  en  negotiatie  dien  vol- 

gende geexerceert  en  gevordert fullen  worden,  foter 
regard  van  de  vreemden ,  als  inwoonderen  der  voorfz 
ftede ,  gelijk  die  altijds  van  ouds  geexerceert  en  onder- 

houden is  geweeft.  Dies  fo  fullen  die  vanAmfterdam, 
om  des  noods  wille  daer  in  fy  zijn ,  gedogen  dat  de  con- 
voygelden  by  die  van  Holland  en  Zeeland  voornoemc 
opgeftelt ,  ofby  gemene  bewillinge  van  den  Staten  op te  ftellen ,  mede  ontfangen  worden  binnen  de  voor- 
fchreven  ftede,onvermindert  haer  Privilegiën  ter  con- 

trarie, en  fonder  dat'tfelve  getrocken  fal  worden  in confequentie. 

15.  Dat  die  van  Amfterdam  fullen  vry  en  ontlaft 
blijven  van  alle  fchulden  en  laften  van  Holland  en 
Zeeland  gemaekt,  federt  den  1  January  anno  1571. 
of  als  noch  te  maken,  tot  den  dage  toe  henluiden  de 
voorfz  fatisfadtie  volkomelijk  geaccordeert  fal  zijn, 
uitgefeid  degene  daer  over  ly  luiden  felfs  geftemt  mo- 

gen hebben.  En  dat  over  fulx  allede  middelen  van 
contributie  *  die  om  te  vervallen  de  voorfchreven  la- 

ften en  fchulden  opgeftelt  fullen  worden,  of  airede  bin- 
nen de  fteden  van  Holland  en  Zeeland,  of  ten  plat- 
ten Lande  loop  hebben,  aldacren  in  de  vryheid  der 

voorfz  ftede,  geen  plaets  en  fullen  hebben.  En  van 
gelijken  fullen  de  uitgewekene  niet  mogen  gequoti- 
feert  of  capitalijken  befwaert  worden  voor  eenige  la- 
ften,of  fchulden  by  die  van  Amfterdam  voor  date  van 
de  fatisfadtie  gemaekt,  wclverftaende  dat  de  voor- 

noemde van  Amfterdam  binnen  de  felve  ftede  een- 
paerlijk  fullen  mogen  omflaen  om  te  vervallen  hare  la- 

ften en  fchulden,  den  iooften  pennink  over  de  onroe- 
rende goeden  aldaer. 

16.  Maer  om  te  vervallen  de  penningen  die  van 
node  fullen  zijn  tot  de  defenfie  van  Holland  en  Zee- 

land ,  mitfgaders  onderftand  van  den  anderen  Provin» 
cien  van  nu  voortaen ,  of  om  voortaen  te  contribueren 

9*J 

Sfci.^^.'KE!?  *5  !  Sü  W ™tte  andere  hdrnaten  van  den  Staten  van BiiTchop  van  Haerlem  daer  in  fal  ordonneren , 
wiens  difcretie  die  van  Amfterdam  hen  gedragenen remitteren  by  defen. 

11.  Dat  alle  der  voorfz  ftede  Privilegiën,  Hand- 
feften,Coftumen,  Keuren ,  Rechten  en  Ufantien ,  de voornoemde  pacificatie  en  fatisfadtie  niet  contrarie- 
rende,  fullen  blijven  in  haer  jegenwoordige  vigeur, 
en  on  vermindert  na  ouder  gewoonte,  uitgefondert de  Privilegiën,  Hand  veften  en  Coftumen,  die  ftaen- 

de en  gedurende  defe  troublen  ,  fonder  advijsvande Maten  van  Holland  verkregen  en  ingebracht  zijn,  de weJke  by  defe  verklacrt  en  gehouden  worden  voor  nul, 
en  van  geendcr  waerde ,  behalven  't  poindt  by  die  van Amfterdam  verworven ,  dat  alle  fententien  by  den  ee- 

rechte der  fel  ver  ftede  gewefen ,  reparabel  zijnde  by der  diffinitive,  hare  executie  hebben  fullen,  onder U,  Deel. 

Holland,  Staetswijfeop'tftukvandecontributien  of ommeflagen  vergadert,  fulx  dat  binnen  der  felver  ftede 
en  hareVryheden  mede  in  trein  gebrocht  fullen  wor- 

den, den  1  Marty  toekomende,  die  middelen  van 
contributien  die  in  de  andere  fteden  en  over 't  gemeen 
Land  fullen  opgeftelt  wefen ,  en  loop  hebben  ten  fine 
voorfz ,  en  fal  voor  de  eerfte  reife  peilinge  gefchieden 
ooktenhuife  van  dejborgerie ,  en  niet  alleen  van  den 
tappers.  En  de  voorfz  Staten  van  Holland  en  Zeeland, 
fullen  de  voorfz  van  Amfterdam  bevrijden  van  de 

voorfchreven  tijd  af,  van'tgunt  fy  luiden  in 't  parti- 
culier fouden  mogen  contribueren ,  ten  aenfien  van 

de  vereeniginge  mette  Generale  Staten  in  refpedte  van 
de  unie  by  hen  luiden  particulierlijk  metten  felven  ge- maekt. 

17.  En  fullen  de  voorfz  van  Amfterdam  van  den 
U  X  XX  voorfz, 

(Fol.  6) 
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voorfz  tijd  af,  te  weten  van  de  leveringe  vandeOfta- 

giers,  ftaen  tot  fulke  vryhcid  en  gerechtigheid  als  zy 

van  ouds  gehad  hebben ,  te  weten :  dat  fo  verre  middel- 
retijd  eenige  contributie  gefchied ,  fy  luiden  daer  mede 

opgehoort  lullen  worden. 
17.  Des  fo  fullen  tot  vervallinge  der  particuliere  la- 

tten en  fchulden  der  voorfz.  Stede  ten  minften  fo  lange 

de  Magiftraet  der  felfde  ftede  'tfelve  geraden  dunkt, 
blij  verwin  weerde  deaccijfen  en  impoftenopte  kleine 

bieren  van  twe  gulden ,  en  nederwaert :  En  op  de  hee- 
ften, vleefch  enkoorn  binnen  der  voorfchreven  ftede 

en  hare  vryheid  jegenwoordig  loop  hebbende  ,  wel 
verftaende  dat  fo  veel  aengaetde  accyfenen  impoften 

van  de  wijnen ,  en  fware  bieren  ,  boven  twe  gulden  fy 

luiden  hen  conformeren  fullen  nadeaccyfen  en  impo- 

ften, volgende  d'ordonnantie  dies  aengaende  gemaekt 
18.  Dat  die  van  Amfterdam  niet  en  fullen  toteeni- 

gen tijd  verbieden  of  verhinderen  't  uitvoeren  van  het koornuitde  felfde  ftede,  weiver ftaende  dat  fy  luiden 

fullen  mogen  behouden  tot  hare  provifie  fo  v«el  5  als  de 
voorfz  Staten  in  hare  difcretie  fullen  bevinden  te  be- 
horen. 

19.  Dat  mede  den  borgeren  en  inwoonders  der 
voorfz  ftede  en  van  de  vryheid  van  dien ,  fo  Geeftelijk 

als  wereltlijk,  mitfgaders  de  Collegien,  Cloofteren, 
en  andere  Gods  huifen  aldaer  zijnde, in  conformité 

en  nauitwijfen  der  pacificatie  fullen  mogen  aenveerden 

metter  daed  en  behouden  alle  hare  goederen  in  Hol- 
land en  Zeeland  gelegen, fo  roerende  als  onroerende 

partyen  en  credijten  ,  fonder  dat  van  node  fal  wefen 

daerom  te  verfoeken  en  t'obtineren  eenige  vorder  or- 

donnantie in  't  generael  of  particulier ,  niet  jegenftaen- 
de  eenige  bevelen  ter  contrarien  den  Ontfangers  van 
de  confifcatien  of  anderen  gedaenofals  noch  te  doen, 
by  wien  dattet  zy. 

20.  Enten  einde  alle  oorfaken  van  diflenfie,  ge- 
fchil  en  ongemak  ,  behoed  en  geprecaveett  mogen 
worden  ;  fo  fal  den  Officier  der  voorfchreven  ftede 
van  Amfterdam  ,  niet  vermogen  jemand  tecauferen 

tercaufe  dathy  jemand  uit  fake  van  eenige  van  beide 
der  Religiën  of  exercitie  van  dien  mee  woorden  of 
met  werken  foude  hebben  geinjurieert  of  geirriteert,of 

met  gelijke  acte  ter  caufe  van  de  voorfchreven  Catho- 
lijke  Roomfe  Religie  gefchandalifeert ,  ten  ware  al  vo- 

ren by  de  ondergenoemde  perfonen  de  informatie  des 
Officiers  doorfien  en  gevifiteert  zijnde,  verklaertfal 
worden  dat  de  voorfchreven  perfonen  jemand  ter  cau- 

fe van  de  voorfeide  Religie  refpectivelijk ,  of  exercitie 
van  dien  foude  hebben  met  woorden  of  met  werken 

geinjurieert,  of  met  gelijke  acte  uit  caufe  der  voorfz 
Catholijke Roomfe  Religie  gefchandalifeert.  Tot  wel- 

ken fine  fijn  Excellentie  of  Staten  van  Holland,  fullen 
committeren  twe  burgeren  na  haer  geliefte.  Infgelijx 

de  Burgemeefteren  van  Amfterdam  twe  perfonen  me- 

de na  hare  geliefte  ,  de  welke  t'elkenmael  fy  luiden niet  konnen  accorderen  ,  fullen  tefamen  den  vijfden 
kiefen,  uit  de  notabel fte  en  vreedfamigfte  burgeren 

tot  den  dage  van  de  pacificatie  in  de  ftad  geweeft  heb- 
bende. 

21.  Dat  allen  den  genen  die  binnen  Amfterdam 
fullen  willen  komen  of  voor  eenen  merkelijke  tijd  refi- 

deren,  fullen  fweren  t'onderhouden  de  pacificatie  en 
defefatisfactie,  ten  minften  fo  lange  als  fy  luiden  hen 
binnen  der  voorfz  ftede  onthouden  fullen. 

22.  En  ingevalle  eenige  burgeren  der  voorfz  ftede, 
van  wat  ftate ,  qualité ,  of  conditie  hy  2y,  uit  diffidentie 
of  andere  oorfaken  fullen  willen  vertrecken  metter  wo- 
nc,  in  andere  plaetfen  van  Holland  ,of  daer  buiten ,  dat 

fy  luiden  't  felfde  fullen  mogen  doen  fonder  eenig  belet 
of  hinderniffe  ,  den  welken  in  fuiken  gevalle  volgen 
fullen  hare  meubelc  goederen ,  mitfgaders  de  vruchten 
en  inkomften  van  hare  andere  goeden,alle  welken  goe- 

deren fy  luiden  behouden  fullen  of  mogen  verkopen, 
vervreemden,  endoen  verkopen  en  doen  vervreem- 

den ,  fonder  om  't  voorfz  vertrek  of  vervoeren  der 
voorfz  goederen ,  vruchten  en  penningen  daer  van  ko- 

mende ,  iet  te  gelden  by  maniere  van  contibutie  of  im- 
pofitie.  En  dit  al  behouden  't  recht  van  exue  der  plaet- 

fe  't  felve  competerende  ,  en  ten  ware  hem  jemand 
voegde  by  den  vyand. 

23.  Voorts  alfo  die  van  Amfterdam,  om  te  doen 
cefferen  alrehande  calange  geprefenteert  hebben ,  alle 
't  werk  van  haer-luider  gouvernementen,  gevolgen 
aenkleven  van  dien  te  verantwoorden  voor  de  Gene- 

rale Staten ,  of  voor  den  Rade  van  Staten ,  en  de  voorfz 
Staten  niet  en  verftaen  dateenige  accufatie  foude  mo- 

gen gefchieden  van  't  gunt  in  Holland  gefchied  foude 
zijn,  en  van  perfonen  hem  hier  in  Holland  onthou- 

dende extra  provinciam ,  als  wefende  jegens  de  privile- 
giën van  de  Lande,  en  directelijk  jegens  de  pacificatie 

tot  Gent ,  fo  is  dat  fijne  Excellentie  en  Staten  van  Hol- 

land voornoemt ,  alle  de  accufatien ,  querë'len ,  en  mo- leftatien,die  jegens  eenige  van  Amfterdam,  hare  we- 
duwen of  erfgenamen  en  dienaers  fouden  mogen  ge- 

fchieden ter  caufe  van  't  voorgaende  gouvernement  der 
felver  ftede  gevolg  en  aenkleven  van  dien ,  hebben  ge- 
fufpendeert  ert  fufpenderen  by  defen,  ten  tijde  dat  op 
hetrefort  van  den  groten  Rade  byde  Generale  Staten 
volgende  de  voorfz  pacificatie  gedifponeert  fal  zijn. 

24..  Alle  welke  voorfz  poincten  en  articuien  vanfa- 
tisfactie,  fal  zijn  Excellentie  en  Staten  van  Holland  en 
Zeeland  doen  avoyeren,  byhare  Geaffocieerde,  met 
belofte  dat  fy  luiden  daer  tegens  niet  doen ,  doen  doen, 
noch  gedogen  fullen  daer  tegens  gedaen  te  werden  , 
directelijk  of  indirectelijkin  eenigerwijfe  of  manieren. 
Sullen  ook  de  Generale  Staten ,  mitfgaders  de  Staten 
vandeftad  en  landen  vanUtrccht,doen  requirerenom 
alle  de  felfde  poincten  te  advoyeren,mede  te  befegelen. 

Aldus  gedaen  en  gefloten  op  den  achtften  Februa- 
ryAnno  1578.  en  tot  meerder  vaftigheid  by  den  Sta- 

ten van  Holland ,  fo  uit  den  naem  van  fijne  Excellentie, 
volgende  hare  fpeciale  procuratie-  alsyoor  hem  fel  ven 
befegelt,  en  by  den  Gedeputeerden  van  mijn  Heeren 
de  Staten  van  Utrecht  als  IntercefTeurs  en  getuigen ,  en 
byde  voorgenoemde  perfonen  getekent,  Enwason- 
dertekent  Reinier  Cornelifz,  Reinier  Heindrixjz ,  Adri- 
aen<vander  Mij  Ie ,  J  an  Vecht  er fz,  Jacob  Cantert  Per- 
Joon  y  Arentb  Bouwer  >  Jan  Micbiel  Loefz.  Jan  Ferjijn* 
Adriaenvan  Zuilen  *  Loufvaader  Haer  t  Frans  Botb, 
f  kris  Tbin. 

FY€:boo?f3  fattffiratte  alDus?  oefïotcn  3ünDe  /  toaffej: 
*^  grote  bujfenap/  bpfonDerbpDe  uitgetoebeneban 
3ilmfierDam  /  öie  nu  toeDerom  met  goeDe  berfebert*  (Fo1 fietD  binnen  Der  fiaD  motoren  bomen/  m  toarenmet 
menicöte  tebcfer  tijb  inDen  ̂ age/riepen  afö  fp  De  <t5t* 
DeputeerDe  ban  Strecfjtfagen/  of  Daer  ben  Die  in 't  ge- moet  guamen/  falig  3tjnöe  b?ebemaner0/  (febeto* 
nenDe  De  felbe  grote  renerentie  en  renenen  ban  blp* 
ferjap :  na  't  fluiten  ban  befelbe/  bebben  be  Staten  ban 
^ollanb  een  fteerltjhe  maeltijb  laten  bereiben  in't  ©of* benoptemeebt/  altoaer  fpDe  <©eDeputeerDe  ban  be 

Staten  ban  ötreebt  öeöen  noben  /  en  '$  abonög  goeDé tiztt  aen  Deöen  /  fpDeDen  De  felbe  oob  befroperenban 
aUebcgeöane  boften  in  De  öerberg/  niet  toillenDeDat 
fp  iet  alDaec  betalen  fouDen. 

^e  Staten  ban  ̂ ollanD  fcDttbenoofeterftonDaert 
DendBoubetneur&onop/  mitfgaberg  aenDenCapi* 
teinenin'tiegerboo?  2flmfrerbam/  Dat  De  fane  tuffen 
benluiDenen  Die  ban  SfimfierDam  geactojDeerttooag/ 
enDatfetotbien  etnDe  aen  beniuiDcn  fonDenDel^eere 
«loban/l^eerenan  ^cbagen  en3flelb?ec&t€omelif5. 
2Surgemeefter  ban  Stlbmaer  /  Die  öenluiben  ban  Bare 
memnge/boe  fpïuiDeu  en  bare  folDaten  ïjae?  bo?De?  fou* 
Den  bobben  te  Dragen  b?eber  bericfjt  Doen  fouDen  /  Daer 
nafpöenfouDen  bebben  te  reguleren»  <©en  20  Jpeb?. 
3ünbe<®fragier#ban  acmftecDam  geconbopeertboo? 
eenige  foiöatcn  ban  ̂ $onop  in  Den  l&age  geftomen  /  en 
Den  z  6  Der  felber  maenD  5jjn  De  <föeDeputeerDen  ban  Ds 
Staten  ban  ̂ ollanD/mitfgaDertf  oob  De  «BeDeputeer* 
Den  ban  De  Staten  ban  ötrecfjt  boojf5/  ten  berfoefee 
ban  De  booanoemDe  Staten  ban  IgollanD  tot  3Cmfrer* 
Damberfcbenen/  altoaer  boo?t$  DefabctotgoeDenef; 
fecte  geb20cbt  i$f  /  en  i$  Daer  na  öet  leger  boo?  2ïm1ler* 
Dam  opgeb?often/  en  fyn  boo?tJS  alle  berDinDeringcn 
cnbeletfelenafgeDaen. 



«57»- Öoripronk  der  Nederlaiidfc  Beroerten. ju* 
gil  't  boójgaenbe  25och  ficbbcn  top  berbacl  ge* 

macht  bat  ben  €ertë-Dertog|Batf)ia.e7  bertepferg 
bjoeber  totSCnttoerpenöeerljjft  üigeöaeltiS  getoeeft/ 

ÏSKï'  Dcn  i!  JWWwWr  be$  jaerg  1577»  toectoacïjtenbe 
nemia*  alDa^  "*#  öe  tcfolutw  ban  ben  Staten  «©eneracl/ 
*i&  oiu  nopenbe  't  «Boubemement  45cnecaeï.  Met  op  30" 
JJ*  bete  biberfe  ftoarigïjeben  geballen  en  't  ïanö  fcfjecn 
«mr.  bunagebeelttebjefen/  toant  eenige  b?eben  befaften 

bóo?  oen  €crti$-Dertog  /  anbere  boo?  ben  hertog  ban 
SOnjou/  eenige  anbere  meenben  men  beöoojbe  ficb 
teeberte  berb2aóen  met^ongian/  fonberlinge  alf; 
men  berftonb  bat  be  J^eecc  ban  belieg  af  ftomen  fou- 
bé  uit  eSpangicn/  metlaft  ban  ben  «tonton.  &on 
gjan  en  liet  ooft  niet  /  0002  5011  toegebane  en  ooebgun* 
fttae  bit  bier  banttoebjacljt/  fobeel  tjp  mocfjt  aente 
Dlafen/  in  boegen  bat  öetfeec  feltfacm  en  gebeelt  in 
't  ïanb  (tonb  /  baer  toe  feer  beel  ftolp  be  afguntfigïjeib 
lic  bele  peeren  b:oegen  tot  ben  J&ince  ban  «Ocangien/ 
niet  mogenöe  lijben  bat  bP  onbéc  be  gemeente  fo  toatf 
bemint/  ombatfe  merftten3üneoprecbte  affectie  tot 
bc  toelbaert  ban  ben  £anbe.  <£e#2inceban  <©ran* 
gienmerftteooft  befe  afgunftigïjeib  tot  bcm  feer  toel/ 
maer  ÖP  en  liet  fulr  niet  eens  blijfttn  /  foeftt  in  alle  ma- 

nieren 3ijn  bitterfte  partpen  te  toinnen/  boeft  alfobp 
tod  fag  bat  befe  oneenigljetb  Ijetïanbfeerfcliabelijft 
toaoV  enbatbebpanb  baermebe  fïjnp20füt  boenbe/ 
't  lanb  ten  laetftcn  baer  0002  ten  rutne  foube  geraften/ 
IjeeftöP'tfelbe  totbcrfcljeibcn  ttjben  geremonftreert/ 
aenmerftenbe  ooft  bat  ben  <£erttf-[icrtog  iBattjiaö 
grote  ftleinigöeib  gcfcljieben  foube  bp  albien  bP  tot  bet 
«Boubecnement  «Bcnerael  niet  en  toerbe  geaccepteert/ 
na  bien  OP  ontboben  3ijnbe/  öcm  fo  getoilliglüft  babbe 
albier  laten  binben/  bat  ooft  be&eifer  met  groot  fon- 
bament  en  reben 't  felbe  niet  teel/ maer  bet  felbe  boo£ 
eengrote  ontoaerbigbeib  /  berfmaetneib  /  en  injU' 
rie  foube  nemen/  fjoetoel  synen  b?oeber  fonber  $im 
confentenboo2toetenbu$  berre  geïjanbelt  Dabbe  /  en 
ÖP  üeber  ge&ab  öabbe  bat  ïjet  felbe  niet  gefcDieb  en 
toace.  &o  itf  bet  abbijö  ban  ben  fclben  $2ince  getoeeft 
bannen  bel)002be  metten  «Êectfljcrtogte  oberftomen/ 
na  bien  be  falie  trnö  berre  raas  gcb:ar li t  /  albuüS  ifmen 
befig  netoceftom  bearticulenbaerop  men  ben  felben 
<£ertföertog  foube  ontfangen  te  refumeren/  hit  ten 
laetftcn  3ijn  gerefolbcert  /  en  Ijebben  be  Staten  «Bene* 
raelben  17  ̂ ecemb.  gecommittert  bep?elaten  ban 
^.«Becrtriiiben  en  ban  jfêarolleg/be  fêfejtog  ban3fie2; 
fchot  en  ben  25aron  Jprefin  om  bp  ben  <£ert$-tjcrtog  te 
reifen  tot  3Cnttoerpen/en  Bern  aen  te  bieben  begeconci* 
Ri eerbe  artictilen/  baer  op  3p  bem  alö  <0ouberneur  ett 
Captain  «Benerael  te  b?eben  toaren  te  accepterende 
€ertjSljettog  be  felbe  gebifiteert  Ijebbenbe/  beeft  be 
felbe  na  bcliberatic  geaccepteert  en  aengenomen/  be 
peeren  Staten  «Bencraeï  bebanftenbebanbeeerebie 
fpftembeben/  boo2tö  beeft  Ijpbem  gep2epareertóm 
na  23:uffcl/  baer  alleiS  bat  tot  3ijnber  ontbalinge  bien- 
lijft  mibbclretHb  op  't  alber  ftoftcliji'lte  en  triumpfjan* 
(lc  mogelijft  toa^  /  gereet  en  toegemaeftt  toerbe/  tegen 

ben  18  gianuarp/  't  toelft  ben  bagtoaö  tot  3tjneiri' 
Bomde  gebcdineert:  bearticulcn  baeropgpontfan- 
gen  foube  bier  ben  boaren  befe  nabolgenbe. 

ntim.    AEngefien  de  tegenwoordige  ftaet  der  Nederlan- 
ttoacc  •"■Jen,  mits  het  onverwacht  vertrek  van  den  Heere 
D  ö*      Don  Jan  van  (Dodenrijk ,  op  welk  de  Staten  genoeg 
t  roa     ver^'aert  hebben  alles  wat  tot  hunne  juftificatie  dienlijk 

jatiajJ  is,  en  tot  blijk  van  hetoogelijk,  d'welk  fijn  Hoogheid 
«i?cl^J  ̂ Jne  getrouwigheid  in  't  refpeótvan  den  Conink  aen doet ,  en  de  reverentie  des  voorfz  Heere  Don  Johan 

diemen  begeerde  te  continueren,  achtervolgende  fijne 
aenneminge  totten  gcneralen  Gouvernemente  vanden 

n'acl  C'  Landen  van  herwaers-over.  Gemerkt  ook  d'afwefen bi  bc     van  den  Conink  onfen  Heere,  info  verden  Landen, 

ïuötn   by  de  welke  men  niet  gevoeglijk  eenig  acces  en  kan 

t'ctl^  krijgen,  ook  mede  dat  fijne  Majefteit  den  voorfchre- (;r,      ven  Don  Jan  bewilligt  heert  verlor  om  uit  defe  Lan- 
den te  mogen  vertrecken,  gelijk  defelve  Don  Johan 

by  fijne  brieven  van  den  vijfden  Septembris  1577. 
heeft  gefchreven  ,  en  dat  fijn  Majefteit  de  Landen 

II.  Deel. 

nn  ig 
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foude  verfien  ,  Vün  eenen  anderen  Gouverneur  vah 
fijnen  bloede :  en  want  nu  mijn  Heere  de  Aerts-hertog 
Mathias  ,  Broeder  van  den  tegenwoordigen  Keifera 
Neve  en  Swagervan  fijne  Majefteit ,  en  daerom  van 
wettelijken  bloede  des  Huis  van  Ooftenrijk,  eri  feer 
naer  beftaende  den  felven  Conink  onfert  Overften 
Heere  ,  hem  tegenwoordelijken  vind  in  defe  Lan- 

den :  om  dan  te  fchouwen  en  verhoeden  de  confufie 
daer  in  de  Staten  hen  fouden  mogen  vinden  gera- 

ken, blijvende  langer  fonder  Hooft  van  bequamerqua- 
liteit,  tot  hunderbeleidinge,  teneinde  ook  om  voor 
te  komert  en  te  beletten  alle  liftige  practyken  en  la- 

gen van  andere,  dewelke  mogelijk  hen  foudert  wil- 

len behelpen  t'hunnen  voordele ,  mette  gelegentheid 
deriwarigheden  daer  in  hen  defe  Landen  nu  zyn  vin- 

dende, fo  ten  achterdele  van  de  Catholijke  Roomfe 
Religie,  als  der  behoorlijke  gehoorfaemheid  van  fij- 

ne Majefteit ,  waer  in  defe  Provinciën  begeren  te  vol- 
herden.  't  Heeft  den  Staten  Generael  geheel  nodig 
gedocht ,  te  onttangen  en  te  bidden  den  voorfeiden 
Heere  Aerts-hertog ,  dat  hy  foude  willen  aenvaerden 
't  Gouvernement  Generael  van  defe  Landen ,  by  pro- 
vifie  en  onder  't  welbehagen  en  aggreatie  van  fijne 
Majefteit ,  alfo  men  den  ielven  op  't  alderfpoedigfte 
daer  toe  fal  verbidden,  behoudelijk  dat  defelve  Aerts- 

hertog  approbere  ,  gelove  en  befwere  t'onderhou- den  de  Pacificatie  van  Gent ,  en  te  handhaven  en 
doen  handhaven  ,  in  de  Landen  van  herwaers-over 
de  exercitie  van  de  Roomfe  Catholijke  Religie,  vol- 

gende den  inhouden  van  de  Pacificatie  van  Gent ,  aen- 
vaerdende  ook  de  volgende  conditien  die  by  den  Sta- 

ten worden  bevoorwaert  :  Gemerkt  de  abuifen  of 
misbruikingen  der  Gouverneurs  Generael,  uit  Span* 
gien  gefonden,  op  datmen  een  yegelijken  mag  ver- 
lekeren  van  allen  twijffel  en  fwarigheid ,  diemen  voor 
den  toekomenden  tijd  foude  mogen  hebben  ,  totte 
meefte  en  vafte  vrede  en  rufte  defer  Landen,  aen  welke 
hangt  de  behoudenilTe  der  voorlchrcven  Roomfe  Ca- 
tholyke  Religie ,  en  de  behoorlijke  gehoorfaemheid 
van  fijnder  Majefteit. 

1.  Sofal  dan  de  voorfz  Aerts-hertog' als  Luitenant van  den  Coning,  en  Gouverneur  van  defe  Landen, 
fweren  de  Coninklijke  Majefteit  als  Souverein  Heere 
en  natuirlijke  Prince  van  defe  Nederlanden,en  tot  dien 
den  Staten  Generael  gefamentlijk,  tot  behoudeniffe 
van  de  fel ve Nederlanden. 

2.  Van  gelijken  alle  andere  Gouverneurs  fo  wel 
van  de  Provinciën  als  yan  de  Steden ,  daer  volgende  de 
Privilegiën ,  Gouverneurs  mogen  zyn ,  en  gewoonlijk 
zyn  te  wefen ,  item  alle  Colonellen ,  Capiteincn ,  Sol- 

daten ,  of  Officieren  ,  fullen  ook  eed  doen  den  Conink 
haren  Overheere  en  natuirlijken  Prince,  onder  deri 
Gouverneur  Generael  in  den  name  des  Coninks  en 
den  yoorfchreven  Staten  Generael ,  tot  behoudeniffe 
defer  Landen. 

3.  Dewelke,  gelijk  mede  den  Gouverneur,  hun 
verbinden  fullen ,  tot  of  aen  depoiniften  hier  naver- 

klaert,  en  fpecialijk  tot  d'onderhoudinge  van  alle  en  el- 
ke Privilegiën,  Rechten,Gcwoonten  en  Coftumen  des 

lands,  om  die  weder  op  te  richten,  reftabilieren ,  wach- 
ten en  onderhouden  onverbrekelijk  fo  wel  de  generale 

als  particuliere. 

+.  Item,  dat  hy 't  Land  fal  gouverneren  meteenen Rade  van  State ,  en  nominatie  van  de  Generale  Staten, 

d'welk  fullen  wefen  ingeboorne  van  den  Lande ,  daer 
toe  bequaem  en  gequalificeert ,  getrouwe  en  goede  Pa- 

triotten ,  niet  wefende  ambitieus  of  gierig,  en  boven  al 
niet  hebbende  deelachtig  geweeft  in  de  voorgaende 
partialiteit  en  troublen  ,  geleerde  en  geëxperimenteer- 

de ,  fo  wel  in  't  feit  der  Politie ,  als  der  Oorlogen. 
5.  En  alle  faken  diegeftelt  fullen  zyn  ter  deliberatie 

van  den  voorfchreven  Rade,  fullen  gefloten ,  gerefol- 
veert  en  gedecreteert  worden ,  by  mceften  gevolge  van 
opinienofftemmen  van  den  felven  Rade,  fonder  dat 
de  voorfeide  Gouverneur  hem  fal  mogen  behelpen 

met  eenigen  achter  of  ftcreten  Rade. 
6.  En  indien  men  bevind  eenige  van  de  voorlz 

Rade  of  andere,hebbende  officien.ftaende  ter  difpofitle 

5! Ut  t  van 



gig Het  twaelfde  Boek. 

57: 

yan  den  Conin|c ,  hun  te  d^genjn  hun  officien.anders 
dan  't  betaemt ,  dac ,  tcn.verioeJce  van  de  Generale  Sta- 

ten,  met  kenniflc  van  laken, daer  in  wettelijk  fal  voor- fien  werden. 

7.  p.e  provifie  van  de  officien  die  den  Conink  al- 

tijds  hebben  toegekomen ,  /uilen  by  den  Conink  blij- 
ven, wel  verftaende  nochtans  datmen  den  Conink  fal 

bid  Jen  dat  hem  believe  te  verforgen  bequameenge- 

quaUfiqeerde  perfonen ,  volgende  het  vierde  voorgaen- 
de  articuf  Remitterende  alle  andere  Remonflran- 
tien,  beroerende  de  voorfz  Staten  en  officien,  totte 

toekomende  vergaderinge  van  de  Staten  Generael 

voJgende  de  Pacificatfe  ven  Gent. 
8.  Dat  de  voorfz.  Gouverneur  en  Raden  niet  ge- 

wichtig en  fullen  doen  nochte  uitrichten ,  degenerali- 
t.eit  aengaende  of  betreffende :  namentlijk  beden,  en 

lichtinge  van  gelde,  brekinge  van  vrede  of  oorloge, 
aliantien  ,  confederatien  met  uitheemfe  Princen  of 
volkeren,  of  andere  diergelijke ,  fonder  confent  van  de 

Staten  Generael :  ja  en  fal  ook  niet  mogen  maken  eeni- 
ge  Placcaten  of  Ordonnanrien  (inbrengende  eenige 
nieuwe  gewoonten  en  gebruiken)  fonder  daer  op  te 

hebben  het  advijs  en  goeddunken  van  de  Staten  Gene- 
(Fol.  8.)  raeldaer  op  wettelijk  vergadert,  refpe&ivelijk  in  elke 

Provincie ,  na  't  gebruik  der  felver ,  felfs  van  de  Staten 
Generael,  ift  nodig, 

5>.  Dat  hy  alle  brieven  die  hyontfangenfal,  eenig- 
fins  den  Haet  des  Lands  betreffende ,  gehouden  fal  we- 

len den  Raed  deelachtig  te  maken  of  te  communice- 
ren, om  hy  Hemmen  of  opinlen  daer  op  te  worden  ge- 

ad  vifeert  en  gerefol  veert  na  behoren. 
io  Dat  inden  voorfz. Rade,  nieten  falgehaqdelt 

worden ,  ten  zy  dat  de  meeHendeel  van  den  Rade  daer 
tegenwoordig  zijn. 

1 1 .  Dat  alle  de  aóten  en  depefchen  in  den  Rade  ge- 
dacn  ,  geparaphreert  fullen  werden  by  een  van  de 
Raedsheeren. 

1 2.  Dat  den  voorfz  Gouverneur,  volgende  de  paci- 
ficatie van  Gent,  en  eeuwig  ediót,  wederom  oprechten 

fal  alle  en  elke  Privilegiën  ,  ITfantien  en  Coftumen , 
diemen  fal  konnen  bewijfen  gevioleert  en  gebroken 

geweeH/ofby  kracht  en  geweld  afgefchatt  ofte  niet 
gedaen  te  zijn. 

13.  Dat  de  Staten  vergadert  fullen  blij  ven,  fo  lange 

het  hen  goeddunken  en  van  node  wefen  fal ,  totbelei- 
dinge  van  de  faken  van  den  Lande ,  en  dat  de  voor- 

noemde Stapen  Qenerael  fullen  mogen  t'famen  komen 
en  vergaderen  t'elken  reifeen  Honden  alflhep  belie- ven fal. 

14..  En  dat  ten  verfoeke  vaneenige  Provinciën  of 
Landen ,  om  eenige  faken  van  gewichte  ald,aer  voor- 

vallende, om  de  wclkemen  foude  moeten  generalij  k 

óf  in  't  gemeen  vergaderen ,  de  andere  Provinciën  ful- 
len mogen ,  ja  felfs  moeten  vergaderen,  fonder  daer 

opte  verwachten  vorder  bevel,  confent  of  verlof  van 
den  voorfz.  (fjouverneur. 

1 5.  Van  gelijken  de  Staten  particulier  van  elke  Pro- 

vincie, fullen  mogen  vergaderen  >  t'allen  tijden  en  lp 
dik  en  rnenigmael  alft  hen  believen  fal 

1 6,.  Dat  de  pacificatie  van  Gent  fal  onderhouden  en 
geraaanteneert  werden  in  alle  en  elke  poincten  en  arti- 
culen  ,  fonder  die  te  mogen  breken  noch  violeren,  on- 
^er  wat  fc^n,  of  pretext  het  zy. 

1 7.  Dat cle  Gouverneur,  fijn  prdinaris  guar^e  ojt be- 
waringje  fal  hebben  van  Archiers  en  Hellebaerdiers  y 
van  Nederlanders,gelijk  gehad  hebben  andere  Princen; 
yan  den.  bloede  Gouverneurs  deler  Nederlanden,  en 
willende  de  felve  om  eenige  extraordinaris  oprfake 

yermeexdexeji ,  fal  't  felve  moeten  gefchieden  by  goed- 
dünkenei?;  advijs  van  de  voorfz  Sjtaten: 

lS.  "Ij^atde  Gouverneur  en  die  van  fijnenRafle  ,  by 
advij'fe  van  de  voorfz  Staten  fullen  Hellen ,  denGener 
rael  van  den  leger ,  of 't  flooft  van  den  volke  vanpp/- 
loge ,  fo  ter  zee  als  te  lande  ■>.  Admirael  of  Generael  van 
de  ruiterve ,  Maerlchalk  van  den  legere,  Colonelleaen 
ongelijke  Amptejï  en  Staten  van,  importantie, 

19.  Dat  hygeen  extraordinaris  volk  van  oorloge,  te 
voet  of  tejpaerdc  en  fal  mogen  lichten  of  aennemen,ten 

zy  by  bewihingevan  ,-de  Staten  ,  en  geen  ftedep  met 
garruiben  belallen  dan  met  advijs  van  .de  Staten  ,  en 
ióndex  daer  op  gehoort  te  hebben  de  Heden  daer  men 
de  garnifoeneu  foude  willen  leggen,  navolgende  de 
Privilegiën  van  den  felven  Heden ,  ten  ware  om  hoog- 

dringende en  openbare  nood. 
lo.  Dat  hy  geen  Gouverneur  Hellen  en  fal  over  eeni- 
ge Provincie,lbnder  raed,ad vijs  en  confent  van  de  {elv^ 

Provincie,  en  byfonder dat  indien eenigfins  mogelijk 
zy  ,  fuik  een  Gouverneur  fijn  refidentie  houden  fal  in 
de  felve  Provincie,  en  aldae-r  gegoed  en  geer  ft  wefende> 
of  dat  hy  ten  min  Hen  de  Provincie  aengenaem  zy. 

21.  Dat  hy  in  tijde  en  faken  van  oorloge,  alle  ge- 
wichtige faken  handelen  en  uitrechten  lal  met  den. 

voorfchrevcn  Raed  van  State ,  daer  toe  of  over  ge- 
roepen den  Raed  van  oorlog  of  krijgsraed  ,  welken 

raed  van  oorlog  fal  opgerecht  of  geHehr  worden  van 
perfonen  den  Generalen  Staten  aengenaem  wefende. 

2z.  Dat  alle  de  penningen  van  de  Staten  komen- 

de ,  lullen  geadminiHreert  worden  by'tbeleiden  van 
de  voprfchreven  Staten  ,  of  by  den  genen  die  zy 
daer  toe  ordineren  fullen ,  latende  de  domeinen  en 
fin  an  tien  des  Coninx  bedienen,  gelijk  tot  noch  toe  is 
gefchiedjom  niet  te  begaen  tegens  de  autoriteit  des  Co- 

ninx, en  fo  bevonden  word  dat  anders  betaemt,  fal 
mogen  vertoont  werden  ,  fo  wel  tegenwoordelijk, 
als  op  de  vergaderinge  der  Staten,  als  in  de  pacificatie van  Gent. 

2  3  Dat  de  Staten  fullen  mogen  aenvaerden  de  offe- 
ren en  prefentatien  gedaen  by  den  naburigen  Conin- 

gen  en  Princen  of  aenleggende  Provinciën  en  Heden  , 
indien  des  nood  zy ,  byfonder  fomen  den  Staten  oor- 

log aeqdoetj  en  't  gene  de  welk  zy  airede  aengevoerr. hebben  of  aenvaerden  fullen,  fal  bondig  blijven ,  en 

de  Gouverneur  voor  goed  vinden,  en  voor  fulx  't  felve onderhouden  en  handhaven, 

24.  Datmen  tegen  de  gene  die  de  wapenen  hebben 
aengenomen  tegen  de  Staten,  en  den  Vaderlande ,  en 
die  de  zijde  van  Don  Ian  gevolgt  hebben ,  ten  tijde 
van  deCe  JeHe  rroubelen ,  procederen  faj  by  wegen  van 
rechte :  fonder  dat  den  voortgank  en  executie  van  dien 
belet  of  opgehouden  worde ,  op  dat  nu  voortaen  nie- 

mand en  z,y,  die  hem  vervordere  te  turberen  degemei- 
ne  ruHe  en  welvaert ,  behalven  en  uitgefcheiden  de  ge- 

ne die  verfaeht  hebben  wederom  te  keren  %  pf  die  be- 
waerheden  konnen  datzy  by  den  voorleiden  Don  hn 
rnifkid,  of  tegen  haren  wille  weg  geleid  zijn ,  van  wel- 

ke pnfchulden  of  excufatien  de  kenniffe  fal  Haen  o£ 
cpmpereren  de  voorfeide  Staten  Generael ,  mits  datlè 
lullen  moeten  wederkeren  binnen  den  tijde  by  de  Sra- 
ten  Generael  daer  toe  te  Hellen  of  prengeren. 

2 f.  Dat  de  kaHelen  als  noch  niet  afgebroken  en 
nochtans  geconfenteert  zijnde  afgebroken  te  worden  » 
fullen  metterdaed  worden  gedcfmanteleert,  of  afge- 

worpen fonder  eenig  tegenfeggen,  en  aengaende  de 
ander  kaHelen  0f  foldaten,  daer  van  men  beforgt  of  bc- 
vreefl  mpgte  werden,te  dienen  totte  verdruckinge  van 
de  Landen,  fal  daer  af  geordineert  werden  met  advij- 
fe  van  de  Generale  Staten ,  achtervolgende  de  pacifi- catie van  Gent. 

26.  En  gcneralijk  en  fal  geen  onderfoek  gedaen 
werden  pf  vermaen  gefchieden  van  eenige  voorlg- 
dene.  faken,,  of  eenige  in  de  laetfle  troublen  ge* 
fchied,  of  toegekomen  ,  maer  fullen  begrepen  zijn. 
en  blijven  ,  onder  de  generale  vergetinge  van  de 

pacificatie  van  Gent,  uitgenomen  die  vervat  zijn  in'c 
25  articul. 

27.  En  fal  fijne  Hoogheid  voor  aengenaem  hebben 
en  handhaven,  als  wel  gedaen,  fonder  daer  tegensta 

komen  in  eenigerley  wijfe  of  manieren ,.  alle  't  gene  by 
de  Generale  Staten  is  gedaen,  geordonneert  of  gede- 
creteertgeweeH,  federt  den  vertrecke  van  den  voor- 
feiden  Heere  Don  Ian  op  't  kafteel  van  Namen,  en  fal- 
men  den,  Conink  bidden  dat  hem  believe  defgeiijken 
te  doen. 

28.  Salpok  de  Heere  Aer^s-hertog  alle  naetfligheid, 
doen  by  fijne  Keiferlijke  Majefleit,  deKeurvorHen 
en  andere  Potentaten  vanden  heiligen  Rijke,  dat  zy 
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Oorfpronk  der  Nederland^  Beroerte!*. 
by  den  Conink  önfcn  fouverainen  Heere  ,  bcCorgetil^bjk\)mtcbmonm/etitèbttfO(:hmmiattUitétttt 
door  alle  andere  middelen  het  haeftig  vertrek  des  voor-    tot  Dare  DefenftC  in  Rare  (tab  tC  l)Mm  I  mitföaS fchreven  Heere  Don  Johan  van  Ooltenrijkenallean-    OOK  P?0biftC  ban  bUQRriliten  eenige  anbere  öometeit 
dere  van  fijne  fuite  enaenkleven  van  dien,  ommeer-    3&C  Staten  <0eneracl  't  felbe  bcrfïacil  bcbbcnbc  Cl» geboojtljct  berfoeft  ban  Die  ban  IBacftrirlJt/bebben 

warinöe  ontfangen  te  Dcbben  boo2  Dare  boojfcbJeben 

S2WSÏÏ!  ,J?CC  **"  /  «*«*  We  ban  Ion •sSSJJ  ̂ ccrf  Uan  #*<***  / en  öa^  Wc  gebifitcert Dabben /en  uit  bebare  Dabben  berftaen  bc  goebe  af. 
CS!  ïï  W"***/*  0»  totten  geinenen  ©a* 
SKC"  ***»W  IB8S555. 
SSSU&SU  ,tacn/ïmct  aiieinibbelcn/  toacr 
aenfp  een  goeb  genoegen  Dabben  Genomen  /  bic  fu 

wL&fÏÏSPJ!**  Daic  ̂ cöe  toa«n  ucrfolficnbe/ Dabben  fp  met  bonnen  onberiaten  ooit  bare  goebe  ge' negciuDctb  /  bte  fp  tot  Dare  toelbaert  b?oegcn  /  te  &* 
S2S2!  wflop  öa^  toerfoefe  beroerenbc  ben»cljt; meeitcr  en  be  iöo  peerben  onber  «gtoertfenöura/ 
mm  plaetfe ban  boetnnecDten  in  S  ftebe  bc gcecben/  Dabben  fp  aen  ben  toel-geboo2nen  Beere 
be  <&abe  ban  Salaing/  <©berfte©eitDecr  ban  Da. 

nm  hi!?Lm5caDa?  ö*nftlW-raeb  gcfcu2eben/ ÏÏ2J2?  op  °*lJW  fjaerr  mi&  baermte  ojbonnc; 

tcjöï       öenoeöen/f°  f?  fouf ̂ n  bebinbenoojbacr _%a8roecfflbe  be  (DeeiïeltjRDeib/  naboen  fpgoeb 

K??5S??e  noo5a&clnHDeib  ïn  't  fatificeren  ban R?/*?'  emnö*  toacDtteDouben/met  beDoo?u> 
hnSSutlc/  ̂ efPfulro^onneecbenen  belaften  te boen  fonber  eentg  bilap  of  bertrefh  <0eltjRfpban 

G&2K5  £u2  P*  fS  ̂^  tfcDen  Daer  met  alle  ttou* &2K?  rüCleöc  te  mVm  öelnarencn  befebermen/ baec  toe  Dabben  geo2bineert  en  gecommittcert  ben 25anncrDeer  ban  fBerobe/  be  beften  of  in  fijnab; 
fX$V!!mj£tt4aBm*/  mtt*  ttoe25urgcmce; fter$  of  b  oubfte  ban  betoet  ban  Dare  ftebe/omben 
^?.?an  BWouujigDefb  boo?  betbe  ̂ tncen  en  Det toelbaren  Darer  ftebe  en  ben  geinenen  ©aberlanbe 

Dowb      Cn/aïÖ  öatnaecwcÖtenallebtmRDeib  öe< 
rJS$Ê!!lto]tt  vmW  ban  poebcr  bp  Dacr  ber. lOCDt/feggen  fpfo  beelte  boen  te  Debbenmetpoeber 
in  t  leger  te  fenben  en  te  befiellcn/  batfpbaennboo? oietijb  nieten  totften  te  boenen  te  toegete  béngen/ 
SSü  min  om  Bare  goebe  genegentbeib  te  betonen/ Dabben  fjaertoeltoiüen  laten  toeten  bat  fpfelberp?o- 
bijie  fouben  boen  ban  berttg  tonnen  poeberö/  baer  ban 
JP  Dacr  fouben  inbemneren/  en  baer  fullen  laten  goebe 
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dergerufligheid  defer  Landen ,  vereeniginge  en  weder 
leveringe  der  lieden  en  plaetfen ,  die  de  voorfz  Heere 
Don  Johan  tegenwoordelijk  houd, gemerkt  felfsdat 
dit  Land  metter  Graeffchap  van  Bourgoingien  een 
cirkel  maken  des  Heiligen  Rijx,en  datfe  ftaen  onder 
de  befchuttinge  van  Gjne  Keiferlijke  Majefteit ,  als  me- 

de des  Rijx. 

29.  Daer  en  boven  en  fal  fijne  Hoogheid ,  binnen 

den  rjjd  dat  hy  fal  wefenin  't  gouvernement  generael, 
niemand  nemen  in  fijnen  dienft3fy  en  zijn  ingeboren 
van  defen  Lande ,  behalven  de  gene  die  hy  tegenwoor- 

delijk met  hem  heeft  gebracht,  of  die  by  commiflie  van 
de  Staten  ( indien  fy  vreemdelingen  zijn)  totdienfte 
van  fijnen  lijve  fullen  worden  toegelaten  ,  de  welke 
noch  ook  de  gene  die  hy  airede  by  hem  heeft,  hen  geen- 
finsen  fullen  onderwinden  eenigerlei  faken,  rakende 
de  affairen  ert  faken  van  defe  Landen ,  noch  ook  na  ee- 
nige  provifien  van  Officien ,  of  andere  faken  ftaen ,  be- 

treffende de  gemene  faken  of  bedieninge  yan  fijn  gou- 
vernement of  regeringe. 

30.  En  ingevalle ,  dat  de  voorfz  Aerts-hertog,  na  dat 
hy  het  gouvernement  fal  aengenomen  hebben,  onder 
de  voorfz  conditien  ,quame  eenige  der  felver  te  bre- 

ken i  de  Staten  protefteren  van  airede ,  dat  hun  geoor- 
loft  fal  zijn ,  na  vermaninge,  en  dat  hy  niet  en  foude  wil- 

len verbeterende  inbrake,de  wapenen  te  nemen,  om 
hen  wettige  befcherminge  ,  tegen  de  voorfz  Heere 
Eerts-hertog,  of  andere. 

^  Gedaen  en  gearrefleert  by  mijn  Heeren  de  Staten 
Generael,  tot  BrufTel  den  8  Decembris  anno  1577. 
my  prefent  ,  onderftond  door  expreffe  ordonnantie 
van  de  voorfchreven  Heeren  Staten  Generael,  ert  was 
ondertekent, 

CorneltusWelemans. 

T?  $  betojjle  bc  J^incc  ban  <©rangicn  toasf  ber&ofen 
^ot  particulier  <0ouberocur  en  ftutoaert  ban  2&?a* 
üanb  /  fo  iffcr  quetfie  gemobeert/  nabemael  ben  <0ou^ 
berneur  generael  gemeenlijk  oor  plarfjt  te  toefen 
«Öouberncur  particulier  ban  25?abanb/of  be  boo?^ 
noembe  J^eere  p?inceban  ©rangien/fouöe  toerben 
gecontinueert  int  particulier  goubernement  ban  25?a* 
banb  /  baer  op  einbclijfi  bi?  mcerberDeib  ban  flemmen 
bejlotenitf  ijat  Dp  foube  gecontinueert  too?öen  in  Det 
particulier  goubernement  ban  2ö2abanb/tcrtijötoe 
be  fabcn  be$  Etanbö  beb^ebiget  fouben  3ijn  /  en  bat  bj? 
ben  Staten  generael  te  bergaberen  /  bolgenbe  be  b?e* 
beljanbel  ban  «0cnt  /  op  ben  (tact  ban  ben  Hlanbe  fou- 
bc  gcflcit  toefen  alfulbcn  o?b?e  al|t  betaemt/ en  bat  op  ,  ,.,  ,, 
befelbeconbitien  banöc  acte  ban  ben  21  OctobM' !  öctalinge  neffenjS  Dac?  bcrflrecften/  mitjShen-luiben 1577.  bclangcnbc  be  beloften  ban  fijne  Crcellentie    oefen bertonenbe» 

JÜatts 

&taten 

*ïBene» 

rael  bic 
taan,Uöa* 

tmefjt boo:  ane> 

tooó.'öe 

tt 

«ïorc^ 
fit  tot 
Ine- 
rt i3c 

«iel 
b  oen 
4rt<S- 
l,to3 
Jatfjt 
a 

baer  in  begrepen  /  en  bobenbien  bat  DP  foube  toefen 
onbertoo?pen  ben  «0oubcrncur  <0enerael  /  fo  bele  be^ 
langt  't  boo?fcD?eben  goubernement  ban  23:abanb/ gclnb  anbere  particuliere  <0ouberneur0  bari  anbere 
^?obineien/  en  bat  oohbe  Staten  <0enerael  berfoc 

( 9) 

C  ban 
JBi. 
•■  öt 
f  r  en 
<Bipyu< 

ft! 

lonfiljeib  /  ben  boo2fcl)?ebcn  p^ince  ban  Oraugien 
toil  hicfen  boo:  jljne  Éuitcnant  «öenerael;  gerefolbeert 
ben  8  g;an«arp  1578. 
^on^oDanen  rufte  mibbelretijb  niet/maerbebe 

aen  allen  3ijöen  fijn  beft  /fo  om  ttoifl  en  ttoeb2acDt  te 
manen  onberöe  grote  peeren /aliö  onber  be  J&Obnv 
cien  en  ̂ teben  /  befommige  feerflatterenbe  en  foe- 
üenbe  te  corrumperen  /  en  b'anbere  f  toaerlijb  b?ei- 
genbe  met  beo5  Coninr  macljt  /  DP  ftlnecf  ban  aen 
b'een  en  ban  aen  b'anbere  /  om  Den  te  b2cngen  en  te  bc- toegen  tot  fijn  boo2nemen  /  bergaberenbe  mibbelretijb 

SJengaenbe  batfc  fcD?eben  bat  ̂ on^anBentfeei: ftcrb  maeïue  en  Den-luiben  toaief  b?eigcnbe/  en  bat  DP 
aen  be  iRagifïratcnen  anbere  burgeren  fcD2ijft  /  me^ nenbeljente  corrumperen/  begeerbenfp/batfebefen 
nengaenbe  tot  Daerber  alber  toelbaren  goebe  C02ref^ 

en  fullen  aen  fijne  ̂ oog&eib  /  bat  DP  gemerïu  fijne   ponbentiemet  Daertoilben  Douben/  eninbien  eenige b?ieben  ban  ̂ on  gian  en  f jjne  aenDangercn  /  aen  Da- 
relBagtfïroet  of  jemanb  anberö  particulier  in  Dare 
fïebe  moebten  too?ben  gefcb?cben/ bcgeerben  fpbat 
men  Den-luiben  foube  abberteren  enbeb2iebenDcn- luiben  oberfenben  /  fonber  baer  op  te  anttooo?ben  /  en 
boojto1  op  alle  feercte  intelligentien  goebe  toeficDt  Deb- Ben/  alfo  fp onlonr  bernomen  Dabben  batbe  23aen* 
reDeereban^iergciSDem  Dabbe  luiben laten/  batter 
tocl  600  in  Daerftebe  fouben  3ijn  tot  fönerDanb/bat- 
fe  Den  fWttf  en  anbere  biergelöRe  toat  baer  ban  fou- 

be mogen  ;ijn  /  totlben  laten  toeten  /  om  bp  Daer 
fi)ncmacljtenf)cp2bracl)t/enalfoDp/alöooRbcl^  |  baer  in  tot  Dare  (lab  en  ben  gemenen  toelbaren  boo?^ re  bon  t|ierge0/ onber  anbere  gefclj2eben  Dabben  aen  I  ficn  te  mogen  toojben/  aio  fp  bebinben  fouben  te  bt- 
bie  ban  Jljaefïricbt/  fo  Dcbbcn  befelbe  gebeputeert  i  Doren  /  toaer  aen  gefcDiebcn  foube  bare  einbelijReme^ 
fDeeHer  i3icolacdban^alen|5cberaeb/enjBee(ler  :  ninge:  bcfen  b?lef  toaiff  gebateert  ben  3  3]anuarp/ goban  in  De^age&ccretari.s  berfclbcr  fictie  om  te !  anno  1578. 
reifeu  na  25?uffel  aen  be  Staten  generael  /  om  be  fel*      <©e  gm  ban  bc  Conbenten  ban  ben  $2cbirarcn 

II.  Deel.  /  ejHÏ  3  0?0^ 
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mtnctot  «inttMcrtJcnnairtic/itijlobcttiBjf/ 1^77-  oWc  |<R*«wDP/$«f  3faftjcr  ban  <S>antoitö  I^eerc  ban 

be  befte  ornamenten  ban  ben  Conbente/  met  allebei; 
felbecbjieben  bpbenanberengepabt  inttoe  boffecen/ 

®c®?e<  en  be  felbe  gefonben  op  «ertogenboffebe/  aenbe 
Èicaccn  ©hoj  ban  ben  Conbemc  banbe  Jlteebicarén  albaer/ 

«Bat;  *;n  dntje  om  uc  feinc  hoffcren  boÓ2t$  te  beftcllcnop 
fnS  ̂ immegen m  ben  #2ebicareu  Conbente  albaer  /ban 

veerw^  baerbe  felbe  bofferenboö2ts'  fouben  bcftelt  too?ben  tn ccnüofc{)  ccri  fcl)ïP  tot  Coïcn  om  albaer  betoaert  te  toerben /be 

iiiuurn 
en  bjic 
toen. 

Ctenamcnten 
bciue  ten  felben  etnöe  /  en  be  felbe  gebaen  bebbenbe  tn 

een  fetnp  /  fo  toaö  't  felbe  ter  ooren  /  en  ter  benniffc  ge- 
bomenbanbe  jonge  «^cbutteris  ban  'g^ertogenbof; 
fclje/befe  Ijebben  metten  anbeten  baec  op  toegcletb 
batfe  be  boo?no?moe  b?te  boffecen  uitten  frfjepengc* 
Ijaelt  öcbben'futfinerenbc  batfe  tic  felbe  babben  toillen 

b.iü  bc 

ren 

al<$  Ctoutfrrneur  particulier  ban  25?abanb/  baerbp 
toe  berboren  toag/gelijb  tolt»  becfjaeltlje&ben/ geno- 

men 3ijnbe  beeft  bP  ben  nabolgenben  eeb  gebaen  ftt 
p?efentie  ban  be  <®enerale  Staten  /  m Danben  ban 
ben  Cancelier  ban  25?abanb, 

^anbo?f  /  bc  %cr  e  ban  J§alberoy  mitfgaberg  noclj  be 
peeren  ban  pontecp  /  25acfjap/  «0?eunbel/  ï^eft/ 
23|ecbt  en  meec  anbere/  uit  SUnttoerpen  na  buffet 
gereifr.  «Ontrent  een  Dalbe  mijl  ban  bc  ,§tab  31)11  bem 
tegen  genomen  /  be  hertog  ban  Sfierfcbot/beltëar* 
qui$  banHfatoe/  bc  «ü^aben  ban  <ggmbntrn25offu/ 
üc  i^eece  ban  Söctfelc  Iföarfjiitè  ban  25êrgen  /  bc  ̂ ce* 
cc  ban  ̂ oiubcrbc/^e3c/aBtllerbal/  3?re3ijn/ bibcr* 
fe  peeren  ban  be  Staten  C5cncrael/  decreten  Haeb/ 

en  ncbenbamcr  /  en  meec  anbere  fo  ban  be 
geff  acïjten  ban  252iiffel/  mitfgabcttf  ban  be  fRa* 

gt|icaet  bec  ̂ >tab  en  meer  anbecen  tn  groten  getale/ 
beljalbentoel  3000  burgcrtftoeï  enttcrlijbgetoapent 
en  opgepjonbt  /  en  10  alfa  feec  triumpljanteujb  binnen 
232tiffcl  genomen /ben  18  3!anuarp  /toefenbe  eenen 
feecfebonen  en  blaren  bag/  altoaerfeer  bele  anttjbfe 
$oo2teti  /  Slrbcn  triumpbael  en  triumpDante  (Conee* 

®ï r\'  met  mceYanber'gelbjS fenben  na  «ion  gjoïjan  om  baec  !  len/^ecfoiiagien  en  bectoningen tjjner eeren gemaebt 
Sffi  mcbebujgsbolb  tegen  m  Bannen  aen  te  nemen  en  ï  peftcn  toerben  /benraten baar  Dp  boo?  reeb  toacen  

bol 
'lieert  te  onbcrlïoubcn  /  fcggenöe;  men  mo|f  toel  tocficn/  nolir/be  benfieren  lagen  bol  j  off  rcutoen/  jonge  bocfc 
nmbofcö  totintDc  aeeflelpe  fonöen^on^anfilbec/ gouben  |  terörn anbcce fulc Dat  bet  toonbertoa$  /  en  toerbalfo 

S"  Slötoe  /om  bèfe  ïanbctt  te  onberbmeben/enbefe ;  bcletbopbet  Contnblnbe  pa  ictf/altoaer  lip  banbe 

Sfuüc|te  Kmae ^röutteciS mceiiben fpbabben bit alögöebe buit  ̂ atcn  C>encrael  met  een  febone  eor.gratulattetoel* 
socöcn  ïïfcffl  fn  toüben  'tbeljouben/  fulc  bat  beboo^5  tem  gebeten  toerb/  baec  op  Ijpoob  meteen  niinlnb 

,  fflS  ban  be  boowmbe  Conbenten  genootfaebt  toefen  geaiutooo?b  beeft:  fulc  alles?  tn  't  lange  befcb?e* 

'  3önget002bcnbpcea.uefteaenben^ebepnteecbenban  bent6bDo^eefïeclait25apttfta  ̂ oittoaert/Con, 
be  Staten  <©enecael  /  befabete  cêmonflrecen  en  te !  ££«  en  j]Beefiec  ban  be  ̂ebentnge  m  Comncm 
bennen  te  gebcn/tot  bacen  ftboonfïen/  fcggenöeboe .  ̂̂ niJ.-     M  ̂   *,»i«itrtmif»  ̂ ^^^rrs^u,^^ 
batfe  geficn  bobben  bat  berfcöeiben  Coopluiben  btm   r  Jtoc  fcagen  na  binboitilfe  ban  sgn  ?Doo?iuc&tig* 

nen^nttoecpen  ben  goeben berfta&en  en becboeiben   Detb/  toacen  be  Staten  <©enecael  becgabect  op  Ijet 

tn  anbece  plactfen  /  baec  boo*  fp  luiben  uit  bcib ~cn#  !  ^tabljut^  alöacc  /  en fonbeti  febece  aebeputeecbe  om 

fe  be  boo?f5  bace  befie  €)?namenten  ban  goub  en  filbec  I  ben  g?tnt|  ban  (©cangien/  om  ben  eeb  te  bomen  boen/ 
gepabt  babben/  neffcné  alle  beer  Conbent.ö  b?teben/ 
om  be  felbe  tn  eenige  ban  baec-Iuibec  Conbenten/  baec 
fp  meenben  ̂ k  beft  becfebect  te  fullen  toefen  /  betoaect 
te  toefen/  fonbec  eenige  anbere  meninge  in  bcfen  gebab 
te  bebben/  't  toelbbaec  uit  blaeclijb  bonbe  blpen  batfe 
00b  alle  bacebjierien  mebe  gefonben  Dabben/  baec  me- 
ïKïm  boo?f3  ̂ Don  2|an  bletn  piofijt  foube  bonnen  boen/ 
becfoebten  baecom  ootmoebelijb  /  bat  be^eecen  ̂ ta- 

.  ten  Öenecael  gelief  ben  baec  infulbe  02b?ete  flellen/ 
bat  ben  bace  boffecg  mette  Ornamenten  en  b?teben 
boo?noemt  moebten  toecben  geceftitueect  /  en  ben  lui* 
bec  becgunt  be  boo:f3  boffecen  metten  Ojnamenten/ 
b2teben  en  papieren  te  mogen  becfenben  in  eenige  ban 
bace  Conbenten /baec  'tijen  beft  gecaben  foube  bun* 
ben/  p2efenterenbe  in  tijben  en  toijlcncertificatiente 
b2engenmet  tnfertie  ban  bec  plactfen  baec  fpbe  felbe 

-  .  boffer^  mette  Ornamenten  en  b2iebcn  fouten  bebben 

Sn  Se?'  öebjacljt  en  gelaten  /  op  toelb  berfoeb  be  J|eeren  ̂ §ta* uftaci  ten  boo?f3  berblaert  bebben  bat  in  confibcratie  ban  be 
SnSJafieringe  en  aebterbeel/ bicbp  biergelijbe  maniecen 
«'Eft  banboenbeC»ceffeliibeperfonenenberoemetnberfa*   n,aden  vierden  articui  van  der  felver,  en  

by  mijnde- 

«Boefi  benban  ben  ©aberlanbe  mOCbte  gcfCÏlieben/  alö  Of    claratie  fchnftehjkgedaen  en  onderteken
t  voormun 

rin  Dher    men  m  ban  ben <0cefrclijbcn flatc oo2fabe gabe  fulbe   komJfle  bl"ne" der  fta<j van  v™™™ Holland,  begin. 

Sïï  becbaerniffe  aen  te  nemen  /  contrarie  be  pacificatie  \  nende  »  «WP-*  uIrtutÊe  ??r""£es  ayafxouy.& '  bten  entendis ,  &c.  ejreker  af  tlefte  amcul  begint, 
GZu'ils  Ie  trouveront  aufft  fictet l -patriot  amy  &  ferviteur 
cju'i/s  pui/fint  avoïr :  en  dat  ik  dien  achtervolgende  niet 
en  ial  gedogen  ,  dat  eenig  attentaet  of  fchandael  falge- 
daen  werden  jegens  de  gemene  rufte,  en  befonder  te- 
gens  de  Room fc  Catholijke Religie,  en  exercitie  van 
de  lelve.  Alfo  moet  my  God  helpen. 

(<£cn  felben  bage  tuffeben  tien  en  elf  uren  boo?  noe? 
ne/fo3ijn  begoebe  mannen  banbe  bijf  <®tiben/  tn 
goebe  02bonnantie  fïatelijb  tocgetuft/  engetoapent/ 
büf  bib  gegaen  na  ï\ct  ̂ aleiö  /  om  ben  boo2f3  <eectsef- 
l^ertog  en  ben  |32ince  ban  ODrangten  ( tik  bp  ben 
€ect!Ef-bertog  toasi)  te  balen  en  conbopecentotopte 
merht/  bic  baec  toe  feec  ftateltjb  en  ctetatcljjb  toaef  toe^ 
gemaebt  /  op  bc  meebt  gebomen  3ünbe  /  3ijnfe  ban  t)& 

re  peerben  gejïegen  en  op  't^tebebuijs  gegaen/baer 
fp  ban  be  Staten  «0cneracl  minlijb  ontfangen  toer* 
6en  1  en  31JM  fo  t'famentliib  gegaen  op  be  gcote  ̂ mi 
bic  feec  ciecatclijben  toegemaebt  en  becciert  toae?: 
2Cltfboen  Ijeeft  be  <8?ifftec  banbe  Staten  «0enecaei/ 

ten 

TK  Wilhelm  van  Naffau  Prince  van  Orangien 
■*■  ve  van  Naffau  >  Catzenellebogen ,  Dietz ,  Vya 

Gra-  4t 

Vyanden,  öen 
Tornnere ,  Charny ,  Baenderheere  van  Breda ,  Dieft,  f^ 
Grimbergen, Harlay,  Noferoy,  Chafteau ,  Belyn ,  &c.  rang 
Borggrave  van  Antwerpen  en  yan  Befancon ,  als  Stad-  se&< 
houder,  Gouverneur  en  Capitein  particulier  vanden  ffi 
Lande  en  Hertogdomme  van  Braband,  Gelo veen  fwe-  part 
re ,  op  het  heilige  Euangelie  Gods ,  dat  ik  fal  onderhou-  lier 

den  en  doen  onderhouden ,  d'inhouden  van  de  blijde  P*5 
inkomfte  ons  Heeren  des  Confrix,  als  Hertog  van 
Braband,  Lim  borg  ,  en  van  den  Lande  van  Overmafe, 
van  poin&ete  poincte,  voor  fo  veel  in  my  is,enmy 
diecoricernerenen  aengaen  mach, en  infgelijk  myte 
reguleren  na  de  pacificatie  van  Gent,  en  (onderlinge 

Datfe  ban  <©ent  /  batfe  baecom  02btncrcn  bat  ̂ c  boo2f3  bof- 
j"JJ  fecen  metten  ornamenten  en  bneben  baec  in  toefenbe/ 
oebjaest  bofleloOjScn  fcljabelooö  fouben  toerben  gercfïimecrt/ 
toabcn  en  be  gene  bic  tot  SEnttocrpcn  toe  bomen  gctranfpoz* 

Jj  Jj ■**  tce2t  toerben  inben  Conbente  albae2/en  b'anbere  tnben 
Son.  Conbente  ban  '#  ̂ertogenbofeb/fonber  be  felbe  eibers 
tenten,  bttmcn.ö  of  binten^  EattbjS  te  mogen  berboeren. 

(Fol.10.) 
©fë  . 

<-<ui- 

.ma-- 
XUÜUV 

mhonnlc 
rnts;ap 

Wg  toillen  rtn  tocberom  bomen  tot  ben  ̂ ecr^bec- 
tog  jiaattbta^/  al?$  nu  alle  fahen  gcp2epareert 

toaren/bietot  3ün  ontbalinge  nobig  toacen i/foiöbp 
becgcfclfcbapt  3iinbe  metten  P2ince  ban  ©cangten/ 
ïic  »02abe  ban  &toertfenbnrg  3Hmbaffabcur  ban  ben 
ïicifer/alsf  boe  albier  gebomen /ban  torenölafftop 
trrgclcgcnöertnbfp2cacn  fullen.  gtein  05?abcgjan 
ban^5afTau  /  bjoeber  beö  finten  ban  vDrangten/  bc 
5D:inrcbnn  Cliimap  /  ben  jongen  <©?abe  ban  ben 
25erg/  bc  Sar  on  ban  3£tebcberbe  /  be  &enecbnel  ban 
lecncnotttoen  /  bc  j^ccre  ban  Sourö  /  Capitein  ban  bc 
aCtcljtcrtf  ban  fijn  <Doo2lucbtiaf)cib/be  ï^eec  ban  Cop^ 
penp  Capitein  ban  fijne  ̂ cllebacrbiertf/  be  ï&ecce  ban 



*578- Óorfpronk  der  Nedertuidiê  Beroerten. 

uracf. 

m  aenftoren  en  aenfien  ban  eenen  jegelijBen  /  open^ 
b  ̂erliifsen  gelefen  De  acciculcn  Daer  op  D  <£er«J-öertog 
boo?  <0oubcrneui;  «öenerael  toierDc  ontfangen/  en 
booitsijeeft  Ijp  öcfen  ccD  gcftooccit. 

<£eb  go  JK  Mathias  by  der  gratie  Gods  Eertz-Hercog  van 
ban  bp  AOöfleötójlfj  Hertog  van  Borgoingien,  Stiermark,  Ca- 
«errg-  rinthen,  Carniole,  öcc.  Graet  vanHabsburgenTy- 
Vcinig  roI,&:c.  der  CatholijkeConmklijkeMajeft.Gouvër- 
ririatf  até  neur  cn  Capitein  Generael  van  defe  fijne  Nederlanden, 
isoiiticc-  belove  en  Avere  in  Princelijker  trouwe  en  woorden, 

',,cur^e'  by  defe  heilige  Euangelien  Godes,u  luiden,  Prelaten, 
en  den  gehelen  Geeftelijken  ftaet ,  met  ook  den  Prin- 
cen  i  Edelen  ,  als  Magiftraten  ,  Gedeputeerden  van 
Provinciën ,  als  Steden ,  die  de  Generale  Staten  defer 

Nederlanden  maken  en  reprefenteren ,  als  ook  den  an- 
deren Staten  of  Leden  van  Steden ,  Sloten ,  Dorpen  , 

Caflelryen ,  als  Gemeinten ,  en  haer-luider  inwoonde- 
deren  generalijk  en  befondere,dat  fo  lange  ik  indien 
ftaet  van  den  Majefteits  Stadhouderfchap  alsregerirtge 
défer Nederlanden  fal  wefen,  ik  't  felve  fal  trouwelijk 
bewaren  en  gade  ïlaen  en  doen  bewaren ,  fo  veel  in  my 
fal  wefen ,  alle  en  jegelijke  privilegiën  ,  gewoonten, 
Rechten  eri  Immuniteiten  alle  der  fclver  Provinciën, 
Steden, Sloten, CafTelryen,  als  Gemeinten  der  Ne- 

derlanden particulier  als  univerfel,  voorts  alle  't  gene 
dat  in 't  gefchriftemy  overgegeven  enbymy  geappro- 
beert  en  by  mijnder  hand  t'Antvverpen  den  17  der 
maend  Decembrisleft  geleden  getekent  en  my  nu  we- 

der in 't  latijn  getranflateert  voorgelefen  en  bymy  ge- tekent  inhouden ,  noch  om  gener  reden  of  pretext  daer 
jegen  te  komen  dire&elijk  ,  noch  indirectelijk,  alle 
exceptien  naer  gelaten ,  of  welke  exceptie  of  excu- 
fatieik  renuncere  in  aller  beller  en  krachtelijker  ma- 

niere als  ik  mach ,  ook  of  my  de  felfde  exceptien  hier 
ordentelijk  waren  voorgeftelt  en  expreflelijk  geinfe- 
reerc.  So  moet  my  God  helpen  en  alle  fijne  Heiligen. 

<©e  toelït  geDaen  3ünöe  tybbm  De  goeDe  mannen 
ban  De  bijf  <auoen  /  Die  in  (ïagoo2Den  op  Demerftt 
flonDcn  /  met  alle  ijun  roerg  en  mufguetten  logge; 
fchoten. 
W*  nu  Dit  rterueftte  toat  öejlilt  toa.tf  /  fo  fjeeft 

D'€ectö  hertoo  Den  $2ince  ban  <£>rangten  berfotfjt/ 
Dat  bem  foubegelieben  te  aenbaerben  Den  laft  ban  't 
^raMiouDerfcbap  of  Sluitenantfcïjap  <©eneraelban 
fiine  <DD02lucljtigbeiD/  ennafiP  'tfelbegeaccepteert 
ïjabDe/tjeeftöP  geDaen  en  geftooren  Defen  naboïgen- 
Den  eeD* 

i  Den 
Jinre 
il  <Q> 
ngicn 

iitarti 
h  Kot 
nanr 
•  rnc 
1:1  Oan 
H 
TrrfS- 
Irtoj 
j'a- 
la;?. 

TIC  Willem  Princevan  OrangienGravevanNafTau 
•*-Catzenelleboge ,  &c.  In  den  name  der  Catholijke 
Coninklijke  Majefteit  Overfte  en  Gouverneur  van 
Braband  ,  Holland ,  Zeeland  en  Sticht  van  Utrecht , 
belove  en  fwere  op  trouwe  en  Princelijk  woord ,  als 
Stadhouder  en  de  faken  doeride  van  den  doorluchti- 

gen  Prince  Mathias  Eerts-hertog  van  Ooftenrijk,aIs 
des  Catholijken  Coninks  Stadhouder  en  Gouverneur 
en  Capitein  Generael  in  defe  fijne  Nederlanden ,  u 
lieder  Overfte  of  Prelaten  en  alle  Geeftelijke  perfonen, 
als  ook  Princen ,  Edelen ,  Magiftraten  ,  Gedeputeerde 
van  Provinciën  en  Steden  die  reprefenteren  de  Staten 

der  ganfeher  Nederlanden  ,  ook  d'andere  Staten  of 
Leden  van  Steden ,  Sloten  ,  Dorpen  of  Caftelanien  en 
haer-luider  gemeinten  en  ingefetenen  ,  te  famen  en 

OUi.)  befondere,  dat  fo  lange  ik  d'officie  van  Stadhouder- 
fchap fal  exerceren ,  ik  het  felve  fal  obferveren  trou- 
welijk en  neerftelijk  voor  fo  veel  in  myis  ,  en  doen 

onderhouden  allen  en  jegelijke  Privilegiën  ,  Coftu- 
men,  Rechten  ,  en  Immuniteiten  van  alle  Provin- 

tien  ,  Steden ,  Sloten ,  of  Caftelen ,  Dorpen  ,  Cafte- 
leinicnalsgemeinte  defer  Nederlanden  fo  particulier 
als  univerfele,  wijders  alle  dieby  fchrifte  my  gegeven 
nuopenbaer  gelefcn  en  byde  Eerts-Hertog  geappro- 
beert,  ondertekent  en  befworen  ver vatet zijn,  noch 
om  gen  ige  reden  of  pretext  daer  tegen  te  komen  dire- 
ftelijk  of  indtrecteljk ,  en  alle  exceptien  en  excufatien 
na  gelaten  daer  af  ik  renunciere  in  aldcr  befter  maniere 

of  forme  als  ik  vermach ,  ook  of  fchoon  alle  de  excep- 
tien punöuelijk  hier  waren  expreflelijk  gefpecificeert orgetelt,  So  moet  my  God  helpen, &c. 

r\<en  11  fjanuarp/  Debbcn  De  Staten  generael 
pp  w  ̂ taDöiiiö  een  Jjeerlüne  en  magmfijH* macitijD  gcljouDcn  /  Daer  De  «ecrtöOcrtog  cn  J&inw 

ban  €)rangien  ter  maelmd  genood/ Daer  3p  urnct* 
maten  Hofïclijfi  bon  fyjjfe  en  0;ann  nedient  toaeen  /  en 
toaa  bet  23annet  öoben  Dit  maten  aoftclgh  en  uitnc* 
menDe  /  öoben  De  tafel  (jjnh  een  êpmramma  in  eom* 
pertemente/  Daec  in  gefcl)2cbcn  |tond  aldus' : 

Waer  wij  f  loeiden  eendracht  't  Land  heeft  omvaen  : 
Daer  moet  haet ,  nijt ,  en  difcoort  't  onder gaen. 

W»  toillcnfe  «ter  nu  metten  anDeren  laten  bjolijn 3un  en  malüandcren  eenen  goeden  D'onft  laten  toe* 
teenacn/  cntopbjiüeneenö  boo2t$fgaen  onDccfoelien 
toat  3£on  gfan  ban  <Do<lenruR/  Die  nu  alboo2bp> 
anD  berftlarrtbjasf  ( ccliifi  top  in 't  boo2gaende  boca bcrfjaelt  öeuben )  beeft  boo:  De  DanD  oenomen  /  na  bat 
to»  nïet  eerft  fullen  bcrfjaelt  rjebbm  den  ceö  Die  De 
Staten  <0encrael  Dco'daegö  DaernaasrefteerDenen refolbcerdcn  om  gedaen  te  toerden  bp  elh  ban  De  >^ee* 
ren  ban  Den  Kade  ban  <§tate  /  De  fojme  ban  Den  fcl^ 
ben  ccbtoa.ö  aldus* : 

TK  N.  in  qualireitvan  Raed  van  State  van  fijne  Ca- 
*  tholijke  Majefteit  over  de  Nederlanden  en  iijnc  Ge- 
nerJe  Staten,  belove  eniwereopde  heilige  Euange- 

lien Gcds,  te  zijn  en  blijven  getrou  den  Coninkonlèn 
Heere,  als  Prince  en  Heere  der  voorfz  Nederlanden, 
en  ook  aen  de  Staten  Generael ,  en  t'obferveren  en 
doen  obferveren  voor  fo  veel  in  myis  pundueJijk  alle 
en  een  yder  Privilegien.oude  Rechten ,  ufantien  en  co- 
ftumen ,  der  voorfz  Landen,  en  Staten  van  de  Prelaten 
en  Geeftelijkvolk,  Edele, Magiftraten, Provinciën, 
Steden,  Vryheden,  Caftelen ,  Caftelenyen,  Dorpen  en 
Gemeinten ,  en  van  alle  den  inwoonderen  fo  ,wel  in  'c 
generael  als  particulier ,  ook  de  Pacificatie  van  Gent , 
enaFtgene  begrepen  is  in  fekergefchrifrevahdecon- 
ditien  inhoudende  30  articulen  by  den  Heere  Eerts- 
hertog  van  Ooftenrijk,  als  Luitenant,  Gouverneur 
Generael  dervoorfz  Landen  in  Antwerpen  onderte- 

kent, den  17  Decembri  1*775,  en  by  fijne  Hoogheid 
befworen  den  zo  van  defe  maend  Januario  in  de/cn 
jare  1778.  fonder  daer  tegen  te  komen  of  te  laten  ko- 

men in  eeniger  manieren,  niet  tegenftaende  dac  de 
voorfz  Privilegiën  ,  oude  Rechten  ,  ufantien  en  coftu- 

men,  en  voorfz  articulen  van  't  gefchrifte  my  niet  en 
fijn  particulicrlijkoffpec]fikelijk,verklaerten  getoont, 
daer  van  en  van  alle  andere  exceptien  en  excufatien 
ik  renunciere  of  verfake  mits  defen ,  als  of  die  geheel 
alhier  van  woorde  tot  woorde  ware  geparticularifeert. 
Belovende  en  fwerendemy  ook  cc  lullen  reguleren  en 
beleiden  volgens  de  inftrudie  die  fal  gemaekc  en  gege- 

ven werden,  voor  den  voorfz  Raed,  fecreet  te  hou- 

den alle  't  gene  in  den  voorfz  Rade  fal  gehandelt  en  ge- rcfölveert  worden ,  te  fullen  doen  goede  korte  en  trou- 

we expeditie  aen  yder  die  'c  begeren  en  vervolgen  fal , 
fo  wel  arme  als  rijke ,   fonder  eenig  refped  van  perfo- 

nen ,  en  boven  dien  my  te  dragen  in  mijn  voorfz  offi- 
cie van  Raedshecdchap,  als  een  goed  geheel  getrou 

Raedsheer  van  State  behoort  en  toeftact ,  en  my  te 
contenteren  met  het  tractement  dat  my  fal  toegevoegL 

zijn  ,  fonder  by  my  aen  te  nemen  of  t'ontfangen  van 
yemand  anders  eenigc  gaven ,  gratuiteitcn ,  dienften  of 
weldaden  ,  hoedanig  die  wefen  mogen ,  alfo  moet  my 
God  helpen. 

D<Qn  gan  ban  <©o(rcnrtjK 7  niet  tegenftaende  fip  fo 
lange  fjemeenigfing  mogelijk  toaev  met  alle  ge. 

beinftbeid  om  liaDDc  gegaen/  alle  fijne  DaDeuintèr' 
p?eterenDe  en  uitleggenDc  altf  of  fjn  nooit  andere  en 
IjaDDegefocbt  Dan  alleen  De  rulle  enb2eDebanDeiSe- 
DerlanDen/  en  net  toelbaren  ban  alle  De  ingefetenen 
ban  Dien  /  cn  Dat  nn  niet  en  p2ctcnDcerDc  ban  De  Sta- 

ten Dan  alleen  DconDcrDonDmge  banbe0oomfe<Ca^ 
3iui  4  rljolpe 

ban  ben ccbl  bit 

bc  f$ce> 

ren  tian 
DcafïJct 

ban-^ta» 

renan 

fijne 

Jltöaje* 

fteit 
boen 

foubr. 
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Het  twaelfde  Boek. 
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©on 
%a\\  en ftan  niet 
faiijrc 
tocmitu. 

©cïto* 
niiujinnc 
ban  -lEn- 
gelann 
fcnb  ec* 
nen  2öni' 
liaffa» 
brac  aen 
©on 

aan.' en at  u  be 

hiaten 
gcn«ael. 

Ciotfe 

aat' teoojbe 
ban  ©on 
aan  ub 
De  %m> 
6afTa' beur  ban 

be  Uo' ntnginne 
ban  >£n> 
ge  lanb. 

©e 

Pjlncc banpac 
ma  bomt 
bp  ©on 
3an  met 
beel 
Delft  'j  ju 
<§pan> jaabcn 
en  ata« 
lianen- 

[ï.ix.) 

tftótóftó  «sdinie/  en  be  geOöOifaemOeib  bicmen  ben 

ooTogdbolfi i  en  fouöen  bootficn/  't  We»  OP  baer  e
n 

Sften  beöe  /  en  boft  nocbtan*met  langer  bct
nfen 

SeTCSjften  fbttM  «e  OP  Oabbe  om  dekr
aten 

3 cnerael  S  oW  aen  te  boen  /  als*  Op  berliont .
bat 

SKiten  ëjnccttfn  arangtentot  &Wp&& 

rS/S  boe  meenöe  Qp  tebotfen  ban 
n  acbneib/  ftcnnenbebenpnnceboo?  fulftentoijjen/ 

B/  «narenen  boo?>ïc0ttgen5ieerc/  toe  tic  toe* 

tefcÏÏ  Oabbe  D002  oeften  /  Dat  OP  Oem  toet  ooft 

niet  booz  en  foute  bonnen  fo  bebeftt  öouben  /  of  be  feb 

Kfouöemne  üflewentofe  trcftcntoelgetoacr  t
oet, 

b  nenöefclüe  ontbeeftcn.  üHaec  al*  OP  nubcrflonb 

bat  öe  Staten  ooft  baer  en  boben  öabbcn  aengeno* 

men  ben  «EertoMjertog  SBatftia*  tot  <0ouberneur 

generael  in  fijn  plaetfe  /  boe  ftonbe  Op  Oem  met  tenger 
beinfen/  'ttocift  ftpoofttoeï  itet  binnen  /  atëbeCo* 

ninginne  ban  <£ngelanb  aen  Oem  font  ben  gtere  %tt? 

fonaoubecnenrbanbe  €planb  ban  «gerufte/  %m 

üaffabeur  ban  be  felbe  Coninginnc  /  bc  toclfte  nomen* 

belotllurenbojgom  fijnen  lalt  aen  Wnganteont*
 

becnen/  en  Beeft  Op  be  felbe  albasr  gene  aubicntie 

tinllen  aebcn/  maer  Oabbe  moeten  retfen  tot  jKar* ene  in  f  mm  /  baer  Op  ben  23  ̂ f^lZ^ 

entie  berleenbc/  en  OP  ontbeeftenbe  ben  ïafl  bte  OP  Oab* 
be  banbeConingtnne  fijn  IBeeftreffe/  berfocOt  aen 

fiembat  OPfouöe  toilleri  toelaten  fïiMtanbbnntoape* 

nen  boo?  eenigen  tijb  /  en  bat  ÖP  be  Staten  «Sencrael 

baer  toe  fogoeb  foube  fp^eften  bat  3P  ter  begeerte  ban 

be  boojnoembe  Coninginne  ban  geujften  boen  gn* 

tm/  mibbeler  toijle  fonbe  Oaer  ComngUjfte  jfêa* 

ieftett  üocgen  bv  alle  mibbclen  te  (tillen  be  tegentooo?* 

b  geopgerefenetronbclenban  befe^eberlanben/  en 

lurcUitDcntececonciltecen  mettcCatOolufte  JlEajc* 

KeuV  aen  bentoelften3P  in&pangiengefonbenOab* 
be/  tenfiineboojf?/  Oaren  anberen  2HmBafiFabeur 
ob*r  feftcren  tijb  gelebcn.^aerop  <©on  ̂ an  boo?  aat/ 

luoo2b  gaf/  rmt  OP  niet  en  mocöte  treben  in  communt^ 
tam  aan  eenige  appoinetementen/  noen  nnn  beffanö 

ofm'iftantiban  Wapenen  toelaten/  en  bat  Op  fnnefa^ 
6en  niet  langer  ftonbe  uitflellen/alé  Oebbcnbe  alle  fyn 

nelxvlb  en  bolft  gereeb  /  aengefien  OP  commnTte  Oab^ 

be  ban  fijne  Catljolijfte  IBa  jefïeit  Oenluiben  ( be  Sta- 
ten vöenerael)  goebe  ooMoge  aen  te  boen/  baer  bp 

boegenbe  bat  Op  mette  <engelfe  niet  te  boenenOab^ 
be/  noclj  f rancotfennocO metten tteifer/  tegen  ben 

toelli^n  Op  foube  boen  af  ftomen  ben  (€urft  in  ̂ onga^ 
rum/  om  fiem  te  beletten  fecourö  te  boen  aen  ben 

«gertiffiertoa  fijnen  25?oeber/  enöemte  tractcrenalö 

alleanbere  banbe$eberlanben/  bie  OP  foube  feomen 

bcfoeften  binnen  Söiuffel  eer  lange  bageu/  geb?u^ 
ftcnbe  grote  b;eigementen  /  en  repetcrenbe  b!e  bter  of 

büfmael  tegen  be  tntooonberen  of  bojgeren  ban  23?uf- 

fel  /  fo  Uerre  be  Staten  boo?  ecrfl  Dunne  toapenen 

niet  ncber  en  leiben/  en  Oen  en  fubmitteerben  fijnen 

noeben  teille  /  gelijft  be  boo?fclj?eben  ieere  %tU 

ton  aen  beöecren  Staten  (©enerael  ftomenbe  /  rap- 

no2tecrbe.   fODaut  ̂ on  5!an  Oabbe  alle  fijnftrijgö- 
bolft  bergabert  in  Oet  aanb  ban  £urenbo?g  b^ 

mattlit  in  f  amine/  al  toaer  ooft  3tleranbcrf  ar* 

nefe  ©:ince'ban  parma/  fone  ban  bc  ̂ ertoginne ban  ©arma/  bit  <©otibernante  v6eneraelobcrbefe 

rj"b  Tlanben  boo:  ben  Coninft  toa.ö  getoeed  /  bp  Oem 

neftomen  iö  /  mette  ouöe  ïtegimenten  ban  be  .gpan* 

maerbenen  Italianen  /  met  Commiffie  m  Suite* 

nant  <öenerael  ban  5Don  <3an  ober  Ijet  ganfcOe  Ie* 
oer/  ben  melftenOnfeer  feefielijften  toelleftom  beeft 

neneeten/  ontfangénbe  Oem  met  groter  blijfcOapen 

rareffe.  <02abe  Carel  ban  jman^felt  Oeeft  ooft  aen 

^>on  gan  een  groot  beel  tfrancoifen  aengebjacOt 

ober  toelftc  Ou  in  ©Janftrijft  gecommanbeert  öab* 

be/  ban  fin" foube  baer  noeft  Wel  bele  meer  mebc 

geüMclit  Otüüen/  bp  albien  Oct  booz  't  gebob  ban 
ben  Coninft/  ten  berfoefte  ban  be  Staten  «Senerael 

niet  belet  en  berboben  en  Ware  getoeeft.   ̂ e  25our* 

Qoinonon*  Cn  ̂ oogbuttfe  duamen  ooft  ba|t  aen  / 

fo  bat  Oet  leger  ban  ̂ on^antóajS  ban  4000  &pan* 
jaerbenteboet  /  en  2000  ̂ paenfe  en  35lbanopfe  rui? 
teren  /  4000  francopfen  te  boet/  en  ƒ000  5pranfe 
ruiteren/  5000  ̂ oogbuitfen/  en  2800  a©alen/  en 
be  regimenten  banbe  peeren  ban  ïMcrgeov  flopon 
en  <©?abe  ban  Höegen  biemen  4000  flerft  Ötelb  te  %ty 

beOalben  be  l|oogbuitfen  en  anbere  bk  nocO  bier  en 

baer  in  be  fleben  bie 't  met  Oen  Oielben  in  garntfoen 

lagen/  en  bit  toaren  meefl "alle oube  en  erbaren fol* 
baten/  baer  ober  ooft  commanbeerben  ftloefte  ener* 
barenc  <©bcrfien/  bU  in  be  boojlcbene  5^eberlanbfe 
cn  anbere  oorlogen  gebient  naboen/  fuïr  batOpfterft 

toasötn  3ijnen  leger  /  fo  ruiteren  alöboetbolft  12300/ 
baer  mebe  OP  uitftet  lanb  ban  3turenbo?g  10  gefto* 
men  in  't  lanb  ban  Hamen.  3Den  25  ̂ anuarp  1578* 
Oeeft  OP  in  bmft  laten  uitgaen  in  jprancopg/  l|oog* 
buitö  en  $eberbuit0  /  fefterc  declaratie  ban  sijne 
meninge  /  fo  OP  Üet  felbe  intituleerbe/  toelr  inOoub 
Oterbolgt. 

Don  Johan  van  Oofienrijk  ,  Ridder  des  Gulden  Vliei, 

Coxinklijke  Majejieits  van  Spangiens  Stadhou- 
der ,  Gouverneur  en  Capittin  Generaelover 

fijne  Majejieits  Nederlanden  &c. 

HOe  wel  dat,  naderaael  wy  gekomen  fijn  binnen  r®jJ| 
den  Caftele  van  Namen  om  onfen  perfoonte  ftel-  mn 

len  in  verfekeringe  tegen  de  eed- genoten  ,  vyanden  aanban 

van  de  Catholijke  Roomfe  Religie,  en  van  den  Co-  Oom 
nink  mijn  Heere  en  broeder  ,  waerachtige  verftoor-  toaetora 

dersvande  rufte  en  vanden  gemeinen  peis ,  wy  heb- jjp  b'ooj 

ben  verfcheiden  reifen  door  brieven  gefchreven  fo  Jj>e«n> wel  aen  de  Generale  als  aen  de  particuliere  Staten,  te8enö(. 

Steden ,  en  andere ,  opentlijk  verklaert  de  intentie  van  Staten 

zijne  Majefteit  en  on.fe  niet  anders  te  wefen ,  dan  te  <&««' 
mainteneren  en  te  onderhouden  de  onderfaten  in  goe- 

de peis,  ftilte  en  geruftigheid,  nooit  van  onfent  we- 

gen gegeven  hebbende  eenige  oorfake  hoe  kleine 
die  mocht  wefen ,  tot  de  brekinge  van  de  Pacificatie 

•ofbevrcdinge,  waer  door  wy  hoopten  dat  alle  dir gen 

fouden  komen  tot  rufte,  door  reden  en  niet  door  ge- welt. 

Nochtans  aenfiendedatdit  is  geweeft  tot  noch  toe 

van  kleinen  profijce,  en  dat  ter  faken  van  dien  zijne 

Majefteit  en  wy  zijn  bedwongen  geweeft  t'onfen  gro- 
ten leedwefen  ,  de  wapenen  aen  te  nemen ,  en  hebben 

niet  willen ,  om  't  goed  herte  welk  wy  tot  defen  lande 

dr agen, laten  noch  defereife,en  voor 't  gebruik  der  wa-  aan 
penen  te  doen  de  declaratie  en  publicatie  van  de  navol-  JjJ^ 
gendc  poinclen  en  articulen  ,  te  weten :  t,at  iitl 

Dat  door  defen  weg  fijne  Majefteit  en  wy  in  zij-  norfj  oei 
nen  naem  niet  en  hebben  gefocht  noch  nietenfoeken  ffi"^ 
deflavernye,  vernielinge  of  verderffenifledesLands,  ^en 

maerdebewaerniffe  van  dien,  om  wederom  tebren-  bcjla* 

gen  de  rebelle  en  verdoolde  op  den  rechten  weg,  en  j";^ 
byftandte  doen  den  goeden,  voornemende  twedin-  jjn8e 
gen  alleenlijk.  nocöto 

d'Eerfte  ,  te  bewaren  en  te  mainteneren  de  waer-  J«jW 
achtige  oude  Roomfe  Catholijke  Religie  ,  onder  de  ̂ Jty. 
welke  fijn  Conink  en  alle  fijne  onderfaten  fijn  geboren,    gut 

en  hebben  hem  ontfangen  en  gefworen  PrinceenO-  gtto» verfte  Heere.  fe^ 

d'Andere,  om  wederom  op  te  richten  de  autoriteit  fdft. 

van  fijne  Majefteit  die  fijne  onderfaten  hemfchuldig   l|jjtL 
fijn,  dewelke  fommige  ketters  en  oproerige  beneer-  ̂ toflt0 
ftendoor  alle  middelen  hem  teontrecken,  tegen  alle  bt  ouö 

rechten  fo  wel  geeftelijke  als  wereltlijke.  öoofflf 

Mits  welken  ,  en  voorfeide  twe  poinclen  met  der  ̂ kb^ daed  geexecuteert  wefende  en  niet  met  de  woorden,  j^. 

wy  beloven  dat  hen  lieden  fullen  ganfchelijkgehou-    <£n 
den  en  gemaintincert  worden  alle  enhoedanigege-  ̂ ^n 
woonlijke  Privilegiën,    Rechten,  Ufancien,  oude  gft,an 

Wetten,   en  Vryheden ,  en  al  wederom  worden  ge-  b'auM fteld  in  de  felve  ftaet  en  forme  van  gouvernemente,alft  ̂ fln<n 

is  geweeft  ter  tijd  van  wijlen  onfterftelijker  gedachte-  ̂ ,onDi 

niffenKeifer  Careldc  vijfde  mijnen  Heere  en  Vader,  iet  atv 

welk  wy  ter  goeder  trouwen  beloven  te  doen  houden  Jr^f, 
voor  aengcnaem ,  goed  en  van  weerden  door  fijne  Maj.  tinit> 

indien  fy  't  begeren.  ""• 

Waer- 
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%SSmi  Waerom  *7  verklaert  hebben  en  verklaren  door  de- 
ji>jotwi>  fen:  dat  allede  gene  die  hen  lullen  v'eerdiglijk  willen 
ricn/  overgeven,  't  fy  in  't  generael ,  als  Landen ,  Provinciën, 
Caflc"7  Steden '  Caftel,en  >  Vryheden ,  Dorpen ,  Gemeinten, 
lcn,©?B<  Abdyen  ,  en  Collcgien :  of  ook  in  't  particulier ,  van 
beben/  wat  ftaet  of  conditie  dat  fy  mogen  weien  (onder  uitne- 

öémï  ""^vanperfonen  >  lullen  ontfangen  worden  ingra- 
ven/aö/  tie, genade  en  bermhertigheid  van  fijne  Maj.enont- 

Dyen  en  haelt  in  alle  foetigheid ,  vergetende  alle  't  verleden. 
Sn  Êo  Sullen  ook  genieten  haerlieder  goeden  en  Staten  als 
>tterfl£>  te  voren  :  indien  fy  verlaten  de  partye  van  de  weder- 
jcnöe  fpannige ,  en  aenhangen  dier  van  fijne  Majefteit  en  on- 
naeS  fe>alsüJnen  Luitenant,  Gouverneur  en  CapkeinGe- 

'■ufan;  neraelder  voorfeider landen,  wettelijk  ingefteld  door [en  toov  fijne  Maj.  gefworen  en  ontfangen. 

'Sullen  ̂ n  aengaende  de  krijgsluiden  van  wat  natie  dat  die 
jeni'eten  °°k  mogen  wefen  ,de  felve  moeten  aenmerken  hoe  de 
lacr  goc>  gene  die  gebleven  fijn  in  den  dienft  van  fijne  Majefteit 

"taua  Cn  onlenj  fiJn  geweeft  en  worden  als  noch  wel  onthaelt, 
betaelt ,  en  aengefien  :  daer  ter  contrarien  fylieden  die 
hen  hebben  begeven  inden  dienft  van  de  wederfpan- 
nige  of  van  het  gemein  gepufFd  van  verfcheiden  hoof- 

Oor/pronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 

Staren 
(5  te 
U'CII 

illet'ol- 

cn  oüec>      n  en  finnen  >  die  nen  qualijk  betalen,  en  fijn  tegen 
henlieden  feer  ondankbaer,  ftout  en  vermetelijk ,  welk 

omen> 

aruicm  ben  Wd  mag  veroor{al<en  om  over  te  komen  by  ons i 

aelt  en 
letrac» 
'xtt 
leröcn- 
;  &atc 
icfjen 
Tfcne* 
tigc  en 
|ul)e- noutt 
ricent 
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ren ,  en  daer  omtrent  aenbringen  lijf,  koft,  of  ten  min-  *m  on* 
ften  diengereet  hebben  ter  redelijker  wijfe  in  haerlie-  5"öen 
der  h  uifen,  tonder  die  te  verlaten ,  alfo  geleid  is ,  op  poe-  ftlaerr 
ne  van  gehouden  te  worden  als  vyanden,  en  voorfulx  «Hefte» 
getra&eert  te  worden.  bcn  %c> 

'tSelveookvanalle  Cloofters,  Religieufen ,  Capit-  jj£KS* telen  en  Geeftelijke  lieden ,  ter  gunfte  van  de  welke  de-  Om  oejJ 
fe  tegenwoordige  oorlog  gedaen  word :  en  diefgelijks  ftjg 
ook  Heeren,  Edelmannen,  Raedsheeren,  Magiftra-  tycgaen 
ten ,  Cooplieden,  borgers ,  weduwen,  weefen  en  ander  «  ojen» 
diergelijkegeen  wapen  dragende,  nochdireclelijk,of  %e& ïndirectelijk  fecours  doende  den  voorfeiden  weder-  filaert 
fpannigen ,  en  hen  regulerende  als  boven ,  fullen  wel  ot  «>o?Ia* 
getracteert  worden,  fleaentc 

Dat  mits  'tvoorfeide  men  toelaet  allen  arbeiders,  tn£m* landwinners,  en  anderen  ,  te  continueren  haer-lieder  ftebauDe 
werk,  te  weiden  haerlieder  beeften,  handwerken  en  fflg 
acker-bouwinge  te  doen ,  gelijk  als  in  tijde  van  vrede :  IrgïfuT' waer  in  henlieden  geen  beletfel  en  fal  worden  gedaen,  fm^c. 
en  indien  hen  letfel  word  gedaen,  dat  fy  hare  klachten  0J!n£e 
komen  doen , en  men  fal  haeftelijk  daer  in  verfien.        ben  tm? 
Nemende  voorts  noch  in  de  fpecialefauvcgarde  van  berfpan» 

lijnen  Majefteit  en  onfe, alle  degene  die  fullen  willen  ",aenf 
genieten  dele  gratie  ,  doende  't  gene  dat  vooifeid  is:  ff/" mitfgaders  ook  alleSoetelaers,  Proviandiers,  en  Provi-  boen/M» an  öcra  rij  1  v^t  ■  j-  .".  ,  Kumen  DY  ons  rmtigaders  oolc  alJe^oetelaers,  Proviandiers, en  Provi-  boen/f«i 

Wlont»  \icae*-  *■«  dat  veerdiglyk  doende,  fullen  van  ons  in  i  feursvanden  leger,  van  wat  plactie  ofqualitcit  datfv  ,mtDCl acltcn   den  dienft  worden  onthinaen  en  wplonrhaelr  (ïin    r~  ,T,~i  —  xt„j„_u_j_i-.   i. J*  J  aetra* 

©e  fte> 
In  en 
hoen 
iöcfc 
jute 
Wen 

den  dienft  worden  ontfangen  en  wel  onthaelt. 
En  tot  delen  einde  geven  wy  allen ,  fo  wel  krijgslie- 

den als  anderen  ,  fauveconduit  en  verfekeringe  door 
defen  ,  voor  degene  die  fullen  willen  hen  komen  over- 

geven en  volgen  de  partye  van  fijne  Majefteit  en  van 
ons:  fonderdat  hen-lieden  andere  brieven  fullen  van 
node  wefen. 

Waer  door  wel  blijkt ,  dat  het  is  in  de  macht  van  al- 
ledie  van  Nederland,  of  fy  willen  gehouden  en  ont- 

haelt worden  als  goede  en  getrouwe  onderfaten ,  of  als 
vyanden  en  wederfpannige  van  fijne  voorleide  Maj. 

En  op  dat  een  yegelijk  wetehoedathy  hem.  fal  voe- 
gen :  verklaren  wy  dat  alle  Landen  ,  Steden,  en  Por- 

tretten die  defe  gratie  willen  genieten  ,  hen  terftond 
quijt  maken  de  garnifoenen  die  fy  hebben  ,  ontbieden- 

l  Jictcn/  de  dat  %  GJn  in  de  gehoorfaemheid  en  devotie  van  fijne 
i  len  Majefteit ,  omtf,  doen  fijn  bevel  en  d'onfe ,  henlieden 
1 i  eao  verfekerende  alfulken  onthalinge  als  getrouwe  vaflalen 
jj"n      verdienen. 
iifeen.  Dat  degene  die  in  dienft  fijn  van  oorloge ,  indien  fy 
Bk  in  hen  niet  en  komen  voegen  met  ons  lieden  (aldaerfy 

1  "ban  ful'en  onthaelt  worden  fo  voorfeid  is )  ten  minften  ver- 
t  oo2la;  trecken  in  haerlieder  huifingen ,  en  vredelijk  leven ,  en 
j  fullen  hen  fchicken  als  andere  goede  onderfaten. 
Jfjf  Dat  de  voorfeide  Landen,  Steden ,  FortrelTcn,  Dor- 

Btin»''  P60'  krijgslieden  cn  onderfaten  die  hen  fullen  komen 
■f.  voegen  op  defijde  van  fijne  Majefteit  en  onie,  door 
tt/fte»  g°ed  nerteen  wille,  en  fullen  iet  doen  ten  dienfteder 

felvercntendienfte  van  ons,  fullen  wel  worden  ont- 
haelt en  vereert  voor  haerlieder  verdienften  :  en  hoe  fy 

.,  henlieden  eer  overgeven,  hoe  fy  wellekomeren  beter 
|lt  ontfangen  fullen  wefen,als  betonende  fulx  te  doen  door 

liefde ,  cn  niet  door  gewelt. 
Dat  men  geen  vyandfehap  en  fal  betonen ,  dan  tegen 

de  gene  die  de  felve  lullen  doen,  en  die  bevonden  fuuen 
worden  in  wapenen ,  ofbyftand  cn  gunfte  doende  den 
wederfpannigen. 

Dat  allede  gene  die  fullen  blijven  inde  Steden  en 
tranen  Dorpen ,  en  verwachten  in  haerlieder  huifen  vredelijk 
i«  We  ̂  ,ün£*er  byftand  of  gunfte  den  wederfpannigen  te  doen 

fejiiw     van  volke,  vidualie  of  gelde ,)  fullen  voor  goede  on- 
Aten   derfaten  ,  dicnaers,  en  vaflalen  van  fijne  Majefteit  en 
una    van  onfe  partye  gehouden  ,  en  voor  alfulke  onthaelt 
men/  worden. 
to  bf  n  Maer  de  gene  die  den  allarm  fullen  maken  tegen  des 
J  W>*  Coninxvolk,  of  die  tot  de  wederfpannige  fullen  o  ver- 
biatw  lopen,  ol  ook  fullen  verlaten  haerlieder  huifen,  hoe- 
|na;  venen  dorpen,  fullen  worden  gehouden  voorwan- 

Ï!'  ,     den.  
y m  r  f  Pr 

totauc  Dat  «11e  Steden ,  Vryheden ,  Dorpen ,  Edellieden, 
bnöe  Landlieden  en  ander  wonende  ter  plaetfen  daer  den  le- 

to m    gef  0f 't  volk  van fljne  Majefteit ,  en  onfe  fullen  pafle- 

tiïc. 
flcn 
t  [  oan 
JllOIU 
Tit 
börn. 
i  cn  fal 
B  n  op-- 
ni» 

fnp 
b  meti 
bi|  eeu baictii 

fijn  ,  fo  wel  van  Nederland  als  van  andere 
Verbiedende  alle  perfonen  ,  krijgslieden  en  anderen,  toojöen. 

oppcenevandegalge,tebrandftichten,  te  plunderen,  Ia5jJL 
t'overlaften,  ofeenige  vyandfehap  te  tonen  den  genen  öenfai' 
die  hen  fchicken  na  d'ordinantieals  boven:  maer  beve-  8«n  at 
lentepalTerendoorfulkc  plaetfen  als  in  de  landen  van  JferrlJft' 
fijne  Maj.  en  van  fijne  goede  onderiaten.  se&aetr- 

En  aengaende  het  eten  en  drinken,  dat  fy  dit  met  J&eemt 
difcretieen  manierlijkheid  gebruiken,  gelijk  als  in  tij-  tlJaJtu' 
de  van  peis,  enpaflerendedoor  vreemdelanden.  t,fe  ijacc 

Maer  de  Steden,  Dorpen,  en  alle  de  gene  die  con-  na  fijn 
trarie  fullen  doen ,  fullen  worden  gehouden  engetra-  JJjJj xu 
clieertals  ongehoorfame,  wederfpannige  en  vyanden,     as^"", fondereenigegenade,nademael  fy  oorfake  fijn  van  haer  In&c 

liederquaed.  öpn 
Welk  wy  bevelen  gepubliceert  te  worden  over  al,  en  iJSJj* 

ookindrukgefteld,  op  dat  niemand  en  pretendere  re-  öefeïne 

den  van  onwetenheid.  In  getuigenilfe  van  dien  heb-  9ec"  J*' 
ben  wy  dit  getekent  met  onfe  hand ,  en  daer  by  doen  ?c"tonm voegen  den  fecreten  zegel  van  fijne  Majefteit.  Gedaen  op  pene 
te  Marche  in  Famine,  den  27  January  1578.  Gete-  ba.n  °* 
kent  Don  Jan:  en  meer  onder  door  ordinantie  van  fij-  SÖ^|aec neHoogheid,  ondertekent  bcf!e» 

F.  Vasseur.      ^ncn 

oo^pen 

Op  öcfe  betlaratic  f  cf  bact*  na  oeanttooo2t  ban  toe*  DoSèf 
oen  öe  Staten  /  ocljjR  top  tct  QtlcQMtKi  plactfe  fullen  Mj™ 

bertjalcn.  **$ 
V\€  Staten  <0cneracl  toarertfter flap  tnöare  toe-  aeSatie 

-^rufïingc/  boo^ötenfnfe^lanafacmtoarenïnöa*  toei'°fn 
n  cefolumn  te  nemen/  ook  meöe  Datfe  rjualijB  ftonben  f?™c' 
öaec  in  acco^öeren/  öoo?  Dien  eenige  totlbenenban  (Foi.",;.) opinie  toaren  batmen  foube  bcfenOlbe  oo?loo  boeren  ̂ mfa 
tegen  5©ongan/  bcrljopenbebaecen  tufleDenbattet:  KS 
nocömiööei  ban  actoor  foube  mogen  ballen/ of  bat*  Dci&oré 
feuit^pangiengoebe  antmoo^be  fouöcnftcijgenban  <^tatft| 
benConinnopöace^iebenbanben  24  ttnsóftten  8  ®e"c' ^eptemtyitf  1577.  ban  öet  abbiiiö  ban  ben  $2infe 
ban  «©cangien  toag  tet  contrarie/  batmen  mojïre? 
folberen  offenfibe  oorloge  tegen  bem  te  boeren  /  om 
3&on3!anmeteengetoelbig  leger  uitten  lanbe  te  ber* 
tyijben/ eer ftpeenig groot  bolh  bplcn  anberenbab* 
be  /  maer  be  afgimtfigOeib  en  ialtmfic  ban  eenige  pee- 

ren toajs  fo  groot  tegen  ben  Jdainee  /  batfe  in  alle  ma- 
nieren  focuten  fee rctelijh  en  openöaerln»  Hen  te  (tellen    ©0I1 

tegen  alle 't  gene  öat  bc  ̂ jinreban  Orangien  tenbe*  3fan«i 
(tenentotboo^öcel  ban  ben  lanöctoatfra&enöc.  3Cltf  [ö'j 
men  nu  berfionb  bat  fjp  perfoonlüh  gebomen  toatf  tot  ̂ 0/^' ISamen  /  cn  bat  sijn  Brijgobolh  baer  ontrent  toaren  ftomr  tot 
gearrtbcert/  fobeöüenbe  Staten  <0eneraelbcfafteirt  ̂ men 
beliberatie  gcleib  /  of  {jetraebfaem  toajS  bat  ber  £ta*  ontS 

ten 
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Staten 
legcc 
bietst 

op. 

3?ou 

humt  te 
rulöc. 

Het  twelfde  Boek. 
M7 

«ttlefttt  albaec  fouDe  bhjbenomBemopte  boubcn/ 

of  fiaó  te  leberen  i  öan  of  men  Ijet  iegee  opb?ebcn  fou; 
been  öicpee na^abanD  laten  nomen/  feaDuöiS 

San Wto ö-bertog  HBatljia^  /  en  m  ̂ tneen 

San  £>canmen toaö  /  Datmen geen flag  abontucen  en 

fouö  e/  noo  en  aleer  men  iterbec  ban  bolb  toaren  /e
n 

öattet  Daerom  raebfacm  toaj*  Ijet  leger  mette  be
* 

SSI/  en  goeDcojDzcfocteUjbteDoenop; 
Enen  naWano  te  laten  Hamen/  Dttljecftmen 

acr  gcaDbertecrt  /  toant.Den  <©?abe  ban  Xatany  0e* 
neraclban  Den  legcc/  nocfj  oobDen25o?ggcabeban 

<0cnt  /  <£>bccftc  ban  't  peccDe-bolb  en  meec  anbece  ge; 
bieDectf  en  toacen  Daec  ntettegcntooojDtg/  eemge  toa^ 

rennocD  tec  bniiloftmet  ̂ oöan  banBttljem/  l$ceie 

ban25eec5eïe/  betoelbe  tcouDefiBacgcteteban»; 
cobe/  Die  bocDtcc  toaö  ban  De  fufter  ban  Aanban 

bergen  (Die  in  ̂pangien  toatf  omgebomen,  en  ober* 
fulröejSfcïfsS  etfgenaem  cnïBacainfe  ban2öecgen/ 
en  anDcce  toacen te buffel/  foDat  Den  legcc feecp 

ftoabt  toaö  banDen€ommanbeuc&  ©en  29  pa* 
nuacp  beeft  ©on  3!an  ontcent  1000  man  gefonoen 

om  Dec  Staten  bolb  uit  tclocbcn  tot  eenfcljecmutfe; 

ringc/  maecfptoecbengeD?ongen  fonDec  beel  uttgc- 

Datmen  De  occafiemoft  toaetnemen/  toelb  ©on^an 

bctftacnDe  DéDe  tecftonD  Ijet  &paen.tf  boetbolb  mac= 
cbecen/ en  Dec  Staten  bolb  maccljeecDe  00b  al  febec- 
mutfecenDe  boo?të  met  gcote  paffen/  tot Datfe qua- 

nten Dp  ecnblcin  cibiectgen  Dat  toat  moeieiijb  toass 

om  te  paffecen/  al$  Doen  De  f^ince  ban  #acma/  bege* 
cigjijnDeomeecete  beïjalen /gaf  fijn  pacet  befpocen 
cnbellenDe  fijn  lancen  om  malnanbecen  te  «effen  en 
aenDenman  te  belpen/  öebbenDe  bpïjem  DciH&eece 
ban  Sillt»  en  ̂ oljan  ©apttfta  (Cafft  /  biel  tegen  öem 

in  met  juinen  tjebigöeiD/  Dat  DcanDece  tccfïonD  be* 
tocegttoccDenDaterempeltebo!gen/toaerom<i3onfa*  ^ 
ga  metaüeDerctte  ban  De  Cabalerp  baer  mcDefeer  bp®, 

fucdeufelnnen  op  biel/'t  toclb  De  Staten  bolb  terfïonb  tim 
Deöetoijuen  enbenrugge  feecen/  'ttoeibljaer  geöele 
cuine  toaovtoant  ï)et  pecrDe-bolb  blucbtenDe  /  berbie* 
len  in  Ijet  boet-bolb  Dat  De  acötergaerbe  maebte/  Daec 

|  in  fp  fulben  openinge  maebtcn/  Datfe  ban  ©on  ̂ anss 
bolb  fonDcc  gcote  moeite  bectfeoit  enbecflagentoer* 
Den  /  Öe  Cabalerp  bolaDe  bajt  De  gene  öie  op  De  blucöt 

toacen  /  en  in  't  bjeDecheccn  bielen  5?  op  Ijet  boet-  boln 
ban  De  acljtecgaecDe  en  oob  ban  De  Dattalie/  en  nomen- 
De  Daec  dp  bet  ̂paenö-boln  DeDen  Daec  tn  een  gcoten 
moo?t  /  De  Ücece  ban  lBontignp  mette  abantgaecDe/ 

tooife 

totröi 
geflae 

ffiiSKSSSSS^I^ffl^  '^  BSft*i**i  toilDenbenalDaecm 

Dec  Staten  legcc  fouDeoptcecüen/  <Don  glancejou 
beecöe  in  De  fteect  te  ballen  en  ïjengcoote  fcljabc  te 

Doen/  latenDcficD Dunften/  naDemael  5?  toilDenop- 
ü?eften  Datfpbecbaect  en  berfcD?iHt  toacen  ban  fune 
fiomfte/  De  ̂ ecce  ban  <©oïgniC!&S:bbenDe  fnngcof 

nefcljut  Deö  mo?gcnö  boo?  Den  Dage  gefonDen  nacc 
43emblouc0/'ttoeln  beel  moeiten  fjaDDe  te  boecen/ 

bleef  totten  Dage  toccnftelDefljn  legec  tnöoeDco?D|c/ 
inDeabantgacDe  ofboo?tocljtbanben  legcc  (ielDeijp 

De  regimenten baniHQontignp  en  ̂ e/  pe23attaiie 
maeöten  De  ttoe  cegtmenten  ban  Den  <©?abe  ban 

moffit  en  ©eece  ban  COampangnp  /  met  1 3  bacnDe= 
len  ̂ cDotten  en  eenige  (öngelfe  gecommanbeect  Doo? 

geefó  biaö  namen  meDe  Öe  bluent/  en  falbeecDen  öaec 

mec|tcnDeel/  Dec  «Staten  bolb  lieten  Daec  30  ©aenDc* 
len/enbiecC02netten/3PKccgenbpDe  600  gebange*  m 
nen/Die  ̂ on  gjan  meeft  al  DeDe  opbangen, om  öem  te  gj  1 
torenen  ban  Ijet  ongelijn  Datmen  boo?gaf  Dat  Der&ta-  ;eto 
ten  boln  eenige  Dagen  tebocen  fouDe  geDaen  bebben  gfn( 

met  Ijet  DooDff aen  ban  een  Capitein  Die  öem  op  geloof  °«fl 
IjaDDe  gebangen  gegeben/en  Datfe  eenige  folDaten  ban 

©on  ̂ an  Dicfe  befeomen  baDDen/neuö  en  oocen/mttf= 

gaöec0  De  bingecen  öaDDen  afgefncDen  /  'ttoeln  of toaec  /  Dan  Dat  Ijet  maec  een  boo?geben  toas?  /  om  Defe 

to^eebbetö  te  becfcljonen  /  en  fjeb  ib  niet  bonnen  becne- 

men/  Ijoe  tod  ib  Daec  na  bltjtig  onDecfoefi  geDaen  öeb- 
iVn  tfH  «saulfaut/  m  n  De  ace ̂ ecguacDe  of!  be/JietpeaDebolbfaibeecDenljenmce(la!ïetefamw/ 

^cïjotten/  en  alle  De  cuitecpe  bleef  om  Dccuggen  te 
bccfebecen  en  Den  buanD  Die  öaec  bolgbe  teonDec^ 

ÖcuDen/  3P  togen  alfo  bp  licbtenDage  op/  afb?an^ 
DenDe  in't  bectceb  Ijace  Ijutten/  na  bcijgö-gcü?tub/ 
en  togen  alfo  ingoeDco2D?eboo?t.  ©on  3Ian  IjaDDe 

'j$  mo?gensi  boo?  Den  Dag  gco?DonneectDatDen25a* 

fel0  ban  ben  getoo?pcn/De  ̂ eece  ban  «©oignieg  toecDe  ©e 
gebangen/  en  ban  De  folDaten  geteiD5ijnDe  bp  ©on  «JJ 

gan/ftecg  af  om  De0  felfjS  fjanDen  te  buffen/  't  toelb  l)P  SUS toeliet  /  feggenDe  tot  öem  Dat  <0oD  alfo  plag  te  (ïcaffen  toang 

Degene  Die cebelleecDen tegen <6oD  en  bacen  ̂ jince. 
©on  3(an  boecDein  fünbaniecen  een  bcutö  met  Dit 

I» 3an  tiec- bolgtbcc 
^>tatf« 

leger. 

n m S«  SSfëK'fSKX  wtf.  f»  «wl  (Woaft^on  3an  WJ  Ijict  ooft  attct  *mm 
SS  of  Sctom  S n '  aatfc  •  f Stte  San  fouDcn  oefdmt  Datfe  in  «act  Icoec  eattocn  oetaom/  met  oto» 

lp  bem  bcgeben  op  De  boo2f5  plaetfe  om  fijn  peecDe-  t  a   r 
bolb  febeclijb  te  Doen  maccbecen/becDeilt  3tjnDe  in  D?te 

cfquaD?on0  /  Det  eectte  onDec  Det  cegiment  ban  mnto- 
nio  ODlibeca/  onDec  De  toelbe  toacen  ban  5fecnanDo 
(SoleDo/  5Cucelio  ̂ alccmo  en  ban  |Butio  pagano/De 
ttoeDeen  DecDe  cfguaDjonö  toecDcn  gecommanDeect 
bp  <©ctabio  oöonfaga/  Die  Doen  tec  tijD  gemaebt  toaö 
<0cnccael  obec  De  Caballccie  of  licljte  peecDen  ban 

©on  gjan  /  in  Defec  boegen  reben  fp  met  goeDen  be* 
Dacljtcn  moebe  na  Dec  Staten  bolh  toe  /  De  toelbe  00b 
in  goebe  o:D?e  fiaren  toeg  trocben :  De  ruiterieban  Der 

dicht: 

Den  Le/ien  daCb  Van  d'eerfte  Maent  It  Van  Don  lan 
VanOoJtenrllCk, 

St\ten  Leger gefLagen,  endeV erBrollt  aL  tegelAICk. 

r\  <©n  gjanDefebictorieberbolgenDe/  beeft  be^an* 
—  Deren  Daegtf  eemblourjS  in  gebregen/De  folDaten  ■ 
DaerinleggenDefonDergetoeeruittreebenDe/  pebben  j; 
belooft  in  een  iaer  tegen  Den  Coninb  niet  te  Dienen/ban  t>ta 
Daer  fonDöpDe^cerebanJIiergesS  boo?25obine0/be  bJ 

muüi-üLi  .KUUIU.VHU.....IU..M.  ..uu...  -  < .-  ..toelbbP  DeDe  opeiffclp/maer  alfo  fpbaer  met  en  b«l^j^ 

Staten  bolbficnDe  Datfe  bcrbolgtto02Den/(lelDen  ben  Denopgeben/  öeeft  fjpDaer  gefe^utboo?  öeb?acbten  m 

oTnDeSanDtrtoeDcrfïacn/  Wonio  ©liberamet  'tfelbeberc0oten3önDe/0ebbenfPbenopgegtben^^^^  * 
©agano  begonDen  met  Dec  Staten  bolb  te  febecmut^  Éan !  tö  boon0  getogen  na  ïoben/Die  ban _£oben  ̂   g 

feren  /  Dit  DeDe  ©on  gan  bermanen  aen  Cbnfloffel  ben  ften  ter jïonD  obergegeben  /  mttö  Dat  bP  paer  geen  m 

WntD2agonen<0onfana/  Datfe  toel  fouDen  toefien  garnifoen  in  en  fouDe  leggen/bet  toemtggarmfoen
baer  m 

la^m^^^&ttift^mm^^fmm  intoefenDetoassDaec fUtt  getcocben  na  buffel.  €öte*  JJ  „ 

to  let  enomScflag  toaer  te  nemen  met  boozbeel/  nen  en  «erfeftot  bebbcn  baer  00b  obergegeben  m
fnne  B8Cn 

«onrwuSSm^MiSan  toeten/  DatDe  maebt.  ̂ J»M^^9^^^^^  m 
mt  fo  gelegen  toaö  Datmen  mo?e  ffaen/obermitö  ebenen  een  blem  ̂ ^«^"^^«^ 
bem  eenen  pdtc  fo  berce  bcgeben  baDDe/Dat  bet  cetice.  |  <0cangten  /  Daec  een  ̂ fÊSSS/J&SSS^ 

ren  fouDeberoo  faben grote Dif02b?e  enperteul/  fulr '  DaerbmnenleggenDe/  DebbenUenme
ttotllenoberge- 



QJfCÖOp 

Bcaenen 
ben  i  y 

Iftbt- 

f1578. 
ben/  fo  öfit  öp  öet  ceftgut  baer  boo2  mod  Brengen  /  en 

bcfcboten 5önbe  öceft öp 't  boen  bcd02mcn en  metge* tocit  en  d02menber  öanb  metten  berben  d02tn  tngeno* 
men/  boobfmijtenbc/  bermoo2benbe/  berb?inftenbe 
en  ontöalfcnbe  meed  alle  bic  baer  m  toaren  /  om  een 
erempel  te  dameren  bat  fobanigc  ftleinc  debeftentf 
Rem  niet  en  fouöen  tegenfiaen  /  eenige  ban  be  Ober* 
(ten  öebben  öacr  blucöt  op  öet  ftadeel  genomen/  macr 
ÖP  Öeeftfe  ooft  met  öet  gefcöut  tot  obergebinge  ge* 
jongen  op  genabe  en  ongenaoe:  ben<0berden  en 

&Qh  meer  anbere  3tjn  in  öare  beuren  opgeïjangen  /  en  baer 
mg,    na  neeft  ÖP  öet  debeften  en  nadeel  met  garnifoen  be* 

fet.  ©an baer  i$  't  leger  boo2  <©ied  genomen/  toelfte 
(lab  ooft  ben  $2ince  banOcangieniötocbeöorenbe/ 
toelfte  dab  tamclijft  groot  en  ban  meerberimpo?tan* 
tk  i$  /  bocö  öet  QcftDm  op  een  öoogtc  geplant/en  geen 
ontfet.booj  öanben/  öebben  ften  006  obergegeben. 

^mrüc     <*3:abe  Carel  ban  iKanöfelt  met  fijn  jprancows 
bcSct/  ferönö-boiö  t^boos  i&bellc  genomen/  toelft  ÖP  op 
ter.?!'   geeifcljt  öceft/  baer  ïag  binnen  gjonftöeerlan  be beftojmt  ,§oetc  /  ̂cere  ban  &tller0  bk  albaer  commanbeerbe 

ober  b  jjf  JDaenbelen  fof  baten  en  eentge  peerben  /  en  al* 
fo  lip  't  felbe  niet  en  toilbe  obergeben  /  i$  öet  getoelbi* ge  leger  baer  boo?  genomen/  met  atöt  (tucften  grof  ge* 
feöut  «f  en  öebbenbe  b^ffe  gefcöoten  /  öebben  fp  öet  feer 
fucicufclijftcn  beflonnt/  bk  ban  binnen  't  felbe  ftloe* 
feelijft  bertocrenbe  /  öebben  ben  do?m  bjomelrjn  afge* 
ffagen  /  bicö  3p  öet  op  nieutf  befcöoten  en  baer  op  nocö 
bm  fto?men  öebben  gebaen/  bk  mebc  ftloeftelijft  af* 
geflagen toerben /met groot  berlietf  ban  <Don§an£ 
bolft/  alfo  baer  ober  be  400  in  't  (tarnen  boob  blcben/ 

F- ,4 •>  beöalben  bele  geguetde/  maer  toefenbe  geen  ontfet boo2  öanben/  boo?  bien<&ong|an  meefler  ban  ben 
belbe  toatf/  en  bat  be  Staten  genoeg  te  boen  öabben 
Jjaren  berdroiben  leger  toeber  te  bergaberen  /  en  öare 
p2incipael(ïe  (teben  te  befetten  /  en  öebbenbe  ooft 
fcö?ijben  bart  ben  prince  ban  <©rangien  en  <0iabe 
ban25offu/  öatöp  foubefienöetbolften  ficö  felbe  te 
falberen  /  fo  öebben  5?/  ben  bpanb  al  gereeb  ftaenbe  / 
trn  toeber  te  flo?men/  nocö  een  eeriijft  appoincte* 
ment  gefiregen  /  te  toeten  bat  alle  öet  ftrijgtfbolft  met 
Ijacr  3übgetoecr  b2p  en  b2anft  uitber  (tab  fouben 
bertceeften/  be  Capitcinen  te  peerbe  /  be  toelft  alfo  ben 
1 5  f  eb2tiarp  gefcöiebe  /  bocö  be  geguetde  en  fiefte  fol* 
baten  bie  fo  bacd  niet  en  ftonben  uit  treeften  /  toerben 
meed  al  boo2(ïeften  en  bermoö2t.  3£acc  na  3&on  gan 
3(in  bictoric  nocö  berbolgcnbè/  ftreeg  öp  nocö  bcr* 
fcöeiben  anbere  Hebenen**  in  /  altf  fceulr  /  ̂oignictf/ 
©incöoV  ©eaumont/  3tëalcourt  /  jBabuge  /  en  €\)U 

incö^/  map  /  toelft  le(te  öet  gefcöut  en  ben  (ïo2m  bertoacöte/ 
om/    maHenDC  met  Je  ww  ten  ïe(le  ooft  appoinctement. 
EZ»     3©p  toillen  nu  ̂ on  gjan  met  fijne  bictorien  boat  laten 
m     beruden/  en  ban  anbere  006  toat  berljalen/  tot  bat 
*Se  Öct  toeberom  paffe  geben  fal  öcm  tocberom  op  te  ba* ap.      neteb?engen. 
©e  5^e  Staten  <0enerael  be  €ertd-  öertogc  matöiaö 

'ISoui  en  ÖC^2U1CC  ban  oDrangien  befeneberlage  ban  öaren leger  berdaenbe/  ö^öen  terdonb  eninberöaede  fo 
beel  0202e  gcdeltalg  mogelüft  toaö/  enb2efenbebat 
<©on  gjan  met  3ijnen  bictorieufen  leger  drar  boo2t0 
op  Qd?uffel  foube  ftomen/  gelijft  öp  geb2eigtfjabbe/ 
Öebben  3?  ben«02abe  ban  25offu  be  betoaringeban 
bten  bcbolen  met  30  ©aenbelen  folbaten  en  eenige 
peerben  /  be  felbe  dab  ooft  toel  boo2ficnbe  ban  bictua* 
lie  en  amunitie  ban  oo?loge  /  binnen  iBecöelen  fijn  fetf 
baenbelen  ̂ cftotten  geleib  /  en  bier  bo^ger-baenbelen 
ban  ?8nttoerpen/  binnen  Hier  5tjn  300  folbaten  en  ee* 
nigc  bo2gcren  ban  Slnttoerpen  ingenomen/  baer  iji 
ooft  O2b2egcdeltombeberdrooibe  folbaten  terdonb 
toebecom  te  bergaberen/  enbe$2ince  öceft  ooft  ter* 
ftonb  gefclpeben  en  fo  beelboljc  utt^ollanben^ee* 
ianb  omboben  /  alfmen  baer  eenigfinö  ftonbe  miffen/ 
fulr  \iat  ̂ Don  g[an  niet  anberö  met  fijnen  bictorieufen 
leger  en  öeeft  ftonnen  uitreeftten/  ban  öet  innemen 
ban  be  boo2f5  ftleinc  debeftenö  /  ebentoel  daften  bc  ge* 
ne  tic  goeb  vDonganef  toaren  in  alle^obincienbe 
Öoof  ben  op  en  toerben  te  douter/  en  maeftten  be  goebc 
flapöcrtig/  jjocö  bit  boo?beel  guam  baertoeberom 

Oorfpronkder  Nederlandfè  Beroerten. 

5?3  > 

©on 
an 
remt 
jeu  in 
culr 

ej(/ 

■:')<& 
.11  ben 
caren/ 
ert^- 
rtojc 
Pnn> ban 
cangt' 
naY 
cIicïS 
11  ben 
aap 

( rm< 

Sul 

boo?  /  bat  op  ben  raeb  be£  Pnncen  ban  ©rangten 
nu  meer  acöt  gedagen  en  ooft  gebolgt  toerbebante 
boren  gebaen  toas? /  gcltjft  top  terdonb  fullen  feggen» 

ïDepausf  «©^egoriuöbe  i?öf/  tik  ̂ ongtanfeec 
toegebaen  toaö/  Ijtcft  öem  toegelaten  bat  tv  op  be 
geeitelijfteperfonen  tot  onberdanb  ban  befeoojloge/ 
algf  geboert  toerbenbe  boo2  bebcfcöerminge  ban  be 
ttoomfe  Catljolijfte  Ocligie/  eenige  fcljattmge  foube 
mogen  leggen/  Ijp  berleent  öem  ooft  een  25ulle  gelijft 
bepaufen  placöten  te  geben  acn  be  CÖ^iftcne  p?m» 
een/  en  öcn  002(000 -boïft/  aisf  $n  tegen  ben  t€tuft 
ter  ooMofr?  fouben  treeften/  ombedab  ban^jecufa* 
lem  en'töeiftgc  Slanö  in  te  nemen  :  be  felbe  Stille Öebben  top  (jier  mebe  toillen  dellen/  en  luit  altfbolgt : 

/TJ  Regorius  de  i  ̂  Paus  van  dien  Name ,  eeuwige  -  * 
\*  Taligheid  en  Apoftoliiè  benedictie,  tot  allen  ge-  £lé lovigenChnftenen  jdiegegaen  zijn ,  of  die  mettertijd  S;e0OC0 
gaen  fullen  ten  oorlog  in  dequarticren  van  de  Neder-  &c  >3- 
landen ,  in  den  leger  van  onicn  alderlicflten  fone  Phi- 

lips Catholijke  Conink  van  Spangien ,  onder  den  ftan- 
daert   van  onfen  feer  lieven  fone  en  doorluchtigen 
HeereDon  Johan  van  Ooftenrijk ,  tegen  de  ketters  en 
heretijken,  rebellen,  en  vyanden  van  den  Heiligen 
Roomfen  Catbolijken  Gelove  en  van  onfen  alderlief- 
ften  fone,  wy  foekendedefaligheid  van  alle  gelovige 
Chriftenen  zielen ,  gunnen  liberalijken  door  bede  van 
onfen  voornoemden  liefflen  fone ,  de  middelen  ,  door 
de  welke gy  mocht  door  Godes  hulpe  verdienen  de  fa- 
ligheid  van  uwer  zielen  en  de  vrede  en  geruftigheid  U- 
wer  confeientie.  En  daer  wy  betrouwende  op  de  berm- 
hertigheid  van  God  almachtig,  en  op  de  autoriteit 
van  degelukfalige  Apoftelen,  finte  Pieteren  fintePou- 
wels ,  gunnen  met  alle  bermhertigheid ,  door  Apofto- 
life  macht  by  defe  tegenwoordige  brieven  ,  van  wegen 
den  Heere,  fo  wel  aen  den  voornoemden  Don  Jan  van 
Ooftenrijk,  Capitein  generael  van  het  krijgs-volk, 
als  van  u  allen  voorfeid ,  en  aen  een  jegelijken  van  u  fo 
haeft  defe  tegenwoordige  fullen  gekomen  wefen  tot  u- 
wer  kenniffe ,  dat  ten  dage  dat  gy  lieden  en  een  jegelijk 
van  u  lieden  fult  verkiefen  ,  zijnde  te  Biecht  en  Sacra- 
mente  geweeft ,  wint  volle  indulgentie  en  vergiffe- 

niffe  van  alle  uwer  fonden ,  en  noch  meer ,  dat  °y  lie- den en  elx  van  u  lieden  de  voorfz  indulgentie  en  ver- 
giffeniffe  van  allen  uwen  fonden  verkrijgt ,  in  de  ure  of 
articule  van  uwe  dood,  en  wy  willen  dat  defe  tegen- 

woordige brieven  u  dienen  fullen  een  reife  vooraltijd, 
tot  den  voorfeiden  effedte  binnen  uwen  leven  alsge- 
feidis,  ander  reife  alleenlijk  inde  ure  van  uwe  dood. 
Gegeven  tot  Romen  tot  S.  Pieters.  Gezegelt  met  den 
Viffchers  rink  den  1 8  Ian.anno  i  ?  7  8. in  't  fefte  jaer  on- 
fes  Paufdoms,  en  was  ondertekent     Cefar  Glorieriut. 

S^en  28  Sanuarp  1578  bn'ebagenboo2fcenebcr*- lage  ban  ber  graten  leger/  fo  Ijabbe  bc  bo02lucötige 
i^ecre  <ötto  t)enbnïi/  <fö2nbe  ban  ̂ toertfenburg 
9Bmbaffaöeur  ban  bc  ïJeiferlijfte  naajedcit/  gebaen 
fijne  p20pofitic  ban  toegen  tt  boo2|3  iletferlnftciBa* 
jedeit  aenbe  Staten  generael/  in 't  bptoefen  ban 
ben  <Êcrtö-öertog  en  ïMnceban<©rangien/  berftla* 
renbe  fo  bp  monbe  /  al$  baer  na  oberleberenbe  bp  ge*  «>at  bt 
fcö2ifte/  be  grote  f02ge  en  fo?gbulbigöeib  bk  fijne  f^öc 
öeiferltjfte  naajedeit  toatf  b^agenbe  boo2öaerlieber  £tont, 
toelbaertenboo2fpoeb/  bereenigtmeteenfonberlinge  fenuura 
goebertierentljeib  enmebelijbenbanbennoobbaerin  öc^fa' 
fp  ijen  felben  nu  ter  njb  toaren  binbenbe/  p2efenteren*  fc?aTi/' be  ooft  öenlieben  te  geben  eenige  berlicötinge/  boojfo  acngccfi 
bele  öem  foube  mogelijft  toefen/  ban  fo  grote  guaben  /  5^"  ?e' 
boo?  be  toel&e  5p  f  toaerltjft  en  t'onrecöte  berb2uftt  f^S. 
3ijnbe/  bpftanö  geballen  toaren  ban  ben  öoogden  trap  « 
ban  boo2fpoeb/  in  eenen  afgronb  ban  alle  miferien  en  « 
ellenben :  bat  ÖP  ooft  toilbe  be  öanb  öouben  en  met  al* « 
leneecdigöeib  en  f02gbulbigöeib  alle  bequame  mlö* « 
beien  bebo2beren  /  bk  eenigfino  fouben  mogen  bienen  « 
totremebieen  beteringcbanbcboo2f3  miferien  en  el* « 
lenben  /  ten  einbe  befe  bebniftte  en  benaube  jgeberlan* " 
ben  toeber  fouben  mogen  op  be  bene  ftomen/  en  op  een  « 
nieu  gedelt  en  gebedigt  too2ben  in  öaec  lieberboo?* « 
gaenbenenoubendaetban  boo2fpoebenb^ebe/  ber*« 

manenW 
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Met  twaélfde  Boek. 

57i 

battüe 
graten 
<3eno 
rad  oy 

politie ban  öen 

ban 

»  manende  ftcn  luiden  bóöjtö'  böt  5P  öocD  fouöen  m  öcfe 
»  landen  toillen  beftouden  de  Catftol.  ftoomfe  fieligtc  / 

» en  oob  öc  bcftooMijfte  gelioo2facmfteid  tot  denCatbolij* 
»  Ben  Coninft  ftaer-luider  natuerlijften  p?ince  en  ̂cere, 

ma  op  nebben  de  Staten  <0enerael  gegeben  fcft2tf* 
telnfte  anttooo?öe/dicfe  ooft  tuier  na  ftebben  doen  d:uc* 
Ren  in  02ie  talen/  Hatijn/  <Duit0en  tfrancoig/  tuier 

banden  inftond  fommarie  alö  bolgt.  ©002  cerft  Dc^ 
danhen  fi>  ujnc  ïieifcrlijfte  j^ajejleit  ootmoedelnft  ban 

defondedingc  genade  enbaderlijfee  goedertierenftcid 
totftentoaerS/  feggense  niet  mogclp  te  fijn  ommt 

te  fp?eften  ftoc  grotelijr  fijne  fecifcrlünejjliajcflctt  nen* 
&wïo  iteöcn  rtyntoaetó  indereeutoigDeib  berbonden  naa- 
ww*  öe/omftemaltijö  eere en dienfl te betotjfen ■,  tenttoe* 

"  denbedanfcen  fp  ooft  den  boo?f5  3ömbaffatrcur  banftj* 
"  nelfêajefteit/  ban  Dat  ftcm  belieft  Uabbc  denarbcib 
33  teaenbaerden  ban  te  doen  fo  langen  en  moepelpcn 

"  reife/  en  met  een  getroutoe  affectie  te  arbeiden/  ten 
"  einde  fp  fouden  tnogen  genieten  de  feer  lieflpecnbe? 
"  gceeb*  biucnt  ban  3ündec  2CmbafraetfcBap:  tnaer  aen* 
"  gaenbe 't  p?inctpael!lc  poinct  ban  dien/  en  be  bader* 
"  Ujfte  bermaninge  banene  &eiferlpcffêajeflettno* 

pende  De  ttoe  poincten  /  m  te  blijben  bp  be  Catftolijfte 
fioomfe  fteligie  /  en  de  beftoo?lpe  geï)00?faemljeib 

"wpeCatnoIpefBajefleit.  &o  bidden  fp  feer  oot* 
"  moedclpfpc  boo2feide  ïBaj-  dat  Bern  beliebeboo? 
"  fefterentoaeraefttig  te  liouden/  batfe  tot  die  tijd  toe 
"  metalcebujtigneid/  affectie/  en pber de ttoepointen 
:'  betoaert  en  onbertjouben  ftadden  /  geïp  fp  006  noclj  in 

öicn  feer  guaden  tijb/niet  jegenflaende  fp  belef  toare  en 
onbeljooMpc  faften  gclcben  Dabben  /  arbeiden  om  die 

"  te  betoaren  en  onberïjouden/geIpfo?mig  bc  folemnele 

"  Pacificatie  ban  <0ent  /  be  toelfte  na  bat  fp  gemaeftt  en 
"  folenmelp  bp  ebe  bcbefiigt  toatf  op  datmen  foube  flil^ 
n  lenen  ten  einde  b?engcnbelanftdurigeinlandfeoo?io* 

"  ge/  en  om  defe  lanben  te  «ouden  onber  be  macfjt  en  ge* 
"  fjoo2faemfteidban  denConinft/  enomtcconferberen 
"  beCatïjolpe  Koomfe  Religie  (toelfte  poincten  an* 
"  derS  in  groot  perijftel  toacen  ban  berloo?ente  gaen/ 
"  doo?  be  ongelooflpc  dcrtelfteid  /  grote  moettoilligfteid 
"  en  nooit  geljoo2be  to?eetDcid  ban  de  ̂ paenfe  foldaten) 
"  ftadïe  naderftand  gelaudeert  getoeefl  bp  de  p?inci* 
"  paelfïe  (CDcologtjnö  en  ban  demeefl  geaffectioneecde 
"  tottc  felbe  «ratljolijfteftoomfe  üeligie  /  ja  ooft  ten  ber* 
"  foefte  ban  T©on  gian  /  Hp  die  ban  den  Kade  ban  ̂ êtate 
J>  en  decreten  Eadedeg  Coninr/  entoa^berftlaertge- 
7'  toeeflnut  enp?ofijteInftboo?degemeenetoelbaert/  en 
"  beottaemomteconferberendeöoogOeid  en  autoriteit 

des  üoninr/  en  de  Catljolijfte  Sïoomfe  Religie  /  fo  dat 

ooft  <Don  <3jan  felbe/  endaer  naden  Coninft  de  felbe 

"  gcconfirmeertljadden/  bp  opene  b2ieben  ban  piac^ 

J3 

33 

•■> 

cactenEegelgefonden  uit^pangien/  o?donnerende 

"  dat  alle  faften  ban  der  <©emeinten  fouden  gedaen  toer - 
ben  acftterbolgenbc  ben  inDoub  en  articulen  ban  bien/ 

"  dat  ooft  alle  contracten  en  accoo2ben  bie  namaeliSfoU' 
J'  ben  gemaeftt  too?bcn/  fouben  op  bien  boet  en  regel  bol* 
\  bjocljt  tooien/  en  inbicn  defe  fo  falige  pacificatie 

„  toacc  onderhouden  getoeefl  /  't  geijele  Eand  foude  fon* derttoijfelopft02tentijd  toedcrom  berftregen  Debbcn 

',  Ijaer  oude  ftoogfteid  en  eere/  en  de  affectie  tot  den  dienft 
'  ban  fijne  jRajcftcit/  maerl)etb?eften  ban  dien/  doo? 
„  ̂on^anbanOoflenröft  DaddedeSandengebjacïjt 

tot  beei  ellendiger  ftaet  alsS  ooit  te  boren,  peggen 

boo2tö  /  dat  d'eerfle  app?obatic  ban  <©on  gian  ban  de 
felbe  pacificatie/  nietentoass  getoeefl  dangebeinfl? 
Deibehdobbelfteid/  boo?tgeb?acï)t  doo?  een  p;actijftc 
tottegeljele  bedecffeniffeban  defe  Handen /ten  einde 

,  dat  Hetgeen  de  &pangiaert$  nieten  Dadden  ftonnen 
„  bolb2engen  doo?  ftracfit  en  openbare  oo?loge  binnen 

jaren  /  nu  foude  Ijebben  mogen  met  lifïen  en  p?ae- 

J3 

J) 
)} 

53 

5) 

5? n 
„  tijftenop  fto?tenttjb  bolb?ocljt  3ün.  &P  beiljalenop 
„  'tfto?tfte  de  oberlaflen  en  moettoiüigljeden  /  die  alle 
„  foojtenban  menfcöenljertoaeriS-ober  geleden  Bebben/ 

gcduvende  't  <©oubernemcnt  ban  den  hertog  ban 
>■>  «j 

„  %iu«i/  banden  45200t  Commandeur  endaer  na/  en 
,  nochtans  blijat  (feggenfe)  ftlaeclijft  de  goede  getrou* 

. ,  Dcib  en  boluomen  geï)00?faemïjeid  ban  de  (©nderfaten 
„  totten  Xiomnft  /  maerdaecen  isïgeen  deboirfogoed/ 

3; 

nocfi  getrouDcid  fo  groot  /  ia  geen  Religie  fo  ger)eeï/die 
foude  ftonnen  becfïaendcn  do?flen  begcerhj&D«ö  die 
3P  ijebben  ban  domineren  /  of  berfaden  ftaediedcr  on* 
becfadeltjfte  eergiecigöeid/  ofte  niette  doen  den  feer 
groten  ftaet  /  diefp  ïjebben  en  altijbg  geliad  Dabben  te* 
gen  ïjk  ban  befe  jèebedanben  /  baer  na  toajS  geftomen 
<©on  3ian  /  de  toelfte  fiern  geliet  of  ftp  dit  guaed  ftadde 
toillen  beteren/en  toasf  feer  gualijften  te  b?eden  om  alle 
de  obcrlaflen  die  den  Handen  en  <©nderfaten  ban  fijne 
IBaj.  gedaen  toaren/  bclobcnOe  datfeniet  en  fouden 
blijben  ongeficaft  /  en  fiendc  /  doen  BP  eerft  geftomen 
toas/  dat  de  pacificatie  ban<©cnt  oo?fafte  getoeefl 
Daddebandc  reparatie  ban  degetjeeleberderffeniffe/ 
en  ban  te  beletten  d'uiterfle  deflvuctie  ban  den  Hande/ 
ja  ban  te  conferberen  de  getrouDeid  der  <©nderfaten 
totten  Coninft  /  en  bantn  ftracöt  te  ïjouden  de  Koomfe 
Catftolijfte  Religie  /  fo  geliet  ftpljem  deboo?fcft?eben 
Pacificatie  ban  poinct  tot  poinct  te  toillen  ratificeren/ 
maerin  effecten  in  der  toaerfteid  toag  3Ün  meninge 
daer  mede  te  toillen  doen  3ijn  P?ofijt  /  om  te  gemaefte* 
Iper  te  mogen  fiomen  tot3önboo?nemen/  lange  njd 

te  boren  geimagineect  /  en  fiende  dat  fo  lange  de  Han- den fouden  beccenigt  blijben  en  fijn  ban  eenen  toille  en 
accoo?t  /  ftp  geen  oo?loge  tegen  de  felbe  en  ftonde  boe* 
ren/  foDêeft  Bp  ftem  beBolpenmet  ö^tdejcel  ban  de 
ïSoomfc  ficligie  en  de  beDoo?lijfte  geBoo?faemfteid  ban 
den  Coninft  /  om  die  ban  den  anderen  te  fcBeiden  /  en 
al  b'ander  Handen  op  te  Bitfen  tegen  die  ban  Rolland 
en  Zeeland  /  om  Bcm  boo?  Baerlieder  Bulp  en  bpfland 
meefler  gemaeftt  Bebbende  ban  de  Babenen  en  enge 

paffagien  ban  der  Eee/  te  beter  al  d'andere  te  ber* 
mecflecenen  teberd2ucften/  'ttoelft  uitte  b?teben'in dier  fafee  gefcB?eben  felaer  en  notoir  toajS :  ja  fo  ftlaer 
datterniet  tegen  en  balt  te  feggen/  fodat  ̂ ©ongian 
ged?ongen  is  getoeefl/  de  felbe  te  beftennen/  boo?t* 
b?engende  alleen  boo?ercufe  datmen  dit  cjiialijftnam 
en  becfïond  :  en  toefende  daer  en  tuffcBen  emfllijft 
berfocBtbpdedcdeputcecde  der  Staten/  datmen  in 
3ijne  tegentooo?digB^id  m  uitleggen  ban  den  cijfer 
foude  fien  tegen  Bet  originael  ban  dien/  fo  Badde  Bp 
'tgetoeigert/  enbecBaelt  Bobbende  boo?tj$  alle  fijnen 

Bandel  fo  metten  ̂ uitfen/  denaenjïag  op 't  Cafleel 
ban  2Cnttoerpen  /  3ijn  bertceft  op 't  Cafleel  ban^a* 
men  /  en  alle  30nen  gebein$Jden  Bandel  /  in  defe  l|i(lo* 
rife  befcB2ijbinge  genoeg  berfiaelt  /  (  fo  feggen  fp 
boo?ts? )  Boe  toet  de  Staten  om  defe  boo?fclj?ében 
boo^jeib  /  met  goeden  recBte/  en  fonder  te  doen  jegens 
Bun  deboir  /  toel  bermocBten  alliantien  te  maften  met 
b?eemde  P2incen  om  Ben  felben  te  befcBermen/fo  Had* 
den  fp  den  felbentoeg  niet  toillen  nemen:  maerftad* 
denootmoedelüft  Bengeadd?efTeert  aenden  feer  Boo* 
gen  SCertS-Bertoge  ban  <©oflenrijft  3ijnen  b?oeder  /  ne* 
be  en  fcBoon-b?oedcr  ban  den  Coninft  /  en  ftabden  Bern 
bp  p?obifie  t  <0oubecnement  ban  defe  Handen  in 
Banden  gegebcn  /  berftopende  en  baflelijft  bectrou* 
toende  dat  den  Coninft  fo  toel  om  de  natuirlijfte  liefde 
tot  3ijn  fuflerS  fone/  en  b?ocder  ban  3ön  Buiöb?ou/ 
't  felbe  foude  boo?  goed  Bouden  en  confirmeren/  en 
daerom  Babben  3P  Bare  feer  ootmoedige  rerjueflen  ge* 
fonden  aenden  Coninft/  eninfgeujr  ooftaen  den  Co* 
ninft  ban  po?tugael  en  andere  p?incen/  met  een  opene 
enbafle  berftlacingedatfe  gefladigtoilden  blijben  in 

de  geljoo?faemBeid  en  getroutoigljeid  ban  den  Co* 
ninft/  en  ban  poinct  tot  poinct  onderBouden  de  Ca* 
tftoftjfte  soomfe  ï5eligie  /  acBtecbolgende  de  compac* 
ten  en  conbentien  begrepen  in  de  boo?feide  pacificatie 
ban  <0ent/  maec  d'anttooo?de  ban  Baerlieder  fo  recBt* 
beerdigen  ootmoedig  berfoeft/  toas  uitgeflelt  tot  in 
Houmaend  boo?leden  /  op  toelfte  tijd  den  Coninft  Der* 
toaerS-ober  gefonden  Babde  den  ï|eere  ban  ̂ elletf/ 
in  de  toelfte  diffimulerende  de  p?actpen  en  lofe  lagen 
die  <©on  g[an  /  tegen  3ijntroutoe  en  gelofte  /  tot  grote 
fcBade  en  berderff  cniffc  ban  de  Staten/  ja  de  meninge 
ban  dien  /  aengaende  de  conferbatie  ban  de  CatBolijfte 
ïïoomfeföeligie/  acftterbolgende  de  pacificatie  ban 
<0ent/  endegeB002faemBeid  en  getrouBeid  den  Co* 
ninft  belooft  /  qualijft  en  bed?iegli)ft  toaiS  uitgeleid  /  en 

met  een  balfe  berfierde  logen  geenberfeert  toa£  ge* toecft 
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y,  toeeft  ( na  bamien  betben  ftijl  en  becbolg  ban  get  ber* 
Bael  en  tuffen-fpatie  ban  tij b  bonbe  geraben )  alg  of  be 
Staten  Ben  felben  berbonbenBabbcn  in  befeEanben 
toebcromte  beftigen  be  CatBolijbe  aoomfe  ïleligie/ 

in  Den  felben  ftaet  aio1  bicbjao  ün  tijben  ban  ïicifer 
Carel  be  bijfbe  /  'ttoelö  een  faeB  ig  bte  gcenftng  en 
toaö  inBacr-iieber  marïit/  en  ook  nieten  Bonbe  ter 
ereeuttegefielttoojbcn/  fonberfcBabe  en  intereft  ban 
3ijne  JiBajefteit /  ia  fonbec be uiterfte  beberffemffe ban 

33 

33 

73 

33 

33 

33 

33 

„  'tgeBcle  ïanb/  en  contrarie  b'eerfte  bcrhlaringe  en   Be  Bp  uit  boet  geben/ ten  einbe  Bp  foube  mogen  beb?ie 
33 

33 

33 

3) 

33 

33 

33 

3» 

33 

73 

belofte  ban  3ijne  naajcfteit/  cnbittd  (feggenfe)  be 
paactijbe  ban  3&on  3ian  /  be  toclBc  onber  ben  fabora- 
bclcn  befemantel  ban  fieligic  en  beïioo2lijuc  gclioo:- 
faemBcib  tot  ben  ConinB  /  foefet  te  fapen  ttoift  en  ttoc- 
biactot  onber  be  ingeboren  ban  ben  ïanbc  /  en  ten 
einbebatjp  (au*  <£fcobebo  BlaerlijbfcB?eef  aenben 
vConinft  ban  ̂ pangien )  malbanberen  fouben  piuB* 
baren  en  berberben:  bit  3ijn  (feggenfe)  be  rebenen 
toaerom  be  Staten  bebtoongen  3tjn  /  [jen  felben  bp  een 
te  boegen  en  bader  te  bereenigen/  en  ombe  noobban 

aen  be  <©?aef ban  2$offu  geBcel  contrarie :  tóant  fo  BP 
BcmforBt  booabefe  bjiebentc  trecuenop  be3i)beban 
^on  3an/  fo  onbcBteBp  een  batelijben  Baet  bteBP 
b?aegt  ben  boo?fcB?cben  $2incc  ban  ©rangien/  Bern 
opleggenbc  een  menigte  ban  bilaine  calumnieri/  en 
opcntltjB  berBlacenbe  bat  i$on  San  al  toat  anbere  ni 
benfinöabbe/  inbienbe  fabculjem  fucceberen  (bat 
45ob  berBoeben  moet)  na3ijn  begeerten/ ban  Bpbp 
3tjn  bifroucfen  en  berBlartngen  berftacn  geeft/  be  toel* 
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cc 

cc 
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c< 

tc 

icc 

cc 
<c gen  be  fimpelc  menfcBcn/  en  boo?  beel  berfïerbe  bebeb*  rt 

fel*  ttoeb?acBt  mabenbe  tuffcBen  be  Staten/  foube <c 
mogen  berfabensijn  begeerlfjBBeben  /  in  boegen  bat" 
bc  Staten  geen  anberremebierefierenbe/3pbcbtoon* 'c 
gert3tjn  te  Romen  tot  b'uitterfte  toeblucBt  ban  Baer  * toclbacrt  /  en  boo?  mibbel  ban  be  toapenen  alfo  recBt* 
bectbigatë  noteltjbaf  te  beren  be  berberffeniffe  baer 
mebe  Bp  Bentuiben  i$  b2eigenbe. 

l^ocbtaniS  (feggenbe  Staten)  tnbien  fnne  &ci* 

fcrlijbe  jffêajefteit  bolgenbc  3ijn  fonberlinge  affectie/ " 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

„  benatutruj&e  befeberminge  te  berfoeBen  be  Bulpeen i  tk  lip  ben  Staten  toont/  en  gelooft/mag  betoete  laten  c 
bpftanb  ban  anbere  fatten/  enrjenlieber  teberbin* 1  aen  ben  Coninb  3ijncnb2oeber  en  oom  banbe  toaer*  \ 
ben  en  confebcreren  met  uitlanbfe$2incen/  afftanb ;  BeibbecfaBen/cnBeminbucerentotgenabeenmebe*  \ 
boenbeban  te  feec  curieufe  en  periculeufe  btfputatie   ujöenban  fo  beel  ellenben  en  miferien  W  3jjn  albec  \ 

'  gefioo?faem|ïe  Aanbenen ©nberfatenfo lange  t'on^c 

>3 

33 

33 

33 

33 

3> 

J3 

J3 

J3 

3> 

3> 

3> 

*3 

op 't  feit  banbe  fieligic.  3Bant  gemerbt  batbe  Co 
ninh  gebelibereerttoa^/  tebeberbenbe  gene  bte  Bern 

„  tot  nu  toe  ( feggenfe )  bctoefen  Bebben  alle  getrou* 
„  Beib/  geboo?faemBeib  en  bapperen  blenft/  en  Bern 
»  nocB  pjefenter en  en  geioben  in  bit  poinct  te  boen  liaer- 

„  luibcr  beboir  /  cnba'tlipBcnluibcn  beneemt  alle  Bope ban  be  fane  te  commoberen  en  (lillen :  to at  mag  ben 
armen  luibenrefleren/  ban  ftaertocblucïitte  Bebben 
tot  't  gene  be  <0oblnue  en  JDerclblijfic  ficcluen  in 

»  biergelijfee  faBen  gebogen/  be  nature  bebeelt/be re* 
benitf  toijfenbe/  en  be  toet  confenterenbe*  te  toeten/ 
bat  fp  be  toapenen  nemen  in  be  buift/  en  bon:fïen 

»  foubentotBaerlieber  toeibaertenbetoartnge/  bp  alle 
»  mibbelen  ̂ it  Bacr  p2efcntcren  /  en  ban  Baerluiber 

„  Balfen  afbeten  be  grote  pcrijftclcn  bic  Benluibcn*  tytU „  gen  /  en  bat  fp  ban  Ben  toojpen  Bet  job  ban  be  ellen* 
3,  bige  (labernie  ban  be  b?eembelingen  /  falfcerenbe  fo 

lange  alö  benabcmin  't  lijf  i$  Baerliebcrgoeb  banbe begeerljjBBeib  /  Bacrlicbccbzoutoen  en  Binberenban 
be  onhuioijeib/  Baerlieber  ïeben  ban  be  onrebelijbe 
tojceblieib  banbe  to^eebflen  Dpanbban  ber  toerelb/ 

;3  piincipalijB  alö  3P  ftcn  bat  ben  hertog  ban  Sïlba  /  en 
)>  alle  anbere  auteur  o'  enbcleibcro"  ban  befenfo  cllcnbt- 
33  genfpele/  grote  autoriteit  Bebben  in  ben  Bogen  en  fe* 
>3  c reten  fiaebbanben  Coninh/  cnbat<&on§anBem 
33  reguleert  na  ben  raeb  ban  ben  genen  tk  Ijp  bp  foiem- 
33  nelen  eebe  belooft  Beeft  te  flraffen  tot  eremple  ban  an* 
33  bere/enbiebenb?anbgefteften  Bebben  in  befcboonfle 
33  en  bermaerfle  <§teben  ban  ben  ïanbe  i  en  gecooft  ben 
3>  fcBat  banbien/  bie  oor  gebeflrueert  Bebben  be0Co* 
»  ninr  Sanben  /  en  Bacr  Banben  buil  gemaeBt  in  Bet 
»  bloeb  ban  3ijn  getroufte  en  befte  Onberfatcn  /  toat 
n  i)ope  fouben  3P  mogen  Bebben  /  al$  3p  fien  bat  be 

»  toiccbftc  mooibcrjB'bc  Banbeiinge  Bebben  ban  alle  fa* »  6en/  en  fiecBterö  geflelt  3ijn  ban  Baerlieber  leben/ 
erben  en  goeberen  i  Bcbbenbc  baer  en  boben  gefien 
fobeel  jaren  lanü/  fobcel  bebJiegerpen/  en  fo  beleen 
fehcre  erempelen  ban  gebcinfllicib  en  biffimulatie/ 
batfp  Ben  felben  in  geenber  manieren  mogen  berfe 
beren/  ten 3? bat  3P  toctcmtt en  toillenötoillen  floten 

w  en  tienmael  fciiip-b2cuBc  boen  aen  een  fieen-rot3c/ 
»  en  alle  ̂ atienbanber  toerelb  ooifaBc  geben/  om  te 
»  fpotten  met  Baerluiber  te  feer  fïecBte  en  fotte  ItcBt* 
»  baerbigljeib  bangelobcn/  toantal  en  toaer  baer  niet 
»  ban  belaetfle  legatie  ban  ben  l)eereban  ̂ elleov  f0 
»>  tft  goeb  om  fien  batfe  anöero  blagen  in  ben  mono/ 
»  en  anbersf  m  't  Bette  /  en  bat  al$  3p  tonen  be  meefle  ge* »  laetbanpewfengocbertierentBeib/  baneerftbanfin* 
"  ne3ijnen  tmaginerenbe  geBele  beberff eniffe  ban  ben 
»>  Hanbe/  toant  gelija  be  %ereban  belieg  beboo?* 
»>  leben  bagen  biieben  Beeft  gefcB2eben  aen  ben  ̂ 2in- 
»  ce  ban^rangien/  Bern  tonenbe  een  fonberlinge  lief* 
»  be  en  affecrie  /  en  Bern  boenbe  beel  fcBone  geloften 
»  ban  toegen  beConinb/  op  ben  felben  ttjb  fcB?eef  Bp Il  Deel.  , 
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recljt3tjnltjbenbe/  en  eenige  bcnuame  remebie  geben  (C 
Om  bit  bier  te  bluffen :  fijne  fceiferlijBe  IKajefteit  fou*  <c 
beeenenbienft  boen  <©ob  feec  aengenaem/  ettallebe  cC 
Staten  ban  ht(e  banben  fouben  Ben  felben  fo  berbott*  £C 
ben  rebenen  aen3tjne  iKajefleit/  boo?  een  fo  grote  en  cC 
fonberlinge  toelbaeb/  batfp  alle  be  bagen  Baertf  ie*  tC 
berntt  fouben  beBennen  ban  Bern  ontfangen  te  Bebben/  <c 
fotoelboo?  Ben  felben  al.tfboo?  alle  Bare  naBomerjsf/  <c 
alletoelbaert/  betoaringecn  b2pljeib:  en  alle 't  goeb  tC bat  Benlieben  fal bomen  banben  arbeib/  moeite  en  tC 
gocbtoilligBcibbie3ijne^eiferlijrie|Baie|teit  falboo?  {C 
Benlieben  gebaen  Bebben  /  batfullen  fpfientebecbie*  tC 
nen  en  beBennen  met  eeutoige  banbbaerBeib  en  feer  (c 
ootmoebigebienfïen.  <c 

<©aer  en  tuffcBen  fo  bibben  3P  feer  ootmoebelijb  3ij*  c< 
nefeeifeclijbeiBaiefleit/  bat  fipbolgcnbe  fijn  ingebo*  tc 
ren  goebertierenBeib  /  en  babetlijBe  liefbe  /  foube  <c 
toillen  toeberop  be  benen  brengen  en  opreCBten  be»  tC 
ellenbigen  ftaet  ban  ben  iSeberlanben/  tk  feer  on*  <c 
berbe  boet  en  bebO2bentoa0/  en  mette  toerfeen  be*  cc 
tonen  aen  3ijnen  toel  beminben  b2oeber  $®mt)istë  <c 
2£ertö-Bertog  ban  «©oflenrijb  /  alle  be  teBenen  ban  tc 
een  b2oeberljjb  Berte/  liefbe  en  affectie/  boenbe  3ijn  »c 
boo2fetbe  ̂ oogBeib  enbe  <0cnecale  Staten /altfltb*  <c 
maten  ban  ben  heiligen  fiijbe  /  alle  fabeur  /  Bulpe  en  <c 
bpftanb/  acBtnemenbe  opbe  feer  nautoe  macgfcBap  <c 
bie  3tjne  JlBajefleit  Beeft  mette  felbe  3ijne  l^oogBeib/  tc 
mit0  oob  be  feer  bafle  beceeninge  baer  mebe  befe  3tan* « 
ben  met  ̂ uitfTanb  bereenigt  en  gebonben  3ijn  /  en  te 
ten  laetften  nemenbe  ter  Berten  't  ontfïeBenban  een  tc 
fona-geburen  b?anb/  betoelBe/  inbien  BP  nietBaeft  «c 
entoerbe  gebluft/  Bern  fonber  ttoijffel  foube  mogen  « 
in  Bo?ten  tijb  berfpjeiben  ober  be  ronbom  gelegen  « 
banben.  jEaer  boben  al  bat  fijne  &eiferujBe  ifêaje* « 
ftcit  beliebe  uit  refpecte  ban  be  ftaet  en  plaetfe  baer  BP  xc 
pan  <60b  ben  opperften  ConinB  aller  Coningcn  in  ge* « 
fielt  en  geo2bonneert  ijs/  te  toeten/  aio  een  ̂ cBeitfman  « 
en  een  ïlecBtecban  allebe  ttoiften  en  gefcBillen  ban  « 
CB?»ftenBeib  /  fo?ge  te  toillen  b?agen  bat  be  recBtbaer* « 
bige  en  goebe  fabe  ban  be  Staten  ber  i^eberlanben  « 
niet  en  too?be  of  boo?  getoelb  /  of  boo?  balfe  calumnien  (C 
ban  be  bpanben  berbjubt» 

^it  to  in  effecte  Bet  fommier  ban  be  anttooo2be  bte 
be  Staten  <6eneraël  Bebben  gegebenop  bep20pofitie 
ban  ben  boo;f;  <*3:abc  ban  kuiert fenburg  Ifmbaffa 
beur  ban  ben  Jaeifcr/  bentoelBen  fnooB  bpfonberlpö 
Bebben  gebeben  be  fabe  ban  be  ,§* aten  ber  J5eberlan*  (foi.  i  sj 
ben  tn  faborabele  recommanbatie  te  toillen  nouben  bp 
ben  &eifec/|£cucb02fcen  en  anbere  peeren/  ï502ften  en 
<©2abcn  bciBi  fitjr  /  en  Bebben  Bern  oob  feer  Beerlpfe  be* 
fr iionBcu:  en  toant  in  befe  ant tooc  :be  bcjmaen  gemaeBt 
toecb^banben  ̂ eer  ban  ̂ eiieö/fo  fait  niet  tntaujBen  te 

Sibftb  paff<5 
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paffe  nomen  te  berDaïcnben  Danbcl  ban  ben  fdben/ 
petoettj  ton  met  befe  onbertoaebte  ncberlagebanbcr 
«tatert  lege*/  bp  na  bergeten  Dabben/  alötopccrft 

toer  ben  b2tef  fuücn  gcftclt  Hebben  Me  De  SCertsMjer* 
tog  gcfc&cfrcn  Ijeeft  aen  ben  ïseifer  fönen  tooebcr. 

^c  boo2fcD2ebe  milfibc  ban  ben  9fei'ts$-lirrtog 
IBatfnas  aenben&eifertoas*  inijoubenbe  Dit  nabol* 
genbe. 

DSJtfinboojIaiwe  reifenin  #5eberlanbtoacsgeftö* 
men  en  na  bele  oifTiculteitcn  en  f  toarigljeöcn  met 

betoilligingecn  blijfcljapban  allen  ben  .Staten/  fjet 
goiibernement  <0enerael  ober  be  $eberianbcn  aen- 
genomen  Dabbe  /  en  bat  iit  gelcgcntbeib  boo2Danbcu 
toaov  om  be  Staten  ban  ben  Eanbcn  metten  Catból. 
Coninft  fijnen  U2oebcr  en  oom/  fonber  cenig  perijfteï 
ban  toapencn  en  grote  boften  te  berfoenen/  fo  toaö 
ontjeilfamclijft  gefeïjieb  bat  be  Jgecre  ̂ >on  giotjan  ban 
«öótfenrijft  bjat  Dp  toel  begonnen  Dabbe  /  mitfga* 
bertföegocbe  gclegentDetb  ban  ben  Staten  ban  ben 
Itanöc  bcrfïoojt  en  omgefiotcn  Dabbe/  baer  bcneffens 
ook  bat  nu  ber  Staten  ömcljten/  boo?  obertoinnin* 
gcmcerbcrftrooitalss  gelagen/  te  Debigerto02bcn/ 
fuljt  bat  be  boo2fcD?ebcn  Staten  geacïjtet  Dabben  be 
oorlog  met  fjcm  bapperber  ter  Danb  te  nemen/  en 
onberanbere  geo02bcelt  Ijeüben  raebfaem  te  toefen/ 
ban  ben  f&tiiftenaer*  en  »fïpbalifcbcn  ruift  /  om  be 
naburige  ctt  onberbcilige  b2icrtbfcD3p  ber  flanben/ 
te  berfoenen  batfe  niet  alleen  ben  bpanb  alle  nobige 
toeboerban  munitienen  toergcren:  maer  ooft  bat  fp 
óttf  en  ben  Staten  alle  buïpe  en  onberfranb  betoij* 
fen/toaer  ïn  intoeftomenben  tijbe  niet  min  fiare  al£ 
onfe  gerujïtgïjcib  fal  gelegen  3ijn/  en  onö  toegelaten 
3P  ben  bertelen  bpanb/  be  todfteooft  fijnen  perfoon 
met  bjeigen  en  pbcle  roemen  terget/  Daeftclijftbcr* 
bjebcn  5ijnbe/  Ijp  in  befe  benaube  ïanben  moebte 
inboeren  eene  bloepenbc  gehalte  cenber  rcpublijnuc/ 

en  ooh  fijnen  bjoeber  en  oom  ben  CatDolijften  co* 
ninft  fijne  ftoogacljtinge  en  autoriteit/  ooft  alle^cn 

eijc  (fulr  fijnoogmerft  i$)  Deilfaem  en  gcfjeel  onge* 
fdjonben  te  beljouben  /  en  Doe  toel  W  onberlinge  Dul* 

pe  en  bpflanb  niet  alleen  be£  3H>eftpDalifcDen  rt'nr/ bc  Doogfle  gerecDtinbcib  en  nut  metten  rijfte  tocge* 
boegt  të/  bfc  ban  Suilt  bocD  mitfgabertfeenigcan* 

bere  betonen  Daer  ontoillig  /  onber  't  berel  bat  Den 
fulr  fonber  fijne  fltëajefïeitsS  aiuoritcit  en  bctoilligin* 
ge  ongeoo2lofti£7  toaerom  Dpaenbe  felbe  fijne  toe* 
blucDtig  nemenbe/  ootmoebelijft  üiöbenbe  bat  fijne 

IBajefïeit  beliebe/  be  beljoubeniflfe  ber  $eberlan= 
bén  tcbeDertigen  en  ben  boo2fcH2eben  ban  Eutften 
anbere  onberfaten  be3S3©eflpïjalifcDenrinrtoetela= 
tén  en  boo2  fijne  autoriteit  te  ontbieben/  bat  fpge- 
lijftelijft  be  toapenen  ter  Danb  nemen  /  en  boo?  Det  al^ 
gemene  toelbaren  /  gemeine  00210a  aenbaerben  / 
baer  toe  in  aller  Dae|lb2ieben  afbaerbfgenbc  en  ober- 
fenbenbe/  op  bat  Doe  te  eecbe  bpanben  berbjeben/ 
bolgenbe  be  patificatie  batf  (©ent/  en  beboubenbe 
berfelbercapitulatien/  be  ïloomfcïtcligieenbeau; 
touiteft  ban  be  CatDoltjftc  iBaieftett  /  met  te  alge; 
menc  rujtc  berfeftert  mocDten  toerben/  bitgefcDic- 
benbe  föubcn  be  Staten  befcr  ïanben  met  eenen  ba= 
flcn  banb  ben  CatDolpen  Coninft  en  ben  Duïfeban 
Oofïenrijli  bevbonben  Olijben  /  en  foube  Dcm  en  be 
Staten  ban  ben  Hanbê  een  feer  aengename  fafte 
boen  /  ben  toelnen  Dp  en  fp  na  aenlnebingc  DaréjS  bien- 
flésf/  alle  geluft/  Deilen  boo:fpoeb  toenfcDcn/  befen 
blief  toaö  gebateert  (uit  3Cnttoerpcn )  ben  12  Jpe* 
biuacp.  1578. 

g^c  ̂ Mtcn  <0enerael  aen  ben  Coninft  gefcD?e^ 
bcnDcDbenbcben  24.  ̂ ugufïien  ben  8  ̂eptembJitf 

"bcjei  boo2leben  jaerjj  /  gclijft  in  't  boo2gaenbe  boeft  ber* Daelt  ito  fo  Deeft  be  Coninft  baer  op  (na  inflrurtie  /  hit 
Dp  ban  32ongjan  en  fijnen  rabe  ontfangen  Dabbe/ 
fo  Det  Dier  bermoet  toerbe  /  en  be  Staten  niet  buifïer* 
ujften  feggen  in  Dare  anttooojbe  aen  ben  <82abeban 
^toectfenburg  HmbaffabeurbanbenïJetfer/  bat* 
fe  bp  öen  (ïijl  fgenoeg  Bonnen  raben )  eerü  in  la* 
nuario  Dertoaer^-obcr  gefonben  ben  $c*re  gfoban 

ban  D5oo2carmejS  25aenberDeere  ban  Relies?  /  ILntte* 
nam  ban  be  guarbe  ban  be  SürcDterg  ban  beg  Co* 
ntnr  fijf /  ujocber  beö  oberleben  l|eere  ban  j*oo?rar* 
mesJ/  met  b2teben  bancrebentiebanben  felbenCo* 
ninft/  eninfïructictoaerna  Dp  Dem  foube  Debbente 
reguleren.  %\\  ïxfe  b2teben  en  inflructien  en  toert» 
niet  een  tocoib  berDaelt  ban  be  toeberom  ontbiebinge 
ban  «Bon  g[an  /  't  toelft  bp  be  Staten  berfocDt  toaö  / 
en  bat  ̂ on  ̂ lan  ooft  aen  be  Staten  gefcD?eben  Dabbe 
bat  bp  ben  Coninft  toasf  geacco2beerc  3ijn  bertreft  /  en 
bat  Dp  een  anber  foube  in  fijn  plaetfe  fenben  /  maer  ter. 
contrarp  be  Coninft  latenbe  bit  al  ongemerftt  bow* 
gaen  /  bebefligt  Det  goiibernement  ban  <Bon  ̂ [an  in 
üefe  Eanben  /  en  to02b  baer  toe  nocD  bp  gebjacDt  /  te* 
gen  be  toaerbeib/  bat  be  Staten  fouben  Debben  gep?c* 
fenteert  boo?  Daerlieber  boo2gaenbe  D?ieben/  te  onber*; 
Douben  be  boo2feibe  Catljolijfte  föoomfe  Religie  en  be 
beDoo2lijfte  geljoojfaemijeib  ban  fijne  USajefleit  tn  titn 
felben  ftaet  /  fo?me  en  maniere  al£  bic  3tjn  getoeefl  tec 
tijb  ban  ben  oberleben  feeifer  Carel :  fo  bat  frjebec 
blijftt  bp  be  boo2feibe  b2ieben  en  infïructie  gefonben 
boo2  ben  boo2feiben  ̂ elleiöban  fijne  Ifêajefteït/  toaec 
af  Det  inljoub  Dier  na  bolgt : 

T  leve  en  getrouwe ,  alfo  wy  tegen  woord  iglijk  fen- 
•*— 'den  tot  onfe  Nederlanden  onfen  feer  lieve  en  ge- 

trouwen Banerheer  van  Selles  ,  Luitenant  van  onfe 

'garde  van  de  Archiers  3  brenger  van  defen  :  hebben  wy 
hem  belaft ,  fijn  addreffe  te  nemen  tot  u  lieden ,  en  u 

lieden  te  verklaren  van  onfent  wegen ,  hoe  dat  ander- 
houdende  de  Catholijke  Roomfe  Religie,  en  onfe  ge- 

hoorfaemheid,  gelijk  als  ter  tijd  van  faliger  gedachte- 
niffeden  Keifer  mijnen  Heer  en  Vader,  wynooiten 
hebben  voorgeftelt  noch  en  ftellenniet  anders  voort 
van  u  lieden ,  dan  dat  volbrengende  de  voorfeide  twe 

poinclen,  en  u  lieden  wederom  ftellende  in  't  felve  we- fendaerals  doen  de  faken  in  zijn  geweeft,  alle  dingen 

wederom  gebracht  en  geftelt  fouden  worden  in  dien 
fel  ven  ftaet ,  fogy  lieden  hebt  mogen  weten  door  ge- 

tuigeniffen  en  genoegfame  proeven  van  't  gene  dat  van 
onfent  wegen  is  gehandelt ,  om  te  komen  tot  het  voor- 

feide: hebbende  ter  faken  van  dien  grotelij  k  beproeft 

defe  leftledene  troublen  en  alteratien ,  en  dat  wy  be- 
dwongen zijn  geweeft  wederom  te  keren  tot  de  wa- 

penen ,  overmits  de  forgvuldigheid  en  begeerte  die 
wy  hebben  van  de  geruftheid  en  vreedfaemheid  van 
onfe  voorfeide  Landen :  en  dat  de  volbrenginge  en 
het  einde  van  de  voorfeide  wapenen  aen  te  nemen , 
en  van  onfen  wille  en  meininge  aengaende  de  af- 
fairen  van  onfen  Lande,  nergens  anders  om  en  is, 

dan  om  met  dien  en  met  byftand  van  onfe  goede  Sta- 
ten en  Vaffalen  wederom  te  brengen  alle  de  andere  tot 

gehoorfaemheid  Gods  en  onfer  mede  :  u  lieden  verfe- 
kerende,  dat  mits  doende  en  volbrengende  de  voor- 

feide twe  poinclen  ,  van  t'onderhouden  de  Catholijke 
Roomfe  Religie  en  onfe  onderdanigheid  in  dier  voe- 

gen ,  als  die  onderhouden  zijn  geweeft  ter  tijd  van  fij- 
ne Keiierlijke  Majefteit  faliger  gedachteniflen ,  wy 

fullen  te  vreden  welen  dat  alle  de  andere  wederkeren  in 

den  felven  voorleden  ftaet,  en  dat  de  wapenen  en  be- 
fchadingen  van  de  oorloge  ophoudeja :  en  dat  al  weder- 

om kere  tot  de  oude  geruftheid  en  vreedfaemheid ,  met, 

vergetinge  van  alle 't  voorleden  :  fo  alswy  infönder- heiddatverklaert  hebben  den  voorfeiden  Banerheere 

van  Selles  :  u  lieden  biddende,  hem  te  willen  gelo- 
ven gelijk  als  onfen  eigen  perfoon  :  ordinerende  en 

belaftende  ook  u  lieden ,  hem  hulpe  en  byftand  te 
doen ,  ten  einde  als  boven  ,  fo  wy  ganfchelijk  be- 
trouwen. 

Hier  mede  lieve  en  getrouwe,  h«bbe  onfe  Heere 
God  u  lieden  in  fijne  heilige  bewarenifle :  Uit  Madrid 
den  iS  December  1577.  Getekent  Philippe,en  meer 
onderwaerts  :  Door  ordinantie  van  fijne  Majefteit, 
ondertekent.  A,  Dennetter*. 

€n  be  gfnfïructie  bic  beu  Coninft  ben  boojnoem* 
bendeere  ban  ̂ eUetfmebe  gegeben  Dabbe  toa£  I11U 
benbe  a&boïgt: 
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jjnflruo  Inftru&ieofonderw'ijjinge  voorn  onfen  feer  lieven  en  ge- trouwen Jan  van  Noorcarme  >  Banerheerevan  Selles , 
JLdihnan ,  en  Luitenant  van  de  garde  van  onfe  Ar- 
chiers  van  den  lijve*  &c.  aengaende '/  gene  dat  gy  /u/t hebbin  te  feggen  van  onfent  wegen  den  Generalen ,  en 
Particulieren  Staten  van  onfen  Nederlanden, 

Ocdpronk  dtf  Nedcrland/e  Beroerten. 
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TH  En  eerften  fult  gy  overtrecken  te  pofte  met  neer- 
■*•  ftigheid  na  onfe  Nederlanden :  en  daer  gekomen 
zijnde  fult  gy  hen  prefenteren  onfe  letteren  vancre- 
dentie,  die  wy  u  fullen  doen  overgeven  met  defen. 

En  fult  hen  feggen ,  dat  wy  haerlieder  brieven  heb- 
ben ontfangen  van  den  24  van  de  Ooftmaend,  en 

8  van  Herfftmaend  leftleden ,  met  de  copyen  daer  by 
gevoegt:  en  door  de  felve  gefien  debefchedingedaer 
zy  in  zijn ,  van  te  onderhouden  de  Catholijke  Room- 

fe Religie  en  onfe  onderdanigheid,  gelijk  als  ter  tijd 
van  den  Keifer  onfen  Heereen  Vader ,  faliger  gedach- 
tcnifle:  en  dat  wy  nooit  iet  anders  van  henliedenen 
hebben  gepreten  deert,  dan  dat  mits  volbrengende  de 
voorfeidetwe  poincten,  en  die  bewarende  en  onder- 

houdende in  der  voegen  fo  zy  onderhouden  zijn  ge- 
weeft  ter  tijd  ,van  den  voorfeiden  Keifer  mijnen  Hee- 
re  Vader,  alle  de  andere  gelijkelijk  wederom  gebracht 
en  geftelt  worden  in  den  felven  ftaet  die  zy  als  doen 
hadden  :  en  dat  onfe  Heere  God  getuige  is ,  dat  wy 
nooit  en  hebben  voorgenomen  te  verkrijgen  van  hen- 

lieden iet  nieus  :  ja  boven  dien ,  noch  meer  irt  alle 
't  gene  dat  nieten  foude  wefen  tegen  den  dienft  Gods en  tegen  onfe  autoriteit ,  in  de  felve  forme  of  fchade 
des  voorfeiden  Lands,  zijn  wy  altijd  van  feer  goe- 

den finneen  wille  geweeft  van  henlieden  te  vermeer- 
deren haerlieder  vryheden  in  alle 't  gene  dat  wel  en rechtelijk  mochte  wefen  tot  voorfpoed  der  felver  Sta- 

ten, en  tot  rijkdom  enwafdom  der  inwoonders :  en 
dat  dit  altijd  is  geweeft  onfe  meininge ,  en  nu  tegen- 
woordiglijk  noch  is,  en  fal  wefen  fo  lange  als  God 
bnshet  leven  verleent  :  mits  dat  zy  onderhouden  de 
voorfeidetwe  -poincten,  van  de  Catholijke  Roomfe Religie  ,   en   van   onfe  onderdanigheid  fo  als  die onderhouden  zijn  geweeft  ter  tijd  van  den  Keifer 
mijnen  Vader  :  welk  het  gene  is  dat  zy  felve  prefen- teren. 

Dat  zy  daer  afhebben  gefien  en  gekent  genoegfa- me  getuigeniffen  en  proeven,  door  de  middelenen 
remedien  die  van  onfent  wegen  daer  toe  zijn  gedaen, 
om  te  geraken  tot 't  gene  dat  voorfeidis,  enbefonder met  de  overkomfte  van  onfen  broeder  Don  Jan  van 
Ooftenrijk,  Ridder  van  onfer  Orden,  Luitenant,Gou- 
verneur  en  Capitein  Generael  van  onfe  voorfeide 
Landen  :  door  wiens  middel  zy  ontfangen  hebben  de 
genaden  en  hen  gegeven  is  de  voldoening  die  allen 
menfehen  kennelijk  is :  hebbende  van  allen  dien  gege- 

ven genoegfamegetuigeniOe  van  onfe  wille  en  begeer- 
te van  te"onthalen  de  felve  Staten  door  goedheiden barmhertigheid  ,  en  dat  de  wapenen  en  fchaden  van 

dien  met  de  voorledene  onruften  en  quellingen  op- houden. r 

<>1.I7.)  Dat  wy  grotelijk  hebben  gevoelt  dek  lefte  troeblen 
en  alreratien,  en  dat  wy  hebben  moeten  met  geweld 
wederom  de  wapenen  aennemen,  overmits  de  begeer- 

te die  wy  hebben  totderufteen  vreedfamigheid  des 
Lands ,  welker  welvaert  en  geruftheid  wy  meer  bege- 

ren dan  zy  felve,  en  in  der  felver  voegen  als  van  onfe  ei- gene kinderen. 

Dat  het  effect  en 't  einde  waerom  wy  de  voorfeide wapenen  hebben  laten  overkomen ,  is ,  om  daer  mede 
en  met  de  byftand  van  onfe  goede  Staten  en  Vaffalen  ! 

wedcromTe  £*J*  m  a      }    j  vandeS^ten     mgfteib  ban  fijne  Jitëajcfreit/  na  fjet  inbotib  ban  He 
STr^        ̂          de  andere  tot  onderdanig-    pacificatie  ban  <0ent  /  be  töClïl  ftCC  bclü  Swit  flrt 

fo  mi ̂ne?HeerVeaenVadf:  f^JSF  71^/f  '  ""  »*"'<<«  *™  *»»  Sw»«B de  voorfeide ÏÏZli  n?  onderhoudende  1  coon  gcmacKt  tot  Jltëartbcin^ammc/baeropfiptot 
MfflKm^Z  Ju'  unadat*yfeg- 1  <©öubccneur  ̂ cncracl  ban  bc  Staten  toa^acnocno, 
f^n^ymfZ^v^rfeA  byh,arrePfchrif-  Lj™n/  öeboo2fcf)2cbc  pacificatie  ban  «Sent  folemne, 
en be "eren  Trr.Z  w  7  "  dat  zy  c  fel vc moe"  ,,jfe oeatcepteert en gcapp20becrt/en bc Conmfi  mm 
^^^^^r^rV^  en^UV  endat  i^an0elijftcn  met  alleen 't  boo2fcn:cbcn  eeutoigebict/ 

II  Deel  vcn  verlolt  van  alle  I mm  °°ö  *'  Pacificatie  ban  <©em  wpwftm/ 

öyervallinge  en  misbruikinge  daer  ly  hen  fel  verf  m 

vinden.  
* 

Dat  de  voorfeide  Staten  dit  doende  en  Volbrengen- 
de van  haerlieder  wegen,  nadat  zy  felve  hebben  be- 

looft door  hare  voorfeide  brieven ,  nopende  de  onder- 
houdinge van  de  Catholijke  Roomie  Religie  en  onfe onderdanigheid ,  gelijk  als  ter  tijd  van  den  overleden 

Keifer  mijnen  Heere  en  Vader:  fo  fullen  wy  feer  wel tevreden  wefen  daer  de  wapenen  en  fchadender  oor-i 
Jogen  ophouden,  en  dat  al  wederom  keretotden  fel- ven ftaet  en  wefen  van  dien  tijde  s  en  tot  de  oude  rufte 
en  vreedfaemheid  ,  vergetende  geheelijk  het  verle- 

Datwy  hebben  verklaert  onfen  voorfeiden  broede- 
re, fulks  onfen  wille  te  wefen,  en  dat  tot  conformi- 
teit van  t gene  dat  gefeldis,  hydie  ga  verkondigen 

over  al  in  t  generael  en  in 't  particulier :  en  dat  mits 
vergetinge  van  alle  't  voorleden,  hy  verfamele  alle  Vaf- falen en  Staten ,  fteden  en  plaetfen  van  onfe  voorfeide Landen ,  die  hen  fullen  wederom  ftellen  en  komen 
met  derdaed  tot  de  onderhoudinge  en  volbrenginge 
der  voorfeide  twe  poincten ,  over  een  komend!  met 
alle'tgene  datmenu  hier  onderwijft,  en  voorts  meer dat  gy  fult  verftaen  van  onfen  voorfeiden  wille  en  me- 
ninge,  aengaende  de  faken  van  onfe  voorfeide  Lan 
den ,  en  van  degrore  begeerte  die  wy  daer  toe  hebben, dat  de  faken  van  dien  befchikt  worden  tot  den  dienft 
Gods  en  ook  tot  den  onfen  :  en  tot  welvaert  en  voor- 

fpoed van  de  felve  Staten ,  om  die  te  fien  in  hare  oude 
rufte  en  vrede.  Gy  fult  van  onfent  wegen  metdevoor- 
feide  Staten  in  't  generael  en  particulier  doen  alle  goe- de dienften ,  op  dat  zy  verftaen  onfen  voorfeiden  wil- 

le en 1  begeerte ,  en  dat  het  kome  tot  derdaed  daer  wy toe  ftrecken  ,  welk  niet  anders  en  is  dan  het  voorfei- 
de. En  tot  defen  propoofte  fullen  u  worden  gegeven onfe  voorfeide  brieven  voor  de  {dve  Staten ,  in  fulker 

formen  als  gy  fult  fien  ,  en  voor  andere  fteden ,  op  dat 
die  des  te  beter  mogen  geloven 't  gene  dat  gy  hen  hebt te  feggen,  te  verklaren,  en  te  prefenteren  van  onfent 

wegen. En  tot  dit  effect  fult  gy  u  behelpen  met  alle  goede middelen  die  u  fullen  goed  dunken  daer  toe,  en  met  de 
yverigfte  perfonen  tot  den  dienft  Gods  en  onfen,  en 
tot  rufte  en  welvaert  van  onfe  voorfeide  Landen  Ons waerfchou wende  voorts  en  rekeninge  doende  gelijk 
als  onfen  voorfeiden  broeder  van  tijd  tot  tijd,  aen- 

gaende't  gene  dat  fal  gefchieden  en  dienlijk  wefen, met  alle  ncerftigheid  en  forgvuldighcid ,  gelijk  wy  op  u 
betrouwen.  Gednen  en  getekent  met  onfe  hand,  te 
Madrid  ,  den  20  van  December  15-77.  Getekent 
Pbilippe,  en  meer  onder:  door  ordinantie  van  fijne Majefteit,  ondertekent  A.  Dennettere*. 

I5S  gelijHfo?migïïeib  ban  toelfte  b2t*benen  initrtic* tic/  fo  ïjauöc  3£on  ̂ an  met  W  ban  fijnen  fiabe  tot 2lobeu  ook  boen  b2ur hen  fenere  opene  fyieben  /  onbec 
ben  name  ban  ben  Comnfi  /  te  boren  boojbenbooj* noemöe  ban  belieg  niet  getoont  toe fenbe :  toaer  in  tot 
beien  plaetfen  mebc  berDaelt  fïaet :  dat  de  Staten  had- 

den geprefenteert  en  belooft  de  onderhoudinge  van  de 
Catholijke  Roomfe  Religie,  en  onderdanigheid  van 
lijne  Majefteit  ,  inder  felver  voegen  als  die  onder- 

houden werde  ten  tijde  van  de  Keifer ,  bit  fn/tincer-s oen  be  Staten  bat  een  (ofe  berficringe  toa$  ban  3Ë>on 
gan  /  tegen  bet  fclber  Staten  memnoe  en  Klare to002ben  begrepen  in  Dare  b2teben  ban  ben  24.  %u* 
ouftt  /  en  anbere  fiaer  gcff giften  /  RlaerltjRen  tnbou* benbc  be  p2efentatïe  ban  He  onberrjoubfnne  ban  be 
CatftoIijKe  ftoomfc  ïteligic  en  beboo^löhc  onberba^ 

>5> 



K9X2. 

m  geratifieert/  en  ïjtecbümunïjet  tiende  ®oeb  beeft 
men  ooft  mogen  ficn/  Doe  boog  ftp  (^on  mn)  De 

toclöaeb  geacht  tycft  I  Die  DenEanbe  /  fo  f?p  feide  /  ge* 
feftiebe  /  öoo?  De  app?obatie  ban  De  boojnoemde  $act* 
ficatie  ban  «èent  /  toaec  uit  Dan  blijftt  Dat  De  meninge 
öec&tacen  nootten  to«tfgetoeefl/  te  pjefenteren  De 
taafi  onderftoudinge  ban  De  boo?f3  ttoe  pofncten/Dan 

allcenlnbna  't  inboud  ban  De  boo2fcft2ebe$acifica* 

tte  ban  <0ent  /  gelijft  oor  't  fclbe  andecg  niet  en  toa$  in 
öe  macln  ban  De  Staten/  noeft  ban  3£on  gian  /  nocljte 
ook  ban  Den  Coninb  /  te  p?efenteren  /  te  eifeften  of  aen 
te  nemen  Debafle  onderftoudinge  ban  De  Catöolijfte 
tëoomfe  ïlcligie/  infulfter  fo2meen  mamere  altf  De 
tmebenban  den  Coninfi  en  banton  gan  inftielDen/ 

fbnDermeineDig  te  toefen  en  te  b?eften  Den  gemeinen 
petfenbJeDe/  fo  folemnelijft  beftooren/  en  in  alle  De 
öjieben  en  pjefentatien  Die  geDaen  5tjn  getoeetf  ban 

ö'een  en  D'anDere  3üDe/  3eDert  ö«  bertrefcban  <£on 
^anop  'tCafleel  ban  ©amen/  i*  altijd  crp?efTebJB 
mentie  gemaeftt  en  berDaelt  ban  te  mainteneren  De 
éaciftcatie  ban<©ent/  Daer  te  boten  aengenaem  en 
ban  toeerden  geQouDen/  fo  toel  Doo?  fijne  #&ajefleit 
8$  doo?  3&on  §an  /  en  nu  te  brillen  fielten  De  aff airen 

op  Den  boet  aio1  dtetoaren  ten  tijde  ban  Den  ïfcetfee/ 
toag openbaeritjft  te  toedercocpen  /  (afleren  en  teniet 
te  Doen  De  boo?fcb?ebe  pacificatie  ban  <6em/  en  toe* 
berom  te  heren  tötte  flrenge  executie  Der  pacraten 

op 't  feit  ban  De  Religie/  mitjet  oprecDtende  doo?  Dit 
miDDcl  De  feer  gebate  gjnguifitie/  Daer  doo?  alle  De 

dienden/  jammerlijke  cattjbigfjeDen  ban  d'eerfte  trou* Olentoarengecaufeert/  fo  Dat  Daer  uittoaS  blpende 

Dat  alle  bet  fondament  en inhoud  deferb?ieben  en  in* 

ftruttlen?  toarengefmeet  om  om  te  floten  De  p2inci* 
pnïepoinctenen  aiticuien  ban  De  pacificatie/  toant 
bobcnDe  contrabentie  gedaendoo?  fjet  toedorfenden 
Der  ̂ pangiaerden/  foté  fefter  Dat  De  paccaten  en 
geboden  flrengelijft  geobferbeert  ten  tijDe  ban  Den 
obecleDen  ï&eifciCarel/  doo?  De  boo?feide$acifica* 
tie  gehouden  toerDen  in  furebeantfe/  gelüft  ooft  De 

feibe  pacificatie  toelaetDen  ̂ ollanDeriS  en  2kelan* 
toet*  en  Ijare  geaflocieerDe  /  b2pijjft  toeDerom  te  beren/ 
te  bomen  handelen/  conberféren  en  te  toonenin  alle 

De  piaetfen  en  Steden  ban  Nederland/  indien  fpfon* 
Der  iet  te  attenteren  tegen  deföoomfe  Catftolpefóe* 

n'm'e/  of  tegen  D'erercitie  ban  Dien/  nocb  te  beletten/ 
tecgen/  injurieren/  of  metdiergelijfte  actenfehanda* 
lifercn  De  gene  Die  De  fclbe  bolgen  en  onderhouden : 
't  toelb  ten  tijden  ban  Den  oberleDen  föeifer  Carei 
geenfind  en  toaö  geoo?Ioft/  maerfcherpelijft  bp  fijne 
paccaten berboDen  /  Dcfgelijr  toasf  oob  Doo?  De  felbe 

©ar ificatie  De  Determinatie  ban  D'oeffeninge  Der  €& 
tijoltjber  ftoomfer  Religie  in  J^ollanD  en  ̂eelanD  toe* 
Der  geflelt  /  op  De  bergaberinge  Der  <0enerale  Staten: 
toaeromDatDe  ^tatcuhielDen  blijftelijft  te  toefen  Dat 

deboo?fcft?cben  b?iebenbeo,Coninr/  toaren  met  ge* 
toeiD  uitgeD?ongen  Doo?  <©on  <3an  en  fijne  aenban* 
ger$  /  om  te  bebeeften  baerlutDer  faulte  en  contraben* 
«e :  en  oob  om  onder  't  berel  ban  De  fieligie  te  abufe* 
ren  De  fimpele  oDnDerfaten  /  en  om  te  fapen  onDer 
Defelbe/  bolgenbeben  raeD  begrepen  in  De  b?ief  ban 
€fcobebo  /  ecnen  onberfoenltjHen  ttoifl  /  een  onbinDe* 
lijbe  bertoerringe/  enbete  Doen  malbanDeren  pluh* 
baren  of  't  bair  uitten  Ijoofbe  treeften/  om  aebterna 
Den  getjelen  hoop  tcffeng  to?eDeïijft  om  Den  balg  te 
bjengen.  ̂ ©e  Staten  «©cnerael  Dangebifiteert  fteb* 
benbcbcfeb?ieben  eninflructien/  ftoetoel3P  geenho* 
peen  baDDcn  ban  eenigen  goeDen  boo?fpoet  te  ber* 
toaebten  Doo?  bc  bomfte  ban  Den  boo2noemden25aen* 
Dcdjcereban^clleö/  Daer  3?  met  berlangen  na  ber* 

toacljtOaDDen/  bebben  nocötano1  fp?abe  encommu* nicatie  met  Oem  geboiiDen  /  en  ftem  geremonflreert  De 
fctjalbe  beD2ienhjbl)eDen  en  inconbenienten  ban  Den 
booilebcb  tijD  Ten  ooft  De  f  toarigfieDen  /  abuifen  en  !o* 
fe  banDelingen  Die  Oaer  rep?efenteerDen  aengacnDe  De 
boojf3b2ieben  en  inflructie/  en  Dat  Bet  febeen  alge* 
pzactifeert  en  geo?Dineert  te  toefen  /  tot  bojDeringe  ban 
beaenflagen  banton  gjanenstfnc  aenftangerief/en 
fo  hp  toeDerom  bertrob  na  ̂ on  ̂ an  om  imt  9em  al* 

Het  twaelfde  Boek*  t 

Ie^  te  communicerén/fo  ïjebben  ̂   §em  ( bolgmbe  roe* 
feggtnge )  gefonDen  in  géfebjifte  De  anttooo?De  bier  na 
bolgenöe. 

571 

C  Yne  Hoogheid  en  ïlaed  by  haer  ,  mitfgaders  de 
*-*Gencrale  Staten  hebbende  gehoorthet  rappore  van 
de  communicatie  gehouden  met  den  Baner-heere  van 
Selles  >  weiende  herwaers-over  gekomen  van  wegen 
zijne  Majefteit,  verklarende  dat  de  Staten  en  onder- 
faten  der  Landen  van  herwaers-over  hebben  gele- 

den en  verdragen  in  de  lange  abfentie  vanüjnc  Maje- 
fteit ,  en  tegen  vele  brieven  en  beloften ,  grote  ajjge- 

tydigheden  en  verdruckingen  door  de  Spaajaers  en 
haer-lieder  aenhangers  :  en  dat  z,y  dies  niet  te  min 
zijn  gebleven  getrouwe  fijner  Majefteit,  en  en  heb- 

ben tot  noch  toe  niet  willen  accepteren  afliftemie  of 
befcherminge,  geprefenteert  van  andere  Princen  en 
Potentaten  :  gelijk  zy  noch  niet  en  begeren ,  ten  zy 
dat  zy  bedwongen  worden  door  de  onnootfakelij- 
ke  oorloge  ,  hen -lieden  moetwilliglijk  acngevoert 
door  Don  Jan  van  Ooftenrijk  :  den  welken  in  dien 
dat  fijne  Majefteit  perfevereert  teaififteren  ,  gelijk  de 
apparentie  is  tot  noch  toe,  fofak  den  voorfeiden  Ge- 

neralen Staten  hertelijken  feer  mishagen  verdrukt  te 
wordendoor  fijne  Majefteit  (den  welken  zy  begeren 
in  alle  getrouwigheid  te  dienen  )  en  fullen  van  noods 
wegen  bedwongen  worden  te  protefteren  en  te  bid- 

den God  den  Schepper  en  alle  de  vrienden  die  zy  ter 
wereld  fulkn  mogen  vinden  ,  tot  affiftentie  :  of  an- 

ders weder- roepende  den  voorfeiden  Don  Jan  met  fijn 
krachten ,  en  doende  de  oorlogen  ophouden  ,  fullen 
onderhoudende  wettelijke  autoriteit  van  zijne  Maje- 

fteit, en  de  CathoLijke  Roomfe  Religie  ♦  na  de  ten- 
men  van  de  Pacificatie  van  Gent ,  gewillekoort  en  ge- 
approbeert  door  zijne  Majefteit  :  niet  tegenftaende 
de  valfche  lafteringen  van  de  quaedhertige,  endeon- 
gefebiktheden  en  tergingen ,  gedaen  door  de  aenhan- 

gers van  den  voorfeiden  Don  Jan ,  de  welke  oorfaek 
zijn  van  alle  de  ongeregeltheid  die  toegekomen  mag 
wefen  ,  en  noch  toe  komen  mochte.  Biddende  den 
felven  Baron  van  Selles  te  willen  fchrijven  en  waer- 
fchouwen  zijne  Majefteit  van  haer-lieder  goede  affec- 

tie, en  van  't  gene  dat  gepafleert  is  in  defetve  com- municatie, hem  toelatende  ook  (ift  dat  hem  belieft) 
te  gaen  tot  den  voorfeiden  Don  Jan  fonder  begrijpin- 
ge ,  om  te  werk  te  ftellen  den  laffc  dien  hy  mag  hebben 
van  fijne  Majefteit.  En  zijn  Hoogheid  verklaert  van 

haren  't  wegen ,  niet  gekomen  te  fijn  (  hebbende  ver- 
ftaende  confufie  van  alle  dingen)  tot  andere  intentie 
dan  om  fijne  Maj.  te  dienen  in  alle  oprechtigheid,en  te 
onderhouden  de  landen  en  de  onderfaten  in  haerlieder 
oude  privilegiën  en  coftuimen,  en  behouden  de  eff- 
landfchappen  voor  fijne  Majeft.  voor  fijne  nakomelin- 

gen, en  voor  het  huis  van  Ooftenrijk ,  en  was  getekent, L  van  Asseliers. 

^e  boojfeiDe  ̂ eere  ban  .^eliesf  ftebbenDe  Dft  alle 
gecommuniceert  met  Den  boo?feiDen  3&on  San  /  öeeft 
gefonDen  Den  felben  <0eneralen  Staten  berfameit 
t'5dnttoerpen/  De  nabolgenbe  3ijne  miflïbev  mee  fe* 
ftergcfc&tftban  <©onüan/  toaer  ban  D'inboub  Dier nabolgt. 

A^rYn  Heeren  ,  Ik  en  twijfele  niet  dat  gy-Jieden 
-L"A/reemdfult  vinden  datikfo  lange  hebbe  vetoeft 
tefendendeantwoorde  vanfijae  Hoogheid,  welk  de 
felveisdie  hier  byis  gevoegt,  de  welke,  al  ift  dat  zy 
falfchijnen  wat  hert  en  rouwachtig,  daer  iknietaen 
en  twijfele :  nochtans  en  mag  den  moet  daerom  niet 
verloren  worden,  dat  fijne  Majefteit  foude  hebben  ver- 

andert fijn  herte  of  wille  tot  de  executie  van  de  belof- 
ten, die  ik  in  fijnen  name  ulieden  hebbe  gedaen.  En 

om  de  waerheid  tefeggen,  fijne  Hoogheid  en  mag  hier 
niet  refolveren  tot  eenige  andere  fake,  tot  dat  wy  ant- 

woord hebben  van  fijne  Majefteit  van  een  Poft  dien 

hy  heden  fend  tot  haer :  en  om  al  t'fefFeos  te  befchrc- 
ken  ,fijn  Hoogheid  heeft  gedocht  niet  dienlijk  te  we* 
fen,  dat  ik  my  foude  laten  vinden  by  u  L.  voor  defeu  te- 
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fonder  eenige  fwarigheid '.:  Dat  indiende  Staten  ook 
wouden  doen  met  der  daed  't  gene  dat  zy  in  den  mond 
hebben  gehad ,  en  belooft  door  verfcheidene  gefchrif- 
ten  ,  ja  door  haerlieder  brieven  aen  fijn?.  Majefteit  van 
den  8«cn  van  den  Herfftmaend  leftTeden ;  begrepen 
door  de  felve  Patenten:  fo  foude  men  gar.fcheïijk ac- 

corderen ,  en  alle  dingen  worden  geftelc  in  de  termen 
dacr  fy  in  waren  ter  tijd  van  wijlenKeifer  Carel :  fon- 

der alfo  te  variëren,  gelijk  zy  nu  tegenwoordiglijk  doen in  haerlieder  antwoorde. 

Soen  foude -ook  nietgeroert  worden  aen  de  autori- 
teit van  fijne  Majcfteit,  tot  welke  de  voorfeidc  Aerts- 

Hertog  Marhias  fo  vafte  Obligatien  heeft,  overmits  de 
redenen  alle  de  wereld  kennelijk,  dathy  feer  wel  fal 
doen ,  aenmerkendeen  bevroedende  'r  gene  dat  hy  fij- 

ner Maj.  fchuldig  is :  op  dat  in  ftede  dat  hy  feid  die  te 
willen  dienen ,  hy  niet  contrarie  en  doe  door  de  arge  en 
fchalke  beleidinge  van  de  bofc  ketterfe  en  wederfpan- 
nige  geeften  ,  die  rondom  hem  zijn. 

Daer  de  vooïfeide  Aerts-hertog  dies  te  beter  be- 
hoort toe  te  fien  ,  mits  dat  hy  herwaers-over  is  geko- 

men fonder  laft  of  wete  van  fijne  Majefteit,  dewelke 
veel  becer  verftaet  dan  yemand  anders 't  gene  dat  dient tot  confervatie  van  fijne  Landen  en  Staten,  die  hem 
altijd  en  ook  nu  noch  lófeer  gerecommandeertzijn. 
Onder  ftond  gefchreven :  Doorordinantie  van  zijne 
Hoogheid  *  ondertekent 

1 5  7  g  •  Oorlpronk  der  Nederland/è  Beroerten. 
»  genwoordigen  tijd  j  welk  ik  nochtans  fal  doen  fo  dik- 
ij  wils  en  menigmael  als  gy  lieden  my  fult  verfekeringe 
53  geven,  daer  toe  verfocht,  om  te  mogen  volbrengen  een 
3>  i'o  goeden  werk ,  daer  alle  de  welvaerten  rufte  van  den j'  ganfehen  Linde  aenhangt. 

Ik  bid  deden  Meere  almachtig  dat  hy  verlenen  wille 
eenen  goeden  peis ,  en  u  lieden  alle  een  geluckigen  en 
goeden  vaorpgsnk  in  uwe  faken  :  my  bevelende  wel 
oormoediglijk  tot  u  lieve,  goede  gratie.  UitHevre  n 
van  Sprockelle  1578.   Het  onderfchrift  was  :  Uwer 
H.  ootmoedig  en  goed  willig  dienaer,  getekent  Jan 
van  Koircarmcs.  Het  opfehrift  was :  aen  mijn  Heeren , 
mijn  Heeren  de  Generale  Staten  tot  Antwerpen. 

Sjtectüashpfrctoocöt  fiet  fcfaijtoen  ban<©on3!ati/ 
to2lftcro"inf)oat:üjaiS/  al.Sbolgt: 

un  'r  '  Q  Ync  Hoogheid  hebbende gefien  feker  gefchriftt  ge- rfjjij^fii  ̂ tekent  ,  Affeliers  ,  door  de  ordinantie  van  den 
tan^Don  Aerts-hertog  Mathias,  en  van  de  gene  die  hen  feggen te  wefen  vanden  Raed  van  Staten  by  hem  en  van  de 

Generale  Staten ,  geexjhibeert  door  den  Banerheere 
van  Selles,  en  hebbende  ook  gehoort'tgene  dat  de voorfeide  Selles  mondelijk  heeft  verklaert,  refererende 
fijne  voorfeidc  Hoogheid  tot  de  gene  die  voor  hem 
hebben  gegouverneert,  te  antwoorden  van  haerlie- 

der feit,alfo  hy  denkt  dat  zy  't  felve  feer  wel  fullen  doen 
tot  haerlieder  ontlaflinge:  feid  en  verklaert,  hoe  dat 
van  den  tijd  dat  hycerft  is  herwaers-over  gekomen , 
nooic  en  heeft  begeert  noch  gepretendeert  van  des  Co- 
ninx  onderfatcn  anders  dan  reële  onderhoudinge  van 
de  Catholijke  Roomfe  Religie,  en  van  de  gehoor- 

faemheid toebehorende  fijner  Majefteit :  waer  in  zy 
door  alle gee (lelijke  en  wereldlijke  rechten  gehouden 
en  yerbondenzijn. 

Dat  hy  heeft  gearbeid  om  te  obtineren  defe  twe 
poindten,alfo  een  jegelijk  wel  weeti  voldoende  den  fel- 
yen  onderfaten  fo  wel  door  het  verfenden  van  vremde- 
lingen ,  als  door  veel  andere  weldaden ,  die  met  recht 
fouden  moeten  veroorfaken  alle  dankbaerheid  der 
voorfeider  onderfaten  tegen  fijne  Majefteit. 

Dat  hy  nooit  om  eenige  fake  droever  en  is  geweeft, 
dan  van  te  fien  het  klein  werk  datmen  heeft  gemaekt 
van  deweldaed  die  fijne  Majefteit  henlieden  haddege- 
o&royeert  :  noch  ook  ooit  meer  en  ia  verwondert  ge- 
weeft,  dan  van  te  verftaen  dat  de  onderfaten  en  vaffa- 
len ,  die  voortijds  fo  getrou  haren  Prince  zijn  geweeft 
(  niet  tegenftaende  't  gene  dat  zy  ter  contrarien  feggen,) haers  felfs  fo  feer  hebben  vergeten,  dat  fy  aen  eenige 
vremde  Princen  folliciteren :  welk  een  overfchandeüj- 
ke  en  fchadelijke  fake  is  voor  henlieden  ,  hen  felven  te 
ftellen  in  de  gehoorfaemheid  der  vremden ,  en  wedcr- 
fpannig  te  vallen  haren  natuerliiken  Prince  en  Over- 
ften  Heerc ,  fonder  dat  henlieden  daer  toe  eenige  oor- 

fake is  gegeven  geweeft. 
Om  welk  te  doen  zynu  tegenwoordiglijk  fo  luttel 

redenen  hebben ,  als  zy  ooit  hebben  gehad.  Want  hoe 
wel  dat  fijne  Hoogheid  wederkerende  in 't  overtrec- 
ken  van  de  Mafe ,  heeft  tegen-gekomen  engefcheurt 
haerlieder  Armeye,  de  welke  hem  langen  tijdhadde 
verwacht  om  tegen  recht  en  reden  hem  te  beletten  den 
ingank  tot  de  landen  van  fijn  Generael  gouvernement: 
en  dat  hy  hem  naderhand  heeft  vervordert  om  met  der 
daed  te  doen  volbrengen  de  goede  intentie  van  fijne 
Majefteit  acngaendedetvve  poincten,  die  zy  beveelt 
ook  door  de  lefteopene  brievendoor  haergefonden: 
foift  nochtans,  dat  hetnu  niet  minonfeker,  vaerdig en  gereed  is ,  dan  het  ooit  en  was ,  van  te  vreden  te 
wefen  aengaende  de  voorfeide  twepoindten  :  en  mits 
de  effcdluele  executie  van  dieri,  foalft  is  geweeft  ter 
tijd  van  wijle  Kcifer  Carel  faliger  gedachtenifle,  van te  mainteneren  en  te  houden  alle  haerlieder  Privile- 

ge"» Rechten  en  Coftumen:  en  eindelijk  vaneenen 
jegehjken  te  onthalen  en  te  eeren,  en  vergetende  alle 
t  voorleden  ,  alle  faken  wederom  te  ftellen  op  de  ter- men van  dien  tijd. 
En  gelijk  de  wille  van  fijne  Majefteit  niet  anders  en 

is  dan  fo  het  gefeid  is  ,  en  dat  fijne  voorfeide  Hoog- fceid  is  gereed  geweeft  en  noch  is  iulxtecffedtueren, I  •/•  Doel. 

(J4t 

F.  V 
ASSE  UR. 

I 

ODact  op  De  Staten  [jcftöen  gemnefit  öaer-lteDcc 
nabolgenöe  Declaratie. 
A4Yn  Hecre  van  Selles:  Wy  hebben  ontfangen  u- 
-LYJ-  .ven  brief,  met  't  gefchrirt,  getekent  VafTeur ,  door 
d'ordinantie  van  Don  Jan  van  Ooftenrijk,  welk  wy niet  alleenlijk  en  vinden  wel  hert  en  rouw ,  alfo  gy  fegt 
in  uwen  brief:  maerook  luttel  dienlijk  tot  dendienft 
van  zijne  Majefteit,  en  tot  de  welvaert  en  Tufte  van 
den  Lande.  Hopende  dat  (niet  tegenftaende  de  alle- 
gatien  van  Don  Jan)  alle  der  wereldkennehjkisjdatwy 
niet  anders  begeert  hebben  of  nu  ter  tijd  noch  bege- 

ren ,  dan  te  blijven  in  de  oude  gehoorfaemheid  van 
zijne  Majefteit  ,  en  te  behoeden  zijne  Landen  mee 
onderhoudinge  van  de  Catholijke  Roomfe  Religie, 
na  de  artijkelcn  van  de  Pacificatie  van  Gent  ,  geap- 
probeerten  geratificcert  door  fijne  Majefteit,  tenzy 
dut  Don  Jan  met  zijne  aenhangers  oorfake  geve  ter 
contrarien,  gelijk  hy  tot  noch  toegedaen  heeft,  en 
noch  doet  fonder  ophouden  :  hoe  wel  dat  hy  onsge- 
lchreven haddeden  vijfften  Septembris  leftledcn , dat 
zijne  Majefteit  hem  ontboden  haddc  te  vertrecken, 
en  foude  in  ftede  van  hem  korts  fenden  eenen  ande- 

ren Prince  van  zijnen  bloede  ,  om  te  gouverneren : 
waer  af  wy  protefteren  voor  God  en  de  wereld ,  dat 
indien  eenig  inconvenient  toekomt ,  aengaende  de 
voorfeide  Religie  of  vervremdinge  en  fcheidingevan 
defe  Landen  van  de  gehoorfaemheid  van  fijne  Ma- 

jefteit, om  niet  te  vallen  in 't  breed  en  wreed  gouver- nement gepretendeert  tegen  alle  recht  en  reden  door 
den  felven  Don  Jan,  met  zijne  Spanjaerden  en  aert- 
hangers  ,  daer  af  verantwoord  en  veronfchuldigt  te 
wefen  :  en  dat  het  onfe  fchuld  niet  en  fal  zijn ,  rriaef 
Donjans,  de  welke  onder  het  bedekfel  van  de  Room-, 
fc  Catholijke  Religie  en  de  gehoorfaemheid  tot  zijne 
Majefteit,  beneerftigt  te  bedecken  zijne  particuliere 
paflien  ,  en  wederom  te  komen   (  alfo  hy  verklaert 
door  het  voorfeide  gefchrifc)  tot  het  generael  gouver- 

nement van  de  Landen  en  onderfaten  ,  den  welken 
hy  door  zijne  faute  heeft  gegeven  fo  grote  oorfaek 
van  wantrouwen ,  datfy  liever  fouden  lijden  d'uitter- 
fteverdriet,  dan  hem  te  ontfangen.  En  ons  mishaegt 
grotelijk  ,  dat  na  de  geftildc  troublen ,  en  alle  faken 
wefende  in  rufte  en  vrede,  de  felve  Don  Jan,  ( fon- 

der te  aenfien  de  merkelijkeen  blijkelijke  dienftengc- 
daen  zijner  Majefteit,  en  zijnen  feer  Edelen  voorfa- 
ten  in  de  onderhoudinge  van  haerlieder  mogentheid 
en  autoriteit,  fo  overal  kennelijk)  is  met  gewapen- 

derhand komen  innemen  defe  Landen, ftellendc  in  ha- 
fard  de  voorfeide  Catholijke  Roomfe  Religie  en  de  be- 

hoorlijke onderdanigheid  van  fijne  Majeft,  Welk  wy  u 
ft  h  ft  ft  7,  bidden 
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bidden  te  willen  vertonen  fijner  Maj.  en  te  willen  ver- 

klaren onfe  goede  meninge.  En  aengaende  u  wederke- 
5'  ren  herwaers ,  dat  fult  dy  mogen  doen ,  of  daer  blijven, 

»  fo  uwen  raed  dat  fal  gedragen :  niettemin  indien  gy  be- 

»  geert  wederom  te  komen ,  fo  lullen  wy  u  fenden  alful- 
»  ke  verfekeringe  als  gy  fult  begeren:  hoe  wel  wy  niet  en 
»  bevinden  fulx  van  node  te  wefen ,  mits  dat  u  geen  be- 

•>  letfel  gedaen  en  is  hier  wefende,  gelijk  als  noch  niet  en 

»  foude  gedaen  worden.  Met  defen ,  mijn  Heer  van  Sel- 
\es ,  bidden  wy  God  onfen  Schepper  u  te  willen  behou- 

den in  fijne  heilige  bewareniffe.  Uit  Antwerpen  den 

i5  van  Sprockele  1*78.  Het  onderfchrift  was:  Uwe 

wel  goede  vrienden  de  Generale  Staten  van  de  Neder- 
landen. En  meer  onder :  Door  ordinantie  der  voorfei- 

der  Staten.    Getekent  Cornelius  Welemans.  Het  op- 
fchrift  was :  Aen  mijn  Heer  den  Banerheer  van  Selles. 

<Baet  naneeftöeboo?fctöc  ^ccreban^dlcjS/  ge* 
fonöen  acn  hujn  fytte  öen  2Ccct3ftectog  iBattntag/ 
en  acn  öc  <0eneralc  Staten  De  bjteben  Ijier  in  ge- 
lioegt» 

fyiefban  l\/f  5fa  Heer  ,  Volgende 't  gene  dat  uwer  Hoogheid ben  23a»  -*-▼-*•  gelieft  heeft  my  te  antwoorden  mondeling  ,en  na- 

toanlfeV  mae^s  door  ̂ e  antwoorde  die  ik  droeg  van  uwer  Hoog- 

led geY '  hdd  ,  en  van  die  van  den  Raed  van  Staten  by  haer ,  en fcf>?ebpti  van  de  Generale  Staten  ,  te  weten,  dat  fijn  intentie  niet 

aen  fijn   en  was  dan  m  alle  oprechtigheid  te  dienen  fijner  Maje- 

Ö"öb'm  fteit,  en  te  onderhouden  fijn  landen  en  onderfaten  in 
i8jfeb>  haerliederoude  privilegiën  encoftumen,  en  te  bewa- 

ren de  vaderlijke  erflanden  voor  fijne Majefteit, fijne 

nakomelingen,  en  't  huis  van  Ooftenrijk:  en  hebbe  niet 
willen  laten  uwe  Hoogheid  te  waerfchouwen  van  een 

(Fol.r9.)  roddel  |  ua  mijn  advijs,  het  behulpfaemfte ,  fo  wel  om 
re  effectueren 't  gene  boven  verhaelt  is ,  welk  hetfelve 
is  dat  fijne  Majefteit  begeert ,  en  fijne  Staten  hem  belo- 

ven ;  als  om  dies  te  merkelij  ker  te  doen  blijken  van  den 
puren  en  oprechten  wille  van  fijne  Majefteit :  te  weten, 
dat  mijn  Heer  de  Prince  van  Panne  derwaers  over  fal 
trecken  alleen  en  fonder  eenige  foorte  van  wapen ,  om 
na  de  intentie  van  fijne  Majefteit ,  en  na  de  belofte  der 
voorfeider  Staten  wederom  te  ftellen  alle  defe  landen 
in  de  felve  maniere  en  geftelteniffe  vanden  tijd  van 
wijlen  Keifer  Carel ,en  gehelij  k  te  bevredigen  het  quaet 

verftanddat  mocht  wefen  van  d'een  fijdeen  vand'an- 
dere.  Enaengefien  dattet  niet  redelijk  en  ware  dat  een 
fuiken  Prince  fijn  fel  ven  foude  avonturen  tot  dien  als 
boven ,  fonder  eenige  verfekeringe,  het  land  wefende 

5»  ( alfo  is )  heel  in  wapen :  dat  mijn  Heer  de  Prince  van 
»  Orangien  ook  woudc  in  der  felver  voegen  fijnfelven 
«  ftellen  in  de  handen  van  Don  Jan,  of  van  yemandan- 
"  ders  daer  fijne  Maj.  betrouwen  op  mocht  hebben,  mo- 

gende wel  verfekert  wefen ,  dat  hem  geen  ongelijk  en 
foude  gefchieden ,  mits  blijvende  op  de  andere  fijde  fo 

goede  gijfel  en  pantsman,dat  het  hem  (ondercorrectie) 
niet  en  derf  vreemt  geven ,  aengefien  dat  hy  niet  al- 

leenlijk profeffie  en  doet  van  te  mainteneren  de  Catho- 
lijke  Roomfe  Religie  en  gehoorfaemheid  van  zijne 

,  Majefteit ,  maer  't  felve  ook  heeft  gefworen.  Waer  toe 
( onder  feer  ootmoedige  correctie )  wel  fchijnt  dat  u- 
we  Hoogheid  in  alles  behoort  hand  aen  te  houden,  en 
tebeneerften  dat  hettotterdaed  kome:  aengefien  (fo 
gefeid  is )  hy  belooft  niet  meer  te  begeren  dan  rufte  en 
vrede  van  defe  landen ,  welk  doende ,  en  fal  deConink 

dat  niet  alleenlijk  nemen  in  't  goede ,  maer  uwe  Hoog- 
heid fal  hem  brengen  tot  verbinteniffe  van  te  beken- 

nen ten  eeuwigen  dagen  defe  weldaed  van  uwer  Hoog- 
heid met  der  daeden  met  de  werken:  niet  verftaende 

ook  fijne  Majefteit  dat  de  voorfeide  Prince  van  Parme 

blij  ve  in  't  voorfeid  gouvernement;  alfo  dat  breder  ver- 
klaert  word  door  den  brief  dien  ik  hebbe  gefchreven 
aen  de  Generale  Staten ,  tot  welke  ik  my  gedrage  en  tot 
andere  redenen  in  de  felve  begrepen ,  waer  af  ik  wel 
denke  dat  uwe  Hoogheid  fal  ge waerfchouwt  worden. 
Hier  mede. 

Mijn  Heer,  ik  fal  een  einde  maken,  hebbende  ge- 
kuftinalle  ootmoedigheid  de  handen  van  uwe  Hoog- 

heid ,  en  fal  bidden  God  den  Schepper  u  te  willen  heb- 
ben in  bewaerniffe  met  vermeerder inge  van  uwe  hoge 

en  deugdelijke  begeerten.  Uit  He  ver  defen  18  van 
Sprockele,  1^78-  Het  onderfchrift  was :  Van  zijner 
Hoogheid  feer  ootmoedig  en  onderdanig  dienaer.  Ge- 
tekent  Jan  de  Noircarmes.  Hetopfchrift  was  aen  zijne 

Hoogheid. 

:Dcn  b:kf  am  öe  <6enerale  &taten/  tact  bantjp 
mentie  maeat  tnöen  uoo?f3  ojief  aenöm  €m3Dcc- 
tOQ/toolgtaitner. 
TV/f  Yn  Heeren,alfo  ik  onledig  was  om  dit  tegenwoor- 
•^*-digte  befchicken ,  is  my  uwe  antwoorde  gebracht, 
dies  ik  feer  blijde  ben,  fiende  dat  die  fo  even  te  paffe 

komt,fo  wel  om  d'onderhoudinge  van  de  twe  poindten 
nu  aireet  wel  dikwils  verhaelt ,  als  om  u-1.  te  benemen 
de  wantrouwigheid  diegy  hebt  van  Don  Jan,  en  om 
ook  mede  te  gemoeten  de  inconvenienten  die  gy  lieden 

protefteert  dat  fullen  toekomen  indien  hy  op  't  feit  van 
wapenen  perfifteert :  en  boven  alom  te  betonen  en  te 
kennen  te  geven  den  goeden  wille  van  fijne  Majefteit, 
dien  ik  ulieden  van  fijnent  wegen  hebbe  verklaertfo 

wel  in'tgenerael  als  in 't  particulier.  En  dat  de  wijle 
men  verwacht  de  volkomene  antwoorde  van  de  felve, 

fo  wel  op 't  vertrek  van  Don  Jan  en  fijn  machten,  en 
op  onderhoudinge  van  de  Pacificatie  van  Gent,  als  ook 
om  te  verftaen  den  wille  op  de  ontfanginge  vanden 

Eertzhertog  Mathias,  alfogylieden  hem  hebt  gefchre- 
ven en  ik  defgelijx  ,  of  immers  om  te  noemen  ten  al- 

ler haeftigften  eenen  anderen  Gouverneur  van  fijnen 
bloede ,  alfo  ik  u  lieden  van  wegen  fijne  Majefteit  heb- 

be belooft ,  en  tot  dien  einde  derwaers  gefonden  eenen 
expreffen  pofte  in  aller  neerftigheid. 

Voorts  ten  anderen  begerende  te  werk  te  ftellen  de- 
fen goeden  wille  in  een  fake  van  fo  groten  importan- 

tien  tot  den  dienfte  Gods  en  des  Coninx ,  en  tot  rufte 
van  den  lande,heb  ook  u  wel  willen  adverteren  van  een 
middel ,  door  welk ,  na  mijn  advijs,  fullen  mogen  ne- 
dergeleid  worden  alle  defe  wantrouwigheden ,  en  ef- 

fect: hebben  fo  wel  't  gene  dat  de  Con  ink  begeert ,  ge- 
lijk als 't  gene  dat  gy-lieden  mijnHeeren  hem  belooft 

door  alleulieder  brieven,  ja  ook  door  u  lieder  ant- 
woorden ,  en  tegenwoordiglijk  door  dele  lefte. 

Te  weten ,  dat  mijn  Heer  de  Prince  van  Parma  fou- 
de te  vreden  wefen  derwaers  over  te  trecken  alleen ,  of 

metalfulken  gefelfchap  als  gy-lieden  hem  foud  willen 
toelaten ,  om  fonder  eenige  wapenen  de  faken  te  ftellen 
in  alfulken  ftaet ,  als  fy  waren  ter  tijd  van  wijlen  Keifer 

Carel :  al  onder  des  Coninx  onderdanigheid  fo  fy  t'alle 
tijden  is  geweeft,  fonder  te  veranderen  ofte  vernieu- 

wen eenige  van  ui  ieder  privilegiën,  maer  de  felve  eer 
te  vermeerderen. 

En  mits  dien  dat  het  niet  redelijk  of  billig  en  foude 
wefen ,  dat  fuiken  Prince  fijn  felven  foude  avonturen 

fonder  eenige  verfekeringe,  wefende  het  land  (  fo  't  ook 
is )  heel  in  wapen  :  dat  mijn  Heer  de  Prince  van  Oran- 

gien ook  foude  willen  in  der  felver  voegen  fijnfelven 
ftellen  in  de  handen  van  fijne  Hoogheid,  of  van  ee- 
nigen  anderen  daer  fijne  Majeft.  betrouwen  op  mocht 
hebben ,  mogende  wel  verfekert  wefen ,  dat  hem  geen 

ongelijk  en  foude  worden  gedaen,  blijvende  op  d'an- 
dere  fijde  fo  goede  gijfel :  fo  dat  my  dunkt  (  ondercor- 

rectie )  dat  hy  dit  niet  en  foude  behoien  te  refuferen, 
aengemerktdathy  doet  niet  alleenlijk  profeffie  van  te 

mainteneren, 't  gene  dat  gy  lieden  mijn  Heeren  belooft 
en  protefteert  te  onderhouden,  maer  ik  verfta  ook  dat 
hy  het  felfde  heeft  gefworen ,  te  weten  te  mainteneren 
deCatholijke  Roomfe  Religie  en  de  gehoorfaemheid 
van  fijne  Majefteit.  Welk  doende,  foude  mijn  Heer 
de  Prince  wefen  oorfake,  niet  alleenlijk  van  alle  geruft- 
heid  en  vreedfamigheid  van  den  lande ,  maer  ook  me- 

de van  fijne  eigene ,  wordende  wederom  gefteld  in  alle 
fijne  goeden ,  eeren  ,en  gouvernementen  ,en  ook  daer 
en  boven  fijnfoneverloft:  enprefentere  hem  voorts, 

dat  indien  hy  woude  begeren  eenige  afleurantie  wefen- 
de dit  volbracht  en  wederom  gefteld  inde  gehoorfaem- 

heid des  Coninx ,  alfo  gefeid  is,  dat  hem  die  foude  wor- 
den gegeven  al  eer  de  voorfeide  Prince  van  Parme  uit 

den  lande  vertrok :  fijne  Majefteit  nochtans  niet  ver- 
ftaende dat  de  voorfeide  Prince  van  Parme  blijve  in 

'tgouvef- 

©cnfyi 

gcfc&e ben  Doi ben  53e 

nerfim 

toan&e 

leg  aen 
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't  gouvernement,  dan  tot  der  t\\d  dat  een  ander  yan  den 
bloede  daer  toe  foude  gekomen  fijn ,  by  contentemen- 
te  van  den  ganfchen  hnde ,  alfo  voorfeid  is. 

Niet  twijfelende ,  mits  dat  het  boven  verhaelde  fo 
redelijk  is,  gy  enfult  niet  laten  te  affifteren  tot  den  ef- 
fe6te,aenKefien  dateer  noch  geveinftheid,  noch  wapen, 
noch  bedwank  en  is.  En  voorwaer  wy  behoorden  al 
t'famen  wel  te  wefen  moede  van  fo  veel  oorlogen  en  el- lendigheden ,  mits  dattet  fchijnt  te  willen  lange  duren, 

indien  dat  door  fulke  of  diergelijke  middelen° geen  re- medie en  komt,wefende  ook  de  aller  befte  remedie  tot 
het  vertrek  van  H.  Don  Jan  en  fijne  fortfen. 

U  lieden  mijn  Heeren  biddende  om  Gods  wille ,  in- 
dien gylieden  begeert  de  welvaert  van  den  Vaderlande, 

te  willen  aenmerken 't  gene  boven  verhaelt is,  enmy wel  haeftelijk  adverteren  van  u  lieder  antwoorde ,  mits 
j>  ookterftond  hebbende  mijne  verfekeringe  om  te  ko- 
>j  men  by  ulieden,  en  te  volbrengen  het  bevel  welkmy 

fijne  Majeft.  heeft  bevolen  ter  faken  die  ik  weet ,  gelijk 
hy  defe  affaire  ter  herten  neemt ,  en  fal  daer  over  feer 
droeve  wefen  ,  indien  hy  daer  toe  moet  gaen  met  ge- 
welt  van  wapenen ,  welk  ik  u  lieden  mag  verfekeren  op 
Edelmans  trouwe ,  dat  hy  aller  meeft  begeert  te  fchou- 
wen :  wefendeook  feker  ,  dat  fijne  Hoogheid  niet  meer 
en  begeert  dan  te  wefen  uit  defe  landen ,  fiende  die  ge- 
ftild  en  geruft,  gelijk  een  yegelijk  wel  behoort  te  bege- 

ren ,  na  dien  dattet  aengaet  allen  in  't  generael.  Ik  fchrij- 
veeenwoort  aen  fijn  Hoogheid,  opdat  hem  believe 
hand  aen  te  houden  in  een  lo  goeden  werk,  ae.igefien 
d«t  hy  belooft  daer  te  wefen  alleenlijk  om  te  beneerften 
de  geruftheid  van  den  lande. 

Hier  met  mijn  Heeren  fal  ik  een  einde  maken ,  heb- 

bende my  ootmoediglijk  bevolen  t'u- lieder  goede  gra- tie: biddende  God  den  Schepper  dier  in  te  ftorten  een 
goede  en  heilige  refolutie  op  dit  feit ,  daer  niet  min  aen 
en  hangt  dan  alle  de  rufte  by  kans  van  het  gans  Kerften  - 
rijk.  UitHevre  den  18  van  Sprockele,  1773.  Het 
onderfchrift  was :  U  lieder  H.  Ootmoedig  en  onderda- 

nig dienaer.  Getekent  Jan  de  Noircarmes .  'tOpfchrift was :  Aen  mijn  Heeren  mijn  Heeren  de  Generale  Sta- 
ten van  de  Nederlanden,  verfamelt  t' Antwerpen. 

<©n  toelfte  iw  generale  Staten  fjebDen  aefonöen 
tutten  boo?feiöen  ̂ dlcjS  ïjaet-licber:  miffïbe  Btcc  na bolnenöe. 

In? CIt  'M  F?  Heer  van  ̂ es  ■  Wy  nebben  ontvangen  uwen «meca»  afief  ,gefchrevenden  r8  van  defer  maend,  en  ook 
l&ta*  medeisonsgecommuniceert  geweeft  dien  gy  hebt  ge- 
1 1  aen    fchre ven  aen  fijn  Hoogheid ,  genoeg  van  een  felve  fub- 

1  'fjce>a'  ̂ant*e  en  ecu<^ » te  weten  >  dat  de  Prince  van  Orangien Dan     hen  foude  ftellen  inde  handen  van  Don  Jan  of  vanee- 
nige anderen  dien  fijne  Majefteit  betrouwen  mocht, 

ter  wijlen  dat  de  Prince  van  Parma  herwaers  foude  we- 

Oorfpronk  der  Nederland/e  Beroerten. 

i:.W- 
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als  fy  waren  ter  tijd  van  Keifer  Carel  faliger  gedachte- 
nilTen  :  waer  op  voor  antwoorde  wy  niet  en  konnen  ge- 

laten u  te  waerfchouwen  ,  dat  wy  niet  meer  en  begeren 
in  defe  werek  dan  te  leven  in  rufte  en  vrede ,  en  te  die- 

nen in  alle  ootmoedigheid  fijne  Catholijke  Majefteit: 
en  dat  het  ons  hertelij kleet is,  datwy  fijn  bedwongen 
geweeft  door  de  tyrannye  van  den  Hertog  van  Alve 
met  fijne  aenhangersen  navolgers,  endoordeonver- 
halijkc  faute  en  contravertie  van  Don  Jan  met  fijnen 
aenhank,  de  wapenen  aen  te  nemen  om  het  Vaderland, 
onfe  goeden,  vrouwen ,  kinderen  en  nakomelingen  te 
bewaren:  ennaderaaelde  Hertogvan  Al  veen  andere 
eergierige  om  haerlicder  eigen  bate  te  hebben,  hebben 
omgeftotenonfc  ootmoedige  remonftrantien ,  reque 

in  dit  ingeval,  volgende  uwe  inftrudüe ,  alle  dingen  « wederom  geftelt  te  worden  in  den  ftaet  die  was  tér  tijd  « 
wijlen  Keifer  Carel,  en  dat  fijne  Majefteit  herwaers-  " 
over  foude  fenden  de  Spanjaerden  en  andere  krijgslie-  tc 
den,  om  de  goede  by  teftaen  tegen  de  gealtereerde ,  c< welk  rechtelijk  contrarie  is  der  pacificatien  yan  Gent « 
geaccepteert  door  den  voorfeiden  Don  Ian ,  en  van  c< 
weerden  gehouden  door  fijne  Majefteit,  ennietftrec-  '« 
kende  tot  eenigen  anderen  einde,  dan  om  alfo  te  fayen onder  de  onderfaten  van  defen  Lande  eenen  on  ver- 

foeilijken twift ,  en  ( na  de  brieven  van  den  Secretaris 
ülcovedo)  de  een  den  anderen  te  doen  plukharen,  en ten  langen  leften  den  helen  hoop  om  den  hals  te  bren- 

gen. Um  welke  te  keren  en  ons  te  wachten  tegen  de voorfeiae vcrderffelijke  praftijke ,  by-gebracht onder 
den  fchijn  van  de  voorfeide  Religie,  en  contrarie  der pacificatie,  fo  bedwingt  ons  de  nood  ons  lieden  nauwer 
te  voegen  en  affiftentie  tc  nemen  van  alle  natie ,  en  aen 
te  nemen  met  andere  Potentaten  alfulken  medepartye 
als  wy  fullen  mogen  ,  tot  de  bewaren ilTe  van  onfe  <>oe- 
de,  vrouwenen  kinderen:  en  te  verfekeren  de  landen 
tegen  fommige  fo  wel  wereldlijke  als  geeftelijke  die 
hen  hebben  laten  abuleeren  door  het  voorfeid  middel  * 
en  door  de  perfuafien  van  Don  Ian  en  van  fijn  adhe- renten :  Protefterende  voor  God  en  voor  de  wereld 
(alfo  wy  noch  hebben  gedaen )  dat  de  voorfeide  Don 
Ian  en  fijne  adherenten  door  haerlieder  fchadelijke 
vonden  en  bedekfel  van  de  Religie,  fijn  oorfake  van  al- 

le de  mconvenienten,fchandalen  en  veranderingen  die fullen  mogen  gefchieden  fo  wel  ten  aenfien  van  de 
voorfeide  Catholijke Roomfe  Religie,  en  tot  achter- 

deel van  onfen  H.  Vader  den  Paus ,  als  van  de  behoor- 
lijke gehooriaemheid  fijner  Maj.  ;  waer  af  hetperijkel  (F0U0) 

Joude  ophouden ,  indien  fijne  iMajefteit  volgende  de 
ootmoedige  requefte  gedaen  door  onfe  lefte  brieven , 
hadde  gefint  geweeft  de  wapenen  te  verlaten ,  en  den 
voorfeiden  Don  Jan  wederom  te  roepen,  en  fijner 
Hoogheid  toegelaten  het  gouvernement  van  defe  Ne« 
derlanden ,  welk  de  eenige  remedie  is  om  wederom  Op 
te  rechten  de  affairen  met  de  onderhoudinge  van  de voorfeide  CarholijkeRoomfe  Religie,  nadetermen 
van  de  voorfeide  pacificatie ,  en  behoorlijke  gehoor- 
faemheid  tot  fijne  Majefteit :  niet  twijfelende  dat  gy 
felve  lichtelijk  verftaet,  dat  de  middelen  bdgrepenin 
uwe  voorfeide  brieven ,  niet  en  mogen  by-brengen  ee- 
nig  profijt  noch  fijner  Majefteit  noch  fijnen  onderfa- 

ten. Jaaengemerkt  dat  de  Prince  van  Parme,  tegen 
onfe  hope  en  eere  die  wyaltijds  hebben  gedragen  toe 
mijn  vrouwe  de  Hertogione  fijne  moeder ,  en  de  ver- 
binteniffe  die  fy  met  goeder  redenen  behoort  te  heb- 

ben tot  defe  Landen,  is  herwaers-over hem  komen 
voegen  met  Don  Jan,  om  ons  te  overweldigen  en  te verdrucken ,  en  dat  na  uwe  brieven  hy  in  defe  Landen -  -  —   ---" — -"-       ,w-luVKW1,  Luumiuuwcuacvcnnyinaeie  Landen fen,  omtefte.lenallc  dingen  in  rufte  en  fuiken  ftaet,    met  en  foude  willen  komen  om  de  oprechtte  van fllsfv  waren  rerri  H   van  KViOr  Cir^  ̂ Wrrrr n„A^U,a       A„~  ̂    :!__  n..„      «>__.  ,,    \uPculll"ge  v^n den  gemeinen  ftaet ,  fonder  verfekeringe  en  gyfel  van 
den  perfoon  van  den  Prince  van  Orangien,  enfohet 
fchijnt,  blijvende  de  macht  van  Don  Ian  herwaers- 
over:  wefende  een  forgelijke  fake  in  aller  voegen, 
waer  af  wy  rechtveerdige  oorfake  hebben  te  vermoe- 

den en  te  vrefen  eenigen  voorderen  lofenaenfiag of 
verraderye  :  en 't  felve  dies  te  meer,  indien  men  had- de  willen  of  noch  woude  voortvaren  oprechtelijk ,  dat 
het  niet  billijk  of  redelijk  en  was  herwaers-over  weder- 

om te  fenden  de Spangiaerden en  andere,  noch  den 
voorfeiden  Don  Ian  telatenin  defe  Landen,  om  we- 

derom te  beginnen  de  tegenwoordige  oorlog :  nade- 
mael  (gelijk  de  brieven  en  inftructien  door  u  gebrocht 
bewijfen)  dat  fijner  Majefteit  blij  keiijk  was,  dat  de n-or,  «,„ -j  .»  .  j-      °r    11        , .w,j«w-    w^wijiuu;  u<il  iijin-i  iviajciicic  ouiKeuiK  was,  dat  de 

ften,  en  adyertennen,  die  wy  fo  dik  en  raenigmael  heb-    St«en  door  haerlieder  brieven  prefemeerden    alfo  3P 

tTt^r^,^™, I M° „7.  ookJ?iet '"  I  "u  ?»c"  S*««"  mainteneren  De  boojfeW '«* twijfelen  dat  de  voorfeide  Don  Jan  met  fijne  adheren- 
ten ,  om  tc  bedecken  haerlieder  faute ,  en  te  execute- 
ren hacr-lieder  onredelijke  paflien ,  beneerften  noch 

meer  op  te  roeyen  fijne  Majefteit  en  andere  Potenta- 
ten ,  ja  ook  onfen  H.  Vader  den  Paus  tegen  defe  landen: 

töolijfie  föoomfe  fóeltrjte  na  be  termen  ban  Deboo?* 
fetoe  pacificatie  ban  <0ent/  enöe  beöoojlü&e  aeïTO* 
faemljetb  ban  fijne  jjBajefïeit:  U  daerom  biddende 
anders  te  willen  informeren  fijne  Majefteit,  en  doen 
vertrecken  terftondden  voorfeiden  Don  Ian  met  fijne l^lL'^.  r     ,         ,  7-   vw6w.«v..v.iaMuv.».  j  »tiuccis.cii  icniuuuucii  vooneiaeni>»onianmetnine 

hebbende  geperfuadeert  (alfowyprefumeren)  datfij-    adherenten  en  fortfen,  of  anders  en  fullen  wynietla- 
r^UAUIegeS  intrc"t«e>en  volgende  de  on-    ten  defe  naeftkomende  dagen  te  procureren  ons  profijt 
rechte  bediedemfle  van  onfe  brieven ,  foud«  begeren  |  en  meerder  verfekeringe  f  in  fulker  voegen  als  toege- ^066+  laten 
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laten  is  der.  goeden  ónder  faten ,  fo  langen  tijd  ver- 
drukt wefende  van  haren  natuerlijken  Prince,  door 

de  gene  die  met  de  fterkte  van  fijne  Maj.  beneerften 
haerlieder  te  mainteneren  en  haerlieder  fonderlinge 
wrake  te  hebben  ,  de  welke  in  ftede  dat  iy  fouden 

moeten  geftraft  worden  overmits  haerlieder  wreedhe- 

den en  quacd  regiment :  worden  wel  onthaelt,  ge-eert, 
en  gelooft,  ja  ook  den  Racd  van  fijne  Majefteit.  En 
aengiende  uwe  affeuranrie,  defe  lullen  u  dienen  voor 

een  genoegfame  pallepoorte,  en  voor  fulke  verferkerin- 

ge  als  gy  fait  mogen  begeren. 
Hier  mede  bidden  wy  God  den  Schepper  u  te  wil- 
len behouden  in  fijne  goede  bewaerniffe.  Uit  Antwer- 

pen defen  leften  van  Sprockcle,  15-78.  Het  onder- 
fchrift  was :  Uwe  wel  goede  vrienden  de  Generale  Sta- 

ten. En'meer  onder :  door  ordinantie  der  yoorfeider 
Staten  getekent  Comelius  Welemans*  Het  opfehrifc 

aen  m:jn  Heer  den  Bar.erheere  van  Selles. 

•>■> 

0) 
was 

DDn  gjan  fientrt  bat  fop  boo?  tik  p?nttijfte  öen 
Qiivxc  ban  fanaten  /  tik  lp  meeitbe  Hem  alleen 

in  ben  torste  jijnwntöt  fijn  boo?nenten  te  bomen/ 
niet  en  bonte  in  banben  Krijgen/  beeft  np  niet  goeb 
gebonben  bat  ben  asaeritfeefteer  ban  &z\lt$  toeberom 

©on  &P  De  Staten  »0cncrael  fonbc  reifen  /  en  alfa  tg  tiefe 
San     fijne  bomfte  bjudnelootf  afgelopen  noebtantf  Occft 
foefttfön  ̂ on  gfan  öacr  mebe  gefoebt  fijn  pjofjjt  te  Doen  bp 
Soen  met öl?  fi«iple  en  eenboubtgc  futöen  /  be  feite  in  gemunte 

renöoo?  fcb2iften  \üij$  maucnae  /  bat  be  graten  niet  anber.s1 
jfa«Jan:  en  focDtcn/  tiaw  tocranberfage  in  be  oöbe  fb^tteen 
nim    maniere  öan  goubernemente :  en  m  plaetfe  ban 
«s>eiic<j.  bicn/  tcintrobuceren/  betfigen  en  fïabiltcren  cenen 

ftaet  populacc  en  ban  gemeitten  bolüe  /  entic  Catno> 
•  ïö&fc0oomfe  ficumc/  en  be  autoriteit  en  onberba- 

nigïjeib  ban  (per  IBajefteit  toc-bcïjorcnoc  /  te  a* 
boteren  /  niet  toillenbc  nakomen  bat  fp  aittjb.s  ge- 

roepen en  gep?cfcntcert  foabben  /  en  bat  fp  be  onber- 
.faten  ban  fijne  jBajeJteit  focfiun  te  beladen  met  on- 
ïranfcljelijbc  en  tprannife  geöoben  en  febattingen  / 
en  bat  fp  ooïi  ben  25aenbedjecre  ban  &dlc9  bebben 
belet  te  boen  be  erecutie  ban  fijnen  lafte.    HBaer  te- 

!©at  bc  gens  be  Staren  becbïaert  Ocbbcn  /  batfe  nooit  anbertf 
§?4\f  enfjabbengéfoeïjt/  nor bte  en  focüten  /  ban  alle  goe- 
Bestier* &e  mibbeien  om  te  b?engcn  fijne  Jltëaje(tcit  tot  een 
tiia«n.  compaffie  ban  fijne  goebe  onberfaten  /  en  bte  te  laten 

genieten  beb?uctKban  ben  geacco2beerben  /  geftoo^ 
ren  en  gepublicecrben  b2cbe  /  en  bat  be  boo2feibe  3£on 
5Jan  boo?  fnne  pjacttjben  fo  beel  beeft  toeten  te  ma- 
ben/  batup 't  3lan&  bef toaert  beeft  mette betalinge 
ban  be  .föeberbuitfe  en  ©berianbfe/  aBalfc  en  an* 
bere  folbaten/  opgclicbt/  onberljouben  en  niet  be? 
taelt/  om  te  mainteneren  tic  tprannie  ban  ben  ̂ er- 
tog  ban  2iiba/  fijne  nacrbomers?  en  aenöangerov 

'ttoclb  een  grote  fomme  bejoeg/  öoetoel  bat  fpal- tijbjS  ïjet  bolb  bebben  gequelt  met  ongetooonlijfte 
febattingen  in  mfc  ïanben  /  boben  aïiebe  biebeiten 
enop-etingen/  fo  toel  ban^pangtaerben/  alsS  ban 
beaDalen/  ODbedanberö/^eberlanbersf/  enanbe? 
re  boo?  ben  hertog  banJölba  aengeboertt  toaeracö- 
tig  toefenbe  bat  fonöcr  ben  boojfeiben  lafï  /  en  be  toe* 
ber  aenneminge  ber  toapenen  /  boo?  noobö  Debtoanft/ 
obennit.ö  be  recbtbeerbtge  befebermtnge  ban  ftaer  fcU 
ben  /  en  ban  öare  bsoutoen  /  binberen  en  pjibilegien  / 
niet  ban  nobe  cnfcubebebbenactoeefi  eenige  nientöe 
febattingen :  toaerom  be  boo2feibe^>ongian  fijn  fel? 
ben  belioo:t  te  mijten  bat  b»  t0oo?faeft  batmen  om  Det 
boojfeibe  beeft  moeten  nebben  fijnen  toebluebttot  be 
fc  battingen/  be  teeifcc  niet  bcbonöen  en  fouben  b)o?ben 
te  toefen  onmenfelijbe  of  tprannife/  maer  nctoilliac  en 
einbenemenbe mette oo?iogc eb  bet  bertcêfi banton 
San  met  alle  fijnen  aenbanö.  <£n  ter  f  ontraden  /bet 
gonbernement  ban  Hm  i^ertog  ban  Slba  fiabbe 
ftlaerbjb  te  bennen  gegcbcii  alle  be  toerelb  /  met 
tont  ff  battingen  batmen  't  bo!b  oberlafïen  foubc  /  tfc bien  bc  tnrannne  toeberem  plaetfe  grepe  /  Dcbbenbc 
fenbee  eenigen  naob  ban  oo2!oge  of  anbere/  geeiffbt 
en  met  getoctö  en  onbelioo2[ij!ie  toijfe  toillen  p?atti? 
(eren  eenen  10  penninï;  op  alle  fooien  ban  hoop? 

lm 

manfcDappen/  nietbo02  eenigentermrjtt/  macrom 
tic  te  beroeren  in  bomaineen  eeutoigenlafl/  toaer 
boo?  fulbe  alteratie  i^  gebomen/  al^elbtoeltoeet: 
gelijb  boe  nor b  jegentooo2belijb  be  boo2fi  5?on  ̂ |an/ 
bolgenbe  be  boetpabcn  ban  ben  boojfeiben  <©?oot 
Commanbenr/  boet  boo2  Cigonge  cberftfjattenbe 
^?o?pen  tn  be  Jjempen/  en  anbere  plactfen  tik  fp  gaett 
b?anbfcïjatten.  ̂ eggenbe  oob  ben  S&aenberljeere  ban 
^elleiS  in  beerefutïeban  fijnen  lafl  geenbeletfelge^ 
baen  te  bobben  ■,  maer  ter  f  ontraric  Ijebben  ben  fclben/ 
boo?  beibc  be  boo?f5  b?ieben  gegeben  alfulfte  afleuran* 
tic  alj$  l)p  Ijabbe  begeert  boo?  fijnboo?gacnbe/  om 
Öertoaergf-ober  te  bomen.  €n  boo?  tontiufie  /  bat  be 
aenflagen  en  \)n  beb2ijf  ban  «^on  5!an/  betoelbe 
openbaalijb  genoeg  berblaerbe  /  bat  \p  niet  en  totl- 
be  öouben  be  boo?f5  pafifitatie  ban  <ëent  /  tk  fip 
niet  alleenlijtt  en  ijabbe  belooft'/  maer  oobmebege* ftooren/  betoonbe  genoeg  (&p  fegge  toat  bp  totl) 
bat  tip  niet  en  foube  mainteneren  't  gene  tiat  j)p  beo?* Öoub  en  belooft  om  be  onbebaf  fite  en  fTer fjtc  aen  te  loc* 
ben:  maer  bebbenbe  Die  toe  fijnent  toiïlc/  falfefeec 
toel  bonnen  berb?utbcn  en  oenboeren  na  fijn  boo?ne* 
menenopfet. 

r\  «Her  t.0"  00b  eenbèejrfeen  lütgegaen  bnntoefjenbé ^f  Staten/  toefenbeeen  anttooo?b  op  be  bcciara* 
tie  ban  bemeningc  ban  ̂ on^|an/  ban  ben  15  3ia* 
n«arpboo?leben/  bier  boren  berriaclt/  toaer  ban  top 
ïjet  boo?naemfte  inliouöen  alDier  feo?tebjb  berftalen 
lullen.  ©00?  eer|ttoo?b  baer  tnberfjaeltDctgemem 
ip?eebtooo?b  ban  Spfanber  Contnb  ban  Aparte/ 
dat  waer  't  vel  van  den  Leeu  niet  en  mocht  te  paffe  ko- 

men, datmen  daer  moft  naeyen'tvel  van  den  Vos.  toSJ 
"®it  fp?eebtooo?b  ( feggenfe )  i$  feer  toaergenomen  en  opbe naergebolgt  ban  alle  be  gene  bic  geleert  ï)<>öben  ge*  f$a 
toeeft  in  tic  cabale  ban  jBatbiabei  /  maer  boben  alle  itml 
anber/  fo  arbeib  ( feggenfe )  t©ón^an/om'tfelbete  ning» toerb  te  (lellen/  geb?uibenbe  alle  maniere  ban  pjactij;  SS, 
ben/  en  Jjonig  ban  gebeinfbc  foetigbetb  en  goeber?i5J,i 
tierentöeib/  tegen  bc  gene  bie  bp  toeet  bateenfcfi?o?1l^ 
men  öebbenban  fijn  leeutofc  Dniben  nature /tot  % 
fett  ban  befen/  Dccft  Dp  (feggenfe)  onlanr  ober  al in  titeïjt  laten  bomen  een  bo?tberDael/  genoemtbe 
beclaratie  ban  tic  mentnge  ban  ©eer^on  Aanban 
(öoflenrüb/etc,  gfn'ttoelbïjp  Oemïofclnbbebecbenp 
be  met  't  bel  ban  een  ©00  /  grote  neertfigbeib  boet  ottf ben  tngefetenenban  be^eberlanbentoijö  te  maften/ 
bat  Ijp nooit  en  beeft gcfotbt  nocbenfoebt/  bannen^ 
luiben  te  onberboubcn  in  goebe  b?ebe  /  rufte  en  (lilte : 
Doe  toel  bat  be  bofe  en  bloebige  toapenen  /  tik  fip  m 
bl\\i\\tm  berbecffeniffe  banbenEanbe/  feerblaer? 
bjb  contrarie  betoijfen  :  öp  fciti/  batftp/  febertbat 
ÖP  op  't  bafteel  ban  Hamen  ijef  gebomen  /  be  Staten bibtoiljs  bcrblaert  Ijttft/  bat  fijn  memngefulriögc^ 
toec(i:  ja  bat  fjpmetterbaeb  bat  babbeberfelaerten 
baer  toe  gep?ote(ïi>ert/  maer  ( feggenfe)  bat  fijn  mce(!e 
P2opooften  en  maniere  ban  boen  merbelijbe  getuige* 
mflegabenbanecn  biarige  begeerte  bic  öpbabbc  om 
toeberomte  ontfteben  beinlanbfeoo2loge/  be  toeine 
ten  tdtie  ban  fijn  bomde  boob  en  gcftillet  toaö  boo?  be 
patificatic  ban  <8ent/  en  baeroni/  fo  fjp  na  langer 
en  beel  tooo?ben  en  toetgeringe  be  felbe  m  't  cinbe  ge* 
accepteert  batitie  1  Beeft  \)p  tic  felbe  gcforfit  in  alle 
manieren bcacöteloojS  te  maften/  berftlarcnbeopen* 
baerlijft  ben  Staten  bat  W  gerefolbeert  toasJ  om  00?^ 
log  te  boeren  tegen  bcn$?fncc  ban<örangienen  tiit 
ban  3gollanbenEee!anb/  manenbe  bc  Staten  bat* 
fe  bic  fouben  acnnemen  op  berbinteniffc  ban  fjaer* 
lieber  gelofte/  tik  $p  gebaen  babben  ban  te  cnber* 
fioubcn  be  iloomfe  Catbolöbc  iScligie/  en  be  geftoo?* 
faemöeib  biemen  ben  Coninb  fc bulbig  toaiS  /  't  toelft 
3ijn  ttoc  o?binaire mom-acnficljten /  onbèr betoelbe 
b"p  i?S  beeftenbe  be  leelijbbcib  ban  fijne  pafrien:ber* Ijalen  boo?tsS  fijne  openbare  en  bcimclijbe  banbelin* 
gen/bie  nergenss  anbere  toe  en  (treftten  ban  tic  Staten 
tt  berbobcn  en  in  tic  toapenen  te  b?engen  tegen  bte 
ban  l^ollartb  en  Ecclanb  /  om  bolgenbe  ben  ftaeD 
en  rcfeiimc  ban  fünen^ccretari.cf  €fcobebo/  te  ra* 

fhjom 
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tfamcn  meeflet  «toefen/ *m$  tefeggenalïe  gdnfe  f  bic  Dan  .Spangien  gcbacn  Beeft/  top  3jjn  banctereeï (na a?feobebo te uttleggenbe ) te btere en teftoaerbe te  i  ( feggenfe )  fftne jjBajcfï  cit bte gcBoo?faemBeib ?e  be* b?engen/nabsen5prefolbercnbattergecnanbermib*  toijfen/  niet  alleen  bte  menUemfcliulbtais  0002  ber- 
bel  en  toaov  om  te  mogen  nomen  ten  einbe  ban  Baer-  I  bintenifle  ban  gocbe  ©afftlen  en  <©nWaten  aen Wber  boomemetn  3&aer  Bebt  gn  (  feggenfe)  (Dn  I  Baerluiber  natuirlijften  mme/  maernocfi  meerber oprekte  menmge  /  be  toelfte  /  al  ift  bat  Bp  bic  focftt  te  en  nautoer  ban  bte  ban  «Spangien  feïbe  /  fo  bcrre  fm ftebccftertmet  foctccn  gefuiftecbetooo?ben/nocBtan$)  ons  boet  be  felbe  gratie  bic  Ijufjen-licbenboet/  batte öoo?  <0obes  fonberlinge  gcnabe  heeft  entbeftt  getoecfl 
op  ben  felbcn  tijb  al#  BP  'tfelbe  meenbe  te  toerft  te (tellen.  «Don^an  (feggcnfe)  feit/  bat  ftp  niet  en  bc* 
geert  banttoe  faften/  te  toeten  be  conferbatie  ban  be 
CatBolijfte  Roomfe  Religie/  en  bc  toeberoprec&tinge 
ban  b'autoriteit  ban  ben  Coninft:  rnitstf  toelne  ttoc 
poinctcn  Bp  gelooft  Benluiben  onberö>cftelp  te  betoa* 
ren:  maeraengaenbe'tcerfte/aengcfien  (feggcnfe) bat  be  Religie  een  gabe<0ob0i$/  enbat  bie  niet  en 
Hanboo?ftracBt  bantoapenen  geplant  nocl)  geb?uftt 
too:öen  in  be  Oerten  ban  be  menfcTjen:  u)at  reben  of 
apparentic  tjef  bacr  /  te  feggen  /  bat  boo?  frefe  toapenen 
Ine  3&on  3fan  genomen  fteeft  /  B*»  fottbe  toillen  bctoa 

ono  te  gouberneren  Op  bolft  ban  ben  ïanbe  /  en  maim 
teneren  't  gene  bat  ban  tocnen  't  »0obbdüfc  en  ïBerclt * lijn  reent  een  ̂ incefnnen  <8nbcrfaten  fcBuIbig  Wen 
tgene  Bp  bp  folemnefen  eebe  Benluiben  [leeft  geftoo* 
ren/  en  bacr  op  Bpban  rrenUriaenfó  ontfangen  boo? Baren  <£>berftep2ince.  ̂ oeniflban  (feggenfe)  niet ban  nobc  getoecfl  om  bier  oo2fafte  /  bie  ̂ on  gan  p?e* tenbeert/  bc  toapenen  genomen  te  hebben/  toant *p 
fouben  nooblooo  toefen. 
m  belooft  BP  ( feggenfe )  bat  al0  befe  ttoe  poinc - ten  batcltjft  te  toerft  geftdt  toerben  /  tat  Bp  fal  in  ftate 

Bouben  alle  be  p?fbilegien  ban  ben  %anbe/  en  alle  fa- 
nen  tocber  (tellen  in  ben  fclben  toefenen  fo?me  ban 

ren  ofBoubenftaenbebe  Roomfe  CatBoiijfte  Religie/ 1  <0ouberncmente/alfltoasrtentöbcban0eifcr<irarel toant  (joe  fal  fjp  bat  boen/  falBpterboob  hengen  alle  •  bebijfbe/ toaerin  grotelijr  (feggenfe)  te  bcmerften 
begenc  biebefe  Religie  niet  enfullen  toillen  abbope* !  toV  batBpnitcnftdargBeibentalümnie  (tilftmjaenb<* 
ren  *  gift  bat  Bp  befen  toeg  neemt  ( feggenfe )  fo  3{jn; !  loet  baren  alle  mentie  ban  be  Ratificatie  ban  «Sent/ 
fe  tocberom  gcballen  in  cenen  afgjonb  ban  inlanbfe  i  bie  nochtans?  bpBcm  felbenfo  folcmnelnft  belooft  en 
oorlogen/  toant  baer  i$  een  feer  grote  menigte  ban  '  geftoorente  en  bp ben  Coninftgeratifie eert/  en  op  be 
bom/  ja  ooft  ̂ tcben/ bie  licber  foubenftaet  fclben  in  toelfte  Bp  öertoaerO-ober  i£  ontfangen  getoceft  boo> 
ucnen  nappen/  bantebertoaeftten  be  furie  ban  bèfe   «öouberneur.  flöaerinftebe  banbien  ftecfttBp  Baer erecuricn.  jfêen  ffet  ooft  mettet  baeb/  Boe  luttel  Bet 

öenfceifer  gep2oftteert Beeft/  Bet  aemtcmenbertoa* 
pfcnen  in  ̂uitflanb  om  gelyfeen  ttoifl  ber  Religie  /  en 
airebe  ̂ ie  Coningen  ban  ©janftrijft.  ̂ en  hertog 
ban  2Blba  en  ben  <©2oot  Commanbeur  ban  dTafJilien 
fn^ollanb  en^eelanb  Ijebben  Ben  erperientie  gege^- 
ben  rot  Barer  grote  fcBaben :  toillen  top  ban  ( feggenfe) alttjbg  fïrui&elen  ober  eenen  fteen  /  foenenbe  uit  te 
topen  met  getoelb  /  't  gene  berbosgen  i$  in  't  fecrcetfle 
ban  ber  'stelen  /  mniet  buigelijft  en  i*  ban  ban  <0ob alleen  i  &o  beel  iffer  of/  batmen  ban  fal  moeten  toc- 

berom bebeftigen  b  ̂nguifïtie  /  bernieutoen  froube 
^laccaten  /  tocberom  opretBten  nieutoe  ftBabotten  en 
galgen  /  om  ober  alle  ben  Hanbe  toeberom  te  b2anben 
enfiangen/  enfaccageren  een  grote  menigte  banar- 
melieben/  biete  b2eben  3ün  tebetoijfen  alle  getrouw 
toigBeib  aen  5ijnc  naa;eft'eit/  enBetbeboirtotBaer 

in  be  fjanb  een  fo?me  ban  (©otiberncment  bp  t\fte 
ban  be  Jjciferlij&e  .flRajcftcit/  toel  toetenbe  batljp/ 
batpoinneenö  baflBcbbcnbc/fal  mibbcl  öebbcn  om 
geBeel  te  niet  te  boen  be  boo2frB2cben  pacificatie  /  en 
alfo  op  een  nieu  bertoceften  be  inlanbfe  <Ö02logen  /  om 
Bern  te  toaffen  in  Bet  Woeb  ban  bit  arme  bof  &/  en 
boo2mibbel  banbe  inlanbfe  ttocb2at0ten  b'eene  be^ 
berben  boo?  b'anbere/  om  naberBanb/  fonber grote moeite/  moebecn  matte  maften/  en  te  fluiten  inbe 
&ebf e  ban  be  ̂ paenfe  ffabcmie/  toant  boo?  bat  mib- 
bel  foubemen  moeten  toeber  inffatc  flellen  be  oube 
rigoreufe  paccaten  op  't  lïuft  ban  Religie  /  opretBten bSngutfitie/  uitropen  bie  niet  geBed  geftnt  en  sfin  tot^ 
teCatBolijftc  Roomfc  Religie/  ontfangen  fulfte  <©ou- 
berneurö  alfmen  Benluiben  fal  toillen  geben  /  gebo* 
gen 't  boutoen  ber  Caflclcn/  be  bcrfïetfnngc  ban  be 
b2eembc  <©arnifocnen  /  't  fp  ban  ̂ pangiaertov  ̂ ta- 

Jiebcrnacflcn/  fobcrre5?  mogen  <0ob  bicnenna-Bet  I  lianen  of  anbere  natiën/  metten  ftonfren  gcfeib  men getuigeniffc  Baerber  confeientien/  maerlieber/  toat 
pciis/  toatrufte/  toatb2ebe  fal  't  ban  toefen  i  fullen 
top  't  2tanb  boo?  befen  mibbel  niet  fien  geb2arlit  in meerber  tprannie/  ban  bat  ooit  Beeft  gctoecfU  dtn 
ncngacnbe  't  anber  poinct  banbe  autoriteit  ban  ben Cöninft  en  ban  be  gef)002facmfjeib  W  men  Bern  fcBul^ 
big  iov  bte  \\p  fdb  bat  ecnige  Betterg  en  oproerigc 
mcnfcOen  Bern  foeften  te  benemen  :  bit  (feggenfe) 
toerb  gualijft  ten  p2opoofle  geallegeert  tegen  een  natie/ 
bie  Baren  natucrin&en  ̂ cere  fo  getrou  W/ja  be  getrou^ 

fal  moeten  geBeel  te  niet  boen  be  pacificatie  ban 
<©ent/  en  toeberom  trebcnin  be  inlanbfe  <0O2logcn. 
Üetiöbe moeiten toeert  (feggenfe)  teaenmerftenBet 
ac0  en  be  aenlocftingcn  /  baer  mebe  5Don  S^  be  goe; 
be  patriotten  focftt  te  treeften  in  't  net  ban  fnn  bcb2og/ Bpfcibbatbc^tebcn  beBorente  toeigerenalle  <®ats 
nifoen/  onbert  berd  ban  batfe  5tjn  onber  bc  gcBoo?- 
faemljdb  ban  fijne  jjKaiefteit ,  fiet  baer  boo?toaec  een 
aerbige  treft.  JUSaer  falmen  ooft  pemanben  binben  fo 
foten  btoaeovbiemeinc  Dat^on  fjanbe  (reben  fal 

Jle  bie  onber  'tf  Bemeltf  ftappemag  toefen/  toant  na  I  betoaren  fonber  <©arnifoen /na  bat  bic  cen o  fuücnne^ btenbatio  bele  anabe  ontlialtngen  en  onmcnfcödijftc  |  (ïelt3ijn  in  fijne  BanbeiH  toeet  men  niet  Boebanigfiet to2ecbBeben/  tprannien  en  berb2ucftingen  fo  bed  jaren 
geleben  ban  be  bicnacr*  ban  föne  jBajedcit  fonber 
ecnige  Dope  bon  beteringc/  en  ban  fijne  lifêajeftcitge* 
tolereert  ja  gcfaborifecrt/Baerlieben  nooit  en  rjebben 
ftonnen  bctocgen  om  te  berliefen  b'affectie  tot  Bacr- lutbernatuerlij&en  tyinte/  om  Benluiben  tetoerpen 
in  be  bcfcfjerminae  ban  cencn  b2eemben  ̂ ecr/fo  mag 

rccljtisf  ban  ben  <öo?log^  be  toelne  ten  einbe  5jjnbe 
falmen  baer  noe&  Ca(telen  maften  /  onber  't  berd  ban 
bie  te  berfefteren  boo?  fijne  |Baje(teit  /  en  be  goebe  te 
bctoaren  tegen  be  guabe.  ün  bier  boegen  batmen  Ben 
foube  quijt  maften  be  folbaten  ban  ben  Stanbe  ge^ 
boren/  en  bie  (rrijben  boc2  be  b?pBcib  en  toelbaren 
ban  bten/  en  te  ontfangen  in  Baer  pladfe  ,$pan= 

logtegyytod  itcptelijft  berftaen/  batjp  niet  en  giaerben  en  Italianen/  bie  onö  met  getoelb  fullen  af-^ 
2SSS.S ̂   ̂L?  «muöcJ:r !  °ï  fonemen  b'autori;  |  nemdiBuiöb20utoenenftinbecen/BmiS/Bofengocb/ 
ÜS ÏS!?liP?,e?  elt/>.of  Ö«aï«J«  te  buiten  caenftt  I  ja  al  'tgene  top  ter  toerelb  hebben/  bat  io*  metten 
JShS2?5»S2  toa"  De  0^)002faemBdb  biefe  Bern  no?t(len  gefeib/  om  teneeutoigen  bage  geb?eibelt  te 
««iïÏÏ^Ï7  ÏSa  ?eIö  onï,c^ocÖt  of  Bet  bolft  ban  toefen  met  een  Cafteel  /  bat  lö  met  boepen  aen  Banben 
^pangtenBentoelfoba(ttöf)oubcnbeinbebeBoo2liji  en  boeten/  ten  einbe  bat  toP  ten  ecutoigen  bage 
EfÜK's0"10,  bmifi)™  IKaieftctt/  entoerbbe^  foubenb?agen  Bctgareclbat  öponiï  foube  toillen  aen toefen  bat  bie  op  berre  na  met  en  ftomt  totte  reputatie/   boen. autoriteit  en  gcüob/  bat  BP  Bertoaerö-ober  gcBab 
Beeft/  enmenmi  ter  tijb  Bern  allen  uren  norf)  berdb 
tó  te  geben/  i(lmaer alleen  batBp  boo2  fijn  gcnabe 
<jnsftoiltonfenteren  eenen  goebenenberfefteroen  peio* 

5©ant  of  bat  fin  allegeert  bat  hp  tot  nu  toe  geen 
(©armfocnen  enBeeftgdeibinbe^$teben:  top  fullen 
baeraf  getuigniffe  b?agen  bie  ban  karnen/  ioben/ 
^erfcBot/^icBcm  enanoere/  en  aengaenbe  bat  BP  be* 

looft 
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looft  geen  bpanöfcbap  te  betotjfen/öan  toe  bpantofcïjap* 
pen  öoen  fullen/  ofgebonöen  toeröeninöetoapenen: 
öaer  af  geö?agen  fp  baer  tot  fiet  getuigeniffe  banöe  ar* 
me  «E>o?penban  2&2abanö/  öie  geb?anöfcl)at  Hebben 

getoeeft  /  en  nocH  tiagelijfesf  too?öen  gerooft  en  ge* 

plonöert/  bcel  arger  en  to?eöer/  ban  of  't  toaren  <€ur= 
ben/  flabenof  cojfaren/  fonöerben-utiöentebouöen 
ecnige  geloften/  capitulatien  of  eeb  öiemen  ben  ge* 
baen beeft:  geltjb  bltjbtbpöeerempelenban&icbem 

en  ̂ibelle/.ban  be  toelfte  in  b'eene  ,§tab/  tegen  toe 
gelofte  geöaen  /  ö'intooonöerg  feer  öeerbjb  Ijebben 
bermoojt  getoeetf/  en  fcljier  gebilt :  en  in  ö'anöere 
^tato  Hebben  toe  fiebe  en  geguetfle  folöaten  öoo2|te* 
een  getoeetf  /  fofp  ïjaermeöe-gefcllen  boïgben/  acb- 
tecbolgenöe  ö'accoo?t  öaer  af  gemaeftt.  «^iet  öaer 
'tgoeö  tractement  öat  HP  belooft  toen  goeöen  enge* 
troutoen  toalfalenen  onöerfaten/  omöetoelbeöatbp 
feril  batmen  Ijem  bictnalie  bjenge  /  en  toatmen  toe 
Èjuifenniet  enberlate/  banbjefe  öat  toe  ̂ pangiaert 
niet  en  fouöe  genoeg  binben/  om  te  berfaben  5ijn 
begeerlnbDeöen  en  luiten.  <Daerna  f  feggenfe )  bomt 
^onfjan  totten  geefïelijuen  tfaet/  totfabeur  ban  toe 
böclfe  DP  feito  öat  öefe  tegentooojöige  oo?log  geboert 
too:ö.  i^p  fouöe  toel  toillen  een  miööel  bintoen  om 
3örionftfutöD»ec  tefapen/  en  toe  gccfteltjbe  perfonen 

fijne  ffêajeftept*  €n  moten  toatter  in  ong  ïtcbaem 
fïeebt  een  ömppel  bloeöjs  ban  onö  <©uöer#/  of  een 
filepn  bonruen  baneeren  in  onfe  lierten  /  laetonöecr 
biefen  een  eerlijben  booto  /  toan  een  fo  eerloofe  en  fcDan* 
öelijbe  flabernije. 

^oe  toel  /  ifl  bat  top  alleenlijb  toillen  refolbeeren  om 
b?oomlijb  te  befcHermen  onfe  b?pbepö  ban  Haer-lieöec 
ion/  onfe  nooföcn  ban  fiaer-lieöer  boebertje/  onfe 
Hupfbjoutoen  en  binöeren  ban  baerlietoer  onbupfHe* . ..  , 
ben/  en  onfe  goeöen  banHaer  oriberfaöelijcfte  gierige 
Öeiö :  ife  en  ttotjfcle  niet  /  <0oö  öie  fal  feer  öaefï  ter  ne* 
öer  toerpen  en  bernielen  be  groote  bobaeröpe  en  opge- 
blafentHeib  ban  toe  tprannen/  öiefonöer  eenige  reben 
of rccbtbacröige  oo?faben/  hier  bomen  uit  ̂ pangien/ 
óm  tegen  ong  te  boeren  een  tojeeöen  enbloeöigenoo?* 
log  /  al$  of  top  niet  gebo?en  en  toaren  /  ban  om  te  öie* 
nen  tot  een  roof  ban  Haer-lieöer  onberfaöelijbe  begeer* 
liibbeöcn/  en  tot  een  boetbanb  ban  baer  onberö?age* 
bjbe  fjoobaertope.  *Degocöe<®oö  bic  toen  boobaerbt- 
gentoetoerflaet/  en  fal  on£  niet  berlateninonferecHt* 
baeröigefabe.  %t  liangt  alleen  aenomov  bat  toplie- 
ber  moet  nemen/  en  ong  niet  meer  en  laten  touw* 
gen  ban  fiaer-lieöer  balfe  enbeöjiegelijbe  perfuafien/ 
ban  ones 'te  laten  berömcften  ban  fiaer-lieöer  bloebige 
en  grijpenöe  blautoen/  toaertoe  (feggenfe  tot  be 

tegen  ö'anöere  opteropen/  en  öat  toeöer-3tjöig  :.fio*  I  flupt)  i|t  öat  een  pegeltjb  toil  fijn  bjomigöeib  too* 
penöc  tooo?  toefen  miööel  fiaeit  te  bomen  ten  einöe 
ban3üneaen|ïagen/  maer  öe  gceflelübe  perfonen/ 
betoelbebeöo?en  te  toefen  «©eefieujbe  en  <0oöb?uclj' 
tige  mannen/  en  fouöen  Baer-lieöen  niet  toillen  fo 

nlein  acljten  /  noclj  öe  bereeniginge  W  fp  t'famen  met 
b'anbere  Staten  geftoojen  Ijeöben/  noclj  oobljetöe- 
boir  tot  Ben  ©aöerlanö/  Hat  fp  öen  fouöen  toillen 

boegen  mette  beröjucueus  ban  't  felbe  /  toant  ïpt 
fthonen  gelaet^p  tonen/  't  i$  feber  batfe  bomcnöetot 
Saer  boomemen  ('ttoelb  <0ob  bcröoeöen  moet)  öe 

<3ee|telüböeiö  niet  meer  en  fullen  fparen  ban  b'an- bere/ alleen  bertoacbtenöe  öen  beguamen  tijö/  niet 
meer  fparenöe  öe  Cloofterg  en  getotjöe  plaetfen  /  ban 
ö'anöcr  /  ia  tot  Hk  te  berb?anöen  /  alsS  gcblcben  tsS 

nen/getroutolp  öaer  in  emploperenöe  öe  mtööe* 
len/  öie  ftem  <6oö  Iwft  gegeben/  bet  tëfefeer  bat 
top  feer  Dae(l  fullen  on$  liebe  ©atoerlonb  toeöer 
gebeert  fienin  fijn  ouöe  fleur  en  boo?fpoeb/  én  alle 
onfe  bpanöenronfup^in  öaer-lieöeropgeblafenïjóo* baeröpe, 

^ebere  tijö  öaer  nageeft  «©ongian  öoenpublite^ 
ren  en  berbonöigen  /  öitnabolgenöe  piarcaet  bp  öen 
tfoninu  gegeben  tot  |Bab?iö  in  ,-Spangien/öaer  bp  bP 
onöer  anöere  /  öe  &taten  <0enerael  en  particulier  ge« 
bkh  te  fcf)eiöen/en  niet  te  bergaöeren/fonöer  fün  of  fij- 

nen <0ouberneur  generael^  confent/  berblarenbe  boo? 
nul  en  ban  ontoaerbenal  'tgenebpöenluiöenanöersS 
fouöe  toeröen  gerefolbeert  of  geo?öineert  /  berbieöenbe 

omtrent  ©ilboo?bcn  en  Xoben/  ent'nbcnBtanöeban  |  oob  ben  onöerfaten/ gene  febattinge  te  betalen  öoo^ïja* 
3lurenburg/öaerfpöiberfeberb?anö0ebben.  5©aer»  i  reojöonnantie/cafTerettöe  ooft  alle  officieren  fo  polt- 
om  en  moetmen  Ijen  niet  laten  beö?iegen  öoo?  befe 

beufelingeban  ̂ on^fan/  öieinö'eenïjanö'tftocert 
öjaegt  en  bper/  niet  tonenöe  mette  toerben  öan  een 
to2eeö  en  bloeö  gierig  öerte  /  baer  en  tuffeben  ons  toil 
fefteren  metten  ae$  ban  een  (iub  bzootosef/  öatïjp  is$ w.   «   .v  .  :..  S'«..s.<..  fi^nS  /    «»*♦  tv\t!  ï>rt*   Wvmi   rtrtJrtVioMï^O 

tigue  al^  militaire/öie  met  en  bolgen  öe  partpe  of  3tjtoe 

ban  <©on  5[an  en  meer  anöere  faben/fo  men  bp  't  felbe 
placcaet  fal  mogen  fien :  en  uit  öen  bate  en  boomöen 
ban  't  felbe  fal  öen  lefer  bonnen  fien  en  berdaen  in  toat 
reputatie  en  acgtinge  öe  Coning  öe  Staten  in  öie  tijö 

fiouöcnöeinö'anöecljanö/  en  toil  öat  top  gclobenöe  ( beeft  gegaö/  en  met  öit  paccaet  Hebben  Den  na  öe 
fijn  bcönegeltjbe  tooo?öen  Hem  fouöen  tjonöen  boo?  \  (CrebeiEf/  eenige  5pifcalen  banöen<£ertfljertogbebol* 
een  lief  Ijcbber  ban  papjs  /  rulle  en  b?eöe  /  luttel  geöen- 1  pen  in  p?oceg  tegen  fefter  J|ollanöfe  €öelen/  om  niet 
eenöel)etp?opoo|t/toclböp  o?öinaerlij&  plagt  te  Deb- 1  te  retfitueren  berfelber  goeöeren/  toiegeconfifgueert 
bert  in  öen  mono/  feggenöe  öatmen  fouöe  gelooben/ 1  toaren  getoee|l/fo  ter  gelegenöer  tijö  fal  berBaelt  toep 
niet  fijn  tooozöen/  maer  fijn  toerben/  gemerbt  öat  öen:  öit  placcaet  toasUupöenöeatëbolgt. 

nin  toerben  blaerlijb  betoijfen/  öat  bP  niet  en  begeert ' 
banonö  te  brijgen  in 't  net/  fjettoelb^pangienonjS 
ober  lange  bcccpöljeeft/  op  öat  fp  ons  fouöen  öoen 
balletvin  bare  tojeeöe  blautoen  /  Ijopenöe  en  ftaer 

beroemenöe/  öat  fp  fullen  teltenen  in 't  aenfiebt/  ge* 
lijft  ̂laben/  alle  tre  gene  öie  fpniet  en  fullen  toillen 

toieeöelp 't lebett  nemen/  toant fjet  iser  feer  groot  a- 
bupus  /  te  öenben  öatmen  fouöe  foetigöeiö  trecben/ 

uPt  een5?ontepn  toie  bol  bitterbcitöiö/  't  bat  en  ban 
niet  uptgeben  't  gene  öatterniet  intë/  öe  ̂ pangi- 
aertitffeer  bobacröig  /  to2aeïtgierig  en  tp?annig :  en 
menen  top  öatfe  cnö  geb?acbt  Ijeb&enöe  mette  toa* 
penen  onöer  fubjectic/  licflijh  en  b2ienbelijh  jou? 
toen  tractecretH  lact  ons  boo?  onsf  Hellen  öe  gjnöia? 
nen/  en  ontf  booi  osgen  leggen  öat  onfe  nabomerö 
fullen  getracteert  to02öen  aljSöic:  lactonjsoobfpie- 
gelen  aen  toie  ban  <©2anaöe  /  öe  toelbe  tegen  alle  trott- 
toe/  gelofte  en  eeö/  gcbanöclt  bebben  getoeeit  boo? 
toefoctigbciöen  goeöertierenbeiö  ban  öenfelben^on 
gan/  i\\  fulber  boegen  öat  fp  ten  eeutoigen  öagen 
fullen  öicnen  /  tot  een  cretnpei  ban  öe  ellenöiolle 
fatten  toer  3D:rclö :  en laet  on$$ öenben  / öat  ütfttik 
onö  boo2bouto  öefe  fcacpe  lobmefen  /  öe  felföe  man  i£ 
öie  ö'oo2fael«  getoeeftljeeft/  ban  öeöooö  ban  toijlen 
onfen  natup2iübcn  p^ince  /  toettig  en  «enig  ̂ one  ban 

Thilips  hy  der  gratie  Gods  Conink  van  Caftihen  *  &c, 
Dominateur  in  Afia  en  Africa. 

"^T  Adien  het  kennelijk  is,  dat  niet  tegenftaende  alle 
•*■  7  goede  devoren  die  onfen  feer  beminden  en  lieven    ̂ J 
goeden  broeder  Don  Johan  van  Ooftenrijk,  Ridder  "^ 
van  onfe  Ordre ,  Luitenant ,  Gouverneur  en  Capitein  nfnfc  [l 
Generael  van  onfen  Nederlanden ,  door  onfen  bevele ,  ̂! 

t'zedert  fijne  aenkomfte  indevoorfz  onfe  vaderlijke  geni 
Landen  gedaen  heeft ,  om  af  te  leggen,  te  bevredigen  gent, 

en  in  rufte  te  ftellen,  de  oneen igheden  en  inlandfe  oor-  *|* 
logen,  die  hy  t'fijnderkomfte'tvooTleden  jaer  in  de  ̂ i 
felve  Landen  gevonden  heeft,  fo  dat  door  Godes  gena-  op 
de ,  de  faken  fulks  begonden  haer  te  voegen ,  datmen  •** 
haeftelijkhadde  te  hopen  deganfe  verbeteringe  totten  ̂ arti 
vrede  en  rufte  der  voorfz  Landen ,  in  welken  nooit  en  öan; 
was  noch  ook  en  is  onfe  uitterfte  meiningedan  te  be-  jjj*j waren  de  eere  Gods ,  de  Roomfe  Catholijke Religie,  ̂ /tc 
en  ons  de  fchuldige  autoriteit  over  onfen  onderdanen ,  fan. 
na  de  Godlijke  en  wereldlijke  Rechten ,  zijnde  onfen 
voorfchreven  goeden  broeder  ontfangen  voor  Luite- 

nant,  Gouverneur  en  Capitein  Generael  der  voorfz 
Landen  ,    en  gelovende  dat  de  faken  dagelijks  tot 
meerder  rufte  der  voorfchreven   Landen  moeften 

ftrecken ,  en  onfen  goeden  broeder  gereJpecteert  wer- 

Uer> 
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den  na  behoren ,  houdende  onfe  plaerfe ,  defeiï  onaen 
gefien ,  de  Staten  Gencrael  vergadert  Zijnde  in  onfe 
ftad  van  BrufTel ,  en  hebben  door  haer  beleid  en  prac- 
tijken  niet  afgehouden,  gelijk  zy  ook  niet  ophouden, 
de  faken  te  troubleren  en  verftoren ,  en  onfe  onderfa- 

ten wederom  te  ftellen  inden  brand  van  inlandfe oor- 
logen, en  veel  meerder  en  wreder  als  te  voren.  En 

dat  meer  is  ,  hoe  wel  onfen  voorfz  goeden  broeder 
voorwendende  vele  goede  en  bequame  middelen  om 
de  voorfz  onfe  landen  wederom  te  brengen  totte  rulle 
en  vrede  die  wy  begeert  hebben ,  en  noch  begeren  te 
fien ,  en  dat  van  onfer  zijden  alles  wat  mogelijk  was 
gedaan  is ,  om  fo  vele  quaden  en  onheilen  te  voorko- 

men, als  uit  de  oorlog  in  de  voorfz  Landen  fouden 
konnen  ontrijfen ,  en  om  voor  te  nemen  het  remedie 
van  dien,  en  der  felver  reductie  niet  hebbende  kon- 

nen verkrijgen  of  erlangen  onfe  meningc  en  begeerte , 
die  nooit  anders  en  is  geweeft ,  als  gefeid  is ,  als  de  fcl- 
ve  wederom  te  brengen  totte  behoudinge  van  onfe 
Roomfe  Catholijke  Religie ,  en  onfegehoorfaemheid, 
gelijk  die  geweeft  is  ten  tijden  des  Keifers  onfen  Heere 
en  Vader ,  die  God  in  fijn  rijke  hebbe ,  fo  is  nodig  ge- 

weeft totte  wapenen  te  keren  om  te  verkrijgen  't  gene 
voorfz  is ,  waer  van ,  fo  de  faken  niet  beter  en  gelucken 
ais  tot  noch  toe ,  en  dat  de  yoorfz  Staten  niet  en  keren 
tot  het  gene  hen  fo  recht  matelij  kis  gevordert  van  on- 
fent  wegen ,  mogen  vele  quaeds  en  fchaden  gevreeft 
worden ,  fo  God  door  fijn  genade  daer  toe  de  hand  niet 
en  bied,  en  bewegende  de  Prelaten  en  Edelen,  en  alle 
andere  onfer  onderfaten ,  om  haer  felven  ce  kennen  en 
ons  de  behoorlijke  gehoorfaemheid  tebewijfen,  om 
welke  redenen ,  wy  forgvuldig  wefende  over  't  welva- 

ren en  de  rufte  onfer  voorfz  onderdanen,  en  als  een 
goedertieren  en  fachtmoedig  Prince,  wenfehende  ook 
van  onfer  zijde  die  geftelt  en  gebracht  te  werden  op 
den  rechten  weg.hebben  wy  met  grote  en  rijpe  delibe- 

ratie en  raed  uit  onfe  fekere  kennifle  en  Coninkl.  magt 
en  hoogfte  autoriteit  geboden ,  en  gebieden,  allen  on- 

fen onderfaten,  van  wat  geftalte qualite  ofconditien 
die  fijn  mogen,  fo  Prelaten  en  andere  geeftelijke,  Gou- 

verneurs, Raden ,  Heeren ,  Capiteinen ,  Officieren  en 
Jufticicren ,  Staten  Generael  en  particulier,  en  gene- 
raÜjk  alle  onfe  onderfaten ,  onfen  goeden  voorfz  broe- 

der te  gehoorfam  en,  alsonfen  Luitenant  Gouverneur 
en  Capitein  Generael,  en  genen  anderen  wie hyzy, 
en  dar  op  peine  van  ongehoorfaemheid :  en  hebben 
daerenbovengeordonneerten  ordonneren  uit  gelijker 
macht  en  autoriteit  eenen  jegelijk  der  voorfz  Staten , 
vergadert  in  onfe  ftad  van  BrufTel  of  elders,  daerzy 
zijn  of  wefen  fullen ,  datelijk  terftonds  na  fijne  Provin- 

cie en  woonplaetfe  te  vertrecken,  niet  tegenftaende 
't  verlof  datzy  fouden  mogen  gehad  hebben ,  van  on-  ; fe  voorfz  goeden  broeder ,  fcheidende  en  brekende  ha- 
re  voorfz  vergaderinge  als  gefeid  isdiewy  hebben  af- 
gefchaft  en  fchafren  af  mits  defen ,  uit  onfer  voller 
macht,  die  van  nu  voorts  aen  verklarende  nul  en  van 
onwaerden,  en  dat  tot  zy  door  ons  of  onfen  voorfz 
Luitenant  Generael  wettelijk  fullen  geroepen  wefen 
na  gewoonte ,  en  't  felve  verftaende  alfo  van  de  particu- iere  Stacen  van  yder  Provincie,  affchaffende en  cafïe- 
Jrende  alles  wat  de  voorfz  Staten  Generael  of  particu- 

lier mogen  gcdaen ,  gehandelt ,  of gecontrafteert  heb- 
ben ,  met  wien  het  ook  zy ,  of  onfen  volke  opgeleid tot  wat  tijtel  hetzy ,  tfedertde  laetftc  troubelen.  En 

ware  het  fo  dat  de  voorfz  Staten  hen  vervorderen  van 
nu  voortaeneenige  impolitien  te  ftellen 't  gene  gefeid 
is,  wy  gebieden  onfen  onderücen  henniettegehoor- 
f  amen ,  nochte  van  hen  cenige  fchattingen  te  laten 
beffen,  ten  zyt'onfer  ordonnantie,  hen  gebiedende die  te  wederftaen  by  alle  middelen ,  diezy  bequaemft vinden  fullen  tot  haerdcr  rechtmatige  befchermin<re 
hn  mitsdien  het  onfen  Raden,  als  van  priveenraed van  finantie,  die  geordonn eert  zijn  orn  onfen  voorfz 
Gouverneur  Generael  te  helpen  en  fijnen  perfoon  te 
volgen ,   t  welk  cenige  tegenwoordelijk  niet  en  doen , 
vervolgens  ook  niet  en  betaemt ,   dat  zy  eenigfins  ha- 

re eigen  machten  en  commifïien gebruiken,  die  zy 
van  ons  hebben  achter  fijnen  voorfz  perfoon.    Wy 

Oorfproiik  der  Nederlaiidle  Beroerten. 
hebben  gerevoceert  en  herroepen,  revoceren  en  her- 

roepen de  machtenen  commifïïen  van  elk  een  van  dien mitfdefen,  indien  fynict  en  fijn  by  den  perfoon  van 
onfen  goeden  broeder,  'tfy  Raden  van  State,  Hoof- den Prefident,  Raeds-heeren  ,  Treforiers,  Commi- 
fen ,  Ontfanger  Generael ,  Secretarieën,  Greffiers,  Ca- 
mer-bewaerders,  Treloners  van  oorloge,  Commif- fanfien  van  monlteringe,Controrolleurs  van  aefchur, engeneralijk  van  allen  onfen  Officieren  van  den  Ho- 
ve  ,  hem  verbiedende  de  bedieninge  en  handelinae 
van  haren  voorfohreven  Am  peen  relpe&elijk ,  'tfy  van ftate,  Juftitie,  gratie ,  onfen  finantiea  en  domeinen, en  allen  faken  hoedanig  die  wefen  mogen  ,  op  pce- 

ne van  ongebooriaemheid  ,  en  nietigheid  van  haren doen ,  en  ons  daer  voren  te  verantwoorden  in  haren 
eigenen  na*nen:  en  boven  dien  om  datmen  depen- nigen  van  onfen  Domeinen  ,  beden  ,  finantien  en anderfins  gebruikt  en  misbruikt,  en  dat  dewelkevan 
onsgene  machten  hebben,  eenige  tijd  herwaers,  be- 

volen hebben ,  en  bevelen  over  onfen  penningen ,  bui- 
ten onfen  weten ,  of  onfes  lieven  broeders ,  hebben  wy verklaert  en  verklaren  van  onwaerden ,  alles  wat  by  hen is  geordineert  of  bevolen  te  betalen ,  fonder  onfe  teke- 

ninge  of  onfes  lieven  broeders,  in  gewoonlijker  for- 
me ,  't  fy  beleggen  van  renten,  penlien,  wetten , en  trac- tementen  van  offkien ,  lattende  onfen  kameren  van 
Rekeningen  tot  Rijfïèl  ,  Bruffel,  Aernhem,  en  ut- 

recht, ingeenrekeninge  te  pafTeren  noch  falloueren 
eenige  fommen  betaelten  opgebracht  anders  dan  voor- 

fchreven is}  ook  op  pcene  van  ongehoorfaemheid ,  en 
ons  daer  voren  te  fullen  verantwoorden  in  haren  eige- 

nen namen.  Gelijk  wy  van  gelijken  verbod  doen  op 
gelijke  pcene  allen  Officieren ,  generale  en  particuliere I  refoners  en  Ontfangers ,  niemanden  eenige  pennin- 

gen ons  toebchoorende ,  te  betalen ,  ten  zy  die  onfe  or- dinantie  of  van  onfen  beminden  Broeder  fchrifteliik 
hebben ,  en  op  dat  dèfakeiegelijken  ter  kennis  kome, 
willen  wy  dat  defe  tegenwoordige  over  alle  plaetfen van  derwaers-over  onder  onfe  gehoorfaemheid  ver- 

kondigt werden  ,  ter  plaetfen  daer  men  gewoon  is  af- lefingenen  verkondigingen  te  doen  ,  en  dat  na  deco- 
pie  der  felver  onder  den  Zegel  autenticq  ,  of  getekenc 
van  een  van  onfen  SccretarifTen ,  weiken  volle  gelove 
fal  werden  gegeven  als  defe  tegenwoordige.  Bevelen van  gelijken  en  het  belieft  ons  dat  defe  gedrukt  werden 
op  dat  niemant  oorfake  van  on  weten  heid  voorwende' en  tot  getuigenis  defer  hebben  wy  defe  met  onfen  na- 

me geteikent  en  onfen  groten  Zegel  gedaen  acn- hangen. 

Gegeven  binnen  onfe  ftad  van  Madrid  in  't  Rijke 
van  Caftilien,  den  eerften  Fcbruary  in  't  Jaer  der  gena- den 1578.  Jlilo  communi ,  van  onfen  Rij  ken  3nament- 
ÜjkvanSpangien,  Sicilië,  &c.  het  23,  en  van  Na- 

pels, &c.  het  2j.  Ondertekent  Philïppe ,  en  op  de 
plijke  by  den  Conink ,  A.  Deunetiers ,  en  gefegelt  aen dobbelen  fteerten  des  groten  SegeL>  in  roden  WafTe. 
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QïHtcentbcfentijbfo  l)eeftbe£}eece  ban€ambec; 
wge/be  toelae  <®becfïe  luitenant  toa$  getoecfï  Dan 
Jen  <02abe  ban  25oflu/  en  befelbe  bie'tötcedjtge; 
bangen  gelegen  Oafcte/  altftoptn'ttienbe  2&oeubec; Daelt  fjebbcn/  betfcliinge  nebbenbe  ban  ben  Coninu 
^ebaffiaen  ban  Pmugael  /  in  't  lanb  ban  Cïeef  tien benbeien  boet-feneeftten/  baec  Mberfle  banfoube 
toefen  /  aengenomen  /  en  foube  tot  gjn  Huttenan  t  ijeb; 
ben  2ünO2te0  ban  ainbedacl)  getoefenc  <D20ffaectten 
25erge/  lp  becfcöjeef  ooli  eenige  banbe  afgebanutc 
folbaten  /  ttit  onbec  ben  «foabe  ban  2öoflu  gebient 
Dabben/  baec  onbec  00b  becfebeiben  J^ebeclanbeiie? 
toacen  /  fuïr  bat  bP  binnen  &02ten  tijbe  3ijne  ©aenbeltf 
bolljabbe/  toefenbe  onbec  be  felbe  bele  folbaten  lange 
gebient  bebbenbe  ntet  toelft  boin  fjp  na  pojtugael/  ten 
btenft  ban  ben  felbcn  Coninft/  foiibc  teifen/  om  ge* 
b2iunttc  toecben  tegen  Mulei  Maiuco ,  üic  fijnen  b2oe* 
bec  Mulei  Mahumet  (biebpben  Coninh  ban  $o?tu> 
gael  gebuurt  toatf )  uit  be  fiyfien  ban  fes  en  Ifêacco* 
co  becb2eben  babbc/  aio  top  tec  gclegcnbec  plaetfen 
fïiilen  becDalen.  ̂ e  työinge  ban  Ijet  becgabecen  ban 

tit 

©e  $ce>» re  ban 

(Eam* 

Bergen 

neemt 
tien  \jc\v Delen] 

«jUeöer;» 

lanbfe 

folöaten 
aen  /  tot 

bienfte 

ban  ben 
tConirilt 

lianpoj-'» 
tuaaef. 
(FoJ.23,J 
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Dit  bolft  /  waö  niet  alleen  iwn  ̂ olianöctcn  /  mae
r  ooft 

mïïSLè  bitneten  fufoett  /  De  toe  6e  met
  en  hom 

be  neloben '  Dat  Uit  bolft  na  $02tugael  foute  netto/ 

mSöatïJtteentrentoa0  ban  ̂ on^an/öetoel, 

nen  aeupö foube  mogen boo2  Banben  Wat  
toaer* 

SSS  op  alle  De  (nomen  o?D2e  gefteiD  /  en  aen 

alen  toater-fieDen  en frontieren gefcljjeben  Debben/ 

aocoeXmop W  bolft  te nemen/  batfe  m  gene 
 fterft* 

fenc^De^^ 

cHomen/  ten  einbemen  baer  boo?  tngeen  penjfcel/ 

noen  f  toariaBeiD  en  fouDe  geraften  :  Doet)  namaelg 

SeeftceWetten  batfe  boo?  Den  Coninft  ban  pouugael
 

aengenomen  toaren/  en  fo  fteeftmenfe  /  boeB  met  boo?*
 

SS  en  goebe  acUmeminge  laten  pafferen^aer 

^StóSeVtoeliecotn  Baer  moeDert'Butfgeft
o; 

men  /  m IfP  meelt  al  berfïagen  toerDen/  en  De  re  t
e  tot 

finnen  aemaent  /  ban  De  toelfte  namael*  een  tgollanp* 

SS  De  itamme  ban  pnfen  «eere  ban  M 

fem  /  na  eentge  jaren  b?p  geftocBt  snnöe  t  tjuts  Quamf 

enall)iecin3Dn  ©aberlanb  enonDer  5tjnb?tenDeu  tf 

gcfto?bem 

S<©  nu  neen  nope  meet  en  toag  Dat  ̂ ón  f|an  uit 
 Bet 

ianD  bpaccoon  fouDe  bertreeften/  enbeïteeceban
 

Wellef  toeferom  toaSbertrocften/  en  Datmen  m^ 

SeDo  meer  en  toa$  bertoacBtenbe  /  fo  pbe  De  gnnce 

toan£>rangicnDoo?Den  <ecrt5Bertoo  feeraen/  Dat  De 

Staten  op  Bare  faften  terftonD  fouDen  bootten  en  op 

alle* noebe  W !  (tellen/  niet  alleen  om  Defenftbe  maer 

omoffWtbe  oo?loge  tegen  ̂ on  gan  te  boeren 
/om 

ftcm  uit  net  belD  te  fïaen  /  of  ten  mtnften  't  nooft  fulr  te
 

bicDen  Dat  W  g^e  fteben  en  fouDe  bo?ben  aentaften  o
f 

beleaeren/rabenDe  IjenluiDen  ebentoel  garen  ftaet  ban 

oo2logetoelte  maften/  teneinDe  3P  «iet  meer  bolden 

fouDen  aennemen  Dan  f?  raeD  en  fouDen  toeten  te  bèta*
 

len/  en  Dat  ook  fo/  ( Detoijle  be  faften  en  uitgangen  ban 

Deeoo?loge  onfeftcr  gaen/  gelvjft  fp-lieDen  alrebebe
* 

moeft  ftabben )  net  gebeuren  mocBte  /  Dat  D'eene  p?o* 
txcww  Eincie  of  D'anDere  Daer  De  oojloge  meeft  op  btele  /  fo  o* 

tic  öan    herballen  toerDc  Datfe  boo?  een  ti)D  Baer  quoten  of  po?; 

£££*  tien  niet  en  fouDen  ftonnen  opbrengen/  Dat  D'anDere
 

IZZ  Daer  in  p?obifionelijft  Defelbe  fouDen  moeten  te  ba
te 

offcnfüf  nomen.  <®  berfulr  toerD  een  p?obifionele  ftaet  gemaeftt 

2Sa  op  400000  gulDen  ter  maenb  Daer  op  me
n  tebclDe 

Sóu 3    fouDe  fjottDen/  beftalben  De  o?Dtnartfe  garmfocnen/ Die 
San.     dfte©?obincie  fouDe  Beuben  te  tjouDen/  Doen  ebem 

toel  Daer  uit  meDc  betaelt  fouDen  too?ben/  3400  rui; 
tcrov  joolaneencn  500  I&arguebufierg  te  paerbe /en 

boetbolr  x54oo  ftoof  Den  /  benalben  't  fecoutó  Datmen 
fouoe  mogen  behomen  ban  De  Coninginne  ban  enge* 

IanD/  bolgenDe'taccoo?t  met  fjaer  bpDen  i^arqutsf 

ban  ̂ ab?c  gemaefct :  maer  alfo  De  $2ince  ban  €>ran^
 

men  (uttineerDe  Dat  Defen  ftaet  niet  genoeg  en  toa£  om 

oo2logc  off  enfibe  te  boeren/  fo  fijn  noen  ingetoiUtgt  aen 

te  boen  nemen  D002  hertog  $M  Cafimtru^  falö- 
nrabé/  ̂ 000  ruiterenen  3000  boetftnechten.  IBaer 

alfo  De  Coninginne  banengelanb  Daer  na  omeenige 

refpecten  en  inficljten  /  betoeegt  i*  getoo?Den  geen  bolu 

uit€nnelanDtefenDcn/  maer  De  Staten  te  üebelpen 

metecnanbermiDDel/  te  toeten  met  gelDennaercre^ 

tit/  fot0mcn  gerefolbeert  getoceft  Daer  op  Doo?Den 

boo2noemDen  Cafimiruo'  nocl)  te  Doen  licuten  /  boben 
Deboo2f3tuiteren  enboetbolft  bp  Den  Staten  al  in  ge* 
toilliot'notn  1000  ruiterenen  3000  ̂ toitferdy  en  De* 
toiile  Daer  bP  p20bifie  beel  gereet  gelDjS  moft  toefen  tot 

aenncminge  of  aenritgelD  en  loopgelD  ban  ftetpeer^ 
öebolnen  boetbolh/  fo  30"  berfcfteiDen  Commifl^ 

riffen  afgebaccDigt  aen  De  pobincien  /  niet  alleen  om 

iie  irDinatifc  quoten  te  bo?Deren  /  maer  oofe  om  Die  te 

toermeerberen/alfoDegeconfenteerbe  400000  gulDen 
nr  maenb  Daer  toe  niet  genocgfaem  entoaren/  Dorlj 

om  Dit  fo  beel  te  boo2beren  altf  mogelüft  toass/  Oeeft  De 

©ifncc  ban  <©2angien  fo  toel  gebefoingeert  mettelBa- 
rjittra^tban  mnttoerpen/  Dat  Defelbe  op  ten  ia  ft 

DanDen  ban  $?  (©afper  ban  ̂ uricïi  /  De  fomme  ban 

56550  rürbaelDerö7  tot  48  ftuiberss  25?abanD0  't  (lub/ belopenDe  in  guiDenss  io  7404  gulDensf/  om  bp  ben  fel* 
ben  ̂ èuricï)  geimplopeert  te  toerben/  te  toeten  aen 

hertog  §an€afimiru$  in  jfranfefoo?t  boo?  3önaen^ 
ritgelD  en  loopgelD  boo?  3000  3&uitfe  ruitere  en  een 
regiment  boet-6nec|)ten  17000  rör-DaelDer0  /  aen 
<02aef  <©ualterban  &tocrtfenburg  boo?  3ijnaenrit* 
gelD  ban  2160  paerben  /  12960  geljjbe  DaelDersS/ 
aen  Den  jHöarfegrabe  banj|ab?e  boo?  aenritgelD  ban 

iyoo  paerben/  9000  gelpe  njrDaelDcr0  in  ̂ am* 
burg /aen  3©olmertöoufen  boo?  3ön  aenrftgclbban 
1000  peerben/  7000  gelpc  njrDaelDeröinColen/ 
aen  0ober  boo?  fjet  aenritgelD  ban  600  peerben/ 
36oo  gelijüe  baelDerg  in  5franhfoo?t/  en  noeïj  boo? 
een  regt ment  unecBten/  3000  gclijnebaelDersef.  3£e 
tóeere  ̂ 2ince  om  006  fo  beel  toeg  te  nemen  De  jalouffe  . 

Die  tjpfag  Dateenige  peeren  tegen  ftem  namen /Ijeeft  «g*[ 
goeDgebonDenbatbe  i^eDerlanDfe  peeren  meeft  al  in  ̂^«1. 

Dienft  fouDen  toerDen  gebjuiïit/  (Boe toert felbena*  we,n 
maelö  al*  fpbele  alafbielen  guacb  bebonDenisSge*  JX 
toeefi)  fulöo  Beeft  be  hertog  ban  ̂ CcrfcDot  50  man*  janöe 
nenbantoapenenmafeenDe  250  iancentepaerDe/  De  fijn  9^ 
<a2abeban€gmontonber  Bern  genab  tien baénbelen  gjj, 

folDaten/  elftbaenbel  ban  200  boef  Den/  en  Daer  toe u 
nocB  250  lancentepaerDe:  De<^2abeban25ofTu  20 
baenbelen  /  te  toeten  feö  baenDelen  nieutoe  ̂ eber* 
Duitfe  folDaten  en  1 4  baenDelen  ouDe  folDaten/  en  Daer 

toe  40  mannenban  toapenen  mafeenbe  200  paer* 
Den :  De  <©?abe  ban  italaing  40  mannen  ban  toape* 
nen/maftenbe  200  paerDen:  Den25aronban|ISon* 
tignp  tien  baenDelen  mahenbe  2000  mannen :  be  l£ee* 
reban!^e3etien  baenDelen/  2000  mannen:  betree* 
rcbanCap2ej$  tien  baenDelen  ban  200  öoofben:  De 
^eere  ban  CBampagnp  tien  baenDelen :  De  J^eere  ban 
ifeoerbeue  40  mannen  ban  toapenen  /  maftenbe  200 
paerDen:  De  peeren  ban<©gniesS/  ©alieul  en€ure 

elKö  30  mannenban  toapenen /bomt  t'famen  45° 
paerDen  :  De  «feere  ©oifön/  SoBan  25aptifta/  en 
IBo?nau  elft  een  Compagnp  ban  100  j^arquebuftertf 
tepaerbe:  De^eerebanCruiningen  400  ruitersS:  De 

Compagnp  ban  Den  l^eere  ban  (©oingiesS  100  lan«= 
ten :  De  §eere  ban  ïlunengien  ?o  mannen  ban  toape* 
nen/  250  lancente  paerbe:  De^eere  iBarciuissbart 
éab?e  40  mannen  ban  toapenen  /  maftenbe  200 
paerDen.  ̂ e25o2CBgrabeban  <6ent  yo  mannenban 
toapenen  2?o  paerben:  De^eerebanjfrefnop  100 

^arguebufiersü  te  paerbe/De  ̂ eere  ̂ enecBal  ban  t|e^ 

negau/en25aionban©iileelft0  30  mannen D'ar- 
me0/  3ön  t'famen  300  paerDen:  en  meer  anDere óeerenbanqualité.  €n  toerb  ooft  boo?  bietijb  goeb 

gebonben  Datmen  Die  fouDe  bcrbelen/  om  betaelt  te 

toerDen  Bp  De  fpiobincien  elft  in  't  particulier  /  op  bat 

pDer  J&obincie  fouDe  toeten  in  't  particulier  /  Boe  beel 
boeten  paerbe  bolft  pDer onDerftonDen  fouDe  tebelDe 

of  anDere  plaetfe  tot  conferbatie  ban'tgenerael/  en 
Dat  omtefcBoutoen  cjitabe  betalinge/  of  ten  minden 

fo  Daer  faulte  of  gebeft  biele/  Datmen  fouDe  terftonD 
toeten  toaer  Bet  gebeft  fcBo?te,  3&ocB  alle  Defe  o?bon* 
nantien  3ijn  D002  erperientie  metter  tijD  berbetert  %n 
Dzbbc  maer  alleen  fommierlijft  De  fafte  toillen  boo? 

ftellenban't  gene  ift  Daer  ban  in  Dien  tjjDe  af  Beftbe  be*  m 
bonben.  €n  alfo  men  bebonbeDatDe  notelöftenoften  mi 

ban  Der  oo?logen  Dagelijftsf  bef  toaerDen  /  mitg  De  gro*  mcj 

teBep?ftracBte/  Die  Den  bpanbooft  nocB  al  bergaber*  £ 
De  /Bebben  De  Staten  <0enerael  moeten  opfettenei*  ̂  
berfe  generale  miDöelen/  maer  bebinbenDe  De  felbe  m 

nocB  niet  genoegfaem  te  toefen/  B^ben  nocö  boben  |J»0 

bien  feftere  grote  impoften  moeten  ftellen  op  D'btctua*  d^ 
lien  en  anDere  toaren  in  Defe  lanben  geconfumeert  toer*  m 
DenDe/  mitfgaDerjf  feftere  laften  op  Bet  infiomenen  ;?cc 
Bet  uitgaen  ban  De  ftoopmanfeïjappen/  nocBtan?  met  m 

fo  f  toaer  of  groot/  Datfe  bebucBtcn  Dat  Daer  Dbo?De 

ftoopmanfeftap  (Daer op 3P  toel  berftonben  DatBet 
meefienDeel  ban  Bet  toelbaren  ban  Den  lanDe  aen  toa^ 

EkS EKES5SE  5»sa«lKS 
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578. 
©<e  uan  p^nce  ban  «ötattgten  Baren  <6ouherncur  /  niet  gcra* 

'  ben  en  bonden /om  eenige  gemeenfcBap  bande  laflen ban  der  oorloge  of  andere  fanen  te  maften  metten  an* 
deren  J^2ódincien :  fo  Badden  de  felbe  Staten  ban 
Rolland  en  Zeeland  tecflond/  na  Dat  de  Staten  »0enc* 
cael  tegeng  «Don  ̂ flan  in  oo?logc  getreden  toaren/ 
metten  Staten  «©enerael  gcBandelten  getractcertop 
Bet  gene  fp  luiden  tot  onderftant  ban  de  felbe  oo?loge 
fouden  Bebben  te  toen :  te  toeten  /  bat  fp  luiden  op 

jiiooen  ijaer  eigen  ftoften  met  beBoo2lijfte  garnifoencn  fouben 
je™e cn  befetten  alle  toater  en  andere  Steden  ban  Rolland iDrre    en  Eeeland  /  en  bat  fp  boben  öien  tot  Bare  eigen  ko- 
i°m'  flen  fouden  onderljouden  fobeel  fcljcpenban  oo?loge/ 
SS*  al$öpadbij.ö  ban  ben  J&ince  ais  aiomirael  ban  bec 
■Höe     Eee  /  tot  bcfenfie  ban  be  binnenlanbfe  toatcren  /  ftco- 
2  Jj    menen  «bieren /als*  tot  fniberingeban be  %tt  ban 

"criof noöc  (oute  toefen/  w  öatfe  boben  dien  in  bc  andere teer  na  J^obincicn  nocB  fouden  onderBoudcn  a?  baenöelen 
Jüc'  ..  ftiiecBten/ elft  baendel  tot  200  Boofdcn/en  100  rui- 

*  teren.  %l  't  toelft  Dp  be  Staten  ban  D'anbere  $20; 
bintien  geaccepteerttó  getoecfl/  maer  al$  be  Staten 
<0enerael  nu  bebonben  batfpluiben  öoo:  iietacnnc-- 
men  ban  bele  öuifenb  «Duitfe  en  anbere  ruiteren  en 
ftnecBten  /  Baren  flaet  banber  oorloge  moflen  ber* 
meerberen  /  fo  Bebben  f?  aen  die  ban  Rolland  en  Eee? 
ïanb  gefonden  /  <3!onftUecr  goacBtm  ban  Slier  /  |Bee- 
(Ier  3üöolpï)  ban  23Iplebenen  CBarle$  be25eaulieu/ 
om  be  felbe  te  remonflreren  be  beftoaerlijftBeid  ban 
be  boo?fcD*eben  laflen  /  en  bat  fp  baerom  genoodfaeftt 
toaren  be  boo2fcB2eben  grote  impofitien  op  te  fleU 
len  /  begerende  bat  bïe  ban  Rolland  en  Eeeland  jou* 
ben  toillen  toelaten  in  Bacc&andcn  cn  J$abenen  te 

lieftten  /  't  gene  bp  geinenen  aceoojde  geraemt  toa$  te 
(lellen/  acDterbolgcnde  be  lijfle  baer  bangerttaeftt/ 
op  bc  ïioopmanfc nap  uit  en  in  be  Handen  gaendeen 
bomende/  te  b2ebentoefendebe  felbe  ban  Rollanden 
Zeeland  te  Bonden  boo?  geercureertban  andere  laflen 

Siianb  üan  i'Wflen  OP  öe  confumptien  die  bp  d'andere  #2> zn*  bincien  gedjagen  toojben  /  mits  Ijct  onderDouden  ban 
lötiec'beboo.jfcOjèdcn  15  baendelen/  en Bortdert peerden/ 

toaeröp  die  ban  t^oüand  cn  Zeeland  na  communi- 
catie  goed  gebonden  Bebben  /  Baer  boo&aende  confent 
te  bermeecberen  /  en  Bebben  nocB  tot  Baren  ïaflc  geno- 
men  een  regiment  folbaten  onder  den  Colonel  fïfel* 
flein  ban  fes  baendelen  /  fo  fp  ooft  daer  na  beel  macm 

p"*v  dentotBetberoberenbande  Steden  ban  Campen  en 
«©cbenter/  baer  nacr  afgeféidfaltoerben/bijfben; 
delen  ftnecBten  ondecBouden/  en  boben  bienboo?  et- 
telijfte  maenden  den  Staten  <0enerael  in  banden  ge* 
(lelt  en  laten  bolgcn  ïjebbcn  be  conbopen  ban  Rolland 
enEeeland/  toelft  confent  bp  ben  boo2fcöJeben  ge- 

nerale Staten  mede  boo?  goed  aengenomenengeac* 
ceptecrtiögetoeed/  en  oberfulöjS  3ijnfe  uit  de  felbe 
gemeenfeïjap  gcblcben/  lieber  öebbenbeomdeboo?- 
fcb2eben  lallen  ban  b'oo2loge  te  berballen/ 't  gemeen 
Hand  ban^ollanben  ̂ eelanben  b'ingefetenenban dien  bpnaefl  in  fo  grote  en  beftoaerlijfte  laflen  ban 

tontributie  te  houden  /  aio*  fp  gebonden  In  aren  ge- 
tocefl  ten  tijde  fp  luiden  de  laflen  ban  b'oo^loge  al- 

leen moften  b2agen/  ban  in  be  gemeenfcDap  te  6o- 
tnen  /  't  toelft  fjen  naermaelg  niet  aualijn  te  paffe  en  i# geftomen. 

1 1  «c*  ̂ e  Staten  (©enerael  om  nare  faaen  te  b02deren/ 
•tian  fjebbcn  ooft  den  ̂ eere  ban  3tepton  ?ïmbafTadeur 
1  Sa?/  öan  öe  Coninginne  ban  Cngeland/  die  bp  5^on  gan/ 
I  icuc  altf  top  boo2  bcrftaelt  bebben  /  toasf  getoeefl  afgebeer- 
* 1  bc  bigt  /  en  fjebben  ben  felben  berfocöt  bat  Bp  Bare  jjfêa- 
J'JJ'"  jefleit  be  felbe  beclaratie  foube  toillen  doen  /  toat I I  ®n>  anttooo2de  Bern  <Don  gjan  gegeben/  en  toattracte- 

mentBp  Bern  gedaen  Badde  /  gelijft  BP  aen  Ben-lie? 
den  gcrapp02teert  Badde/  en  terfelber  002fafecBaer 
iBajeflcft  ban  Ben- luider  toegen  te  bibben/ bat  Baer 
geliebe  bc  goede  Band  te  toillen  Bonden  en  Ben-luiden 
in  diligentie  te  toillen  fenden  de  bijf  of  6000  boet- 
bolr/  lik  't  Baer  gelieft  Badde  Ben-lieden  toetefeg- 
gen  /  bp  fo  berre  ̂ ©on  2Jart  tot  gene  reben  en  toilbe 
berflaen/  om  be  toapenen  teftB02fen/  en  fien-lieben 
oofttcofTtflcren  met  geld  en  alle  goede  <©fficien/  en 

1 1.  Deel. 

Oorfprönk  der  tsfederldnd/ê  fieroftten. ^4^ 

cröe* 
Uiacr 

«tirrt* 
Kien. 

rtrtbt. 

en  teri  felben  einde  aen  de  Cónütgïnln&c  JRafefleit  fxy 
nejRceflerffe  ober  te  leberen  Den- luiden  miffibe/  iut- bende  aisJbolgt: 

ban  bc jV^Evrouwe,  tioe  wel  wyvan  over  langen  tijd  ge- 
■■•helijk  verfekert  zijn  geweeft,  van  de  goede  affe-  ̂  

ctie ,  die  uwe  Majefteit  ons  is  toedragende ,  en  defe  «Bene- 

Landen  tot  directie  van  alle  faken,  bevinden  wy  noch-  lae|icrt 
tans  dagelijks  langs  fo  meer  de  continuatie  »  fiende  Jnginntd 
ganfeh  klaerlijk  de  forge  en  begeerte  die  uwe  Majefteit  ban  <£En/ 

heeft  om  te  verftaen  'tfucces  by  d'overfenden  vanden  3flan^ Heere  Leytondie  uwe  Majefteit  gelieft  heeft  ons  toe 
te  fenden,  dewelke  nadat  hy  ons  overgelevert  heeft 
fijn  brieven  van  credentie  van  uwe  Majefteit ,  ons  in 

't  brede  heeft  gerelateert  van  't  gevoelen  fy  gehad  heeft van  de  defaftren  defer  dagen  gepafteert  toegekomen  in 

onfen  leger,  't  gene  niet  en  is  geweeft  fonder  grotelijk gedifcommodeert  te  hebben  ons  voornemen,  en  ter 
contrarien  te  courageren  of  moet  te  maken  den  vyand, 
omd'efFect  te  vervolgen  van  het  gene  hy  over  langen 
rijd  in  den  fin  gehad  heeft.  Maer  ons  conformerende 

altijdsmet  't  gene  komt  van  der  hand  Gods  ,  en  zijn 
daerom  niet  min  gemoet  als  voren ,  van  öns  manlijk 

t'opponeren  tegen  d'openbare  tyrannie  van  onfe  vyan- 
den,  deste  meer  fiende  dat  uwe  Majefteit  perfifteert 
te  handhaven  haer-lieder  goede  en  favorablc  refolu- 
tien  van  ons  te  helpenen  onderftanden,  fulksalsge- 
convenieert  en  geaccordeert  is  metten  Heere  Mar- 
quisvan  Havrech,  welken  volgende  wy  bidden  feer 
ootmoedelijken  dat  fonder  een  ig  vertrek,  uwe  Maje- 
fteits  geliefte  zy  ,  te  doen  advanceren  haer  fecours, 
de  welk  van  al  tot  al  fal  gehandelt ,  ge-eert  en  gerefpe- 
cleert  wefen  alft  behoort ,  en  en  fullen  niet  nalaten  t'ef- 
fectueren  om  de  commoditeit  en  verfekertheid  der 

felver,  in  alles 't  gene  fal  noodlijk  wefen,  gelijk  uwe 
Majefteit  bredelijk  fal  verftaen  by  d'overfenden  van 
eenigen  Heeren  ,  die  de  Heere  Eerts-hertog  en  wy 
zijn  beraedflaegt  over  te  fenden  ten  aldereerften  aen. 
uwe  Majefteit ,  midlertijd  de  Heere  Leyton  fal  u  Ma- 

jefteit mogen  rapporteren  van  't  gene  hy  hier  gchoort, 
gefien  en  gevonden  heeft,  't  gene  op  veel  na  niet  en is  in  fo  quade  termen ,  als  uwe  Majefteit  mach  achten, 
hier  op  Mevrouwe  offererende  onfen  ootmoedigere 
dienft  ,  biddende  den  eeuwigen  en  oneindelijken 
God  u  Majefteit  te  willen  fparen  in  gefontheid  ,  goed 
en  lang  leven ,  van  Antwerpen  den  feftienden  Februa- 
ry  1778.  Onderftond:  Uwe  Majefteit  alderootmoe- 
digfte  en  onderdanigfte  dienaren  ,  de  Staten  Gene» 
rael  der  Nederlanden ,  en  was  ondertekent  Cornelius 
Welemans.  Het  opfehrift  was ,  Aen  de  Majefteit  van 

Engeland. 

"PCrfldaegö  daer  na  toerb  deHöarfigrabe  bat* -^Ifabjc  toederom  naer  Cngeland  gefonden/enbe 
Coninginne  toag  om  feftere  refpecten  betoeegt  ge* 
to02deninplaetfe  bande  5000  boetftnecBten  en  duf* 
fend  <£ngcifc  ruiteren  die  fp  belooft  Badde  te  fen* 
ben  tot  affiflentie  /  geen  bolft  uit  Baer  ïanb  te  la* 
ten  gaeu  /  maer  de  «staten  met  een  ander  middel 
te  Belpen  /  gelijft  boren  aengeroert  të  /  namenrlijft 
met  Baercrebit/  geld  enobligatien/  endatdeJMsJ* 
grabe  <£afimtru$  nocBfoude  oplirDten  in  Baren  na- 

me of  ban  Baren  toegen  2000  paerde  ruitens  /  ett 
3000  ̂ toitfertf  /  baer  toefoude  fp  penningen/  te 
toeten  20000  ponben  fleerlinjc  tot  aenrit-geld  be* 
(lellen  op  hamburg  /  en  foube  ban  be  «staten  ge* 
tracteert  toerben  al$  of  BP  een  €ngel$f  l^eere  toa- 
reenHuitenant  ban  Bareifêaietfeit/  en  Badde  Ba* 
re  rDajefreu  airede  be  obligatien  tot  80000  pon* 
den  fleerlinjc  obergefonben  /  ooft  Beeft  Baer  maaie* 
(leit  betoilligt  5000  ponden  (leerlinr  /  tot  ftopinge 
ban  munitie  ban  oo2loge  altfftruit  en  ftogelef  /  dief^t 
ooft  betoilligt  Beeft  b?p  fonber  eenige  coflumen  of  li* 
centen  te  berboeren/  gelijft  fp  ooft  eenige  pjobffieban 
bictualie  |)ccft  geact02deert  geboert  te  to02ben  uiu 
ten  ïanbe  b2p  fonder  confent  /  uit  fulfte  delen  detf 
«ijr  /  daer  men  Bet  geboegüjftfl  fonber  fcBabe  bei* 
landö  foude  mogen  doen  /  en  alfo  die  ban  45cnt 

%iU  licentie 
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licentie  bccfotbten  om  uit  Det  Coninbnjb  te  mogen 
aecboecen  bufbcuitboo?een  goebentecbelijbefomme 
Uan  penningen  /  fonbec  eenig  licent  of  toftumen  te  bc^ 

talen/  Decft  Oace  ifêajeftcit  't  felbe  ook  betoilligt. j&a  be  nebeclagcban  bec  Staren  legec/  Deeftbe 
hertog  ban  flllencon  gefonben  aen  be  graten  <©cnc> 
cael  fijnen  aimbaffaöcuc  öe  Jgcece  be  la  3pougctcen 

fmöaen  fgncn  ̂ etcetartó/  beblagcnbe  Det  ongclubbatDen; 

J£/§*;  Uebm  foonboo2fienl8btoaoobecgebomen/  p?efentc; 
ccnbe  fijnen  perfoon  en  mibbelcn  om  Denlieben  bp- 
ftanb  te  boen  j  De  toclbe  be  Staten  fcec  aengenacm 
3ijntjc  /  en  Dem  baec  ban  groteltj&o  bebanbenbe/  fjeb* 
ben  ben  25acon  ban  SCubignp  en  ben  ̂ eecclKant- 
faett  gefonben  na  ©2anbrijft  /  om  b:ebcc  be  intentie 
ban  ben  boo?f3  ï^ectogban  Sïlcncon  te  beeftaen.  ̂ tec 
uit  i$f  een  grote  jalottfie  ontftaen/  bic  alle  Danbelinge 
fo  met  be  Coninginne  /  al#  met  ben  $alOgcabe  Caft- 
micuö  fcec  Decft  gecetacbeect/  gelijli  top  ötecnabje- 
öerfullen  bcrDalen. 

^en  25ifTtDop  ban  Sütrctbt  menenbe  mèt  Detmeln- 
fee  p?actijbe  be  ftab  ban  fintc  <©clein  in  Danben  ban 
<©ori  3jan  te  boen  obergaen  /  io  be  l^eere  ban  l|erm* 
far/  baec  feccetclijb  binnen  gchomen/  en  na  [jent  eent- 
ge  folbaten/  baer  boo2  ben  aenflagiö  belet/en  be  «3?a\ 
be  ban  Ealatn  Deeft  be  felbe  toel  met  bol»  ennoofr 
b?uftberfien. 

<DcneberIage  banbe  bö02f5  Staten  leger  \ittiz  be 
^paenogcfinbc  alom  be  öoofben  opftcben/  cnbp; 
fonber  in  ©2icfïanb  /  altoaer  Det  i^of  bet  placcaet  ban 
tien  7  <©etemb?io7  baec  bp  3£on  3fanboo?bpanb 
berblaert  tocebe  /  niet  en  toilben  boen  publiceren/ 

©e  «ia*  fuü$batbe<©2abe  ban  ïlcnncnburg  /  <0ouberneur 
förinen  atec  «tó|B  fön  autoriteit  geb?uibenbe  /  bebe  ben 

Srs/    '  21  iBactp  gebangen  fetten  ben  $?e|ïbent|Beefter c5auoec.  gjgcamban2Hcflelen/  met^ou  ̂ cebema/  petec 
murban  $tlt{ma  /  ̂ocliC  ftommacts  /  2Ctitoot0  Hebalp/ 
ïanö/     en  anbece  föacbsi  -ïjeeecn.  Cenige  ban  be  felbe  H& 
ton  öen  men  boo?  be  guaebfte  nocD  niet  én  btelb  /  toecben  be* 
femm  Ia#  $m  Öutfcn  boo?  eenen  tijb  te  Douben/  Dpftelbc 
bcrfcöe^  oob  cenigc  nieutoeföabett/  atëtncefiec  5pcanjS€in^ 
*>en       figa  /  meeflec ifecbo  aalba  /  meeflec  3[an  ban &te* 

SSS"  "**n  cn  anöcw  /  ÖP  8«f*  O0B  D*  JIBagiftcaten  fa  be San  ben  ̂ teben  ba(l  betfet  /  en  baec  in  geflelt  üt  ï$  boo?  goe* 
^obe     be  ̂ atciotten  Dtelb  /  DP  bebe  oaft  ben  25iflWJöp  Cune  * 
SJer,    cum  &itxi  aebangen  fetten  /  om  bat  ïjp  fteft  altijb  te= 
ïanï»      gen  bec  Staten  cegecinge  geflelt  Oabbe  /  maec  feo?tjS 
bnngen.  baec  na  Ijecft  Hem  ïïcnnenüarg  toebecom  ontflagen 

cn  gegijfelt  in  öet  ölooflec  te  25ecg«m  /  en  ftem  toecb 
800  gulbensS  '^ïaecjS  tot  alimentatie  geaflTigncect  / 
ïiie#  niet  jegenfïaenbe  toilbe  ftp  niet  fo  bebtoongen  te 
Uen  /  blucljte  baecom  na  Coïen  toe  /  baec  öP  eintelp 
ee|ïo?beniö.  5^c  <©:abebaecna  laflgeftcegen  Oeb^ 
tenbe  om  eenige  ©aenbelen  folbaten  aen  te  nemen 
öm  in  fijn  gounecnement  te  geb^utben  /  öeeft  baec  toe 
eenige  i|opliuben  beflellinge  gegeben  en  bol»  boen 
aennemen. 

IBtböelcetijb/  fioe  toel^Don  3!an  noc^allebagen 
meer  uolbss  bceeg/  in  mecninge  be  Staten  een  getoet 
tigeooilogaente  boen/  foeniiettipnietafnarnnge^ 
tooonliibc  psactijHen  met  alle  lifligiieben  te  fjanbelcn : 
Ijpljabbe  binnen  jBaftcicöt  co?cefponbentie/  bocD  Det 
quam  Hit  /  en  baec  toecbenbec  ettelijbe  gebangen  /  fo 
öat  lic  t  boo2  b ie  vet  fc  niet  boo2t  en  ging  :  bocli  baec  na 
in  't  beain  ban  2Bp2il  /  öeeft  t)p  boo?  p?actnne  ban  ben 
25acon  ban  €0eb2eau  en  2Ban  25apti|ïa  bel  HBonte  / 
becfianb  gencegen  met  eenige  folbaten/  3©alen/  üie 

müitt>  onbee  liet  cegiment  ban  ben  ̂ eece  ban  ï^eefe  tóacen  / 
rpcüin=  befc  muitineecben  ombacebetalinge/  entoacenfe* 
™S£*  ben  üaenöelen  (ternban  be  negen  hk  baec  m  laoen/fp 

namen  ben  -^öacon  ban  ï*eefe  nacen  Colonel  geban- 
gen /met  alle  be  Captteinen/  ©aenb2agecs5en<öffi' 
ciecjs  ban  fijn  cegiment :  cn  Dabben  boben  biencon= 
fpicatie  gemaent/  om  be  ftab  te iebecen  in  fjanben  ban 
^DonSlan,  maecbeb02gecenbie  befocöt  Dabben  öoe 
tpcannclijften  fp  ban  bc  ̂ pangiaecben  getcacteect 
toacen  /  Debben  lien  in  toapenen  gefïelt  en  met  nulpe 
bait  be  ttoe  gocbe  IBaenbefeS  en  eenige  €ngelfen  /  neb- 

|tric||t. 

Dulpe  aen  ben  Staten,  <®c  «§taten  «öenecael  fleb=  ©e^i 
ben  baec  tecflonb  gefonben  J£eece$iclae0,§almiec/  "  *■ 
«ibbcc/  l^eere  ban  Jüelcop  /  met  bijf  ©aenbelen  fol-  St 
baten/  000  gelbom  be  muitecpe  te  ftillen»  3Me  Quam  bmner 

cccljt  toel  te  paffe  en  boo?guamen  ben  25acon  ban  j^aej 
Cï)eb?auenfijnbolK/  biebaec  meenbebmnentefeo-  KJE 
men/  DPfiilbe  be  muptinatie/  beclcflebcgcbangc/  fterr  1 
ne/  en  Ijeeft  Dem  baec  na  meeflec  gemaebt  ban  be  5S2 
Confpicateucg/  baec  ban  Dp  be  p?inctpaelfte  Ijoof^  Jem 
ben  op  eenen  nacnt  gebangen  nam  /  boenbe  cenigc  bec  Pagen 

felfbec  Dangen  /  cenigc  ontDoof  ben  en  anbece  becb2in*  ̂ an  ® 
fecn/  enfielbebc  fïab  toebecom  tncufleen  becfebect^  jSJJ,' 
Deib/  tot  gcootcontentement  banbe  Staten <0enc-  mm 

cacl  en  ban  bc  bo?gecpe.  ""6" 
25innen  25?ugge  toacen  eenige  JJle  becfïanb  bab;  jb»» 

ben  met  <Don  % an/en  men  b?eefbe  bat  Det  toel  tot  gco>  5^öh 
te  ftoacigljeib  mocDt  gebpen.  i®iz  ban  <©ent  Diecban 
ban  boo?  eenige  gocbe  b?ienben  getoaecfcDoutot  3ünbe  «ent 
Doebefabenflonben/  fonben  ïiijftoben  met  omtrent  Jjgj 
1000  mannen  uit  <0ent  met  40  peerben/  fp  fijn  nibecfe, 
ber  nat  pt  W  be  flab  gebomen  Daer  feer  toel  berbergen^  hm. 
be/  be$  mo?gen0  met  Det  opgaen  ban  be  poo?te  \$ 

föijftoben  mettcpaerben  onbeefteno1  nabe  fïabgece* benenDeeftbepoo?te  ingenomen/  be  toacDt  baec  uit 
becb?ijbenbe/  fo  3ijnbe  anbece  ingefeomen/  baec  be 
gocbtoilligc  bcr  ftab  fiacebp  geboegt  DetJben/  fulbj» 
rëbefïab  fonbec  eenige  bloebfto?tinge  becfebect  boo? 
be&taten. 

<©p  ben  2i  3Cp?il  toeeb  binnen  2Enttoccpen  afge^ 
bonbigt  een  nieutoe  o?binantie  en  beciacatte  op  ten  na* 
me  beo  ConinbjS  op  Det  onbecboubenban  \it  pacifica* 
tieban<23ent/  baecbperp?effclijb  berbobentoerbiet 
te  attentecen  jegenö  bé  gemene  cufte  en  b?ebe  /  fonber^ 
linge  jegen$  be  Catfioli jfic  fioomfc  iïcligte  en  be  erer* 
citie  ban  bien/  immcro' buiten  be  Eanben  ban  ̂ aU  (foi.; 
lanbert  ̂ eelanben  «©eaffocieerbe  plaetfen  nocD  nte?  uwo 
manb  ter  caufe  ban  be  felbe  te  injuciecen  en  temtecen  JS*J met  tooo?ben  of  met  toecben  /  of  met  gclijbe  acten  te  name 
fcDanbalifecen/  op  pene  ban  geftcaft  te  toecben  alss^onfi 
PectucbateucsS  ban  be  gemene  cufte  anbece  ten  erem-  ̂ l 
ple/  becbiebenbe  00b  alle  en  eenen  jegeiitfjc  fo  toelSnber 
geefteUjbe  al$  toecelbiijbe  ban  toat  qualtteitftaetens»niie 
conbttteDP  fp/  met  5^on  giannocDte  föneaenDan^S 
gecen  te  Danbclen  /  communicecen  /  beeftanb  /  p?ac-  K 
tijben  of  to?cefponbentie  te  Douben  /  b2icben  /  boob^  «o» 
fcljappen/tijbingen/bontfcDappen/  of  abbecttffemen^  j£ 
ten  ban  Den  te  ontfangen/of  bie  ben  felben  toe  te  (cüp  L  n 
ben  of  obecfenben  /  nocD  00b  Den  eenige  Ammunitie  /  ten  \n 
p?obianbe/  bictualie  of  gclb  te  fucnecen  of  boen  fucne?  JJJ" 
een  /  of  eenige  gunfte/  Dulpc/bpfiaöb  /  commobiteit  /  mogti 
gerief  of  abb?e0  te  boert  oftebctoijfen/  bicectclpof  sant« 
inbicectelp/  in  toat  boegen  of  manïeccn 't  felbe  fou*  *(- be  mogen  gcfcDieben/  op  becbeucteban  lijfengocb: 
maec  tec  contcacien  foube  een  jegclijb  be  felbe  ber bo b 

genenbefcDabigenin  al't  gene  beo'Demmogelijbfal 3tjn/  alö  toefenbe  bpanben  ban  ben  ©abeclanbe. 
«Ó?bonnercnbc  00b  bat  alle  be  genebte  eenige  faben 
toeten  te  ftcecben  tot  nabeel  /  p?cjubitie  oftegenssbe 
cufte  en  toelbaect  banbenEanbe/  gebouben  fouben 
toefen 't  felbe  te  bennen  te  geben/  en  aen  te  b?engen 
ben  p?incipalen  <©fficicc  ban  bec  plaetfe  ban  Dunne 
cefibentie  /  om  ben  €ect0Dertog  baec  af  te  toaec* 
fcDoutocn/  op  pene  ban  baec  obec  geftcaft  te  toecben/ 
't  fp  mettcc  boob  of  met  anbece  cctcao?binact!ei  ftcaf  eri 
punitic/  fulr  aio  be  faben  beceifcDen/  en  be  boof* 
Deib  en  balf  Deib  ban  be  felbe  becbient  foube  Debben : 
becbiebenbe  boo?t$  anbecmael/  bolgenbe  benplat- 
cateban  ben  12  becfelbec  maenb/  allen  ̂ aftocen/ 
Cuceiten/  ̂ ?ebicantcn  en  anbece  ban  toatp?ofeffie 
ofgualttcit  bic  3tjn/  te  p2ebiben/  onbectoijfen/  nocD 

p?ofececen/  fcggen  of  boo?tb?engenin't  openbaer/ Deimelijb  of  feeccet  eenige  fcljanbaleufe  tooo?ben  of 
faben  tenbecenbe  tot  opcocringc/  aftreb/  btbifie  of 

biftcattie  ban'trefpctt/  eeceen  onbecbanigbeib  bie* men  ben  boo?nocmben  €ectODectog  ban  <©oftcnnjb/ 
^2ince  ban<©rangienen  ben  boo2f3  «öenecaleeSta^ 
ten  ban  ben  ïanbc  fcbtilbigtj$ :  notD  00b  eenige  fa* 

ben  fp  Daec  nt  febec  ftcatc  befebanfï/  fenbenbe  om  1  bebienenbetot  bo?becingc/  p?omotfe  of  retommanf 
1  batif 
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öattc  ban  Denbootö  <Döng[anen  fijne  acnljangeren/ 

alietfopte  pene  in  ben  boo?f'5  b2iebenbanplaccatcbc; grepen. 
<Den  27  2Cp?il  in 't  (aec  1578.  iöin&pangtenge* boren  een  fone  be$  Contnr  /  öte  na  fijnen  name  mebe 

©Diliptf  genocmt  i&Die  namaetë  Coninn  ban  &pan- 
giengetoo?bcni$  (en  nu jegentooo?big  noclj  regeert) 
en  opnoemt  toerb  ̂ fttlfpö  be  berbe/  DP  tö  gep?o^ 
ereert  bp  2Cnna  ban  <0oftennjn  bctf  ïieiferö  fBari* 
miliani/  en  De#  Comnn.*  @(]iiip$  be  ttoebe  fuftcrjef DoeOter. 
3Nru  ̂ cDacp  jjtëaerfcDaln  ban  SCbcoubc  uit 

<§tic()tban  ötrecljtgereift  tocfenbe  na  232abanb/  of 
öatmen  beft  geloofde  bp  ̂ on Aanban  <0oftcnrijtt/ 
fo  ben  roep  ging/  en  Detoijle  Det  huiö  te  3lbcoube  ge- 

legen iö  opte  paflagie  tuffcfjen  atrecDtjen  SCmfter* 
bain  /  ttoe  mijlen  ban  SCmfterbam/  fo  tis  goeb  gebon- 
tim  Den  1 3  gjamiacp  1 578.  bp  Den  aabe  Der  (tab  at- 

i.6  ban  recljt  Datmen't  felbe  ijutö  bp  ïtijK  ban  ̂ orïrtjoben 
'tl%°;  een  ban  ben  25o2ger-^opluiben  foube  Doen  berfefte* 
bt  be  ren  met  een  rot  burgeren  en  't  felbe  betoaren  tot  Dat 
F*    anbera  bp  De  Staten  ban  ötrecfjt  Daec  in  geo?bon* 
f  plui»    ncm  fouöc  ̂ m  f  om  tm  Do02  allg  mconbcnicnten m  uu  u  berfjocDen  /  mant  Sümftcrbam  en  mag  Die  tijb  on- 
VI  k,  öcc,tO°"üernement  ban  Den  $?tnce  ban  «örangien 
n  o  oe>  noci}  ïm/  >t  toelfe  al|-0  öeöaen  3ljnöe  /  jö  De  to002n0em; j  ui?*    ben  «Stfjaep  eentgen  tijb  baer  na  toeberom  genomen/ 
ticoiu  en  berflacnbe  bat  be  ~bo?geren  ban  ytrctbt  baer  op ÏSJt  ?alen/  öceftetmet  toel  genomen/  enberfocDt  Deb- 
i-jercn  benbe  batmen  Dem  op 't  [jute/  't3(jnber  betoaringe t.etfe,  ftaenbe  foube  laten/  en  bat  fn  baer  ban  treeften  fou- 

Den  /  berfocfeenbe  te  fien  naren  laft  en  commiffïe  /  uit 
BcacOt  ban  Den  toei&en  fp  't  felbe  ijaDben  geoccupeert : maer  alfo  De  bo?geren  (Den hopman  abfent  3ijnbe) 
fiem  geen  befcfieib  en  gaben  /  maer  Diëten  bertrecfien/ 
of  bat  Dpaen  be  Staten  ban  atrecljtgaen  foube/  fo 
Deeft  Op  be  gelegentDeib  ban  't  boo2fcb2eben  Duig  te 
nenbe  tuffcDen  Den  *  en  6  iBartp  '$  nacDtë  'tboo?* 

S«?  'cÖ?e^n  ïiuiö  toeberom  ingenomen/  en  Deeft  be  toacD* 
aibi    te  onberfieng  obetballen  en  baer  af  geb?eben  /  be  toeln 
^a&,  beg  anberbaegö  tot  ötrecljt  geDoo?t  ?önbe/  töDaer een  groot  rumoer  getoeeft/  en  men  Deeft  terftonDeen 

beel  boderen  met  eenbelt-fiujcaen  baernatoegefon- 
u  «ip  ben/  boenbe  't  Duig  op  eifcDen/  en  Detoijle  Dp  geen «F-    ontfet  boo?  Danben  en  fag  /  oob  met  geen  bictualte noclj  nruib  en  toas  booten/  i$t)i>  genoobfaeutge- 

,       toeefl  't  felbe  toeber  ober  te  geben  aén  ben  boo2noem* 
f beïu  fcn?°?Occ hopman/  DP  tëtotötrecDt  gebangenge^ 
61  en    ö?.acÖt  *n  opte  gijfel-uamer  geleiD  /  en  onbcrb2aegt 
h<«cn  3Unbe  i^  Dpboo2töban  ftjniBaerfcBalB-amptgebe- 
SfJ;  PO?teert/  en  in  ftjnplactfe  ijs  gecommitteert  Sonn- 
ö..m  '  öeer  f  reberin  öiten-€ng/  een  ̂ ticDtss  €belman inia>   ban  ouben  geflacljte.  't<0etoeer  opbenfelb 
"mcb  l)cbonDcn  /  toaren  36  Ö^Ken  fonber  laben  /  17  Da> ^üacp  een  met  laben/  10  J^eüebaerben/  15  Darnaffen/ 
na ge,  9  (tomiboeben  /  x  ffagftoaerben  /  2  mutrboren/ 

een  grijp  en  rïng-uolber/  fonber  batter  eenig  buf- 
pocber  op  bebonben  tontf/  in  boegen  bat  Demmeer 
boo?  een  grote  btoaef  Ijetb  en  trotö  toerbena  gegeben 
bat  Dp  beftaen  Ijabbe/  ban  boo?  eenige  boo2ficljttgDeib ofHlocHDeiD. 

©ftilippebille  i$  een  fterue  flebe  /  in  l|enegoub)e 
bpben  ContnKPDiWgeflteDtinbeniare  155^ /om 
te  toefen  frontier  tegen  iRarienburg/  't  toeln  boe  ter tijb  hc  francoifen  in  Dabben/  en  boert  fijnen  name 
ban  ben  boo2noemben  Coninft  /  tgmet  bi)f  (terfte  bol- 
toerhen  W  op  malftanber  flanfterenboo2fien.  5^aer 
lagen  te  bc|ertijD  tn  bijf  ©enbelen  folbaten  en  een 
Compangtf c  Z^«uguebufier!Bï  te  peerbe/baer  ober  bat 
commanbeerbe  ben  {$cere  ban  <01imesi^èaron  ban 
5FIorenneö/  metten  toeluen  tte  J^ecreban  l^iergeö  co?- 

m  refponbentie  Oabbe  /  om  tik  (lab  ober  te  ïeberen  aen 
3l      «Don  fjan  /  fo  D«ic(l  Dp  albaer  boo?nomen  foube  met 

» 

Oor/pronk  der  Nederland/e  Beroerten. 

3irft 

nut 

bo?fl  tonen  nocDberfeïarcn/  föiöbten  aenfiagttbeï* 
geeft  getoecfï/  berDalben  35on  San/  toetenbe  Doe  bele 
Dem  aen  be  felbe  ffab  gelegen  toasf/refolbeerbc  be  felbe 
te  belegeren/  toant  fi»  Dem  beel  feftabe  gebacn Dab- 

ben/ Debbenbe  Dem  eentgen  tijb  te  boren  afgejlagctt 
op  een  mael  400  5francopfen  /  bacrom  DP  ïafl  gaf 
ben  <©?abe  ban  UKanöbelt  en  ben  <©?abc  banmae*» 
gen  alleDet  boet-bolfete  boen  maitDerert  omtrent  ett 
rontfom  PDïlippebillc  boo?fcf)2cben/  omtebclettctt 
alle  toeboerban©tctualte/  Ammunitie  banoo?loge. en  anberfinsf  /  en  men  gaf  ben  boo?noemben  <öouber^ 
neut  tic  fcljult  bat  baer  bp  tijbtf  geen  p?obifie  ban  allese 
in  en  toaö  genomen/  boement  baer  genoeg  innonbe 
«rijgen/  DP  tittiet  feer  flernelöft  befcDanfen  /  toanè 
baer  lagen  feer  Bloene  folbaten  in  /  nic  Dem  toerniS  ge^ noeg  gaben/  boenbe  beel  floute  en  fcloefeeuitballen* 
^on^iantoa^in  perfoon  tot25eaumont/  aljef  baec 
aen  quam  5^on  ïopesf  bejpïgueroamct  fijn  Com* 
pagnie  Colonelle  Dat  een  feer  fcljoone  Compagnie 
toa$  /  meefl  al  «iDDers?  ban  malta/  nloeue  mannen/ 
bicDP  feer  beleef  belön  ontfinn  en  fcDonn  Den  alle  een 
abonbmael,  ̂ on3tope.öb?acDtin  allesSmebe  5000 mannen  fo  boetboln  alsf  ruitere  /  onber  bc  toelne  toa* 
een  Compagnie  abonturierg/  toelbooaften  bantoa>= 
penen  en  peerben /en  toaöbaer  oor  een  Compagnie 
^egrosfof  ̂ toarten/DebbenDeeen  ©aneban  f  toart 
fatijn  /  en  Dacr  in  een  tolt  Crucefir.  ̂ e  boo?fcD?ebeu 
troupen  toaren  mebe  in  't  leger  genomen  /  'ttoelfe baer  mebe  feer  berfïernt  toerb,  ̂ on  gjan  en  De 
p?ince  ban  ̂ armeen  lieten  niet  af  alle  ncerfligljeiö 
boo?  te  toenDen  om  PDilippebiile  te  beroberen  /  toant 
fp  en  fouDen  uiet  geerne  Daer  eere  Diefe  omtrent  (©em^ 
blourö  beljaelt  Dabben  /  alDier  gelaten  Debben/  en  Do^ 
renbebatbe  Staten  Daer  bolft  bafl  toeberom  bp  bert 
anberen  bergaberben/  mz  Dp  temeer  neerftigDeiö 
om  't  felbe  te  beuomén/  en  Debbenbe  be  (CtencDeen  ge- b2acDttotaenbegracDtenbanber  (ïab/  DeDcljpDaei: 
De0  nacDttf  eenige  fcDanöno?bcn  opcecDten  tuffcDen  Do 
toelne  bier  ftucnen  grof  gefcDutief  geplant  toerDen  om 
De  bo?(ltoeringen  ban  Der  (ïaD  af  te  fcfjieten  /  en  Daec 
te  neren  ban  De  boltoernen/  toaer  uitbiebanDeflaH 
grote  fcDaDe  DeDen  aen  Die  batt  buiten/  Die  alDaer  flerft 
toaren  gtabenDe  en  fcDanfenbe  /  maer  hk  ban  be  ftabi 
paflen  baer-toeinigop/  bieienbagelijnöuitenDeDett 
Den  arbeiDersi  grote  af  b?eun  /  toaerom  3^on  gati 
b?eefenDe  bat  Dp  Dier  beel  tijbs?  confumeren  foube  /  ett 
tiatDtctDd  een  lang  beleg  ballen  mocDte  om  beftern* 
tebanbeplaetfe/  refolbeerbebaernocD  14  grote  (tur- 

nen gefcDutö  boo?  te  planten/  om  be  felbe  fiab  ge- 
toelbelijner  aen  te  taften  en  te  befcDieten.  |Kaer  mijn 
^eereban  <©atej  een  25ourgonjonö  Cbelman/  feec 
toelbefp2acltttoefenbe/ bonbmibbelop  ecnennatljt 

ban  ouben  gefïacljte.  't<0ctoeer  op  ben  felben  Ijuife ;  fp?aneteDoubenmet  bie ban  binnen/  en  berDeffenbe 1  begrote macDtbeöConinn^ ban &pangien/ begoe* bertierenljeib  en  beïeeftDeib  banton 3lan/  bie fcec 

^5Ü 

bo:» 

tic' 

ti.  bc  centg  boln.  55on  gan  Deeft  baer  gefonben  fijnen 
«ban  ̂ oofmeefter  €an$met  8  of  10000  mannen/  maer pi  iie  al|o  be  CJouberneur  fo  bele  autorttetta  baer  binnen 
faqc,    met  en  Dabbe  /  aia  DP  fich  felfö  liet  boo?  ftaen  èf  Dem 

eftimeerbe  Denluiber  b?omigDeib  /  en  toel  toilbe  fo* 
banige  folbaten  in  fijnen  bienft  Debben/  p?efcnteerb> 
Denluiben  ban  toegen  5Don  3Janb?iemaenbenbeta? 
lingegereeb/  Die  bp  Dem  in  Dienft  toilDen  blijben/en 
De  anDere  b?p  en  b?ana  met  Den  getoeec  te  mogen 
bertreefcen.    ̂ e  25aron  ban  iplorenneg  <©ouber- 
neur  /  mette  gene  Die  al  te  boren  op  fnn  fijbe  Dabben 
getoeeft  /  arbetben  feer  bat  be  Capiteinen  en  folbaten 
befe  conbttie  foubenaennemen/  feggenbe  fp  en  non* 
ben  bocDbe  fiab  niet  lange  Douben/  alfo'tDenDaeft aen  bictualie  ontb?enen  foube  en  mebe  aen  bufpoe* 
ber.  $|ier  bieten  be  opinien  bibertf  /  toant  baer  toa* 
ren  beel  b2ome  folbaten  in/  be  toelne  meenbenfpbe* 
Doo?ben  be  fïab  tenuitterften  toetebeDouben/  fpen 
Dabben  nocD  geennoobnocl)  geb?en/  Det  foube  eene 
eeutoige  fcljanbc  toefen  foDamgen  fterne  plactfe  fa 
licDt  ober  te  geben  /  De  Staten  en  fonben  Den  niet  ber* 
laten :  bocD  be  meefte  part  bielen  be  <©ouberneur  toe/ 
fulnö  bat  eintelijn  Det  accoo?t  gemaebttoerbe/  tim  JB^9* ©aenbelief  gingen  ober  aen  i©on  3|an  en  ontftngen  too:i 
b?iemaenbcn  folbpe/beanbere  refterenbe  bleben  ben  aen  ©o» 
Staten  getrou/  en  trocnen  met  bliegenbe©enbelen  ?""  °' 

tod  nwüeelt  Dabbe/  en  Dat  Dp  ftcD  niet  opentlöu  en  umerftab/  Den  eouberneiir  iflorenne.öb(itfoohbp  5  n9^ 11  Deel-  %U\z  ^on 
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©on  Jan/  Doclj  en  toas  ban  niemanD  geaebt/  Dit  uit*  i  ̂cljout  t'3flmftccDam  toatf  getoecfl  /  en  Dem  bp  ©on treeften gefctjtcöc öcn  %i  $©ep  1578.  3|an  DielD )  en  anDere  Diergeujbe  /  Dan  anDecftntf/ 

©ace  na  Det'lDe  ©on  gian  fijnen  leger  toebecom  in  |  öocD  Ueb  in  niet  nonnen  nor ijtc  toillen  laten  utoec  €. 
ttoe  Delen/  Det  eeneDeelfonb  bP  met  Den  pnnce  ban 

$acma  na  ttimbojg  /  't  toelb  een  flcrne  fleDe  iö/  Dcb* 
üenbecenbaflnafleel/  't  toelft  /  Doe  toel 3P 't  lange  oe^ noeg  DaDDen  nonnen  DouDen/  fp  terfionb  Doo?  grote 

goefban  bjefe  en  berflagentDciD  fonöcc  nooDobergaben/  Det 

3|ano> ocratge' 
toen. 

3©an 
gcljj&cn 
JDalbcti- 
buca  en 
©ad- 

fiem. 

brygöbolb  mecfl  in  Dienfl  ban©ong[anblijbenbe/ 
Daer  na  fjeeft  De  j&ince  ban  $acma  ooft  Det  flot  ban 
BalftenDo?g  gelegen  Djie  grote  mijlen  bananen /en 
tajebaniBacftriebt/  mcDc  ingeftcegen/  en  ooft  Det 
ficDcucn  ©aelDem. 

1%st  anDerDeel  De#  legeer  ban  ©on  gjan/tton  onDec 
bet  öelciD  ban  ©on  <£>ctabio  <ü5onfaga  in  ̂ enegoutoc/ 

Dat  felbige  te  laten  loeten  /  op  Dat  utocr  ar-  goeDe  op . 
ficDt  Daec  op  Debbe  /  en  be  fafte  niet  geringe  en  aebte  / 
macc  op  Daer  DoeDc  altijb  3ijn :  toant  Doe  toel  ben 
j^ectogDitafgeflagen  fjeeft  /  enfoubetmiffcbienDen 
Coninft  niet  affïaen/  toant  DP  De$  paus?  gebooifaem* 
DeiD  toeDecom  Ijeeft  aengenomen  /  en  fo  DP  beel  fcDe* 
pen  toetuftmocljt  toel  eenen  fcljaoelijften  inbal  boen/ 
'ttoaeein  JgollanDofin^eelanD/  Daec  men  bat  ge* 
toaec  mocljte  toerben/  DP  fcbnjft  meDe  Dat  bp  met* 
ten23iffcbop  ban3©iertoburg/  ben  CanceuerjSie- 
Duifen  en  Den  b?p  J£eer  ban  BDijnenburg  beel  cebe* 
nen  DaDDe  gebaD  ban  De  faften  Defec  StanDen  /  en  Dat 
bPfe  toel  genegen  en  geaffcccioneect  bonDom  eenen Ijet  platte  tanb  afïopenDe  en  DeDecbenDe/  boenbe  alom* 

me  grote  fcDaDe/bP  DaDDe  eenige  intelligentie  binnen  I  feftecenen  getoiffen  b?ebe  te  manen  /  Daec  op  bP 
IKecbclen/  ban  fo  De  fafte  ontDeftt  toerbeen  ftoflbP  |  opentlijftgefeiD  jjaDDeDat  fulc  niet  enftonDe  gefcDie* 

nictuiteecDten'.  <&o  nu  De  Staten  bafl  Daeebolftbe*  j  ben/  of  be  Religie  moftb2P3ijn/  ©onüjan  uit  bet 
gonben  te  belbe  te  brengen  en  bo?fl  ©on  <$an  gene  be* ;  %anu  1  en  ben  <£ect#)ertog  w  >t  goubernement  bafl 
legecinge  meer  boen/  en  bielen  bafl  altemet  eenige  1  geconficmcect.  ©itlaetflepoinctbebaegben  bun  bc- 
ffDecmtttfingen  tuffeben  De  Staten  bolh  en  ©on|  ter(feiDbp)Dan'teerfle/Dpfcb?DftoöBDatDe©uit* 

(Eüi.26.)3|an/DaerDan  fomujDsS  team  f  fbrntüö^Deanbcrc  j  fc  öo?flen  gefloten  DabDen  eenen  Dag  te  Ijalben  tot 
beoberfjanb  inüregen/  ©on  ̂ lanliet  berluibenDatj  ̂ malcalDe/  om  onfe  Religie  (feib  bP)  te  betDoe* 
bpnocljbele  bolrtoass  bertoaebtenbe  en  bat  Bp  met 
tttre  getoelbigc  legert  ban  mentnge  toa.ö  te  belbe  te 
bomen. 
€n  alfo  be  Staten  4E»enerael  berjtonben  Datter 

een  C5ij]cDag  tot  3©o?m.öfoube  gebouben  toerDen/Daer 
alle  De  iaeucbo?ftenen  anbeceJHicffenDetf  0tj]cber* 
gaberen  fouben  ( fo  iö  raebfaem  gebonben  W  Den 
€  crt#)ertog  IKattljiajS  /  ben  p^ince  ban  (©rangien  / 
ftaben  ban  .State  én  Staten  <©enerael/  albaetpe* 
manDentefenDen/  omDenfiaet  banbei^eDerlanDen 
alDaer  te  bennen  te  geben  en  be  geceent igbetD  liacrbcc 
fabe  te  betonen  /  ooit  Oulpe  en  afttfientte  te  berfoenen. 

©f  m>  ̂ tcr  toe  ijSDe  ̂ cew  ban  ̂ int  2filDegonDe  a!0  't  booft 
U. SJJ    ban  befe  legatie  gecommitteerd  neffenss  De  l^eere  go* 
gon&e    ban  ban  <0ent  ï|eere  ban  <©pen  en  anbece/  en3ü« 
tocro  $c>  tYamen  met  een  fiateujn  gefelfcbap  Dertoaer^  gereifl/ 
fSÏS  ÖeöbenDc  00b  laflcn  commiffie  om  J^ectog^oban 
op  Dm   Cafuntcu^  aen  te  fp?eben/  en  te  berfoeben  Dat  Ijp 
nnpöaa  toilDe  De  fane  bodeeen  en  fo  baefl  boenlnb  metten 

moimê  aangenomen  oo^log^bolb  te  boet  en  te  paerbe  in'tile* w  wifcn.  DcrlanD  bomen  /  gclufeljp  geDaen  beeft/  en  fclj?eef  Den 
26  3tp?iu$  aen  De  Staten  ban;j|oiianDutt  ïjeifee^ 
flautec/  Dat  ft»  met  Den  hertog  Cafimicusfgcban- 
Delt  DaDDe/  Dat  DP  Den  felben  feec  genegen  bant  tot 
bet  toelbacen  ban  De  HeDeclanDen  /  en  Dat  Ijp  lag  om 
in  alDcc  biligentie  af  te  bomen  met  fijnen  betfel&en 
ruttecjS  en  bnerljten  /  en  Dat  DP  berDoopte  ( met  43OD0 
genabe)  Dat  Ijp  binnen  no?tentijDbeerbig  toefen  fou* 
De/  iniDDelretöD  raeb  W  Daer  De  faben  met  bafler 
cenb?acDtigljeiD  in  toefen  te  DouDen  ftaenDe  /  toant 
De  bpanb  (feib  ftp)  en  biect  niet  om  met  lifïigljeiD/ 
P?«icnjbc/  alle  guaöc  canben  en  becraberpeteobec* 
bomen/  't  gene  0»  met  opentlijb  getoeltntetenfean 
bnjgen.  <0nöecanDece  fcb?ijftDpDat  Dpi|ectog€a* 
cel  ö2oeDec  ban  Den  Coninb  ban  ̂ toeDen  /  albaec  ge* 
bonDen  DaDDe  /  metten  toelben  DP  ober  tafel  fitten^ 
De  /  De  boo?fclj2eben  J^ectog  bem  beel  b?aegDe  ban 
aHmflecDam/  of  men  ban  Daec  toel  b?puitinDe3ee 
bacén  mocljte/  en  of  De  pnnce  ban <©cangien Daec 
in  00b  gacnifoen  DaDDe.  ©e  rcDcn  Dcfcg  bjagenjs/ 
feib  DP  /  getoecfl  te  31)11  /  fo  bp  naDerDanD  berflaen 
DaDDe  /  Dat  ©oltoijler  opgetogen  toag  getoeefl  en  Den 
hertog  boo:noemt  DaDDe aengetreft  tot^alt^burg/ 
eu  bele  met  bcm  gefmeebt  om  Den  Coninb  ban  Stoe* 
Dcntebectoiliigen/  Dat  DP  ©ongian  toilDe  affifteiv 
tteDoenom^ol!anDonboo2fienömet  30  of  4ofcDe* 
pen  te  oberballen  /  feggenbe  De  boojfeb^eben  poltoij- 
Ier  /  Dat  3p  3BmflecDam  in  bare  martjt  /  en  fo  goeDen 
intelligentie  Daec  binnen  DaDDen  /  Datfe  Daec  aen  niet 
en  ttonfelDcn :  myn  ̂ cecen  mogen  ( fcbnjft  De  ̂ eece 
ban  XlDcgonDe )  iiit  boo?fchcc  Ijouöen  bat  fulc  »0  /  tb 
liatibe  toel  feiD  bp  /  Dat  in  Dei  toaer  bcib  genen  bafïen 
gronöinfijn  ( poltoijlecjS)  feggen  fp/  enDatDpmeec 
ftact  op  bet  toeleggen  ban  Peter  petcrf3  ( Die 

©e  ̂ ee# 
te  ban 

2CllDe» 

gonDe 
fcïBÜft 
am  De 

Staten 
dS>cn«f 

tacl- 

m 

men/  na  inbouDen  ban  Det  corpus  Do£irin*  Dat  on* 
lancin  paffen  toa0  uitgegaen  /  Daec  inDettooo?De^ 
ben  condemnamii  ftaet.  ©eEantgcaefftaDDetotcon? 
Demnatie  niet  bectoilligt  /  uocb  00b  De  palfgrabe  /  in 

aenmerntnge  ban  bet  contract  met  fijnen  b?oeber  her- 
tog J|anö  CafimiriijS  gemaebt/  Daerom  betuitge^ 

fielt  toaö  totten  7  gjimp  /  Dan  fonDen  3pin  groten  ge^ 
tale  met  baren  tëTbeologanten/  tot  ̂ malcaiDeber* 
fcfjijnen  omeensêeen  einDc  Daer  ban  te  maften/  Den 
HLanDgrabe  DaDDe  .toel  getoilt  Datfe  in  &tebe  ban 
condemnamus    DaDDeU    gCflelD     improbdtnus  ,     UtaeC 

€Demnitiu0  en  ̂ ilbecuïf  DaDDen  Daec  in  niet  een 
tooo?Deben  toillen  becanDecen.  ©enï^ctoge  Cafi- 
micusf  fttüijft  ( feiD  DP )  aen  De  €oningtnne  ban  €n* 
gelanD  en  aen  De^toitfecen/  om  fulc  meteenfteec* 
lijn  3lmbafifaet  te  beletten :  mijn  ï|eecen  ( fcD?|jft  DP ) 
mogen  Daec  op  beDacDt  3ön  of  niet  caeDfaem  en  toac^ 
Datfe  ban  Dacen  toegen  De  Coninginne  ban  €ngelanb 
en  oobDenConinbban  ^cbotlanD  aen  foebten  /  op 
Datmeneengenecale  3HmbafTaet  Daec  Denen  fcljicfeen 
mocDte/  om  Dat  al^ilbe  fcDaDelpe  p?actij&en  eensr 
mocbtentoecDenom  gefloten. 

©ie  ban  De  <©ecefo?meecDe  Religie  binnen  3Cm* 
flecDam  Die  uitgetoeben  toacen  getoeefl  bptijDe  ban  gewöci 
Den^ectogban  HtDa/  toacen  nubafttoeDecombtn*  ^ 
nen3tmflerDamgebomen/  in  groten  getale/  en  men  JJig, 
toasS  Daernocbat  befigomDefabenboo?De<©erefo^  wimbi- 
meerDe  te  berfenecen/  toant  Die  DaDDen  nocDtocinig  Jmflfr 
contentementg  mette  becïeenDe  fatijSfactie  /  obecmttici  m' De  iBagiflcaten  alle  ban  De  Catbobjfee  Religie  toa* 
een  /  en  men  ff  cootDebafl  Dat  ©ou  g|an  ban  mentnge 
toaovonoec  't  Decel  ban  Die  ban  Campen  en  ©ebentec 
(Daec  fijn  gacnifoen  ban  ̂ oogDuitfen  nocD  in  lag/  en 
Diemen  ban  becce  focDt  te  becDinbecen  batfe  geen  bic* 
tualie  in  en  fecegen )  te  fpijfen  en  te  ontfetten  /  ooft  toel 
toatop  2CmflecDam/  DaecDpgcoot  becflanDbinnert 
DaDDe/  fouDe  mogen  uitcecDten.  ©enbjiefbanDen 
SgeecebanStlDegonDe  DeDeDen  ooft  een  acDtecDenben 
bebben/obecfulcfocDtenfp  allemibbelen  ombieftab 
toel  te  becfefteren.   ©aec  DaDDen  lange  De  peeren 
gionftDeec  floban  ban  iBatDeneffe/  meeflee  3ID?iaen 
ban  Dec  naijl/een  ©octo?  5pcancop0  Ifêaelfon/binnen 
getoeefl:  Dcfe  DaDDen  bafl  op  belefafteno?D?egeflelt 
bolgenDeDefatiOfactieDenluiDen  becleent.  ©efebec* 
tcoeften  3ijnbe  toag  meeflee  3©illem  25arDefïu.9,/  Die 
Du0  lange  in'tiSoo^DerlanDDemontDouDenDaDDe/ 
DaectoeDecomin  geftomen/  alfo  Dn  Daer  geborenen 
opgeboeD  toa$  /  toant  fijn  3&aDec  albaec  ̂ cbout 
banDccflaD  getoecfl  toa^/  DP  DaDDe  gcoot  cceDttbp 
Die  ban  De  nciigic  /  en  fp  DaDDen  De  ̂ eftuttcren 
toel  gefuppleect  en  De  fo?me  bp  Den  befïoten/  om 
De  felbe  pbet  in  ttoe  ©enDeljef/  ̂ opluiDen/  25ebel* 
Debbec^en^fficiec^becboelt/  tot  Daec  en  Deö  ianbtf 
berfehennge/  opteciebten/  maec  De  HQagifïraten 
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fUlr  bectoont  fnnbe  /  toilDen  fulr  niet  confentcren  /  [eg- 
genbe  Dat  fulrnieutoigljetD  fouDctnb2cngen/  tegern* 
Daer  ouöc  ftoftupmen/  cnöat  (jet  tegen  De  fatiffaetie 
fouDcfnn/  'ttoelft  5Pter  contrarie  fuftinccrDcn/  feg-- 
gcnDcDatbe  ouDetoijfe  geobferbeert  toa.es/  Danallecrt 
öcfo2inct»aii  toacfjten  beleiDinge  bcranDert  te  Ai  Hen 

toecben/  't  toelft  Den  $2ince  alleen  toeftonD/  om  in  ful* 

tebcrtoonDcrengétoccft  Dattcr  geen  meer  fpolteringe 
en  io  gefcljieD  in  foDanfgen  oploop  en  rumocr/Daet  Uc 
Ie  en  bpfonDer  De  Catljolijbe  boo2  b?cef  Den  en  feer  ber- 
Hagen  toaren/  Daer  na  i$  fietalletfgcftflt  en  in  rufle 
genomen/ en  Daer  io  ober  al  goebetoaefttenjbefettin; 
ge  geficlt/  in  plaetfe  ban  De  uitaefette  jfèarjtftcatctt  /  j&irtitoé 
3nnDefcnabolgenDcgeftelt:  fl&illem  j,Bartenf3  <Caïf/  ̂ ögj 
Die  Daer  eert  jjOtf  onDecfchout  toas?  getoeefï/  iö  &clibüt  SaXt 

Jtfcr. 
LDilIcni 
ï3«be> 

;t  ani' 
trebain 

Jap. 

Betoijfet'allmyDcnnaDerfaftcngclegcntljeiDenDcs?  1   m^ «nyw.u uuuujiuuiii  wu??  unu«u/  iv^muw  B 
tijD.e?  te  beranDeren/  in 't  ft02tc  bpfjet  ouDe  blijbenDe/   getoo?Dcn/  cn€gbert<£o2nclif3fnn  fuufttrutt :  25tu>  totnw 
fotiDenDeöegeecDecstmecdei'.öuanDe^cDutterKJeen  !  gemeefteren  5(jn  gemaeut  De  bbomoemDe  JBeefter  ft«ö«* 
ban  De  ̂ §tab  toefen  /  en  Op  De  gcpjoponecrDe  fo?mc/   IBillem  23arDefiue?/  fii)ce(rcr  jDartcn  ganfi  Coftcr/ 
fpluiDcn.  2flD2iden  föcinierffoon  CromljouD  en  3F>irft  3ai\ft 

*  3>e  falie  nu  in  Defen  ftatc  3ijnDc  en  Dat  Die  ban  De   «Öjacf :  Roepenen  /  Cowelté  5©illemf5  ban  fiïjft  / 3llD?iaen  tyauto  1  gacob  23cnninc  5acobf3  /  ©aitfta* ,l0\.  %?.) 
?ar  ̂ pmonf5  Appelman  /  <©cmt  <3'anf5  ban  vDelft/ 3|an  gntoöf3  ̂ niDccooper/  i§enri&©lfertf3  fuift/ 
^cmïu23oelenf3  en  HQcefter  Co2neliö  Homenpboot ; 
fCreforiecjoV  #ictcr  fioDing/  en  J^enrift  ban  Jitëarften ; 
»cfmecfteren/  3an  Clacf5  Cat/  3jfb2ant  ganf5 
en  3[an  jtëeurling.  <©cn  m  IKen  3iin  ooft  binnen 
ütrecïjtboo2  Den  geretute  ontboDen  De  $2efiDent  met* 

UuDen tot jjBönicheDam en elDeriSnaefl omtrent 3Cm-'  ̂ tenCofter  ban  De  ffêinrebjoeDertf  /  entéfienltuDen 
tferDam  leggenöe/  in  ftilte  toilDebebclen  ïjaec  bolft  I  boojgeOoubenfeftercneeD/  acOterboïgenbe  ben  plac*    ©e 

bceröig  te  ijouben  om  ten  berfoefte  ban  De  Staten  of  tm  ban  Date  Den  11  SCpjflio*  anno  1578  op  't  on-  B2j!i Bare  «öeDeputccrDc  /  te  bomen  Daer  De  fclbe  ftaer  feti-   DerftouDen  ban  De  pacificatie  ban  <©cnt  /  öier  op  f)eb  *  tW 
Den  bcfcljeiDen  te  famen  of  in  Dele  /  D'toclfe  Docö  in  alre   ben  3?  ïjacr  beracD  begeert :  men  Ijeeft  ftenluiDen  be*  «cut 

racb  gegebcn  om  't  felbe  te  communiceren  met  fjaren  jJSe  ,f' meDcb20cDcrcn  /  Des?  anDeren  Dacgtf  3ijn  3P  toeDcrom  Den  ecu 
ontboDen  en  men  fjéeft  fjen  geb?aegt  of  3?  uaer  bera- öocn  &"* 

<0crefomiecrDc  ïieligic  meenDen  Ijcc  mofï  naïjaren 
fin  geDaen  toerDen  /  Ijet  toare  met  toille  of  ontoille/ 
en  Dat  De  HegcerDersi  en  Ijaren  aenOang  nocö  feer 
(terft  toaren  /  en  Datmen  meenDe  De  bicto2ie  flonD  Daer 
aen  alleen/  toie  eerfl  beerDig  toacs/  fn  fcf)2cef  |KeC' 
fier  3Dillem  -23acDefïuef  aen  ben  <0ouberncnr  ̂ o^- 
nop  Den  24.  |Bep/ Datter  bier  <6eDcputeerDe  ban  De 
&taten  ban  ̂ ollanD  binnen  toaren/  Dat  ijn  3ijne  l^op- 

(iiltcmoflegefcljieDen:  toantbpalDicn  IjetDepartpe 
Qiiamte  bememenof  bemerhen/  fouDen  Ijen-luiDen 
nocljlicljtelijh  eengroot  boozDeelaf  ficn  nonnen /ï)p 
becfocfetooHboo2fKm  felbe  een  HonDafTceniKojlich 
a  lapjeube/  alfööpban  Daer  niet  en  meenDe  te  dam/ 1  toaren  Denboo2f3  eeb  te  Doen/  3?  Hebben  Daer  op  ge?  gVnctafc 
aleerDefaaeten  bollen  berfenert  en  opeen  anDcrbe-   anttooo;D/  DatfefjertberaDenfiaDDenen  Datfe metten  Staten 

Den  IjaDDeh  metjjare  meDeb?oeDeren  ert  of  3Ptoilliggea,"öc' 

ter  boet  y?i  ïjet  toelae  feer  fjaefi  ( fcf)2ijft  ty )  moet  bal- 
len /  of  öet  \a\[  gualijn  geluclten  /  <0oD  gebe  3ijn  gena- 

Deen  fcgeninge  DatDct  allesi  met  reDelün  gemaft  toe 
gaen  mag. 

g^ees  anDercn  DaegiS  tö  Daer  nocö  al  De  felbe  Cjueflie 
geblcbeiv  op  't  berfettcn  ban  De  ̂ cljutteren.  3£e  <0e^ DeputeerDebanDe  Staten  DeDenftcn  befte  De  Ifêagt* 
(Iraten  ter  neDer  te  fetten/  Dan  ïjet  toa^  te  bergeefg/ 
3P  bleben  obfltnaet  /  Daer  en  toasf  geen  raeD  toe  om  De 
fafte  met  gemaft  te  accommoDeren.  ^e  <©ercf02- 
meerDe  toaren  op  ftacr  ftoeDe  /  toaeftten  alle  Den  nacOt 
enftielDen  Ijaecin&aer  fjuifen/  öaDDen  Den  anDeren 
teltenen  gegebcn  Daer  op  3P  bn  Den  anDeren  ftomen 
fouDen/  De  «§taD  toae?  bol  bolr  ban  fcöeepgbolft  en 
anDere.  .SicnDe  Dan  Dat  3P  niet  en  feonDen  tot  fjaer 
toille  ftomen/  fjebben  3?  De  fafte  getoaegt/  &ohop  ftaD? 
De  bolgenDe  Det  fcfeijben  lafi  gegeben  aen  De  Capitei 

Ct]OUt 
IOUÖC 

8atji# 
raten 
;n  %i\v 
rbam 
erben 
«et 

abae- 
:/  met' 

pa nen 
au 
^ontc 
n. 

anDeren  ecnD2acfjtelijften  gefloten  toaren  te  bertrec-  ££ 
ten/  fonDer  batfeDen  boo2geftouDeneeDbcgeerbente&jo;bcn 
Doen/  berfoeftenDe  Datmen  UenluiDen fulr toilDe toe-  tn?$f 
laten  /  fonDer  Ijen  te  laten  gefcftieDen  ecnige  fcftanDa-  Sci 
lifatte:  Die  ban  Den  gerecljte  begcerben  Datfe  ïjen  toer 
bcDenften  fouöen  en  alDacr  bliiben/  feggenDe  Datfe  fo 
toel  toaren  altf  3P  ftomen  fouöen  mogen/  cbentoeï 
perfiflcerDcn  3P  W  Daer  gegeben  anttooojbe  /  en  ber^ 
falaerDcn  Datfe  Den  eeD  nieten  begeerDen  te  Doen/  en 
fijn  alfo  toeDcrom  naïjaerConbentgcgaen/  [)Cbbcn 
ftaer  tccftonD  gcrceD  gemaeftt  om  te  bertreeften/en  al^ 
fo  toeinig  tijDS  Daer  ha  aen  Dcrt  geljclen  öaDe  bp  eent- 
ge  gerapp02tecrt  toerDe  /  Datter  al  eenige  ban  De 
boo2f5  jJBinneb^oeDersf  toaren  bertroeften  en  bat  öct 
filbertoerft  en  iutoelen  ban  Deï^erfte  berfïeftenfouDe 
3ijn/  ban  meninge  3önDeftet  ftlooftcrte  abanDonne«= 
ren/  fo  i$f  bf  Den  HaDc  gcrefolbeert  Dat  Den  ̂ cftout  en 

nen  binnen  lEonicftcDam/  .SarDam  enelDertf/  Oen   ©antberftooperö  ftcn  tcrflonD  fouDen  tranfpo?terert 
te  reguleren  na  ïjet  fcf)2öben  Datfe  fouDen  ftcijgen  ban   in  't  boo2f3  ftlooftcr  en  alDaer  inbentariferen  /  De  mcu* 
De  <0eDcputcerDe  Der  Staten  ban  ̂ ollanD  binnen  blen/iutoclenen'tfilbertoerft/ftéllenDeal'tfelbetnfei 
9tm(lcrDam  3ijnDe  /  en  op  Dat  net  te  geboeglijftcr  fou*   fterlieiD  en  betoaerDerftanD  tot  Dat  fijn  ̂ oogneiD  en  De 
DegefcljieDen/  fonD  ijp  gian  j&acntegacl  5ijncn  ,§c^   Staten  <0cnerael/  Daer  ban  geabbcrtcert3ijnDe/  Daer 
cretariö  tot  &arDam  enboo2tes  na  ̂ mfterDam  aen  in  berfien  en  gco2Donncect  fouDe  toerDen  na  befioren. 
23aröcfiu«.  ̂ p  ftebben  IjenDanin  Dacfle  uiDetoa*   €n3iin  Daer  na  optenmiDDagmettemceftcfïflte  Dooi 
penen  begebcn  en  ljcbbenDen^cftout2CnD?ie.ö^olle? '  Den  .Scftouttcr  (taD  uitgclciD; 
floot  /  De  23urgemecfteren  /  ̂cfjepenen  en  allc/fo       t'3Cnttoerpen  ijJDe^lefuitencn  De|Binreb20cDcr.ö  ©cae* 
tod  or.De  alss  nieutoe  iBagifïraten  gebannen  geno- !  rcfpectibcDcn  boo2fcft2ebcneeD  meDeboo2geljouDen/  w»nm 
men/ Dcfgeltjrbcel  papen  enalleDegrau  jÉonicftcn/ !  De  gefuiten  berftlaerbcn  Dat  fp  Den  eeD  niet  enfton*  %Sn- 
enftcbbcnfet'famcninfcftcpcngcfetenfoter^taDuit   Den  Doen  /  bermitg  fp  De^aueJccD  geDaen  OaDDen  /  &>prs« 
Doenbaren/  enDitijJ  allee? fonDer  eenigblocDbergie?   Die<©ongIanboo2b2unDtoalölöouDenDe/toaeromfPtoo5c,, 
ten  /Doel)  niet  fonDer  groot  ophoer/  tetoerft  gegaen/ '  ftem  boo?  geert  bpanDen  RonDen  berfelaren :  centge  SS' De  iDagiiïraten  en  006  De  grau  komenen  i$  beei   IBinrefcoeDeriö  öebbctt  Dert  eeD  geDaen/  De  <0iiari  gcuid. 
fmactö  en  fpijtiej  aengcDaen  /  fommige  ongefeftiftte   trtaen  en  18  of  19  anDere  öebben  Den  eeb  mcDe  ge^ 
menfeften riepen:  bocrtfenaDegalgeDaer3PDerme^   toeigerttcDoen.  <©erftalben3ünbebo0?fcft2ebengje; 
nigc  aen  gcljolpen  Hebben/  en  Diecgelijfte/  ja  erger    fuiten  en  toeigerenDe  |Binreb2oeDer£?  alDaer  meDe 
fmaetto002Den/  gclijftDetinfulfteenDiergclnfteopIo^   mtterfraDgeleiD.  gDefgelrjr  ie?  tot  meer  anDere  plaet* 
pen  rumoeren  en  opjocren/  toegaet/  toant  gelijft  PDo- !  fen  gcfcfjieD.  €c  252tig  en  te  <0ent  31J11  eenige  befrfju^ 
dliDetffeit :  .  bigt  mette  fonDc  ban  ,§oDomie/  en  Daer  bariober^ 

I  toonnen  3ijnDe  /  opentlp  metten  bicre  berb^anD  ge* 
Daerisnietergers  dan  (Tonverftandigtn  hoop,  ,  toO?beit. 
Het  gemeen  volk  hopt  een  blinden  loop.  3©p  toillCU  toeDerftcrcn  tOtten  JgCCL'C  ban  9CIÖCÖOtt^  ©e  ̂ tc^ 

D  •  De  /  De  toclfte  op  De  reife  toae?  na  a©o2m0  op  Den  «uan 
^t  niet  genoeg  tocfenDe  3ijnfe  in  't  grau  iRonic*  l  fiijfttf-Dag  /  altoacr  öp  op  Den  7  Dag  |Kcp  iy78,  &:*l't 
tien  Cloofler  gcballencn  fjebben  't  felbe  gefpoli- 1  aubienriegeftaDï)ecft/boo2DcftaeD0lKercn<0cDepu;  boeteen 

£crt/ooftfjebben3pDe25celDen  omflueften  gefmeten/  teert  bp  De  PzincenCIccteurg/  enanDer  %\x\ba^  eratreop 

B?  toanfcen  (iüitbaa  t8tW«in^ 

C>i,,  vw,,yeuut"5i"JK^>tKjuni  ontitucuen  gefmeten/ : 
D Altaren  gerafeett  en  Diergeuj»?  meer  /  en  is?  toel; il.  Deel. 
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öeurtf  en$ecommitteerbeban'ttëöómfe  fipe/  en 
beeft  albaer  gebaen  een  feber*  tteffeltjbe  oratie/  baer 
inbp  cerfï  uerftlaert  Doebatben€ert0-Dertog|Ba* 
tbiao7b2oeber  ban  ben  albermacbtigflen  i&efferïlo* 
bolpfius  /  ban  tic  Staten  <0enerael  toas  beeboren  en 
met  b?etigbe  ontfangen  boo?»0ouberneur<i5enerael 

banbej&eberlanben/  en  fo  baeft  DP  berflaen  Dab- 
be /  bat  befen  ftijrbag  boo?  Danben  toaov  altoaer  ge* 

fyanbelt  foube  toerben  niet  alleen  ban  öe  rulle  ban 
<E>iutflanb/  maer  ooft  Doe  batmen  öe  geljele  Ctmtfen* 
neib  in  petsen  tufte  foube  mogen  b?engm/  fo  Dabbe 
DP  benluiben  fünc  aimbaffabeuren  albaer  gefonben 
om  Denluiben  te  Kennen  te  geben  fijnen  goeben  toille  en 
inclinatie  /  tik  W  tot  Ijenluiben  generalijben  bras  b?a* 
genbe/  met  een  bafte  gelofte  en  p?efentatie  bat  DP  Dem 
met  alle  naerfligfieib/blijt/  en  mat  fit  toilbe  laten  em* 
ploperen  en  Delpen  bo?beren  fulbcn  baren  <©oblijhcn 
en  goeben  boo?nemen.  ©at  oob  be  J*eberlanbfe  «Be* 
ncrale  Staten  fienltuben  boo?  befe  bare  <tf5efanten 
beben  berblaren  batfp  nietfoberteüjb  en  toaren  be* 
gecenöe/  ban  fienluioen  te  bctoijfen  be  beDoo?Iijbe  eer* 
biebtnge  en  reberentie  tik  fp  lic n i tuben  in  alle  obebien* 
tie  toaren  toeb?agenbe/  en  batfe  fien  niet  enfouben 
fparen  in  baren  bienflnaalleljun  bermogen/  boen- 
be  Ijenluiben  boo?t£  uibben  te  geloben  en  te  bouöen 

ij  7:1 

boo?b?agen  bare  faben  /  en  Doe  be  && angiaeröen  te  ■- 
gen  alle  recfit  en  rebenen  met  Daerli e b en  tsaren  lebcn 
be.  &p  en  fouben  geen  mentie maften/  nocDboo?* 
brengen  oube  er  empêlen  ban  be  gctrouUngbeiD  en  ge* 
Doo?faemDeib  /  tik  be  ̂ ebcclanberiï  altijb  en  ban  ou* 
ben  tijben  getoonten  betoefen  Dabben  Ijarc  ffcincen 
en  peeren  /  alfo  be  biflorien  baer  ban  bol  toaren: 
noct)  006  Doe  bat  fp  boo?  boo?gaenbe  luitenanten  ban 
ben  Coninb  biel  eer  toacen  0002  tprarmiegegouber* 
neert:  maet  fouben  alleen  in'tbo?teberDalenbeat*  ©«&< 
ten  ban  ben  hertog  ban  3ïlba /  bte  in  berfcljec  memo-  *™* rien  toaren :  toant  toie  fouber  mogen  toefen  tik  onbc;  ban  0 

benb  foube  mogen  toefen  ben  oberbaeben'tfaccage*  g«» 
ren/  toaer  boo?nocij  fo  beel  1000  menfeben  toaren  J™* 
iamenterenbe  /  fo  men  in  't  $eberlanb  aen  ebel  en  on* 
ebel  mocfit  fien »  toat  pilleringe  ban  particuliere  per = 
fonen  /  toat  roberpen  ban  t  gemeen  goeb  en  ban  alle 
biebaer  tooonenin  (rebenen bomen/  toat  ongefiooi* 
ber  eractien/  toat  moo?berpen  obecbep?inripalen/ 
toat  fententien  ober  't  onnofel  bloeb  /  toat  bannen  met 
confifcatie  ban  goeb/  toat  ft?ebinge  ban  toetten  en 
p?ibilegten  /  en  toat  to?eebDeib  foubemen  mogen  ber* 
Dalen  bte3&ucb'3Uba  niet  &eb?eben Dabben  toetnig 
menfeben  3ijnber  bie  3&ucb'3Clba  boren  noemen/  of 
3Pgeltjbenfiem  bpben  tobben  tpranpjalartë/  tik 

boo?  geaffeureert/  bat  3?  fit  boo?gaenbe  alliantien  1  eertijbS  getoeefl  i$/  baer  ban  wen  fo  beel  boo0D*tö0 
en  berbonben  bte  tuffcDen  benluiben  en  «Duitflaub 
toaren  gepaffeert/  na  alle  bun  bermogen  focfitente 
conferberen  en  onberittebelijb  te  onberbouben  en  be* 
toaren/  ia  te  bermeerberen/  fo  bele  mogelüb  5p/bafle* 
ïnft  bertroutoenbe  bat  bare  boo?lucljtige  mogentDe* 
benban  gelijben  geneigt  toaren  te  boen :  gemerbt  ban 
bcfaltealfo  toare/  meenben  3p  bat  bet  Daertoequa 
me  Denluiben  ftngulierlijben  te  berblaren/  te  blagen 
en  te  bennen  te  geben  Dunnen  Danbel/  republpc  en 
iraet/  bte  te  feer  berbnibt  toerbboo?beoberbaeben 
Imecöbeiö  ban  be  ̂ paenfé  tprannpe  /  bte  be  53cber> 
lahben  tot  in  ben  balen  gronbe  toaren  beberbenbe  /  en 
be  Eanbfaten  aenbeben  fo  onuitfpjcbeujhe  berb?uc- 
fitngen.  gin  be  bergaöeringe  ban  ben  SDeflpfialt- 
fen  «ing  geDouben  tot  Colen  ben  zi  jpeu^uarp 
(fetbefiP)  Dabbe  fijn  ̂ oogfieiö  en  be  Staten  ben 
<0ecommttteerbeu  albaer  boen  bertonen  en  betoe- 

fen toie  be  auteurs  ban  be  i&eberlanbfe  oorlogen/ 
en  toie  bte  anberö  niet  en  focfiten  ban  fien  fin- 
gulier  profijt/  en  toie  be  gen«  toaren  bte  onlanjc  na 
ben  gemaebten  b?ebe  boo?  fiaeten  nijb/  i^eberlanb 
toeberin  roeren  geflett  Dabben  :  ban  gelijben  Dabben 
fp  ooft  menticgemaeht  ban  bare  getroutoigbeib  /  tik 
3P  altijbö  getoont  en  betoefen  Dabben  ben  of  cninb  ban 
^èpangten  /  baren  toettigen  ̂ cere  en  natuerinnen 
J):ince/  en  begrote  en  langburige  en  onaeiooflübe 
patientte  bte  fp  fo  lange  tijben  Dabben  gerjabenber- 
b?agen  ban  ben  ̂ pangiaerben/  en  batfe  na  ben  ge* 
maebten  pei$  tn  alle  manieren  gefocDt  Dabben/  be 
felbe  oubertoebeiijb  te  betoaren.  «Op  toclhe  bare  ber* 
toninge  3?  berDoopt  Dabben  fo  goebe  anttooojbe  en 
trooft  ontfangen  te  Hebben  /  a  1$  baren  noob  toaö  ber* 
eifcDenbe:  maer  men  gaf  Den  boo?  affcl)cit  1  batfe  toel 
met  compaffie  toaren  betocegt  ober  Daeriieber  ellenbe 

enftoarigbeben/  baer  af  3P'tfelfS  al$f  Dunne  nabu* 
ren  mebe  be  fmerte  toaren  geboelenüe  /  maer  3?  toa* 
ren  te  hlein  in  getale  om  baer  op  te  refolberen  /  en  be* 
bonben  00b  bat  bare  commiflïen  baer  toe  niet  ft  er  ft 
genoeg  en  toaren  bebonben  om  remebte  baer  in  te 
bonnen  (lellen :  maer  batfe  berflonben  bat  benlicben 
befe  faben  mebe  ten  fioogflen  toaren  rabenbebat3P 
luiben  baerom  op  titft  iegentooo?bige  bergaöeringe 
en  Sijr&ag  compareren  fouben  /  met  bolbomene 
nncln  om  alhier  toijfelüft  te  bdpenabbiferen/  cnbe 

faben  te  beteibentotp?ofut  en  oo?bacr  ban  't  gemene 
befle.  hierom  toafl  ban  batfe  in  befe  bciligeberga* 
beringc  ber  fr  benen/  om  albaer  te  bertonen  bare  on* 
recbtbacröige  berb?ucbinge/  en  om  ftulpe  teberfoe* 
ben  tot  1 1  anbbo uöinge  ban  bare  reebtbaer bigc  faben  / 
baben  baerom  met  alber  reberentie  batfe  goeberrie* 
rentlijbenpatienteliib  toilben  aenfioren/  't  gene  ben 
noob  bereifcDte/  batfe  fouben  fo  bo?t  m  mogelüb  toa^ 

lee(l;iiSöatbaer  pemanbiö  biebaer  aen  foube  ttoü* 
felen/  bie  noteert  maerbietooo?ben/  biebpin'tber* 
treb  uu  be  Seberlanben  glorierenticen  teroemenbe 
Dceft  gefp?oben:  bat  Dp  perfoonltjben  in  ben  bo?ten 
tijb  ban  feg  iaren  tik  Dp  alleenlpen  alfiier  gegouber^ 
neert  Dabbe  /  boo?  $  beulief  Danben  Dabbe  boen  flerbcn 
18600  menfefien  /  befialben  be  gene  bte  boo?  bs 
moettoilligDeibban'tbrijgbolb/  boo?too?nigfjeib  en 
moettoti  toaren  omgeb?acflt  enboo?be  oo:loge  om* 
gebomen  en  bemielt  /  tik  ontallüb  toaren/  en  notD  en 
toa$  Dl'  niet  eeius  beroert  nocfite  ontfet  ban  at  bat 
bloeb-(lo?teiu  ©at  Dp  00b  in  be  oo?loge  bte  DP  0** 
boert  Dabbe  tegen  ben  pincc  ban  <0rangien  en  De 
ttoc  0?obincicn  ban  ̂ olianben  Eeelanb  /  beanber  1 5 
©?obincien  meer  ban  56  milioenen  gulbeniS  Daobe 
boen  opb?engen  /  bte  00b  geconfumeert  toaren  om  be 
oo?log  te  boeren/om  fo?treffen  en  Caflelen  te  boutocn/ 
beDalben  ben  roof/  be  fcDabeenb?anbflicDtingenbie 
gepleegt  toaren  bp  be  onberfabelijbe  gterigDeib  bec 
briigflteöen.  ©aer  boo?  een  iegèlijben  moet  beften - 
nen  toat  ber  ̂ ebedanbersf  meninge  en  intentie  i£  ge* 
toeefl/  toatgeloobe/  oprecIjtigDetb/getrouDeiben 
reberentie  3P  geb?agen  Debben  totten  Coninh  frareit 
Heere  bte  abfent  toaief  /  batfe  boo?  alle  bteonmenfcDc* 
lijbegetoetben  DenJuiben  aengebaen/  nocD  boo?  alle 
'tberb?iet  tmt  fa  Dabben  ontfangen  eti  bertnne  ban 
Daregeburen/  üm  Cotnnb  niet  en  toaren  afgegaen/ 
maeralttjb  getrou  en  fianbbaftig  gebleben  in  fijnen 
bienfl :  toant  fp  Doopten  bat  ben  Coninb  ten  leflen 
foube  betoeegt  Debben  getoo?ben  tot  compaffie  en  me* 
belijben  ober  be  groote  oberbaeb  biefe  geleben  ftaö* 
ben  /  en  batfe  ten  leflen  eens  fouben  Debben  berfirc  - 
gen  eenig  folaes  of  teben  ban  berrru>ttigDetb/  om 
Daren  afem  toat  te  mogen  berfialen/  en  fp  Doopten 
bat  ben  Coninb  00b  eens  foube  gebacfitig  getoeeft 

Debben  Det  groot  onberflanbbat  fpfiemgebaen  Dab- 
ben tnbe  5pranceoo?logen/  baer  toe  fpDembobenbe 

o?binarife  impofttien  en  fïjne  bomeinen/Dabben  opge* 
b?acDt  in  ben  tijb  ban  9  iaren  4.0  milioenen  gulb./baec 
boo?  fip  fb  groten  btctorien  Dabbe  bebomen  en  bertoo?* 
ben.  (€en  le^en  Doopten  fp  00b/  bat  inbtenbtt  alles* 
nietenmocDtefielpen/  batbeootmoebige  regueflen/ 
beelboubige  bertontngen/be  blacfiten  en  tranen  fijner 
getroutoer  onberfaten/  ban  gelijben  be  boo?bibbingcn 
en  interceffien  ban  be  nageburige  Coningen  en  p?in^ 
ten  /  kt  foube  Debben  bermocDt  om  bes  Coninr  fier^ 
te  te  betoegen  tot  bermfiertigDetb  en  goebertierenbeib: 
maer  bettoao  berre  baer  af  bat  be  goebe  Dope  Da  er 
iet  Dabbe  geholpen/  toant  na  bat  ben  ̂ ertog  ban 
?Hlba  bie  fo  bel  e  moo?berijen  Dabbe  beb?eben/  fobeel 
onnofel  bioebs  Dabbe  geflcut  /be  ganben  fo  berooft  en 
ontbloot  Dabbe  ban  Daren  r  u&öom  tn&ntyfct  fo  toas 

Oen 
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(Fbi .28.)  ben<fl5root  Commanbcur  Kenuefend  gefuccebcertin 
eS1  3ijnpiaetfe/  öie  rotte  oube  ftrtjgdluibcn  bele  meutoc magere  en  Dongcrige  licyoöluiöcji  bcrmceröert  Dab* 

bc  bctoelfte  fo  baer  nocb  ccntge  boe  btinljeib  oeö  b loetd 
of  gocbö  toatc  obcrgcblcbcn  /  't  felbe  boojtd  fouben 
tittfutpen.  JDant  al  toafl fo  bat  De  falie»  in 't beginfel ban*tjngoubcrncncmcnt  f  ebenen  tefullenbecftercn: 
ooo/bicn  II?  met  gcbcinfllicib  cniigc  gebannene  per 
bon  gaf  om  tocberom  in  baer  ©aber  lanb  te  mogen  ne- 

ren/ en  bat  De t  fcljccn  bat  3tjne  p*opoo  tic  n  baer  toe  ten 
beer ben  bat  lip  tot  pctöen  ruit  e  toao  genegen  en  bte 
toilbcbencerftigcn  /  fotoadlict  noch tand  gebeurt  bat 
Ö002  bc  ongetembe  licentie  ban  3ijneftrijgd-DWV  fo 
oube  aio'  nieutoe  /  be  fafien  fo  langer  fo  erger  uierben : 
mant  baer  en  toad  niet  bctoaert  boo:  gare  roofgierig  - 
fieiö  nietlieUnjt  boo:  bare  onbetameltjfte  toellufïig- tjeib  1  en  feDanbeujfte  boeben  ftueften  en  onftmdljcbcn/ 
noctj  befcDetmt  boor  bare  onmenfcDelijftc  torcetDeben/ 
of  fjet  en  toerb  bp  baer  ongeflraft  bebreben  in  be  rijftfle 
en  befle  fleben  ban  #eberlanb  /  be  toelfte  baer  nooit  en 

alle  bcj&obincten  ban$eberlanb:  nritec  ooft  aïlebe 
<0ouberneurd/  Cbelcn/  jKagiflratenen  ïlcgeerberd 
bedlanbd:  baer  toe  3?  niet  alleen  en  toaren  genegen 
gctoecfl  uit  c ompaffte  ban  't  ©abeclanb/  maer  toaren 
baer  toe  00b  gebtoortgen  ban  noobd  boegen  /  toant  fon* 
bcr'tfelbe  gingen  belanbëh  geDèel  Oerloven/  en  boor 
begoebe  affectie  bie3paltrjbd  tottcn  Coninft  Dabben 
gelagen/  opbatooft3ijne  domeinen  foubenbclioii 
ben  blöben  /  en  infonberfteib  toaren  3?  baer  toe  beroert 
bootenen  goeben  pber  tik  3?  broegen  totte  0oomfe 
Catljolyftc  Keltgie/  bicanberd  toad  in  groot  pcrijftel 
banberlorentegaen/  boor  be  boodbetbbcr&pangi' 
aerben/  be  mannen/  broutoen  en  ninberen  toaren  toei- 
genbe :  maer  baer  id  toegeballcn  /  bat  üc  Staten  ftö?td 
bier  na  fagen  bat  gjeronimud  bc  fiooa/  tik  be  pio* 
fcriptiemet3tjnboioen  flemme  Dabbcgeapp20bcert/ 
baeflcüjft  fijnen  tori  beranberenbe/ban  buffel  blucl> 
te  op  ijet  Cafleel  ban  Sflnttoerpen  /  altoacr  öP  ficD  ban  «od* 
be  geprofcribeerbe  bpanben  ban  't  ©aberlanb  en  be alberfrbclmacDtiöflc  en  oprocrigfle  berftlaert  beeft 

©en 
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Dabben  gegeben  enige  oorfaeft  ter  toerelb/  toant  fp  toa*  't  Dooft  te  toefen  /  Debbenbe  acn  ficlj  genomen  alle  be ren  ben  Coninft  getrou  gebleben/  fonber  ooit  tegen  i^toeecbigbeib  en  autoriteit  betfConiiuv  niet  alleen  ge* 
Dem  iet  midbaen  te  pebben/ en  bit  beben3p  nocb  in  31J*  rooft  bebbenbe  bcsf  Coninr  3egcl:  maer  oor  pribate* 
netegentooo2bigbeib  fonber  eenigebrefe.  <Dit  moften  lüftfttljfelben  tocfebrübenbe  enbcroemenbeDetgou* 
be  Staten  al  met  baer  groot  berbriet  en  ongenoectjten  !  bemementbanbeijleberlanbcn.  I|ier  boorDabbeljp 
aeufien  /  en  bat  oor  be  borpen  en  platte  lanben  fo  jam  -  j  be  &pangiaerben  ben  boet  geneben  tot  alle  geoo2loof* 

mcrlijft  toerben  berbruftt/  jabeèerfienenCloofleren  j  befebelmerpe  en  boodbeib/  c'n  onber'tberel  bon  bed berooft  en  gepilgeert.  ©eflab  ban  ëtrccïjt/  WeaU   Coninr  naemen  manbaten  /  i$  ftp  fo  bermetel  ge- 
tijbObe^paenfe  ;ijbetoaö  gcbolgt/nabbcnccnbcci 
cemuitinccrbc  jöpangiaerbcn  furieufeiijRen  befpion- 
gen/  enmetgetoapenber  fjanbaengebocljten/  onber 
't  bercl  bat  3P  baer  betalinge  baer  totlben  Dalen/  en baer  tointcr  gamifoen  nouben.  ̂ c  (lab  ban  %nu 
toerpen  /  be  merRt  ban  be  gcfjele  toerelb  tjebbeu  3P  bp- 
anbiijft  aengetafi  en  berooft/  be  name  en  toeerbigbeib 
beo  Conmr  met  boeten  ber treben  /  be  .jKagi  jtraten  te 
feerbcrbjufttenobcrlafi  /  ennocbentoaffer  ntemanb 
getoeelt /bie  öem  tn  'tp^ibe  tegen  befé  moettoillige (touttgbeib  beeft  tetllcn  opponeren  of  tegeutlcllcn : 
maer  Dabben  fuljc  allcö  paticntelijfe  berbjagen/  fonber 
Ut  te  tonnen  of  na  te  laten  ban  ijar  e  oube  getroutotg; 
fjeib  en  gebo02faemb«b  /  bte  3?  totten  Conmfeb^oe- 

fEacr  na  bat  ttequefeno  ;ünHuitcnantfcDap  en 

too?ben/  bat  fjem  boebt  bat  bp  al  mocljt  boen  baer  3ijn 
fin  toe  genegen  toag/  enoberftilr  3ijnbe  ̂ pangiaer- 
ben  eerft  getoaen  na  UBaeftricljt  /  b'toelft  een^becljs  be^ 
Uoo?t  onber  't  gebieb  be#  Coninr  /  en  auberbeeltf  onber 
ben  f&ince  ban  £ui&/  b'toelft  fp  nebben  ingenomen/ en  berooft  en  mette  albergrootfle  to?eebfteib  bermoo?b 
en  geboob  fonber  onberfcyeib  fo  toel  be0  Dctitgcn  öijr/ 
alö  be$  Coninr  onberbanen :  baer  na  3ijnfe  mt  bet 
Ulnttoerpfe  Cafleel  /  t>m  in  3P  ban  allen  «anten  toa- 

ren bergabert/  gcballen  in  ber  ̂ tab/  toelue  ̂ tab 
boog  bermaert  toa0  boo?  fjet  p?etieufte  |3?teel/  be  njr- 
fle  en  bloepenfte  ftoop-ftab  ban  Cb2iftenbeib/liier 
3ijnf"f  ingeballen  met  getoelb/  robenbe/  b?anbenbe/ 
febenbenbe  b?outoen/  maegben  en  jonge  botbteren/ 
moojbenbe  en 't  blocb  fo  oberbloebtg  bergietenbebat^ tet  lanr  ber  (Ir aten  liep  alö  of  bet  een  rebtere  toare  ge- gen. 

leben  t'famen  geeinbigt  fjabbe  /  en  bat  beu  Coninft  f  jet 
jBoetv  goubernement  ban  't  i^eberlanb  gefielt  öabbe  in  ban*  I  toeeft/en  geb^uiftenbe be  albcrfjoogfleen  grootfle  fcf>e(* 
]  }»8'  ben  ban  ben  ifcatb  ban  ̂ $tate  /  fo  toasf  be  furie  /  be  tn*  I  merije  en  boog&eib  biemen  foube  mogen  bebenften : 
i/taK  folentieenbebooOrjeib  ber  ̂ pangiaerbenfo  groot  en  boo?befeongenefeljjfee  neberlage  en  booblijfte  toont» 
line  en  ongcfjoo2t/bat  3p  niet  en  adjtennotb  en  pallen  op  toet*  fo  en  i$  niet  alleen  be  noopmanfebap/  p20fperiteiten 
jo^öcib  tcn  ̂ bieten/  <Debobcn  noch  ojbonnantten /  nocli  toelbaertban't^eberlanb:maerooRban^uitf!anb 
pa",  baefe  ber  oberigfteib/nocb  be  name  not&  autoriteit  besf  en  alle  natiën  ter  toerelt  feer  grotcl ijr  befcljabiat  en  ge«* litTöcii  <toninr  en  Ijeeftfe  bonnen  bebtoingen  /  toant  3?  toaren  affbgeert.  (Cer  felber  tijb  toerbe  ©on  ̂ Jan  ban  <©o*  ©c 
Mm  nu  geneigt  bet  onberfle  boben  te  tooipen/be  gefjele  |3e-  (lenrijR  ban  'ö  dToninr  toegen  alfjter  tn  be  #eberlan*  tomtté 
1  it  ban  ber  lanben  met  getoclb  te  beroben/  bef  toaren/  bertooe*   ben  gefonben  /  om  't  lanb  te  goubcmeren :  feggenbe  gJ&jj; ti 
4'OOt 
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(len  /  ber(l02en  /  ja  tot  be  grenbe  toe  te  berberben  batbeöConinl^toilletoasibatljpljetgeaffligeerbeen  ®0° en  bernieien :  en  fjabben  eentcaebtig  gcrefolbeert  be  toerb2uftte  ©aberlanb  /  toebcrom  foube  oplje Ipen  /bat  aan  ba» 
p2mcelijRe  dab  ban  252tiffel  /  't  toelft  ben  3etel  of  (loei  bp  (jen  be  gebeneb  jjbe  tjanb  foube  rciften  om  be  oorloge  JsJg" 
i$  be0  €oimt  1  en  baer  be  P2incen  ban  ̂ ebedanb  al*  te  DlufTcïjcn  en  be  lang-getocnfle  rufle  en  b?ebe  aen*  •? Si 
tijbo  bare  refïbentie  gefjab  ijebben  /  alle  tjaer  bopen  bp  brengen/  boo?  befe  beloften  begonflben  be  Staten  goe*  frf. 
een  bergabert  tjebbenbe  /bpanblijftenaen  te  taflen/be  benmoetteRrtjgenenterjopen/  bat  fp  met  alle  bemt* 
felbe  te  beroben/  berberben  en  tebertooeflen/en  be  80*  flrooflige  janbfaten  berlofl  /  befeïjermt  en  bebrpt  fou* 
pcbcnfaclgerenbc  Dabben  w  bc  ftab  ban  Ucljl  ober*  ben  toerben/  toant  boo?  begoebe  Dope  en  *t  betroutoen 
ballen  en  ingenomen.  3>oe  fjebben  eerfl  be  n  aben  ban  bat  fp  Dabben  /  boctjt  Den  bat  ben  tijb  ceno  geftomen 
^$t  a  t  e  /  bte  ban  be  €  o  m  nït  bolle  m  a  cM  t  Dabben  om*  toao  batfe  fouben  ber  l  oft  toerben  uitte  miferte  en  ellen* 
fangen/  met  gcronmio  be  aoba  ̂ pangiaert/  toefen*  be  baer  in  3P  berfmaebt  lagen  boo?  b'inlanbfe  oorloge/ 
oe  een  ban  ben  boo2f3  ïïabe/ 't  frtbe  approbcrenbe/ een  en  batfe  cenö  een  einbc  fouben  Dcbbcn  ban  alle  quatü 
dtnitt  gcmaclu/  baer  bp  bit  ontfmmge/  bolle  en  ra* ;  en  een  uttftomfle  banbien:  toel  toao  toaer  batfe  toel 
fenbe  Rrijg^bolft  geprofcribeert  en  boor  bpanb  ber*  oorfafte  Dabben  om  op  fjcm  te  nebben  quabefufptcic/ 
Blaert  /  en  gebecemeert  toer  b  oorlog  tegen  be  felbe  te  toant  bcneben  be  rapporten  W  uit  &pangien  guamen 
boeren.  €n  om  ceno  uit  befe  ciicnbc  en  miferte  te  ge*  ban  3ijne  conbitic  /  en  bat  Dn  hie  ban  43ranabe  met 
r  aften  fp2aftmen  toe  toeber  ban  pet  o  en  brebe  te  maften  fcliaiftljeib  /  tegen  3ijn  eeb  en  belofte  öabbe  bebrogen/ 
metten  ï):ince  ban  Orangi  en  /  en  bie  ban  fcolianb  en  bat  Dn  ooft  met  biergelijfte  bit  te  beo  Coninr  ecnigc  fo* 
^eelanb/opten  boet  baer  op 't  felbe  boo2'tóbcrlijbcn  ne  (C  Dar  led  Dabbe  befctjulbigt  met  een  onbiiliu  feit/ 
ban  Ct  eguefeno  met  bed  Coninr  betoiliiginge  toao  be*  baer  boo:  lin  eintcl  jjft  om  Dalö  toao  geftomen  /  bat  ooft 
gonncn/  en  toerbe  alOboc  met  tot  lic/  toëtc/  abbijden  ft02tdboor  be  pacificatie  ban  <0cnt  brteben  ontbeftt  / 
toeflemmen  ban  alle  be  Staten/  fiaben  en  Confelierd  bic  uit  ̂ pangien  geftomen  toaren  acn  gjeronimo  00* 

%t  tot  ban  ben  Coninft  /  ben  pied  bcfloten  en  gemaeftt.  €n  Ha  1  baer  in  ben  <8paenfen  fiaeb  bcbai  te  fïmuleren  en 
ïiïfhr  ombefenpcidenb2ebe  onberbrcödöft  te  betoaren/  fb  Detbebrog  te  blanfterten/  en  baer  uit  men  fagbocbac 

dabben  Ben  niet  alleen  berbonbenmetfolemneleeebe/  «oba/  bie  be  folbaten  /  totfo  groten  fcBeimerpe  en %\\\a,  boooljeib 
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ftoööDciö  Badbe  opgcrocftcnt  /  in  ̂pangiett  tocrac  |  ftcbbenbe  Staten  ober  fuir  Baer  afruk  en  gettou* 
bciiiebcn  en  geeert/  en  Dat  alle  tic  (aften  ban  $eer 
land  toerden  gcb?eben  na  sijnen  abbtjfe/  nat  ooft  ai 

b'andcr  Capitcincn  en  Icüftuiöcn  ber  bootfljctb/  en 
Ut  fo  bele  fch:icftdijfte  en  bcrdoemelijfte  booten 
Dabden  bed?eben  /  in  ̂ pangten  geaeftt  /  gep?cfen 
en  geftouden.  toerben  /  nlö  getroutoe  bicnaren  ban 
;nne  jBajetfett  /  bicmen  met  bencfitien  en  toelba* 
ben  fouöe  begaben  :  be  Staten  Dabden  uit  ̂ §pan* 
aten  bc  tocte  ooft  bat  ̂ aneftio  b'Sibila  en  andere 
Sjutöeurenban  Bare  ellendisOeben  albaer  inspan* 
gten  publijncliift  geeert  toerden  /  en  datter  befloten 
toaödat<©on<||anin  Nederland  ftomende/  ftemal* 

ïecnlijft  foutje  reguleren  na  bc  ̂ nftructie  Ut  üjero-- nimitë  be  öoba  albaer  in  gefchjifce  foubc  laten  ten 

Btu'fe  ban  23altafcc  HLoped  /  fonber  tocte  ban  ben Staten  /  en  op  bat  5p  baer  ban  geen  bermoebenen 
fouben  fteböcn/  fofoubeKoba  eenen  anderen  toeg  na 
eèpangien  nemen,  ̂ ier  etftutfïften  fouben  3Pöïffi* 
muleren  mette  Staten  en  grote  peeren/  bieljen te- 

gen der  ̂ pangiaerben  getocldtg  ïtcgtment  oppofeer* 
ben  /  totter  ttjb  toe  bat  3£on  §lan  in  öet  gouberne* 
ment  foube  3jjn  bebeftigt  /  en  bat  be  tijö  beguaem  toe 

toigïjeib aen  <£on  3fan  fuljc  betoefen/  bat  $p  niet al 
leen  bart  detf  pau£  Segact  /  maeïboben  befen  ban 
deg  fceiferg  3C mbafMeur  feer  toerden  gep?efcn.  €n 
25elgica  dat  fo  deeriijft  getoont  toag/  begon  te  gencfen/ 
en  be  faften  ban  be  republijfte  te  fecren  tot  beteren  ftaet. 
€n  acngaenbe  ̂ >on  gian  /  toitf  ijcm  fo  toel  in  't  begin  „^8* te  Boutoen/  om  te  toinnen  be  Berten  ban  mannen  en  SSf. 
bjoutoen  /  niet  alleen  in  't  conrtiferen  /  maer  ooft  in  ii*  lt> 
bcraclfteid  ban  febenftagie  en  anbenef Fiem  fó  te  fimule*  bePn^ 
ren  /  batter  naulijr  een  toa<&  bic  ba»  fgne  goebe  toillc  en  örtD* gencgentfteid  /  die  ftp  fcfieen  te  ftebben  en  te  b?agcn  tot 
be  rcpuöftjftc  /  't  tocibaren  ban  't  lanb  en  't  botft/  ttoü* 
felbe.  't  ©olft  Baödc  goebe  flope  om  batfe  fagen  bat  Bp be^ipangiaetttf  uitte  {teben  bede  bertreeften/  en  bat 
3Peenigebagen3lurenburg  toaren  gepaffeert/  toant 
boe  Doopte  pegeltjft  battet  Hanb  toe!  toebcrom  tot 
3tjn  boo?gaenbe  toeibaren  ftomen  foubc:  maerecnf* 
gebictoatftlacrber  Qtfitln  Dabden/  begoften  temer* 
feen  bat  3ijn  tooojben  5i)n  toerften  contrarieerben : 
boo?  bien  ftp  p?actifcecbe  om  boo2  ftulpe  ban  be  15 
Pjobincien  ̂ ollanb  en  ̂ eelanb  tot  3ijncn  toillc  te 
bjengen.  23oben  bien  merftten  fp  bat  fip  foeftt  tere 

fen  foube  om  be  felbemet  alle  rigozeusjftcib  te  ftraf- 1  tarberen'tbertreft  ber  t|ooabuttfc/en  batftp  biberfe 
feit.  <Ooft  moit  <Don  ̂ an  in 't  eerflc  alle  goebertte*  j  articulen  inbe  «©entfe  pacificatie  begrepen  anberö 
renDeibenltberaeUjcib  tonen  bien  ban  be  15  $?obtn*  I  toassinterp?etcrenbc:niet  alleen  bc  toijfeen  berflan* 
tien  /  om  be  felbe  te  toinnen  en  alfo  f  uütiltjften  hk  ban  bige  /  maer  ooft  't  gemeen  bolft  merftten  bat  contra* 
l^ollanb  en  ̂ eelanb  hm  a(Tt|ïentic  ban  b'anbere  riejt  accoo?t  met  Oem  gemaeftt/  be  ̂pnngiaerben 
Staten  tot  fubiectie  en  onbcrbanigfteib  te  brengen/ 
om  ban  fonber  groot  perijftel  bcftementeltjft  terboob 
te  b?cugcn  /  bie  fulr  na  Ijare  toet  öabben  toerbient: 
toant  al  Ut  be  éSpangiaertg  niet  en  Dabben  geljouben 
beo?  b?ienb  Ut  toaren  fufpect.  HBaer  al  titel  Ifjem 
^>ongjanfeerfacljtmoebig  en  bat  ftp  op?ecftt  fefteen 
fonber  geb2eften  /  fo  en  toag  Ijp  nocïjtansi  altijb  fo 

uoo?ficï)tig  niet  in'tfp?eften  of  ÈP  en  mifgreep  8em 
toel/  baerbooj  mentocl  ftonbe3tjn  meninge  begrij- 

pen/toant  beljalben  bat  fip  btfttoitë  m  3tjn  p^opoo- 
Uenfcibebatljp  öeminbe  lebigljeib  gualtjften  ftonbe 
fjoubcn/  bat3tjn  nature  toajs  jlrecftenbc  tot  oo?logfe 

en  Italianen  en  ber  felber  aenDangersS  /  bp  ftembo^ 
ben  al  toaren  geacljt/  en  m  bp  mette  felbe  fcielb  apar? 
te  en  acljter  raben :  maer  be  goebe  patriotten  Ut  acö* 
te  ftp  niet  of  3P  toerben  met  een  fimulaetfamblant  on^ 
berljouben.  %\  toasf  fijnen  fin  bttitht  meteen  mom* 
aenfigt/  fo  fagen  begenc  Ut  ftlaerban  gefigt  toaren 
toel  bat  fijn  fin  tot  oo?Ioge  (ïreftte :  al  toajs  batter  geen 
oo?loge  entoaö  tegen  l^ollanb/  foftceft  DpnocDtaniS 
Ut  ban  3ïm(terbam  en  Htregt  met  b^iebengefc^e* 
ben/  batfe  fien  onber  Det  goubernement  ban  ten 
p?ince  ban  Ojangien  niet  en  fouben  begeben/  bol- 
genbe  be  <!3cntfe  pacificatie/  ten  toare  onber  fulfte 

faften  om  Ijcm  manltjft  teererceren/  fofeibe  ftpooft  articulen  alflljun  foube  belieben/  belobenbeBaerBul 

jbnmjbs/  mpbimftt  bat  iftberbtoijnen  moet/  iflbat         .  ,.,  ,f.  ,    ,  , ,  ,    „„- 

tft  mijnen  toillc  bug  moet  bebtoingen.  SJn't  ecrfïe  bat- men  met  Bern  tracteren  foube  /  en  batmen  ftem  po?be 
te  berftlaren  of  Ijp  appjobeerbe  be  pacificatie  ban 
<©cnt/  berftlaerbe  Dp  fo  W  monbealg  bp  gefcbitfte 
bat  l}pft  app20bccrbe  /  beïjoubelijft  bat  Ijp  in  ttjb  en 
fionbebaer  tegen  foube  feggen  bat  ftem  goeb  ödcfjtc/ 

pc  en  bpflant  fo  fp't  ban  boen  Dabben  /  inbien  3P  toon* ben  bolftanbigïjeib.  <#oft  belette  Dpöatbeflebenban 
i^ollanben  Eeelanb  nietberepb  en  toaren  Daer  t'fa* menberDanb  te  boegen  int  «föentfe  berbonb/  bat  ftp 
nocfitanief  folemnelijft  öabbe  beftoC2en.25urgonbien  en 
ïurenbnrg  Dccftöp  ttptljct.accoojttoiUetterimcren/ 
enbe  goeberenban  be  gene  bie  gceonfifgueert  toaren 

en  bat  Ijp  referbeecbe  3tjn  tcgett  feggen  inbien  bet  Ijem  |  in  be  p?obincicn/  en  Dttft  Ijp  niet  toillen  boen  reflitue* 
beroube  /  aen  befe  tooo?ben  ftotlmen  ftlaerlp  mer- 1  ren/  öpfufiineerbebatbe<02abe  ban25urenbtemen 
ften/  omtoijffeujft  geboden  en  toel  berfïacn  toat3tjn :  tegen  bepnbilegten  met  getocib  tipt  Xoben  na  ̂ §pan? 
intentie  toaö  /  en  toat  goebe  toerften  na  be  beloften  gten  öabbe  boen  boeren/  inbe  pacificatie  ban  <èent 
fouöen  bolgen/  en  bat  ftet  co?rofïif  en  femjn  bat  on- 1  ( om  b?p  gelaten  te  toerben)  niet  en  toa$fbegrepen/öoe 
ber3tjn  gefuifterbe  tooo?ben  bebeftttoad/  metterttjb  j  toel  ftp  na  be  p?ibiiegien  en  't  contract  ban  <6ent 
te  boojfcötjn  ftomen  foube.  $ocïnan$  be  Staten  op  befioo?beb2P  te  toefen,  mt  loCDenbe  Open  ftemtoass 
batfe  Ijaer  gctrouljeib  tottcn  Contnft/  enïjare  gebit'  ]  geen  meerberpijne  ban  batmen  Bern  beriep  op  be  pa* 
rige  jlantbafligöeiö  fouben  bctotjfen  en  be  grote  af-  cificatieboo?f3/toant  bat  toa#  fijn  minfle  gebackte  om 
fectie  en  begeerte  bie  fptotbenbjebe  öabben/  Bebben !  Ut  te onberDouben/fjpfepbe  bat  ftplaftöabbe  ban  ben 
allefufpicie  aen  een  fijbegedelb/  en  befloten  te  boen  i  Coninft/  om  oo2loge  tegen  benp?inceban«©?angien 
allebeö  Coninrtoille/en  nabatltrefeten  3païlcftaer 
oogmerft  uit/  bttö floten  3? ben  petë met  <©on!Jan 

(Foiaj.)  ai  cec  jp  toilben  fcljetben/  fonber  te  bertoacöten  na 
Bettonfent  en  abbtjö  ban  ben  p^ince  ban  <©rangien 
en  Staten  ban  ̂ ollanb  en  SEcelanb/  gclp  ftettoel 
bcljoo?öe  bolgenbe  bc  confeberatic  met  be  felbe  ge- 

maeftt inbe  pacificatie  ban  <©ent:  noefttang  met  bc 
crp^effe  tonütit  bat  be  felbe  pacificatie/  be  toetten 
enp2ibilegien  ban  ben  ïanöc  in  allen  Baren  poinc* 
tcw  foubc  bhjben  in  'tgeftecl/  cnbolftomelijft  onber; 
Bouben  toerben.  9illö  nu  be  Staten  alfo  alle  guabe 
tufpitten  uit  getoifcljt  ftaböen/en  batfe  ben  peté  en  b?e^ 
bc  begeerden/  fotoerb  Bpmet  alber  betoilliginge/en 
ongelooflijfte  blpfcftap  ban  Bet  bolft  /  ooft  boo2  ben  bag 
in 't  contract  begrepen/  en  fonber  Ijet  confent  enbe* 
toilltginge  ban  ben  p?tnce  en  ,§tatcn  ban  ï^ollanb  en 
Eeelanb/  bie  de  fafte  bieperinfagen/  tebertoaeftten/ 
ontfangen  boo?  luitenant  en  (©ouberneur  <5ene* 
rnel  ban  ben  Coninft  ober  befe  $edi?rlanben.  €n 

en  üoIlanben^eelanbteboeren/ombat3PBettrac*    ®« 
tact  ban  43ent  ( fo  Bp  ftpiit )  niet  en  onderftieiben  /  en  gj* 
batBpupt  ̂ pangien  of  Sltalien  foube  ftomen  alleen  iojio, 
om  bie  ban  28m|terbam  t'ontfctten  ent'ongelnftbat* «««» 
men  Ben  bede  te  tojeften.  €nBo?enbe  bat  be  Staten  Lel, 
baer  toe  niet  en  toilbenberftaen/  maer  batmen  't  alleö  ̂ n«i 
metter  minne  toel  foube  bcfïecDten/  fo  nam  BP  bat  «"« 
feer  nualijft/  alöof  3?  Bern  niet  en  Babbcn  geobebi*  2fl 
eert/  en  met  Ut  ban  i^ollanb  en  ̂ eelanb  tegen  be  ïU 
Soomfe  öeligie  geconfpircert:  bit  toert  ftlaerlyft  &*h 
gcp2obeert  bp  U  b2teben  /  Ut  Bp  Ut$  aengaenbe  Ijttft  "„ 
gcfcB?eben  aen  biberfe  p^tneen  en  P20bincien.  <Ên 
toant  Bp  merftte  bat  bie  ban  buffel  fcDerp  opfön 

boenen  laten agt  Dabben/  foftceft  BP  oc'cafte  gefogt baer  banbaen  te  gaen/  baer  toe  Bp  oceafte  en  bejcel 
nam  omteftanbelcnmette  35uptfe<0arnifoenen/  en 
bieuptte  ̂ Stebente  boen  bertreeften/  en  bat  BPf^tit 
reben  foube  b?engen  om  Ben  te  laten  rontenteren  ban   1 
Bare  betalinge/  en  fo  jp  met  geen  reben  m  teilben 

ber- 
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gaefl  3p  mtben  generalijn  maren  bergabert  bi*  ben  an beren/  Beeft  Dpfe  «gen  ben  Staan  opgerocftent  en  ne* 
mm  £lb{ö?f^«tomtfre  en  maren  betoaert/  en  Dat 
**  be   SP  niet  Oun  totlbe  lenen  en  flcrben/  ja  bat  fjn  ïjaer  com ^uitfni  butteurtoif  bc  3fln/  ban  geujftenbebeBii  fijn  befte  om 

De  ftemt  plaetfen  ban  De  Jk'berlanben'tot  fijnen  toib ie  te  ftrngen/  en  ön  fonberBet  feaflecl  ban  Sflnttoer; 
pen  / 't  toelft  boen  toa$  in  Banbcn  ban  ben  hertog  ban merftnot/  en  fijnen  font  be$>tntebanCWmap  f\y 
mn  luitenant.  flfêacr  Dn  flelbc  't  ftaflccl  in  fjanben ban  (Crcflong/  bie  partïtipanttoaoban  fijnen  raeb en  aenflagcn.  3&oe  Bp  nu  meenbe  ban  Uit  feafieel  ber* 
fefeert  te  3ijn/  fo  reifbe  Bp  na  karnen  onber 't  bcjtel ban  batljpbeConinginne  ban  $abarre  baer  foube binben/  bfe  om  Baer  gefontBcib  toilbe  retfen  na  be 
fontein  ban  't  <§pa/  onber  toelft  berel  BP  ooft  meen- be te  Debnegen  ben  <0?abe  ban  Haiaing  /  en  JWr* 
gen  tn  ̂ cnegou  in  te  nemen/  onber 't  berel  ban  bat be  <0;abe  bc  «tfoninginne  foube  pafTagie  berlenen: 
maer  als  q^on  gfan  fag  bat  Bp  baer  tot  fijn  bermetert met  en  honbe  feomen  /  fonb  fj?  baieben  aen  Bern  /  ban be  Comngmne  bte  baer  bias  gearribeert  ontbefetc  ben 
<0?abe  alle'tfetreet  /  toaerom  BP'tftafteelbanHa* men  bpanblnner  toijfe  in  nam  /  onber  't  berel  ban  bat* men  tnn  perfoon  berfefteren  of  bangen  toilbe:  maer 
ui  25  öa5  na  m  ÖP  fag  bat  fijnentrepjijfeop't Baitcel  ban  2flnttoerpen  toa$  gefaelgeert  /  en  battet  in 
ganben  ban  ben  Staten  toa$  gelebert  /  öoo?  be moomïjetb  ban  eenige  patriotten  en  eenjeibeelg  ban  't garmfoen.  &o  geliet  Op  Bem  toeberom  bat  fjnniet 
Danbjcbeenfocljt/  nocBtam* lichte  BPBetmeln&beel nrnggbolft  op/  en  fonb  beel  Drieben  en  H}mbaflrabeur$ J aen  be  Staten/  enontboobbat  Bpna&panmenfou; 
«  JK? ;  en  ïatvöc  €mm  m  '*  fab<^  öat  B»  tottet &anb  bjoeg/foube  een  anber  <6ouberneur  fentjm  ban 
BÏÏÏÏÏ^^S  *$*  *  op  öat  ̂ «taten  te  min  fon* 

5T  £in  En  op  öaec  öoeöe  '  m  bijten  maeftte  Fju  baft  p?e. 0e  6e,  Pya«e  totter  oojloge  /  en  bergaberbe  ftrngö-boffr  ban 
oT  ÏÏf  ? ?*n/  ™?°!!?£*  öe  ̂ angtaiben  toeter* 

#auo;  en  ben  Conmfe  totter  oo?loge  /  met  meer  anbe* 
K^wcen  ban  €f)?iflenrij&/  ommetgetoelbbere* 

?5? 

5on 
n 

mei  en  fouben  be  Staten/  booa  befe  militie/  fjoeftlaer fpma$/  be  mapenen  niet  aengenoraenDebben/  ten 
toare  boein'topcnbaer  geftomen  maren  fefeercb?ie- ben/  Uie  3£on  fjan  al  lange  te  boren  ben  Comnft 
öabbe  gefonben  /  b^  be  toelfee  openthjfe  bleeft  /  bat  ftp oorloge  boo?  ben  peitf  baboe  bernoren,  ̂ oefagmen 

B8aaas&6SEiaEESSBaes»a 

aenbaerbenmetbeljementie/  mntiiefe  faftè  niet  en toa*  te  genefen  banboo^  bier/  ftoaerten  bloeoto 
EP'  jn  ö«  Op  eerft  be  €ilanben  moft  innemen 
K ff^wP^mwttwöe  folbaten/  mant  bi  nielb pP  f  toaerber  banberonouefle  ban  €ngelanbj  toil 
icnbe  tn  effecte  feggen  bat  Ijp  al  be  oo>loge  ee"V  m3t boeren  op  l^ollanb  en  ZeelanD/  en  bat  öp  ban  toel eaefi  meefler  foube  3tjn  ntet  alleen  ban  bc  anbSo! 
iïïïEïi?10*  fi06Jïart  ̂ "ödanb/  om  baer  Coninft  te toetben  baer  alle  ̂ on  gjart.*  fin  na  flreftte.  Vc üeli, gie  Mtomte  fjp/toas  een  goeb  mibbel  om tekmen 
w  tmtfl  tegen  ben  anbere  te  (iellen  om  b'cen  benlnbe" ren  tn't  ftatr  te  ballen/om  öaer  ban  fo  op't  onberftenfte roberballen:  maer  be  Staten  boo/  befeb?iebenS 6ergemaefet3nnbe/  berfionben  batfe  eeblsftalbenen ban  naturen  berbonben  toarenaen  öaer  ©aberlanb/ 
oubers?/  b?outoen  en  ftinberen  /  batfe  ooft  fiare  mitten/ recoten  en  p^ibilegien  geöoubcn  maren  booj^aaen 
enbefenberen/3ijnbaerom  benobigt  getoeeft  be  ma* penen  aen  te  baerben  tot  öare  befcljerminge  /  mant  fp fagenöen  aen  alle  fijbenbenaut/  be  ̂ ©uitfen  fiabben 
nocbbelefïeben  in/  in25?abanb/  <0eiberlant i  en  ®* 
berpfel  /  fo  fagen  fp  ooft  bat  Det  trjb  toatf  be  ftebmban 
?Cnttoerpen  en  Hier  toebcrom  te  ftnjgen'    m$  be Staten  ban  begofïen  temerften  en  t'oberïeööen  /  bat 55on  3Jan  anbere  niet  en  focBt  ban  net  gehele  ïanb 
terumeren/  en  bat't^ebcrlanb  Ijarcfaftcnniettoel en  fionöe  uitboeten  fónber  een  <8cneraef  Ijooft/fo  fiab?  - 
ben  fo  oozbaer  gebonben  baer  toe  te  berfoeften  en  te  todproro berftiefen/benboo?lucf)ttg(fen  Bo?(l  en  üeerelBat^  JmSS 
tljtatf  /  €ertsffjertog ban  ©oflcnröfi  W mmtek*  5S5? 
ber  /  om  bat  öp  toass  be  aibernaefie  ban  't  Conint  *mo? bloeb/ nebeen  ftrjoon-b?oeber  ban  ben  dToninlj/om  &ÏÏ& batfjpmasf  banfeer  goeber  conbitie/  op^etht  enon^  BcSS 
gebetnfibanmoebe/  beucötlrjft/  entotbe  jSeberlan;  iot^°«' ben  genegen /en  bat  fp  doopten  batDP  ben  pefcban  ÏSS? 
ben  Comnft  3nnen  <8ora  foube  ftonnen  berftriigen  /  en  33  oöet 
batbe  republijfte  meberom  tot  rufl/  b?cbe  en  eenen  if^e' goebenftateboo?Dem  foube  werben  gebaaent  enon^ berBoubm.  fllbusf  öabben  3P  Dem  eenb^arhtelijft  met 
groter  blijfcfiap  ontfangen  /  en  Bp  Babbe  Bern  aen 
't  roer  ban  be  iSeberlanbfe  republijfte  geflelb/  om 

fach 

tempert  be  platen  en  fieenftlippen/  totter  tijb  toebe conmft  baer  op  naber  foube  letten  en  met  confent  ban 
be  «Staten  anberis  fluiten  /  maer  in  Bun  ntemanb  met 
reben  en  ftonbe  berifpen/  want  fp  fulftjö  Oabben  ae^  (*<**<>.) bacn  na  Baer  recBten  /  toetten/  en  p^ibilegien,  ̂ e  «  ̂  

getontracteertmeten  toasbannmulatiegetoeefr/en  '  wSe/Kf  %1mm iSSS TlffJ2S2  So. bat  BPbe^pangiaertö  maer  Babbe  boen  bertretften/   So^S^fri^InmKKS^ om  beanber^obinnen  tot  Bern  te  treeften/  en  tegen  !  imttü^S^mimi^mn^^mST, bte ban  Dollanb  enEeelanboo  te  ftitfen  en  ton mim>   7SEXSC%SLL  ZSfSSSJPRSS^l tic  ban  ïjollanb  enEeelanbop  te  piefen  en  ten  pzinte ban  <arangien  te  oberballen  /  om  fo  bceen  boo>/bc  an- bcr  te  ruineren.  <£n  tettotjle  bat  B?  be  Staten  met^ 
ten  monbe  pjeetf  en  berftief  /  fo  Beeft  Bpfe  ter  felber 

't  gene  tegen  be  toetten  toa#  mifbmmt/  inöien  ooft 
pemanb  in  'o  finten  name  toasf  geflelb  om  't  ïanb te  gonbemeren  /  en  bat  Bp  tegen  be  toetten  en  p?ibf* 
legien  Bern  quame  te  bergrijpen  /  ben  felbcn  mag  men 

hen  toaö  ban  guaber  aerb.  i$p  frft^ef  ooft  aen  fCnto- nto  pere3  .Secretariö  ban  ben  Coninft  /  mbfen  ftn 
Bern  langer  mofl  beinfen/  toa^  Bn  berfeftert  bat  BP ftcftto02ben  foube  boo2  fijn  namretefeertefb?tferen/ 

men  ftlaerloft  mbe^rflo^ien  beftB2eben  bat  ©ertoa 
ganban26?abanbbefbncban31Intomtf/  een  ban  fï> 
neb?ienbente  feer  faborifeerbe/  fobatBnbep^ibile- 
gien  obertrat/  toaerom  Bp  ban  be  Staten  ban  ben 

S  nefm  % ?^i^^£S^lÏSf  ""^  ̂ romocflcït  Babbe  in  Bare  ouben  nate/ gebetert  en 
^MteeftTo/fi^^J^^^^5S^£S^  '  öolbaen  al 't  gene  batter  tegen  toa^geoaen/enboben 
^^m^m^S^uPu^LS^l  öa,ttcr  ötcngafBp  bezaten  ban  bcnïanbebefegetbeb^ 
Ca^S^^^S^22^/ 1  >»en tot bertmtemffe ban  fónenafiomclinoen/  fteïSJ. 
bmrettinmanöeffi  bat  öc  «tatcn  toetrioe  tttatöt  Babbcn  fUlb*  te 
^teSJS^1»^^^^^^^  Èoen/  confemercnbcbaercnuobcnboo2Demenfnne 
Sc  toHÏS^nS^ /^ÏÏSSf^SÏ £c «omnft De frt* ,  naftomelingen/  bat  fotoie/  I;nof  fijn naftomelingcn 
tótoSïS^to/^ffiSKte  boo2t0totte  Mm  Staten  berft02te  in  Bun  neenten/  Ctjartren/ stenen  ban  Cfcobebo/  toel&ebjtrtjenopentluftfbn^pnbilegien/  Cofhimcn/  öfantien/  Bet  toare  met 

bracfjt/ 
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Bic  toeUs 

SBja» fcanö 

eerft  al* 
leen  baö* 
öe/öecfl 
b?ouU) 

4Ü3arta 
allctjc 
J&eöco 
Tanöcit 

gemeen 
gentaeftt. 

toAtnt/marttfcDftoilfó/iiatfe  ban  Baten  eet  om(ïagcn  |  iaat  Bet  bolft  m  bes?  €onin!té  ötónft  gettou  blpftV 

toaten  en  item  oenen  bienfl  boen  en  fouten  /  nocD  tjem  bietom  geeft  DP  fijnen  acnflag  fectetelijft  te  toetft  ge*  . 

öeöo SS mSn/roöat  rVtgeb?eftbolftomelijftbet*  leibombat  Dpbe  <£entfe  b2ebefoube  mogen b?eften  gjj* 
betert  ei)  acceftauceettfouöeüebOên/toelHftatuiteecIl  i  met  een  meutoe  maniere/  te  toeten  batbe  onbetljou*  mm 
maec  aeaeucn  toa^  Dien  ban  2S?abanb/  totbatnabe  binge  ban  be  Soomfe  Catbolijfte  fceltgie  en  He  je*  tg»* 

Sbanifearmimaerttiie'toouüeniementUctaen  Doo?faemDeib  bes  ComnftS  foube  Dettfelb  too?ben§™ 
fiin  fiuttibuutoe  »tia  /  Ute  met  öemeen  accoo?b/  be*  na  be  fo?me  alias  Die  toag  ten  tijbe  ban  ben  fceifet  Ca*  vmt 
Setflemeenmacnteaen allen be3lanben/biefe3e*  toutébebijfbe/  Dopenbe  Diet  mebete  betbtinbenbe  jwn 
imam  Rabben  onbctDouben.  5©e  ̂ ollanbecsf  en   oogen  bess  gemenen  bolftg  /  om  bat  DP  alfo  te  beter  al*  ™m „^  __  f*   ,_*  /   ïe  öe  ̂   foubc  mogcn  Benneten  en  berbetben :  toant  te  &* 

inbienDpbat  eeniS  ftonbe  te  toege  b?engen/  fo  foube  We» 
nqobfaftelijft  be  pacificatie  ban  <tf5ent  en  be  goebé b?ucbten  baet  uit  geftomen  /  te  niet  fnn/  en  men  foube 
in  f toaecbet  inconbenienten  ballen  até  men  ooit  ge* 
toeeft  toasS/  be  to?ebe  en  bloebige  patcaten  fouben 
moeten  onberïjouben/  be^nguifitieban  ^pangien 

EeelanbetS  Dabben  Den  bifetoil$È  baer  na geteguleett/ 
ais  ook  bïe  ban  ©laenbeten  /  Det  toelft  be  J^ftorien 
ftlaetlijft  betuigen :  in  titt  boegen  bat  niemanb  Denim* 
ben  baet  af  en  Dabbe  te  betifpen  /  batfe  Jjaet  recDt  baer 
ingeb?uiftten/gelijft  ooft  anbete  &anben/?aooftbe 
;©uttfe  natie  Daet  tecDt  geb?uiften  /  en  Diet  in  fo  bolg* 
ben  fp  be  pnjfelijfte  $eben  Daetber  ©oo?babeten.  ©it 
en toïlbcn» niet  alleen feggen  banbe©tnncen:  maet  \  toebetom  in  be3lanbengeb?atDt  toetben/be^ngut 

ooft  ban  ben  genen  bie  nutn  't  goubernement  uit 
^pangien  toa0  gefonben/  om  in  abfentie  ban  ben  €o* 
ninft  fijnen  luitenant  «Benerael  te  toefen /betoelfte 
boo?  ben  ̂paenfen  fcaeb  fo  toas$  berblinb/  bat  DP  niet 
alleen  be  ïlecDten  /  petten  en  $?ibtlegien  ban  ben 
2tanbe  en  Dabbe  gebioleett/maet  ooft  ben  gemenen 
b?ebe  en  pacificatie  ban  <®ent  Dabbe  geb?often  /  W  bp 
ben  Staten  ert  benConinft  felbe  toasgeapp?obeett. 
3©at  fouben  be  gene  W  befe  Date  betftlatinge  Dabben 
Doten  uitleggen  /anbettf  ftonnen  feggen /ban  batbe 
Staten  toeï  Dabben  gebaen  /  bat  fpbe  DoogDeiben 
toeecbigDeib  bes  €oninr/  en  beïïoomfe  CatDolpe 

ïleligie  /  focDten  te  p?efetberen  /  't  toelfe  be  tbie  poinc* 
ten  toaten  Uk  ben  Comnfe  boben  al  b'anbere  Dun  Dab* 
be  gececommanbeett  /  baerom  en  toaffer  geen  beter 
mibbel  te  binben  om  befe  $?obincien  te  Douben  in  on* 
becbanigljeib  ban  ben  Coninft  Daten  natuetUjften 
©?ince  /  Uk  mettet  Duté  ban  <©o(lenttjft  baftelijfe  bet* 
bonben  iss  /  en  Uk  t'famen  te  boegen/  baet  bp  bomenbe 
be  b?oeberlpe  lieföe  ban  't  fóeifettö»  /  en  boo?  fo  bele 
aenginhbeconfetbatie  ban  befioomfeCatDoltjftete* 
Ügie/  bie  groot  getoelb  toasi  Itjbenbe/boo?  befe  inlanbfe 
oozloge  hk  beteifcljte  toeï  eenen  faborabel  én  befcDer* 
nier  en  boo?ft anber/baerom  en  Dabben  be  Staten  niet 

gefalgeett  in  't  ftiefen  ban  ben  CettëDettog  jBatDiasf: toant  al  Dun  faute  baet  in  foube  beftaen  /  in  bat  fp  boo? 
«en  ̂pangiaett  een  <©utt0/boo?  een  bafïaett/een  toet? 
tig  /  en  boo?  een  gtoot  bpanb  een  beminber  ban  be  ge* 
tncne  toelbaett  betboten  Dabben  /  en  bit  té  nocD  al  ge* 
fcDiebua  '^Coninr  belieben/  inbienDettoaetacDtig isfbat^on  3lan  boo?befenmct  monbeen  gcfcD?ifte 
betuigt  Deeft  /  bat  beö  ConinftjS  toille  toass  bat  Dp  fou*  , 
bebettteebcn/enbat  DP  foube  fenben  eenen  anbeten  I  mnben/  foube  baten  tegen  een  bltppe/ en  Demfelben/ 

\ 

fiteutsS  fouben  in'tcnnofel  bloeb  Daer  Danben  toaf* 
fcDen/  men  foube  be  galgen/  rabetsf/ boepen  en  ban* ben  toebetom  moeten  betnieutoen  /  be  meffen  fïijpen/ 
be  bpeten  toeber  ontfteben/  bannen  en  be  goeberen 
confifqueren/  en  men  foube  be  oo?ioge  toebetom  moe* ten  boeten  tegen  bie  ban  ̂ ollanb  en  Ecdanb/  enbe 
inlanbfe  oo?loge  toetietom  ontfleben/  be  afgetoo?* 
pen  Cajïelen  toebetom  op  boutoen  om  be  ̂ teben 
baet  boo?  tebetoben  ban  alle  Daet  toelbaett/  enmett 
foube  toebetom  in'tBlanb  b?engen  beuitlanbfe  gar* 
nifoenen  /  bie  be  ïanbfaten  fouben  btoingen :  einte**   . 
Ijjn  men  foube  aiie  bincjen  toebetom  (lellen  in  iikn 
gtoutoeltjften  (laet  baet  Det  $ebet lanb  in  toasS  ge* 
toeetf/  /en  bat  niet  ban  Det  uitterfle  ongeluu  enber? 
betf  ban  bie  flo?etenbe  $?obincien  foube  te  bettoacl^ 
ten  fijn.  3©ant  al  toa$  be  ̂ eberlanbfe  republöbe  bp  m 
töbebanCatoluies  be  böfbe  toel  geabminiflteet  foe»  g 
toajSbetijbniette  geljjbenbpbefenujb/  en  al  en  Dab*  nt\>r 
be  bien  tüb  niet  ban  nobe  be  to?ebe  piaccaten/  om  ml* 
be  ftraffen  na  be  to?eebDeib  ban  be  ̂ nauifiteutcn  **\\ te  toetb  te  (lellen/  fo  mocDt  bat  na  be  conbitie  bes  tfr 
tijbjS  beteten  met  minbet  petüfeel  toetben  gepa(feett 
ban  nu.  3©ant  bie  foube  menen  be  felbe  piaccaten 
nu  ter  tijb  toeber  in  te  boeten  /  tik  foube  boo?toaer 
boen  até  een  W  in  3ee  feilt  ttujcDen  (leenrtotfen  /  blip* 
penen  platen  tn  een  gtoot  tempee(l  tegen  (Itoomen 
toinb/  en  Det  roer  foube  toillen  Danbelen/  gein»  ÖP 
'rfelbéeen  toel etbaten  en  erpett  Stierman  Dabbe 
fien  boen  in  een  toelbebenbe  3ee/  in  een  (lil  balmen 
fcDoon  toeber.  5^it  foube  een  acte  toefen  niet  alleen  ban 
een  onecbatcn  ̂ cDipper/  maer  ban  een  boog  menfcD/ 
m  toilleng  met  een  fcDip  bol  bolt/  atë  DP  't  toel  bonbe 

<0oubetneur  <0enetael  ban  fnnen  bloebe/'t  toelb  boo? toaet  tmmetö  toag  ben  ̂ ett.öDettog  iBatDiasf/  be 
toclftebe  Catïjolijfte  Koomfe  ïteligie  en  besS  Coninr 
i>oogljeib  en  bigniteitoptecDtelöft  foube  betoaten  en 
tonfetbeten.  €n  nabien  bat  ben  boo?lucDtigen  ̂ lertjS* 
Dettog  iBatDiasf  befe  poincten  te  toerfe  toii  (lellen/ 
ïote  iffet  ban  Ut  met  tcben  be  ̂tatert  Dietom  (et  f  cDa* 
beujr  foube  feonnen  nafeggen*  batfe  boo?benuittet* 
flennoob  geb?ongen  3jjhbev  Demin  'tgoubetnement Debben  gefet  /  tot  batbenConinfe  met  Daetconfent 
renen  anbeten  foube  mogen  ge(lelt  Debben  /  om  't  jföe* betlanb  in  pepö  en  b?ebe  te  tegeten.  <©f  toie  foube  ban 
fo  betblinb  mogen  toefen/  hk  nkï  en  fiet  /  bat  be 
Staten  in  alle  't  gene  Diet  in  gefcDicb/  beDoten  ge* 
p?efcn  te  toefen*  ï&ant  be  Staten  en  Debben  int  pat* 
ticuliet  noclj  int  genetale  Diet  in  niet  gebaen/  bat  tegen 
benConinft  mocDt  toefen  /  nocD  tegen  ben  &eifet/ 
nocD  tegen  be  Staten  ban  Det  ïJeifettijft.  €nnocD* 
tanöen  laet  ̂ on^annictaf  be  Staten  booblpte 
bcfcïmlbigen/  enbe  p?ouincienboo?  bal0Deib  en  be* 
b?og  ban  ben  «ÊettSDettog  JlïöatDiasf  af  te  treeften  /  on* 
ter  bcrel  ban  batbp  toil  tractcren  banpeife/  mee* 
nenbealfocenjcgeltjfecnteabufcren  en  beb?iegen/om 
tot  fijn  boo:nemen  te  getaften/  DP  fiet  bat  benpetë 
ban€>cnt  onberbouben  toetb/  bieljpbocDfclbcboo? 
beoconinftö  bebelljeeft  geapp?obecrt/en  DP  fiet  bat 
befen  pciö  onbctDouben  toerbenbe  beSlanbenintu* 
(Ie/  b?ebc  cnboc?fpocbtoebct  fullenp?ofpereren/  en 

't  fcDip  /  met  al  't  bolft  foube  om  Daté  b?engeu  en  laten 
betb?inften.  ̂ iebefe  fafte  toel  infiet/ bie  fal  moeten 
oo?belen  en  bebinben  /  bat  ̂ on  üan  alleen  uit  té/  om 
on0  in  't  fcDip  htt  tepublrjfte/en  alle  't  bolft  bet  Jleber* lanben  te  boen  bergaen  /  tegen  be  jammerljjfte  ftlippe 
ber  benaUtDeib.  «©at  bit  toaer  té  blöftt  opentlöft  /  bat 
betojjle  lip  onfeoten  bomt  betboben  met  enen  gebeinf* 
benpeté/  fo  boet  DP  blaetlijft  met  een  to?ebe  oo?log 
'tEanb  bebetben  tot  ben  gtonb  /  om  b'intooonbetsf 
to?ebelp  te  boen  betmoo?ben  of  met  befperatie  te  ber* 
jagen/  of  ficDte  begeben  onber 'tgoubetnement ban eenigen  ti?eemben  #?ince.  (£ot  fobanigen  pei^raeli 
Du  ben  Coninft/  om  alle  faften  toeberom  te  (lellen  in 
fülften  (late  /  gelöft  tik  toaten  ten  ttjbe  ban  ben  ïteifet 
Catel  be  bijf  be:  't  toelft  niet  anbet0  en  i^/ban  't  geDeel l^ebetlanb  toebetom  te  b?engen  in  betb?anbe  affcDe. 
^aetom  ö  gp  boo?lucDtigegeneteufe  l|eeten/  toilt  J 

U  goebettietcn  oogen  t'ottétoaett  beten/  en  fiet  toeï  J 
toe  bat  Det  J2ebetlanb  ban  ben  ̂ pangiaett  en  uit*  s 
lanbfe  to?ebe  tp?annen  /  't  Deilig  Rijfte  niet  en  toet*  u 
be  ontnomen/  i(l  bat  gp  be  fafte  bilaepeett/fo  fait  feftet*  j 
lijft  baet  toe  bomen.  €>ntfoaeftt/onttoaeftt/banecnoy  m 
omonöutoeb?ienbenteDelpen/toantinbien^ongian  tm 
metfön  p?actöfte  eenjefftanfeomen  tot  fijnen  betmetc/  JJ.J 
boo?  faute  ban  fecoutev  toatfalben  ̂ pangiaertiet*  vm 
tcn^uitflanb  te  befp?ingen  en  in  te  nemen:  meent  tM 
pemanb  até  .föebetlanb  fal  t'onbetgeb?acDt  fijn  bat 
ban  be  &pangiaett  fal  ru(len/bie  boolt  gtotelijr/toant 
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bte  ongeregclbc  beaeecajfthcib  en  ongeblafene  öoo baerbne  ber  «gpangiaerben  /  en  ftan  in  fo  ftlcinc plaetfen  niet  bcfïotcn  binben  :  toant  een  tocrelben  té 
fjaecmrt  genoeg/  natocl&e  monarchie  5pobcrlange getrac fit  hebben.  <£n  boo2toaer  febert  bat^cbcrlanb acn^pangien  boo?  houtoeiijft  té  geftomen/cn  na  bc 
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Ooripronkder  Nederlandfe  Beroerten. 
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^acrom  fiet  Detöe  befc  boen  haer  ftefïc  om  bie  fPtraeg 
öcot/cn  <8ob  berftcebe :  en  toacrom  ift  Dat  be  Wan* 
omte|iebcrlanber0/  bic  3Paentngcn  of  ficrcïuilbi, 
fa^JÏSf.1? !???!iS.???,.^oniPfe Oewbcliccrt  Hebben/  te 
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hjfi  gebaat  en  boo?  ben  genomen  om  in^cbcrlanb te  toengen  uooo&paenfc  foloaten/  baer  toe  men 
fbu&e  boegen  zoooo  3Balcngocbcfolbatenomtebeg* ten/  en  baer  toe  be  $cberlanbfc  02binarté  benben  of 
paerbe-rnitcren.  Ifêetbefe  macht/  bie3nbaninb2ic öagen  ttjtrcf  bp  ben  nnberen  fouben  nonnen  bergabc* Ten  /  fouben  3p  niet  alleen  be  omleggcnbc  Ëanben  en 
geüuren  nonnen  in  ben  toom  Ijoubcrtenbcbtoingen/ maer  onüerftcnö  en  onbercib  oberballcn  en  onber 
ïjun  joft  enfubjecne  foengen/  maer  fopbefe  bingen 
meenbente  crploietcrenentetoer&te  (tellen/  moftcn 
3P  tegen  baren  banft  /  fubijtelijft  bertrecuen  /  en  febert 
bten  njb  hebben  3?  be  occafie  en  gclegcntijeib  ber* 
toarbt  en  gefoeftt  om  bit  te  torenen;  toant  hun  bocht 
bat  Ijungcote  in/pc  en  fpijtin  bat  ca^toa^aenge*      i:  ^s    ,m;n,,  (    ,  ;  ,    , bftcn.  &p  lieten  bun  bunben  batbe  opojtunfteit  bp   tigbeib  baten urn  \\ ̂ SiSSSV^SSSSS' We  ban  ben  ̂ ertog  ban  3Clua  baer  oVceerbe/  en   9^^^S&^iXS^^ 
toengerefolbeert/  boetoelbe  oorlog  lm  bat  btf  1  ™S«SffipMMn  be  Sb&nfiïS oerbe/  bat  3P  JEuntfer  en  Colen  bic  grootmacht**  I  bat  bciöe  baer  acburS 
£  KWcben  fouten  hebben  ingenomen/  en  L  ISS^^ 

.  ;.  wwrFIW,  /  tn  boenen  bat  ben &paoatawt  hem  ntet  en  ftljaemt  ben  i£urft  te  bic* 
ncn  /  om  be  Cteifïencn  onber  fijn  jen  ban  btenitüaer^ bcib  tmewtiJ  baee  uit gpItcOtclnfi  hebt  te mernen/ toat  gp  luijwn  ban  Ijnn  fiebt  te  bertoaeftten.  iBaer boo?  fobcelaté  <Dongjan  ban  .Ooffcnrift  aengaet/ btcöemfeib  te3ijn  ban  bc  ̂ uitfe  natte/  en  bieuooü boortjoub  bat  bP  ber  ©uitfen  boogde  inrecomman batte  beeft :  ntemanb  en  is  fo  (Tecfjtbicnietenfiet/ 
toat  BP  onber  bat  p?etcrt  boo?  fjeeft.  3©ant  toat  fou bp  en  fnn  ̂ pangiacrben  beter  mogen  tocnfcljen/  ban be  ̂uitfcn  met  betbcn  oocen  boof  te  malten  /  en  in  t ffaep  te  b?engen  met  fï)nfoetfp?eften/  om  hun  alfo tgaceel  ban  bien(lbacrbeib  acniicnhalöte  fleften/ 
toantup  öaet  bec  ̂ uitfen  b^Detb/  bant  Ijttit  tn nature  ban  alle  tpcannen  /  batfe  bMjcib  en  eenb2acn- 

l 

l^a-tog  <ecicf)  ban  252unftoöït  fjun  met  beel^Duit^ fer  uiteren  fcubeteöulpeljebbcn  geöomenom  3©efc Pöruen  en  alfo  ooft  bcle  flcbcn  lanr  benöijnintene^ men  /  om  baer  feaftelen  /  fïerbtcn  en  boltoer&en  te 
bo'ntoen  en  baer  boo2  't  gehele  <Duit(Ianb  in  fubiectic en  fïabempc  te  béngen.  |Baer  atö  3P  befercfolutic 

V')  nu  ?t  toe!  te  toerft  en  bonben  (lellen/  fo  hebben  ̂   cenen an  beren  toeg  ban  aggrefTie  of  oberballinge  boo?geno; mm/  bp  abbijflf  ban  ben  <©2oot-commanbeur  öe- 
qu.efenjS/  (gelijb  uit  Tune  b2ieben  openbacr  té)  om 
<C  mbben  in  te  nemen  /  en  baer  boo2  haben  te  hebben/ orn  be  nabigatie  ber  fehepen  ban  ëofllanb  en  bc  25al* 
tt('e3cc  te  bebtoingen :  gcltjbc  machinatie  nebben  3? noo?  gehab/  om  €ngcïanb  in  te  nemen/  onber  't  berd ttanbe^cbotfc  Coninginne  hulpeteöoen.  SCllebefc 
Wngen  3ijn  blaerlnft  gcblcften  niet  alleen  boo?  be  afge* 
too?pene  b2icbcn  /  maer  ooft  boo?  haer  bageujftfe  p20^ 
pooflen  bic  %>  3ijn  houbenbe  /  gp  en  berft  006  niet  ben* 
feen  of  3?  en  foeftcn  noch  al  ben  fclbcn  toeg  /  fp  en  3tjn 
ooft  niet  ban  fin  beranbert  om  bat  be  faften  niet  na  ha- 
ren  fin  en3ijngeluftt/  3P  en  berbeibenmacr  beocca* 
fïe  en  gclcgcntheib  /  alö  haer  bic  eems  pjefentcert/ 
,ttoelft3ijnfal/  aus  <Duitfïanb  noch  eemgentübber* toeft  haer  hulpc  ben  j^eberlanberö  bp  te  boegen/  en 
3P  meeflcrö  ban  $cberlanb  ftonben  toerben/  fo  en 
ttoijfelt  baer  niet  acn  /  of  alle  bic  noch  leben  in  <Euit0; 
Ianb  en  hare  naftomelingcn  en  fouben  bcftlagcn  bcfe 
uitftcllingc  en  berlcnginge.    <Dat  Cijpcr^  /  Sbo- 
bc$  3(jn  berloren  /  Conflantinopclcn  met  bcchtcnbcr 
fjanb  genomen  /  <02ieftcnlanb  ben  €urftcn  onbertoo?; 
pen  geto02ben  /  en  't  ganfehc  föeiferrtjft  ban  «©rientcn boo2  bc  to2cbc  «Ottomanncn  onbcrb2ufttté  /  baer  en 
té  geen  anber  oo2faitc  af/  banljct  lang  bertreft  ban 
afHdenric  baniiarc  naburen.  <£n  bit  gebeurt  bacrom/ 
om  bat  ecu  jegelnlt  meent  bat  fjpnocö  berrebanben 
&2anb  té/  en  batfc  be  ftanb  niet  bn  tijbö  enbicben/ 
om  't  penibel  ban  Ijace  naburen  te  helpen  toeren  /  tot batfe  berloren  hebben  hof/  Ijuté/  lanb  en  fanb  /  en  ban 
nomt  haer  be  blamrac  ooft  ober  eer  3n  't  toaenben  /  en ban  beftlaegtmcn  ficn  te  lact  /  en  boo2toaer  bitperij-' 
nel  en  berftmen  niet  min  achten  ban 't  geen  ton  ber* Baelt  hebben  /  en  bat  té  ooft  nabcr  /  toant  ben  ,épan* 
giaert  bic  3iin  fin  op  <Duitaanb  (tact  /  en  té  geert mmber  ftnjgfman  até  ben  €urft  /  en  om  hare  fiijftcn utttcb2ciöcn/  baer  in  3pclftjs  hare  ecrecn  glorie  fteU len/  bcibe  foeftcn  fn  bc  bominattc  ober  bc  gehele  toe- relb  /  toant «Curopa  té boo2  haer  boobaerbpe  te  ftlcin/ bcibe  foeftcn  fp  ooft  hare  öeligtc  uit  te  b2ciben  /  toacr 
boo2fpgeneigt  3ünbcoo2log  tegen  ̂ uitaanbteboc^ 
ren/  en  bc  ̂ pangtaert  heeft  fo  groten  haet  tegen  be 

poltttc/  btc3Pb2nben/  en  mogen  (ïaenbegehouben too?bcn/  fonberbeïanbfaten  boo2getoelbentPran-' me  m  officie/  bat  té  in  bc  alberbitterfte  tnmübm* 

S2SÜ?  ̂ n  te  bmm/  ™m  (Tabe»  gebannen  te houben :  fo  bc  erpcrientte  be  ̂ uitfe  bit  niet  oberbloc* 
ö|g  genoeg  en  Dccft  gelccrt  /  fo  mogen  3»  't  bot»  be  be, 
ftlacglufte  erempelen  ban  ̂ ecrlanb^ 'tuin  aenmer* ftcn  /  maer  toant  ̂ uitffanb  ooft  eertnbtf  in  haer  in* getoanb  ber  ̂ pangiaerben  tmeebljcib  f»eeft  ae* fmacftt  /  en  baer  ban  noch  bc  teftenen  b2aent :  fo  toil  ift bit  alleen  feggen/  bat  até3Pbaer  mebe  be  memorie berberfcfien  /  bat  fp  aennemenbe  bc  toapenen  met  ha* 
re  geburen  /  haer  fclben  boo?  alle  periculen  ftiücn  be* b?nben/  en  boo?toaer;  ïnöicn  gp  milt  aebenftcn  be b2icnbfchap  bic  ̂ oogbuitflanD  en  ̂ ebcrlanb  t  famen 
hebben/  fo  ban 't  recht  ban  ocbuecfcöap/awS bare  onbcclmge  berbonben/  fo  fult  gpïin  alle  ma- meren  boen  /  toant  be  gemcenfehap  bic  3t>uitfTanb  en ,!Hebcclanb  ban  allen  tijben  metten  anberen  Febbe gchab  ban  conbenticn/  tcaffijften  en  commrrcien/ 
ftanmen  licht  betonen  /  en  't  meefle  part  ban  sacber, lanb  toa$  noch  bp  Caroluei  <auttitii$  tijben  fubca  01V 
ber  bc  ftamer  ban  't  ïtijfte  en  ̂ utifbictic  ban  fcnit* lanb  /  befen  nabolgenbe  hebben  be  Potentaten  en  to- ten ban  vDmtflanb  /  mCtte  5i)cbcrlanbfe  Staten  hrt jaerban  +8  gecentracteert/  bat  fv  te|3eberïanbep in  Ijare  bcfchccminge  namen  /  gclijft  of  fp  maren  S ? 
felbe  öijft  begtepen  /  en  bat  fp  hare  en  hare  naftome' Itngcn  tegen  alle  onrcchtbccrbig  getoelb  ban  b2ccmbe- imgen  /  alfl  noob  3?  /  fouben  befeïjermen.  €n  bc  fceU 
fer  até  hP  be  ftroone  ban 't  heilig  ïtijfte  ontfmft/  (a peeft  hPuemiipeebe berbonben/  bathp nieten  foube ijben  bat  ecmg  beel  ban  *DiutfïanD  met  uitlanbtf 
ftrngö-bolft  fóubc  beftoacrtto02ben/  en  fijn  ücifer* «ftcjjl>aje(lcit  heeft  nochonlanrfclfjö  berftlaert/  bat 
ÖP  bc  ̂ebcrianbfe  P20bincien  hielt  boo2  een  boo2* 
nccmflc  Itb  ban  't  Riftc  1  bacrom  na  bien  be  reben  en be  noob  ban  be  oo2loge  utoc  hulpc  berfoeften  /  fo  geben 
top  utoe  toijfhcib  cntroiitoc  felföte  002bcIcntoatQu 
luiben  gchoubcn3ijt  te  boen/  en  hoe  tóc!te«Duitfen 
Det  j^cberlanb  ban  ober  beet  jaren  hebben  bcftlacgt/ 
om  batfc  fo  mifcrabelijft  en  rilenbig  ban  bc^angj* 
aerben  gcplacgtcngcouclt  toerben/  fo  en  hebben r1 nochtans?  befaftc  nooit  ̂ o  ter  herten  genomen/  altfu* 
bchoo2bcn  /  toant  fp  en  habben  't  roben  /  moo2ben  cii b?anbcn/  banjScbcclanb  fo  lange  niet  behoren  gele* 
ben  te  hebben.  l&tcrboo2  iflgcftomcnbatbebpanöcn 
ban  bcgemeinc  toclbacrt/  öaenten/  bat  be  jèo2|ten 
ban3©uitf(anb/nietfofo2gbiilbigen  maren/  boo?be 
famc  en  bignitcit  ban  't  fteiferrijft  /  aio  toe!  omeenige 

frftap 

tuiTcöen 

©Ult^- 
IüHt)  e  n 

lanH. 

^uttfe/  até  ben  Curft  boet  tcgcn^allc  CD?tflenen.   uitlanbfe  ̂ üiccn  te  beliebcn/  achtenbe  batfe  onge 
ftraf? 
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rtrafc  al  moenten  (o tod  Jfcbeclanb/  atéyctïÊwitfe  I  öCt ta^ niet Ujorneïijfe /  fo  boet gpbenbpa
nb Den toeg 

't  Dct> 

foeft  öan 
bc  ̂ ta' 
ten  aen 
öe  ©uu* 
fe  ©oj» 

(ten. 

iiiibe  opflocften/  en  boo?toaec  Daec  tss  ntemanD  fo 

Doof/  of  up  Ijoojt  tocl  De  opgeblafene  öwgmoebtcje 

tooo2Denbiefpgeb?uiften/  ftacc  becoemenbc  Dat  alle 

Natiën  Dan  De  CïmftenöetD  fj  aec  blien  /  toijfecn  /  ont; 
fien  en  mcfen  /  en  tjouben  Die  bccmaecDe  <©uttfe  natie 

naeneceputatte/  Die  noebtaité  De  grote  beicftcacljt 
Dec  romeinen/  noclj  De  tojeeDöeiD  en  cafeenpe  Dec 

(Curhenljunnoiten  bebben  bonnen  onbecDamg  ma* 

licn/Die  nopen  fu  nocö  met  ïjaceCapiteinen  en  oo?logf- 
tiolu  fo  te  Dtoingcn  /  Dat  De  belDen  noclj  fullen  toecDen 
bcDcutmctteDoDc  iictjamen  ban  Dace  gebucen/  fom 

Dec  Datfe  eenöfulftetojeeDöeiD  fullen  Deccen  tojeften/ 

maec  fullent  al  liebec  UjDcn  /  Dan  Datfe  gemeenbec 
fianD  bun  ban  De  pecyftelen  fouDen  Deccen  beb?ijbcn/ 

om  toelfte  reDenenen  nonnen  De^eDeclanDfe3[anD* 

faten  niet  gefcyeiDen3ynban  De  Staten  ban3&uitf; 
lanD.  3£>aecom  fo  biDDen  De  $eDeclanDfe  Staten  u 

luiDen  feec  ootmocDcujft  /  Dat  gp  niet  alleen  en  toilt  te 
toeeft  gaen  met  fabcuc/  fo  gp  tot  noclj  toe  geDaen  yeut/ 

maec  Dat  gp  mettec  DaeD  en  toapenen  tecftonD  Ijet  on* 

UjDelnfte  cigeuc  Dan  u  gebucen  en  bjienben  toilt  fte* 
ren  /  latet  u  tec  Ijecten  gaen  /  Dat  De  nooD  /  tjet  cecyt  / 
De  toetten/  De  gebuecfcljap/  De  becbonben  /  contracten 

en  beceeningen  utoe  yulpe  aencoepen/  tegen  De  uit* 
lanDfe  D2eemDe  en  algemene  De$  <®uitfenïïijftg  en  oer 
gemene  cuftS-bpanben  macljt  en  onrecijt/  om  met 

getoapenDecDanDbefcöermt  te  toö2ben/  cntoiltniet 

langer  geDogen  Dat  Defe  bjeembe  yoobaecbige  men- 
fcljen  /  Die  ban  alle  De  toerelD  geïjaet  3ün  /  felfê  in  Den 

inoanft  ban  het  tëyfte  nomen  fitten  en  Daer  yaren  öoo; 
beecötgen  ftoel  (tellen  en  boltoecften  maften :  fp  ftaen 
baer  na  om  in  te  nemen  en  Ijaer  meeftec  te  maften  ban 

SUujn  /  IBoefel  en  ïtëafe  /  (tcomen  Die  «©uitflanb 
omringelen:  en  De  fjabenen  ban  Der  3ee  foeftenfpte 
beeftengen  /  en  fcyecpen  baee  f  toeerDen  om  eec  lanft  / 
até  fp  oitë  u  gebucen  en  bjienben  metten  banDban 
torannuegebonDenöebben/  metallecDanDe  fcyelme* 
rpe  onDec  te  b2engen  /  Den  neft  te  b?ehen  en  te  bec- 
moo2Den:  belet  Dit  Dan  Doojubaliante  b2omigbeiD/ 

op  Dat  gp  D002  alle  De  toecelD  mocljt  toecDen  gep?efen/ 
en  toebceftaet  Den  öoogmoct  Dec  geence  Die  Dité  yooge 

3ijn  geftegen  0002  utoe  Dilap:  toilt  Ijace  felle  ftracyt 
becminbecen/  en  u  geallieecbe  een£  beb?pen  ban  De 
Defolatie  en  fjet  onbecDjaeglijft  jon  Dec  flabecnpe: 
toilt  <£uitflanD  ooft  bp  tijDtf  becloffen  ban  Ijet  pectjftel 
Dat  u  ténaftenDe  /  Dettoelft  ̂ uitflanD  onttotjffeltjft 
toel  ftan  Doen  /  met  <0oDö  yulpe  en  conf02m  De  3Bet- 
ten  ban'tïttjr  toegen  moogtgp^ongianinDenban 
Doen/  met  alle  fijn^eecen  en  fautcuc.07  en  boet  Daec 

bp  erp?c(Tclnft  becbieDen  /  op  fulfte  amcnDen  até  't mii  plaa  tè  (tellen  /  Dat  gene  5©uitfen  ijem  affifte* 

•ttn  /»<n  o'ie  contcacie  Doen  /  toilt  Die  Doen  (tcajf  en  na 
nattTjecDienfte,  <©oetban  (tonDen  aen  ooft  publice* 
een  /  Dat  ̂cetog  €cicD  ban  252unftoijft/  met  fijn 
toolft  toeDecom  fiece  /  op  grote  penen  en  mulcten/ 

©Ditoijlec  en  anDece  ̂ Duitfe  Colonellen/  Diein^e- 
DeclanD  tegen  yet gemene  befte  De  (teDenin  öouDen/ 
Datfe  Daec  uit  tecftonD  bectcccften/  op  pene  ban  com 

fifcatieuan  ijacegoeDecen  en  eeutoigenban/  'ttoelft 
felfsSDe  toetten  ban 't  yeilige  Kyfe  meDe  brengen:  en 
toilt  niet  geDogen  Dat  Die  geftoocen  bpanDen  ban  Dé 
^uitfe  natie/  ̂ uitflanDbecnielen/  mette  yulpe  en 
eigen  öanben  ban  De  geboo?ne  utoec  EanDen/  nocfj 
Dat  De  b2eemDeuinfecbituit  b?engen:  maec  ftaetDe 
cecfttbeecDige  fafte  boo2  ban  utoe  b?ienDen/  gebucen  en 
geallieecDe/  en  toilt  ijace  fafte  boo?  DeutoeöouDen/ 
en  met  utoe  autociteit  yet  alDec-  oncecDtbeecDigfte  ge* 
toelD  toieften. 

^itbiDu  luiDen  Den  feec  Doö2lucuugen  ̂ ect^öec* 
tog  iBatbiasf  /  Dat  gp  fiem  Deess  eece  Doen  /  en  De  ae* 
publnfte  ban  s^eDcclanD  met  u  fecouttf  toilt  a(Tifte- 
een/  fo  fal  Op  u luiDen  Daec  ban  Den  lof  gebcnenDe 
eebecentie/  en,f)p  fal  met  alle  goeOtoilligljeib  u  al- 
tiibögoeDe  affectie  en  ionfte  betoncif/  enbemgeote* 
liiften  tot  u  becbinDen :  't  felbe  biDDen  u  ooft  De  .Sta* 
ten  «Oenccael  ban  i&eDeclanD  feec  ootmoeDelijft  en 

ban  ïDuitflanD  open/  Die  Dan  utoe  libecteit  enb?p* 
fjeiD/  D002  Den  onDecganft  en  cuine  ban  $ebeelanb 
fullen  ftcenften:  maec  fpDp  Ijaec  beljulpig/  fo  fullen 
3PDictoelDacD  eeutoiglyft  geDenften/  en  Dooglijft  u^ 
toeDcugbenpjijfen/  en  ooft  met  alle  Bate  macljt  utoe 
t^oogljeiD  /  Digniteit  en  toeecDigyeiD  befcDccmen  en 
beefteeftert/  niet  alleen  met  tooojben  maec  ooft  met* 
tec  DaeD.  ̂ >it  té  Ijet  boo^uaemfte  inbouDen  ban  Defe 
oratie  /  De  toelfte  top  ten  meeften  Dele  becbaeltïjeb* 
ben/  langecbanceeftbemcnmgetoaov  omtefto^tee 

te  mogen  5ijn  in 't  becDalen  ban  De  tceffelijfte  ocatie 
Die  De  hertog  ban  ̂ oullcn  /  becgefelfcljapt  metten 
^eere  ban  IDicffP  en  4l5eeftec  g|an  ban  Dec  3©ecfte 
uitten  naem  ban  De  Staten  <iBenecacl  op  Den  Sür* 
Dag  tot  5lluoDurg  in  Den  jare  1582.  geDaen  beeft/ 
Daec  ban  tap  teegelegenDcc  ti)D  becyael  fullen  maften. 

^>on  31an  fjaDDe  alDaec  op  Den  ïïijxbagooft  fnne 
<6eoeputcecDe  gefonDen/  Die  alDaec  bangelüftertfe-  3j" 
ftcce  ocatie  DeDenDoo?  eencn  ̂ >oct02  genaemt^aeft-  gjy, 
ftein:  Die  De  fafte  banton  ̂ oljan  becfeboonbe  /  en  tcnot 
fuftincecDe  Datmen  Den  €ertjöbcctog  iBatbiajJ  in  J«» 
geenDeclep  toyfe  boo?  <0ouberneuc  <6enecael  Der  ̂80?" ^eDeclanDen  mocljt  ijouöen/  noclj  Den  ̂ eece  Ddn  (Foi 
ftnte  5ClDegonDe  boo?  KaeD^yeec  Detf  Coninftg/  fu? 
ftinecenDe  Datmen  ïjem  geeiLauDientie  in  fulftec  c)ua* 
liteit  en  be[)002be  te  beclcnen.  |H5aee  als*  OP  't  felbe niet  en  ftonDe  beletten/  fo  becfocfjt  yp  coppe  ban  De 
ocatie  bj?  Den  ̂ eece  ban  3ïlDegonDe  geDaen  en  tüD  om 
Daec  op  te  anttooo2Den,  jKaec  De  i^eeee  ban3CÏDe- 
gonDe  en  De  anDece  <©efanten  ban  Den  CettoDccitog 
en  Staten  en  bonDen  niet  Dienfteïyft  om  alDaec  in 
queftie  te  tceDen  /  toic  boo2  <©oubecneuc  bel)002De  ae* 
(SouDen  te  tooien  /  Detoijle  fpfe  Daec  ban  geen  föecD- 
teciS  en  toilDen  maften.   ̂ De  ©ice-€anceliec  Dan 
IBapence  Beeft  uitten  name  ban  De  j)2incen  <&{$& 
teucsfen  ̂ eecen  tfïaDen  alDaec  tcgentooojDig  becga* 
Dect/  De||eDeclanDfe  <6efanten/  Den  <Êects$-ljecti3fj 
en  Staten  <6enecael  feec  beDanftt  ban  De  aenbieDinge 
en  pjefentatien  BenlieDen  geDaen  /  en  p2efenteecDen 
ooft  Datelyft  bunnen  Dienft  en  alle  bjicnDfcljap  toeDec- 

om/ becfoebten  ooft  De  geDane  ocatie  bp  gefcb2ifte  /  om 
Daec  op  naöec  te  letten  en  Delibececen.  <Cn  boe  toel 
Daec  boo?  Die  tyD  niet  beel  opgeDacn  en  toecDe/  anDece 
Dan  Dat  Daec  uit  gebolgt  té  Datmen  De  fafte  foebt  tot 
bïeDetebeleiDen/  Daec  toe  De  boo2f5^eecen  fcöenert 
genegen  te  3yn/  fo  toecDe  Dat  ten  minften  DaecmcDe 
getoonnen/  Dat  beïe  ban  De  boojnaemfte  ï^eecenfrt 
^uitftanD  /  De  gececytigDeiD  ban  De  Staten  ban 
l^eDerlanD  betec  begoften  te  beeftaen  en  totte  felbe  ge* 
neigt  te  jijn/  Dan  ooit  te  bocen  /  DocD  De  bjucytert 
en'tboo2beelDat  De  i^eDeclanDen  Daec  uit  ontfingeti 
toa^toeinig/  toant  até  De  Staten  alle  Daec  bolftb? 
Den  anDecen  fjaDDen  /  begonDemen  ban  nieutoe  b?e* 
DebanDelinge  te  fpjeften  /  fo  Datmen  met  alle  Die  gco* 
te  macy  t  niet  beel  uit  en  ceebte  /  en  Dat  De  Staten  Den 
ontbloten  ban  yen  gelD  enïjenfelben  in  Diepe  fcïjul* 

Den  Haften. 3©p  öebben  in  *t  elf  De  boeft  becy  aelt  /  Dat  Die  ban    Jl 
<02oeningenopfeftecenEanDDag/  De<0eDeputeeeDe  JJnf|' ban  Den<©mmeianDen  opDenSanDDagbecfcyijnen;  U\ 

De  gebangenbebben  genomen/  en  Dat  Deïleeceban  tufl » 
finte  SWbegonDe  en  ̂ octo?  cfHicafiusf  ̂ illa  alDaec  J*1 
gecommitteect  getoeeft  3ynDe  ban  Den  Staten  <6ene^  „(d. 
caelomDe  gebangenenteDoenontftaen/nietenbaD*  «n  j 
Denftonnenuitcecbten.  %l$  nu  De  felbe  f)uncappo2t  g 
geDaen  ijaDDen/  DebbenDe  €ect0bectogin§atbia?sen  fw 
De  Staten  <0enecael  becfcljeiben  b?ieben  gefcy2cben  *t 
aen  Die  ban  doeningen  infabeuc  ban  De  gebange*  9Ê 
nen/  op  Datfe  De  felbe  ontflaen  en  toeDecom  in  b2pïjciD  lar! . 
(tellen  fouDen/  en  baec  gefcBillen  met  recfjt  af  Doen  Ia- 
ten/  Docö  bet  i$f  te  bcegeefg  getoeeft/Doclj  3ijn  becfebei* 
Den  boo2(Iagen  om  te  beceenigen  geballen/Dan  fybben 
malftanDecen  fo  niet  nonnen  beeftaen  Dattec  eenigfjeiö 

geballen  té  /  elft  te  feec  op  fnne  geeecfjtigyeib  ftaenöe. 
^en  7  5feb2uacp  1578.  té  opten  naem  ban  Den 

(«Eectéycctog  Höatftiasi  en  Staten  <0enecael  uit  ̂ nt^ 

ban  gcüeelDecDeeten/  toant  Oelpt  gpftun  luiDcnm  toecpengefcB?ebenaenDeï!eaeetDec^enaDmnuftr^ 



*7*v 
mf,  öe  De&benbe  fo  ben  amlanben  /  baer  öp  30  be  felbe  be* 

!  rto 3  iaften  /  ten  balf  baflen  ( bat  toa$  Doen  Den  1  ?  Jifêar* 
;  §*  tp)  ftace  <0ebeputeerbe  albaee  te  fenben  mctboluo* 
lraf,c'  men  maebten  procuratie/  om begcfebillen  fomma* irfe&fr  rte  geijoo2b  Oebbenbeje  bcrb?agen  en  Determineren 
{ J  Mi  bp  toienöclijBe  onbctfjanbclingc/  of fto2tc  abminiflra* 
,?noe,  tie  ban  rcetjtïU^efgelijBs*  i£  aen  be  ,§tab  mebege* 1  i3cn  fcö?eben  /  en  bat  mibbelretijb  be  gevangens  mocljten 
Wf  gerelarcert  toerben/  tenminflen  onber  cautie,  gfu 
fatau  Dcn  M<f  am  ben  <0mlanben/  flonb  bat  31»  nieten 
Ettü  fouöen  latente  compareren/  'ttoareofbeoittflaging 
|nac"r'  gefeïjiebtoare/  banrnet/  bocö  bien  b?ief  toa^bpbie , ,  je  ban  be  ̂ §tab  mebc  opgeb?oaen  /  feggenbe  fp  toaren 
icfttcn  mebc  Staten  bande  <0mlanben:  mibbelretijb  toaf* 
i üim"  Ü5".?in??a8 opJ*et <8.taö0utjEf te <02oeningen uit* 
lltoC' 

liöete 

11  gen. 
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$Ct 

cefcf)?eben/  toaer  ben  gebangenen  peeren  boo2gc 
bouöen  iov  bat  alfo  tie  ban  be  ,§tab  flebegtotber 
teicnofcfjap  en  eenb?acBt  geneigt3ijnbe/te  b?eben  toa* 
ren  be  aengeboubenc  perfonen  te  relateren/  om  op 
ftarereere/  troutoe/  gelobe  en  fjanbtafïinge  te  mo- 

gen toefen  binnen  berboo?f5  fïab  enfiareöuifingen/ 
mits?  bat  ban  toegen  tie  ban  be  «©mlanben  eerflen 
alboren  binnen  be  felbe  flab  fouben  berfcljijnen  eenige 
b2cöc-liebenbeluiben/  met  genoegfame  procuratie 
en  bolf  e  macljt  ban  toegen  te  gemene  ingefetenen  ban 
be  <ömlanben/  om  met  bie  ban  bcr&tab/  bebiffc-- 
centen  en  gefcfnllen  /  tuffcBen  &tab  en  3£anben  f  toe* 
benbe/  ten  beften  te  mogen  berflaen/  en  fo  berre 
Öetmogclij&toarc  te  toerfjanbelen  en  neber  te  leggen/ 
toelfte  boo2fcl)2eben  b2ebe-liebenbe  perfonen  tie  ban 
be  (lab  beioofben  bp  gelijae  ecce/troutoe/  gelobe  en  eer* 
biebingc  met  banbtailinge  onberftinbert  en  onbefclja- 
bigt  in  en  uit  beboo2f3  <§tab  te  mogen  treeften /tocl; 
berflaenbc  bat  in  gebalïe  batfe  binnen  ben  tjjb  ban 
aclu  bagen  niet  bjucbtbaerö  en  fionben  uttreebten/ 
tat  alö  ban  pber  ban  partpen  foube  blijben  in  fijn  ge* 
Deel/  enbe  aengeljoubcn  ooft  alle  te  famentoeberom 
ontoeigcclijft  gaen  fouben  /  ter  plaetfe  baerfe  alö  boen 
«etoaert  too?ben.   <©aer  op  bie  ban  be  «©mlanben 
boen  albaec  3ijnbe  nebben  geanttooo?b  /  bat  fp  tot 
Derfcfjeiben  tuben  ficö  in  tyienbfcbap  of  incecöter- 
boten  Dabben/  en  ban  Derten  geneigt  toaren/  geuja fptoelbertoont  Dabben  in  ben  tijbbanberebolteber 
folbatcn  /  fp  ber  <§tab  Dabben  aengeboben  om  ben 
geinenen  noob  af  te  toenben/  üeiber  bpanben  tegen 
te  flaen/  ficb  ffamen  berbonben  lijf  en  goebtotbcn 
uitterfren penninft  bpben  anberen  optefetten/  enbe 
gueflien  beiben  ftocbenbe  onberft02t  een  pber  in  fijn 
recljt/  tot  fefteren  tijb  uit  te  (lellen/  om  baer  na  bp 
bJicnblijfte  banbelinge  of  reeftt  öengelegt  te  mogen 
tooiöen  /  berïjalbcn  nu  ooft  in  meninge  toaren  /  be  ge* 
fclnllen  fo'tmogelijft  toatfintaieubfeDapfjen  te  leg- Qtn  1  boel)  bat  begebangene  eerfl  toegelaten  toerben 
op  baer  eere/ gelobe  en  Oanbtaflinge  loötegaen/om 
metrerfciterabbijo'uitbcn  Hanbe  10  of  12  met  ge- nocafame  procuratie  te  befclmjben/  en  fobebzieiïb- 
febap  ( betf  <0ob  berljoebe )  niet  getroffen  en  aonbe 
tobben/  fiat  ban  bet  bcbel  beö  «eertööertoge  |Ba^   s  Ul       , ,uyM1..:!l,.,., <,.„,  ,     P tbtaö  en  Staten  ̂ 3eneracl  moebt  na  gebomen  en  bol.  tfebjuar»  ïjeeft  men  be  S  oeninn 1?  Zm^  1  Z 
mmmten/  fo  tod  ban  berelacatie/  m  banbe  SStteiKctöï e«g?  %^t$gmm£ 

bie  toertiflinge  niet  te  toeten/  raeb  nocö  oaeb  toe  m geben  nocD  gefp?oaen  te  Ijebben/  en  baer  ban  niet (ban  int  ber  flrate»  gerueftte)  te  toeten/  pjotefïeer* ben  ban  alle  bloebfto2tinge/  fcbabe/Ijinbcr  en  ber* oerf/  fopemanbiSoberaomen  moeïjte/  ficlj  nocber? btebenbe  /  na  relaratie  be  fahe  bp  bjienöfr ijap  /  0f  up 

IDiS?^"  San  r£cfttc  ̂ u  ïcO0en/fo  't  niet  mogelijn  en toare  met  bjtcnbfcoap  /  $c.  3Bat  nu  ban  tit  geniete 
te  moest m/  fotoa0toaeracfjtig/  battotBinfum bpeen  bergabert  toaren  getocetf/  na  f)et  bertreh  ban benj|eerenban  2Blbegonbc  en&iüa/  in  be  Dutfmge ban  €rmleg  €ufum/  3©igüolt  ban  Cufum  $cere ban  Spenoo2t/  ̂ apc  iBanninga/  €pfa  giaroeö/ 
go&an 1  porentgicnef  /  kliert  eaiainga  /  ̂igbolt  ***** 

^SSSSSSStL  fan^ctnPrcl)e/  Umi  Cammen  JJ» 28SPWS^W,I*/  *****&  anbere/  en  ioalbaer  Sam 25artbolt€ntenj0?gecommitteert  om  iz  ©aenbclen  «mS* aneebten  aen  te  nemen  /  om  be  gebangenen  baer  Ö002  ̂ f  ̂ P 
föutnber.  25artfiolt  ̂ ntenöbefecoinmifTie  hebben* be  onberteaent  bp  be  boo2fcD2eben  ©eere  ban  Bpe* 
noojt  / ftëannlnga  /  3fargeö  en  ̂ oorentgienö  Ajeeft terflonb  beginnen  bola  aen  te  nemen.  <£n  niet  tegen* Oaenbe  bat  ̂ opman  folter  ̂ egeman  opteBelu* 
toe  /  baer  &P  lag  met  fp  ©aenbel  DefcDanfct  tegen bc  ̂oogbuitfe  leggenbe  in  v^ebenter/  een  beel  ban 
fnn  bolft  Oabbe  boen  bertrecacn  /  uit  bien  be  bergabe* ringe  fonber  bebel  ban  be  generale  Staten  gcöaen toerbe/  boe  toel  men  feite  bat  fijne  commiffie  ben 45me  ban  25ofTu  getoont  toa^/  tie  te  felbe  00b  foube öebben  laten  fienaenben  P2inccban<0rangicn/  en baer  opboo?  anttooo2be  fjabbe  gegeben/  men  foube Jntentfbeanecfjten  laten  acnnemen/  men  falfe  boen mee  nocö  toel  ban  boen  bebben:  ooa  Dabben  biebait 
^tool  be  felbe  ben  pa$  getoeigect/  noebtanö  beeft €nteng  mettet  aennemen  boo2tgegaen  /  en  is  met  ee* 
ntge  tcoupen  in  5feb2uario  gebomen  na  be  «tëmlan* ben/fjebbenbe  bocfj  meefl  niet  ban  ongetoapent  of  ftalf 
getoeertbola.  <fcen  16  tfebnmp  3ön  tie  ban  «320e '  m  batt mngen  met  omtrent  800  b02gcr$  uitgetogen  na  3fif*  ̂ oc' 
fen  /  baer  omtrent  26  ongetoapenbe  ftriiofTuiöpn  ̂ "f " 

2<j  gearegen  (beanbere  ontquament)  toelae  neban-  ****** 
gene  3?  binnen  ber  ̂ Stab  b2acljten/  en  terflonbbe* <ei,ren^ ben  ejammeren/  onber  toelae  gebangenen  ooh  toa* ren  ̂ utmer  ölger  en  ̂ ierb  Ruigen/  uitte  beften* teniffe  ban  ̂ ierft  Ruigen/  bernamen  3P  ban  toe <£nten*  fijn  commifTie  ïiabbe/  en  alle  fijn  fecreten/ Hoe  flcrabp  toaö/  toie  bp  tm  toaren/  entoatfiiit boomemen  toaö.  ̂ en  1 8  nebben  tie  ban  Woe- mngen  op  ten  naem  ban  be  ̂ tabbouöer  en  ©ooft- mannen  ban  <62ocniugen  een  placcaet  laten  uitnaen/ 
baer  m  3P  2&artljelt  €ntenö  en  alle  fijne  aenbange* ren  bedtlaeröen  boo?  bpanben  betf  Coninr  en  ber 
fiab  ban  doeningen/  bcrnlaerbenenbeiaftcnbe  UU betegen  te  flaenenuitbetBlanb  te  toeren  en  beren/ 
en  bat  fpte  gene  tiefe  gebanbelijb  ftonbenhrngen/ 
fouben  leberen  m  ber  J&ooftluibcn  Oanben.  ̂ en  i9 

anöere  pointten.  9illö  men  nu  bafl  in  tefe  banbelin* 
getoaö/  quam  baer  een  gerutbte  bat  be  ̂eereban |Bpenoo2t  en  eenige  anberc  «Êbelluiben  uitte  <8mlan- 
bcn  25ertholt  €ntenöban  iBentfteba  baren  Eanbf. man  bebel  gegeben  babben  om  folbatcn  aen  te  ne* 
men/  om  tie  ban  doeningen  te  bebtoingenbege* bangenen  100  te  laten/  en  tegen  be  flabteoo2logen  / en  bat  ijp  met  etlijae  febcpen  bol  aneebten  aen  ben emianocntoas  gebomen/  bit  gerutbte  toatf  tot  een 
meetbcc  beftoaringe  ber  gebangene  peeren/  toant l)octoel5p  fobaflenfcfterp  betoaert  toerben/  batbi» 

flersf  een  oratie  beben  om  be  burgercu  moebtema* 
hen  tegen  25artöelt  €nten$f  /  'ttoela  gebaen  3ijn* be/  3ijnfe  baer  na  flerb  omtrent  ^00  man/  ber* bcelt  onber  fes*  tëenbelen  boderen/  baer  onber  ook 
toaren  eenige  fol baten/ en  onber  anberen  mebeöop* 
manj§toertgen  ban  .Stcllingtocrf/  en  gfacob  ban  ®meit Bmftenburg/  babben  ooft  bp  Oen  bijf  of  feö  fluc^  «nrcnj 
feen  grof  gefefwt  /  en  togen  fo  na  be  ̂ entc  en  b,urit 
boo2tsf  na  öoebecben  /  baer  3P  toiflen  bat  €ntentf  ££!?' na  toe  toaö  met  ontrent  120  man.    ̂ nten^be* 
gaf  ficl)  met  omtrent  75  man  op  't  §uie/  te  anbec    - 

Snh IffltST^ ]?lMi  m*ïmn  Mcmt/  bc  l  tm  W™  W  Oelieel  niet  fSto  tïï$Sm TfSS wi?2  m rbu  2ccucetc  bo1  rumoccö  /  **  ̂   moto»  ban  doeningen/  bijf  mijlen  ban  Woenv 
5SS2L,tetiffiÏÏtl5tee,,tete^  öCÖWieSé   bijf  mijlen  ban  Olbenfcel  / '  en  bh   bati ,Sl 

^n^/«S^ÊSïte^^rt  ^  alle  men,    fe  te  Ijouben  of  toeer  uit  te  bieten/  toant  na  bet  jaer fcnenenbppare  &oogfte  faltgDeib/  eereeneeb/  ban  |  i536.  battet  bp  ben  <©eibcrfen  «$2011  ̂ elbacl)  aen X1*  uee]#  IRmmm  <0coj* 
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Coebcr? 
Den  toert 
oticige^ 

geücii nrti  De 

4Bjoe* fafngntf 

en  2Bar» 
tfidt    v •entend 

tacrb  ge» 
bangen. 

beüan 

Umncn» burg 

ff  cl  t  tot 
Igarlin* 
gen  efii üientoea 
©,;o|t 

op'tfea» 
fteeï. 
Ü9  fenö aenDie 

ban 
«B?oe* 
ningert 
in  faoeut 
ban 
SSartfjelt 
<2iueng/ 
en  De  ge 
bange» 
nea. 

&mM&ttietih/  oeg  &cifcr£  gtabBouDer/  ober* 
Scöctt  toa?/  fo  baDbetbe  Comnb  mj« 

fliebten/  fo  battet  niet  öan  Ijct  blote  butë  en  toa£/ 

mant  De  gracfjten  toaren  b?oog  /  fo  ̂«et  te  bectoom 

oerren  toas  Dat  ÖP  Bern  baer  op  begaf  en  n  e  Mie  Jee  en 
habbetconttoijben/  nabemaelDP  foftoab  toaov  De 

&?oemnsee$  nuamen  baer  toog/en  €ntem$  gfel t  baer 
fcliermutfel  tegenov  en  baer  bleben  etlijbeboobban 

betöen  fijben/  en  onberanbere  een  ban  intens  1» 

ö:tgö7  get  fort*  toerb  opgecifebt/  «enten*  toilbent 
tanoee  bouben/  Dan  fijn  eigen  bolb  b?eigbenDenuc 

bangen  fobp  'tm'cten  toilbeobergeben  /toant£et  met 
boubacc  en  toaov  Dan  <£nten$  Babbe  Boop  ban  om- 

fee  te  toerben  /  boo?  Den  ï|eer e  ban  $penoo?t  /  De  toel* 
be  met  fiipperba  /  ïBanninga  en  I&orentgiens 

meenben  metten  ©?etoolberg/itangtoolber0/3I>uicf; 
toolberöcn^amfterS  /  Den  4B?oeningerg  gebolgtte 

hebben/  Dan  De  <©amfïerguitb?efe  banbe«3?oentru 

gertf  toefen  $uenoo?t  af/  fo  Dat  De  boeren  met  op  De 
been  toilbcn.  €nten$  alfo  gepoft  3ünbe  Doo?  fijn  eigen 

bom/  gaf  fjettjntëop/  mit$  conDittenDatmentjem 
met  De  anbere  gebangene  in  be£  ïïaebg/en  met  m  oer 

bo?gcren  banben  fonDe (teilen/  'taccoo?t  toerbe  ge* 
tcbent  bP  3litert  ̂ tünga  fiaeb$B«e  /  Die  ban  toegen 
Den  ftacb  mebe  bp  De  erpebitie  toa$  gefonDen  /  en 
ban  leeman  Coninb  hopman/  en  meDe  bp  ̂ ^ 
tbclt  €nten£.  ̂ efen  niet  tegenjlaenbe  /  Babbent  De 

^opïuibenguaeb  genoeg  De  gebangen  tebefetjetmen 
booj  De  boderen/  en  bpfonber  25actïjelt  €nteng  baer 

fp  cenen  fonberlingen  baet  op  Babben  /  en  totlben  pem 
tïific&en  toegen  boobflaen/  met  Bern  toerben  gebp 

gen&cljelto  gjargess/  3[acob€nten0/  «Sobectban 
©iocmenbael/  €gbert  <entengs  en  eenige  anbere.  ̂ e 

<i3:oemnger$  togen  mette  gebangene  na  <0?oenm; 
gen/baer  5P  Den  %^n  binnen  quamen/elb  liep  utt  om 
Denluibcntc  fien/  en  bet  fcljeelDe  toeinig  bebo?gerg 
babbenfe  noeft  D00D  gefïagen/fp  mollen  beel  fpijtö  ban 
De  bo?gecen  Iijbeneeefpopte  gebangemfifeouamen. 
<©e  <©?abeban  ftennenburg  toass  te  befer  mb  te 

©arltngen  in  ©2ieu*anb  op  't  bajteel  Dat  Doe  nocb  met 
en  toerDe  geruineert/  baer  toasf  Den  ̂ ?ofl  peter 
^tcbinga  ge(ïo?ben  /  in  plaetfe  ban  Den  toelfeen  Setv 
nenöurg  fielDe  gionnei;  l|enribban€>benb?uggeecn 

€Delman  ban  p5ccljelen,  Jgiec  breegDe«6?abetU' 
Dinge  ban  De  gebanbeniffe  ban  25ertDelt  €ntenö/  ban 

eenige  goeDgunflige  ban  interns  uit  De  <©mlan* 
Den:  toaecortiDe<0jabe  committeeuDe5laricbtïl|ot' 

tinga/  Dien  ï)p  fonbaen  Die  bankleningen/  DeDe 

baectoaerfebohtoen  Dat  De  leereban25illpbanme^ 

ningetoaö  alDaerbolftm'tïanDtebjengen/  Datfe 
Daecom  goeDe  toacljt  en  toefiebt  fouDen  fien  tetjou- 
Den/  op  Dat  W  niet  tot  fienluiDen  acbtcrDeeïmten 

recbteDe:  boo?toenDe  boo?tsS  alle0  DP  bonDe  tot  be- 
IjouDinge  ban  De  gebangenen  /  fuïr  Dat  Doo?  De  m* 
tecceffie  ban  Den  boo?fclj?eben  <©?abe  en  op  bope  ban 
Dat  Die  ban  Der  ,§taD  en  ©mlanDen  tot  bereennv 

ginge  bomen  fouDen/  De  mee|te  DebigbeiD  toat  flti^ 
De/  toant  De<02oeningers$  feer  gebeten  toaren  op  De* 

felejlegebangenss/  Diefeal  toilDen  omgeb?acbt  öeb; 
ben  /  fo  Datfe  in  't  eerde  feer  groot  perijbel  liepen  /  en 
boo?nementUjb  fjaDDen  fp't  feer  Deftig  op  25artDelt 
CnienjJ  gelabcn. 
^en  19  5feb?uarp  toefenDe  Den  Dag  Dat  Dte  ban 

«doeningen  uit  trocben  naer  55artbelt€nten^/  fo 
öabben  De  <0eDeputeerDe  in  De  (DmlanDen  een 

Üwtcf  gefcb2eben  geDateert  ten  felben  Dage  tot  aBint^ 
fum/  ontJcrtebentïBigbolt  ban€ufum/  <eifog!ar^ 
ncö  en  BulD?icb  «cufum/  aen  Den  Staten  Der  <£>m- 
lanDen/  om  te  beraeD^agen  toatmen  Doen  fouDe  t& 

gen  De  ongeregeltbeiö/  boogmoeD  /  en  toeberfpannig- 
bciD  ban  Die  ban  <0?oeningen  gepleegt/  tegen  alle 
reebt/  bletnacbtinge  ban  DeConinbbjbe  jDaieftett/ 

en  Den  (©oubemeuren  Staten  <0enerael/  in'tacn^ 
bolDcn  en  app?cbenDeren  ban  De  ̂ ?elaten  /  €De- 
lav  (je.  om  te  berfcbijnenten  ̂ Damme  op  toebomen- 
Dc&atcrDagDen  2%  Jfeb?uarp  1578.  <©pDenboo?^ 
fetocben  % anDDag  3ijnDer  bijf  geo?Donneert  /  om  Die 
ban  <02oenmgenacn  tcfeggen  en  te  berblaren/  atë 

Dat3n0etbrijgö-bolb  niet  Dan  Dcfcnfibeaengenomen  ®* IjaDDen  :  niet  om  Die  ban  doeningen  eemgfinsf  te  ]mti 

befcbaDigen/  maeromDegctoelDentegcnotjarei)?i-  goune 

bilegien  af  te  beren/  Dacr  ban  3P  boo2  <6oD  en  alle  «« 
menfeben  p20tefteerDen  anDerss  niet  geDacbt  tebeb?  taiU 
ben  /  al$  meDe  om  't  b?eemt  bolft  uit  ïjet  3lanD  te  Ijou?  ©amn; 

Den/  begerenDc  De  (tab  fouDe  bare  bo?geren  ban  De  «««1 

belegeringe  ban  CoeberDen  afbo?Deren/  fo  toilDen 5ri*' 
3pDateltjb25artbelt  €nten0en  anDere  Doen  ber  tree* 
ben/  Datfe 00b te  b2eben  toaren aebterbolgenDe bet 

fcb?ijben  ban  Den  €cit$bertog/  bare  bolmacljtig^ 
De  tegen  balf  baften  af  te  beerDigen/  omDequefïien 
en  gefcbillen  bet  toare  met  b2unDfcBap  of  reebt  te  ont^ 
fcbeiDen  /  bo02t.ö  00b  te  fiellen  eautie  boo?  50000 
gulDen  of  100000  gulDen  of  meer  totDeö^taD^ge? 
noegen/  en  ficbal0b?eDe  lief-bebberen  te  reguleren/ 
mits*  ontflaenbe  De  boo?f3  gebangene  gelaten  en 

CDelen/  begerenDebier  op  onbertogentbjb  anttooo?^ 
De/ de.  |BaeromDatfetijDïngebregenDat25ertbelt 

o^nten^al  gebangen  teaö/  foenDo?(lenDefebijf<i5e^ 
committeerDe  niet  binnen  doeningen  bomen/  b?e* 
fenDe  00b  boo?  aenïjouDinge/  en  en  3ijn  niet  naDer  Dan 

boo?  Depoo?te  ban  <©2oeningen  getoeefi/  enberne^ 
menöe  De  grote  onftelteniffe  DteDer  in  De  (tab  toa0/3ÜH 
toebcrom  getogen. 
^m  ̂   1  f  eb?uarp  baDDen  De  ̂ ooftmannen  entn^    #, 

gefetenenban<©2oeninneneen  manbaet  uitgegeben/  jaftii 

Daerin3»ï  De  felbeban  fepenoo?t  noemen  p?incipael  ™*: 
©ooft  en  Auteur  Der  opgctoo?pene  /  fcDitien  /  femopt-  niï» 

acf)ttge  geefïen  en  onb?eeDfame  perfonen  /  Die  De  ̂ ta-  tegen 
ten  Der  €>mlanDen  op  mo?gen  ten  3&am  berfcb?e*  Jf0"0?f 
ben  baDDen/  omalDacrmetlofe/  binDerliftige/  bo*  %mi 

fe/  ohtoaeracljtige  p?attijben  en  boo?geben  De  Staten  öag. 
Deö  aanD0teberleiDen/  bebelenöe  bp  flraffe  ban  lijf 
en  goeD  en  bp  batelijften  b?anD  /  op  DcjS  boo?f3  €ufum 

Keere  ban  J5penoo?t  noclj  fijn  complicen  berfcb?ijbtn^ 
ge(al0  toefenDe  tegen  <aoD/  DenConinb/  De^taD/ 
en  Der  EanDen  b?pbeiD)  te  erfebijnen/  Dan  De  felbe  utt* 

fcb?i}bec0  gebanhltjfe  te  nemen  en  in  baren  Danben ober  te  leberen»  r  w      ■       ■ 
me  ban  <©?oeningen  baDDen  00b  Den  18  3peb?ua*pat 

rp  een  SanDDag  befcb?eben  binnen  <©?oeningen  op  't  gj» ItaeDöuisS  tegen  Den  felben  22  feb?uarp/  Dan  Daer  a 
ciuamenDer  toeinig  /  alDaer  toerDe  feer  cjualijb  gefp?o^  m. 
ben  op  De  nieutoe  <6eDeputeerDe  /  Daer  toerDe  00b  ge*  m 
lefen  De  bebenteniffe  ban  3Mrb  Ruigen:  Die  ban  De  ̂n, 
ftaD  eifebten  ban  Die  ban  De  HlanDen  een  categorijb  &aer 
anttooo?Deof3PftcbbpDieban^penoo?t/  aKanmn*  JJ 

ga/  3!arge0/$ c.  of  bp  Die  ban  De  ̂ taD  toilDen  bou=  wn Den/  Die  ban  De  ïanDen  ercufeerben  ben  Daer  op  te 
anttooo?Den  op  baer  blein  getal  /  fo  Dat  Daer  een  nieu 
manDaet  uitgefonDen  toerDe  en  berfcb?ijbinge  tegen 
Den  %6  5peb?uarp  /  ten  toeibcn  Dage  benluiDen  De 
boo?fcb2eben  b?age  ban  Die  ban  De  (laD  boo?geflelt  W 

Daer  op  fp  fcb?iftehjbe  anttooo2De  toilDen  bebben  / 
Die  Daer  op  Dan  boo?  anttooo?be  bebben  gegeben  /  Dat 

3PbelangenDe  fyt  aennemenDeiS  bnjgssbole/  'ttoelfe bp  De  i^cere  ban  ̂ penoo?t  en  fijne  complicen  geDaen 
toajs/  genetoctcnfcbapnocb  benniffeïjaDDen/  nocö 
Daerom  geb?aget  of  iet  bp  benluiDen  geconfenteert 

IjaDDen  gebaD  /  gebjb  3P  00b  alsS  nocb  niet  en  confen* 
teerDen/  en  bp  al  Dien  Bier  namaelg  eenige  aenne^ 

tninge  of  inboeringe  ban  fulber  brijgsi-luiDen  uit 
braebte  ban  De  borigee  of  Diergelpe  commiffie  ge* 

fcDteDe/De  felbe  toilDen  3p  met  Die  ban  Der  (laD  alss  bp; 
anben  met  bolDer  maebt  /  lijf  en  goeD  /  Belpen  toeDer* 

fïaenen  beren,  mt  toerDe  bp  De  p?efente  tutte  Ean* 
Den  onDertebent:  nu  toilDen  3P  DeöuenDatDegeban* 

gen  p?elaten  en  Abelen  Dit  meDe  tebenen  fouDen :  al* 

fo3ijnfebpbe  gebangenen  gelaten/  Daer 3P tegen  fet* 
Den  Datfe  in  perijbel  toaren  getoeeft  fo  3Pbat  niet  en 

baDDen  toillen  onDcrtcfeenen/Datmenfe  meDeaenge* 

BouDen  fouDe  bebben/D?eigDen  ooft  nocb  ©artbelt  <£n* 
tensfen  fijne  meDe-gebangenen  te  Doen  ontboof  Den  fo 

3P  niet  metten  anDeren  en  acco?DeerDen.  ̂ egeban* 
gene  peeren  bebben  niet  goeD  gebonDenDe  felbe  acte 

alfo  fimpelijb  te  onbertebenen  /  maer  fielben  baer  een 
acte  apart  onDer/  mBouDenDe  Dat  3P  op  «  poo?g 

pomttcn 

, 
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poincten  niet  entelijft  rcfolber?n  en  ftonöcn/  boo?  en 
aleer  5?  ban  bare  gebanfteniflfe  ontflagen  toaren  /  be* 
loof  De»  en  beftenben  nocDtans  tottoat  tijben  3P  ban 
BacegcbanftenifTegeb?rjt  en  ontflagen  foubcn  toefen/ 
betöe  bc  boo?fcft2eben  poincten  metten  anberen  ï£ee* 

fi^ban  rcrt  e0  ©?uribeh  ban  ben  <0mlanben  bobengefebzeben 
rSS'  GanfdJ  eti  gebeel  te  toillen  banbftaben  en  bolboen: 
t'rfoe»   als?  baer  na  die  ban  ben  Eanbe  fecr  cmjlirj  bjongen 
Jlöe    om  be  gebangene  peeren  lotf  teDebüen/  fo  fjebben- 
J;J?*    fe geanttooo2b  batfe 't  felbe  üp  ccqucflc  berfoeften fou* t:gc^    tien/  be  reguefletë  ben  28  jpeü2uarp  obergelebert/ 
mene  bacrop  biebanbe&tab  Deüücn  gcafutooo2b  bp  8*s 
men.  fCö?ift  /  in  cffecte  bit  nabolgenbe.    ©at  be  &tab (lebe$  niet  anber.tf  en  bcgeerbe  ban  be  nueftïen  in 

b?unbfcbap  Oen  gelegt  te  mogen  toD2ben  /  bat  bic 
acnljolbinge  alleen  gefcöiebtoag  om  openbace  Krijg 

*m>  en  oo2log  te  becfjoeben/  baer  toe  roiaboitüanaru 
fum/  ̂ .jfêanninga/  darge.07  g.  ̂orentjentf 
met  Dare  aenDangerg?  (lebcg  gearbeib  Dabben/  ficö 
«Bcbeputeerbe  ber  <@mlanben  noemenbe  /  ($c.  en  bat 
om  te  ft  omen  tot  een  goebeb?ebe  fulfte  en  alleanbc- 
ce  <0ebeputeerfcDappen  bier  beborentf  bp  ben  b?un* 
öenbanbeOmlanbeneenigfiaö  geconfenteert/  eerfl 
gereboceert  /  gecafleecten  te  niete  gebaen  toerben/ 

9C$ 

liöie 

de,  en  mede  believet  is  datdeaengeholdeneder  Om-i 
landen  gedurende  de  communicatie  en  verhandelin- 
ge  gerelaxeerc  en  ontflagen  fouden  worden ,  onder 
conditien  in  fchriftelijke  acte  vervatec  ,  belovende 
daerom  wy  ondergefchreven  ,  en  nemen  aen  mitf- 
defen ,  famptelijk  en  elk  byfonder  >  by  eere ,  trou- 

we en  gelove  ,  fampt  verbeurte  onfer  goederen  of 
genoegfame  borge  daer  voren  te  ftellen  ,  geduren- 

de de  voorfchreven  communicatie  en  verhandelinge , 
indevoorfchrevenStadte  blijven,  en  buiten confenc 
en  bevele  des  eerbaren  Raeds  voorfchreven ,  daer  niet 
uittetrecken,  en  fo  verre  niet  vruchtbaers  (dat  God 
verhoede)  uicgencht  mochte  worden,  dat  wy  als  dan 
alle  te  famen,  wederom  ongeweigert  fullen  gaen  ter 
plaetfe  daer  wy  nu  elk  bewaert  werden.  Actum  den 
28  February  1578.  en  is  by  hen  allen  onderte- 

kent. <0ob  mebe  Dn  SCfinga  €ntcn£  be  bjoebcc 
ban  Bartftelt  €nten£  /  en  boben  biennorb  bpëop* 
pe  öfftentf  m  bo?ge  boo?  fijn  f toager  Stfinga  <£n* tene\ 

]VT  ̂cc  alf°  Winga  <£nten$  om  alle  be  gelebene  in*   ©e  g*. 
xjucienen  inbignatien  altemet  onberbulbig3ün*  *mmi 

fiora< 
tt:ti 
teutte 
tuöe 

-           .  *e  I  «nige  Deftige  tooo2bcn  Dabbe  gefp?often  /  en  be  ffiTï? 
atebptjjben  be$  43?abenban  SCrenburg  anno  1560  I  MW^cbengebangene  bpben  anberen  fatenetenbe  ©mian* 

Detabonbmael/  na'ttoelï^nelftameenben  tegaen  *«»»»«' 
na  Dare  Duifingen  /  of  gctooónlijfte  Derbergen  /  bk  £$*?' baer  geen  Duifen  of  bjienben  Dabben/  fo  3tjn  baer  !öUitöc 
eenigebicnarenin  genomen/  fo  3ponber 't  befte  ban  scöau* benabontmael  toaren/  enDebben  Wtnga  €nten$ÏÏ£ 
»it  Den-luiber  gefelfcDap  toeg  geftaelt  ban  ber  ta*  Bcn/mrr# 
fel/  en  geb^acDt  in  be  gebanftenifle  biemen  noemt  wöbmbe 
Det  «gcDoenmafters?  gat/  en  baer  na  lange tijb  ban  Mg* be  eene  gebanftenifle  in  ben  anberen.  |Ben  meent   mem 
bat  bit  gefcDiebc  om  batfe  fo?ge  Dabben  /  bat  DP  met  &k™$ 
fönebo?tDoofbigDeib  en  DaeftigDeib  be  b?ebe  Danbe^  J^u* 
ïinge  foube  af  fp?eften  /  baer  na  3tjn  be  anbere  elft  geil 
na  Duisf  of  Dare  Dcrbergen  gegaen  /  Jgenricusf  Hant* 
fen  3Cbttot  ̂ eltoeert/  toass  feer  ftoaft/  en  gfan  te 
3tolltim0  ftonbe  geen  bjjf  of  feg  paffen  berre  gaen 
fonber  Douben/  en  bit  ban  toegen  be  ouabe  geban* 
geniffe. 

©ie  ban  ber  flab  doeningen  Dcbben  aen  Ue  ban 
be<©mlanben  gegeben  bit  nabolgenbe  Jüenberfael. 
r\  Ie  van  der  Stad  gefien  hebbende  de  voorfchre-  gj«rt)ep 
-^ven  antwoorde,  verklaren  dat  fygantfchernfle-  faclban 
lijk  gefinnet  en  geraenct  waren,  fodanige  invoerin-  Me  öt>n 
ge  van  krijgs-volk  en  andere  diergelijkevoorgemcn-  ̂ „g^, 
tioneert ,  met  den  vrunden  van  de  Omlanden  in  alle  nen  Dm 

manieren  te  helpen  wederftaen  ,  en  mede  na  behoren  ̂ ntlan* 
uit  te  keren  :  totoorcondedes  voorfz  Stads  fignet  hier  g^e„^ 
opgedrukt  den  6  Marty  1578. 

T\  ̂   booifcD^eben  peeren  gebangenen  nu  altotë   ®tw 
-Ly  piobifionelijften  ontflagen  5ijnbe  /  mocDten  nu ranen 
alle  be  (lab  boo?  gaen  baer  Det  Den  geliefbe  /  bocD  «Tim 
fonber  getoeer  /  maer  niet  buitm  ber  poo2ten.  genn* 
©oo?tie?  too?ben  acDt  gecommitteert  ban  ben  Etan-  ,enhbJ!^ 
be  om  beneffenö  be  gebangene  /  met  acDt  <©ebe-  r,u{|?JJn puteerbe  ban  ber  ̂ tnö  te  Danbelen  tot  ivebc  en  bc®m> 

flicDtingeber  gefcDillen.  <©efe  Debbenben  5  flfêartp  ,anJcn 
boo?  eer|t  ten  beiben  3Üben  gep^otefteert/  bat  fo  be  e^%m boomoembe  bmnbelpfte  Danbel  tot  geen  bolftomen  <a»;oc* 
effect  en  guame  te geraften/  enbe  fafte  ten  beiben  3p*  n(r,*m' 
ben  in  geen  bmnbfcDap  afgeDanbelten  toerbe/  bat 
ban  alle  tooo?ben/  fcD?iftenen  Danbelingentcn  bei^ 
ben  3ijben  gebaen  /  geen  ban  bci^  partpen  namaeltf 
in  fijnen  recDten  p?ejubicaOcl  of  nabelig  foube  fön 
en  altf  ongebaen  gcreputeert  toerben.    ldo?bers( 
bat  alle  refifïentie  ban  jufïitic/  getoelben/  batelijft^ 
Deben  /  met  fampt  be  gepafifeerbe  commiffie  en 
baer  op  gebolgbe  inboeringe  öcjbè  ftrijg0-bolft0  / 
lik  ban  ber  ,&tab  boo?  bitmacl  aen  een  3übe  ftth 
len/  om  tot  gelegenber  tijb  Den  te  leggen  en  te  ber* 
gelijften  :  fobangelijftenbieban  be  Sanben  aen  een 
3Pbe  begeren  te  (lellen  be  aenljoubinge  /  intreeftin* 
ge  /  tracteringe  /  en  anbere  bateljjftBeben  Daer* 

pmmm  *  ber 

toaö  gefcDieb/  en  boo?taen  niet  meer  te  abmitteren 
ban  eenige  <©ebeputeerben/  in  ofte  ober  ben  <®m* 
lanbente  tooien  gecommitteert/  maer  bat  alle  fa- 
öen  bp  be  ̂ §tab  en  (©mlanben  mogen  toerben  ge- 
Danbelt  en  getracteert  atëna  oubergetooonte/  item 
batbe  (lab  na  befe  caflferinge  be  aengeDoubenperfo- 
nen  toilbe  relareren/  op  bo?gtocDte/  en  bpeere/ 
Danbtaflinge/  gelobe/  $c.  om  beneffentf  be  jegen^ 
toooabige  bambcn  ban  be  3f  anben  met  bte  ban  ber 
c^taö  in  b:un  blijft  e  communicatie  te  tecben  ber  gue- 
(lieufer  poincten  te  berDanbelen/  mitë  bat  be  aen= 
geftolbene  geburenbe  be  communicatie  in  be  ,&tab 
bltjben/  en  fo  niet  bjucDtbaecljjft  uitgericDt  too?b/ 
tocbecomontoeigerlöft  folbengaen/  ter  plaetfe  baer* 
fe  nu  betoaert  tooibcn :  tik  ban  ben  üanbc  albaer 
berfcDenen  /  nebben  liter  op  ten  felben  bage  bp  ge* 
fcl)2iftc  gereboceert  en  gecaffeert  be  «Bebeputeer* 
feftappen  boo:  bate  ban  bien  gebaen  /  met  belofte 
fulfte  of  bicrgclijfte  <6ebeputeerbe  niet  meer  te  ful* 
len  ojbonneren  /  en  batfe  toillen  en  fullen  ficfi  con 
fo2iu  en  gelijftmatig  met  ben  «acb  ban  ber  &tab 
blagen/  mitisf  bat  bcaengeftoubene  peeren  op  Daer 
eere  /  troutoe  /  gelobe  en  berbeurte  Darer  goeberen  of 

^epu*  genoegfame  bo?gtocDte  bp  pjobifie  io.ö  gelaten  too?* 

E'h?  öcn/  om  tottcc  bjunbfcDapte  berDanbelen/  (|c.  en «iian»  toaüJ  ban  toegen  be«©mlanben  onberteftent/  fttuge* 
0  ruö  ban  ïuiben  Commanbeur  in  JBarffum  /  ̂icro* 

nimmer  €minga  CommanbatojtotOoilcrtocrum/ 
furiën  giarges?/  be  b?ebeftomtban  boben/  jpranitf 
Clant/  <0erarbuöa©arning/  ^.  tot|Kibbel(lum/ 
Soanncö  Jürit3  $afloirtot  3©e(icrtoittoeert/  %bc\ 
<icppenö/  €guart  propda  manu  fcripfit,  Co?neli0 
CifenömijnDanb. 

Dier  onberftonb  be  acte  bic  bc  gebangene  peeren 
„  Rebben  gegeben  luibenbe  albuö.  3@ponbergefcD?e* 
„  ben  aengeljolbcne  gefien  en  gelefen  Debbenbe  't  ge* 
„  ne  be  peeren/  gelaten  /  ̂oefïingcn  /  en  anbere 
„  ber  <ömlanben  in  Dare  bergaberinge boben  gemelt/ 
„  metten  peeren  en  bmnben  ban  ber  ,§tab  berlijftet 

(toaer  op  top  bp  p2obifie  lo$  gelaten  3ijn)  Deöben 
„  ooft  geacco2becrt  en  acco?beren  mit.ö  befen/  't  gene 
„  tuffcDen  ben  b2unbcn  boo?f3  geacco?beert  en  boben 
„  aengetogen  itf.  Return  ben  3  JHQactp  1578.  en  toaö 
„  bp  Denlieben  alle  onberteftent. 

'(JijO  "DOben  befen  Dcbben  3P  te  boren  be  nabolgenbe ttlfe  miiQatk  Oepafleert  :  Alfo  tuffchen  den  eerbare 
jetigc»  Raed  der  ftad  Groeningen  ter  eenre  zyde,  endein- 
lue  ce/  gefeteneder  Omlanden  ter  andere  zyde ,  isberaemt 
WfrrV  en  overkomen>  alsdatmen  fal  treden  in  vrundlijke 

communicatie  en  verhandelinge  van  de  differenten 
en  gefchillen  tuffchen  deSud  en  Omlanden  fwevcn- 

!  II.  Deel 
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Der  gelaten  l  ï|oofïnigen  en  anbete  ̂ an  Den  <©m* 1  .^ccrcten  al$ï  ban  ïïcn  tioo?lticfittö«n  Ccrtsüertoö  ban 
melanöettcnfjacctiicnaccn/ fc&Jiftcn/ protocollen/ 
ntnntmenten  ïjcn  toebeljotenDe  of  goeDecen  aenge* 
Daen/  om  tot  gelegcnDet  tijD  ben  te  leggen  en  te  bet* 
gebjnen.  g^ocb  Dat  boo?  ctntelijfe  bc^tüt  Defec  b?unb* 
ïnber  Dtfpofïw  /  De  felbe  alle  ten  beiDen  5pDengeïjeel 
bengeleiD  fouDen toozDen /  en  alfo  bp  fe&eteactenal* 
ieboozgaenDe«5ebeputeec(c[)appen  gereboeeett  toa* 
ten/  fo  té  öp  partpen  boo?  aüe  banDelingeingctoU* 
Itijtccn  acte  gemaebtte  toetDen/  bat  na  befen  Dage 
geen  EanöDagen  uitgefcö?eben  nocb  gebouDen  fou* 
ben  too?Den/  ban  fanen  bes?  ̂ taOsf  en  <©mmelan* 
Den  t'famen  of  beiDet  toelbarentbeib  betteffenbe  /  ban 
bpDeJjtaDenDeEanben  t'famen  naoubergetooon* 
te  binnen  Der  (laD  doeningen  op  't  ïïaeDDuté  al* 
Daet  /  gelijh  ook  alle  genet ale  ftbattingen  te  betamen/ 
of  af  Ijoten  banrebeninge/  conjlitutieban  fcemmee* 
freren/  enDiecgelijbenbp  meöe  beliebenbet  (laD  ge* 
baen  fullen  toetDen/  bocO  bat  De  OmmelanDen  b?p 
en  b?anbgeb?uiKen  fouben  bate  tenten  /  öeeclnnfje- 
ben/  geeftelijfeen  toeerlijb/  toat  namen  bieoobmo* 
gen  bebben  na  ouDet  getooonte  en  betfeomen.  ©an 
gelijken  of  toebomenbe  tijben  eenïge  mtf  betflanb 
tuffcöen  betben  mocfjtebecrijfen/  Dat  niet  mb?unb* 
fcljap  foube  nonnen  geacco?Deett  /  ban  bp  tecDte 
moeten  geDeciDeett  toetDen  /  en  baet  toe  töetfjte 

<Do|ïcntplt  <0ouberneur  <0enetaei  /  ook  bp  betma* 
mngcbanDcntoelgcboicn  <©?abe  banKennenburg/ 
bacdieber  <§tabbouDer  /  en  De0  ebele  J&cete  ban  ftnte 
SfllDegonbe  en  anbete  Sflfgefanten  betmaent  /  gebeben 
en  gebo?Dert  toaten  getoecd  /  fo  babben  fp  até  bom 
nocb  anöete  meet  otcafien  bejs  aen&olDenst  ban 
nieu$  gep?etenDeect  /  até  Dat  fp  begeetDen  gereftt* 
tueett  te  3ijn  ban  Der  etetcttie  Des  betbonDg  /  aleet  jp 
be  acngebolöene  toilDen  100  laten  /  en  alfo  oo?fafee  ge* 
geben  fommige  anDetein  Den  <©mmelanöen  Die  niet 
aengebouöen  en  toaren  /  De  toapenen  in  De  banb  te  ne* 
men  tegen  öcftaD/  om  alfo  De  aengebolDcne  eenmael 
ïo0  te  Krijgen/  en  alfo  De  felbeDie  fultbabDengeat* 
tenteett  /  üaet  in  toaten  bctlettet  /  en  Dat  ook  Oet  ge* 
meneEanöfcDap  Daet  aen  geen  banD  toilDe  bouDen/ 
enficömette  jtaDbecbonDenDiergelijKe  toapengaen* 
neminge  te  toillen  Delpen  toeDerflaen  met  lijf  en  goeb/ 
DatfeoofeDe  (laD  te  geballe  metten  aengebolDene  niet 
alleen  be  boo?gaenbe  «BeDeputecrfcbappen  gerebo* 
ceetten  gecaffeert  IjaDDen/  maet  ook  belooft  en  om* 
beten  gene<6eDeputeerDen  meet  in  fulfeet  boegen  te 
fullen  of  toillen  pellen :  Dat  nocb  Die  ban  Den  Om* 
lanDen  IjaDDen  betoilliget  geen  meet  SanDDagen 
totDet&taDen  5lanDennooDD?uft  uit  te  laten  ftt)W* 
ben  /  Dan  met  meDe  confent  en  in  bptoefen  ban  De 

ten/  bolmacljtigen  en  onboflen  ban  noben  fullen  1  (tab/  en  bat  op  bet  föacböuté  /  00b  Den  föentmet 

en  ïiöjjc 
toatec 
nooö  in 

mriaii' 
öcn. 

3ijn/  Daet  in  té  bergelefeen/  Dat  boo?  befïuit  befcg 
b?ebeöanDeté  fo  fal  becD?agen  toetben/  bat  Die  ban 
De  «©mmelanben  baet  aen  een  goeb  benoegen  fullen 
Hebben/  om  De  notelö&e  Defenfie  niet  toeetloog  of  Din- 
DeclijK  te  maben/  $c. 

Ibit  toaten  bafl  p?epatatien  bie  totten  genetalen 
b^ebeDienoen/  enDefe  aebt  <®cDeputeecDetenbeiDen 
3Pben  betgaDetDen  ba|t  bageltjt  om  De  gefcljillen  te 
giffen  tot  '0©2pDaegs  boo?  ̂ aeffcfjentoe/  toefenbe 

(let  De#  Eanbss  bp  baet  mebe  toeten  te  (lellen  /  en  bp 
fijn  tebemnge  mebe  obet  te  toefen/  en  ten  lactflen 
afttebenbe  ban  beie  ouDe  getaui&ett  en  betfebeiben 
o?Donnamien  bp  ConinKlijfte|teaie(leit3es  bobe/  tuf* 
fcfien  ̂ taD  en  Bianben  Wt  te  boten  geDaen  enge* 
fcfjieD/  bebben  niet  Die  ban  De  «©mlanDen  fobelem 
bén  getoeed  té  Uk  ban  Dee  (laDin  baetbetfoebteen 
gebinDtceetDe  ̂ apel  en  flapel-tccbten  /  alfo  gebol* 
get/  bat  DiebanDet  (laDbp  nae|l  alleen  baten  ctfcö 

Den  18  ijBactp/  Dat  m  De  £>mmelanDen  eenen  feet  en  boo^nemen  tocge(laen  ijs  getoo?Dcn.  €n  alfo  mi 
gcoten  jjoogen  toatctbloeD  quam/  Datbettoatetge*  lepbet  befe  toatecbloeD  Den  <@mlanDen  /  <6oD  et* 
noegfaem  liep  obet  De  Dijften/  fo  Dattet  beleDijben  !  betm§/  in  mtDDelettoijle  aengeftomenttf/  fult  Dat 
grote  fcljaDc  leDen  /  ban  gelijben  aen  De  3(jlen  of  Hu  ülanD  bp  naefi  geljeel  betDo?bcn  /  en  De  üffisen 
Óuifen/  fo  Dat  Die  ban  De  XanDen  nooDfabelbfeen  aen  bet  ganfebe  HanD  fo  gaec  bettooe(let  /  ingelo* 
boo?  een  tijD  mojten  betttecben/  om  o?D?e  op  alle ,  pen  en  geb?oben  3p/  bat  ftljkt  Den  gebeïen  Jan* 
faben  te  (lellen  :  3P  DaDDentoei  geeme  De  gebange*  |  Debïete  betmaben  nanlp0mogeïijfefal3ijn/  boben 
ne  J^eeten  boo?  baet  bettceb  geljeel  in  b?pöetD  ge- 
ficn  gebaD  /  maet  ten  toilDe  niet  3ijn  /  Die  ban  <&w 
ntngen  en  toilben  in  geenDetlep  toöfc  Daet  toe  bèt 

ftaen 

Dat  De  3ijlen  meDe  gtotelp  toegefïagen/  betDojben 
enfoiumige  i^  nae^  gebeet  tebel  enboo?(!acbtigge* 
too?Den  3ijn  :  toaetom  ban  geen  Dinb  tot  Deeeutot* 
ge  toelbaten  ban  ̂ $taD  en  EanDe  /  bettD?ingenbei: 

^en  8  3üp?ili0/  bebben  Die  ban  De  <©mmelanDen  1  en  nooDD?uftiget  fean  3ijn/  Dan  Dat  tetflonbenfon* 
toeDetom/ aen  Die  ban  doeningen  op  febetebetgabe*  bet  bettoef  De  Dijben  en  30len  op  bet  fpoebigpe  bp 
rmgeofSanDDag/  fcb?ifteltjbbeblaegtbaecjammet  1  Det  banD  genomen  en  getepateett  mogen  too?Den/ 
ennooö  Daecin3p  (laben/  en  niet  en  toiflenuittege*  (  gelijb  00b  geen  Dtnb  tet  conttatie  meet  tot  betbetf 
tabenomfiebteteDDen/  baDen  en  begeetDen  Daetom  en  eeutoige  onDetganb  Det  SanDfcbap  ban  inb?en* 
ban  Deb?unDen  en  ï|eecen  Det  (laD  45?oeningen  /  Dat*  gen  Dan  betfuimentffe  /  betaebtinge  en  bettoogban  't 
fe  baet  eenmael  toilben  etbetmen  obet  begtonDelijbe  \  felbe/  en  betmitsf  Dan  be  meefle  aengebolbene  ̂ pl 
betbetfeniffe  en  onDetganft  Det  felbet/  Doo?  Dien  fp  en  3£ijR- Jïecbtecen  3ijn  ook  op'tfïerbjtcin  Den<èm* 
tot  <©2oeningen  De  boofDen  en  liDmaten  fampttrie*  ]  lanDen  gelanD  /  Den  toclfeen  Daet  00b  meDe  aen* 
naettf  eenen  feet  langen  tijD  aengebouDen  /  en  tot  gelegen  té/  en  fonbet  De  toelben  00b  De  Dpen  en 
nocljtoe  geen  toeg  nocb  mate  bewoont  tégetoo?Den/  3ijlen  /  niet  mogen  nocb  fullen  gemaefet  nocb  ge* 
toanneet  oftoaec  meDe  De  felbe  eenmael  b?p/lojS  en  Ie*  tepateett  toetDen/  niet  alleen  om  Datfe  Daet  toe 
DigetlangenfouDen / toantalboetoelDieban  De  <©m*  geftooten  /  en  De  autotiteit  Daet  obet  bebben;  Dan  (W 
lanöen  Die  ban  Det  &taD  gebolget  en  toegegeben  00b  om  bat  De  öennfffe  of  nonD  ten  be(len  en  mee*  ©( 
UaöDen'tgene  fp  begeetDen/  fo  toad  bocb  alttjDtf  al*  flen  öp  fauc  fouDe  too?Den  bebonben  (  fo  biDDen  en  JjJ! leetté  gebleben  en  blijft  alleens :  toant  Die  ban  bet 
flab  bebbenDe  Den  1  $obemb?té  1577*  bate  p?e* 
laten  /  ̂ooflingen  en  anbete  bolmacDtigen  tn  be* 
toaet  genomen/  en  bc ooüfabe ban  Dien  alDoemaeté 
Doo?  bcn-luiDet  ̂ eccetatisf  laten  aenfeggen  /  Dat 

begceten  noeftmaeté  De  gemene  Daet  betgaDet*  rm 
De  ban  Den  OmlanDen  feet  etbecmelijft  en  blaeg*  M; 
lijb  Dat  De  l^eeten  en  b?ienDen  ban  bet  (laD  (beJSÜ 
toelbe  fp  boo?taen  mebe  boo?  bate  boo?fïanDet!ö  en  «^1 
meDe  bo?Detaet#  ban  alletoeïbatentbeiD  fullen  bet*  nfou< 

Die  ban  Dec  flab  boo?  eet(l  be  5Fonte(Te  of  ftetbte  bopen  te  gemeten  en  geb?uiben )  fitb  Det  <£>mme= 
op  ̂ elf-3ijl  en  3Soo2tfelbetg  geDemolieett  /  Datfe  lartDen  jiammet/  eïlenDe  en  nooD  Docb  eensS  te  totl* 
baet  gefcfjut  gete(lituee«  /  en  De  tefteninge  Deief  |  len  etbetmen  /  en  tn  fulfeen  acnD?ingcnDet  nooD 
öentmee(let!S  ban  Den  ïanDen  boo?  baet  begeet*  bermbettiglijü  bet  SlanDfcbap  in  bet  alDergeboeg* 
Den  geDaen  te  bebben/  en  Datfe  Daetom  Dacbten  De  lijft(le  té  getijben  en  te  bebo?Deten  gelieben  tofllcn-/ 
felbe  <©ecommitteecben  aen  te  DolDen  tet  tijD  en  tofl*  latenDe  lo0  en  b?p  De  aengebolDene  §p?elaten  /  ̂oof* 
len'tgencboo?fcD2ebcn  geDaen  toass/  en  alfo  Daet  na  jlingenen  anDete/  ten  einDe  men  mettet  ple/  benef* De  fletftten  geDemolieett/  en  Die  ban  Det  (laD  baet 
gefebut  toeDetom  bebomen  baDDen/  en  ebentoel  De 
aengebolDcne  niet  toilDen  losf  laten/  boeDibtoité  fp 
Daet  toe  ban  De  <©enetale  Staten/  ïlaDen  ban  Den 

fenjS  Den  i&ecten  ban  Det^StaD  en  <©mfanDen/  ftcö 
bp  goeDe  miDDelen  ontfïuiten  mogen  ban  De  t epa* 
tatie  Det  Dijben  en  3(jlen  /  en  Dat  bet  2anD  moge/ 
fo  bele  mogebjb  /  gefaïbeert  en  be&ouDen  blijben. 

3^e.ö 



57 2. Oorfpronkder  NederlancHè  Beroerten. 
<D:$  bc  aengcnonbene  bö02  Fjaer  fclben  bu  bare  toaer* 
Dcib/eeceentroutoe/  atoacc  toeticc  bcrfc[j:cbertfijn> 
De  /  geloben  toeberom  te  fullen  ccfcöijncn  en  blijben/  fo 
lange  en  ter  tjjö  toe  alle  oberige  gueftien  gebcetbcert 
fullen toefen/ Dat bacrom  ban  De  peeren  banbecitaD 
ficb  na  belc  betfcDciDcn  boo?getoenbc  oo2faften  berbal* 
oen  toillcn  ccnmacl  fcb?iftelijft  berftlaren  /  toaer  op  en 
op  toat  conbiticn  /  fp  öe  acngeljolbcne  eens  fullen  toil* 
len  o:»»  en  loö  laten  /  ten  einbe  öte  ban  be  lanben  't  fel= 
De  ber  jtaenbe  ficb  op  fjet  fpocbigfte  baer  op  refolberen/ 
om  fjaer  acngetjolbenc  b?p  en  los  te  ftcijgen  /  en  fjaer 
Sianben  en  goebcren  totonberboubinge  ijarer  onber* 
banen/  toijbenen  fcftamcle  ftinbecen/  met  reparatie 
Derbtjften  en  3üfen  falberen  mogen/  of  fo  Oer  %  anti- 
febapbit  alles  afgeflagen/  onbeclijbfaem  getoeigect 
to02b  (Dat  43oO  in  ben  bogen  ̂ cmel  berboeben  toil* 
Ie)  fo  fullen  fp-luiben  moeten  fien/  njben  enberb?a* 
gen  fjaer  eeutoige  berDerf  /  onberganft  en  ellenDe  /  bes 
ft»  Dan  Den  animogenDen  <*3ob  ftlaeglijft  toe  (tellen  /  en 
fjem  bc  toiafte  ban  Dien/  ober  Den  genen  Die  bes  alfo 

beroo2faften/  moeten  bebelen  :  en  'tfelbe  niet  alleen Den  peeren  ban  Der  ̂ taD  toe  renenen  /  Dan  ooft  in 
fulften  berDerf  en  ellenDe  öetgeb2Uift  Der  Eanöcntot 
nnttigöeiDnarerSanDss-Deeren  miffenen  geen  Duur 

tn  't  repareren  Oer  DijNen/  en  ffuifen/  in  befen  ïjcrttyife genDe  toaternoob  te  affifteren/  of  Dat  Die  ban  Der  ftab tot  cenmael  De  poincten  fcD?iftcltjft  obergeben  toiiben/ 
toaer  op  fp  be  aengebouDene  ten  leften  los  foiibenla* 
ten/  en  Die  ban  be<0mlanDen  Defelbegefien/  eentg* 
fins  D?aegli)ft  uebinben  motfjten  /  toaren  fp  toel  te  b?e* Den/  terftoiib  fulfts  gefebieb  3ijnbc  aen5ijn  <©cnabe 
mettfamptDer  ftabtefcl)?ijben  becfaften  gefialteen aen  fijn  <0cnabe  fttlfianb  te  begeren. 

£>ie  ban  Der  ftab/  boo?bpfïaenbe  De  fafte  Der  ge* 
bangenen/  DeDen  De  <0mmelanben  af  blagen  of  (p  oor 
gefint  toaren  alDaer  Den  itanb-bag  meDe  te  IjouDen/en 
Daer  te  treeften  of  pemanD  tcfenDen/  Daer  op  fp  ant* 
tooo?bcn/  Dat  De  aengefjouDene  Daer  niet  ftofien  reifen/ 
nocljgeenbolmacljtigen  fenDen  cntoouDen/  gclijftfp 
Daer  jcgentooo?btg  Daer  niemanD  toiiben  fenDen  /  Dan 
niemanb  ftonben  becbiebcn  om  Dertoaers  te  treeften: 
begcerben  ais  nocB  Dat  Die  ban  De  &taD  ficb  tot  b:pla* 
tingebanDe  aengebouDene/  inDefen  uitterften  noo^ 
op 't  fpocbigfte  toiiben  refolberen/  omt>t  ianbniet gefjeel  in  Den  gronD  berberben  te  laten. 

<Die  ban  ber  ftaD  ïjebben  Daer  op  tegen  benabonb 
laten  toeten/  Datfe  bes  mo?gens  Den  9  2Hp?iltefeben 
uren/  bcfaften  eintelijften  toilDen bcrgclijftcn.tot los* 

nocb  fcfjattingen  bonnen  geben  nocb  betalen  /  Des  '  latfngebecaengeboubcne/Doo?  De  aebt  bcco?bente  ten 

loipe 
ti  \\t> 
Wijten 
biCiie 
ti  bcr 
ft  üan 

nijca. 

nocljmaeis  <0oDgeftlacgt  moet^ijn/  Die  fieft  Daer  o 
ber  erbarmen  moet  entoil/  enberfoeRen  Die  ban  De 
©mmelanDen  /  nocDmaelSÖi^  op  een  erbarmljertig 
anttooo2D. 

<©p  Diterbermlijligefcö2ifte  öebbenfp  niet  ban  uit- 
bluchten  geRregen  /  namentlijR  bat  fp  toel  toilDen 
P20ceDerenomDe  rede  Der  berfcbillenbe  poincten/  bp 
b2ienDUjne  communicatie  te  ontfcöeiDen/  Dan  RonDen 
öetniet  ten  beften  beeftaen  Dat  ben  ̂ tabfjouDereen 
EanD-DagopDen  9  3Ep2il  tot©ifbliet  uitgefclj?eben 
Ijabbeopeenongetooonlijfte  plaetfe  en  op  ongetoone* 
lijRe  manieren  /  buiten  ber  l^ooftluiben  mebe  toeDoen/ 
contrarie 't  gene  alreDe  tuffcDen  (taD  en  lanDen  ber- 
ö2agentoas/  'ttoelRDe  &tab  febier  een  miftroutoen 
foube  geben  ban  quabe  acöterbolginge  alles  b2ebe? 
tjanbelov  bcgeerben  bacrom  bat  be  «©mmelanben  met 
ber  ̂tab  famptltjnen  totlben  fcö2ijben  aen  ben  J^eere 
«Stabliouber  /  ais  bat  be  £anb-bag  onnoDelijö  enon- 
beftoo2lijn  fa  1  Detoijl  albaer  een  3lanb-bag  uitgefcb2e- 
benfpen  gcbolbcn  toerDe/  Daer  in  men  DoenDc  toas 

beiben  fijijm/  ban  baer  op  t'famen  Romenbe  /  begon* 
benmonbelijftte  p20poneren  banljaer  ttapclrecljten 
anbecearticulen/  fonDerbanDe  b2n|tellingeber  aen* 
geboubene  peeren  berDael  te  maften  /  en  batfc  ooft  op 
bearticulennieten  ftonben  beffuiten  ofbe  aengeftou- 
bene  moften  b2p  fijn/  ja  eer  fp  bien  aengaenbe  in  com* 
municatie  Romen  ftonben/  en  bat  ooft  bc  grote  toin* 
ben  en  (toornen  bes  boojleben  baegs  en  nacbtS  /  hit 
ban  be  «ömmelanben  feer  berfcfmftt  DabDen/beb?efen* 
De  nocö  meer  toaters  ingelopen  te  3ijn  /  alfo  Dat  een  p* 
DerbaftbcrtroRomfijn  fjuis  engoeb  te  falberen/  in 
boegen  bat  befafte  Oaeftigfjeib  en  noob  eifcljte :  maec 
lik  ban  De  ftaD  genen  nooD  acnfienbe/bebben  toeberom 
h^  acDter-mibbagS  te  bier  uren  Ijaren  ouben  fang  ge* 
fongen  ban  öaer  jtapel-recfit/  fonber  op  ben  jegen* 
tooo?bigen  noob  en  'tberfoeftbanbegeöele  lanbfctjap 
te  acco?bercn  /  en  nu  alrebe  boo?  't  bertreft  ban  bien  en 
om  bat  ïjet  ontoeber  continucerbe/  toaer  boo?  bet  mee* 
ftenbeel  ban  be  onaengeljoubene  gelaten  en  bol* 
maebtigenbertogen/  enbe  reftcrenbe  banbe  Sanb* 

banb^beenberlijftingetulTcïjenbe^tabeniamlan*  febap  in  ftleinen  getale  toaren/  bebalben  be  aen* 
&entcfp?eftcn/fulfts  gebaen/  toaren  lik  banbe  (tab  geboubene  en  aebt  bero2bente/  ficb  ontfloten  mette 
oeceeb  om  boo2taenboo2  tikatl)t  ten  toeberfijben  be  acbtbero2bentc  t'famen  bp  ben  gebeïeiulaebtegaen/ 
reftcrenbe  (iucften  te  laten  ontfcöeiben  /  en 'tfelbe  ter*  gelüftfpbebcn/befelbe  aenfeggenbe  betotjle  fp  tot  bie ftonb  ooft  ben  nacbt  metten  bag  te  bebo?beren  fonber 
cenig  letfcl  of  uitftel  ban  fiacr  fijbe. 

<Daer  op  bie  ban  ben  Hanbfcbappe  tocber  boo?  ant* 
tooo2b  gaben  /  bat  be  &ecre  ̂ tabbouber  fulfte  uit* 
fclmjbmgc  boo2  fp2cciaïe  laft  ban  ben  €ertSöertog 

ban  öoftenrijft  <öouberneur  <0cnerael  /  gelijR  b'uit* 
febzijbinge  mebe  b2acbt  /  Dabbe  gebaen.  JBaeront 
bie  ban  be  <OmKmbcn  Daer  tegen  niet  Do2(ten  beftacn/ 

tijDtoe  op  baren  berfoeftomben  groten  nooD  Daer3p> 
D002  bet  toater  in  toaren  geftomen  /  en  bat  be  toinben/ 
en(i02mcnfifb  fiabig  bermeerberben/  en  bat  Detge> 

fcftapentoas/  't^anbinbengronb  bcbo?ben  te  toer* 
ben/  toaerom  fp  alle/  uitgenomen  fp/  bertogen  toa- 

ren/ om  baer  Ijuifen/  öabeen  gocberen  te  bergen  en 
falberen  /  fo  batfe  nu  in  fo  ftleinen  getale  toaren  bat  of 
fpfcboontoilbengeen  moebt  babben  metbe^tabin 

befonbertoantbelanben  mette  &tab  niet  geljeel  ber*  boo2ber  communicatie  te  treben :  fo  bafcen  fp/  lik  baer 
gelcftentoacen/  enfp  ooft  niet  toiften  offe  mette  feibe  tegentooo2tng  toaren  Die  ban  Der  ftaD/  om  De  barm* 
ooftfouDenftonncn  bcrlijften/  Detoijlebe  pointtenal*  |  bertigbeib  <0oDeS/ en  om  bet  toelbaren  ban  bc  ftab  en 
rebe  becleften  geen  effect  en  ftonben  fo?teren  /  boo2  bat  1  lanben  /  ja  om  alles  batfe  bermoeïjten  /  bat  bic  bau  be 
belefte  mebe  berleften  toaren/  baer  op  fp  paerrefpect 
Dabben/  alfo  bat  nocb  bet  einblijft  berb2ag  onberfeftert 
fronbe  /  en  bacrom  baer  oberbeib  /  lik  tuffeben  banbe= 

ftab  ficb  boclj  boo2  menfcbelijftc  barmbertigbeib  totl^ 
benbetoegen  laten/  en  een  metlijben  met  lik  ban  be 
(Qmlanbcn  in  ben  uitteeften  noob  en  cllcnbe  b2ageu 

lingcbecb2ebc/  fo3ijn*öcnabefcbeenonberbanbgc*  toilbcn/gclijft^pficljberilanbcn  belooft  enbcrfp?o* 
nomen  te  bebben/  niet  Ronben  affeggen/  mebe  ooft  1  ften  Dabben/  bóofben/  gulpers  en  boo?ftanberS ber 
batfe  3ijn«0enabe  niet  totongenabe  bertoeftten/  om  ;  3lanDen  te  fullen  toefen/  en  toilDen  be  beloften  en  ber* 
Datfe  buiten  tooonDen  en  fijn  «©enabe  ftrijgSbolft  i)p  ,  peningc  fo  boog  bcS  gefebieben  moebte  en  op  cautie 
ben  anbercnbebbenbc/fofcberpelijftalft  bun  belief  be  I  berganfeber  Sanbfcbap  ban  toeberom  in  teftomen 
ftraffen  ftonbe  /  en  ftonben  fp-Uiiben  ooft  niet  toeten  tecttjD  baer  boo2geftelD  op  een  maenDof  anberbalf/ 
b'002facft  toaerom  3ün  <0enaDe  bcllanbbag  buiten  Baer  gelaten  ̂ oeflingen  en  anöcce  acngcbolbcne  lotf 
ber  ftab  befcbïcben  babbe.  €n  of  fijn  <0cnabe  boo?  en  b2p  na  ben  baren  te  berreifen  bergunnen  en  confen* 
ficbofboo2anbere/  lik  albaer  mebe  berfcljijnen  fou-  teren /om  met  gelijfter  banbtcrabcnente  berfp?eften 
bcn/cenige  aenboubiuge  ( gelijft  D'anDere  $?elateiy  |  enbolgenStebebo?DerenDebcrmafttngc  bcrgeb?ofte* 
ooft  boben  ouber  getooonte  gefcfjieDcnbe )  bcb2ucl)ten  ;  nc  Dijften  en  3ijlen  /  tot  falbatie  ln$  armen  en  bcbo?* 
moebte :  bocb  fo  bie  ban  ber  ,&tab  baer  toe  ftonben  re*  ben  ÉanbS/  bat  anberfins  ccuinin  en  in  ben  gronb  be* 
folberen/  batfe  be  aengeboubene  op  eenige  conDitien  bo2bcnmoeftblpben/offobe  peeren  ban  ber  ftab  ficb 
bp  eenige  mibbelen  toilben  los  laten/  om  b'<©mlanben  in  fulftec  noob  niet  en  ftonben  laten  betoegen  /  Heë  men II.  Deel.  JïOmmm  3  anbers 

9<$'$ 
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Stthowi  nocHtanS  bttfioopte  /  fo  moffen  en  fouben  uie  I  ftet  getal  Dan  fjen  ©cnbefeh  nrijgiïuibcn  minberf
een  / 

?Snsl\ï.M.,r,M«J  ^h  «1 1  onbcranberenmcbeafgcbanRttoa$getoee(t;,RpRab?  3«J;: 
CSi  be  ëmlanben  fu'lïiö  öcn  almacRtigen  <©ob  in 
feenRcmelfclagen/  cnficR  ̂   w  boojbatmaelbul* 

öenbe/  fee  falie  fïjnöer  ainuutjtfge  flanöbcbolenla? 
ten  3iirt/  en  en  Ronben  baer  in  anbcrtf  niet  boen.  3©acr 

op  bic  ban  De  (tabanttooo?bcn/  bannen  toel  fag  bat 

fete  banbe  (tab  tocltoillig  en  bereib  toaren  allcattt* 
tufón/  nocRinnue(tie3ijnbc/  fee  een  boo?  en  fee  anfeet 

na  /  ontfcReibcn  te  laten/  en  fo  fulftf  rta  blebe/Rabmen 

't  felbe  Bun  niet  te  toijtcn/$c.  <©ie  ban  ben  lanfee  ften? 
fee  alles  te  betgeefs  te  51J11  /  fijn  alfo  bcttogen  fonbet  iet 

Donets  te  tonnen  Doen.  <Dact  na  3ijnbct  anbete  bet* 

fcljctöenianöfeagcn  geRouben/  opbetoclfcenietan? 
öcts  uitgctecRt  toerbe/  uan  featöie  ban  ben  Hanö* 
fcRappe  pctfiltcerbcn  Op  ftaet  berfoen  ban  ontfiagtngc 
ban  Rare  aengctionbene  gelaten  en  anbere  op  reïfc? 

ïij&econbitien  /  beloften  en  cautie  fonbec  meet  te  Bon- 
nen boen/  betoijle  p  ooft  Raer  bjiebcn  en  munimenten 

mijlen  :  en  tie  ban  be  ftab  tot  bcrlijttmge  ban  be  bo?? 
feere  gefcljil  potneten/  en  bat  be  fcïbe  bectoagen  3ijnbc/ 
een  pbet  acngeljolfeene  b£p  mocTjt  bcrtrccRen  na  fijn 
Dclieben :  en  io  be  fase  0002  tefe  tijb  bacc  bp  gcblebcn/ 
en  niemanb  ban  te  «Dmianöcn  toilbe  ujcfeerom  in 

fee  (tab  Romen/  RetmocRtc  gacn  fo  Ret  bjilbe/  en  bc 

acngcRoubene  Dieben  alfo  in  bec  (tab  gaenbe  ober  (tra- 
ten  en  baec  fp  toilben/fonber  bat  Race  belalt  toerbe  toe; 
feetom  in  gebanfcenis  tcgaen/  boel)  in  be  pookten  en 
om  feenboltocrRen  toaren  futëe  toaenten/bat  niemanb 
ban  be  felbe  en  ftonbe  ontnomen :  top  toiltenfefeaetom 
nu  in  fulnen ftate  laten  Wijben/  tot  bat  &et  te  paffe 
feomt  top  Raerbcr  toebet  om  gebenRem 

©e^?a»  "Rennen  <Dcbenter  en  «rampen/  bcibe  Oberpfelfe te  uan    -"->  ̂ tefeen  /  lagen  in  gatnifoen  ̂ oogbuitfe  folbaten 
ïiennew  jjan  yct  reötmcnt  ban  $oltoijler/  tcfe  Dabben  ficl) 
B      lange  (til  geljouben  en  goeb  gelact  rjetoont  /  boef)  na 
ooubep  bat ^on^an^amen ingenomen  Rabbe/  fo  Dabben 
nenc  ban  ̂   ̂   aen  g^on  gjan3  fijtic  bet Rlacrt.  35ie  ban  «Dber? 
SBl     Pflel  en  Dabben  in  befc  tijb  genen  <0oubetneut  ban 

feec  Staten  3ijben  /  betDalben  tie  gene  tie  goeb 
^tacts  gefint  toaten  in  be  felbe  guartieren  /  fo  bele  te 
toege  b2acRten  bat  3?  ban  be  Staten  <©enecael  op  Den 
te  Rennen  geben/  feat  3P  ban  ben  jare  1527  af/ bat  3? 
*er(t  onbet  bcn&eifet  genomen  toaten/  alttjbonbet 
cenen  «Boubetncut  en  ̂ tabRoubct  toaten  getoee(t 

{i6i,36.)  met©2ie(ïanb/  bcn<852abeban  ïSennenbutgtotDa? 
ren  «ftóuberneur  Rtegen/  en  Roe  toel  baer  eenige  tegen 
toaten/  foguamenbe^taetogcfinbe/  fomenfe  baer 
feocn  noembc/  tot  Daten  toille.  üennenbutg  banbe 
commtffte  Rcbbenbc  /  focRt  mibbel  om  bc  ̂ oogbuitfe 
Qatnifoenen  uit  bc  boo?f5  ̂ tcbente  Rrijgen/enficn? 
De  feaet  geen  taeb  toe  om  t  felbe  met  gemaR  of  ac* 
coo?tteboen/  Reeft  boo?  Rem  genomen  anbetemib^ 
ïielen  boo?  be  Ranb  te  nemen.  <©act  toe  Rp  Rulpe  ban 
allen  3ijben  betfocljt  /  Rp  fefpeef  onbet  anbete  aen  ben 
§32ince  ban  €>tangien/om  a(Ti(tentie/be  toelüe  boo?ts> 
aen  be  Staten  ban  Jgollanb  fcR:ecfbatmen  nietfoubc 
laten  ben  felben  te  a(Tt(tcten  met  eenige  ©aenbclen  fok 
featen/fult  bat  Rem  aengefcRjebcn  toetbe  batmen  Rem 
te  Rulpe  foufee  jenöen  bijf  offe^öaenbelcnl^ollanb* 
fe  folbaten  /  ülie  ©aenbclcn  onbet  ben  Colonel  g|onR= 
lieet  9Ctent  ban  vDubenboojbe  /  en  anbete  uit  Ret 
3£oo?bet-nunttict/  uan  Ret  regiment  ban  <§onop:  bic 

wtGia»  nan^ollanöRabbenbaetooR  een  uitlegget  omtrent 
22Sn*  leggen  /  foomRaertebenoutocn/  alef  om  te  beletten 
mra  te  bat  3p  niet  op  be  Sutber-5ec  en  fouben  Romen.  Ken? 
fotocert  nenburg  Rabbe  een  p?ocbc  gebaen  om  bc  (tab  met  \U 
JjHE  ̂ cn*n  tc  «eögen  bantoajJontbeRt/  öactobet  eenige 

xtxi       feoob  geülcben  toaten  en  ben  aenffag  toasf  te  betgeefo1. 
23inbeui3c  gab  lagen  ttoc  ©aenbeïen/  Reteenetoaö 
jjet  ©aenoelnan  ben  oberften  poltoijler  felf^  /  en  Ret 
anbere  toaö  eerft  l^opman  J^ans  Cafper  /  en  na  be^ 
felftf  obetlijben/  fijnen  ©aenbsig  ̂ lepbecltet  genaemt. 
2C10  nu  ilennenburg  meenbc  bat  Ret  tjjb  toaö  om 
Campen  met  een  anbete  maniere  aen  te  ta(ten  /  Reeft 
l)Pbaerboo:eer|t  gefonben  ben  ober(ten  JBolter  j$e* 
geman/  bic  lange  tijb  in  Ret  ̂ 002bcr  quartiet  gebient 
Dabbe/  en  albact  na  fee  pacificatie  ban<6ent/  al05p 

be  Rem  febett  tn  (©elberlanb  in  bien(t  ücgeben/  al  Joff0 
toaet  <©?abe  ̂ loRan  ban  Haffoit/  be^p2incenban  ooub 
<0tangicn.sf^oebet banbe 25anbetReeren/nibbeten/  ^"cbJ 
cgbelen  en  ̂ teben  boo?  <0oubetneut  toa.tf  aengeno-  iant,. 
men.  I^egcman  Rabbc  een  fcRanfe  geitiaeRt  op  te  Tèe* 
lutoe  /  om  be  uitballcn  ban  bic  ban  TDebentet  te  belet? 
ten.  ©an  tiefe  ftRanfe  Rabbe  Rp  eenige  folbaten  in 
Ranbtoet&ettfcnRoopiuiben  Rlcbeten  geRIecb3ijnbe/ 
binnen  Campen  gefonben  /  bc  toclRe  i)e  toacRt  aen  te 

©ccnpooK  '0  ino?gensef  met  Ret  opgnen  ban  be  poo:te 
fouben  obctballcn/  cnRp  foube  met  fijn  bolR  buiten 
betpoo2teninbeRiufenbetbojgen  ïiggenbe/  ter(tonb 
al?S  ban  met  een  gocbe  Roop  folbaten  binnen  Romen  en 

be  (tab  innemen  al  eer  3P  't  felbe  getoaer  fouben  Ron? nen  toerben  /  bit  toa.ö  alfo  toel  beitelt/  be  folbaten  tie 
geo2bonnecrt  toaren  bcbeRtelijR  binnen  tefeomen/toa? 
ren  al  in  be  (tab/  ban  Rp  toerbe  in  fefeerbojpcenRlein 
uurRen  ban  Campen  gelegen  J^ertbe  genaemt  ont* 
befet/  toaet  boo?  ben  aenffag  te  niet  gtna/  gelijR  gefeib 
1557  toant  Ret  gatnifoen  baet  ban  getoaetfcRout  3ijnbe 
battet  bolR  booi  te  Ranb  toas  /  Rabben  be  toacRten  al 
betbubbclt/  fo  bat  be  folbaten  baet  binnen  3ijnbe/  niet 
en  bo?(ten  attenteten :  maer  fagen  Roe  fp  baer  toebet? 

om  op  't  bc(te  fouben  mogen  uitfeomen.  ̂ cgeman  be? 
gon(t  Ren  ebcntoel  be&  anbeten  baegsf  tctftonb  aen 
ben  (©algenberg  te  befcRanfen  opten  nae(t  le(ten|Bep. 
<De  <6?abc  ban  Kennenburg  toass  ten  felben  bage  met 

Ret  ©enbelbangjanlU^ulatt  g©iiïffoon/  'ttoelfeRp 
ban  't  ̂lót  tc  (0eeimupen  genomen  Rabbe  /  in't  €a? 
tRupfetiSRIoofltet  geRomen/  en  bebc  DSulatt  legeren  jemti 
omtrent  be2S2uggcobec  te  ©ijS-poo2t:  ̂ anberen-  jJJJJi 
baegö  toog  Rp  obêr'ta©ater  bp  l^egeman/  ?netten 
toclRengefp2oRcncnRemtoegefeib  Rebbenbe/  batRp 
meet  bolRsf  befcRicRen  foube  en  o?b2e  (tellen  op  be  toe? 
boeringe  ban  ©ictualic  en  Ammunitie  ban  oorloge  / 
töRptoeberontbertogen/  en  Reeft  berftReibenperfo? 
nen  uitgefonben  /  te  eene  om  Rruit  te  Ropen/  te  anber 
om  anbere  faöentotbcroberingc  feer  fiebe  bienenbe» 
$tegeman  be  fcRanfe  aen  be  ©ecnpoo2ttoelboo2fien 
Rcbbenbe/lieb  hopman  ̂ aricR  i^ottinga  baer  in  leg? 

len  /  en  trofi  mette  re(te  ban  't  bolR  acRter  om  be  (tab 
na  252unep  /  't  toclft  een  rijR  3|offroutocn  Rloofter  W 
om  ban  baer  ben  t£agcitue  nemen/  Ret  toelfee  eeny 
grote  ©oo2(tabt!ö/  bolRuifen/  Rebbenbe  gracRten  en 
muren  /  tïe  ban  binnen  bielen  bapper  uit  /  fo  bat  !£e? 
geman  met  alle  ten  3tjnen  ttt  groot  perijReï  toajS  /  bocR 
ten  lc(ten  moe(ten  tie  ban  bcr  ,§tab  toijRen  /  en  ï^ege? 
man  Rreea  be  Boo2{tab  in  /  baer  Rp  Rem  ter(tont  tegen 
te  ̂ aeg-poo?te  begon  te  befcRanfen  /  Rp  Rabbe  een 
goeb  beel  23oeren  uit  |Ba(tenb2Qefe  bp  Rem.  üennen? 
burg  fcR2cef  ernftig  aen  bteban  i^ollanb  en  fonb  ï§op? 
man  JBillcm  ban  ̂ ngeren  aen  be  felbe  om  be  beloof? 
beaflïftentie/  enbat3P  be  felbe  onberbess  felfjef  J^op* 
manjs  gebteb  foube  tóillen  fenben/be  Staten  ban  ̂ ol? 
lanb  toaren  baer  in  te  b?ebcn  /  fcR2cben  bctRalben  aen 
beibebe^bciftenRoer  bolfeter(tont  gcreettcmaRèn/ 
ban  alfo  bc  <0ber(tenbanben  ̂ opman  Willem  ban 
Süngercn  niet  en  begeerben  gccommanbccrt  te  ftjn  /  fo 
toerb  be  felbe  met  b?ieben  boo2  af  gefonben/  inliouben? 
be3p  binnen  eenige  Ro?ten  bagenbier  ofbijfCompa? 
gnien  fouben  fenben  tot  fijnbe?  a(Ti(tcntie  en  afb2eR  be0 
algemenen  bpanbtf/  mits  batRp  foube  oberfcR2t)ben 
toaer  Rp  bic  begeerbe  te  Rebben/  toaer  op  Rp  ter(tont  bp 
fijn  b2ieben  ban  ben  1  r  gjunp  uit  BollenRoben  fcRjeef/ 

featfebietoilben  fenben  op  't  alber-fpoebig(te  aen  bc 
Campet  €ilanben  in  't  Rlooftet  tRo  ü252ttnep  lp  te  an^ 
tete  folbaten  boo2  Campen:  eenige  bagen  baet  na 

ouamen  bc  J^oUanbfe  3£>enbelen  nam'entlijR  SonRReet  ©f<| ^iebetig^onop  «©oubetnem  ban  Rct^oojberquar?  «m 
tier  met  fijn  eigen  ©enbel/  enRet©enbelban3fon&^  ?J[i 
Reer  ïBillem  ban  ïBijngaerben  /  mitfgabers  te  Colo?  U> 
nel  ̂ jonRReer  ?lrent  ban  <Dubenboo2be  met  fijn  ©en?  &* 

bel  en  bc  ©enbclenban  €l)2ifto(Tel  ban  peilingen  en  f°l' gioRan  ban  ücnop  /  met  be  Rom(te  ban  tefe  ©enbelen  Tw  i 
toaöbc  <©2abcban  ïScnuenbarg  feerberblijb/  toant  tf« ' 
fonbe?  befclbe  foube  Rp  toeinig  uitgetecRt  Rcbben/toant 
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ÖP  bcïjalben  bet  baenDel  ban  leeman/  meeft  oncr* 
J&arcn  bolb  tjabbe  /  Die  oob  niet  al  te  toel  en  toaren  ge* 
toeert.  peter  ban  CDalajirbij  toa.ö  3BaeDtmccjtec 
han'tlcgcr/  herman  öltljof/  Die  Slieutcnant  toas jgctoeefï  banDen432abc  ban  ;Soffu0  bcnbel/  toas 
dSuartier-mcefïee  /  en  toerbe  terftonb  na  fjet  obergacn 
ban  Campcn  mebc  hopman  gmiaebt  /  en  <©ioni- 
CitóbanjBct5  Kictiücip-mecftcr/  Daer  toas  oob  boo? 
De  bomite  ban  be  Jgollanbfc  baenbelS  tocinig  02ö?e 
tVt  leger /ijcttorifetocimg  meer  als  1200  mantferb 
toas/  boclj  fo  baeft  De  Jgollanbcrs  gebomen  toaren/ 
toerbe  in  alles  bctci?  o?D?e  gefïelb.  <E>ic  ban  Bet 
5$oo2bei%ciuactier  ban  ̂ oüanö  fonben  albacr  een  gro- 

te galcp  /  Daer  3;ocbum  Cleinfo?g  Capitein  op  toas/ 
en  ben  Uitlegger  Die  Daer  lag  en.  nu  geen  boo2beel 
meer  Doen  en  bonDc/  Die  owboDen  fp  tocDcrom:  fp 
febifcten  Daer  oor  /  Docb  tot  bofte  ban  't  % anD  ban  O* 
bcrpfcibicrlaft  jPeclpulber/  cnjêonop  ontbooDoon 
ban  2fim(tcrDam  Co2lpulber  /  Daer  DPfici)  felberboo? 
berbonD  op  eenige  macnDen  te  betalen,  i£p  ontbooD 
oob  eenige  berghnapen  om  te  mineren/  toant  DatDoen 
fo  gemeen  niet  toas  /  ais  bet  Daer  na  toel  getoo?Den  W 
[joctoel  bet  00b  in 't  beleg  ban  ©aeriein/  en  anDere 
pJacrfcn  toel  gcfauibt  toaS  getocefl/Daer  ban  Der  boo^ 
naemfrer  namen  toaren/  en  ober  D'anD?e  graberSbe* 
bel  baDDen/  (©afpae  Cïcifclaer  ban  jDergenburg/ 
Cimftoffcl  gartener/  Cbomns  ̂ cbonh  ban  ̂ Jongf- 
Dal/  Cbjifïoffel  ficifec  ban  ffêepburg/  en  SiourenS 
^cljobertban^int  rennenberg.  l£iermebeDeDeï)P 
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^ebenter  fouben  uitgeboert  toerben  D^  bic  ban  &'\>V DerlanD  /  aD2icflanD  en  ̂ berpfel/  en  fotiben  De  boften 
Daer  toe  ban  nobe  tocfenbe  /  p20bïfioneit  jfcen  gebogen toerben  bp  Die  ban  C5elbcrlanb  een  bicrDc  part/  en  bi 
Die  ban  ©2icflanb  en  'Oberpfci  met  De  ahbere  b?ic 
bicrDc  parten:  De  «&?abc  in 't  leger  gcbcnuii  ffjnbc bonbaiie  faben  in  goeDer  gcfialtcnifyc/  enbonb  goeö 
Datmen  ïjet  gcfrbut  planten  foube  ter  plaetfc  Daer  be 
boo?f5^oncp  met  ben  Colonel  3Dubcnboo2be 't  felbe begrepen  öabbcn/  cno2b2egcfïclD  bcbbcnDe  op  eenige 
faben  /  i'$  Ijp  na  &tool  getogen  /  albacr  Ijp  te  fafcc  oöb na  fijnen  fingcftelbbabbc/  albns  ïö  bet  gcfrbutge; 
plant  geto02ben/  en  men  Ijecft  (eet  fcllijb  met  fe«f  bars 
toutoen  beginnen  te  ff  bieten  en  in  hojteh  tijb  ecuc  b2ef* 
fegefeboten/  De  lengte  ban  33  trcDcn  lang.  €n  Doe 
beeftmenfegefommeert  of  ft»  Ijen  toilDcn  opgeben  Dan 
niet.  'tCfarnifoen  traben  in  communicatie  mette IfRagifiraten/  en  toaren  te  b?eben  Dat  De  jJBagifïratcn 
fouDen  mogen  IjanDelen  tot  acccö?t  enobevgeben  ban 
DcfteDe/  fulbjgi  Dat fp een  boDe  uitfonDen  metb2ieben 
fo  aen  Den  <©2abe  ban  üennenburg  /  eh  in  fijn  <©cna* 
Den  af  toefen  aen  fijn  <0enaDen  ïicutenabt:  alsaeit 
Den  <0eDeputeerDen  Der  aiDDerfcbap  ban  <öberpfel/  ®c$m> 

en  Der  ftaD^tool/  Den  b2ief  to02be  in  fijn  <0enaDen  ̂ !m'nft abfeiuie/  bolgenbc  ben  gelaten laft  geopent/  entoas?  Sipc" 
ineffecteban  befen  inljonben:  Dat  alfo  (p  geernccen  urn*™ 
einUfagen  getroffen  ban  De  )ecctUv<oo2bigc  berber^  ™llen feniffe/  fo  fjabben  fp  met  ben  (Dbetfmi  beiS  ï;uia^  S 
bolns?  albacr  berfpjofun/  bat  fijn  tg.%'.  tücfmcnen  r»fnpm> 

fecr  neerfng  mineren  boo?  De  J^agcr poo?tc  bp  Der  1  lijDen/ batfpbaer  acnlcggen  en  eenige  D^acglnbe  nüb^ul's^c- Ijabennabc  P02tb02en  toe  om  Die  te  Doen  fp?ingen.    beien  fonbcnboo2|leIlcn/  totafcoo^tenbereemginge/ 
*öic  banber  ̂ tab  bebcn  Dagelijhö  (ïoutc  uitballcn    en  nemerbt  fp  bctblaerbcn  metten  armen  burgeren 
tegen  ijc  beleggers' /  cnb2cben  ïjarebeeften  nocBin  te  \  febabcen  berberffeniiTc  niet  bebolpcn  te  toefen/  en  bc*  (Foi.37  j toctbc  aen  be  Slanbfijbe  /  en  befcljermben  Die  aebter    totjlc  fp  Dan  bcrljooptcn  toat  gcebö  in  bcr  fabe  te  n;o* 
cc  ttoe  jBctilcn-bcrgcn  Die  Daer  (ionDen  /  Docb  De  ̂ oï^    gen  Doen  /  fo  toaxj'  baer  gantfclj  Dicn|tc5nh  btbbcn  /  bat ïanbfe  folbatcn  beroberben  Den  uitterflen  IBeulen-    fijn  €5enabe  gelieben  toilbe  eenige  te  committeren/ 
berge  en  befcOanflen  Die/  in't  innemen  ban  Den  toel-    neffeng  Den  <0cDeputecrDcn  ban  Den  ïiibberfcbap !    \  Pautoeté  ban  ̂ oittoenbalcü  /  ©aenb2iclj  ban    ban  ©berpfel  en  Der  (ïaD  ,§tool/  aen  De  toclbe  fp  nefc fen^Defen  mcDcfclj?ebcn/  fjentetoillen  laten  bïnDen 

boo?  De  ©cne-poo2te  /  altoaer  fp  fjacr  (0eDcputeerDen 
meDcfouDenftïncHcn  omDefaben  teberD?agen/  ber^ 
foebten  tot  Dien  einDe  een  b2Pgelcp/  en  Dat  alle  faben 
miDDeler  tijb  ten  beiDen  fijDcn  in  flilflartD  mocbren 
blijben.  <Defeb2ieben  toaren  ban  Date  Den  17  ̂ mp,  <camp«t 
^tt ïnmfcertoilligt  ftjnDc/i>  betaccoo2t  alDuiö getrof*  HL 
fen:  Dat  De  folDaten  met  geboutoen  bacnDel^/  bolle  unl 
getoeerentiitgcDane  lonten/  oobfenber  banDefelan?" 
Den. eenige  bctalinge  te  genieten  of  namaeljt  te  mogen (c 
ctfeben  /  op  Den  20  gulp  boo2inibbag  tutter  ̂ ütb cc 
foubenbertrecben/  entotin't<©2aeffcl)ap  ban23cmct 
tbem  geconbopeert  too?Dcn/  met  belofte  ban  in  fi<Te 
maenben  tegen  be  Staten  <©eneracl  niet  te  mogen <c 
bienen/  begebaugenefouben  ten  beiDen  ftjbenfcnbercc 
rantfoen  ontflagen  toerDen:  Die  ban  Der  j§taD  too?-'6 
Den  aengencmen  in  De  önic  Der  Staten  05enerael/  'c 
en  fouDen  gel)0O2faembeiD  f  toeren  m  banDen  ban" 
Den  ̂ taDljouDer/  en  innemen  alfulft  garnifoen  alö 
fjet  Den  ̂ taDbcuDer  gelieben  fouDe.  <&it  iö  alDuiö 
nagebomen:  Defc  «Duitfcn  baDDen  albier  fes  jaren 
lang  gelegen/  en  Den  burgeren  bun  getocer  afgc* 
nomen/  in 't  beleg  baDDen  De  JiKagiftratcn  filber- 
gelD  Doen  f  aen  bierbante  fiucben/  in  'tmibbcn  bet toapenbanbe^tab/beben  42  fluibcrö/  Daer  toaren 
00b  fjalbe  en  bicrcnbclcn /  ïjicr  meDe  toerDen  De folba* 
ten  onberfjouben  in  icninge  /  en  Daer  ftcnb  opgefcbJe^ 
benExtremumfubfidium ,  boo2DcfcfiaDiöonber  tttis 
DercDooD  gcblebeni^opmon  €b2iftoffel  ban  €eilin> 
gen/  Die  lange  gebient  babbe/  in  Mn\  plactfe  quain 
23onncban5ï)eenbcrcn  fünen  Benb2iclJ.  tDc<8?abe 
ban  ïlenuenburg  leibe  Ijiet  in  garnifoen  /  ütcruc/ 
^ottinga  en  ïfêulatt 

^JonbDecr  atrentban  ̂ ubenboo?De/tn  3ijnbeenge. 
fcfjoten/  en  boo2t.ö  gebangen  binnen  Campen  geb^aebt 
toerbe.  <Detoi)leDefe  faben  alDuögefcïjieDen/  foDeDe 
<5?abe  ̂ jofjan  ban  l^affau  <0ouberneur  ban  <©cl-- 
UerlanD  tegen  Den  ?  S^P  wn  bergaDeringe  leggen 
tinnen  Eutpben  /  altoaer  De  <02abe  ban  öennenburg 
meDc  ö^ncn  reiSDe  /  gebenDe  alle  bet  bcbel  ban  De  bcle? 
geringe  aen  Den  boojnoeniDcn  gionbbeer  ̂ ieDerift 
^onop  ober/Detoelbe  om  eer  te  begaen  en  De  IgollanD* 
fe  folDaten  in  aebtinge  te  foengen  /  feer  ncerfltg  Deboir 
öeDcaen  allen  fijDcn/  en  alfo  Daer  gcfcljut  gebomen 
toaö  ban  ötretDt  /  fo  iS  't  felbe  gefebnt  geplant  ge? tocuDeu  tuffeben  De  Calberljecber  en  J$age-poo2te. 
jiDibbclrctnb  toerDen  febere  perfonen  gebangen  Die 
Öeimelijft  binnen  Campcn  meenDcn  te  bomen/  De 
toclbe  onDcrbzaegt  fijnDe/  bcbenDen  aengenomen  te 
Ijebbcn  binnen  Campcn  te  brengen  febere  bleine  blief; 
uenö  bp  ïDon  5an  gefclneben/  Die  ben  afgenomen 
toerDen/  en  toaren  ban  Date  Den  19  gjunp  gefcfac; 
ben/aenDeCapiteinen/  (Officieren  en  25ebelbcbbe- 
ren  ban  Deö  Coninblöbe  iBajeftcitS  garnifoen  leg? 
genDe  binnen  Campcn  /  Defc  b?ief  hens  toaren  al  ban 
eenen  inbouDen  /  namcntlijb :  Dat  fp  Den  feloch  en  b?o? 
melijb  Dragen  fouDen/  gclijb  fp  tot  nocb  tocgeDaen 
baDDen  /  Dat  bpfe  febcrlijben  ontfetten  fouDe  /  Daer  toe 
bpalle  p2cparatie  toas  mabcnDc:  maer  al  fjoetocl 
Die  ban  binnen  Die  niet  en  bregen/  D?oegcn  fp  fjen  noeïj? 
tansfeer  bloebelijhen  en  couragieufelijben.  ̂ en<ö? 
berftcn  fonDccn  ban  De  felbe  b2iefbens  binnenhut? 
pben/  aen  De  <©2abe  ban  itennenburg/  De  toclbe 
't  felbe  communiceerDe  met  <©2aef  ̂ oljan  ban^af? fau/  De  toclbe  ban  aDbijs  toaö  Datmen  beboo2De  te 
meer  te  baeflen  om  De  ftaD  te  bcbomen/  om  <Don  <3;an 
alfo  ban  fijn  boo2nemen  te  bcrbtnDeren/'ttoclbDen bo02f3c§onon  obcrgcfcl)2ebcn  toerD/  enguamoobDc 
<82abe  ban  aennenburg  felfs  tocDcrom  in't  leger  boo2 

*Dc  Ci2abe  ban  nenbenburg  Iteeft  Den  23  ̂ulp  aen 
Den  ©2ince  ban  Orangicn  en  Staten  banli?ollarö 
gefcb?ebcn/  bet  innemen  ban  Defc  «§taD/  Daer  in  bp 

Campcn/  alfo  be  banbclinge  binnen  ̂ utpben  alten  boo2ber  ftlrJift  Dat  Den  «öouberneur  ^onop  en  Den 
cinDctoaS  gebomen/  en  alleen  geDient  baDDc  om  te  Colonel  ̂ ubenboo2be/  fonberlinge  baec  toe  bulpe 
flCC02bcren(gel(jligcbaentoaö)  Dat  De  belegeringeen  geDaen  Ijebbcn/  Daer  ban  ijpfiin  <i:rccU.  ejiDc^ta? 
berobcringcDerboo2fclj2cben  flcDenban  Campcn  en  I  ten  ban  ftollanb  met  genoeg  en  ban  beDauben/  Dac .U^nunm  4  jjp 
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Het  twaelfde  Boek* 

ï)p  b00?t£  batl  memngC  tó«#  bOÖ?  inftatUte  banbe  I  gen  en 't  regiment  des  Hertogs  van  Alva ;  envanan 

sv 

Oft  ban 

«tPeuren 
rlbïfjj. 

iiiböerfcöap  ban  be  #?oiuncie  ban  <®berpfel  /  om 

ban  fionbcn  aen  boo:  "©ebenter  te  rucfoen  /  en  tot  bien 
etnbe  al  bier  ©aenbelen  bertoaerts'  gefonben  fjabbe  / 
becDopcnbe  mette  anberen  foöaeftljp  baero?b?ege; 
iiclb  fiabbe  te  bolgen  /  om  te  ften  toat  €iob  baer  geben 
totlöe  tot  rebbinge  ber  felber  fïebe.  m  toillen  top  be 

faftetoat  laten  beruftenen  ban  anbere  fafeenmibbel; 
retijb  gebeurt/ ber&alen. 

<Die  banbe  <0erefo?meerbe  föeltgie  namen  moe* 
bTScccV  (m  tip  feertoeinberfcftetben#?obincien/  befonber 

foW  w  be  <©utt<e  $?obincien  /  als"  in  25?abanb  /  ©laenbe* 
ïfenw!'  ren/  <*I5elberlanb  en  anbere/  en  begonben  met  grote bm  avo>  menigte  Oare  bergaberingen  te  öouben  /  toant  men 
te  bcra*  berfionö  bat  op  eenen  ̂ onbag  ben  \6  Ifêartp  bm 

Su»  nen  2Hnttoerpen  gebaen  toaren  t'famen  i%  p?ebica; 
stnttoeci  tien  op  berfcljeibenplaetfen/  en  bat  in  be  14  bp  Ben- 
*>cn'  liebenliet^acDtmaeluitgebeelttoatf/  en&onbacgo1 

baer  na  toafTergeen  minber  bergaberinge/entoerbe 
fiet  ̂ acljtmael  uitgebeelt  in  be  ïmifingen  ban  [jet  fea^ 
jteel  tot  tyic  plaetfen.  (€ot  <0ent  toerben  bergaberin- 
gen  gcfioubentotberfcljeiben  plaetfen/  met  +/  5  en 
600  teffenoVgaenbe  baer  alfo  b?p  enonbefcö?eumtof 
ïjet  Ben  opcntlijn  toegelaten  toare  /  bit  ban  ban  bage 
te  bagc  meer  en  meer  toenemenbe  op  allen  oo?ben  /  fo 
Ijebüen  3p  ben  anberen  baer  toe  bermaent  batfe  uit 
Den  aller  namen  een  renuejte  aen  ben  <©oubeweur 
<6enerael  obergeben  fouben  /  en  te  berfoefeen  b?pe 

ocfltninge  ban  öare  Religie.  "tier  toe  3tjn  eenige  ge- committeert  bie  be  reguefie  tnftellen  en  aen  ben  €ertf* 
fcertoge/  en  peeren  föaben  ban  ̂ tate  obergeben  en 
erpebitie  berbolgen  fouben.  5©italbu£  gerefolbeert 
3tjnbeljcbben3pbe  reguefie  ingeftelt/  en  ben  xi  2flu, 
np  1578.  obergegeben  in  befer  fo?me. 

3Cen  fnn  ̂ oogBctb  en  be  peeren  öesfftaebg  ban 

^tate. 
E  inwoonders  defer  Nederlanden ,  de  welke  pro- 

tefteren ,  datfe  begeren  te  leven  na  de  Reforma- 

tie des  Euangely,  geven  in  allerootmoedigheid  en  eer- 
biedinge  te  kennen,  hoe  dat  voor  50  jaren  en  langer, 
fommige  inwoonders  der  voorfeiden  Nederlanden, 

hen  van  der  Religie,  die  in  de  Roomfe  Kerke  gemein- 

lijk  gehouden  werd,  afgefondert  hebben  om  veelder- 
hande  redenen ,  die  fo  wel  door  gepubliceerde  boeken, 
als  door  de  bekenteniffen  des  Geloofs  gedaen ,  door  de 

gene,  welke  tot  in  den  dood  reden  gegeven  hebben 
der  voorfeider  affonderinge ,  der  geheelder  wereld  be- 

kend zijn.  Enhoeweldatmen  fcherpelijk  alle  moge- 
lijke middelen,  om  de  felve  uit  te  roeyen  gefocht  heefr, 

foift  nochtans,  datjhoemenfe  meer  vervolgt  enge- 

dodet  heeft,  hoe 't  getal  der  fel  ver  meer  toegenomen 

heeft.  In  fulker  voegen  dat  ook 't  felve  ten  tijden  des 
Hertogs  van  Alva  ( de  welke ,  fo  hy  in  alderley  manie 

rrqucflc  ■*** 
by  oie ban  öc 

meerde* 
gSettgfe 

oen  Den 
<s3rttp- 

Éjcirorj ooerae» 
gcöen. 

dere  fijns  gelijke,  fijn  grote  forgelijke oorlogen  voor 
defe  Nederlanden  opgerefen  ,  den  koophandel  heeft 
feer  afgenomen,  en  ailerleykonftrijke  handwerken, 
daer  in  de  voornaemfte  rijkdom  defer  Landen  gelegen 

was ,  zijn  uit  den  Lande  geraekt ,  en  vremden  natiën' 
met  gedeilt. 

En  alfo  het  eindelijk  voornemen  des  Spaenfen 
Raeds ,  van  der  tijd  aen  dat  defe  Landen  met  Spangien 
hen  vcreenigt  hebben,altijd  geweeft  is,de  felve  Landen 
den  Spangiaerdenganfchelijk  te  onderwerpen  (gelijk 
fulx  blijkt,  uit  dien  datfe  over  al  waerfe  den  voet  fet- 
ten,  de  onderdanen  foeken  hare  flaven  te  maken,  en 
onder  tribuit  te  brengen,  fo  dat  de  meefte  deel  der 
Spanjaerden ,  onder  den  tijtel  van  Merceden,  dat  is 
genaden-geld  en  recompenfien  ,  en  nu  fchoon  den 
ganfehen  rijkdom  en  erfgoeden  der  inwoonderen  de- 

fer landen  in  hare  magen  fchier  verflonden  hadden  ) 
alfo  hebben  zy  de  gelegentheid  van  de  voorfeidePro- 
teftanten,  onder  den  fchijn  van  devotie  en  Religie  te 
vervolgen  ,  voor  de  bequaemfte  middel  gehouden  , 

om  te  komen  tot  haer  fchrickelijk  voornemen,  't  welk 
was  alles  te  brengen  onder  haer  tyrannye  en  geweld ,  na 
datzy  namelijk  de  eene  partye,welk  fterk  en  groot  was, 
fouden  (alfo  gefeid  is )  onderdrukt  hebben ,  en  daer- 
en- boven  van  wegen  fulker  daed  ,  van  velen  noch  ge- 
roemt  en  geprefen  zijn ,  als  Godfalige  lieden ,  vol  van 

y  ver  der  Religie  en  des  Godes-dienftes. 
Sijn  Hoogheid ,  en  de  Heeren  des  Raeds  V2n  Staten, 

weten  ook  hoe  Don  Ian,  fonder  eenigfins  te  wijken 
van  den  wegen ,  welke  de  Spangiaerden  hem  gebaent 
hadden,  door  fubtijlheid  en  liftigheid  gefocht  heeft,  de- 

fe Landen  der  ellendiger  dienftbaerheid  en  flavernyete 
onderwerpen ,  daer  toe  de  Hertog  van  Alva ,  door  fijne 
wreetheid  nooit  en  heeft  konnen  komen ,  en  hoe  dat 

dooreen  fonderlinge  fchickinge  Godes,fijn  voorne- 
men ('twelk  van  velen  ,  en  voornamelijk  van  den 

Proteftanten ,  langen  tijd  te  voren  wel  voorfien  was) 
geopenbaerC  en  eenen  jegelijken  bekent  geworden  zy. 
Tegen  'twelkvanftonden  aen  eendrachtelijk  door  de 
goede  patriotten  en  liefhebbers  der  Republij  ke ,  fonder 
onderfcheid  van  Religie  te  maken ,  wel  wederftand 
hadde  konnen  gedaen  werden ,  wanneer  Don  Jan  door 
placcaten ,  fendbrieven  en  fchriften ,  fommige  die  on- 

der ons  waren  ,  en  infonderheid  de  Jefuiten  en  meer 
diergelijken  niet  uitgemaekt,  en  heimelijk  uitgefonden 
hadde ,  om  onder  ons  eenen  grond  te  leggen  ,  die  hem 

bequaem  gedocht  heeft ,  om  daer  op  eene  verderffelij- 
ke  oneenigheid  en  fcheuringe  te  bouwen  en  te  onder- 

houden ,  uitgevende  en  uitbreidende  allerlei  argwaen, 
quaed  vermoeden,  en  oorfaken  van  miftrouwen,  ter 

caufen  van  der  ongelijkheid  der  Religiën,  't  welke  voor 
hem  een  bequaem  fondament  was ,  om  daer  op  te  tim- 

meren de  ontbindinge,  twedracht  en  eindelij  ke  ver- 
ren van wreedheid,  de  aller  bloeddorftigfte  tyrannen  I  fcheuringe  defer  Nederlanden.   Want  ter  eender  zij- 

te  boven  gink ,  alfo  heeft  hy  ook  hem  felven  in  dit  ftuk 
te  boven  gegaen ,  door  de  hand  der  Scherprichteren 

omgebracht  en  gedodet  hebbende ,  tuffchende  18  en 

1 9000  perfonen ,  en  daer  en  boven  uit  den  Lande  ver- 

jaegt  hebbende ,  een  oneindelijk  getal  van  eerlijke  lie- 
den,  en  liefhebbers  des  gemeinen  Vaderlands)  geble- 
ken is.  Gelijk  ook  't  felve  daer  na  gefchied  is, want  niet 

tegenftaende ,  't  gene  dat  door  Don  Loys  van  Reque- 
fens  gepractifeert  was ,  fo  ift  nochtans  fo  wijt  daer  van 

geweeft,  datmen  iet  gevordert  heelt ,  dienende  om 
den  aenfiag  te  volbringen  ,  daer  met  men  den  val  en 
onderaan  k  van  den  voorfeiden  Proteftanten  ontwor 

den  heeft  hy  altijd  den  Prelaten ,  ook  andere  Kerkelij- 

ke perfonen  ,  en  in'tgemein  allen  den  genen  die  de 
Roomfe  Kerke  toegedaen  zijn ,  in  d'ooren  geblafen, dat  de  Proteftanten  niet  anders  in  den  fin  hadden,  dan 

ter  eerfter  gelegentheid,  haer  goederen  te  roven, 
enliftiglijkna  haer  leven  te  trachten,  en  dat  hy  mid- 

delertijd hem  nergens  om  anders  fterkte  en  wapende, 
dan  om  hen  te  befchermen  en  te  .bewaren,  voor  den 

nood  en  gevaer ,  daer  in  zy  hen  felven  wierpen ,  fo  ver- 
re fy  zijn  partye  niet  aen  en  namen.  Alfo  ter  ander  zij- 

den ,  heeft  Don  Jan  genoegfaem  gemerkt,  dat  de  voor- 
feide  Proteftanten ,  fterkelijk  vermoeden  en  befl  uit  en 

pen  en  beraedflaegt  hadde ,  datfe  ter  contrarie  hen  veel    fouden  >  dat  men  met  hen  anders  n  iet  in  den  fin  hadde, 

opentlij  ker  als  te  voor  vcrklaert  hebben.  Ja  ook  alfo, 

dat  fommige  gehele  Landfchappen  hen  ontogen  heb- 
ben van  der  gehoorfaemheid'  des  Paus :  en  andere  in 

groter  menigte,  hebben  haer  Vaderland  liever  verla- 
ten, en  ondragelijke  befwaerniffen  geleden,  liever 

dan  hen  ook  ter  eerften  gelegentheid  wederom  met 
vier  en  fweert  te  onderdrucken ,  dewijle  men  ganfehe- 
lijkniet  en  fprak,  van  hen  de  oeffeninge  harer  Reli- 

gie te  vcrwilligen  ,  alfo  datfe  na  de  overwinninge  des 
gemeinen  vyands,  na  datfe  goed  en  bloed  en  alles  wat 

hebbende  vrywillige  ballingen  des  Lands  te  wefen  I  hen  God  gegeven  hadde,  tot  der  gerechte  befchermin 
(welk  Land  nochtans  van  den  genen  felve,die  vremde 

lingen  daer  in  zijn,  fo  feer  bemint  werd)  en  met  vreug- 
den te  dragen  het  verlies  harer  goederen,  dan  hen  der 

Roomfe  Religie  te  onderwerpen.    Uit  de  handelin- 

ge  des  Vaderlands ,  en  verjaginge  des  afgefeiden  vyands 
deffelven ,  fouden  gewaegt  hebben ,  geen  ander  ge- 

win noch  nut  en  hadden  te  verwachten ,  dan  alleen  een 

nieu  beginfel  van  een  ander  ongeluk ,  welk  bedenken 

den 
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den  Proteftanten  oorfaek  geven  mochte ,  ( gevoelende  I  Jen )  om  erondeliifc-  en  viiwut.  /i««.~~  i      j 
datfe  niet  meer  fekerheidf  en  hadden  «iw.  ™er    fnrnn^S".?^011  vJl|reI  Jk  >de  wortel  en  den  oor- 

J?5^ 

datfe  niet  meer  fekerheids  en  hadden  van  haren  met 
Patriotten,  met  den  welken  fy  de  gemene  befwaringe 
des  krijgs  droegen ,  dan  fy  hadden  van  den  vyand  felve) 
om  voor  hen  felven  partye  te  nemen  en  by  tijden  hare 
verfekertheid  gade  te  flaen ,  overmits  dat  zy  einde 
lijkgeen  andermiddel  fien  fouden  tot  hare  bewarin-    geerten  4wi    dïï? SSS S"  W^ ge.  £n  hoe  wel  dat  fulke  hoo^fchadeJiike  raedfl^en  J  ̂ LrfJSHïiff  t  felve  der  Republijke  of  den ge.  £n  hoe  wel  dat  fulke  hoogfchadelijke  raedflagen, 
alfo  die  beraemt  waren  in  't  werk  niet  gefield  zijn 
('twelk  meneerftelijk  der  voorfienigheid  Gods,  die 
over  't  Land  gewaekt  heeft ,  en  daer  na  der  forgvuldi- ge  opficht  en  hoede  onfer  vromen  Overheeren  en  goe- 

fnr^i  j°;      }^  v"  vujicjijR. ,  uc  wortel pronk  defes  quaeds  en  ongelux  te foeken.  Want  hier 

lVTC\e?  wefende>  faJmen  Jichtejijk  tot  een  goede eenigheid komen,  alle quaed  vermoeden  wegnemen en  alle  miftrouwcn  uitbluffèn,  't  welk  dat  een  ig  ft  uk is,  daer  na  a  Ie  vrome  niet  weiniger  met  hertelijker  be- 

de Patriotten  toefchrijven  moet )  fo  ift  nochtans  f  dat    Religie  ganfeheïjk  SSSTStSS?^  a  *"" 
de  voorfeide  raedflagen  ,  des  niet  te  min .  feer  fcha-    nemen  en  23ÏÏL'Ï5*B5."  en  a  Je  hare  goederen 

ol-33 

de  voorfeide  raedflagen  ,  des  niet  te  min ,  feer  fcha 
delijke  werkingen  gehad  hebben.  Want  daer  wy  be- 

)  hoorden  om  onfe  vryheden  en  privilegiën  te  handha- 
ven ,  en  te  bewaren  tegen  de  tyrannyeder  vremdelin- 

gen ,  wel  vereenigt  te  wefen  en  te  blijven :  fo  ia  ter  con- 
trarie, uit  dat  voorfeide  faetdes  miftrouwens,  by  ve- 

len voortgekomen ,  verkoelinge  en  verflouwinge  des 

Vaderlande  van  node  is. 

De  oorfpronk  dan  defes  quaeds  is ,  dat  de  Proteftan- 
ten ter  eender  fijden  fien,  dat  fommige  Prelaten  en kerkelijke  perfonen ,  genadelijk  vrefen,  datfe  de  voor- feide Proteftanten,  tot  eeniger  tijd  overvallen ,  haer 

  -     **    ,      ,  ■>  — "uv/v")  *-*j  «"«-  uure  goederen nemen  en  pionderen  fullen.  Ter  andere  fijden  fo  hou- 
all"ennrVrefCnde  Pro,teftamcn'  datraenfe  *"  daerom alleen  fpaert ,  om  op  den  vleisbank  gdevert  te  werden, na  datmenfe  genoegfaem  fal  gebruikt  hebben ,  en  dat uit  oorfake  ydmnen  hen  (na  datfe  fo  veel  getrouwe dienften  den  Vaderlande  gcdaen  hebben)  de  vryeoef- feninge  harer  Religie  niet  en  wil  toelaten  ,  daer  uit  ten 

goeden  wfllens,  veVvremdingSVn  vericheTri^  d       ̂ <^^^Z^%^£m 
itiief"  -  H?»er  ir»  fUknLéiia.    /J   i_      r  °     . lijke  raeds-verfamelingen ,  en  verftand  met  den  vy- 

and ,  en  in  't  korte ,  fommige  vervallenende  haren  eed, fijn  den  vyand  opentlijk  toegevallen  ,  andere  aenge- 
vochten  fïjnde  ,  en  in  't  beginfel  hen  Hellende,  als  offe hen  hadden  willen  befchermen ,  hebben  hen  daer  na 
door  het  overtreden  van  Don  Jan  laten  overwinnen, 
't  welk  het  voornaemftc  gewin  is ,  dat  hy  door  fijn  arg- liftigepra&ijken  en  dobbelheden,  hadde  mogen  ver- 

hopen. En  het  is  voorwaer  onmogelijk,  dat  het  ge- 
moet  ,  herte ,  en  de  wille  ( fo  't  felve  in  eenen  lichame 
noodfakelijk  behoorden  te  gefchieden  )  wel  konnen 
vereenigt  werden,  en  t'famen  ftemmen ,  dat  de  eene  en 
d'ander  partye,met  argwaen  en  quaed  vermoeden  voor henen  bevangen  fijn,  en  daer  een  yegelijk  achtet,dat  hy 
dien  heeft  tot  een  metgefelle,  die  fijn  openbare  vyand 
is,oftenminften,  hemeen  heimelijke  vyandfehapin 
t  herte  draegt ,  die  hy  om  fijnen  metgefelle  tot  verderf 
en  ondergank  van  fijn  lijf,leven  en  goederen  te  brengen, tot  bequamer  tijd  en  plaetfe  gedenkt  te  openbaren.Tuf- 
fchen  fulke   menfehen  en  is  geen  vertrouwen ,  maer 
een  gedurig  heimelijk  miftrouwen,  daer  uit  haet  en  vy- 
andfehap  komt,  en  in  't  herte  fnellepaffien  en  bewegin gen  gedrukt  werden.  En  of  fchoon  fommige,  die  in  fa 

ftaet ,  daer  in  nochtans  ( doch  op  feer  ootmoedige  ver- betennge  van  uwer  Hoogheid  en  der  anderen  Heeren) welfchijntte  konnen  verfien  werden,  waertdatmen 
met  beiden  partyen  ,  ongeveinsdelijk  en  rond  handel- 

de,  en  d  oorfaken  defes  miftrouwens,  ('t welk  meer 
dan  het  goed  is,  toegenomen  heeft )  opentlijk  verklaer- de :  en  den  Proteftanten  ter  eender  fijden  de  vrye  oefte- 

ninge der  Religie,  verwilligde,  overmits  darde  wei- 
geringe  der  voorfeider  oefteninge,  deeenige  oorfake by  hen  des  quaeds  vermoedens  is,  en  een  caufe,  dat fommige  veel  dingen  aenvangen ,  die  niet  allen  Prote- ftanten hef  fijn  En  dat  ter  ander  fijden ,  de  voorfeide Proteftanten,  door  bequame  middelen,  die  van  der KoomfeReligieverfekerden,datfeganfchelijknieten 
begeren  de  voorfeide  Religie  met  geweld  uit  te  royen, 
noch  haer  goed  te  nemen  ,  of  hen  in  't  befit  der  felven tefetten.of  iet  te  doen,  ftrijdende  tegen  de  fchuld  en plicht  van  goede  mit-borgers :  maer  datfe  veel  meer  tot bewaringe  des  ganfehen  Vaderlands ,  en  van  allen  in- woonderen  delïel ven ,  fo  wel  in  't  gemein ,  als  van  ee- 

nen jegelijken ,  inionderheid  hen  te  begeven  enteee- 
bruxken ,  wijJig  en  bereid  zijn.  Dit  ten  beiden  zijden alfo  in  t  werk  geftelt  zijnde,  fo  en  twijffelen  deProte- 

de, weinig geoefFent fijn, «-en  gelijk  de onverftandige    len  wech  genomen  en  dat  een goed ^  vrede  fl\ K£l Chirurgynen  doen  ,  die  de  wonde  niet  uitden^rond    rirht-™^?»   a„,,;;u  aJLII0!06,  ̂ ede  fa  \0P$e' Chirurgynen  doen  ,  die  de  wonde  niet  uitden  grond 
foeken  te  helen,  maer  te  vreden  fijn ,  datfe  dat  verwond 
gelid  uitwendig  helen ,  dat  de  voorfeide  ook  alfo  arbei- 

den ,  om  defe  wonde  uitwendig  te  overftrijken ,  fonder 
de  wortel  te  ontdecken ,  en  die  gantfeh  en  geheel  uit  te 

richt  werden ,  dewijle  dat  door  dit  middel ,  ten  beffen delen,  alle  caufen  des  miftrouwens  ncdergeleid,  en 
d  oude  vyandfehap  en  haet  ganfchelijk  fullen  begraven 
werden.  

& 
Daerom  biddende  voorfeide  Proteftanten  feeroot- 

trecken  ( welke  nochtans  ons  allenskens  Kg£    *^W^™7^$^^ dat  wy  komen  in 't  uitterfte  verderf  en  verwoeftinge  )    Heeren  believe ,  vlijtig  te  bedekken  hoeatS 
knnn  "       T '  ̂  **£  SSÖ  >£*  W°nden  niet    verwa<*tet  hebben   dat  in  't  ftuk  van  der  Religie  door konnen  genefen  :  want  het  gefchied,  dat  van  der  eender    de  Generale  Staten  foude  verfien  werden    D^nïft^ en  der  ander  fijden ,  de  genngfte  faute  die  daer  began.    door  de  ongelegentheid  van  de -JdhS ««  u  f 
genwerd .defeis  datdewelvaertennutdes Vaderlands,    b^^^S^^J^^t^S- by  delen  tragelijk  en  langfaem  gevordert  werd ,  en  dat    pen:  ofiftdat  fulx  verhindert  werd door  dehdnL de  v^enge  begeerten  om  den  vyand  wederftanttedoen,  |  li,ke  pradlijken  van  fomnii^dir^l^STa ^  'Lm!fren  S2!SS(S?,É5P-  tevre^,dat  '  Jantoegedaen  zijn  :  of  gefchiej [  fuh boorde  Zedie 
tSSL     €  middele^d  ««en  flaept,  maer  zijn  I  daer  hopen  datT^SpT^o^^^S^ brandende  vonken  en  vlammen  des  argwaens  en  mif-    dat  de  voorfeide  PmrefWen  £T      werdeniai,en 
trouwens miderom.ffmdernnhnnHenrL^^.,;"a™"      

^  ,L_  _00rIeide.^rot,eltflni.en  daerna  met  den  viere trouwens  onder  ons,fonder  ophouden  faeit  en  uitftroit, eindelijk  een  fuik  vierder  oneenigheid  onder  ons  ont- 
:ke ,  dat  wy  beide  van  't  felve  verflonden  en  verteert 

fullen  mogen  verbrand  werden  ( welke  middelen  bei- 
deeven  forgehjk  zijn,  enden  goeden  Patriotten  niet 
weJ  aen  en  ftaen  noch  betamen )  en  dat  om  defe  of  dier- 

rVvo^iVJu  ̂   a  ,  efakenhebbcn    en  is  der  faken  genen  raed  ( ten  zy  dat  door  uwen  feer 

ten  firn  vt  f  TZ  &*"".  t^  g°cde  Patri"  wiJfen  raed  hlcr  ,n  ™*™  gemiddelt  werde  dan  d^r 
SLrfr  Si*!  A  a ekIe1nbewje^(  boven  maten  be-  een  van  defen  tween  middelen-  nJmeJ  ijk  Jat  de  P^ 
trf  IZ  'f.  l  i&Ffc  daervan*y  bekentcniffe  :  teftanten  ,  die  door  geen  aenvechti^n  tot  de -oerTe- 
^en,  daer  in  fy  ook  God  allem,met  een  rein  herte  foe-  I  ninge  van  der  Roomfe  rJÏÏ ̂  hfbben  konnen  ee- ken  te dienen,  fonder yemand te befchadigen,fovex-     bracht  werden,  ofceuwiRl.jK.vinfondeXlkfe" 
tZefiïrf^™ T  ̂A  VeAdTiA  S? d' Cn  k^aerllJk  niet  of  datfe  ™ct  ̂   da€d *<>  o&re oefteninge  harer  p!el 
^ IS [    a'  C Üend! ' dat de ReliSie Don Jan  dicn<     ]lgie  aenftellen.  Dat eerfte  middel  is  der  RcDublü£ 

~      }-    *  '.'    om  deenc  en  d  andere  te  overval-  |  werden,  want  het  brengt  met  hem  een  verachting 

G  OQ6j 
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Gods,  en  aller  Godfaligheid ,  en  volgens  een  Epi- 

curis  godloos  wefen  ,  daer  uit  ook  e
en  overtreden 

en   verwerpen  van  allen  Goddehjke
n  enmenfehe- 

lnken rechïen   ontftaet.     Dat  ander  midd
el  moch- 

tfoorfeek  geven,  tot  een  affcheid
inge  en  verfcheu- 

rin°e  der  Landen,  welke  den  cegenwoord
igcn  ftaet, 

wefen  of  regeringe  der  felven  ,  va
n  onder  tot  boven 

^werpen  en  gfheel  omkeren  f
oude,  als  de  eene, 

SS,  engd'andereen  ander  partye  n
emen  en 

roKen  foude,  daer  door  den  vyan
d  eenen  openen 

m«  toegank  foude  gegeven  werd
en,  om  alfo  vol- 

gde den  Raed  van  Efcovedo  (dieeen  r
echt  moort- 

Irander  of  brandftichter  defer  Landen 
 geweefl :  is) 

deneenen  door  den  anderen  inden  g
rond  te  verder, 

ven   Dan  fo  de  regelen  der  voor-oudere
n  ,  die  voor 

wiifeen  verftandige  mannen  zijn l geho
uden  geweeft, 

by  ons  iet  meer  gelden,  fois  het  feke
r,  datwy  inful- 

S wichtige  fake'n,  genen  beteren  raed
,  dan  var »  on 

fe  vyanden  felve  nemen  konnen^  Wan
t  dewijle  het 

ftukyvan  der  ongelijkheid  der  Religie,  d
es  vyands 

befte  wapen  is ,  daer  met  hy  onderftaet 
 ons  te  overwin- 

nen! fo  Let  ons  oponfer  zijden  wel  toe  
daer  inalfo 

"e  verGen  ,  dat  defe  ongelijkheid  hem  niet
  en  diene 

oteen  opene  ftorm-plaetfe,  om  da
er  door  tuflehen 

onseeninbrekte  maken  van  fijntyranny
e.  En  dewij- 

le dat  de  ervaringe  der  verlopen  jaren  o
ns  leert,  dat 

onlfondeTfo  groot  ge  weeft  fijn,  
datwy ■tomaUe 

seliik  niet  hebben  konnen  tot  een  
Religie  gebracht 

v^den    foware  welvannode  < .d
och  onder  feei -ont- 

moedigê  verbeteringe )  datmen  bedach
t  hoc  d  eene  en 

?ande?Religie  fondVfchade  of  ach
terdeel    der  een- 

der of  der  ander  foude  mogen >  onderhoude
n  werden, 

doch  alfo,  dat  inde  eenigheid  en 
 onderlinge  verbin - 

S  Nederlanden ,  niet  verandert  wierde.   En 

op  Ik  ftuk  bidden  de  voorfeide  
Protdbnten  uwe 

Hooeheid  en  umijn  Hceren  feer  o
otmoedelijk ,  dat 

gy ?nüke  menfehen  deooren  niet  le
nen  wil. ., ,  die  om 

fen  fo  heerlijke  welvaert  des  Lands 
 te  verhinderen, 

voorwerpen  eerftelijkde  Pacificatie  v
an  Gent :  ten  an- 

deren, dattwe  Religiën  ineenen  Lande  t  
amenniet 

konnen  ftaende  blijven :  en  ten  derden ,  als  men  fulx 

Saet ,  dat  daer  geen  verfekertheid  
gegeven  werden 

kan d  erdoordelCerkelijke  perfonen  in
  haren  ftaet 

konnen  verfekert  werden.    Want  fo  
Ml  «rfte 

aengaet,  het  is  openbaer  en  yegehjk  
bekent,  dat  de 

wand  de  Pacificatie  gehelijk  verworpe
n  heeft ,  en 

daer  van  een  opentlijke  verklaringe,  
door  den  Hee- 

fevan Selles  gefonden  heeft,  dat  hy die  ge
enfinshou 

denwil,  daer  met  hy  openbaerlijk  be
wijft,  watzjn 

dodelijke  meininge  zy,  en  waeric
hout  alfo  de  Pro- 

teftanten,  voor  het  gene  ,  daer  van  ̂   J"^£ 

wachten  moeten.  Daerom  fo  zijn  w
y  ook  in  «.aen- 

fien  van  den  vyand ,  aen  onfen  eed  
niet  gebonden ,  de- 

Se  hy  den  felven  eerft  troulofelijk
  gebroken  heeft. 

En' fo /eel  als  -&*£!^?X£ 2* 

'tien.    Want  den  genen  die  de  Hiftorien  maer  een- 
mael  flechts  gefien  hebben ,  ift  wel  bekent ,  dat  de 
Keifers  ,  als  zy  noch  Heidenen  waren ,  hebben  in 
haer   Keiferrijke  gehouden,   beide  de  Chriftenen, 

en  de  Heidenen,  alfo  ook  datfe  ganfche  regimen- 
tenvan Chriftenen  gehad  hebben  onder  dat  ander 

Heidenfe  krijgsvolk  ,  welke  t'famen  onder  de  fel- ve Veld-Overften  togen.  En  nochtans  vandmen  ter 

dier  tijd,  even  fo  wel  onverfchaemde  Raden,  alf- 
men  nu  doet ,  welke  haren  Princen  fulke  opinien  foch- 
ten  in  te  drucken,  namelijk  dat  twe  Religiën  niet 

konden  t'famen  ftaen ,  daerom  ook  de  voorfeide  Kei- 
fers de  Chriftenen  begoften  te  vervolgen ,  maer  fulke 

Raden  droegen  feer  haeft,  en  aller  eerft  de  flraffe  van 
haren  dwafen  raed.    DBer  na  onder  de  Chriftelijke 

Keifers  is  dat  felve  feer  langen  tijd  ook  gefchied, 

en  niet  alleen  dit ,  maer  ook  datmen  onder  den  ge- 

nen, die  in  'tgemein  Chriftenen  genaemt  waren, 
den  fommigen  openbare  Kerken  toegelaten  heeft, 

die  ganfchelijk  van  een  ander  lere  waren,  't  welk men  in  den  Hiftorien  Conftantini ,  en  zijnder  kin- 
deren Theodofij  en  andere  fïen  en  lefen  mach.    En 

foveel  als  onfen  tijd  aengaet,  daer  zijn  hier  van  fo 

veel  exempelen,  dat  fo  men  oordelen  mofte  na  de 

menichte  ,  men  konde  veel  eer  en  gewifler  feg- 
»en ,  dat  alle  de  welke  eene  van  beiden  Religiën 
hebben  willen  onderdrucken  ,  haren  ftaet  of  rege- 

ringe  in  groot  perijkel  en  gevaer  gefteld  hebben. 
En  fo  veel  is  daer  aen ,  fo  wy  rontfom  ons  fien ,  die 

twe  aller  fterkte  Natiën  ,  welke  ons  Vaderland  om- 

vangen ,  te  weten  Duitfland  en  Vrankrijk,  en  heb- 
ben beide  na  grote  bloedvergietinge,geen  ander  mid- 
del gevonden,  om  die  te  ftelpen  ofte  ftillen,  dan 

de  bewilliginge  en  toelatinge  van  de  oeffeninge  van 

beide  de  Religiën.  Wy  zijn  noch  indachtig  des  gro- 

ten gewelds,  dat  de  Keifer  Kaerle,  van  feer  loflij- 
kcr  gedachtenifle  ,  in  Duitfland  gebruikt  heeft ,  hoe 

grote  hope  datter  in  't  beginfel  was ,  van  eenen  goe- 
den voortgank  ,  den  beften  deel  des  felven  Lands 

onder  zijn  macht  gebracht  zijnde ,  en  in  handen  heb- 
bende de  dapperfte  en  machtigfte  Vorften  :  maer 

nochtans  is  dat  einde  en  de  uitgank  alfo  geweeft, 

dat  gebracht  zijnde  in  eenen  fuiken  uitterften  nood, 
dat  noit  een  fuik  geweldig  Heer  hem  in  fuiken  nood 

gevonden  heeft ,  hy  geen  ander  middel  tot  zijn- 
der  fekerheid  gefien  heeft ,  dan  alleen  de  bewilli- 

ginge van  der  oeffeninge  van  d'eene  en  d'andcre  Re- ligie.   De  Groot- vader  van  uwer  Hoogheid  ,  een 

Vorft  begaeft  zijnde  met  een  fonderling  verftand , 

en  met  wijfen  Raed  ,  de  Keifer  Ferdinandus,  fien- 

de  datter  geen  ander  middel  en  was,  om  d'eenen 
d'ander  partye  te  ftillen ,  en  te  verfekeren ,  en  om  al- 

le quaed  vermoeden  uit  Duitfland  weg  te  nemen,  heeft 
deReligions-vrede  bewilliget,  en  men  vind  niet  dat 

daer  federt  eenig  oproer  geweeft  is,  want  de  Kerke- 

^I^™^  de    lijkeperfonen  genieten  haregoederen,  digniteitenen mael  dat  de  voorfe  de  lacmcacie :  oo  '  .**  wnri«f.  m*  meerder  fekerheid,  dan  fyereens 

Slig  nge  der  andere  Landen  me
t  mijn  Heere  den 

Pr^van  Orangien,  en  met  den^S
taten  van  Hol- 

land en  Zeeland  is  befloten  geweeft ,  fo  ift 
 gewis  en 

feker  ook  leert  ons  dat  de  nature,  f
onder  yemand 

oneeliik  te  doen  ,  datter  nietfo  natuerl
ijk  -n  is,  dan 

dat  het  gene,  't  welk  door  bewilliginge 
 van  twe  par- 

tyen gehandelt,  befloten,  gepafleert  en  bel
ooft  is, 

wederom  door  bewilliginge  der  felver  party
en,  mag 

gebroken  of  eenfdeels  gematicht ,  uit
gelecht  en  ver- 

klaert  werden,  tot  welvaert  des  Vader
lands , en  om 

de  heimelijke  liften  des  vyands  te  brek
en.  Doch  fo 

en  gedenken  de  voorfeide  Proteftant
en  niet  m  eeni- 

gcr  wijfc  daer  tegen  te  doen,  zy  en  wi
llen  ook  geen 

\ ufo  wefen  dat  de  felve  gebroken  wer
de  ,  de  wijle 

datzy,  blijvende  by  de  woorden  
der  voorfeider  Pa- 

cificatie, f  er  ootmoedelijk  verfoeken.en  beg
eren, 

dat  doo  het  middel  van  de  Generale :  Staten
,  oj  t 

ftuk  van  de  me  openbare  oeffeninge 
 harer  Religie, 

(Fol.3,.;  verfien  werde.  So  veel  detwede  tegenw
erpinge  aen- 

gaet, de  ervaringe  heeft  tot  allen  tijden 
 dar wed er- 

fpel  'geleert,  't  zy  datwy  de  eeïfte,  of  de  laetftc
 ̂ Kei- 

fers aenfien,  of  ook  aenmerken  de  omleggende
  Na- 

preseminentien ,  met  meerder  fekerheid ,  dan  fy  ergens 

elders  doen,  in  der  gehele  Chriftenheid,  de  welke  ge- 
fchied in  veel  fteden,  als  tot  Frankfort,  Worms,  Ulms, 

Ausborg  en  andere ,  daer  beide  Religiën  geoeffent  wer- 

den ,  fonder  oneenigheid  of  oproer.  Ja  ook  in  fom- 

migen Steden ,  in  eene  kerke.  De  Keifer  van  feer 
loflijker  gedachtenifle,  vader  van  uwer  Hoogheid  , 

heefr  niet  alleen ,  het  felve  dat  van  zijne  voor-va- 

ders wel  aengefteld  was  in  zijn  geheel  en  in  zijn  we- 

fen gelaten ,  maer  heeft  ook  dat  felve  in  zijnen  Erf- 
landen toegelaten ,  fiende  dat  fulx  het  eenig  middel 

was ,  om  fijn  onderdanen  in  vrede  te  onderhouden.  Ja 

ook  Rodolphus ,  broeder  van  uwer  Hoogheid ,  hou- 
dende den  heiligen  ftoel  zijnder  voor- vaderen ,  heeft 

ook  voor  weinig  dagen  der  Ridderfchap  in  fijn  Co- 

ninkrijkevan  Hongarye,  't  felve  bewilliget,  wyfwij- 

gen  den  Staet  van  Bemerland ,  van  den  tijden  af  des 

Coninx  Sigifmundi.  So  veel  als  Vrankrijk  aengaet, 

wy  zijn  al  te  dichte  nageburen ,  dat  wy  niet  en  fou* 
den  weten  ,  datmen  daer  de  beken  des  bloeds  noit 

heeft  konnen  ftillen,  en  die  daer  feer  overvloedelijk 

gelopen  hebben ,  tot  dat  de  vryheid  van  de  Religie  daer ■     *  "=  -  -  -  ~  is  be- 



f? 8*  Ooripronk  der  Nedcrland/ê  Beroerten. 
is  bewüligtgcwccft,  de  welke  altijd  rufte  envredemet  f  gaende  het  ftuk  van  der  Religie.  En  dat  gy  door  uwen haergebrachtheeft:  alfotcT contrarie, daer de vryhdd     Wijjen  raed  en  voorfichtigheid  wilt  vofrWnTfo *7>- is  verhindert  geweeft,  heeft  teritond  dat  Coninkrijk, 
gelijk  in  een  brandende  vier  geftaen,  bereid  om  hem 
felven  te  verteren  en  tot  affchen  te  brengen.  Ja  fö  wy 
konnen  exempel  nemen  van  den  gemenen  vyand  der 
Chriftenheid,te  weten  van  den  Turk,  de  welke  al  te 

veej  ichadenen  ongelux,die  gy  hebtfien  vallen  over 
on/en  nageburen  ,  de  welke  tot  noch  toe  den  adem 
i  !f f  3uallJk  verhalen  konnen  ,  dat  gy  door  uwe  wijs- heid breken  wilt  de  aenflagen  des  vyands ,  de  welke  on- 

der het  dekfel  van  dit  ongelijk  verftand ,  ons  foekt  te 
wel  weet,  wat  het  is,  te  domineren:  wy  fiendathyin     floten  in  een  afgrond  van  aller  onordeninge,  endoor fijnKeifcrnik,  eehikeliik  beide  loden  enChrifl-pnrn     uwe  Hiiv»  h*«JLia»~iJZ2      j          *  ' ,tn,aGor fijnKeiferrijk,  gelijkelijk  beide  Joden  enChriftenen 
duldet ,  fonder  daerom  eenige  vrelè  te  hebben  van  op- 

roer of  afval,  en  nochtans  zijn  in  fijn  Keiferrijk  onge- 
lijk veel  meer  Chriftenen  die  den  Paus  noit  gekent 

noch  aengenomen  hebben ,  dan  daer  in  Europa  of  defe 
Chriftenhcid  zijn  ,  die  den  Paus  aengenomen  hebben. 
De  Conink  van  Marrocques  en  Fez  doet  even  defgelij- 
ke  En  aengaende  den  Conink  van  Polen,  boven  d'on- 
gelijkheid  die  daer  isindeChriftclijke  Religie  in  fijn 
Coninkrijke ,  fo  zijn  daer  ook  Mahometiften  in  groten 
getale,  die  hem  gehoorfaem  en  onderdanig  zijn,  en 
nochtans  en  is  daerom  geen  oproer  in  fijne  Landen. 
De  Paus  felve ,  welken  die  van  der  Roomfer  Religie, 
voor  haer  Hooft ,  en  fijne  exempelen ,  voor  onbedrie- 
gelijke  regelen  houden,  geduldet  tot  Rome  wel  en  in 
allen  Steden  die  hem  eigentlijk  toebehoren ,  dat  de  Jo- 
den  hare  openbare  Synagogen  of  Scholen  hebben ,  ja 
om  een  klein  geld  laet  hy  toe ,  dat  een  jegelijk  een  ful- 
ke  Schole  voor  hem  felven  houde ;  gelijk  't  felve  in  ve- 

le Rij kfteden  ook  gefien  werd.  Op  gelijker  wi/fe,  en 
hebben  de  Heeren  Staten  van  defe  Landen,  niet  ge- 
hindert  ,  dat  de  voorfeide  Joden,  aen  fommige  plaetfen 
defes  Lands ,  haer  Scholen  niet  fouden  mogen  open 
doen ,  en  dat  in  't  aenfien  van  een  klein  gewin ,  't  welk met  den  felven  gewinne  niet  te  vergelijken  is ,  daer  van 
dat  alhier  gehandelt  werd.  En  nochtans  fo  verfaken  de 
voorfeide  Joden  Chriftum  Jefum ,  en  fijn  vyanden  der 
Kerken  Gods,  't  welk  hem  inden  voorfeiden  Prote- 

ftanten niet  vinden  fal ,  die  op  Chriftum,  als  op  den  ee- 
nigen  autheur  en  caufe  der  faligheid  vertrouwen ,  en 
geen  vyanden  zijn  van  der  Kerke  Gods ,  maer  begeren 
alleenlijk  een  reformatie  en  verbeteringe  der  felven. 

So  veel  als  de  derde  tegenwerpinge  aengaet,  de  voor- 
feide Proteftanten  en  konnen  nietfo  haeft  allen  men- 

fchen bekent  maken, de  goede  begeerte diefe hebben 
van  vredclijk  in  ftilheid  te  leven ,  met  haren  mit-bor- 
geren  en  mit-  patriotten ,  maer  fy  hopen  daer  van  met- 
ter  tijd  een  fecr  gewis  bewijs  te  doen,  als  de  voorfeide 
quade  vermoedinge  en  alle  miftrouwen  fal  wech  ge- 

nomen werden  ,'t  welke  fy  voor  God  beloven  fullen  te doen.  Middelertijd  bidden  fy  uwe  Hoogheid ,  en  u 
rai)n  Heeren  feer  ootmoedelijk ,  dat  het  u  believe  ful- 
ke  middelen  van  verfekeringe  voor  te  flaen,  als  daer  toe 
bequame  fullen  gevonden  werden ,  en  fy  fullen  wel  be- 

reid wefen ,  fo  verre  als  haer  vermogen  ftrecken  fal,  om 
hen  in  alles  uwen  goeden  raed  gelijkformig,  gehoor- 

faem te  bewijfen  ,en  verhopen  van  'tgenedatfe  belo- 
venfullen,  eenige  Princen ,  die  grote  Heeren  en  vrien- 

den defer  Landen  zijh ,  te  vinden ,  welke  hen  de  eere 
doen  fullen,  datfe  fullen  fpreken  en  antwoorden  voor 
de  waerheid  en  vaftigheid  van  hare  beloftenifle. 

En  alle  defe  faken  wel  gewegen  hebbende ,  de  voor- 
feide Proteftanten  bidden  feer  ootmoedelijk  en  van  ge- 
helen herten  ganfeh  onderdanelijk,  dat  het  uwer  Hoog- 

heid en  u  mijn  Heeren,  welken  defe  Republijkever- 
trout  en  bevolen  is ,  daer  van  gy  ook  fchuldig  zijt  voor 
God  en  de  menfehen  rekenfehap  te  geven ,  gelieve ,  al- 

le oorfaken  van  quaed  vermoeden  en  miftrouwen,  tuf- fchendearme  inwoonders  defer  Nederlanden  wech- 
nemende ,  die  alle  haer  oogen  op  u  geflagen  hebben,  te 
bedenken  en  te  beraedflagen  op  fulke  middelen ,  daer 
door  met  goeden  wille  en  vergenoeginge  van  allen ,  de 
oeffeninge  van  d'een  end'andere  Religie ,  gelijkmate- hjk  moge  verwilliget  en  toegelaten  werden ,  tot  dat  het 
God  fal  believen  ( overwinnende  door  fijn  bermher- 
tigheidde  menigvuldigheid  onfer  fonden ,  welke  al- 

leen de  caufe  zijn  van  fo  veel  quaeds  en  ongelux )  door het  middel  van  een  goed  heilig  en  vry  algemene,  of  ten 
miniteneen  nationael  Concilie,  om  te  vergelijken  de 
itrijdige  meningen  die  wy  in  defe  Landen  üen,  aen- 

uwe  rijpe  beraedflagingen  ,  den  armen  onderdanen 
vergenoeginge  geven  wilt,  de  welke  de  krankheid  wel 
gevoelen  en  kennen, maer  vanu.diefy  totmedecij- nen  over  hen  verkoren  hebben ,  verwachten  fy  de  mid- 

delen dienende  tot  hare  gefontheid  ,  en  verhopen  dat 
iy  door  u ,  die  fy  verheven  hebben  tot  hare  Regeerders, tot  in  een  fekere  haven  fullen  geleidet  en  gevoert  wer- 

den. Dat  het  u  daerom  dan  gelieve  wel  acht  te  nemen 
op d  exempelen  vanonfen  nageburen  en  andere,  van de  welke  de  fommige ,  door  hare  wijfe  voorfichtigheid, dat  toekomende  ongeluk  voorkomen  hebben,  de  an- 

dere geleert  zijnde  door  hareellendigheiden  jammer, hebben  liever  gehad  middelen  te  foeken ,  al  waftdatde 
krankheid  lange geduert  hadde  en  veroudert  was, dan 
dat  fy  twijffelende ,  van  hare  welyaerten  gefontheid, hen  felven  in  een  uitterfte  verderven  fouden  geworpen 
hebben.  Dat  u  believe  mitlijden  te  hebben ,  over  die, welke  hen  ti'.flchen  uwe  armen  begeven  hebben, en naeftGod,van  niemand  el  verlichtinge  verwachten, 
dan  alleen  van  u.  Maekt  daerom  dat  dooreene  heilige 
Wet  van  vergevinge  en  vergetinge ,  alle  faken  voor  he- 

nen gefchied,  ter  eender  en  ter  ander  zijden  begraven werden ,  alfo  dat  namaels  niemand  onderfocht  noch 
befwaert  werde ,  om  eenige  faken,  die  uit  oorfaken  van 
der  verfcheidenheid  der  Religiën  gefchied  zijn.  So  ful- 

len de  Proteftanten  beloven  hen  allen  redelijke  condi- 
tien  te  onderwerpen ,  ja  datfe  die  onverbrekelijk  fullen houden,  dat  het  uwer  Hoogheid  believen  fal  voor  te 
nellen  en  dat  fy  daer  van  fulke  verfekeringe  geven  ful- 
!j»    f  men  vinden  faI  hen  mogelijk  te  wefen.   En  al ïft  dat  de  voorfeide  Proteftanten  den  Vaderlande ,  hen 
felven ,  haer  leven  en  haer  goed  fchuldig  kennen,  noch- 

tans bidden  fy  feer  ootmoedelijk,  dat  hetu  believe  te 
gedenken,  hoe  veel  jaren  dat  fy  allerleis  geleden  hebben totdendienft  des  Vaderlands  ,  en  hoe  groot  dat  hare 
getrouwigheid  en  gehoorfaemheid  geweeft  is,federt 
dat  de  Landen  t'famen  vereenigtzijn.  En  fo  door  fom- 

mige van  den  felven  iet  gedaen  is  geweeft ,  't  welke  van 
jeder  man  niet  goed  gehouden  werd ,  daer  en  is  niet  ,of men  kan  daer  regen  5equame  mjddeien  vjnden .  en  die 
feilen  en  zijn  geen  dood-fonden ,  gelijk  der  gener  zijn, 
welke  onderden  fchijn  van  yver,  hen  tot  den  vyand 
openthjk  begeven.    En  wanneer  fchoon  den  Prote- 

ftanten cenig  onrecht  gedaen  wierde  ( welk  fy  doch 
met  verhopen)  fo  zijnfe  niet  des  te  weiniger,  door 
<~rods  genade  >gednt  en  bedacht  volfbndig  te  blijven 
m  tgenedatfe  weten,  datfe  den  Vaderlande  fchuldig 2-ijn.  Maer  vertrouwende  veel  meer  op  uwe  voorfich- 

tigheid en  billikheid ,  fy  bidden  u  feer  ootmoedelijk, 
dat  hetu  believe,  als  in  deplaetfe  vaneen  vry  willige  (FoW°.; vergeldinge,  voor  alle  haren  arbeid  en  flavernye,  en om  hen  ook  een  herte  en  moet  te  maken, om  voor- 
taen  noch  beter  te  doen ,  hen  te  verwilligen  defe  har» 
feer  ootmoedige  fupplicatie.  Daer  aen  fult  gy  wel 
doen,  en  de  voorfeide  Supplianten  fullen  verbonden 
zijn,  God  te  bidden  om  de  welvaerten  bevorderinge 
van  uwen  ftaeten  regeringe ,  en  ook  om  de  algemene 
ruftedes  Vaderlands:  Enfofydus  lange  willig  en  be- 

reid zijn  geweeft ,  om  door  Gods  genade ,  onftrafbaer- 
hjk  den  gemenen  Vaderlande  te  dienen ,  fo  fullen  fy  in 
den  toekomenden  tijd ,  door  de  felve  genade  Gods, 
noch  williger  en  veel  beter  bereid  zijn. 

M  bat  fp  be  boo?f3  teguefïc  of  fuppltr  atie  obe  raeo> 
ben  Dabben/ en  baer  op  omtrent  beerricn  baoenber* 
bolo  Qebaen  uabben  om  erpebitie  te  Hebben  op  bc  felbe 
requefle  /  en  gene  anttooojbe  en  f jabben  benomen  /  fo  * 
Hebben  fp  een  lüicbe  fupplicatie  obeencacben  baer  in  fp 
Oanbelen  ban  be  betfeftertbetb  bie  men  ijen  foube  mo* 
gen  boo?toerpen  /  be  toei&e  b^atf  inljoubenbe  alp  bolgt: 
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Het  twaelfde  Boek.1 

1575' 
Aen  fijne  Hoogheid,  eri  mijnen  Heeren  van  den  Ra-

 
den van  Staten. 

VErtonen  in  alder  ootmoedigheid  en  eerbiedi
nge, 

de  in woonders  defer  Nederlanden,  welke  protefte- 

rendatfenade  reformatie  des  Euangely  begeren  te  le- 

ven ,hoe  datfe  voor  defen  aen  uwe  Hoogheid ,  en  mij- 

ne Heeren  van  den  Raden  van  State  ,  gepreienteert 

hebben  feker  requefte.  Ten  einde  dat  het  uwe  Hoog-
 

heid believen  foude,hen  dooreenen  bequamen  mid- 

del, en  goeden  raed,toe  te  laten  de  vryeoeffeninge 

harer religie, met  beloftenilTen en  proteftatiendaer
in 

begrepen.    En  alfo  de  felve  requefte  daer  natoegefon- 

den  is  mijnen  Heeren  den  Generalen  Staten ,  om  van 

de  fclve  ook  haer  advijs  te  hebben    Op  welke  requefte 

de  voorfz  Proteftanten  verftaen  hebben ,  dat  tot  noch 

toe  gene  antwoorde  gegeven  isgeweeft,  fo  wel  om  de 

grote  verhinderingen, die  terwijle  voorgevallen  zijn, 

ennochdagelijx  voorvallen  ;  als  infonderheid  omdat
 

vele  ( die  anderfins  begerende  zijn  de  gemene  welvaert 

der  onderdanen  defer  Nederlanden  ,  fo  wel  der  een- 

der als  der  ander  Religie )  twijfelen,  wanneer  al  fchoon 

de  voorfz  requefte  geaccordeert  ware,  dattergen  e  fe- 

kerheid  zijn  en  foude ,  dat  alle  faken  fonder  eenige  ver- 

anderinge blijven  fouden  in  eenen  vaften  ftand.  Het 

welke  na  dat  de  voorfz  Proteftanten  vernomen  heb- 

ben, fo  hebbenfe  geacht,  (nochtans  onder  feer  oot- 

moedige corredlie  van  uwer  Hoogheid  en  mijnen 

Heeren  den  Staten )  dat  het  hen  toeftond ,  wat  breder 

en  particulierder  te  verklaren ,  fulx  alfiete  voren  in  het 

generael  aengeroert  hadden,  aengaende  de  verfekert- 
heden  haerder  beloftenilTe,  namentlijk  datfe  feer  wel  te 

vreden  fullen  wefen  (fo  verre  als  fulx  den  wille  is  van 

uwer  Hoogheid  en  van  mijnen  Heeren  voornoemt) 

hen  t'onderwerpen  de  conditien  die  hier  nagefpecifi- ceert  werden.  , 

Dat  in  eiker  Stad  fommige  van  der  Overheid  ,  die 

niet  fufpect  en  zijn,  verkoren  werden,  de  welke  int  par- 

ticulier kennilTe  fullen  nemen ,  van  al  'tgene  datter  ge- 

daen  werd ,  contrarie  van  d'ordonnantie  en  't  placcaet, 
de  welk  hier  van  foude  mogen  gemaekt  worden ,  om 

d'overtreders  te  ftraffen  en  karlijden  na  den  eifch  en  ge- 

wichtigheid der  faken. 
Maer  indien  de  voorfz  Magiftraten  (fo  door  de  ge- 

woonlijke bedieninge  haers  amptsen  derjuftitien,als 

door  de  extraordinarife  laften,diemen  moet  dragen, 

ter  oorfaken  van  de  fortificatien ,  lichtingen  van  gelde, 

doortochten  van  krijgsvolken  diergelijke  befwaernif- 

fen)  hen  gevoelen  te  feer  belaft  te  wefen,  alfo  datfe 

oordeelden  niet  te  konnen  gehelijk  befich  wefen  met- 

ter  executie  van  de  onderhoudinge  der  eender  en  der 

ander  profefïie  van  de  Religie. 
Om  defer  oorfaken  foude  men  mogen  verkiefen  met 

d'advijs  en  met  de  goede  beliefte  der  Overheid  in  eiker 

Stad,  feker  getal  van  goede  borgers,  uitten  genen  die 

lieden  van  eeren ,  of  van  goeder  reputatie  zijn ,  in  gelij- 

ken getale  van  d'eene  en  d'andere  Religie  Tot  welken 
ter  eerder  inftantie  dekenniiTe  komen  foude  van  alle 

inunien  met  woorden  of  werken  gedaen  ,  'tfyin  je- 

imnds  goeden  of  perfonen ,  van  d'eene  of  d'ander  Re- 
ligie ,  in  publijke  of  byfonder  plaetfen,  de  welke  fouden 

macht  hebben ,  na  voorgaende  informatie  in  de  gevan^' 

geniffe  te  ftellen ,  die  in  eenige  exceffive  mifdaed  com- 

mitteren, alleenlijk  om  't  proces  te  inftrueren  totter 
fententiediffinitive  toe,  om  de  felve  proceflen  gefur- 

neerten  geinftrueert  zijnde,  als  dan  geftelt  te  worden 
in  handen  van  de  ordinarife  Wethouderen ,  orfi  daer  o- 

ver  fententie  diffinitive  by  hen  gegeven  te  worden. 

Waeruitte  vermoedenis»  dat  fommige  met  woor- 

den berifpt  zijnde  om  eenige  ongeregeltheden ,  of  fofe 

herder  geftraft  worden  na  gelegentheid  der  faken ,  fou  - 
den  anderen  een  exempel  zijn ,  om  hen  ftille  en  in  vre- 

den te  houden.  En  infonderheid  als 't  volk  eens  geper- 
fuadeert  ware,dat  het  quaed  niet  ongeftrait  bleve,maer 

datter  mannen  geordineert  waren ,  die d'ooge  hadden 
op  't  welvaren ,  rufte  en  vrede  des  ganfehen  Lands. 

Daer  nadattct  fijne  Hoogheid  geliefde  te  ordineren, 

dat  in  eiker  Stad  fommige  van  den  principaelften  bor- 

geren ter  wederzijden  fouden  verantwoorden  voorde 

hare ,  met  belofteniffen  datfe  in  geender  manieren  en 
fouden  verantwoorden  of  voorftaen  de  welke  deden  te- 

gen fulx  als  geordineert  lal  worden  by  fijn  Hoogheid, 
maer  dat  fy  na  haer  vermogen  fouden  beneerftigen  dat 
de  vrede-brekers  geftraft  fouden  werden. 

Infgelijx  fo  eenige  Steden  of  Vlecke  mifdede  tegen 
't  gene  datter  fal  verordineert  zijn  ,dat  fyfein  geender 
wijfe  en  fouden  willen  helpen  of  voorftaen ,  maer  ver- 

laten en  abandonneren. 
Boven  dien  dat  alle  Minifters ,  Ouderlingen  en  Dia- 

conen  gelijke  beloften iflen  doen  fullen  ,  gelijk  ook  ter 
andere  zijden  de  Prooften ,  Dekens ,  Paftoren ,  Vicari- 

fen ,  en  Treforiers  van  de  Parochien. 
En  op  dattet  jegelijken  kenbaer  zy ,  dat  de  voorfeide 

Proteftanten  anders  niet  en  begeren,dan  God  te  dienen 
met  een  rein  herte  na  hare  Religie;  fo  fullenfe  voor 
God  protefteren  datfe  geenerlei  voornemen  hebben 
om  de  Prelaten  en  andere  Kerkelijke  perfonen,  die 
profefïie  doen  van  de  Roomfe  Religie,  te  verfteuren, 

't  zy  in  haer  perfonen ,  goederen ,  of  exercitie  van  haer 
Religie ,  tegen  de  welke  fy  niet  voornemen  en  fullen  te 
doeni  maer  na  haer  vermogen  verhinderen,  dat  hen 
geen  moleftatie  of  verfteurnifle  aengedaen  werde. 

Ja  daer  en  boven  fo  't  tot  harer  kennifTequame,dat 
jemand  iet  voorname  tegen  de  felve ,  datfe  d'Overheid 
der  plaetfen  daer  van  adverteren  fullen,  ten  einde  datter 

behoorlijk  in  voorfien  worde.  En  van  al  't  gene  dat 
voorfeid  is,  fullen  de  principaelfte  onder  hen, goede 
vafte  beloftenifTe  doen ,  ( in  den  Steden  of  plaetfen  daer 
de  gemelde  exercitie  der  Religie  wefen  fal)  in  fuiken 
getale  als  daer  van  fal  geadvifeert  worden. 

Eindelijk  beloven  de  Proteftanten  van  de  Gerefor- 

meerde Religie  ( volgende  d'inhoud  der  requefte )  te 
fuppliceren  aen  eenige  Princen  en  grote  Heeren ,  dat 
het  hen  believe  voor  hare  getrouwigheid  te  verant- 

woorden, de  welke  fy  ook  verhopen  te  verkrijgen.  Inf- 

gelijx begerenfe  ook  't  felve  van  de  gene  die  contrarie 

profefïie  doen. En  indien  het  uwer  Hoogheid ,  en  mijnen  Heeren 
belieft  andere  verfekertheden,  die  bequamer  zijn, voor 

te  Hellen ,  fo  beloven  fy  haer  die  t'onderwerpen  ,  en  de 
felve  feer  gewillig  t'accepteren ,  niet  anders  begerend» 
dan  vreedfamelijk  te  leven  onder  uwe  Hoogheids  pro- 

tectie. En  dat  de  brekers  van  de  gemene  rufte  berifpt 

en  geftraft  worden. Seer  ootmoedelijk  verfoekende  aen  u  Hoogheid, 
hen  te  willen  geven  goede  en  aengename  antwoorde, 
volgende  hare  voorgaende  fupplicatie.  En  fy  fullen 
haer  verbonden  vinden  God  te  bidden  voor  de  wel- 

vaert van  uwe  Hoogheid. 

D<£  €erté-öertog  en  föaben  ban  £>tate  befe  recjue* 
fien  gebifiteert  öebbenbe/  üe&ben  bier  op  eenige 

articuïengeconcipieertbienenbetot  reglement  en  po* 
litijftenfteleiöe/niet  alleenlp  banbe  Sïcltgic:  maer 
ooft  banbe  juffrtie  teroceafiebanbeoo?Ioge/  in  cents 
ge  plaetfen  gcotelijr  getroubleert  enmifacl)t:  toelfte 
potneten  en  acticulen  bcn<ü5cbcputccrbcn  banbe  ̂ Sta- 

ten «Benerael  gecommuniceert  jijnbe/fjebben  einbe- 
lijft  berftlaert  bat  fp  öenniet  en  bonben  geautorifeect 
ombaerop  refolütie  te  nemen/  en  Dat  fp  banabbtjfe 
maren  bat  ten  bien  fine  be  boo?fcfueben  potneten  en 
arttculen  fouben  wo?ben  gefonben  aen  baer  |Beefïei# 
tnelfiep?obincie/  ombaer  op  te  rcfolberen/ of  fp  Die 
wilben  accepteren  of  niet.  3©elften  bolgenbe  pebben 
be  €ert0-Dectog  en  föaben  ban  £tate  /  be  boo?fcf«> 
ben  recjueftenenbe  geconcipieerbe  articuien  ban  tic-- 
Iigionss-b?ebe  gefonben  aen  allen  en  elfie  p?obin< 
tien  befer  $eb«rianben/  ten  einbe  fp  befelbe  fouben 
boojfienen  eramineren  /  en  metten  eerften  oberfen- 
ben  ïjen-Iuiöer  finale  refolütie/  of  fp  befelbe  na  be 
geconcipieerbe  fo?meen  mfjouben  accepteren  toilben 
of  niet :  en  bat  niet  te  min  tot  confecbatie  ban  be  unie 
en  ecnb?acljtig&eib  /  mibbelretijb  elft  abftinere  ban 
allebojber  nieutoia&eib  en  befo?b?en/  befelbe  boen* 
becefferen/  tot  bat  bp  mibbel  banbe  felbe  refolütie 
biebaerop  &o?t$foube  mogen  genomen  tooibcn/tot 
ebt  (omentemente  boojfien  wojbe.  <£n  fo  berre  fp 
%  Uiiöen 
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ïmben  Qxtfoltotm  fcarcn/  öccnfinö  onöer'tbiflrtct 
Dan  Care  p20bmtien/  belibje  erercitic  ban  bc  boo2f5 
Religie te toillcn acnbaeröcn  notfj  gebogen /  batfe  acn 
benluiben  fclacrlijn  foubcn  oberfrb2ijben/  bat  Wieden/ 
met jcgcnftaenöe  bat  cenigc  anbere  f&obincïen  ban 
contracten  attbiife  toaren/  niet  te  min  berflonbcn  te 
bitjben  On  öc  üiiie  (o  folcmnclijft  bef  toefen  /  op  bat  bp 
flenlmöer  toeboen  'tbenefitie/  ruft  en  berfdterbeiö/ aio  be  boo2f5  anberc  Jïfcobintien  bacr  booi  toaren  ber* 
toacbtenöe  /  ntet  beraebtert  nocb  belet  en  toeebe  ©e? 
te  teicben  toaren  in  bate  bm  24  fjuip  en  onöerte* Gent 

M  A  T  H  I  A  S. 

Oorlprorik  der  Nederlandie  Beroerten. 
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<3!h  fonbe  fn'er  be  geconcipieerbe  artfculcn  banbe Ftdigiono-toeöe  mebe  ftellen/fo  bie  obccgcfonöen  fijn 
getoeeft/  ban  alfo  bic  niet  generalijn  en  fijn  gcaccep- 
teert/  bpfommige  P2obinticngdjeel  afgefïagcn/  bp 
ceuigcgeinobcrecrt/  en  op  cenige  ooft  gebed  anbere 
Cetfelb  en  geac codeert  onber  malftanbeceu  /  fo  fuüen 
top  ter  gelcgcnber  plaetfen  /  bc  felbe  b?engen  fo  bic  ge- 
refolbeertfijn  getoojben/  en  006  anberc  particuliere 
a:roo2ben  bacr  bet  noöigfal  toefen. 

S>e  tfolondlcn  /  SMicno  en  ï^oof  ben  ban  öe  fdjut- 
terpen  en  anbere  ingefetencn  bcr  (tab  tCnttocrpen/ber* 
(tacnbe  bat  ben  €crtoöcrtog  ïBatbiaö  Oct  concept 
ban  bc  ncligion£-b2cbe  acn  alle  be  $20bintien  ober* 
gcf  onben  babbc  /  fo  bebben  fP  uen  gcabbjcflTecrt  acn  öe 
Staten  ban  25.2abanö  boo2f$ten  einbe  fp  fonöeruit* 
(lel/  foubcn  toillcn  op  be  felbe  poincten  refolbercn/ 
om  bacr  mebe  te  boo2&omcn  alle  ttocbjaebt  en  op2cer/ 
en  te  boiberen  goebe  eenbjaebtigbrib/  tuftcben  b'on* berfatenïn  bcfen  bangercufen  tijbfogrotelnbbanno- 
betoefenbe.  JBaeropbe^eereu  gelaten  repjefentc* 
renbc  ben  eerden  ban"beb2ie  Staten  ban  2&abanb/ berftlacrbcn:  batfpbebenBenbebe  jegentooo2öigege* 
iegcntljcib  banbe  gemene  faften  befee  $eberlanben/ 
enbegeitetteniffe  begbpanb.07  niet  ter  toerelb  fofecr 
ter  berten  te  bebben  als  lief  bc  /  berceningc  en  goeb  on* 
berling  bectfanb  tuffeben  ben  gentenen  intooonkren/ 
fo  tod  ban  b'cenc  altf  ban  b'anbere  Religie  /  te  belpen 
bef02gcn/fönbcb'ecnig  mibbcltoacr  öoojöen  bpanb 
gehrcnftt  en  t'onbcr  geb2acbt  en  bc  £anben  in  b2pbom en  b0O2fpocb  geftclb  mogen  toojben/  toaer  toe  bebeo2* 
fcD2ebcn  gelaten  (  onbercemelijö  gefp20ften  )  toef 
memett  oenen  pegclijft  ftcnlijft  te  toefen  /  toat  bcbulp  fp 
altijöo  ban  't  beginfd  af  bcr  berfamelinge  ban  ben Htanbenban  bertoaerö-ober  gebaen  bebben/  en  alfo 
men  ten  tijbe  /  bat  be  Ratificatie  ban  <8ent  opgeriebt 
toerbe/  noobfanclijB  bebonb  te  toefen  om  O02logcte* 
geus  ben  gentenen  bpanb  bcö©abcrlanö6  aentcne^ 
men  /  en  uit  te  boeren ;  't  gefebii  ban  be  tfcligic  ter  fij* ben  te  (tellen  /  tottcbcrgabcringc  toe  ban  be  genera- 

le Staten/  be toelne een pegclijb  (be bpanb eer(t bcr* 
ö2cben  fijnöe)  gebouben  foube  toefen  te  beb02bcren/ 
enbp  nnbbclentijbe  t'famenberbanb'tboofttcbcrcn totten  felben  bpanb/  en  om  Ijem  uit  ben  Slanbc  te  0acn 
op  te  (tellen  lijf  en  gocb/  Ijoubenbc  fjem  een  pegelijb/ 
aengacnbe  't  (tun  ban  be  Religie  /  geruft  en  te  b2ebcn/ mttis/  beboo2fcl)jcbcn  generale  toettigc  bergaberin* 
ge/  aitoacrclbin  fnn rebenen  geboot  foube  to02bcn/ 
fobabbcn  be  boü2fcïj2cben  gelaten  al  nofD  tod  bcr 

bonb  bc  berb2ijbinge  beö  bpanbtf  met  eentge  fjanbe- 
itnge  en  beflicDttnge ban  be  faüe  ber  öeligte  te  beracb* 
teren/  altfnu  bc  maebten  berbitterbeib  Dcffclfö  bp- 

anb fo  groteliih  bermeerbert  fijnbc/  bcöljalben  cgecn 
moeiten  of  bcbommcrni(Te  boo2t$  gefteert  foube  toer- 
oen  /  aengernerlit  bacr  in  gualuh  iet  ban  gebaen  toer- ben  ter  begeerte  cnbolboeninge  ban  ben  ecnen/  baer 
b'anbere  bem  niet  mebe  bernoJt  of  immers  eenigfintf berb2eemt  of  ooïi  anbcrfinö  ber(too2t  en  binb/  b2a> 
genbe  een  pegcliin  be  ialoufie  en  ben  Pber  fijnö  geloofó fo  Hem  <«5ob  be^  gratie  geeft  /  toaer  0002  inbien  be  ge nebte  bem  noemen  banbe  Religie  <©eref02meerbc/ 
fo  binnen  bcfer  (lab  ban  HJnttoerpeir;  al#  eibers/  fo 
berregeb2ongcn  to02ben  bat  ban  nobefp/  niettegen- 
rtacnbe'tgetodbbanben  bpanb  on£  genoeg  iö  bicU il.  Deel. 

genbe/  öefo2geacn  tenen'tcnbanren  cèntehtem^HÏ tegebcnen  fartommobcren/  berbunnt  mijnöeeren P2daten  boo2fc lj2cben  /  bat  be  generaliteit/  martó 
cnaut02ireit  bxinbe  peeren  Staten  baer  niet  fober^ 
reijmtflrerbenbe/  bat  fp  in  biergcujuc  faïien  roeren^ be  ben  gebden  (0eefrelijfien  (tact/  buiten  materie 
ban  bebcn  of  mcïïegdbingen  in  refpect  ban  baren  goe^ ocnfoiibcn  mogen  bare  opinie  fcggen/  of  refolbercn fonber bc  felbe  alom  bacr  opteken/  adijbbcb2ic^ 
ben  ban  fijne  ̂ ocgbcib/  toaer  mebe  Ybeto02p  ban 
pe  ̂tcllglono,-  b2ebe  acn  ben  $2obinficn  to02b  boo2ge^ bouben/  fnn  mebeb?cngenbc  en  bcbclcn/  bacr  ober 
te  roepen  alle  be  gene/  fo  tod  gectfcliju/  alö  toeer* 
108/  etc  in  buoöanigc  getoirbtige  faben  bdj02encn 
plegen  geroepen  en  geljob2ttefijn:  öetodhtoantbin^ 
ncn  fo  boeten  tijbe  ban  t'febert  ben  27  §ulp  leille^ ben  /  bat  bc  boo2fcb2ebcn  b2icbenbP  bc  «öcbeputeer- ben  ban  ben  b?te  Staten  ban  252abanb  om  fangen too?ben  meten  Deeft bonnen  gefebieben/  uocboobbe 
gelaten  abfent  fgnbe/  bp  fjaren  <0cbeputecrben  te= 
gentooo2big  toefenbe  /  gebocglijb  bonnen  tooien  ont^ 
bobcn  /  't  felbe  00b  bermocbenbe  ban  ben  €bclcn  /  re<= P2efenterenbe  ben  ttoebcn^tate/foaben  bacrom  mijii 
peeren  gelaten  tod  begeren  om  inbe  boo2fcb2eben 
beliberatic  en  rcfolutic  ban  bc  rieJigion^-b2ebe  ge* 
boealijS  en  02bcntdijb  boo2t^  te  gaen  /  fo  bat  na  oubcn 
berbomen  en  bermogenö  ben  p2ibilegien  bcbooat  te 
gcfdjicben  b'opinie  ban  gelaten  en  Orbdcn  toette* lijbgemaebtfünbc/  ben  <0ebepi!tcerbe  banbe  jlebcn oberlcbcrenbe  om  bic  bare  naecfterö  en  3lcbcn  boo?  te 
b2agen/  ben  toeïben  öefc  fabep2incipali)b  i#  roeren- 
be/  bat  fienbaer  toe  moebt  gebeuren' bdjoo2li)ben tijb/ fonber  in  een  fabc  banfo  groten  getoicbtc  ber* 
baefttc  tooien/  tot  biew  cinbc  berfoeben  in  confo?* 
mireit  ban  be  boo2fcb2Cben  b2iebtn  ban  fijne  ̂ oog* 
bcib  /  tot  confcrbatie  ban  be  önic  en  eenb2ael)ttgbeib/ 
batmtóbeler  tijb  elft  ab(ïinere  ban  alle  bojbere  nicu* 
toigbeben  en  befo^b2cn/tot  bat  bp  mibbcl  ban  öe  boo?* 
fd?2cbenrcfolutie/  bic  bacr  op  ftoWnl  mogen  geno* 
mento02ben/  bacr  in  t'dr  gerudigbeben  en  tebeliU 
ftcn  contentcmentc  boo2fien  to02ö:  entngeballc'tge^ moeöbanecnige  b02gcrcnöeferflaö  ban  SCnttocrpen 
fo  berrc  betoeegbe/  bat  fp  na  be  boo2fcl)2eben  refo* 
lutie  niet  en  begcerben  te  bertoaebten/  bat  be  felbe 
bp  maniere  ban  boojraeö  of  pjobifie  met  alle  (lilte  en beboo2li)fte  rebcrentie  baren  tocganft  nemen  acn  ba* 
ren  üKagiftract  of  <H>berigbcib  /  om  met  abbijsf  en  au* 
to^ttettijcisfclfio?  opijenberfoeften  boo2ffVn  en  gebaen 
te  too?bcn  na  bd)02en/  en  ten  geinenen  todbaren :  boe 
tod  een  pegdijft  ftan  bcbenben  bat  bien  aengacnbe gualobietmagto02öcn  geo2bonnccrt  fonber  pzejiiöi» 
tic  of  nabeel  te  boen  ber  refolutie  op  ben  bco2fcb2e* ben  tldigiong-bsebc  te  nemen  /  niet  alleen  bpbeb2ie 
Staten  ban  ben  3£anbcban  ©2abanb/macrbpalle b  anberc  pjebincien  ban  bertoaersj-ober  /  fo  lannebe 
felbe  ben  opinicn  niet  obergeb20f[jt  en  bciblaertlicD* 
ben/ bc todft tot cenen  gefettenbage  eenfamentlijft en 
«^tactigetoijfeinbclbomcn  bergabcringe  foube  moe* 
ten  gefebieben/  infonberbeib  bpöicn  ban  fóollanben 
Ecdanbroercnbebe  poinftenbetodhe  ben  genen  bie 
ban  be  Catboinne  ïloomfe  ileligie  fijn/  foubcn  gelooft 
en  berfebert  tooien  bp  bcnenc  bie  ban  be  felbe  ïtdigie 

*n 
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(leben  en  guarttcren  /  be  toelfte  alrcbc  in  pjcjuöitse 
ban  ben  boo2fcl)2ebcn  Hiligicn.ö-b2ebe  bcrfrbciöen  fa* 
hen  bebben  aengenomen  of  geufurpcert  /  flcllcnbe 
boo2t.0  inbe  goebe  aenbacbf  t'gbcib  ban  cencn  pgd  jjhen/ boe  periculeus  bet  10  totter  banbboubingc  bcr  gemene 
falien  en  ber  berceningc  ban  ben  ÏÏanbe/  bacrb'ccne 
P2obintic  b'anbcr  boo2ftomcu  in  openinge  ban  opinicn of  refolutic  befer  faften  /  fo  lange  men  met  en  iö  berfe* 
hert/  of  bc  gene  bie  ben  aeligionö~b2cbc  mogdijft  niet 
cnfullennocb  tettiib  begeren  t'aenbacrbcn  bienniet 
jegcn(iaenbc/cn  al  i(l  bat  anberc  lanben  fuljr  raebfaem 
binben  en  bebcn/  ebentoelinbcbcffcwcne  èlniebcr* 
(ïaen  te  blijben  cnbolbcrbcn/fo  bat  bp  bc  noo2feb2cben 
b2icben  ban  bjn  Öoogbcib  to02b  iiügebniht.  H Ibuö 
geabbifeertbpmnn  peeren  P2daten  repjefemerenbe lannn  ben 
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ben  eerfïen  ban  be  m  Staten  'SHlantws  ban  %& öanö  /  ticfee  tijö  jegcntooo?big  inbebecgabectngebec 
felbcn  Staten  binnen  «Uiecpen/ ben  9nm  bagban 
2Cugufto  1578» 

»T\& Metün  €belen  cep^efentecenbe  Den  ttoeben 
L  U  ufln  öc  hm  Staten  ban  2&abanb  /  öebben  Den  in SS  XJ  ban be  ö?ie  Staten  ban 

ffir  oefen  geconfo?meect  in  effecte  metten  boo?f5  abbnfc 
mncn    uan  ben  ©gelaten/  bun  boo?tg  geb?agenbe  m  aen- 
%*«**  fcfjoutoinge  ban  be  gene/  hic  Binnen  bec (tab  gntbjec* 
SS  pen  niet  en  fullen  begeren  te  becbetben  /  alfulbe  ooebe 
laren     ccfoUttte  alg  men  toettelijb  en  ojbentelijK  fal  mogen 
££hS*  noemen/  en  ftaetfgetoiifc  in  bolle  becgabecinge  ban  be 
ïï-imt  <©ebeputeecbe  ban  alle  p^obintien  openen  fo  bat  be* 
on**?*  öoo?t/tot bifecetie ban fjacc <®  becigbeibom int pacti* 
te-       cuïiec  bp  maniere  ban  p?obifie  bp  ben  felben  gebacn  en 

geojbineert  te  too?ben/  fo  fp  tot  ben  meeden  toelbacen 
en  cuftebec  (lab  en  mtn(ten  acljtecbeel  bec  toebomen* 
bec  cefolutie  op  be  fceligtong-bjebe  fullen  bebinben 
tebeuoren.  .   ,  /? 

$iet  jegentfaenbe  be  opinie  bec  gelaten  en  €be* 
len  ban  25:abanb/  fo  encu(ien  bte  ban  be  <©ecefo?* 
meecbe  fieügie  niet  te*folltcitecen/  fo  aen  ïjace  ïBagt* 
ftcaten/atë  aen  ben  <£ct$nectog  en  $nnce  ban  <®mv- 
gien/  om  te  Debben  bjpfteib  ban  ereccitie  ban  Religie/ 
fulr  bat  om  te  bosbomen  alle  f  toacigöeben  /  biemen 
b?eef  be  bat  Op  toeigecinge  baec  uit  fouben  mogen  ont- 
ftaen/  eenige  poincten  en  acticulen3ijngecefolbeect/ 
om  onbecljouben  te  tobben  binnen  SCntfcoecpen  bp 
fo:me  ban  p20bifte,tot  bat  anbece  finale  o?bonnantien 
hp  ben  Staten  <0enecael  fouben  toecben  gemaenu 
<®efe  p?obifionele  o?bonnantie  toag  luibenbe  alss bolgt: 

Binnen 
aiiirtaec» 

pen- 

¥>toWv  TT Oe  wel  dat  by  brieven  van  den  14  der  voorle- 
oncle  op  JTl  den  maend  July ,  by  fijn  Altefe  gefonden ,  aen  de 

ST  Generale  Provintien  van  herwaers-over ,  met  feke- 

ftutiöan  re  geconcipieerde  ordonnantie  en  Religions- vrede, 

öc  ftcU'   om  by  ̂  felve  Provinciën  refpe&ivelijk  elk  in  't  fijne, 

JBe"     daer  op  te  delibereren  en  gerefolveert ,  geordonneert 
hadde  geweeft ,  dat  binnen  middele  tijden ,  een  je- 

gelijkhem  vermijdevan  eenige  defordre  of  nieuwig- 
heid voor  te  ftellen ,  nochtans  alfo  dien  niet  tegen- 

ftaende ,  by  diverfe  fteden  en  plaetfen  ,  onlanx  van 

nieuster  contrarie  voorgeftelt ,  en  geattenteert  is  ge- 

weeft  ,  tot  groot  intereft  van  de  gemene  welvaert.  'En dat  de  Wethoaderen  der  ftad  van  Antwerpen ,  vrefen- 

dealdaer  gelijke  inconvenienten ,  hadden  fijn  Hoog- 
heid ten  diverfe  ftonden  ernftelijk  verfocht  daerinte 

willen  verfien.  So  ift  dat  om  't  felve  te  doen  en  alle  ap- 

parenten  dangieren  ,  in  de  felve  ftad  te  fchouwen , 

en  deliberatie  daer  op  gehouden  ,  met  de  Gedepu- 
teerden van  den  Staten  van  Braband,  de  welke  hen  dele 

aengaende  gedragen  hebben  in  difcretie  van  fijn  Hoog- 
heid, en  Rade  van  State  na  dien  ook  daer  opgehan- 

deiten  communicatie  gehouden  hadde  geweeft  met 

fommigePrcdicanten,  Minilters  en  Confiftorianten 
van  de  voorfz  Religie,  fijn  Hoogheid  heeft  om  beter 

«edaen  dan  gelaten  ,  derhalven  geaccordeert  en  geor- 

donneert 't  gene  des  hier  na  volgt,  daer  na  elk  een  ge- 

houden word  hem  te  reguleren  en 't  felfde  na  te  vol- 
gen ,  en  datalby  maniere  van  provifie,  en  tot  dat  by 

middelvan  de  voorfz  Religions-vrede,  of  andere  fina- 
le ordonnantien ,  en  refolutie  van  de  Generale  Staten , 

anders  geordonneert  fal  wefen ,  fonder  eenig  prejuditie 

van  de  pacificatie  van  Gent. 
Al  voren  dat  die  van  de  voorfz  gepretendeerde  Ge- 

reformeerde Religie,fullen  genieten  liberteit  van  haer- 

luider  voorfz  Religie,  en  mogen  exerceren  binnen  der 

voorfz  ftede  van  Antwerpen  in  predicatie  en  ander- 

fins,  in  der  voegen  en  manieren  hiernavolgende,  en 
anders  niet. 

In  den  eerften  fullen  haer  luiden  toegelaten  Zijn  tot 

exercitie  van  de  voorfz  Religie ,  als  Predicatien ,  San- 

gen,  Nacht  malen  ,  Houwelijken ,  Doopfels  en  andere 

faken  de  felve  Religie  aengaende ,  't  huis  van  Aken , 
't  huis  geheten  Leg-uit ,  't  Suikerhuis ,  op  de  oude  Eir- 
meric ,  en  de  Capelle  op  de  plaetfe  van  den  Cafte- 
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Ie,  dies  fullen  zy  van  alles  moeten  hebbenden  moet 
en  confent  van  de  Proprietariflen  en  Bevel -heb- 

bers. 
En  voor  de  begravinge  van  de  dode  lichamen ,  ful- 
len provilionelijk  en  totter  tijd  toe  daer  anders  in  geor- 

donneert fal  wefen ,  mogen  gebruiken  de  kerkhoven 
van  de  Parochie-kerken,fonder  nochtans  aldaer  eenige 
vermaninge  of  loffangen ,  noch  eenig  ander  fchandael 
te  mogen  doen. 

Behoudens  dat  fulke  begravingen  fullen  gefchieden 
buiten  den  tijde,  datmen  in  de  voorfz  kerken  den  prin- 

cipalen dienft  doen  fal. 
Met  welke  toelatinge  die  van  de  voorfz  Religie  haer 

luiden  fullen  te  vreden  houden ,  fonder  tot  exercitie 

van  dien  of  totconventiculen  in 't  heimelijk  ofopen- 
baer  ,  eenige  andere  plaetfen  gewijt  of  ongewijt  te 
mogen  innemen  of  gebruiken. 

En  tot  elx  verfekertheid ,  fo  wel  van  de  eene  als  van 

de  andere  Religie ,  is  verboden  de  een  den  anderen  ee- 
nigfins  te  beletten ,  of  tegenftoten ,  doen  noch  laten,  of 
belehadigen  de  dienften ,  ceremoniën  of  andere  oeffe- 
ninge ,  niet  meer  van  de  oude  Catholijke  Room- 
fe  Religie ,  dan  de  andere ,  of  ook  eenige  Geeftelij- 
ke  of  gewyde  plaetfen  krenken ,  plunderen ,  of  be- 
fchadigen ,  noch  Beelden  te  breken ,  bederven  of  defi- 

gureren . Noch  infgelijx  om  de  deverfiteit  van  de  Religie  ye- 
mand  in  lijve  of  in  goeden  te  hinderen ,  of  injurieren  , 
ftoreniffe  or  letfel  aen  te  doen ,  met  woorden  of  met  (^ 
werken ,  noch  te  verkopen  or  voort  te  ftellen  eenige 

fchampereofinjurieufeSchilderien,  Liedekens,  Ba- 
laden ,  Refereinen  of  andere  injurieufe  Libellen 

en  Gefchriften  difFamatoir,  noch  ook  dragen  eeni- 
ge meubelen  of  rekenen  daer  door  zy  andere  fouden 

mogen  injurieren  of  verwecken  tot  twedracht  en  que- ftien. 

Dat  hem  een  jegelijk  fal  verdragen  van  te  komen 
ter  plaetfe ,  daer  men  andere  Religie  dan  de  fijne  exer- 

ceert ,  ten  zy  hy  hem  daer  ftille  houde ,  en  wachte  van 
fchandael ,  en  hem  regulere  na  de  ftatuten  en  ordon- 

nantien van  de  Kerken  of  Templen  daer  hy  hem  vin- 

den fal. 
Dat  die  van  de  voorfz  Religie  haer  luider  Predican* 

ten ,  Minifters  of  Confiftorianten ,  fullen  moeten  pre- 
fenteren  aen  de  Schout  en  Wethouderen  defer  ftad , 

om  by  de  felve  geprefenteert  en  ontfangen  te  worden  , 
mits  doende  eed  van  getrouwigheid  en  andere  eenig- 
heid  in  alle  politique  faken ,  fonder  daer  in  eenigfins  te 
ufurperen ,  of  hem  daer  mede  of  met  eenige  aifte  van 
Jurifdiótie ,  noch  metter  autoriteit  van  de  Magiftraet 
te  mogen  moeyen ,  directelijk,  noch  indire&elijk  in 
wat  manieren  dattet  zy. 

Verbiedende  de  felve  Predicanten ,  Miniftren  en 
Confiftorianten,  eenfamentlijkdie  vandeCatholi/ke 

Religie,  in  't  openbaer  te  fpreken.  En  in  het  Preken  of 
anderfins  te  gebruiken  eenige  woorden  of  propooften, 
tenderende  tot  oproer  en  feditien. 

Maer  fal  eiken  hem  dragen  in  alleftilheidenmo- 

deftie,  nietfeggendeof  profererende ,  dan 't  gene  dac 
dient  tot  ftichtinge  en  leringe  van  de  Auditeurs  ,en  toe 
onderhoud  van  de  goede  unie  ,  eendrachtigheid  ei» 
vrede. 

Dat  die  van  de  voorfz  Religie  fullen  gehouden  zijn 

te  ouderhouden  de  Heilige  of  Feeftdagen  alhier  geco- 

ftumeert,  en  aengaende 't  verkopen  en  't  eten  van'c 
Vlees  op  de  verboden  dagen ,  hen  dragen  politikelijk  , 
na  de  ordonnantie  en  ufantie  yan  defe  Stad. 

Dat  elk  in 't  fijne  ook  fal  gehouden  zijn  de  Over- 
heid en  Magiftraet  van  defe  ftad  alle  behoorlijke  reve* 

rentie  en  obedientie  te  dragen ,  de  felve  allefins  afïï- 

fterende ,  fo  wel  in  't  dragen  als  ftraffen  van  alderhan- 

de  oproerigen  ,  feditieufen  en  andere  quaetdoen- 
ders ,  en  jby  fonder  van  de  overtreders ,  fo  van  defe  als 
anders. 

Dies  fullen  fijn  Hoogheid ,  de  Prince  van  Orangien 

als  Borggrave  van  Antwerpen,en  Gouverneur  van  Bra- 

band, mitfgaders  de  voornoemden  Schout ,  Wethou- 

deren en  anderen  yan  de  Magiftraet,  nemen  en  ont- fangen 
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fangen  op  haerluiden  fauvegarde,  protectie  en  befcher- 
jnenifle,  en  bewaerniffe,  fo  wel  den  genen  van  de  eene 

tk  van  de  andere  Religie,  en  ionderlingden  geeftelij- 
kenftaet,  haer  luider  kerken,  kloofteren  en  goeden , 
hoedanig  die  zijn ,  en  beloven  op  behoorlijke  eed  ,  die 
allefins  voor  te  ftaen ,  en  befchermen  tegens  alle  de 

gene  van  wat  Religie  of  conditie  die  zijn ,  die  daer  te- 
gens iet  fouden  willen  attenteren  of  verkorten ,  hen 

luiden  te  injurieren  of  leed  te  doen  acn  lijve  of  aen  goe- 
de ,  op  wat  maniere  dattet  zy. 

Belovende  ook  op  gelijken  eed,  de  tranfgreffeurs 
en  overtreders  van  de  ordonnantie ,  en  van  elk  poinct 

van  dien  te  doen  punieren  en  trraffen  als  feditieufe  en 

perturbateurs  van  de  gemene  rufte ,  wel  vaert  en  ander- 
iins,  exempherlijk  na  de  gelcgcntheid  van  de  delicten 
Tonder  fimulatie  of  verdrag. 

Aen  allen  den  welken  ,  ook  de  hand  houden  ful- 

len  de  (es  gefvvorene  Gilden ,  de  Colonellen ,  Capi- 
teinen,  Wachtmeefters  en  Bevel- hebbers  defer  ftad, 

mitfgaders  de  voorfchreven  Predicanten,  Minifters, 
en  Confiftonanten  van  de  voorfchreven  Religie, 

de  welke  refpectivelijk  elk  in 't  fijne  ,  fo  wel  in  ha- 
ren eigen  naem  ,  ais  voor  de  Gemeente  ,  gehouden 

fullen  zijn  te  dien  fine  en  tot  ftri&een  punctuele  ob- 
fervantie  van  defe,  en  van  elk  poinct  befonder,  eed 

te  doen ,  in  handen  van  den  voorfchreven  Wcthou- 
deren. 

Daer-en-boven  fullen  de  Gemeente  van  clkeplaet- 

fe  daer  men  de  voorfchreven  predicatien  van  de  Re- 
ligie houden  fal,  denomineren  twe  ofdrieperfonen, 

die  infgelijks  uit  haerluider  naem  beloven  en  fweren 

fullen  ,  haerluiden  na  defe  te  reguleren  en  de  felve  per- 

foonook  machten  autoriteit  gevende,  om  van  hun- 
nent wegen  alle  overkomende  iwarigheden  met  die 

van  de  Wet  te  mogen  handelen  3  tracteren  en  refol- 
veren. 

Alduj  gcaccordeertengeordonneertby  provifieals 
voren, den  29  dagin  Augufto  1578  en  belaft.  Schout- 
tet,  Borgemoefteren ,  Schepenen  en  Raed  defe  te  pu- 

bliceren ,  en  doen  onderhouden ,  daer  en  alfo  't  be- 
hoort, ondertekent  Mathïas ,  en  lager, 

Guillaume  de  Najjau. 

'tCCD^Jben  &cr  b2icbcn  ban  öen  €erts*öertog  aen 
*^  öc  particuliere  Staten  Der  pjobincien  /  met  bet 

fenöcn  ban  öen  concepte  ban  öe  fteligion$-b2cöc  / 
öaer  men  al  te  boren  boo2  ftet  p2cfentcren  bcr  reque; 
flen  af  Ijaööc  geruebten  gcöoo2t  /  beeft  een  groot  mif* 
«ocgenen  jaloufte  bccoo2faeftt/  én  Debbcnöaeröoo? 
öe  flbalfcbe  $20bincien  /  öie  öen  ijanöel  metten  Cn* 
gelfen  en  CaftmiruiS  fufpect  toaö  /  menenöe  öatmen 
öaer  Ö002  focljt  bc  föcligic  teberanöercn/  bpfonber 
bie  ban  Slrtopg  en  ̂ encgoutoen  feer  aengcö2ongcn  / 
batmen  öc  acnbieöihge  ban  ben  hertog  ban  SMett: 

b  p  bcm  ooft  toel  toilöc  laten  emptopewn  /  om  öe  felbe 
Bcöerlanöcn  met  Daten  Coninft  te  bercemgen.  l^iec 
uit  i$  gebolgt  bat  eenigen  tijö  Dier  na/  0002  öc  43efan* 
ten  ban  ben  fccifer  /  bc  Coninft  ban  ©2anftrtjft  en  Co* 
ninginne  ban  Cngelanö  /  met  «Don  3!an  gcöanödt  iö 
ban  b2cöe  te  maften  tuffeben  bcm  en  öe  Staten  ban 
öc^cöcrlanöcn/  gclijft  top  bier  na  fullen  berbalen/ 
nuööclretijö  gin»  öen  banöcl  tufTcbcn  öc  Staten  en 
hertog  ban  SGiencon  ba(t  boojt  en  toeröc  fecr  fjert  ge* 
ö^ebcn/  toaerom  öe  Comnginne/  W  oefen  banöcl 
te  fecr  naöebg  aebte  0002  Ijacr  fitjften  /  in  ̂ eöcrlanö 
gcfonöcn  Ijeeft  öen  J^cerc  Cobbam  en  öen  ieere  ftiö* 
öcr  francoptf  JDalfingam  iftaeö  in  baren  P2ibeen 
ftaöe/  en  een  ban  Ijarc  cerfïc  ̂ ccrctarifi'en  ban  <§ta* te/  met  bjieben  ban  creöentic  ban  öen  31  JRepaen 
öen  lerttf-ïjcrtog  en  öen  12  <^unp  aen  öe  Staten <0cnerael  /  en  Deeft  Ö002  öe  felbe  altf  ooft  te  boren  0002 
( om  öe  üanöelingc  metten  hertog  ban  Sülenron  te 
ïnnöercn)  baren  02öinartë  2Gmbafjaöcur  <Dabiö* 
fon  gefocDt  te  beletten  alle  Danöelingc  metten  bOQ2* 
fcljaeben  hertog  ban  Silencon  ofeenige  fijne  öienaerss 
of  CJeöeputeeröc/  of üatfcanbergbanmenïngc  toa# 
te  fenöcn  aen  öen  ̂ ertog  ̂ antf  Cafimirutf  öat  Dn  niet 
boo?t  en  marcDere  /  tot  öat  lp  anöer  aöbijtf  ban 
Uaer  fouöe  Ijebbcn  geftregen :  <öoft  öat  öe  20000 
ponöen  (leerlinjc/  bebJelftetoarcnonber  [jaren  2tm* 
batfaöeur  binnen  2Cnttoerpen  /  Tjenluïöen  niet  en 
toeröc  getelt/  en  om  te  beter  berfeftert  te  3ijnban't gene  tuffcljen  Dcnluiöen  enöe5prancopfcngèpnffeett 
toatf/  begeerbecoppebanöecapitulatien  teljebben/ 
geteftent  ban  Ijenluiber  ̂ ecretaritf  /  ja  Cjuam  fo  bcr* 
re  batfe  uitbjucftclijft  feitje  i  bat  fo  öc  Staten  namen 
be  partpe  ban  be  5francopTen/  ̂   fouöe  nemen  mi 
anöer  jegen.tf  benluiöcn. 

5^efe  en  meer  anöere  toeballen  beraebteröe  öe 
fafte  ban  be  Staten  fecr  beel/  toantöebalbcnbebe* 
f  toaertljciö  en  lajt  ban  fo  bcel  fttijgs-bolft  alffc  op  öen 
Ijatë  ïjaööcn/  fo  b^oebten  öc  $?obincien  bare  pen* 
ningen/  öacrfeopgefïelt  toaren/  fecr  cjnalijftcn  op/ 
öc  ecne  öoo?  öicn  fp  't  gelö  fecr  oualijftcn  tni|len  bn  öen anöcren  te  beftomen/  be  anöere  om  öattet  ben  tegen 
öe  bo?(l  toass  en  uit  moettoilligDcöen:  öesfalnietje* 
gen.(tacnöe  tocrö  öen  banöel  mette  5pranropfen  fcet 

bert  geb?ebcn.  <De  "Cngelfe  ̂ mbaffaöeur^  öaer jegens  öeöen  ben  beft  om  öie  om  te  (loten  /  ten  min* 
ftcn  om  öe  fafte  te  öoen  bcracljteren  enretarberen/ 
maer  öc  Staten  binöcnöc  Oen  Ijfer  öoo?  in  pijncen 
perplcritcit  /  ïjebben  öen  5  3CugujTi  acn  öe  boo?* 
fclj?cben  SïmbaffaöcuröbtHftlaert/  bp  een  ftleinge* 

frb?ifte  onöcrtcftent  t'ljacröcr  o?öonnanticn  J.  Biy- ïeven :  öat  3Ptoel  fouöcn  tötllcn  öcfe  fafte  toat  öiffc* 
reren  en  uitficllcn/  tot  öat  fpberflaen  mocbtenöen 
gocöcn  racö  en  begeren  bnn  öe  jflüajefïcit  ban  öc  Cc* 
ninainne  ,•  maer  öat  öen  nooö  b^n  ötoong  p^omte* 
lijft  te  ontfaugen  öen  boo?fclj2ebcn  l^crtog  baii  Jfleri 
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ton  /  bef)002öe  te  accepteren  en  öaer  mcöc  te  banöe* 
len/  bcrbooptcnöacröoo2öenUoo2tganftbanöe«i5e*  j  con  alö  bjicuö/  of  te  ballen  in  öangiec  ban  bat  lm 
refoimccröe  tteligic  te  beletten/  tenminflen  in  ba*  anöer  partpe  ftiefen  fouöe  /  tot  acljtcröcclöcfcr&an* 
ïancctcbouöcn.  %u\x  öat  bpöen  Staten <0eneracl  \  öen/  en  alfo  öcfe  fafte  toatftoonberlijft  abontiierlijft/ 

n&  öetüilligt  iö  metten  felben  ̂ ertog  in  Ijanöelinge  te  öebooafcïjKbcn  Staten  baöcn  öc  peeren  ?Cmbaffa* 

«nu  'treöen/  öit  berflaen  3ünöe  /  bp  öe  Coninginnc  ban  öeurtfacnfjentetoiHennemen/benluiöcröneropcc* 
j-ran»<Êngclanö/  iö  öaer  't  felbe  fecr  fufpect  getoeejt/  baer   nen  gocöcn  racö  en  aöbijo1  te  geben. 

felben  bafteliift  inbeelbenöc  /  öat  öe  Coninft  ban  j  *De  ̂ mbaffaöeursl  ban  öe  Coninginnc  ban  €n- 
©2anftcijft  foebt  0002  fijnen  b2oeöecöc^ebcrlanöen  gclanö  bebben  ijicr  op  gefeiö :  öat  fp  totonöcrbou* 
te  inco2poreren  /  toaerom  3P  acn  öen  Coninft  ban  |  öinge  en  p2efcrbatic  ban  öen  tractaten  utfTrlj<n  öe 

aD2anftrnftfcli2eef/  fofiilrfunemcnmgetoarc/  batfe  j  ftrone  ban  Cngelanö  en  'tï|ui.ai  ban  23ó2goingcn/ 
't  felbe  met  alle  bare  macljt  fouöe  Ijclpcn  beletten  en  1  niet  en  ftonöen  anöere  refolbercn  alö  een  fc\\\c  öie 
toeöerfïaen/  P20te|terenöe  öat  fp  metfjet  fecouröbe   raefttc  fjare  U3aje(ïcit  ineere  en  gercebtigbeiö.  Cn 

MCII 

todftfpöe  |^cö3rlanöenöeöeöoo2  hertog  J^anö  Ca* 
fimicr/  nietanöcrö  foebt  banüt  lieöerlan^cntebe* 

alfo  öe  peeren  Staten  bcgecröen  te  fjebben  't  aö 
bijS  en  raeö  öer  peeren  UmbajTabeurjJ  /  ten  regaröc 

ïiouöen  in  öe  onöcröanigijeiö  ban  baren  Coninft  en  öen  tegentooo2öïgen  nooö  Ijen  ötoingt  om  tcrflonb  te 
J&jazi  en  111  bare  b2ni)eöen  en  p2ibileaien  /  öaer  in  |  ontfaugenöc  boo2fcf^eben  ̂ ertog  ban  3Clcncon  als 
be  felbe  Ö002  <Don  ̂ an  tocröen  bcrfto?t  en  onöer*  b^ienb  /  of  te  ballen  in  baivjïer  ban  öat  Ijp  anöer 
b2tiftt/  niet  anöere  focftcnöeöan  öe  felbete  b2cngcn  !  partpe  fouöe  fttefen  (  alö  öc  lieren  Staten  p?c* 

tot  eenengoeöenb^eöc  metten  felben  baten  Coninft  en  !  tcnöcren  tot 'ie' Xanötf  naöcelj  öc  boo2fcfj2cben  ï}ec- 
naturelen  ̂ nnce.  <©e  Coninft  ban  -t&anftröH  ant*  ren  2CmbaO'aöcMrS  en  ftotmen  nocb  en  toeten  toat  aö* 
tooo2öe  öe  Coninginnc/  öat  Ijcm  bet  öoen  ban  öen  bijö'of  raeö  Dcnluiöen  geien  fullen  in  een  fafte  ban  fo 
i^crtogbanKlcncon  fijnen  b2oeöcr  nietacnenginft/ 1  groten  gctoiclite/  ban  (lellen  bcnluiöer  tot  Dun  ei* 
m  öat  ftpljem  öaer  mcöc  niet  en  bemociöe/  maer  öat  genaöbn.ö  en  raeö/  baerlicöcr  gebcnöe  öietfnict  te 
Il  Deel.  /  ttnnn*  mfa 
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mtrtteberfïaert/  bat  ïjacr  ̂ ajcftdt  in  't  goeöcfouöc 
nemen/  fofplxnïden  beiden  acljt  ofticn  dagen /om 

imddeler  bien  tijd  te  bertfaen  b'opinie  bah  Ijare  Ifêaj. 

op  tre  poincten  ban  bc  infïructie/  't  gene  anberftns 
tiaer  iBaf .  fal  mogen  bjeemt  binden/  bat  een  falie  ban 

fulfeen  getoiebte  en  importantie  fo  toojd  berïjaetf  m 

't  fluiten/  met  fulner  erpedirie  ban  niet  te  bettoebcn/ 

fo  toonia  tm  /  aengefien  fclfs  bat  tractaet  tocl  bad; 

bemoeien  noclj  feo?tet  einbe  nemen/  fodedBedepu; 
teerde  ban  denl^crtog  ftcïj  Oadöen  gebonden  btnuen 

flnttoerpen  /  gclijn  geacco?dcert  en  erpjefTeljjn  onder 

[jenluiden  belooft  toatf. 

(ÊinteljjB  aïfo  be  gedeputeerde  ban  ben  hertog 

ban^lenfon/namentltjft  be^eere  %m#  d'Smboife fBargutëban  Jtïencl  23anderbeer  banSSufip  en  ban 

^arenfontetneö/ kapitein  ban  50  ïancen  bes  Co* 
mnr/45ouberneur  en  ̂ tadbouder  <0enerael  ban  ben 

bandeen  hertogdom  ban  Sfjnjou/  en  €olone!<8e* 

neraelban  be  aprancoife  boetnnecötenbanbenboo?* 
noemben  ©ertog  /  repjefenterenbe  be  perfoon  ban  ben 

boo?f5  fceere  en  Hertog  /  bergefelfcljapt  metten  J^eere 

atop?S  Ipcguebillc  /  %erc  ban  $eufbille  en  be 
lieere<©laube  be  iBonduret  ïtaben  en  kamerlingen 

olbinariö  ban  be  fanen  en  ftaed  banden  bco?noem; 

ben  fêertog/bolgende  tonmitflïe  ban  fijnder  üoogbeid 

Uenluiden  berleent  ban  ben  zz  <3ulp/feer  aen&iel* 
ben  om  bet  actoo?t  te  fluiten  of  af  te  fïaen  /  fo  iö  fiet 

felfbe  ben  1?  SGugufti  befloten  en  afgefjanbelt  en 

ben  ao  Op  ben  hertog  toefenbe  tot  ̂ enegoutoen  ge* 

a«P20beert  en  gcrattficeert.  I$et  boozfc&eben  ac- 
coo?t  en  berbonb  toas  befiaenbe  in  befe  23  artt* 
tulen. 

1.  np  En  eerften ,  Mijn  Heere  de  Hertog  van  Anjou, 
-*-  fal  mijn  voorfz  Heeren  de  Staten  helpen  met 

fijne  machten  en  middelen,  om  hun  verloffinge  van  de 

onverdragelijketyrannie  van  deSpangiaerden  ,en  van 

de  onredelijke  invafie  en  overvallinge  vanDonJohan 

met  fijn  aenhangeren. 
2.  Te  weten ,  mits  onderhoudende  tot  behoeve  en 

affiftentie  van  defe  oorloge  10000  voetknechten ,  en 

2000  paerden,  betaelt en gefoldyeert  wefende  tot  fij- 

nen kofte  ,  den  tijd  van  drie  maenden  achter  een  vol- 

gende: Wel  verftaende  dat  overmits  de  grote  koften 

en  iaften  die  hy  airede  gehad  heeft ,  uit  faken  van  defe 

voorfz  oorloge ,  door  verfcheiden  oplichtingen ,  en 

in  regard  van  de  voorgaende  Iaften  en  koften ,  de  eer- 
fte  maend  fal  hem  airede  geleden  worden  voor  defe 

gehele  lopende  maend  van  Augufto ,  in  alder  voegen 

ofhy  de  voorfz  Staten  geaffifteert  en  bygellaen  hadde 

met  't  getal  van  't  krijgsvolk  voorfz, :  en  men  fal  be- 

ginnen te  rekenen  de  twe  andere  maenden  daer  na 

volgende,  om  't  voldoen  totten  voorfz  tijd  van  drie 

maenden,  van  den  eerften  dag  der  maend  van  Sep- 
tembri  naeft  komende  :  behoudelijk  nochtans,  en 

increvalle  dat  alle  de  macht  van  den  voorfz.  Heere  en 

Hertog ,  totten  voorfz.  getale  als  dan  op  den  voorfz 

cerften  Septembri  binnen  den  Lande  gekomen  en  ge- 
arriveert  zijn,  en  gereed  om  dienft  te  doen:  anderfins 
fullen  de  voorfz  twe  maenden  beginnen  van  den  dag 

vanhunaenkomfteen  arrivement,  om  daer  navol- 

gende te  rekenen  tot  de  expiratie  van  de  voorfz  twe 
maenden  ,  van  de  welke  om  de  redenen  voorfeidde 

voorfz  Staten  hen  tevreden  houden  fullen,  aengaen- 

de  't  volle  furniffement  van  de  drie  maenden  boven 

gementioneert. 

3.  En  ingevalle  dat  den  voorfz  tijd  gepaffeert  we- 
fende, de  voorfz  oorloge  noch  niet  voleind  en  zy,  de 

voorfz  Heere  en  Hertog  fal  fijne  affiftentie  en  byftand 

continueren  in  getale  van  3000  voetknechten ,  en 

500  paerden  ,  ook  op  fijne  befoldinge:  om  die  te  em- 
ployeren  fo  tot  garnifoenen  van  de  plaetfen  diemen 

hem  geven  fal,  als  elders,  tot  welvacrt  vandevoor- feide  Staten. 

4.  En  daer  op  hebben  de  voorfchreven  Staten  ge- 
accordeert  ,  en  accorderen  den  voorfchreven  Heere 

en  Hertog  den  tijtel  van  2&efcBermer  ban  be  liber* 

teit  ban  be  Nederlanden  /  tegen  be  tprannpe  ban 

be  ,§pangiaerben  en  aenftangeren/  en  voor  fuik  ful- len hem  doen  verklaren  en  verkondigen  over  allen 
den  Landen,  op  dat  daer  doorblijke  van  de  wettige 
oorfake  die  hy  heeft  om  de  felve  te  fecoureren  en  by  te 
ftaen. 

5.  En  om  de  verfekeringe  van  de  eene  en  de  andere 

partye  tegens  de  gemeine  vyanden ,  die  namaelshen 
iouden  mogen  formaliferen  of  tegens  hem  of  tegens  de 

voorfz  Staten ,  om 't  regard  van  defen  aenvank  en  re- 
folutie,  en  ook  om  t'onderhouden  en  vermeerderen 

de  goede  correfpondentie  en  vriendfehap  die  't  belieft heeft  met  henlieden  te  houden  de  Sme  Coninginne 
van  Engeland ,  fo  ift  nootfakelijk  bevonden  geweeft , 
dat  de  voorfz  Heere  en  Hertog  met  de  Staten  jegens 
haer  middelen  fullen ,  dat  hare  Majefteit  believe  mes 

hen  in  een  goed ,  vaft  en  onbrekelijk  verbond  te  ko- 
men ,  om  de  gemene  welvaertvan  den  voorfchre- 

ven Heere  en  Hertog ,  en  Staten  voorfchreven ,  daer 

by  ook  voegende  den  Conink  van  Navarre ,  en  fijne 

geconfedereerdc ,  en  mijn  Heere  den  Hertog  Cafimi- 

rus,  Palfgrave,  mitfgaders  alle  andere Princen  ,  Po- 

tentaten, Republijken  en  Steden  die  *t  felve  begeren 
fullen ,  en  fomen  by  gemeinen  advijfe  bevinden  fal  te 
behoren,  op  de  condirien  enarticulen  als  men  voor 
de  mcefte  verfekertheid  van  de  bondgenoten  en  ge- 

confedereerde  namaels  t'famentlijken  fal  konnen  con- 
cluderen en  accorderen.  Maer  dat  mijn  Heere  van 

Boffy  en  andere  Gedeputeerde  van  den  voornoemden 
Heere  en  Hertog  verklaren  egene  macht  te  hebben 
van  des  te  doen ,  fal  den  felven  Heere  van  Boffy  ver- 
verfocht  worden  dat  hy  alle  devoirdoen  wil  aen  den 

Voorfchreven  Heere  en  Hertog ,  ten  einde  dat  het  con- 

cept van  verbond  en  alliantie  geeffedlueert  mag  we- 
fen  :  wel  verftaende  dat  de  fel  vegeenfins  dienen  en  fal 

om  te  befpringen  eenige  andere  die  geen  vyanden  we- 
fen  en  fullen  van  de  voorfchreven  alliantie.  En  mijn 

voorfchreven  Heere  en  Hertog  en  fal  geen  oorlo- 
ge aennemen  tegen  de  Coninginne  van  Engeland , 

noch  en  fal  niet  lijden  of  toelaten  voor  fo  veel  alft 

hem  mogelijk  fal  wefen ,  dat  haer  eenige  aengedaea 
worden. 

6.  En  van  gelijken  fullen  de  voorfz  Staten  hen  ver- 
binden aen  den  voorfz  Heere  en  Hertog ,  met  hem  te 

onderhouden  een  eeuwig  verbond  en  afïbciatie  :  en 

defe  oorlog  voleind  zijnde ,  hem  by  te  ftaen  en  affifte- 

ren  tegens  allen  en  eenen  jegelijken  die  hem  fullen  wil- 
len befpringen ,  met  getal  van  10000  voetknechten 

en  zooo  peerden,  befoldigt  en  betaelt  tot  haren  kofte 
den  tijd  van  drie  maenden.  En  de  felve  geexpireerc 

zijnde  ,  en  dat  de  oorlog  niet  voleind  en  ware ,  ful«* 

len  gehouden  zijn  hem  't  fecours  te  continueren  in 
getale  van  3000  voetknechten  en  500  peerden  :  uit- 

genomen alleenlijk 't  Rijk,  de  Coninkrijken  van  En- 
geland en  Schotland,  en  andere  bondgenoten  enge- 

confedereerde  der  voorfz  Staten ,  als  de  Coningen  van 
Denemerken  en  Sweden ,  de  Hanfe  Steden ,  de  Prin- 

cen ,  Ceurvorften ,  en  den  Hertoge  van  Cleve.  En  in- 
dien de  voornoemde  Heere  en  Hertog  van  Anjou  ee- 
nige oorlog  aen  veerden  wilt,  de  voorfz  Staten  fullen 

hem  affifteren  met  de  voorfz  macht,  ingevalle  de 

felve  oorlog  gedaen  word  byhun  advyfe,  na  de  privi- 
legiën van  den  Lande. 

7.  Wel  verftaende  dat  de  voorfchreven  Heere  en 

Hertog  geen  oorlog  aenveerden  en  fal  >  om'tftuk  en uit  fake  van  de  Religie ,  óf  anderfins :  in  welken  ge- 
valle de  voorfz  Staten  niet  fullen  gehouden  zijn  hem 

eenige  hulpe  of  bvftand  te  doen.  Én  binnen  midde- 
len tijd  gedurende 't  fecours  van  de  voorfz  Heere  en 

Hertog  ,  hier  voren  gementioneert ,  wefende  fijne 
Armeyebyeengevoegtj  met  gemeinen  advijfe,  met 

de  Armeyevan  de  voorfchreven  Staten,  en  den  voor- 
fchreven Heere  en  Hertog  aldaer  wefende  in  pcf- 

foon ,  fal  den  eerften  genoemt  wefen ,  en  fal  aldaer 
bevelen  als  Befchermer  van  de  liberteit  van  den  Ne- 

derlanden ,  t'famentlijken  met  de  voorfchreven  Staten 

reprefenterende  by  haren  Generael ,  en  den  voor- 
fchreven Heere  en  Hertog  aldaer  in  perfoon  niet  we- 
-  fende, 
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fende,  -Tal  den  Generael  van  de  voorfz  Staten  alleen bevelen. 

o.  Ën  fo  verre  aengaet'tftuk  van  de  Politie  en  het gouvernement  van  den  Lande ,  fal  de  voorfchreven 
Heere  en  Hertog  te  vreden  wefen  hem  daer  mede  niet 
te  onderwinden  :  maer  fal  deshalven  de  gehele  han- 
deiingcen  bewind  blijven  aen  de  voorichreven  Hee- 

renden Staten,  enden  genen  die  van  haren 't  wegen 
daer  toe  zijn ,  of  fullen  gecommitteert  of  geordineert 
wefen,  als  mijnen  Heere  den  Eertshertog ,  en  dien  van 
den  Rade  van  State  :  welverftaende  nochtans  dat  de 
defpefchen  die  na  den  voorfz  Heere  en  Hertog  gefon- 
den  fullen  worden,  gedaen  fullen  worden  van  wegen 
den  voorfz  Heeren  van  de  Staten ,  en  van  die  van  den 
Rade  van  State,  en  datby  maniere  van  ad  vijfeen  re- 

quifitic :  en  eindlijk  't  jegenwoordig  gouvernement  fal 
gehelijk  blijven  in  denftaeten  difpofitie  als 't  felve  je- 
genwoordiglijkis. 

9  En  a!fo  alle  particuliere  tractaten  niet  en  kunnen 
anders  voortbrengen,  dan  materie  van  wantrouwig- 

heid, en  verminderinge  van  eenvoudige  oprechtig- 
heid  en  rondigheid,  de  voorfchreven  Heere  en  Her- 

tog belooft ,  dat  hy  geen  Tra&aten  ,  Capitulatien , 
Accoorden  ,  noch  eenige  particuliere  intelligentie 
maken  of  houden  en  lal  met  eenige  Steden ,  Provin- 

ciën ,  of  particuliere  perfonen  van  herwaers-over,  fon- 
dcr  dewete,  confent  en  aggreatie  van  de  voorfchre- 

ven Generale  Staten,  als  van  gelijken  de  voorfchre- 
ven Heeren ,  de  Staten  beloven  fullen  egeen  Tractaet, 

Capitulatie,  Accoord,  noch  eenige  particuliere  in- 
telligentie met  eenige  Stede  ,  Provincie  ,  of  parti- 

culiere perfonen  van  herwaers-over  te  maken  en  hou- 
dcn,die  fullen  mogen  zijn  ten  achterdele  van  den  voor- 

fchreven Heere  en  Hertog ,  of  van  dit  tegenwoordig- tractaet. 

.  10.  Endaer-en-boven  beloven  en  verbinden  hen , 
dat  in  gevalle  zy  hier  namaels  eenen  anderen  Prince 
wilden  aenveerden,fullen  hem  prefereren  voor  alle  an- 

dere ,  op  de  conditien  die  hem  als  dan  voorgehouden fullen  worden. 
1 1.  En  totten  effecte  als  boven ,  fullen  de  Generale 

Staten  vergaderen  binnen  drie  maenden  nadat  de  oor- 
log voleind  fal  wefen  :  en  eer ,  indient  doenlijk  zy ,  om daer  van  te  refolveren. 

12.  En  tot  verfekeringe  van  den  voorfz  Heere  en 
Hertog,  zijn  de  voorfz  Staten  te  vreden  hem  in  han- 

den te  flelhn  de  Steden  voormacis  belooft  tot  fijner 
verfekertheid ,  vertrek  en  gerief  van  de  gequetfte  en 
fieke  :  te  weten,  Quefnoy,  Landrecyes,  en  Bavais. 
Welverftaende,  dat  indien  de  voorfz  Heere  en  Her- 

tog kan  vanden  vyand  nemen  eene  van  de  lieden  van 
Marienborg,  Philippeville,  ofBinch  ,faldefelvehcm 

gegeven  worden  in  mangelinge  voor  Bavais,  t'fijnder 
keure  en  optie. 

13.  Om  te  doen  leveren  de  voorfz  Steden  aen  den 
voorfz  Heere  en  Hertog ,  fullen  fo  wel  aen  de  fel  ve  Ste- 

den als  aen  den  Heere  Grave  van  Lalaing  Gouverneur 
VBn  Henegouwe ,  en  aen  de  particuliere  Gouverneurs 
van  defelve  Steden ,  brieven  gedepefcheert  worden  by 
de  voorfz  Staten,  enbyden  Rade  van  State,  tenein- 

de voorfz,,  hen  vertonende  dat  het  is  om  de  welvaert 
en  generale  verfekeringe  van  den  Lande,  en  de  hare 

in 't  particulier:  en  ingevalle  van  weigeringe,  fullen de  voorfchreven  Staten  en  Raed  van  State  ,  fcher- 
per   gebod  en   commandement  decerncren  ,   met 

^  proreftatie  tegens  hen,  van  alle  't  quaed  dat  daer van  fal  mogen  komen  ;  en  fullen  alle  andere  mo- 
gelijk devoir  doen,  10  wel  aen  den  voorfchreven 

Heere  Grave  van  Lalaing,  als  andere,  op  dat  de 
verfekertheid  van  de  voorfchreven  Steden  volbracht worde. 

14.  Daer  -  en  -  boven ,  alle  Steden,  plaetfen  en 
fterkten  gelegen  over  de  ander  zijde  van  der  Mafe , 
en  die  jcgenwoordelijk  niet  en  zijn  noch  geweefl 
en  hebben  geunieert,  noch  vereenigt  in  de  aftocia- 
tie  van  de  Staten,  t'lichtent  de  pacificatie  van  Gent, als  Bourgoigncn  en  Luxenborg,  die  met  wapenen 

Oorfpronkder  Nederlands  Beroerten. 
genomen  fullen  worden,  'tzy  alleen  ,  of  gcaccom* pagncert  en  verfelfchapt  met  de  machten  of  wa- 

penen van  de  voorfchreven  Staten  ,  lullen  blijven. 
onder  de  macht,  gebod  en  onderdanigheid  van de  voorfchreven  Heere  en  Hertog  fijn  leeftda- 
gen  lank  >  en  naer  fijn  dood  fullen  de  voorfchre- 

ven geconquefteerde  Steden  ,  en  de  gene  die  hy tot  fijne  verfekertheid  ontfangen  fal  ,  fuccederen 
en  be- erven  aen  fijne  kinderen  mms-hoire,  ge- wonnen en  geprocreert  in  wettelijkcn  Bedde  of houwehjken  ftate  :  maer  en  fullen  niet  fuccederen 
noch  beerven  aen  eenige  andere  hoirs  of  Erfge- 

namen ,  of  adie  hebbende  :  waer  van  gegeven 
fullen  worden  alle  verfekertheden  van  noodlijke fineven  en  Obligatien ,  in  goede  en  bequame  vor- men. 

1?.  Maer  aengaende  de  Steden,  plaerfen  en  fterk- 
ten ,  die  vereenigt  en  geunieert  geweefl  hebben  met 

de  voorfchreven  Staten  ,  t'fedcrt  de  voorfchreven 
pacificatie  van  Gent ,  fullen  blijven  aen  de  voor- 

fchreven Staten ,  in  dien  de  felve  in  eeniger  manieren 
konnen  weder  gekregen  wefen. 

16.  En  aengaende  de  Steden  en  plaetfen  ,  ook 
niet  vereenigt  of  geaffocieert  wefende  in  der  ma- 

nieren voorfchreven  ,  die  hun  met  hunnen  eige- 
nen wille  overgeven  fullen  ,  en  fonder  met  wa- 

penen of  leger  bedwongen  te  zijn  ,  als  met  in- 
telligentie of  corfipofitie,  zijn  de  voorfchreven  Sta- 

ten te  vreden,  dat  de  voorfchreven  Heere  en  Her- 
tog deelachtig  zy  van  de  helft  van  de  conquefle  der fel  ver. 

17.  Aenvcerdende  niet  te  min  de  prefentatie, 
dat  indien  de  voorfchreven  Heeren  de  Staten  be- 

talen en  rembourferen  de  koflen  en  onderhoud 
van  't  oorlogs-volk  by  den  voorfchreven  Heere  en 
Hertog  gedaen  voor  de  gemeine  befcherminge  van 't Vaderland  de  voorfchreven  fleden  in  verfekeringe 
belooft  zijnde,  hem  fullen  wederom  gegeven  wor- 
den. 

18.  Aenveerderide  ook  de  voorfchreven  Hee- 
ren de  Staten  de  prefentatien  die  de  voorfchre- 
ven Heere  en  Hertog  hen  gedaen  heeft  van  hem 

te  verklaren,  alfo  hy  hem  airede  metter  daed  ver- 
klaert  heeft,  vyand  van  Don  Johan  en  fijne  aen- 
hangeren  ,  alfo  fy  ook  aenveerden  de  vermeerde- 
ruige  en  ampliatie  va/J 't  felve  article,  te  wefen  vy- and van  alle  de  gene  die  de  Staten  van  defe  Lan- 

den voor  vyanden  houden  en  reputeren  fullen ,  eri 
principalijken  van  de  Spangiaerden  en  haren  aeh- 
hangcren  ,  en  huns  deel  of  part  hebbende  :  waer 
van  men  fal  doen  drucken  een  openbare  en  fo- 
lemnele  a&e  ,  in  der  voegen  en  manieren  als  de 
voorfchreven  Staten   adviferen  fullen. 

19.  Voorts  dat  den  voorfchreven  Heere  en  Her- 
tog herwaers-over  geen  vremde  krijgflieden  bren- 
gen en  fal  ,  andere  dan  geboren  en  narurele 

Francoyfen  ,  en  de  felve  in  getale  als  voorfeid 
is  :  fonder  de  ordinarife  guarde  of  wachte  vari 
de  Switfcrs  ,  van  fijnen  huife  wefende,  en  indien 
hy  anderfins  by  de  voorfchreven  Staten  verfocht 
ware. 

10.  Dat  de  voorfchreven  Heere  en  Hertog  by 
alle  wegen  hem  mogelijk  wefende  beletten  fal,  dat 
egene  Francoyfe  hopen  of  andere  ,  ter  hulpe  en 
affiftentie  van  den  Spangiaerden  komen  en  fullen  , 
fo  hy  ook  beletten  fal  alle  andere  enfort  en  affi- 

ftentie ,  dat  den  vyanden  gedaen  foude  mogen  zijn, 
fo  hem  mogelijk  fal  wefen. 

21.  Item  dat  de  hopen  die  by  den  voorfchreven 
Heere  en  Hertog  gcfonden  fullen  wefen  ,  tot  fe- 
cours  en  affiftentie  van  de  voorfchreven  Staten  ;  ful- 

len gehouden  en  geemployecrt  worden  by  gemei- 
nen  advijfe  ,  tot  meefte  welvaert  en  verfekertheid 
van  den  Lande:  bedankende  met  grote  affectie  den 
voorfz  Heere  en  Hertog  van  de  aclcn  en  faictcn  van 
hoftiliteit,  die  hy  airede  tegen  de  vyanden  getoont 
heeft.    Welverftaende  dat  noch  den  voorfz  Heere 

»r» 
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{lillen  refpe&ivelijk  mogen  traceren  of  maken  eem-
 

cen  peis  of  vriendfehap  mee  den  Conink  van  Spangien, 

Sn  andere  boven  gementioneert ,  fonder  de  wete ,  con- 

fentement  en  aggreatie  d'een  van  den  anderen.    Be- 

houdelijk  dat  gedurende  den  tijd  van  defe  gehele  lopen- 
de maend  van  Augufto,  indiende  voorfz  Heerende 

Staten  met  Don  Johan  kunnen  fluiten  conditienvan 

eenen  goeden  verfekerden  peis ,  en  mette  effe&uatie 

en  voldoeninge  derfelver  tot  haren  genoegfaemheid, 

die  niet  en  fullen  wefen  ten  achterdele  en  prejudicie 

van  den  voorfeiden  Heere  en  Hertog,  noch  van  fijne 

dienaren,  geallieerde  en  geconfedereerde ,  fy  macht  en 

Jiberteit  hebben  fullen  daer  toe  te  verftaen  ,  en  de  fel- 
vete  fluiten  en  arrefteren :  behalven  dat  gedurende  de- 

fe voorfeide  maend  van  Augufto ,  den  voorfz  Don 

Johan  overlevere  in  handen  van  de  voorfz  Heeren 

Staten ,  de  fteden  van  Limborg ,  Ruermonde  en  De- 
venter, mitfgadersallede  fteden  over  defe  fijde  van  de 

Mafe  gelegen:  behoudelijk  dat  in'tfelve  tradbet be- 
grepen fy  den  voornoemden  Heere  en  Hertog  en  alle 

degene  die  hem  in  defe  jegenwoordige  expeditie  en 

handelinge  gedient  en  by  geftaen  fullen  hebben ,  alfo 
ook  alle  andere  Princen  en  Potentaten  daer  inbegre- 

pen fullen  wefen  ,  die  den  voorfz  Heeren  den  Staten 

hulpe,affiftentie  en  byftand  in  defe  tegenwoordige  oor- 
loge gegeven  lullen  hebben,  gelijk  deS. Coninginne 

van  Engeland,  den  Hertog  Johan  Cafimirus  Palfgra- 
ve,en  andere. 

11.  En  op  conditie  dat  indien  men  namaels  oorlog 

voerde  tegen  den  voorfz  Heere  en  Hertog ,  ten  ref- 

pecle  en  uit  fake  van  't  fecours  dat  hy  den  voorfz  Staten 
heeft  willen  doen  ,  ofgedaen  heeft,  fy  gehouden  (uilen 
wefen  hem  teaffifteren  en  helpen  methare  machten  en 

middelen,  achtervolgende 't  artieul  hier  boven  ver- 
klaert  op  defe  materie  :  en  voorts  dat  den  peis  gemaekt 

worde  op  den  voorfz  voet,  fullen 't  weldaed  van  den 
felven  peis  ( na  God  )  van  des  Heeren  en  Hertogen  we- 

gen bekennen  :  en  hem  doen  rembourferen  alle  de  on- 
koften  en  laften  die  hy  om  't  voorfz  fecours  gedaen  en 
geleden  fal  hebben.  En  boven  dien  fullen  hem  noch 
een  erkenteniffe  doen,  fulx  als  fijner  Hoogheid  ver- 
eifcht.  En  middelen  tijde  datmen  den  voorfz  peis  trac- 
terenfal,  en  gedurende  den  tijd  voorfz  fullen  allede 

andere  puncten  en  articulen  hier  boven  verhaelt ,  in  ha- 
re volle  macht  en  vigeur  blijven ,  en  mitter  daet  geexe- 

cuteert  worden  :  enfalmennietmin  laten  te  doen  alle 
acten  van  hoftiliteit. 

23.  Daer-en- boven  accepteren  en  aenveerden  de 
voorfz  Staten  de  prefentatie  en  aenbiedinge  die  de 

voorfz  Heere  en  Hertog  hen  doet,  acngaendedecon- 
fervatie  van  de  fteden  die  hem  in  handen  gefteld  fullen 

worden,  in  fulker  voegen,  dat  de  inwoonders  oorfake 
hebben  fullen  hen  daer  van  te  vreden  te  houden ,  en 

met  fo  goede  difcipline,  dat  de  naburen  daer  van  exem- 
pel fullen  mogen  nemen :  onderhoudende  hare  oude 

privilegiën  ,  rechten  en  vryheden  :  en  die  overleveren- de in  alfulken  ftate  van  fterkten  en  munitien  ,  als  hy  de 

felveontfangenfal  hebben.  Behalven  dat,  indien  fybe- 

fprongen  en  met  kracht  overvallen  waren  van  den  vy- 
anden ,  daer  van  de  voorfz  Heere  en  Hertog  hen  ver- 
fekeringe  geven  fal.  Gedaen  en  gefloten  in  de  verga- 

deringevan de  Generale  Staten,  den  13  dagAugufti, 
1578.  onder  ftond,  By  ordonnantie  en  expres  bevel 
van  de  voorfz  Staten :  Ondertekent 

I.  H  O  U  F  L  I  N. 

B$  «et  2  1  actioil  ban  Det  noo?f3  accoo?t  en  berbonb 
ijebbcn  be  boo?f5  éStatcn  gereferbeert  tic  gebcle 

maenbban  Hugufto/  om  met  $6fl  gatt  te  mogen 
(luiten  cenen  goeben  en  berfenerben  pei£  /  en  bit  niet 
alleen  om  bat  be  Ijcifcrlijltc  sfêajcftett  en  $?f neen  ban 
ben  ïïoomfen  ütijnc  /  na  bat  ben  Heere  ban  &.  SClbe^ 
oonöc  op  benfitjxbng  bc  <0?atie  ban  toegen  ben  Ccrtf- 
liertoggcbacnïjabbe/  gcrefolbeert  toarennenuitter* 
flc  beboir  te  boen/  acn  ben  Coninn  ban  ̂ Spangien/ 
om  b?cbc  te  manen  tiiflfcnen  be  felbe  en  be  boo?f3  j§ta- 
ten  /  en  Ijeeft  ben  ücf  fcr  tot  bien  einbc  feueren  3imbafv 

mmt  aen  ben  COnfofc  ban  ̂ pantfen  afgCbCCrbigt/   Gods ,  te  Willen  verftaen  en  refolveren  tot  eene  
goede 

en  toei  crnftehjït  acngeïjouben  en  gebeben  bat  fijne 
31Ba  j.fjem  totlbe  eenmael  recfit  erbarmen  ober  fijne  on* 
berfatcn  /  en  gen  ben  b?cbe  tot  rufte  en  toelbaert  ban  be 
öefielc  C  Wenïjeib  berounnen :  befgeljjn$  Ijabben  be 
Coninn  ban  ©2anfirtjn  et»  be  Coninginne  ban  Cnge* 
ïanbaiten  feïben  cinbc  acn  ben  Coninn  ban  &pan* 
gtengefonben.  <©e$tcifer  fjabbeoonben  <ü5?abebati 
^toertfenburg  lafl  gegeben/  om  ben  bzeöctuflcftett 
5^onf|an  en  ben  Staten  te  maften  en  tn  alle  manier 
ren  te  bebosberen/en  mibbdrettjb  bat  Bet  bcfclteib  batt 
ben  Coninn  bertoacfjt  toerbe/ten  mtnft  en  een  fïilfianö 
bait  toapenen  te  beboteren/  om  alle  bpanbfcïtapert 
blocbfto?ttngc  te  boen  cefferen  en  toermijben. 

3£e  Coninn  ban  $?anRiïju  toilienbe  tonen  bat 
pembcfafcc  ernfïtoaov  fïceft  tn  j&eberianb  gefonbett 
aen  be  j&taten  Cteneracl  /  mijn  Heere  bc  25ellieb?e  fö* 
ncn  Sïmbafifabeur?/  bic  ben  4  SBugufli  fijn  p?opofitfe 
ittc  1  baer  ban  Det  boojnaemfïe  injjoub  in  effecte  toa.* 
atöbolgt: 

A/fYn  Heeren,  de  Conink  mijn  Meefter,  als  eenen ""■*-aJder  Chiiftelijkften  Prince ,  uwen  goeden  gebuir 
envrund,  aenmerkende  dequellinge  waer  mede  defe 
Edele  Provinciën  nu  fo  lange  enfoellendiglijk  fijnge- 
travaillieertgeweeft,en  gelijk  het  quaed  meer  en  meer 
foude  aenwaffen  en  continueren ,  fo  daer  gene  remedie 

en  werdeaengebrocht  by  de  gene  die  daer  foeken  de  al- 
gemene rufte  van  de  Chriftenheid  en  intereft  lijden  tot 

uwe  bewaringe.    Aenmerkende  mede  dat  de  nature 

onfe  Provinciën  heeft  willen  t'famen  voegen ,  het  is 

noodfakelijk  dat  onfe  faken  en  fortunen  t'famen  ge* 
voegt  fijn  ,  en  om  dat  de  voorfz  Conink  is  een  van  de 
Chriftelijke  Potentaten  diemeeft  bekent  fijn  by  expe- 

rientie ,  de  quaedheden  en  wat  de  gedeeltheden  en  in- 
landfe  oorlogen  in  eenen  ftaet  mede  brengen ,  fijn  Ma- 
jefteit  heeft  geacht  dat  hy  foude  gebreckelijk  fijn  in  het 
devoir  van  Chriftelijke  Godvruchtigheid  en  goede  ge- 

buurfchap,  datfiendede  grote  aftairen  die  nu  in  uwe 
Landen  fijn ,  de  felve  niet  en  foude  ten  eerften  wege  tot 

u  lieden  gefonden  hebben ,  om  te  betuigen  en  u  te  ver- 
fekeren  van  fijnen  goeden  wille ,  en  ook  om  u  Heden  in 

'tgenerael  en  in  't  particulier  te  bidden  te  willen  nemen 
wijfen  raed  ,  door  den  welken  oprechtende  in  uwe 
Provinciën  eenen  goeden  vrede,  gy  lieden  denfelvc 

foud  mogen  lange  en  geluckelijk  genieten ,  tot  conten- 
tement  en  vertrooftinge  van  uwe  goede  geburen  en 
vrienden.  Want  Vrankrijk  heeft  een  fulke  gemeen- 
fchap  en  eenigheid  met  u  lieder  Landen,  van  feden,van 

Religie ,  en  van  alle 't  gene  dat  mag  wefen ,  tot  eenigc 
menfcheJijke  koophandel,  dattet  bykans  onmogelijk 

is ,  dat  wy  fouden  mogen  d'een  van  d'andere  pafleren, 
dat  een  van  ons  niet  en  foude  iets  quaeds  lijden  of  d'an- 
der  en  foude  van  fijne  affliclie  deelachtig  werden  :  want 

in  het  jaer  1567.  het  vier  en  was  niet  fo  haeft  ontfte- 

ken ,  datmen  niet  gefien  en  heeft  of' t  felve  en  is  uitge- 
ftort  door  het  gehele  Coninkrijke  van  Vrankrijk,  alfo 
datwy  wel  mogen  feggen  dat  u  lieder  quaed  ook  het 

onfefy.  Wyfijn  in  der  waerheid  al  van  eenen  bloede 

en  natie,  vele  van  de  doorluchtigfte  huifen  van  u  lie- 
der Landen  fijn  door  alliantie  en  bloedverwantfchap 

vereen igt  met  die  van  Vrankrijk,  vele  van  u  luiden 

hebben  hier  goederen,  veel  meer  van  d'onfc  hebbender 

defgelijx  in  u  luider  Landen,  waer  door  van  d'een  en 
d'ander  fijde  men  de  felve  gratieufelijken  geniet ,  door 
den  middel  van  eenen  goeden  vrede,  unie  en  verftand, 
de  welk  is  en  duren  fal  ( believet  God )  in  der  eeuwig- 

heid onder  ons :  wy  weten  mijn  Heeren  dat  de  gene 

die  hier  te  voren  liften  en  lagen  geleid ,  of  getracht  heb- 

ben na  't  verderf  van  hare  geburen ,  en  hebben  hen  wil- 
len boven  andere  groot  maken ,  hebben  onder  de  hand 

gevoed  de  twiften  en  partyfehanpen ,  de  welke  getre- 
den fijn  in  difcoort,  en  hebben  door  alle  middelen  ge- 

focht  de  felve  burgerlijken  krijg  aen  te  blafen  en  te  doen 

duren.  En  't  gene  ik  u  hebbe  geproponeert  van  wegen 
den  alder  Chriftelijkften  Conink  mijnen  Meefter;men 

foude  niet  konnen  vinden  noch  defgelijx  bedenken. 

Sijne  Majefteit  bid  u  luiden  en  befweert  u  in  den  name 
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S78. 
Pacificatie»  datgy luiden udaer toe foud  willen difpo 
neren ,  te  vlieden  dar  quaed  en  afHi&ie  van  uwe  Lan- 

den door  een  goed  accoorr,de  welk  ugewilliglijk  en  ge» 
trou weiijk  fal gemiddelt  werden  door  fijne  Maj.  tegen 
den  Cathoiijken  Conink  fijnen  goeden  broeder.  Mijn 
Heeren ,  wy  geloven  wel  datgy  lieden  de  wapenen  niet 
en  hebt  genomen ,  fonder  eerft  daer  toe  gemoveert  ge- 
weeft  te  hebben  door  grote  en  apparente  redenemmaer 
ook  weten  wy  wel  dat  des  krijgs  einde  den  peys  is',  en  u 

Oor/pronk  der  Nederland/e  Beroerten, 
bat  bes  Comn&Iij&e  ifêajefteïttf  negeren  fufrauïi&S cetoeeft  toatfennocD  toatf:  immers  beboojftl&cere 
2ümbafi*abeur  Het  fitl)  bunnen  batmen  lichtelijK  aU tang  allcreuelij&Dciö  fotibc  nonnen  bernrngen/ bvfo 
berre  ̂ on  gjan  baer  toe  berfodjt  too^e.  <£n  alfobe memngeban  bc «Staten /fo  fPbcr&laerben/  nottan* 
pcr$  en  tnaö  getoecft  Dan  tft  rufte  onber  Baren  natuer* innen  ïfeere  en  J&ince  te  mogen  leben/  fo  nebben  fn gerefolbccrt/  öatmen  baer  toe  bcrfoenen  en  emotone= 

j>7* 

heder  principael  einde  om  te  komen  tot  een  eerlijke  ru-    ren  foube  ben  b002&  <Ö2abeban  dtocrtfen&imt  *5- fte,  daer  toe  alie  de  gene  die  u  luiden  beminnen ,  willen    <Vrlri&«>  n8teöfl^ï3«SS^r!^T^!2?H*rj 
fte,  daer  toe  alle  de  gene  die  u  luiden  beminnen ,  willen 
arbeiden  en  hen  voegen  met  ulieden  in  io  een  gerechti- 
ge fake. De  Conink  mijnen  Meefter  heeft  altijtfo  broe- 

derIijkgeleeftmetttnCatholpe„Hre)daihyuwel    mf^lSSSSSiü^^BSSm Wil  toe  efTpen  van  fiinff  vriend  rhm  .  Airhv  Arhpcr^prrp     ha*o  i-^«.t«ii.A   ,»-,:?.■.     '  ?  wy.7  T  w««  uuyui wil  toe/eggen  van  fijne  vriendfchap ,  dat  hy  de  begeerte 
die  h/ aen  hem  doen  fal,  tot  uliedercontentementen 
verfekertheid  niet  ontfeggen  fal.  Gylieden  hebt  ver- 
ftaende  begeerte  dewelke  onfen  H.  Vader  den  Paus,  de 
feer  Edele  en  feer  doorluchtigfte  Republijke  van  Ve- 

netien, en  mijnHeere  den  Hertog  van  Savoyen  def- 
gelijx  hebben  tot  u  lieder  rufte ,  hebbende  elk  van  hun 
tot  defen  einde  en  om  te  tracteren  tot  eene  goede  Paci- 

ficatie ,  gefonden  eenen  notablen  AmbafTadeur  aen 
mijn  Heere  den  broeder  van  fijne  Chriftelijkfte  Maje- 

fteit ,  waer  door  ook  fijne  voorfeide  Majefteit  my  heeft 
gefonden,  om  de  welvaert  des  pais,  endoor  de  begeer- 

te die  hy  heeft  om  defgelijx  in  rufte  te  fien  fijnen  eeni- 
gen  broeder ,  hem  niet  min  lieftallig  dan  de  conferva- 
tie  van  fijnen  eigen  perfoon.  Gylieden  hebt  ook  gewe- 

ten, de  begeerte  van  fijne  Keiferlijke  Majefteit,  van 
defe  grote  Princefle  de  Coninginne  van  Engeland,  alle 
grote  Potentaten  fullen  t'famen  haer  goede  wille  en 
middelen  ,  die  hun  God  gegeven  heeft,  by  eenvoegen 
en  u  lieder  conform  maken,  inhaerlieder  heilige  me- 

ningen ,  gylieden  fultfe  altijds  hebben  voor  middelaers, 
en  als  borgen  van  't  gene  u  lieder  fal  belooft  en  geac- 
cordeert  werden  ,  waer  van  in  't  particulier ,  den  alder 
Chritrelijkften  Conink  mijnen  Meefter,  my  laft  ge- 

geven heeft ,  om  u  lieder  te  verfekeren  en  prefenteren 
vanfijnent  wegen  ineen  foprijfelijk  werk  fijnen  goe- 

den wille,  alle  vriendfchap,  faveur  en  behulpfaemheid. 
Dit  is  mijn  Heeren,  dat  ik  dek  morgen  gefeidhebbe 
indefe  uwe  Edele  verfamelinge ,  en  dat  gylieden  van 

fednfec  JBajefrettsS  SCmbafiabcur  /  nitftfnafccrtf  be 
SJmbaflabeurtf  ban  ben  Conmu  ban  ©jan&ruu  en 
Cpmngmne  ban  <£ngelanb/  bte  menbeiljooptebat 

Oare  refpectibe  meefter*  baer  toe  albaer  gefonben toaren/  tot  toel&en  einbe  f?  Juïben  fe&ere  arttcuicri 
Ocüuen  getoneïnteert  /  om  te  beften  of  be  felbe  fjenlnf  * ben  aen  eenen  goeben  baflen  en  geburtgen  pettf  en 
b?ebe  fonbe  nonnen  öripen.  «Deboo^lfcercnSUm 
baffabeurtf  Cjebben  Ben  baer  toe  alle  btUtg  en  bereid 
getoont.  mm  toelne  etnbe  ftenlutben  gelebert  ijs  trft 

'  nabolgenbe  gcfcfwft  e  mette  arttrufen  /  baer  op  fp  ben b?eben  te  b?eben  toaren  aen  te  gaen. 

A/T  Yn  Heeren,  reprefenterende  de  Staten  Generael  UMtc 
-■■der  Nederlanden,  hebbende  gefien  engeconfi-  bgöen 

dereerten  depropofiticnrefpectivelijk,gedaénby  den  {tarert Heeren  Gefanten  des  Keifers ,  alder  Chriftenlijxften  nïïw 
Coninx,  en  der  Doorluchtige  Coninginne  van  Enge-  ceüenop 
land,  bedanken onderdaniglijken hare refpedive Ma-  tef?' jefteiten,vande goede  oprechte  genegentheid  die  fy  be-  Gnoe 
tonen  te  dragen  tot  den  welftand  en  rufte  van  den  Lan^  Stmbaf* 

de  van  herwaers-over,  verklaren  datfy  vooreeuwelijk  J"aDc"r^ fullen  blijven  verbonden  ,  om  fulx  te  erkennen  en  |£jfï/ 
verfchulden  by  allen  gelegentheden.En  alfo  fy  verftaen  <&oninz 
hebben  door  mijn  Heere  den  Ambaiïadeur,  laetfte-  ̂ " 
lijk  geweeft  zijnde  by  den  Heere  Don  Jan  van  Ooften-  ̂ »a?„ rijk,  dat  de  Cdve  in  den  name  des  Cathoiijken  Cc-  £ouui> 
ninx  hun  natuerlijken  Prince  en  Heere ,  al  gereed  fou-  $im% 
de  zijn  tervermaninge  vande  voorfz  Heere  Ambaffa-  Seïaaê"* deurs  te  verftaen  na  eenige  redelijke  middelen  ,  om 
het  Land  in  rufte  en  vrede  te  ftellen.   De  voorfz  Sta- 

ten verklaren  dat  fy  noitgeen  ander  begeerteen  heb- 

^  "&^n^S,ff^:a" *    !"  «»d-ht^ onderdegehoorfie.nheid  L hunnen middelen,  die  ikachtede  eigentlijkfte  tewefen,  om 
in  defe  landen  wederom  eenen  goede  vrede  op  te  rech- 

ten ,  het  is  een  fake  die  ik  feer  gaerne  na  't  behoren  van 

natuerlijken  Prince  en  Heere  den  Conink  van  Span- 
gien  ,  als  Hertog  van  Lotteringe ,  van  Braband ,  Lim- 

burg en  Gelderland ,  Grave  van  Vlaenderen ,  Arthois, 
mijnen  laft,  doen  foude,  en  in  al  tgene  dat  hun  pre-  Palfgrave  van  Henegouwe ,  Holland,  Zeeland,  Na- lente  ren  fal,  ik  fal  my  employereninal  tgene  dat  Go-  men,  en  van  Sutphen ,  Markgravc  des  heil/een  Rijx  , de  believen  fal  my  in  mijn  macht  te. ftellen ,  dit  niet  te  Heere  van  Vriefland ,  van  Mechelen ,  van  de  ftad ,  fte- min  mijn  Heeren ,  al  voren  daer  over  te  fitten  om  te  den  en  landen  van  Utrecht,  OveryfTel  en  Groenman 
oordelen  op  tgene  dat  meeft  betamelijk  fal  wefenen  Maer  dat  hen,  om  hen  Privilegiën  en  Rechte°n  te beter  ten  propooft,  om  te  komen  tot  defe  feer  begeer-  handhaven,  en  hen  te  bevrijden  van  deflavernyein den  vrede ,  het  fchijnt  dat  het  uwe  weerdigheden  wel  welke  men  hen  trachtede  te  brengen ,  en  den  uitter- 
voegen  fal,  dat  u  heder  goeden  wille  fyopcntlijk  te  ver-  lten  nood  hen  genooddrukt  hadde,  na  dat  fyre  ver- 

klaren aen  fijne  alder  Chriftelijklte  Majefteit,  'tgene  geefs  en  vruchteloos  hadden  gearbeid,  en  alle  middelen gylieden  foud  begeren  te  verkrijgen  van  fijne  Catholij-  aengewent  hun  toegank  te  nemen  tot  de  wapenen,  wel- ke Majefteit,  om  u  te  geven  redelijk  contentementen  kefy  nieten  voeren,  fofy  ook  noitgevoert  en  hebben  , iatisfadhe,  het  en  is  de  intentie  en  meninge  niet  van  dan  om  hen  te  befchermen  tegen  alle  verdruckinoen 
den  voorfz  Heere  mijnen  Meefter ,  om  hem  een  rech-  en  injurien  fo  lange  geleden ,  en  hen  weder  te  ftellen'  in ter  over  u  luider  te  ftellen  ,  maer  veeleer  als  eenen  hun  oude  recht  en  wettelijke  vryheid. 
Chnftelij  ken  Prince,  bcminder  vanden  vrede,  uwen  Hoewel  na  den  kleinenfchijn  die  daer  wasvante 
beften  gebuur  en  vrund,temploycren  alle  fijn  midde-  ;  geraken  tot  een  goede  en  fckere  vrede,  en  dat  alredc 
Jen  tot  den  Cathoiijken  Conink  en  Heere,  in 'tgene  om  hen  te  handhaven  en  hun  leven,  huifvrouwen  , dat  gy  heden  zijt  van  hem  gegratificeerten  voldaen  van  kinderen  en  goederen  te  behouden,  met  bewaringe u  heder  rechtvaerd.ge  begeerte.  Gedaen  in  Antwerpen  van  hun  Privilegiën:  daer  van  fy  nu  airede  vele  pro- 
den  +  van  Augufto  1 578.  en  was  ondertekent             |  teftatien  gedaen  hebben  ( en  fiende  dat  fijne  Majefteit, J.  de  B  e  l  l  1  e  v  r  e.  en  Don  Jan  volherdeden  de  oorloge  te  continueren  en 

alle  hun  geweld  herwaers  te  brengen )  hebben  onder 
andere  confideratien  en  aliantien  genomen  en  geacn- 

~                                     ..             ,,        .  vaert  de  hulpeen  onderftand  van  mijn  Heere  den  Her- 
St  ïr  M^^%?ÏÏCï.bU,:0  *"?  WaïWUC  ban  He  ftd «  togvan  Anjou,  broeder  van  den  alder  Chriftelijkften 
SS  fS^PilifttftSt?mPi  0C&0mcnban3l0ben/  «l  Conink,  naburigfte  Prince,  machtigen  geneigt  tot 
*ni*  52  C™P  b00?  iav?  tt!  Öm  ÖetfcC  toaö  0cto*#  bP  haerder  bede,  als  een  grootmoedig  Prince,  en  ken- 
5?ic,  r^ïïJ13"/  ?  ?Ct1  mm  Ua,t  toeflfCrt  Öe  *#W&*  nende  de  rechtveerdighcid  van  haerlieder  fake  :  noch- 
ïah  f????/  J?eCf0f  l,tu0m  U  toI,len  beï^a^  tot  a«00?t  tans  om  niets  na  te  laten  van  haren  plicht,en  om  t'haer- 

en  pe» /  toaer  op  Öp  bOO?  antto002b  gegeten  fjab&e  /  der  meerder  ontlaftinge  en  verdedinge ,  als  mede  om 
<  ^nnn  +  tevoi- 

JS^T^^öoojf^^atenbefe  piopofttte  genoojt  nebben^- 
b\D  v        öe  w  öaft  op  gebeltbeceert/  fo  ttf  mtbbelertnö  ben 
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te  voldoen  op  de  propofitien  der  vo
orfz  Hccren  Am- 

baffadeurs,  hebben  fy  by  hun  tradaet
  metten  Heere  , 

Hertog  van  Anjou  gemaekt,  de  
macht  aen  hun  be- 

houden om  m«  fijnen  goeden  wille,  voor  de
fe  gehele 

maend  Augufto  te  accorderen  eemge
  fckere  vrede  met 

ten  Heere  Don  Jan  inden  name  vandc 
 Cathohjke  Maj. 

en  dien  volgende  dek  poinclen  en  ar
ticulen  voor  te 

houden,  op  welke  fy  te  vredenfijnte
  maken  en  te  be- 

fluiten  een  vafte  en  fekere  vrede ,  in  welken  fchijn :  ge- 

ne grote  fwarigheid  te  vallen ,  alfo  door  fuiken  middel 

den  Prince  defer  Landen ,  en  den  onderfaten  hun  oude 

rechten  en  privilegiën  behouden  fulllen  we
rden. 

i    T7  Erftelijk  dat  verdragen  fal  werden  een  eeuwi
g 

J-*  vergeten  van  beiden  fijden,  van  alles  dat  foude 

mogen  gefchiedfijn,  federt  de  Pacificatie
  van  Gent, 

fonder  daer  van  iets  te  vermanen ,  te  verwijten  ot  t  on- 

derfoeken,  als  van  een  fake  nooit  gefchied. 

2.  Dat  alle  't  gene  by  den  Staten  Generael,  den  be
rti- 

herro»  Mathias°,  en  Raden  van  State  isgcdaen,  geor- 

donneert  en  gedecreteert ,  t'federt  dat  den  Heere  Don 

Jan  op  't  Caiteel  van  Namen  is  yertrocken ,  voor  altijd 

bondig  en  yaft  gehouden  fal  worden. 

3.  Dat  de  voorfz Heere  Don  Johan  uitdefelande
n 

vertreckenfal,  met  alle  fijn  krijgsvolk  en  vremdel
m- 

gen  van  fijne  fuite  en  aenhang ,  en  verlaten  de  Provin- 

ciën ,  Sterkten  en  Caitelcn ,  en  alle  andere  plaetfen  die 

hy  herwaers-over  houd  ,  die  (tellende  met  alle  haer  ge- 

fchut,  polver  en  munitien  in  handen  van  de  voorfz 
 Sta- 

ten,  om  de  felve  te  vereenigen  metten  andere  Provin- 
ciën,  alsdie  te  voren  fijn  geweeft. 

4.  Welverftaende  dat  de  Steden,  Sterkten  en  andere 

plaetfen  die  hy  herwaers-over  deMafe  houd,  metten 

fteden  van  Deventer ,  Ruermonde  en  Limborg  defe 

maend  Augufto  fullen  werden  weder  gegeven,  en  d  an- 
dere in  fo  korten  tijd  als  men  fal  verdragen . 

5.  Dat  het  voorfz  gouvernement  fal  blijven  in  han- 
den van  mijn  Heere  den  Eertshertog  van  Ooftenrijk 

Mathias,  op  gelijke  conditien  als  hy  dat  aenvaert  heef
t 

en  van  den  Lande  ontfangen  is  geworden ,  als  Gouver- 
neur en  Lieutenant  Generael. 

6.  Blijvende  ook  de  autoriteit  aen  den  Staten,  fo 

Generael  als  Particulier,  fodanigeals  hen  by  de  Pacifi- catie van  Gent  is  toege  voegt.  _ 

7.  Alles  onder  erkenteniffe  van  de  getrouwigheid, 

eedendienftalsfyfchuldigfijn  den  rechte  enquahteit 
van  hun  Prince  en  wettigen  Heere. 

8.  Uitftellende'tverfchil  van  de  oefeninge  der  Re- 

ligie (welke  door  de  voorleden  beroerte  en  de  tegen- 

woordige oorloge,  fo  verre  is  gekomen ,  dat  het  quahj- 

ken  mogelijk  is  defelve  weder  te  brengen  op  den  ouden 

voet,  fonder  een  openbare  confufie  van  't  gehele  l
and 

en  merkelijk  perijkelvanden  uitterften  ondergan
ken 

verderffenifiè,  daer  van  de  voorfz  Staten  hen  begeren 

re  wachten )  ter  fliffinge  ofdecifievan  de  Staten  Gene- 

rael ,  om  daer  in  te  voorfien  als  men  tot  het  meefte  wel- 

varen en  rufte  van  den  Provinciën  refpe&ivelijk  be- 
vinden fal  te  behoren. 

9.  Item  dat  de  Pacificatie  van  Gent  fijn  effect  forte- 
ren fal,  ten  aenfienvande  reftitutie  der  goederen, fo 

roerlijke  alsonroerlijke,  fo  in  Bourgongie  als  andere 
Landen  van  herwaers-over ,  fo  verre  die  niet  volbracht 

en  is  geweeft. 

10.  Item  dat  alle  gevangene  ten  wedernjden  fullen 

ontflagen  werden ,  en  felfs  den  Grave  van  Buren  her- 
waers-over gefonden ,  binnen  den  tijd  als  verdragen  fal 

werden.  ... 

1 1 .  Item  dat  een  yegelijk  fal  gefield  werden  in  fijne 

goederen,  fo  roerende  als  onroerende,  niet  verkocht 

of  vervreemt  lijnde ,  en  fullen  alle  ingeborene  vryelijk 

mo^en  wederkeren  en  wonen  in  defe  landen. 

iz.  Item  olt  gebeurde ,  dat  den  Heere  Eertshertog 

Mathias  overlede ,  of  om  eenige  overkomende  oorfake 

woudeelders  vertrecken,  fijne  Maj.  en  fal  geen  ander 

Gouverneur  over  de  Landen  (tellen  dan  met  wille  en 

goed  vinden  van  de  Generale  Staten. 

1?.  In  dit  tractaet  fullen  begrepen  wefen  de  Door- 

JuchtigfteConinginne  van  Engeland,  den  Hertog  van 

Anjou ,  de  Conink  van  Navr.rre  en  fijne  Bondgenoten, 

den  Hertog  Jan  Cafimirus,  en  alle  andere  hebbende 
den  Staten  by  geftaen. 

Biddende  mijn  Hcerend'Ambaffadeurs  t'famenen 
elk  byfonder  dat  fy ,  volgende  de  gunft  die  fy  dragen,  en 
defe  landen  bewefen  hebben,  en  het  welvaren  van  de 

gehele  Chriftenheid ,  dat  fy  hen  willen  bcneerftigen  en 

laten  gebruiken  om  den  Heere  Don  Johan  te  bewegen 
de  voorfz  conditien  aen  te  nemen,  en  fijne  Cathohjke 

Majeft.dit  Nederland  te  behouden,  fonder  de  voorfz 
Staten  en  onderfaten  in  vordere  wanhope  te  brengen, 

en  defelve  te  fcheiden  van  de  gehoorfaemheid  van  fijne 

Maj.  in  eeuwigheid. 
Protefterende  dat  het  nooit  aen  de  voorfz  Staten  ge- 

ftaen en  heeft  3  dat  fy  niet  eer  met  fijne  Maj .  en  fijn  ver- 

foent,volgende  de  offren  en  prefentatien  fo  menigmaei 

by  hen  gedaen.  Gedaen  tot  Antwerpen  den  14  Au- gufti  1578. 

met  Defe  articulen  fijn  tic  boo?f$  peeren  ̂ mBafra 
Deurg  Dertrocucn  na  2tooen  bp  ̂or  f|an  /  Den %nu 
baffaDeur  ban  Den  ïüeifer  en  Dan  Den  CöMhn  Dart 
©janferiju  Dertogen  Den  1 6/  en  De  D?ie  SCmbafTaDeurtf 

Dan  De  Coninginne  Dan  €ngelanD  reiSDen  'gDaegg Daer  na:  De peeren Staten gaDen De boo2f5  2Cmbaf* 
faDeur£  006  mebefeuere  infiructie  om  folutic  te  moge» 
geDen  op  De  objectien  en  Difficulteiten  Die  <fèong;att 
fouDe  mogen  DooitocnDen/  op  eenigc  articulen:  Dart 
gelijken  006  nocö  fc&ere  confiDeratien  om  <&on  giaii  te 
beter  te  inDucercn  om  totte  pacificatie  te  Derfraetv 
maer  alfo  ban  Den  DjeDe  niet  en  i£  gcDallen  $ön  DefelDe 
onnoDiglnertcberljalen. 

*©on  gjan  ontfinn  De  boo?f5  attmbaflaDeurS  met 
eenfeer  goeD  gelaet  en  minltjK/  en  tjenlUiDen  p^opcfitle 
geöoo?t  ijebbenDe  aï  eet  ïjp  De  aiticulen  ontfinu  /  feibe 
ÖP/altijD  toel  genegen  getoeeft  te  fijn  totten  pctf/Dattet 
nooit  aen  Bern  en  öaDDe  geftaen  Dat  Die  niet  eer  en  fjaD- 
De  geDo?Dcrt  gctoeeft/Dat  De  Staten  toacen  oo?fa«e  Dan 
alle  Defe  inconDenienten/Dat  ftp  noeïj  bcceib  toaö  om  te 
betonen  Dat  fjp  genegen  toasS  te  ber(faen  tot  Dct  mafeett 
Dan  eenen  op?etf)ten  en  geburigen  D?eDe  /  Dan  Dat  Daer 
toe  Dan  noDe  tojare/  te  manen  alfulue  p?eparatöirert 
atötot  een  fane  Dan  fulftcn  gebrieftte  en  Dan  fo  grote 
importantie  Dan  noDe  toaren.  3^e  peeren  ImbatTa- 
Dcurg  in  jïfïeerDcn  Daec  op  Datmen  nalatenDe  alle  p#* 
pacatoicen  /  tecftonD  mojl  tfeDen  totte  principale 
materie/  Doo?  Dien  Den  ujD  om  te  mogen  DanDclen  niet 
langer  en  mocljt  Dnren/  Dan  totten  uitgang  Dan  De  lo* 
penDemaenD/  D?acöten  albpDatfe  mocDtcnomDcm 
Daer  toe  te  Doen  Dertfaen/  öP  DenlaegDe  fjemfeeroDer 

De  p^ccifigöeiD  DanDe  Staten  in  fo  toicDtige»  faue/niet 
te  min  fienDe  Dat  t)ct  anDersf  niet  biefcn  en  DJilDe  /  aen* 
DaerDe  De  articulen  /  Die  DP  fouDe  Difiteren  met  Die  Dart 

fijnen  ftaDe/ftieltfe  alfo  op/en  geliet  Ijem  na  De  reDenen 
Der  3!lmbairaDeur0  te  luifieren/  Doclj  eintlijn  Beeft  liPfe 
metDitnaDolgenDe  gefcö?ifte  fiaer  affcfjeiDgegeDen. 

SYne  Hoogheid  gene  fake  meer  begerende  dan 
 de 

Nederlanden  te  herftellen  in  rufte  en  vrede ,  willen- 

de hem  daer  toe  voegen  als  hy  van  den  beginfel  heeft 

gedaen  in  't  gene  eenigfins  te  doen  was,niet  jegenftaen- 
de  dat-ter  eerfter  communicatie  tot  Loven  gehouden 

tufTchen  fijne  Gedeputeerde  en  die  van  de  Staten,  hy 

genoegfaem  hadde  doen  vertonen,  dat  om  te  maken  en 

op  te  rechten  eenigen  verfekerden  gedurigen  vrede, 

daer  van  node  waren  devereille  middelen,  mits  wel- 

ke men  gewoon  is  daer  toe  te  komen ,  dies  niet  te  mm 

fiende  dat  de  Gedeputeerde  inlifteerden ,  dat  ( nalaten- 

de alle  preparatoiren )  men  raofte  terftond  treden  totte 

materie  principael ,  om  niet  na  te  laten  't  gene  in  hem 

was ,  was  hy  gereet  fich  t'accommoderen. 
En  befich  of  doende  fijnde  om  hem  te  refolveren  op 

d'articulen  van  de  voorfz  Staten  die  hem  waren  over- 

aelevert  by  den  Grave  van  Swertfenburg  Ambaflade
ur 

van  den  Keifer,heeft  hy  ontfangen  brieven  vanden
  Co- 

nink ,  by  de  welke  fijne  Maj.  hem  adverteerde ,  dat  om 

eens  een  einde  te  maken  van  de  calamiteit  fijns  v
olx  10 

feer  geaffiigeert  herwaers-over ,  hy  was  gere iojveerr ter 

inftantieeSverfoek  van  fijne  Keiferlijke  
Maj-ditftuk 
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gehclijk  te  ftellen  in  fijne  handen  ,  als  tót  een  arbitre 
accommoderen  en  eindigen  alles ,  gelijk  de  voorfz  Sta- 

ten tot  meermaels  hadden  begeert  en  verfocht,  hebben- 
de fijne  voorfz  Majefteic  daer  toe  gedenomineertden 

Hertog  van  Terra  Nova ,  Heer  in  Italien ,  onlanx  ge- 
wefen  Viceroy  van  Sicilienom  daer  toe  van  fijnen  we- 

Sen  te  helpen  ,  en  t'excuferen  fijne  Hoogheid,  opdat 
e  kleinen  y  ver  en  affe&ie  die  vele  hem  droegen  ( hoe 

wel  t'ongelijke )  geen  oorfake  en  werde  van  genen  goe- 
den voortgank. 

Daer  van  fijne  Hoogheid  ontfangen  haddeeen  over 
groot  genoegen, geen  twijfel  makende,  of  defe  Landen 
fouden  kortelinge,door  dat  middel  gefield  worden,niet 
alleen  in  vrede  :  maer  in  hare  oude  profperiteit ,  als  fij- 

ne Hoogheid  was  wenfehende.  Verfoekende  den  Hee- 
ren Staten,  eenfamelijk  alle inwoonderen  defer  Lan- 

den ,  dat  fo  wanneer  de  Keifer  fich  fal  employeren  als 
boven  ( daer  van  fy  in  korten  tijd ,  fonder  twijffel ,  ful- 
Jentydinge  hebben)  fyhen  willen  voegen,  in  fulker 
manieren  dat  de  Coninklijke  Majeft.  en  fy,  de  vrucht 
daer  van  mogen  genieten  die  fy  begeren ,  gedaen  in 

't  leger  byjanche  den  29  Augufti  15-7  8.  en  was  onder- 
tekent Jokan,  lager  ftont.  By  ordonnantie  van  zijn 

Hoogheid,  en  getekent 
F.  Ie  Vasseur. 

<&e  Staten  (öencraci  /  bic  ben  ftanbel  ban  3£ón 
gian  tod  fjabben  leren  öennen  i  en  fjabben  met  beel 
beters  bertoadjt  ban  befen  Danbel  ban  b?ebe/  maer 

'ttoaisfjcnlicföatöe  ^*eren  SlmbafïabeurjS  ftabben geften  bat  fp  tot  ben  b:ebe  gencigt  toaren/maer  alfo  be 
<02abe  batt  ,§toertfenburg  SCmbafTaöeur  ban  ben 
Üeifer  /  aen  be  Staten  aenbielb  om  fttlfianb  ban  toa- 
penen  te  pjocureren/om  te  beter  ban  ben  b?ebe  te  Dan- 
beien/ fo  tóanneer  bcfaftebaertoe  gebifponeert  foube 
toefen/  fotjebbcn  bc  Staten/  ftenbebatfe  fo  macBti- 
genbolft  en  groten  (afl  opten  bals  Dabben  <'  enbatfe 
niet  baer  met  en  ftonben  ui treeöten  /  bat  bet  befte  ban 
öenfomer  berliep  en  batfeaï  baer  gelb  en  mtbbelen 
confumectben/  baer  toe  niet  bonben  berftaen/  niet 
te  minbesffëeiferg  2CmbafTabeur  fjielb  baec  op  feer 
aen/  fo  bat  ooft  be  €ngelfe  SCmbaflabeurg/  'tfelbe 
ooft  oberfcb?eben  aen  bc  €oningmneban€ngelanb/ 
toaeropanttooG2Dcgcfu"cgcn  nebbenbe/  fnbnernno 
toergaben  aen  be  Staten  Ocncrael  befe  habolgenbe 
fcb?ifteltjfte  memode. 

"CTAer  Majefleitgefien  en  verftaen  hebbende  depro- 
-*--*-pofitie  die  de  Keiferlijke  Majefteit  gedaen  heeft 
aen  uwe  E.  Staten  Generael  defer  Nederlanden ,  ten 
einde  van  ftilftand  van  wapenen  ,  om  te  beter  van  den 
vrede  te  handelen,  en  dien  te  volvoeren  en  volkomen 
tot  wclvaert  en  rufte  defer  Landen.  En  vindende  hacr 

Majefteit 't  voorfz  convenient  goedendienlijk,  heeft 
onsexprefTelijk  belaft  van  haren  wegen  u  luiden  voor 

te  dragen  't  felve  begeren ,  of  ingevalle  den  ftilftand 
van  wapenen  in  uwen  racd  niet  goed  noch  dienlijk  en 

word  gevonden ,  voor  't  welvaren  en  de  ftaet  van  uwen 
affairen,  tenminftendatgyluiden  enden  vyand,caf- 
feertu  getal  van  oorlogsvolk,  en 't  felve  reduceert  tot 
minder  getal ,  mits  reden  en  oorfaek  als  boven ,  te  we- 

ren om  de  betere  commoditeit  en  lankheid  van  tijde, 

en  ten  minften  kofte  na  te  jagen  d'einde  van  d'oorlog, 
en  te  verkrijgen  goede  rufte  en  verfekertheid  met  peis 
en  vrede.  En  hier  op  verwachten  wy  uwe  antwoorde 
byapoftille,  en  was  ondertekent, 

Col) ham,  Fra,  Walfingam. 

^tec  op  beüben  bc  Staten  <©eneraelnaöeliberatie 
ocgcbcnbcfcapoftiüe. 

A4"Yn  Heeren  de  Staten  Generael  betrouwende  fich 
•^■■■d  at  hare  Coninginnelijke  Majefteit  nieten  foude 
willen  procurerenof  toelaten  haer-lieder  qualikvacrt 
of  ruine ,  bidden  daerom  dat  hare  Majefteit  niet  en  ge- 

lieve evelte  nemen,  dat  fy  continueren  de  wapenen 
tegens  haerlieder  Vaderlands  vyanden  ,  mettet  meefte 

geweld  en  middele  hen  doenlijk  fijnde , om  't  bequaem 
fayfoen  vanden  j  are  niet  te  verliefen,  en  de  grote  ga- 

©te  ban 

be  abcie» 

formeer» 
tte  me\U 

flirfjou* 

ben  £> ju 
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tot  ©0^ 
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;ienentraclementen  van 't  volk  van  oorloge,  dewel- ke dien  tijd  gedurende  evenwel  niet  en  fouden  laten  te 
lopen  fonder  eenigen  dienft  te  doen  :  maer  des  te  meer 
fouden  fy  eten  en  bederven  het  platte  land ,  daer  by  ge- 
voegt,  dat  het  gemein  volk  foude  gegeven  werden 
groot  mcfcöntentement ,  en  oorfake  fo  aen  't  voorfz  (ï°U7) 
volk  van  oorlog,  als  de  Provinciën,  om  kouder  of  flap- 

per te  worden  tot  wederftand  van  hare  vyanden  en  fur- 
nifTement  van  gelde,de<;  te  meer  dat  het  ftuk  van  wapen 
geenfins  beletten  en  fal  de  handclinge  van  den  peis. 

SClbu?  en  të  ban  bcfe  bjebcbanbelingc  nocb  ooft  ff  fl* 
fïanb  ban  toapenen  boo?  befe  tijö  niet  geballen/  en  elft fcutftteïjem  ter  oorloge. 

"®ic  ban  be  «©erefojmeeibe  Religie  bebben  toeinig ttjbjS  te  bo?en  /  naincntlijft  ben  2  ̂fiunp  befe#  jaerg  tot 
<Do?b?ecftt  in  ̂ ollanb  geftonbeneen^ationael^j^ 
noöuoVber  J5eberlanbfe/«®uitfeen  Jfêalfe  ijerften/ 
fo  toel  inlanbfe  atë  uülanbfe :  baer  ban  be  acta  of  ban* 
belingen  albacr  bcfïoten/  fo  beeï  be  liierftojbemuge 
aengaet/Dtecbolgem - 

Van  de  Dienaren  ógs  Woords  Gods,  Ouder- 
lingen, en  Diaconen, 

'■  JV^En  fal  over  al  toefien  dat  bequame  perfonen 
-Ly±  tot  den  dien  ft  desGoddelijken  Woords  be- 

roepen worden,en  daerom  falmen  tot  den  felven  dienft 
niemand  benoemen,  dan  die  men  genoegfaem  be- 

proeft heeft ,  datfe  rein  fijn  in  de  Lere ,  en  oprecht  van 
leven,  met  gaven  om  anderen  te  leren  verciert,  en 
een  goed  getuignis  binnen  en  buiten  der  Gemeinte hebben. 

2.  De  Nieuwelingen,  diehetPaufdom,  of  andere 
Secten  eerft  verlaten  hebben ,  fullen  totden  dienftdes 
Godlijken  Woords  niet  toegelaten  worden,  voordat 
de  Gemeenten  van  hare  fuiverheid,  en  beftandigheid 
in  de  Leere ,  en  oprechtigheid  des  levens ,  genoegfaem verfekertfijn. 

3 .  Als  men  eenen  Dienaer  beroepen  fal,  de  welke  te 
voren  in  dienft  niet  geweeftenis,  fofal  het  felve  met 
gemene  gebeden  ,  en  openbare  of  heimelijke  vaften 
gefchieden,  nagelegentheid  der  kerken:  maer  dit  fal 
niet  nodig  zijn ,  als  yemand  geroepen  word ,  die  te  vo- 

ren gedient  heeft,  alfo  nochtans  dat  de  eerftelijke  ge- 
beden tot  defen  handel  dicnftelijk ,  nimmermeer  nage- 

laten fullen  worden ,  't  welke  ook  in  de  verkiefinge  der Ouderlingen  en  Diaconen  genoeg  fal  fijn. 

4.  De  benaminge  der  Dienaren  fal  gefchieden  van 
den  Kerken-Raed ,  met  by  voeginge  der  Dienaren  en 
oordeel  des  Claffis ,  fo  de  felve  t'famen  komen  kan ,  of 
fo  niet»  met  twe  of  drie  naeftgefetene  Dienaren  de» 
felven  Claffis.  De  onderfoekinge  fal  van  den  felven  ge- 

fchieden ,  by  den  welken  de  beroepinge  beftaet ,  welke 
onderfoekinge  voornamelijk  fal  gebruikt  worden  over 
dengenen,  die  te  voren  in  den  dienft  nietgeweeft,of 
niet  genoegfaem  onderfochten  fijn.  Maer  fo  veel  dien 
aengaet ,  welken  de  Univerfiteit  tot  Leiden ,  of  ecnige 
andere  Univcrfireiten  onfer Religie,  bequaem  fal  ge- 
oordeelt  hebben,  en  fullen  van  nieus  nietgeexamineert 
worden  :  wel  verftaende ,  fo  veel  de  Leere  aengaet. 
De  Dienaren  aldus  verkoren  en  beproeft  fijnde ,  fullen 
der  Gereformeerde  Overheid  aengegeven,  en  voorts 
der  Gemeente  den  tijd  van  i^dagen  voorgefteld  wer- 

den, opdat,  fo  yemand  hadde,  't  felve  onverhindert 
mochte  voortbrengen ,  't  welke  hy  in  tijds  by  den  Ker- 

ken-Raed doen  fal ,  op  datdefelvige  met  fommigen 
uit  den  ClafTe  daer  van  rijpelijk  oordelen  mag,  enfo 

niemand  iet  voortbrengt ,  fal 't  fwijgen  voor  oewilli- 

ginge  geacht  worden. 5.  Daer  na  fullen  de  Dienaren  in  haren  dienft  met 
bewilliginge  en  beancwoordinge  der  navolgende  fl  uc- 
ken  beveftigt  worden.  Ten  eerften  ,  offe  gevoelen 
datfe  van  Goden  fijne  Gemeente  wettelijk  tot  defen 
dienft  beroepen  fijn.  Ten  tweden ,  ofiede  heilige  By- 
belfe  Schrifrure  voor  bet  eenige  Woord  Gods,  en  de 
volkomene  Lcrcder  faligheid  houden,  en  alle  kette- 

ryen, daer  tegen  ftrijdende,  verwerpen.  Tenderden, 
offe  haren  dienft  na  defe  Lere  getrouwelijk  te  bedie- 

nen, 
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Hen  ,*en  den  felven  mét  een  vroom  leven  te  verderen, 

bereid  fijn.  Item  fofe  iet  deden ,  dat  ftraf  baer  is ,  ofie 

haer  felven  der  Chriftelijker  vermaninge  onderwer- 

pen. Dit  gedaen  lijnde,  lullen  fy  met  opleggingeder 

handen ,  daer  't  felve  met  flichtinge  gefchieden  kan ,  of 

anders  met  het  geven  der  rechterhand  der  gemein- 

fchap  totten  dienft  der  Kerken  aengenomen  worden, 

en  met«ebeden  Gode  bevolen,  waerna  ook  de  Ge- 

meente°kortelijk  hares  Ampts  totten  Dienaer  ver- maent  fal  worden. 

5.  Gelijkerwijs  niemand  behoort  tot  delen  dienft 

beroepen  te  worden ,  dan  de  gene  die  een  fekere  plaeti'e toecreitelt  is ,  alfo  moet  een  Dienaer  die  noch  aen  geen 

Kerke  verbonden  is,hem  fdven  de  Gemeente  die  hem 

beroept  toe-eigenen.  Enfode  Gemeente  of  Dienaer 

eenige  conditie  uit  befpreken  wil,  in  welke  een  der  par- 

tyenweigert  te  verwilligen ,  fo  fal  't  den  Claffi  toeftaen 
daervanle  oordelen.  Het  en  fal  ook  den  Dienaer  niet 

geoorloft  fijn ,  met  verlatinge  fijner  Gemeente  een  an- 
der beroepinge  elders  aen  te  nemen ,  fonder  confent 

fijnes  Kerkcn-Raeds  en  Claffis.  Gelijk  ook  geen  ander 

Kerke  hem  fal  mogen  optfangen ,  voor  en  al  eer  hy 
wettelijke getuignis  fijnes  affcheidsgetoont  heelt.  Maer  j  der  Gemeente  voorgemeld  worden,  eer  fy  in  haren 

fJ7t 

en  grove  fauten  ,  die  anderen  voorde  wereld  eerloos 
maken ,  en  der  affnijdinge  waerdig  gehouden  worden. 

1 1.  In  de  plaetfe  daer  eerft  een  Gemeente  vergadert» 
en  orden  gefield  moet  worden ,  fal  de  Dienaer  die  daer 
gefonden  word/ommigen  van  de  Godfaligften  neffens 
hem,fö  tot  raed  en  regeringe  der  Kerken,als  ook  tot  be- 
dieninge  der  Armen  gebruiken,  daer  na  fijne  toehoor- 

ders vermanen ,  datfe  haer  door  Belijdenis  des  Geloofs 
tottet  gebruik  des  Avontmaels  begeven ,  en  als  de  Ge- 

meente een  weinig  toegenomen  fal  hebben, fo  fal  hy  uit 
het  getal  der  gencr,dic  ten  Avontmael  geweeft  hebben, 
fommigen  ordentlijk  tot  Ouderlingen  en  Diaconen Hellen. 

12.  Met  rethtvande  benaminge  der  Ouderlingen 
fal  by  den  Kerken-Raed  flaen ,  alfo  dat  het  na  gelegent- 

heid van  een  yeder  Kerke,  den  Kerken-Raed  vry  flaen 
fal ,  of  een  enkel  getal  van  fo  veel  Ouderlingen,  als  daer 
nodig  fijn ,  der  Gemeente  voor  te  Hellen,  om  aengeno- 

men te  worden  ( ten  ware  dat  yemand  iet  daer  tegen 
hadde )  of  een  dobbel  getal ,  ,uit  welke ,  na  beproevinge 
van  acht  dagen,  de  helft  fal  worden  verkoren:  welke 
verkoren  fijnde ,  fullen  daer  na  noch  andere  acht  dagen 

fohet  gefchiede  dat  yemand  uit  fuiken  plaetfe  quame 
in  welke  noch  Kerken-Raed ,  noch  Clafïïsis  ,de  felve 

fal  van  eenige  naeft  gefetenc  Dienaren,  of  anderege- 

loofwaerdige  mannen  getuignis  brengen.  En  opd'an- derfijde,  lalde  Gemeente  noch  gehouden  fijn,  hare 
Dienaren  van  behoorlijk  onderhoud  te  verforgen. 

7.  Dewijle  de  Dienaren  haer  leven  lank  in  haren 

dienft  verbonden  fijn,  fo  en  ift  haer  niet  geoorloft,  dat- 
fe haer  tot  een  anderen  ftaet  des  levens  begeven ,  of  ha- 

ren dienft  verlaten ,  ten  ware  datle  geen  gemeenteen 

hadden  te  bedienen.  En  fo  het  gefchiede  datfe  door  ou- 

derdom, offiektenonbequaem  wierden  totdeoeffe- 

ninge hares  dienftes,  fofullenfe  nochtans  dies  niette 
min  de  eereen  den  naem  eens  Dienaers  behouden  :  en 

op  datfe  den  overigen  tijd  hares  levens  eerlijk  toebren- 
gen, fofullenfe  van  de  Kerken  verforgt  worden  ,  fofe 

ook  om  defe  of  die  oorfaek  enigen  tijd  haren  dienft  na- 
laten moeten ,  fo  fullenfe  nochtans  haer  tot  allen  tijden 

de  beroepinge  der  Gemeenten  onderwerpen.  Heten 

betaemtook  niemand  van  d'eene  plaetfe  tot  d'andere 
te  reifen  om  te  prediken,  dewijle  het  Ampt  derApo- 

lïelen  en  Euangeliften  voor  langen  tijd  in  de  Gemeen- 
te Gods  opgehouden  heeft. 
8.  Die  in  eenige  Vorften  of  andere  grote  Heeren 

Hoven  den  dienft  desWoords  bedienen,fullen  ordent- 

lijk en  wettelijk,  gelijk  anderen  beroepen  worden,  de 

Belijdenifie  des  Geloofs,  en  andere  Kerkelijke  orde- 
ningen onderfchrij ven,  en  uit  den alderbequaemften 

dienft  worden  beveftigt.  Welke  wijfe  ook  indever- 

kiefingeder  Diaconen  gehouden  fal  worden'. 13.  De  verkoren  Ouderlingen  en  Diaconen  fullen 
twe  jaren  dienen  ,  welker  halve  getal  alle  jare  fal  veran- 

dert werden,en  andere  op  gelijkerwijfe  beroepen,fullen 
met  gelijker  conditie  in  hare  plaetfe  worden  gefield. 
Maerfoveel  de  heimelijke  Gemeente  aengaet,of  die 
defe  ordeninge  nietkonnen  onderhouden,  dien  word 
vryheid  gelaten  den  tijd  na  hare  gelegentheid  en  noot  te 
verkorten  en  te  verlangen,waer  over  fo  daer  een  ige  fvva- 
righeid  ontftaet ,  fal  by  den  Claffe  geoordeek  worden. 

14.  Der  Diaconen  Ampt  is,d'Aelmoeffen  naerftelijk 
te  vergaderen ,  en  daer  na  getrouwelijk  endifcrerelijk 
na  nood  der  behoeftigen  uit  te  delen ,  den  benauden  te 
verforgen  en  te  vertrooften  ,  naerftelijk  toe  te  fien ,  dac 

niemand  d' Aelmoeffen  mif  bruike. 
1 ').  De  Diaconen  fullen  alle  week ,  of  fo  dikmael  het 

nodig  is  byden  anderen  komen,  om  van 't  gene  haer' Ampt  aengaet  te  beraedflagen,  en  fullen  alle  maends,  of 
anderfins  na  de  gelegentheid ,  in  het  bywefen  desKer- 
ken-Raeds  hare  rekeninge  doen. 

Van  den  Kerken-Raed ,  en  andere  Kerkelijke 
verfamelingen. 

16.  Om  goede  en  wettelijke  ordeninge  in  de  Gere- 
formeerde Gemeente  defer  Nederlanden  te  fielten,  is 

nut  gevonden,dat  vierderley  Kerkelijke  verfamelingen 
gehouden  werden.  Ten  eerften  ,  den  Kerken-Raed  in 

des  Hotgeiïns,Ouderlingen  en  Diaconen  Hellen, fy  ful-  I  yegelijke  Gemeente.  Tentweden,  de  Claflicaie  verga- 
len, ook  inde  Clafïen  en  Synoden  verfchijnen3  er*  haer  ;  deringe.  Ten  derden,  de  particuliere  Synode.  Ten 

't  oordeel  der  felver,  alsandere  Dienaren,  onderwerpen,    vierden ,  de  Generale  of  Nationale  Synode. 
9.  Die  fonder  beroepinge ,  en  buiten  de  wettelijke  (  1 7.  In  defe  verfamelingen  fal  niet  gehandelt  worden, 

ordeninge  der  Kerken  haer  felven  in  den  dienft  indrin-  j  dan  van  Kerkelijke  dingen ,  en  dat  na  de  wijfe  der  Kcr^ 
gen ,  't  fy  dat  het  gefchiede  in  de  Gemeente ,  daer  nu  air  1  ken-regeringe.  En  fo  veel  die  dingen  aengaet  die  eenf- 
rede  ordeninge  gefield  is ,  of  datfe  van  fom  m  ige  private 
perfonen  onder  welken  geen  ordeninge  en  is,  beroepen 
worden,fullen  van  de  naeftgefeten  Kerken-dienaren  de 
ordeninge  der  Kerken  te  volgen  vermaent  worden  :  en 
fofe  twemael  vermaent  fijnde  niet  gehoorfaem  en  fijn, 
fal  de  Claffis  te famen komen,  en fodanigen verklaren 
verfcheurders  der  Kerken  en  lopers  te  wefen.  En  de 
gene  die  fulke  horen  ,  fullen  vermaent ,  en  met  gevoe- 

gelijke redenen  tot  ordeninge  gebracht  worden. 
10.  Gfelijkmen  fonder  wettelijke  getuigeniffen  niet 

lichtvaerdig  enige  befchuldinge  tegen  een  Dienaer  toe- 
laten mag,  alfo  wanneer  het  felve  wettelijk  gefchied,  fo 

fal  hy  een  ander  tot  exempel  geftraft  worden.  De  grove 
feiten  en  mifdaden ,  diemen  achtet  dat  met  opfehortin- 
ge  en  aflettinge  van  den  dienft  moeten  geftraft  worden, 
fijn  onder  anderen  defede  voornaemfte.  Valfelerecn 

ketterie,verfcheuringe  derge"meenten,openbare  Gods- 
lafteringe,Simonie ,  troulofe  verlatinge  fijnes  dienftes, 
cnindringingc  ineens  anders  dienft,  overfpel,  hoer- 

dom, dieverie,  gewoonlijke  dronkenfehap ,  geweld, 
vechterye,  fchandelijk  gewin,  en  kortelij  kali  e  fonden 

deels  Kerkelijk,eenfdee1s  Politijk  fijn(gelijkerwijs  fom 
wijlen  in  houwelijkfe  faken  en  diergelijken  voorvalt) 
het  verfchil  dat  daer  over  ontftaet ,  falbyde  Overheid  (Fo! 

en  Kerken-Raed  t'famen  geeindigt  worden. 
18.  Men  fal  geen  faken  tot  groter  verfamelingen 

brengen,  dan  die  in  mindere  niet  hebben  konnen  afge- 

handelt  worden,of  die  den  kerken  in'tgemeen  aengaen. 
19.  So  yemand  hem  beklaegt,  dat  hy  door 't  oor- deel der  mindere  verfamelinge  befwaert  is ,  die  fal  fijn 

fake  voor  een  meerdere  mogen  betrecken. 
20.  Die  tot  de  verfamelingen  afgefonden  fullen  wor- 

den ,  fullen  hare  brieven  van  credentie  en  inflruclie 

van  den  genen  diefe  uit  fenden ,  fchriftelijk  overbren- 
gen, welke  niet  eer  fullen  gefchreven  worden,  voor  dat- 

men  d'articulen  der  vöorgaende  Synodale  verfamelin- 
ge gelefen  hebbe,  opdat  dedingen  die  eens  afgehan- 

delt  fijn  ,  niet  van  nieus  voorgeflelden  werden. 
21.  In  den  Kerken-Raed  fullen  de  Dienaren  by 

beurte  prefideren  ,  en  de  handelingen  met  aenroepinge 
desnaems  des  Heeren  aenvangen,  en  met  een  gebed 
en  dankfegginge  bequaem.  tot  de  fake  befluiten. 

21.  Öe 
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2i.  De  Dienaer  des  woords ,  en  Ouderlingen  fullen 

met  gemeen  confent  ordineren  na  de  gave  van  een  je- 
gelijk Dienaer,  wie,wacr,en  in  wat  plaetfe  hy  prediken 

fal ,  en  fo  hier  over  eenige  fwarigheid  valt ,  't  zy  by  den 
Dienaren ,  of  by  der  gemeente,  fofalmennaordinare 
wijCe  voortvaren  ter  tijd  toe ,  dat  de  fake  by  den  Claffe 
geeindigt  word ,  welke  voorfichtelijk  toefien  fal ,  dat 
niemand  boven  reden  verheven  of  veracht  worde. 

23.  In  alle  faken  ( altijd  uitgenomen,  van  welke  wy 
een  uitgedrukt  woord  Gods  hebben)  als  de  ftemmen 

naerftelijk  gewogen  zijn/almen  blijven  by'tadvijsder 
meefte  ftem  men,  om  daer  na  te  befluiten ,  't  welke  een 
yder  fchuldig  zijn  lal  na  te  komen. 

24.  In  alle  Kerken  fal  een  boek  zijn,  in 't  welke 
naerftelijk  en  getrouwelijk  de  handelingen ,  die  in  den 
Kerken-raed  befloten ,  en  met  gemene  bewilliginge 
der  optekeninge  waerdig  geacht  zijn ,  ingefchreven 
fullen  worden ,  de  welke  men  ter  naefter  verfamelin- 

ge t'elke reife op-lefen  fal,  opdatmennietsenvergete 
in  't  werk  te  {tellen .  Daer  beneven  fal  in  de  openbare 
kerk  noch  een  ander  boek  zijn ,  daer  in  de  namen  der 

gener  die  in  de  gemeente  ontrangen  worden,  fullen  ge- 
fchreven zijn.  Alfo  falmen  ook  den  genen  die  getrout 

zijn  :  item  de  afgeftorven  lidmaten  der  gemeente, 
mitfg-idets  de  kinderen ,  die  gedoopt  zijn »  de  ouderen 
der  fel  ver  ,  en  de  getuigen  hier  over  genomen,  ook 
den  tijd  op  welken  den  doopgefchiedis,  opfehrijven. 

2?.  De  getuigenis- brieven  der  lidmaten  der  ge- 
meente die  vertrecken,  fullen  met  gemeen  ad  vijs  in 

den  Kerken-raed  alfo  gefchreven  worden ,  dat  de  vro- 
me en  Godfaligen  met  defe  woorden  werden  gere- 
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fonöer  opfrJiacfi  en  enjerrriG'  gctoanMt  ïiebDch.  Maer 
fodanige  forme  van  getuigeniffe  falmen  die  nieü  ge- 

ven ,  de  welke  alfo  noch  niet  beproeft  en  zijn.  En  fo 
het  gebeurde ,  dat  door  de  haeftige  reife  der  gener  die 

vertrecken  willen  ,  de  t'famenkomfte  des  Kerken- 
raeds  niet  en  konde  verwacht  worden,  fo  (uilen  de  Die- 

naren des  Woords ,  met  advijs  fommiger  Ouderlin- 

gen getuigenis  geven ,  in  't  welke ,  fo  arm  zijn  ook  ge- 
fielt  fal  worden  ( doch  met  difcretie )  hoe  veel  hen  van 
den  Diaconen  gegeven  is,item  wanneer  en  waerfe  ver- 
trecken. 

2  6.  De  Clafficale  vergaderingen  fullen  beftaenuit 
Dienaren  des  Woords  en  Ouderlingen  der  nagebuirde 
Kerken ,  de  welke  alle  maends ,  of  fes  weken ,  korter 
of  langer  (doch  alfodatfe  den  tijd  van  driemaenden 
niet  voorby  en  gaen )  na  gclegentheid  der  gemeente, 

fullen  t'famen  komen  in  de  plaetfe,  die  daer  toe  met 
gemeen  accoord  geftemt  word. 

27.  Uit  een' jegelijk  Gemeente  fal  een  Dienaer  des 
Woords  met  een  Ouderling  op  de  Clafficale  vergade- 
ringe  verfchijnen.  En  hoewel  alle  Dienaren  der  Claf- 

fen, als  ook  alle  Ouderlingen  ter  plaetfe ,  daer  de  ver- 
famelinge  gehouden  word ,  in  den  Clafïe  mogen  ko- 

men ,  fo  fullen  nochtans  niet  meer  dan  twe  van  den 

Kerken-raed  daer  toe  verkoren,  uit  oen  jegelijke  Ge- meente keurftemmen  hebben. 

28.  In  alle  dufdanige  verfamelingen  lal  t'elkemael 
een  nieuwe  Praefes  verkoren  worden  met  gemene 
keur-ftemmen ,  doch  alfo ,  dat  de  felfdegeen  twemael 
achter  malkanderen  fal  mogen  genomen  worden ,  tot 
den  welken  men  met  gemene  ftemmen  eenen  Scri- 
bam  toevoegen  fal. 

29.  De  Praefes  het  gebed  gedaen  hebbende  fal  een 
jcgelijk  byfonder  af-vragen,  of  ook  in  haer  Gemeen- 

te de-gewoonlijke ftraffe onderhouden  word  ?  offe  van 
ecmge  ketteryen  aengevochten  worden?  offe  twijfe- 

len aen  eenig  ftuk  der  Leere?  ot  op  den  armen  en 
fcholen  goede  acht  genomen  word  ?  offe  tot  de  rege- 
ringe  harer  Kerke  den  raed  of  hulpe  der  broederen  van 
doen  hebben  ?  en  andere  diergelijke  dingen  meer. 

30.  Een  jegelijk  Dienaer  fal  bygebeurte  een  korte 
predicatie  doen ,  van  welke  de  anderen  oordelen ,  en 
van  't  gene  dat  verbeteringe  behoeft ,  hen  vermanen fullen. 

3  r .  Als  alle  dingen  afgehandelt  fullen  zijn  ,  falmen 
cenfure  houden  over  den  genen,  de  welken,  of  in 

Oorfpronk  der  Nederlanciïe  Beroerten, 
de  verfamelinge  iet  ftraf-  waerdig  aengerecht,  of  de vermaninge  hares  Kerken-raeds  veracht  hebben. 

32.  In  de  Clafficale  vergaderingen ,  de  welke  left 
voor  den  particuliere  Synode  gehouden  worden ,  ful- 

len die  worden  verkoren ,  die  tot  de  particuliere  Syno- de gaen  fullen. 
33-  Ten  laetften  fal  de  plaetfe  en  tijd  der  naefter 

Clafficale  verfamelinge genoemt  worden. 
34.  Allejaren  (ten  ware  de  nood  korter  tijd  eifchte) 

fullen  te  famen  komen  vier,  of  vijf,  of  meergena- 
buerde  Claffen ,  tot  welke  verfamelinge  twe  Dienaren 
en  twe  Ouderlingen  uit  een  jegelijke  Claffe  komen  ful- 

len ,  en  hoewel  andere  Dienaren  en  Ouderlingen  der felver  Claffen  daer  by  wefen  mogen,  fo  fullen  noch- 
tans gene  dan  de  afgefondene  keur-ftemmen  hebben. 

3  f.  Alffe  t'famen  gekomen  zijn,  fal  de  gene  die  de naefte  reife  geprefideert  heeft ,  of ,  fo  de  felve  niet  te- 
genwoordig is ,  de  Dienaer  der  plaetfe  daer  de  vergade- ringe  gehouden  word ,  een  gebed  doen  na  den  eifch  der 

verkiefmge  des  Praefidis ,  lij  nes  byfitters ,  en  Scribe. 
36.  De  verkoren  Praefes  fal  een  gebed  doen  be- 

quaem  tot  de  ganfe  handelinge ,  daer  na  de  namen  der 
gener,  beide  die  tegenwoordig  en  niet  tegenwoordig 
zijn ,  doen  opfehrij  ven ,  op  dat  de  afwefende  verkla- 

ren redenen  hares  uitbliivens.  Daer  na  fal  hy  de  cre- 
dentie-brieven ,  en  gefchrevene  inftru&ien  afvorde- 
ren,  alle  puntten  ordentelijk  voorftellen,  het  gevoe- 

len der  ganfeher  verfamelinge  afvragen,  de  ftemmen 
doen  optekenen,  wat  de  meninge  des  meerderen-  deels 
is  verklaren,  de  felve  den  Scribam  fchriftelijk  doen  ver- 

vaten, en 't  geen  gefchreven  is,  öpentlijk  doen  voor- lefen,opdatter  van  allen  bewilligt  worde. 
37.  Die  dingen  die  tot  de  Leere  behoren,  fullen 

eerft  afgehandelt  worden,  daer  na  't  gene  dat  tot  de 
Kerken-ordeninge  behoort  en  eindelijk  de  particuliere faken. 

38.  Het  Ampt  des  Praefidis  is,  een  jegelijk  te  beve- 
len fijn  beurte  te  houden  in  't  fpreken ,  den  heftigen 

en  twiftigen  totftüfwijgen  te  vermanen ,  en  Me  't  fel- 
ve nietna  en  komen,  te  doen  gaen  uit  de  verfamelinge, 

opdatfe  na  oordeel  der  broederen  behoorlijk  mogen 
geftraft  worden. 

39.  Men  fal  met  gemeen  advijs  of  confent  des  Sy- 
nodi een  Gemeente  verkiefen ,  de  welke  laft  gegeven 

fal  worden,  om  met  advijs  hares  Claffis ,  deplaetsen 
tijd  des  naeften  particulieren  Synodi  te  benoemen. 

40.  Aen  defe  Gemeente  fullen  van  den  anderen 
Gemeenten  alle  toevallende  fware  faken  ,  die  in  de 
Clafficale  vergaderinge  niet  hebben  konnen  afgehan- 

delt worden,  als  ook  alle 't  gene  dat  den  particulieren 
Synoden  aengaet,  naentelijk  en  by  tijds  overgefchre- 
ven  werden. 

41.  Dek  Gemeente  fal  de  plaetfe  en  den  tijd  des 
particulieren  Synodi ,  twe  maenden  te  voren  of  daer 
ontrent,  fchriftelijk  te  kennen  geven,  en  copye  van 
alle  fware  faken  aen  haer  gefonden ,  en  een  beftemdc 
kerke  van  een  yder  Claffe  tot  defen  particulieren  Syno- 
dum  behorende,  overfenden  ,opdat  een  jegelijk  rijpe- 

lijk hen  daer  op  bca'enken  moge. 42.  Alle  laten  des  Synodi  afgehandelt  zijnde ,  ful- 
len alle  de  afgifonden  Dienaren  en  Ouderlingen ,  mee 

de  Gemeerve  daer  het  Synodus  gehouden  is ,  het  lï. 

Nachtmae' houden,  fo  verre  de  gelegentheid  der  plaet- 
fe en  des  t  j'ds  f  ulx  toelaet. 
43.  Di  Kerke  in  de  welke  het  Synodus  gehouden 

word,  üi  laft  hebben,  de  Acten  »  of  ordonnantien 

des  felv-n  Synodi,  op  den  naeften  Synodum  tebe- ftellen 

44.  Defe  voorgaende  regel  falmen  ook  ia  den  Ge- 
neralen ofNationalen  Synodo  houden ,  opdenwelr 

ken  verfchijnen  fullen  twe  Dienaren  en  twe  Ouder- 
lingen ,  niet  van  de  Claffe ,  maer  van  den  particulie- 

ren Synodo  ,  fo  wel  der  Walfcher,  alsderDuitfcher 
fprake  afgefon4en ,  met  brieven  van  Credentie  en  In- 
ftructie  :  aengaende  de  Leere ,  Ceremoniën  ,en  Ker- 

kelijke regeringe  ,  mitfgaders  alle  andere  dingen  die  in 
den  particulieren  Synodo  niet  hebben  konnen  afge- 

handelt worden. 

4T   De 
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S.V:  bc  Generale  of  Nationale '?:"-odus  fal  ordi- 

merlijk  alle  drie  jaren  gehouden  worden, 
 doch  alfo, 

datfe,  indien  de  nood  eifchet,  eer  mach  te 
 famen  ge- 

roepen worden  :  en  de  particuliere  Synoden  fullen 
 drie 

rnaendente  voren  elk  byfonder  vergaderen ,  omhaer 

tot  den  Generalcn  te  bereiden. 

46*  Overmits  in  deNecerlanden  twederley  fprake 

gebruikt  word,  de  Duitfe  en  de  Walfe,  is  goedg
e- 

vonden ,  dat  de  gemeenten  defer  beide  fpraken  hare 

byfondere  Kerken-raden,Clafficale  vergaderingen,  en 

particuliere  Synoden  hebben  en  houden  Tullen.  
Doch 

fo  de  Gemeenten  van  de  een  of  de  ander  fprake  alle  ha- 

re patticuliere  Synoden  willen  te  famen  roepen ,  dat 

fullen  fy  mo^en  doen  :  weiverftaende  dat  in  fulke  ver- 

gaderingen van  de  eene  fpraek  alleen  't  gene  in  den 
handel  der  Ceremoniën  ,  Kerkelijke  regering^ ,  en  an- 

dere fware  faken  ,  in  defen  Synodo  beflóten  rs ,  niet 

verandert  eh  worde.  Maer  fo  men  achteenige  veran- 

deringe  van  noden  te  wefen ,  de  felve  fal  in  de  Natio- 
nale Synodo  beider  fpraken  gefchiedert.  En  fo  het 

geviele  dat  de  Nationalis  Synodus  van  wegen  der 

nood ,  voor  den  gevvoonlijken  tijd  mofte  beroepen 

zijn ,  fo  fullen  twe  Ciaffen ,  van  eiker  fprake  eene,  aen 

twe  particuliere  Synoden  fchrijven ,  op  datfe  verordi- 
neren  mogen  wanneer  en  waer  de  Generalis  Synodus 

gehouden  fal  worden. 

Van  de  Scholen. 

47.  Men  fal  arbeiden ,  dat  overal  fcholen  opgerecht 
worden ,  in  de  welke  de  kinderen  niet  alleen  in  fpraken 

en  konften,  maer  ook  voornamelijk  in  den  Chrifte- 

lijken  Catechifmo  onderwefen ,  en  tot  de  predicatien 

geleid  worden. 
48.  De  Gemeenten  fullen  allen  moge! ijken  vlijt 

aenwenden,  dat  fommige  Studenten  van  goeder  ho- 

pe, door  de  Overheid,  of  andere  particuliere  perfo- 
fien  in  de  gróte  fcholen  onderhouden  worden ,  de  wel- 

Cröl.49.)  ke  namaels  tot  den  dienft  des  Woords  fouden  mogen 

gebruikt  worden. 
49.  In  de  Gemeenten  daer  Studenten  der  Theolo- 
gie iijn,  fullen  de  felve  alle  weken,  in  een  byfondere 

v,  verfamelinge,  daer  toe  beftemt,  in  tegenwoordig- 

heid der  Dienaren  des  Woords  in 't  proponeren  ge- 
oeffent  worden  >  op^atfe  door  het  oordeel  en  verma- 

ningeder fflver  tot  den  dienft  bequaem  gemaekt  mo- 

gen worden. 
5-0.  De  Profcffoors  der  Theologie  fullen  deBelijde- 

niffe  des  Geloofs  der  Nederlandfe  Kerken  onde/- 
fchrijven. 

51.  Geen  Profeffor  der  Theologie  fal  mogen  pre- 
diken, noch  Sacramenten  bedienen,  dan  die  tot  den 

dienft  des  Woords  beroepen  zijn. 
52.  Sö  de  Claffis,  of  Synodus,  in  de  plaetfedaer 

deUniverfiteitis,  te  famen  komt,  fullen  de  Profef- 
foren  der  Theologie  daer  mede  by  komen ,  der  welker 
een  uit  den  name  van  allen  ftenjme  fal  hebben. ... 

Van  de  Leere ,  Sacramenten  ,  en  Ceremoniën. 

53.  Om  eendrachtigheid  in  de  Leere  te  betuigen, 
achten  wy  datmen  in  alle  Kerken  derNëderlanden, 
de  Belijdeniffedes  Geloofs  in  den  37  artijkel  begrepen, 
enindefenjare  1^78.  herdrukt,  en  den  ̂ onink Phi- 
lippo  over  veel  jaren  over  gelevert ,  onderfchrij  ven  fal, 

en  gelijk  dit  van  den  Dienaren  des  Woordsm  Profef- 
'foren  der  Theologie  gedaen  fal  worden  ,  fo  waert 
goed ,  dat  't  felve  ook  vandenOuderlingen  g«fchiede. 

54.  In  de  Duitfe  Gemeenten  falmen  den  Gitechif- 

mum  gebruiken,  met  de  Pfalmen  van  Petro  Da- 

theno  overgefet ;  en  in  de  Walfe  die  metten  Fran- 
coyfen  Pfalmen  tot  noch  toegedrukt  is.  Het  fal  ook 
de  Duitfe  Gemeente  vry  ftaen,  het  korte  onderfoek 

des  Geloofs,  uit  den  Catechifmo  t'famen  getrocken , 
en  metten  voorfeiden  Pfel'mer»  Datheni  gedrukt, 
te  gebruiken >  om  te  onderwijfen ,  die  hen  tot  de  Ge- 

meente begeven. 
55.  Niemand  fal  eenig  boek  van  hen  fèlven,  ofye- 

mand  Shderi  gemaekt ,  in  'c  welke  van  de  Religie  ge- 
handelt  word ,  laten  drucken ,  of  in  't  licht  brfengen , 

door  hen  felven',  of  door  andere,  eer  her  felve  van 
den  Dienaren  des  Claffis,  of  van  de  Profefforen  der 

Theologie  onfer  Belijdinge  overiien  en  [voor  goed  ge- 
kent  fal  wefen. 

f6.  De  Dienaren  fullen  een  geheel  boek  der  heili- 
ger Schrift,  ordentelijk  teneinde  toe,  de  Gemeinte 

verklaren  :  doch  füllenfe  mceft  de  boeken  des  nieu- 

wen Teftamenrs  voornemen ;  hoe  wel  het  hen  noch- 

tans vry  ftaen  fal ,  de  materie  harer  predicatie  uit  de 
boeken  des  ouden  Teftaments  te  nemen,  metadvijs 
desKerken-raeds,  dewelke  op  de  ftichringe  en  gaven 
der  Dienaren  acht  nemen  fal.  En  in  plaetfe  daer  de 

Sondaegfe  Euangclien  noch  gebruikt  worden  ,  falmen 
lulx  dulden,  ter  tijd  toe  datmen  het  felve  bequaemlijk 

fal  mogen  afftellen. 

5-7.  In  de  Gemeinte  daer  het  gebruik  der  Avond- 
Gebeden  ingevoert  is ,  en  Predicanten  genoeg  zijn  om 
die  te  doen ,  fal  het  felve  gedragen  worden ,  doch  alfo 

dat  daer  door  het  noodfakelijke gebruik  derHuis-gc- 
beden  niet  nagelaten  en  worde ,  en  fullen  de  Dienaren 
meer  op  het  Gebed  acht  nemen ,  dan  om  een  lartge 

predicatie  en  wijtlopige  verklaringe  te  doen  op  't  gehe- 
le of  halve  Captitel,  datfe  inde  Avond-gebeden  ge- 

woonlijk nemen  fullen.  Maer  daerfe  noch  niet  inge- 
voert en  zijn,  falmenfe  niet  lichtelijk  toelaten,  ten 

ware  in  tijden  van  gemene  noden,  op  dat  de  ordinare 

predicatien  en  huis-gebeden  niet  in  verachtinge  en  ko- 
men. En  fal  allen  Kerken  vry  blijven,  te  ordineren 

vele ,  of  weinige  Avond-gebeden  te  doen ;  en  daermen 

achtet datfe  beter  afgedaen  waren,  falmen  hetadvijs 

des  Claffis ,  en  der  Overheid  der  Gereformeerde  Reli- 

gie hier  over  gebruiken- 

58.  Overmits  het  gebruik  der  Lijk-predicatien  for- 
gelijk  is,  fo  gevoelen  wy ,  datfe  in  deplaetfen ,  daejfe 
niet  en  Zijn  ,  fciet  behoren  ingevoert  te  worden ;  maer 

daerfe  gewoonlijk  zijn  gehouden  te  worden ,  en  het 

getal  der  Dienaren  genoegfaem  is ,  de  welke  met  de. 

Ouderlingen  oordelen  de  felve  niet  onnut  te  zijn,  fül- 
lenfe geduldet  werden ,  ter  tijd  toe ,  datfe  bequaemlijk 

fonder  ergerniffe  fullen  mogen  afgefet  worden  ;  nocfos 
tans  met  defe  waerfchouwinge ,  datfe  meer  een  forme 

van  een  ongepremediteerde  vermaninge  hebben ,  dan 

van  een  predicatie  die  met  den  gebeden  begonnen  en 

raet  dankfegginge  beflóten  word.  Datmen  ook  in  de 

felve  der  afgeftorvenen  lof  niet  verkondige.Het  fal  ook 

der  Dienaren  ampt  zijn,forge  te  dragen  dat  het  gebruik 

der  kloeken,  de  welke  in  't  Paufdom ,  lo  in  't  verfchei- 
den ,  als  in  't  begraven  der  menfehen ,  geluid  worden> 

mach  weg  genomen  worden. 
59.  Het  verbond  Gods  fal  aen  den  kinderen  der 

Chriftenen  met  den  Heiligen  Doop,  fo  haeft  alfmen 

den  fel  ven  bedienen  kan,  befegelt  worden ,  ten  ware 

dat  yemandeenige  wettige  oorfaken  hadde,  om  den 
felvenuitte  ftellen,  van  welke  de  Dienaren,  met  de 

Ouderlingen  oordelen  fullen. 
60.  Men  fal  den  Doop  niet  bedienen,dan  in  de  pre- 

dicatien ,  doch  in  de  Dorpen  ,daer  weinig  predicatien 

gedaen  worden ,  falmen  een  fekeren  dag  in  de  week 
verordenen  om  den  Doop  te  bedienen ,  alfo  nochtans, 

dat  het  felve  fonder  een  korte  predicatie  niet  en  ge- 
fchiede.  '  '  . " '    , .        \ 

di.  De  Vader  des  Kinds  dat  te  dopen  is,  falmfon- 

derheid  by  den  Doop  zijn,  ten  ware  dat  hy  gewichtige 

oorfake  hadde  fïjnes  afwefens ,  op  dat  hy  voor  fijn  kind 

bidde,  en  felve  den  Heere  opdrage ,  en  belove  te  doen  ■ 

't  welk  hem  van  den  Kerken-dienaer  voorgehouden 

word,  achtervolgende  het  Formulier  inde  bedienin- 

ge  des  Doops  gefteld  5  doch  de  getuigen  falmen  fo  nau- weniet  verbinden,  maer  hares  ampts  tegen  het  Kind 

vermanen.  De  Ouders  eer  fy  het  Kind  ten  Doop  bren-* 

gen,  fullen  by  een  Kerken-dieuaer,  of  Ouderling  gaen, 

op  dat  de  Gemeente  kennifïe  hebbe  van  de  genen  die 

gedoopt  worden. 62.  Het  is  raedfamer  en  fekerder,  dat  alle  Dienaren 

het  Formulier  der  inftellinge  en  des  gebruxx  des  H.' 

Doops,  't  welk  daer  toe  befchreven  is,  volgen,' dan 
een  iegelijk  zijn  eigen  verklaringe  vry  te  laten. 

'  6  j  Het  is  vry  den  kinderen  alfulkc  namen  te  geven, 
4.  •*V< 



B>7& Oorlpronk  der  Néderlandfe  Beroerten. m 
a!fm:n  wil,  nochtans  fal  een  yegelijk  vermaent  zijn, 
dn  hy  die  namen  die  Gode,  of  Chriito  eigen  zijn  ,  als 

daerzijn,  ̂ jmiIUUIUCl/  &albat92/  $C.  of  der  offi- 
cienen  befondere  dienften  ,als  €tigd  /  25apt!(la /  of 
de  welke  anderüns  fuperftitieus  zyn ,  den  kinderen  niet 
roe  lnrerj°gcgeven  te  worden. 

64.  Niemand  fal  in  de  gemeente  ontfangen  worden, 
dan  die  te  voren  van  den  Kerken-raed ,  ofte  immers  een 

Dienacr  en  Onderling,  van  de  Hooft-fomme  der  Chri- 
ftelijke  Lcre  ondervracgt  zyn ,  en  eerfeten  Avontmael 

Óes  Heeren  gaen ,  fullenfe  in  den  Kerken-raed,  of  in  de 
Kerke  na  de  predicatie  die  recht  voor  de  bedieninge  des 

Avontmaels  gefchied ,  opentlijk  getuigen ,  datfe  de Le- 
re  der  Gemeente  (die  van  den  Dienaer  kortelijk  ver- 
Jclaert  fal  worden )  voor  goed  houden,en  door  de  hulpe 
des  Heeren  in  de  felvc  volftandig  blijven  fullen,  en  haer 
felven  der  Chriftelijker  vermaninge  onderwerpen. 

65.  Aengaende den  genen  die  met Getuignis-brie- 
ven  uit  andere  Gemeenten  komen ,  fullen  fonder  belij- 

denis des  gelcofs  te  doen  tot  den  Avontmale  toegelaten 
worden :  maer  die  geen  gefch reven  or  levendig  getuig- 
nis  hebben  van  geloofwaerdige  perfonen ,  falmen  op 
dat  mael  niet  toelaten. 

66.  De  Dienaren  desWoords,Ouderlingen,en  Dia- 
concn  fullen  voor  het  houden  des  Avontmaels,  onder 
malkanderendeChriftelijkeccnfure,ofcnderfoekinge 
doen  ;(o  wel  over  de  Leer,als  over  den  wandel,en  fullen 
de  Chriftelijke  vermaningen  in  der  liefde  aennemen. 

67.  Voor  het  Avontmael  fullen  de  Dienaren  en 

Ouderlingen  de  Lidmaten  der  Kerken  befoeken,voor- 
hamelijk  defwakfte,  en  dengenen  die  het  rneeftvan 
doen  hebben,  datfe  (fo  veel  in  hun  is  )  met  leren, 
vermanen ,  trooften  ,  en  de  opgerefen  fwarigheden  te 

neder  te  leggen ,  de  Gemeente  tot  defe  hoogwaerdige 
handelinge  recht  bereiden. 

68.  Men  fai  voor  de  bedieninge  des  Avontmaels  een 
Predicatie  doen ,  in  welke  van  de  bekeringe  des  men- 
fchen ,  beproevinge  zy  ns  felfs,  en  zijn  verfoeninge  met 
God  en  den  Naeften  ,  en  diergelijke  matericn  meer  fal 
gehandelt  werden.  Maer  op  den  dag  des  Avontmaels 
felve,  fal  het  nut  zijn  datmenvande  Sacramenten  iel- 
ve ,  en  met  namen  van  de  verborgentheid  des  Avont- 

maels het  volklere,  en  tot  dien  einde  een  bequamen 
Text  nemen,  tenware  den  gewoonlijkenText  dacr 

toe  bequaemlijk  gefchikt  konde  worden  Doch  na  den 

middag  falmen  met  den  gewoonlijkenText  ofCate- chifmo  voortvaren. 

69.  Overmits  wy  middelmatig  achten  in  debedie- 
ningc  des  Nachtmaels  te  ftaen ,  of  re  fitten  ( het  knie 

avond  toe  onthouden  fal,  met  bidden,  het  Woord  Gods 
te  horen ,  de  H.  Schrifture  te  lefen ,  en  andere  H.  otffe- 
ningen,  hare  boetvaerdigheid  en  gelove  hetuigen,en  in 

de  ware  Godfalighcid  toenemen ;  doch  fal  't  raedfamer 
wefen  't  vaften  op  andere  dagen ,  dan  op  den  Scndag te  houden. 

75-  Het  ware  wel  te  wenfehen  ,  dat  de  vryheid  van  (Poï.yo.j 
fes  dagen  te  arbeiden  van  God  toegelaten ,  in  de  kerken 
gehouden,  enden  Sondag alleen geviert  mochte wor- 

den :  nochtans  de  wijle  fommige  andere  Feeft-dagen 
door  autoriteit  van  de  Overheid  onderhouden  worden, 
te  weten,den  Chriftdag  met  den  navolgcnden;Item  den 
t weden  Paefch-dag ,  Item  den  t weden  Pinxfter-dag; 
Item  in  fommige  plaetfen  Nieuwe-Jaer-  dag,  en  He- 

mel vaers-dag,fo  fullen  de  Dienaren  naerftigheid  doen, 
datfe  met  predicatien  ( in  welke  fy  infonderheid  van  de 
Geboorte  en  Verrijfeniffe  Chrifti  ,  fendingc  des  H. 
Geeftsen  diergelijke  artijkelen  des  Chriftelijken  Ge- 
loofs  den  Gemeenten  leren  fullen )  den  onnutten  ert 
Schadelijken  ledig  gank  in  een  heilige  en  profijtelijke 
oeffeninge  veranderen.  Het  felve  fullen  de  Kerken-die- 

naren in  de  fteden  doen ,  daer  meer  Feeft-dagen ,  door 
autoriteit  der  Overheden  onderhouden  worden.  Hier 
en  tuffchen  fullen  alle  kerken  arbeiden,dat  het  gewoon- 

lijk gebruik  aller  Feeft-dagen ,  behalven  den  Chrift-dag 
(de  wijle  PaefTchen  enPinxfteren  opeen  Sondag  ko- 

men)  fo  veel  mogelijk  is  op  't  alderge'voeglijkfte  afge- daen  worden. 

76.  De  Pfalmen  Davidsvan  Petro  Dathe- 
n  u  overgefet/ullen  indeChriftelijke<Tamenkomften 
der  Nederduitfe  Kerken,  gelijk  men  tot  noch  toege- 
daen  heeft  ,gefongen  worden  .,  achterlatende  degefan- 
gen  die  in  de  Heilige  Schrift  niet  gevonden  worden.  _ 

77.  Het  gebruik  der  orgelen  in  de  kerken  ,  houden 
wyniet  voor  goed,  infonderheid  voorde  predicatie: 
daerom  achten  wydafde Dienaren  behoren  te  arbeiden 
gelijkfe  voor  een  tijdgeduldet  worden,  datfe  alfo  mei 

den  eerften ,  en  op  't  alder  gevoeglij  kfte  weg  genomen worden, 

Van  't  Houwelijk. 

78.  De  Houwelijkfe  ondertrbuv/e  fal  gefchieden 
Per  verba  cte  prafenti ,  dat  is,  met  woorden  die  de  te- 

genwoordige beloften  iffe  en  verbindinge  medebren- 
gen en  uit  drucken ,  fonder  conditie  of  uitneminge. 

79.  De  heimelijke  beloften  fullen  van  gener  waerdé 
fijn,  en  die  fullen  voor  heimelijk  gehouden  werden,  de 
welke  niet  in  tegenwoordigheid  van  tWe  of  drie  van  de 
vrienden  ,  bloed  verwanten,  of  immers  van  andere  ge- 

len nemen  wy  uit  om  der  fuperftitie  en  des  perijkels     loofwaerdige  perfonen  aen  beide  lijden  fullen  gedaen 

wille  van  het  brood  aen  te  bidden )  fo  fullen  de  Ge-     fijn 

meenten  de  wijfe  gebruiken ,  die  een  yegelijk  alder- 
bequacmft  fal  dunken  te  wefen. 

70.  De  woorden  des  Avontmael?  fullen  uit  1  COC. 
10.  #$  16.  genomen  worden ,  daer  by  voegende  defe 
woorden:  ilccmt/  zttl  acbenfct/  tni  gelooft/  $C. 

71.  De  wijle  het  heilige  Avontmael  bedient  word, 

falmen  fommige  Capittelen  uit  den  Proprieten,  of 

Euangeliften  van  het  lijden  Chrifti  voor  lefen ,  of  eeni- 

'ge Pfalmen  fingen,  nadat  yder Kerke  oorbaerlijk  te zyn  oordelen  fal. 

71.  In  alle  middelmatige  dingen,  fullen  geen  Ker- 
ken veracht  worden,  die  een  andere  wijfe  gebruiken, 

dan  wy  doen. 
73.  Gelijkerwijs  het  Avontmael  des  Heeren  nieten 

behoort  bedient  te  worden  in  de  ptaetfe,  dacr  noch 
geen  Kerkelijke  ordeningc  geftelt  en  is ,  alfo  falmen  in 
de  wcl-geftelde  Kerken  alle  twe  maenden  ,  fo  veel  mo- 

gelijk is,  't  felvc  bedienen.  Doch  lalmende  Kerken» 
en  infonderheid  de  heimelijke 'en  die  onder  't  kruis 
fitten  ,  hare  vryheid  laten ,  dat  fo  dikmaels  te  houden, 

als 't  haer  gelegen  ij. 
74.  In  tyde  van  oorloge,  pefcilcntie,  dieren  tyd,fwa- 

re  vervolginge  der  Kerken ,  en  andere  openbare  ellen- 
digheden, falmen  een  Vaften  met  bidden  aen  (tellen  en 

heiligen,door  raed  der  Kerken,en  bewillinge  derOver- 
heid,fo  dat  gefchieden  kan ,  alfo  dat  de  Gemeente  haer 

van  't  gewoonlyk  voetfel,en  tijdelykc  handeling  tot  den II.  Deel 

80.  Het  foudeook  nut  en  te  wenfehen  wefen,  dat 

wanneer  de  felve  gefchieden,  een  Kerken-Dicnaer ,  of 
een  Ouderling  daerby  ware,  op  dathy  dennaem  des 
Heeren  aenroepe ,  en  beide  partyen  hares  Am pts  ver- 

manen ,  en  hen  naerftelijk  ondervragen  mochte, offe 
yemant  anders  geloftcnis  hebben  gedaen,  en  fo  een  van 
beiden  een  lidmaet  der  Kerke  is,  of  de  andere  partye 
ook  de  Religie  is  toegedaen,  en  voornamelijk  dathy 
verfekert  mocht  worden  van  defe  navolgende  ftucken» 

8 1 .  Geen  onderjarigen  (waer  van  men  de  verklarin- 
ge  nemen  fal  uit  de  rechten  en  coftumen  des  Lands )  de 
welke  onder  de  macht  harer  ouderen ,  of  der  gener  die 

in  harer  ouderen  plactfe  ftaen ,  namelijk  der  momboi- 
ren  of  voogden, fullen  fonder  haer  confenr,  beloften  iffe 
van  huwelijk  mogen  doen  :  en  de  houwelijkfe  belofte- 
niffe  anders  gedaen,en  is  van  gener  waerde.  Doch  fo  ee- 
nige  fo  onredelijk  of  onwillig  in  defe  fake  haer  hieldenj 

datfegcenfinsen  wilden  bewilligen  ( het  welke  fom  w\j- 
len  uit  haet  der  religie,  of  andere  oorfaken  gefchied  )  fo 
fal  den  Kerkenraed  befluiten  wat  hier  in  te  doen  ftacr. 

82.  Maer  indien  beide  partyen,  of  een  van  beiden  te 

voren  gehouwelijkt  isgcweeft.fofal  dedood  dercerfter 
partye  door  wettelijke getuigcniile  moeten  blijken. 

83.  Den  onbekenden  vreemdelingen  en  fullen  tot 
de  houwelijkfe  beloften  niet  toegelaten  worden,  bec 

en  fy  dat  fy  door  wettelijk  getuigenis  doen  blijken  datfé 
vry  fijn.  v> 

«0000  .**•!>« 



98<£ 
Het  twaelfde  Boek.  ï 

84  De  Overheid  fal  gebeden  worden  ,datfe  de  Hou-  [  geeft ,  fal  dit  den  voortgank  zyn  tot  de  affnijdingë' 
welpen  niet  en  verbieden(fo  veel  fulx  na  gelegentheid  j      96 .  De  Dienaer  fal  opentlijk  de  Gemeente  van  den 

der  tijden  en  plaetfe  gevoeglijk  gefchieden  kan)  inde  '  hartneckigen  fondaer  Vermanen ,  de  fon  de  openbaren, 

graden  der  bloed-vriendfchap  en  maegfehap,  in  wel-  ' 
ken  defelve,fodoor  Godlijke,  alsKeiferlijke  Rech- 

ten toegelaten  worden.  Maer  fo  lange  dat  niet  verkre- 
gen kan  worden ,  is  het  beter  hare  Wetten  gehoorfaem 

te  zijn ,  dan  in  de  fwarigheden  en  ergerniffen  te  vallen, 
die  daer  uit  volgen  fouden. 

85.  De  Ondertrouwe  wettelijk  gedaen  zijnde,  fal 

ook  door  beider  partyen  bewillinge  niet  gebroken  kon- 
nen  worden. 

Z6.  De  namen  der  gener  die  men  trouwen  fal ,  ful- 

len  op  drie  Sondagen ,  of  anderfins  drie  reifen ,  dat  daer 

tamelij  ken  tijd  tuffen  beiden  zy ,  na  de  Predicatie  uit- 

geroepen worden. 
87.  De  Houwelijken  fullen  verkondigt  worden  ter 

plaecfe  daer  de  partyen  wonen,  ofdaerfe  bekent  zijn: 

en  fo  yemant  in  een  ander  plaetfe ,  dan  daer  zijn  gebo- 
den afgekondigt  zijn ,  getrout  wil  wefen ,  fo  fal  hy  van 

de  Kerken  Raed  getuignis  van  zijn  geboden  mede 
brengen. 

88.  De  gene  tegens  welker  uitroepinge  niet  en  is  ge- 
komen ,  mogen  op  alle  Predik-dagen  in  de  Gemeente 

t'famen  gegeven  worden  ,  behalven  op  den  gemenen 

Vaft  en  Bid-dag  ,'t  welk  ook  te  wenfehen  ware ,  dat  op 
den  dag  des  Avontmaels  niet  en  gefchiede. 

89  Hoewel  Paulus  den  Weduwen  geen  fekeren  tijd 

voorfchrijft ,  wanneer  fy  Houwelijken  mogen ,  noch- 
tans dewijle  hyfe  vermaent  datfe  in  den  Heere  trouwen 

fullen ,  fo  en  lijd  de  eerlijkheid,  ja  ook  de  noodfakelijk- 
heidniet,  datfe  voor  vier  maenden  en  een  half  weder- 

om Houwelijken  fouden :  byfonder ,  dewijle  by  Kei- 
ferlij  ke  Rechten  haer  een  rouw-jaer ,  dat  is  een  tijd  van 

negen  maenden  voorgefchreven  is. 

578l 
en  den  behoorlijken  plicht  diemen  gedaen  heeft  in  hem 

te  beftraffen ,  van  't  Avontmael  af  te  houden ,  en  daer 
na  naerftelijk  te  vermanen ,  voor  den  volke  verklaren  :• 
en  fal  de  Gemeente  vermanen  datfe  voor  defen  on- 
boetvaerdigen  fondaer  bidde ,  eer  datmen  gedwongen 
worde  tot  de  laetfte  remedie  te  komen.  Sodanigedrie 
vermaningen  fullen  daer  gedaen  worden.  Indeeerfte 
falmen  den  Sondaer  niet  noemen ,  op  dat  hy  eenigfins 

verfchoont  worde.  Indetwede  falmen  hem  noemen.' 
In  de  derde  fal  de  Gemeente  aengefeit  worden,datmen 
hem  affnijden  fal ,  ten  fy  dat  hy  hem  bekere ,  op  dat  fo 
hy  hardneckig  blijft ,  zyn  affnyden  door  ftilfwijgen  en 
bewillinge  der  Gemeente  gefchiede.  Den  fyd  die  tuffen 

de  vermaningen  gaen  fal ,  fal  in  't  oordcel  des  Kerken- 
Raeds  ftaen.  En  in  de  affnijdinge  van  fodanigen  hart- 

neckigen Sondaer,  fal  de  Dienaer  in  't  brede  verklaren, 
het  gebruik  en  het  einde  der  fel  ver,  en  de  gelovigen 
vermanen,  datfe  geen  onnodige  gemeenfehapof  con- 
verfatie  met  den  afgefnedenen  en  hebben ,  maer  zijn 
gefelfchap  fchouwen ,  infonderheid  tot  defen  einde,  op 
dat  de  afgefnedene  door  fchaemte  verflagen  zijnde  , 
ernftelijk  bedenken  foude  hem  te  bekeren. 

97.  Van  de  fonden,  die  van  haer  nature  openbaer 
zyn,of  die  door  verachtinge  der  vermaningen  der  Ker- 

ke openbaer  gemaekt  worden,  fal  de  verfoeninge  o- 

penbaerhjk  gefchieden,  niet  na 't  leggen  van  een  of 
twe ,  maer  na  het  oordeel  des  ganfehen  Kerken-  Raeds, 
op  fulker  wijfe  en  forme ,  als  tot  opbouwinge  eiker 
Kerke  alderbequaemft  fal  geacht  worden. 

98.  Degene  diefware  fonden  begaen  hebben,  die 
de  Kerke  fchandeb/k  zyn ,  of  ook  die  van  de  Overheid 
behoren  geflraftte  worden,  al  ift  datfe  boetvaerdigheid 

90.  De  Dienaren  fullen  departyen,  dien  door  over-    bewijfen ,  fullen  fy  nochtans  van  de  gemeenfehapdes 

{pel  van  de  andere  partye  ongelijk  gefchied  is ,  verma 
nen ,  datfe  haer  verfoenen/t  welke  fo  fy  niet  verkrijgen 

konnen ,  fullen  fy  wel  verklaren  wat  haer  door  't  God- 
lijke Recht  toegelaten  zy,  nochtans  fullenfe  haer  onder- 

rechten ,  datfe  fonder  het  oordeel  en  de  autoriteit  der 
Overheid  niet  weder  Houwelijken  mogen,  Enfo  de 

verongelijkte  partye  fodanige  Overheid  niet  bekomen 

en  kan",  fo  falfe  tot  fuiken  plaetfe  gaen,  daerfe  een  Over- 
heid hebben  mag ,  door  welkers  autoriteit  de  fakege- 

oordeclt  werde. 
91.  Wanneer  in  Houwelijkfe  faken  eenige  grote 

fwarigheid  voorvalt,  fofalde  Overheid  gebeden  wor- 
den ,  datfe  twee  ofte  drie  van  den  haren  ordineren ,  die 

met  den  Dienaren  der  Clafïen  de  felve  fwarigheid  ter 

neder  leggen.  ' 

Van  de  Kerkelijke  vermaninge  en  ftraffe. 

92.  Overmits  de  Heere  Chriftus  ,  behalven  den 
dienft  des  Woords  en  der  Sacramenten,  ook  de  Kerke- 

lijke vermaninge  en  ftraffe  ingeftelt  heeft,  fo  fullen  de 

Dienaren  niet  alleen  openbaer  leren ,  vermanen,  ftraf- 

fen  en  wederleggen ,  maer  ook  in  't  byfonder  een  yege- 
lijk  vermanen  tot  zijn  behoorlijk  Ampt.  Maer  gelijk 
de  Chriftelijke  ftraffe geeftelijk  is,  en  niemand  van  de 
ftraffe  der  Overheid  bevryd :  alfo  word  ook  boven  de 
Burgerlyke  ftraffe  de  Kerkelyke  ftraffe  noodfakelijk 
vereifcht,  om  den  fondaer  met  God  enzynnaeften  te 
verfoenen,  en  de  ergerniffe  uit  de  Gemeente  Chrifti 
weg  te  nemen. 

9? .  So  dan  yemand  in  de  fui verheid  der  Lere  dwaelt, 
of  in  den  wandel  fondigt ,  fo  verre  alft  heimelijk  is ,  en 
geen  openbare  ergerniffe  mede  brengt ,  fo  fal  den  regel 
onderhouden  worden  ,  die  Chriftus  duidelijk  voor- 

fchrijft   Matth.  18. 
94.  De  heimelijke  fonden,  daer  van  den  fondaer 

in  't  befonder  van  een ,  twe ,  of  drie  getuigen  vermaent 
zijnde,  niet  en  hoort,  of  een  openbare  fonde  begaen 
heeft,  fulx  ial  den  Kerken-Raed  aengegeven  worden. 

9?.  Die  hartneckelijk  de  vermaninge  des  Kerken- 
Raeds  verwerpt ,  fal  van  den  Nachtmale  afgehouden 
worden.  Maer  fohy  afgehouden  fijnde,  naverfchei- 
den  vermaningen ,  gcea;  teken  van  boetvaerdigheid  en 

Avontmaels ,  om  de  ergernis  weg  te  nemen ,  en  hare-  > 
boetvaerdigheid  te  beproeven,  afgehouden  worden. 
Doch  hoe  dikmaels,  of  hoe  lang  dit  gefchieden  fal,  fal 

in  't  goed-dunken  des  Kcrken-Raeds  ftaen. 
^.  So  de  Dienaren,  Ouderlingen  of  Diaconen, 

een  openbare  grove  fonde ,  die  der  Kerke  fchandelyk, 
of  ook  van  de  Overheid  te  beftraffen  is ,  bedryven,fo 

fullen  de  Ouderlingen  en  Diaconen  wel  terftond  van 

haren  dienft,  door 't  oordeel  des  Kerken-Raeds,  af- 
gefet  worden:  maer  de  Dienaren  fal  men  van  haren 

dienft  op  fchorten  ,  doch  of  menfe  gehelijk  affetten 
fal,  dat  fal  in 't  oordeel  van  de  Clafficale  vergaderinge 
ftaen. 

100.  Maer  of  de  Dienaren,  Ouderlingen,  of  Dia- 

conen afgefetzynde,  na  datfe  de  Kerke  met  boetvaer- 
digheid voldaen  hebben ,  fo  fe  wederom  verkoren  wer- 

den ,  toegelaten  fullen  worden  :  fo  vele  als  de  Ouder- 

lingen en  Diaconen  aengaet,fal  den  Kerken-Raed  oor- 
delen mogen:  maer  foveel  de  Dienaren  aengaet,  fal 

van  de  Clafficale  verfamelinge  geoordeelt  worden. 
101.  Geen  Kerke  fal  over  een  ander  Kerke:  geen  . 

Dienaerover  eenander  Dienaer:  geen  Ouderling  oPF01 
Diacon  over  eenig  ander  Ouderling  of  Diacon ,  eenige 

heerfchappye  voeren  of  overhand  hebben ,  maer  liever 

fal  hem  een  yegelyk  van  alle  oorfaken  en  fufpitien  van 

dien  wachten :  hoewel  uit  plicht  der  liefde  d'eene  Ker- 
ke d'ander ,  den  eenen  Dienaer  den  anderen ,  &c.  niet 

alleen  mogen,  maer  ook  behoren  te  vermanen, 

Petrus  Datbeuus  Elethts  Sinodi  Prefes. 
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gatten  /  Me  niet  en  foube  ïatért  Oen  alle  af  b2éeft  te 
Doen  baer  hp  foube  nonnen  en  mogen  -,  gelijft  ooft 
gefcljiebe  bat  bp 't  felbe  mcenbe  te  attenteren:  toant hp  berftaen  ftebbenöc  ban  De  Grote  toeruftinge  ban 
bolftcbieboo2hanbentoao7  toilbe  ber  Staten  logee 
tot  ïlijmenant  befebanft  leggenbe  /  ecno  befoeften  eec 
fp  meecbolfto  ftregen/  tjopenbe  bcnluiben  eenboo2~ 
Deel  af  te  fien  eer  ben  groten  hoop  baer  bp  quant  /  \yo 
Ijaööe  ook  meet  bolft  uit  gjtalien  geftregen  /  fobat? 
men  achte  bat  ïjp  tod  omtrent  30000  mannen  (leeft 
toerbe  geacht  te  5tjn/  baer onber  begrepen  5  of  6000 
paerben/  3ijnbe  meed  al  oube  erbarene  en  ftloefte 
folbaten.  <De  pointe  ban  #arma  toao  fijn  ©berfte 
Euitenant  en  ̂ tabhouöcr/  £>ctabio  *©onfaga  <0e* 
neracl  ober  Bet  $aerbe-bolft/  $icter  <emft  <02abe 

Söatfon/aldöacb  en  %bKf  tfcael/en  liet  bae*  een  plac? 
tact  op  uitgaen  bat  dft  me  acnben  Dobc  en  §uftitieiet 
te  boen  mocht  hebben  /  henliebcn  fotiöcn  hebben  te  ab- 
hefferen  aen  ben  boo2f3  fiabe  /  op  pene  ban  ongenood 
facmbciö  en  geftcaft  te  toerben  aio  aenljangero  ban 
fijne  bpanöen  1  rebellen  en  toeberfpannige.  <Dit  $Iac- 
tact  toa$  in  bate  ben  19  giulp  1578.  &02tobaema 
ficeft  hP  ban  gclyftcn  een  anöet  paccaet  laten  uit- 
gaen  /  toacr  bp  bP  fjet  Heen-ljof  ban  25:abanb  mebe 
binnen  % obcn  beeft  gcftclt  /  maftenöe  ben  boo?f3  ̂ ee- 
rc  <D:fibcriuo  deftig  ̂ taöhouöer  ban  bc  tienen/ 

.     .  met  caflTatie  ban  bc\\  (^obe  en  3leen  hobe  tot  252uf- 
rifiatt  fel/  tocfenbe 't  felbe  paccaet  tnöateben  ix  3flugufti 
4  icttn  bes  felben  j'acrs.  ©e  boo2f3nacbS-beere  bel  Jtio  ( bit 
jrunio  ook  ̂ :efibenttoaö  in  ben  feerctcnaaeb)  en  beeft  niec,  ,  v.^um^v.m 
Sft "it  lanöc  in  befen  racb  gebefotgneert/  toant  hp  in  be   ban  Ifêanffelt  toasf  Jilöacrfchalfe  ober  fijnen  leger/ juni.  macnöban  3üugufto  binnen  Bloben  ban  een  Detc   oc  i©2abe  ban  ̂ aclapmont<©cnerael  ban 't  nefebut. ftoo2tfeisobcrlebcn. 

ertoj     <De  berfjinberinge  ban  ben  Qanbel  metten  l§ertog 
*f    ban  2Ilertconen  beboojnoembe  boo?fïag  ban  mebe/ 
n  riaet  toawn  bm  Staten  feer  Ijinberlp/  boo2  bien  ben  Jger* 
tn.uh   tog  J^ans  Cafimier met  fijn  bolft  fo  Ijaeft  niet  böo2t 

en  guam  als  Op  anbersmogclijftgcbaen  foube  hebj 
ben,  §p  heeft  opcntlhft  in  b2uft  laten  uitgaen  /  be  O02> 
fafte  toacr  boo?  Ijp  betocegt  is  gctoo?ben  tot  beb2ijbin= 
geber  bcnautic  3&eöcrlanöen  met  fteirftracftt  en  bolft 

bectoaero  ober  te  nomen/  'ttoelfthp  fcib  niette  boen 
of  boo2genomen  te  hebben/  uit  luft/  noch  omeere 
te  begaen/  noch  om  eigen  P20fijt$  toille:  maer  uit 
noobtocnbigeoo2fane/  niet  alleen  ben  benauben^e^ 
Derlanben  /  maer  oob  f^n  liebe  ©aberlanti/  be  ̂ uitfe 
55  itic  ten  beften/  tegen  bes?  3&on  3Jan  ban  «©ofienrijö 
en  fijne  aenbangcren  (uit  bcle  toembe  Natiën  t'famen 
öcraept  3ijnbc )  onbetamelijBe  intentie  en  boo2nemen/ 
rïrecücnbe  tot  beuiterfte  feliabe  en  berberfeniffe  ber 
5Scöcrlanbcn/  en  oon  tot  ftrenhingc  ban  be^uitfe 
Spatie:  Ijp  macht  een  feer  lang  berfjael  ban  beber- 
inuchinge  bit  be  $eberlanben  fjebben  geleben  ban  ben 
hertog  ban  3Clba  en  fijne  nabolgeren/  enboo2tcfnu 
ban  55on  San  /  be  fenabe  bic  ben  fcoomfen  öijfte 
taerboo?  iögefcfjicb  en  b02ber  tebertoacljtenflaet: 
maer  toant  be  fanen  öier  in  genoeg  tot  berfcfjeiben 
plaetfen  berbaelt  3(jn  /  tö  onnobig  bit  aliiicr  te  ber- 
Balen/  [jet  i$  ons  genoeg  bit  öier  fimpelijb  aen  te 
roeren/  bit  luftljeeft'tfelbetelefen/  honnentboen; 
9ti$  in  ̂ oogöuitsef  en  l$eberbuit$  beibe  uitgegaen/ 
't  jgcbcrbuftiS  is*  geb2unt  tot  €mbben  bi?  «ëoofTen ^5ocbens, 

J^P  ïjabbe  aen  ben  $2ince  ban  ©rangien  en  Staten 
gefonöenceneniBatóicu  bu  Carum  omberfciicibcn 
faüen  te  rcmonflreren  /  en  onber  anbere  öat  bp  alle 
faken  befen  toebt  aengaenbe  niet  en  fjabbe  nonnen 
boen/  nabolgcnbe  be  capitulatie  met  hem  ban  flip- 
hen  tot  fliphen  gemaeftt  /  maer  babbe  bacr  in  gebaen 

beleiö  en  gebanöelt  aio  of  't  fijn  eigen  fahe  toare/om  te 
eer  en  gercöcrhulpe  tebiebenen  te  beter  bolfttchcb- 
bcn/aengeficn  be  eerflc  capitulatie  maer  en  toasf  ban 
6000  mannen  /  en  bat  nu  be  gehele  licötinge  be- 
loopt  tod  ixooo  mannen/  bocö  be  peeren  Staten 
tcchlaerben  om  rebens'  toille  /  jegeno  be  boo2fc()2eben tapitulatie  niet  te  honncn  boen  om  beconfeauentiez 
boef)  batfe  op  iooo  ̂ alcrö  ter  maenb  nietentoil- 
ten  fien  boo2  het  traictcment  ban  eenige  ̂ 2incen  / 
«Ö2aben  en  ©2phccren/  hoe  toel  fier  toao  buiten  be 
fccftcüingc.  25abcn  boo2to  bat  fijn  5p02ftelijhc  fena- 

be om  beconfequentie  toil  /  alle?  fouöe  blijben  laten 
bp  be  capitulatie  /  toerbe  ooh  02b2c  geflelt  op  be 
monfler-plactfe  en  anbere  noobige  jahen.  iBibbclre- 
tijö  Dabben  be  Staten  al  bcel  bolhd  gehregen/  en  hab* 
ben  haren  leger  beginnen  te  fïaen  tuffeïjen  iicr  en 

p  l^ercntalo/ en  hare  hopen  tcbergaöeren.  ^e<ecrtö- 
rtftacn  hertog  jBatlnao  toog  ben  14.  gulp  in  't  leger  om 
fu>  't  felbe  te  befichttgen  en  op  fommige  bingen  02b2 :  te 
JSS  tfd,cn/  en  öncc  tocröc  "ebfaem  gebonben  't  fcibe 
Z)n      \ectrr  fm    :*iiim>n3rt#-  to  f\oCrUit\*c**%  i    ̂ ^  s..i.r<  i. .«. 
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legcc  bp  ïiijmenant  te  befchantfen  /  tot  batfe  hen 
bolh  bpbcnanöeren  foubcn  hebben/  toant fptoüten 
toel  bat  fp  niet  alleen  meteen  lofen  ©otf/  maer  ooft 
met  eencn  hlochen  en  bcrfocljten  O02logo  man  te  Uw II.  Deel. 

«Ênelhljaböcfijnbebel/  Ijphaböc  beleerbare <0ber- 
fteno  bp  öcm/  bit  te  boren  hier  in  ̂ eberlanb  ge* 
bientfjaöben/  aio  bendeere  ban  25illp/  iBonfbja- 
gon  en  bele  meer  anbere/  ooh  bcle  j^ebcrianbfe en 
25ourgoinfe  peeren.  <©en  leflengfuip  is  hP  met  al? 
Ie  fijn  macht  geöomen  omtrent  2derfcljbt  /  met  boo?- 
nemen  om  bc$  anberen  baego  ber  Staten  leger  te  bt-, 
fP2ingcn  en  aen  te  taften/  hopenbe  toebcrom bicto^ 
cie  te  behalen  gclijh  bp  oBemblouro :  maer  be  <02abe    . , 
ban  25offuobcrfIeen  gcneraclban  ber  Staten  leger/  aan  ̂  
houbenöegoebeo2b?c in  ben  legere/  en  urtgeftclt  heb-  Ww 
benöe  fijne  toachtcn/  tocrb  ban  be  aenhomfle  ban  fi'g" v©on  51  an  geabberteert  /  toacrom  hp  toel  op  fijn  hoe*  Staten 
be  toas  /  ben  bpanb  bertoachtenbe  /  hebbcnöe  in  IC  •!► 

25ufcabe  geleib  5  of  600  Sflcchibufiero  /  en  belaft  ""gj hebbenbe  bat  ber  Staten  toacht/als  f\v  ben  bpanb  gc^  uait  «n 
toaec  toerbe/  foube  foetheno  acötertoaero  toijchen  ptodw- 
totte  gene  bic  in  25ufcabe  lagen/  gelijh  gefchiebe/  boch  M?' ^ongiano  bolh  quamenmet  fulhen  furie  aen/  bat  bc. 
fp  ooft  na  eenige  tocberftanb  moften  toijcfeert  /  bacr 
op  be  felbe  te  ftouter  geto02ben  3ijnbe/  bcbeneenge* 
toclbigen  aenbal  op  ber  Staten  ruiterpe  en  licljte 
paecben/  boch  3P  ftonbefen  ftloeftelijft  tocber  /  en 
fjoe  toel  fp  toat  boo2beels  toonnen  /  toerben  fp  terftonb 
berfterftt  met  berfe  paerben/  fo  bat  fp  i©ongfang 
bolft  be  $tpt  beben  berlaten.   3£e  €ngclfe  Colonel 
l^oritiS  toatf  mact  een  uure  te  boren  tn'tlegergcho* 
men  /  en  btbt  met  3ijn  bolh  ben  bpanb  groten  toeber* 
ftanb/  fo  ooh  be  Schotten  onber  Colonel  ̂ Stuarb/ 
en  gencraluften  alle  bt  <&i\itfm  en  Jpranfen  betoon* 
ben  toel  batfe  meer  bp  fulhen  hanbcl  getoeeft  toaren/ 
en  hoe  tod  <&on  ̂ lanmetaetoclbtoilbc  guptof  bob? 
bel  fpelcn/  fenbcnöc  geftabig  berfch  bolh  be  fijne  te 
hulpe/  fo  en  ftonbebpniet  boo2b2ehcn.  ̂ ctgefcfjut 
toefenbein  ber  Staten  leger/  bebt  ooft  grote febabe 
onber  ̂ >onSanO  bolh.  ̂ efe  fchecmtitfingc  buitbc 
toel  omtrent  acht  uren  lang/  en toao eencn  feerbe* 
ten  bag.    €en  leften  hebben  5p  moeten  aflaten  en 
met  fchanbe  bertrechen  /  latenbe  bed  bobcn  ( eeni* 
ge  feggen  ban  omtrent  800/  fommige  meer  als 
1000 )  opbeplactfe/  enmebenemenbe  feer  bcle  ge? 
Quctfte.  «Dit  toa.s  een  feer  felle  fchermutfinge.  <©aer 
toaren  fommige  bit  ben  <©2abe  ban25offunaerga>  (foi.jz.) 
ben  /  bat  fo  hp  met  alle  't  bolh  uitte  befchanfïnge  gefto* 
men  ijabbe  bat  hP  «Don  gjano  bolft  met  groot  boo2beeI 
foube  gefïagcn  hebben  :  ban  anbere  ftrijgo-erba? 
rene  Capiteinen  /  feiben  bat  Ijp  hem  feer  toijfelijft 
baer  in  geb2agen  habbe/  niet  tóillenbe  het  gehele 
3lanb  in  perieul  ftellcn  /  fo  het  mtfïuftt  habbe.  3©ant 
hp  en  toao  ooft  baer  toe  niet  fo  toclboo2fien  banboet- 
bolft/  alft  toel  beretfie/  en  habbe  feer  ftloefte  ener- 
barene  folbaten/  aio  ftrijbbare  hoof  ben  tegen/  be 
toelfte  niet  anbero  en  fochten  ban  bat  fpfe  op  het 
blacfte-belb  na  haren  toille  habben  mogen  aentaften. 
3>eo  anberen  bacgo  io  hp  bertroeften  /  niet  tod  te    ©»«» 
b2eben  3ijnbe  ban  be  fchabcalbaer  geleben.    §p  io  «?£ 
getroeften  na 't  lanb  ban  karnen  toe/  hcmlegerenbemerbeo 
ineen  fterfte  fchantfe  bieeertijbö  bp<8ab;teiCerbel*  JJ^fan 
Iioneenbermacrtftrijg0mantoa0gco2bonneert.  €n  5JJI 

't  feljecn  of  hp  b002  een  toijle  tijbo  befenfibe  oorlog toilöe  boeren/  om  fo  be  Staten  üaer  gdb  te  boen 
«Oooo  i  coiu 
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tonfumeren/  arïjtcnDc  batfe  fo  groten  menigte  ban 
boift  niet  lange  en  fontren  mogen  ijouben  /  até  be  J£cr* 
tog  Cafimirug  baer  öp  genomen  fcube  toefen  /  OP 
fc[):eef  aen  ben  Coninft  feer  ecnflige  b?icben  /  en  en 
totft  niettoat  net  bebinden  mocDte  bat  Dp  een  lange 
tp  ban  €fcobebo  geen  b2ieben  en  Dabbe  ontfangen/ 
enijnfolltciteerbe  feerom  fijntoeberuomde/  bocDbe 
Coriinn  Dabbe  fulr  niet  raebfaem  gebonben  /  maer 
daer  toerbe  gep2actifcert  (fomen  namaetéOccftber* 
ftaen/ )  tiat  Dp  0002  lafï  Dan  ben  Coninft  en  beletb  ban 

Sfintonio  $ere3  ̂ eerctarté  ban  ,§tate  ban  ben  Co- ninft op  een  abonb  na  Outé  gaenbe  ban  bjjf  of  feö  baer 
toe  gedelbe  of  geOuerbe  «Eratoanten  /  omcingelt  en 
öoob  geitenen  toerbe/  boo2  uitb?ucftelijft  bebcl  ban  ben 
Coninft  /  die  't  felbe  ontftenbe  /  öaec  uit  namaeté 
grote  f  toarigDeib  ontflaen  té :  bocD  alfo  bat  onfe  ma* 
terie  niet  aen  en  gaet/  totl  ift  Dier  ban  geen  bo?ber  ber* 
maen  manen/  ban  allecnlijft  batDp  bic  ben  Coninft 
üenraeb  gaf  om  De  fieftteban  ̂ cberlanö  te  genefen 
öoo?  bier  en  f  toaert  /  bat  befen  zpoctoo?  feg  ift  ban  be 
felbe  pillen  té  gefloten/  bieDpanberen  Oeefttoillen 
t'etengeben/  na 't  fp?eefttooo?b: 

Hy  is  gevallen  in  de  gracht , 
Die  hy  voor  anderen  had  gewracho. 

^en  7  SCuaudi  geeft  be  2So?ggtabc  ban  <©ent/ 
ban  toegen  be  Staten  ingenomen  be  (lab  banger* 
feïjot  /  baer  binnen  lag  een  25enbe  gftaliacnfe  peerbe- 
bolft  onber  nawio  pagano/  en  ttoe  ©aenbelcn  T®uit> 

fen  be  toelfte  meed  al  boob  gefmeten  toerben  ijk  't  niet 
en  ftonben  ontlopen/  be  ̂ tab  toerb  geplonbert  en  toe* 
ber  berlaten.  <©aer  na  3ijn  be  ̂ pangiaerben  baer  toe* 

berom  in  genomen  en  Oëbben  boo?té  be  rede  bat  b'an* berc  gelaten  Oabbengerooft  /  be  boderen  boobflaenbe 

en  boo?deftenbe/  (lanen  boo?té  't  bier  inbe  felbe  &tiït enberlietenfe. 
omtrent  befen  felben  ttjb  Dabbe  be  i&eere  ban 

CBampangp  Dan  langer Danb  uit  ftaet  ban  bekere 
fojmeerbe  ïleligie  /  gefocDt  aen  fijn  fnoer  te  tree  nen  be 
<0eefleli)Köeib  ban  buffel/  biebanbeCancelrpeof 
't  ̂of  $?obinciael  en  eenige  acnfienlijfte  bo?geren  ber 
boo?f5  «^tab/  en  Deeftfc  feer  opgeïjitd  tegen  bie  ban 
beboo2f5  ïtcligie/  fo  bele  fjem  mogelijfttoag/  Bun 
fcggenbe  batfe  om  geen  fafte  ter  toerelb  bie  Den  ober* 
ftomenfoube  mogen  en  beDoo?ben  te  gebogen/  nocDte 
toe  te  laten  eenige  beranberinge  in  beïleligie/  maer 
Oen  bad  Douben  op  be  ttoe  poincten  Uk  be  Staten 
CJencrael  altiib$  berftlaert  Ijabben  onberb?eftelijft 
te  fullen  onberDouben/  te  toeten  be  onbcrOoubinge 
ban  be  heilige  ftoomje  CatOoltjfte  Religie  /  en  be 

geljoo2faemljeib  beo1  Coninr  /  en  bat  fp  bie  ttoe  Danb* ïjabenbeen  baer  bp  ballelijh  perfi(lerenbe/beboo2f3 
(tab  ban  2S2uflfel  ban  fijne  H3aie(leit  in  genabe  geno* 
men  foube  too?ben.  €n  om  teft  Danbel  na  fijnen  fin 
te  brengen/  Deeftmen  gefocDt  ben  l^eere  3Nomfiu$ 
ban  ben  (Cempel  ï^eere  ban  (C02been/  metfünboift 
( toefenbe  ̂ ollanbfe  Compagnien  )  uit  buffel  te 
nnjgen  /  en  ooh  bic  ban  ben  <©?abe  ban  25offu  /  boo?* 
toenbenbe  bat  bit  toaren  folbaten  ban  htfc  Éanben  en 
batfe  baerom  beter  tebelbe  in 't  Heger  bienben  om 
tegen  benbpanb  geb?uintte  toerben/  en  baer  en  tuf* 
fcDen  foubernen  binnen  JönifiFel  leggen  be  Compag* 
nien  ban  be  t^eereban  ̂ ee$e/  hit  boen  toaren  boo? 
be  poojten  ban  232ufieU  Zbü  berbolg  té  feer  Debig  ge* 
toee(lboo?be  CatDolpen/  fo  aen  ben  «ÊertéDertog/ 
alis  ben  ïlabe  ban  ̂ tate  en  Staten  45enerael  /  maer 
Det  i$  feer  aerbiglijn  berDinbert  getoce(l  boo?  ben 
p2tnce  ban  <©rangien.  ̂ e  boo2f3  ̂ eere  €lwmpan* 
gp  't  Dooft  ban  ben  nabolgenbc  aenffag  /  fienbe  bat 
We  p2actijlie  niet  en  toilbe  gelucften  /  fo  Op  gaerne  ge* 
ficn  Dabbe/en  batmen  onbertufTdjen  altijbö  befig  toa0 
om  tercfolberen  bc  ïïeligionöb?cbe/fo  ontboot  Op  boo? 
bitebcn  bendere  ban  i|ec3c  /  ben  l^eere  IBarrjuijö 
ban  25erg^/ bc  ï^eere  ban  <0ujme0/  be  ̂ eereban 
Söaffïgnp/  fone  beö  peeren  ban  25ourtel  /  batfe  tot 
buffel  fouben  nomen  om  be  Higue  onlanr  bp  Ijenlui* 
benonttoo?pen/teteftenen*  <©efc  jonge  feeeren  niet 

rots 

merftenbe  't  Ocb2og  ban  befen  onben  beurtrapten©o^/ 
treeften  bertoaerté  /  en  befe  Sigue  toerb  onber  Den 
en  bele  <*5ee(tclijueen€belen  enanbere  ban  alberiep 
qualiteit  gefloten  en  getenent  /  'ttoelO  gebaen  3Ün* be/  fo  toerb  baer  geb?acDt  een  lang  gefcfjjifteofïte 
mon(lrantie  aen  ben  <gertéD^rtog  /  Doubenbe  in  ben 
name  ban  be  <6ee(lclüfee/  <£bcle/  iBagiflraten  ett 

ban  be  <0emecnte  ban  252ti(T^*   "®cft  toerb  albaec 
boo?gelefen  en  men  app?obeertfeen  binbfe  goebbat* 
menfc  alfo  fal  p?efenteren  /  en  alle  befe  jonge  peeren/ 
bergefelfcDapt  met  bele  anbere  perfonen  in  grotec 

p?acDt  /  3tjn  t'famen  gegaen  na  Dct  ̂ tabljuté  en  toer* ben  gebolgt  ban  een  grote  menigte  ban  boib  /  tk  niet 

entoijlen  toatterte  beentoa^  :  in't^tabDutégeHO- 
men  3ünbe/  Dabben  te  |Bagi(lraettoillenbetoegen 
bat  fp  terflonb  in  beguamen  getale  fouben  bertrecnen 
na^Cnttoerpen/  omfrjne  ̂ oogDeib  tep?efenterenbe 
boo?f3  reguefle  /  gebnunenbe  grote  b?eigementen/en 
feggenbe  bat  fp  be  géliele  gemeente  aen  Oaer  fijbe  Dab*> 
ben  fo  3p 't  felbe  tocigerben/  te  |Bagi(lraet  Daer  in 
befe  fane/  fo  botobernomenbe/  feer  perplcrenber* 
(ïagen  binbenbe/eifcDen  uit(leltot  bes?  anberen  baegs?/ 
om  ter  toijlen  fulr  te  tommuniccren  /  ben  Steben/ 1 9 
Natiën  en  ̂ cOutterpen  ber  boo?f3  ̂ tab/  alfo  befe  fa* 
ue  't  ganfcDe  licDaem  aenginn  /  fulr  té  Dun  getoeigert 
getoee(l :  maer  bertrecnenbe  be  feeeren  p?efenteer^ 
berg  boo?f3Debben  be  boo?noembe|Bagidratenam 
bermaeté  geb?eigt/  feggenbe  bat  fp  toidentoatfpte 
boen  Dabben/  baer  op  fijn  eenige  ban  be  gemeente 
toegelopen/  totllenbe  toeten  toatter  te  boen  toasfen 
toatter  omginft  /  fienbe  Daer  jBagidraten  fo  b?oebig 
en  treurig  uitnomenbe/  en  Ijorenbe  befe  feeeren  fo 
Doog  trotfen  en  b?eigen.  <©c  fafee  toerb  ontbent/  en 
menla^  befereouede  opcnbaerljjftboo?  alle  ben  bol* 
nebie  baer  toaren/  en  alfo  in 't  lede  ban  be  felbe  re* 
quede  berDael  gemaeftt  toerb  ban  hc  dab  ban  pa* 
rtj.07  en  gefeib  bat  Uk  ban  25?ufifel/  oor  toel  een 
boo?beeltbeDoo?bente  toefen  ban  be  anbere  Steben/  2f 

foguam  baerterdonb  fuinen  rumoer  onber 't  boln/ 
feggenbe  men  toilbe  bie  ban  bc  Religie  ooft  omb?en* 
gen  gelöft  alfmen  ïk  hugenoten  gebaen  Dabbe  binnen 
parijis/  ten  ttjbe  ban  be  bruiloft  üe$  Coninr  ban 
Jabarre.  €16  riep  om  feer  bat  fufr  Oaer  meninge 
nieten  toa.ö/  begaben  fity  terdonb  in  betoapenen/ 
fotoel  bo?gerg  até  folbaten/  en  aliebebojger^toa* 
ren  be  requede  tegen  /  feggenbe  ti$t  Den  meninge 
nooit  fobanig  toa$  getoeed/  maer  tat  3P  luibenin 
allesS  toilben  obebieren  en  geOoo?famcn  bc  bebelen 
en  o?bonnantien  ban  fijne  ̂ oogOeib/  ben  ftabeban 
Staten  en  Staten  <6eneraef.  ̂ it  rumoer  liep  ter*  _; 
donb  alle  be  ,§tab  boo?  /  en  alle  be  jonge  peeren  jJJ; 
toerben  terdonb  gebangen/  be  li^eere  ban  CDam*  an 
pangie  berbergbeOem  fotoel  batDpnietgebonbenen  JJ, 
toerbe  boo?  ben  berben  bag  baer  na  /  men  onberfocDt  gew! 
feer  neerdig  toie  ben  indelber  toaö  ban  befe  regue*  öm 
de/  en  men  bebonb  bat  Bet  toa#  Co?neliuss  3©eel*  gji 
man0  eertöbss  <0?iffierban  be  Staten/  en  nu  ïïaeb  JaJi 
ban  25?abanb/  DP  toerb  mebe  tot  232u(Tel  gebatv  öan| 
gen  en  meer  anbere  met  Oem.   CDampangp  en 
<H5lime0  toerben  na  <0ent  geboert/  alfo  ÓP  ooftbe* 
fcDulbigt  toerbe  ban  't  gene  baerom  nocD  berfcDet* 
ben  peeren  te  <6ent  gebangen  faten/  benHSarguijss 
ban  25ergen  en  25affignp  toerben  ben  16  SCugudi 
tot  ̂ Bnttoerpen  gebangen  geb?acDt  /  Ut  ï^ccre  ban 
Ïfee5e  maeftte  Bern  op  te  Wuttjt  /  Dp  toerb  berbolgt 
bocD  Op  ontguam  tuffcDen  25?uffcl  en  2Cnttocrpen/ 
en  men  feibe  bat  lm  na  25ergenm  l^enegoutoe  toaiS 
geblucDt/  bp  ben  hertog  ban  3Clcnron/  borlj  fulc 
toa;S  niet  fo  /  ben  roep  toatf  bat  «SDampangp  een 
boo?nemenOabbe  omeenmoo?t  aen  tericBten/  niet 

alleen  tot  25?uflTel  /  maer  ooft  eibers1  /  be  boo?fcD?eben jonge  peeren/  toaren  meed  W  gcb?arDt/  boo?  ben 
^ccrebanCBampangp/  toaju  fp  niet  en  tolden  toat 
fp  bebcn/  en  31  jn  meed  naberOanb  los?  gelaten/  be 
fecereban  ïfce^e  biceenfiooft  berCatBoIijftentoa^/ 
Dabbe  toeintge  bagen  te  boren  in  't  leger  getoeed  /  om 
alle  be  genen  ban't  leger  te  betoegen  om  ben  ïteligionö 
bïebe  niet  aen  te  nemen/  bcboo?fó  reguede  bie  befe 

jonge 

(FO!| 
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jonge  peeren  Dp  be  jRagffïraetban  2&2ufTeIujilbcn 
öcp?efchtccrt  Ijcb&en/  toa$uubcnbeatë  bolgt; 

yff»  ƒ)»  Hoogheid. 

'   \   Lfo  de  Provinciën  en  Landen  van  herwaers-over 

binnen  defe  twe  jaren  zijn  t'famengeuniecrt  om  re 
wederftaen  en  t'extirpercn  de  tyrannye  van  deSpan- 
jaerden  en  hare  adherentcn,  op  tweexprefTecondi- 

tien  merkelijk  by  elk  Landfchap  en  Provincie  in 'c 
aenkomen  onderfproken ,  te  weten  :  in  den  eerften 
datmen  immers  in  de  if  Landen  van  de  17  foude 

onderhouden  de  oude  Catholijke  Roomfe  Religie, 
en  egeen andere j  en  tentweden:  datmen  foude  on- 

derhouden de  behorclijke  gehoorfaemheid  van  fijne 
Majefteit  als  Prince  en  Heere  van  alle  de  Nederlan- 

den ,  waer  af  by  eenige  van  Braband  hare  goede  me- 
ninge  opentlijk  is  verklaert,  en  daeraf  geprotefteert 

geweeft  in 't  naeftleftc  artieul  van  de  ̂ Ujtificatte  ban 
ben  aentaft  ban  eenige  peeren :  dat  ook  het  vierde  ar- 
ticul  van  de  Pacificatie  gemaekt  tot  Gent ,  tuffchen  de 
Staten  van  de  voorfz  15  Landen  ter  eenre,  de  Ex- 

cellentie van  de  Prince  van  Orangien,  en  de  itaten 
van  Holland  en  Zeeland,  methare  geaffocieerde  ter 
andere  zijden,  inhoud  bat  lliet  geOOJlOft/  notljtoe- 
gclatenitf/  pemanben  ban  toat  Lande,  conütienof 
qualiteitenhyfy,  iet  te  attenteren  herwaers-over  bui- 

ten Holland  ,  Zeeland  en  haer  geaffocieerde  plaetfen , 
tegens  de  Catholijke  Roomfe  Religie  en  exercitien 
van  dien ,  noch  yemand  ter  caufe  van  dien  te  injurie- 
ren  of  irriteren,  met  woorden,  met  werken,  noch 
met  gelijke  acten  te  fchandaliferen ,  op  pene  van  ten 
exempel  van  alle  andere  geftraft  te  worden  als  pertur- 
bateurs  van  degemeinerufte,  waer  op  geen  klaerder 
en  feke»e  interpretatie  en  verftind  kan  geinventeert 
worden  dan  in  den  Placcaec  van  den  22  ?Cp:f  litf  anno 
1578  binnen  der  ftad  vanBruffel  gepubliceert,  op  de 
nieuwe  declaratie  van  de  onderhoudeniffe  van  de 

voorfchreven  Pacificatie ,  en  nagevolgde  verfekerin- 
ge  by  uwe  Hoogheid,  de  Excellentie  van  de  Prince  van 
Orangien  en  den  Raed  van  Szzten  daerop  gehoort, 
wefende  de  Staten  Generael  in  't  difpofitijf ,  dat  dit  en met  dek  exprede  woorden  is  feggende:  3üic#  noCrj; 
tatitf  niet  tcgenftacnbe  t$  tot  ontf  ftenniiye  gjlnmm 
öat  onber  't  öerel  bart  licentie  militaire  /  en  be  btberfi  * 
teit  banbentegenbnojbigentijb'  fommfge  perfonen 
fjen  berbojbert  rjebben  en  nocf)  bagtfijr  berb02b?ren 
bcftlooftertf  en  Herftenmetooö  fommige  <ö?eftelij?r: 
perfonen  obcrlaftig  te  ballen  /  rommirt?renb?  ten  op- 
ften  ban  bicn  biberfe  tnfolentien/  obcctoüligneben/ 
en  fcnanbcleufe  acten  /  altf  pjebicaticn  /  Ooutoettj&en/ 
boopfeltf:  en  anberc  erercitten  op  be  maniere  ban  be 

meutoe  ncligie/  t'onfen  groot  lcebto:fenen  tegen  be 
rjoebe  meninge  ban  oncf  en  be  generale  Staten.  Wier 
uit  merkelijk  blijkt  dat  onder  de  fchandaleufe  aden 

•ook  in  de  eerfte  plaetfe  begrepen  zijn  alfulke  pre  Jica- 
tien  alfmen  nu  wilt  voortbrengen.  Voorts  meer  houd 
de  voorfchreven  Pacificatie  noch  in  datmen  terftond 

na  het  vertrek  van  de  Spanjaerden  en  hare  adherentcn 
als  alle  faken  in  ruft  en  verfekertheidfoudenzijn  ,  de 
Generale  Staten  fouden  worden  vergaert  in  der  ma- 

nieren als  gefchied  is  geweeft  ten  tijden  dat  wijlen 
Hoogloffel  ijker  memorien  KeiferCareldc  vijfde  de 
opdracht  dede  van  defe  Landen,  in  handen  van  de  Co- 

ninklijke  Majefteit,  om  te  ftellen  ordre  ook  in  't  feit  en 
de  exercitie  van  Religie  in  Holland,  Zeeland,  Bom- 

mel en  diergelijke  plaetfen ,  fonder  dat  als  doen  ooit 
yemand  van  de  voorfz  Staten  Generael  heeft  mentie 
gemaekt  van  eenige  exercitie  van  nieuwe  Religie  te 
hebben, elders  dan  in  Holland,Zeelanden  plaetfen  met 
hen  gecaffocicert  :  gelijk  ook  de  eerfte  unie  van  de  iy 
Provinciën  in  druk  uitgegeven  den  10  dagvanjanua- 
rio  i£77  daer  mede  is  conform,  en  indien  men  de 
twe  voorfz  conditien  nieten  hadde  willen  geloven, 

t'ondcrhou  Jen ,  en  fouden  ontwijftelijk ,  niet  een  Pro- vincie gekomen  zijn  ter  afilftentietotdic  van  Braband 
of  totter  unie  ten  einde  voorfz ,  en  hebben  daerom  alle 
de  voorfz  Staten  fo  wel  van  Holland ,  Zeeland  en  hare 
geaffocieerde ,  als  andere,  niec  alleenlijk  gelooft  de II.  Deel. 

lyoorfzpacificarieenuniete  onderhouden,  maerook 
t  felve  folem  nel  ijk  met  opgerechte  vingeren  gefworen, 
waer  mede  dat  ook  accoordeert  het  eeuwig  edicl:  od'ü 
accoort  gedaen  met  Don.fohan  gepubliceert  te  Bruffel 
den  18  February  anno  157 7,  ondertekent  byde  Am- 
baffadeurs  van  den  Rijke,  en  de  voorlz  van  Cleven,  en 
ook  van  wegen  daScaeen  ,  daerin  de  Staten  voorfz  re- 
lpectivelijk  hebben  gelooft  op  hare  confeientie ,  trou- 

ween eere  voor  God  en  alle  menfehen  ons  voorfz  H. 
Catholijk,  Apoftoiijk  en  de  Roomfe  gelove,  t'onder- houden  en  doen  onderhouden  ,  alle  welke  folemnitei- 
ten  en  verfekcringe  gefchied  zijnde  voor  het  vertrek 
van  de  fel ve,  istcrftondopdennaem  van  de  Generale 
Staten  uitgegaen  de  twedejuftificatie  waeromde  felvc 
Staten  hebben  de  wapenen  aengenomen  teg§n  Don 
Jan ,  met  noch  een  boexken  geintituleert  tliaeracDtigC 
antto002be/ inhoudende  in 't  14.  artieul  defe  woorden, 
ja  recfjtfïrecftenöe  tegen  be  pacificatie  ban  <0ent/  be toelne  be  boo2f5  Staten/  jaoofe  fijne  fj&ö*  en  <Don 
gjan  m;be  Oabbe  boo:bjaer  moeten  Ijouben  tn  ber* 
fcljer memorien/  alStoefcnbc  een  faaebicfiacrlieber 
eeren/  berbtntefttffen/  en  eeö/  confeientie/  en  faligfjctb 
aengaet/  en  in 't  felve  boexken  zijn  ookgeinfereert twe  brieven  byde  voorfz  Scaten  gefonden,  aen  fijne 
Majefteit,  den  eerften  vanden  14.  Augufti,en  den  an- 

deren van  den  8  Septembris  anno  1577.  in  druk  uit- 
gegeven met  Privilegie  van  uwe  Hoogheid  als  Gou- 
verneur, die  hen  principael  fundament  namen  daer 

opdat  Don  Jan  nieten  heeft  onderhouden  de  voorfz 
pacificatie  van  Gent  ,  met  ook  prefentatie  aen  fijn 
voorfz  Mijefteit,  van  te  willen  perfevereren  in  de 
voorfz  Catholijke  Roomfe  Religie  ,  daer-en-bovcn 
de  antwoorde  gedaen  by  de  voorfz  Staten  op  de  pro- 
pofitie  van  deGravevan  Sw>rtfenborg,als  Ambaffa- 
deur  van  de  Keiferlijke  Majefteit,  uitgegaen  in  druk 
in 't  Latijnen  ook  onder  privilegie  als  voren  ,  mitf- gadersalle  den  handel  merten  voorfz  Keiferlijke  Ma- 

jefteit by  de  voorfz  Staten  tot  noch  toe  gehouden, 
met  ook  de  Orarie  of  vertoog  by  de  AmbafTadeurs  van 
de  voorfz  Staten  gefonden  in  den  Rijxdag  tot  Worms, 
binnen  drie  maenden  herwaerts  in  Latijnfe  druk  uit- 

gegaen, fijn  op  de  felve  twede  conditie  gefondeert, 
ja  uit  dien  dat  binnen  eenigen  korten  tijd  herwaers 
vernomen  zijn  geweeft  eenige  voorftellen  of  attenta- 

ten tegens  de  voorfz  Catholijke  Roomfe  Religie  en 
exercitie  van  dien  buiten  den  lande  van  Holland,Zee- 
landen  de  geaffocieerde  plaetfen  ,  fo  is  uitgegaen  heC 
Placcaetgeinriruleert :  (0?&ittant!e  en  lliciltoc  <DeClf!« 
ratie/  $c.  banbateben  20  fllpnlidanno  1^78  bnbc 
toetbefcberpeliiFterjooib  ücbolen  eenenieaelijHbcnna 
be  boo?f5  fêmficmc  te  reguleren/  en  bên<0fficierö 
tegen  be  obertrebertftepiofeDecen  bpercciitiebanbc 
pene  in  b  :bo«f5  Pacificatie  begrepen  :  en  rot  meer- 
derverfekercheid  van  een  je^elijken  is  in'tfelvePlac- 
caet  gcor dineert  alle  Officieren  en  Wethouderen  van 
alle  degene  die  refiderendezijn  onder  hen  jurifdidtie  , 
af  te  nemen  den  folemnclen  eed  vmi  t'onderhouden 
de  voorfi  Pacificatie,  Declaratie  en  Affeurantie,  eri 
dien  achtervolgende  is  van  fommigeGeeftelijkeper- 
fonen  by  den  Officieren  en  Wethouderen  der  voor- 

fchreven ftad  van  BrufTel  den  felven  eed  geeifcht  en  ge- 
effbclueert  geweeft,  en  dat  meer  is,  hebben  uwc 
Hoogheid  als  Gouverneur  Generael ,  en  de  Excellen- 

tie van  de  Prince  van  Orangien  als  uwen  Luitenant, 
en  Gouverneur  particulier  in  Braband  ,  op  den  20 
January  leftleden  gelooft ,  ook  onder  folemnelen  eed 
op  de  grote  puye  der  voorfchreven  ftad  gedaen  ,  hem 
te  reguleren  na  de  inhoud  van  de  voorfz  pacificatie, 
befonder  heeft  de  voorfz  Heer  Prince  in  dcfen  eed  ex- 
preffelijk  gefworen  de  woorden,  en  infgelijfftf mp tC 
reguleren  na  bc  pacificatie  ban  <0ent  /  en  funber- 
lingc  na  ben  4  artieul  ber  felber :  Gelijk  ook  zijn 
Excellentie  voor  fijn  komft  na  BrufTel  fchriftelijice 
Declaratie  en  gelofte  by  fijn  eigen  hand  onderte- 

kent heeft  gedaen,  van  niet  te  gedogen  dat  eenigat- 
tentaet  of  fchandael  foude  gedaen  worden  tegen  de 

gemene  rufte,  en  in 't  befonder  tegen  de  Roomfe 
Catholijke  Religie  .der  felver  ,    welke  fchriftelijke 
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gelofte  fijnder  Excellentie  in  fijn  voorfz  folemnelen 
eed  ook  gerepeteert  heeft ,  alfo  ook  de  Gefanten  van 
de  voorfz  Staten  Generaelaen  fijn  Excellentie  om  te 

komen  in  haerlieder  vergaderinge ,  volgende  haer  in- 
ftrudtieindatevanden  6  September  anno  1577.  be- 

laft waer  ,  op  fulkeconditien  met  fijn  Excellentie  te 

tracteren  ,  boven  dien  dat  de  exercitie  van  de  oude  Ca- 

iholijke  Roomfe  Religie  is  in  Braband  by  allen  Offi- 
ciers ,  Magiftraten  en  alderhande  Rechters  hoe  groot, 

hoe  klein  die  2ijn,is  als  de  oude  onverbrekelijke  onder- 
houden coftumen  en  ufantien  immemoriale,  byden 

inkomft  des  Heeren  des  Coninx  in  Braband  gelooft  en 

met  eede gefworen,  fonder  daer  tegenste  doen  ofte  at- 
tenteren  in  eenige  manieren ,  in  conformiteit  van  wel- 

ke hebben  de  twe  Leden  van  de  voorfz  ftad  van  Bruf- 
fel, te  weten?den  brcden  Raed  en  de  negen  Natiën  on- 

lanks  ook  by  hunne  opinie  verklaert ,  dat  fy  perfifteren 
in 't  onderhoud  van  de  voorfz  Pacificatie,  fonder  ee- 

nige vernieuwinge.   So  ift  dat  die  van  de  Geeftelijk- 
heid  der  felver  Stad ,  de  Heeren  en  Rade  van  Braband 
metten  Suppoften  van  dien  ,  eenfacmlük  de  Heeren 
Van  de  kameren  van  rekeninge  inBrabgnd*  de  Wet- 
houderen,  Edelen  en.  Heeren  van  den  breder,  Rade, 

metten  goeden  mannen  van  wegen  van  de  negen  Na-r 
tien,  der  ftad  van  Bruffel ,  m  itfgaders  de  Colonels,  Ca- 
piteinen ,  Hooftmannen ,  Dekens  en  gefworenen  van 
de  vijf  Gilden  in  der  fel  ver  ftad ,  en  de  goed  willige  bor- 
gersvan  dier,  wefende liefhebbers  van hunder zielen 
faligheid ,  van  de  gemeine  rufte  en  van  de  voorfz  ftads 
welvaren ,  gefworen  vyanden  van  de  Span jaerden  en 
hareadherenten ,  fo  fy  van  den  eerften  af  getoont  heb- 

ben ,  ootmoedelijk  biddende  en  verfoekende,  dat  uwe 

Hoogheid,  de  Excellentie  van  de  Prince  van  Oran- 
gien ,  metten  Heeren  van  den  Rade  van  State,  en  van 
de  Generale  Staten  gelieven  te  blijven  byen  aen  alle 
folemnele  beloften ,  fonder  daer  afin  eeniger  manie* 
ren  te  fcheiden  van  de  exercitie  van  de  oude  Catholij- 
ke  Roomfe  Religie,  het  ware  bypredicatie  of  ander- 

fins binnen  der  voorfz  ftad  van  Bruffel  en  der  gemein- 

teder  felver  te  gedogen,  het  waer  onder 't  dexel  van 
eenige  Religions  vrede  of  andere  con  ventien,  of  ook 

IFol.j^.jky  andere  nieuwe  vonden,  die  eenige  nieuwe  onge- rufte  en  ongedurige  Geeften  dagelijx  ftuderen  in  te 
brengen  ,  tot  gehele  ruine  en  bederfeniffe  van  defe 
Landen,  daerbyzy opentlij k betonen  gelijkeenjege- 
lijkverftandigmach  fporen  en  merken,  niet  te  wefen 
vrienden  of  lief- hebbers  van  den  Vaderlande  ;  maer 
wel  vyanden ,  die  bevinden  dat  beide  de  gefworen  con- 
ditien  fouden  te  niet  gedaen  worden ,  te  weten :  de  ou- 

de Religie  endegehoorfaemheid  van  de  Coninklijke 
Majefteit ;  maer  ook  arbeiden  defe  Landen  te  houden 
in  flavernie  van  eeuwige  oorloge  en  contributie  totter 
felver,  en  alfo  nemmermeer  te  geraken  tot  peis  en  vre- 

de, die  alle  de  felve  Braband  en  Bruffel  fo  noodelijk 
is,  alseenen  jegelijkisopenbaer ,  en  indien  eenige  au- 

ditie, exercitie  van  nieuwe  Rehgien  foude  worden 

toegelaten  ,  foude 't  felve  wefen  toe  grote  verachtinge, 
eeuwige  kleinigheid  ,  en  goddelofe  lichtveerdigheid 
van  alle  defe  Nederlanden ,  by  alle  uitlandige  Princen, 
Potentaten,  en  Steden ,  en  fonderlingen  van  de  voorfz 
Princelijke  ftad  van  Bruffel  ■  daer  alle  andere  Provin- 

ciën en  Steden  van  defe  Nederlanden  de  voorfz  gelof- 
ten en  unien  fo  folemnelijk  zijn  voorgehouden ,  «or- 

dineert en  gefworen  gewceft,  want  allen  Chrifteneji 
kennelijk  is,  nader  verfekertheid  en  kan  den  menfehen 
eikanderen  op  defe  wereld  niet  gefchieden  tot  eindin- 
ge  van  haerlieder  queftie  dan  den  eed ,  10  Paulus  in  den 

brief  totten  Hebreen  in  't  fefte  aen  de  letter  C-  klaer- 
lijk  befchrijft,  en  gelijk  dat  in  vele  grote  Steden  in 
Vrankrijk  en  onder  anderen  in  de  ftad  van  Parijs»  al- 
daer  het  Paleis  en  de  ftoel  van  de  Gonink  is ,  hem  heb- 

bende gepreferveert  van  de  exercitie  van  de  nieuwe 
Religie,  zijn  daer  door  over  alle  de Kerftenheid ge- 
recommandeert  ,  en  vonden  hen  fel  ven  in  meerder  ge- 
ruftheid  en  profperiteit ,  dan  de  andere,  die  hebben 
eenige  nieuwigheden  toegelaten ,  fo  foude  ook  in  allen 
gevalle  de  voorfz  ftad  van  Bruffel  daer  den  ftoel  is  van 

wjoe  Majefteit,  wel  behoren  refpectivelijk  geprefer- 

veert te  wefen,  en  onderhouden  iq  *t  gene  des  voorlas 
is ,  befonder  ook  g«merkt  dat  de  gene  die  lief-  hebbers 
zijn  van  nieuwigheden ,  mogen  ftille  blijven  fonder 
vrefevan  ergens  tegen  te  mifdoen  ,  mits  der  caffatien 
en  fufpenfien  van  de  placcaten  en  ordinantie  op  de 
nieuwigheden  van  de  Religie  gemaekt ,  en  ook  dat  fo 
verre  men  toeliet  de  exercitie  van  een  nieuwe  Religie, 
de  andere  ook  van  de  nieuwe  Religie  zijnde ,  fouden 
van  gelijken  begeren ,  en  fouden  voorts  daer  uit  fulkc 
confufie  komen  te  fpruiten  ?  dat  fonder  apparente  gro- 

te inconvenienten  de  gemene  rufte  niet  en  foude  kon- 
hen onderhouden  worden ,  gelijkmen  aen  onfe  naeftc 

geburenmach  merken,  alle  de  welk  des  voorfz  is  en 

des  uwe  Hoogheid  metten  'anderen  princen  en  Hee- 
ren voorfz  hier  toe  fullen  weten  te  voegen  wel  gecpnfi- 

dereert ,  bidden  de  voorfz  Remonftran ten  ootmoe- 
delijk als  boven,  dewelke  doende  fal  uwe  Hoogheid 

der  Remonftranten  faligheid ,  welvaèrt  en  rufte  vor- 
deren ,  en  voor  God  en  alle  die  wereld  lot? en  eere  ver- krijgen. 

*KT%  bat  bfnnenlfinttoerpen  op  p?otoifïe  o?b?ege* 
*■!  fielt  toag  op  be  erercitie  ban  beibe  De  fteltgten/ 
gelijh  top  berrjaelt  {lebben/  en  bat  tot  Dien  einDc  Die 
banbe  <©erefo?meerDe  Religie  alöaec  fesere  plaetfe  9tt 
bpbejjfêagiftratenaengetocfcntoaren/om  Ben  ejter>"ft?' 
ritte  te  plegen/  atfnamentlijB/  De^apellebanDenXJ 
naftele  genoemt  De  JlBoabiten/  De?  gefuwen  nerne  /  De  scrfiei 
fterbeban  De  |Kinneb?oeber£/  bep?ebtcarenenban  ®w 
£r.  3Cnb2ie0  /  en  baer  na  ooft  De  grote  persen  ban  on?  ÏÏJ.J, 
fee  ©joutoen  en  &t,giarob0/baer  banbe€atBou>  in  ter 
feen  DeCBoren  meeftenbeel  ban  De&erBen  tot  Haren  f «m 
Dientf  befiiclöen  en  afgefchoten  too?Den.  3&e  <0ere*  j£5 
fo?meerDe  albu$  gerieft  töcfenbe/  fo  Hebben  bie  ban  «n. 
De  Confcflïeban  Jllusfturg  aen  De  jiêaniftraet  ban  f** 
Sllnttoerpen  reguefïen  gep?efenteert/  te  Bennen  ge-  zff 
benDc:  Dat  onlanr  bp  fijn  ̂oogfjeiD  en  ïtaöe  ban  ban 
Staten  fesere  p?obtfïoneic  ojborïnantie  ban  fielt'  jjn$& 
gioros-bjebc/  tnBouDcnbe  bjpDom  ban  fieligie  en  DeSfiJ 
Sublijfte  erercitie  Der  fclbertoajs  uitgegeben  /  onberpemw 
>elne  fteHgion^bjebe  3Pit«öen/biebanDeConfe|Tte[«5«! 

ban  SCujS&urg  toegebaen/  oob  mebe  erp?eflielpge*H;i 
tompieöenbemenbeuemtoaren/  atétoelbefteligie  &l 
tot  bier  töbontoeberleibtotfenb*  /  in  Den  jare  1530  m ten 
aen  De  fteiferlü&e  l^ajefïeit  ftoogec  geDacötenttf  ober>  K 
gegeben/enDaemaooRinben  jare  ï^y  en  tot  anbe;  terg» 
retijben/  geconftr  meert  engeapp?obeert!ögerneefl/to^f 
en  nu  binnen  Der  felber  $tab/  tn  feer  groten  getale 
ban  bojgersrv  rtgefetenen  en  natten  aenge&ouben  en  «< 
mtt  groten  pbejfbetient  bJerb?/  arfititrboJgenbe  teel* « 
Reo?btnantte/  Baec  CCBwfupiHtanteft  totbeejc#« 
erntte  ban  be  boo?f3  Bare  0ellg«  gebeftgnwt  Babben  « 
D?icplaetfen/  namentip  De  Capeile ban  beloog- « 
fcBcerbertf/  be  &olber  ban  ben  feeffert-B«f  fe  en  fenere « 
fcBufren/  maer  obermtttf  ben  groten  getale  ban  Bare" 
gemeinte  /  en  be  btberfttett  ban  be  ̂ oogbuttfe/  Jpran* « 
copfen  eniBeberlanbfe  talen/  en  be  BletntgBetbbatt  « 
beCapelle  ban  be  «©?oogfcBe^rbenef/be  grote  onbe*  a 
guaemBeib  ban  be  folbertnge  ban  be  ©cfTenButfe/^ 
geenfins*  geb?utRelöR  3önbe  /  en  be  berre  btfïantte  ban  « 
bcfcbtiiren/  teefenbe  gelegen  aen  be  cene  cinDcbaa  « 
ber  i$tab  /  en  ben  ftoopliebcn  ban  be  <öofrerfc  natie  /  * 
en  anbere  boderen  tn  be  nientoe  «êtab  en  Daer  om?  * 
trent  tooncnbcganfrficfnb  buiten  toeeg^/  fulröat  fpa 
Bcngecnft'niS  gcboeglrjn  ftonDenbcBelpcn/  en  na  Dien'* 
Die  ban  be  Heltgte/  gep^etenbeert  <0crcfo?meerDe/  'c 
nu  genoegfaemfaem  tooren  gerieft/  en  bat  Bare  <£. tc 
€*  toaren  geautorifeert  ban  fijn  HaogBetb  en  Sa* " 
be  ban  $taten/  om  ben  felben  fuppitanten  tn  ijcn (< 
berfoientnfgelijB^  te  acrommoberen/  baer  toe  (feg* u 
genfe)  feer  geeben  mibbel  toasf  /  mft*  be  menigte « 
ban  De  herben  en  ftlooflertf  binnen  Der $tab toefen*" 
be/  bte  men  tot  tM  gerïjbe  ItcöteUj»  fean  arrom-" 
moberen/  fonber  bejJ  centf  of  beu  anbere  merWrj*'* 
BeftBabe/  fiinber  oftntercfr.   3©aerom  ??  babrn  " 
en  berfórBten/  in  alber  reberenti«/  tiat  B<?n  gelief" 
be  /  bolgenbe  be  boojfr  B?eben  autorifatie  /  Ren  ivppH'^ 
mm  mum  «rffon  te  berften  /  ban  norf)  m  anberi" 

plaet' 
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»  plactfen  namemluH  De  SSojg-üerfte/  tic  luiifc  Dan 
>»  &mt  9Jac ftfef  &erue  ( Die  en  baDDen  De  <0erefo?meer- 
»  De  Dee  noch  niet )  en  een  plaetfe  in  De  ©20utoen  020e* 
»  Der  o"  Cloofler  /  Daer  toe  p:opu.ö  /  op  Dat  al fo  hare  <0e- 
»  metnte  meite  anDeren  hare  meDebo,?geren  en  f  ngefete* 
j»mn/  in  alle  tfilligbeiD/  eenigheiD  en  bjeeDfaemheiD 
)'  gcftouDen  ü)O2DcnDc/«0oD  almachtig  uehoo:Inu  mórü 
*  ten  bannen  enloben  cnallcaocDc  politie  ohDcrhou- 
»  oen  teojDen  ■'  tot  toelbarcn  ban  garen  €  €.  en  ban DerneheUr^taö,  Op  bit  berfoeft  hebben  Die  Dan  De 

lEagift  raten  Der  boojnoembe  ban  DeConfeflïeaen* 
getoefen  De  herben  Dan  &,  *$w$  en  ©Hiutoen  b?oc- 

er  3"  /  Dicfe  bacr  toe  ooft  pjopitë  gemaefet  hebben. 3Ben  ?  ShIp  1578.  hebben  De  25urgemee|ïeren 
en  Schepenen  ban  utrecht  De  peeren  «©ebenen  en 
tfaptmilcn  uan  De  bnf  43oD.ebuifen/  öoo:  monDe  ban 

_  ÏÏ?e'  IBr.  <0üf  bert  i€0in  /  Doen  aenDiencn  /  Dat  Detoijle  Die 
t«  m '  ban  De  nieutoe  öeligie/  ( fp  menen  De  <0erefO2meerbe) t  [jr pc»  fecr  frer  ft  toenamen  /  en  op  Diberfe  plaetfen  binnen  Der 

iStaDpjcDmten/  enDattet  niet  raeDfaem  en  toatf  De 
f  ei  be  met  nctoelD  teberfro?en/  Datooh  ̂ eer^uibcrt 
«Dufbnifen/  pafïoo?  ban  «Sint  giacobjS  &erue/  Ben 
haööc  Doen  aenbienen/Dat  hn  ban  meninge  toaö  boo?-- 
taen  te  p?ebi  ft  en  /  op  te  maniere  ban  De  «öcrcfomieer 
De  fieltgte/  fo  meenDen  burgemeefteren  en  jschepe* 
nen/Dat  bn  albien  het  Die  ban  De  bnf  <6oDöhuifcri  goeD 
bonöen  Dat  men  Den  felben  l$ecr  ombert  't  felbe  fouDe 
toelaten  in  De  boo?f5  öerftc  /  fonöcr  nochtans  De 
©eclDen  uit  De  licihe  te  Doen/  Datfe  Dacr  meDe  Den 

5fl|)cien  toeloop  en  becmecrDeringe  banDeboo?f3  nieutoe  fie* 
we  ligie  feer  fouDen  berïjinDeren  en  beletten/  Detoijle  De 
Hg?  boo2f3  J^eer  ombert  een  feec  b?eeDfaem  man  toaö  /  en 
siste  toel  tot  b:eDe/  ccnö2acrjt  en  gcftoo2facmhciD  ban  De 
t«i)en  «öbertgheiD  p2eDiaen  fouDe  /  berfocfjten  Daer  toe  con- 
g!"     fent  om  metten  felben  Daec  ban  te  mogen  hanbeten. 

>nt>  Hier  op  hebben  Cy  voor  antwoord  gegeven  den  y  July, 
plbe  dat  al  waft  fo ,  dat  het  verfoek  van  Burgemeefteren  en 

Schepenen  voorft.  niet  en  fcheen  te  roeren  den  vijf 
Godshuifeni  dan  alleen  den  hoogweerdigen  Heere  den 
AertsbiiTchop  en  den  Archidiaken  van  Utrecht,  de 
welke  Heer  Huibrecht  Duif  huifen  by  eede  verplicht 
was ,  als  in  't  aennemen  van  fijn  officie  gefworen  heb- 

bende anden  niet  dan  de  oude  Roomfe  Catholijke  Re- 
lig  iq  voor  te  ftaen  en  te  leren,  de  JurifdidHe  van  de  wel- 

ke Heer  Hubrecht  al  willende  niet  en  kan  renuncierea 
ef  byde  felfde  daervan  werden  geeximeert:  do  wijle 
nochtans  de  voorfz,  Heer  Huibrecht  als  doe  anders  ver- 

keerde te  willen  predicken  en  leren ,  dan  hy  hier  voor- 
maeU  tot  Utrecht  gedaen  hadde  ,en  fonderlinge  jegens 
de  ceremoniën  en  het  oude  gebruik  van  de  Catholijke 
Roomfe  Religie,  altoos  boven  menfehen  memorien 
in  de  ftad ,  Heden  en  landen  van  Utrecht  onverbreke- 

lijk onderhouden,  waer  door  nafijnfelfs  fchrijvenen 
feggen  gefchapen  ware  groten  twift  ,  twedracht  en 
bloedftortinge  op  te  fullen  ftaen  en  na  te  volgen  >  on 
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nige  negligentie  en  oogluikinge  anders  gefchiede/r.  felif- detefuljen  redunderen,  achtervolgende  de  Unie,  tot 
haer luider  laften ,  offerende  aljehujpgen  byftantden 
Magiftraetjvoor  foveel  henmogelyk  W&  met  lijf  en 
goed  te  willen  doen ,  en  prefereren  tot  confervatie  van 
de  oude  Roomfe  Catholijke  Religie  en  eendra^chtig- heid,&c  En  was  ondertekent 

J\  €fe  anttooo2D  en  befjaegDe  Die  ban  De  jfêanfc 
2*  (traet  niet  /  Doo?  Dien  3p  ilieenDen  /  Dat  bp  alDfen1 ïjenberfocuhaDDegeacco?Decrr  geb302Dett/  DaeipDoo? 
beel  b2eDe  en  eenD2achtia[)eiD  onber  Den  bo?geren  (on* 
De  hebben  beroojfaeht  getoo?Den/obermit0Deboo?ft 
^eec  ̂ upbjecht  een  fonDerlinge  betoeeglpe  maniere 
banp?eDi6en  ober  hem  OaDDe/  enonDecoe  boweren 
f  eer  lieftallig  masf:  Dies?  niet  te  min  bleef  fjpmfobp 
oogluiftinge  p?eDi&en/Doth  Debjijie  hn  meenDe  Dat  orti 
fönent  bjilleonminofttoiftin  De  .StaDfouDe  mogen 
bomen  /  berfoebt  hP  fijn  affcïjeiD  /  füflinerenDe  bat  öp 
fnn  felbe  abjab  bebonD  /  en  niet  meer  en  motht  geip 
hpplag/  DaeromhpDe  peeren  ban  fijnen  bienfttoa$ 
beDanhenDe  /  begerenbe  Dat  (p  na  een  anDec  ̂ ienaec 
toilöen  fien/  bo?Dec  öem  felben  frelienDe  in  allege^ 
hoo?faemljeiD  onDer  haer  a\$  fijn  OberfjeiD/  nelnfi 
een  goeD  intooonDer  of  bo?ger  ioebehoo?t:  Doch  Dit 
heeft  hem  meDe  niet  mogen  gebeuren/  alDusf  i£  hp 
in  fijnen  Dienfl  gebleben/  pjeDihenDenoth  langen  tro/ 
met  h«  CbooMileeD  ober  fnn  föabbert/  Dorjinaïlp 
b?pheiD  fulbsr  ijp  meenDe  beft  te  toefen  na  't  getuig 
ban  fijne  confrientie/  fo  hpberftlaerbe/  enDattottec  (foI>;) 
tijD  toe  /  Dat  met  confent  ban  De  £>berheïD  De  beelDen 
uit  De  her  ft  e  toer  Den  genomen  en  hn  hét  C  hoor- hlceö 
acht^  mi  tn  Doo?  Dien  hpeen  fat  groten  toeloop 
ban  bolh  haDDe/  fo  en  toas  hp  nocfjDe  <©ee(teln|? 
heiD  /  nothte  De  t^oofDen  ban  De  (0erefo?meerDe  nftt 
fecr  aengenacm/  macr  toel  Den  gemenen  bolhe  en 
ooft  bele  treffelüfte  perfonen  ban  alle  qualiteir. 

3lljS  nu  De  <£ertehcrtog  |ï)athia^  aen  De  graten 
ban  utrecht  oberfanD.  0et  ronceptbanDeflellgion^-. 
b?eDe/  Daertopboo?  ban berhaelt hebben/  fobielen 
De  Difputen  Diberjes/  eentge  ban  De  üSiDDerfmap  m?en^ 
Den  bat  Die  ban  De  <0eeftelijftheiD  in  De  ïlehgionf-b?> 
De  fouDen  cpnfenteren/  Doch  Darmen  onDer;  DelianD 
foube  betogen  te  Jtrjjgen  ̂ eDicantenbanbiebanDe 
ronfeffie  banSCuSburg/  menenDe  DatbaerDe<aere*  9{tbM 
fo?meerDe  min  toenemen  fouDen/  en  De  <0eefïelijfiheiD  wtrecöt 
bp  De  felbe  meer  beitigheiDsj  en  fefterheiDis  hebben:  [««&« 
Doch  DiebanDe<ï5ee(tclühDeiD  en  bonden  't  felbe  niet  EJf raeDfaem/  perfifrcerbenbpDeume/pacifttatfgenans  ourrop 
Dere contracten/  belofte  en  eeben boren berö^elt/  en  °eeeie; 
ifibp  generale  refoiutie  ban  De  Staten  befïoten  öfcrtfeSÏS?* honnen  berdaentot  ecnigeberanDeringe  of  bermen- 
toingc  in  't  poinct  ban  De  ftelïgie  /  jijnöc  nochtans»  irt allen  anDere  poincten  te  baeben  tt  blpbenbPöcunie 

der  de  ftad ,  fteden  en  landen  van  Utrecht ,  't  welk  im.  !  en  het  berbonD  metten  generalen  j$ta^n  (o  folcmne- 
mers  op  defen  tijd ,  daer  den  vyand  fo  fterk  in  't  veld 
was,  niet  en  diende, fo  bevonden  fy 't felve ook feer 
hoogte  betreffen  de  vijf  Gods-huifen ,  als  wefendedi- 
re&eJijk  tegens  de  algemene  vrede  en  Pacificatie  van 
Gfflt,  fatisf actie  van  fijn  Excellentie  daer  op  gevelgt, 
Zijnde  pacia  de  welke  zijn  Jurk  gevtium.  qua  etiara 
muïhjluniue  hojiibus  funt  fervauda  *  den  eed  by  mijn 
Heeren  van  den  Hove ,  Schout ,  Schepenen  en  Raden, 

defer  Stad  ,  t'fampt  Gceftelijkheid ,  Ridderfchap,  Hop- luiden ,  en  gemene  borgeren  en  ingefetenen  van  U- 
trecht  dien  conformelijk  gedaen,  als  ook  jegens  de  unie 
van  de  Generale  Staten  aldaer  gepubliceert  -3  en  daer- 
omen  konnen  noch  en  behoren  fy  in 't  aengeven  van 
den  Burgemeefteren  en  Scjiepenen  voorfe  geenfins 
haer  eonfent  te  dragen  ,  maer  alfo  't  felve  fo  al  vorefis  is 
eontfarie  de  voorfx  pacificatie ,  fatisfaftie  en  unieby 
hen  allen  befworen ,  fo  vermanen  en  verfoeken  fy  feer 
ernftelijk  Schout ,  Burgemeefteren,  Schepen  en  Raden 
van  de  ftad  Utrecht  >  dat  hen  gelieven  wilde  haer  auto- 

riteit te  interponerefl  en  de  hand  daer  aen  te  houden, 
d«ter   geen  nieuwigheid  geattenteert  werde  tegens 
'j  geac  yoorü  was.  Protegerende  dat  indien  door  mr 

lp  beftooren  en  gemaeht/  en  fonDen  hare  refojutie 
ober/  aen  Der  <£ert$hertog  en  ilaDe  ban  «Staten  Doo? 
bendeere  en  iBeefrerflori^  Heermalc/  Die  De  felbe 
oberlebecbe  m  SCugufto  /  ( gclüö  oob  Die  ban  $alen* 
(hön  De  hare  meDe  al  obergeleöert  öabbeni  betoeifte 
Den  13  Derfe|ber/  in  De  Staten  «tëeneraefgeiefenitf 
getoeeft  /  fonber  Datter  Ut  op  gefeib  boerbe  /  oan  Dat* 
men  De  aDböfenbanDeauDcrcpjobïncien  bertoacfi- 
ten/  al  cermen  finale  refolutie  nemen  foube, 

3Bie  ban  ̂ enegoutoen  hebben  hare  refoiutfeober 
gefonDcn  aen  Den  <i~ ert.shcrtoo  /  maer  alfo  hp  De  felbe ophielt  tot  bat  De  anDere  aDböfen  mebe  geftomen  fouf 
Den^jn/  om  Die  Dan  in  De  generale  Staten  ober  te 
leberen/hebben  fp  Defelbe  in  ö:nh  uitgegeben,  toefenoc 
ban  Den  mljoub  aio  bolgt : 

MYn  Heeren ,  op  heden  fijn  ons  gegeven  fekere  Ier-    a bbijji 
reren  van  fijnder  Hoogheid  met  de  requeftegepre-  *an  öf 

fenteert  by  de  Proteftanten  van  de  nieuwe  jReligie, om  g^,0^, 
te  hebben  vrye  exercitie  van  dien ,  mee  ook  het  be-  negou» 
werp  van  fommige  articulendaeropgemackt,  om  op  tocn  °P 
dien  to  lerten  en  ad  vijs  daer  af  te  geven.  jfe'S?' cd 0  00  4  De<0rrcfo^ 
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Het  twaelfde  Boek. 

•«■ƒ?« 

•   De  welke  aengaende  ,  om  de  grote  fwangheid  en 

importantie  van  het  feit,  en  tegen  het  welke  alle  gelo- 
vige Chriftenen  enCatholijken  hun  behoren  tegen  te 

ftellen  ,  fonderlinge  dewelke  begeren  te  voldoen  en 

getrouw  te  blij  ven  Goden  de  menfchen  in  hunnen  eed 

en  beloften.  So  heeft  ons  gedocht  profijtig  te  wefen 

en  van  node  ulieden  te  kennen  te  geven,  onfe  intentie 

en  meininge:  De  welke  is ,  dat  wyin  geender  manie- 
reen  verftaen  of  en  willen  daer  af  horen  fpreken:  veel 

min  geven  eenige  openinge ,  ingank  of  confcnt  tot  fo- 

danige  requefte  en  articulen ,  om  de  te  feer  fchadehjke 

navolginge,  noch  ook  te  willen  diffimuleren  of  laten 

door  pafferen  het  minfte  punct  ken  .wefende  tot  achter- 
deel van  ons  heilig  oud  Catholijk  en  Apoftolijk  Gelove 

en  Religie  van  de  Roomfe  Kerke.  Protetterende  we- 
derom voor  God  en  de  menfchen ,  met  de  hulpe  van 

fijne  Goddelijke  goedheid.dat  wy  die  willen  houden  en 
voorftaenook  totter  dood  toe,  en  tot  der  felver  einde 

employeren  lijf  en  goed,  leven  eneere,  en  al  dat  ons 
God  verleent  heeft,en  indien  refpecte  te  volbrengen  en 

te  voldoen 't  gene  dat  wydaer  infchuldig  fijn,  alwaert 
ookalfodatallede  wereld  hun  daer  wilden  aftrecken, 

en  hun  felve  vergetende  fo  grotelijk ontgaen.  Wetende 

en  wel  bekennende  hoe  grotelijk  dat  importeert  tot  on- 

fe faligheid,  en  dat  lijdende  en  toelatende  het  minfte 

punct,  foude  breffe  genoeg  wefen,  om  niet  alleen  te 
renverferen  alle  orden  van  J  uftitie  en  Politie(gelij  kmen 

dat  by  der  daet  in  fommige  plaetfen  genoeg  gefien 
heeft)  maerook  om  te  enerveren  ,  onder  devoetete 

brengen  en  gehelijk  te  bederven  ons  voorfz  heilig  Ge- 

love en  Religie,  wefende  die  in  fommige  plaetfen  ai- 

rede fo  jammerlijk  te  kort  gedaen,  ons  cauferendeon- 
fprekelijke  droefheid  en  benautheid,  ja  wefende  tot 

onfer  eeuwiger  fchande  en  blame  en  tot  een  irreparabe- 
le  fchandael ,  infamie ,  en  achterdeel  van  alle  defe  Ne- derlanden. 

En  hoe  wel  dit  fondement  behoort  genoeg  te  wefen 

vooralle  redenen  ;  fo  ift  ook  datmen  nieten  kanlo- 

chenen,  dat  door  de  Pacificatie  van  Gentin  't  derde 
en  vierde  artieul  het  pund  van  de  heilige  Catholij- 

ke  Apoftolijke  Roomfe  Religie  is  expreffelijk  eno- 
pentlijk  gehouden  in  fijn  geheel  voor  de  Provinciën 
van  hcrwaers-over ,  met  fekere  en  fterke  hope ,  ja 

mee  klare  belofteniflè  fekerlijk  gedaen ,  dat  als  den  vy- 

and  foude  verjaegt  wefen ,  en  dat  de  faken  van  de  lan- 
de (ouden  gefteld  fijninrufte,  dat  de  felve  heilige  Re- 

lige ,  door  de  vergaderinge  van  de  Generale  Staten ,  die 
dan  foude  moeten  gehouden  worden ,  foude  wederom 

beveftigt  en  in  't  geheel  ingebrocht  worden ,  in  de  Pro- 
vinciën van  Holland  en  Zeeland  en  de  mede  geallieer- 

de ,  of  immers  ten  minften  dat  daer  foude  ordre  gefteld 

•worden ,  aengaende  het  feiten  de  exercitie  van  de  Re- 
ligie. So  veel  te  min  behoortmen  te  verdragen  of  toe 

te  laten,dat  herwaers-over  iet  foude  gefchieden  tot  ach- 
terdeel van  de  felve  Religie. 

Het  is  ook  certein  en  niemand  en  kant  lochenen,  dat 

by  het  eeuwig  Edict  gemaekt  tot  weder  beveftingeen 
verfterkingevan  de  voorfz  Pacificatie  van  Gent,  in 

't  elfde  artikel,  wy  al  te  famen  hebben  belooft  en  gefwo- 
ren  op  onfe  confcientie,trouwe  en  eerc  voor  God  en  de 
menfchen.teonderhouden  en  te  befchermen  ons  voorfz 
heilig  Gelove  en  Religie  in  als  en  gehelijk:  het  welke 
fijn  Aden  openbaerlijk  bekent,geprent,gepubliceert  in 
alleplaetfen  vanjuftitie,en  de  gehele  werelt  over ftroit. 

Daer  en  boven  moetmen  gedachtig  fijn  dat  de  Sta- 
ten Generael  na  hunne  gehele  vergaderinge  en  unie 

van  de  17  Landen,  hebben  namaels  de  felve  proteftatie 
gedaen  door  vele  en  diverfe  brieven  ,  die  fy  gefchrevcn 
hebben , fo  aen  onfe  Coninklijke  Maj.als  aende  Kei- 
fer ,  aen  de  Coningen  van  Vrankrijk  en  van  Portugael, 
aendeConinginnende  Moeder  van  Vrankrijk  en  van 
Engeland ,  aen  de  Hertogen  van  Savoye ,  van  Loreine, 
van  Cleve ,  van  Guife ,  en  finalijk  aen  alle  Princen  en 

Potentaten  by  naeft  van  allede  Chriftenheid.  d'Welk 
verbalijk,  fo  in  volle  vergaderinge  van  de  Generale  Sta- 

ten, als  in 't  particulier  dikmaels  verhaelt  en  vernieut 
is ,  en  dat  mede  in  de  tegenwoordigheid  van  de  Legaet, 
gefonden  wefende  van  onfen  heiligen  Vader  den  Paus. 

Alle  welke  verbondinge ,  brieven  en  proteftatie ,  en 
mogen  noch  en  ift  ook  niet  geoorloft  te  niet  te  doen,  te 
herroepen  of  te  veranderen ,  ten  fy  dat  wy  willen  ge- 

houden worden  voor  meinedige,  en  van  eenyegelijk 

geacht  als  het  infaemfte  volk  des  werelds. 
En  of  ware  dat  de  gealieneerde  en  afgeweken  van 

ons  heilig  Gelove  en  Religie,  fonderlinge  die  van  Hol- 
land en  Zeeland,  wilden  voor  niet  houden  en  van 

geender  waerde  de  voorfchreven  refcriptien  en  prote- 
itatien,  en  ook  het  voorfchreven  eeuwig  Edict  op  de 
beveftinge  van  dien,  als  daer  in  niet  geconfenteert  heb- 

bende ( de  welk  fy  nochtans  niet  en  fouden  konnen  ge- 
heel goed  doen  )  moeten  nochtans  door  rechte  redenen 

gedogen  dat  de  1 5  Landen  van  't  beginfel  met  malkan- derenvereenigt,  (hebbende met  eendrachtig  confent 
en  overkominge  voortgegaen  in  alle  hun  afFairen  en  fa- 

ken )  hun  woord  houden ,  en  hunnen  eed  bewaren. 
Aengefiendat  fy  felve  fonaerftelijk  willen  in  het  hun- 

ne blij  ven  en  houden  ;  fodatter  tot  nu  toe  geen  Gee- 
ftelijk  periöon  bekent  als  fodanig  ,  en  heeft  in  hun 
quartier  verfekert  geweeft  noch  fonderperij kei.  Niet 
tegenftaende  nochtans  alle  de  ver  binten  iflen»  allian- 
cien ,  en  Unien  over  beide  fijden  gefloten. 

Daer  is  nochtans  fo  veel  af  dat  fy  hun  niet  en  konnen 
excuferen  ,  van  te  hebben  geconfenteert ,  gefworen  en  : 
getekentde  Unie  namaels  fofolemaelijk  gemaekt  en 
beveftigt  door  de  Generale  Staten ,  en  noch  veel  min 
de  verklaringeen  ratificatie  van  dien,  gemaekt  en  uit- 

gegeven tot  hunliedervertbek,  by  de  welke  niet  alleen  ■ 
het  felve  punct  van  de  Religie  en  is  voor  al  en  principa-  . 
lijk  voorgehouden  en  geconfirmeertcn  beveftigt,maer 
ook  alle  Gceftelijke  en  Catholijke  verfekert  en  be- 
waert. 

En  niet  alleen  en  is  in  defe  Acten  particulier  het 
.voorfz  punct  vande  Religie  altoos  uitgefteken  geweeft* 
en  geprotefteert  dat  altoos  geheel,fterk,en  onverandere 
fal  blijven  ,  maer  ook  de  Generale  Scaten  in  allen  hun* 
nen  proceduren  hebben  dit  felve  gemeintineert  en  on- 
brekelij  k  willen  houden.  Ja  dat  meer  is  op  dit  poinct  en 
fundament  fijn  fy  gekomen  in  tractaet  van  accoort  en  : 
eendrachtigheid. 

Ja  felve  mijn  Heer  de  Piïnce  van  Orangie  in  fijn  eer- 
fte  inkomfte  herwaers-over ,  heeft  met  groter  folemni- 
teitenuit  goede  neerfte  belooft  en  gefworen,  fowel 
voor  hem  felve,als  voor  de  voorfz  van  Holland  en  Zee-i 
land,  dat  navolgende  de  voorfz  Pacificatie  van  Gent 
(om  te  gebruiken  de  felve  woorden)  fy-lieden  nieten 
fouden  gedogen  noch  verdragen,  datter  in  eenige  ma- 

niere foude  iet  geattenteert  of  voorgefteld  worden  te- 
gen de  gemeinerufte,  en  merkelijk  tegen  de  Catholij- 

ke Roomfe  Religie ,  en  de  exercitie  van  dien.  Ja  dat  fy 
fouden  helpen  kaftyen  en  ftraflfen  ,  alle  de  gene  die  fou- 

den willen  door  eenig  fchandaleus  werk  of  publijke 
aenflagen  in  eenige  manieren  beroeren  de  gemeine 

ftilligheid  en  ruftc.  d'Welk  al  is  blijkende  by  Acten  on- 
dertekent by  fijnder  hand ,  conform  d'intentien  die  de 

Staten  alcoos  gehad  hebben,dat{e  nimmermeer  en  fou- 
den toelaten  of  gedogen  eenige  andere  exercitie  van 

Religie  in  de  Landen  van  herwaers-over. Daer  en  boven  mijn  Heerede  Eertshertog  Mathiai 
in  fijnder  ontfangeniffe  tot  het  gouvernement,  heeft 
ifolemnelijk  gefworen  te  mainteneren  en  te  befcher- 

men in  de  landen  van  herwaers-over  de  voorfz  Religie 
en  d'exercitie  van  dien.  En  dat  de  Pacificatie  van  Gent 
fal  onderhouden  worden  in  alle  haer  puncten  en  arti- 

culen, fonder  in  eenige  manieren  die  te  mogen  over- 
treden of  violeren ,  onder  wat  pretext  en  couleur  dat 

foude  mogen  wefen. 
Heeft  ook 't  felve  mijn  Heerede  Prince  vanOran- 

gien  belooft  en  gefworen ,  aenvaerdende  den  ftaet  vaa 
Luitenant  Generael.  Dewelke  fijn  al  Acten  diemen 
niet  en  kan  lochenen,  om  dat  fy  gefonden  fijn  aen  alle 

particuliere  fteden  in  defe  Provinciën ,  en  de  copie  van 
die  in  't  Latfjn  en  Francoys  over  al  gefpreit.    * 

En  noch ,  niet  tegenftaende  fo  vele  en  diverfe  eeden 
en  beloften  te  verdragenen  toe  te  laten  (iftdatmenfe 

nietterftondcu  wederftaen  vervvorpe )  fulke  nieuwig- 

heden en  veranderinge ,  is,  omdewaerheidtefeggen, 
een 
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een  fue  niet  verdragehjk  nochpafTeerlijk.  Infgelijxis  i  ÖCbm/BocbatfplUIticnDentlÓCdijïi.ötoawntttOlCfïe het  onverdragelijk  dat  die  van  Holland  en  Zeeland  f  renbeenbe  mibbclcn  benemcnbe/  ban  in  ruft Clt flil- 
pretendcren  en  willen  hebben  vois  in  'tCapittel,  op  I  ÏJCIÖ  ÖC  ftofl  bOO?  Dun  Cï\  IjumiC  familie  tC  toinncn/ 
't  debat  van  dit  feit,  om  alfo  te  confunderen  onfepar-  |  boenbc  ben  fclbctl  intcrblCtlC  ban  Ijarc  toinbelCtUC  0*  ct 
tic.  Dewelke  ter  contrarie  gedenkende  vanden  gro-  i  penen/ Onber  p?Ctcrt  bat  f'Plutben  fouben  tocigcren  ben  " tenfwaren  laft,  die  wyhun  vanden  hals  afgenomen  |  ecb  te bOCUÜI  fülhcr  f02t\K aio  atlberc  burgers  •  toacr  <c en  de  weldaetdiefy  van  onsontfangen  hebben  door  de  ,  Op  t)p  rijpcJijfe  gelet  f)ClïDcntie/CH  acnaefictl  ÖC  ftlbC  lut=  <e 
Pacificatie,  tot  onfer  achterdeel,  gelijk  eenygciijk  wel  j  ben  p?cfenteren  alle  laflen  in  bc  rcbelnbbeib  tcb?agen  « 
fiet,  behoorden  hun  hier  af  wel  te  deporteren.  En  om  |  neffen0anbercbO?gercn/  OOfl  tn  't  feit  batl  toapenen/  cC bat  Oen  meeft  mobeert  te  boen/boet  fulftcn  beboir  t'ba* cC 

ren  hoflen  /  alggplieben  of  ben  oenen  bit  beg  laft  futen ec 
mogen  ïjebben  tn  alberrebelijufjetb  en  billiftbeib  bebin* " 
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nietgenoteert  te  worden  van  grote  ondankbaerheid ,  te 
meer  om  te  voldoen  hunnen  eed,  behoorden  wel  te 
prefen  teren  en  te  geven  alle  hulpeen  byfland  om  te  be- 

dwingen, reprimeren  en  te  caftyen  alle  lödanige  ey- 
gen  willige  en  beroerders  vande  gemeine  rulle,  ift  dat  ly 
willen,  fo  het  gefeid  is,  hunquijten  ennietfehijnente 
fijn  van  de  fel ve  factie.  Waer  op  dat  fy  behoren  wel  te 
letten  en  grotelijx  teconfidereren. 

En  'c  fwaerfte  boven  al ,  ift  dat  indien  fy  en  wy  con- 
fenteren  en  toelaten  een  fake  fo  onredelijk  quaed  en 

)  ongoddelijk,  fo  fullen  wy  met  geen  beter  middel  of  fa- 
ke des  werelds  approberen ,  waer  maken ,  en  metter 

daet  volbrengen ,  de  Prophetie  die  fo  langen  tijd  te  vo- 
ren is  gepropheteert  en  uitgefproken  door  de  Secre  taris 

Efcovedo  en  alfo  plaetfe  geven  het  vals  rapport  van  on- 
fen  geraeinen  vyand ,  en  fijn  faken  goed  en  waerachtig 

maken.  De  welke  onder  'tfelve  pretext  en  dexel  van 
de  nieuwe  Religie,  heeft  gediffameert  engeblameert 
over  al  de  wereld  ons  Nederland  als  al  te  famen  ketters, 
verraders  en  rebellen  tegen  God  en  onfen  Princecn 
Heere. 

En  alfocondemneren  en  quaed  maken  onfe  goede 
caufeen  debefchermenifTe,  en  die  beroven  en  ontne- 

men haer  gerechtigheid,  het  welke  ons  foude  behoren 
met  alle  rechte ,  ons  herte  tedoorfnijden  en  ons  te  doen 
berften  van  quaedheid. 

Al  't  welke  door  officie  van  goede  liefhebbers  der 
glorie  en  ecre  Gods ,  en  ter  befchermeniffe  van  ons 
voorfz  heilig  Gelove  en  Religie,  wy  ulieden  hebben 
wel  willen  communiceren  en  prefenteren,  hebbende 
grote  hope ,  dat  gylieden  altefamen  meer  aendachtelijk 
fult  confïdereren ,  hoe  grotelij k  dat  wy  hier  in  verbon- 

den fijn ,  dan  dat  gy  fult  letten  op  hun  voorftellen,  drei- 
gementen en  aenflagen  ter  contrarien  het  welke  wy 

hertelijk  van  u  lieden  begeren,  biddende  hier  mede  den 
Heere  God  onfen  Schepper  u  lieden  te  geven. 

Mijn  Heeren,  het  geheel  volbrengen  van  ulieden 
Godvruchtige  begeerten.  Ons  hier  mede  aenulieder 
goede  gratie  hertelijk  recommanderende.  Uit  Bergen 
Henegouden  18  July  1578.  So  onderfchreven.  De 
al  uwen  goedwillige  vrienden  tot  uwer  dienft  bereet, 
de  Hoofden  en  Gedeputeerde  van  de  Staten  van  Hene- 

gou. En  onder.  Ter  ordonnantie  van  de  voorfeide 
Heeren ,  ondertekent 

Ca  RL  IER. 

f\  rntient  bcfen  tijD /  tffer  gueflte  geballot  binnen 
^  bcflebebaniRiöbclüurain^eelanb/  fp?uitenbc 
uitfahcbanccnigc  ©oopfgefinbe/  oetoclhc  benbo?* 
gcr  ecb  niet  en begeerben te  boen/  notfj  oohtctoahen 
met  toapenen  toacr  0002  men  Uen  berboob  ecnige  ütir 
gcr  ncringe  te  boen  /  en  nare  toinfeelen  gefloten  te  bou* 
ben.  &v  hebben  ben  aen  bc  jjBagiflraet  geabb2effeert/ 
berfoehenbe  te  mogen  bare  confeicntien  b?p  beleben/ 
en  ontfïagen  te  toefen  ban  be  boo?f5  ecb  /  en  ooft  mebe 
ban  üc  toaebten  /  p?efentcrcnbe  alle  febattingen  te  be* 
talen :  ooft  batfe  een  toaher  in  be  plaetfe  fouben  mogen 
(lellen  /  alft  Denluiben  beurtc  ban  toahen  foubc  toefen/ 
banen  bebbengeen  geboo?  gch tegen:  toaeromfptot 
Sinttoerpen  aen  ben  J3ainte  ban  <ötangien  getogen 
fnn/  enaenbenfeiben  bcrfotbtb?ieben  banfabeuren 
rctommanbatic  acnbenboo2f5Jjiaagïfiraet/  tcnein* 
be  om  b?pelijh  enfonbet  bebtoanh  baer  ïïeligiete  mo- 

gen oeffenen  /  in  boegen  f?  alttjbg  gebaen  Dabben/  p?e* 
fenterenbe  altf  bo?en.  ©e  g2incc  ban  Orangien  beeft 
ben  zSiungulp  1578.  aen  be  jBagiflraet  ban  fflifc 
bclburg  geftlpebcn  tneffettebit  nabolaenbe:  batfe* 
Rerebuifïmbcntoefenbe  (fomenfeib)  ©oopfgefmbc/ 
Demhlacglij&tot  biberfe  reifen  te  Rennen  Dabben  gc^ 

ben  te  bcDo?en:fo  boebt  Ijem  bat  fpluiben  fcet  groot  on* 
gel  ijh  Dabben/be  felbe  niet  te  laten  tn  b?ebcn  en  fl  Wjeib  « 
leben/  na  'tgemoet  ïjaerber  confeientien  /  bolgenbe  « 
b'acte  bte  Dn  Denluiben  /  met  abbijö  ban  ben  «Bouber» <e neuren  itabcn/  ecrtijbjef  betleent  ïjabbe/  toaeraffp IC 
feiben  öenluiben  betontnge  gebaen  te  Ijebbem  €ne*  « 
bentoelbetoijle  Dr»  bernam/  bat  fpluiben  tot  bietjjb  " 
toe  baet  op  niet  en  Dabben  toillen  lenen/  noebte  ooft  op  " 
fijne  boojgaenbe  biieben/  fo  toa$  fjp  benobigt  /  befe " 
boo?  b'leften  te  fcrj2ijben/  bp  be  toelhe  fjp  opentlijb  ber* tc 
felaerbe.  *Dat  ftet  Denluiben  niet  toe  en  flonb/  in  't  pat* " 
ticulier  fien  te  beftommeren  met  pcmanbtf  r  onfeientie/ cc 
eben  betre  batternietgeïjanbelt  nocl)  gebaen  en  toer* <e 
be/batfopemanbiS  fcbanbale  foube  mogen  gerciften/ cc 
intoelnen  geballebp  niemanb  enbegcerbe  aenteficn cc 
ofte  lijben/ en  berljalbenfo  bebal  en  02bonneerbe bp  " 
Denlmben/  toelerp^cffelijluebefifleren  boo2berö  ben cc 
boo:f3  luiben  /  «Doopfgeftnbc  tocfenbc  /  te  molefleren/ <c 
of  beletten  fjaren  hoopfjanbel  en  ïjanbtoerft  te  boen/" 
om  boo?  totjf  en  üinberen  ben  bofi  te  toinnen  /  latenbe " 
be  felbe  fjare  toinbeien  openen  en  toerfcen  /  aljS  fp  boo?* " 
tijbjJ gebaen  Oebben/  tenmhiflen  tottertijb  toe/  bat u 
bpbegeneraliteit/  ( bien 't  felbe  fiaet  te  boen)  anber* <c 
fin0  geo?bonnecrt  foube  toetben/  en  baerom  ( (tib  bP ) " 
toatljtu  luiben  banöier  tegen^/  enb^acte  Denluiben (C 
berleent  kt  te  attenteren/  of  eentge  boeten  ter  taufe  atë tc 
boben  /  af  te  nemen  /  rnitg  bat  bp  Denluiben  niet  geat- " 
tenteert  en  ̂ /  't  gunt  tot  fcljanbael  ban  pemanben tc 
foube  mogen  tenberen  /  en  bat  fp  alle  beDoo?lnbe  laften <c 
neffenss  anbere  fullen  b?agen  /  $c»  « 

TM  befen  ttjb  ftregen  be  Staten  groot  bolft  bp  ben  an^ 
Aberen  /  fp  Dabben  nu  ooft  gecontrafteert  metten  $|er ? tog  ban  Sülcncon  /  bk  fyn  bolfe  bafl  mebe  op  be  fron* 
tieren  b2acDt/  fobat  DetficD  liet  aenfien/  batfe  ©on 
3an  Daefl  met  alle  fijne  ̂ panjaerben  fouben  ten  lan* 
ben  uit  flaen/  en  ©on  gian  fcDeen  felfef  Dalf  miftroftig 
tc  toefen/  enljabbe  geen  Dope  ietboo?nemelür  meec 
uitteriebten/  fomenuit  ecnigcgeirttercipicerbcb?ie* 
benbonbemerhen/  DabbeDcm  00b  begeben  met  fijn 
bolb  omtrent  een  mijle  ban  karnen/  altoaerbPDem 
bcfcbanfl  babbe  met  fijn  leger  /  en  boo2toaer  be  fa? 
benfcDenen  gebcei  boo?  bcïainu  mettc  Staten  te  lo- 
pen  /  toant  belmlben  bat  bet  Dein  liet  aenfien  bat? 
men  Dier  tc  Jlanben  Daefl  meeiler  foube  too?ben  /  fo    ©00?^ 
begonnen  oob  te  benhen  om  ben  Coninft  ban^pan*  Jïao°m 
gien  felfief  op  fijne  buflen  bc  oo?Ioqc  te  toater  aen  te  JKïi 
boen/  en  bpfonber  om  tegenjef  tegaen  be  blote  ban  ittem» 
gjnbten.  ©ittoerbefeergeb2ebenbn2!onbDeer3©ii*  $m 
Iemban25loi0  gcfeib  (^refTong/  ituttenant  28bmi*  JJg'S rael  ban  ben  $2inee  ban  ©rangien  ober  ̂ eelanb.  ftmban 

©efe  Dabbe  ben  $?inte  ban  (Drangicn  aengebient/  ̂ Pan' 
batbp  albien  men  bem  tommifTie  toilbe  gebcn/  DP  teb"?J" buitm  ber  &taten  boflen  Doopten  tetoege  teb?engen 

een  bloot  ban  z't  fcDepen  /  elb  groot  ban  80  la* 
flenen  nietminber/  en  op  elb  ftbipntet  mtnnljö  80 
gocbe  bootf-gefcllen  of  ftDeepö  perfoncn  of  eetertf/ 
en  bie  ban  alö  boo2fien  ban  gefcliut/  amonitte/  p2o- 
bianb  en  allefunen  toebe()02cn  boo?  feö  maenben/ 
nutiSbatbc  Staten  baetbp  boegen  fouben  fe^jatD? 
ten  /  toegerufl  en  gcp20bibeert  alö  na  bcD02en  en  eifrb 
ban  be  felbe  jaebten/  en  bat  boben  bien  tot  bofte 
banbe  Staten  en  banbe  3ianben/  op  te  felbe  febe* 
pen  fouben  gcleit  toerben  1 500  goebc  $cberlanbfe 

folbaten  /  onbet'tbebel  ban  un  Dooft  ban  guali* 
teit en  aenfien/  Dct  toarebe  toelgcbo?ene  o5?abeban 

^obenlo/ 
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tüoöento/  öf^ittanbjef  anberèb&tt  gelijke  (juaïtteof 
aenfïen/  en  mitg  bat  ban  gelijke  bc  felbe  folbaten/ 

tot  ftofte  banben  lanbe  bcrfo?gt  en  berfienfouben  too?- 
ben  ban  amomttc  en  bictualie  /  be  boojfcfj?eben  €rcf* 
long  bojberbe  befe  fabc  feec  ernfïeltjfeen  /  en  bjaebt 

4oas*  öc  relbc  f0  beice/bat  öe  $jincc  ban  «©cangien  bit  torn* 
'"  mtmiceecbe  in  be  bergaberinge  ban  be  Staten  <0cnc* 

rael/  bie  baer  in  ook  confentcerben/  mitg  bat  be  €gui= 
pagiebanbc  boo2f3  fcficpen/  foubegefeïneben  buiten 
Koffen  en  onberminbert  be  gemene  mibbdenber  booi- 
fcfjjeben  generale  Staten/  fuïx  bat  be  p?inr e  ban  <&- 

cammiu  tanoim  commiffte  gaf  aenben  booanoemben  gonb* 
fcfitow  8«r  3©iUem  ban  (Cceflong/  in  bate  ben  ?  S«lP  *  ï7*. 
Je  mogen  baer  &p  l)t»  Dcm  confenteecbe  en  bebel  gaf/  om  met  ce* 
*wve*  nige  fïeben  en  particuliere  perfonen  te  Danbelen  en 
Sn»  °  tracteren  /  tert  einbe  om  \jc  boojf3  eguipagicn  /  en  be; 
aten  /     fcjjabingcn  te  toege  te  brengen  /  mit$  bat  aleer  in  bc  fa* 
tuiten    %t  gefjeei  gcrefolbeert  foube  fijn  /  Ijp  ban  ailetf  gebou* 
ïïeu    ben  foube  toefen  fi)n  €rrellcntie  teabberteren.  tDefe 
't  3tant>.  commiffie  Urns  gegeben  binnen  Hnttócrpen  /  onberte- 

«ent  Gutllcm  de  Naffau ,  en  befegelt  niet  fijn  €rc.  op* 
geb?ufet  3egel  /  lager  flonb  öp  bebde  fiintar  €rcell.  en 
toag  onbcctcHcnt:  De  B-mdimom.  ï|iet  op  beeft  be 
boo2fcfi?eben (Creflong fo bele  gebefoigneert /bat met 
Kennifle  ban  fijn  €rcellentiebit  nabolgenbe  contract 
tjsgemaeht/  bp  bc  gene  bïe  befe  uitrebingc  fouben 
boen, 

2tccao:t  "VTAdemael  alle  goede  liefhebbers  van 't  Vaderland, 
oetnaeht  XM  mitf£aders  van  de  geruftheïd  ,  gerechtigheid  en 

welvaert  van  dien ,  toeftaet  te  foeken  by  alle  wegen  en 

middelen,  denvyanden  van 't  felve  Vaderlandenvan 
de  gemene  rufte  te  befchadigen  en  te  krenken  aen  allen 

oorten,  ter  Zee  en  te  Lande,  daer  't  felve  eenigfins 
doenlijk  is,  dat  by  fommige  vromen  en  der  Landen 
liefhebbers  ter  Zee  ervaren  en  der  zeelage  en  kuften 

rpittpa* 
gieie toen  tot 
Itoften 
tianee' 
nige  lïe> 
öcn  en 

ffrrepre'  ten  Weftcn  bekent,  onder  anderen  geopent  en  voor 
foucn.     gewent  is  geweeft  ,  van  eenige  ftatelijke  Armee  van 

fchepen  in  goeden  getale  en  ordre  ter  Zee  uit  te  ruften, 
om  totafbrekderSpanjaerdcnte  befoekendeSpaenfe 

kuften, en  byfonderjegenstegaendevlootvan  Indien, 
endefelve  (metGodes  hulpe)  te  mogen  overkomen 

enafworpen,  waer  door  niet  alleenlijk  de  Conink  van 

Spangien  voor  een  groot  ;deel  gebloot ,  en  verfteken 

foude  fijn  van  een  middel  van  't  vaedfel  en  onderhoud 
desoorlogs  enkrijgs  op  defe Nederlanden,  maerook 
vaftelijkte  verhopen  en  te  verwachten  foude  fijn  ,  dat 

fijne  Majefteit  en  den  SpaenfenRaed,  doordefwarig- 
heden  en  laften  die  hen  door  alfulk  een  Armee  en  aen- 

flagen  foude  mogen  opkomen,  fo  ter  oorfake  van  de 

grote  onkoften  tot  wederftant  der  felver,  en  befcher- 
mingevandeSpacnfe  kuften  te  doen  ,  als  van  de  ver- 

hinderinge  van  den  handel  en  trafhjque  aldaer,'t  aenge- 
wende  geweld  op  de  Nederlanden  foude  moeten  ver- 

minderen ,  of  waerfchijnlijk  van  't  bofe  voornemen  des 
bloedden  krijgs  op  de  Nederlanden  moeten  verande- 

ren of  ophouden.  So  ift,  dat  na  voorgaende  bericht 

van  de  goede  meninge  defen  aengaende  van  fijne  Prin- 

celijkeExcell.  by  ons  onderfch reven  t'famen  en  elx  in 
den  fijnen,  aengemerkt  en  overwogen  fijndedehoog- 
wichtigheid  der  voorfz  fake,  daer  beneffens  de  grote 
boven  matige  on  koften,  dewelke  de  Landen  enNe- 
derlandfc  Provinciën  jegenwoordelijk  hebben  tegel- 

den en  te  dragen,  totten  onderhoud  van  fo  groten  getal 
van  ruiters  en  knechten  te  Lande,  met  het  gunt  daer 
aenklevende ,  ook  van  de  amunitien  en  anders  ter  oor- 

loge en  befcherminge  der  Landen  dienende  is,  in  der 
voegen  dat  meer  dan  allede  gemene  middelen  van  de 

contributien  en  omÜagen  daer  toe  van  node  fijn  be- 
keert en  opgebrocht  te  worden ,  fonder  dat  totte  voor- 

gewende fcheeps-ruftinge  daer  uit  eenige  fomme  van 

penningen  getogen  of  gevonden  foude  mogen  wor- 
den. Wy  willende  uit  oprechter  devotie  en  liefde  tot 

onfen  gemenen  Vaderland  en  gemene  ingefetenen  var, 
dien,  en  om  ons  tegen  denfelvente  quijtennadefub- 
ftantieen  middel  onsen  elk  van  ons  God  Almachtig 
verleent ,  en  voor  fo  veel  in  ons  is  alfulken  fake ,  totaf- 
brek  en  krenkinge  der  Spanjaerden,  en  vyandendcr 

Nederlanden  helpen  vorderen, hebben  bewilligt  fin  be- 
looft ,  bewilligen  en  beloven  mitfdefen  de  voorfz  fche- 

pen van  oorlog  buiten  koften  vande  lande,totte  voorfz 

voorgewende  reife  en  aenflag,  t'onfen  periculeuitte 
ruften ,  doende  de  felve  toeruftinge  van  fuiken  fchip  of  *    •*? 
fchepen,  of  daer  toe  contribuerende  en  verftreckende 
liberalijk  of  op  hope  van  rembourfemente  in  tijdeen 
wijlen  ,  fo  veel  gelds  als  by  ondertekeninge  van  een 
yegelijk  van  ons  hier  na  verklaerten  aengetekent  ftaet. 
Op  Conditien  ,  te  weten :  dat  de  voorfchreven  fche- 

pen gevonden  fullen  fijn ,  ten  minften  tot  28  in  geta- 
le, elk  groot  van  80  laften  en  niet  minder,  maerwel 

meerder ,  ten  gelieve  van  de  uitreders  hebbende  elk 
fchip  op  goede  boots  of  fcheepsvolk ,  niet  min  dan  80 
peHonen  of  eters  onder  eed  en  befoldinge,  12  gote- 

lingen of  metalen  ftucken  ,  'tminfte  fchietende  tien 
of  acht  pontyfers,  daer  toe  behoorlijke  voorraetvan 
amunitien  en  victualie  voor  (és  maenden,  daer  op  voor 

't  uitfeilen  alle  de  fchepen  gemonftert  fullen  worden,en 
gefteld onder  een  Admiraliteiten  bevel  varrfijne Ex- 

cellentie Generale  Luitenant  ter  Zee,  Jonkheer  Wil- 

lem van  Trefiong :  dat  boven  't  voorfchreven  getal  van 
de  felye  fchepen  en  onder  de  lèlve  Admiraliteit ,  by  den 
Staten  en  totkofte  van  den  Lande,  daerby  gedaenen 
gevolgt  fullen  warden  ,  fes  bequame  Jachten  geruft  na 
behoren,  eneifch  van  de  felve  Jachten  :  dat  van  gelij- 

ken totkofte  van  de  Staten  en  Generale  Landen  op  te 
felve  fchepen  geleid  en  totte  voorfchreven  reife  ge- 

bruikt, befoldeten  onderhouden  fullen  worden,  1? 
often  weinigften  1200  Nederlandfe  foldaten  ,  onder 
regimente  en  bevel  van  den  Edelen  en  welgeboren 
Grave  van  Hohenlo,  of  yemant  anders  van  gelijke  qua* 
litéen  aenfien,  ten  goeddunken  van  fijne  Princelijke 
Excellentie:  hier  by  gevoegt  dat  de  voorfchreven  fol- 

daten mede  totkofte  van  de  gemene  Landen  verfocht 
en  voorfien  fullen  worden  van  amunitie  en  victualie 

als  boven.  Item  indien  ter  Zee  op  te  voorfchreven  In- 
dife  vlote  of  van  andere  Spaenfe  fchepen  enkoopman- 
fchappe ,  of  ook  te  Lande  by  eenige  Landgange  ee- 

nige prijfe  overkomen  of  iet  verovert  mocht  worden, 
dat  alle,  't  felve  fal  wefen  en  blijven  vrytot  behoef  en 
profijt  van  de  voorfchreven  uirgerufte  fchepen  ,  na 

advenant  vande  grote  en 't  fcheepsvolk  van  elk  fchip, 
fonder  aen  yemand  daer  af  voor  eenig  part  of  deel  te 
verantwoorden ,  mits  dat  de  voorfchreven  foldaten 
fullen  genieten,  foveel  als  de  bootsgefellen  in  fbudye 
zijnde,  daer  af  hooft  voor  hooft  gewoonlijk  zijn  te 
genieten.  Behoudelijk  dat  de  Overigheid  vooral,  en 

daernad'Amptendaerin  werden  verkent  als  behoor- 
lijk en  gebruikelijk  is.  Onder  alle  defelfde  conditien 

ons  verbindende  en  verplichtende  by  trou ,  eere  en 

vromigheid  aen  fijne  Princelijke  Excellentie ,  en  d'een 
den  anderen  reciprokelijk ,  de  voorfchreven  onfebe- 
williginge  en  belofte,  volgende  onfe  onderfchrijvin- 
ge  en 't  gunt  by  elk  van  ons  aengetekent  zy,  wel  en 
getrouwelijke  binnen  alfulken  tijd ,  als  daer  toe  by 
ons  of  't  merendeel  van  dien  geadvifeert  en  beftemt 
fal  worden  te  voldoen ,  op  fchelmfchelt  of  peine  van 
infamie.  En  des  niet  te  min ,  de  belofte  van  een  yege- 

lijk verhaelt  te  mogen  worden  aen  zijn  perfoon  en 
goederen  tot  allen  plaetfen,  metter  daeden  de  gereet- 
fte  executie  of  uitwinninge ,  die  men  daer  aen  fal  kon- 
nen  of  eenigfins  mogen  gebruiken ,  ook  buiten  forme 
van  rechten ,  daer  af  wy  tot  meerder  vaftigheid  voor 
fo  vele  des  nood  zy ,  mitfgaders  van  allen  exceptien 
en  weten,  ter  contrarien  hebben  gerenuncieert  en 

renuntieren  by  defen.  T'oorkonden  defen  onderge- 
fchreven  den  eerften  Augufti  en  andere  navolgen- 

de dagen  des  felfs  of  volgende  maends,  nader  by  der 
ondertekeninge  uitgedrukt,  Anno  1578.  Byons. 

Maler  ïKfe  aengerjeben  fafie  /  be  toeïfee  op  een 
goeben  boet  geb?ac&t  toasf/  en  baer  goebe  fjo* 

pe  op  geftelb  toerbe  om  toat  goebjef  uit  te  bertoacb* 
ten/  bleef  ten  leften  alleg  acuter  toegen/  boo?  bc  in* 
toenbige  ttoïften  en  febeibinge  bec  #?obincicn/ 
baer  ban  top  w  gMgwber  Pïaetfe  fullen  bert)* 
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«Efeab*  5lan  ban  jftafl&a  «öoubcmeur  ban  <3el- 
öcrlanb  /  bm$  be  <0erefo?meerue  Heligie  fecc  tocae- 
üacn/  enfocfjt  op  alle  manieren  oefdbc  te  b02ücrcn 
onbec  5ün  «Oouber  nemem  /  öor tl  alfo  net  niet  en  ïionüe 
gefefjieöen  bolgenbe  öc  pacificatie  ban  <8ent  /  fo  beeft 
Iinnocljtan.oi  om  De  felbefo  bclete  boderen  al0  Doen- 
lijn  masaP/  onöer  berfcöeioen  Daenöelen  een  $2Cöicant 
rjco:öonnecrt/  bic  onoeroe  foIDaten  pjeöintcn/  baer 
ban  boderen  en  intooonberen  ban  be  ̂ teDen  meoe 
bp  qua  men  Die  toilDen  /  enfo  toer ben  in  fulfeer  boegen 
fjterenoaer  in  Den  &teDen  gep2eDint  /  Daer  Doo?  Die 
ban  De  »8>ecefo2meeröe  Religie  op  berfebeioen  plaet- 
fen  fecc  toenamen,  petruo^aeïuus/eenbermaert 
ïpeDicantgebjeeft  3ijnOe  binnen  Seioen/  toaginbie 
inö  $:ebicant  onber  ïjet  ©acnbel  ban  «0ercit  De 
giongc ban  ̂ aerlem binnen  a©acutenöonfe/  bange- 
Innen  binnen  ©enlo  /  <©elberen  anDereplaetfen  toa- 
een  ooft  ©2eDicanten  onber  De  Benöetë.  31110  nu  De 
<£ert$nertogjjBatnia$  fjet  concept  ban  De  fteligion.S- 
bjcöeaen  alle  Den  j)2obincien/  neffenéCopiebanDe 
ncqucjïe  bp  Die  ban  De  boo2fcn?eben  <©erefb2meerbe 
Keligic  oberfonb  /  fjeeft  fjp  Die  ooa  gefonDenaenDie 
ban  (öelDerlanD  cn2utpljcn:  maer  als?  Die  baer  fo 
fjaeft  niet  op  en  refolbeerben/  öeeft  De  boojnoemDe 
<02abe  gjoban  ban  jSaffau  op  feueren  SlanDDag  in 
^§cptcmb2i  anno  1578.  tot  fcnïjem  ewftcUjnaen 
De  Staten  albaer  bergabert  3ijnDc  /  gcfcljjeben  uit  bet 
ïeger  boo2  ̂ ebenter/  Dat  fp  baer  Biet  bp  fouDen  toil* 
lenrefolberen/  D'toelhfpgeDaen  beübenal.öbpbitna 
bolgénDe  <£rtract  mag  blijnen. 

35cIangenDc  onfeö  genaDigfren  .StaDfiouDer.ö 
fclmjben  /  en  acnbanuelöu  bet  poinct  fo  genoemt  toerb 
föeligiontf-b2ebe/  itfber^teben  bebenuen  enrefolu- 
tic  /  Dat  fp  in  aenfeboutoen  ber  pacificatie  ban  <6ent 
en  Daer  op  geboIgDe  Union  /  bpDc  generale  Staten 
folemneüjn  befuioren  /  cnoolt  inertoegingeber  beel* 
bolDige  beloften  /  p2efentatien  /  beclacatien  en  jttfftfi* 
catten  /  niet  alleen  aen  De  Coninultj&e  Ifêajefteit  /  fon- 
Dec  oor  Den  ftoomfen  üteifer  en  boojnaemfien  Conin- 
gen/  ConinginneunDe  jpurfïenber  Cb2ifienbeib  ge= 
Daen  /  men  niet  en  beuoo2t  iStjeronge  in  't  poinct  ban De  Keligic  te  introDucerën  norb  toe  te  laten/  fonDer 
toat  algcreetsf  tegen  De  boo2fcb2cben  pacificatie/  g* 
nic/$c.  aeneenigen  oo2t  in  oefen  5?urflenDommeen 
<02aeffc!iappe  boo2genomen  isf/  te  cafferen  en  te  rebo* 
eer  en  /  niet  jegentfaenbe  Dat  anDcre  ban  contrarie  aD; 
büfe  3ön  mogen/  en  Datmen  nocfjtanö  befioojt/  in 
confo2tttiteit  Deö  €ert$f-(jertogen  fcb2ijben  /  bp  De  ö- 
mon  en  bet  berbonD  metten  anDeren  <©eneralen  Mta* 
ten  fo  folemneiijnen  ingegaen  /  beftooren  en  behreftigt 
tebtijben/$c. 

Ko2töDaer  na  Hebben  feftere^teDen  uit  b«5Fur- 
flenDom  ban  <0elre/  en  <©2aeffcïjap  ban  SUitpben  aen 
De  peeren  „Staten  <0enerael  obergegeben  fenereöe- 
morifirantie/  of  <Doleantie/  ftlagenDe  genoegfaem 
ober  baren  ̂ raDbouDer  <©2abc  3Ioöan  ban  j^a  f? 
fau  /  $c.  ̂ n  Defcr  manieren. 

Oorfpronk  der  Nederkndfc  Beroerten 

*- 

A  En  mijn  Heeren  de  Staten  Generael  van  de  Lan- 
-f*- Jen  van  herwaers-over ,  remonftreren  ootmoede- 
lijkde  Gedeputeerden  van  de  Ridderfchap  en  Steden, 
als  Venlo,  Gelre,  Stralen  en  Wachtendonk  des  quar- 
tiers  van  Rueremonde ,  mitfgaders  vanSutphen,  als 
Sutphen ,  Docf  burg ,  Dcutecum,  Lochem  en  Grol  ge- 

legen inden  Vorftcndomme  Gelre  en  Graeffchappe 

Zutphen,  hoe  dat  fyna  d'oprechtinge  niet  alleen  van 
der  Pacificatie  van  Gent,  maer  ook  van  de  generale 
Unie  der  Landen  van  herwaers-over  daer  op  en  na  ge- 
volgt  ,  by  den  Landen  be-eed  en  folemnelijken  befwo- 
ren ,  hen  hebben  in  alder  manieren  bevlijtigt  de  felve 

na  te  komenen  t'onderhoudcn ,  als  eigentlij k  tende- 
rende totter  welvaert  en  rufte  vanden  gemeinen  Va- 

derlande ,  en  verdrijvinge  der  voorleden  troublcn  en 
oneenigheid. 

En  hoe  wel  men  hadde  fchuldiggeweeft,en  ontwijf- 
felijkalnochis,  tegensofinprejuditiederfelver,  niet 

te  doen  of  t'attenteren ,  noch  eenige  innovatien  ]  ver- 
anderinge  of  ongeregeltheden  telatengcfchieden,  en 
inbreken  in  de  voorlz  Landfchappen  ,  fo  ift  nochtans 
waerachtig  ( de  welk  de  Remonftranten  eedshalven , 
en  tot  acquicl:  van  hen  devoir ,  de  welk  zy  hennen  Va- 
derlandezijnfchuldig,  niet  en  konnen  gelaten  U-  E. 
klachtelijk  te  vertonen)  dat'tfedertdebe-edinge  van denHeere  Stadhouder,  de  Remonftranten  fijn  over- 

vallen en  gegra veert  geworden ,  by  en  met  verfchei- 
den  exorbitante  nieuwigheden,  die  fo  lanx  fogtoter 
zijn  gewaffen ,  en  van  dage  te  dage  met  vermeerderin- 
ge  worden  gecontinueert,  tot  verachtinge  en  tranf- 
greflïe  van  de  voorfr  pacificatie,  unie  en  refolutien 
daer  op  gevolg. 

Want  hoe  wel  na  vervolgen  der  felver  pacificatie  en 
unie  inde  Landen  van  Gelre  en  Graeffchappe  Zut- 
phen ,  egeen  excercitie  van  eenige  nieuwe  Religiën 
en  behoorde  getolereert  te  worden ,  behoudelijk  dat 
een  jegelijk  fonder  fchandael  foude  mogen  leven  in 
vryheid  van  Confcientie  ,  en  deshalven  niet  fub- 
ject  ftaen  tot  eenige  criminatie  of  capitatie  van  de 

placcaten ,  op 't  ftuk  van  Religie  in  voorgangen  tijden gemaekt.  En  dat  ook  daerenboven  aengaende  den  Re- 
ligions-vrede ,  naderhand  van  wegen  fijnder  Hoog- 

heid, den  Baenderheeren,  Ridderfchappe  en  Steden 
op  den  Landdag  den  i  Septembristot  Arnhem  voor- 

gehouden ,  is  by  gemeine  advijs  en  refolutie  van  eeni- 
ge Baenreheeren  en  alle  de  Steden ,  uitgenomen  Salt- 

bommel ,  als  niet  erfchenen  zijnde  ,  en  eenige  kleine 
ftedekensvander  Velouwe,  verdragen  by  devoorfz 
pacificatie  en  unie  te  verblijven  en  in  egeen  vernieu- 
winge  te  verwilligen,of  toe  te  laten,aengaende  't  pund van  de  Religie,  blijkende  by  den  extrade  vandeRe- 
ccffe  hier  by  gevolgt  by  copye. 

So  is  nochtans  in  verlcheiden  oorden  ,  en  befonder 
inden  Overquartiere  de  gepretendeerde  gereformeer- 

de Religie,  met  behulp  en  byftand  der  foldaten  ter 
plaetfen  daer  de  felve  in  garnifoen  fijn  leggende ,  in 
gevoert  geworden  ,  hebbende  eenige  borgeren  yan 
Gelre  hen  gevordert  de  eenige  Prochie-  kerke  al- 
daer  feitelijk  in  te  nemen,  daer  by ondergaende  de 
Catholijken  ,  wefende  in  ongelijk  meerder  geta- 

le, de  exercitie  van  hun  Religie,  't  welk  caufeert 
onfprekelijke  inconyenienten  en  fchandalen  ,  be- 
funder  in  refpect  van  jonge  geboren  kinderen  dieal- 
daer  en  daer  omtrent  in  groten  getale  ongedoopt 

blijven. 
(a)  Heeft  ook  daer  na  den  nieuwen  Droffaert  der 

voorfz Stad  Gelre,  in  der  Voogdye  en  onder 't  Ampt der  felver  Stad ,  den  Catholijke  Prochianen  in  de  Dor- 
pen verboden  de  exercitie  van  hun  Religie,  en  aldaer 

al  om  nieuwe  Prcdicanten  ingevoert. 

(6)  En  is'tfelve  met  gelijke  rouwigheid  ook  voor- 
genomen en  geeffectueert  binnen  der  Stad  van  Wach- 

tendonk, by  middelvan  de  foldaten  aldaer  in  garni- 
foen liggende. 

(c)  Hebbende  ook  onlanx  de  foldaten  van  Stralen 
hen  niet  ontfien,in  der  Heerlijkheid  van  ArfTen  te  val- 

len, aldaer  bedrijvende  alderhar.de  moctwilligheid, 
force  en  vyandfehap  ,  fo  tegens  den  Heere  van  de 
Heerlijkheid,  fijnen  broeder  en  dienaren,  als  tegens 
de  Kerken  en  Beelden  die  zy  aldaer,  en  ook  tot  Vel- 

den hebben  verwoed ,  geplondert  en  gefchend. 

(J)  En  want  dit  alpafleerde  by  conniventie  en  fon- 
der eenige  corredie ,  fo  hebben  eenige  borgeren  van 

Venlo ,  ook  feitelijk  geoccupeert  en  ingenomen  fekere 
Kerke  binnen  der  Stad  gelegen  ,  genoemt  Trans  Ce- 
dron,  en  daer  met  niet  fadigt  zijnde,  hebben  noch 

t'henwaers  getrocken  en  aengedagen  de  Kerke  van 
SintNiclaes,  toebehorende  de  Cruisbrocderen  j  uit- 

genomen het  Coor ,  al  tegens  den  wille ,  proteftatie  en 
meininge  van  den  Magiftract  en  Overigheid ,  de  welk 
hen  vertoont  en  voorgehouden  fijndc  met  bevele  van 
de  felve  Kerke  te  verlaten  ,  hebben  de  Capitein  en  fol- 

daten aldaer  in  garnifoen  liggende,  hen  desaengedra- 
gen ,  dat  fy  met  hen  geweer  hebben  den  merkt  metten 

Raed- 

(  d  )  «Benige  23o?geren  ban  be  4Bcrcfb:meerbe  flclt'aie  bimmt nemen  een  Uuli  in.  tfroot  oproer  binnen  ©ento. 

55?J 

fólaaen 

ober. 
<3?abe 

Soljan 

ban 

JUoffa» tjatni 

«SHab- 

ïjoubec 

öatfc  (e* 
bett  fijn 

beeoigfn? 

fle  fijn obccoal* 
len  niet 

bcïfc&cï* 
ben  ejroi» 

buante 
meutaig* 

Dcöcn. 

peggen 
bat  be 

ïtclfgf" 
ong-  b;e» bc  op  ten 
%antp 

baq  ban 

«Beloer* !anb  af* 

geftagen bjeeft- 

©ar  i*  Kf geni^b« 
«cHgfe 

met  flul' 
pe  banbe 

folöntcu 

tnge«> 

boerr. 

©e  <5e* 

ttfat* meerbe 

binnen «Betre    t 

nemen* 
bebe JDarocJjfe 
Merite 

in- 

fa)  ©en 

©?of> 

faertban 
43elre 
boert  be 
«Oere» 

fo^meec 
be  Iftclf' 
gie  ini in 
be&oo$> 

bpe- 

(b)  ©au 
gelijben 

fjTtfei' 
be  0002 

be  folöu* ten  ge* 

baen 

binnen 

!©acö' 
rcn.onR. 

(c)  ©c 
folbaten 
binnen 

Stralen Icggenbe btbiü» ben  bee! 

moct> 
taille  in be  beec 

lijülifia 
ban  21c 

fen/ bcelb* 
flo'iiurj be  iftcc' 

hrn. 



(FOl.48.) 

C>e 

gitaD- IjomDrc Dacv  in 
rfct 
bocufïen' 

öcfo't bcfioojt. 

Het  neaeifde  Boek. 

i:57« 

•Sfiuicn 

fl&oef» fiura 

tocrömc* 
ie  boo?' 
Benomen 
te  <örre^ 

fbjmeer» 
triltli' 
gfe (n  te 
feseren. 

Canto 
Ut  en 
Haöcn 
ban  «Bel' 
öetlanö 
ban  i'j.icv 
ofticien 

geftelt- 

Raedïuufe  feitelijk  ingenomen  en  gefai
feert,  uit  oor- 

fake van  den  welken  niet  dan  commotien  en  gro
ter  on- 

geluk foude  opgeftaen  hebben ,  ten  ware  by  der  provi- 
dentie Gods  verfien  en  verhoed  geweeft.  _ 

En  alift  fodat  de  voorfz  Ovengheid  is
  dien  aen- 

gaende klachtig  gevallen  en  haer  heeft  gedole
ert  aen 

den  voorfz  Heere  Stadhouder  ,  ten  ei
nde  de  voorfz 

twede  kerke  als  liggende  in 't  hart  van  
der  Stad,  fou- 

deden  voorfz  conventualen  werden  ger
efhtueert ::  fo 

en  is  nochtans  daer  op  niet  gevolgt,  im
mers  fuiken 

ernftig  bevel  niet  gedaen,  als  degeiegen
theidvander 

fakeisvereifchende.  "    . 

Gelijke  vemieuwinge  aengaende  de  Religie ,  t
egen 

eed ,  verbond ,  pacificatie ,  unie  en  de  v  sorfz  refolutie 

op  den  Landdag  inSeptcmbri  tot  Arnhem  
genomen, 

firn  ook  «reattenteert  en  voorgeftelt  in  den  Zutphén
len 

quartier  in  der  ftad  Doefburg,fonder  bewilhn
gecon- 

fcntenpermiflievan  de Magiftraet  aldaer  rege
rende, 

en  worden  noch  dagelijks  alle  devoiren  gedae
n  fo 

fchriftelijk  ais  mondelijk ,  om  in  de  andere  fteden  ge- 

lijke ihvocringe,  tot  nadeel  der  voorfz  refolutie ,  paci- 

ficatie en  unie°,  te  wege  te  brengen  en  de  Gemeinte  tot 

de  nieuwe  predicatien  aen  te  ntfen 

Ten  tweden ,  hoe  wel  navolgende  de  voorfz  pacifi- 

catie en  unie,  mitfgaders  der  Landen  refolutie,  gen
e 

veranderinge  in  de  adminiftratie  van  jufhcie
  en  be- 

hoorde in  gevoert .  noch  dien  aengaende  anderen  voet 

of  forme  oenomen  te  werden  ,  dan  van  ouds  en  na
  ver- 

mogen des  tra&aets  van  Venlo  is  gcobierveert ,  en  da
t 

ook  niemand  ongehoort  en  ongcdefendeer
t  en  be- 

hoorde van  fijne  ofnciè  en  ftaet  gedepoicert  te  worden 
, 

de  welk  ook  by  autoriteit  van  fijne  Hooghei
d  {oude 

moeten  ̂ efchieden ,  fo  heek  men  nochtans  in  Septem- 

bri  leftleden,  buiten  voorweten  van  de
n  Baenrehee- 

ren,  Ridderfchappe  in  den  Overfte  quart
ier  en  alle 

fteden  ,  uitgenomen Nimmegen,  Thiel e
n felcere an- 

dere kleine  Steden  op  de  Veluwe  ,Cancelier  en  Rade
n 

tot  Arnhem  afgefet,  en  hen  verboden  de  fake
  van  hen 

officie  niet  t'onderwinden ,  de  welk  gecauffeert  h
eeft 

en  noch  dagelijks  caufeert  grote  verachtingeyanj
ufti- 

cie,  rechtfvorderinge  en  andere  noodwendig
e  voor- 

vallende gefchriften  ,  tot  expeditie  en  diredtie  van  de 

tatcn   en   gebruiken  geregieert   mogen  worden. 

En  ten  derden  ,  dat  de  publicatie  van  het  voorfz 

Placcaet  op  het  krijgs-volk,  mag  ook  in  den  voonz 

Landen  gepubliceert  en  geeffe&ucert  worden,  doende 

dien  aengaende ,  m  itfgaders  de  voorfz  andere  poindten 

expres  gebod  bevelen,  daerenalfo  fijne  Hoogheid  fai 

bevinden  te  behoren  en  notelijk  te  zijn ,  de  welk  doen- de, &c.  _, 

3Me  renucfïe  tè  ten  boomoembcn  43?abe  gian 
ban  i&afifou  tipte  Staten  Ocneracl  ebergefonten/ 

niet  laft/om  op  alles*  o?t?e  te  "(letten/  ten  meefïcn  men* fteenuul:  ban  tic  Xante. 

T\€n  14  ̂ uaum  té  bp  te  Staten  ban  W'Omfim*  öej6ti -L^  ben  te  ï?eligionf-b?ebe  aengenomen  /  te  toclbe  tenban 

BptenCert^nertOöljDatljtassten  19  tfttoWWce*  }«£,; 
tonfirmeert.  23innen  ben^am  pjebtfete  ̂ oannes  ntmm 

SMüiö  m't  febutten  büi0/tot  tat  te  ̂ ?oer  berbe  ban  t,e  m 

alle te23cclten  en  ̂ utarenocremioet toette.  3£acr  jwnf- na  bebfcen  ïïcngertftenf  ofi/  Ciant  tot  ̂ tetum  op  nen. 

baer  ïnufen  toen  p?ebiben/  en  té  fo  te  uoo?B  «eu* 
giein€>20cningerlant  meer  en  meer  toegenomen. 

(€cn  feiten  tijbc  namen  oeft  tte  tan  ̂ eciitoerpcn  mtï 
De  Eelimontf-biebe  aen  /  en  bcaontrcn  opentinn  te  jrra, 
aefcfo?mectte  rtcltaie  tepjebihen  tot  ̂ nfounnen  jjjg 
Hloofter/  maer  ten  8  €sctob?tétnerna  ljcuben3PDe  De8f 

teelten  meeft  in  alle  te  ïserben  albaer  m  <l  tuben  p  m$. 
micteh  /  baer  te  <0?atoe  ban  semienburg  baerltnber  y 

Statfioïiöer/  ftagcnbe  toe  boo?  «tëetoemecfee?  om  ne* 

ftoojt  "toaö.  tólagcntc  ftclj  tegen  een  jegdnb  bat* 
men  te  fieiigiom*  b?ebc  foqualpen  toatfonöerijou* 
toente.  &cb?eef  en  b2eiguebiebanleeutoerten  feet öatbpfe  baer  ober  ftraff en  foube.  & 

SSïnncn  ©alencbijn  toageen  grote  ttoeb?acDtcm*  ̂  
trentbefentijbontftaen/  te  Staten  «Senerael  fonben  feno 

albaer  ben  l^eere  ban  ntt\)im  I  om  informatie  te  ne»  roer  t 
menentefane  in 't  b?untelp  neter  te  leggen:  maer  ggtJ 

bet  biel  contrarie  /  in  boegen  tat  ten  ttoetjaebt  meer 
enmeerbermeerterte/  fo  tat  te  burgeren  tegen  ten 
anteren  in  toapenen  geraebten/  en  atl)t  tagen  en 

nacDten  tegen  ten  anteren  lagen  /  te  een  boutente  te 
partne  ban  ben  ̂ eere  ban  ?Crtl)ier$f/en  be  anbere  ban jtfWèSSSKSsss  i  Fi«S'»^^=^; 

»t  2)lac^ 
cact  it* 
genp  öc 
ono?De/ iinige 
Dan  &Jt 
fcrtjgp- 
lioih 
Lüo?Duu 

ccm. 

rreconftitueert  geweeft:  gelijk  de  Baenreheeren,  
Rid- 

derfch^ppe  en  Steden  van  den  quartier  van  Zutphe
n 

hebben,  aengaende 't  voorfz  affetten  by  brieven  aen 

uwe  E.  E.  verband- reikt ,  hunne  onfchuldinge  ge-
 

daen ,  van  dat  zy  daer  in  niet  en  hadden  bewilligt
, noch 

en  fouden  kunnen  bewilligen ,  als  rakende  't  reent  van 

der  hooger  Overigheid.        .  ' 
Ten  derden ,  hoe  wel  de  Ridderfchappe  en  Steden , 

hebben  den  wegdachten  Heere  Stadhouder 
 in  aller 

ernftieheid  aengehouden,  dat  in  de  voorfz
  Landen 

fouden  worden  gepubliceert  en  te  werke  ge
ftelt  de 

placcaten  van  der  krijgs  en  foldaten  ordonnanti
e ,  om 

by  middelc  van  dien  eenig  regimente  of  for
me  van 

difcipline  t'onderhoudcn  ,  fo  en  is  nochtans  t  fe
lve 

tot  noch  toe  niet  gefchied  of  geeffecTueert ,  tot  groot
 

verdriet  en  oppre'ffie  van  de  arme  menfehen  foinde 
Steden  als  ten  platte  Lande  gefeten. 

Alle  de  welk  hebben  de  Remonftranten  aen  uwe 

E.  E.  wel  willen  vertonen ,  om  daer  in  geremedieert  en 

verfien  te  worden  ,  fo  de  gelegentheid  en  gewichtig- 

heid van  de  fake  is  vercifchende. 

Biddende  daerom  in  der  ootmoet  dat  uwe  E  E.  ge- 

liefde zy  c!e  handen  daer  aen  te  houden ,  aengaende 

't  ©et*  't  voorizpoincl:  van  de  Religie,  dat  by  fijne  Hoogheid 

fotft-  fulke  ordre  geftelt  mag  worden  dat  de  exercitie  van  de 

felve  in  de  voorfz  fteden  en  dorpen  afgeftelt,  en  de 

Catholijlcen  geredintegreert  worden ,  achtervolgende 

en  tot  handhoudinge  der  voorfz  refolutie,  pacificatie 

en  nagevolgde  unie. 

Ten  tweden  ,  dat  aengaende  den  voorfchrevcn  af-
 

getetten  Cinccler  en  Raden  fulke  verfieninge  wor-
 

de gedacn  ,  daer  met  de  adminiftratie  van  jufticie 

rj?.i 

oefltl 

en    funft   a'tie    andere 
voorrg-nr.k  hebben 

faken dies   te 

de 

ordcntelijkcr 
onderdanen  in 

te  bloetftojtinge foute  beöben getallen/  torbalfote 
Süertofjertog  en  te  peeren  Staten  albaer  fonben  Slan 
mt  fjnrbot/  0aeb0beere  ban  ten  decreten  itate  /en 
nocljeen  anterCommiffari^/  too?t«(rcben  fp?cfien 
nan  te  toelbe  te  fabe  bert?agen  en  ter  netcrgeletö toerte/foiftallesfgefitlt.  M  . 

©olgcnte  Bet  accoo?t  tat  te  hertog  ban  mnjott 

mette  Staten  <©enerael  gemaebt  batte  /  't  toelb  bo- ren berbaclt  i&  1  taer  in  te  Staten  «©enerael  te  gefte? 
Ie  maent  ban  2Cuguflo  batten  gcrefolbecrt  /  om  met^ 
ten  Coninb  of  <©on  gjan  te  mogen  bereenigen  en  b?e* 
öe  maben  /  en  tat  ten  b?ete  nu  W  ̂ on  gian  toa^  af^ 

getf  agen  /  onter  't  metm  tat  ten  Coninb  ïiem  batte 
gebeten  tat  DP  te  B?etebanteiinge  geftelt  batte 
aen  ten  ïieifetv  en  tat  bp  ten  Igertogc  ban  (Cerra 
j^oba  ban  fünent  toegen  boojnoemt  gefontcn  batte/ 
fo  toajs  te  l|ertoge  boo?noenu  geljoutcn  ̂ )on  ̂ Jan  en 

fijne  aenöangersf  boo?  bpant  te  berblarcn  /  'ttoelb  f)p 
taer  na  getaen  beeft  in  tefer  manieren. 

WY  Francoys ,  fone  van  Vrankrijk ,  eenig  broeder 
van  den  Conink ,  Hertog  van  Anjou ,  Alencon,  JJJ 

Tourraine  enBerry,  Evreux  enChafteau,  Thierry,  j0U 

Grave  van  Maine ,  van  Pcrchc ,  van  Moniort,  Dreux,  Wa 
Mante  en  Meulan  ,  en  Meaulx ,  &c.  Allen  den  genen  |J 

die  defe  jegenwoordige  fien  fullen  ,  falut-  Alfo  alle  w\y 

grootmoedige  en  vertueufe  Princen ,  by  Geeftclijke  en  anj 

weerlijke  rechten  verbonden  en  verobligcert  zijn,^ 
voor  te  ftaen  en.ee  mainteneren  de  gerechte  fake  van  eDj 

de  geaffligeerde  of  verdrukte  menfehen ,  de  felve  te  be- 
fchermen  van  alle  injurien ,  overvallingen ,  gewelt  en 

kracht,  met  fulke  middelen  als  God  hen  in  handen  ge- 

ftelt heeft,  en  hebbende  brede  kenniffe  hoe  onrechte- 
lijken  Don  Johan  vanOoftenrijk,  zijnnavolgcrcnen 

2, 

focrwr.k  hebben  mogen,    en    uc  uhui.iU«.u.  1U    iy  f™  ̂       '  ,,  J      PC  I-V«vrw  J^ffl 

conformiteit  der  Landfchappen  ,  Privilegiën,  Trac-  [acnhangcren,  overvallen  en  oppr
efferenhetarmvoiK 



L y  g.  Oorfpronk  der  Nederland^  Beroerten. 

van  dcCe  Nederlanden ,  met  fware ,  herde  en  grouwe-  ,  houden  van  't  voorfchreven  tra&aet :  beloven  daer-en 
lijke  oorloge  ,  hen  willende  opleggen  or  aenhangen     boven  dat  totte  voorfchreven  Heden  niemand  en  fal 

5>?7 

't  jok  of  gareel  van  een  te  feer  grote,  onredelijke  en 
barbare  Uavernieof  fervitude  :  en  fonderlinge  om  te 

volbrengen  't  gene  \vy  onder  andere  belooft  hebben>  by 
de  articulen  gemackt  en  beworpen ,  tuffchen  ons  en 
de  Generale  Staten  van  de  voorfz  Nederlanden,  op 
't  aenvaerden  en  acceptatie  van  onfen  perfoon  totten 
tijtel  van  Bcfchcrmer  en  Defenfèur  van  de  Liberteit 
van  de  felve  Landen ,  tegens  de  tyrannie  van  de  Span- 
jaerden  en  hare  aenhangeren ,  aengaende  de  verklann- 
ge  van  vyand  van  de  felve  te  vvefen  :  doen  te  weten  ,  dat 
in  aenfieninge  van  de  faken  voorfz.,  verklaren  wy  ons 

by  defen  vyand  vanden  voorfz  Don  Johan  van  Ooften- 
rijk ,  en  fijne  voorfz  aenhangeren ,  principalijken  van 

de  voorfchreven  Spanjaerden ,  en  hun  deel  of  part  heb- 
bende, mitfgaders  van  alle  degene  die  de  voorfchre- 

ven Generale  Staten  houden  en  houden  Tullen  voor  vy- 

anden,  navolgende  en  op  de  conditien  begrepen,  in 't tractaet  tuüchen  ons  en  de  voorfz  Staten  gemaekt  , 
hen  verkundigende  en  denuncierende  by  defe  jegen- 
woordige  alle  openbare  oorloge :  en  dat  wy  de  felve 
voor  fulx  vervolgen  en  tracteren  fullen  by  wege  van 
wapenen  en  anderfins,  over  aldaer  wy  die  fullen  kun- 

nen vindenor  bekomen.  Tot  welken  einde,  en  op  dat 
een  yegelijk  des  halven  gead verteert  fy ,  fo  confenteren 
wy  dat  defe  jegenwoordige  acte  gedrukt ,  uit  geroepen 
en  gepubliceert  worde  over  alle  defe  voorfchreven  Ne- 

derlanden. Teneinde  datblijke  van  de  wettigeocca- 
fic  die  wy  hebben  ,  de  voorfz  Staten  by  te  ftaen  en  fuc- 
curreren.  Des  t'oorkonden  hebben  wy  defe  jegenwoor- 

dige getekent  metonfe  eigen  hand,  endoen  cacheren 
metten  fegel  van  onfe  wapenen.  Gegeven  tot  Bergen  in 

Henegouwe,  den  9  dag  van  Septembri,  in  't  jaer,  1578. 
Onder  gefchreyen  Francoys.  En  lager  getekent, 

Du  Mensnil. 

fy  ïvztt  ooTt  ten  felbcn  Dage  üe  Staten  gegeten  /  De 
b2tebenban3UTeucantie  bpijet  accoo?t  Debongen  /  in 
foimcais  bolgt: 

Wr"  Francoys ,  Sone  van  Vrankrijk ,  eenig  broe- 
der van  den  Conink,  Hertog  van  Anjou ,  Alen- 

con,  &:.  Allen  den  genen,  die  defe  jegenwooordige 
brieven  fullen  fien ,  faluit.  Alfo  de  Generale  Staten  van 

defe  Me  lerlanden  ,  om  de  verfekertheid  van  't  gene  dat 
fy  onder  andere  met  ons  gehandelt  en  gecontracteert 
hebben,  aengaende  de  denuntiatie  van  onfen  perfoon, 

totten  tijtel  van  Befchermer  van  de  Liberteit  van  defel- 

ve  landen,  op  de  conditien  begrepen  by  't  contract,  fijn 
te  vreden  geweeftons  in  hinden  te  ftcllen  t'onfer  verfe- kertheid ,  vertrek  en  gerief  van  de  gequefte  en  fieke ,  de 

fteden  van  Quefnoy ,  Lmdrechies  en  Bivais :  wel  ver- 

'ftaende,  dat  indien  wy  kunnen  nemen  opden  vyand 
eene  van  de  fteden ,  te  weten,  van  Marienburg ,  Philip- 

pe  ville  of  Binch,de  eene  van  defelve  ons  gegeven  foude 

wefen ,  in  mangclinge  van  Bavais  voorfz ,  t'onfer  keur 
ƒ?•)  en  optie :  en  om  te  voldoen  van  onfen  't  wegen  't  gene 

des  wy  defen  aengaende  de  voorfchreven  Staten  belooft 
hebben  aenveerd endeen  accepterende  de  prefentatie 
van  de  felve,  foisvan  node  hendaer  van  behoorlijke 

verfekertheid  te  geven.  So  eeft  dat  wy  't  felve  aengefien, hebben  belooft  en  beloven  in  goeder  trouwen  ,  en 
Pnncelijke  woorden ,  den  voorfchreven  Staten  van  de 
Nederlanden ,  dat ,  tot  confervatie  van  de  voorfchre- 

ven fteden  die  fy  tevreden  fijn  in  onfe  handen  teftel- 
len,fo  voorfchreven  is,  wyde  inwoonders  vandcfel- 

fuccederen  noch  be-erven  ,  dan  alleen  ons  mans  hoirs 
geprocreert  van  wettigen  bedde ,  en  houwelijk ,  exclu- 
derende  alle  andere  hoirs  of  actie  hebbende,  tot  welken 
einde  wy  renunceren  voor  ons  en  onfe  erven ,  eigen 
mans  hoir  wefende  geprocureert  in  houwelijk  als  vo- 

ren ,  nu  voor  alfdan  tot  profijte  van  de  voorfz  Generale 
Statcn,en  namentlijk  van  de  Provinciën  van  Henegou- 

wen ,  waervan,  en  van  al 't  gene  dat  voorfchreven  is, 
wy  hen  geven  alle  verfekertheid  en  afïeurantie.  Des 
t'oorkonden  hebben  wy  defe  getekent  met  onfer  eigen 
hand  en  de  felve  doen  cacheteren  metten  fegel  van  on- 

fe wapenen.  Gegeven  tot  Bergen  in  Henegouwe  de- 

fen 9  dag  van  Septembri,  in  't  jaer  1578.  Onderge- fchrevcn  Francoys ,  En  lager  getekent : 
Du  Mensnil. 

r\€>n  «fan  berfiaen  Debbenbe  be  Declaratie  ban  002*  «r®0" 
-^loge/  Die  ben  hertog  ban  KIn  jou/  2IUencon  <|c.  jj5J£ 
Daoöe  Doen  publiceren/  toaiff  niet  toel  te  bjeben/en  toao*  fiem  m 
Dem  feer  fufpect/ toant  DPftcDfelben  baftehjbtnbeel;  jjj"1*' 
Den/Dat  Den  hertog  fuljt  niet  en  beöe  Dan  met  goeDe  in-  jUmen/ 
telligentte  en  bjiüe  ban  Den  Coninn  ban  ©?anbrijfe  fy  *  fonöer 
ncnb2oeDer/  Diemenoofe  feiDeDat  bolfr  bergaDerDe/  "Lu/ltp 
Doe  toel  DatO'SümbafTabeurDcgConinr  ban  «Span. recfl 
gienm©2anbi'ij&fijnDe/  DembcrfcfierDe  batbpboo? 
Den  Goninfe  niet  teb?efen  en  DabDe.  lgp  onthielt ficD 
met  fijn  leger  ontrent  een  mijl  ha  bp  $amen/fijnDe  feer 
aualijb  te  tocDen  Dat  Dp  nocb  gelD  nocb  bolb  meer  en 
bceeg/toant  Doe  toel  men  ötelD  Dar  !jp  in  fijn  leger  öaD- 
De  omtrent  30000  boetbolb  /  en  6ooopaerben/  bebal* 
ben  Det  bolb  Dat  Dp  in  De  fteDen  ïjaDDe  leggen  tot  bcfet- 
ttnge  Der  felber/  Dat  00b  De  mare  en  't  gerucDte  liep  Dat 
De  ̂ ertog  I^ans  ban  ïautoenburg  /  1400  ruiters*  al 
gcreet  DaDDe  tot  fijnen  Diende  /  bie  af  nuamen  tot  fijn 
aflïftentie/  en  Dat  De  felbe  bo?ber  laft  DaDDe  tot  5000 
aen  te  nemen/  fotoaöinfijn  leger  Detferftefeer/  alfo 
DatalleDe<0aftOuffen  binnen  karnen  bol  lagen /en 
Daer  Urnen  meer  Dan  1000  ̂ panjaerDen  gefloten/ 
beöalben  ban  alle  anber  natiën  /  fo  Dat  DP  niet  en  D02ft 
iet  aenbangen  b2efenDe  ooft  boo?  muiter**/  fo  Daer  geen 
gelD  en  guame  /  De  <©?abc  ban  iïoeulr  /  en  Den  <©2abe 
ban  jfranbquenberge  /  (Cambmgge  en  meer  anbere 
toaren  al  geft02ben/  toaerom  bp  ficb  (til  bielD/  niet  am 
DetöDoenDe  Dan  De  fijne  moetgebenDe/  DatDctDaeft 
alleö  fouDe  gecemeDieert  toerDen/  DPfcD2eef  ooft  aen 
Die  ban  <©ebentec  en  aoermunDc  /  Dat  fn  Den  bloeit 
DouDenfouDe/  DatDpfeboo2feberlij&fouDe  ontfetten/ 
al  fouDe  Dp  felf  in  perfoon  afftomen. 

€n  boo2toaer  Der  &taten  faften  fïonDen  in  Defen    <$eie< 
tijD  feer  feboon/  na  bet  ficb  ban  buiten  liet  aenfien/en  $c™?m 
boo2  Degene  Die  De  gelegentDciD  onbebenttoaö/toant  bm  baa'„ fp  DaDDen  eenen  febonen  boop  bolr  W  ben  anöcren  /  en  t?  <&ra* 
menbertoacljte  nocö  alle  Dage  meer  bolbef  /  toant  De  «J  «• 
groten  boop  bolbö  ban  ̂ ertog  Kjan0  Cafimir  en  °£d"i?ge'c tnass  nocb  niet  algeftomen/  fo  Dat  Det  fcDeen  Dat  fp  mteaS* 

feer  goeDe  otcafU  en  gelegentDeiD  DaDDen/  om  eenjs ti0,fe- 
geljeel  meefler  ban  Den  belDe  bjefenDe  /  Den  bpanD 
ten  3tanDe  uit  te  D2jjbcn :  macr  D002  bet  aennemen 
ban  fo  grote  Dopen  bolfttf  /  liep  Den  Dalben  fomcr  Daer 

meDeb2iicbtelooo,Doo2/  fonDer  Datmen  kt  uonbeuit 
recljten ;  Dier  bp  guam  nocD  bat  De  3©  ilfcDe  ï^20bin? 
eten  niet  op  enb2acDten/  De  quote  bunner  penningen 
Diefi»  gebouDen  toaren  op  te  brengen»  <©aer  toe  biel 
nocb  De  jaloufieDieDen  hertog  ban  ?fliijou  breegop 
Den  ̂ ectog  Cafimir/  alle  DitberacbterDe  alle  Det  go«D 

ve  houden  fullen  in  fuiker  voegen ,  datfy  occafieheb-  i  boo?nemen  Datmen  DaDDe/om  toat  gtoot.0  utt  te  recD^' ben  fullen  hen  tevreden  te  houden,  en  met  fo  goede 

difcipline,  dat  de  naburen  daer  aen  exempel  fullen  mo- 
gen nemen ,  onderhoudende  hun  reflbrt ,  rechten  pri- 

vilegiën en  oude  vryheden,  en  de  felve  over  en  weder 
gevende  inalfulken  ftaetvan  flerkteen  munitie  (ten 
ware  f/ waren  befprongen,  en  met  kracht  overvallen 

by  den  vyand )  fo  wy  de  felve  ontfangen  fouden  heb- 
ben ,  en  dit  ingevallc  van  rembourfement  van  alle  on- 

koften  en  laften  die  wy  tot  fecours  van  de  Nederlan- 
den gedacn  fouden  hebben ,  alles  navolgende  den  in- 

II.  Deel 

ten,  €n  Dit  toas  nocb  Det  alDermeefle  /  Dat  De  Staten 
niet  en  ftonben  opb2engen  De  600000  gulD.  ter  macnD/ 
Diefp  belooft  baDDen  opteb2engcn/  fonDer  Daer  on- 
Der  te  begrijpen  Depactpc  ban  400000  gulDen/  Die 
De  Coninginne  ban  €n>]?lanD  Den  Staten  IcenDe/toeL 
be  pactpe  ban  €ngelanö  al  geconfumeert  toerDen 
aen  bet  bolb  ban  Den  Qertog  Cafimiruö  /  en  en  moebt 
Daer  in  nocb  niet  belpen  /  omöeeecfïe  macnb  te  bol- 
Doen  /  toant  bflboben  De  bcitellingeDicbP  DaDDeban 

De  Staten  en  ban  tocgen  dc  Coninginne  ban  €n^ 

Jpppp  gclanD^ 
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Ariana/  nocB uit fijn fclbcnmebe  b?acBt  en  aengeno* 
men  Ijaöbe  /  mcec  ban  fijnen  laïte/  uit  goetljcrtig; 
Bcib  en  om  bc  Èanbenecnmael  uit  alle  ftoarigBcben 

en  peciculen  te  berloffcn  en  D^pen  /  omtrent  2000 
peerben  en  2000  boct-bolr/  tot  öefe  en  toas  geen 
boo?  raebbangclöe  met  allen/  öitftelöenöer  Staten 

fatten  niet  alleen  in  grote  beracïjteringeenbifrcputa 

namaels  niet  en  lult  konnen  excuferen  voor  Godj 

noch  de  menfehen  ,  ingevalle  door  uwe  occafie  en 
gebreke  van  u  contingent  op  te  brengen  ,  datgefchie- 
de:  daer  jegens  het  furniflement  geven  fal ,  het  mid- 

del om  noch  voor  de  winter  goede  vordelen  op  den 
vyand  te  krijgen  ,  en  alfo  toteenen  goede  vrede  gera- 

ken ,  de  welk  foude  komen  te  faelgeren ,  zijnde  ons 

©en 

groten tn  üücï- 
flen  noot 
fiaer  in 

bc  &ia> 
ten  toa» renup 

iiefi?CH 
tian  gel- 
De. 

£>cn:n tien  tmn 
öe 
«lEerff- 
Ijcriog 
.ïiöntfjp 
agacn 
öe;5«ra' ten  ti.:n 

tiincien. 

tie/  maeroafOOKöenbpanöen  tljöOmOpBarefaften     voorfz  krijgs-volk  eens  verfpreid,  tot  feer  grote  on 

te  boo?fien  en  0202e  te  (tellen :  toant  oen  boo?f3  ̂ er- 
ton  Cafimiurê  Baööe  aengenomen  een  regiment 

3francoifen  boctboln  onöec  oen  ï^ecre  ban  urgent; 
bleu  /  öefe  toaren  0002  ©laenöeren  genomen  tot  1100? 
öepoo?tenban  flimtoerpen/  cnalfomenbefelbcboe 
ter  tijb  toel  ban  Doen  Ijaööe/  om  bcr  Staten  leger  te 
berfternen  boo?  ftpmenant  /  fo  en  nonöemcnfc  in 
geenöer  manieren  baer  toe  b?engen  /  batfe  na  Bet  Ie* 
oer  totlben  trecnen  /  bp  b?engenbe  boo?  Bare  ontfcljul- 
öinge/  batfe  bebel  Baööen  ban  ben  boo?f3 hertog/ 
om  tot  fjem  te  trecnen  oberöcifêafe/  fo  batbe^ta- 
ten  genooöfaent  toaren/  be  felbete  fcBccpceboenbp 
Sfnttoerpen/  en  te  toatertefenben  na  benboo?fcïj?e* 
bcnl^ertog.  <Detf  hertogen  Cafimiri  boln/  nu  ge* 
nomen  3ijnbe  totaen  be  frontieren  bes  ttanög/  en 
toilöcn  ober  be  liEafe  niet  /  maer  bleben  lange  leggen 
lm  Eanö  beberbenbe/  toillenbe  eerfi  afgebaen  en  ber- 
effent  Hebben/  fenere  ftoarigljeib  bp  be  felbeboo?gcfïa; 
gen  ban  Bet  toacBtgelb/  al  eer  fp  Baer  toilben  laten 
mon(tecen/  en  fo  be  Commiffariflen  baer  toe  geen  laft 

en  Baööen/  fo  beben  fp  meer  fcljabe  in  eenen  bag  aen.'t 3lanö/alö  bc  gcBele  cjucttic  bejoeg.  «®e  hertog  eben; 
toel  betoilligöefe  batfe  optroeften  en  baer  lieten  motu 

(teren.  <&ijnöe  eintelijn  be  boo?f3^uitfenin'tleger banbe  Staten  genomen/  en  Bebbenbie  niet  toillen 
optrecnen  fontser  gelb/  Bier  toas  nu  feer  grote  f  toarig- 
Beib/  toant  be  <6?abe  ban  Söoffu  «©berfteof^ene- 
raelban  Bet  genele  leger/  tKtJt  ben  Staten  remon* 
ftreren/ bat  üpalbien  baer  binnen  14  bagen  geen  gelb 
enquam/  bat  Bet  gefcBapen  toatf  bat  BrtgeBclele* 
ger  foube  muitineren  en  fcBeiben/  toteenirrepara* 
üle  en  uiterlijke  fcBabecn  beöerfeniffe  ban  ben  gan- 
fcljen  Eanbc/  öie  baer  uit  notclijuen  foube  moeten 
bolgen/  alfo  baer  boo?  niet  alleen  en  foube berloren 
gaenalle  boo^jaenbe  noften  gebaen  en  geleben/  fon= 
bcr  baer  boren  eenigen  bienjt  of  b?ucïjt  getogen  te 
Bebben :  maer  fotiöen  ooit  be  boo?fcB?ebcn  ruiteren 
en  nnecïitcn  tot  eicjeii  roof  nemen  alles  öattectoa£/ 
en  ben  bpanb  boo?t0  miööet  geben  om  allee*  te  ober* 
todötgen  na  fijn  gelteben.  We  f  toarigBcib  toa£ 
nietïilein/  en  öe  «aTtoBertog  en  jgecre^incemet 
bic  ban  ben  üaöc  ban  Staten  beben  genoeg  Ben  öe- 
uoic  om  gelote  benomen/  fpfcB?eben/  fonbenCom- 
miffadffen  aen  allen  ben  $?obincien  /  gaben  tm 
noob  en  bc  f  toarigïjeöen  genoeg  te  bennen  :  en  om 
niet  te  lang  op  befe  faue  te  blijben  /  fo  fal  öen  lefer 
genoeg  uit  öeö  €crtiöBertogen  fcU?ijben  bonnen  ber- 
Itaen/  ben  noob  baer  liet  ïanbintoaö/  in  ben  tijb 
batmen  meenbe  uit  alle  f  toarigljeben  te  geraken/ 
toant  öe  €ertsSBertog  fcBjijft  onber  anbere  aen  be 
$20bincicn  alötlO:  Dat  by  aldien  fy  hare  contin- 

genten niet  op  en  brengen  ,  en  binnen  14  dagen  pre- 
cijielijk  voldaen  zijn,  om  daer  mede  den  uitterften 
onuitfprekelijken  nood ,  daer  in  degemenefaken  hen 
waren  bevindende ,  te  voorkomen ,  fo  en  waren  niet 
dan  alle  uiterfte  inconvenienten  te  verwachten :  aen- 

geüende  welvaert  en  confervatie  van  de  Landen  in 't 
generael,  en  van  haergoed,  bloeden  leven  daer  aen 
was  hangende.  En  (fchrijfthy)  en  konnen  niet  laten 
u  te  veriekeren  dat  de  voorfz  dagen  overftreken  zijn- 

de, fonder  de  voorfz.  penningen  hier  gereed  te  heb- 
ben ,  niet  alleen  te  beduchten  en  is ,  een  generale  en 

fekeremucerievanden  gehelen  leger,  maer  daterger 
is,  men  fal  bedwongen  zijn  de  krijgfluiden  felver  te 
laten  foeken  ,  haer  luider  betalinge  in  de  Provinciën , 
die  in  gebreke  of  uitftellinge  fullen  zijn  haer  luider 
contingent  te  vorderen  :  want  indien  de  voorfchre- 
ven  krijgiluidcn  hen  komen  te  fcheiden  ,  gy  luiden 
kont  merken  ,  wat  uitteringe  en  armoede  zy  fullen 

cauicren,  daer  zy  hen  nederflaen  fullen  ,  't  welk  gy  1  banbe  Staten  te  Bomen/  fonöer  ben  ̂ ertog. 

verwinnelijke  en  onuitfprekclijke  fchade  van  den  Va- 

derlandeen gemeinelake,  enalfogyby't  gene  voorfz 
is,  verftaen  mocht  de  grote  importantie  van  defe  fa- 

ke ,  wy  verfekeren  ons ,  dat  fo  dier  en  lief  u  is ,  de 
faligheid  van  den  Vaderlande ,  van  u  en  van  uwe  na- 

komelingen in 't  particulier,  gy  luiden  niet  en  fult  ge- brekelij k  zijn,  &c. 

TJort  té  toel  toaer  tiat  boo?  bit  fcBjijbcn/  fenben 
**  ban  Commiffariffen  /  bititim  en  b?eigementen  / 
fo  beel  te  tocne  getoacfit  toeröe  /  bat  binnen  tyk  too 
nen  een  maenb  betalinge  boo?  't  geBcle  leger  toeröe 
opneb?acBt  /  be  toeln  ober  be  900000  gulben  toag 
betoagenbe  /  maer  toat  toaft  i  Bier  en  tuffcBen  Beeft 
begonnen  Bet  gefcljil  tuffcBen  ̂ k  ban  <*5ent  en  be  3©a* 
len  /  baer  boo?  ban  m  ban  ©laenberen  /  Wijffel/ 
<©ouap/  en  <acBie;ef  geen  gelb  encjuam/  baer  grote 
ftoarigBeiööengeBelenHlanöe  té  nagebolgt/  fotop 
Bier  na  berljalen  fullen.  <gr\  Boe  toel  beïDuitfcn  boe 
toel  op  trocnen  tot  boo?  .éibelle  /  fo  toeigerben  fp 
ban  baer  toeöer  boo?t  te  trecnen  /  ja  togen  baer  na 
ban  feiftf  een  beel  na  ©lacnberen/  fonberber^ta* 
ten  toeten  of  confent  /  fo  batmen  niet  met  allen  nonbe 
uitrecBten/  Boe  toel  men  nocB  bolr  genoeg  Babbe: 
toant  Bet  geb?an  toeberom  niet  ban  aen  nelb/  boo? 
bien  be  $>?obincien  fo  cjualtjften  betaelbe  Bare  cjuoten/ 
baer  be  3© alfe  $?obincicn  meeft  oo2faen  ban  toaren»  . 
finnen  j^ibelle  lagen  bijf  ©aenbelcn  folbaten  ban  efjJ 
^on  3Jan/  befen  fonber  't  gefcBut  te  bertoacBten/  reji 
gaben  Ben  op  /  befgelijbsf  tik  ban  Bet  Caftcel  ban  [«» 
(€fart/  <©enappe.  feetCafteeibanlBoltoerbefto?'  5™. menber  Banb  ingenomen  engepïonbert  banbe  goe-  tem 
ben  bie  baer  op  geblucbt  toaren.  n°m, 
&t  Hertoge  ban  2Cniou  Babbe  mibbelrenjb  fijn ,?/, 

bolh  geb?acBt  in  ̂ enegoutoe  en  Beeft  be  ftebe  ban  anji 
2öinö  of  25incBe  /  gelegen  op  ten  arm  ban  Bet  toater*  Jg* 
feen^aine/  b?ie  mijlen  ban  25ergeo/  een  feer  frapen  S™| 
mitige  ,§tebe  /  boen  belegeren  /  en  fo  fp  Ben  niet  toil-  goutj 

ben  obergeben/  fo  Beeft  BP  Bet  gefcButbaerboo?ge*  'tb°i 
plant  en  't  felbe  met  1 6  metalen  (tucben  gefeButé  boen  JJjl bcfcBieten  en  b?effe  gemaent  Bebbenbe  /  Beeft  Bpfe  b?*ïï< 
boen  fommeren/  maer  alfo  fp  geen  geen  Boope  ban  w 
ontfet  en  Babben  tebcrtoacfiten/BebbenfpBenobec*  S 
gegeben  tot  belieben  ban  ben  felben  Igertocj/  ben  7  obei' 
<0ctober  na  bat  Bp  albaer  1 4  bagen  boo?  gelegen  Bab?  o«f ! 

öe/  BP  Beeft  öe  folöatenöaer  binnen  leggenbe/  om* (Fo1 trent  1000  ftern  in genabe genomen/  latenbebefel*  - 
bemet  Baer  getoeermet  toegeboutoen©aenbelenen  fle8| 
fonöer  trommelfïag  bertrecuen/  boo?t.ö  Beeft  Bpöaer  B«»p 
een  öeel  ban  fijn  eigen  folbaten  in  geleiö/en  feer  beleef*  55" belijnen  metten  buraersf  Banbelenbe/  Beeft  Bpöaer  m 
boo?oon|Bal)uge  bebomen. 

5^e  Staten  fienbe  bat  ̂ on^Ian  Bern  Bieltjtn  fijn 
leger  omtrent  karnen/  refolbeerbe  bat  (p  Ben  boln 
fouben  boegen  met  Bet  boln  ban  ben  hertog  ban  3lln* 
jou/  om  fogelijner  Banb  ben  leger  ban  <©ong!ante 
befp?ingen  en  aen  te  taften/ toelne  refolutiemenbén 
boo?f3  hertog  Beeft  ober  gefcB?eben  /  Bp  i$  toel  bereeb 
getoeeftom  ftteteboen/  maer  baer  fijn  toeberom 
eenige  berBinberingen  en  beletfelen  boo?gcbomen/ 
baer  boo?  fuln$  acBter  toegen  geblebent^/  toant  be 
hertog  ban  Injou  toaö  ialoer^  ban  be  hertog  Ca(ï^ 
mier  /  Bebbenbe  grote  fantafpen  in  't  Booft/om  bat  Bp 
ban  tocgen  be  Coninginne  ban  €ngelanb  tot  ber 
Staten  buipe  toaief  genomen/  en  toel  berltacn  Bebben* 
be  bat  be  Coninginne  be  Banbelinge  tuffcBenBemen 
be  Staten  fo  beel  fp  nonbe  Babbe  belet/  baeromett 

toaö  fijn  meninge  niet  om  perfoonlijn  in  't  Staten  le^ 
ger  te  bomen /„en  fijn  boln  en  begecröe  niet  in 't  leger 

€uf< 



57^*  Oorfpronk  der  Nederiandfé  Beroerten. 
fcujfcTjeti  Scübcrt  en  ̂ feitn*  een  Dappere  ftber* 

mucfinjcgeloccfi/  tuffcljcn  Der  Staten  bom  en  «Don 
Sfaitfbolfc/  Dacrfijnocr  belc  Dan  beiöen  fijDen  geblc^ 
Öeïl ;  Dor !)  meeft  ban  De  fijöe  Dan  <Don  <3!an  /  Der  ̂ ta- 
renboln  üeiuclDcn'tbelD/  en  bcibolgDcnfc  tot  onber Oc  muren  bah  ileuben. 

ïDe  boo2fcb2eben  jaloufie  en  Reeft  mebe  niet  beel 
gocbo  gcaaen  boo2  De  Staten  /  maer  De  grote  moet* 

tcljcr 
i  itfin  < 
truf» 
ii  lLo> 
nra 

ffft. 

te  ban 
<:nt 

D:rj-- )  i  ür  cl 
IICC> 
lire 
ïl  öc 

'iljClö. 

enbebin  ban  alle  bc  particulariteitcn  geen  retfjtefc' "feerbetD  bonnen  benomen. 
23inncn  öec  «Boeg  in  Eeclanb  /  toaö  öc  Catbolijfcc 

Heligic  tot  nocb  toe  alleen  optitbaerlgb  gebleben  /  ban 
in  't  Ijcimelijft  ma$  Daer  mei  aitcmeto  emtge  p^cDica* tte  gebaen  :  maer  na  be  pactftcane  ban  <©cnt/  fo 
bebüen  be  <0crefO2mcerDc  beginnen  opewlijft  in  fefee^ 
re  fjutftnge  te p?ebinen/  en  altemcto  ten  platten  Hlan- 

toilligheiD  ban  Die  ban  <0cnt/  Ijeeftet  boo^tf  alle?   De.  ̂ abatnuD8ït«ligion.é-b?eDcboo2gef[agentoa^/ 
in'tbatocrt  geftelt:  mant  bic  ban  <6cnt  op  Ijaeret 
gen  lianD  eenige  bacnDelen  boetbolu  en  ruitcren  aen; 
genomen  bcbbenDe  /  bebben  in  berfcbeiDen  <B02pen 
De  beelben  in  De  ïternen  gcrafeert  /  be  <0ee|telijKe  goe* 
beren  berooft  en  in  De  &taD  gebjaebt/  enbele  moet; 
toiiltgbclD  beD:cben/  fijn  ooft  tot  £tegcr£  gemeeft/ 
baa*  fp  De  bzontoc  ban  ̂ tegertf/  mcDume  ban  ben 
Jgeere  <*3lapon  gebangen  genomen  en  tot  45ent  ge- 
taacljt  ijebben  /  met  mei  ioo  nofferg  meeft  al  met 
papen  goeDeren  alDaer  gebluebt  fijnDe  op  't§ui$. 
<£n  Dit  nebben  fp  alDaer  geDaen/  om  Dat  be  boo?* 
fcljjebcn  b20umc  De  pjeDicatfe  Der  <0ercfO2meerDen 

boemel  Die  aen  be$)2obincten  ban^ollanben^ee 
lanDnictmao  obcrgêfonDcn/  Doo2Dicn  De  felbe  bol* 
genbe  De  pacificatie  ban  <6cnt  /  gene  anberc  openüa* 
re  erercitie  ban  be  Religie  toe  en  lieten/  Danalbaec 
toa&  ̂ §o  beeft  ben  J&eDicant  ban  Der  <0oeöbcn  28 
^eptemb2iss  1578.  fèner  regueftnen  DcjUDagiftraet 
albaer  obergegeben/  tnboiibenDc  ineffectc/  Dac  fy 
luiden  fupplianten,  hare  onderdanige  en  gehoorfame 
ingefetene  en  onderiaten  doende  profeflic  van  de  Ge- 

reformeerde Religie ,  hen  fekeren  tijd  patientelijk  be- 
holpen hadden  met  fekere  huifinge ,  om  hare  predica- 

tien  in  te  doen,  dan  dat  hen'tfelve  nu  te  klein  was 

5>5>.9 

töeque* 

ftc  bp 

bic  ban 

be  «&cre> 

fojmcee» 

be  Kelt' 
Bic  at  n 
bcüöa* 

«illraet 

ban  btt 
«PocjS 

obecg?» 

acöerc» 

in  Dare  ï^eerlijblJCiD  IjaöDeberboDen.  ^icr  bebben  be  l  vallende,  fo  waren  fybenodigtteverfoekenhetKloo- 

<0entcnacr0  fe$  bacnDelen  3Balen  alDaer  leggenbe  I  fter,  of  het  Sufterhuis,  om  aldaer  te  mogen  leeren 
en  prediken,  gelijk  hare  medeplegers,  in  Holland, 

Zeeland,  Brabanden  Vlaenderen  vergunt  werden, en 

3ma> 
r  I  bc 

C  turi 
II  'ÖC 

Djilrn 
Koat 
iruan 
fl  .t 
,b.i  fP 
ti 
m 
tBJÖC; 

fc,  oen. 

berjaegt/  en  mei  200  bacr  af  DooDgcflagen.  i^cfe 
faïtc  Ijebben  Ijaer  De  3Balen  aengenomen  en  fun  in 
De  <0eiUfe  rjliartieren  gcballcn/  DOCnDe  Daer  grote  doende  waren,  daer  aen  hun  grote  vriendfehap  ge- 

fcbaDe  en  oberlaft.  <©e  l^eere  ban  HKontignp  ge=  { fchiedenfoude. 
ütaing  nacmt  ocmanucl  be  Ealaing  /  Colonel  ban  een  regi*  1     t®\z  ban  De  iBagiflract  met  ben  anDercn  Daer  op 
z  ron    ment  boetlmecljtcn/  maö  't  booft  bon  Dcfe  3Balen  /  De  communicatie  gebouDen  IjebbenDe/  gaben  Den  $mbU 
ïinti»  tocllic  ̂ nöc  5ua,Üftcn  betaelt  en  om  bare  betalinge  cant  booj  antmoo2D;Datfpluibcn/bcrmitöbeaüren- 

mutinecenDe/nu  bctDeftfel  aennamen  DatfpDe  fahe  tic  ban  (jetCollegie/  nietrijpelüb  foDatbeljoo2Deen 
b  u     om  öc  iloomfe  Catbolijhe  ücligie  te  befebermen  tt?  bonöen  refolberen  /  en  Dat  f  jp  Daerom  noclj  een  Dag 
5«ï£c  °en  ölc  uan  *®m  aennamen  /  fp  namen  b2anDfcbat-  t me  of  D?ie  fouöe  millen  De  patientie  nemen  /  ten  cinDc 

tmgeenDcDen  belc  guaeDiS/  D'een  tegen  DenanDeren  men  met  bet  bolle  Collegie  ban  De  JBetDaeropbe* 
öagclijhjSfcljermutferenDe/  maer  De  ̂ alenmefenDe ;  boo2lnncn  bolftomeliiB moebte refolberen:  DepjeDt* 
gocDc  brijgtfluiDcn  babDcn  meefl  DeobcrbanD/  Doo?  i  cant  feiDe/ Dat  0p/boo2fobeletnliemmasf/ mei  eem= 
Dien  Ijct  boln  bp  Die  ban  <0ent  aengenomen/  meelt  i  ge  Dagen  patientie  fouDe  millen  nemen/  en  Dat  fjp 
maren  onerbaren  en  onnut  bolfi/  Die  meer  fotbtenbe  j  De3unebaertoemclmilDeinDuceren/  banbatbpbe* 
Papen/  j^onicfeen/  jonnen  en  25agijnen  te  guellen  Ducbte  ?p  ben  Daer  met  niet  en  fonDen  millen  laten  te 
en  bcrobcn  /  Dan  te  beebten  tegen  bare  bpanDen.  ïDe  b2eDen  Hellen  /  obermirö  De  ftleiubeiO  en  benautbeiö 
tmtiï toietf  Dagelijbö  meeren  meer/  DocbDefen  tmift  ban5tboö2f5  buiö.  <^n  gaenbe  ban  't  ̂ taDbuiss  bp 
enDitgefcbilljaDDe  tn'tbeginfetfeer  melenlicbtboir-  De  fijne /baDbp  alDaer  geen  gcb002/feggenDe3pmiU 
nen  geftUD  merben  /  baDDe  D'eenc  en  D'anOerc  partpe  Den  Datelijb  antmoo2D  bebben  :  De  p2eDicant  Daei*<= 
millen  aenncmen  De  conDitien  en  miDDelcn/  Die  De  ommeDeromop't^taDbuiöHomcnbe/  fciDeDatfijn 
P2ince  ban  <©2angien  beiDc  partpen  DeDe  boo2bouben/  bol»  bcgccröen  tertfonD  ammoo2D  te  Ijebben  b^  mon* 
maer  ten  maö  niet  mogcltjh  /  bet  gemoeb  en  couragie  be  of  bp  gefcb2ifte  /  of  Dat  bp  bieefbe  ban  ecnïge  Dif* 
ban  D'eene  en  ban  b'anberc  maö  al  eben  fier  en  trot.O.  02D2C  <De  fRaaiflraet  bier  mebe  bclaDen  fijnDe  /  en 
^icban  43ent  noemDert  Defe  3Da'en  IDater  j^ofterjS  fienDe  De  geflelteniffe  ban  De  genen  Die  beneDen  ma=> 
ftnecljten/  maer  fp  namen  De  namen  ban  IKalcon*  ren/  Dat  bele  ban  ben  fuibcn  alDaer  bare  mapenen 
tenten  aen  /  Defe  3  Ralconrenten  milDcn  /  Dat  Die  ban  baDDen/  en  ooh  DorenDc  eenige  Dreigementen  /  bebben 
^3ent  centen  boo2  al  DeCatDolijbc  ïioomfe  «cligie  fp  op  De  boo?f5  requefte  Doen  (tellen Defe  nabolgenDe 
fouöcn  rejtaureren  en  meber  op?ecbten/  De  herben  SÜpojtille. 
en  CloofterenDi e  fp  berooft  en  bcrnielt  baDDen  /  me* 

berom  in  baren  b02igcn  ftaet  (tellen/  en  be  geban-  A/T  Yn  Heei-en  ,deBaliu,Burgemeeftersen  Schepe- 
geneDie  fpïn  OCtObCl*  Deö  b002leDen  jacrö  geban*  -LVA  nen  dcfer  Stede,  hoe  wel  in  henliedcrmachrniet 
gen  baDDen  genomen  /  mcDerom  in  b?Pbeib  en  in  ba*  en  i  i  iet  te  confenteren  prejudiciabel  de  fatisfadie,hcn- 

re  b002gaenDC  Digniteit  pellen  fOUDen/  Daer  tegen  luiden  by  fijn  Princelijke  Excellentie  gegunt :  noch- 
milDcnDieban<ö5entbatmen  eer(tettb002alDenl^ee'  tansaenmerkendedc  jegenwoordige  periculcnen  in- 

re  ban  JDontignp  in  baren  IjanDen  fOllDe  lebcren/  convenienten,  om  de  felve  te  eviteren,  zijn  tevre- 

Om  na  fijn  bcrDtenfte  geftraft  te  mcrDen  /  ban  Den  O*  den  ,  dat  de  fupplianten  hare  predicatien  Tullen  mogen 

bedalt  en  fdjaDe  Die  fin  met  fijne  3Dalen  in  De  *0ent'  |  doen  in  de  kerke  van  het  Gafthuisdefer  Stede,  onder 

fe  quartierenen  jtirif  DtCtie  geDaen  baDDe.  *©e  (êta-  proteflatie  van  by  de  voorfchreven  (atisfadtie  te  blij- 
tcn  <0cnerael  bebben  alDaer  tOt  berfCljetDen  retfen  ven,  en  fonder  de  felvc  cenigiins  te  prejudiceren. 

Commiffariffen  gcfonDcn  om  De  faftc  te  miDDelcn/ 
Danmas  alle^tcberoecf^/  tot  Dat  Daer  naDe^2ince 

ban  Orangicn  bem  felfo5  in  perfoon  alDaer  liet  bin- ben/ DieDefabe  boo2  DietijD  inltilte  b2acbt/  alomp 
na  fnllen  feagen.  iDan  alle  bcfen  <0cntfen  banDcl 
fo  binnen  altf  tuitten  <6ent  /  beeft  nu  al  eenige  jaren 
ebcrlebcn  /  alle  De  particulariteitcn  befcb2eben  ge; 
tjab  /  fo  bp  mi?  gefeiD  beeft  |>.  j?5.  maer  alfo  bp  Dacr^ 
om  binnen  <Öent  gebangen  lucrDc/en  bat  alle  De  ge^ 
Duihte  eremplaren/  mette  pompieren  en  ̂ ïfuftifica*  .Secretaris  De  3CpofttHe  baDDen  Doen  lefen/  begeer- 
tien  Daer  toe  DienenDe  /  bem  afgenomen  en  berb2anb  Den  5P  öatfe  ben  Daer  mebe  fouDcn  laten  contenteren ; 

fijngemo:Den  /  fobnt  Ijn  oofenict  een  cremplaer  baD=  maer  ?p  antmoo2Den  /  Dat  De  papen  Daecmocbtcn 
tic  bonnen  beröcrgen  of  bebouben  /  fittenDe  Daerom  P2ebibcn/  ̂   begeerDen  De  berhc  ban  bet  ̂ ufter^ 
lange  gebangen/  rot  Dat  lm  D002  tnterceffïe  ban  De  butëofCruircbjoetectf/Daerbpbocgcnbefomenbaer 

B2incebané2angicnloöracbte/enin^ollanDrjuam/  fulb.0  meigerbe/  bat  fp  fclftfecn  ban  betbcn  fouDen 
11.  Deel.  ^PPP  2                       m 

Aclum  &c. 

(Fol.6,.) 

Ie  u.<)  be 

boo; 

UOfflbC requefte. 

W€i\K  3Cpo(tillc  gelteit  3ijnDe  /  bebben  5P  ï»en 
P2cDicant  met  eenige  binnen  Doen  bomen  /  en 

fijn  metten  $2cDicant  binnen  gehomen  /  &amb2erfjt 
Dc2lijnD2apec/  ganc$pmonf3  bebbenDe  een  rappier/ 
IBannuö  ̂ ibacuft  IjebbenDe  een  lanfe  en  feo2t  roer  met 
fpn^ijD  gemier/  encenen  genoemt  <©uaetpcertbete 
bcnDe  een  bellebaerDe  /  en  na  Dat  Dc^agiftraerDen. 
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©ie  ban 
Be  «jBcre- 
faimeeo 

oècïclt' 
Qie  toecö 
öe  fterhe 
taande 

Cruice- 

binnen 
öecOoeg 

Ïeacco
s» eert. 

?Sllbci' fecilocU 
aen  De 

.Sitèagr» 
(Iraten 
ban  bec 
d3oe$> 

gebaen 
lip  bte 
ban  bc 

törccfa?-- nifcrbe 

öeligfc- 

©eelb' bjefeinse 
fnbe 

rjtote 
aerfte 
binnen 
bec 
<3oc$ 

innemen,  <®e  peeren  öitDötenbe  en  met  mainanöe? 
rengefpronen  Debbenöe/  Debben  bpmonbe  öchcrne 
Dan  de  Ceuiccbroeöer0  Hen  luiöcn  geaccoröeert/  toaer 
meöe3P  bernlaerdcn  gerontenteert  te  toefen:  daer  op 
Hebben  tic  fiBagiflract  liBecftcc  l^utcg  9ïlö2tacnf30on 
^cccetartë  metten  $redicant  gcfonden  aen  den  $rto? 
banden  fclben  Conbente/  Deminfinuecendederefo? 
lutiebande  Jtëagiftraet/  ten  einde  Dp  alle  ornamen- 

ten /  jutoclcn  en  gelijne Dingen  uitte  iuihcöocnfou 
öe/  op  öatter  geen  ongeman  of  öefojöreen  fouöe  ge? 
beuren. 

<©e$  anderen  öaegtf  öe  boorfcDreben  ïfêagifrract 
bergaöert  3ijnde/  Debbende  bp  öen  ontboten  eenige 
ban  öe  principaelfte  ban  öe  borejcrpe/  nebben  gocö  ge- 
bonden  bp  Den  te  ontbieden  öe  boorf3  $reöicant  met? 
ten  boorf5  3ïamb?echt  /  en  nocfj  eenen  Stoöctoijft/ 
den  aenfeggenöe  öat  alfo  3P  öoor  eenige  berfiacn  oaö 
ben/  öat  Dp  en  eenige  ban  öe  fijne  lieten  luiöcn  öatfe 
nocl)  niet  en  toaren  gecontenteert/en  öatfe  niet  anöere 
enfocntenöanöataüe  fancn  in  brunöfcDap  mocDtcn 
gefcftieöen  /  en  alfo  fjare  gemeente  ban  borgeren  fecr 
fcletn  toa$/  öat  hen  lieden  tutter  fierten  leeö  fouöc 
toefen  öatter  eenig  onberftanö  tuffenen  henluiöen  no- 

men fouöe:begeeröenöaerom  öat  fo  fp  nocl)  tet  Dab? 
öen  boor  te  öragen  /  öatfe  't  felbe  fouöen  mogen  öoen/ fonöer  bergaöeringen  te  manen  /  öaer  uit  niet  öan 
moeiten  en  mifbcrftanöen  toaren  te  beforgen.  «De 
^cöicant  gaf  boor  anttoooröe/  öat  Demen  öen  fij- 

nen oon  leeö  fouöc  toefen  öatter  eenige  onruft  in  öe 
^taö  om  Ren  luiOer  toille  nomen  fouöe  /  öat  Dp  altijö 
gearbeid  en  gefpronen  Daööe  tot  breöe  en  eenöracDt 
onderlinge  te  onöcrDoudeu/  gebenöe  mitf öien  ober 
öefe  bijf  articulcn  /  öaer  op  3p  berfocDten  öat  öe  #Ba? 
giftcaten  fouöen  toillen  Den  luiöcn  anttooorö  geben 
engoeölijnrefolberen. 

1.  <£erftöatöe  peeren  fouöen  toillen  roperenuit 
Daer  eerfte  aipoftille  op  Denluiöen  obergegeben  regue? 
fte/öefetoOO?öen/om  alle  inconvenientenen  pericu- 
knteeviteren,  en  öatfe  Denluiöen  fouöen  toillen  ge* 
bcnabfolute^lpoftille. 

2.  «Batfe  nen  fouöen  toillen  geben  Detgebruinban 
öen  gcbclen  Conbente  ban  öe  Cruicebroeöeren. 

?.  ̂ atfe  öen  $reöicant  fouöen  toillen  toeleggen 
een  tractcment  ban  400  gulden  jaerujjc/ alkandere 
Predicanten  in  30aïcDercn  genietenöe  toaren. 

4.  <©at  öie  ban  öe  föoomfe  öéligie  Daerprocef? 
fien  en  anöere  Ceremoniën  boortaen  fouöen  plegen 
binnen  en  niet  buiten  Daetluiöec  nernen/  en  alle 
fcljanöale  en  ongcfcDintDeöen  die  eenige  perfenenge? 
feruiuten/  fouöen  feboutoen  en  ebiteren. 

5.  €n  öat  öie  ban  öe  föeligie  nare  öooöen  fou? 
öen  mogen  begraben  op  Bet  öeröftof  ban  öe  grote 
feerfce. 

<Die  ban  delBagiftraetbraegöcn  of  öaer  iet  meer 
tono  öat  fp  begceröen  /  öatfe  Det  met  eenen  fouöen 
boaröragcn  /  om  alfo  t'famen  met  eenen  afgeöaenen 
op  gerefoibeert  te  tooröen. 

<£n  öetotile  öe  jBagiitraten  alfo  in  befoigne  toa? 
ren/  foi.tftööingeopDet&tadDuté  genomen/  dat? 
men  in  öe  grote  nerne  öe  25eelden  en  Altaren  in  fïuc? 
ncnfmeet:  nier  ban  de$redicantfo  toelalgdeffêa? 
giftcaet  ncm  perpler  tiouöenöe/  3tjnöer  eenige  ban 
öeïBagtfrraetcnöen  preöicant  na  bc  nerne  gegaen/ 
en  alöaer  nomenöe  nebben  3p  öen  brefterss  berboö  en 
interöictie  geöaen  ban  niet  meer  te  brenen  /  öan  30  lui- 

öen al't felbe poflpouerenöe en  niet  acötenöe/  gingen met  11  tin  begonnen  toern  boort/  niet  opljouöenöc  boor 
ftet  al  t'famen  en  toasf  bolb?artjt. 

<Ot$  .Satcröacgö  öaer  aen  bolgenöe  omtrent  öen 
abonö  /  fo  3ün  bninen  öer  «©oe0  genomen  een  ̂ ehU 
eantban  ©lifunöen  en  een  ban  öer  ©eere/  geaffo* 
tieeit  met  eenige  Capiteinen  /  en  anöere  /  öie  3p 
noemöen  nare  faerhen  raöcn  /  öefe  lieten  fjen  öèjf 

felbcn  abonög  binöen  op 't  ̂taööuisf  bp  öe25urge- mccftcrcn  en  eenige  ban  öe  UDet/  proponerenöe  öat 
alfo  3P  berfraen  lïaööen  ban  eenige  öie  begceröen  te 
Icbennauittoijfen  öe£  heiligen  <!Kuangelium$f/  bin- 

nen öer  &teöe  tooonacïjtig/  öatöe  grote  Merite  bin- 

nen öer  felbec  ̂ êteöe  ban  öen  25eelöen  en  3Cfö0öen 
geleöigt  en  gefuibert  bnio  /  berfornten  öaerom  öat 
öe  felbe  nerne  tjen  luiöcn  fouöe  geopent  en  bergunt 
toeröen/  om  nare  ̂ reöiratien  en  «èoöeöienfl  in  te 
öoen/  öc0 anderen öaegief.  «©eniöagifiratengaben 
öaer  op  boor  anttooorö  /  öat  in  uenluiöen  macöt  niet 
en  toajs 't  felbe  te  confentcren  of  toe  te  laten  fonöec 
aöbijsi  ban  öe  gebele  3©et  en  <6emeente/  alfo  Det 
toao  tegen  üe  fati^factie  öie  3?  luiöcn  fonöer  gemeen 
confent  niet  en  nonöen  te  niet  öoen/  belobeböe  öie 
ÖC0  anderen  öaegjs  te  öoen  bergaöeren  om  met  ge* 
meen  confent  op  allcjS  geöelibercert  en  gerefolbeert 
te  tooröen/  'ttoclh  bp  öe  boorfebreben  Preöicanten 
genoort  3ijnöc/  ijebben  gep?ote|teert  ingeballe  miö* 
dclertüb  eenige  öeforöre  en  inconbenienten  mocBten 
gebeuren  dcor  öit  öilap/  öatfpöaerbantoilöenge* 
ercufcert  toefen  /  altf  öe  peeren  öaer  ban  getoaer- 
fdjout  3tjnöc. 

<©cs?anöcren  öaegö  toefenöe  öen  5  <©ctobrt'jS  3ürt öe  peeren  ban  öer  3©et  /  met  alle  öe  principaelfte 
borgeren  öerboorf3  ̂ tede  op  net  ̂ taöbuig  alöaec 
bergaöert  getoecfi.  <&t  boorfcDreben  preöicanten 
ban  ©UfTingcnenöer©eeremct  eenige  ban  Oare  ge? 
affocieeröeen  compagnie/  öaer  bp  mede  prefenttoe* 
fenöe  öe  preöicant  öer  felber  <&teöe :  en  öe  prcöï* 
cant  ban  ©UtTingen  net  tooorb  öoenöc  /  Ijeeft  ftet  bcr* 
foeït  öaegsf  te  boren  geöaen  gerenobeert  /  öaer  bp  boe? 
genöc  öat  öe  peeren  geen  f  toarigljeiö  öaer  in  befjoor? 
dente  manen/  alfo  in  allen  Steden  ban  J|oilanö  en 
Eeelanö  fulr  geöaen  en  geaccoröeert  toaö  /  na  fiet 
aftoerpen  öer  Wsoöen  /  en  öat  006  öe  felföenerne 
of  ftet  qeb^uih  ban  öien  ftcn  luiden  toebeöoo2öe/  ten 
regaröe  ban  Det  recDte  €uangeiium  en  <0oö?s  tooorö/ 
öat  3p  luiden  fuiber  p?eöiltten/  en  hat  oon  öe  felbe 
nern  als  nu  baccrenöe/  ooft  onbeguacm  toö$/  om 
öe  i^oomfe  Religie  öaer  in  te  oeffenen  en  öiergelij- 
öepropooflen  meer/  mitief  toelfteen  om  alle  öeforöre 
te  ebiteren/  berfotöten  't  wbtuik  öer  boorfcDreben 
fteröe/  toantfo  Den 't  felbe  getoeigert  toeröe/  fouöe 
't  felbe  ebentocl  gebeuren  metteröaeö :  öeboorfcDre* 
benpropofitiegeDoort  Debbenöe/  en  öaeroptoelge^ 
iet/  Debben  3P  öen  anöercn  gefproften  en  öaer  na 
boor  anttooorö  gegeben  't  gene  in  fubffautie  bolgt: 
öatfp  obertoogen  Debbenöe  öepropofitie  en  'tbcrfoen 
bp  Den  luiöen  geöaen/  en  opalies?  öatbeljoordetoei 
gelet/  bebonöen  öiberfe  rebenen/  en  bpfonöer  inöe 
fatiiSfactiebp  njn  €rcellentie  öc  boorfcljreben^teöe 

bergunt  /  öat  in  Den  luiöen  macDt  niet  en  tong  't  ber? foeftbpDun  geöaen  te  accoröeren/  niettemininöien 
3P  luiöen  bebonöen  Dun  geoorloft  te  3ün  Dare  preöica? 
tie  en  wttitk  banïtcligie  te  öoen  en  exerceren  inöe 
boorfcDreben  fterfte  /  öat  3p  luiöen  gerefolbeert  toa* 
ren 't  felbe  te  buiden  en  te  gedogen/  fonöer  banme* 
ninge  te  3ün  Denluiöcn  metter  öaeö  öaer  in  eenig  em* 
pefTement/  Dinöer  of  belet  te  doen/  arttoeinenocD- 
tans?  niet  tegenftaendc/  bcrfocDtcn  de  lEagtflraten 
en  de  purgeren  daer  ïegentooordig  3ünde  /  dat  öie 
ban  de  gereformeerde  Religie  Den  toilden  conten? 
teren  mette  nerfte  ban  öe  Crupcebroeöcren  Den  ge? 
accoröeect/  öaer  meöe  3P  berftlacrt  Dadöen  te  bre? 
öen  te  toefen/  en  öat  3P  luiöen  (öe  Ifèagïftraten) 
een  predicant  bctoilligt  Dadden  in  öe  boorfcDreben 
grote  nerne  te  preöinen  /  öat  niemanö  oorfafte  ban 
mifnoegen  beDooröe  te  Debben/  fonöer  öatter  cent- 
ge  Ceremoniën  ban  öe  ïïoomfe  Kerfte  gepleegt  fou? 
öen  tooröen  boo?  öien  tijöj  Dier  op  öeöen  fp  öe  fattéfac? tieboorlefen. 

Wc  ̂ reöicant  ban  ©liffïngen  uitten  name  ban  Den 
alle  gaf  öaer  op  boor  anttoooröe.  <®nt  de  n^agiflract 
alreöeöefatt^factie  te  buiten  gegaen  toaren/  met  Det 
accoröeren  ban  öe  herfee  ban  öe  Cruiccbroeöeren  /  en 
belangenöe  öie  fp  toilöen  öoen  preöinen  in  öe  grote 
licrftc/  öat  Dp  die  toel  nenöe/  maer  tmtie geen  toette* 
ïölte  fenöinge  of  beroep  naööe  /  en  öat  Den  öe  reft  niet 
en  roeröe  /  beöannte  öe  peeren  boortö  ban  öe  ant? 
tooröe  op  Den  berfoeftbanöe  grote  herhegedacn/en 
öatfe  ban  meninge  toaren  op 't  felbe  tooorö  tcgacn 
preöinen  m  öe  boorfcDreben  grote  Uexl\e  1  Uerfoe? 

nenöe 

©erfp 

bp  bc 

metro 

geOae; 

om  in 

grote ! 

öer&e 
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te  wi) 

feen. 

tooo 

öcni 
op  ai 
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ficnbe  bat  bc  peeren  gelieben  Wilbcn  Dcn-luiben  Cc ;  <Dubcnboo2be  /  cn  be  &aenbc!en  ban  eitoftih  hm 
tlcutelcn  tot  trien  einte  te  genen;  baer  op  Den  ge*  öenop/  en  23omte  ban  ïBcenberen  /  tnc  i ó  ™-rê fcib  Werbc  bat  De  fleutclcn  Waren  onber  bcfcofter/ \  ban  Clmftoffel  ban  (Cciüngen  /  bic  boo2  tfSn 

©c$e>  b«ier  fp  bic  ftonbcn  balen/  bicfe  fjen  niet  fonbe  Wcige*  boob  gcfcDotcn  Werbc/  Capitcmnetoo^chtonfi/ pi! Söc  mn  ̂ acc  mcöc  gingen  fp  banljet  ̂ tabDuisnabe  nocy  bc  ©aenbeien  ban  hopman  Êüet/  Wi/X 
ycöifwii  fcoftcr/  ombe  fïeutelen:  bes  fcofters  DuiSbjouWe  mee  ban  <02onftcins/  barman  Olthoff/  en  irS 
iDf  gro'  wccS  Oen  bc  (leutelen  /  baerfe  Dingen  /  en  eenige  ban  nelis  be  Ifaen.  «Dit  Waren  bc  eerfic  bie  baer  beo*  mia'  - nm  fJcn  fuIöcn  öc  fc^cncmcnöe/  openbenbcboo2f3gro*   men/  en  lieten  ftcrj  ftcn  aen  be^ó02tweft-;üöe tier 

te  nerfie/  cn  beben  tcriïonb  bc  ftlocftcnluiben/  en  al;    ̂ tab:  bic  ban  binnen  Daer  gewacr  tootóenbe  *ön  *>»*** 
fo  pzcbiütcn  #  noclj  boo?  ben  mibbag  in  be  fclbe   fterftuitgeballen/  enfebermutfeerben  een  WnWjbS  ©cï«S 

1  tegen  hen/  baer  Wcrbcn  ten  beiben  3Dbcn  eenige  ge*  ,rcc  **u (timen/  en  be  ïlennenbergfe  togen  bappcr  na  ben 
toe/  fo  bat  btcban  be  &tab  moften  WijDen  na  bc 
^tab  toe.  (Cerftonb  baer  na  bcgonben  bic  ban  bvU 
ten  een  fcljantfe  te  manen  aen  ben  <6algcnberg/  en 
febantftcn  boo?t  ben  botgenben  nacfit  /  tot  aen  §>\\c\$ 
Olpmeulen:  ̂ onoo  bebemet  fijn  bólft tWc  j^olcn* 
bergen  innemen  rufWjen  öe  Mnft- pookte  en  Ijctbol* 
werft  bp  ben  Jlorimbergfen  €orcn  /  wclfte  €oren 
muiren  beeft  mei  1 8  boeten  m/  en  is  feerDoogen 
groot/  bic  ban  binnen  fcljoten  met  een  Cartou  uit 
Dct  grote  bolWerft/  op  ben  ftanbaert  ban  beneenen 
molen  ( Want  ben  anberen  Dabben  ̂ onops  bolft  af- 
getyanb )  tot  batfe  biel  /  bacr  onber  eenige  folbaten 
boob  btcben  /  &onop  bebe  albaer  en  boo2ts  na  bc 
252inft-poo2te  fterft  feftantfen  /  in  boegen  battet  te becwonberen  Was  bat  bic  ban  be  &tab  bacr  niet 
meer  tenens  en  beben.  «gonfteren  /  gfoftan  ban  «ter* 
kijft/  3foban  <£fcl)cba/  en<0erritban3©armclo/ 
<0berpfelfe  «Êbelluiben/  guamen  met  Daer  ©aenbelen 
ooft  boo?  ̂ ebenter/  en  legerben  baer  in 't  «Doften 

.in  Der 

Kcrfte. 

®:&c>  «Den  7  ̂cptcmb2isfjcbbcn  beboo2f5 ban  befte* 
Söe  uw  bimm  hernoem  Dct  #Rinncb2oeberS  ftlooftcr 
m na  opgefebiftt/  en  bc  fterfte  fcljoon  gemaeftt/en  Debben  ten 
erken  felben  bagc  baer  in  gep2ebiftt. 

'riïScn  ̂ ^focliiï  Ijcüüen  3P  te  ̂ immegen  ben  negenben  in cöm  in  d5*.  3[anonerlie/na0et  afnemen  ber25eelben/gep2C* 
Wbet»  Dibt  /  en  f  o  boo2tö  in  meer  anbere  «^teben  /  allesf  met 
m&cn  confent  ban  be  burgeren. 
9t%z>  ̂ )^n  9  ̂eptcmb2ief  üjerben  bc  Staten  gcabber* 
ijoan  'teert/  bat  Oet  bolli  ban  ben  ilcrtog  ban3finiouinge* 
u jou?  nomen  ijabbcn  een  ftaiteel  toebeljorenbe  bc  ̂ eere  ban 

c"d«  .£abe07gcnacmtla£uanfee/  bp  ïurcnbnrg/ baer mm  fv  gebonben  fjabben  omtrent  be  7  of  800  (turnen 
nacmt  öjjjniö  en  beel  munitie  /  cntoel  1200  mubben  noreniS 

gefant/  bic  boo?  «Bon  3ian  guamen  /  bittoerbcgc; 
fcli2eben  uit  Bergen  bp  fenerc  miffibc  onbertcuent 
PhilippedeCroy  CU  Charles  de  Gavere. 

<T>ic  ban  be  <6erefo2meerbe  fieligic  tot  Campen  / 
ftebücn  omtrent  Defcn  tijb  mebe  een  regueft  ober  ge- 

:ftan? 
bllur 
iburg 

geben  aen  Bnrgem5efteren/  ^clicpenen  en  üacb  al-   ban  ber  ̂ tab/en  b?anben  een  molen  af  niet  berre  ban baer/  baer  in  fp  fuftinerenbatfebobenbc  100  J^uif 
gcfinnen  tnaren  ban  be  fclbe  ilcligic  /  toacrom  3p 

berfof'nen  een  beouameplactfcof  nerne/  om  albaer 
Jiberfijli  te  mogen  boen  boubcn/  ̂ oren  enxelebereren 
bc  <0obtf-btcnften/  alö  P2cbicatien/25cbingen/  ^an^ 
gen/  «Boopfeis/  üacötmacl  /  ©egrabingen/^ouuje* 
iijfecn/  ̂ cïiolcn  /  en  anbere  fanen  lic  öeligïc  aen- 
gaenbe/cn  bit  bolgcnbcbe  0eltgionö-b2ebc  bp  ben 
<Ê?rtél)ertog  en  naben  ban  Staten  geconfenteert. 

3Beine  regifeftc  3P  (uitren  alle  t'famen  onbertclient Ijebben. 
•e ■&&    't  gj$  nu  t,jj,  /  öat  tow  ccn^  fpjef{Cn  ban  «Bcbcn- 
cnn"n» tcc  /  öacl'  ̂   <02<Voe  ban  öennenburg  /  na  bat  l)p ira  üc*  Campen  berobert  Dabbc  boo2  getogen  is  /  om  be 
geer 
'CUCtt* 

be  2$2tnn-poo2t  /  en  befetjantften  ben  fBolenberg/  fet^ tenbebacr  ttoefiuenen  gefcliuté  op.  i^iet  berre  ban 
baer  lag  dTojneltë  be  ̂ acn/  baer  bp  ooft  guam  ê$onfc 
Geer  gioljan  ban  ̂ cljagen/  luitenant  ban^jonft^ 
Deer  gjoljan  ban  lBotlicncsJ  ban  3©nbifma/  metbejS 
felfö  3©ijbifma  ©aenbel/  enlegerbcficD  bn  Bliet/ 
<©2onftein0  /  <©ltl)of  en  -Beba  /  aen  ben  'galgen* berg.  «Be  <0e!berfe  ©aenbelcn  /  als  €bert  ban 
JDageningcn/  ©eptöafenn02n/  en  <0errit  be  ̂ on* 
ge  ban  ̂ aerlem  /  befebantften  ijen  ban  't  Eutö-oofïm ban  ber^tab.  peter  öuerom  lag  metecnHttieg= 
gcr  mibben  in  ben  ̂ fel  bobcn  be  ̂ tab  /  om  ben  lifel 
te  (Tuiten  /  fo  bat  be  <§tab  genocgfacm  rontom  beletö 
toas/  want  JtDijngaerbeu  \mte  een  fetmufc  gemaeftt 

ï^oogbiutfe  baer  tn  leggenbc  ban  liet  regiment  ban  |  bp  be  ̂ §tab  bieftt  aen  ben  bobcn  $fel/  en  be  anbere 
Polrjo-jlcr  te  btomgen  om  baer  uit  te  bertreeften/  •■  l^ollanbertf  onber  be&tab  mebe  bicljtbp  ben  iifel/ 0L61)  baer  lagen  binnen  b2ic  ©aenbclen  ̂ oogbuitfc  oubc  I  niettemin  3»)  en  maren  fonantoe  niet  belegert/  of  baer 
folbaten  /  fterlt  tocfenbe  omtrent  tufTclien  900  en 
1000  mannen/  Dabben  beel  b2cutocn/  Doerenen 
jongensv  en  Dabben  Daer  feer  moctimllig  tegen  be 
boderen  gcb2«igen  /  Dit  3P  alle  Den  gemeer  Dabben  af= 
genomen  /  om  batfc  baer  geen  omfien  na  Dcbben 
fouben  :  toant  30  al  ober  lange  boo2ecnbelegeringe 
bebucDt  waren  /  bpfonber  nabien  hopman  3©olter 
igegeman  /  met  tWe  IDaenbelen  folbaten  /  een  fcljant- 
fc  tegen  Den  aen  ïic  3ijbe  ban  beiöclutoe  n^Dt  ge* 
macht/  om  bacr  mebe  te  beletten  Dare  uit-tocDten 
op  be  JDcluWe  en  bc  252anbfcDattinge  bicfe  bacr  met 
tlontrecDt  Wilben  erecuteren  /  berljalbcn  3P  Daer 
ban  langer  Danb  bacr  tegen  boo?fien  Dabben  /  ban 
allerlep  noobbzuft  ban  P20bianbe/  c^zofgefcDut/ 
en  munitie  ban  oo2log  /  fo  batfc  niet  gcb2eft  Imbbcn 
anbersf  ban  batfe  fo  beel  bufpoebernict  en  Dabben/ 
alö  fp  metter  tijb  Wel  ban  boen  mocDtcn  Debbcn  /  \jc 
i^eereban  l)ab2incourt  commanbccrbc  baer  binnen 
alö  «löoubernetir.  «Daer  Waren  belc  burgeren  uit* 
ter  &teüe/  cenobeelö  boo2  b2Cfc  ban  beaenftaenbc 
belcgcringe  en  be  moetWiUigïiebcn  ban  bcïDuitfe/ 
en  anberfins*  batfe  ̂ taettf -gcfïnbe  Waren.  «Den  ber* ben  SCugufti  guam  aennenburg  bo02  «Debenter/ 
met  bc  boo2ffl)2eben  bt)f  l^ollanbfc  ©acnbelen/  lik 
mebe  boo2  Campcn  gelegen  Dabben /te  Weten/  ben 
«öonberneur  ban  Dct  ̂ C02ber-quartier  /  qjonft- 
Deer  «DicbciicD  ̂ onon  met  fijn  eigen  Baenbcl/  en 
gjonhijccr  ïDUiern  ban  Jöijniraerben  /  mttfaaberö 
fict  Dacnbei  ban  bcnColonel  3[onuöcer  treilt  ban XI.  Deel. 

cn  mor Dtcn  bagelijr  nocD  wel  bobcn  uit  en  in  Domen  / 
DoeWel  niet  fonber  pcrpcl/  hopman  l^anö  )D2c^ 
b2icD  ban  ̂ cDonauWcn  lag  mebe  onber  anbere  bin* 
nen  TDebenter/  DP  toog  metten  cerftcn  uit  om  ontfet 
te  bo2beren  /  latcnbe  fijn  ©acnbcl  onber  't  gebieb  ban 
fijnen  =£iuten«int/  boclj  Ijp  en  guam  fclftf  nooit  toebcr* 
om  baer  binnen.  «Den  «töouberncur  ,§onop/  mcr* 
ftenbebat  bic  ban  binnen  grote  fcDabe  beben  uitM 
Horenberger  föoren/  Wilbe  Den  't  fclbe  benemen  en Dct  geb2uin  ban  bien  onnut  maften  /  en  Wilbe  bc  mui* 
re  op  be  WatcrfcDuttinge  ftaenbe/  baer  De  gene  bic 
in  cn  uit  ben  felben  (Coren  gingen  mebe  bcMit  Wa* 
ren  /  om  berbe  ftbicten  /  cn  om  ben  («foren  felfé  ban 
onberen  in  te  firijgen  of  te  boen  fp2inncn/  iKhe\)p 
baer  na  toe  mineren  /  be  Welftc  bic  ban  binnen  gcWacb 
W02benbe/  en  Debbcnbc  ooft  gocbe  naineurö  onber 
Daer/  beben  baer  tegen  mineren  rontom  ben  Coren 
Deen  /  op  batfe  niet  en  fouben  mogen  miffen  /  fp  ft  erft* 
ten  ooft  be  Wallen  en  beften  ber  ̂ tab/  albacrtDcn 
bocDt  bennoob  en  002baertebereifcDen/  enbooznc* 
mclijft  baer  gefeïjoten  Werbc/  bWingenbebebnrgc* 
ren  met  b20uWen  cn  ftinberen  baer  aen  te  Werftcn  /  op 
Welft  Werft  een  jonge  boebter  ban  binnen  boob  gcfr Do^ 
ten  Werbc.  ̂ p  Waren  feer  moetWillig  en  beben  ben 
burgeren  grote  oberlaft/  beroof  ben  be  fclbe  ban  Wijn/ 
boter/  cnallcnoobb2tift/  fonber  te  betalen/  beilbcn 

't  fclbe  onber  Den  uit/ lieten  Det  ben  burgeren  gcb2efi 
Debben/fo  Dacft  alfer  eenigen  alarm  aenging  /  moften 
alle  burgers  ban  ber  ftraten/  en  ainjb  ban  bc  beften 

£>PPP  3  blo' 
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ülnben/óppettebanbQ02fïcnen  te  toerben.  3&en  18 
28ugufti  ftregen  be  belcgcrben  teieben  ban  ̂ on  jjatt/ 

tmt3P  Oen  tod  en  nloeftelijnen  Bouden  end  jagen  fou- ben/  lj>  foudefe  fonder  ttotjfel  ontfetten/  toaerdoo? 
%n  groten  moed  ftregen/  en  beöen  be  boageren  te 

meet  fpijts  en  trot$7  'ttoelft  Den  een  grote  ongunft 
maeftte  /  daer  3P  docB  nitt  na  en  bjaegben.  iBiddeler* 

Mtm>  tob  toerde  baftop  deboo2f3  muir /tuffen  de  &tad  en 
fi     morimbergfen  (Coren  gefcBoten/  fuft  bat  be  feibe  ben 
1         44ften  scugufit  ter  neder  biel  /  fo  batfe  niet  meer  fon? 

ber  penjftel  in  ben  felbeniCoren  enftonben  nomen/ 

boef)  3P  beben  be  b?effc  op  't  befte  batfe  üonben  toeber* 
om  opmauen  en  repareren.  3£en  1  ̂ eptentoiö' «tae,  htbt  fecgeman  be  b?ug  ober  be  ff  fel  teggenbe  aen 

man     b?anb  (lenen/  bet  toclft  grote  fcljabe  toa$  /  toant 
lm  bvf  Ö^t  leger  baer  geen  b02del  bp  en  Badde/  maer  eer 
Sfci  fcöabe  en  berDmbecinge  /  3P  teande  ttoe  bagen 
6P©e^   lang. 

Semic5f  ̂ onop  ftaöbe  ban  ben  3  ̂cptenUmoV  tuffeften 
mnofti.  öcn  ̂ noemden  jjorimberger  (CerenenbeS&inn- 

poo?t/  met  menigte  ban  boeren  be  aerbe  begonnen 
op  te  b)02pen  /  om  alfo  boo2t  en  boo?t  tot  aen  be 
graebt  te  nomen/  en  bic  mettecBacft  te  bullen/  fiab? 
be  006  een  fcöantfe  boen  maften  tot  befcljermeniffe 

,iKh  .tier  grabers  :  bie  ban  binnen  om  bittebelettenbie* 
6cr6eie"fón  hm  8ft«»  ̂ eptemb^  onbertfenlijn  feerfierft  uit 
aeïDen.  op 't  boo?fcB2eben  toern/  baer  3P  bele  boeren  en  ooft 

eenige  folbaten  berraflen  endoodfloegen/  beanbere 
falbeerben  Baer  in  ht  fcBantfe  en  toeerben  ficBftloe* 
nelijft  /  fo  batfe  geb?ongen  toerben  met  fcöabe  en  ber? 
Üe0  ban  eenige  ban  be  ijarc/  en  onber  anbere  ban 
ben  belttoeiffel  ban  hopman  iBicfjiel  Pleger  /  toeber? 
om  te  bertreeften:  ebentoel  caufeerben  befen  uitbal 
fobanigen  berbaertftcid  onber  be  boeren  /  bat  in  plaet? 
je  ban  800  graberg  hk  men  Ben  belooft  Badde/  baer 
naulijr  ioo  guamen  /  toacr  doo?  Bp  bcnodigt  toatf 
Bet  toern  tn't  einbe  te  moeten  laten  ff  aen  fo'tflonb/ gelijft  meer  goebc  toernen  doo?  geb^en  ban  mibbelen 
acBtec  bleben.  «§ijne  mifgunftige  en  benijberjS  fp?a? 
6en  beraeBteljjft  ban  bit  toern  /  ban  Bet  febüm  toel 
bat  Bet  meer  doo?  onerbarentBeid  /  ban  met  goebe 
feenniffegcfcBiede/  toant  fedect  Beeft  men  dtergeltjfte 
toernen  beter  acp?attifeert  /  en  gemenciijft  lafteren 
be  ontoetenbe  't  gene  fp  «iet  en  berfiaen.  ̂ onop  en liet  baerom  niet  fijn  beft  te  boen  /  fo  met  mineren/ 
feftantfenalg  befcBietcn/  omde^tad  teberoberen/ 
en  toaren  eenige  fijne  mifgunftige  tiern  lafterenbe  /  ter 
contrarie  beide  be  ̂ tadftouderöof  «Bouberneurg  /  fo 
toel  «02abe  gjan  ban  $affau  ban  <0elberlanb  /  atë 
üennenburg  ban  <®bcrpfel  /  Babben  ban  Bern  een 
goeb  genoegen/  bingen  oon  nietsS  aen  fonber  fijnen 
tabeenadbtjsv  en  fotoanneerfpluiben  of  eenige  ban 
Ben  beiben  niet  p?efent  en  mocBten3ijn/  om  anbere 
affairen  ban  Ben  goubernementen  /  bebalen  fpluiben 
Bern  albaer  alle  ben  laft/  fo?geentommanbement/ 
fo  lange  DP  baer  toa$  /  en  alg  baer  na  be  peeren  ,§ta? 
ten  ban  ̂ ollanö  Baer  bijf  ©aenbelentoeberomont= 
boben  /  fo  Ijic It  be  <62abe  ban  itcnnenburg  baer  p?in- 
repahifi  op  aen/  om  ben  boo?noemben  «§onop  al- 

baer te  mogen  beljoubcn  /  en  baer  naalööen  boo^ 
noemben  &Qtm  al  bertrocnen  toag/  bebannte  Bp 
Bern  met  bleben  ban  Bet  goeb  beboir  en  officie/  be 
toelnljp  foboo2  Campen  atëboo?  ̂ ebentergebaen 
Babbe/  met  belofte  öeoccafie  toeb2agenbeban'tfeb be  alle  tijb  bannbaec  te  toefen/  fo  toel  aen  Bern  alg 
aen  ben  fijnen:  öem  mebebeilenbe  be  ttjöingebanal 
fijn  toeberbaren.  v©c  belegerde  beben  feer  grote  fcBa- 

©e£ap>  beuitben|5orimberger  (Coren  in °t leger/  toaerom pebanDe  bat  ̂ onop  ben  22ften  (§cptemb2isf  getoelbelijn  be- 
£orim»  öc  fCyiCtcn  op  be  pilaren  baer  becappeopftonb/  be 

toelheben  z-^nen  tegen  ben  abonb  afgefcBoten  3ijnbe/ 
bcracc 
Coren 

toojDafr  foijSbcfclbccappemct  fulhen  gcb^uiö  ban  buiten  n^ 
Qcfrüo*  j,cc  ÖC^allcn/  bat  ̂ Jic  ban  binnen  meinben  tiat  ben 

geljclcn  (Coren  geballen  Baboe  /  berljalben  3p  alle 
t'famen  Ben  in  bc  toapenen  begaben  /  niet  toetenbe toacr  fp  Ben  te  toacljten  Babben.  ̂ §p  meenben  batter 
cen  acnloop  of  fto2m  na  gebolgt  foubefjebben/  baer 
toe  geen  opparentie  en  ioa^:  ficnoe  ban  batter  niet 

t5?8 

anberjjnaenbolgbe/  fo  fïoten3P  onber  Ben  besfmo^ 
gen0b2oeg/  eenengetoelötgen  uitbal  te  boen/  baer 
toe  fpluiben  malbanbcrcn  ben  moet  aenfp2aïicn  /  met 
eenen  goeben  baonfi  malljanöercnaenteöoen.  5^e0  h  '^ 
mo?gen0  omtrent  feben  uren  bielen  fp  feer  ftcru  uit  8crx>cn 

boo?  een  gat  ban  be  muir  /  aengeboert  toerbenbe  boo?'  000b. 
IftelrijcU  ban^cljonauto/  ©aenö2ig  ban  hopman  Jac"0 3Cugufijjn  üijcBenftein  en  b2oeber  ban  ben  ̂ opman  a\n^ 
^cljonautoen/  mitfgaöers  ban  SonnBecrjiBeilcns  &m 
ber/  en  flopenfeer  Beimelijn  na  een  ban  bebefcBant^ 
fte  HBolenbergen  toe/  baer  fp  bc  fcBilötoacljtberrafi 
en  boob  geflagen  Bebben/en  guamen  alfo  in  bc  febant- 
fe  ban  be  iBolenberg  /  baer  fp  be  ganfeïje  fcftaer? 
to  acBt  fïapenbe  boob  fïoegen  /  clr  fo  fp  lagen.  <0p  een 
anber  Ifêolenbcrg  baer  3uib  naeft  aen  lag  een  nieü 
aengenomen  Baenbel  befcBanft  /  baer  €apitein  of 
toajs  ̂ lonfeBeer  l^aret  ban  Hamal  J^eere  ban  ïïinf- 
tooube  /  befe  Baer  getoacr  toerbenbe  namen  ftransf  be 
blncBt  /  latenöe  metter  fjaeft  ooft  Baer  idaenbel  in  Bet 
ban  ban  Bet  toacBtBuig  leggen  /  't  toelü  boo?  pet  Bae* ften  ban  be  uitballerg  nfettoerb  gebonöen/  fpber* 
bolgben  Baer  bictorie  /  en  berfloegen  etlijne  boeren  ert 
folbaten/  en  b?anben  albaer  3pbp  nomen Bonbcn/ 
nregenbeel  getoeerg  ttbuitl  en  ooft  eenige  pjobian- 
bein  farnensv  ben  boeren  tocnomenbe/  en  bijf  ge? 
bangenen/  baer  onber  een  ban  3©cbag  bolfttoaö/ 
hit  fp  aen  een  oo?t  bonben  leggen  fïapenbe  in  een  fan  / 
hit  fp  alfo  inbe  faft  al  fïapenbe  mebe namen/  baer 
feer  om  gelacBen  toerb:  Ditt  en  tuffcDen  guam  een 
groot  rumoer  in 't  leger/  elnrufteficBomBcnluiberi te  ontmoeten.  ̂ lonftBeer  BDillem  ban  JBijngaerben/ 
©berftc  luitenant  ban  ,§onop/  en  ̂ oBan  Mu* 
ningBam  <©berfte  luitenant  ban  ben  Colonel  ban 
?Dubenboo2be/  en  eenige  anbere  met  Bun  toaren  ban 
beeerfic  bie  ter  toapenen  toaren.  ̂ efe  liepen  na  be  ( 
uitballerjei  toe  /  3?  toerben  terftonb  gebolgt  ban  meer 
anbere  en  bocBten  tegen  be  anbere/  iBeilenber  hit 
Bern  niet  en  toilbe  gebangen  geben  tocrb  al  becBtenbe 
boottenen  in  be  b?oge  gracBt  acBter  be  iBolentoerf  / 
baer  ooft  fijn  ftnecftt  /  hit  toel  ontnomen  ftonbe  en  niet 
en  toilbe  /  mebe  boob  bleef/  op  ftjniS  peeren  licnaem/ 
baer  bleben  nocB  tyit  anbere  ban  be  uitbaUcrg  boob/ 
en  bele  geguetfte/  baer  ban  eenige  nocB  ben  felben 

bagen  anbere  begbaegg  baer  na  "fto?ben/  ̂ telrtjc^ 
ban  ̂ cftonauto/  met  bier  gemene  folbaten 'bleben gebangen  /  be  anbere  guamen  al  becBtenbe  toeberom 
tn  be  ̂tab  /  albuö  huitht  htft  belegeiinge  een  toijle 
tijbö:  bie  ban  binnen  toacBtenbe  op  Bope  banontfet/ 
en toefenbe goebe  geerperimenteerbe folbaten/  b?oe- 
gen  Ben  feer  toel  en  onberfaegbelijft:  BierentuffcBen 
ftreeg  Sennenburg  nocBmeer  fecoursf/  namentlijft 
fanCojput  met  fön  ©enbelban  200  noppen  /  hit 
Bern  legerbe  in  be  fcöantfe  boben  be  f  fel  /  baer  3©ijn- 
gaerben  lag  /  hit  boen  baer  uit  troft  enboegbeBem 
bp  be  üollanberg  onber  be  ̂ tad :  Cojnelig  3®il* 
lemf5  ̂ totjn  met  gacob  1Cuauftijnf3(§tein/  bp  be 
Staten  ban  ̂ ollanb  afgebanftt  3tjnbe/  guamen  baer 
met  Ben  bolft  abonture  foeften  /  en  toerben  boo:  föefc 
nenburg  aengenomen  en  onber  fijn  regiment  geflelt. 
5^aer  en  tuffcBen  bo?becbe  be  boo2fcB?eben  ̂ onop  iêdt 
be  HBijne  na  be  ̂ Sorimberger  (Coren  feer/  fb  bat  {f ' be  felbe  fo  berre  geb?acBt  toaov  bat  hit  ban  buiten  JfJ: 
ben  3  #ctob2isSfo  na  bp  hit  ban  binnen  toaren  ge-  nen1 
ftomen  /  bat  fp  eenen  ban  bien  met  een  fpiefe  boo?  ben  j«[ ' 
ftopfiaften/  be  <r5otiberneur  en  ïïijcB  renbenftraft^  JJ;' baer  Benen/  toel  berbaeft3ijnbe/  en  lieten  toijn  Ba?  en  m 
len/  om  be  folbaten  engrabersS'tBertetefierften/en  }«r maeftten  giftige  rooften/  om  bic  ban  buiten  baer  uit  Jjn!j 
te  fmoften/  be  toelfte  toel  fo  bele  baer  tegen  tntoo?-  ant » 
pen/  bat  geen  ban  beide  partpen  baer  en  mocBten  »* 
buiren/  maer  moften  uit  Bet  gat/  om  lucfjt  te  ra? 
pen  /  beiS  anberen  baegö  toaffcr  toeberom  een  gebeebt 
tn  be  KKgne/  en  fötjcB  be  plaetfe  beBoudende  /  liet 
eenpferen  beur  Balen/  baer  BP  B« oat  mebe  bebe  toe 
maften. 

<©en  7  <©ctob2isf  b02berben  die  ban  Rolland  Baer 
ftrijgtf-bolu  af  om  toeberom  in  Rolland  te  ftomen/ 
daer  in  be  <02abc  ban  lilennenburg  niet  toel  te  hithtn toa.ö/ 

bo?r- 

DU 

nefi 
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toas/  ti)  fonö  berbalben  tonner  ̂ cnriB  ban  <0pen? 
b2tigge  in  §oilanb  oen  be  &tatm  I  berfoeftenbe  Dat  tic 
felbe  noclj  boo?  cenigen  tijb  fouben  mogen  blijben  /  en 
bualbtcn  liet  immers  niet  en  mor lue  Mm  batfeallc 
t'famen  bleben  /  Dat  ten  minften  Den  oberficn  ̂ onop 
nocb  fouDc  mogen  blijben  /  ban  3P  ercufeerbenöet  bc? 
iecfDelijh  /  boo2tocnbcnDe  febcre  rebenen  ban  impo?? 
tantte/  en  Dat  De  &taten  deneracl  eemge  benbelen  al? 
iiacr  gcDefïinecrt  baODen  te  fenDen. 
gn  Dcfen  tnD  begonDen  De  belegerben  te  ttojjfelen 

aen  bet  ontfet /en  toant  5PbaftaIIe0  geb?eb  begonben 
tcbrtigen/  eitDatmen  bcnluibenbe  fpijfebegonbeuit 
tcbcilcu/  fo  tocigerDen  De  foIDaten  oob  meer  aenDe 
beften  binnen  Der  ̂ §taD  te  toerben  /  t'toelb  fp  tot  nocö 
toe  toillig  gcDacn  liaDDen  /  fp  liaDDcn  Duo1  lange  een ponD  botert  Daegs  gcbaD  /  nu  DeilDemen  fjen  een  ïjalf 
ponD  en  fo  alles  naaöbenant/fp  liepen  Den  8  <£>rto- 
fi2t0  'S  nadjts  (Icrb  De  &anD-pou2t  uit  en  b2at(jten  ee? 
nen  25oDe  ober  Den  (£eug  tufTcfjen  De  febantfen  D002 
Dattet  Die  ban  buiten  niet  eens  getoacr  en  toerDen  /  en 
fcfiiebcn  om  ontfet  /  ïatenDe  alle  bare  gclegentfjeiD  toe- 

B«   tcn:  al$  Datfe  begonDen  geb2ebte  Brijgen  aen  polber 
iuöuca  en  p?obianDe/ Datfe  oob  nort)  toel  8?o  manfïerfetoa? 
•  i  ow*  ren  /  De  toelfee  Docb  Den  moeb  ffeet  begonDen  te  berlie? 
t  fen  en  te  muiten  /  Doo?  Dien  fp  niet  met  allen  ban  cenig 

ontfet  en  bernamen  /  fcb?eben  en  nlaegDen  ooit  ober 
Demuiterieen  ontoilligbeiD  Der  boderen/  begercnOe 
Daerom  eigentlijb  te  toeten  of  fp  op  ontfet  fouDen 
toaebtenofniet/  Defenuitgdmicbten  25oDe  toerDge? 
fonDenDoo?  <3iouto  <Dehcma  /  DicftaeD  getocefttoas 
in  't  l^of  ban  ©iiefïanb  /  Die  ( na  fijn  gebanhenis  Daer 
top  ban  bermaent  bebbcn )  fic ft  Ocïmeltjh  binnen  <&v 
benter  begeben  Ikiddc/  aen  ï^ctto  '«Deftema  en  Den CHDerman  ban  5praniber  beiDc  toonenDe  tot  Colcn/ 
met  fijn  en  Des  »0ouberneurS  en  ̂ opluiben  b?ieben/ 
om  ban  Daer  boo2tS  gefonDen  te  toojben  aeh  <Don 
gjan/  Die  Doe /fo  men  baernaberfïonbcn  top  oob  ter 
gelegenDee  plactfen  berbalen  fuilen/  al  gefiojben  toas. 
3T>c  vöiabe  ban  Ctennenburg  toerD  D002  eenen  binnen 
Coien  toonenDe  /  banDefe  bztetten  en  Den  inhouD  Der 

felber/  eenigc  Dagen  Daer  na  bettoittigt/  'ttoclftbcm 
toel  te  paffe  guam  omfiebbaer  na  te  reguleren.  $et 
ftonb  ontrent  befe  tijb  binnen  bcr  fïab  niet  toel/  toant 
(jet  garnifoen  liaelbcn  bet  boom  uit  De  Cloofteren/ 
<0aÜt)uifen  eii  oob  uit  fommige  b02geren  buifen  /  tjier 
Doo?  Den  öaeD  en  b02gcren  niet  toel  te  b2eben  toefenDe/ 
Itlaegbcn 't  felbe  ben  «Boubcrneur/  fcggcnbe  Datter 
toas  gear  co?Deert  tuffeben  bcnluiben  en  bet  garnifoen/ 
Datfe  Den  bo2geren  geen  obcrlafl  meer  Doen  en  fouDen/ 

en  nu  ftbeen  't  of  fp  Den  b02geren  alle  toilDen  ban  bon* net  boen  frerben/  De<0ouberncur  ereufeerDe  ficbDat 
tjp  't  niet  en  uonDe  beteren  /  Dattet  ïtijc bS  tocrb  toas/ 
einteüjb  Sneb  bertoonDcccn  fdptftcbjhe  commiffie 

ban  «Don^an  Daer  toe  te  Hebben/  D'tociB  berftaenDe en  tod  toetende  Dat  Den  C5ouberneur  eenigc  blanken 
ban  <Don  3  an  naDDe  /  D002  Dien  fp  Dicrgcli jnc  bootfen 
meergefien  UaDDen/  bierDoo2  rjuam  groot  rumoer/ 
betoijle  De  iKagtftraten  erP2efTclrjli  feiDenalöDatDc 

meningc  fouDe  fijn/  Datfe  Dan  lieber  al  t'famen  ter- flonD  DooDgefmeten  toilDen  fijn  /  Dan  alfo  ban  ftongcr 
tefterben.  «^ommaljoetod  Dcbo2geren  geengetoeer 
haDDen  /  fo  toaffer  noebtand  ftitti  ontfiefi  /  Datmen  De* 
bc  berbicDen/  Dat  De  foIDaten  nor b  uit  € looilcren  noch 
b02geren  buifen  /  iet  meer  /  net  toare  p20bianDe  of  an- 
Der0  /  fouDen  mogen  balen  /  op  Ujf-ftraffc.  %l&  nu  De 
tijöinge  ban'tobertrjDcn  ban  <©on  gjan  feberlijft  in 
't  leger  guam  I  fo  toerbeben  14.  <öctob2iö  in  alle  De 
ffbamfen  rontom  De  &taD  grotelijh  getriumpfjeert/ 
mctb2etigbc  bieren/  b2cugDc  feboten  en  anDersf/  De 

belegerDc  D,oo2faeli  ban  Defe  b2eugDe  triumpljc  ber- 
flacn  bcbbenbe/boctocl  fp  't  felbe  niet  gcloofben/nocb* 
tanö  machte  bet  een  febnb  bacr  binnen.  3110  nu  be 
^ollanbfebacnbelni  bertrocnen  toaren  /  uitgenomen 
Bet  baenbcl  ban  gonftbecr  3lrcnt  ban  3£ubenboo2be/ 
fotoa^Ctenncnburg  niet  toel  tcb2cbcn/  feggenbebat 
be  tjoHanbero'  nu  Campen  getoonncn  toaiö  en  ftaer ^rohttcren  berfehert  toaren  bem  nu  bcrlictcn  /  en  bat 
tiet  gocb  te  ficn  toa.o  Datfe  meer  Daer  eigen/  Dan  Det  ge- 

meinnutöaDDengcfocbt/  Docb  Dat  bn  't  bun  toelbe= taelt  fetten  fouDc  bp  albicn  fp  bem  gebcel  bcrlictcn  /en 
Daer  op  nam  [)p  Ijet  garnifoen  uit  Campen  en  Debet 
mebc  tn  't  leger  bomen  bcc?  ̂ cbenter  /  boel)  Ijabbc  bp te  bo?cn  feberbeib  genomen  Datmen  Daer  tocber  befet* 
tingc  innemen  foube  t'fijnen  beïicben.  5©tebanijol- lanb  en  gebici  bit  boen  ban  föennenburg  oob  niet  toel/ 
bpfonber  om  bat  be  iKngiftraet  albacr  al  t'famen  ban 
bc  fioomfc  Religie  toaren/  enbatbe  <5crcfo2mecrbe 
bic  bacr  binnen  toaren  /  ftlaegbcn  niet  toel  bcifebert  te 
toefen  bp  be  ifêagiftraten  albacr  fonber  garnifoen/ 
fulböbat  gcftb2cbcn  tocrb  aen  ben  pointe  be  f  toarig* 
Öcbcn  en  inficötcnbie  bacr  toaren  nopenbebe  boo?fj 
flab  Campen  /  ban  be  $2ince  bertroube  $5ennenburg 
ten  bollen/  fcb2ecfbcnluibcn  batfctoel  geruft  moto* 
ten  fijn/  bocljbatfe  Kennenburg  alle  bcbulp  bange* 
fcöut/  p?obianbe  enallenoobb2uft  oob  boo?  ̂ cben* 
ter  boen  fouben  /iat  bacr  mebc  allcss  toel  te  eerste  ho* 
men  foube.  <Dc  faïïcn  nu  in  buf  banigen  fïaet  fiaenbe/ 
fobregen  bebelegerbe  tjjbinge  ban  batter  boojfehcr 
ontfet  boo2  banben  toaö  /  ban  bet  toag  macr  een  pbele 
bopc :  toant  Jgopman  ̂ cbonautoe  i)k  eerft  om  omfet 
toa^  uitgetogen/  öabbc  ontrent  Campen  een  bed  bolr 
bergabert/  bacr  mebe  f)p  ober  fitjn  toatf  getogen/  me? 
nenbefieb  albacr  te  fierben  en  be  ruiters  te  bertoacb- 
ten/boeb  bp  tocrb  tot  25otbo2p  Icggenbcberftroit/  ban 
ï)p  bergaberbefe  toeberom  te  Crcutf burg  /  en  tron 
bacr  mebc  te  2Dntb02p  bp  üatinge/  fïerb  fijnbeon* 
trent  1 100  man/  toefenbc  mccfl  nocb  ongetocert  bolb/ 
ban  «topman  5Uoljan  ̂ tuper  toas  fecretelijb  en  (mU 
bjb/ met  omtrent  300  blocbeerbarcnfolbatcnen  28 
peerben/  uit  beBoogbpe  ban  <©clbcrobcrïtijngeto? 
gen/  en  Dabbe  bc  felbe  fecrlicbtelijbberfïroit/  en  fijn 
baer  ban  omtrent  250  opteplaetfc  boobgcblcbeti/>rt 
1 10  gebangen/  bcel  bcr  felber  feer  bertoonb  3ijnbe. 
^it  is  Qtftlncü  ben  20  Octob2is  /  boeft  eer  be  tjjbinge 
guam  in 't  leger/  fo  öabbe  iftcnnenburg  berfebciben bebenben/  nopenbe  bet  ontfet  Datmen  mccnDeboo?? 
DanDen  te  fijn  /  en  ttotjfelDe  aen  De  beroberinge  ban  De 
,§taa/  Docbbcm  guam  onbooifiens  mecrbulpctoef 
namcntlijb  De  ̂ opluiDcn  <0oofTen  25aeb  en  acnrbonis 
ban  23ommcl/  Die  in  ̂ oIlanD  afgeDanbt  toaren  en 
toeberom  bp<02aef  gjan  toaren  aengenomen/  toer- 
ben  mebc  albicr  gefonben/  ban  gclijben  ̂ opman  S^ 
ban  23otitomaa  /  bp  bk  ban  bet  <3Soo2ber-tiuartter  af? 
gebanht  fijnbe/  guam  bier  met  fijn  bolben  toerbbp 
fiennenburg  aengenomen  onber  fijn  regiment/  ban 
gelbhen  guam  bier  oob  fjet  regiment  3Dalen  ban  ben 
^eecelBaximiliaen  ^cerc  ban€flournellcS/  onbee 
bcletb  ban  ben  J^eere  3üntbonic  be  <01ijmeS  fijnen  o? 
berften  luitenant  en  be  Capitcinen  Caffel/  la  f  eb2c/ 
Cloct/Clofcbpcn  goatlnm  bcCo2ioulc/  fterbom? 
trent  1 000  mannen  /  befe  toerben  bp  Hennenbnrg  ooft 
op  febcre  conbitie  in  bicnfl  genomen  en  legerbcn  in 
't  <©often  bcr  ,§tab  /  en  guamen  fecr  tod  te  paffe/  boo? Dien  Dcrcfolutie  genomen  toaSomDe  ̂ taD  met  ge- 
toclDacn  tctaftcn/  DctoijlcDc  b2cfe  Daer  in  toas/en 
Datmen  berfïonD  Datter  grote  ttoeD2acbt  inDcr^taD 
toasontfhien/  toant  De  ̂uitfe  toeberom  ben  bo;ge? 
ren  bare  bictualie  berooft  en  bet  filber  en  be  jutoelen 
bcr  Cloofrcrcn  benomen  baDDen/cn  alle  bet  arme  bolft 
toilDen  uit  Der  ï§taD  DocngacnofbetD2ijben:  Ijabbcn 
oob  hoper-gelb  moeten  munten  ban  een/  ttoeenbier 
fluibers/  om  ben  folbatcn  leningc  mebe  te  boen.  ïïijcb 
babbcooft  ben  p?oboofl  banbe  bm  benbclen  /  boo? 
quabcfufpicie  boenbangen/  om  bat  bp  eenigc  buur? 
ballen  fonber  tonfentgctoo?pcn  [)abbc/  ban  gdubcn 
babben  bc  folbatcn  boo?  bet  ilogement  banfiijebge* 
toccft/cntoilben  bierbebben/of  fp  toilben  be  beloer 
opflacn/  ban  gelijben  toas  baer  geen  b2anb  binnen  bet 
iStab  /  en  bet  begonbc  baft  boub  te  toerben  /  en  be  fol? 
baten  en  b:abcn  niet  alleen  bc  luibcn  en  floepen  boo* 
De  liuifen  af/  maer  oob  fommige  nuffen  tot  ben  b2at\b 
op  te  toaebt.  aillbus  fïonben  be  faben  binnen  bcr  ̂ tab 
en  toerDcDagclijr  erger  /  cbcntocl  DcDen  bic  ban  bin? 
nen  nocb  altcmets  grote  en  fïoutc  uitballen.  <r>cn  u 

^obcmbJt'Sop^intc  jllartens  Dag  begonbemenop De^§taD  te  fciieten  met  bier  flucben  gefc{)uts/  ge? 
Ï?PPP  4  plantet 
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rtaiWfliirtwttftottètfe  neü?anbe  b?uaae  ober  tic  füf*  f  engetoaertoecben/  tieten  en  bccifccti  fti  fetr  tn  ftab^ 

?el/bptoeluc/  nabcrlianbnocu  ttoccjcotc  ftucuenge 
ulanttoerbcn/  bangclijltcn  fcljootmen  nocb  metb?te 

ftucltcntoan  obcr'ttoatec/  uitbe  plactfe  toefenocm* 
ten  $*iiB-inbe  pot  op  ttreingS-boot/tocfcnbc  een  filetn 
ronbeemen  neben  bc  monb  ban  be  babcn.  gion&bccr 

£cPnol§ccreban3>o?t/  Wflban  &utpben/bcbc 
Sntoeoenöe  «èeiberfeben  12  met  feu  itucUcnffl&ie*   mentic  fullen  maben. 

ben  tic  gcblebene  Hele  te  iijben  /  troef)  ftenbe  bat  fp  met 
fo  tocinig  niet  gebient  toaren  /  fo  Ijebben  fp  bc  f  clbe  ten 
laetfien  mebe  ontflagen.  <£enigen  njb  baer  na  alg  na? 
mcntlijfcben  14  <®ctob?të  «5 7^  Üceftbe  €ertoï}er* 
tog|Batbta0cenp?öbiftoncle  o?b?e  gemacfet  op  Oen* 
luiben  gefcbillcn  /  baer  ban  top  in  't  nabolgenbe  Söocft 

ten  on  en  nebcn  be  &antpos?te/bacr  b?afc  een  bartouto 

en  bleben  boob  ttoe  ban  bc#  peeren  ban  m>W#  btcna* 
ten  en  fijn  AMbet  öoobliifi  getoonb  /  be  <a?abe  ban 
ïïennenburg  btbz  ook  affebieten  Ijet  (Col-öutf :  bte 
ban  binnen  baer  tegen/  repareerben  feer  neerftchju 
bjeberombc  fcfjabe  enb?cflrcn  bicgefeftoten  too?bcn/ 
cnïioetoel  fpgene  "°°ö  *n  Dabben  boo?  ben  fio?mte 

Wp  toillen  toeberftcren  tot  <£>on<3!an  betoelB  fijn  «?« 
leger  geflagen  yabbe  omtrent  eenmijie  ban  karnen/  j}™, baer  ban  men  bagelijr  tijbinge  kreeg  /  bat  baec  grote  nrtie 

fiente  en  fïerfte  tn  toag  /  en  bat  bp  baer  boo?  belet  toer-  9fC J» 
be  om  ber  Staten  leger  eeng  te  ftomen  befoeïten.  ;©e  g  °J ÏJeere  ban  &.%cw  francops  Capitein  nceft-in 
bcc#  ttjb  afgetoo?pen  160  pacrben/  betoclfcc  eenen 

b  efen  crp  actfcbicbcftöotentoerbe/nocOtanufcOü^  Jouricc  «nbopeerben/  met  bele  bleben  ban  <©on 

n   batfc  bcto  gt  toert/en  of  boo?  b?cfe  ban  't  gefeftut/  gan  al  in  cijfer  gefefceben  na  ̂pangtcn  en  ̂tallen/ 
of  batfe 0 m  ftope  meer  en  babbeWtor  cenig  ontfet/ 1  onbertoelbc  rtoejmcben  fUn  /  b  eene  aen  pon  fjoan 

é*t*  SooTben  raeb  teberfocnen  om  te  tfarlcmenteren/cn  ttmgea  <©o?ta  Agwlttn  »ifp/  en  b'anber  acn tefm*  ̂ ^ëm^m^timmf^Mmn^mB^/  3>on  $cb?o  be  jjBenbofla/  aimBaffabeur ban  ben 

ïrtT   toTffi^^n  SSStólw  *Sft  bertrec;  Coninbban  ^pangien  binnen  €5enua/  uitte toetft
e 

SSn)  mmSSmm  netoccr  en  gocbcrenljcn  toebeten*  menüonbefien/  batbecouragicljem  begond  tefatl? 
K/STScoeticren  beniger  en  tocbomenbc  geten/enfcebteinebopebicDPÏiabticenfagomteBo? 

beeebbanin  b?ic  ntaenben  tegen  ben  Staten  niette 
men  ten  einbe  ban  füne  faïten  en  befe  Sanben  met  ge^ 
toeib  te  toinnen  /  toelfeeboo?f3  b?ieben  top  Dier  bp  boe^ 

^^^«K(^iUdl«SU«^  Ben  f«Wen/eneer(lbenb?ief  aen^on^oan  5lnb?ea 

fe*  paffeecben  en  fouben  befenabigen»  ïiennenburg 
foubefe  boen  beicibcn  tot25ocöl)olt  toe  op  ben  «pw- 
bobem/  oor  toagenen  Hertellen  fo  tojjb  fijn  gouber? 
nement  en  ̂ Coninrgebieb  flrehte  /  en  toerbenten 

beiben  fifitn  <©tifcljï  negeben  om  b'accóo?t  te  bolöoen: 
ben  20  $obcm'ün0 fijn  fP  uit  ̂ ebenter  bertrocfeen/ 
tlecö  fijube  noclj  obcc  be  600  gcfonbe  mannen  /  ten  fel* 
ben  bage  toog  ben  <ö5?abe  ban  iïennenburg  baer  in 
met  omtrent  100  peerben/fijn  (öber?lebcubcl/tnet 
be  benbelcn  ban  ïUnftooube/  €fcDcba/  l^Qulart/ 

^cftagenen(Dltöof.  .  '  ■•    „r q^aer  na  biel  baer  nocb  eenf gs  f  toacigTietb  tufTcflcn 
be  3©alen  /  en  be  ̂ anbfcbap/  toant  bc  opalen  bailxim 
meerbetalinge  Deböenban  bcntocgcfeibtoaö/afófp 
bie  aengenomen  fjabben/  bocb  Ijet  too?be  in  b?unb? 
febap  geaccojbeert/  en  men  gaffe  ecne  bcrecringe  baer 
boben  /  en  fo  togen  fp  uit  Dct  lanb  ban  ̂ ber-p(Td. 

<Do?ia/^?mcebanpelfp. 

MYn  alder  doorluchtigfte  Heere ,  Alle  dagen  foude  b  jj| 
ik  wel  willen  fchrijvenaen  u  S«e.  want  ik  rufte,  g6n£ 

't  felve  doende  metten  genen  die  fo  waer^chtelijken  ge-  3[o[ja 

voelt  mijn  arbeiden  ,  en  overd'ander  fijde  en  foude  ik  *g' 
niet  willen  de  quellinge  geven  die  gy  hebt  'tfelve  horen-  ̂ ?im 
de :  de  brieven  van  u  Srle.  van  den  leften  Augufti  hebbe  ban 

ik  ontfangen ,  feer  uittermaten  verblijd  wefende  van  te  ̂ H 

j  weten  ugefontheid,  en  dat  gyu  leven  door  brengt  info 
veel  ftilten  ,  de  wijle  de  wereld  fo  ongeruftelijk  gaet* 
wantdeconfideratien  van  de  tormenten  dierinlopeni 

I  fal  oorfaek  wefen  van  een  meerder  genoegen  voor  u 

j  S"e.  fiende  yt  felve  van  d'een  fijde.  En  ik  bevindeby 
j  mijngiflïnge  dat  alleen  de  voorfichtigheid  van  Johan 
Andrea  Doria,  de  macht  hadde  't  felve  te  brengen  tot 
fuik  eenen  ftaet ,  in  den  tijd  dat  gy  meeft  behoordet  de 

batigeu 

tenen 
Oreren 

lanben 

menuft 

<5?oe^ 
«lingetr. 
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"®t  ©iiiaten  en  peeren  (0cbcputCCrbC  Staten  ban  j  wereld  te  regeren ,  gemerkt  men  u  noch  door  reden  of 

be^mlanbcn  binnen  «Efeocm'naen  gehangen  getoeeft  0uftitie  een  groot  deel  van  dien  hadde  konnen  weige- 

fnttb?  1 ffo  berDaclt  iö  /  bic  mi  binnen  tr?r  ̂ tab  mocft< ' 
tengaentoaerfptoilbcn  /  ennöcntano'  tot  geen  geljele relaratic  en  bolftomene  b?plicib  en  l^onben  bomen/met 

jegenftaenbe'tfcmijbenenbe  tntcrecffte  banbe^ta 
ten«©enerael/  <£ertfDcrtog  ̂ atïiiaöen  ̂ ?inceban 
(Drangicn  /  en  be  ootmoebigc  en  blacglijhe  bebeTen 
berfoen  ban  be  Staten  bcr<Dmlanben/  tenujbeban 

oeöepiu  i,eacote  3©atec-noob  bo?en  berljaclt/  ftenbe  batter 

SS!»  oecn  ïiope  ban  uitfiomfle  boo?  'tecrfïe  boo?  Daer  en ter©m.  Sia^/  toefenbeoohgetoaerfcboutboo?bcn0ectoo?tcr 
gje/  bat  bp  albien  fp  tot  be0  ijBagiflraetö  toille  fo  al^ 
fp'tbegecrben/  nieten  fouben  toitlen  berftaen en ac* 
eo?bcren/  batmenbenntetin  bo?iacgebanftcni|Tc/  te 
toeten  3©eftenbo?p0  Ijuiö  /  bat  fp  nu  berbuert  Ijabben/ 
enfoubc  (lellen:  maer  in  erger.  <§o  rjebben  fpboo? 

fien  genomen  ficb  baec  ban  te  manen/  'ttoelft  fpmet 
gemeen  confent  bcbcn/bocl)(€efittgc/c§eltoett/<®l* 
tecblooiler  /  3Hpco  f  oefcens/  geronimuö  ©errutiu^ 
Eanb-ftnbicuö  en  ̂ erman  3Bijnl]?ugge  ïlent-mee^ 
fier  /  bk  en  bo^ftent  met  toagen  /  bc  anbere  fijn  alle  een 
pberopbPfonbcretoijfc  ontbomen  op  eenen  bag/  na* 
mcntlpben  17  ̂ eptemb?i^  1578.  bc  cerfte  te  elf  tt* 
ren /en  bc  laetfie  teb?ic  uren/  becerfïebie  uit  quant 
toa^  §.  ü?engerö  ten  $ofl  /  3Cfinga  €nte^  /  boo?t  btU 

bc  Éentfcma  /  en  ban  ttoaelf  tot  bik  uren  toe  al  ö'an* ber/  te  toeten  itattum/  2iilco/  <Dn(la/  CDnfloffel 
Ciifum  /  fiengertf  /  <Onno  «üamminga  /  J|crman  en 
5Pcpclio^6icHinga/  §olmn  öcHöepfcne/  Claesfban 
jBuemanfa/  3!oban  5Bcf!ing  ban  gennep  /<$t.  bit 
quam  'öabonttf  te  fes?  uren  eerft  uit:  fp  liabbcn  ficlj  beüJ 
anbcrcnbacgö  alle  tot  Collum  in  lD2icf(anb  befclici- 
ben/  ban  baer  fuecnirrc  uit  baer  aller  name  na  ben 
$2obc  fouben.  ̂ ijjbe  Cfcocmngccg  bitnuberftonben 

ren  j  en  alfo  dunkt  my  dat  dit  exempel  fal  aftrecken  een 
arote  menichte  van  volk  diedelere  waren  rechtende 

om  op  te  klimmen,  gebrek  hebbende  van  't  gene  u Srie.  was  óvtrfchietendè.  Hetfy  wat  wild,  lange  jaren 

moety  leven,  aengefien  u  God  gebrocht  heeft  in  fui- 
ken ftaet  dat  gy  niemanden  van  doen  en  hebt ,  om  met 

eeren ,  wellaft  en  behagen  u  leven  te  pafferen ,  ik  houd 

voor  feer  welgetreft  dat  gy  het  leftedeel  van  dien  ge- 
bruikt voor  God  en  voor  u  felven ,  en  niet  dat  gyu  in 

de  waegfchale  ileld ,  van  faken  daer  gy  om  goede  of 

quade  reden  van  u  te  geven,  ufoudftellen  fubjedden 

delayen  die  hedendaegs  worden  gebruikt.  En  dat  waer- 
achr>fijnde  maguS"e.  confidereren  watpacientie  en 

fterkte  daer  wefen  kan,  die  wederfta  't  gene  met  my  ge- 
daen  word ,  de  wijle  niet  genoeg  en  is  my  befingelt  te 

fien  van  ontallijke  vyanden ,  fonder  middel  van  my  o- 
verde  driemaenden  te  konnen  houden,  fluitende  de 

pafTagien  gelijk  fy  fonder  twijfel  fullen  doen ,  of  niet 
willende  verftaen  dat  dit  verloren  wefende  alderefte 
verloren  fal  worden,  mits  oorfaken  datter  niet  en  word 

gerefolveert ,  niet  tegenftaende  wat  neerftigheid  van 
node  is  tot  fuiken  merkelijken  neceffiteit.  Teneinde 
om  kort  te  maken  ,  want  den  dienaer  van  Don  Pedro 
de  Toledo ,  niet  langer  en  mag  vertoeven ,  fo  feg  ik 

meer  dat  den  leger  vande  rebellen  ons  (o  feer  heeft  gaen 

vernaderen ,  dat  wy  hebben  moeten  vertrecken  in  dit 

loo-ement ,  de  welk  is  op  een  halve  mijle  na  by  de  vlec" 

ke,  die  wy  verordonneert  hadden  voor  ons  lefte  toe- 
vlucht ,  aengefien  dat  wy  niet  en  mochten  verhopen 

om  te  vechten ,  en  fy  hebben  hun  leger  geleid  tuflehen 

Brufièl  en  Loven  op  vijf  mylen  na  vanhier:  deFran- 

coyfen  gaen  ook  vaft  t'eenen  tijde  verfterken  lanxde 
fïide  van  Henegouwe ,  fulx  dat  wy  by  naeft  blijven  be- 
J  floten, 



J7«- Ooripronk  der  Nederlandfe  Beroerten. 
verfamelen ,  en  ingevallc  de  Conink  van  Vrankrijk in- 

breekt lanx  Bourgoignien,  mette  armeye  die  hy  rede 
maekt  (de  welk  ik  niet  en  twijfele  ofhy  en  lalt  doen, 
fiet  hy  fijnen  broeder  op  eenen  vaften  voet )  u  Sric.  mag 
confidereren  hoe  wy  ft  aen  fullen,  want  het  fal  fbrtfe  fijn 

te  avonturen,  't  fy  te  vechten  (wefende  fo  luttel  tegen 
fuiken  menichte  (ofeengatte  maken  om  door  te  ge- 

raken dit  verlatende.  Ik  heb  van  nieus  verfoek  gedaen 
aen  fijn  Majefteit ,  dat  hy  my  immers  ten  minden  fen- 
de  de  orden  ,  van  't  gene  ik  fal  behoren  te  doen ,  en  ko- 
me  ik  t'onder  fo  fal  gevolgt  en  geexecuteert  weien  t'fij- 
nen  wille,  ikvrefe  dat  de  remedie  hier  toe  te  fpadefal 
komen ,  God  fy  met  ons ,  waert  dat  ik  fage  dat  het  laten 
hier  toe  te  pogen ,  wareganfeh  onmogelijk,  heten  fou- 
demyfofeer  niet  verdrieten,  maer  gemerkt  iknufie 
datmenonsde  handen  heeft  afgefneden ,  foisdcrefo- 
lutie  dat  wy  hen  den  hals  uitftrecken ,  alle  defe  verdrie- 

ten en  begereik  niet  datu  Srie.  meerder  befwaerniffe 
aen  doen ,  dan  als  een  man  en  vriend  die  't  niet  aen  en 
gaet,  gefield  wefende  tot  wel  leven,  en  om  mijns  ge- 

dachtig te  fijn  in  u  gebeden ,  gemerkt  gy  u  daer  op 

meugt  betrouwen ,  waer  op  ik  my  t'anderen  tijden  niet 
betrouten  foude hebben.  Ander  veel  quellijkerparti- 

;  )i  $ƒ.)  culariteiten  houd'  ik  tot  op  een  ander ,  want  defe  geen 
tijd  en  geeft  tot  meer.  Onfe  Heere  beware  de  feer  door- 

luchtige perfoon  van  u  ̂ic.  gelijk  gy  begeert ,  uitten  le- 
ger een  mijle  van  Namen.  Den  16  van  Septembri 

1578;  Onderftond  ten  dienfte  vanuSrïc  en  gemerkt 
ik  niet  meer  en  fegge ,  gelooft  dat  ikniet  en  kan.  £n 
was  ondertekent 

Don  Jan. 

3£en  anberen  ö?fef  toas  luiöenDe  alg  boïgt : 
fASfen  DienaervanDon  Pedro  vertrekt  metfulker 

-^^haeften,  dat  ik  hier  in  my  nieten  fal  mogen  uit- 
ftrecken, en  fo  fal  ik  u  alleenlijk  waerfchouwen  van 

het  onfangen  van  u  brieven  van  den  lefien  Augu- 
fti,  ophoudende  breder  te  fchrijven  toeten  vertrec- 
ke  van  eenigen  Poft.  Nufegge  ik  dat  den  vyand  ons 
fo  nau  heeft  befet ,  dat  hy  my  gedwongen  heeft  te 

Ij  i'n  komen  in  dit  logement  ,  wefende  op  een  half  mijle van  de  Vlecke  diewy  hebben  gedefigneert  omonste 
vertrecken ,  vaft  by  Namen ,  gemerkt  wy  hem  niet  en 
mochten  verwachten  om  te  vechten.  En  van  d'ander 
fijden  van  Henegouwe,  komt  vaft  aen  het  volk  van  den 
Hertog  van  Alengon,  in  der  voegen  dat  wy  airede  by 
naeft  blijven  belegert.  Etende  het  luttel  dat  wy  hebben 

konnen  verfamelen,  en  in  'tuitterfte  gefproken  van 
't  gene  wy  gefpaert  hadden  voor  den  leften  nood.  Den 
Conink  van  Vrankrijk  maekt  gereetfehap ,  en  al  de  we- 

reld fegt  en  houd  voorfeker  ( dat  het  is  om  met  oorloge 
in  te  breken  ,  ingevallehy  fiet  dat  fijnen  broedereenen 
vaften  voet  krijgt)  uitgenomen  Juan  de  Vergas  Mexia, 

die  hem  betroutop'sConinx  woorden,  en  d'onmeu- 
gelijkheid:  fijne  Majefteit  enrefolveert  niet,  of  ik  en 
weet  niet  wathy  van  mciningeis,  hier  geeftmenons 

't  leven  metoogenblicken  Ik  fchreeu  luy  genoeg,maer 
Ikfiedattet  my  luttel  profiteert,  ikhebbe  gewoonlijk 
altijd  peerdevolk  op  den  vyand ,  die  my  waerfchouwen 
wat  hy  doet ,  en  na  fuik  als  hy  voortvaert  fal  ik  my  gou- 
verneren  ,  maer  ik  voorfie  dat  ingevalle  fijne  Majefteit 
hem  verfuimt ,  gelijk  hy  tot  hier  toe  heeft  gedaen ,  hy 
fait  al  verliefen  fönder  remedie ,  en  de  faken  worden 

vaft  beweegt  en  gedifponeert  door  ons  flappigheid  en 
onachtfaemheden,  tot  fuiken  einde  alft  de  duivel  fou- 

de mogen  wenfehen.  Wy  fullen  hier  ons  uitterftedoen 
totten  leften  adem  toe ,  de  refte  be wege  God  fo  hy  kan , 
en  fie  d;it  van  node  is.  Nadien  dat  ik  u  gefchreven  had- 
de  dat  gy  my  de  kiften  fenden  foud ,  fo  was  my  betrou- 

wen fulx  dat  ik  bly  wefen  fal ,  indien  fy  niet  weg  en  fijn, 
datfe  niet  weg  en  gaen.  Uit  den  leger  een  mijle  van 
Namenden  16  van  Septembri  1578.  Onderftond 

tot  't  gene  de  Heere  ordonneert ,  ondertekent Don  Jan. 

J  hte  J 

Kon  "p<£nige  Dagen  Bierna&reeg  De#2tnceban<Oran* ia  jan  J-*jicn  DetijDinge  fo  uit  bet  leger  ban  ©on  <3an  1  altf 
^:n'  ban&oben/  bat  ©ongjan  in 't  leger  branfe  lag  Dan 
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Depefie/enDatbP  op  DBaenöaa  ben  2$  ft?»  $?ptcm* 
b?i.37  op  fijn  Catbolur  ontfangén  U&bc  aüê  fijn  <§n* 
craménten/  en  öat  pp  ©onberDaegö  öaer  na/  toefeuoe 
oen  eeeften  <0ctob2t0  gefloten  toaé./en  öat  lm  ttrüoÓ* 
boln  bp  pjobifie  in  fnn  plaetfegebofen  baööcn  38ieïïjt 
ber  $2ince  pan  $arma/  tottertijD  toe  Den  Conmli 
Daer  in  anDews  fal  Bebben  boo2fien  /  toelbc  tijbinge 
men  alfo  bebonb  toaeraebtig  te  toefen.  t£n  10  met  gro* 
tereere  en  pompebegraben  binnen  $amcn  in  55e  gro* te&erbalDaer. 
<Defenboo2noemDen©ong|an  toatfeen  bafiaert-  «?ofbo< 

fone  ban  ben  öeifer  Carel  be  btjfDe/  Die  bp  bp  een  n,a  o»» 
«Duitfe  bjoutoe  geteelt  foube  bebben/  be  name  of  af;  &£ 
bomde  ban  De  moeDer  en  beb  ih  niet  bonnen  berne;  benBr> 
men  /  altijbo1  ift  febcr  öat  De  öeifer  Bern  boo?  fijnen  fo-  *>«!*  f*, ne/ en  Den  Coninb  Pjilips  boo2  fijnen  baftaert-bjoe* 
Derbeüben  bebent/  enboetoelbaer  fommige  fijn  Die 
'tfelbe  in  ttoijfel  toillen  fetten/  fo  en  të  bat  niet  ten  P20* poofie/toillen  baerom  geen  Bamaé  aentrecben/ib  toil't 
eer  gelopen  /  Dan  Daer  grote  moeite  om  Doen  /  om  Daer 
na  curieufelijn  te  onberfoebeh.  §pi$  noit  gepoutoe* 
Bjftt  getoeeft  /  toatf  ban  een  groot/  nloeh  en  fubtijl  ber* 
ftanD  en  begrijp  getoeeft  /  pp  i$  ban  jonje  op  in  De  002* 
log  opgeboeD  en  onDertoefen  /  toatf  feer  minlijfe  en  aen* 
genaem  ban  toefen  /  Bp  feonDe  Bern  feer  toel  bouDen  bp     . 
grote  en  bleine  /  en  toaö  toelfp?ebenDe/  bocb  toat  hole* 
vijfi  ban  nature/  oobtoag  pp  genetgt  tot  boogbeiben 
regcringe/bp  i.ö  feer  jong  in  Den  brtjg  geb2uibt  getoeeft/ 
toant  Öpnaulör  23  jaren  oub  entoatfaltf  IjPbetop* 
perfie  bebel  IjaDDcinD'oo^log  ban  «©aanabe  tegen  De 
|Ko?en/ altoaer  bp  D'oojlog  ten  einDe  b^acljt  mei  groot contentement  bon  Den  Coninbban^pancien/  Docb 
meer  D002  lift  en  beD?og  /  Dan  anDerfinö  /  Douöenöe  oe 
felbe  nocD  troutoe  nocö  gelofte/  enaljef  bet  berbonb 
gemaeftt  toa^/  tufTfben  Den  3pau3S/  Coninb  ban 
^pangien/  en  ©enetianen/  met  eenige  particuliere 
(teöenban  fütalien/  fotëbp  uiten  naem  ban  Den  Co* 
ninbban  &pangien/  ató  2CDmirael  ober  De  fcljepen 
DegConinrban  ^Spangien/  tot  De  felbe  oo?logafge* 
fonben  /  ban  toegen  Den  $aui$  ie  gefonDen  Den  ber^ 
maerDen  jjBarcutf  3CntDoniu)S  Colonna  /  een25aron 
ban  nomen/  en  Die  ban  ©enetien  baDDen  Daer  toe 
berbo?en  «Sebafriaen  ©enier/een  feer  ftloeb  en  erbaren 
<£>ber|te  ter  Eee:  ebentocl  noentangf/  en  niet  jegen* 
flaenbe  batbettoe  anbere  3üömiralen  beelouöerban 
jaren  toaren  en  meer  berfocbrbeib$  ter  See  baDDen/ 
Dan  Den  boomoemDen  ©on  gatvfo  toerö  bp  nocljtantf 
metgemeen  confentgemaeht  <0eneraelbauDegefjele 
blote  /  jegens  Den  (Curb  /  en  bp  toonDe  oor  fijn  Deboie 
Daer  in  fo  toel  /  Datmen  Ijem  naeft  o3oD  De  eere  ban  De 
bict02ie  ban  fo  goeöen  uirbomfte  en  ban  fo  getoelöigen 
flag  ( Die  een  ban  De  grootfle  toa$  bie  ooit  ban  De 
Cb?iftenentetoater  metten  (Curb  fijn  getoeeft )  toasf 
gebenDe.  J^ier  D002  toerD  fnn  berte  fo  tot  bobaerbie  op* 
geftegen  /  Dat  bp  niet  en  foebt  ban  om  te  mogen  bomen 
totte  «ConniHulic  ijoogbciD  en  eere  /  toant  aio  Daer 
Denaenflag  op  (Cbuneg  gebiel/  niet  jegenftacnbe  De 
Comnbban^pangienbem/  om  feberc  rebenen /o?* 
Donnantie  fonDom  rCbunej»  te  ontbcden/  fo  beeft  bP 
noebtantf  De  ,§taö  ban  (CbunenS  bebouDen  en  gefierftt/ 
DoojraeDbangjanDe.Soto  fnnen  .SccretarijS/  Daer 
Doo?ooh  De  felbe  ̂ taD  niet  en  toer  De  geplonDert  /  en 
ftelDcn  Daer  in  ban  De  befte  maebt  ban  bc  ̂ oof  Den/ 
oobgefcbut/  en  alle  nooDfabebjbe  Dingen  ban  gantof 
2ftalien  /  om  De  felbe  ̂ taD  U002  Den  boo2noemDen 
©on  gfan  t'onDerbouDen  /  en  men  DeDe  grote neerftig* IjeiD  aen  Den  pauo  pto  <öuinto/om  bem  te  geben  Den 
t mei  ban  Coninb  ban  ■■Cbunetf  /  en  De  pauo  DeDe  fijn 
Deboir  D002  fnn  (egaet  aenDen  Coninb  ban  &pangten/ 
om  Dat  goeD  te  binDen :  maer  De  Coninh  ban  ̂ pan* 
gien  toiftDat  met  beleef  De  tooojDenafte  leggen/  en 
ban  Dfen  tijD  aen  BaDDe  De  Coninb  ban  ,§pangien  een 
acbterDenbenban  Denboo2noemDen  ©on  gjan/toienjef 

gemoet  men  na  grote  Dingen  fag  Ijahen/toant  BP  b'ou* De  mar bt  ban  be  Cartaginenfectf  en  bet  bloepenbe  rijft 
ban  De  öroon  feerbeel  inDcmonD  BaDDe/  en  toant 
men  bebonb  Dat  Bern  Dit  nuam  Doo?  Den  raeb  ban 

ÉanDe&oto/  fotoerDeBetboo;  goeD  aengeflenbem Mn 



IÓOÖ Het  twaelÉIe  Boek. 

ban  tDon  %im  af  te  ftBeiöen  /  of  Bern  een  meöegcfel  te 
ncbcnöteiijne  Bumeucen  mattofcc/  cnalfo  gebmiftte 
men  een  bonö/  op  öattet  <Don  ̂ an  niet  fouöe  mec-- 
ftcn/enmenmaefttcgianöe^oto  <0enecael  $!öuut* 
nitie-meeftec  banöe  blote/  en  gjan  Cfcobeöo  fijnen 
j§eccetari£  /  en  na  öe  boots  ban  tien  <0?oot  Comman; 
beuc  bonö  öe  Coninft  goeö  ben  boojnocmöen  tbon 
^an  te  fentren  in  J5cöcclanö  /  Bet  toclft  Dp  goeötoillig 
aennant/  om  öat  BP  oberöacBte  ban  öaecbcouaem* 
ÏKïö  te  Bebben  om  op  €itgelanö  feftecen  aenflag  te 
manen/Banöclöe  öaecom  öoo?  Cfcobeöo  öp  öen  pattf 
<5?eoo2io  öe  £ %%%  i  om  met  öien  tijtel  ban  Coninft 
banCrigelant  beleent  te  mogen  toe?öen  banöen  ̂ )aus?/ 
alfo  öe  Coninginne  ban  Cngelanö  öoo?  öen  boo?- 
noemöen  $au0  $io  ©  /  becftlaect  toag  ( altf  een  net- 
tecfe )  ban  'tcecljt  ban  'tboo?f3  Sufte  berballen  te  fijn/ 
'ttoeift  nocBtangöen  COninft  ooft  niet  goeö  en  banö. 
<Docïjniettemin  accojöeccöe  Dpöat^on  <3Ian  öien 
aenflag  fouöe  mogen  öoen/  met  öe  ̂ pangïaecöen/ 
Italianen  en  anöecc  ötemen  uit  $eöeclanfcfouöe  öoen 
bectcetften/  fobecöeBptetoege  ftojtö?cngcn  öatmen 
bc  felbe  obec  ̂ ee  öcöe  bectceeften :  öocB  öe  Staten  en 
toilöen  öaec  toe  geenfinjS  berftaen  /  gelijft  top  beröaelt 
Debben  /  toaecom  Bp  öaec  na  /  in  $eöeclanb  genomen 
fnnöe  /  fotljt  een  fecceteïigue  te  maften  metten  l£ectog 
ban«3uife/  optenboo?f5  aenfïagban  €ngelanö/en 
bat  öp  fouöe  tcoutoen  öegebangene  Coninginne  ban 
^cBotianö/  en  öaec  öoo?  benomen  öe  ftcone  ban  beiöc 
be  fiijften:  öocBalle  fijne  Boogmöeöige  en  p?acBtige 
aenfïagen  toilöen  nietboo?t/  fo  men  m  fijne  Banöe; 

n'nge  Beeft  ftonnen  berftaen/  toant  öè  Coninft  ban ^pangien  boo?öefe  aenfïagen  feecbeb?eeft  toaovcn 
peciculoos  acute  boo?  fijnen  fïaet/  en  toa$  öen  Coninft 
be  fafte  feec  fufpect  /  om  öat  Ijp  fijnen  Banöel  fo  feccete* 
lijft  focBt  tebcleiöenfonöcctoetebanöen  Coninft: 
toaecom  öe  Coninft  Bern  ooft  /  fo  bele  Bp  moeite  /  öen 
tniööel  om  tot  fuift  fijn  booznemen  te  ftomen  /  beeftoj; 
te*  «Ewmaeftteöen  boo?f3  ̂ on^an  gcote  cjueliiiï- 

ge/ toant BP  enftonöe  fijn  Boogmoebfc  Dectc  niet 'be* ötoingen/  enöoo?  öien  ftp  öaec  toe  noclj  mettec  ttjö 

Boopte  te  ftomen  /  fo  Jjfelt  Ijp  alleo"  in  (jet  beitoecöe  /  en 
bectoefeteö'oo?log  toeöecem  tegen  öe  Staten/  en  uit allen  fijnen  Banöel  fjtcc  bo?en  becBaelt  /  fieeftmen  m* 
gen  fien  m  meeften  /  öat  ftp  botftomentlijft  toaö  onöec* 
toefen  in  öe  lecinge  ban  lEacftiabe!/  en  öat  lip  bcö?oay 
acgeli|t/  gebetnttbeiö  /  en  meincöianeiö/  alft  Bern  totë* 
öecujfttoag/  getauiftte.  J$ptoa$inüe  ̂ paenfe/^ 
taliaenfc/  fcancopfecn^oègöuitfcfpjafte  toelecba^ 
een /  onöec  netftrijgSboIft  toaoljp toel  bemint/ öocli 
op  t  lelie  öielö  Ijp  toat  ftcenge  ftcijgööifc ipiine  /  om  öe 
Eanöfaten  toat  betec  tot  fien  genegen  te  maften/ 
'ttoelfcöem  toel  iicDteïijft  inöenljaet  fouöe  geb?acftt 
Debben/  öoe  fjem  't  gelö  begonfl  te  failgecen.  ̂ omnia 
Bet  ging  bicc  met  <B>on  fjoan  en  al  fijn  boogmoeöig 
boomemen/  aiö  gefcB^ebenflaet/  öat<6oö  öeftoute 
en  Boogmöeöige  of  öobaeröige  tec  neöec  ftost/cn  ftaec^ 

Becten  caeö  te  niet  öoet :  tot  geöacBtcniffe  ban  't  toelft/ tft  Dtec  öit  SJaecöicDt  gemaeftt  Bebbe. 

JAER-DICHT. 

Don  Jan  die 't  Landfichde  In  OorLoCb  t  ptrllckeLem lnbl^oet, 

Wlert  Van  GodsJlerCke  handge/Meten  onder  die  Voet. 

Wp  toillen  Btec  nu  toat  tullen  /  en  in  öe  nabolgenöe 
25oeftenfuIlentopboo?tS  befcl)?ijben/  't  gene  Bet  &z* öeclanö  obecgeftomen  i$  na  öe  öooö  baii  öen  boo^ 
noemöenm>ong!an/  bp  öe  cegecinge  en  Bet  goubec= 
nement  banöen  ̂ ince  ban  ̂ acma/  en  toillen  Ut 
2öoeft  befluiten  mette  tooo?öen  ban  öen  3pcanfcD?n 
^i|io?ie-fcB?ijbec  Comineo. 

God  rukt  de  Princen  ( of  grote )  meeft  uit  dit  leven* 

Of  verderftfe  als  fy  voornemen  grote  dingen' : 
Daer  in  fy  haer  fel  ven  fchijnen  te  fijn  even 
Seer  gelückig ,  en  andere  willen  dwingen. 

ï> 

Einde  van  *t  twaelfde  Boek* 

. 

■ 



BYVOEGSEL  van  den  Auteur. 
In  mijn  Seyenfte  Boek  Fol.  ,  ,  i.  heb  ik  de  namen  geftelr  van  de  Borgeren van  Delft,  wlke  goedwillig  uitgetogen  waren ,  om  de  belegerde  ftad  Haerlem teontfetten  en  aldaer  verflagen  zijn  geworden;  enalfoo  ren /elven  tijde  uit  der Goude  mede  een  Compagnie  Borgeren  tot  gelijken  einde  zi,n  uitgetrocken ,  en my  verfocht  hebben  dat  ik  hare  namen  mede  foude  villen  bekenr  maken ,  tot  be- 

toon van  der  felver  yver  in  dien  tijde ,  hebbe  ik  fulks  niet  konnen  weigeren.        ' 
Sj  -waren  defe  navolgende. 

.  amen 
btbe 
3  :ge> 
t   De 

bbcuit 
D  c 
«lab 
giatall' 
ii  Kra- 

ai   5U" 
0!  öe 
fci  gec 
0  taD 
b. 

tont; 
fem. 

fJErrit  Pieterfz.  de  Gruiter ,  Capitein, 
V     met  Jan  Plage  fijn  knegc. 
Jan  Alewijnfz.  Paleltein ,  Luitenant» 
Cornelis  Janfz  Cincq,  Vaendrager. 

InhetVaendelftont  GOUDA,  daerbyeefchre- 
yfrnATGODS  ONDERSTANT  VER- 

WINT DE  ALBANISTEN 
Cornelis  Janfz.  Vroefe ,  des  Vaendragers  Luitenant. Kerltiaen  Baens ,  Wachtmeefter. 
Hans  Boys ,  Vuyrder. 
Herman  Sterre,  VeldArifel. 
Jacob  doet  Quaed ,  Vuyrder. 
Heldingen  van  Engelen ,  Forier. 
Willem  Pieterfz.  van  Velfen.  7 
Reinier  van  Swanenburg.      t  Adelborften. 
Jonkhert  Albert  Minnen.      \ 
Michiel  Cornelifz.  Vlack. 
Cornelis  Cornelifz.  Vlack,  fijn  broeder. 
Jan  Adriaenlz.  de  Vrye. 
Jan  de  Vet. 
Dirk  van  Afpei  en. 
  Proviand  Meefter. 
Jan  Claefz.  Treurniet. 
Henrik  Pieterfz.  Jonge  Wijngaert. 
Spelt  van  Utrecht. 
Arien  Gerrit  Bouwenfz. 
Arent  Cornelifz.  Evenbly. 
Den  Schoonen  Barent» 
Daem  Joppen. 
Dirk  Bouwenfz. 

Jonge  Drink  uit  van  der  Goude. 
Simon  de  Schilder. 

Gijsbert  van  Baen. 
Lucas  Janfz.  Backer  van  Amersfoort. 
Dirk  Starre. 
ClaesKroefen. 
Thomas  van  Rhoon. 

Cornelis  Janfz.  Halshouwer. 
Jacob  Cornelifz  Wit  in  de  mond. 
Henrik  Franfz.  Kegeling. 
Pieter  Janfz.  Fluiter,  Schipper. 
Jacob  Janfz.  Goeman ,  Schipper. 
Blok  van  Alphen. 
Mr.  Adriaen  van  Yfelftein. 
Jongbloetvan  der  Monde. 
Schaef  van  der  Monde. 
Floris  Kruit  thuin  van  der  Goude. 
Dirk  Aelbrechtfz.  van  Oudewater. 
Willem  Huigen  van  Oudewater. 
Jacob  Gerrirfz.  van  Oudewater. 
Symon  Adriaenfz  Backer  van  der  Goude. 

Cornelis  Cornelifz.  Beenhouwer  van  der  Goude. Marten  lacobfz.  van  Oudewater. 
Jacob  Dirkfz.  van  Oudewater. 
Henrik  Symonfz. 
Louris  Janfz. 
lorde  Dirkfz, 

Pieter  Willemfz.  Wijngaert.' 
Dirk  Ongeluk  van  der  Goude. 

Defe  navolgende  hebben  een  man  in  haerplaets  gejlelt. 
Voor 

Frans  Meppel. 

Arien  Mercelifz. 
Dirk  Aertfz.  Snoey. 
Arien  Ianfz.  Burgerm. Pieter  Teyfz 

WiUemGerritfz.Vleesh. 
Dirk  Ianfz.  Loncq. 
Pieter  Arentfz.  Licht. 
Herman  Cincq. 

fan  Govertfz.  Backer. 

Gerrit  Vroufen. 
Henrik  Mavol. 

Harman  Dirkfz.in  't  Hart. 

Pieter    Pieterfz.   in    den Veld. 
IanBarentfz.Smit. 

Govert  Ianfz. 

Govert  van  Proyen. 
Cornelis  Wouterfz.  Bur- 

germ. 

Iacob  Cornelifz.  de  Licht. 
Cornelis  Ioppen  Secretar. 
Pieter  Ianfz.  Loo. 
DeLombart. 
Willem  Mooi. 

Ian  Henrikfz.  Backer. 
Cornelis  Ianfz.  Cos  Bur- 

germ. 

Ian  Govertfz.  Projen. 
Willem  den  Brouwer. 

Harmen  de  Trom  /lager. 
Michiel  de  Tromflager. 
Jan  Cornelifz.  Provooft, 

Alias, 

Gerrit  Willemfz.  Wiver. 
Cornelis  Daem fz  Boom» 
Cornelis  Ianfz.  Tiktacker» 
Ionge  Marten  van  Rotten. 
Marten  Gerritfz,  Cuiter. 

Pijntjen  Wijns. Arien  Ruiter. 

Egbert  lacobfz. 
Iongkind  van  Loteren. 
Gerrit  lacobfz.  van  Sout- 

holm. 

HuibertLeenertfz. 

Ian  Pieterfz.  Boere  Vyand.' 
Lange  Vuift  van  der  Gou- 

de. Ian  Hermanfz. 

Gillis  Pieterfz.  van  Waer*. den» 

Ian  Mol  Lichthartwan  der 
Goude. 

Ian  Willemfz.  Evenbly» Cor-nelisTin. 

Cornelis  Ionge  Huisman. 
Anthonis  Backer. 
Iacob  Luyfter. 
Ian  deDanfcr. 
Alleens    quaed    van    det 

Goude. Claes  lacobfz  Noteboom. 
Gijsbert  van  der  Cingel. 

Dirk  Dirkfz.  Corthooft. 
Licht  quaed  van  Delft. 

Tanneken  Leugcriin. 





feLADT*WYSER 

Van  den  voornaemften  inhoud  der  Hiftorie ,  na  't  vervolg  der  jaren; 

i 
I.  BOEK. 

Nleyding  ran  de  Hiftorie    F.  i , 
Befclnijving  der  xvij.  Nederlanden.  F.  2. 

M  5  5- Overgift  van  Keyfer  Karel  aen  fijn  foon  Koning 
Philips,  p.  5.  (4.) 

De  dood  des  Keyfers.  p.  6.  (5.) 
Oorfprong  der  Se&en  en  bloedftorting.  p.  12.  13. 

(9-) 
Het  toenemen  der  Gereformeerde  Religie,  p.  13. 

(9) 
Plakkaten daer tegens. p.  7. 13.(5.  10.) 
Inftf  u&ie  der  Inquifiteurs.  p.  15.(11.) ■ 

M  5  6- Beftand  tuflchen  Vrankrijk
 ,  en  Span  jen.  p.  1 5 .  (1 1.) 

M  5  7- 
Nieuwen  Oorlog  met  Vrankrijk.  p.  1 5 .  ( 1 1 .) 
Grootedierte  en  overvloed  daer  op  gevolgt.  p.  15. 

(11.) 

1  5  5  9- 

Vrede  van  Spanje  en  Engeland  met  Vrankrijk.  p. 
17.(13.) 

Haet  der  Nederlanders  tegens  d'Inquifitie.  p.  18. 

Privilegiën  van  Braband.  p.  19.  (14.) 
Des  Konings vertrek  naer  Spanje,  p.  2.1.(16-) 
Oorfprong  van  den  haet  der  Spanjaerden  tegens  de 

Nederlanders,  p.  22.(16.) 

1560. r 

Pradijk  van  GranveHei  p.  23.  (16.) 

ï  $  6  1. 

Inftelling  der  nieuwe  BifTchoppen.  p.  2  3 .  ( 1 7.) 
Bulle  van  Paus  Paulus  de  vierde,  p.  24.  (17.) 
Namen  der  eerfte  nieuwe  BifTchoppen,  en  haer  voor- 

ftel-p.  26.(19.) 

1562. 
De  twift  der  Catholij ken  onder  den  anderen,  p.  27; 

('9) 
Oppofitie  der  Abdyen  en  der  ftad  Antwerpen  tegens 

de  Biflchoppen.  p.  28.  ( 20.) 
De  twift  onder  de  Groten  des  Lands.  p.  28.  {2.0.) 

1563. 

Klachte  over  de  Cardinael  Granvelle ,  en  fijn  vertrek, 
p.  29.  (20.)  21.) 

1565. 

Des  Konings  refolutie  nopende 't  onderhouden  der 
Plakkaten,  Inquiiitie  en  Concilie  vanTrenten.  v.ïz. 
(22.) 

Des  Princen  Van  Oranjem  gevoelen,  nopende  die 
refolutie.  p.  33.(23.) 

Gevolg  van  die  Refolutie.  p.  34.  (24. ) 
Klachten  en  vertoningen  van  de  Hooft-fteden  van 

Braband  en  Leden  ran  Vlaenderen  tegens  d'Inquifitie 
en  Biflchoppen.  p.  $5.(2.5.) 

Morring  des  volks.  Boeken  gedrukt ,  ook  dcBclij- 
deniflè  der  Gereformeerden,  p.  43.  ( 30.  31.) 

II.  BOEK. 

Sobcren  ftaet  des  Lands.  p.  5  2.  ( 3  7.) 

Eerfte  t'famenkomft  der  Edelen,  p.53.  (37.) Haer  Verbond,  p.  5  3.  ( 38.) 

1   5  6  6. 
Namen  der  eerfte  teykenaers  des  Verbond*,  p.  54, 

.(38O Vrefe  der  Regente.  p.  5  5 .  ( 3  9.) 

't  Voorhouden  der  moderatie.  p.  57.  (40.) 
't  Overgeven  van 't  Requeft  der  Edelen,  p.  58.(41.) Antwoord  der  Regente.  p.  59.  (42.) 
Oorfpronk  van  den  naem  van  Geux ,  en  haer  ver- bond-teken, p.  6 1 .  (4  3 . ) 

Geruftheid  op  de  beloofde  fchorfing  der  Placcaten , 
als  ook  achterdenken  op  de  felve.  p.  6 1 .  (43.) 

Legatie  van  twee  Heeren  aen  den  Konink.  p.  62. 

(44-)  
* 't  Verbergen  der.moderatie.  p.  62.  (44.) 

Hey  melijke  Predicatien  beginnen  in  't  openbaer  ge- daen  te  worden,  p.  63.  (44.) 
Befchry ving  van  Antwerpen,  p.67.  (47.) 
Predicatien  buyten  die  Stad.  p.  69.(49.) 
Publicatie  daer  tegens.  p.  71.  (50.) 

Eerfte  en  twede  Requeft  der  Gereformeerde  binnen Antwerpen,  p.  71.  75.(50. 53.) 

't  Wapendragen ter  Predicatie.  p.  75:.  (53.) Des  Princen  van  Oranjes  komft  binnen  Antwerpen , 
en  fijn  verhandeling  aldaer.  p.  76.  ( 5  3 .) 

Verfoek  om  de  Generale  Staten,  p.  77.  (54.) 
De  Gereformeerde  vergaderen  buyten  Amfterdam , 

en  haer  eerfte  Requeft  aen  de  Regeerders  aldaer.  p.  77. 
(54) 

Twede  vergadering  der  Edelen  tot  fint  Truyen ,  en te  Duffel,  p.  79.  (55.) 

Beroerte  binnen  Antwerpen,  p.  81.  (57.) 
Refolutie  der  Gereformeerden ,  om  binnen  die  ftad 

te  Prediken,  p.  82.(58.) 

Beeldftorming  binnen  Antwerpen ,  en  door  geheel Nederland,  p.  84.  (59.) 

Roverye  en  grote  moedwilligheid  aen  de  Geefte- 
lijken,  enaendeKlooftersgefchied.  p.84.(59«) 

De  Regenten  feer  bevreert ,  befluy ten  naer  Bergen 
in  Henegou  te  vertrekken,  p.  84.  (59) 

Straffe  tegen  de  beeldftormers  verkondigt.p. 86.  (60.) 
De  Gereformeerden  ontfchuldigen  fich.  p.  87.  (6 1 .) 
Schrijven  vanden  Prins  aen  defteden  van  lijn  Gou- 

vernement, p  88.  (62.) 
Vertrek  der  kooplieden,  p.  88.(62.) 

Tweede  vertoning  der  Edelen  aen  de  Gouvernante. 

p.92.  (65.) 
Accoort  met  defelve  ,  en  Brieven  tot  verfekering 

gegeven,  p.  95.  96.  (67.) 
Verfcheyden  Accoorden  tuflchen  die  van  de  Reli- 

gie ,  en  de  Magiftraten  der  fteden.  p.  100.  (71.) 
Publicatie  daer  by  de  Nederlanders  werden  verklaert 

vry  te  fijn  van  de  Inquiiitie  en  ftrenge  Placcaten.  p.  99. 

(?o-) 
Des  Princen  handeling  tot  Uytrecht ,  en  in  Holland. 

p.  106.  107.(75.) 

t'Samcnkomft  der  Groten  des  Lands.  p.  108.  (76.) De  Gouvernante  leert  veynfen.p.  108.  (76.) 
Brieven  van  des  Konings  van  Spanjes  Ambafladeur 

in  Vrankrijk  aen  de  Gouvernante,  p.109.  (77.) 
Schrijven  van  den  Graef  van  Hoorn  aen  den  Konink. 

p. 111.(78.) 
Sijn  vertrek  van  Bruflel.  p.  112.  (79.) 

III.  BOEK. 

Befchry  ving  der  Inquifitic.p.  113.  (80.) 
Deflelfs  oorfpronk,   maniere,  en  gebruyk.  p.  114. 

(80.) 
'tOntwyenderPriefteren.  p.  118.(83.) 
't  Verfoek  der  Gereformeerde  aen  de  buyten  Poten- taten, p.  119.(84.) 
Haer  Requeft  aen  den  Konink.  p.  1 22.  (86.) 
Men  raed  hun  datfe  den  tijtel  van  de  Augsburgfc 

Confellie  fouden  aennemen.  p.  1 14.  (8  7. ) 
*  Re- 



B    L     A     D     T  -  W    Y    S    E    R. 
RemonRraTitie  van  den  Brabantfen  Raed  tot  ftilling 

der  troublen.  p.  125.(88'.) 
I    567. 

Difcourfen  op  de  geftalte  des  Lands  en  der  Inquifitie. 
p.  129.(91.) 

Des  Konings  voornemen  van  in  Nederland  te  ko- men, p.  134.(94-) 

Valenchien  weygert  garmfoen  m  te  nemen.  p.  134. 

Word  ve'rklaert  rebel  te  zijn.  p.  1 34.  (94.) 
Haerontfchuldiging.p.  1 36.  (9^.) 
De  Gereformeerden  werden  geflagen.  p.  f$&  (99- ) 
Het  innemen  van  Doornik  en  Valenchijn.  p.  141. 

(100.) 
Vertoning  van  die  van  de  Religie  aen  den  Adel,  en 

des felrs antwoord,  p.  145.  (102.) 

De  Gouvernante  eyfcht  den  nieuwen  eed  van  de 
Gouverneurs ,  en  de  Heeren  der  Ordre.  p.  147.  (104.) 

Des  Heeren  van  Bredërodes  antwoort.  p.  148. 
(104.) 

Derde  Requeft  der  Edelen  aen  de  Hertogin,  p.  149. 
(»°5-) 

Haer  antwoord,  p.  150.  (105.) 
Afval  fomrrriger  Edelen,  p.  1 5 1.  (106.) 

Handeling  der  Gereformeerden  binnen  's  Hértogen- 
bos.  p.  151.(106.) 

Placcaet  tegen  's  Hartogenbos.  p.  1 7 1.(107.) 
Artijkelen  overgegeven  door  de  Gouvernante  aen 

die  van  Antwerpen,  p.  155.(109^) 
De  Gereformeerden  nemen  foldaten  den.  p.  i$6. 

(109.) 
Worden  geflagen.  p.  157.  (110,) 
Oproer  tot  Antwerpen,  p.  1 5  7.  (i  1 1.) 
Weder  geftilt.  p.  1 5  9.  ( 1 1 2.) 

Oproer  t' Amfterdam.  p. 159.(112.) 
Word  bygeleyd  ,  en  Bredenrode  komt  binnen  de 

{lad.p.  160.(113.) 
La Torres handeling aldaer.  p.  161.  (113.) 
De  Predicatien  der  Gereformeerden  worden  verbo- 

den, enfy  vervolgt,  p.  163.(115.) 
Hét  vertrek  van  den  Prins  van  Oranje  en  der  Pfe- 

dicanten  uyt  Antwerpen  ,  en  veroorfaekt  grote  ver- 
baefthéid  by  de  Gereformeerden,  p.  1 66.  ( 1 1 7. ) 

Haer  Requeft  aen  de  Regeerders  tot  Amfterdam. 
p.  168.  (118.) 

Bredenrodes  vertrek,  en  dood.  p.  168.(119.) 
Vyanen  ingenomen,  p.  169.(119-) 
De  Regente  foekt  de  vlucht  der  Gereformeerden  te 

beletten  door  brieven,  p.  172.(121.) 
Gefchrift  daer  tegen  door  de  Gereformeerden,  p. 

"73*  (.*.."•) 
Haer  Apologie,  p.  174.  (123.) 
Placcaet  der  Regente,  roemende  des Koninks goe- 

dertierenheid ,  en  verbiedende  te  vluchten,  p.  175. 
(123.114.) 

IV.  BOEK. 

Op  wat  wijfe  de  Nederlanden  voor  defen  fijn  gere- 
geert.p.  178.(126.) 

De  Gouvernante  fchrijft  aen  den  Konink  ,  en  hy 
aen  fijn  Stadhouders,  p.  180.  (127.) 

De  Hartog  van  Alva  komt  tot  Bruflèl.  p.  181. 

(128.) 
Word  verwellekomt  van  die  van  Antwerpen  ,  en 

haer  verfoek.  p.  i8j.  (128.) 
Antwoord  van  Alva  ,  en  fijn  Commiiïie.  p.  182. 

(129.) 

Begin  van  fijn  handeling,  p.  184.  (1 3?».) 

't  Gevangen  nemen  der  Graven  van  Egmond  en 
Hoorn  ,  en  van  Heer  Anthonis  van  Stralen  en  an- 

deren ,  doet  de  Nederlanders  vrefen  en  vluchten,  p. 
'85(131-) 

Alva  (lelt  een  Raed  van  'trouble,en  verbied  den  Raed 
van  Nederland  lich  des  te  moeyen,  p.  185.  (131.) 

Word  gecommitteert  tot  Gouverneur  Generacl  der 
Nederlanden,  p.  187.(1 33.) 

Vertrek  der  Hertoginne.  p.  188.  (i  34.) 

Requeft  der  Gravinhe  'van  Egmond  aen  de  Staten , 

en  der  Staten  aen  den  Hertog ,  en  fijn  antwoord,  p. 
189(135-) 

Des  Graven  van  Hoorns belafting.p.  190.(135-) 
Sijn  verantwoording,  p.  195.  (139) 

Mr.  Jacob  van  denEnde,  Ad  vocaet  der  Staten  van 
Holland ,  en  verfcheyden  andere  Heeren  gevangen, 

p.  209.(148-.) Den  Advocaet  fterft  in  de  gevangenis,  p.  110.(149.) 
Verfoek  der  Antwerpenaers  aen  den  Hertog  ,  en 

fijn ftraf  antwoord,  p.  211.  (150.) 
Haer  Remonftrantie  aen  den  Koning,  p.  it  1.  (150.) 

Artijkelen  overgelevert  aen  die  van  Uitrecht  wegens 
den  Hertog,  en  haer  excufe.  p.  2.16.(153.) 

Excufe  van  die  van  Leyden,  ter  fake  van  de  Beeld- ftorming.  p.  217.(1  H-) 

Ontfchuldigingvan  de  Heer  Hendrik  van  Berchem. p.  217.(154.) 

Bouwinge  van  het  kafteel  tot  Antwerpen,  p.  219. 

(M5-) Nieuwe  beroerte  in  Vrankrijk.  p.  21 9.  ( 1 56.) 

1558. 
Den  Hartog  doet  den  Prins  van  Oranje  en  andere 

Groten  indagenen  befchuldigen.  p.  220.  (156.) 
Des  Princen  foon  Philips  Willem ,  word  door  laft 

van  Alva  van  Loven  gehaelt  en  na  Spanje  gefonden.  p. 
212.(157'.) 

Verantwoording  des  Princen.  p.  122.  ( 1 5  7.) 
Wilde  Geufen  en  haer  handel ,  daer  een  Placcaet  te- 

gen word  uitgegeven,  p.  114.(159.) 

De  Hertog  van  Cleéf  beveelt  de  Nederlandfe  bal- 
lingen fijn  Land  te  ruymen.  p.  115.  (159-) 

Prins  Karel  des  Konings  foon ,  gevangen  en  gedoot. 
p.  116.  (160.) 

Sententie  der  Inquifiteurs  over  de  Nederlanders,  p. 116.  (160.) 

Verantwoording  van  den  Prins  van  Oranje,  p.  217. 

(161.) 
En  van  den  Graefvan  Hoogftraten.  p.  118.  (162.) 

De  Hertog  wil  het  Concilie  van  Trentcn  invoeren, 
p.  231.(164.) 

De  Geeftelijkheid  binnen  Uitrecht  daer  over  verga- 
dert ,  en  haer  Requeft.  p.  2  3 1 .  ( 1 64.) 

De  Prins  van  Oranje  ruft  fich  ten  oorloge,  p.  ijj. 

(165.) 
Nederlage  der  Geufen  te  Dalem.  p.  235.(166.) 
Graef  Lodewijk  valt  in  Vrieftand.  p.  235  (166.) 

Slag  te  Heyligerlee,  ennederlaegderSpaenfèn.  p. 
235.  (167.) 

GraefLodewijk  belegert  Groeningen.  p.  236.(168.) 
Banniffement  tegen  de  Prins  van  Oranje  en  andere 

Heeren  ,  met  d' executie  over  de  gevangene  Edelen, 
p.  238.(169.) 

Doot  der  Graven  Egmond  en  Hoorn.  p.  240.(171.) 
Alva  komt  voor  Groeningen.  p.  244.  (174-) 
Graef  Lodewijk  breekt  op  ,  en  word  geflagen.  p. 

244.  245.  (174.) 
Voorftel  aen  de  Groeningers  door  Alva.  p.  246. 

(176.) Hy  doet  verfcheydene  Heeren  ombrengen ,  en  het 
Hof  van  den  Graer  van  Kuylenburg  raferen.  p.  148. 

(177.) 
Spaenfe  Artijkelen  gevonden  en  uytgegeven.  p.  249. 

(178.) 
Placcaet  door  Alva ,  tegen  't  ftroyen  van  Boeken. p.i5i.(i79) 

Schriftendoorden  Prins  van  Oranje  uytgegeven.  p. 

253.  (181.) 
En  fijn  krijgs-macht.  p.  253.  ( 1 82. ) 
De  Prins  komt  over  de  Maes ,  foekt  Alva  te  ver- 

geefs flag  te  leveren ,  en  word  'genoodfackt  het  veld  te ruymen.  p.  256.  (183.) 
Alva  fchrijft  aen  den  Raed  van  Staten,  p.  25  7.  ( 1 84.) 
Recht  fich  felven  een  beeld  op.  p.  1 5  7. '( 1 8  5 . ) 

V.BOEK. 

15155,. 
Verdere  liandelinge  van  Alva  ,  en  invoering ,  der 

nieuwe  BiiR:hoppen 'en  der  Inquifitie.  p.  x6o.  ( 18  7.) 



BLADT-WYSER. 
Advijs  van  den  Raed  van  Vriefland  daer  tegen.  p. 

261.(187-) 
De  Abten  van  de  Omlanden  (lellen  fich  tegens  den 

Biflchop  van  Groeningen.  p.  265.  ( 191 .) 
Alva  doet  het  Concilium  van  Trenten  publiceren , 

en  wil  der  lieden  privilegiën  hebben,  p  166.(191) 

'  Refolutievande  (lad  Leyden  tot  voorftanc  van  ha- 
re privilegiën,  p.  167-  (192-) 
De  handelinpe  van  den  Commiflaris  Quarre  tot 

Groeningen.  p.  208.(19}.) 
De  Prins  trekt  in  Vrankrijk.p.  169.  (193.) 
Brief  van  den  Paus  aen  Alva.  p.  170.  ( 1 94.) 

Twift  met  de  Koningin  van  Engeland,  enweder- 

fijds  bellag  der  goederen,  p.  271.  ( 196.) 

Provifi'oneel  accoort  met  de  Koninginne  van  En- 
geland, p.  279.(201.) 

Alva  eyft  den  100.  den  10.  en2o.pennink  van  de 
Nederlanden,  p.  281.  (202  ) 

De  Staten  confenteren  den  ico.  pennink ,  maer  ver- 
tonen den  Hertog  de  fwarigheid  van  den  10.  en  20. 

pennink.  p.285.  (205.) 

Den  10.  pennink  geconfenteert  van  de  Staten  der  pa- 
trimoniale of  aengeërfde  Landen ,  en  Amfterdam  als 

overftemt  zijnde ,  volgt.  p.  286.  (206.  ) 
De  Staten  van  Uytrecht  foeken  die  af  te  kopen.  p. 

287  (106.) 

De  geeftelijkheid  aldaer  flaet  die  fchatting  af,  wes- 
lialven  Alva  veel  foldaten  binnen  de  ftad  fend.  p.  287. 
288.(207.) 

De  Prins  van  Oranje  geeft  beftelling  te  water  uyt. 

p.  289.(208.) 
Alva  verdagvaert  die  van  Uytrecht  voor  den  Raed , 

van  trouble.  p.  290.  (209.) 
Eifch  tegens  haer  gedaen ,  en  haer  antwoord,  p.  290. 

291.  (109.  210.) 
Des  Pnncen  voornemen,  p.  309.(223.) 
Uytkoop  van  den  10.  pennink.  p.  310.  (225.  224.) 
Prefentatien  van  die  van  Uytrecht  afgeflagen.  p.  3 1  o. 

(123.124.) 

1570. 

Commiflle  van  den  Prins  van  Oranje  om  geld  te  ver- 
famelen.  312.  (224..  215.) 

Placcaet,  nopende  de  Drukkers  en  School meefters. 
p.  $13.(21$.) 

Des  Princen  aenflagen  op  Vullingen  en  Enkbuyfen 
mislukt,  p.  315.  316.(227.) 

Sententie  tegen  de  Staten  van  Uytrecht.  p.  319. 
(229.) 

Pardon gepubliceert.  p.  319.(230.) 
Artijkclenvoorde  oorlog- ichepen  des  Princen  van 

Oranje  p.  315.(134.) 
De  Staten  van  Uytrecht  appelleren,  p.  3  26.  (2  3  5 . ) 
Serden  Willem  Veufcl  aen  den  Koning,  p.  328. 

(*3V0 
G.ote  water- vloed,  p.329.  (238.) 
Aenflagen  op  verfcheyden  (leden  mislukt,  p.  330. 

<z,8.) 

1571. 

Andere  aenflagen.  p.  333.(241.) 
Grote  overlafl  der  Spaenfe  foldaten  aen  die  van  Uyt- 

recht ,  haer  klachten  daer  over  aen  den  Hertog ,  ook 
aen  den  Konink  ,   en  der  foldaten  vertrek,  p.  334. 

Gefandïchap  van  de  Koningin  van  Sweden  en  De- 
nemarken 335.(141.) 

d'Admirael  van  Amfterdam  neemt  eenige  fchepen. 
p.  «40.(146  ) 

Reijuell  van  die  van  Uytrecht  aen  den  Koning,  om 

var'tgarnifoenortlaftteblijven.p.  340.  (246.) 
Des  Koni' ks  fchrijven  aen  Alva  op  dat  verfoek. 

p.  341.(147  ) 
Des  Konings Placcaet  van moderatie,  nopendeden 

opheve  van  den  «o.  en  20.  pennink.  p.  344.  (24.8.) 

De  Burge.-meeflers  t'Anifterdam  worden  in  boete 
beflagen.p.  346.(250.) 

Aiva  fchrijftaen  die  van  Uytrecht  >  tot  hun  beve- 

lende weer  foldaten  ia  te  nemen,  en  haer  antwoord, 

p.  348.(251.252.) 

Sy  krijgen  foldaten  in,  en  klagen  aen  den  Koning- 
p.  350.(253.) 

Sijn  antwoord,  p.  353.(255.) 

Des  Princen fecrete  aenflagen.  p.  3  54.  (156-) 

VI.  B  O  E  K. 

1  5  7 

2. 

Handelinge  des  Princen  van  Oranje  en  Graef  Lode- 
wijk  in  Vrankrijk,  om  Alva  te  beoorlogen,  p.  357. 

(258.) Uytrecht  word  door  het  garnifoen  feer  geplaegt.  p. 

357-  (iS9-) 
Alva  wil  haer  privilegiën  hebben  :  haer  excde.  p. 

358.(M9')        ,  .       , 
Haer  originele  Chartres  en  Privilegiën  worden  op 

het  flot  Vredenburg gebracht,  p.  361.(262.) 
Bruflel  kant  fich  tegen  den  10.  pennink.  p.3Öi.(i62.) 
Den  Prins  ontbreekt  voornamelijk  geld.  p.  362. 

Krijgt  het  uyt  Vrankrijk.  p.  365.  (264.) 
Den  Briel  ingenomen,  p.  366- (265.) 

Der  Spanjaerden  vertrek  uyt  Uytrecht.  p.  367. 
(266.) 
Moort  tot  Rotterdam  en  te  Delfshaven.  p.  368. 

(267.) 

Vliflingen  begeeft  fich  onder  den  Prins.  p.  369- (267.) 

TwedrachttotEnkhuyfen.  p.  371.  (169.) 
Valt  den  Spanjaerden  af.  p.  374.(271.) 

Ook  Medenblik ,  Hoorn ,  Alkmaer ,  Edam ,  Mon- 
nikedam,  en  Purmerende,  p.  377.  (274.) 

Graef  Lodewijk  neemt  Bergen  in  Henegou  in.  p. 

377- (i74- ) 
Oudewater  en  der  Goude  gaen  mede  over.p.  378. 

(*7f) 
Ook  Leyden  en  Dordrecht,  p.  3  79.  ( 276  ) 

Haerlem ,  Gorcum ,  't  Huys  te  Loevefteyn  ,  en  Lief- 
veld, p  380.  (276.  277.) 

Schoonhoven  ,  en  vele  (leden  in  Gelderland  , 

't  Graeffchap  Zutphen  ,  en  Over-Yflèl  ,  als  mede 
Amersfoort  enNaerden.  p.  381.(277.) 

En  eenige  (leden  in  Vriefland.  p.  383.(278.) 
Alva  lact  den  10.  en  20.  pennink  vallen,  p.  384. 

(280.) 

Opfchorting  door  den  Konink.  p.  385.  (280.) 
De  Staten  van  Holland  vergaderen  binnen  Dor- 

drecht, daer  een  voordel  word  gedaen  uytdennaem 
van  den  Prins  van  Oranje,  p.  386.  (281.) 

Hy  word  aengenomen  voor  Gouverneur,  p.  388. 

(282.) 
Sijn  Commiflie  aen  den  Grave  van  der  Mark.  p.  389. 

(283.) 

Beeldftorming  binnen  der  Veere ,  en  de  tocht  der 
Vliflingers  in  Vlaenderen.  p.  393.  (186) 

Rotterdam  word  voor  den  Prins  ingenomen,  p.  396. 
(288.) 

En  der  Spaenfen  aenflag  op  Haerlem  mislukt,  p.  396. 
(288.) 

Der  Spanjaerden  vertrek  uyt  Holland,  p.  397.(189.) 
Placcaet  van  den  Prins  tot  vryheid  der  Religie,  p. 

399.(190.) Sijn  Ordonnantie  rakende  de  regeringe  van  Holland, 
p.  4*0.  (191.) 

Parijle  moort.  p.  401.  (193.) 

De  Grave  van  der  Mark  belegert  A  mfterdam  te  ver- 
geefs, p.  404.  (194.) 

Woerden  gaet  over  aen  den  Prins.  p.  407.  (297.) 
Bergen  in  Henegou  aen  Alva  overgegeven,  p.  409. 

(198.) Verfoek  aen  den  Prins  door  de  Staten  ,  tot  fijn 
komftin  Holland,  p.  41 3.  (301.) 

Des  Princen  komft  in  Holland ,  en  (ijn  handeling  al- 
daer. p.  414.  (301) 

De  Graef  van  den  Berg  vlucht  uyt  Gelderland,  en 
verlaet  vele  ingenomen  (leden-  p.  415.(305.) 

Moord  der  Spanjaerden  binnen  Nacrden.  p.  418 

(306.) 
*  i  Re- 



BLADT-WYSER. 
Refolutie  der  Haerlemmers  ,  tot  behouding  van 

haerftad.  p.  421.  (308.) 
Haerlem  opgeeyfcht  door  de  Spaenfen.p.42 5. (309.) 

57 

■> 

0'
 

Storm  op  Haerlem.  p.  431.  (316.) 

Brieven  van  Alva ,  en  der  Amfterdammers,  beloven- 

de pardon  aen  de  fteden  die  fich  van  felfs  aen  de  Spaen- 
fefijde  overgeven,  p. 434.  (319-) 

Nederlaeg  van  des  Princen  fchepen.  p.  436.  (3  20.) 
Aenflag  op  den  Diemer-dijk  mislukt,  p-437-  (3"0 
Haerlem  geeft  fich  over.  p.  440.  (323.) 
Wreedheid  aldaer  gepleegt.  p.  441 .  ( 3 14O 

Der  Spanjaerden  komft  voor  Alkmaer ,  en  haer  ver- 
trek, p.  444.445.(3x7.) 

Sonoy  fchrijit  aen  den  Prins.  p.  446.  ( 3 18.) 
Sijn antwoord,  p-447-  (329.) 

Muytery  der  Spanjaerden ,  en  haer  aenflag  op  Enk- 
huyfen.  p.  449.(559.) 

Toerufting  van  Oorlog-fchepen  tot  Amfterdam.  p. 
450.  (330.) 

Alkmaer  door  de  Spaenfe  belegert,  p:  451.  (33». 

3  3  O De ftad  flaet  drie ftormen af  p-4f  5  (3  3  3-) 
En  word  verlaten,  p.  45  5.  ( 354.) 

Vi&orie  tegen  den  Gravc  van  Boflu  ,  en  fijn  ge- 
vangenis, p.  456.  (535.) 

De  Staten  van  Holland  fchrijven  aen  de  Staten  Ge- 
neraelvan  Nederland,  p.  459.  (3  38.) 

Des  Princen  fchrijven  op  den  naem  van  Holland  en 
Zeland  5  klagende  aen  den  Konink  over  Alva  en  de 
Spanjaerden.  p.  464-  (342.) 

Eerfte  belegering  van  Leyden.  p.  471.  (548.) 
De  Hertog  van  Alva  vertrekt  uy t  Nederland,  p.  474. 

(349) 
Sijn  dood.  p.  474.  (349.) 

VII.  BOEK. 

Inkomfte  van  den  Groten  Commandeur ,  Don  Louis 
de  Requefens  tot  Bruflel ,  en  des  Konings  brieven  aen 
de  Staten,  p.  477  (*•) 

Staet  des  Lands  in  't  begin  van  fijn  Regering,  p. 
478- (3-) 

De  Prins  belegert  Middelburg  en  Armuyde.  p. 

479- (3-) 

1  5  74- 

Scheeps-ftrijdt  by  Rommers-wael.  479.  (4.) 
Middelburg  en  Armuyde  geeft  fich  over.  p.  481. 
(6-)  | 

Des  Princen  aenflag  op  't  kafteel  van  Antwerpen ,  1 
en  der  Spaenfe  op  der  Goude  ontdekt,  p.  484.  (8.) 

De  Spaenfen  nemen  eenige  Schanfen  in  Noord-Hol- 
land in.  p.  487.  (10.) 

Graef  Lodewijk  komt  na  Nederland ,  en  de  Spaenfe 
verlaren  Leyden.  p.  489.  (12.) 

Nederlaeg  op  de  Mokerheyde ,  en  dood  van  Graef 
Lodewijk. p. 491. (13. 14.) 

Ordre  geftelt  tegen  het  roven  ten  platte  Lande,  p, 

493  ('40 
Muytinatie  der  Spaenfe  foldaten ,  en  haer  bedrijf  tot 

Antwerpen-  p.  493.  494.  (15.) 
Aenllagen  van  den  Commandeur  op  Holland  en  Ze- 

land. p.  495.  (16.) 

Vi&orie  der  Zeeuwen  tegens  d'Antwerpfe  vlote. 

p.495.  (16.) Nederlaeg  der  Spaenfen  in  Waterland,  p.496.  (17.) 
De  Commandeur  fchrijft  aen  Uytrecht.  p.  497.  ( 1  7.) 
De  Groot-Commandeur  geeft  aen  die  van  Uytrecht 

haer  privilegiën  weder.  p.  498.  ( 1 8.) 
Verfcheyde  Placcaten  door  de  Staten  van  Holland 

en  Zeland  uytgegeven.p.  498.  (18.) 
Requeft  van  die  van  Uytrecht  aen  haer  Gouver- 

neur, klagende  over  de  overlaft  der  foldaten.  p.499- 
(«9-) 

Befchryving  van  Holland,  p.  504.(21.)     - 
Twede belegering  van  Leyden.  p.  504.  (12.) 
Den  Hage  ingenomen,  p,  504.  ( 11.) 

Brieven  aen  die  van  Leyden  gefonden.p. 505.(23.24.) 
Handelingen  der  Staten  van  Holland  te  Rotterdam 

vergadert,  p.  508.  (25.) 

Pardon  v/egens  den  Koning  gepubliceert  in  alle  de Nederlanden,  p.  510.  (27.) 

Den  Konink  arrefteert  de  Hollandfe  en  Zeeufe  fche- 
pen ,  en  ruft  een  grote  vloot  toe.  p.  5  25.  ( 36.) 

De  Prins  fend  gefanten  na  Engeland  ,  als  ook  de Spaenfe.  ̂ 5*4.(37.) 

Ordre  geftelt  tegen  de  Spaenfe  vloot.  p.  5  29.  (40.) 
De  doot  van  den  Spaenfen  Admirael ,  en  de  fiekte 

van  't  volk  doet  de  vloot  achter  blijven,  p.  5  30.  (40.) 
Workum,  Leerdam  en  Afperen  ingenomen,  p.  530. 

(40.) 
Voorftel  van  vrede-handel.  p.  5  3  2.  (43.) 
Requeft  of  voorftel  nopende  de  vrede  wegens  die 

van  Holland  en  Zeland  aen  den  Konink.  p.  5  34.  (44.) 
Brief  van  Champagny  aen  Junius.  p.  5  3  5 .  (44-) 
Antwoord  van  Junius.  p.  5  36.  (45.) 
Synodus  tot  Dordrecht,  p.  544.(50.) 

Refolutie  om  Leyden  t'ontfetten.  p.  548.(53.) 
De  Spanjaerden  vluchten  van  Leyden.  p.  558.  (61.) 
Klachten  aen  den  Commandeur  door  de  Staten  van 

Braband  ,  over  de  fchade  en  overlaft  van  haer  eygen volk  geleden,  p.  565.(65.) 

Klachten  der  Edelen  van  Holland  aen  den  Prins. 

p.571.  (70.) 
Sijn  antwoord,  p.  572.  (71.) 

De  Commandeur  eyfcht  van  de  Provintien  twee 
Millioenen  's  jaers  voor  fes  jaren.  p.  575.  (7».) 

Handeliag daer  over.  p.  574.(71.  72,) 
Verfoek  van  Uytrecht  aen  den  Commandeur,  p.  5  77. 

(740 Voorftel  aen  Vriefland ,  en  haer  antwoord,  p.  580. 

(76.) 
Muytinatie  der  Spanjaerden  ,  en  haer  vertrek. uyt Holland,  p.  585.  (78.) 

Pogen  Uytrecht  te  vermeefteren ,  maer  worden  af- geflagen.p.  585.(78.  79.) 

Aenflag  op  Antwerpen  door  Marten  Neyen  en  an- 

deren ,  die  ontdekt  word  ,  en  eenigen  't  leven  koflr. 
p.  586.  (80.) 

VIII.   BOEK. 

M  7  5- 
Pafpoort  verfocht  tot  een  aenvang  van  vrede-han- del. p.  592.(84.) 

O&roy  voor  Leyden  tot  oprechting  van  een  Univer- fiteyt-p.  595.(85.) 

Inleyding der  felve.  p.  594.  (85.) 
Des  Princen  propofitie  tot  de  vredehandel,  p.  595. 

(86.) 
De  Gefant  des  Keyfers  opent  fijn  Commiflïe  aen  de 

Staten  en  den  Prins.  p.  596.  (87.) 

Requeft  der  uytgeweken  Amfterdammers  aen  deu Prins.  p.  597.(87.) 

Aenvang  der  vrede-handeling  tot  Breda,  p.597. (88.) 
Prefentatie des  Koninks.  p.  598.(88.) 
Antwoord  van  den  Prins  en  Staten  van  Holland  en Zeland.  p.  599.(89.) 

Voorftel  van  ftilftant  van  wapenen  voor  fes  maenden. p.  604.  (95.) 

De  Spaenfe  flaen  dat  af.  p.  60  5 .  (9  5 .) 

Afbreking  der  vrede-handel.  p.  610.  (97.) 
Eed  der  Brabanders  ,  tot  voorftand  der  Roomfè 

Religie,  en  't  verbod  des  Commandeurs  van  koop- 
handel te  drijven  met  de  vyanden  van  den  Konink. 

P.6T5.  (100.) 

Ordonnantie  op  het  ys-bijten  in  't  Noorder-quar- tier.  p.  616.  (101.) 

Graef  Philips  van  Hohenlo  komt  in  Holland,  p.  6 1 7. 
(101) 

Barnde-gat  door  de  Noord-Hollanders  ingenomen. 
p.618.  (102.) 

Weder  verlaten,  p.  610.  (105.) 

Vagebonden  gevangen  in  't  Noorder-quartier.  p. 624.  (106.) 

Befehuldigen  eenige  rijke  huys-luyden ,  aengaendc 
brand-ftichting.  p.  625 .  (107.) 

Bar- 
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Barbarife  handeling  eeniger  Commiiïarifen  met  de 

huys-luyden.p^i7.6i8.  (108.109) 
De  Magiftraex  van  Hoorn  protelteert  daer  tegen. 

p.  650.(110.) 
De  Commiflarifen  klagen  aen  den  Prins  over  die 

van  Hoorn.  p-6$j.  (113-) 
Den  Prins  iluyt  de  CommifTarifen  de  hand.  p.  6)0. 

(u4.) 
De  gevangens  worden  ontflagen.  p.  6  38.  ( 1 16.) 

Voorilag  om  hulpe  buyten's  Lands  te  foeken,  en 
d'Unie  tuflchen  de  Ridderfchap  en  fteden  van  Hol- 

land, daer  by  den  Prins  de  Hoge  Overigheid  der  fel- 
ver  Landen  word  gedefereett. p.  641.  (1 18.) 

Buren  door  de  Spanjaerts  ingenomen,  p.  643. 
(no.) 

Den  Prins  trout  fijn  derde  vrou.  p.  644.  ( 1  zo. ) 

De  Spaenfe  nemen  Finaert ,  Kluyndert ,  en  Ruy- 
genhilin.  p.  644.  (no.) 

Ook  Oudewater  en  Schoonhoven,  p.  644.  647. 
(üo.   IZZ.) 

Des  Princen  fchepen  verbranden  elf  Spaenfe  fchepen. 
p.647.  (123.) 

De  Spanjaerden  belegeren  Woerden,  pag.  648. 
(iz3.) 

Hunne  tocht  door  't  water  na  Duyve-land.  p.  649 
(124.) 

Refolutie  om  de  fouverainiteyt  van  Holland  en  Ze- 
land  aen  vreemden  over  te  geven.  p.  6  f  1 .  ( 1  zf .) 

Beleg  van  Zierikzee.  p.ófi.  (iz6.) 
Des  Princen  toeleg  op  Amfterdam.  p.  6  ff .  ( 1  z8 .) 
Grote  armoede  van  die  van  Uytrecht,  en  hun  beklag. 

p.6f7.  (130.) 
Klachte  van  die  van  Haerlem  over  de  Spaenfe  fol- 

daten.p.6f7.  (130.) 

1  5  7  Ó\ 

De  Staten  van  Holland  en  Zeland  laten  de  fouverai- 

niteyt der  Landen  de  Koningin  van  Engeland  aenbie- 
den.p.  661.(131. 133.) 

De  Prins  neemt  Krimpen  in  >  en  foekt  fijn  aenflag 

op  Amfterdam  in  't  werk  te  ftellen.  p.  66  z.  (134-) 
Dood  van  den  Groten  Commandeur,  p.  663.(134.) 

IX.  BOE  K.. 

De  Koningin  van  Engeland  fch  rijft  aen  den  Prinsen 
de  Staten  van  Holland  en  Zeland.  p.  667.  (137-) 

Unie  en  verbond  tufTchen  de  Staten  van  Holland  en 

Zeland.  p.  668.  (138.; 
Declaratie  van  den  Prins  op  die  Unie.  p.67i.(i4o.) 

Befchryvinge  van 's  Gravenhage.  p.  673.  ( 141 .) 
Muyden  ingenomen  door  Sonoy  ,    en  weder  ver- 

laten, p.  677.  ( 144  ) 
Woerden  word  ge viétualifeert,  en  verlaten,  p.678. 

('4*0 
Zierikzee  geeft  fich  over.  p.  68 1 .  ( 1 47. ) 
Schrijven  van  den  Stadhouder ,  Prefident  en  Raden 

van  Holland,  refiderende  t'Uytrecht,  aen  de  fteden 
van  Holland.  p.68z.683- (148.) 

Den  Prins  doet  der  Goude  en  de  Goudfe-fluys  ver- 
fterken.  p.  690.(1  f  3.) 

Aenbieding  van  Vrankrijk  aen  den  Prins.  p.  691. 
('530 

AccoortmetdeEngelfe.  p.  691.(1  f3, 15-4.) 
De  Spanjaerden  muy  tineren,  en  nemen  Aelftin.  p. 

691.(154.) 
De  Prins  fchrijft  aen  de  Staten  van  Braband.  p.  694. 

(M6.) 
De  Staten  van  Holland  fchrijven  aen  de  burgers  tot 

Uytrecht,  en  aen  de  Borger-Hopluyden.  p.  696.  699. 
(158.  160.) 

Der  Hopluyden  antwoord,  p.  700.(160.) 
Brieven  des  Princen  van  Oranje  aen  den  Heer  van 

Hierges  ,  en  aen  de  Staten  van  Gelderland,  p.  700. 
701.  (161.) 

Der  Staten  antwoord,  p.  703.  (i6z.) 
Treflong  werd  Luytenant  Admirael  van  Zeland  ,  en 

Princen  Ordonnantie  te  water.  705.  (164.) 

Twift  in 't  Noorder-quartier.  p.  709.  (167.) 

Verklaringe  van  den  Prins ,  tot  fliiTing  der  verfchil- len.p.  710.(167.) 

De  Raed  van  State  fteltfichtegens  de  gemuytineer- 
de  Spanjaerts.  p.  714.  (170.) 

Die  van  Braband  en  Vlaenderen  lichten  volk  tegens 
de  Spanjaerden.  p.  7 1  f .  ( 1 7 1 . ) 

De  Prins  van  Oranje  om  hulp  aengefocht.  p.  716. 

(■7*0 
De  Prins  doet  die  van  Vlaenderen  aftiftentie.  p.  7 1 7. 

('730 

Begin  der  vrede-handel  tot  Gent  tufTchen  de  Gene- 
rale Staten ,  en  de  Staten  van  Holland  en  Zeland.  p. 718.  (174.) 

Den  Hertog  van  Aerfchot  word  tot  hoofd  van  de 
beleyding  der  laken  geftelt.  p.  7 1 9.  ( 1 74.) 

Verfoek  van  die  van  Uytrecht  aen  de  Staten  Gene- 
rael ,  aengaende  haer  kafteel.  p.  7  zo.  { 1 7 f .) 

Vele  fteden  verklaren  fich  voor  de  Staten  Generael 
tegens de  Spanjaerden.  p.  710. 721.  (175.) 

De   Staten    fchrijven   aen   den    Konink.  p.  711. (■7i«j> 

Dood  des  Keyfêrs  p.  713.  (177.) 

Die  van  Maeftricht  pogen  het  Spaens  garnifoen  uyt 

de  ftad  te  jagen  ,  maer  worden  verheert ,  en  feer  mis- handelt.  p.  715.  (178.) 

Boflu  word  ontflagen.  p.  716.  (180.) 

De  Spanjaerts  geven  't  kafteel  van  Gent  aen  de  Sta- 
ten over,  en  Zierikzee  ,  Oudewater  ,  en  verfchey- 

dene  plaetfen  komen  weder  onder  den  Prins.  P.7Z7. 
(180.) 

De  Spanjaerts  uyt  het  kafteel  t' Antwerpen  overval- 
len die  ftad,  en  bedrijven  daer  grote  moedwil  en  wreed- 

heid, p.  730. 731.  (183. 184.) 
De  Brabandfe  Staten  fchrijven  aen  de  Staten  Gene- 

rael i  aengaende  dien  handel,  p.  73  3- (185.) 
Placcaet  by  den  Raed  van  Staten,  p-  7  3  f .  ( « 87.) 
Brief  van  Rodaaenden  Koning,  p.  737.(188.) 
Artijkelen  der  Gentfe  vrede.  p.  7  39.  ( 1 9 1 .) 
Formulier  van  des  felfs  verkond inge,  en  de  refolu- 
tie der  Staten  van  Holland  en  Zeland ,  aengaende  dé 

uytgewekene.  p.  741  •  (191.) 
Don  Jan  komt  tot  Luxenburg.  p.  741.  (191.) 

X.BOEK. 

Don  Jan  fchrijft  aen  de  Staten  Generael.  p.747.(i9f .) 

Den  Prins  van  Oranje  fchrijft  aen  de  Staten  fijn  ge- 
voelen ,  hoedanig  men  met  Don  Jan  behoorde  te  han- delen, p.  747.  ( 195 .) 

De  Staten  vejfekeren  fich  van  ValencijnenvanCa- 
merijk.  p.  750.  (196.) 

Die  van  Groenir.gen  verklaren  fich  voor  de  Staten 
Generael ,  en  nemen  den  Gouverneur  en  verfcheyden 
Spaenfe  Officieren  gevangen,  p.  7f  1.(197. 198.) 

De  Grave  van  Rennenberg  werd  aldaer  tot  Gouver- 
neur geftelt  :  voorftel  aen  die  van  Uytrecht  ,  en 

haerautwoord-p.  75  z.  (198.) 
Ordonnantie  wegen  oproer  >  alarm ,  of  brand  tot 

Uytrecht.  p.7ï3-('99-) 

De  Staten  van  Holland  en  Zeland  refolveren  de  goe- 
deren der  Amfterdammers  binnen  fekeren  tijd  te  koop 

te  ftellen.  p.  754.  (zoo.) 

Haer  beklag  daer  over  aen  den  Raed  van  State 

en  't  fchrijven  van  die  van  Muyden  aen  den  Gouver- 
neur, en  de  Staten  van  het  Noorder-quartier.  p.  755-. 

(zoo.) 
Haerlem  begeeft  fich  onder  den  Prins ,  bedingende 

eenige  puncten  van  fatisfactie.  p.  7 5-6.  ( zo  1 .) 
Brieven  der  Staten  van  Holland  aen  de  Burgermee- 

fters  en  de  burgers  der  ftad  Amfterdam.  p.  75-8.  75-9. 
(zoz.  Z03.) 

Propofitie  van  den  Prins  van  Oranje ,  en  de  refolutie 
by  de  Staten  van  Holland  daer  op  genomen,  p.  760. 

(xo4.) 
V redens  Artijkelen  van  wegen  de  Staten  Generael 

aen  Don  Jan  verfocht ,  en  overgegeven ,  en  fijn  ant- 
woord daer  op.  p.  7  6 1 .( 1  o  f.) 

Ander  gefchrift  der  Staten  aen  Don  Jan ,  en  fijn  Apo- 
ftilledaer  op.  p.  764.  (*oó.  107.) 

Gefchrift  der  Staten  van  Holland  en  Zeland ,  aen 
*  i  de 



BLADT-WYSER. 

de  Staten  Generael,  wegens  den  handel  van  Don  Jan- 

p. 768.(110.)  •  * 

M7.7- 
Nader  handeling  met  Don  Jan.  p.7  7 1 .  (2 1 1 .) 
Voornemen  van  den  Prins  van  Oranje  en  de  Staten 

van  Holland  en Zeland.p.  77ó-("f-> 

Grote  vrefe  binnen  Uytrecht  voor  de  Spanjaerden 

van  het  kafteel  ,  die  een uytval doen,  en  brandluch
- 

tenindeftad.p.  776-777-(ZIJ-)  ,.  '• 
Des  Princen  verleende  fatisfa&ie  aen  die  van  Schoon- 

hoven, p.  778.(216.) 
Bofliï  laet  het  kafteel  tot  Uytrecht  befchieten.  p. 

779.  (217.) 
Dat  word  aen  die  van  Uytrecht  overgegeven,  p.  78 1 . 

(118.J 
Verdrag aldaergemaekt.  782.  (119.) 

Rennenberg?  handel  binnen  Groeningen»  p.  783. 
(220.) 

't  Kafteel  tot  Groeningen  word  geflecht.  p.784. 
(221.) 

Accoort  getroffen  tuflchen  Don  Jan  en  de  Staten  Ge- 
nerael ,  genaemt het eeuwig Edi&. p.  7«6-  ( "  x0 

De  Spaenfe  en  Hoogduytfe  krijgs-luyden  moeten 
vertrekken  uyt  de  Nederlanden,  p.  787.  (113-) 

Approbatie  des  Koninks.  p.  787.  ("f ) 

Advijs  van  den  Prins  van  Oranje,  op  eenige  Artij- 
kelen  van  het  accoort.  p.  790.  (n?-) 

Verfcheyden  handelingen  tuflchen  die  vanUytrecht, 
de  Staten ,  Rade  van  State  ,  en  den  Prins.  p.  79*- 
("6.) 

Unie  van  die  van  Holland  en  Uytrecht  by  Keyfer 

Karel  1 5  34.  gemaekt.  p-794- (118.) 

De  foldaten  binnen  Uytrecht  nemen  dé  ftads-plaets 
in.  p.  796.  (229.) 

Sijn  van  voornemen  een  poort  der  ftad  te  bemach- 

tigen ,  maer  de  Officiers  werden  van  de  burgers  ge- 
vangen, en  de  foldaten  uyt  de  ftad  gejaegt.  p.  7*7. 

798.  (229.230.) 

Verfcheyde  handelingen  van  die  van  Uytrecht  met 
den  Prins ,  Staten  en  Rade  van  Staten.  800.  (232.) 

Het  kafteel  aldaer  word  ten  dcele  afgebroken,  p.802. 

Der  Spaenjaercten  vertrek  uyt  Nederland,  p.  807. 

(237.) 
Gefant  der  Staten  Generael  aen  de  Staten  van  Hol- 

land ,  en  den  Prins  van  Oranje ,  en  fijn  propofitie. 
p.  807.(238.) 

De  Prins  verfoekt  het  beht  van  Breda,  en  verleent 

fatisfa&ie  aenterTholen.  p.809.  (239.) 
Verfcheyden  brieven  en  handelingen  ,  aengaende 

die  van  Amfterdam.  p.  810. 81 1.(239.  240.) 
Don  Jan  doet  den  eed  aen  de  Staten,  p-  8 1 2.  (241 .) 

Propofitie  van  wegen  de  Staten  Generael  aen^ie 
van  Holland  en  Zeland.  p.  814.(243-) 

Antwoord,  p. 815.  (244.) 
Artijkelcn  van  Don  Jan  aen  de  Staten  van  Holland 

en  Zeland  en  den  Prins  ,  en  haer  antwoord,  p.817. 

(24f-) 
Reparatie  der  Dijken  in  Holland  en  Zeland.  p.  8 19. 

(246.) 

Don  Jans  liftige  handel  met  de  Hoogduytfen.  p.  827. 

faz.) Handeling  der  Staten  van  Holland  en  Zeland  met 

de'h  Prins.  p.  829.  (25-3.) 
Sijn  brief  aen  de  Staten  Generael.  p.  829.  (25-3.) 
De  Prins  reyft  in  't  Noorder-quartier ,  en  tot  Uyt- 

recht. p.  830. 831.  (25-4) 
Don  Jan  neemt  het  kafteel  van  Namen  in.  p.831. 

8}«(sjt.) 

XI.  BOEK. 

De  Staten  Generael  verföeken  Don  Jan  om  weder 

binnen  Bruffel  te  komen.  p.  834.  (25-8.) 
Eenige  pundten  van  Don  Jan  aen  de  Staten,  p.  835-. (w) 
Refolutie  der  Staten  ,  daer  op  aen  Don  Jan  over- 

gegeven, p.  837.(260.) 

Artijkelen  die  Don  Jan  aen  de  Staten  doet  voorhou- den. p-839-  (26a.)  j. 
Verfcheyde  handelingen  en  pra&ijfen  van  Don  Jan , 

en  fijn  Secretaris  Efcovedo.  p.  840.  (262.) 
Brieven  van  Efcovedo  aen  den  Konink.  p.  841* 

(264.) 

^Brieven  van  Don  Jan  aen  den  Konink  y  en  andere 
Groten,  p.  S47.  (265-.) 

't  Kafteel  van  Antwerpen  word  verfekeit  voor  de 
Staten  ,  en  het  Hoogduyts  garnifoen  vlucht  uyt  de 

ftad.  p.  85-4. 85-5-. ("272.  27 3.) 
De  kaftelen  van  Antwerpen  en  van  Gent  worden  af- 

gebroken, p.  85-6.  (274.) 
Breda  geeft  fich  over  aen  den  Prins  van  Oranje,  p. 

8j7-(i7)--) Verfcheyden  brieven ,  voorftellingen ,  en  antwoor- 
den tuflchen  Don  Jan  en  de  Staten,  p.  85-7.  (17?.) 

De  Staten  Generael  fchrijven  aen  den  Konink.  p. 868.  (282.) 

Het  kafteel  van  Leeuwaerden  ingenomen ,  en  we- 
der aen  de  burgers  overgegeven.  Twift  tuflchen  Hoorn 

en  Alkmaer.p. 870.  (284.) 

Befending  der  Staten  Generael  aen  de  Staten  van 
Holland  en  Zeland.  p.  870.  (284.) 

De  Prins  Van  Oranje  word  verfocht  by  de  Staten  Ge- 
nerael, fich  binnen  Bruffel  te  begeven.  Zijnaenkom- 

fte  tot  Antwerpen ,  en  fijn  inhalinge  tot  Bruffel.  p.  87  2. 

873.  (285-.  286.) 
De  Staten  van  Holland  en  Zeland  fènden  Gedepu- 

teerden aen  den  Prins ,  en  de  Staten  Generael  aen  Don 
Jan ,  met  de  Artijkelen  aen  hem  voorgehouden,  p.  874. 
(287.  188.) 

Sijn  misnoegen  tegen  de  Staten,  p.  876.  (288.  289.) 
Die  geven  haer  reden  of  Juftificatie  in  druk ,  beto- 

nende waerom  fy  gedwongen  waren  fich  tegens  Don 
Jan  te befchermen.  p.  877.(289.) 

Don  Jan  verklaert  de  Spangiaerden ,  die  hier  te  Lan- 
de waren  geweeft ,  getrouw  te  2ijn ,  en  den  Koning 

wel  gedient  te  hebben ,  fchaft  het  Placcaet  tegens  haer 
gemaekt  af,  en  laet  tegens  der  Staten  Juftincatie  een 
boekuytgaen.  p.  881.  (191.) 

De  Prins  van  Oranje  doet  die  van  Uytrecht  fomme- 
ren,  om  weder  onder  fijn  Gouvernement  te  komen, 
en  de  Artijkelen  daer  op  geraemt.  p.  893.  (300.) 

Die  van  Amfterdam  fenden  haer  Gedeputeerden  aen 
den  Prins ,  die  aen  de  Staten  van  Holland  fchrijft  in haer  faveur,  p.  897.  (303.) 

Hollandfe  en  Zelandfe  fchepen  in  Spanjen  gearre- fteert.  p.  897.(303.) 

De  Prins  word  gekoren  tot  Gouverneur  ,  en  Ru- 
waert  van  Braband  ,  en  de  Hertog  van  Aerfchottot 
Gouverneur  van  Vlaenderen.  p.  898.  (304.) 

Jaloufie  der  Groten  tegen  den  Prins.  p.  898.(304.) 
De  Aerts- Hertog  Matthias  komt  tot  Antwerpen. 

p.9°°-(3°S-) De  Staten  Generael  fenden  aen  de  Koningin  van 

Engeland,  p.  900.(305-.  306.) 
Haer  afliftentie  aen  de  Staten  Generael.  p.  902. 

(306.) 

Verbond  tuflchen  de  Koningin  en  de  Staten,  p.  903. 

fS°7) Oproer  binnen  Gent  ,  daer  den  Hertog  van  Aer- 
fchot  en  andere  Heeren  worden  gevangen,  p.  904. 

(308.) 

Die  van  der  Goude  breken  haer  kafteel  af.  p.  90 $ • 

(3°9-)
  ' Refolutie  der  Staten  van  Holland  en  Zeland  om 

Amfterdam  onder  hare  regering  te  brengen,  p.  906. 

(310.) 
Aenflagop  Amfterdam.  p.  808.  (311.) 

De  Staten  daer  over  beichuldigt .,  en  haer  verant- 
woording, p.  908. 909.  (312.) 

Land-dag  binnen  Groeningen ,  en  't  gevangen  ne- 
men van  verfcheyde  Heeren.  p.  9 1  o.  9 1 1 .  ( 3 1 3 .  3 1 4.) 

De  gevangens  worden  befchuldigt  ,  en  haer  ant- woord, p  913.(315-.) 
Artijkelen  door  de  Staten  Generael  aen  die  van 

Groeningen  voorgeftelt.  p.  9 1 5 .  ( 3 1 6.) 
De  Prins  wordtot  Gent  heerlijk  ingehaelt ,  en  Don 

Jan  met  al  fijn  Spaenfe  aenhangers  worden  vyanden  dei- Nederlanden  verklaert.  p.  91 7.  (3 1 7.) 
XII.  BOEK. 



BLADT-WYSER. 
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1578. 
De  Staten  van  Holland  fenden  volk  van  oorloge  voor 

Amfterdam.  p.  911.(3/) 
Stilftant  van  wapenen  met  haer  gemaekt.  p.  922. 

0-4-) 
Artijkelen  van  fatisfaétie  van  de  Staten  aen  die  van 

Amfterdam  geaccordeert.  p.  924.  (4.) 

Oneenigheid  onder  de  Staten  Generael,  en  d'Artij- 
kelen  waer  op  den  Aertz-HertogMatthiaswordaen- 
genomen  tot  Gouverneur  en  Capiteyn  der  Nederlan- 

den, p.  916.  (7. ) 
De  Prins  blijft  Gouverneur  van  Braband.  p.  219.  (8.) 

Word  Luytenant  Generael  van  den  Aertz- Hertog. 
p.9ji.(io.) 

De  Koningin  van  Engeland  fend  een  AmbafTadeur 
aen  Don  Jan,  en  ook  aen  de  Staten  Generael.  p.  931. 
(11.) 

Der  Staten  volk  word  by  Gemblours  van  Don  Jan 
geilagen.p.934.(i3.) 

Don  Jan  neemt  verlcheyden  lieden  in.  p.  934. 935. 
03-  »4-) 

Voorftel  van  den  Ambafladeurs  des  Keyfers  aen  de 
Staten  Generael ,  en  haer  antwoord,  p.  93  5.  936.  (14.) 

Des  Konings  brief  aen  de  Staten ,  en  haer  handeling 
met  Selles.  p.  939.  (16.) 

Don  Jan  foekt  fijn  voordeel  daer  by.  p.  944.  (10.) 
Placcaet  des  Konings  j  caflèrende  alle  Officieren, 

met  houdende  de  partye  van  Don  Jan.  p.  946.  (12-) 
Die  van  Holland  en  Zeland  vermeerderen  haercon- 

tributien.p.  949.(13.) 
De  Magiftraet  der  ftad  Amfterdam  word  met  de 

Geeftehjkheiduytdeftadgefêt,  en  men  kieft  'er  nieu- 
we Regenten,  jp.  9$  1.95  3.  (16. 17.) 
Minnebroeders  uyt  Uytrecht ,  en  de  Jefuiten  en 

Minnebroeders ,  over  't  wey geren  van  fekeren  eed , 
uyt  Antwerpen  geleyd-  p.  9 5  3 .  (17. ) 

Oratie  van  Alegonde  op  den  Rijks-dag  te  Worms. 
P.9$J.(*70 

1, 

Barthold  Entes  van  de  Groeningers gevangen,  p.96 961.(31.33.) 

Rennenberg  word  Gouverneur  van  Over- Yflèl ,  en 
verovert  Kampen  voor  de  Staten,  p.  966.  967.  (36. 

37-) 
Eerfte  en  tweede  Requeft  der  Gereformeerden  aen 

den  Eertz-Hertog ,  verfoekende  vryheid  van  Religie, 
p.  968.971.(37.40.) 

Concept  der  Religions-vrede.  p.  971.  (40.) 
De  Koningin  van  Engeland  fend  haer  Amballadeurs 

aen  de  Staten  Generael.  p.  97  f.  (41*) 
Verbond  tuflchen  den  Hertog  van  Alencon  en  de Staten  Generael.  p.  976.  (43.) 

De  gefant  des  Konings  van  Vrankrijk,  en  de  gefant 
des  Keyfers  foekende  vrede  te  bewerken,  p.  978. 979. 

(44.) 
 " 

Antwo
ord  

der  Staten 
 
Genera

el.  
p.  979.  (45.) 

Voorfl
ag  

van  vrede ,  en  ftilftan
t  

van  wapene
n  

tuf- 
fchen  Don  Jan  en  de  Staten,  p/980. 981.  (46.) 

Synodus  der  Gereformeerden  tot  Dordrecht,  en  de 
Kerken-ordening  aldaer  beraemt.  p.  981.  (47.) 

Der  Staten  Leger  word  by  Rymenant  van  Don  Jan 
befprongen ,  doch  hy  moet  met  groot  verlies  afwijken. 
p.  987.  (51.) 

Oproer  tot  Bruflel.  p.  988.  ( 5  2.) 
Handeling  binnen  Uytrecht.  p.  991.  (54. ) 

Schrijven  van  den  Prins  van  Oranje  aen  die  van  Mid- 
delburg ,  rakende  de  Doops-gefinden.  p.  99  3 .  ( $6.) 

Treflong  krijgt  Commiflie  om  een  vloot  oorlog- 
fchepen  toe  te  ruften ,  buyten  koften  van  't  Land.  p. 

994-  (f6.) De  Hertog  van  Anjou  verklaert  Don  Jan  vyand. 
p.996.(j8.) 

Moedwil  tot  Gent.  p.  999.  (60.) 
Rennenberg  belegert  Deventer,  p.  1 001.  (61.62.) 
De  ftad  fchrijft  om  ontfet ,  word  befchoten ,  en  over- 

gegeven, p.  1003. 1004.(63.) 
Brieven  van  Don  Jan  aen  Don  Joan  Andrea  Doria , 

en  Don  Pedro  de  Mendoza.  p.  1005 .  (65.) 
Siekte  en  dood  van  Don  Jan,  met  het  kort  verhael 

van  fijn  leven.  p.  1005.(65.) 
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PIETER     BOR     CHRISTIAENSZ, 

Slechts  fommierlijk  en  ftuksgewijs  of  in 't  geheel 
niet  gevonden  worden* 



De  Boekverkopers  aen  den  Lefer. 
E  Hiftorie  van  den  vermaerden  Hiftoriefchryver  Pietcr  Bor 

Chriftiaensfbon,  is  t'allen  tijde  infbnderheit  om  twee  redenen 

in  fèer  hooge  achting  geweeft  :  eerft  om  d'onpartijdigheit  en 
waerheit,  ten  anderen  om  d'authentijke  Stukken ,  die  de  waer- 

heit beveiligen.  Doch  op  fommige  plaetfen  heeft  de  Hiftorie- 
fchryver niet  dan  een  kort  fbmmier  eeniger  ftukken,  ofte  alleen  de  tijtels: 

'c  welk  ons  bewoogen  heeft  om  de  geheele  ftukken ,  door  een  Liefhebber 
der  Hiftorien  verfaemelt ,  fbo  veel  als  (e  te  bekoomen  waren  ,  achter  elk 

ftuk  by  te  voegen  ;  op  dat  men  die  van  woord t  tot  woordt  leefende ,  met 

naeukeuriger  befcheidt  van  de  gefchiedeniflèn  oordeele,  en  fïch  niet  behoe- 
ve te  behelpen  met  fulke  verkorte  a&en ,  daer  men  fich  met  minder  fekerheit 

op  kan  verlaeten.  Daercnboven  hebben  wy  noch  etlijke  ftukken  bekoomen, 
die  nu  felden  gefien  worden  i  ook  eenige  die  nooit  gedrukt  waeren ,  en ,  foo 
wel  als  danderen,  groot  licht  konnen  geven  omtrent  de  verhaelde  faeken. 
Defe  maeken  wy  hier  met  eenen  gemeen,  niet  twijfelende  of  het  fal  allen 
verftandigen  ten  hoogden  aengcnaem  zijn.  In  Amfterdam  den  8  May  1679* 



BYVOEGSEL 

VAN" 

AUTHENTYKE    STUKKEN- 
<<<.  ^S^e^^Wi  N  't  I  Boek ,  pag.  6.  (4..)  na  de  vsoor- ■  '■  ■  ■  </?»  -yaw  £^  faerdigt  by  te  voegen : 

Te  dier  tijden  deden  de  Landen 
den  eed  aen  dert  Koning ,  en  hy  aen 
de  Landen.  Op  wat  wijle  dit  by  hem 
gefchiedde,  kan  men  lien  uit  den  eed 
des  Graven  van  Arenberg  aen  die 

van  deftadtCroenihgen  en  d'Om- 
mëlanden  gedaen,  daerikh  d'EeddesKoningstoege- 
droeg.  Dees  luidde  van  woordt  tot  woordt  aldus : 

WU  9ofcn  ban  Higne  /  (6:abc  ban  Reenberg  /  <|c. 

Hls"  gcmacïjtigct  /  en  bare  toe  fperialecornmifs 
dn  bvfïc  cn  örbrï  bcbbniöc  ban  ben  ̂ oo2Ïiigtigfrcn|)Qog' 
v  Ar'en-  0fïw»rni  furfïcn  en  fyeeten  £ïjiüpmt£  ban  &pan« b  g,  stad-  gien  /  f  e.  «Doe  lionb  /  (f  e. 
hidervan    *3cïobcn  cn  ftoccren  op  bcfccöobf^  «Cuangcïium/ 

1  i?d  n"  feK  fijne  P:inccïrj!if  «Dootfiigticrheit  't  fijner  aenltom »!  Groc-  fïc  cn  fnccrëflc  tot  ba  i>caïijluje  it  ban  befclbe  £>tabt 
j  n^en,uyt  cn  OmtncLatibcn  ban  <Ó2onnigni  /  al£  hertog  bah 
a  nacm  «^^üanbt  /  <&tcvcf  ban  IMlanbt  /  $c.  öc  &  ïtcriie  fal :.  Ti  Philips 
Pis    van 

Jgsjc 

De  Verantwoording  des  Princen  van  Oranje  tegen  1  ̂ 68. 

de  valfche  leugenen ,  daer  mede  fijne  wederfpre- 

kers  hem  foeken  t'onrechte  te  belchuldi^en. 

D 

booiftacn  /  JBcbiurjcn  en  IDecfcn  bcfrftenncn  /  23ojgc 
iitunxxta  en  iiaeb  gemecne  23oigcrcn  en  ̂ ngcfctchcn 
ba  &tabt  a?joningcn  /  bootf  &btcn  /  fözciatcn  /  l^oof 
ïmgen  /  <Ungcn-afbcn  cnbc  gnneene  ̂ ïigcfctencn  ba 
<0mmelanbcn  met  aïïe  haa  toeberjooren  /  fal  laten  blij* 
ben  en  onbcrholbcn  in  aïïe  hare  (Öaccïjtighcbcn  /  $>ca 
ïrjabeben/  &tao-rerf)ten/  llanb-recïjtni/  ̂ ijft-rechten/ 
£nl-rcchten  /  en  in  aïïe  ïjarc  anöere  ̂ ofTcfTien  /  J&ibi  * 
(rgicn  OTofruinen/  en  (Cerjooonten/cïïi  in  't  fijne.  ̂ 00  f» 
ban  olbesbatgbdiih  hebben  gebmiht/  cn  noch  trebmu; 

Éten  tb  biel  ban  bc  '&nfc 'atö  anbercDnthcbcn.<£n  bcirj2t£ 
foo  beo:  te  ftacn  /  tebefchntten  cn  bcïcï)amcn  /  tjU.  &n 
alle?  boen  m  onbcrholbcn  /  na  inhoïb  bcr  £52icbm 
ban  ̂ Confirmatie  ban  ba  bato  1  f  50.  om  1 f.  gnriü  on 
bn:  't  £cgul  ban  ïtenfaïijlic  JDajeflcit  /  ie.  ̂ 00  moet 
ons  <éab  helpen  /  cn  aïïe  fijne  ï)ctltgm. 

iCcgcbcii  m  ben  Q,aa\fD.  3D>.  X.  oen  10.  jjanuarii. 

D'Ecdt  des  Konings. 

WH  piul!ppn£buber<6utic43obc£/  ïtoning ban 
^ngctanD/  $c. 

van     £3rioobcn  en  ftoccren  top  bc  <6ebcpntcabm  ba* 
&tabt  oJanmcjen  /  mitsgabcr^  gelaten  /  Abelen/  cn 

nrmc-  ̂ ngcfctcncn  bec  Órnmcfanorn  ban  bien  /  cn  ban  ba 
«^cn  fctoerDolmacïjtmPzoatratie  I'ruuenoe/  cn  bacr  toe 

fpccialijit  geanthorifcat  bat  ton  tmt  Urachte  ban  ba* 
Obcrojfrc  niOpbwehtÖitó  alöti^  qcbam  byOnfcii 
%.  feiten  cn  Baber  ttarcl  nobinfcï)  nepfet/fc.  bebop 
bc  ban  btni  Dame/  ban  aïïe  fijne  jOcöcrïanbcn /  nt 
boomamclijit  ban  bc  ir>rcrlijl«ficit  bcr  tooojfó.  ̂ >tab  cn 
Ommclanbni  ban  a??óningnt ./  ban  mtbooztani  on 
bfribarfteöjh  fulïnt  onbcrhonbni,  cn  boen  onbcrhonbni/ 
aflc  't  geen  ben  1  o.  *j|  amurii  1  ff  o.  te  <D:aef  ban  %vnv 
ik  ra  /  t)tabliolber  <6cneraci  ban  Dïietlanb  /  Obt  r-^f"' fd  ni  tfionmgen  booj  011^  bebeï/en  tmt  onfe  nacm/ ie. 

^oohrtgencrad  alé  particulier;  tic  boo2f$.  §>t& 'm Ommrianbrn  ban  vDionnigen  ■  belooft  nigrOnborm 
heeft:  cn  foo  loaa*  hclpr  oné<Öob/  enfijnbn.ih'ncn. 
Orrrrtun  111  onfer  -ètab  t3nifTcï  /  Öen  ió.  Ó:tóbcr;"bc^ 

co 
re 
Edby  den 
Gi:f  van 
Xlllhorg 
^een. 

tlaero 'fff. 

Philip. 

OuDfrloiib 

Ln  'rZcgul  van  Keyfer  Karcl in  roden  waifciic. 

Tol  het IV.  Bock  j  pag. 227.  (i^r.) 

Op  dit  bladvivdtnen  alleenlijk  een  fommicr  of  kort  begrip 

Vém  's  "Printen  verantwoording ,  die  vij  hier  van  v.  oord  tof moordden  Lejer  me  de  de  e  Un; 

3Je  erbarm  3ijn  m  fliïieii  cn  ïjanbdingcn  ban  ̂ ta?  vcrant- 
ten  /  Kanoen  en  ,^tebm  /  5ijn  nieinig  beïabm  om  wc»rding 

teonbcrUcnhch  bc  gene  b\c  boo?  eerrnerigJEjcit  enïppc  Ac\sn  p"an^ bancigm  bate  focuente  bcrbwjrm  üc  gnnnnc  rujtc  oranje, in 
en  ccnigïjcit :  ifeaet  ïjonDm  boó:  baftc  en  fehcre  tcttc^  den   jarc 

nenban  foobanigm  boomemm  alle  nienVoigljebcn  cn  Ij68  Ult_ 

ongctooonïijhc  maninren  ban  boenc  /  bic  bocngeftclt gC8Cvcn- 
njojbm  bp  ïicben  ban  macljtc/  mbiem'tgcïdobc  en 
jjoogïjcit  5ijn.  ̂ acrom/  omtcbcuiijfm  bjiebacege^ 
bjceft  5ijn  bc  ̂ oofben  cn  oojf ahc  ban  bc  onrnfïcn  /  toc^ 
genomen  m  bc  .föcbcrlahoch/  beïjocftmenailcmliutc 
aciuncflicn  tule  bc  gme  gebjecfï  jijii;  bic  booj  eniig  p^ 
fijt  of  bate  /  bat  fp  bacr  unt  bertoaehtcben  /  Robben  00^ 
falie  om  in  beftïbc  3Lanbm  niailoigycbni  te  benjopen ; 
en  ooh  bc  cerfïc  getoeeft  51)11  om  bic  aen  te  bangen  cn  in 
'ttocrïitefleïïcn. 

aS)m  b'bjeïliUïaaïijïi  te  bertooneit/  feïjijnt  tbeïban 
iioobc  te  hjcfcn/batmen  openbare  ben  ftact  cn  gelegene 
Ijeit  ba*  fclba.^5ebalanöm/  fuïïial^  bie  toa£  boo:  Ijct 
toeïiomm  ban  een  fcïbm  onrnflni  /  en  na  bc  (Oorlogen/ 
ttic  foo  bjcï  be  ïieiifcr  Uaerïe  Ipogloflijua  gcbagtcnifTc/ 

al?  bc  Uoning  ban^pengimj  iOccrat  bet  feïba  3Iatt- 
ben/  cn^ba-hcaen  baöafTalén  bafcïba/  Rebben 
geboat  uynatgim^aren  nabmanberm/  tegmbm 
Honing  ban  Bjanfecnh :  5^aa  af  bc  gcflaïtmitfc  fU%£ 
roa^/  bvUï)oetocïgconambcbafclba€)o2Ïogen/  rjet 
Doïït  gclioinen  loas  in  bjat  af-ftcer^/boo?  bc  ̂ nquifme 
cnpiaecatmbienim  inberfeïjciibc  Piobincim  albaer 
onbcrïiielbe  /  in  't  friih  ban  ba  iteïigie  cn  43cïoobe  (bie 
j  bagclijh^  toe-nam/  boen  bie  bcrbieibintjc  ba  fdba  ïïete 
1  git  en bJ2ectlicib  ba  booifë.  gebobm a  /foo  freaf  m  onge?  a  m\kt  b* 
fiaöifjluèfmbebat  tebertuonbami?/  Ijocmmbefelbcden  piac- 

foo  lange/  met  fnlher  Ijjbfacinlieit/  in  eeii  foo  typen  ca«n,u)t- 3tanbt  heeft  ftonncn  hjben  m  babjagni  (foo  bia  nac  ̂ frfaréa 
batfjooiitfaï  bjo:bm;  ̂ cjchtanj  bcbant mm  opent*  mi,  26. 
ïrjh  bat  be  Cmbafatcn  ba  feïber  Janbm  toaren  anba*  29.  j  u  4* 
1  flité  getoilug  /  niet  alleen  om  te  beuiijfen  aflc  beIjoouju>  fn'  l°'  *6, 

I  Ite  onbabaninjljeit ;  maer  ooit  om  lijf  en  goet  te  abon*        crc' I  tncen  tm  bienfte  ban  fijner  .iDajeftcit. 
IDant  ben  ̂ beïbom  ïjaööc  Ijcm  in  be  feïbc  ©oilogm 

bjcïgeqnetcn  met  obagrootc  bjomigljeit  en  grnjaug* 

I  ïjcit :  <i5n  be  ̂ t«ueh  ba  ff  Iba"  Kanbnt  ïjabbm  b*p> I  moebelijh  mlntfliglrjhgchofpm  mgegeben  tot  bc  oh- 
Itofrm  ban  be  <Do*ïogcn  upt-nemenbe  grootc  fommc 
ban  penningen ;  ja  tuel  tottcr  fominen  toe  ban  bcatig 

1  mifiocnm  <6outé  /  met  fitïita  gocthatigïjeit  /  bat  mm 

1  noit  mfpmrbc  emig  tcltm  banaf-jfiea:  9n  ba  boe* 
i  oen/  bat  mm  feherlijh  lionbc  geoozbeeïm  bat  bcfeïïjt 
ïanben  foo  grootm  genegenthcib  tot  fljnber  jl^ajc* 

j  fleit  bmegen/ bat  fu  nrct  talDaelt  m  fonbaifparm 
om  beii  bienfr  en  groothrit  ban  fljnba  Jl^ajcfïciit  te 
bo:baeri ;  fulit^  bat  befchje  fijne  TPajefTcit  raec  fea 

>  tnël  berfehat  moclyt  houben  tegm  alle  gemeie  ban  bui- 
tm. 

J$a  bfnt  ban  ï)ct  nattierïijit  i?  /  bat  aïïe  grootc  blen- 
den en  ïuelbabcn  baronlucn  booit-bicngèn  /  foo  cn 

Itoiibetnia  anbajS  bjffmbanbat'bnelbellanbm  (m 
in  't  bafonber  bm  «Cbcïbom)  hen  latcnbc  booj-fïacn 
b;;t  bc::'rifL-  pauüci  blorö  en  inoniirrhcit  tnn.JDa 

1  uffcithabjt'brrarfgrn  f33  ïjcrruJKc  bictcrïm/  en  boo? 
hen oemei'K  bnfhiuc  r)uïpc  en  mbm  /  loa* gekomen 
totfoa  eerttjUcn  ciiibebanfao  lau.jcr  en  iamacrOo?* 
tojen/  niocftcnljtbümcen  Vtfiumicn  toe-bcaoiitocn/ 
bat  fijn  .n^^jcflcit  ba  fclber  Ijeurm  obaejroote  bim. 

,  frmcngaroiibjigljctmfoiibe  ijebaehtig  toefni  ajfé 't  te paifc  fonD:  iiomen :  XOact  boo;  men  ooh  bcfclbc3Lanc 

(A)  i  Den1 



Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 

Den  toaöfïtfjnïrjfe  honbc  bafchacn  ban  aïïc  oneufrcn 
en  opïoopcn  ban  binnen» 
^antöc£inberfaa  bic  niri  ban  aïïc  gort  ban  fijnen 

pjinre  en  bertoactjt  /  boïïjat  met  meerbere  getoiftïg 

gen :  ïf et  toeïue  ïjet  eenige  nnbörï  en  punt  i$  baer  Dooi 
men  foube  mogen  booïfïaen  Dat  top  ge fori)t  fouben  mo? 
gen  bebben/om  te  nomen  totter  boo2f3.€>babeib  enïïe? 
giment.  cföocï)tan£  moet  mm  bekennen  öat  goetfja* 

ïjrït  in  bc  onberbanigbeit  be£  fcïfé  /  in ba boegen/ öat  I  tigïKit en  goatoiïïigbcit  iniöbeïcu  jnh/  öaeröcoj  em 
aïémen  obcc-fag  bm  fïaa  Der  boo?fcbjeben  3£anöen/  ̂ unccfTjnboogbciDeu  fijnllanömnanmibaboubm. 

i 

biefïorccrbcnboo^baitocïoopban  albrebanbe  manie 
em  ban  ïiooonianfcbapmbanöri/  mctDcé  bien  am? 
hïeeft  (ïjocVueï  bic  toat  toaren  gcbnikt  booz  De  booiïcbcn 
iDotfogc  /  ooh  briafê  en  benant  ban  beDcn  /  impoflen  en 
fcfjatnnge  /  opgefïrit  tee  faken  ban  ben  booj/cfaebcn 
groote  fommm  banben  peuningen/bic  mm  ïjabbc  inoc? 
ten  krijten  om  be  onkoftcn  bafcïba  tcbcrbaïïcn)  fbo 

^oo  bat  men  beïijöen  moet  /  bat  boo?  bit  feïbe  on£  ber* 
Maten  en  goct-bunken/  ton  quanten  te  bebcfftgen  be 
boogbeib  ban  fijne  Jfèajefïcit  /  m  gecnfm£  bit  na  on£  te 
trckiicn.Cn  aïtoaec  't  bat  eenige  anöece  btt  gerabm  ge? 
Dorijt  babbc/bat  befribe  bctoaat  toerbe  met  fftafFigijeit/ 
baee  en  fonöc  niet  anöa£  unt  kannen  geboïgcn/öau  Dat 
ton  ban  contrarie  opinie  mogm  getoecfï  5jjn  /  acngaen? 

. 

mkmibcmmanba^nietbatoarijtcn  ban  bat  befribe  j  bebemibbrienbanben  onbaljoubingcbanfijncelBa? 
3[anöen/  5ynöcba)ekert  ban  bate  bnanöcn  ban  bni  jefïctt£  boogbeib/  maer  gcenfïn£  in  0et  punet  banbec 
tm/  en  foo  bereenigt  met  baren  Pnncc  ban  binnen/  { fcïbaonbaïjoubingccnbcbefmtge.  j£u  bctoijfï  beon? 
onbaïjouben  toojbenbe  met  geboben  en  pïaccatcn/  j  bcrbinöingc  bat  men  bic  ma  ftraffigbeit  niakonbebe? 
brcinamenabentijt/inïiojtmS^mnietalïeniïnïien  toarm/  afë  men  bc  3tanbcntoiïbc  ïatcn  in  bare  oube 
fouöm  bcrïirijt  /  cntïaft  en  bebtifit  toojbm  ban  aïïc  gctooonkjkcbooj/poa/  baer  in  top  toenfebm  befribe  te 
fcbidbni/inaerooïtïiomentegeraUmop'tïjoogfïeban  bïijben/  nori)tan£  onber  be  geboojfaembeit  ban  fijne 
aften  tijotlijfcen  boojfipori*  i  IBajcfïcit :  lf  et  torike  nacfï  ben  bimfï  <Soö£  be  eenige 

2Bn  bet*  bocïtm  /  bat  fijne  ?Bajefïcit  toefmbe  gebjeefi  i  oojf aïie  getoeéfï  té  j  baerom  ton  bc  tojeenjcib  ber  bcojfr. 
en  ontken  ban  Den  $$itïanbcr£/m  baer  ncffm^gcaebt  Sjnqnifitie  enpïaceatm  niet  en  bebben  nonnen  gbet 
en  bemint  ban  fijne  (0nbafatcn/  bermoebte  bemfcï 
ben  te  bonbm  booj  bm  gtootfïmmgcïukkigftenïio? 
ning  en  p:incc  ban  fijnen  tijbc/  foo  bat  mm  moet  bc? 
ïijDeu  /  Dat  De  gene  Die  fuiken  boo^fpoet  en  geïuk  Rebben 
beïet/  aifoogrootmemigbeit  gefeïjeurt/  mit£gaba£ 
fuïiimgoerbertigbeitafgekccrt/  foo  grootriijktotarb? 
tabceï  ban  fijne  j^ajefteit  m  ban  ben  Hanbcn  bebben 
mtéöaen  /  bat  fn  tori  ïjebbm  babient  /  tm  erempïe  ban 
anberm  /  gefïraft  te  too jbm.  €n  bopen  bat  afle  be  gene 
öiebcniakm  fuïïen/  bcuitaflc  kattijbigbebeii  /  eïïcn? 
ben/  mfïabanijm/  baa  be  feïbe  Eanöcn  tegentooo?? 
öriijfc  inne  gebjoebt  jijn  /  in  fïebe  ban  foo  grootm  toaa- 
frïjijnnjhen  boojfpoet/  fuïïen  mrt  on£  toefen  bange? 
iijba  meininge  /  en  gebcn  ̂ tt  feïbe  oojberi. 

<£n  ton  3Biïïem  ban  Mffau/  i>nncc  ban  <2^angim/ 
Djti  bm  i&ocurcur  gmeraeï  (boïgmbe  fïjnc  bpme  S5nc- 

a  Blijkt  by  ben  ban  ̂ agmimtea)  geïjoubm  boo^j  bcoo^fabe  ban 
de  Brieven  Dcfabaanbainge/  cntoiïïennia  toeigam  ban  befeï- 
vanden  I9  uc  fjraffe  te  Wun /  foo  bcitt  bet  m,it-gebm  bt$  fdfê 
dcnUvaooret-  toaaaebtig  tè:  ï^eïhe^dcureur/  om  bp  tcbjmgm xoepinge,  eentgerebmem  oojfaïte  bie  on^  baer  toefoube  mogm 
gedaen  gepojt  bebbm  (foo  t)Ct  niet  geïoof baa  m  foube  ge? 

dertoeeft  ïjeïtbm/  batto^i  fnïr  fonba  oo^faïic  foubmbeb? 
bmbefraen)i^boo!-bóuömbe  onfe  eagiaigbeibmon 

een  24 
felver 
Maent. 

gebinben. 35aaafooft  aïïc  onfe  anöac  b^nbriingm  bcjre  ba? 
febenbm  /  ja  conaaric  ban  aïïe  eagiaigbeit  m  groots 
ïjeit  goebc  grtuigmiffe  bonnen  gebm:  Wmt  toyooft 
te  boren  babbm  opgefeit  be^tatm/  on^  geguntban 
te  toefen  tüaeb  ban  Staten  /  en  ïnfgeïijït^  ïjcoft  ban  ben 

jfinancicn:  b^ctoriïienocbtan^  foo  fcatoeï  bimben  bsn,- 
omtetoinnm  beïjatm  baïieben/  m  het  ambangen  ̂ n 

ban  aïïrn  ̂ tatm  /  (ja  ban  feifg  011^  in  nanbm  toaren  Jï" 
genoeg  fïcïïcnbe  be  Öberbeit/  en  betoint  ban  aïïe  faïmi/  ̂  
\)abbm  top  gctoiït)  en  metten  toeïïtenfommigeanbaebefeg 

bm  foo  tori  tot  baren  pu*ofijtc  toeten  te  bebeïpen:  jjl^aa  dierw 
topbanïtenctBoö/  bat  onfe  meininge  foo  be^rebanfnï  g°r 
ïiehboomemm  i^berfebepben  getoecfï/  öat  top  b^ttn  u;j 
mb'anber  ba  boo?fs.  Staten  lebben  toeba  gefïritin 
banömban  fïjnalÉajefïcit/  naöim  top  baa  in  niet 
enftonömfoogoeöeöimfïmgeöom/  aï^top  tori  ïjaö? 
bmbegeatboo^  be  beïettm  ba  feïba  anbère.  £0iate 
min/  na  bien  fijne  JUSajcfïeit  om  bet  feïbe  on^betö:a? 
gmm  toeba  fmbm  ban  onfe  commifTien/  niet  m  tiet 
on£bifttoi$  in  beracöfïagm  te  roepen/  fqo  bebben  top 

on^genuam  na  onfe  bermogen/  om  te  rabcn'tgene 
on^boeïjtcbeguaemte  toefen  boo?  bmbimfï  ban"fïjn? ba  B5ajefïept  /  m  toeïbaren  ban  ben  Itanbe :  Cn  toa^ 

gacgeïDe  begeerte  ban  betoint  'en  regiment  te  bebben  ̂   on^  ecnen  grootm  ïjatf toeer/  bat  top  fagen  batta  ttoee toaer  imtöatboïgt/  bat  ̂ et  ennoe  m  oojfafte  ban  aï 
ïeonfe  fjanöeïinge/  toalien  en  boomemm  /  foubcn  rje? 
toeeft  bebben  boogbeit  /  onöatoint  en  onbeboojïijïie 
grootbcit. 

«fl5aceomömfcïben$2arure?!c  tebmemm  bit  fon? 
baa  b»1  fijne  bcfcbuïbmge  op  toiï  boutoen/ bammt/ 

febijnt  genoeg  te  toefm  boo?  bm  genen  bie  ban  onfen 
nafoone  ïiennifTe  bebbm  /  bat  top  bcrïjaïm  onfe  aenge?  |  baa  in  oné  onberbanig  getoont/na  bim  top  eafï  ïjabbeh 
borm  genegentïjcit  /  gcenfln^  toegebaen  biagriijïim  feageforijt  be^berbzag  te  bebbm.  lBaaaÏ5Stonbaa 

oftcb?ie  be  goebe  meininge  ban  fijnöaj^ajcfïcit  f00 
toifïcn  tebabjaepm.  «öbmtocï  naa  bim  fijniïSaje? 
f!cit  (gmierftt  bebbenbe/  aï  bien  ti}t  gebuermbe/  öe 
opreebtigbeit  onfa  banbriinge  /  en  be  getoiïïigïjeit  on^ 
bienfï^)  toefmbe  in  Eerianb/om  te  baren  na  Jbpangien/ 
on^  anbertoerf grooteïnft  bco$icït  te  toiïïm  toeber  aen? 
beerben  ben  fïact  banltaebt  ban^tatm/  bebbm  ton 

pa^flm  m  begeaïifib^en  /  m  boa*  aïïe  anberm/  be  me 
iiigte  ber  garben  /  baa  meöe  <Bob  booj  fijn  gmaöe  oné 
babbe  booiöcn/  DetocïbetorircgiermDe  engaöc  fïaeii? 
be/  ton  ca  UonDni  baïjopm  gi-ootïjeit  en  bocgjljeit/ 
ban  boo!  cmtg  anber  betoint :  ÏÏDant  eïkerïijb  moet  be? 
fteraim  /  bat  ton  oné  boubenbe  op  onfe  iynifen  /  en  gabe 
fïaenöconfe  faïicn/  becï  beter  mibbeï  babbmbangeït 
m  rijbbommm  te  bergabam/  mbaa  boojtconber? 
bnubmmbameaberenonfm  fïact  m  groonjeit/  ban 
met  groot  goet  te  £>obc  berteaenbe  /  te  berbopm  fuïftcn 
boogljcit  booj  bet  acn-ncmen  ban  bctoinbe  /  baer  aftop 
uoitcmigpiófijt  batoarijt  en  bebben  /  foo  ïjet  genoeg 
ftenueïijb  ië  aïïc  bm  genen  bie  ban  onfe  faïicn  en  banbc? 
ïingen  eenige  ïionDfcbap  bcbbai.  1$et  en  beeft  ooït  geen 
frbijnfcïtaiBarit  bat  inenon£  toiï  opïcggm  banoitó 
te  bebbm  toiïïm  mi^grijpm  opbe  boogfjeiD  ban  fijne 
iBajefïeft  en  fijna  ILanbm/  iuia  bim  befribe  Han? 
bm  tot  fijner  TDajefteit  foo  toarm  genegm/  griijïtge? 

feit  iè.      ■  1 Qlemccv/  bat  ton  aïttjt  baïtïaat  bebbm/  bat  fijne 
.rnafeftcit  meer  bcboo:be  fijne  ̂ nberfatm  in  ba  fri- 
ben  genegentbeit  m  gócttoiïïigbeit  te  bouöenöoo?  ber? 
foetinge  ber  pïaeeateïi  /  ban  öoo?  ö^tbirjïirit  m  boo: 
fïeïbnge  ban  uteutoigbeben /  befribe  af  ïiea  te  boen  brij? 

naaenmaftten  bat  be  faken  toeba  op  b'oubc  gingen/ 
m  anber^  ban  fijne  JBajcfreit  on^  babbe  ïjopc  gêgebm/ 
foo  bebben  ton  ontrent  ttoee  Jaren  baer  naa c  /  toeba? c  fiIii 
ommc  bafocfjt  ontfïagm  te  toefen :  €n  fienbe  bat  men  " f in  aïïe  maniaen  bet  Itanbtoiïbe  b,2engm  infïabemije/Konn 

Ct  toeïïte  eenige  bcetm  boftomm  gcboo|faembeit)  af?gcro,-i 
ïb'ït  bier  na  babacït  faï  too:bm :  m  om  niet  bcrootfiêfct  ,dcn  :\ 
te  toefen  op 't  feïbe  punct  ('ttoeïïtgantfcbriijïïfrijemte  ^  ' ïiomentaiacbtaberibanfijnbaB)ajcfïeit  m  ban  Dm 
Hanbe)  on^  te  toonm  ban  anbae  geboeïen  /  betsben  ton  d  büi  i  i 
00b  berfoebt  om  ontfïagm  te  toenben  ban  onfeeëou?  ™b: 
banemmtcn/  omon^gebeeïijb  te  mogen  beitaMten/ ?fnn; mtotonfcneigmfaïicn  te  mogm  bafïaue:  Jnfgcïbb  geL 
ooïiomnictbcgrepm  te  bonnen  tooiöcu  banöm  qua?  den 

be/  battoaafcbu'nïtiït  gefeïjapm  toa^  baer unt te mo?Mart 
gen  boïgen,  (Sót  toriïim  cpnbc  top  baer  op  berfcbaiöm  "„  rdJ| , bafockai  bebben  gebam/  fbo  tori  acu  fijne  ̂   sitejeftcit/  iuni, 
aï^  aen  be  ïïegentë  /  ja  ooft  noeïj  meer  ban  een£  /  na  bet  e  bü 
obergebcn  ber  aerjucfïe  ban  be  bapïicbtc  <£be\en  /  öaa  2; 
op  onfe  tocbcrfp?cficr£  nu  foo  f  ca  roepm c.  fen 

©oojtoaer  babbe  mm  ban  onfe  ambitie  eenigguart  Koni 
bamoeöm  ofte  acbtaöenhcngebaö/  i^toel  teöcnaen de." 
bat  fijne  B>ajefïcit  ont^  niet  m  foube  getoeigat  tyb  C' benbe  bootfs.berfocbtc  ontflaginge:  (Zen  mïnfïm  m  noi 

foube 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor»  5 
foube  ïjn  01$  niet  foo  bïfttoiis  iittaïijïtbcïaft/  ni  cm  ;  mitébinUiniticmIjaböfbcïjoïpcnroolticlimtiiact/  atö 

Biükt  fitiijii  berfoeïjt  hebben  in  bc  feïbe  ftatcn  te  bïtjbcn  /  toe  mette  auöac  ban  Den  Haöe ;  aïïenilnft  tot  een  öeïifel  eii 
des  xo-  fmbcnarecïjtaiopcnbaa/  tuit  men  aïïe  betoint  en  cc* ;  fcfjoDtitDc :  311  ba  bocgnt  /  bat  bcfribe43oubanantc 

•igsBne  0uncntbe|)oo2t  te  nemen  oen  genen/  Dia  ambitie  mm  tuibaïjanbopnitïnftbauïaabc  en  bencube/  öat  fu  in 

frevïn  toceft  /  U1  ba 'boegen  bat  fijne  .iDajefleit  otté  ïjoubmbe  l  toeinig  .iDaehoen  naar  fijn  batreft  /  meer  habbe  öer^ lni9Sep-inbeboo2r5.flatenenbiniften/  tornt  baec  mebctebe*  !  ftacn  ban  bctf  lanbsfaftcn/  banbiitnni  aïlc  bm  tijb 
mb  u6i  tuigen  (gantfeïjeïuft  eontracie  ban  't  gmc  be  pzoai  bat  ben  Carbmaeïbnïjaergctoccfi  ïjabbe. 
; J,6  Ju ™  cenc  gmcraeï  nu  toomt  bit  te  bzntgni)  bat  noclj  boo:  W&  ooft  baer  na  befeïbe  43otibcmantc  /  tnt  tijbe  ban 
nïr.ju.norïj  naer  fijne  .nDajcfteifë  bertreft  ton  rnugfln^  fii*  be ïefïc troublm/baïatcn tottbe bc  f  tab ban 25nuffeï/ en 
1  v66.  fpret  toaren  /  ban  boo:  grootljcib  ofte  ambitie  te  totïïcn ,  batreftftcn  te  23crgen  (ïatmbc  aïïcé  gacn  foo  't  toilbc) 

mifgrijpcnof  ufurpaen  op  bcïjoogïjeib  ctt  autljoritcit  en  baee  000:  oojfaftc  en  berjuaciriïjett  geben  hen  ge* 
banfijnba  jl^ajefïeit  of  fijne  Itonben ;  naerbienbaa*  nen/  bic  begeerte  ïjabbcn  mogm  ïjcbbm  om  opïjaec 
uicbeoumtïtjftbetocfen  too2ö  bat  ton  geen  bingen  foo  autïjoritcitte  ufurpnm/  foo  ïjebben  ton  met  aubere/ 
fcacnfocljtcn/  a$  ontfïagèn  te  toefen  ban  aïïntonba    metgeootee  bïijtigïjcit  acngrïjouöm/  gebebm  en  ba 
tornt  nt  autoriteit. 

hail-  &00  wie  ooft  toiï  gabe  flani  /  poe  bat  na  bes  fóoningé 
|' » ;™  batreu  alle  be  faftm  bïeben  in  ïjanbm  bc$  tebinacté 
'  Kardl-bon«62anbette/  mljoegrootcïijft  bcïiarbinacï  banfij 

foeljt/  bat  fhïjaafeïbm  fluftcn  ongeïtjft  nietenfoubc 
tomen  antbocn  /  noeïj  ooit  fijnber  .[Dajeftcit  fuïftcn 
ftïrinaeïjtingc  en  onbienft ;  't  tociïi  immer  toeï  bctïjoont 
bat  onfe  gebarijtm  en  toaftcn  gantfeïjeiijft  contrarie 

11e  grootïjcib  jaloers  toaé/  jaïjoe  getooon  befelbe  toa£  mbafcïjctbm  ïjebben  getoeeft  ban  ba  ambitie  baa  af 

ban  te  fTuitenen  te  bannen  uit  allen  betoinbe  en  regi*  |  mniongnut'oneecljtchomtbefeljulbigen.ïlDantboo^ 
ment  be  gene  bieïjcm  cmigfti$  bocljtm  te  mogen  ee^  |  toaer/  ïjabbcn  tol»  cmicjf1n£  in  ben  fin  geïjab  bantia 
nigfins  beletten  ïjctonbaljoub  ai  bermeerberinge  ban  I  an$  feïbnt  aïïe  autrjoritcit  te  treftum  /  otté  en  fyabbc 
bafrtbafijnba  grootïjcit  (baer  af  tot  gmocgfamcer* 1  geen  mcababcquacmljcit/  nocï)  beter  mibbeï  baer  toe 
einpeïen  moeïj  bienen  /  bat  ïjn  ten  tijben  ban  tieifa  mogen  tocbaïïen/  ban  te  fint  bat  be  boo?f$;  Ücgmtc 
ïiaerle/  ïf  oogïofïijftcr  memoricn/  fijner  ïieiferïijiie  !©&=  ïjacr  boojfeibe  boomemen  ïjabbe  bottnoefjt:3:i)aer  toant 
jefteittoifé  maelite/  bat  ïjn  inbefaften  ban  beniïijhe  onfemeiningcljeelanberötoasV  foo  ïjebben  ton 't  feïbe 
niet  en  foube  betoint geben  eenigc  peeren  ban  giwliteit/  naer  onjS  bermogen  beïet/  foo  boojfeit  ió\ 
oft  bie  fijn  autïjoriteit  fouben  mognt  berbonlteren  ofte  .i^abien  ooït  fi)nber  fllajefteit  bcrnjöont  i$  getoeeft/ 
berminöercn:  en  nameïijlt  ooit  35on  irernanbo  450115a-  bat  tot  fijnen  bienfte  bo:berïijh  toaé  /  bat  ben  tlaeb  ban 
ga/  43ouberneur  ban  jBilanen/  ni  ben  töaebsMjeer  Staten foube  toojbni  bermeerbert  ban  peeren  enge* 

ïlniart  ijebbmbe  be  boe :f5.  ̂ on  ireniaubo  /  buerenbe  1  ïea*ben/en  ooft  bieii  in  cenige  fïuliUen  macljt  toogben  ge* 
öe£  felfs  ïtarbinaeïs  ilegimmt  /  aengaenbc  bni  fa  geben  /  op  bat  aïïe  ttoeebjaeïjtigljeit  en  ongeregeïtïjeït 
hen  bait  jitaïini/  bebtoongen  getoeeft  te  berïaten  fijn  I  betbnrljoeb/  op  aïïerïjanbefaïien  bet  berfïcn/  en  beo?* 
boozfcïjjebni  <6oubernemcnt/  en  tot  fijnber  boob.toe  bonnantienenbefluitingen  be^feïf^  met  meerber  eer* 
te  berböïgen  fefter  #ioce$  Cnininel/  bat  tegen  ftem  biebingcenontfag  onberïjoubcn  en  acïjterboïgt  fouben 
booj^efteït  toaö  /  boo?  mibbeï  ban  ben  boojfdjjeben 
Itarbinaeï/  biè  baer  niebe  foeïjte  te  toinnni  b'affeetie 
ban  be  ̂ pangiaerben  /  bie  aïïe  be  anbere  ̂ eerïijhjjeöen 
Xtan  fijner  .JDajcfteit  in  Jtaïien/  onber  ïjen  betoint 
ïjabbcn.  <Ön  bc  boo:fcï)2eben  ilaebs-ïjeerc  benoobigt  ge* 
toecfï  te  berïaten  J£un£  /  i^of  /  IDrjf  /  ïiinberen  en  u^ta* 
ten  in  be  j^ebcrïanben  /  en  hni  te  binben  in  &paiigien/ 
aïbaerïjntoaerfeïjijnïijftgefcïjapen  té  te  moeten  fijn  Ie* 
ben  eïnDigen  aïë  een  gebannen  of  berfonben  perfoon)  bie 
en  fainict  bcbiiibenbatïjeteenigenfcnijn  ber  toaerljeit 
fouöe  Itonnen  ïjebbni  /  bat  men  on£  foube  geïjouben 

ïjebben  in  bc  boozfs.  Staten/  ïjabben  ton  ons*  berbojbert om  boen  betoint  naer  on£  te  treMten  be  fjoogïjeibbes 
ïioningè:  ('ttoeïït  ton  niet  en  ïionben  geboen  fonber 
be  groótfjeit  bc$  fcifé  Itarbinaeïö  te  berminberen)  macr 
ter  eontrarien  /  bat  men  ook  oné  (boïgenbe  ïjet  er* 
einpeï  ban  bcttoee  boo:gcnoembej  foube  bebtoongen 

ïjebben  be  boo^feïjicben  Staten  te  berïaten  eer  ton  't  feï* 
befoubmïjebuenbcrfocïjt/  of  teuminfïen  ons"  iiieten 
foube  getoeigert  nebben 't  berïof  om  baer  af  têfcïjeibcn 
t'onfni  eerften  berfoeh  /  en  noeïj  min  ter  ttoeeba*  en  ber* 
ber  onferbrben.  ftlaer  beboo^.Carbinaeï  ïiennenbe 
onfeiugeborenljnb  te  toefen  bhre  berfcïjeibni  ban  aïïe 
ambitie  ni  bat  tot;  metter  baet  betoefm  bat  top  geen  be* 
toint  met  allen  en  forïjtcn  en  beeï  min  eniig  groot  m  er* 
traoïbinartéfiegiment/  baer  booz  tononéfoubnimo* 
gaiberbo:bertïjcbbaibau  og  fijn  ïjoogïjeibte  ufurpe 
rm  /  ïjeeft  toeï  toffïni  piactifcren  /  tm  rinbe  ton  in  be 
boozfeïjjeben  Staten  foitóen  toozben  geïjouben  /  om  Ïjet 

©oïU  te  bebziegm/  'ttocïu  ïju  toeï  geboeïbe  bat  ïjem fjatebe  met  aïïen  feer  /  en  op  bat  bao:  mibbeï  ban  ons  en 
anbere  fijn  ïjanbeïingen  beter  gebonben  en  gniomen 
fouben  toozbni  /  ban  bie  in  ber  toaerïjeib  toarni :  tnt  er* 
empei  ban  ̂ Dionifltté  /  Ciran  ban  ̂ iciïint  /  betoeïite  m 
fiinniraebbeïjielbbè  gntntbaer  IjetDoïU  gort  geboe 
ïen  af  lj«ibbe  /  niet  (foo  nn  feibe)  om  na  beu  goet-buuhen 
te  bonte  /  maa*  aïïceutnït  om  bat  tnnt  meiuni  fouöe  bat 
jfjpbacrnabebe. 

^Daermbobenaïjimi/  naerbnibcrtreïi  beéboo^. 

<Ci^l•blnaeïs,  /  bebeniuiemljcibbaertoas,'  om  onfeam* triae  te  outbeUitcn  ïjabben  bact  entige  in  ons  getoet  ïï 
fooenïjeeftmcnuoeïjtanénoitgefienbattoi.1  onö  (ooit 

niet  in"  't  minfïc)  eenirjfïn^  ïjebbnt  berbozbert  boben 
b'anöec:jl}aer  is  aen  bc  l}crtoginueban  panne  vj3ou bernante  /  gelaten  be  ïjccgïjeib  bic  (jaer  toebehoort  e  üif 
be  boo2f5.  tebinaeï  na  ïjem  gftroliïien  ïjabbe  gebab/ 

too?ben  /  en  met  eenen  ooft  cïïten  benomni  be  oeeafic 
om  aïïeen  aïïe  ïjet  Regiment  na  ïjem  tetreftïten/  ofte 

fijn  eigen  bate  te  foeftcn/  tot  fnjabe  ban  't  gememe.  <tën tonbanbc0egente  berfoeïjttoerbeneenige  tenoemni/ 
bic  mm  tötbim^tatc  foube  mogen  botficrm  /  enïjeb* 
bmton'tfeïbeniettoiïïmbom/  op  bat  mm  geen  ber* 
moebm  m  foube  nemen  bat  ton  baer  inbegeerbmte 
fïeïïen  eenigc  ban  onfec  ïjanb  /  of  baer  top  berfïanb  me* 
be  ïjabbcn:  iBaet  fjebben  aï  't  feïbe  gefïeïc  ta*  goeba  be* ïieftebanfijnaBïajeflcit/  fottöa  battonoitbrtboont 
ïji  bbm  agmö  in  ott^  feïbm  te  foeftm. 

^aeruitbanboïgt/  bat  mm  nirt  aïïcmïtjïtt'ongc* 
ïijftc  /  tnaa  ooit  buttm  aïïm  fcïjtju  ba  toaaïjeit  ons1 
ïtomt  bef  cïjuïbigm  /  aïs'  oft  top  booj  ambitie  mlbegeate ban  regeainor  en  onbatoint  /  Ijabbm  toiïïcn  ufurpam 
op  be  autïjoriteit  ban  fijne  jBajefïeit  /  m  tot  bien  einbe 
in'tbatoat  fleïlm  bcgemeine  tutte  mtoeïbaatban 
ben  3lanöc ,'  bien  toti  bi/na  foo  beïe  feïjuïbig  jiju  aïé  on* 
fe  eigen  Babccïanbt/  fonba  ttoclj  aenfefjou  te  nemen  op 

ons"  eigen  fci)abc  en  naïics"  /  baa  ton  toaafcïjijnïnït  in fouben  ïjcbbm  moetmbaïïmbooj  bc  boozf^.  troubïm/ 

obermits"  ben  goeben  bie  ton  in  be  feïbe  Mattbm  ïjabbm/ foo  ons  eigen  feïjabe  en  bate  ban  be  gemcine  beus  3tanb^ 
nirt  en  ïionben  gefcïjcibm  \vefcn. 

JDantbaer  aïïe  eergiaigemambiticufe  uita  natu* 
ren  aïtnbt  foeftcn  om  virtcm  teregeam/  en  aïïe  anbere 
baa  uit  te  fluiten/  baa  ïjcbbm  ton  tacontcarimnict 
aïïcmboo:geljoubcn  bat  bnulvieb  beïjoojbe  bermea* 
battetoojbm/  mbCviutïjoriteitgebccïtinbeïe/  tnaa 
ooftgeoffert  cnbaeet  getoeeft  ban  baa  uit  te  feïjeiben/ 
manbacn  pïactfcteinaftm:  ©e^  bcïïegentc  en  bie 
ban  ben  ilabe  getuigmitTe  fottbm  mogen  gebm.  . 

jptèits  aïïm  ben  tocïltm  moet  men  elbaö  bafïerm 
toacrfrïtTjiiïijftcrooTfaftcnba  boozf^  onrufien  fochm; 
en  om  ïjet  feïbe  toeï  te  bomaenmerftm/  bv^t  be  boo2f5. 
c0ebaïanbentiitnrntcnbc  groote  fo?gc  toarmb?agen* 
be  booj  be  bctoaringe  ctt  ottberïjoub  ban  bc  bjnïjcben  ctt 
libateitcn  bic  fn  Ïjabbcn  uit  ftracïjt  /  foo  toel  ban  cott* 

tvactm  gmtacitt  met  ïjarc  "Pn'ucm  /  fljtë  ban  J^jibiïc^ gim  beeftcegen  ban  oubs/  foo  ban  bm  feïbnt/  als  ban 
be  tinferS:<Z3u  uiarnt  bebzeeft  bat  mm  Ijcn  baa  af  foeïj* 
tetebaoobm  boo:  ïjrt  itibjcngcn  ba  biccmbeliugen/ 
en  fonbaïinge  ba^pattgiaabcn  nit  bien  bat  bc  000*15.  „ 

Uarbinacl  habbc  gefeit/  bat  bc  ttoning  be  feïbe  'Üan*  ̂ ^ bm  niet  tod  en  itottöc  gfhoubnt  fonba  aïbaa  inaeïjtvnn  ̂ ü 

bau  .«èpangiaabm  te ijebbm  /  en  0002  bm  paitó  ïjem  ̂ dimei. 
%  i  te 



é  By vocgfel  van  Authent.  Stukken , 

i  f68.  te  boen  onitfam  ban  bat  €ebt/ bien  hp  in  't  aatbcerbat  I  ben  booifcïnebat  tebinael  haDDe  ba-hoopt  han  fth  i  f  53 ber  fcïticc  manben  habbe  gebaat/  en  boogt  Die  op  eat  batte  óerfrerftat.  JBaer  be  boorö.  Itaröinaeï  (aïsi 
nicuto  inne  te  nemen/  omboog  biegantfchelhftterc; 
gecren  na  fijnen  toiïïc /te  nietc  boenbc  aïïe  be  boo?f5.  eon 
tractcn  en  ©jMegrén :  3£aec  bp  ooïi  bcrftïacct  ïtebbat 
De/bat  men  baer  toe  niet  en  fonbe  nonnen  geraken/  fon 
Der  bier  ofte  bijf  ban  bc  pjmcipaeïftc^oofbrn  te  fto? 
ten. 

boen  2$ifTchop  ban  utrecht)  't  fcïtic  ïoofïnft  boojfiatbe/ hoctocï  hpuoot  hanhaDöe  gatomot  mettcc  baet  aïïc 
't  Öegimcnt  alleen  teïjebben  /  nochtans  machte  foo  be* 
Ie/  batben  tijtel  ennann  bantïcgcnte  toert  gegeben 
ber  ̂ ertoginne  ban  $anna  (betoelftc  afê  boen  geen  et* 
pcrieutic  mctaiïe  ot habbe  batt  be  faftat  oft  geïegent* 

JOaer  boot  men  te  meer  achtcrbatftcn£  habbe/  en  ïtcDaiDertföcDa:ïanDat/  mit^fphacraïthrë  habbe  ge* 
meer  bpant  toa£  aïïen  ttiattoigheben :  3£acc  fin  geboegt  houbat  in  Sjtanen/  op  bat  baer  boo?  fp  genoeg  bebtoon* 

bat  men  DurenDc  De  boot/},  ïefïc  €>02toge/  habbe  gntoeg '  gen  fonbe  toefen  ïtace  te  gebogen  aeit  Bet  gene  hp  haec berfoet  en  gefchoifï  beuiterfïe  fkatTighcit  becSJnqui 
fitie  en  paecaten :  0a  ooft  bobat  bien  /  boot.  't  inbtat; 
gen  be£$tajggboïï$  ban  <5Htpt£ïanbt  (baer  men  roem 
mebe  beheïpen  moefïe)  genoeg  toe  geïaten  te  tyrfoeit 
ber  pitftingen  /  bïe  onber  ïtat  opcnbacrltjft  gebaat  toer 
ben/  foo  toeïmbcnfïebenaï£inbenïcga7  at  onber  be 
anbere  fecreteftjft  in  menige  plaetfc.  ̂ aec  bp  geboegt 
bat  in  aïïen  be  omïiggcnbai^nDmaïrccOctoa£aat; 
beert  anbere  Hccrc  ban  be  ïïoomfche/  toaer  DooLt  be  fafte 
ban  beïïeïijjienaïïmg^nni^  en  binnen  ben  tijbbanfoo 
beïe  SJaren  m  bie  Hattbcn/bie  foo  boï  boïtWat  ban  aïïen 
ftanten  foo  fca*  gehanbeït  toaren  /  foo  feer  toa£  bermen 
itigbuïbigt/  bat  .mat  cinbcïijft  renen  afïteer  en  toaï- 
gingc  aïbaer  ïtabbe  ban  ben  name  ber  boo^.gjnqui; 
fïtien  /  en  infaeïijïtó  ber  ©ïaccaten  /  (boo?  be  toeïfte  een 

De  &rou*  otttaïïijftc  menigte  ber  Sngefcten/  ja  ober  be  bijftig  bui fame   ver 
velginge 

tolmanen  foube/  en  te  berfïaen  gebat)  en  (om  fijn 
hanbeïingatbctet  teöoen  binben)  bat  fïjnc.ïBajefïtit 
boot  fijn  bertreft  fMbe  catcnilaeb  ban  Staten/  baet 
toctoerbotgcUofat  eatige  ban  bcpimcipaeïflc  peeren 
üanDer4£2bïcDc£guïbat©ïics7  en  ooit  (onber  b'an* ber)  ft)tf/  niet  tcgatfïaatbe  onfe  toeigerat/  foo  boot  ber* 
harït#.  Want  mit^biot  hp  getoaer  toa£  getootbat/ 
bat  hp  toert  gchoubenboot  eat  bpanb  ban  aïïc  topbe^ 
ben  I  boo?beeïen  en  $?ibiïegien  /  bie  fijn  boomémen 
mochten  beïettat/at  boot  Jtrt^ooft/ootfafte  Ot  bolero: 
berjnnüifiticnencrccutien  ber^ïaccatat;  foo  toifïe 
hn  feer  tocï  bat  be  3ingcfctat  bf$  HanbÊ^  nimmer* 
meer  en  ffeubat  geïeben  hebbat  fijn  Öegimatt/macc  eet 
bah  ba*  eerfïcr  uurathen  baer  tegen  hebben  geff  eït. 

%\$  rat  bc  rufte  en  fmïigheit  be?  %mb$  /  aficen  flont» 
op  bit  fehijnfcï  /  febabtttoe  at  benfeï  /  bat  be  f aften  too:* 

fattpcrfoonenbccrïtjfttoaratgc-erecutccrtcntetboobt  i  bert  geïjanbeït  bp  be  authoriteit  ban  be  boo?f5.  (6ou- 
geb?ocht  gctoecfl)  at  ooft  ban  aïïe  anbere  biérgeïijftc  j  beolantc/  en  abbij^  batt  ben  ïïabe  ban  Staten ;  foa 
bebtoang/  baer  boojmat  batoobigttocrbctcbalateit 
3lanbt  endBoeb/Bjiehben  ot  jEagot/at  boo2t  fijn  ïebat 
btütat  in  jammerïtjftcn  eïienbe  te  einben  /  aucenïrift  om 
bat  mat  niet  enJjaöbe  toiïïat  bcrïatat  be  gcböben45ob^/ 
en  boïrren  be  irifïeïïingcrt  ber  matfeben  /  foo  men  't  feïbe 
öagcïnït^  meer  en  meer  ba-fïonbe  en  ejctoaer  toerbe. 

b'JBeïft  macïtte  onber  hetboïïtniet  aïïeenïijfteenen 
af  fteer/  ntacr  ooft  uit  beïe  rebcnoi  foo  groote  üetbittett- 
Sett  tegen  be  boojg.  31nquifïtte  enpaccaten/  bat  in 
beïe  pïactfen  be  <&ffieiet$  be  feïbe  niet  meer  en  bo?fïcn 
te  toerftc  fïcïïcn/  nocherecuteerot/  banbp  nachtcen 
Öcirneïijft/  otbat  noch  niet  fottbec  b?eefe  enfojgeban 
onrnfïc  en  opïoop  /  be  toeïïte  ooft  gocbe  gjetnigotïnc  fnï- 
lot  ïtonnot  gebat  /  oft  fp  niet  menige  ceife  met  grooten 
geïurfte/  ïebenbig  5tjn  ftonnen  ontftomat  be  hanbat 
ban  bat  ganeinat  boiftc  /  ontfleït  getoojben  sijnbe  boo? 
het  bcerip  aenfeïtoutoat  ban  footojecben  boobingen. 

ft)aer  rat  bat  aïïc  begene  bteborffont  enerpcrientic 
ban  faïten  ïjabbcn  /  oojöeeïben  en  boo2fagcn/  bat  't  feïbe punctaiïeate  foubeoojfaftc  toefen  ban  beroerten/  foo 
bc?cc  baer  op  inttjb^  niet  togfreïijift  berfïat  entoerbe. 
b'JBem  /  en  meer  anbere  inconbatienten  bjcefatbe  /  aï^ reebe  in  haren  tijtbeftoninginncj^arie/  ïïegentcber 
piber1tanbat/Jecfthaeriubcn3!acc  15^0  gebonben 
in  pecfoone  binnen  ̂ lugjbttrg/  bn  hoogïofïijfter  memo- 

qüifitie In"  r*cn  w^  ïterö0  /  °rtt  te  boat  berfoctat  at  becanberat 
wiiie.  be  Paccatat  boat  ganacïtta/at  ban  ber  bootf5.  ̂ nqiti- 

fïtien  bjp  te  ïatat  be  fïab  ban  'Jtnttocrpat/mét  't  ïaitbt 

De  Ko- 
«inginne 
reilt  na 
Duitfland 

toert  feer  ïtozt^  baer  na  bcfe  huifte  at  mom-aatfia3t 
toccïtöenomotatontbcïtt  boo?  be  ambitie  enonboo^ 
fichtigbeit  be^feïf^Öarbinacïé/  mit^biüibatterfïont 
na  het  bertreft  ban  fijne  ïTBajcf!eit/  hp  befïont  tehanbe* 
ïcn  iit  't  bpfonber  aïïe  faïten  ban  impo#antiai/aÏÏeen  oft 
met  eatigen  aïïeat  /  bie  ban  fnne  janbt  gefïcït  toaren/ 
fonbo:  bie  behoojïijftcn  teberttjoonen  bet  fcibcr<6ouba:*= 
nante  oft  te  ontbeftlten  in  ben  0aeb  ban^taten/feggem 
be  tocï  opentïp  tottcaBcbepnteerbc  banbenHanben 
at  ̂ tcben  /  bat  men  fijnen  toegang  moefïen  nemen  tot 
ïjcm  /  ot  nogat^  cï  /  om  ïjaefï  te  geraften  tot  eenen  goe- 
bot  eiribc  ban  hacat  faftat  /  en  nochtans  ebentocï  fufïi^ 
nerotbe/  bat  aïïc  bic*  ban  benfóacb  ban  Staten/  be* 
ïjoojben  geïijfteïijft  te  bcranttooo?öen  ban  De  inconbe* 
nieriten/  foo  bc?re  baer  eatige  toe  quanten;  het  toeïfte 

fommigc  ban  ben  feïben  ïïabe  fco*  onrcSïcïJjft  Doekte/  en 
toremt  inbieï/  bie  be$  ooft  haerberthoonmgebp25?ie^ 
bat  aen  fijne  cïBajcfïeit  gebaat  ftrbbcn  /  foo  hp  gen  ooft 
habbe  beïafï  /  m  fuïïten  gcbaïïc  te  boen. 

Cn  /  toant  hp  baer  en  rufTehert  /  bari  Sif^cbop  ty m 
bebe  maïtcntóbinaeï/  aibcn^ef1öentï)igïiu^  (een 

ban  fijnen  p?incipacïf!c)  ©jtefïec/  bao:  mebe  toe  baïïcn^ 
be  ben  roep  ban  ben  nieutoc  23if  boinmat  /  en  in  nemen 
ber^böpai  ai$?ebenbat<i/  mitfiTaöer^  be bcfïuitin?  d] 
rtatbe^€ottciïitnra?ban€raitat  (aïïc  faftat  gefloten by de, 
tip  fijne  jBajefïeit  /  boo?  fïjn  bertreft  /  bn  Habc  ban  ben lcn ; 
bbotf5.  ttoeat  /  en  fbmmifje  D:ic  oft  bier  anbere  /  bie  aïïe  J™,u, 
for  ïjten  te  berfaben  haa*  eigat  eer-gierighcit  en  geït-gie=  en  «il 

a.  Blijkt 

Ij  den  ban  S3?abanbt  en  attbcre  3Ianbat/bie  ber  feïba  niet  óh- 1  rigficit)  ig  het  #oïïf  feer  berbaeft  en  berbittert  baer  irt  »? » 
yanC<Aperii  bertoo^ot  at  toarat  getoccfï  /  het  tocïït  fpfooft  neffen^  1  getoojben/  aïfoo  bat  onber  ben  ̂ ngefctnten  genen  fïaet  *jh 
ia  't  jaer  fijne  ïteiferïijïtc  ïBajefïeit  berftrecg  K  \  noch  %ibt  en  toa^/  het  toeïïte Jem  bzc:  bn  niet  en  ge*  dom, 
wi«l  jBaer  bien  niet  tcgatfïaatbc  /  foo  en  ïneïertbete^ 
by  £  Wtucï  mct  ÏÏm  aniÖa»8^  at  be  ̂nnuifitcur£  niet  bp 
riaccate*  batt  ïjot  berboïgingot  en  ïifïigc  pjaetijftat/  bic$  het seP-  baïïtfeerntoibbc. van 
tember ,  in 
'»  Jaer 

Ujo. 

e.  Blijkt 

by     Brie- ven    van 
Tlaccat 
't   Iaer 

m 

^a  toifïat  feer  tocï  tc  toerftc  te  ïcggat  eat  groote  be^ 
hatbighcit  mbat^jarc  1  f  ss  I  en  afó  boat  o^tat  na* 
me  ban  fijn  .!^ajefïctt  (in  't  bcgmfeï  fïjnö  Öijït^)  te  boen 
uit-fenbat  25zicbat  ban  paccatc  /  op  bat  ben  0nnuifc 
tairé  aï-om  aïïc  bpfïant  gebaat  foube  toosbat c. 
m  hoe  tocï  be  feïbe  $ïaccatat  tarfïont  baer  natoer- 

bat  bnroepat  afê  fijn  .majefïcit  toa^  betoefat  /  't  gatc ber  ̂nguifitiat  aatgaaibe  /  te  borai  ïjat  toe  gcb*agai 
«m.  uit-  jjaoj,e  /  noehtané  maefttc  bat  een  groote  babittertïteit 
bySBrienven on0fr  ?t  ©oïït  /  b'tocift  baer  int  bcrfïoitt  ïjaer  mcininge. van  weder-  .fDit^  bat  tocïUnt  O;  ten  bertreft  batt  bat  Storting/ 
^icden  terfonberïingc  acïjt  namen  /  \aie  rotten  genoraïot  <6ou- 
"a  ver  'bo-nanaitc  ban  batllanbc  foube  gefïcït  toötbcn/  te 

inea*  bat  bc  gotaaïCiètataitat  feïben  ttjbcntctgroo- 
ter  ftoarighcit  ban  fïjnbecïIBajcfteit  habben  ftonnen 
bcrftnjgat  bat  be  ̂ paotfc  ftnecïjtat  en  foïbatat  uit  ben 
%nnbe  foube  bertreftnem  5^oo^  mibbeïban  Dat  toefttat 

na    ver 
Uenr. 

bocïöc  befeïtabigt  en  bcrfto:t 
jr^ant  be  ïjteat  at  <i5bcïat  ïietat  hen  bunftat  bat 

bcfe  autïjoritcit  ban  bat&arbinacï/  cuöe  niattoe  m- 
bjatgingc  ber  25ifTchoppat  (bie  aïïe  ban  bon  toaren 
hangenbe)  tatbcerbe  tot  baer  ba-Dniiiftinge  /  at  om 
het  bctoint  en  regiment  tont  benHauö?  re  fïcfiat  in  han^ 
bot  ban  bat  <J5cefïeïijftc  /  en  om  aïfoo  (iubcr  toaer  jjeit) 
ïtet  feïbe  te  oimtcmat  fi/nec  Méfcftek  (öertoeïftc  be  fel* 
bc<6ccfMtjftcfcggat/  niet  fttytibig  te  toefen/  noch  te 
mogen  bjagat  eatige  geïtoojfaemheit)  at  aïïen  anbere. 
©anrrcïijftcn  ïietat  hacrboo2  fïaen  Deltbtat/  ̂ Jrfa* 
ten/  €onbattat/  at  Coïïegiai/bat  be  bootfs.  S3itTrftop* 
pot  lyen  feïben  nyüben  met  ïtarcBcbcrnt  cn^ïtümcn 
bercicrat  at  rijft  ntaftat;  mfgeïijft^  bao?  het  in  nemen 

ban  Den '$fötmcn  at  pjcïaturcn  /  hen  bcrooben  ban  aïïc  in«  j 
eiectie  en  bopc/  ban  te'rreraften  tottc  aetooouïn'fte  Ötgni  ""c 
teitot.  pet  ©oïft  ooft  nam  't  feïbe  te  to-fett  eatcn  toaer* A  I adjtigai  toeg  at  ntibbcï/  om  aïïe b jnljr Srn  /  bootbeeïat/     I 
en  $2ibuegien  te  niet  te  Doen/  be^nqiüfitte  intcbiat^^i, 
gat/  De ouDcfïraffe Der pïaccatat  te  bcatiattoot/  cndct  ,it 

tjen  De  fïabentpc  ban  De  <fèeefteïtjïtc  t'onbcrtocrpat.^ct  fine 

toeï* 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor*  7 
n 68.  taeïfte  5i)«  setoccfï  De  toaaanjtige  ooifaftm  /  grond  en  f  <6cDcputcaDe in  ̂ pacngim  / geïijfc  ooft baDDcn  gcDam  1  <-68 

oojfpionftbanDmmis^aaoutont/onran/  onruficen  DicbanSlutbJcrpnt  <J  om  te  babocDcn  De  ̂ iiquifitic  c  mMey 
qitaDcn  Daa  na  gcboïgt  (aï£  mm  m  't  tonft  beeft  toiï?  en  inbmigiugc  ban  baren  nieutom  23ifn*öop :  ̂et  toe ï?  Anno 
ren  bicngnt  Jet  gene  öefe  fijne  ïïacD£-ïicDcn  fijner  fteooftDclanDni  booi  eenni  tijt  uctoaeröe  ni  opbitf1'62- 

ban  aïïe  onruftc  nt  beroerte/  opjjope  Dat  De  fclbe  ëc? 
DeputccrDc  fouten  berftrijgen  eenigc  gocDc  rcmcDic  /  nt 
fiüftm  anttoooiDc/  aï£  be  geïegntnjeit  ber  faftcn  tocï 
bereifeïjte/  bo/tocïnocbtat$Daaeit  tuffebm  ïjet  frit 
ban  bet  ftrfigint  aen  aïïcn  ooiDnt  feer  bamcaoaDe. 

3n  ber  boegen  bat  men  op  fommigc  pïactfen  be  pje?  De  i»red< 

ÜDajr'ffrit  baDDnt  tuijp  gemaeftt/  bic  ooit  Dicsljaïbcn bcbooiDnigcfirafttctooiDm)  Detoeïfte  mm  noct)tanjS 
atë  nu  geënte  foube  fcïjnöbnt  ban  Deg  HarDiitaci£l)aIfc/ 
om  on?  Daa  mebc  te  beïafint/  öoetoeï  fonber  eenige 
brrtoeoftfdjijnfeï. 

<£n  boe  tocï  on  beïe  loftonen  tooib  bcbonben/  bat 
Difttoiïé  0002  ben  minberc  ooifaftcn  tocgeftomen  jijn 

beïe  bnanDaingnt  /  onruftcn  nt  op-roeren/  foo  #'t 
norbtaitó  gebeurt  bat  Defé  feïbe  orcfaftm/  onber  een 
Bolft  fóo  gntegen  en  toe  gebaen  fijnen  i^eere  en  $iin? 
ccj  aï  nonj  niet  nt  boïbjocljtcn  ïjare  g^tooonïijltc  en 
gmtfiulijrieujcrluugen  en  operatien/  uit  bienbatmen 
berljoopte  Dat  be  Staten  ban  beu  Hanben  (aengename 
tocfnibe  0002  te  Dienfïnt  en  getroutoigïjeDen  /  getoont 

hingen  befïonDe  te  ïjouben  /  niet  aïïccnc  feaneïijft  /  (jet  Jrat,en, c* 
toeïfte  mm  noit  met  geenberlnc  baboïgingc  m  ö^b-rinSn e 
be  nonnen  beïettm)  maer  ooft  in'topcnbaa/  m  na? 
mmtïtjft  ooft  te  ©aïmrbijn  /  te  3üoomift  /  en  in  fomnti? 
ge  anbere  pïaetfen;  Daa  toe  ooft  oói/altc  gaf  (of  im- 

mer De  feïbe  feer  bermeerberbe)  De  bmbcit  Da  Öcïigie 
toe  geïaten  in  ©|anftrijft  /  bnfonDa  /  toant  fb  ben  lieten 
bunftm  /  niet  mm  neffen^  ïjarm  Honing  en  $nnce  ber? 

m  be  booigacnDc  Ooiïogcn)  fuïften  meminge  en  boo?- 1  bimt  te  ïjebben  /  ban  bc  jFsancoifen :  t$a  bc  erempeïen 
imnm  ban  fijne  .fDajefieit  foube  mogntomftcant/  m'  oanDmtortftmtooitintDcgebaitDeït  in  beïe  anbere  fa 
bat  be  Honing  boegenbe  fijn  raeDfïagcn  na  ten  tubt  /  m 
boïgenbc  bare  Contracten  m  pnbiïcgint  /  eer  foube  be? 
letten  enberïaten/  ter  bete  ban  fijne  foo  goebe  en  ge? 

txmtinc  Onberfatnt  /  aïïe  nieutoigïjeben  { en  in  't  bnfon? ber  ten  booitgang  ban  bm  ̂ ipbommen/  ̂ nquifitic.m 

fhraffigïjeit'ber  £ïaaaten  ;  ban  /  tm  appetnte  en  in-ge? bm  ban  cmmbiccutDrting/nt  emige  onbeftenbe  ïieben/ 
opficfïnt  fooongcïjooïbenimbjigljeten/  tegen  Degcïe? 
gmtïjcit  beé  tnbg/  tégmDcpiibilcginibanDnman? 
be  /  tegen  fijn  geloften/  en  m  effeete  tegen  be  nature 
feïber/  gnnerftt  bc  onruftrn  in  ben  feïbm  tijbeopgc? 
refen  in  ©wnftrijft/  uit  ooifpK>nftbau(02bonnantim 
en  piarcaten  /  genoeg  tm  feïbm  einbc  ïoopmbe  /  ïjoe 
knel  noeljtaitó  Bjanftrijftmetentó  foo  feer  geïjanteêrt/ 
nod)  baii  aïlm  ïiantmbefTotmm  becingeïtban  ïan? 
ten/  boïgmbe  anba-e  ileïigie  ban  be  öoomfcöe/  aï^ 

5ÏJ11  De  boojf'5.  Beberïanbm. Cc  meet  ooft  /  bat  aïreebe  uitïanbige  €ertó-23if? 
feïjoppm/  m25ifTeï)oppm  ban  bmöijfte/öaer  begon? 
bm  banbeboo2f5.nicutuigï)eben  tebeïtïagm/  nitbien 
batfn  booi  bc  oprecï)tmge  ber  nimbjet  Si^Dommm/ 
tocrDm  beritojt  in  ïjare  3urif  Dictie  en  53i£boinmcn/bn 

ncnj  boeïjte  Jen  ooft  bat  fnmebctoeï  berbient  babDcn 
om  te  berïtrhgm  De  bjuïjeït  ö^erDer  confrimtim.  <Ün 
fagmmujeropentïijft/  Datï)etboo?taen  nietinogeïijft 
m  uia^  meer  te  onDenjouDcn  De  ouDe  OjDounanticn  m 
Paccatcn  in  't  feit  ban  Der  tf  cïigien  in  Den  f  eïben  3lan? 
ben/  foobecingeïttoefmbe  ban  anbere/  bic  aïïe  boïg? 
bm  anbere  3leere  (foo  boo?f5.  i^)  m  bic  ben  mocfïcn  on? 
bcrïjonbntboo?  bm  loop  ban  ber  ïtoopmanf cliappm/ 
ïjattteringe.en  conberfarie  ber  na-neburen.  (Ce  meer 

bat  mm  bn  ejrperinitie  bebonbe/'bat/  ïjoe  nieï  mm booJbeboofe^ïaccatm  Jabbe  gcfócïjtteboojfs.fie 
ïigiê  nit  te  tuien  en  te  benueïm  /  be  feïbe  noeïjtatip  /  ooft 
in  ber  grufaemfïe  berboïginge/  loa^  toe^momm  en 
berüjcit/  m  battet  aïfooBeeionmogeïijft  1$/  batmni 
met  tojeebtheit  foube  bc  confcientieftoitncn  fb^tferm/ 
ofte  bc  föefigie  bebttjiugmj  immer^  niet  boojber  te 
mmfeïjen  ftonnen  bjmgm  ban  tot  emige  gebcinftïjcit. 

<®cfcn  aïniet  tecjehfïaente/  foo  berboojberDe  ïjent 
aïtijt  De  boo?f5.  ïliarDinacï  om  Deboo^.^ifTcboppm 
in  te  bmtgen  /  m  in  poffeffïe  te  fïeïïm  /  Ijebbcttbe  boo? 
Öem  feïbm  gepjaetifeat  ïjet  Certjbif Dom  ban  .üDecïje? 
ïm  (uit  ftradjte  ban  Den  toefitm  3nn  boomemen  hja^  te 

fonDer  ooit  Dat  fijne  jDajeftcit  gem  anber  boozDeeï  Daa*  bïnben  il;>etcopoïitaen  m jpnmaet  /  m  in  te  floMtm  De %bb\ie  ban  ̂ Hffïigem/  toefcnDe  De  rijftff  c  bauBwbanDt/ 
bobat  Die  ban  fmtc^lmanDg/  Die  ïjn  aïcceDe  getiïaut 
ïjaDDe)  enDeManDmuit-geDeeïtonDcrpafoonm/  foo 

bu  en  ftoubc  gmietnt  /  Dan  Dat  tjn  fijne  Obcrijeit  fleïDe 

in  banDm  Da  gemre  /  Dia  pzofefllc  opmtïnft  iut-bjee^/ 
tjem  niet  te  toilïm  beftmum. 
Om  i 

bocni 
D002. 

eïft  in  't  particuïia/ ï)aöDcn  in  be  goaï)dtDrölionmg^/  Der  uitbjcUDigcn  tegnifïoot/  noeïjtan^  facl)  men  fea 
uit  Dim  Dat  fb/  foo  uicl  bv  fijne  BMjefleit  /  a$  fijne  ujcï/  ï)oc  ongeeme  bet  feïbe  toat  gdebcii;  ja  emige 
ÜDooifatcn  /  aïtijD  [jaDDm  geïjauDcït  gcbjceft  ma  cecljt  opponeaDm  bm  Daa  tegen  opmtïijlt  genoeg  /  aï^  na? 
m  rcDcïijltbeit  /  en  na  uitbJijfm  Dalleeïitm  ban  Dm  i  mnitïjjitDieban?Cntbjcrpni/<0!Xiniingcn/  Itccutuacr* 
3Lanbe/  mit^gaDcrs  ooft  Dat  fn  gebjooiUijftbjarm  bp  \  bcn/^cbmtactulciuunDe. 

Itïacbtm  m  requefien  te  batboonen  bet  gene  Daafn  Ooft  bja^'tgoa  te  bafianetbacr  De  faften  bemrn 
ïiaainbcfuiaatbonDcn'.èoobcbbmfiittJeDecamDm  MDm/  na  Dim  De  HacDinacï  (Die  Daa  DomincaDe 
feïbm  boet  bjiïïcnbolam/cn  fijne  B>ajcf!eituiaerfebou?i  oba  aïTeDellaDm/  ja  boben  bc  ftcgente  fcïba/  eno^ 
torn  ban  bc  boo:f5.  mcutoigbeben  /  en  teftmnatgebm  ba  fuïftébabbc  aïreebe  boïltomm  macï)t  en  autbori 
betoiuebt  battatoaafcbijncïijlt  gefcïjapmuia^uittc 
uolgen  /  foo  bejre  ftoztö  baa  in  niet  bafien  m  bjabc. 

il>iDt£  Dm  beïftên/  ban  bjcgmDailegmtemDa 
oreren/  uiefmDe  in  DmllaDc  ban  Staten  (Detoeïfte 
De  ftarDinacï  aïtijt  fuftincabc  /  foo  boo:f5.  t^  /  Dat  gcuj? 
ïteïijftmetbmibcbooJDmbcïafïtetuojöm  ban  aïïe  in? 
conbcnicntmDiamocbtcn  gebmren)  am  Den  Honing 

in  au- te  pofte  en  in  fyicilc  is  gcfonDm3/  Dc23amba-beac  bl1  bet  feit  ban  ba  2tnnuifitim/  mD'erccutiebcrpïac? 
HM^toan  jDontignp/  ïïibDa  ban  baOïbm/  met  ïafi  m  |  catm.  €n  om  eïftnabemteacftften/  babbc  ïjp  mib* 

!  mfrnurtte  /  ban  te  batboonen  bmfiaet  m  bniautbrit  beï  om  tot  fi jnm  berfoefte  te  bom  gebm/  uit  teilen  nt 
ban  ben SantK/  miDtsgaDaé  Dm  gmaaïnt  afften/  eonfaantaïïeDeOffieim/  23encficint  nt<6iftmbau 

Si:ngicn.0,cnim^öe  tegen  De  boojf5.iümujigbcDni:^a  toeï?  Den  Honing  nt  ban  De  Hegmtc/  fonDer  norb  Den  iiiiD- 
ftcDrDcfclp2)TcnatïcbooïDere  m  particuïiac  ftlaebtm  DeïDiebi'Daambobm  Daertoe  baDDc/  foo  ban  fiju^ 

teit)  bjat  baa  meDe  gemaeftt  't  ï^ooft  ban  aïïe  De  23if? 
feboppm  /  De  toeïfte  ooft  anDaftn^  /  Dooi  bm  onbe-- 
ejiuinnbeit  m  ftïeinc  abaringnt  /  nootcïbft  ban  ïjnrt 
fouDm  moctnt  banijnt :  JDaa  Dooi  ïjn  quant  te  ufurpe? 
rnt  mea  autboritcit^  /  ban  oit  pjincc  in  be  fclbe  3ian> 
bm  lyabbe  gebabt.  4n\  om  be  fcïbc  te  onDcrbouDai/fïc r* 
ftnt  nt  bameaDant  bp  firaffc  iniDDclen  /  foo  booiöcrDe 

Hcerc 
a!  Mon 

in 

nt  bntooiüngru  ban  Den  <£be\cn  /  uiefniDe  ban  Dm 
Staten  ban  Dnt  iLaubc  /  miDtsDint  fti  bcrijooptm/ 
Dat  Dooi  bet  gene  Dat  fijne  .fl>ajefirit  op  De  fclbe  ba? 
toouiuge  foube  oibonnant  /  bofDcmtingc  fouDe  bjo: 
Dm  gegebm  /  oft  innna^  tm  minflm  balicbtingc 
roaenDcDcpunantDaain  f\i  ïjacr  bonDnt  bnftoiten 
befbjaat.  Cc  mea/  gnnaltt/  Dat  om  te  beïettett  De 

ineoiporatic  Da  pieïaturcn  nt^bDpni  (aï^  Doen  bate- 
ln  rc"rnibcin23iabanDt/  De^iclatm  ni  anDcre  fiatmDeö 

fcïfslanDts  b^DDm  aïrceDc  te  boren  bgefottoen  lyoxe 
aio 

feïfs  toornt/  aïö  Dooi  Dcbooif?.  23ifi'ri)oppm.  SSoor 
aïïc'ttocïftcbnbnnfdbni  babDc  gcopnttDcreeïjteba. 
ne  /  om  te  ftcijgm  /  botiDm  /  nt  bcbcfligm  /  autoriteit 
oba  Dm  Honing  m  fijne  11  anten. 

JDaa  en  bobm  /  ten  cinbc  bt'  aïtijt  feftcrïijft  getoaa^ 

feboutot  fouDe  toefnt/  ban  aïïe  't  gmc  Dat  aï  om  gebeur 
De/  mom  teonbabouDnt  beUoninant  ntna-gefam 
piincnt/  ïjaDDe  ÏJP  opfijnïjanDt  ni  ban  fijnDasijDm 
bii  na  aïïe  De  HmbaffaDair£  /  Höfttten  nt  43eDcputcer? 
DèbanfijnDa.ïiaajefleit/  monDaanDas  fijnmeigm 
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i  f  68    SJseeöer  /  be  tocïfte  be  faften  ban  ©^anftrijft  in  fuiken ,  <£n  br£  niet  te  min  foeftt  on£  en  anbere  te  bcfcïjuïbigcn  T  *  ( 
fïatc b?acï)t  /  batbeïioninginne/  om  De  rufïc  entocï*)  decriminelaeiïemajeftatis,.om  Dat  tou  tot  bicnfïban  H„, 

fijner  jl^ajefïcittonirebtm  bat  be  feercten  ban  öe^pi  fteUei 
nancicn  foubcnteftcnnattoojbai  gegeben  inDenïïaetKardi 
ban  Staten  /  aï£  nootenjft  /  om  aïbaa  ïjnn  toeï  te  cjuij*  JS 
tatiu  fijnen  bicnfïe:  ïfoctucï  noeïjtan^  Iju/  en  naèfi  fm& 

bacrtbe£feïfêllnft£/  anfïdtjftbcrfocïjt  aen  fïjnü©* 
jcfreit  ben  feïben  ban  baer  te  toiïïai  nemen. 

Wie  nu  toiï  003e  nemen  op  oc£  boo:f3.$/  faï  üeï)tc 
ïijft  nonnen  gcoojbccïcn  ïoie  bc  gate  toaé  bic  pjctcnbca' 
be  op  be  antyoriteit  ban  beu  ïioning :  JBcbcc  ton  /  bic  |  ïjcm  ben  p^efïbcnt  ©igüi$/  Rebben  be  Öbaïjcit  grïjaöt  vi-iii 
gaiebau  bien  mibbelen  en  ïjabbcn  /  en  fca  ongcernc  cc 
uigc  nicutoigïjcbeti  fagat/  ja  meer  ban  ecn£  on^ïjab* 
ben  babjagat  ban  beu  ilaebt  ban  Staten/  en^ooft 
ban  ber  tfinantiat  /  en  anba£  niet  ni  feeïjten  /  ban  me* 
öcroni  ontfïagcn  te  too^bai  ban  ben  ilaebt  ban&ta* 
tat  /  en  infgcïtjft£  baer  na  ban  önfen  (Doubancmcntcn : 
<£)ft  be  boo^feïjjeben  ïiarbinacï/  bc  tocïfte  booj  nicu* 
toigïjcbcu  /  en  0002  fooongeïjoo^bctuibbeïai/  mater 
baet  berftïaabc  /  fuïftcrt  autïjoriteit  te  ïjeuucn  /  en 
foriitat  baa  boo?  ïjcm  in  ber  feïbee  te  ïjoubctt  en  De- 
bcfligen ;  ja  bic  gcoota  te  maften  /  ban  oit  pnnce  in 
bienltanbcgeïjabt  ïjabbc. 

©oo^toaatonïjópcn/  bat  begene/  bicfuïïenin-fien 

ober  aïïe  tyk  bcboo^.ilaben/  al  oft  ban  cccï):&  toe; 
gatïjemat  ben  fijnaiaïïcboogïjcit  enautïjocitattoc- 
beïjoojbc  /  en  bat  ter  contrarie  boo?  be  anbere  een  groot 
gnact  feit  en  mif  baa  toaa  te  baföeftai/  bat  een  bcei 
banbecreïbaautïjonteitmabemebcgebeiït/  niet  aen 
ong/  bic  pjcfctttcaben  uit  ben  llaet  te  feïjeiben/  macc  ce* 
nengeïjeelcnenobcrfïcnfiaei/  b'toeïït  i^bcopcccïjtig* ïjcitbie  men  nu  tegentooojbeïijft  gebmifttinbe^ebee* 
ïanben/  omtconberijoubch  (foofpuit  gebot)  befMa* 
ningéïjoogïjeit 

DDefenbe  ban  bc  faften  fuïiig  gebeiït  /  battet  onntogc* 
ïijft  toa£  tóen  ban  ben  Öaet  ban  Jbtatcn  (bic  men  noeïj* 

tang  /  foo  qefcit  i$  /  tnilbe  beïafïcn  ban  aïïe  't  quaet  bat- en 00 Jbeeïen  bcfaftaibooj  bcrïjacït/  fonber  pafiic  ofte  ter fonbe mogen  genjfen)  bpfautc  ban  autoriteit  en 

De  Ab- 
dyen  afge 
kocht. 

De  oog 
luikinge 
verkregen 
voor   Ant 
werpen. 

Armen- 
teros    ge- 
fonden  in 

Spaengien. 

a.  In  't Jaer  IJ64. 
Het   ver- 

trek  van 
den  Kardi- 
ïiael. 

affectie  /  fuïïen  tori  foo  bjemt  binben  /  bat  men  ong 
bc$  ïjaïben  foeïtt  te  bcfcïutïbigen  /  aï^  of  men  ben  boo  jfs. 
ftacbinacï  br^  Vuiïbc  ontfcïjuïbigen. 

cï^a  bien  nu  be(0ebeputecrbe  ber^?eïatcn/  bu  mib* 
beï  ban  <&iïbc  ex\  ï!ent-gebinge  /  ïjabben  berïtregcn  bat 
men  niet  boojt  en  boer  metten  in  nemen  ber  Sbbucn/ 
m  bic  ban  SCnttocrpcn  bamojben  /  bat  men  fjen  mrttcr 
3(nquifitienirtcnfouben  fjueïïen/  enmetï)cnboo?ben 
bingerficn/  roaenbeljetinbjengat  banïjunnennieu* 
men25i0cï)op/  en  bat  beïfeacn  banH^ontignu  bic- 
ber  genomen  toa£  fonba  rcfoïutie/  betoeïfic  genoeg* 
fliemmod)tc  toefen  om  te  berl^oeben  bc  anbcce  incón? 
beniniten/  batta  ooïtboo?taen  ïtïeine  ïjopetoa^ban 
goebeo:b:ebaerinte  ftcïïcn/  bnfonba/  mitsdien  boo? 
mibbeïban  ba  boojf?.  Öent-gcbinge  geboojbattoa? 
beï)ctfeit  baboo2f5.23ifTcïpppcn  (b'inïeiben  ban  ben toeïften  niet  anber^  en  toa£  /  ban  be  rechte  3jnquifitie) 
en  bat  mm  bobcirbien/bcn  boo^fj.  banSinttoapcn/ 
focïjtenbpomtoegentebennncn  fjrt  genia  baboo:f5. 
oogüuïtingc  /  bc  fribc  toiïïnibe  bjmgencn  fMeninbe 
Öanbt  ban  ben  ïtarbinari/  en  onbec  öd€at£bifboin 
ban.flr5ed)cïen;  foo  bebant  beï!egente  inöarenïïabc 

naeejuireert/  batfn  anbatoerf  fijnba  Maj'efteitbebe bertïjoanni  ben  ftaet  banaÏÏe  faïten/  en  onba  anbere 
oaliban©aïencïjnnen^oomiït/  baerïjet  onniógcïnn 
fcijeen  if)et©oïïi  fónger  te  |ioubcn  ban  Öer  oeffeninge 
baijeïigien/  fonber  geburigc  utecfyte  en  guarnifoen. 
Cot  toeïitcn  fijne  ïjacr  ̂ oogïjcit  afbeerbigbe  naa 
spaengien  (jaren  ïlaet^-nccrc^rmentaoé3/  en  aï^ 
bocntoateinbriijïtbnfijnciBajefïcit  gefToten  bat  ben 
Itarbinaeï  /  apuarent  aunjenc  ban  aïïen  ben  af-ucc^ 
renenbabittamgen/  foube  batreftnen  uiten  lanbe/ 
'ttoem^etöoïït  toeba  toat  ftiïbe/  en  öope  gaf/  bat 
bc faïinnotuetacnfïatcfouben nomen/  en  toa^incf= 
fecte  ODjfaiie  /  bat  be  Hanbcn  tocbee  toerben  fufpen^ 
geïjouben  /  en  niet  boojt  at  boaen  tot  meerber  on* 
rnfïe. 

rftaanabicn  bc^ïiarbinaeï^  creaturen  boojt  booj 
toilöcn  maten  feïben  nieutoigJbcben  /  en  in  fijnen  af- 
tocfen  be  f 'aften  ïjanbabm  in  ba  friba  manieren  aï^  ïjn 

b.B 

bafïanbc  matat  anbaai  /  op  aue^  o&»  en  remebie  te 
flcïïen/  en  baer  booj  ben  bieufï  ban  fijnba  JÖajeyleit 

te  bozberen  :  L3jnfg'eïijft^  ïjrt  ©oïlt  malienbe  bat  be nientoe  23ifrcï)oppm/  mit£  ïjaec  onbcciuaemïjcit  /  ïe* 
baienongefcöifttneit  (foogroote/  bat  ooft  bellcgente 
toagucnoobigt  getocefï/  ïjen  te  ontbiebcn  en  te  begrip 
pen)  nia  cnbienben  om  ceniggoebtinbcn3Lanbente 
boene.  23obcnbienïjemftïacrïnft  ontbeftftenbe  boojbe 
batoacntïjcben/b^cigcmenten/  en  maniaen  ban  boene/ 
bk  fp  ïiebcn  /  ma  bic  ban  ïjacen  geboïge/  bttocfen  /  bat* 
tct  teöoomen  toa^  gefloten  bbat  eïft23iffcöop  foube 
Rebben  negen  p?ebcnbai  /  toe-ge-eigeUt  totonbafïanb  by 
bet  SÜnguifïticn ;  ja  be  ttoee  baer  af  booj  tnjcc  ̂ nguif!*  ™°rf 
tcur£of$tatcr-meefïa#/  en  batfp  aïfoo  nagai^  toe  £7 
en  bienben/ban  om  te  boojbaen  en  bafierften  be  boo^f5.  en 

^nquifitie.  R^d 
<©mbanboo?mibbeï  ban  fijne  Ifêajcfïcit  te  mogen  J^ 

boo?  ftomen  be  onrüfïen  /  bie  boo? 't  gene  be^  boojfs.  iW 
toaafcïjijnïijft  toaren  te  bebjccfen/  toat  in  berifóabe 
goagebonben/  bat  aenberfeïba  foube  toojbengcfon* 
ben  cbepnnceban45aure/  <*3^abc  ban^gmont/  be  «•  1 
toeiïictotfijnatoeba-ïtomfïe  groote  ïjope  en  goabe^e?' 
troutocn  gaf/  bat  be  faften  toeï  gebetat  ai  geabb jeffcat  JS 
foubai  toojben/  aengaenbe  be  berfoetinge  ba  pacca- des  h 
ten/enacïjtabïijben  ba^ncjuifitie:  ©an  torïfte  ttoee van  l 
faften  men  opentïgftfag  en  bebonbe  bn  erpecientie  /  en  fD°J! niata  baet  (foo  bu  ben  crempïc  ban  ©janftrijft  /  geïp 
boojbaïjacïti^/  aï^  anbcrfin^)  b^\t  geïecrentoa^/  en 
gantfebdp  ïjing  beonrufie  oftefïiifïigfjeïtbe^©oïï^/ 
ben  toeïften  ooftbaaom  (en  niet  onfer  gcp:etenbecrbe 
ambitie)  beljoo^t  toegcfeïpeben  te  toojben/  aï'tgaie batbacrnagcboïgti^  mot  toeïften  cinbe  ooft  fyebben 

bergabat  getoeeft  d  bn'e  ̂ itTcïjoppeu/  b2ie  (Cbeoïogien*  d.  iB 
nen/bne  ilccïjt^-gcïcerbcn  en  bnc  Canohifïen  ibc  toelftc $ome' 
ooftfjenabbhéïjcbben  gegeberi  op  beboojf5.bcrfoetin' n0IJ' ge:  l^acc  get  fcïbcl)en  goabunftengcfonben toefen* 
bc  aen  ben  ïioning/  öoc  tori  Ijct  noeïj  feec  rigoreur  toa^/ 
noeïjtan^  foo  en  fteeft  fijne  .fliajeflcit/  booj  ingebcn 
banbenïiarbinaeï  boo?f5.  en  anbere/  ontrent  fijn  oo* 
rai  toefenbe/  totte  feïbe/  noeïj  tottc  boojganibe  ber* 

li 

in 

aas 

Der 

T 

Konii 

gebaeu  \\3^bc  I  foo  nuamai  ooft  toeï  ïjacfE  toebcrombe  tïjooningen/  geen  acïjt  met  aïïen  genomen. 
boo*ft.  onrujlnt :  SDacr  tegat  niet  mogriijft  en  toa£  te      M&cc  fteeft  in  't  cinbe  ban  ben  jare  buifent  bijf  ï}on*  De 
boo:fien/  boo,2  bemi^baflanbcn/  toefenbetuffcöcnbe!  bertenbijfnitfefrigerp^effcïijftgetoiïtenbeboïen/  bat  J^f 

bik  'pzincipaïe  llaben/  te  toeten/  tufTrijcn  bien  ban  |  men  fonba  boozber  ftoarigïjeit  foube  boon"  baren  tot  An. Staten  l&eccetm  en  ̂Financien/  betoeïïteaïïcbncge*  I  inïeibingc  ba  boo?f5.  nieutoe  23ifH1ioppeh  /  bic  nocï)  1. 

noegtovUTUonbatoozpen  ben  boo;fs.  ïtarbinacï  en  ben '  niet  in  ïjarepofTcftie  en  toaren  gcfïeït/  eenfamcntïijft  z. fijnen:  .VDaerfoo/  bat  fiionber  tnaïïtauberai  nia  ai  tot  berïtonbmge  ba  uefluitcn  bc$  Conciïiumö  ban  3. 
ftcmben  gaaften  tot  goeba  cojrefponbentien  :  HDaa ;  krenten  /  infgeïp£  ben  3fnqniflteur^  ai  ïiatecmee* 
inne  toeï  te  maften  ftaet  be  openbare  quabc  fjanbeïin*  fïer^  gunnen  en  geben  bc  macijt  ai  autïjoriteit  /  bic  ïjen 
geenonbcïjoojïnftboojtfïcï  bc^liarbinaeï?/  bctoeïftc/  na  ben  <£ecfMijftcn  en  KDaeïtïijftai  ilecfttcu  toe  bc* 

ïjoojbc/  enbaaaibobcn  pjocebacn  tot  erecutic  ban+- bepïaccatcn/  mettabactin  aïïer  fïraffigïjeit/  ai  na 
om  te  brlcttcn  bat  be  auöae  ban  bai  fiact  ban  Staten 
fljubcr J,X)ajcfïeit  niet  en  foubai  ftonnai  geboai  be  goebe 
bimjïcn  bic  fn  begeerben  /  nabbc  bai  feïben  gantfeïjeïijft 
baiomfnaïïètoc-gaug  cnonbertoint  ba  Financien  ai 
3Sujlitien  /  (baa  nocijtans  aïïe  «Ojbmantien  fan  poïi 
cien  en  anbere  ganaeftttoabai/)  toeï  toetenbebatïjet 
niet  mogelijft  at  toa£/  fonba  ben  flaetengeïegcntïieit 
bau'oiatteftainat/  toeïtebeïibaeraten  refoïberaiop bele  faitai  ban  importanciai/om  bat  ïjj.i  baa  booz  oofttc 
mca  foube  onba-ïjduben  en  bebeftigeu  fijn  grootöeit. 

ïjet  inïjoubt  ban  be  feïbe 
JBacr  af  terfïont  aen  aïïe  be  fïeben  toerben  gefonbai  Het 

copicn  en  ertractat  e  /  inboubatöc  be^  boo?f?.  $/  at  ïjat  van  t 
beïafïenbeboïen/  ï)aiteboeaen  na  ben  toflïe  eubebri  K*&\\ 
ban  fline.ïilöajcfïeit.  ̂ èt  toêïfte  i$  getoeefï  be  ttocebe  by"h<  *• en  pnncipacïfïe  oo^faiftc  ban  be  baanberingen  /  on*  traft  » 
rufïcn/  en  inconbaiiattfcn  febert  geboïgt  /  öebbatbe  Jr^|J bOO|orng|n- 

Ucn  by  Brieven  van  der  Recente,  den  18  Dccctuba  tf$S 

• 



Tot  de  Hiftorievan  P.  Bor. 

f  68.  boa:  baren  oo2fp2onfc /  foo  bat  bc  ambitie  ban  bai  i  niet  m toas  tic  ̂ uouifltie /mare alleen een ïufimtir  / Afó      /C 
boo^arbmaci»                                       ofmm^S^SKKK/toffil^  l  ̂8' troutoci  raten  Uarbmarf  /  onöcr  net  Doïn  ge      » ***  **»— «  •~>  >   *  <•—*-  ÏZ-SlL*!^:  rif. ua 
troütocn  bn  bai  feïben  tiarbiüari 
ftroir  /  boo2beboo2f5.  nïaitoigncbcn  /  gclijn  opcutfijit 
genorg  tó  bïijncnbc  bn  net  gcaic  Dat  boo2  beeïjarit  ü  tti 
too.'tfïalicïijn  bebcfrigt  boo2  Dr  ïüaditaï  ba  ftcben  Dan 232abant  en  llrbai  ban  Biacnbacn  /  rn  anbrrc  ( als 
't  uïnïitbn  bc  ïilacntcn  rn  batooningrn  tr  $obc  ober grgebcn)  bare  na  gcboïgt/  rrnfaincntiijUbooj  ïja 
babonbt  hozté  bare  na  aai-gcgacn/  boo2  eéniqc 
ï)eacn  rn  Abelen  /  tegen  bc  ̂ nquifitic  rn  rigeüc 
öer  piaeraten. 

.èoabatgeaibcrtocmet  aften  ïjceft/  bat  bc  pjoett- 
nrcur43maadnmbaboo2bat  te  fcggai/  bat  ton  fou- ben  öeuben  gctoccfc  be  otnfaHen  ban  bien  babbnbc/ 
0002  bien  toi  eenige  fonbén  toijs  grmarht  nebben/ 
bat  be  nieiiunge  ban  fljiiber  >l)ajef!eit  toaé/  in  ben 
3Ianbcn  te  bicugen  bc  Snquifitie  üan  ̂ pacrigicn  /  afê 
of  be  qualitéit  en  inaniac  ban  2tiiquifitim  br  lirbai 
mca  foube  bom  baoaai/  ban  ÏKttoahaiboïboaen 

•nomen 
ten  da- 
•mente. 

Werk 

ai  ais  of  men  meer  baoat  fouöc  tocuDm  boo2befctooo2 
ben  bc  ̂uquifitic/  oftUan  .^panigien/  ban  beo:  De 
frcamgljcitcnttncctncit  bic  men  nabbegcfiencn  o:eef- 
bc  /  boo:  net  bolboercn  en  crecutaen  ber  placcatem heggen  bacrom/  bat  boo:  be  boo2fó.  Uïacfjtcn  en  Oer 
binteuitfen  /  mitsgabers  aïle  'tgriic  bes  baer  na  ge bofgt  té  /  rjcm  alïcmïnn  neeft  getoont  net  effect  üan  net gciicbattontcboorrninbrn  bonen  ïïaet  ban  Staten 
dabben  boojfdt  acn  j  Oe-Djoutoe  bc  Hcgcnte  /  bat  ton 
fojgörn  battct  uit  boigm  fonben  /  tr  totf  ai  /  bat  bc 
boo:! 5.  refoïiitic  Oan  fljnbec  fDajefïcit/  toel  cenige  gt  00- te  bcroeetc  fouöc  morren  maliën  /  tr  meer  /  gemerht  bc 
nope/  bic  brie  nabbcn  genomen  booj  !)et  tocbec  nomen nibrchïarrnbc£boo2f$.x62abenbahegmont;  ja  bat 
meerij/  até  ton  bare  na'tfcïbc  in  fubftanticn  narre noogneitljabbenge|cb2ebcn^/  fooneeftfu  onsbnïjaa 
anttooo,2be  bekent  /  bat  fn  opcntïu'lt  getoaa  torrbe  bat be  feïbc  f  ïjnba  B^ajcftcitë  refoïutie  be  oo2faüc  toas  ban  ïf ̂  

Blijkt 

2 
bydefè 

n.  ,~Z1 ^7  L   ViTT^-iT^  »n«»^w'"»w    wm  umi  uit  iuuh  ujtiuui^HMUfUjuuujfl!ri*rrcUu02 
pupooft/  baer  /  0002  ïjrt  toeboegen  bré  tooo2#ban !  tmtijb  (als  ban  14.  bagmofbaa  omtrent)  te  booren £>paciigiainoen  qualitat/  norf)  inaniac  ban  Doob  en !  cerbrbcrpïieIitr<ebeïennentnt^obebcnbcn  fooïieb too2t^beranbert/  maeraueen  hrt  generaeï  tooo2tban  \  brnton  oprntïnït  nt  ront  uit  bcrhïaert/  bat  bic  ons oer  3nqitifltie/gctrohrirn  op  birban&panigieri/nct 
toelhe  gem  gcnocgt'ame  rrbrnr  en  i$  J  om  renigc  brran- ba'inge  oft  oeroerte  te  manen. 

32cs  niet  te  min/om  naerba*  barr  op  te  anttooo2brn/ f^gnttop/  bat  ïjrt  in  bet  marfjtbanon^/  nor^ban 
anbrrrnnirtnitoas/  bmDoïnetonstcmaficn  /  bat 
öeUoningbc^nqtülTtic  ban  ̂ paerigicn  in  't  3ïanbt toilöe  b2engm/  mit£  bat  te  boren  gem  bcrmani  en  nab> 
öegetoéefïbanfitnier  2Cnonifiticn  /  rn  bat  barr  na  bn 

fijnörr  .a>ajrfteits  232icben  ( in  brc  manieren  0002(5'. becb2eit)opentïnntoa^berïuacrt/  ïjocbanige  3nqüiii' 
tic  men  toilbc  m-b2nigen ;  toaer  0002  teeftont  ïtonbe 
trnmont  geflopt  tomben  ben  grnm/  bic  booz  mibbeï 
heg  tooo2té  ban  ̂ pamgini  /  foubcn  ïjebbni'  gcfocht 't  ©olh  te  beroeern  oft  bertoeMirn. 

-e  gc.       Sla  bien  ban  bc  3.nqiufitie  /  becMaert  rn  grfpeeifï 
< ngde    cerrt  in  br  boo2fcn2cbcn  ̂ 32iebm  ban  fljnbee  jl>ajcfïeit 
ïioSnl  ̂   St'bJcefï  be  ooifade  ban  bc  gcboigbconcufïc.  ^00 < :  vcran-  üoïgt  ban  /  bat  mm  ber  feïbrr  /  m  met  anberen  fahen  / 
<)inSen.  moet toijtmalle'tgemebesbaer  nageboïgt  is  (mits bat  alsboen  alle  boo2bce  nope  ban  remebie  Mïïeerbe)  en 
-^^"b.ualfoogenilunstoaeracbtig  en  i$]  bat  btxaz  biergc^ 
fnente  ïijftc  oi^r  mijé-nuftni  oft  ingebrri  /  brie  &nbttfatm 
liepen  foubm  toefen  jrucbrKecct  /  oft  nm ï)ebbm  getoont  te^ 

grn  fijne  jnajefïeit/  m  bat  toi.i  ceeft  fonben  ïjcbbm 
berïeit/  geco2rnmpeert  /  rn  op-geruit  een  goet  getal 
ber  Abelen  /  in  ba*  boegen/  bat  fn  gmiaeht  fottbeiüjeb= bmbcrbonbrn/  eonfpiratim  en  conjuratien  /  en  baer 
b\)  geftooren  /  firn  te  befcfjeemrn  m  fterïi  te  manen 
tcgrn  fijne  .Oajefleit  en  fijne  <02binautien  /  ban  al 
ïen  ti)bcn  onber-ljoubcn  m  arijta-bolgt  /  toefenöe be  bergaberinge  baer  af  gemacUt  tn  onfen  ïjuifm  /  foo 
tod  tot  232eba  /  als  tot  luifel/  m  bat  ton  alfo 
foubm  ïjebben  getoecfr,  't  ïjooft  /  oo2fp2onli  boo2öcrer/ gunfïigc  m  outfanger  ban  ben  toeberfpannigeii  /  re 
cflen/  geconjureerbe  marninnteurs  rn  ba:tocrber^ ban  bc  gemeiuc  rufïe  en  toelbant. 
JDantbaermbtijlit  niet  ban  cenige  rebellie  oft  op foerialjeit  bic  tegen  fijne  lljajefleit  fonbc  toefen  boo2tn 

gcheat/  m  ban  be  toclüc  ton  rtrrjoubm  fonben  $ijn  te 
bcranttooo2bm :  <Dolt  mis'tboo2fvberbont  nntrrc macfit/  ter  oo2faïtm  ban  ons/  maer  imt  rebmm  ban 
be  ftoarirtïjebm  '  gefp2otmuitn:boo2fv'  Inquifitiem piaeeaten/  rn  om  bat  men  quam  tcgrn  be  beloften  / 
gebam  in  bc  3  arm  1^0/  ̂ /  6%l6\j  en  anüeie  /  ge 
(ijlt  boben  \i  brrharlt.  Quilts  batbmfeïben/  en  ba- 
ambitie  ban  bm  ttarbmael  (aio  boedfj.^)  moet  gr toam  m  toegef j[)2cben  too2ben  bc  onruftc  m  patur 
batxc  ban  be  gemeiuc  toelbaat  rn  emigtjeit  m  niet  Ji:l 
ftcn  ficc^tm  pcrfuafim  m  p2ouoofien  /  als  ban  De ' , .: quifitie  ban  ̂ paeugim  m  biergcfijhe.  JDcflic  allega 
tic  toeï  foo  plomp  is/  ató  ïjet  feggmban  bm  gmêii/ bicaïïebefcbabitteringcmcinbc  te  rnnebiaai/  mits 

niet  aen  en  flont  /  nocfj  on^  en  boditr  tr  ürfrn  beit 
toaaaentigmboa/  onibrgcmeine  mfïe  ai  ffijöahett ttonbanotibcn. 

3©eïi^toaa/  bat  ton  be  feïbc  niet  en  ïjebben  geïjou^ 
bm  boo2  eenige  rcbelïic  oft  confpiratic "/  nit  bien  bat be  gcconfcbereabc  bafïcïijn  blebenopnetpoinet/  bat nai  mciuinge  gemfius  en  toas  /  net  te  Dom  oft  am  te 
bantjai  tegm  br  ïjoogneït  ban  bai  koning  /  oft  torï-ba* 
ren  fijnba  lanben  b  ( be  toeïlte  na  onfen  bmilim  /  nirt onöaicljeibriijn  m  51)11 )  ai  bat  be  ganeine  opinie  /  be 

r66. 
/    De  con- 

federatie 

der  Ede- len. 

b.  Blijkt 

by  de  ex- 

iV 

beftigt  boo?  bc  erpmentic  /  geb2oeg  /  bat  uit  bc  boo2ft.  Preffe  text 
3nqiufitic  m  tancetïjcit  ber  pltoceateu  gem  bcugt  en van  tdcn nonbc  uomai :  25obai  bien  /  bat  top  boo2  be  ercmpeïm/  Sn  com- 
tr  boren  grflrn  in  ̂lutfiant  /  ©2anunjft  /  Ciigeïant  m  promifle 
&c!)otïant  /  toarai  bebtoongm  te  behmiiai  /  bat  fijn;  ̂es  ver* ba J^ajefïeit^ refoïutie/  bcfen  am-gambcgmojnm  / ntctmhonbe  boo2t-b2eugat  ban  grootcbebcrffenifrc/ 
bafrroningm  en  aeljtabeeï  ban  ben  aiaiiöe  /  fonber 
nocfj  tr  bo.2berai  fijnba  Blijrfleits  intentie  :  ®act mmtereonaariaiiilaaïniifacïïj  bSt  be  5tanbm/  ge^ nietcnbcbm  b2nboin  ber  itdïgien  /  Immer  tai  minnen 
ber  eonfciaiticn/  en  in  bai  todltcn  fuïnen  jnquifitic 
m  to2eetneit  ba  piaeeaten  geen  plaetfe  en  \)abbm  1  ïjen onbeajieibcu  in  goebm  b2cbc  m  cmigljeit/  VWïU 
opmtljjn  bctouft/  battet  be2rcenianbabingis,teïe; bm  fonba  3nquifitie/ 111  b2nïjeit  ber  eonfcientieü  /  ban 
te  ïcbaiin  aïïc  ongefeljintneit/  en  fonber  toet  oft  regd 
(foonetanigebaïfenelijaen  t'onred)te  geernc  foubm 
noemen)  D'tocïft bc Bo2fïru  ban  ̂ Duitfdj-ïant  enan- bac/  bic  boo?  br  rufïecntoribarmbanljarelauöen 
foo  grooten  fo2gc  bwgm  /  als  fijne  .ftèajefteit/  geenfins 
ai  fouDe  tojïlai  toe-laten  /  bnfonöa  foo  beax  te  befo^ gmtoaa  bat  baer  uit  cenige  ojigcïjoo2faemhcit  foubc 
bolgen. 
0n  todfte  onfe  opinie  ton  beé  te  meer  torrbmgc^ 

Wht/  uit  bien/  Dat  be  tocufV  geeonfeba-terbe  hni geenfins  en  toonbm  baêtneïikw/  oft  oinnietgetodt luterujii  te  toillcu  balirijgen  hen  begeerte  /  maa  babeu 
c  aïieeu  /  bat  fijne  .J!)ajetf  eit  (bic  fn  fcibai  geabufêat  te  c.  Blijkt 5ijn  boo:  cenige  /  b:e  onba  ben  name  en  belifd  ban  Be  ty  **  R*. 
hgien  /  foeïjtm  teberfaöen  nm  eigen  rrrootjjfint  en  ene  ̂ \c 
ngljntj  foube  toiïïm  berfïaai Ïjen itlaeljte en bafodt' 1  ^ie" 
ai  baer  op  Ijoare  11  Ijet  abbijs  ban  fijnm  Staten/  en  02c  netter ' 
faitenöenbm  te  boegen  én  D2a3cn  naa  't  geur  b\\i™lW001' 
ais  ban  op  "c  flulibau  De  ndiaieu  bj.»  fijne  m&\tfitit%tytti ( bcl]oo2ljjn  XiKfenbc  geuifo2ineat )  foube  to.)2bm  geo2r-  foei<  der 
Dineert.  ̂ HDa  borgen/  bat  foo  be:re  baer  nineiTbeï  Mei» 
tic  oft  canjuratie  toas/  't  frlbcmoeïïe  toefen    uit  Dim bat  be  geecmfrbarerDe  berfoeljten  /  bat  men  op  Ijeu 
bertooningen  foube  toilim  letten/  oft  Dat  fnbafad) 
tril/  bat  bc  boo2f5.  «^tatai  foubm  too2ben  gdjoo2t : 
Oft  bat  gcuaalijn  m   fonba  onberreljeic  alle  eon 
febaatim  0002  fulli^  ̂ nu  te  ac[)ten  en  ïjoubni 

baïteaaibc/  bat  gaicbr^briioning  toilbc  m-fIelW/|todïiai  aengaaibe  /    ton  beiimnm 
(B) 

ton 

geert 

ban 



io  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 

r  58   ban  bnen  m  ftonnen  goct  toinöen :  JDant  na  on£  bv  gefeit  té )  on£  niet  acn  en  gaet  /  maet  aÏÏecnïijft  om  te  T<.  f 
'  gtiip  /  foo  ftan  ïjen  een  ©atoce  almfcren  /  en  $  öaecom  betoijfen  öat  ton  geen  reöene  en  ïjaöbcn  /  oin  aïïeenc  be  ) aefoubcect/  batccnBatfacï/  oDnöecfart/  oft  toiebe*  boo^.üeupïieïjtenteöonbentooo^reucïïen/  en  ïjen  boos 

ftoactt  té/  ï)cm  De,é  bertooninge  macï)  boen;  ja  öe  jfuïftentcbcrbicben  begctooonïpc  ïjantcringc  en  bet? 
ïïepfec^  en  ïionmgen  tooibcn  gcp?cfcn/  bie  ïjen  ban  |  hcringc  in  onfcïniifen/  inbctocïftmtoptoeïbctfcftcrt 
pjibateperfoonen  ïjebben  ïaten  berïfpcn/  upt  bien  fn 
I)én  ïictcn  btmften  bat  fu  niet  genoeg  en  ïuifïctbcn 
nacbcnftïacïjtcncnbcrfocftcn/  geïijft  bc  gene  bie  bet* 
bjoeg  /  öat  men  in  boïbcc  fïratcn  tot  ï)cm  fcibc :  €n 
toiït  qï)r>  na  onfe  ftïacfttcn  niet  ïjooren  /  foo  en  toiït  ooft 
nictregueten  :  «5n  b'anbet/  beturifte/  ï)oc-tocïbat 
ï)ptoa£ïtoningen<0bcc-ï)ecr/  nocl)tan£  ïeet  bat  een 
ïlDcötttoe  ban  ï)cm  appcïïcerben  /  om  bat  ï)p  (foofp 
fepbe )  ïjaerber  faften  geen  acïjt  en  nam. 

Cc  meet  /  na  bien  men  getooon  $  getoeefï  in  bc  cfèe* 
bctïanöen  ïjem  te  gebjagen  in  faften  bangrootenge* 
löirijtc/  en  baer  bc  ectc  entoeïbaert/  foo  ban 't  ge* 
meinatépatticuïict/  aentoa^ïjangcnbc/  acn  bc  ;i>ta 
ten/  be  toeïfte  ten  bien  fijne  ban  aïïe  oube  tijben/boïgen* 
öe  örn  i&ibiïegicn/  ja  ooft  nocï)  bp  ïjoogïofujftet  memo* 
rim  &cpfcr  ftacrïc  /  tcmeccfïonben  om  bicrgeïijftcen 
mmöct'é  gcïegcntï)cbcn  ( ooft  in  't  feit  ban  bet  ifteïtgien) 
bccgaöcrt  Rebben  getoeefï  ( bc  toeïfte  ooft  bpïjaccnab* 
bijfe  in  ben  ̂ atc  ban  3 1  ïjceft  geinacftt  be  ojöinan* 
tien  en  #ïaccaet  /  afé  boen  geftbnbigt/fobp  ben  tert 
en  bcrftïaren  ban  ben  feïben  ftïacrïjjft  bïjjftt )  foo  en 
bocljc  qi$  niet  berboben  te  toefen  bat  men  betfoeïjte  ïjet 
gene  men  bcbant  in  geïnfte  faften  gebacn  en  gcpïogcn  te 
hjefm.  <&öli  ïjeeft  men  bebonben  beïc  goebe  en  ïjeï- 
ïige  betbonben  en  confcbctaticn/  geïijft  toa£  bic  ban 
bcMacïjabccncnanbcrc/  gebacn  ( en  bie  men  noeïj 
fonbe  mogen  boen)  tct  eecen  <£5ob£/  tot  bienfïc  ban 
ben  $uncc/  en  toeïbarenbe£3lant£.  %n  bet  boegen/ 
öat  men  uiten  boo^.  puncten  /  na  onfen  bunften  / 
geen  toebcrfpannigïjcit  oft  rebeïïic  en  ftan  oojbeeïen  oft 
infereten. 

3Bant  aengaenbc  't  gene/  bat  be  geconfebetectbc dabben  beïooft  en  gef  tooren/  maïftanberen  baec  en  tuft 
feïjen  bp  te  fïacn  en  te  bcfeïjuböcn/  en  te  ïjeïpen  tegen  be 
boo?f5.  Jjnguifïtie  en  $ïaccaten/  gemerftt  men  boo? 
fu\kc  mibbeïen/  afó  bobcn  bcrïjacït  51311  /  be  boojfs. 
beloften  ïtcïjtcïijft  ftónbc  boen  ccffeten!  en  bat  fn  bn  naet 
requcflc  genoeg  pjefentcerben  /  baet  af  te  febetben/  foo 
bejrebïefte  bat  befeïbc  tegen  srjnöet  .fDajcfleit^  bien* 
lic  foube  toefen/  en  onbetbanig  te  toefen  ben  genm  / 
öatbnabbijfebanbeboo2f5.  Staten  fonbe  too?benge* 
ojöinèett:  ̂ 00  boeï)t  on^  b:eemt  te  toefen  /  bat/ 
na  bien  3!aget^enanbetc/  biefyen  onbrctoinben  ban 

ontebeftjlte  '^eeflen  te  temmen/  atbeiöcnombenfeï* ben  ben  feïïigljcit  en  toiïtbcit  te  bcnemen/eec  met  fpijfc/ 
ncerftiabeit  ên  getooonte/  ban  met  gcefiëïen  en  fïtaffjnt* 
Ijeit:  <&z  honing  (öooj  bc  quabc  ingebingen  be^  Itatbi* 
naeï^en  fijnöet  aert-ïjanget^)  fonbe  tegen  foo  goebc 
getcoutoe  Onbetfaten  eet  te  toetfte  fïeïïen  tigeut  en 
fïraffïiTt)eit  /  ban  cenige  foctigfyeit  m  gocbatierenöeit  / 
om  bc  feïbe  te  bouben  in  ftcn  getoooneftjfte  goctijjectig* 

Öeit  /  fcijoïff cnöc  ( ten  mïnften  booj  een  toeinig  tn'bt^ ) becFccutié  bet  boo:?V  ̂ jiiqtüfïtic  én  $ïaccatcn:  file 
meet  /  öat  eïïien  boekte  /  bat  men  be  feïbe  executie  niet 
enftonbeboo2öccen/  nocï)  m  bien  tijbe  continnecen/ 
fonbet  metfteïijfte  fcl^bc/  ailKcrbecï  en  betfto^tinge 
ban  fijnber.fBa)cfïcït  en  5ijnbec  3£anben:23nfonbcc 
ooft/  aen-gcmerftt  bat  booj  be  boo?gaenbe<©b,rtogen 
men  aïcebc  ( fo  boo^fcit  i$/  ïiabben  in  effectc  bet  boo?f5» 
rignic  cntóbcei?  gefeïjojfï  en  gematiglf)t  /  fimi$  bat  bc 
fïraffigïjeittoattoa^acijter-blebcn/  en  bat  be  beran* 
beringen  /  febevt  aeit  aïïe  ftanten  toc-geftomen  /  geen- 
fiitó cit fcïjrnten toe  te  ïaten/  bat  bic  toebcr  becnicut 
oftbernomentoerbe. 

'Ctocïft  ooft  fe^ecne  bet  Itcgentcngeboeïentetoe fen  bc  toeïefte/  ooft  boo:  bc  ftomfrc  bcr  boo^fr.  ̂ beïen  / 
betftïan'bc  /  aïteebe  gcpdfl  te  ïjcbbrn  op  bc  berfoctïnge 
bcrboo:f5.'Pïaccatenai  fja  ïjabbc  aïrebc  uiten  name 
ban  fïjnoer  «ïDajefïrit  berftïacrt/  bic  ban  23?abant  b?ii 
nt  onbeïafï  ban  bet  boo^f^.  3Jnquifltien b.  Söoben  bien 
foo  en  geïict  f)i  ïjacr  uoit  /  nocï)  ban  ben  beginfeï/  nocï) 
baer  na(ijnmerd  niet  tot  onfen  bertceft  toe)ban  bc  feïbe 
confebcratie  of  requefle,  bien  boïgenbe/obetgegeben  /  te 

nac  bouten  booj  cenige  febellie/  b'toeïft  top  toeï  Jebbni  toiï* 
re  vanaBu-  *ni  ̂ utoóum/  niet  om  bc  ba*anttooo?binge  be^  boojf3. 
bant.      betbont^  op  on£  te  toiïïen  nemen  /  geïneeftt  't  feïbe  (Joo 

a.  Blijkt 

by  den 
voorge- 
houden 
concept 
van  eenen 
nieuwen 
Placcate. 
b.  Blijkt 

by  der  ap- 
poftillen 
gegeven den  24 
Meerte, 
if66,  na 

gemein fclirijven  , d'welk 

men  . 
fchrijft 
If6f 

5tjn/  bat  bn  onfe  toeten  geen  betgabcringc  gebeutt  en 
5P  tegen  bc  öoogbeit/eere/oft  bienfl  ban  fijncIDajefïeit. 

jiliit^  ben  toeïften/  en  bat  be  ïlegente/  bp  bebeïc  ban 
ben  fconing  /  en  abbijfe  ban  aïïe  be  0abm  /  öaet  boeg* 
bentottcnboo?f5.gcconfebereetben/  ja  foo  bc?ie/  bat 
fp/  bp252iebengeteeftent  ban  ïjaerbet  ï)ant/  en  befc* 
geïtmetï)aerenfcgeïc/  öem  beïoofbe  bat  ïjen  ter  fa*,c-B 
ften  ban  ben  boo?f5.  berbonbe  /  en  toeg  baer  na  geboïgt .  £nd< toa^/  nietgetoetenenfoube  tooien.  ̂ 00  en  öabbenverfc 
top  geen  oozfaftc  om  ï)en  anber^  te  ïjanbeïen  oft  te  efti*  tót 
meten.  <z£ri  te  feggm  battet  beïiegente  fonbe  geöaen2^ ïjebbcntoteencnanbeceneinbe/  en  aïïecn  om  ïjen  tei»b 
paepen/  en  te  toerfte  te  fïcïïen  tegen  be  gene  bic  ïjen  voeg 
ï)abbenbetïoopenin'taftoerpenberS5eeïben/  bat  en 
boet  geenf  m£  tegené  onfe  intentie. 

JBant  ï)o^-köeï  baer  uit  foube  mogen  boïgen  /  bat 
on^becfïanbt  foo  be?teniet  en  ïjebbe  gefïreftt/  noeïj* 
tan^  foo  nomen  top  te  baïïen  ban  eenber  opinie  metten 
Itoning  en  töcgcntè  /  op  't  punct  ban  be  feïbe  te  onöer* boubcnin  conberfatie  en  oautcringc/  mit^  ben  toeï* 
ftcn  berfïaen  moet  tooïöen  /  bat  top  baer  mebe  Rebben 
geboojbert  /  en  gcenfe  beïet  oft  bèracïjtert  ben  bicnfl 
ban  fijne  ̂ ajefïeit/  of  ïmmcrëtcnminfïcn/  bat  top 
foubenïjebbengeabufeert  getoeefï  boo?  be  boojf5.ber* 
ftïaringc  ban  fijnber  B^aje^cit  en  ïjarer  ̂ oogïjnt  /  ïjet 
toeïïi  genoegfaem  i^  omon£  tebetontfcf)uïbigen  ban 
bcr  boo^fs.  gep^ctenbeerbe  ontfanginge  en  boojbetin*^ 
ge  /  gemerftt  be  feïbe  geconfebcreerbe  geenfm£  en  5ijn  / 
nocö  getoeefï  ÏKUben  /  rebeïïen  /  oft  ten  minfien  en  ̂eb^ 
ben boo? fuïfte niet gcï)ouben  getoeefï/  nocï)  bpbeföe* 
gente/  noch  bp  ben  boïefte :  (Ce  meer/  bat  een  ge* 
mcinebtoaïingc/  fonbeeïinge  aï£  baer  toeoo^faftege? 
gebeni^/  bpbenïtoningoft^ince/macöt  ïjeeft  ban 
rechten  toet.  €ot  betfïerftinge  ban  ben  toeïften/  foo 
ïjeeft  ftjn  .r^ajefteit  acn  on^  gefcï)?eben  tip  fijn  eigen 
franbt/  in  öe  JBaent  ban^luguflo  d/  en  aïfoo  naer  d- 
öienhetboojfepöeberbouten  pjefentati'e  öerregnefïenby'! tot  fijnber  ftennifTe  geïiomen  foa£/  bat  öP  feer  goetS 
contentcment  fabbe  ban  onfe  bioifïcn  /  noch  on£  ge*  S 
nen  onbanft  en  toifïe  ban  't  geene  baer  gepafet  toa^  /  m  | «. 
ni  bat  top  on£  fyet  contrarie  niet  en  fouben  ïaten  tofj^daei  lc 

tran  e 

e.!  t 

maften;  jabatï)pï)emgantfcï)cïijft  opon^  uettoube/ïï!!! 

nocï)  ecnigï)  geïoobe  en  gaf/  ban  bat  eenigequaet^vocj' toiïftge  on^  bïameerben  /  bic  ïjp  feibc  quaben  bienfïe  te 
boen/ met  meet  öiatjeïijftc  tooojjöcn* 

#oft  oba:-ïcggcrtbe  befe  faeke  /  foo  men  beïjoo?t/ 
en  öabbe  fijne  j^ajefïeit  /  nit  rebenen  booif'5.  geni  002* fafte  om  auber^  baer  af  te  oo^öeeïen/  gnnerftt  bat 
ooftïangeboo?öet  booLtf5,  berbonbt/  top  genoeg  ber* 
ftïaert  öabben  bat  onfe  goet-bunftni  gttnoeg  /  bat  men 
be  ̂nquifitie  en  ï)atbigöeit  bcr  paccaten  /  niet  en  fon* 
bc  toebcr  in  't  toaltftonncn  bjengen/  fonbet  beranöe* ringe  en  inconbenïenten.   3fa  ooft  betboïgen^  ber* 
foeïjte/  om  ontfïagen  te  toefen  ban  onfe  Staten  en 
<!Boubememntten.  Want  nu  fijne  Ifêajcfïeït  öaa-öoo?bv 
genoeg  geaöberteert  toa^  /  bat  top  öicrgcnjftc  berbonbt  "n ! 
boo^  geen  rebcïïe  en  fouben  ïjouben/  en  ong  eben-toeï£ 
bebebïijben  in  bc  boou:f5.  onfe  Staten  en  «Bouberne*!^! 
inenten  /  foo  ïiet  ïjp  on^  genoeg  toe  ( immer  in  effecte )  14  j 
battopbermodjteri  te bïijben  inbe  booïf5, opinie/  enAni bc$  baer  af  bcpcnbcctt. 

a©aetomï)etooft  geen  fcïjijnfcï met aïïen ïjeeft/  öat  wo 
men  m$  foeftt  te  noemen  't  looft/  %utï)cut/  f  auteur/  <*«  ■ 
^omoteut  en  €>ntfangcr  bet  rebcïïni:  <öeina*ftt  nïm* men mermeer  bïijftcn  en  0/  bat  top  oit  mme/  booj  fuh 

ftcn/  öebben ontfan^en /  geboojbect  /  gëftoïpcn"/  0^: geïafï.  ̂ oftenfaïniet  bïijften/  bat  top  oit  cenige  ber 
boojfr.  bcrpïicï)te  oft  anöere  genomen  ïjebben  in  on£ 
eigen  befcï)ubbinge  en  faubegatbe/  ï)oe-toeïmen  ooft 
foeftt  on£  be^s  te  bcfcï)uïbigcu.  XBact  uit  men  toeï 
berfïaen  ftan/  toe  frapen  teeïjt  mm  tcgcntocojbcïijft 
in  be  ̂ ebeeïanben  gebntiftt  /  aïjJ  men  om  ooifaften 
foo  notoortijft  ongcfönbeert/  en  min  ban  toacracïj* 
tigïj/  niet  aïïecn  en  ïjeeft  opgeteeftent  en  aengefïa* 
gen  onfe  gocben/  maer  ooft  bie  berbeurt  gemaeeftt/ 
jaeenjibeeï^toegögeboert/  beginnenbe  aïfoo  ban  ber 

erecu* 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
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$6$.  accutien/  regm  aïïc  o?b?e  ban  Hechte :  JDaer  booi  \  frctoonm :  <£n  in effecte  / battonbctoijt naboen  /ban  T  *rtfi 
ook  mm  tocï  opcntiijk  bctonff.  bat  mm  ban  geenba  \  alïchetgcucm'taianbt  toegekomen  toap:  (ïict  tücU    ' 
memingc  mis  /  oogc  ofte  regart  te  nemen  tot  renigc ' ontfchuïbingcn ofr  bcrauttooozbingeu:  lUaer  tocï  ban 
onba  liet  bekfel  ni  naem  ban  9uföÖe/  te  toakc  te 
leggen  alïe  manieren  ban  getoclDc  /  ai  mettec  bact 

ke  toaö  bcpnncipaie  rebcne/  toacrom  ton  tc^enre;  dc  f&- 
monbcbnbehanbacn  qnamrn)  nochtans  fbo  ton  om  "ien-'Vrc- 
fa  onfcïjnft  fbo  gantfchclnk  betronDen  /  foo  en  toert  Ke-"* alöaer  ander?  niet  gefloten  /  bati  Dat  mm  bc  felbe  23?ic^  mondt. 
bni  foubc  toonen  Der  ilcgciite  /  en  hacr  plat  uit  bjagen/ 
toatbacr  af  toos\  lt)eï#toaa/  bat  baa  ook  gcüam 
belt  toaren  cenige  anbe re  faken ,  be  toellte  in  't  partiai* liaaeiigingrn  fommigc  bic  baa  toaren/  en  ïiare  ï)am 
bcliugm :  IDelkcn  acugaenbe  /  tojitoeï  bennen  bat  be 
booift.  ï>ccrm  (nu  ter  tijt  gebaugch)  genocgfame  ba; 
klaringr  gebacn  finten  liebbeii :  jUibts  beu  melken  /  en 
toant  Die  mipaciumt  tmi  /  ni  bat  te  bc cmorbai  #  /  bat 
men  befen  acn-gaenbebcmboo:  gepacit  ïjout/  immer 
foo  beïc  het  ons  acugact  /  na  bien  ban  bc  felbe  bergabc-; 
ringni  niet  niet  allen  en  too:t  bermaent  In  be  ópeuc 
^neben  ban  oufen  ̂ agemmte/  foonitoillen  ïanbcg 
ook  geen  luecber  bcrmaèn  maken, 
^aerbn  alleenlijk  bocgcnöc/  bat  begnic  bic  booj- 

fimftaDbciiDcfbitfrncngetocïbcrt/  bic  men  als'  nniii 
't.ncbalanbtboo!-fWt/  en  fijn  ncafftgheit  habbcge* 
öaen  om  bic  te  beletten  /  bbïgcnbc  be  contracten  be«S 
$?crtogbom3  ban  ̂ 3:auant/  en  fijnen  cebt/  en  babmte^ 
ui  Te  nitt  ni  fbube  bn  abunture  geWameert  kontieu  too^ 

te  abininiflreren  /  Pro  iümmo  jure  ,   iummam  in 
juriam. 
Op  toeïken  boet  men  ons  ooft  nefchuïbigt  /  bat  ccm< 

gcgeconfcberccrbeliaer  foübru  inbibafebe  pïaafente 
©elbc  cnmlDapencngeftelt  hebben/  fonbec  bat  men 
anunerltt/  bat  ton'ougcboubcn  jijn  te  brranttooo: ben  bet  feit  banaiibac./  en  bat  men  oirê  niet  en  kan 
beïafïen  /  bat  cemge  brc  fclba  gcconfcbaeabc  /  na 
niacls  fonben  mogen  rebel  gctooiDcn  3011  /  nabien  fn 
jiüiis  niet  entoarrn/  noen  booj  fulitó  ni  toaben  gc^ 
tioiibententnbefpinonte  huifm  bakêabcn  ofte  ham 
teerDeu.  Ze  meer  I  bat  alle  bet  gene  /  befen  arngacubc 
gebeurt  ié<  is  gefeliict  /  niet  aïïccuïuk  fonber  ons  abboi/ 
maccooktot  oufen  ober  grootni  ïcettocfen/  èu  bc?re 
ban  ons  /  foo  ton  al»  boen  toaren  in  lf  ollanbt  /  af*toacr 
ton  Dabben  behooren  Bolk  temaken/  en  niet  elbjcrs/ 
baööen  ton  metmarljt  toilïen  ufurperen  opbeautïio 
ritcit  ban  ben  Honing/  gemerkt  bc  fïebcn  en  fïerkten 
aïbaer  f  couDrn  tot  oufen  gebieDc. 

i  D.ier  toant  tou  gcni  anber  gepeld  en  ïlabben/ ban  ben  ban  eniige  rebellie.  <£n  om 't  felbe  te  boni  /  foubc 
om  te  bolgcn  onfe  commüïie  /  en  bni  erpiefTen  laf!  ban  men  lichtelijk  meer  mibbelé  hebben  gebonbeu  /  ban  on.^ 
becilegnite/  en  het  felbe  Haubt  /  mitsgabers  bel  au    fe  toebnrfpjelierë  hen  laten  bunlicn  /  ni  habbehetgoet 
öaiban^ccïanbtcnHtrccht  U\üe  onbcrou|e^Öouba•    betroutom  bat  ton  lubben  in  be  goeberticrenhcit  be^ 
nemcnttoetenbe;tetlilicn/  en  in  fijner  iBajefteits  ge  !  ïioumgö  /  enbatrjn/  tni  appetijtc  bait  ceunilltarb^ 
liooifaemlieit  teliouben/  foo  hebben  toi.t  onfe  uitrrfrc  nacl/  nietnifoübetoillenbebtTben/  betnieïen  en  rui- 
neecrngljcitgebani/  om  bmfelbni  lafltoelcugctrou-  neren  een  Haubt/  foo  toegebacn  tot  fijnen  bienffru/ 
toeiijUtebolbaiTni:  lDaerafbepiefibenten/  ïlxbm! 
5>tatni/  Omcia-jj  mïïDet-riouberö  baube  fïebeuber 
fclber  lanben  /  on?'  goebe  getuigeuifie  fulleu  konnen  ge 
beu/  cnookoftonht»ï,üanbcepjopooft  hebben  boor 
geljouben/  bm  om  huntefierkni  tottergehooifann? 
lieit/  getroutoiglicit  ni  bienfï  ban  fijnba*  .ll'ïajrfïeit/  beroobe/  't^ooft  ( foo  men  pjetenbeert)  baube  rebeï^me,us 
gelijk  ton  ook  gebacn  hebben  alle  aubcre/  bacc  toner-  ïen  boojfv/  ömtcftcckcnfijnftabt  bauDiauen  tegai  Deft«- 
nig  betoiut  oft  gaag  geïiabt  hebben.  I  fijne  lIDajcfïeit  /  bekennen  ton  tori  /  bat  alfoo  ton  fclie^  ̂ ^  van 
l^et  tochtc  ook  toefuiacrb  U  blij'it  uit  bien  'bat  'niet  te^  re  jarnïboo*  bcfe  beranbrringè  /  gekomni  toaren  bin? Vianc,u 

geiifiaenbe  alle  be  beroerten  /  tori  metter  gratiën  <£ob£/  nen  Diaucn  /  be boo jft.  t>ea*e  oné  berkïaert  Ijccft  /  bat 
hebben  foo  beel  gebacn  battct  gcni  fiabt '  fierkte/  noch  ̂   ocn  ■'«Eeflamentc  cii  uitcrfTe  toiile  ban  fijnen  obct-ïe> plaetfc  ban  onfni  a3oubernemeiite  /  en  is*  geberrnicert/  ben  i}ecre  en  Daber  hem  \vaé  bcïafl  en  beboïen  te  con^ 
gepïonöect  noch  bcboibni  /  intgrlijnë  ook  niet  af-getoe  ■■  tinucren  b?  begonnen  fortificatie  ban  fijne  boo?f5.  fïaöt 
lmi  ban  bc  bcgttRtijfte  onbcrbanigljcit  bes  uouingji;  nifiuié;  enoitóook  baforljttc  iuiïlen  gcbeil  ou^ab- 

noch  ber  acgente. '  btj^  ber  fclber  fMunge  aengaaibe  /  het  toelke  tou  gc^ Itit  grlnum  hockc  tooit  ook  boo!t  gebrocht  het  gene  bacn  hebben.^acr  uit  bolgcn  mach/bat  ton  ben  booifj* 
bat  boljaelt  fiact  inbniïDagnnnite  be?X5:abni  ban  l?ccreabbijs  hebben  gegebeu  om  te  evectitaTU  ben  ui- 
Oooifa-atni  (bic  t'óurechte  befchuïöigt  bxut  ban  hem  terfren  toitïc  ban  fijnen  PaScv ;  maer  gccnfin£  /  bat  ton 

eubneonfegneutie/  hem  feïben  ulebc  /  ou.s  biergeïnke 
gepeifen  niet  benomen. 

i^ieriuebckomnibctotteanbere  puneten  banonfen 
^>txgnnente/  .namelijk/  totte  gene  öic ïttit /  bat  top  woord 
foitben  geholpen  en  gerabcn  hebbai  ben  3£cerc ban23u2C' des  daóe 

bat  ton  ook  te  <Dcnrcmonöc  met  hem  énvDe435*bcu  UingcbaUeenigcrpiactfcn/nicteniö  crimcnl«E(a;  Ma- 
ban  ̂ gmont  enl>oome  foubeu  gcfiotcu  hebben/  ban  jeftatis,  fiet  men  klacrlijk/ bat  boo:  bcfe  bcfchulbingen 
on^tetot-ipencn  tegni  bm  Honing  /  nite  beletten  fi>  niet  anbcrögefocl)tcutoo:bt/  banommebetovierljcibt 
ner  .ftlijeflrits  komfie  met  machte  in  be  jr)co:r(am  met  Calurnnicn  te  berkcerrn  /  en  bc  oufdjulbigen  te 
ben  :  IDant  ton  gebiagcu  ons  totte  peeren  Die  tot  berbmkktn:  .He  meer  ook  /  toant  in  bc  OcberïanDcn 
i>oogfiratengetoeeft5iin/  al^b.n>baertoarni/offjacr  banaïlen  tijbentccgefatni  isgetoecflalïni^en:ni  m 
beniKien  toas  /  auDcrs  ban  ban  gocbe  c\)icvc  te  maften/  Abelen  '  ïjeubnibe  bic  macht  en  bcquaemheit/  ban  hun 
nimaiuanbacn  tebefoekni/  en  te  fcfïcereu  fommigc  plactfcn  te  fïerken  en  foHificernt  /  gelijk  men  baa*  ook 
uitlaubtfchc  i)eecen  als  biiniben  m  gfv^ÏÏiccrbni  on^  brlebntDt/  nietaftcniopbefroutieren/maaookmib^ 
ba  maliuinbcren  /  enbe  en  fal  nemmermcer  biufun  binm'thcrtc  ban  ber.  ̂ lanbe  /  bic  ban  outsV  en  ook 
battairtö^n  gefïotni  bcê  uien  ad)tcc-bnikcn TouDe  o^llangö,/  uit kvachtc ba* boo2f5.b^ljcit/  gcfïcrktnjn 
mogen  hebbnï/  of  iet  gepjactifccrt  tot  oubiciifrc  ban  grtoeeft;  toas  ook  be  felbe  bebefiin'ge  foo  beletemra fijne  Uoninglijkc  )l\ijrftcit.  geoo?ïoft  Den  boo/5.  i>eec  ban  23jeberoobe  /  mits  bat 
Ook  en  fal  mm  niet  bcbinbm  bJt  ton  oit  te  ̂ Dcnre  hlT  bc  1100215.  frabt  ban  Ömnal  hielt  en  befat  in  aïïc  0> 

monbe/  oftclbas/  hebbm  gehaubclt  ban  tebckttcn  baïjeit  en  hoe  toel  firn  Oubas  op  bat punct  ban  oba 

be  komfte  ban  fönt  JÖajefmt/  het  toare  met  macljt  lange  i)"*böni  grtoeeftinpjocerfe/  nochtans  lua^  f)b/ oftanbafins;  ja/  hoe-toel  to».i  getooerfchout  maren'  bim  niet  tegenfeambe/  gcbïeben  in bcpoljcffic  mfai- 
bat  mm  uetfeus  fijne  R>aicfieit  onbriiooüijken  ba  fine  ban  Der  boaift.  Oberl Ijeit. 
neerbe  alle  oufc  babm  /  om  te  bom  af  kcacu  bc  goebe !  ̂lïs  mm  ook  ons  boo:*;.  abbij.^  naeutoer  toiïnifim/ 
geiugcuthnt  bic  fijne  il^ijeficit  tot  on)'U;aerr  Djoeg;  faofaimenüebiuDmbrgroote  ongrfonDerrthcft  en  om- en bobm  bien  /  bat  tot  oufen  haiiocn  toas  genomen  het 
bobbel  ban  fommigc  23?ieben  /  bic  ̂ Döu  j^jancifco 
b'Hlaiia  fijna  J'Oaielkits  HmbafiliDmc  inBiauk 

.olijke  rijk/  ï]abbc  gefcfnebm  ambetiegmtcv'  iuijoubcnbe b  twee  oat  oc  öjIC  /  oafr  bctelicnt  (bc  toelke  toaren  be  boojfV 
J|:  ̂^ïaben  ban<i:rrinont  mi^oome/  en  W\))  foubm  m 
d.in Au-tijbcnmtoijleu  naonfeberbtmfien /'gcfuftijttooiben; 
gio  1 566.  m  bat  mm  tot  bim  tijbc  toe  ons  alle  goebe  gclaet  inoc; 

reDelijftheit  /  ban  bat  men  Daer  op  toil  foubarn  een  fuU 
km  misDaet  ban  gerjiictlrrr  ll\ijefreit/  gemerkt  ljct 
niet  en  is  gegebm  op  'tp?incipael  puurt;  te  toetm/ of  men  bc  bènèflingc  maken  foubc/  ofte  niet;  toaer  in 
bic  boo?f$.  l^eerc  ban  ̂ icberocrbe  geen  ftoiirigjjeit  of 
ttoh'ffeï'ni  maekte;  mier  alïecnfiik  op  be  maniaeni 
fojmebanbafriba  befhiigen/  't  melk  niet  en  ftonbc 
gebolgt  tooien/  b'anbcv  pmict  en  moefhr  te  bornt (Ba)  ge. 
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Dit  zijn 
woorden 

tooojöcn :  <®oft  nt  boet  tegen  ou£  niet  /  Dat  bc  feïbe  f02 
tificatiemacïj  cecfï  na  Defe  becanberiugen  te  toerftc  ge 
ïrit  3tjn :  IDant  mit£bien  ïjet  abbijsteborentoa^ge 
gcbcii/  foo  moet  men  opbentijb  ban  dien  regard  nc 
men. 

ICengacnbe  bat  men  fcibt  /  bat  ton  fouben  geïeben 
ïjebben/dat  be  boo?f5.  ̂ eac  ban  23  jcbcroobc/foube  bin 

menntcage"ncn  2tnttoapen  imcdjten  ingcfcïjijcben  ïjebben  /  ten aenfïen  en  toeï  toeten  ban  cïlicrïrjk/  tegen  be  apJcffe  02? 
binantic  /  aï£  boen  nieutortnft  gemaeftt  en  grpubïï? 
ccat/  en  bie  t'fcïjcpebefïeïtnaafijn  boo2f5.  fïabt  ban 
Bianen  /  met  aïïer  jjanbc  munitie  ban  €>02Ïogc:  vDient 
boojanttooozbe/  bat/  ïjoetoeï  tot»/  binnen  ba  boo?f3. 
fïabt  ban^httoapcnaïïecnïijft  toaren  genomen/  om 
be  fcïbe  te  ïjouden  in  cenbjacïjtigljcit  en  geï)OQ2facmïjeit 
ban  fijner  Jtöajcfïeit/  geïijft  bnjftcn  macïj  bp  öe  23?ïe5 
ben  ban  bec  tlcgcntc  /  met  on?  gefonben  aen  be  liegeen 
baen  bec  bcojfs.  fïabt  a  ;  infgeïiju^  ook  bp  ber  beftente 
nïffe  be£  #ifcaeï£  /  begrepen  in  ben  boo?f5.  ̂ agernen^ 
te :  Bocïjtan£  afé  ton  bafïacn  ïjabbcn  ban  ben  boó?f5. 

infcïj2ijbcnba  ftnedjten/  foo  ïjebben  ton  't  fïïbc  ben jWagifïract  ban  be  fïabt  aengefcit  /  en  ooft  aen  ben 
S^arftgrabe/  tocfenbepnncipad^fTicicc  aïbaa/  ben 
toeïften  toe  fïonbc  tot  fnïïte  en  biccgcïijftc  faftentcba 

a.  Blijkt 

by  de  Brie 
ven  geda 
teert  den 

12  Julii 
1TÓ6. 

ïjet  be  maniere^  in be^jobincicn  ban  defrfbe^cba? 
landen  /  bat  men  niet  m  boet  fondec  02btnantie  ban  ben 
dBouberueur  ban  bien)  infgcïnft£  bax  top  /  ïjibbci-öc  ge? 
tuaerfdjout  grtocefï  ban  ben  Capitcin  bon  Ecdwrg 
(tocfenbe  eni  fïerftte  in  ben  €iïandc  ban  JIDaïcïjerrn/ 
een  bed  ban  Eeeïant  /  bet  toeïft  geïjeeï  onbee  on?  <0ou? 
bernement  toa£)  bat  tfocc  ïjonbert  gefdïen  baer  toaren 

geftomen  ban  toegen  bec  lïcgente  /  om  in't&afïeeïte 
lionicn  /  en  bat  ïju  bic  niet  en  ftonbe  ontfangen  /  foo  uit  b,i,ikt 
bien  bp  bv2ecf*be  eenige  muitccie  ban  fijnen  ©oïfte  /  mit£  JJ„ 1 bien  f»  uictbaaeïtcntoaren/enbaaom  (footebebucïj^  en  we 
ten  toacc)  niet  en  fottben  ïïjbcn  bat  anbere  /  fïetfta  ban  ̂ nè 

fP5ijnbc/  baec  binnen  fouben  nomen:  W£  ooft  om  ïjet1"  de 
gebeft  ban  bietnaïie/  en  ftïtïne  cuimte  ban  bec  pïaetfen/  I;6e7rt ïjem  baec  op  hebben  ontboben/  bat  top  fijn  cebenen  goet 
bonben  /  en  bat  hu  be  boo2f5.  ftnerfjteh  niet  en  beïjoojbe 
inne  te  nemen  /  fonbec  nabecen  ïafï  ban  be  föcgente  /  oft 
ban  ong  /  al£  43oubemeur ;  toeïfte  fóegente  boo?  ben 
boo?f5.  iiapitein  ooft  getoaafeïjout  3ijnde  ban  ba-  boo?? 
fdj^eben  f  toarigïjcbcn  /  ïjacr  genoeg  conftnmcerenbe 
mettec  flïber  opmicn  /  ïjcm  fyctft  boen  befreïïen  betaïin? 
gebooLj  fijn  folbaten/  engeojbiueectbatïjpbanbean? 
becc'ttoeeïjonbectmaecen  foube  ontfangen  bebijftig/ 
be  toeïlie  ooh  baec  binnen  gehomen  ?nn  /  »"oo  ton  ben  fel? ben  tiapitcin  pp  on^  23jieben  ooft  bebaïen. 

^acc  en  boben/  top  beeft  aen  ïjebbenbe  bat  be  fterren? 

Van; 

fiene;  ja  ïjem  beboïui  (boïgenbe  bm  ïaftc  bie  ïjace  ̂ oog?  I  te  quaajti  obec-geb?agcn  toa^  /  bat  ton  boo?  ben  boozfj, 
l^cit  on^  bpljare^uben  ï)abbc  gefonben)  te  banaen  lfeeeban25orteïï)adbcn  beïafï  obec  hctïjeeïe€iïanbt 
en  aen  te  taffen  be  gene  bie  fulft£  beben:  JEaec  aïfoo  geen  ̂ acnifoen  inne  te  nemen /aïtoerbet  ooft  ban  ïjaec 
be  fcïbe  IBacftgcabe  baec  op  ban  on£  toa^  gef  cïjeiben/  gt  fouben;  Rebben  bc$  bp  2ö?ieben  aen  ïjaec  on^  onfcïjnït 

ven  der 
knechten 
binnen 

Antwer- 

pen. 

de 

cn  ooft  ten  ïjuifc  battoptjem  ïjabben  gefeit/  ftabbcge 
bonben  aen  Cafeï  be  gene  bie  men  feibe  be  boojfeïjieben 

ü.nrïrii"  ftneeïjten  aen  te  nemen :  ̂ 00  treeft  ïjp  ftcm  neffen^ 
b'anbecen  tec  i^afcïen  gefïeïbt  /  on^  baec  na  ftomenbe 
becftïacen  bat  hp  niet  bebonben  en  ïjabbe  bat  men  3Mft 
baec  in-feï)2ccf 5  toaec  boo?  be  feïbe  btqnacmöeit  ftiegen 
om  ïjeimeïtjft  te  becteeïiften. 

$$eti$  ooft  toeï  toaec/  bat  ïange  tijt  boo?  befe  aïte 
't  Gefchut  ratlcn  üjji  gcfeïpnften  Rebben  ben  booifs.  I^eece  ban 
ken  d'Si"   23?ebecobbc  b?it  fiuMten  gefeïjut^/  be  toeïfte  top  baec  na Heere  van  hebben  /  ten  aenfïen  ban  alle  beJBcceït/  boen  gieten 
Brederoo-  gjnneti  fijubet  .JBajcftcit^  fïabt  ban^tceeïjt/  en  baec 

na  ben  boo2f3.  ̂ eece  gefonben ;  macc  ïange  tijbt  eec 
bc  boojft.  aen-ntminge  gefeïjiebe  /  en  tectoijïen  be 
boö:f5.  ̂ eece  noct)  in  bienfïe  toa^  ban  fijnbec  Maje; 
ftciil  en  \3ie\t  ban  bec  féïbec  em23enbc  ban  o^binan? 
tie :  ̂n  bec  boegen  bMet  toeï  foo  fïceïjt  #  /  on^  te  toiï 
ïenbefd)uïbigenbanbenbooit5.  feï)enft  en  pjefentban 

ben  gcfrnutte/  aï^ofmen  "ajübe  beïaftaibegene/  bic 
ben  bao2f5.  i>ecrc  ban  252cba'oobe  ïjebben  gebooujbect 
tottcc  bdo:f3. 23enben.  (€e  meec  ooft/bat  be  boo^.^ec* 
ceban23?ebecoobe  geen  cebenen  enïjabbc  om  ifjemte 
fïecïicn  tegen  fijnlêajcfïcit/  na  bien  ÖP  ban  bcv  Öe? 
gente  (be^ïafï  ïjebbenbe  ban  ben  ïïoning/  foo  gefeit  ié) 
toaébecfeftect  bat  ïjem  niet  en  foube  toojben  getoetên 

baii  aïïc  't  gene  bat  tot  bien  tijt  toe  gepafftcet  toa^/noe^ 
ooft  top/  oojfaftc/  omljemtetoeigecenbe  boïboeninge 
ban  orife  gcïoftni  ni  giften  /  te  boren  Ijem  gef  cïjonften/ 
bic  ̂ ntoifïegecect  te  toefen  /  en  booj  ï)an  gemacïtt te 

3ijn'e  /foo  na  bp  ©iancn  aï^  Htceeïjt  i$, 
woorden    ïiomcube  böojt  op  't  punet  bc$  boo?f3.  bagnnent^/  fcïjjcbën  lanbt  fouben  öebben  toiïïcn  inne  nemen  /  en 
'egdeneda  «nöoubcttDc  /  bat  top  ccnige  pïaetfen  en  fïeben  ban  fijn? ;  aïfoo  be?  ïtoning^  paffagie  tec  Eee  benemen:  Ce  meec/ 

toeïtoiïïin  boen/  aïen  foube  ooft  aï£  boen  fuUic  onfe 
bebeï  niet  ongefbnbeect  getoeefl  31311  /  nat^bien  tou  toa? 
een  t'^iuttoeepen/  en  be  Öegmte  tot  23?ueflèï/  be  toeïfte 
ooft  in  fuïfte  faftcu/  onfenóBoubccncmentenaengaen? 
be/  nietgetooon  entottó  iet  tcboene/  fonbec  on|  be^ 
eecfi  te  toaecfeljoutoen :  Mibté  ben  toeïften  top  onp 
becfeïiect  öieïöcn  /  t»at  fp  na  ben  feïben  Ciïanbc  geen 
©oïftfeinbencn  foube/  fonbec  oné  be  toaecfeïjoutoin? 
ge  te  boene/  na  bien  bat  bie  ftonbe  gefefticben  fonbec 
eenig  beeïet  oft  becaeïjtecing.  5^aa*  tec  eontcacien/  on^ 
beeïjet  bekfeï  ban  ben  boo2f5.  gacnifocne/  men  foube 
mogen  in-geftcegcnl)ebbenbeboo?f3.  fb|tecefTe/  geïijft 
men  meec  baneend  aen  anbece  ïjeeft  toeten  gebeucen/ 
ban  bec  toeïftec  men  on£  baec  na  foube  Rebben  boen 
becanttooojben  met  bet  gefbnbeerbe  rebenen  /  ban  men 
on^  nu  beft  ïjuïbigt  &uï&é  /  bat  om  be  feïbe  fïeeftte  en 
ïanbtgeïjeeïijftteberfefteren/  topgoebe  rebenen  ïjab? 

ben/  om  te  ojbineren  ben  boo?f5 'toitein  en  anbe? re/  geen  garnïfoen  inne  te  nemen/  befondcr  ooft/  na 
bien  be  feïbe  fïerftte  genoegfaem  toa£  boozficn  /  cn 
bat  ïjet  gebeft  ban  bictuaïie  /  boo!  ïjet  bermeerbe^ 
ren  ban  bm  garnifoen  /  ooft  foube  gemeerbert  heb? 
ben. 

cfl5it?  ben  toeïften/  en  bat  be  anbece  fïeben  cn  pïaetfen 
ban  ben  feïben  lande/  aïtijt  ïjebbcn  gepjefenteect  ban 
lijf  en  goet/  ten  bicufïe  ban  fijnba\ïiïSajéfieit/  te  em* 
pïopecen/  enbaecbenefni^  becftïaat  creen  gacnifoen 
ban  boen  te  ïjebben/  (tot  bien  fijne  ooft  gebeputeecbe 
aen  bc  ftegente  gefonben  ï)rfibenbe)  foo  cn  geeft  get 
geen  appacnitie  ma  aïïen  /  bat  top  baer  mebefjet  boo^ 

in 

gemente.  ber  Majefïeit  fouben  bcrbobcu  nebben  garnifoen  inne 
te  nemen/  en  onber  anbere  inEeeïant/  aï-toaer  top 
fouben  ïjebben  gefonbm  Boïft  ecpze^  /  om  't  Hant  in  te 
nemen/  en  aïfoo  fïjnberitëajefïcit£  pafTagieterEeete 
beïettcn :  <£afï  aengaenbe  ïjet  punet  ban  ben  gamifoe? 
ne  /  ni  meinen  top  niet  oit  p  jopoofien  gejjouben  te  heb? 
ben/  bic  oo?faftc  foubm  ïjebbm  mogen gebenoinoefe 
acaifatie te bafiaen.  Slooft bjeï te bniften/  bat/  foo 
brcrcoufe  tegen-partije  bc$  genoegfaem  tïjoon  ïjabbe/ 
fp  iiia  laten  en  foube  /  ban  bni  tijt  en  pïaetfc  te  baftïa? 
ren/  gemaftt  dUc  betieïjter^  /  naer  reeïjt  /  tot  fuïfter  fpe^ 
eifreatien  5011  geïjoubm  en  babonben:  t^ia  te  min/  foo 

Aengaen- onber  anbaeié  genoemtSeeïant/  toiïïen  top  toeï  be? 
dczeeiant.  ftcnncn  /  bat  ton  /  ftennenbe  /  en  te  mea  fïonben  in  ben 

ïïaa  batïjoont  ïjebbenbe  b'impojtantie  ban  bien  3lan? 
bc!  en  getoaerfdjout  toefmbe  bat  men  tracteabe  ban 
eenige  entrepzinfe/  tegen  befdbe  aïbaa  Rebben  g;efon? 
ben  ben^eae  ban^3ocf!eï/  op  bat  men  baa  niet  en 
ontfïnge©oïïiban(Dojïoge/  fonba  ong  bebeï  (geïijft 

batmenmetterbaa  bieneonaaric  gefien  en  bebonben 

ïjeeft. liBmt  aïfoo  boo:  ben  fdben  <£iïanbe  ïjen  bertïjoon? 
benfeftecefdjepen/  geïabenmetftnerïjtcn/  (bie  top  bp 
openbace  uit-coepingen  ïjabben  boen  batceftften  uit 
bc  fïabt  ban  2flnttoecpcn/  om  becufïe  bec  fdbec  fïabt 
bettebecfeftaen)  foo  ïjebben  beiugefeteneïjenbaate^ 
gen^  tatoeece  gefïeït/  en  ïjet  uit  ftomen  uiten  feïjepar 
ïjen  beïet:^n  bec  boegen  bat  be  fdbe  ftneeötcn/bp  gebje? 
fte  ban  biauaïie  /  toapenen  en  anbac  bingen/  toebecom 
genomen  3ijn  be  ïiibiere  op-toaert??  /  en  ïanbt  genomen 
ïjebbenbe  bp  Hnttoerpen  /  (hoe  toeï  fp  ben  roep  ïjabden 
ïatcngaen/  bat  fn  gingen  ter  ïjuïpe  ban  bendeere  ban 
23>eberoobe)  3ijn  aïbaer/  baer  na/  ter  neber  geïeidt/ 
de  toeïlie  binnen  derfïadt  bau^Cnttoerpen  boo^.een  De 
fca  groote  baoate  en  op-ïocp  gemaeftt  haft.  §n  dm  r.oerr toeïften  de  ̂ ace  ban  ̂ oogfïcaten  en  top  /  te  mea^  t 
fïonben/  toaren  in  groot  dangia  ban  onfen  ïijbe  (beMeer 
<0fficiaen  en  ïtëet-ïjouderen  öen  nia  babende  baa  ai  w 

tuf? 



j6S. 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor.  13 
tufTcïjnibïootgcbcn/  bc  tocïïtc  ooit  grootcooifakc  tot?  bcïnt  m  ojbinantintfnïjicïDm  be  rufïc  ban  Dct  ftabt  ,<rn 
tetfctbcc  onctiftcu  babbm  gcgcbnt/  inité  fp  ïjaobni  brcfcïtert /  ottéfccrbcDanlicuDcbanDnigocbcn  Deboic  *   5' gcfoct)ttcbzcuni  De  aecojbatm  aïbacr  gemaeht)  wit  Dacr  in  gcDactï. 

Dien  fb  ï)nt  iictm  Dunken  bat  Vuii  liet  fecottro'  beletten  /  j    ̂ et  toclïtc  ook  in  effectc  qnam  te  bebemgen  /  ab? Dat  echigc  ban  binnen  /  bint  uncdjtcn  ban  buiten  U)iï  bonernt  en  bekennen  be  boo:t5.  <0oubcrnante/  l)cfc 
DmgacnDont/  cniii#rcïijlt£bcrljoeDniDcongnTgeït?  bntbcmonfe  af  toefen/  en  ter  mijlen  ton  onleDigtoa? 
hcDcnbicbcqtLUttointgcfocbteuboojttc  fïrïïen/  heb-  ten/  0111  te  ftiïicn  be  ïanbenban  i^oïïaut  /  Eeriant 
benbe ooli m't eiube /,  mettrc  ïuiïpc  óoDja  /  aï  't  felbe  m  tUrcrijt/  gccommittccrt  /  tot  bctoaringc  ban  ber 
gefnlt/  fonbn  eeltige  blocbtfïojtinge :  i£et  toeïïtc  mi?  rufte  ber  booifê.ftaDt  ban  ̂ nttoerpen/ ben  <6?abe  ban 
inersbjclbc?reanber^i^/  ban  bat  top  bet  boojfripc?  i^ooghftratcn  /  ïjem  bebcïctiDc  m  crpreflcïntt  oiDittcc? 
beiiDoïufouDnir^foiiDcttïjcbbcn  om  Eccïanbt  111  te  rénbe  b/  te  bolgcn  ben  boet  bicn  ton  aïbaer  ïjabbengc?  . 

nemen  /  foo  ooit  alle  onf 'e  Dabm  contrarie  getoceft  51311.  boubcn ;  't  toeïh  men  nu  focht  om  te  Itcercn  en  te  bïa?  by  de  Bdc- IDant  dabben  ton  fuïtt?  in  Dm  fntgeïjabt/  foo  en  inrceii ;  jae  ooit  tegen  allen  frinjn  Dcttoacrbcit/  nu  teven  van 
foubm  top  beu  baojfj.  Uapitcni/  cnbe  bint  ban  Dm  ©p?  beranberm  in  ent  mrèDaet  ban  gequetftre  .Jtèajcftcit  / den  4  s- 

lanöe  gentfins  bcla'f  t  [jebbm  /  bat  fp  geen  <iï>02joogt)&-  't  gene  aï$  boen  opeiitïnlt  i$  gebpmbaert  en  goet  ge?  "£  0{i' bottt  en  foubm  ant-benben ;  man  tori  ter  contraimi  /  bonbni  getoceft. 
bat  fn  öefclbc  toe-Utm  cnbe  ontfangm  fouDcn.  9lft      ïl^ant  top  en  nebben  binnen  ̂ uttoerpen  noit  emige 
bat  ineerië'  top  tjaöbctt  bicn  bair&ncton-pni  ooit  ge?  tleïigie  gcaccoibcert /  inacr  allccnlntt  toe-giïatm  m 
pzrfcnteertmperlooiteunttetreiiiintiiicttciilDnibclm  geboogt  be  gettc  bic  booj  onfee  ftotnftc  ftabbmopen? 
ahcc!)tnt  bic  bacr  bmnm  toaent/  ntbeboo?f5.  Itncri)?  baerïijlt  bcgonfï  te  pletten ./  boïgenbe  otrê  bccïtïarm 

ten  buiten  óp  ent  ïiggcnoe/  te  gaen  u*ane  /  D'toriituict  booi  berïjacit ;   jae  n,oc-tori  bat  bc  föegcnte  gntoeg geraDenentocrbcbcboubm/  ban  bicefc  ban  beroate  bcrhïaerbc/  batfnancDcilcligicn/  niet  aecotbcrntbe 
banbinnm/  be  toriite  haec  ooit  trrftont  naec  ben  af-  mettee  tfoomfeber/  ïjtrit  in  grintten  graet/  m  na? 
too_2pnt  Der  felbec  taiecytm/  gcopenbaert  \)ceftj  foo  tnentïntt  ooit  brlBcDerDoopcré(tcgmberueïttc  top  be? 
bod?  bertjaeït  $.                                                    j  geerben  een  openuacr  bnbobt  te  bonte  /  ttabött  naec 

.ïWbinioofibeïtoinfïe  ban  3tjnbcr  FDajefrcitrtict  i|oogï}eitgoct  gebonben)  nochtan-3  ïjebbm  top  brict 
mtocrbcbcctoarf)tïattgébci^ecfboen()eeftctgcnini  {alle  Die  na  onfér  itomftcn  tint  toitbcn  optooLipnt/  om 

ptie,  r 

fcljijubat  toubooj't  in-  nemen  ban  Eecïant  toilbm uitfïuttcn  cnbe  bdettnt  be  patlagic  ber  feïbec  /  W\x>clk 
ton  ooit  anber  flus  niet  mfoubcn  itottnm  bom  Ijcbbm 
( tia  bim  ttc  flebnt  m  fterlttm  aï  toaren  ter  gcljoo:? 

fannl)cbm  ban  ber  jBaj. )  boot'tfenbm  ban  Boïit/ 
fonber  ijooft  ofte  ïiapitetn  ban  aunjoritcit  /  bie  ooft 
gemcmk£ucbelbanon£cnï)abbnt:  3Jfbieto!i/  bu 
onfe  boojfs.  o:binantim  /  ïj^bm  beboien  niet  in  te  ia, 
tm  nocjj  te  otitfattgnt :  Mlact  a$  ton  bat  dabben  toiï? 
lm  boni  /  foo  ïjabbm  ton  feiber  in  pnrfoonc  /  oné  in  tjet 
boo:f3.  niïaut  beljoorm  te  binbnt/  baftclij  t  tortntbc/ 
Dat  inni  bttó  aï^  ̂ oubernmr  aï  om  openinge  gebaen  / 
m  aïïe  gel)oo:|annt)ctt  getoont  foube  ïjebbni  /  foo  mm 
gctooouïntt  toa^  ban  bonte  :  b'toeïit  mm  00't  foube 
gebaen  l)ebbnt  am  onfen  perfoon  in  aïïe  bc  anbere  fïe? 
Den  nt  fterlttm  ban  onfe  «èoubernemnitnt. 

'  €  tocïïtc  tori  een  beter  m  feüerber  mibbeï  bacr  toe 
fouDe  getoee^  Ijebbm  /  ban  ban  bacr  te  fntbnt  ent  beeï 
geraept  ïtoïius  /  ronber  eonbuicte  /  fonber  ozbje  /  nt 
foiiber  toopmhi  (Du  tou  ten  minftnt  bacr  af/  in  fttïiiui 
gebaTic  /  foubcn  (icbbitt  boen  berfint  /  ïiebbntbc  foo 
grootcu  beqiucmfieitom  Ijitfeïbctebont/  bn  m\i)bc\ 
ban  bc  booïfvftabt  ban  ?tttt\uerpcn/  aï^  ecnen  pege? 

lijitcn  Itntneliji'i  is )  bic  oou  bacr  nacr  /  bn  nac  fonber toere  en  leflfrnttic  /  omgebiocïjt  51311  /  m  bm  toclltni/ 
uiemant  emige  erbarntge  ban  ber  öo?ïogc  ïjebbenbe  / 
en  foube  bebbcu  b::cnt  bettoutont  in  eeixi^  erpïoiet  ban 
impojrantim  /  tnbc  beïe  min  IDp/  bie  be:cc  anbere 
ntfcaerbtTimbbcintïjabbcn/  om  ons  te  boen  berfeite 
ren  ban  ben  booïfv^nlaubc/  ïjabbnt  ton  getoiït  /  beè 

ton  niet  m  bebnt' :  S>oo  bat  ton  fcec  bertoonbn:t5ijn/ bat  licbnt  ban  tïabe  en  ban  gèfrertïicbcn  /  ïtoinen  bi; 
tebjengcnbiergeïnltc  aïïcgatim/  ban  bm  todïint  fn 
niet  alfénte  met  enhcbbm  ofte  nemmermcer  Itrngen 

m  fuïlm  ccuigï)  bïijftcn ,  man-  bie  ooit  in  ïjnt  fcibnt 
geen  toaafchijnclijuc  appaicntie  ter  toeiïlt  en  ïjeb* 
ben. 

bc  üomeubc  ban  op  't  punct  ban  ben  boo?f5.  <Dagc^ v  meute/  begrijpenbe  bat  ton/  gcfonbnt  totfenbe  bm 
rcn-nen?lnttortpni/  om  be  troublcn  nt  op-ronijc  &c 

mcinte  te  flillcn  /  aïban  foubm  Rebben  toc-gdaten  nt 
gcaccojbecrt  ï)et  boïïc  ererntic  ban  aïlc  $>cctcn  /  fonber 
onberfelint :  4»oo  flact  eerft  am  te  mcrltm  /  bat  toi.i 
opentlijti  in  bm  boden  teDt  ban  Staten  ïjebbm  bnv 
ïtlacrt,  aï  eer  ton  bniboo:f5.ïafttoifbniambcn'bcn/ 
bat  nt  onfer  mad)t  niet  m  toas  /  nodi  ooit  t'onftoaerc 
toilbm  ncmm  b.tn  aïbacc  te  toiïfm  bom  .idita'  bii) 
ben  bc  pjebteatien/  bic  b»ut  bom  albebcftujtmbn'- 
gcfeïlilvipttoarm  ban  bc  er  f  rei  tic  bet  lldigim;  (  aï? 

in 

iir 

en 

ecnigc  pjcïtcn  ban  nteu^  aeti  te  bangm 
vü5oltnt5ijnbepiebicatim/  bie  buiten  ber  boojf3. 

fïabtgcbacn  toerbnt/  bp  mt$  niet  toe-griatcn/  nöeïj 
ontfangni  binttni  ben  bcfïuitc  ba*  feïber :  Maet  ter* 
torjïen  ton  abfent  /  m  te  ̂ obc  gcrocpnt  toaren  /  f  fon? 
ber  te  ïicbbm  nonnen  bcrïtnjgcn  /  bat  baee  en  tufTriim 
ecu  atiber  in  onjjpïactfe  foube  gefrrit  getoecf!  5tjn)  om 
totter  ruf!ebau  ber  boojf*.  ftabt  toc-ftdjt  te  nnnm  / 
oft  bat  top  gefïeït  ïjabbcn  enten  ètabtïiouber  ( ïioe-tocï 
ton  bat  bcpbccrpjcf|éïij(i  ïjabbnt  berfocï)t)  foo  ïjebben 
l)ch  bacr  en  tttfTcÖcn  emige  bcrbooibert  /  ban  aïbaec 
am  aïïm  itantnt  am  te  grijpen  /  af  té  toojpm  m  te  b?e? 
Urn  be  ̂ tatucn  m  25edocn  /  en  bacr  en  bobm  /  be 
gntc  bie  te  borm  buiten  bc  ftabt  p?ebiittm  /  innc  te  ne* 
mm  cenifte  ïteriien  bmnm  Der  fclber ;  ja  ooit  emige  fan 
aittïjoriteït  ban  bm  Jtëagifrcaet.  <&n  \)oe  -  toeï  be  feu 
lebaerna/  atëbct  bnbjagtoaö  gcmaeïtttuffcïjm  be 
ilcgmte  ( geautljonfccrt  bn  bm  Rotting)  m  begecons 
febèreerbe e  einbritjh  te  b?ebm  toarm  /  ban  be  fribe  c.  Blijkt 
lieriicn  te  fdieibm  /  m  ( boïgenbe  ben  ftïbett  aeeoo:bc)  by  den  ac 

bm  pzebieatim  boo?tte  boiibm  buitm  ber  (TaDt/  op  coordcR 
linioübcgctooouïijitepïaetfni:  foo  heeft  noeïjtan^  be  ™5ul_ ( magifcract  ber  felbcr  frabt/  boo:  brrfeïicibm  rebmni  1566. 
bcquamcr  en  bet  geraben  gebonbm  ̂   /  bm  bacr  toe  d.  By  hen 
pïartfen  te  gtinnni  nt  confctitcrm  uinncn  Der  ftabt :  verklaren , 

!">aerbint  Dan  pacmen  baer  in  cmuö  toaren  /  foo  m  bn?  &eda™ 
mocïiten  tot;  /  om  te  boïbocne  onfni  ïafte  /  niet  min  ge?  Aeüg.  1  jóó. bant  ban  \)cn  bcrb?ag  te  boïgm. 

ÏDant  nacr  Dim  ton  alban-  toarm  gefonorn  I  om  be 
ftabt  te  bebwrnt  in  cntigïirit/  en  oubn  gdpoifannïieit 
ban  ben  Itoning/  foo  bercnfditc  onfm  ïafl  /  Dat  top  oné 
foubm  cmifamicercn  niet  net  geme/  battopfageubat 
parmen  ai-rebe  in  ruflc  en  ecm$\eit  habOc  gefïeït : 
Ze  men*  /  gemcrltt  bc  getoientige  oo:fliïtm  /  be  tod? 
ïtc  bic  ban  ber  ilabt  geport  babbcn/  om  't  gentc  bcê 
boo:!5.ij5/  tcaeeoïbcrm/toacrvifton  aï*S  bom  ïicbbm 
geabbntcert/  foo  toeï  tïi'n  .iDajcftrit  /  aï-é  bare  #oog> 
i)cit e  /  mttögabrrs  i^c  battct  oumogcïijh  toa-S  bf  ftabt  e.  Blijkt 
iiibcfdbecmifjhnttc  onbnïioubm/  fonber  met  mbcbydeBric- 

ncffens  bc  boojfi.  pjebicatie?;  ooit  tr  lijben  be  oeffenin?  ̂ cn  vlon- 
ge  ofte  cm-citicban  bnfdbcr  ficltgie/  uit  bidt  Dat/^"",1^^ niita  Der  gtootcr  meuierte  Dn  geeme  /  Dte  De  fribe  1è»c? 

Dieatien  boïgbm  /  De  fribe  orifmnigni  t'aTlm  nrtn  ban noobe toaren/  toditccrerememcuooit  at-om  grboog? 
be:  3a  J>ibDc  te  boorm  bmnm  bc  tterttenbanattt? 
tocipnt  opmbattfnft  geoeffent  getoceft  :  V&aev  Doo? 
ooit  Dm  iDarrifTraet  albaer  groor-ïarltt  toa^  ban  goet  en 
nooötg  te  biiiben  /  liet  gebogen  niet  alïem  ban  ben 

boo:f5  ererntic  /  maer  ooit  bah  't  boittont  banrbn  t\cx nootcl!)iic  botginge  bet  P?clte )  iuëgrinitó  b:tt  ton  I  Urn  ofte  Cnnpcip.  ̂ e  meer  ooi»  orn  bxtt  be  IDtiitcr 

naeïtte/  nt  bat  bacr  booi  .-mbn-fmo  tocbec  te  befojrjm 
to.té  emige  ttorebc  mbatle  en  it  .mmtnge  ban  be  anbere 

ftcrltrn/  b'tocfltbnt  magifrract  bebe  mrt  aïlcm  toc- 
ïatm  /  man  oott  toenfeben  be  boo2bnmgr  batt  Dim 
Uerltni:  «etitoanttoiifagntbatbe  aubne  be?  genen 

(8)  3  min? 

ct  onfm  ïaft    fiiïüeii  ata  toti  ambcert  babbnt /  lebben 
Wikten, bolbjoditnt bolbont  met onuitfpjcïtrinuc moeite /  ar 
nrMa      brio  /  foHtc  m  nccrfrigjtjnt  /  nt  bti  abbtjfe  ban  bie  ban 

;lKien  jept.  oet  j0ft  *  xe0cn  üdn  pet  ̂ tabt  /  nt  Oatien  bee  Hoop 
0lt™u     ï»ebm  /  bie  aïïegabec  bcltntbm  a  /  bat  000:  onfe  miD? 
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i  56$.  mmbcren  fin  en  dabben  /  en  bonben  ton  geenfm£  gera*  autoriteit  te  onbabouben  /  bebefït'gen  en  bameetbe*  t  ̂ g 
'ben/  bat  top  fouben  bebben  beïet/  't  gene  on£  moeïjte  ren/  nietten  infïcïfcn  ber  23it7cboppen  /  bafïaftinge  -      ' 
bafeftaen  fjet  boïboaen  ban  onfen  ïafïc.  |  bee  SJneuafïtien  /  en  bernicutoinge  ba'  jparcaten/  too# 

'tïMft  ooft  bient  boo?  anttooojbc  /  aengaenbe  be  opentujft  bcbonbeu  getoeefï  te  sijn  ben  oojfpjonn  en 
Confifïocien  /  gemaftt  bat  be  feïbcConfïfïoctcn  baet  i  ooifafte  banbefeïbe  nieutoigïjcben/  en  ban  ben  m$- 
getoeefttoacenboo?  onfe  ftomfïc  :31a  ooft  aï  eer  bc  $jc* ;  bcitroutoen  /  baa  na  bp  bem  gemaeftt  tuftajen  ben 
bilkatienaïbaain'topenbacr  gebaen  toaben/  (gebjft !  ïioning  en  fijne  ̂ nberfatcn/  om  fijne  eigen  groots 
öiebanbaficïigienbanalïcn  tijben  aïommc  ïjcnCon*  bcitcngiecigbcitte  berfaben/  tueïïtc  patjim  bem  ea* 

Ofïoriengeljabt  Ïjebben)  ooft  en  ftonben  top  niet  gema-  tn'brn  foo  bebben  baboect/  bat  ïjp  ttuceb?aeï)tigïjeben fcen  bat  tot  barer  oojfafee  (fjoe  teel  bic  by  oiig  niet  en  biffibentien  ïjaft  geffcoit  tuffeïjen  beïe  groote$o* 
toaren geabboicert)  cehige apparentic toa£  te  bcfoigen  tentaten  -,  ja ooft tufTeben ï£oogïo?ïnfta  itëemorien  ben 
banonmfïc.  ïöeïiétoaa/  bat  tot»/  om  te  beletten  be:  ïüriferïiaaïc/  en  fijnen  23joeber  jfabinanb/  en  bc$ 

t'famen-ïoopmge  bee  gemeinten  t'alïcn  uren  en  toe-j  feïfé^oncn. batten  /  bebben  goet  gebonben  en  gcapp lobeat  /  bat*  |  Mibtg  ben  toeïften  top  met  en  ttoijfeïen  /  maa  bafïe* 
ra  eenïge  fouben  toefen  gebeputeat/  om  in  ben  namenjRmcincn/  bat  alle  be  gene/  bieftennifle/  toetenhcit 
bananebeanbcretebatibeim/footbugeenanbctmib?  enernaientie  ban  faften  ïjebben/  minbee  ftoarigfjeit 
bel  en  bonben  om  onfe  lafï  te  boï-bócreu/  enberufïc  fuïïen  maften/  banon^onfcbuïbigtebaftïaren/  en  te 
en  eenigïjeit  ban  ber  flabt  te  betoaeen  /  en  te  bcbcfïigen :  abfoïberen  ban  be  tcgenfpoebcn  en  inconbenienten  in 
jftlibtegaba£  tegen  alle  onrufïe  en  bïoctfïojtinge  tej  bej^ebeeïanben  toe  genomen/  en  ban  bat  be  fchoone 
bafïen.  \  grooteboojfpoct  ba*  felbcr/  $  betartbert  en  geb^oefjt Ifêp  en  nonnen  ooft  nirt  begrijpen  be  fojgcïpïjeben  mbeuitafteflabemije/armoebeenlmttijbigïjeit ,  ban 
en  inconbenienten/  bic  men  tuil  feggen  geboïgttcjijn,  baaaftebefeïjnïbigcHbcnboojr3Jiarbniaeï/  bentoeï* 
boozïjetoprccïjten  ber  teelten :  gemaftt  batccnïter 
ne  geen  meceber  guaet  en  ftan  toerftcn  /  ban  een  anba 

ben  men  toeberom  fockt  te  fïcïïcn  in  fijn  autboriteit/ 
metta  babmMtin^e  en  bcbaffenifle  banbenEanbe/ 

Het  flot. 

ïw$oftpïactfc:  «tfnnaer  bicn  top  baa  bjarengefbn^omljemtebecocïbcn/  niet  ban  fijnen  bicnfïen  (ber  toeï* 
öen/  ombenifïceneniigïjeitbaboo^.fïabttcbcma-  liaaïbabbe  bP  beleen  f  eer  groote  gebaen/  nocïjtan£ 
ren/  foofïonbeon^mcatoe/  om  aïïe  inconbenienten  I  fouoeïjp/cn  bc  fijne/ben  feïben/b$mea  ban  genoeg  ge^ 
tebooHtomen/  bat  tnu  uiten  toegen  namen  aïteoojfa?!  loont  en  baficn  ïjebben/  na  ï)em  aehhenbe  al  batta 
hen  en  genegentbebeii/  om  baa  toe  te  nomen/  ban  j  biel/  fonba  iet  tabmabeïiefïcn  ban  fijnbaltëajcfïcit 
batbjpmetïjetbeïctteuban  ïjet  maliën  eenbaï5abe/ 
oftboojanber  particuïia  mibbeï/  partnen  meer  ber- 
bittert  en  grtergt  fouben  ïjebben/  en  baa  mebe  ooifa- 
ttcgegcbcntotanbcccbjegen  banonrufïe  en  troubïcn/ 
biempnamaeïg  niet  en  fouben  bobben  ïtonnen  ftiïïen 
noeïj  remebiaen  /  fonber  te  nomen  tegen  onfen  ïafï  /  en 
aïïe  bingen  in  befojbje  te  fïeïïen. 

'(Stocïn  ooit  eenfbeeïg  bintt  booj  anttooojbe  op 't 
ïefïe  punrt  ban  ben  booujfcb?ebm  <&agcmcntc  /  ix& 
ïjoubenbe/  bat  ton  fouben geboogt ïjebben/  bat  men 
aï-baa  gebaen  ïjabbe  ïicïjtingen  en  bergabaingen 
ban geïbe en  penningen/  bit  namaeïg  fouben  beheat 
3jjn  totta  foubpen  en  cmrïjout  banBoïn  ban^o^ïo- 
gen.  JBanttnpentoifïen  ban  geen  fuïïie  ïicïjtingc  oft 
bergabaingc  ban  penningen  niet  te  fp?encn/ban  aïïeen^ 
fijn  ban  ben  genen/  bic  men  ban  boo?  onfenomfïcbcs 
öe  /  tot  oojbore  ban  ben  armen  /  en  onberfjout  ba  p^e^ 
bibanten/  ntnaba-banbt  ooft  tot  ben  boubj  ban  ben 
tooo^fs.  herben :  <i5nbe  en  faï  nimmamea  bebonben 
tooibcn/  battaeenigc  coïïatatie  fn  gebaen  tot  onfen 
piojljte  /  oft  bcfïaet  in  ïicïjtingcn  oft  ontïjoubingen  ban 
©oïben  ban  onfent  toegen  gemaeïit/en  ten  refpecte  ban 
bc  toeïne  ton  eenigc  oojfancn  fouben  mogen  geljabt  ïjeb* 

benban  te  'geboogen  bc  boojf?.  bagabainge  ban  gel? öe.  ̂ bientoyoobïj^bbeiicjebjcigcrt  geïjabt/  en  niet 
toiflen  aenbeaben  be  fomme  ban  jtoo°  guïben/  bic  tm$ 

te  ïatcn)  maa  ban  ben  quabcn  eii  inconbenienten  /  bo* 
ben  berïjaeït  /  ai  baa  mebe  anbaen  oo^fafte  tegebcn 
om  ban  geïpen  te  boni. 
5Daer  ter  contraeien  riien  i$  bergetenbe  aïïe  onfe  gcoo* 

te  bienfren  /  tot  onfa  ober  groota  febabe  en  acïjtabeeï 
gebaen/  eenfamcntlpbie  ban  onfe  boojfaten;  jaoofe 
ban  be  gene  bic  gefïoibert  5ijninben  bieiifl  en  booj  be 
bortenbanbcrïtdfalDfter.ïfïSajefïeit.  Cn  boben  bicn 
on^  uit  baïfcbcn/baOerben  en  ongefónbeaben  rebenen/    • 
oo2fahencnboo2-fïcïïm/  en  bn  manieren  banp?occbc* 
ren/  aïïe  Wetten!  Hecbten  en  Cofmimen  conaarie? 
renbe  /  (foo  ïjier  booj  /  en  bp  fenae  anbae  onfe  gefebnf* 
te a  /  i$  bctoefen  getoeefï)  beroobenbe  nirt  aïïeen  ban  ön^  a.  siijkt 
(c  goeben  /  maa  ooft  ban  onfer  eaen  /  en  ban  onfen  ffe  J>y  de  rc* 
ne/  b'toeïïibeibc bingen 5ijn  bic  m\$  tocetbctmnbmnSJ™ on^  eigen  ïeben/  eubataïtemaïe  ten  acfjtabeeïe  en  in  en  decu- 
pjejubitie/  nietaïlcene  banon^/  maer  ooit  ban  fïjne™coire, 

ïionintTÏijftelBajefïeit/  tottcconaaeten/  babintenif^ sefo"dc« 
fen  /  geloften  en  eeben  /  ban  bet  toeïïter  meti  geen  acïjtc  Si 
met  aïïen  i^nemnibc:  b'bjeïïi  5ijn  foo  ougeïjoinbe  o^  Generaei,! 
bieufeenonrccïjtbcerbigefiften/  bat  ïjet  niet  mogeftjft en  Hef°s 
toefen  en  ban/  f]i  en  fttïïen  en  moeten  (t'fïjnenttjbe)dend« 
nocï)  oo^faïtc  ban  beïe  nuacté  en  inconbenienten  boost-  den  Meeit, 

bjengen  /  be  toeïfte  top  <0ob"t  bibbcn  I  bat  fïjn  Maii  fïeit  ̂ 68. bérïièbtmrttenaBobbcïijftcnïicbte  enftïaerïjcit/  mach 
in  rijbt£baï)oeben  en  boojftomen  /  en  in  ber  toaaljnt 

in  gaecbe  penningen  op  bc  Staten  ban^oïïanbt  toer*!  bafïaenbebanbeïinge  enbaben  ban  fijne  goebe  en  ge* 
ben  gepjefenteat  /  booj  bc  goebe  bienftcn  benïlonhig  troubjcbienaaéenonberfaten/  be  toeïfte  aï£  nut'on* 
en  ben  feïbenILanbe/  gebnaeube  bien  troubïcn/  ge* 
ba.cn/  footopal-ommc  babbcn  ta  neber  qcicitbcbe^ 
röaten  beéfèïben'ilanbt^:  bunfttoité/  bat  top  baa 
mebe  genoeg  bctoefen  bebben  /  bat  onfe  mcininge  nirt 
entoaé/  banfuïïie  colïcctatien  en  bagabecingm  ban 
gelbe  te  geboogm.  <©oft  i£  ïjet  onmogeïijft  /  bat  mm 
ïicbtiugebangcïbcfoubc  beletten  in  ïioop-fïeben  /  foo 
3Ünttoerpen  i$/  inbebjeïfte  bona  anba^  niet  omme 
en  gart  ban  op-beuren  ban  geïbe/  tot  berfebeiben  ein* 
ben.  * 

25p'tgene  be^  boo^.i.é/  bopen  top  tocï  ftïacrïnft 
betoefen  te  ïjebben/  bat  onfe  quabe  mongaegeïbeaf* 
fectiecnbcgeanjftïjcit/  om  na  ou^  te  treftnen  beau* 
tïjoriteit  bcé  ïioning^  /  foo  aïïe  onfe  toaften  /  baben  en 
Öanbeïingeïi  foo  bcjrebaaaf  gefeïjeibm/  ja  biacon* 
aarie  getoeefï  51311  /  nirt  en  i$  getoeefï  benoojfpjonft 
nocïjoo^iftcban  emiga  baanbainge/  uita  toclfta 
toii  ooft  geen  boojöccï  en  ftonben  becbopen :  ̂nfgeïijft£ 
battongenioccaflcntïjcübnigegcbcn  tot  eenigeuïcu- 
toigïjeben/  bic  ïjictBoïftmocbtai  berbittacnenbaoe* 
ren.  Mm battet contrarie / bc boozft. ïtarbinaeï ban 
(^janbeïïe/  obeemibt^  bcrongetooonïijfteautlpriteit/ 
bic  ijp  tot  ïjcm  nam/  boben  aïïe  Öaben  /  ja  ooft  boben  iic 
Oegcute  /  en  boo?  be  ïjope  bic  ïjn  babbc  bau  be  feïbe  fijne 

reebte  beïortni  /  berboïgt  en  gefïraft  tooibcn :  <&p  bat 
begantfcbêlBaeït  m^cïjmerïien/  bat  ïjet  gene/  be^ 
tontocïjtocboort-gcfïcït  en  qefcfyietig/  nietenpjoce* 
beert  uita  ingeborenijeit  banfijnba  JBajcfïcit ;  maa 
booj  be  nuabc  baïfrfje  rapporten/  aen-bjengen  cnin- 
gebïngcn  ban  ben  genen  /  bic  tot  norfj  toe  ïjem  be  toaa- 
fyeit  bebben  bctbjaèit  en  beef  toegen. 

Van  dit  Dagement  'vindt  men  'tfommier  in  't  IV Bock. 
pag.  221.  (156.J 

Het  Dagement ,  gegeven  tegen  den  Heere 
Prince  van  Orangien. 

p$iïip£  bu  ba  gratie  <6ob£/  Honing  banïiafïiïïe/  Dage- 
1  ban  3Leon  /  ban  'dragon  /  ban  Babajre  /  (f  c.  3£en  ment  ,tc- eafïen  ban  onfen  ̂ eurtoaerber  oft  Vagant  ban  toa^Sya» 
penen/  ïjia  op  berfoebt/  ̂ aïut:  ©an  toegen  onfen  oranje 
ïiebeu  en  getroutoen  benPiocureur  generacï/  i$  on^ 
batoont getoeefï/  ïjoe  batifeaI©ilTem  bancïl>ajTou/ 
^nnce  ban  €>wnaicn  /  ban  toijïen  booglofïijïier  me> 
morienïteifcrÉaaïebenbijffïen/  onfen %eae  enBa- 
ber  (bien<$obgcnabig5n)  enbanon^  banbentijbeaf 

ban 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
banonfcnacnftomentot  onfcHanDen  ban  ïjntoant^ 
obec/  JkTbDeontfangntbelccttnintgunftnt/  al£ge 
ftoccngetoceft  teïjebbm  boa?  mebc-bjoeDcc  banonfnt 
tnDje/  gcnoemt  en  gcftcït  itact  ban  onfnt  OaDe  ban 
staten  /  en  boent  meec  becfien  ban  beïc  en  fcöoone 
Staten  /  45oubecnementen  en  €>fficint  /  te  toeten/  ban 
öe  <0oubecnnncnten  ban  23oucgongicn  /  ï^olïanbt/ 
Eeeïanöt  enUtcecïjt/  infgcnjft^  banccn23ritbe  02Di? 
nari£  ban  onfen  02binantint  /  bobnt  meec  anbecc  gebo^ 
te  gunftnt  /  Daec  uit  Ij»  moeïjt  tnnftm  ïjet  gcoot  betcou- 
toennieflimatie/  öictouaïtijt  ban  ïjnn  geïjaDt  ïjaD- 
oen/  toaecomïj»  ooft  te  meec  ongrinft£  fouDc  gcljaDt 

ïjebbnt  /  ban  ïjem  te  boegen  anDn-3  oan  enten  getcon- 
toni  ©afTaeï  tocbeljoo2be :  Bocïjtan£  De  felbe  $jittcc 
ttïcinc  acïjtittgc  genomen  fjcbbcnbe  op  fijneete/  en  De 
ceDnt  ban  IjuIDc  nt  gcttoutoigïjcit  /  Die  ï)»  ïjaDDc  geöaen 
aat  <0n£  /  afê  fijnen  «£bn-fjeerc  /  nt  ter  faken  ban 
öec  Ozb?e  /  nt  ban  fijne  boo2f5.  fïaten  m  bienften  /  ïjem 

fouDc  "gcfïeït  ïjebben  'tïfooft  /  2lutïjcuc  /  ©02Dncc/ gunfïigc  en  ontfangec  bahbe  tocDecfpannigen/  ccbeïïnt/ 
geconjureecben  /  op-eoecige/  muit-maftec£  m  bcctoecc- 
önobanDec  gnncinDec  cufïe  en  toeïbaert:  IDantaï* 
footeeftontttaoms  bertreft  uit  onfcHanDcn  ban  ïjer* 
toacct£  ober/  na  onfeïïijften  ban  ̂ paengicn/  ijct  boo2- 
unncnbanljcm/  en  fommige  anöece/  getoceft  toaè/ 
m  ïjanDcn  te  nemen  en  te  ufttcpeent  ïjet  geïjeeïc  bctoiitt 
eneegiment  ban  onfe  bocnXfllanDnt  ban  ïjectoacct£- 
obec:  ̂ >oo  ÏjaDDc  ïjptot  Dien  einDc  Dacc  na  tetocefte 
geïeit  nt  boo2t-geffeït  beïc  ïjcimcltjftc  en  fcïjabelijftc 
wacnjften/  tot  ïjcmfclbcn  foo  be?cc  becgetnt  te  ïjefc 
ben  /  a$  ban  te  nemen  ccfoïutïe  om  De  toapnten  te  acm 

beecDcn  tegen  otté  /  en  otté  te  fluiten  uite  boo?f*5, 3tan- 
ben/  'ttocïftïjphiet  en  fóuDe  gelaten  ïjebben  te  boen/ ban  bp  faute  ban  ben  mibbeï  niet  geftabt  te  fjebbnt. 

^oenDeonDcc  DcïjanDt  aïïe<0ffteien/  neffen^onfc 
goebe  <Bnbctfatm  /  om  ïjacc  af  te  fteecen  ban  De  affectie 
en  tcoutoe  /  bic  fu  aïtijt  gethoont  ïjebben  /  on£  en  onfe 
©oo2/aten/  ja  ooft  (bat  tori  boofec  en  afrjcijfcïtjftet  té) 
onbec  ben  mantel  ni  p2rtert  ban  bec  ilriigien/en  b»  bak 
fcïje  pecfuafïen/  Datonfemeiningetoa£('ttoefitf»noit 
gctoeefïnt  i£)  banbe^nentifitic  ban4>pacngint  inbe 
felbe  onfe  3ianDnt  te  b2ettgen :  ̂oo  bat  D002  fijn  beried 
bingc/  en  Dingriyftcïnuncfïïen/  beïe  ban  De  felbe  onfe 
<£>nDecfaten  ïjaec  fouDen  jebbntgecoect  ni  tegen  on£ 
gaTbeïïcect. 

^onDecIingeooft/  bat  Dcbooif5.^?ince  foube  en*fl 
ïjebbni  beeïeit  /  geco?nimpeect  eit  bectoeiit  cencn  gcoo^ 
ten  bed  ban  ben  CbcIDom  /  fuïïi^  Dat  fn  haDDni  ge 
maeftt  brcbonbm  /  confpicatint  nt  conjucatim  /  nt 
baec  bn  geftooent  /  ban  maïftanbecen  te  bcfch,ubbnt 
nt  fïeeft  te  maften  tegnté  oné  /  nt  onfe  ozDinantie  /  bic 
ban  aften  tnDcn  in  De  felbe  ónfelanDnt  onDcc-lpuDcn 
ntacötec-boïgttoacnt  getoeefl/  toefettDc  De  bngaöc 
cingnttotDintrinDegnnaeïttinrtJneignt  Ijuifnt  /  foo 
toefte  232eDa  /  aï.é  in  Defe  onfe  ̂ >taDt  ban  23?u)Teï. 

3?aDat  ïjnooft  Dacc  naec  De  boojfs.  cebeunt  Ijaböc 
ontfangntinfijn  befchnt  en  faubegacbe/  met  beïo^e 
ban  alle  bpfïant:  35e  toeïïte  ooft  ïjenhabbcn  gcfïeltin 
toapennttegntott^/  inbnfcï)eiDen  piaetfnt  teJDcïDe. 

5^at  ooft  Dcboo2J5.£>jincc  IjaDDe  gecaDnt  ntbnge 
fïaenDni^eeccban232ebecoobe/  ï>ooft  ban  De  ccbcï 
ïcn  boojfs.  om  te  fïecunt  De  fïaDt  ban  ïïümm  tcgnt 
onö  /  bent  ï)ebbntbc  geboogt  ïjet  in-fcl)2tjbnt  ban  Bolft 
entoapntnt/  in  onfeeftabt  ban^nttonpen/  tnttoei 
toeten  en  aenfint  ban  enten  iegeïijften  (coutcarieDc  lüa- 
ceojDonnantieal^  Doen  nieutoriijft  gnnaeftt  ntgepu^ 
bïicéect)  en  ïjtt  fcïjepnt  Dcc  fribec  na  bc  boozfe.  flabt 
ban©ianen/  met  aïDeeïjanDe  munitie  ban<8o2loge: 
BecfiniDc  ooft  Dntfeïben  ban  232eDecooDc  ban  fomnti' 
ge  fïuliftnt  gefcljtttö. 

3^aec  toe  ̂ cbocgt  /  bat  bc  boo2fs.  ̂ 2inee  Ijabbnt  bec 
bobenfommige  ban  onfe  fïcDnt  nt  pïaetfen  ban  gent 
gacnifont  te  ontfangen/ban  onfent  toegnt/nt  onDec  an- 
Decc/  inottfen3tanDeban^celattDt/  aïDaec  Ijn  IjaDDe 

gefonDnt©oïfterp2e^/  om  Dat  innc  te  nemen/  enD.m* Doo?  on^  uit  te  fluiten  /  nt  te  bcicttm  onfe  paffligic  tcc 

én  Dat  De  boo2f^.p?inee/  gefonben  5ijnDe  in  onfe 
boo2f5.  fïaDt  ban  ̂ tttttoéepen  /  om  te  flirten  De  tcoubfnt 
endpcoecigl)eDenDt^©oïït^/  foube  in  Der  feïbec  fïaDt 
uit  fijn  rigntautöoriteit/  m  buiten  fijnen  ïafï  toe-ge^ 
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latntntgeacco2bcntrjebbnt  Dcgcïjccle  oeffc mime  ban  i  c68 
alle  fectcn  /  fonöce  onDnfcljcit  /  nt  Dnt  ̂ eetanfen    } geconfenteect  ïjet  boutont  ban  brielinftnt  ntConfT- 
ftonnt/  Die  ooft  mettee  Daet  31J11  gnnaeftt :  aüaec  uit 
geboïgt  51J11  De  incoubntientnt  en  Dauaicrnt  Die  elft toeet. 

<6eDoogettDe  ooft  Dat  mnt  DeDc  ïieïjtingnt  /  bergaDe 
tuigen  nt  eolleetnt  ban  penningen  /  Die  Dacc  na  fouten 
gc-empïoieect  31)11  tot  betalntge  ban  De  outljouDinge  en fouDpen  Dec  boo2f5.  HieDcu  ban  €>o2Ïognt. 

<DontDe  boent  meec  anbecc  aetrit  /  Die  onfe  boo2ft. P2oeuceucintijDntnttoijlnt  b2ccbec  fa\  becftïacnrnt 
Doen  bluften  is  't  noot ;  alle  gabn  teuDerntDe  tot  fijnen boo2f5.boo2nemcn/  enontDoo2Dint  miDDelnt  tenfuc-- 
pn-enoponfcboo2f5.3lanDnt/  enuaïjnn  tenemniDe 
autïjociteit/  Dicon^  alleen  toe-beïjoo2t/  'ttoriftc  no<= 
toicïrjft  toace  crimen  lxfe  Majeftacis ,  niet  becDweg- 
baecoitDnDiftTmuïatic/  manbccDinteuDefrcafTc/  en 
ernnplacc  Suftitie  /  foo  fj»  feiDc  /  bccfocftntDc  bat  on^ 
fe  beliefte  311  /  ïjem  te  guntint  p2obifle  cciminclle  /  in  ful* 
Itefaftenbintntbe/  tegcnbeboo2f5.^L2inee  ban€»ean^ 
gint  /  met  clanfc  ban  antfjorifatïcn. 

IDaecom  foo  i^  't  /  Dat  ton  Defe  faftnt  obec-rremerftt/ 
ubcbeïen/  nt  contmitteent  bnDefen/  Dat  gijn  ten  bec^ 
foefte  ban  onfnt  boou2f>  ftact  nt  p2oencntc  rrntnuel/ 
bcctljoouDec/  nt  met  aïfuïfte  Ijttïpe  eti  bnfïauDt/  aïö  gijp 
fuïtbmbntbeljoocenbe:  Banrtt  nt  grijpt  bn  Denïjalfe 
Deuboo2f5.p2inreban<Öcangint/  ujcicc  bat  gïjn  Den 
feïben  moe  boo2f5.  onfe HanDen  ban  ïjertoantö  obec 
fult  nonnen  binDnt/  ntDcn  fribcn  bont  nt  geléit  ou^ 
Decbafïeenfeftece  betoaecniffe/  in  Der  gebahftettiflnt 
ban  onfnt  ̂ obc/  in  oitfcc  boo2f5.ftaDt  ban  ̂ niifel/ 
om  te  cctljt  te  fraen  0002  onfnt  feec  ïiebcn  nt  feëc  ge^ 
tcoutoen^ebe  eniliDDecban  onfec  <£>$&/  boo2  om 
4Boubcnteuc  nt  ïtapitein  gntecaeï  ban  onfe  bbo2f5» 

lattbni  ban  ïjectoaect^  obec  /  Den  ï^ectoge  ban  fcJlltia/ Ifêacquté  banCocia/  ̂ e.  baec  toe  bp  on£  fpeeialijft 
gecommittent  /  en  te  ontfangnt  freaffe  en  ro2cectie 
ban  fijne  boo2f5.  feiten/  Deïietett  nt  confpicatien  /  na 
rjelegentïjeit  bec  feïbec/  en  geïnftnacceeeljtenccbcnc/ 
nt  fulften  fafte  faï  bebonDen  tooien  beïjoocenDe. 

<ên  foo  be2ce  gïjn  Den  feïben  niet  nt  ItonDbangen 
noeïjanttafreit/  Dacgtnt  troept  ïjentbn  cDictcru  open^ 
bare  boo2t-roepinge  /  op  De  pene  ban  Den  eeutoigen 
25an/  en  berbnirte  ban  goebe/  te  comparnen  in  pecfoo^ 
ne  binnen  bnebijftienbagnt  nacfl  ftomntDe/  ban  Den 

toelftcn  gijn  ïjem  fult  atTignecnt  /  D'enfre  1  r  Dagen/ 
boo2  Den  eeeften  Dag :  D'anDcc  bijftïjicn  Dagen  boo2  Detl ttoeeDen  Dag  :  en  De  DecDe  bijftïjint  Dagen  boo2  Den 
leflntenpecemptoirenDagban  ceeljtc/  fouDec  attDece 

te  bectoaeljtcn  /  boo?  onfen  boo^3.  cj"2ebc  bniï)ectcrrc 
ban  Kïba/in  onfec  boo2f3.  fraDt  ban  luifel  'oft  in  aïfuli 
ftc  attbere  plaetfe/  aï^  Ijn  até  Dan  m  De  1J002I5.  onfe  31  au 
benbanïjertoantéobcctocfntfal/  om  teauttooenDcu 
op  alfuïftc  einDen  en  eoneïufien  alö  Dcbooifs.  onfe  Pjo- 
euceuc  gntecaeï  tegen  Ïjem  fal  toïïïcn  nemen  en  Iticfeit : 

.llnbts  De boenfj.  feiten  nt  anDece/  Die  Ijn  '  ten  Dage DienniDe/  totfijnntïafïe  faltoifint  p2oponccnt  nt  bn- 
foengen/  cnboo,2t  te  p?oreDecen/  nt  fint  02Dinen-en/ 
foo  beïjocen  fal :  ï>nn  toanfeljoutontDc  /  bat  /  foo  bec* 
ce  Ij»  niet  nt  ftomt  tnt  eecfint/  tto:eDnt  /  noelj  DrcDcit 
en  lèfint  bijftint  banen  /  men  in  fijnbec  abfentie  fal  pzo» 
eeDncn/  griijftin aïfuïfte  faftnt  faï  bcljoocni/  en  ten 

ftibnt  Dage  beljoo2Ïijft  /  ecctifieecniDe  onfe  booL:ft.  j")cbe 
Dntï)ectogeban^Cïba/  't  gene  gij»  groant  fnït  Ijeb 
bnt  /  Den  toeïftnt  ton  bebclnt  /  en  ïniDte?  De  ceDennt 
boo2f5.  fpeeialijft  eoitunittecen  /  Dat  Ijn  pactnnt  /  Die 
geïjboït  /  Doe  en  aDmtnificecc  goet  fto2t  ceeftt  en  ju 

ftitie  /'  foo  in  gelijftefafteu  beïjoo2t.  tin  Dat  nn  /  m  ge 
balie  ban  De  faute  m  continuatie  b:s  booüY  V-ïineen 
ban  Ocaugicu  /  boo2ts-bare  totce  bccftlannge  ban  Den 
boo2f5. 23an  /  en  Deëlaratic  ban  Dn  boo.^.  eonfiö:.i 
tint  en  aiiDecfiitö  /  fooljnnaceefttcn  reDene;  111  fuiür 

faftnt  faï  biiiDciibdioorciiDc.  «Cn  uau  't  felbe  te  Doen/ geben  ton  u  boiie  mar  Ijt  /  autljoyitrit  en  fonoecungf  m 
beï. 

^DinerniÖeenbebelniDeaneoitreCuirnncrci    O, 

finers  nt  ̂ nDnfatnt  Dat  fu  u  't  felbe  DoenDe  /  ermlc 
ïijftbnfranmiobeDinnt  eitu  geben  raet,  ïjulpc  bn 

ftantntgebangmifTe/  ig 't  noot'  ni  fn  Dee  ban  u  ber- foeljt  to02Dnt :  IDant  m$  df00  w 



Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 16 
i  c68  ̂ n  toant:  ör  ö00*t>  INnce  öan  (Drangim  (foo  top 
;  '  bcrfiacn j  hem  heeft  bcrtroïiftcn  en  gr abfeute rit  uit  on feboojfs.  lauden  I  footoiïïrntop  tn  dien  gebaïïe  /  dat 

ïjet  bboifs.  31>agcmcnt  en  <£rpïöict  /  'ttocïft  bp  uge^ öaat  faftoo^dni/  bp  cbirtc  en  openbare  uitrocpingc  /  op 
öc  baiïïicn  ban  onfen  boo:f>  l?obc  /  in  otfc  boo?f5. 
#adtban25?uifcï/  pïaftïichde  op  De  pootten  ban  Den 
feïbntl^obe£opie  ban  defen  tcgnitooojdignt  /  midt£ 
gabcc^ban  utocn  crpïqitc  /  nt  boenbe  de  infïnuatie 
ter  ïcfree  tooonfïebcn  bc$  boo?f"3.  t^incen  batniDran- gint  in  brfe  onfe  3lanbcn/  en  ooft  pïaftftcn  bc  geïijfte 
Copim  op  bc  ïiccft-bcurni/  en  pojtaïni  banbecpjin 
cipacïfïcr  ïicrftctt  aïbacr/  op  dat  ÏJP  bc$  geen  ignorantie 
ntftan  pretenderen :  &n  ban  fuïftec  ftracïjt/  macht/ 
entocerdnt/  aféofthetgedant  toacr  aaiden  perfoon 
ban  den  boojfr.  $?incc  ban  €>rangicn. 

Cnboojfttïfts  Ijebben  tot»  ïjet  bootfeibc^agement 
eucrpïoictgcaütïjorifectt/  en  atmjonferen  bp  drfe  te 

ïjcitnictfoofccrgcfochtcnhcbbc/  aïg  mn  te  cmpïoie*  Ir(jg 

renindmdicnft  banboogïoflijUer  mcmo'rien  dniiiei?  7  ' f  er  /  en  daer  naer  ban  den  lioning  /  mijn  jffèeefïerus : 
&oo  hadtc  iïi  brrftoopt  dat  fijne  JBajcftcit  /  die  ift  ïjad^ 
begetoanfehout  (foo  iïi  ooïigcoacn  ïjabbc/  deïferto> 
ginne  ban  $arme  /  atë  boni  Hegente)  dat  iïi  in  defen 
mijnen  45weffeïjap  ban  jftaftbu  toa£  genomen  /  om  fa 
ftn^  mijne  nooteïijfte  faftnt/  regard  nemende  oomijn 
getcoutoighcit  nt  begeerte  /  niet  onber-geïaten  en  foude 
hebben/  banmpfoabcïegimfïcntcbetonfnt/  afêban 
mp  te  gebieden/  toacr  in  ift  hem  bimfz  fonde  hebbnt 
mogen  doen  ('ttocïïiiftaïtijtïjabbcbp  trapten  boojfr. 23ucben  ban  adbertentien  gepjefnttcert)  oft  tmmet$ 
tcnminfïen/  dat  ift  banu  fonde  hebben  berfracn/  dat 
de  meininge  en  intentie  ban  fijn  booïfcide  j^ajefteit 
toacegetoecfï/  dat  iïi  mijne  faften  aftjier  fonde  berïa^ 
ten/  en terflont aïdaer  bieder  fteeren/  geïijft  gïjn  aïïe 
de  andere  peeren/  Staten  en  Steden  fijnder  jfctfe 
(tcit ri  intentie  rtMöhprf  rrrf  hrht   <£*n  f-n'Vmïïrn  ik  atöt# rrentooojbige.  <6n  bjant  andere  51311  geeommitteert  om  fïeit£  intentie  geadbateert  tybt.  <£n  tafoijïcn  iïi  aïtijt 

te  pjoccbcccn  tot  der  optcucninge  der  goeden  /  bt$  boo^ '  batoachtenbe  ben  getoceft  /  met  grooter  gaicgentïjcit/ 
feiden  ban  ̂ rangien/  foo  en  fttït  gïjp  u  be£  niet  moeien. 

dBcgcbcn  inonfer  boojf5.ftadtban23nüfcï/  den  19 
dag  ban  ̂ anuario/  in  H^m  on£ peeren/  dtiifcnt 
bijf  ïjonbert  /  fcbcncntfeftïg  /  ban  onfe  apen  /  te  toc^ 
ten  /  ban  ̂ paengint  /  $>icüim  /  $c.  ïjet  berthienfrx  /  en 
batiBaprfé/  f  e.  ïjetbijfrïjintfte. 

^ndcr  fïont  gefefjiebni  aïdu^ :  2Bn  den  ïtoniug.  €n 

geteRnit  /  Jt>e£dag.u  vGn  befegeït  met  roobcn  llDaffe  op cnïieïen  fïeerte. 

Copie  van  den  Exploióte  des  Deurwaerders 
en  Executeurs. 

U0t  ïiracïjte  ban  de  opertc  ̂ icben  ban  ̂ age^ 
meute/  perfoneï/  daer  af  de  Copie  ban  bioojde 

te  uioojde  boben  gefcïjKben  i$  j  ïjtb  ift  jp?ancoi^  de 
ïtnibber  /  ̂atruiaader  o?dinan?  ban  den  fecreten 
engrootenöade/  op  uedenden  *$  Sjanuarii/  1567/ 
ten  betfoefte  en  tct  infïantien  ban  mnnen  i^eere  den 
ï5art/  en  procureur  gencraeï  ban  fïjnder  B)ajefïeit/ 
impetrant  ban  dien/  mp  gebonden  opdcbaiïïien  ban 
dm  ifobe  binnen  3?nifèï  /  ten  eïf  uuren  boo?  middag/ 
aïtuaer  iïi  /  eerfï  ïjebbende  doen  bïafen  de  €rompetten/ 
tyhbc  metïuider  fïemmen  en  openbare  uitroepingc  ge^ 
ïefen  de  boojft.  openc  23?icbni.  €n  vit  ïiracïjt  ban  dien/ 
ban  uiegen  fijnder  B^ajcfleit  /  gedaegt  nt  geroepen 
HDiïïein  ban  Baffoix/  l^inec  ban  <£rangien  /  te  ïiontnt 
en  eompaternt  in  perfoone  binnen  dune  bijftïjini  dagen. 

5^aer  af  d'cerfïe  jijtt  fuïïen  den  9  Jpebtttarü;  de  ttoee^ 
de  15- dagen  den  a^da  feïber  B5aent;  ntde  derde  en 
ïefïe  1 5  dagen  /  paemptoire  ban  rechte  /  fonder  andere 
tcberbiacïjtenopden  11  dagbanMcertc  daer  na  bok 
gende:  €ndatboo:denï)oogen  nt  mognidenï|ertog 
ban  Wba.  /  Mattiriié  ban  Coria  /  fa.  Kidber  ban  ber 

be  bebefen  ban  fijttbcr  boojfs.  ia5ajefïeit  /  bnt  iïi  ge^ 
maerfeïjout  gebiojben/  batmntöemfieeft  berbojdert 
ban  tegen  mp  te  mocedernt  /  bn  anitafïinge  ban  ïrtijne 
ïfectïtjlihedni  /  tolden  ntdBoednt/  nt  dat  noeïj  te* 
geri^/  bp  uitroepinge  onder  bniname  batibrit^?o- 
atrna,  tömeraeï  /  biefenbe  boï  ban  baïfefte  en  onber^ bjageiijïie  eaïomnien.  €11  baer  naer  noeïj  bn  app:c- 
ïjênfieuanmijnni^one/  bint  iïi  gelaten  ïjabbe  te  3£o= 
bnt/  èmnamaeï^te  beter  binifï  te  mogen  boen/  ben 
ïioniiig/  ntbenltanbe:  JDaeraf  iït  feerbenbertoot^ 
bert  getoeefï/  en  tytft  mu  toeï  toeemt  geboeïjt/  bat 
mntmfuÏRer  boegen  ïjeeft  gepjoeebrert  tegen  een  ban 
mijnderrjuaïiteit/  bergetenbefoo  ïjaefi  be  grootefon- 
derïingedienfïen/  foo  tod  bn  mijne  ©oojfaten/  aï^bp 

mpgedaen/  enin'tbpfonderooïigeduerntde  defeïef!'e troubïen.  Mibt$  ben  bjeïïien  /  en  biant  iïi  redenen  en 
goede  gntoegfamejufïifieaticnöebbe/  om  te  ftmderen 
entebebiijfntmijnonfcïjuït/  enöct  ongeïijft  dat  men 
mp  /  defnt  aengaende  /  doende  i$/  de  tueïïie  iïi  berïjotide 
tot  fijnen  tijde  nt  pïaetfe.  ̂ 00  tybbc  ift  tegnttoooideïijft 
bjeïuiiïïen  in  öaeften  anttuoozden  dnt  boo?f5.1^ocu> 
reur<6encraeï/  mboo?  d^erpiratie  banden  gep?ecipi^ teerden  termijne/  mpgepjeftgeert/  öem  berftïarenen 
beuiijfende  nuïïiteit/  en  andere  rebennt  bic  ift  ïjebbe 
tegen  fijn  <Dagement  #p  bat  men  niet  en  benfte  bat 
ift  mp  feïjuïdig  ftenne/  of  bat  iïi  niet  en  metste  mijn 
rectjttebrcboïgen/  foo  ift  feïbe  met  rebnte  faï  binben 
gefonbent.  JBaeraf  ift  ooftanitt  (miju^cere)  be  in= 
finuatieijebbettiiïïnt  boen/  uijier  mebe  óberfenbcnbe 
ïjetbobbeïbanbnt^iebe/  bimiïi  ben  boojfrpjocu* 
rntr  tjeb  gefeïueben/  op  bat  bp  ignorantie  tegen  mp/ 
ofte  ïjet  mijne  /  niet  bo?ber  nt  too?be  geattnnptent  ofl 
gepjocebcert  /  ban  men  namaeï^  met  reeïjte  en  faï  fton^ 
nen  fufïinecen  /  totbentueïïieniftnocï)  entgfjopemijn 

émi  a3ouberneurcnïtapitemgnteraeï  boo?fijnber  berïjaeï  te  hebben.  <Qn  biant  befe  netgnt^  anberd  toe 
booè-  m^ajcfïnt  /  tn  be  feïbe  fijnber  ̂ eberïanbm/  btn.  j  ni  oimt  /  f00  m  iit  <&&  /  oat  §n  u  (myn  mtm)  in  Qe, 
ttenbefa-boo:f5Ttabtban^uifri/ofm  aïfuïïienanbeH  fontoeit  berïecue/  bat  tt  faïig  i^;  <&t  mu/  bat  mijn rnt  pïaetfe/  aï^be  feïbe  ̂ eae&ertoge  ban  toefen  faï: 
(0p  be  pene  ban  ben  eeutoigen  23an  /  ni  babcurte  ban 
bnt  goeben  beé  feïf^  piince  ban  cOrangint.  Om  te  ant> 
tooo:bcn  op  fitïftc  eiudni  en  concïufini  /  aï^  beboo:f3. 
^jocttrcurgnterael impetrant/  tegen^ïjem  faï  toiïïeu 
nemnten  ïüefnt.  <£n  boo:t^  meer/  aï^  b?ceber  inbc 
boo2f5.  opene  23:ieben  té  berïjaeït. 

(éedani  onder'  mijn  ïjandt-tcftni  /  ten  dage  /  maettbe en  jare  boo:fs. 
<0ndn-  fïónt  gefehicben  aïduó :  <6ecoïïationcert  en 

bebonden  acco^ermde  /  bp  mp  eu  geteftent/ 
Knibber. 

Volgt  hier  d,u4?it<v:oort  des  Pr  heen  van  Oranje  op  de  brie- 
ven van  Dagementen  van  den  Procureur  Generael ,  vjelk 

Anttsoort  vjy  hier  achter  lat  ca  j  de-wij  Pt  gevonden  wort 
in  P.  Bors  IV Boek.  pag.  212.  ( 1 5  7. ) 

Antwoordt  des  Princen  van  Oranje ,  aen  den 
Hertog  van  Alva  ,  op  fijn  Dagement. 

M  f  n  ï^eerc  nadint  mijn  handeïingnt  en  actiën  fton< 
m  tien  genoeg  betuigen/  dat  ift/  federt  mijn  jemft^ 

Pjinceccnémag  nader  toacrïtcit  bctfïant  de  oprect> 
tigheit  ban  mijne  handeïingnt  en  actiën. 

Mit^iïïntbojg  defen  derden  Mattii/  i?68.  <®n- 
der  fïont  gefcörebnt :  H  .JlBede-b^oeder  (6ttiïïiattme  de 

.töatTott. <en  op  dnt  rttgge :  Mm  mijnen  $>eere  /  mijn  ̂ eae 
dnt  hertog  ban  Mbcn. 
Extract  uit  desKonings  brieven  aen  de  Gouvernante 

t  5  65  gefonden ,  met  de  lefte  Refolutie ,  rakende  liet 

ftuk  der  Religiën.  Dit  vintmen  by  Bor  in  't  J Boek. 

pag.  32.  (12.) 
Brief  der  Gouvernante  met  het  voorfz.  Extract  omge- 

fonden.  Dejè  vint  men  in  P.  Bors  1  Boek.  pag.  31.(23.) 

Requeft  der  Edelen.  Siet  Bor  in't  11  Boek. pag.  58.  (41. ) 

Dan  volgt  het  Apoftil  der  Regente ,  't^pelkwel  by  Bor  in  fijn 
11  Boek  pag.  59.  (42.)  gevonden  vjort ,  maer  niet  foo 
volkomen ,  als  het  hier  by  den  Prins  van  Oranje  tuiert 

uitgegeven ,  weshalven  wy  'tjèlve  hier  ter  neder  (lellen. 

Apoftil  der  Regente  op  het  Requeft  der  Edelen, 
H^crbooghcitberfïacnbcbbntöe/  toat  bnfochten 

begeert  tooit  bp  ïjet  gnte  dat  in  defec  ïïequefle  fïaet 

be. 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

'7 

ij6S.  begrepen/  ïjeeftboojïjaa genomen/  fijiirr  n^afcfïcit ;  foo  groaten  crpairimr  tan  utoer  gctrontoighrit  /  en  iwfA 
full^t'ontbicbeii/  te  hennen  te  geurn/  cutcrep:cfcn    ban  uUicn  bicnfren  :  baerom  mengt  mi  taprfnft  fulli    ' teren  /  en  bn  Der  feïhen  aïïc  tjarc  beboo:  te  bocne  /  liefe  arïjtcrbnitini  laten  tapten    en  n  ruften  op  be  2s3eien 
fal  hunnen  gebenuen  cciugtni^  te  mogen  bieneu  /  om  bie  ik  /  bien  aengaenbe  /  u  catijbrn  l)cb  gcfrineucn   cii 
fönïioningïijiielDajcfteit  te  betoegen  en  te  treüUcn/  outttoerurn  :  eü  niet  letten  op  het  gme'bat  eenige,  bie om  te  accoibaen  't  gene  bat  Ie  lleinonfrranten  becfoe* ,  mogrujU  bnanben  5x311  ban  mijnen  bienfte  en  «toen  tud aenbcsnn:  leMHc  ooit  niet  anberg  en  brïjooren  te  baren/ u  mogen  te  beiftaen  gebcn.  »Lsn  aengaenbe  ben betïjopen/  bantoatfijnrracngcboren  en  oubcgocba    oo:ïof  bien  ahn  begeert  om  u  (laten  te  bataten,  mina 
riaenïjeit  tod  betaemt  en  geujufomiig  tój  h^bbenbeïeet  bat  ufahen  particulier  $ri  iufuUirn  ftaet  atfgfo 
ooit  ïfaer  ïjoogbeit  afreetg/  eer  be  booifeibc  örinons ;  fegt:  JDarc  toefenbe  lefalmx  ban  bienïauöe  /  in  bet 
frcantnite^obeeoniparcerbni/btiviiTifleiitieenaöbijre  boegen/  foofhsun gelegen /  en  Uau  m  niet  gelaten  u 
ban  be  o3ouberncuré  ban  baipzobincien  ban  ben  Uau- !  te  feggen  /  bat  het  geen  reben  en  toare  /  bat  fui'ue  pee be/  betftbbaé  ban  ba€>:bcn/  en  lic  ban  bentfabe/ :  foonen  afó  gfyi  513 1;  /  mbeiitoeïlieniumn  bctioutoc  en 
neffengïjaa  toefenbe/  onïcbig  getoeefï  mgebadjt  om  |  geruft  fïeïïe7  bie  nalaten/  bnfonba  nabien  ïufoobe: 

te  maften  eenige  inoberatie  ber  piarraten/  op  't  feit  j  re  ban  baa  ben  /  maatoaaèabehooihjft/  lat  bege betïïrfigien/  óm  beteïbcn)Hrettoningïnue.n)ajeflett|ncbieinï)arehiufeutoarcn/  toe  hepen  totbefru  noot/ 
terepjefenterenaiobatefeinben.  IDeluemobcratiefpj  enïjrn  empïoicerbcn  iu'tgnie  bacr  fp  toe  berbonben 
berboopt  bat  fultx  bcboubcn  faïtoabrn/  bat  ïjemri^  3ijn :  gdiju gijn tegnitoooibcïijh  gebacn hebt/  gacubc 
ftainhbaamrbe  rebehjiiatorjé  lal  moeten  gaioegen!  t"&ntfoapcn/  baerilt  groot  rontentement  af  gehabt 
ïaten.  dt  obermité  b'autïjoritcit  banhaer^oogheit/  hebbe/  enbnitoeïberfr'ftert/  bat  gbnaïbaer  boen  fuït/ gaïjft  nïé  be  ilenionfïranten  feïbc  tod  maften  enbe-  aï  het  gaie  bat  meefr  fal  toefen  bemiacmbooj  inijnni 
gnjpai  nonnen  /  haer  niet  foo  tont  en  fïreftt  /  aï£  om  te  I  birnft/en  boo:  Ie  rufïe  en  berfeftertbeit  ban  fuïfta  fïabt' 
mogen  boen  fdjojffen  en  ophouben  be^nnuifltie  met  enbanbenltanben/en  omtcbcrflciiopbeongeregrit 
ben  paceatcn/  geïijft  fu  begeeren :  ooft  bat  bet  niet  goet  ïjeben  lic  aïbaa  51311  fiiïïen  /  geïijft  ik  11  lat  betroiitoe/ 

cntoaer/'tltanbfonberojDiiiantieoftgebobt  aengaen^  en  tod  erptffFeïijuubeïaftc:  en  toeet  toel/  bat  gbnn De  Ie  Seïtgie/  te  ïaten  /  foo  bahoopt  ïjaa  ï^oogbeit/  bat  niet  anber?  tfyoöuen  en  fult  ban  gb»  u  aïïe  11  leben  ïahit 
beftanonfrrantcn  fuïïentcb:eben5bn/  aÏ£  bat  futot  getoontï)ebt  <l5u  op  bat  gbn  mengt  fïen  boe  toueïuuiit 
funienfrjncaïdbobm/aenfïin^ajefleitfnibe/^^^  en  toiï  iïf  niet  ïaten  u  te  feggen,/  bat ïc  men  na  be  anttoooibe  bertoae!)tenbe  ï^  /  befojgc  /  lat  men  hier  beïe  tjeeft  gefpjolten  /  ban  lat  u  l\:oeber  hem 

foo  tocïbec3ïng"ifïteürni  (toacrocr  tot  nu  toe  getoeeft  ïjeeftgebonbeninbefaltnibieaïbaeroingam/eiitoaut 
51311)  a$  be  (ömcier^/  refpectibcïijït/  biferetehjh/  en  Ui  niet  en  han  gelaten  ban  be?  feer  tegeboefen/  foobe- 
bp manieren/  in  ïjaa*  offieien  boo#baten  enpjocebe*  ïafïihu/  bat  gfju  befïet  toat  remebic  baerinncfonbe 
ten/  fiüiig  bat  niemaut  gem  reben  Rebben  en  fal  om  mogen  genomen  tooibcn  /  omnietbooibategane/en 
baet  ober  te  ïiïagen.  25etroutoenbe  ooa  haer  ̂ ooghcit/ 
ben  boo:feibe  nemonfftante  /  batfc  hen  bier  boegen  Jeb^ 
benenbjagenfnïïen/  battct  ban  gcenen  noobc  toefen 
en  faï/  anbcrfïnjS  baa*  inne  te  ïeben  oft  te  ïjanbeïen. 
«Öinbeïijh  bat  ïjet  toef  te  baftopni  50/  mit|begoebe 
Ijuïpc  /  ai  ï)et  beboo:  bat  ïjaer  èoogïjeiit  bn  fijnre  fDaje; 
fïrit  boen  faï/  bat  befdbc  faï  te  bjeben  toef  ai  ban  ber 
pïaetfenbanba3inqiufitie/  baet  lic  i$f  ooït  te  ont^ 
fïaen  /  na  bien  bat  men  heeft  nonnen  baer  bnmaftat/ 
bat  aïreetö  bahïaert  i£  op  be  ïïeguefïc  let  ï^óoftfïeben 
ban23?abant/  batbe  feïffïe  baa  mebe  niet  en  ftilïni 
bef  toaat  tocrbni.Cn  fal  Ijaer  ï^oogheit  foo  beeï  te  fte 

tdijnaen  bznïnna  biefahc  biifïinre.ïTiajefleitbaboj' 
baen  /  ten  futtten  fijne  nt  effeete  /  afê  boben  /  lat  511 
ïjoutboo?certein/  bat  ber  i^nuonflranten  baftebooi^ 
nemat  en  meimlige  tè  I  ban  niet  nicuo  op  te  bmigni  in 
ba  oube  ticïigie  riicin  Ie  Hanben  ban  hatoaats  oba 
gdjouben  en  geobfabeat  too:t/  maa  befeïbe  te  ber^ 
anttoao:ben  en  te  obfabaen  /  foo  bejre  afê  0;  imma 
honncn  oft  mogen.  <6ebaen  tni  haer  ̂ oogïjeit  /  tot 
25mfTeï/  op  ben  6  bag  ban  %^W  1565  boo?  paeflefjen. 

Brieven  van  verfekertheic  den  verplichten  Edelen  gege- 

ven. Vefe  vlnt  me7i  in  P.  Bors  11  Boek.  pag.  96.  ( (t~J.) 

Brieven  daer  tegen  by  de  gecon federeerde  Edelen  der 

Regen  te  gegeven.  SietF.Bors  llB0ek.pag.9j.  (6S.J 

Brieven  daer  op  by  de  Regente  aen  de  Raden  en  fteden 
gefonden.  Siet  P .Bors  11  Boek.  pag.  97.  (69.) 

Brief  des  Konings  met  fijn  eigen  handt  aen 

den  Prins  van  Oranje  gefchreven ,  over- 

gefet  uit  het  Spaenfch. 

UH3enbn'ef  ban  ben  rrbij.jtJei/  ötbiftinet  goebc genegentheit  ontfangm  en  baa  na  ben  genen/bint 
ghn  rnn  i)cbt  gcfehKbni  bai  riiij.3uniitó/en  hoetod  lat 

ghnfuïtaïrcbe  mogat  baftani  hcbbni  bocn'tgaie  ilt 
Bebbegefehjebeuaentmjnfufïae/  be  hïcinerebenebie 

af)nhcbtomtepeifai'tgnic  gïjn  inp  ft\yii)ft  in  men 
bzicf  ban  ben  ̂ 7  jTUci  /  maa  ea  \]cc\  bien  eontrarie :  en 
boojtoaa/  ïjet  tó  feïiec  /  bat  gïjn  u  fea  foubrt  bebiicgai/ 
achtabnihen  nemenbe/  bat  ik  uniet  botttoindijn  en 
fonbc  betroutocn :  <£n  aï  fyallc  icmant  ueffniö  1111.1  con 
tratie  officie  toilTcn  boen/  foo  ai  ben ift foo liditbea 
bignirt/  bat  iïifulï^foubegcïooft  ïjebbeu/  ïjebbenbe 

'tfeïbefliït.  <&i\  bunhtubat  het  nut  311/  ïjeni  eenige 
bagen  banu  te  boen/  borthrt- 

«iten  25offcïje  ban  ̂ >egobia/  ben  ecrftcn'Kugufïf 1 566.  <6rtchent  JDÏjiïippe, 
Cn  op  ben  ruggc  /  3len  bat  Pjincc  ban  (Orangien. 

Daer  op  volgen  de  Brieven  vanFrancifco  d'Alava  des 
Konings  Ambaffadeur  inVrankrijk  aen  de  Regente 
gefonden  ,  die  by  Bor  zijn  te  Ie  jen  i?i  fijn  11  Boek.  pag. 109.  (77.) 

Brief  des  Princcn  van  Oranje  aen  de  Regente ,  van  dato 

den  24.  Januarii  15Ó5.  Sict  Bor  in  't  1  Bock.  pag.  3  3 . 

Antvvoort  der  Regente.  Siet  het 1  Boek.  pag.  34.  (24..) 

Eindelijk  volgen  eemge  Extracten  uit  fommige  Plakkaten  > 

op  het  ft  uk  der  Rcl.'gie  gemaekt ,  verlatende  de  hardtfte 

en  aenftioteltjkfle  punten  die  men  vinden  kan  in  't  Plak- 
kaetboek  van  Vlaenderen ,  ook  by  Bor  in  't  1  Boek.  pag.  7. 
13.  (5.10.)  é«< 

Tot  het  IV  Boek. 
(162.) 

pag.  aai.  (157.)  224..  (158.)  228. 

Op  defe  plactftn  vindt  men  fhidagnig  of  Befchuldigingcn 
en  VeranL-vjoording  des  Graven  van  Hoogftraten ,  niet 

dan  fomimer lijk  enfluksgevjijs :  't  vjelk  ons  beweegt ,  eer  ft 

dïlndaging ,  en  dter  va  't  geen  de  gemelde  Graef  daer  te- 
gens  tot  fijner  verdediging ,  in  de  Franjche  Tale ,  in  de 
maendtvau  Maydcsjaers  1 568.  heeft  uit  gegeven ,  hier 

van  ivoordt  tot  ivoordt  ter  neder  te  ftcllen ,  en  de  Neder- 

duitfche  vertaling  >  te  n  dien  ft  der  genen ,  die  der  Franjche 

fprake  onkundig  zijn ,  daer  by  te  voegen.  De  Brief  van 

lndagin;i ,  begrijpende  de  Befchuldigingcn ,  luidde  gelijk 

volgt. 

Copie  des  lettres  pat  ent  es  d'adjournement  perfonnel  impc- 
trees  par  Ie  Procureur  General  du  Conjeil  de  mme ,   f««J 
Maiflre  Vean  du  Kois ,  comre  Antoine  de  Lalamg  ftdjow- 1     ww     n  nemen  r Comte  de  Hocjtrate.  perfenifd 

PHilippcs ;  par  la  Grace  de  Dieu ,  Rov  de Grille ,  ££** 
dcLcon,d'Arragon  ,dcNTavarre,  de  Naples,  de  rom,-  lic 

Secile,  &c  Au  premier  Nollrc  1  IuifOcT,OU  Scr-  J-abin
g 

'Arm^.  fnrrrrcnuis:  Salut.   De  la  part  de  Nó-  ~°mn!-..f 

(C)  tre 
gentd'Armcs,  furecrequis, 

Hocflntet 



' 
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18  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
treamé  Öcfeal  Confeiller  6c  Procureur  General,  Nous  J  Pourceeftil.  Que  nous  ;  ces  chofescotulderés:  Vous  I<68- 
a  efté  remonftré.  Que:  non  obftant  les  grands  honneurs, !  mandons,  &  commettons,  par  ces  Prelentes :  Que :  ala 
que  MeflïreAntoine  de  Lalaing,  Comte  de  Hocftrate;  i  Requefte  de  Noftre  dit  Confeiler  &  Procureur  Gcne- 
auroit  reeeu  de  Nous;  dez  fa  premiere  jeuneffe ;  en  plu-  !  ral,  expofant ;  &  avec  telle  aide,  Öc  affiftence ,  que  trou- 
fieurs  manieres  6c  endroitö :  comme ;  Chevalier de  no-  j  verés convenable :  prenés  &  apprehendés  au  corps ,  le- 
ftreCWr?;  &  d'une  Compagnie  de  nozOrdonnances:  ditComtede  Hocftrate;  quclque  part  que  trouver  Ie 

outre  plulteurs  notables  &  belles  Ambaffades;  ou  il  |  pourrés,  en  Noi'dits  Païs  de  pardeca.  Et  Ie  menés  6c conduifés,  foubs  bonne6cfcure  Garde ;  es  Prifons  de 
Noftre  Cour ,  en  noftre  Ville  de  Bruxelles :  pour  eftre  a 
droit ;  par  devanc  Noftre  Tres  cher  6cTf  es  feal  Coufin , 
Chevalier  de  Noftre  Ordre,  Gouverneur  &  Capitaine 
General  pour  Nous,  de  Nofdits  Pais  de  pardeca ,  Ie  Duc 

avoiteftéemploié  vcrsl'Empereur,  6c  ailleurs :  parou , 
ilfe  pouvoit  bien  appercevoir,  de  l'afTection  que  lui 
monftrions ;  &  que  Noftre  intention  eftoit ,  de  1'ad- 
vancerfuccellivement,  a  autres  Charges  plusgrandes. 

n  Toutesfois ;  oubliant  Ie  tout :  &  desvoiant  de  la  tracé 

»  de  fes  Predeceffeurs ;  qui  fe  font  tousjours  portéz  a  Ten-  >  d'Alve ,  Marquis  de  Coria,  6cc.  a  ce  par  Nous,  fpeciale n  droit  de  leurs  Princes  naturels ,  comme  bons  &  loiaux   ment  Commis :  6c  recevoir  Punition ,  &  Corre&ion , 

■»  Vaffaux:  s'eft  du  tout  adheré,  &  fecondé,  au  Prince  defdits  Cas,  Crimes,  6c  Confpirations :  felon  1'exigen- 

3 

8. 

wd'Oranges  j  enfesdefleins  ambitieus,  aidant  a  promo 
3>  voiriarebellion;  qui  s'eft  veuëdepuis  deux  ansen^a, 
53  en  Nos  Païs  de  Pardeca.  Et  premierement :  a  tenu  en 
7?  fön  Chafteau  de  Hocftrate ,  plutieurs  fufpe&es  Com- 

3?  munications ,  6c  praótiques ;  avec  ledit  Prince  d'Öran- 
T3  ges,  6c  autres  fes  complices .  Dont;  tous  noz  bons  fujetz, 
3>fe  font  fort  fcandalizéz ;  5c  les  mauvais  ont  dreffé  les 

3j  oreilles ,  6c  prins  occafion,  de  penfer  aNouvellitéz.  La- 
pjquelle,  leur  a'efté  encores  donnée  plus  grande;  paria 
>3  Prefentation  incontinent  enfuivie,  d'une  Requefte  de 
3)  quelques  conjuréz  en  grand  nombre;  &  avec  1'infolence 
35  &  arrogance ,  que  tout  Ie  monde  a  peu  veoir.  Qui,  non 

jjfeulement  n'ontefté  admoneftóz  du  dit  de  Hocftrate; 
33  comme  il  devoit  bien  avoir  fait,  fachant que c'eftoit 
3?  contre  Noftre  intention:  mais  au  contraire  ;  en  uuroient 
^eftéconfirméz.,advouéz,  6c  accompagnés  en  Banque: 

3)  Public:  ou  il  s'eft  ouvertement  declaré,  par  toutes  fes 
«aclions,  eftre  des  leurs.  Ce  que,  bien  tot  apres  il  auroit 
?,  monftré  plus ,  par  effect  Leur  donnant  Conieil,  6c  per- 
3)  fuadant  ;  de  preienter  iterative  Requefte :  a  fin  que , 
?>  toutes  les  farces  extraordinaires;  feul  remede  pour  con- 
3,  tenirlesPaïsentranquillitéjfuffent  caffées.  par  ou,  ils 
3,  pcuffentpluslibrement,  mettre  leur  emprinfes  en  exe- 

„  cution.  Et  eftant  depuis ,  en  Noftre  Ville  d'Anvers , 
5,  avec  ledit  Prince  d'Qranges;ou  Ion  fe  confioit  qu'ils  euf- 
33  fent  contenu  Ie  peuple  en  Noftre  obeiffance ,  6c  Devo- 
3,  tion,  y  auroit  fouffert  une  infinitédes  chofes  abomina- 

„  bles,  6c  enormes.  Et  entre  autres ;  qu'on  enrollaft  pu- 
3,  bliquement ,  6c  a  fon  fceu 3  Gens  de  guer re,  pour  Ie  Sei- 
33  gneur  de  Brederode;  contre  Nous.  Et  que ;  Ion  les  em- 

33  barquaft ,  avec  toute  forte  d'armes;  vers  la  Ville  de  Via- 
„  ne,  en  noftre  Païs  6c  Comté  de  Hollande.  Outre  la  fa- 

,jveur,  qu'il  auroit  ordinairemerit  monftré;  aceux  de  la 
33  Commune,  s'eftans  mis  pour  la  protection  defdits  Con- 
3,  juréz.  Et  uiurpant  fur  Noftre  auetorité.  Et  celle;  de  No- 
,,  ftre  Tres  chere  &c  Tres  aimée  Sceur,  la  Ducheffe  de  Par- 
„me,  Plaifance,  6cc  lors  Rcgente  6c  Gouvernante  de 

I2.6.„  Nofdits  Païs  de  pardeca.  Vers  laquelle ,  il  Ie  feroit  tous- 

„  jours  porteincivilement;  6c  avec  peu  de  refpect.  S'eft 
„  advance ;  de  faire  publier  un  Edict  en  Noftre  Ville  de 

„  Malines.  De  fon  auclorite  privée  ;  fans  charge  ,•  6c  con- 
„trel'intention  de  Noftre  dite  Sceur.  Parou,  unepartie 
„  de  la  Commune,  s'eft  desbordée  tant  plus,  6c  a  prins 
„plus  grande  licence  3  de  faire  ce,  que  bon  lui  fembloit. 

„Incitantledit  Comte,  Ie  Magiftrat  d'icelle,  a  delobeü- 
„fance:  6c  nomméement,  ceuxde  Noftre  ville  deLï> 

„  re,  a  non  recevoir  Garnifon,de  par  Nous,-  leur  efcrivant 
,;  Lettres , &c  envoiant  Gentils  hommes ,  expres  a  ceft  ef- 
„  fedt.  Et  en  fin;  traitant  en  N  oftre  Ville  de  Teremonde  ,• 
„  avec  ledit  Prince  d'Oranges,  6c  autres  fes  Complices;  de 
3, prendrclesArmes:  pour  nous  exclure;  ou  celui,  que 
„Nous  en  voierions  de  Noftre  part ,  en  Nofdits  Païs  de 

„pardeqa.  Ce  que;  ia  paffe  long  tem ps,  ilsauroientcon- 

„  clu  par  enfemble.  ne  s'cftant  1'execution  enfuivie,  ft  non 
,,  a  faute  de  moien .  Jgxt  font  toutes  chofe ,  avec  beaucop 

,.  d'autres,  qui  fe  dcclareront,  &c  verifieront,  alencontre  du 
„  dit  Comtc  de  Hocftrate  >  en  temps  6c  lieu  j  de  Vaffal 
„defobeifftnt,  Sz  rebelle:  &c  pour  lcfquelles;  il  feroit 
„  tombe  en  crimes  de  Lefe  Majefté ;  &c  merite  chaftoy ,  a 

„1'excmple  d'autres:  fi  comme  il  dit.  Requerant:  que 
„  Noftre  plaifir  fok;  de  lui  accorder  Provilion  Crimi 
„  nelle  convenable,  alencontre  dudit  Comte  de  Hocftra- 

te: avec  claufc  d'Audorifation 

io. 

ii. 
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33' 

ce  d'iceux ;  £>c  comme ,  en  railbn  6c  equité,  en  tel  cas  fe 
trouvera  convenir.  Et  fiprendre  neapprehender  nele 
pouvés :  PAdjournés ,  &c  Appellés;  par  Edit,  6c  Cry  Pu-  « 
blic:  Sur  peine  de  Ban  perpetuel,  6c  Confifcation  de  « 
Biens:  Acomparoirenperiönne,  dans  trois  Quinzei- c' 
nes,  prochainement  venans.    Dont  la  premiere  Quin-C' 
zeineluiafligneréz,  pour  Ie  Premier  jour,  autre  Qiiin- «£ 
zaine  pour  Ie  Second  jour ;  &  la  Troifieme  Qyinzaine , « 
pour  ie  dernier  de  peremptoire  jour  de  droit,  lans  atten-  « 
dre  autre.  Pardevant  Noftre  dit  Couiin,  Ie  Duc  d'Alve.  « 
en  Noftre  dite  Ville  de  Bruxelles ,  ou  en  tel  autre  lieu , 
que  lors  il  fera,  efdirs  Noz  Païs  Bas.  Pour  refpon  dre; 
iur  telles  Fins  6c  Conclufions ,  que  Noftre  dit  Procu- 

reur General,  voudra  contre  lui  prendre,  èc  eflire ;  peur 
les  caufes  dites.  6c  autres;  qu'ii  pourra,  au  jour  fervant , 
plus  amplement,  a  fa  charge  propolèr,  6c  deduire.  Et 
en  outre ;  proceder ;  &c  veoir  ordonner,  comme  de  rai- 

fon.  Lui  lignifianr:  que  s5il  ne  vient  a  la  Premiere ,  Deu- 
zieme^  ou  Troizieme  derniere  Quinzeine;  Ion  proce- 

dera ,  en  fon  abfence ,  leion  qu'en  tel  'cas  appertiendra. En  certifiant  foufïifament,  au  dit:  jour ,  Noitre  dit  Cou- 

fin Ie  Duc  d'Alve ;  de  ce,  que  fait  en  aurés.  Auquel  man- 
dons ;  &c  pour  les  caufes  dcffufdites  fpecialement  Com- 

mettons :  que;  aux  parties ,  icelles  oyes ,  il  face  6c  admi- 
niftre  bon  brief  droit  &c  juftice;  comme  en  tel  cas  il  con- 
vient.Et  en  cas  de  deffaut  6c  contumace,duditComte  de 
Hocftrate ,  il  procédé  a  la  Pronontiation  du  dit  Ban ,  6c 

Declaration de ladite  Confifcation ,  &z autres;  comm'il 
verra  eftre  a  faire  en  tel  cas ;  par  raifon ;  6c  de  droit.  Et  de 
ce  fajre ,  vous  donnons  plein  Pouvoir  ,  Audtorite,  6c 
Mandement  fpecial.  Mandons ,  6c  commandons  a  tous 
nozjufticiers.  Officiers,  6cSujetz:  que a  vous,  ence 
faifant;  ilz  obeiffent,  6c  entendent  diligemment:  6c 
vous  preftent  Confeil,  Aide,  Confort,  6c  Prifon;  fi  me- 
ftier  eft,  6c  par  vous  requis  en  feront.  Car  amfmous  Ylaït 

il.   Et  pource ,  comra'  entendons,  que  Ie  dit  Comte  de 
Hocftrate,  s'eft  retiré  6c  abfenté  de  Nos  dits  Païs:  Nous 
voulons  ence  cas,  que  ledit  Ad  journement  6c  Exploit, 
qui  par  vous  fera  fait  par  Edit  6c  Cry  Public ,  aux  Baillcs 
de  Noftre  dite  Cour  j  en  cefte  Ville  de  Bruxelles  :afti- 

geant  aux  portes  d'icelle  Cour ,  Copie  de  ces  Prcfentes, 
enfemble  de  voftre  dit  Exploit:  6c  l'Inlinuanc  au  der- 

nier domicile ,  en  Nos  dits  Païs,  du  dit  Comte  de  Hoc- 
ftrate: 6c  affigeant  aulïï ,  femblables  Copics,  aux  val- 

ves  6c  porcaux  de  la  principale  Eglife  illee;  afinqu'i! 
n'en  puift  pretendre  ignorance :  fbic  de  tel  effect,  valeur, 
6c  vertu,  com me  fi  fait  eftoit ,  a  la  perfonne  du  dit  Com- 

te de  Hocftrate ,  6c  pour  tel  avons  Ie  dit  Adjournemem 
6c  Exploit.,  auótorizc ,  6c  aucfarizons,  par  ces  Preien tes. 

Et  pource;  qu'autres  font  com  mis, pour  proceder  a  FAn- notation  des  Biens  du  dit  Comte  de  Hocftrate;  Vous 
ne  vous  en  mefferés.  Donne;  en  noftre  Ville  de  Bruxel- 

les ;  Ie  x  1  x.  jour  de  Janvier.  L'an  de  Grace ;  Mil,  Cinq 
Cens ,  Soixante  fept    De  noz  Regnes :  a  fcavoir  des 
Efpagncs;  Secile  ,  &c.  Ie  xi ij.  6c  de  Naples,  6cc. Ie  xv. 

Soubfcrit;  ParieRoy.  Et foubfigné >  Mesdach.&rft»; 
duSèel ',  aux  Armes  de  fa  Majefté ,  en  eire  vermei/,  ajim- p Ie  queue  .s  de  panhemm  pendant. 

l7ir- 
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1568.   Vordre,  &forme',  de  Vcxploit ,  exetution,  public  atioti,  .  Caufe,q  ui  touche  de  ü  pres  1'Honneur,  la  vic,  Ie  Bicn,  I  f  68' 
&  injimtaüon  des  dejfusdites  lettres  patentes  d'  Ad 
journemenr,  fait  par  Edit  &  Qry  Public;  contre  Moti- 

fagneür  Ie  Comte  de  Hocjlrate. 

Oueftdeduir:que, ceft  Adjournement;  au£tonz,é,  föubs  prc- 
texte}  que  ledir  Seigneur  Comte,  n'efroites  Pais  Bas;  eft 
nullementauctorizé.  Veu ;  qu'il  en  cftoit  Ab(ènt ;  par  con- 

gé, de  Ja  Gouvernante  d'iceux.  &  pour  caufè,  empefche- 
ment,& affaires, legitimes.  Eraufli;NuI:  pour  n'avoirefté, 
aucunetnenr  infinuées ,  au  dit  Seigneur;  les  Patentes  d'icelui: 
nivoire;  laClaufe  de  Signification :  que,  non  comparoii- 

ianr;  on  pourfuivroit  outre  ,  com.ne  s'il  fuft  prelènt.  & 
moins;  avoirefté  infinuée;  cequin'eft,  en  forte quelle  que fbitexcufable  ;  leurExploir. 

L'ordre  C  xOmbienque  ?  Nous  Antoine  de  Lalaing ,  Comte 
&forme  '  deHocftrate :  puiffions  foufifamment  juftifier;  & 
de  l'ex-  a  tous  ceux  qui  nous  cognoiiTent  il  loit  notoire :  que 
ploitdes  nous  nous  parcismes  des  Païs  Bas  du  Roy ,  pour  affaires 
d'Adjour-  importans :  CantNoftresen  Alemagne;  que  principa- 
nement  lement,  de  Monfieur  Ie  Comte  de  Rennenberg ,  noftre 

ComtVde  Oncle:  &ce;  duconfënternment,  bongré,  &z  amia- 
Hocftrate.  ble congé,  de  Madame  la  Ducheffe  de  Parme,  Gou- 

vernante ,  pour  lors ,  d'iceux  Pais :  car  elle  les  recom- 
manda,  par  Lettres  eicrites  de  bon  encre,  a  Noftre  fa- 

veur ;  tant  a  1'Empereur ;  qu'  audi  a  Meffeigneurs  1'Ar- 
chevefque  de  Cologne  l'Elecleur,  &  Duc  de  Cleves;  afin 
que,  nous  en  obtinlFions;bonne  &z  refleante  expedicion : 

Êt  davantage;  il  Nous  fok  facile,  averef:  que  Nous ;  ve- 

nus  a  1'effet  de  Noftre  negotiation,  au  dit  Seigneur  Duc; 
toft  apres,  par  defaftre  &  hazard ,  Nous  blec.afmes  cele- 

ment,  a  la  main  gauche ;  qu'au  lieu  de  paiTer ,  &  vojager 
plus  outre;  il  Nous  ait  efté  neceffaire ,  tenir  la  cham  bre ; 
&  retarder  Noz  pourfuites ;  pour  quelques  Mois :  Con- 

traints  puis ;  a  Nous  faire  paneer ,  &  bien  guerir  d'icelle 
Noftre  blegure,  Nous  retirer  enune  Maifön  du  fufdit 

Seigneur  Noftre  Oncle;  d'autantque  Nous  en  eftions 
pres;  fïfea  Cologne :  cité,  non  fëulement  Archiepifco- 
pale,Libre, Imperiale,  &  cogneuë  par  tout ;  voiredes 
Eftrangers  de  bien  loing :  mais  aufiï ,  qui  plus  eft,  &  no- 
tamment,  voifine,  amie,  6c  tresaffe<ftionnée,  des  tous  les 
defïusdks  Païs ,  &  du  Roy  :  Toutesfois :  Ie  Procureur 
General,  du  Confëil  de  Crime,  dit  Maiftre  Jean  du  Bois; 

auquel,  toutes  fufdites  chofes ,  eftoient  ainli  auffinotoi- 
res :  &  que  les  tenoit,  ou  devoit  tenir  &  avoir ,  pour  tel- 

les; par  1'arreftécommun  bruit,  qui  eneftoit  par  tout; 
&  par  fes  informations:  melmement  fcavok;  que,a  1'oc- 
caüon  d'icelles,  Nous  refidions  au  dit  Cologne ;  tel,  que 
bien  ferme,  pour  lors ,  de  Noftre  demeure  6c  domkile : 

Tant  plus  acertené ,  de  tout  ceci  icelui;  que  Nous  en  ad- 
vertifmes;  encre autres  Seigneurs;  &dudit  defaftrede 

Noftxe  main  ;  Montieur  Ie  Duc  d'Alve:  pour  eftre 
Gouverneur  6c  Capitaine  General  pour  Ie  Roy ,  es  def- 
fufdits  Païs;  ores  affëré  fpecialement  Commis  par  fa 
.Majefté,acefte Noftre caufe:  devant  lequel,  fommes 

Adjournés :  Et  en  outre :  que  fouvent  avions  lors  efcri , 
dez  ledit  lieu  de  Cologne;  a  plulieurs  Noz  amis,  relidens 
ef  dits  PaïsBas,&  eux  a  Nous  femblablement  au  dit  lieu : 

Eftantau  furpluslaqualité  de  Noftre  perfonne,  telle; 

que  nul,  verfe  en  negoces;  pouvoit  ignorer ,  en  lieu  tant 

frequente;  Noftre  demeure.  Ce  Procureur  donc :  encor 

quetrefaffeuré;  qu'il  yeuftli  feur  acces  pour  tous,  a  la 
dite  Cité ,  qu'un  chacun  fcait;  &  par  conlëquent  a  Nous 3 

&  ou  Ie  tout  Nous  vad ;  Ie  requierent:  maïs;  par  Edit,  & 
Cry  Public:  comme  ii  Nous  en  eftions  fuis  de  Noftre 
Patne,  pour  fourfaits :  ou  que ,  Nous  latkafïions ;  &  ne 
1  uffions  retrouvables:ou  que  fuiïions  loing  tem ps  ou  que, 
a  mie  h  libre  Cité  que>Colognc,  telle  qu'il  la  cognoit ,  oo 
n'euftpeu,ou  aucunement  iceu  avoir  ,aucun  leur  acces. Rufes;  certainement  indignes,  de  pcrlbnnagc,  de  la 
merque&qualitc,  qu'il  vculcprcndreence  fait.  Les- quelles ,  on  voit  drcllécs  a  belle  pofte ,  pour  Nous  op- 
pnmer;  Nousyprecipker  Noftre  bon  droit;  &  Nous 
retrancher  tous  deuz  termes  &  delaiz  juridiques,  a  Nous 
pouvoirdefendre;  öcbref,  Nous  couperentierement 
toutes  les  vojes  de  juftice-.accllehn;  quqfoubs  manreau neantmoinsde  la  Nous  adminiftrer;  on  Nous  Goure 
fusplusaifement;&quaüabride  abbattue:  pour  Nous 
condamner  fusie  rang,  a  fa  feule  fuggeftion,&difcre- 
tion ,  fans  eftre  aucunement ,  tant  s'cn  faut  il,  que  dcuë- ment;ouizenNoz  raifons.  Mais;  pour  mieus  enten- 
dre  l'ordre  &forme,  qu'onafuivi,  al'Exploit  des  Pa- 

tentes; a  ce,  par  lui,  felon  qu'avons  dit ,  procurécs  &  ca- lomnieufementimpetrées:  Nous  narrerons  Ie  tout  par 
Ie  menu;  ainli  qu'il  a  paffe.  Par  obreptice,  &  fubreptice Remonftrance;  fondéc  fus  informations  Stcrettes;  fol- 
licitées  a  fa  pofte ,  &alafuggeftionde  faux  cas  rechcr- 
chéz  &  appoftéz;  fakes  par  lui,  &  fans  decharge,  contre 
Nous ;  lefquelies  il  nomme  en  fa  boutique ,  Preparatoi- 
res:  comprisiceuscas,&  Remonftrance,  au  Narre  des 
Patentes:  ceft  avandit  Procureur  de  Crime;  aidé  de 
Nos  Adverfaires, leurs  adherens ,  &  inique  fadtion,  qui 
fontjuges,  êcpartie,  cnlèmblcment;  obtint,  non  feu- 

lement icelles  Patentes  d' Adjournement,  cngcneral; 
ainsaullidesles  armer  en  particulier,  d'autant  que  lui 
eftions  recommandéz,  de  toutes  pieces.   Ccftadire; 
les  combler ,  de  toutes  Claufules ;  par  moien  defquclles , 
ilpenfaft,  pouvoir  accomplir  &  allouvir  fon  deilein. 
Principalement  yinferail,  celle  de  la  fusdke  Auétori- 
lation  ;  dont  il  fait  fa  principale  banniere.  De  forte; 
que:ledifpohtifdefditcs  Patentes  fut,  en  premier  lieu: 
decerner,  Prinfe  de  corps,  contre  Nous  :a  ceque,  miz 
en  feure  Garde ;  eufllonsarefpondre,  aux  fauffes  char- 

ges, dont  il  Nous  impute.  Mais;  par  devant  Ie  Duc 

d'Alve :  tel  en  fpecial;  que  Com  mis  par  Ie  Roy,  a  la  co- 
gnoifïance  des  merites  de  cefteCauiè;  &  a  la  punition 
des  Cas  &  Crimes,  pretendus  par  icelui  Procureur.  Ne 

reftoit,  furceci,  pour  1'Exploit;  que,  d'apprehcnder 
Noftre  perfonne.  Et  cela  n'eftoit  il,  a  lui  loiliblc,  d'exc- 
cutcr.  Car;  Nous  eftions  Abfens  du  Pais;  par  la  manie- 

re, &  raifons,  ei  devant  declarées.  Or  ;  combien,  qu'cri 
coniidcration d'icelles  raifons,  on  Nous  euftdeu faire 
ceft  Adjournement,  a  Noftre  propre  Perfonne:  tou- 

tesfois; cela  f  ut  mis  en  diflimulation  defaitadvis.  Par- 

ainli  $  1'un des Huiificrsd'Armes Ordinaire,  des  Privé 
&  Grand  Confcils,  de  fa  Majeftc ;  au  premier  dcfqucls  , 

s'addrcffent les  Patences:  fans prealablement  faire  dili- 
gence ,  Nous  recherehcr  perfonnelemcnt  ,•  ni  Rclation 

ace  qu'avons  entendu  ,  dene  Nous  recrouverau  Païs : 
ce  que  ncancmoins ,  ni  lc  droit,  ni  lc  ftil,  permet  obmet- 

tre:  Al'inftantcRcqueftc,  du  fusdit  Procureur  lmpc- 

trantj  quifaifok  touteftbrt,  de  haftcr  1'exccution  de 
fonpretenduj  &  complairc  a  Nos  Adverfaires: cl pe- 
rans  par  laiccux,  paraventure  happcr  Noftre  Bien; 

voirey  eftre  tousjours  MelTagers  Ordinaires,  jurés  aul  qu'ils  attendent  agorge  ouverte;  ik  cxcrccr  leurs  vin- 
Magiftrat ;  obligéz  aler  aumoins  chacuns  huk  jours ,  a  diétes ;  fur  tel  expediënt ,  par  eux  mis  en  avant:  lë  rrans- 

Anvers,  &  retourner;  pour  Ie  fait,  de  la  communication !  pourta ;  1'An  Mil  Cinq  eens  Soixantcs  fept ;  cinq  jours 
de  tous  affaires,  &de  1'entrecoursde  Marchandife:  fe  apres  1'ottroi  defdkes  Patentes,  vmgtquatncme  uejan- 
laifTa  transpourter  fi avant;  de  fes  propres  paffions ,  ainli 

qu'il  fait  a  croire,  contre  Nous ;  ou  pour  obeir  Noz  Ad- 
verfaires: autrement,  homme  fort  habile ,  en  fon  Eftat : 

que  de  forcer  fa  Confcience ;  a  follicker ,  par  tous  mo- 

jens,  voire  non  legitimes;  une  certaine,  telle  quelle  clau- 

fed'Auétorization,es  Lettres  Patentes  d'Adjournement 

vier:  aux  Baillesdela  Cour,  a  Bruxclles:  accompog- 

né,  defixTrompectes:  afin;  y faire  1'Acljoiirnemcnt, 
par  Edk  &  Cry  Public ,  contre  Nous.  Eftimant  ainli, 

ce  Procureur ;  par  couleur,  de  la  deiVusdite  clauie  d'Au- 
dlorization;  vaüder  cedit  Adjournement;  non  autre- 

ment, que s'il  Nous eufteftc  fair, en  pcrionnc.  Mais,ou- 

defrufdkes:  au  fait  fufdit;  par  cc  q ue  dit  eft;  &  que  Nous  I  trece,  quedeflusavons  allcgué  ,  de  julte  Ablt-ncc  :  qui 

deduirons  d'avantage,  au  fuivant  Efcrit ;  apparemment  |  monltre,  telle  Clauie ,  du  tout  eftre  fubreptice  6c  N  ullc, 

obreptice,  &  fubreptice.  Letout,  acefeulbut :  que,  de)  en  ceftui  Noftre  h  :auiïïen 
celle 

man- 
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■i  <6c\    mandent;  que,  fi  ne  venionsa la  premiere,  feconde,troi- 

'       '  fieme,C^inzeine;onprocederoit,encasqucfuffionsAb- 

lëns,contre  Nous;  felon  qu'il  feroit  requis ;  Sc  que  la  te- 
neur defdites  Patentes ,  porte.Car,  il  fault;  quel'Huiilier 

face  confterau  Juge,  par  fa  Relation;que  la  Citation  par 
lui  faire,  fok  vraiment  Sc  deuëment  pervenue  a  la  cog- 
noiiïancederAdjourné.  Etnefe  pourroit  entendrela 

daufed'Auctorization  ,autrementottroiée.  Carelle  fe- 

roit concedée,  contre  droit :  ce  que  n'eft  ni  vrai  fembla- 
ble,  ni admiihble:  Adonc; s'entendant ottroiée,tant iëu- 
lement;foubscondicion  dela  diteSignification;car,auffi 

les  Patentes,ainfi  qu'avons  ditje  commandent  exprelTe- 
ment:  &  d'iniinuation  de  rAdjournement  a  1' Adjourné : 
certes  il  s'  enfuit:  que  fi  cefte  Signifïcation  fufdite,ni  auiïi 
Infinuation  des  Cication  Sc  Adjournement,ne  lui  eft  fai- 

re; que  l*Ad)ournement,  fondé  en  la  dite  Aucl:orization, 
limitée  comme  dit  eft;  doit  eltre  reputé  du  tout  Nul :  & 

qu'il  ne  peuk  avoir  lieu  contre  aucun ,  voire  Abfent :  fi 
ceft  Abfenr,eft  telement  voifin;6c  trovable;6c  qu'il y  ait 
aluy  feu r  acces,  comme  en  Noftre  cas.  Mefmement;  ou 

la  caufe  eft  de  telle  importance  que  la  Noftre,-  ou  Ie  tout, 
ainfique  dit  eft,  nousvad:  l'Honneur,laVie,leBien. 

Et  tant  plus :  que  tant  fën  faut,  que  1'HuiiTer ,  ou  autre  a 
qui  il  appertinft,  Nous  ait ,  rien  infinué :  que ,  ni  voire 

Nous  a  il  oncadverti  ;  par  aucune  MifTive,  ni  autre- 

ment ;  d'aucun  fien ,  ni  autre  Exploit .  Et  toutesfois,  Ia 
Couftume,  &  Stil  desjugemens  du  Pais  Bas,&detous 

autres,6c  Ie  Droit  en  premier  lieu ,-  Ie  commandent  bien 
par  expres,  annulans  tous  Exploit ;  ou  du  moins ,  une 
telle  diii^ence  tant  requife,  6c  de  fubftance ,  feroit  ob- 
m ife.  Car  k  dite  Auótorization  ,  foit  qu'elle  valide ,  ou 
non  valide ,  rAdjournement  par  Cry  Public :  les  Paten- 
tes  ne  difpofent ,  Ie  valider ;  en  cor  en  cas ,  que  foit  omi- 
fel'Infinuation,  del'Exploit.  Etpuisdonc;quelesPa- 
tentes  n'en  font  menrion  aucune :  foubs  quelle  couleur, 
les  pourroit  on  jufques  la  amplier:  contre  Ie  ftil,  6cles 

Loix  ?  &c  mefmes ,-  en  prejudice  d'un  Adjourné :  6c  plus; 
a,u  cas  6c  caufe ,  dont  eft  queftion  ? 

Venudoncceft  Huiifier  auxBaüles;environleson-' 
zeheures,  avant  Midi:  fuivant  fa  charge,-  fit  folenne- 
lementfonner,fesfixTrompettes.  plus;  pourquelque 
algarade ,  Sc  fanfare ;  ainfique  la  plulpartcroioit;  que, 

qu'untelnombredetantdeTrompettes,  fuft  larequis. 
Achevée  cefte  faillie;  il  commenca,  a  haute  voix,  la 
lecture  des  avant  dites  Patentes.  Par  vigueur  defquelles  ; 

„  d'un  mefme  trait ,  il  pretendit  Nous  Adjourner  de  par 
„Ie  Roy.  Nous  Appellant,  par  Nom,  6c  Surnom.  A 

„  efter,  6c  Comparoir  enperfonne;   dans  Trois  Qyin- 
„  zeines,  dez  lors  prochaines  a  venir ;  y  fpecifié  leder- 
„  nier  Jour  cie  la  Troifieme ,  pour  Peremptoire  prefix  fer- 
„  vant ,  fans attendre autre.  A  fcavoir :  par  devant Ie  Duc 

.,  d'Alve  ;  Commis ,  6c  auótorizé ,  ainii  que  deffus.  Et  ce  ; 
„enlaVilledeBruxelles:ou,enautretellieu,  Sc  place, 

„  que  ledit  Duc  feroit  alors.  Soubs  peine ;  y  faifans  de- 
3,  defaut  ;  de  Ban  Perpetuel.  Sc  plus  j  de  la  Confifcation  de 

„  tous  Nos  Biens.  Pour,  6c  afin;  dit  1'afferé  predit  Ad- 
3;  journement  de  refpondre  ;  aux  Fins,  &  Conclulïons , 
„que  Ie  deffus  dit  Procureur  de  Crime  Impetrant,  vou 

droit  prendre  contre  Nous.  6caurefte;  parlaforme, 

qu'il  eft  plus  amplementdeduit,  es  Patentes.  Celafait: 
ce  mefme Huiffier  Executeur ,  efcrivit;  au  bas  des  Co- 

pies ,  qu'il  avoit  toutes  preftes ;   6c  faites  i lis  Ie  Patentes; 
1'Acïe,  dece  fien  Exploit.  auquel;  il  foubferivit  fen 
Nom,6cSeingManuel.  Letout;  les  An,Mois,  6c 
Jour ,  av  andits.  Atteft ant  en  outre ;  en  chacVne  Copie ; 

"  eftre  icelle,  par  lui  Collationée,  6c  trouvée  accourder  de 

Copie  des  Patentes;  ainfi  K^g. 
jbferivit  fon  Exploit;  6c 
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Receveui'  du  lieu ;  il  leut  celle  < 
que  dit  eft  Collationée;  y  foubferivit 
1'Atteftation  d'Affixion  fusdite ,  6c  de  cefte  Infinuation. 
Com  me  eleu ,  ce  lieu  la  Sc  Chafteau  de  Hocftrate;  pour 
Noftre  dernierdomicilé.  Laquelle  Copie  puis  il  affi- 

gea>  au  Portal  de  1'Eglifedu  mefme  lieu.  Toutcela: 
pour coloré tefmoin a Nous;  que  puis  Nous  ne  pour- 

rionsplus,  ni  devrions,  pretendre  caufe  d'ignorance; 
de  telles  Patentes ,  Exploit  d'Adjournement,  6c  Aucto- 
rizationd'icelui,Pubhcations,  AfExions,  Sc  Infinua- 

tions.  principalement :  qu'eiles  ont  efté  faites;  en  meints 
Carrefours,  Places,  6c  lieux;  6c  avec  tant  de  Ceremo- 

nies. A  quoi,  defia  Nous  femble,  avoir  baftament 

refpondu  :  par  ce  que,  rien  de  toutcela  ,  ainfi  qu'avons 
dit  ei  deffus ,  ne  Nous  ait  efté  infinuée  perfonnelement : 

par  l'Huiflïer ;  ni  autre,  a  qui  il  appartinft  Ie  faire,  ni 
voire ,  autre  quelconque.  Et  il  ne  pouvoit ;  a  fin  que  Ie 

repliquions ,  6c  inculquions  fouvent ;  pour  1'un  de  Noz 
principaux  arguments ;  en  forte  queile  que  foit,  obraet- 
tre:  Nous advertir ,  dumoins,parquelquefienneMi£- 
live,  Sc  au  pis  aler ,  de  fa  part ,  quei  que  ami ;  de  ceftui 
fien  Acte.&jointement,  Nous  envoier  Copie  des  Pie- 
cesj  pour  Infinuation.  Selon  que  Ie  Droif,  Sc  nom- 
méement  Ie  ftil  du  Païs ,  Ie  requiert  a  ce ,  que  1'Exploit 
foit,  ou  puiffe  eftre  de  valeur.  De  quoi ,  il  n'a  rien  fait 
du  tout.   Ains ,  tant  feulement ;  quelque  Noftre  affe- 
clionné ;  de  foi  mefme ;  non  pour  la  Nous  infinuer  au- 

cunement ,  ou  qu'il  euft  de  ce  aucune  charge ,  de  quel- 
conque ;  mais  defirant  Nous  gratifier :  Nous  en  envoja 

une  fimple  Copie;  non  fignée,  ni  atteftée ,  d'aucun. 
Laquelle ajansreceuë ,  plus  de  vingt  quatre  jours  apres 

1'Exploit-des  Patentes :  dont  n'euflions  peuvores  qu'euf- 
f ïons  voulu ,  obeir  aux  termes  de  Quinzeines  prefix :  ni 
au  jour  fervant,  fans  aler  paria  pofte:  receuë  donc, 
pour  telle ;  ceft  adire ,  pour  non  au&enrique ,  ne  prinfe 
d'auctentique ;  ni  deuëment  ou  certeinement  venue ,  a 
Noftre  cognoiffance :    incontinent  toutesfois,   Nous 
refpondifmes ;  Sc  fusie  rang:  par  Lettres,  que  Nous 

envojafmes:  afin  d'arhver  d'heure;  tout  expres;  aux 
deffus  dits  Procureur  de  Crime ,  en  Seigneur  Duc  d'Al- 

ve. Qui  leur  furent  rendues,  enpropres  mains  ;  & 

avant  Ie  Jour  fervant.  Leur  monftrans  a  1'ceil ;  par  ces 
fondemens  y  repliqués  :   Sc  ,  par  autres   tres  rele- 
vantes  Exceptions ,  de  Declinatoire ;  que  ne  devons, 
aucunement  Comparoir ;  y  difcorues ,  leur  faifans  tou- 

cher avec  Ie  doigt,  la  Notoire  Nullité»  de  leurfufdi- 
te  Citation.  Souftenans  pour  ce,  Nous  eftre  faittort 
evident.  Dont;  avec vive 6c legitime  Appellation, par 
Nous  y  jointement  interje&ée  ;   leur  Proteftons  de 

leurs  Attemptats ,  de  1'incompetence  du  Juge ,  Sc  de  fes 
Jugemens ,•    6c  de  tout  ce  qui  en  depend ,  6c  qui  eftoit 
fait,  oufe feroit.  Ainfi;  quefenfuit. 

La  Refponfe  en  Forme  de  Mifive ;  faite,  par  Monfeigneur 
Ie  Comte  de  Hocftrate ,  ̂ufufdit  Procureur  General, 
du  Confeil  de  Crime:  fur  les  Lettres  Fatemes»  du 
Calomnïeus  Adjoumemetitperfonnel ,  ei  deffus. 

Par  la  quelle :  en  maniere  de  Declinatoire ,  la  Nullité  de  Ia  Clau- 
fèd'Aucïorilation,  &  par  confèquenr,  celle d'icelui ,  dedui- 
te:  il  monÜreau  vrai :  pourquoi;  fondé,  tant  es  Privileges, 
de  1'Ordre  cie  la  Thoi/önd'or:  que,  de  la  Joieufè  Entree 
de  Brabant:  il  n'aitefté,  ni  foit  tenu  ,  comparoir  devant  Ie 
Duc  d'Alve ,  mefmes  en  qualité  qu'i  celui  Duc  pretend  &  pro- 
cédé. 

-■> A/ïOnfieur  Ie  Procureur.  Nous  avons  receu  Copie,  Refpon( 
-*-*-*-du  Mandement  par  vous  impetré  a  Noftre  charge,  par  fe 

pour  affeurer  ceft  Adjournement;  qui  eft  fondé  tant  j  Sc  en  vertu  duquel;par  Cry  &c  Echo  Public,  Nous  aves  "Comte 
feulement ,  en  la  deffus  dite  Claulë  d' Aucl:ori2,ation ;  |  fait  adjourner :  pardevant  Monfeigneur  lS  Duc  d'Alve , "  d 

mot  a  mot,  avec  fon  vrai  Original.  Confequemment: 

fubrepticementimpetrée,  6c  Nulle,  comme  dit  eft:  il 

affigea  1'une  de  fesdites  Copies ;  es  Bailles ,  ou  il  avoit 
fait,  6c  proclamé.  a  fcavoir;  aux  Portes  de  la  Cour.  Fi- 
nalement:  quattre  jours  apres  ceft  Exploit;  il  Infinua 

d'abondant ,  Ie  xxviij.  de  Janvier ;  au  Chafteau  de  Hoc 

ftrate Gouverneur  Sc  Capitaine  General,  pour  Ie  Roy  es  Païs  «  au  pr0 
Bas :  A  comparoir,  dans  trois  Quinzeines.  Dont  la  pre-  "  curem 

miere  Nous  eft  aflignée,  pour  Ie  premiere  jour :  1'autre, tc  ̂jCnc 
pour  Ie  fecond  :  6c  la  troizieme,  pour  Ie  dernier ,  Sc  per  « 
emptoirejour  de  droit,  fans  attendre  autre.  Et  toutes 

ftrate;  a  la  perfonne  du  Droffart.  Lcquel  Drolfart,  jfois;ne  Nous  a  efté  fait Signification,  par  1'Huiffierexe- 
pourtantil  Adjourna;  comparoir,  tout  a  1'heure,  en  icuteunque  fine  venons  a  la  prcmiere,deuzieme,ou  troi- 
laMaifon,  de  lajufticeduditlieu  de  Hocftrate.  Et  la;  jiiemeQuinzeine;onprocedcroit,  en  Noftre  abfence , 
en  la  prelënce  d'icelui  Droffart ;  6c  de  1'Efcoutette,  6c  du ;  Selon  qu'en  tel  cas  appertiendroit,  com  bien  que,  par  le- 

dit 
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^ 6g  dit  Mandement ,  lui  foitexprefTement  enioint,  &  com- 
mandé,  de ce faire,  6c  que  felonftil  6c  ufanceinviola- 

blement  obfervée  es  Pais  Bas;  on  n'cft  accouftume  d'au- 
éforifer  aucun  exploit ,  fans  la  dite  fignification ,  &  infi- 

nuation  :  ores  que  1'adiourné,  fok  hors  defdits  Païs,  non 
latitant ;  &  en  lieu  ou  on  peut  avoir  feur  acces.  Mefmes 
faut}  que  par  fa  relation  ledit  huiflier  faceapparoir,  la 
citation  eftre  pervenuea  la  cognoiilance  dudit  adjour- 
né.  Deforteque,  fi  Nous  Nous  voulons  defendreen 
extreme  rigueur ;  cefte  obmiflion  feule ,  fuffirok ,  pour 
rendre  Fexploit  vkieux ,  &  nul ;  &c  Nous  excufer ,  de 
toutes  peines  de  defaux.  Mais  en  caufe  fi  jufte ,  &  en  la- 
quelle  nous  avonspleineconfidence,  fur  noftre  inno- 
cence  ,  &c  bon  droit ;  ne  Nous  voudrions  arrefter  a  ce 

point.  Ne  aufli  ;  que  ceft  exploit  ,  fait  en  forme  &c  ma- 
niere non  accouftumée ,  par  fon  de  tant  de  trompettes  , 

Sc  affixions  de  tant  de  Mandemens  ;  femble  pluftoft 
fait ,  pour  nous  blafmer ,  injurier ,  &  deshonnorer ;  que 
pour  juridiquement  executer  un  Adjournement,  contre 

perlbnue ,  de  telle  qualité  que  Nous  fommes :  &  qui  de- 
vons  eftre  trakez  du  Roy,  &  des  Confrères  de  noftre 

Ordre;'  fraternellement ;  6c  amiablement,  n'eftansne 
latitans  ni  fugitifs :  ains ,  en  la  ville  voifine ,  Imperiale , 
èc  Archiepilcopale  de  Cologne,  a  laquelle ,  tous  mefla- 
gers ,  notoirement  ont  feur  acces.  Car  certes ;  combien 

tution  ,  parle  feulement  de  la  privation  dudit  Ordre.  car  j  r/CQ 
de  procedcr  devant  autre  Juges  au  regard  de  1'ultcricure    ' 
punition,  avant  que  ledit  point  fokdecidé;  nefcroit 
moins  abfurde  ;  que  fi  un  Juge  laïc  entre  prenoit  fur  unc 
perlbnneEcclefiafticquc,  avant  fa  degradation.  Dilant  ; 
ne  vouloir  cognoiftre  d'icclle ,  nc  de  fa  qualité ;  &c  feule- 

ment, lepunirexemplairement  de  fesdclits.  D'autant 
que ;  eftant  d'iceux  ou  puni ,  ou  abfous ,  nc  lui  ferviroir 
de  riens  ladite  qualité.  comme  aufli  ne  feroit  a  Nous,  la- 

dite Loy  6c  Conftitution  :  ii  en  prcjudiccd'icelle ,  pou- vions  eftre  appclléz,  devant  autres,  que  devant  ledit 
Souverain ,  &c  nos  Confrères.  Attendu  mefmes :  que  par 
autre  Loy,  &  Conftitution,  portant  plusampleprovi- 
fion  en  ceft  endroit ;  cft  dit ,  declairé ,  &c  ordonné ,  pour  « 
Statut  &  Edit  perpetuel ,  irre\  ocable ,  de  non  muablc :  " 

Que  fut  d'immortclle  memoire,  1'Empereur  Charles ;  a  «■ qui Dieu face paix;  lui  fcul,cn  ion  temps,  &  apres  lui,  « 
(es  Succefleurs  Chefs  &  Souverains  dudit  Ordre,  &  nuls  'c 

autres:  par  1'advis  des  Chevaliers,  ou  de  la  plus  part  d'eux  " 
aflembléz en  Chapitre >  cognoiftroient »  e?i  toute  Souve-  " 
rainete ;  des  pei fonnes  defdits  Chevaliers ,  &  des  quatre  u 

Officiers ,  d'icelui  Ordre  ;  &c  des  fautes  &  mefuz ,  qu'xlz  ,c 
ou  aucun  d  eux ,  pourroient  commetrre.  Et  ce ;  afin  que  " 
lefdits  Chevaliers ,  Officiers  3  ni  aucun  d'eux ,  ne  f  uflènt " 
indevement,  6c  atort,outragéz.  Etarentretenement'c 

que  cefeul  point  jfoitfelon  droit ,  de  fel  pois&coniide-j  de  cc  nouveau  Statut,  aefté  aboli,  6c  misaneant,  cc" 

ration;  qu'on  peut,  d'icelui 6c de  iëmblables  exploits  qu'aux Chapitres  preccdens  auroit,  ou  pourroit  avoir" 
appelier:  neNousy  voudrions  toutesfois  arrefter:  ne  J  efté  fait,  ordonné  6c  ftatué,au  contraire.  Etconfequcm  ' 
fuftque,  Noftre  fe  rement ,  honneur,  6c  obligation , 

Nousforcent;  6c conftreignen t:  de n'obeir,a fembla- 
bles Mandemens ,  Exploits ,  6c  Citations ;  expreflë- 

ment  &c  diretxementcontraires  ,   aux  Conftkutions, 

Loix,  6c  Contracis  de  1'Ordre  du  Thoifon  d'or.  Auf- 
quelles,  parferement;  fontobligéz  reciproquement, 

Ie  Roy  noftre  Sire ,  Ie  fufdit  Seigneur  Duc  d'Alve,  6c 
3)  tous  Chevaliers  &  Officiers  dudit  Ordre.  Portans  par 
35  expres:  que  fi  aucun  defdits  Chevaliers,  ou  Officiers, 

si  eftoit  attaint ,  6c  con  veincu  d'Herefic  joude  Trahifon : 
5>ou  s'eftredepartiou  enfui  de  journée  ou  bataille;  foit 
»  avec  fon  Seigneur ,  ou  autre;  oubannieres  fuflentefté 

35 defplojécs ,  6c qu'on euftaffemblé 6c procédé,  jufques 
35acombatre:  ou,d'avoircomm  is  aucun  autre,  enorme 

ment  ordonné:  que  ladite  contrarieté;  fi aucune y en " 
avoit  ;  feroit  cffacée ,  &c  tracée  des  livres  &c  regiftres ,  ou <c 
elle  feroit  trouvéc.  Laquelle  Conftitution  ,  fondcclur" 
uneraifon  generale,  doit  comprendre la  cognoiilance 
detousdelits.  6c  mefmes  aufli ,  de  toutes  pretenduesef- 

peces  des  crimes  de  lefeMaj efté.  Conlideré  :  qu'autre- 
ment ,  on  pourroit  toufiours  outrager  indevement ,  les 
Chevaliers ,  &c  Officiers  dudit  Ordre ;  contre ,  ik  en  pre- 
judice,  de  ladite  Conftitution.  6c  ne  cognoftroient  lcf- 
dit  Chefs 6c  Chevaliers,  des  perfonnes,  fautes  6c  mefuz , 
de  leurs  Confrères,  &c  Officiers ,  en  toute  fouverainctér; 
fionpouvoit,  trouver  quelque  efpecc  dedelit,  quine 
fuft  aufli  delcur  jurifdiétion,  6c  cognoiflance.  Car;  puis 

qu'on  ne  peut  appelier ,  en  matieres  oriminelles :  il  faut ; 
quelaclaufule,  en  toute  Souver ainct c ,  y  jointe  la  gene- 3>  ou  reprochable  cas :  que  par  jugement  du  Souverain ,  ik 

55  Compagnons  dudit  Ordre,  ou.la  grcigncur  partie  d'i-   ralité  de  la  Conftitution,  s'entendc  detousdelits;  fans 
3>ceux:  on  devroitofter  ledit  Chevalier,  priver,  6c  de-   diftinétion,ouexception,quelconquc.  Vcu  principale- 
35bouter,  dudit  Ordre.  Aianttoutefois,  preallablement 
J5  efté » devëment  fommé  appellé  >  6c  attendu.  6c  que ,  par 

>3  autre  maniere  il  n'en  peuk  eftre  privé ,  nc  debouté.  Or : 
eftant ,  de  droit ,  plus  que  notoire  j  que  tous  Princes  &z 

Rois ,  font  obligéz  d'accomplir  &z  maintenir  leurs  Con- 
trads :  principalement ,  confirméz ,  ratifiez  de  approu- 

vezpar  folennel  ferement :  il  s'enfuitevidenmcnt;  que 
Nous  ne  pouvons ,  6c  ne  devons ,  obeïr  a  cefte  Citation. 

Ne  fok :  que ,  de  Noftre  part ,  Nous  voulions  faillir  a 

Noftre  ferement ;  &c  al'obligation  que  Nous  avonsau- 
dk  Ordre.  6c  quand  6c  quand  faire  tombcr  au  mefme  in- 

convenient , Ie  Roy ,  &c  1c  dit  Seigneur  Duc  d'Alve.  Ce 
que  tresbien  Nous  penfons  ne  leur  feroit  aggreablc.  Ains 
au  contraire  Nous  afleurons ,  que  li  par  vous  ils  euflènt 

eftéinforméz,  de  ce  que  defl'us  \  ilsn'cuffent  oncques 
accordé  Ie  dit  Mandement.  Auquel  en  tant  comme  fu- 

breptifement ,  6c nullcment,  impetré,6c  executé;  nc 

doit  eftre  prins  aucun  regard.  Car  j  veu  ,  que  la  Confti- 
tution deflufdk ,  fait exprefle mention  de  trahifon,  &c 

fuke  de  journée  ou  bataille ;  qui  font  crimes  6c  delits , 

contenuz  6c  comprins  foubz  Ie  premier  Chapitre  des 

Loix  de  lefe  Majefté :  &z  par  apres ,  de  tous  autres  vilains 

enormes  &c  reprochables  cas:il  cft  ccrtain,6c  du  tout  evi- 
dent;que  toutes  les  efpeces  deldits  crimes  6c  delits  de  lefe 

Majefté,  commis  par  aucuns  Chevaliers  dudit  Ordre; 

appertiennent  a  la  cognoiilance ,  feulement  du  Chef,  6c 

Confrères  d'icelui  Ordre.  Et  cc ,  a\  cc  privation  de  tous 
autresjuges:  6c  mefmes,  des  Confrères  dudit  Ordre ;  y 

voulans  cognoiftre  en  autre  qualité ;  6c  avec  autres ,  que 

dumefmeOrdre.  Detantplus,  qu'il  eftclair  de  droit : 

que  toutes  caufes  d'Eftat ,  font  prejudiciables ;  6c  ié  doi- 

vent  traiter ,  -avant qu'on  procédé  a  autre  punition.  Et 

pourtant ,  ne  fait  a  coniiderer  que  ladite  Loy  &c  Confti- 

ment :  que  ladite  Conftitution ,  par  apres  donnc  &c  met 
certaine  reigle  6c  ordre ;  felon  lcqucl,  on  doit  procedcr , 
contre  ccux  defdits  Chcvaliers,ouOfficiers,qui  auroient 

commis  aucuns  mauvais  cas.  Qui  cft;  que  lans  limita- 

tion  ,oudiftinétion  quclconquc,  defdits  cas;  lcditSei-" 
gncur  Empereur  Charles ,  en  fon  temps ;  6c  apres  lui,  les " 
f  uccefleurs ,  Chefs ,  6c  Souverains  dudit  Ordre ;  ou  leurs u 

Commis,  Chevaliers  d'icelui  Ordre:  par  leur  expreife 'c 
Ordonnance,pourroicnt  procedcr;contrcccux  des  Che-  " 
vallicrs,  6c  Officiers  dudk  Ordre:  li  avant,  que  lefdits  cas  " 
fuflent  notoires ;  ou  que,  par  devë  information  precc- a 
dente ,  leur  feroit  apparu :  par  prinfe ,  arreft ,  ou  aspic- " 

henfion ,  de  leurs  peribones.  De  1'advis  toutesfois,  de  fix  " 
des  Chevaliers  dudk  Ordre:  oude  tel  nombrc,  quefo-" 
Ion  Ie  temps,  6cexigenceducas,  ilspourrontfiner;  ik" 
autrement  non.  En  mettant  lefdits  Chevaliers ,  öc  Offi- " 

ciers,  promptcmcntqu'ils  fèront  prins  al'occafion  que  " 

c. 

cc 

dcllus  en  la  garde  du  College,  &c  amiable  Compagnie, 
dudit  Ordre  :  pour  en  cognoiftre,  parle  Chef  6:  Souve 

rain,  s'ileftprefent :  6c  en  fon abiencc;  parfonCom-- 
mis ,  Chevalier  dudit  Ordre ,  &c  les  Chev  al  ïers  fes  con-  " 

freres ;  en  toute  fouveraincté,  comme  dit  eft.  Sauf  que;  " 

Ie  Commis  dudit  Chef  êc  Souverain ,  &z  Chevaliers  el- " 

tans  devers  lui ,  apres  qu'cn  abfence  d'icelui  Chef,  ils  au-  " 

ront  inftruit  les  proces  des  Chevaliers,  6c  Officiers  dudit  " 
Ordre,  6cchafcun  d'eux  aians  commis,  mauvais  cas: 

fans  juger  lefdits  proces ;  feront  tenuz .  les  cnvoicr ,  6c  u 

leur  advis  fur  ïccux,  audit  Seigneur  Chef,  6c  Souverain  ,  " 

ou  il  fera :  pour ,  par  lui  appefiézles  Chevalier;  Conlre-  " 

res  de  Ion  Ordre,qu'il  pourra  riner,  &  dumoin  |  en  nom-  « 

brede  f  ix  ;  en  Chapitre  dudit  Onire  :  eu  preallablement  " 

1'advis  des  Chevaliers  leur  -  Confrères  d'icelui  Ordre ,  du  |' 

Paf  - ;  ou  plus  voihns  Un  Chevalier ,  ou  Officier ,  accule  * 
(C  3)  du 
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I  f  68 .»  du  mauvais  cas  ;  6c  qui  d'eux  pourroient  avoir  meilleu- ^ecognoiffance:  viiiterlefdits  proces :  &  determiner , 

comme  en  equké  6c  raifon  il  trouvera  appertenir.  Dont 
fevientneceffairementainferer:  que  de  tous  mauvais 
cas ,  meritans  apprehenfion ,  6c  punirion  corporelle ;  6c 
exemplaire :  fans  limitation  ,  diftinétion ,  ou  difference 

quelconque;  lefdits  Chefs  6c  Chevaliers ,  doiventcog- 
noiftre  ;  avec  exclufion  6c  privation  de  tous  autres.  Et  y 
proceder,  en  la  forme  6c  maniere  que  dit  eft.  Deforte 
que  ;  non  feulement  ne  devons ,  &  ne  pouvons ,  comme 

dit  eft ,  comparoir ,  pardevant  ledit  Seigneur  Duc  d'Al- 
ve ,  en  qualité  de  Gouverneur  ,  6c  Capitaine  General : 

Mais  auffi,que  la  commiffion  de  cefte  caufe,  s'addreffant 
a  lui  en  qualité  que  defius,  eft  nullement  &  abufivement 
impetrée.  Mefmes  auffi  ;  la  Citation  perfonnelle ;  &  la 
claufe ,  de  prince  de  corps ,  contre  Nous  decernée  ;  font 
dire&ement ,  contre  la  forme  6c  teneur  de  la  dite  Loy , 

&  Conftitution.  A  1'obfervation  de  laquelle,  fa  Majefté 
eft  obligée,  par  ferement,  &  forme  de  Contract;  6c  non, 

de  Hmple  Privilege.  Et  eftans  les  Chevaliers  del'Ordre notoiremcnt  efpars  deca  &  de  la :  &  relidens  en  partie , 

hors  du  Pais  Bas.  Il  n'y'a  relevante  raifon ,  ni  apparence, 
que  1'intention  de  fa  dite  Majefté  foit ;  au  lieu  de  les  trai- 

ler fraternellement,  6c  amiablement ;  en  vertu  d'une  ex- 
orbitante claufe  d'auctorifation,  les  faire  decrier,  bannir , 

publier ,  6c  adjourner ,  ü  infamement :  pour  les  attirer ; 
contre  fes  Contraóts ,  Conventions ,  Serement ,  6c  O- 
bligations ;  devant  un  ƒ uge ,  notoirement  incompetent. 
A  quoiMonfeigneur  Ie  Procureur,vous  acquitant  en  vo- 
ftre  office  comm'  il  appertient ,  devies  avoir  prins  meil- 
leur  regard.  Car  de  Noftre  part ,  tant  s'en  faut  que  Nous 
fentions  coulpables  des  faits  6c  delits ,  dont  Nous  incul- 
pez :  que  de  bref  Nous  efperons  faire  apparoir  a  tout  Ie 

Monde ;  qu'on  Nous  a  fait  tort,  6c  injure.  N'eftans 
d'advis  j  laiffer  quelque  impreffion  aucceur  desgens, 
dont  par  apres ,  Nous,  6c  Noftre  Pofterité ,  puiffions  ef- 

tre reprochez ,  oublafmez.  Ains;  felon  Noftre  defir ; 

cefte  caufe  fe  traiteroit  la,  6c  ainfi  qu'il  appertient,  Ie  plus 
toft  qu'il  feroit  poffible :  pour  veu  que ;  fuivant  Ie  droit 
divin,  Naturel,  Civil,  6c  dudit  Ordre ;  on  ne  Nous 
ofte  noz  defenfes ,  par  Pincompetence  de  delaiz  6c  tér- 

mes. Comme  auffi  pretendez  de  faire.  Accumulanten 

une  caufe  de  ü  grand'  importance ,  trois  Citations.  Lef- 
.quelles,  felon  droit,  fe  devoient  impetrer  diftinótement , 

Sc  fucceffivement ,  apres  1'attente  6c  interval ,  du  moins 
de  dix  jours  a  chafcune ,  6c  n'a  on  oncques  veu  ni  ouï  ; 
qu'en  femblable  diftance  de  lieux ,  on  ait  adjourné  quel- 
qu'un  a  comparoir  dans  une  quinzeine ,  en  matiere  pro- 
vilionale  6c  favorable,  6c  moins  en  criminelle,  6c  de  tel- 

le importance,6c  confequence,  comme  cefte  ei  eft.  Qui 

Nous  donne  auffi  jufte  occafion,  de  foubfeonner ;  qu'en 
autreendroiton  entend  pluftoft  proceder  par  precipi- 
tation ;  que ,  comme  en  cas  femblable  on  eft  tenu,  6c  ac- 
coftumé  de  faire.  Car  vous  ne  pouvez  ignorer;  que  cha- 
cun  terme,  interval,  6c  delay,  doit  eftre  competent,  ajant 
chacun  fon  efteót.  6c  que  de  droit ,  eft  eftimé  autant ,  ce 

qui  eft  incompetemment  fait,  comme  firiens  n'eftoit 
entrevenu ;  6c  que ,  par  la  pouvons  auffi  dire ,  alleguer , 

6c  propofer ;  que  cefte  Citation ,  ne  merite ,  qu'on  y  ait 
aucun  regard.  De  tant  plus  que ;  en  matieres  criminel- 
les,  6c  femblables  a  cefte  j  on  procédé  affiesfommaire- 

ment}  quand  on  yobferve  feulement  1'ordre  accouftu- 
mé.  par  lequel ,  conformement  aufdites  Conftitutions 

6>c  Loix  de  1'Ordre,  devions  eftre  deuëmét  fomméz,  ap- 
pelléz,6c  attenduz.  Rien  donc  ne  fe  fait,par  voftre  Man- 

dement: duquel,aucunefommation,fignification,ou  in- 
finuation ,  n'a  efté  a  Nous  faite :  6c  en  vertu  duquel  pou- 

vons dire,  par  les  raifons  ei  devant  difcourues,  que  n'a- 
vonsefté  deuement  appelléz.,  Sc  ne  fommes  aucune- 
ment  attendus ;  eftants  les  Citations  accumulées,  ainfi 

que  dit  eft.  Ce  que  ne  fe  peut  excufe,  foubstiltre,pre- 

texte,  ou  couleur,  de  noftre  abfence.  D'autant  que  fom- 
mes partis  defdit  Pais  j  du  gré ,  confentement,  6c  licen- 

ce  ,de  Madame  la  Ducheffe  de  Parme,  lors  Regente.  A 
la quelle portafmes Ie xiij. de Juillet dernier,  en  Anvers, 
lettres  de  Monfeigneur  &z  Oncle,  Ie  Comte  de  Ren- 

nenberg, pour,  par  congé  de  fon  Alteze ,  folliciter  vers 

L'Empereur  ,  1'Archevefque  de  Cologne  ,  6c  Mon- 

feigneur Ie  Duc  de  Juliers,  quelques  affaires  fiennes;  ic^S- 
point  de  petite  importance.  Et  eftans  en  cefte  maniere , 
&z  du  gré  de  la  dite  Dame ,  partis  avec  lettres  de  Ta  dite 
Alteze,  aufdits  Seigneurs  Empereur,  Archevefque, 
6c  Duc  i  Nous  eft  depuis  furvenu ;  la  fortune  6c  défa- 
ftre,  delablelïuredelamain  gauche,  aun  chacun  no- 

toire. Dequoi  ayansadverti  ledit  Seigneur  Duc  d'Al- 
ve.>  peu  apres  fon  arrivement  audit  Pais  Bas :  lui  fai- 
fans  par  noftre  efcuier  noz  excufes,   que  perfonnelle- 
ment  ne  venions  lui  baifer  les  mains :  pleut  a  fon  Excel- 

lence ,  benignemeut  &z  courtoifement  Nous  refpon- 
dre  j  que ,  fur  toutes  chofes ,  euffions  foin  de  noftre 

fanté.  Etn'avons  efté  fomméz  pour  retourner :  ni  eu 
aucunes  lettres  fiennes  depuis.  Bien  eft  il  vrai :  que  puis 
apres ,  voians  eftre  faifiz,  &c  apprehendéz  au  corps  \  con- 

tre les  Conftitutions  6c  Loix  del'Ordre,  ei  devant  al- 
leguées ;  aucuns  de  Noz  Seigneurs  Coufin ,  Freres ,  &c 
Confrères:  6c  mefmes ;  que  contre  Ie xvij.Article de" 
la  J  oieufe  Entree ;  loy  èc  condition  ,  foubs  laquelle ,  Ie c' 
Roy  a  receu  Hommage  du  Pais  de  Brabant ;  6c  ledit  Pais ct 
tenu  al'obeiffance  de  fa  Majefté;  ils  eftoientemmenéz'c 
hors  dudit  Brabant :  6c  qu'ils  eftoient  detenuz  aüffi  hors  'c 
enprifon;  6c  tant  eftroite  6c  rigoreufe,  que  non  feule- 

ment elle  n'eft  point  amiable  6c  fraternelle  j   ni  telle 
qu'on  la  doit  ufer  entre  Chevaliers  du  dit  Ordre :  ni  au- 
trement,  prifon  de  Seigneurs  de  telle  qualité ;  ni  com- 

me de  droit  elle  doit  eftre;  afgavoir,  pour  la  garde  des 
prifonniers:  mais  telle,  que  par  icelle,  iceux  fontforcloz , 
de  toutes  Communications,  confeil ,  6c  advis :  &z  parain- 
fi  indireélement  excluz ,  de  ce  que  de  droit ,  Divin ,  6c 

Humain,  leur  appertient:  Nous  n'avons  pas  hafté  noftre 
retour.  Ce  que:  en  ufant  de  la  rigueur  dont  vous  avez  ufé 
enversNousj  6c  qui  feroit  autant  favorable,  louable, 

6c admiffible, a Nous;  commelaperfonnedel'adjour- 
né ,  6c  accufé ,  eft  plus  favorable ,  que  celle  de  1'accufa- 
teur  6c  impetrant :  fouffit ;  de  vous  forclore ,  6c  debou- 
terentierement,  de  voftre  intention.  Pour  ce  que:  fui-ce 
vant  la  claufe  contenue  en  la  dite  Joieufe  Entree;  Loy£^ 
6c  condition  de  laDuché  de  Brabant,  ou  avons  tou- 
fiours  tenu  noftre  domicile  6c  demeure ;  6c  ou ,  la  meil- 
leure  partie  de  noz  biens  font  fituez ;  6c  mefmes  eftans 
nayz ,  en  la  ville  de  Bruxelles :  ne  ferions  tenuz ,  de  pre-  <c 

fter  obeiffance  a  fa  Majefté :  jufquesace,  quel'attem-ce 
ptat  de  ce  que  dit  eft ,  fera  reparé.  Lequel ,  ce  pendant ,  ce 
nous  donne  auffi  jufte  caufe,  de  point  comparoir :  par- 

devant ceux ,  qui  monftrent  ouvertement ,  qu'ilz  ne 
fontcompte,  non  pas  feulement  des  Previleges ,  mais 
des  conftitutions ,  Loix ,  Contracis ,  6c  Conventions  j 
jurées  6c  confirmées ,  par  Serement  de  fa  dite  Majefté. 
Carunjuge,  nefe  peuk  rendre  plus  fufpect,  öcrecufa- 
ble,  qu'en  ufant  de  femblables  manieres  de  faire.  £>ui 
eft  la  caufe,  Monfieur  Ie  Procureur:  que  fommes  f  or- 

cez  6c  conftraintz  ;   d'en  protefter  ,  comme  prote- 
ftons,  par  cefte.  Et  fingulierement ,  que  voftre  impe- 
trationdufufdit  pretendu  Mandement ;  6c  1'execution 
y  enfuive ;  font ,  6c  font  a  reputer ,  pour  nulles :  6c  con- 

iecutivement,  tout  cequi  en  vertu  6c  confequence  d'i- 
celle  fera  fait ,  6c  decerné.   Et  que ;  pour  autant  que 

meftier  fait ;  avons  appellé ,  6c  appellons  d'icelle ;  au 
Roy.  6c  a  jugesidoines,  6ccompetens;  que  fa  Maje- 

fté voudra,  a  eet  effet  commettre;  enfuivant Icelle, 
les  droits  6c  Privileges  du  Pais,  6c  du  dit  Ordre.  Pro- 

teftans  auffi  iterativement;  entant  que  befoin  foit :  d'at- 
temptat,-  dece,  que  contre,  6c  en  prejudice  de  cefte 
noftre  appellation ,  fera  fait ,  6c  decreté.  Voulans  en  ou- 

tre,  6c  par  ordre,-  que  cefte  Nous  ferve  auffi ,  pour  ex- 
cufe  de  noftre  non  comparition.  entant  ,  que  befoin 
foit  j  6c  non  autrement.  Surce ,  Monfieur  Ie  Procureur , 
prierons  Dieu  j  vous  donner  fa  fainte  grace.  Nous  re- 
commandans  a  la  voftre.  De  Cologne,  Ie  dernier  de 
Fevrier.   1568.  Soubfcrit;  Le bicn  voftre a jamais ,  An- 
thoine  de  Lalaing.  La  fupsrfcription  eftoit ;  a  Monfieur  le 
Procureur  Getier  al  du  Confeil  de  Crime,  A  Bruxelles.  Cache- 
tées  du  Cachet  fecret  du  fufdit  Seigneur  Comte.  Etfurcnt 
adrejfiées ,  &  rendues ,  es  propres  mains  cticelui  Procureur , 
au  dit  Bruxelles ;  durant  encor  le  terme  prefix  en  Padjourne- 
ment ;  par  homme  expres  p&de  qualité  ;  Pan  fufdit.  1568. 
Mots  de  Mars. 

Copic 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

1 5"<S8.  Copie ',  de  la  lettre ,  de  Monfeigneur  Ie  Comte  de  Hocftra- 
te,  &c.  au  Duc  d'Alve. 

Touchant  1'envoi  de  ia  Refponfè  cydefTus  au  fufdit  Procureur 
jointement  addrefltie  au  dit  Seigneur  Duc:  avec  unExtiait, 

de  quelques  Articles,  desConititurionsde  1'Ordre  duThoi- 
lon  d'or ,  &  de  la  Joieufè  Entree ,  pour  verification  du  conte- 
nu>  Scdeclinatoire,  en  icelle  Reiponfê. 

Monseigneur. 

Lettre  du  f~*  Ombien  ,  que  j'eitime  fatisfaire  fuffifament ,  par 
Comtc  de  V^>  ̂ g  Refp0nfe  5  au  Procureur  General :  Lequel ,  en 
au°Du?C  verité,  a  fait  fort  finiftre6c  mauvaife  infor  mationaVo- 
d'Alve.  ftre  Excellence,  non  pas  feulement  de  mes  actions ,  mais 

encores  de  mes  intentions:Si  eft  ce  que;defirant  complir 
avec  icelle,  autant  que  mon  devoirle  peut  commander : 

6c  ne  voulant  oublier,vous  recognoiftre  pour  monCon- 
freres :  a  1'advenant  aufli ,  que  mon  ferement  6c  obliga- 
tion  m'i  aftraignent :  n'ai  voulu  laifïer ,  de  vous  envoier 
copie,de  tout  ce  que  lui  ai  efcri.  Avec  tel  fondement,que 

voftre  Excellence  Ie  pourra  juger  par  1'ExtraitdesSta- 
tutz  de  1'Ordre,  qui  va  ei  joint.  Lefquels,  Icelle  a  jure  de 
inaintenir.  &  me  confie,  ne  voudroit  meriter  reprehen- 
fion, a  les enfreindre.  Surce,  Monfeigneur ,  me  recom- 
manderai  bien  humblement,  a la  bonne  grace de  Voftre 
Excellence.  Priant  Dieu;  donner  a  Icelle,  en  fantée  ialu- 
tairevie.  De  Cologne,  enhafte;  ledernierjourdeFe- 
vrier.     1568. 

Soubfcrites  ;  de  voftre  Excellence  Ie  Hen  obéijfant  fervi- 
teur  a  jamais  ;  Antoine  de  Lalaing.  La  fuperfcription  eftoit: 

A  Monfeigneur  ,  Monfieur  Ie  Duc  d'Alve ,  Gouverneur ,  ér 
Capitaine  General ,  pour  Ie Roynoftre  Sire,  enfes  Pais  Bas- 

Prejhitées  au  dit  Siettr  Duc  ja  Bruxelles  avec  Pavantdite  Re- 

fponfe  y  joints  les  Extraits  des  Ar  tic  les ,  des  Statuts  de  l'Or- 
dre  duTiioifon  d'or»  ér  de  la  Jojeufe Entree ,  fuivans ,  y 
mentiofiixz.  Le  tout :  au  mefme  jour :  ér  par  Ie  mefme  hom- 
me  expres  ,  ér  de  qualité.  Van  fufdit  1 5  53 .  Mois  de  Mars. 

'Extraicl,  des xiij.  xiv.  xv.  &xv}.  Articles  des  Statuts  & 
ordormances » du  bon  Duc  pbUippes ,  Inflituteur  &  pre- 

mier Cbef&  Souverain,  de  l' Ordre,  de  la  Tlmfon  d?or. 
Alleguez.enlaprecedente  Refponfè, faite  au  Procureur 

General  de  Crime :  joints  a  la  lettre  cidejfus ,  envoiée 

au  Duc  d'Alve. 

H 

Ou  font  les  cas ;  pour  lefquels ,  le  Chevalier ,  peut-  eftre  privé  de 
1'Ordre,  &  parqui.ou  js'enpartir,  fans  for faire:  Scqueaufèul 
Chef  8i  Souverain  dudit  Ordre  avec  les  Chevaliers  ,  d'icehü 
jointement ,  &  non  a  autres  appertient  la  cognoiflance  des 
crimes  impofëz  a  aucun  des  Confrères 

fent  defploiées;  &  quel'on  euft  aflèmblé  ,  &  proce-«j^6g# 
dé,  jufquesacombattre.  Pour  lefquels  tro  is  cas  dcflus« 

declaréz:  a  fin  que  1'Ordre,  6c  Compagnie  ,  ne  foit 
par  ce  diffamée  :  mais  demeure  netre  &  honnorée, 
comme  il  appertient.  Ordonnons:   que  le  Chevalier, 
quienferoit  attaint ,  &  convaincu:  ou  des  deux,  ou 

de  1'un  d'iceux  :    feroit ;  par  le  jugement  du  Souvc-" 
rain,  &  Compagnons  dudit  Ordre.  Lui  oy  en  les  de-Ct 
fenfes ,  fur  le  cas ;  fi  defendre ,  ou  excufcr.  s'en  vouloit : " 
ou,  parcentumace;  lui  furcedevement  fomme,  appelc , M 
6c  attendu.  Ou  s'ilcommettoit  aucun  autre,vilain,enor-lt 
me,  6c  reprochable  cas :  Le  Souverain ,  &  les  Chevaliers u 

del'Ordre,  procederont  contrelui,  comme defTus eft" 
dit.  6c,  parautre  maniere n'cn  pourroit  eftre privé,  ne" 
debouté.  Mais;  s'iladvcnoit:  que lc Souverain,  fcfóc< 
grief,  tort,  ou  violence ,  a  aucuns  des  Chevaliers  de  1'Or- 
dre :  dont  ;  apres  ce  qu'icelui  Chevalier  auroit  fouffiiam- 
ment  requis ,  6c  fommé  ledit  Souverain ,  6c  les  Che- 

valiers ,  de  lui  en  faire  raifon,  6c  juftice ;  6c  1'auroit  deue- 
ment  attendue  j  6c  ne  le  pourroic  obtenir :  £c  que  ;  par  la 
declaration  des  Freres  &c  Chevaliers ,  pource  aiTemblóz , 
ou  de  la greigneur  partie deux  ;  feroit  faite  declaration , 
du  tort ,  6c  refus  de  juftice :  en  ce  cas ;  6c  non  par  avant ; 
ledit-Chevalier ,  ainfi  grevé,  pourroit  rendre  le  colier. 

6c  foi  departir  de  1'Ordre  :  fans  fourfaire  j  ne  eftre  char- 
gé d'honncur :  en  prenant  gracicufement  congé.  Et  pa- 

reillement^  pour  autres  licites,  6c  raifonnabies  cauies : 

felon  1'advis  6c  determination ,  des  Chevaliers  del'Or- 
dre. 

Extrait;  deïXl.  Chapitre  des  A'dditiomiaux  Statuts  du- 
dit  Ordre*  Refolu  pour  perpetuel ,  &  non  muable ,  par 

ÏEwpereur  Charles ;  au  Chapitre  General  de  1'Ordre. 
Par  lui  tcnua  Tornajr,  Alleguéen  la  Defenfe;  &  envoié 

aux fufdits Procureur ,  &Duc  d'Alve,  enfembleles 
precedens ,  comme  dejfuSé 

Q,ue  les  fèuls  Chefsipar  1'advis  tant  feulement  des  Chevaliers-,ott 
de  la  plu/part  d'iceux;  aflèmblés  en  Chapitre:  cognoiflront,  ca 
foute  Souveraineté ,  des  pcrfönnes  des  Chevaliers ,  &  des'  qua- 
tre  Officiers,  de  leur  Ordre,  8c  des  fautes,  ou  mesfairs.qu'ils.oa 
aucun  d'eux,  pourroient  commettre,  &  comme,  raefmesi 
quand  a  leur  proces  ,   &prifbn. 

I  Celuy  Seigneur  Roy,  Dom  Charles;  par  la  divine  cle- 
mence,  Empereur  de  Rome ,  Cinquieme  de  ce  nom  j 

Chef  6c  Souverain  de  1'Ordre ,  au  Chapitre  General  d'i- 
j  celui  eclebre  en  laCitédeTornay;  au  mois  de  Decem- 

Comme  un  Chevalier  de  fOrdre ,  demourera  ,  fa  vie  durant :  \  bre ,  de  Tan  ,  Mil  Cinq  eens  Trcnte  6c  un.  A  1'efclaircif- 
s'ilnelefourfait,  par  aucun  cas,  ei  apres  declarc.  cement,  des  xxxvj.  xxxvij.  6c  xxxviij.  Articles:  dek 

I  manierede proceder:  contre les Chevaiiers, 6c Officiers, 
Chapitre   XII T.  I  defaillans  de  leur  devoir:  6c  pourvoir  aux  doutes,  &c  a- 

lesChevaliers  duditOrdre,  en  demourc-  Pf'  qu'>pourroblcurité,
oudiverfitéd'entcndcmcnt d  ïceux ,  pourroient  avenir.  Lt  ahn  que  j  leidits  Cheva- JExtraiits  "I  Tem  que; 

iCZ    *  ront  (Che\ 

^Prc"  commettent  cas  reprochable  j  Parquoi,  ils  endeufTènt 

ïnfe.  eftre  privéz.  Lefquels  cas ;  Nous  declarons ,  telsqui  s'en- 
fuivent. 

Si  aucun  Chevalier  de  VOrdre ,  cheoit  en  Herefie. 

Chapitre   XIV. 

Ceft  a fcavoir.  Si  aucun  defdits Chevaliers,  eiloit ; 

que  j'a  n'advienne ;  attaint ,  6c  convaincu  d'Hereüe ;  ou 
erreur,  contre  la  foy  Chreftiennc :  ou  avoit,  pource, 
fouffertaucunepcine,  oupunition  publiquc. 

Si  un  Chevalier  de  fOrdre ,  cjloit  reprins  ér  attaint ,  de 
trahtjo?i. 

Chapitre  XV. 

Item,  s'il  eftoit  attaint ,  ou  convaincu  de  Trahifon. 

Si  aucun  Chevalier  de  l'ordrc  j  fe  part  dcjoumée  de  bataille, 

ou  banieres  fuffnt  defttaie'es.  ér  en  quelcas ,  le  Chevalier 

peut  delaijfer  t  Ordre ,  ér  eflrc  privé  de  1'Ordre. 
Chapitre   XVI. 

Item  ,  s'ilfedepartoit;  ou  s'enfuioit , de  journéeou 
3,  foit  avec  fon  Seigneur  ,  ou  autre 

1  ront  (Chevaliers)  durant  le  cours  de  leurs  vies.  S'ilsne  , liers,  6c  Officiers  ,nc  aucun  d  cux,ne  loicnt  indevcment, 
jouatort,  outragéz:  comme  le  Seigneur  Dom.  Jehan 

{  Manuel,  Chevalier  6c  Confrère  d'icelui  Ordre.  Lequel, 
en  1'an  Mil  cmq  eens ,  &c  treize :  fans  ordonnance ,  6c  au 
delceu  dudit  Seigneur ;  lors  auffi  Chef  6c  Souverain  du- 
dit  Ordre,  mais  en  minorité ;  &c  des  Chevaliers  fes  Con- 

frères :  fans  jufte  caufe  fuft  prins ,  en  la  ville du  Malines : 
mené,öc  par  longue  efpacc  de  temps  detcnu  prifonnier ; 
au  Chaltel  de  Vilvordc. 

A  1'advis  des  Chevaliers,  Confrères  de  fon  Ordre:  a 

grandc,6c  meure  dcliberation,  6c  de  fa  pleinicre  &c  abfo- 

lute  puiffance :  Ordonna;  par  Statut,  öc  Edict  perpetuel, « 

irrevocable,  6c  non  muable :  que  lui  feul ,  en  fon  temps  ,•  « 

ou  bannieres  fuf-. 

&c  apres  lui  lés  fucceffcurs ,  Chefs  6c  Souverains ;  dudit « 

Ordre;  6c  nuls  autres:  par  1'advis  des  Chevaliers  d'iöclui ,  <c 

ou  de  la  plufpart  d'cux,anémbléz  en  Cliapitres :  Cognoi-  * 
ftront,  entoute  Souveraineté  j  des  perfonnes ,  d«Che-« 

valiers,  6c  des  quarre  Officiers;  de  leur  Ordre:  öc  des « 

fautes  ,  ou  mefuz  ;  qu'ilz  ,  ou  aucun  d'eux  ,  pour-« 
roienr  commettre.  Etoutre:  que  Ie  dit  Seigneur,  en  « 

fon  temps;  öc  apres  lui  fes  Succcfleurs  Clicts  6cSou-c< 
vcrains  dudit  Ordre;  ou  leurs  CommisChevaliert" 

d'icelui  Ordre;     par    leur    «preflè   ordonnance ;« 

pour- 



24 

Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
If6$.»  pourroient,  6c  pourront  proceder  :  contre  ceux  des 

"  Chevaliers ,  &  des  Officiers  du  dit  Ordre ,  qui  auroient 
>' commis  aucun  mauvais  cas:  fi avant:  que  lesditscas, 
M  fuffent  notoires :  ou  que ;  par  deue  precedente  informa- 
>?  tion  ,  leur  en  feroit  apparu  :  par  prinfe,  arrefl ,  &  deten- 

"tiondc  leursperfonnes.  Del'advistoutesfois;defixdes 
J>  Chevaliers, Confrères dudit  Ordre:  ou  de  tel  nombre 

"  que  ;  felon  Ie  temps,  6c  1'exigence  des  cas ;  ils  pourroient 
"finer:  6c  autrement ,  non.  £n  mettant  lefdits  Cheva- 

"liers,  6c  Officiers;  promptement  qu'ils  feroient  prins , 
»  a  1'occafion  que  deffus;  eu  la  garde  du  College ,  &c  amia- 
"  ble  compagnie  dudit  Ordre.  Pour  en  cognoiftre  par  Ie 

3>  Chef  6c  Souverain  s'il  eft  prefent :  6c  en  fon  abfence ; 
»  par  fon  commis,  Chevalier  dudit  Ordre ;  6c  les  Cheva- 
35  liers  fes  Confrères;  en  toute  Souverainete ;  comme  dit 

33  eft.  Sauf  que :  Ie  Commis  du  dit  Chef  6c  Souverain ,  6c 

"  les  Chevaliers  eftans  vers  lui :  apres,  qu'en  abfence  d'i- 
"  celui  chef,  ils  aurontinftruit  les  proces  des  Chevaliers , 

»  ou  Officiers ,  dudit  Ordre ;  &c  de  chacun  d'eux ,  ajant 

De  laprivation,  de  l 'Ordre  a"un  Chevalier. 
Chap.    XXXVIt. IJ68. 

Item.  S'il  eftoit  trouvé :  que  ledit  Chevalier ,  euft 
commis  aucun  cas  reprochable,  6c  digne  depnvation 

de  1'Ordre -  il ;  par  Ie  Souverain ,  &c  Chevaliers  6c  Fre-  « 
res de  1'Ordre ;  oudelagreigneur partie d'eux;  en  fera" 
ofte,  privé,   6c  debouté  ,  comme  deffus  eft  dit.  Et" 

afin  que,  1'Ordre  ne  foit  fcandalizé,6cblafmé,  par  fa 
coulpe;  6c  en  fa  perfonn  e:  lui  fera  interdit ,  6c  defen- 
du,  de  jamais  porterle  colier  dudit  Ordre  ,  ne  autre 
femblable.  en  lui  enjoignant,  6c  commandant ;   fur<e 
les  Sermens  par  lui  faits :  a  entrer ,  en  icelui  Ordre : 
que  ledit  colier  il  rende,  es  mains  du  Souverain ;  ou 

duTreforier  de  1'Ordre.  Et  file  dit  ChevaUer  n'eftoit 
prefent,  a  ce:  lui  feront  envoiées  Lettres  patentes, 

feellées  du  Seel  de  1'Ordre,  contenans  la  privation, 
Sentence,  Condemnation,  Defenfe,  Interdict ,  In- 
hibition,  Commandemens,  6c  chofes  deflufdites. 

33  commis  mauvais  cas:  fans  juger  lefdits  proces ;  feront 
33  tenüs :  les  envoyer ,  &z  leur  advis  fur  iceux ;  au  dit  Seig- 

33  neut  Chef  6c  Souverai  n,  ou  il  fera.  Pour  J  par  lui  appel-   Comment  lonprocederóiUau  Ch^  alter jjjufant  de  rendre 

»'  lézles  Chevaliers  Confrères  de  fon  Ordre ,  qu'il  pourra 
»  finer;  &z  dumoins  en  nombre  de  iix;  en  Chapittre  du  dit 

"Ordre:  eupreallablement;  1' advis,  des  Chevaliers  leurs 
?> Confrères d'icelui Ordre,  du  Pais,  ou  plus  voifins  du 
«  Chevalier,  ou  Officier,  accufé  de  mauvais  cas;  6c  qui 

»  d'eux  pourroient  avoir  meilleure  cognoiffance  :  vifker 
33 lesdits  proces;  lesdecider,  6c  determiner;  comme, 
33  en  equité  6c  raifon ,  il  trouvera  appertenir.  Demourans 

lesdits  Statuts  &c  Articles  ei  deffus ;  au  fait  defdites  cor- 
redtions:  6c  les  droits  5c  preeminences  de  la  hauteur , 

Seigneurie  6c  juftice ,  d'icelui  Seigneur  Chef  6c  Souve- 
rain; öc  de  fes  SuccefTeurs :  au  furplus ;  en  leur  entier.  Et 

33  a  1'entretenement ,  &c  obfervation ,  dudit;  nouvel  Statut : 

»  a  1'Empereur,  Duc  de  Bourgongne ;  Chef  6c  Souverain 
33  de  1'ordre :  de  fon  autorité,&  puiffance  abfolute:  de  1'ad- 
»  vis  que  deffus:  aboli,6c  mis  aneant;  ce  qu'au  Chapitre  de 
» 1'Ordre,  par  lui  tenu  a  Bruxelles ,  en  1'an  Mil.  Cinq  eens 
33  Seize;  èc  en  tous  autres  Chapitres  precedens;  auroit,  ou 
"  pourroit  avoir  efté  fait,ordonné,  ou  ftatué,  au  contraire. 
33  Et  confequement ;  a  expreffement  ordonné :  que  la  dite 
w  contrarieté  ;  fi  aucune  en  y  a ;  foit  effacée ,  6c  tra- 

vee, des Livres 6c Regtftres de  1'Ordre:  ou  elle  feroit » trouvée. 

Ie  colier  du  Thoifon  d'or. 
Chap.     XXXVIII. 

Item .  Si  Ie  dit  Chevalier ,  ainfi  fommé  •  eftoit  refu- 
fant ,  de  rendre,  ou  renvoier,  ledit  colier :  Ie  Souverain ;  « 

s'il  eftoit  fon  fujet;  procederapar  voje  de  Juftice,  ale« 
contreindre  a  ce.  Et  s'il  n'eftoit  fujet  du  Souverain ;  il 

y  procedera,  comnril  appertiendra.  en  1'advis ;  6c  des  « Chevaliers  de  TOrdre. 

Ext rait ;  de  trots  points ;  lesquels ,  chacun  Chevalier  de 

ÏOrdre,&le  Souverain,  jurent,  en  leur  reception , 

folennemenu  fus  leur  honncur  :  toucbée  la  fatnte 
Croix,  &  Euangiles  de  Dieu.  pour  venfier,  Ie  conté- 

nu ,  &  aliegué,  en  la  Refponfe ,  fait  au  fufdit  Pro- 
cureur. 

Que  chacun  Chevalier  j  maintiendra,  de  tout  fbnpouvoir,  en 
fon  entier ,  1'Ordre  de  la  Thoifon. 

Comment-)  audit  Chevalier  fera  remonflré,  ledit  Ordre  main- 
tenir  en  honneur ,  <&e(lat. 

Chap.     L 1 1 1.   non  muable. 

Extrait ;  des  trois  Articles  des  defïiifdites  ordon- 

nancesdel'Avandit  Seigneur,  Ie  Bon  Duc  Phi- 

lippes;  dits,  efclairciz  ,  par  1  onziéme  fufdit , 

de  1'Empereur  Charles. 

Du  droit,  <&  jugement ,  de  celui,  ̂ ui  aura 
co?»mis  crime. 

Chapitre   XXXVI. 

Item.  Que;  fi  au  dit  Chapitre ,  veinft  a  la  cognoif- 

fance du  Souverain  de  1'Ordre :  qu'aucun  des  Freres ,  6c 
Chevaliers  de  1'Ordre,  euft  commis  cas,  ou  crime; 
pourquoi  Ion  deuft  eftre  privé ,    felon  les  Statuts  de 
cefte  prefente  Ordonnance :   Si  ledit  Chevalier  eftoit 

la  prefent ;  Ie  Souverain ,  fera  mettre  fon  cas  en  ter- 

mes.  6c  lui  ,     oy  en  (es  defenfes ;    s'aucune  chofe 
veult  dire ,  &c  prouver ,  en  fon  excufation ;  ou  abfo- 
lution;  lui  fera  furce  fait  droit:  par  Ie  Souverain,  6c 

„  les  Chevaliers  dudit  Ordre  ;  ou  la  greigneur  partie 

y,  d'eux.  Et  fi  la  chofe  venoit  a  la  cognoiffance  du  Sou- 
:,,  verain ,   hors  Ie  temps  du  Chapitre  :  il  fignifiera,  par 

„(es  Lettres clofes ,  oupatentes,  feellées  du Sel de  1'Or- 

„dre;  qu'il  envoiera,.par  Ie  Herault  Thoifon  dor,  ou 
„autre  perfonne  notable  ,    au  Chevalier  blafmé  ,  èc 

„  chargé  du  cas ;    qu'il  vienne  au  Chapitre  prochain  : 
„pour  eftre  procédé  ,  en  fa  matiere;  öc  fait,  ce  que 
„raifon  donnera.  Et  fi  Ie  temps  du  dit  Chapitre, eftoit 

„trop  bref;felonladiftancedulieu,delademeuredu  dit 
„Chevalier,  bla-fmé;  la figniflcation  fera faite  au Cha- 
„  pitre  fubfequent/  en  lui  intimant :  que  vienne ,  ou  non; 

„Ion  procedera  contre  lui,  comm'il  appertiendra. 

Item.  Que;  detoutvoftrepouvoir,  vousvousem- 
ploierés,  6c labourerés:  a  rnaintenir  ledit  Ordre;  en  « 

eftat ,  &c  honneur.  6c  mettres  peines ,  de  1'augmenter  :  « 
fans  Ie  fouffrir  decheoir ,  ou  amoindrir ;  tant  qu'y  puif-  « 
fies  remedier. 

Que  chacun  Chevalier ;  maintiendra,  obfèrvera;  &  accompli- 
ra,  totalement :  rous  ,  &  quelconques  Points,  &  Articles ;  des 
Ordonnances  Sc  Statuts  de  1'Ordre. 

Cmmnent  Ie  Chevalier  accomplira  les  Statuts  ,<&  Ordonnan' ces  de  la  dite  Ordre. 

Chap.    L  V 1 1.   non  muable. 

Item.  Que;  devoftre  loial  pouvoir  ;  vous  entre- " 
tiendres,  6caccomplires;  tous  les  Statuts ,  Ordonnan-  £< 

ces,  Articles,  6c  Points,  de  1'Ordre:  que  vous  aves  veus" 
parefcrit,  Sc  oïz  lire.  Et  lespromettés;  6c jurés;  en" 
general  :  tout  ainfi  que  ;  fi  particulierement ,  &c  fur« 
chacun  point;  en  feiffies  efpecial  ferment.  « 

Que  chacun  Chevalier  j  jurera;  fusfafoi,  &  fèrement ;  &fus 
fon  honneur ;  aux  faintsEuangilles:  obfèrver  lefdits  Statuts. 

Comment ,  Ie  Chevalier  fera  les  Sermens  ,  des  Articles.  def- 

fufdits. 

Chap.     L  V 1 1 1.  non  muable. 

Item.  Que;  ledit  Chevalier,  Ie  prometera,  6c  ju- « 
rera. ,  ainfi ;  es  mains  du  Souverain :  fur  fa  foi :  &c  fer-  « 
ment.  6c  fur  fon  honneur.  &c  touchée  la  Croix ,  6c  les 

jfaintesEuangilles.  , Extrait 
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5"ó8.  Extraitde  I'article;  quefordrc;  escas  quiletou- chent;  aura  cognoiiTance,  cour,  &  execution  , 

fouveraine.  &  fur  les  Confrères  d'icelui.  fans; 

qu'ilspuiiTent  eftre  attraits  ailleurs,  en  ce  :  ni 
eftre  tenuz  refpondre,  ailleurs. 

Comment ,  chacun  Cbcvalicr  de  1'Ordre,  fe  doit  foubmettre , 

de  fon  bon  gr é,  en  ia  volonté des  Freres  &  C  beval';  er s 
d'icelui  Ordre. 

C  h  a  p.  L  X  V I. 

Jtem  ;6c  pour  ce;  que  ce  prefent  Ordre  eft,  comme  def- 
fus  eft  touche ;  une  Fraternité,  &  Compagnie  amiable : 

„  en  laquelle,  fe  foubmettent  ;  de  leur  bon  gré ,  &  volon- 

„  té;  les  Freres ,  &  Chevaliers  d'icelui :  &  la  promettront  ; 
„6cjureront;  garder :  6c  franchement  entretenir  :  fans 
„enfrendre  ,    ne  aler  au  contraire.  Voulons ,  ordon- 
„  nons,  eftabliilbns,  &  decernons:  ledit  Ordre,  avoir 

„  cognoiffance,  &  Cour  Souvcraine :  es  cas;  qui  touchent; 
&regardent,  ledit  Ordre:  &  fur  les  Freres ,  &  Com- 

pagnons, d'icelui.  Et  que;  toutcs  Sommarions ,  Peines, 
Corrections,  Punitions,  Privations,  Appointemens, 
Sentences ,  Jugemens,  Arrefts ;  &  chofes  paffées,  &  fai- 

■5 

£>l<c/?RcyferaEqu:tablc,  Jiflicier ,  &LoiJ,  a  tous  fes  j  ̂ 8. 
Vaffaux,  &  Sujets  de  Brabant.  &  vc  pervicttra ,  hur 
faire  tort,  neviolence.  Not amment  :  leur  adminiftre- 

ra,  legit'nne  Juftice:  garde  t out  dcu  ordre  de  droit,  es procedures  en  toutes  caufes.  conforme  aux  Loix ,  r>  Stil» 
des  Jolles  ,  &  Sieges ,  ou  ellcs  pendront.  fcrclos  ,  en 
ce  s  toits  dclaiz,,  non  neecjfaires. 

A  R  T  1  C   l,  E       I. 

Prcmicremcnt.  Que  Nous;  lcurfcrons(afcavoir,,  a 
tous  noz  Vaffaux  &  Sujets,  des  Pais  de  Brabant,  fuivam- 
mentfpecifiez)bons,droituriers,cquitables,  öc  loiaus,« 
Seigneurs.  6e  ne  permettrons  :  leur  faire ,  ou  laiffcr  fai-  « 
re;  aucune  force,  ou  violcncc  ;  en  aucune  maniere.  Ni « 
les  traiterons ,  ou  permettrons  traiter  autrement;  que  cc 
par legiti mes fentcnccs,& procedures.  Voirc,  cnjoin-cc 
drons :  que, tous Noz Prclats,  Hofpitaux ,  Barons, No-  cc 
bles  j&  bons  Vaffaux  èc  Sujets  de  Noz  Villes,  6c  Fran-cc 

chifes:  tant  du  Pais  de  Brabant;  que  d'outre  Meule:  cc 
procedent,  6c  ajent  a  proccder;  en  toutes  caufes ;  pour  cc 
en  obtcnir  Sentence  & Juftice :  felon  lc  droit  des  V  ïlles ,  cc 
&  Sieges :  la  part,  ou  il  appertiendra  ,  &  devra  eftre  cc 

fait.  Ft  que:  lesjuges,  6c  Nozdits  Païs  ,•  ieront  tenuz , « 
faire  leurs  plaidoiers :  fans  aucun  moien ,  de  dclaiz ;  qui 
adviennent,  par  leur  occafion  ,  faute,  6cnonchaillancc. 

„tes,  par  Ie  dit  Ordre;  es  cas  qui  leur  touchent  ;6ciurles|  Saufque,  lefditsjuges ,  pourront  proroger  Ie  jour  de 

„Chevaliers,  &  Freres  d'icelui :  foientexecutoires,  &  j  leurs  plaioiers,  pour  une  fois;  &  non  plus. „vaillables;  commedeCourSouveraine.  Sans  cc,que; 
pour  les  empefcher,  Ion  puift,  ou  doive;  par  Appel. 
Complainte,  Supplication ;  nc  autrement,  comment 
quecefoit;  traire,  ouaddreffer,  a  quelque  Seigneur, 

Prince,Juge,Cour,  Compagnie,'  ne  autres  quelconques: 
«  ne  que;  Ie  Souverain,6c  Freres,dudit  Ordre;  foient  pour- 

jj  ce  tenuz,  d'y  refpondre.  attendue ,  la  volontaire  &  fran- 
«  chcfubmiffion  ;  juréefolennellement,  comme  dit  eft. 

Que  t^us  les  Chefs  &  Souverains  de  1'Ordre  j  a  tousjours ,  8c  du 
tout,  garderont  inviolablement;  tous  les  Points  &Articles 

d'icelui.  &  les  interpreteront,  ouaffiert,  de  1'advisdes  Con- frères. 

Tous  lesquels  Points,  Conditions,  Articles  ;  &  chofes 

deffufdites,  6c  chacune  d'icelles,  qu'avons  ordonné, 
&  eftabli :  ordonnons ,  6c  eftabliffons ,  comme  dit  eft : 

„  Nous ;  pour  Nous,  &  Noz  hoirs ,  &  Succeffeurs,  Ducs 
,,  de  Borgongne ,  Chefs  &  Souverains,  de  Noftre  prefent 

„  Ordre,&  amiable  Compagnie,  de  la  Thoifon  d'or:  Pro- 
„  mettons  tenir ,  garder,  6c  accomplir ,  a  noilre  pouvoir  ; 
„  entierement,  inviolablement ,  6c  a  tousjours.    Et ,  fi  es 

chofes defius  eferites, ou  aucune  d'icelles,  avoit  aucune 
obfeurité,  doutc,oudifficultc:  Nous  enrefervons,  6c 
retenons  a  Nous,  6c  a  Nozdits  Succeffeurs,  Ducs  de 

Bourgongne,  Souverains  dudit  Ordre;  la  detconina- 

tion,  intcrprctation,6cdeclaration:6c,  d'yadjoufter, 
',,  corriger ,  immuer,  6c  efclaircir :  eu  1'advis,  6c  delibera- 
3,  tion,  de  Noz  Freres,  6c  Compagnons,du  dit  Ordre,  6cc. 

„  Lefquels  Articles,  6c  chacund'eux;  ei  deffus  exceptés, 
&defignés:  felon  leur  forme ,  6c  teneur,  voulons  de- 

mourerfermes,  6:  entiers.  fans  ,•  par  Nous,  ne  noz  Suc- 
ceffeurs, Souverains;  neautres;  y eftre faite mutation 

aucune,  6cc.  Et,  afin  que,  foitchole  ferme,  6c  eftablea 

tousjours:  Nous,  avonsfaitmettre  Noftre  Séel,  aces 

prefentes.  Donne, en  Noftre  villc de  Lille;  lexxvij. 

jourdeNovembre.  1'AndeGrace,  Mil,  Quatrecens, Trenteun. 

Ixtraits ,  de  Cinq  Articles ,  des  anciens  obfervez.  Vrevile- 

ges;  nommez.,  de  la  Jojeufe  Entree  du  Prime ,  au 

Duché  de  Brabant.  Iadis  accordéz. ,  par  Contratt  per- 

petuel.  Entre  les  Ducs ,  &  Trois  Eftats  d'icelui  Pais. 

C?  folennellement  juréz. ,  pour  Loy ,  par  iccux.  mes- 

mes,  pari' Empereür  Charles  Onquieme ,  &  lePoy 
rbilippesfonfils  Noftre  Sire,  &  tous  leurs  Jufluters, 

&  Officiers ,  Traduit s  de  Flamen. 

Pourjuftification;  en  General,  &fpccial;dcs  fins,raifons,  & 
Declinatoire;  prinfo,  Scconrenues,  en  laRefponfe ;  faite, 
par  Ie  dcflusdit  Seigneur  Comte  de  Hocftrare;  au  Procureur 
General  de  Crime ;  dit,  Maiftre  Jcan  du  Bois. 

Le  Roy  ,  ne  s'aftreindra ,  pour  aucun  differend  de  jurisdi- 
clion  desfujdits  F  dis ,  prendre  guerrc  contre  aucun :  ni 
ufer ,  contre  aucun  :  Reprefaiücs.  fmon ,  du  confente- 
ment ,  des  Eftats.  Parfpecial:  ne promettra  aucune  cho- 
fe,  ou  fccUerd,  dont  iccux,  leurs  limit  es ,  leurs  habi- 
tans ,  ni  leurs  Frcvileges ,  aknt  a  fouffrir  dommagc. 

Artici.  E      III. 

Item.  Que;  jamais  Nous  ne  Nous  obligerons,  com- 
me Duc  de  Brabant ,  6c  de  Limbourg ;  pour  cauics  tou- 

chans  la  jurisdiótion,  6c  Seigneuric,  d'iceux  Païs;a  pren- 
dre guerre ,  avec  aucun  :  ni  faite ,  ou  faire  faire ,  contre  " 

aucun;  Reprefailles  ou  faififfemens,  finon ;  par  Confeil, « 
volonté,  èc  confentement;  de  Noz  Villes,6c  Païs,du  dit " 
Brabant.  Et  que;  Nous}  ne  promettrons,  aucunes  autres  " 
caufes;  ni  feellerons :  par  lefquelles ;  Noz  Pais,  limi-« 
tes,  6c  Villes,  niaucuns,  diceux  des  dits  Pais,  ou  leurs" 
Droits,  Libertéz,  6c  Prcviliges ,  pourroient  eftre  violés  « 
6cdiminuéz.  OunozPais,  6c  Sujets, endomagcz,  cn« 
aucune  maniere.  " 

LeRoyy  ou  [on  Gouverneur  General,  des  F  dis  Bas  :  f  era 

cognoiftre ,  &  diffinir  ,  toutes  ,  &  quelconques  caufes  , 
des  F  ais  de  Brabant :  avecPAdvis,  en  femblc?uc?tt  du- 

dit Gouverneur :  <&  du  Covjeil  de  dit  Brabant.  Ni  fc- 

ront  obligéz  iccux  F  dis ,  obcir ,  fur  cc,  autres  Ordonnai*- 

ces. Partie    de  L'article    V. 

Par  les  quels  fept  ( Chancclicr  6c  Confcillcrs  du  Con- 
feil de  Brabant)  6c  autres,  prefentement  adjouftcz  a 

iccux,  ou  qui,  par  fuccefhon  detemps,  il  Nous  plaira 

leur  adjoufter :  Nous,  Noftre  Gouverneur ,  ou  Gou- 

vernante, General:  ferons cognoiftre, 6c diffinir, tou- 

tcs caufes  d'icelui  Païs,  6c  de  fes  habitans:  concernan- 

tes,  la  Juftice,  6c  tout  ce  qui  en  dependra ,  foitdc  Provi- 
lionjuftice  Ordinaire,  ou  des  Status,  Placarts,  Edits, 

Ordonnanccs,  Commandemcns:  ou  autrement.  Sca-iC 

voir  eft:  par  1'Advis,  du  dit  Noftre  Gouverneur; 6c  « 
Confeil  de  Brabant ,  fufdit.  Sans  que:  par  aucun;  furcc 

ce;  puiflè  eftre  mis,  aufdits  manans  de  habitans,  cm-cc 

pefchement;    ni  fait  moleftation  aucune.  Ou,  qu'ils« 

ibient  aflüretiz,  aux  Ordonnanccs  d'iucrc,  que  de  Kous; 
ou  de  Noftre  Gouverneur,  ou  Gouvernante,  General. 

Ghienul,  prins  auF  ais  de  Brabant ,  foit  mctié prifonnicr . 

hors  tcelui.   Allegw-en  la  Rcfpovfé , faite  aufufiH  Frocu- 

pour  raifon  incidente,  de  lapriJon,dcs  Comtes  a 

X  V  1 1. 

reur 

mont->& Homes. A  R  T  X  C  L I 

Item.  Que ;  quiconque  fera  prins ,  en  Noftre  Païs
  de u 

mhor^r-  Ff  d'Outre  Mcufc :  Nous  ne  ferons,  ml 

i;ho 
Brabant;  6c d'Outre  Mcui 

rons,mcncr  prifonnicr  icclui;  hors,  de  Noftre
  d1tPais« 

Nul- 
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1  7  °  °  *  2^///  Vajjal,  oufujet,  de  Brabant :  puijfe  eftre  tircpar  Jufii- 
ce ,  outre  les  Previleges,  du  lieu  ou  il  ef ,  <&•  que  ie  droit 

efcrit  permet :  hors  fa  maifo7i :  ne  prins,  ou  recherche ', en  icelle :  poi/r  que/que  caufe  que  ce  foit.  fans  dcroguer 
ncantmoms ,  a  plus  arnples  Previleges :  des  Villes ,  de 
Lbvain ,  Anvers ,  &  Boifleduc. 

Article,  de  la  Seconde  Addition  X. 

Item.  Que  ;  les  Officiers ,  dorefnavant :  par  eux,  ou 
»  leurs  Scrgcns:  ne  pourronr ;  en  Noz  Villes,  Franchifes , 

'»  ou  Villages;  de  Noz  Pais  de  Brabant :  tirer  aucune  per- 
»  fonne,  hors  fa  maifon :  ne  1'y  prendre ;  ou  faire  quefque 
recherche  en  icelle:  pour  quelconque  caufe,  que  ce  fok. 
Sinon:  entant,  6c  non  plus  outre  :  que  les  Previleges, 
Couftumes,  6cUfances;  deslieus,  auxquels  Ie  fait  ad- 

viendra;  ou  ferade  befoin;  Sc  auffi,qu'il  appertiendra  de 
droit  efcrir;  permettront.  Snufs;  a  Noz  Villes  de  Lou- 
vain,  Anvers  ,5c  Boifleduc ;  leurs  plus  amples  Previle- 
ges , Couftumes ,  6c  Uiances,  furce ;  jufquoresobfer- 
véz. 

Extrait;  des  Treis  Articles  de  la  joieufe  entree  du  Roy, 

en  Brabant,  par  lefquels  Meur  promet ,  &  jurefolen- 
neilement ,  leur  obferver  tous  leurs  Droits ,  Previleges^ 

Libertés ,  Coufiumes ,  Ufitnces ,  &  Prefcriptions ,  & 
tous  les  Points,  Articles ,  &  Ajfeurances ,  contenusen 

ladheEntiéc.  Sans,a  jamais ,  les  enfr eindre.  Tra- 
duits  de  Plamen. 

Pourcorroboration,  approbation,  &  verification ,  dei  Articles 
precedens;  &  en  fpecial ;  delaRefponfêj  faite  au  Procureur 
General  fufdir,  de  Crime :  ou ,  ce  (êremenr ;  aux  fins  d'icelle , 
&de  Declinatoire;  eftallegué.  • 

Le  Roy:   b/en  ouie ,  <&  entendue,  Ia  fusdite  Joieufe En- 
tree :  &  fes  JLdditions.  le  tout ,  par  le  menu,  <&avecfes 

fondemens :  confsnt ,  <&■  jure,  a  tous  fes  Sujets  ,  &  Vaf 
faux ,  de  Braba?it ,  au  lieu  de  Louvain :  aujji ,  de  la  Ko- 

lonie de  VEmpereur  Charles  fon  Pere,  &  de  fon  plein  gr  é 
jointement :  leur  maintenir ,  fans  aucune  exception.  & 
inviolablement :  tous  leurs  Previleges ,  que  dejjus.  Par- 
tie  6c  fin  dupreeme,  de  la  ditejoieufe  entree. 

Apresdonc;  que  Nous  lePrincë,  avons  ouï  lire, 
veu ,  &  entendu  j  toute  la  dite  joieufe  Entree ,  de  Noftre 

Seigneur  &  Pere :  avec  les  Lettres  d'  Adjondions,  Sc  ad- 
ditions ,  d'icelle :  enfemble  autres  Adjonctions,  Let- 
rresj  6c  Conceffions,  de  Noftre  jadis  Bifayeul  ;   tou- 
chant  le  dernier  Article  d'icelle :  6c  les  Alterations,  & 

Moderations ,  d'icclui :  Sc  ce  qui  y  eft  adjoufté :  fe- 
lonlecontenu,  de  1'Ade  fur  ce.  le  tout;  fidelement 

„  traduit ,  en  langue  Efpagnole.  Voulans,  6c  defirans :  fe- 

„lonlabonnevolonté,  de  Noftre  dit  Seigneur  &  Pere , • 
„atoutle  Païs de  Brabant ;  6c  aux  manans,  Vailaux,  & 

„bons  Sujets  d'icelui  :    entretenir,  &  obferver;  leurs 
„  Droits,  Previleges, Libertés,  Coftumes,Ufances,  6c 
„  auffi  Prefcriptions :  Notamment;  attendu  leurs  grans 

6c  plufieurs  fervices ,  faveurs,  6c  fidelité ;  envers ,  d'heu- 
xeufe  memoire  Noz  PredecelTeurs ,  6c  Majeurs,  Ducs 
6c  DucheiTes  de  Brabant ;  Sc  entre  autres  fouventesfois , 

a  Noftre  dit  Seigneur  Sc  Pere  1'Ernpereur  :  comme 
bons  Sujets  font  tenuz  6c  obligéz  faire ,  a  leurs  naturels 
Seigneurs:  ainfiqueconfions;  que  iceus  auffi,  par  ei 

3>  apres  nous  feront":  Leur  avons ;  en  cefte  Noftre  pre- 
33 fente reception,  6cinveftiture,  a  la  Seigneure  desdits 
3>  Païs ;  permis,  6c  ottroié :  au  lieu  &c  ville  de  Louvain  : 
»  dufceu.  Sc  contentement  de  Noftre  dit  Seigneur  6cPere: 
33  3c  de  Noftre  vraie  fcience ,  plein  gré ,  Sc  volonté :  per- 
?3  mettons,  ottroions ,  Sc  confentons :  les  Previleges,  Ar- 
33ticles,  Cautions6c  Afleurances  de  droit ;  qui  fenfui- 
3>venr.  Leur promettans ;  &j urans:  pour  Nous ;  Noz 
sjHoirs,  Sc  Succeilèurs:  les  leur  entretenir,  Sc  faire  en- 

33  tretenir;  apres  le  trefpas,  de  Noftre  dit  Seigneur  6c  Pe- 
33  re :  auquel  j  Dieu  tout  puiflant  doint,  en  fante ,  bonne  6c 
33  longue  vie :  fermes ,  Sc  ftables, fans  ajamais les  enfrein- 
,3  dre. 

Confirmation par lelïoy :  atov.s fesVaffaux ,  &  Sujets y  de  I  ̂ (JS, 
Brabant :  de  tous  leurs  Previleges ,  &  Droits.  Soient  de 

la  Jojeufc  Entree :  ou  bicn  prejeripts  :  ou  concedez  de  fes 
PredeceJJcurs.  Et  aujji ,  des  deux  Additions  a  icelle.  Et 
lestenir  a  tour  jours,  pour  invhlaèles ,  fans  leur  jamais 
aller ,  au  contraire. 

Article    LVII. 

Item.  Nous  avons  confïrmé,  &  ratifié:  confirmons, 
Sc  ratifions :  a  tous  Noz  Prcbtz ,  Hofpitaux  ,  Cloiftres , 

Barons,  Chevaliers;  Villes ,  Sc  Franchifes:  6c  a  tous  au- 
tres, Noz  bons  Sujets,  de  Noftre  dit  Païs  de  Brabant;  6c 

d'Outre  Meufe:  tous  leurs  Droits,  Libertéz;  Previle-  " 
ges,  Chartres,  Couftumes,  U fances,  6c  Prefcriptions.  " 
Scavoir  eft :  ceus,  lefquels  ils  ont  j  Sc  leur  font  Donnéz,  'c 
Ottroiez ,  6c  Seeliéz ;  de  Nos  PredecelTeurs ,  Ducs,  Sc cc 

Ducheftes.  Et  auffi :  ceus ;  defquels  ils  ont  ufé ;  Sc  qu'ils tc 
ont  entrentenuz ,  6c  prefcripts.  Mefmes :  celui ;  qui  fut tc 
concedé  aux  trois  Eftats ;  par  Lettres,  de  fut  le  Duc  Phi- 
lippes ,  noftre  Bifayeul :  au  temps  de  fon  Entree ;  de  da- 

te ,  dzs  Lettres  d'icelle.  Semblablement :  autres  deux 
Lettres ,  d*icelui  Noftre  Bifayeul.   1'une  $   de  PAn. 
M.  C  C  C  C  L  I  ,  le  xx.  de   Septembre  :    1'autre 
M.CCCCLVIIjlexviij.  de  Növembre.  Enoutre :  les 

deux  Additions;  de  la  J-o]eufe  Entree  de  Noftre  Seigneur 
Sc  Pere,  TEmpereur.  1'une  j  donnée  a  Gand,  le  xij. 
d'Avril,  M.  D.  XV.  apres  Pafques :  6c  1'autre  ,•  a  Bru- 
ges;  duxxvj.  d'Avril,  mefm'An.  Leur  promettans :  cc 
iceux  tous ,  en  general ;  Sc  chacun  d'iceux  par  fpecial ,  « 
tenir:  pour  Nous,  Noz  Hoirs,  Sc  Succeilèurs ,  d'au-  « 
tant qu'ils pourroient eftre,  6c  font  obfervables:  per-« 
petuelement,  Sc  a  tousjoursj  fermes,  Sc  inviolables. « 

Sans  les  enfreindre.  ni  aler ,  ou  laifTer  faire  ,  au  contrai-  cc ' 
re  d'iceux.  en  aucune  maniere ,  que  ce  foir.  cc 

AfTeurance,  &  Serement  fölennel  du  Roy:  cju'il  obfèrvera  les deffusdirs;  &  autres  tous  &chacuns  Pointsck  Articles,  de  la 

Joieuiê  Entree.  N'alleguera  ;  n'eftre  tenu  ,  a  1'obfèrvation 
d'icelle ,  ou  d'autres  Previleges  de  Brabant,  ains  ;jil  les  gardera in violabiement,  treftons ;  a  tous. 

A  co7idition ,  en  cas  de  contraisejition  :  que  fes  Vajfaux,  cjr 
Sujets  de  Brabant,  foic?it  du  tout  exempts ,  lui  obcir.  juf- 
ques  a  tant,  quilait  reparé,  en  tout  fon  entier,  la  ditefau- 
te,<&  contravention.  telemenUquej  tous  Officiers,  dre  f. 
fez,  ou  f  ai  fans  au  contraire ,  joient  deportéz.  aujji ,  que 

tout  ce  ,  qui  i attenter a ,  foit  tenu  pour 'jentierement  nul. 
Alleguéfur  ce,en  la  Refponfe,aufufdit  Procureur  de  Crime. 

Article  dernier  L  V 1 1 1. 

Item,  leur pfbmettons enoutre;  pour  Nous,  Noz 

Hoirs,  Sc SucceiTeurs : que  Nous n'alleguerons , Sc  ne 
mettrons  jamais  en  avant ;  ni  ferons  alleguer :  que  Nous 

ne  foions  obligéz  ;  d'entrerenir  lefdites  Franchifes , 
Droits,  Previleges ,  Chartes,  Couftumes,  Ufances,  Sc 
Prefcriptions;  lefquelles  cidevant,  en  general ,  Nous 
avons  confirmées  Sc  ratrfiées  :  pource ,  ou  a  raifon ;  que 
ne  leur  aurions  donné,  ottroié ,  ou  promi,  parefpecial ; 
les  Points  Sc  Articles  fufdits.  ce  que;ne  leur  voulons  por- 
teraucun  empefchement,  moleftc,  ou  prejudice.  Et 
pource  que;  Nous  voulons,  Sc  defirons:  que  tous  les 
Points,  Articles,Dons,Promefies,Confirmations,6cRa- 
tifications,  fufdits;  demeurent,  Sc  foient  tenuz  fermes  Sc 

ftables,  fans  jamais  les  enfreindre  :  avons  promi  en  bon- 

ne foi,-  6c  jure ,  fus  les  faintes  Euangiles,corporellement:  cc 
pour  Nous,  Noz  Hoirs,  6c  Succeifèurs:  tenir  iceux;  ace 
tous,  univerfellement;Scavoir  eft:  aux  Prelats,Cloiftres, 
Hofpitaux,  Barons,  Chevaliers, Villes ,  Sc  Franchifes;  Sc 

a  tous  Noz  bons  Sujets  defdits  Païs  de  Brabant,6c  d'Ou- 
tre Meufe :  a  leurs  Hoirs,  6c  Succeilèurs :  apres  le  trefpas 

de  Noftre  dit  Seigneur  Sc  Pere;fermes,6c  ftables :  Sc  de 
jamais  faire,  faire  faire,  ni  fouffrir  eftre  fait,  au  contrai- 

re ;  en  maniere  quelconque.  Et  en  cas :  que  Nous ,  ou  cc 
Noz  Hoirs ,  Sc  SucceiTeurs ;  feifïions,  ou  vinffions  au  « 
contraire;  par  Nous  mefme,  ouparquelqueautre  :  encc 
tout,ouenpartie:  comme 6c  en  quelconque  faconque£c 
ce  foit :  En  tel  cas :  confentons ,  Sc  ottroions :  a  Nof-  cc 
ditz  Prelats,  Barons,  Chevaliers,  Villes ,  Franchifes ;  &  IC 
a  tous  autres  Nofdits  Sujets :  que :  a  Nous ;  Nos  Hoirs ,  Cl 
6cSucceiTeurs;  ils  ne facent, Sc  rendent,  aucuns  fervices,  a 
oudevoirs;  ni  preftent  obeiifance;  enchofe  quelcon-a 

que 
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If68.55que,ouNousenauronsbefoin,&lesenvoudrionsre-  I  ment  refpondre  aufdites  charges,   &  accufations.  &1568. 
jj  querir.jufques  atant:  que  tellefaute,  felonquecidefius  jremonftrer  ;   que  n'avons  aucunement  defvoié  de  la«  /. 5>  eft  dit,fera  par  Nous  oftée ,  reparée ,  &  redrelïée  ;  &  en 

„  aurons  pleinement,  &  entierement,   deiifté.  A  l'ef- 
jifet ;  de  quoi :  nous  voulons ,  commandons,  <&  declarons :  que 
,,  tous  officiers ,  quifsroient  conflituez.  Au  contraire ,  de  ce- 
»fle  noftre  Joieufe  entree ;  foient  incontinent  deportez.  Et 
„  en  outre  auffi :  que  tout  ce ,  qui  doresnavant  fepourroit  at- 
ntenter-t  alencontrede  ce  quedejfusj  ne  foit ,  &  nepuijfe 
»e{lre  tenu ,  de  vakur ,  au  temps  avenir.  Et  Ie  tout,  fans 

fraude.  En  tefmoin ,  &  perpetuelle  confirmation ,  de 

ce  que  dit  eft:  avons ;  Nous  1'Empereur,  &  Ie  Prince 
fufdits;  fait  mettre  noz  feaux,  a  ces  prenfentes.  Don- 
né,  en  noftre  Ville  de  Louvain ;  Ie  V.jourdejuillet. 

L'an  de  noftre  Seigneur,  M.D.  XLIX.  Del'Empire, 
de  Nous  Charles ,  Ie  XXX.  &  de  noz.  Roiaumes;  de 
Caftille&  autres,  XXXIIII.  Soubfcrit ,  Charles.   Et 

aujji,  Philippes.  Et  au  bas ,  Par  1'Empereur,  e^-Mon- 
feigneur  Ie  Prince.  Stgné,  par  l'Audiencier,  & -premier 
Secretaire ,  Verre)' ken.  Seellédes  Seaux ,  defdits Seigneurs 

VEmpereur ,  <&  Ie  Prince ,  eu  eire  vermeit  f  a  lacz,  d'or& 
foie  noire ,  pendant*,. 

La  defenfe ,  de  Uonfeigncur  Ie  Comte  de  Hocjlra  te ,  &c . 
Contre  les  charges  &  accufations  y  de  tous  &  cbacuns 

Points:  a  lui  faujfement  impoféz. ,  es  Lettres  patentes 
(C  Adjournement ,  par  Ie  Procureur  General  de  Crime, 

ditMai(treJeanduBois.  felon,  &parfordre,  qu'ils 

y  font  narren,  &  toucb'ez.. 
Par  les  raifbns  de  laqiiellej  il  corifte  evidemment :  queledit 

Seigneur  Comte ,  eft  innocent ;  de  tous  les  points  des  accu- 
fations avant  dites.  &  qu'il  s'eft  fincerement  conduit 5  durans 

les  troubles  des  Pais  Bas.  &  aadminiftré  fes  charges,  principa- 
lement  es  villes,  ou  il  a  eu  entremifè:  non  fèulement  avec 
dèu  foin  fideliré ,  &devoir:  maisaufli;  au  lèrvice  de  Dieu, 
&du  Roy.  &  du  bien  public,  Cc  de  laParrie. 

Antoine  de  Lalaing;  Comte  de  Itocftrate  ,  Baron  de 

Borffèl,  Semlr'ef }  &c.  Cbevatier  ,  de  L'ordre  de  la 
ThoifdfZ  Tfor  j  a  tous  Ceux ,  qui  cefte  noflre  defenfe  ver- 

ront,  ou  orront ,  Salut.  &  ouffre  d'Amitie  3  Plaiftr,  ér Service. 

Defenfe  fOmm'ainfi  foit:    que  1'homme  Noblc  &  Gene- 
I  comte ^reux  ,  n'a  riens,  apres  Dieu,  plus  cher,  que  fon 

honneur:  auffi  eft  il  jufte,  &  railonable;  que  pour- 
tant  ,  il  Ie  garde,  defende ,  &    conferve  ,   par  tous 

du 
de  Hoo 
iftrate. 

I'
 

moiens  a  lui  pofïïbles.  y  emploiantmefmes,fesbiens: 
&  fa  vie  ,  fi  befoin  fait.  Atant  donc  ,  feroit  icelui 
certes  inexcufable  de  neglicence  ,  &  imprudence; 

qui,  pouvant  affèurer  ce  que  lui  doit  eftre  tant  &de 

(i  pres  recommandé;  cela  ilmcttroiten  quelque  dan- 

ger,  peril,  ou  nonchallance. 
Pource  eft  il-  Que;  Nous  confians  pleinement  de 

noftre  Innocence :  &  moiennant  icelle ,  pouvoir  gar- 

der  noftre  honneur  ;  contre  les  charges  ,  &  accufa- 

tions ,  a  Nous  impofées  par  Ie  Procureur  General 

du  Roy :  d'autant  qu'avons  tenu  celle  noftre  Defen- 

fe de  noftre  dit  honneur;  plus  affeurée,  auffi  1'avons 
Nous  moins  voulu  mettre  au  dangcr  ,  auquel  font 

toutes  caufes;  quoi  qu'elles  foient  bonnes,  juftes,  & 
fondées;  qui  fe  demennent  devant  Jugcs  ïncompe- 

tens,  fufpeéts,  &  recufablcs.  Qui  eft  la  raifon ,  qu'a 
ceft  effect ;  aions  par  autre  noftre  Efcrit  remonftré ; 

pourquoi  n'aions  efté  ni  foions  tenuz  ,  de  compa- 

roir ;  pardevant  Monfeigneur  Ie  Duc  d'Alve  ,  Gou- 

verneur &  Capitaine  General,  des  Pais  Bas,  juge  |  danger  de  noftre^perfonne,  avons  
_taicts 

Commis  8c  Delegué  a  cefte  caufe  desdites  charges. 

Telement  que;  pour  ne  donner  occafion  a  ceux, 

qui  font  accouftumcT.  d'interpreter  liniftrement  noz 
aótions:  de  divulguer  ;  que  ladite  exception,  ait  efté 
nar  Nous  Dronoféei  Dar  quelque  diffidencc  de  noftre 

CL  d?okTace;qPuenelai(nonsparla,  quelque   ment:  
par  ce,  qu'avons  tantfait,  quennoftre 

finiftre  impreffion,  aux  autres;  par  laquelle,  Nous,i 
ou  noftre  Pofterité,  fepuifle,  par  fuccclfion  de  temps, 

trouver  Intereflec,  enaucun  point  d'honneur :  avons , 

par  ceftui  fecond  prefcnt  Efcrit ,  voulu  particuliere- 

trace  de  noz  Anccftres :  ni  oublié  Ie  bien  ,   &  hon-  « 
neurs,  qu'avons  receuz  de  fa  Majefté,  ne  aufli  noftre  « devoir,  en  aucun  endroit.  &  que,   entant  ;  a  tort,« 
&par  calumniesfaulfementcontrouvées;  fommesac-« 
culéz,  du  crime  enorme,  &  execrable,  de  lefe  Ma- cc 
jefté.   aians  tous  jours ,  de  fait  &  per  effeft  monftré : 
que  pour  Ie  bien  &  fervicede  fa  Majefté,  eftionsde- 
hberéz,  emploier  corps  &  biens.  Nouseftans,  fans 
jaclance  ,  tcllement   acquitéz  ,   a  la  conduite  de  la 
Compagnie  d'Ordonnancc ,  lors  encor  cftant  icelle, 
a  fut   Monfcigneur  Ie  Comte  de   Lalaing  ,   auquel 
Dieu  face  Paix,    Noftre  Seigneur  &  oncle  :  &  es 
Ambaflades,   efquelles  fa  Majefté  a  efté  fervie  nous 
emploier:  que,  non obftant  noftre  premiere Jeunef- 
fe,   avons  efté  elleux,  au  College  de  Chevaliers  de 
1'Ordre  :    &  par  Ie  trefpas  de  fut  Ie  Marquis  de  la 
Vere,  efté  enchargéz  de  fa  Compagnie  d'Urdonnan- 
ce.  En  quoi  avons  teilement continue,  fansoncavoir 
eu  efgard  au  danger  de  noftre  perfonne  ,    ou  inte- 
reft   particuliers  :  que  ,   fi  Nous  nous  voulions  ici 
extendre,  rendre  compte particulier,  denosactions, 
on  trouveroit  evidemment  ;  que  meriterions  autre 
recompenfe,  &  marcede,  que  de  reproches,  &  ac- 

cufations li  fameufes;  dont,  a  prefent,  fommesblaf- 
méz  &  pour  fuivis.    Ce  que,  ceux,  qui  ont  bon  cc 
fain  jugement,  facilement  entendront:  tant,  par  cc 
que  dit  eft;  que  par  Ie  narre  &  difcourt  de  céfte  no- 

ftre Refponfe.  Conliderans  mefmes,  les  charges,  ef- 

quelles on  nousa  emploiéz.  &  Ie  foinck  devoir  qu'a- 
vons rendu,-  pour  deuëment  nousenacquitcr.  Dont,  cc 

n'i  a  il  aucune  apparence;  que,  pour  adherer  &  fc-cc 
conder  Ie  Prince  d'Orenges  ,  &  ks  ambitieux  def-cc 
feins,  comme  on  pretend ;  aurions  voulu  perdre  la  cc 
grace  du  Roy.  defvoier  de  noz  Anceftres:  &  chan- 
geans  fubit  noftre  naturel ,  foions  devenuz  autres  que 
aurions  efté.  Sans  prendre  regard ,  aux  inconveniens, 
qui  par  la,  apparentcment  Nous  pouvoient  furvenir. 

mefmes  (  fans  Nous  arrefter  au  point  d'honneur.  du- quel  voire  Ie  moindre  ,   Nous  a  tous  jours  efté  tant 

recommandé,  que  1'avons  préféré  a  noftre  vie.  Et  di-* 
lbns  a  tant,  furce  point ;  rondement  ,   &  veritable- 
ment:  que  Je  dit  Prince,  ne  Nous  a  jamais  propo- 
fé,  requis,    ou  communiqué,   chofe  qui  fuft  contre 
Ie  fervicede  fa  Majefté;  &  par  laquelle  aions  peu  «p-  u 
perecvoir  ,   que  (es  dcfleins  tendoient  a  ambition,cc 

troubles,  rebellion ;  ou  autrement,  au  dertiirvice  d'i-  «• 
celle.   Lt  nouz  affcurons  :  que  noz  adverfaircs  mef-  (< 
mes;  nefcauroient  declarcr,  oufpeciBer,aucunsdci- 
dits  dellèins  ,    auiquelz  aurions  adheré  öc  fecondé. 
Car,  quant  aux  troubles  ,  qui  depuis  deux,  ans  en- 

t;a  ont  efté,  au  Pais  Bas:  pour  autant  qu'en  fommes 
charges;  refpondrons  particuliercment  ,   öc  par  01- 
dre ,  ei  apres.  Et  voulons  atant ,   bien  &  apertcment 

declarer:  que;  combien  qu'aions  tousjours  porre  au- 
dit  Seigneur  &  Prince;  iingulicre  afteclion;  comme 
aufti  ont  fait  la  plus  part  des  Seigneurs  du  Pais  B.is : 

toutcsfois  il  n'eltoit  en  lui,  ni  autre  qui  vive;  Nous(C 
faire  oublier  les  devoirs,  &  obligation  ,  que  dcvöns(C 
au  Roy  :  ou  nous  forvoier  des  traces,  efquelles  avons  u 
tousjours  fuivi  noz  Anceftres:  pour  feconder,  favo-((. 
rifer  ,   ou  promouvoir  ,   quelque  rebellion.    Aian.< 
tousjours  eu  pour  but  de  noz  actions  ;  Ie  bien ,  <S: 
fèrvice  de  Dieu ,  6c  de  fa  Majefté.  De  quoi ,  kv>  cftcéts 

rendent  bon  tefmonage.  &  mefmes;  les  devoirs,  lel- 
iquels  avec  inenarrable  foin ,  traveil ,  fbllicitude ,  ck ,•  es  villes, 

efquelles  avons  efté  commis ,  &  envoicz;  pour  flp- 

paifer  les  troubles  ,  &  emotions  populaires.  Aquoi 

n'eftaullivrai  femblable  qu'on  nous  cuft  voulu  com- 

mettre;  ii  on  ne  Nous  eult  cogneu  contrairesa  ïccl- 

les,  &  ce  qui  en  depend.  Dont  aulfi  appert  cvidcin 

u 

n'eft  onc  au}>aravant ,  ni  pendans 

leidits  troubles ,  advcnu  aucun  changement,  nouvel- 

Uté,  emotion,  ou  troublc;  comme  es  villes  circon- 

voiiines.  non  obftanti  qu'aucuns  dcldits  voiïins,  f 

(D)  » 

Ii. 

rent 
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1 568.  rent  affez  bonne  diligence ,  pour  les  y  mettre ,  &  in- 

troduire.  comme  auffi ,  riens  n'a efté  innové ,  es  autres 
lieuxaNousappertenans.  De  forte;  que  pouvons  af- 
feurement  dire:  que  noz  Predecefleurs  6c  Anceftres ;  \  auroit  efté  Ie  plus  difcourtois  acte  , 
11  femblabes  difficultéz  fe  fuffent  reprefentéz  de  leurs 

n'euffent  fceu  monftrer  plus  grande  afFedion, 
temps ; 

au  bien  6c  repos  publicq  ;  que  Nous  avons  fait  aians 
fansjactance,  autant  fouffert  pour  les  y  maintenir;  & 
advancer  Ie  fervice  de  Dieu  ,  6c  de  fa  Majefté,  que 
perfonne  ,  de  quelle  qualité  que  foit ,  au  Païs  Bas. 

III.  D'autant :  n'i  a  il  auffi ,  fondement ;  en  ce ,  qu'on  Nous 
-->  pretend  accufer ;  avoir  tenu  en  noftre  Chafteau  6c  mai- 
3j  ion  de  Hocftrate , plufieurs  fufpectes  Communications, 

y  6c  praótiques ;  avec  Ie  dit  Prince  d'Orenges,  6c  autres  fes 
■>■>  complices :  dont ,  tous  bons  Sujets  du  Roy ,  fe  feroient 
53  fort  fcandalizés ;  6c  les  mauvais ,  auroient  dreffé  les  oreil- 
33  les  j  6c  prins  occafion ,  a  penfer  a  nouvellitéz.  Car  pre- 
mierement :  par  ce  que  cefte  charge  &c  accufation  n'eft 
reftrainte ,  limitée,  6c  efclarcie  j  comme  du  droit  apper- 
tient ;  par  appolïtion  du  temps ,  6c  jour.  &c  expreffion  de 
ce,  qui  efdires  Communications  auroit  efté  traicté :  ou 
quelles  eftoient  lefdites  pradtiques ,  6c  a  quoi  tendoient: 

ce  que  procédé  indubitablement;  de  ce ,  qu'elle  eft  fauf- 
fementcontrouvée;  6c  ne  fcauroient  noz  adverfaires, 
devement  interrogéz }  fpecifier  aucuns  defdits  Points: 
fommes  conftraints  y  refpondre  generalement :  6c  nier, 

qu'en  noftre  dite  Maifon,  aucuns  telles  affemblées  com- 
municationsjou  practiques,  aientefte  tenues :  ou  autres; 

que  de  tout  temps  on  n'ait  accouftumqd'avoir ,  6c  tenir, 
au  Païs  Bas;  6c  que ,  du  temps  de  noz  anceftres ,  on  n'ait 
veu  en  icelle  &  autres  leurs  Maifons.  Lefquelles  ils  ont 
tousjours  tenu  ouvertes  aux  Seigneurs ;  qui ,  en  paffant , 
ou  autrement ,  leur  monftroient  la  faveur ,  de  les  venir 
veoir*  Recevant  de  femblables  vifitations  ,  Nosdits 

Anceftres ,  tresgrande  joye ;  6c  contentement :  6c  s'en- tenoient  honnorez.  Comme  Nous  auffi  confeffons 

*  avoir  fait.  mennes;  peu  auparavantla  prefentationde 
la  Requefte;  faite  par  aucuns  Seigneurs  6c  Gentilzhom- 

mes;  pour  obtenir  abolition  del'Inquifition,  6c  chan- 
gement des  Placarts.  Car ,  venans  de  Veert  a  Breda , 

Jjour  retourner  a  noftredite  Maifon :  entendifmes ;  que 
e  dit  Prince,  avec  Ie  Comte  de  Swartzenbourg  fon 
Beaufrere ;  6c  quelques  autres  Seigneurs ,  eftans  lors  au- 
dit Breda,  avoient refolu :  fetrouverle  lendemain,  en 
noftredite  Maifon ;  avec  Ie  Prince  de  Gavre ,  Comte 

d'Egmont ,  lors  eftant  a  Bruxelles  :  6c  qu'ils  avoient 
choifi  Ie  dit  lieu ;  pour  eftre  Ie  plus  commode ,  6c  pro- 
pice,  pour  leur  retour.  Etne  voullansrecelerladiteaf- 
iamblee;  par  laquelle  Nous  nous  tenions  honnorez, 
a  ame  vivante  :  receufmes;  avec  la  mefme  chere , 

6c  allegreffe ;  tous  ceux  ,  qui  s'y  voulurent  trouver. 
6c mefmes auffi,  leComtedeMegue,  qui  y  furvint  Ie 

lendemain.  Tenans  qu'icelle  fe  faifoit :  pour  continuer 
1'amitie,  qui eftoit entre  lefdits  Seigneurs;  6c afin,  de 
quelque  entrebeue ,  6c  confervation  amiable,  6c  accou- 
ftumée;pour,  6cavantlepartement,dudit  Comte  de 
Swartzenbourg,  versAlemagne.  Eten  conform ité de 

ce:  ont  dit  a  noftre  Requefte,  les  Chevaliers  de  1'Or- 
dre ,  qui  lors  s'y  trou verent ;  6c  aftermé  en  plein  Con- 

feil;  a  Madame  de  Parme ,  lors  Gouvernante :  qu'au- 
cuns  d'eux ,  avoient  choifi  noftredite  Maifon ;  pour 
s'y  trouver  quelques  trois  ou  quatre  jours ,  auparavant : 
combienque,  n'en  fcavions  riens  en  verité ,  que  lefoir 
precedent  leur  venue.  6c ce,  par  cas  fortuit;  comme 

tous  ceux  ,  qui  ont  frequente  au  dit  Païs  Bas;  6c  fca-  1  c<$8« 
vent  la  familiarité,  de  laquelle  ,  les  Seigneurs  eftans 
enicelui,  ont  ufé  de  tout  temps,  entre  eux.  Car  ce 

ois  acte  ,    qu'euffions  fceu faire  au  Monde :  ii;  aux  Seigneurs  de  telle  qualité,  &c 
qui  fi  volontairement  offroient  fe  trouver  en  noftre- 

dite Maifon ;  Nous  euffions  refufé  1'ouverture  d'icelle. 
De  forte,  qu'ilfaut:  que  noz  adverfaires  mefmes:  s'ilz, ne  font  efloignez  de  toute  civilité ,  6c  humanité ;  con- 
feffent :  que ,  s'eftant  a  eux  offerte  femblable  occafion ; 
ilzeuffent  fait  Ie  mefme.  ce,  qu'ils  pretendent  frivo- lement,  en  nous  blafmer  a  prefent;  &c  baptifer,  de 
crime  de  lefe  Majefté.   Confideré  principalement : 
qu'ilz  ne  fcavent  declarer,  ainfi  qu'avonsdit,  ou  fpe- cifier; une  feulle  communication ,  ou  practique,  te- 

nue en  cefte  ,  ou  autres  affemblées ,  qui  ont  efté  en 
Noz  Maifons ;  qui  merite  d'eftre  aucunement  fufpe- 
de»  Parquoi;  fommes  contraints,  reprendre  lanega- 
tive.  6c  1'emploier ,  pour  peremptoire  folution  de  ce 
point ;  propofé  confufement ,  6c  fans  fpecification  , 
ou  declaration,  quelconque  :  6c  atant;  de  droit;  en 
accufation,  non  recevable.  Ce  que  fentans  auffi  noz   Uil. 

adverfaires :  ils  confeffent  ;  qu'aux  nouvellitéz  fusdi-  « 
tes,  adonné  plus  grand' occafion  ,  la  prefentation  in-  cc 
continent  enfuivie,  d'une  Requefte  de  quelques  con- « 
jüréz;  comme  on  dit;  en  grand nombre; 6c avec l'in-« 
folence ,  6c  arrogance  ,  que  tout  Ie  Monde  a  peu  « 
veoir.  Laquelle  Requefte,  ou  la  forme  de  la  preien-  « 
tation;  n'ont  efté  advifécs,  conclutes  ,  ou  arreftées, 
en  noftredite  Maifon.  Parquoi :  6c  que  n'avons  aidé 
a  la  prefentation  ,  follicitation ,  ou  pourfuite  d  icel- 

le: par  voie  direde,  ni  indirecte :  ne  fait;  a  Nous  a 

imputer  1'arrogance  »  ou  infolence  :   fi  aucune  y  eft 
entrevenue.  Bien  vrai  eft  :  qu'eftans  lors  appelléz  au 
Confeil ;  avons  dit  noftre  opinion.  La  fubmettant 
tousjours,  a  correction  des  plus  fages.  pour  ce,  que  Nous 
fentions  Ie  moins  eagé,  6c  experimenté  ,  enfembla- 
bles  afiaires :  6c  ne  cerchions ;  que  Ie  bien ,  repos ,  6c 
tranquillité,  de  noftredite  Patrie;  6c  Ie  fervice  de  fa 
Majefté.  de  a  tant  nous  acquitafmes  audit  Confeil, cora- 
meil  appertenoit.  Cequefemblablement;  fe  demon-      \r# 
ftrant  aftes  au  clair ,  par  ce ,  qu*en  ceft  endroit  ne  fom- 

mes accufez;  ofte  toute  recherchée  apparence;  qu'on 
Nouspuiffecharger,  dece,  que  n*aurions  admoneftécc 
ceux ,  qui  prefentoient  la  dite  Requefte:  comme  noz  ad-  ce 
verfaires  pretendent ,  que  deurions  avoir  fait :  fachans,  <c 

que  c'eftoit  contre  1'intention  du  Roy.  Mais  qu'au  con-  « 
traire,-  les aions c\>nfirméz  advouéz,  6caccompagnéz,<c 
en  banquet  public :  ou ,  par  toutes  nozacffions,  Nous  « 
ferions  ouvertement  declarés  des  leurs.  Car :  pour  au-  cc 

tant  que  touche  1'admonition  fufdit.  Nous  n'avions  cau- 
fe,  ou raifon aucune ,  de Tentreprendre.  eftans;  tanta 

caufe  de  noftre  eage ,  que  du  peu  d'experience;  Ie  moins 
qualifiédelefaire,  de  tous  ceux  qui  eftoient  lors  al'af- femblée  du  Confeil.  Dont  toutesfois,  perfonne;  quoi 

qu'a  prefent  ilz  facent  femblant  de  condamnerla  dite 
Requefte,  6c  la  prefentation  d'icelle,  s'eftfouvenude 
faire,  qui  fuffiroit,  pour  Nous  excufer:  ores  qu'euf- fions efté  tenuz,  de  faire  femblable  admonition;  que 
non.  De  tant  plus:  que  ne  penfions:  que  fa  Majefté, 
prendroit  de  mauvaifè  part,  la  prefentationde  la  dite 
Requefte.  eftant chofe ordinaire,  6c accouftumée,  de 

tout  temps;  que  les  Sujets ,  traitent  par  femblabe  voie,' 
avec  leurs  Rois ,  Princes,  6c  Seigneurs.  6c  mefmes  ac- 

cliteft.  Et  pouvons  affeurer:  que  n'avons  riens  ouïtrai-  compagnent  les  Requeftes,  felon  1'importance  d'icel- 
ter  en  icelle  affemblée;  contre  Ie  bien,  6c  fervice  de  fa  les.  Etne  faifoit  la  Gouvernante,  ni  les  autres  du  Con- 

j3  Majefté:  6cquiaitpeu  ou  puiffe,  donner  occafion  de  feil,  auquel  eftions extraordinairement appelléz, fem- 

33fcandale,  aux  bons  fujets  d'icelle :  6c  aux  mauvais,  de  blant;  que  la  prefentation  de  la  dite  Requefte,  devoit 
3j  drefTer  les  oreilles ;  6c  penfer  a  nouvellitéz .  Poifé  mef- '  defplaire  a  fa  Majefté ,  accordé ,  au  plus  pres  qu  'il  feroit 
mement:  que ladite affemblée,  n'eftoit  chofe inufitée 
au  Païs  Bas:  ou  journellement  on  eftoit  accouftumé; 

d'en  veoir  de  femblables ,  6c  plus  grandes.  6c  que,  a  caufe 
d'icelle,  on  ne  nous  peuk  aucunement charger :  puis 
auffi  que ;  par  Nous ,  elle  n'a  efté  follicitée :  6c  que,  vou- 
lans  continuer  les  traces  de  Noz  Anceftres;  6c  la  fami- 

liarité,  6c  amitié ,  qu'avons  tousjours  euë  1'avec  lefdits 
Seigneurs ;  ne  pouvions  aucunement  refufer  ,  qu'elle 
ne  fé  fift  en  noftredite  Maifon.  comme  il  eft  notoire ;  a 

poffible.  Et  par  aprespromit  fa  dite  Majefté,  par  fes 

Lettres;  6c  en  conformité  d'icelles,  la  Gouvernante, 
par  fa  patente :  qu'aux  Seigneurs  6cGentilzhommes, 
aians prefenté  la  dite  Requefte,  riens  ne  feroit impu- 

té.  non  feulement,  a  caufe  de  la  prefentation  d'icel- 
le :  mais  auffi ,  de  la  Confederation  precedente.  Et  ce; 

pour  obvier  aux  foufpecons  ,  6c  diffidences  ,  qu'au- 
cuns  d'iceux  pouvoient  avoir ;  que  la  dite  Confedera- 

tion, 6c  prefentation  de  Requefte ;  feroient  autrement 

prinfes  > 
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t  ƒ68.  prinfes  }t)U  interpretées ,  par  fa  dite  Majefté.  Qui  mon- 

ftre  evklemment :  que  Nous  n'avions  occafion  de  pen- 
fer ,  que  la  dite  prefentation  de  Requefte ,  eftoit  contre 
1'intention  de  fa  Majefté.  Et  mefmes :  que  faifans  les 
admonitions  fufdites ,  euffions  contrevenu  a  1'intention 
&  fervice  d'icelle.  divertifians  les  Seigneurs  &  Gentüs- 
homraes,  de  la  voie  ordinaire ,  de  proceder  par  Reque- 

fte :  &  leur  donnans  occafion ,  de  penfer  aux  autres.  Et 

toutesfois  i  tant  s'en  faut ,  qu'aions  confirmé  &  advoué 
la  dite  requefte :  que  Nous  admoneftafmes  aucuns  Gen- 
tilshommes  de  qualité ;  ne  figner  la  dite  Confedera- 

tion ;  &  ne  ie  joindre ,  a  la  Prefentation  d'icelle:  a  quoi, 
autrement  ilz  fembloient  eftre  afles  eoclins.  Et  n'i  avoit 
aucune  apparence :  pour  eftre  lors  fraifchement  retour- 
nézdelaGourderËmpereur;  ou  avions  efte  envoiéz 

en  Ambaflade :  que  ceux ,  qui  s'eftoient  defia  obligéz 
par  Signature  ;  &  avoient ,  de  longue  rnain ,  arrefté  la 

— ple 

enlobeiflance&devotiondu  Roy;  y  aurions  fouftcrt« 
une  infinité  de  chofes  abominables ,  6c  cnormes.  Et  en-  « 
tre  autres ;  qu'on  enrollaft  publiquement,  &  a  noftre" fceu,  gens  de  guerre  ;  pour  Ie  Seigneur  de  Brederode.  &  cc 
qu'on  les  embarquaft,  avectoutesfortes  d'armes,  vers  cc laVilledeViane,  au  Pais  Sc  Comté  de  HolUnde.  Ou- cc 
tre  la  faveur,  qu'aurions  monftré  a  ceux,  de  la  Com-« 
mune,  s'eftans  mis  pour  la  protedtion  des  conjuréz.  Car  cc 
Nous  n'avons  rien  (buffert  en  la  dite  Ville,  que  par  char- ge &  commandement  de  la  Gouvernante.  A  laquelle 
aiant  fait  fouvenir ,  par  certeine  noftre  Miffive :  qu'au- trefbis  fon  alteze  Nous  avoit  efcrit  ;   que,  durunt  Ie 
Gouvernement  du  Princc  d'Orenges,  audit  Anvers  , eftoient  paffés  aucunes chofes,  au  deflërvice  de  Dieu, 

dite  Requefte,  &  prefentation  d'icelle :  euffent changé  J  öcduRoy;  &  contre  1'Accord  fait  entre  les  Gentil leur  deliberation ,  par  noftre  admonition.  Et  fembloit 
afles}  que  ce,  ne  dependoit  de  noftre  office.  Confiderée 

mefmes  la  charge,qu'eufmes  parapres,  directement  con- 
traire a  la  dite  admonition.  eftans  envoiés  de  part  la 

Gouvernante  exprefleroent ,  avec  Ie  Secretaire  berty  : 
pour  accompagner  lefdits  confederez ,  au  banquet  pu- 

blic. Non  pour  les  admonefter,  ou  reprendre:  ains,  pour 

escontenter,  decertaineappoftille,  qu'on  avoit  con- 
ceuë  fus  leur  Requefte»  6c  dont  copie,ou  la  minute,  cen- 
voioitaceft  eftet,quand  cSc  quand  nous. Et  auffi; pour  fai- 

recaflërauComtedeBergue,les  gens  de  guerre,  qu'il 
avoit  levéz, pour  la  garde  de  fa  MaifonSc  Chafteau  de 
Hele.Etnonobftant  j  que  detoutce,Nousfuffions  ex- 
cuféz,  avec toutes deuës  remonftrances :  neantmoins, 
la  dite  Gouvernante  voulut,que  Nous  prinflions  ladi- 
te  charge,  ce  que  fifmes ,  defirans  monftrer  a  fon  Alte- 

ne ,  toute  deuë  obeiiTance ,  Sc  refpedt.  Nous  y  eftans 

telement  acquitéz ,  que  nous  obtinfmes  Feftedt  d'icelle. 
Et  toutesfois,  fommes  a  prefent accuséz ; pour avpir , 

en  ce  que  dit  eft,  obei  a  fon  Alteze;  de  crime  de  lefe  Ma- 
V I.  jefté.  Comme  auffi  j  par  autre  point,  ou  article ,  d'avoir 

5?  porte  a  iceile  peu  de  refpect;Nous  nous  retrouvons  char- 
géz,  defemblable  crime,  qui  merite  partant,  qu'on  y 
prenne  regard,  pour  fonder  Ie  Zele  &  aftedtion ,  duquel 
noz  adverfaires  procedent :  preten  dans  fonder  une  mef- 
me  accufation ,  fur  faits  en  ibi  diredtement  contraires : 
&  en  eftedt ,  en  un  endroit  nous  contraindre ,  a  fimple- 
ment  Sc  en  tous  refpets  obeir  a  la  dite  Gouvernante ;  Sc 
en  autre,  nousaccufcr,  poury  avoirobei:  aufquels,a 
tant  ne  chiet  autre  refponfe  ;  que  defcouvrir  en  cefte 
maniere ,  leurs  malesverfations ,  Sc  calomnies.  Et  puis 

qu'il  eftimpoffible;  de tels  efprits  obtenir  la  raifon  :  les 
lailTer,enleurmalice.  Car;  eftans ,  comme  6c  a  1'efFet 
que  dit  eft ,  envoiéz  au  banquet :  rien  ne  Nous  pou- 
voiteftre  imputé:  ores  que;  pour  tant  plus  aifement 

accomplir  noftre  charge  j  Nous  nous  euffions  aucune- 
ment  peu  accommoder  a  ceux ,  qui  y  eftoient :  &  mon- 
ftréz;  comme  faifoit  auffi  la  Gouvernante ,  par  la  dite 

appoftüle;  favorifer  aleurdeflein  Sc  defir.  Dont  tou- 
tesfois ,  ne  penfons  riens  avoir  fait :  du  moins,  qui  puiflè 

VII.  merker  la  moindre  reprehenfion  du  monde.  Car  il  eft 
faux,  &  controuvé :  que,  bien  toft  apres ,  aions  confeillé 

aufdits  Confederez ,  6c  perfuadé ;  de  prefenter  Iterati- 
ve  Requefte :  afin  que  toutes  les  forces  extraordinaires , 

feulremede,  comm'on  pretendoit:  a  contenir  Ie  Païs 
en  tranquillité;  fuifent  calfées.  pour  donner  aufdits  Con- 

federez moien,  depouvoir  plus  librement  metre  leurs 

entreprifes  a  execution.  Car  j  Nous  nous  efmerveillaf- 

mesgrandement,  Sc  esbahifmes ;  d'ouïr  la  ledture  de  la 
dite  Requefte;  laquelle,  par  commandement  de  la  di- 

te Gouvernante ,  lë  faifoit  au  Confeil ;  comme  de  cho- 

fe  inopinée :  öc  de  laquelle  n'avions  riens  fceu ,  pen- 
fé,oudouté,  auparavant.  Dont, Nous pourroient  fer- 
vir  de  tefmoins ;  plufieurs ,  qui  fe  trouverent  preiëns ,  a 

la  dite  ledture :  s'ils  fe  veulent  acquiter  de  leur  confeien- 
Ce ,  comm'  il  appertient.  Et  ferons  tousjours  prefts,  ar- 
fermer  par  ferement  folennel ,  ce  que  dit  eft.  Sc  par 
confrontation ,  6c  autrement ,  monftrer  la  fauiTeté  de 

lapreuve^  ü  aucune  y  en  a  au  contraire,  que  penfons 
VUI.tresbien,  que  non.  Etfetrouve  a tant }  par  la,  6c  par 

hommes  Confederez:   jointement   lui  declarafmes: 

qu'en  cas  quelle  fuft  fervie  nous commander ,  de  pren- 
dre  la  commiffion  Sc  charge  d'icelle  Ville :  que  nenten- 
dions  Ie  pouvoir  efFedruer  ;  fans  eftre  preallabJement  af- 
feuréz,6caudtoriféz  :  que  en  tenans  Ie  pied  que lc  dit 
Seigneur  Prince  avoit  tenu,  ne  ferions  riens,  contre  Ie 
fervice  de  Dieu  ,  de  fa  Majefté,  6c  dudit  Accord.  Sc  elle 
nous  refcrivit,pour  refponlë:que  Ie  principal,dont  Nous 
avions  a  prendre  en  la  dite  Ville  foigneux  regard,  eftoit: 
que  les  chofes  fuflènt  maintenues,6c  confervées,  fans  au- 

cun  inconvenient ,  qui  peuit  ruiner  d'avantage  la  ville. 
puis  que ;  des  chofes  principales  d'icelle ,  eftant  fa  Maje- 
rtéadvertiei  convenoitattendre,  cequ'a  iceile plairoit 
ordonner.  Nous  remettant  aufurplus,  a  1'advertiflè- 
ment ,  6c  inftruction ,  que  Ie  dit  Prince  Nous  donne- 

roit.  pour  avoir ;  parletemps  qu'il  avoit  eftéenladite 
ville,  fi  bien  peu  entendre,  6c  cognoiftre,  leshumeurs 

d'icelle.  exculant  au  refte ,  6c  donnant  autre  interpreta- 
tion,  a  la  lettre  precedente.  Parquoi :  eftans  envoiéz  en 
la  dite  ville:  non  avec  lcdit  Seigneur  Prince,  comme 
noftre  ad verfe  partie ,  contre  ver ité  pretend ;  mais,  en 

fon  abfence :  &c  ce  pendant ,  qu'il  eftoit  empefché  en  fes autres  Gouvernemens  :  y  avons  feulement  fourTert ,  ce 
qui  auparavant  fë  faifoit.  Dumoins,ce  qui  en  confequen- 
ce,  &c  pour  les  mefmes  caufes  6c  raifons ,  fe  devoit  fouf- 

frir ,  aians  tousjours  1'oeil ,  au  principal  point  de  noftre- 
dit  charge.  A  fcavoir;  de  maintenir  Ie  repos,  6c  tranquil- 
lité,  de  la  dite  ville.  6z  ne  voulans  a  tant,  troubler  ce ,  en 

quoi  trouvions  parties  d'accord ;  par  un  Contract,  paflë 
entre  Ie  dit  Seigneur  Prince,  Ie  Magiftratd  Anvers,  6t 
ceux  des  deux  Religions;  en  date  du  11.  de  Septembre, 
M.  D.  LXVI.  Ce  qui  demonftre  aflës  la  rigeur ,  dont 
avons  ufé  en  autres  endroits :  6c  quand  avions  occaüon, 
de  craindre  aucune  emotion,  ou  inconvenient ;  6c  les 

dangers  au  hazard ,  efquels  nous  fommes  mis,  pour  con- 
ferverlc  bien,  tranquillité,  6c  repos,  qui  nous  eitoit 
principalementenjoint,6ccommandé.Comme,enfpe- 
cial,  il  a  bien  apparu ;  par  la  jultice  6c  execution  faitcen 
la  dite  ville ,  Ie  xviij.  d'Octobre  enfuivanr.  Enquoi;  nous 
fommes  li  bicnemploiéz;  queNous  rendifmei  la  dite 

ville,  beaucoup plus aflëurée dudit  repos;  qu'elle  n'e- 
ftoit  a  noftre  venue.  Telement :  que  Ie  Magiltrat  d'icel- 

le ville,  Nous  a  puis  grandement  louéz  6c  rcmerciés,dcs 
bons  devoirs.  Com  me  auffi  a  fait  la  dite  Gouvernante  * 

par  di  verfes  lettres  Hennes :  Nous  requerant  6c  priant  le- 
dit  Magiftrat  auffi,  y  vouloir  encores  continuer,  a  pres  Ie 

retour  du  dit  Seigneur  Princc.  Qui  teftifie  bien  ;  que  n'y avons  fouffert  une  infinité ,  des  chofes  abominables,  &c 
enormes.   Attcndu  mefmement:  que,commc failions 

difficulté  d'y  demourer ;  fans  eftre  de  nouveau  advouéz 
paria  Gouvernante:  ilsenvoierent,  a  ce,  vers  iceile, 
leurs  deputéz.  lcfquels,  eftans  par  fon  Alteic  remis,  au 

Confeillerd'Ailbn  Ie  ville :  furentaiTcurézd'icclui ;  que 

ceftoit  Ie  vouloir  de  fon  Alteze,  qu'yde  mourailions. 
Ainfi  qu'ils  Nous  en  ont  fait  lc  rapport :  Sc  en  eft  auffi 
1'effet  enfuivi,par  les  lettres,apres  eientes  de  fon  Alteze ; 
conjoinclenientauditSeigneurPrince,6c  a  Nous.Dont, 
fe  treuve  aiTes  debatue;  celtc  confufe,6c  par  trop  genera- 

le accufation ,  6c  objedtion ;  de  la  pretendue  infinité  des 

chofes  abominables,  6c  enormes ,  qu'aurions  fouftertes. 

^D)  3  D'au- 
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Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
I  ?68.  D'autant  plus,  8c  par  expres:  quefadite  Alteze ;  par  Let- tres a  ceux  de  la  Loy,  &  Magiftrat  dudit  Anvers:  attefte: 

avoir  jen  noftre  end  roit,entiere  fatisfaction ;  de  1'exploit, 
êc  accomplifTement ,  de  noftre  charge.  &  de  noftre  par- 
tement  d'icelle  ville.  Defquelles  Lettres,  la  teneur  eft  ce- 

,5  fte.  Marguerite ;  par  la  grace  de  Dieu,  DuchefTe  de  Par- 
jjme,  Pktifance,6cc.  Regente&  Gouvernante.Trefchers, 
3?  &  bien  améz.  Eftant ,  mon  Coufin  Ie  Comte  de  Hoc- 
3>  ftrate,  venu  vers  Nous;  &  Nous  aiant  donne  comptcde 

33  la  charge  qu'il  a  euë  ,  ces  jours  pafféz ,  en  la  ville  d'An- 33  vers :  dont  fommes  demourée  fatisfaite ,  &  contente :  6c 

,3  tenans  fadite  charge  pour  achevée :  &  Nous,  eftans  delf- 
,3  berée,  y  aller  perfonnellement ;  comme  par  vous  avons 
,}efte  requife  ;  £c  que  trouvonsconvenir,  pourlefêrvi- 
33  ce  de  fa  Majefté ,  6c  tranquillité  d'icelle  ville :  il  vous 
„  efcrit  particuHerement,  lescaufes;  pour  lefquelles  il  n'eft 
„  retourné  vers  vous.  Nous  aiant  auffi  requis  j  que  Nous 
3,  vouliffibnsadjoindre  ces  prefentes ,  afin  que  fachéz  ce 
,3  que  defïiis.  Atant ;  Trefchers ,  6c  bien  améz ;  Noftre 
33  Seigneur,  vous  air  en  fa  fainte  garde.  De  Bruxelles  ;  ce 

„  xxïij. d'Avril.  M. D.  LX VII. 
Et  quant  a  ce ,  qu'on  Nous  charge  plus  fpecifique 

j)  ment;  de  lenrollement  desgens  embarquéz,  pour  Ie 

3>  Seigneur  de  Brederode :  convient  confiderer :  qu'aians 
ouï  quelque  vent ,  que femblable enrollement fe  devoit 
faire:  remonftrafmes  incontinent  aux  Gentilshommes , 

fufpe&s  a  caufe  d'icelui ,  eftans audit Anvers:  qu'encas 
qu'ils  s  advancaffent ,  de  faire  quelque  levée ,  ou  enrolle- 

ment ;  les  fenons  chaftier ,  a  Texemple  d'autres.  lespre- 
nans  a  ferement,  fur  Ie  fait  d'icelui.  Èt  comme,  de  ce,  ils 
s'acquiterent ,  6c  purgerent  folennellement :  &  que,  ce 
non  obftant ;  entendions ,  que  quelqu'un  d'entre  eux 
s'advancpit,  de  faire  Ie  dit  enrollement :  advertifmes  de 
ce  Ie  Marcgrave,  principal  Officier  de  la  dite  Ville;  &  au- 
quel  appertenoit,  de pourveoira telles,  6c  femblables 
occurrences ;  lui  declarans  Ie  lieu ,  ou  avions  entendu 

3u'on  Ie  faifoit ;  offrans  pour  fa  feureté ,  1'accompagner e  noftre  perfonne ,  fi  befoin  eftoit.  Mais ;  comme  Ie 
Marcgrave ,  retournant  quelque  temps  apres ;  rappor- 

taft; non  obftant  qu'il  eufttrouvé  ceux,  que  lui  avions 
denomméz,  au  lieu  par  nous  defigné :  qu'on  n'i  faifoit 
enrollement:  eurent  les  enrolléz  opportunité,  de  fê 
partir  a  noftre  defcèu.  Dont  eftans  puis  advertiz ;  fif- 

nies ,  par  fentence  du  Magiftrat,  punir  1'hofte ,  qui  avoit 
fouffert  en  fa  maifon  ledit  enrollement.  Du  quel,  atant, 
ne  pouvons  aucunement  eftre  chargéz.  &  attenduj  que 

non  feulement  ne  1'avons  fouffert:  mais  1'avons  empe- 
fché;  par  tous  moiens  a  nous  poffibles;  eftans  lors  en 

ladite  ville ,  feulement  a  1'aide  &  affiftence ,  du  dit  Sei- 
X.  gneurPrince.  Ets'eftbienmonftré;  parl'emotionde- 

puis  advenue  en  la  dite  Ville  ,  a  caufe  de  la  defaite 

d'Ofteruel  ;  6c  par  la  refiftence  ,  de  Nous  faite  a  la 
Commune,  affembléeen  grand  nombre,  fur  la  Meere: 

„ que n'avons monftre faveur,  a  la  dite  Commune;  s'e- 
,ftant  mife,  pour  la  protection  des  conjuréz.  Car;  fi 
nous  fuffions  feulement  retiréz,  &  cachéz;  comme  Ie  dit 
Officier ,  &  aucuns  du  Magiftrat ;  des  dangers,  6c  penis, 
efquelsvolontairementnous  mifmes,  pour  empefcher 

Ie  deffem  d'icelle;  fans  leur  monftrer  autre  faveur :  fait  a 
craindre;  qu'on  euft  veu  en  la  dite  Ville ,  les  plus  cruels 
exemples  de  maffacres ,  6c  direptions ,  dont  on  ait  me- 
moire.  Ce  que,  noz  adverfaires,  euffent;  avec  beau- 
copmeilleurfard,  bien  fceu  ramener  a  noftre  charge ; 

quils  ne  font  a  prefent,  d'avoir  monftré  faveur  a  la 
Commune;  s'eftant  mife,  pour  la  protection  de  ceux 
qu'on  pretend  nommer  conjuréz.  Carj  puis  que  la  di- 

te eflevée  fe  feit ;  pour  ce  qu'entre  Ie  Peuple  y  avoit 
grande  alteration  ,  a  raifon  de  ceux  qu'un  defaifoit, 
quafi  a  leur  veuë ,  audit  Ofteruel :  6c  que ,  de  part  Ie 

dit  Prince  d'Orenges,  &  Nous;  leur  fut  empefché, de  donner  fecours :  dont  fufmes  de  fait ,  durant  icelle , 
fouventesfois  menaflés  de  la  mort  ;  par  piftoletz ,  & 

autresarmes;  qu'avec  parolles,  &  propozinjurieux, 
on  s'apprcftoit ,  de  decharger  fur  Nous :  ce  qu'endu- 
rafmes;  pour  Nous  acquiter,  au  principal  point  de 
noftre  charge;  &  garder  la  dite  Ville,  fans  ulterieure  ruï- 

ne &  defgait,  en  l'obeiffance  de  fa  Majefté.  appert  affes ; 
que  n'avons  portc  faveur ,  au  dit  Peuple ;  en  ce  que  def- 

33 

fus.y  joint:  qu'avions»  auparavant mefmes, offert,  de       ,»; 
fortir ;  avec  les  enleignes  qui  eftoient  en  ladite  ville ;  &     / 

de  combattre  ladite  trouppe.  ce  que,  par  crainte  d'emo- 
tion  qui  fe  defcou  vrit  par  apres  en  la  dite  defaite ,  ne  fut 
trouve  bon  par  Ie  Magiftrat.  Aians  donc  efté ,  en  tres- 
grand  6c  tres-imminent  danger,  de  noftre  vie  en  la  dite 
emotion; 6c  par  diverfes  fois:  &c  apparoiffant  par  la;  que 
Ie  Peuple;  fe  voulant  mettre  pour  la  protedlion  de  ceux 
que  dit  eft;  Nous  a  tenuz  &  trouvéz  contraires,  a  les  def- 

feins :  n'i  a  aucun  fondement ,  qu'on  doive  pretendre , 
Nous  accufer ,  de  lui  avoir  ordinairement  donné  faveur. 

Ne  nous  fouvenans ;  que ,  par  Ie  dit  Peuple  autre  decla- 
ration  ait  efté  faite ;  pour  la  defenfe ,  proteótion ,  &c  fe- 

cours ,  des  fufdites  de  autres.  Et  fe  plaignoit  la  Gouver- 
nante ,  ordinairement :  que  Ie  peuple ,  eftoit  fouftenu 

des  Confederez ;  6c  non  que,  Ie  Peuple,  fouftenoit  leC- 
dits  Confederez.  qui  monftre  partant;  la  vanité  de  cefte 

accufation.  fïgnamment,  quant  a  Nous.  Et  n'avons  pre-   „  , 
tendu  :  ufurper  fur  Taudorité  de  fa  Majefté ,  6c  celle  de  cc      ' 
la  DuchefTe  de  Parme,  lors  Gouvernante,  vers  laquel-4C 
Ie  nous  ferions ,  comme  noftre  partie  fouftient ;  tous-  £C 

jours  portéz  incivilement,  èc  avec  peu  de  refpec~t.  Nous  u advangans ,  de  faire  publier  un  Edit ,  en  la  ville  de  Ma-  cc 
lines ,  de  Noftre  auótorité  privée :  fans  charge  ,•  &c  con-  £C 
tre  1'intention  d'icelle.  Dont ;  une  partie  de  la  Com-  u 
mune ,  fe  feroit  tant  plus  desbordée ;  &c  auroit  prins  (( 
plus  grande  lieence,  de  faire  tout  ce  que  bonluifem-cc 
bloit.  Etoutrece:  incitéle  Magiftrat  d'icelle,  a  deC-(C 
obeiffance.  Car :  par  ce  que  dit  eft ;  appert  du  contraire.  <c 

6c  que  n'avons  riens  plus  defiré  j  que  maintenir,  magni- 
fier ,  6c  accroiftre ;  la  grandeur ,  6c  audoritë  de  fa  Maje- 

fté. 6c  que,  en  tout  ce  qu'il  nous  a  eftépoflïble,  6c  on 
nous  a  voulu  emploier,  avons  refpecle,  6c  obei ,  a  la  dite 

Gouvernante.  Sans  permiffion  de  laquelle,n'avons  mef- 
mes voulu  accepter  certainesgratuités ,  a  Nous  offertes ; 

pour  Ie  bien,  6c  benefice,  que  ceux  d' Anvers,  6c  de  Ma- 
lines, cognoiflbient  avoir  receu,  des  bons  devoirs  6c  of- 

fices, qu'avions  faits;  durant  Ie  temps  de  noz  entremi- 
ks ;  efdits  Villes.  Et  n'avons  auffi  voulu  partir :  fans  con- 

gé, 6c  lieence,  d'icelle:  mefmes,  pour  noz  urgentes  af- 
faires; 6c  de  noftre  Seigneur  6c  oncle  de  Rennen  berg: 

desPaïs  Bas.  Laquelle;  Nous  donnant  favorablement   y  »  J 
celle  lieence ,  6c  plus ,  1'accompagnant  de  fes  Lettres  a 
1'Empereur ,  a  Archevefque  de  Cologne,  6c  au  Duc  de Juliers;  datéesduxxiij.  de  Juillet,  1557.  monftroit af- 

fes, qu'ellenefereffentoit,  d'aucune  noftre  incivilité , 
ou  irreverence.  Ains  au  contraire ;  Nous  remercia  des <c 
bons  fervices.  promettant  mefmes :  les  reprefenter  tele-  " 
mentauRoy;  quefa  Majefté demonftreroit  par  effet, 
en  avoir  contentemeht.  Car ;  combien  que  lui  euffions 
autrefois  remonftré,  1'eftatdes  affaires,  librement;  6c  tel 
qu'il  eftoit :  comme  Ie  temps  6c  l'affeótion  qu'avions  au fervice  de  fa  Majefté ,  6c  au  bien  de  la  Patrie  Ie  reque- 
roient :  6c  que  la  dite  Dame ,  comme  parapres  elle  con- 
feffoit ,  fuft  par  la  transportée  de  quelque  colere ;  fi  eft 
ce ,  quil  eft  notoire :  que,  nullementon nefe  doitar- 
refter  a  ce :  ne  par  la  Nous  inculper ,  de  nous  eftre  tous- 

jours  portéz  incivilement ,   6c  avec  peu  de  refpedt.  ' 
eftant  la  difference  grande:  entre  ce  qui  advient  en  tel- <C Ie  maniere ,  6z  par  quelque  paffion  ou  accident  fem- 

blable ,  6c  a  quoi  pource  ,  de  droit ,  ne  dok  eftre 
prins  regard  :6cce-,  qui  fe  fait  tousjours ,  a  propos  deli- 
beré.  6c  entre  liberté,  6c  incivilité:  verité,  6c  peu  de 
refpeót,  ou  irreverence.  Ce  qui  confirme  auffi,  par 
les  propoz,  tenuz  par  Ie  Seigneur  de  Berlaimont.  Ie 
quel ;  prenant  la  parolle ;  diü  ouvertement :  qu'on  Nous 
faifoit tort,  de  nous  traiter  ainfi.  parce,  qu'il  ne  co- 
gnoiffoit  perfonne;  qui  fe  fuft  mieux  acquiteau  fervice 
deDieu,6cdu  Roy,que  Nous.Ce  que  penfons  bien,  il  ne 
niera  poini:  ni  les  autres;qui  lors  fe  trouverent  prefens,  a 
la  chambre  du  Confeil;ou  Ie  tout  fe  paffa.  Entre  lefquels; 
Ie  Duc  d'Arfcot  6c  Ie  Comte  d'Egmont,  advouërent,  6c confirmerent  auffi  lefdits  propos.  Etcertes:  puisque, 
pour  donner  quelque  luftrea  Noz  accufations  6c  char- 

ges; on  interprete  fi  finiftrement  noz  acf  ions :  fe  peut  ai- 
ièment  comprendre  Ie  danger  auquel  euffions  efté,  fi 
comme  dit  eft,  ne  nous  fuffions  trouvéz  au  banquet  des 
Canfederez.  fuivant  Ie  commandement  de  fon  Alteze. 

ou, 

:  / 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 3 I 
Ïf68.   ou,  f.  cuftionsrerufe,  daccepter  les  charges  &commif-pcrpetueb&  extraordinaire!  Car-combien,quJ  f'.S 

üons.  a  cauie  deiquelles ,  &  pour  y  avoir  procédé  fince-  [  lent ,  la  verru  nc  foit  en  hi  mefme  cftime  ■  G  eft  ce  •  que 
rement ,  & felon  1  exigence des afFaires ;  fommes a pre-  ; devons efperer ;  au'on n'eft du  tout fi corrompu  &  rir- 

l  L    Tent  pourfuiviz  &  accufez.  Signamment:  de  Nous  avoir  |  verti;  qu'on  veuille  bapdzer,  &  punir  notoire  vertu  & «advancé,  faire pubher,  enlavillede  Malines;  de  ho-  Bienfiütjparvice&delir.  Parquoii  &confiderc, qu'il 
»ftreauctontepnvée;  fans  charge  &  contre  1'intention   confte,  de  fait,  parlequel,  Nous  avons  contenukdfc 5,  deladite  Gouvernante ;  un  Edit :  dont,  une  partiedela   te  Villc ,  &c  tous  les  habttans ,  en  L'obeiftance  de  ia  Ma- 
» Commune, feferoittant plus desbordée ;  &  auroit prins  Ijefté:  difons:  que  fauflèraent  ,  &  lans  apparenee  au- 
35  plus  grande  licence,  de  faire  tout  ce,  que  bon  lui  fem-|cune,  fommes  accufez;  d  avoir  incité  Ie   Magiftrat« 
w  bloit.  Veu  que :  cftans  par  fon  Alteze  requis ,  de  Nous  d'icelle ,  a  defobeiflance.  comme  auili  ccux  de  la  Ville  « 

XVI. 

transporter ,  pour  Ie  fervice  de  fa  Majefté,cn  la  diteVille 

avons  tres- in  (la  mm  ent  prié,  eftre  pourveuz  d'inftru- 
ction  pertinente:  pour,  felon  icelle,  nous  reigler,  en  con- 
duire.  mais:  par  laperplexitéquilorseftoit  ;.&  la  hafte 

qu'on  avoit ,  de  nous  y  envoier ;  pour  obvier  au X  incon- veniensquiycfloient:  nepeufmes  rien  obtenir 

de  Liere.  &nommécmcnt;  a  non  reecvoir  Garnifon  u 
de  par  fa  Majefté.  6c  que,  a  ccfb  eflfet ,  leur  avons-  cnvoié  cc 
Lettres,  &  Gentils  hommes  expres.  Gar  nous  avons 
tousjours  tcnu  correlpondence  ,  avcc  celui  qui  avoit 
charge  deladite  Villc  de  Liere:  faifans  tousdevoirs,  a 

,  a  la  tcnir  en  1'obeiiïance  de 

qu  on  cn- 

fors ,  I  fa  requefte  ;  pour  1'aider 
qu'une  Miiïive.  par  laquelle,  la  dite  Gouvernante  re- 1  fa  Majefté.  Et  eftant  venu  Ie  bruita  Anvers, queroit,  &  de  par  fa  Majefté  ordonnóit;  a  ccux  de  la  dite  j  voioit  Garnifon  en  la  dite  Ville  de  Liere :  &  Ütrainfi ,  a 
Ville:  neriensebmettre,  de  ce,  qui  pourroit  fervir,pour  j  deux  ourroisheuresdechemin,  pres  d'Anvcrs:  &que 
leurconfervaticn.  öcdont,  les  Eglifes,  pourroienr.  de-'  par  la  on  voioit  fignesevidens,  d'un  mcicontentement 

is:  &  Ie  fervice,  en  ic'elles,  continuer.  A  j  general :  craignant  lePcupleignare,&parlaintimidé; 
paradvisdeJ'Officier&Mjigjftrat,pre-j  quec'eïtoit,  pour  les  furprendre,  6c  invahir;  au  de- 

quoi  n  avons . 

fensa  la  publication  düdit  Edict :  Ie  quel Officier  mef-  j  fpourveu:  Nousdoutans;  que  cefte  diffidence,  pour- 
mes  diioit,-  fi  promptement  ,  par  moicn  d'icellui  ny  roitcauferqueIquealteration,trouble,&emotion:  pour y obvier;  6c  donner  aufdits  habitans  quelque .conten- eftoit  obvié ;  que  les  Cloiftres  &c  places  circonvoiiines 

éftoiental'abandon  ,  dedens  deux  jours  fbufrTir  dom- 
mage,  bien  de  Cent  &  cinquante  mille  Florins :  trouvé 
moien  plus  convcnable.  poifé ;  que  les  brifeurs  defdits 
Eglifes,  cftoientefparsdec;a&dela;  Sccmpefchéz,  au 

brifement  d'alentour  de  la  dite  Ville.  6c  que;  fi  toft ,  par 
voie  de  fait,  on  ne  les  pouvoit ,  ni  mieux  empefcher  ou 
divertir:  quedcpublierledit  Edict;  &  pardon  de  ce, 
quejufquesaudittempseftoit  fair.  Partant  fubit  celle- 
rent;  tous  ulterieurs  brifemens ,  troubles ,  &  emotions. 
&  fe  reduiüt  la  dite  Ville ,  en  fon  premier  eftat,  &  repos, 
les  Eglifes ,  &  Images,  depuisdémourerent  entieres.  & 
Ie  fervice,  qui  avoit  ccfTéquelques  jours;  fut  reftitué 

tement :  6c  accomplir  Ie  principal  point  de noftre char- 
ge :  &  fuivant  icelle  ;  eviter  tous  inconveniens,  qui 

euflentpeu  ruincrd'avantageladite  ville :  cnvoiafmes , 
un  Gentilhomme  ,  avec  Lettres  de  Credcnce  ,  aui- 
ditsde Liere:  leurremonftrans;  pour  Ie  fervice  de  fa 

Majefté;  1'eftat  &  danger 3  auquel  la  Ville  d' Anvers 
eftoit.  &  les  requerans :  pour  ce  que  fcavions,  que  la  di- 

te Garnifon  ,  s'y  mettoit  a  leur  requefte  :  y  vouloir 
prendre  regard,  &  obvier,  pour  autant  que  faire  pou- 
voient.  Ce  que,  fait  bien  conlidercr  que  Nousn'euf- 
fionsfait;  voulans  empefcher  la  dite  Garnifon,  contre 
leur  intention :  laiffans  parainii ,  Ie  tout ,  a  leur  difcre- 
tion.  EtcelaeftionsNoustenuz  de  faire;  pour  afleu- 

rer  1'efFet  de  noftre  dite  charge   De  laquelle  mcritons , 

.& 

UIL  continua.  Laquelle publication;  faite  en  vertu  d'un  fi 
ample  6c  general  pouvoir;&  par  laquelle,obtinfmes  1'ef- 

?>fet,  que  ladite  Gouvernante  defiroit:  ne  fe  peut  dire  j  fans  jadance,  plus  toft  aufli  en  ceftendroit,  louenge; 
3'  eftre ,  faite ,  du  noftre  auétorité  pnvée ;  fans  charge ,  &  j  qu'accufation  ii  cruelle :  pour  avoir  par  la ,  6c  autremenn 
"contre  1'intention  de  fon  Alteze:  comme  calomnieufe- '  par  noftre  foin&vigilance,tant  fait;  que,  nonobftanr. 
mentnozadverfaires  pretendenr.aufquels;  nefaifans,  nc  (  que  la  dite  Garnifon  approchoit  de  fi  presaions  toutes- 

laiffans,  ladite  publication  :  n'eulTions  fceu  fatisfaire.  |  fois  accompli  Ie  contenu  d'icelle  noftre  charge:  &  gar- 
eftantvraifemblable;qu'autrement;  ils  nous  euftentim-  j  de  ladite  Ville,  de  tous  ulterieurs,  &  fort  imminens 
putéz,  n'avoir  fait  noftre  extreme  devoir;  pourconfer- (  dangcrsd'inconveniens.  Eftans  donc  nos  adtions  tel- 

XV.     ver  ladite  Ville,  &  les  Eglifes.  Mefmes  ;  qu'ilz  font  fi  cf-  J  les :  nedevions,  parraifon,  rienstant  defirer;  quela 
„frontez;qucd'oferadjoufter:quepar  ladite  publication,  venuede  fa  Majefté,  en  fes  PaïsBas,  pour  les  faire  co- 
5,  partiedela  Commune  feferoittant  plus  desbordée;  &  gnoftie  :  &  paria,  oftcr  t(nitc  mauvaife  impreflion  ; 
5,  auroit  prins,  plus  grande  licence,  de  faire  tout  ce  ,1 que  fadite  Majefté  pouvoit  avoir  de  Nous,  par  les  faux 

„que  bon  lui  fembfoit.  Eftant  notoire;  qu'apresladite  rapportzdenoz  mal  vcuilbns.  Hn'i^adonc  apparence  vy  jr 
publication,  la  Commune  fecontint;  fans  aucunement  aucune:    qu'aurions  traite,  en  la  villc  de  lercmon-a 
fedesborcicr:  fors  que  ,  d'aller  aux  Prefches;  qui  defia.de,  avccleditPrinced'Orenges,  &autres  fes  compli-<c 
auparavant  noftre  venue,  fe  faifoient :  mais  au  territoire  ces :  ainii  qu'il  eft  dit  par  nos  advcrlaires ;  de  prendre  u 
de  Brabant.  6c  parainfi,  hors  de  noftre  jurisdiction,&  les  armes  ;  pour  cxclure  fa  Majefté,  ou  celui  ,  qui,lC 
charge,  ou  auili ,  par  provilion  exprefïe  de  la  dite  Gou-  de  par  icelle ,  feroit  cnvoié  elcljtes  Pais  Bas.  &  que  ,  j.i  w 
vemante, ellescontinuerentmelinement,  apres&pen-   paffe  longtcmps,    aurions  cela  conciu  par  cniemMe:  t_ 

dant,  que  Ie  Seigneur  de  Sepmcries,  en  eut  la  charge.!  nes'cftantl'executioncnfuivie  ;  que  par  faute  de  moicn.  cc 
Et  fi  aucuns  particuliers  fe  font  desbordéz ,  au  moindre  Car  en  verité ;  f i  la  concluiion  euit  onc  efte  tcllc ;  n'eul- 
point  du  monde:  ils  ont  cfté  rigoreufement  chaftiéz:   fionsfaillid'uferdesmoicns,  quiibuventes-iois  fe  pie- 
fansemotion,  oueflevéc  des  autres.  Ainfi  qu'il  eft  ma-  :  fentoient.  mais;  nousconfians  kir  noiirc  innoccncc: 
nifefteaunchacun.  Bieneftilvrai :  quecomm'aucuns  eken  la  bonté  Öcjuftice,  qu'avions  tousjours,  par  expe- 
defdits brifeurs  furent,  lc  lendemain  de  ladite  publica-  I  rience  vcu&ouïrccommander,  en  fa  Majcfte;  &  en 
tion;apprehendéz  ;&longtempsdeteiluzprifonniers :   fes  Tres  illuftres  Anceftrcs:  avons  grandcmcntdelué, 

pourceque,  la  dite  Gouvernante  tardoit  de  refpondre,  lavenued'icellc;  comme  la  dclirons  encor  continue- 
•fur  leur  fait  ou  relaxation:  ccquedefplaifoitatouslesha-  lement.  Et  non  obftant,  qu'cn  ladite  Ville  de  Tere- 
bitans  de  ladite  Ville:  on  veit  aucunesgrandesailèm-   monde,  fuft  leuë  certaine  Copic,  d'uneMiihve  en- 
blées;  toutcsfois,  fans^armes;  en  faveur  defdits  prifon-  voiée  par  Don  Francois  d'Alavc,  Ambafiadeur  pour 
niers.  Lesquelsncantmoins  nc  procederent ,  aaucuncs   fa  Majefté  en  France;  a  la  Duchcflè,   Gouvernante 
voiesdefaif.ainsfecontentcient ,  desRemonftranccs,    du  Pais  Bas  ;  contenantc  :   que  les  trois  y  defignéij 
que  leur  fcifmes.  de  forte;  que:  par  ladite  publicati  on;  6c 

nccordant  1'cftèét  d'icelle; on  peut  dire :  que  lc  repos ,  6c 
tranquillité,  de  la  dite  Ville ,  eftoient  6c  demouroient  af- 

feuréz.  ck  que,  du  benefice  d'icelle,  ils  dependoientto- 
talement.  qui  eft  bien  lping,  du  delitöc  crime  de  Lcfc 

Majefté;  ou  d'autrc,  mcritant  chaftimcnt,  &  corre- 
„  ciion  corporelle,  6c  exemplaire :  puis  que ,  les  Anciens 
fouloiem  recompenfer  faits  femblables,  par  honneurs 

3) 

qu  on 

tcnoit  eftre  ledit  Seigneur  Prince  d'Orenges, 
lê  Prince  de  Gaure  Comte  d  Egmont  ,  6c  Ie  Com- 
tc  de  Horncs  Admiracl ;  feroient,  avec  Ie  temps,  traitéz 

&  chaftiéz,  felon  leun  merites:  6c  eü  cffc&  j  qu'on  les 
tcnoit pourChcf/.&Auclcurs,  de  toutes  troubles,  cc 
emotions  :(icftcc,  queriensnefat,  mefmes  par  lefdirs 

Seigneurs lorsprelèns, conciu &.irrefté;  fur advertif le- 
ment d'un  danger  fi  apparent :  linon,de  remonitrer  rou- demens 
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l$6$.  dement,  Ie  contenu  deladite  Lettre  a  la  Gouvernante, 

quiteftifie  granderaent,  laconndence  que  chacundef- 
dits  Seigneurs  avoit,  fur  fon  innocence;  &  de  la  bonté  & 
juftice  de  fa  Majefté.  Et  certes,fi  aucune  conclufion  fem- 
blable ,  euft  efté  prinfeauparavant  j  comme  noz  adver- 
faires  pretendent ;  ce  qui  n'a  eire ,  de  noftre  leeu :  il  n'y 
a  riens  plus  evident,  ni  plus  vrai  femblable :  que  lefdiis 

Seigneurs  fefuffent  fervizj  dutnoins  pour  1'alTeurance 
de  leurs  perlbnncs  \  des  occalions ,  &  moiens ,  qui  Ie  re- 
prefenterentfouventesfois,  parapres.  NT2ians  doncde 
cela  riens  faict ;  m ais  au  contraire,  entierement  laiflè 
lcursGouvernemensj  &fignamment^  places  apperte- 
nantes  a  eu  x ,  a  la  difcretion  de  fa  dite  Majefté ;  &  de  ce- 

lui, qui  de  par  Icelle,  a  efte  envoie :  aucunement  il  n'ap- 
pert ,  ni  eft  croiable :  que  femblable  concluüon  ,  ait  eite 

Byvoegfel  van  Autlient.  Stukken, 
Volgt  de  vertaling  der  voorwende  Stukken. 

Copie  van  de  opene  Brieven  der  perfbnele  dagvaerding, 
geimpetreert  door  Meefter  Jan  duBois,  Procureur 
Generael  tegens  Antonis  de  Lalaing  ,  Graef  van 
Hoogftraten. 

ï3iïïp£  b»  Der  gratie  0aöté/  ftoranït  ban  ïia 

if<>8. 

Eric- I        I3 ^mtommfUn  üF* 
ban  jtëapeté  /  ban  geinen  /  %c.  w^.. ^*,  Mv,h*<  dn 

<DcurU)acrDr  r  of  Sergeant  ban  IDaptnen  ïjicr  toe  bcc?  pepert 

forijt;  ̂ aïut.  ©antucgenonfcnïiebcn  maetrouiuen^§enfsden 
lïacDt^ccr  en  procureur  aBcncracï/  i£oin5bectoont;  SSm* 
Dat  I  niet  tcgeiifla'enDc  De  grootc  toren  /  Die  De  fëeet  1n>  ten. tïjonn  ban  Haïaing/  <é&tf  ban  ï?ocgfrratcn/  ban  €>\\$  i . 
niag  ontfangen  ïjebben  /  fchcvt  fijne  ccrfïc  jengö/  in  bec- 
feïjeiDc  toijfen  en  pïactfcn;aï£/0iDDer  ban  onfc  C3rdre.cn 
ban  een  ïirijg^-benDeban  onfc€>2Donnanticn;beïjaïben 

cc 

« 

pnnce.  Dumoins;  nefachansa parier d'icelle,  comme 
dit  eft : ;  n'en  pouvons ,  de  droit ,  eftre ,  en  maniere  qu'il  Me  mMrm  j^fc  ̂ nofcöapPfn  /  fa  *$*  ÏJD foitchargez &  accufez.  Ce  qu avons,  bien  voulu  re-  gebniilit i^ gettfeeft  1U De ï Wni eïDa'^  tuacruitïjp monitrer.  Afin  que,  noftre  innocence ,  &  lamalever-  $%^$$  ïmmm  ücnicmcn  fcat  genegentïjeit  tip fation  de  noz  adverfaires ,  foient  a  tous  cogneves.  Efpe-  |,cm  bctOOtlDen/en  Dat  €>n$  opfet  Ultf?  ftcm  ban  tijt  tot tut  te  bcbo:Dercn  tot  anDere  noeïj  ïjoacrlimptcn.^acï^ « 

tan£  Dat  afïc£  bergcteuDe  /  en  ban  Den  toeg  fijner  ©ooj 
faten  af  toijfcenDc  /  Die  ftcïj  aïtijt  ontrent  ïjarc  natuur*  c« 
ïijlic  ©ojfïcn  gcD?agen  ïjeboen  /  aï£  goeDe  en  getroutoe  « 
©affaïïen/  ïjeeft  ïjP  Dcn$?in£  ban<®ranjcn/  gcïjecï.c 
aengeïjangen  en  gcïjoïpcn  /  in  fijne  ïpafrftéucgttge  « 
boouiemen^/  ïjcïpenDc  DctocDcrfpannigjjcit  boo?tfct*cc 
ten/  bic  men  febert  ttoce jaren boo:ïjeen in ̂ nfe£an^tc 
Den  ban  [jertoaert£  ober  gefien  ïjeeft.<£im  boo^  eerft  ïjeeft « 
On  in  fijn  ïiafïeeïban  ̂ oogfïraten  gdjonDcn  berfcoeiDe  cc 
berDac^te  bcrgaDeringen  en  caeDfTagen  /  met  Den  gefei^  cc 
Denp2in^  ban  (0ranjen/  en  anDere  fijne  meDefïan^cc 
Da^.  ïBacr  ober  aïïconfc  goeDe  onDeröanengettieïDig 
ge-crgert5tjn/  enDeouaettoiriigc  Ijeburn  Deoorenop*cc 
geftehm/  engeifegentlfjeitgenonicn  omopnientoigl)e-i£ 
Den  te  Denïien.  &ie  öacrnocïjbeeï grootere gegeben  '• 
getoojDen/  DooL;  ïjet  inleberen  ïunt  Daer  op  gcboïgt  /  ban  ' 
eenüeqnefiuneenigeincrrootgètaï  t'faeingef'ïnorene/ " 
en  met  De  fïdutïicit  en  nertoaentïjcit  DieaïDetneoreïD" 
ïjeeft  Uonnen  fien.  5B>ie  niet  aïïeenig  niet  getoaer^" 
fcïjonüjtenbemiaent  ^ijn  gett)o?Den  Doo^DcngefeiDen" 
banifoogfïrate/  geïijnïjit'bjeï  ïjaD  uetjooren  te  Doen/" 
kuetcnDe  Dat  ïjet  feïbe  tegen  on£  boomemen  toa^ ;  maer  " 
in  tegenDeri  hen  Daer  in  gcfferïtt/  toégefïemt  /  en  berfeït « 
tot  ïjet  openoaer  23anquet ;  toacr  ïjn  ficï)  opentlrju  ber? « 
ïiïacrt  tjeeft  /  Doo?  aïïc  fijne  ueDjijben  /  Dat  ïjp  meDe  een  « 

banDeféïbetua^:  'ttoelïi  ïjjtira*§  Daer  namet'er  DaeD« fyctft  betoont.  i|aer  raDcnDc  en  aenDjingenDe/  tot  noeb  « 
een  ïïeiinefï  in  te  ïcberen  /  ten  cinDe/  aïïe  buiten  gemeen  cc 
getoeïD  /  fyet  eenigfïe  ïjuïpmiDDeï  om  De  Hanöen  in  rufï  cc 
t'onDerïjcuDen  /  afgefeïjaftbJozDcn  mogt/  VnaerDoo: « 
fptcbjpa'bareaenflagenibuDemogen  uitboeren.  <ï5n« 
naDerlfjanD  5ijnDe  binnen  €>nfe  ̂ taD  ̂ nttoerpai  /  met « 
Denzin?  ban  o^ranjen  booif^.  toacr  men  bertrouöecc 
DatfpfjetboïïtitnOnfe  onDcrbanig^eit  en  bjeeDf amen  cc 
pïicfjit  fouDen  ïjebben  onDerïiouöen  /  fyctft  men  ïjaer  on*  cc 
einöige  groubjeïnhc  en  onoeboojïijfee  faïten  bebonDcn  cc 
boot  De  bingeren  te  fien.  <Ön  ouDer  anDere/  Dat  men  cc 
opehtïijït  /  en  met  fijn  nenni^/  ïtrija,éboÏK  aennam  boo?  u 
Den  j^eer  ban  23jeDeroDe  /  tegen  ̂ n^ :  en  Dat  men  Jjet 

feïbe t'fcïjeep  Deeb  gaen  /  met  aïïerïjanDe  inapenen  / na" 
De  .ètaD  ban  ©ianat  /  in  on£  HanD  en  a5?aeÓ'djap  ban  '£ 
i^oïïanD.  25eïjaïben  Degunft/  Die  ïjn  getooneïuït  be*" 
toont  ïjeeft  tot  De  gemeente/  fieïj  gcfïcïtïjeubcnDctot" 
befeïjerming  ban  De  gefeiDc  t'faemgcf  toorcne.^n  &n$  a 
gefag  fig  aenmatigenDe  /  en  Dat  ban  £>nfe  ̂ cer-toaer* cc 
De  en  ̂ eer-beminDc  ̂ ufrer  /  De  hertogin  ban  partna/  'c 
^ïaifanee/  $e.  bocnmaeïjSföcgcntc  en  (ïBoubnrnante " 
bvin^nfe  gefciDellanDen  ban  ïjertoaert^ober:  On-a 
trent  De  toeïllieïjpficï)  aïtijt  onecrbieDig/  en  met  Meinc« 

aeïjtinggeDjagei'i ïjeeft;  i£ï)nfoobe?rc gekomen/  Dat« ïjp  eni  païtïiaet  ïjeeft  Doen  af  ïtonDigen  in  Onfe  ̂ ètaD  « 
ban.ïEeeïjeïm/  uitlijn  eigen auetoriteit/  fonDcrïafï/« 

en  tegen  ïjet  boomeinen  ban  enfe  boo?f*5.  ̂ ttfïer.  ïïDaer  « Doo?  cm  Deeï  ban  De  gemeente  Die^  te  meer  buiten  cc 

'tfp'oo?  i^  geïoopen/  engrooter  mocDloiÏÏiaheit  ïjeeft  cc opgenomen/  om  te  Doen  bjat  fji  UjiïDcn.  ©e  gefeiöecc 
<J5jacf  Den  jH>agifïraetaaiïjitfcnDetot  ongeïjoozfaemj  cc 
ïjeit;  en  met  namen  Die  ban  €>nfc  rl>taD  3[iere/  töt  geen  <t 

befetfing  ban  «önfen 't  Voegen  intenemm/  ïjacr  foie*cc 
ben 

rans :  que  fa  Majefté,  adveitiede  ce  qui  eft  allegué ;  cSc  de 

1'afteótion  qu'avons  tousjours  euë,  &avons  encores, 
d'emploier  corps  &  biens  a  fon  fervice:  remarchant  icel- 

le; fa  bonté  naturelle;  dont  par  faux  rapportz,  &:  lini- 
ftresinformations;  quelquesunsmeritanschaftimenta 

1'exemple  d'autres ,  1'ont  esbranlée  contre  Nous :  pren- 
dra  regard ,  au  tort  qui  nous  eft  fait.  Sc  auffi ,  pefera  nos 
fervices.  &  par  confequent ,  Nous  remettra ,  au  lieu  & 

rang ,  qu'ont  tenu  noz  Anceftres.  Defquels  avons  tous- 
jours fuivi,  êcfuivrons,  tant  que  vivrons,  les  traces.  & 

apres  Dieu ,  prepoferons  Ie  fervice  de  fadite  Majefté ,  & 

Ie  bien  de  la  Patrie ,  a  tout  ce  qu'il  nous  peut-eftre  chur 
en  ce  monde.  Dont  nous  prenons  Ie  Souverain  ,  ce 
grand  Dieu ,  fcrutateur  des  cceurs  &  penfées  j  pour  tef- 
moing&Juge. 

Et  Finalement :  a  ce ,  que  Noz  adverfaires  enten- 

dent,  fans  replique :  que  n'avonspas  parlé,  ni  parle- rons,  ouparlons,  pareceur:  mais  que  leur  pouvons ; 
avec  bons  gaiges ;  &  avec  affeurance  ,  &  fondemens ;  du 
toutclorrelabouche  :  Nous  ouffrons :  pour  plus  grand 
efclairciffement ,  &  corroboration ,  de  favant  ditno- 
ftre  bon  droit  j  entant  quedebefoin  ;  prouver ,  &  veri- 
fier ,  tous  les  points ,  &  Articles ,  ci-deflus  deduits.  non 
tant  feulement  j  par  exhibition  des  Lettres  Originales , 

que  Madame  de  Par  me  Nous  efcrivit,-  comme  Gouver- 
nante >  des  fufdits  Pais  Bas ;  ains  autrement  auffi :  &  par 

toutes  manieres  de  preuve  neceffaire:  &  notamment, 
par  reffect ,  &  exploit ,  de  ce ,  que  par  Icelles  Lettres , 
ellecommandoitdemain  en  main  ;  pour  Pachemine- 
ment ,  execution  ,  &  conduite  des  affaires  &  occurrans ; 
lors ,  pour  la  necefficé  du  temps ,  urgentes.  Et  femblable 

defcharge  ouffrons  Nous  d'avantage :  contre  toutes  au- tres  accufations :  defquelles  Ie  mefme  fufdit  Procureur 

de  Crime;  fur  ce  qu'il  fe  pourvente ;  ouautre;  Nous 
veudroit,  ou  s'advanceroit,  en  quelconque  maniere  que 
cefoit;  imputer.  Laquelle  preuve :  pour  conclure  ceft 
Efcrit,  Nous  fom mes  &  ferons  prefts ;  de  quoiNous 

proteftons;  toutes  &  quantes  fois  faire :  qu'il  plaira  au 
Royj  Nous  ouir  deuëment ,  en  nozjuftificatiöns.  & 
nous  donner  telsjuges  competens ,  &  non  fufpects  j  que 
noftre  qualité ,  conforme  aux  Previleges  &  Contraóts , 
folennementjuréz,  confirméz,  cScratifiéz,  par  fa  Ma- 

jefté ,  felon  &  par  la  forme  que  dit  eft ;  Ie  conveinóf. ,  & 
requiert.  En  tesmoin  de  laquelle  Noftre  Ouffre,  &  Pro- 
teftation ;  &c  de  tout  ce  que  deffus ;  avons  foubferit ,  a 
Cologne,  cefte  Noftre  prefente  Defenfe ;  &  fait  impri- 
mer  a  icelle,NoftreSeau;le  xxv.  d'Avril;M.D.LXVlII. 

Soubfignéj 

Antoine  de  Lalaing. 

Avec 

Impreffionen  cirevermeil,  duSeau,  du  fufdit  Sei- 
rmoié ,  ainfi  que  ei  deffous ,  a 
fes  Ar  mes. 

gneur  Comte ,  armoié : 

SANS  REPROCHE  LALAING. 
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ige /  nebens u  crptoit boomocmt :  cn  niHié bekent  tr  f  c/tr 
«toifcnöcnDc.  j&tembelnt/  banbeïenbe  inonff&tao  maften  om  S  lactftctooonpïactsbmnct  O  ffüoojci  If >>^mremonbe/  met  bm  boo2!5.£?nté  ban  Oranjcn/  öc  lanben/  ban  bcbooifv.  SSef  tem  ïCafXi- »  enanbrre  ftnc  mcbcftanberé/  ban  bewapenen op te  en bicrgclijiic^qjininifbc te hfriitfn/  ani ö  E m 

*>T-z*r'.77rj"  rr   «'      /  y  r    * :'.        ,vru'"^'  ""-/  »«iw.*u.iji.uu,-fui/  »uï?uniuii5  ani  ucii  eigenen  per- „boïgt  jnnöe/  ban  aïïccn  bn  geinen  ban  gcïcgcntbcit.  foonbanbc  uooifclpcbcntfjacf  ban  i^oogfreatcn  Sri 
„Alle  welke  faken,  metbeeï  meer  anbere/  biebcrïtïacrt  gebaen;  enbooj  fooöanig  hebben  ton*  bc  gefeibe  E>aa „  en  betoefen  fuïïm  tooiöen  /  tegen  ben  boojfj.  <0|aef ban  baecöing  en  «erpïoit  geanetonfeert  /  en  auctorifcrcn  bc 
„ifoogftratm/  tnthtcupïactS/  afêeen  ongeboozfaetn  felbe  booj  befe  tcgcutooojbigc.  <*3n  om  bat  anbere  ge. 
„  mtoebei^panniglleenman/enomtoeïkcïjtiberbanen;  ïafljijn  tcpiocebcren  tot  acntccïtcniug  bero3oebercn 

3D«/  battbehooïïnftcCnmincIcpjobifïe  te berïccncn/  peeren/  birifentbijf-bonbatfcbm-ni-ieftig;  ban  On- 
tegen  ben  boojf}  <&2aef  ban  ̂ oogfréaten/  met  be  ̂ïaii^  i  fe  ïionmfcnjfthrn  /  nainehjït  ban  ̂ paenjen  /  &ici^ 
fnïc  ban  3Cuctonfatïc.  I  urn  /  «e.  ïjet  rit),  en  ban  ̂ apcfê  /  $c.  Ijct  eb. 

Soo  is  't ,  ̂at  ton  /  bcfe  faken  in  acï)t  genomen  Öefc !      Onderftont ,  van  wegert  de  Konink :  en  was  geteekent 
benbe/  itgebiebenenbebeïen/  boqj  befetegentooojbi^  MESD  ACH.  Gezegde  met  het  Zegel  der  Wape- 

nen van  fijne  Majefteit,  in  groenen  Waffche ,  meteen 
enkele  flaert  van  parkement  onder  uithangende. 

ge  /  bat  gn  /  op  't  berfoeïi  ban  €>nfen  gefetbm  ftacb$ 
heer  en  procureur  <6eneracï/  uitgeber/  met  foobanigen 
bulp  cn  bnfïant  /  afó  gn  beboojïrju  fttït  binben  /  aen  beu 
jijbe  bat  en  gebangen  neemt  ben  boozft.  <6?aef  ban 
Jf  oogftratm  7  in toat pïacts gbu bcm foub mogen bm- 
ben/binnen  <0nf  e  gefeibe  Hanbeh  ban  bertoaerté  ober: 
en  bat  gnïjem  mengt  en  geïeib/  onber  gocbccnbcrfes 
fcerbe  hjftoaebt/  in  be  gebanftcniffen  ban»0n£&of/ 
fcinnen^nfe&tab  ban23jnfTeï/  om  te  recht  te  fïaen 
booL:<0nfcn  ̂ cet-toaerberï  en  .§eer-gctroutoen  v0cef/ 
Bibber  ban  <0nfc  Ordre,<0ouberneur  en  Capitcin  <0cs 
«eraeï  ban  Onfen  't  toegen/  obec  Onfe  gefeibe  Han* 
ben  ban  bertoaerté  ober/ben  hertog  ban  %\\ja/Matfc 
flracf  banCoria/  $c.  ïner  toe  bnOn£  fpcciaajfcge- 
committeert :  en  aafrijbing  en  freaf t'ontfangen  /  ober 
begefeibefanen/  mi^baben/  en  t'famenftoeeringen/ 
nabeneifeïjberfeïber/  engeïijït  nareben  enbiïïiïnjeit 
in  foobanigm  gebat  faï  bebonben  tooien  te  beïjooren. 
<£n  inbiengnbem  niet  uonb  hnjgeri  nocï)  gebangen 

"nemen/  bemtebogbaerbeneninteroepen/  bn^bict 
"  en  opentïijfte  daging  /  op  ftraf ban  gebnrige  S^aïling- 
»  feïjap  en  Confiscatie  bangoebcren/  om  inperfoonte 
"berfcïjijnm/  binnen  bjtnnacï  beertim  bagen/  naefi^ 
»  Romenbe  j  toaer  bangii  \}tm  bc  eerde  beertien  bagen , 
^  fuït  fïeïïm  boo*  bm  cerflm  bag  /  be  anbere  beatien 

Deordu  enforme  van  't  Exploit ,  Executie ,  VublïcAtie^  en 
Insinuatie  van  de  vooigaende  opene  Brieven  van  Dag* 
vaerding  gedaen  bj  Edicl  en  openbare  Indaging,  tegen 
mijn  Heer  den  Graef  van  Hooogjiraten* 

Waer  wijdloopig  vertoont  word,  dat  defcDagvaerdirig  ,  geau- 

torifeert  onder  voorgeven,  dat  deeefeidcHecrGraef'nietin de  Nederlanden  was ,  geenfins  geauaorifëert  is;  aengefien  hy 
buiten  de  fèlve  was ,  door  verlof  van  de  Gouvernante  der  fèl- 
ve,  en  om  wettige  oiriaek  .verhindering,  en  bedrijven:  En 
die  is  inigelijks  Nul  en  van  geender  wacrden ,  om  dat  de  opene 
Brieven  der  (êlvige  geenfins  geinfinueertzijn  geworden  aen 
den  gefciden  Heer;  noch  felfs  deClaufule  van  bekentmaking, 
dat ,  hy  niet  voor  recht  verfchijnende,  men  vorder  fbu  proce- 

deren, als  of  hy  tegenwoordig  was ;  en  noch  te  minder,  dewijl 
haer  Exploit  niet  geinfinueert  is  gewordcn.als  niet  isgefchiet, 

waer  door  het  fclve  in  eeniger  voegen  te  rerfchoonen  fbu  we- 
ien. 

tJOctoeïbatïlDn/  9Cntt)onti  banHaïaing/  <6?acf  d-ordre 
1 A  ban  ï^oogfrraten  /  genoegfaem  Uonnen  bom  blij- cn  {?™c 

ftm/  mïfetamanebieondamnm/  openbaeri?/  batpj1"^^ JÏ3nnitbej5cberlanbm  brêttonmgé  batroïtltensijn/fndaging 
3>  bagen  boojben  ttoeebm  bag/  cn  beberbe  beertien  ba- '  onifahen  ban  getoirijt/  foötoeïbieóitó  aengingmin  mct  ««- 

3>  gm  boo:  ben  ïactflen  muitterften  bag  ban  tfeebten  i  ̂DmManb/  a*ï?  infonberheit  Die  ban  ben  Deer  Ojaef^'^s n  fonbee  anberen  te  bectoaenten;  booiOnfen  gefeibm  banilmnmbecg/  onfen  <0om/  en  bM  met  toeftmv  ii.ivcr  r,ui* 

Mccf/  bm^errog  ban&iba/  monfe  boojfeibe  ètab '  ming  /  toelbebagen/  enbnmbeïijïi  affcïjcib  ban  JXIe?  üteit. 
ban  ̂ uffeï  /  of  in  foobanige  anbere  pïact^  /  aï£  bp  ban  I  monto  be  hertogin  ban  panna  /  boenmaefé  03oiiber? 
toefm  faï/  binnmOnfe  boojft.  cï5eberïanben  •,  om  te  inante  ban  bc  feïbellanben:  toantfnrecommanbeerbe 
anttooojbm  /  op  foobanige  einbm  m  bcfïiütcn'  aï^  onfc  |  bic  faucn  /  boo:  b2ieben  met  goebcn  inftt  getïbjcbm  tot 
gefeibe  p?oenrmr  43eneraeï  tegm  bcm  faï  toilïcn  ne^  i  (önfen  boozbeeïe  /foo  tori  aen  be  ïicifcr  /  alé  ooft  ani  be 

men/  muituicfen  ober  bc  boojfeibc  faïten  cn  anbere/  '^en:mb'?Certr;bi!Tcbop  ban  limlm  ïicurbb?u7  tutten toeïfte  hu  op  ben  bag  bienenbe  /  nocb  bieeber  tot  fijnen  ̂ )atog  ban  iWccf  I  ten  ciwbc  ton  ban  be  fcibê  een  goebc 
ïaf!e  faï  inogen  boojfïcfien/  en  uitïeggen;  en  baer  en  bo-  i  m  fpocbige  erpebitic  mogtcn  bnrkijgcn :  <£n  baer-en- 
bcn  te  pjoecberm  /  én  te  fïen  ojbonnerm  /  aï^  na  reben,  bobcu  fon  bet  €>n?  ïieljt  jijn  te  betoaerbeben  /  bat  lDn/ 

,,^em  ueïicitt  maïienbe  /  mbïm  Ijn  niet  te  boozfdhnn  i  tot  bet  oogmerft  ban  Onfc  uegotiatic  bn  bm  boo?f^ 
„  ïioomt  op  be  eerfïe/  ttoecbe  of  beebe  beertien  bagm/  bat  \  hertog  gcltomcn  3ijnbe/  raö  baer  na  bn  ougetuft  en  ge 
„  mm  boojt  fa\  gam  /  in  fijn  af  toefen  /  geïijft  m  foobani- !  naï  /  öné  foobanig  am  ben  flinfterbaiib  geqiictf!  bcb 
„gen  faeït  bcboojt.  <Cn  in  gebat  banreebtó-bafuimof  i  ben/  batinpïactö  ban  tebertreftUen  mbozber  te  rei 
n^icb#-beracbtmg  boaj  ben  boozf^.  <6*acf  ban  ï^oog  |  fm/  DDu  gmoobfacUt  toierbm  be  hamer  te  beiaardt  m 
frratm  /  moet  bn  boojtgaen  tot  be  liitfpjaeïi  ban  bc  ge  [  (£>nfc  bcbo:bernigen  boo?  emigc  n>ambm  op  te  febo? 
fcibc  23aïïïngfebap /  en  i)tt  becltïaem  ban  be  gefeibe ;  ten;  mboojtögcbjongen  totOu^  te  bombtclimbeu 
Confiscatie/  mauDerc/  geïijft  ïjn  faïfïcnbatbcmte  j  mtcgmefmbanbicOnfe  nuetrutir;  <&\tè  bertrefi  te 
boen  fïaet  /  in  foobanigm  gebal  /  na  reben  /  en  na  recht,  i  nnnm  op  em  l)nié  ban  ben  boozfr.  t?eer  ̂ ifm  Oom/ 
<£n  tot  bit  te  boen/  gebentonuboihomenmaebt/  an  :  tertotjtlDu  nietbnre  baer  af  toaren/  flaenbc  binnm 
toriteit/  en  fonberïingeïaft.  3Lafrm  en  bebeïm  am  aï^  Stctdni/  eeuètab/  nietattem  ̂ crt$bi(Tcbopprii)ftc/ 
ïe  ̂nfe  fiichtcren  /  3lmptiieben/  m  <0nberbanen  /  bat  D?ne  /  ïieifcrïijfte  /  m  aïlefmö  belimbc  /  fetfo  ooft  bn  bc 

fu  u  in  bit  te  boen/  gebooifamen/  m  bïijtig  oppaffm/  m  toijb  afgcïcgcnc  bjcmbeïingat;  macr  nocb '  b.it  meer  ni 
u  berfebaften  racb  /  buïp  /  bufïant  /  m  gebanhenrè  /  in  ,  aen  te  merften  10/  uabutirige  \j?ienbfdiap  Iionbmbe^  en 
bini  bat  uooöig  ü  I  en  ̂   bom  u  baer  toe  berfoebt  iiirten  fcer  tocgenegme  aen  alle  be  boo?fnbe  Tianöni  /  nt  ben 
#1:  Wantfoocianig  is  Ons  believen.  <Cn  bacrcmgc    ftoninft.  Oocbtanö  /  bc  piocurcur  <ï3cncuaci  ban  ben 

ïrjh  ton  berftam  /  bat  bc  qcfeibc  <Ö!aef  ban  Ooogflra    IMocbrarb  l  genocmt  mecfier  g  an  bn  03oiö  ̂ toien  a 

ten/  getoeiim/  en  nitOufe  gefeibe  "Jlanbm  bertroii    ïe  be  boo*ft.  fa!  ten  ooit  foo  behmttoarni/  m  bicbefri^ 
bigebooz  foobanige  biclb  /  of  beljoozbe  te  hengen  en  te 
bebbm  /  boo!  bet  beïtmbe  geineen  gerucht  bat  Mcfnvi 

baer  ban  (iep/  mban-  bp  booi  fijne  mfomiaticn  fclffi 
ooïttoifï/  batïön/  ungèïegmtbnt  ban  bietocbaHcn/ 

<&nfc  refïbmtie  bieïbm  biratm  iamlm  booznoemt  /  foo 
(Ej  bat 

hm  i$ ;  totïim  ton  m  bit  gebaï  bat  be  gefeibe  ̂ agbaer 
bing  en  <£rpïoit  Jbie  uu  u  fa\  gebaen  toojbm  /  bn  *£bict 
en  openbare  inbagiug/  beo»  be^5anft  ban  Ons  boo? 
feit  mfl  binnen  bcfe  ̂ tab  ban  232itfTeï/  bafl  bect)tenbc 
aen  be  poo?tm  ban  bit  ï?of/  Copie  ban  befe  tegentooo^ 



54 By voegfel  van  Authent.  Stukken , 
i  f68.  bat JPuboenmaefê  aïbaer  onö  baft  bccbïnf  en  toaon-i  feïbe  te  becbuïïcn  met  aflecbanbe  Cïaufuicn  /  doo:  r<£g 

pïact£  babben :  &k$  te  meet  ban  bit  aïïeébecfcftcct/  mibbcïbantoeïfteljr>oacbt  fijn  boomemen  te  nonnen  ' 
Dctoijï  lun  /  onbec  anöere  peeren  /  ban  liet  gefeibe  on-  bcceiften  en  boïöom.  'Jnfouberïjrit  beeb  jfjn  öaet  m 
geïuft  bob?  €>irê  eigen  ïjanb  beticht  gegebenbabbcn  bïoejen/  bie  ban  bc  boaif5.  Huctodfotic/  bact  tp  fijn 

acn#&ijn 0ccc  ben  $ettog  ban  $iïba/  a$  bonnet-  jboomaemfïcbefcbanflïnrï  ban  maeftt.  ̂ oo  bat  üên  in 
lient  en  Capitein  oBerïetacï  ban  toegen  ben  Honinftin '  l)onb  ban  bie  gefciöe  opene  2$ncbcn  boo:  eerfttoa^/ 
beboo^-Bebetlatiöenintibetfehetttoojbenbefpeeia^laentaflingbanbni  Hijbe  tegen  ̂ ng  te  befMen;  op 
ïnn<6ecoininitteettte5ijnboa:fijnejBajefleit/totbefelbat  JÉu/  in  becfefteebe  bctoaring  gebiagt/  fouben 
onfe  faeft;boozbmtocïftenn3p  gcöagbaert  jrjn :  <ïÊri  i  moeten  anttoooïben  /  op  bc  baïfebe  beïafhngen/  baet 
baet-en-boben/bat3©iïboeninaelëbilttoi(^gcrcï):eben  bl1  <®n$  mebc  bef toaect:  jf&aec  fulh$  boo?  ben  ïfec* 
baöben/uit  be  boojfê.  pïaeté  ban  fóenïen/acn  berfebcibe 
ban  onfe  ©nenberï/  iti  be  gëfcibc  .fëcbctïanbcn  ccfibcten^ 
bc  /  en  fp  in£gcïijft£  acn  <0rté  tcc  betfe^eben  pïactg : 

togban  2fcïba/  in'tbpfoubct/  aï£  ban  bc  tioninft  ge 
committeert  /  tot  kamig  te  nemen  ban  be  toaecbigjjc* 
ben  befet  <^aen/  en  tot  bet  befreaflfen  ober  foobamgc 

3£acc-en-bobcu  nocb  be  fïaetbanon^  $cefoonfooba*j  gebaïïen  en  migbaben/  boa?  bem  ifcocureuc  boojge 
nigsijnbe/  batnicmanbinfaftenccbacen/  ontoctenb 
ban  onfe  tooonpïact£  non  toefen  /  in  een  pïaet£  foo  bol 
menfeften.  ̂ efc  $?ocuccur  ban  /  of  f  cïjoon  bP  toeï  baft 

toenb.  giet  toe  toaöniet^obecig  tot  net  <tfrploit/  atö 
<0nf "en  #ecfoon  gebangen  te  nemen  j  en  bit  toag  bent niet  geïegen  uit  te  boeren :  toant  top  toaren  buiten 

toifï/  batpbeceenmetfaobonenbetfeKettïjeit/aJëeenj  '£3Hanbg/  op  be  toijfé/  en  om  rebenen  ïjier  boocen 
iegeïp  toert/  inbebootfsfïab/  cnbpgcboïgbpCmé  bernïaect.  «föu  of  men  toeï/  uit  aenfïen  banbietebc* 
nomen  mogt;  ja  bat  baet  amjt  getooneïijftc  föcfébo*  nen/  befe  ̂ agbactbing  ïjab  moeten  boen  aen  <0n£ 
ben  5Tjn  bp  be  jflöagifïtaet  be-eebigt/  gcljoubcn  ten  eigen  perfoon;  foo  beeft  men  bat  noebtang  met  booj* 
minffenaïïeacbt  bagen  naet  en  tocbet  banStnttoet*1  bacbtobtt'tbooftgefïen.  ^ictïjaïben/  een  bet  &en 
pen  te  teifen/  tot  bcbojbering  ban  be  gemeenfebapin 
aïïe  faken/  en  ban  Jet  becbanbeïen  Het  fóoopman* 
febappen ;  beeft  fïcb  foo  toijb  ïaten  becboeren  /  boo?  fïj* 
nc  bebigc  bjtften  /  géïijft  ïjp  geïooben  boet  /  tegen  €>n£/ 
of  om  onfe  Ccgenpactien  te  geboojfamen :  bP  anbec* 
fïn^een  bcnuacmman  in  fijnen  fïart  3tjnöe  5  om  fijn 
netoifTet'obettocïbigen/  tót  tebefoïïiciteren/  boo?  aï^ 
fetbanbc  ja  feïf^  ontoettigc  mibbeïm  /  fenerc  onbenoo?? 
ïpe  Cïaufuïe  ban  ̂ Cuctorifatie/  in  bc  opene  ffcne* 
ben  ban  ̂ agbaetbing  Ijïer  boten  berjjacït ;  tot  bet 

boo|f5  einbe/  booi  't  gene  baet  gefeit  fë;  en  't  toeïïi 
knpnocïjb?ecbecfüïïcnbetMaten/  in  ïjet  boïgenb  <&& 
fcg?ift;  toactfcöijnujnobteptibeen  fnbeepttoe.  %ïïe$ 
tot  bit  eenig  oogtoit/  om  ban  iiie  Cïaufuïe  een  ba$ 
tnomaenficïjt  te  nonnen  nemen  tot  een  boötomen  befe^ 
manteï/  ban  <&n$  te  mógen  ̂ agbaetben/  niet  per* 
fbrienjH/  geïijïtbeboo?feibeoirfaften/  en  te  meer/  be 
getoicötigtjcit  ban  be  faen/  biebeeere/  ïjctïeben/br 
goeberen  /  en  aïïeg  toat  on^  acngaet/  foo  Ijart  aen- 
tafïen  /  fu\n$  toeï  bereifcötcn;  maet  bp  <£bitt  en  opent- 
Ipe  gfnbaging/  geïijnöf  top  uit  on^  ©abetïanöom 
misbaben  gcbïncgt  toaren;  of  bat  topergen^beim^ 
ïpbërfcïjutlben/  en  niet  te  binben  toaren;  ofbatJBp 
toeïbe?te  toecij  mogten  toefen^  of  bat  men  tot  foo  bmen 
êtab  aï^  Itcuïen/  gcïijït  be  feïbe  benent^/  nietgab 
nonnen  nocï)  toeten  een  betfeïta*ben  toegannte  beno* 
men :  in  ber  baeb  onbcïjoojïijïtc  ïifïigïjeben  boo?  een 
perfoon  ban  aenfïen  en  actjting/  geïijh  Ï)P  ni  bit  gebaï 

toefen  toiït :  toeïnc  men  met  'er  Ijaeft  opgefieït  nab  / 
om<®n£t'onberbnthnen;  baerboo?  0n^  goet  rerfjt 
t'obecbaïïen  /  en  <&n$  aïïe  bciiie  be  termijnen  enïjet 
flcpenbanrecfjtenaf  te  fn^tien/  om  <&n$  te  nonnen 
betbrbigen;  en  ho?teïijft  ̂ "^  aïïe  be  toegen  ban 
rechtspleging  boÏKomen  te  ontnemen  5  ten  einbe  /  bat 
men/  nodjtanë  onbec  ben  beumantel  ban  On^recïjt 
te  boen/  teïicïjtec/  enaï^metboïïen  toom/  <&n$  op 
ben  öafe  baïïen  mogt/  om  <®n$  op  bienboetteber- 
oojbeeïen  /  aïïeen  op  fïjn  aentyingen  en  befcfyeibentt 
tyxtl  fanber  eenigfmg/  in  ïaet  fiaen  beïjooiïp/  in 
<®nfe  rebenen geïjoo^t  te  toefen.  Maet/  om  beter  te 
betfïaen  be  o?b je  en  ftnm  /  bie  men  geboïgt  ïjeeft  in  ïjet 
Crpïoiteren  ban  be  opene  23ncben  /  baec  toe  booj 
^em/  na  bat  men  *©n^  beeft  gefeit/  uefojgt/  en  ïa* 
ficrïijit  berntegen ;  foo  fuïïcn  J©p  aïïeg  omftanbig  /  ge* 
ïnitbatgcfcïjicbi^/  bcrjfjaïcn.  ̂ oo?  $et  <©breptijfen 
^ubceptijf/  of  ter  fluiitenonbectoopen  bettoog/  ge* 
gronö  op  geïjeime  infb?maticn  /  na  fijne  toijfc  gefodjt  / 

geantenban  toapenen  o?binaic/  ban  ben  <6cbeimcn 
en  <6?ooten  öaeb  fijner  jEajefïcit  /  aen  ben  eerfïcn 
ban  toeöte  befe  opene  25?ieben  ïjieïbni/  fonbec  booz* 
ïjeen  fijnen  bïijt  te  bcfleben/  om  <©n^  petfoonelnï*  op 

tefoenen/  en  fonbec  Jkïae^  te  boen/  boïgen£  't  gnie 
3Bp  betflacn  ïjeboen/  ban  (0n^  in  be  Bcbetïanbcn  niet 
te  binben/  'ttoeïttebentoeïnocïjïjet  reebt  noebbcfiijï 
toeïaten  te  betfuimen ;  op  f\et  aenbnngenb  becfoeït  ban 
ben  boojf^.  ̂ ?ocureur  S'mpetcant/  Die  fijn  uitteefte 
befïbeeb/  omoeerecutic  ban  't  gene  bp  boojgetoenb 
bab  te  berbaefien  ;  en  om  onfe  CecjenpartijOer^  te 
bernoegen/  fpijopenbebaccbooj/  mifTcbicn  onfegoe* 
bcrenoptefïohnen/  baec  fp  met  opene  heeïennaba* 
hen/  en  bare  binnige  bittêrbtben  te  bebojbecen/  op 

foobanigen  bonb  boo?  baer  booagjefet ;  ba'boegbe  ficb  / 
in  't  31aer  buifent  bnfbonbert  fcben-en-fefïig/  bijf 
bagen  naeeïjet  bernrngrn  ban  be  gefeibe  opene  É&tfc 
ben/  benbier-en-ttointigfien31anuarii/  boojbe  2öa* 
ïieban't^of/  tot25mfTeï/  becfeït  met  fc$  (trompet* 
ter^/  ten  einbeeim  aïbaer  be  ̂ agbaerbing  te  boen/ 
bp  <8bict  en  openbare  inbaging  /  tegen  #n^.  <Defe 
pjocuceur  aïfoo  meenenbe/  uit  infacfjt  ban  be  boo?* 
naembe  Cïaufuïe  ban  ̂ iuctotifatie  /  befe  gefeibe 
^agbaerbing  ïiraebt  teboenbebben/  eben  of  bie  in 

perfoon  aen  <®n£toa£  gebaen.  IBaer  boben  't  gene 
3©P  boren  upgebiacbt  btbben/  ban  een  reebtbeerbig 
SCftocfen/  'ttoeïït  foobanigen  Cïaufuïe  bertoont  fyeei 
enbaïfubceptbfennuï  te  toefen  in  Hefe  onfe  faeït;  foo 

i$  ooft  aen  te  meruen  /  om  bit  ontoebetfpjcReujn  t'obec* 
tuigen/  bat  be  Sergeant  nocb  aen  wnè/  nocb  aen 
iemanb  bie  bat  mogt  aengaen/  ftenni^  gegeben  beeft 
ban  bie  opene  252ieben/  nocb  ban  baec  €rpïoit;  nocb 
ïaten  toeten/  boetoeï  oe  opene  25neben  fuïa^  foo  ge* 
bieben  /  inbien  to)t)  niet  te  boojfebijn  quamen  op  be  eec* 
fic  /  meebe/  of  beebe  beectien-bagen  /  men  tegen  CMté 
foup?ocebcren/  ingebaïWmogten  ?tlbfent  bïbben/ 
na  bat  'er  bereifebt  fou  too|bai/en  ben  inboub  bcc  opene 
23?iebenmebe-b?engt.  Vfant  be  ̂ ecgcant  moet  aen 
ben  ftitfytet  boen  bïijften/  boo:  fijn  0eïae£/  bat  be  <S>ag* 
baerbing  bp  bem  gebaen/  toaerïijft  enbeboozïijHtot 
ftenn(ö  ban  ben  <i5ebagbaetben  geftomen  i^ :,  <Üm  oc 
Cïaufuïe  ban  ̂ luctorifatie  nan  anbec fm£  niet  berfïaen 
tooien  beeïeent  te  toefen :  toant  fufi$  fou  tegenjJ  reeb* 
ten  gepjocebcect  ̂ ijn/  't  toeïft  niet  toacrfdjbneïnR/nocb 
toctefïaen  té.  3&e  feïbe  ban/  aïïeenigbecfïaen  too?^ 
benbe  beeïeent  te  stjn/  onbetboo^toaefbe  baubeboo^^ 
fcibe  beftentmaïiing;  toant  öc  opene  23|ieben  geïgft 

en  op  het  aengeben  ban  baïfebe  /  gefoebte  en  afgecicljtc  I  Wv  gefeit  beuben  /  gebieben  bat  toeï  uitbmftfteïnït :  en 
gebaïïen/  booïban/  en  fonbec  ontïafïing/ tegen  ©n^  ban  bet  ftenntó  gebenban  be  5!>agbaecbing  aen  ben 
gemaeïtt/  tocïlicbP  in  fijn  aBijnftïteï/  ̂ eparatoice  <6ebaegben5  foo  boïgtfefeedp/  bat  inbien  befe  23e* 
of  fiEocbcreibcnbc  noemt  /  bie  feïbe  gebaïïen  en  bertoog  ftentmaïung  boojfr.  nocjj  ooft  bet  fteitni^  geben  ban  be 
in  't  berftacï  ban  bie  opene  25neben  becbat  3ijnbe ;  be 
feboo:noembepiocucnicbaii  ben  25ïocbcaco/  geboï* 
pen  ban:  onfe  fCegcnpartnöer^/  baren  aenbanft/  en 
ongcreebtige  factie/  bie  öiebtecg  en  factie  t'famcn 
jnn/  berttreeg  niet  aïïcenig  befe  feïbe  opene  25jieben 

ban  ©agbaecbmg  in  't  genecaeï  /  maec  ooft  bic  in 
hetpactieuüec  te  toapenen/  öetoijï  top  in  aïïec  boegen 
tjem  gerecommanbeert:  toaren :  bit  $  te  feggen  /  be 

^agbaecöing  en  ingnbaging  aai  bem  niet  gefcfjieb  i^/ 
batbe  ̂ agbaecötng/  gegront  op  be  gefeibe  ̂ iuctori 
fatie/  bepaeït  aï£  boojfc^eben  1^/  geïjeeï  boomuï 
moet  gearfjt  tooiöen  /  en  bat  bie  geen  pïaeté  tegen 
iemanb  ftan  ïjebben;  fcïf^  lp  Mhfcnt  5bnbe;  inbien 
oefen  Wentenfoobanignabnente  binben  i^i  en  bat 
meninbecfeftertbcittot  bem  nan  naberen/  genjft  bet 
met(©nötó.  ̂ cïföoolt/  baer  befaeft  të  banfoobani^ 

gen 
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Tot  de  Hillo 
r^igctoicï)tafêbc<Onfc/  baetïjct  omanes7grïn;\ton 
gcfnt  ï)cübm  /  te  boni  té  om  be  eere/  ïjft  ïêben/  en  bc 
goebcren:  ̂ nbirêtcmccr/  bctoijï  ïjet  foo  tonb  baer 
af iö/  bat  be  Sergeant  ban  teapennt/  of  iemaub  aii 

ö:rê  bic  fult'tó  tocflont  /  Oité  ict£  bacc  ban  ïjceft bectoittigt/  lïocï)  feïfë  on£  iet£ï)ceft  ïatcn  toeten  boo: 
cmigni^:icfofanbcrftns7  ban  eniig  fijn  of  een  an 
öer3<£rüloit.  <£n  nocljtaité  be  getoconte  ni  flnïbcc 
<6mcïjtëbo:bcringcu  in  bc  cfëebcrïanbni  /  en  m  aïïe 
anbere/  mïjctnccïjt  infonbetïjcit  /  gebiebm  bat  tocï 
iiitbniftfteïtjft/  bmiiengnibcaïlc<£rpïoitni/  toaectcn 
mmfrcnfoabamgcnüïntfooïjoorïïtjitücccifeïit/  en  tot 
tiefubflantic  beïpocenbe/  nagelaten  fou  $ijn.  E^ant 
ïjet  31.1  bat  bie  gefciae  Auctorifatie  /  be  3Dagbaerbing 
ïieftracïjtigc  of  niet  beftratïjtigc  boo:  opnibare  inba^ 
ging/  foo  maften  be  opnic  25:icbm  die  noeï)  niet  ftracïj; 
tig/  ingeijaï  bc  infïnuatic  ban  't  Crpïoit  nagelaten 
mogt  51J11 :  <6n  betoijl  ban  be  opene  25:icben  baer  gent 
getoacjf)  ban  maften /op  toat  boo?  geont  fou  men  bic 
foo  be:re  mogen  U!tb:eibcn  /  tegen  ben  flijl  ban  Öceï); 
tmj  hi  tegen  bc  toetten;  en  fcïfë  tot  nabcd  ban  een 
<£cbagbacrbni  /  en  te  meer/  in  't  gebaïen  befaeft/ öacrgcfcï)ïïobecté* 

<Defe  Sergeant  té  ban  geftomen  boo:  bc  23aïi/on^ 
tmitcïf  uuren  boo:  be  mibbag/  en  bceb  boïgnté  fijn 
ïafl/  fe^Crompcttênbïafcn;  meer  om  een  beflagcn 
geraeé  /  geïijft  mcefi  gelooft  toia*b  /  aï£  bat  foobanigen getal  ban  foo  beïe  trompetten  baer  bereife^t  toas\ 
<Ditbïafnige-cinbigt/  bing  ïjo  aen  met  ïuibcc  flerh; 
men  /  het  ïcfen  ber  boo:f5.  opene  23?ieben ;  uit  ftracïjt 
bantocmcïjnmetecncnmecnbc  Óhé  te  bagbaerben 
van  wegen  dé  Kon  in  k ,  Onë  nocmehbc  &a  Bacm  en 
/GTocnaem  /  om  te  ftomen  en  te  berfeïjijnen  in  perfoon/ 
binnen  buemaeïbeertien-bagen/  nacftboïgcnbc/  ben 
facflcn  bag  ban  be  bexbe  beerticn-bagen  baeruitge- bmftt5ijnbc/  boo:  ben  ïacfïcn  en  uittcrflcn  bagïj  ban 
0cci]tcn/  fonbec  anberentc  bcttoacïjtcn;  te  toeten/ 
boo:  ben  hertog  ban  Woal  bacc  toe  fpcciaïnft  gcïafl 
niauctorffccrt/  afëborni;  Cnbat/  uinnni  bc  3>tab 
banöiufreï/ofmfoobanige  anbere  pïacté/  até  bc  ge- 
fcibe  £?crtog  ban  toefen  fou/  op  flraffe/  foo  ton  baer 
in  quanten  te  bafuimen/  ban  gebuurige  SBaïïirtgfcïjap/ 
nt  bacr-en-bobm  Confiscatie  ban  aïïe  onfe  <6ocbecnt/ 
en  boo:t£  /  boo:  be  fo:me  /  geïnft  beeï  bizebet  té  uitgc 

b2Uftt'/in  bc  opene  ~23:iebnt.  3£it  gebacn  pijnde/ fcï)ictf defeïbc  Sergeant  bon  toopencn/  €renttcur/ 
onbcranibeCopint/  bit  Ijn  geïjeeï  bacrbigïjab/  en 
na  be  opene  23:icbcn  gemaeftt/  be  3Cctcbanbit  fijn 
*J2,rpïoii/  'ttocïftïjnonbectcftenbe  met  fijn  .töacm  m 
ïjanbtccftm;  móMnïjetfïaec/  maenb/  en  dagfj 
boo:ft.  3Dact-en-bobcn  getuigenbe/  in  nbet  Copic/ 
bat  bic  unöfni  toaé  gccoïlationccrt  /  en  bcbonben  te 
acco:bcrènbantooó:btottoao:b  metïjaa-  toacracïjtig 
€>ngina?ï.  ©crboïgcnö/  om  bcfe  ̂ agbaerbingbaft 
te  fïeïïen  /  bie  aïïeenig  gegronb  iS  op  bc  boo:fcibe  €ïau^ 
fnk  ban  '^uctorifatie/ fubreptibeïijft  berftregen/  en  rtuï 
3nnac  /  gcïijlt  gcfeit  té/  neeljtc  np  cm  ban  fijne  gcfeibe 
Copicn  /  aen  be  23aïicu  /  toaer  ï)p  bit  gebaen  ni  afge 
ftonöigtï)ab/  tetoetm/  aen  bc  poorten  bon  ïjet  ï?of. 
Cinbèïijft/  bier  bogen  na  bit  <£rpïoit/  infmueccbcï)n 
het  fcïue  ten  obcrbïocb/  op  ben  xxvuj.  ban  3* 
nuarii/  in'tïufleeïbanïfoogflraten  /aen bc perfoon 
banbenïDjolTaert:  toeïften  5>:of1aert  ty  bicrijaïben 
bagbarcbeV  ter  feïbec  uur  te  berfcfojneu  inï)ct45e^ 
cieSt5-t>imébcrgcfeibepïaetsban  ^oogflratm/  met 
ben  èeïjout/  enbenlicrttmccfïer  ban  bic  piaetö;  en 
jf)n  las  boo2Ï)aec  bc  Copic  ban  bc  operte  232iebcn/  foo 
aïö  boo?feit  is  gecoïïationeert  /  onbatceftmbc  boer 

fijn  <£rpïoit/  met  b'3Cttcfïatie  ban  f)ct  KniÏKchtni 
boajf^.  en  ban  bcfe  infinuatic:  bic  pïaet^  enljettta 
fïeri  banif  oogfrratcn  aïë  berftoren  3tjnbc  boo?  onfe  jaet^ 
ftcüa-biijf-pïaetó:  toeifte Copic/  hn  baernaïiecntc/ 
aen  ï]ct  1Do:taci  ban  be  Ua*ftbcr  felfberpïaet'i.  mt aïïes  /  om  boo:  cenigen  fcïiijn  aen  ®né  te  betuigen  / 
bat  Jon  nabaïpnt  niet  foubm  ftonnm  noen  mogen 
ecnige  oijfarft  booztoenben  tot  onitennté  ban  fooba 

nigc opene  bjiebm'/  •öraïoit  ban  ©agbaerbmg/  en ?tüton*atic  beö  feïf^/  lifïionbtging/  ̂ Iniï)ecl]ting  / 
en  Énfmuatien  /  boojnamcïijft  /  bat  fn  gcbani  ̂ n»  op 
beïc  hocften  ban  fïraten  /  marcitten/  en  pïactfen/  en 
niet  foo  groote  Ceremoniën.  IDaec  op  löp  meenen  nu 

rie  van  P.  Bor.  ^ 
aïgenoeafacm  gcanttooo:b  te  i)cü&cit;  om  b.it  nicté  1568. ban  bit  al  /  grlijft  IDn  t)ier  boren  gcfcit  ucüoni .  aen 
OitépafoHeiijltgeüitlnuecrtté  bao?  ben  Sergeant/ 

1  noeïj  iemand  aubcra  /  bten  fulfto  toeflont  te  born  / luorljfclfjjicmanbtoïe  bat  mag  toefni  :  «Jen  Ijn  kou 
1  naeljmogt  /  op  bat  ton  bit  bmtoifó  l)crl)alen  cimber 
Dart  openten  boo:  cm  turn  onfe  boaaiacwffe  Ite gumenteu/  in  cenigec  boegen  bat  ooft  jnn mogt/  fjet 
fcibe  niet  nalaten  :  ten  mmftni  Oité'bcririjten  öooj eeni3cnfijnni532tef;  of  ten  a*gflm  '  ban  fijneut  toc^ 
gen  boo>  cmigen  ©limb  /  ban  bit  fijn  ̂ 3e b:ijf ;  rit baernebeitéCiité  Cbpictocfenbni  ban  bc  ̂ tuhftni/ 
tot^nfinuatie/  aï*S  na  nceljten  /  en  met  namen  na 
ben  fhjï  ban  ï)ct  jilanb  /  toozb  bereidt ;  op  bat  ïjet  <£?* 
pïoit  ban  toaerbni  fou  $Hn  of  mogen  toefen.  3Dan  al  bet 
toeïfte  fei  niets  altoos  lieeft  gebaen.  jnacraaeenigic^ 
manb  Oité  toegenegen  /  beeb  bat  uit  fijn  feïbr  11 5  niet 
om  oité  bit  ccuigfïns  te  inflnueren/  of  bat  ïjn  baer  toe 
cenigen  ïafl  ban  icmant  ï)ceft  geï)ab ;  macr  torn* 
fcïjenbe  Oité  bicitfl  te  boen/  foo  fond  m  Oité  baer 
ban  ecu  flmpeïe  Copic  /  niet  geteftnit  /  neeg  geatte? 
fleert  ban  iemaub  :  toeïfte  JDn  ontfangen  bebbenbe/ 
meer  ban  bicr-at-ttointigbageinta  't<lrepïoit  bmi  bie opnie  23  jicben  /  foo  bat  BDn  bvin  niet  foubcn  geftonnen 
ïjcbbm/  of  feftoon  IDn  noeï)  gctoilt  ïjabbni  aen  ben 
booigcfleïbcn  termijn  ban  oncmaeï  beertien  bagenge- 
ï)002famen/  noeï)  ten  Dage  bienenöe  baer  berfeïjijnen/ 

fonber  met  poflen  terijben.  "®ic  banbcojfooöonigc ontfangen  5ijnbe  /  bit  ié  te  f  eggen  /  boo:  niet  ̂ tuteutijft 
noclj  boo:  ̂ lutnitijti  geïjottbm  too:bnibc/noeïj  beïjoo^ 
ïijtiofbccfeftert  tot  onfe  ftenm^  gèftomcn/fooïjcbbcn 
TDy  noeïjtaité  taflont  en  op  ben  rang  geanttooo:b  boo: 
23:iebcn  biciÖ^t;  affonben;ten  cinbe  fi.i  boo:  be  uur  mog* 
tcri  ftomen/  tori  erp?efTeïijft  ani  bm  boomocmben  p:o- cureur  banbniBlóebcacb/  ni  ben  $>eër  ̂ ertog  ban 
^Iba ;  bie  ïjacr  5ijn  griebert  in  eigene  ïjonben  /  en  boo? 
ben  bag  bicnenbe.  ̂ acr  ftïaerbïijlintt  bertooncubc  boo: 
be  gronben  aïbaer  gereplieeect  /  en  boo:  andere  fea*  ont^ 
ïafiertbc^reeptim  cn«Decïinatorini/  aïbaa'bctocfm/ bot  fflv  gentfitté  aïbaer  moeten  berfeïjijnen  /  ïjaec 
boatbeaï^mctbcbingcrtaflen/  be  ftnineïijfte  flnViü 
teitbanïjare  boo:f5.  ̂ >agbaerbing.  hierom  flacnbe 
ïpubenbe  /  bat  bité  bacrbïijftcïijft  onreeftt  tè  antge^ 
baai;  toaer  ban  wp  met  ftracgtignitoettig  Uppri/ 
boo:  ons'  bacc  uebcité  bn-gebocgt  tegen  ïjacr  p:otefle^ ren/  ober  ïjare  Attentaten  ober  be  incomoetnitie  ban 
beiulirijtcc/  ober  fijne  bonnifTen/  en  ober  a&M  \Joat 
baer  ani  bepenbeert  /  ni  ober  't  gnic  gebacn  $  /  of 
fou  gebacn  mogen  toozben ;  geïijft  al.ó  boïgt. 

Antwoorde^  iuform  van  een  Brief,  gedaen,  door  mijn  lieer 

den  Gracfvan  Hoogjlraten  ,  aen  den  voorfz..  Procureur 
Generael  van  den  Uloedracdy  op  de  opene  Brieven  ,  van 

het  lafterltjl^Dagvaerdcn  tn per joon, hier  voorgaende. 

Doorwelkehy,  opdewijfè  vanDcclinatoirc,  de  Nulliteit  van 
dcClaufulc  van  Audtorilatic,  en  by  gevolg,  die  door  hem 

voortgebragt ,  na  de  wacrheit  vertoont :  Wacrom  ,  gegrond , 
foo  wel  op  de  Privilegiën  der  Ordrc  van  het  Gulde  Vhcs.als  op 
de  blijde  inkoomft  van  Brabant,  hy  niet  is  gehouden  gewceft , 

gelijk  hy  noch  niet  is,  te  compareren  voor  den  Hertog  van 
Alva,  fclrs  niet  inde  qualitcic  als  dien  Hertog  pretendeert, 

en  procedeert. 

M1in  ï>cer  bc  pjocureur  |  IDn  Ijebbm  Copic  out     Ant- 
fangen/  ban'tÜBanbement  tot  onfenïaflebuu^0^ 

geimpetreat  /  en  uit  ftradjt  ban  't  toelft  go  Om.    un  G  liCi-  vaa 
openbare  mbagmg  ni  €biet  /  ïjebt  boni  bagbacrbni  /Hoogft». 
boo:mijnUcerbniïi)ertogbtiu3llüa   (Oouberneur  en  ̂   J« 
Capitein  énieracï  /  ban  tocgni  bm  ftoninft  m  bc  Oe  cureur 
berïanbni'  om  te  compareren  binnen  bjicinacïbccrticn  Gcn«ati- 

bageri;  baii  toeïfte  b'ccrflc  Ons'  is  gealligncert  boo:  bm ccvtlcn  baq ;  b'anbere/  boo:  ben  ttoecbeu ;  rn  bc  berbe/ 
boo:beuIaeflniniuittn-flcu  bag  ban  reeïjtni    fouber 
auberen  te  bertoaeljtcn.  Cu  noeljt.uis  ig  Oité  fullid 
nïctbelinitgemaeiit  /  boo:  ben  Sergeant  ban  lü.ipe 
nen  /  «errcutcur  j  noclj  bat  mbicn  toi.»  uier  quamm  bm 
ncn  bc  eerfle/  tXncebe!  of  berbe  Oentien  bagni    men 
tegm  Ons  fou  p:oeeberm  ni  onfe  abfentic  geïijft  in  foo 

banigen  gebai  fou  beljoornrljoetoei  bn  't  gefVibe  Ma\u bnnént  /  ünu  uitbniftftelüft  fM  f»  «W«  **& 
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Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
<6%    mïft£  te  boen;  e»  bat  mm/  boïgot£  bcnftijïot'tgc*|  fnbe  mifbabcncngcbicftot/  Dooi  emige  ïïibDcré  ban  r  ̂  
'     '  öiiiiït  onbabichcïijft  oubaïjouDot  in bc ScDcrïanDcn/  bc gcfcibc ^?bjc bcbuïcüm /  aïïcm  bdjooren  tot öclrn^    7    1 mctgetoooni^ccnigcrpïoit  te  aurtorif  eren  /  fanoer  De 

gejeiöe  ïiehmtmafting  cuinfïnttatic ;  of  frfjoon  De  ge* 
DagbactDe  uiiitcn  bc  gefeiDe  lattben  3P  /  niet  ïatitaett* 
De/m  in  een  pïaap,  toacr  men  een  bafeftaDcn  toeganft 
mag  ïjebben.  ̂ >eïf£  too  jD  bercifeïjt/  bat  bc  gefeiDe  &ctt 
gcant  Dooj  fïjii  rcïac£  boe  bïijftcn  /  bat  De  Dagbaer* 
omg  tot  ftenn$  ban  bm  gcbagbaaDcn  boo:f5.  gefto* 
nicnijs.  ̂ oobat/  inbioUöpOn£  met  bc  ïjöogfïe  ge* 
frcotgï)cit  toiïïcn  babcbigot  /  bit  nalaten  aïïem  genoeg 

fon  58'n  /  om  tyct  crpïoit  gebzeftftig  m  nuï  te  manen  /  en om  m$  te  berf  ojoonot  ban  aïlc  fïraffen  bet  <&efauïtcn. 
jtëaa  in  tuif  Danig  reeïjtbeecbigot  facft/  toaee  in  top  em 
baftbatroutoot  Rebben/  op  onfeonfcï)UÏb/otopOn£ 
gort  reetjt  /  foubot  IDp  On£  am  tut  poinct  niet  brillen 
fjonben :  norïj  ooit  /  bat  bit  <£jcpïoit  /  op  een  ongetoone 
fo^m  en  maniere  gefeïjiebmnoe/  boo:  ïjet  geïuib  ban 
foobeïc  trompetten/  m  net  aenïjecïjtoi  ban  foo  beïe 
.ïïDanbamcntcn/becï  eer  fcïjtjnt  geDacn  te  5ijn  om  <&n$ '  Dim  3Bp  tot  baftoztiiig  ban  De  feïbe  /  boo?  anDere  mog 

uté  ban  het  Oppa-ïjooft  m  ban  De  gebiocDeré  Der  feïber 
Óityc.  ̂ >aa-cn-bobdi  if  t)ct  in  rechten  ftlacr/  Dat  aïlc 
fancn  ban  ,s>taet  pjcfubiriobcï  51J11/  en  bat  fp  moeten  af* 
gebanbeït  tooien  /  eer  men  boo:t  gact  tot  emige  anbe* 
rcfïcaffc.  <i3n  bierïjaïbm  heeft  mot  maer  am  ternes 
ftot  I  Dat  Die  geftiDc  IDet  m  Conftitutie  alïcenig  fp?aftt 
ban  ïjetberoobot  ban  bic  Otfuc  boojfeïjjeben :  baant  te 
pjoecbaot  boo?  anDere  fticj)tcr£  /  ten  aotfïcn  ban  boj- 
Der  fïraf/  eer  Dat  ïjet  gefeiDe  poinct  bcflift  fou  toefen/  fou 
nietminberongaijmt3ijn/  aï£  ofemtoeceïDïijftïttcïj* 
ter  ficï)  kt  onbatoonb  tegen  em  gcefïrtjjft  perfoon/  boo? 
bat^gebcgrabcat  toa£;  feggotbc/  batöpbanïjcm/ 
noc5  ban  fijne  quaïitcit  niet  toiïbc  toeten  /  maer  aïïecn 
boo?  fijne  mi£baben  ïjctn  erottpïaerïtjft  fïraffen :  betoijï 
hp  ober  De  frtbc  gcfïraft  of  top  gefpjoftm  3ijnDe  /  Die  ge* 
f obe  rmaïitcit  ïjêm  nttgrn£  meer  toe  fou  Dienen :  geïtjft 
De  gcf  eiDeJBet  cn&onf  ïitutie  Ong  ooit  niet  fou  Doen/in* 

tcbïamaoi/  tebaongeïnftcn  cntcontcacn/  aféom 
up  toijfe  banrechtboL:baing  coi3F>agbacrbing  te  ere* 
enteren/  tegen  cm  pafoon/  ban  fooöanigotnuaïiteit 
aï£  IDp  5ijn ;  m  Die  ban  De  ïtoninlt  /  m  ban  De  o3eh2oc* 
baotbanonfeO&je/  fyoebaïijft  m  bnenbeïijft  moe- 

ten bejegent  uugbeit;  5ijnbenoeï)ïatitermb/  noeïjfn- 
gitijf;  maer  in  bc  nabuurige/  ïieifoujfce/  m  ̂ ert^ 
biDcïjoppcïijïie  ̂ tab  ban  Heulen  /  tot  toclftc  aïïe  bobm 

notoirujli  bcrfcïicrbm  toeganft  öebbcn,  ïBant  fcftcrïijft/' of  lucï  Dit  eenigc  poinct/ na  recötm/  banfooDanige 
gcVnicfit  en  confibcratici^/  bat  mm  baer  ban  01  ban 
DicrgciijiicCrpïoitoimag  appcïïerm;  noeï)tan$  fon< 
Den  ujp  J0n$  bacr  am  niet  briïïoi  opfjouben  /  't  en  toa> 
re  otifcn  <£cü  /  <&m  j  en  piitfyt  /  <&n$  perfïoi  01  bjon* 
gen  /  aoi  foobanige  B^anbammten  /  «Örpïoitot  /  m 
5jubagingot  niet  te  gcï)oo?famen  /  lütbmftftcïijft  en  Di* 
recteïuft  ffrijboibc  tegen  be  Confrituticn  /  ï©ctten  /  en 
Contracten  ban  be  ̂ ib^e  be$  <0uïboi  ©ïie$ :  %cn 
toeïfte  /  op  €tbt  /  njcbcrjijt^  geïjonDen  5ijn  /  be  tóoninft 
onfen^ecc/  Dcboojfs.^eer^crtogban^llïba/  maïïe 
DcQibberoim€>ffiocroi  ban  be  gefeibe  ̂ b?e;  uit* 

„  bmftucnju  mebe  ïncngenbe  /  bat  inbtm  iemanb  ban  be 
„  gefeibe  ÖibDcrm  of  Officieren  /  toa£  befmet  m  ober* 
„  tuigt  ban  ïictterp  of  ban  ©e^raberp/of  getoeïtm  m  ont* 
„  bïucïjt  te  3ijn  uit  ben  ©eïtfïag  /  ï)ct  jp  met  fijnen  ̂ eo*/ 
'3  of  met  iemanb  anber?/  maer  tic  fDambeïen  ontmon- ben  mogtoi  biefoi  /  en  mao:  moi  bergabering  ot 

boojtganft  gemaeftt  mogt  ïjebucn  /  om  em  ©cïbfTag 

'tcfïacn;  ofcmiganba*  onbOioojïijft  en  fïraf baorbe? 
3' biijf  begaoi  te  ïjcbben;  ban  booj  jet  oicDeeï  ban  Den 
"  ̂joubcraïn  /  01  De  jHöctgefeïIm  ban  De  gefeiDe  ̂ D?e  / 
"of  ïjctgrootfïcDeeïDerfeïbigc;  mm  Dm  gefeiDm  ÖïD* 
'Derontbïootoi/  bcroobot  en  bccfïooten  mag  ban  De 
'gefciDc^D^e:  noeïjtan^  ban  te  boren  beïjoojïijft  ge* 
:,fommecrt/  geroepen/  m  gcbiacïtfsijnbe;  m  Dat  ï)p 
"Doo?  geen  anDere  niijfe  Daer  ban  berooft  nocö  berfioo* 
toiïtanhioiDcn.  Su  tyt  na  rechten  meer  Dan  notoir 
^ijnDe/  Dataïïcpnneenoiïioningoi/  berbonDm^ijn 
gare  Contraeten  te  boïDom  en  te  öanDbabm  /  booma* 
meïnftDicgcconfirmcert/  goet  geftoirt  en  toegefïont 
5ijn  /  Doo|  em  ijoogfïatigoi  ̂ eD ;  foo  bolgt  §icr  uit 
baccblijfteïijft/  Dat  top  niet  nonnen/  01  met  moeten 
acn  Dcfc  <DagbacrDing  geïjoojfamm  ;  tot  toare  3©p 
ban  onfe3ijDe  te  fto?t  toiïbcn  bïijben  aoiortfm  Ccb/ 
oiaenDeberbintméDie3Bpï)cbboiomtrmt  De  gcfei* 
Dc«Ö?D?c/  en  metrcnoi  in  Den  feïbotmijsfïagtcDoen 
bobaïïen  Dm  ïloninft  /  en  D01  boo?f5.  I^eec  feertog  ban 

?lïba;  'ttoOft  top  fcec  toeï  Doiftoi  Dat  baer  niet  am 

u 
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ten  beroepen  toojDm/  aï$  boo2  D01  gcfoDen  ̂ ouberaiu/ 
monfe<6eb?ocDerm;  amgeficnfelfë/  Doo?  emaoDere 
3©et  m  Confïitutie/  noeïj  mecrDer  p^obif  ie  tot  Dcfe  f aeft 
b^mgotDe/  gefeit  /  betftïacrt  m  gcojDonnecrt  too?D/ 
booj  een  gebuurig/  otttoebe^rocpcïij't  /  monberanber* 
ïijft  Statut  ot  <&bkt  j  gemaeftt  ̂   b'onfterffeïrjfter  ge* 
bacljteni^  ïteifer  ïtareï/  Dioi  <0obt  fijnot  bjebc  gunnc/ 
bat  öp  aïïem  in  fijnm  tijt/  m  nao  ïjon  fijne  j^aboï*Cl 
gcr£/  «9ppcr-ïjoofbm  01  ̂ ouboainen  ban  be  gefeibe  te 
€>:b?e  /  ot  geote  anbere  /  boo  1  fjet  abbij^  ban  be  ÖiDbe*  Ci 

roi/  of!jetgrootf!c  gebeeïte  bcr  feïber/  in't€apittcïK 
brtgabett  fotlbcn  ftoni$ ltemot  inalleSouverainheit,  cc 

ober  be  perfbonen  ber  Qtfcitit  Öibberoi  /  01  Dot  bio:  ©f* ' ' 
fieierot  ban  De  feïbc*0jD?Cicn  obo:  De  mif DaDm  01  toan*  ' 
bcD?ijbcn  Die  fp/  of  iemanD  ban  öaer  /  fouDot  mogen  be^ " 
gam  Rebben ;  en  Dit/tm  einDe  De  gefeiDe  öiDderm/^m^ £C 
cierm  /  of  niemauD  ban  De  feïbe  onbeïpojïijft  en  tot  on* " 
rccöt  /  cenig  oberïafï  acngeDam  too^Dot  mogt :  01  tot " 
onDcrbouDing  ban  Dcfe  nieutoe  infetting  /  $  afgefeïjaft cc 
m  bemietigt  /  toat  in  De  boojgaenDe  oTapitteïot  tot  het " 
tegenDeeï  geDacn/  gco?bonneert/mbaflgefïrtti$/offon lC 
hebbm  mogm  toefen :  <£nbp  geboïg  gcojDonneert/  Dat " 
get  gefeibe  tegotbeeï/  inbim  het  bier eenigfin^ toefen" 
mogt  /  uitgetoifc^t  /  en  boojgcfjaeïb  fou  tooiben  /  in  be  « 
boeïten  /  baer  fuïft^  mogt  gebonbm  jtjn.  ïècme  infïeï* « 
ïing  /  op  een  gmeraïe  rebm  gegrottb  /  tit  ftenntó  ban  aï* 
ïeruanbc  mif  baben  bobatteit  moet;m  feïf$  ooit  tik  ban 
aïïeboo?c;ctoenbe  fooitotobormifbabm  bangeguetfte 

Blajcfïot;  aen^onotftt/  Datmm  anDa-fïn^aïtijtDe JïiDDcroi  m  €>fficiccm  ban  De  gefeiDe  ̂ b?e/onbegoo?* 
ïgftoboiafï  fou  ftonnm  amDom/  tegen  ot  tot  naDceï 
ban  De  gefeiDe  infetting  /  m  De  gefeiDe  ̂ pper-ïjoof  Dm 
en  fiiDDercn  /  fnïïen  gem  nomig  nemen  ober  De  per* 
foonen/  fautm/  ot  mifb^nüim/  ban  ïjare  <6cb?oeDeroi/ 
01  officieren  /  in  aïïc  fouberainïieit ;  inDim  mm  emige 
fïag  ban  mif  DacD  fton  binDoi/  Die  ooft  niet  tot  ï)arc  3ju* 
tifbktit  en  ftemt#  beöoojDe:  IBant/  Detoijï  men  in 
erimineïe  faftot  niet  ftan  appcïïerm ;  foo  moet  De  £ïau* 

fuïe  /  ia  alle  Souverainheit ,  De  gmeraïito'tbatt  De  <£on* fïitutic  Daer  nebrn^  ftomenbe/  bcrfïaoi  too iDot  ban  aïïc 
mif  babot  /  fonber  emig  onDerfcïjciD  of  erceptie-  9Snfom 
Dcrfteit  ingcfim  5ijnDe  /  Dat  De  gefeiDe  Confiituttc  /  Daer 
nafeftecotrcgcïoto?Doi  fteït  en  geeft/  boïgmg  toeïfte 
mm  moet  p?occDcren/tegm  Die  ba»  De  gefeibe  ftiDDecen 
ofOffïciooi/Die  eotigc  guaDc  beb?ijben  mogtcn  bcgaot 
hebbm:  'ttoeïfti^/  Dat  fonDer  eotigc  bcpaïittg  of  uit* 
fonDcring  Do  boo?f3.  beD?nbcn  /  De  gefeibe  ̂ ecrüofcr 
ïtarri  in  f ijnm  tijtfen  naer  öcm  fijne  ̂ afaten/  Opper 

gotaon  fou  tocfot :  .fDarc  MDp  berfeftcrot  On$  in  ïjet  1  ïjoof  bot  01  ̂ oubcrainen  ba»  be  gefeibe  €>?bje/  of  ïjare 
tegotbeeï  /  Dat  inbim  fp  000,2  u  onDcjrictjt  getoccfï  ïjaD*  |  Commiflariffcn/ïliDDerm  ban  Dcfe  ortne/boq?  ïjare  uit* 

bot  ban  \)tt  gote  boo:f*5.  i$  /  fp  noit  het  gefeibe  .ï^aitba*  |  bmftfteïnfte  o^bonnantic/  foubm  tnogot  moceDerot/  te mott  fonben  toegcfïaot  ïjebbot  •,  op  net  tocïïtc  /  boo*  foo 
becï  aï£  fubrcptibc/  obrcptibe/  m  tï5uï  geimpetreert  /  m 
gc-crecutecrt/gantfcl)  geen  inficïjt  gmomm  moet  tooi- 
Den.  ïlDant  aotgcficu  tit  boozfeibc  Confïitutie  uitbmft* 
fteïnft  getoag  maeftt  ban  beirabcru  /  m  ban  fret  toijftm 

of bïiebot  nït  ben  beïbflag  /  't  toeïft  mif DaDen  $ijn  /  be* grepen  ot  becbat  onber  J)ctecrfIeCapitteïDertorttcn 
ban  gcquetflcB^ajcfïcit;  en  Daer  na  ban  aïïe  anDere 
buiïc  /  Icïijftr/  m  berfbeieïijfte  faïtot/  foo  #  ftct  feftcr  /  en 
geheel  bacrbïtjftcïijft  /  Dat  aïïerïjanDe  flagbanDebooz^ 

gm  beperfoonot  beröibbcrm/  otOfncïcroi  ban  be 
qcfeitit  OiD?e  /  foo  beire  /  aï$  De  gefeiDe  guaDe  bcDiijbcn 
notoir  mdgtoi  3ijn  5  of  Dat  /  Doo?  bcïioo2Ïijftc  boo:gacm 
Deiitfomiatic  ïjaer  Die  mogtm  gebïeftot  tocfot/  Doo? 
aoitafïittg  /  airefï/  of  gcbanfteni^  batt  De  feïbe ;  niet  ab« 
bij$  nochtans/  ban  fe^iliDDam  Da  gefeiDe  OjDzc/  of 
ban  fooDanigm  getaï  /  aï$  fp  /  boïgot^  Dot  tijt  /  ot  D01 
eifc\i  ban  faftot  /  up  bot  anberen  fuïïen  ftonttot  ftrijgen  / 
enanber^niet.  ̂ tcïïmbe  bc  gefeibe  Öibbaot  01  Offi- 

cieren/ foara^aï^fp  gebat  fuïïoi  3ijtt/  Dn  geïegott- 

ï^eit 



Toe  de  Hiftoric  van  P.  Bor. 

Col riöc  O: 
D:c ;  om  baer  ober 

pec-hooft  en  &■ Ditris  ;  en  m  fij 

lltabcr  ban  De  gcfribe  $##/"en  De  Bibberen '  Öjiic <6ch2ocbernt/  m  alle  Jmttocrainheit/  geïnu  gcfciti£. 
23chouben£  bat  be  €o5nmifTacé  ban  (Jet  Opper 
hooft  en  ben  ̂ ouberain  boo2fch2cben  /  en  be  tiiöbc 

een  Dn  hcuisnnbc/na  bat  fu  'm  abfnttic  ban  hetfelf DeOppcrhooft/  De  p^oceffen  geinfiiwertfttflrnhcb:; 

öcnttanbe  tfibbernt  en  Offïcincn  ber  get*eibc€)2b2C/ en  ban  nbec  ber  feïbigc  emabe  liebjnUen  bcgant  heöbcn 
cc;  foubcc  be  qcftibc  p^occflai  tebonnifTcn/  gebou? 

öni  fuHai  5ijn  /  bietcfenben/  met  hacr  abbn'gobec  be feïbigc  ant  ben  boo2f3.  &eer  Opprrhooft  en  &oubc; 
cain  /  baer  hu  ban  nieten  fal ;  om  be  ïubbernt  43c? 
bjocberniuan  fijne  02b:c  getocpen  fteüöenbe  bic  hu  faï 
ftbniinibpccnbcrfamclnt  /  en  tm  minfïcn  tot  het  ge 
taï  ban  fc$/  in  een  Capitteï  ban  bc  gcfcibe02b2e/han  te 
boren  bet  abüijsontfangen  ïjeuucnbc  ban  bc  ilibberen 
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i)*68.  licit  al^  pjer  bobat  /  m  be  uebMcing  ban  ïjet  Col.  jntfaborabïc  facit/  nt  beel  minber  noch  in  ecu  cnmipe 

£?!C  ÏL'fePSiï^JSö*  ̂   ft 9C,;nöc  ft  ïc '  *"  f°aban.gni  ocbncljt  en  geboig i!s  Jejcï 'On 156S. 

ban  gclijh  mm  m  bicrgcIijUnt  gebal  gcijouDcn  cu  ge» tooou$tcooch.  IDant  gn  uont  met  onbjetenb  51511  / 
bat  uber  termijn   interbal    cnDüan;  competent  luc» 
f  en  moet/  hebücnbc  i}bcv  fijn  effect  ;  en  bat  in  rechten 
bet  foo  beci  geacht  to02b  /  als  of 'er  met?  toa?'  boo:rjc 
ballen/  ban  'tgeene  incompctntteiijU  gebacit  iS;  nt bat  IDn  baer  boo:  ooit  honncn  feggen    ailcaucrch/  en 
boojftcïlcn/  bat  befe  ̂ DagbacrDinguictbnbmtt    er 
niginfirftt  baer  op  gniomcn  te  to02ben:  bics  temeer  ; 
om  bat/  in  Criminele  fata/  en  bic  befe  gehjh  $n 
men  fommicrïnu  genoeg  piocebeert  /  toannccr  men 
boer  in  aïïrni  bc  getoonclijüc  02bcr  onbniiouD ;  boo: 

toeïneJDn/  coufbun  bc  gefcibc  Conmtuticii  m  lüct" ten  ban  be  0:b2e  /  belpojlijü  utocficn  gefomment 
geroepen/  ntgetoachtto02bcn.  *Dacri3bauuict0gc> 
baai  /  boo?  nbj  jttanbement  ;  ban  't  bjcïu  gcniciam 

Öare45eb20ct!ercnbcrfeIberO2b2c/  ban  het  3lanD/ of !  tnatie/  Oelicntmaïung  /  ofinfinuatic  aen  Ons  icigc- 
naefttooncnbcacn  bm  iïibbct  of  Officier  ober  riuabe 
brbujben  bcfchuïbigt  /  en  bit  bc  befte  kennis  ban  bc boni;  en  lüt  kracht  ban 't  toef  cu  kop  mogenfcggni/ 

boo?  rebenen  hier  boo2  heen  bugebjagt  /  bat  urn  niét  bc- 
fribcmogtni  hebben;  be  gefcibep2occflI-ntebi(itcrcn!ïjoo2Ïhriga-ocpntnig:ennns  bntoacht  31)11  getoccfr  / nt  tot  brfïuit  te  bintgen/  foo  a$  nu  na  reben  nibilïi b*  bc  <Dagbaerbmgen.5i)nbeop  malüanbcr  gehoopt  ge> 
ïicitfaïbmbente  beljoorcn.ïBaccuitmennoobfaïieïijri  \  Ïijhbö02>eiti^  "tiBcin  met  beefchoout  mo2bm  iuiu/ Haninbjengen/  bat  ban  alle  qnabe  bcb2ijbcn  /  gcban> 
ftcni£/  enïieïjameïijïie  en  erempïaiccftiaf  berbiennv 
be/  fonbci* eenige bepaling/  biftinctie  of  onbcrfcljeib / 
begeflibc  Op}.ierhoofom  en  ilibbcrni  hennié  moeten 
nemen  /  met  uitfluiting  en  onttrehKing  ban  alle  anbc 
èe;  enbacrinjjwccberen/  op  be  fb2in  m  maniere  ge 
(ijhgefriti^.  ̂ öabat  ton/  niet  alïccnig  niet  moeten 

onber  cniigni  tijtel  /  boo2bjenbig  /  of  berm  /  ban  oud 
afloefen :  ̂leugcfTen  IDn int  bc  jlebalmbai  bertro!» 
hni3hn/  met  fjet  belteben  /  toeftnnmcu/  cnberïof/ 
ban  .fl)eb2outo  be  ï)ertoginue  ban  par  ma/  boen 
maeï? ilegcntc ;  aentuclltc lUu op bni  1 3  jlnlu  lacd 
ïebcn/  binnen  ̂ tntuirrpni  /  b^tbnilnagrenbanmnn 

peeren  Oom/  ben  dBwcf  ban  tlenncnbcrg/  om  'nut en  niet  mogen/  a$  boo2fch2Cbcn  i^  /  berfchijnen  boo2  bcrïof  ban  hare  $>oortf)cit/  cenige  fijne  falicn  ban  geen 
Den  gefciben  l^cer  ï)crtag  ban  %Voa/  m  be  quaïitcit  Mcin geVuicbt te bctbüicitcrcn bp  öni  lieifer  ben "3tcit^- 
nan  43oubcrneur  c\\  Copitein  <6nieracï ;  moer  bat  S5ifTc5op  ban  l'tculnt/  en  ben  i>ccr  i>crtog  ban43n? 
öolt/  DeCommiffietot  bcfefaeli/  aen  hem  geabb2ef  |  hch.  ̂ Cn3ijnbeinbicrbocgnl,,  metbelicbenban.iOc 
feeet  ̂ hnbe  in  be  quaïiteit  aïjS  hier  bobcn  /  gant^  nuï  en 
abufibettjH  geimpetreert  i$.  J>cïf^  nocl)/  be  perfouc. 
ïpcinbaging/  en  bc  Claufuïc  ban  het  gehangen  nc* 
men  /  tegen  Ottó  gcbeccnieert/  5ijn  regelrecht  tergen  bc 
fb?m  en  ben  inhoub  ban  be  qcfcibc  IBct  en  Couftitutic; 
totnaerhoming  ban  toeïke  fijne  B^ajefïcit  gchoubm 
i$  j  boo:  ben  <£cb  I  in  fo2ine  aïé  een  Contract  /  en  niet 
aï^cmenïicïp2ibtïegic.  <^n  bc  llibbcrö  banbe02b2e 
notoirïijh  \\icim  baer  berfp2cib  3jjnbe/  m  boo2  een 

goet  gebeeïte  buiten  be  t?*jcbcrïanbcn  hare  berblnf- 
pïaet^houbenbc;  fcoiïi  'er  gent  krachtige  reben/  noch toacrfcï)ijncuj!ihcib/Dat  be  intentie  ban  fijn  qcfcibc}  l\\ 
jef!eit  fan  toefen  /  in  plact^  ban  bic  b2oeberïnh  en  b2im^ 
Drïijït  te  honbeïen/  uit  hracht  ban  eni  buitcnfporigc 
Cïaufuïe  ban  auctorijatic  /  hacr  foo  fchanbciiju  te  boen 
uithruten/  berbannen  /  afiionbigen  en  bagbaerbeu; 
om  be  feïbc  te  betreïihen  /  tcgni  fijne  Contracten,  Der 
Drogingen  /  *Ceb  /  en  Berbinteuiffcn  /  boo2  een  notoir 
ïijiuncompctcntcn  0icl)ter :  toacrop  J)cec  P2ocureiu: 
inutoamptutoriiujtcnbegeïnhbatbcl)002t/  gn  beter 
acïjthabmoetni  nemen.  IDant  ban  onfeiit  toegcu  ié 
hctfoobe2rebaubaen/  bat!®}}  Oné  fc^uibiti  foubni 
geboeïni  aen  bc  feiten  en  mtébabcn  bic  gn  Oné  te  ïafie 
fegt  /  bot  IDn  in  't  Ït02t  aen  al  bc  toereïb  hopen  te  bom 
ficn/  bat  men  Oné  onrecht  en  ïaficr  acuDoct:  met 
ban  meening  ̂ ijnbé/  cenige  inb2uït  in  be  ïjertm  bcr 
menfehen  te  ïaten  /  toaer  boo2  nabaïjanb  IDn/  en 
onfe  ̂ aïunncïingai  /  bertoijt  en  laftermg  foubcu  moe 
ten  b2agen;  moer/  bolgeitó  onfe  begeerte  fou  bcfe 
focftbactbcrhanbclttoojben/  geïijubat  beï)002t/  foo 

raóafé  \)ct  mogcïijltfoiniin/  toannen'  flcc\\é  boigenó 
Tjct  Ciobbelïjn  /  natuuclijii  en  boMrerlija  reeïjt  /  ncben? 
Dat  ban  bc  gefcibc02b2c/  men  &n&  onfeberbebigiu- 

gen  met  beneemt  boo:  b'incompctcntic  ban  biïanen  en termijnen/  gclnu  m/oolt  tracht  te  boen;  in  een  facit 
banfoogroocengctoicïjt  b2ie  ̂ Dagbaerbingenopmaï 

l%a\iJbct  ïjoopenbc  /  lid  bolgeuG  ï)et  ilccïjt  /  onbn-feïjei 
brïiju  en  bccbolaen^  gctmpctrccrt  moefint  to02ben  / 
iuccbetbcrtoachtntch  tu'Tcljniitomnt/  tnt  minfteu 
ban  tien  Dagen  op  nber  ban  bic :  en  mnt  heeft  nooit  ge? 
ficn  noch  gëhoott  I  Dat  men  in  biccgeïijtten  afgelegene 
heit  ban  pïaetfni/  icmmb  gebagbaert  heeft  om  bm 

b2emtoboo2^.brcttoltoc!i/  met  biiebnt  bon  hare  ge 
feibc l^oogheit/  aen  bc  boo2nocmbc  peeren/  lieifcr/ 
^cct^-23ilTchopcnï>ertog/  foo  Ijccfr  On£  feberthet 
ougebaï  en  ramp  getroffen/  ban  aai  be  flinker  fjanb 
gcqttctfï  te  too2bcn/  gehjït  aen  een  pbcruenueïhlufi. 
IDaerbanhebbenbe  bcticiyt  boen  geben  antbnigefci? 
bnt  ï)cer  £>crtog  ban  %\ba/  Ït02t  na  fijn  aniltomen 
mbe:bcberl[anbnt/  Ijem  boo.2onfcn  ̂ chiiDJutaiic  011 
fe  berfeïjoningen  bontbe/  ban  bat  ton  niet  perfoonr 
ïijït  hem  be  hauben  nuamen  UutTcn ;  foo  belicfbe  pet  f  ij- 
nc  vjJrccllcntie  goctgutiftignibMnibelijltOnp'  te  ant tooo2bcn ;  bat  ton  bobnt  allep  fb2g  boo:  onfe  gefoutljcit 
foubcu  b2agen:  €6  top  51311  niet  gcfommcert  getoo^ 
bm  om  toebec  te  ueernt  /  noch  hebben  febert  aeene  baiï 
fijne  232iebm  ontfangen.  IDelt^UuuT  bat  lün  nabcr 
hanbfienbcaengctaftengcbangeugntomni/  tegen  bc 
Conftituttcn  cu  lüetten  ban  bc  0202e    piet  boren 
aengehacït/  foinmigeban  onfe  i>ccrcn  .ftccf!  25?oc 
bers  /  en  43cb:oebcr9 ;  en  fclfé  /  bat  fn  tegen  ben  vb.j. 

■Jtrtijlidbaubeblijbc^niiomfie/  lDct  en  Doo:\oarr  'c bc  I  onber  tociitc  /  bc  Uoniult  be  hulbe  uau  het  l}crtog 
bom232abant  oittfangen  Ijecft  /  nt  het  boo:)V  :Uaub'c 
ant  bc  gcboo2facmhcit  ban  fijne  jl\tjeficit  gchoubnt « 
is  /  buiten  het  Ulanb  ban  232abtrat  geboert  toicrbni  \  en  « 

bcitfu  baer  buiten  noch  in'gcbauHnii^  gchoubnt  toa reu ,  nt  fuïït^  foo  ttaeuto  en  gefientg  bvtt  het  niet  allee 

nig niet b2intbelijft  en b2oebcilnh  »l3   noch  »'oobanig afó ntènmoet  geb2Uilten  oiin*n«t  tliöbcrcu  ban  bc  gcfeibe 
O2b2e;tiorh  anbcrfiué  eni  gcbaiiucnréban  t>ivcm  ban 
foobanige  rjitaliteit  noch  geluU  bic  na  rcclitnt  bchoo:t 
tetodhi  /  nameïijli/totbctoaringb.tnbegcbaugcueii: 
maertoel  foobanige/  bat  fn  0002  befcibigc  51  ju  afacflo* 
ten  ban  alle  communicatieii  /  racb  nt  abbijö ;  ni  bicr^ 

halben  mbirectclijh  bn-ooft  b^t'tgeiienaerhet^ob. 
bclijU  nt  menfcijelijfi  recht  hacr  tocliüomt,  Ono  lucöcr 
necrennirt  hebbmberhaeft.  ^ettoeiit    bc  fireugheit 

gcbniiftenbc  /  bic  gn  onnxnt  Om  acbjnihr  hebt ;  nt  Die 
Ons  atfao  fabaraücl  /  p:ijfelijli    cu  abnufTibri  fou  siju/ 

gelijii  een  gebagbaert  nt  befctjulbigt  perfoon  fabora 
bclbn  ié  als  bic  ban  cm  bcfchiüöiacr  cu  impetrant;  gr 

nocg  tó/om  u  buitnt  te  fluiten    en  geheel  te  berflooreu 
banutoe  intentie.  Om  bat  IDn-  bolgnio bc Claufu .« 

hen  beertim  bagen  te  compareren/  in  eenpwbifiouelc  lebeebat  ut  be  gefetoe  blijbe  inuoomfle/  
toetcinjoo:^, 

.c 
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i  f 68  toacrbe  ban  't£crtog&om25?abant/toacrB3p  aïtijt  on* 
1  '  tetooonpïact£cnbomiriïiegeboubeubcbbcn/cn  toaer bcmccfïc  ban  onfcgocbaTU  gelegen  3jm/  en  feïfêinbc 

,,^tab  ban  ̂ luffcï  geboren  snnbe/  niet  fouben  gebou; 
„  ben  toefen  aen  fijne  jBajcfïcit gcboo?facmbeit  tebctoa* 
„urn/  tot  bat  bet  mtentact  ban 't  gmcgcfeit#/  gere^ 
„  pareert  toefen  faï.'t  JDeïft  onbertufleben  on£  ooft  reebt^ beerbigeoicfaeft  geeft  om  niette  compareren/  boojöe 
gene/  bie  opentïnft  betoonen  /  bat  fn  geen  toerft  maften/ 
met  aiïcenig  ban  be  ̂jibiïcgïen  /  maer  ooit  niet  ban  be 
^nfettingen  /  IlDettch/  «JTonttacten/mCoitoeiuïcn/ 
bef tooren  en  bebeftigt  met  cebc  ban  ̂ >ijne  gefeibe  M& 
jcfïcit:  IBantcenfticbtec  ftan  fïcb  niet  meerberbagt 
en  tocigerïijft  maften  /  afé  met  foobanigc  manieren  ban 
bom  te  gcüLniiftcn.  %&it  i$  bc  oirfaeft  /  Ifcer  ̂ ocurcur/ 
battongeperfï  engebtoongen  jijn/  bier  ober  te  p^ote^ 
fïeren7  gcujfttonprotcftccmmit^bcfen.  <£ninfonbct; 
bcit/bat  utoe  beeftrijging  ban  't  boojfeibcjBanbament/ 
en  b'^cctitic  baer  op  gebolgt  /  sijn  en  geïjouben  moe* ten  toojben  booj  nnï/  en  bn  gcboïg/ aïïe£  toat  tut  ftracöt 
en  confeouentic  ban  be  fcïbe  gebaen  at  gebeeemeert 
toojbenfaï.  <ümbatJ®n/  boojfoobceïafêbetnoobig 
mag  jgn  /  baer  ban  geappcïïccrt  ïjebben  /  en  appelleren 
boo2  ben  ïionmft  /  ett  booi  berjuame  en  competente 
fticbtetj»/  toeïfte  fijne  USajcfïcit  tot  bien  einbefaïbc* 
ïiebcn  te  committeren/  en  bie  boïgen£  begececbtigbe> 
ben  en$nbiïegien  begILanbé/  en  ba*  gefeibe  <&ibic: 
3j&cbinae$p?otefïcreitbe/  böo:  foobeeï  bet  ftan  bfen* 
fïig  jnrt/ban  Sllttcntact/obec  't  gene  tegen  en  tot  nabeeï ban  <&n$  Bppeï  gebaen  en  gebecreteert  toefen  faï.  Wik 
ïenbcbiee-cn-uobencnmetöjbjc/  bat  befe  on£  ooft  fott 
biencn  boo?  berfejjoning/  ban  niet  gecompareert  te  ïjeb? 
ben/  booj  foo  beef  bet  noobig  5p/en  anbcc£  nict.ïfier  op/ 
H£eec  procureur  /  fuïïen  fflv  <éobt  bibben  /  u  fijne  ̂tui- 

gt gratie  te  gebcn  /  <®n$  recommanberenbe  in  be  utoe. 
iCótïteuïen/  benïacfïenbanipebntarii/  1568» 

Ondertekent ,  De  wel  altijt  uwen ,  Jlnthony  de  La- 
laing.  Het  opfehrift  was ,  aen  mijn  Heer  den  Procureur 
Generael  van  den  Bloedraed ,  tot  Bruflel :  bezegelt  met 
het  fecreet  Zegel  van  den  gefeidenHeer  Graef.En  wierd 
beftelt  en  gelevert  in  eigen  handen  van  hem  Procureur 
tot  Bruflel  vooffeit,  noch loopende den  tijt  inde  dag- 
vaerding  beftemt;  door  een  expreflen,  en  man  van  qua- 
liteit ,  het  jaer  voorfz.  i  j68.  in  de  maend  van  Maert. 

Copie  vanden  Brief  des  Heers  Groef  van  Hoogftraten,&c. 
aen  den  Hertog  van  Alva» 

Rakende  het  {enden  van  fijn  antwoord  hier  voórgaende  aen  den 
Procureur  voorfz,.  daer  nevens  met  eenen  geaddrefièert  aen 
den  geleiden  Heer  Hertog ,  met  een  Extraa  van  eenige  Ar- 
tijkelen  der  Infèttingen  van  de  Ordre  des  Gulden  Vlies,  en  dei- 
blijde  Inkoomft,  tot  verificatie  van  des  fèlfs  inhoud,en  de  De- 
clinatorie  in  de  felfde  antwoord. 

Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 
den.  Geprefenteert  aen  den  gefeiden  Heer  Hertog ,  tot  \cfiti 
Bruflel}  met  de  antwoord  voorfz.  daer  nevens  de  Ex- 

Mffn  &ml  ïjoetoeï  ift  acfft/  genoegfaem  te  boïboen/ 
hVtm  fiHhnmïriït  anrrnnnjh  am  hen  3&?nrtn*rttr  dtV< 

tracren  van  d'Artijkelen  ,  der  Statuten  van  de  Ordre 
des  Gulden  Vlies,  en  van  de  blijde  Inkoomfl,  vervol- 

gens daer  in  gementioneert.  Alles  op  den  feifden  dag ; 
en  door  den  felven  expres  afgefonden,een  man  van  qua- 
liteit :  het  jaer  vooriz.  1568.  in  de  Maend  van  Maert. 

Extract ,  van  bet  xiij.  xiv.  xv.  en  xvj.  Artijkelen  van  de  Extraftea 
Statuten  en  Ordonnantien,  van  den  goeden  Hertog  Pbi-  f„  déS! 

Ups ,  Inflelder ,  Opper  hooft  en  Souver  ain  van  de  Ordre  gaencJe 
des  Gulden  Vlies,  aengebaelt  in  de  voórgaende  ant-  tn SSe? 
woord ,  gedaen  aen  den  Broiureur  Generael  vm  den 
Bloedraed,  al  mede  in  den  Brief  bier  voren,  aaiden 
Hertog  van  Alva  gefonden. 

Waer  de  gevallen  zijn ,  om  welke  een  Ridder  ontbloot  mag  wor- den van  die  Ordre ,  en  door  wien ,  of  van  die  afwijken  fonder temifdoen:  en  dat  alleenig  aen  het  Opperhooft  en  Souve- 
rain  van  de  gefèide  Ordre  met  de  Ridderen  nevens  hem  ver- 

gadert, en  aen  geene  andere,  toekomt  kennis  te  nemen  van 
de  nufdaden  dit  iemand  der  Gebroederen  telaileelegt  wor- 

den. °     ° 

Hoe  dat  een  Ridder  van  de  Ordre  foodanig  fal 'blijven,  fju leven  lank  geduurende ,  indien  hy  fch  niet  mifgaet  ince- 
nig  geval,  dat  hier  na  verklaert  is. 

Ca 

PITTEL    XIII. 

Brief  aen 

*j n  *™~  -LVJ-  6002  beboo?ujft  anttooötö  aen  ben  $?ocurcuc  <&e 
xfva!1"  neraeï;  bie  in  ber  toaerbeit/  feer  berlteerbeen  quabe tnfb?matie  aen  utoe  €rceïïentic  gegeben  ïjeeft  /  met  aï^ 

leen  ban  mijne  bebjijben  /  maer  noeïj  ban  mijne  inficfj? 
ten:  ̂ ooi^öet/  batifttoenfeïjenbemetbefeïbeteber? 
buïïen/aïïe^  toat  mijnen  plicht  baer  aeit  mag  gebieben/ 
en  niet  toiïïenbeba'gctett/  u  t'erftcnnen  boo?  mijnen 
<6cb?oebec,V  na  bat  ooft  mijnen  <£eb  en  berpïicïjiting  mp 
baer  toe  berbinben/ heb  ü\  niet  toiïïcn  nalaten  /  u  <Copic 
toe  te  fenben  ban  aï  0et  gene  ift  aen  ïjem  beu  gefducben: 
HEet  foobanigen  fonbement/  afé  utoe^reeïïentie  faï 
ftonneit  oirbeeïen/  boo^ïjetCrtract  ban  be  Statuten 
tiet  ̂ b?e  /  bat  i\\et  ncben^  gaet  5  toeïïtc  ̂ p  gef tooren 
ïjeeft  te  fuïïen  banbfjaben ;  en  ift  geïoof  niet  /  bat  ̂ >u  be? 
rifping  fou  toiïïeit  berbiennt  /  met  bic  te  berïncften.  feier 
op  /  mijn  ï^ecr  /  fal  ift  mp  feer  ootmocbig  rccominaribe* 
ren  in  bc  goebecjnnftbanutoe<J£reeïïentie;  oBobt  öiö- 
benbe  /  aen  be  fcïbe  /  in  gefontrjeit  /  een  geïuftfaïig  ïeben 
teberïcennt.  lïit beulen/ met ïjaefi/  bcnlactfumbag 
ban  5rebniarii/  1568. 

Ondertekent ,  van  uwe  Excellentie ,  de  wel  onder- 

danige dienaert'allertijt,  Anthony  de  Lalaing*  Het  op- 
fehrift was:  Aen  mijn  Heer,  mijn  Heer,  den  Hertog 

van  Alva,  Gouverneur,  &c.  enCapitein  Generael, 
van  wegen  den  Konink  onfen  Heer ,  in  fijne  Nederlan-  { 

T  (Cem  /  bat  be  0ibbberen  ban  Mc  gefeibe  <&&2e/  baer 
iban  (0ibba-en)  fuïïen  Wijnen  gebuurenbe  ben  loop harc^ïebenj? ;  inbien fn  geen berifpeïijft  beklijf  begacn/ toaer  boo^  fn  baer  ban  moef!nt  berooft  tooien :  toeïïte 
beb^nben  fflp  fuïïen  becftïarcn  /  foo  aï^  ftjer  boïgen. 
Indien  eenig  Ridder  van  de  Ordre  quam  te  vervallen in  Kettery. 

Capittel  XIV. 

F)  9t  i^  te  toeteit  /  inbien  iemaitb  ban  be  gefeibe  ftib* 
M^  beren  befmet  enobectoonnen  toa^/  'ttoeïïtoBobt berfjoebe  /  *ucgen£  Hetterp  of  btoaïïng  tegen  bet  £tyU 
pep  geïoof  i  of  baerom  eenige  fmert  of  openbare  ffraf 
Öabgeïeben. 
Indien  een  Ridder  van  de  Ordre ,  befmet  en  geftrafr. 

was,  wegens verradery. 

Capittel   XV* 

T  ̂em  /  inbien  ön  toa£  befmet  óf  obertuigt  ban  ber* 
A  rabern. 

Indien  eenig  R.idder  van  de  Ordre ,  wijkt  uit  het  Veld  * 
waer  de  banieren  mogten  ontwonden  zijn ,  ten  tijde 
van  den  Slag  j  en  in  welken  geval  de  Ridder  ,  vandö 
Ordre  mag  afwijken ,  of  daer  van  berooft  worden. 

Capittel  XVI. 

T€em/  inbintïjnquamaf  tetoijften/  of  tebïncïjtett 
x  nit  l)ct  ©eïb  en  ben  &ïag  /  ïjet  5p  met  fijnen  ̂ eer  /  of 
een  aiïba*  /  toaer  be  banieren  mogten  onttoonben  jrjn/ en  toaer  men  bergabert  en  bootfgcgaen  toa^  tot  ïjet 
beeïjten.  <&m  toeïfte  tyie  boo,?baïïen  ïuer  boben  ber^ 
ftïaett/  op  bat  be^b?e/  en  öetctëefeïfcöap  baceboo? 
niet  onteert  tooien  mogt  /  maer  fuiber  en  berïjcerïijftc 
hïijben  /  geïijft  bat  beïjoo# :  ̂00  oL:bonnercn  W\}  /  bat 
be  Bibber/  bic  baer  ban  ucbïcfttniobettuigt  foubctoe* 
fen/  of  ban  ttocc/  of  ban  een  ber  feïbige  /  boo?  bet  oirbeeï 
banben^ouberainen  metgefeïïen  banbe  gefeibe  <®p 
bp  I  of  liet  meefïe  bcei  ban  be  feïbige  /  fouontbïoot  /  be* 
rooft/  en  bccfïootentoo?ben  uit  be  fcïbe  <ü),:b?e.  ̂ pge^ 
l^oou:t  3ijnbe  in  fijne  ba*bebigingni/  in  gebaï  bi;  ficö  baer ober  toiïbe  berbebigen  of  beefcijoonen ;  of  bdo?  amtxv 
macie/  ÖP  baer  ober  bcï)oo?ïijftgefommccrt/  geroepen 
engetoacfit^ijnbe.  @ff  inbien  bp  entigaubcrbiïrin/ 
onoeboo^ïijft  /  en  ïeïijft  uebnjf  quam  te  begacn :  foo  fon> 
benbe&ouberainenbe  ïlibber^ban  be  €>$b?e  tewig 

bent 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
I  f68.  Ö«« P?ocebcrai  /  grip  bier  boren  gcfcit  rê  :  ai  op  een 
'  anbcre  toijf t  fou  bu  met  nonnen  bacc  banbarooft  noch bccfïooten  tooien.  I©aec  inbiai  ïjet  mum  tegebeu* 

cm/  bat  bc  l>oubecain  mtaet/  ougcïnïi/  of  gcujcïb 
beeb  aen  ceuige  bet  tf  ibbccen  ban  be  02b2c ;  toaa*  ban/ na  bat  bic  ïliööer  ben  gefciben  &oubccaih  m  be  lübbc^ 
ren  gaioegfacm  bafocïjt  ai  gcfommcett  mogt  bebben  / 
omöcmgelnltnicccïjttcbom/  en  befjoomjlt  bacc  na 
gemaebt/  fonbet  bet  feïbe  te  ftonnen  becnengen ;  en 
Dat  bP  /  boo?  bc  bccfcïaring  ban  bc  4Bcb2oebcreu  en 
ftibbccai  bacr  toe  bccgabcct  /  of  \\et  meeftc  bed  ban  bc 
feïbige  /  fijne  Declaratie  gemacat  mogt  bebbai  ban  «jet 
ongeïnït/  en  meigenngbanccdjt  infuïftcngebaï/  ai 
niet  U002  bet  feïbc ;  foo  fou  bc  gefeibe  tfibDct/  fooba- 
niggegrabeert/  fijnfcïjoitbcr-acrfeï  mogen  mebeege^ ben/  en  uit  bc  02toc  af  mijnen/  fonbet  tcmtébocn/ 
nocb  in  fijne  ecte  gekrenkt  te  31311  /  beïcefbrirjft  baec 
affojeib  ban  nemenbe  j  en  in?tjcïijhé  /  om  anba-e 
geooiïofbe  en  rebcujke  oirfaken  /  boïga$  bet  abbné 
en  bcfïuit  bcc  ïïibbecen  ban  bc  €>$nc. 

"Extract ,  van  het  X  I.  Capittel  der  bjvoegfelen ,  tot  de 
Statuten  van  de  ge feide  Ordre,  lepten  voor  eeuwig- 
duurig  en  niet  veranderlijk  door  Keifer  Kar  el ,  in  bet 
Generael  Capittel  van  de  Ordre ,  by  hem  gehouden  tot 
Doornik^,  geallegueert  in  de  Dementie ,  en  gefonden 
aen  de  voorgemelde  Procureur  en  Hertog  van  Alva , 
nevens  de  voorgaende ,  als  hier  boven. 

Dat  alleen  de  Opperhoofden,  alleenig  door  'r  Advijs  van  de 
Ridderen,  of  her meefte deel  der  fèivige,  in  't  Capittelver- 
gaderr ,  kennis  fullen  nemen,  in  alle  Souverair.heit ,  over 
de  perfoonen  der  Ridderen ,  en  der  vier  Officieren,  van  hare 
Ordre,  en  over  de  fouten  en  misdaden  ,  die  fy,  of  iemand 

vanhaer,  fbuden  mogen  begaen-,  en  hoedanig,  felfs,  wat 
aengaethaer  proces ,  en  gevankenis. 

"T\<£  feïbc  $eec  lütoninft/  ̂ on&aceï  /  bom  <6ob* 
■■-^beïijTieontttcming/  föoonté  Ueifct  /  bc©i)fbebiec 
naem/  Oppccbooft  en  &oubecainbaube  Ó2b2e/  in 
fjet  Capittel  <6enecaeï  bec  feïbe/  geïjouben  bihriai  bc 
jltab  ban  «doornik  /  in  bc  jBaent  ban  ̂ crembec/ 
bef  3lacc^  buifent  bijf  Ijonbctt  cen-en-bectig/  tot  bec- 
hïaemg  ban  bc  xxxvj.xxxvij.cnxxxviij.  3Ürtt)ïicïen  I 
öbec  be  manier  ban  p2ocebctcn/  tegen  bctlibbcccn/ 
mOffiacrat/  in  baren  fcïjuïbigai  pïicïjt  tcïto2tbH> 
benbe ;  en  om  te  boo2fïcn  tegen  be  ttorjffchngen  en 
m$U2utkcn/  bic  0002  bcbuifïcrbcit/  en  bet  berkcert 

berfïanbbcr  feïbige  /  'fouben  mogen  noojKomcn.  <£n » ten  anbe  be  gefeibe  bibberen/  en  Officieren/  of  iananb 
»  ban  bc  feïbe/  niet  onbcboo,2Ïijk  /  of  ten  onreeïjt  mo 

mogt  gebleken  toefen    boo:  amrafuug/  banb-opien 
gmg/  en  gcbanknusbanljarc  perfoonen:  .Oocbtaiïé 
mctaböitëtoanfca'ilibbcrni/  <i3cli>ocbercn  ban  bc  ge fetbc  02b2c  I  of  ban  faobanigai  getal/  atë  botQens  £  u 
tnt/  ni  tbcrciffcbcn  ban  be  facit/  bc  fciüc  fouben  ten 
ciubemoijtntüzcngcu    enaubcefmo  met:  ftrilniDc  bc 
gcfcibc  atöbcren/  ni  Omnerni  /  föo  ras  M  uien  bai  c 
fal  mogm  beuomen  Ijcbüai  /  bp  gcïcgcutljcit  atë  bo; 
ren/  iubebcUiannabaubctCoifcgic  en  bet  bjicnbc? 
iUö  gcfclfcbap  ban  bc  qcfabc  Oibzc ;  om  bacc  ban  lint 
nisgcnomnitebjojbcu/  lm  bet  Oppcrbooftm  §011 
bcram/  inbicn biucgcnüjoozbig tó ;  min tïm abfrmic 
bu  Ujncu  Cominiflaci?  /  time  ban  bc  gcfcibc  Oibic  I 
mbe«ibbecm)Ijnc(ï3cb:ocbcrcn/m  alle  &uvexain- 
heir,  gdnttboo?fcbjebcu#.  S5cboubcnébtubc  Coitb 
mtflaci^  ban  fyet  Qcfcibc  Oppctbooft  cu  ̂ oubcrain 
m  bc  lubberen  omtrent  bcm  ̂ ijnbc/  na  bat  fb  m  afe 
fmtie  ban  het  fcïfbc  Opperbooft/  bc  wactfttn  gein 
fïcucert  fuïfcn  iyeuben  ober  bic  rtibberm  /  of  Officierm 
ban  bc  qcfeibc  OjDjc,  of  ober  pebcr  ban  ïiacr/  quabc  bc 
bnjbcn  begam  ïjcbbenbe  /  foribcr  be  ge  fciüc  pioccfTm  te 
bonniffm  /  gcljoubcn  futïcn  tucfen  /  bic  te  fenbeu/  met 
baet  abbij^  ober  bc  feïbige  /  aen  ben  qefciben  £ecr  Op^ 

pecbooft  m  èoubcraiu  /  baer  ï;u  ban  51J11  fa.1 ;"  om  /  bc llibbcrcn  oJcbjocbccm  ban  fijtic  Oibic  boot  bcm  ge 
cocpm  5bnbe/  bic  b»  bn  manianber  faï  honnmlmj 
gm/  m  ten  minfïcn  tot  bet  getal  ban  fc$l  in  een  Ca 
pittd  ban  bc  qcfcibc  C>#u.e;  ban  te  boren  abbijëgcno 
mm  bebbenbc  /  ban  bc  tlibbcren  bare  a3ctuócbcrm 

bcc  feïbec  <®ibic  /  in  Ijct  3Lanb  <'  of  nacfl  bacr  bn  toon- nmbe/  ban  bc  Hibbcc  en  Officier/  ober  qiuct  bebmf 
bcfciyiübigX'y  en  bic  ban  baec  bc  befte  ïtennisbanbet 
feïbc  foubm  mogen  ïjcbbrii/  be  gcfcibc  pjoceftm  te  bt 
fitctcnj  bietcbccibccm/  mtmeinbetebjengm/  ge- 
ïjjït  fu  na  ïiüliltïjeit  en  cebeii  fuïlcn  binbm  te  bcïioorai. 
23ïijbmbebegefeibe  Statuten  en  "Hirtijiicïm  bier  bo- cm/  obec  bet  boen  ban  be  gefeibe  bcflcaffmoen  /  mbc 
geceebtigbeben  en  p^e-miinenticontrmtbel^oogbrit/ 
Ifeecfcïwppue  /  m  aSen'cbtó-ocffmingcn  ban  bcm ^eerOppcrbooftcn  &ouberain/  m  ban  fijne  cDafa> 
ten/  Daec-m^bobminbacrgebceL  <ün tot onbecbou^ 
bing  en  naeeftoming/  ban  bc  qcfcibe  nieuwe  Onftcï -« 
ïing  en  .^tatuit  /  beeft  bc  ïteifee  /  i)cctogb  ban  ̂ 3our^ « 
goubim  /  Oppaljooft  m  jèoubcrain  ban  bc  Oibic  /  cc 
uit  fijn  abfoïuit  gcfag  en  maebt/  met  betabbijè  aï?\£ 
boben  /  •  afgcfcï>ift  m  tot  niet  gebacn  /  bet  gene  in  <c 
het  Capittel  ban  bc  Otinc!  bn  bcm  gebouben  totcc 

buffel/  in  't  3iact  bmfmt  bijfljonbcrt  feihenf  en  cc in  aïïc  bc  boozgambc  Capitteïcn  /  in  tcgcnbccl  bab  /  ofcc 
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cc 

„ücnbdcebiqt  tooibcn;  geïijft  bm  ï>eer  ̂ on  jSofyan  fou bcbbenmögcu gebaat/  geojbouncert /  of  baft  ge 

gefeibcni>cer /  boatmacfó  Opperbooften^oubcrain  luo?bm/  uit  bc  53oehm  en  Ocgiflcrö  banbcOjb?c/' ban  bic  <&]b?e/  macr  in  minberjarigbeit ;  en  ban  be 
Slibberen  fijne  (Öriwocbcrcn  /  fonber  rccbtbccrbigcoi> 
faeït  toierb  gebangm  gmomai  binnen  be  &tab  baii 
Meelden/  bemgeïcib/  ai  em  ïangmtijt  gebangm 
geboubmoptjct$UfteeïbanBiïboo2bm.  ll^ct  betab 
bb?ban  bc  Hibbcrm/  43eb2ocbrrat  ban  fijne  O2D2C 
nagrootcatrijpc  bclibcratie/  m  uit  fijne  boïftomaic 

„  m  onbcpacïbc  macljt/  O2bonncerbc  bb  bn  ètatuit  /  ai 
„  eeumigburenb  /  ontocbckocpelijft/  ai  noit  beranber 

„ïb'ït^bict^  batbuaïïcen'/  in  fijnen  tijt/  ai  uaer  ïjem „fijne na^atm/  Oppcrboofbm/  en  ̂ oubccaincn  ban 
be  feïbe  0:b2C/  m  gem  anbere/  met  abbijé  banbe 
ftïbbcvé  bet  feïbige/  of  ban  $ct  mccfïe  gebeeïte  ban 

"baec  in  Capïtteïm  bergabect/  ftmnié  fuïïen  nemai 
"  in  alle  Souverainheit ,  ban  bc  perfoonen  bcc  nibberen  / 
n  en  bet  bier  Officicrai  /  ban  ijare  0,2b2e  /  en  ban  bc 
"  gcb2dtai  of  nusbabcn  /  bic  fp  /  of  iananb  ban  bacr  fbn< 
"benmoom  begam  bebbm.  ̂ aec-ai-bobm/  batbic 
"  gefeibe  &ecti  infijnm  ti)t/  en  nacr  bcm  fijne  gMfe 
35  tm  /  Oppccboofbm  en  ̂ oubecamen  ban  be  gcfcibc 
"(02b?c/  of  bare  CommifTaciifai  aibberatban  bc  fel 
»  be <0|tue /  Docibace mtgcb2Uftte Oibonnantic  foubai 

» mogen "m  ïionncn  pzoabecén  tegat  bc  bibberen/  m 
?  Offïciecm  ban  be  gefeibe  02b:e/  bic  emigquaetbfc 

bacr  fu  mogt  gebonbai  bjcfcn. 

Extrad:  uit  de  drie  Artij kelen  van  de  voorfchreven 
Ordonnantien  des  voornoemden  Heers  ,  den 

Goeden  Hertog  Philips ,  gefcit  en  vcrklaert  in 
den  elfden  voorfz.  door  Keifer  Karel. 

Van  bet  recht  en  bet  veroordeclen  den  gecnen  ,  die  wisdatd 

begaen  fal  hc'oben. Capittel    XXXVI.  0 

I€an.  3nbimin  ïjet  gcfcibc  Capittel/  tot  Itnimö nnamban  Dm  ̂ oubcrain  bcrO:b!c  b.it  irmaub 
binbc45cb20cbfnini  ilibbcrcn  ban  bc  Oiöic/  cenig 

quact  bcb2nf  of  miGbacb  begaen  Dab  /  uiaecom  bn  baec 
uan mocll berooft ujoibcn  boïgrns  bc  ̂ catiitenbau 

befe  tegmüjootómc  OJboniuntie ;  mbien  be  gclcibc 

lubber  bacr  tegmüJ002bigbjaö  foo  fal  bc  S>3ittjecani 

fijn  bcb2ijf  boen  tnflclïai ;  en  Mn  gcljoojt  \u02om  111 

ajnc  becbebigingen:  mbien  fjn  iets  Vuiït  feggen  ai  bcüjij^ 
fat  tot  fijna-  bctfibooning  of  UJufp?cïuiLj ;  foo  Ml  Ijent 

ban:  ober  ceeljt  gebacn  mo!bcn  /  boozbat  doubec.un/« 
m 



40  Byvoegfcl  van  Authent.  Stukken, 
156$. »  en  be  ftibtetm  ban  be  gefeibe  <0:b!e  /  of  öet  meeffe  beeï 

»  ban  be  feïbigc.  <£n  iubicn  be  facït  tot  hennté  quam  ban 
"benjboubcrain/  buiten  ben  tijt  ban  bet  <£apitteï/  foo 
37  faï  ft?  W*£  ïatcn  toeten  boo:  fijne  bcfïotcne  ofopene 
3)  23gicbcn  /  ucsegeït  met  ïjet  ̂egeï  ban  öe  <&}bK  /  toclhc 
»f)i.ifaffrnöm  boog  ben  ïfcrant  br£  (Duïberi  ©Iie£/  of 
3>emanbiT  notabel  $ccfoon/  aen  ben  gebïameerbenof 
„  bef  toaerben  tiibbct  obec  bat  brirojf  /  en  ïjem  ontbieDen 
„  te  berfebijnen  in  öet  nacftboïgcnb  kapittel  /  om  in  fi y 
, ,  ne  faeïi  gcjpjocebccrt  at  gebaen  te  toogben  /  aï£  be  reben 

„faïbcrcifTcb'cn.  <£n  inbien  bergt  tot  bet  feïfte<£apittcï 
„  te  nogt  toa£  /  boïgcn£  b'afgcïcgcntbcit  bet  plactj  ban „be  tooning  De£gcbïamcrcbcnï5ibbct£/  foo  faï  bP  ont 
„  boben  toojben  tegen  het  baec  acnboïgenb  Capitteï ; 
„beniïatcnbc  toeten/  ï)et  5pïju  nomeofnict/  bat  men 

tcgen£  ïiem  fal  pgoecbecen  /  geïijK  b^  faï  bcbooren. 

P*#  />*/  berooven  van  de  Ordre  aen  een  Ridder. 

Capittel    XXXVII. 

T(<£em.  3Jtibim  fjet  gebonben  toicrb/  bat  be  gefeibe 
^ïlibber/  centg  berifpeïiju  bebzitf  /  becbienenbe  ban 
be  <0jbcc  bttooft  te  toogten  /  begaen  bebben  mogt ;  foo 

33  faï  bP  Doog  ben  ̂ oubeeain/  en  ïïibberencn  <6cbjoe* 
33ber|banbe(©u2b?e/  of  bet  gcootfïe  gebceïteDccfeïber/ 
3>  baec  ban  binten  gcfïcït/  berooft/  en  betftooten  toog* 
33 ben/  geïtjftgcfeitio\  <£n  ten  einbe  be  <&ib&  niet  be* 
fcbanbbïelit  en  gefjoont  toogben  mog;t/boog  fijne  fcfjuïb/ 
en  in  fïjn  jjecfoon  /  foo  faï  bem  ontfett  en  berboben  jijn/ 
noit  §ct  fcboiiber-eiafcl  ban  be  <B$b?e  ofbiecgeïijKtc 

3'bjagen;  \jcm  ïafïenbc  en  bebeïenbe/  op  te  ceben  bp 

b'cm  gebaen  ontrent  bet  inïtomcn  in  te  <&Me/  batijp betgêfeitfcboubec-ciccfel  toeter  gebe  /  in  tjanben  ban 
Den^oubecain/  of  ban  bm^geforiec  ban  be<©gbge. 

^ninbicnbe  gefeibe  ïföbbetïn'ec  op  niet  tegentooogbig toaö/  foo  fuuen  ïjem  openc  bgieben  toogbmtperrefon* 
Den/  met  ïjet  Eegeï  ban  be  <Bzbze  besegeït  f  inhon* 
Denbe  tyt  berooben/  ïjet  bonnig/  be  becoirDeeïing/ 
berbcbïging/  Jetbecbob/  berïjinbering  /  bebeïenp/ 
en  te  faïtm  &iee  boben  betmeïb. 

Hoe  men  fou procederen  ontrent  den  Ridder  ,  die  het  fchou- 
der  -  ciercel  des  Gulden  Vlies  mogt  weigeren  weder  te 

Dat  yder  Ridder  geheelijk  Tal  mainteneren,  onderhouden  en  \<(j%, 
voldoen,  alle,  en  elke  byfondere  Pointen,  en  Artijkelen , 
van  de  Ordonnantien  en  Statuten ,  der  Ordrc. 

Hoe  de  Ridder  de  Statuten  en  Ordonnantien  van  de  gcfeide 
Ordre  fal  voldoen. 

Capittel   LVII.     niet  veranderlijk. 

I€em.  5^at  gn  met  nto  getcouto  becmogen  /  fnït  on* « 
betbouDcneifboIDocn/  aïïc  De  Statuten  /  ̂jbon* « 

nantien  /  SÜrtijfteïcn  en  pointen  ban  bc  Ó?b?e/  bic  « 
gn  in  gefeïpift  bebt  gefïen  /  en  booten  ïefen :  <&ii  gp  bc?  ̂ c 
looft  en  f  Wat  bic  in  't  genetaeï  /  foo  toeï  aï^  in  't  pat? « ticuïiec/  aï^  ofgp/  op  pber  §^oint  ban  De  fcïbe/  een«c 
bpfonbeteneebbab  gebaen.  tc 

Dat  yder  Ridder  fal  fweeren  op  fïjn  trouwe,  en  eed,  en  op  fijn 
eere,  op  de  heilige  Euangelicn,  de  gcfeide  Statuten  te 
onderhouden. 

geven. 

Capittel    XXXVIII. 

T  Cent.  SfnDien  be  gefeibe  Mfocz  I  foo  gefommeeet  / 
•'■toeigctigtoa^/  bet  bocunoembe  fcbonbec-cierfeïtoc? 
Dettegeben/  of  toebectefenben/  ban  faï  te  ̂otibe? 
rain/  inbienbpfijnonbetbacni^/  p?ocebeten  boog  ben 
toeg  ban  Sfufïitie  /  om  bem  baec  toe  te  btoingen :  en  in? 
Dien  bb  geen  onbecbaentoa^  ban  ben  ̂ onbecain/  foo 
faï  bn  baec  in  pjoeeDecen  geïijït  §ct  mogt  beboocen/ 

abbifé  genomen"  bebbenbe  ban  bc  ïlibbccen  bec  <&p 
öge. 

Extraft,  van  drie  pointen,  welkt  yder  Ridder  der  Ordre, 
en  de  Souver ain,  boogftatelijk.  in  bare  aennemmg 
foeeren ,  op  bare  eere ,  het  Heilig  Kruis  aenrakende, 
met  de  Goddelijke  Euangelien ;  om  den  inhoud ,  en  het 
geene  geaüegueert  is ,  te  bewaerheden  ,  in  de  Ant- 

woord ,  aen  de  voorft\  Procureur gedaen. 

Dat  yder  Ridder,  met  alle  fijn  vermogen  ,  de  Ordre  van  het 
Gulde  Vlies  in  haer  geheel  fal  handhaven. 

Hoe  dat  aen  den  gefèiden  Ridder  geremonjlr  eert  worden  fal  > 
defelve  Ordre  in  eere  enfiaet  te  ynainteneren. 

Capittel   LUI.  niet  veranderlijk. 

TiCem/  Dat  gn/  met  aïïc  nto  bermotten/  ti  feïben 
-Hcftieccnen  atbeiben  fuït/  om  bc  gefeibe  tDityc  te 
mainteneren  m  baec  fïaet  en  cece;  en  uto  beft  boen/ 
om  be  feïbc  te  beebcffen ;  fonber  te  ïijben  bat  fn  fon 
berbaflen  of  bermmbcren/  boog  foo  beeï  gp  baec  toe 
fonb  mogen  beïpen. 

Hoe  de  gefeide  Ridder  ele  Eeden  fal  doen ,  over  de  vo  or- 
feide  Artijkelen. 

Capittel   LVIII.   niet  veranderlijk. 

IfêTem.  ̂ at  De  gefeibe  Mbbct  bic  foo  faï  beïooben  en  « 
ftoccren/  inbanben  ban  Den  ̂ oubcrain  /  op  fijn« 

troutoc  /  en  ccD  /  en  op  fijn  eere/  aencaUenbe  bet  Mwi$l «« 
en  bc  beiïige  Cuangcïïcn. 

Extradvanden  Artijkel,  dat  de  Ordre,  in  voor- 
vallen ,  die  de  felve  raken ,  fal  hebben  fouverai- 

ne  kennis,  Hof,  en  Executie,  en  over  de  Ge- 
broederen  der  felve ,  fonder  dat  fy  elders  voor 

konnen  betrokken  zijn ,  over  de  felvige  voorval- 
len, noch  gehouden  zijn  elders  te  antwoorden. 

Hoe  yeder  Ridder  van  de  Ordrc  ,  fich  moet  onderwerpen , 
met  fijne  vrywilligheit ,  aen  de  wille  der  Gebroêderen  e?t> 
Ridderen  van  defelve  Ordre. 

Capittel  LXVI. 

TfêTem.  dtombattetegmtooogbige<^gbge$/  ge* 
■Mtjït  bier  boren  i$  aengeroert/  een  23goebecïijft  en 
bgienbeïijH  «ïBefcïfcbau /  aen  bet tocïïtc/ met  baertocï=« 
bcbagcncngoeDcn  toiïïe  fiebonbatoerpen  bc  ̂ Bcbgoe-« 
beren  en  bibberen  bei  feïf^ ;  en  bat  fp  Die  bebben  moe* « 
ten  beïoben/  en  f  toeeren  te  betoaren/  en  in  bgpbrit" 
te  onDerbonbcn  /  fonber  infractien  Daer  in  toe  te  ïaten/  cc 
nocb  tegen  te  gacn:  &oo  toiïïen/  ogbonncren/  fïeï*« 
ïen  /  en  befïuiten  3Bp  /  bat  be  gefeibe  <&$&  uenni£  en  cc 
^ouberain^of  faï  bebben/  ober  te  boogbaïïen/  Die  De  Cc 
feïbc  ̂ gDgcraïicn  en  aengaen;  en  obec  bc  <6ebM>eDe*Cc 
een  en  jlïöctgefelïen  bec  feïbc :  €n  bat  aïïc  ̂ ommatien/ 
boeten/  ̂ erifpingen/  23efïcaffinrjen /  23eroobin* 
gen/  seppointementen  /  ̂cntcntim/  ©onniffen/ 
%rcfïcn/  en  gcpaffccrbc  en  gebaen  faïten  boog  bc  ge*  «c 
fcibc  <&$b?e  /  ober  be  boogbaïïen  bic  baec  raïten  /  én  ober  er 
bcïïibbercn/  en<Bcbgoebcrcnberfeïber/  creentoie  en  cc 
ban  toaerben  fuïïcn  toefen/  aï£  ban  een  ̂ ouberain  « 

§of:  fonber  bat  men/  omDcfcïbeteba-binbcren/cc 
fon  ïtonnen  of  mogen/  boog  ̂ Cppeï  /  <£ompïainte/ 
^nppïicadc/  nocbanbecfïnsJ/  boe  fuïn^  mogt  toefen/ 
betreWtcn  nocb  abbzefTernt  aen  eenig  anber  ̂ eetf 
©ogfï/  0iebtcc/  J^of/  dbefclfctycp  /  noeïj  eenigé  an* 
bere;  noebbatbc^ouberain/  ciKScbgocbnrcnbanDe 

Qefcibc€>ib?c/  foubcu  bierbaïben  geïjoubcn  5bn  baec" 
op  te  anttooogben/  aengeficn  De  bgptoüïigc  ai  boïïio?« 
mene  onba-toerping /  boogftatig  bef toooren /  geïijït" 

Qcfcitfê. 

cc 

Dat  alle  de  Opperhoofden  en  Souverainen  van  de  Ordrc ,  t'aller 
tijt,  en  in  alles,  onverbrekelijk  Tullen  nacrkomen  ,  allede 

Pointen  en  Artijkelen  der  felve ,  en  die  fullen  uitleggen ,  of" ftant  doen  houden ,  met  het  advijs  der  Gebroêderen. 

AUÏetoeïïtefointen/  Conbitien/  ̂ rtijftcïm/  en 
haften  boogfeit  /  en  pber  ban  be  feïbige  /  bic  top  ge 

ogbonncert en baftgcfreït bebben/  BDp  mbonncreii  en 
bafï  f!eïïen  /  geïijft  qefeit  $  /  booj  *&n$  j  en  onfc  <6r* « 
ben/  en  Mfaten  j  hertogen  ban  23ourgonbien  /  <0p- « 

pcr^ 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
i  < 68  *  Pnrïioofbnt  en  £óubetainen  ban  <Onfc  OgeiuuuoMft 

7      "<0$}ti  en  b2ienDe(nït  (Bcfcïfcbap  öc£  45ntora©lieg; 
,J  ra  betoobeu  te  IjouDen  /  te  bctoaren  /  en  nacc  te  Itomcn/ 
»'  foo  beeï  m  onfc  macïjt  té  /  bolltomratlnlt  /  onnerincne* 
»  ïijk/cn  t'aïïer  ent.  <£n  inbien  in  Dcboorö.  taltm/ofcrni 

ge  ban  De  felbe/  cenigr  Duifïecb^it/  ttofjjfeiing/of  moetc; 
frjitïjcit  iua£  ;  119n  refetbeten  en  bcljouöcn  Daer  ober 
ar n  €m3  /  en  ara  onfe  gcfciDe  Jkafatra  /  hertogen  ban 
S5ourgünDtra  /  ̂oubecainen  ban  öe  gefciDc  €>^e  f  De 
bepaling/  uitlegging  /  en  berltïaring  j  en  Daer  aen  toe  te 

„boegen/  tcbcrbctercn/  teberanDcreu/  cnbccfïanDtc 
„gebra ,'  metabbijö  ra  Deliberatie  ban  onfe4$cb2ocbc> 
„tra  cufDaiütcrg  ban  öe  gefciDc  €>2D2e/  fc.  JDcIhra 
Hrtnuel.  en  iebec  ban  öe  felbe  iu  't  bufonber/  \jiev  bobra 
uitgefonöert  en  aengeujcf "en  /  boïgcn£  Ijarc  fojnie  ni 
t'uïjoub/  lX>a  teiïïcn/  Dat  fuflen  bafï  cninljaccgcïjeel bnjbeu;  fonber  0002  s£)u£/  nocf)  D002  onfe  c0a)aten/ 
iècubcraincn/  noch.  auDcrc  /  bacr  in  eeiiige  beranöaing 
gemaekttebwöen/  ge.  <£n  ten  cinöc  bit  eenbare  en 
boo?aïtijtbefIniöigc  f  aen  toefen  fou/  foo  ïjcbbcnlón 
<0ité  Scgeï  ara  befe  tcgcntooo2öige  boen  hangen.  <*5e> 
gebcn  iu  onfe  £>taD  ban  Wijffel]  Dra  xxvij .  Dag  ban  Xlo^ 
bembcr.  3fn  'tjaccDctvïIJenaDe/  öiüfent  bietipnöett 
era-ra-Dertig. 

Extrdcl  van  vijf  Anijkelen ,  uit  die  van  outs gtobferveer- 

de  Privilegiën ,  de  blijde  Inkoomft  van  de  Verft  in  't 
Hertogdom  van  Brabant.  Voormaels  gemor  deert  tot 

een  eeuwig-duurend  Contract ,  tuffchen  de  Hertogen , 
en  de  drie  Staten  des  felvigen  Lands ,  en  hoogftatig- 

lijk  ty  defelve  bezworen ,  tut  een  Wet ;  felfs  by  Keijer 
Kar  el  de  vijfde ,  en  den  Koning  Philips  fijn  Soon  Onfen 
Heer ,  en  alle  hare  Richters ,  en  Eeamptlieden. 

Tot  juftirkatie,  in'tgeneraelen  'tlpeciael,  van  de  einden  ,  re" 
denen  ,  en  declinatorie,  genomen  ,  en  vervat  in  de  Antwoor* 
de,  gedaen  door  den  voornoemden  HeerGraef  van  Hoog" 
ftiaren  j  aen  den  Procureur  Generael  van  den  Bloedraed ,  ge- 
naemt  Meefter  Jean  du  Bois. 

Dat  de  Kanink  fal zijn  billijk ,goet-recht-ioende ,  en  troww 
aen  alle  fijne  Leenmannen  en  Onderdanen  van  Brabant  ,• 
en  niet  toelaten  fal,  haer  ongelijk,  ?toch  gevjeld  aen  te 
doen.  Infon der heit ,  fal hy  hen  ivettige  Juflitie  bedienen  j 
alle  orden  van  Recht  beivaert  zijnde ,  in  de  proceduuren 
over  alle  faken ;  over  een  komende  met  de  Wetten  en  Stijl 

der  Steden ,  en  Rechtbanken  waer  diefulleti  hangen  ,•  alle 
onnoodige  rechtjlepi?igen  daer  buiten  gefloten  zijnde. 

Artykel  I. 

T  &  öra  ea-fren/  DatïDn  fym  (te  toeten/  aïïra  onfe 
„  *  3Lcramannen  ra  Onöe  rDaura  bes  HanDtê  ban  23:a^ 
„  bant)  goeöe  /  gcrecfjtc  /  cnöc  getroutoc  tfeecen  5ijn  ful- 
,,  ïra  /  en  geen  üracïjt  of  ujiïïe  ara  ïjun  öora  baren  of  gc^ 
öoogra  te  gefeï)ieöen/  in  eraiger  nunieren ;  en  Dat  iDn 
Die  buiten  bonniffen  en  rceljtcn  niet  hanDelra  fuflen/ 

55  noen  laten  ïjanöclen :  Jl)an:  alïe  onfe  P2eïaten  /  <6oö£- 
>5  huifra  /  23araroetfra  /  <^öeïe  ra  goröc  fuiöra  ra  onDer^ 
"  fatra  ban  onfe  ̂ >tcöm  en  ©2nïjeDen  /  in  öra  3lanDe  ban 
"^Mbantraban^ber-mafe/  banöeïra  ra  Dora  bau= 
"Deïrainanefaftrametbonnblc  ramrteecïjte/  iwDcn 
"  Öeebten  ban  DraèteDen  ra  23vin(tra  öaa  Dat  beïjooren 
"  ra  fcbuïDig  ̂ ijn  fal  te  gcfebieöen.  <i3n  Dat  öie  neeïjta-en 
"  ban  onfen  boojft.Hanbeïjacr  geceebten  funenmoetra 

ÖouDra  fouDa*  cenig  tniDDeï  ban  uiffteningni/  im  ïjaren 
toeDora/geb2efte  ofberfuiin.23eï)ouöeïijü  Dot  Dieboo2f3. 
tfccljtcrra  baec  gn:ecl)tcban  ïjeetbjhöcit  luel  een  fuflen 
mograuitfetten/  ra  niet  meer. 

DeKonink  fal fich niet  verbinden,  om  eenig  gefchil 
van  Jurifdictie  der  voorfeidc  Landén,tot  Oorloog  op 
te  nemen  tegen  iemand ;  noch  Reprefalien  tegen  ie- 

mand gebruiken  ,  dan  me:  toeftemming  der  Staten. 
Enfpecialijk  fal  hy  gecne  fack  beloven,  of  Zegelen  , 
waer  door fy, hare grenfen, hare inwoonderen,  noch 
hare  Privilegiën ,  mogtcn  hebben  fchadc  te  lij  den . 

Artykel  III. 

gtem/  DatïDn^n^  nimmeraiercafé^atogcban 
232abant  /  ra  ILanDe  ban  Hjmburg  /  ra  oin  faucn 
toflle  Dec  ïf  errïijfajeit  Den  feïbra  ïanDc  aengaraöe/bec- 

41 

biuDinenfunmmetieuiauDraOojIogeaen  te  nemen/  "i  c68- nori)  panöiuge  te  Docne  /  ofte  Dom  öome  op  iemanDey " 
pet  en  5p  bu  iioöe  j  uiilïe  ra  eonfente  onfec  ̂ teöra  /  ra  " ^üauöts  nanSESiabaor.  ̂ nDatiD»  geen  anDer  f.v« 
Ken  gebüüen/  noef)  bc5egcïen  ra  fiülcu',  Daer  onfc  %mv  « ura/ palen  of. ètcben/  oft  erairrc  ban  Ijuu  /  ban  oen  « 
ilanDc  boo2f5.  oft  Den  Heelitra  /  Ö2tibcöm  /  en  üjiuiic^  ce 
gieii i  genreniit  /  bcrminöett  /  oft  Dact  onfc  3lanDm  cuDe  .c 
Ouönfatai  Der  f  eiber,  mcbcbcfebabigt  fouDc  mogen  cc 
taDraiuceniga-mauia-cn.  <c 
De  Konink,  offijn  Gouverneur  Generael  in  de  Neder- 

landen ,  lal  keunis  doen  nemen ,  en  beiüilen ,  alleen 
allerhande  faken  der  Landen  van  Brabant,  met  her 
advijs  t'famen  van  den  geleiden  Gouverneur ,  en  van den  Rade  van  Brabant.  En  die  Landen  fullen  niet 
gehouden  2.ijn  daer  over  aen  andere  Ordonnantien 
tegehoorfamen. 

Gedeelte  van  den  V.ArtykeL. 

met  toeïue  febrae  (Caneeïiec  en  OaDen  ban  Dra 
paDe  ban  252abant)  ra  auDcre  nu  jcgcuüioo2öclnc lira  Dact  toe  geboegtj^ijnDc/  oft  Die  grae  Dieintoelti 
inenöcn  tijbc  oitó  geheben  fd  /  tottra  felbe  Kaöe  te 
boegen:  JID»  oft  onfe  <6oubenicuc  oft 43oubernante 
(Öena-aeïfiillraDoraljanDcïen  en  beD2ijbcn  alïefolim ban  Den  feïben  lanDe  en  ̂ ngcfetene  Dcé  felfö  Dec  3u- 
fütira  aengaenDe  /  ra  't  gene  Dc£  Daer  af  DcpeuDerniöc i£.  ̂ etbjareban^obiura/  02Dinari^  ban  lufiitien' 
oft  ban  Stamtni/ Jpïacratcn/  <t:Dictra,  *02Dounaiicini/ 
£5ebcïra/  oft  anDerfin?  bn  ÖaDc  en  '^Dbijfe  ban  Den  fth  « ben  /  en  Den  boo2f3. 232abantfcl)ra  HaDe :  ̂onDcr  hen  " 
bp  innanDe  Daer  inue  chiig  belet  of  f  maernifTcn  gcD,ien  « 
te  mogen  too2Dra/  noeljDat  fnDacraf  totiemantso2 '£ 
Dinaneiefïaen  fulïra/  Dan  ban  ottó  of  onfen  a3otiber« 

ncur/  oftc(Doubcrnantc<6eueraeï.  '  «c Dat  niemand  in  de  Landen  van  Brabant  gevangen ,  bui- 
ten defelve  in  hechtenis  fou  gevoert  v/orden.  Aen- 

gehaelt  in  de  Antwoordc ,  aen  den  voorfz.  Procureur 
gedaen  j  door  voorvallende  reden  van  de  Gevanke- 
nis,  der  Graven  vanEgmonten  Hoorn. 

Artykel   XVII. 

5ftem  /  Dat  foo  toat  perfoon  binnen  onfen  ILanDe  ban  " 
232abanDt/eu  ban  Ober-mafe  gebangra  U102D  /  Dat  3Du  ** 

Dien  niet  ra  fuflen  Doen  boeren  /  noclj  ïatra  boeren  ge"^ ££ 
baugra  btuten  onfra  boo?f5. 3lanDe.  " 
Geen  Leenman  of  Ondcrdaen  van  Brabandt,  mag  in 

recht  betrokken  worden,  boven  de  Privilegiën  der 
plaers  waer  hy  is  ,  en  htt  befchreven  recht  toefract  > 
uit  lijn  huis ,  noch  gevangen  of  gcfocht  in  het  fclve , 
omwatoirfaekhetwefen  mogtj  nochtans  fonderte 
verkorten ,  aen  veel  brceder  Privilegiën ,  der  Steden 

van  Leuven ,  Antwerpen ,  en  's  Hcrtogcnbofch. 
ARTYKEL  Van  de  tweede  byvoeging  X. 

'3tnn  /  Dat  De  Officier^  in  Den  &tcDen  /  IhnheDcn/ 
oft  loipen  ban  onfen  llauöc  ban  232abanbt  /  oft  ooit « 
IjeurcDicnacr^bannubooïtanc  nicniauDeu  binnen  $}» « 
nen  W^  en  fullen  mogra  Ijaïra  /  bangra  oft  eenige  « 
buisfoelungebora/  om  toat  fatten  Dat  Ijct  311,  bo2Dere/ « 
Dan  na  l)aa-  bertnogra  Der  pjibilegtra }  (Cofhümeti/  ra 
ouötbecrltomra  ban  Den  plaetfen/  Daer  onDcr 't  felbe 
gebeuren  oft  ban  nooDe  3ijn  fal    en  ooit  meDebaerge' 
fcl)2cbra  recfjt  bcbocut  en  geoo2(oft  tó:  23rïiotiDrii)(t  ooit 

onfc  :èteDen  ban  3Iêubra  /  "Hnttoerpra  /  en  ban  Den 
23offcl)c  ï)fnrf  b2ccöerc  P2ibilegien  /  £oftuimcn  ra  II- 
fagicn  tot  Ijicr  toe  geobrabeert. 

Extraft  van  de  drie  Artijkelen  van  de  Blijde  Inkomjle  des 

Koninks  in  Brabant,  by  welke  hy  hatr  belooft,  en  hoog- 

Jlatigltjk^ [weert ,  hen  {onderhouden  alle  hare  Gerech- 
tigheden, Privilegiën »  Vryhcdtn,  oude  Hcrkomens  t 

Gewoonten ,  en  Prefcrtptien ,  en  alle  de  Pointen,  Artij- 

kelen,en  Perfekeringcnfm  de  ge fade  lnkpmflc  vervat ', 
fonder  die  oit  te  verbreken. 

Tot  bekrachtiging,  approbatie,  en  verificatie  der  voorgaend* 
Arti|I:elcn.  en  in'tlpeciacl  van  de  Antwoordc,  gedaen  aen denVrociircur  Generael  van  den  Bloedraed ;  waer  den  eed,  roe 
de  einden  van  de  fel  vc ,  en  van  de  Declinaroirc ,  gcallcgcerr  ii. 
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Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
1  f  68  I^e  Konink  wel  gehoon:  en  verftaen  hebbende  de  voor-

 
feide  Blijde  Inkomfte,  en  hare  Byvoegielen  ,  alles 

naeukeurig,  en  met  fijne  gronden;  ftaet  toe  en  fweert , 

aen  alle  fijne  Onderdanen  en  Leenmannen  van  Bra- 
bant ,  in  de  plaets  van  Leuven ;  ook  met  de  wille  van 

Keifer  Karel  fijn  Vader ,  endaer  nevens  met  fijn  vol 

welbehagen  ,  haerte  handhaven,  fonder  eenige ex- 
ceptie ,  en  onverbrekelijk  i  alle  hare  Privilegiën ,  als 

voren. 

Gedeelte  en  einde  desVoor-redens  van  de  gefeide 
Blijde  Inkomfte. 

p  ̂ nabiniH^p^incc  aïïeDcboo?fó.  Blijder  Inkom- 
r*  ite ,  bau  onfen  mem  en  ©abcc  /  niit£gabcc£  bit  toe- 
bïieben  cnbci'ïecningcn  ban  bcnboo?f5.  JlDnlcn  onfen 
oucc-ouDcn  BaDee  in  oen  lefïen  ̂ ctijuet  ban  bec  boo?ft. 

Blijder  Inkomfte  gecoect  (in  ̂ paenfcïja*  taïen  tvoiu 
toeïnuen  geteanfïatccet)  Rebben  öoocenïefen  /  gefien  en 

tocï  bccfïacn/  mit£gaDcc£  Die  becanDecingc  cnmoDc* 
ratie  ban  öicn  /  en  De£  toegcbocgt  i$  /  na  inïjouDen  ban 

»  ben  boo?l5.  Hete.  ïDiïïcnbecnbegeecehbc/  nabalgcnDe 

»  De  gocbê  gebefte  ban  onfen  boa:genoemöcn^eetc©a; 

»  bec  Dcc  gemcine  r£auDen  ban  S5?  abant  /  en  oen  goeDen 
»3Liuöen/  ̂ ngcfetcneu  cn#nbcefaten  be^feïf^/  ftacc 

»  hechten/  fnbiïegien/  ©u:iiï)eben/  <£ofhmncn/  <6e^ 
»  tooonten/  en  ook  ïDcecHomcn/  onDecïjoubcn  en  obfeebe* 

im  ̂ onbeilingc'gcnierïit  bic  geocste  enmenigbuïöi^ 
ge  Dienflen  /  gtmfïm  en  tcoutoe/  bie  fp  onfen  ©oojbaDe^ 
een/  ̂ cetogen en ^cetomnnen  ban^abant  (faïiget 
gebaenten)  en  onbec  anöeccn  /  onfen  gcDacfjten  ̂ cece/ 
beuïïeifee/  onfen  ̂ ceceBabee  Dtfiurifêgcbaenïjebben 

geïnïi  goebe  onDetfaten  ïjacengcrecïitigcn^eccfeïjap* 
pen  fcïjuïDig  toaren  te  Dotne/  en  foo  top  betcontoen/  bat 

„  fnonélnnocaonieuöc  tybe  ook  Doen  fuïïcn:  ̂ ooïjefc 

„fmWpl  bptocteen  confeute  ban  onfen  boojfs.^eetc 
„  en  £abec  in  Defen  onfen  tegentooojbigen  ontfatm  en 
.JiuDingc  binnen  bei\t>tab1lcubcn:  en  uit  onfcccccfc 

'xzc  toetcntïjcit  en  toiïïe  ïitmooït  beeïeent/  gegebencn 
,  geconfentceet/  beeïeenen/  gebcneneonfentecen/  ftiï 

'  Kenp:ibiïegicn/  ©uncten  enbafngïjebcn  bancecïjtiV 
5  afê  !)iec  na  boïgcn.#un  geïoobenbe  en  f  toeccenbe/  boo? 
"  <®né  /  onfe  <£cfgenamcn  en  nakomelingen  /  na  Die  af- 
"  ïnbigbeit  ban  onfen  boojfeïucbnt  i^eece  en  Babcc  (Dien 
"<6obtaïinacï)tigeengoctïanïi  faligïebcnbetïeenc)  bie 
"  teïioubcn  en  te  Doen  ïjoubcn/  bafï  en  gcfraöig  fonbec 
'  bjeïien  tot  eeutoigen  bagen. 

nmïücl  in'tfeïbe  jaet.  €n  geïooben  hen  Dieaïlcgc'"!*^ 
mcincïnïiencïïtbefonbcce/  foobe?ccbefribctot  obfec^' 
baneicnfïaencn  obfecbeeeïijk  3!Jn/  baft  en  gcfïabcte« 

botibene  ecutocïrju/  booï^n^/  onfe  oitcnennaecno*« 
meïingen/  fonbec  b?eïten  oft  baec  tegen  te  boen/  oft« 
laten  gcfcljien  /  in  ceniget  maniecen.  « 
Verfekering,  en  hoogftatigen  Eed  des  Koninks ,  dat  hy  fal  on- 

derhouden de  boven-gemelde ,  en  alle  andere  Pointen  en  Ar- 
tijkelen,  en  ieder  van  die,  van  de  Blijde  Inkomfte:  dat  hy 
noitlal  bybrengen,  niet  gehouden  te  z.ijn,  tot  het  nakomen 
van  de  ielvige ,  of  andere  Privilegiën  van  Brabant,  maerdie 
alle,  aen  alle  en  een  ieder  onverbrekelijk  bewaren. 

Q*  conditie ,  in  cas  van  contrav entte t  dat  fijne  Leenmannen, 
en  Onderdanen  van  Brabant ,  gant/ch  ontjlagen  foude» 

zijnvanhemtegehoorfa?nen;  tot  dat  by ,  de  gefeide  fou- 
te en  contraventie ,  verbetert,  en  vjeder  in  haer geheel 

fou  her  feit  hebben.  Soo  dat  alle  Officiers ,  befielt ,  of  doen- 
de integendeel ,  ge  deporteert  moeten  zijn ,  dat  ook  alles 

<wat  daer  tegen  geattenteert  voorden  fal ,  voor  geheel  Nul 
moet  gehouden  worden.  Hier  over  aengehaelt  in  de  Ant~ 
ivoor  de  ,  aen  den  voornoemden  Procureur  van  den  Bloed- 
raed.  Delaeften  ARTYKEL  LVIII. 

gtcm  /  geïooben  öen  böo?t£  meec  /  boo:  <Bx\$  f  onfe 
(©icen/en  nanomeïingen/  bat  toy  nimmeehieec  aïïegee^ 
een/  nocïi  boortg  brengen  fuïïen/  nocif)  boenaïïegee^ 
een/  batJBn  beboojfs.B^ben/  Öeeïjtai/  ̂ Jibiïe? 

gien  /  €f$cmm  I  Cofïiumen/  Ufancienen  feea*b?en^ 
gen  /  'bie  ÏÏ3p  l)iec  boee  in  't  gemeine  geconfïcmeect fiebben  en  geeattfïceeet/niet  fcöuïbig  fonben  5ijn  te  öou^ 
bene:  miöt^oftnitbien/  batiön  ̂ en  bic  pnnetenen 
aettjïtuïen  !)iec  bocen  in  't  befonbece  /  oft  in  't  fpeciaeï/ 
niet  gegebni  /  beeïeent  oft  geïooft  ïjebben :  't  ffielh  Wp nietentoiïïen  bat  ben  baec  ane  ecnig  ïetfeïj  fyinbet  of 
pjeinbieieinnebjengenoft  bja^enfaï.  <£n  om  batlBn 
toiïïen  en  begeecen  f  bat  aïïe  bie  boo^'5.  ̂ nncten  /  %& tieuïen/ kiften/  <6cïofïett  /  Conficinatten  en  ©afïigbe^ 
ben/  baflcngefïaöcgcöaubcntoojbcn  en  bïijben  fow* 
becfeenen  tot  eeutoigen  bagen;  ̂ 00  öebbai30pbie 
aï  genifinhjft  ben  ̂ eïaten  /  üïoofïecen  en  <&abt$-fym 
fm  I  23aencoetfcn  /  wibbecen  /  Mzbmj  en©?nöeöcn 
aïïen  onfen  rroeben  ïuibcn  en  (©nbecfaten  bec  boo^fj» 
Klanben  ban  43?abant  en  ban#becmafe/|)euccn  <&itm 
en  ̂aauomcïingen  /  geïooft  in  goebec  teoutoen/  en  op  « 

't  iycüiij  Cuangeïie  ïijfïoa  geftoocen/boo?  on^  /onfc<J^i^  <c 
een  en  jftaccamtieïingen  /  naec  b'afnjbigbeit  ban  #n^ y> 

B-veftigins;  wegens  de  Konink,acn  alle  fijne  Leenman 

nen  en  Onderdanen  van  Brabant ,  van  alle  hai  e  Pri- 

vilegiën, en  Gerechtigheden  j  hetzy  van  de  Blijde  In- 
komfte ,  ofwel  voorgefchreven  en  vergunt  van  fijne 

Voorlaten  j  als  ook  van  de  twee  Byvoegielen  tot  de 

ielvej  en  die  altijt  voor  onverbrekelijk  te  houden, 

Tonder  oit  daer  tegen  te  gaen. 

Artykel  LVII. 

3Jtcm  /  boo?t£  foo  ïjebben  top  geconfïcmeect  /  en  gc^ 

boo2f3.ïfea*ecn©abec  bafïengeflabeteooubcne/  en 
baec  tegen  nimmecmeec  te  boene/  teboenboene/noc^ 

te  ïaten  gefcfjieben/  in  eenigec  maniecen.  *Cn  toaec  't  fa- « 
he  bat  ïDn  /  onfe  <£)ieen  en  ,i5aa*ïiomeïingen  ï)iec  tegen  « 
gingen/  qüamen  oft  beben  /  bn  on^  feïben  oft  temanben  « 
anbec^/  in  aï  of  in  beeïc/  ïjoc  enintoat  maniecen  bat « 
toace:^>oo  confentccen  fflp  en  toiïïeno^bcn  onfen  boo^  cc 
fïïjjeben  ̂ eïaten  /  23aencoetfm  /  üïibba-en  /  ̂teben  cc 
©?nï)CDcn  /  m  aïïen  anbecen  onfen  booLjft.  onbecfaten/  cc 
bat  fp  (@n^/onfe  <0icen/en^aïiomeïiugen  geenbeeïjan^  cc 
be  bienften  boen  fuïim  nocï)  onbecï)oocig  toefen  /  in  cc 
gccnbecï)anbcfaïtenbietopbeï)oeben/  oft  bie  top  aen.c eatificeect  /  confücmeccn  en  catifif  eren  aïïen  onfen  g?e*  geenbeeïjanbe  faïten  bit  top  beï)oeben  /  oft  bie  top  aen  «c 

ïaten/  cöaöt^ö"'^/^00^11/^^111*0^1/^0^  neuc  begeecen  oft  beefocHcn  moeftten/  tottec  tijt  toe/« 
becen/  ̂ >teben/  ©:nï)ebenmaïïai  anbecen  onfen  om,  batII3pï)maïfuïaengebjeïtaï£  t'ïjan^  ïjia  bocen  ge^  cc 

55  en  Decclu engen/  tnt  fp  ïjebbcn/  en  ïjen  ban  onfen  ©oo^ 

obabecen/  ̂ eetogen  en  ̂ cetognracn/  gegeben/  bec^ 
5,ïeentenb:5egeït3ijn:  €noo!t  begenc  bit  fngenfeect/ 

„  gebanteect /  en  ïjecbiagt  Rebben/  en  befonbece  Den  Toe- 
brief  bp  bm  booifcluebcn  toijïcn  ïfectogc  pïjiïip^  onfen 
U0Q!9Ubcc  üabece/  ben  boojfs.  bm  Staten  beeïeent/ 

tm  ttjDe  ban  fïjnbec  Inkomft ,  banDec  Dato/  bat  be 

bu'cben  banDec  fcïbec^uïtomft  jijn:  befgcïiju£  twee 
anbeee  Brieven ,  ïjenbpDcnboojfs.toijïen  onfen  obec- 
ouöecBabec  beeïeent/  Den  eenen  banbrc^acen  bui^ 

f 'ent  biec  tjonbect  een-cn-bijftig/  ttointig  bagen  in  „§ep 
tembji :  <Cn  Den  auDecni  ban  ben  3lace  buifent  biec 

ïjonbect  en  febni-tn-bijftig  /  xviij.  Dagen  in  Jkobem- 
b?i :  <£n  Defgeïijl^  Diettoec  Addicien  ban  bcr  Bhjder 
Inkomft  oné  ï^eecen  be^  ïieifec^ :  b'ccne  gegeben  te 

<6ent/banbec'batobe^xi].  baegéban'aipjiïïe/  in  Den giace  Duifent  bijf  ïjouDcct  en  bijftinie :  na  f  aeffcï)en : 

<icn  D'anDec  gegeben  te  25:ugge/  Den  xxvj.  Dag  ban  ftoectefijDenfuoecen. 

_  Officieren  (< 

geftelt  ter  contrarien  defcr  Mijnder  Inkomft  flijlen  ver- 

laten zijn.  En  dat  voorts  ook  alle 't  gene  dat  nu  voort- 

ane  ter  contrarien  van  des  voor  geroert  ftaet ,  geattem-  ̂  
pteert  mocht  worden ,  van  geender  weerden  zijn  noch  ' 
gehouden  en  fal  mogen  worden,  in  toekomende  tijden :  " 
<£naï  fonbec  acgeïif!.  3jn  toeïïicn  Dingen  oicftonDen  en  'r 
eentoigec  bafïigbeit  /  ïjebbcn  B3p  ïieifa*  en  Wxitt  boo^ 
febJeben/  onfeEegeïen  fytt  ane  Doen  fangen.  <6ege^ 
beriinonfec^taDbaulLenben/  Den  5  Dagban!Juïio/ 

in  't  jaee  ou^  peeren  /  M .  D.  X  L I K.  ban  onfee  foei* 
fe?cijKe/bain!Di$ï£iaecïeï)et  xxx.  €n  ban  onfen  fiijfce 
ban  Üafïiïien  en  anbecen  xxxiv.  Wbu$  onDeeteftent 
Charles  PhiUppes.  Cn  Dacc  onDcrfïont  noeïj  gefeïjjeben 
By  den  Keifer ,  en  mijn  Heer  den  Pr i nee.  <fim  geteïteilt 
bp  Den  ̂ uDicnciec  en  eecfïe  &eccetac$  Verreyken . 

<e\\  toa^  Defen  booLïf5. 2$iitf  ge^egeït  met  ïicifec^  en 
De^J9?incen^egeïen  incoóben^afTede/  in  goubeen 

De 



Tot  de  Hiftoric  van  P.  Bor. 
I  jTó8.  De  Verdediging ,  van  mijn  Heer  de  Graef  van  Hoogfira- 

ten  ,  &c.  Tegen  de  belafiingcn  en  bejibuldigingen , 

van  alle  de  Pointen  ,  e n  'teder  in  't  byfonder  >  hem  val- 
fchelijl^te  lajigelcgt  in  de  of  ene  Brieven  van  Dagvacr- 
ding  ,  door  den  Procureur  Generatl  van  den  Blocd- 

raed  ,genaemt  Mecfter  Jean  du  Bois ,  volgens  en  na  de 

Ordre ,  ah  fy  daer  m  verbaelt  en  aengeroert  z.ijn. 
Door  de  redenen  van  welke  her  klaeilijk  blijkt,  datdegefêide 

HeerGracf  onfchuldigis,  aen  alle  de  Pointen  dervoorfèide 
beschuldigingen;  en  dat  hy  fichoprechtelijkbeftiert  heeft, 
gednurende  de  troubelen  in  de  Nederlanden ;  en  fijne  ampten 
bedient,  voornamelijk  in  de  Steden  ,  waer  hy  iets  heeft  te 
doen  gehad,  niet  alleen  met  behoorlijke  forgvuldigheit  ,ge- 
trouwheit ,  enfchuldige  plicht;  maer  ook  rendienftc  van 

Godt,  van  fijn  Konink,  van  'tgemeene  beft,  en  van  fijn Vaderland. 

Anthony  van  Lalaing,  Graef  van  Hoorraten ,  Baron 
van  Bor/feicn ,  SomOref,  &c.  Ridder  van  de  Ordre  des 

Gulden  Vlies '-,  aen  alle  de  gene ,  die  de fe  on  je  Verdediging 
fullcjippfiy  of  booren  lefen  ̂   Saint  ;  cnaenbiedïng  van 
vriettdfcbap ,  vermaek ,  en  gedierifligheit. 

f2<£füjkcrn<£bcl  en  genegen?  meiifeïj/  nacfïcDobt/ 
VTnict£PjactDigcr  beeft  Dan  fijn  eere/  foo  t£  betoon 
reeïjt  ni  reDeïijit/Dat  ïjn  DicrbaïPcn  De  felPe  beojarc/Pcr- 

fbie'n"  te-  Debigc  /  en  bebonbc  /  Doo:  afte  mioDelcn  Die  ïjem  moge- nsdebe-ïjjftMjn^  jjacr  toe  feïfé  bef ïebcnDe  /  fijne  gocDercn/  en 
KSSW1  ïci3cn/  mtncn  fitenooDig  inas\  Doo*  foo  Pe?re 
1  Kieidt  Dan  /  fou  De  acne  fefcerïnk  niet  te  Perfcïponcn  $n'n  Pan 
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Vetdedi 

ging  des 
Graven 
van  Hoos; 

ge 
laft

  
, 

itad'eBrkfgiiacfttfaemïjrit/  aionüeDarijtljeit/  Die  nonwnoebe; ivan  inda- jjpjjj,^  fföfón  'tgene  bem  foo  hart  en  foo  feetmoet 
progcuiCeur  acnbcPoïen  #t  /  6at  feïPeinecnig  gcPacr/  perijkeïof  'ofaubcré  tot  onDicntt  Pan  De  fcioc Generaeis.  acïjtcïoo^ïjcit  fïdöc.  <2£erfjaïPen  ié  ïjet  /  Dat  w\?  I  Oné 

Pblkomen  op  onfl'  onnooJeïïjeit  én  onfcïjulD  Pcrtrou; 
lnenDc/  en  Doo:  miDDeïPan  De  felPc/  onfc  eere  te  nonnen 

'beteren  /  teacn  De  beïafhngen  en  brfcbuïDigingcn/ 
OnéopDmïjaföndeat  Doo?  Den  procureur  <6cnerael 
bfgfconmk£:  Dcteijï  ïBu  Dcfe  onfc  ©erDcDiging  Pan 
onfeecrebobifcit/  PcrfckcrDrr  geljouDen  nebben  /  Die 
ooit  minder  toiïDcn  fteilcn  in  'trcePacc/  Daet  aïïe  fa^ 

perfoon/  of  onö  bnfon&rr  belang.  %-\  iuDicn  IDn  Onö  1568. fjiee  üjilDcn  uitbiriDru  /  om  een  bnfoiiDr  re  rekening  Uaii 
ciifebrb2nPeu  tegePen /  nini  fouklaerbhjkclnkbcPm; 
Dm/  oatJJfrp  anDere  PcrgclDing  nt  loon  OerDieiiDen/ 
aï£  foo  rcrlocfc  bcrifpingen  en  bcfchiübigingcn    met 
Picïke  XOu  tcgenluooiDig  geïafrert  ni  Pcrbolgt  UwjDen. 
t? et  njcïït  De  gnic,  bic  een  gort  en  gcfont  oirDeel  Ijefibcn/ 
ïiebtelijh  fnïlm  Peclrani;  foo  tucï  Dooj  i)ct  gene  grfeit  10/ 
alé  Doo?  DereDnten  enïjet  Prrbae!  ban  defe  onfc  ̂ litts 
toooiD :  frifs  acljt  nemenDc  op  De  ampten  in  pjeïlic  men 
on^  neeft  gcbcflgt  en  De  fojg  en  Den  plieïjt  Dien  lDn  Dacc 
toe  befleeD  bebbnt,  omOnè  bc ïioojlijli  Daer  in  te  qiiijten. 
löaerom'er  geen  üjaafeljijneiijübeit  ie  f  Dat  IBn  /  om  «    1 1 Den  p?inö  Pan  trainen  aen  te  ïjan»Tni ,  en  ï)em  te  beï^ « 
pen  in  fijne  ïjcafrtjfucïjtKtc  Poomcinend ,  geïiju  mm  «c 
Poojgeeft/  De  gocDc  gimftm  De^Uoninitó  IbuDe  beb- ■■« bcnUïiïïcnPerïiefen;  Pan  Den  Uicg  oii*cc  öoojoitDeren  «c 
af pjijbni ;  en  baelrig  onfen  ingeboan  aert  PcranDe^ 
rcnDc/  anDere  gcnjoïDoi  51311  Dan  D3n  moeten  ryeVuccfl 
bebben.  èonDrr  inflebtte  nemcnopDe^ncoironuen^ 
tni/  Dietoacrfcbijncnj.'aOn^  Daer  DooibaDDen  mogen 

ober  nomen :  felfé  /  fonDer  viï>nd  te  IjouDcn  ani  pet  "fïip Pan  eere  /  Pan  tortlt  ook  bet  htittffc  <On^  aïtijt  foo  boog 
gcreeoinmanDeert  i$  gelueeft/  DatJDn  bet  felpc  meer 
DanOns  lePni  geaeïjt  bebben.  ̂ niünfeggni/  aen 
gaenDe  Dit  fhift  /  nocb  ronDeïijb  m  uiarraebtüTlnk  /  Dat 
Die  gefeiDc  p:iné  <&i\$  noit  beeft  Pooüretfeit  rPcrfocbt/ 
nocb  geeommuniceect  /  eenige  facit  Die  tegen  Den  Dicnfï cc 
üja^PanèijiiejUajefïeit/  en  Doo?  njcUteïDn  bebben  « 
ïtorinen  bemcritni  /  DatfljnePoojitcmensi  fïreïiten  tot « 
beerfcbfnebtifrficit/  ontroo:iii{ïeu7  PjcDerfpannigijeit/  «■ 
ofanDcré  tot bnDien ft  Pan  De  fcfoc.  <J5iuDn  Pcrfcitcren  'c 
onö  /  Dat  onfe  tegnipartijDeré  niet  foiiDen  (tonnen  Per^ 
Maren  of  fpecifïceren  eenige  Pan  Die  gefeiDe  Pooriie^ 

mni^  /  bjeute  Uin  mogtcn  aeitgcliangên  en  gcbol'pm bebbm.  Uitent  aengacnDc  De  tconbïcn  /  Die  nnfcDcrt 
tujec  jaren  gcïeDnt  in  De  .OeDerïanDcn  geujeeft  3ijn/ 
Pooi  foo  Pecï  niu  Daa*  mcDe  bclaft  PotiDcïi/  anttoooj^ 
DenBDpbtifaiiDabjb/  en  metajtöet/  mem,  *ÖnlDi.i 
toiïïcnbetent  balben  nieï  en  opnttïijftPeritlaren/  Dat/ 

I. 

ïten  in  5b'n  /  Die  PerbanDeït  teoiDen  Poo:  incompe  iof ̂fcïjoonnjnt'anertijtbnfonberegenegentbeitDenge^ 
tentc/fttfpeete/  enreeufabfeï»iebteré.  'tlDellt  De  re  jfciDen  peeren  Pnn^  toegeDjagm  bebben/  gelnn  ook öenié/  DatD3n/  tot  Dien  einDe/  DcFOiemanbrcfchjiffc  De  meeftc  peeren  Pan  jfteDerïand/  foo  fïont  betnoch^ 
gerernonfïrcertöcöbcn/  toaeromIDn  niet  jijngebóu^  tanö  niet  aen  Ijein/  noeljaen  iemaiiD  anDeré  Die  leeft/ 
oen  gcPjcelt  tecomparerm/  Pooi  mijn  If eer  Deni^er^  OnétcDoenPergetniDe  pliebten  niPn'bintnntrenDie" 
togPan^IlPa/  <6ouPa-nenr  enCapitein<6enerael  in  IDnDenliioninkfrbnlDig^jn/  nocb  on£PanDepaDen 
be  ̂ eDerlanDcn  /  iïiebter  <6ecominitteert  en  geïafï 
tot  Defaek  Pan  De  gefeiDe  beïaftingen.  èoa  DatïDn/ 
om  geen  geïegmtbeit  te  gepen  aen  De  gene/  Die  getooon 

^ijnonfb  beDra'bnt  PerkeerDcïijk  enten  eegftcn  tcDui ben/  totinbe  toerrib  tePerbzeiDen/  Dat  De  gefeiDe  er 
tmtic  Dooj  OwS  ̂ jooigefteït  ié  /  nit  eenig  ojantrotnom 
opÖn€goetrec!jt;  mom  Daer  Dor»?  aen  anDere  niet 

eenig  gnaet  geboden  oPeng  teïatm/  toaa*  DooiiDn/ of orifc  nakomelingen  /  on Pcrïoon  Pan  t:jDen  /  tmi  ge 
intereneert  moeten  PmDen  in  eeni  i  ffip  Pan  eere ;  Doa? 
Dittegntü)oo:Dig  tujecDe  fetyift  f  bnfanbcrïijk  ï)cbbai 
toflïen  antPJoajticn  op  De  gefeiDe  beïalïingen  en  befebnï- 

»  Dittingen ;  en  Patoonm  /  Da:  üjp  geenf 'mi  nta  afgetoe^ iitn  Pan  ïjet  pob  onfcrBoa:auD:rnt/  nocb  bergeten 

cc 

te  Doen  aftuoken/  Uucr  m  IDn  aftijt  onfeöoo2-onDCi<c 
ren  gcPofgt  bebben ;  om  eenige  rrbeflïe  te  bcïp'm  /  te « begunftigen  of  Pooit  te  fetten :  bcbbcnDe  alti  jt  Pooi  bet " 
oagluit  Pan  onfe  bebiijbenge^D/  DcPjcïfïant/  enDnt 
Dicnfc  Pan  <6oDt  /  en  Pan  fijne  .jttaicfïrit ;  pjan:  Pan  De 
pjcrken  goeDt:  Tetiugenid  gepen:  en  feifs  De  pliebten/ 
pjeïke  llDn  met  onnitfpjekehjkc  foigPnlüigljeit  /  arbeiD/ 
bekommrring  /  en  gepaer  Pan Oitó  perfoon  /  aenge- 
pjmDbcbbni/  inDeèteDm/  naet  belkelOn  ̂ tjnge^ 
committeert  engefbnDen  getvecfe/  om  De  tronblenen 
ontroeringen  De^  Doiktf  te  f>iflen.  IDaer  toe  het  ook 
niet  uiacrfrijnnclijk  i?  /  Dat  men  Ons  fon  bebbnnuil 

inoteh  men  Oitó  niet  gcitnit  baD  te ïencommitternt/ 

gen  De  feïPe/  en  ujat  Daer  aen  Ijangt '  te  toefen,  't  IDefk „  b  /  en  Dr  enr.cn  /  Die  ïOn  heboen  ontfangen  Pan  meDc  klaerlijk  blijkt '  Doo?  Dat  lün  ?bo  Peel  geDani  beb « 
„SSne  a^ajefteit/  noel)  ooft  onle  fr!)iilDigcpïicbt/  in  ben  j  DatiinDnöa32aeffcïrapbant)oogfttraten  uoittc 

,,'ccniger  Poenen;  en  DatïDnöicrfjoïbcn/  ten  ongcitjk  poven/ noebgeDunrniDeDetroublcn/  cniigcPeranDc^ 
„en met  laftèiringen  PaFcIjflijk  opucfoebt/  befcbnïDigt !  ring/niciiliiigbeit,  ontroering/ of tronbel is PooigePal^ 

Pan  fijne  Üfêajefïeit/  beflotra  baDDcn/  onSïicïjarinni  ren  :  gelijk  ook  geenerbanDc  nieitoigbeit  ié  anige- 
goeDa-en  te  befleDni:  ®n§  \)tbbcnbc/  fonDer  rorin/  Pangnt/  in  anDere  Ons  oiiDerljoonge  plaetfi'n.  -5>oo 

ïcobatbg  getmètnV/  in  het' oefïicccn  Der  Compagnie  DatïDnboaifckerkjk  konnen  feggen/  Dat  onfeDoo^ PanO^onnantic/  Donimaeïnocï)Poo2DefelPe5ijnDc/  fatenniöoownDerni/  inDini  biergrtijkc  1110:1 
D'oPcrïëDcn  li)enr  mijnl^cnr  De  (Öiacfpan  llalaing  Dien  Den  in  bare  tijDni  \uarm  PooigrPaifcn  /  geen  oiooter 
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44  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
^ 6g  „  en  raebflagcnfauöcn  foubcn  hebben/  mctbcngcfei* 

7     *„bcn  $m  ba»  «itenjtny  en  anbete  óinc  ï^cDcftvin- ,,örni/  iuaci*  aen  affc  rïocöcOnbcrbancn  be£  ftoumït£ 
„  fic}}  rtctocïDig  fónöen  hebben  ge-regert  /  en  De  quacttoiï 
„üncDeoomiopfïcfMtcn/  en  gcïegcuchcbcn  genomen/ 
omoönientoigijeDcnteDmUcn.  fflmt  cafïcïtjii;  om 
bat  befebrtafrmgaibcfchuïbicnng  niet  gcrcflrmgcert/ 
feejpadt  /  en  toeriwaect  té  /  ödSj»  Dat  na  rechten  befyaott/ 
boo?  het  unSniv.cn  banttjt/  en  bag;  en  uitbjuuïihig 
ban  't  gene  ui  bc  gefeibe  coinmunicaticn  magt  berhan 
belt  sim ;  of  tams  be  gtféioe  eaebflagen  toaren  /  en 

toaa  ffc  toe  fïrcutm ;  't  udü  onttonffeïbaa  boo?t* 
riomt  /"  ban  bat  be  feïbe  baïfqjc n jï*  bafiert  i£ :  en  onfe tegenpartijbetö  /  bcïjoojïijR  onbatuacgt/  geene  ban 

be  qtftihc "puhetai  foubcn  nonnen  fpccifïcaen ;  31311 lB5igeb2oiigrn  baer  op  trencuauju  tcanttooojbeii;  en 
te  ïaochrnen  /  bat  in  on£  gefeit  Üuté  /  eenige  foobanigc 
bcrgaöaiugen  /  eommunïcatien  /  of  raebfïagcn  syn 
gehötibcngctoeeft;  of  anbae  afémen  ban  aïïe  tijben 
getooon  iéin  be  J&eManben  t:  hebben  /  en  te  houbcn/ 
enatëmtntcntnbc  bau<0nfeüooujouöcrcn  in  het  fel* 
bcenanbeee  hare&>mfcn  geilen  heeft,  ffitllu  fp  aïtijt 

hebben  open  aeïjoubf  n  boo:  peeren  /  hit  /  in  't  boo?bp ïeifïn/  ofanöftfTi^/ÏKnbegmiftbfVuefen/  banhaa 
tcbcfocacn.  Onfe  gefeibe  ©oo^oubecen/  ban  biergeïij* 
he  befocacn  /  fecr  gi'oote  bjaigöc  en  bernoegen  ontfan* 
genbc;  en  fph'-cïbcnfich  baer  D002  beteert.  <ü5cïp  IDp 
ooft  bclgben  gebacn  te  Rebben ;  feïfé  een  tocinigboo? 
'tinïcbcrcn  ban  bet  ilcnucft/  boo?  eenige  peeren  en 

€bcïen  gebaen/  om  net  afschaffen  bauö'3ntjtuïï"tie/ enberanbecmgbaubelJïaMtatenteberïirijgen.  ïï^ant 
ban  JBeeit  tot  23?eba  Homcnbe  /  om  toebcr  naa  <Bn$ 

UU. 

gefeit  &ni$  te  lierren  /  foa  berf ïonben  MDp  I  bat  be  gcfei 
be  f$n$  /  met  ben  <*35jaef  ban  ̂ toartfenburg  fijn 
«gjehoonb^oeber  /  en  eenige  anbae  peeren  boaimac$ 

tot^5;cba#ibe/  befïoteu  haöbcit/  '£anbetbacg£in 
oirê  gefeit  t$ui$  te  ïiorncn  /  met  ben  £mns  ban  <&üo?tl 
<£iacf  ban  €gmonb/  boenniacï£  tot  2$mfTcï  sijnbe ;  en 
öat  fp  be  gefeibe  plaag  Qabben  bauoren/  om  beue> 
quaemfre  enbeftgeïegenffe  te  5311  tot  toebertcrugte 
naren.  €n  toiïïenbe  bc  gefeibe  bafameïing  /  boo:  tocï* 
aeïDpon£  beceeet  öielben/  boo?  geen  ïcbcnbigeEieï 
bcrbo?gcnhouben;  fooontfingenJl^P/  met  het  feïfbe 

ontuae'ïenb^ooïijMieitaïïebe  gene  bic  baa  toiïbenbp <Bn^  ftomen :  en  fdfê  nocï)  ben  45?aef  ban  jEegen  /  hit 
^anDfrDaeg^baerfyi  guam:  houbenbe/  bat  befeïbe 

gefeïitebe/  om  bc  b«ènbfcïjap  t'onberï)ouben/  hit  on^ 
bttbegefeib^^eeueh  tea^j  en  ten  einbe  fn  een^  t'fa^ men  raoaten  b::n!ten  /  en  een  bncnbcïpe  en  getooo; 
neïi  jfte  cohbcifatie  Rebben/  tot/  en  boo?  ï)et  berteeïi  ban 
gcfeiben  <&jacf  ban  ̂ inattfenbneg  na  <Duit^ïanb.  <ï£n 
m  obet-een-aoming  ban  hit/  Rebben  bei5ibbn:^  ban 
be#?b3e/  hit  boenmactëbacrbpbjarcn/  open^bee^ 
foeh  gefeit/  en  in  hm  boften  ïSacbbcbcfngit/  acn;fl5e^ 
buJoito  ban  $anna  /  boenmaeï^  <Sonbcniantc  /  bat 
eenige  ban  jrfaee  @n^  gefeit  i?n$  ö^bben  beeïiocen/  om 
bacifbn  maïïianbec  ttïmmn/  eenige  bpt  of  biet  ba* 
gen  te  boten ;  öoebjeï  ton  in  toaerfidt  baer  ban  niet?» 

toiflen  /  ban  ̂ 'abonb^  bcoj  hase  Iiomfï ;  en  fulft^  uoeïj 
bn  gebaï  /  (ttiyii  gefeit  $.  vïSn  ll^n  ftoimcn  bctfclicrcn/ 
batJDnnirt^itjebben  ftoorni  ba^anbeïeuinbicberta* 

jjinriing/  tegen  be  toeïfïant/  en  ben  bienftban^ijne 
jj^Bajcfïeit  /  en  bat  eenige  geïegentïjeit  tot  etgeeni^ 
5»ï)eeftïtonnenof  fou  mogen  gebéh/  aenbe  gocbe^n- 
„ba'banenbct  feïbige;  en  aenbe  quaettoiïïige/  om  be 
;>  oicen  op  te  ftcken/en  op  nicittoigïieben  te  benhen.^eïf^ 

gefïeïtisijnbc/  bat  hit  gefeibe  betfameïing  geen  ongc* 
bjuiftcïijhe  facït  toa^  in  be  jDcbceïauben  /  toaet  men 
bagclijlè  begetooonteijab/  ban  bieegeïytie/  ennocï) 
grooter/  tefïen;  en  bat  men  nit  oirfacli  ban  befeïbc 
011^  in  geencn  beïe  nas  beïaften ;  betuiji  fii  coïi  booj 
<&n$  niet  bcefoeï)t  i^  geiueefï^  enbatlDn/  toiflenbe 
bentoeg  I)oiibeu  hit  onfe  ©oo^ouba:^  betoanbeït  fteb* 
ben/  enbe  gemeenfaanïjeitcnbJicnbfcïjap/  hit  aïtijt 
tutieïjen  Óitó  m  be  gefeibe  peeren  i^getoeef!/  geen* 
fïué  iionben  tocigeten  /  bat  hit  niet  in  €>n$  gefeit  i^ui^ 
fotigcï)oubcn  tooiben:  geïijU  net  feenneïijft  tóaenaïïe 

bc  gene/  bic  in  be  gefeibe  Oeba-lanben  ba'üeert  nebben/ 
ntbegemenifenap  toeten/  tocïlte/  belK^'"1  öacc  lu 
sijnbc  /  ban  aïïe  tijben  onber  maïïtanber  ïjebben  ge* 
bnukt.  IDautbat  foub'onbeïecftfrebaebsijugetoecft/ 

hit  313?  ter  toereïb  ïiabben  ftonuen  begaen ;  inbien  IDn/ 1 568. 
aen  Ëcecen  ban  foobanigc  guaïiteit  /  en  hk  ficfy  foo  \3& 

bojfti'g  aenboben  om  €»n$  in&n$  gefeit  ïHité  te  uè* foeüen  /  getocigert  dabben  tyi  ftibe  te  openen.  .^00 
hat  nooöfadcïijïi  onfe  trgnipaitijbay  ftip/inhim  fa  niet 
ban  aïïananbe  bnrgaïjjhljeit  en  beïee^ncit  bctbiemb 
5ijn  /  moeten  bcïijbeu  /  bat  f);  /  inbien  bicegcujicn  geïe* 
gentpeitnaeetoaoboojgeüoinen/  l)tt  ftïbe  foubeuge* 
öaeu hebben/  'tgencjntegentooojbig  in  on^ïeutaè^ 
tig  foehen  te  bceifpen  /  en  met  ben  naem  ban  mi^baeb 
ban  geguetfre  jtóajefteit  te  boopen.  ©oomamentïijft 
anigêmceïit  /  bat  f»  niet  toeten  te  bahïaten  /  geiijft 
IDnejefeitïjebben/  bftefpeeifieeten/  een  eenige  com= 
municatie  of  tacbfïtiging  genouben  in  btft  of  anbae 
berfamefingen  /  hit  in^nfcï9nifen  gefe|)ieb  5ijn/  hit 
babient  bat  fp  ccnigfïn£  bctbacï)t  foubcn  toefen;  foo 
5ijn  i©p  gebjoitgen  /  be  £^egatibe  tocba  op  te  nemen/ 
en  ht  feïbe  te  gebmiltcn  tot  een  boïftomen  bcranttooo^ 
bingbanbitfMi/  bettoarbeïijuboojgefïeït/  enfonba 
eenigerijanbe  fptdficatit  of  bahïating  ;  en  boo?  foo 
beeï/  narccll}tcn/  in  een  befeljuïbiging  nietontfahhe^ 

ujjft.  'tlBeïfionfetegenpartijba^óohgeboeïcnbe/  ue'« 
ïijben^  bat  tot  be  boojfeibe  nieutoiejï)eben  nocfjgt-oo*« ter  geïegentneit  gegeben  fyttft  /  ïjet  mïebaen  nojt  baer  « 

opgcbolgtbanecniïeeiucfi  bp  eenige  t'faemgef tooce*  c« ne  /  geïnh  gefeit  $  /  in  gtoot  gaaï  /  en  mrt  ht  froutneit  ec 
enbettoaentneit/  hit  aïbctoeacïb  ïjeeft  nonnen0en.ee 
3©eï!i  ilegueft  /  of  ht  toijfe  ban  hit  ̂ nïebaing/  niabe* 
taemt/  befioten  /  nocï)  baf!  gefïeït  51311  rjetoojben  in  on$ 
gefeit  ̂ ui^.3Baetom/en  ttmjijl  U£p  niet  ge§oïpcn  ïjtb* 
ben  tot  |)ct  tnïebaen/  foïïicitetcn/  nocf)  boo:t  fetten  ban 
fytt  fcïbe/boo?  eigentïijnc  noeo  oneierentïijnc  toegen/  foo 
fïaet  be  fïouttjeit  noeg  batoacntïjett  ̂ n^  niet  toe  te  tt* 
nenen  /  inbien  baa  eenige  ontrent  i$  genomen,  ffltl  i$ 
toaet*/  bat  ton  boenmaeï^  in  ben  0aeb  geroepen  3ijnbe/ 
<&n$  geboeïen  baer  ober  gefeit  ïjebben;  net  feïbe  aïtijt 
onbf  rtocrpenbc/  aen  bc  berbaaing  ban  toijfer ;  om  bat 
top(9r$  geboeïben  banminba  jaren  en  erbarentfjeit/ 
inbiageïijaefaïten-  en  top  niet^  foeïjten/aï^gettoeï.' 
baren/  beruft/  enbefïiïteban^n^gcfeirBaberïaub/ 
en  hm  bienfï  ban  ̂ ijne^ajcfleit;  en  bu^  boïbeben 

ton  aen  ben  gcfeiben  Sfacb/  geïijn  ïjrt  behoajbe.  't  Jfêeïfe 
infeeïjjïï^  nocö  Maa  genoeg  Mijnen  ̂ iï  /  betoijï  3©p 
ï)icc  ontrent  niet  3nn  befcïjuïbigt/  fmitm  be  gantfeï) 

gefocgte  fe^jnbaa^eit  /  bat  men  €>n£  fou  nonnen  be* cc 
iafhtt  /  ma  bat  JBp  be  gene  niet  foubcn  bamaenb  heb* <c 
ben/  hit  §tt  gefeibe  llerjuefï  inïebaben ;  geïijn  onfe  te*" 
genpartfjber^toiïïcn/  bat  ï©pï)abbeii  moeten  qthmx cc 
hebben.  S5acrbat  3Bp  in  tegenbeeïhaer  hebben  aen* « 
qtftt  I  toegeftemt  /  en  bafeït  /  tot  het  openbaer  23an* « 
nuet :  toaet  top  /  boo?  aïïe  onfe  beb^jbeu  /  <3n$  opnit* " 
ïijït  baïiïactt  jbuben  hebben  mebe  ecu  banbe  feïbe  te 
3jjn.  Want/  booj  foo  beeï  be  gefeibe  betmantng  be* 
ïangt/  top  ïjabben  geen  oirfaen/  noch  eenige  reben/ 
omon^fuïl^t'onbertomben/  3ijnbe/  foo  ban  toegen onfe  jonge  jaren/  a?£  ban  toegen  be ïtïcinc  erbarent* 
heit/  bcminbergeguaïifieeatftc  om  bat  te  boen/  aïd 
aïïe  bc  gene  hit  boenmaeï^  tubcBcrfrabaing  ban  ben 
Haeb  toaren.  ïl^aer  ban  not!itan£  niemanb  /  of fchoon 
fp  fch  tegentooo^big  gelaten  het  gefeibe  töcqntfi  te  ba- 
boemen/  met  het  iiiïeberenb\uï  bat  feïf  bc/  fuïft£ecn£ 
hat\)t  te  boen:  'ttoeïïi  genoea  fou  ̂ iju /  om<£)irê  te betfehoonen  /  toanueer  ton  al  ïjabben  gehotibm  ge* 
toeeft/  biageïijhenbamaningteboeu/  aï^  toeï  niet. 
^e^  te  meer/  baer  top  niet  bachtcn/  bat^ijneil^a* 
jcfïcit  het  ïnïeberen  ban  't  gefeibe  ilequef!  quoïijït  fou nemen;  het  ban  aïïe  tijben  een  gt&miïicïijueengetoo- 
ueïijïte  facït  3ijnbc/  hzt  be  <®nba*bancn  /  boozbierge* 
ïijnetoegen/  hanbcïni  met  hare  Üoningcn/  ©ozfïen/ 
en  peeren;  enfeïfê  bieïïcgu:f!en  bcrfeïïen/  naer  het 
getoieht  ban  be  feïbige.  €11  be  <6oubcrnante  /  noeïj  be 
anbere  ban  ben  iïaeb/  toaa  toe  top  erteaojbmait  ge* 

roepen  toaren  /  maeïtten  geen  femb'ïant  /  hk  het  ittle* baen  ban  ïjet  gefeibe  i^eguefï  aen  ̂ ijne  ta^ajefteit 
moefïmiéhagen/  bat/  foo  na  afë  hetmogeïijïttoaö/ 
toegefïaen  too  jben  fou.  Cn  baer  na  beïooföe  J>ijHC  ge? 
ftiht  Büajcfïeit/  boo?  fijne  S&ieben;  en  in  oba-ceu- 
ïioming  ban  ht  feïbe/  be  <$oubauautc/  boo?  haren 
opnmi^ief:  bat  aenbe  peeren  en€beïcn/  Ïjet  ge* 
feibeïïeguefïingeïebfrt  ïjeblöcnbe  niet^  fou  totïaftge* 
ïegt  tooiben  /  niet  alleen  /  uit  oiiiaea  ban  het  iuïebaen be^ 



ij68. 

VI. 

VII. 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor 

Dcsfelfê;  maer  ooft  niet  ban  tocgen  bet  boo:gambc 
^onbgmoobfcïjap :  <&ibit/  om  DeacbtcrDoii)tcncn 
toantroutocn^  tegen  te  gaai/  bic  caiigc  ber  fetfbc  mog> 
ten  ïjcbbai  /  ban  Dat  ïjet  gcfeibc  £3onbgcnoobfcbap  /  en 
fat  inïcbeten  ban  'tiirtmcfï/  tin  fijne  gcfeibc  JUajc^ fteit  /  nnber£  opgaiomai  of  baftaen  too:bcn  fan. 
't  EMU  ftlacruïnneïnli  natoont/  bat  IDn  geen  reben 
IjabDcn  te  bennen/  batöct  gefcit  inlebcrcn  ban 't  tic 
qncfï/  toaS  tcgat  ben  fïn  ban  ièijne  B)ajcfteit :  <£\\ 
fclfè/  bat  JEn  bc  boo:f  abc  bcrmaniiuïcnbocnbc/  fou* 
oaigegaaiïjebucn  tegen  ïjet  mfïrfjt  ênben  biaifïbau 
bc  feïbige/  bc  ̂ rerm  en  Abelen  afttcuftenbc  ban  ben 
getomiciijftentoeg/  om  te  pjoccbcrai  biulcqucft;  m 
tïacr  gcïcgcntïjcit  gebenbe  /  tot  op  anbere  tocgai  te 
bennen.  <£n  nochtans  i^ïjet  foo  toe  ban  bacr/  bat 

BDn 't  gcfeibc  ncqueft'  fonben  bebeftigt  en  tocgcflcmt ïjebbcn/  batID»eemgc^bcIïiebcn  ban  gnaïiteit  ber- 
maaiben/  ï]ctgcfabeBm%aioobfcftap  nictt'onba^ teftaien/  neeï)  f7dj  tebctbocgen  bpbccinïcbctatban 
'tfeïfbe/  toaer  toe  fpanbecó  genoeg  genegen  feïjenen. 
<£n  bacr  toa£  gautfeb  geen  apparaitic  /  bctoijl  XDv 
eerftnieutouit  ]}ctl}6f  btèltcifaë  toebergeftco*  toa? 
ren/bace  IDu  in  31mbaf}abe  getoceft  dabben  j  bat  fp/  bic 
fïcïj  nn  aï  boo^  onbcctcuaiiua  borbonben  /  en  ban  fan? 
gec  ïjanbï)ctgcfeibcïïcqne(ibafïgcfïeltïjabbcn/  bacr 
öcfwitboo?onfcbcrmaniug  foubaiboranbcrt  ï)cubcn. 

<&nïjctfcï)eai  genoeg/  bat  ïjet  fcïbe  tot  onfen  pu'cijt niet  beooog;  Slengeften  fcifp  öcn  ïafï  bicnïDp  bacr 
na  ftregen  /  reeïjt  fïrnbig  tegm  bic  gcfeibc  bermaning ; 
crpjcfTciijngcronbcnsijnbcbanbJcgen  bc<z3oubcrnan*  JDn  ïjebbcn  nicté  boo:bcbingcrai  gcnaiinbc  gefribc 
te/  metben.#>ccrctatï£23crtn/  om be gcfeibc tTacm-  i^tab  /  aïö 
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aennagen  te  b:ncr  te  mogat  nttboftcn.  JDant  IDn "i f68 bettoouberbrn  Ou$  ten  boogftcn  /  en  toaren  ucrfïclt- 
ban  bet  gcfeibc  tfenneft  te  Ijoorm  lef  en/  'ttoclnboo' bebeï  ban  be  gefciöevtfoubcmante  in  benOarb  toicrc 
grbani;  atè  ober  een  oubertoaebte  facit/  aibantoci 
Jte  ton  te  boren  niet?  gebeten  /  qcbac\)t  j  of  gcb:oomt 
babben.  IDacc  toe Ons  beifrbcibc  perfoonen  tot  gr 
tuigai  foubcn  bonnen  biaiai;  bic  op  bet  gcfeibc  lefeu 
tegenbjoojbig  toaren  /  ïnbicu  fn  Oei)  toiïïai  nuijten  ban 
fjacr  ronfeientie/  gcnift'tbcboo:t.  *2n  IDn  f uilen  al ■■■ tijtgerecb^iin/  bet  gene  gefcit  té  te  bcbcmgai/  met 
een  boogftatigen^cb;  en  met  confrontatie/  en  au 
bctfm$  te  bctooucn  be  balsbcit  ban  bat  betoijö  /  mbien 
icté  |)icc  tegen  mogt  ujef "eü ;  't  Vucïft  iun  feer  bjei  bm hen /  neni.  <3n boo: foo beeï  binb incn  bier  boo:    en  VUT 
boo?  't  gene  nortj  boïrjt;  bat  mm  on^  fonber  reben/ 
ftoebauig  bic  mogt  ujef  en  bcfchulbiitt:  batJlDngefon  " 
ben  sunbc  met  bc  Pjüiö  tanOranint/  nacrKuclua*  " 
pen;  tuacrmcnbcrtrouöe/  batSDnljrtDoUitnb'oii  " bcrbanigïjcit  en  gcl)oo?|aembcit  bejj  Uoniuhó ;  albaec « 
oneinbige  grouujelijiic  /  en  bnbeljoojlijuc  faftcn  foubcn  « 
booj  bc  bingcren  gefïen  ïjebben :  «45n  onber  anbere  bat « 
menbacr  opcntïiji»/  en  metOnöUjctcn/  linjgöboiii  cc 

^eerban^jcba-obe;  en  bat  mm  cc acnnam  /  boo:  bm  ï}ccr 

bctt'fcbecpbecbgacfi  /  met  afierbanbe  JDapmcn  /  na bc  dètab  ban  öiancn  /  in  ïjet  Hanb  m  (D2aeffel)ap  ban  « 
i^oïïanb.  S5cfjaïbcn  bc  gnnfc/  bielDu  gcojoneiija  bc  a 
toont  habbcnacnbc43ctucente/  fifl)  gepelt  bcluienbc « 
om  bcVfaemgcf luorenc  te  Ujüïcii  uefebermm.  tt)ant 

beo!  ïaft  m  betel  ban  bc  <6oubernante. 

'Km  ujciHcItënlfjcbbcnbc  bom  gebenïim/  boo?  frfee ren  onfen  23ncf;  bat  boomiaeia  bare  ̂ oogbeit  On^ 
Öab  gefebzeben ;  bet  gebimrenbc  net  «éonbemciiimi: 

be$  |c\2in^  ban  Oianjm  binnm  "Jlutujerpen  /  albair cenige  fahen  toaren  boojgcbaïïen  /  tot  onbimfï  ban 
43obt/  mbaubeïtoniult/  m  tegen  bet  berbjag/  tuf 
feben  bc  t'facmberbonbmc  <i:bclïicbcn  gcmaelit ;  foo 
berhïacrbniïDii  baer  met  eenm;  bat  in  gebal  f\igc; 
bient  toa^  met  €>itó  te  gebicben/  bat  Ugo  bc  viTommiflïc 
en  ben  ïafï  ban  bicfeïbe^tab  opOn.sfoubmucmm/ 
fflu  niet berftonbm  fulfijë  te  ftonncn  uitboeten/  fon- 
bcrtantcbormbcrfcïtertmgcautorifecrt  tc$ijn/  bM 
IDn  bm  boet  ïjoubcnbc/  bic  ben  gcfeibc  l?ccrp:urè  ge 
boïibni  bab  /  nictë  foubcn  boen  tegen  beu  bieuft  «oobo/ 

m^ijncö.ll^ajcftrit^/  m  bet  qefcibc  berbjag :  en  'fv fcï)2cef  Oud  uicbcr  /  tot  autujoo.'b ;  bM  bet  boomaem 
fïe/  baerlDn  in  bc  qefcibc  &U\bt  een  fowbulöig  op 
fïebtbabbeu  te  nnncn/  lua$$;  bat  be  faüru  gebaub 
bacftmucUiacrttutcrocn/  fonber  cenigougebai/  b.\t 
bc  $>tab  uoci)  meer  mogtberberbrn ;  beluiji    bc  boo: 
naemftefauenbee  fctbigc  acUjèijuclDajcfleit  bencljt 

bTciiiaibcnbcrbicnt  inaxfyt  genomm  te  bjojbm^  om'sijnbc/  men  bcboo:be  te  btrbjachtcn  /  but  bn  bacr 
bcfuclitofbcbigbeitt'onbcrtafïm/  met Vocïiicoufctc^l  ober  fou  gelicbcu  t'o:Donncrm.  ^^ae t-m-bobm  On-S 
amptftijdtt-öp:occbcrcn/  ba-cifebmbc  een  feïfbe  bc-|bcbeïcnbcamb'onbe:r;ebting  cuinftruetie,  Diröcijc 
fcriuïbiging  te  gronbm/  op  bebzijben  bic  reeïjt  tcgmfcibcpnnGOnöfougrbcn;  om  te  bebben/  boo:  beu 
maïfourtct  frrijben:  en  in  ber  baebl  acn  cm  pïacts  tijt  Dim  m  m  bc  gcfeibc  5>tab  bab  gcluecft/  bebiuueu 
onsrcb:ingm/  totcnuchjucnmet  aïïe  ccrbicbigbcbm  rm  ber  feïbige  foo  tod  nonnen  berflaeu  en  urnum ; 
tcathoó:fa?nm  acn  bc  etcfeibc c£oubcrnaute ;  en  acn  boo:tsbcrfcbooncubc /en een anbeve uitlegging gebm 
cmanöer^n^tcbefajutbigcn/  boo:  amïjaageboo:    bc  acn  ben  boo:gacubcn  tetcf.  lüaevom,  ]Bp  gefon 

faemtte  hebben:  bjacr  op  boo:  foo'bcel  geen  aubcee  bm  $nnbc  mbe  gcfeibc 5)tab ;  niet  met  bm  gcieibm 

bcrbonbenctebcrfcflcn/  op  ïjacc  opcnbacr23annuct; 
niet  om  bc  fcibc  te  bermanen  /  ofte  bcrifpm ;  maer  om 

Öacr  te  bernoegm/  mctfcacr?(pofïiï/  *ttocunncnb^ 
batlit  öabopïjaeröcqucft;  m  luacr  ban  bc  Copic/ of 
öeminntetotbimcinbemet  ou^gefonben  tuierb.  <i5n 
ooft  om  ben  <6:acf  ban  ben  25crg  ïjet  htijg^boïïi  te 

oden  af  bannen  /  'tujcïït  ïjn^öacngmomm/  tot  bc? 
fetting ban  fijn feui^mïiafïceï  tanlfcïe.  €n  metten 
genfïambc  IDn  öné  ban  bit  aïïc^  gc-crcufecrt  ïjabben/ 
met  aïïe  bcbooiiijncbcrtoagen;  noebtattó  bjilbcbcge^ 
fcibc  <6oubcrnante  /  batJPnbim  ïaft  op  i0ng  foubcn 
iicmm  ;  't  bjcïft  ï®n  bcben  /  trjcnfcïjmbc  aai  bare 
^oogftcit  aïïc  fcïjulbigc  onberbanigbeit  m  ccxbicbifr 
Jcittcbctüijfm:  ü)b€)nö  bacr  infoobauiggremeten 
ïjebbcnbc/  bat  JDb  ïjet  getoenfebt  oogtoit  bcccibtcn. 

OJn  noebtanë  tuo:bcn  IDn  rcgcuteoo:big  bef "cïjulbigt/ 
om/  in  't  ntnc  eiefcït  tó/  am  ïjarc  l>ooghcit  geboo:»annt 
te  Ijebbm,  ober  be  mif baeb  ban  gequetftc  n.)a)cfccit:aï? 

fa antVüoo:bpaft/  aïs  in  bier  boegen  ï)are  rfuabc  befde    ï?ecr  p:ins/  gcluu  onfc  tegenpartije  tegm  bc  luarr 

rinam  en  ïartcdijnbebcu  t'ont^eHbeu :  Cu  bcluijï  bet  bntboo:geeft;  niacc  111  fï)'n  af  toefen ;  en  tcrnjijUiniii fnnc  anbere  <5oubcrncmcutm  bjaö  opgeljoubm :  bar r 
ngerm  gcflen  bet  gmc  te 
Cm  mitiftcn  bet  gmeincn 

:  oirfabcu  en  rcbmcif  öoo:  b: 

/'om  te  ïtchtcïnJter  onfenlafl  uit  te  boeren/  ouö  bïng:rsnioeftficn;bcbbnibeattijtbetoogopbetbooi 
cenignnö  haböm  mogen  fetóftften  na  be  gmc  /  bic  bacr  naeinfte  ftuli  ban  onfen  gef  eibm  ïaft :  te  lu-;tm  be  ruft 

maren ; "  en  rretoout  /  geïij'i  bc  <6aubcrnautc  ooit  bceb/  en  ftilte  ban  bc  gcfeibc  5>tob  te  l  jaubliabt  11 5  en  boo: 

boo:  bei  gefcit  Jtpofïiï/  hacrboommien  cnbeaeatetc  foobccïnictbjiïïenbcontroa-eu  üjaeniUü»  
: partin-u 

bemmtón:  tnacr  ontrent  ton  cbmbjeï  niet  benüni  inberbMgbonben  boo:  cm  vContract  /  gepafTeerttiif^ iljagiftraet  uau 111  Dato lucïiiöf  gr 

jjfèibcbabonbcnc 
„bm  ïjcbbm/  tot gecaben/  m  bacr  acngebiongmfou,  fïrmgbei

t genoeg  betoijft/  ̂ W  awa^tontm 

nocbccnÖcoWftintcïebaen;  ten  geünuïit  bebbm;  jntaömwrjjfc  $$&&*  &to r....^.  ~~„~J.  ̂ v««rs  /  u«i-  o^iiVrffr  hm  /  nni rrnirrc outrofium  of  onneiiiali  tt  b:r rfm .  cu 

liSsassissK^^^ 



Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
1 568.  ïijh/ in 't  OpfanbctV ftet  VüenjceftafbMim/öoojbe^S»- 1  gdeöat..  IDaer  oba  ï&n  biabaïbai  ganfin£  brtafï  1  f68. fntiecnbeuütboeratbacr  ban  in  bc  gefeibe  &tab/  op  nonnen  toefen;  atnabanaeï/  bat  to»tnet  afteen  fuïï$ 

ben  18  ban#aobcrbaaacnboïgcnbegcbactt.  JIDacr  ï  niet  ïjctaünt  D002  öc  tnugcré  rjcfien  /  maa  bet  fdbebee; 
in  IDnOn^footudbcbbat  gelagen/  bat  lD»bege>  j  binbert/  boo2  aïïe  nuobdai  in  on£  bamogat;  Wn 
fcibcMabtl  bed  bafeaatmnadttat  ban  bate  gefeibe  1  bocnuiadë  in  bc  gefeibe  &tab  aïïeenig  5jjnbc  tot  ïriïïp 
tuft/  ban  f»  op  onfc  aatnomf!  getoecfïbab.  ̂ ooöa 
ukr  /  bat  bc  B)agiflract  tan  be  fdbe  ètabt  /  <Oité  baec 
iiaboogujKgep2cfcnatbcbannt  beeft/  boo2  bic  gocöe 
öiatfïen.  dMnïioou  bcgcfeiDc  oBaubeniante  beeft  ge* 
baen/  boo2baceberfd)eiDebu!!ebat:  De  gefeibe  .ft)agi> 
frcact€)i$oonbafoeuenbe  enbibbenbe  /  baec  in  mei} 
teroiïïcn  bolbabat  /  naa  bet  torbauomat  ban  ben 
gefa  ben  ïfea$2ms\  tyct  gcene  fcer  tod  betuigt  /  bat 

cnboftanbbasibat  i^eet  $2m$  boo2frb2cben.  <i£n\\ct    X. 

rêtudgcbïcuat/  boo~2  be  baoècte  febert  boo2gcbatfcn ih  bc  gefeibe  ̂ tab/  uit  oitfaen  tan  be  j^ebeViagc  tot 
^DofhrUf eï ;  en  bao?  bc  tegatftant  on  <*W  gebacn  aen 
bc<0emcentc/  in  groot  gaai  bafautcït  op  bcMecve-, 
bat  l©n  onfe  gimft  niet  gcïtsoonïrjïi  bebben  betoont  aen ce 
bc  boo2Jabc  43emecntc/  ficb  tot  befebermmg  ban  becc 
t'raeingcfisorenegcftcitïKbbenbe.  iDant  üioicn  ïDn  ' ÏDu  baerïngeèn  oneijtbigc  groutodijne  at  .onbiljQor  I  aïïeenig  babbmgetuenat/  otong  berbojgen/  afê  beu 

«jftefahen  boo?  bc  binga^gefïcn  bebben  :  ̂SengcfTat  | gefeibcn  Slmptman/  en  cenige  ban  be^Dagifïraet/ 
fafê/  geïiju  3&p  tnoeieïijMjeit  machten  ban  baer  te  boojbepaijMcnen  gebaaïijhbeben  /  baa  3B»<9n£ 
bhjbat/  fonba  opniattoöboo2  bt  <JBoubernantebaa 
toe  beftemt  te  #1  ;  bat  f»  baec  toe  bare  <®efantcn  aen 
baec  fonben  /  bk  boot  baec  $f  ooqbeit  getocfen  5tjnbc 
aen  ben  ïflacb^bca  ban  Wonbiffe  /  boo2  ïjem  bafc- 
nat  toiabat/  bat  bc  Mie  ban  baa*toogbeittoa£/ 
bat  ffip  aïbaa  foubai  bnjbett :  geïijn  fn  <On£  baa  ban 
i}d  rapport  gebaen  bebben ;  en  Juutg  i$  in  ba  baeb 

ooïigeboïgt/'boo*  mieben  naberbant  ban  bare  ̂ oog^ beitgefebzeben/  gefamentïïju  aen  ben  gefciben  Jfca 
$?in£/  ataat<0iré.  Watt  boo?  (jicb  genoeg  binb  ta 
neec  genxnpot/  befe  baroarbe  en  aï  te  generale  bc* 
fcbuïbiging  en  tegenluerping/  ban  bc  boojgegebene  on- 
tinbiqc  grotttneïijiie  en  onbeboorfpefaïien/  bic  iön 
fbubatbboïbcbinga^gefintbcbbcn.  55iejS  te  mea/ 
at  tüeï  uitbjuhïieïiju  /  baer  bate  gtfeibe  ï^oogbeit/  boo? 
bjicbat  aen  bic  ban  be  JDcten  jBagiftraaban^nt- 
tóerpenboojnoeint/  brtuigt;  ban  onfent  teegen  bare 
bofiiomene  beruacgintr  te  bebben  /  ober  ïjet  bebienen 
enboïboeccn  ban  onfèn  ïafï/  at  ober  oné  batreïiuit 
bic  &iabt.  3Dan  fcnefèe  bjiebcn  bnt  inboub  befe  #. 

„  Marguerite ,  bn  bet  OBïatie  <iBob^  /  lf  atogin  ban  ©ar^ 
wttta/  pairancc/fc.  ïlcgenteat<6önbanante.  ^ea 
3,  ïiebc  /  en  toeïbetninbe.   Bitjn  ̂ ecf  be  (toef  ban 
„èooofïeatcntot  On^  geïiomensijnbe/  en  <&n$  fycfr 
„  brube  reïtentng  gebaen  /  ban  ben  ïafl  /  bien  m  befet 

3>bagcn binnen be^tabt  ban  '^ntbjcrpen  gebab beeft; ..tuaaober  JBnboïbaenatbanoegt  jijn  gebïeben;  en 

.fïjnettgefeiben*ïatïboo?boïcinbigt  boubettbc/  en  113» 
'  bcfïotcttbebbcnbc  baa  pafooncïnïi  te  nomen/  grnjïi 
3,3Bp  booj  u  5tjn  berfoebt  geUtceft/  at  w&  binbatte 
"beïjooreri/  booj  ben  biettft  ban  fijne  lEaiefïcit/  atbe 
"gerufHjett  ban  bic  Mab,  ̂ »  frïmjft  u  paticulicrïbït 
"beonfaïten/  luaerom  bP  niét  toebatotu  i.ö  geneert. 
"^n^oonberfoebtbebbehbe/  bat  toybefe  tegenbjoo^ 

b2»ïO!u1gmf!aïicn/  om  bet  opfa  ban  bic  <ï3attccntc 
te  beletten/  fonberbaaanöaegimfïte  betoijfen;  bet 

f!ont  te  bjeefen  /  bat  men  in  be  uefcibc  ,^tab/  be  to^ceb' ficboojbedbat  ban  moojbernnt  en  roobcr»en  gefïcn 
foube6ben/  baamenmagbangebcnïtat.  %ctgcene/ 

onfe  tcgenpartijber£  /  ntet  beel  bèta  febijn  fouöen  Reb- 
ben <©n£  toeten  te  ïafï  te  ïeggen  /  ban  f»  nu  boen  /  ban 

gunfïgetnoonfujft  betoont  te  bebben  aen  bc  <&emcai* 
te  I  ficb  gefïcït  bebbenbe  tot  befcbamir;g  ber  gater  bit 
men  ben  naem  ban  t'facntgcfbiorenc  tuiït  geben. 
BDant  /  Detöbï  bc  gtfeibe  oproagcfebiebe/  om  bat 'a grooteontflcïtcniéonöec  bet  boïïttoa^/  uit  reben  ba 
gena  bic  men  ter  hebcr  maente  /  aï^  boa?  fy&tc  oogen  / 
totvSofïcrbeïeboojfeit;  en  bat/  bantocgat  batgefci^ 

benpji'né  ban  bramen  at  #n£/  f»babinbattoier^ 
ben  biier  bpfïant  te  brengen,  toaa  boo?  tonma'a baeb/  gebunrenbebetfeïbc/  matigmaeïinabeboobt 
toierben  gebjeigt  /  bao?  pifïoïat  /  at  anbere  inapenat ; 
afó  ooit  bat  men  Doo?  tooozben  /  en  ïatteeïijne  rebaten  / 
ficïjgcrcctmaeïit!:/  om  tëitö  op  bet  ïijf  te  baïïen:  ï^et 
hjcth  tn»  babL2oegen  /  om  #h^  te  gubmi  /  in  t^ct  boo?- 
nacmftcfmnbanonfatïaft/  en  bc  qcfcibc  Mabtcbc- 
toaren/  fonba  berba  bamoeflin^  enbabaf/  in  be 
geboosfaanbcitbanftjne  t|Bajcfïeit.  üiec  boo?  Mijnt 

genoeg  /  bat  3©»  't  gefeibe  boïït  geat  gunfl  bebben  toe* 
gebjagat/  in  't  gene  berbaeït  i$  ;  baa  nocb  b»  ifto* 
menöe/  bat  to»  fc\f$  cben  te  borat  aengebobenbab* 
btn  uit  bic  &Ub  te  trcMten  /  met  be  baenbeïen  bic  baa 
intnarat/  en  be  gefeibe  batbc  te  bebeebten;  mfitih$f 
uit  b:ee^  ban  oproer/  bic  ficb  baa  na  outbeftte  in  bc 
gefeibe  neberïage;  maa  bet  Urierb  niet  goetgebonben 
b»beB5agif!caet.  ^ebbntbe  ban  ineat  fca  groot  en 
fcer  bjagenö  gebaa  ban  ott^  ïebcn  getoeefï  /  in  ben  gc- 
feibat oproer;  atfuïhöbertebcibemaïat;  otbierboo? 

"bige  baer  toiïöat  bpboegen/  tat  einbc  g»  %et  gecne  Ibbjitcnbe/  bat  bet  ©oïu/  firï) Ujtïïcnöe  fleïïcn  totbe 
"boojfebjebati^  mocigt  roeten,  i^ia  op/  fcer  ïiehc  en  fcbentiingbergccnaai^gcfciti^/  &n$  fïrbbig  tcga 

IX 

0  toeïbeminbe/  tuïï  onfe  ̂ eercuboubenin  fijne  ï)eüiqe 
"betoaring.  Uit  25^uflcï/  ben  bertienben  ban  W0/ 
"M.D.LXVII. 

€n  aengacnbc  bet  geene  men  €>n^  fperiaeïba  te  ïafïc 
„ïegt;  banbetacnncmatbanfórbgéboïlt/  tcfciieepQCï 
„  baen  boo:  ben^ea  ban  23^ebaoobe  tbiatt  aatgattaht 

te  5ijn ;  bat  mn  eatigot  tüinb  geboojt  bebbenbe  /  bat 
foobanigen  aenheming  gebaen  fón  toojbot/  terftont 
beaoonben  aat  be  ̂ bcïïieöni  baa  ober  babaeïjt  /  bin^ 
nat  2Hnttnerpen  boozfeit  5ijnbe :  bat  /  in  gebaï  f?.3 
tjoojtgingen  tot  ecnig  boïït  aett  te  nemen  of  te  toav 
batV  ifcbaafoubocnfïraffcn/  tctt  boojbeeïb  bitnat 
bete/  befeïbebaa  ober bm  €rb  afnematbc.  <üm ge- 

ïijn f»  bienbebat/  at  ficb  boo^tig  baa  ban  fuiber- ben/  bjaerfebottben  top  baer  ban  ben  jFBarïtgraef/ 
boomaanfïot  Sümptman  in  be  gefeibe  ̂ >tabt  /  en  tuien 
ba  tocfïont  in  foobanigcen  biageiijneonttttoetingai 
te  boo2fiat;  tym  Mient  maïtenbe/  op  toat  pïaet^ 

tccacn 

ï)are  bQ02uemat£  gebouben  at  gebonbat  beat;  foa 

t^'agant^gecngronb/  bat  men  <Bné  toiï  foenettte 
befcbüïbigen  ban  b«*a  getoocneïbn  beguttftigt  te  fyfc 
ben.  <$njhiictgcöcnÏJenöc/  bat  öcojjjet  ttefeibc  boïn 
eenigeanbaeberMaring  gebaen  i$l  tot  babcbiging  / 
befd)tttting/  cnbyfïant/  baboo?feibeenanbae.  <en 
öe^oubernaute  beWaegbc  ficb  ganccneïnït/  bat  ijet 

boïft  Doo2  be  t'faem  babónbene  toierb  onoaftamt ;  en 
nirt/batbetboïn  bc  t'faembcrbonbenc  onDafïeunbe: 
't  toeïft  bierbaïbat  bc  pbtfi)tit  ban  bzfe  befcbuïbiging 
bertoont;  infouberbeit  (©n^  aettgaa  ibe.  <£n  bjf;  Rebben  X I. 
nietaaraebt/  bet  gcfag  01^  aen  te  matigen  ban  fi)tic« 
IBaicff  dt  I  en  bat  ban  be  ̂ atogin  ban  #arma/  boen- « 
mae^a3oubernantc;omtcent  be  Uicïïte/gclijli  onfï^ar-  cc 
tic  boo2gceft  /  tap  -^n£  aïtijt  oneerbiebig  at  niet  nïciuc « 
aebting  geb2agcn  bebben.  o3n^  beboL:baatöe  /  tot  een  « 
IPÏaccaer  te  boen  afnouöicrcn  /  in  be  ètab  ban  Mtttfc  tC 
ïen  /  uiton^  eigen  attctoriteit/  fonber  ïafl/  at  tegen  « 

tot  fïjtta  bafcUatbeit  /  bent  te  berfcïïen  met  01$  per 
foon/  inbienbet  noobig  mogt  #t.  JIDaeiV  geïijH  bc 
^Barïtgraef  /  eenigat  tijt  baa  na  toeba  geneert  /  rap 
p02tccrbe ;  niet  tegcnflacnöe  b»  b^er  ïyab  gebonbat  / 
bic  ïD»  bent  gatoattt  babbat  /  op  be  aatgetoefate 
üïaet,^;  bat  baer  geen  ©olït  tuicrb  aengenomen ;  foo 
babbat  bic  gctü02batcgdcgentbcit/  om  tebertrehïten 
buiten  oné  toeten  :  roaer  ban  ton  naberbanb  onber* 
tirijt  5i jube/boo2  bonn#  ban  be  B>agiflraet/bcn  3Daab 

öeben  fïraffat  /"  bic  't  ge  fat  aamemat  in  fïjn  ty\v$  baa 

ID»  bcrfïaat  babbat  bat  fuïïi^  gefebiebe ;  acnbiebaibc  bet  boontcmen  ban  be  feïbe.  IDaer  boo?  /  éen  beet  ban 

CC 

c: 

be  dpemeente  bie$  te  meer  buiten  fpoo2  gdoopett  at  {£ 
groota  ittocttotlliVpfjctt  opgatomen  fou  Rebben  I  om  cc 
alïejï  te  boen  tuat  f p  Voiïbett :  <Cn  baa-en-boben  /  bc  „ 
B)agifïraet  batt  bc  fcVoe  aengebitfï  /  tot  ongeboo2ï 
faembeit.  3Bant/boo2betgategefeittó/  bïijlit  l\ettc- 
gatbccï;  en  IBobebbatnict^boogergetüatfcbt/  a?^ 
tebanbljabat/  te  berbeedij^ai  /  at  te  boen  aenioap 
feu/  be  grootbcit  en  't  gefltg  ban  fijne  jtfDajcfïcit:  en 
battoti/  in  aïïe  ba  gene  <&n$i$  mogdijit  getoecf!/ 
at  toaer  in  mat  €>n$  beeft  toiHat  geb2Uittat/  eabie* 

big- 



Tot  de  Hiftoric  van  P.  Bor. 

XII 

i  ƒ68.  öiafttit/  ni  gehootocmhcit  betoont  hebben/  ani  de 
gefcide  <8ouueniantc :  donder  toelating  ban  bjcïfte  / 
aDi.i  fclfë  niet  eenige  dauïibacrïnfte  beremngen  hebben 
tuiïlni  aenncmen  /  öie  Oirè  uiicrbcn  achgrbjöcn 
boo?  Ijet  goede  en  de  lucldaed  /  tocHtc  die  bau  SutUicr 
pen  /  en  ban  jl£e  cfjclen  /  bcïtnidcn  ontfaugen  te  hek 
ucnbauöegotècplichtnicnbintftcn/  die  urn  betóêfen 
hadden  /  gebuurende  ben  tijt  bat  bjp  berbicben  toarrn 
in  bc  gefriöc  Steden.  €n  UDn  Ijebbnt  ooit  baet  niet  nit 
tonlnibcrttcïiRen/  fonder  berïof/  en  toeïatnt  bande 
felbe  :  ooft  niet  doo?  onfe  hoog-d:iugcndc  fauen/  m 
bic  ban  onfen  peeren  Oom  ban  tïennenberg/  uit  de 
,0edcelandcn.  XOciHc/  Gn$  gnnfiig  het  felbe  berïof 
grbenbc/  en  te  meer/  oité  bcrfciïcnbc  met  hare  23:ic^ 
benaen  be  ïieifev/  aen  dht^citsV^iiTchop  ban  to- 

tal/ euantöcut)eitogban<0uïich;  gegeben  den  x? 
»  banaal»/  J557-  gnioeg  bevtoonDc/  bat  fn  niet  ge- 
»bociïg  tüau/  obcri^migêoiifeonbcïccfthnt/  of  oneer 
biedigftcit.  Boerin  tegendeel  bedankte  fp  On£  boo: 
be  goede  dieufien ;  belonende  fclfé/  bic  foodanig  aen  ben 
liouinuboo?  te  d:agm/  bat  fï/ne  B)ajefïeit  met  bcr 
baföfoubctooucn/  daer  ober  bernocgt  te  snu.  llDant/ 
ofujcIHHiboonuaefê  ïjaa*  bcnflaetber  faitenbinüo: 
tfig  hadden  boo:gctfeït/  en  foodanig  até  die  bja£;  fdo 
aftj  die  tijt/  en  beducht  die  H3u  hadden  ten  dienfie  ban 

fijne  j,t)ajefteit/  en  tot  bc  üicïfiaiit  ban  't  ©neer 
tontfulaëbrccifchtc;  en  dat  be  gefeibe  .fDcb:oum/  ge- 
lijft  fn  naderhand  feïfë  bcltende  /  daer  boo:  in  gram; 
fchaphiasopgeftegni :  fooréhctnochtanëHcnnclnft/ 
bat  men  fici)  geenfiné  baec  aen  moet  (jonden;  noch 

»  on3  dan*  doo?  befchuïdigni  /  Dat  3.Bn  Oité  aïtht  onccr^ 
"  biedig  /  en  i  net  lüaue  achting  omtrent  "aact  hebbm  ge 
d:agen :  öet  ouöerfcbeib  groet  .#ibe  /  tufTchni  ijrt 
gene  boel  boo?baït  in  foodanigenfioffe/  cnöco?enugc 
jjcrt£-tocht  of  öiergcïnlt  toebal ;  ni  tuaer  op  dierhaf' 
ben  /  in  rechten  /  geen  infidjt  genomen  moet  braden : 

en'tgencalttjt  gereftieb/  rtiet  boo:bedatht  opfet:  en 
tufTcïjenbJPbojfïigfjeiten  oueetbicdtgheit;  bjaerheit/ 

en  Kleine  achting,  't  IDcllt  ooft  too?d  bebcfhgt/  doo? 
be  rebenen  bp ben  J|eer  ban  23arïaimont  geboert ;  biel 
fjettooojbopbattende/  opmtlijltfcidc;  dat  men  On£ 
ongeïi  jft  deed/  met  On3  in  dier  boegen  te  bejegenen  ; 
doo:  dim  bo  niemand  Kende/  die  fich  beter  geguctni 
nad  ten  dienfïe  ban  <6odt  /  en  ban  fijne  H>aje]ïeit  /  al£ 
HDn.  £>ctbjelit  IDnbjcIdcnani/  dat  I)P  niet  faï  ïoo- 
cöcnen ;  noch  de  andere  /  die  fich  donimacfê  tegen^ 
toooidig  bcbonden  in  de  Uamer  bandmilaed  /  toacr 
datalïtóbooïbieï.  Onder  \JOc\hci  de  hertog  banger 
fc^ot/  enbe452aefbana3gmonb/  be  gefcibebjoojbni 
toefionden  en  ooftbebeftigden.  <Cn  fefterïijft;  debjijl 
men/  om  eenigen  gïaiiG  aen  onfcbefrfjulöigingenen 
beïaftingentegèbni/  orifc  bedjijbm  foo  berftcerdeïijft 
uitlegt  f  foo  aan  men  ïirtjtcïnft  bnnerften  /  in  baat  ge; 

bacr'lünfoudcn genetten fjebben/  indien  Ion/  gelijit 
gefeiti^  opljctBanquetber  t'faem  berbonbenemet 
ïjabden  ge\ueefi  /  boïgni^  't  bebeï  ban  nare  ̂ oogheit  -, 
of inbien  IDn  rrelueigcct  leidden  /  de  ïafcen  en  commir 
fien  aen  te  becrdni :  wit  oirfara  ban  toeïlie  /  en  om  daer 
in  oprecï»tdijft  en  na  den  eifel)  ban  fatten  gegaen  te 
hebben  /  IDn  tegeuluooibig  berboïgt  ni  bcfrijulbigt 

II.  3,bjo:ben.  ̂ nfonöerÏKit  /  ban  Oïtó  bebortert  te  ïjeb; 
j,  ben  /  tot  te  boen  afaondigen  /  in  be  ̂>tabt  ban  11)eri)e* 

n  Icn  /  op  Ons  eigen  beficïïing  /  fonba*  ïaft  en  tegeii  bm 
„fin  ban  bc  geil:  ibe^oubrrnautc/  een  Dïaceaet;  toaer 

„boo:  cnibceïbanbecöenicnitctc  meer  buiten 't  fpoo? 
3>fou  geïoopen  ̂ tjn  '  om  aïïeö  te  bont  toat  fn  tolden. 
^Cnigcfien  IDn  /  boo:  hare  ï>oogheit  berfoelit  pijnde  / 
omOnötebcgeben/  ten  bienfïc  ban  fijne  jttajcfïcit/ 

in  be  gefciDc  ̂ tad ;  Ijan-  feer  acnd:ingeud  gebebm  hebr 
ben/  ban  eni  naeuftcungc  infirüctie  te  mo^enbooz- 
ficn^nn;  om/  boïgcnëdefcïbe/  Ondtcfrliiitlicn/at 
te  befha'en  :  marc  /  dooj  de  bccbaefilieit  baer  mni 
doenmaelé  in  bj,is  /  en  den  Ijaett  die  men  had  om  Ono 
daer  ïjcen  te  fendeu  /  om  de  onncilen  tegen  te  gaen 
die  daer  bjjren  ougercfen ;  foo  Honden  ÏDn  niets  daer 

ban  beria-ijgen  /  beïjalben  een  23nef  /  dooj  tuclücn 
degefeideöonbetnantebecforfit '  en  ban  uiegen  fijne 
fDajcfieit  oJöonuccrde  I  vn  die  ban  öc  gefeide  5>taö ; 

nicté  na  te  laten  ban 't  gene  fon  mogm  dienen  tot 
ïiaer  beïpud/  niopdatdelta-fteninbacrgeljcel  11103 
tenblijben/.  en  de  «CoD^dicnft  in  de  felbc  bofïjevbcn. ; 
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JDaertoc  IDu/  dooiljet  adbijsSbandmOmcierende  I08. 
.!  nagifrcaec  op  bet  af  Kondigen  ban  tjet  arfndc  Plae  - 
caet  tegenluooibtg ;  lucUtcn  OrTiein-  fc\f§  fcide/  hl 
dien  doo:  middel  ban'tfeiue  daer  met  baerdig  teoen gegaen  bjierd/  dat  alle  dcltfooficrö/  en  omliggniöe 
plaetfeu  foo  goetalsbermelt  Uiarai  /  ni  dat  men  m 
tbjcedagm  /  tucl  boo?  Ijonbcrt  en  bijftigdmfentgni 
bensfclvidcfoniiioetculijden;  tuaer  tegen  IDn  gem 
bequamn:  niidbel  Ijcbbcn  üxtcn  te  bmbni :  gefielt*  bat bebcrtoelters  der  gefeide  Uerftcn  guitd  en  Uiederber 

tpjcit  biaren  /  m  befig  mettjetflo'jinenrontoindege feibe5)tad;  en  dat  men  foo  ra$7  met 'er  daed/ljaer met  beter  ïtonfieutten  noclj  amreltüeu/  alrf  met  Ijet 
geleibc  piaccaet  af  te  uontogcu  /  nebenö  gnijtfeïje^ 
bmg  ban  't  gene  tot  dien  tijt  toe  bedzeben  \m&'  5Dier^ halben  bieldcn  Ijaefng  fiil/  allcboAa-eberluèiungni/ berme^nngm/  en  ontroeringen;  en  be  gefeibe  $>tad 
bjicrbbjeberin  Ijaer  borigc  (tact  en  ruft  gebwgt;  bc 
iicrlten/  en  Beelden  blebni  federt  in  Ijaer  grijcel ;  en 
de  <6oöt?dini|ï  /  die  cenigc  dagen  bad  opgehouden  / 
bjierd  herficlt/  en  bebojöert.   IDellte  af itonbiging  /  Xllir. 
gebani  uit  Kracht  ban  foo  b:eeben  en  generalen  bol 
macht;  ni  doo?  UieïuelDji  Ijet  oogmerlt begnamnt / 
daerdegefeidea3oubernante  na  bjenfcljtc;  niet  gefcit cc 
bJo:den  itan  /  op  Oité  eigen  auctortteit  gedani  te  51J11  / " 
biütcn  ïafi  en  tegen  het  boo2iiemni  ban  hare  l^oogheit; « 

geïijft  onfe  tegenpartijders  iafierïijft  Djijbni ;  'aen  mei fte  XOu  i  noch  met  de  gefnde  af  ftoridiging  te  doen  / 
noch  met  die  na  te  toten/  niet  foudcu Ifcbbcn nieten 
te  boïboeu:  het  ruaerfeljijnelijft  5ijnde/  bat  fn  anber- 
fin^  Onë  foudni  bcrbjetni  hebben  /  dat  ïOn  onfen  u«> 
terfrenpiicl)tnietl)abb£nbefïeed   om  de  gefnde  ̂ tad 
en  Uerïtcn  te  bcbjaren.  &c\f$!  baec  fn  foo  onbefrhaemt "  X  V. 
3jjn  /  dat  (n  baec  durbni  bnboegni  /  dat  booj  de  gefei  " 
de  afkondiging/  ent  deel  ban  de  gemeente    diepte" 
meerbuitnt'tfpoon^gcïoopni/  en  grooter  moetüiit " 
ligheithab  opgenomni/  om  alïcsi  tcdoniuiatfnnifc" 
den.  ï?etïteuneïglt  sijndc/  dat  na  de  gefeibe  aflton^ 
biging/  be  <Dcmcentcfichfiil  hielb/  fonber  eniigfin§ 
buiten  't  fpoo?  te  loopen ;  brhalben  alleen  dat  fii  ree 
ï>?ediftatien gingen/  'ttueïlt  booj  Oitó  aenltomèn  al 
toas  gefchicd :  macr  op  dnt  25?ab'anbfchni  bobem  /  en bienboïgenb  /  buiten  onfe  jurisdictie  en  lafï:  toaer  die 
nochbnuitgcbaiïtte  toelating  ban  bc  gefeibe  cöoubcr: 
naiitc/  feïföcdntinueerbenna/  en  geduurnide  dat  be 
ïOeer  ban  £>cpmerie£/  den  ïafi  daer  ober  had.  «*3n  indint 
eenige  partiniïierc lichte  buiten  gcganihcbbm  inde 
mmfie  facit  bc*sbjcrcïb£;  fp  31)11  baer  boo?  firengdija 

!  befiraft  gebjoibnt  /  fonder  ontroering  nocl)  opfiant  ban 
d'andcre :  gedjlt  het  opmbaet  aen  cm  nber  beltnit  is\ 
JDel  isbjaer/  bat  foo  alöentige  der  gefeibe  23eelbfro! 

mn'$l  '^  ander  daegs'  na  de  gefcide  afliondiging  tn  dr ftop  gebat/  ni  ïangni  tijt  gebangni  geljonden  löierbni ; 
om  bat  be  gefeibe  <6oubmiante  bertrargde  te  antluooi 

dm/ ober  Ijaer  bedujf  of  ontfiaging;  't  tuelit  alle  dein* bjoonders  ban  diegefeide  ̂ tad  niishaegde;mnt  rtuige 
groote  berfamelingen  fag  /  noeïjtaité  fonder  tuapriwï  / 
tot  boojbeeï  ban  de  gefcide  gebaugnini.vDie  niet  te  mm 
tot  geencdadelijlthèdni  boo?tgingni;  maer  ficl)  bcr- 
nocgden  /  met  de  bertoogen  die  Un»  haer  deden :  foo  bat 
men  /  doo:  het  gefcit  af lionbigen  /  en  het  effect  brt 

fclber  toe  te  fracii;  feggcuhan/  bat  be  ruft*  en  fhlte ban  bc  gefeibe  Stad  berfeltert  loarni  en  blebni ;  m  bat 

bic  boïftomcn  hingen  aen  de  felbe  lueföaed :  't  \uellt  \ueï 
be:re  iê  /  ban  de  micdaed  en  feljuib  ban  genurtfie  )\\v ie 
jefteit  /  of  ban  eenige  andere/  die  uchamrinur  en" 
erempïaire  Itafinding  en  firaf fou  berdieiien ;  drlutjl  öe  « 
Ondm  dicrgeli)ftcbcb:ijbniplcgnitcbcrgciacn/  met eeubjigbuurenbc  en  bobengemeene  enen.  JDant  of 

loei  tegenbJoo:dig  de  deugd  in  defeffbe  achting  niet  .•-< : 
foo  hebbni  IDn  noch  te  hoopni/  dat  men  met  geljeel 

foobcritccrtnibcrbomcn  fal^ijn  '  ban  te  uiiflrn  000 
pni/  en  firaffeneenbeftciidcdeHgrri!  toeïeard,  beo? 

ondeugtenmicdaed.  IDaercin    m anmemerftt,  bat  X\'i 

het  in  der  daed'bfnlit    dat  U-»  Deo?  het  felbe  De  ge'noe ■ètad  '  enaiieöemlnooi^a?  bn  feftie  ürijouDeii    eu 

in  öegchooïfaxmhnt  bau  fijne  JFttajrfrft  betovert  hr  b 

tni;  "IDnfèggen.  dat  3l)n  bafft1)eli)ft/  en  fonder  cc- 
lurre  fehijnbaerheit/  bcfd)nDigt  "vu   ban  Öe  TDam 
faraet  der  feibe  tot  ongeljOOïfaemlK it  te  !jel»bni  aenge 

hitlt;  gelul;  ooi;  bic  bau  öcètaö  Umc;  ni  met  na  ** men 
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48  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
33  men/  tot  geen  befctting  ban  toegen  fijne  IDajcftcitin 
»3  te  nemen;  en  batflDptot  bieucinbe  ïjaa  23ncbcncn 
33  «Öoeïneben  qrp?c^  ïjebbcu  tocgcfonben.  JBant ÏD?;  \yefc 
bntaïtgtconTfpauDnttic  gctjouöen/  met  bie  oen  ïafï 
fjab  ober  be  gef abc  -ètabt  ban  3tec  5  aïïe  moeiten  acn* 
tocnbcnbe/opfljnbcrfocft/out  ïjcin  bie  teïjeïpat  ftoifc 
ben  in  bc  gdjooj/aemheit  ban  fijne  H^ajefïeit.  töt  ïjet 

gentc|)ttot^ntU.iei*pengeïioinen5nnbe/  bat  men  bc> 
fettingfoub  in  bc  gefeibe  &tab  ban  m.iae/  en  bienboï* 
genb  /  op  tbjee  of bne imren toccg£  na bn 'Jlnttoapcn ; 

Öab  /  op  fijn  onfrïntïb  /  en  op  be  gGcbcrticrenïjcit  en  ge- recï)tigbcitban  fijne  jltèajcfïcit.  <üm  fcncrïnït/inbien 
ban  te  boren  eenig  Dicrgcïijhcu  bcfluit  fjab  genomen  ge* 

tocefï/  aï£onfctcgcupacttjber£  boostocubeu;  'ttoeïft 
hia<9t$toacnnict  i$  gefeïjieb;  fooip'anictjïuïaa* ber/  noeïj  toaafcïnjncïyua/  of  be  gefeibe  peeren  fouten 
fleïjgebient  Rebben/  tatminfïeutot  bcrfcuatï)citban 
ïjare  perfoonen  /  ban  be  geïegentïjcbcn  en  mibbcïctt/  Die 
ficïj  nabafjant  biltwüp  Rebben  aengebobeu.  i|cbbcnbe 
baubaa  ban  niet£  gebacn ;  tnaa  fn  tegcnbecl  /  Polka* 

en  bat  nïen  bacr  bob:  Mare  teeltenen  fag/  ban  algemeen  I  mentlnn  öace<ïpoubaucmenteit  gelaten;  en  infouberöeit 
misnoegen  /  b jeeferibe  tja  ontoaatb  boïn  /  en  booz  \}&>  \  be  pïaetf en  acn  ïjacc  toeuomenbe  /  in  be  bcfrijeibentbcit 
letoecfacïjtigïjcit/  bat  bet  toa£  om  ïjaa  onbaïjoêb?*  i  ban  fijne  gcfcibc^ajefleit/  en  ban  ben  gaten /Die  ban 

te  b^caflen  en  t'oberbalïen :  ton  ttoijffeïenbe  /  bat  bit  fijnent  tocgen  i£  gefonben  getoeefï ;  foo  Unht  (jet  tfeat 
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toantrontoen/  eenige  ontfïeïten$/  beroatc/Scn  ba 
toejring  fou  mogai  baoo^faucn ;  om  het  feïbe  tegen  te 

fln£/  en$nictgctoofnjK/  bat  biergritjhen  befluitfou 
i  genomen  5ijn.  fenninfïen/  niet  toetenbe/  om  baer 

Diebegcfeibc  ̂ tab  incabaïjabbcn  mogen  bcbaben; 
foofonben  ïDp  een  <£bcïman/  met  %3ncbcn  ban  ge* 
loof/  aen  bic  ban  llicrc;  ïjaa  batoonenbe/  totbienft 

ban  fijne  Jtëajefteit/  benfiart  at  'tgcbaer/  toaer  in 
be  J»tab  ban  'jünttoapen  toa£;  enbaerberfoeïtcnbe/ om  bat  JBptoifïat/  batbe  gcfeibe  befctting  baer  in 
fon  nomen  op  öaa  berfoeh/  bacropinflcöttctoiïïcn 
nemat/  en  fulfcg  baïnnbaen/  boo?  foo  beeï  tyt  fon  non* 
iten  toefen,  't  J^eïittoeï  geeft  aen  te  maïten/ bat  Wn 
fv$k$  nirt  foubat  gebacn  ïjebbcn  /  toiïïenbe  be  gefeibe 
23efetting  Metten/  tegen  baer  boomanat  ;  ïatenbc 
Dierïjaïbcn  aïïcg  acn  ïjare  bcfcf)cibcntf)cit.  <£n  3©p  toa 

i^utoeïïjfbbattoiïïcnbertoonat;  tatetnDe/  Dat  onfe 
onfcïjuïb/cn  bet  nuacb  bcD*ijf  ban  onfe  tegenyartijDa?/ 

aen  nbet  een  benent  toefen" foubat.  ̂ opotbc  /  bat  fijne 
.fllajefïeit  /  onbe?cirf)t  ban  't  gene  ïjia  bp-gchzagt  té  / 
en  ban  be  genegattöeit  bie  H^païtijtgeïjab  Rebben/  en 
nocï)ï)ebben/  om  onfe  lichamen  engocbacntebefïc* 
ben  tot  fijnen  öiettfï:  be  fenjctocber  obabenncnbc  flj* 
ne  natttucïijïtc  goebertierentï)cit  /  toaa  ban  eenige  booj 
baïfcï)erappo?ten/cn  berheabc  aenbjengató/fïraf  ber- 
bienenbc  tot  booibeeïb  ban  anbere  /  omtrent  <Bn$  öehi 
ïjebben  boen  aftonum;  infïrfjt  faï  nemen  op  ïjtt  ongeïijft 
bat  (0n^  aengebaen  $ ;  at  oo!t  /  onfe  bienfïen  obatoe- 

ren  geïjouben  bit  te  boen  /  om  't  geboïg  ban  onfen  ïafl  I  gen;  en  bp  geboïgy  <&né  ïjccflcïlcn  in  be  pïaeté  en  rang  / 
te  bafenaen :  toaer  ober  top  /  fonba  on^  te  baoemen /  bien  onfe  ©oojfaten  Rebben  geïjouben.  ©an  toeïfte  113p 
beeïeaooïtinbitgebaï/  ïof/  afëfoo  tojeebenbefcftuï 
biging  berbienen;  om  baer  boo^j/  at  anberfin^  boo? 
onfe  fo:g  en  toaltherïjcit  /  foo  beeï  gebacn  te  öebben;  bat 
itiategenfïaenbe  be  gefeibe  23cfrtting  foo  bicïjt  toa^ 
genabat  /  fflp  noc^tan^  ben  inïjonb  ban  bie  onfen  ïafï 
Öeöben  naergèhomat;  en  be  gefeibe  &teb  bctoaect/ 
banaiïeboibêre/  en  feer  ïjarb  bjcigenbegebaaïijhb^ 
iiencnonïjeiïen.  0nfe  beb^tjben  banfoobanig?i)nbe/ 
foamocflenïDp/  met  reben/  niet^  foo  feer  toenfefjen/ 
aï^behoomfïe  ban  fijne  ̂ ajcfïcit  in  fijne  ̂ ebaïan^ 
ben  /  om  bit  benent  te  manen/  at  baa  booz  aïïe  ejnaben 
htb?ufc  te  benemat  /bit  fijne  JLtèajcfïcit  bah  ̂ n^  mogt 
hebben/  boo?be  baïfcïie  aenb^engen^  ban  onfe  guaet* 

XVII.    toiflïge.  <©acr  i$  ban  gant£  geentoaecfeïjijnbjaijeit/ 
"  bat  fflp  geï)anbeït  fonben  öfbbnt/  binnen  be  J>tab  ban 
33^enbcrmonbe/  met  benboojfj  ̂ |inéban#ranjen/ 
33  at  anbere  fijne  SSebefïanba^ ;  geïijh  ban  onfe  tegen* 
33  partijbcr£  gef  cit  iö ;  ban  be  toapenen  op  te  nemen  /  om 
33  fijne  BSajefïeit  buiten  te  fluiten  /  of  toeï  ben  genat  bit 
„  boo?  ïjem  in  be  Qtftibt  cfëebetfanben  gefonben  fou  3ijn ; 

„  at  batiBp  ban  ober  ïangen  tijt  fuïné  t'famen  aï  ̂ abben 
„bcfloteit;  ïjctuitbocrenbaer  ban  niet  grboïgt  3ijnbe/ 
„banbp  geb^eh  ban  geïegentöeit.  B3ant  in  toaaljeit/ 
inbierihetbefïuit  oit  foobvwiggetoecflïjab/ foo  foubat 
ït)p  met  gemifïb^öben  bc  gefcgentï)ebentegebjuihcn/ 
bie  bütiniig  fïdj  aenboben :  macr  <&n$  op  onfe  ohfcöuïb 
baaoutoatbe;  at  op  begocbatiaenöeit  en  gerechtig* 
ïjeit/  bie  ïDpt'aïïer  tijt  bu  erbarcntbcitgeflcnenöoo* 
renpjnfen  hébben  /  in  fijne  jitèajefïcit/  en  in  fijne  fea 
<Dooiïucf)tïgc  ©oojfatcn  /  foo  ̂ cbbni  itèp  ten  öoogfien 

aïtijt  be  bortfrappen  fjebbat  gebofgt/  ennoeïj  fuïïen 
boïgen  foo  ïang  m$  ffip  ïcbat;  en  nacft  <6obt/fuïïni  ffln 
ben  bienfï  batt  fijne  jBajefïat  /  en  ben  toclfïant  ban  ïjet 
©abaïanb/  fïcïïen  boo?  aïïe^toat  ©1$  toaerbatïief 
mag  3ijn  in  btft  nxrtlb.  JBaer  toe  B^abnt  &oube* 
rainen/  atgrooten<6obt/  bit  beïjatenaigebaeöten 
boojgronb/  tot  getuige  en  Öicï)ta  nemen. 

Cn  einbeïoTt/  op  bat  onfe  tcgenpactrjba£  fottber  Öc^ 
pïi)Ue  mogen  berffaen  /  bat  ffip  met  gef pjohen  ïjebben/ 
noeöfp?eheit fuïïen/  offpjeftcn  bat  uit  (Sn^ïjat;  en 
bat  fflp  §att  ïtonnen  /  met  goebe  fïufthat  /  en  nut  ba^ 
fchertïjeit/  en  bafïc  gronben/  boïïiomeu  ben  monb  flop- 

pen: foobieben  Jl^pacn;  totbie^temeerber  ïicïjt  en 
bcnracïjtigiitg  /  ban  <Dn$  booifcit  goet  reeïjt  /  booj  foo 
beeï  ïjet  noobig  mag  jijn  /  te  betorjfen  /  en  te  betoaaj)e> 
ben/  aïïebepointen/  aiartnMen/  öiabobenboo^ge^ 
fïeït;  nïa  foo  fecc  aïïeenig/  booHjet  boojtbjengett  ban 

b'^rïgincïe  giebelt  /  toeïftc  Itóebjouto  ban  JDarma 
#n?fcö?ecf/  ai£<i5oubanante/  banbebooujfeibeBe^ 
baïanben;  maa  ooït  anberfln^/  booj  aïïe  maiiiaen 
banecnnoobfaïieïijïibctoijé:  en  infonberïjeit  boo?  ï)a 

effect  en  't  erpïoit  /  ban  't  gene/  fn  boo?  bt  gcfctDc  25:iC' 
ben  ban  ïjanb  tot  ïjanb  mp  bcbaï  /  tot  boojtfettiug/  uit- 
boaing/  at  befïiccing  bafaïieucnbooïbaïïen/  boen* 
maefé  boïgen^  bt  noob  bt$  tijtë  /  €>n£  bjingenba  Cu 
biageïrjïienontïaftingbiebeu  3Bpnocï)  meabec  aen/ 
tegen  aïïe  anbae  bcfc!)uïbiginaen  -y  mtt  toeïfte  be  feïfbc 
boo?feibe|320cureur  ban  ben  ̂ 5ïoebraeb/  toenatji  ïjtt 
gene  fjp  nocfj  afgeeft  /  of icmanb  anberp/  <®n$  fou  toi^ 
ïen  of  flrfj  onbectoinben  /  in  aniger  boegen  fulït^  fon 

om  bt  noomft  ban  bt  fcïbc  getocufebt  /  geïijh  IBp  baer  mogen  toefen/  te  ïafte  ïeggat :  toeïïi  betoij^/  om  bit  <&e- 
noeïj  gebuurig  om  toenfebnt.  <5n  niet  tegcnfïantbe  bat !  fcönft  te  befïuitnt/JBp  berat  5tjn/cn  toefen  fuÏÏcn/toaa 
in  bt  gefeibe  &tab  ban  <É5enbamonbe/  feher  affrïjnft  I  ober  Wn  pjotefïacn  /  foo  bihtoi$  en  menigmaeï  te 
ban  cm  23ncf  toierb  qckfm,'  gefonben  booj  3Don#can 
cifcob'Kïabe/  ̂ mbaftabeur  ban  toegen  fijne  tïBaje^ 
ffeit  in  ©janïtcijït/  aen  be  ïf  atogin  /  <6ottbaitante  ban 
be  Bcbaïanbcn/  inboubenbe/  bat  De  d^ïe  aïbaaaen* 
gaoert/  toeïbe  men  piclb  te  jjjn  bt  gefeibe  ï?ca$nn£ 
ban  <0ranjcn/bep^ïn^ban  <6abae/  <02aefban<£g* 
ntonb/  mbe<6jacfban$>oo?u  ?tbmiraeï/mctta  tijt 
geïjanbrït  at  gefKaft  foubcn  toojben  na  hare  ba* 
öicnfteu ;  cnïnbabacb/  bat  men  bt  feïfbe  fytïb  booj. 
i^oofben  en  ̂)ticï)ta^  ban  aïïe  be  troebïen  en  opcoaig* 
hebat;  fooié^ct/  bat  nict^/  frif^  niaboo^be  gcfeibe 
^eaenbontinacï^pjcfatt/toierbbeflooten  en  baflge* 
fmt}  op  bt  bericbtïng  ban  een  foo  baerbïtjïteïijft  gebaa ; 
öan  aïïeen/bcn  iuïjoubban  ben  gefcibcn25jief  roubclijït 

acn  be  <6oubanante  te  batoonai ;  't  tocïït  grooteïijït^ 
uatiigt/  ïjet  batroutoat  bat  pba  batt  be  gefeibe  peeren 

boen/  aï^  ïjet  ben  ïkoning  faï  beïieben  €m£  beöoo^ïijïi  te 
ïjooren/  in  onfe  jnfiificatien ;  at  <Bn$  te  gebat  foobani* 
ge  Competente  en  niaberbacïjte  fticïjtag/  aï^  onfe 
nuaïïtcit/  na  be  J^ibiïcgiat  at  óTontraaen/öoogfïatig 
ïnh  beftooren/  bebefïigt  en  gaatificcat/boo?  fijne  JDa* 
jefreit  /  boïgenjj  en  in  be  fó^me  o3$  qtftit  i$j  toeïtomt  en 
bacifeïjt  /Cot  betuiging  ban  toeïhc  onfe  acnbiebing  en 
Ifootcffatie;  en  ban  aïïe^toat  tytt  faobeu  gecoat  té/ 
fytbbtn  3Bp/tot  ïixaiïcu/  beft  onfe  tegmtooofbigc  babe* 
biging  onbertcekent/  en  aenbefeïbc  €>n^Eegeïboat 
bniMiat;  bettiTban^pnï.  M.D.LX  vin. 

Gerekent   Anthony   de   Lal a  ing. 

Met  bet  opdrukken  'm  rooden  wajfche  njan  't  Zegel  des  voornoem- den Heer  Graefs: 

En  daer  onder  defe  woorden  :  Sans  reproche  Lnlaing, 

dat  'is ,  Lalaing  fbnder  rerwijt.  In 



49 

Toe  de  Hiftorie  vaa  P.  Bor." 
Ij6$.    In  't  IV  BoeRpag.  1+2.  (tft.)  na  de  woorden  vreetbeit   nacm  fl!  MgnfU  tiatl  CCTt  bOlinitVe  /  hof  tori  1  r  c*fc 

7   A/-i     <*    v«Y«fbyce voegen.  hem feiben is bc?rafï /  tuil ontocerbeu  cn onrcrtjtörtt*    '   ö" J»  <///  /p/iv  J<j*t   vjiert  gedrukt  jekere  Verantu:oordi?;g    big. 
voor  den  Graeve  van  Hoorne  ingeftelt ,  die  tuderdig  is  \  IDOllt llll 011ÖCT  i)Ct getal bCt  gcriltC bic 0111  tor IbOCU/  Dcn  A J" 
bicr  ingevoe*t  te  worden  :  te  meer  om  dat 'fe door  langk-  j  «1  ftCÖe  bail  bailHbarC  brUcilteï'UTc  /  l)CbÜCU  {JClCÖfll  '"f;"01  pc~ 
/*>/>  vtorttjtte  verduijlcrt'is ,  en  filden gepen  wordt.  Ongclhït  fll  gCbailhCUifTe  /  fa  ÖC  ÖÖCt  /  Uif  I  marf)  gcfïdt  der  dé  rc- DeBewijlinge  van  de  önfchuldt  van  mijnHeerePhi-   to0?bcil  bc  rjoogc  Clï  Cöelc  $)f ere  /  iJCiVC  Pfylips^tenedic  om 
Ups  Baenre  Heere  van  Montmorericy ,  Grave  van   £011  ban  jTDontmorcilCC  /  iöjabC  ban  i>C0HlC    b?n  l fff?60 
Hoorne,  Vry  heer  van  Weert,  &o  AdmiraelenKa-  f  Ö«r  bail  IDccrtï)  /  $C.  tflbba  fow  ber  <Oo?bCU  brögeicdeï «Öulöcn  öhcjs  /  cn  &bmirari  ban  ben  ncbcrlaUbrn/ 

foo  cn  heeft  men  niet  hunnrtt  gciatcn  ban  lürctlnti  te 
betonftn  /  en  bn  bcfeu  openbacren  crrfcl)2iftc  alle  bc 
toerrit  hotibt  te  maften  /  fijne  onfchüit  /  mitfgabcrö 
't  gctorlbig  dngrin'a  tegen  renen  pertcone  boo:tgcfïclt7 
op  bat  t'fjtüp  bni  uacm/ccrc,  cn  goebe  memorie  ban  fnb   p.  4. 
hm  eetcel  bie  foo  brie  bienften  eiltetïijiien  gebacn  <*'öorii- 
heefe/  enbefunbet  ben  p?incc  en  P?obincienbanbeiihCdlfcs jlebcrlanben  /  niet  nibhjbcgciaftcct  cnbrrbmiit    al 
heeft  een  titan 't  fribc  gcfoctjt  te  boene  boo?  onrecht? beerbige  bonnifTen  en  crecutien. 
€>m  hu  al'tfribe  Kiaerbcr  te  betoijfen/  enfaïntet  1. 

ongcraben  toefen  bat  men  boo:  al  in  't  ao?t  bertileere  %. 
ben  loop  beé  ïebciré  ban  ben  boo?f^.  ebeïen  teccre  en  Het  ver- 

voeten  hopen  totten  quaden,  enfyzim  fnel  om  onfchul-  '  tfmcgrOOtftC  bctolllbCU  ,/  eil  infgrfljlt  bClijal:  ilOïtriljt  voIS  dcfc' 
1  ben  fïaet  ban  ben  fabcn  beu  Bcbcrlaubcn  /  en  befonörr vt 
ban  ben  jarc  i<;66.  gemerkt  /  alle  't  gene  baer  men 
hemgefocht  heeft  mebe  ttbcfchuïbigcn/  inbenfeïben 
jate  tó  gebuect  /  en  bart  nae  meö  111  ben  bolrrrnbm 
laretbegehometi  i$l  om  beter  te  betoijfen  het  o\\bc< 
i)oi?Ï!jftb,mgenen!jonbenbanbni  feiben/  m  boo?t  bc 
onreerjtbeerbifjjfieit  /  foo  toef  ban  brn  rrebtbaojaerin 

■^  T  !jcmant/  ceniaberftautbebbcnoe/cnfaiont-  gen  tegen  beni igef)ouben  /  al£  ban  ben  bonnittcn  te^ I  vJ  Hnmen/  batalïcpjincen/  peeren  ntpafoo-  genïjemgegebeu  enter  erecuticn  gelrflt/  en  cintcinït 
ooh  ftoe  bic  ban  onlueerbcn  moeten  geaebt  tooiben/ 

bemnfatbe  met  entnt  in 't  lange  fijn  onfepdt  op  eüt 

pitein  Gencrael  van  der  Zee  van  den  Nederlande, 
Ridderc  van  der  Oorden  van  den  Gulden  Vliefe,  &c. 

Tegensdebedriegelijke  vanginge,  onbehoorlijke  aen- 
houdinge,onrechtvaerdige  rechtvoorderinge  ,  val- 
fchebetichtinge,  ongoddenjkevonnifTen,  en  tyran- 
nifohe  execucien,  te  grooten  ongelijke,  dadelijken  aen 
fijnen  perföon  gedaen. 

Gedrukt  in  de  maendt  van  September.  1568. 

Efaia  59.  Dijne  handen  zijn  met  bloede  bejmet ,  en  u  vinge- 
ren met  ondeugden ,  dijne  lippen fpr eken  leugenen ,  en  uvje 

tong?  feit  dat  onrecht  is,  daer  en  is  niewaxt  die  van  de 
gerechtigheit  predikt  noch  die  met  de  ivaerheit  rechtet , 
een  iegelijk  bet  r  out  op  y  del  dingen  en  denkt  bedrog ,  haer 

dig  bloet  te  florten ,  beur  opfteliseen  boos  gedacht ,  en 
beuren  weg  is  enkel  verdervingey  fy  en  kennen  den  vjeg  des 
vrede»  niet ,  en  daer  en  is  geen  recht  in  beuren  gangen. 

pag.   I, 

De  vcr- 
bintenifle 
ai  (Te  die 
elk  heeft 
tot  be- 
fchuddin- 
ge  fijnder 
«eren. 

De  Verantwordinge  des  Graven  van  Hoorne ,  te- 

gen fijne  verdrukkers. 
bemant  /  cenij  berfrant  öebbenbe  /  en  faï  ont- 
bennen  /  bat alïc pjincen  /  peeren  en perfoo- 

-L  ̂   nenbanfïatc  gerjouöeu  5jjn/  fonberïingc  fop 
geteöiagcnboozïjuernigoebm  name/  en  battet  fjeïi 

wording^. 

3- 

4- 

s. 

6. 

ï 

9- 

10. 
fecr  ter  Ijerten  «neet  gaenaïéfurjen  binben  gerachtoft ,  punfct  ban  beïaftingc  /  baer  men  \}t\n  mebe  beticl)t 

berboïgt/  atngacnbe  fjeneere/  temeer  aïo'tgefcïjiet  fjeefï. 

1 e  doot 
geleden 
om  wel- 

doen ,  ver- 
meerdert 

des  aflijvï- 
|$n  «cre. 

<foi 
1- Onge- 

lijk dat 
door  een 
quaet  von- 
nuTe  lijdt 
de  geiie 
die  fondcr 
oorfake 

Redoernpt 

t'oncccbtc  enömgocbcgetrouroe  bienften  quaiijltbje 
fenbeba^acn/  beftmbcc  foo  betre  bc  uïamacicraeïtt 

groate  fafien  en  ïeeïnüc  fhtiiheu/  enbobenaï/  ató't gebuert  uu  tuegen  ban  feite  en  tegen  cecf)t  /  ai  ban  noclj 
foeïit  b'oiigdnfi  en  gelocït  te  bebciibcn  mettm  name 
berrecfjtbétrbig{)eit/  in  bet  burgen  batniemampnne 
noiharbritrjemen  beboojt  te  (aten  berbjicten  /  maer 

cerfjemfeïben  in  biufent  barat  tefreïfen"/  en  ook  fijn 
lijf  teabontucren  om  fijn  eere  en  goeben  nacmtebe- 
febubben  en  ïjantrjoirtnt  /  mant  fjet  fljnnt  perfoone 
afleene  niet  en  raeüt  oft  en  onteert  /  maer  foube  teefni 
cen  ceubjiec  feïiaubc  booz  flmen  nuife  /  na&omcungcn 
bjienbnimmagni/  inbienbu  boet  in  atïjterrjarit  oft 
fcïjuïbig  bonben  tuerbe.  <enI)oemcï  bat  fulüen  perföon 
m'tberbolgcn  flerft/  foo  bfjrc  Iju  nochtans  fimgoet 
tecljtljeeft  bcruefen  of  bat  fijn  onfcrjuït  3U  beeï  opeiv 
baer  of  genoegfame ntïrj*i  ban  beroefen  too2bcu  /  foo 

ban  nocb  \)vl  noeb  bc  fïjnc  beé  nimmermeer  gebla- 
meert  tooien  /  jaïjetbenucerbert  rjen  cere  enmaefit 
grooterlinmennaemnabe  boot/  foo  bcnrccKicnncn 
m$J  oft  uïcccïnft  bcöjoóHt  ban  tuojben/  bat  men 
fiem  fo:tfe  en  getoeït  gebacn  ïjceft/  ert  b.itinen  ïjcm 

Jeeft  bc  boot  aengcbacn  foubec  ccbene  en  tongeïnuc/ 
jae  om  fijn  goebc  binifïni. 

<en  booimaer  als  fiilfcc  getoeït  /  ongeïnb  en  tirannne 
gefefjict  /  fonberüngc  tegen  ï>cercn  en  perfoonni  /  Win 
nuautcit/  cnamgambegrojtc  faiten  /  foo  beljooibcn 
eïficcïijït  niet  aïïem  ban  ben  bjicubcn  en  magen/  maer 
ooi!  alle  anberen  h,en  te  buegen  cnteftripni/  eïU  na 
fïjnbermocgen/  cnbnfuïïicu  mibbcï  alpiyt}  Uan/  op 
öatbeSmurircn  faitfc  firtlien  anigebacn  /  lucröc  ge 
betert  en  opnitïijïibetoefm/  en  bacrenbobai  bnigoe 
bc  grootc  getcoutoe  bimften  en  baton  en  mciningen 
Maerïrjb  aen  ben  bag  geblaat  /  op  bat  /  nabien  \\ct  on 
moegelijk  té  bni  bet  ïcbm  ujebcrom  te  boenfjebben 
ten  minfïen  foo  befe  gebacn  toozbe/bat  h,en  eere  en 

goeben  nann  niet  en  blrjbc  berbojt  en  gebfameect '  toel 
ben  arngaenbe  fu  in  grootcr  fo:gcn  flaen  /  ( beionber 
bub.nibznnbnienontbetenbrn)  aiê  ïjet  gcruertcnon 

Qclijhié  behleet  metten  name  ban  reebt  en  bonniftc/ 

foemen  grmnnlrjh  ié  bennocbenbc  boo?  't  arloij!  bc  en 
ongeiijb  toefcbiijbenbe  ben  geboempben.  lOan:  boo? 
ook  te  ftoaerbec  balt  toel  te  bcruaren  ben  goeben  naem 
ban  aueperfoonagim  ter  boot  bcroo;beelt/  onbft  ben 

2{cngacnöebanbcnperfoon  banbenboojgefebJCben   p*  p 
l^eere/  ie  't  tori  toaer  bat  h,n  iégeborm  möe45?aef^v"netd„ 
frijappe  bari  Bïaenbercn  /  eeuc  ber  p?obincien  bari  ben  AdmMfu 
cïl5eberianbcn  /  aïbacrnu  ooft  ge-erft  heeft  eenigellan*  «TAdmi. 

ben/  ̂ o?pent»i£>cnïnbï)eben/  tni  aenficu  ban  ben 'ac' cn 
toriHenf)u  tógetóeêftBafTar  en  onberfaet  ban  booger"^r  < 
memorien  /  ïieifcr  liacric  bni  Kijf  ben  I  en  ban  piji^  minfte 

hp^benttoecben/  ftonhtft  ban  spanigien  alö  uure  j«Ifiin* 
geerenbe/  a^*Oberi)eerni  ban  ben  feiben  Oeön:Ian^nsocc.4 ben  binnen  fijnen  ïebni/  maer  fijn  mrefre  ni  wme^wderfW 

paeïfre  gorbni  ni  Ijeerlijkbcben  /  baer  hu  00b  ban  jonbo  Ji  <*«  Ne- 
aintd  af fliit  Ipué  en  tooonpïaetfe  geboubeu  heeft.  a  Ze  •fjgjjjj1' toetm  l)ctbob?fi  (Diar flTrljap  ban  i)oo?ue   ni  bc  i^eer  i,v  dc  {(ric. 
iijbhebenbanlDeerth/  cn  anöere  baer  omtrent  gele  vón  d« 

gni  /  en  ̂ ijn  ben  p?iureu  ber  boo?fv  Debrriaubni  ^imincis 
geenfïnö  onbertoomen  /  maer  grienen  onbe r  her  Ooom  j  [A  "* fehe  Kijk  /  en  begrepen  ouber  bni  bi  jfircu  Urritó  /  Jn 

ber  buegen  bat  hu  ben  feiben  goeben  aniganibc  geen  Jbe.n.tt^ 

rntóenfógcüJfffiüanaï  oft  onberfact  ban  brn  feiben  ,alcV\'^1' iPeereil  ber  Oeberïanbni  / b  hoe  toel  hu  oicn  met  tegen  dienrfe  ï« 
fraenbe  altijt  foo  grootm  genrgnitheit  totten  fefunt  Princcn PiinccncnTIaiibni  gebtagm  heeft/  bat  hu  ban lonr  VJidcrSn 
op  /  cn  fijn  ïebm  laim  /  bc  felb:  heeft  gcbolgt  /  gtment/  dcn. 

geï)ofpm  enge-eertna  fijn  bennoegm    ia  men-  bsn    p.  6, 
fijnmachtenffrebte    tori  xxij.  jaren (autt   niie^fn 
ne  berboenöc  cn  bert  ermbe  om  hcu  altijt  bicnft  tr  boen 
m  bcclbcrhanbc  Oo?ïoam  rnfeu   cn  anberen  grooten 
hanbrtlKiil  bebolrn/  foo  tori  intnbai  bauOoitogn» 

al?  ban  peife  /  ooit  iu  bcflichtntgm  ban  ben  itrrxróbolü ' 
uitciehtmerni  ban  bifcen    leeningen  fiinó  errrntó.tot 
^0000.  göutoc  iüroourn  feffnié/  boigblnbniDembni 
nootaeii bc  ftoertcHuitcrci  cn  beel  mniigbulbige  air 

bere  /  benjtlhc  fafö  mm  baer  op  in  relienmge  fbuöe 

üjïllcn  feoinni)  foube be?rc te  bobrngam  enbirbie.jni 

befratm  cn  eere  ban  Ijcnoutfacu    bie  brPsonrcato» 
Onierari  hnn  fonber  cebme  licicnipt  bertonteu  /  ui 

fïjn  fehiiftebjlte  bcfrijufflingc  /  baer  na  li?ccöer  at  ge- fp?ofienfaltoo2bni.  ,       t  ncütter 

ÏDantmcn  en  tortt  niet  ontbenneu  Ir?»  f u  hebbr  ge  ̂fcc';cT 
torefr  bn  '^  lieiferö  rijbni  «tfbclnun  ban  ber  uammc/  \,7^nAd- 

cniafcgrhab  iu  UrinDojIoani  /  baer  na  ooUtyyitnu  ..„,civ«. 

ban  bm  •Jtrehieréb.in  ben  ftoiünu  boen  hu  bn  t  H^b  h«" 
ald  toritomenbe  Oeereontfaugni  toaa  /  tetoclbcntnoc 

fjp  fijn  jRajrffeit  bolgbc  nt  ̂lutaJanb  /  ui  j  taium  in 

... 

1  ont- 



<••- 

5©  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
1568.  &pafltgiraraooftin<£ngcïlant:  ïjantecrabefijnïjoff/ 
pag.7.  ra  aïbaee  boïborabc  fijnen  fïact  ban  kapitein  /  tot  Dat 

fijtUitèajefïeit  toebcc  ïjcttoacttg  obct  quant/  bic  ïjem 

bom  maeftte  töoubecneuc  ban  't  i£cctoogbom  ban 
43cïce/  ra  't<*5u:acfifcï)ap  ban  Eutpïjen  /  en  baec  na  föio* 
bat  ban  bec  (fitoöra  /  infgcïnftg  "aibmicaeï  ban  bec 
^ee/  gcbcnbc  ïjcïn  ooft  ïaft  ban  een  bcnbe  föuitetcn 
ban  <®;Donnancira  /  boben  Dien  aïg  fijn  jH&ajefïeit 
ïcftmaïen  na  Jbpacngien  bccttoft  /  foo  en  iiethn  niet  af/ 
bt  boojfcfj?cben  Slbmiracï  en  moefïe  ïjem  boïgen  om  in 
^paragira  fijn  i$of  te  ïjantetra  /  en  fijnen  ïïaet :  ïjou* 
bcnbe  aïbact  bc  fupceintenbcncie  banbe  faftra  bec  Be* 
bccïanbra/  toaec  toe  ïjp  becfïaen  ïjeeft  ben  tijt  ban  ttoee 

jaren/  toebafteetrabêin'tjaec  1 561.  ten  toelftcn  tij* 
bebe&oninft  3tjnbec  foo  toeï  gepaeittoa£/  bat  ïjpbp 

« By  'sko-  bjiebra a  bec  ilegrate  bebaï  /  ben  fcïbra  ïjiec  te  orïtfan* 
Tcnlendc 8™  )i00t tot üan  Staten /  üi bec toeïftra ïjp & t feïbec 
Regente,  <*5onbecnantc  ïjeeft  bp  gefïaen  /  en  ïjem  gequetra  ten 

boïft£  /  't  toeïft  baec  booj  feec  berbittett  ujttt  tegen  ben  1  f  6  S . 
2SifTcïjop  ban  ̂ ttccïjt  (nantaeï£  genoemt  be  $iarbi=  'clccn 
naeï  ban  <6?anbcïïe  bit  'taï  ecgeetbe)  en  fijnen  ara*w<;[en  de* 
ïjanft/  mit£  jab;t£  ben  geefteïnften/  (bcbjeiftc  fn  fjieïben  ~n  Se*" baotbetoefïoftct£  ban  fuïftra  boobingen  enbetjagin  vervoigit- 
gen  beg  boïft£)  uit  bicn  fn  fagen  bat  fn  baec  bp  bctbniftt  sen- 
toecbeninïjenconfciratic/  enooftinïjra  oubebwïjeit 

bantemoegraïjanbeïen  rabetftara  banbratoeg'ïjuc* cec  faïigïjcit  /  toaec  af  fn  te  meec  pïactfen  ban  obec  ïan* 
ge  /  bihtoiï^  foo  gcooten  bectïjooningcn  gebaen  öcb* 
ben  /  bat  men  tocïopratlijft meeftte /  bat  Jen meinin* 
gcgcrafïng  ratoa£  ban  aïtijt  teïnbra  Dn|  gebangen 
te  tooien  in  ïjen  confeientic/  gepnnt  in  ïjen  ïicïjaem  p.  n. 
en  berooft  in  ïjen  goet/  in  bec  bnegen  bat  te  bettoon* 
becentó/  bat  fn  foo  lange  bectoeft  Rebben  eet  fn  hen 
baec  tegen  ïjeeï  openbaeeïijft  mettec  baet  gefïeït  fjeb* 

ben. 
31>e£nfette  min  foo  boer  be&acbinael  (metten  fij*  't  voor- 

men 

p.  8. b  Blijkt 

ó.oaober,  bienfie  ban  ben  ftomnn  en  toeïbacra  ban  ben  Hanbc/  nen)  om  te  bïijben  in  fijn  aengcnoinra  gcootïjcit  /  aïtijt ftcI  des 
1  f***      foo  beïe  ïjem  boraïijft  getoecfï  $  /  ja  ooft  ïangec  ban  be  j  boent  met  aïbee  fïcaf  ïjeit  bit  6em  moegeïtjft  toa£/boo?t*  fn  film618 

gcoote  onftoffra  bn  ïjent  gebaen/  om  braföoninfttra  fïeïïenbe  b'eene  to^eetfjeit  op  b'anbecc/  met  feec  bec-aenhangs. ben  Hanbe  te  bienen/  ftonfïen  bertnagen/  gemeent  !fc|)^ihtteïijKemanbementen/bjieben/  becboïgingen  en  f  Dat 
hn/ om  baec  in  bjeï  te  boïboen/ boben  fijn  infeomen/ 
ïjabbe  beeïtoeïjt  enbecfet  tocl  tottec  toeecbe  ban  b?n* 
maeï  ftonbect  bnifent  gouben  hcoonen  / b  mit^  ben  toeï* 

bydesAd-Kenöpoo^ten  becfeïjeiben  tijben  foo  bp  b?ieben  c  aï^ 
miraeij  ̂ i  feinbcn  ban  fijnen  bolue  d  benïloninft  fijnen  noot 
Bnevcn  jj^jt  oectljoont  /  ra  ïjoe  bat  tp  baecom  toaé  bebtoon* 
Sn  ko-  0«t ïjem  te bectcenïien  op  fijnhui^  /  ten  toacc fijn  JBa- 
nink,  20.  jefïeit  ïjem  mibbeï  gabe  om  fentjec  in  fijnen  bienftte 
Novcmb.  boïïjecbni/  nabecgoebtljectigheit  bit  ÖPbaec  toetoeï 

'cBy'di  tytote*  ̂ iRtoi^ooKbecfoeï)tijebbenbebatI)p  banafc d  fijne  ïen  onbectoint  moeïjte  ontfïagen  toefen  /  foo  ftp  oo« ver 
brieven 
aen  den 
Konink  ■ 
en  onder 
anderen 
van  10. 
Oftob.  en 
20, 

bicnbolgenbe'  te  meec  fïonben  ïjem  on  fïjnhui^grijou 
benïjeeft/  foobe?ce  b^eft  fijn  meimnge  aïtijt  getoeefï 
mfyt  eontcacie  bec  eecgiecigïjcit/  ambitie/  en  onbec* 

toinbe/  baec  af  &em  bejpifcaeït'oncecöt  ftoeitiptWa? 
meten  /  foenenbc  op  fnïïten  Rrannen  fonbement  te  bou* 

aukS  to*n  aïïe  oc  puncten  ban  fijnbec  ticïjt/  geïijn  baec  af 

ij66.  '  naecbec  in  fijn  <©o?ben  geïjanbeït  faï  toojben  en  ooh 
dsijnse-oecïtïeect/  ïjoebatb'Wbmicaeïtoecbe  ontbobentete 
S  aM  ten  tijbe  be  becpïieïjte  ebeïe  ïjen  Ücnuefïen  toiibe 
laLoo  inObecgeben/  ra  baec  na  ten  tijbe  bec  beeltfïomiingen/ 
Dec.iyóT.toa^bpbeÖegentegefonbra  te  Zoomin/  toeïite  fïabt 

d'Admi.  heeïincoecratoa^/  enb'ingefetenenommaïKanbecen 
heeftcgcen  ooot  tt  flaxit  /  ten  einbe  ïjp  bie  fiiïïra  en  beceraigra  fon* bewintge-be/  foo  ïjp  gebaen  ïjeeft. 
focht,nocii  ̂ mgarabe  ben  fïaet  bec  .föcbecïanbm  /  i^  eïïten  nen* 

VZÏTX  ïp/  bat  be  intooonba-en  ban  bira/  boben  anbecboïït/ 
8D  '  bananraonbratijbraïjebbengetoeeftfonbeeïingeïief* d'óndêr-  ö^bbcc^  en  betoaecbec^/  ban  ïjcn©?nïjeben  en  boo?^ 
faten  der  btütu  /  toaecom  fp  ban  ou#  öra  /  boou:lHeifecen/  $io- 
Nederian-  mngen/  m  ̂ mctxi  j  ïjebben  boen  becfien  met  foo  feïjoo* 
s'oo'ce'be-n^P^Wfn/  ïjetonbeeïjont  ban  ben  toeïnen  fp  aï^ 
lünders  t^t  hennen  ̂ incen  ïjebben  boen  bef  toeecra  en  foto 
van  hen  nrfgK  geïoobeii  /  eec  fp  bit  ïjebben  toiïïra  ontfangen/ 
vryheden.  ̂ ^^  000?  fp  ait^t  getooon  «ju  gctoecft  /  geïjanbeït  te 

too?bra  na  becmoegen  /  ban  5en  ceeïjten  en  p:ibiïegien/ 
met  foetïgïjeit  ra  geenfïng  met  fïcaffigïjeit  ofie  be* 
btoanït  /  (geïijït  ooïtmit^  ïjn^ecgetooonïijBec  rabe* 
ïjoojlijïtec  tcoutoc  ra  geïjooïfacmfjeit  fnïï^  niet  ban 
noobe  ratoag;  raijJopenbaec  bat  ï)rt  onbeeïjout  bec 
feïbec  bjpïjeit/  bit  Hanben  ïjeeft  geb?ocïjt  in  foo  gcooten 
boo2fpoet. 

€enanbecra/  foo  i$  't  ooft  openbaec/  bat  na  bien 
ïjet  J©oo?b  <6ob^  in  ben  ïefïcn  tijben  toebec  i^  in  't  lictyt 
genomra  /  fytt  Cuangeïie  (onbec  anbecra  Hanbra) 

deiianden  ooïujS  ontfangen  in  bra  j^ebeeïanbra  /  aïbaee  ftet  fe* 
van  over  bztt  aïtijt  gebïcben  ra  gemeecbect  #  /  niet  tegenfïaen* 
lange  ge-  fcfooücïc  groutoeïijfte  eontcacie  becbobra  at  pïacea* 

vcn*  ten  /  ja  bit  ïjecbaringe  ïjeeft  on^  getïjoont  /  bat  foo  men 
P  lo-  e  »t feïbe  metten  gcooten  becboïgingen  ra  tojeebra  om* 
Sandalen  Mengingen  meec  ïjeeft  toiïïen  uitroeien/  ïjoehetmeec 
daeraf  ee-gegcoeit  tri  becmraigbuïbigt  q?/  bt$  genoegfame  ge? 
nige  ge-  tuigniifTe  geben  foo  beïe  buifent  mané  ra  b?outoen  pee* 
K^foonra/  oube  ra  jonge/  bie foo beeeïijftra geboot  jijn/ 

«ntwoor-"  om  ïjet  ftinbcc  fflooit  <6obt^  geboïgt  te  ïjebben  /  en  foo dingedes  brie  anbecebuifrat  mrafeïjen  ban  aïïe  fïatra/  bit  uit 
princen  tra^tanbc  bectcoïtften  jijn  om  te  ïebra  in  gceuftïjeit 
eum       Ömbcc  confeiraeira. 

m  't  toeïft  gefeïjiebe  met  ee nen  gcooten  af  fteec  bt$ 

HetEu- 
angelie 
heeft  in 
den  Ne- 

ecceutira  /  niet  tegenfïaenbe  bec  mojtingen  bt$  boïïtó/  iefe  het 
en  b?eefe  ban  becoecte/  toeïfte  btibt  bt$  te  meec  bec*  boekskc« 
b?eiben  /  bat  be  feïbe  üacbinaeï  /  ra  bit  ban  fi jnbec  bra*  f  S™. 
bt  ooft  in  't  toeeft  /  fieïben  in  't  f  ecgiinrat  poïitijft  /  ra  ge  van  den 
in  bra  faftra  ban  ben  Hanbe  brefeïjeibra  nïeutoigïje*  ptak«jkea 
bra tecjrabe oube ©?pïjeit  raf^ibiïcgira  be^atanoV/n",^' toaec  tnne  bn  ben  goebectiecen  f  jincen  nietratoctbeder  zijnre. 
genoeg/  ra  boïgeube  bra  ftïacïjtra  bec  Sngefetrara/  De  goede 
becfïen  /  uit  bien  ï)«t  cönfcïratie  ra  goebe  meminge  Fri.ncen fuÏK^toagbcfetra  en  bttbmit  bpbra  boo:f5.  tiit  ïjen  ?£ S 
beeïeiben/  bat  fp  meinbra/  bat  fuïïtóbeïjoo^betege*quadedie. 
fc^itbtnj  om  be  faïigïjeitïjrabecsieïeh/  boenbeboo?*113"5- 

beemfle  öen^  birafï^/  tottoeïbacra/  ïjun^é tarnden  p.  12. ' cufieöenbec  onbecfatra/  ïjoetoel  in  bec  toaeeïjeit/  aï  **'«> 

't  feïbe  ceeïjt  baec  tegen  nuam.  drukkmgt 
3ja  om  noeïj  betec  elften  te  b?engen  onbec  ïjen  be*  nde  *JU*' btoanft  /  ra  met  aïceïjanbc  pecfoonen  ra  goebra  bec  gDatmea 

9fngefetenrate  moegen  ïebra  t'ïjuecraappetijte/  foo  Kc.fie.  f°° 
ïjebben befeftaïïanten  geacbeit/  om  tottra  obecto?ee*fcen  "„ btn  pïaftUaten  biec  uitceeïjtinge  toefïontbratoeecïij*  miffien,e0 
ftra/  nocötebucgra/  tegen  beecp?efTe©:pijebra  be^inft^"Ai<» 
Hanbtg  /  be  ftenniffe  ra  becboïginge  bec  geefHijfte  (foo  dae5 toe 
fp  bit  noemen)  tot  toeïftra  cinbe  fp  in  aïïe  manietra  vDrat  19 ïjebben  gefoeïjt  om  aïbaee  inne  te  brengen  be  ïjeiïige  (foo  befie  h« 
men  bit  beet)  3|nguifitie  /  s  be  ticannpe  /  ban  bec  toeï*  boeksk« ftecoft  becb^ageïijft  ?p/  raoegra  betuigen  beltanbraieHiftoL 
ban  &paragien/  f  o^tugaï  /  ra  anbece  bec  feïbec  on*  der  mqui< 
bectoo?pra :  mitggabetg  3ticagon  /  «f^apïe^  /  jRManen  ficien  v*n 
en  anbece  ïïanbra/  bit  hen  tegen  bit  betbzuftftinge  foo  sPaen'en' 
menigmaïen  ïjebben  gejleït/  ra  eraigeban  bra  feïben  d«er ïjen  noeïj  ïjeben^baegj  fieïïenbe  3ijn.  ten 

'tJIMt  fp  toeï  ïjeeï  )ooübm  boojbjingen  in  bra  jacev.anvcr- 
i549.teceecfïecobetïtoempfïebanbraHoninft/  enaï^ ae°ndef 
boen  *  ontvangen boo^  toeftomenbe  J^cece  in  be,f^ebec*  Konink. 
ïanben/  ten  toeïftra  tnbra/  fpmetïjüïpe/beCièpaen*  ««ende 
jaecbenmebeobee  ftomen  toefrabe/  foo  beïe  toij^  ge*}qu?et maeftt  ra  in  gegeben  ïjabbra  /  bat  hen  toe  gelaten  \3)tvt  fkïem 
te  maïtra  /  en  boen  h  oibinecra  in  2tp;iï  /  1 5 5:0.  era  feec  *  P.  1  a  1 
Öect  paftftaet  /  met  erara  opentïijft  inb?engenbe  b'J|n*  Het  piak  I 
quifltie.  tfMaec  be  ftïacïjtra  toecbra  baec  tegen  teeftont kaet  .d«  . 
foo  gcooten  foo  beïegebara/  rabe  toaecf^iïHftebec*vTADru 
becfTeniffe  baec  uit  te  boïgen/  foo  bectïjoont/bat  bn '  tuf*  i,w 
feïjen  fpjeftra  ban  btt  ïioninftïijfte  JBajefïeit  5&oua*hBliiktb: 
giece  ban  ̂ ongecpra/  aï^  boen  Öegrate  bec  Mtbt&f" mafni ïanben/  (betoeïfte  baecom  afê  boen  intJecfoone  ceï^*gCdrukt  I 
be  bp  benïicifec/  toefrabe  op  bra  Öijft^-bag  te^uf*aendevetj 

bo?g/  't  feïbe  $ïaftftaet  toect  becanbect/  becfuet/  en antwo';- 
't  gene  bat  b'3lnguifitie  mebe  b?ocöt  /  uitgeïatra  /  in  be  Se„ 
iBacnbtban&eptembet/  baec  na  kïjetboïïiebratoeï  i  Bydè 
feec  berbittect  bïijbcnbe  tegen  bra  tabinari  /  en  anbc* info™»- 
ce  beneecfienbe  fnïfte  3jnquifïtie  ra  becboïginge.  "cr?  *":,,, 
1  betoeïfte  baecom  niet  af  ra  lieten  /  maccom'tboïftgendieï 

noeïj  meec  te  queïïen  /  maefttra  fp  toebec  foo  beïe  in  van  Ant- 

benjace  15-55-^  beïtoninft/  bnoba-gebra  beéïltei  ̂ erPen: 
ftt$/  l^eecebanbraEanbentoat/  battec  era  anbec  SiS" ^ïaftftaet  bebefligenbe  be  3lnguifitie  /  geo^bineect  toec*  van  dien 

Op/by  middel van  deR< ' 

gente. 

k  BydenEdifteook^
evuegtaen'rvoor

ü.boeksken.  

1  HetPiakkt 
bereftigende  delnquifitie  metten  herroepen  van  dien  in  den  jareijfr. 

:  met- 

ten naem 



i  f68.  oe/  '*toeï&  anbertoccf  opte  ftïacïjtcii  bare  tegen  ge 
'     *  baen/ ïio:$bacr  na  Uicrbrtiircnrorpcn  niribniuo ïunft/  ató  fïm  JiBajcfïcit  beter  onbncccljt  tató/  toclït 

ïjen  tooojtfeeï  onber  't  boïlt  grooten  af  heer  machte  /  foo 
men  bare  aen  metïtte  bat  be  ïiarbinael  en  be  <éccfïeïij 

Tot  de  Hiftoric  van  P.  Bor. 

ten. 

p.    15- 

De  oog- 
luikingc 
metten 
heiden 

pag.  14 
j.  By  den 

rlakkate 
nn  den      ....... 

jaremy.  ftc  nirt  op  m  fyiribcn  0111  ftcn  mpljeit  tetoillcnberbNiit 
bïe/en  ttfn  /  **  tofïli  Öenbcc  keringen  eenen  grooten  af  bal «ut  h«-  maeate/  befluibere  ooit  mitg  bet  beranberinge  ban 
roepende,  ber  religiën  in  alle  ben  omliggcttbcnïanbcntocgelio* 

men. 
dc  ge-  Mmtoemmquellingcn  en  bcrbitteringcn  niet  te* 

jrouwig-  gni(ïaenoe  /  f00  bertïjoonbe  fjem  nocïjtaitéïjctbom statenïn  m  be  Staten  ban  ben  Beberïanben  feer  genegen  en 
onderfa-  onberbanig  tot  fljnte  B^ajefïeit  /  en  niet  tcgcnfïacnbe 

alïcn  ben  tcgcnfpocbcn  /  bie  inet luier/  ongettonfélt/ 
D2oeï)t  een  foo  grooten  oojïoge  /  afê  in  bien  tjjbcn  /  foo 
hjeïbe&effct  afé  bc  Utoninlt  ïjabbe  met  ifwnhrijlt  on 

ben  tïucn  jaren  ïanlt/  foo  Pielen  fp  feer  getoiïïig  in  *t  op* niengen  ban  uitnemenbe  grootc  fominen  ban  geïbe/  tot 
onberïjout  ban  bier/  23n  mibbeï  ban  ben  toeÏÏten  /  en 
ben  grooten  getroutoen  bienfïen/  barreren/  tBbeie/ 
OBcncrdlc  Staten  /  ©afaïïcn  en  onberfaten  bc$  lant£/ 
&ijncB5ajcfïeital£  boen  becureeg  foo  grooten  bieto* 
rien  en  foo  eerlijken  einbe  ban  foo  f  toaren  oorloge/ 
toaer  en  tufjcljen  ooft  toerbe  een£becï£  genoeg  boen 
ben  binger  geiten  /  metten  Chnfïgcïoobigcn  /  en  ben 
tmecben  manbaten  en  becboïgïngcn  toat  nagelaten/ 
ooit  ber  tonïjeit  en  religie  be$  bollt£  meer  gepafleert/  foo 
'tfelbcbnï^nangelife()cnp?ebiuatien  feer  tocgebaen 

plakkaten  toa£/  toaer  af  Ijet  getal  binnen  mibbclcn  tijbe  foo  ber 

"  mcnigbuïbirtbe  /  bat  men  Itleerlnft  memte  /  bat  be  2n qnifttie  en  fhraffe  bcrboïqingm  niet  tocber  op  gcfïeït  en 
te  toerite  geïeet  en  fottben  ïumnen  toojben  /  fonber 

b  Dat  men 't  boïlt  cmgcttoyfélt  in  oproertc  te  boen  Uomen  ;  bte 
lefe  de  ge-  niecr  bat  't  frl'ue  rjem  fWftp  betroutobc  in  ber  gocbertic* 
P,rin£e!uPrenl)eitbe^ïtoninH^/  minïjcn  goebe  bienfïen/  groo 
cS^eentnife^attingmengetroutöetoelbaben/  bat  fpljenlie^ des  Lams,  ten  bunltcn  bat  in  bcrgelbingc  bcc  fclber  men  Ijcn 
aen  de  poojbanc  baer  mebe  niet  meer  bcïafïcn  en  fonbe. 

ffien11  ̂ aer  ïtojt£  baer  na  bonben  fp  nen  bejee  ban  bier 
«prent  ncctoacljthigm/en  mijt  torn  ben  betroutoen  bat  fp  booj 
gebedt  tot  hen  goebc  bienfïen  hoopten  nefTcn£  hennen  p?ince  ber* 
Godt.  Hregen  te  ïjebben  /  mitsbien  bat  be  Iftarbinaeï  met  fïj* 

nen  aenïjanh/  om  te  bcbcfïigen  fijne  hoobeerbigere^ 

„  T/j  gieringe/ en  b'onberfaten  heel  te  berbniïiften/ bc  goc* 
fc  meu-  öe  bienfïen  Den  inrjefeten  ncffeng  bentoaninltfootoifïe 

we  Bif-  te  berbjaeicn  /  bat  hP  üooj  fijn  bcrtreïi  quara  in  mi^ 
dommen,  Df rtroutocn  tegen  fïjüc  onberbanc  fonber  eentge  bmne 

firieTSn-f^uït.  (Cer  oo:faïten  ban  ben  toemm  hp -  boo:,  betuig 

ïeming  geben  bcc  fclber  mnbec  quaber  bimaccé  hem  het  top^ 

ïer  Atf-  maKen/enfoobeleiirtbooftfïeUni/bathpber«ig' 
dyen .  en  tt  m  um  Q^o^m  pjaïttijUcn  /  ban  nientoen  ̂ ifbom* 
v^Tg^mm/toa^arfjtigcinbïengingeb 
^zijnde  ben  innenemen ban  ben Slubpm  en  ban  ben  feherpen 

waie  oor-  nccboiöm  ber  piaïiftaten  op 't  feit  beröcligien/toefïie 

SJSS-  f^n^ijn  gemeefï  bt  rccljte  en\naerarf)tigc 
■  oojafcen 

d"? '«ai c ban bcli tiagcbolgben onrufïen /  toegehom ei i a^n un 
deringen  ̂   ftfoc  ulit  uit  ftceft  tofllen  tt  \ottlie  Men  /  boigenbe 

ber  book  rcfoïutun  bn  ben  ïtarbinael  en  ben  fijnen 

bcrboïgtoin te berfaben hen  eigen  ambitie/  gierigneit 

enöomüiatic/  bitMUc  ooïi  baeroin  nietgoebercbc* 

nc  beïjoo2bcn  beïafï  te  too?bm  /'  m  met  be  booifs*  i?cer ^Ibmiraelnochanberc.  .  t  „    . 

Mm  aïfoo  fe  ïieben  tocï  uiifïm  bat  mm  't  boïït  mm
* 

mèmicer  met  fijnm mille  baer  toe  en  foubt •hunnen 

tongen/  fïaheu  fn  bnïïtoninltin'thooft/  bat  Ijpte 
.r-  *  fitnen  bertreft  na  ̂ paenjen  in  't  Ikmbt  fonbe  laten 

thonende  fijn  ̂ nacufchc  tuijgöbolft  /  om  baer  boo:  tcüeötom* 
den  weg.  rjcnmetgctocltbegciicbie  uit  hrachtc  ban  ïjmp?ibi* 

rïïenTe"  fcgim  /  ïjcu  baer  tegen  fonnm  beuen  frelïcu  oft  baer  ober hïaaen  f  bat  ooft  (Snee  lioiiniaiijher  ̂ ooghcit  niet  en 

betacmbe/  bat  hu  hem  foube  buegen  monberl)oubm 

bceontractm/  geïoaftm  eneebm  bmltanbegebaeii 

macr  hem  be^  bcljoojbc  te  bom  outflam  bp  ben  pan?/ 

ten  boojt  ojbinecm  cn't3lanbt  u  bom  regeren  na 
fijnen  toüïc  /  ia  rabcn  bm  Itoninh  ooi»  Hat  om  baer  toe 

spaenfche  bctcc  te  geraïim/  l)P  beu  hop  foube  boni  af  hoi  toni 

fcht^"  om  bm  mecfï-menigte  ban  bm  grootrtmDeerm  cnDa* 
KT™    faïïen  be^  Hanbts  'tk  Ijm  altijt  Dabben  betoefen  W 
inden  Ne- hebber^  bcc  beloof  ber  ftirtynt  m  pjibilegim  ocp 

^WaeSmde  Kardinael  en  andere  verdrukkers  hebben  gef
ocht  de  doot  det 

Stootrte  Heeren  des  Landts. 

!■'■
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Den 

vont  en 
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mende 
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Janbtó/  dbaer  toe  fpïicbm  noehtanö  \?otn  alöbocu  i  ̂xq 
ben  facljtmoebigni  Itoninli  niet  ni  Uoiiftcu  gt  'j?  ivmi,  d  D    ' hoetoeïfpfebert  noit  afgelaten  en  hebben  tan  baer  toe  mü. 
te  raben  m  fïoUen  /  ni  Ijet  #  Voo:toacr  tod  te  bcliïa  'tboeiu. 
gen  /  bat  fp  al?  nu  baer  toe  be  falie  gebbetje  bebbin ,  ge  ï™  *cLn 
lytunencilae^bebeupbaegöfiet.  ü    p^n Ooh  beben  be  generale  staten  be^  Hantjs  bergabert/  «-«>fen 
uefTcn^  fijn  IDajcfïcit  foo  bele  bat  beSvpaenfehe  Unjgg* oal^- 
liebm  baer  na  uiten  HanDcbcrtroulirn/  tenen  De  mei-- r   »8- 
ninge  en  buiten  tic  hope  befec  fraeier  llaetólicbiii/  toaer  d^m 
mebc  fp  Ijcn  feïbeu  in  fjen  bloetboïfïig  m  tïcannig  booi  en  focke. 
netnni  bonbm  feer  geïtrmht  /  ter  ooifalien  ban  bm  &£j** 
tocllim  fp  liebm  eenen  haet  en  afkeer  aen  namen  te  Sncd'"fe gm  be  feïbc  p/ncralc  Staten  /  te  meer  ooii  oat  fn  bpt£  smj 
bm  bat  be  felbe  cms  nioeljten  bm  Uoninit  lioinen  te 
outbeïüten/  mbertïjooiimbe  grootc  onbieufïoi  bici\i 
ïicben  om  Duec  eigen  toaren  boenbc  fijne  A^ajefïeiten 
bmHanbm  /  inbecbueacn/  bat  fp  febect  altijt  heb* 

ben  belet  en  omgefïooten  Ijct  bergaberm  bcc  fclber  -éta*  D,e  VCT- 
tm/  ïjoetoeï  ïjet  felbe  na  Ijet  oojbeel  ban  clucrïnii  /  toao'  f^"^ het  ecnig  mibbel  m  cemebic  tot  boojberingc  ban  ben  deenigr» 
bimfïbanben  itoninh/  en  betoarcni«Tc  bcc  lanbcn/  metiie »«» 

geïnft  in  fijn  pïaetfc  nacrber  betoefen  fal  tooibni.         den  noot- 
(Cm  fcljciben  ban  ban  ben  Uoninit  Ijabbe  be  ïiarbi   Dc  Hcr" naeïtoel  toeten  bcfaltcu  fuUi^  tcbclijbeuy  batgebue •- vaSS™. 

rmbefïjnceifêajefïeité  af  toefen  /  ben  naem  ban  bccRegmte 

ïjoogfïcr  autoriteit  en  <6oubernantc  generale  foube  Generale. 
gegebeu  toojben  aenB^e-Djoutoc  be^ectoginne  ban 
Panne  /  $&  (al^  boen  luttel  Uciimtle  ïjcbbenbe  ban 

bcngcïcgcutïjcbincnfalien  becj^ibcclanbcn)  nictbn*  P;  79- fïant  ban  eenen  Hact  ban  ̂ tatm  /  in  ben  tncutén  toer-  ,2^5 
bnigefïcït  (meer  tot  eenin  fehrin  banaiibcrfiu^  ecui;  pro  formi 
ge  ban  bm  grootfïni  ban  ben  ilünöc  /  macr  bat  in  ber «  wc5e 
toacrljcit  m  metter  bact  bc  fdbc  ïiarbmacï  met  Hm  5eS"k« 
Creatuerc  be  pjefibent  Digliu^/  foubct  alle  regeren  j indien" 
m  boai  foo  't  ïjeiii  foube  beïiebm  /  tot  tochten  einbe  fp  Prcüdt m. 
ttoeealïcene  uiganli  ftabbmen  picfïbeerbm  in  alle  be 

b^P  ïjoa^fïc  Öabm  baer  anc 't  ïjccïï  ant  ïjiuH/  te  toe? ten  in  bien  ban  ̂ tatm/  ban5Financicn/  mnan^e« 
cretcn/  intoclhm  ttocm  lefïm  gembanbenanberm 
Öaben  ban  ̂ tatm  tocgault  m  tjabbcn  /  Ijoctoel  tot 

grooten  acfjterbeeï  ban  'tgemcin  bcfïe  fulit^  gebucr* 
be. 

$t02t^  baer  na  toerbe  opmbacc'tgme  fn  albu£  nef^  'r  Infc"»4 fén^fijnjï5ajefïeit  befïchm  babbm  /  als  fn  bc  felbe  re*  ESaJjL 
toiutk  bc$  Cioninhö  bp  hm  onber  emm  heiligen  fefujn/  pen. 
macr  met  em  nuabe  nïcininge  bcrbolgt  /  toiïben  te  wet* 
\\e  fïcïïm/  al  toifïen  fa  tocl  battct  onmogclijft  toag/ 

't  fcioc  te  bolbiengm  fonber  't  bollt  te  beroerm  en 
'tHant  te  bcberbm/  'ttocllt  fp  feljenmtefoc'imom 
ïjm  profijt  baer  mebc  te  bocne/  mbvieriualbacrtcti*  p.  20. 
ramuferen  \u  lycn  onbeljoojlijhc  paflim. 

vDcberbaringcfjecft  ooit  betoefen  ïjoe  groitclijTt  bat  H«  •"- 
aflcbeingcfrtmcbcgïanbtó/  ban  toat  fïaet/  guali  K„ 
ttit  oft  religie  bic  toarm  /  lycbbcn  gemoit  /  gelilaegt  /  en 
pen  beroert  al?  mm  metter  bact  aïominc  ijeeft  toiïïcn 
innebjmgen  bie  nimtoc  23i|tehovpen  (m  onber  bat 
beftfel  ooit  met  emen  bic  geljacirc  en  oubcrbzagclijue 
3nnuifitic}  m  barr  en  bobcn  om  bie  cijlt  te  maken  (011* 
ber  t  getal  ban  bm  toclltm  be  tabiuacl/  bc  p*cfï* 
bent/  mbeljmne/  (jen eigen bcrlangbc  grootljcit  m 
gierigïjcit  niet  mljabbcbcrgeten;  toiKeu  innemen  m 

bm  bcfittcr^  afhmbigmaJicn/  fooorootcn  getal  ban"ct  ftr,f 

%bbpm  en  pjebmbm  ban  foo  grooten  -jlnitormp-  i£netde°ra' fïcnl  m  bobcn  bicntoilïen  nagcboliTtnionberljouöenpjakkatcn. 
ïjibbmin  albcr  fïramahcit/  en  fonbee  cemqe  berfue* 
tingc bc bïotbige bïiebcii  /  bcbelen  en  neboöcii  /  al  hab- 

be  bc  Ueifcrïijlte  li>a)cfïeit  in  'tonmb.ier  oiömcreiiDe  v«  »y  Jnr,e- feer  fïraffe  manbaten  bn  fecrcte.^2u  beu  bm  Hechte  denicSfif 

cm  toegelatm  Ijct  berftietcn  ban  tóen/  ctorllte  mo:  2 .Munü. 

ringebcrmcerbcrbc  afóiueu  faqbat  boo:  geen  Wam  »;rr. 
tm  oft  berthooiiiniTm  baer  tetren  berfim  en  totrbe ,  foo  >    - l- 

belc  geïoofp'  h.tbbni  befe  bctb:uiil»a-ö  gctoor.iun  opeen  fial  ;u;coot- Uoninit  m  ficgentc.  punAen 

^[n  ber  buegm  bat  men  ban  bom  af  tocl  merltte  bat  ̂   1  oor- 

booibefe  feïbc booitMen/  baer  bn  gebuegt  beu  ncuc^™;™ raleii  af  lieer  bic  clit  ban  obrc  I.mg  haöDc  tegen  bni  ft,e  vcr. 

Uacbinacl/  f  m  bc  fijne'  boo:  hauörntoaciu  bc  touch  thooniii- 
tmenopcratim  bic  fulUen  nieiuuigijcben  m  bcrbniü  ̂ «5^ 
ftingmgeuinulijltbcrftnapcn  en  bat  tcifmnt  njtgXg? 

bact  baer  uit  cm  generale  oproertc  cu  commotie  br?  jaCo. ^  (G)  1  bolK£ 



5* 

Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
1568.  boïftg  foube  gcboïgt  bebben/  en  toarc^tjn  bco&cno^  bcebucbnifagtootmtoacrfc|jn'uïöftn^ ainFebr.  men  contfiiuic  optooujpingc  niet  bcrboubcn  toojbnt 

M62.  in  m  gefüfpntbccrt  /  boo*  Dien  bat  bobnt  ben  gntcraïe 
b^'ef/n^'MacïjtenDienicnaïainSoo^e/  ooft  baer  tegen  bcfon* 
ten  en  re-  ber  bertooningen  en  bcubolg  ncffen$  fijn  Sïajefïeit  in 

T^fteh '  &Paen$ïfed  gc~ bacn  toerbe  /  namcntïijft  /  op  ben  ̂ >tatnt ven  yVan  öan  SSp&ant  tcgctt  ïjct  incojpocernt  ban  Den  2Cbbpcn/ 
dcnAdmi-3  en  baer  na  bn  öie  ban  $nttoccpcn/  tegen  b'innc- 
«ei  aen  Dingen  ban  ben  23i?Tcbop  m  beu  ̂ ïnquifiticit  /  en 

nfnc  ™"  b0IKt  D°k  ̂   Dc  fiegente  en  tëabe  ban  Staten  /  ingge* Deëmb.  *W  ooft  b?  be  groote  ban  ben  Hanbe b  te  meer  ftonben 
i;6i.  foo  met  bjicbnt  aï£  booj  ben  25aentcf)eere  ban  .ïf&on- 

pag.  22 .  ttgnp  /  bjoeber  ban  ben  "SCbmiraeï  /  en  baer  na  0002  ben 
c  in  Aug.  jjaet^ïjeere  ban  ber  tfegentc  Sflcmcntcrog  c  en  epn* 

ïen  jare  ocïöli  W  fipeöer  memorien  ben  ̂ cere  <8|abe Jjan  €g 
i;6f. 

bacr-cn-bobcn  ïjcbbnt  bertoont  be  l^ooftfreben  ban 
25?abanl-  / »  bc  biet  Icbcn  ban  ©ïaenbéren/  be  Staten  ̂   By  hya 
ban  karnen  enanbere/  en  baer  na  (aï£  't  aï  niet  en  vertoorn. 
biripj  ooit  een  groot  getal  ber  <Übelc  baerom  t'famcn  §e  over§* 
bergabert/  berfücftcnbetyn  te  blobcnban  bergnqut*?^"^ fitten/  en  bat  be  paccaten  boerben  berfnet  en  gef  telt  na  die  namaij 
ben  ïoopenben  tijt/  bp  abbijfc  ban  be  generale  Staten  /  g^nt  iS. 

gcïüft  beg  naerber  in  fijn  plactf "e  bermaent  faï  too?bcn.  reqBuyej£n 
*  ̂et  i$ ooft  boojtoacr  elften  ftcnïijft  en  nicmant  emi-  van  s.a?i. 

geftenniffeban  befaftenbe£  Hant£  boen  gebabtbcb*  1^6.  nae 

benbe  en  faï  ftunnen  geïoocbennt/bat  en  Ijabbe  men  ten  B*P'ent- 
feïben  ttjbe  niet  gefcïjo?fï  foo  toeï  be  ̂ nquifïtic  afé  ©et-  ho^°p' 
boïginge  en  Ijoope  gegeben  /  bat  men  fto?tg  bc  genera-  der  vervol. 
Ie  Staten/  fonbc  bergaberen /  't  bolft  terflont  alom  &inge  * 

mont/J  ha  ooft  nocb  baer  nacbntoeïtceffeïijfteab*  opcoeciggetoo?ben  foube  bebben/  n  toant  geburenbe  Srct00grr°° 
d  in  denbijfen  en  tyieben/  niet  afleen  op  te3Jnco?poraticban  jbentijtban  ber  boojgaenbet  oorlogen/ toa^  f>rt  getaï  ke  toege- 

ëffein6' ' öm  2lböpni/inb2cngen  ber  25ifTcboppcn  en  Snquifltie/  ber  geenre  bit  't  tooo?b  45ob3  fonjten  ten  ercmpïe  ban  i«en. 

ven  be- 
roemt 

rael  aen 

den  Ko- 
ning. 19 

Decemb. 
iy6i.  en 
22.  Meert. 

1JÓ2. 

p.  »2 

dingeder  maer  ooft  acngacnbe  be  becbigbeit  en  boïfcljiebenban 
Groote  na  foo  geïjacttm  paccaten  en  bcrboïgingen  /  eenfa* 
spaengien.  mentïijft  om  te  moegen  bergaberen  be  <6encraeïe  &ta* 
dinaeL  tm  om  °P  ****  faften  cemebie  tt  binben  /  en  aengaenbe 
quade  meer  anbeT  faïten  baerinne  noot  toa£  te  betfien  7  toaer 
voorftei-  entutTcfjenbeonberfaten  0en  ganffeïijft  beetroofïeben 
enDes  hv  °P  tc  Srtwwmlgftc  goetïjeit  be^  ̂ onmgj  en  baffeïijft hemdoor  bcttoubjeben  bat  fijn  .JÈajefïeit  bed  eer  foube  genegen 

Tcrfchci-  toefen  ïjen  te  bttegen  om  met  een  foete  toeïatinge  te  bet- 
■  fiaen  ten  bebingen  en  gcnegentöeben  ftjnber  gettoutoe 
onberbanen  /  fonbcrïingc  in  eene  (o  toeï  gensnbeerbe 

heeft,  fafte/  ban  om  ten  oprnuben  en  baïfcöen  aenb^engen  ban 
f  By  brie- fenen  ïiarbinacï  met  fijnen  acnöanft  boo?  ben  toeg 
5eSAdmi-ban  eigeurenfïrafftgöeit  /  fijnen  gelpojfamen  boïïte 

oo^fafte  te  geben  ban  te  benninbcrenoftaflteerenben 
getooonïijfte  goetljertigïjeit  /  boo?  een  toanïjiope  ban  be- 
ta*niffe/en  fjen  berbmltt  binbenbe/niet  alleen  tegen  Ijen 
P2ibiïegien/ maet  ooft  tegen  be^fóontngé  beloften. 
4  Matt  nabien  ïjet  boïft  na  een  ïange  bertoaeïjtinge  en 
pbeïe  ïjope  i^  getoaer  getoojben  bat  be  boojf3.tebinaeï 

(bie'taïregeerbe  foo  toeï  pjèfentjijnbe  al^abfenttoe^ 

daerafbe-ï'ï'tbertoeerttefteïïenomjfjemfeïben  teto|eften)  nef* regelt,  fet$  fijn  B^ajefïeit  foo  beïc  Ijabbe  toeten  te  befieften  bat 
h  in  den  men  ter  berfocl)ter  ontïafïinge  nocï)  ter  nooteïijfter  ber? 

a!TÏ™?  fefteringe  niet  en  beeft  ftunnen  getaften  /  maer  bat  men 
en  te  vo- '  ter  contrarien  aïtijt  boojt  b?onge/aenaaenbe  befen  5&if* "n.  feïjoppen  en  innemingen  ban  ben  Bbbpen/ f  en  bat 

r  m/ondenbteban25jabantïjen'^bbuenï)abbcn  moeten  beb?pen 
fhancien  ntet  groote  f 'ommen  ban  penningen,  s  3Jn£geïijft£  bat der  staten  men  bien  ban  ̂ llnttoerpen  focïjteonbmcïjtbaertema- 

bantBra    ̂ n  oe  003?u^i?n5e  beit  toegefeet h  foo  ban  ber  3fwriiii- 
fDere lutie  des 
Konings 

in  t  einde  j^^  bctfuttmqt  oft  bcrfefteringe  ban  ben  groutoeïn^ 

ij6raver-  ften  berboïgingen /en  bat  ooft  geen  beg^acin  refoïutie kondigt 
heeft  de 
onrufte 
terftont 

nagcvolgt 

p.24 

fo  fitiniafé^iffeöoppen/ljentoilleitbeonbertooipen  ben 
«Crtsbiébom  ban  JBccöeïen  i  ( bn  ben  Carbiriael  inge*  i  maer  ooft  toel  in  ben  goeben  en  grooten  ffeben;  <&m  öet 

fïoftt)  23oben  bien  bat  men  noeit  enftonfl  bertoerben  " 

noeïj  fuïften  remebie  aï^  be  ftrenïtte  bcrbcifrïjte  m 

Spaengien  toerbe  gegeben  /  en  in  't  beftmbere  foo Öaefl  afê  ten  langen  ïefïen  obernuam  en  getoeten 
toerbe  in  't  einbc  t  ban  ben  2Hare  1 5^5.  en  beginfeï  ban 
1^66.  bc  ttiterïtjfte  rcfoïutibe  erp^effe  betenninatie  en 

k  Bydetoiïïebe^  ïtoningj  k  opte  boozfefoeben  puntten  ge^ 
bneven  |jCeïp  cotttrarieber  ïjoopen  biFitpit^  gegeben  en  ben 
ningsen  bertoacïjten  bc$  boïft^  enbe  gang  anberébanbcgeïe* 
derRegen-  gentïjeit  be?  tijté  ba*ïjeifcï)te ;  tc  toeten  /  bat  fonber 
»e  gevuegt  met  oafC  0p  tc  fjatibeïat  /  men  foube  moeten  toelaten 
cJSantr-m  oe  ̂iffötówr/  effectueren  bic  3|nnuifitie  /  obferberen woorde.  f)et  Concilie  ban  ,€renten  /  en  fonber  eenig  beranberen 
Dewanho-  erecuterni  na  ïjen  rigatr  bit  \mtcbc  $ïaccaten  (ter  00^- 
p^cni"orfaftenbanbrntorïftenecn  ontaïïijfte  menigte  ber  goe? 
voiRdoorba*  onberfatcn  jammerlp  bermoojt  en  eïïenbiglijft 
de  inquifi- gebïoben  toaren )  ̂oobcfïonbc'tboïft  boo^  een  toan- 
tie,  incor-fjoope^m^jnju^jn^r  öfg  tictemiffe  te  geftrtjgen/ 

'foo  te  mojren  en  beroert  te  toojben/  bat  men  eenen 
aïgemeinen  oploop  boo?  [oogen  fag/  l  enljabbcnbe 
03oubctncutó/  .U>agifiratcn  /  Abelen  enanberebefïc 
ban  ben  boïïte  genoeg  te  bonte  om  met  feïjoone  tooo^ 
ben  en  beïc  goebec  ïjopni  /  öcn  te  bcrl^oubcn  en  berbue- 
ben/bat  fp  be  toapenen  in  ber  bant  niet  en  namen/  baer 

nebntg  ooft  aen  b'anbec  $ijbc  ber  Öegentc  /  tn  tc  ï?obc 
acngcbnibc ben aenfïaenben noot/  op  batintijt^baec 
in  berfleu  en  't  boïft  eenigfïujS  gepaept  toerbe  om  te 

aïïen  ïjenncn  gebueren  foo  bêcmenigbuïbigt/bat  'et  on*  p-  26. 
moegeïijft  toag  aïbaer  ïangcr  te  plegen  be  boo?f5.onber^  "  Datmen b?ageït)ïte  becboïginge  en  Sinquifitie/  ooft  toa^  ïjet  boïït  boekfken 
aïom  tn  fuïften  toanïjope  en  mi^troutoen  geb?ogt  boo?  genocmPt 

foo  beïe  nicutoigïjeben/  queïïingcn  en  Itroftingen  ïjenbee  y«too- 
b?pïjeit/  bat  men  't  feïbe  niet  ïangcr  en  ftonfle  toeerfjou-  Jjjsj^ » 
ben  /  fonber  ïjen  ter  feïber  uren  te  boen  gebueïen  b'effcct  ning  op  de 
ban  ber  berlangbcr  berfucting,e  en  naeïatinge.         requeife 

UDeï  i$  toaer  bat  binnen  eenige  maenben  baerna  aïg  d«  ̂dclc- 
men  getoaer  toerbe/  bat  ban:  geen  getoacï)  en  toa£  trouwen  ' 
ban 't  bergaberen  ber  <®mccaïe  Staten  nocöbanbecderEdeic 
anttoooiben  be^  ïüoningj»  opfoobeïebcrtooningenenen  der  s«- 

infuïftmnootbe^3lantJ/  en  bat  men  baer-en-bobni meintc' ben  peeren  en  Cbeïenbe  boajfctnebcntöcquefïcobers 
gegeben  öebbenbe/  toonbe  een  quaetgeïact/  bieigbe 
enbeïcbafïenfpeeïbe/  3l^3eïyftg  bat  men  te  beïc  fle* 
ben  niet  en  onberïjicïb  be  beïoofbe  feïjojfinge/  maer 
eben  toeï  be  €f)Mcnm  berboïgbe  /  bit  ban  ber  religiën 

begberbittert  o  begonfïen  aen  b'etn  jrjbe  aïïengfteng  v°  ̂  J£ 
meer  en  meer  te  bectoonen  ïjen  bergaberingen  en  p?ebi-  gen  dier 
ftatien/ja  ooft  bie  in  beïe  pïaetfen  te  boïgen  en  berfefteren  van  Reu- 
met  aïreïjanbe  toapenen  tegen  aïïen  obcrïafï/»Sn  beber*  s,cn- 
pïic&te  Cbeïe  ter  oo^faften  boo?  berïjaeït  en  beroert  toe-  p.  27. 
fenbe  aen  b'anberjijbe/ t'famcn  ïjen  te  beraben  p  opte  p  Byhei 
mtbbeïen  ban  te  moegen  berfefteren  fo  toeï  ben  perfoo-|Stc nnt  en  goeben  /  aï^  be  rufïc  en  onberbout  bt$  wmt$. 

^aer  na  i$  gebuert  Dat  eenige  boo$oubenbe  eenen   Het  ftor 
ongefebifttenpber/  oojfafte  genomen  en  ben  berfïout  men,det 
en  opgeujo^pen  hebben  met  buïpe  ban  beïe  b^outoen  /  ̂'k'1, ftinoeren/  gepuffeï  en  bolft^ften  ban  ftïeinber  floffé  /  tot* 
ten  aftoogpen  en  becnieïenban  ben  beeïben  en  orna- 

menten in  ben  teften  /  Moofïrren  en  fcapeïïen  aïïc  bet 
ïanb  bp  na  boerc  /  niet  aïïeen  op  ten  ̂ owen  en  toegen/ 

maer  ooft  toeï  in  ben  goeben  en  grooten  fïeben;  <&m  fat  D'fcor toeïft  te  berbuebcn  en  baer  in  te  becfTen  /  op  bat  be  ber-  Edcffl 
berffenif?é  be$  ïant^  en  een  becrïijft  bïoetfïojten  be^  q  Byi 
boïftg  onber  maïïtanbcren  baer  uit  niet  en  foube  boï*  verdrage 
gen;  ̂ ooigbeïïegcntebpabbtjfebcr  <6?oote  en  fta*££2frt6 ben  oberftomen  metten  berplicbten  Abelen  q  baerbptn  den 
oogïuiïtinge  tocfeggenbe  totten  pjeftingen  in  bnt  pïaet*  brieven 
fenbaerfpgebaentoerben/  bcboubeïijft  bat  bicfoubm£"hJtcrfe 
gebouben  tooien  fonber  toapenen  /  en  bat  aïïe  boojbe*  gCdmkt 
reonbeï)ooL:ïyftbeoenfoubcnbcïct  toojben  foo  beïe  beten  in 

moegeïijft  toare:  3ln^gcïtjft^  bat  be  feïbe  €beïenict'sPr1Jn1['efl 
acbtecbaeït  en  foube  moegen  toefen  terfaftenbanben  0°0l  £* berbontoftobergebenen  tnftouben  banbcnbecKeque-vuegt. 
fte.  €n  boo^t  ïjebben  ben  beïe  foo  toeï  ban  ben  bn'pïicb*  p.  28. ten  Cbeïen  aï^  ban  ben  grooten  ( en  onber  anberen  ooft 
beboojfj.  I^eer  ?lbmiracï)  bp  ïafïe  ban  ber  Öegcnte 
ge-empïotecrt  om  bt  onruftcn  aïomme  te  fhïïen/  aïbaer 
tottnt  gnneincn  b?cbe  maftenbe  bn  maniere  ban  pjobi* 
fie/  enboïgenbcbcnboojf5.aftftoibc/  berfebeiben/ber^ 
bzagen  /  geïijft  bnt  tlibmiracl  aengantbe  naerber  achter 
bëcftïeert  faltooL2ben/  bier  mebc  ï^ct  boo,:ber  berbvieï  ber 

geïcgentbebenbe^llant^/  ïatenbe/  tcmen'mit^bat 
baer  afbïcebrrctoo?t  bermaent  in  berberanttooo^bin^ 
ge  beg  peeren  ̂ ?incen  ban  (^caengien  /  baer  mnt  ï)tt 
feïbe  ïef  en  mag. 

,Jl©aec  befen  aftfto?b  niet  tegenflaenbc  \}ccft  men  aïïe 
mibbeïengefoebtnt  geboben  op  gebobntuitgegeben/ 
om  te  berbnjbcn  bc  ïleïigie  bic  bet  ftoomfeber  tegen 
toa£/  en  orit  ïoofïijft  tc  ftoinen  tegen  betinïjouben  en 
ber  toeïatinge  ban  ben  boo?f3,  aftftojbe  /  bobnt  bien  bc 

berga- 
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1568.  bergaberinge  ban  bc  Ometaïc  Staten  niet  aïïcmïnït .  toacc)  'amgacnDeben  boojft.  <$iabeban  Doomc  bie  T  c<z ^troWicn/maccDatcrjïn:^/  bebben  be  rjuaöc  fijne  quant tot aiócbcn ben boo:f5.i>crtögc groeten  'betorf;    ' Itcnabclc  feïjoone  m goebe  tooo:bcu/  pjefcutaticu  en alle  mininït  ontïjacï  /  bent  fetot  bat  bp  arii  tem  bjicben 
Majefïtit  be  f  aften  foo  toeten  acn  te  geben  en  te  berbit  ■■ 
teren /bat  bcfcïbcgcfïooten  beeft/  baec  in  te  berfien 
metmaebtban  toapenen/  toacc  uite  ontaïïnhen  beïc 
ongchtïré  gebolgt  i£  /  toant  bet  llant  $  aïïensïtcné  ooi 

ïtrn'g£boïf$  tootöcn/  bctgemcin  boïh  $  baec  tegni 

men. 

D  onge- 
lukken 
daeruit 

gevolgt. 

koemftc 
metten 

Spaens 

Krijgs- 
volk. 

p.  30. 

pag.  29. Des  Ko 

Ebde'^a Ö»« cn oaec opgêfraen ƒ" bcfïcbm bic  niet tccfïont gar^ met  ge-  nifoen  in  en  toiïbcn  nemen  /  jiju  b'ccn  dooi  en  b'anbc^ 
weitinhetcenajja'Mccct  rebrtïe/  beïegert  en  t'onbcrtyagt  /  bcle 

'"  bïoetffojten£  en  moo2bené  i$  'cc  geboïgt  /  't  llant  tó bcrbniht  en  bertoueft/be  <èbe\e  bebben  ben  een£bee$  in 
bc  mapenen  tanden  om  ty m  te  becfeïtecm  /  en  5rjn  bet? 
boïgt/  berfïagcn  en  geboot  /  be  Cfpïfieïgfte  Öeïigie  met 
ïjnecen  belijberö  rê  berjaegt  en  becbjeben.  <£n  embeïnh 
m  plactfc  ban  ben  ftoninh  /  bicn  mm  baec  bectoaebte  / 
fooi£'ecin't3lant  homen  bc  Cfertoge  ban  Sllbemct 
een^eethcacbtban^paenjaccbm  en  Italianen  /aï£ 
ïtapitcin/  en  baec  na  ooit  als  <0oubecneuc<6ena*aeï 

Des  Her-  ban  bm  ftoninh  in  ben  feïben  Hanbe/  foo  ï)p  tym  feïben 
togen  van  &p  (göeit  bcthïecct  ïjeeft  /  X®itn$  tD^ctïjeit  foo  groot  en 

openbace  i$  /  bat  bet  noibeIoo£  toare  baec  af  bermaen 
te  manen  (emmec  niet  biec)  ban  0002,  foo  beïc  bet  rahen 
en  becfeboonen  mag  be  tegenmoo|bige  fahe. 

^eboojfcbjebcnïfectoge  om  te  boïlnengen'tgcne baec  toe  bP  toaé  homen  /  en  bat  bp  metten  ftarbinaeï 
ban  obec  lange  baböen  gefoebt  /  te  toeten  ben  Staten  / 

De-'wrèet-  Hanben/  Meben/  m  3,ngefetenen  te  benemen  aïïe  ben heden  des  bjpbeöm  en  pjibiïegicn  /  en  bic  te  brengen  in  be  uitetfïe 
Hertogen  fï-ajemut  a  ( ö'toeïft  fp  t'ongchjhe  petten  boïhomcn  ge? 
Tbu j£  Doa*faeiittjeft)en  aïbaec  b  jpeïnlt  te  cegecen  en  tptannife? 
by  den  ge-  een  obec  ben  mcnfcben  en  goeben  na  fijnen  appetijt  fon? 
minten    öec  ceebt  en  bonnisVmeer  ban  in  bpanben  oft  getoonncn 
boeksken  3£anoc/  jae  ooh  om  eerfï  uit  te  toepen  alle  be  gene  /  bie 
fchroom-  fijn  boojgenomen  tprannpe/bccbiuhitingc/  coobinge 
üjkever-  en  confifcatie  fonben  moegen  beletten  (bebbmbetefïj? 
oordeeien.  nen  becrceft  ujc  ̂ paengicn  gehcegen  bpe  en  bolle 
neSen01*  maebt  om  in'tHant  te  boen  en  te  maften  art  gcene  bat Tanaiiedehemfonbcgoetbnnïten)  beeft  eetftm  boo?  al/  ja  eec 
groote  te  jju  in  't  3iant  ïtomen  i^  /  m  fïjn  gemoet  becooibecït  en 
vcimeicn.  ̂   ooot  gefcfjiftt  aïïe  be  meefïe  boofben  en  grootfle  ï^ee? een  ban  ben  Beberïanben  /  bic  om  ben  grobten  bienfïen 

ben  ftoninït  en  ben  ïïanben  gebacn  /  bp  ben  intooonbe? 
ren  toeï  geaebt  en  bemint  toacen/  en  bc  opinien  ban  ben 
toeïïten  ( tec  contcarim  ban  ben  ïiarbinatï  en  fijnen 
eceatuecen)  aïtijt  meer  babben  genegen  getoeef!  tot  fiie* 
tigïjeitbantotfïraffïgbeit/  en  meer  ben  getoont  boo? 
be  bzpbeit  bec  onbecfaten  pribilegien  be^  Hantö  /  en  on? 
beeïjout  ban  ben  contcactch  /  ban  tot  bccbmitïtingc  be^ 
boïï»^/ benemen  bec  pnbiïegien  en  obectcebingebecge? 
ïooften/  en  in  finnma  bic  tegen  bt$  üarbinaeï^  qnabe 
boojtflcïïen  ïjabben  bo2tcn  feggen. 

§oe  toeï  nn  bP  boïgënbc  't  f  eïbe  fijn  bïoetbojmg  boo?; 
nemen/  gefloten  babbeaen  te  taflen  (onberb'anbece) be  Betren <fè?aben ban  ̂ gmonten  l|oome  (ban  ben 

bBybne.Qjcntennocbtan^beïioninïtbnbzieben  i>en  anbecfin^ 
TS»  totten  lefïen  toe  aïtijt  babbc  getodnt  toeï  gepapt  te  toe? 

I  in  fen)  bic  tjp  bcibc  te  fïjnber  aeïiftonnfle  in  't  llant  bonbe Apr.1567.  entoifrebcn  ftacbinaeïnietïicf  getaeï  te  toefen/  (ben 
«vanRo ■  $tttm  ̂ mec  ban  «Ocaengicn  /  cnaBMbe  banï^oog? 
bies  injun.  ̂ m  ̂ ^  ̂ ^  /  ̂  mm  ̂   ̂   jfypgfijftgQ  tjait .èafTou /om  fommige  fïjn  affaicm /  en  ben  anbecen 

ïiggcnbe  gcouctfï  te  ïioeïen  /  ben  bier  i?cccen  en  boof 
ben  ban  ben  berpMjten^beïen/  te  toeten/  ben  B21; 
beere  ban  23ïcberoebe  /  nibe  <6?abcn  ban  jfcaflóu/ 
éeceh/en  ïmienboig/  ooïtintijté  bcrtroïtïtnt  toefen 

be)  cï1ocbtanöfotoanneer  foo  toeï  b'eene  aï^  b'anberc ban  bot  feïbett  IHcvcn  /  bfm  «t  bft  inneïtottint  be? 
Hant^tegnt  genomen  3ijn  omljem  aïé  .^tabtbonber 
bc$  ftoninïtó  bc  briioo:ïijItc  cac  te  betoijfen '  foo  ontfing 
hn  be  felbe  feer  minlijft"/  en  toonbnt  ïjen  aiïe  goet  gelaet  / ■f' 1   <-_y   k.»^^   w^^.ir.'u   i-»n  «...rr-.* -.11...»»  \>-...   (»^.«  r««» 

p.    31. 

Het  ver- 
trekken 
van  vele 
tan  den 

aten 
ren. 

Ijaöüc  ban  ben  Uoninlt/  en  begeerbe  bat  b»  brin  tot 
gweffeï  foube  toilïnt  boïgnt  baer  be  felbe  toaren  in  fijn Itotfcró/  bic  mm  albaer  foube  opmm.  JDaerfimen 
gronttoa^iiibcttoacrbcit  om  bon  albaer  m  ben  fkilt 
tcltrijgm/  bicn  lm  noeïjtan^  boo:  bic  ceifc  ontqnam  / 
jmtpbienbatb'^binicaeï  tijbingc'ïtreeg  bat  bc<&cfcb nme  bes  peeren  hiaten  ban  .mtmac  fijng  4)toagrr^  p-  3  ?' obcrïebentoa^/  toaerom  tjn  ban  bm  J>ertogc  ooilof 
nam  om  bm  fcïbm  te  gacn  bertrooflm/  b'toeut  öp  bem als  bom  niet  cnöwffc  toeigecm/  om  fijn  quaet  berte 
nicttebjoegteontbcïtltm/  foofjnijnn  noch  niet  flarït 
genoeg  en  bneibe  /  en  om  boo?  fiüit  gebcind  betrontom 
nabat>mtin'tnette  hcijgen  /  niet  alleen  bm  fribm ^ecr  ̂ tbmicaeïy  maec  ooit  ben  452abeban  €grnont en  anbcce  bic  baer  bom  niet  en  toaren. 
3ae  om  ben  feïbm  <6 jabc  ban  l^oome  nocb  betre  te 

bebnegm  en  alle  aebterbénhen  te  beneinm  /  fcbjcef  ïjp 
met  eenm  cenm  bnef  am  be^  frif^  ̂ toagec/ c  bon  (bo? . c. B? dc" 
bm  bc  tcoofïingmm  pzefmtatim)  booUjoubmbc  öatfSe?" 
pp  bc  faltm  ban  bm  ©eece  ban  ̂ oo?ne  aïtijt  feer  ïjabbe  te  Loeven 
bcl)cxt  ten  einbc  /  be  ütonïnlt  ïjem  cmige  goebe  bergcï? »  Aus- 
bmge  foube  bom/m  bat  fïjn.fDajcfteit  bem  lyabbe  bebo? I;6/' lm  ben  feïben  te  feggen  bingen  bic  tot  begfcïfëruftcen 
booibccï  feecbimbm/cn  meec  anbcrcpjopocfïent'fij? 
nm  fabmrc  /  bcgccrcnbc  /  bat  hu  bem  paefttoflfce  latm 
toeberheeren  om  bmt  bp  te  fïame/  b'toellt  bc  goebe ^eer^bmiraeïhoit^baerna  bebc/  lycbbcwbc  baer  en 
tuffeben  ontfangm  be  b^iebmbanbm  ïioninh/ bic  be 
^atogebemfant/  niet  toonmbc  ban  alle  goet  eontcn?  p-  3+ 
temmt  be^  Ctoninïtó  tcgm  bem  /  m  bat  fïjn  .iDajefïeit 
ben  ïf  ertoge  lyatibc  bcrhïcect  't  gme  ïjp  op  fïjn  pactim? lierebectooningegerefolbeerthabbe.  Het 

%l$  hp  nu  toebcr  te  23?neffeï  quam  / 1  toa^  bn  toeï  pen  d« 
ontbaeft/  m  ontfangenbanbm  ^ertoge  (geïrjltoohGravea 
toa^  getocefï  be  <Ö?abe  ban  €gmont )  binbmbe  aïbacr  "nnEs; ooh  emm  anbecen  be^  hertogen  bjief  bol  ban  alle  goe?  Hoome. 
begebiebmiffm  met  ttoee  anbcce  goebe  bjicben  ban  bm  d  7sepf. 
ütonïnft  e  aen  bem/  b'een  amgambe  fijn  benbe  m  b'an?  ̂ 6^-  r bec  ten  einbc  bp  benïf  ertog  foube  bpfïaen  f  m  aïïe  goebe  4toÏÏ£ 
cojcefponbmtic  met  bmi  houben  fóubc/macc  bm  ttoee?  re  brieven 

bmbag  baer  na  fo  bebc  be#ertog(bie  ten  feïben  bage  cm  J*ouden 
fchoonpeert  babbc  aenbeért  en  bom  baïm  b'toeïït  be^'"^ot ?Cbmiraeï  bem  l^ibbc  gefcbonïtm  jboeïmbe  bem  gmoeg  den en  w  J 
berfim  ban  ̂ pams  hrijgöbolh  ontbiebm  te  ïiabe  in  ren  die 

fïjn  Hogig  alle  be  i$ècren/cn  onbee  anba  ooit  be  boojfy hcm  nict 
il^eccm  ban  ggtnont  en  feoome  ( om  ïjem  te  fpeïm  bit  f „"ont? 
boos*  naboïgcnbc  fïuït/  gcïijït  tod  bïceïtbn  bicn  aïbaec  houden. 
niet  mtocrbcbcraetfïaegti  ban  aïïcm  gcfpzohniban  '9  scp». 
eeuïge  beflingeu)  tot  beó  abont^  omtrmt  bijfof  fe^ 1;67, urm/  tmtoeïltm  tijbc  bc  ï^ertoge  in  fïjn  hamere  ber? 
tralt  /  en  51J11  be  Recent  ban  <£gmont  ( gambe  boo;  bm 
bof  ooh  na  f)ni$)  en  ban  i>oome  (obcrfïmbe  in  bc  ha?  P-  35- merefeltcrc  bctooipm  ban  befhugen)  onberfims  W 
fen$  omcingeït/  cïh  ban  eenm  Itapitcmmfeher  groot 
getal  ban  &pacnfcbc  Mbaten/  en  ( niet  tegmfïambe 
bat  fp  pwteftcerben  ban  bc  fortfc  getoeït  en  ourecljt  bat 
mm  ben  fonbec  ccbmc  tcgm  be  pnbiïegim  ber  Oo:ben 
enrechtmbcjöllant^aettbebe/  mbat  fp  bfngebobcn 
in  reebte  te  fïellm )  bn  bcbelc  bc$  ̂ ertogm  en  lafïe  bcj* 
ftoninït^/  (foofpfeibm)  gebangen  genomm  rntcr? 
flont  cih  bcfunberc  en  ban  bm  anberen  niet  toctmbe  in 
een  hamer  ban  bm  buifc  albaer  gefrelt  m  febcrpclijh  bp  Hct  nauwo 
bm^oïbatmbetoaert  fonber  bat  pemaut bic inorbtegcv.i„ke- 
begaen  oft befïaen jriüj  bagen  ïanït/  m  alsbom  e  jijn  fp «« J te 
cïh  befunber  op  emm  toagmgcfïelt/  en  toeï  betoaert  Hcfrrfzn xnnbc  ban  fócijgpboïu/  tocg  gebuert/  niet  alleen  uit  Der  t ,  i  bcp9 

flabt  ban  23iuefTel/  maer  ooh  tütmöertogboaiban  i;6/. 
p.32. 
Dege- veinftheit 

des  Herto- 
gen van 

Alve. 

jaberfcherbebmbatfin jDajcfteitcïhen  ban  bm  feer  ̂ ^I^SS^^^^Èm^^ 
bctcoutobe  en  bebanhte/eu  ooit  bmibeboïen  babbc/ bat  tim  molm  ban  ̂ niefle/  m  toJfgË&gW *g. 
J^ïHmiwr  r^tmUchutnnrivnihm  fmiöe  inrtbclefae    Bïanibermgcïegm/aitoaer^/eUibeifiÏKibniïaiigcii 

tijt  feer  natttoe  en  crmerlijh  51J11  gcljotiöen 
ïtubunber  raetmbebulpgebmiïtm  foube  metbelebe 
kefbe  en  feïjoone  p2cfcntaticn/  berhlarenbe  ooh  menen 
ban  bm  ïioninït  acn  f)fn  te  ïjebben  /  ban  aclnhcn  \)abbc 
ooh  bc  fclbc^crtoae  te  boren  feer  toeï  ontfangen  be  gene 
bic  cfh  bec  fclberl)eerm  ïjem  tegen  ïjabbe  gefonben,  booj 
betDeïRcbn  ben  ooft  fcee  bertelijlt  ïjabbe  gefeïjzeben. 
Hatmbe'ban  booz  al£  nu  't  feit  beö  boojfr !j?ebm  l>ec 

te  ban  «Cgmont  (  bienjJ  onfrbuït  ooh  goet  om  bom 

nrmaut  torganh  tot  bm  morbte  Ijrbbm  nt  fonber  ooit 
bat  men  Itcn  ergens  af  acnfpMii  oft  befeiiulbigbc  ;a 
fonbec  bat  men  te  boren  c enige  mfbimatie  tegen  Ijru 

genomen  of  getoont  I>ibbe  beginnenbe  alfoo  tegen  alle 
öo?bmbaniireljtC/'  abipfotadto. 
Ooh  en  toerbeu  niet  bergeten  ljm  ilaetsliebm  ̂ er re? •  (G)  3  ranfni/ 

p.3«5. 
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i  f<58.  tarifen/  en  anbere  pn'ncipaeïfïe  vöfficicrcn/  bic  men 
Hen  Brie-  acïjtcrïjaïcn  ftonff  e  /  maer  ooft  gcorepen  /  mitéqabcr£ 
ven.goe-  00fe  gcitoiticn aïïe  ïjcnneu  en  ber  boojfó.  peeren  f>a- 
dieennaerns  pieeen/  25?icbcn/  en  fmftken  bie  meiï  ftorifïe  binben/ ook  ge-  en  bobcn  bien  /  aïïe  ïjcn  ïf  e crïnftïjcben  /  llanben  en  goc^ 
vangen.  ben  aï  om  ac n  geflagen/a  ai  boo!  bcrbuat  geïjoubcn/inf 
ïn  vm   S^W  bccDcfeïïinnc  be$43:aben  ban  «tfgmont  /  met 

Byvoegefelvan  Authent.  Stukken, 

ven 
aoianuarii  foo  grootcn  getaï  hinderen  gcfïcftcn  in  een  ïltfooftec  /  bc 
i;68. 

De  Heer- 
ren tegen 

iecht  ge- 
houden 
lbnder 
ticht. 

toacnücn  binnen  ben  bijffïen  bag/  en  ï)oe  toeï  ïjpant*  i  f68. 
tooozbe/  bat  ïjn  baer  op  boïboen  foube  aï£i>mpïact=  Det,e- 

fefbübetoojberigegcbenorn'tfeïbe  toueïijft  temocgen:|™on°en 
boen/  en  pjotrffeerbe  bat  ïjp 't  feïbe  toiïbe  boen  aï£dedIsAd. 
ecn^ecccbanber  v©02ben  en  anbcrfin£  niet  /foo  toert  miraeis  op 

ïjembaernaberftoubigt  "batbp  ben^ertoge  njaége^')nbeti<:ii- 
floten  /  bat  inbien  ïjp  baee  inne  boïïjerbe  /  men  ebentoeï  '„  f^ 
tegen  ïjem  bp  contninaticn/  en  tot  conbemnatie  po^  den  seae- 
ceberen  foube  /  °  in  ber  buegen  bat  men  ïjem  gefbjtfeert taris  Mes- 

en  bebtoongen  ïjeeft/  batJjpaneenc/enfonberécnige<j5rsaaenden ïjuïpeïjccftmfoo  ftorten  ttjt  aïgban  acïjtbagcn  pfïjn  Manivek? 
anttooojbc  op  aïïe  be  pnneten  ïjem  opgeïeet  moeten  om  den 

manen/  fcïj?tjbenenobcrgeben/  'ttoeïft  ïjunocïjtang  Adm««i 
bebeonbeeerp^effepjotefïatie  ban  niet  bcrftonUetoo^yeerIS°™n bm  in  fijn  boozbeeïeri  en  rechten/  foobanbec^ojben/  oBybrie. 
aï^banïjuïpeenraetteïjebben/  toaer  in  ïjp  ooft  aïtijtv«n  «n 
gepccfifleert  ïjeeft  /  en  ïjoetocï  ïjet  fuïï$  peeren  bingen  £j  2°- niet  en  toa£  q  fuïïteit  gcfcïjnften  te  fïcïïen  /  foo  ïjeeft  PBegonft 
nocïjtangfijnb&mioebige  confeientie/  enbe  toaerïjeit  den  2/. 

feïber/  fijn pmn'e foo  betoeegt/  bat  eïïierlijft.fienbebe^^ 
v  enden 

tooojben  rïicftteïijft  faï  ïunmen  geoojbeeïen  en  geinen  j.Feb. 
ften  /  niet  aïïeene  be  foeftingen  fijnber  berbjiiftfter^/  p.  41. 
maer  ooft  fijn  goebe  bienfïen/  opreeïjte  meininge  en  q  Gelijk 
UÏAfc  nnfrlrtf  it>  I  *nt  Wïïtor»  cmhi>  /  »t»  mi  h zt  niemxttt  "V ln  'r  be- 

<6cfcïïïnne  bc$  43*abcn  ban  ïf  oome  ïiggcnbe  ftranft 

buiten  '£  3Lanbté  te  Bteé  op"ïjuer£  b?ocber£  ïjn#. ïiomenbebantoeberten  faften  banbenl^eec^lbmi* 
raeï aïïeene:  c!l)abimïipinbierftattijbigjjeit  eneenig? 
ïjeit  geïjouben  mag  fonber  ïjem  iet  te  öciffeïjen  ofte  b^ 
gen  ben  tijt  ban  ttoee  maenben  ïanft  /  niet  tegen- 
ffacnbeïjpbagcïnft^babt/  en  bcgcerbeontfïaentetoe^ 

pag.  37.  fen  en  genoopt/  en  ïjem  te  moegen  ontfcïjuïbigen/  ban: 
en  foo  bat  beïjooren  fonbe/  en  bat  niet  aïïeenïijft fijn 
<®efeïïinne  mocber/  fufler^  en  berfcïjeiben^ea-enfij^ 

bBy  denne  öjienben  /  magen  /  en  geaïïieerbe  boo?  ïjem  en 
requeften  berboïgben/  b  foo  aen  ben  feïben  ̂ ertoge  /  afë  aen  ben 
enijrieven^oninft/  ooit  aen  be  ïtciferïijRe  JBajefleit  /  en  aflefiHöooiff  gegjjiften  foo  ban  betichtingen  aï£  berant 

fondenPse  ne  ïrteö^fuoeüicm  /  be  bibberen  banber(0o?ben  be^ 
cBybne-<6nïben©ïie^/  cin  fijnen  name  pjefenterenbe  ïjem  te 

venvanderecfjte  tt  ftcficxi  f  \}tt  toaer  boen  öet&apitteï  ban  ber 

you  moe-  (&0fitïi  /  aï^  een  bibber  ban  biet  I  oft  boo?  't  Öp  /  aï^ 
dere.y  ian -^j,^^  m%ti  öan  ben  feïben/  ja  ooft  boo?  aïïen 
d  bv  fijnWnïprtenten/ojbinarifen/enonpvnrtijbigcniflecïjteren/ 

brieven    maer  ooft  baer  én  boben  be  fteifcr  feïbe  d  en  berfetjeiben 
aen  den    ©ozfien  ban  <Duit£lanbt  t'fïjnen  fabeure  /  en  ten  ein? 
Koninkenjje  gQj^  fcj^ieben  (mibïer  tijt  ïjcbbcnbe  tegen  ïjem 
20  'oftob.  onberb^aegt  niet  aiïeen  fijnen  ̂ eccetarig/  maer  ooft U67.      beïeanbere  gebangen/  en  ooft  oberfïen  aïïe  fijn  papie* 
e  Den  10.  cm  m  jijictien  /  om  iette  binben/  maer  boo?  fp  ben 
fvereas  oöergrook  oncecbtbeerbigïjeit  bic  fp  fftm  aen  beben/ 

baftart  en  fouben  mocgen  berfeftoonen  metten  naem  ber  reeïjt- 
uit  spaen- bcerbigïjeit)  foo  5ijn  einteïijftbp  ïjem  genomen  e  ttoee 

fan  en    3cïcec0f  /  m  ccnm  &tttstatt$'/  aï  ̂paenjaert^  toe^ Dei  Riö    fatoe  I  f  feg-renbe  ïjen  aïbaer  gefonben  te  jijne  ban  ben 
praets.     ̂ errogc  /  aï£  ïiapitdn  <6eneraeï  ban  fijn  JBajeff cit  in 
p.  38.  ben^eberlanben/  om  ban  ïjenonber  eebt  pede ügatt. 

te  berfïaen  bc  toaerïjeit  ban'tgene  fpïjem  fouben  toa- 
g  Blijkt  gen  (g^oetoeï  be^ertoge  feïbe  ïjabbe  beïooft  hbat  be 

meniïrui  boo$*  #^^cn  niet  en  fouben  tooien  ge-eramineert 
digen°vra-ban  m  fijn  eigm  bptoefen  /  noeft  geïjanbeït/  anber^ 
gen  hen 

voorge.    tej  toaa:  toe  p  jjcm  00^  Tjf nobigt  ïjebben  met  bjeoge- 
hUEynfijn  meuten  /  batïjn  anber^  foube  ba-fleften  enbcrbaïïcn brie^n  toefen/  niet  tegenfïaenbe  aïïen  fijtj  contrarie  toel  gefbn^ 

aen  den  öecrben  rebenen/erccptien  en  paotefïaticn/ïjem  b?agen> 
SS  Sik  oc  öcïe  fafew  om  uit  fijnen  monbe  kt  te  treftften  bat  fto^ 

22.sept.  "menmoeïjte  tot  beïafïinge  ban  ïjem  feïben/ oft  ban  ben i^eere  ban  oÊgmont  /  oft  anberen  bertroftften  peeren» 
donbe-  23oben  bkn  /  om  ïjem  te  acïjterïjaïen  in  eenige  ber? 

ma°rle  en  frfjeiDerrfjcit oft  tecjen-retieii  /  foo  en  ïjebben  fpïjem  niet 
vanonder-  aïïeenïijft  een^  /  maer  te  bafeïjeiben  fïonben  en  bagni 
vragen,    onbcrbjaegt/  « entoant  fijn  berftïeeringcn  fulfig  toa? 
i  Den  10.  cmy  bat  bie  fijn  onnofeïïjcit  booj  oprccBtigcïïccïjtcrg 

Ï7'ioVen  genoeg  fouben  betoefen  Rebben/  en  bat  befeincompe? Blijkende  tente  en  pactijbige  öeeöter^  en  onbertoager^  baer  inne 
by  den  in-  nieten  bonben  te  bïameren/foo  fp  toeï  öabben  berïjoopt/ 

ftlare  onfcïjuït  /  tot  toeïïteh  einbe  /  en  op  bat  nicmant  *7  , 
enbennoebebatmeneenigpunctban  beïafïingen  fou^  Smwïor" 
be  toiïïen  beef  toijgen  /  't  toeïft  niet  boïïiomeïijft  berant  den  ook 
tooo^t  en  foube  toefen  /  faïmen  beibe  be  fcïjnften  ïjier  na  lelvf  ̂,et » 

in^ïangebpbuegen.  "^ i|oe  toeï  nu  be^ertoge  ban  ober  ïangen  trjt  te  boren  requede. 
barJCbmiraeï  ter  boot  gefeïjiftt ïjabbe/  noeïjtan^  om  1  Beide 

fijnber  tirannpe  eenig  febijnfeï  ban  reeïjte  te  geben  /  en  "g""^1* 
bet  te  bebnegenbiegene/biebooj  ïjem  berboïgben  nnetrafChte  * eenen  fdmn  ban  te  toiïïen  boïboen  ber  eteufe/  bieöp  procedure 

aïtijtop  fijne  gebanftcniffe  ïjabbe  gniomen/  ban  batte§enhen> 
fijn  fafterijpeïnftbeftent  foube  toojben/  per  viam  juns  ̂ „JJ, 
ordinariam,  t  (fonber  bo?bcr  berftïeeringe  of  noeïj  be  wedAd- 
boïbueringebaer  af  teftunnen  beeïurijgen/  toat  neer^miraIe- 
mgïjeitfpbaerom  beben)  foo  ïjeeftïip  omftenniffeban^^* 
ber  faften  te  nemen  gebeputeert  tegen  aïïe  €>o?ben  ne.  dc 
ban  reeïjte  contrarien  ben  ̂ ^ibiïegien  be£  Itanbt^  /  en  Grave  vaa 
tegen  be©?nïjeben  ban  ber«©o^ben/  be  boo?f5,  ttoee  Nuenar- 
^paenfcïje  geïeerbe/  betoeïïic  notocnïijft  toaren/  ju-  P-  4*» 
dices  incom peterites,  «nabieii  ooftfijnanttooo?bege?vanHooV/ 

bannabeno2öinarifenengctooneïjjftcii  trein  ban  tte$H  fientoa^/  öeeftmenïj^nit'fijnen  grooten  gebuerigen  ftraten.By 
berboïge  toegeïaten  /  bat  ïjp  eenen  perfoon  ban  ben)!erfch«- 3lanbtfaten  foube  moegen  noemen  om  ïjem  tebienen^efw- 
aï^  ̂ oeurcur  en  beneerfïigec  fijnre  faften  /  en  om  Brieven, 
raet  te  nemen/  enïjoetoeï  foo  toeï  ïjn  feïbe  aï^be  fijne  ook  de 

ban  ben  beginne  af  aïtijt  fiantbaftigïijft  5ijnbïijben£eiftr,dc 
fïaenbe  opte  $nbu"egien  ban  ber  #o?ben  "infgenjftg  Ln  £ï» Öebbengetoeigertbefe  fufperteen  incompetente  föecfc  door  veie 

ter^/>'  baer  na  ooft  boïïjert  in  't  berfeinDen  ban  ber  faften  orieven.cn 
booj  't  Örjft/en  geïjanbeïtte  too?ben  aï£  een  Het  eu<6?a«  ̂ fSJ0 

nen. 

P-  19 

bc  be^  tfïi)ft£  /  foo  en  ïjeeft  nocïjtan£  noeïj  b'eene  noeïj  bant  by  IC* 
b'anbere  toeïge^bnbeerbe  exceptie  toegeïaten  getoecfï/ quefte. 
2  noeïj  ooft  fijnontfïaftinge  onber  cautie  juratoir  /  fub  r  £y det p*na  con  vïifh  noeïj  anbcre/  a  maer  i$  baer  irnie  boojt^  brieS 
gebaren  met  fuïfter  berftaefünge/  en  foo  onbeïjootfijft  denGrave! 
&  n  uliirer,bat  men  't  niet  en  foube  hunnen  geïoobeh/en van  Nue- 1 

•  ïjeeft  men  ïjem  toeber  aïïeene  geïaten  afé  te  boren  an^  j  d)oonbenöeactenb 't  feïbe  niet/  ja  fijnen  beïooper/  en  win  dei bere  ttoee  maenben  ïanft  /  (toaer  en  tuOtfjen  en  aïïe  fijn  ïjeeft  noit  bmen  toeganft  tot  ïjem  moegen  ïjebben/  noeïj  weike  hy 
gcbanftniüTegebncrnibe/  ïjeeft  fijn^outoe  moebere  gem  fpjeften  om  tefïeïïen  fijn  feiten  banontfafringen^kem 
om  ïjem  gebzefté  ïjaïben  niet  te  ïaten  bergaen  /  fijn 
montftoften  uit  ftucr  eigen  boj?fe  moeten  boïboen/  mit^ 
be  #ertog?  aïïe  fijn  goebcn  na  ïjem  gniomen  ïjebbenbe/ 

.  bic  niet  en  toilbe  betaïcn)  beïjaïben  bot  foo  ïjaefï  ïju  fijn 
ven  van    üootft.  brrftïccritigen  gebaen  ïjabbe  /  befe  onbrcbjager^ 
de  Graven  ïjem  bcïafïcbcu  ober  te  leberen  be  fluftften  bacrmebe 

?en  den   jju  bic  fonbe  toiïïen  gctoAiigeu  /  en  toant  ïjp  't  feïbe 
Hertoge   jg^  tf  c^0j]t  en  bette  (gcïijft  ïj»  ooft  na  reeïjt  niet  geïjou* 
AenderTbenentoa^tebornc/  en  ooft  ïjem  bie  gebangen  toa£/ 
xeifer.     onmoegdtjft  toaren  getoecfï)  foo  toiïben  fi.i  tegen  ïjem 
2.  jan.  en(j,lfonnmiatjCij0ajtrjliren/  k'ttoeïft  fn  ooft  fouben  ge^ 
ïSirvor-  wen  ïjebbni  /  en  üabbc  ïju  niet  rafTcïjeïijft  bien  boïbacn 
ftcn.  den  foo  bete  (jet  ïjem  ecuigfin^  toaö  boeneïijft. 
"ij-  Oa  ttkn  tijt  té  Jjern  bp  bcii  &fcretar#  ̂ aet^  ge^ 
TaifTrós  b!ocïjt  i een copicban ben gefcljnftc  ban belafïiugcn bp 
m  Den  y.  ben  pzacuueuc  <*3encracl  bc$  lloningö  tegen  ïjem  ober* 

jan.        gegebcn  m  ten  einbc  ïjp  feï^  ïn  perfoone  fonber  raet  oft 
p  +o    guïpc  ban  iemanben  baer  op  bp  gefeïj:ifte  foube  ant- 

(naberljantgemaeftt)  noeft  tot  bitectic  en  enguef!fndenA1d" 
fijnre  faften/  ban  ten  bptoefen  en  aenïjoren  ban  eenigen  lïnge6  cri 
gecommitteerben  be^#ertogen/niet  tegenflaenbe  't  feh  wei  den 
be  bp  reguefïcn  te  meer  fïonben  berfoeïjt  toert  /  't  toeÏÏi  Ko,nink 
toeïtirannigtoa^/  ban  geïpen  i^gebuertaengaenbeEenntte ben  tijt  ban  getuigen  te  ïijben  /  baer  af  ïjp  boa?  ben  p  xj. 
meefienbeeïi^berfïeïien/  en  betfifcaei  beeft  aïïeenbe  uBy  brie- 
maniere  gemaeftt  en  een  biïïet  metten  namen  ober  gc^  ven  der 

ben /maer  geen  ban  fijnen  getirigenfïjngetjoojt  c(im  Gravden mer^  ïjeeft  men  getoeigect  be  fpecificatieban  ben  articu-  HmoL 
ïen  baer  op  fpgeïeit  fouben  3ijn)  toant  beJDubïieatievanj.oft. 
ban  ben  getuigenitTen  en  pzobuctien  ttie  en  ïjeeft  men  cn^Nov- 
geenfin^ftunnenftrngen/  alsijn  batnocïjtan^bingm  *  Bv.  de« 

fat  ?8articule 

mz  der  blijdci 

inkoemfte. 
 
y  By  d'overgeven  des  boeks  van  der  Oorden  en  brieven  van  dei 

Moeder  aen  alle  de  Heeren  van  der  Oorden  j.  Januarii.  z  By  brieven  van  2« 
Januarii.  a  By  brieven  van  den  Graven  aen  den  Keifer.  b  By  dc  requefte 
van  den  Admirael  aen  den  Hertoge.  By  brieven  van  28.  Febr.  6.  enri 
Meert,  en  10.  May.  c  By  brieven  van  $1.  Meert,  ca  9.  April.  By  brie 
ven  van  9.  April 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
1568.  öïc  na  tccrjt  sün  in  aïïe  faftcn  /  ooft  ban  fecc  lecïnftc  feU 

tett/jaoOu  In  crimine  laefe  Majeilatis  fubftantialia  & neceffaria. 

<en  tot  cm  baftfcftcc  teelten  ban  hm  oncecïjtbcccbi* 
ge  nietige  en  tegen  aïïe  reeïjt  bcjcaftjjte  tccïjtbootbftm* 
ge  té  geftdt  tnt  ban  toonen  aï  eet  Die  feiten  ban  ontïa* 

a  By  bne-  fimgc  obecgegebm  5ijn a  be  uteïfte  men  ooit  boet  na  niet 
Mcctt"    cn  &ccf£  koinei1  obeennnm  ban  fonbcc  becftottitigc ban  ben  ftaet  nt  uitmgc  ban  bec  faftm/nt  bat  be  tf  ifcari 

n y  3n c" öacr  °^  f°uoe  anttuoo?Dcn  rooien  't  ïjcm  goet  Dogt/ b  foo 
JJ  Aprii.  D"  00li  niet  gebaen  cn  ïjeeft  /  ïjoctorf  ooft  men  ben  ̂ ca 

rc3tbmitarï  ïjabDc  genomen  en  berooft  alle  fijne  goc* 
bni/  foobjectnoeïjtan^geo:bineett/batïjufotibe  boj* 

pg-  44-gefteïïcubooibcnïoanfoobjeI  ban  be  CoittinifTatifch 
By  brie-  Die  fijn  getuigen  fonben  obccïjooccn  afê  ban  ben  feïben 
'mJ?    Betuigen c  be  toeïïteoft  binnen  feïteren  ftojtm  gcfïeï* 
by  den  tol  &og  niet  eiitoerbniafgeïeit/  foo  toerbe  ïjetp?occ£ 

55 

c 
ven  van 
J8.  Mey 
en  by  d... 

appoinae-  bccuïecct  gr rjouDcu  te  bjotbcn  boos  gcfïooten  en  be  bet* 
mente  van  mrerbccc  becflcftcn  ban  aïïe  mobuctte  d  (  D'roeïft  fp  ooft 
%tIJ-  metter  DacD  ïjebuen  booitgeftcït  tegm  ben  §cctc  ban 
dBybrie-^gmont) e  ooft  en  ïjeeft  men  niet  moegen  bienen  ban 

ven  van  pcctinnite  tepjoeïje  noii)  't  pjoceg  bcïjooiïijft  fucneren 
3 e  iwdè  °,njcföe  noejjtans*  na  ceeïjt  $  tocgeïatrit  en  nooteftjft lequeL  gerequicertt  /  ooïunbcnaïbccboofïnifMmm. 
«brieven  ICmgambc  ben  ptibiïcgien  ban  bec  <0oïDni  ïjeeft 
van  den  mm  t,p  gcïtjftc  onbcljóoiïijftïjeit  nt  be^caflïngê  boo?t  ge* 
'Dedïèii  oat^n/  cnrfï  Dn  een  %ete  de  non  pnejudiao  f  en  bat 
natorie  men  niet  tcgritfïantbe  ber  nueftie  ban  bec  Decïittato* 
desAdmi-  ciefoocnerenbe  De  <®oibcn  afti  JfoogljcDenDcgllijfté 

( baec  men  aïtijt  on  gebfeben  i^  g )  foube  boojtbacen  tec 
biffinitiben  /  h  en  baec  na  bp  een  anbece  Stppoinete 

raels  niet 

gehoort. 
f  By  brie 

ven  van 

DacnïjaDDcu  /  toaet  na  ïjp  tot  een  ocooteftïeinigïjeit  1 568. eii  bcfpottmgc  met  alleen  ban  oen  felben  macr  00K  ban 
allen  jjntucn  maetTchappe/b!imDcn  cn  bccloantni  /  nt 
afó  booi  cenen  tciuniplje  ban  fljnbec  tnrannnc  en  ban 
bec  becö jiilUungc  be?  lantë  /  ïjcit  ïjoofben  Dcbc  ccrijten 
op  ïjooge  fïaftnt  tot  cm  Deccïijft  amflm  ban  ben  baltic  / 
bjcïbicc  oft  bijbeucm  lang,  bjacc  en  t'ciuDniljn  toe ïietbe  fcïbc  metten  licïjamcn  obecgelebect  te  üicnDm omtebcgcabcn. 

^oc  bjel  mi  bp  be  booiganiDc  naeïtte  bctfjalittgc  ban 
becgefcfjicbmüTm  foo  Dicgebucct  té  opnitlijh  genoeg 
blniit  ban  ben  ongeiiju  /  grturit  en  bneetljcic  Dm  fecect 
^Ibmicaelamgebam/  jputégefijft  oóhbaiiDrcuicrfjcit 
en  ontccïjtbeetDigheit  foo  b#ï  ban  fijn  bangmciiïjou* 
ben/  atë  ban  ben  cccljtboozbecingcn  m  bonniffm  tegen 
ïjemgegebm/mbobcn  af  ban  foo  bJ2eebmecccutiete* 
gm.é  cenen  Die  niet  aïlemlijft  m  toas  onfeïjulbig  /  maa* 
tec  conttacim  obec  gcoote  becgribingen  ban  ben  Ito-  p.  48. 
ninftmUanbe  becbimt  baboe  m  bet  bnegen  bat  bc  ge* 
nebiefonbecpafficbJilDe  oojbeeïm/  |m  baec  bn  fon* 
ben  laten  genuegm  om  be  memocie  ban  bm  Decce  ban 
aïïe  befcbuïbinge  fnibec  te  ïjotiben/  bcfonbec  baec  b» 
binbmbe  fijn  goebe  meininge  en  becanttoooiDinge  /  foo 
toeï  op  cïft  ptmet  ban  bec  beticfjtinge  /  bn  fijn  eigen  bec* 
anttooojbm  (bobcn  becïjaeït  m  acljtecgebnegt)  ge* 
fïeït/  en  ooft  baec  netTcnë  fïcnbc  /  bat  be  ̂ cctögcban 

^ïbe  in  Dm  fcïbm  ILanbe  foo  beïe  gcoote"  ïeclijftc  en moozbabigeboobingm/  getoeïben  en  ongeïijften  ïjeeft 
noeïjmeecboojtgeftcïtm  noeïj  bageïijïré  boo^tfleïlen* 

be  i^  /  bat  'et  onmoegeïnft  toace  bie  te  becfeïjoonen. 
Boeïjtaitó  om  ganffeïijft  tocg  te  nnnm  bet  arijtec^ 

ment  ba  be  i^ectoge  op  een  memociael  ban  bm  ̂ ifcueil  \  bniftm  bat  bim  fe»jyn  ban  ceeïjte  pmanbm  fonbc  moe 

18.  Meert.  ( m  abfentie  /  i  en  fonbct  pactie  te  Ijoocm )  gegebm  bec*  |  gen  maïtm  /  en  op  bat  'cc  gem  bennoeben  met  aïïm  m 
vfnyva„  ïtïccccnDcbc  pjibiïegim  ban  bec  ̂ ozben  mfnïftenfei*  \  bïijbe  tegen  be  opcecïjtigïjeit  be?  ïfeecmKbmicaeïé/ 

ten  niet  te  beletten  biejieceeljtigljeit  en  <0becï)eitbc?  [  foo  cnftanïjct  niet  ban  meï  gebinten  /  bat  mm  naèc 
bec  befle  m  becftïeece  be  geïegmtbeben  m  fbnbamentm 

ban  aï  bat  'cc  tegm  Item  gebaen  p)  /  en  ooft  b?eebec  uit* 
ïcggemottbecfoeïtebebjaecljeitopeïïtpunct  /  baecïjp 
mebebeïafli^. 

^Hmgambcban  fijn  amtaflinge/  bïijftt  gmoeg  uit 

.6.  Mey. 

p.  45 .  &oninft£  afê  ï^eecc  be£  3tant/oft  Ójnce  gecommitteec* 
h  By  brie-  be  /  en  De  ftënuiffe  ban  ben  feïben  niet  toe  te  ftomen  ben 
JcnMan    Öibbccm  ban  bec  ®o$}en  nocly  entigm  anbecm  pee* 

i"  By  den  foonm  /  en  niet  tegmffamDe  becfebeibm  bectooningm ippoinfte-  en  bctboïgingnt  baec  op  gebam/  en  ïjeeft  mm  niet 

p.4.9. 
Het  on- 

aïïe  be  beïeefbe  pjopoefïm  m  foo  beïe  goebe  b?ieben  bo*  ̂ S 
ijaeït/  hoe  fcfteïmeïijft  mbneabeïijft  mm  baec  vangen  fa 

racls. 

I mente  van  attDrcé  ftutinm  bectoccbm  /  jae  öeeft  mm  be  beïoopec^ 
•nbrSen  öifitDifé  gcbjrigt  /  InDicn  fp  niet  openïjieïenbanbo?* 
wn  18.  bete  op  te  beeïinatotie  te  btingm. k 
k  By  den  |jf  et  pjoce^  nu  in  biet  maniccm  bp  bcbeïe  m  bebujan* 
ippomae-  gebesbooifcïjtebm  ^cetoge  m  fijnbec  CommiiTacifen 

Eemontan  ( aïïe  ineoinpetente  Öecïjtecé )  geïjoubm  ujefmbe  boo? l7  januar. gebimt oft  baïüeect  gefloten/  (ïjocbjeï  inibfficienter  jïjonbmbKnDcn/  m  baec  mn  bec  ccbmeubcïc  om  be 
h«  on-  &  nulliter  na  ceeïjt )  ben  cecflen  bag  ̂ nnii  /  foo  ïjeeft ;  ontocccbc  bec  feïbee  te  ücbjrjfcn. 

ÏDant  be  boo*f5.  l>ecc  fObmirad  toaö  cm  Ïïibbct  «{'Admi. ban  bec  öojben  be$  ëulbm  Mc$  /  mi  ie  notoic  /  bM  JJ22  gcccn 
bolgmbe  ben  acticulm  ban  bec  fclbec  OöjDcii  boo:  on-  Ridder 

bmbethaeït, 

inne  geïjanbeït  ïjeeft  fbe  tneïfte  ooft  'ebm  üieï  ió  boott*  Admi- 
gefïeft  tegm  aïïe  ceeïjt  met  mheï  gcbieït/  tpcannper 
moncectjtbeecbigïjett/  in  bec  bnegm  bat  be  feibe  na 
ceeïjt  niet  en  lian  ftaenbc  bïtjbcn  noêi j  ban  tucecben  ge* 

dl^ve"1" oc  ̂ «^\ïe  ben  tiij  bag  bec  feïbee  maeitt  ( neemt  acïjte 
ooideeien  op  bcfe  be?cafïïnge  cu  onmoegeïijftïjcit  ban  baecmtuf* 
der  era-  ftfjeu  obccfïm  te Tjebbm  em  p joccö  ban  fttïftm  gemieï)t/ 
""•       en  baec  foo  beïe  feftjiften  m  fïuftftmtoatcn/  te  meet 

mit^  bat  ooft  gebucmbc  bm  fcïbm  tijbemecbm  gegeben 

'betonrotten  oft  cmmerè  gebuecben  be  bnebe boabin 
gm  ban  beïe  <Öbeïm  in  bec  feïbee  &tabt/  befrotbecbat 

p.46.  baecmtufTeÖenooftobetfimfoube  moeten  gebjeeftsijn 

Ört  püoceg  De^  <6?abm  ban  *egmont )  bp  em  %ete  bec* 
WeectDatïjpïjetpjoce^ïjabbcgefim  m  bebonben  bm 

becmeabCCebegaettte  ÏJCbbnt  crimen  laefx  Majefhris. 
Hitm  tebmen  baec  in  begcepen/  bie  topnamaefêiii 
het  ïangc  roebeeïeggm  fuïïm  /  m  boojt  bm  irifcaeï 
fijn  concïufic  amgebjefen  en  be  booïfeïj?ebm  l^eece  bec 

oojbeelt/  ont^aïfl/  en  't  ïjooft  baec  na  opcubacthjft 
Bvdenom  ïjooge  ten  amfim  banelftetïijftgefWttetawbm 

bjebejcoepcïnftccnoubecanbecïijftc  brfbjocen/  fooVocïvan  der 

bp  Dm  $toninft  ató  ben  boojfelj tebm  i^ectogc  cn  in^ge* Oordcn- 

ïrjruj  bp  aïïm  ben  ttcifccg  /  "Uoitingnt  PniiVeu  m  me een  bait  bec  feïbee  Oo!bm  /  tegm  gemni  ban  ben  ilib    n  B  dem 
betp  ban  bicc  en  mag  gcpzoecbccct  toojbm  »  tot  ban  ,!.,;„. 
en/  aentafïingenmboiibm  ban  fljnm  pecfoone om  w£  der 
oeqtiabenfrite  battet  ooli^p/  ja  ooft  niet  tec  fWttnJ^ïfï, 

ban  bc?cabccpe  /  ftcttctpc  /  óft  mttbaet  ban  gequet  a'rtic.  van ' 
ftet  B)ajefteic/  <6obIijftenod)  bjeecïijfte/  ïjetmtoaccden  ad- 

bat  bc  falie  openbaec  toacc/  en  bat  baec  af  bn  ücïjoo?  ̂ tcn- 
ïijftc  boojgambe  Onfbmtatie  /  bm  l^oofbe  cn  Obccftm  p.  50 
ban  bec  fcïbc  <£to2benblefte/  m  ban  noeïj  anbecónict 

Dan  bn  ccpjcfftti  bebcle  ban  Den  fcïbm  l)oofoc '  ( De 
toclft  aXö  rot  bc  ftoninft  #  / )  oft  fljnm  gclaftm  tliDDfcc ften  van  foo  ïattg  tot  bat  öp  anbecé  fottbe  bebeïm  /  m  alïctt  fijn 

fcn  twee  rmebmbjacc  bie  bjacen  geïegm  ten  lioninftébeljocbe  banbecOotben/  met  abbijfc  ban  fe^  anbece  ntcDciliD 

nniflen  g^^^  ijcrbiiect  /  €cit  feïben  Dage  geïijft  bonnijTejbecg/  oft  tm  mittflm  ban  fnïftm  getal  J  atö  mm  11a 

4' Ju"  ooft  gebenbe  tegm  ben  £eete  ban  ögmont. l  j  gcïegmtljeit  bcé  ti jtó  m  bec  faftcn  fonüc  ftiinncn  becga 
wree-    ©an  toeïltm  nietigm/ohcecïjtbeecDigm/  bRcafcïjtcn  Deern  en  anbctfm?  niet 

ledoodin  m  onbnjaoyiijhm  bonnijTc  /  ÖP  öeg  anbecén  baegjS 

*  *"     '^  mecgm^  acn  bm  bco?feïjjcbnt  ttoee  Recent  bc  biete 
By  den  ïjeeft  bom  bom/ m  Die  ïjp  tot  bim  eittbc  ban  <6mt  haD •neven 

e$  Hee- 
van 

gmor.t. .  Tunii. 

;68. 

P-+7- 

be  bom  b lengen  tot  23?uefTeï  /  foo  ïjp  ooft  m  bm  feïben 

bagm  gebant  ïjaDDc  ban  Dm  «CDcïm  gebangen  geïegen 

ïjebbmDetotBiïboojbm/  foo  fijn  geamfeïjap  fteeïont* 
fteïtm  toa^  geroo jben  bn  bm  flag  bp  be  fijne  m@?ieflant 
beeïocen/  tueïïte  bonniffe  ïjp  ooft  ten  fcïbm  boamonte 

Öceft  feec  tpcannigïnft  en  mooriiaDeïijft/  optecgroo 
tecmecfttban232uefféïopmbaecïnft  bom  bolbuecm/ 

m  bepbe  be  boo?fcï)tebm  ̂ eecm  bom  ontïjoofDm  /  bie 

foo  obec  gcoote  Dierifïenbehfoomtw  en  ben  3ianDege* 

iet 

«Datmntbaec  tegeitó  eeni  befie  bc  amtamnge  ge   D'ordï. 

bant  in  bm  petfoon  bcö  bootf^.  Kbmicaeï?  /  m  mm  nt  nanden 

faïniet  bcbniDm  Dat'eccmpmiet  ban  alle  't  fclur  on  ̂onrddecnr 
DecljoiiDmi^/  man: turi  Dat  De  $>rctogeDamuticitfrtcll?l|Ilia 

ancmïijftnifjceftgcDaentcgm  Dm€cDt  m  brebinte  fijn  van 

nilTc  be?  Honing  I  inacc  ooft  fijnai  eigen  ecDt  ge  R""^1 
baïfeïjt  /  uit  Dim  ïjn  foo  oonttji  jft  ïjnn  midgcepm  beeft L     6 
tegen  De  boo:fcïnebm  gcttuorcirSrticulni ;  lüanr  Dr 

fe  amtafïinge  m  tó  nirt  gebam  bn  Den  tumiuft  air,  f  jet 
èooit/  noeïj bii  Dett  J>ectogcató  griatfm  HiDDcr  /  nocfj 

bnaDbijfebnentigeanDecc  niDDccé  ban  Dec  OotDett/ 

(biec  nochtattó  alsbom  beïe  bp  bec  bant  toaten/  cn 
belt 
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ifö8.  todc  inm  ̂ cbftni  bc  ücrfïcröc  fcitcu  ticnïyit  gctoccfl  /  oft  aen  ben  ïtcifec/  aen  ben  ïioninft/  aen  ben  torbo?;  ifó'S. 

i.bp'üoo^acnDc^nfaimatwöen^oofïiceit  mcbclliböe;  j  ftencnacn  ben  ïirci$  ban  ben  ttrjfte/ e  te  tec\\te  te ten  uctüaccafgeblcïtcn.  t  fcacncboojïjcnoftbcn  $iamccgcccrfjt:aï£  een  <6?abe  _  . 

<9olitua^LJii3oo!rri)Köen^cn:eem<Ö?abe/  3Letcn  {bc$  ïujft£/  tot  torfften  einbe  aen  ben  friuen  £>ertoge  e  Éy  vêie D'Admi- 

raei  is  ge  „start  bc£  &ijft£  /  scfcteii  en  begtepen  onbec  ben  bijf;  I  nietaïleehnjft  betboïg  en  ïjebben  rjcbacn  befclüc  fijne  brieven 
ecn  fjen  |$ccit£  /  bie  men  gcincinïijft  noemt  ben  ïtmtjS  ban  |  b,?ienbcn  I  maec  ooft  be  foeiferïijftc  jttajefreit  en  be  *an  d<* Let  en 

Grave 
den  Rijks 

dcs^eftjpïjaïnt/  en  aï£  fuitie  ïjeeft  ïjn  bcïafïcnmcbcgc* !  boften  en  Staten  be£  ïiccitjé  ban  ïl^cfïpïjaïen  öen 
jks. blagen/  ni toooj fiilltö openbacrlyd öcöouöen getocefi /  fnïft^  (  afëtocï  gefbnbeert  stjnbe)  gcfrljjcbcn/  Ijoe 

Graven aen  den 

Keyfer, 

toeï  ïjnaï'tfcïbcniet  tegenfrarnbe/  in  ben  feta  ge^en  de 
bangen  t'ïjouben  tegen  aïïetecïjt  en  biïïiftïjcit  (jectticli-  Ervor- 
nigiégebïcben.  Krcks"3'* 

^'tocïftïjunocömerrgctüoutDeeft/  ni^hl^tnfeb  D'Admi. 
beit  tegen  be  eypjeffc  beftooten  contacten  ban  232a? miradis 
bant  /  f  beeft  bccit  bneten  niet  aïïeen  buiten  bet  &tabt  Sr 5 
ban  2$2uefTcï  /  maec  ooft  uit  ten  £ectogbom  ban  23ja*  viiegien 

foo  toeï  tybeïKÏfernjfte  B)ajeftctc  aï£  banauctianbi 
ren  Staten  öcotfijfté/  en  befunbee  ooft  ban  bic  ban 
oenboojfcïmbentótë  ban  JDef ïpïjaïcn ;  BSifê  ben 

toeïftcn  beïjbo?bc  be  gene  bie  ïjem  betichten  loflbe/  't  fefc bcboïgcubc  ben  ̂ oogïjcbcn  cnboo2öeeïenbe0  töijft^/ 
te  boen  boo2  ben  ïicifec  /  boo?  bc  Staten  bc$  0ijii£  oft 
U002  bet  ïiamcrgctccïjt  /  en  niet  eïbec£. 

sijn  van-    ;®aeraibobcn  boïgenbc  ben  nïeecen  p?ibiïegien  be£  bant  /  ja  baec  na  tot  fijn  ontflaginge  niet  en  beeft  töiï-  ̂   «ra 
luertfe"  3lant£  en  fonöctïingc  ban  ben  ̂ ertogbom  ban  23?a;  iïcnbetfïacn/  afê'tnictaÏÏcen  ïjn  maec  ooft  be,f>tatm°;""sc- 
Sen  de  pri-  bant a  en  bec  £>tabtban  23?uefTeï  baec  ïjn  gebangen  i£  j  be^  31aüt£  en  anbcccbooj  bent  hebben  becfoeïjt  onbec  f  iy'  den 

"      bo?gtoc|)tenietafleen3ritatoic/ tnaec  ooft  fubpocna  1.  en  i7. 
cohviéti,  enanbere  8  öoetueï  ooft  ïjem  gccncticïjt  oft  a"!<r dcr 

aenfp2afte  gebaen  en  üjetbe/  niet  aïïeen  binnen  ben  koS11" 
becben  oft  ten  ïanftrften  acïjfïcn  bage  /  foa  na  reeïjt  en  g  bv  re'. 
heg  %ant$  ïjetbjengen  mocfregcfcïjicben/  oft  anbc^que<kn 
fïn£  mocfïe  ïjn  boo?  ïo3  en  lebi$  geïjoubcn  too2ben  /  v™0™~en maec  ooft  met  in  be  omtrent  bier  maenbmbaecna/  deMoede- 

aïïe  Vöeïften  tijt  *  ÖP  foo  nau  geïjouben  tocebe  /  bat  fjn  re  en  Ge- 
der  addi-      5^aet  bu  gebuegt  bat  be  feïbc  officier  boïgenbe  ben '  niemanben  tev  toetdt  ban  fijn  gelcgentïiebcn  /  faften  fclIi"nc 
lï\  a    contracten  foo  turibn  ben  ïloninft  aï^  bnbenonbcrfa^  oft  berantlnoojben  en  morijte  fmeften/  toaetinne  beKelfoen 
54  aryticCn^»öefmocen  b  gecrienperfoon  ( en  min  peeren)  noeïj  ̂ ectoge  (boben  be  foitfe  en  onaeïijft)  ooft  ïjeeft  ge-  venèhei- 
der  wijder  en  macf)  bangen  omeenige  boofe  fiuftftcn  oft  mi^ba^' " 
inkoem-  bcn/ï)y  «i  moete  eecfï  genomen  ïjebben  genoegfamc 

viiegien.   ïuoibcn  /  „5>oo  en  cefl  gcenm  officier  ( en  beïe  min  ben 
&pacnfcn  ïtapiteinen/ en  anbecm  nitïanbigcn )  geooj- 
ïooft  bat  hu  ucmanben  ( en  beïc  min  peeren  ban  nxta? 

a  b  v  den  "*"* )  ̂T  uioegcn  bangen  /ban  aïïeen  ben  ojbinacifen 
27.  en  38.  officier  ban  bet  pïactfencn  lanbc  bic albaec geboren 
artic.  van  511  /  befoiiber  niet  in  ben  flebcn  /  L3fa  aïïe  ïjet  gnic  be^ 
derbh,der  j,^  tC([mg  üoojtgcfïcït  tuo?t/  moet  afgcbacu  /  gebc* 
c"  het  16.  tect  en  ban  ontDcécben  geöouben  luojben. 

en 

fte 

P-55- 
D'Adnü- 

lael  ge- 
vangen ge  - 

houden 

tegen  d« 
rechten 
van  der 
Oorden 
van  den 

p.56. 

baen  tegen  ben  eebt  ban  ben  ïiontnft/  bien  &n  tot  on;  veubrie- 
betöoutbcrfeïber  pjibiïegicn  gebaen  heeft]  mi^bmi-  q°JJJ ftenbe  aïfoo  het  groot  betroutoeu  /  bat  be  gocbe  Mo* 
ninft5ijnbeoualnftonbe?ricï)t/  ïjem  ij?  gebenbe.  Ifiec 
mebebecïjoubcnbe  ïjet  boo?öa*  berï)aeï  ban  bcnpjjbi* 
ïegicn  ber  (0o?bcn  en  ban  öen  3!anöe  /  en  ften  g^ 
bjagenbe  tot  't  gene  be^  baeraf  bjceberei^bntadt  in 
ber  becantujooiöinge  be^  peeren  <0?aben  ban  Üoog* 

fïratcn. ^Icngaenbc  ben  recfjtboo?beringen  geftouben  aïïeen^ ,  De  onbei 

fijft  pro  forma ,  en  om  onbec  ben  feftijn  ban  bien  te  be*  n°.°rllik- beïtftm  be  tu?eebe  oncecötbccrbige  boouigenomen  ber^  den  Sti 
moojbinge  ban  foo  gocben  getcoutoen  pecfonagien  /  voorde- 
&00 i$bn 't geene  boben  bicïjacït  genoegfameïijft  be^  ,""§<=  in 
toefen  / 'be  ongefcïjiHtbcit  /  onbebooïïpïjeit  /  bc^^11™1 tafiïnge  /  onrecfjtbeerbigjjcit  en  nictï)cit  baerinne 

inforaatic  ban  ben  ftuftfte  baec  ÖU  h^t\  mebe  beïafren 
toïït/  enbacrenbobenbie  getoontbenll^etboubecen 
ban  berpïaetfen  oft  ben  Öacbc  be^  ïtoninftg  in  bier 
pjObiUCien/  inbtcnljet  maec  de  crimine  exempto  aut 
privilegiato.  ©an  aï  b'toeïft  ooft  niet  met  aïïencni^ 
gebaen  in  bit  turannig  getoeït  /  boo?  b'toeïït  in  een particulier  but^,  bn  ïaflc  ban  eenen  uitïanbec  /  booj 
bjeembeftcijg^ftebèn/  fonbec  eenige  bowgaenbe  ftcn- 
niffe  oft  confent  ban  benj^agiflcaetoftöaebt/  fuï^ 
nen  ï^eere  toan  name  en  fïate  met  fo?tfen  gebangen  i$  / 
mit$  ben  toeïlienbe  fcïbc  aentaflinge  niet  en  ftan  bcc- 
anttoooit tooien/  maec  i$  gefeïjiet tegen cecïjtai  re* 

bene  foriber  toet  /  bonnift'e  oft  fonbement. ©oojt  h^eft  bc  boojfcfeeben  ̂ ectoge  metmeerbere 
ongeïi)ft  en  getoeït  ben  üoo2fcï)2eben  Hlbmiraeï  boen  I  boo^tgcfïcït ;  en  toaer  heeft  men  ooft  oïtfooïeeïrjften 
Douben  gebangen  fïeïïen  en  tóegbuccni/  toant  om  be  erempel  bebonbm  oft  onbec  ben  nacm  ban  cecötfoo 
nietheit  en  onbeï)oo2Ïpftï)eit  te  betonfen  uu  bcc  felbec  gcootenoncecïjtigïjeit  boo^tgeftdt/  afó  in  befec  faken 
Oojben  aï^  begoufï  i$l  foo  moet  men  cecfl  meeften  |  gebuect  i$/  baecmnc  men  niet  een^  en  b^ft  toflïen 
bat  boïgaibe  ben  booL!fclucben  bcAuoccn  o,2binantini  1  ïetten  op  ben  toel  gefonbeecben  eccfjten  /  b2Pbeben  /  p.  57. 
ban  becoo2ben  (  bu  ontaïïijfte  erempcïenbebeftigtc)  iboojbeeïen  /  ereeptieny  p2j)tefïatien  en  pjefentatien 

Rijke  en  aïïc  be  i3ibbfc0  ban  biet  om  eenige  quaöe  feiten  inbec  be^  gebangen  noen  bec  ftjnre/  nocö  ooft  bcc  Staten 
van  den    matlJcï:cn  /bobcnbccbacït/  aengetafï  stjnöc  /  moeten  I  en^eccen/  maec  heeft  aï  boojt  boo2  geb2ongen  metr* '  ̂JJ 

c  v«-  tecfïont  ni  fonbn:  uitfleï/  geïebect  too2bcn  in  bccbe^aïïec  tucanuue/  ongeïtjft  enbe  bejeaffutgé/  h  ja  ooft  vanwege, 
kieert  in  toaccnifTc  ban  ben  Coïïcgie  en  bjienbeïijftenbjoebee?  |  aïïe  «0óL2ben  ban  cerijte/  enccbencbecïaten  /berb2acit<i«  Hee- 
derreque^p^r,  on:  <©o2bcn  d  fonbcciu  anbcc  bctoaccniffc ;  en  omgeftcert  >.  »  toat  guaetboenberi^'eroitfoogcoot"n  *« 
weeenndes  ofte  gebanftcnifTc  gcfieït  te  moegnt  too2ben/  b'toeïft !  gctoeefl  bien  men  niet  ai  ïjeeft  toegeïaten  te  neinni0fcnrgC"e. 

ooft  tè  geïnftfo2mig  ben  gefcïj2cben  cerfjte  /  na  ben  toeï* !  tact  en  boojfpjaftc  in  fijn  fafte  /  foo  men  befen  ̂ eece  ven  en°gc 
ftenI)ctgebankni?Te  maec  en  bient  tot  bctoactngcen  gebaen  ïjeeft  btebeötoongeni^getocefl  folus  exvincu-appoftii 

~  lis  cauiTamdkerc,  toant  bat  ïjemnainaeïéi^  gegunt/dcee"8  „, 
mtó  maec  toegeïaten  boo^ecnen  feïjijn  &  pro  forma  27.jan.e| 
foo  ooft  befeïj2iftuece  bu  fijnen  caet  gemaeftt/  nietend  May. 

raeteninfoiinatie  te  benemen/  foo  men  befen  «5?abe  i^ontfangengetoeeflnoc^  baec  op  bu  ben  3fifeaeï  ge^^^i 
gebaen  ïjeeft  /  toaec  nit  men  ftïeerïijft  fpoect  ïjoe  tycan^  i  anttooo2t  foo  bat  beïjoojöe  \  *■  ïDaec  ïjeefit  mat  ooft  ge^  gen  den 

p-  5+-  nigïijft  en  oncccïjtbcerbeiijft  men  met  ïjem  geïjanbeït;  fien/  batfootoannecr  öebeticï)berjob2fïaetcnbïgfïbuHeere  vai 

heeft  I  en  ïjoe  gcooteïijft  be  ̂ ectoge  ( fuïft£  gebieben- 1  eenbeeïinatocie/  men  fonbec  baec  op  acïjt  te  nemei't  Esmont 
be)  fijn^eebtóenbetbinteniffe  toajSbccgetcnbe/  baec  j  oft  bonni£  te  geben/  ebcn  toeï  boo2tgaet  en  b^ïngetlenT"! ïjem  fijn  o^oiben  bebaï  anbcc  beïeeftljeit  tegen  fijnen  tenpjincipaïen/  foo  men  in  befen  gebaen  Fjecft?  bm  14.  «i 
mebeb:uebcc  te  betoijfen  /  ben  toeïïicn  öp  ooft  aïtijt  menaenganibebecbecïinatociencccfïïj^fï  appoinctc^cy. 
feïjoon  geïaet  ïjabbe  getoont  /  te  meec  aengefien  be  fci^  ment  gegeben  ben  eb.  JBap.  ( ïjoe  toeï  nulliter )  na  bien  a:pM 
bcïjenitececïjtep^efenteecbe  en  ban  benbegin  afbes  be  <62abc  bebtoongen  toa^  gctoeefït'anttooo?ben/mentew| 
gcccbcte  beranttooo?ben  boïgmbe  be  o^binancie  ban  tïjoonteïeiben/jabe2raft7  om  ten  pu2incipaïcntefïui'24M«t 
oct<$o2bcn/  b'toeïït  ooft  ban  fïjnnittoegenbebcn  fijn  ten/  toanneereeftgefeïjict,/  bat  men  eenen  gebangen  p.  f8 en  fijnen  bieneren  ïjeeft  aftjenomen  aïïe  fijn  fïuftften/ 

wege 
Heeren 

van  Eg- 

m°ntovcrbecfeftecïnge  ban  ben  petfoon  bc^gebangenenenniet 
SdgByden  om  ïjem  te  tomientecen  /  noeïj  om  ïjem  aïïeïjantccim 11  a  tic.    ge/  gefeïfeïjap/  bectroofiinge /  en  min  aïïe  ïjuïpe/ der  addi 

tien. 

©2outo  B)oebcc/rnn  <6efeïïinne  en  becfeïjeiben  $>ec 
reii  /  fijne  Itycnbcn  /  ja  ooft  berforïjt  toerbe  bp  ben 
tteiferen  meccanberc  ̂ 2incen  bcc  fcïbec^02ben. 

€>aft  ïjeeft  ïju  ben  feïbeii  t'oncecïjtc  en  onbeïjoo2Ïnft boenïjoubnigcmecftt  fijn  ttoecbe  quüïitcft  uit  bien  ïjp 
toreen <0?abeban  bni  Öijfte/  en  bat  niet  aïïeenïijft 
ïl\i  felbe/  maec  ooft  fijn  <&efeftinnc/  cflföoebece  en 
töcaïïieecbcp2cfentcerben  foo  toeï  aen  benfêectogeaï?! 

tyicben  en  papiccen  om  baec  uit  te  feeften  002faften  tot 
fljnbec  befcljuïDinge/  en  bat  men  bie  namac$  ïjem  nocfj 
outïjout  om  ïjem  te  benemen  be  betoijfmge  fijnbccon- 
feïjult/  foo  men  ben  ̂ bmicaeï  gebaen  ïjeeft*  lüaec 
eeff  oit  geïjoojt  /  bat  men  eenen  gebangen  ïjeeft  be- 

btoongen obec  te  ïebecen  be  bctoijlluge  ban  fijn  bccftïee* 
ringen/  onbec  eebt  pcdeügato  gebaen/  eec  ïjemticïjt 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bof. 

mat  tccfjec  hanmen  oiDmaennjtbanttjoonc  enma" auctie  ea  De  befrljulbigDe  ïjcb  gcatttmoo2t  of  fu  Daa 
af  tocttcïnft  bcrftcften  geïijft  De  acte»  bënitjfcriinbc^ 
fengebuattemcfm*  taart  binDtmcrt  ge fcljjcticu  Dat 
men  in  eemge  fafte  of  mféoaet  ket  uiarc  ban  gcnuctfrcc 
jDajefïcit/  oft  anDacbctmacï)  temcigacn  Dcpubli; 

catie  ban  ben  tïjoonc/  (D'memntcnmctntfouOcgc 

gcïuït  ooft  niet  gcDacn  en  baé  /  amgaenöe  au 

üornnft  felbe  na  bermocgm  öet  arhéulen  ban  örr van  tg* 
gakten/  en  öen^röe  bp  tem  en  alle  auDere  ten  on  by7c,n pertjouoeu  ban  Den  fclbcn  gcDaen  /  ban  öic  alfoo  te  brc  >wkn 

n/  cnjoabirectclijitDaatcgvu  te  boent/  grliju  irt  del 
Dam  öcbbm  /  IjaDÖe  De  5Fifcael  fijn  betmeten  getoont )  I  't  felbe  naerDet  tó  beniefen  in  to  vSiittoooïinof  SS  artCM n op ;  fabelt  ban  i?oogfrratcu  /  tot  Uiclftcr  men  Ijem  Dc^  b S 

pag.  59. 

ja  ooft  bc  bcujtjfïngc  Dcrartïculcn  Daer  De  getuigen 

geljoo2t  5ijn  /  en  nocïjtané  i£  in  Defm  foo  tori  D'cen  afè 
D\wDcrc  (bngrooter  nirtfjeit)  gemcigat*  ̂ Cn  mat 
gerechte  téoit  Den  partijen  gebjeigathet  Dienen  ban 
pertinente  tïep2ocï)en  enfalbaticn/  geïijft  beniniDDcI 
!)ier  Den  <62abc  benomen  $  l  JBaa  eefl  gefonDecrt  Dat 
men  Den  J&or nrmr£  Der  gebattgen  beneemt  De  bjuljcit 
ban  ften  fake  mctrccïjtctc  bcrboïgmfofu  bcftbttiDm 
geraDen*  ebenmeïceft  in  Defen  gebuect/  Dacr  menden 
fjecftgcDmgt/  ömcrguefïcngefchuac/  beboïenafte 
fïatic/  rit  aiiDa^fnrê  gen  brijooiujfte  bcfcnficn  bmo- 

a  By  brie-  lUCn  >  *  <£n  Op  't  ft02tfïc  gcfctt  /  mm  fal  in  aÏÏC  DcfC  tfl; 
rannigc  baojuuftingc  /  behlcet  metten  fdjooncnnacm 
ban  rerf)tbo62Deriugc  /  geen  feit  /  acte  nod)  boo2t; 

jenaengaenDc  ï.s  gcbjagcnöc  /  f  te  meer  Dat  alle  ItcDcn  ve&aEn 
banbafïanbc  brie  meet  auDcrctori  gcfonDcaDcrcDc;  deadcvto nen/  getoeften/  fanten/  en  onaaccijtighrbrn  in  Der  K£ 
f  eiber  acten  ban  berüïcenngc  fuflen  bcümbni  /  Daer  fH«nui» 
0002  Defeïbc  na  rceijt  ban  gccnDa  ujceröcn  gcfljn  en  güfSÜ" uan 

s  en 

ven  van 
2f.  en  30 

byedenCaP-  *ptft  foó  ftïem bmöch  f  Daer  niet  opmtnjft  uit  temer 
pointe- 
menteopte 

requeften 
des  Procu- 

reurs van 

Egmont , 
37- Jan. 

IWihm  aï  niet  tcgenfïacnbc  /  foo  beeft  hem  De  Der  -  T 
.onrus  ter 

toge  (om  fijn  bïortbo2itig  boomeiucn  tcbafaDcn  en  doot- 
Der  bcrïangDeu  mjafte  ban  Detï  üavbinacï  tegni  Den  P«*g-63- 
<p2abc  genoeg  te  bócuc)  baboiDatluntsDaerna  (aft 
fijn  tnjcctïjn't  uocï)  meer  bcrljit  toas  gctooibm  D002 Dcnfpijt  en  gramfcjjapbau  Dat  fijnfrtrcmtfcirBlaiit 
bafïagcnWa?)  boojt  te  baren  totten  uitahjitni  bom 

nifTe  en  berou2beInuje/  DeUiriftc  niet  1  " 

gefcïjicDeuifte/  in  fTcbe  ban  Rechtvoorderinge  en  rechc- 
veerdigheic  met  gCOOtCT  reDeUC lt  tC  ïjeeten  Ongelijk  en 
on  recht  vcerd  igheit. 

JBüt  men  nu  beffen  Depetfonen  DeronDrrb2ager£/ 
p.  60.  Commiffarifen  en  ïïecï)tcr£  ban  Defer  faaen  >  men  fal 
Decom-  Daa*  toeber  geïijne  niet[)eit  in  bebinDni/  enDattetal 

miffarifen  ̂ 00?t  ,mï  /  ongerecöt  en  ban  ontDeerDen  beïjoo2t  ge^ 
paVtTidie rs Öoubcn  tetoo2Den/  iücpbp ïjen  inoefen  geDacn/  bc? 
cninconV.  ïaft/  cnDc  boö?t  geneert  \$l  mantfn  /( foo  elften  hen- 
petente.    \ük\$)  \jcbbcx\  genjeefl  incompetente  fóecïjtcrg  /  en 

furfte  Dat  fp  geenW  in  Defer  faken/  norij tegen  Den 
perfoon  ban  ben  <62abeftennifreenmocï)ten  nemen/ 
foomitérnn0oogï]eDenenboo2Deeïen  bmj  Der  oo2ben 
en  ban  Den  lÏHfte/  aJ.é  uit  ftracïjte  ban  Den  ïtofjte/ 
P2ibitegim  en  bcrïtomenDe^  Hanté/  gemerfttfpniet 

-aneenemetgeïnW 

hen  en  50/  Dat  Dicnuï/  banonbjen:Dencnongerecï)t|  maernocfj  met  brie  meer  ongerecbngheDcu  /  wMüdi 
5Ün  /  mité  Dm  toemen  men  beIjoo2t  Da*  felber  Diti  m  nulliteiten  toeDcricithangeüwDrn/  iuDerbnerat mqmaenficbt  af  te  treïiftcn  en  na  ïjuer  tuaeracötigc  bat  De  fcïbc  Qtzn$fm$  I  en  ftan  bluben  Pacnbe  /oft boo?  goet  oft  ban  bjeerüen  gebouDen  tboiben  /  ja  faï 

men  terfronthierna  betoijfen  Dat  De  mtóDaben  in  Der 
felber  f  boo;  reente  ban  Dia- )  berUïeert  aUcgaöcr  balfcïj ni  berfïert  3911/cn  Dat  De  i|>ecr?iDmirari  met  genen  fbil; 
Damente  ban  eenige  ban  Dien  en  ïian  bclafï  oft  befcbul' 
Digt  tooien  /  Dat  ooft  De  fribe  conDcmnatic  br2re  groo 

ttt  \$  Dan  De  fifcad  (partic  in  Defen  geuocmt)  "fijn  ron cïufie  ïjeeft  genomni/  ïoacr  uitte  bat  bolgt/  Datftoe 
bjelbntuegen  ban  feite  en  Doo:  ïjet  tnranmg  bolfri)ie 
Den  Der  felber  beroojDeliuge  /  betlebènben  booiflbie 
ben  ï^eerc »  genomen  /  net  felbe  nochtanö  p  grf rï)iet 
nulliter ,  rongcïijftt  di  fbuDcr  reDen  /  en  Oatbaerom  / 
norij  ïjn  noclj  De  fijne  Drö  en  beftooren  in  IjenDer  ee^ 
ren  en  goeöen  name  gequetfï  /  belafl  of  gebïameert 
te  tooien  /  maer  De^tcmeerboo2  aldjtge-ecrt/  ge^ 

en  maren  ingeborai  De^  llanté/  noclj  ban  eenigen  I  ac&tenbcrïjcben  onDer 't  getal  Dergeenrc  Die  omtoel 

p.  r54 

KaDe/  ï^obe  ofIDet  tepffff?/  Daecenbobennotoo? 
ïijft/fufpéct/  partrjDigaionrecljtbcerDige  infïrumcn; 
ten  ban  De  tpranmeDeö  Hertogen/  gelnft  alle  Der  toc^ 
telt  ftenlijft  tó  /  en  tfic  ftnet  acten  /  boo2betingcii  én 

bortniffen  opèntïijït  betoijfen/  foo  Die  fb  in'tparticu^ 
ïier  aïrcDe  Rebben  te  Uiaftc  geleet/  aï^  Die  fluit 't  ge; 
neraeï  noclj  geflotni  /  en  om  te  toerftc  te  leggen  boo2 

fy!ernoore-  &engencmcnï)tbbcn/  b  inDienbc^lImacljrigegenaDiJ deelt 
ben. 
e  De  Li 

centiaet 

Vergas. 

p.  6l. 

b  Byde 
negentien 

geprinte 
punften 
van  Uen 

heb-  ge  <0obt  Ijentnrannle  DaerentufTcljnintet  cnfïoo2t/ 

Daer  bn  gebuegt/  Dat c  D'eerftc  ban  beiDen  iê  23afïatrt/ infaeni  en  uit  ̂ paengien  gebannen/  ntbcljoenielüc 
felbe  weptic  (  fv  tegen  ïjem  ban  Den  beginfeï  gep2opo 
neert/  enDaerinneaïtijtfoo  br;  Den  032abealJ  De  fijne 
geperjïfïeert/  nocïjtané  foo  fijn  fi.iaïttjtboo2tgcbarcn 

Doen  nt  gocDe  getroutoc  Dienfren  ijebbnt  gebltelt  De 
berD2uftlunge  en  tü2eetljeDen  Da  quaDa  en  Der  t*J= rannen. 

.  HcugrijpcnDc  ban  De  punetni  ban  Da  felba  baooi- 
Öecïinge  toot  iiaaöcry  foo  begrijpt  De  eafi  befe  looo:Dc  11 
Geiicn  bii  Den  ï>atoge  ban  3llbe  /  maeftarabe  ban Cl 
«Corra'ètaDbouDa  \£oiibancurcn  Capitem  gcuerael " 
boo?  Den  lioninu  in  Den  ïanDc  ban  fjatoacrtö  oba,  fjet (' 
P20ceé  criminel  tntTtbni  Den  pjorureur  gcnaaelban  « 
fljnre  .rOajifleit  beilTcftae  trgni  Pïjilipc  ban  I  Oont^ « 
morenen;  £>2abc  ban  l^oonte  gebannen  berujeaDae/ « 

g  en  fa!  men  fonDer  gVoo'ten  arbeiDc  hiniuni  beüiij=     ik , 
feit/  Dat 't  felbe  puna  en  beginfeï  ban  Den  felbelt  uie  val 
tigett  en  onreeljtbeaDigni  bonnifTc  /  bnlfelj  en  grio 

van  der 

aflé  vin 

fonDaDietetoiïlenljoorenoft  Daa  op  te  acïjtnt/  alle  gnti^  (Daerom  Ija  ooft  niet  lueerDig  en  iö  tcDiagnt  dcienvon 

't  nulliter  &inique,  gcïijftooït't  felbe  bn  Den  pJibile- !  ben  naem  ban  een  Vonnis  maer  tori  ban  Gcwc-it )  nis. 

D'onge- 
xechtig- 
heit  van 

en  Datta  norij  p2oee^  (  brijoojiijft  geDient  en  geflo gien  babaclt  bpben  (öiabebanïfaogfïratcnnaaDa 
betoefcnujoit. 

©an  geïnftcn  fTet  men  ftïacrïnft  bat  macfjtefoosV  on^ 
recljtbcaDig  en  ban  ontocerbett  moet  geljouDnt  too2- 

Den  /  De  fententic  /  arte  /  oft  ( om  tori  te  fp2eltnt)  D'otï^ 
desHerto-  jj^pf^  üerftleacit  ban  Den  l^atogc  Daabnljuljnn ,  toge'tfelbe  metgefint  en  beeft  /  ja  Dat  Ijem  onmoe 
G?er"een'oD  becboo2bert  te  feggen/  d  (niet  tegenfïacnbe  Dat  bol.  geïijft  511  gctoeefl./  Dat  fjp alp  Dom  Dat  faaDc  obafïeu 

g$M* 
ten!  nöcljtrccï)tboo.2DaingmtoeaDigljtel)fbbm  SeltjfSn?- nacm  ban  p2ore£)  tufTrijeu  Dra  P20curcur  gmaaeluöS. 
en  Deit  fyeeve  ̂ IDmirari  getoeeft  nt  ̂ iju/  m  al  haD    p.  05 
Da  ooft  ècuig  p2oeeö  getoeefï  /  Datnorljtanj?  De  ïVr- 

•noP  berboo2bert  te  feggm/  d  (niet  tegmfïaenDe  Dat  bol. 
te  dedina-  gcitDe  De  fïatutctt  ban  Da  oo2Dm  /  ninnanDen  De  p2ibü 

*?«  a  ïegien  ban  Da  felba  en  ftunftcn  benomen  tooien/  ban 

appoinS11  bntoettige  ftmni^  ett  bonnis  ban  Den  ̂ oofDe  mHi^ mente  van  Dam )  Dat  bic  ftmttiffe  m  het  oo2Deelm  ban  fiülie  mtó 

DaDen/  al£  Daa  meDcDe^Dmiraelbcïafï  ' 
toeenbeljoojDe  Dm  tfiDDacn  ban  Der  (Do 
nnDerm/  Dan  aïïemfnnDa  .majefïeital^ 
l^cDaïattDm  en  fijnen  gecommitteaDen  /  mant  De  fd 
be  acte  b2mgt  met  ïjua  cttbetoijft/  bat  De  felbe  ba 

i;.Mey 

Ijebbnt. 
^)'eaf!e  bïtjftt  ftïealijftbn  't  geme  bobmbabaeït 

i$l  aengaenbe  De  onbel)oo2iijiirjeit  /  baljacfringr  en 
nietigïjeit  ban  Den  recl)rboo:Deringm  in  Defen  booït 

.61. 

beljoorm  te  gefeïjieDm  eafjet  fouDc  morgen  ttjnbari 
toeaDen/  oft  rm  piores  Inmnm  too?Drn  grijrrtrn  /  aï 

"mê  w i  ttrarbm?  partc  non  audita ,  tmbafurftr  m  maai  nuet  mit^  Ijrt  torigernt  baupm  tljoou  ru 

aftSftton  bnijriffari/  cnföttDa  DatD'^Diuirarl  grtu.grutflrn  /  toaa  D002  men  turt  mftrrft
  ftuunm 

SSi mm ̂ infnnDefmetengeboo2t^/  oftDatopDefe  igeDimm  ban  beljoqjïnfte  tepjoebm  noch  falbatlm/
 

Daïmate/  pctoel  het  foo  grooteu  boontccmfïeh  aï  Dingen/  Die  foo  fubfrantiarl  en  nootfafteli
jft  jjn/ 

puu  t S)  emg  Seri  pwces  /  recl)tboo2Dailt,  Dat  fonDaDie/  geen  P?oreo  
om  Uwt  nultftm  oftrmï 



5« 

Byvoegefel  van  Authent.  Stukken, 
15Ó8.  üaöenïjctsp/  't  toare  ban  gecwetfïet  <0obbcnjher  of  let te nebben/  ooh  han  men  ïicbtelijh  begrijpen/  to#  i?68. nimfcödijticcjKajffteit/oftcenigcanöcrc/  boojtoet-  rijpïfïbeit  mart)  gcbcefïgt  3tjnop  een  fahc  ban  fuïhcn 

teïn'h  en  han  fïacnbc  blrjucn.  £3obcn  bien  en  faï  men  getoicbte/  tegen  eenenïfccre  ban  fuïïicr  quaïitnt  onöec  De«m- 
niet  bebinden  Dat  ban  tocgen  dc£  2llbmiraeï£  5U  be^  foo  beïe  anbere  behommcriugen  en  beïettcn/  mfooho^demna"e 

pacr.  66.  DoouJÏi)U  gefloten  in  oer  fafce  /  't  $?occ£  op  inbentaeig  ten  tijbc  aï£  ban  biie  bagen.  nKSn 
oberÖ2oeljt  ofc  ooh  rcrljt  berfoebt  /  boe  tod  De  ïfrertoge  1     ̂ 00  Voic  ooh  toiït  aenmethen  en  t'famcn  tocgen  öe  de  conciu. 

banreeïjte.  I boe  bat  tegen  aïïc  reebt  be  bucmingc  toijt  te  bobcn  pag,  70. 
Den  (Oïüjrebe  betoont  bent  opcntïijh  (  aï  en  bcrbarïbc !  gact  ben  ïjcife^  bc$  fifeacï^  /  ben  toeïhen  noebtang 

Hertogeen  nicii  't  frlbcniet)  int  De  Daten  100  ban  öm  üomnne  aï^  [  reeïjt  te  boren  m  betfeïber  aetcn  bp  bni  ifcrtogebem 
rroceshniet ban  ocn  boortgefïeïbcn  /  facötoongen  en  nictigen  furnif^  too#  aen  getoefen/gcïijh  tnen  aïbaer  tffen  macb/foo  bat 
kunnen  fciiicntc  c  b'Uïcttï  inaer  cntégcfcbict  bne  bagen  boo?  'tfeïbeaïnuï  en  ban  ontocerben  gebouben  moet  too?* 

bat  nuï  bonnifte/  toacr  en  tufTcïjcn  tiet  niet  mogeïnh  en  ben  /  foo  bat  na  reeïjt  beeï  hïacc  $  /  te  meer  bat  aï  ïjabbe 
toare  ben  hïochfïcn/  ïeegf ren  /  en  nccrfïigfïen  inenfebe  be  #ifcaeï  becï  hïecrïijh  getoont  /  ( be£  bP  geensfin^  ge* 
banber  toereït  (ih  fbjijgebenperfoonbanben^erto-  bacn  beeft)  aïïe  bc  feiten  baer  bpbm&bmiraeïpoiitive 
ge  bejre  ban  fuïh£  5ijnbc )  te  hunnen  ïefen/  booten/  oft  &  affir  mative  mebe  beeft  toiïïeri  bcïafïen  /  nochtang  en 

berf!aen  bc  intca-ogatoncn/bcrlfiïeriHgen/beïaflingen/  foude  baeruit  fuïhcn  brcficcbcn  mipbaet  noeb  fïeaffe 
bcrauttooojbingen  /  gctuigenijTen  /  tïjóonen  en  fïuhhen  niet  hunnen  boïgen  aï?  fn'n  boojftfneben  beroojbeïinge ban  ber  falie  /  bic  bp  bcni  nocbtan£  beroemt  ( boctocï  foegttjpt/  rjcmcrht  baer  bp  niet  en  bhjht  ban  ceiiige  fnne 
tegen  betoaerbeit)  in  bcc  feïber  aetcn  aïgcflen  tebefc  tmabe  meiuinge  oft  boog  boomemen  (b'koeÏK  in  be 

overfien. 
c  By  brie 

ven  van 

den  £.  Ju- 
nii. 

mi^öaet  ban  gcquetiïce  Itèajcfteit  nooteïp  nareebt 
nettift^t  too?t)  macr  boel  ter  contrarien  bpaïïe  fijne 
babenenbienfïcn/  ban  fijne  opreebte  goebemeininge/ 

ben  /  \]et  en  5P  bat  lip  /  Geüen ,  i^eet  bic  ecn£  ban  be^re/ 
oft  ban  buiten  aenfeboutoen  en  met  bic  obcrfien  /  ober- 
toegen  en  onberfochen  /  bobcn  bicn  be  groote  fahen  en 

p.  67.  Metten  /  baer  bP  in  bicn  bagen  mebe  beïafï  i$  getoeefï/  in  ber  burgen  bat  in  fuïhcn  gebaïïen  en  aïïcn  ben  boój 
en  bebben  fyem  niet  toegelaten  bat  ï)p  foube  lebben  fcb?eben  feiten  getboont  toefenbe  ( be£  ncm )  bP  na 
hunnen  berfïacn  tenoberfienban  ecmgefïuMtcn/  foo  tec^t  en  rebene  nocb  niet  boo^ber  bdafïofgefïraften 
mité  ben  affairen  ban  ber  oorloge  /  en  ban  ber  flacbt  in  foube  bebben  hunnen  geino?bcn/ban  ban  berf  uimtbeit/ 
©nêflant  berïooren  /  a$  mit^  ber  beujijfmge  ban  fijn?  j  onaebtfacmljeit  /  &  negligentius  gefti  officü  ( baer  an* 
ber  rprannie  omfi/nen  ebeïenmoet  te  hoeïen  aen  foo !  bereatnenben  toegcfïeït  3b'n)  cnboojbere  niet  be^  te 

delen  von 

nis.  4.  Ju- 
Ml 

beïe  peeren  en  Cbeïcn  in  ben  feïben  bagen  beroo^Deeït 

en  beerïb'h  ombjoebt/  baer  bugebuegt  tte  memQbuï? bigefiuaïien/  p^ocebucren  en  ongercebtig  oojbeeïten 
feïben  bagetegeiï  ben  <6?abeban  vi5gmontoohuitge^ 

d  By  derfpjohen.  d  Mit$  meïhenbpin  bicn  tijbe  metten  ober^ 
aften  van  fim  \jm  cjm  fn^tcn  ooh  onïcbig  foube  moeten  ge^ 

'  bjccfï5yn/  tuaeruit  men  opentïijhhangcmerhenbat ooh  beïïecbter^  inbefen  gefïeït  (boemcïnuiiker&in 
competenter )  f}tt  minfie  heel  ban  befen  fïnhhen  /  baer 
en  tuflèben  niet  en  Rebben  hunnen  oberfïcn  /  noeb  bifc 
teren/init^toeïïten  hïeerïijh  bebonben  en  ontbehttoo?t/ 
bat  fonber  een^  te  befïen  ofte  ïetten  optc  aïïegatien  oft 
pjoceffe  ban  partpen  noeb  optc  geïiycntbebenban  ber 
fahen/  menaïïecnïbhgefocbt  f^eeft  te  bermommen  en 
bebehhen  metter  febabntoen  ban  eenen  bonni^  l)en 
moo?babig  en  tprannig  boomemen  ban  ben  3Cbrni* 

P-7i- 

toeiniger  ooh  bat  ban  b'eetfïe  punct  ban  ber  betiebtin 
ge  baer  be5Fifeaeïfijn  meefïe  en  eenig  fonbament  00 

maeht/  gcenbermaen  onber  b'anbece/  inbenbonntó 
gemaeht  en  toert  /  b'tocïh  ongettoijfeït  befcobfï  /  baer  af 
niet  met  aïïcn  getboont  te  toefen/  genjh  ooit  ban  bien  Blijkt  by 

feite  in  ben  bagementen  niet  en  bwben  beïafï  noeb  be  fn  inhou 
Bnnee  ban  (©raengien/  noeb  be  <{foabe  ban  èoog^hendVaS- 
ftraten  /  boe  toeï  fp  aebter  rugge  ïn  befer  betiefy  menten. 
tingen  metten  $lbmiraeï  bien  aengaenbe  genoemt^januat, 

fïacn.  l*%- Mtc  mebe  homenbetenpjincipaeïfïenennootfahe* 
ujhfïenbeeïeenbe  puncte  ban  der  tegenmoojbigecbee* 
antbjoou:binge  be$  peeren  ̂ Hbmiraeï^/  te  meten  op* 
te  m$babcn  ben  feïben  $eere  acngeiegen  /  en  boo? 
rebenen  in  ber  bcroo?beeïinge  gefïeït  /  bp  befe  moo?ben/ 
Gefien ,  in^gcïijK^  bc  beïafüngcn  fp?uptenbe  uiten  pm*  (C 
ccffe  ban  bat  be  boojfcb?cben  <i5?abe  beeft  begaenbe<{ raeïtetoiüen  boob  bebben. 

p.  68.      e  3Baer  af  nicttujnfcïencnfaïbien'tbeïieft  te  ïefen  I  mïébaetbangcquetfïercï^a)efïeit/bantoeberfpann!g*« e  De  brie-  be  beranttooo?binge  üc$  peeren  ̂ ?ince  ban  «£raen-  j  f^cit/  gunfïige  en  eene  mefenbe  ban  ben  berbonbe  en  K 

ven  van    gicn  /  m  fonbccïinge  be  ttoee  bjieben  aïbaer  gebucgt  bp  af^rijfeïnhcr  t'famenfpanninge  ban  ben  ̂ ?ince  ban  t( 
nSe^Tan  W^ist M^itfeit$-  ̂ mbaffabuer  in  ©janhrphacn  be  ©raengien/  en  eenigen  anberen  ̂ eerenberlanbenu334.,5 
spaengien  Öcgcnte  ban  ben  5^eberïaubai  in  ?Hugufio  en  &ep*  ban  bectoattt^  ober  /  bebbenbe  ooh  gunfuggemeefï  en 
Ambaffa-  tembct  i  <>66.  gefcb?ebcn  f  bp  b'inbouben  ban  ben  meï*  i  boo?geflaen  ben  berpïicbten  Cbeïcn  ban  ben  compjo* 

henbuMaerïijhbcbinbenfal/  bat  niet  aïïeenbcfeb^o?  j  m#  en  qnabe  bienfïen  bie  bp  gefonben  tuefenbe  tecc 
Zoomin  bp  .ïBeb^onbje  be  §ertoginnc  ban  $arme  " 

1. 

p.7z. 

duer  in 

Jendeple  meï|ccre/  macr  ooh  anbere  groote  ban  ben  3taubc 
geme  in  boo?  be  Mfci^e  befïeïiingen  banbueren  beïicger^/  en 
Nederiant.  Dcu  tjnaubcn  ban  't  getneinebcfïe  /  neffen^  ben  &oninh 

boenïïegcntc  en  öBoubernante  ber  feïber  3tanben/<£ 
om  remebie  tcfleïïenopbeongereïtbcbcn  en  oproeren cc 

ren^an^o  fuïïtó  baren  bermaeht/  en  beu  feer  getrouwe  bicnfïeni  in  ber  feïber  pïaetfen  opgefïaen/  aengaenbe  b'onber 
Aug.  en  in  foo  febeïmclp  bcbiet  /  bat  fp  ban  boen  af  ( ja  aï  eer  be  ' 

cc 
ven 

bout  ban  onfen  beiïigcn  ütcrflen  geïoobe  /  en  't  befefyub* cc 
ben  ban  bien  /  aïbaer  metten  fcettcr£  /  oproerige  en  re^ c< 
beïïe  ban  ber  beiïiger  ?Cpof!oïifcber  fóoomfeber  föerhen  « 
en  ban  fijne  tfBajcfïeitgebaen  beeft,  ̂ ebijnt  bat  fijn  <c 
tegenpartije  aïbaer  beeft  toiïïenbcrbaïenen  in  'tho?t 
ba'batenaïïe  't  gene  men  bcm  beeft  tatfïen  opleggen/ 
en  baer  mebebp  onoojbcntïijh/  bufoobeeïe  articuïen 
in  be£  JFifeaeï^  betiebtingen  befeïjirtbigt  toa^  /  bent 
beroo?beïenbe  om  bpf  berfebciben  mi^baben  ina^aï^ 

sept.  1566.  boomcemfïe  fïuhhen  baer  men  benfocht  mebe  te  be^ 
ïafïcn/toegchomen  oft  emmert  in  spaengien  gemeten 
toacen )  ongeboojt/  bp  ben  goebertieren  ïtoniuh  (maer 
feec  tiuaïijh  onbcjricbt/  en  bcerïijh  beb?ogen  jijnbe) 

oft  fijnen  quabenbieneren  ( bie  't  aï  regeerben  en  beden 
fo  fp  toiïben)  pr^judicio  beroo?becït  en  ter  boob  beetoe* 

fen'5ijn  /  b'toeïït  ooh  ban  aféboen  te  toa'he  geïeit  foube gebjeefï  3ijn/  babbe  men  gebojfï  oft  in  bien  tijben  fïerfc 
ten  en  niibbcïö  genoeg  gebabt/  bp  geb^ehe  ban  ben  mcï*  j  baer  bainacnt  bic  bp  foube  gebacn  bebben.  (Ce  nieten 

p-  69.  hen  men  't  felbe  ta§  ïangc  treeft  moeten  bertreh-  -  cerfï  /  Het  Criem  van  gequetile  Majefteit.  Cen  tme^ 
hen/  baer  en  tnffeben  ben  aïïe  goebe  geïaet  toonen*  j  ben/  Het  Criem  van  Rebellien.  ften  berben/  Dat  hy 
be.  <!3ejijh  be  berbaringc  febat  't  feïbc  genoeg  betoe-  foude  een  geweeft  zijn  van  der  conjuratiedesPrincen van  Oraengien  en  andere  Heeren  des  Lants.  (Cen 

bierben  /  Dat  hy  foude  voorgeftaen  hebben  den  ver- 
plichten Edelen,  «Ümbetenïefïen/  Dat  hy  te  Doornik 

quade  dienften  foude  gedaen  hebben,  fonber  bat  Ül 
cenige  ban  ben  feïben  puneten  /  eenigfTn^  fp  gebucgt  of 

.  berhïecrt/boe  oft  macr  mebe  be  #ecre  Klbmiraeï  bem  fo 
te  noemen/  toic  bc  genie  ban  ben  fiabe  neffen^  bem  rjc^re  foube  bebben  bergeten/ofineenige  ban  ben  feïben 
^ijnbe  gebjeefï  fouben  3ijn/  metten 1  njeïïten  bpm ber  \ftumn  oftmiëbaboi  berbaïïen  jijn getoeefï/  b'toeïh 
boojfefceben  acten  berhïeert  op  befe  fahc  töP#gMnocïJtan(j  in  aiïe  criminele  fahen  tia  reeïjt  noteïijft^/ 

toaer> 

fen  beeft. 

Den  Her-  &oo  **&  niet  te  bectoonberm  en  i^  /  bat  foo  onreebt- toge  heeft  beerbigen  boomemen  fb  te  tocchc  geïeit  onberbe  name 
fonder     ban  ecnc  fo  notoirïi jh  nictiqc  reebtboojberinge  en  bon* 

G?"e  vel  n'^e  /  ooft  m  3CÏ00fc  mm  lïlct  nocÖ  m  beeft  cenige  ap* wcfen.     pacentie  /  bat  bc  ̂ ertoge  oft  anbere  fouben  toeten 

1,2. 

3- 
4- 

P-73- 

5- 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

P^  74- a  Het  ee 

nig  vals 
fonda* 
ment  der 

1 568.  maerom  beê  te  min  adjt  te  nemen  té/  ja  enbdjoojt 
ntemanbeu  cenigh,  bcrmocbcii  oft  "arhtcrbnilmi  te maltcn  tegnt  ben  goebni^ccrc/  befonbee  ooit  luaut 
men  tod  bc rhoopt  in  't  toeberlrggc n  taan  ben  boojfdjjc t ben  bijf  misbaücn  /  mr t  eenen  ooit  foo  hïccrïnit  en 
opcntïiju  tcbecanttooojben  aiïe  bc  fpccificaticncu  fel 
ten  bare  mebe  men  bie  in  ben  gcfdjnftc  banbdafmigc 
foube  gecnie  bp  gebracht  hebben/  bat  cïïtecüjb  üeftte; 
lijti  faï  begrijpen  /  bê  berherbe  quactUiiïüij^cit  en  ober; 
gcoote  tnrannte  fijnber  tocbcrfp:eltcr£  /  be  toefttc  ge* 
foeïjt  fjcbbenijcn  boosïjcit  te  bcbdtlten  met  foo  onnut- 

ten ïoegenen. 
a  &ant  nu  bc  fïfrad  tod  merhtebat  men  ben  bol; 

fee  niet  foo  ïicïjtdiju  en  foube  hunnen  toij£  maliën  / 
foo  Idntte  fêicni  ban  eenen  l^ecre  bie  foo  groote  bint 
fïen  gebaeu  habbc  /  foo  Itonit  Ijn  om  brê  eenigen  fcfjijn 

bctichtin-  te  geben/  riteeuigeoo:faltc  bp  te  brengen/  toarcboo: 
8C-         ijn  foo  be?eeï)em  feïben  fouöc  hebben  berïoopcn/  bl& 
b  Bydenmfcrfnöf^^ö,njrafj[^ong(Te5eïoc  caöicrJQfje,t  /  m 
Sc  vanar  k°°2  oe  eenigc  en  uitcrïijitc  meininge  bee  felbet  /  ja lijn  feiten  boo:  het  gauis  fonbament  ban  fijnber  beticïjtmge  /  ni 
vanbeiaf-  ban  alle  ben  feiten  hem  ten  ïaftegeïeet/  feggencnpdi 
***&•      feren  b  bat  be  bertoeerbere  /  punce  ban  Or  antgicn  / 

» (6?abenban  ̂ gmont/^oagftcaten/c0afTauuJ/B)aefe- 
«grabe  ban  23eegen/  peeren  ban  jfèontlgnp/  25^ 
«berobe/  en  eenigc  anbcce  ban  obeeïange  Ijabbnt  bc? 
ageert  te  nomen  tot  beranbeciugc  bani^ecre/  en  hen 
»  nen  eigen  ïioninttcn  $?ince  te  ffcïïcn  int  fijnen  tföe> 
3>  berïanben/  om  (foo  men  morïjtc  gdobnt)  be  felbe 

» in  te  nemen  /  en  onber  Fjcn  baer  na  te  beiïcn  /  b'todtt 
j>  uit  fieit  tooo:bni  en  toedten  genoeg  haobe  gebïc> 

»  l'icn. 

59 

foiibc mocgni bcctrcltïtni  /  maer toant fin  merhtc/  bat  1  f68 b  Abmiracl  geni  onbertomben  noch  ijostfjcbcu  nt  D  77 
focljtc/  en  bat  ljp  om  bc  pnbatc  ftnannljcft  mfVdjcn 
nen  toef enbc  /  met  m  liet  oprcdjtelnïï  te  raten  ui  't  ge  - 
mem  baer  ni  boben  bat  hp  onbee  't  bolit  lief  getal  nm foo  ïjceft  Ijn  ter  contrarieu  gemocht,  bat  Ijn  m  ben  ilact 
geijoubcn  toert'  om  hem  te  behelpen  metten  name  bed 
fclfs  gelijk  ban  ben  ariöcrcn.^n  nclntt  fijn  geheel  lebw 
m  alle  fijn  babcn  bofte  getiugeniffcn  geben  bat  lm  noit 
uiten  is  getoceft  om  regiment*  groonjeit/  oft  bctoint te  fjebben  /  en  beie  min  gearbeit  om  be  fatten  na  hem  te 
treltïtcn  en  ut  fijn  honben  te  ïtrngcn    oft  op  bc  &oog^ 
heit  beo'  Itonmlts  te  misgrijpen  >  .s>oo  10"  mm  tod  berfe  - hert  bat  fijn  afgimfiigc  toebertpieüera  neiumernieer 
eenigc  fijne  tooojöeu  bjerficn  of  belciben  en  fiilïcn  lunt^ 
ncnbcrnlccccn/  bj.ibjcugntiioeljgetljooucn   bic  ban 
ftimcfïjnemeiuingceenigenfcljijnfouben  luiuuen  ge?  „*,,,  u 
ben/  maer  bat  clttcrïnUgroote  en  Ulcincbacr  ijnmebcvfn  van 
gcljanbcït  heeft/  tullen  aïtnt  moeten  ïicnnni  ni  iijbni  Jen  Ad- 
bat  ter  contrarieu  fijn  meininge  en  beomemen  alrnt  mir^'^n 
gcbjccfïi^/  ben  bicnftcngrootljeitbanbcn  Uoninfete  £'  nov foeïtcnentebo?bcrni.  g  cn  andere. 
t^oprubebcrbngcbucgbni  begeerte  om  te  beranberen  p?«. 

bani^ccre  cn  be  pjobiucicn  ban  bctu^ebrrlanöni  on  Dcg">ote 
bcr be groote te beileu fó men lud  feiiet  bat gtïntt Ijet Zo«£cli 
i$  cene  balfdjc/  bcrfïerbe/confufe/  cn  gciiiTalcaïïcgatic/  dagt  vin  ti 
ooli  be  fiifeael  noeïj  anbere  (l)ct  jji  luie  Ijl.»  toiltj  cil  Ijccft  vcrandc- 
norf)  en  fal  emmermeer  feunncn  getljooncnbat  befe  ge?  r^n  van 
troubjdDafTael  oit  be$  aai  pemauben  ïjet  mimlc  bjoöït    crc' 
ter  bjerrit  bermaent  oft gcfect heeft/  cjcirju  Ijn  't 
oonbjenUccclijtt  ontlteutljccft/  henfoobc!rcbacr|ïe?  h  in  t 
mant  i?  bic  fulfe^  foube  bjillcn  Ijoubni  fraciibc/  urn  cn  cerl]er3t- 

B^acrtuetenbefeer  iueïbat  fju  bitfïjneniig  fonba-  tbjijfeïen  wiet  be  mocber/  bjebu\uc  /  en  berbjaiiten  amiooï' 
bament  nemmermeet  foo  en  foube  ttimuni  tftooncn  |banbcin6:abe  nt  5im  fijn  ecrefoo  ter  Ijcrtcn  nemen- den. 
noef)  bebjijfen  ( foo  ön  oott  gem^fïn^  gebani  cn  ïjecffc ) )  be  /  fii  en  füüen  te  b^cben  m  berect  toefen  't  felbe  te  bcr griijii  fjpoofe  felber  gniocg  te  ttennen  geeft  be  hlein  i  antbjoo2bcn/nil)cmbanfuUterblaniarieutebeb!ncn/ 

boo?  bm  t^oofbe  cnininnclijlicSdJocbcrfeljapbaubcu 
©ojben  /  oft  bc«n  bc  ïicifcrlnlic  .fX^ajcfïcit  /  en  be  &ta* 
ten  ban  ben  fiuiie/  ja  ooit  Hooi  alle  competente  neu- 
traïc  en  onpartijbige  ïlecïjtec^. 

5^at  meer  iö/  fo  toojt  be  tfifezd  aïrebe  ban  bcr  feïber 
fijnber  ïoegenen  opcntlrjlt  acl)tcrï>icït  cn  bcfcljaemt  / 

be 

ttoope  engrootentbjijfcl  bieljpbc^ljeeftbpbconfefeei 
p.  75.  te  bjooïbcu  bie  ftn  baer  bp  buegt/  Soo  men  mochte 

gelooven,  CU  Gelijk  hen  woorden  en  werk  genoeg 
hadden  bewefen.  &oo  öeeft  f)p  foo  grootcïijit^  gear- 
neit  om  boo?  beeïe  ongefehiltte  illadones  &  cavillatio- 
ncs  begrepen  tnalïc  beanbere  puncten  fijnbet  betieö* 
tingnt  eenigen  ïtufceT  en  feftijn  ben  feïben  fijnen  ba*-1  uit  bicn/  bat  ïjoctuelljpöemberbojbcrt  ban  foo  iels  juni 
fdjen  fonbamente  te  geben  /  ban  ben  toriltc  top  bn  feite  te  berfieren  tegen  ben  peeren  banCgmontnibr 

002benb3ilïeuïjanbeïnt/  fooljacfl  eetfl  bicbcr  ke't  faï  ï)oome/ficiibc  bic  gebangenen  m  fjanbnibunbcrbnau? 
cByver-tocfni  bit  gcneracl  fonbement/  b'toelft  beirifcacï  bp  bcn/opljopebatfjcnbflafriugmfoiibcnfccfectbiijueu 

fehciden    ̂ [.[jjq^j  (jCCft  pro  vcra  (,ad  tocius  caulfjc ,  ban  bci't  oft  emmer  met  geniën  openbaren  gcfrtjuftc  berant* 
derCVgerooteU3eï!icu  bc  couttariejoo  ïtïeerli jlt  bïijjn/  bpfoomenig':bjoo?tbio:bm/  noeïjtan?  ban  ben  fclbeu  niet  niljerft aen  den 
Konink , 
van  den 

Hjuiü    ben  gebanTba^TtVmiiïeiiS'acfïm^^  \& !  fïratcn /  ̂itTaubj /  Oecrcban23?eberobc/  uoeliaü »56*\  .   men/  b'bjelltemmcrëbebjijfl  ïjen  meininge  bjclbejrc  bevel  \  Ijoetoel  ijn  bc  felbe  buegt  cn  noemt  in  befe  fe d  By  brie 
ven  van 

Egmont 
in  de  ure 

neliiit  temaken/  baer  toe  allcenlrjlt  uit  ben  Ijoeltra-jniet  en  beeft  bo?rnirueren/  bjcfcnbc  batfijn  bal'Vhe 

p.  7o„ 

Blijkt 

fijns  fter- 
vens  ge- 
lêhrcven 
aen  den 
Koning. 
J.Junii. 

p.76. 
e  d'On- 

fchult  te- 
gen  de 

eergierig- 

penbe  foo  beie  pjefumptien/  imaginaticn/  oft  (ombc|bcrncrbe  ïuegnint  te  biöcg  am  ben  bag  foubnt  Ijeb 
bjaerheit  te  feggen )  balfdjc  interpzetaticn  cn  groote  1  ben  moegen  Itoiuni  /  en  bat  boo:  be  openbare  bcr 
ïnrrrmm/  na  bicn  lm  beo  rtccu  anbere  betuiiflnae  bleet  antU)oo:bniacii  bcr  bertroltitcn  t)ccren/  bc  gebaugc ïuegcnnt  /  na  bien  fjn  bes  geen  anbere  betoijfmge  bieet 
te  binben. 

"^mganibc  ban  bet  ecrfrierigïjeit  en  begeerte  ban 
ncooltontfiijulöjgtgcbjojbcnfouöeinijn   foo  Ijnton^ 

noofelbeit  al  te  boren  tcrboobbrrooïbrrlt  luari '  ge 
lijlt  ooit  be  bertrolütntc  Ijaobe n  fn  acitregen  luojöen  / 

maer  be  goc bc  03oDt  beeft  bic  boa:  't  gemcine  befte  bc 

fcljnbt. ^iilltö  bat  op  befe  plompe  djoebjcl  ïjcrb:  en  bjarc 
bie  niet  gelogen)  betichtigc  en  ccuigfonöcincnt  tegen 
bm  t>ecrr  ̂ bmirael  met  onbefdjacmber  froutigljeit  bn 

gebjocljt/  gent  adjt  met  allen  te  nemen  en  is  noelj 
nemaut  baee  boojadjtnbeiilienenbcljoojtteltnjgcn/ 

onbertoiüben  beé  "ïlbnnraei^/  blijltt  opentlijlt  bnfoo 
bde  fTjnc  bnfueneu  aen  fijne  majctïeitter  contrarieu 
gebacn  /  in?gclijït&  bp  becfe()eibnt  oufcïjulben  bcr  lic 

"èn  den  nente  bp  ijemöïftloii^  bertïjoont/  jaooltbpfoomnn Admiraei  ge  fijne  bertrcïtltnt  lütnt  ï>obc  /  bat  niet  alïent  fijn 
mcdeheeft mc,mngC/  maer  ooit  fijn  natiicrïtiue  gcncgcntljnt  is 

Mcnn     gan^  contrarie  geVnecft  bcfet  pafllen  ban  eergierig^ 
hcitV  en  batbpaïtijt  gefodjt  ntfeer  begeert  Ijceftom 

ban  ben  nactcnaricnbelrjint  ongeinocitenongcquclt  maer  eer  bcrmo:bJettoO!ömtotineöeli)pcntc  nebb
e» 

te  mocgm  blijbeu  /  ia  bat  ïiu  bfctanië  totbien  cinbc  nietfiilhntt>ccre  ban  batljpfoobelcgebjdtj ̂   icn  gr 

,     r-  nmoïïKtanettóen heeft/  'f  n:öc  cn  h^bc öefe fijne  iijltsljceft moeten Iijbnt/  m 0111  bjicnsgot ben nann  te 
£*ln)namca^  "™  Ön"  tofrtïoo!Dcrt  heelt  ban  foo  lertiiiic 
vanTo  e-  ?  WHJJiflS  RS  ZliZLï,  fiSr«S.A  I     ,itiim  tmcu  hem  tutti  e  berfieren  bie  Ijn  nodj 
1?.  No- 

1   La^  au*  u-..<-.^ï.  w^ï^rrt<-  /  £ll  fan  hoo^iere  be    tod  ooit  f  uilen  tan  ben  oag  uietni  ie  p?™951/J3?Jr?* 

p.  80. 

i;66. 
m  w#  / »  to*mst*!!x*m  1  Mfe  ̂ JSSSSSSpSS 
tni  minficn  fijn  bcrfueït  bcrljacnt , w^^^tSSw&wmm 

(H.) 



6o 

1 568.  openbaccïijn  ( en  nictbujsbcbcfttcftjft  oftaeïjtrt  tugge) 
tebïanicctcuen  bef  cljuïbigcn  /  «tniboortoaccenïjabbc 
be  meininge/ foo  toeï  bttbcctcoftften  aï£  t'ontecïjtege; booben  tiereen/  niet  foo  opeeeïjt  en  gort  gctocefl  ten 
toaetacïjtigen  en  aebnrigen  bienfte  ban  ben  ïtoninft  en 

ban  ben3lanbc/~bc  ïtarbinacï  met  fijnen  aenïjanft  bie pag.  81.  niet  en  foeïjten  ban  ïjen  eigen  bate  niette  gemein  fcïja? 
be)  en  fouben  ïjen  bit  fpcï  niet  getyoutoen  ïjebben/ 
&00  bcjte  ooft  fp  cenigfïn£  in  ben  toiï  ïjabben  geïjab/ 
't  gene  bat  bit  feit  baïfcïjcïnft  bp  bjengt/  ben  en  fou; 
ben  geen  goebe  mibbeïen  nebben  gebjoften  /  om  met 
eecen/  en  fonbec  tegen  ïjennen  eebt  en  gcttouïjeittc 
boene/  tebcfojgenenortfTent'ïjuetetbecfeftetïjeït/  ja fouben  ooft  ïicïjtcujft  ïjet  inne  ftomen  bei  ̂ ettogen  ban 
Wtoc  met  fijnen  &tijg£boïft  getoeect  ïjebben  uitten 
Orbctïanbcn  /  maet  m  en  ïjabben  nemmetmeet  ge- 
looft  /  bat  fuïftcn  ongeïijften  en  to^cctïjeben  boortgc? 
fïcït  fouben  getoojben  stjn  onbec  ben  naem  ban  ben 
goeben  ïtoninft. 

'if /n K  ~  -^tact  ooït  *•** tc  nicrïtcn  /  öat  aengaenbe  be  öecbe 
ben  geen"  tebmc  oft  m$bact  in  ben  boojfeïjjeben  ongeteeïjten verbom  bonntffe  betmaent  geen  bcfünbete  beïafïinge  gefïcït 
tegen  den  ̂ ft  rjefpeeifiteat  en  $  onbec  aïïe  bc  actiftuïen  enne- 
oftZen  fcïjuïbingenbe£  JrÉfcaeï^/  ban  aïïecnïijft  bat  ïjp  totten 
ondienft  boojbeeïjaeïben  tooojben  bc$  eeeften  actifteïg  ƒ  buegt 
gemaekt.  feccocnccaïijft/  corïfufeïp  en  fonbec  eenige  ciccum* 

flantie  Narrativè  led  non  pofïtivè  (geïijft  ïjp  OOR  in 
eenige  anbece  actiftuïen  /  maec  en  ftoemt  te  noemen 
ïjetbctbontban  ben  gcooten)  beft  naboïgenbe  tooo^ 
ben.  a  <Hn  om  ïjennen  boofen  boomemen  eenen  boet  en 8x. 

». 

ain'ta^beginfeïtegeben/  &00  ïjebben  be  bcctoeecbeceenfijn 
wt.  der     complicen/  toefmbc  be  gcootfïebcéïantg/  gefoeïjten belalnn- "  — — *-  -**   i   ^-  s.^   :*.*. —  i~.^^  *.-  ï^^.~~.  ~xt*. 

gen 3> 
geacbeit  om  toeg  te  boene  en  tutten  tocge  te  leggen  aïïe 
get  geene  bat  bc  boïfcljiebenifTe  ban  ïjennen  boo?ne= 

"  men  moeïjte  beïettcn  /  bien  boort  fubfumecenbe  ïjet 
"  naboïgenbe  feit  ban  ben  fóacbinaeï  en  geen  anbece  in 

öec  buegen  bat  bcfe  beticïjtinge  ban  becbonben  en  con? 
fpicatien  ftoemt  ban  feïfg  te  baïïen  en  tefmeïtenboo? 
fuïfte  fijne  te  feec  genecaïe  en  onbefeïjetben  betïjaïinge  / 
fonbec  anbece  onfcïjuït  /  geïijft  ooft  te  oenen  bagenbe* 

b  in  den  bonben  en  faïtotnöcn  bat  befc  l^eece  oit  eenig  becbont 
Il '  it'  10  mct  tm^  gtoote  ̂ eeeen  oft  anbece  gemaeftt  ïjeeft  tot 

' "  jïj?  'aeïjtecbecï  ban  ben  ïtoninft  en  beïe  min  om  ïjem  te 

c 
brieven 
acn  den 
Konink 
van  29- Ju 
lii.  IJ63. 
en  hen 

vertoo- ninge, 

der  JELe- 

j4.  jy.aVt.  fftfoten  uit  fijn  ïant/  maec  toeï  tec  contcacie  bat  ïjp 
*  P -8  3 .  fijn  ïjeeï  ïcben  ïjeeft  becfïeten  om  hem  toeï  te  ntnjten  / 
i  By hen  lïaben  /  en  boen  aïïe  't  geene  /  bat  ïjem  boeïjte  bequacm 

tc toefen  ten  bienfïe  ban  fijn  JBajefïdt.€ot  toeïften  cin* 
be  ï)u  mactj  bifttaifê  ïjebbai  gcfp?often  metten  anbecen 
ïfeccen  op't  goet  cegiment/oojben  en  betecniflé  ban  ben 
affaiceu  (  geïijft  Iju  ooft  't  féïbe  opentïp  onbec  ttbt 
ïjeeft  becftïecct  opté  b?agen  bic  men  ïjem  boojgeïjou^ 
ben  ïjeeft )  om  ïuaet  toe  te  gecaftcn  ïjebben  b  fp  *  aïïega^ 
bec  feec  beeïangt  bat  be  Itoninft  tjaefï  obec  guam  /  ncf* 

len-Lnde  M  tym  baccoui  gebaeti  ïjebbenbe  gcoot  becboïg  c  be 
ovel'gege-  torfft  aïïeen  genoeg  bebjjjft  beu  meininge  be?ce  anbee^ ven  endes0CtDee|itCft£t,ücnoanöC^ifCaeï  tegen  be  hjaecöeitbu 

van  14.JU-  ïïomenbe  boort  tottec  ceeftee  mi>"baet  ban  ben  bijben ui.  ifój.  in  ben  boofen  bonntóbecïjaeït/  (tc  bieten  ban  bec  ge? 
aoAu^5'  quetflavfEajefïeit/  fal  menbebinbenbatbe  JFifcaeïom 
T166.  u  biec  feïjijn  en  brtbie  te  gebnt  in  fijn  bzembe  beticötinge Hier  heet  beeïbecïjvWben  feiten  enbaben  becïjaeïtuiteïftbanbni 
<i>mtn  ''f*  toeïften  ïjn  geanc  foube  befïuitcn  en  bebiijfen  /  ben  %fc 
dat  de-'"'  micaeïfiüfteninipbactbegaente  ïjebben/  bemeeftenbe eroote  ni«  bat  ïjp  ban  uiaeracïjtigen  gefonbeetbenfïuftften/  on- 
scemedes  becfiehtoag/  bat  men  ban  be  fcïbe  feiten  en  beufeïen 
Kardinaels  fy  qq^h  tm$  \mtllC. 

hSen'ln     '  ̂n  * rtfïen  om  tc  betoijfni  be  feïbe  mi^baet/  mitp lagen,      gabecé  fijne  cebeïïic  en  becbinteniffe  metten  gcooten  / 
d  ln  ■>■>  Uoemt  ̂ p  ïjen  beticïjten  d  met  een  fubfumtie  /  ban  bat 
f  r  67  5>fuïiebm  tot  bien  einbcfocöten  uitten  ïanbe  te  ftcijgen 
1 9.  art.»  een  pzineipaeï  pecfouagie  ban  ben  föabe  ban  Staten 

„  (ban:  \m  becfïaenbe  ben  üacbinaeï  <6janbeïïe )  maften- 
„  be  tegen  ïjem  becbonben  ban  ïijf  en  goet  /  becfucften  bp 

p.  84.  bueben  aen  ben  Itouinft  bat  ïjn  tocebe  afgefet  /  bïijben? 
bc  in  't  beeïjeffen  ban  ben  feïben  /  en  in  be  f  toacigoeben 
bec  tjeoote  tegen  fijn  bjembe  boo^fïeïïen  ïange  en  b^eet  / 
geïijft  ooft  ïjabben  gebacn  te  boten  be  fcaepecamina- 

e  m  den  tuccé  onbec  eeb  in  bec  gebanfteniffe e  toeï  quaïijft  bec- 
\l'.  \g'.  10.  bweiienbc  bat  't  gene  gebaen  toecbe  tot  bienfte  ban 
at.ai.  ij.  bén  floninft  en  om  't  boïft  te  papen/  nopenbe  ben  b;em- 
24.:3.art, 

Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
bigïjeben  be^  ïiacbinaeï£  /  was  in  efïedc  gefchikt  en  j  f  £% 
voorrgeltclt  {bit  5Jjn  fi)ll  blOOLJben)  meer  tegen  den  Ko- 

nink dan  tegen  dien  per ibou ,  en  dat  den  vertrekke  des 
felfs  niet  tegenftaende  de  faken  niet  beter  en  gingen. 

<Bft  nu  be  ïtacbinaeï  ( oo?fafte  ban  aïïe  beft  betb?tuV  De  groo. 
ftingen  en  ongeïuftften  >.  foo  goebc  bienfïen  ïjeeft  g;e? te  hebben 
baen/afêïjnrjaec  M  ̂ t  gep?efen/  en  oft  ïjp  nirtSfneaneI betec  enöebbcbecbïent  gcoffeïtjft  ten  ccempïcbanan?  met  groo. 
bece/  om  be  f  aften  foo  bectoeect  en  ban  't  betcoutocn  bat  te  redene 
ïjp  neffen^  ben  fóonmft  geïjab  ̂ cft  en  ïjeeft  /  foo  ïeeïp  &klle&' migbmiftt/ te  ïjebben/  geftcaft  tetoojben/geb?ageny 
top  on^  tot  't  gene  boben  in  't  begin  becïjaeït  i^/om  bec 
ftortïjeit  /  eeufamentïijft  tot  't  gene  bat  baet  af  i^  bec?  p.  8c. maent  in  ben  gep?intcn  becanttooo^bingen  bec  ïjeecen 
boben  genoemt/  en  böben  aï  batfïjnboofeonbienfïen 
foo  ftenïnft  sjjn  /  toacc  booj  ïjy  ooft  foo  openbaeeïijft  ban 
eïften  geïjaet  toect  /  en  't  boïft  tegen  ïjem  foo  becbittect toa£/  toaec  uit  gcooteoncufïen  en  becanbecingcu  tot 
gcooten  acïjtrtbeeï  ban  fijnce  JBajefïeit  te  bebjeefen 
toacen  /  IBit£  ben  toeïften  be  ̂ eeten  /  en  beftmbete  bit 
ban  ben  0abe  ban  Staten  toacen/  obecpeifenbe  bat 
ïjp  aïïeene  aïïe  faften  tot  ïjem  tcoft/en  in  geene  oo?ben 
enfïeïbe/f  en  toiïïenbe  genoeg  boen  ïjenbeceece/  ttbt  fBybrie- 
eit  fïate/  en  ftonfïen  noeïjen  becmoeïjten  't  feïbe  ïan^en  H 
gec  beef  tongen  (geïijft  be  <ï3?abe 't  fcïbe  ooft  becïjaeït  ̂ J^f geninbecbecanttooozbinge  be^  ̂ eecen^incen  b?ee?2^.  nov. 
bece  toort  betoefen )  maec  toecben  benoobigt  ( om  be£  1  j6ó.  en 
fconinft£  bienfl  en  be^  Sant^  fïiïïigïjeit )  't  feïbe  in  aïïec  \°6  Jan- 
onbecbanigteit  /  fïjnce  maajefïeit  te  bectoonen  /  b'toeïft  g  in  het 
f?  ö?P  ̂ eecen  bic  ban  ben  fiabe  ban  Staten  toacen(na?  2.  art.  fi> 
mentïp/  be  ̂?ince  ban  «©caengien  en  be  d5?aben  ban re  ant- 

Cgmont  en  Soo^ne)  met  abbljfebanaïïenbcnanbe*woorclen, een  ï^eecen/  <6oubecneuc^  ban  ben  $?obincien  bec  &t* 
beeïanben  (uitgenomen  ben  ̂ eece  ban  S5acïamont  be^ 
ïtacbinaeï^  cceatuce )  en  ban  beïe  anbece  ban  ben  p.  8tf. 
gcooten  en  ïiefïjebbec^be^ïant^/  beben  tot  bien  ein= 
be  bp  ïjen  b^ieben/ h  op  bat  in  ttjt^  baec  in  toecbe  becfien  h  By  b«e- 
of  fp  ïieben  ontïafï  /  opbat  fp  bef  namaeï^  geen  becant*  Mee«nen tooo?ben  en  ïjabben.  JDeïfte  bjieben  fijn  lï^ajefïeit  aïg*  ̂ 9.  jui. 
boen  niet  gualijft  en  nam  /  maec  ïjieït  bit  gefcïj?eben  te  u6 j.  e» 

toefen  booj  fijnen  bienfi  en  ban  getcoutoc  ©afaïïen  gc^  J? vert,00" ïijftfijnanttooo?bebetoijfl/  i  ïjoc  toeï  mennuïjenop'gr^te  S, 
ceeftte  meininge  foo  toijtfoeftt  te  becb?apen/  aï^  bit  te  de  Regen 
toiïïen  bïameecen  booj  een  mi^baeb  ban  gequetfïec te- 
t!IBajefïeit  /  ïjoetoeïjïjn  tï^ajefïeit  ooft  te  boten  niet  K'0 ?J2 quaïnft  at  ïjabbe  genomen  anbece  boojgaenbebjieben  brieven 
aenöemtotgeïijften  einbegcfonben  bp  ben  boojfcïjje;  van  ó.j 
ben  ̂ eecen  finten  ban  «©caengien  en  05attt*e.  k  <èn  J^3dcn boojtóacc  be  boo^fj.  b?p  i|eecen  ban  ben  0abe  ban  Groote 
Staten  ïjabben  ooft  gcoote  cebenebanïjentebeftïagen  aen  de« 
en  te  begeecen  te  bectceftften  uitten  iftact  ban  Staten  /  ̂'^ 
nabienbctebinaeïaïïcb'auctociteit  ufuepeecbe/  foo  ËM«n toeï  obec  be  ïïegente/  aï^  obec  ïjen  /  bit  netgeng  toe  en  1  ;64 
bienbebantotecncfcïjabutoe/  omtebebeftftenfïjnbo^  kByheo 
minatie/  en  om  fijn boortfïeïïen/  ben  boïfte aengenamec  „"T**  il 
te  maften/  befunbece  foo  fp  ben  meefïeit  tijt/  aï^  men  op  5  *. :  ■ s gcoote  faften  becaetfïaegbe  /  niet  en  toecben  /  baec  obec  p.  8  7 
gecoepen/  en  bat  bien  niet  tegenfïaenbebe  liatbinael 
aïtijt  fufïineecbe/bat  aïïe  bit  ban  ben  Öabe  ban  Staten/ 
fouben  geïijfteïijft  Rebben  te  becanttooo^ben  be$  baec 
gefloten  toa^/  foo  be?ce  baec  uit  namaeï^  eenig  guaet 
gecee^/  aï  ïjabben  fp  toeï  abfent  oft  ban  anbec  opinie 
getoecfï/  b'toeïft  toeï  tegen  tebcn  feïjene  te  toefen/  ge? 
Ï!jftbebrtanttooojbingebe£^ceccn  ^ince/  bat  b^ee* 

bece  betoijfï  en  b'?Übmicaeïoo"ft  becïjaeït.  1 Mit$  ben  toeïften  men  ïjen  boo^toaec  gcoot  ongeftjft 
1  In  het 

2.  art.  lijn 

re  ant- 

woorden. I 
boet  /  en  betoijfen  beft  caviliatoies  baec  in  feec  toeï  ïjen 
bcnijnigïjecte/  nabicn  fp  toeï  toeten/  bat  nabenno* 
toïcencecïjteïjet  crimen  kefte  Majeftatis  oft  baticebeï? 
ïien  oft  anbece  mi^baet  niet  en  ftan  gefeïjieben/  fonbec 
boofe  meininge  en  opfet  bebwg  /  (b'toeïft  be  beticljtïgec 
ooft  opentïijft  mort  toonen  j  toaec  af  be  opceeïjte  bueg? 
beïtjfte  meininge  becfeïbec  ̂ eecenbejee/  jaïjeeïeom 
tcacie  getoeefï  i^.  Mïïnact  't  ooft  foo  bat  fii  metten 
ïtacbinaeï  oncen£  getoeefï  toacen  (  geïijft  ïjp  eftten 
ban  ïjen  be£  aïïe  bage  gcoote  oojfaften  gaf)  en  fou? 
ben  baecom  niet  ftunnen  beïafï  tooien/  mit^  bien  p.  88. 
fp  nieten  fpjaften  tegen  ben  bienfi  ban  ben  ïltoninft/ 
noclj  tegen  ben  ̂ >tart  ben  ïtacbinaeï  beboïeu/maec 
aïlcenïijft  tegen  ben  pecfoon  en  oberb?aegïrjfte  ïjo- baerbpe  beffeïfé, 9^ 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

r  >-  68.    3fé  ooch  meï  te  becmonberen  bat  be  ffifcac ï  met  ocïii^ her  baïfeber  be bicbiuge  met  cn  beeft  bn  gcb:ogt  e»  ber 
mam  gcuiacht  ban  bet  3nfrructicn"öic  be  groote te boren  babbeu  gefonben  in^paengicnom  bentiouinh 

■jSat"  !$f  *??  »*»#«»/  ■  ̂nïjoubcnbc  be  oo2fahen  Uiaecom 
cn  brivcn  W  0f s  ïiarbinaeï^  met  tori  te  bzeben  cn  maren  /  mit?^ 
gefonden  gaberé  be  groote  onbienfien  bte  fijn  Jtèajcfteit  bage 
-oftob.  iijMmeecbaerboo^gebuetben/  meïhe  inftcuctic  fu yaböen  gefonben  met  eenen  bennen  blief  ban  crebentic 

C\ 

in 

ijó2.  en 
29.  Julii. 
Ij6j. 

p.97 

Staten 
be<Ö2aben  ban  .E}an?felb  /  iï)eegen  en  Vrmbêrge/ 
maïfoobpna  alTe  be  <6oubcrueurg  ban  ben  #2obiu 
cien  bec  3&Df clanben  /  boe  mei  bat  al  't  felbe  quatn  en bertoontloerbebooz  eenen  gocbenpberen  getroubrigs 
Öeit  bic  alle  befe  peeren  babbeu  totten  maeraebtigen 

pag.  89.  bienfï  ban  ben  ïloninh  en  tot  rufïe  en  meïbareu  be? 
3lants7  en  geenfins"  boo*  eenige  ambitie  oft begeerte ban  oube  rmmt  /  noeïj  om  bc  fahen  tot  Ijen  te  trehhen  / 
(o  be  irif meï  t'onrccbtc  feit  en  qualijjït  bcbiet/ja  beste  an* Der£  ban  be  lioninït  felbe  foo  gefeet  tó;  ï>et  té  ooit  bjeemt 
Dat  ïjp  notf)  ban  oefen  bjiebcn  nocb  ban  beg  ïiatbhiae^ 
bertreh/  menianbrn  ban  Den  feïben  anberen  Meeren 

b  Van 

SS  2LÜÜ?  ,no?ïcn  Ucb°»°f»  Oer  <*3oubetnemcnt  1 568, 

SSfiS  KÜS?  &'*  önnfcöoni  moehtc/ 
mant  ï|u  Ijcm  boni  fpntig  antbJ002bc  bat  lm  't  mei  tui 
Re  en  ooh  bem  mei  f  eggen  mocljtc  i  inact  bat  hn  't  hem 
nietfeggencntuilbc/  b'tucïh  beu  Sbmiracl  nagnih/ en  bermeerberbe  onber  ben  be  berbittcringe  /  maer 
DoojDc-UarDiiiarf  gebneenbe  beo  "£ömiracls  aftucfen nictmucrfiinmbe  ban  bcfTrifs  fahen  te  berbjcetenen 

aneen  be  boo?feï):eben  b?u  peeren  ban  benöabeban  biebanintmrrpengcbaeiSbe  ffi    ,S 
-        /  iüanrooJtbeJBacltgrabe  ban  23etgen/  en  DefionocrtW^öuSi/^et  KibatSüc  ̂ ^ 

noo;»qttottttcr«crauüt^pan^ainl  om  baer  m  oor  Ccvha"  ' bmtcficllcn  /  maer  met  tegenfraenbe  bm  contrarie  zwin    B bcbelen  ban  ben  ftonmlt  /  foo  tuift  De  Itarbmari  be  fc  d^chtt. hen  foo  te  befïchcn  bat  ïjn  ten  bcrljooptcu  einbenoit enuonftegerahen. 
HDific  baecenboben  foo  beïe  neffenö  ben  ftoniitft  te 

brtciben/  bat  niet  alleen  be?  ?lbmirartè  tocberheeren 
m^paengiencn  toert  belet/  mart  ooii  bat  bem  toer- 
tc  benomen  lyet  tractcmeut  ban  fe£  buifcnt  gouben 
tooncn'^jaersV  bic  be  ftoninlt  ïjeinplagtegeben/ jae  bat  hp  ban  fijn  .fföajefïeit  noit  eintelijhe  antmoo?bc 
enhonfïgrttrijgenopfoogrooten  ni  lanlibnrigm  ber^ 

en  blameert  nocö  en  ueïaft  ban  aneenïnïibefettoec  |  bolg/  om  ter  eenre  oft  teranberebcrlileermgetebeb gebangen  peeren.  |ben/  aengaenbe  fijn  eigen  gelegentljeben  /  aiatênbc 
Departi-    3tateiibe  ban  ben  anberen  peeren  ben  goebe  cebe-  [  nocb  ter  befijben  bet  berbacl  ban  buifcnt  anbere  batten 

«diere  re-  nen :  ̂cggenmp/  en  opbat£  noot  5ufnïien  mei  too^  1  bn  ben  feïben  ïtacbmael  en  fijnen  aenfpnit  ben  ?lb- ^/nen/  bat  ban  ober  tmintig  jaren  geleben  be  ̂ bmirael  miraeï  met  een  bennnig  bette  gefpeelt/  om  Rojter  te 
iftèn  en  be  ïtarbinaeï  geen  b:ienben  t'famen  gemeefl  en  5ijn  / 1  baiïen. 

p.  p?, 

denen  van 
oneeni 
hek  tu 

den  Admi-  maer  bat  be  fóarbinaeï  foo  langen  tijt  altijt  baet  en  nijt 
Eudteui  &eeft  8fb?agai  tegen  ben  ïfeere  #bmiracï  /  niet  om 

.,       *  falicn  ralienbe  ben  bienfï  ban  fijn  JBajefïeit  maer  om fommige  particuliere  oojfanm/  maer  boo:  bH1  ooit  fe^ 
Dertaltijt  be^  Bbmiraeï^  boojberniffe  en  falten  beeft 

bermeert  en  belet  foo  brie  bu  fto'nfïe  /  boe  mei  bat  b'2lb; miraeï  baerom  niet  en  liet  m  ben  fiaebt  metten  fearbi* 
naeï  te  betfïaen  ten  bienfïe  ban  fïjnre  JBajefleit  /  ja  tot 
Öem  te  bolgen/  enmetfljnber  opinien  te  bergeïijïten  / 

p.  90.  aï^biegoetbieïtenbïenfieban  ben  üloninït  en  toeïba* 
ren  ban  ben  Sanbe  /  fonber  hem  eenigfïn^  tegen  te  toe* 
fen  in  ben  gemeinen  faïten  /  aï^  bb  boïbeben  en  bem  mei 
quete  in  fijnen  fïate.  ̂ 'mefft  noebtang  getoont  fonbe 
moeten  mo?ben/  aï  eer  men  't  felbe  fonbe  hunnen  bersjban$;iucc*  H&atapparcutieijJ  ooit  ban  fulué  l  Mat 
flacn  foo 't  De  jrifcael  neemt  en  eermen  ben  fconmn  p^rfi'tfoubcnfubaccbpgebacn  ïjebben/  gemerïit  ïjni 

feomrnbe  ban  tueberom  tot  befcr  ongefrbiïtter  gila^ 
tien/  miefaïboebbefe  fluitrebcne  gcfuuDccrt  bmben/ 
5^e  groote  bebbni  t'famen  gefpjoltcn  tot  betermgc  ban be£3tantófaltcn/  m  bebben  mcttni  boonflcllcn  be? 
ftarbinael^  niet  meï  te  bjebm  gemcefi  /  uoben  bien 
bebben  bm  ftontnli  gemaerfebout  ban  beu  goetbun 
km  /  ja  begeert  bat  be  ftarbinacl  gem  onbectoiut  inea 
bebben  enfoube/  oft  bat  fp  moebten  bjojben  outfla 
gm  ban  in  ben  fiabc  ban  Staten  meer  boo)  cm  bchfcl 
tebimm/be^niet  te  mm  hm  getroubjclijh  giujtmbc 
in  ben  anbere  ïafïen  m  in  aïlrn  't  ome  ben  anberfmö  be ilegentefoubebebelm/  baerom  öebbm  fp  een  berbont 
m  aenflfag  gemaeltt  om  te  Itojncn  tot  beranberingc 

baer  mebe  foube  hunnm  gemengen. 
<Cn  op  bat  men  niet  m  beuïtc  bat  'et  berfiert  #  I  mil 

ïm  top  bier  mei  ontbeltftm  booz  cencbanben  oozfaltm 
on^béaent  (onber  beïe  Die mp niet m meten)  bie  on- minne bic  be  üacbinael  m  fijnen  luoebec  namen  tegen 
ben  ̂ bmiraeï/  nabim  fo  niet  geen  bafuelten/  ber- 
boïgen/  nocb  tuffeben  fp^eïtm  (ja  ooit  niet  ban  bm 
Jteifernocbanberfïn^)  en  ïtonftm  boo:  benfeïbmfïj; 
nen  faoebcc  ( nu  ter  tijt  mefenbe  bes  ttoningé  Hmbaf^ 
fabeiïc  bp  ben  ïieifet)  te  bonmcïi)ïte  ïtcijgm  beffelfö 
5tbmiLaeïd  ̂ ufïere  /  nu  geboumet  mefmbe  metten 
^eer  03:abe  ban  B>an?feïb  /  febert  melïtm  tijt  bp  bem 
gebaen  beeft  alïe  l)ct  arcbfïe  bat  bp  Wft  gclionft. 

25obcn  bien  foo  \)eeft  ben  Itarbinaeï  ( onber  anbere) 
feer  bmijt  bat  bu  gefien  beeft  bat  b'Slbmiracï  foo  lief. 
getal  tóaö  bp  bm  lioninh/  nabienbP  ïfeere  ber  Bc- 

p.  91.  berïanberi  m'aö  gemojbm/  m  befunberc  aï^  bP  ber^ nam  bat  be  ïioninlt  foo  feer  begeerbeen  miïbcbatbe 
^bmirael  met  bem  foube  trenlten  in  ̂ pamgim/  om 
albaer  te mefmb'opperfte ban  bm  jDcbcrlantfcben  fa- hm  /  maer  boo*  fijnen  baet  bom  fulh£  bermeerberbe 
m  ban  boen  affuïuenfpeï  ben  berolttc/  bat  fijn  boor 
fcfyeben  eigm  b2oeber  nuam  al^  bjimt  bjaerfcboumeii 
me  ©?oume  b'Hbmiraïe/  bat  fo  meï  foube  boen  iu 
bimfnbuerömanöreife  mettm  ïtoninït  honfie  belet- 

ten/ mant  bc  felbe  anber?  foube  toefm  be  beberffemf 
febanbemenfijnmbuife/  en  beti^tebenmbat  beo 
felfétabiuaefêtorigcmentenban  bom  af  boojgmo 
men  /  niet  ban  te  feer  jammcrlijhcn  bolfcbifbniifTe 
ruermbe  be?  ̂töniiracl^  pcrfbon  /  gebabt  m  bebbm. 

giaenhonftbanaÏGbocnaf  be  fóarbinael  fijn  quaet 
afttunfiigbertc  niet  foo  feer  berbergm/  bet  en  moefre 
een^  tegm  ben  ̂ Ibmirael  feïber  uitberfim  /  ten  tijbe 

p.  p.1. 

c  By  brie- 

ven van 

natiurlijüc  Ïfeere  toa?  een>3an  ben  macljtigftm  iio 
ningen  ban  <?fuiffcnbcit  /  boo;maer  al?"  mm  milt  ani merhm  alle  bm  merhen  moe  groote  baugirrcn,  baer 
befe  i)eeten  ïjm  foo  bfrjtioïijft  biutuif^  inne  gcfidtljcb 
bmtcnbimfiebau  ben  tioiiinh  en  fijnre  lauom/  be; 
toonen  meï  hlcerii jU  bat  fp  ebelbcc  ban  gemoet  gemcefi 
bebbm/  banomupfullienbrïraörnirtepqifcu/  Ooïi 
m  bcmijfl  be  Jrifcael  niet  bp  ecuig  befebret ,  fpecifïcatie 
nocbberfchcrbeenbafïcbnljaliuge  eemge  maerfcljijn 
ïijiiljcitban  ber  boojgefiageu  ffamenfpanniuge  cn  brr 

banbe.  ̂ nbooztoarrbabbcufiifulliögcfocljt*/  foubm aubcr^bacriiibcbbm  gcljanbcit/  en  fïjnre  JDajcfieit 

niettclchm  gemaerfebout  en  gerabrn  'tgcue  t'fijurn 
bicnfïebebe/  (b'mclh  boo:  fijn  getrou\uigbeit  oohm 
't  bef"unbere bc boojfebzeben  'iHbmiracl  c  fïjnre  .lüair 
freittcïciimmacrfcboiibc )  op  bat  bp  na  be  maerlieitv,VDc- 
opalmel  onbeiricbt  foube  mefm/  b'mclh  iö  een  fcptu^«  « 
ban  getroume  ©afatien  /   cn  niet  ban  bc2raöcr^  oft 21  Mcc" 
meberfpaunige  /  boemel  bcliarbmacl  bat  fuliis  beeft1 ; meten  om  te  heeren   be  metue  (  ooit  iu  bet  cigm  ber    .    , 

hïrrcubanbcnjrifracl  a  ,G  oni  autbcur  ban  allen  be  2  a;"L.ct 
fen  jammerm  |  bermocftingcn  cn  tivannnen  /  m  booi  der  bei«- 
fijn  quabc  acnb2mgingcu  moetm  bc  fahm  mei  in  bc  ftinge 
fen  beerïtjhm  f tact  gcü20rijt  njn  /  lubicu  bp  bm  fclbm  p-  v  f« 
berhlcert  te  mefen  ben  gmm  /  w  aiu-  dcacnilagcncn de  beleiden  van  den  Grooren,  (Dit  $nil  fijll  hJOOlbm  ) 
feer  wel  konfte  vcrlhen  cn  optekenen,  fonber  hoclj' 

taiiscemgcbaiibmfclbcuteberhlccren  ban  aiicnjlijli 

( als  b'ccxftc )  fpccificcrciibe  /  bet  fcmbni  ber  boo:f$. bucben  acn  beu  Itomiig  maer  uit  bolgcn  moet  bat  ban 
ben  feïben  optchenen  nieten  10/  oft  bat  firt  balfchc  en 
bcrfierbcoptchcniiigcu  moeten  gcmccfl  31)11  0111  fïjnre 
inaieftcit  cm  nus^crtroumni  tegen  fijii  getroume 
Bafalfcn  en  onberfaten  aen  te  jagen ,  maer  boo:  hn  eer aïé  b'^bmiraeï  (gereetfcnapmalicnbc/  om  bm  lio^ 

ninh  in  ̂ pamgicn  te  bolgm)  bem  abbijs  en  raebt|bcboo2be  ten  creinplc  ban  anbere  gtfïraft/  ban  bent 

b^aegbe  /  oft  bp  /  ber  felber  reifen  niet  tegmftambe  /  ecmg  gcloobe  grgeben  te  mo:bm. 



Si  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
i  f  68 .     gnbim  ooft  mm  De  gctroutoc  toaetfcboutoingen  en 
volgen,  abbijfcn  ban  Den  feïbm  #ceceu  niet  en  jueït  boo?  toaet* 

acïjtig/  i£m  mmfïcn  fóo  bri)0Do:Dc  mm  emmcr£  i\v 
fojmatic  Dom  nemen  te  ï^bbcn  op 't  gene  fn  ïjaöDett 

a 
de  den 
fchrijven 
van  de 
Groote 
aen  den 
Konink 

29-  Jul- 
ijój.  en 
vanden 
Admirael 

23.N0V 

af  heet  tegen  Dm  feïbm  f^tucc  /  3ja  niet  en  fouDe  boo?  1568. 
crimenlaeiae  Majeitatis  geï)0llDcn  UUtmen  ft02Den  /  at 

toaer  /  uit  oojfaftc  ban  fuïftcn  bcfonberm  ftaet  Dim  #f* 
fieiet  D00D  gcflagcn/  en  beïe  min  Dan  De  oheenigïjcit  Dtc 

bectojnt/  3fu£geïijft£opte  DaDcnDeg  taöinacfêam  menigmaïcnonDer  Dienere  ban  emen  ̂ unce  gecijfh 

fijne. 

V'97- 

ï)em  DejS  reftcniugc  Rebben  Dom  geben  /  aï  eet  men 
foen»eöcnDe£  onDanft  moeïjte  toeten  oftDaer  na  De?? 
ftommbcfcï)uïöigm/  D'toelft  oft  eenjS  aïfcenïijft  IjaD^ 
De  begonfl  getoceft  /  fïjn  Ula'jef&it  fouöe  hacfï  bet- fïam  ipbben  De  gtoote  onöicnfïen  /  en  quaDe  boort* 

JjjJX  fc"^11  öeflfclfiS/  cnöe  gcbjirïjtigc  oozfaften  Die  niet  aï* 
**"  '  ïccuïijftDc  booifcïjzeben  D?n  tfeerenbanDenföaöeban Staten  /  mak  ooft  aïïebc  anbere  o3?oote  Staten/ 

3LanDcn/  &teDcn  en  gntooonDetcn  cjrcpojtïjaDDen/ 
omobeeïjemen  5ijn  IjoobcerDigetegetmgeteftïagm/ 
toaer  bp  De  Jpifcael  met  beïe  meerder  teDenebe^ooiDe 
Den  feïbm  am  te  fpjeften/  Dan  (ombienteto:cftcn) 
hem  te  fïeïïen  tegen  foo  beïe  onnoofele  en  onfdjuïöige  / 
SMijftt  ooft  toeï  uit  foo  beïe  gocDe  ert  beleefbe  bneben 
öe£öoninft£  feïbe  /  aen  cïftbeferDLJuïfccrcnfeDertge* 
fri)icbcn/Datï)P  fliïïte  toaetfeïjoutoïnge  niet  enhaöbc 
nuaftjft  genomen/  maee  ftenDcr  fecr  toeïbcmboïbam 

b  in  het  entebjcbenïjieït/  D'toelft  fijn  eHSajefleitnocbopmtu> 
jaer  uój.  ftetbctoec^boo^tfïoet mgrootónnjacï  /  mDenme* 
De  Kar-  nigbuïDigm  geïooftcn/geDaen  Den<i3|abe  ban<Sgmont/ 
"rokke""  aï^hpDaet  na  hem  fjnambinDm  in  ̂ paengim.  b 
zijnde  re-     3£at  ooft  in  rt  aftocfen  De£  teDinaeïg  ( naDien  ïju 
geerdet  ai  betttoftftm  toag  /  a$  ï)u  't  aï  toeï  in  't  bertoeert  gefïeït 
ïinhet"  Öaoöc/  m  boojfageenen  aenfraenben  opïoóp  Die^ïju verweerde  SenifijnéïebmgbeOttcïtfe)  De  faften  op  gemen  bete* 
door  de    ren  boet  en  toeg  gcbïocjt  m  jijn  /  i$  aïïeenïijft  toege* 

ftomm  too?  beffeïfê  pjactijften  /  m  beïeiDen  /  m  Dat 
&P  in  fijnm  aftocfen  nocï)  aïïe£  regeetDe  DoojDenj^e* 
fiöent Bigïiu£ en anDere fijne creaturen /  Die  baftbïe* 
ben  DooiDungenDe  /  m  naboïgenDe  De  boctfïappm  ban 
Öm  boot  /  en  anDer£  niet  en  foeïjten  Dan  De  faften  in  ïjet 
tocttoeerbe  te  fïeïïen/  op  Dat  ï)u  niet  en  fouDe  nomen 
tn  De  berbjijtïnge  Dat  De  faften  toaren  gebetett/  maec 
inDen  ïofOatfpinfijnabfentte  brcargerben.  ïfier  uit 
teft  gefpjoten  p  Dat  l  men  Den  goeDen  meinnïgcn  /  neet* 
fïigïjcDencnböo?fïagenber  boo?fcïj?ebm  peeren/  foo 
tegcngcfïacri  m  betïjinDcw  fjeeft  /  Dat  De  bjuchten/ 
öimfim  en  beta'ingtby  bn  ïjm  berftoopt  m  gefoeïjt  / 
Daet  uit  niet  en  öebben  ftimnen  gebolgen  /  fcueïften  aï 
niettegmfïaenDe/  foo  ftomennocïjDefc  quaDe  Dienere 
en  nieten  Den  ïioninft  fbo  te  betbooben  /  Dat  ÖP  Öm 
fefteïmetuen  /  acïjt  boo^j  DuegDen  /  en  Det  peeren  uiaet* 

ocipijc  Dienf!cn  boo?  ouDuegDen  (geïijft'D'^llDmitaeï ooft  uieï  fect) c  ̂00  fp  ooft  öen  niet  en  betmijDen  ban  te 
uïamctmDatDegi'ootebanDenHanDe/  om  te  feïjou* 
toen  onnutte  en  dbetbïoebige  ftoflm/  etl  mit^  fp  onDet* 

fchuït"op-ïmacb:ienDmniacmfoo  öm  o^o^Den  enDe^&oninftg te  ïevreye  jstcnf|gtooteïijft^beteifcf)te/  tyn  Dieiierm  ïjrfJbentot 

crooten   so^et  meinitigm  Doen  Dragen  /  ïj^t  teeftm  Det  ïionin* 

D  o8"  gmban^paengien/tebjetenDe^pïften^/D'bjeïftfp 
1 ' J     becfieten  geDaen  te  toefen  infptjt  ban  Den  itacDinaeï/ Daet  b»  buegenDe  ban  een  boozgaenDeftïeeDingeban 

fotften^/  Daet  niet  af  eni^foommmeint/  bet  toeïft 
bjeïaïftïeinbeufeïmsijn  (DaermeDeDe  ̂ Dmicaeïooft 
niet  befcïHiïDigt  m  ftonfï  gcuiojDm/  Die  aïïeenïrjftDe 
mouftm^  öceft  ontfangm  foo  getn  Die  teÏÏim  31)11  ge* 
fonben/  ter  eetfïer  reifmbpDeiï  ̂ eerban  Cgmont/ 
ter  ttoeeDet  teifm  bp  Dm  B^arftgrabe  ban  25ergen  /  m 
ter  DerDer  reifen  bp  Dm  <6?abe  ban  E^eegen  /  foo  De  be* 
jjoo2te  Dc^  ̂ IDmiraeï^  noeïj  niet  geftomen  en  uiaö\ 

^et  \$  ooft  een  te  fecr  openbare  ongefonDccrtffcit  Dat 
„  De  r ifcael  boo jt  Daer  bp  buegt  /  Dat  De  berbitteringe  Die 
J?  De  (è^ooteïjaDDen  tegen  Den  perfoonm  ïjoogmoeDige 
boo2tf!rtIm  De^  itarDinacfé  om  pjibateoozfaften/  en 

j?ooft  tm  Dienfïe  ban  Den  ïïoninft  en  banDm3HanDe/ 
foude  behooren  geacht  te  worden  als  gedaen  tegen  den 
Konink,  toiïïenDebpeenfeerb?eemDe  iïïatie/  maftm 
emmi^DaeD  ban  gequetfïer£ïiföajefïeit/  uit  goebege* 

„trouuJcDimilenDmwoninft  geDaen/  m  ban  een  on* 
„  eenigïjeit  onDer  fijne  Dimaer^  gerefen  /  om  eenige  ïjen/ 
particuïierc  faften  gemfln^  Dm  affairen  ban  fïjnrejDa^ 
jefieit  tegen  ftomenDc/  toant  ï)et  ié  foobjeïnarecïjt/ 
afé  uu  natuerïijft  begrijp  /  notoo?/  Dat  Dentniifloft 
tbjeeD:agt  Die  mm  ïjeeft  tegen  eeneh  p?ibaten  perfoon  / 

.  aï  ftaDbe  Die  ooft  emigm  fïaet  ban  Den  ̂ ?inee  /  geen* 
fine  en  ftan  berfïaen  nocfc  beDiet  iboiöm  boouenm 

a 

cc 

cc 

c  In  het 

4.  art.  fijn- 
ie  ant- 
woorde. 
D'ont- 

p.99- 

tïBetgeïijfterongeftiuöeertï)eittDo?t  uitten  ïjocftge* 
bjoeïjtin  DeboïgenDe  beïafïingc  /  Dat  De  peeren  /  foo 
ïfaeft  Den  fóarDinaeï  bertroftften  toa^  /  begónfïen  boojt 
te  fleïïen  aïïe  ongefcïjtfttïjeDen  /  beruieeringm  en  ongè* 
regeïtïjeDen  /  foo  De  ipifcaeï  aïïegeert  en  met  fuïïier  con 
fufrrgeneraïitcitDaetaffcïjeit/  fonDer  eenige  ter  boe 
rrït  in 't  befunbere  te berijaïen/  gcïijfthii  ooft  niet  m 
fouDe  ftunnen  /  maer  bjiïöc  l)P  De  maerbrït  ba'ftïeeren  / 
fouDe  moeten  feggen  m  beftehnen  Dat  De  boo?f5.  Hee* 
ren/  feDertDe^ïiarDinacï^bertteft/  bm  feetbjeïïjeb*  p.  100. 
bm  gequetm/  ïjen  Dageïijft^  in  Den  0aet  binDenDe/ 
beïcgoeOeOienfïen  m  neermgïjrDen  DoenDc/  3in^ge* 
ïijftjJbafcïjeiDmgoeDe  miDDeïen/  DimmDe  ter  ïjoog^ 
ï)eit  ban  Dm  Jtoniuft/  tot  toeïbarm  ban  DenHanDe/ 
enböoïDe  beteringe  ban  Den  faftm/  boo?fïaenbe/  De 
toeïfte  bft  niet  berijinDert  en  omgeffootmen  ïjaDDm 
gcbJözDm/  Doo?  Dm  teDinaeï  en  fijne  cteatuetm/ 
5et  Itant  en  toaer  niet  foo  bertoucfï/  nocöDefóoninft  dinde* 

foobcïaDenaï^ï|P.bf"inubintbp  geboefte  Dat'etgeeh10-.1112' bequame remeDie in  tijt^  en  ié  toegebuegt.  aD«  de 
wet  d  tnieeDe  punct  Daet  De  jpifeaeï  uïtfoeftttebe*  Groote 

niijfmDeboojffï)2ebmmiéDaDen  ban  gequetfïer  JEa* met  §«»• 
jefïeit  /  teueïften  en  betpïicï)tinge  /  «$$  noeö  beïe  fïecïj*  £^*' ter/  m  betoont  opentlijft  De  boo^btit  Defcr  eabiïïatuerj/  wenilht 
m  öm  arbeit  Dien  fp  Dam/om  ban  bJit  ftoert  te  maftm/  hebbeh  de 

en  Dm  goeDen  opteèftten  DaDm  te  geben  Dm  naem  ban  vcrfte^n. mi^Dact/  toiftmDeDm^eerelCDmïraeï  betichten  ban  1^*7 
Den  boo?fcï)?ebm  bofm  ftutüitnl  uit  Dien  Dat  ïjpm  De  staten, 
tbjee  anDcte  peeren  böo?  gmoemt/  3inDmï5aDe" 
ban ^tatm fotïDen  bebbmboo?gefïagm/  Dat  De  ma*" 
tetien  ban  Dm  jpinantim  en  m£geïtjft£  Die  ban  Den  « 
^ecretm  JlaDe  /  beïjoo^Dm  geï)anDeït  tetoo^Den  in  Dm  «  p.iox 
ïïaDe  ban  ̂ tatm  /  baïfcïjeïijft  Daet  uit  beöieöenDe  /  nen  « 
mcininge  gebieeft  te  jrjne/  Dat  fp  ömDaetmeDefou^« 
Den  gtoot  m  fïerft  gemaeftt  ïjf bben  tegm  Dm  ïioninft  / « 
maerafnomtan^De^eer©?ince  ban  ©raengim  niet  cc 
beïaft  m  bio?t  /  ï)be  toeï  bc  feïbe  /  om  ïjem  te  ontfcl^uï*  <c 
Digen  ban  Da*  ambitie  bem  nagegebm ,/  Dit  punct  /  jjen 
D?pm  gemein  toefcnDe  uieï  beranttooo?t/  geïijft  ooft 
Doet  De  J^eet  ban  üoome  in  fijn  anttooo:De e  en  De  ï|ee^ 
teban<£gmontinfïjuDefencien.  f  ̂oft  foo  ftan  eïlier^  e  in  de 

ïijft  /  emig  berffant  bebbenDe  /  merftmDr  Dat  Den  0aet  9^artlj 
ban  Staten  aï^ïjetooperfre  <£onfïfïorieban  aïïmDm  yS.  °9  " cfèeDerïanDm/  toa^  ingefïeït  om  mette  Öegente  ge*  61. 62.  ai 
neraïe  te  regeeren  m  onberïjouDen  in  't  generaeïDe 
geïjeeïe  mafTé  en  aïïe  De  faftm  ban  Dm  HanDen/  litfc 

teftjft  begrijpm  /  Dat  'et  feer  grooteïijft  ban  nooDe  toa«S 
om  aïïe  faften  toeï  uit  te  rechten  ten  meefïen  Dim* 
fie  ban  Den  ïioninft  en  ban  Den  ILanDen  /  Dat  Dm  feïbm 
ïSaetfouDeïjebbentoetenfdjapmftmnifTcfoo  toeï  ban 
Den  Mitact  en  bdcit  ban  Den  <6eïDe  /  jpinancim  en  3ta* 
flm  De^  ïtoninft^  en  Deö  lanr^  ( toact  af  De  faften  ge* 
ïjanöcïttoetDeninDciftfact  ban  financiën)  aï£  ban 
Dmmatctienpoïitijfte  generaïe  ojDinanctcn  en  Derge* 
ïijftefaïtm  (Die men  IjanDeïDe  in  Den  fecretm  ÖaDe)  p,  102 
gn^geïïjft^  ooft  ban  Den  geïegmt^eDen  mgenegmt* 
ïjeDenbaneïïter  |d?obincien  Der  .fèeDcrïanDcn/  en  Dat 
fonbec  op  aï  't  feïbe  toeï  onbezricïjt  te  3jjne/  onmoege* 
ïijft  moefie  toefen/  Dat  men  in  Dm  ftaöe  ban  Staten/ 
op  aïïe  faftm  toeï  betfïen  en  goeDe  oo?Dm  gefïcïïen  ïton* 
fïe/  D'toeïït  toant  De  ïiatDïnaeï  m  ̂ efïDmt  ©igiïujS 
fortjtente  beïetten  om  ïjen  feïbm  bet  te  öouDmmbm 
boojgefïeïDe  tegeeringe/  «^oo  haDDen  fp  foo  beïe  ge* 
Daen/  Dat  De  feïbe  D?pf)Oogfïc  ïtaDenfouDmtoefmge* 
fcbeiDm/  fonDer  met  maïftanberm  te  ïjouDcn  co?ref* 
ponDmtic/  s  3in  Der  bucgcu  Dat  ooft  De  anDere  ban  gBy* 

Dm  ÖaDe  ban  Staten  geenen  toeganft  en  haDDen  in  inftr"ai« Den  öaDcn  ban  fecretm  oft  financiën/  fioetoeï  fPÏSdeïï 
ttoee/  aïïeme  pjcfibecrDm  en  regeerDen  in  aïïe  Djjti  De  staten  g 
feïbe  ÖaDm  (aï  oft  ïjen  aïïeme  geoo?ïooft  toaer  getoeefl/  maekt 
'tgeeneinanDerm/  een  ober  gtoote  mi£öaet  gereftent8  ̂ usu moefïc  toojöen  na  ïjen  feggm)  ̂ 00  ïjebbm  De  boo?* 
feïncben  ̂ eerm  /  ammerftenDc  't  groot  acfitcrDeeï  Dat 
DeïioninftmDe  StanDen  ïeDen  bp  fautebanDefeïtm* 
niffc  Der  faftm/  en  gemeincïjanDëïingeöerbooweem* 
fier  materim  /  tot  goeDer  en  optecBter  meiningen  / 

Der 



I  ƒ68.  Agente  ntbnifiabe  ban  Staten  bertoont/  ïjocgroo; 
pag.  i  o  2 .  Ww  öaer  acn  toare  gelegen  /  bat  ben  frtben  tob  ban 

Staten  torcbe  gcmccrbcct  en  ooit  geïafï/  omtcber> 
fïaen  be  faftnt  ban  ben  f  manden  en  poïieie  /  ( geïuft 
in  booiïcbcn  tijben  be  faftnt  gemcinïijft  plagen  beïnt  te 
toojbehboozentni  eenigen  opperftcn  tob)  gemerftt 
bat  uit  befe  menigte  en  gefcoeibnttfjeit  niet  ban  alle 
bectoeeringen  en  ouoojbnttïjcit  nt  toa£  fpmitntbe/ 
toeïft  ïjen  bntoonnt  be  ilegente  en  ben  tobt  lbo  goet 
gerabnt  en  nootlijft  ïjebben  bebonbnt/  bat  fr'tfelbe fijnbec.fDajefteittcmeetfïonben/  foo  bpbuebcn/afé 
bpgefonben  peeren/  ïjeeft  boen  bertoorien  enberfucs 
ïtén.  IDanirinebooztoacr  be  feïbe  peeren]  toclbetocs 
fenïjenboojnenienbejre  berfeïjeibnt  te  toefen  ban  ber 
ambitie  bie  men  tegen  ïjen  bctfïert/  taant  anberfïn£ 
foo  be?re  fp  aïleene  ïjabbcngcfocïjt  te  bominernt/  en 
beïjoojDenhictboojgefïagen  noeïj  geraben  te  ïjrbbnt/ 
oatïjct  bemint  ber  faftnt  in  ïjanben  banincerpecfoo? 
nen  Dan  te  boren  ftomnt  foube/  noeïj  Dat  be  oppcrfïe 
autoriteit  /  onber  be  fóegente  /  bp  ben  üloninft  foube 
gegebnttoojDcn/  niet  ïjen  ïieben  (  nabint  fp  foo  taeï 
aï£  boen  a$  te  boren/  niet  aïïentgcpjcfentccrt/  maer 

■■>.  104.  ooft  gebcben  ïjabben  om  berb?agni  en  ontïaft  te  toefen ) 
maer  in  eenen  oberfïen  en  geïjeeïen  tlabe  banfuïften 
perfoonen/  afé  fijn  jtèaiefteit  baer  toe  foube  toiïlcn 
fieïlen/  taaer toe niemant banden  b?pen  (  be$  noeïj? 
tan£  berfoeïjt  toefenbe )  noit  pemanben  en  geeft  toilïen 
booiberen  oft  noemen/  om  te  meer  te  bctoonnt  bc  op- 
recïjtigïjeit  ïjenber  meiningen  /  bat  $  nu  be  fraepe 
recïjtbeerbigïjcit  baer  men  in  befe  faïic  mcbeomgact 
onber  eenen  baïfeïjen  feïjijn  ban  te  toilïen  boojfïacn  ber 
^oogïjrit  ban  ben  lioninft/  (  be  toeïftebn  ben  boo?; 
fcïfêebnt  Bcctm  boben  al  begeert  en  gefoeïjt  toert) 
maer  in  ber  toacrïjeit  ber  opgcbïafnt  regeringe  ban  ben 
ïtarbinael  en  ban  ben  ̂ paengiaerben. 

3.  «JBaerbe  procureur  vDeneraeltoeïmerïienbe  bat 

«?derr?&-Ö)?nietfuïlten  tonnben  engencraïenbpb?engingenm men  ko-   fnutrebcnen  /  jgn  boo?gcnomen  eenig  fbnbement  niet 
mingc  van  maerfcïjnnïnft  genoeg/  maften  en  foube/  befonbere  baer 
letSS  elftett  bet  contrarie  genoeg  ftenïuft  toaé  /  en  baerom 
tnteHoog-noobig  binbenbe  bat  ïjp  ben  feïbm  meer  bertoengabe 
toaten.     meteenige  naerbeee  geraeptefpecificatie  /  ïjeeft  hem 
B  inden  berbooïbert  *  booj  be  betbe  betonfïngc  ber  boojfchze* 

i3.i4«  y.  „ben  misbaDen  te  buegen  /  3£at  niet  afleen  be  baojfcfne* 
*•  a».  „  ben  Djp  peeren  (ïjoctocïïjpDe^Dntïfccre  Pjince  niet 
P-  I0K,  en  befafï  in  bet  boo2trocpmge  tegen  ïjcm  gebaen )  maer 

ooft  eenige  anbere  ban  ben  <*3?ooten  bc$  lanté  /  fouben 
''t'famen  bergabert  getoceft  3Ö"  tot  SSieoaV  en  ban 

baer  tot  ̂ oogjlraten  b  altoaer  beïe  faftnt  fouDnibc* 
"gonfï/  gcöanbfït  en  gefloten  gctoo?Dnt  .#1  tegen  bnt 
''ïioninftetifïjn  «Dzbiuancien  (fonber  boojbere  te  ber^ 
Weeren  toc^  aïbaergeöanbcït  foube  3iju )  ban  baer  na 
buegenbe  /  3£at  be  §eere  ban  23:cbcrobe  en  beïe  anbe^ 

"re  Èceren  albaer  qttamen  ban  boen  af  bcrftïeerenbe  Dat 
"fnrenberbont  t'famen  ïjabbnt  gemaeftt  tegen  b'^n 
"qtüfiticboïgcnbcbcc  requeften  baer  op  gefïelt  (bte  fp 
"ooft  namacfé  ïjebben  obergegeben  )  bc  toeïfte  fp  ben 
"boojfchzeben  (Öjootcn  ( ban  ben  toeliicn  fn  Ijnmcn  rug 
"ge  maeftten  )  guamen  tooncn/  €oefcïjmbcnbc  baer 
"na  ber  feïber  requcfïcn  alle  b'onrufïcn  febert  in  ben 
"Hanbc  toegeftomen  /  en  hen  berbonbt  bïamercubc/ 
"  afé  of 't  <6obt  en  be  ïloninft  ban:  mebe  toerben  onteert 
"entoaer  begrijpenbe  een  toeberfpanmgfjcit  tegen  ben 
"feoninft  /  baer  neffen^  berfcljooncnbe  be  ̂nquifitie 
»  alö  boen  ban  beg  ïioninft^  toegen  boo^gebzagen. 

JBantnububcn  beranttooojbingen  ber  bcrtroftïten 

peeren  toeïeri  in 't  lange  tó  betoefen/  't  gene/  foo  tot 
fbieba  aïó  tot  ï^oogffratcn  /  ooft  ruercnbc  ben  ber- 
bontenreguefïebec  <&bde  gefcljict  iö/  fuïïen  toj.ifticr 
bcstcft02terbcrïiaelboni/  te  meer  bat  be  ïjecre» 

miracï  bü  fijn  anttooojben  /  foo  opte  onberbjagen c  atö 

Tot  de  Hiflorie  van  P.  Bor.  a 
ber  te  leggni  feftcr  ftoarigfjeit /  gerefen  mfTcben  ben  1 568. ^?abeban^toartfenbotgniDrnboo:febtebni  4?iabc 

b  In 
Meert. 

1566. 

i 

I10S 

p.  106. 

einden 

ban JDaiiBfrit Innen ètoager/  €n  iótocltebertoon 
bnrni  bat  men  uit  fuUten  bncnbclijiicri  tTamcnltomin 
gen/ {be tocUtc m ben felben Uanbcn  ban  outönictol^ 
leenbjp/  maer  ooli  goet  en  ozbmar^  gcïjou'bni  ?nn getoceft )  afê  nu  toilt  matten  ceïi  in$bar b  üan  gequet^   P- 1 o 7» 
ftec.mairfleitboo?  ent  baifnje  tocbucgntge  /  van  dat 
aldaer  fommige  laken  fouden  gehandelc  wefen  tegen dendienft  van  den  Konink ,  fonber  bier  CCnige  tebet^ 
ftïeeren  /  en  beé  te  meer  bat  bic  gnetjiebe  b^i  ïvects  en 
oojïobcbanmc-Dïoutocbencgente/  bicbc$  te  bomt  e  By de0 
toasJ  gctoaccfcljouïut  bn  ben  ̂ cere  ban  Cgiriont  /  «^  m  fQ  %•  ̂*' battettoaöombrno32abc  ban  jètoartfmbojg  te  fee  mJ&mkt 
fleren  /  eer  Ijp  na  fijti  llattt  tetébc  /  3,a  bc  Urgente  ̂ naen. 
feïbe  gaf  ben  <6?abc  ban  ̂ gmoitt  ïafï  ban  aïbacr  ufe  f  B^ bric* tntname  nt  ten  bicnfïc  batt  bnt  {ioniitli  te  banbelen  Te- 

lnetten Obcrflcn  (3orré  ban  Doll.  23obnt  bien  footcaen  den 
toerbebe  feïbe  llegcntcboo:  be  <è>jauen  batt  «Cgutont Konink 
nt  B5eegen  (to  abbnfc  ban  bcn'anbcrcn  (6?ootctt )  M«r2t4' 
t'ïjntnentoeberftomnttc  ^obetcrftontgctoacrfdtout/  ^66." 
f  ban  't  gene  bat  eenige  Ijenfcagnibe  berplicijtc  aïbacr  .My  fiitt 
toarenïtomnt  bcrïücernt  /  ̂toeïft  ooft  be  &ect  %b  v"c!on mirael  ïjarcr  toog;ï)cit  obcrfdjiccf  /  foo  ïjaeft  fp  op  fïjtt  Meeite  M 
Ijuis  ban  baer  geneert  toaö  g  fonber  bat  bic  bcrplicïjtcd'ant- 
toerbnt  gcabboncert  oft  gcfufïinccrt  ban  entignt  bn:  V00'de 
fcïbcrïfcercnantgantbe  hmbcr  bcrbintcttifTe  oft  P2egcntcva"n fentatic/  Ijoetoelijntbccfucft  in  bint  tijben  goet  nt  bc  20.  Mecit. 
quaem  feïjeen  boo^  be  fïiïligïjeit  be$  3Iant^.  «nicttnttin  p.  108 . 
toantmennictcn  fal  bebinben/  bat  be  $>ccre  "5Cbmi  ,Hctver- 
racï  jpban  bint  berbonbe  getoceft  /  oft ''t  fclbcïjcbbe  Sc  e" goetgebonben/  oft  bint  boo^flaenitocïj  ooli  ber  p:e  rackt  de» 
fentattnt  oft  petitiett  ber  bónbgcnootnt :  ̂ootoaért  Admuaci 
ïjicc  ttoobcïoo^  bie  te  ontfcljuïbignt  oft  beranttooojbeu/ ,uec- tiabintöetbett^eccltbmiraelgecnfinö  aen  nt  gaet/ 
Hatcnbc  't  fcïbc  bont  bengntcn  bte  batt  ben  getafe  ge^ tocefïsgnfootopoit^  boo?  aïé  nu  niet  nt  toilïen  aen 
tr  eftftnt  ïjet  feit  ban  anbere  ( ïjoetoel  onó  baer  toe  geen 
goebcnirecïjtbeerbigerebnten  en  oo2faftnt  nt  fouben 
gcbieïicn)  maer  alleen  't  gene  ben  libmirael  raeftt/ 
't  feïbe  punct  baer  mebe  boo^  bp  gaenbe. 

5^aer  bp  aïïeenïnft  buegntbe  tot  meerbn;  bcrant* 
tooojbittge  batt  bnt 'JCbmïraeï  en  in  fïerftinge  banïjet gene  l)P  feïbe  befcnaenganibe  ïjeeft  geanttooort/  bat 
mennnnmnrmeer  bebinben  en  fal  bat  ï)P  ban  bnt  ber* 
bonbe/  obergcbntge  oft  berfueft  ber  bobifeïj^cbnt  re* 
qucflen  /  oit  hebbe  pet  getoeten  ban  eerfl  tot  ü?oog^ 
fïraten  booifrijjcbcn  ( eenige  tien  /  ttoeïbe  /  oft  beerticn 
bagnt  eer  bc  ózbclc  te  23uteffcï  quanten )  a$  entigc 
<ifbelc  (maer  niet  be  Pcete  ban  23icbcroobe  bie  aïbacr  p-«  °9- 
niet  en  quant  Ijoctoeï  ïjet  bnt  tfifeael  belieft  't  feïbe  te- gnt  bn:  toacrljcit  foo  te  fcggnt )  albaer  bnt  peeren 
quamnibntoonen/  bicgrootcbcruertc/  bie  aïbm  in 
ïjet  lant  toa^  /  uit  bint  men  feltcrïijftnt  bccfïonbc  bat 
ben  uitcdijftnt  toilïeban  ben  Uouiuit  toaö/  Dat  men 
foube  ittoetcn  geboogen  /  bie  ottberbjacgiijfte  3ttqui* 
fïtic/ntbontbolfcljicben  bie  obcrtoïccbr  piaftltatrn/ 
rn  bat  tttnt  barrittur  bcïjoo:be  tcrfïont  tcberficnccr 
ïjet  bier  boo^bcrontfïaftc/  tot  toeïftnt  nnbe  beïe  Abe- 

len gefïootcit  Ijabbcn  Ijcn  te  cmpïoncrcn  tnt  bintfïm 
batt  <#obt/  ban  ben  ïtonittft  nt  batt  ben  Itattbc/ntaec  fp 
iiregen  foo  luttel  abboig  oft  rugr  ban  bnt  43*ootm 
(Ijoetocïbe^ifeacïbatfeet)  bat  ter  eontrarint  albaer 
geflotnttocrbc/  batfn  ïjnibrönictenfoubntmomnt/ 

maer  ber  Hegntte  ( foo  booïfcïjjcbnt  is'j  toaerfeïjoutont 
ban 't  gene  fnberfïant  ïjabben/  fonber  bat  oft  berbottt 
oft  requcfïe  aïbacr  getoottt  /  oft  bn  bnt  l)ccrcngcïc 
fentonrbe/  oft  pet  ter  toereït  geïjaubelt  tnt  onbintfïe banbeniioninft. 

(0oft  foo  baobe  be  ?Cbmiraeï  onber  aïïe  be  anbere 
ï!>en-en/  toeï  be  mintfe  ooifaltc  ont  bcé  net  tctortnt 
oftljemtemonmt  (geïijft  ijn  ooft  in  ber  toacrïjntbau iVënTo  imte  beïafttnaen  d  fcér  toeï  uitïeet/  niet  aïïeen  toeö 

:"    '   mmtoPbribe(b'toeïfttoa^grooteebiermaftm ^  «?■ 
110 dmden  ̂ mSSSrènöpfïinbuit^  tractant)  maer  ooft  be j  getoeten  en  ïjeeft/  bon  bat  be  fcïüc  obcraegcUm  nt 

J&cen  I4  S^^^^ZSSmtm\Kmt1  ftocltoaé/  noe^  bnn ftnt  fcïjnftcïnft bnbonbt batt  eerf!^ 
menbc  niet  tutten  ï^obc  (  baer  fjp  in  brn  mantbnt  met 
getoeefï  nt  ïtabbc )  maer  ban  fijn  ïjui?  te  IDccrtïj  /  bc? 
berfoeïjt  sijnbe  bp  bjicben  batt  bnt  jüarftgrabc  ban 
25ergen/  om  t'famen  te  fpjeftcn  ban  ben  faftnt  bet 

itigc  manibnt  bacma  )  toant  ïjn  meer  ban  ban  bm 
mantbcn  te  bornt  toaó  bnrtroltftnt  tuttnt  i)cfoc  tot 
IDcertïj/  nt  aïïe  bchyii^t  ïjabbc  bcrïatni/  metbaftctt 
opfettc  bem  nnrgntö  mebe  ntcrr  te  mon.mt  /  tot  bat  fïjn 

J DaicfTntïjnnbcsmibbcI  foube  IjcbUnt  gegeben'  en  re- 

SSSSS^S^S?»^  1W  
|fïïS'iS5S»-ü,Tn '«ion-  ««■*  "ootfapi. 



6* 

Byvoegfel  van  Authént.  Stukken, 
1568.  lytben  ( niact  toe  bp  aïbaec  fijne»  ̂ >eccetae$  babbe  ge; 

fanben )  b'toeïli  ïju  ooit  te  fijnen  bectccftfte  bec  fiegmte 
aBy  brie- babbe  becnïcccc/ a  b'tueïft  gcbuert  tna^aïccc beooog v«n  van    fcb.jebcn  ccfotutic  be£  tionini$  genomen  en  beeftonbigt 

der  Re-    \$g$  /  0c  bieïftc  ( bjcfenbe  bceboïgt  booj  be  boo^gaenbc 

!onMCerT  O'-Wöc  öicïicr^  bc£  Üoninfté  ïutteï  onbeiricöt  3pnbc «n  fijn     ban  fijncc  goebec  onbecfaten  genegentfjeben  )  beeft 
brieven    ooo*  bucc  gebzeigbe  en  geboben  boïfcbicbentffc  ( bic  be 
van  18. 22 .£gg 00jt  juüCCTi beuecc?iigcnbe )  ootfaftc  gegebeu  /  tot> 
Mem24'  ten  nageboïgben  bceanbcciugcu  en  oneufïcn  :  in  bec bucgenbatbe£  beboo:bcn  gefïcaft  te  too:beu/  ftiïïien 

^cctebe^bmicacïgccnfnrê  (foo  gefeit  i$)  fyet  feit  bet  15-68. 
boo?fcb?eben  <£bcïc/  nocb  Ijen  berbont  /  p?efentatie  p  II4 

oft  becfnen  /  mitg  beu  tücïïien  bP  ooft  niet  en  toa£  ge* r'     r boubm'tfcïbctcbtt'antbJoo?ben/  nocb  bem  in 't  feit 
ban  anbece  te  mengen  /  ooft  "en  f  aï  inch  te  genen  bage bebinben  /  bat  be  Sïbmicacï  al£  bom  nocb  boo^j  /  noen 
na  /  pet  l)ebbe  gefret  om  be  tlegente  te  bnba- 
ecu  oft  bucc  te  boen  bertoiïïigen  in 't  berfneti  berber 
pïiebte  oHbeïen  /  oft  bat  f$  tot  ben  feïben  /  eenige  gun- 
flc/  boo?fïant  oft  oogïtuftingc  getoont  beeft  /  babbe 
ooft  fijn  meininge  fulftp  geinceft  /  en  foube  foo  beïc  f  ma- 

becboïgec^/  en  niet  be  gene  bie  tcc  goeber  meiningen  ctgbeben  niet  gemaeftt  bebben  om  aï£  boen  te  ̂ obete 

pa»,  in *ö-' 

ftomen/  ïjoeturi  bp  aebtee  na/  ilcube  bat  geen  om 
fcbuït  ïjcm  met  bneben  m  tyclü:  nocb  baec  quam/ 
om  firn  onfe!)itit  niouöcïingc  b^eebet  te  boene  /  en  niet 
om  ijem  ccnigfm£  ( eenigee  faften  te  onbectoiüben  /  tot 
IncïUen  einbe  bt1  ooft  fonbee  fïaet  en  tepofïeteïfobc 

qnam. 
5.  i^et  $  ooft  tueï  te  becnionbecen  batbeboo$)ett  dc  rWa- 

fïjnbec  tegenfpjcfterjS  ïjiicr  toeï  fooonbefcbaemtbe?ce  nshcit  g«- 
tconen/  até  bauopecnanDccpïactfe «  betr&bmicaeï SnAcimr 

te  betitelen  ban  tiicbecfpanmgbcit/  quaben  toiïïeenraeivante' 
ceieinban  gequctfïec  Jtëajcfïeit/tec  oojfaften  ban  bet  «°ve  te 
boo?fcb?eben  f bjai'igïjeit bö bem gemaeftt / om  bem  te  ™c."' 
ifobeniettebinbfn/(boeb)cï'tfeïbcnitgecnanbeccc^4i  €' 

.air. 

ïen  obecbnngen  /  ban  foo  ober  fïeaffe  nieutuigbebcnaï 
feffetrê  iri't  af  toefen  ban  ben  ïsoninft/  op  eenen  foo  on- we  [en. 

gefoc'bt  bebben  /  bat  'er  fonbee  bloetfïoKingc  en  be^ 3tant?  becbecffenirté/op  becficn  en  oojbeii  ingeftrit  foti^ 
be  bJO|ben.0oebjeï  noebtan^  bat  noeïj  bit  ccfoïtttie  noeb 
bcïiïaebtenbe^  3lant^  baec  tegen  gebaen/  ben  i^cec 
^ibmicaeï  niet  aen  en  gingen/  ban  booj  foobele  bP 
focbtcbcboo:benngeban  bm  bienft  ban  ben  fooninft 
m  'tbjeïbami  ban  ben  onbecfaten  be^feïf^/  Mü$ 
bat'ecpïactfenbanfijnfc  bjoonfïebcny  noeb  ban  bec 
^nqntfïtien  nocb  ban  ben  païthatcn  geen  f  baacigbeit 
cnbtcï/  mit$sien  fïjn  Hant  b^ni  ecgeïtnabe  buip&e* 
benbeéïiij^' 

b  Byde  ̂ aa  bcjix  men  ooïi  't  fcïbe  fyct  foübe  b^nbeïen/ 
bneven  ge- toaa  ̂ tcöjft  tcc  contcaricn  banbni  bpbjcngenbe^ 
des8prin-eniFifeaeï^tebeb3ijfen/  bat  be  bneben  be^  ïioninft^  en  I  bene  oft  meininge  en  gebnerbe  ban  bat  ïju  ben  mibbeïp.  in een  ver-   bec  Ucgente  alom  gefonben  b  bjei  ïüccclijh  foo  be^in-  oft  be  marijt  niet  en  baöbe  cm  tctfoogccotcnhofrc 
antwoor-  qmfitic  &$  bc  etcentie  bec  pafcftaten  bebeïen  /  ban 
Squi  bcnbjeïftenïjeteecfïcnoit  en  \xxi$  geboogt  getoeeftin 

fnie  in  het  bt  mccflmcnigte  ban  ben  ̂ jobincien  bec  feïbee  ̂ ebec^ 
iant  niet  ïanben  /  en  in  ben  anbcceii  met  gcootermjeetbeiten 
se<*00£  bobenceebt  gebu?cben  bjeebe/  en  pet  tmeebe  maé  uit 
fijne,      oo^faltcnbanbec  oozïogen  en  ban  ben  becanbecingen 

De  'her-  bec  gebuecen  ecn^beêï^  na  geïaten  en  gefcbo?fL  3n  ba 
pilkSttn  ̂ m^m  öat  nict  t£  becbjonbecenen  i$  /  bat  uit  bet  toiï 
niet  ge- 
volgt  te 

bequamenttjt/  mit^bccbiectecn  anbecfin^  tegen  foo 
112.  menigbuïbigen  geïooften  /  pa  ooft  ban  ben  fceifecin 

ben  3Iace  1 5  50.  en  ban  ben  ïtominït  in  ben^laccn  1555. 
1  ?fo.  1 5f5 5.  en  anbetc  /  3311  gcboïgt  en  gefp?oten  /  be 

Devruch.ftïacbten  /  becbittectbeben  /  af  beeecnen  opcoccen  bit 
men gefien beeft/  b'bjeïïie  be  goebe  getcoutoebienec^ 
be^loninïiJlneïboo?fTen/  b^ben  be^  betnaecfebou^ 
toingen  opcecbtcïtjK  gebaen/  maet  en  31311  nocb  ge^ 
ïooftnocbgebooit/  foo  babben  be  quabe  befanenbe- 
fïeftcn  /  gelijh  iri  be$  ̂ incen  bccantb3oo?binge  be$ 
b?eebece  becmaent  too?t. 

4.  ©an  geïijiten  fcoemt  be  3Fifcaeï  om  fijnen  boonte* 

g^en"  der  men  m  bccflccbm  migbaben  bjat  fcï)bn^  te  geben  /  bp icquefte  b?engm  en  becmanen  c  boojbebiecbebcïafïingebejJ 
bj  de  Ede-  $zmn  ̂ ömicaefê  bet  obecgebcn  bec  cequefle/  ban  ben 
ccinden  bccpïicbtctt  ̂ bcïèn  ( v^ï  en  eaeïit  bie  bem  gemW) 
17.  18.  wb'toeriibP  noemt  een  fïoutigbeit/  becmaentbeit/  con^ 

wfpicatiecncebeïïie/  baec  bpbuegmbebatbc^bmicacï 
„tmfelbmbage  en  te  bojen  fabbe  geboubm  beïe  pjo^ 
„pooJïmombellegentebïeinbrctigteinaUm/  ten  m? 

aruc.    „dc  fp  foubm  ïtomcit  te  confentceen  ben  begeecte/  en 
„(onbecanbece)  bat  bc  bontqcnotcntoaccnbccfïmban 
M  boïït  ban  oojïogen  tot  n-  oft  tcc  buifent  mannen  /  bat 

p  113.  „bnbjiïbcbectccftïtm  na  bui^/ïatmbe  bc  i^egentefonbec 
„büïpe/cacbt/enbpfïant/  ̂ onbecooftbmbecpïicbten 
<Öbcïm  m  bennen  boope  met  nioozben  oft  met  toedien 
toebccfiantgebam  te  bebben/  bpucbtingebanïicijg^; 

"ïiebcn  oft  anbecfm^  /  inaec  met  ben  ïicbm  ( bie  bp  feibe 
"  te  toefen  ̂ en  maegen  /  ba'tnantai  en  biencc^ )  bebben^ 
"  bc  booj  bm  binga*  gefien  /  baec  beïe  quaefê  uit  gcboïgt 
"toace/  gia  bat  bP  niet  anbece  ïftceecn  boace  gcbaeèfï 
"tmbnife baec befeïbe aten/  aïbaec  hu  ben  toegebu?ons 
"feen beeft/  bie  tcc  bJtjïen  tienen/  Vivent  les  Gieux , 
"b'toeïft  b»  o°ïi  geboogbc  aen  tafel/  foo  tmbuifeban 
"bm  3^iïièe  ban  €>camgien/  aï^  ban  ben  %ht  ban 

ten  der 

voortge- 
ftelder 

nieuwig- 
heden. 

Het  over- 

19. 

21. 

en 

20. 
22. 

24- 

J5^.:3eniacb/bjiilenbebaecnit  (feecpïompcïijït)  bom 
"boïgenbatb'?tbmicaeïbem  baec  bp  genoeg  bechïeect 
"foube bebben/  bmfeïbm  <£beïcn  töcgebaentebjefm/ 
3>niaecboo:bP  in  beefchciben  maniccen  foube  becbaïïm 
35  Jijtl  In  crimen  Uefae  Majeftads. 

Om  nu  te  bctoijfm  bet  gcoot  ongeïijïtbatbm^b^ 
micacï  in  befm  puncte/  foo  toel  aï^  in  aïïm  ben  anbecen 

gebam  boojt/  foo  toiïïm  top 't  gene  be$  ba'baeït  i$/ du  ooiben  becnemen/  Cn  eecfl  foo  m  caent  rnijnni 

ïangecte^obecetuefhi  /  en  om  eerft  te  bectoaebten 
be^ïtonifjii^goettuiiïigbcitopfijn  bectooningen /  gc^ 

ïijïtbpfuïaö  fijn  boomeuicn  bec  licgente  ft'fïjncn  bec?  fByhua 
tccïtïie  baöbe  bccaïeett  /  foo  5ijn  b^iebm  s  ban  onfcbuït/ bneven toeï  betuigen  en  öpcntüju  beinijfen  bit  baïfcïj  befmït  See«ê 

be^f  ifeaeï^.)  <£n  in  bit  punct  bemgeïtjhemi^baben  1,-66.  ' te  ïiomen  opïeggen  om  bat  bo  te  l^obc  ip  genomen  /  en  s.  By  fiia 
becïiegencebpgeffacn  en  gêcaben  t^eeftl  't  gene  bat  ™o"2 
bem  /  na  fijn  bcgcy'p/  backte  beqnaeinfl  te  toefen  /  boo?  23.  en V bm  bimfï  ban  ben  lioninft  en  ban  bm  3lanbe.  Meerte. 

©oo?toaec  babbe  be  <0^abebccfïantgebabtmettm 
25onbgmotenenbantebocenban  ^en  becfucït  getoet 
ten/  bP  foube  ( ombmteboozbecen)  beboo?tbebbm 
ban  feïfëbeni  te  ifobe  te  binben/  en  niet  tebccbjacb^ 
tm  /  bat  bp  tot  bbf  teifen  öntboben  too?bm  foube  ̂   oft  h  By  btfe 
emmec^  niet  foo  biïitoiï^  be$  betb?acb  gefoebt  bebbm  /  ven  vamj 

( b'toeïb  ooft  betop  bat  bP  geen  biibectoint  begectt  m  *9- 20- aI 
beeft )  ja  00b  bem  nocb  niet  bebben  toiïïen  be^  ontfïa*  MeeVt* gen/  nabien  bP  bp  bec  dBoubecnantetoa^gebomm/ 
init^bcntcbmen  boo^fcb?eben.  €en  aenfeïjouto  ban 
ben  tneïben  en  tot  geenbec  anbec  meiningen  ( aï  belieft  p-  116. 

bet  ben  tfifcaeï  't  fcïbe  anbcc£  en  quaïijtt  te  ncmm) « hp  l  'In  ̂  
macb  bcQtett  bebben  nitten  0aet  te  bïijben  en  3nn20,  a 
bjooningetc  continucccn  t'fijncn  f}nife  ( baec  bP  bom 
foo  ïangegctoeefï  babbe)  tot  bat  bu  ban  fïjnceilöaje? 
fïeitanttooojbe  foube  bebben  gcïicegen/  geïijït  WWte 
micacï  anttooo?ömbek  't  fcïbe  bjecbeccbccnïccctttoaec  k  mfij 
afbpoohteboócen  footueïben  ïioninïi  aï^beïïcgcn^oaitic- 
te  en  ben  llaet  getoaccfeboutot  babbe.  <£nbe  en  (al  niet 
blijken/  batbPbiceinnc/  nocb  in  eenige  anbece  fijne 
baben  /  op  bat  pa£  /  nocb  in  anbecen  tyben  oit  beeft 
gebntititbaneeniga  pjaccijftm  mettm  anbecm^ee* 
een/  nocbbauoogïuiïtïngeengunfïemetbm  SSonbt* 

genootm/  .ïBaecmmentoiïtnietontïtennm/  b'üb* 
micaeï  ( baec  toe  bp  bec  föegentc  gequeït  en  irt  bm  fia* 
begcbjogtsijnbe)  en  bebbe  aïbaec  fijne  opinie  /  b?p* 
mocbiguitgefcet/  en  opmtïp  bccftïeect'tgcmebem 
nabegeïegentbeitbcjS  tm$l  en  be  benautbcit  bec  fa- 
ïicn  /  boebte  /  tm  bienfïe  nm  ben  ïloninït  en  fïiïïigbeit 
bec  onbecfaten/  bcquacmfïc  te  toefen  /  fonbec  be  Jïe* 
gente  nïeinmocbig  gemaeïit  /  oft  meec  ban  baecaf 
tuasV  gefpwïien  te  bebben /geïijboocft  bc  jFifcaeïgem  p 
fuïfte  fijne  biioo?bcn  en  bccïiïecct/  foo  bat  baec  op  niet 

i^teaebten. 
%l  en  babbe  ooft  fijn  opinie  nietgoct  bebonbmge* 

bjccfï/nocb  bcqtiaem/tot  betccingc  ban  bm  oncufïm/ja 
aï  babbe  bie  ooft  buiten  pzopoefïm  quaetgetoeeft  (be^ 
fp  niet  en  toa£ )  be  gocbe  If  eece  en  foube  baecom  nocb 
niet  acbtccbaeït  oft  befcïjnïDigt  bunnen  tno?ben/  Mit$ 
bat  nemmecmeec  bïijftm  en  fal  bat  bp  anbece  /  ban  tcc 
goebcc  meiningen/  baecinncgebanbeïtbebbe/  na  fijn 

begrijp  en  bccfïant  /  b'toeïft  in  aïïe  becaetfïagingcn  ge^ noeg$/  toant  bc  optnim  in  ben  feïben/  aïtijt  getoeefl 
3ijn  /  m  moeten  toefen  /  b?p  /  tnaec  toe  foube  ooft  atiber* 

117. 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

foo  01  bcrb:eftclnft  ip  onbcrfioubcn  bat  et*  lijn  opinie ;  i3oUen  btcn  fba  en  fc  Jjccuc  Dar r  ooft  accu  ooïïic  / 
heef  bjpiutmocgnifccgcn/  ooft  m  bc  tcgcntooojbig?  r ebt nc/  oft  fonbemmt  te  toefen  /  luaerou  men  ö  er' bcitüaiibenaUmneeflen^uranncn/  hoc  bclc  temeer  innemet  toapenen  foube  grlUbcit  lieüben  aeuurut 
?iS,/lVï,llfv  aiuDV  D?c  n}m  ,wDc  tatoeöe  bes"  men  toifïc  en  fag  bat  be  S3oiibtgcnao  en  niet  met  ge fclrsV  frijulbigenbcrbonbcnisV  bmmoebig  en  opent    *"-»***—  -..«Ss.   ,. 
lijft  fijn  goet  buuftcii  uit  te  fpjcftcn/  bcfonbrrc  ook  ir 

Dl 

pag. 1 1 8. a  een  foo topen  lant  /  baer ooft  bc  iionuift  f  eiber  uu  con? 
a  By  de  tracte  gelooft  en  bef  tooten  I)ecft b  befc  b2n!)ctt  bat  elft 

ïïïvï"  fo»öccaditcitjafïo|tujfrrani  fijn  goctbühftcn  opent den  Rade  fuftenbinujlt  magbcrftlecrcn.  iDacr  uit  ooft  toef  ge? 
van  staten  fpoert  too^t  bc  ourccijtbccrbigljcit  baa  men  in  bcfa 
gemaekt  faiur»  mebc  omgaet/  gemetftt  befe  quacttoilligc  toe! 
J?« ,    ugfoobcrtoaent5iju/  bat  fn  opcutlijft  bcjccnftomcu  te 
b  Bydengnibes  Uoninfts"  cebt  en  bcrbintcnijTe/  bc$  ooft  aen 41.  art.  der  hen  lijf  en  goet  uerjoojbe  genomen  te  tooibcn  /  boïgeu 

kd-mLm' öc  öcu  aïcci'en  öcfpjcti  Uan  ben  felben  contracte. 
d" Admi-  <D'toclft  in  befen  /  bcljooibc  foo  bclc  te  meet  pïaetfc »ei  be-  te  tybben  baer  be  opinie  Uan  ben  Jlbmiraeï  i$  bcbon 

fchuidigt  om  gctueefl  /  goet  /  bcquaem  en  in  bien  tific  nootlijft  / 
Sent-  ja  ooft  geftjftfb?mig  mctccc  opinten  ban  benanbeem/ 
ï.ebben ,  hi  ooft  ban  ber  *  iegentc  feta  /  bc  lueïftc  niet  en  toaé 
dat  men  Uerboiiben  te  boïgeu  ïjet  goet  bunften  betf  &bmicacfó7 

^^^"maa-mocljtetcfolbeteny  na  be  cpini*bicrjucc  bc  be? 
metwaoe-  fïebocljtc:  <  <£n  bciu u  ons"  toel  taphjft  gitoagcn  ani nen  we-  ben  peeren  bic  ften  afsuoen  in  öeii  Kïom  ilabc  gebon 
derftaen  öhi  l)cbben  /  ban  bat  be^  Hbraitaefê  opinie  gcfp2oftcn 
lïvobcn-  tétcrgoebccmciningcn.  23rtoont  boft  booit  meer  bc 
de  dm-  yifeael  fijn  ongcfci)iatc  betlcljtinge  /  baer  Ijn  ben 
ftmciie  »v»5jaüeftoemt  betichten/  ban  bat  öp  ben  23ontgenoo 
rude^ii" tcn  luct  cn  &&  tocbccfïant  gebacn,  noeïj  tni  bage  bat 
buten.  »fu  Öen  rcqiiefïc  obetgaben/  gelicljt  noctj  gcraörntc 
E>.  119.»  heften  bolft  ban  <0o?logcn  te  J^obe/  noeftbc poorten 

jjban  23uiefTcï  te  lluicên  tegen  de  felve,  toailt  bObCll 

öienbatmen/  'tfeïbcboenöc/  bet  .iBajefïeitgrooten 
onbienfïgcbaen/  en  tot  opïoopen  grooteoo^faliefou^ 
öe  fjebben  gegebcn/ja  ooft  tot  bloetfrojtinge  en  beïe  au? 
Öece  ongeluiiften  ( foo  bat  öp  met  bctct  fónbement  ban 
fuïftcn  fijnen  ilaet  en  baube  bjaetrjetten  ben  baer  biet 
tjooj  be  booec  bia^  /  foo  alcebe  232abant  /  ©laenöecen/ 
j^amen  enanbetchenftïaebten  tot  geïnften  einbege  , 
öaen  babbcn/  becfujegente  Oebben  :  fjaobe  moegen 

begrepen  tuoiben )  J>oo  entóa^'t  ooft  nietmoegeTija 
om  boene  in  bien  tube/  bat  men  be  S3onbtgniboteu 
buiten  ba  fïabt  foube  fjebben  geflotm  oft  ïjenber 
ftoemfte  te  ï^obc  tegen  gcfïaeu  /  gemaftt  bat  fu  ban  te 
boren  bp  nd  al  oft  emmer  ben meeffen bal/  alleen^ 
hen?  binnen  ber  fcabt  bjaren  getiomen  /  «Ooft  rnag  den 

Het  we 
derftaen 
met  fortfè 

^5°"^ getalm  bef onberebiegunftbie  fli  liabben  baubmbol 
eenooten  iie  ( b'toclft  bouen  al  berianabeü  na  't  genie  be  23ont igenootcn 
jenwa»     genooteu  fetben/  Ijni  requeflc  te  begrijpen)  foo  ober 

moc^iik  8root/  0tlt  eben  bejremcnöenfeïbenmetgebjeïtrjab 

n£hrede-ö*  toillni  lueberflae'u  /  ïjet  luaer  genoeg  gclaecfl  om ujk.  optoerig  te  maften  /  niet  aïïecn  bcfabt  ban  23:ue0el  / 

maer 't  geljeele  3tant  /  ja  ooft  omteboenbootfmijtni 
p.  110.  alle  be  puefler^  /  Monihmj  en  anbere/  ban:  ïjet 

bolft  (nictfonber  rebene)  tegen  berbittert  uja^/  afé 
bic  fp  rjicïbeu  boo:  be  tuaeracijtige  bcrbolgeré  en  be? 
neerftigrr?  ban  befen  foo  feergeljaettninieuluigljebni 
en  puntten  ber  ̂ nqmfiïien/  berbolgingen  m  pïaft^ 
liatni;  bat  meerij/  baer  en  toaéaïborngeencn  mibbel 

toe  om  fulft£  te  boene/  gcmn'ftt  te  l?obe  met  eenen 
inanbanOojlognientoaé/  noci)  geit  om  bie  te  brij 
ten  en  nocrj  min  /  tijt  baer  toe  /  te  meer  toant  men  niet 
en  toif  te  tuien  betroutocn  ja  men  fag  toef  bat  be  fjecten 

oer  onberfaten  aen  b'anber  fljbe  hiugni  /  inbini  ooft 
fulkS  goet  bebonben  toaé  getoeeft/  foo  bef)oo Jbet  be  tic 

.  ̂  .  .   gente  ban  ben  begmfei  tóegefeet  te  fjebben  /  mbe  m  al? 

*en  van  *" lm  ̂ óüc  en  ftouf  t  men  ben  &bmitael  bcê  nut  getoij 
AffonviUe  ten  bic  ban  ben  ïeftni  te  pofïc  met 't  minfïegct'elfefjap 

te  J|obc  quam  /  be  toeïfte  ooft  geen  <6oubernement  ban 
eenig  Hanbt  en  fjabbe/  noeft  foo  beïe  geljoojs  binnen 
23nie|Teï  al?  meer  anbere  bic  grooter  betoiut  uabben  be 
toeïfte  noeïituiö  aftegaber  ban  opinini  toaren  ̂   bat 
men  nootïijft  befe  <£bclc  moefie  panien  /  m  bat  anber? 
fins  geooteonruflen  te  befojgentoarm/  gemerftt  Ijet 

10.  oftob.  boft 

p.  in.  Uan  bien  abbnïc 

Admirael 

04-  Julii. 
i;66.  en 
van  den 
'  Admirael 
aen  fijnen 
broeder 

toeft  boon  en  fïclben  noci)  getoapent  en  quamen  -  noeft totaubtrenembcijnialbafr  m  bonöeu  ban  om  een  re? 
quefteobertcgebnicu  te  berfueiicu  bequanurniiebic 
tegen  be  aenftaenbc  ongeluHiien  /  bic  f)i  begeabm  cc 
bectoonen  /  op  bat  fi)u  J  0.ajcfteit  baeriunc  nioeljte  ber- 
ficn  foo  fju  fouöebiuben  /  beljooueuDc  ui  bec  uiiegni  bat 
men  met  rebene  't  felucljm  feit  uut  nifioiiftcgetjoi^ 
bCUbOO^  een  Itoutigheit,  vcrwaenthcit,  t'lanicnlpan- 
ningeen  rebeliie  (foo 't  bc  $i\~CC\t\  tlo:Ult )  «  UOCft  OC    e  In  de. 
23onbtgniooten  boo?  toeberfpaiuunge.  *6elijft  oo;i  fijn ao- 1Itic- 
jDajefceitiiocrj  be  Oegnite  rjeubooifuliicmetniljcb? 
ben  getjouben  /  noeö  ben  feit  boo:  rebellie  noeïj  ooft  Ijcu 
requeflc.  Mm  ta  contrarie  Ijciibcn  ften  geacijt  en  ooft  p.  122. 
tetoerftc  geftelt  aio"  goebe  gmoutoc  DafVUïeti  ni  bie? nacroV  ooft  nod)  langen  tijtbacrna;  boben  bien  ooft 
f)eumeterp?cffcuucbcn  berfeftert  f  ja  allen  OfTicier^  f  bv  de 
en  Boetten  toelfcljcrpclnftbebolcn/be  felbe  boo:  fW&fbriw«n 
te  ï)oubni/  fonbec  bat  fp  baerom  aefjterl)aelt  bft  ge  f^T 
quclt  foubni  nioegeu  tooien  te  geencn  trjbc  /  grip  be  ren  veraln- 

biiebni  bare  af  geuiaent  'b^t  betuigen;  bic  ani  beé  puu  wootdm- eénberanttocoibinge  gebuegt  3iju,  foo  be  felbe  lOeerc^- 
ban  bit  punct  ooft  bjeeber  bcrljael  boet. 

lï)acr  \)ecft  men  oit  geljoo:t  oft  geiicn  bat  eenen  on  f "f t  J*! bnrfactniet  en  foube  toefen  geoojlooft/  bat  Ijp  fijnen  Eddc  ver- 

pnncc  oft  oberljooft  beccoone  /  't  gene  Dacr  ijp  ïjem  in  antwoon. bef toaert  buit  /  oft  baec  ljnu  buuftt  uigelegeu  te  sync/ 
uef(ens  fijn  bcrfeftcrtl)eit  /  ooft  beu  bieuft  ban  bni  Vcc* 
re  en  ciiftc  ban  ben  HanDci  bcfuubereaïé  ijnutrt  fxut? 

fen  niet  en  toiït  bnftnjgcn  't  gene  bat  hu  "begeect ,  maer laet  fijn  <£)bcrftc  baec  mebc  bcgaen  na  fijn  gortbunftm/ 
ennabatfjp  fuïftc  toanfehoutoingen  goet/  toaeraetj? 
tigengeflinbecctbinti  gelijft  men  toe!  foube  hunnen 

betonfen/  inbtcn  ijet  bni  "Hbmirari  raeftte/  boo?  ben 
toclften  gniocg  is"  tot  fnnre  onfcfjult  ban  bat  ïju  gebate belt  mag  fjebben  met  eniige  ban  ben  23onbtgéilooten/  D 

om  'ec  geen  reben  ni  toas/  toacroui  Ijp  bc  felbe  foube  ge? F' rjoubniljebbmboo:  ceueÖey  te  meer  toant  rjenberfueft 
maereufefteeiictebcgnjpcn  t\üce  puneten/  be  toeïfte 
alïe  bcibc  ban  boo?  rjen  ftocmfïc  foo  bec  fiegcutc  als  ben 
gaufcljcu  llabt  ban  Staten  (  ooft  ban  eniige  jaceutc  Dic  vaa 
uocnij  goet/  gerabeu  en  ten  biniflebanbèn  Uouuift Brabant 

en  toclbacm  fijns"  jilauts,  bequaciu  gebdeljc  Ijabben  verkieen 
en  boo:  fuiften  aen  ben  iioninli  bu  Ijuec  te  meet  fioubeu  p  )'an  . 
toacen  becfucljt ,  bc  toclüc  bes  oo'h  te  meer  ftoubm  goe  ,i"ennMUl befjopcgegebeuOabbc/  i£e  toetni  bebcl'j.ibiiigeban 
bier  foo  Oiiberbiagclijlicr  cu  geijaetcr  jiiquifitieu  ( ban 

öer  toeffto:  bc  ilcgcutc  Ija'Jbe  alrtbe  bjubniUeat  bie 
banbeiUKetogbombau  23|auant)  v,  ciibc  berfiu-tin  ƒ  B^.der 
ge  ba*  Uuebcr  piaftluteu  oft  nmitoc  ojbinaucie  op  *^vlenc 5et  feit  ban  ber  religiën  na  bc  gclcgcutljeit  ber.  ttj$ophen  re- 
(bacrafmcDzoiuuc  te  boren  alrebe  een  moberatie  üiqwfte  ̂ 4- 

bm  ftabc  boo:geljoubni  Ijabbc  /  <6cftjft  ooit  baec  na  ïcefte; 
fifii  JDajefteit  m  b'een  ni b'anber  ban  beu  fetben  puuc   hpB ; 7^ 
ten  geeonfenteert  Ijeeft.  i>  Ce  toeten  bat  b'3uqiüfiticmod/ra. 
obec  olie  (jet  3lauc  foube  cefTcreu  en  bc  piaftUatni  toer  tien .  br 

ben  berfuct )  ̂3eibe  pimeten  /  baec  *  na  ui  ljc t  gcincin  dcs  K°- 
alle  be  ̂ ugcfeteuc  bes"  %ant$  I  foo  gcootclijnö  bele;;,'S  rby 
jarm  Ijabben  brrlaugt,  gelijft  ooft  bc  berbittertljrb'.iidcn  ac- 

baer  tegen  toaren  foo  groot  en  bc  af  lieeren  foo  opm  «rde  Ec- 
barc/batmcnopnitiuu  ficft  öat  bc  executie  ban  Dtti™^ felben/  alsbomniet  cuftonfï  laugec  gcbaeu  luo2Deu  riif|Cn 

foubcc  te  'ballni  in  ben  onrufteu  bu  ben  23oi»bt  1  Au^ud. 
gcnootni  bectoont/  ttoacrom  ooft  uootelijft  eu  Ojfs^Jnd< 
rabm  toert  gebonben  bat  men  bectoilligbc  in  bcvaniicRc. 

bcrfocfjtr  feljo:fiiige     tot  bat  mm  be  gocDc  geliefteKcme  24 

bei  Uonings  bcrflaen  foube  /  bic  men  binnen  Ho:rm  Mcerte  
ca 

bagen  baec  na  ftonfïc  benienmi     om  op  al  W,*^ 
te  fceflcU'  ?ll  b'üJcfft  fjiec  berljad:  too.'t    met  omv,„  Mon- 

bat  men  htcr  Ijein  mnigen  toilt  totter  ontteljulbuigetignv.  J9- 

ban  ben  becbonbe  /    obergebinge  oft  berfucft  bec  f»j 
3onbtgniooten  /  (  ftet  toflft  fp  felbe  feer  tori  ful 

123.' 

s"  gcoote  onrufteu  te  befojgentoarm/  gemerftt  Ijet ,  ̂miqcnoüim  ,  {^  «»  « ,  ■  ̂ '^  '  "  ̂ '',  ""»"• 
fftfooincoerm  toaö/  ui  ber  buegm  bat  ntonoi*  irti »wnw MJ*om)na  toen&"  «n  »«J^JW  ftfe 

11  bim  abbufemtoa,s"/ bat  men  bni  bc  poo?teni1ui?nn^  m  nwrt  /  uwee  allemlijft  om  te  "W^gSSJ} 
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iftfS. 
Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 

i  7,  en 
artic. 

21. 

Het  voor 

genomen vertrek 

der  Re- 
gente  uit Brueflel. 

p.  I2Ó. 

fobecfonDammtbanben  $!ocuruer  43cnerarï  Die  ent 
mtébacb  ban  gcquctfïer  4fl9ajcftcit  foeftt  te  maften/ 
uiteer  gunile,  hanteringe  en  oogluikinge  die  hy  ver- 
fiert  by  den  Grave,  den  Bondtgenoten  geroont  te  wefen. 

3lïtoaer  't  ooft  aï  fnihg  ( öe£  f^ct  niet  en  i$ )  nadien  ïjet 
pag.i2  5.geenfïn^  berboben  en  tó/  bat  men  bnfrant  en  rnmffc 

toone  ben  gccncnbic  niet  gebouben  noeïj  bcrftïcert  en 

'  5ijn  boo*  rcbcïïc  /  en  beïc  min  ben  genen  Die  tot  contra^ 
rim  in  ben  bienft  ban  ben  ïtoninft  gc-cmpïonccrt  en  in 
Deg  fclfë  faubcgaerbe  cnbcfcbermingc  genomen  5ijn/ 
geïijft  be  23onbtgcnootcn  maren. 
(Cc  genen  bagen/en  fal  ooft  toaeraebtig  bcbonben  too^ 

ben  bat  ten  tijbe  ban  ben  obecgeben  /  bier  requcfïcn/  oft 

baer  na/  bpbenïfcerc  Slbmicacï  fp  berftïeert  't  gene 
a  in  den  ben  jpifcacï  in  fijn  baïfebe  betiebtinge  belieft  te  fïeïïcn a ; 

/Cc  bieten  /  bat  be  meeftmenigte  ber  25onbtgcnootcn  / 
maren  iDagcn/bcrbjantcn  enbicnccr£  ban  bem  en  ban 
ben  peeren  beu  l^incc  ban<0racngicu  cn&jabc  ban 
<l£gmont/cn  batfpbabbcn^oofbcn/ïiiapiteinch  en  boïft 
ban<©02Ïogm  tot  rr.oftrrr.  bnifent mannen/  ̂ jacn 
toert  noït  ten  feïben  tijbe  inbenftactban  ^tatcb'een 
noe b  b'anber  pjopocfï  bcrbacït/niacr  mag  toe!  gebuert 
5ijn  ointrnit  bier  JBaenbenOacr  na/  afébcïSegcntc 
boo*  baïfebe  acnbicngcnbabacrt  gemaeftt  sijnbc  /  be- 
bnejjtebe  boo:  ecrien  oploop  binnen  23mcfléï  /  en  Dat  fp 
DootgefmctcrioftgebangmfouDcmoiDcn/  en  baerom 
bpnacbtcbcctreftftcnen  berïoopcntoiïDe  na  SSergen/ 

bat  bc  ̂oote(  en  fonberïinge  ooft  b'^lbmiraeï) b  fjeb* 
b  By  fijn£,cn  tm  ö^n|j  öan  jjcn  f$onmft/  tot^Tbcmaringc  Dc£ 

aern  ïen    3tant£/  Hi  mcï  ter  contraricn  ban  ber  tlmbitien  /  baer Heere  van  men  ben  mi  meDe  ftocmt  blameren  ( tot  bebefïingc  ban 
Mo"  w-  ber  meïfter  fp  geen  beter  nocï)  bcquamee  miDDcï  en  baD^ 
10.  oaob.  öm  jfUjnnen  njenfeïjen  /  ban  bet  bertreft  en  bïieben  ban 

berïïegentc)  na  ïjen  uiterfïe  bermoegen  bucr'tfcïbc ontraben/  en  eenen  moet  boen  grijpen/  om  bc  faftcn 
ter  berten  te  nemen  /  en  gcenfïn£  te  berïaten  /  ï)tier 

toefeggenbe/  bat  fp  aïïegaber  ïiebcr  t'bueccn  boeten fonben  fïerben/  ban  te  geboogen/  bat  fp  oft  anbere 
berongeïijftt  fouben  mo?bcn.  fCentocïfteri  tijbe/  bpee? 
nige  ban  ben  peeren  (en  niet  bp  ben  SUbmiraeï )  t'bue? cermeerbergenifïöeit/  ber  feïberbertoontbjerbe/  bat 
fp  geen  bjcefe  en  bo^ffe  ïjebben  ban  ben  23onbtgcnoten/ 

t  By  den  ̂ ö^jj^meefien  becï  ban  bientoaren  magen  /  b?im- 

ï«  aït-  om  m  tornaren  ban  b'ecn  of  b'anber  ban  ben  peeren/ woorden  oic  ben  nemmecmeer  en  fouben  berboojberm  oïn  Ijue? 
van  Eg-    ren  perfoon  pet  te  m$boen  /  bcfonbere  afë  fp  fouben 
"f";tenanfint/  bat aflêbefeïbc peeren/  ben  baer  tegen  fouben 
iijndefen-  fïcïïcn  en  buec  befebubben  /  c  ja  ïjen  ïicbccïatenboo^ 
cien.       fterben  /  ban  bat  mot  buer  ofï  anbere  ban  ben  Öabc  / 
p.  127.  oberïafï  foubc  boen  ( ben  ̂ Cbmiraeï ijucr  ooft  offeraen* 

be  bat  bp  tot  buerbee  meerber  becfeftertbeit  fijne  bcnDe 

aïDacrfouDc  Doen  ftomen  /  Die  bpt'buccengcboDcDcDe 
dB>bric- ftomen  tot  i€bimend)  bouDmbc  baer  en  boben  be 

deKeeen  boo?f5. peeren feïbe in perfoonc  iic  bjaeïjt  rontom  bet- te 26.  en   fïaöt/  en  boenbe  aïïe  ncerfiigöeben  om  buerteberfe- 
van  die    fta*cn  /  toaerinnc  fu  boojbjacr  niet  ban  groote  getrou^ 
van  der    \nicfocit  m  tybbcxi  betoefen  /  mant  anberfïn^  foubc  bet 
dS  Sen  ïïant/  aï^  onberfien  ban  ̂ oofbe/gan^  berïoren  gegaen 

Augufii.   b^ben  /  aï  ïjabde  ooft  b'^ibmiracï  ter  eenre  oft  ter  am 
bcrereifc/  fuïftcnbjoojbenuitgcfpjoftenaï^  tic  ÏÏifcacl 
berbaeït^  toat  nuaetéioaee  bacrinnc  geïegen  gemeefï/ 
nabien  bie  gefeet  fouhc  gebjeefï  51311/  niet  tot  fuïftcr  qua^ 
ber  meiningen  foo  bp  bjoomt  /  maer  om  ben  bienfï  ban 
Dmftoninftcntocïbarënbe£ïant£/  en  op  bat  eïftbcr 

•     peeren  bat  boorenbe/  fijnen  mage/  btient  en  bienec 
( geftjft  eïft  benber  /  ja  ooft  De  ficgente  feïbec  /  Dier  Daer 
onber  ïjabbcj  foubc  onberbjijfen  tot  ftifticfyeit  enge^ 
trouuiigbeit.  (&cn  anberen/  foo.eefï  bjaeraebtig/  bat 
te  befet  ïactfler  ccife  bp  beïc  perfoonen  i^  gefpjoften  ban 
ben  boffte  ban  toapenen/  bat  te  23onbtgcnootcn  in 
^)uitfïaub  gerect  babben  tot  benber  berfefteringe  ni 

befebubbinge  /  b'meïU  f)i  feïbe  ooft  niet  en  berbojgben/ 
p.  128.  maer  opentïijft  berftïecrbcn/  niet  aïïeen  monbeïinge/ 
e  By  de  maer  ooft  bp  gcfcf^iftc  / e  foobjeïber  Ï5egente  feïbe  aï^ 

gedrukte  ben  IDzcfTbcut  en  aïïen  anberen  /  luat  quaeté  ftonfïe 
bangebaenbebben/  bie  een  foo  ftenneïijïien  fahcfow 
be  berbaeït  bebbcn  ̂    tTi)ocbtan^  en  geïooft   men 
niet  i}ct  feïbe  in  ben  ïïabe  bp  bni  $lbmieacï  gefeet 
te  lucfeu.  JiBerftt  nu  be  opreebtigïjcit  baer  meDe  be? 
ft  ticïjt  banbn:fierbcïucgenengcbanbeïtmoLjt. 

ji)en  en  fouDc  ooft  niet  beïaDen  51311  ointetoonen 

verklec- 
xingeder 
verplichte 
Ldclc. 

CC 

P-I30, 
h  In  deK 

22.  artic. 

(maer 't  noot)  Dat  be  manieren  ban  Dm  obergeben  iftfS. Decrequefïenocb  ban  Dm  berbonbe/  titn  05?abe  niet  f  Bydes 
aeugefïaen  en  ï^ceft  (bjefcnbeaïtijt  De  quaDë  Dinif ten  ̂ dmir«iï 
Der  calumniatores)  ga  Dat  ïjn  birrcbcibf it  /  Dacc  af  2nJ*;d 
getroftften  en  gebouben  beeft  /  Die  auDcrfinë  gefint  ma-  rode  Vet-C" 
ren  /  ben  Daer  bp  te  buegen  en  meDe  te  teeftênen  /  ja  Dat haelt-  in 

Ijn  bp  ïafïc  ban  Der  iSegcutc  ooft  ïjeeft  gcfrtj:cbeu  f  acn  f et  2I- ut- 
bendeere  ban  25?cberobc  na  ̂ uefTeïhomcnöe/  bat  wóoredeW* bpmctfoogrootm  gefeïfebapenljoop  niet  en  beïjoo:-  g  oPtè 
bctelfobc  te  ftomen/  be  bïcïae  bien  amgaenbe  fi jii tragen in 
ontfcbuït  bctit/  bat 't  feïbe  niet  mocgeïijft  en  ma^te^e4^' 
fteerm/  geïijft  be£  ̂ eerm  autmoojbc  g  bat  naerberart*.  opt?' 
bcmijfl.  »cht  in  ' 

6.  IDatbienfïfaï  ooft  booïtaene  moegen  onberifpt  ï™. \1.9 -20- 
bïijben  /  nabien  ben  ̂ ocuruer  <6merael  meï  be^rc  ben  D  *  ̂  
<6Ljabe  betiebtm  en böoj em  crimen  1-jefe Majeftatis  op?   ów.' ïeggen/  ten  goeben  Dienfï  bp  bem  manDcrc  peeren  ̂ huit 
(ooft  na  ï}et  eigen  feggen  ban  Der  ilegente)  in  Der  faften  ™on») 
geDacn/  uit  Dien  Dat  fpïicDen  te  raDegeroepmsbuDe/S1^ 
enbennmmegDermaert  geïegen  5ijn0e/  booj  bn  Denda«  de 
ï)nifc  De^  <6?abcn  ban  ïiuïcnbo2g(aïDao:Dc^bnDt?verP1'chtc 

genoten  nocb  ober  tafeï  f  aten )  aïbacr  in  ïjui£  gingen  en  «'"" eenen  j^ater  nofïcr  of  ttoee  ober  einDe  fïonDcn  /  foo  Wel  lc 
ointeberïofTenDm<6?abe  ban  ̂ oogfïratm  (  Dien  Dc£(. 
feïbe  met  fbjtfen  baDDen  bp  fjen  gcïjouDen  fooDcïïe? 
gente  bem  bp  ben  ïieDen  baDDe  gcfonDen )  om  met  t^cn 
te  raDe  te  game/  %\$l  om  ïjet  gefeïfebaptefcbeibm/ 
om  Dat  fp  niet  oberfebonften  en  fouben  mefen  /  oft  mm 
benDcr  111  Den  0acb  te  bome  babbe  gebab  tm  feïben  na- 
noene  /  't  feïbe  gefeïfebap  bm  baer  en  tiiftcljm  een  Mcin fioomerften  tocbjmgenbe  /  roepenbe  cenige  /  Levetc 
deKoninkenfyn  Geux,  en  foo  bacfï  fp  trcfcïjcrt  bab? 
ben  gebaen  /  bertrcftftenbe  mettm  feïben  ̂ eere  ban 
^oogfïraten  /  fonber  Dat  D'^iDmiraeï  aï^  Doen  Den rocpberflonDe/  aï^  ben  feïben  noit  meer  geboo?t  fyeb* 
bmbey  maa*  af  f);  ooft  Der  ïicgentc  terfïont  m  Den  üïa? 
DcrappojtDeDm/  De  mcïfte't  feïbe  ben  feit  goetbont 
en  p?ce£  /  geïijft  het  ooft  in  ber  maerbeit  te  pjiifcn  ma^  / 
en  niet  berifpt  en  ftonfï  mo?ben/  geïijft  ooft  Dr^bmicaeï 
antmoou2bmbeh 't  feïbe  meï  uitïeet/  eni^  f«erb?eintcn 
onbcboo^lbft/  bat  mm  fuïïien  bimfï  oft  emmert  een 
fuïfteoprccbt/  geoojfaefttetoerftban  eenen  oogenbïift 
miït  boubm  m  bïamerm/  (b'mcïft  nietsbnenftfm) 
boo?  eent'fammfpanningc/  goetbinbingeofï  ba-ftïee^ ringe  ban  bem  ben  anberen  geftjft  te  boubm/  ja  ooft 
boojeenmi^baebban  gcquetfïa*  £f^ajefïeit/  gemerïit 
nareebt  openbaeri?7  bat  bicnictcnftanbcgacnmo^ 
bm/  ban  met  een  boo£  boomemen/  bpant^  gemoet 

en  be  quabe  toebcefpannigbeit  bic  met  'er  baet  ftïeerïyft betoefen  5p. 

IBetgelperongefonbeertbeitftoemtbefifcaeïma^cc  ^  bt 

ftm  *  genjfte  mi^Daet  ban  gcquetfïer  IBajefïcit/bancc tichtin, 
DatD'^lDmiraeïfittenDe  am  Der  tafeï  ban  anDerefouDe«AdSi 
geboojt  of  gcDoogt  bebbcn  Dat  pcmantaïbaer  \)ebq^cc^\  ae 
roepen/  Vivent  les  Geux.  M3ant  eïft  toeettocïbatoet£canderli 
eenm  gmooDbcn  niet  en  betacmt  te  flraffen  oft  beteren  fe 

be  b^pbeit  oie  pemant  aïbacr  aen  ber  tacfeï  macb  boo^t?  do'ofr 
fïeïïen  /  fonberïingc  aï^  ben  b^onft  in  't  booft  i$  /  befon?  «eeft  het 
bainben^ebcrïanben  /  baer  be  tacfeï  booj  een  feecrl?epe?va; 
beb$bc  pïaetfe  gebouben  too^t  /  en  bat  'et  ben  $?abe  !*«* niet toeï afgenomen  en  (onoc  getoeefl  sgn/  inbïmjn  p.iU 
tot  fuïïier  pïaetfe  baer  mebe  niet  boo?  ben  binger  gefien  i  m  de 
en  babbe/te  meer  bat  fuïften  roep  niet  berboben  en  toa^/ 2  5  •.  24-  »i 
boetoeï  men  foubc  bopen  (toaer  't  noot )  te  toonen  bat atuc' ïjp  eenige  baecaf  onbertoefen  becfï  /  aï^  bn  be^  be* 
quaembeitbabDcoftDcquaïitcitban  Den  perfoon  ïjet 
feïbe  toeïict/oBcnjft  bp  ooft  fuïften  roep  niet  en  beeft  toe* 
geïatcn  ober  fn\i$  feïf^  tacfeï  norb  eïDa^  Daer  gn  moeb^ 
te  gcbicDen  oft  't  feïbe  beletten  I  foo  ooft  De  fifeaet  fuïft^ 
bem  niet  te  ïafïe  en  ïeegt  /  D'toeïft  t'fi jner  ontfcbuït  op Defc  onreebtbecrDigc  beïafïingc  genoeg  i$. 

7.  ItomenDe  boo^t  ter  naboïgenDer  beïafïinge  bp  D,e  r«- Den  JFifeaeïboojtgebjoebt  ̂   om  Den^Dmiraeïteacb  ghoS 
terbaïenban  Der  geföcbtereonfpiratien  /  rebeïïien  entcmetteu 
crimen  lnsfe  Majeftatis,  OllDerbCt  Dcftfeï  Dvlt  bl.1  Daercc  *ont& 

na  met  anDeren  Meeren  fouDc  ïjem  gcbouDcn  bcb-cc"00"" ben  tot  ̂ uffcï/  eii  aïDaer  metten  25onDtgenooten  «  m 
gebanDeït/ ooft  in  fijn  befebut  genomen/  niet  aïïemcckm^ 

De  feïbe  23onDtgeriooten/  maer  ooft  De  ïioopïicDcn  en«2n  27Q' 
bie  ban  ben  Conilfïorien/  boben  bien  oen  €bcicn  qc^u]0)x. 

ïoeft  bat  fp  ter  falien  ban  ber  reïigim  niet  acbterbaeït  en  u  ̂  *«' 

fouben 

'  den  ta- 1 

fel  ge- 



_ 

lUacr  toe  foubct  ooü  gebicnt  hebben  /  na  Dirn  onacttuij?  p 
feit  ber  acgente  ban  al  toert  rapport  gebam  bnbru 
peeren  bic  fp  albacr  ï)abbc  gcfonbm*  &oo  Dat  mm  Dm 

13C 

Tot  de  Hiltoae  van  P.  Bor.  ^ 
I768.»jbnbm  toojben  m  ffcfcbifbc  cenig  ïeehjh  fruh  bat  bc  opfet altijt alIccnlijU actuceft  toaó üan fijiirr  tPaicfïnt  i  <6« 

>,  ̂ontgenoten  baer  ober  hennen  f oubm;  baer  mebe  niet  gctroutoeliju  na  fijn  bermocgm'  te  D.menen  na  bc    * „aflemgoctbtnbmbc  be  boo2fch2Cbcii  tTammfpannin    toacrheithcmenbcrrtrgmtcallcfahcutc  toaerfe  on 
„  ge  m  brrbant /  maec  ooft  te  f  eer  inipgrijpenbe  op  bc  lum  (gclijü  hn  tori  betconbe  Ijaer  l?ooghnt  \uaerlel on ' „ifoogïjntbe^ïtoninl^innerreïjetbmniamcrmberual';  tombe  ban  Ijet  Derbont  ber  ̂ brlc)  niarr  koatfcS? 
„ïmbem'tcnmenlxfaeMajeftatis,  fonbetungeartfri;  frijoutoiugc  foube  ijn  hunnen  hebben  boen  ban  't  trene „  toe  toefeggntbc  bntScbcum  en  ben  Itoninh  noen  be  ï!c<  te  ©nffel  oinmcgnih  /  natont  hn  albaec  niet  en  bias  > „  gmte  be£  met  toaerfdhoutocuDc  /  foo  Dc  ̂ nomcucc 
„oataïupbjntgt. 

JDn  grioobnt  bafteïijft  Dat  Dc  genabige  (Cobtber* 

ftntgtijeeft  bat  bcfe  baïfchc  bcfchiübigcröfoopfompcs'  SiDmicaclte  fecc  oubcieljaeinDehjh  heeft  betongmliit 
fn'h  in  bcfe  brcfïcrbe  lucgen  en  notoore  ontoaerrjeit  jijn  hem  foo  brie  leehjhe  fhmhm  opicggmbc  baer  het  ciiicn gebahm/op  bat  be^  te  hïeerhiïtc tfoube  uhjhcu/foo  tod;  ftmlijfcfef  /  bat  gn  Daer  niet  bnntrêgctoccfr    noch  bet? 

I  Bv  bric  üan  ben  kruinen  caïumnim  befcr  cabillatucrS/  als  ban  tuete  oft  fcbult  gdjabt  en  heeft :  öcl)  toat  eenen  fehoo* 
ten  van    öer  oprechtighcit  en  ounoofcujeit  ber  goebe  peeren/  ncnfcönnbaurcchtbccrbighrit*  bat  mm  cms  üiage 
ëcnAdmi-toantfjetiéfehcrbatDe'SCbinit:aeïttoittc^ittTcï(nocb  alïm  bnt  gmen  bic  Ijcn  m  ber  feïnerbergabermgetc buffel  Ijebbm  gebonben/  en  f»  fulicn  moeten  beften* 

nenbat  b'^tbnuracl  albaer  ttict  gctoccftntiS  ( gclijlt 
ooh  be  ïftcet  ban  Cgmout  't  felbe  in  fijn  Defcncim 
f  bcrhïeert  /  mitögaDcr£  al  't  gmc  aïbact  ré  gehanbeït) . L™  „de* uocljoohte^.^nmm/  ^Ia  bat  hn  ooh  niet  en  logerende 
committeert  getoeef  t  om  te  hanbelen  g  noclj  gchanbelt  >«'<;• 
nt  fjeeft  in  emige  bngabennge  metten 23oiibtgmoo-  paf- 

ten/ top  foubcn  ooh  #1  alibi  hchtclnu  bctonfnt  en  too^  SSr 
feïtuïbig  m  toaS  te  betauttooojben/  noc!)  ï)nn  cnïig fm£  nm  bat  tip  aisbocu  rit  ïDuitflant  getoceft  iö  /  l)abbe  bc  7  •  Ausuft, 
nt  raeht  /  aïïe  't  gene  bc$  alöaer  grijanbeït  oft  gebacn  tfifcari  bnt  rijt  en  Dag  in  fijn  tirht  bcrhïeert  /  gclnh  hu 

»ei  aen  00j|  fQt  ̂ 4  Ccinmt )  metten  55ontgntootnt  geïjan 
crSs  öcit  nt  öeeft  /  ja  itiet  in  't  Haut  getoeefï  en  #  /  in  Dien 10.  oaob.  tijbe  maet  te  IÖccrt  op  fijn  tynig  a  en  te  3töocr£  itt  fijn 
»j66.  affairen/  aïtoan:  ï)P  bertrohhnttoa^mctoojïoofban 
pag.  1 3  3.  bc  Hegeute  ban  ben  ui).  2iuhi af  (  afei  bc  bergabethtge 

gcfehieDe  tot  <Duffcï/  jr.nj. oft xiiij.  Dagen  Daer  na) 
^jnbet  bjeberom  te  nomen  boo:  bm  rbitj.  31ugufti  /  foo 
ï^naï^bomontboben toert/  itt  Der  bucgnt  Dat  Ijnniet 

ïjebbm  geüonbm  Uj  crpicljm  lafï  nt  cammifTie  ban  Der  ben  /  Dat  Ijn  bu  Der  ïtegente  Daer  tóe  niet  en  i^  grroepm  P- 1 3  7 
tfegmte  en  om  aïDaer  niette  gefante  ber  25ontgntoo*  { oft  gcfonbm  /  iDantanöer^enfouDebefenhicgenaerö 
tm  te  hanbelen/  mjjn  ïfeccen  De  J)nneeban  Oraen 
gimnt<6:abebait^g}nont  (maec  gemfln^  öc  §w 
^IDmiracf )  De  \33t\hc  ongcttoijffeït  hm  toel  Rebben  toe- 
tm  nt  fuïïm  huttnen  berattttooojbnt  batt  'tgeene  fu ïirDm  aïbacr  uit  ben  name  ban  Dm  ftoniuh  /  m  bn 

infïructie  ban  bet  ilegmtc  gebam  ïjcbbm/  D'toe ïh  batt nu  af  aïrebe  genoeg  nhjftt/  uit  Dim  Datfjibcnfeïben 

l^eer  ¥>}ince/  %n  bmbagemente/  t'onrecljte  tegm tómberiionDigt/  batt  Dit  ptmet  niet  m  Ijebbm  beirm 
uelaftm/  en  $  tocï  te  benften/  Dat  Defeguaettoiïhge 
foo  fierhm  feit  niet  m  foubm  berfuimt  hebben/  habben 
f|i  De  minfïc  oo:fahc  ter  tocreït  Daer  op  httnnm  binben/ 

p-  ïS^noetoel  fpöntntctntbcrmijbm  ücé  te  befeïurtbigen  / 
enten  Die  Daer  niet  bn  gctocefl  nt  #  /  hen  ïatntbe  bun 

hm  bat  fphembcrntocI)tm  aflc  entgehjh  amDont  /  na- 
,  Tn  j„n  bint  Ijn  in  hen  Ijanbrn  toaé  mlimtanemhjhtoelictnt 

,09 1 .0!  al  fuïh'm  befmnen  aïs  't  ïjen  tori  gebieï,'  bei  fu  nm  tori ui-  na.  fouben  gctoacïjt  ïjebbcn/  nabbe  hp  in  fijnb«iï)citgc: 
en  113. an. ^^  f  öacr  m  jj0ijen  {00  Uetoijft  ooh  bc  <i3jabc  batt 

fcncTcn     Ctnuottt  in  't  ïange  bcfe  ïucgntm.  ̂  
JBaer  uit  noothjh  moet  boïgnt  bat  mijn  l?ecrcbc 

9(Dmiraeï  gentfln^  m  ïuut  tooibcn  briafï  met  allen  Dm 
ïttatien  en  ïuegenen  /  bic  fu  befnt  antgantbc  ïjebbnt  gc^ 
forfjt  ïjem  op  te  ïeggctt/  nt  bat  mm  ttict  gri)oubcn  nt  ré 

tn  fijn  bc-  Daecoptcanttooojbenoftemigeonfct)uïtte  boette/  Dr 
fchud  ni«  reita  fotcnDc  Doen  De  peeren  Daer  getoeefl  ïjebbmbc/ 
genomen.  ̂ c  ̂ ^  bat;,et  ontoacrari)tig  iö/  ert  ttemmermecr 

mfaïbebottbnttoojDen/  Dat  D'^lDmirari  oft  alsDoen 
( D'  torift  oumoeghitt  toaö )  oft  boo!  oft  na  f  Dc£  hn  niet 

fariaftmtoojtin  't  befonocre)  in  fijn  befcïjuD  m  fait- 
bcgaerbe  gntomm  tyeft  De  23ontgenootcn  nt  bric  mm 

emige  Conllfloriaïm  oft  ttoophcDm/  D'tocllt  ooit  Dm (Eoiifffionaïm  en  ItoopIicDcn  aengaeuDc  /  geen  bertoe 

p.  1 3  5  •  en  heeft  /  gemcrltt  hn  en  De  booife.  anbere  ï>ecrnt/  De^/  [  gafïen  tegen  alle  reeijt  in  |oo  Icelnhcn  betichtingen  te» 

&mÓ^^rm^^miiamm0m^\m  fulhcn  peeren  tut  nUiclDcr  boojlje.t  /  om  hm/ 

"bieb  ing  ntcmeernonDmemnoitsijnDc  c  Daer  toe  noitOcn  Dcfcncim 1  te  bntcutm/  baerntebetoe
lbctoi/cnbe 

-  SS/n%P  t'hnntnt  boojberi  bec  bat  fp  luttel  foige  b:agm  oft  hm  bct.chtinge  lui. 
bhjbnt  ftactt/  nt  gcfoubeert  ff  oft  met  /  maer  bat 

Ijm  gntocg  i^/  Dat  fu  cnugmfclmu  Utn  reeljte  moe* 

gnt  boozilam  /  0111  te*  bebeiutm  hen  to?cctboo:gmo^ 

fencien 
I  d'Admi 
Inel  en 
Iheeft  de 

tJBondtge- Inooten 

gent  bertoe  gebjohen  Ijebbcn  om  fijn  gocbcbicnflcnin 
't  guabc  te  bebiêbm/  al  tó  tori  bc  fciuc  bergaberinge  ban 
vDuffel  bn  bnt  auberen  peeren  grijoubnt  bn  uiteriijhnt  h  By  de»  - 
ïaftc  bati  bc  Urgente  /  ntDc  allenthjh  aeïjtcrbolgcnbepropofi- 
Derinflructint  nt  ojbhtaucim  ber  felbcrh  en  bat  haet ncn  cn 

Dacraf  aï^  Dont  rappo:t  in  't  lange  ip  gcDaett  /  gelïjh  al  ÏcTkc01" 
'tfribei^geïjattDrit  bn  gefchnftc/  b')nc\ii  bc$  bolho ^nmzï)n+ 
men  getuigenis  tó  gebcnDe.  dc 

8.  «Sehjitebernerbefahe  noemt  be  pjöcttruer  itt  fjet  ̂ "00* toilbebjcmbriijh  baer  na  bu  bjcngett  / »  5fnboubntbe  /  cc  te « 
bat  na  De  rcqncflc  Der  23otiDtgntootnt  obergegeben  in  «  Denre- 
©eennbn/  be  fc?ccrm  ̂ uitec  ban  ̂ ramgien  nt  <&&  cc  "1on.dc bntbau^gttiont/^oojjtc  nt  ijoogfïratrn  foubm  intCcen  gV 
3iauuario  pen  bp  cm  gebonben  Ijebbm  te  ïDcnremon-  c<  vonden 
bc  nt  albaec  grfjauDcft  ban  bc  toapmeu  ant  te  grijpnt/  cc  ****?* 
m  bollt  te  utahen  /  3ubint  be  tioniuh  in  fijn  .Deberïan-  {c !  !",„" bcumet!jecrhracfjttüilöchomnt/  ban  toeïher  toebrr^ 
fpauuigl)cit  D'&bmiracï  Dm  Uoniuh  noel) Dc Oegeutc 
toet  en  haböe  getoaerfrijout  baer  boo:  hp  berbalïeit  3ijn  c 
foubeutbc  nttóoaet  ban  gcnucrfïaMDajettcit.  HDantcfp«iJ8-' [jet  en  fal  niet  bebouöm  tootbtu  bat  Dc  Z3outgenootm 
eenigc  regiieftc  Ijcbüen  obngcgcbcn  ut  ̂ Deccmbn/  oft 

bat  be  l^ccrm  ïjnt  t'famcn  Ije bbcn  gebonben  te  vDenrc» 
tnoiiDe  m  Ouumario  baer  na  toi.i  bchenncn  tori  ( om  bc 
toaerheit  met  te  loorijenm )  bat  tou  bebinben  b!j.i  re» 
queften  in  als/  ber  iVegntte  bn  be  23onbtgcnootm  ober 

gegebm  te  51311c/  D'cerftc  ut  "Hp2il '  D'aubcr  ut  jtuïio  en 
Debn'Dcutirebniario  baer  na/  (toeïue  ban  b?ucn  hit 
numchtt/mtoctm  tou  niet)  ban  griijUcn  bèitmnm 

tou  ooh  bat  bc  bier  E>ëercn  ljcn  eens  t'famcn  hebbnt gebonben  te  ̂ curmionbe  /  ntacr  tnct  ut  3annario  / 
bantod  D211  mamDcntebornt/  nammtlijhm 't  begin 
ban<Octobcr  /  éoo  fraeunt  fpecifieatim  flelïen  bcfe 

e,By  den 
overgege- 

caucliïeern7/"noni  rucr'mbe  ben  23onbtgntootcn  oojfahc 
noch  rebmem  gaf/  mits  fu  ttict  en  toaren  berhlcert 

oftgchouDcnbooj  toeberfpannige  /  maer  tori  ter  con^ 
trarim  als  goebe  getrotttoe  bintacrö  nt  Bafallm  bcö 
ïtoninh^  bp  ber  ncgentc  /  3"  ben  bintft  bcè  frifs 

*By  dentetocrhcgefïrit/  mbe/  om  Daer  toe  beter  tentocgm 

akicorde  bcrfïant  /  gmomctt  itt  't  befchttb  nt  faubcgarb  beö  üo 1  brieven  „^g  m  ̂   Ncgentc  d  noci)  ïattgm  tijt  na  be  bergabc 

Jn.e,    tinge ban 3Duflfri/  en^.Cruunt/  ebwer  toe  fouöen 

eBX'ic-banbc23onbtgmotntbaitbm  ?tbmtcari  berfchcringe 
» van    berforitt  rjcbbm/  nabint  fp  Dc  felbe  bric  beter  nt  fieriter 
:  Rc&en-  habbnt  ban  bmltoninh  nt  be  tfcgmtc^ie  hent  b  %b 

'cmb  wiweï  ooft  tori  getoorijt  foube  öebben  te  gebnt/  foo  fnn 

mm  ougelrjlt  en  rurannne/  ban  ljcn  alle  bier  tou- 
rechte  om  ben  Ijalö  te  b:engm  /  ten  appenjte  ban 

cmm  ttarbiuaet  m  om  bn  tjeu  niet  belet  tetoojbenp.  ttf" ut  't  bcrbnUUtcn  en  beroouen  ban  foo  obcrbloebigc 

lauben  /  Uut  alle  hm  braheben  /  njhbomium  m 

boo2fpocbm  I  toclh  hm  booo  boo2iiniini  hm  norhfaiiS 
iö  gefaelt  in  ben  ttoccit/  bic  «DöDttf  gei ïabc  bctooert 
en  tut  hen  blocbigc  iymbcn  berlolt  Ijccfc  /  (  onge* 

ttoijffeïtj  t'fijueii  bienfte/  mitsgabcrö  ban  bnt  Uo* nuth  en  ban  omSUuoc.  _ 

(I)  *  ve 
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1 5-68.  3  ̂c  bier  rebenen/  toacrom  fpbcnbooïbentjjtban 
bier  bft  bijf  ito  alïeenlijft  f  famen  bonben  tot  ©cnrc? 
monoe/toefcnbe  een  fïabt  ben  aïïen  bequaem  /  aï£  niet 
getegnibe,av>m  ^nttoerpen/  (  baer  be  $2incc  niet 
tori,  uitblnüeiï  en  moebte )  nocb  ban  25mcjfel  ( baer  be 
<0£Abeban  Osginont  te  ̂ obc  toefen  möefïe)  en  nacr? 
oerban<Doonuft  (baerb'&bmiraeïonïebigtoa^)  Dan 
Die  anbere  tfoee  fïeben  /  en  on  B>crbcïen  ( baer  be 
<6|abe  ban  ̂ oogfïratcu  gcfonben  toa£ )  mit£gabcr£ 
toe£  baei*  gebanbeït  toerbt/  toojbt  toijt  genoeg  bp  ben 

ain't35.^t!tnii:acï  feïberberbacit/  a  eeiifamcntïnftiu  ömber^ 
art.  zijnre  anttocoibingen  öcr  boo?fcb?cbcu  peeren  De  $}ince  ban 

€>racngicncn  <ü5jabe  baiï&oogfïratcn/  bpaïö'toelft 
opentïijft  bïijftt  /  Dat  b'cenc  ban  Oen  boomeem|ten  oo^ 

4o.faftcn  ï£  getoeefi/  om  t'famen  teoberfïcn  en  fpteftcn ban  ben  buebcn  be$  SSaenre-^ecren  ban  JDontigup 
b  By  de  tuten  ̂ obe  ban^>pacngien  aenïjen  gefonben  /  t  in? 

brieven    ftonbenbe  boe  einaïnft  fijn  JBajefïeit  ban  ben  25eeïbt- 

~  ̂ ^nftojmingen/  J^ehingen  en  anbere  oiibcboo?ïnftbebcn 
"  in  ben  .föcbcrtanben  boo^tgefleït  te  tocben  toa£/  en ïjen  bermaenbe  bat  fp  fotibcn  uyïfien  arbeibcn  op  bat 
baer  in  betfien  toerbe  /  op  bat  fijn  Majcfïeit  be$  in  tijt£ 
gepaeit  toefenbe/  niet  obeu  en  onanie/  oft baer  in  en 
beebe  betfien  getoapenbec  banbt/  toeïften  aengaenbe 

fp  lange  fp?afte  t'famen  ïjabben  /  en  begeetben  aï  te boen  bat  iri  ben  toa£  /  om  baer  in  oo?ben  te  Mpen 
ffcïïen/  maer  gemerht  bet  boïft  foo  berbittert  toa£/ 

en  oon  b'aftftojbt  gemaeftt  metten  Cbeïen/  en  bien? 
cÊybrie-boïgenbe  ooft  aïom  in  ben  ̂ teben/  foo  en  bonben  fp 

rnA?    3cet1  niibbcïom  baettoeteftomen/  &et  en  toaer  boo? 
S  aen""^  bergabcringe  ber  <8cncraïe  Staten  (b'tocïft  ïjen denKo-    ben  benuaemfïen  toeg  boeïjte  te  toefen  tot  een  gene* 
nink,  20.  carf  remebie)  oft  bat  fijn  iBajefteit  /  foo  baefï  bP 

tigny. 

DesKo 
ninks 
komfte 

begeert 
van  den 
Grooten 

fijn  boo?fatcn  noit  eenige  getoeït  of  turannie  en  baöbcn  1568. 
gebmiftt  /  maee  aïtnt  ecnen  legèmRai  na  be  p^tbile? 

gien  be$  %mb$l  (cïïïcii  na  fijnen  flact)  ucïjt  en  jum'tic  pag.  i43. babbcn  boen  gefebiebcn  /  fonber  tegen  jennen  geïoof? 
ten  en  eeben  iet  te  boenc/  toact  acne  oft  fpenuijfïng 
babbcn  gettonfeït  oft  acïjtcrbenutn  gebaöt  /  oft  Dj» 
abontuere  ctn£  gebackt  /  bat  men  bn  gcboogfacmf}rit 
oft  ontoetenfeïjap  bef  goeöerticien  (inactfcecbcrïei? 
ben  /  nuaïijft  onbejriebten  en  bcerïiïi  bcbjogen )  üo? 
niuft  in  ben  SLanben  joube  ïjebben  boojtgebaren  bp 
bu£bamgcn  manieren  /  getoeïben/  ongcïnïien  /  to?eet* 
beken  en  tprannien/  ai|  men  nufïet/  jenenfouben 
moegcïijïi  geai  mibbeïen  Rebben  geb?ohcn/  om  baer  in 
te  betfien/  en  ï)cn  feïben  berfeheren  /  ooit  met  cenen  ïjet 
Hanbt  in  fijn  touljcit  betoaert  tejjjcbben/  fonber  ben 
eebt  en  getrontoigïjeit  bie  fp  ben  iioninft  fcïjnïbig 
5ijn/  te  buitni  te  gaene/  ja  ooft  fonber  iet  te  bcran- 
beren  /  banberge|)oo?faemïjeit  biebcn  üoniim  in  ben 
Hanbetoeïioemt. 
^cberberebenetoa^/  batbe3|ecre^bmiraeï/  ge? 

toaertoojbenbe/  ïjetmi^bertroutoen  en  hleinaci)tin^e 
bit  men  tegen  jjem  tot  Zoomin  betoee^  (baer  afgier 

nabjebercfaïgeruert  too?bèn)  begerenbe'tfeïbe  ben 
toooL*fcïfêebcn  anberen  i|eerm  fijnen  bnenben  te  uen* 
nen  te  geben/  en  fyengoet  bunfeen  te  gooren  /  ïjoeïjp  p«i44. 
baer  in  beïpojbe  te  ïeben  /  toeïaen  aengaenbe  fijn  mei? 
ningc  toa^  ban  baer  te  bertrenïten  /  en  ban  boo:ber  be? 
toint  ï)em  te  ontfïanc/  ïjoetoeï  ben  anberen  Doeïjte/ 
batïjpbaerom/  nietenbeöoojbc  te  laten  I  tebetftane 
totba*feneringe  enrufïe  ban  fnïuerfïabt/  tenbienfïe 
banbenïioninU;  Cn  be  bietbe  bat  be  ̂ eere  f#nce 
foo  bp  ben  Öegente  a$  ban  ben  3iant-faten  gegueït 
toojbenbe  om  Jen  tebinbenin  fijn  oBoubernementen 

oJfTitóó0'  fton^  *5  perfooneoberqnamc/  foo  bat  gefloten  toer?  |  barijloïïant/  ̂ eïant/  enötregt/  en  beef ógt  getoeefi en 

p.14.1. 
De  brie- 

ven van 
den  Am- 
bafladeur 

verant- 
Woordin- 

je. 

andere  be  bat  eïït  ban  l)cu  öc  öanöt  öaa*  aene/  foo  feeraféljp 
mitsgaders  uonfïe/  tccecrflec  beqnaemï)eitfoubeï)oubcn  ncffen^ 
vanden   fijn  JlBajeftcit  /  c  bc  Öegente  en  bcnKabe/  op  bat 

TuTT^f  ftjnce  H^ajefïeit  toïïöe  bèïieben  op  b'een  en  b'anber 
pimct  «o?te  refbïutie  te  nemen ;  ̂'anber  rebene  toa^ 
om  t'famen  t'oberfïene  be  bjieben  bp  be?»  Jtoninfeg 
3Hmbaffabner  in  ©janurijïi  aen  be  Öegente  gefcï)2e? 
ben/  en  toembenjlt  in ïjneren  öanben  geftomen/  be? 

„toeïfte  inïjieïben  groote  bejeaberpen  tegen  (jen  enan? 
'sPrincen  b ere  OBiooten  ( maer  bcfnnbere  tegen  ïjun  bL:pen  ban 

ben  tóe  ban  Staten )  boojtgeflelt  /  en  be  baïfcöe 
ïuegenen  baer  mebe  men  fnrire  ̂ ajefleitöabbcont? 
geben  b'affectie  en  't  goct  betcontoen  bat  ïjp  met 
grootcr  rebenen/  banïjenamjtgeïjabtifjabbe/  ja  bat 
ïjen  afgunfïige  ben  ïtoninïi  tegen  ben  foo  babbelt  toe? 
ten  te  berbitta-en  /  bat  ÖP  ban  boen  af  ïjab  gefloten 
ïjen  öoobt  /  fonber  ï)en  gefyoojt  oft  be  geïegentïjeben 
Der  falten  berfïaen  te  Rebben.  ̂ 00  be?re  Baööen  fp 
mmnen  berïeiben  en  berbïinbenbe  recïjtbeerbigegoe? 
öatierenïjeit  be^  ïUoninïï^  /  foo  be  feïbe  bjeebet  ber? 
meïben  /  ban  ben  toeïften  boojtoaer  fp  ïieben  met  groo? 
ter  reben  berbaefl  toaren/  cnbé  en  toaer  niet  te  bertoon? 

beren  /  aï  ïjabben  fp  baer  op  t'famen  Me  £?opoofïen  ge? 
ïjouben  en  ooh  gefpjoaen  ban  ïjenber  berf  euertfjeit/ber? 
treft  /  oft  anbere  geoojïoofbe  en  bcnuame  mibbeïen  / 
nabien  fptfien  aïïenfoofeer  racftte/  ja  ooft  ben  gant? 
fcfjen  3lanbe  /  maer  baer  en  té  aï^  boen  noit  gefpjoften 
ban  ben  üonmït/  uit  fnncn  Hanbe  te  ïjouoen  /  nocï)  ge? 
floten  ban  met  fo^tfen  te  toeberfïaen  ben  genen  bie 
fijn  «ïBajefïeit  met  öeer-ftracïjt  fonbc  toiïïen  feinben 
(b'toeïft  fp  noeïjtansna  bermoegen  berftïeercpjioiïe? 

d  By  den  gien  be^llanté  d  en  ber  berbintcniffebiefp  ïieben  tot? 
eerften  en  tm  onba*ï)ouben  ber  feïbernabben/  toeï  fjabbenber? 
derbiiidcr  itioegm te  boen/  fonber  ïjenber  ecrentenateïtomen) 
inkoemft  jai£  ïjen fïot ter contraricn  getoeefï/  (baer  op  fp  ooft 
en  den  Pri-  gefcïjeiben  3ijn )  bat  fp  bacrom  niet  en  beïjoojben  te  ïa? 
va'n  HCn    tm  Wtf  bom  /  maer  foo  beïe  te  bieriger  baïïen  ten bienfl  ban  fijnre  BÖajefïeit  tot  booiberinge  ban  ber 

boogï)cit  be^  fcïf^  /  en  tot  ruflc  en  toeïbaren  fijnre 

Éanben/  en  batftjn.lBajefïeitin  't  einbc  fijn  toan:- 
aebtigc  bicnetó  noeïj  foube  ftennen  /  bat  ooft  ben  ge? 
trontoe  baben  /  opreebte  meiningen  /  enïanftbuetige 
bimfïen  /  foo  ftïeer  /  groot  en  openbaer  toaren  /  bat 
fp  op  geen  aebterftïappen  tertoereït  en  beboefben  te 
aebten  /  ben  gan^fcbeiijft  betroutombe  in  btn  onno? 
feïbeit  en  in  be  getoooneïijfte  rebeïijftbeit  en  reebt- 
beerbigbeit  ban  fijn  JBajefïeit  /  en  bat  be  feïbe/  noeïj 

p.142. 

By  fijn 
brieven 

van  10. 

toge  Jan , 
van  den 
j,areni42i 
en  1422. 

3ijnbe  bp  benl^et-boubatn  en  ïieben  ber  fïabt  ban 
^ilnttocrpen  /  om  te  fijnen  bertreftfte/  te  moegen  in  fijn 
pïaetfe/  boo?(^berbootbebbenben  boo?feb?eben  ̂ (lb? 
miraeïoft  <0jabe  ban  ̂ oogflraten/  begeerbebaeroo 
met  ben  te  fp^eftenboo?  fnnreife/  om  te  toeten  oftfp 
te  b?eben  fouben  3ijn  bien  ïafï  te  aenbeerben  /  foo  bejre 
be  ïlegente  ben  eenen  oft  ben  anberen  be^ïafttoifoe 

geben/  toeïïten  aengaenbe  b'^lbmiraeïbem  ereufeer? 
be/  geen^fin^  begerenbe  boo?beronbertoint/  nabien 
bpfag  fijne  bicnfïen  ban^oo?nift/  en  anbere  foo  toei 
nig  beftent  te  toojben/  toaer  af  bn  ooïi  ben  tainft  baer  gg  c 
na  fijn  bertboningen  bete.  e  ̂acr  op  rei^be  eïftber  nov. 
peeren  toeber  in  't  fijne  cerft  berfiaen  bebbenbe  ben  p.14.5 
banbeï  ban  cïfteninfijnqnartier/  bit  i^aï'tgenebat 
tot  ©enremonbe  i^  gebanbeït  /  bebaïben  bat  aengacn? 
be  ben  boo?feb?eben  bjieben  ban  ben  ̂ fimbaffabua* 
goet  gebonben  en  gefloten  toerbe/  bat  men  ront  uit 
baer  af  be  ïïegente  foube  fpjeften  (  ooft  ben  fooninft 
toaat  noot  be£  toaerfeboutoenbe )  en  beuropentïijft 
bjagen  toe^  baer  af  toa£/  be^  ben  ïaft  aenbeerbe  be 
boo?fc&eben  <D?abe  ban  Cgmont  bie  na  23^iiefTeï 

fteerbe/  bie  beur 't  feïbe  boo^bieït/  b'toefft  fp  aï  ont* 
ftenbe/  boe  toeï  men  aï^nu  bebint/  bieboïfebiebenif? 
fe  ban  bien  b?cigcmenten/  maertefeertoaa'acbtig  te baÏÏcn. 

3£at  men  nu  een£  oberïegge  be  rebenen  en  befïuitin* 
gen  ban  befert'famen-ftominge  bie  beJFifeaeï  foo  boo^ 
ge  toeegt  /  befonbere  /  toant  be  toaerfeboutoingen 
baer  af  ben  Honinft  en  ber  ïïegente  niet  gebaen  en  fou* 
bensijn/  en  bat  men  betoijfe  in  toat  maniere  batge^ 
floten  5P  't  gene  bat  bP  berfiert  >  ooft  boe  /  oft  toaer/ bat  bertoiïïigt  5p  be  toeberfpannigbeit/  baer  bP  b^n  af 
beroemt*  maer  na  bien  baer  nietmetaïïenafentoag/ 
noeb  oït  pjopoefï  gebouben  /  en  min  iet  gefloten  ten 
onbicnfïe  ban  ben  ïioninft  /  oft  om  fïjn  ftoemfïe  in  ben 
cfèeberïanben  te  beletten/  toattoaerfeboutoingeftonfï  p.  146 
men  baer  af  geboen  >  Watt  ftan  bier  ban  bcgacn  toe^ 
fen  bc  mi^baet  ban  geguetfïertE^ajefïcit>  ja  toiït  men 
ber  faften  toeï  ïnfïen  /  men  faï  bcbinben  bat  be  feïbe 

t'famen-ftominge  nietend  gebeurt  fonber boojgaen?  f  Byd« 
be  toete  en  oojïof  ban  ber  Kegente  f  ber  toeïfterooft47  ̂ 48- 
rapport  i^  gebaen  ban  't  gene  aïbaer  i$  gebanbeït  /  en  *"Sin- namentïijft  ooftrucrenbe  ben  boo2fcb?eben  bjieben/ge>eni69| 
(baer  af  beur  geïebert  toerbe  copic)  foo  monbeïingeartic.van 

tni  ben  ̂ eere  ban  Cgtnont/  aï^  bp  bnebenboojben  Jiee'nddc^n' ^eer©?ince.  Heerenvsil 
9.  Met  groote  rebenen  faï  ooft  elft  b?emt  en  ongefbn?  Egmont. beert 



Tot  de  Hiflorie  van  P.  Bor. 

i  f68.  beert  ta'nöen  De  bolgenbe  beïaftingc a  baer  betfifcaeï De  bc-  ̂jeeft  gefogt  ben  ̂ bmiraeï  te  briaflen/ van  dat  tafieeft 
™£?lc>^}mn  öf  i  öe  öcrsaönringc  ïmte<&em&£tk* 
Groote    „t«l/  '01  gelilacgt  bat  fijn  JDajcfreit  (  vcrlcit  van  Üjn hebben       quade  dieneers  dielorgden  dat  hem  fchclmerien  daer 

/ja 
(mus 

ESe-»«*  m'tïefïe  baer  toe  met  bcrtoinurcn  entoiW/ , 
der  Gene 

ralestatcn  dien  ly  hem  wijs  gemaekt  hadden  dat  de  laken  hem 
goet  ƒ e-  noch  fo  qualijk  niet  en  vonden ,  dat  men  noot  hadde  de 
Va°inn  den  "  felve  Staren  te  vergaderen  )  baïfchclijk  Öaer  mffcnè  0J> 3r  .<6.57>>o?mgcnbe/ bat  bc  groote/  bc  23ont-gcnootcn/  en  bc 
38.  an.  „  ïjrttcr^  baer  na  bc rïangben/  om  be  jDaj'cfleit  lbo  bcu-e 
V'H7-„-tc  béngen  bvit  bn  op  't  feit  brt  tfeïtgicn  oojbe  fotibc ♦„  moeten  flcïïcn  nabcnabbijfebcc  feïber  Staten/  tóe  ft» „tori  hoopten  na  [jennen  un  tcbctocgcu/  omfooïjcu 

„ren  (Dtocrffcn  toctf)  tcftcïïen/  en 't  ïjooft  boen  onber 
„banig  5yn  fijne»  ïeben  /  en  fp  lic  Den  komen  t'heurcr 
„  begeerte  /  bic  toas*  gansTcïtjk  af  te  hebben  be  ̂nquifitic 35  en  be  plakkaten/  cuinïjanbcn  te  krijgen  beïjooghc 
„ben  beé  lioniiiH$  in  fijnen  ̂ cbcrïanbcn  /  ecufament 
„lijk  in 't  feit  ban  bertfcïigientclcbenfonbcr  toctfjoft 
rebene  /  gelijk  be  fiftrad  al  't  f  ribe  balf  eheïijh  foo  te  ber; flacn  geeft. 

©oöitoacr  ( beminbe  ïcfer )  ton  en  meinen  niet  bat 
men  eremueï  tcrtocrclt  faïbiubcn/  altoaereenigïio- 
mnft/  Pnnceoft<0bcrftc/  (heten  toarc  getoceft  een 
ïjecïti;ran)  quaïijk  ïjcb  genomen/  oftboó:  eenmtó^ 
baet  gcactjt/  bat  men  hem  heb  bertoont  en  geueben  /  bat 
ïjii  tot  booiberinge  ban  fijnen  eigm  bicnfïc  /  en  't  torfc baren  jijüre  önberbancn  fonbe  toiïïcn  ftooren  ben 

raet  en  goetbunken  fïjnee  Staten  /  als1  naerbere  onber; rieht  toefenbe  ban  ben  rebenen  en  geiegenthebeu  /  bic 
in  elkljenbcr  Pjobincien  te  merken  bielcn/  maer  tori 
ter  contrarien  ber<£remprien  beïe  en  genoeg  (ja  ook 
onber  bc  baben  berBooj-fatenbanbenïioninh)  bat 
be  feïbe  ïjen  in  cenigen  noot  binbenbe  /  fjen  Staten  ge? 
tneinïijk  bebben  bergabert  en  ïjen  opinieu  berfïaen/ 
fonberïinge  in  faken  ban  grootcn  gctoicïjte/  ja  batfn 
fulke  bergaberinge  fjcurer  Staten  /  altijt  ïjebben  ge^ 
Ijouben  booj  een  bafle  toebluchtcnfckcrrcmebie/  in 
aïïe  ïjen  bcnautïjcben  /  tot  onbedjonbt  ïjeuber  ïjoog* 
Ijrit  /  enbe  Ijenrer  Staten  en  Hanben  /  foo  bat  piji 

b  m  Ko-ïip?  ban  Coming  tori  te  rerfjte  in  fijn  hifroric/  bffraft 
-°"  be  boojfchKbcn  en  aïïc  anbere  fulke  guabe  Dieneer?  be r 

pjincen/  bieden  fuiken  bergaberingen  umie  ©ene 
raïc  Staten  ontraben/  baer  ïjn  /  fpjckenbe  ban  be  groo 
te  bienften  bic  be  <6cncraïe  Staten  ban ©Mnkrnkin 
fijnen  trjbc  bergabert/  gebaen  [jabben/  albus  lionnt  te 
feïjjijben. 

„  ll)cn  moeïjte  aï^  boen  peifen  bat  befe  goebc  berga 
„  beringc  fozneïijh  toa^  /  en  feiben  eentgc  ban  flerijter 

eonbiticn  ehhleinberbettgt/  enïjfbbenoohffbrrtbil' 

O 

If6?. 

$>/  bic  beo  Lm  ben  «  Ariflo- 
00a  ui  bcgcfcï):cbc!UKc!y  teles'  Hor 

'   inerus,  Li- 

p.  I48. 

[dewijk 
den  X  I. 

in't  jacr 
I483- 

De 
rlwoor- 

Jden  van 
Philips 
Ide  Co- 
lmines 

tooïpeii 1  faï  /  en  ban  beginnen  te  berftoeu  ïjet  groot  on  - 
ganfi  bat  Ijn  ïjcm  felbcn  fat  Ijebben  gebaai  m  ooit  ban tot  fijnen  grooten  ïeet  toefen  /  getoaer  tooibcn  het  ge  ■• me\\  ban  foo  beïe  fijne  goebe  getroutoc  Daffhelen  ̂ Dir neren  en  Onbcifaten  /  toant  be  toacrljcit  maeh  tor) 
boo?  eennt  tijt  tooiben  baboïgt  /  maer  en  fai  ncm mermeer  boo:  a\t\\t  berbnilit  nf  geflopt  blnbcn. 

^ootoieoofitoat  in  OHtonengeicfcn  ijeeft   bebint/ 
battet  noef)  quaet  noelj  bjcmt,  norlj  nientoö  ni  ig    bat 
men  in  falicn  ber. OcberUmben  aenrraeubf  Ijru  gctüaeat oen  be  Staten  bcrfriüer/  ja  batfuïlicwn  aiïen  oubcn 
tiijhni  bii  ben  a3:ielien  en  nomemen  altijt  goet  gebon  ■■ 
ben  m  onberijouben  i^rjetoeefl,  alfoo  (jebben  iionu^ 
U\p  en  be  boïgenbc  Itoninaen  b^in  ilomen  be  Ortman^ 
nen  biiïjcngemaeht/  benbomc  (batisfeltcrenSta 
ten  ban  ben  Onberfaten  baer  toe  aeo:bmcert )  uoo? 
gebjagen/  om  goebt  gebonbenoft  tocbeiïeet  te  tooi  rag.iei 
ben/  b'torilt  bc  Confutó  en  «egeerbers  febcit  al 
baer  ïjebben  nagebolgt :  't  feïbe  Ijcübni  oou  gcbani 
be  oubc  ïtoningen  in  a32iehcn  en  eibers' ' grieerben  ni  fcfjjjjberö/ 
tcngcpjcfcntoo/Dcn/ 

X30ben  bien  fooljabbemen  in  ben  .ncberlanbcn  foo  Hei  ver. 
beic  rerijtbeerbiger  oojfaltcn  oni  be  bergabiTingc  bcrsaderen 

Generale  Staten  te  toenfeïjm  (geüjU  alle  be~gocbeffSHten beben )  uit  bien  ïjet  aïbaer  ig  een  falie  bic  oibinans  /  ja  voigenlfe 
na  be  pubilcgicn  be^  lant^/  beïjoorig  en  noobig  is  /  's  Lams 
d  bat  in  faken  ban  foo  moöten  gctoicfjte  be  pJinecii Privilc* gebjuiheu  ban  ben  goctbunücn  en  confentcn  ïjir.bcr^rBvden 
staten/  bcfonbere  als"  baer  acne  Ijaiigt  't  tocluarc u  en  Jcrdcn  arr. 
cufieban  ben  'iLmben  en  sDnberfatcn  /  en  fonbcrïmge  de.r  b,i'd« 
ooft  in  materie  ban  generale  plakkaten  foo  fcer  alle ,nkomrtc- b  3jngcfctcncraucnbe/  ja  berbinbenbe  ïjen  b?nljeit  en 
coufeientie/  mitsgaber^  ïjen  faligljeit  /  fijf  eii  goet/  e  By  dcn 
b'toclu  ooit  onberijouben  iö  bj.i  bc  Ijoogloflijiicr  me  mi^r.dcn 
morien  üieifer  ïtaerlc  in 't  feit  ban  berileligicn;  o:bi  vai1  Jc» 
nerenbe  ïjet  piaïihact  ban  ben  jare  1 5  3 1 . c  piakkate 

ï^oe  han  mm  banboojecnmisbactgeacljten  /  foo  x"jae" be^rebeltbmirari  met  allen  bengbeben  /  ooliberlangt  p.  1  ̂. 
Ijeeft  /  na  't  gene  bat  ban  allen  tijben  goet  en  bequaem  Het  wa» 
i^gebonben*  ja 't  gene  bat  bnerperüntieinallc  ftoa^lT,vele 
rigfjeben  m  ben  felbm  3ianbèu  geraben  en  nobig  be-  SCdatno" bonben  t^  i  bcfonbere  genierat  be  bet gabrringc  ber  men  de 
generale  Staten  niet  allcnlijH  ban  bede  jaren  te  bo  Statf » v«- 
ren  bafocljt  en  begeert  en  toa£  boo,2  berfeljeiöen  foo  fiadcrJe- 
Pwbineiaïe  Staten  aï^  boojueemfre"  Stebcn  /  maer ooit  ban  ober  langen  tijt  te  boren  getoenfeïjt ,  goet  ae 
bonbeu  en  ( onber  b'abboi.i  ban  ben  iioninh )  DcfTorên/ 
bp  bee  Öegentc  en  bennabe  ban  Staten  f  niet  alleen  f  Byde 

om  't  feit  ban  ber  lïelïgicu  maer  ooii  om  be  faken  ban  J"?™11" beu  Financien/  feljulbcnbanöcu  feoninn  luiaftingni  brooreaen 

besltauts'/  opïieljtiuge  ban  beben  /  cnbetaiugebandc  Rfgcn- COUOirun  eUaUlUUltüllllJt/   HiytuuulUUUftulUlUUt-    wipjtuiujj/  ujjmiïuii'ji   utui  uiutii,    itimuiiiiijnnm^  *"b"' 

"toiïs  noeïj  gefeet/  batfjct3P  eenmisbaetbangequet|bele  fahen  /  be  toelhc  be  Uegente  tot  bien  eiubc  te  \h[ie. 

p.   I50. 

meerfronben  fïjnöcr.n\ijeflcit ïjf cft  bom  bertoonen  /  va,  v3. 
niet  alleen  met  bneben/  maer  ooli  bn  ftmbafTabrn/  Aflbaviii* 
namcïijlt  ook  bn  ben  l?eercu  ban  Jl^outignn/  «ifg  JJjj vkn. 
mout/  ai  23crgen/  aïé  f\?  bic  na  mafltanberm  aeu  ï9!jSe 
bcnltoniuhinSpacngieufaiit '  g  metlaft  (onber au    g  inden 
bere)  ban ncffeus fijn .fDaicflrit aen te ïjoubcn  /  hteu  i«enif6i. 
einbc  bat  fn  ïjoe  eer  ïjoe  lieber  bc  generale  ktaten  J}JJ" Clï fouben moegcu bergaberen /  als  tocfiiib': liet cmig  re 

mebie  om  bc  ongerègettljcben  bffl'  Eants"  te  beteren  tot  p.  1  ̂  ̂  
toeïïtcnciubc/  en  niet  terbalfr^ermeinmgm  bn  ben  f>Bybrie 
Jrifeacï  ( oft  eer  bn  ben  genen  bic  Ijem  te  tociiir  frellen )  J£ 
berllert/  befelbebergaberumemetallenfcertocif  be  ranMoo- 

geert  ban  alïcu  Statm  /  'jranbeu  /  StfrDru    ja  ooli "  ' 
ban  allen  ben  ̂ ligefctencn  in  't  gemeiu/  foo  grootf  att  d« R kleine  ̂   ook  éUien  kenïijk  bat  ïjet  bertreklim  oft  ton  ,„n.  $\ 

geren  ban  bier  '  b'oojfakc  is  getoecfï  ban  oflen  ben  jui.ena. 
onbcljoojlijkïjcbm  in  ben  Uaubeu  toegekomnr  mits  ̂ *rb6. 
toefkenbe^,/  metbctei-iTeïjtbeljooibeuijefrrart  enten.;,,  l£* 

gen'ênPJinecn foo  tori  toaYrmgcbccltaïé  'ttoaeraeljJcrempcïc  ban  anbere  gciiafujt  te  toojöen  IJejm  Affi»n«ik 
mm^m^mtl  boo?toaerb«cgoebc  m  fouben  Sfe^^^^jffi?^  r%h S  '  b    SS* 
foo  "niet  toefen  bcröiufet/  noejbe  quabefooberljcbcn  altijt  omgellotm Ijcbbcii   qpli tegen  br  irioiutie •,  or 
ZS^mm^^m^^mSMm  achter  gcerte  m  berbofg  ban  ber  tlegmte  en  Deni ï^k ̂ } 1 ,  ,,„  cn 

beri %Sp  /  en^obt  gunnr  ben  goebcn  Statenaen  fijn  jnajefleit tot  Dien  emDegefbnbcnin  t,,,,,^ 

fen?« 
wo&m  /  i SaW  t'eenigm  tuben  ïjenjon  ban  Hem  \}ianmh$]  tegen  cm  foo  al

gemenen  quaet/  bequame  $p 

fïer  fl)ajefïeit  /  batmcnfpjcritt/  ban  bergaberingen 
tegen  de »  öf  r  ̂tateti  en  *  bat  rjet  is  om  be  Ijoogljeit  ban  ben  üo 
Ske    "  ninfe  te  berminberen  /  maer  f»  sijn  't  felbe  bic  tegen 
vergade- ' '  (£>obt  /  tegen  ben  ïwmin'ft  en  tegen  't  lanbt  misboen/ ringe    "  m  fujjlc  jpjopooflcu  bicnbcn/  m  Dienen  al  nori)/  boo?  be 
ielcttcn"gemebieihautïjoriteit  engrioobe  jön/  fonbcr'tfclbe 
p.1+9 •»  enugfin?  berbient  te  ïjebbm/  m  bic  baer  toe  nietbe? 

"quaem  en  Jifcl/  maer  alleen  booj  maniere  Ijcbbcnin 
"  ber  oorm  te  fluiten  /  en  te  fpïcken  ban  faken  ban  kleine 
»  ba*  tocerben  /  en  bzefmbe  alle  groote  bergaberingen 
"banfoigcn/  bat  fi,i  bekent  en  ïjen  toerken  geblameert 
"foubm  toozben.  ,     , 

llDat  fotibc  bc  feitje  frij2ijbcr  feggm/  mbicn  ïjn  nu 
kefbel  en  faqe  alle  befc  onbcfjooikjkljeben  ber  quaet 

toiïligcr/  bie  broo?fakc  ̂ ijn  /  bat  ben  ïiouink  buö  koemt 
te  beberben  ïjcm  felbcn  met  allen  lijn  Kanben  en  On 
berfatnü  qoctorifjp  in  bc  berïjaclbc  pïaetfebefequabc 

bimcer^torigmoeg  befcfaijft/  b'toclk  oft  ben  lionim 
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Byvoegefelvan  Authent.  Stukken, 
ï  ƒ68.  mcbecijncgcbjuiftt  foube  too?bcn*  ïuDaerom  en  too^i  fijnen riqen noot/  maer  norfj  b'eeii  noeïj  o'anbcrge*  ic68. ben  br£  ooli  niet  beïaft  foo  brie  anbere  töact£-beercu/  bacntodjbcnbc/  i£  toeberom  na  bicn  tijtbpoo?ïoobe 

Pag i  ?+.  Staten  en  ̂ teDen  /  ja  ooïi  öe  Öegcntc  fcïbe  (be  toeïïtc 
bc£  bafïcboope/  ja  tocfeggingc  beeft  gegeben  enöoen 

geben/  fooben$$ont-gcnotcn  ai£  bicn  "Dan  ber  tfeïi? gien)  nabienfpancgaber  bc£  foo  grooten  fangen  ber* 
boïg  gebaen  Rebben  *  maer  boo^toaer  /  foo  tori  f»  /  aï£ 
b'^fbtniiaeï  en  5tjn  bc$  maer  te  meer  teacljtenente 

pnjfcn  /  befonbete  gemerftt  eïft  in  't  getnein  't  fcïbe  tyc\t 
aBybric-bboj  bet  opreebt  eeltige  remebie  en  berbucbinge  ban 

banbertfegmtcbertroftftentotbat  fp  ïjérh  ontbicben 
fonbc  /  ö'tocïft  fv  bebt  tc&aïf oogft  baer  na  /  ten  toeï* 
ïien  tijbe  ï)u  ïjem  toebcr  te  ̂ obc  bant  /  om  nergcn£  in 
gebjefte  te  toefen/  baer  ménbemtcg  ftoninftg  bicnfïe 
foubctoiïïen  cmpïopcren/  foo  bP  toeï  getoont  tycftl 
gaenbeten  bebeïenban  beu  öcgente  tot  Zoomin/ ï)ct 
toeïft  bem  baec  na  toeï  ip  beroutocn  /  oA$  bP  begonfï  ge* 
toacrtetoo2bcnbatmenberfteecbcen  quaïjjft  bcbieöe/ 

ven  van    aïïc  oneuften  /  oproeren  en  ougcïuftften  a  bic  toaerfrbij* ;  aï  ben  birnft  bie  bP  bebe  I  grip  top  't  fcïbe  bp  oojben  p.  1 58. 
AfTonviiie,  ncjjj^{  DC3T,anöCn  luaccn  tyeigcnbe  foo  men  boo?  oogen  1  nabjecbcrebcrftïccrenfuïïcn. 
IQ.   Jul.         .- 

en  van  den  "«5 
Admi- rael  10. 
©ftob.  en 
20.  Nov. 

/  bic  men  baer  mebe  foubc  Rebben  ftonuen  ont 
bïicben/  inbienber  quacttoiïïigcr  boomemen  niet  en 
toare  getoeeft/  afleste  boenberïoren  gaen  om  tefto* 
men  tot  Oen  bcrïangbc  ttnafte  /  robinge  en  tprannic. 

^>oo  Xak  oofttoilt  at nmeeften  boe  bat  uit  ben  ber? 
gaberingen  ber  Staten  banben  jkeberïanbenuoitge* 
fpjotcn  oftacboïgt  eni^eenigenonbienft/  macraïtijt 
fcer  groote  bienfïcu  booj  bennen  J^incen  ( fbobeteï* 
uen  ftcnïijft  i$  I  en  nocb  in berfetjer memoden/  ben 
grooten  bnffnut  boer  ï)en  ïcfïe  bergaberinge  beeftre* 
gen/  bp  mibbeï  ban  toeïften  fijn  .ïïDajefïeitquamtot 

p.155.  foo  grooten  bietorien  en  eerïijftcn  einbc  ban  eenefoo 
lange  <®ojïoge)  en  faï  bem  niet  genoeg  nonnen  ber? 
toonberen  bat  befe  afgunfïigc  foo  onbefeïjaemt  ?ijn 
bat  fp  blameren  boo?  een  mi£baet/  bat  mengefocjt 
beeft 't  gcene  foobeguacm  en  nobig  toagtotbcbefïin* 
ge  ban  fijnre  jiBajcfteit/^oogbcit  en  bienftyeenfament* 
ïijft  tot  fijnre  Hanben  rufïe  cnbccfcfteringc/  tot  toet* 
uen  einbe  aïïeene  fjet  feïfbe  ooft  bp  ben  ̂ Cbmiraeïbc* 
geert  #/  en  niet  tot  fooboofen/  geïijït  öe  JFifcacï  tegen 
betoaerbeitberfiert. 

Dinquiö-    (Cot  toat  einbe  foubc  oofto'SCbmirari  gefoebtbeb* tie  en  de  uen  be  bergaberinge  ber<6cnceale  Staten  metfnïfter 
Plah  kuuen  meiningc  aï^  bc  f  ifcaeï  bp  b?engt/na  bien  noeïj  bc  %tt 
Senpiae?  C|uifïtic  noeïj  befïaftftatcn  geen  pïaetfc  en  grepen  in 
fc  in  des  fijn  tooonflebe  /  macr  becmocöte  aïbaer  te  toonen  fon^ 
Admiraeis  ott  0n  fnïfte  bcrboïgingcn  te  pafTen  /  genictenbeber Hcerlikhe 
ica. bjpïjeit  ban  ber  Ücïigicn  en  fijnre  confeientien  /  na 

bien  iet  onbec  'töijftié/  ooft  cnïjabbe  ïjp  nodjoo?; 
fafte  nocö  mibbeï  om  te  hunnen  ofte  toiïlen  boome- 
men  ban  tot  eenige  fjanbeïinge/  ̂ oogïjeitofte<©ber^ 
jfjeit  in  ben  feïben  3ïanbe  te  ftomen  /  gemerftt  op  in  ben 
feïben  niet  en  tooonbe/  nocï)  ergen^  (0ouberneurcn 

e  e.  toa^/  ooft  geen  boirnocï)  toeganft/  in  geene  Staten 

ban  cenige  ber  ̂ jobincién  en  Ijabbe/  maer  ter  con-  jgéengetoaeö  en  maeftt)  betoijfenbe  fijnen  oprecfjteu 
trarien/foo  bctoijfen  aïïefïjnbabentoeï  ftïeecftjft/  bat  en  orooten  treft  om  ten  bienfïc  banbenüloninft/  en 
fijn  meiningc  nocb  begeerte  noit  anbcró  getoeefï  en  i$  1 

10.  dabben  top  eerfï  een  toeinignaerberebetoefen    D'on. 
mettoatongefonbeertïjeit  tn  ongefeïjiftter  bebiebinge  ̂ uI?de* 
bc  5Fifcacï  bem  foeftt  te  beïafïm  c  boo?  eenigc  tooo^  1  fiS" ben/  begrepen  in  ttoccrnneb?icbeftgefcï)?eben  aenfn*  brieven. 

nen  jèecretari^  in  i^paengien  ( ban  b'ecn  ban  ben  tori-  c  in  de» 
Ken  top  ooft  reebt  fjier  boren  geruert  ïjebben )  ïuibenbe  JJ-  a^c* 
(  foo  ïjp  t'onreebte  bpbwngt  / )  den  eenen  ,  bat  bp  «  " boo?  i}cm  genomen  babbe  te  batreftfteit  fonbermeer  fC 
ïtoningen  aft  ïteiferen  te  bienm  en  bat  bP  berftoeït  toa^  u 
ban  fijnen  ̂ |inee  bicnf!  te  boen  /  En  den  anderen ,  bat*  £c 
ter  ttoeeïf  oft  beertien  buifent  perfooneninberonru-  cc 
flentijt/  uitten  pookten  ban  Hnttoerpenterp^eftingen  cc 
gingm/  beïafienbe  ben  ̂ bmicacï  ban  bertoaentbcit 

enquaetbertigbeitterfaftenban  b'eerfïe  pjopoefï/  ên 
ban  baifebeit  en  ïncgnicn  ter  faftnt  ban  ben  ttoeeben/ 

toeïïien  aengacnbc  bp  fcïbe  een  baïfebeit  bpbjengt  /  feg* " 
genbe  fuïften  bergaberinge  buiten  fCnttoerpén  niet  ge-<e 
buert  te  fijne/  maer  bat  b'^ibmircieï  fulk$  §abbe  ge-ce 
feb^eben  om  bc  goebe  te  bcrbarcncnbequaöeftoutcr cc 
te  maften  /  uu  aengacnbe  ben  eerflen  tyiebc  /  i$  §icz  c< 
booj/  foo  b'oojfafte  aï^  b'onfcbuït  genoeg  betoefen  /«n.i  *«, 
baer  bp  auecnftjft  bucgenbe/  bat  inbien  Ipcf  /  met 
meer  anbere  /  tot  betooninge  fijnre  onfcbuït  bienenbe/ 
bem  niet  en  toaren  genomen  en  ontbouben  /  (toaerinne 
men  emmert  b^t  getoeït  en  ourecbtigb^t  fgnre  afgun* 
fïige  toeï  merftt)  men  foube  ïicbteïijh  metten  feïben 

bjiebe  betoijfen  be^  ̂ ocureur^  ïoegenen/  en  'tïeet* 
toefen  bat  b'^bmiraeïbocïbc/  mit^  bat  bp  fijn  lEaje* 
fïeit  niet  meer  bienfl  geboenen  ftonfte  (boo?  bc  befte» 
ftingen  fijnre  bpanben  /  en  ooft  bat  bemaebtbem  P* 
b?aft )  en  bat  men  0een  anber  aebt  en  nam  opten  bienfl 
ban  fijnre  Majefïeit/  maer  aïïe^  Uct  gaen  foo'ttoiU bc!  fonber  ergen£  in  te  berfien  /  ja  bat  ooft  in  ben  feïben 
bucffoo  brie  anbere  tooo^ben  fïonben  (bier  bc  Jpifeaeï 

ban  fijnre  iBajefteit  bimfttc  boene/  ja  tot  baerinne 
aï  'tfijncbertecrttcbebbcn/  fonber  oit  baerinne  ber? 
ftoeït  getoeefï  te  ̂ tjnc  oft  eenig  bebuïp  getoeigert  te 
bebbcn  /foo  ïange  bn  ecnigfin^  ben  mibbeï  gebabt  f^ceft/ 

ben  toeïftcn  ïjem  be'gebeiibe/beeftbP  tegetip  fijnen  banft bebtoongen  getoeefï  &em  te  bertreftften  uiten  i^obe  / 

rn  t'ftuip  te  bïrjben/  't  toeïft  b«n  ooft  bebe  foo  beïe 
ftoarigbeben  maften  om  toeber  te  ïfobe  te  ftomen/  na 

öicnfjp  bc  maebt  niet  en  fyabbe  om  fulftcn  ftofï  te  ber- baïïcn/  inberbuegeubattetgecn  toonber  en  toare  aï 
babbe  bp  gcfeet  Oft  rjcfcb?Cben  /  verkoelt  te  zijne ,  van 
dienfttedoene,  geïijftbc  ̂ ifcacï  t'onreebte  bpb,2engt/ 
nae  bien  bp  ban  ober  foo  beïe  jaren  frjncn  noot  ben  $& 
ninft  babbe  booigebjagm  /  ja  bat  aféboen  fijn^>eere' 
tari^  foo  beïe  maenben/  baerom  toa^  berboïgenbe/ 
füuberooïtbergcïbinge  oft  refoïutietcftrijgen/  Mit$ 
ben  toeïïien  en  ooft  bcit  bp  inerfttc  bat  men  foebtetc 
beïetten  al  bat  beguacm  toaé  ten  toaeraebtigen  bïenfïe 

f.  157-banbenïioninftenban  beu  3Ianbe/  en  baerenbobcn 
bat  fïju  af\jmifrige  tegen  bem  een  migbatcoutocn  bab- öenbefïeftcn/  Jioo  foube  bP  te  reebte  goebe  oo?fafte 
geïjabbebben  om  berftoeït  te  5ijne  ban  te  bienen  (  niet 
fijnre  B)ajeflc4t  maa*  ben  onbeboojïijften  paflien  en 
booifïeïïcn  fijnre  qnaber  bicneer^/  biebemregeerben 
t'bëurentoiïlc.  ooft  ïjeeft  bp  toeï  getoont  bc  begeerte 
bic  bp  b^bbc  om  ben  ïtoninft  te  bienen/  afébpaïfrn 
fijuëribcuautbcbennicttegenftaeube/  in  fuïïtenonru? 

binAptü.fïcntijt/  i^  te  bzeben  getoeeft  b  ter  aflïfïentie  ban  bc 
i  j66.  ge-  Jïcgnite  te  $obe  te  bïijben  /  ( nabien  fp  fijnen  bjoeber 
lijk  by  fijn  na  ̂ paentjien  gefonben  fyabbc)  boot  ben  tijt  ban 
ti" iktcnvan  ttoee  maenben  /  op  bope  bat  baer  en  tuffeben  fijn  10a? 2o. AuS«ft.  jefleit  berfien  foubc  /  foo  optc  gememe  cjuaben  /  aïjï  op 

toeïöarenbe^llant^/  ïijfengo^tte  abontueren/  bat 
men  ftïcerïijft  bebinben  ftan  /  b^t  befe  tooozben  ( bp  ben 

tfifcacï  getceftent )  geenfïn^  gef*cb?ebcn  en  sijn  tot  qua« ber  mriningen/  maeraïïeen  uit  óojfaften  uoben  ber* 
baeït/  toant  onber  anbere  fïaen  ooft  aïbaer  befe  tooo?' ben  f  toant  nabien  iftgceucnbienfï  men:  boen  en  ftan/  « 
en  toiï  ift  ber  febanben  niet  beeïaebtig  toefen  /  baer  bp  <c  p- 1^« 

gebuegtbatbucr^oogbeitmp  gcenfm£  en  is'  betrou?« toenbe/  Endaerna,  baer  wit  macb  men  merften  /  batcc 
ift  niet  eergierig  en  ben  /  en  bat  <&obt  mp  bc  gracie  beeft  (C 
gegebni/  bat  ift  noit  groote  fiaten  gefoebt  en  !jtb  /  maer  £C 
toeï  gebab  eenen  pber  om  nnjncn  §?ince  bienf!  te  boen/ 1  c 
toaer  in  ift  genoeg  berftoeït  ben  /  gemerftt  bet  Uein  be*  <c 
troutoen  bat  bp  toont  te  mptoaert  te  bebbcn  /  gemerftt  cc 
men  U  foo  gebanbeït  beeft;  daer  na  weder  defe  woorden .  fc 
©oo^t  eefï  mp  eenen  grooten  bertftoecr  te  fien/  bat 
fijn  .H&ajefïeit  fuïften  %mt  ftoemt  te  berïicfen  boo?  fijn 
eigen  fc^ixlt  om  bat  bP  on^  niet  toiï  betroutocn.  En 
noch,  ift  toaer  te  b?eben  nemmermeer  anber  bergeï* 

binge  te  Ijebben  ban  bit  ïant  te  moegen  beïjouben/" 
met  meer  anbere  bcrgeüjfte  bic  men  foube  mocgen  ber* 
ftlea-cn/  3inbienmcnbanben  feïben  bnebe  en  anbere 
beg  peeren  papieren  /  niet  berooft  en  toare.  <£ben  toeï 
befe  boojgeftaribe  tooo^ben  toeï  getoegen/geben  ge* 
noegfamegetupgeniffebanben  pbfr  en  goetbertigbeit 
bic  bp  aïtijt  beeft  gebjagen  ten  bienfïc  ban  ben  ïioninft 
en  ban  beu  Éanbc  /  en  boen  te  niet  aïïc  bc  pjefumptien 
en  bïautoe  rebenen  baer  bem  bejpifcacï  mebe  foeftt  te  p.  i^i! 
bebeïpen  /  toant  bc  fcïbe  bïicben  toaren  gefrincben  fan* 
ber  gebeinflbcit/  en  quamen  uitter  botfï  aï^  bp  bem  ge* 
febtebenaen  fijnen  .^eeretari^/  meinenbe  bat  bcfeWie 
afïeen  bic  fien  foube/  b'toeïft  toeï  bejee  berfebeiben  i^ 
ban  ber  quaber  meiningen/baer  op  be  ̂ifcaeï  een  tooojt 

ban 



Tot  de  Hiftoric  van  P.  Bor. 

i)*68.  ban  dien  toflttttftttcu/  temeer  bat  bacr  bn  ooit  is  ge Pucgt  be  rebcne  Pan  den  feïuen  tooo2bc  /  toaa  D002  pn 
ooftontfcïjulbigtfoubcbjcfcn/  aï  ïjadde  bc  patTicijcrii 
noeïj  beefe  bttba  boen  fel) jnuen/  gnnaittbn  alle  fijn 
goct  111  dcö  uoninltó  btcnft  berdacu  bebbenbe  /  noit 
tooo2d  an  Pjoo2bcn  ban  ben  fclbcn  en  Ijaböc  iumnen 
gefteijgen  /  al  \jabbc  fijn  $eccttari$  baeeoin  albaec  foo 
mecnigen  tijd  bcrboïgt. 
2£cngambc  Dm  andermbjiebe  isTcatcbabjondc^ 

ren  bat  be  procureur  u»  een  foo  onuefcljacmbe  fïou 

tt'gïjttt  bejre  öntftcnucn  en  feggen  niet  toaaacïjtig  te  des' 
toefen/  't  gene  bat  foo  openbare  en  bnfoobeïebuifent  ■  ljrib 
ïncnfcbcn  genen  is7  toant  ten  "tijde  atë  bicnbïief  ge 

71 

bef lionumé ;  mitsgaders  aïïcs"  bieder  te  bmmm  111  r  f  68 
ceuigljcitcnruftr  (gclijit  fijn  cpcuclmcbciuunconi  c  Bv  de' mul  irn  r  f  doe  uittonfcu * )  gcmciitt  Ijct  loas  cm  plaet  «>mmiflk 
f  e  üan  fultta  importantie  nï  gcPolgr  alö  cllt  meet         vai 

i?ct  15  ooit  toaa  dat  b\Hbiuirari  niet  neeme  en  aen  ''.;""- 

&ÏÜk  2  nooöc!'  <***»"«*  iafrc  'uoeljtano  na  &J£L bun  na  de  llcgcnte  begeerde  m  lm  Patjooptc    albaer^^Ln 
ben  Uontnii  en  ben  Uanbc  bicufï  te  moecrcii  boni    ooit  b>'.dcn  Ad- 

jebben  Paforen  gegaen  oft  Pan  ba  bcljooiliilta  ge  ,iricvct\ 
)ooiMcnil)cit  beur  afgeftcat;  .§00  ni  beeft  lm  met  SS  'lT 

fcïjiePentoccb /  foogingcubc£  ̂ ondacgém  heiligen  I toitïcn  tocigacn  aldacc  'te  gane  /  ai  rio.cn ,:. 
öaeg£ buitai  ben  poorten  Pan  '&nttocrpcn  niet  alleen  mocgciijft  toas  om  albaer  oo?ben  te  ftcllcu.  "Hls  fort  mi  ScPtcnib- rij.  oft  riiij.  bnifect  perfoonm  ten  p2cftingcn  ( foo  bn 
feetben^biniuacïtc0ebbnigefcï)!ePen)  maer  rr.  oft 

pag.  162.  rrütj.  btüfent  on  eenen  bag  ten  aenficu  Pan  cenen  icgc; 
Ujftcn/  toaa  uit  men  fpoect/  mettoat  ecgïjeitbejrif 
caeïHormt  Panbefcc  Pjaerfcljontoingcn  tc  maften  fuk 

ïtenmisdact/  baee  tet*  coutraricu  bc'&bmiraeïbiccin Ocboo2bc  gepiefen  te  tuoibenPan  bat  Ijn  gcaoutoclijft 

lyceft  gctoacrfeljoutot  be  "Defoojben  /  op  bat  fijn  ma 

bertoaat/  fonba  entig  üuflaut  tan  Polu  bantoepe 
nen/  gerepft  toas  /  foo  bnfïont  bp  oubcr  tocgen  bat  'et mber  feïpec  ̂ )tabt  al  inmeten  enpjapenenïoap    en 
't  Polli  om  malhanbercn  te  Permooïbcn  nuto  ben  Voel- lienï)U  ïjeni  te  meec  Ijaefte,  en  om  bat  ongenift  Polu 
met  PooL:bec  te  Perbitta*en  /  man*  boo:  een  abiUnjtlnge tan  betrouwen/  pwbcrlijU  te  flilleu  /  foo  nuam  lm  Ijrin 
t'jijnber  aenftoeuifte  begePen  /  ( niet  foubee  perijltel ) 

jefïrit  bejS  te  bet  baee  in  oojben  foube  (leïïen  /  en  in  tijb£ ;  mibbeu  ouber  bic  gemapenbe  geineinte  /  nemeube  fijn 
berfïen  eer  bacr  eega*  uit  tolgbc/  gelijltinen  febertge  |  llogijp;  niet  in 't  Uafleel  /  maerinba-^tab  (  om  pen 
lenïjceft  Uomen/  bu  gebjeUetan  bequaem  reinebic.' bet  te  panen/  ntbetoapenen  boen  afleggen  ooit  uiten 
^etI^PooItoaa,  een  groot' tehen  Panbeö  ̂ tbmiraeïdüterhenteboenfelieiben/  en  ben  pzcbiinitien  buiten  ber  p  \C6. goebe  affectie/  en  oprecljte  meiningc/  bat  onberfob  fïab  te  boni  ïjoubein  ̂ UGgelijué  om  ben  geiuooultj 
ncïebjiePnibul)emgefeï)!ePcn/  enontfangen/  bic  in  ftnibienft  albaer  toeber  te  boen  (lèflcn  s  nietta*  beljoo?   e  Byde 
fpn  %ogi$  bePonbcn  en  bu  fnn  buanben  aï  otn'fini  ïijlier  geljooifaemheit  Pan  ber  Óuerheit  /  en  baeruef  publicatie 
5ijn  (  geïijftbePjagenljemgebaen/  battoelbetoonni)  fmé  ooit  (jet  foafteel  te  boen  Pctfïni  Panp2otianbe/va»  "■ 
fjUieben  niet  enöcbbni  ïuinnenbinbnt  omteluiagen  toïlt  en  gcfeljut ;  %ïie  Vocllte  puuetenïjn  ( niet  fouber  JSSciV 
Pan  befe  ttoec  Pcrljaelbe  puneten  /  bk  noeï)  niet  en  grootenionte/  arbeit  en  perijltel  )Polb:ögt  (jeeft  /  bet  brieven' 

i>€  beiaf  ̂unileiV  oft  ïjeu  en  fjelpni.  j  toeïlt  ïjem  te  ïafïiger  biel  mits  be  f  pjarigljebeu  en  miei  van  w.  « 

tingen  des     ".  ïiomcnbe  ban  aen  't  punet  ban  fijn  baben  te  bera-ouVoen  bacr  bic  Pau  benüafteele  ooïfaitetoega  ■(>-^?t- Admiraeis  <E)oo!iiiU  /  a  bic  foo  gebïamccrt  5jjn  in  ber  guabcr  en  be  bc;  oJinteïijlt  Ijeeft  lm  bu  goetbuuiten  tan  ber  lOet  / 
*ensaende  onbucgbeïijiter  beroojbeeïingc  /  nt  ooft  in  foobeïcar*  met  bic  ban  ba  Öeïtgicalbaa/  gemaclttbn  maniere 
Doornik6  tiftuïnibanbröiFiftiïcïétidjt/  tafaftcnbanbieiiijem  ban  njobifïe/  en  onba  Ijet  Voeïbepagen  en  abbonat eedaen     beïafïcnbe  crimine  lddbe  Majeftatis.  <Cn  anbecflus  in  ïecnïuft  ban  ber  llegentc  (bat  men  bit  ontpoubeom 

heeft.      peeïc  puneten  bini  acngaenbc  ( ïmetoeï  t'onrecïj'te. )  benabaïjaelbcïuegencn)  felter  berbjag  en  ccnigheit  / 
p.  i6i.»%fê  eerfï/  bat  'er  mftoemfïe  ban  bnt  ̂ biniraeï  b  in  be  Uicïlt  bacr  na  bn  bernegente  genoeg  iögoetgetcni' 

a  ̂an  „^oojnift  ( albaer ïjubn bc rtegnitegefonben toas) bet  ben/  nt  na  bcé  Hbmuaels'  Pertrelt  Poo: fuïuö albaer  h  Pcbrie 
Sén  tcn»  boïftïjnn  tegen  gcItomensijnbcobaboopriepVivele  toegeïatnt  en  uitgaoepen/  als'  met  te  buiten  gaenbc  ven  en  ak 

ij  Doomik,,  Geux ,  Dan:  uit  pïouipcïtjii  toiïïnibc  bont  boïgenbat  b^t  althoo2t  uo^tj»  te  boren  bn  bua  Doogljeituitbenk"^  "j» 
■  heeft  hy.3^ct  uo^  j,aa  bp  cbctuigbc/  batfn  ïneinbcnbenHb    uaeinbairbenlioiiinltmetbcn23ontgcuootcn  anige  ̂ nncd" 

nCnkK-e  5,  niiuacï  r)cn  tocrïtm  foo  toeï  am  te  flatte/  batfuïiten  aam  /  't  tücllifp  al oinluilöc  en  bcbal  onbaboubeu  te  vcr)an;. ' 
fchreven,,  rocpnt  !jem  aengcnacm  toare  /  buegnibc  bcfcVoc  te  too?ben  (gelijlt  peur  bücbcnoPaalgefoubeu  en  bnpnir  u  oorden 

ïooaob.,,  toefen  tegm  <£obt/  bat  koning  en  't  gnnein  toeïba<  boen  pïiutni  i>  'tfelue  loei  bctuijfcn )  enpabbe  boten  8«ueP- 

en}.  Oft. 
c  Inden 

39  artic. 

k  2°mb  »ceu/  toaeraf  b"Hbmiraeinicinanbeitbabbcgcltaftijt/ 
SSdijk,,  ïjoetotf  ÖP  &  macïjt  in  bc  banb  Ipbbe. 
derRe^en-    *  ̂ m  nu  bc  booél)cit  bcfa  acbterlilappas'  /  bic  ban 
i tc  den  !cf,geaoutocbicnftcn)  d  toeten  te  fmebcn  gi'oote  misba 
denmaenn  & » /  toeï  te  bcrfïaen  moet  uien  toetni  bat  ten  tijbc den  van    otö  niet  alleen  bc  p2cltingen  /  maa  ooft  be  Bceïtfïo? 

seot.  en    niiiigni  /  bn  ente  getoeïbige  rafernllcbes,  bolfté  alom 
°hVh66,  gebuabnibeftafteinaebtiacbctüoónbe  frontia  fïab 
ven  van c"  üan  «Doojuift  (lange ba  aèligien  toegebaen)  met  ïjeu AiTonvüie.  ten  3Umbc  \KOi  ̂ mefTé  /  metten  felPcn  onrufle  foo 
''"•STfeagequeltcnbclabcntoaö/  als  cenigc  anberc  inailc 

be.^cbaïanbat/  jartonpop'tpunetban  oproeren  cu 
bcbabni/  toant  baer  en  toaren  niet  alïcni  beïterfteu 
batoneft  /  be  bccïbni  afgetoojpen  /  bc  p:ebiitatini 

p.  1 64.  binnen  ben  Ücrftcn  in  ba  -trtab  gebouben/  uiaer  bc  ge 
*  D'ont-mcuttfhaööc baer  en boben  beur  opgetoojpen  en  inbc 
fchuitdat  uiapen  gcflcït  /  niet  aïlem  tegen  betoetb/  en  bic  Pan 

&«koZ~-bc  lloomfcbc  religie  (bic  niet  bet  cen  bicrcnbceï  bes «e  heeft    bollts  en  inaeïtten )  maer  ooft  tcgni  bet  (öarncfoni 
geroepen  ban  öcn  Uaflccïe  /  'ttocllt  niet  bcrffni  en  toas  /  noeï) 
Sï'      tan  boïft  nocb  ban  bictaiïïe  noebbangcfebutenoo? 
d  By  des  ïoogsgcrcarcl)ap  /  inbabucgen  bat  be  UapiteiubaH 

Admiraeis  ftm  /  te  ̂ 0pe  fcïj^eef/  bat  po  toasbclcgert  en  geni 
bneven        -^  uren  tegen  ïjouben  en  foubni  Ituuncn  /  mits  ïjem 
seLmb.  ban  otó  gebjaft  /  en  aïfoo  be  ̂ ?inec  ban  aracngien 

20  jan.  en  pjCrbe  gefoubeu  tot  'Jlntbjerpni  ( aftuaer  Ï)P  23o?a 
dc:Resen-m;abeis)  en  be  <£iabe  ban  <Cgmont  in  Dlaenberni 
,e,9■Sept•baabl1<6ouberu^llrtoas,,  ^oo  toert  be  %bmiraelbi.i 

be  fiegeute  gefonben  tc  ̂ ooinift/  ( baer  be  Sanne 

beère  ban  fDontignn/  bic  bubcuriu  5>paengien  ge 

Ïfonbmtoas7
  (Oouterneur  is )  ombe  

oproeren  enoii 

ruften  albaec  toclenbc/  te  fttïlcn.'cn  be  .^t.ib  bet  Uaual 
en  bt  bede  ̂ zobineie  tc  ïjouben  m  bc  geljoojfacmbeit 

Dienden  Hbmirael en auberni  0ecren  neo2biucertbeó  P-  Ió7- 
be  gelooftc  m  bcrftlecriiigeii  fob  ben  I'Sontgeiiooteit 
als  allen  anderen  te  boene/  dat  is  op  't  ttottftc  't  gnie 
de  ?tdmirael  te  ïDoomilt  gcdaen  beeft/  dat  men  nnv,J  ,,   n 
eens  fonDer  palTic  acumalte  al  pet  1'clPe  eudaauef  auP.  iiw. 
fms  obaïcgge  l)ct  ongeliji»  onreelitbeerdigbeit  eu  groot  eo  mcmg- rrctoelt  dat  men  hem  tyceft  aeugebaeu/  bebbenbeom  gjjjj 
foo  grootc  fondcrliugr  gctroulucn  bicnflcn  (luaut  be,andcRci 
guabc  die  nemen  boo2  bctboo2neemflebc(tfclbaubeu  gentc. 
moo2babigc  tnrannue  j  niet  alleen  befcbulbigt    maa 
ooit  fcbviiföelijlt  bocii  fterben  /  ïjocluel  bic  Uiel  ander 
bcftnitcniffe  en  tagelbiugc  terbicnbrn    bics  be  Uo 
uinft  ooft  ecu  groot  leebtoefeu  Ijebbcn  fal  ( maer  te  late 
boo2  ben  goeben  !>cae)  foo  \nauneer  lm  bem  eens  fal 

gcbJ02pen  bebben  i'iit  ber  flatcrune  defet  nuaed\uilligc/ bicbeinalG  nu  foo  bcerlnlt  na  bniiteu  appetijt  re 

gecren. ïDat  mm  nu  cené  bede  boe  liiïelnftfnbadïanni  en 

PalfeDclijft  blamecrcn  fulltc  fijne  groote  geaonUie   op 
reepte,  ia  ooit  ui  bien  tijd  uooülultc  dmiflen  en  da 
ben  /  bic  bc  benaiuutbcit  beé  ti)ts  hein  bebluoug  te 

boen  cnlijbni/  als  Imeiniuer  fiinm  lalltolöoeuluil 
be  /  ben  Pjclftcii  Ijn  ooit  hnl  en  al  bolbiogt  heefr    ,  mdei 

fa  belafreii  ïjnn  eerfï  *  batuollisiieut^iinöeniiüofui  iv- 

flcljceft geroepen/  viv«itIe»Geux.  nöaa befifearl  p- 
toeet  tuèï  ïjoc  feer  bat  felbe  10002b  boni  alom  gcman 

en  111  beu  monttuaó    mdatmni  \iVioe  alomiuoelie 

Ijoorm    toaet  men  nonli  of  fiour    en  &\t  pet  aio  boen 

onmoegelijlt  Ijaöde  gclueefl  't  Pol»  beo  be  mout  te 
floppen  /  al  Ijabbe  men  cniiVuelPerliengebjeclt  met 

boint.iubjapencnfdeo'tpnr    dePeerninoebd  *fc 
mirael  niet  ecnen  man  en  padden  norlj  middel  om  t: 

nepten)  gnnerftt  de  gemeinte  alom  foo  inruaeiien 

.ik  1. 

i6«. 



7* 
1*68.  in  toapenen  toag/  öoe  foubc  Dan  b'^iömiracï  fuïftcn roep  b:ïet  en  geftcaft  bebben  \  HMi^toaerbatbcn 

fcïuen  öcm  genoeg  misljaegben  /  foo  l)P  t'fnnen  in ftoemen  ben  Uoïftc  toce£  en  Uccftïecrbc  /  maec  en  Ijabbc 
nacï)aï£  boen  neeï)  baer  na  mibbcl  noéljmarïjt  om  Dat 
te  fïcaifen  /  foo  Ijn  noit  een  man  üaii  toapenen  Uan 
ba  ticijmtct^uubcrbuipe  en  ftreeg/  ooft  en  toa£ï)et 
nagcns>  oecboben  /  Dat  men  bcfe  roepen/  ViveieRoy. 
ViventiesGeux,  en  bictgeïnüc  niet  en  foubc  mocgen 
boen/fuïïté  bat  bc?  Uoouj  t}t  t  betbob  geen  fïraffc  en  ftonfï 
neöaïïen  /  bk  ooft  anbcefïnt£  fijnen  anberen  grootc* 

ren  (aften  bic  b'  Slbmiracï  aïbaer  te  bcfWen  Ijabbc  / 
pag.169.fp.ppf  ̂ (jtcrbeel  gebaen  fonbe  bebben;  men  ftan  ooit 

De^et"ujeï  bctijocben  loat  betspUaneenberoerbegemeinte/ Admiraei  en  fbnbcrïiuac  tian  ïcltttec^  en  gepuffeï  /  bk  niet  en  toe* 
gedaen  by  £eu  Üjat  ffa  tOCpCH. 

den  Kapi-  ^an  ̂ ie  ̂ m  öcn  ̂ afteeï  en  ïjabbe  be  ̂ biniracï  noit 

den  Ka"  ccitio  bebuïp  /  maer  teel  groot  beïet  /  baci*  boo?  niet  aï* ïteei.       ïcen  bP  /  maer  ooïi  be  Mabt  bilïwüg  in  groot  pernfteï 
a  By  $  nuamen  /  toant  ïjor  toeï  be  ïiegente  bn  be  nooifcfucUen 
™  Ten  opene  en  anöcre  uzuuen  /  *foo  tuel  ben  ï£eaé Uan Admiraei  Bïouïbatë/  i;|>tabboubcre  bc$  peeren  uan  jtöontignp 
en  brieven  üau  ocn  iijaflccïc/  &tab  en  3lanbe  /  en  ben  if  cere  Uan 
TandeRc"25eauUoi£/  kapitein  ban  een  ©enbcïted)ten/  tot 
f  Teptemb.  &uïpe  Uan  ben  43aenefoen  in  ben  ïiafrceï  genomen  /  a$ 
b  By  brie-  per  3Betlj  Uan  ̂ oo?iiiu  bcUoïen  fjaöbe  /  bat  fp  ben  %fc 

ren  vande^^lQiig^n  cnöccbanig  en  brïjuïpig  toefen,  ̂ ooen 

toiïbc  noeïjtang  bc  Uoo2fcb?euen  &tabï)oubecc  01  ïia- 

"t  feïne  niet  uoïb'jmgcn  /  nocb  fijnen  geboben 

Byvoegfèl  van  Authent.  Stukken, 
b?ag  metten  €beïen  gemaeftt/  ja  fuïften  bïocbtfïo^  1  ?68. 
tmgcbcgonft/  toat  aïjammerïijfteonrufïcn/  ucctooc*p.  i72. 
füngen  en  Ucruioojbingcn  fonben  baer  lüt  gcboïgt  Des  Ad- 

hebben  /  en  fonberïinge  uan  ben  töccfielijftcu  en  bcp  ln.iracls 
tioninné  officicrai  /  toacc  ooft  te  bebud)ten  getoeefï  oVms>teJand bat  bc  gebuucen  ïjcm  bc$  gemocit/  en  bare  mebe  in*  in  mften 
terb  in  bet  fcïUcr  ftaö  ( bic  fp  anbecen  tijben  befcten  bab* te  houdea. 

ben)  gefoeïjt  fonben  ijebton/  toant  ï)ct  boïft  toas"aï£ boen  aïom  in  roeren  en  in  toapenen  /  ben  <£bcïbom 
hab  ïjein  gef!erftt/  foo  met  Urrbanben/  aï^UoïftUan 
bniten ;  bk  Uan  be  gctooonïijftc  iMigie  toaren  beangfï  / 

bcrjaegtenUcrbjnftt/ »  enbeïïegcntcen't^ofonUeti  iBybrie*. 
fïen  Uan  Uoïft  en  geïbt/  in  öcrOncgcn  battcr  geenen^e"  fjes mibbcï  en  toa£  om  ber  rafernuen  beg  Uoïft^  met  macljt  „JJ S. 
en  getoeït  te  toebecfïam  /  foo  battet  een  fonberlinge  nik  20. 22. 

toij#K  &  Öe^  ̂ ibmiraeï^  toaéy  bat  ïjn  fo  Ueïe  n,uaeb^  toi*2  >  • e"  ̂ « 
fte  te  Ua*öuebcn  met  pjopateit  en  imtg  toat  tijb^  met  %£&% ben  Uoïjie  gebiribig  toefenbe  /  om  baec  na  te  ftomen  tot  brieven 
fnnen  Uccmetc  /  m  bet  Uoibjengcn  Uan  fijnen  ïafk/^es  Admi. 

toaec  innc  ïjp  ben  Uoninft  en  oen  Hlanbc  foo  oUer  gcoo* raels- 
tenbienfï  gebaniïjeeft/  battet  onmoegenjfttoarebien 
genoegfameïnft  te  Uccgeïöen  /  |>oekDeI  boo?  fijnre  af* 
gimfrige  Uaïfcljeanibjengen/  De  felüe  nïet  aïïeencniet 
entoojbenbeftent/  macrïjpfeïUc belooft  teïijben  ge* 

Öab  beeft. 
13.  feet  $  ooft  cennercierbe  ïnegen  bie  be  Jfifcacl  p.  17^. 

bcnaibmiraeïopiert/k  batt)nte^oo?niftfonbegcfccta  dc 
Öcbben/  batinbienfjaer  ̂ oor^jcittjctUerrrabcren  öec«s«»«« 
<ï3emTaïe  Staten  ïangee  toeigerbe/  be  peeren  foubm  ̂   iStt 

imgeüjck  üoïgcn/  oftfiembnfïantbdcn/  oftfyen  onfctmït aïttjb  ban  bom  af  §en  03ouUernemcnten  en  Staten ucrïa*« niet v«- 
"ïaten  en  be  fomb  Uan  aHcfaften  ttehhen/  b'tocïft  Ijuu  meten 

boet  met  fnïfte  cno?bentÏ!Jfta,  gencraïiteit  batbefeïUeSt3taennd4 
ticötna  rectjt  $  UertooLjpen/  als  bcnemenbe  ben  brigade. 
ticï}tm  ben  mibbcï  Uanfi/n  onfenutö/  enöeontoaer-ren. 

ifjeit  Oaer  af  te  ktoijfen/  te  meerit  het  fdUeqenen  J  In.dca 
fcfjnn  cnïjeeft/  toant  aengaenbe  ber  ifieaente/  toifïes6a    * öe^bniiraeitoeï/  bat  fn  be  generale  Staten  met  en 
Uormocöte  te  Uecgabaen  /  fonber  be^  ïtoninï^  eonfent/ 

oa'ob.    bie bm  ben ïïafïeïc gtmarftt  /  in^geïijh^ uan  fijïi goebe  I  en  aengaenbe  ben  peeren <6oaUerneur^  /  en toifie  ï)p 
f  p.  1 70.  bicnfïen  en  naerfïigljebcn  /  bnjftt  genoeg  /  foo  bn  fijn  ben  meininge  niet  /  noeïj  en  tjabbe  be$  geen  beUeï  Uan 
c  By zijnanttooojben/  d  aï^  ooft  bn  bnibujieUenentoaerfcf)ou*|  ben/  ooft  en  quamen fuïïien  p?opoeftcn  niet  te  paflé 

toingen/  e  bie  ön  tjeeft  gefcfeeUen  niet  aïïeen  acnbe ;  op  eenig  punt  Uan  fijnen  tfafïe/  ja  be  onberUinbinge 
ïjeeft  be  contrarie  betoefen  /  foo  toeï  aengaenbe  ben 

.14.  en  24 
Septemb.    pitClll 

rSlob1  «ca^"öc/  öat  fl1  ïn't  befonbet  anberen  ïaftöaööcn/ 
ook  vari  b  't  Uicïft  ben  <ï5ujaUe  gt:oote  moeite  en  ftoarig^eit 
den  stad-  maefttc/  eir?jn  (eUentoeï)  be  ̂ tab  gcfïilïen  en  ïjet 
toudere  ̂ fofi  \ym  ̂ Ui/  fptjfe  en  artiïïemc  Uerfien  ftonflc. 
aendTL-^etoeïft  ï)u  noc!)tat$  ten  aenfien  en  toeï  toeten  Uan 
gente.  En  bcv  geracmten  Uoïbzocïjt  beeft  /  c|joetocïbefeïbcineen 
van  den  g^j-  iniéurctcoulDen  flont  en  bïeef  /  terjen  bie  Uan  ben 
té Spt  en  ïtafïeeïe  j  Uan  toelftm  f  en  anbere  ftoarigbeben  ïjcm  bn 

brieven 

26nsejten  Hegente/  maer  ooft acn  beiritoninft  en  anbere/  ooft d  in  den  boet  ïjpfeïUe  fijn  onfcïjnït  foo  toeï  opaïïe  bebeïaflim 
39.40. 4i-  gen  Uan  Zoomin/  bp  5ijnanttooo?ben/  bat  top  ïnec 

f%'%'  öe^teftojterfünenUaïïcn. *8..u.n-„.       I2« ïDojbt  ooft  toeï  te  onrechte  Uoo?  be  tmecbe  be 

^bmiracï  aï^  ben  anberen  peeren/  ̂ oobat  baerop 
niet  te  letten  en  i$j  ja  al  ïjabbe  ooft  ÖP/  uit  haef!ig* 
ïjeit  oft  gerjuclt  5tjnbe  /  fnïften  tooo2bcn  gefpjoften/  bat 
entoare  nietteacï)ten/  noemen  foubcbepbcfcïjuïbigt 

j6.;7.f8/'ïaftinge  fijnber  baben  Uan  vS5ooniiftbefcï)nïbigt f  bat  Iftunnen  tooien/  toant  fonbe  gebeurt  moeten  30'n  met 
cnj9art."^  tcn  j,^  jjj,^^  muocmfïcnict  en  Ijceft  bentoiïïe 
écn  ko"  "  ber  i5egmtc  boo:  ben  Uoqj/5.  ̂ tabtnouber  en  Hapstein 
ninken  "  toiften  ïatcn  boïbjengeu  /  maer  geforijt  ben  fcïUenïta^ 
fijnbroe-'>,jjtcm  met  fyjiuoïft  tcUcrfnibcn.  ©oojtoaecinbienfp 
SST"  ruftten  ïafï  Uan  berncgcutenabben  aï^  fpfeiben/  foo 
10.  oftob.mocficn  fp  toeïguaïijft  Uan  öengcïegcntÏKbenonbcr- 
en2oNov.nCbt5ijn/  ooft  mocfïc  fuïftcn  ïafl  toeï  ecffeven/  mits1 
°°i^r„de  bat  be  ï^eer  H  bmiracï  met  bofte  macljt  aïbaer  toas  ge; 

fonben  /  afê  #oot  en  <6ouUerncnr/  bien  fp  aïïegaber 
moefïen  geï)oorig  toefen/  na  bat  bc  ï^ccre  Uan  ̂ cau* 

Uotó  met'frin  boïft  bertoarrrs  toa^  gefrnifct  getoccfï. 
iljoube  ooft  b'lïbmtracïrccbt  tegen  fnncommifiie  ge* 
baenöfbbcn/  inbkn  ïjp  ïjabbegcUoïgto^toegeïaten 
ïjet  teemt  Uoo^ncmen  Uan  ben  Uoozfs.  «^tabtïjoubcre  en 
ïiapitcin  s  bc  toeïfte  toa^  uantebefpjingen/  booben 
en  bcfcï)icten  be  ̂ ntooonberen  Uan  ber  ̂ >tabt  /  ber 

toeïftee  b'^ibmiracï  t^ijuber  ftocmfïe  toeï  fe£  bnifent 

eenen  lichten  Uliegcnbcn  toooibe  /  baec  op  ïjp  fcöcrt 
nïetgeïet  enfoubebebbcn/  enVtlfoonarecbtntetfïra^ baer  toefen. 

p.174. 

14.  Met  geïijfte  baïfeïjeit  toojt  ben  ?lbmiraeï  opge* 

ieet  (  1  bat  ïjp  ben  30.  ̂Jngnfïi'  toefenbe  gefioojt  om< 

Regente 
in -de 
maenden 
van  Sept. 
•n  Oftob. 

p.171. 
*  d'Ad- 
mirael 

befchul- 
digt  om 
de  bloet- 
flortinge     uitiiilt  u  üMUiiLUH  K  s 

verhued  te  in  be  toapmcii  Uanb  /  nfoobatcrnbccrïijftemoojbbarr 

hfbibnden  uit  foubc  geUoïgt  ïjcbbeu  /  nutogaber^  be  gantfcï)ebe 
Aoartic. 
g  By  ïien  fteicj  bat  ucrgen^  af  Uerfien  en  toa£  /  baec  mnebe^ 

brieven    ïtoumft^  (6amifoen  foubc  boobt  gcfïagen  getoeeft 

S"  !m  3Un  I  ̂00  ,,fU  ÖCI' niafr  tUJCf  °^  ö#!  ïjonbert  en  toaren By  brieven  bie  tenen  foo  Ucïc  buifeiibt  ̂ ngcfctcne  niet  ïangege* 
vanden  buren  en  ftonfïeii  /  tcmccrbat  bien  tccfïonb  terïjuïpe 
Hcere  van  gejfiomcn  fouöc  ïjebben  /  en  ontaïïijft  meeuigte  nit 
tnesCaen  ïBeft-ölaenbecen  ber  grenre  bie  be  Ueïigien  toaren 
Mouibais  toegebaen  /  bic  ben  aïrebe  in  bc  toapenen  ïjabbcn  ge* 
28.  no-  ftcït  /  bic  fp  febert  noit  ïjceï  afgeïcit  en  ïjebben  tot  nocï) 

^tTfbodn  toc  /  bc  toeïfte  ooit  baer  na  fuïftcn  gemoebt  toeï  toonbe  / yan  Moui-  aï^  fp  te  Uelbc  troftften  /  om  bk  Uan  Baïcncïjijn  te  ont* 
bais  te  dien  fcttcn.  ©ooitoacc  bcibbe  men  in  bien  tijbe  fuine  crpïoit 
Dooide  ccn^  uc^acl1  /  m  f"  opentlijft  geftomen  tegen  bet  Ucr? 
fcevlac».         k  By  des  Admiracls  brieven  van  51.  Auguft. 

Het  mis 

/ J  bat  bn  beu  30.  ̂ ugufïi  toefenbe  gcfioojt  om  cc  trouwe; 
een  ïi?if f öic  öc  £>taotï)oubcre  enïtapiteinbabbeuge*cc^u(rchei 
feï),?eUen  acn  ben  $eere  Uan  ̂ fguerbe^  en  Biïïcr^  /  bei- «  ?/ JS 
be  Uan  ben  Uerpïicïjten  €beïen  /  be  toctïj  bp  ïjnn  öabbe  « en  van 
ontbobeu/  cnïjen  Uoonjefjoubcn  Uan  beu  fcïUen  tta^c^.^ 

de, 
fteel. 

piteiïi  met  fyn  Uoïftteboen  Uertrcftften/  waer  uit  u^cC  ï  h 
Filcael  t'onrecbte  raept ,  jDat  b'3Cbmiraeï  lliet  en  biiibe  Cl  40.  art. 
bat  ben  &oniuft  befïerfttcbïeUc  tegen  ben23onbt-ge*  a 
nooteu  enïïetterjS/  tot  boo?beeï  Uan  ben  toeïften  ï)P  <c 
bc  fb:tfe  foeïjte  te  UerbL2ijUeh.  lï^ant  tenbage  aïbaer  (C 
beteftent  en  toa^  bic  ïiapitcin  noeï)  fnnuoïfte alnocï> 

in  't  ïtafïceï  niet  geftomen  /  enbe  en  toifïe  be  'Jlbmiraeï 
Uan  ecnigen  beuren  bjief  m  niet  tefpjeften  inacïjtba*mByho 
gen  baer  na  /  foo  bat  hoeï)  b'cen/  noe0  b'anbrr  Uan  be*  nen  brie 
feu  ïuegmen  en  ftan  bïijUcu  flacube.  <Cn  aï  toaert  bat van  i K 

berffcnifTc  Uan  ber  ̂ >tabt  metten  Ucrïiefe  Uanbenïta*  bp  baer  na  quaïijft  ïjabbc  genomen  fnïfte  b^ïeUnt  en  Aug* 
5  bzeigementen  gebaen  fonber  fijnen  toetcn/in  een  ̂ tabt 

baer  ïjp  oUcrfïctoasV  met  foo  grootenpcrijfteïfnn^ïc* 
Uen^cnber^tabt/  bat  cntoarcgccntoonbec/  befon* 
ba*  toant  fpbem/Uoïgcnbc  fijnen  ïaft  fcbuïbig  toaren 
geïjoorig  te  toefen  en  bat  fp  met  fuïftcn  beUcïcn  ïjet  Uoïft  p- 1 7  f 
maer  te  meer  in  onrufïen  en  fieïben  ;  toeï  i$  toaec  bat 

aïfo  be  ̂ Ibmiraeï  be£  anbecen  baeg^  baa*  na  metten 
M^agifïcaet  ïjanbeïbc  /  om  mibbtï  te  Uiubcu  om  be  f& 
hen  tot  ftiïïtgïjeit  te  b?engai/  en  begeerbe  te  ïjooren 

b'oo?faftnt  Uan  beu*  mi^Uertroutocn  toefenbe  tufTcben 
bie  Uan  bet  Jbtabt  en  Uan  ben  ï^afteeï/  en  noemen  bet 
boïft  befltoeberfoube  brengen  tot  Ijcii  toerft  mïjetaf^ 
ïeggen  bex  toapenen/  bie  ban  ber  toetb  ïjem  bebben 

Ucï* 



Tot  de  Hiftoiïe  van  P.  Bor. 

11 

1 5-68.  jmiïfrrtaöatucttoctiium/  t>oo:  Dim  bc  jt>tabtbou^  binben  Dat  be  IDetb  fdbe  (cnuictbellbmicacl )  heeft  i  f  68 a  By  dcbcafijn43arnefocn  ftapöe  berfterftt/  en  't  gcfdjticge- )  bewoont ,  bc  rebmen  toacrom  ftm  boente  licouaine  etc 
Magi- 
ftraets 
rarc  den 
lelt  en  Au- 

gufti. 
b  By  brie- 

ut^r«i»^nuiui«»  ij^y»-  utijuuu/  tu  ujnujuttje:  utceoonc  i  oe rcoencn luncroimjcu boe hre lnTiuan>ec ti 
Wt  oo  te  tualicn  ter  ̂ tabttoaert  /  en  na  öe  piactfe ,  snn  /  bat  men  bc  pjcüingen  geboogüe  binnen  Dm  bc 
baer  me n  öc  wchmgni  jirie/  en  bat 'et  fclbe  miste  fluitc  ban  ba*  &tabt/  ban  Luuten  bee  felber.'  en  bai 

P    i-o. 

den    i 

Sept.  en 
andere. 

sept.  en   aïpoorn  al  De£  ncrijacït  tè/  Ijtivcet  l^oogbcit  ober;  fdbe  niet,  maer  d  bcujeea  hen  baer  toe  plactfe  buiten  ""[J  .f' 
vandeRe-fcfjjfcf/  fonba  pet  te  fluiten/ b  D'tnriftc  anttuoo2bc |  ber 3>tabt /  bolgenbe  bec  inciuingc  enbeüeienban  bec  sept.' Yca  Vücï  fjjncc  banbrimgc  te  tocben  te  toefen/  bent ;  ilcgentc/  bic  fv  ijnn  ontboot  opte  tuaafcboutuingc  1*7***- 

bibbenbc  te  tuitten  boojt  op  alle  faam  002bcn  ficb  { ïjrtic  gebaen  °  üan  ben  fclben  goetbuuhen  ban  bec  E*  «EL 
ïen/  ïatenbe  cben  tod  ben  uoojfcljjcucn  ïlapitein  op  JBctb/  bmalicmfijfttoeiatcnbc  bet  genieten  ban  beu  .o's™' 

pas.  1 7  6 .  't  Itafïcri  /  ban  tuaa  b'^bmirari  bcm  niet  en  begcerbe  |  accojbe  metten  Abelen  geniaeht  /  eu  bolgenbe  ben  002  *  By  imc- 
*  De  Ad-tp  nemen/  ban  om  Datbnaïaaa  ban  grenen  noobe  i  tof  ciioibmancie  ban  bc  tfegente  P  bat  meer  is  mm  en  \cn  v„an 
E'S"  m  llJ^  ™  rïöfrö  nircc öicnft  boen ItonDe/fooDeïOectjfaï niet bebinben/  batD'&bmirarltot^ooMuiuutgc^nt  Tl\' digtdathyban  «Cgmont  bemtot  biencinbe  metbnebenbafoebt  ,banbrit  oft  milieu  banbclenbebbc/  foubcc  bc  ticgcntccn  u.sep! 
babbe.  i  baer  af  te  toaerfrboutocn  /  noel)  pet  gefloten  fouber . n.  L> ,,cur 

1 5.  *  §ct  i$  ooft  tycrnt  bat  men  ben  3lbmirari  noemt !  confent  en  abbon  ba  felber  /  h  toacr  bn  men  mach  mcr  -  J 

van  >.,en 
Edelen 
te  we  rite 

gefteit  briaftcn  «  ban  bat  bP  niet  en  baftbocnbatreftftcn  f 
heeft,  maer  gebantcert  be  peeren  ban  <£fouabrg  en  ©tf* 

a  den  ffj^  /  na  j,Itni  öie  üno*c  a|jjner  toaren  gefonben  met 

brieven an  1.4.7. 

ftm  bc  boo$jcit  Defcrfticgcucas/ bc  welhc  niet  mina  cnn.  var 
ften  bat  tertbijlen  fp  ben  3lbrnïracl  bctirijtm  /  fu  met  st- 

ernen nomen  bclafren  bc  ficgente  t^i  ojbiuaueie  ban  bec  AjnK' 

d  bV  deconrfnte  ban  bc  ilegcntc  aïjS  <6ebeputcerbe  ban  ben  itbducrïjp  gebaen  ijccftl  al'tgcnchti  "albaergchanbdt  brieven atteftatic  23onrgcnootni  /  be  todftc  ooftaïbvier  ïjabbcn  gocben  btcftf  om  tod  te  bolbocnc  bcr  rominiiTicnbichph^ö' van  j*- 

u/a  t"s   ̂,fn^  9coacn  om  'tboHt  te  flrtïen/  en  tot  eenbjacfj'  be/  bc  tudkeljnoolibolbjogt/ en  geenfina  te  buiten  gc^Auf-  'o2- 
r       r  gacnfjceft/enötccontraricenfalnemmermcerbhjueu.  iep't4'' 

17.  *  5fê  oohontuacracljtig  bat  bc  tfifrael  boojt  P.  180. 
fret/  r  bat  be  fieïttc  ban  beu  pzcbiiuticn  te  ïDoomui"  pny 
iugeraefttfoubc5nnbp  bebclc  en  bcrhonoiinre  ban  bdi  «*■■ 
Jlbmirad  /  met  berbob  foo  ben  ttatljolijftni  ala  .l>eeta  «« ^v'n ' 
cifm  gebani  /  ban  maïlianberen  nirt  te  bdettnt  1  in  öe «  o^ob." 
ocffeningc  henber  religiën  /  opte  berbuerte  ban  lijf  en  «  sfly vc- 
goet  (boïgcnbcbcn  tocUtenbe  pjelungcnfebertalbacc 

tigfjeit  te  Inengcn  /  ï)dpcnöe  ooft  feec  tot  &et  boï 
e  Byhaer  brengen  ban  fijnen  ïafle  /  gdijft  tiic  ban  ba*  JDctïj 

brieven  tc$  gorbe  getuigcnifTe  geben  /  d  befonbere  baer  ooft 
van  1.4. 7  be  tfcnxntc  bp  bcrfeheibcn  bnebni c  ontboot  bat  be 
eDc2AdCp '^bmicarf  be  fdbe  €bcfe f  fijnba  öuïpe  nemen  en  te tniraei  be-toerftfïcïïcnfoube. 
fchuidigt      If5.  <£)e  bolgenbe  beïaftinge  en  té  met  geen  minbet 

^kfncgen  booétjiit  boo?tgefIdt  /  uiter  tnclfter  be  tfifcacl  bp niet  te 
Ie  brie- 

ven des 

biengt/ f  bat  ïjoetod  !jp  bdaft  toag  bc  pjeftingen  tot  b^pajitfoubentoeflmgehouben)  aïhaböcooltbelDethuAdmi- 
hebben  ,3<Doo2nifttcboniacïjterbïijben/  !n.mocïjtanö/ bp  eat(bf"i  fuïftcn  todatingc  geeme  ontraben/  bacc  uit  bc  uticl*  in 
doen    "groote  berarfjtinge  en  ougcöoojfacmïjcit  en  om  be  on- !  ififrari  feet  te  bctgrn  bat  bc  Hbiniracl  toelatenbe  flil  . 
t)ji,vcn.  "niflen  te  boen  meerberen  J  ber  IDetl)  boojge[joubcn 
p.i77.:"ft3Öbe  oft  ften  bet  gerabcn  borfjte  He  picningen  booK 

* » toe  te  laten  binnen  oft  buiten  ba*  §>tciüt/  mibbeï  ooft  ge? 
Aiüxt    'benbe  om  be  fdbe  pzeftingen  boort  te  boubcn/  baahp 

5>  ta  contracien  befjoojbe  te  arbeiben  om  bic  te  boen  ae^ 
»terbï:jben. 

5^at  men  befie  ben  ïaf!  en  commifTic  bic  ben  ?Cbmi 
radbp  ba  öegente  té  gegebni  uitten  name  bes iljio- 
ninfij»/  en  inbicn  baainne  /  bamaenbebint  gebaen  te 
toefen  ban  ben  p.zcftingcn  /  oft  ban  bien  te  boen  acïjta; 
bïtjbni  oft  onbahouben/ftet  toare  binnen  oft  buiten  ba 
&tabt/  batmengcioobe/  bathpfutuengeïjabbebbe/ 
aï^fijnpartncbanat^  maa  m  ba  toaccljeitbaercn 
fó  niet  af/  ooft  en  foube  hp  neinmermca  ma  fuïftcn 
&fl  baa  toinni  rcifen  bfbbcn  /  na  bien  bp  tori  toiftc 
bat 'et  inbicn  tijbeonmocgriijft  babbe  gctoeeflfnïagte 
boïïnmgen/  ja  bat 't  fdbe  ooft  birrctc.nft  tegcunuant 
ben  aceo!bc  /  onïanït*^  te  boren  uï.i  ba  ficgente  ban  toe 
gen  fijure  kBajcfteit  met  abbijfe  uau  bni  <6oubenieur^ 
ÖerJ)20bintien/  Öibbaé  ban  ber  oo?bcn  en  anbac/ 

gcmacatenanigcgacn/  b'uidft  f\?  bcbal  aïom  onber- 
fioubentctüozben  :  b'torift  ooft  te  min  toaerfchijnliju 

7g.#/ uit  bien  fulftmbcbcï/  foube  birectriijft  bebbm  gc^ 

Ctcn"  Oft. 

«  d'Admi- 

f.l contrarirertbmanbacnpunrtcn  ban  fijnen  ïafïe/  en 
infïebebailberfïabtinrnftentc  b?engtn/  be  fdbe  ge 
fïcïtbfbbeninmcabaonniftni/  ttoiflen  en  oproer  ig 

ften  faftcu  baa  lp  gcenen  ïafl  af  en  babbe  /  en  ben  qna- 
ben  ben  moa  gebenbe  om  quaa  te  boene/  miobaen  uraci  en 
beeft/  ooft  bat  niet  Ijem/  maer  aïlecn  Den  Obcrbeac  cc  hceft tocfïonbe  /  babobeu  te  boenc  /  op  berbeuctc  ban  lijf  en  {( ^00T. 

goet/  be^ bpgannurljtni babbe.  IDaut  men  en  faïc"mk  niet 
nemmamea  bebinben  /  bcit  bc  Hbmiracl  eenigepic  r"  groten biftatic  oft  men  religie  binnen  oft  omtrent  ïDooniift  ge  Jjjjjj 
b?ogtofttocgelatm  Ijeeft.  .U>aer  tod/  bat  ban  lange  van  de 
tijtboo2ninftoemfïe'  albaa  opeub.ieihjli  ten aenflcu  Re^-nte. 
baimlfebec  tuaribt  nt  beu  Haften  binnen  ba  5>tabt  * d  Ad,ni* 
toaben  gebouben  niet  alfeni  Die  pieiungen  maer  f  ooft  "ccft^ie be  aacitien  bien  coufoim ;  ̂>oo  bat  het  tod  boo:  een  prekinge» 

grootc  onbcfctjacnibr  berloacutbeit  beö  tfifcaclo'  moet to^  Door- 
geacïjt  tuojöen   bat  b!1  bezre  fiellen  feiten  /  bic  foo  ÏÏJt"JS 
opnibaalijit  balfeïj  w\ ;  tuel  té  toaa  bcit  b' ■JlDnurad  m..cr  V- 
aiDvier  griiomm  5ijuDe  om  alle  (liften  in  ruften  en  re  vonden. 

nigbcit  te  b2engen  en  bolgenbe  ber  begeerte  ban  be  rtc  ■  t"  p«  1 8  u 
gcntc/tcbafeltcrcn/  bc  geeftclijftc  en  hennen  ouben  *  Jj  ' 
bienft  tueberom  op  te  recfttoi  /  ( baa  fn  boo?  fijn  Uoem  n*t  c ftcbe2rc  af  toaren/  biubmbehcnfeibnibajaegt   ber    ïvont- 

bmftt  en  Ijni  Uaften  bn  be  auberc  ingenomen  )  ooli  om  "  '-111' ,,f  * 

"bcuerftmtebom!]c;bo'svan 

In  den 

't  uoïft  De  bjapnien  te  Doen  afleggen,  ut  «uumi»  «^••den 
ruimen/  De  p2chingm  buiten  Der  .^taDt  te  flcllni/  sept. 
cu  alle  oojfaften  ban  ttuifl  en  ouiuflm  tocg  te  ne- 
mm/  na  langen raetbaa op gdjouben metta lüeth/ 
ni<6ce(ki«ah«it/  ooft  na  ben  goet  bunften  Der  felber 

KfeiiTgcmaftt  Den  ba'bittatbcDcn  én  getöelDnt  ban  1  gcenen  anotren  noeïj  bcauamerni  uuDDel  0111  ai  't  fdbe  v;n3^b^- ten  gemeinen  boïfte/D'torift  alom  op  te  becnen  toaj?  ter  te  bofb2engen  /  en  heeft  ftuunen  bmben  /  befouDere  ge  den  A;lmj 

oojfifinibin ben  feite/  " fribenpiebiftatien/  tod 
EnbcmgeïictbeéïafïtelHuuii     utiumuaiu        n»!^^»'»»»»     uvh>hiuv«*>«i.ih}»-.»v..., 

toaégdaft/  maa  om  bni  bctet  tC  D2Cngcn  tot  'are^   maniere  van  proviuen,  cnt()cdatandcrsi(>lK:rv.<)r
dcn 

bdnftïieit/  en  boen  baïatcn/  nia  alleen  bc  uerften  / 1  gcord  in  eert,  f  maftt  b:fc  toooïbeu  )  brt  De  juge    *• 
maer  ooft  ben  p2eftingen  buiten  te  bom  boubcn/ ja  men  feten  mafftanbam  niet  en  fonben  migeggat,  mljs 
feibe  tod  opmbaaliift  aïom  bat  bc  meefteoo2faftcn  ban  bom  noelj  briaten  m  ber  Cfoiigic ;  ̂ cbniöe  emen 

rsydenbmoproam/cnbat'tboïftbcm  in  be  toapen  geftdt  lboIleb2nljeitbauteonöerhouDeu  De  ̂ ""J-jw^; 
iw-kVen  haDbe  /  ioaS  torgeiiomm  ter  caufen  üan  Dm  Plaftfta  \fbnl  mieogaberri  todarenbr  het gani  rotten  nicnum 
Yanió;Juten/  g  baftmiDigt  aï  ea  ïjrt  accojb  mettm  <eDrimge^  pjcDiftaticu  in  fuïftcn  plaetfcallenilniiAtu  De  noiniuiei  ,fly  heU 

^^m^^^n^^PléSh^m  enoofi  foiiDebetoi^fm  (  ̂ ^^^fflg?1,  ^[7^n 
hÏTbrie- geit  fixlTcnbc boo?  De  gene  Die  eenigni  Dier  pieDiftantm ,  tertwig  ̂ aa^oni^nngc  imhn  )  ̂g^  Adn,itaeH 

fouDc  DÓorTmiiten  /  h  %té  men  ooft  De  toaerbeit  öp  Dit  I  Ibh  be  nagebucgbe  publiftatic  ü:eeDer  begrijpt    tuner  brirf
 ' «mrVn^.rn,  h,  huïïm  nnhrrfoeurn  /  foo  fai  uien  beinccbc  gcenflitó  m  toaöx  te  buiten  gegacu  ben  «  r.  sept. 

4Usm.eny««ttnaafoubc  ujinen  onbafoelmi/  foo  fai  menbe*[mecbe  gccnflnö 

(Kj coibe 
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briefen 

if68.  topt  gemaefct  metcert  23onötgenooten/  totten  toeï 
aByder  ftenöc  feïbe  publicatie  beur  a  in  't  cttibe  opcntïnftge- 

uitroepin-  0Jaegt/  en  ö'toeïft  ooft  afóööcn  fcffen^  bccftonöigt  Voert/ 
f  5ptan  J '  itèo^t  nu  ïjet  feïbe  ace o:ö  ge-cjeeuf ettt  öooj  öen  noot  en bcnautbcit  öc£  tijtg  /  toaerom  en  fouöe  ooit  befe  uitrok 

pingc/  öienboïgenöc/  geöaen/  niet  m'tgocöc  genei; mcntoo?öcn*  (&e  meer  bat  fonöcr  be  feïbe  tcöoenc/ 
b'^micaeï  Den  aBeefïeïnïicnbniiicdien  niet  ciitonfle 

Admuae"  gcleberen/nocb  fijnen  ïafïc  ccitigfïn^  boïöoen/  J  noeïj  öe brieven    flaöt  gefnïten  en  öe  ingefetene/  in  öegeboojfacmbcit 
van  4-     öe£  ïftoniufté  te  {patten  en  t'otittoapencn  /  ö'toeïft  bei? 
sept .      öc  tccfïoiit  öaet  uit  gcboïgt  té  tot  grootcn  toeïbebagen 
pag.183  ban  bet  <6cefMijïttjcit  ban  bet  H^etïj/  en  ban  aïïe  öie 
c  Byver-üanbec^tabt  /  ja  ooft  ban  öeföegente  feïbe/  c  öie  öe 

brieven"  puncten  bet  feïber  uittoepinge  niet  quact  en  bonöe/baö* Van  de  Re-be  fp  öie  ooft  fuïft£  bebouben  /  fp  bermoebte  öe  feïbe  öe£ 
genre  in  anöcrcn  öaegé  te  toeöejroepcn  /  taant  iyct  en  toa£  maec 
J3* . en   aï  pïobifionaêï  cnbe  en  gtecp  niet  ïanger  fïcöc  ban  tot 
namelijk1!  öat  fijnre  «Jtëajcfïcit  baret  ̂ oogljeit  ïjem  feïben/  oft  ee^ 1.47-  „  nen  anberen  ban  bennen  toegen  f bube  beïieben  anöcr£ 

«|-  >a  te  ozöincren  /  *$$  ooft  tyemt  bat  men  aïg  nu  fbo  onccöe^ 
Il    lijk  en  bcftïagclijft  bint  /  't  gene  bat  aféöocn  /  foo  goct/ 

sept'  '    beguaem  en  nooteïijft  bebouben  toa£/  ja  't  gene  bat  be d  By  den  0cgente  feïbe  febettaïöaet  toegelaten  en  boen  beefton* 
articuien  0 jgm  |}Ceft  ƒ  ̂  na  öat  0'  ̂mjcac(  ueacoftftcn  toag )  met 
dooS  geïoofte  ban  't  feïbe  aïbaec  te  boen  onbecbouben  tot  'et van  wegen  bergabcfinge  ban  bc  dSeneraïe  Staten  (geïijftupben 
d«  ko-  friuenatticuïen  (nagebuegt)  $bïtjftenöe)  d  enboben 
den  secre- oim  nocÖ te  Öa^ai  getoeefï  oogïuiningc  te  boene  aen- 
taris  de  ïa  gacnöc  be  ocffeningch  bcnöcr  teïigien/ c  boo?toaec  baö- 
Torre  toe- ben  befequabeacötcthïappct^  in  fuïften  tijöen/  onru* 
8daBende  ffcu  en  oproeren  ben  fonöcr  boïft  gebonben  onöecfuïfte aL  van  getoapeube  en  berbitterbe  geaneinte  /  fp  foubcn  onge^ 
den  rap-  ttoijffcït  beïe  meer  toegeïaten  bebben/ooft  foo  $  be  feïbe 
poon  des  uitroepinge  gefrijiet  en  gebaen/  met  abbijfe  in  be  tegen? 

IvULt  tooojöïgbeit/  en  bp  ben  j^agiflraet  /  foo  bat  't  baïfebe* turc.  „  lijft  $  geïogen  /  bat  öe  XBefy  ban  contrarie  opinie  fou< 
p.  i84..,>öegetoceft5nn.  L3atoa£öe  feïbe  foo  bebjeefïcngebaet f  By  des  banöcr<6emeinte f  bat  öie  niet  een£  en  fouöe  Rebben 
Admuaeis  öc?ccn  ̂ m  öan  ̂ ic  öjcnften  te  bom  /  aï^  öcbcc* 

deke- baerbe  en ber jaegöe  s  <0eefïeïijhï)eit toeöct in  ïjen lier? 
gente  van  hen  te  fïeïïen/  en  öe  anberebaeeuit  en  tot  buiten  ber 
19. 21.  en^tabttefetten/enbabbegebaenbenarbeit/  neerflig? 

f)dt  en  auctoriteit  ban  ben  ?Hbmiraeï  /  en  fjet  ttfpcct  j 
bat  aïïe  ö'ingefetene  ïjem  ö?oegcn. ^et  i$  ook  toeï  pïomp  öat  men  eencn  3£cere  /  öie  boo? 
<Soübetncurineeniger^taöt  oft.Hanbfaï  b^benge? 
fonbengetoeeft/  om  aïbaer  opaïoo?öentefteïïen/tot 
tocïïïen  bM  nooteïijft  moet  aïöaer  maften  ojöinantien 
na  öe  geïegentï)röcn/toiït  ftomen  bcfeïjuïöigén  /  om  öat 
hp  tot  onberbout  fuïftcr  o^öinanticn  /  beboojïijfte  firaf? 
fe öacr  bn gebuegt beeft/  gemerftt  öat  auöerfin^  niet 
aïïecnfufee5!jno?binantien/  maer  ooft  fijnen  ïafï  en 
OBoubernement  te  bergeef^  foubcn  5ö«  /  ja  ooft  befpot 
luozbcn/enfoubefuïften  <Ï5ouberneuc  minbere  aucto* 
ritcit  lycbbm  ban  be  fïccbtfïe  officier  oft  fflttfy  ban  ee? 
nigen  fïebeften  oft  bo?pften/bie  Mh$  bagcïïjftg  boen/  in 
ber  buegen  /  bat  niet  aïïeen  b'Ubmitaeï  /  maer  ooft  öe p.  1 8  5 .  JBctb  ban  ̂ oomift  öe^  boïïtomen  maebt  baööe  /  fyct 
uit  bïijftt  emmert  toeï  öe  boo^btit  öefer  quaöer  geef!en : 
temeer  öat  öeöegcnteöe  feïbe  pubïiftatie  goct  gebon? 

,  ben  en  gepjefen  beeft  /  öacr  bp  gebuegt  /  öat  öe  fïraffe 
fOO  grOOt  toert  gcfïeït/  meer  adcerrorem  öait  adpoe- 
nam,  öie  bp  ooft  tcgcnninnanöcntctoerftegefïeïten 
beeft  /  foo  nicmant  ter  toijïen  ï)P  öao:  toa^  /  öacr  tegen 
en  öeöc/  <öoft  bermocïite  bp  uit  ftraebte  bah  uinre  com- 
miftTcöicfïecftcnb^eeötoa^/  aï  tc  öoene/  öat  bp  tot 
öicnfïebanömïioninft  en  boïb?engen  ban  fijnen  ïafïe 
fouö:binöcngcraöcn/  't  gene  bP  ooft  aïöaer  ccöinecc? 

Admiraci  0c  /  cnöeöcbpniet  aï^  45:abeban  #oome/  maer  uit 
12    p'    ben  name  ban  ben  ftoniiitt/  en  aïó  <Soubecncucban 

fijnre  j,^ajefïeit  toegen  aïbaer  gefïeït. 
Dont-       18.  %\\  ber  boïgenbec  beïafïinaen  be?reöe5Fifcaeï 

fchuit  oP  jfjeni  toeï  bcfcbuïbigen  h  en  booj  m  ercufabeï  bïame? 
ïvender  "rftï  /  0,TI  oat  ÖP  ben  ̂ ectatifcn  (  foo  bP  öie  noemt) 
Tempe-  >'foube  toegelaten  bebben  /  'tbcrgabecen  ban  geït  aïïe knbui-  j5öe  ̂ taöt  tc  bottel  totten  bouto  ban  btn  ö?p  ïicc? 
Ï5n    .  »ften/  öaec  toe  fïcïïenöe  ecnen  Öentmecfler/  en  acn 
h0inrden*"fenige<ÖöeïeberfucftaiÖe  ben  met  bout  te  toiïïenbp* «.  artico;  fïaen  /  Bocïïtan^  toeet  bP(oft  fijn  opruiöer^  )fcec  toeï/ 

Öat  ö'^bmiraei  't  gccnebP  oefen  aengaenöe  gebaen 

aen  1 

,  g  By brieven 
van  den 

Bifl'chop , 20.  22. 2y 
en  28. 
Sept. 

By  de brieven 
van  der 

Regente 
aca  den 

beeft/  bttft  geöaen  bper|i2c}fenooïïofcnbfbcïbanöc  ifóS. 
töegrnte/  i  ten  cinöe  öie  fCémpeïé  fóuöen  boïmaeftt  en  p.  i8(J. 
in 't  öwogc  ̂ ijn  booz  ben  tointcc/  op  öat  öe  anöere  iByhem 
en  befönöere  öe  <6ecfïcïijftc  beter  bctfcftcrt5ijnfouöcnbrievcn| 
ban  aïle  nieutoe  gctoriöen  en  inncminge  ban  öm][*nJ' 'n ouben  lerften  binnen  öer  ̂ taöt  /  öaec  ben  bjiut  /  ftou?  eny.oiï. 
öe/  regen  en fuccuto ben  foubcn  mocgentocberoozfa? 
ften  /  babbcn  f\)  bni  bcquacmbcbcn  niet  eer  boïbaen 
gtfy&b  buiten  ber  ̂ tabt  ten  pïactfen  uu  ben  Eömiraeï 

eteeftent  /  boïgenbe  ben  bebete  ban  be  tlegente  J  toant 
na  öien  ï^tt  gcraöcn  en  nooteïijft  tua^  om  öe  ̂ >taöt 
enöc3Ingcfctcnc  in  tuften  en  fnïïigbcöen  tt  bouöen/ 
cnöatnictaiïeene  bp  en  öcn  IBagifitaet/  maer  ooft 
öe  öcgente  ftl'ot  goct  en  beguaem  bont  bat  bt  feïbe 
(Cempeï^  baefï  opgemaeftt  toctben/  foo  mocfïc  Vdcï 
boïgen  bat  men  moebte  toeïaten  /  bat  /  om  't  ï)out  en anber  floffe  baer  toe  te  ftoopen/  en  betoaftïiebente 
betaïen  /  geït  onber,  bt  gctoiïïige  ban  ber  tMigien 
( maec  geen  anberc )  toerbe  bergabert  /  en  ooft  ucmant 
baer  toe  gefïeït/  ̂ oo  ooft  geen  beguame  bout  boen 
en  iuerbe  gebonben  /  foo  berfoebte  b'$Cbmiracï  ( om nocb  te  boene  ber  bacflen  bit  bt  Öcgentc  en  bc  iBetf) 
banbem  begeecben)  aenecnigcnbatfp  ben  banfom^ 
mige  bouten  bpftoope  oft  ïeeninge  foubcn  toiïïen  gcrie? 
ben  /  b'toeïft  ïjp  te  mea*  btbt  I  om  bat  bp  meeftte  /  bat  p.  1 8  7. bit  ban  ber  reïigien  geen  baefïe  en  febchen  teïjebben 
met  bennen  bouto  /  en  baer  en  tufjefpn  ben  pjeftingen 
binnen  ber  ̂ tabt  bïeben  boubenbe  /  b'toeïft  bt  ïftegen* 
tcbobenaïbcgeerbcacbtertebïijben/  k  toiei^'ectocb  ̂ Byveie 
bit  aïbué  boenbe/  foubc  tc  paffe  ftunncn  gebienen^  d"fchhei" na  bicn  men  aï^  nu  ben  Slbmiracï  ftoemt  betiebten  aï£  brieve? 
ban  een  boo^fïuft  om  ben  feïben  bouto  gebaefï  tt  fytb* 
ben/  baerb.paï£boenaï£bPtoebecte  Êobequam/tct 
contrarien  in  ben  öaet  bp  öer  Qegence  berfp^often 
toeröe/  ban  öat  bP  't  feïbe  toerft  niet  genoeg  gebaefï 
en  baööe  >.  toiefouöcöcr  becifpingen  ftunncn  oncgaen 
in  fuïften  contrarieteiten  \ 

ip.  jfl^etgeïijfteongcfönöeertbeit  ïtoemtöe  fifcaeï   a-Admi* 
op  ecu  anöerpïaetfe  l  bem  befcbuïöigen/ banöat  bP"raeI  bc* 
tocfcnöeecn  toeerigftinanenöe^gecnmacbtbebrjenöe«[,c.hul- 
toegeïaten  baööe  ïytt  graben  in  öer  grootec  Éecïten  ban  «  3e?  OIt 
^oomift  om  aïöaer  eencn  frtjat  te  binöcn/  ö'toeïïiwfchat.iii 
toeï  öïep  fouöe  geöaen  jijn  getoecfi  /  met  grooter  tozeet-  cc  der  Ker- 
f^tit  ontöcftïtenöc  öe  graben/  öc^  öe  tejefienber^een«hkeKlte 
bcreifen  lebben  I  aï  bont  b'Klbmiraeï  't  feïbe  goet/  pjij? « doen fenbe  ooft  ber  toctftïiebenftïocftbcit/  aï  en  toert  in  be t «  foeken. 
cinbe  öaec  anöer^  niet  gebonöcn  öan  ïicïjamen  bttti  llDde* 
boobe/  toant  inöien  ö'^ömicaeïinöatüuttteuïame^ reni^/  foo  i^  öe  tfïegcnte  en  öm  öact  ban  Staren/ 
ooft  bell^etb  ban  «^oomift  metten  ïtanoniften  ban  ber  p.  188. 
feïber  fterften/  ja  ooft  beuren  Söiffcbop  be$  mebe  te  bt* 
fcbuïbigen  /  mit£  bat  %et  feïbe  bu  ben  ̂ lömicaeï  niet  en 
$  geaccojöeect  J  öan  uu  benöer  aïöer  oojïof  en  confeut  / 
m  eïftcn  ooft  Uan  öer  -ètaöt/  mitégaöer^bienbanben  ***ybzié.\ 
ïiapitteï  bier  ïterften  /  i^  ftenïijft  öe  goeöe  oprecbte);enva.n 
memingeenöe  ccöene  toaecom  l^ttqcftiiitbtl  b'toeïft  nSJad  4. toa^  om  aïbaer  te  binben  ecnen  obergrooten  fcbat/sePt. 
bicn  men  meinbe  ban  ober  ïange  aïbaer  berbojgen  te  By bri*" 
ïiggen/  toacrafb'^ömicaeïi^  getoaerfebout/ befon^ZT. öereöoo^eenen  ouöcnmctfere/  öie  in  fïjn  öooötbebbe  gente  7. 
'tfeïbeteftennengaf/  entcnnaefïenbetoce^bepïaet^ep.  eo 
ft  I  öaec  men  bcboojbe  te  gcaben  om  ben  ftt^t  tt  bin*  'T0" a0R 
ben/  bienbpbafïcïpfttoefeibe  aïbaer  te  ïiggen/  b'toeïft    ** 
beJBctbcn'tliapittcï/  ooft  becftïecrbcn  biïnni^  ge* 
boo?t  te  bebben/  en  toaë  ooft  fuïft^  ben  gemeinen  coep : 
®m  öan  fuïften  cijftbom  niettcïatenbcrïorcn  gaen/ 
beeft  bp  bet  foeften  toegeïaten  /  nabien  bp  bt  liïegente 
bt$  ifübbt  getoaerfeboutot/  öe  toeïftc  baer  in  ber^ 
toiïïigöe/  en  öat  fijn  mciningc  anbec^  niet  en  toa^/ 
betoijfl  genoeg  opentïijft  öe  grootc  fojgc  en  toeficïjt 
öie  bP  beöc  nemen/  öoo?betfïeöcbafïbubïïjbenban 
cenige  ban  öer  Wetf)/  en  ban  öenïüapitteï/  op  öat; 
niet  genomen  oft  bcrfïagen  en  fouöe  tooiben  /  foop.  i8#t 
be?cc  baer  pet  gebonben  toeröe  /  öaec  af  \p  ooft  niet  en 
foebte  boo?  l)tm  feïben  tc  bebouben  /  maer  't  feïbe  te  ïa*         I 
ten/bien't  foube  toebchocen/ofic  foo  be  föegcnte  bat  fou* 
bt  o?öineren  /  n  tocïïi  ftit  /  boctoeï  aï^  nu  bp  fijn  aftjun?  n  ty  dm 
fïigcntoo?tgcbïamectt/  toeröe  noebtan^afcj  öoenbpAdmiraeta 
ecnen  pegeïijften  goet  gcbonöen/cn  öe  feïbe  acbtccftïap-  b«evcn 
pec^  en  fouöen  mocgeïijft  aïnoeb  't  feïbe  niet  guaet  bin*  gi4" ben  /  baööe  bet  goeöen  boo?fpoet  gebaöt  /  en  öat  fp  ben 

ton- 

ji.axt. 
cc 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
I  ƒ68.  bmprcnttoameöaitoi  nnc0m  bet  maften/  ©ofti lu-rftm  iit  te  temen 

75 

fouSc  ftn  atotttmgtenpjbat  róeft  scbonïcn  üroTtai") bont)' »«  m  Km  KStomZ/SAS  ' 568' 

booiflcljtig  eti  reu  gctroubimacrgcljoubnt/  ijebbeu  ïcvonS?" 
:  met  mi  frijoülugc  ban  foo  ïtittcl  bagen/  riKcn»1**  Je 

ven  van  i 

Admirael 
van  19. 
Sept. 

Kegente   opboubnt  /  boe  tori  be  beginfeïen  ïjm  fcljoon  ïjabbcn 
vm: 7.  en  befïacn  tebrctoontn/  f oo  men  öoou;  bc  frfbcgrabingr 
inden    aïreebe  ïjabbc  gebonben  tot  ter  tocabc  ban  omtrent 

ttuec  biüfent  mtïbntni/b'toriftb'2i;DmirariDini  ban  ben 
ïtapitteïenlDetï)Deöe  in  banDnt  fïcïïcit  /  boben  Dien 
bat  be  ïiauoniftcn  noeïj  Ijabbrn  aïbaer  geuregen  feher 
boeften  en  bcfrfjeet  ber  ïinften  aengantbc  bic  fn  feiben  / 
niet  te  Rebben  toiïïcn  baïïrfcnboo?  50000.  güïDcnen/ 

pag.190.  toaeruit  ooft  bïtjftt  bat  o*3bmiracï  befen  acngaenbe niet  en  ftan  arijtecbarit  toozben  /  maer  moeïjte  met 
merrbei*  rebene  geftraft  getoeeft  5tjn/  babbe  booz  fijn 
ïijöcntöric  bet  gemein  boÏHSften  (bic  licrftc  inttenómen 

btbbenbe)  fribe  bien  frfjat  gacn  foeftett  en  gcpïotibcct/bie  j  ganfTcïiju  onfrijtilDigt.  €c  nim-^at  Mïiïóo^'nïi  £e£ ooft  totten  fonacafelcn  en  bonto  ban  ber  ftaftnt  geen  treft/  be  ïïegente  confcutccrDc  Dat  alle  faitcn  albacr  fou  ■ 
toeftdjt  genomen  nt  fouben  bebbm  /  geïijft  D'  3lbmirarï  ' 

b  by  den  toeï  bebe  b  om  in  aïïe  faftcn  ïjem  tori  te  quijtcn/  "KÏ 
atteftatien  uonntbc  ffifcaclljcm  nu  batoijtcn bet ontgrabeu ber 

boobc  ïirïjamen  be£  b?,1  Sten  oozjaftc  getoeeft  en  is7  nocb 
ooft  aféboni  gefïcn  oft  getoeten  bat  men  cnügeïïeba 
men  ontbeïitc  /  beti£  booztoaa  fojgcïnft  infuïfteufa 

van 
Sept 

ïjem  mibcntïjoubcn/  en  aïïe  oncufïni/  oprorrnt  en  Admirael mcoubrnieutrn  berïjuet  /  ja  15  De  fcibCiilsDocnfoobc  £*££ 
quaemengerabcnboubni,  Dat  bc  tfegntte  bic  appzo  gehande. 
beerbe  /  ja  baer  na  noeïj  berïeugbe  in  beu  feiben 
fïact/  kbooznori)  eenigc  anbere  bagnien  tot  bat  fn  kBybtie* 
bent  foubc  fenben  Ijeur  rrfolurie/  gelijli  fn  baer  naRCnva"dc 
geöaen  &eeft/  genoeg  grinitfozmig  Der  ramingen  enf7cg elTv 
articuïen/  te  boren  bp  Den  Hbmicael  /  op  ïjeur  ab-octob. } 
bon  /^  boojgeïjoubcn  /  toeïfte  appzobatic  bcmenunerd 

1  ber- 

jfOU' 

bnibujbcnmbcnfïaet/  foo  bic  toareu  gebureubc  Dr*S 
Itömiracïj*  af  toefen  /en  tot  bat  Ijn  ban  ai  rappoozt  foip 
bcbebbcngcbacn/  ja  bat  meerij/  befribe  ttcynttcrè 
noeb  baerna  booz  be  benautïjeit  DeS  tnt3  gebzongrii 
getoeeft  ben  niet  afleene  toe  te  laten  bc  pzcftïngcu,  inaer  p.  1 94» 
'ooft  booten  binga  te  fleur/  met  ben  rracitini  '  niet  l  Bvd« 

hen  en  önbet  fuïïte  ttuaettoiïïigc  bctoint  te  bebben/toant  I  aïïeni  boo  1  bier  bagen  /  maer  tot  bat  Dn  abbnfe  ban  be  P.rorerta- 
men  toeber  boet  oft  tart  bat  be  gricgentüebcn  boo:b\!en=  <6cneraïe  ̂ tatni  anbere  foube  toefen  geoiDmccrt  /  va"  S 

öc  ore   gen  /  fti  fuïïen  aïtijt  foeïien  /  't  fribe  in  ̂t  quabe  te  boen  I  Ooft  m  ïjceft  befe  briafnngc  gem  fbubameiit  met  aï-  rcii?iC. 
^  pn     ba-fïaen.  |  ïen  /  toant  ben  bier  bagen  obrtfrrefteu  ï\}cfenbc  i  foo  en  S  È vcr' 
voorviei»    io.  t'(0nrecbtcftoemt  ooftbeiFifcaeïben<6:abebc^  " 
dagen    „  faftcn  /  c  uau  bat  \yi)  te  fijnen  brrtreft  bien  ban  3!>oo*> 

in TteHal  "róft/  foube  bebbnt  ijm  pjeftingen  booj  bier  bagen  toe 
Doomik   geïateu  nt  bc  IfaHen  binnen  ber  feïber  ̂ tabt  /  toant  ge- 
toegeia-    mcclit  bV  boojgacnöc  uitroepinge  en  toeïatiuge  maer  en 
ten-  .     toaii  gemaeftt  in  baefïe  om  te  bom  ftilïcn  en  berltoeïen 
44  iticn  bctfcerberbitboïft/  ooft  maer  bn  pjobifienenniet^ 
p.  191.  neraïe  noch  bafïe/  ̂ >oo  tjabbc  b'^bmiracï  bn  abbijfe ban  ber  30etbcngeefleïnitbeit  gcraemt  cnboo?gef1ai 
d  By  den  gen  fefta*e  punctat  en  articuïen  \  bati  berbzagc  met  bic 
Scrae

m- 
en  artic 

van 

drage 

Weef  ban  bc$  ̂ bmiracïë  toegen  niet  metancn/  be^iSiS. 
boo2toaert  /  gefloten  oft  beioeft  am  bic  ban  ̂ Doomiït  /  de  gejoog- 
in  ber  burgert  /  bat  bem  nieteuftoeinttebn:anttoooj*faemlicu 
ben/  't  gene  bat  eenaubrrfebert  aïbaer  bn  bc  Hegeute  R^cmc 
gefonben  /  maeïj  met  l^cn  gefloten  en  bebcfligt  beb^    ° ben  /  toant  foo  baeft  bc  bier  bagen  om  toareu  /  foo 
toa£  bP  bjn  en  ontfïagcn  /  m  ban  allen  fijnen  geïoofteu  «j  sy  de* 
cnbanDcïingen/  geïijlt  ïjp  ooft  boni  bcc  Urgente  ber  bricTén01' ftleerbc/  en  in  ben  raet/  en  bem  bc£  gccnfin£  meer  van  21 
baerna  en  onbatoonbe  /  maer  ganjfelijft  Ijem  ban  sePt.  cn 

banberrcfigien/  nabetoriftcfpbenfoubcnmoctnirC' |bicn  ïafï  ontflocg/  merftenbe  bat  fijn  aftjunfligc  al- 2Ó- oaob 
m   Oberen  /  tot  bat  op  't  feit  ban  ber  reïigien  in  't  gcneracl  ïe  fijne  gocbe  bienflen  ten  quaetflen  bebiebcn  /  cn  bat 

foube  tooiben  berften  ober  aïïe  ï^et  ïant  fonber  uocbtau£  \fvbet  ilojnitc  t'onreebtc  een  acbterbenften  ober  bm 
befribe  té  fluiten  of  toe  te  feggen/  fonber  cerft  baer  op  ̂bmirart  aengejaegt  ïjaböen  '  ja  boben  bien  foobe- 
tcbebbcnbetconfentnianttooo:bcbanbaaï?oogbeit/  ïc   befrefteu  /  bat  uien  be  booifj.  articuïen  ben  Ito- 
ber  toeïlter  ïjn  aï  't  feïbc  ïjab  gefo/iben  oin  baer  rcfdïutic  j  ninft  aïrebc  ïjabbe  obergefoubni  /  alö  op  bem  baftrlnft 

«Bybric-baaoptcbebbcn/c  bctoeïftcnictftïcaïijftjanocïjueni  (toegefecten  cinbelnft  gefloten  (D'toèlirontoaeracbtig deS  Ad    ttöer  cn  tjuam/  (maer  noebtans  in  effect  bic  genoeg  tbc  ;  toa|  /  )  inaee  ïjabDni  aUeeuuju  bn  ïjem  gcrarmt  ge^  p.  t^. 
miraei  18. liet ) aï fcl)2ccf  ïjubacrbifttoilsommc/  ïjoetoeï  bcfelbc.toeefi/  onberïjft  tori  beljagen baii ber  tlegente/ tori   n  Byf'in 

^9. 26.    gecnfin^  te  buitenen  gingen  ben  acanbc  metten  <£bc  |ftcn  antganibe  bp  fïj'11  oufrljult  ooüacn  beu  Uoniuït  „^n 
feFoA"    ïcn  semaeftt  /  m  bat  na  fijn  batceft  be  fcïbc  gcboïgt  en  ober  feïvecf.  »  Novcmb. 
f  bv  brie-  tocgcïatcn  5ijn  /  f  <Cn  toant  b'  Hbmicarï  merftte  bat  bit  I    11.  .-souba  eniig  fonbement  ftocmt  bc  $\\cac\  bem  <i'Adm!- 
venVan  de  batoebeitniitögabaë  bc  maniac  ban  bomebe?^tab=  ooit  blameren  °  ban  bat  Ijn  Der  lBetij  bauT)oo2uift"faelfcn 
Xegente  f|0ubcr^  bc  fïaDt  in  grootc  bjeefe  cn  mi£batroiitom  ,  foubc  baftïeert  hebben  /  bat  ïjn  uictcuberftonbe/  bat  "j,1",  nict 
K'denPaïtn  febe /  bcfonbac  gauaftt  ben  bcïettni/ bc  toeïftc  bic  ban  uien  foubc  ftraffen  bc  gene  bic  bc  (taftcn  berooft  ïjab  'v^ic 
namaeis  '  ben  iiafterie  fbent  nagnis  nme  toiïïntbc  gcboo:facm  ben  /  ijebbe ubc  ooit  eniige  gebangenc  /  fitlfiö  misDaen  "'»«  d<- 
by  den    tvjcfcti )  af  il  b'ccn  fijbc  /  cn  Die  'jan  ben  ï^obc  aen  Vaw  \  bebbntbc  /  ontfïagcn  cn  "bat  bergeben  ( bier  ooit  nor- "  g*^ sudthou-  ijfl.^/  j[tCm  bageïijft^  acnbeben/  s  tot  grootcn  on- Imenöc  tot  bieren  toe)  Ijoetoribn  DefinniitTe  baer  af  be  "vwgt- 
kten0e8e"bicttftbanbenïtoninïtcntotfijné  fclfé  groote  baaeb^jooiöcgctatntteljibben  ben  IDetljonbcren  cnnictbc«nc- 
p.  i92.tingc/(b'toeïltbcmbccïe  ftoarigbebnt  maelttc  omfïj    Obabcittotljcin  getroftünt  te  Ijebuen   baer  tut  be^    *)",* 
gBy  fijn  ncnïafï  tori  te  bolbïntgat/  boozfoobeïebetemma  in  flmtenbe  Dat  bc  MDmirael  foube  briUiilen  51)11'  in  cn-  ̂.ny9  -ait; 
brieven    jiiïftcn ourufïni mocgcïijft  toas)  bat  ooft  bc  Hcgentc  men  Lu  fMajdtatis,  jabc  $ ifcael betoont  bier  meDe/ 

ên^bde^bem  te  nica  ftonben  h  ontboot  bn  Ijeur  te  ïtonicu/  ïjoc  langer  fjoc  meer 't  groot  ongcln!tDatmcuDeir?lb 
ven  van*   foo  om  ïyaev  ban  alle  fijn  b^nbeiinge  b?ccDa  ber    uiirael  aenDoet  /  uitbicn  hp  Ijcm  uocmt  belafren  met Aflbnviiie  uicaen  te  geben  /  aïé  om  b«icr  in  ben  ractbn  te  flae  '  fulltc  bcrfierbe  luegennt  /   baer  af  bc  contrarie  foo 

^II,22ne/  &oo  beeft  bn  emtcïijft  gefloten  baa  te  reifcn/lftlecrlijft  blijftt  /  bn  bnt  uitroepingen  nt  baboben' 
Sobn  3'  fonber  iet  bafïcïuft  te  fluiten  oft  toe  te  laten/  maabe    bn  ïjem  tot  tDooMtift  boen  Doen/  p  bn  Den  toelïieu 
hByiieurDucbtcnDeDatDacr  Dooi  (  cn  bcfonDacDat  Depfartfe  men  ïiïealijfi  bebmt/  bat  ïjn  niet  aïfeen  cn  beeft  ber 

brieven    ni  üclöjag/  acngaenbe  ben  pzeftingen  noeïj  niet  ba    boben  cn  am  bnt  ïijbc  toillnt  fhraffnt  be  Ueriien 

\?L7'}0  fïeïijft  cn  toaö  bcflotcn/  nt  gent  mibbcï  oin  bicaï^   rooba^/  maer  ooft  bic  eenigc  gcroofDc  rroeDeu  be 

sept  en  7.' bent  /  nocb'mct  goctbeit  noeïj  met  cjuaetbcit/  te  ïjieibni/  ja  coft  flcaffcïijft  tycft  toillrn  itafnjni  bc  ge oftob.     bocnacïjtabïijbcn)  in  fijnen  af tocfni  eenigc  nieutoc  ne  bic  bic  nict  aen  en  faocfjtrn  aid  fp  eenigc  m 

onruftc  en  oproer/  toeftomen  moeïjte/  foo  banbelbc.fïni,  D'torili  c:nmer  tori  bene  i?  ban  Den  berijm  p-  t96t 
h»  bnaDbiifcDierbanDalDetïi  met  Die  ban  Daörii    bcïaflingcn  in  Defen  boojtgebjogt '  Die  ooUDe^Dmi 

flraef  tori  opcntlijlt  ontitnit '  <i  nt  mm  en  ftl  ucm    t]  !n  ̂  
mermeabebiiiDeubatbnfiillien  p:opoeftrn  oitgrijon  ;.  artic. 

Dm  /  oftcntigcbcfrijulDigteuoüfiUicinMnUun  Ucrii  g™"?1' 

robmgen  Donï los  latnt  beeft  maa  tori  ta  eo naar mt 
w00iae 

Dat  lm  aïtiiDt  gefoebt  Derft  De  fulltc  te  flraffen    boe  tori 
Dat  lit  fulitcn  benauDcn  tijDmnigaDeflagen  moefle/ 

geboden 

van  ; .  cu 
4.  bept. 

gtc  foo  bezre/  Dat  men  aen  aHniflJbni  bem  foube  fnï  rarf  tori  opcntlijlt  ontitmt 
iBy brie- bonben/  i  fonber  op  maïbanbcrcii  pet  te  fcriten/ 

na  van    uorï)  b'ccn  öcii  anDereti  moeieïijft  te  baïïnt  /  nt  bat  bic 
«n  Admi-  ban  om  ïtafrerie  tegen  beu  niet  cn  fottbnt  acngnjpcn  in 
SSob1'   bier  bagen  na  fijn  bertreft/  bttaenbc  ben  tocïltnt  aï^ 

ïcbingntfouDcn  bïijbni  gefcïjoift/  en  bic  ban  ba  relt 

r 

ait^imnwmm^iMminba  ^aïïnt  albacr  /  op  |  bat  Ijct  fribe  gebacn  too?De  alp  be  gelegentljeit  bat  
toe 

Dat  fp  niet ! gcooifaeftt  en  foubm  tooiben  toeba  e  enige  I  littl  bat  mca  ifj  om  ban  geluiint  mipbabigcu  opcni^ 



7* 
Byvoegefelvan  Authent.  Stukken, 

1 5Ö8.  recojcectic te boene/  foo  en  ïjeeft  b'fMimttaeï  ftjn  ïc>  |  becbittninge  bat  b'^ibmirael/  boo?ficnbe  Ijct  begin  1 56S. 
ben  niet  gefpaect/  man  't  feïbe  getoaegt  /  gaenöe  bannieutoeonrufïcntiietcn  öojflc ' 

a  By  des 
Admiraels 
brieven 
van  19. 
Scpt. 

fïouteïijft  niet  toeinig  boïft£  in  eene  ban  ben  fcftcn 
ban  Zoomin  ban  men  in  fijnen  tijbe  eenige  onbeboa?* 
ïijftbeitboo?t  fïeïbc/  a  aïtoaec  bP  eenige  bcbegnjpnï/ 
betoeïfte  bP  tecfïont  in  fïjnbcr  p^crciictcn  bebebi?  ber 
HDctbonbcrb?agcn/  om  be  feïbe  tcrfïont  te  boen  ber? 
toijTen/enljangen/  inbinifp  mi^babig  toaren/  maec 
fuïft£  obrc  b*u  niet  bebonben  tocfenbe  /   toerbnt 
in  't  gcbanftcn$  aïbaee  gefïeït  /  ben  toeïftnt  acngacnbc/ 
be  IDetboubercn  te  fijnen  bcrtrcftftebemfp?aftcn/  ber* 
ftïenenbe  bat  fp  niet  bertoonnen  en  toarnt/  en  ban  bon^ 

pag.  19  7.  gec  fïo?ben/  toaer  op  bP  anttooo?bc/  bat  inbien  mm  öe* 
bonbe  bat  be  gecne  bie  on  gebangen  babbe  niet  fcïjnïbig 
en  toacen  /  men  bie  moeïjte  ontfïaen/ en  bat  inbien  baec 
ooft  eenige  toaren  /  bie  be  boot  niet  bnbient  en  öabben/ 
men  bem  eenige  anbece  fïeaffe  acnboen  moctjte  /  toaer 
uit  emmer  toefopcutlijft  bïnftt  bat  ïjnïjem  bergeban? 
gene  gecnfïn^  en  ïjeeft  gemout/  maer  bê  X&etb  baer  me* 

eind^va"  bc  ïatcn  bcgaen  / b  bie  maebberauttooojben/  't  gene der  uitroe-  fp  baer  na  /  baer  mebe  gebacn  ïjeeft  /  toant  ïjet  ben  %& 
pinge  van  miraeï  geenfm£  en  raeftt  /  mitë  bien  bp  niemanben  bec? 
4.  sept.     gracn  1  ontfTagen  nocb  opgebóuben  en  ïjeeft  /  aï  belieft 

Jet  ben  tfifcaeï  tegen  bec  toaerbeit  tefeggen/  ja  ooft 
baïfebeïijft  eenige  pcifoonen  baer  toe  te  noemen  om  fijn* 
te  ïucgencn  fcftnn  te  geben/  op  tjoope  ban  baer  boote  ee* 
nen  foo  oprechten  ï|eere/  feftnïbig  te  boen  achten. 

De fwa-      Z2..  5^aet bem bé ffifcaefbooit foeftt te  betafïen ban 

200. 
bertreftften/  maerp 

toaafeboube  be$  cerfï  be  ïïegente  /  be  tocïïte  't  feïbe  ter  * 
gemeinber  rufïc  nootïijft  binbenbe  /  ben  ̂ tabtboubcre 
bacrnabcbaï/  tjtn  füïftgtc  berfeftrcen  /  bare  neffcn£ 
fu  feïbe  ben  ooft  ontbiebenbe/bat  fp  gebuereube  bet  com* riumicatien  metten  Hbmiraeï te  ïjouben/  aïöacc  geen  gBvfcric 
boïft  feinben  en  foube  g  foo  be?ce  fp  ban  benber  fijbenvënvande 
bcnfïïïïcbieïben/  toaer  uit  men  cminer  toeï  merftt  bat  Regeme 
b'Bbmiraeï  't  feïbe  boojïjoubenbe  /  niet  ban  bienfï  cn7-0<a°b- fijn  bcfïc  om  te  boïbicngcn  ben  ïafï  b^ni  gegeben/  ge* 

baen  en  beeft  /  foo  "bat  bp  gecnfïn£  en  ftan  acbtnbaeït too?bcn  ban  ben  pjopoefïen  metten  ̂ tabtïjoubcegc* 
ïjotiben/  en  noeïj  min  ban  bat  öemïeettoag  batffin 
bzoebet  fuïften  boo?  eenen  ̂ tabtïjonbereïjabbegeiio^ 
ren/  toantDpfuïïtóbcrïjaeïbe/  nietaïïeen  tenaenfien 
ban  ben  quabe  biënfïen  bie  bP  boen  bebe/  maer  meer 
mit^fïjnberongcfïeïtï)eit/  h  en  ooft  ben  foberenbien^  hBybric. fïen  bie  be  feïbe  binnen  bcr  ̂ >tabt  en  in  ben  3lanbe  ge=  JJSui  £1 
baen  ïjabbe/  eer  befanenfoobe?re  bjaren  geïtomen/aen  den 

£>oït  1^  onbjaeraeötig  bat  b'Hlbmiraeï  ben  feïben  oeit  Admiraei 
ïjebbe  berbaert/  maer  tori  ter  contrarien  geljoïpen/  l'^T^a  i berfiernt  en  befoigt  bat  men  ïjem  onberbanigbjare/geme 
ï)cbbenbe  ooft  beliapiteinenban  be  ̂ tabtï)emboen7-sePt. 
f  toeeren  / » toaer  nit  be  baïfeïjeit  ban  befen  puncte  /foo  p  20  if 
toeïbïijfttafêbanaïïenben  anberen/  25oben  bien  foo  j  Byde* 
bermoeïjteb'^bmiraeïnitftracïjteban  fqnre  commif-  bdêvenel1 fjen  /  fnïfte  en  bergeïijfte  bingen  ben  ̂ >tabtl)onberc  om 

righedenw  ̂ nige  tooo?ben  bie  w  foube  gefjab  hebben  tegen  ben  I  betere  toiïïe  te  bebeeïen/  en  ojbineren/  bie  ïjem  baer  in 

Admiraels 
brieven 
van  8.  en 
26.  Sepr. 
en  j.  Oft. 

Sadte  »^>tabtöonberebanben$iafïeïc c  aï^^pbienberfochte/ 
houdere  „  bat  öp  foube  gcïoben  geen  boïft  meer  te  nemen  in  't  te 
te  Door-w  fieeï  /  en  ̂iti  tegen  ben  feïben  fïoo:be  om  bat  bp  't  feïbe 
nikk    „  niet  boen  entoiïbe/  maer  öabbe  geanttooo?t/batï)P 

'  „foube  moeten  boen  t'aïïen  uren/  't  gene  be  Öegente p.  198.,,  fjem  foube  ftomen  te  bebeïen/  ben  toeïïten  ÖP  ooft  in 
c  in  den    berfcïjeiben  manieren  ïjabbe  gefoeïjt  te  berbaren  /  tot 
%■  en  "  00}f  tym  te  feggen/  bat  'er  ïjaefï  aoooo.  mannen  bp  ben 
4        "  anbere  fouben  toefen/en  inbien  fp  bet  qefcfynt  boo?  'tte 

" fïeeïfïeïben/  öp  getn  niet  ïjrïpen  en  foube/  aïftonfïe 
"  ÖP'tgrboen  /  bat  ooft  fijn  fyocbee  ongeïuftftig  toa^ 
"banfuïfteningefïeïcteïjebben/  en  bat  b'BCbmiraeï  aï 
"  bet  feïbe  aen  ben  ̂ tabïjaubere  berboïgtbabbctenber^ 
"fueftebanbenïietter^.  ©oojtoaer  inbien  pemanttoiït 

gabe  flaen  bet  groot  mi^berfïant  en  mtó'bertroutoen bat'a*toa^  ttiffeb^n  ben  feïben  J>tabtbóubere  en  bie 
banbcr^tabt/^nëgeïtjft^aïïebebeïetten  bie  bp  ben 
Bbiniraeïbabbebefïeïtin'tbereenigen  ban  ben  inge^ 

i  By  d«  Stenen/  d  bie  en  faï  gecnfin^  bmnt  binben  bat  nocb 
"  be  intooonberen  b^'H  m  betroutoèben  nocb  b'^bmiraeï fijnretoeïteb?ebenentoa^/  toant  bP  met  fijn  fyem* 
bigïiebenniet  aïïecnben^bmiraeï/  maer  ooft  btt  to 
fïeeï/  be  ̂ tabt  /  en  aïïe  b'ingefeten  /  ja  ooft  bem  feïben metten  <6arnefocne  /  biïïmifê  in  bjeefen  en  perijfteï  ge^ 
fleït  babbe  ban  aïïcgaber  berïóren  te  gane  /  ja  foo  be?re/ 
bat  be  feïbe  boo?  be £  ̂Hbmiraeï^  ftoemfïe  te  i^obe  ober* 
fcb?eef  /  bat  bp  bp  bie  ban  bec  ̂ tabt  toa£  beïegert  /  en 
infbjgenbanbepïaetfeteberïiefen/  mit£  bien  be  feïbe 
ban  boïft/  fpijfeen  munitie  onberficn  toa^/  toaer  af 
ftnfebertbcngefïerftt  binbenbe/  begcerbe  een  bceru> 

p.  199.  ne  tozafte  ober  bie  ban  bee  ,^tabt  toteengemeinbe* 
berbenbaneïften  tebocne/  mit^bentoeïftenben<6Lja* 
be  bertreftftenbe  /  bie  ban  ber  ̂ tabt  groote  rebene  bab? 

e  By  brie-  oen  j  e  jjgjj  te  bebucbten  bat  fp  boo?  fjcm  gepïonbert  en 
dS  Idnii-  quaïijft  gebanbeït  fouben  tooien  /  baer  en  boben  feg* 
raeivan    genbc/  bat  fp  ban  fuïft^  toaerfeboutoingen  babben/ 
1  r.  oftob.  f  en  bat  men  tot  bien  einbe  fefter  ftneebten  aï  bcimeïijft 

Bydc  in 't  Hafïeeï  befïeïïcn  foube/  3fln£geïnft  be  ̂ bmiraeï 
omteberbueben  bet  nuaet  bat 'er  uit  babbe  moegen 

der  reu-    boïgeii  /  en  bem  berfeftert  ïjouben  /  bat  'er  niet  af  en 
&en-       toa£  /  na  bien  ïjp  geen  toaerfeïjoutoïnge  baec  af  en  bab* 

be/  bcboozbe  met  grooter  oo?faftcn ben  feïben ^tabt* 
ïjoubere  te  bermanen/  bat  bP  Ö«n  niet  en  foube  nieren/ 
nocb  nieuto  boïft  innenemen  (foobP  nu  fïerft  genoeg 
toa^  om  bepïaetfe  te  befebecmen)  boo?  ben  tijtban 
ttoèeoftbjnbagen/  bat  bp  ïjem  bp  beöegente  foube 
binben/  en fe bp  aï  gercfoïbeert  ïjebben/  maeraïfoo 
be  ̂ tabtbonber  /  ten  aenbooren  bier  ban  ber  ifteïigien 
anttooojbe/  bat  inbien  beöegente  baer  en  tuflén  bem 
meer  boifts  fonbe  /  bp  bie  ontfangen  en  fonber  bertreft 
boïbueren  foube  't  gene  fp  bem  foube  bebeïen/  &00  ftre* 
gen  be  feïbe  niet  fonber  reben  fuïuenacbterbcnftencn 

requeften 
dier  van 

beboo^begeboorig  te  toefen/  n)übe  bp  emmert  onbet 
bauig  jijn  /  be  Öegente  en  beuren  bueben  ban  commif* 
fïen/  in  ber  bueoenbatniettebertoonberenen  toaö/ 
bat  be  <6?abe  niet  toeï  te  b^ebenentoa^/  metfijnre 
toeigeringe/  in  een  fafte  baer  fijnrcjifêajefïcitgbienfï 
foo  grooteïijftaenegeïegentoa^/  foo  bat  bpmctgoe* 
ber  oo^fafte  brm  bermoebte  te  bertoonen  btt  bangiec 
baer  bp  be  ̂ tabt  /  bet  ïiafïeeï/  be  J©etb/  en  be  <6eefïe^ 
lijhtyit  in  fïeïbe  /  en  bat  tuffeben  ben  Mbe  anber^  geen 
tooo^bengetoeefïenjijn  /  betobfenooftftïeerïijftbeei^  .  , 
gen  toaerfeboutoingen  bie  be  iètabtboubecber  ftesm-bzinL 
te  baerafbebe.  k  van  26.   I 

Z3.  $>ettè  te  bettoonberen  boo?  b#  baïfcb  aenb?en*Sept- 
gen  ban  toieii  be  pzocureur  <{3eneraeï  onber  be  beïafhn*" 
gen  ban  ̂ oomift  beeft  gefïeït l  bat  b"aibmiraeï  foube  " l  In  dea 

gcfeet  bebben  "eenigen  <Sebeputeerben  aïbaer  /  bie  bem  " J  3 " ait* toaren ftomen  blagen/  bo^fPb^nfowom blagen/  aen*C£ 
gaenbe  ben  p^eftingen  en  bergaberingen  /  bat  fp  geenen  "  p.202. 
bneben  benban  toegen  ber  föcgenteoft  anbere gefom" 
ben  /  en  fouben  geboorig  jg'n  /  foo  be?re  fp  niet  en  fagen tc bet  teeften  ban  ben  $?ince  ban  <^raengien  /  ban  ben  / « 
ofï  ban  ben  45?abeit  ban  «Ögmont  oft  üoogfïraten  / « 
oft  ban  ben  eenen  ban  b^n/  toaer  boo?  bP  niet  aïïeen<e 
en  foube  ontraben  bebben  be  geboo?faembeitbenïto*« 
ninft  en  bec  Öegcnte  toefïaenbe/  maer  ooft  op  hen  « 
^oogbeben  misgrepen  ;  (6emerftt  brt  openbare  me^c 
gen  i£  /  bie  geen  bertoe  met  aïïen  bteft :  enbe  en  faï  niet 

bïnften  bat  b'^lbmicael  oeit  fuïfte  tooojben  b^  gcfP?o*   A'£dl$* 
ften/  btt  toare  aen  be  <0ebepnteerbe  banberïI^etb/Jlu"^ 
ban  ber  fóeïigien  oft  anbere  (maer  toeï  bat  bpaïtijt  ter  tek  van" contcarienberftïeerbe/  niet  te  toiïïen  boni  banbefende  Regcn- 
nocb  fUiïtni  /  fonbec  ftïeec  bebeï ban  be  ïïegente  /  toan te  altI,t 
afgorbegetuigeniffefuïïen  geben/  foo  toeï  aïïe  be  gene  ft°aen§e~ biebptc^oomift  b&ft  gebanbeït/  aï^  foo  beïe  bye* 
ben  bie  bp  ban  baer  aenbe  ïïegente  breft  gcfcb?ebcn/ 
ja  ooft  beb?ieben  bie  bP  na  fijn  bertreft  aen  be^tabt         m 

fanbt  I  m  ten  einbe  fp  fouben  bont  't  gme  be  jètabtbou*  brieven*1'" bere  en  be  &ecretari£  be  ïa  €o?rc  ( bu  bc  ï5egeiite  aen  de 
baa'gefonben)  metbenbanbeïen/  en  ban  toegen  beu- weth  en 
rer  ̂ oogïjeit  ben  bebeïen  fouben  /  b'toeïft  toeï  be?rc  an*  houS *' bet$  betonfï  ban  befe  ïuegen  inbout  /  bie  toeïftc  ooft  foo  Van  26. 
genecaïijfti?  gefïeït/  bat  na  rec^t  baec  op  niet  cni^teoftob. 
ïetten  nocb  op  aïïen  ben  toon/  bie  op  fuïft  cnbergea>P  2°3- 
ïte  confufc  /  genecaïc  en  niet  gefpecifeerbe  betiebtingen 
foube  moegni  bpgebjogt  3ijn  /  boe  fouben  ooft  b'anöec 
peeren  bia*  genoemt  "ftunnen  beïafïen  hebben  /  bien 
ban  3Doo?mft  toaer  na  fi;  ben  fouben  bebbni  te  regiiïe-rDe, vcr- 
cen/  na  bien  fp  ban  bén  &taet  ber  feïber^tabt  gent  i"i4- ftenniffe  en  babben^  men«n 

24.  ©00?  bft  ïefïe  punct  bec  gefcbiebenifTen  ban"denGra' 
^oo?nifttoo?tb'^bmiraeïbeïafï  n  metgrootenonge><cIVeCet°pge* 
l\)\\  bat  bP  foube gefcet bebben/  bat inbim men  fijnen «nm'de» 

bjoebec    **  *«• 

Mc 



if6$.»biocbct  in  gpamgfen  quame  te  öouDni  /  fp  noch 
33  50000.  mannen  te  fijnen  geboDe  haDDc  om  Wen  tir  gaen 
«haïen/  öacc  bp  bccftïcerniDe  ( fcet  De  p:onttcuc )  Dat 
3>infuïftnigebalïc/  hp  Dm  ftoninft  foubc  gambcbecb 
« ten  in  ̂paeugicn  /  en  fijnen  bjocDcrc  berloijcn/  D'ujelu maren  tooo&en  foo  mei  ban  cenen  brcbjamDcn 

Tot  de  Hiftoiïe  van  P.  Bor. 
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moeten  hier  ooft  Dim  itfcm  D jagen  /  foo  bat  toeinigtc  1  ƒ68 
arljtm  rè  /  al  eeft  bat  be  quactmilligc  uit  jjen  ünnjnig 
pectc,  liomen  bier  bc  weldaden  te  normen  misdaden,  & 
e  contra,  D'bjclftfp  ooft  in  bit  fluit  üirl  toonrn  /  aïDaer 

V als 
nuactnjiïïigeu  gccfïc  /  Daer  boa?  bp  ooft  be  misDacb 

"bangequetfïcr  Jtëajefïcit  bcqacn  fouDc  hebben  ;  boo* 
73  maer  ïjet  moeten  meï  quactmilligcr  geefïcn  5311  /  Die fuïftm  baïfchcDm  foo  fïoutcïnft  Deuren  bnbmigcn  tegen 
renen  foo  getroumen  ©afïacï  Dc£  &oninft£  /  Die  ooft  fon 

D'&Dmiraeïbclaft* tooit/  om  bat  ljp  tot  ©oomiïtgc toacr tuoiDniDe c  bat  ecmge  arbcibnfom  tc&. HiuanDd  e Bydes 
(toefenbc  ban  Den  ïauDc  ban<Eoumcfi£?)De  gemcintr  op-  Adnï»«eu 
roerig  cc  maften  en  bic  op  te  rtüben  om  met  buïpc  ban  Z7™  rn 
ecnigc  ban  Zoomin  niDalcncbijn  /  b'Sübijr  ban  ̂ .  ...scPt flmaub  te  brcDcfrmrcm  onDcr  Ijct  beftfrl  bat  be  boojfs. 
ttarDinacI  (  Dieïjcnfclbcn  baer  %bt  gcmacïtt  haDDc) 

Ven  van 

den  Admi-  fabbt  om  tot  fuïftm  erpïoictcJjonDcrt  mannen  ( top  ïa^ 
iael van 

Nov. 

ucr  bertoe/  rebcne  oft  fonbnnent  5ijn  /  enbc  en  fal  men ,  foo  fecr  in  ben  hart  tóaé  /  Crcfïout  hein  ter  fciber'ölac't' 
nemmermeer  bebmbm  ben  'ftDmiracI  fuïfte  moojDcu  te  \  fen  ïjeeft  gebonben  /  om  't  fribe  te  beïeten  /  en  Daer  in hebben  gefpjoften/  Oak  en  ma£  lm  inbientijbebooj  tcboojDcrmDenDicnftbauDcnttouinft/  en  tcbclcttm 

pag.ao4.0jnenb?oebermetbefo?gt/  maer  aclhtc  bien  griuftftiglbcfchiDeDcsmatDinacIs/  (DicirêgoeDenhn  Dan- naai; bat  hp  bp  ben  meefïer  en  bmten  befen  onruften  ma£  /  bacr  ooft  heeft  befcbnbt  ban  uittecringcn  cii  het  Urnntt 
™  £„    t  ftct  $  ooft  openbaer  bat  ö'^bmiraeï  bc  maetjt  niet  en  boïft  baer  uit  bont  bertreftften  /  f  bocujeï  be  ttarDinacI  f  By  br!c- 

ïjcm  fuïfte  torïDaDcn  met  befen  oberbaïliugcn  foo  fraci  de"  offi- 
geloout  ïjecftjbacc  ooft  boenbc  ftomen  cenige  ban3Doo!;  "er  19.  en 
nift  en  ©aïcncljijn  /  om  ftem  bc  ongcrufïc  gemcinte  te  ï°-  en,vafl 
hcïpmmflm/D'uMt  hpgeDam  beeft  jen  bobm  ?™*,dv~aa Dien  albaer  tueber  ingcfWt  ben  gctooonlnftcn  Dicnft  /  en  19.  sept. 
D'anDcr  Dom  bcrtrrftfteu  uitten  ïterftni  en  bnitmïjcn  p-  208. pjcftiugni  boen  houbm  ( foo  baer  geni  mibbcï  m  maé 
om  bie  te  boen  ophouDcn/  maerinue  hn  ooft  tegen  Dm 
aceozt  ban  ben  <£bclcn  gebani  foubc ̂  hebben)  baer  op groote  pcine  gefïelt  hebbenbe  /  en  op  Ijct  ftoitfre  ge 
fcet  I  hp  heeft  bic  pïartfe  en  alïe  bc  inrooonberen  grfhït/ 
in  bjcbcn  gebzogt  en  b'JCbbne  bcljoubcn  /  <en  noei) 

ten  bic  genonube  50000)  in  %>aengicn  te  b|cugcn/  foo 
bat  het  berfierbc  ni  ongefcl)ift te  luegenen  ?nn  7  en  foo 
onoo^bentïijft  gefMt  Dat  fpbe  contrarie  beüjijfmgc  en 
ontfcöuït  jijn  bnmnenbe  /  en  baa*om  na  ben  notooren 
rechten  te  berloo?pcn  /  ooft  en.  toa^  b^bmiracï  uoit  foo 
uchtbcerbig  /  bat  hp  foo  ongefonbeerbe  pzopoefïcn  eené 
foube  gebadfjt  ( top  ïaten  fïaen  gefpioftcn)  bebben. 

25.  <6cïijfte  foëgen/  ïichtbeerbighcit  nt  ongefchift* 
heit  too?t  bebonben  in  een  anber  bnfïerbc  feit  bc$ 

b  in  den„  ̂ifcacï^  /  Daer  bp  ben  <0£abe  ftonnt  befcl)uïbigcn b  ban 
j°-"tic-„bat  ÖP  tm  huife  ban  be  |Dnnccfreban<ï3fpinopfouDc 

„gefeetljebbni/  bat/  in  bien  De  ïioninft  mcinDc  in  het  J3ijn  fuite  fijne  groote  Diniftnt  /  boo?  ïjet  befïcftcu 
„  Hant  met  getoeït  te  ftomen/  bn  ïjcin  terfront  bijftig  bui 
„fent  mannen  tegen  fïeïïen  foube  om  tjemte  ujecren/ 
j;)toacrDooi  ftn  foube  ontbeftt  fyebben  fijnen  toeberfpan 
ningen  geef!  /  bol  ban  Der  m#DacD  ban  gcgnetflcr 

"  IBajefïeit  De^ütoninft^  /  mant  men  en  feil  nemmermeer 
P-2oj.  bebinben  bat  be  <6?abefuïftcmoojbcnheb  gefp?often/ 

jabïijfttüpfijnantujooibe  Dat  hp  begeert  boo?  oogen 

gebjogt  te  öebbni  bie  ban  fulh$  nafect  /  't  fcïbe  opnit- 
ïijftbntftnmenDe/c  (Soft  i$  bit  feit  beïe  tcgcneralijft cln  den 

50.  axtic. 

).  206. 

ban  ben  gcenni  tot  toint^  boojDecï  hp  bic  cnisbccljS  ge 
Dacn  beeft  /  bcfchuïbigt  booi  miöbabcn  ban  gcguctflcr 
jnajcfïcit.  Ocïj  mat  ent  rccbtbccrDighcit  /  \uat  een 
Danftbaerhcit/  mat  ent  bcftnitenifTc/en  niet  tcgcnfïam* 
bc  ooft  bat  be  Hegnite  fijn  tjanbeïinge  ban  &.  ̂ manDt 
aCéDocn  fecr  goet  gebonbni  ni  gepjefen  \\ccft  g  Ooft  m  s  ny het» 

fal  mm  niet  bcbiubm  bat  b'mmiracï  albaer  hebbe  ge^  J""*" houbcn  be  pjopoeftnt  bp  ben  J? ifcacl  bcrfïert  /  maer  al  SePt. 
leen  bat  hp  hm  ïjcb  boozgrhoubcn  't  gene  mcttni  <£be- 

gefteït/  fonber  te  berMccrcn  mannecr  en  in  toini^tcslïenberbjagenma^/  en  Dat  fp  liebntfuïïiéooftfoubm 
gcnmoo:binhcit  hp  fulftc  pjopoefïcn  foube  gebouben  |  moegen  genieten  /  geïnft  be  Kegente  toeliet  bat  men 
nebben  /  füïft^  bat  't  fcïbe  ooft  te  bccmoipnitó/  «Ênaï  1  alom  Des?  genictm  moebte  Daer  De  pjeftiugen  babDni 
maec'tfoo/DatD'^lDmiraeïin'tftouteh/  onber  anber .,  gcuiccft  boo:  ben  r%.  %xva\\fiil  geïijft  Die  Daer  ban  te 
ban  Defe  oft  Dergcïijftc  modiDcn  pet  mocht  gef eet  beb?  boren  gebjcefthabben /tegen  tocïïtcbcrD?ag  bnooftafó^ 
bni  ( beg  nent )  foo  nt  fouDc  tiien  niet  bcbinbnt  /  Dat  hp  i  Doen  niet  ftomen  en  moeljte  /  xnité  ïjet  fclbe  bp  bc  tic  p-  209. 

De  fcïbe  in  Dier  buegen  oft  totfuïïtermciningcfouDegc    gnite  alom  in'tpjint  gefouDcn  en  bcrftouöigtbjatf  n  hBybri<N fpjoftntïjebben/  als?  men  hier  bpbjengt/  en  aïtijt  ni  uocbgcrabcncnluis  te  Docnc/  aïi  men  alom  ntódJSJJJe 
ftónfint  Dat  man:  geacht  toojDcn  booi  ïicïjtbeerbigc  in  roeren  ftcucnnimilDe.  jDcttcn  iP,inifrer  oibarrnt  in  scpt.en 

bïicgnibc  tooojben/  uitgcfpioftni  in  ïjacftigljcit  /  oft :  haöbcb'^lbmirarl  00U  geen  anber  luoo?öen  /  Dan  Dat  bydengc- 
hembananDercnriueïïiugen/  gepafTijtsijnDc/Dan-na  bpbcmbcrmaenDc  Dat  hn'tfelbc  berbjag  niet  te  bui  [™£* geen  anber  Daet  om  bat  te  boftuengen  gcbolgt  en  foubc  tnt  ni  ginft/nt  bnn  fliï  fyiclor/uict  foeftcnDe  ban  alom  De  ken*. 
ijn/  Des?  hp  ooft  geen  miDDeïnoch  macht  en  baDDe  in  gemeincrufre  te  booïDcrcu  en  gocDc  o?bcn  te  frcllni  en 

anDers  en  i£^  'er  niet  gefcljiet  /  gelijft  ooit  De  j-ifcacl  niet 
bnnibjnigt/  ban  om  met  ceuroiuufegcuctalitnt  in 
IjctriuaDc  te  beDicDcn  /  '  öi*  opiedjtigen  iVrren  ge   I  in  den 

trouuie  Dienfïcn/  foo  hp  ooit  f  eiber  te  rechte  behfanjt/  J4-.cn  * 

berbuegni/'bat  na  recht  baer  gent  flraffc  opcnfouDc 
balïen  /  te  men*  /  Dat  aïïc  Dec?  <6?abnt  merften  betoonni 
opentïnft  fijn  contrarie  mcininge. 

z6.  5^e  fcïbe  3tbmiraeïmojtnocb  bclafï/  d  Dat  hp 
.  tot  &.  ?HmanD£?  ani  berfebcibén  bp  ïjnn  geftomen  $nn 

d'Admi„öe/  foube  bcrftïeert  hebben/  Dat  fp  moctjtcn  ïebenna 
K^^^^begerufthcit  henber  confeientint  /  foo  fn  fouDen  goct 

Jan  s ye  „  binbni/  ( aï  oft  aïïe  <6obïijfte  en  bc  mnifebeïijfte  reebtrn Amand  tut  ftaDDm  /  feetDefifcacï)  fa  Dat  hp  albaer  bnbem 

'ot  P'°-  „  baDDe  Doen  ftomnt  cenen  ̂ poftaet  tottcn  mcïftni  hp  in 
Kar'di s  ,  hptoefen  ban  anbere  foube  gefect  Rebben  /  Dat  fp  fouöeu 
naeisbe-'  iribjcDntïcbm/  D'ecne  religie  metter  anDerc/  en  Dat 
houden.  "Deoeffeninge  ban  bcibc  Den  religiën  tocgeïaten  mas?/ 

nden"beï)aïbcn  in  fommige  punctcn  Die  ïjii  berftlccrDe/  en 
"Dat  Èuönn/onDerïjouDcnbc  net  compwmtó  (bit^ijn 
,7  fijne  mooibcrt)  fouDc  tcgni  eïïten  bcfcbuböni/  uiacr 
"uit  hu  fcet  te  boïgen  bat  D'^CDmirael  onbcbooilijftni 

J4-  en 

J>. 
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fulftcn  ooiïof  beeft  gegebm/  het  compiomiGgcappjo 

"beert  en  berfeftertbcit  gegcbni  tot  bebcfringe  Derf  fa 
"mnifpanninge/  baer  boo:  bcrbaïïniDe  in  De  uüóDart 
»  ban  genuetfïcr  lBajef!eit. 

©OO^toan*  Dit  crimenkefö  Majeftacis  ïjccftbierar- 
beit$  genoeg  om  in  aïïc  Defe  beïafringnt  te  Dinien  /  ni  in 
Dien  men  't  fcïbe  ober  aïaïfoouittrcftftcn  milt/  menen 
fal  naumeïfjfté  misïbaDcn  binDen  /  Die  men  Daer  op  niet 
en  faï  ftunncn  tceftftcn  /  noch  perfoonni  Die  Daer  af  mp 
fuïïcn  bïijben  /  mant  ïjet  minfïe  bïiegcnDc  tooo?t  oft 
ïiebtbeerbige  bactl  fijn  Ijier  aï  boofc  fluftlten/  lxfae( 

artic. 

k  by  den 

ja  ftomen  Defe  afgnufligeljein  opleggen    Dat  ly.'  mité 
Deboo^ljcitDeötijtóijecftgcöoogt/  'traene  Dat  De  tlr gcntcmilDcaïomtoegcïatcnljcbLieu.  5)oo  Dat  fiiDacr 
bp  ftomen  te  bcfchuïDïgcn  De  felbe  ilegeutc ;  Die  Daer  na 
nbcïj  bmooöigt  iö  gcluceft  /  Dien  ban  Der  re ligicn  tot 
£)oomift  bjeebcre  faïten  toe  te  laten  k  foo  qefcet  id/ 

boojmacr  ïjet  vs  een  gi-ootc  giuerijnt  /  Dat  uien  Den  ̂ St'^i HDmiraeïltocititbcfcbulDigeu/  mn  bat  ïjn  niet  cenen  ut»*. 
manbnbcmbeDbcnbc  ber  gcmapeiiber  oproriigergc 
mcintcbepjeitingcntcvDdojuift  beeft  torgelatni    en 

bat  men  m  ben  Dcn-cban  j")o?caiiiiró  al  rioet  bint  Dat 
ïjn  langen  tijt  Daer  na  in  Der  felber  fïabt  met  inaeijt  ban  P-  *  ]?■ 
üóïftc  genomen  bjcfeuDc/  en  De  geiueinte  breloutUu  &*$£ 
pent  51J11DC  De  felbe  pjeftingen  albaer  toegelaten  beeft. ' );;  vai;4. 

a8.  lKcngaenDeDatDej?ifeaelDnt  OïaVir ber!t\ui!  ja»  rr67. 

ïm  befeijiiïöïgni  «  Dat  hu  met  aiiDereu  Den  l^eeie  ban  "  *** 
^jcDcroöerouDe  Ijebben  gevaöen    Dat  Ijn  Dei  Urgente « recn  vai; 
fotiöcgaeupjefmtcrcnregueflr    ten  emDe  fu  auc  het"Hied«o- 
ertraojDiiiariöbJÏftbanltnvpnienibuDeï.afrrrni  rn  ei  "de  en 
ftcnlatenïcbrninDcocfTeuiugefiinrr  religiën    ni  in  "5^Ad. 
gcbaïïc  ban  locigcringe  /  Dat  men  onber  ooïDcu  Daer  m  « In;raci 
fbtiDcfïelTni '  bcfonDcrcboo!  Die  ban  Dalenelvjn  /  op"n>ct 

Dat  fi;  ontlaft  loerDni  /  .êcggniDc  't  felbe  aDbij?  en  ber  cc  m  »n 
bont'tctucfen  een  Ineberfpannigbeit  tegni  Den  Ctomnli.  u  u, 

P.107.  mSrtMSmWl^ie  Sort7aettoi.tocain.ita.  ]   ̂ttlfmmitt  iwpctw  luffmvW**  »j» 



78  Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 
15-08.  lm /en  men  faï  niet  bebinben  (gcïijft  oonb'&bmiraeï,  foo  toanneerïjp  bie  fp?aft/  ben  feïben  aïtijt  betmaent  1 568. 

*t  feïbe  anttooojbenbeontftent/)  bat  ïju  oitben^ccrci  beeft/  bat  fp  met  j)em  behaofim  te  oberftomen/  ja 
ban  2i5ff'cbccobë  tact  oft  abbijé  gegebcn  beeft/  om  tel  bat  b?.1  tot  bien  embe  ooft  gefcb:cbcn  beeft  aen  be 
&obc/  oflt'^nttocrucu/oftte^ntclTeïteeeiren/om  ^onbtgmootcn  bie  te  ©aïcnrbnnfoaccn  / t>  en  babbe 
ober  te  geben  bercqncfte  bie  bejpifeacï  fret  /  maer  tod 
i$  toaer  /  bat  bem  /  ( om  anbee  particuliere  faftcn  in  fijn 
anttooojbc  bcrbacït  / )  genomen  toefenbe  tot23?eba/ 
en  fttanft  ïiggeube/  be  ïf eece  ban  25?ebecobe  fijnen  Voeg 

pag  21 1 .  oacc  0lJCL.  ̂   |lomcn  nemen  /  om  te  reifen  te  ïfobe  /  en 
ber  ïïegentc  boïboeniuge  te  geben  op  't  gene  fp  aen  bem 

b  By  brie- 

groote  tebene  /  bat  bP  begeerbe/  bat  fu  berb:agcn  toer?  d™  Ad- ben/  op  bat  fijn  banbeïïngc  te  Zoomin  fóubcïicbtctmiraei  van 
baïïen/  geftjft  bic  tvoec  fïebcn  niet  mijt  ban  ben  anbe?  2lSePf- 
ren  gelegen  en  jijn/  toeï  inaclj  toaersnn/  in 't  begin -Stof feïbatbPte<©oomiftquam/  enaïfooïangcu  tijt/  eet 
bie  ban  ©aïencfjijn  rebel  bcrftïecrt  toceben  (toebcr  te 

gefonben  en  gefcïjieben  babbe  /  foo  bp  fribe  I  b'tocïft  be  reepte  of  t'otirccbte  en  toiflen  ton  biet  niet  meren )  bc 

P 212. 

r$bmiracï  niet  quact  en  bant  /  na  bien  men  foo  bjem 
beïijft  ban  Ijcm  fmaft  /  fonbee  ïysm  booibeee  fïjnre  faftcn 
te  moepen/  geïtjftbn  ooft  fto:t£  baer  na  aïïeen  na  bu$ 
rei£bc  ban  baerbP  nomen  toa£/  mttg  toeïften  bP  on? 
geïjouben  té  getoceft  te  bcranttoooibcn  bet  feit  bc$  %>eci 
ren  ban  $d  jebecobeu  ofc  't  gene  De  feïbe  baer  na  niette 
ïftgente  oft  anbere  niacb  gebanbeït  Rebben/  ooft  en 
uecfïact  men  niet/  mat  bc  tfifcacï  bier  toiïtfcggcn  ban 
eenig  beebant  oft anbete peeren/  toant  baecnoitgc 
fp^often  oft  geïjanbeït  en  toert  ban  cenig  betbont  /  enbe 
en  bonben  ïjen  te  Sfoeba  ten  tijbe  afé  be  ̂ eeee  ban 
23?cbcrobe  baer  ober  quam  /  gent  anbere  peeren  /  ( bo? 
ben  ben  peeren  $nïicc  bie  op  fijn  bu$toa£)  banbe 
3Cbmicacï  met  fijnen  f tuagcr  ben  45?abe  ban  Buenac  / 
öe  toeïfte  met  bem  aïbacr  toa£  genomen  om  hen  parti? 
cuïïere  faftcn  nietten  feïben  $nnce  te  banbeïen  /  tiebaï* 
ben  bat  ter  toijïcn  fp  aïbacr  maren/  baer  boo?  eenen 
nacfjt  ban  ̂ nttoerpen  qnam  be  d3?abe  ban  ï|oogfïca? 
fïen/  (metten  pcnfïonaci£  ber  feïber  ̂ >tabt/  bpber 
3Dctb  gefonben)  om  ben  ̂ cete  tënncetebibben/  te 
Men  öaefïen  fijn  toebeefteecen  binnen  Hlnttoerpcn/ 
(toefenbe  een  &taöt  ban  fijnen  ïafïe)  om  aïïegoebe 
oojben  ban:  te  fleïïcn  /  <6n  be  boo:fcb?eben  <6?abe  ban 
^oogficaten  ooft  /  om  ben  <6?abè  ban  Bucnar  te  bifr 
öentotCompcte/  en  om  fijn  ftint  ter  boopeteïjeffen 
binnen  Uintlbcrpni/  met  eenen  berfueftenbcbenlilb^ 
tniraeï  bat  ï)P  metten  gcfdfrïjap  Wiüe  ftomen  /  bie$  ïjp 
fljnonfcïjirttbebcmitó  fmiber  fieftten  /  bit  i£  bet  ber^ 
bont  en  üe  confpiratic  bieiaïbaer  jjebcuebe/  baer  be 
jfifcaeïljem  af  beroemt/  iiie  ooft  niet  boojberc  binben 
oft  bebjijfen  en  fel  Ban  geïijften  en  fcoeet  men  ooft  niet 

ban  mat  onrnften  ftu  "coiit  feggen  /  bat  tot  Bntmerpen 
naboen fonben  gebjèefï sijny  (miïïenbe  baer  boo?  ceni^ 
nebermc  geben  ben  abbijfe  bat  bnfeet  bendeere  ban 
25jcbcrobcgegcbcn  te  5i]n/  om  ftem  baer  binnen  te 
biribcn )  oBemcrftt  men  niet  m  faï  bebinben  /  bat  boen 
ter  tijt  aïbacr  meer  onmfïen/  ja  nocö  niet  foo  beïe  en 
tbarcnafë  booten  na/  beïjaïben  bat  boïgenbe  bcnae^ 
coibe  gemaeftt  metten  €beïcn/  en  ben  ̂ jobifioneïcn 
berbjagen/  aïbacr  gefïeït/  be  pL2eftingen  aïbaer/  ge? 
ïrjfteïbcr^/  geboogttperben/  niermebe  ïatenbe  baren 

P-  ai3'bitpimct/  nabicn  beontoacröeit  en  ongcfonbeectijcit 
ban  bien  genoeg  b:\nefcn  i^. 

a8 .  ftomen  toja  tot  'er  beïafïingen  bie  be  fïfcaeï  bni 
<6L:abc  t'onrceïjte  opïcet  a  acngaenbc  bie  ban  ©a? 
ïcncbjn  /  b'toeïft  i$  be  iefle  punct  ban  fïjnber  ticfyt  / 

ken  van  "  ̂etmenbe:bat  ten  tijbc  be  feïbe  ̂ tabt  rebeï  ma^/b'^b^ 
vaien-  "  tntcaci  ben  (6ebepnteerben  ban  ben  ̂ ectacifen  ber  feh 
Snee  "  DEi:  &tëbt  rabe  /  bat  fu  niet  en  fonben  reifen  bp  ben 
moeit.  "  ïf  eeren  ban  &a jcarmc^  (  bc  bjeïfte  ïafï  fyabbe  /  om  te? 
a  in  den"  gen  f)en  bjcbcrfpamiigïjcit  te  bOOjfieil  /  en  op  een  ander 
6t.  6a.  ,>  tjjt,  bat  ftonfïen  fp  noclj  bjpbjeften  tegen  geftöuben  / 
3art'  "ïjet  mare  genoeg/  en  bat  fp  ïjenbeïjoojbentebjceren/ « in  bien  men  tjen  befpiingcn  bjiïbe  /  ên  noch  eens , 

5>batfpopïwinocbe5ijii7  en  goebe  toacï)t  ïjonbcnfon> 
"  ben  en  bat  eïft  bjpïijft  moeïjte  ïebcn  na  bcgernfJïjcit 
wfïjnrcconfciencieri/  tot  bat  met  abbijfe  banbe<0enc> 
3)  raïe  Staten  anbcv#  fonbe  mcfen  befToten  /maerinne  fjp 
3>  bergeten  foube  hebben  J  fijn  eere  en  ben  bienfï  bic  öp 

fjjnreB)ajefïcitfeï)tiïbig  ma^/  en  genoeg  berftïecrt  te 
(jonben  met  bie  ban  Daïcncïjijn/  m  bat  ïjP  niet  en  focb- 
tebanbatïjen  meberfpannigbeit  toie^/  baer  booj  fp 

ooft  gcbcrttocrbcn  /  %l  't  feïbe  fïcïïenbe  feer  ongcfebift? teïijft  en  met  ecncongcfónbeerbegenecaïiteit. 
p.  1 1  -j..  <&p  aïïc  befe  beïafïingen/  bio:t  met  een  moojt  geant> 

tooo2t  /  bat  *ét  anbcré  niet  en  jïjn  ban  baïfebe  bcrfïcrbc 
faftcït/  baer  nemmermecr  pet  af  bïi  jftcn  faï/ ja  ooft  niet 
acngaenbc  ben  ï^ecreban^o^earme^/bat  be  <*&abe 
ocit  bien  ban  Balcnrbijn  D*  geraben  metten  fcïbcii  in 

d'Admi- 
lael   en 
lieeft  hem 

der  (a- 

33 

33 

P-2I5, 

In  den 

en 

^ibmiracï  berfïacnbe  bat  be  <6ebeputecrbc  ban  ©aïen- 
ctójn  bjeigerben  te  gaene  teïtamerijft  bp  ben  i^cerc  ban 
jftearmeg  ( fonber  bat  bP  toifïe  be  rebcne  /  macrom ) 
gefcetmaebbebben/  bat  fp  ban  bennen  toeganftfou? 
ben  moegen  nemen  aen  be  ilegente  (©eneraïe  /  baer 
emmert  geen  qnaet  in  geïegen  en  ma^.  ̂ 00  toie  ooft 
be  moeite  toüt  nemen  ban  be£  goebe  peeren  eigen  ant? 
luoo^be  c  teïefen/  bP  faï  aïbaer  in  't  tyeebe  fijn  on? 
fcbnïtopbitpnnct  bérftïeert  binben/  en  bat  ban  aïïe^1-62- 

\}ct  geene  bier  bp  bjogt  en  gefoebt  mo?t  /  niet  met  aïïen  5 ' m' 
eni$l  ja  bat  ftp  non  niet  met  aïïen  'metten  faftcn  ban ©aïenebön  en  beeft  gemocit/  bebbenbebem/  gebne^ 
renbe  ben  tijt  ïjenber  f marigïjcbcn  /  neyonbai  beire 
banbacropf}jnbui£tel$ecrtb/  bebafben  bat  ïjp  ee* 
nenbagi<Sgeftomentot^intboing/  om  te  beffen  tijn^ 
bjoebec^  ftinbt/  ter  meïfter  tijt  bP  eerfl  bc$  ïjoo?be  bec^ 
manen  /  en  ma£  foo  be?re  ban  op  te  rniben  be  geene  bic 
bein  aïbaer  qnamen  binben/  bat  bP  ben  ter  contrarie 
bermaenbc/  bat  fp  in  aïre  fiitïigbcit  ben  boubcn  fonben/ 

en  men  ai  faï  niet  bebinben  bat  b'wniraeï  ̂ enietan^ 
ber^gefeet  oft  ocit  opgernibt  beeft  tot  eenige  meber^ 
fpannigbeit  /  maer  mei  bat  bP  gemenfebt  beeft  /  bat  fn 
mocbtentoeïberbiagenenirt  goeben  bertroumen  met 
bennen boo:fcb?ebm<6onbcrneur toefen/  ben  meïften 
men  ïaet  berantmoozben  be  faften  ban  Baïencbön/ 

maer  tó  toeï  ongefimbeert  /  bat  men  't  feïbe  foeftt  öptcn 
Hibmiracï  bic  bem  be$  noit  en  beeft  onbecmonben  / 
boo^bee  ban  bat  bP  ( termijïcn  bp  te  ̂ oomift  toa£ )  p.  216, 

focfyte/  ftycefen  begea'be  batten  onrufïcnmocbten ter  fïiïïigbeit  geb^agt  toefen  /  ten  bienfï  ban  ben  $to? 
ninft/entocïbarenbanbenllanbc/  maer  bjeebcreoft 
tot  anbere  meininge  gcenfïn^  /  aï  feet  bc  #ifcaeï  an* 
bcr^  /  maer  met  foo  flccbten  fónbamente  geïijft  W  alïe 
fijn  anba*e  feiten  bpgeb^ogt  beeft. 

atïermcbcboopcn  top  bc$  u5ïbmicaeï^ontfcbnïtge?  't  sloten 
noerrfanieujft  te  bebben  betocfen  /  ooft  bet  getoeït  en  on?  fort  v«- 
geïijftbat  men  bem  beeft  gebaen/  ftïeerïijft  getoont/5efirvvaenr 
en  alïe  bie  ptmeten  bic  fijn  afgnnflige  bp  ben  balfcïje  en  antwoor-" gefoeïjte  betiebtinge  bebben  bpgebjogt/  toeï  berant?  dinge. 
tooojt/  in  bet  bucgenbattonnieinén  bateïftcrïijftfoo 
ïntteï  ftoarigbeben  faï  maften  /  ban  ben  ̂ eer  ̂ bmi? 
raeï  ontïafl  en  ontfcbuïbig  te  bonben  /  aï,d  ban  be  boof?= 
tyit/  onreebt  en  getoeït  be£  hertogen  ban  9Mbe/  be$ 
ftarbinacfê  ban  a3janbeïïeen  anbere  qnabe  mi^grij- 
per^  ober  öe£ftoninft$toogbcit/cn  tprannigcberbmft* 
Iter^ber  goebcr  ïanben  en  gctrontoeroiiberfatenban 
fijnrelBajefïeit/  te  beïaflen  en  fcbnït  te  c^cben/  €n 
bat  'er  onber  aïïe  be  beïafïingen  /  ooft  bet  mmfïe  pnnet= 
ftcn  niet  cn^pgebïeben/  baer  af  begoettoiïïigeHefer 
nocb  eenig  acbterbenftcn  fonbe  ftnnnen  bebben/  oft  p. 
bem  niet  ganfTeïijftboïbaen  binben/  maer  battereon? 
traricn  bp  befe  tcgentooojbige  bcranttooojbinge  toeï 
obecficnbebbcnbc/  faï  bcbonben  bebben  baer  bpbok 
ftomcïijft  betoefen  te  5ijne/  nietaïïeen/  be  onbeboo^ 
ïijftbeit/  ongereebtigbeit  en  nietbcit  foo  ban  ber  aen* 
tafringe  en  gcbanïtcnïflé  /  a$  ban  ben  reebtboojberin? 
gen  /  bonniffen  en  erecuticn  /  bp  toegen  ban  feite/ 

t'ongeïijfte  tegen  ben  pa-foon  beö  peeren  ̂ !bmiraeï^/ 
boojtgefWt :  macrooft  be  oprcebtigbeit/  getroutoig? 
beit/  en  goenjertigbeit/  baer  incbe  ïjpgebanbcït  en  (  , 
in  eenen  foo  opcocrigen  en  fojgeïijftcn  tijbc/  ben  $lo?ven  van 
ninft  en  ben  ïtanbe  fcer  toeï  gebienc  beeft:  ooft  aen?  denAd- 
gaenbe  aïïen  ben  feiten  /  pnncten  en  p  jopocflen  in  fijn? 

217. 

miiael  van  | 

ber  betiebtingen  berbaeït/cn  inbien  bet  niet  aï  toegc?  i°66!Pe'n 
gaen  en  té  /  foo  't  fijn  .ïBajefïeit  gemie  babbe  gefien  /  by  den  i<- j 
bat  niet  tifleenc  be  Hbmiracï  /  maer  ooft  be  Jlegmtc  en  ften  ,bnc" aïïc  anbere  /  d  bebtoongen  en  gefo?cfeert  getoeefï  5ijn  /  braven 
en  bebben  moeten  toijftcn  en  naïatcn  ben  getoeïbe  be$  van  Eg- 

tijtë  en  begecree  bc$  oproerigen  boïïi^  /  om  bcter^  toiï? mont  ..v"i 
acbtcrbcniicn  te  ftomeii  /  maer  toeï  ter  contraricn/  bat/ 1  Ie  /  en  om  bïoetflo^ingen  /  inïantfcöe  ookïïogen  /  toe?  [ff"- tafmigen 
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Hier  op  lolghde  De  Bdalhngcn  opgeleit  den  Gravc 
van  Hoorne  by  den  Procureur  Generael  en  d'eigenc Antwoorde  des  Graven  van  Hoorne  op  de  richt  hem 
gedaen  by  den  Procureur  Generael ,  die  iuji  bier  ach- 

ter laten  om  dat  deje  fwce  Schriften  by  Bor  in  't  IV.  L  oek 
ƒ>.  15)0.(13  5.;  cnp.  ïjjyfi  1$.)  morden  gevonden.  6 

Extraclen  uitten  brieve  by  den  Hceren  den    Prince  Numer-  •+• 
van  Orangien  en  de  Graven  van  Egmont  en  Hoor-  1  at.  (201 
ne,  gelonden  aen  den  Konink  in  Spangien  ,  den  Alle  dcfi 
11.  Meert  1 563. aengaende  de  vreeie  daer 't  Lant  in  T ValiT' 
ltont  door  den  Kardinacl.  fc™ 

H    E    E    R    F  
bewijider 

1  *    a    *-•    **■    *-•  >  voorgaen- 

XXJW  m  fecr  b2ocbc  bat  top  niet  langer  bribencn  J2J£; 
?vv  hunnen  Dan  utocr  .tUajeftcit  te  Uiarrfctjoulurii ding  eik 
t  gene  ton  om  bctci^  tortle  lang  ijcüücu  birf  üjrgcn,  °p-t  blaJt 
omtottctmemgbnlbigljcit  ban  utocn  grootcn  faac u  /  £.crknatop 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
15-08.  rafringcnbcrgcuucrm/  bcmioo2bingcnber<0ccfteb> pag.218.^/  öoctflagingen  ber  j/Dagif baten  /  bertoucf ruigen 
a  By  des  oer &t£ bm  /  en  öiiifeut anbere  quabcn  baer  booi  te ber> 

Admiraals  btlCbcn/  *  ja  OOi»  OÏI1  ÜQQ2  bcil  ÜOlltUÏt  CU  t'flJUbCCgC; vanT^o  Óoo2facni!)C!tmirulHcna{anbtcbcijouöcn.  Ooït  met 
11.  sept.  iWrnöc  gri)ab  mibbcl  uoclj  macï)t  om  te  toeberf  tacn 
10.  oa.    ben  genen  beé  aïbaa*  toegenomen  i£  /  booi  ben  omfc 
$iav2l<te  ïicn/  twtfïciïeu  m  nirauöètoi/  boben  in  't  ber 
20.  jan  ?  ÖaelbeefaUeiiöanben  Dcbcclanbcn  becmaent  /  b  en 
3. Martü.  bat aï met gocDe  en  opreebte  mciningc  en  begeerte  ban 
*n2i.May.öenïio!imlicnben  laiibcn  bienft  te  Dooie/  ̂ oobat 
1  b7Dat  m  ocn  Pnf«wn  /  boomemen  oft  feiten  be£  "Sbmiraeïé ken  iefe  niet  en  lummn  pïactfe  ïjebben  oft  fïabt  grijpen  emigcü 
boven  van  banbenbnf  mrêDabcu  bcrbacït  in  ber  feec  onreebbcee^ 
üen  bkde  b'5fC  kToojöclinge  bootfehjeben  eiitnrjenbegcijpenbe 
af  totten  alle  öe  puuctcn  baer  b»  mebc  bclafï  toott  /  toant  crimeD 
29.  1.  « Ixfae  Majeitatis  niet  gcstjit  en  han  /  baer  be  öcticfjtcr 
staende  nirt  en  jjCt^  ucuiefm  nocb  ïilccrliju  getoont  be  quabe 

in  den      mrimnge  en  boo£  boomemen  ban  ben  befcbulbigben  /  niet  te  bucgen  fjet  belet  ban  befec  oni'ec'bcitooniiigcn.  gefte™ 71.72.cn   I10CÏJ  cnmenrcbcilionis,  fyct  CU  5P  bat  bc  bcillagcc  toef   Maerdenmeri-celijkenondienlt.dienonsivvijgen  uWv.rFoI8,8 

7;.  blade.  opcutïljH  l)Cb  bOftl  bïn'lietl  üa.t be betieljtC  eeltige  fettïlj'   Majefteit ongetwijtreit  mochte  bybrengen  en  de  waer-  8f .86. 87 
2-  kc  toebccfpaningïjeit  gebaen  !k bbe  tegen  bc  lf  oogljeit  fchijnlijke  bederffeniflè  der  laken  uwer  landen  ban  Ijee; 88 

enfïaetbanom  Obedjeerc  en  ban  ben  3Lanbe/  (ban  toaert£  ober/  bebtoongni  01153  't  fclbe  met  langer  te 
p.2ip.  aften  toeïnenpuncten/  niet  met  alini  tegen  bendeere  berbergen/  more  te  luimen  te  grben/  ni  ntoer  Jl)a^ 

2tbrniraeï  en  i$  inetter  tuaerbeit  nt  met  fónbamente  jefleitreebtiütetcbaiileerenben  ooifpionli  ban  bcf:n 
berMcerten  mm  getoont/  maer  mei  opentujüljeelbe  jbangiere/  b'toelit  ons  boet  berljoopen  bat  bc  felbe  bef  c contrarie)  3ienganibe  ooïï  be  berfïerbe ffameiifpan-  onfetoaeraebtige  en  bngepviiTibc  toaerfeboniumge  (al 
ninge/  berl-oubt/  beranberni  /  misgrijpen  en  i^oogH  aenncmni  111  alre  gocbcrticrenbeit  en  goeber  beiicntes 
Öeit/  eefi  foo  tore  ban  bat  pet  be£  fonbc  toefen  geïimfrebolgenbebennbjebieiitopt'fijnenbienflcbelbiii/ 
toont  /  Dat  ooli  niet  baer  af  en  sn  bafmrjli  ni  befcijcebc^  bm  toeïften  on^  boetiitoer  .fOajcfteit  ootinoebdijii  bib- 
bjngefeet  oft  bpbjocöt  j  43chjftooanict  en  15S  ban  bat  ben  ons1  te  toilicn  bergeben  bat  tou  m  faiirn  ban  foo 
b'^tbmiraeï  foubé  ben  23onbtgenooten  boo2geftaen/  grootengetoiebte/  foolaet  utocr.UJa;e(fcitierftober: 
biebefcljiibt oft benguntïc getoont  ïjebben;  en  boo^  fe^ijben/  b'toeUiis^ecre/  battemgéfetene  banger* foo  beïe  ïjet  acngaet  /  3i>n  getroutoe  ncerfïigïjebm  /  en  i  toaert  ober  /  ja  toef  ober  beïe  ban  ben  gefet)ilifti  n  /  foo 
pbergroote  bienften  gebaen  te  ©oomift  ni  elDcr^  /  üic  i  toannecr  fp  ïtomni  te  bepeifen  be  giootc  auctoriteit  bic 
geïooben  ton  foo  toeï  ücrlilccct  te  Rebben  /  bat  elitcrïijlt '  be  iiarbmaeï  ban  <i?2aubeiic  beeft  ouer  bc  faiieuban 
hem  fal  bertoonbert  binben/  boe  bat  men  foo  onbc^  |  befenlanbni/  toelmêritclijU  betoocben/  bat  be  niafle 
febaemt  beeft  hunnen  gc5bn  /  bat  mm  ïjmi  om  fuïiien 
toelbabm  \jccft  befcbuïbigt  en  foo  to^eet  bat  mm  in  fle 

?• 

4. 

P-  3^4. 

be  ban  groctc  bergelbuigc  öem  beeft  aengebaen  be 
öoobt. 

^etoerfteuittmrebcnmboojberbacït  bem  oft  ben 
fijnen  niet  enhangeHommtotecmgcfcbanbeoftbcr' 
toijringc/  maer  eer  toe  ecu  onftcrffejnfic  eere  en  memo; 

goe-  cic/  m  beboo2t  fijnen  perfoon  geffeft  en  gmoemtte 
toojbmonber  foo  beïe  anberc  groote  perfonnagim  bic 

I  Beaen- 
piedinge Kot  bewa 
vinge  van 
I  des  Admi 

ban  ben  affaicen  ban  bcm  is  baiirjmbc/  toclhe  perfuaflc 
foo  baft  in  bm  berten  ban  ütoer  juajeftcit  €>nbcrfatnt 
ban  bcttoaert^  ober  /  en  ooïi  ban  on^  ( b'tocïh  ton utocr  iDajcfïcit  niet  en  tooien  berbergen )  i$  gctoo^tclt/ 
bat  mm  niet  mbejreberïjoopm/  ban  bic  emmermeer 
te  ontgeben  /  gcbiiermbe  31311  jegeutooo2bigïjcit;  j  Uit^ 
bm  toemen  ü?eerc/  top  fullte  nixte  ©afatlen  al^  ulvc 
)V)a)cfïcit  on^  ftcut  (fonberbiertctoillnibcrbatenbe 
gctoilfigbeit  baer  mebc  ton  ualtijt  gebient  brbbcn;  be ien  name. 

p.220.  om  ben  töcïbabenmb2omc  feiten/  nffrebe  naiiDanh- !  feïbc  in  aller  ootmoebigbeitbibben/  bat  bem  beliebe  te 
bare  bCHcntcuilTc  /  Ijcbuni  geboeït  be  bcrbolgingen'  oba-leggeu  boe fcerc  fijnen  Dïciiftc  baer  anició gelegen/ 
benbccaftjimffrgc/  en  geïebm  be  toieetljebrn  ba*  m  !  but  tegen  fulitcn  generalen  iiiefeonmitcmeiit  bnflen 
Kinnen/  fonber  bat  fijnen  goebm name mfamc baer  toerbe.  23obmbicnfoomaebuU)c  inajcfreitbcurtocl  p-  30^; 
booz  eeiiigfin^  gccuietfï  oft  berïio2t  /  maa*  tori  ber 
bebm  en  groot  gearijt  iian  gctooibm/  £>fter  00U  ec^ 
nigequaettoi«igcbenfribm  nocb  toilbe  ïafïerm/  ben 

berfcitcrtljouben/  bat  foo  lange  bc  lurbuiaribeton^ 
bectoiut  bcr  affaircu  ban  bertoaects  ober  ïjcbbni  fal/ 
ntoer  IDajcfteits  falien  albiec  nciinncrmeer  foo  tori  ni 

obêrïeben  bïamerm/  en  ïjnn  bametm  te  bonöm;  fulTcngacn/  als  bc  fribcmooh  ton  tomfcljm/  0111  bat 
flambcbat  b!.1  misbacn  ïjabbc/ tot;  boubm  oiijS  toeï  |  bufoofeerinbmbartbanaUcbertoereltis/.ll)it? 
berfrftert  bat  me  D20iitocn  /  fijn  IDcbutoe  en  iDoebcr/ 

mitsïrabcrs'  Ome  anbere  ï^eerm  /  b2imbm  /  maegen 
cnbertoanten/  firn  eere  foo  bebert  bebbm/  bat  fp  in 
gemen  geboefte  51311  en  fuHen  ban  bc  felbe  te  befebub 
Den  en  bcranttooo2öen  boo,2  be  Itcifcrinhe  .JX^ajefïeit  en 
bm  ̂ tateban  ben  Öijfte  (bie^biucu  ̂ abemllct 
b)as,)  oft  U002  'tï)ooft  en  Uapittri  ban  ber  Oo2bcn 

öeó"<i3nïben  tiiicf "( bic$  lp  ecu  Hibber  toaö )  oft  boo? aflmanbcrenp?mccn  /  i>obcn  m  (6ercebtm/  eom 
geteute  m  met  fufpecte  nocb  partnbig  toefmbc.  Doo2t 
ibbmï0nben?tïmorTnibenOob/  bat  bpbmgocbeu 

ïtoninïi  b^eft  toil  berïirijten  /  op  bat  ïjp  een^  /  ban  bem 
».aai.  jarrmbc  bcfe  fijne  quabe  bieuer^  en  balfcbc  aciUncn 

grré/macï)  itomen  ter  hc nnifTc  ban  brr  toaerljeit  ba  ge 

tocïltm  l!)rcrc/  iiibicn  utoe  HÖöjeffett  uegeert  'tliul baren  bcfêrlanöm/  m  be  boo2bcrmfTefl)nberfaïmi/ 
mitégabcrstcberbuebciiaïle  onruflc/  foo  bibbrn  Un; 
u  aiibcrtoerbeu  baer  m  te  berflen.  <üube  en  bcbe  be  aen 
ftaenbe  bieefe  bic  oitó  met  grootcn  ongeluUlini  b?cigt 
inbien  utóe  JDajcfïcit  bertreut  baer  unie  reniebie  te  flri> 
ïm/  ton  cnfoubcnoirê  niet  btrboo2bcrt  bcbLun  utoec 
iDajcfïcit  bacraf  alfdo  Iiertcli)!t  te  feb:ijben  j  JDaer 
boo2toacr  Deere  be  falie  en  ban  geen  langer  bcrtreii  oft 

bevOergm lijben/  .il^its1  bm  toelueu  Unm lubben entf 
geïoobe te toiïlengebeii/  in  bcfe  falie  biebanfoogioo 

ten  getoiebte  is"  /  foo  bc2rc  top  oeit  bcrbicnt  Ijcbben  bat 
utoe  JttajcfTcit  ons  cciitgfins  gtioobe.  ̂ D'toriiibocu- 
bc  faï  utoe  iDaiefïèit  feboutoen  beïe  groote  ongclniuieii 

toarraebtige  binieaen/ 
X  [i,lil  IJlUMiiiui    ■vuil»"»    *••  J  umi  >^v...v         /   - 

bic  om  bm'  toelbabm  bebbcn  ben  gcraben  /  en  feer  nootetijii  gcuonöeu 
te  Igöcn  arijabtoftnocbtegcutooo2bclijiUbbcnbe5iju.  Majefteit  het  inhouden  ̂ 2ïï2f^iS5S!?fa y       JJ       1        9    ■>  kennengeven.  aiuinbienutoer.lDajeftntbaermiieLni 

l.  Deftemmedijns  broeders  bloct  roept  totmy  ! ben UotHty tocgc met  eii  bcrOet/  fj^Ü^^^tH 
bebertTeiiifTc  utocr  lattten  baer  uit  boigni  f,il.  <.  u  ter 

Gen.  4. 
van  der  aer den. 

P-3 6é: 

Apocal  6.  Heere  ghy  die  heilig  en  waerachtig  zijt,  hoe   arrabln,  m  rcDeIl)lur en  oordeelt  oft  en  wreekt  ghy  niet  onfe  bloct;  van 

den  genen  die  op  ter  aerden  woonen. 

•e  utoe  iDajefteit  ( fop  fn  bopen)  bet  ̂   Ji -JJ ; 

r  bint  te  bclicbea  foo  btluifiinm 9!  *  yi 
ouöeröanigenenfecrgetoinigen  tóenaten  tot  rufre  ra 
toelbacmfijucelanbe/  ban  aUe  Oe  fcibe  te  WQMeien 

0111 



8o  Byvoegefelvan  Authent.  Stukken  l 
£568.  om ccnenaïïeenc te genuegen/  (jopen top/  bat 't feïbe 

qnaet  öoo?  utoet  toij^ïjeit  eenggebctattoefenbe/  be 

faften  ban  ï)atoaat£  oba  mettet  tijt  foo  goe  ben  boo?t- 
ganft  nemen  fuïïcn/  3£at  utoe  jBajcfïeit  faï  getoaa 
tooien  be  b|ucïjtcn  ban  bcfa  baanbetingc/  en  öc 
goctïjettigïjcit  bic  ton  aïïcgaba  /  en  ooft  fijn  Staten  en 
onbafatcn/  sijnbjagenbe  tot  fijnen  bienfïe/  boojbe^ 
tingccngtootïjeit/  jftabien  ooft  ton  aïïcgabet  toeï  ge^ 
pacit  5pn  ban  me  ï^ontoe  /  ban  ba  toeïfta  top  on£  niet 
enftunnenbanr^ooteïijft  beïoben.  Cu  ten  einbeutoe 
J^ajefïeitboonngeben  ban  anbaen/  niet  en  benfte/ 
üattopbcfcbcaooningesijnbocnbcuitecnig  onfc  eet* 

Foi.  76.77-  giaigïjcit oft om  on£ eigen nuttïgïjeit ;  Soo  bidden  wy 
dat  uwe  Majefteit  ons  wil  verlaten  van  den  ftaet  van 

p.  3  6  7.  den  Rade,  indien 't  hem  goet  dunkt,  toant  0tf£   CU 
Foi.  97-  önnftt  niet  gcrabcn  /  noeïj  boo?  ben  bienfi  ban  utoet 

jBajcftcït/  noeïjomonfetttputatien/  bat  topïangcc 
mbcnfcïbenöacbtbïijbcn/  ïjebbcnbc  foo  quaben  ge* 
nucgen  ban  ben  ftatbinacï. 

Cinteftjft  boa?  't  fïot  ban  befen  /  foo  bibbcn  ton  utort 
j^ajcfïcitfca  ootmoebeïijft  bat  ïjem  bèïiebe  betconfe 

batooningc  in  't  goebe  te  nemen  en  te  geïoobcn  bat  fp 
aïïeenïijft  ftomt  uitten  gcooten  pba  bien  top  ïjebben 
tmbicnfï  ban  utoet  S^ajcftcit/  én  om  onfen  fïact  en 
eebc  genoeg  te  bocne/  <&p  bat  ooft  utoeJBajcfïcit  on£ 
namaefê/  oft  baet  ecnig  ouact  af  toequame/nietcn 

foube  mogen  te  ïafïe  ïeggen/  bat  top 't  feïbe  niet  en ïjabbcn  boo^ftomen  en  getoaafeïjout. 

103. 104. 

Numcr.  4-  Extracten  uitten  brieve  dien  de  voorgenoemde  Heeren 

p.19'.  (zo)      aen  de  Koninklijke  Majefleit  op  fijnen  voorgaen- den  fchrijven  hebben  gefonden  den  negenentwin- 
tigftenjulii.  15Ó3. 

HEER    E, 

p.  368.  yt/U  ïjebben  met  gtootcn  baïangen/  nu  biet  maem 
vy  bcnbcctoacïjtbetefoïuticbie  utoet  jfiBajcfïeit  fou- 

be beïicben  te  nemen/  en  on^tc  ontbiebcn  op  't  gene 
top  tot  fijnen  bienfïe  en  t'onfet  ontïafïingc  bet  feïbet 

Foi.84.8y.  ïjabbcn  gcfcïj?eben  ben  ti.bag  ban  Meette  ïefïïcben/ 
86. 87. 88.  met  bafïe  hope  bat  u  BSajcfïcit  baet  óp  fvllxg  foube  ïefc 

II' l?' 9S' ten aïs" be fafte boo? be tufïc /  eenigïjeit en toeïbacen be? fet  fijncc  Éanbe  /  i£  beeïjeifteïjenbe  /  toaet  op  top  on* 
ïang£  ïjebben  ontfangen  ben  bzief  bie  utoet  Blajcfïeit 
ïjceft  belieft  on£  te  fcïnjjben  ben ifefïen^Iuuii/  dien  wy 
hebben  getoont  den  anderen  Heeren  en  Ridderen  van 
uwer  Oorden  by  advijfe  ban  ben  toeÏKCtt  top  Utoa  M& 
jcfïeitïjabben  gefeïjjeben  /  bic  ïjen  ooft  aï£  nu  toebctom 
tocï&cbbmöiabpbitétoüïen  binben  om  gcfamenbet 
ïjant  te  baaetfïagen  tóe£  ton  ten  bïenfïe  ban  utoe  IBa- 
jtfttit  beïjoojben  baet  inne  te  boene.  (&en  aenficne  ban 
Den  toeïften  ton  toeï  ïjabbcn  baïjoopt/  $£$mf  bzeebe* 
te  tcfoïutie  bah  be  gene  bie  utoet  IBajefïeit  ïjafit  belieft 
ongte  fcïjjijben/  befunbete  gemetftt  ïjet  getoicïjteen 

be  gtoote"  ban  onfec  boojft.  ietfïet  bettöoningc/  be toeïfte  toeï  fchcene  te  bcifTcljcu  een  geringe/  goebe  en 
taffeïje  pjobifïe/  mit£  ben  flaet  ban  itcom  faften  en 
(anbenbanöettoaettobete.  Wel  is  waer  dat  het  ons 

p.  369.  een funderlinge vertrooftinge  is,  bat  Utoet  IBajefïeit 

Öceftbeïicft/  niet  aïïeen  te  beftennen  bat'tgeaieton 
ïjem  ïjabben  bcttoont/  toaé  fpmitcnbc  uitten  ̂ oebeh 
nbet  en  goetïjettigöeitbictopïjebbcntcutoenbienfïe/ 

Fol.  7f.  maa  OOft  dat  ghy  ons  groote  hoope  geeft  van  uwe  lan- 
1401  den  van  herwaers  over  korts  te  willen  komen  befoeken 

om  beter  te  fien  en  verftaen  wat  daer  af  zy ,  d'welk  is  het 
geene  dat  wy  op  defer  werelt  meeft  begeeren. 

©oo?t/  ̂ eae/foo  bcite  ïjet  aïïeen  i$  om  't  gene  bat  ben 
ïtatbinacï  ban  <6?anbeïïc  taeftt/  bat  en  bunftt  on^  geen 
genoegfamc  ooifafte  ̂ ijn  /  om  baaom  ïjicttebetïatcn 
't  geene  utoet  B^ajefïeit  bienfte  mea  tatht.  (©oft  en 
3ijntonbangeenbec  meiniugc  banon^fo?meïepattije 
tegen  ï)cm  te  maften/  oft  in  cenig  pioce£  metöcmte 
tecben/  B>aet  bopen  bat  bcfïmpcïccn  fto?tebcctoo 
ningebietonbcbbcngefeïjieben/  fonba  auba  manie* 

te  ban  befcb'uïbinge  genoegfame  5p  om  utoe  „ïïöajeficit tebamojtoen  /  om  te  bepeifen  eenig  eerlijk  en  goet 
middel  om  te  voldoene  der  recht veerdiger  klachten 
van  uwen  ootmoedigen  onderfaten ,  ftellende  de(e  per- 
fonagie  anderfins  te  werke ,  daer  hy  na  fijnen  roep  en 
profeffie  meer  vruchten  foude  mogen  doen.    i^rt  tó 

p.  370.  toaa/  ̂ eetc/  batutoe.ïiföajefïeitteteeötcon^fc^Üft 

bat  gïjp  niet  getooon  en  ?ijt  pemanöen  banutoenbie- 1  yó'S. net^  fonbet  tebcnete  beftoaten  :  Mm  top  biööen 
utoet  Majefleit  te  toiïïni  maften/  dat  hier  niet  en 
wordt  gehandelt  van  den  Kardinael  tebefwaren,  maer 
meer  van  hem  te  ontlaften ,  ja  van  eenen  laft ,  den 
welken  hem  niet  alleene  en  is  extraordinaris  en  ombe- 
quame  ,  maer  ook  in  fijnen  handen  niet  langere  en 
kan  blijven  fonder  groote  vreefe  van  onruften  en  in- 
convenienten.  <£nbe  en  i$  niet  ban  noobebjeebetbe 

tebenen  te  baïjaïen  /  nabien  't  gecne  beé  ton  fcggen niet  ban  te  beïe  cïften  ftcnült  en  $.  ̂Iengaenbe  bat  utoet 
.üBajefïcit  ïjeeft  Mitft  on^  te  ontbieöen  /  bat  top  in  on* 
fc  boo:gacnbe  geen  befunbae  oo^faftenen^abbenbee* 
Mmt/  topbibbenu^eetefea  ootmoebeïijft  te  toiffen 
geïoobcn/  bat 't  fcïbc  nia  toegenomen  en  i^bpgeb?e- 
fte  Dat  top  ban  a$  boen  af  niet  genoeg  ban  ben  feïben 
oo^faften  boo?  ïjanbni  en  ïjabbcn  oft  bat  top  nia  toeï  en 

toifïen  battet  nia  genoeg  cn#batmenin'tgcnetael ban  eenen  anbaen  ftïacgt  oft  nem  bcïafï/maet  aïfoo  top 
aïtoo£  rjcïjoopt  ïjebben  en  noeï)  bopen/  bat  mit^  ba  tx* 
peciencie/bie  utoe  H^ajefïeit  feïbet  fett  ban  baïeben  tij* 
ben  te  ïjebben  ban  onfc  gatoutoigïjcit  en  goetï)atigï)eit 
t'utoen  bienfïe  /  en  bet  bettoutoen  bat  be  fcïbc  ïjcefl  ban  p.  3  7 onfet  goettoiïïigïjeit/ban  genen  noobe  en  toa£  ban  boo?* 
baen  thoon  en  befetytt.  ̂ aetbpgcbuegtbattopong! 
noit  en  nebben  gctoiït  noeï)  aïnocïj  en  toiïïen  fïcïïen  aé 
accufateuc^  £00  ïjebben  top  on^  aï  toiïïen^  betmijt 
ban  be  befunbae  oojfaften  tcbaftaïen  en  fpeeifieacn  / 
oft  ban  eenig  bittecheit  tegen  ïjem  te  gebntiften/  maet 
beïieft  uwer  Majefteit  tot  breeder  informatie  daerinnë 
voort  te  varen  ,  ghy  en  fult  niet  dan  veel  te  vele  verftaen  Fol.9z.9fJ 
van  den  rechtveerdigen  oorfaken  die  uwegetrouwe  on- 

derfaten hebben  om  fijnre  qualijk  te  vreden  tewefen , 
en  hen  te  beklagen,  ̂ oo  beïe  iffet  af/  top  jjabbeh  beïe 

ïieba  bat  v!ojet  jfëajcfïeit  beïiefbe  't  fcïbc  in  't  ïangc  te betnemni  ban  anbete  niet  fufpecte  ban  ban  on^7  en 
utoa  IBajefïeit  faï  ban  toeï  bctyoeben  bat  ̂ t  niet  fon* 

ba  tebaie  en  i^  /  dat  'er  een  foo  openbare  en  gemeine 

»; 

klachteis,  aengaende  eenige  punótenen  articulen ai- 
reede onder  't  volk  geftroeyt.  <é\\  in  fumttia  aï  en  toaCC 

baet  maa  be  ongefebifttöeit  /  opfpjafte  en  bectoeett* 
tyit  I  bactinne  utoe  ïanben  ban  ïjettoaat^  obct  öen 
jegentooo^beïijft binben/  'tfcïbe  gce^t  getuigeniOége^ noeg/  bat  fijn  p?efeneie  /  betoint  en  autotiteit  öieu 

toeinigjijnbicnenbc/  We  b'tocïft  aengeflcn/  en  oak gemetftt  be  ftïeine  b?ueï)ten  bie  tou  in  utoen  ft&bt  ban 

Staten  jijnboeubc/  en'tgtoot  ongeïijft  enftïeinacfj*  p'.^ji tingebietopbaabote  ïijben  (geïgft  onfe  batooninge 
aen  Ijtm  i|oogöeit  gebacn  en  hitt  gebuegt  /  tyeem  be- 
gtijpt)  ̂ oo  bibbenton  u/  ̂ |cac/feet  ootmoebeïijft/ 
bat  U  bcïïcbe  goet  te  binbene  /  dat  wy  verhouden  te  ko- 

men in  den  Rade  van  Staten  tot  dat  uwer  Majefteit  fal 
believen  daer  te  ftellen  al  fuiken  oorden   atö  gï)P  bOO? 

utoen  bienfi  en  tot  todbaten  ban  ben  ïanbe"  fult  binberi 
bcljooteube.  ïDant  naöien  bie  nu  fuïft  nia  en  iö'afëj on^  bunftt  ban  noobe  te  toefen/  en  bat  topbanobar 

ttoeejaten  utoet  .üBajefïeit  in'tïang  Rebben  getoaet^ 
fcï)out  ban  't  geene  bc£  boo?f5.  té  /  en  ban  ben  tebenen 
bie  on£  po^ben  't  feïbe  u  te  ftennên  te  geben  /  fonba  bat 
top  tot  nocï)  toe  eenige  tcfoïutie  op  onfc  gettoutoe 
toaetfeïjoutoinge  ïjebben  ftunnengefttijgni.  &oö  Mte 
ben  top  oi$  toe  te  fïaen  /  bat  top  on£  in  ben  ïlabe  ban 
Staten  niet  meet  en  binben  ( aï  eef!  bat  ïjaet  ̂ oogïjeit 
on^bibetfe tebenen baa tegen boo^ïjoubt)  op  batons 
namaeï^  niet  en  tooien  getoeten  be  incortbenicnteir 
bïctoptoactfcÖijnïijftboo|biebanbtfien/  enbp  anbtc 
ïicben  faute  baoojfaeftt  too^bcn.  <Ön  toant  top  fien  bat 
befe  ftoatigïjcit  tuffen  ben  üiatbinacl  en  on^inutoai 
ïïabc  geen  bnicïjtcn  en  boet  in  ben  faften/  &oö  ïjebbai: 

top  ïieba  ïjem  te  toijften  ban  te  bïijbenop'tgeneDat, 
oné  bunftt  met  betet  tebenen  eet  on£  ban  ïjem  toe  te  bc*  p.  27 
ïjobten/  te  meet  bat  on£  bunftt  bat  utoe  IDajefïeit 
fitïï^  toeï  beqeettl  utoe  IBajefïcit  baaom  bibbnibz 
onjJbaaopu  goebe  geïiefb  tcrontbicben/baetentu^ 
feïjen  en  fuïïcn  top  niet  ïatcn  01$  toeï  te  quijten  (foo 
top  fcïjuïbig3ijnboo;  utoen  bienfï)  in  faften  ban  onfen 
<6oubancmcnten  en  ïafïcn  /  en  inaï'tgeneme©^ou* 
toe  onfc£  abbijjj  ban  bocne  ïjebben  faï  ( boïgenbe  Oct  af* 

fectic  bic  ton  blagen  t'utoen  bienfte  ent'ïjeutec  ïfoog* ïjeit )  beïjaïben  aïïeenïijft  bat  ton  01$  niet  en  bmben 
in  ben  ïïabc  ban  Staten/  tot  bat  utoe  JDajefïcitbact 

onbee 



i  ƒ68.  andeeoo2>ngefrcïtfaIfjcbbcn/  d'tocïft  ton  hopen  dat Hou2tggcfïï)icdenfaï. 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

81 
Num.  4.  Extra&en  uiteer  vertooninge  by  den  voorfchreven 

/  »'rtaf,r'  Heeren  der  Regente  ten  fel  ven  tijde  gedaen  en  in 
/£  \ 9         den  voorgaenden  brieven  vermaent. ME      VROUWE, 

joi.82.8 ?.  V3Miicn  ton  beïc  ban  ben  p2inciparïften  geerenen 
84-  8;.  86.  *■  ̂<föoubccncuc£  defee  landen  ottë  ïjicc  bn  eenïjefc ben  gebonden  om  der  rebenen  ütoer  ̂ oogïjcitbcheut. 

pa?.  5  74.  ̂00  Öf  bben  ton  t'famcn  beïc  fp2altm  en  p2ouoeften  ge- 
r^    T  ïjad  ban  ben  fïaet  en  gcïegcntljcit  bec  fabat  ban  ben  fe^ bollanden.  <i5n  die  aï  toeï  aenmerftende/  foobebin- 

ben  ton  die  be2ce  te  toefen  in  anderen  fïate  ban  l)f  t  tod 
beöoo jt  booj  ben  dienfï  ban  fi  jnte  ïBajeftcit/  en  toeiba- 
ren  ban  ben  Iaude;:Doö2toaet  gcooteftjbg  tot  onfnt  ïeet 

toefen/ en  fonben  nocrj  érger  ftacn  /  ehljabbe  gedaen  be  ̂ ^"^  Jpajeaeitt'fijnnibieiiltebebni)  batutoe 
grootero3gebietoiiortberbeantonteitbanntocr{?oogr  ff$2??  oufcl'  ̂ «gader  feec  toel  gepaeutente  bfce* 

boo,ï!5.  iiabc  en  Ijecfc  boen  Wijtom  Hm  bat  ton  daec  foo 
toenug  nnt  toaceu,  nuts  den  rebenen  nabr"c  in  oité     S7~ 
boojgaendc  ujicbcu  aen  ntoer  Jföajcfïtit  qcfeb2cbm';  £Wff ' 
Ooit  bidden  top  u^ccee  te  toüim  gcloobch,  Dat  ton K'. 84 uianandcntoantttociiDafaÜenufr  tnmacen  de  boo:^ 
bant  en  toilleugcbcn  banu  te  dienen  ïitctljntcn,  per* 
foonni  m  machten  /  en  bidden  utoe  fOajcftcit  toel  oor 
mocöclnirtfehjcbaflclnb  te  toairn  gcloobm  /  toechv 
tendc  alle  contrarie  bermoeden  dat  ntoc  j.Uajefteic  ooo! 
balfcljc  anibjengingen  ingcbccle  fouDcn  inocgni  toet;  11/ 
toelbcn  aengaende  ton  federt  de  tocdcrbocniftc  ban  Ac* 
mmteroö  beter  geruft  5ijn ;  dan  ton  te  boren  toaren  / 
mitódinidefelbconöbcrltïeertfjeeft  banntoer  iUajc- 
ftcttgdafcte$nnonstcfcggat  foo  toetono  als  oman; 
deren  peeren  (die  almt  toifrat  detoaccfcboutoingcit 

jöl.  iji. 

luit  daec  booj  ged2agaiïjcbueu/  en  dcïtuïpebaudeii 
«Ödeïcndicnafjmmacïjt  oirê  daerinnebngeftaatöeb; 
ben.  2öeb:ocden  ooit  toeï  dat  de  jfBaffa  ban  den  af; 
faicen  niet  en  ban  lange  in  fjeuc  getjecl  blijbat  ftambe  / 
hcten3pdatbequame  middelen  totten  quadegebuegt 

tadm  5  <Dm  d'tocïft  ntoer  iPoogïjeit  in  't  lange  te fterinen  te  gebat/  $c. 
%\k  toelfte  faftcn  5ön  banfuïbmgetoigteengcboï' 

ge  /  dat  foo  bezre  men  niet  ïjaefl:  daerinne  en  berfiet  ( en 

ecfïtiietin'tgiïjccïe/  emmer  in  deeïe)  daer  moeïjte 
toeï  grooten  óubienft  nit  boïgcn  den  ïioninfc/  den  latp 
ben/enon^aUen/  om  toeflt  quaet  te  toeeïjuebat  een* 
famattujboin  de  autoriteit  ban  den  üounmtcbcuia- 

p.  375.  ren/  en'tboïïungerjoo2faembcit  te  (jonden/  ïjebben 
ton  onder  on^  lieden  te  meer  flondni  geacbeit  om  eetlis 
gen  bequamen  middel  daer  toe  te  binden /maerboo^ 
toaer  me  Bjoutoe  na  lange  bepeifat  /  foo  en  binden  top 
geatuequamer  middel  om  uit  aïïedefebeiiatitljedaite 
geraken  dan  doo*  den  bnfïant  en  ïuiïpe  ban  de  <6enera; 
ïe  Staten  defec  landen /niet  ttonffeïende  /  na  dienfn 
nenne  ̂ incen  aïtijt  inaflenoodenfootoeï  bjigeftaen 
gebben/  fnenfuÏÏcnoobindefeobergroote  ftoacigrje; 
ben  ï)en  getrontoeïijh  qurjten  /  en  aï^  goede  ïopaHe  <Ön^ 
Derfatcn  en  ©afaïïcu  dwgen  /  toaerom  ton  ban  den  ad* 
toijfc  fouden  jrjn  dat  utoe  ï)oogrjcit  die  dede  bergaderen/ 
tnaer  mit^  diai  u  &oogï)eit  fect  /  ban  fijn  ifèajefïeit  er^ 
pc2efTeïnft  ter  contraricn  geïafïte5nne/  foo  en  dejren 
ton  die  felbe  daer  op  niet  boo  Jder  dringen.  JX>aer  foo  ton 
toeï  merhen  /  dat  den  friben  erpzefTen  laft  ban  den  Uo- 
niuli  niet  en  ban  genomen  dan  uit  ent  misbertroutoen 
föndec  jBajefteitingeWaTnitefini  fijnen  Staten  en  de 
ïedm  ban  dien/  dooïtquaet  mnerjeben  bancenige: 
ïntteï  ïicf  den  dragende  tot  fijnen  dicnfïcoftcntoeïba; 
ren  ban  den  lande  /  de  toefbc  uocfjtans  geen  middeï  bj; 
ni  Dingen  om  te  becficn  tot  fulben  f  toangïjeden.  <èoo 

P- 37^- bidden  ton  toeï  ootmocdeïijb  utoer  ïi}oogf)eit/  niet 
,oL  9^  quact te koinen binden/  dat  top  berljoubeu  ban  meer 
94-9T-96. u  ivjimn  jn  om  {|aoc  \jm  Staten/  ter  tnt  toe  bat 

fijnre  ̂ ajefïeit  (ai  belicben  ander  oojden  en  remedie  te 
(leunt  in  der  ilegecinge  en  fahen  ban  ijertoaerts  oberc  / 
doende  daer  mede  ophouden  fjrt  debfeï  daer  booj  top  nu 
bier  jaren  gediettt  rjebbm  /  berect  suudc  ebnttoeï  met 

aïïerbïijtigïjeitberftacn  ten  dienfte  ban  fijnre  jllaje* 
fïcitf  ban  utoer  i^oogïjeit  en  tot  boïdocuinge  ban  onfeu 
ïaf!cn  /  5tjnde  00b  ban  meininge  fïjn  JUajefïeit  ban  \}ct 
geene  boben  berïjaeït  i$  te  toaerfeïjoutont. 

Num.  4.  Den  brief  by  den  felven  Heeren  aen  den  Konink  in 
Meerte,  i^ó+.gefonden. 

H    E    E    R    E 

P  37»; 

Num.  f. 

r 
den  fïeïïende/  ton  toeder  bomen  in  tonen  fiabc  ban 
Staten/  toaer inite  ton  deö  te  ïieber  gehooifaem^ijn 
getoeefï/  datdcltardniaelban  <6:anbeuc  hojrénade 
ftomfïe  ban  dm  Itturier  berhïaert  \)ccft  fijn  reifc  na 

23ourgoingnen  /  geïijb  top  ïjeurer  i)ooaïjeit  bzeedere 
bet  Meert  bebam  /  berïjoopnidc  óofi  dat  utoe  jüajefïcit 

l>'377-boo^faïfre«enbeqiwmc  oo2dnt  tot  beteringebauden 
faftcn  dcfer  utoer  j^cdcrïaridc  /  die  genoeg  bertoeert 

jijn/  op  dat  ton  dient  doende  utoer  .flSajcfteitdacrin; 
nemoerjett  boïijerdeu/  daer  en  boben  berfeberen  ton 
utoer  j  ÖajefZéït  /  dat  geen  ander  fabeu  on?  uittm 

den  toaö. 
Extract  uitrer  antwoorden  by  den  Konink  aen  den 

voorfchreven  Heeren  optcn  voorgaenden  brief  gc- fchrevcn  den  6Jumi,  1 563. 

Mfnej&eben/  utom  bnefbandm  n.ban  fDeerte  kl  if. 
-*lefHedeuïjebiïioutfaugen  ban  den  mfjouden  gent  *<>■  «7- berijart  doende  mit^  ib  ude^indttebtig  Ijonde/  en  daec 

opanttooo^dende;  3ft  toete  toel  dat  'tgme  gijn  mn 3nt  bertoonende/  1^  bomende  uitten  grooten  nber  en 
affectie  die  gïjp  beden  djagmde  5ijt  tot  mijnen  Dienfte  / 
daer  af  ib  111  boojgamden  crjt  genoegfame  crpcrunrie 
ïjebbebondm. 
hxtractenuiteencn  brief  van  den  voorfz.  Gravcvan  Num-  *• 
Hoorne,aende  Koninklijke Majefteit  v  anSpaen- 
gien  vanden  15?.  Decemb.  Anno  iyói.  merende  den 
Abdyen  en  Bisdommen. 

Qve  Staten  ban  Spzafiaut/  nadatibberfra/  fiiïïcn 
aen  utoe  JCBajefleit  feindeit  emigen  pecfoon  ten 

boo?dceïe  ban  de  2lbtm  de  toeïbe  niet  mtoiflencoii^  p.  379. 
fentecen  dat  de  ̂ .bdnmfunm  geineojpoteecttoojdmFoi.ao.n. 
indenimtoeSÖifTctjopdommm/  d'atidcre  Staten  en-  *>  '4 
feggen  uiet  /  de  ̂uttfeïjen  en  Jrraneoifm  ïatni  uitgaat ï  J' datdepaii£{ninde<öceftcïijbe  jurisdictie  uiet  mban 
benemen  die  fp  in  dcfe  3laudcu  ïjebüm.  «Daccoppc  fp 
feggen  dat  fn  iitoe.ïl)ajcftcit  genoeg  quelïinge  en  mv 
pojtunatie  geben  furiën/  befondere  dit  domdefondec 
toibclioren  ban  de  «Crtsbiftcfjoppen  ban  Uoeleu  en 
0cin^.  «Dc<DiiitfeïjenaUegereu  datljoetoefdc  tteifec 
't  felbe  toiHebooit  fondcr  dat  daeciniiebertoinigeu  de 
ïlo_2bo2fteu  en  Staten  ban  denilijbe/  dat'etbanoiit 
toeëcdm  faï  toefen  /  en  de  Jrianeoifen  p2ctf uderen  d^tt 
gmomen  de  «ürrpbifTcbop  ban  tleino  daer  unie  confeu- 
teerde/  foo ip 'et noebtans  banuoöderjetconfentbaii 
dm Uoniuuuan  ï>2atiürijYt ais i patroon/  boo2ftaeudcc 
en  befcljecnter  ban  de  ttecben  ban  fijn  lioninbrijit ,  die 
redaim  die  defc  abegereu  ïnaïuni  Ijet  gemeintc  toat  op* 
coenfclj/  gemerbt  dat  mm  iutentcert  foudec  eonfent 
ban defC ttoee natiën/  in  de  middel  ban  de  toelite  5!ju 
dcfe  Handen  /  at  de  toellte  niet  geuoi'gfaan  at  5ijn  om 
ïjeu  bn  jjint  f cibeu  te  defeudecen  oft  befcljermcn  ban  ee» 
uige  ban  dim. 

'Jb  Ijebbe  mp  berflout  dit  foo  particuliecïijucn  en  bc 
fcljeidebjitm  aen  utoe  .1  Dajefleit  te  fcb2ijbcn  /  doo?  dim 
utoe  iDajcfteitmn  beboteuljeeftljcm  te  latmtoitm/ 
ban 't  gene  dat 'cc  amgaende  dcfe  falie  foudeoinjaeu/ 
utoe  iDajeffeit  fal  ljia:ninc  en  m  de  reftc  doen  firfb.é 
daer  mede  Ijn  gedient  $n. 

3 Itbmto'tnoeb  toe alïjicr  getoeefï  en dmbc  namijti  Foi. 
\)mp  te  bertrebben/  omme  oo2dcn  mmnnefatien  te  vi .<>;• fïenen  die  ibbcbinde  feec  bcd02beu/  ib  fal  fe  ficn  ten  bc 
flat  te  ccmcdicrm  en  ijerbetacn  dat  ib  fal  bunnen  0111 
me  nutter  tijtledigec  te  toefen;  omuic  te  bcritaentot 
tatdiaifteban  utoe  .iDajefrcit  /  de  toetue  tn  ludde  gp 
diicrjtig  te  toiJJen  toefen  mijnen  dienfte  m  den  tob ,  daec 
mede  tn  dim  gedambeübe,  dmtoeUimninneininrr 
meer  geb2eben  m  fal  om  irm  te  gebiiuticn  en  oeffencu  in 

al  't  gene  dat  canm  fal  ten  dienïic  ban  innc  J  Oajefteit, 
Extract  uit ecnen  anderen  brief  ,  déè  voorl/..  (iriven 

van  Hoorne  aen  de  voorf/..  M.ijclrcir  van  Spaengien 

van  den  22.  Meerte  1562.  rucrendedf  BifTcho^pcn. 
HOetoel  ib  berftam  Ijebbe  datdieban  Hntlunpm  PoI  „  ,5 

toedecom  ban  nicutoö  fjuu  daec  tegmó  oppone  , 

ren/boo2  fo  beïe  ti$  aengaet  de  ̂eecai;  i.ó  ut  allen  ecueii  p.  3^  / 

P.3R0. 

r.6. 

Mam.  é- 



Si 
Byvoegfel  van  Authent.  Stukken > 

i  f  68.  toiïïc  en  affectie  foo  beerbig  ommc  tcboïfoengenbat  |^cfïeit£  bienfï  te  Wijben/  toaet  cppeih  tot  nocb  toe  i  f68. 
utoe  ïBajcfïcit  bebeeït  meer  ban  men  in  £afaïïcrt  en  noit  anttooo?0e  gebabt  en  tybbe  /  mitjs  toeïuen  ik  utoet 
Dicnaccö  foube  mocgcntocnfcben  nocb  binben/  maet  3fó!ajcfïeitootmocöcïnhb!Dbc/  mp  baet  op  utoet  Jte 
net  gemeente  heeft  em  eontcacie  opinie  genomen/  jctlcit^cefoïutietctuiuenontbiebm/ommpöaecnate  p.  38?; 
bV  ffïrjnt  bat  ton  fe  baet  toe  niet  en  fuïïen  hun*  mogen  teguïeecn.  <6cen bingen  tcttoeicitfoofectbc*  ™-  »■» 
ncn  gcbiengcu/  en  utoe  jfóajefïeit  faï  groote  moei*  gecenbe/aï^banaïtijtutopcJiEajefleit^rccrootmoebi^ 
teennuëttinat  heuucn/  eer  lp 't  ten  cinbe  faï  hunnen  ge  bienacc  te  feïijben.-  <&n  gemerht  ïjebbenbe  bcgeïc* 
faengen/  aïfbo  utoe  Iföafeflèit  bcfcbccbripet  faï  bet;  gentbeit  ban  ben  fahen/  beb  ik  mp  aïtijt  neffengbact 
j&~:  !-«.>*..•»»  w  ,™  *wtiw  «m  hivtian  hm  «tah»  i^oogbeït  gebouben  gelijk  ih  nocb  boen  faï/ cnoohmp 

162. 

fïacn  bp 't  gene  bat  me  ©?outoe  en  bie  ban  ben  ïïabe 
utoe  jflfêafefteit  fcb?ijbcn  fuïïen. 

ttum.6.£xt:ra£>c  van  eenen  anderen  brief,  gefchreven  aen  de 
voorfz.  Majefteitby  den  voorfz.  Grave  van  Hoor- 
ne,  den  ió.Junii.  Anno  1562.  gefonden meteen 
Heeren  van  Montigny. 

cmpïojecen  hi  aïïe  't  gene  bat  t'utoet  JBajefïcit^bicnfïe 
faï  dienen.-  &p  Ijeeft  aïïebe  ̂ eecen  biet  ontbobcn  om 
te  cactfïagen  op  te  cemebien  bie  men  foube  mogen  te 
tocthe  fïeïïen  tegen  be  ̂ ectacifen  /  ïjaec  ̂ oogbeit 
ferjjijft  be  geïegentbeit  baet  ben  be  faken  nu  in  binben  / 

HF'ÏÏÜL.  s„  »***».**«  mrtM#.;rtM,Jb'roeïfti^  betebene  bat  ihubjet  l^aiefïeitbact  niet  af €>cM  mijnen  bieten  be  ieeieban^ntignp  m  ff&löte  ,  cn  üi  toloe  toeï  öat  <$g  0n£bicgtacïe 
anccnïnhgaet/  onimeteïieufcijap  aen  utoe  JBa*  öetïccnbe/  bat  bie  3lanbenbetoaettmocbtcntoo?ben 

jefïeit  te  geben  ban  be  bingen  ban  bcfcHanbenbaet 
toe  me  ©joutoe  en  be  ïfeeten  bem  feinben  /  foo  en  ïjcfc 
bc  ih  bem  niet  hunnen  ïatcn  te  beïafïen/  bat  bP  utoe 

p.  38X.  fö5ajcftcit  ooh  bic  qiicïïmge  boe  ban  bem  te  hennen  te 
geben  boe  ih  bebojben  ben  boo:  be  gebuecige  ehbeïe 
reifenbieihgebaen  ïjebbe/  aïfoo.ih  tocfenbc  nocb  al* 
baet  bihtoiï^  utoe  JiBajefïcit  betmaent  ïjebbe 5  (Ccn 
einbemuecnig  goetboengebaen  foube  too?benomme 

mp  baet  mebe  te  moegen  beïjeïpen/  toant  aï'tfeïbei£ ommc  foo  becï  te  meet  utoe  IDajcfïeit  te  bienen  en  ban 
nuboo?tacnete  betcte  moegen  boen.  3Jh  ben  om  o?* 
b?e  tot  mijne  goeben  te  fïeïïen  bie  ihbcbinbefecc  bet* 
nrinbett/  aïfoo  utoe  B>ajcfïcitbanbenb?cngcreba> 
fïacn  U  l  be  toeïhc  mit£  bicn  bP  uiijn  b?oebcte  i$l 
enbanaïïe^toetcnfebap  beeft  enfaï  ih  ïjiet  oppe  geen 
(jueïïingf  meet  geben/  nip  temittecenbe  tot  bet  gene 
fcat  öp  utoe  jBajefïeit  fcggen  faï. 
Extraden  uit  eenen  anderen  brief  van  den  Grave  van Num.  6. 

tot  bat  utset  jlBajefïeit  geïegen  toate  bettoaettg  obete 
te  hotnen/  om  ban  baet  inne  foo  tebetfiengehjh  bet 
feïbec  goet  bunhen  foube. 
Den  brief  van  den  Admirael  gefchreven  aen  den  Ko- 

nink  10.  O&obris  1566.  merende  fijnen  handel  van 
Doornik  en  andere  faken. 

H    E    E    R    E, 

Num.  6. 

uo.  III. p.  386. 

f-JCt  5tjn  bp  na  acïjt  maenben  geïebeii  bat  iït  mijnen  Foi.  6. 7. 
^cetetaei^  aen  bijnte  jBajefïcit  beb  gefonbenom  «°- 

bet  feïbet  mijn  fahen  te  bettoonen./  cn  foo  be?re  utoet 
«fBajefïeit  niet  en  beUefbt  baet  in  te  bctfien/  cn  mp  mib* 
ijtl  te  geben  om  in  fijnen  bienfï  te  bïijben/emmet  te  toiï* 
ïen  te  fyebe  toefen  bat  ik  betttoh  in  mijn  hu$.  <Sn  foo 
iïi  in  be  maent  ban  JBeerte  ïefïïcbcn  bctfïont  ban  fehet 
betbont/  toaetfeïfontoebe  ik  öaet  tf  oogwit  tian  ben  feï* 
ben  tetfiont/  geïrjh  fp  utoet  Ji©ajeftrit  macï)  gefcb?eben  rol.  107.] 
ïjebben/  be  toeïhe  m»  baetop  fcfyccfl  bat  ik  mp  ben  rtb. 

■  ,  ■■    lo^Qv  *"  bet  feïbet  maent  bp  öeut  foube  binben  /  toaec  af  ih  mijn Hoome  aen  den  voorfchieven  Konmk  vanSpaen-  on^uït te meetfïonbenbebeuitbienih aen  utoeWe^ 
gien  van  den  +.  Augufc  Anno  156^  fïeït  öabbe  gcfouben  /  en  boo?  mp  genomen  niet  meet  te  Foi.  ̂  pöbenbzicfbiemen  Mmff  met  ̂ fen|o^  faï  utoe  ̂ 0betehomen/boo?ihenöabbcutoec  JBaicfïeit^ant*  »r- 1£ 

r  !  tooo^bc  gchtegen  o^'tgene  ih  bet  feïbet  tjabbe  boen 
ft1.8j.84.  ̂ .ifeajcfïeit  becfiaen  be  tefoïutie  ok  men  genomen 
8J.86. 87  öcrft/  op 't  gene  baet  inne  utoe  Jïfêajefteit  gebient  i^ 

P7;  gctoeefïon^  te  feïwijben/  ̂ ^roQjmjgg'ttgienJ^ 

88.9j.94 

9) 

d  38-  fefteibeïpetteïiemnge  af  geben/  aïïcenïifh  bat  ih  utoe 

^'.jBajefïeit  hiet  mebc  cettifieete  bat  'et  tot  fijnen  bienfïe ban  noobe  \$  be  fahen  ban  befcllanbcn  te  temebieten/en 
öat  utoeï^ajcfïeit  gebient  3p  o?binancic  te  geben  op  \)tt 
geen  baet  af  men  utoe  JBajeff  cit  fcfeijft  ban  ben  ïiatbi* 
naeï  ban  <6?anbcïïe  /  be  Mk  utoe  «ijefïcit  macö  booi 
fehet  ïjouben  batïjP  Öïcr  hïeinen  bienfï  boet  boo?  ben 
haet/  bie  ifjem  ben  mccfïcn  beeï  ban  otft  Hanben  blagen. 

€n  inbien  ih  pet  anbet£ bctfïont/  utoe  lEajefteit 
3U  feha*  bat  ih  't  niet  ïatcn  en  foube  ïjem  te  aöbatetcn  / 
aï^  ban  ecnigeanbetefahe  bie  mp  bunhen  foube  tegen 
fijnen  liimftc.  Cn  inbien  utoe  JBajcfïeit  anbete  onbet* 
teeïjt  oft  infbmiatie  ïjceft/  ih  btöbe  bet  feïbet  u\3itt 
JBajcfïeit  biedeen  geïoof  te  toiïïen  geben/  maetfaï 
utoe  JÜajcfïcit  boo?  fehet  bouben  bat  top  ncmmecmeet 
faïicten  en  fouben  anbet^  te  boene/  ban  bat  fijne  feec 
gettoutoe  ©afaïïen  enbicnet^  febuïbig  5ijn. 

Num.ó.Copievan  den  brief  by  den  Admirael  gefchreven  aen 
den  Konink  in  Spaengien,  den  20.  Augufbi  1566. 
toonende  fijn  goethertigheit. H  E  E  R  E, 

p  184.  Tïtbcbbentiiii.befet  maent  ontfangen  ben  bjief  bie 
v        AntoetïBajefïcitbeïieft beeft/  bcnïefïenSnïiimp  te 

fc|) ujben  boo;  ben  &ceeetac$  Couttebiïïe ;  <t£n  mp  i$ 
ïeetbatbcfahertbanutoet  j[föajefïeit^  Hanbcn  in  fïiï* 
hctgefïeïtcnifMjn/  enbe  enfaï  in  genen  geb?ehetoe^ 
fen  ban  mu  aïtijt  te  cmpïoucten  ten  bienfï  ban  utoet 
jTRajcfïeit/  mp  tó  ïeet  bat  ih  geerimeetbetetoijLsbcit 
nocb  mibbeï  en  bebbe  oinbatte  boene/  mactbopen* 
be  bat  utoet  ïfëajefïcit  boen  aengenaem  faï  nemen  mij- 
ncn  hïeinen  bienfï  /  faï  ik  baet  inne  boïbctben  foo  ïan^ 
ge  bet  mn  faï  moegeïijh  toefen  /en  ik  den  middel  heb- 

ben. *jh  ïjabbc  obet  fehet  maenben  aen  utoe  flftajcfïeit 
eenen  ban  mijnen  boïhe  gcfouben  om  bet  feïbet  mijne 
geïeaentbcben  te  beitooucn  /  op  bat  foo  be?te  Wooet 
B^ajeftcit  niet  cn  Mief  be  baet  in  te  betfïcn  be  feïbe  em* 
met  ban  te  bieben  toiïbc  toefen  bat  ih  mp  foube  moe* 
gm berttchhch  na  mijnK)ii$/  om  ooiben  te  fïeïïen  op 

Fol.  78 
Iï6.  IJ7' 
217.  218 

Fol.  67. 

159.  160. 

bettoonen/  mttöbienihooh  anbetfïn£  geen  mibbeï  en 
babbe  ban  in  fijnen  bienfï  ïanget  te  hunnen  bïrjben/ 
toaet  mebe  ih  booptebatbeut^oogbcittcb?cben  ge^ 
tocefï  /  en  mp  t'bufè  geïaten  foube  tybhm  /  maet  fp  en 
ïiet  niet  af  ban  mp  te  bebeïen  bp  baet  te  hamen/  b'toeïfc mp  betoojfaehte  aïbaet  te  gaene  /  op  bope  ban  monbe? 
ïingeitlijritebenen  t^mt  bet  te  bettoonen  ban  bpb?ie^ 
ben/  nu  mp  baet  toefenbe/  i$'t  gebeurt  bat 'et  een tequefïe  bp  ben  €beïen  i^  obetgegeben  /  toaet  op  toevbt 
goet  gebonben  /  bat  men  eenïge  0eeten  aen  utoet  M& 
jefïeit  foube  feinben/  en  toettemteïijh  gefloten  bat  be 
jtftohgtabe  ban  23etgcn  cn  be  ̂ eeten  ban  Hèontignp 
mijn  b?oebecc  bie  teife  boen  fouben  /  maet  ben  Itefe 
gtabe  bp  ongcïuhhe  gequetfï  too?bcnbe/  foo  teipbe  mijn 
bzoebcc  aïïecn  /  boo?  ben  toeïhen  ik  utoe  J^ajefïeit  met 
entoiïbefcb?ijben/  nocb  b^uipet  beïafïcn  ban  mijnen 
fahen  /  genoeg  methenbe  boe  ongeetne  utoet  JBaje-  Foi 
fïeit  foube  betfïaen'tgene  in  befen  Eanben  gebcutbe1^ tot  mijnen  gtooten  ïecttoefen/  ban  begeetbe  toeïbat 
bp  utoe  JBajefïcit  \Joilbe  betfeheten  ban  bet  gtootet  beo 
gectten  bie  ik  aïtijt  b?agen  foube  tot  fijnen  bienfïe/  en 
batihmpbpbeut  ^oogbeitbouben  foube  ttoeemaen" 
ben  /  baet  en  tuffen  bettoachtenbe  't  gene  nïoet  Male* 
fïeit  foube  beïieben  mp  te  gebieben  op  't  gene  ik  bet  fel* bet  babbe  boen  bettoonen/  toaet  af  ih  aï  noeïj  geen  ant* 
tooo?be  en  t)ebbe.  <ü*n  foo  mp  fommige  fahen  mp  gtoo* 

teïijh^  aengaenbe/in  be  maent  ban^uïio  obetge'homen toaten  /  bethteeg  ik  ban  baet  ï^oogbeit  bctïof  om  baet  * toetebctfïanc  metbeïoeftc  bat  ih  mp  toebet  bpf^cut 
foube  binben  foo  baefï  fp  mp  fouben  ontbieben/  b'Mke mp  bebbenbe  gcfoubni  eenen  b?ief  ban  ü\set  Jüajefïeit 
ban  ben  ïefïcn  Sjuïii,/  benbettienfïen  ̂ ugufïi/  ont? 
bootmp  bat  ik  mp  benbijftienfïen  foube  bpbeutbin? 
ben/  be  toeïh  ih  niet  ïaten  en  ̂ )übe/  en  tettoijïenift 
baettoa^/  foo  gebeutben  aen  aïïcn  hantcn  foo  gtoo* 
ten  onbeboo?ïijhbeberi  en  optuetingen  be^  boïh^/Foi. 
bat  ih  mp  bctfcb?oome  aï^  ih  baet  op  benhe  :  C11126 
ïjoube  boo?  fehet  bat  top  niet  alïeen  neffen^  u  Mfr 
jefïeit/  maet  ooh  bp  aïïe  anbete  $>?incen  ban  ïiet- 
fïentijh  gcooteïtjh  fuïïen  gebïammcect  toefen/  bat 

p.  387 

U6. 

Fol. 
19. 

P- 

118. 

388I 

-,;,(.' 

Uctïuttcïgoct£batmpbïcbcn$/  tot  niijnen  gtooten  top  bie  niet  beïet  en  Uebbben/  enbunht  ben  geenen 
feettoefen  ben  mibbeï  niet  bebbenbe  om  ïanget  m  utoet  biet  niet  getoeefï  en  beoben/  bat  men  ïiebteïijh  baet 

inne 



/ 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

f 61.  162 

164- 16J. 

15Ó8.  mucbetfïen  foube  ïjcbbm/  maer  ïïi  uan  mijnent  toe 
gcnbonDcmpaïfoabcrbacft/  Datih  mctcntoiflctoat 
raetbefïgeben/  gemerht  ljet  quact  foo  groot  en  foo 
rafcï)  oiibcrficuhjh  gefdjiebe  j  €e  meer  bat  fft  niemau 
ben  en  ïjabbe  om  Dien  te  toebcrfïaen/  en  bat  alle  bc 
ïfeeren  toaren  ban  bergrinhe/  toelltoaé  ih  uan  ben 
abbijfc  bat  öt'ur  l^oogïjeit  uit  23nicfTri  niet  enfbabe 
febeiben/  mp  offa-erenbe  tcfïctbent'bcurcn  toocten/ 

pag.  3  89 .  toilbe  pmant  beur  obcrïafï  boni  /  inggrinh£  ben  fter? 
hen  ber  fribcr  &tabt  boo2  te  fïanc/  op  batDcnfriben 
nictcnfouDc  gebeuren  De£  in  anberen  pïaetfentoege 
nomen  toa$7  toaer  mcDe  top  aïicgaDer  genoeg  te  boe 
neïjabben/  foo  top  niet  en  foiften  toicn  ton  mochten 
bctroutoen.  €en  fribcn  tnbe  quam  be  tijbingc  bat 
©oomih  in  grooter  toefen  front  ban  berforen  te  gane  / 
en  bat  §ct  ftafïcri  gccnfiirê  berfieu  en  toaö  ban  bic? 
tuailïenocï)  artillerie/  toaer  booi  bet  lirbtrinh  inge? 
nomen  foube  bebbcn  hunnen  getóo2bcn/  b'torih  booj 
ben  ganffeïjen  Blanbe  enigroote  feijabe  foube  getocefï 
*ijn  /  mit$  torihen  fit  te  toeben  ben  getocefï  /  ten  bebe? 
ie  ban  baer  ïfoogbeit  albaertereifen/  te  meer  om  te 
bolboene  ber  beiooftm  mijnen  bjoeDec  gebaen/  bat 

foo  be?re  eenig  fc—m  itii  i  ingi  in  't  3IanDtquame/  in bpfïarh  foube  Den  genen  öie  geburenbe  fijnen  aftoefeu  / 
ben  lafï  ban  bier  piact'cn  fouae  Ijebben/  boctori  De  fel? 
toe  mijn  fyoebcr  boo2firnbe  bet  quact  Dat  tertoijlen 
foube  mogen  toenomnt  /  bem  De£  gebceu  j»  baboe  out? 
flagen.  <cn  ai?  ih  ben  brrtigftcn^uguftitc^oomiK 
quam/  foo  bonben  fa  alle  bingen  in  't  bertoertgcfïclt/ altoaermtotuocbtocbriJgearbeit/  ïjfböenbe  baer  en 

P-39°-tufTcï)cnïjet  itafrecl  berfien  baubictuaiUe/  artillerie/ 
munitie  en  bol»  ban  oorlogen  ten  tocï  toeten  en  aen? 
fienban  ber  gemeinten/  ïjcb&e  ooïiaiïebientijt  grio? 
geert  in  ber  ̂ >tabt/  om  tebrtcttcmocgcnbrfjoortijhe 
o*b2e  fïcïïcn  tegen  alle  bc  oproeren  Dc£  boflisV  ïicber 
heboenbc  mijn  leben  in  pcrijhri  te  fïriïcn/  ban  te  ge? 
ooogen  bat  in  mijne  pjcfcncic  nieutoe  onrufïe  tocho? 
men  foube/  mant  urne  jiöajefïcit  3»  becfehert  /  bat  ban 

ben  &cffe  Deeïen  bes"  boïaé  /  be  ©ijbe  toeï  3ijn  ban  nieu? 
toer  religiën/  toaer  Doo:  bc  Uatljoiu- que  niet  maebtig 
en  5jjn  om  ben  te  toebcrfïaen  /  torihen  niet  tcgcnfïaen? 
öc/  iftnoeötan^  foo  brie  gebaen  tjebbe/  bat  fp  aïïe  be 
tonen toeber gricbert beuben /  (in Den torihen ih ben 
getooonïijhcu  bieufï  toebct  gcfïdt  bebbc )  en  belooft 

foi.  178.  uan  bcuBtaencgcencmccc  iuue  te  nemen/  maec  ben 
w       pjriunge  te  bouben  buiten  ber  &tabt/  naboïgcube 

H  gene  (jaer  ï^oogrjeit  mp  babbc  beïaft  met  tjni  te  ban 
beien  /  ban  aïlc  b  toeïb  Ui  mrmen  bjoebcc  bzecber  fcivij 

be  om  utoer  .E^ajefteit  'tfribe  te  bcrhlccren  /  iubicn 
Öem  't  fribe  belieft  te  bcrfïaen  /  be  torihc  mu  fal  berge? 
ben  bat  iït  foo  ïangc  baer  mebc  getoeft  bebbc  /  toant  ia 

't  fribe  niet  boen  en  bo?fle/  boo2  üi  en  baboe  eeiftcc 
p-  39 1  rtige  oib2e  baer  innc  gefleït/  en  \mt§  bat  ih  te  boren  altijt 

fycefc'babbe  booi  nieutoe  onrutlni/  bic  nocb  fecr  te bebuebten  5ijn/  ja  grooter  ban  be  booigaenbe  /  foo  bc?? 
te  <6obt  baer  inne  niet  en  berfiet. 

£00  mag  ban  utoe  Blajefïeit  bemerften  bat  en  bab 
be  gebaen  ben  pberbienift  bjagc  tot  utom  bicnflc/  ik 
mp  fecr  tori  foube  bebbm  kunnen  outfTagcn  ban  mp  te 
onbcrtoinöcn  tertoijlen  be  falten  bitöqualijhftonben/ 

85 

metuorftamen  gcboojiacmbcit  ban  fijnen  onberfatcu  1  f  6%. 
enüaNincn.  Cu  oft'tfeïbc  foo  cafcfj  met  gcfrijicöeu cii 1  Honftc/  en  bat  bc  griegcntbcöcn  ban  utoer  \l\\ 
jcftcit  niet  toe  en  latni  bat  bc  friüc  in  perfooiu:  bier 
foo  baefl  boiue  \  aio  1(1  tori  foube  toenfrijen  /  Dat 
emmerp  ban  utoa*  mSajeftm  toiiöc  bclicrjcn  hier  te femben  eniigm  i^cerc  uit  fnnni  tfabc  üan  %aeu- 
gini  om  te  Uomni  flcu  ben  fïact  baerm  bcfalien  bc- 
fet  Santen  Ijen  ̂ tjn  uinöenbc  bc  toeiTic  utoer  Jflto 
jefleit  mocbtetehnincngcucn  alle  't  gene  ïjn  beuou ben  foube  Ijebben/  en  ooit  te  noren  berftani  bc  mei- 
ningc  ban  rilien  ban  onó  licben.  <tfn  acngaenbe  bc 
mijne  /  bic  en  fal  nemmermecr  anbrró  toefen  /  ban  om 
mp  aïïe  mijn  lebcn  (anli  te  cutploncrcn  om  utoer  Jl)aje? 
ftcit  ootmocbigen  bienfl  te  öociic  /  en  bcfclïanbcu 
te  mocgen  bctoarm  onDer  hojc  gcbooïfacmïjrit. 
Hier  volgde  de  brief  dei  Admirasls  den  xo.  Novembrit 

1566 '.  aen  den  Konink  gejehreven  ,  roerende  fijne handelinge  te  Doornik ,  die  ivy  achterlaten  om  dat  fe 
gevonden  -wordt  in  Bors  IL  Boet. pag.  in.  (78.) 

Extracten  uitten  brieve  en  depefche  die  de  Rt ente    P-  4-cic 
aen  den  Koninclc  font  den  vierentwintigften  Meer-  Kum-  8- 
te  iyó6.  gehoort  hebbende  van  der  Edele  verbont. 

Ifè ban  tot'crmarcrim  te  ïiomni/  utoer  rUaje 
fïcit  fd  belieft  bebbm  te  berfïanc  (onber  anberen 

fafttn  bie  ittfcb?ccf  Bp  mijn  boo:ganibc  ban  oen  m 
c3anuarii )  't  gene  bat  bolgnibe  utoer  oibinaneien  ift  Foi.  f: ; . 

o 
P-4°3' 

i4-25- 

p.  404.. 

Tol.  217. 
irt.  319. 

bertrriiïicnbe  na  ïwrê  en  bertoacljtcnbc  utoer  jDaje? 
fïcit  nomfïc  bertoaerté  oücr    oft  ten  minflen  nm 
niet  begebenbe  intoccfcmijn^ïijfé/omfabentotmi) 
nenïafïeniet  fïacnbe/  bobenbien  bat  iït  tori  bafriicrt 
toaé  bat  aïïe  bc  bienfïcu  Die  Üt  utoer  IDajcficit  foube 

hunnen  boen  om  fijn  lant  te  brijouDcn  en'tbomtoc 
ber  te  biengen  onber  fijn  gcbooJfacmljcit  en  ban  ber 

IDctfJ/  'quaïrjRberfïaencnbcbiccfoUbni  too!bm,'  uitj 
rebenen  bat  ïli  bcbe  rerijt  tegen  't  gcene  liajc  .fRajefleit  j 
bp  fijne  boo:f3-  bnebcn  ban  ben  lefïen  gnö  rap  bcnal 
mp  baer  bp  mbonnerenbc  bc  bant  baer  aen  te  Ijonbni 

bat 'er  geen  pjcUingcn  en  gcfcbicbcn/  ni  bat  fa  ml 
Rontrarien  befribe  ï)ier  toaé  toeïatnibc/  baer  bn  ge 
buegtbatal  toat  ih  bojtacne  faï  mogni  boen  om  bit 

».  302.  boïlitcfüncn/  utoer  fDajcfleit niet  m  faï  aeugniacni 

toefen  tot  'er  ttjt  toe  bat  be  felbe  ceitó  tori  fal  berfraen 

begeïegentbcben  ban  ben  fahen  ban  ïjatoacrtö  oba- boo?  cenige  bie  niet  en  lijn  gepaffijt  /  macr  getrou 
torinh  afle  fahen  utoer  TDajeftcit  toaafrijoubcu  mort) 
ten.  <£n  ih  en  bcgecrbcgceumccrber  bergeïbinge  ter 

A.i4o.  toeteït/  ban  utoe  .fPajeftat  Ijertoaert^  ober  te  fien 
5». 
ï 

bp  bncben  tyibbc  laten  toetni  bni  <6oiinerneurö  m 
P?obinewïen  ïüabnt  ban  bertoaerta  ober  /  ruerenbc 
utoer  JDajefïeitó  intentie  acngaenbe  bet  onberbout 
ban  ben  pühhatcu  en  02bmaneint  oan  ijoogiofiii  ■ 
her  memorien  bie  ïiciferlijhc  jXiajeflcit  en  bc  utoe  op 

't  feit  ban  ber  religiën;  ̂ usgriijh  ber  3nnuifitmi  / 
en  onberboubt  ber  belirctcn  be^  ïjciligö  «Concilie  nau 
!€centen/  ban  torihen  b2iebcn  net  bobbel  utoer  il)a* 

jefleit  i^  gefonben/  be  "torilic  baer  na  ober  groote 
mojringe  onber  't  boïh  ban  ïjertoaerté  obcre  ge- 
macht  bebben ;   <&n  onber  anber  aïfoo  griijhc  b2ic? 
ben  toaren  gefonben  getoeefï  aen  bie  ban  utoer  itia? 
jefleit^  flabc  in  23?abant  /  ten  einbe  bat  fp  foubni  f02? 
ge  blagen/  bat  be  boo2f5.  Blaltaatcn  toerbni  onber? 
ijoubcn  en  bat  ber  ̂ nquifitic  en  bm  3jnquifiteur£ 
toabc  bngeftani/  foo  men  gcploogcn  Ijabbe;  iu^ge? 
hjhs  bat  bet  Ijcilig  <Coueiïie  nan  Crniten  ge-efTcetueert 
toerbe/  ni  bat  bic  ban  ben  rtabe  Mm  232abant  Uol 

genbe  mijnen  ïaft  /  babben  boo2t  't  friuc  gcfcl)2ebni  aen ben  bier  i>ooft  -  fïebcu  Uan  beu  fclbcnllanbc    foo  i£ 
bcopfp2ahc  baer  af  foo  tont  genomen  /  Dathonébaa* na   ia  in  bc  maent  ban  3auuarii  leflïcbni  /  be  friuc 
birc  i}ooft-fIcbcn  booi  Ijcur  Pcnfionarifcn  cu  <&cbc-  fói.ió.  tóe 

putccrbeanibcboojf^.nau  ben  Habc  in  23iabant  re > 2*  '"• 

quefïc  hebben  obcrgcgcücu  /  bn  ber  fribéc/ boben  12i" fchccc  ftnarigbebni  bic  fii  ruerben  uopnibc  ben  ttoee 
puuctcn  /  acngaenbe  bni  piahkatnt  m  <Coucilicn  / 
piilieipalljh  hlagnibC  aengaende  der  Inquilitien,  feg* 
genbe  bic  noit  in  ccnigcr  niamercn  tctoerhegricctgc 
toccfl  te  3ijne  111  232abant  /  aló  toefmbe  eontrarien 
beurm  piibifegini  en  biijber  iuiiomfle    berfuehnibe 
bacroni  ün  Ijcurer  rcqueflen  bat  bc  biicttcn  tot  bini 
einbe  ani  ijcn  gefonben  fonben  bi.i  ben  fclUen  ftabc  toccr 
bobcw  ei»  fn  iicben  ban  ber  booifv  Onqiufiticu  blijüm 
ontflcgni/  griijh  utoer  .rDajcfteit  fal  üeheben  nacrber  te 
nmebnbrc  feïber  bcurccrrqucf te  Ijicr  bn  gebuegt/  en 
Ijactoeibiebanbcnilabein  ^\2abant  baer  op  terftont 
monbriinge  anttooojben  ben  pnifionarifen  ber  booifj. 
bier  flcbcn  be  booif^.  requefte  gcpicfeuteccrt  Ijebbeube  / 

bat  utoe  jUajcfieit  geen  nicutoighnt  en  toilbe  inb2ni^ 
gen  /  en  booit  griijh  ben  bpgebuegbe  gefrijiif t  naerber 
mljout;  t>oo  m  Ijebben  uocbtantf  bc  booilvfupplian 
ten  met  fulher  autuiooiben  niet  tebjebcutoilieinijn/ 
mitö  beu  toeïhen  bc  ünnccllicc  en  bic  üan  beu  boo:fv 

tlabe  mn  baer  af  rappo2t  Ijcbbni  homen  boen  mp  lelie 

ren  be  UÓ02f*5.  requeftc  bie  m  l)cb  boen  oüerficn  /  eerft  111 
in  ben  fehrctcn  ilabc  m  Öacrna  in  ben  fiabt  üan  Mate 

ban  utoer  jDajefteit  toaer  en  t'einbengoftariionbcn  1^  r.  40,- 
tot  bctoarmge  ban  ben  ilcrijten  en  Poorrlieit  ber  felünV 
m tot onbcrljontbauonfnifjeiligniUerllengeloone  bat 

mm  foube  foehenal't  genie  eer  tijben  toao  griwnbelt 

mtetoeche  geflclt  acugacubc  Ijct  feit  ber  1)002/5. 'Jn? 
miifirien/  mitpbm  toeilienmen  genonbni  \jecft  bcv* ^  '  (L)  a  fcbftf)qi 



84  %  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken  , 
i  fó  8 .  fcïjcibcn  0cfcï)?iftcn  en  fïuftftcn  foo  ï)icc  te  |>obc  aïg  mi*  1  taïatenbc  't  gene  bat  be  ftcefte  gebf  eb  /  tucröe  n  bec*  15-68. 

ba  de  inquiüteurs  te  Loeven ,  bt toeïftc  men  aït'famen  I  maent  /  te tocgc biogt  /  en toaa  't  noot beïjeatfijft  ge* geïeet  en  een  cecueiï  baa  af  gemaeftt  ïjeeft  /toaa  en 
t'cmben  men  bic  aïïegabagefonbenïjccft  in  ben  0abc ban  23,*abant  om  bit  te  flen  en  bifttecen/  enbaafta 
mrt  geuten  abbijfe  toeba  tefeinben/  toaet  meöe  bit 
ban  ben  ïïabe  b?n  oft  bier  toeften  bcfig  getoeefï  5ijn  /  en 
boo?f  toeba  ftomenbebp  rap/  ïjebbenban  aïïjeuc  be* 
foimie  cappo:t  gebaen  /  mit£gaöa£  ban  ïjeucen  abbij 

fïcafit  /  b'toeïft  fouöe  acïjtablrjbcn  af bacnbe  bt  boajfs. 
inquifitie  /  toaa  bp  ooft  fonbc  feïjijnen  bat  eïücn  fau* 
be  toojben  toegelaten  te  ïcben  na  fijn  goet  bunnen/ 
noebtan^aenmaftenbe  baec  tegen  bat  be  boojfs.^jn* 
quifïtic  in  mijne  Hanbcn  aïbaaeaftingcbiogt  #  by 
gebreke  dat 'er  geen  Biffchoppen  en  waren  ,  en  door  de 
onachtfaemheitdergeenre  die  des  laft  hadden ,  welke 

fel  inbouöcnbc  bat  fp  niet  en  bcbinbenbatfebectbcu  Biffchoppen  daer  nu  tocfenbe/  fuïïcnnuafëgoebe^a 
<3[aee  ban  1550.  eenig  ececcitie  bet  feibee  inquifitie  beeg  boo?  fytut  ̂ cïjapen/  be  bcboojïijfte  fojcee  moe in  bm  friben  ILanbe  ban  23(jabant  su  getoeefï  /  en  bat p.  409. 

fct 107 ioó. 
108. 

baceombefuppïianten  mettee  feïba-niet  en  beboo?ben 
beïafïtetoojbcn/  macc  bat  menbcnbcboo?betebebe* 
ïen  bat  fp  tod  en  fcbccpcïrjft  onbabieïben  bepaftftaten: 
tucïfiabbijïjiu  bp  cabc  ban  bie  ban  bciHfïabc  ban  &ta* 
ten  ïjeb  géboïgt  /  te  mece  gcmctftt  tttoet  JBajefïcit 
baftïecingc  ban  geen  nicutoigbeit  inne  te  toiïïen  b?cn* 

pag4oó. gen/  en  acht  genomen  hebbende  opte  gelegentheit 
destijts,  en  befundcre  mits  den  anderen  redenen  hier 
na  bredere  verhaelt ,  en  bien  boïgenbc  /  ïjeb  ift  opte  ftb 
be  cequcfïc  boen  fïeïïen  be  31ppofriïïe  ïjiee  bp  gebuegt. 

Mijn  l^eecc  /  ift  tuil  ftomen  op  't  pnncipacïfïc  poinct 
toaerom  ift  befen  Cotteiecfcinbe/  en  boetocï  ift 't  feïbe 
toeï  tegen  mijn  becte  boen  om  be  qucïïingcn  bic  met 
geooten  eebenen  utoe  Jfêajefïcit  baecin  nemen  faï/ 
noebtan^  en  ftan  bat  niet  geïaten  /  foo  toeï  om 
intjn  confeientie  te  ontïafïen  /  afê  om  utoa  l&aje* 
fteit£bicnfï  en  ben  noot  ban  ben  Btanbe.  3^et  #ge* 
betnrt  mijn  ï^eeee  bat  feftcce  bagen  geïeben  /  en  ta* 
totjïen  men  ïjanbeïbc  op  't  gene  bt$  babaeït  i$.  My  is 
te  kennen  gegeven  by  den  Prince  van  Gaure  en  den 
Grave  van  Megem  (  den  Prince  van  Oraengie  my  ook 
daer  af  gefch reven  hebbende  ;  dltoaccafbetjjbmgen 
bageïijft^mecebaen)  ban  befcccctcbanbeïingc/  ba* 
gaberingc  en  beebonbt  ( baa  af  Kopie  biec  mebe  gcfon* 
bentoo?t)  bit  men  feet  boojtgefïeït  te  tooien  bpeen 
geootgetaï  €bcïen/  foo  &ectatifenaïg  anbere/  (Je. 

<£n  boetocï  ik  mijn  $eece  /  begeerenbe  fuïftcn  quaet 
te  boojfcomen/  beb  gebaen  aïïe  be  neeefïigbeben  en 
ojficien  bit  utoe  iBafefleit  mp  tytft  beboïen  /  te  feennen 
gebenbebatbemeiningc  bari  ntoec  S&ajefïeit  niet  en 

p.  407.  ma£  ban  eenige  nieubjigïjeit  inne  te  brengen/  noeïj- 
Fol.  109.  tan£  bebinbe  Ui  bat  de  vreefe  der  felver  Inquifitien ,  en 

deherdigheit  der  voorfchreven  Plakkaten,  fuÏR^  jijn 

getoo?teït  in  be  öecten  be^  boïït^  /  bat  men  bit  in  geen* 
cemaniecenbenenKanontgebcn/  inberbuegen/  bat 
op  aï  toeï  en  in  't  ïange  beeaetfïaegt/  ïjiec  in  utoec .^ajefïeit  Öabe  ban  Staten  aï^  nn  geen  anbec  cemebie 
gebonben  en  tooit  /  ban  bat  men  ban  ttoeen  b'cene  boe/ 
te  toeten/  ofdatraenhem  in  wapenen  ftelle ,  b'toeïft 
inbeferttijbetïnaetomboentoaee/  niet  aïïeen  bp  ge* 
Ineïtebangeïbe/  maa'ooïunit^  bien  men  ben  bpant 
binnen  '£  Hanbt^  beeft  /  en  bat  men  niet  en  toeet 
toicnmenmacïjbetcoutoen/  ja  ooft  niet  ban  fijnen  et* 
gmbui^gefinne/  gjn  bet  buegen  bat  be  ̂ eecen  toiï* lenbe  baec  in  bienfï  boen  feet  qualift  fouben  ïtunnen 
binben  bien  fp  fouben  bejeen  betcoutoenoft  bien  ïjen 
fouben  \xMcn  boïgen/  baee  bp  gebuegt  bat  bp  befen 
mibbeï  Ï)et3lant  bebo?ben  foube  tooien  en  beeïoecn 
gaen  eenfantentïijn  be  ceïigie.  Oft  dat  men  hem  in  eeni- 

ge faken  vuegde ;  afboenbe  bt  ̂ fnquifitie  bit  in  befen 
tijben  foo  geöaet  tooit  /  niet  aïïeen  bp  ben  quaben  maec 
ooft  bp  ben  goeben  /  en  nautoeïijftö  eegené  toe  en  bient  / 

mit£  bien  be  liettee^  genoeg  befteut  5'tjn  en  beefuc* tenbemeteenenbe  fïeafïjcit  bcr  paftftateu. 

110 

ia, 
ui. 

Fol.  24-JT. 
26.27-28. 

39. 30. 

p.  408. Wumcr.9. 

gen  bjagen/ten  einbe  fp  ben  buegen  na  beojbinancie 
banonfecmoebeebe  öeiïigc  iteeften/  toaa*  op  aïbacrFo1-  "*• 
ooftgeïeti^/enin  becinflcuetien  gegeben  ben  SSaen--1^- eeïjeeee  ban  JBontignp  ooft  $  begrepen.  Hettenbe  ooft 
footoeïoptegeootebegeecte  bec  boo2fcï)?eben  peeren 
aï^optegelegentïjcitbeétijt^/  en  boben  al  op  te  na* 
tueeebefec  materien;  cï^a  ïangen  eijpen  rabe  ïjeb  ift 
mp  f)iex  in  toeï  toiïïen  buegen  /  en  i£  mijn  cefoïutie  bat  / 
toefenbebeereccitiebee  23iffebopïijfta*  juri^bictien  ge* 
fïeït/  foonatecbtbeljOOJt/  3Jeft  te  vreden  ben  dat  de 
voorfchreven  Inquifitie  ceffere. 

ICengaenbe  be  moberatie  btt  paftftaten  en  ben  corï* 
ceptebecfeïbee/  \)otnytittbtbncf}ttni^ I  bat  bt  feïbe 
toeinig  fjètpen  faï  foo  toeï  aengaenbe  ben  ïiettet^  bietjett 
baec  mebe  niet  en  fuïïenïaten  genoegen/  foo  men  fïet 
bat  fp  niet  en  foeften  ban  boïïe  b?pbeit  btt  eeïigien  /  fod 
fpbageïyft^teftenncngeben  bp  ben  boeft£ftcn£  bit  f\i 
fïroepen  /  ̂tg  ooft  aengaenbe  benbecpïicbten  <£beïen/ 
biet  cequefïe  aï  boojbee  fïet ;  (Ce  toeten  bat  bp  abbijfe 
ban  bc  OBenceaïe  Staten  een  nieupaftftaetgemaeftt 
foube  tooien/ baec  bp  gebuegt  bat  men  booj  begoc*  p.  416. 
befuïïie  oft  becgeïijftc  ojbinancie  niet  en  beef  maften/  By  def« 
befonder  dat  de  vier  Hooft-fteden  van  Brabant  exprei-  fnqX^ké 
felijk  hebben  in  hen  requefte  verklaert  ,   dat  fy  hen  ukgegaen 
fouden  reguleren  navolgende  den  felven  Plakkaten ,  blijkt  t« 
baec  uit  moebtcfepijnen/  bt  feïbe  niet  foo  feccnoote^at'fuikta ïtjft  oft  emmee  met  foo  ïjaefïig  te  toefen/  tfèocfttan£  v«kieerea 
mit^  ben  eebenen  in  utoett  bnebenbecbaeït/  befonbe*daer  in 
ce  ooft  toant  men  aïbaec  beeïjoopt  bat  men  baec  boo?  be ni" cn  " .  * 
(fBeconfêbeceecbc  faï  moegen  feïjeiben  en  be boo?f5.  £ee*  Eeft  "iea een  mibbeï  ïjebbcn  om  tegen  bc  quabcgoebè  bienfïen  te  tegen  de 
moegen  boen/  foo  en  dunketmy  niet  dan  goet  dat  men  jyaerheit 
ter  goeder  uren,  en  hoe  eer  hoe  liever  daer  toe  verftae.   a  oft  11  ^ 
Mit$  aïïen  toeïften  eebenen  mp  ïjeeft  goet  gebocïjtg/ftciien 

nooteïp  te  toefen  bat  men  aïbaec  came  feftec  anbeceden  Ko- 
fomie  banmobecatiebecpaftftaten/gabefïaenbe  bat"1?1'0^ ïjet  ïjeiïigftecfïen-geïoobe  cn  mijn  ̂ oogïjeit  betoaect  maekt! 
tooien/  enbatoptebooïfcïjjebenpunctcri  enacticuïen 
geïetsp/cn  bat  gïjp  bit  fembt/  op  batfonbee  ïangec 
bettteftbaecinne  geo^bineect  maeïj  too?ben'tgeeneift 
faïbebinben  beïjooceribc  /  toaecinne  ift  boen  faï  aï  bat 
moegeïijft  faï  toefen. 

p-  41  n 

Extracten  uitter  refolatien  van  den  Konink,ontfangen 
by  der  Regente  in  Augufto  1 566.  opte  Inquifitie  en 
Plakkaten. 

OM  nu  t'anttóoo?ben  op  cïft  bec  boo?f5.  punctcn  be* befunbec.  €n  eeefï  anigaenbc  bec  inquifitien  / 
5|ft  meeft  toeï  ban  ïjoe  geooten  getoicïjtc  bat  punct  i$  / 
m  bat 'et  bp  na  té  ïjet  eenig  cemebie  b'toeïftbeütecfte 
ban  aïïen  ouben  tijben  foo  na  bc  geefleïijfte  aï^toca* 
ïijftc  ceeïjten/  ooft  na  be  Mige  ̂ cïjnftuac  cn  na- 
tuaïijftccebciic/  gebniiftt  ïjeeft  om  eïften  te  boen  ïe* 
ben  cnjjm  buegen  na  ïjeue  geboben ;  <Sabc  fïacnbc  bat 
niet  aïïeen  bit  anbaö  boen  ban  fp  beljoojben/  macc  lïjen  aBcbcputecebe  mp  onïanft^  beböen  boen  obeegc* 
ooft  begeene  bic  niet  en  boen  bat  fpfcbuïbig  jijn/  acö*  |benfeftagefcbnftebpbcn  toeïften  fp  becfueften  becfe* fteciuge 

Extract  uit  den  brieve  van  de  Regente  gefonden  aeh 

den  Admirael  den  20.  Meerte,  op  fijn  ontfchult  van  NumTio.* komen,  en  ook  fijn  waerfchouwen. 

]y4ln.0cbe/  ift  ïjeb  te  bcfec  ucen  ontfangenutoen 
^bjicfbenrbiij.  btftt  /  bienenbe  tot  anttooo^be  op eenen  mijnen  booigaenben  ban  ben  rüj.  bp  ben  toeïften 
iftubafocïjte  u  aïïjicc  te  toiïïen  binben  baaafgïjpu 
aï|S  nU  eCCUfeat  /  ter  oorfaken  van  den  propOeften  die  Fol.  110. 
ghy  my  hebt  geöoubcn  tot  utoen  ïefïen  batceftften  ban  J1*1  n^- 
ïjiec  /  bit  ift  niet  cn  ïjabbc  becgeten  /  aï^  ift  u  ben  boo?* 
gaenbenbn'cf  bebcfcbnjben/  maeeïjabbe  bit  fcectoeï ontbouben/  fooiftnocgboe/  maa  bt  faftcn  pijnban 
fuïftengctoicïjte/  gelijk  ghy  daer  af  ook  ruertin  uwen  fol.  106*. 
voorfchreven  brieve,  ócc.  l°7- 108. 
Den  brief  van  de  Regente  gefonden  aen  den  Grave  van  Num.  10. 1 

Hoorneden  7.  Augufti.  1566.  ruerende  de  handelin- 
gen metten  Edelen. 

aa  fn  J&be  ift  ïjeb  btft  boo^ïebeu  bagen  doen  hande-  p  41i 
LV1len  metten  verplichten  Edelen  door  mijn  goede  Fol.  ii2.  '■ Neven  de  Princen  van  Oraengien  en  Gaure,  om  te1^-'^- 

beïetten  ben  boo^tganft  ban  ben  ineonbenienten  /  boo?* ' 3  J' Ii6, ftanbentoefcnbe  ta  oo^faften  ban  beu  onenften  in  bef  e 
'itanbenopgcflaen/  toaec  op  bc  feïbe  ̂ beïebooutoeïf 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor.  8t 
t  S  <S8.  Mm  fit.  hlCl  toll  nip _*  ton  Den  «Mm  ton  te  |  'endogene  dat  *  heb  toegelaten  defen  Edelen  Q  *  I  f  58. 

Fol. 

ift  Daer  ban  geb  ontboDerï  /  om  friet  te  toefen  Deji 
jrbiij.  Defet  maent/  ten  toedien  Dage  ilt  feer  gertelgft 
pegecre  Dat  ggp  u  ooft  giet  binDcn  bjiïtommcDeteu 
beften  Damnne  te  IjeïpcnraDen/  op  bat  fulftenrefoïtr 
tic  maeg  bjojöen  genomen  geftjft  totter  conferbatie  ban 
ben  meteen/  ruftmenfttlïiggeitDe£  3tant3/  enten 
meefrenaicnfïebanDen  ïioninft  mijnen  tyax  falbe^ 
bonDen  tanDe  te  begooreu  /  £& 

pag.41 3.  Extract  uitten  brieven  van  de  Regente  gefchreven  aen 
"•      den  Admirael  den  i.  Septembris,  1566.  op  't  on- 

derhouden' van  den  accorde  metten   Edelen  ge- maekt. 

M^tór  ggp  fult  firn  bel  moegen  berfefteren/  Dat/ 
^nüt£  gen  fhnïgftjft  en  toeDeluft  DjageuDe  /  navol- 

gende den  inhouden  van  den  accorde,  D'fcbelft  ift  Den 
geeonfebere  erDen  <£Delen  rregunt  gebbe  /  men  geen  ge -■ 
toeïtnoegfo'tfe  tegen  gen  bcfïgen  enfal/  foo  be^re  fn 
geen  fonDeruiigcoojfaftc  Daer  toe  en  geben/  ̂ 00  get 
ïiaftecï  en  De  ftueegtm  ban  Dien  niet  en  Dienen  /  Dan  tot 
berfrfteringe  Der.  goeDe  en  beDtoanft  Der  qnaDericn  re; 
beïïe/  ift  fegnjbe  ooïi  tegenbjoojbeujft  ani  Den  ï^cere 
ban  23cauboï0  Dat  gp  ti  onDerbanifj  5pin  't  gene  ggp gemtotDienffebanDet  tBajefteit  fult  bebeïen/  toatt 
en  tuffrgen  ift  fal  letten  toat  ift  boo?t  met  jijn  benbeï  fai 
begootenteDoen/  f  e. 

10.  Extra&en  uitten  brief  van  de  Regente  aen  den  Admi- 

Num.  10. 

Fol.  174 
182.207, 
208. 

180. 

64. 

P-+I7. 

Num.   10. 

Fol. 

169. 

168 

Num. 

rael  gefonden  den  3.  Septembris  ,  op  het  verfuek 
der  Kerken. 

p.4.14..  A  ̂ngatnDeget  DetDcputtct/  Ghy  hebt  Teer  wel  ge- 

&.17?'  -^daen ,  Dat  cjgp  met  Die  ban  Den  tfaDe  en  IteDeu 
ïüi 

loT. 

209, 
*77- 

gebt  geraetfïaegt  goe  men  't  boïft  fonDe  toeDcr  moegen 
foengrn  tot  gen  toerft  en  getrjoonlgftc  neecinge  om  jen 
rriiDDeï  te  geben  /  om  Den  ftofï  te  minnen. 

rol.  181.     2CengaenDe  Dat  ggp  mp  fcjpft/  Dat  De  gemeinte 
182.        fouDe  gebben  begeert  ttoee  lierfteu  booi  gen  P'föi- 

natiën/  iU  ben  bcrtoonDert  Dat  De  gemeinte  foo  bet 
toaent  is  Dat  fn  De;re  geifTcgcnfoooiibegoojluïiefaue  ^MtViïrïmmnvnhr 
robereeren<6obt£footegengaenDe/  ban  Dat  mm  De 

iCempefê  gemijt  tot  <0oDt  en  D'oeffeningc  Der  ouDcr ftatgolöftettcïiginifouDe  laten  pjofanercu  tot  fulfttn 
ongèoo2faofDenfaftcn/  en  bat  fp  gen  mette  vredenen 

houden"  met  't  geene  Dat  ift  ( foo  noobe )  toegelaten ïjüö  befen  €Deïen/  bjaerommc  ift  u  biDDc  gen  bjel 
opentïijfttefeggenbatfpgenfelben  niet  cnbebziegcn/ 
en  Dat  iit  gen  t  felbe  niet  en  bril  nocg  en  maegtoc; laten. 

foï.  16;.     JDaerdm  ift  u  biDDc  ïjen  aï  't  felbe  toeï  te  tbiïïen  m> 
fcMm  en  te  befengen  Dat  Den  heüigen  dienft  Gods 
afóm  tocDer  ingefcelt  IdojDc  /  foo  boojfeïneben  i^  /  ooit  ( 

rei.  i76.  aengamDe  het  afleggen  der  wapenen;  ̂ ft  bjete  tocï ' aflcatxcu brc tüapcncu    na  Dien  Ijct  DMgni  Der  feibec 
p.  4.15.  Dat  gön  borgmDcuboo?ficï)tigt)atenDe  genegrntbeit  ,ui,anöcn  ban  Der  gemeinte  in  plaetfcn  Dat  geen  fron 

Foï.  194.  Dicgön  ïiebt ten  Dienfle  ban  fijne  IDajcfteit  n  befte  Daer  tiermciniin/  anDeré  niet  en  ia  Dan  een  boecfel  ban 
in  Doen  fult/  berïatenDeeerfïDeftoofDenenïeiDsliuDen  alïcopnicr.  ̂ 00  biDöeiluim  begeer  berteluftDatghn 

Dergefeïïenni  boo:t  DoenDeftenaïiegaDerDcbjapcnen  bn  alle  iToeDebjegen  Die  gl)n  fult  gcet  bniDen  't  felbe  t'c 
berïaten/  om  namae^teo^Dinemi  De^  beljooccn  f'al  j  ̂ ^  i3:c„gt  /   n  Daer  tóe  ooit  behelpende  met  den ^einDcnDc  eTOften  op  fijnambaebtomDenïtofltebJin^  |  voorfz<  Edelen,  om  De  toapenen  uitten  IjanDeu  bori 

e  Duö  Deethjften  bennen  tijt  te  bcdiefen  öergcmeintentetreitlicn. 
ifahc  te  bjefen  ban  ncn  eigen  armoeDc  /  De  j    g^nöarnDe  Den  puhücaticn  aldacr  gedacn.  23ni  ber  ■■  F°'- 

Fol.  167. 

gl)i»  ooumocgtber 

manen  Den  peeren  ban  D't'fiiticrDró  en  üilerö  / 111^ Dien  fn  nocï)  Daer  31J11. 

'HengaenDe  bet  tucDerftcIïen  van  den  Goddelijken dienite  in  Der  §taDt    fal  mn  ae ngniaein  toefen  te  (100 
ren/  Dat'tfctbetcrftontgeöacnujci-De   ni  De  UeriienFoi bjcDer  gegeben/  gelijlt  De  Pnueen  ban  Oraeumcn 
binnen  Der  fctaot  ban  Untbjrrpni  begonft  Ijerft  te 
Doen;  2lii6gelijliöDatDebedtonDigebann)ne  )l)aje 
frcitsgeboDen  m  ojDiuaneini  geDaen  Uio:öc    fao  lïtFoi. merftc  Dat  ghu  loei  begeert  aVt  felbe  te  bjrge  te  bm\ 
gen/  nboojt  biDDniöctctoiUcnfjacftmubjeDerftorm  foi.i74 
fïefoofeer  glju  ïtonD/  mitpirt  mn  gier  alleen  tiiiiDc/1^*- 
nit  Dien  mijn  gocDcBebc  De  <6*abc  ban  ̂ gmontber 
ttouïicn  i^  na  fijn  <ï3oubcrneinent. 

Extraclen  uitten  bricve  van  der  Regente  aen  den  Ad- 
mirael gefonden  den  7.  Scptemb.  rucrende  den  pre- 

ken en  accord  der  Edele. 

V/fUnjDebc/  Doo?  u  faiebcn  ban  Den  4.  m  y.  De^ 
xfct  maent/   en  Den  bwrebnegben  ftuWten  Ijeb 

ift  in  !jet  lange  berfïacn  'tgenegljnnui  fdyAjft!  me 
renDe  Den  pzeftingen  en  De  begeerten  Der  tèrnicinte 
en  anDere  ban  Der  dètaDt  ban  3Doo»üit/  omljeurtc 

gunnen  pïaetfc  om  te  preken  binnen  "der  S'tadt ,   bjaer op  ift  u  anDer£  niet  en  lian  antbjoo?Den/  Dan  Dat  ift 
Dien  ban  «Doomift  niet  en  mael)  nocl)  en  Uiiï  pet  anDerj» 
accojDcren  dan  ik  den  verplichte  Edelen  geaccor deert  Fot. 
en  gebbe  /  boïgniDe  bjeïfte  mijne  refolutic  /  ift  11  bibbe  / 167 
bjetopcutïnftbimbanDerboo2f5.  „étaDt  te  toillni  feg  [l9 
gen  /  Dat  fp  alDaer  geen  tanen  m  moegen  gebben  / 
nocï)  binnen  Den  befïuiteban  Der  êtaDt  piehcn ;  <l£n 
geeft  mntoonDer  Dat  Dit  boïft  nu  geifegt  te  mogen  pic- 
ften  in  Der  §>uibt  /  gemerftt  fn  in  Den  boozïeDen  Dageii/ 
ban  Der  JDctïj  aïïeenïijft  begeerDeu  oo?ïof  /om  ter  ptaet 
fm  Die  gen  buiten  Den  pooien  ban  iDoomift  foubc 
tooiDen  betoefen  )  te  moegën  maften  eenig  gebouui 

t'gennett  ftofre/  gelijït  Die  ban  Der  23aiUiagcu  en  ban  De  p.  4 1 8. 
êtaDt  inp  gebben  gef "egzcben  bu  gen  bjieben  ban  Den 
bljffïenberb002gatnDc  welken  bouw  ghy  en  1'ulcmoc-^-  [|j: gen  toelaten ,  rii  Dooi  De  bingereu  Oen  /  Dat  fn  Deen 
maften  mbien  't  gen  göct  Diuiftt  /  gen  be rftleerenDe  Dat 
iftgeenfma  beu  en  fal  meer  toelaten  Danjjet  gene  bat 
begrepen  is  in  den  verdrag  der  voorfz..  «töcle    b'bJClft  Fol.  lay, 
ift  nocg  feec  ougeerne  acngegaeu  geb  fooghnbjeet/126- 
en luantbe felbe berpdegte  <iibele  bp  cebe  beloeftgeb  Foï.  i-s. 
bni  gen  bcfle  te  boene  ban  be  piebiltatieu  te  beletten  ter 
pfaetfen  Daer  fn  niet  gcuiecfrcn  gebben,  foo  begoorni 
gen  De  tlnee  <übeïe  bic  te  vDoojiuu  bn  u  #n  /  te  tuetm  / 

DeDeerenb'^fguerbeöen  Dileuö/  gen  te  emplojeieu 
tenembeboo!f5.  en  bacrinue  ter  goeber  trouUicn  too 

nen  get  ftrebitDat  fn  onDer  gen  gebben.  u?leugaeuDe  lift 

177- 181. 

,j 

nen/  fonDer 

en  felbe  D'00 
pu„.~     ..D- 

^ïöiftfagbat  Uc  gene  bie  b'eene  Der    , 
tot  11  geeft  gelmegt  Ce  boo:f5.  rtue e   ' 

.  Luel  ift  gcloóbe  Dat  'et  gebeurt  iö 
onber  Degegaojfaemljcit  eu  onberbaniggeitban  fijne  Ö00j  ö'fn  g0föcn  pber  bien  ggn  bzaegt  0111  uc  falini  te «rt)ajefteit  en  ban  fijnen  <6ouberneuc  albaer.  |  Milieu  :  Ooegtané  fegijuet  bat  naöieii  ggn  geeoininit 

,     ,   ̂   ,     Aj    •    teert  ;iit  tottcn  Ooubmiementcu  ban  bier  -ètabt/ 
(Jmn.  10.  Extraóten  uitten  bricve  by  de  Regente  aen  den  Admi-  ahn  nj]f mnllcttm  j^aniftraet  lMbbet b.mu)iirc  lOa^ 

rael  gefchreven  den  4.  Septembris ,  merende  het  on-  jjsw  u  öf  m;lc|lt-oni  tf  ̂ biebeil  /  cil.b.lt  get  fCO  F()1 
derhout  van  den  accorde  der  Edele.  bcgoojbc  ge baciï  te  tuojben  oiïi  ifiucr  eereu  bJllle  j  ge  17 f- 

A  Hïeenïnft  bitoc  ift  u  foo  feer  afó  't  mp  mocgeïgft  ij?  /  merftt  bni  ftaet  bien  ggn  Ijcüt. 

A&WScrcBnnriiiUïDooairtiDc.UMpcnniDort     ?lmgaenbe  bat rjljn rnertwnte  
ba üc JilKtUaffcrr 

p.416.  berl^en/  befunbere  toant 
toelt  tegen  gen  toiït  gebjuifteu 

4'y- 

^>oomiftbc  toapcnniDoet  ?lengaenbe  Dat  gijn  ruertiurur  umi  u,u  wr 

men' geen  fwtfe  noeg  ge.  ift  geloobe  luel  Dat  Dcl)eereban  ipoulüaiggeineriit 

ten/  en  dat  fy"  hen  rcguie-  fijnen grootenouberbomenongcballtgi)eit/  bjel  qu 

ttf 

Fol.   . 



8<j  By voegcfel  van  Authcnt.  Stukken , 

f68.  ïh'ft  faï  hunnen  tooïböcn  en  genoeg  toefen/  aflen  oen  imaataeontrarienfoube  tegen  ben  fdbenarcojbetoe*  i)"<58* 
ïafïc  ban  ben  ïiafïceï.  tt)acrom  mp  aïtjjt  goet  geboekt  fen  /  bat  men  pjebiftaticn  njübc  ijebbtn  ban:  |p  te  bo; 

Tol.  1S8. 

189. 190. 

pag.4.20. 

heeft  ban  aïDaa  te  ïaten  ben  l^eere  ban  25cauboir. 
Slenaacnbe  ben  feïjat  bic  men  fectbabojgenteïig* 

gen  in  beteftc  ban  onfer  bzoutocn/  ïjoctoet  ift  Diieljt 
bat  'er  niet  aftoefen  en  faï/ndcbtan£  toeet  ift  toeï/bat  foo 
bejrcbaer  net  i$f  gbP  b<*  fulft^  fuït  boen  betoaren/ 
bat  nien  'tfdOc  faï  ruimten  -tocba  geben  ben  genen 
bie  *ttoeMjoo!t/  en  foo'tbeïafïfaïtoo?bcn/  foo  gbp 
ooft  fcïnijft  ban  meiniugen  te  toefen  te  toiïïen  boen. 

<£mtëïrjii  Degeece  ik  dat  boven  alle  faken  het  Kafteel 
toeï  toozbe  berfïen  ban  fttobianbe  en  aïïe  anbecc  noot^ 
faftriijftbcbrntotbafcftermge  en  bctoaernifTe  ban  ben 
feïben/  gemaftt  totten  bicnfïe  ban  fijn  JDajefleit/ 
Daa  foo  beïe  aengeïegen  i$. 

Num.  10.  Extraden  van  den  brief  van  der  Regente  aen  den  Ad- 
miraelgefonden  den  twelfften  Septembris,  beken- 

nende fijn  dienften  te  Doornik  gedaen. 

MS 

Fol.  176. 

196. 

p.  4x1 Fol.  164. 
168. 174 

17J.  176- 

Fol. 179. 
196. H9- 

rol. 166. 
177/ 181. 
190. 191. 
2c8. 209. 

p.  4.22 Fol. 186. 
187. 

nBebe/  ift  fyeb  ttoee  utoe  bjicbenontfaenban 
benden 8.  befec  maent/mit£gabcr£  be  memorie 

bic  gbp  ben  ï^eae  ,ban  25cauboir  mebe  gegeben  babt  / 
en  eer  ik  ftoiric  baa  op  in  't  particulier  anttooo^ben  /  en 
tuil  ik  niet  ïaten  u  te  feggen  bat  mp  bunftt  bat  gbp  öet 

inncboubenban  mijn  boo?gacnbc  anbag  hebt  geno- 
men ban  iftbiebebgefebjeben/  toant  benefit  ubefeïbe 

teïjCCÏefcn/  ghy  en  fult  niet  bevinden  dat  ik  berifpt  of 

qualijk  genomen  heb  uwe  handelinge  ,  maer  ter  con- 
trarie dat  ik  gefeet  hebbe ,  dat  ik  wel  wille  dat  ghy  daer- 

inne  waert  voortgaende  met  eenen  goeden  y ver ,  aen- 
fchou  nemende  opten  uitterften  noot,  baCCin  befa^ 
km  bentoarenbinbenbe/  maer  be£  ikfetyeef/  battoa£ 
OiU  bat  gïjl1  allecne  haddet  ganflche  en  volle  macht , 
daer  op  te  ordineren.  fBaa  babbe  eben  toeï  teb?eben 
getocefï  /  bat  gbp  u  foubt  moegen  befjeïpen  metten 
Abelen  bic  gbp  te  toeefte  gefïeït  bebt.  <®ok  en  eefï  niet 
ban  noobc  /  bat  gbp  t'utoer  ftomfle  u  ontfcbuït  ncffeng mtiboet/  en  ben  don  be  gene  nietbiepmanbenfouöe 
h>iïïen  becoojöeeïen  fonba  bem  te  hooeen  /  en  beïe  min 
11/  cnbc  en  ttoijffeï  niet  gbp  en  fuït  utoe  banbeïinge 
aïtjjt  toeï  beranttooojben  /  baer  en  i$  ooft  tawntoaa 
memant  ban  ben  peeren  oft  ban  ben  fiabe  fïjnre 
jlBaicffctt  bic  bp  mp  getoeefl  5tjn  oft  non)  sijn  bie 
ma  baïfebe  caïumnien  foube  toiïïen  omgaen/  maer 

toeï  met  alïe  opreebtigbeit;;  toeï  bafïaenbe  bat  't  geene 
ghy  te  Doornik  hebt  gehandelt  ,  is  gekomen  uit  een 
goede  aflfedtie  en  meiningedieghyïjebtomtefliïïenen 
te  bafïen  totten  faften. 

^engaenbe  be  pïaetfe  ban  ben  pjebiftatien/  ik  bibbc  u 
mijn^ebe  be  ïjanb  baer  aen  te  ïjoüben  na  u  uitafïe  ber* 

moegen  /  bat  bic  boïft  ï)em  te  b?eben  boube  met  't  gene 
dac  ik  defen  Edelen  heb  toegelaten  ,  D'toeïft  ïft  in  aïïe 
fijn  puncten  toiï  onbecbouben  /  en  niet  te  buiten  gaen  / 

.  geïijufpooftbcboo?bcnte  boen/  en  aïfoo  b^  pjenim 
gen  aïïeen  te  bouben  buiten  bet  &tabt/  geïnft  fp  be* 
ben  boo2  ben  boo^fj.  aceoo2be. 
2|abfeban^oomiïtenbebbenaen  mp  nort  anber^ 

begeert  ( foo  iïtubp  mijn  boo?gaenbe  beb  gefebjeben) 
Dan  te  hebben  eenige  febuereoft  gebouwe  buiten  der 
Stadt,  (f  welk  ghy  hun  fult  moegen  toelaten,  boïgen^ 
be  mijn  boojgaenbe  feb^ijben.  <ën  geïijft  fptcbjeben 
5ijn  &n  pïaetfe  te  bobben  aen  be  bcfïenbpDepoo?ten 
binnen ber^tabt:  foo  en  faVtl}cn  geen  grooter  on- 
gerief3ijnbefeïbe  pïaetfe  te  bebben  buiten  ber  pookten 
foo  na  ben  beften  aï£  fp  fuïïen  goet  binben. 

Num.  10.  Extracten  uitten  brieve  by  de  Regente  aen  den  Admi- 
rael  gefonden  den  vijftienften  Septembris,  goet 
vindende  fijn  dienften  van  S.  Amand. 

\/l  Wn  c^ebe  /  S«  beb  ontfaen  ttoee  utoe  bjieben  ban 
LV1ben  ticnfïen  befer  inaent/  op  be  toeïneiftupocr^ 
batanttoOOJbenfaï  :  €ecfïbunfttmp  dat  ghy  wel  ge- 

daen hebt  bat  gïjp  hebt  berfïen  bat  befe  $ietter£gecn 

meerber  friiabc  aen  bc  %bb$e  ban  &.  "^rnanb  en  fuïïen 
Doen  ban  fp  te  boren  gebacn  en  babben;  #oft  i^  't  meer 

renmetentoaren. 

Extradt  uitten  brieve  by  de  Regente  aen  den  Admi-  Num.  xdi 
rael,  gefchreven  den  feventienften  Septembris  op 
fijn  komfte,  en  den  graven  in  de  Kerke. 

M^$Dfrttorfïtcn  të  begeerebatfoobaeftgbp  eeni* 
1 VJ  ge  oo?ben  fuït  gefteït  beoben  tot  't  gene  bat  nootfa* 
Uchjftfteig/  en  bat  be  faften  toat  fuïïen  berfïen  en  in 

beterm  ffate  gebjogt  jijn/  gbp  u  hier  wilt  vinden  J*1-  vu 
en  t'utoenbertreliïte  fuït  gbpbien  ban  Zoomin  mogen  y  ' 
feggen  bat  gbn  binnen  ftoiten  tijt  baer  fuïttocberfto- 
men  /  en  ftomt  b^n  baer  en  tuffeben  pet  ober  /  bat 
5P'tuobcrfchttjbcn/  b'toeïft  ik  ooft  ben  ï?cere  batt  p.  414. 
Mouïbatëfcbinbe  aïfoo  te  boen.  €n  toant  ift  berfta 
bat  be  gene  bie  foeften  den  ouden  fchat  bie  men  feetFoi.  198, 

berbojgen  te  ïiggen  in  be  groote  teftete^ooznift/  x99« gaen  tjier  en  baer  ruerenbe  beaerbeenbengrorit  bec 
boo:f5.  teftcn  /  in  ber  feïber  maftenbe  een  groote  ïee* 
ïtjftbeitbertouefïinge  en  fcf^bc/  en  boben  aï  bienbat 
men  genoeg  merftt  bat 'er  niet  en  i$j  ert  bat 'et  aï  te bergeef^enberïorenarbeit  faï  toefen;  &00  bunftt  mp 
bat  men  't  feïbe  toerft  beboo?t  ganffcbelijft  te  febojffen  / 
en  niet  meer  te  graben  /  aerbe  roeren  /  oft  bóojber  feba* 
beinber^erftenboen/  b'toeïftgbp  fuït  moegen  fuïftg 

gebieben. 
Den  brief  van  de  Regente  aen  den  Admirael,  gefonden  Num.  i«. 

den  negentienften    Septembris  ,    inhoudende  de 
Refolutie  van  den  Konink. 

Pol.  207. 
008.209. 

tol.  167- 

Dan  tijt  bat  befe  bcroobinaen  en  bertouefïinrjen  ban  ben 
Uïoofteren  en  ïierften  opbieïben  /  toacr  toe  ift  u  bibbe  te 
toiïlen  be  hant  boubni  foo  ift  u  betroutoe. 
^c  toeïft  niet  aïïeenïijft  niet  en  #  tegen  het  boojfj,  ac? 
C02D  ( tegen  den  welken  ik  gecniins  yet  doen  en  wille  ) 

A/fünjkebe/  mitg  Öien  ift  öntfangert  heb  befe  ba* 
-"-^^^gen  berfebeiben  bjieben  ban  ben  föoninft  mijnen 
^ceregefdfêebenben  xy.  a8.  en  30.  ban  Bugufio  ïefl* 
ïeben/  fooaengaenbebenfaftenban  Staten/  i9ieïigie  p.  ̂ l 
enjfinantien  aï^  ban  ben  ürijg^boïft  bat  bpbp  fijne 
boojgaenbe  mp  babbe  beïafl  in  ̂ uit^ïant  gereette 
boen  bouben  /  inbien  't  noot  toare :  ̂00  en  f^eb  ik  niet  Fol.  x»  j<  . toiïlen  ïaten  u  beg  teaöberteren/  mit^  utoer  abfen* 
tien/  cniginfumma/  bat  aïfoo fijrt  ifeajefïeitmeins 
be  boïbaen  te  hebben  /  ber  begeerte  ban  fijnen  onberfa* 
ten  boo?  bien  bpafgebaen  babbe  be  ̂ nquifitie/  8^ac* 
coibeert  bemoberatie  ban  bert  Paftftaten/  en 't  gene 
bpberfïont  bat  ift  bert  «Öbeleti  moebte  toefeggen  met 
geïoofte  ooft  ban  fijn  ftoemfïe  ftertoaert^  obere  ( rtoëfl 
niet  bebbenbe  baiiomen  be  ïeffe  beerïijfte  tijbingen  ban 
benbatoucfteobcr$terften)foo  babbe  fijne  «ï^ajefleit 
bope  geftregen  ban  te  fïeïïen  en  remebieren  be  reïigie  at 
aïïe  befe  onruffen/  metïafïe/batrefïeerba  nocb  pet/ 
toaaom  $et  boïftnirtfoobaeflgepaeptenftonfïetoo^ 

brn  /  bat  bP  boopte  bat  boo?  b'afTiflencie  ban  u  anbere petten  en  ben  bpfrant  bp  fijn  JBajefïcit  mp  gefonbert  / 
't  feïbe  te  nebec  geïeet  foube  moegen  tooien  /  b'toeïïi berebene  getoeefl  i$J  toaerom  fijnl^ajefleital^nöcb 
geen  anbarefoïutie  en  beeft  genomen/  te  meer  toant 
gp  aï^  boen  nocb  niet  en  babbe  öntfangert  mijn  bjie* 
ben  ban  ben  19.  SCugufïi  /  inhoubenbe  be  concmfïe  ge^ 
nomen  in  fljnrel^ajcfïeit^öabe  ban  bertoaat£  obe* 
te/om  te  boen  bagaberenbe<6eneraïc  Staten.  Watt 
op  ift  metten  eaften  batoaebte  fïjnrelEajeffeit^  re^ 
foïutiej  ̂ ïb'toeïïuftutoeï  t^eb  toiïïen  te  hennen  ge* 
benen  met  eenen  u  bibbentecontinuaeninbegoebeFoi.j^ 
neerfïigbeit  bie  gbp  boet  om  aïïe  faften  te  flflïen  metten  **8-  219. 
minfïenguabe/  bat'etmoegeïijfti^/  acbeibenbe  aïtjjt om  ban  toeï  tot  nocb  beter  te  ftomentot  bat  top  foo 
be?re  mogen  geraften  bat  meneengoaenfeftarême* 
bic  baa  inne  faï  ftunnert  geben  na  beu  beifcb  ban  be  fa* 
ften/biamebe/  $c. 

Extract  uitten  brieve  van  de  Regente  den  24,  Septerü*  Nura.  m 
bris ,  aen  de  Admirael  opte  articulen  van  Doornik. 

V/fün^ebc  boo?  anttooo?be  op  utoe  b|ieben/ben 
iV-*anen  ban  ben  rbiij.  en  ben  anbaat  ban  benrir.Foi  „. 
befer  maent  eenfamentïijft  opte  articulen  aïbaa  ge^i9/.2oJ,' maeftt  met  bic  ban  ber  meutoareïigien;  €n  fegge  ift 
uanba^niet/  ban  bat  op  aïïe  'toeene  gbp  aïbaer  ge* 
banbeïthebt/  uaboïgenbe'tgeneiftmetbefen  Cbefeti 
babtagen  enugefcb?ebeoöeu/  nirt  mrtalïenen  balt 
te  feggen» 

P«4i6» 

3J8. 

Kstraft 



^o  »  ^ot  ̂ e  Hiftorie  van  P.  Bor 
I  fob.  Extract  uit  ecnen  brief  van  de  Re^nr^pn^n  a  i  '  o7 
pg4*7-      rael  gefonden  den  jj  SeptemLSTo^cWhöi   gn/bc^^ W  10.     des  accords  metten  Edelen  P  W°Ut  {EL?' «g  »lrt* ■ föf ^fooftcöicöcör  1)00^.11)01.1,  p  +M 

des  accords  metten  Edelen. 

Den  brief  van  de  Regente  aeri  den  Admirael  gefonden   ER*  mctfni  taPÜrDtm  Abelen  /  Ik  nu 
den  joScptembris,  merende  den  Lieutertant,  en  ;  rXhn™^ 

Ncm. 

nieu 
111 

het  onderhouden  van  den ïcconte."  ~awu""a"13  c"  i  «Sl-JJJ0^-  ïtafïftïc/  bcrjotlbeil  bat  fn  ban  Ijrnörr  fijöni 

tc  ̂oami^ccntcöCHceiUjeöücn  om  cenige  berfcüc 
p-+i8.  rmgctcfrifrbxnbaa  bca  ©«re  ban  rooufcair  Itapi; teiacbanbcn  fcafïceï  aïoaet/  macr  be!joo?ben  hen  te 

'SSrWf^J  m  mct  tc  «tÖ*n 't  gene  bat  iftbn p20ÜWCnsCÏ0ÖflÖ£b  den  verplichcen  Edele  voor  hen 
en  allen  den  anderen  onderfaten  des  Lams ,  de  welk  ghy 
hen  fult  moegen  feggen  en  verkleeren ,  bat  meit  tegen 

Fol.  177, 
209.  217 

Jol. 

Copic  van  den  brievc  by  den  Admirael  aen  de  Regente  Num gefonden  den  18    Meert.  ,,*$.  heur  wacrfcho  h vvende  van  der  confcderatien. 

ME     VROUWE, 

n. 

200. 

p.4.32. 

tol.  194. 

©oaanft  fatten  eenigfïné  met 'et  trit  acfliït  *hn    fal  ̂ 225      -"T*  «  WïïÏKitnictcnbiiibe/ 

ih u tc mcccfbnbcn berfog tlcb/  af öa7S"   niet    '  toS£nK/rn^lb?l!ÖC  &£  i?00,a,)r,t  &r  8»Fo1- 

V  13iaftftaten  op  I)ct  ftnli  ban  ber  irteiigien ;  3  a  foubc 
p.  419.  Extracten  uitten  brieve  van  de  Regente  aen  den  Admi-  nJnn  PW  gcbacil  ï)Cbben  /  0111  lltüCC  Öoorrhcit  öacr 

rael  gefonden  den  7.  Odtobris,  ruerende  der  geloef-; $  te  abbertcren  /  foo  fjaeft  ih  be$  IjOOJbC  /  lliafC  foo 
ten  van  den  Stadthoudere.  '»  "g  onfanhg  Ijcb  gebonbai  te  £oog(lratcn  /  bacr  ih 

tl/Stom  bic  ban  Zoomin  oen  beftoojben  te  tuctai '  *XS%  n*  SXSS  &22*Ê J™  te  fxonben  /  met  't  ocene  %  ben  boojfebjeben  bat  %  öSam^  fifffflr?/  SJjSSS?  2 JJ3oufoair  aïrebe  briafï  heb  /  te  toeten  bat  tin  2  *L  *  S^^^^^WiiL^fflTi/  .^W  fn 

107. 

ïw  I77"  'Poult,ai^  all'fOC  belafi  Ijeb/  te  Voeten  batïju  ais  ge ftelt  ten  Gouvememente  in  ben  af  toefen  ban  ben  |>ee? 
re  ban  B^Olltifjnp  hen  fal  geloven  en  onderhouden , 
Jgeneiktoegcièet  m  gcaMunöccrt  ïjeb  ben  <£cconfc; berectben  «Êbcïert. 

jftct  anbcré  mrt  u  begeetenbe  te  ïjanbeïen  /  ban  met 
ïoi.  iSó.aïïegoetbctronbjen/  cnboïgenbebengoebennbetbien 
»9«.  192.  ui  n aïtijr  Ijeb  toetm  tc  biagnt  ten  bienfte  ban'<6obt  en 19?  •  198.  jïjIle  XËUiUfieiu/  en  in^geiijhö  totten  toelbaren  en  ctiflc ban  fijnm  gocben  Itanben  m  «0nbetfaten  foo  glm  b2ee- 

bere  tot  ntoc  iioemfrc  berfïaen  fnït  /  bc  toeïft  inu  foo  be^ 
ïe  te  meeu  u  anbcitoecf  boet  bibbenbc  iic  felbe  niet  te 
gettebettceuaen. 

Sft  bibbeu/  batgïjpt'ittocrt  bettrcMte  be  faltm  in 
foo  goebin  fïaet  toift  ïatcn  /  bat  in  utocn  af  toefen 
geen  onnifïe  toe  en  ïiome/cn  ik  heb  fiw  geerne  ventaen 

p.  4.30.  den  goeden  dienft  dien  ghy  gedaen  hebt ,  dat  ghy  de 
fcheure  dienende  totte  predikatie  buiten,  der  Stadt, 
hebt  doen  maken. 

'4r 

5  5- 

a: 
Süm.  10. 

ceiöben/  nat  (aten  en  fouben  tibjcr  {)oogrieit  betf  tc tuacrfrhoiitocn/  aiita  bjeïhea  iftöiiu  ilmqc  baeraieöe 
getocfcljcbbc/  mp  referrmibetot'tgeeiif  uDooghrit 

Sccmcb  f*'      ClTn  ***  Ua"  m  ̂^sSBS/ Copic  van  eenen  brieve  gefonden  by  den  Admirael  Num.,,. aen  de  Regente  den  23.  Meeree,  fijn    komftc  ver- trekkende . 

ME     VROUWE, 
VBbicnfftljaöuC  gcaiittoooit  op  ten  baefbienaUie 

|>oogheit  Ijeeft  belieft  mn  te  feïjiijbrii  ben  negen tienfrcn  bcfec  maent  /  heb  Ut  ontfaen  enien  anberni banbenttointigfren/  b|.i  benbjelitm  n  Dooghnt  mn 
ontbiet  niet  te  toiilcn  ïatcn  ban  mn  te  bmöén  te  23?nef= 
fel  op  en  .lUambagr  of  ïDingsbage  nacft  homenbe'  om tcalTifterminbcnfahentegcnüioo?belnh  booj  Ijanbrn 
snnbc  ;  üooJtoaer  me  D?on\ue  in  geloobe  'bat  tibje t>ooghcit  fiiihcn  be troiitnen  ban  mn  heeft  /  bat  ih  niet 
en  foubc  toiilcn  ergens  111  failleren/  bacr  ikfïjnte  iPa Den  brief  by  heur  Hoogheit aen  den  Admiraclgc-     y». .,....,«   

fchreven  den  13.  O&obris,  opte  gcloofte  van  den  ̂ M  °^  linjct  l?00gI)C»t  bicil/ï  fonbe  lliocgniboril  '   P-  +  3+. 
Stadthoudere  en  fijn  koemfte.  n,ft  tc  ,11,n  01»  0f"  rebenen  lil  mijn  boojganiöf  blicbcii Fo1-  "  H 

.1M    rtUAl  .       .  ï  •  u     x'  begrepen;  23ibbc  iltnocl)  ceno  fhr  ootmocbcli  jn/  ge  i,; 
MSll^ebf£00?  nM*0*^  «*f  Mjifbcn  01e  bni  houbcn  te  mocgen  tooïbcn  boo!  qt-cxcufccvt '  öTcc x  -l^beïmanïncngcrbanbcfenmn(jecftgc(cbert/en  inrbe/  ie. ban  't  rrenc  hn  mn  berMlci-rt  heeft :  ̂ nn  home  ih  11 

VslUUUUl  UitMIJU  Ui»  11  UI  [lil  iiim  i;ii  jc  y(.tlU(V4-/     >  " 

ban 't  gene  ï)n  mn  bcrhïcert  heeft  j  &00  ïiomc  ilt  n toebcrom  biöbcn  /  bat  ghii  i>oe  eer  Ijoc  heber  rjicr 
noant/  en  t'ubjer  aoeinfie  fullcn  bjp  t'famen  fee; 

ïoi.i8i.fccn/  aenaaenbe  be^  gijn  in  u  bneben  bermaent/ 
92-  foo  bat  gjjn  geen  oo^faiic  Ijebben  en  fult  ban  beo niettodtebJcbcntc3ijrie/  be  geïoofte  bic  gfjn  begeert 

fri  ben  ïfpecre  ban  j.ÜouIbai^  gebacn  te  bjojben/  en 
baniitmnbangcencnnoobt  tc  bjcfen/  toant  en  rae* 
ren  bic  ban  ber  êtabc  niet  /  foo  en  fal  ooft  niet  gebacn 

jFol.  198.  tU0?bCI1  ÜU bcn'üOO^.  jnonlbaiJC /  de  welkghy  van  mij- 
99-       nen  tucgeh  bien  ban  ber  ̂ taöt  fitlt  mocgniberftlce* 

Copie  van  den  brieve  des  Adrniracls,  gefonden  aenNum. n 
de  Regente  den  vierentwintiglten  Meer  te,  op  lijn 
komfte. 

ME     VRQUWE, 

|ïtl)abbebcrr)oopt  bat  ntoe  tyoagfjnt  henr  fonbeboii 
1  bacn  hebben  gclioiibcn  ban  mipi  oiitclinit  hn  man 
boozgaenbeontbobm/  macrfooiiiaipiui  nieuccanbc  f,.i  lu. 
re  bjicbni  ban  utoei)oogl)cir  heb  ontfani  grbateert  ban « « s ■ 
bc  nbnc  en  rbJintigftcn  befce  maent  tn.'itjc  tuclhc  fn  per- 
niJeertbatiiiinnbiJljcucfoubebiiibniop  cm  <Dnigs' 

bagc 



pag-4-35 
Num.ii. 

Fol. 
i7r- 
178. 
182. 
184. 

172. 
177- 
181. 
i8j. 

Fol.  17  r 
tot  189. 

8  8  By voegefel  van  Authent.  Stukken  l 
1568 .  öage.€n  faï  ih  nietbctfuimni  mp  baec  in  onbccbanig  te 

toaueii  /  ïjoopenbc  banutoecüoogbeitbolboeningetc 
gebnt  en  m  pecfoone  te  moegen  bectoecüm  /  be£  ih  tot 
nócfj  toe  niet  bneben  uitten  beu  hunnen  baheijgen/ 
j|iecmcbe/  $c 

Extradten  uitten  brieve  van  den  Admirael  aen  deRe- 

gente  gefonden  den  tweeden  Septembris  op  't  ver- 
trek der  Geeftelijke  en  andere  poindten  van  Door- nik. 

]  ft  beb  ooh  gifïecen  gebanbeït  mettee  ffleti)  om  bien 
'banbeenieutoec  ceïigü:  af  te  nemen  be  tehenbaec 
fpin  pjcum  en  ben  buiten  te  boengacn/  be  toeïhih 
ooft  beu  boojgeboubcn  bien  ban  ben  ftapittcï  tot  b,?pcn 
toe/  toant  baec  ban  geen  meet  biec  en  jijn/mitg  toeïïten 
fp  mn  bnfocbten  te  moegen  eeu£  teifen  bp  bte  ban  beuc 
ïiapitteï  om  baec  na  m»  cemg  goet  abbng  te  moegen 

geben  /  b'njeïn  ik  ban  utóec  ̂ oogljeit  faï  fcömftcn  /  om 
op  aï  beuc  bebcï  te  becfïaen. 

Hengacnbe  't  bout  ban  ben  ̂ eece  ban25cauboic/ 
bunftt  mn  bat  men  bat  feec  toeï  han  gebecben  /  ïatenbe 
ïjiet  noct)  100.  foïbatentotten  genen  bic  be^ccce  ban 
3Mauïbaic  aï£  nu  beeft  /  en  foubt  ben  feïben  ïf  ecce  ban 
$3eauboic  moegen  te  toeche  fïeïïen  in  anbece  ïafïen  baec 
bp  rmec  bienfïen  mocïjte  boen  /  mant  in  ïjoope  bet  to 

ftcel  fuïïtg  te  bccfïcn  bat  'et  geen  noot  bebben  en  faï/  $c. 

p.  43Ó.  Extradt  uitten  brieve  van  den  Admirael  aen  de  Regen- 
Num.  11.       te  gefonden  den  vierden  Sept.  ruerende  der  Pubii- 

katien  en  Advijfe  van  der  Weth. 

D%et  en  tuflTcben  en  ïjeb  niet  toiïïen  raten  utoec 

ïf  oogbrit  te  feinbenbp  gefebnfte  f^et  Advijs  van 
die  Baiiiaigen ,  en  ban  befec  Jrtabt  i  €enfamentïnh 
be  #ubïihatien  bie  ih  gifïecen  bebe  boen/  baec  alïe  ïjet 
boïlt  feec  mebegefïilt  toect/  metbetonfïngeban  beceet 

tesjjnebenonbecbanig  te  toonen  in  aïïe  't  gene  urne Öoogïjeit  ben  foube  toiïïen  bebeïen  /  &en  geïuhhig  fyow 
benbe  ban  bec  gcacien  Die  n  ̂oogïjeit  ïjen  bebe  /  belten^ 
nenbe  bat  fp  ïjen  gcootehjh  ïjaöben  miggacn/  Ijet 

fcöDiit  bat  'et  gebeuct  i$  boo?  een  cafecnpe  en  toanïjope 
baec  fp  m  gebaïïen  toacen  /  foo  ih  bope  tot  mijnbec  toe* 
bechomfïe  uwee  ̂ oogïjeit  naeebec  te  becïiïeecen :  mant 
ihbinbe  in  bit  boïh  een  goebe  genegentbeittot  beueen 

jpiince/  bebaïben  bat  men  bnttoetc  te  leiben  met  foe* 
foi.  aoo.  tigtjeit.  3fh  faï  mp  morgen  bp  bec  Wetb  binben  om  aï^ 

ïe  Hit  getoapent  boïh  te  brengen  tot  maec  op  bnifent  of 

0.4.^7.1x00.  ftoafötti/  fcinDenbe  aïïe  b'anbec  op  ben  am* 

baebten.  ̂ nfct  utoec  toogbeit  bat  men 't  gctaïnocb 
minoecc/boöe  ̂ et  te  Kunnen  boen :  maec  mp  bunht  bat 
bet  niet  ban  goet  en  #/  bat  men  toat  boïh£  beeft  om 
nacïjtenbag  toat  toahen  te  bouben  tot  bat  aïïe  fahen 

toeïgefïiïtstjn:  mijn  metninge  $  ooh  be  Üapiteinen 
en  bie  fp  onbec  ben  bouben  fuïïen  /  te  boen  f toecen 

fynbec  JBajefïeit  /  baec  toe buegenbe  ecnige  acticuïen bic  ma  noobig  fuïïen  bunhen. 
Me  ©?outoe  gifïecen  ben  ift  getoaecfebout  ban  cenen 

IBetfec  befec  ̂ tabt/ bat  bP  eenen  grooten  fchatwifte 
in  der  ftecïten  ban  onfec  b^outoen  /  toefenbe  onbec  bec 

aecben  toeï  50.  oft  60.  boeten  /  en  boïgenbe  be  geïegent* 
(jebenbiebpmpgefeet heeft/  t)tb  ih  bp  mpontuoben 
eenigeban  ben  jfBamftcaet  en  ban  ben  Öaet  ban  bec 

^tabt  /  en  bec  25aiïïiagen/  ben  toeïïten  ih  't  feïbe boojgeïjouben  f^cb  /  be  toeïïte  mp  anttooo?ben  bat  fp 

ban  bennen  oubcc£  baoöen  geboojt  bat  'ec  in  bec  felbec fyczïim  eenen  obec  gcooten  febat  becbojgen  ïag  /  maec 
en  ïjab&en  noit  hunnen  getoecten  be  pïaetfe/  in  bec 

buegen  bat  in  /  b?eefenbe  bat  't  feïbe  bec  <&emeinte  tec oocen  foube  ïtomen/  en  bat  bit  eeng  moebten  nomen 

ben  feïben  febat  foehen  /  goct  bonbe/'t  feïbe  te  boen  bec* 
p.  4.2  8  foeften  /  mité  ben  toeïïtni  iït  gifïecen  abont  in  bec  feïbee 

Heetten  toaïtc  l^eb  boen  fïeïïen  met  JBepec  en  gef  tooce* 
ite  ban  bec  &tabt.  €n  faï  beben  ïaten  beginnen  te  gca* 
ben  tec  pïaetfenbicbe  boo^.lBetfectoijfen  faï  5  <De 
toeïïtc  toefenbe  op 't  poinct  ban  fïecben  /  't  feïbe  bec* 
hïcect beeft/  en  boe  toeï  b»  noeb  obeeftcanhi^/  l}tb 
noeïjtan^  foo  beïe  gebaen  bat  ïjpopte  pïaetfe  gebjogt 
faï  toojbén  /  en  foo  bejee  iït  ecnige  toaecteeïtenenbinbe/ 
en  faï  baec  inne  niet  boene  ban  ten  by  zijne  van  der 
Weth  en  der  Canon  ij  ken  ,  op  bat  /   of  men  ben  febat 
bonoe  /  ben  feïbnt  toeï  macb  betoaat  toojben  /  om  baec 
mebc  gebaen  te  too?ben/foo  n  ̂oog()eit  faï  goet  biuben. 

tf68. 
11. 

Jol.  187 
188 189. 

Extrad  uitten  brieve  by  den  Admirael  gefchreven  aen  f 
de  Regente  den  vijfften  Septembris ,  ruerende  de 
predikatien ,  Moulbaix  en  andere. 

d  €fïeect  bet  poinct  bec  p?eïtinge/  toeïïten  aengaenbe  /  Foi.  t7r.  . 
lxiltgeen  mibbeï  enfien  ombitboïUteb?eDentefïe^  tot  188. 
ïen  en  te  fïiïïcn  /  en  fonbec  toapenen  te  bouben  foo  br?* 
ce  u  ï^oogbeit  baec  bp  blijft  /  bat  fp  ben  niet  en  toot  p-  439. 
toeïaten  ben  p?ebiïtatien  binnert  bec  iètabt  te  bouben ; 

Jjfït  geïoobe  bat  iït 't  boïït  toeï  opbouben  foube  ban  bat 
*t  feïbe  niet  en  foube  gebeucenfoo  ïange  iïtbiecben/ 
maec  foo  bacfï  iït  toeg ben/  mag  u^oogbeitbeucbec* 
feïtect  bouben  ban  nieutoe  oncufïen  uitbeeïbeeïjanbe 
oojfanen  bie 'ec  oebaïïen  moegen. %h  faï  befai  mibbag 
mp  binben  bp  den  Biflchóp  van  Doornik  drie  mijlen  Fol.  19I 
vanhier  om  met  ftem  ban  bit  poinct  tefpjehen/  toant  »»■ 
baecaenebangt  be  gebeeïe  cufïeeneentffteit  ban  bec 

^tabt.  Sm  toojbegetoaecbat'ec  een  feec  gcootmi^ 
becfïant  i^  tuflcljen  ben  ïfeece  ban  U^ouïbaic/  enbie 
banbefa'dStabt:  en  mp  bunftt  bat  men  't  feïbe  mifr 
bertcoutoen  feec  quaïbft  faï  ïmnnctt  toegnemen.  Watt 
be  ̂eece  ban  Ifêontignp  mgn  bjoebec  bïec  /  f\et  toaec 
aï  gebaen/  toant  in  becfïae  bat  bPban  aïïcbc^ngc- 
fetene  feec  bemint  en  ontfïen  too?t. 

Extradten  uitten  brieve  by  den  Admirael  aen  de  Re-Nuni.  th 
gente  gefonden  den  feilen  Septembris ,  ruerende  den 

preken  binnen. 
AOEngaenbe  bet  poinct  ban  ben  poenen/  t)tbiït$ifié' 

°ten  ïangec  gefp^ohen  met  mijn  $cece  ben  Biifchop  p  44o* 
van  Poornik ,  en  boetoeï  bp  in  bef  "ec  fanen  geen  opinie  f  °L  UI' en  toiït  geben  al^  bem  niet  gcöojïooft  toefenbe  /  foo  ge*  | 

b:aegtbp  bem  noebtan^  tot'tgeeneu^oogbeitbebe* ïen  faï/  maec  behent  toeï  bat  foo  bejee  n  i^oogbeitbe 

p?eïtingen  niet  toe  en  ïaet  binnen  bec  &tabt/  bat  'ec  ba* geïp£  toeï  inconbenienten  moebten  geceifen  /  geïnft 
booztoaec  eïïten  ïtenïöït  i$ ;  <&n  boe  toeï  ih  aïtijt  baec  op 
gebïebeu  ben/  bat  bit  pjebinatien  fouben  gefebieben 
buiten  bec  ̂ tabt/  al  gefebieben  bit  boo^b'aeeo^tbait ben  Abelen/  niet  aïïeen  binnen  bec  ̂ tabt/  maec  ooit 
in  bni  Ciecïten  aïbacc.  ̂ 00  beeft  mp  goet  geboebt  op 
bat  poinct  in  geen  bifpute  te  ïtomen/  maec  bebbebaec 
aïtijt  op  ge&ïeben/  bat  be  fflttfy  bp  utoen  bebeïe  ben 
foube  bequame  pïaetfe  betoijfen  om  ben  p?ehingen  te 
bouben/  mit^  toeïïten  me  ©joutoe  om  aïïe  faïtert  te 
fïrtïen  /  foube  ih  (onbec  ootmoebige  co?ceetie)  ban  öpi* 
uien  \otftnl  bat  u  f  oogbeit  toeïiete  bat  bit  gebaen 
toecben  binnen  bec  ̂ tabt/  fonbec  eenige  ïiechen  te 

bouben;  5^aec  mebe  foube  ih't  bopenaïïe  tefliffent 
3a  foube  ban  meininge  toefen/  'ttytl  Confïfïocieen 
bepjineipaeïfïeban  bec  nieutoec  Öeïigienteboenbec*  p.44^ 
binöenbanben  23iffebop  en  ben  geefïeïijïten  aïïe  eece 
te  betoijfen/  en  ih  feïbee  foube  ben  23iffcbop  toiïïen  ïn* 
brengen  binnen  bec  ̂ tabt/  bem  toebeeïebecenbe  fijne 
ï"ieche  en  aïïe  be  anbece  ban  bec  &tabt 

Sfh  f^eb  ooh  ben  $ eecen  b'^fquecbe^  en  0ileec^  bec=* 
hïeect/  'tgeeneu  ëoogbcitmpbabbe gefebieben/  bie 
bec  feïbee  baec  op  fcïmjben/  u  becfehecen  me  ©2outoe 
bat  fp  ben  toeï  quijten  om  aïïe  fahentotfïiïïigbeitte 
te  brengen/  en  bat  ih  fonbec  ben  niet  toeï  en  fonbé 
bebben  hunnen  te  toege  bicngen  \\tt  genie  bat  u  $ca& 
Ijeitnipbabbeïafr-, 
Extradten  uitten  brieve  van  den  Admirael  gefonden   p.  441 

aen  de  Regente  den  8.  Septembris 
Publikatien  en  Predikatien. 

M  E 
ruerende  den  N^ö-  **• 

VROUWE, 

1  Ji  Ijeb  ontfaen  utoen  b^ief  ban  bert  7.  befec  maent/  bit* 
1nenbe  op  mijn  bneben  ban  ben  iiij.  en  om  te  anttooo^ 
ben  optepüncten  baec  utoe  ̂ oogbeit  eenigmi^bagni 
af  beeft/  na  bien  ih  getoaec  too:bebefebaïfebeacbtec*For  w 
hïappen/  foube  betalïe ïaten  gaën  foo  'ttouoe/  mattl9i.l9u ben  tceh  bien  ih  bebbe  ten  bienfïe  ban  fïjnce  IBajefïeit  / 
en  tot  cufïe  ban  benïanbe/  bebtoingt  mp  patienne 
baec  inne  te  nemen/  bopenbe  tot  mijnce  hoemfïena* 
bec  boïboeninge  utoec  ̂ otigbeit  te  gebni/  bec  feïbee 
bibbenbe  mp  niet  te  toiïïen  eonbemnecen  /  ift  en  50  ge* 
boort;  Aengaenbe  bat  utoe  ̂ oogbcitfilmjftbjeemt 

genomen  te  bebben  bat  be  peeren  ban  b'<i£fquecbegcn 
Biïeec^  genoemt  fïaen  in  een  pubïiftaticbiec  gebaen  en 
faï  men  niet  bebinben  bat  bit  aïbaec  feffnió  met  mn 

gommi 



Tot  de  Hiltorie  van  P.  Bor. 

8? 

I f68     tjtnoettlt  fïaetl/  ttiact  ali  aïïentïijft  baa  bU  gctoecfïl  Extrad  uitten  brieveby den  AdmiraelaendeRcgente  j  ,gg 

7      '    hebbente  /  ï)Ct tocïft  gcbcitrbe tni  groten bafÜCftC  ban       gelonden  den  1 4.  Septembris ,  ruerende  S.  Amand.  Nl^  ; , 
3'benïBagifïtact/  betoenietnöc/  bat 't  felbe  groteïnft  ™  c    irn-Anmu 

pai fol.  177 
180.181 
xSt. fonbe  trienen  om  be^tabtinfïiïtcntcbïengni/  uwer 

op  ift  aen  ben  bafocïjt  /  ben  baer  bp  te  tinten  /  en  men 
en  faï  niet  binben  bat  fp  in  cenige  geboben  meer  ge* 
noemt  fïarn/  oftoitgefcit  ïjebben  te  bebben  anteten 
lafï  banmnaïïengocbmbicnfïcnnenmgbeittcboen 

ME    VROUWE, 

\7  ©Igente 't  gnic  ilt  utoa ^oogbeit beb gefripeben  Foi.  106. 
bm  1  o  befer,  beb  ut  mp  gebonbcti  tot  &.  ?lmnnba.  *>7-  108. 

aïtoaccïftbopcfulftenoojb?c  gefïeït  te  bebben/  batta109 
geen  quaet  gcfcbicben  en  faï/  ïjebbenbe  gecnbineertP-447. 
bint  ban  becfieïigini  atbaer  bat  fn  gempscbüiatim 

rol.  178- 
tot  188. 

IU[i  umiMuiHiiniauiMuiviuinHi.mi^.ay»''" — ■»•• '  iyun  umi  uit  vuiujuu  uiumi  urn.  jh   i(tui  |.»:iuUulUlll 
geïnft  fp  ooft  utoec  ̂ oogbeit  ben  bj>  be)er  gefdweuen  j  foubcn  bonben  tarnen  öerStaötriocIj in grèn  tintten 
gebbcn)  bopenbe  bat  utoc  ̂ oogbeit  ber  toaabcit  nu  ban  ben  omliggeuben  loipen  /  maer  bat  begetooou 
ncrfïanibebc^  tocï  te  tobben  faï  toefen,  lujfte  bimfïcn  al -om  fouten  toojbm  toeba  gebacn/ 

iJtoe^ooghcitsutocïtocrfcftat  bat  ift  mijn  uiterfte  toacr  innc  fptoatoiïligt  bebben/  en  ift  bopc  bat  futen 
befte  gebacn  beb  om  te  maften  bat  te  p?cbihatien  bui*  fhi  gouten  rullen/  aubergine  faï  ift  bic  boen  ffraffrn/ 

p.444. 

ten  ber  £>tabt  grbbubcn  mochten  too?bcn  /  maer  ift 

üinbc  baer  innc  ober  beïegcoote  ftoarigbebcu/  en  aen; 
gaenbe  bat  utoc  ̂ oogïjcit  fcïnjjft  bat  belBct  bp  ben 
biictocnbantenbufïïentec  tooojïcber  maent  foube  ge* 
fefaetocn  bebben/  batfptc  bzeben  foubcn  getoeefï  snn 
met  een  plactfe  buiten  ber  £>tabt  /  toooitoact  bc  faftcn 
*nn  febctt  tocï  nalopen  en  gclobc  tocï  bat  ïjabbe  n 

feooabcit  otoa  fc$  toeften  toiïïen  toelatm  bat  be  ̂ nqui* 
hit  Toubc  hebben  acbtcc-gcbïctocn  metten  plaftftaten  / 

en  bat  nicmant  om  yjn  geïobe  en  foube  becboïgtge* 
toosten  3ijn/  bic  ban  bcc  ficïigini  foubcn  te  b?cbcn 

getoeefï  stjn/  ban  nimmermeer  $jcbiftatie  oft  oeffc* 

ninge  na  Ijcn  maniere  in  '$  feomnlg  Hanbe  te  bocne  / 
maa  be  ongcrcgeïtbcbni  jgnnu  te  ober  fecr  groot/ 

toaren  fp  Wet  bic  ncffnré  utoc  ̂ oogbeit  5ö"  /  f  P  e"  fa"- 
ben  mijnen  ïjanbeï  niet  foo  blameren. 

Tol.  178- 
179.181. 
181.183. 

P-445 

Fol.  107, 
208. 209 

Extracte  uitten  brieve  by  den  Admirael  aen  de  Regente 

geibnden  den  10.  dag  Septembris,  opte Predikatie 
S.  Amands ,  en  volk  in  wapenen. 

ME    VROUWE, 

ï  fó  heb  boo?  bm^cere  ban  ̂ cauboir  utoc  ïgoogbnt 

1  netoaafcbóut  ban  bm  abbtjfe  ban  ben  Öacbt  ban 

Öefa^tabt/  en  bectoaebte  baaopanttooo?beenftet 

gene  inner  $ oogïjcit  belieben  faï  mp  te  bebeïen  /  ift  beb 
op  niflaen  foo  tocï  bm  ftanomftften  aï^  ben  magi 
Sraet  beruïaert  /  bat  ift  boo?  mp  genomen  haote  te  fc 

beien/  bat  men  be  leningen  boojtane  buiten  ba 

^tabt  boubcn  foube  /  maa  foo  toeï  b'cene  aï^b  auöc- 
rc  hebben  mp  gebcben  bat  ift  baer  tnebe  foube  toiïl en 

ttcttocücn  tot  bat  bc  ttanoniliftcn  bp  bcutni i25ifrfjop 

foubcn  ttenjecfl3nn  om  hem  te  batouai  boe  luttel  üer 

SS  batfp  fuïïen  bebben/  foo  nege  men  bc 
Wbiuatien  buiten  boubt/  gemerftt  fn  nia  en  fiüfeii 

toiïniblnüenbii  ben  buiten  gacn  foo  bacft  ift  fcwg  feil 

tofen  m  ftomeube  tegen  ubjec  ifoogbeit  o?butant.e 
fuïïen  ballen  in  ben  penen  bn  ba  telba  gcflelt }  mm 

toiï  ooft  niet  ïaten  ban  utoet  if  oogïjcit  te  toaet jchou; 

toni/  öocbatiftgifïaenabouttijbingclirccgbat  
cem 

rre  ban  ber  iiicuiua  ïïeïigien  toefenbe  te  &.  HmanD  te* 

(laftni  om  bet  gemcin  boïft  oproaig  te  manen/  m
 

iSgeïnliö  bic  ban  Mcucbijn  ombenfoobejte  te  ten 

ïïnöat  fp  fouben  bernicïni  bc  %bbw  ten &  WinanD  
/ 

onber't  beftfeï  bat  ben iiarbinaeï  foo  m  ben  bact  lp, 

maer  ïh(W  bat  SSB  h  Ptol  obcrïaft  beben  fp
 

KL  toctVmi  fouben 5  €11  teant  ̂ .  «matiD  f 

onberbefcbariiaigc/  en  bat  men  fouten  moegen  
bec 

moebni  ( botoeï t'onrcel?te )  batiubcotocl 
tcbjcben 

Snbc  hebben  getoecfï/  mit^mnitocltoeet/  
batilibcé 

Bffi inent  niet  en  ben.  tofteö  ift  op  tot  ffaen 

beu  toe  lip  mp  ontboDen  Den  (^bamcijcr  
ban  & 

mmtol  bem  tocrftïarenbe  aï't  felbe  /en  faï
  mojgm 

baa  ter  pïaetfen  teifen  om  baer  in  te  toerfim  /  [|ebbinbc 

ooft  ontboben  ben^beïen  teetcDataicjïonj,^/  hni 

ooft  alöaa  te  binten/  mnbualfe raameen niioocl te 

p.  44(5.  binben  om  fuïftcn  qiiaet  te  babucbr.i  /  n  tetf&ea
nte 

mcDioutoebat  ift  fuftim  neaftigbnt  fal  boen  om  bc 

pïactfc  te  tematcn  aï?J  oft  Hit  nnjn  eigen  toare/  en 

luat'abooztgebnircnfaï/  mtoat  oo?bcn  ift  baa  fal 

(tellen  /  faï  ift  boort  utojec  #ooghnt  otoatcb?i)bcn. 

©002  mijnen  petfoon/  ift  ïjabbe  lietoer  m  cenige  pteet 

rol.  16;.  fe  ban  bcnWft  belegert  te  toefen/  ombaCtniftcir 

heit  albacr  binifï  te  moegen  boen/  ban  ge-emploueert  te
 

too2bcn  m  bm  faftni  baaifttupbiambmbC/  to
ant 

flt  tocï  \i)cte  al  boen  ift  al  batmocgcïi) fti0oinboeiic/ 

men  mp  noeïj  't  feïtoe  quaïijft  afnemen  fal  /  toant  baer
 

Sgrootonbecfebcit/  te  5nn  op  te  pïactfc  mpafone/ 

oft  eïber^  baer  af  Ijoren  ftouten. 

natoolgnibcbengebobc/  be  toeliie  ift  albaec  beb  boni 
baftoubigen/  bc  toeftie  begrijpt  babcuae  ban  lijf  en 

goet. 

Albacr  \ucfcnbe  ontfingc  iït  utoa  ̂ oogïjclt^  bjfefw.  i7f . 
ban  ben  iabefcc/  cnbienbolgcnbc  /  faliftmntafront  >9j- w 

tot  ̂ oomift  binben  /  bopenbe  in  't  toaft  te*  bjnigen ïja  mibbei  bp  11  J^oogbcit  mp  ontbobm  /  en  fal  de  lJrc- kingen  doen  houden  buiten  der  Stadt ,  cil  \\CibbC  ift  ban 
ben  bcginfeï  fuiïien  ïafï  geïjabt/  ift  ïjopcïjct  foube  al? 
recbcaïbolfebietjijn. 

Keugoenbe  bat  utoc  J)oogïjeit  mp  beeft  ontboten 
boo;  ben  ̂ cerc  ban  25eauboi^/  en  ooft  aïö  nu  mp 
feljJUffc/  'nijnder  niet  quahjk  te  vreden  geweeft  te  heb- 

ben ,  beeft  mpfeaïiefgctoeeft/  enmaebbeuru^oog* 
ïjeit  tocï  berfeftert  bonben/  bat  ift  mp  alom  gecruc  faï 
empïoijeren  booj  ben  binifï  ban  fijiibccjl^ajcfïcit/  in 

aï  't  gene  utoc  ̂ oogïjcit  mp  fal  toiïlen  bcbcïni ;  <gn  aï  p •  h8 
\^cb  ift  bcbiceft  getoccfï  /  oft  ift  ergeng  in  gnuift  babbe  / 
enbacroputoa^oogbcitbebbegcani  bolboniiuge  te 

gebeu/  iftboptfnmp'tfeftje  niet  quaïijft  afucmm  ni 
faï  /  gemaftt  bit  punet  ban  ba  Religie  foo  ftctcïacïjtig 
$1  bat  ooit  cm  tooojt  eni  ganfclje  Ijanbeïfugc  tocï 
macb  baanberen  bie^  ift  mp  tocï  beïabni  binbr  te  mea 
ili  noit  mijn  ïeben  fuïften  faftnt  gebanbeït  ni  bebbc. 

Extraót  uitten  brieve  van  den  Admirael  gelenden  aen  N^M.II^ 
de  Regente  den  achtienften  Septembris,  ruerende 
den  Predikatien  buiten. 

c  |3-ïieben  bebbenbe  gebooit  mijn  bebeï  /  bebben  acb* 
°taraebt  genomen/  en  na  ïaugc  beïibaatie  bebben 
te  toeten  getoccfï  batfpbnt^nnionmboubnifullniFo1  '^. 

ïol.  89-90 
91.92-93 

buiten  ter  &tabt/  beboubeïijft  bat  ift  ben  foube  torïtV  ',|°  '8l ten  eenigc  ongetoijbe  pïaetfen  binnnt  ba^tabt/  tot 
bat  fp  be  pïactfc  on  mp  ben  betoefen  /  fcubni  baer  toe 
bacet  hfbom  gemaeftt/  bet  toelfte  ift  ftnt  bp  abbijfè 
ban  ba  H)et beb  toegelaten  optercfïrictint  l)icr  bp  ge-p  A_,9t 
toucgt/  en  ben  ban  ïncinmge  ben  boojtaue  met  te  gebo- 
gen  bat  fp  cenige  ücittcn  meer  foubcn  boubnt  tot  ben 
peilingen  /  maer  ten  ouben  bienfï  bacc  tocba  innc  te 
bicngeu/  bibbenbe  batul>oogfteit  toiTïc  bcbcïni  mij- 

nen l^eae  ben  33iïfcboc  üan  <Doo:nilt  /  batbpbcm 

terftont  alhier  binbc  cm  ooiten  te  fïellen  m  't  gnic  fijn 
officie  i$f  en  anigantbc  bc  'oerfeftatbcit  ban  fnuni  pa* foon  /  men  fal  ïjcm  bic  fco  goebc  gebert  a$  bn  fal  VcM*    ,    . 

ren;  3 ft  paiTeccbc  giflacn  monfïre  tot  1100  perfo  Foi.  >6j. 

neu  /  lia<Taciibe  afie  auberc  bic  toel  fe^  buifnit  toaren  /  [*♦• lof • 
bontbc  bic  felbe  i2oofl)Jtc.ïBajcfïeit  cebt  b-jni  en  tot 
bctoaerui«Te  Vian  bcc  .^tabt. 

jX^its  Irjelftcn  me  Bioutoe  ift  goet  ïjeb  getoónbeu  / 

bat  ift  Utoer  ï}OOghcit  foubC  leinden  al'.c  mijn  handelin-  J*0'-  w- 

ec  ̂ ooï  beu  pnifionarió  ban  ber  ̂ >tabt  op  bat  liivc  [JJ; ,9i' 
i^oogbeit  mn  op  aï  baec  beliefte  feft  toeten  /  u  bibbenbe 
UtC-DzOUtoC  bat/  indien  dat  rvhy  dacr  inne  yet  vindt 
daer  wat  op  te  leggen  ibude  va  jk-n  ,  bc  fCÏJUlt  baa  af  tOC 

tC  fcbïijbCll  niet  nip  /  maer  r;lc„  tijt  die  ons-lieden  nu  n  Pol.  117. 

vermeef terende,  bopcub.e  tot  mijnen  tocbct-hraenal8-l,9. 
bjeber  bcrttlccringe  aer.  utoer  l^oogljeit  te  bocur .  <Cn 

toant  ïjicr  innc  ftaefte  i^  gelegen  bp  bat  bel'e  03ee(ïen  bic nu  op  goebni  toeg  *yii/  bm  niet  tocbi  c  en  toani  bibbe  p.  470. 
iftoni(to:tcantb:.oo2teopal/  op  bat  ift  ooit  eens  ban 

bier  mocljtc  gei;aften  j  bm  Ut  meer  gcguclc  ben  ban  oit 
toaö  Cbclman  ban  inijnber  qualiteit. 

Exu\i£t  uitten  brieve  byden  Admirael  aen  de  Regente  Num.11. 

"  gefonüendcn  19. Septembris,  op  lijn  belbingne  en op  't  graven.  „_  _.  v 

ME    VROUWE, 

Ki  %  bet  felmjbni  ban  mijnen  bnebe    beb  ij 

^  fanint  ben  blief  Die  utoa  ̂ oogljeft  belieft (Mj 
beb  iïi  ont- 

ïjeeft 

mn 



<>o  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken , 

lf<>8.  mptefcfatjbmbmfmcntbienfimbcftf.  Watt  op  afófocbte.  IBacr  als*  topnuamrn  op  't  pcinct  ban  brr  ber?  if68. 
J        nubpmpnictboa?bctgcauttooo2tcnfaïtoo?brn/  ban  |  fetteriuge  te  gebint/  foo  beeft  mp  bc  |>ci  re  tan  «ft:  ouï  roi.198. 

bat  Ut  mp  refereer  totten  taken  die  tïtutoeriloogbeitiöaipöavtïeert/öatgubeabanDefnxtmjiC  föeliaim  niet  199- "»• 

Tol. 189 

fembe  met  alle  mijn  befoingne.  JffeöiMJcentrt  ber- trcïtlten/  \)ct  m  m  cetM  boïfcbirt  /  anbcrj?  fouDe  iït 
meutoe  onrufte  toefen/  geïnitutoc^oogbeit  boo?  ben 
f)rnfionarté  bn  Cïjambge  faï  morgen  bccfïacn  /  en 
aengarnöe  bat  men  utoer  gaogheit  foubc  getoaerfebout 

188.  heoten/  bar  in  in  onfalhoiïtocn  ïterfte  grote  ïchade 
ïoudedben1,  ben  iït  toeï  berfoonbert  ban  ben  genen  bie 
utoer  ̂ oogbt  it  fuïft£  aenbjengen  /  en  hope  ber  feïbee  te 

pag4?i.mjnjir  itocmfïc  be^baïben  tocï  te  pacijen.  ̂ èoopeïe 
t  Ter  af/  bat  men  baer  eenige  fiuïtltcn  geït£  ïjeeftge- 
bouöcn  bic  ia  beb  boen  betoacen  om  geïebert  te  tooibcn 

bien  't  toe  ftomt:  3i(t  ïjeb  ooft  aï  't  gout  en  filbrr  bat- 
ter  $  gebonben  /  bp ben  Jiliagiffraet boen obcrïrbcren 
ben  ïiananiltucn  /  be  toeïïte  een  beel  baer  af  ber  „-ètabt 
ïjebbe»  gricent  op  goebe  feitere  bo? je.  <©e  fribe  $ivino 
niitïten  bebbat  tolt  gekregen  feltere  regifïerjJ  /  befehei  t 

en  pjibiïegicn  l>urer  ttenten  biene  ibe/  biefpaïop't 
&afrécï  Rebben  b jen  bjagcu  /  mp  berïtïccrt  fjibbenbe 
bat  fu  bte  ftultiten  niet  en  foubrn  toiïïen  berïoren  bek 
ben  0002  50000  guïDen.  totoijïm  iït  bier  getoeefï  §eb/ 
fycb  tit  gearbeit  om  aïïcfaltentefhfTcntuffcbenbcgee? 
fïriijïte  eit  be  gemeinte/  be  toeïïte  tegen  b'aubcr  feer 
brrbittert  toaé  te  mrjnber  ïtoemfïc/  maennnnuge? 
norgbereenigt/  bopenbc  aïïe  ïterlten  in  go.b*  oo?ben 
tebiengen.  <£n  afë  aengaenbe  ban  niet  meer  te  gra? 
ben/  nabicnu#oogbcitfuï!t£b:ïaft/  faï  iït 't  boen  af- 

laten /  ïjebbeubc  gepioeft  een  oo?t  baer  eenige  appa* 
rentie  fcïjrjnt  te  toefen/  bacebpöcïtcrïicgcen£fin£en 
ïtan  befeljaDigt  toojben. 

Kum.  11. 

F<M  T74- 
i8o.  t8i. 
182  >8?. 
X84.  iS;. 

fo'.  a©6. 
207.  20$. 

Jol.  169. 

IfO. 

Nutn.  11. 

Föl.  166. 169. 

Pol.  190, 
191. 191 
I9J. 

Excra&en  uitten  brieve  van  den  Admiraelaen  de  Re- 

gente  dm  14.  Septembris,  op  't  voorfien  van  den Kaiteei  en  iuiveren  der  Kerken. 

ME  VROUWE, 

T  $ï  ïjeb  ben  zo.  befermaentamutoe  ^oogbeit  gefon? 
1  ben  ben  $enfionar$  ban  brfcr&tab/ru  ben  bertoaety 
tenoe  b'anttoooïbe  bie  utoer  ̂ oogbeit  faïbeïiebenbem 
te  geben  /  baer  en  tuTcbrn  jtjn  aïïe  bingen  ïjirr  fïiï/ 
en  fteb  aïïe  bie  ïüanoniïtïtcn  en  <0eefWijftc  gefïrit  in  ïjen 
foeracn/  en  niemanbt  en  berbojbert  ïjem  om  ben-ïieben 
eenig  ïeet  te  bom  met  tooozbcnoftmettoerlten  /  on- 
berboubcube  toeï  't  gene  ih  bier  naböe  boen  bernonbi 
gen  /  baer  af  ik  utoer  ̂ oogneit  feinbe  ïtopie. 

^aer  toarm  eenige  halbaten  bergabert  omtrent  .^. 
5Cmanb/  bic  ben  feiben  te  to.fln  aen  bendeere  ban 
ïiozbe^  /  ̂tabtboubere  te  ̂ ouan  /  be  toeïïte  aïöaer 
obirïaftbcbm/  fegg  nbeniette  toïïïnt  uit-teeren  ban 
flbee^gott/  bettoriniftberfïaenbebbenbe/  ïjebbe ïjen 
boen  bebeïen  bat  fp  ban  ftonben  aenefoubehbertreft^ 
hen  /  tocï  toetenbe  utoer  ̂ oogïjeit  fïn  niet  te  toefen  bat 
mm  be  «ö^efïrintte  foubc  beroben/  e»  in  gebaïïeban 
toeigennge  /  bat  i!t  ben  foube  Moppen  /  toaer  op  fp  ber- 
trohken  ̂ ijn  na  3^ouap. 
Me  ©loutoe/  be  artiïïerpe  en  mumtien  bic  utoer 

^oogbeitbeïïeft  beeft  te  feinben  ban  JBecbeïen  /  i$  gi? 
fteren  bier  gewoebt  /  be  toeïïte  ik  opcnbaerïïjïï  ten  aen* 
fint  ban  bc  <0emeinte  in  't  ïtafïeeï  beb  boen  bueren/  foo 
tnpbochte'tfeïbcfoo  te  bienen/  om  b'autoriteit  ban 
fijne  ifëaj'efïeit  /  fonbet  te  tooncn  eenig  acïjterbenucn ban  ben  boïïte  te  bebben. 

Den  brief  by  den  Admiraelaen  deRegentegefchreven 

den  27. Septembris,  op  't  akkordeeren  van  Door- 
nik en  fvvar  gheit  van  den  Stadthoudere. 

ME  VROUWE, 

]  ft  beb  gifreren  abont  ontfacn  ben  blief  bic  utoer  $oag? 
Jbeit  briieft  beeft  mn  te  fcbjnbcnbcni+befermaent 
boo?befer  .^tabt  ̂ enfionartó  boo?  anttooozbe  ban  be 
gme  bic  ik  utoer  ïfoogbeitbib  gcfcbirbc»  ben  1 8  en  19. 
toaer  op  tit  beben  bi}  mu  beb  onrïnben  bic  ban  ber  Wet/ 

en  oort  eenige  45ebrputeerbe' ban  bic  bait  ber  nieutocr 
Ï5eli'7int  om  te  toerltc  te  leggen  be  artienïen  te  boren 
l)cnbo"»:gchoitbcn/  bic  ik  ooïï  utoer  j^oogbeit  Uabbc 
gefonben  om  te  loeten  or  bc  feïbc  eenige  beranbetinge 
baeriune  toïbc  (\cbam  bebben.  <Ön  foo  uitten  boa?f5. 
bjifbe^an  utoer  t^oogbeitfebijnt/  bat  bc  fribe  genoeg 
toeïaet  bat  mm  bie  aceozbere  /  babbe  iït  boo:  mn  geno^ 
mm  bie  te  fluiten/  bet  toeïït  beWet  feer  ban  mp  ber? 

met  aïïen  en  totïbe  berreïterenfoi?berbe^err?£ffii:  ïafïp.454,. 
ban  utoer  l|oogbeit  te  bi  bben.  «firn  bot  toeï  m  i)cn  beb 
bertoont  bc  maebt  bic  ik  btbbe  ban  bm  te  bcbiïeu  /  na* 
boïgaibe  ber  commifUcn  bicgbpnmbabtgegebcnom 
bcfe  onrufien  ter  neber  u  ïeggen/  feo  en  beeft  bp  nocb* 
tanö  nergeué  in  geboojfaem  toiïïcu toefen/  teneinbe 
boo?f5.maerfcibe  bat  (jp  utoer  ̂ ooabiitbarr  op  frtmj 
ben  foube  in  't  ïange  /  toaer  afnic  %o*ttoe  in  rjoc:toact tocï  ben  bertoonbert  getoet  ft  /  toatt  bit  moebte  tocï  em 
oo??alie  3i)n  /  bat  alles  baer  gcbauöelti^/  tofb.rin't 
bertoeert  gefïtït  foube  too?ben.  Jtëaut  foo  ïange  't  boïït 
met  en  i£  berfeïtert  ban  b\c  ban  ben  ïiafïecïe  /  foo  fullc» 
fp  aïtyt  m  uu£troutoen  bïbbcn.  (iBifiermbibeiübin^ 
nen Der  Stabt ontïabm  de artil:er>e  tic irtoc i^oogbeit  Foi.  170. 
bab  gefonben  ban  ji^ecbeïen/  en  be^ecre  ban  J^out  *n-m- 
bai$  en  Ut  beben  bic  fluhlten  met  maebt  ban  boïïte  bom 
tot  binnen  ben  ftafïccïe/  toaer  toe  eenige  ban  ber  .^tabt 
ooït  bieïpm  /  toa^  ooït  ban  ben  abbijfe  /  bat  eenige 
ïtneebten  be^  peeren  ban  23cauboir  ïtomenbe  ban 
^trien  /  fouben  btocr^  öod?  be  Mabt  ten  ïtafïccïe  trt  ït^ 
iten  /  en  mp  $  bcrïïfefrt  battet  boïït  baer  niet  op  en 
fpjaften/  berftambe  aïïe  bic  banber&tabt/  batai't fcïbe  gefcbiebe  tot  bctoaringc  ban  ben  ïtïfïeeïe/  bet 
toeïït  toa£  tot  berfeïteringe  brc  goebe  /  en  frraffe  ber  D  a.« 
qtwbe/  en  bat  ber  ïücïigien  aengaenbe/  aïfouöebmp too  Jben  onberboubeu/  bcê  iit  met  bm  banbeïm  ̂ ube.  H 
^oogbeit  mag  bcbenucn  in  toat  groti  n  iui^bertroutoen 
bcfe  Mabt  baïï.n  faï  /  en  fleïïe  tit  ben  ba:r  inne  met  te 
b^eben/  toaer  booj  niet  aïïeen  bit  boïït/maer  ooit  aïïe  ïjen 
gebtternt  in  onrufïen  mocfften  nomen  /  en  üt  en  foube 
ban  bier  niet  berben  feïjeiben  fonber  cerftbifropanfc 
tooo^be  te  bebben  /  en  ooh  te  boïb^engen  be^  boojft.  i^  / 
genoeg  merïïenbe  bet  guaet  batter  anbcr£itn£  uit  boï^ 
gn foube/  f)ct  toeïït  mp  aï't  fcïbe  u  ̂ oortbeit  beeft bombertonen/  bibbmbe  baerom  terflont  anttooozbe 
tebebbni;  ̂ iermebe/  ̂ c» 

Extracten  van  den  brieve  by  den  Admiraelaen  de  Re-  Num.ir< 
gente  gefonden  den  ̂ .Oótob.    ruerende  der  veife- 
keringe  van  den  Stadthoudere. 

ME  VROUWE, 

f  mijnen  tyicf  ban  ben  1 5.  ber  boojgaenber  maent 
Ijeb  iit  in't  ïange  utoer  ̂ oogbeit  bertoont  't  gene  be* ïette/  bat  men  bien  ban  ber  nieutoerüeligicn  niet  en 

(jab  minnen  gerjm  be  berfeïteringe  bp  ben  berfoebt/ 
mit#  ber  toeigeringe  bie  be  ̂ ecre  bah  i^ouïbai^  mp 
\)abbe  gebaen  /  bet  toeïït  bp  mp  fect  utoer  #aogbeit  ge?  p.  ±<6. 
f  cbïcben  te  bebben/  en  bebbenbe  nu  ontfangen  ben  b:ief  roi.  108. 
bic  utoer  ̂ oogfjeit  beeft  beïieftmp  te  febajben  ben  30. »» 

^Ol. 

200. 

202. 
.^co  bunitt  mp  bat  be  fribe  niet  ten  beften  te  b?eben  en 
$  ban  öat  bic  ban  ber  nieutocr  Heïigicn  baer  bp  bïtjben/ 
bat  fp  toiïïen  berfeïteringe  bebbm  ban  benüafïccïe/ 
ïattmbc  bm  boo  jfïaen  bat  fu  bm  bebooïben  te  b:cbcn  te 

boubcn  metter  berfeïteringe  bic  utoe  0'oogbcit  beeft  ge* 
geben  ben  geeonfebereerben  <ebrim"bn  maniere  ban pjobificn/  be  toeïïte  fp  totït  boen  onberbouben.  €>m 
baer  op  te  anttooojDen  /  bibbc  ik  utoer  l^oogbeit  te  toiï* 
ïcn  ïetten  op 't  gene  iït  beur  beb  gefebjeben  bp  mijn boo?gaenbe  b^icben/  cnin^griiji^bpbiebanbm  5.0. 
8. 14,.  en  18. ^00  be^rc  nu  bat  iït  ban  bier  ga  /  fonber  te  geben  be 
berfeïteringe  foo  toeï  ban  bie  ban  ben  B$aflecïcafé  ban  w-rtj. 
ben25i*rcbop  (bienoeit  in  ber^>tabt  en  ̂ eeft  toiïïen ,84' nomen  toat  iït  hem  gcfebzeben  hebbe)  enbatfn  bcr^ 
fïacn  bat  iït  ben  fafï  ban  beferpïaetfen  niet  en  toiï  aen? 
nemen/  en  bat  u  ̂oogfj-it  birrreïtt  be  rommiflïe  te 
feinben.  «&p  fuÏÏen  in  etn  Troor  miöteoutoen  tegm  mn 
baïïcn/  en  t)en  ïaten  boojfïacn  bat  ik  ben  mbcbiit* 
gm/  en  bat  u  f  oogbeit  pet  in 't  beimeïijït  tegen  ben op banben beeft/  toant  bet  $ijn  be  areïjtoanenfte  ïie^ 
benbanbertocreït/  en  bet  i^  mn  tocï  (eet  bat  ik  hen  p  4c  7  ' niet  m  ïtan  ton£  ntaften  bat  fp  ben  bcboo?ben  te  bjcbm 
te  bOUbcn  mette  iimpel  veiie<eringe  ban  Utoer  Ü§OQgs 
beit/  baer  toe  men  bm  niet  gcb?cngcn  en  ïtan/  bet 
toeïït  mp  utoer  f  oogbeit  boet  bibben  /  te  toiïïen  feilen 
be  boozfebzebeu  rommiffïc  /  en  toeï  crnfïrip  ben  b  joj? 
feiben  #cere  ban  JlBouïbai^  te  feöJijbcn/  bat  ïm  aïïe 
berfeïteringe  gebe/  boïgenbe  ben  geïjanbribcn  articuïen, 

Den 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
t  $6  8.  Den  brief  van  den  Grave  van  Hoorne  gefonden  aen  de  vrefende 
Nam». ii.       Regente  den   i i.Oclobris,  op  de  fwarighcdcn  by 

den  Stadthoudere  van  den  Gouverneur  gemaekt. 

ME    VROUWE, 

Q  «tötfangcn  Ijebbertöe  öè  bnebcn  ban  utocr  &m> 
T  bc it  ton  öm  7.  öefer  macnt  bp  Den  toelftcn  gijn  nm 
bcbeeïtaïöaertcftomcnomfoóbcle  te  bctcz  alle  f  tui; 
righcdeit  te  hlccren  /  berfraende  bat  toet  en  tufjeben 
fonbe  ebm  tocl  in  fijn  gebeeï  Wtjörtt  Den  lafï  bien  ift  ban 
Drfer  pïactfm  [je bbc  tot  bat  u  fccogljcit  anberö  foube 
(«dineren }  mn  baer  ncffcirè  bclafïende  fulftm  oójden  in 

9« 
Fol.  190. 
191.  I9J 

19$.  194 

oae4.o  öefaRcnö'tT  te  flcïïcii  Dat  ducrendc  mijnen  af-tocfen 
y-5 1  j  ■  5cm  oncu^  m  gebeurde  /  om  toelftm  innen  brieben  te boldoene  Ijebbe  ih  metter  loet  gebandeït  om  te  bcfïcnhoc 

men  beft  fonöe  berijueöen  alle  be  beroerten  in  mijnen  af- 
toefen en  boojt  getinoucn  met  Die  ban  der  •nicutoer  Hc> 

ïigicn  op  bat  jn  hm  fïil  houden  fouden  tectoijïm  ift  fotu 
öe  toeg  toefen  /  be  toclfte  mn  feilen  /  bat  fn  't  toeï  boen 
fcnbeit  in  mijnder  tegentoöojöigbcït  /  maer  foobe^rc 
ik  bertroft  fonber  ben  eenigcberfeftcrbcittcdocne/  fp 
fond  er  acbter-denftm  niet  31JU  en  ftonfïennoeb  geruft 
toefen  /  mu  baerom  bibbenbe  niet  te  toiïïm  bertreftftcn/ 
toaer  op  ift  bmfcibe  bat  ift  nootïijft  mu  bp  u  ̂ oogfjeit 
mocfïe  binben/  om  ïjeur  be  faften  ban  befer^taötte 

bertonen  /  d'tocïft  met  brieben  niet  foo  toeï  en  ftonfï  ge; 
fcljieben  /  maer  na  bele  pjopoefïen  feiben  fu  mn  bat  f» 
bafïe  en  feftcre  toaerfeboutoingen  bobben  ban  Ijcnnm 
©2ienben  en  Blagen/  bat  men  hnecïjten  en  rititeren 

om  Ijsn  te  beöerben  in'tttafïcrifoubefïeïïenfoobaefï 
ih  bc?reïfï  fonbe  3rjn ;  <£n  boetocl  in  hen  berfefterbe 
öattcr  niet  af  en  mo$  /  en  battet  al  niet  ban  baïfcjje 
ambjcngenentoasV  en  bat  u  Ifoogïjeit  fuïftö  niet  en 
fonbe  beïafïcn  fonber  mn  be£  te  toacrfcboütom/  te 
meer  bat  fu  noeïj  ben  7.befer  maent  mp  ïjab  gefefjze? 

459. ben/  bat  fp  mp  bebaï  ben  lafï  ban  befer  pïactfm  /  en 
banbcnftafïeeï/  nabermoegen  ber  commiffien  bie  u 

11  i?ooghnt  befen  mnnen  «Godman  om  ber  frlUer  mon    n  ̂  r 
be  mgc  te  bertonen  M  ft  febmbe    eeufammrlnlt  in   P"4     * mot  pcrijftcï  Ui  mu  binbc  bn  faute  bat  men  mn  met  ae- Ijoojfaem  en  i$  /  n  bibbenbe  ben  feiben  in  haeftni  toedci 
om  te  fcindm  /  en  in  nnjn  plaetfe  ecnen  anderen  te  fier 
len  /  toant  ift  mp  ber  falien  niet  meer  mori  jen  en  toillc  / foo  1  ft  gr uoeg  grtoaer  tooide  /  Ijoe  toeinig  mijn  binifïm gearijttoo?0m/  enbe  en  Itan  ooit  niet  langer  berftoiu 
gen  /  foo  bele  ongcïijïtó  aïé  mm  mp  111  defe  mager  com * miffieaengebani heeft/  baeraf  Ui  in  tijgen  en  toijlen falboenblnhcn/  öicrmebc/  f  e* 

Fol.  198. 
199-  200, 
201. 

P. 

£>ooghcit  te  mijnen  feïjeiben  mn  ïjabbe  boen  gebnt  / 
Dopenbe  Ijen  baer  mebe  te  paeijén/  maeten  jijn  baer 
mebe  niet  toillcn  te  toeben  5tjn/  en  toant  ik  bcerbig 
toa^  om  reifen/  en  mijn  bolït  aïreebe  booj  gefonben 
ftabbe/  bebachte  ili  ban  een  anbee  mibbeljenboone 
ijonben ;  Cc  toetni  /  bat  gebnerenbe  mijnen  af-toefen 
oft  ten  minfftn  binnen  bier  bagen  men  geen  boïfc  ban 
ooiïogen  in  beu  Hafleeï  nocl)  in  ber  ̂ tabt  fonbe  ïeggni/ 
tnbat  ili  maften  fonbe  bat  be  l^eerc  ban  fDoulbaié  hen 
fuïlis  geïobcn  fonbe  na  bermoegen  ber  uiaeïjt  Die  ik 
Öaöbe  ban  hem  te  bebeïen  /  Ijopenbc  bat  fn  baer  mebe 
öemïtfoubentoojben  /  en  hoetoel  fp  mn  bele  baer  op 
feiben  /  norhtanë  toarni  einteïi)U  baer  mebe  te  tocben  / 
mitö  öebbmbe  De  boo2feibe  berfeheringe  /  toant  hen 
öeé  te  meer  aefjter-benftettó  Debe  Ijebbni  bat  op  gi fleren 
klitten  toarcnaen-uoinen  èn  gebaen  in 't  ftafleeï  /  het 
toeïft  fn  toareu  getoaertoozben/  toant  utoeï>oogheit 
en  fonbe  nimmermeer  hunnen  gcloben/  IjoearcOtoa^ 
nig  Hit  boil»  të/  om  nu  bini  boïgenbe  ben  te  bet  te 
paenen  /  bocljt  mu  goet  bnt  IDeerc  ban  föoulbai?  baer 
op  te  fpieften  in  ïjen  pzefentié/  Ijem  feggenbe  bat  Ijn 
geen  ïirrjgj-boïu  in  ben  Uafïcrïc  nocl)  in  ber  §tabt  iniie 

r  4.6c  laten  fiomen  en  fonbe  fonber  mijn  bebel/  oft  bat  ik  tot  u 

v  *  j^ooghett  fouöc  hebben  gefpzonen/  toaer  op  ïjn  mn  ant- toooibe  bat  fïjn^perfoonéanigaenbc/  ïjp  altijt  gereet 
toaé  mp  allen  ootinoebigen  bienft  te  boen  /  macr  dat  hy 
hem  daèr  toe  niet  en  wilde  verbinden ,  maer  illbiCU  bat 

Extrad  uit  ecnen  brief  gefchreveri  by  den  Grave  van  Nuni.ij; Hoorne  aen  den  Secretaris  EralTo  den  19.  Decem- 
brisj  anno  1561.  rakendeden  Abdyen. 

£)1Cer  ban  ik  letter  beftoareiliffe  neme/  ubcrfeïie  Foi  9594. 
raibe  bat  ift  genoeg  fahen  bebbe  in  mijn  hiüé  fonber  w-  s>6-  97. 

te  berfïaen  in  bie  ban  fijne  Jteajcfïeit/  en  te  meer  ge. 
merht  /  bat  be  £u*inee  ban  Orantgien  ai  be  <Ö2abc  ban 
^gmont  mp  gefeit  Dcbben  hoc  bat  fp  fijne  .maiefïeit   P.+6zt bebben  gefcljjeben  bat  htm  niet  en  boehte  fïjne  Ü$e« 
KÜ  mof3fn  Wowi  in  bnirtaebt  ban^tatni/  tn toilbcn  hni  aïfoo  baer  ban  ontflaen/  hettoeïliiJiïtniet 
en  berfïont  boen  ik  ban  JDabiil  reiöbe ;  <£>\p  toeet  bat 
ik  altijd  ïuf!  geïjabt  Dcbbe  fiJnclDatefleiftebimni/ 
en  bat  ni  fian  men  niet  geoocn  /  het  en  ?n  fnne  JDaje^ 
fteit  berfïa  be  toiïlen/  enachtctbolgenbébebicnfïen/ 
bc  feïbe  bergelben.  m  fjet  fchnnt  aujier  bat  makende    . 
de  Biflchoppen  j  hctalgeremedieert  is,  en  dat  hier  in- 
ne  alleenlijk  de  faligheit  van  defen  Lande  hangt,  heb 
ik  b?efe  gnioeg  battet  fal  toefen  be  principale  berberffe^ 
uifTe  ban  befen  ïïanbc  /  en  indien  fijne  .fBajcfïcit  haböe 
berfïaen/  hoc  öefe  fahen  geïjanbelt  toojbeu/  en  hoc 
feer  men  fict  op  eigene  bate  hu  foubehcintoelbertooiu 
beren  /  en  aïfoo  bit  geen  biuïi  en  t$(  Ijct  toeïft  mn  raeftt/ 
foo  en  toiï  ik  niet  brebere  fel)2hben  /  en  feggc  u  alïcenlrjft 
bvittct  bc  ïiacbinaël  al  gebiebt/  cninbien  bc  faïtene|ua= 
Inften  gani  /  bat  fijne  B)ajcfïeit  be  fchult  niemant  an>- 
bcr^  en  toijte  ban  ïjem  aïïceue/  ban  toant  Ijn  niet  ge* 
nocgfacm  en  i^  om  bc  ataitbcn  te  gouboncrni  /  foo  ert 
behoo^be  hp  't  hem  niet  te  onbertoinbni. 

Extracten  uitten  brief  by  den  Admirael  aen  fijnen  broe-  p.  ̂it 
dere  gefchreven  na  Spacngicn ,  den  10  O&ob.  1 566.  Nam.  12. 
Van  de  Beeldt-flotminge. 

\j\  <Cu  ïffer  foo  iuberbtiellgttoeefl;  battontóefmbe 
L*x  te  23üictVel  niet  en  toiflcii  /  Uut  boni  noel)  in  toicn 
oïi^  bctroiitoen  /  en  op  bat  gijn  toeten  moegt  /  hoc  br  Foi.  1  r  r 

naut  bat  top  toaren  /    ton  toerben  ben  rnj.  ̂ lugum !  !f  ■ ' ,? 
'ó  moignts  tufTrhcn  btn  m  bier  uiueii  bn  heur  Doogljeit ,  :0 
ontboden  en  bonben  heuc  gereet  om  te  bcrtrcniicu  l)eb- 

benöc  alrebe  beur  harouenenen  al  gereet  in  't  perlt  m 
bu  ïjeur  toaren  bc  l>eeren  baii  Hrntbccge/  23arlaimont 

en  j")02itarmeó  /  eii  nabien  mijn  l?cecni  be  p?ineen <i3gmont    Ilianófeït ,    i>oogfrratcn  /  Oberempdnt  / 
Xinge  en  -jft  afïe  öjer  ftomni  toaren ;  &00  berluaerbe 
ïjeur  ()oogl)cit  onö  dat  f\\  gefloten  hadde  te  bertrefthen 
na  23érgeiï  in  li)cüegou  /  niet  ïnntneude langer grli)den  Foi. 

11^ 

hpbnebenen  bebel  banutoer^oogbcitftreegbanboïft 
iri'tftafleeïtenemen/  datbndiem-ïatcn  fouöc ;  <Ju 
hoetoel  ili  hem  bcttoondc  den  lafï  dim  ïft  hadde  ban 
Oem  te  gebieden  /  en  dat  ïjet  bertcehften  ban  boïü  in  te 

nemen  boor  ttoee  dagen  niet  letten  en  ftonfle '  foomn 
boehte  be  plaetfe  in  geenperijuel  te  toefen  ban  ingeno 
mentetoozben/  en  bat  in  terflout  biiu^oogheitinn 
binden  fouöc  /  en  bie  toactfehoutoen  ban  tfelbe  mijn 

bebel  bat  ift  hem  ïjabbe  gebaen ;  ,^>oo  en  toilbe  Ijn't nochtané  niet  boen  /  toaer  inne  ift  binbc  inp  te  fto:t  ge 

banitc^jne/  al^'trebenei^/  maechpfepbemn/  bat 
ïjp  hem  aïtijt  toeï  fal  beranttoooibcn  ban  bat  hpmp 
niet  gehoojfaem  getoeeft  en  ié ;  <Cn  toant  ift  Ijetn  houde 
boo:  een  edelman  ban  eeren  /  en  toilbe  ift  hem  met 
booJöerc  biingni  /  maer  foo  bele  ifTer  af!  oft  utoc  l}oog 
Öeiten  beïjooföe  mn  fulftcn  lafï  niet  te  geben  oft  mocfïe 
inu  albaer  rrefjoojfaeirrtjeit  boen  ge(cl)icben/  maer  ik 

bc  oubchoojlijithcben  bie  alle  bet  %aut  boet  boojtgcfïclt ,l6- « :T- 
toa*ben/  ni  bat  fp  feftcrïijft  toaé  getoaerfelKJUt  dat  mm 
binnm  23me?Tcï  ban  gclijftcn  boen  fouöc  /  nurö  den 
toelftm  fp  on0  bcbal  d.it  ton  Ijeur  fouden  geieidm  p.  4^4; 
tot23ergentoc/  fn  fouöc  (aldvier  geaomm  3ijndc) 

letten  op  't  geen  te  doen  fonbe  toefen  ton  aflcg.v 
der  fullic  beur  boomemen  horende/  toaren  allega- 
bn:  feer  bcrfTagm/  toant  bet  toa£  ben  reebten  toeg 
om  het  heel  Lant  re  doen  verloren  gacn ,  rffitö  toellini 

ton  ïjf«r  bertoondeu  ftet  rtuaet  datter  liuerfrbijnlrjft 
uit  bolgen  fouöc  I  mdini  bat  fnfuliiödede  eudat  toii 
niet  m  toiftm  luielKUifiiiHïJmoehtelKbUnigertidm/ 
en  dat  die  fuftitfrrcdarn  hadde  ftnir  geen  goet  dieuaec 
en  toao  en  norïj  mm  geueigt  fen  dimfte  ban  fijurc 

ll\ljeftcit/  wacr  op  de  Hoeren  van  Arenbcrg,  Bar- laimont  enNorkarmc,  ftni  OUfrlluit grotelijf JÖ  bebm  [ 

feggenöe  noit  ban  fulftm  aöbijfe  getoeeft  te  hebben  ' ïjoetoel  een  partpc  ban  Den  benden  bes  IXirtogm  ban 
ftrfrhot  aireede  ontboden  Was  ban  bergen  om  neut 
te  gefeidni  ni  in  dat  propoeft  pijnde  /  foo  mum 
de  Ktcfibcnt  ViqUné  !  b\c  harer  i?oojhnt  feide  / *"  (M)  2  ■.       bat 



pi 

Byvoegfêl  van  Authent.  Stukken, 
1568.  bat  bp  bcrfïani  ïjaööc/  bat  De  25o?gag  De  poo?ten  bab* 

Den  ingenomen  en  gefloten  beuc  niet  te  laten  bcttceft* 
fcen  /  toaer  aftop  voet  bectoonbat  toaren  /  niet  toeten* 
be  toat  raeDt  beur  baer  c^geben/  Dan  uaoen  ijenr  Dat 
fji  ïjeuc  bertceft  flntDcn  toiïïen  uitfïcïïen/  engcïoofDcu 

pag.A^y  .ïjeuc  Dat  top  l)en»:  niet  en  fouDen  berïaten/  en  toiïDe 

pmant beur oberïafl boen/ top fouDcnaïïcgaDec  t'beu* ren  boeten  fïerben/  met  meer  anDcre  batooningen/ 
beur  ooft  toefeggenbc  /  Dat  bitten  top  ecnigenbaiigia 
getoaa  toerDcn/  top  beur  uit  ter  fïaDtbeïpen  fouDen/ 

en  ban  mijnent  toefen  geïoofDcn  ift  beur  't  feïbe  te  Doen 
boïfcïjicDcn  oft  Daer  boo?  bootte  bïijben/  D'toeïft  baet 
na  ooft  aïïe  D'anöcrefeiDcn/  mit£  Den  toeïften  fp  te  b^e* 
Den  toag  nocb  Dien  Dag  aïDaa  te  bïijben.  <ïlm  top  gin* 
gen  tafïont  op  't  &tabt-bui£/  te  toeten  mijn^eere 
Dc#?incc/  «iEgmont/  ̂ öogfïratcn  en  ift/  bctgefeï* 
fcïjappenDe  Den  €>iabe  ban  iBauéfeït/  Den  toeïften  baer 

^oogjeit  ïjaöbe  berfogt  te  toiïïen  51)11  kapitein/en  t'aeiv toeecbm  Den  ïafï  ban  Det&taDt/  Die  toeïïie  bcm  De3 

feer  crcufeecDe  /  feggcnDe  Daer  anDae  bet  toe  bequa- 
mer  te  toefen/  en  Die  ooft  meer  geï)oo$  onbcc'tboïft 
babDen/  maer  top  baDcn  ïjem  Den  ïafï  te  toiïïen  aen* 
tocetbeii/  en  Dat  top  bemfouDcnDicnfïig  toefen/  mit£ 
toeïften  top  Den  ffaeDt  cnlicDenbanber  &taDtDeDcn 
bergaberen  om  ben  te  bcrftïceccn  Dat  top  beur  ̂ oogbeit 
baDbm  DombInbcnopon£tooo?t/  begcrenbebaaom 
ban  öm  te  toeten/  oft  fp  niet  getoiïïig  en  toaten/  om 
aïïe  onDcrDanigbcit  te  betoijfen  Dm  0B?abe  ban  Manfr 

p  4.66.  feït  /  Dien  top  aïïcgaba  bpfïacn  en  geïjoo?faem  toefen 
jbuDen/  toaet  op  fp  ong  cet;D?acïjteïijh  anttooojDen/  Dat 
fp  bereet  toaten  met  on£  tcïebcnentefïetbcn/  beïo* 
benDe  Den  boo?f5.  <6*abe  aïïe  onbaDanigbcit/  en  Dat 
fp  binnen  Det  &taDt  niet  en  fouDen  gebogen  eenige  p^e* 
ftingcu  nocb  ooft  eenige  bcctouefïinge  banfterften  en 

23eeïDen  /  D'tocïft  top  ïjarer  J^ooggeit  toeDer  gingen 
aengeben  foo  on£  be  faften  ban  ba  «ÜtaDt  genoeg  boet- 

ten bafeftat  /  maa  be$  abont£  ten  feben  uren  ontboot 
on£ beur ̂ oogïjeit toeDer/  on£  feggenDe/  öoe  Dat  fp 
toafïe  toaerfeïjoutoinge  baDDe  /  Dat  men  Dien  tiacïjt  fou* 
De  beroben  aïïe  De&crftrnbanDer&taDt/  ja  ooft  ber* 

nieïen  De  Siapeïïe  op  't  ̂ofl  en  Daer  Dootfïaen  Dm  boo?* 
fcb?ebm  Prefident  ,    en  de  Heeren  van  Arenberg  en 
Bariaimont :  en  ïjeur  en  Den  i^eere  ban  Cgtnont  ge* 
bangen  nemen/  te  meer  fïonDen  berbaïcnbe  Dat  fp  gua* 
ïtjft  beDacïjt  toa£  getoeefï/  aï£  fp  fo  onfm  raeDt  geïoofbe/ 
on«S  bermanenDe  op  on£  ttoutoe  en  geïoof tm  einDe  Dat 
top  tyüt  uit  ter  ̂ tebebeïpen  fouDen/  mbenrtotmp 

ftaenDe/  j'pjaftmpDu^ame;  <8bP3btbe  meefïe  oo?* fafte/  DatiftmpinDefebenautbeitbinDc/  toaerom  en 

p.  ±67 .  Htt  gbp  m»  niet  tocg  reifen  /  oft  boïDoet  nu  't  gme  gbp mp  belooft  bebt/  toaaopiftbeutanttooo^beDatiftbe* 
reet  toag 't  feïbe  te  bocne/  entegaenfojtfaenbetoacb* 
te  ban  De  &outoenbagfcbc  poojte  om  beuren  bebeïe  ge* 
noeg  te  Doene/  maer  Dat  ift  betfefterttoa^batta  niet 
met  aïïm  af  en  toa£  ban  aïïe  befe  rappoojtm/  en  Dat 
Dien  ban  23meffeï  niet  mocgeïijft  m  toa£  fuïï$  te  boï 
bmigen  /  gemerftt  baer  foo  beïe  ban  Den  pjincipaeïfïen 
peeren  en  oEDeïm  in  Der  &tabt  toaren. 

£>oo  beïe  ifferaf/  3jft  en  ftonfïnoit  eenige  apparen* 
cie  merften/  Dat  men  fuïïten  faften  fouDe  toiïïen  te  toer* 
fte  ïeggm  /  mit?  Dm  toeïften  werc  gefloten  dat  men  met 
Defen  ̂ Deïm  oberftomen/m  Den  boïftc  De  pzeftingm  toe 
ïaten  fouDe  fonDer  toapmm/boïgctiDe  Dm  aecoo^De  fyitt 
gebuegt/  anDer^fln^  en  toa^  §c t  niet  moegeïijft  getoeefï 
Dat  men  't  boïft  fouDe  ftunnen  bebben  geb^engen  tot  ge* 
boojfaembeit  /  m  be  P?ince  ban  ̂ raengien  Die  rei  Jbe 
terfiont  na  21  nttoerpen  om  Daer  oo?Den  te  fïeïïen  /  aï^ 
toefenbe  De  pïaetfe  Daer  meefl  actie  geïegen  toa$  Dat 
DaerremeDiegefleïttoerDe/  Daer  bP  fcer  toe  gearbeit 
fiteft ;  «Ön  aengamDe  u  <6oubeniement  ban  3Doomift/ 
^00  mm  bcrfïonDe  DattetaïDaerooftaïin'tbertoeert 
flonbe/  toiïDe  men  Den  ̂ eere  ban  J^acbieourt/  Daer 

468 .  feinDen  om  Die  te  fliïïen  /  maer  fo  mp  in  tnnnDer  con* 
fcientk  Docbte  Dat  bP  geen  ̂ eece  en  toa^  om  fulften  fa* 
hm  te  banDcïen/  en  ooft  bepei^öe  boe  groteïijftg  bet  u 

raeftte  /  ginge  Die  pïaetfe  üeeïoren  /  Ijoetocï  gbp  t'utoen bertceftftc  u  De^  genoeg  ontïafï  baöDet.  ̂ 00  floteift 
mijnen  Dim  ft  Daer  intepiefeuteren/  eubienboïgmDe 
ben  ift  Dettoaert  gereift  Den  ?  o.  Hlugufh. 

3iftbonDete^oo:uiftbijfoffe^  Duifent  mannen  in 
wapenen  tot  bctoaeriiif^é  en  toarïjte  ban  Det  &taDt/  3Pft 

Pol. 
221. 

IIO. 

Fol.  164. 

Fol.  171. 

171. 

P- 

Fol. 
2  00. 

199- 

beb  Die  geb:ogt  op  noo  boofom  oiiDeraebtïtapite^  1568. 
lim  /  tyCllC  bebbrnDe  bom  CeDt  doen  aen  de  Heere  van 
Moulbais ,  en  Den  ÖaDe  ban  Der  jètaDt.  3Jn  fuïïien 
fïaet  i$  tegcntooojDeïijft  De  ̂ ètaDt  ban  ̂ oomift/  ti  ber* 
fcïterenbe/  Dat  ift  moeite  genoeg  gebaDt  btbbe;  3|ft 

l^cb  ook  het  Kafteel  doen  wel  verlien  üan  pjObianDe/at*  Ff' l6s' 
tiïïerie/  poeber/  nloten  en  anDere  nootfafteïrjftbebeii  ten  !68;  \679' aenfïen  ban  Die  ban  Der  &taDt.  <&c  ̂ eerc  ban  ji&ouï* 
bai^  ï)ttft  ooftgeïigt  i5oUnecbtenbobmfljnojDinari^ 
gatmfoen  /  en  %tt  benbeï  ban  Dm  ̂ eere  ban  23eauboir 
i$  Daer  ooft  met  ttoec  bonDert  gcfelïm/  fo  Dat  mp  Dunftt 
Dat  De  pïaetfe  nu  toel  betoaert  iö/  Die  ban  ber  Jrtabt 
bebbm  mp  feergebebm/  Dat  ift  fouDe  toiïïen  te  b?cDeu 
5ijn  Den  ïafl  ban  DeferpïaetfengeDuerenDe  utoen  aftoc* 
fen  te  toiïïm  aenbeerDen.  J^païïegaDetberfefterenDe 

Dat  't  feïbe  oojfafte  fouDe  toefm  Dat  aïïe  faften  Daa*  bèta  p.  ̂ ) . gacn  fouDen  /  en  genen  opïoop  aïDaa  meer  gebeuren, 
't  ̂cïbe  bebben  fp  beurer  ̂ oogbeit  ooft  batoont  -,  3fft 
beb  ooft  beur  gefcb2ebm  Dat  ift  te  b?ebm  toa^  Den  ïafl 
aen  te  nemen  tot  utoerftomfïe  toe/  en  Dat  ift  eenene^ 
meffenaenufeinDenfoubeom  u  toeDcrftomfle  te  Doen 
baeflen  /  mitö  f^et  fo  bcboo?t  om  De  ïafien  Die  gbp  bfbt/ 
en  ooft  bat  me  fë?outoe  u  bui^b^outoe  foo  na  beuten  tijt 
\$l  maer  toat  bcrboïg  baaom  gebaeni^/  fpen  beeft 
mp  tot  nocb  toe  De  commiffïe  niet  gefonDen  /  en  toont 

migtroutoen  ban  mp  te  bebben,  €nbe  m  dede  ik  't  niet  Foi.  191. 
om  dendienft  ban  frjn  jfêajcfïrit  m  't  toeïbarm  ban  >w-  »9j. 
Den  ïanDm^  W\  litt  ooft  gam  foo  't  toiïDe.  <©ie  nu  gtoot 
geboo? te i^obe beeft/  Dat  i£  utoen  groten  bjient  Dm 
ïf  eae  ban  Noirkarmes ,  ̂  bafefterenDe  Dat  mijn  ̂ ee* 
re  ban  €gmont  /  De  ̂ jinee  ban  ̂ raengien  ai  Jft/  en 
3bnöa  niet  toeï  te  bjeDmmeDe/  mit£Denp?opoeflen 
Die  top  baflaen/  bat  bP  ban  oné  fcet/  bïametehDe  ceng* 
Deeï^  onfe  banDeïingen/  Daa  bü  feïbe  bafï  bïijft  te  23a* 
gen  oft  te  üameröft  /  fonDer  bem  te  toiïïen  moepen  met 
©aïenebbn/  b^  f»  3P  aï  c^efïiït  boo?  5ón  ftomfïe  en  aï  in 
oopm  gefleït/  opDatbpgenenonDanftentiebaïe  ban 
met  ftetta^  gebauDeït  te  hebbm.  JMDen  top  alïegaDa 
foo  Doen/  bttïanttoaabaeflbetïorm. 

Extracten  uitten  brief  van  den  Ad mirael  gefchreven    p.4.70^ 

aen  fijnen  broeder  den  10  Novem  ber ,  merende  fijn  Num- I2* 
handeiinge  van  Doornik. 

]V/f  gn  b^oeba  ift ̂ tb  ontfangen  u  bjiebm  ban  Den  a8 J-v-L©ctober/Dm  z.  en  3.  DcfamaentDooj  3ifeïfïein/en 
ben  toeï  babïijt  getoeefï/  batiftbanutijDingcftreeg/ 
boetoeï  ift  b?oebe  ben  Dat  gbp  Daer  foo  ïangebïij^/  en 
nocb  ïutteï  ïjopen  geeft  ban  u  ftomfïe ;  €n  boetoeï  gbp 
DaernoDe3rjt/  foo3ijtgbpnocbtan^mingequeït/  Dan 

oft  gbP  Öw;  toaat  /  na  bat  De  faften  bier  gefïêït  30'n/  f n i^ct  ftïem  remeDie  Dat  men  Daer  tegen  Doet/  toantbtt 
gaet  tytt  aï  baïorm/  mit^Dien  men  De  Staten  gmera* 
ïe  nia  en  macb  bergabaen/  D'toeïft  toare  i^et  eenig  miD- 
Deï  /  maer  naDien  fgn  jPEajefïeit  't  feïbe  niet  bebbm  en  Foi.  i  ro. 
"milt  moa  mmbertoacbtmtotfijnftoemfïe/  mpam* in- IJ2* 
gambe/  ̂ >imDe Dat  ift  gaim  Dienfï  m  ïtonfïe  geDoen/en tsi' Dat  beur  ̂ oogbeit  mi^troutom  ban  mp  baDDe/  geftcat 
toefenDe  tot  2B?ueffeï  Den  rb).  €>etob2i??/  i^tb  betoij^  ge* 
Dam  ban  aïïe  mbn  banDeïinge  bano^oomift  m  boojt 
begeert  baer  ban  ontfïagen  te  ym  I  m  oo^ïof  te  \ytbbm 
om  te  moegen  batreftften  na  bui^/  aïtoaeriftgefteat 
ben  Den  iiij.  Defer  maent/  bop^nbe  niet  foo  haefï  ban 
Daer  te  fcbeiöm  ;  en  boetoeï  gïjp  mp  fcb?ijfï  bat  ift 
bp  tym  #oogbeit  bïijben  fouDe  om  De  reDenen  bp 
u  babacït  /  noebtan^  en  i^  't  mp  nia  moegïijft  ge* 
toeefï  Daer  ïanger  te  bïijben/  gemafttmenfootoem* 

Deïijft  met  mp  banDeïDe/  foo  ift  in  't  ïange  fijnDa 
Jtëajefïeitfcbjijbe/  u  feinbenbe  ftopie  banDentyicbe/ 
Dien  ift  ubiDbefijnDerlBajefïeittepjefenterm/  ^llen* 
gaenDeDenpjebiftatienenbeb  ift  te#oomift  niet  met  Foi  19?. 
aïïm  geDaen  nocb  gefloten/  foo  ift  fijnDa  tffêajefïeit  194. 
ooft  fcb?ijbe/ baer  ̂ oogbeit  beeft  fcDat  Daer  gefonDen 
Dm  ̂ eaetari^  De  ïa  i£oL:rc  /  toat  bp  gebanDeït  beeft  / 
m  toae  ift  niet/  ift  mDenftemu  nocb  Dier  nocb  anDer 
faften  meer  te  moetjen  boo?  ift  anttoooiDe  en  ï)eb  ban 
fijnDer  j^ajefïeit/  Detoeïfteoftmptoift  empïoepcrm/ 
faï  't  mp  moegen  gebieben/  toaut  ift  genen  ïafï  ma 
aïïen  en  tybbe  /  en  te  fijne  in  emen  raet  Daer  mm 
mp  fufpect  bouDt/  gbp  moegt  Dcnften  /  toat  Dienfï 
ift  Daer  fouDe  ftunnm  Dom  /  Die  abfent  3ijn  fpjeften 
Daer  gemaftfteïijft  af  /  maa  btt  #  beire  auDer^  aï^ mm 

p.471. 



i^8. 

Tot  de  Hiftoiie  van  P.  Bor. 
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inen  htm  ter  pïactfen  feïbet  binbt/  <en  betbope  bat  oftn t  utoer  ftoemfïe  fult  bebmben  Dat  ifi  feec  tori  gebaen bebbe  /  toant  ift  aïé  mi  niet  Dan  onbanlt  ban  ber  n  jaje; ncit  en  bebbc  /  maer  mm  en  faï  mp  geen  fcïjuït  hunnen gebeu  /  ban  ben  berlies  ban  ben  aiauöcn  nocb  ban  ben 
pag.472.  ongeregeïtbeben/baer  gefe^et/bie'ec  nocb  bagcïinsmcer boo:  jjanben  frijnnen  te  jtjn  en  fïen  tociuigmibbcicn oniöic te  ontgaen. 

^engaenbe  be  ttomfïe  ban  fijne  Jfêajefïcit/  nabien  hn 
gefloten  ïjeeft  baer  te  nomen  metmacïjt/  foo  en  balt 

poi.i^.totbartnietop  te  feggen/  mctimactbertoacbten't  gene 
™-  bat  (60b  fal  toilïen  02bineren/  maer  mn  bnnftt  battet  fal toefen  be  geïjeie  beberffemfje  ban  ben  atanbe/  en  bat  fijn 

ifêajcfïeitmetenueïjoojbefutfienïant  0002  ceutoeïijit laten  gaen  berïoren/  om  het  quaet  battcr  toeftomen 
i$  l  fouber  cerfï  te  toeten  ban  toaec  bet  fijnen  oo2fp2onft 
neemt.  ©OOJ  mp  ift  bcbinbc  bat  de  nieuwe  Bisdommen 
befcongcrcgcïtbebcngeb2ocitbcbbcn/  njant  bc  geeftc^ 
IijherelbcfKbbcnnetboIltbegonfioptccuuben/  geïijit gbp  hebt  moe  gen  toeten  teranjïen  gijp  nocfj  bier  toaert. 
<^en<£2belöQiu  en  Ijeeft  geen  groot  schooi  onber  bet bolü  /  en  fa\  tcrfïont  bebo:bcn  $gn  /  toant  fn  ip  anne  / 
bc  uoopmanfc frappe  fal  ban  feifs'  bergacn  /  mit£gaber£ bcfciïlage.  &mgambe  bc  ambachten  /  gbp  toeet  toel/ 
bat  als  ben  banbelmïfïaet/  alïchanttocrften  fïabbaft* 
hen/  enbe  en  too:ben  met getroftften /  ̂aerenboben 
3ijn  be  &teben  foo  feer  met  tenten  beiaft  battet  toonber 
i|/  bte  fu  niet  en  fuïïenftunnen  betalen/  nocb  ooft  be 
staten  be  ïafïen  bie  fu  ftfjulbigsijn/  toaet  boen  men 
eenen  bcerïijfteu  jammer  Oen  faï  /  en  mp  bunftt  bat  (jet 

p.  47  3 .  puurt  ban  ber  llcïigie  nocb  beter  te  tjelpen  uwer  ban  be- 
fe  anbere/  toaerom  iït  toenfeïjebe  bat  men  Ijabbe  be 
Staten  generale  bergabert/  om  ben  be  geïegentïjcit 
ban  ben  faftentcberbaïcn/  opbopebatbefeïbe/  bim 
benbe  ben  in  foo  beeï  bcnautbcben  /  eenig  mibbeï  foube 
bp  bicnqen  tot  onberbonbeniffe  ban  ben  Hanbe  /  maer 
nn  fulïcn  alle  be  gene  bic  eenig  mtbbri  Ijcbben  uitten 
3ftanbc  bertreftften  /  oné  ïatenbebetarmcboïftopten 
Öafé/  b'toeïft/  niet  bebbenbe  om  op  te  ïeben/  en  fal niet  ban  aïïe  quaet  boojfleflcn/  baer  en  boben  faï  fïjne 
«ïliajefteit  met  een  grote  beer-ftracljt  oberftomenom 
fijn  arme  onberfatenganffelnftt'onbertebjengen/  be toeïfte  bP  na  fïjn  bertrelt  heeft  gelaten  in  banbenber 
geenre/  bic  ben  geen  ïiefbe  en  bobben  gebzagennoeb 
anber£  gefogt  ban  beur  eigen  bate  /  en  aengaenbe  oné 
ton  en  bobben  baer  macr  gcbient  boo?  eenbeufeï/  en 
hoe  bilitoiïs  top  fïjuber  jBajefïeit  ben  fiaet  ban  ben 
itanbe  he bbcn  bertoont/  men  ni  heeft  ons  niet  gelooft/ 
en  boojtane  nocb  min  faï  in  ber  buegen  bat  na  mijn 
ber fïaut  iii  geen  remebie  ber  fanen  en  bmbe/  ban  bet 
fcïbeo3oboptegebni. 

i%et  flot  i^  bat  top  ons  binben  in  eenen  beerïijhcn  tijt/ 
en  aï  tybben  top  <ni0  ïeben  ïanït  aïtijt  ber ftani  totten 
bimflc  ban  ben  meefler  nocb  5ijn  top  be  gene  baer  men 

p/4.74.  meefi  aebtcrbenJicn^  af  ftceft/  babbefïinejDajcficit 
eenige  re folutie  gelieft  te  nemen  /  afê  gbp  baer  eerfï 
guaemt  /  top  en  foubm  noeit  in  befe  bënautbebcn  geho^ 
men  toefen  /  baer  fïet  men  toat  ïjrt  is  ban  temponferen 
en  toat  oi  10  al  goefë  baer  ban  10  genomen. 

Fol.  ip. 
iya.i/3 

Fol  9 
Ï9- 

tot, 

Fol.  93 

Num.  12. 

Fol.  9J-. 

Fol.  219. 
210. 

Extracten  uitten  brief  van  den  Admirael  aen  fijnen 
broedere}  den  23.  Novembris,  1566.  gefonden, 
aengaende  den  llaet  van  den  Lande. 

\/l  ̂ n  b:oeber  nabien  ift  u  ttoeebjiebenbfbgefebie 
iVJ ben/  bniiftgebaebtigtoozben/  bat  in  u  niet  een 
tooozt  en  ïjabbc  gcruert  ban  ben  fïaet  ban  beu  X.inbc  / 
ben  toeïften  rnn  bunht  bat  fijnber  JX>ajefïeitbeboo2be 

bertoont  te  tooiben/en  i^  't  bat  fijne  B)ajefïeit  be  rJLan ben  ftan  gebeteren  /  mits  toiïïenbc  hen  hïacbtm  ber 
fïaen/en  htm  tonen  een  göebcrtieren  pzince/  berfïaenbc 
fonber  paffien  fïjn  onberfaten  /  <6ob  gabe  bat  fijn  Ma 
jefïcit bier boïïi uit fijnmraet foube/  ombcm  te  hifbr 
meren  /  en  bat  bP  onjJ  betroube  bie  fïjn  ingeboren  Duf 
falen  ̂ ün.  '     ■ 

't  <6ene  i\\  u  fcbJijbe  ïioemt  nit  een  goet  bette/  bat  ift 
biage  ten  faftcn  ban  fïjn  jDajefïeit  en  tot  betoannge 
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in.fn.hl0"^"^^'  ^fffene  bie  nu  gelooft  If6i 32  c,Löarr  mm  lJcm  °P  uetrout/  m  jijn  nergnïö  boo» 
befojgt  ban  tattte,  eigen  fahen  /  b'eme £Sl*\ ™ toe^tatenbie  fu  bebben/  b'anber  boo:  bc  itaten  bic  Fol«'  ̂  ^mcttcrtijtbopentcgelirijgni/  bc  öeröc  b!o«ncn  na meerbermge/  be  uitlanbige  balien  iu  be  confifeatiai  / 
m  is  beu  gaet  ban  befer  oojlogru    en  bet  ïtoemt  al  ter 
S2S$  ?crcc  3Ull,öni '  ni  ̂  c o»f eejumtc  bat  fïjn ittaje  leit  fal  nomen  te  betlicfen  cm  groot  en  macljtig ilant  /  b  tocmaïtnt  111  allen  fijnen  uobm  htm  gerect toa^  te  bicimi  ter  decente  ïïaube  cu  tocfeubefaebcr 
ben/  benht  boe  goeben  banu  bot  fïjn  gebuereu  op  ons öcüben  fmicn. 

Extraól  uitten  brief  van  den  Admirael  aen  fijnen  broe-  Num.  i2 
der  gelanden  den  20.  Januarii,  1567.  merende  lijn handel inge  van  Doornik. 

yOo?toaec  ift  ijeb  gcbaai  aï  toat  mn  mocgeïijlt  i^  ge-  Foi.  ,6y 
/  toeefï  (om  utoen  toillejncffen^  bic  ban  ©ooinift  gfju  »66. 
met  ooh  bat  fn  foo  lange  ber  uieutoer  Öcligicn  $ijn  toe';   r-  47<5. gebaen  /  battet  niet  te  bertooubrren  en  i£  /  aï  toas  ben  FoL  ,6;- 
getaï groot  geïijïi  oofc  te  Dalenebbn  /  maer  ik  en  hebbe  JJ}"  2  0> daer  met  met  allen  gefloten  /  foo  gp  t'lltoer  ïlOCmflc  flut  94 berftacu  en  ooft  ïjoe  men  met  mn  gcïjanöelt  beeft  /  bet 
toeïït  in  niet  getoaercntoerbcbanin'tïcfïe/  toant  ilt ter  goebec  troutoen  toanbelbe  en  bebe  foo  men  mpbe* 
bal  /  maer  t)ct  3nn  faïien  te  lang  om  feljzijbcu  /  ili  Ijcb 
beïetebeïeoojfaftcn/  hjübc  ih  mn  behlagni  ban  ben 
ongelijken  bic  men  mn  gebaen  beeft/  macriiienbcb 
niet anbers gebaen/  ban  batih  mp  bertrouhen  beb/ 
toant  ift  brie  toacrfeboutoingen  ïjabbc/  bat  mm  mp 
een  quabe  huere  toiïbc  boen  /  ilt  feinbe  u  nocb  een  ïtopic  Foi  i4i 
ban  ben  bjief  ban  5Don  jrrtneifeo.  <ifnbe  m  bcbe  bc  ber  142.  i«* feïicringe  bie  gbp  mp  aïtijt  (je bt  gegeben  ter  contrarim/ ,44 
3;ii  foube  baer  toat  af  gelooft  Ijcbbm,  utoefeggmbe 
bat  ih  noit  niet  gefogt  en  bebbe  ban  ben  bienft  ban  ben  Foj  I22 
meefïer ;  €n  berftïeere  u  bat  bet  boïlt  foo  beroert  toag/ 
en  top  en  babben  niet  eenen  man  gerect  /  cnbc  en  hab- 
be  mm  't  boïïi  niet  gepaeit  /  ̂ft  geïobc  bet  Itant  toaer  Fol.  217. 
aï  ïange  ganffcbcïijlt  bcrïorcn/  foo  mn  bnnltt  bat  bet  2«8  2I^ 
hoitë  nocb  sijnfal/  foo  bc:rc  fïjn  .UOajcfïcit  booittoiTt 
metter  maciytj  foo  ih  berf!a  bat  hn  gefloten  beeft/  boor 
toacr  men  beeft  meer  ban  fe^  jaren  gefogt  alïcó  te  bcr^  p.  477. 
berben  /  en  <Oobltent  ben  armen  racbtbim  men  aïtijt  Foi.  9.  tot 
beeft  geïjouben  /  <6ob  gabe  bat  ift  noit  in  ben  raebt  toe  2S>- 
bcrgeftecrtmtoarcfcbcrtbatift'Klonfofonbe  bertoacb  Foi.7 124. 
tenbe  fijne  JT3ajcfïcité  anttoooïbc/  toant  ift  Ijcb  beïe IJJ  l2é- berteert  /  m  men  en  fjeeft  mp  noit  toiïïcn  betaïen  /  toat 
bertoniugm  oft  noot  batiftbctoecs/  ja  al  Ijab  ilt  allen 
bm  treft  ban  ber  tocrelt  om  te  l}obc  te  5ijne  /  3ft  en 
Ijcb  be  macfjt  niet  /  toant  mm  en  ftan  ban  fijnen  onber^ 
fatrn  oft  gocben  niet  emen  fruibcr  gcltrijgcn  /  in  fuïhm 
fïaet  binbc  ift  mp  om  getroutoelijft  gcbient  te  Ijcbbm  / 
frcllenbe  be  rcfle  in  ben  Ijaubcn  03oD^. 

Fol.  u-u- 

}48;.ió. 

478. 

Extradten  uitten  bricveby  den  Admirael,  gefonden  na  Num.  ia 
Spaengien  aen  fijnen  Broedere  den  Bacnrchecre  van 
Montigny ,  den  21.  Mey ,  1567.  op  fijn  armoede 

en  goede  dienften. 

(~)  .fll  nu  u  tonltjït  mijn  meiningc  te  feggen  /  nabien 
V    fïjn  jDajCflctt  m ij nder  voldaen  hem  fjOllbt  /    ftV  't 
rebene  i$l  en  't  Ilant  onber  fijn  gcboojfannljeit  ge 
b2ogt  i£  /  fuïtó  bat  bn  albacr  maclj  ftcllfcn  /  f\\\hm 
ooiben  alö  't  ïjcin  belieft  /  bunftt  mn  bat  ift  niet  ïanger   p 
met  tooo:bcn  en  beï)002bc  onberboubm  te  too?bm  /  ge? 
merftt  ben  noot  baer  ift  111  gcfïcftcn  ftcb  ban  ober  ttom 

tig  jaren  aïtijt  opnemenbe  geit  op  tooefter  en  berfto- f0' 6>7- 
pmbe  mijn  goet/  m in 't eiube boo2 alle bergclbingen 
en  heeft  mm  met  onber  gelaten  ban  mn  alle  befcljam 
pcrbeit  ban  ber  tocrelt  te  bom/  foo  toe!  uitten  Oobc/ aïé  te  Oobc  toefenbe. 

"0ft  bm  feer  blrjbe  bat  fïjn  .rOajcfTcit  aïö  nu  i'ige- toacr  to02bm  bat  alïe  bc  ougclnlten  m  quaör traite 
mentetl  bic  mm  mp  gebaen  beeft    mn  noit  m  hebln  11 
hunnen  b2engcn  tot  iict  te  beginnen  tegen  fïmm  bimfï/ 
maer  bat  ift  ebcn  tocl  Ijcb  gearbeit  al  bat  mn  niocgelijft 

noit  aubcre  mei* 
fïjnberïïanbcn/  ni  u  mag inbaebtig  toefen/  bat  gijn 
nmfomtoülcnba-mamtbcbt/  ban  bat  ift  mp  foo  feer  lögctocefr  om  alle  nuaet  te  beletten 

P-  W  5.  gucïöe /  öat  ift  fag  bat  fïjn  .U^ajefïeit  fuïftc  fijne  ILmDen  ninge  oft  booniemcn  V^S^^h^& 
tinamte  berïicfcn  boo2  bim  fn  foo  nualtjft  geregeert  gmc  bat  beljoo2bc  om  fijnm  bimfle  en  om  be  gelegen* toerben/  b'toemb'oojfaïicgetoeefns/  bat  ift  foo  ïange bcitbeötijts. 

'M)  3 

Extra- 



5>  4  Byvoegfel  van  A 
ï  f  68.  Extracten  uitten  brievé  van  den  Admirael  gefonden 
Nam.  ra.       aen  fijnen  Broedere  in  Spaengien  den  1 3.  Julii,  1567. 

van 's  Koninks  koemfte. 

Fol 198.    A  ̂iB&w&e  ban  mp  ift öeb  booi  mp  genomen  te  bec? 
4™.  *  *  toacfjtcn  be  ftoemfïe  ban  fijnrc  BSajcfïeit  /  be  toeï- fte tïv&ope  bat  met  fijn  tcgentooo:bfgbritaïïc  faften  bc 

teren  faï/  en  bebe  booïtoaer  Die  ïjöpe/ift  en  toert  niet  ïjoc 
een  man  ban  eeren  patientje  foube  ftttnnnt  geïjebben. 

3;U  faï  bcn$>ntogc  ban^llbe  tegen  feittbcnBupn- 
bem  afé  fft  boren  fa\  Dat  ïju  buEurcnbojgfê/  en  faï 

ïjnn  Doen  alïe  ben  bienfï  bien  iïütan  foo  bcjreb'occafïe Öeuc  baer  toe  begeeft  en  ïjpbeg  begeert/  ïjópenbeïjcm 
alle  ccntcntenient  te  gebctï. 

Num.n.  Extra&en  uitten  brieve  van  den  Admirael  aen  fijnen 

Broeder  gefonden  den  1 8  Julii,  1 567.  van  fijn  begeer- 
te tot 's  Koninks  koemfte. 

\A  |3n u^oeber.  3ffe  ijcb  ttoee  utoe bueben  ontfangen 
ben  enten  ban  ben  18  enbenanberenbanben  30 

roi  ̂ unu  / 0n  öcöaiiïtt  m  fa*  öat  gp  mn  foo  in  't  ïange  ban w  tijbingen  en  ooft  tt  goetbunften  opmijn  faftnt  fetyijft/ 
ift  bntftc  't  feïbe  te  boïgen  en  faï  bectoacïjtcn  't  gene  bat 
fijnrejj^ajefteit  beueben  faï  mu  te  bebeïen/  toefmbe 
uitnemenbc  fcer  berbhjt/  bat  ïju  ïjcrtoaett£  ober  hocmt/ 

p.  480»  maer  ift  tycfc  aïtijt  ofter  beïet  dft  beranberinge  in  bieïe  / 
niet  te  min  ben  tijt  ban  ben  iarc  ïaet  geen  ïang  bertceft 
toe/  fijn  Jtèajcfïcit  en  ftan  fooïjaeft  niet  ftunnen  ober 
bomen  afé  in  't  toeï  toenfebe. 

3P&  ff bnjbé  fijne  j^ajcflcit  een  todo|t  /  baer  af  ift  u 

uoppe  feinbe  /  en  ïjoetocï  fijne  jfëai'efieit  ftnn  maeï) 
boen  bienen  bn  be  gene  bie't  ïjem  belieft/  notïjtan^ 
bttnftt  mu  bat  bpmnongelijft  boen  foube/  fïeïïenbete 
tonftc  enten  anbernt  in  mijnen  ïafï  /  baer  ift  hem  nott 
fatttc  gebant  en  ïjebbc/  nirtteminï)p$be|focefïec/ 
en  gebiage  rnn  tot 't  gene  ïjp  o?binerèn  faï/  toaerïjp tnacrïjiec/  mnifaïbanmibbeïbebbntom  ïjem  feïben 
te  bnanttooojben  ban  ben  baïfeïjen  loegenen  die  men 
den  lieden  van  eeren  nageeft. 

Num.n,  Extradten  uitten  brief  van  den  Admirael ,  gefonden  in 
Spaengien  aen  den  Markgrave  van  Bergen,  den  3. 
Martii,  1 567.  van  des  Lants  ftaet. 

•8 3 •  tot  \/f IJ n $eeee/ 3jft ïjcb ben eerfïert befer macttt ontfan? 
Ly±  gen  utoen  bnef  ban  bnt  %  i  giartuarii/  en  gp  en  fou? 

p.  4.0 1,  jjet  njet  ]ftunnm  geïobnt  biat  groter  gueïïingeii  aenboe  / 
bat  ift  moet  ftornt  ben  becrïijften  fïaet  befer  Hattben/ 
en  ï)oe  ïutteftnibbeïen  men  te  tonfte  fïeït  om  bic  te  be? 
teren/  jaïjetfeïjtjntbatmenalïemibbelfoefttom  bien 
noeïj  meer  te  brtargernt  in  bee  bnegen/  bat  ift  geen 
&ope  ban  betennften  en  ïjebbe» 

<De  £enc  bt'e't  al  regenen  jijn  be  Prefident  Barlai- mont3  en  Daffonville. 
^en  tijt  en  ben  fïaet  fentferen  mp  te  gebognt  bingen  | 

tegen  mijn  berte  /  maer  ift  faï  aïtijt  boen/  bat  een  €beï? 
matt  ban  eeren  beïjoojt  te  bont  tot  bienfïebanfijnrc 
i^ajefïeit  en  bjeïbaren  funre  3lauben/  nt  btiïbe  tocï  bat 
tuu  ittibbeï  ftottften  l)f bben  ont  remebie  totten  faften  te 
binben. 

rol 
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Foi.217 
218. 

Num.12. 

■ 

Fol.  ir6. 

p.4.81 
.Fol.  109. 

Extradten  uit  ecnen  brief  van  mijnen  Heere  de  Grave 
van  Hoorne  aen  fijnen  Secretaris  Alonfo  van  den 
10.  Octobris ,  1566.  op  fijn  vertrek  en  handel  van 
Doornik. 

U  0be  b3efenbeiftontbobenboo?ïjareï>oogï)eit/  om 
tefltn  op  (jfur  te  binben  tegnt  ben  i8.Wugufh7  ten 
einbeijmme  te  ïjattbeïen  met  bcfe  berplirittc  Cbeïe/ 
>mit^  fetiere  ftoarigïjeben  en  acbterbenften/  bieflite^ 
gnt  bare  Ü&oorjfteit  geftregen  bobben  /  be  toeïfte  met 
Sim  ïjabbcbom  ïjanbeïen  boo:  mijnen  ï^cere  ban  <Ög^ 
mant  en  be  $rincc  ban  ̂ raeïtgiett  tot^ttffeï  en  te 
^5nteffeï  ter  üjtjïe  ift  te  iföntr£  b3a,é  gant  befoeftm  mij* 

nnt  ï^cere  be  <6?abe  ban  jfHtenar/  bebjeïïte  t'fijnen ujeberijomen  ban  3!itóbo!g  /  ujajS  gebalïen  /  fttïft^  bat 
mm  acïtte  bat  tyi  in  groot  perijfteï  ban  fijn  ïeben  toa^ : 
en  ift  reiöbc  bani5ntcfreïbnt7  3luïii/  metoo^ïofban 
ïjare  Dobgfjeit/  be  toeïfte  mu  fcibc  bat  ift  foo  ïange 
ntoeï)têuitbïijbenaïéï)etitttigoetbocï)te/  bet  en  toa 
re  bat  fp  mp  otttboöb  omme  bc  faïien  ban  fijne  lBaje> 
fleit  /  en  bat  ift  aï£  ban  niet  nt  toiïbc  ïaten  mp  bu  ïjenr 

uthent.  Stukken  \ 
te  binbnt/  ïjet  nieme  tft  narr  beïoofbe/  en  ift  en  ont*  1*6$ 
fmg  gene  uncben  nati  ïjare  ̂ oogrjctt  noeïj  ban  niemant 
banbenöaüc/  febert  ben  bootfnjjcben  febenfien  3tt* 
ïu/  totten  bertbienfïnt  Ulitgnfh/"  bat  fijne  Jföajefïeit mu  bebaï  boo:  fijne  bnebcn  ban  bntïefïen^luïit/  ge- 
feïjjeben  bpftourtebiïfe/  batiftme©^ottbje  fonbe  bit- 
fïaen/  en bepjcbiltaticn beletten/  bebjeïfte  men  ober 
al  bebe  in  toapencn  /  ban  ober  meer  ban  een  tttantt  ge? 
(eöen/  en  ban  nt  taaö  geen  pïaetfebjpcrin'tlanbt baer  af/  ban  omtrent  itëcernj/  aïbaer  tft  feer  geruft   p.48, 
bia? 1  /  beruiaeljtntbe  groteïtjft^  tijbingni  batt  mijnen  r>i.  7nr 
moebere  met  ttoc  aittbjoo^beaengaenbcbntïafïbieift In- 
tt  gegebnt  tyabbe ;  <iln  ontfangenbe  bie  batt  fijne  M& 
jcftett  fonber  eenige  refoïutie/  maer  bat  ÖP  mu  bebaï 
mu  tegebntifteninfaftnt/  baer  inne  tft  gennt  tnibbeï 
en  öabbe  öent  bienfl  te  bonte/  boou?  bini  ift  geen  <0on*F<>i»rf. 
bernnnent  nocö  «egïmnttntöebbe/  gïjpmocgtbnt*1'7- 
ftett/  toat  genoegen  tft  moeïjte  ontfangen." m  termtjïe  men  toa£ï)anbeïmbemetbefegebepu*Foi.iir. 
teerbe  Cbeïïteben/  foo  ontfmgen  top  tijbingen/  ban  ,26-iv. ! 
be  ongeregeïtheben  bie  binnen  ̂ Inttoerpm/  ©ïaenbe*128,  -•- ren/  .jgecïjeïen  en  eïberg  gefeftiet  toaren/  entoa^be berbaeftöett  foo  groot  battet  niet  te  feggen  en  tö  /  aïfoo 

(tft  mnttett  boo?f5.b^oeberefc^ijbe/  baer  na  bnt  ift  tn 
befe  pïaetfe  geftomen  aïbaer  ift  gcbacnïjeobe/  aïïchet 
gene  bat  mpmoegcïnften  ̂ gctoeefïtottntbienfïbanFoi.ié? 
ftjweïEajefïnt/  toantinbicniftacf)tbagcnïangcr  ge^64.i6r.i 
bett  öabbe  /  ift  meine  battet  onmocgeïijft  g«toeeft  fonbe  "7- 1,s- 
pebbnt/  ïjet  boïft  toeberomme  tot  gehoojfaemheit  te 
brengen/  gemerftt  be  b^pïjeit/  baer  inne  fn  bunfïeï? 
ben  metipint/  <&ent/  cttbetgeïjceHBert-^ïaentie? 
reu/  ban  bett  bintfiebieiftaïbangebantbebbe/  ber^ 
öope  ift  in  tïjben  en  totjïen  te  boen  blijftnt  /  en  inbien  iït 
mi;  ïjabtte  toiflenbntreftftcn/  fonber  mji  te  ftebben  on? 
bertoonbnt  ontme  te  fhïlen  nt  bereeitigen  bit  boïft  ( ge?  p.  484; 
ïnft  beïe  ban  mijne  mebebujoeber^  gebaen  ïjebben )  §ft 
ïobc  bat  ift  meer  banï#  fonbe  ïjebben  /  maer  ift  en  foube 
ttiet  genoeg  gebaenïjebbert/  ïjet  gene  bat  ift  geïjouben 
ben  ten  bienfre  ban  fijne  j^ajefïeit/  en  inbien  ïjumn 

foo  beïe  beugt£  toiït  bont  bat  öp  ïjnn  ïaet  genoegen"  met mnnntbienfïe/  en  bat  ift  mp  met  fijnen  toiïïe  macb 
bertreftften/  tftbentoeïtebjebenïjem  te  outfïaen  ban 
alïe  be  toeïbaben  bit  iyn  mp  foube  moegen  boen/  niet 
anbn^berïangettbebanïjettoeber-fteeren  ban  mijnen 
bjoebere/  teneinbebpmoebtcfienen  berfïaen  in  toat 
manieren  ift  mp  geïjoubcn  ïjebbe/  iubenbienfle  ban 
fijne  jfêajcfïcit/  enbatïjpöcmtrtaeöberfcfteren/  bat 
tft  niet  ïaten  en  faï/  'tgetiebatiftgebottbenben/  maec bet  bnbjiet  mp/  batbmbtenftbieïftboemaïtntége? 
baen^ebbe/  tooL2taïtijtéguaïijftenuitgeïeit/  ï)et"toeï?Foi  76.77 mp  beroójfaeftt  /  bat  tft  na  geen  bingen  ter  toereït  meer  78. 99 
en  berïange/  ban  mp  uit  onbertoint  te  fien/  jfjeboenbe 
te  feec  toeï  beftent  mijne  beroepingeniette5tjninben 
ï|obe  te  hjtfen  I  m  #  ooft  tijt  bat  ift  mijne  nifie  nnne  / 
fonber  mp  gebeeïijften  tebeberbenboojbetonbettoin? 
bett.  I^aeromme  fuïbp  infifïeren  tt  oorlof  te  Ijebbert  en 
fteren  toeberomme  en  moegt  fijne  .ïïBajefïeit  feggen  bat   p.  48  y.  I 
ift  met  ntbegere  eenige  bergelbïngen/  fïenbeöet3[ant 
in  ben  fïaet  baer  tune  jfjet  ifj  boo?  bien  tjn  ttoit  geloof  en 
heeft  willen  geven  onfe  vertoningen,  nt  faï  UOCf)  min* 
bet  toerft  ban  on^  maften  /  öcbuenbc  onfe  quaettoillige 
foo  gocbe  rebenen  ommeon^  te  ftaïumnieren/  öoetoeï 
tn  ber  toanïjeit  fp  b'oojfaftc  5ijn  ban  aïïe  be  ongeregeït* 

fyebcn. 
<Ön  aengacnbe  b'onbejrieïjtingen  bie  gfyi  mp  boet  Foi.  216. 

boo?  tttoen  bpef  ban  ben  ̂ o  Jbeptemb:$  /  ten  ethbe  tft  "7-  218. 

foube  toiïïnt  continueren  in  ben  bienfle  en  in  't  gene  bat 2  '9*  "°* ift  fcbuïbig  ben  aen  fijne  jl&ajcfïeit:  gijp  moegt  feftec 
toefnt  bat  ift  baer  inne  aïtijt^  faï  bïtjben  continueren/ 
bet  nt  toare  bat  fijne  tïte)ajcfteit  ïjnn  mijnre  mifhroube  / 
en  bem  ïietc  nuaïijft  oubejrieftten  ban  mijne  quaettoiïïi? 
ge/  bat  ift  anbcrjl  toare  ban  ift  ben/  bet  toeïfte  iït  mei? 
ne  battet  ttiet  gefeïueben  fal  batfijnrejlfêajefïcitïjet 
feïbe  geïoben  ful  totter  tijt  ift  in  mijnre  bnanttooojbin? 
ge  geboo?t  foube  toefnt  /  gnnnftt  bnt  ïattgni  tijt  bit  ift 
bcmgebientïjcbbe/  toant  ift  beu  toeï  getoaerfeïjout  / 
en  bat  ban  gocbe  pïaetfe  batt  be  guabe  en  fcbclmi- 
fcïjc  oberb?agingen/  bie  nten  gebaen  ïjeeft  aen  fijne 
.liBajefïett  ban  mp  en  ban  befe  attbere  peeren/  en  fefter?  p.  48^ 
ïijft?S  /  inbien  't  ttiet  en  toare  booj  bett  arbeit  bte  njp 
boen/  fjetHant  toare  geïjeeïijftcn  beoogen  en  berïo? 

ven  / 



Tot  de  Hiftone  van  P.  Bor.  0c 
ifób.  rat/ toaut  gbn  en  foubt  niet  hunnen  geïobcn  bc  bnHnaumcbenn.rrfMvn.cfw  «,<-,,         -^ ,       }      ,* 

Dringen  öicnicii  onpoct;  rnmuutnun nirt  on£  rjanörït  /  cnhctcntoarebcnnbcrbictotihrb 
ben  toeten  bienfïe  ban  fijne  n^iffïntm  tot  coiifcrtw- 
tie  ban  Den  3lanDe/  en  fouDeu  't  felbe  niet  kunnen bcrbiagcn. 

Nam.  12.  Extraft  uit  eenen  brief  des  Graven  van  Hoorne  aen  fij- 
nen Secretaris  van  den  20.  Novembris  1566.  me- 

rende fijn  dienften  van  Doornik. 

A  Honfo  /  ift  Ijcbbe  ontfangen  utocn  b:icf  ban  ben 
x  *  fcbcntïjienfien  <Octob.  mettre  kopicn)  en  ooft  bic ban  bni  Dcrtigfïcn  SUigufu  /  en  een  en  ttointigfïcn  -èe* 
ptemb:is\  <Cnbe  en  hjete  niet  toat  u  baec  oppc  ant; 

foi.  68.69.  bwojbrn  /  ban  bat  mj.i  ket  tó  ban  be  ïocgenen  en  Dioo^ 
76. 77.     men  bic  men  obcc  aï  ban  mp  en  anbeee  facit/  en  getoaec 

getoojben  5ijnbe  ober  eenen  tntbcrtoacrt£/  Dequabe 
oberb jagingen  bic  men  ban  mn  aen  fijne  iDajcfïcitbc; 
De/  toa£  D'ootfake  bat  ift  u  na&pamgienfant/  ten 

D12J.S7  c'nöe  omaï 't  felbe  fijne  ̂ ajefreit  te  ïiennen  te  geben/ 
*"*s-*o/-  nï  mp  geïjcelijftcn  uitten  ï|obc  te  bertrekken/  en  inbicn ik  baec  bp  gcbïcbm  mate/  foubc  feer  toeï  gebaen  heb- 

ben  /  mant  iit  merkte  genoeg  bat  aïfoo  fijne  JDajcfïeit 
geen  geloof  oen  onfc  bertonmgen  en  gaf  /  ïjetonmoc 
gelijk  toaé  /  bcm  birnfï  te  boene  / 

iubien  men  't  noclj  cm  bnf  oft 

fefTc  maenben  op  fijn  beloop  laet  fïacn.  u'    ' 
Extracten  uit  eenen  anderen  brief  des  voorfchreven  p.  400 

Uravens  van  Hoorne  aen  den  voorfchreven  lijnen  HuSTiL Secretaris  van  den  21.  Novembris  anno  1566.   acn- gaende  fijn  dienften  te  Doornik. 

£  pbe Jjebbcnbc  mijn  rappoo?t  gebaen/  bcrfïaenbc™^ 
r.JFrT1*  llKU  ̂ Wijk  fijne  Ji>ajefrcitoiibe?neïjt UaöDc  /  ban  bc  kapitulaticn  bic  fit  met  bie  ban  ©ooiuïfi 
gefloten  IjaDbc/  foo  kreeg  ik  bacr  ban  een  feer  gïiact genoegen/  en  ook  DoojDtm  mni  foo  groot  tocri;  Daer bangrmnrht  rjaoöe/  Doojbicn  bat  bc  tbjce^brle  te gcntooojDig  getoccfï  haDbcn  /  bn  eene  pu&Hhatfe  bic 
men  111  bet  &tabt  bcbi\  <£n  aïfoo  be  felbe  fjaer  giöjoeg  Foi.  i8o. 
tot  pet  gene  bat  harepoogijci:  toern  laten  ïtabDe'bni  r8f-I»r- berpkehten  Abelen/  foo  uaDm  nm  Die  ban  Der  StaDt ,"  :  l9i' te  tocDcn  te  toiïïcn  toefen  /  bat  fn  bacr  bn  tcgmtobojbirt 
fouDenmn/  het  Mie  ift  beceerbe  op  De  feibr  «JDcïc  / Datfp  ttoilocnbocn/  moe  en  toerben  Daer  anberê  niet 
genocmt  ban  boo?  getuigen  /  en  men  en  faï  niet  binben 
Dat  fpoit  gefcit  ïjebbcn  <Commiflarifcn  te  toefen  o»'t  ïaft te  bebben  ban  harcï?oogheit/  banbat  fn  bun  berret 

^hSfiftïSE  £22  r*'?1?  *£ggJlJB*  »n,c  öat.ïifjunfouDep.49r. 
fouDcbeboïben  toojben/   ihïaet 

p.488. 

ïoi.216. 
117. 218. 
319- 

meïïic  ban  nobc  5jjn  tot  betoaringc  ban  ben  lanbe  /  en 
bjcrt  gene  acïjte  gefïagen.  <!5n  't  febeen  battec  genm mibbel  en  toa^  omme  fijne  HaitDni  te  moegni  onber* 
ïjouben/  op  batfc  niet  en  guamen  te  beberbni/  banbooj 
ecneaïgemeine  berbeteringe/  oftbctegennjoojbigljeit 
banfïjneJBajcftcit/  Dcbjeïïic/  iubien  ïjn  ïjabbeHum 
ncnliomen/  ober  D?ie  oft  biet  jaren/  foiibebaerinne 
eeuige  goebc  oojbm  Rebben  mocgen  geben/  tnaerïa; 
tenbe  alle  bc  fauënconfufcïnïtfrani  /  en 't  fcïbe  aï  uit- 
ftelïenbc  tot  De  uocmfïc  ban  fijne  ï[Bajefïeit/  foo  3ijn 
mibbeler  tijt  aïïe  onfe^tcbcninH^apaien/  omb?en- 
genbe  al  bat  fp  ïjebbcn  /  bc  ïtoopmanfeïjappe  ïjoubt 
oppc  /  be  banttoerner^  en  ïjebbcn  geen  bertieringc  ban 
ïjcure  toerften  /  ïjet  feit  ban  Der  0cïigicn  fïaet  geïjccl 
confufclijh  /  be  gene  bie  bacr  inue  beïjoo^bcn  te  bcrfïcn  / 
en  tuitten  ber  ïjen  niet  mebe  moeijm  /  nin-ïicbni  op  bat 
D'ongeregeïtïjeDni  ban  Den  bonicmoeïjten  geflirt  toor Den  en  toeten  niet  toat  mibbel  ton  ïjouben  toiflen,  iiiDien 

top  gcb2uiUcn  ban  ftraeïjtc/  ïjetio'omalte  beriiefen/ inbicn  men  oogUtibinge  boet  omme  tijt  te  toinncn  / 
umi  fetyijft  fijne  itiajefïeit  ober  bat  ton  ̂ cetarifen 
3tjn/  en  Dat  ton  oojfaüe  5011  ban  aneïjetguact:  <Cn 
IjcbbenDe  getocefl  tot  ©oojniït  /  aï  baec  iït  gebaen  ïjeb 

uit  23mcfTrI  /  mijnen  fyeeve  ban  Ogtnont  ni  mijn  Oee^ 
re  ban  jDanöfrït  en  ï>arbieourt  en  Ui  baben  ïjun  bat  f h toilbni  ïijDcit  Dooi^oojnilteuDaïenebijn;  eutoifbcii 
in  aïïe  ̂ tebm  en  tornen  bcuecrfeigeu  /  bat  bc  toape^ 
ncn  moebten  afgeïcet  too:Den  /  bcrtoacfjtcubc  D'o?Don« uautie/  Die  ïjarc^oogbeit  bacr  boen  foubc/  bacr  imie 
fnljinigebmiht  ïjebbcn  foo  beïe  beu  moegeïijrtcn  is  gc^ 
toceft.  <Cn  aïfoo  ili  tot  £>oo2ui!i  aen  qium/  ïjcbbenDc 
berftacn  Dat  fii  alle  goebc  bienfini  gebaen  IjaDDen/  bc* 
Dankte  ïjunbe^/  en  bab  bun  mn  te  toillcn  bpflaen/ 
om  befe  ̂ >tabt  te  mocgen  rcmcbïccrcn  /  bacr  acne  al£ 
boen  beïc  ïjing  /  toaut  bic  ban  lüefï-DlaaiDerni  en 
Jiperen  toaren  fenr  in  beroerte:  <£inDrinft  iU  Ijcbgc* bacn  bat  mn  moegeïijfteu  tè  getocefi/  en  ben  fo  gcluhiug 
getoccfï/  bat  1T1  aïbaer  nietgebanDeïtenbebbe/  bacr 
ban  fijn  SUajeftcit  ongenoegen  foubc  mocgen  ïjcbbcm 
<ün  Ijcbbenbc  ontfangen  be  biicbcn  ban  mijnen  luocDe- 
re/  foobebbeüi'ermtigebceïargebaen/  en  o?obc  ge* 
banht  bat  ik  'er  foo  ban  nomen  beu  /  \vant  ib  en  Ijebbc niet  boo:berc  met  De  geruft iieit  ban  ̂ oo.'iiiu  uoeb  Uan 
b'anbere  ètebni  te  boene  ban  't  fijne  lUajcftcit  goetp  491. ümDe  /  toaut  ift  en  ïjeb  gene  goeben  Daer  omtrent  /  en 
ïjet  gene  Ui  Daer  gebaen  Ijebbc  / té  getoeefr  ten  tijDc 

be  aï  ÏKt  gnic  bet  toeïh  mp  beboïen  1^  getocefi/  foo  beeft  Doen  men  gene  §taDt  gcrccDerc  m  IjicIDt  om  te  beriie 
men  fijne  majcfïeit  onDcjriebt/   bat  iït  met  bic  ban  fen!  ban  bic  ban  ̂ oojnin/  en  baer  af  meer  quaetöFni  t6u 
<Doo!iiift€apituïatien  gemaeïit  babbel  enbatirialïe  fonoe  Rebben  mocgen  gefebieDni ;  ih  febnjbe'taïaen l^- 
quaDcbienftcnbcbc/  en  toefenbe  iït  bier  ban  toeï  ge- 1  fijne  .ma jefieit/  cnalfboiTnDcitopiefuïtfieu/  enfaim 
toaerfebout  /  ïjcDbc  't  fcïbe  feer  toeï  bare  ̂ oogbeit  bcr^  I  bit  pwpoeft  niet  ïangec  mabcu. 
toont/  aïfoo  ib 't  nu  fijne  .majefteit  febnjbc/  mn  ber>  <ai  aengacubc  mijne  fahen  I  gemerkt  fijne  maje  ro\u9. trehkniDenamijnbui^.  <£n  inbini  fijne  jl^ajefleit  faï  I  fTcït  /  foo  lanït  maekt  ban  baer  op  te  refolberen  en  ")0- l6'- 
begeren  ban  mn  gebimt  te  toefen  /  faï  't  mn  bcbcïai  / 1  o^t  ii\  ben  utiDDeï  met  meer  en  ïjebbc  te  moegen  Dienen  / en  aï£  Dan  faï  Den  Dicnfïe  Die  mm  ï)cm  Doen  fal!  aengc; (foo  Ijebbc  ih  mnüertrouimi'  foo  ben-e  fijne  iliaicfïcit 
naemtocfni/  toaut  nu  ter  tijt  en  geïooft  ïju  nicmant  i]rm  milt  ban  mn  laten  Dienen  fal  mp  Daer  tor  Den 
dandenKardinael,  den  Prefident,  Barlaimonten  an-  j  utiDDeï  morgen  gebeu  /  toaut  arDlirmibe  Den  fijt  Dat 
dcre  van  dien  gevolge  ,    dien  feer  wel  hcurc  dingen  |  ik  Den  miDDcI gcïjaDt  ïjebbe /  5fbbC  Dien  gclUllkglljlieu 

befïelt  tot  fijnen  Dicnfïe. 
lüaeroiumc  mn  Dunkt  Dat  't  »elUcb:fjoo?t  fijne  l^.i  Poj.r.6  7 jefïeit  bertoont  te  tooien  /  rn  Dat  Ij"  berfra    Dat  il; 

ober  bijf  oft  fefTe  jaren  gelcDcn/  alcijrciTeöientfubbe 
opnninnihoft/  bebbmDete^menelgrlueefl  ncfTeuö 
bare  l)oogljeit  /  en  Doo?  lafïe  ban  fijne  JDaiefteit    op (tin 

Ulp 

toert/ 

ïüiït  ïatcnbc ̂ altte  ftne  Dienan:^/  De  toeïke  alle  geloof  toaeromme  finibr  /  Datter  gnie  apparnme  uan  reine- 
gebaDt  Ijcbbm.  <Z5n  toat bcrtoiiingc ton  fiincjPajefieit;  Dicentoao  en  Dat  in  niet  en  DienDe  Dan  booi  eenen 

hebben  kunnen  geDocn  omme  fijne  fahen/  enbeeftaIJDekfel  toefenbe  ban  brieftantetiBttaaerfcbout/  ban 't niet  getoccfï  en  beeft  aïtnté  belet  getoccfï  /  Dattet  fijne ;  gene  mm  tegen  mn  b?ouDc  /  en  liebüe  Des  mp  njrt 
ïBafcftcit  niet  en  beeft  kunnmberfïam.  «eninDimbnitoiHenlatmgeüücIeu/  mafcheobf  eerkjii  mijn  ooiïof 
onecïangcaïljiergefonDcnbaDDcttoceofDïic  uit  fijnen  genomen/  nt Dat tottet tijt iiitij^inge ban fime  maic 
Öact  /  omme  hem  Daer  ban  getrou  rappoon  gcDacn  te  fïcit  brbbe  /  en  fonDcrkngr  ge buerenbc  Den  lüinter  ahi 
hebbm  /  aengenen  öu  gem  geloof  en  gaf  bet  gene  bat  bc  fahen  niet  foo  heteïarbtig  m :  fnlim  toefen  aïj!  op  Den 
tonnembcrtoonDcn/  m  haDDe  ons  Daer  na  fijne  gocDc  Corner.  €n  ïjope  Dat  fienDc  Hine  inaiefïeit  m:jnen 

geïicftegeojDincert/  foo  en  foubm  ton  nu  111  bcfeb^lbnef;  bn  Dan;  af  gebeelgeuoegm  fal  ïjcüucii;  foo  brelFoi.,. 
is  c 

foi.16? 
164- 16 r 

166. 167.   ̂ oen  ̂   en  bedefvende  het  Lant  door  henne  quadc  oor- 
den ,  geven  ons  daer  van  de  wijt ,  bic  omiUC  fijne  !ï\l 

roi.8r.84.jefïeitbicnfï  te  baencj  berkopmonfcgocbcncneonfu 
9;.  96. 97.  merm  on3  ïeben  /  en  fonber  oud  Ijct  'ilant  en  toarc  foo 
daq0    ïange  niet  onba-ïjoubm  getoccfï  /  en  als  top  tutten  rabc 

y*  gingen  /  foo  moefïcn  top  b'anbere  bacr  tnnc  laten  / 

49^- 



ï6 

Byvocgfdvan  Authent.  Stukken, 
if6$.  i^  't  bat  ift  Oeïeïieber  öaböe  te  tiecïicfm  aïïc  mijn  goet/l  niet  te  min  ïjebgefonben  af  't  gene  nip  botïjte  tot  rnijn*i$68. Dan  tciitöenöat  mijne  eeceergen^innefouöe  geftrenftt  teoufeïjuïttebienen/  op  bat  men  boouitanc  niemarc 

Vol.  217. 
218. 

toerben  /  cnbe  en  tortïc  niet  ïijben  bat  in  alle  pjopocfïen/ 
menljanbeïebanmpafébaneenbeRfeï/  oitmte  mp  te 
Doen  bienen  fonber  oïtbergeïöinge  te  ïjebben ;  Cnten 
feften  fonbe  in  ïjet  parboen  ïjebben/  bet  toeïft  men 
geeft  ben  fteufeïiugeu  ban  be  &paenjaerbcn  /  be  toeïfte/ 
nabien  men  genoeg  ban  ïjungebienti^gctocefï/  bèta* 
ïen  ooolj  be  foïbaten/  ban  befen  facïjocnebunfttmp 
bat  men  ïjanbeït  met  ecnigc  ban  ong  /  aï£  onber  bcftfeï 
ban  on£  te  gewinnen  men  on£  fïcït  in  be  mi£gunfïe 

P3g45>+- ban  fijne  Jl^ajefïeit/  en  b'anbete  berfefteren/  heure goeben/  tenten  en  inneftomen/  en  bïijben  in  fjeute 
Öuifen  /  feggenbe  ïjun  nergeng  mebe  te  toiïïen  moetjen/ 
beetoacïjtenbe  be  ftoemfïe  ban  fijne  .tf&ajefïeit  /  en 
taant  bat  foo  i$/  topbcïjooïbcn'taïïegabettebaene/ 
toant  ïjet  Hant  te  toiïïen  tóebecomme  béngen/  aï* 
f06  ton  toeï  fouben  begeeten/  eni£geengfm£  moege* 
lijft/  en  men  faï't  fïen  aïg  men  baer  met  getoete  faï 
boogaren/  be  gene  bie  abfentsjjn/  fp?enenbet  toeï 
naerjjuune  gemaft  af. 

Num.  14-  Extradten  uitten  brieve  by  den  Admirael  gefchreven 
aen  den  Prefident  Viglium ,  den  4..  Septembris ,  op 
de  Predikatien. 

M  ün  §mt  oe  ©ïefibent  /  gijn  ftebt  gefïen  't  gene  ik iV1  bp  mijn  boojgacnbe  tjeb  gefclj?eben  aen  ïjeut 
ïfoogïjeit/  geïijft  ift  toebet  tegentooo?bigïijft  boe/  u 
btöbeube  be  ïjant  baet  aene  te  ïjouben/  bat  ift  een 
tooort  anttooojben  maeïj  gcftrijgen  /  aengaenbe  ïjet 
pun&  van  den  Predikatien,   en  biltbe  beïe  ftDatigïjC- 
ben  /  inbien  ïjeur  ïloogïjeit  baet  bp  blijft  bat  bie  binnen 
ber  &tabt  niet  en  mogen  gefcïjieben. 

Ik  hadde  vele  liever  dattet  van  genen  noode  en  ware , 
dat  men  eenige  Predikatien  moeite  toelaten ,  maer  na- 

dien men  daer  toe  gedrongen  is  en  gefortfeert,  foo 
wilde  ik  geerne  daer  inne  ten  beften  eenige  oorden 
ftellen. 

Pol.  177. 
tot  186. 

P-49Ï* 

Ntim.  14. 

Pol.  177. 
178. 179 
191- 192 

Pol.  i6r- 
j66. 167. 
168.217. 
ti8 

Extracten  uitten  brief  van  den  Admirael  aen  den 
voorfz.  Prefident  gefonden  den  tienften  Septembris, 
aengaende  den  Predikatien  en  fijn  dienften. 

M| n  teete  be  f  jefibent  /  Jft  fcftjijbe  ïjarer  ioog* 
Ijeit  't  gene  (jict  omgaet  febctt  ïjet  bertreR  bef J^eeten  ban  23eauboie/  en  bebucïjte  mu  feet  Dat  bit 

bertreftften  ban  oojben  te  fïeïïen  op  ie  pjebiftatien  /  ong 
nieutoe  ontufïen  toebrengen  faï/  toant  ïjet  büïfttoöjt 
becnett  mettet  minfïet  oojfaften  tet  toereït.  3jft  too?be 
toeï  getoaet  uit  't  gene  ïjeur  ̂ oogïjeit  mp  fcïjmft  bat  fp ïjeur  ïaet  bunften  bat  ift  betet  bebboic  foube  Runnen 
boen/  maet  ift  betfeftete  u  op  't  geïabeafêeen^beï; man/  bat  ik  boe  aï  bat  mp  moegeïijftté/  toinnenbe 
aïïe  be  gene  bie  iftftan  om  te  Romen  ter  intentie  en  be* 

v'4.06  tod*  banïjaerïfoogïjeit/  ja  o?eigmbe  be  puncipaeïfïe ten  5p  bat  fp  pet  boïft  baet  toe  en  béngen  /  maet  be 
faften  3nn  foo  gefieït  /  battet  niet  en  $  ban  een  eonfufie/ 
en  metten  eetfien  roep/  $  't  aï  in  meten/  ertoe  en toate  iït  fjier  niet  /  ik  geïobe  battcr  groote  optoeten  ge* 
beuet  fouben  srjn. 

3jft  foefte  aïïe  onrufïe  te  beïetten  foo  beïe  mu  moege* 
lijft  $  /  en  ïjebbe  ïiebCC  toat  ondanks  te  behalen ,  dan  al 
willens  het  Eant  te  becïtefcn/  toant  ik  ben  toeï  betfe* 
hert/  bat  foo  be?ce  befe^tabten©aïencïjijnlf)entue* 
ten  /  gemerftt  ïjet  berfïant  bat  fp  ïjebben  aïïe  ©ïaenbe* 
ten  boote/  het  Lant  verloren  is,  en  inbien  öaee  ̂ oog* 
heit  öenc  nyM  buegen  toiït  /  mp  bunftt  bat  men  't  aï  faï Runnen  beftouben/  baet  en  cefïeert  niet  ban  ïjet  punct 
ban  ben  ̂ ebïftatien  buiten  bet  ̂ tabt/  toant  ik  ̂ opc 
toeï  bat  ik  ïjen  nit  aïïe  be  ïietïten  faï  boen  feïjeiben/ 
fenbet  eenige  te  beïjouben. 

Pol.  171. 

172- 

.-«iiim.  J4> 

p.497. 
rol.  180. 
181. 182. 
183.184. 

Den  brief  van  den  Admirael  aen  den  Raetsheere  Aflbn- 
ville  van  den  10.  Septembris,  ruerende  der  opfpra- 

ken  die  men  hem  t'ongelijke  nagaf. 

XJ€ete  banWonbiïïe/  ^fftïjebïjeuc^oogïjeitin't 
k  x  ïangc  gefeïjjeben  aï  't  gene  in  befet  &tabt  om* gaet/  enbenbettoonbeetbanbenaeïjtctftïap  bie  men 
mp  aïbaer  gebaen  ïjeeft/  baet  men  toeï  toeet  bat  ift 
geen  (Cbeoïogien  en  ben/  noeïj  min  een  ̂ itifi/  be£ 

ben  en  lafïet  ban  onaeïjtfacmïjcit  tot  bat  ön  geöoo?t  3P; 
IDaten  be  gene  bie  in  ben ilaet fitten öieljegcntooo^ 
big/  fouben  foo  toeï  beïabcn  51)11  aï^  ift/  tentoaetfp 
meet  bpfïantjï  en  ftenniffen  in  bit  quattiet  haöbcn ban  ift/  $c. 

Den  brief  gefonden  by  den  Admirael  aen  den  Officier 
van  S.  Amand  ,  den  negentien ften  Septembris, 
daer  mede  hy  dede  vertrekken  de  knechten  het  Lant 
aldaer  uit-teerende. 

U  <£tze  ban  «tëjoenenbeuV  utoen  b?ief  ban  ben  negen* tïjienfren  bcfec  /  ïjeb  ift  bcfen  noene  ontfacn  /  bp  Poi.  206. 
bentocïïiengïjpmpfcïjjljft  bat  ttoee  ïjonbett  foïbaten  2°7- 108: 
Den  feggenbe  te  toefen  onber  ïjet  bebeï  ban  bendeere  2°9* banïüoibeoV  eenige  oberïafïcn  fouben  gebaen  ïjebben  p.  +9?. 
op  Ijct  Slant  ban  &.  ̂ Urnanb/  en  bat  gïjn  n  bn  ïjen  fjebt Fo1- 2o6- 
gebonben  en  geb^aegt  toaetom  fp  fuiken  getoete  beben  a°7, 2o8* 
en  bat  fp  fouben  bertreftften/  toaer  op  fp  ufouben  ge*209' anttooo?t  ïjebben/  bat  fp  in  fpijt  ban  ufouben  Romen 
totceïïe/  en  geen  anberHant  op-eeten  ban^bbijen 
goet/  en  toant  ift  toeï  toeteïjarerïfoogïjeit^memiuge 
fuïfte  met  te  jijne/  bat  ben  <6eefleïpen  nu  foo  beïe 
InbenjS  geïjaöt  ïjebbenbe/  nocö  fuïften  toepen  na-ge^ 
poit  fouben  toojben/  befunberooftmptoefenbeinbit 
Jant  baer  boo?  ift  foube  fcïjnnen  fuïften  onbeljoo^ïijftlje^ 
ben  goet  te  binben.  &00  bibbe  en  o^bonncre  ift  u  foo 
bcïeaïsrtininpig/  boïgenbebenïafibienift  bp  bebeïe 
ban  ïjare  ̂ oogbcit  in  btfe  ®mincie  f^ebbe  /  bat  gïjp  u 
ta*fiont  bmbt  bp  ben  boo^f5.  UrijgJ-ïieöen  en  anbete bie  etnocïjmocïjtenftomen/  ïjen  ban  mijnent  toegen 
bebeïenbe  bat  fp  batreftften  uitten  Hanbe  en  baiïïaige 
bamCourneffé/  totbatfpmp  eerf!  öebben  gefp?often  . 
en  mijnen  oojiof  baer  toe  geftregen/  en  bat  ift  anbet^ 
foo  be?re  fp  niet  en  bertceftftcn/  ben  ban  meiningen 
terfïont  tegen  ïjen  te  Romen  metten  foïbaten  ïjier  ban 
fïjnre  ilBajefïeitg  toegen  toefenbe  en  anbere  ban  mijnen 
bjienben/  en  ïjen  te  fïane/  geeft  mpo5ob  be  genabe/ 
ik  en  fcïjiijbe  aen  niemanben  ban  bicn  gefeïfcöap/  maet 
bibbe  u  ïjen  befen  b}kf  te  tonen  /  en  ooft  ( #  't  noot )  p.  4.00; beftopietegeben/  opbatfp  geen  onfeïjuteban  ontoe* 
tenfetjap  en  ïjebben )  bcgerenbe  bat  gïjp  mp  fcïjjijft  ató 
gÖP  öen  fuït  ïjebben  gefpjoften  om  mp  baer  na  te  re? 

guïeten. 
Extraden  uitten  brieve  by  den  Grave  van  Hoorne  aen  Num.  144 

de  Heeren  van  Andriguies  en  Lumbres  verplichte 
Edele ,  gefonden  te  Valenchijn  den  2 1 .  Septembris , 
om  d'onrufte  te  ftillen. 

\A  gn peeren/  boïgenbeutocr begeerten  om  te  ïjö* 
*Ta  ren  ban  mijn  ïjanbeïinge/  feinbe  ift  u-iieben  be 
artiatïen  ban  't  gene  ift  metten  jBagifftaet  en  bic  ban bet  nieutoer  fieïigien  ïjeb  geöanbeïtben  19.  bie  ik  niet  Foi.ior. 
en  hebbe  willen  doen  tekenen  fonder  eerfï  b^rer  ||0Og* I91,  W* 
ïjeit  bk  te  feinben  /  tot  toeïften  einbe  ift  gifïcren  morgen 
te  pofïe  bertoaert  öeb  gefonben  ben  §enfionari|  bu 
Cgambge/  baeropiftanttooojbebertoacöte.  3Jftbet* 
fla  batbe^eereban^oirftarmejJ  jegentooojbdijft  totFoi.ari. 
ïiamerijft  i$/  en  benfte  bat  ïjp  nietïaten  en  faï  ban  ïjem  "4. 2ir. 
te  binben  tot  ©aïeucïjijn  om  aïbaer  beljoortijfte  oo:ben2l^2lA 
te  flcïïen  om  be  (aften  te  fïiïïen  /  u-ïieben  feer  bibbmbe  li9é ïjem  in  at  te  toiïïen  beonïpig  toefen/  toaer  in  gïjpbe p.  <r0o. 
&tabt  beugt  en  fijnre.majefïeit  bienfï  boen  fuït;  g& 
Öore  bat  eenige  on^  nageben/  te  toeten  mijnen  éeete 
ben^ince/  mijnen  ̂ eere  ban€gmont  en  mp/  dat 
wy  fouden  te  buiten  gaen  't  p;ene  heur  ï^bogljeït  on^f 
fbube  beïafl  en  ooft  ben  bcrpïieïjten  <Sbeïcn  tbegeïaten 
ïjebben.  .ï^aer  aïfoo  ben  tijt  nuuitïjeifeïjt/  bat  men 
toeffeïjt  neme  op  ben  bienft  ban  benlfêeefïer/  rufïe 
en  toeïbaert  ban  ben  3Hanbe  /  en  toiï  ift  aï^  nu  be^  geen 
onfcljuït  boen/  berïjopenbc  tot  mijnber  ftoemfïe  tot 
23nieffcï/  be^  aïïe  boïboenïngen  met  mijnen  mebe> 
gcfcUen  ïjeurer  ï^oogïjeit  te  gebm  en  befcljaemt  te 
maften/  bic on$  t'onrecïjt  jebben  gefoeïjt  te  befcöuï* bigen/  toant  wy  die  gene  zijn  die  den  dienft  en  groot* 
ïjeit  ban  onfen  .ïIBeefïer  foo  feer  foeften  aï^  pmant 
anbere  /  maer  top  foeften  baer  neffen^  ooft  be  rufle 
en  toeïbaert  bon  fïjnre  ̂ ajefleitö  ïanben  en  <^u* 

betfaten. 
Extra- 

1-'1
''» 

H 



15*8. 

col.  181. 

181. 185. 
*84- 194- 
102. 

Toe  de  Hiitoric  van  P.  Bor. 

217.218. 

p.  5oz. 

Fol.  164. 

Fol.ir6. 
117.  i>8. 
119. 

MO}. 

Fol.  191. 
192. 19  j. 
»94. i95< 

Extraft  uitten  brieve  gefchreven  by  den  Grave  van 
Hoorne  den  negen  en  twintigften  O&obris  aen  de 
felve  Heeren  van  Andrigmes  en  Lumbres. 

.  IJ  ?Cfr^öc0ï)cïtï)ceft3cronbenbcn^fcrctac^  be  ïa 
[*£02reïia  Doornik  meteen  artikulen  bicfp  toiït  bat 

bc  ïf  e  f  ré  ban  .ïfèouIba#todatc  bien  ban  ber  miniton: 

Jïeligien  /  bc  todhc  genoeg  't  felbe  3tjn  met  't  gene  bat 
ik  Ijen  boojgcljotibcn  Ijabbe/  ih  en  toctc  niet  Ijoe  't  boo2t 
baren  fal  /  ilt  toilbe  tuei  bat  bic  ban  Zoomin  en  ©alciV 
cfjijn  toeï  gcfïiït ;  toaren  bicfcnbe  bat  foo  be?re  albacc 
nteutoeberuertetochoemtbatbic  fo2gcïijbee  faï  toefen 
banbeboojgaenbe. 

<Un  mn  btinht  bat  gbp  toeï  boen  fuït  de  hant  daer  aen 
houdende  ,   datter  een  goet  nectnarj  gcttiacht  tocrbc 
tuffcijm  bic  ban&tiencfujn/  opbatgbnbiebereenigt 
mocgtïatcn. 

Extraft  uit  eenen  brief  van  den  voorfchrevenGrave  van 

Hoorne  aen  den  Hertoge  van  Cleve}  van  den  acht- 
ftenO&obris  1566.  uit  Doornik. 

TVl  $n  ̂ ^e/  toetmbc  bat  gïjn  genoeg  onbc2ricbr 
5ijt  ban  bc  ongeregeïtïjeben  bic  in  befe  Hanbcn  ge* 

fcïjirt  3ó'n  /  foo  toeï  bene  bien  bet  bolh  bc  toapenen  ge- nomen beunen/  ombcucejTp2ebihaticn  te  mogen  cOrt? 
tinneren/  afë  baec  nacr  Deüc  ïjet  pïunbecen  ban  ben 
$erhcn  en  ftïoofïeren  /  toefenbe  bic  gefeïjapen  te  baïïen 
mmeerbere  en  grootere  anbercongebaflen/  toaerom- 
me  ïjenre  ̂ oögjeit  met  abbij£  ban  ben  0abe/  i£  te 
bjeben  getoccfï  /  öat  men  bc  J&cbihatien  foiibc  toeïa> 
ten  /  bc|joubeïijh  bat  bet  boïh  bc  ïDapcncn  foube  nebec* 
leggen  en  bertrehhen  uitten  Itcrltcn  en  ftïooftercn  /  en 
todaten  bat  bc  <6ecfrrirjhcbaer  ïnnc  toeberommc  fow 
ben  ïtomen  /  om  ben  bienft  <6obt£  baer  inne  te  boene  / 
en  ooh  bat  men  bmtöceftcïijumgccnongeïrjfccnfoU' 
pc  boen/  cnombittoteffccttcbjengen/  foo  toert  ge^ 

fonben  mijnifccre  bc$2incc  bah  <0racngicn  t'2utt- 
toerpen/  mijn^eerebah<ögmontmBTaenberert/  en 
in  in  befe  pfactfc/  aïbaec  nip  foo  beïe  gebaen  ïjeüben 
met  feitcre  artïhulcn  bat  top  metten  bbïhebcrbjagen 

3fjn/  fuïïté  battet  al  gem'ït  en  gcfïifl  #/  en  ik  foubc bcrïjopcn  mrê  bolh  Ijicrinnctebouben/  foo  beirc  fijne 
ïtoninhlghe  jBajcfïcittoiïtboo2goct  ïjouben  {ƒ#  gene 
ton  gebaen  hebben  boo*  fijnen  bienft/  maer  ik  b?efc  feer/ 
bat  aïïc  onfc  babcn  ïjór  goet  bic  mogen  toefen/  fnïïen 
rntaïijh  bebuit  en  uitgeïegt  tooïben  /  u  bcrfchcrcnbe  / 
uibien  ton  anbere  geïcgentïjeit  Ijabben  hunnen  biiiberi  / 
om  §ct  boïh  te  fiiïïen/  banbnnbej^cbihaticntöetc 

ïateu/  ton  fouben  't  gebaen  ïjebbcn/top  en  rjebben  genen artberen  miöbeï  gebonben.  .^00  beu  ih  foo  ïangc  uit 
gefMt banutoe ©02. <B, te  feïmjbcn  tot  nu  toe/  beur 
bien  ut  niet  en  tuitte  toat  toeg  onfc  banbdinge  foubc 
nemen/  aenftcnbebe  beroerten/  baer  ban  top  ban  aïïc 
ïtanten  oincingeït  toaren.  23ibbeubc  utoer  ©02.  <D. 
mbim  men  toilbe  anber^fiitóbcchertt  uitleggen  eii  bc- 
buiben  bet  gene  bat  nip  gebaen  ïjebbenbooz  ben  bienft 
ban  <£ob  /  ben  ïioninh  onfen  tóefïcre /,  en  tot  rufïc 

toanöcnïanbc:  't  fcïbc  geen  geïoof  te  toiïïengeben/ 
totter  tijt  bat  ton  eerfï  rjerjoojt  fttïlcn  toefen.  ï?et  gene 
bat  mn  bectoeht  óm  te  bibben  't  gene  beé  boo2f?.  M  /  i$l 
bat  bc  faken  ban  fuUicr  eonfeguentien  baer  iime  top  nu 
gelmüht  to02bni  /  too2ben  gemcinïijh  bcbnit  en  uitge* 

ïegt  naer  ben  fin  ban  bc "perfonen  bic  baer  ban  felj2ijben/ baer  bcurc  fn  mcefl  beïafïen  ben  genen  /  bier  Qun  mebe 
moerjen.  É^et  quaetflc  bat  top  Rebben/  is/  bat  011^ 
boïfi  fteeft  écu  groot  ini£bcrtroutoen  ban  baer^oog- 
ïjeit  en  ban  beïc  ban  bc  peeren  ban  onfcnllanbc/  en 

bat  fp  ecnig  betroutoen  op  onö 

97 alïe  nijnbefomgne/  meiubebatft  ban  ober  ïangc  bc  1  <6Ï 
artiuulen  bic  Ut  bien  ban  ber  n.eutocr  lleïig. mSSe    5 boen  boo2ljouben  aï  ijabbe  geaceo2beert  /  Sart  00 1  ih 
ïieur  berhieect  beb  /bat  bc  felbe  bn  my  maerenwfrén  Foi.  I98. voorgehouden  tot  dat  ik  haer  Hoogheit  goet-bimhcn  W-soo. 

Sïf5?  fouöe  berflam  bebben /  enbat febert bekere 2GI • ban  JDoulbaisnabbc  ftoarigljeit  gemaelit  ban  bic  te appioberen  oft  tjcni  ten  onberliouben  banbtentcber 
bmöen  fouber  Ijcnr  erp2e?  bebel/  baer  boo2  bc  beelc janbelmge  belet  toaa/  mit^toelljniiIUjeurbab/  bat 
f  n  ben  i)cerc  ban  jDonlbaiö  toilbe  bcbelen  bat  lin  in  ber qualiteitbano?oiiberneur  bic  berfeïiermgen  foube  fte^ 
beu/  fjet  toelft  fp  iegentooo2beli)ït  i^  boènbe booï om 

SSSSrf.  y1*®0™/  aclbugbpt'fDnerïtoinflefuit berfram  eenfamentlult  boo?  utoen  Pcnfiónang  bmp.  to». Ifccrc  ban  Cïjambge/  berbopenbe  bat  gbn-Iiebeu  bc 
hant  daer  aen  houden  fult,  dattec  al  vollchiede  foo 't 
boo?  bc  rnfïc  en  toelbacrt  ban  ber.^tabtbeïtoo2t/  bc cebene  bat  ik  niet  toeber  en  home  /  #  bat  hier  te  Oobc 
ató  nu  foo  bcle  falten  te  hanbeïen  ?iin  /  ooh  bat  ui Ito 
tcïnheen£t'bu#  moet  toefen/  baerbn  gebuegt  bat  ih niet  meer  baec  inne  en  foube  hunnen  geboru  ban  u 
boo^gebouben  en  faï  toojben/  nabicn  neur  lf>oorrhcit 
gefloten  treeft  niet  booste  te  totïïni  roeraten  /  u-Iicben 
bc  rfeheccubc  batik  boo2t  alle  mijn  neerfügbeit  gebaen 
jebbe/  mp  moegclijh  getoeeft  sijnbc  om  teontgeben 
l)ct  qtiaet  geboden/  bat  men  Ijler  ban  ber  Staöt  lyabbc; 
Dopenbc  bat  gbp-ïicben  boo2tanc  u  fuït  foo  buegen  / datlijnMajefteitenheurHoogheicdes  te  bjebeil  flUTeil toefen. 

Den  brief  by  den  Admirael  ten  felven  tijde  aen  den  Num.  14- 
Stadthoudere  van  den  Kafteel  gefonden ,   verma- 

nende tot  verdrag  en  eenigheit. 

IJ <Ccce  banlBouKiai^/  foo  iït  bier  genomen  ben/ 
A  J  bcb  barec  ̂ oogljcit  bertoont  bc  faken  ban  ̂ 002^  p.  ?o6. 
nih/  baer  op  fp  af-beerbigt  ben  Secretarie  bc  la  :<£ojre,/  f°i  » 79. 
u  fcbnjbenbc  't  gene  gbp  Dien  ban  ber  nicutocc  Hehgicu  [l1.  \l\' fuïttoeïaten/  mpi^ïeetbattetboo2  mijn  bertceh  niet  1^19», 
aï  gefloten  en  toerbe  /  en  gbp  tocet  toic  b'oojfaïie  toa^  /  «sj-  «94. 
en  nabicn  bc  pïactfe  t'utóen  ïafïe  i$l  en  bat  ih  baec alïeen  toa^  gchoinen  om  bic  te  friïïen/  bcttoeffiihna 
mijn  befte  qcbaen  bebbe/  bebbenbebctocfen  bc  plact^ 
fen  baer  men  be  p2chingen  foubc  gebogen/  enoohbe* 
too?pen  eenige  artiliulcn  om  fjet  boïh  in  beter  fïilte  te 
Douben/  bc  toeïhe  bier  gcfïensTjnbe/  is'ectoeinigber^ 
anbertnge  in  gebeurt/  maer  baerom  "en  beboo2t  men niet  te  berrcehhen  ban  bic  te  arco2brreii  /  op  bat  gbp  be  foi.  198. 
£tabt  moegt  hottben  iu  gocöc  rufle  en  eenigbeit/  geïijh  «99.  *<». 
ih  niet  en  ttorjffel  gbp  fnlt  bet  feer  toel  boen/  enbenhc201, toeï  bat  be  meeflc  ftoarïgbeit  fnl  ballen  opteberfehc* 
ringe  bic  gbp  bn»  boen  fiüt  I  anigaenbe  ben  «aflcele. 

Extraél:  uitten  brieve  van  de kegen te  gefonden  aen  den  Num.  ir, 
Raedt  van  Doornik  den  eerften  Septcmbris ,  op*c accoortencornmilTievan  den  Edelen. 

T  2Eebe  en  beminbc  top  fitllm  u  bp  bcfni  anttooo2ben  p.  507. 
Lop  ttoee  utoc  bnebeu  ban  bctii8.becboo2gaeiibec 
manit/  bopenbe  bat  gbp  alrcebc  fuït  ontfangen  bek 

ben/  bet  geprinte  van 't  gene  bat  befe  bagenbier  1^  ge  foi.j7- 
paffeert  met  befen  berplicljten  Abelen  /  mitagaberé l66-  2°°* bet  pïahhaet  Dat  gbp  bp  u  bjicben  ̂ ijtbegerenbc/  ui 
ben  cecfïen  aengaeubc  ber  eoïnmiflïcn  bic  gljn-Iieben 
zijt  begerende  voor  de  Edele  in  U  b2iebeu  gchoeillt ;  Fol.  164. 
<6cmerht  bat  onfe  .f^ebe  be  <Ö2vibe  ban  £?oo2iie/  bii  i6r. 

onötc^Doomihiögffonbeu/  01'u  te  berfien  en  reme* 
laten  bun  bimhcn/  . 

Djpen hebben j  bettoelhconsin  aïïe  pïaetfen  fal  bont! bieren  in  ben  faken!  ge Inh  gijn  t  njuberhoeinflefult 

houben  boo2  fufpret/  als  o'ft  top  ober  lange  cenigbec!  Kbbengetien/  foo  en  t^  t  gcciiefms  ban  nopbc  norb 
fïant  metten  boute  geïjabt  Ijabben  /  u  mogenbc  bctfc  \  beboo2lijh.  bic  fjeur  te  genen  /  foo  gijn  bcrftirht  /  maer 

heren/  battonuoitminbercgebacbtengcbabt  en  \>cb;  [al  bc  fcïbc  &tabc betn iwel  mo^en  bchd^en , , en 
ben/  en  Dat  bet  unie  bat  ton  gebaen  bebben/  en  bage^tonrhefïeïïen/  be  felbe  <3bcIcgcïuhbP  ten  btenfïc 

ïrjh?  boen  /  bc  faken  en  ben  'tijt  on£  baec  toe  btomgeu.    fijnccfBajeftrit  fal  geraöcn  btnbeu. 

te  Fol.  176. 

ban 

Den  brief  by  den  Admirael  gefonden  aen  die  van  Door- 
nik den  2  5.  Octobris,  vermanende  hen  tot  ondcr- 

danigheit  en  eenigheit. 

lV[  $n  Oecren  /  toefenbe  bm  1 6.  befer  maent  ïjicr  bp 
±yi  beur  lufoogljcit  gchoinen  om  beur  te  bont  rappo2t 
ban 't  gene  ih  bab  gdjanbrit  met  bic  ban  bct.4>rabt 
ban^ooaniH/  be  toeïhe  geboo2t  bebbmbe  in 't  lange 

Extract  uitten  brieve  van  de  Regcnre  aen  den  Heero 

van  Moulbais  Stadhoudcreop  't  Slof,  en  over  Door- 
nik gefonden  den  7.  O&obris,  1^66.  tot  onderhout 

des  accoorts  der  Edele. 

w g  5ijn  te  b2eben  bat  gbp  ben  «Swbc  ban^ooJnef.^- 
enaUenanberenfegten  berhieect  b*t  gbp  ganffe*  l9;.g' 



Fol.  191. 
192.195. 
198. 199. 
200. 

98  Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 
t  $6% .  lijft  fuït  onberïjoubcn  en naboïgcn  't  gene  toegeïatcu  \$ 

Dn  ben  accoo^öe  gemaekt  tuOcljen oneen  Den Ucrpïtcl); 
ten  boelen/  fonber  in  ecniga*  manieren  bacc  tegen  te 
Doenc  /  I)f t  toeïk  oirê  blinkt  Dat  booj  eïkerïijkcn  bc* 
Öoo:t  genoeg  te  5ijn. 

Nuni.  ij.  Den  blief  van  de  Regente  aen  den  Heere  van  Moulbais 
gcichreven  den  17.  O&obris ,  continuerende  de  fa- 

ken in  Statp. 

A  Ufoo  onfe  j*ebc  De  <6?abc  ban  ̂ oomc'Jïbmiraeï 
**  aïïjicr  gekomen  i$  /  en  inen  op  fijn  ïjanbeïinge  ban 
doornik  nocï)  niet  en  ïjeeft  kunnen  fluiten  j  nA  M* 
anoere  nootïnkc  toegekomen  faken  /  en  Dat  baer  en 

tufféljen  foube  morgen  uit  gaen  Den  rije  van  dergeloof- 
ten  öïe  ton  ui;  onfe  ïcfïc  b^iebcn  u  naboen  beboïen  te  Doe- 
ne  aen  oiiferi  boo?feb:eben  5?!5cbc/  cenfamentujk  aen  Die 
ban^qoaiik;  jèoótoerfuchcutopcn  niet  te  min  ban 
toegen  fïjnre  JBajefïcit  ojbinctcn  u  /  Dat  gïju  Dien  üan 

pag.509.  doornik  en  anberen  baer  mebcgbnintegentooojbig' 

tyit  ban  onfen  bootfcïjïeben  j  $ebe  geïjanbeït  ïjebt  /  f  "egt Dat  tou  binnen  biie  oft  bier  oasen  ufulïenontbiebcn 

Onfé  m'eininge  /  en  Dat  midler  njc  niet  en  lal  voorgeftelt 
worden,  ban b'een noeïj ban D'auDec fïjbe /  gelijk  ooit on£  boojfchieben  Jkcbe  tot  gcïijkcn  einDe  i$  fcbjgbenbe 
aen  bic  ban  Der  &tabt/  fperineDe/  $c. 

ï^im.  16.  Extract  uitten  brieve  des  Heeren  van  Montigny  ge- 
fchreven  uit  Spaengien  gefonden  aen  de  Regente 
denacj. Junii,  1566» 

n  3ÏP"  boïijcnbe  me  ©'outoc  /  foo  Dunkt  mn  boo?  \}ct 
**  befte  Dat  ih  fïjnDet  jfêajefïcit  gene  kopie  en  gebe 
ban  imjnbcc  infïructie  Dan  aïïecnujU  boo:  foo  beïe  bet 
aengaet  bet  feit  banbcctöcqucfïegcptffeütccttbpbcii 
<£bCÏCU ;  3[n£geU)a£  ban  De  moderat  ie  der  Plakkaten , 
aboliriederlnquiutien,  en  parborngeneraeï/ïjet  toeïk 

#infumma'tgmcutoe^oogï)eitbeïafï  ïjeeft  te  ïja»- 
Dcïeu  tee  mijlen  De  kocmfïe  Defecten  jÉark-grabert 
ban  bergen  brrtoacïjttoojt. 

fpt  en  ï)eb  ook  niet  toiïïen  ïaten  ban  fïjnre  l&ajcfïcit 
te  bectonen  boe  nateïijk  Dat  in  Den  StanDe  fïjnre  jjfèaje- 
fïeit$  homifïeentegentooojbigïjeit  toaö/  toaee  op  ik 
hem  Daeeom  met  aïïen  feer  bobenaïïe  bingen  gebcben 
Seb  /  uitten  name  /  foo  ban  uVoee  ̂ oogljcit  afë  van  al- 

len fijnen  Staten  en  Onderfaten ,  aï£  ïjet  befïc  enpjin^ 
cipacïfïe  miDDeï  ban  aïïen  /  om  fijnen  Dienfïe  /  toaee  op 
Ön  mp  anttooojbc/  feïbee  ooft  Dat  tueï  te  begeecen/  maee 
oa^bmnbefntöijkeooknieten  toa£  fonDec  faken  Die 
fijn  p  jefentic  ook  toeï  bercifcï)tcn/niet  te  min  niiïDe  Daec 
op  ïetten  /  mant  to  toeï  gerteigt  toag  om  te  beïieben  Den 
ïanben  Die  bP  beminDc/  Daee  typ  beïeafbieï/  en  Die 
ïjem  foo  beïe  en  foo  grote  bicnfïcn  gebaen  ïjaDDcn  ■,  ̂>oo 
ftet  ooït  te  paffe  quam/  beb  iït  fijnDerSiajefïeitber? 
nleert/  DeopinicDiemenin'tlanDtïjaDDc/  ban  Dat 
fijn  IBaiefieit  niet  toeï  te  b?eDcn  en  toa^  /  maer  quaïp 
ueinfo?meert  ban  beïe  perfonen  /  ja  ooïi  ban  cenigen 

peeren/  tyt  tceïït  t'fönen  Dienfïe  niet  booiDecïijït  en 
ma^  /  maer  op  fijne  jf©aiefïeit  mp  geanttooo?t  en  bet^ 
feïtert  ï)eeft  /  Dat  men  fuïïicn  opinini  t'onrccïjte  ban 
ftcm  tycft  I  en  Dat  öp  feer  toeï  te  bjeDcn  en  ïjem  gepacit 

Foi.  % y .86.  yöuDt  van  allen  defen  Heeren  aïg  ban  ben  genen  /  Daer 

Fol.  122. 
12  J.  124 

€n  ïjoetoeï iïi  toeï berfeïtert  beu  /  Dat  Utoe  ̂ oogbeit  1 56 %. 
niet  en  fonbe  toiïïen  DeLëaDboijaen  mijnenteer  e  Den  p  ̂ri 

*?lbmiraeï  /  Die  mp  feer  boojgcïjouDen  \)aft  ban  De  felbe  ̂- 
geïoofte  te  Doenc  conform  ,  't  gene  dat  uwe  Hoogheit denKdelengcaceojDeertïiaDDe/  mp  ooïi  getoont  ïjeb- 
benDeutoertfoogljeit^bnebenaenïjem  ban  Den  rriiij. 
bef er/  noeïjtan^  ïjeb  ih  mp  Daer  af  ge-ereufeert  /  tjet 
toeïït  ïjp  quaïnïi  nam/  mp  feggcnbe  Dat  ïjp  't  utoec 
^oogïjeitfouDefcïj?nben/  en  bat  ih  otnfaïxc  toaé  bat 
fijn  reife  achter  bïeëf  /  en  bat  inbien  men  quame  te  ber? 
nemen  bat  Ui  ftöftè  tocigerbe  Dattet  oojfahe  fouDegcbeit 
totmeerberourufïeenmi^troutoenbanoit/  en  Dat  iït 
toifïc  Dattet  ïjier/  op  nu/  aïfeerfïiïïetoa^/  ook  Dat  iït 
erp?egbebeïïjaDbebanfjem  geïjoojfaem  te  51J11  /  toaerFoi.ió?. 
op  me  Bjoutoe  iït  mp  bonbe  beïaDen/  feennenDe  De  l69- auctorïteit  en  ereDiet  ban  Den  ï^eere  ̂ CDmiraeï  /  befon^ 
Dere  toant  ftp  p^oteflecrDe  /  Dat  quame  Daer  quaet  af/ 
iïi De£D'oo?faïtcfoube toefen/  niette  min  ben  Daer  bp 
gebïeben  Dat  iït  't  felbe  niet  Doen  en  toiïDe  fottDer  ïafï  en 
b_;ieben  ban  utoer  Ifoogbeit/  D'ocnfaïte  i^  getoeefl/ 
Dat  mp  Docïjte  Dat  iït  ben  i|eere  ?lbmiraeï  geen  geïjoo?- 
faembeit  fcöttïöig  en  toa^  /  mit£  ben  bjief  Die  utoe 
ï?oogïjeit  mp  ïjaDDe  gefonDen  /  Doo?  Den  ïfeere  ban 
23eauboitDeni4..0e£maen0t£/  en  Den  eeDt  bernientP-51?* 
hl  De£  feïf^  SBeauboir^  ï)^Den ;  Gelijk  ik  ook  wel  ver- wondert was  Dat  men  fuïïien  bebeï  Den  3^eere  ban 
23eauboir  ïjaDDe  gegeben/  fonber  Dat  Den^ccre^D* 
miraeï  te  kennen  te  geben/  entoetetoeïDatmbienïjp 

't  feïbc  toiftc  /  ï)P  be^  niet  toeï  mijnre  te  toeben  en  foubc 
toefen  /  bat  iït  jent  fuïïtg  niet  getoaerfeïjout  en  tybbe. 
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af  ï>n  foo  groote  en  goebe  bienfïen  fycfo  ontfangen  /  bat 
ooït  niemant  jjeiti  t'beuren  aeïjterbeeï  iet  toij^  gemaekt 
en  ïjeeft  /  maer  bat  ïjn  geïooft  bat  be  gene  Die  fijnen  om 
tHenflfoeken/  fuïken  roep  uitgeben  en  fn\lic  bienfïen 
Doen. 
Extracten  uitten  brief  van  den  Stadthoudere  van  den 

Kafteel  van  Doornik  aen  de  Regente  den  26.  Sept. 
optepropoeften  metten  Admirael  gehouden. 

ME     V  R  O  U  W  E , 

T\  <Sfen  mojgenfïont  ïjeb  ih  ontbobcn  getoceft  bp  mij^ 
lJ  tien  ̂ eere  ben  ̂ Dmiraeï  <JB?abe  bant^oome/  De 
torike  mp  berkïaert  ïjeeft  ban  meininge  te  toefen  ̂ em 
te  binben  bp  u  ̂oogfteit  /  maer  bonbe  nooteïijk  bat  ï)p 
boo,!  fijn  bertrek  bit  boïïi  aceojbeerbe  om  boo^berbe? 
roette  te  feboutoen  /  bet  toeïk  niet  en  konfle  gefebieben 
fonber  tiic  ban  ber  nieutocr  Heïigien  te  berbiagcn  niette 
ïtatboïijke/  Die  ben  feker  artfkuïen  ïjabbeboenbooi? 
ïjoiiDenbpDepartiïen/  Detoeïketetoebentoarenbiete 

•  ambeerben/  ouberbeï)oo:ïijkcbetfekeringe/  eubcfon- 
•  ber  toilben  Die  ban  Der  nieutoe r  Cïeïigien  /  dat  ik  hen 

foude  geloven  die  te  onberïjouDnt  en  niet  te  geDogen 
Dat  Daer  tegen  gebaen  foubc  too?Dem 

Extracten  uitter  antwoorde  des  voorfz.  Prefidentsaen  Num.  1 

den  Admirael  gelbnden  den  10.  Septembris,  aen- 
gaendeden  Predikatien  en  fijn  dienften. 

\4  %et  foo  utoe  Cbeïljeit  ïjeeft  geflen  met  toat  ftoa^ 
Ly±  rigïjcit  beur  ̂ oogbeit  geb^ogt  $  totta  toeïatinge 
ban'tgencbegiïpeni?inben  aceoojbc  metten  <Öbeïen 
gemaekt  fo  toont  fp  beur  ook  ftoaer  genoeg  om  boojbee 

toe  te  ïaten  /  befunber  ook  in  't  aeeojberen  ban  kerken 
in  de  Steden  voor  d'exercitie  van  der  nieuwer  Religiën,  Fol.  17? 
boctoeïminbere quaet  fcïnjnt  geïegen  te  toefen/  Dat 
fp  in  fïilïigbeit  ben  te  mcDcnbicïDcnineteenigepïaetfe 
binnen  Der  iètabt  /  ban  Jen  te  ïaten  ïopen  ten  pjebika^ 
tien  buiten  ben  feïben/  met  fonber  ïneft  bat  in  't  toeber- 
komenanbcreöenfonben  moegen  baeconber  mengen,  p.  yd 

(Cot  grooter  begeerten  ban  baer^oogïieit  beeft  Dcfoi.jó; 
^ecre  ban€gmont  fijn  bertrek  uitgefïeït/  om  Defen 
boomocn  te  toefen  Ober  De  refoïntie  ban  Der  anttooo^Den 
Die  men  geben  faï  op  uïefïebncben/  bc  toeike  ih  tocm 
febe  fuïke  te  moegen  toefen/  DatDetronbcïenbanDec 
^taDt  ban  ̂ Doornik  Daer  Doo?  mocljten  gefïiït  toö^ben. 
Extrad  uitter  antwoorden  des  Prefidents  ,   gefonden  Nlim.  | 

aen  den  Admirael  den  1 1. Septembris,  nopende  den 
Predikatien. 

iVl  ln  yfrSMlfo  &fö  «toer  €Deïï)eit^  bncf  ban  gifïeren ^-^^ontfaen/  Defen  na-noene  beeft  ïjact^oogbeitge^ 
fïoten  barc  anttooojDe  opte  baieben  en  ïafï  De^  peeren 
ban  23eauboi^/  aïtijt  perfifïereube  ban  bien  ban  wmp 
nik  be  ̂ cbikatien  niet  toe  te  ïaten  dan  buiten  berFoi.i7S 

j^tab  en  heur  houdende  aen  't  accoort  gemaekt  metten  fol.  iSt 
€Deïen  om  ben  anDeren  &teDen  ban  23zabant/  ©laen? ,8i- 
Da-en  en  ̂oïïant  geen  oo^fakc  te  geben  ban  fulkg  ook  te 
beiffeben.  Cn  foo  mijn^cece  ban«£gmont  ban  ïjier 
fe^ei^e  /  fp?ak  fp  bem  tot  gelijken  einDe  /  op  Dat  ïjp  De  Fol.  19 
bant  Daer  aene  foube  ïjouben/  dat  het  tuxoort  van  208.2c 
puntte  te  pttnete  onberbouben  tooibc/  en  foo  fp  Den  p  «Z4 

feïben  ban  beueDer  fijDen  niet  en  Mt  tegen  komen/        ' 
begeert  fp  ook  Dattet  ban  D'anDer  fijDe  geïjouDen  tooz* 
De;  <p  toiltie  bat  utoe  €bcïïieit  in 't  beractfïagen  )h 
gentooojbig^abbcgetoccfï  /  en  geboo^t  be  conflbeca* 
tien  bie  bertoont  51J11/  maer  nabien  beur  ̂ oogöeït 
fuïk£gefïnti£/  ik  en  kan  Daer  met  in  beranberen  oft 
buegen. 

M\t$  ben  toeïken  ih  utoer  <Öbe ïbeit  bibbe  mn  te  toiï^ 
ïen  bergeben  /  foo  bejre  ih  utoer  begeerten  niet  genoeg  Foi.  r; 
gebaen  en  beboet  toeïk  niet  toegekomen  en  i£  bn  geb?e*  *t* 
ke  ban  utoe  Cbelïjeit  niet  te  aenfien  (biemp  aïtijt  aïïe 
gunfïe  getoont  bceft)nocï)  ook  om  bat  ik  utoe  ïjanbelim 
ge  anberg  foube  ïjebben  bonben  ban  tepjoccDercn  mttet 
toij^beit/  affectie  en  grooten  pber  ttie  gp  toont  te  bjagen 
ten  Dienfïe  ban  fïjnbcrjfèajefïeitni  welbaten  ban  ben 

Hanöe/ 
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Tot  de  Hiftorie  van  V.  Bot, 

3Lanot/'  gdijft  ooft  böti'^oogbdtnoebaflebe^cctcn baer  af  «iet  anöcr£  rn  fotibnt  hunnen  gcoo#cdoi. 
Extracten  uitten  brief  van  den  voorfchreven  Prefident 

aen  den  Stadthouder  van  den  Kafteel  van  Doornik , 
gefchreven  den  22.  Septembris ,  aengaendc  de  goede 
dienften  des  Admiraels. 

pag.  <r  1 6.  T  ft  bot  tucï  bïijbe  bat  bit  ban  utoer  &tabt  51311  te  to 
ïdi.  17 r   J-ben  getoceft  ban  botPtcbiHatienbinnnibcr&tabt 
179.  iw.  tcüccïatnt/  en  bat  men  bettoiïïigt  boftbanbenfta tboïijhnt  ben  fterhen  te  remtueren. 

©an  mijnent  toegot  faï  ih  geerrte  bcbanbtbouben 
tot  aïïe  't  gntc  bat  thfaïbcrjtant  te  moegen  binini  om 
befe  onrufren  te  (Mot:  <I?n  beb  fcer  gcerncbccnomni 
De  goebc  bicnflen  bit  mijn  i^cerc  b'^bmitaeï  aïbaer gebaat  beeft/  eufoogbpfdjmft/  nodj  meet  faï  moe^ 
gen  boen  /  antgemerht  bet  contentement  en  toche- 
troutoeu  bat  bie  ban  ber  ̂ tabt  ban  (jem  Ijcbbeh. 

Num.  18.  Extradten  uitten  brieve  by  den  RaetsheereAfiönville 
gefonden  aert  den  Admirael,  den  24..  Julii,  1566. 

nopende  't  vergaderen  van, den  Staten  Generale. 
tj  $er  ï^oogbeit  beeft  aen  ben  ïioninh  gefcb?eben 
L  J  om  be  «Scneraïc  Staten  te  moegen  bregaberen  / 
hem  opoitfijh  bectonenbe  battet  geen  anbet  remebie  en 
i£/  iffer  immer  een  in  betoerelt/  boetod  men  nodj  om 
fehet  i$  ban  't  embe.  $ffn  B5ajefteit  en  beeft  nodj  niet 
geanttooojt/  ïjet  toeïh  ong  bagdbhginmcn*bercbe^ ozbjcbjotgt. 

<£intcïijh  toaer  ben€bribom  te  toeben  gefldt/  pp 
be  refte  foube  moegen  bet  bcrftoi  toojben  /  toaer  't  niet alfcffdté/  emmer  metternjt;  23oben  bet  pcrijheï  ban 
ber  Öcïigicn  iffer  ooh  be  biefc  ban  ben  oproer  ber<6e- 
meinten/  bie  bageïijftsfjeur  meer  bertoont/  bie  raeht 
ong  aïlni  tod  na.  JBijn^eerebepnnce  arbeit  ftttt 
ombefaftaibanUlnttoèrpentefïflïen/  en  men  fïet  be 
goebe  bienfïen  bit  bu  baer  gebaen  beeft  /  toaer  0002  fijn 
jBajcfïeit  en  ï^tt  Hanbt  in  bon  fcer  $  geïjouben. 
Extracten  uitten  brieve  van  den  Raetsheere  Aflbn- 

ville  gefchreven  aen  den  Admirael  den  29.  Jul.  1566. 
ruerende  den  Scaten  Generale. 

D3ter  en  tufleben  gacn  top  boteren/  enon^gebje* 
feen  bt  remebien  bit  in  rafTïgfjcït  gdegen  toaren/  ën 

bie  mibbeïen  bie  boen  goet  toaren/  en  bienen  nu  ner* 
gen£  toe  /  ja  ift  nt  toeet  nautodijfté  oft  de  vergaderinge 

van  de  Generale  Staten  ( ïjet  tocfïi  in  't  betjinfcï  [jet  Op' 
tectjtc  remebie  toatf )  nu  beïe  bdpnt  faï  /  nocfjtairè 
ifter  aï  nocï)  cenig  niibbd  ter  tocrclt  booi  bcfen  tijt  /  foo 

$  't  bat  /  gdtjh  hacr  i^oogbdt  tod  in  't  lange  fijn  .ma 
jcfieit  bertoont  beeft  (mitégaberg  aïïe 't  gene  bat  in aïïen  gebafte  baer  uit  moeite  bolgen )  on  qcfctyiftt  bet 
toeöi  in  ben  ff  act  i$  getint ;  jBits  tadhnt  ih  fjope  bat 
fijne  .ïBajcflcit  om  meerber  quaet  te  berïjueben  faï  toe* 
laten  be  bctgaberinge  ban  ben  bootfcb?ebcn  Staten  / 
fcmbobuïpenibpftantbanbcn  torihen  top  ongettoij* 
feit  fuïïen  baïïen  in  een  conftifie  en  generale  beberffe* 
ntffe  ban  alïm  ben  llanbnt  ban  ïjertoaertö  obcre ;  %a 
Itomen  tot  een€>o?ïoge  onbetmalïtanbeten/  toaer  af 
oné  <6ob  boo:  fijn  genabe  berbucben  toil  /  <fc. 

©00?  tijbiuge  \\\at  <£bt\t  meent  fecr  tod  bat  Ijet 
;     164.    fchnnt  dat  men  't  al  wilt  laten  gaen  foo  't  toiït  /  Ctl  bat 

men  ban  bnibcginfelafnoitgefocljt  en  beeft  \\ct  toaer 
achtig remebie/  niaer  toant  mot  tot  grootcn  fiehteu 
jfieeft  toiïlen  buegot  fïeebte  mebecijnen/  foo  01  beeft 
mot  alïeenlijK  niet  uitgereebt/  maer  laten  ontfïclicn 
een  bper  foo  groot  battet  aïïe  be  ribieren  ban  ben  ïïaubc 
nautodtjhé  en  foubot  ïtunnen  geblufTcben.  fean  mijn 
Heere  de  Prince  van  Oraengien  OJbte  fteïlen  Opte^C' 
binatien  01  beroerten  ban  Sünttocrpot  (baerbpï)cm 
feer  toe  begeeft)  tot  minfloi  opte  bop*  üan  001  boo?^ 

febyben  <0otecale  jètatnt  ( baer  't  boïh  t'^nttoeipen 
ooft  feer  na  berlangt )  bP  faï öot  ftoninft  01  boi  llan? 
bot  eenen  ober-grootcn  bienfï  boen/  befeïbe^ecrei^ 
feer  becjuaem  om  groote  faïtot  te  banbclen  /  ̂c. 

Den  brief  by  den  felven ,  aen  den  Admirael  gefonden 

den  11. Septembris,  nopendeden  dienften  by  hem 

te  Doornik  gedaen  en  goet  gevonden. 

Mïan^eere/  gft  htb  Ijebcn  ontfaenbebiicben  bic 
Sner<Öbdebdieft  beeft  mn  op  gifleren  te  fcbïi) 

bot/  om  op  tocïKot  anttooojbe  te  geben/  ihanbers 

niet  en  fean  gefeggen  ban  't  gene  bat  me  B?outoc  jegot* 

(fol.ifr 

p.  518. 
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toooibelnït  ani  u  feïnoft  boo?  aiittooojbr  op  u  booi  t  cr;8 
ganibc  /  uit  todiicr  utoc  <£Mt  bemethnt  fal  battet  foo  M     ' 
beareban  baer  l$  dat  beur  H oogheit  ioude  qualijk  geno- Fo1-  »"f  • 
men  beWmi  u  ïjanörimgc  bnii^oojiuh  batter  con-179  ,94 tranc  fp  ïottt  ben  aibeit  bie  nb»  gebaen  hebt  om  tn 
btc  en  rnneble  ter  faïieu  te  (lellen,  grinh gijn bicbet t  utocr  Itomfh  berfiam  fnït  insgrhihs  ooh  bob?  be boojf).  b?ieUcn.  Ooh  en  beb  Ui  niet  gefien  mijn  Dctre  / bat  ecnigc  ytbbetl  getoont  ennge  paffie  oftqiuictge 
buden  tegen  11/  macc  ter  contrarie  elli  beeft  u  befont 
gneem  t  goebc  berfracn  en  boo;  öienftdnltf  tenbicn- 
ftc  ban  fijiire  jttajcfïeit/  gcloh  00U  beur  ï>oogljot 
iiacrbcc  beur  mtnitic  bcrïiïccrt/  toant  rlitrrlnfim  1$ 
UcnUjn  dat  in  luiken  uhterften  noot  baer  bt  fallCU  bailFol.18». 
©oo:nihaïpiuiingdegnt5ijn/  u<ebeïe  met  en  beeft '«-  >v< 
ïutnneiibolbjcngenal'tgenc  gïju  gcerne  grbacn  bob  ̂  --17- 
btt  I  en  m  fiuuni  geoaïlcn;  en  1^  't  genni  iileiuen  bicnft "' 
boo?  ben  Met  en  ben  llanben,  batmotnuootlnr"* erpebintt  toeet  te  binben  om  bc  Heligic  mm  te  quetfen 
en  ber  intentien  ban  ber  JT^ajefreit  niet  tegen  teko^ 
men:  btut^oogbcitflaetatónubooj,  bctmibbdbau 
ben  $?eKingen  te  laten  gcfcbicboi  omtrent  en  by  dcFoi.186. poorten  van  der  Stadt ,  ja  foo  na  battet  genoeg  foo  bde 
is  aï  oft  bit  gefebieben  binnen  bcc  &tabt/  toaer  bp  Ijaec 
ïfoogbcit  foo  baft  bluft  om  gent  bóbiubermge  te  boni 
bot  accooj&c  incttnt  vebclnt  gnnacht  en  om  ber  confe^ 
gucnticn  .toilïe.  €n  al^  men  't  emmert  anber^  foube moeten  gebogen  /  eu  baa  geen  anber  remebie  m  toarc/ 
foo  toaer  't  nodj  beter  battet  gefdjiebe  bu  een  anberc maniere  ban  bu  beuren  confent  /  om  be  rebenen  bic 
utoe  Gbtfytit  toefbebtocbot  ïiau  /  ̂c. 
Den  brief  by  den  voorfz.  Alfonvilleaen  den  Admirael  Num.  18 

gefchreven  den  22.  Septembris,  ruerende  het  ap- 
proberen  fijnreharidclinge  van  Doornik. 

AA  ftnöccrc/  iït  beb  ontfangen  ben  bjief  bie  utocr 
ry±  «Cbcïbeit  btlitft  tytft  nip  tt  fdjiijbot  /  ban  ben  1 9 
bcfec  maott/  om  toaer  op  t'anttooo&m  /  late  utocr €bclïjcit  toeten  bat  beurkoogbeit  in  benHabc  ïittft 
oberfïot  bt  'Xrtiïuiïnt  bu  utóec  <£brlbcit bbo^gdjoubnt/ p.  52 1. bien  ban  ber  uicutoc  ndigien  te  «Doomift  /  tot  ruflc 
en  fuiïigbeit  ber  fahen  aïbaer  /  bt  toriftc  51J11  bcbonbni  pol.  179. 
confbmi  beu  accoozbe  en  ben  buebnt ban  Ijarc l^oog  <&;  iS> 

ïjcit ;  2nsgdbft^  beu  "^rtiïuiïnt  bit  mijn  i^ccre  ban t9t' I9i' Cgmont  beeft  gemaeht  booz  beu  .^tebeu  in  ©ïantbe^ 
rot/  tociniguitgeuomot/  baer  niet  bclcberlauliflaitc 
tniél  en  nabioi  uii  utoc «Cbdbcitbctpiiucipaïe beeft 
berfien  ut  bot  falintbau5Dootnih,  .5)oo  begeert  ïjacc 
^oogbeit  be  uoemfïc  ban  utocr  «CDclbctt  aUjicr  boo! 
cenot  tijt  om  bt  faftcn  bic  (o  cettijben  utocr  «Cbdbot 
beeft  gcfcbjcben/  en  bcfonberc  om  tt  fluiten  't  gene  w* (leren  (aï  tt  bomt  tt  SDoojiiih.  i^ctiö  toeï  toaer/  beFoi.18: 
fahc  in  beur  fribcn  i^  bert  ot  faï  bp  fljn  TUaicfirit  fcer  w.«h. 
bzennt  geüonbot  tooiöni  maer  bnt  noot  en  beeft  gent u7' a  ,8, ïüet/  en  ban  ttoeequabnt  moet  nintalfat  bet  ntinfïe 
ïiiefcn  /  toant  ïitt  i$  beter  bat  men  bc  ttiiiqit  cniöbectó 
faïbeert  ban  bixt  bie  gauffdtjft  bcrïorot  ga  /  bcfoubcc 
op  bope  bat  bot  tijt  mibbd  tottnt  fahen  fal  mocgcu 
b?engeit/  be  pnifïonarió  bzcugcre  ban  bcfen  beeft  inji 
berlueert  be  groote  beugt  bie  utoeOJbelbcit  tot  5I>oomiit  Fol.  196. 
gebaen  hcefl  buo:  fijn  hoemfte  tocfenbc  be  faïint  aloacc J  '9 
beïe  fuibn  aio  uu  ban  Mn  bic  aio'  bocu  bant. 
Extracten  uit  eenen  anderen  brief  desfelfs  Aflbnvillcp.  ̂ n, 

aen  den  Admirael  gefonden  den  ̂ .Oótobris,  1^66.  Nmn  18 
ruerende  Doornik  en  de  Generale  Staten. 

\I7  m  bopen  inot  «Cbdbcit  ïjicr  ïtott^  te  (lm  /  altoaec 
V*  ijaer  J)oog1)eituodjnaber  u  fjait&rlmgc  fal  ber- 

flant  /  gritjlt  (b  gebani  beeft  't  gene  be  <6iabe  ban  <Gg- mout  beeft  gcljanbdt/  bet  todli  fp  ooh  feer  goet  gebon  Fol.  .y; 

ben  beeft  /  m  ïjope  btit  be  faïmi  fnllni  beginnen  te  bete; « w- 
rnt  booj  bc  booifldjtigtjeit  en  nen(tiglieit  ban  u-Iieöcn 
mijn  term  /  ih  ben  tt  pofte  gefonbni  ani  mijiioi 

^cere'be  pmtce  ni  Ijcb  ban  bnt  fdben  l}ecrc  fulitoi 
anttooojbc  b:ocïjt  Irat  Ijnir  l>oogbeit  brt  ('eer  tod  te bjcben  vil  ih  too2bc  mojgeu  tocber  in) ïjon gefonbni Foi. >m 

en  mijn"  éeece  ban^gmout  ober 't  rappooit  ̂ uubc 
beeft  be  falie  ooh  goet  gebonben  /  man  ni  ie  met 
pïefnit  getoecfl  ober  be  rcfoïutic  ban  Ijcbni  /  initöhn 
tocber  bntroftftcn  toa?  na  ©laenbnen  /   top  hopru 
bat  enien  heet  bie  mijn  boqifcfrrbni  C?ccr  bt  pnnre 

boen  fal  m  i^oUatiOt  /  beleacntfaotbcquactp  bftljuc 

(N;  2.  ben 
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100  Byvoegfel  van  Authent*  Stukken, 
detlfaï  /  befortbctC  t'  UtCCCÏJt  Ctl  t'  Sdmfïerdam  /  acit  I  DePublikatie  by  den  Admirael  en  Magiftraet  te  Door-  I  f68. 
de  falie  ban  3Dob?m(t  i$  OOÏi  tieïe  gelegen  /  en  ïjet  i$       hikgedaen  tegen  de  Kerkenrovers  den  4.  Septemb.     Num.  20. 
goet  Dat  die  getuit  5ijn/  toanttouftcndat©aïcncljijn 

Nam.  19. 

Fol.  117. 
218. 

Fol.  166. 
167.177. 

378. 

MM- 

Num.  20. 

lol.  180. 
181.182. 
18  j.  184. 
i8r. 

p:  515. 

Fol.  177. 
178. 17?. 

19} 
p.  $16. 

genc/ïjacr^oaabcit  bcrtoacïjt  ban  dage  te  Dage  be  ïïcfo 
lutie  ban  fijn jitèajeftcit  op  ïjeuc  bucben  om  dc<6ene* 
raïe  Staten  te  boen  bccgadccen. 

De  Adle  van  den  laft  by  der  Gouvernante  den  Heeren 
van  der  Oorden  gegeven  totter  toelatinge  van  der 

Prekingen  in  't  accorderen  metten  Edelen. 

TV/T^ttg  onderhoudende  de  puncten  begrepen  m  ben 
'**■*  bnebcnbanbccfefteitïjcitcngcmcrRt  be  fójtfe  en 
onmijbeïtjïte  noot  afê  nn  tegnerenbe/  foo  i$  ïjaee  ̂ oog* 
ïjeit  te  bjeden  bat  defe  peeren  /  ïjandeïende  ïjet  accoojt 
metdefen<£deïcn/  fjmtocfrggen/  bat  ïjet  boïft  afleg* 
genbe  be  toapeneninbenpïactfcnbacrbe^cbiRaticn 
mettec  baet  geïjouben  toojden  /  en  ïjen  bcrmrjbenbe 
banfcïjanbalecnongercgcltïjeit/  men  ben  feïbengcen 
getodt  boen  nocljbutocgc  ban  feiten  tegen  ïjen  in  ben 

SSL^in^SSS^SSS^^  °*  <aeefïeïpen  toebeïjomtbe/  berooft  moegen  Rebben/ 
^Èl^W^^^i^S^^S^lV^  toeten  eenïge  ban  «en  goeben  onbitljebbenbe/ 

bcrtrcR  be  gene  bic  fiiïh£  onbcrïjcbbcn  /  bc  feïbe  b?cn 

en  ban  toegen  mijn  peeren  ban  ben  Ï5abc  befer 
&tabt  ban  ̂ oomtft  /  ïjoe  bat  fp  toeï  geinfojmeeit  5tjn/ 
bat  berfeïjeiben  quabe  beïeiben  bcfe  boo?Ieben  bagen  p- 
ïjen  ïjebben  becboo?dctt  niet  aïïecn  ban  te  defftucten  en 
te  obctïafïcn  be  herben  /  ïHoofïerrn  /  (tëafïïjuifen  en 
<J3od£fjuifcn  dcfer&taöt/  maec  ooft  ban  te  toben  en 
fïcïen  be  ornamenten/  en  anbere  bingen  ben  feïben 
toebeïjorende  /  en  baer  en  boben  beïe  goeben  en  meube* 

ïen/  bccfcïjeideni1cïigieufmen<£eefïripen  in 't  par* tiRuïiee  toebeïjorenbc/  ïjet  tocïR  geenfïn|  te  ïijben  fïaet/ 
befoiiöer  gemerht  ben  bctboben  baer  tegen  gebaen  foo 

toeï  na  reeïjt  a$  bnbenpaRRatmon£l£eecen'£$*o* 
ninfc-S  en  ook  bp  ben  ó?binanticn  ber  boo'fcïjjeben 
peeren  ban  ben  ftabe;  *Óm  toaet  inne  te  beeften  foo 
ïjebben  fp  geojbineett  en  gebicben  toeï  etnfteïija  /  aflen 
en  clRcntjRcn  ben  genen  bic  ecnigc  banfuïïicn<©jua* 
inenten  oft  anbere  goeben  ben  booifcf^eben  ïicrRen/ 
ïiïoofïeren  /  <6afïïjuifen/  <6odt$juifcn  /  fócïigicufen 
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conditie  bat  fp  in  gecneeïjande  manieren  en  Tuilen  ee 
nigfïné  beletten  be  lutïjoïijRc  Öeïigie  noeïj  bc  ocffe* 
ningc  ban  bier/  maerbe  ïlatboïijltefuïïen  taueïijR  la- 

ten genieten  ïjen  ïterhen  in  Der  bucgr n  en  manieren  al£ 
te  bomt;  gebaen  tot^ucfleï  ben  a^öagSilugufft/ 

De  Publikatie  gedaen  te  Doornik  by  den  Grave  van 
Hoorne  en  der  Wet  den  3.  Septembris,  toteenig- 
heit  van  al  den  Ingefetenen . 

A/f  «fttïaetu  toeten  ban  toegen  be£  ïjoogen  en  moe* 
Lyx  genben  ïfcece/  ̂ ecr  ̂ ilip^  ban  jfêontmoten* 
tfjp/<8?abe ban  hoorne/  ̂ bmiraeïbanberEee/  ftibï 
ber  ban  ber  <$o?ben/  (fc.  CommifTacté  gefeïjiRt  bp 
fijne  .jfëajefreit/  en  ïjaec^oogbeit/  tat  bptocfen  ban 
ben  peeren  <©efqucrbcg  citBiïeer^  bier  tegentooojdig 
toefenbe  om  te  ïjcïpen  tec  fïiïïigljeit  banbenonrufïen 
onlang  in  befec  ̂ tabt toegekomen;  ̂ n^gcïrjli^ban 
toegen  mijn  peeren  benï5abni  ban  ber  feïber^tabt/ 
en  be  ̂tab^oubere  ban  ben  $5aillou  /  Öaben  en  <BffU 
eieren  ban  fifne  iBajcfïcit/  in  bercrj>taötcn3lanbe 
banCouniefi^geo?birtCCrt/  dat  by  maniere  van  pro- 
viüe  en  foo  lange  tot  dat  andersfins  fal  wefen  geordi- 
neert,  alle  en  éïïierïpe  be23o?geren  en  ingefetenen 
öefcr&tabtfuïïcnbjylijucn  fonber  be^  aeïjtecïiaclt  te 
fcoojben  ïjen  imeqcn  bmben  in  ben  ̂ ?cbiliatien  bier  ge* 
baen  toojben  bpbcn^ebiftantenbanbernieuttieröe* 
ïigien/  rit  dat  in  fuiken  plaetfen  alïeenïijh  al^  be  yxth 
lentie  be^  ̂ abcri  ban  $oo,me  boojgenoemt  hojt^  baec 
toe  ftiefen  en  betoijfen  fal ;  &ulfcn  ooit  alle  be  feïbe  %k 
gefetcnen  en  23o?geten  moegett  b^pïijh  ett  fonber  bekt 
oft  quellinge  ban  umanben  bouben  en  oefenen  be  oube 
ftatöoïij Re  en  föoómfcïjc  öeïigiè  en  be  Ceremoniën  ber 
feïber/  tneïbeïieligie  fijne  jBajefïcit  ban  metninge  ijS 
tn  fijn  9[anbcnban  öectoaett  ober  onbeeïjouben  te  nior 
ben  bp  alle  bc  gene  bic  ïjen  baer  toe  begeben  toiïïcn  / 
mit^  ben  toeïben  bc  bootfcbrbencSiabc  ban  üoome/ 
ï^eecen  ban5Defciuetbe^  enBileeré/  ïïaben/  &tabt* 
Öoubeie  ban  ben  23aillou/  en  anbere  Officieren  ban 

jïïjnre  .fBai'eficit  ïjebben  bctbobcn  en  berbieben  feer feljcrpclijR  eenen  pgeïpen/  ïjrt5uljP5Pbanbernieui 
toet  Religiën  /  oft  ban  ber  teïjoïnïicc  en  Öoomfcljei:  / 
bat  fp  malaanbcrcn  uictcnmiëbGCUincthJooidcnoft 
toeeïten/  oft  en  beletten  in  l)cnboo?fcljjebenÖeligie/ 
maer  eiken. yredelijk  laten  genieten  der vryheit en ge- 
doogine;€'€iie  iijn  Majefteit  hen  heeft  toegelaten  op 
bc  berbeuetc  ban  lijf  en  goet  /  ondcrfïont  gefcïj?e* 
ben/  tvitgeroepen  tec  purjen  af  ban'befet^tabt  ban 
5^oo:nia/..  nabien  eci-|ï  beeftonbigt  toa0  getoccfï  het 
|>iaiV(iaet  gcmaeïtt  opJt  berbjag  acngegaen  tiifTeljen 
nc\'t  Oooabeit  en  ben  Screen  en  Cbcïcn  berfocljt 
hcïji  tube  o'af-boeninge  banber^ngttifltienenpaft* 
haten  mtgegeben  op  't  punct  ban  bet  Religiën. 

gen  oft  boen  brengen  in  banden  ban  ben  $?ocurenr 
generaeï/  banbefer&tabt/  oft  anbn:  ban  ber  B^et/p.5^ 
opte  pene  ban  geïjouben  te  tooiden  boo^  ̂ ieben  en 
&rtKcncobcr£  en  booj  fttlïié  gefeangett  engetoojgtte 
tooiden  acn  be  (Daïgen  op  be  groote  31föeit  befer  &tabt; 
<^n  be  anbere  bie  cenigc  toeten  bie  onbeeïjenoftber* 

Koeïjt  ïjebbenbe/  bat  fp  ban  fïonben  acne  't  feïbe  Romen bcraïeeren  ben  boojfclfoebcn^ocuceurgencracl/  om 
te  boene  beg  beïjoren  fal  /  opte  pene  ban  geïjouben  te 
looien  boo?  gunflige  ban  ben  feïben  ̂ ieben  en&er* 
ftenrobet^  /  en  obec  fuïlte  fcïjerpeïp  gefïraft  te  toojben 
ter  difcretie  van  mijn  Heeren  provoelten  en  gefworene. 

De  Artikulen  by  den  Grave  van  Hoorne  dien  van  der 

Religiën  te  Doornik  ( onder  het  advoy  van  de  Re- 

gente  )  voorgehouden ,  en  by  hen  geaccordeert  op  't 
befprek  op  ten  kant  van  eiken  geftelt. 

0$  bat  aïïeonrufïen  en  ttoifïen  binnen  befer  &tadt 
v  ban^oojnïfi/  ter  oo?faRen  ban  ber  Uïcïigren  on* 
gercfen  /  moègen  opïjouben  en  belet  toojben ;  3fnége*  p  ̂ api 
ïrjR^  alle  be  25o?gerett  en3fngefetenenbecfeïberriiae*Foi'9ir 
gen  boo^tane  in  goeben  bjebe  en  cenigïjeit  met  maïRan*  gj- ] beren  ïebcn  /  en  ben  ïjanbeï  ban  bet  lióopmanfcïjap  en 
anbere  Hlmbaeïjten  toeber  in  fijnen  eerftcn  fiact  ge* 

b^agt  mag  tOOJben.  Soo  heeft  mijn  Heere  d' Admirael 
Grave  van  Hoorne  goet  gevonden  dat  die  van  der  nieu- 

wer Religiën  hen  lullen  verbinden  van  onverbrekelijk 
te  onderhouden ,  en  te  doen  onderhouden  ban  ptmete 

tepunete/  'tgenebiernaboïgt/  enbatbnp^obifïcter 
tjjt  toe  bat  bp  ben  Ütonhift  met  abbijfe  ban  be  dBeneraïe 
étaten  ban  ïjertoaert£  ober  anbere  fal  toefen  geo?bb 
neert, 

<&etftl  bat  fp  niet  en  fuïïen  beïetten  ben  <6obtg-<peaccoi] 
bienfl  noeö  anbere  Cetemonien  ban  ber  Kathohjkerj^™! R  00  mfcher  Religiën  ,  ban  OUté  onbCTÏJOUben  ttOCÏJ  gelijke 
00R  booj  foo  beïe  ïjet  in  ïjen  i^  /  toelaten  bat  men  ben  gen  ge. 
45eefïelijRen  oft  IDccrïijRen  ecnig  beïet  /  binder  oft  on* loeftc* geïijR  doe  directeïp  oftindtrecteïijït. 
5^at#  ïjen  fuïïen  bermijden  ban  te  ïjoudencenigeGeaccoil 

Prekingen  binnen  der  &tadt  noeïj  in  eenige  ïtetnen deertor 

buiten/  maec  öen  te  b?eden  ïjouden/  p?eRcnde  opte0"^ 
pïactfett  die  de  voorfz.  Heere  Grave  en  de  Wet  hen  fal  ̂ngc  dea' 
bewijlen,  de  welke  bequame  ennabyderStadtwefen'mijnHef 
fullen.  zy  gecol 

■-,r      '  mitrcenl 
ten  gouvernemente  gedurende  het  afwefen  des  Heeren  van  Montigny. 

^n  toeïïien  pïaetfen  fp  dc^  ̂ ondaegg  en  ̂ ciïige-  p.  531 
daeg^  aïïeenUJR  fuïïen  moegen  houden  het  exercitie  van  Gcacco  I 
hennenfermoonen ,  gelijk  de  felve  gefchieden  oft  ge- deert, 
daen'  fullen  worden  in  den  Steden  van  Brabant  en 
Vlaendcren ,  daer  de  felve  Prekingen  worden  gedoogt, 
maer  ïjen  en  faï  cjeen£fïn£  toegelaten  tooiden  ban  te utoegcu 



Geaccor- 
deertmet 
conditie 

dat  gcdue- 

15-68.  noegen  bjagtn  axm  kanenen  ïjet  3pgaeube  oft  fto^ mcnbe. 
En  indien  in  der  weken  genen  heiligen  dag  en  qua- 

rae,   foo  fullen  fy  moegen  preken  des   donredaeg?, 
maer  alfler  heiligen  dag  kosmt,  en  fullen  fy  des  donre- 

renefe  den  daegs  geen  preke  hebben ,    op  dat  het  gemein  volk  van 
r/edika-    fijn  wer]c  niet  getrokken  en  worde  3  hecenwerde  hen 

d^ 'open- b}' ̂ r  Wet  toegelaten. blijvenden  poorten  fal  worden  geftelt  genoegfam:  wachte  tot  henne  vcf-fekcr- heit. 

Overmits  Men  fal  ook  moeten  weten  het  getal  der  Predikan- 
datna"  ten,  en  dunkt  den  HeereGrave  dat  fy  aen  twecn  lullen 
mochre     genocg  hebben  ,  daer  by  geblltgt  ttoee  anbeiC  0111  tC 
fwarigheitpjefteri/  fabfenbefélue  jj&mfietéftranö  oft  fielt  toet 
viiien  oP 't  öni/  toeï  betftacnöe  bat  aïïe  be  fe ïbc  #;ebiftanten  fuh 
Si  opzoe  ïcn  moeten  tactcii  €>nbetftten  ban  fïjnrc  TOajcfïeit/ 
.  •*«  en  en  aï  eer  fp  tottet  p?efte  fuïïcn  moegen  toegelaten  too$* 
fchanda-  om  /  *  fnnm  fp  moeten  crtït  boen  in  Ijanben  ban  ber 

poeften10*  *®ct  oan  Ö^Wfaem  en  onbetbamg  te  toefen  in  aïïen 
foo  waer  't  bo*gerïn'ften  faiim  gcbuetenöc  bent  reflbeutic  /  in  fjenc 
goetjano-frrmoncn  ooft  niet  gebmiftaibe  eenige  optoetige  oft 

Jen'  vo'oT"  rcöanöcïnife  pnncten. 
<*e  verfekertheit  van  beide  partyen,  dat  meri  metten  Gi^ftelijkcn  gefamender 
ittnt  daer  op  eeü  vaft  kleere  flot  en  reiblutie  neme. 

*  p.  5  3 1 .  "Bat  fu  in  aïïe  faken  ben  iBagitftaet  fullen  onbrtba GMccor.  nigjijn  f  ooft  aïïe  gemcine  ïafïcn  en  impofïeuïjeïpen 
deert  bc-  öjagen  geïijft  be  anberc  25onjer£  en  ̂  ngefetene  /  iité 
diè'van  léörfW  toaet't  noot  ben  JiBagifïtact  met  lijf  en  goct Kathoüjke  bpfïaen  tot  onberfjoubt  ban  al  be£  boojfebjeben  i£  /  tot 
Roomfche  tóeïften  einbe  fu  ooiiinöeufermonni^tboïïineerffrïijft 
*?fe'  onbertoijfen  fuïlcn  tot  alïeea-biebingcengebaojfaem? 
faeftenenn  heit  ban  ben  .ïBagifïract  /  en  üan  hen  frilligïnft  te  bia- 
ftraffeookgen  in  goebe  co$en/  op  bat  aïlc  goebe  politie  toeï  ge* 
oDderwoi-  fjonben  mag  tooibcn. 
Fuiien  ,nin  ̂ a*  niemaut  tottcr  nieutoet  tïeïigien  ontfangen  en 
dien  fy'  ko-  fal  tooien  ïjp  en  5P  betbonben  totten  ouberljoubt  befcr men  tegen attiftuïen /  ende  van  nu  af  fullen  eenige  Gedeputeerde 

dCn  defeCn  van  dcr  n^euwer  "Religiën  moeten  geloven  en  fv/eeren verdrage     van  de  felve  te  onderhouden  op  te  pene  van  geacht  en 
die  hen  ra-  #  geffraft  te  too,?ben  aï£  meineebige  en  bornöe  tegen  ïjet 

n  gene  bat  fu  foïernneïijft  gelooft  en  geftooren  fiaböen. 
<£n  tot  betfeftcttDeït  en  tufte  ban  biebau  ber  uien 

toet  ïfrïigien/  foo  fal  ben  43oubemeut  en  inégeïijTt^ 
ben  ÏÏ^gifttaetbanbcfer^tabt/  acbtetboïgenbc  ben 
af-feïjeit  m  aecoozbe  gemarftt  tmTtben  be  J>oogfjcit 
ban  be  Hegente  en  bcberplicötc^beïeinbarebe, 

haeitisint^iugnm'  i56r5.ïjtnbetfeltn:en  bat  ïien  in 't  exerceren <.artikic.  vanhenprekihge  geen  belet/  oberïaff oft ontufïe at  n 
gebaen  en  fal  toozben/  noeïj  nmant  baetom  ae!,. 

haiit  aft  gcgueït ; "  "^ïle  'tbu  mankte  ban  p?obifie  /  ni tot  bat  unfïjn  raajeftcit  met  abbijfe  ban  beu  Oniav.ic 
Staten  bace  inne  anbetkö  faï  toefen  gcoiöineett  foo 

Men  fal  ook  moegen  bepcifen  of  het  van  node Toudc 
dccrr.e"  is  Wefen ,    dat  men  eenige  verfekeringe  name  van  den 

lol 
Tot  de  Hilloric  van  P.  Bor. 

i-efm'  mocgniopljoubm  en  belet  toojbtn/  inggeinhó  ic^S alle  be  Bo?getm  en  'Jngefetenen  bec  felbet  moegen    3 

gaen. 

*p.  53Z. 
Gcaccor- 

deert  vol- 

gende 't 
gene  bo- ven vcr- 

Geaccor- 

nootli/k 

Geacce- 
ptcert. 

P-T33- 
Geaccot- 
deert. 

Biirchopen  GeeftfHjkcn  ,  insgelijks  van  de  Kam*, 

op  dat  de  geloonen  en  verfekeringen  aen  wöti- 
gefchieden. 

<£»i  acngaenbe  ben  gnien  ait  ban  toegen  bietiboi 
bet  nicutoct  Oeugicn  genoemt  tod?ben  obi  be  felbe  bet 

cenigm  en  appointnnentcn  aen  te  gaue/  entetefte^ 
nen  /  bic  en  fufien  baetom  uamaefé  ingcenbetljanbe 

mauieten  acbtctïiaeït  oft  grgiic ft  mogen  tooien. 

<en  op  bat  aft  fefbe  bet  boïfcljiebe  en  Ijet  Ma  111 

utfïc  en  genoojfaemïjcit  geïjonben  tooibc/  en  op  bat 

namacfé  op  eenige  ba  boo:feh?cbeiie  puntten  geen 

f toatiglKtt  oft  ttoijtfeï  gcinaeïit  m  toojbe  /  aciigaenac 

't  bettot  oft  bcbieöeu  bet  feïba*.  .êoa  en  fuUcubic dcnConfiftorie  be  felbe  uitïegginge  met  uiocgeu van 

boen  /  notïj  mettet  bart  eenige  nieutoigïjcit  acngnjpen 

Num.  20. 

^oftoactfeïjoutoen- 

De  artikmVn  by  der  Regente  xloor  den  Kapitein
  v^ 

den  Kafteeleen  den  Secretaris  döia  Torre,  4»ea  v
an 

der  Religiën  tot  Doornik  tocgelaïen. 

5Ï  m    /^  13  bat  aïïe  ontujïeu  ni  ttoifïen  binnen 
 befer  §tabt 

m-m.  iJ-Gmhoomfo  ter  ocufaïteti  ban  bet  ̂ eltgicnopge, 198-  199- 

.  moegen 

Uoojtanc  in  goebcn  toebc  eneenigljntmetmalitanbe 
rai  lebeu  en  ben  Ijaubeï  ban  ber  Uoopmanfdjap  en  am 
bemi  Umuaeïjtni  toebet  in  fijnen  eerfïen  fïact  gebjaeftt  p.  5  u. 
mag  tooien ;  .§00  ftebben  bic  ban  öceuicutueuaeli 
gmi  \)cn  bahonben  na  tebolgennifoubecboubnini 
boen  onöerljouben  onbetbjelulijk  ban  puntte  te  pune 
te/  't  gene  Ijiet  na  bolgt/  tn  bat  uu  p:obiflc  ter  tnt toe  bat  bu  beu  lioninft  met  abbrjfr  ban  bc  <6eneralc 
Staten  ban  Ijettoacctó  obet  aubers  fal  toefen  geo?bi 

ncett.  ' «icecfï  /  bat  fp  niet  en  fullen  Mcttm  beu  43oö^Dicnfl 
notl)  anöett  eetemonini  ban  bt r  Katholij ker  Religiën , banoutóonbetboubeu/  nocbooftbooj  foo  bele  bet  in 
ben  ig  /  toelatenbc  bat  men  ben  «Beeft el nïteu  oft  IDeer 
lijften  eemg  belet/  ij»ubet  oft  ougeloft  boe  bitctttlnft of  ï  inbitetteujft. 

<Dat  fu  Ijcn  fullen  betmijben  ban  te  fjouben  eenige 
prekingen  oit  vergaderingen  blltlini  bet  ètabt  /  notl) 
tn  eenige  ftetftcn buiten/  maetfjentebzebenrjouben/ 
p?eftenbc  op  te  pïaetfen  bic  Ijen  alteebc  betoefen  31)11 buiten  bet  Mabt. 

'3n toeïften plactfni  fv  btó  fon&aega  en Ijciïigc  baeg<j 
aïfenilnft  fullni  moegen  ïyinben  ben  fetmouni  /  maee 
ben  en  faï  genipfinötoegeïatnitoojbeu  ban  te  moegen 
b&am  eenige  toapeneii  /  ftet  3P  gaenbe  oft  ftommbr. 
^at  fn  op  cenen  tijtmaetni  fullen  moegmbebbnt 

ttoec  JUinifïnr^  oft  J3?cbiftantni  /  baet  bu  gebuegt 
ttoee  anbnre  oih  te  p:eften  inbien  be  felbe  JDiuifler^p.  535. 
fttanft  oft  fieft  toojben  /  toel  berflacnbc  bat  alle  be  felbe 
Pzebiftanten  fullen  moeten  Wfcn  oubetfaten  ban  lljnre 
jóajefleit  /  en  aï  eet  fn  totten  p?eften  fulïni  moegen 
toegelaten  tooibcn  /  fuiien  fp  moeten  eebt  boen  in  l)an^ 
ben  ban  bet  X&ct  ban  gebooïfann  en  oiibetbanig  te  toe^ 
fen  in  alle  f  aften  ban  jufïitieii  en  bo:gerl!jue  gebuereube 
fteuttellbentie/  in  Ijeut  fetmontii  ooft  niet  gebuufteu 
be  eenige  optoetige  oft  feftanbelcufe  puntten. 

©at  fp  m  aïïe  fafteu  ben  rüajifiraet  fuïïcn  onbetba- 
nig  5ijn/  ooft  alle  gnneine  ïafün  en  impoflen  helpen 
bzanen  geïijft  be  aubete  Bo^get&;  en  jngefetenen  /  in^ 
geiijiiö  toaet  't  noot  ben  JDagifïtaet  met  lijf  en  goct  bu 
ftsia  tot  onbetïjout ban  al be.3 bocuf5»  i$ I  cnbc  geinen 
netUfTeentoeibaett.  ^Tot  toeïften  einbe  fï;  ooft  in  \}cn 
fctnioncirtboïftiieei*fïeli)ftoubectoi)fen  fulïen  tot  aïïe 
ectbiebmgc  en  geboojfaemïjeït  ban  ben  jDagiftraet  / 
en  bau  Ijen  (tuftglijii  te  bj.igen  in  goebe  ooibeu/  op 
bat  aïïe  goebe  poïicie  toeï  gèftouöcn  nwg  tooiben. 

&at  ntemant  toeter  nieutoet  Heïigien  otitfaugen  en 
fal  toojben  I  bP  en  5p  betbonbeu  törten  oubeiftoubt 
befetattiiuiïen/  en  fuiien  ooft  be«6ebepttteecbe  bau  be 
nicutoe  ïïcligie  in  ftanbeu  bau  ben  oBouberneut  en 
.fuaQjfli^ttiulcmuelnft  en.  ter  goeber  troutoeu  ftoee 
ten/  bat  fa  sm  ta eliierlijfte bc booifv puntten ouber  p .^a, 
ftoubeu  en  naboigrn  fiillen/  optc  pme  ban  geaefjten 
gestraft  te  toozöai  a\$  meineebige  /  en  boenbe  tegen  ïjet 
gene  bat/p  fodJbïcmntïiju  gelooft  en  gcf  tuoreu  ïjaböen. 

0?u  tot  beei'wu:i»óeit  eiï  tufte  ban  bie  ban  bermen 
toet  Heligien/  foo  faï  ben  <£oubaucuu  en  iuögclijliö 
ben  il\igiflraetbanbefet§tabt/  ailjtctboïgeiiöe  beu 
affttyit  en  aeeoo&e  gemaeut  tuffebeu  bz  Doojftcit  ban 
be&egeute  cu  be  bei  pïitljte^cbeleiu  bate  beu  13 /?tu- 
gufri  1166.  j>eu  betfeftcren  bat  bc.i  m  hen  prekinge 
geen  belet/  ourrlaft  oft  onruftt  aeuirbaeueufaUuo: 
ben/  ttaeï)  ntt'iLint  baetom  aiftterfjaclt  oft  genuelt; 
Mcé  bn  maiuetcüahpaJbifie  /  nitotbatun  tfjn.fna 
ieftcit  bh  abbijfe  ban  beit  &eneraïe  .3>tateit  baer  niue 
anöeté  faï  Xocfcn  geoïöiueert  foo  booifv  ijö. 

<£n  aeugaenbe  bm  genni  bie  bau  toegen  bini  bau 

ber  nieutoet  ftrtigien  genoemt  tooiben  o; u  bc  felbe  ba- 
eeingen  en  apnointcmenten  aen  te  gaue/  eutetehe* 
nen/  bic  en  fullrit  baetom  uamaló  ui  geniöerljaijte 
manieren  aoiterlv.rft  oft  geguclt  mogen  luo:bcu. 

Cu  m  bat  aï' t  feioe  brt  botfeftiebc  ni  bet  bolli  111  rufff 

en  genooifaembcit  geftoubni  luoioe  en  op  bat  natnaeijJ 
ou  ennge  ber boozfv  ptaieteu  geen  f  luangbnt  oft  ttoijf.  p.  e  3  g. 

fel gemaeftt en totwbe ;  aemjaeubc  t mfumt oft bcbie 

ben  bet  felbet;  ■&OOCnfllUenblCvandcmamekcl
igie 

bie  felbe  uitïegginge  niet  moegen  boen  noch  uicttcc  boet 
mint  niciiuiiahcit  aengrijptn  moegen  fouber  baer 

on  cerft  te  hanbeleu  inetrcn  voorfchreven  Gouverneur 

(N)  3  « 202. 
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ej}  Magiftraet ,  om  Dat  gefamenbrr  bant  te  bergeïijften 
°nt  anbcrg  i$  't  noot  enbc  en  kunnen  fp  beg  niet  betfga* 
gen  /  fnlïen  beg  't  l^of  toacrfcboutocn. 
Extraót  uitten  Gebode  uitgeroepen  te  Doornik  den  2 1 . 

Septembris,  op 'c  herftellen  der  Kerken. 
\A  €\\  ïaet  u  toeten  ban  toegert  ben  bogen  en  moe* 
1  Y±  genden  ïfecre  mijnen  l^eere  Oen  (0?abe  ban  $00^ 
ne/  ̂ ömicaeïbanDe^ee/  f  e.  enbr  ban  mijnen!^ 
ten  ftoïboeften  en  4r3eftoorenc  befer  ̂ tabt  bat  fijne 
<£reeïfeiitie  De  ̂ >ïotricn  ban  Den  Coflegiaïen  en  $>?a 
cbie-fterftcn  ber  friürr  ̂ tabt  /  tytft  griebert  in  banben 
ban  öcn^oeljiaen^  en  ïlicrft-mecfïer£  ban  Dien  fter* 
fcen/  omaïbaerboou:tancben<8ob£dienfUedoene  foo 
men  pleegt  na  be  meininge  ban  ftjnbce  JBajefïcit  / 

#  toaerom  fijn  €rceïïentic  cïftcrïijften  berbiebt  toie  bP 

'  ooft  50/  bat  fp  geen  beïet  oft  bindrrmfle  daer  inne  en  gé? benmettoooiben/  fingen  oft  roepen/  nocfj  ooft  met 
toerften/  op  te  pene  ban  beg  tefcftont  gefïcaft  te  too^ 
ben  aen  ben  ïgbeoftanberéfinénagelegentbeitderfa; 
fcen/  baec  en  boben  foo  becftléeetfïjnfeeÏÏentietoeï 
feberpriijft  eenen  iegeïijften  toiebp  SP  ban  ben  eenigfinjS 
te  onbertoinben  metten  berftopen  /  berbanbelen  oft  an* 
ber£fm£  moeijen  bec  boo?f5.  Herften-goeben  bit  oiv 
ïanftë  5ó"n  geloften  en  in  fïuftften  gefïagen  /  ïjet  en  50 ten  bptoefen  en  met  confentc  ban  ben  genen  bie  baer  toe 
banbecJBet  faï  gefïeït  toefen  metten  <0ecommitteec* 
ben  ban  bec  $*ocbien  /  opte  pene  ban  beg  ten  erempïe 
ban  anöec  na  geïegentfjeit  bet  faften  gcfftaft  te  too^ 
bene. 

DePublikatiegedaenbydenrieere  van  Ivfoulbais,  den 

28.Novembris,  1566.  op'taenilekenvandehhui- 
fen. 

AA  <£n  ïaet  u  toeten  ban  toegen  ben<£beïeH$feere  / 
lY1  $eer  3fan  be  <Cbafïeïec/  ïftibdec/  #eece  ban  Moixlt 
ba#/  $c.  <£oubecneuc  ban  befec  &tabt  en  ben  te 
flcriebecfeïbec/  bae  bat  be  fecc  boge  enbeemoegende 
pjinceffe/  me©?ontoe  deï|ectoginne  banjparmaen 
aïaifance/  ̂ e.  öegentem<6oubernante/tjeeft  bet* 
[aen  bat  bit  ban  öee  nicutoer  ïïriigien/  toonenbe  te 
>aïeneïjijn/  boo?  ïjen  Rebben  genomen  ban  bet  $ibont; 

maeï  ïuwtg  in  bec  feïbee&tabttcbouden/  baecmebe 
Doenbe  tegen  fytt  bertuag  en  beceeninge  bp  ben  ge* 
maeftt  metten  ̂ eece  ban  jföoirftarmeg  beuren  <£ou* 
becneuc;  Sa  ooft  tegen  beterpjegberbobt  fjen  bn  ben 
fribctt#eere  banjföoirftarmcgbp  ïaft  ban  bareïfoog* 
tyit  gebaen  ban  öen  ̂ bontmaeï  niet  te  ftouben  binnen 
ben  befïnite  ban  bec  fcïber&tabt/  mitg  ben  toeïften/ 
ingebaïïe  bc  boojfs.  ban  ©aïencbijn  baec  mebe  boojt^ 
baren  /  en  tegeng  ben  toiïïe  ban  beur  Üoogbeit  ben 
SHlbontmaeï  bouben  binnen  bec  feïber&tabt  ban©a* 
ïencönn  /  be  boo?f3.  ̂ eece  ban  jfêonïbaig  <6oubemenc 
becbiebttoeï  feöecpeïgft  Uit  krachte  van  de  brieven  te 
dien  einde  aen  hem  by  der  Regente gefonden ,  aïïen  en 

dfteeïijften/  ben  ̂ nqtfttmtn  en  3fntooonba*en  ban 
öefec  boo?fcf)?eben  ̂ tabt  /  ban  öcn  te  binben  en  t'afTï* flecen  in  toatmaniecenbattetfoube  moegen  toefen  ten 
Blbontmaeï/  bat  men  mettec  baet  foube  moegen  boojt- 
fl£eïïen  binnen  bec  boo|f$.  ̂ tabt  ban  ©aïencöijn  /  opte 
pene  bat  men  be  fjutfen  bec  geence  bie  baer  tegen  boen 
fuïïenmbnerfïeïïen;  3(abatmen&et<0:fcï)utboo?  be 

^tabtfaïïatenfeïjicten/  inbien'tnooteïjjftji;/  geïgft ben  boo?frïj?eben  ̂ eece  töouberneuc  fuïft^  by  ander 
voorgaende  brieve  belafï  i$  getoeeft 

Extracl:  vandena.en^artikulen  van  den  ordinantien 

gemaekt  en  uitgeroepen  den  4.  Januarii ,  1 567,  bin- 
nen Doornik  by  den  Heere  van  Noirkarmes ,  als  hy 

met  groot  garnifoen  de  Stadt  ingenomen  hadde, 
aengaende  den  Predikatien  hen  vry  gelaten. 

A/f  <£n  berbiebtaHenbenïtrijggïieben  aïbaec  garni? 
±y±  foen  ïjoubenbe  bat  fp  bit  ban  bec  &ecte  ban  Caï* 
bin  in  geenbecbanbe  maniecen  en  beletten  te  gane  ten 
plaetfen  ïjen  betoefen  t'ïjeucecp?eftinge/  nocgooften befc^impen  oft  injuciecen  in  toat  maniecen  battet3p/ 
maec  laten  hm  baec  inne  ongeqnett  en  met  b?eben/  ha 
becmoegen  den  accoorde  by  haer  ï)oogf)Clt  gemaclit 
metten  becpïicbten  ̂ beïen  /  tot  ban  fïjn  ïltóiefïeit  an^ 

3.  Men  verbiedt  ook  van  wegen  mijns  voorfchreven  I  f68. Heeren  allen  den  Soldaten  dat  fy  niet  en  gaen rotten D  V*/ 
pjefttngen  oft  ereccitien  ban  bec.^ecte  ban  Calbin  in      * toat  manieren  bat  ïjet  5P  /  opte  berbeurte  ban  ben  hjbe. 

Extradl  uitten  advijfe  by  de  vergaderinge  van  den  Ma-  Num.  21. 
giltraet  en  Leden  van  Doornik  en  Tournefis  den 
Admirael  gegeven  op  lijn  propofitie  om  de  faken  al- 
daer  te  ftillen  den  lellen  A  ugufti ,  1 666, 

vy  9Cet  boo?  toegeftomen  i^  bat  't  boïït  geftregen  öeefit  Foi.  ï7f . 
een  bjefe  ban  ober-baïïen  te  toojben  ban  fijn  JEfêa*  v6- 191. 

jefïeit^  <0ffieier^  en  befonber  ban  ben  ̂ tabtïjonber  beé  x?i-  ,198- 
<6onbernenr^  en  boïftbantoapenentoefcnbein'tïta^'a? fïeeï/  om  bat  bit  ïjen  bageïriftg  tenaenfienbaneTften 
toaren  berfïerften  ban  munitie  ban  ̂ odogen  /  ïjaböen 
ooft  tot  ïjen  bpfïant  op  een  nieu  fefter  ineerber  getaï  ban 
ftneebtenaengenomen/  bpbienmibbeï  ben  toaebt  en 
toafte  brbbenbe  gemeetbert/  en  (bettoeïft  ben  ̂ ngè* 
fetenen  meer  acbtecbenften^  maeftte/)  habben  opte 
J^aïïen  ban  Dcnïiafïeele  beïefïnftftengefchut^  gefïeït 
na'tgetoefiebaecbe^ebiftatientoacen  gefiouben  ge* toeeft  /  en  tegen  anbee  oojben  /  baec  boo?  be  &tabt  feec  p.  <±i 
befcbuïbigt foube ftunnen tooien/  toaec af betoefe foo 
beïe  te  gcootec  toaggetoojben/  mit^bienbatboetoeï 
öe^eecenban  €fcjuecbe^  en  ©iïeec£  binnen  bec  feïbec 
.^tabt  toaren  genomen  /  om  be  opgeeefen  mi^berflans 
bmtebeïpcnfïiïïenenneberïeggen  /  bc$  niet  te  min  in 
benfeïbenfóafieeïe  afêboen  toa^  geftomen  brt©enbel 
ban  ben  ïfeere  ban  25eauboir  /  mitjS  ben  toeïften  öabbc 
bcr  boojfeiber  bergaberingc  goet  en  beguamegeboebt 
om  t^tt  feïbe  mi^bertroutoen/  b?cfe  ai  onruflé bt$  boïftö 
ter  ncber  te  ïeggen  /  bat  fijn  «erccïïerttic  feer  tori  foube 
boen/  dat  hy  ordineerde  den  voorfchreven  Heere  van 
Beauvoir  >  dat  hy  fijn  voorfchreven  volk  uitten  bO0?f5* 
ïtafïeeï  btbt  bertreftften  en  uittm  ïtafleeï  en  &tabt 
fttitibm/  en  bat  baec  na  bp  ben  feïben&tabtbouöec 
ban  ben  <6onbecneuc  ben  3|ngefetenen  becfeftecinge 
toerbe  gebaen  bat  bP  §m  niet  en  foube  befpiingen  oft 
oberïaften  in  geenbec  maniecen  om  brt  feit  ban  ben 
§&ebiftatien}  ̂ n^geïijft^  bat  fijn  Crceïïentie  geïijfte 
becfeftecinge  ooft  btbt  aengaenbe  aïïe  ïtapitcinen/  $p& 
boefïen/  en  anberfijnrelifêajefïeit^  <®fficittm  bie  ban 
eïberg  fouben  moegen  ftomen. 

ExtracT:  uitten  advijfe  van  de  vergadering^  van  der  Wet,  p.  54^ 
Raden  en  Leden  van  der  Stadt  en  Lande  van  Door-  Num.  21* 
nik  en  Tournefis  opte  propofitie  des  Graven  van 
Hoorne,  gegeven  den  x.  Septembris. 

"V  €r  oo?faften  ban  ben  toeïften  be  bootfc&eben  berga^ r  beringe/aïïeenïijft  aebt  nemenbe  opter  ̂ tabt  eenig^ 
f)tit/  boetori  fp  in  beur  particulier  ïieberbabbenbat 
aïïebefe^ebiftatienacbter-bïeben/  noebtan^  bobben 
fp  bp  be  meefïe  menigte  ban  ben  fiemmen  booj  ïjet  befïe  Fol.  179. 
ga*aben  bonben  om  aïïe  inconbenientien  te  ferjoutoen  / dat  men  de  fel  vePrékingenfoude  gedogen  binnen  den 
befluite  van  den  voorfchreven  .4&tabt/  in  eenigr  plaetfen 
bp  be  poo?ten  en  uitten  boïfte  geïegen  /  maec  geen^fmg 
in  be  ©2oebie-ïtecfte/  bit  be  &ectacifen  tegentooo?beïijft 
inne  brbben/  nocb  in  eenigen  anbrcen  bie  fp  fouben  moe* 
gen  begeecen  ben  toegelaten  te  toojben  /  be  cebenen  en 
oo?faften  ben  mobecenbe  baec  inne  te  bectoiiïigen  /  jijn 
btft ;  3i»  ben  eecf!en  bat  ben  &omec  aïreebe  foo  be?re  1. 
gegaeni^/  bat  men  fto^  niet  anbeeg  aïïe  bage  en  faï 
bebben  te  bertoaebten/  bangrooten^egen/  &neeu/ 
Winbt  I  en  anbec  <©ntoebec  /  bit  be  €oeboo?bec^  ban  p.  144. 
ben  feïben  p?ebiftatien  foo  fouben  moegen  queïïen  /  bat 

f$bt$  gepafifijt  ent'onb2ebentoo?benbetoebecnientoe onruflen  moebten  boo|fïeïïen  entoebereenigegebeftte 
pïaetfen  in  bcr&tabt  innemen;  fJLm  anberen  faï  't  »; 
onaïpmoegeïijftsijn/  bat  men  bun  be  toapenen  faï 
ftunnen  boen  aflaten/  boubenbe  ben  &ermonen  buiten/ 
nit  b?efen  bit  fp  bebben  fiüïen  ban  ben  g;oboefien/ 
boïft  ban  toapenen  oftanberebjeembeOTirierenban 
berltëajefïeit.  gfa  ooft  ban  ben  anberen  3fngefetenen  3, 
ban  ber  &tabt  toefenbe  fóanjoïijft  bit  hen  onbérfimé  be 
poojten  moebten  toefïuiten/  bmbuifen  pïonbecen  oft 
anbére  oberïafïen  boen  in  toeber-to^afte  ban  't  gene  bat 
gepaffeect  i$f  ban  aï  het  toeïft  fp  fouben  berfeftert  \otfm 

bcrë  baec  op  faï  bebben  geo^bineect/  opte  berbeurte  ban  bïtjbenbe  binnen  ber  &tabt/  toaer  mebe  ooft  ben  ©o?p- 
ben  lybe.  ïieben  en  anberen  b?ceinben  foube  belet  tooiden  ben 

'  toeganft 

11» 



if68. 

*g-54* 

^wn.  21. 

?ol.i88. 
89. 190. 

54-5. 

Jam.  :i. 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bör.  I0-, 

*%*&&  <&sl»fj*,  »~ !  ¥&«SSgZSSS!CSS^X  £ ibacgöbcn  ttocc 
IDrltiru  bolgeu- 

ten  fclbcn  Dage 

500  tobben  top  ben  boo!fcl)jcbcn  Pcufionaris  ïc Clercg  bcbolcn  /  ïjen  te  bcrhlccrcu  't  gene  hn  te  Dobc  I aengaenbc  öc  mcinmgc  ban  ïjarcr  Doogljc ft  op 't  feit dan  oen  boojfs.  accoojbc  genoojt  baboe  /  bolgtnbc  ben rappoitc  tó  hem  te  boem  Sm  onê  baer  af  gebaen; 
fgV  ,0f "  toetoen  be  boo!fcIj:cbcu  Ie  Clean  Uoïboenbc onfen  bebclen/  Dien  ban  bet  nientoer  Ocligien  heeft berhïeert  m  fubfranticn  bc$  (jiet  na  bolgt. 

311  ben  cécfïeu  om  te  nomen  op  't  punct  van  den  p  r±Q exercitie  der  nieuwer  Religiën  ,  dacr  af  niet  CjqpjefTcïnh  fÓi.  Kl 
geruert  en  i£  Du  ben  artihulcn  ban  berbzage  gcbiagt  bn tot  i02- ben  Commiflartë  be  ïa  €ojre/  i$  mn  berhïeert  getoceft 
up  be  fiact£-ljcercn  23;urelïa  m  Wonïcbilïe  /  batbe Mabt  ban  3>oojuih  bien  aengaenbc  ban  geen  erger 
conbitic  hjefen  en  fsij  ban  aubere^teben  ban  bet* toaerté  ober  /  macr  bat  geïijh  m  anbere  .^tcben  metter 
bact  gebeuren  fuïïcn  moegen/  boopen  /  boutoclnhcn  m 
anbere  fahen  /  bcpcnbcrenbc  ban  ber  ererritien  /  't  feT- be  alfoo  ooh  te  ©ooniihfaï  moegen  gefebiebcn.  j^ict 
batmeïhoutoe  brube  geaccoïbeert  oft  aï-noeïj  accoj; 
bcre  /  bat  fuift?  ergens  foube  gebaen  tooien/  maer  i)et 
feïbe  atomlnhtépafTercnbe  bp  dJflGrnulatie  en  ooglui- 
junge  tot  dat  anders  faï  toefen  gco:bincert.  IDant  beur 
l)oogïjcit  ert  fjreft  nocfjinDIaniberen/  norfjinSta* 
bant/  foliant/  Ceelaut/  uocbelbcrénocitgcconfcn* 
teert  noelj  toegelaten  b'ererritie  ber  mcutoer  Ocligien  / en  foo  beire  baer  iet  oprntïijhcn  af  i$  toegelaten  /  bat 
i£  geöam  bp  ben  43oubecneur£  ban  bcnllanben  (iri 
ber  gualitcitalgtOoubcrucuré)  oft  anbere  gefebiht 
om  be  fahen  te  fWen/  fonber  bat  beur  ̂ oogfjeit  beö 
hennifje  ïjcb  gniomen  oft  erpjcfTe  cornmifTte  Dacr  toep.  55c 
gegeben/  boetoeïnocbtaii£fp 't  feïbe  niet  opentïijh  en Ijeeft  beroepen  nocb  berhïeert  ban  ontoeerben/  maer 
op  aï  oogfufBmge  gebaen  tot  bat  anber£  foube  toefen 

mengelen  bicben  robet£/  flraet-fcljeinbera  en  hecht 
robrr£  bic  ooifane  fouben  geben  tot  nieüMjc  oproe* reu. 

Extract  uit  gelijker  atteftatien  ten  felven  dage  ook  aldaer 
gedaen,  merende  der  felver  gravinge  byeenige  Ka- non ikken. 

p  Omparcreuto  in  perfoone  b'eerfame  en  bi^hrete 
^  peeren  .mectfcr£  &imon  be  Courouïïe  /  en ^nto* n$  £>!inan  p2u :fkté  en  ïianonihhen  in  ber  Oom-hcc> 
hen  ban  onfer  #:outoen  ban<Doomih/  toeïfce  Com- 

paranten en  dh  ban  ïjen  gefeet/  berhïeert  engcaffir* 
meert  [jebben  op  hen  pjiefïerbom  /  ïjebbenbe  ïjen  rcefr 
ter  bant  op  bmwmi  batfhgefïencngebifiteertïjefc 
uenbegrabingm  gebaen  in  ber  fclbcrüterfcen/  foo  tocï 
tik  ïiomen  omtrent  be  fonbeerfeïenafê anbere/  affir^ 
merenbe  bat  be  ftïbe  fbnbeerfeïen  baer  on  in  geenber 
manieren  en  sungerae&t/  geftrenhtnocfjbeferjabigt/ !  anbere  falten/  bepniberêiibebanber'erercjtien 
ja  bat  fn  tot  meeröer  geruf!ï)eit  ban  ben  feïben  en  anbe^  ' ren  beuren  JBebe-bjocberen  ïafi  bobben  gegeben  <0e- 
rarben  patmentier  fBetfer  /  neerfïige  onberfoeft  baer 
afteboene/  ï)ct  toetoïj»  gebaen  beeft/  en  ben  ban  ge^ 
Innen  berhïeert  a\$  fe  boben  gefeet  bébben. 

Extracl  uitter  atteftatien  eeniger  Ingefetenen  van  Door- 
nik, gepaflèert  voor  de  Notarifen  aldaer  den  17. 

Sept.  op  't  graven. 

(^  <0mparerenbe  in  perfone  ̂ icoïaö  Ponequet  hoop^ 
^man  /  out  omtrent  32.  jaren )  <èerart  ̂ armentier heffer/  out  42.  jaren/  2tntbon#  be  23afïeu /  out 
40. jaren/  aiauren^Cafïer/  out 28. jaren/  gacqueé 
CaluïDeber/  out 22.  jaren/  ï*ïae£  jBouïïeron /  out 
19.  jaren  /  en  (6cïein  ̂ arifi^  Cimmerman  /  out  om 
trent  bier  en  ttointig  jaren  /  alle  ̂ ntooonberé  befer  \  aemhiurirt  i  »  h^  mant*»  ̂ t  r™  1   . &**»»    mn.**j*tt£ZLL*~*~. ,  »„  uJÏZZ*  ̂   geojomeert/  mber  manurc  bat  foo  be?re  binnen  ber ,3>tabt  ban«Doo2uiiiOoubtcnnir  baboe  getoeefï/  bic 

eenig  berbiag  gemaeht  babbe/  't  feïbe  fjabbcgebani 

rol.  188. 
189. 190. 

P-  5+7- 

^tabt.  ̂ Cïïetoelhe Comparanten/  en  befunber  ooh 
Ue  boojfcbiebcn  <6erart  ©armentier  lm  laffe  ban  ben 

SSÏÏ^ ̂ ïhTSvi^^S^S^^^Ffc  F«  W*  moctm  toecsanh  nemm  oen  be  fleaente; 

SS2LSJK  &ff%l[^^  -^00  oact  ï)f«c  öooghf it  u  UerWferm/  Hat  fn  on  er* Comparanten  t  famen/  en  eïh  befunber  berhïeereu/  p!C)Tcn  aeeoojbc  om  een .^tabt  alleen  niet  en  tolt  te 
ffyffS/.  flif*  ̂ Pf^^l^^!^^  mm  gaen  fjetaeeoo:t  gemaeht  metten  ̂ bclni/  bet 

toelh  maer  en  fp:echt  ban  ben  pjebihatien  /  en  niet Notarifen/  f  toeeren  /  bat  geenéfiné  befebabigt  oft  ber 
binbertenljeuben/  nocb  ooh  en  letten  oft  en  hrenhen 
cenigfin^  ben  fonbeerfelntberfeïberïiierhen/  berhlec^ 
rende  bc  feïbe  grabingen  neerficlijfegefïenengemerht 
te  bebben  /  en  affirmerenbe  't  gene  öeg  boojfcbJeben  ifil 
toaa-aeljtig  te  toefen. 
Extract  uitter  atteftatiert  der  Wet  van  Doornik  dien 

van  der  Religiën  gegeven ,  aengaende  d'exercitien 
hundcr  Religiën. 

W'ü  i&oboefïcn/  geftoormc  jfDeyereh  en  ̂ ebe^ penen  ber  ̂ taöt  ban  ©ooatih  /  allen  ben  genen 
Die  bete  bucben  fuïfen  fien/  Salut.  ̂ lïfootopbneoft 

*ol.  177. 
tot  187. 

p.  548. 

Fol.191. 
tot  198. 

ban  ba  erercitien  ber  fieligicn  /  macr  bat  gïjn  geiijft 
anberen  u  beïjoojt  te  bicben  te  boubenmetterboozfs. 
oogfuihiuge. 

Cen  anberni  baer  gïjn  berfucht  buiten  ben  inïjoubeu 

ban  bm  artihulcn  op  bei'i  ï^obe  gcfonben  /  bat  be  <&ec 
fïelijhc  fouben  bclobni  baii  utoa*  ilchgic  geen  belet  te 
boene/  en  is  be  meiuingebaul)curl)oogljcit  niet  bat 
futoe  geïooftc  ui;  ïjen  foube  gebaen  tooien ,  gemcrlit 
ju  gem  mibbel  cii  ïjebben  om  u-licbni  te  brrljinbcreu. 

4"Daer  mijn  l?cercn  ban  Den  lïabc  Ijcbben  om  Octeró 
toille  boo?  Ijen  genomen/  en  fulïen  be  Ijantbaeranip. 
boubm  /  "bat  bc  picbiliantcn  b,Tii  ber  Uatljolijher  nrli 

£5er"manib7n"ïanft'afle  mibbeïen  gefoebt  bebben  bïelgicnben fulïen bermijben ban oproerigc  en  oiifridjtm- ton  hebbm  hunnen  uebenheu  om  tufTcïjen  onfen  jfnge- ,  be  pjopoeften  in  Ijm  fermoum/  enDatbeeeefteïijhc 
fctcnencnOnberfatencennigoeben  b?ebc  te  mahen/  met  tooozbm  noelj  met  toerftfu  bicnbanbcrnicutocr 
aengaenbc  ber  tfcïigien/  ja  bat  top  oohonïaulrè  C  na  i  tïrtigicn  liïrt  «1  flinrii  inmrirrc  11  oft  inonlcïijh  balff  11. 
beïe  communicaticn  met  ecnige  <6ebeputcerbr  bic  bon  !     ï>oo?t  aengaenbc  ben  Xempef  binten  ber  jftMDt  bc- 
Den  be  nicutoe  neïigie )   gebeden  hebben  aen  heur  gonft  om  be  pzemugen  albaer  te  ijoubni 

5^- 

beeft  rappoojt  gebaen  ban 't  gene  bpruerenbebm  toil  ,  minne  en  fpottenmi  bic 

k  en  iiJttcrftc  meiuinge  ban  beur  ï?oogbeitljabbe  ber  onber't  bolh/  om  batb  een 
(bm  ban  ben  PreüdentVigiius,  aïé  ban  benfiaetö-  !te  nieev  bat  baer  boo?  ben^ 

bic  men  aliceoc  bcgonfl 
rene  toerlit  alö  b'anber  birrt  / 

?lmb«w|jtp-man  fai  binnen 

op 



Byvoe^felvan  Authent.  Stukken, 
if68. 

Num.  21. 

IO4 

Op  fijn  toerïi/  bt  ftOOpmmifcto  btttï  UOOït  gaCU/  feditieufe  cft  fchandaleufe    woorden,    p^OttfTctCH  be  1  c68. 

f  11  btt  armoede  ban  tiéfe  gcïjoïpm  tooiden.  tooo?f5.  Comparanten  bat bacr  onder  niet  en  tal  gerc*    J ftent  tooiden  bc  ftraffedcr  manieren  en  getyeften  noeïj 
berber llcece  acngact/  macrfuïïen  ïjen  toacïjten  ban 
aïïe  fhiadcïrjftepjopocfïen  regen  denlteagiftïaetoft  bit 
ban  de  ander  ficligie. 

Extraóten  uittcr  atreftatien  der  Wet  van  Doornik,  ge- 
geven van  den  Proteftatien  by  die  van  der  Religiën 

voor  Hen  gedaen  in  't  accepteren  van  den  artikulen  by 
derRcgente  oveigefonden. 

paa  c «  ̂   ©30«i  en  bcttonen  in  ben  name  ban  aïïc  bit  ban  bet 
f  °  ̂vlkooift.töeïigicn/  begerende  eenen  goeben  hebeen 

ecmgptt  niet  aernfujeit  ban  geefte  en  eonfcientïeii ; 
C>pfeïicrcattilutlcu  ïjen  booigeïjouden  om  bfe  te  ion* 

bcrljóadcn  uu  pjobifïcn/'  en  tot  bat  andere  bp  onfen 
£?cere  benïionmft  met  abbijg  ban  fijn  43cucraïe^>ta= 
ten  fonbe  \mfcn  gcoidinccrt.  Mü$  bat  fp  bebonben 
ïjebben  be  feïbe  artiftüïeu  buifïer  /  enfefter  en  ïntteï  ber t 
ïiïecrt/  bat  om  aïïe  ftóarigfjedcncnm#berftanbcntc 

ft Sötrtöen  /  tp-ïtr ben  grodteïijft  ïjabbcn  baer  op  begeert 
te  hebben  bt  naeröce  en  bjeber  bcrftïecringc  ban  ber  0e 

Fol.  191 
'Ot  200. 

De  brieven  by  de  Wet  van  Doornik  aen  de  Regente  Num  2Jj 
gefchreven  den  io..Septembris3    op  dat  de  prekc 
binnen  der  Stadt  gefchieden  mochte. 

A/f  €  J^outoe  /  ïfêp  ïjebben  op  ïjebcn  ban  ben  (Sïabe 
xy±  baii  *?oonie  berftaeu  ïjoe  Dat  nujc  £>bogljeit  bp 
bjicben  ïjem  ïjabde  beïafï  /  acïjterboïgcnde  't  gene  ïjem  j,0,  , .  0  j 
ban  't  $of  ftomende/  gefcettoag/  ban  be  pjeïungen 
binnen  defcr&tadt  te  boen  opïjonden/  gedogende  aï; 
ïcenïijft  bit  buiten  gcïjoudentetoo?deninfuïftcrpïact* 
f  en/  afê  bit  ban  ber  nicutocrfóeïigien  tot  dien  einbe 
aï&aer  fljwcrn  ftofïe  fouoeh  maften  /  ïjet  toeïft  geïjoo?t 

genre/  ber  toeïacr  beïiefte  nocfjtan£  niet  entoaerge*  bebbende  en  darr  neffeng  bcmerftende't  guaet  battér 

Fol.  208. 
209. 

P-553- 

P-  5S4- 

tóceft  baer  toe  te  berftaen  /  maer  toa£  dooj  mijnen 
ifeerc  bm  4$oubcrneur  /  ïjeitdiiugendc  bit  ban  ber 
fieïïgien/  genoeint  ̂ ieutoe/  omopcïftdicrarriftuïcn 
tcgcbenuïecrecnfmipcïanttooojde/  ïjet  toeïft  fp  niet 

vat  fonbe  möegen  boïgen  en  maften  ttieutoe  onrnfïen  p.  556. 
eeger  ban  bit  boojgaeude  5  <§>oo  ïjeeft  01$  geodeet  bat 
ton  fcïjuïdig  toaren  utoee  ̂ oogïjeit  in  ïjaefïen  baec 
af  te  ondcjricïjten/  op  bat  Jjeur  beïiefte  fonbe  toefen 

en  toilïen  tongeren  /  ïjoctoeï  be  fafte  ban  foo  grooten'  baer  op  te  letten  entebefïenoftboo?begtfncinrufïe/ 
oetoicïjte  en  geüoïge  50 ;  JBaer  jtjn  bereet  en  te  b?eben 
a$  goebe  en  gctroutoc€mbcrfatcn  en  dienaren  ban 
ben  ftoninft  en  ïjarer  ̂ oogïjeit  /  de  felve  artikulen  aen 
te  nemen  ,    onder  de  protefbatien  navolgende  pit  bt 
Comparahfeit  in  ben  name  boo2?5.  jegeittöooibeïrjft 
booj  n-ïieben  51J11  boenbe»  <ön  in  ben  eerfïenfödpjo* 
tefteren  fn  bat  f»  niet  en  toiïïen  inb:engcn  ecnige  niette 
toe  mligk  /  maêr  bat  fp  uit  aïïe  ftaer  tjerte  /  fttacljt  en 

niet  aïïeen  ban  befrr  ̂ tabt  maer  ban  ben  gefteeïen 
Hanbe/  niet  beter  bienen  en  fonbe  bat  men  bpp?obi* 
fienentotanber^  fonbe  teb?ben  geo jbineert  geboógbe 
bat  bit  ban  ber  nientoer  Öeïigicn  ïjen  ièermonen  en  an-  Fo, 
der  hen  gewoonlijke  Ceremoniën,  m0CÏ)ten  ̂ OUben  171.181. 
binnen  ben  btfluitt  en  mneren  befcr&tabt  opeenige  i«2- 
ongetonbe  pïaetfe  bit  inen  baer  toe  moeite  o^bineren/ 
en  mijnifeere  bcc6?abc  op  abbrjfe  ban  ber  Wtt  öert 

'■ 

17T. 

maeïjt/  foeften  te  boïgen  enEcöen  te  toefen  ban  ber  betoijfen/  toantanDa^ln^tcbebucbten^batmcnbe 

ïterften^efnCïjjifü/  en  geïijft't  i$  begrepen  in  ben  Rapenen  niet  ïieöteïijft  afgeïeet  en  faïftrngen/  en  bat 
<éoïibeïijftrn  boeften  be^  <0nbrn  nt  tf5icutoen  (Cefïa^ 
ment^/  en  ïioetoeï  be  beïoften  en  berfefteringen  bit  ïjenr 

^oogöeit  'voiit  gegeben  te  toenben  den  Geeflelijken. 23eïjoo:bcn  reetp?o;e  te  gefeïjieben  /  toant  noefttan^  fp 
bie  baer  mebe  niet  en  toiïebeïafïen/  foo  p^otefïeren  be 
boojfv  Comparanten  ban  toegen  a$  booz  bat  ïjen  ge* 
ïooften/  boou2  foo  beïc  ïjet  ben  *6eefïeïijften  aengaet 
cefferen  fnïïen  /  foo  be:re  en  foo  ïjaefï  aï^  be  feïbe  cenig- 
fin^  öireeteïijft  oft  inbfrecteïijft  /  ïjen  eenige  moeiten  / 

fuubernitTe  oftöeïetftomentcboenin't  gene  bat  aen* (taeii  .faï  de  oefFeninge  hender  Religiën  en  bt  CCtlifJï)C!t 
ban  btU  trjcftöinenbrn  berb^age;  (€en  ttoeeben/am< 
gaenbe  /  \jtt  aétifteï  berbiebtnoe  bergaberingen :  pjo* 
tefïeren  fp  Comparanten  bat  't  feïbe  toop|t/  Vergade- ringen maer  en  beïpojt  berfïaen  te  tooLjben  ban  popn? 
ïaige  en  onbeïjoojïrjïie  bergaberingen/  maer  niet  ban 

ber  t'famenftominge  bt$  Confifiorp  /  en  acngaenbe 
IfjCt  preken  ten  plaetlèn  buiten  der  Stadt  bewefen ,   baer 

fa\  men  mebe  te  bjeben  toefen  op  't  goet  beteoutocn  ban 
ber  geïoefte  Öp  mijnen  peeren  ban  benöabc  öen  ge* 
baen  ban  i)tn  tot  teïaten  en  te  gerieben  boö:  eenen  re* 
beïijften  en  bequamen  tijt  om  eerft  hennen  begonften 
(üTempeï  te  moegen  boïmaften/  tenberbenenanberen 
artiftuïen  baer  bermaent  too;t  ban  ber  pjeftingen/  pjo* 

tefteren  be  boojf^. Comparanten/  batonber'ttooo?t 
ban  prekingen ,  i^  begrepen  't  geïjeeï  erereitic  ber  ïleïi* 
men  en  in  't  befonbere  ber  Sacramenten/  aï^  bt$ 
^oopfeï^enbeé^bontmaeï^  a    . 

pjotefïerenbê  baerom  bat  mijn  Ifycttt  bt  <0onbet* 
neur  en  .fDagifïraet  befer  ̂ tabten  2$aiïïaige  be  toege- 

feideoogluikingejenfnft'cnïjouben/  fonber  ïjen  in  be feïbe  erercitie  cenig  ïjmber  oft  beïetteboen/  betoeïfte 
fu  noclitan£  niet  en?ijnbanmeiningctcocffenenbanltoou?ben  bp  ber  booj/ciber  ©^outocn  hertoginnen  oft 

öe^^onbaea?  en  l^ciïigbaeg^/  beïjoubeïijft  aï^ 'er  t'ïjeuren  bebeïebp  ben  ïjoofbe^efibent  ban  ben  feftre 

fp  ter  eerfïer  begnaemïjeit  gen  fttïïen  optoozpen  met  bp- 
ftant  bier  ban  ©ïaenberen  oft  anbere  /  en  be  hant  fuilen 
ilaenop  deGeeftelijke,  opten  jH^agifïraet  en  anbere 
&atrjoïijfte/  baer  aitbergfin^  ïjoubenbe  ben  mibbeï-toeg 
en  Ijtn  toeïatenbe  be  pjeftingen  binnen  ber  &tabt  bui* 
ten  ben  ïterften  aïreebe  ingèno'men  en  aïïe  anbere  be fafte  geïjeeïijft  bereenigtfoübemocgentoenben/  onbec 
geïoofte  bit  ban  [jennen  toegen  in  ïjanben  ban  ben  booj*  p.  e  *  7 
feï)?ebenïfeer<0?abe/  geauetorifeert  ban  u  #oogfjeit 
gebaenfoube tooien/  bat  fp  ïjen  met  fuïftenberb^ag 
fouben  te  b?eben  öouben/  gebuerenbebeboojfeïjiebm 

p^obifie  fonber  boojber  toeïatinge  oftb^pïjeitop'tfeit ban  ber  ïïeïïgien  te  eifeïjen. 

Extra6t  van  den  f.  7.  8.  fo.  en  15.  artikulen  van  der  jjttm.  2 3* 
qrdjnantien  en  inftrudrien  byfijhreMajefteit  opten 
Raedt  van  Staten  gemaektden  8.  Augufti  1559. 

T  3^  ben  feïben  fia&e  fnïïen  aïïeen  geïjanbeït  too?ben  be     - 
±  groote  en  p?incïjiaeïfïe  faften  en  be  gene  bit  raftcn  fuï* 
ïenben^taet/  regeringe/  rtrfle/  berfcftertïjeitenbe* 
fcöerminge  onfer  iLanben  ban  ïjfttoaertg  orJCCe/  re*Foi.ioo. 
mitterenbe  en  ïatenbebe  anbere  faften  en  materien  fooioi.102. 

ban<6?atien  aï|S ban  ̂ ufïitie en  ̂ oïicie  ojbinari^  ben ,0'- ,0^ ^eftreten  grooten  en  anderen  ̂ obineiaïen  üabenj 
3Inégeïöft£benJ©ctï)ouberen/  öéeïjtercn  en  €>ff ieie* 
ren  /  fonber  ïjen  be£  te  onbertoinben  oft  baerafften*     6* 
uifTe  te  nemen/  ten  toare  dat  be  fafte  ban  foo  grooten 
getoicïjte/  infien  en  materie  toare/  bat  ber  boo^feibcrp.  ?& 
3^ettto*i  hertoginnen  boeïjte  geraben  en  ban  noobe 
te  toefen  bat  men  be  feïbe  berff  onde  /  Danbeïbe  en  fïoote 
in  ben  boo^feïjjeben  ïïabe  ban  Staten. 

<&at  bt  feïbe  faften  en  materien  gepioponeert  fnïïen 

r-555' 

genen  ïjeiïigcn  bag  in  ber  toeften  en  ftoeint  /  foo  pjote 
tïernt  fp  bat  de  IDjebiftatie  faï  moegen  gefeïjteben  be^ 
^onredaeg^  /  foö  mijn  ï^eerc  be  <6?abe  toegelaten 
ïjabbe  en  eïber^  gcfeljiet/  ïjet  toeïït  faï  ban  toeerben 
bfcjbcn  en  geïjouben  tooiden  tot  bat  anbcr£  fa\  tooiden 
gcoibineeet  na  ben  rappcrcnte  ban  benPenfionarijS  ïe 
CïércgV  geïijft  nader  bïijftt/  bp  ben  bncben  baer  af 
gemaeftt/  bit  top  foo  tocï  befeii  aï£  anderen  puncten 
baer  geruert  aengaendc  /  ïjouden  booj  ïjier  ïjerïjaeït : 

Piotefïeraide  ooft  dat  onder  't  beebodt  bêjS  dragens  van 
de  toapenen  niet  m  fuïïmbcrfïaeu  tooiden  rappieren 

en  pongiaerben ;  Aengaendc 't  bierde  artiftnïe/  den 
jflöinifïcc^  betbtf  bende  baninDenfermonenteïjonden 

tenïïade/  en  tuffeïjen  die  ban  den  feïben  rade  geïjan* 
deït  en  getoegen  tooiden/  na  dat  men  geraden  en  00?* 
booiïijft  faï  binben  /  en  bat  men  de  flemmen  en  opinïen 
falbergaderen/  beginnenbeban  ben  eerfïen  oft  ïefïen 
ban  ben  feïben  Sade/  foo  de  boo,jf5.0joutoe  i^ertcp 
ginne  befl  dunften  faï/  dienende  ha  de  groote  en  geïe* 
gcntïjeit  ban  der  materie  en  fafte/  oft  tot  betere  ope* 
ninge  ber  feïber :  Cn  bat  eïfterïnft  in  't  opineren  faï 
opentïrjft  /  ftïeerïijft  en  refoïutibe  feggen  't  gene  ïjem  op  Foi.  mi 
fljneere/  troutoe  en  conferentie  faï goet dunften/  ïjet  «i6.nl 
5P  boïgende  de  opinien  ban  andere/  dunnen  fp  ïjem  "*• 
gbet  /  om  't  ïjerïjaeï  te  feïjoutoen  oft  't  gene  ïjem  beter 
faï  bunnen  dooj  audere  redenen  en  confideratien. m 
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} 
Töt  de  Hiitorie  van  P.  Bor. 

i  ƒ  68 .      tyc t  fïot  en  be  vcfouuic  Dan  bec booz/s.  matcricu  en  Extr&ö 
8,     faftcn  ban  den  UaDc  faï  tuoiDcii  genomen  na  de  mecfï- 

pag.  5  59.  menigte  ton  deumijfcnenópmièn/  ïjct  en  uwre  Dat 

om " rn 
p 
opimen 

IO.    < 

fb  fuïïcn  aïïc  Die  ban  ben  boenfs.  iïaoc  tonder  onderfrïjeit  |    IDacrom  niijii  Deert'  fai  bêfif  iqa 
toedcr-5P  daer  ober  ottabjeut/  ban  Der  fHber  aft  rondom  u  anderwerf  tr  bidden  te  tofflen mZ  nancnon (ibi.8j.86.traric  opinie  oewceff mu/  \\e\\ cendwchtelijft en fonDec  i mijnen  ouderdom  bic  groot  io,   aennacnbc  't  ncuc 

87.  >*i»»iifeiwwii   '    Mtttvb-ifireffn  fr»H-.m  nni'Sot*  l^ofetN»  /   1-.a1L    Ua.UV   .'.o 

n  uitten  brievc  van  den  Heere  van  Moulbais  I  f  63. aen  den  Admirael  van  den  3.  Scptembris,  beken-p  r& 
nende  fijn  eigen  indifpofitie.  4Nu,u  t6 

rol.  2001 

tegenfeggeu/  cinpfon'tten  totten  goeden  beïeide/  bol 
brengen  en  oubrtfjoubcn  ban  öer  coticïiificu  en  c'efblu^ ■    tien  ban  ben  boo;f5.  fiiXbc. 

€11  boïgeuDc  ben  eect  Die  die  ban  ben  tfadc  ban  Sta- 
ten gedacn  Oeübcn  oft  boen  fnïïcn/  fuïïcn  fn  grijouden 

toefen  der  büo?ft.E>2outocl?etfogmnc  aïïc  eece  en  on? 
derdanig/nct  ie  bcbnjfcii  /  eü  aloacc  (jeur  ppinien  recht- 
fïnniglijk  en  getrouwelijk  uit  teiprekengrïrjftfbiuïjCll 
eonfeïcutien  boog  fjet  toeïbacen  ban  den  faftcn  fnïïen 
binden  geraben  /  fonder  ecgenë  acïjtc  op  te  nemen  / 
ban  aÏÏeenïnft  ten  dirnfïcban  fljnce  Jtèajefïeit. 

p.  560.  Den  brief  van  den  Heere  van  Beauvoir,  Moulbais  en 

Num.  24.       d'Efplechin ,  uitten  Kafleel  van  Doornikden  leften 
Augufti,i  ̂ óó.gcfonden  aen  déh  Heere  van  Defquer- 
des  en  Vileers  ,  daer  by  fy  die  van  der  Stade  dreigen. 

t-l  <Ëereban3!>cfqucrbc£/  nabien  gijp  ben  ïafï  aen* 
.  beert  rjebt  ban 't  bolftbe  Wapenen  af  te  boen  leg- 

gen /  en  'c  fcïbe  te  hengen  tot  gcïjooifacmïjcit  ban  bm lefïen  bcbeïe  fijnre  .ül&ajefleit/  foo  tjebbeu  top  u  tocï 
toaïcnmaafrijoubjenbatbjpgemfomieecC3ijn  bat  fp 
baer  toe  niet  en  Willen  ber  fiaen  /  waccom  wp  u  bibben 
die  te  Witten  bccgaberni  en  ftcnbandcéltoninftéWCï 
gen  cc  bcïafïcn  /  bat  fn  hic  tcrflont  in  ubien  handen  fteb 

ïen/  tjmCompagnïcn  fchcibcn/  b'3lrttïlctnc  die  fp 
opte  ÏDetht  en  Straten  fjeböm  Wecrj-doeu  /  foo  ïjet 
geen  reben  en  i$  /  batter  in  be  Steden  ban  bat  ï-toninh 
andere  Wacbtc3p/  dan  die  np  daer  feint;  Cnfoobezrc 
fp  baer  coe  niec  en  Wiïïcn  berfïaen  j  ̂00  moegc  gfyp 
indien  'C  u  belieft  n  bertreftften  in  befer  pïactfen  oft  bui* 
ten  der  Jbtadt/  Want  ton  gefloten  nebben  baer  inne 
boojt  te  baren  foo  bat  bcl)oo?t  en  on£  beïafï  io\  Onder* 
teftent/ pjilipsöcllauuop/  3anDcjJ3ouïba^/  en 

%  b'^fpïccïjeiii. 
Extrad  uitten  bricve  by  den  Heere  van  Noirkarmcs  uit 

Bergen  in  Hcnncgoudena8.Novembrii  156^.  ge- 
fonden  aen  den  Kapitein  van  den  Kaftccl  te  Doornik 
om  in  de  Staat  te  fchieten. 

y*f 

'ol.  170. 
01178. 

).  561. 

Num.  2j 

üpo?f5.  il Extradt  uilten  brievedes  Officiers  van  S.  Araand  ,  op  'tNum.  26. vertrekken  van  den  Knechten  uitten  Lande  van  S. 
Amand. 

\/t  !?n£?ecre/  boïgenbc  ben  ïtóefben  nmee  <c3reeï-Foi  ̂   ̂9. ientie  ïjeb  \\\  ni}.i  gebonben  b:en  mojgenfront  ter 
pïactfen  baer  iiie  ïtrijgö-ïieben  lagen  /  Die"  ia  gebonben bcb  tuijt  ban  maïïianbcrcn  /  foo  bat  bet  biel  elf  uren 
toert/  eer  fn  bergaberttoaren.  ^ÏUjebljenüujcrC^p 
criïnititn  bncf  geïcfen/  uwee  op  f»  mp  geloofden  fïaenö 
boetstcbertreftften/  foo fpoohgebaen Rebben/  enih 
geleibefe  een  groot  iïiüi  bjecgé  ( ift  m  tocet  niet  oft  fn 
bjefc  Dabben  ban  boeren  geïubpc  cc  toojben  oft  niet) 
jtoaer  na  fp  mpberfoc&cenccujilïenbertrelihnifouba 
ïjen  te  boïgen/  fu  foubni  fchcrïuh  uit  beclantüan 
I  (Concncfï.é  feïjeiöeii  /  $c. 

1  ExtracT:  uitter  Rcquelte  by  die  van  der  Religiën  om  ee-  Num.  2/. 
nige  Kerken  in  derStadt  te  Doornik  te  behouden, 
overgegeven  foo  wel  aen  den  Admirael  als  aen  de 
Wetal-dacr,  waerafde  Admirael  de  lijn  der  Regen- te  overfandc. 

Q<®a  rcf!eccc  nu  bat  ban  ubjecfijbenubeïiebetoecc 
^  ïacen  bac  be  feïbcpjebifiatienboo^tanc  moegen  ge- 
feïjicben  mee  b2be  oeffeninge  bcr  ilriigicu  onber  ubje  be^  Foi.  u7. 
fci\utibii\Qe  /  en  bobcn  bieu  bat  bn  uuier  auetoriteit  ccntot  l8/ • 
bcïjooaïijU  getal  derP2oeï)ieïierlicnbJ02bcn  betehntt/ 
om  daer  coc  ucccct  te  bjojbenfouberïjctarmcboïïtce 
bcïaflcn  ban  nieulue  te  mahen  /  baer  be  oube  tot  fulïten  p.  $6>. 
einbc  gebontot  3ijn :  ooh  dat  beii  tijt  beö  acnfraenbe 
i^interö  fuliió  niet  toe  en  iaet.  €t  meer  bat  onberfor - 
Rende  de  fïemmen  der  v£cmeiutcn  '  feer  hkin  faïüjoi 
den  bebouden  ïjee  gecal  der  geenre  die  ban  contrarie  opi- 

nicn 31)11/  gcïijït  ooït  aïrecde  gïjn  peeren  ïjebtlumncn 
opcntliju  mccïien  /  bp  ïjec  ober-rangen  ban  beïe  l\:o^ 
cnien.  (0ndrc  bjeïhc  cenigc  51J11  uebonden  geen  MN 
pïiantcnttatïjolijqueïiefabenbc/  andere  bnf  oft  fcffc/ 
en  de  rcfïerenbe  m  feer  Uïeinen  nctrte.  Ccn  aenfehonbj  rot.  164. 

ban  den  turiften  niec  beïjooilijlt  en  bjaer/  datalïedc17117*- 

Fol.  170. 
171.172- 

p.  56a. 
Num.  26. 

9Cct  en  tufTriien  en  mocgt  niet  met  aïlmbergetcn  tetimil  bier  tot  riten  111  gcraïc  jijn/  fouben  bio:ben 
ban  den  ïaft  dien  ift  berfïa  dat  nacr  ï)oogbnt  n  belemmert  tot  grooten  ongenebe/  ïafïc  nt  lioflebau alle  d  andere :  IDanc  ten  quaetflen  komende  /  foo  fon- 

bc  be  mdninge  bier  ban  ber  Öeligien  luefni  bat  fp  cerft 
ban  u-fiedeii  mijn  peeren  fondni  beifehert  toowm/ 
dat  fp  bcoj  aïtijt  foitden  morgen  bliibrugnüetende  de 
CanpebS  bic  fp  fouden  boiibjrn  anorr^fMijl  en  fonden 
fu  dien  ïtoft  niet  bwllen  boen/  daer  fn  ter  contrarie; 

debet  f  ötjn  fotibt  fijnre  lÊajeffeit  U'ojbcnbe  ben  gegnut  geinaelitc  Ccmplcn  '  ber  feïber TZziyzLj^   »N.'rt»c  1™  „  ̂  jrjm  m.0fjt  ongeïnfi  boen.  allccnbjii  genieren  uilïcn  bp  maniere  Mm  pjoUifle  /  tot  -■ ter  refolutie  toe  ban  be  <6chcralr  Staten  /  Den  bjellieu 

ïieeftgcgcbtn/  bat  in  fuïftcn  gcbalïc  gï)p  bappcrljjU 
htettni  gcfeïjutte  booz  en  boo2  be  &tabt  feftict  /  tegen 

ï)enuitbviït/  en  te  beïc  berfeïjeibeu  pïaetfen  ïjct  bna- 
uact  in  fïeeïit.  <£u  toant  ift  u  foo  ottbcn  Sirqg^-man  en 

goeden  ©ïenaa*  ban  den  Roninfthenne.  ^»oo  ïjopc  ih 
dat  baer  inne  bn  u  geen  nctyek  tuefen  en  faï  /  nwnt  foo 

Fol.  ?I.J2 

ecnni  grooten  ondfenfe/cn  afeïben  groot 

Extract  uitten  brievc  ge  fonden  uit  Antwerpen  aen  den 
Admirael  den  ll.funü  1567.  by  Gal  par  de  Robles, 

Heere  vau  Billy »   wedei  gekeert  zijnde  van  den  Ko- 
nink. 

Doorluchtige  Heere , 

1  ft  ben  gifteten  abönt  fyccmcbcr-geïiomen  uit  .11^ 

djiït/  en  nadien  \\\  aldacr  m  't  ïangc  fïjnder  Jttajcftcit 

fp  ïjen  ganf)el:)fi  onderluo^pen. 
Extradten  uit  een  andere  Requeflcby  de  felvctotgelij-p  <;66. 

ken  einde  aen  de  fclve  na  de  publikatie  van  den  3.  Num.  2/. 
Septcmbris  overgegeven. 

XJ  <et  luaer  onmoecieïijh 'cboïft  te  ïiununi  begrijpen 
1  in  ecnige  bcfloten  placcfcn  befer  .^tab  obertnujS  He 

naüynnVbabbebeboïaibnflintncmoriaeï/  ftcc bjcllt ift  tcmvt\$l 

SfhnSnrStïSe/  als  ft  ubïer  03enabcn  ©icnare  'tfdbe  met  toelatende:  $p  f  eggen  ooft  H
M  hm  wet 

KïïSïSihrïSffl  ̂ 1  1  UM  efteit  urn  tWne ube  bcbjnfenbccniigegclioiibjebe  pïaetfen  roere  oetfnimae 

frtrrS^  Oenber  Heligie/  't  felbe  altut  oo.aiie  fat  grbfll  ban 

SSfSSSStSSSS» ffiSnrtf/^totó  tebJillen.nebegcn.etn
i  b\mber  fterftni  afe  te  boren. 

■ 



IOÓ Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 
1 5"6  3 .  te  geit  tocgcu/  battct  nocï)  mintec  rcDcnc  fouDe  ïjebben/ 
pa?  «<s7.  Dat  men  fonbe  toiïïen ban  Dm  feïben  Herftcn  bcrooben  / 

De  Drie/  ja  tod  De  Uier  Deden  ban  Den  gingefetcnen  / 
Die  ïjen  laten  Dtmiicn  niet  min  reeïjt^  totten  feïben  Het* 

ften  te  ïjebben  Dan  D'anDcr. 
Mm  moet  toefïcïjt  nemen  Dat  men  niet  te  fm  en  De- 

laffe  een<0emeinte  aïreeDc  bcrarmt/  funDcrïinge  Den 
flDinteroptcnïjafêftomenDe/  te  meet  Die  fonDer  nee* 
ringe  fit  en  ïutteï  ïjopeDaertocDmganfTcïjcnlDintcr 
ïjeeft.  «ÖnDattcu  miufïen  Die  gecieft  toojDc  met  ge* 
maefttc  Herftcn/  fonDer  nieutoc  te  moeten  boutoen/ 

op  Dat  Die  bp  DebermamngeuDcrP,:eDiuantcninfïiï; 
ïigïjcït  moegen  gcïjouDcn  tooiDen  /  befunber  Dacr  De 
ouöe  Hcrften  te  boren  ïjebben  leDig  geftaen  /  en  boo?ta* 
nc  toaerfetjijnujft  nodj  ïebiger  baïïcn  fuïïen  mit£  Den 
uïeiucu  treft  Die  men  ïjeeft  totten  gctooonïijftcn  Dienfï/ 
ton  ïaten  tl  ooft  bepeifen  mijn  peeren/  Dat  foo  bejre 
men  emmer  bmoöicrt  tooit  a.ibcrci&cmpcïen  tebou* 
toen/  Dat  men  't  bolft  Der  fdba' faï  moeten  aïtijt  ïaten 
genieten  /  aï£  gemaeftt  toef  cnDe  bo  ïjmi  met  utoen 
confente  t'fïjnen  eigen  ftofïe/  DactfpafênuaÏÏccnujft 
biDDen  Dat  utoen  ̂ ertociTDigbeDcn  belicht  ïjun  bp  ma* 
niete  ban  p:obific  eenig  bcquame  getaï  ban  Den  ge* 

P  5<>8.  maeftte  Heeften  te betïeenm  tot  onberboubingc  ïjenDee 
fóeïigie  /  Dacr  meDe  gïju  nocï)  Die  ïiatfjoïijüe  geen^fing 
beraebtert  oft  berftojt  en  fuïttoojDen.  ï©anttcrnac* 
fier  bergaDeringe  ban  De  (generale  Staten  op  aï  bcefïen 
faï  tootöcn  5  mk$  Den  toeïften  fp  n  biDDm  in  Den  name 
<£5oD#/  Dat  utoe  JBféïjcbcn  tóiïïcn  ïetten  opte  booj* 
gamDe  en  meer  anDere  reDcnen  Die  fp  fuïïen  binDm  / 
Dienenöe  totten  gemeinenbL:eDe/  totboojDeeïban  Der 
^>taDt  /  en  tot  eontentemente  ban  cenen  iegeïijften  niet 
gepaffijt  nocï)  ftertncftftig  toefenDe.   Obermit£  toeïfter 
guufrcgbpbebïitDcnfuItïjcnaïïcgaDcrfccr  geneigt  om 
n-lieDcn  aïtijt  te  Öjagmfeeegetoiflige  en  geönerigc  om 
DcrDanigïjcit. 

Verfekerde  Waerfchouwihgeh. 

D^ttet  meer  Dan  nootïtjft  té/  Dat  De  peeren  ïjun 
ïjaefï  refoïberen  m  ter  ïjerten  nemen  De  faften  ban 

Defcr  beruertm  in  DenBeoetïanDe/ïjebbmbe  De  bcrpïicïj* 
roi.  28.29-  te  «ÊDcïen  en  De  (0emeinte  groot  mipbertroutoen/  am* 
171. 172.  öacnj,e  fjaer  ̂ oogïjeit  en  Den  €Delen/  ftenDe  Datfe  boo? 

IjanDen  hebben  Diberfcïje  oplichtingen  ban  boïft  ban 
p.  569.  <®oiloqmj  foo  in  «Duitf cljïant  /  in  anDere  pïaetfen/ 

a$ïn  Defe^eDcrïanDcn;  (Doft  5ijnDer  geDaen  feftere 
pnbuftatien/  bcrb?aepingcn  /  bonden  en  Dreigementen 
tegen  De  boojfs.^ontgeuotencnDiebanDcrfieïigicn/ 
aï|  te  S$?ueffeïe/  JBecïjeïen/  ̂ rien/  ̂ ngeneman* 
Derc  pïaetfen  /   De  toeïfte  51J11  geïjeeï  quaet  en  Directcïijft 
contrarie  Den  aecoojöe  en  geïocffceniffe  geDaen  bp  Den 
peeren/  DaerDoojfpberfcftcrDcn/  DatDetcgcnpartpe 
ïjacr  niet  fïerft  en  fouDe  maften  /  nocb  kt  attempteren/ 
bat  tegen  ïjet  gefeïjufte  fouDc  toefen  totter  tijt  Dat  bp 
fijne  ïfèajcfïcit  gcrefoïbeert  fouDe  toefen.  €n  aïfoo  Den 

dÊDeïDom  met  De  HoopïieDcn  en  alle  D'anDc re  <6emcin* 
te  Die  Der  Öcïigim  toegcDacn  5ijn  /  fïen  De  bobengeruer* 
Deboo2fMIen/  m  Dat  O.1  berftacn  De  ftoemfïeDe£Ho* 
ninft^met  getoeït/  foo  fuïïen  De  <£Dcïcmocgcn  uitten 
ianDcbertreftftm/  niettocï  toiflenDe  toeDerfiaen  Den 
Honinft/  noeïj  fijne  ftocmfïcbeïettcn/  bettoeïftcenm 
quaDen  naboïg  fouDe  beroozfaften  /  toaiit  De  Hoopman 
en  faï  geen£fin£  toiïïen  acïjtcrïatcn  ban  te  boïgen  /  bje* 
fenDe  De  furie  Dcj>  Honiuft^  /  toant  Die  toeg  5ijnDe  faï 
ï)et<èemcinte  ooft  boïgen/  ïjrt  toeïft  fj;  niet  Doen  en 
fuïïen  fonDer  grootc  ongeregeïtljcit  baii  rooberijm  en 
bïoetfïoitinge  in  refpecte  ban  De  geefteïijfte  en  ïange 
(iabbaeTtg.  €n  fuïïen  Dan  moegeïp  bïnDm  eenigen 
anDcfmmtDbeïeenaïïianticn  ( Die  moegeïijftm  beïeit 
tooïDcn  meer  Dan  men  meint )  ommc  toeDer  te  flaen  De 
fucïc  De^Honinft^:  toant  men  $  berfeftert  Dat  fijne 
tE£ajcfïcitï}cm  faï  toiïïen  tozeften  ban  Defc  beranDerin* 

'ge  Die  in  fijn  llant  (\cfct\kt  i$l  en  binDen  oozfafte  omme 
te  benemen  De^  fêlf^  ftjné  Hant^  ouDe  Pubiïegien  /' omme  Dan  ïjet  boïïi  ban  Dien  in  fulftc  Deerïijfte  fïabemue 
ccb?cngcn/  geïijftDiebaueï!>apeï^/  B^iïanmenanDc* 
re  ItanDen :  f|et  toeïft  em  Dinft  fouDe  tocfm  ban  ïjerter 
berteeringm.  JBaeromme  /  omDatberïjuetmocIitm 
toojDm  De  bobcn  -  geruerDe  ongebaïïen/  i$  nooteïijft 
DatDe  peeren  bun  Debboir  Doen  fulhö  aï^  boben.  Cn 
aï^  Dan  bm  ïjebbenDe  berftïaert/  aïïeDe<^ouf]florien 

Num.  27. 

Jol.  1  J4« 

p.  570. 

mettet  <6emeinte  fuïïen  boïftomeu  bafeïittinge  Doen  1568. 
Den  peeren  en  <£Dcïen  ban  ïjeure  getroutoigï)eit  en  on> 
DerDanigbeit  ban  geboojfaem  te  toefen  in  aïïe  ï)et  gene 
Dat  f)un  beboïeu  faï  toerDen.  5Dat  DoenDe  fuïïen  De 
peeren  grooten  Dienfl  Doen  Den  Honinft  en  Den  ©aDer^ 
ïanDe/  en  fuïïen  onflerffeïijfte  eeremacötingeöetoin* 

neu. 
Extraden  uit  feker  Difcours.  p.  571;. Num.  27, 

U  <£n  iegeïijft  toeet  De  pïaftftaten  Die  gemaeftt  5ijn  op 
*■*  't  feit  ban  Der  ïleïigien  ban  ober  2  5.  oft  30. 3iarm  / 
ooft  De  erpïoietcn  m  eremtim  Die'ernagebolgtjijn/ 
en  ïjoe  Dattet  aï  geDaen  en  gefcljiet  i^  getoeeft  ter  gocDce 
meiningen  /  omme  uit  te  roeijen  Dm  gmm  Die  tocDer- 
feiDen  Der^oomfcïjerïierften.  ^ooii'tnoeïjtan^DatFoi.i^. 
D'erperientieon^ïcert/  Dat  De  Doot  ban  De  gene/  Dic'3*- men  om  geïijfte  faftc  geperfecuteert  ïjeeft/  tyéft  geDient 
booifuet/  omme  te  Dom  optoaffen  en  bermecrDeren 
ïjet  getal  Der  feïber.  JBaer  ban  top  gene  anDere  reDenen 
en  fottDm  ftunnen  gegeben/  Dan/  beftennenDe  onfe 
ftïeine/  ïeege  en  bertoojpeneeonDitie/  top  ïjet  aï  ge* 
Djagen  tottm  ïjoogen  en  ongronDeïpm  berboc?gentBe' 
Den<0oDt^/  en  fijne  emtoige  boo^fïenigïjeit  /  ïjoe  oft 
toatDaerbanjp/  De  faften  ban  Der^eïigien/  ̂ yn  foo 

toijt  geftomen'/  Dat  ïjtDen^-Daeg^/  ïjet  getaï  ban  De gene  Die  beïijDeniffe  Doen  ban  Der  nieutoer  nocï)  tomen 
in  geïijft  getoicïjte  /  tegen  De  Hatïjoïijft^fcöe  /  |)et  toeïïï 
ïjeeft  tjnm  onïanft^  bcrfïout/  te  bomen  in  opmuare 
brcgaDeringen  /  ja  in  toapmen/  tegen  De  pïaftftatmpoi.i;.wt 
ban  fijne  jBajefïeit/  berboDt  ban  bare  i|oogï)eit  m  ban  27. 
DenlÉagifïratc;  o^mmeljet  toeïfte  te  remeDierm  De 
<ÖDeïen  ïjun  quijtenDe  aï^  getroutoe  ©atTaïen  /  ïjebben  P-  S7H 
fu\li$  tyin  Debboir  geDaen  Doo?  fuïïte  <6eDeputecrDe  Dat 
fp  Daa*  bantoaerfcïjouöenöare^oogljeit/  enberfoeïj* 
ten  terfïont  bcïjoojïnfte  p^obifie  boo?  Dm  Dicn^  ban  Dm 
Honinft/  rufie  en  gemeine  toeïbaert  banDenlanDe/ 
ïjare  ̂ >oogï)eit  /  acjt  nemenDe  op  Den  noot  De^  lanté  FoL  l66< 

m  mit^  anDere  recïjtbecrDige  m  fecr  nooteïtjfte  beDacïj* l67-  v** 
tingen :  t\tcft  toegelaten  bp  maniere  ban  oogïuiftinge  / l79' Dat  De  ̂ cDiftatien  fouDm  geDam  too?Den  /  onDer  ïjare 
befeïjermmiffe  /  m  ban  Die  ban  De  ÖegeerDer^  en  Mse 
gifïrateri  ban  De  paetfen  /  aïïeenïijft  /  Daa*  Die  te  boren 
geDaen  ïjaDDcn  getoeefï  totter  ttjt  /  Dat  bp  De  «Beneraïe 
Staten/  toetteïijftm  bergaDert  toefenDe/  anDer^fin^ 
fouDe  jijn  gcojDincert;  Ifêaer  aïfoo  aïïe  grooteberan^ 
Deringen  ban  j^oïicie/  genomm  Dat  fp  aïïeenïijften 
maer  boo?  eenen  tijt  toegeïaten  toaren  /  ?ijn  gemein* 

ïijft  bafeïfebapt  met  ongefcïjifttljeDen ;  ̂Clfoo  't  ooft 
metDefetoeïatingegefcbietiJ/  toant  ober-aï/  footoel 
in  De^teDm  aï£  opDeBeïDen/  begoufï  mmtafïont 
te  fpjeften/  ban  toapenen  en  te  fïaen/  toiïïenDe  eïft 
ïjouDmf!aene  fijne  fieïigie:  ja  eeuige  toefenDe  bebau* 
gen  met  eenen  onbcDacïjten  pb?e  /  ïjebben  ïjen  ontoij* 

feïp  baboojDert/  af  te  beften/  en  toojpenDe^eeï^p-S'TS» Den  en  «Dutaren  in  Diberfcïje  pïaetfen.  3Sn  fumma  Den 
^taet  ban  Den  HanDc  toa^  aïjJ  Doen  in  fuïfte  benauttjeit 
geftomm/  Datterniemantmtoa^  ïjp  en  toa^  beban* 
gen  met  een  iiitteefïe  b^efe  en  acïjterDcnftm  ban  fijn 
ïebm/  en  toapenDe  ïjen  tt  totjïe  een  iegeïijft  in  ïjaefle/Foi.  164. 
fonDer  fcfterïijft£  te  toetm  toaeromme/  nocï)  toienfp 
boo:  bpant  ÖaDöen.  €en  feïben  tijDe  ïjebben  utoe  <6e* 
naDc  toaeraeljteïijft  beftent  De  pïaetfe  /  toaer  innc  <6oD 
IjungefïeïtïjaDDe/  en  Den  ïaf!  Die  ïjun  beboïm  toa£/ 
aï^  fp  ïjun  afê  Doen  gingm  binDen  /  in  De  quartieren  aï 
Daer  ïjun  Docïjt/  Dat  ïjare  tcgentooojDigljebm  meef! 
ban  Docnc  toaren/  omme  te  fïiffen  Defc  beroerten.  (€m 
ftomen  en  bebeïe  ban  Den  toeïften/  toerDen  terfïont  De 
toapenen  afgeïeït  /  en  ïjeeft  em  iegeïijft  getoiïïigïijft 
IjunbcrcetgeboDentcDoene  en  aeljtcrboïgen  ïjet  gene 
jen  beboïen  fouDe  too?Den/  boïgenDe  Den  tooojöe  <t3oD^/ 
en  Dm  accoojDe  gemaeftt  tuffcbenfjareï^oogljeit  en  De 
45eDeputeerDc  banDmCDeïen/  fiiihg  Dat  Doo?  utoen 
miDDeïe/  men  begonfletefïenïjertoafTmDerufïceuDe 
b?eDc  binnen  DcnEanDe/  De^>ant-toetfter^  ïjmi  toe* 
Deromme  fïeïïen  te  toerften  eiï  Den  Hoopman^  banDeï 
toeDeromme  floreren  /  geïijft  te  boren.  If  et  toeïfte  onjJ 

bope  gaf/  banboojtane  gerufïeïijfter  te'leben  aï^  oitp.574. te  boren  onDcr  DednDerDauigljeitbandBoDt/  ban  Dm 
Honinft  en  De  3fföagifïraten  /  <0oDe  Deurgaen^  Dan- 
ftenDe  /   en  utoe  <Ü5enaDe  Dooj  toien^  miDDeïe  en 

opreröteu 



Tot  de  Hiiloric  van  P.  Bor. 

Foi.217. 
318.219. 
320. 

Tol  122. 

133.124. 
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1  f  ó8 .  optecfjten  raebt  top  oiui  bÉb  bcclotf  ban  foo  gcootc gefchapene  rfenbcn  en  mifccim/  macc  ton  en  lubben 
nantoeInf$  beginnen  te  finalicn  bit  goct  gclnlt  i  aïo 
top  getoaec  3on  getooibc n /  öoo2bibccfcbctoaecfchon 
toingen  Die  oné  getcoutoeïnfecn  gcbacn  31311  gctoeefr 
bat  afle  utoe  gocbc  baben !  baec  boo:  top  en  onfe  öaho 
meeè  alttj$  betuigen  fuueu  /  bat  befe  Jlanbcn  hebben 
gcp:eferbecrt  getoceft/Sijn  bctnrert  genomen  en  bcbuit 
ja  Dat  eenige  rjouöen  ni  bcrbjarijmtotonbicnftc/  bc 
ntootc  toelbabcn  bp  n  gebaen/  cnommeopmtlnu  te 
fegge n  /  Dat  ten  letfcn  nocf)  utoe  «Öcnaöe  noch  De  «On 
öetfatcn  ban  Hm  jtëa;cfïrit  en  fnlfen  beu  niet  genoeg 
toetfcltcct  in  Dcfc  3lanöen  binten/  mact  Dat  top  alle 
opgeboct  ai  ohberb,oubeu  3011/  ban  een  önfchecc  en 
pDclchopr. 

%üc  torifce  becöherUngen  genomen  toefenoe  ter  ttén- 
tuffen  ban  Dé  gemcinte  rébactiutm'thatcbwfTcnöe 
een  fïilf  tougenbc  mipbetrroutocn  /  Daec  ban  aHeing- 
Hen.^  beroojfaelit  fë  eenc  foubctbnetc  buautfcbap/  b'ccn 
tegcn£  D'anDec/  fidhë  öattcc  tmlTcfirii  niet  atiber^  en fai  geinenen/  Dan  De  fdbe  te  merite  te  (tellen/  atfoo 
Dat  De  «atfjQJijhfcbc  ben  gecn^fing  bmDenDe  bccfeftert  / 
inatt-Dcucgacu?mmipbertcoutocu  tegen  Die  ban  Der nieutoec  öeïigien/  en  fp  tegen  De  ïtatbonjHfcjfje/  $ 
feliec  Dat  ten  eremjpri  ban  onfe  tf)abuecen  Daec  ban  fal 
onberl)tteDeïijfi  bolgen  een  &>oilog  inteftin. 

3£c  faïicn  en  5ijn  nodj  foo  niet/  <6oDeïof/  Dat  top 
öaetom  fbubni  ballen  tnmanhouen/  Dehoubclijhbat 
utoetöcnabe  ohé  De  Qant  houten:  Daec  3ijn  eigene  en 
Dcceiöe  miöDeïèn  om  het  al  om  te  jrootm/  atëoftbe 
gocbe  gebefte  ban  utoe<6cnabetoare/  get  tocïfte  ton 
nodjtané  ootmocbcltjlirn  laten  tot  cojrectie ;  23ibberi; 
öe  niet  te  min  inDienfp  Die  goetbinben  gare  ï?oogjjeit 
te  toiïlen  bectoonen  ïjet  gene  Dat  boben  gcfeitig/  en 
haee  te  kennen  te  geben  De  bieefe  /  Daec  inne  De  pecnïie; 
fen/  Daec  ban  top  on£  geboden  obeebaïlen/  ontboen 
ballen  en  hacc  te  biDben  in  Dm  name  ban  on£  allen/ 
öat  be  «Ojbinantien  /  Piobificn  en  poficie  onïauïté  ge 
macht  tri23?auant/  Biacnbeten  en€oncnefi?/  Dooi 
utoc<*3enaöetocctenacbterboIgt  en  onbrrijouöen  ban 
pnncttepnncte/  foo  toel  in  be  booj/djjeben  ILanbcn  / 
al£aI-ommeeïteegin  bit.föebccïant  op  becbeurte  ban 
gcoote  ftraffinge  tegen  De  Obectcebccg  /  niet  toelaten 
be  Dattec  iet  tec  contracten  geDaen  oft  geattentcect 
tooiöc  Direeteïp  noch  inDicecteïijit  tcttrrtrjt/  Datbn 
te  <6enetale  Staten  /  tnettrinn  n  1  brrgabert  toefcubc? 
anbctp  fal  toefen  geoïbincect  /  tot  Defen  cinbe  toelaten 
De  alle  becfcnecingcri  /  cccipiohc  en  bcbcojïyfie/  tot 
toelftc  Staten  top  ontf  in  en  ober-af  onöectobzuen.  <Oolt 
Datïjaceïfoogtjejtgeiiebc  te  bectoonen  aen  fijne  ilia 
jefteït/  en  Der  (eiber  te  biDbnt  bat  bp  inbefclLinben 
niet  en  toil  homen  met  machte  /  omme  fijne  Onbecflv 
ten  te  Ijanbeïen  aï^  bj.janben  en  toeberfpannige/  ge 
merftt  fp  öem  beïoobni  ootmocbige  en  gebeeïe  onberba 
nigljeit  /  Dat  ooit  De  43cnccalc  Staten  Daec  en  ttillcfjcn 

moegen  toojDen  /  foo  Ijaefl  afó  't  moegelijuen  tó  /  toet? teïtjftcn  op  hm  attDecen  geroepen  en  bergabèct/  eM 
toefenbeaüecnlijiiöetteenigenmibbci  baec  Dooz  ha  al 
fal  mocgen  toecóen  gefiilt  en  gefliït  in  goeDe  «Oojben  tec 
noemfïe  ban  fijne  jftajefteit  /  en  foo  be2ic  bettcê  l}oog? 
tyit  naa*  De  felbe  foo  cecïjtbeeröige  en  oprechte  bectoo 
ningen  niet  en  fal  toiïlen  booten  /  foobibbrntoninuc 
<6enaöe  Dat  fp  De  gmetoilïen  toefen/  Die  bet  gene  Dc£ 
boo?f3.  i^  fijne  jBajefleit  totTlen  bertoonen  /  en  bet* 
toaebtenbe  fijne  anttooojbe  Dat  Dooj  ntoe?tiietoriteit 
öe<Öeneraïe^tatnt  moegen  toecDen  gecoepen  berga 
Dertntgcboubcn/  en  öat  ïjft  boo2fcïneben  pzobifion? 
naeï  ̂ tccoo2t  en  ̂olicie  Daet  naa*  gcboïgt  en  gcmaeltt  / 
bn  utoe  «6énaDe  mag  onbnrbjeïtelnh  toecöen  aeljtet- 
toólgt  en  onberljoubat  boo?  alle  bcfe  ilanbcn.  <0itó  ge 
bieDenDe  n-ïieDcn  onDecDanig  te  toefni/  en  te  Dienen 
tnetïnfengoet/  inenobec-al  baec  gfjp  onö  ban  bom 
fnlt  hebben  /  ja  boozbece  ban  onfe  macht  fal  ftttnnm 
ftrefthm.  $>ettoelftboenbe/  fulbn  öet  ttant  befcliec- 
men/  ban  alle  eïenben  /  beebninuingcn  /  enmifTchim 
te  boben  gambe  bie  ban  onfe  j!5abnecen  /  be  todiïe 
anber^fino  tooïbcn  beccet/  en  jijn  al?  beerbig,  ̂ et 
toelftc  n-licben  ooit  fal  bimen  booi  emen  onfïecffelijlten 
lof  m  gïocie  /  m  on^  m  onfe  «Oaltomeïingen  booi  cm 
eeutotge  ber ü mtcn iflc  tm  Dimfie ban  utoe  <Oenate* 
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DAülenmiflIe  gegCVen  dcnAdmi'aclom  Doornik  te  ifóS» 

(Jpfw  beben  en  getrotttom  benöeere  ban  rDoitf-F  .  .* 

Wmt  ban  ̂ eattbotr  /  liap.tem  ban  een  ÖenD   IS 
feiben  (tafteeie    en  Den  pjoboefim/  03eftooojnen/ meijere  en  betamen  o.ifec  .^raDt  ban  SoS     en 

&aS?2i^ÖaÖttrn,^  Officieren/  toerbon 
SS/5  ftSÖS  Uan  DfC  ̂ .llaigen  m  tfaaxn 

Ë 3 ,  ?  \  & c  &U*VS2&*  Vnoont  (*■  forten/ 
samit.  Aifoo  onfe  f  eec  liebc  en  getcontoe  jlebe/  tltbbec banonfeOjbie ilaet  ftamcrlinani%Dm  radgmrVad 
ban  tec  Sec  ̂ eece  Ph»Upé  tan  JliontniormcrSe ban  mm/  bp  iafie  ban  onfe  fcer  liebe  en  fecc  bentee 
^ttfiere  De  ï?ertogmne  ban  pacme  en  piatfance  booi pn^ilegente  en  <öoitbcrnante  m  onfnt  lanten  ban Ijerbjaert^-obec/  jegmtooojöeltjftreiftna  onfe  bcroft. ^taötbanv£)ooniiH/  om  ban  onfm  bjegm  aïbaec  te  d 
bcrfime  en  ordre  te  fteJlen ,  foo  wel  op  'c  bewaren , veriekeren  en  befchermen  van  onfen  voorichreven  Ka- 
^eeleen  Stede  van  Doornik ,  als  om  te  ftiJJcn  deonru- lten  en  oprueren  aldacr  jcgenwoordelijk  zijnde  .   m insgeïnrts  ooft  tot  tnvcctie  ban  aïic  faltm  /  birncnöc  tot onfmöienfreentottoelbarm/  rufle  Hf  cenirrfjeit  ban 
bec  boo?f5.  .4>tabt  m  platten  lanöe  contommc.  €n 
het  gcootef rjft  tM  onfm  boo ,jfj.  Dtenfi  /  Dat  fyi  wacht 
en  geobebieect  tooJt  in  alfe't  gene  bat  ban  lioööefaf toefen  tot  bolDochingeban  fijnen  boojf^.  lafïe.  ̂ 00  is't 
bat  toii  n  m  elften  ban  n  bcfiiiibrcc foo beïe hernam* gaet/  ontbiebc n  /  beïaficn  en  ecpJcfTclijlt  Ocbrim '  bat 
gijp  onfen  boojfeïncben  ,Debe  brti  «Ozabc  ban  *?oome  / als  Superintendent  van  den  voorichreven  Kattèele, 
i>tadt  en  Lande  van  Doornik  en  Tournefis ,    gehooj- 
faenytjtïnalTe'tgme  bat  hp  n  fal  bebeïm  tot  onfen öienfie/  bctoacrirtflé  /  becfehennge  m  befchecmmgc 
ban  bm  booifchieben  ftafleele  en  &tabt  /  nebecleggin* 
geberboojfchzebenoncnflen/  todbarm/  rnfie  m  ee* 
nigfjeit  ber  boojfchjeben  ̂ >rabt  en  platten  Hanbc  ront^ 
om/  gebnerenbe  bm  tijt  bat  \)n  aïbaec  toefen  fal/  en 
baec  en  boben  /  bat  ghn  hem  bcbinff  alle  eece  /  en  boet  p.  5 80, aifcbnfpccnbpfranttotbrtetc  bolboeninge  ban  fijnm 
boozf?.  fafre  fonöec  eenige  toeigecinge  /  tegenfeggen  oft 
f tuacigfjeit  /  toantonöaffoo  belieft.  vCegeben  in  onfec 
.^tabt  ban  S3jitcffd  /  onbec  onfen  contce-^egri  hiec  ge* 
bniftt  m  pfaithare  bm  negen  en  ttomtigtfcn  ban  Oigfï 
in  bm  3ace  156Ó.  dDnöerftontgcfdjicbrn/  2?pbm 
Uoninlt/  engetclimt/  D'overlocpe. 
Extracten  uit  de  blijde  inkomfle  den  Hcrtoogdom  van  Hum.  2*. 

Brabant  in  voor -tijden  by  hucren  L.int.s-heeren 
verleenden  by  Kdfer  Karel  de  vijfde  geconfirmcert, 
en  by  Philips  fijnen  Sone ,  Konink  van  Spaengien , 
folemnelijkbeiworenin'tjacr  1549.  Kn  aengaende den  anderen  Artikulcn  der  felver  ,  in  der  verant- 

woordlngeverhaclt,  is  men  hem  gclrugcndctot't  ge- 
ne is  gevuegt  in  dejuftiheatie  des  Graven  van  Hoog- 

ilratcn ,  aengaende  den  Privilegiën. 
V .  I  (Cem  /  bat  top  ontecbonDcn  fnlTen  febm  toeerbige  p.  ̂8 1 . 

perfonen  /  Dart  af  b'een  <Cancdfier  en  èegelerce  fci.fi.  tor 
toefen  fal/  gcbooccnUinonfcboojf^jllanbcUan^ia  6l- 
bant/  en  hnnnenbc  bnc  €a\m  <  te  torten/  totaal 
IDaïfct)  /  en^nitfclj.  5Die  bjelfte  onfen  boojfcfneben 
Regele  betoaren  fal  (En  bc  bier  geboren/  tooonenbe 
en  gegoeit  in  onfen  boojfdneben  Hanbc  ban  Ï3?ab*mt  / 
oft  bic  23acnroctftammcn  /  111  onfm  bouwf?.  Tlanbc 
ban  23iabant  ban  harre  fdf£  oft  ban  l^ontuefijltfi  toe* 
gen  befïttm  /  en  bic  anbecc  ttoee  ban  onfent  lucgen  ban 
onfm  ïftabc  fniitp  afo  ono  gcnnegcn  faf    luinnmbe  bie 
^tutfche  «£alc:  met  todlten  febene  riianöereniiiegnie 
tooo2benjfien  baer  toe  gebnegt  3ijnbr/  oft  bie  gene  bic  ui 
toeUomenbm  njbe  oné  rreliebeii  faf  tottm  fduen  Uabc 
te  bnegen :  top  oft  onfe  $üiibctncur  oft  tfoubecnantf 
gmecadfnffm  bom  fvmbden  m  beD.'nben  alle  fifien 
ban  ben  fdben  llanben  m  3ngefetnii-  bes  feite  bec  311* 
fiitien  aengambe  cn't  gene  beé  baec  af  bcpcnöcrcnbc  \$f 
liet  toarc  ban  p/obipm  ojbinacia  b»vi  3nftuini  oft  ban 

(Oj  »  flatiu* 



ïo8 

1568.  fïatiutcn/  pïaftftatm  /  cbictcn/  ojbonnautim  /  bcbc? 

ïen  I  oft  anbe tèfmg  bn  fiabc  en  abbijf 'c  ban  ben  feïbeu  / en  Öen  boo2/rï}2^bcn^2abantfdjcnilabc/  fonöcc  ïjen 
pag.  582.  bp  icmanbebacr  ittne  ccïiig  bdet  oft  ftaarrnifTc gebacn 

te  moegen  too^be  n  /  noch  bat  fn  baer  af  tot  icmantë 
ojösuantic  fïacn  fuïïcn  /  ban  bah  oitó  oft  onfen  <6oii 
berneur/  oftcöoubccnaiitegmcraeï.  Cnfuïïmaiïcbc 
gum  bic  onfe  oft  onfer  Baftomcïingcn  /  töabcn  oft  ̂ c? 
cretarifen  51)11  fuïïcn/  eer  fp  ïjen  ban  {puren  llactfcïjap? 
pc  oft  óff irim  onbc rtoiuben  fuïïcn  moegen  /  uu  fulftcn 
ïjuïöe  /  troutoe  en  cebt  /  a$  fp  oirê  oft  onfen  nahomc 

Foi.ni.   nngen  gebacn  fuïïcn  ïjefeben:  <£>nfmbL2ijc  Staten/  tot 
i  ji.  1 5 3 •  on£  gemcitté  %&nt$  beïjoef  /  geïoben  en  toefeggen/  bat 

fu  tiemmermccr  baer  bn  oft  baer  ober  hamen  en  fuïïcn  / 
uucben  fcïpjpm  /  tehêuen  I  nocï)  besegeïen  /  baec  tv 
nïgc  ban  onfen  llanben/  &teben/  bloten/  Hicbcn/ 
lienten/  oft^)ccuïijMjcbcn/  te  JDatcr  oft  telanöc/ 
m  bee£  njbcoftingcm3fi]beber3fêafcïiggcnbc/  ber; 
fet/  beïeent/  becnocljt/  bcit^emt/bcrftort/bcftoacrt/ 
nocïjccnigfmébcuomnieit/  tocg-gcgcbch/  oft  quijt- 
gcfqjouben  fuïïcn  too:öen  ïn  ceniger  manieren  /  ïjet  en 
5P  bu  eoïifentc  ber  blije  Staten  boo2j5.  <£»  bebint  men/ 
bat  biet  tegen  ecnigc  onfc  ilaet^-Iicben  /  ̂egeïeren  oft 
^cccctarifcn/  infiacentöabe/  Officien/  ofcbienfïe/ 
Öein  mi^ocge  oft  m$arepc  /  bic  fuïïcn  tap  baer  af 
co2rigercu/  bu  ilabc  bei*  Cbeïen  en  goebcn  ̂ tcben  on£ 
boo2/3.  3Lant£  ban  25?abant  /  oft  ban  ben  mcefïeubeeï 
banïjcn. 

F  5 8  3  •  X.  3ftem  /  bat  onfen  taccïïicr  en  3Ltïïben  ban  ben 
ïiabe/  ̂ ecretarifen  /  bic  ïicDcn  ban  ber  ïMtcn-uamcr 
m232abant/  en  ïiïcchcn  /  3Du2oflaten/  ÏBarantmec? 
fïcee/  lEoutmccfreee  /  en  aïïe  anbece  bic  cenigegroore 
3l!mbacï)tcn  oft  Ófficien  nebben :  Cn  be£geïijft£  mebe 

aïïe  Officieren/  op'tpïatHantgcfctcn:  €11  ooit  bic 
23ucgemccfïeccn  en  «^cïjcpcncn  ban  onfen  &tebcn  /  en 
aïïe  anbere  bie^umtiemifadjt  boen  oft  bucren/  ban 
on£  oft  ban  onfen  ©afaïïen  tocgen  /  f  toecren  fuïïcn  ten 
ïfeiïigcn/  bat  fu  bcfe  onfc  23ïijbc3jnïiomfïc  fuïïcn  on* 
öctï)oubcn  in  aïïen  jaren  puncten/  foobejreaïsTteï? 
iften  ban  ïjen  aengaet/  foubcr  baer  tegen  te  uomenofï 
te  bocne  met  rabe  oft  met  babc  /  in  ecnigcr  manieren. 

XXVII.  3jtcm/  batmcnniemantbcbiagenenfal/ 
nocï)  bebjagen  mocgen/  bat  ïjem  ontfïabe  boenfoube 
mocgen  ban  guctfucc  nocï)  ban  bootfiage  /  inbien  ï)u 
ïjem  ber  toaccïjcitgctcoofïmbeice/  entotfïjnbccont? 
fcïjuïtKomcntoiïïe/  totter  tijt  toe  /  batïjpbettoonnen 

3P :  23eï)oubeïna  bat  b'Officier  ban  ber  pïaetfen  /  ben 
feïben  faï  moegen  appjeïjcnbcrcii/  en  ï)Otiben  in  ber 
gebanfecniffe  /  en  bic  goebcn  banbcnfeïbcnïjoubcniu 
betoaecbec  ïjant/  en  tegen  ben  fdben  pjoecberen  tot  bif> 
finitiben/  ï)ct  Uiare  ban  conbemnaticn  oft  abfoïutien. 

p.  5^4.       XXXVIII.  ^ptem/  bat  ooft  mebe  boo^tane  onfe 
roi.4j.42  cn  on|*fC  fïm\t  peeren/  ̂ mbacïjtcrcn /  öecïjtcrcn 

'  en  Kentmeefïcren  /  particulieren  ban  binnen  onfen ataube  ban  23?abant  booifs.  geboren  fuïïcn  moeten 
3tjn/  fonber  bat  fp  fuïïcn  mocgen  bom/  oftïatenbe^ 
Dieurn/  bic  boo?f5. ïjcur-ïicbcc  offtctrn /  metoftbuee* 
1113c  Hitïanbcr^  /  ban  toat  quaïitcit  bat  fu  foubcn  moe* 
gen  5ijn.  Cn  öc^geïijh^  fuïïcn  ooïi  bic  &afïeïïchim  ban 
onfen  ̂ ïotcn  bc$  boo:f5. 011^  3tant£  ban  23?abant/  3ijn 
geboren  35jabauber^  /  f)ct  en  toare  bat  fp  fïammen  in 
benfcïbenönfmUanbebcfatcnban  beur  fclfê  oft  ban 
ï)ou\Dcïïjft^bjegm. 
XLI.  gjtem/  bat  ton  onfc  bagbaerben  /  bic  ton 

booztane  onfc  Staten  en  3tanbc  bau25?abant  cn  ban 
(£>bcrmafe  bcfcïjnjbcn  fuïïcn  /  aïtijt  bcertï)ien  bagen 
booj  ben  bag  bat  bic  bagbaert  geïjoubenfaïtoojbeu/ 
onfe  boo:f5.  staten  cn  3Lanoe  fuïïcn  boen  befcïjnjbcn  / 
net  en  sn  bat  bic  faucu  ( bacrommc  top  bic  bagbaerben 
ïjoubcn  tooubcn )  groote  ïjaefïc  ï)cifcïjten  om  onthom* 
mert  te  toojbene :  en  bat  ton  bic  bagbaerben  fuïïcn 
boen  leggen  tot  fuïfter  gcïcgcnbcc  pïaetfen  binnen  onfen 
3tanbc  ban  3:abant/  baer  onfe  boo?f5.  Staten  bjpïijït 

m  onuefo?gt  ftomcnbc  51J11  cn  ïïecren  mocgen.  <£n  bat 
cencn  icgcïijïtm  ban  ben  p?cïaten  /  25acnroetfTm  / 

f .  5  8  5.  <£bc\c  I  ktcben  I  cn  Bjnï)cbcn  /  onfer  0032/3.  Hanbm 
ban  232abant  m  ban  töbermafe  /  toöo?  011^  oft  eïj^ 
toaect  /  baer  bat  be()002t  /  te  fcimen  oft  befonber  /  ïjeu* 
ren  laji  fuïïcn  mocacu  feggen  oft  opbocn/  en  baer  mebe 
gcfïam/  foubcr  ccuigc  inbignaticoftbcrboïgbanoné 
oft  ban  icmanbm  anber^  baer  af  te  geftrijgene/  en 

Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 

lol.ji.  tot 

57- 

Fol.  117. 
118. 

Fol.  10.  tot 

foubcr  bacrommc  ban  anétoeberfieu  te  too2bcuc  in  ce*  if68 
nigcr  tojj^.  &\\  oft  \)tn  oft  cemge  ban  fjeïi  bacrommc 
ban  icnianbm  itt  tocbrrbocre  /  bat  gefo^en  ton  te  nc* 
men  am  bc$  gcen«5  oft  bet  gecure  /  bic  bat  boen  fuïïcn  / 
ïijf  en  goct  foubcr  berbjag. 

Liv'.  3ftcm/  bat  mmb002tancniemanbcngcncFOi.u?r bjpïjebcn  bauiètebcn  oft  anber^fmé  fjeblmiöe  onber  41.4a-  r*. 
on^/  nocï)©afaïïcn/  cn  fal  mocgen  acntaflcn  nocl)'2-»--*6* 
bangen/  bic  ter  góebcr  name  enfamefïact/  b'^ffi^ cicr  ban  ber  pïaetfen  cn  faïccrfïtioïhonienmftïanatie 
genomen  ïjebben  ban  bcc  Atfpirien  /  bacrommc  ïjn  bicn 
acntafïm  cn  bangen  fov^e  toiïïcn.  <£n  bat  mennie^ 
mant  ter  fcïierpcr  eraminatim  cn  faï  mocgen  frcïïen  oft 
pijnen  /  b'^fficicr  cn  faï  fijn  info2matic  ben  IDct-Jjou- beren  ban  ber  pïaetfen  getoont  ïjebben  /  m  Ï)P  en  3p 
met  bonntflé  ban  ber  IBet-ïjoubcren  baer  toe  getocfen? 
net  cn  toare  ban  crime  gcpjibiïegicert/  enbacrafbie 
ïlDct-ïjoubercn  ban  ben  Mcbcn  /  oft  ban  ben  platten  p-  585. atanbc/  geen  Umniffc  en  fonbc  beïjooren  te  öebben; 

l&aet  baer  af  bit  hamiffe  /  onö  oft  onfen  \30tnfe.  ïïabe ' foube  toebefjooren. 
LVI.  gitem/  bat  men  geen  mbpen/  pjcïaturm  Fn,  T4  j 

oft  digniteiten  ban  onfen  Hanbc  ban  23?abant/  ban2y 
nu  boonane  in  commenben  cnfaïgebm/  boen  oft  la- 

ten geben  in  geenber  manieren.  Cu  bat  top  aïïc  neer? 
fïigï)cit  fuïïcn  boen  om  rcbuctictcgcfttijgcnmtencb? beu  acn  ben  fïoeï  ban  ïïomc  ban  ber  3Ennatcn  ban  aïïcn 
ïiïpifïerm  cn  <6obt^-l)uifen  bic  baer  innc  beftoaert 
mocgen  31J11  oft  foubcn  mocgen  tooien/  meer  ban  ju 
Öïer  boou2t!)t^  l)cbben  bef toaert  getoceft.  23cï)oubcïijft 
batbic^eïaten/  (Dobt^-ïjuifen  cn  Wooftcccn  Uoo2f5. 
bic  ïioflcn/  beïjoebenbe  totter  fcïbrr  rebucticn  /  fnïïen 
betaïen  cn  furnercu. 

Extraclen  van  der  tweeder  additien  geordineert  en  ge- 
ftatueert  by  KeiferKarel  devijffte,  anno  1 515.  toe- 

ter voorfz.  blijder  Inkoemfte. 

III.  t  (Cem/  bat  b'^nberfaten  onfe^  boof5.  lant^  Fo1 
1  ban  55?abant  in  ben  23if)clöopbomme  ban  atuiïïe 27  „  o 

m  toncrijne  buiten  ben  fcïben3Lanbe  uan25?abantp,ï  7* 
geïegen  boo2  't  (Dccfïcïijïtc  03erïcf)tc  niet  en  fuïïcn  moe? 
gen  toojben  betogen  ban  ïjeuren  perfonen  oft  goebcn 
bic  in  onfen  boo2fciben  3tanbe  ban23?abant  geïegen 
oft  gefeten  31311 :  Jtëaer  bat  bic  in  bc  <i3ccfïeïijïïc  ïfoben 

ber  feïber  23ifTcboppcn  binnen  ben  Sanbe  ban"25?a> bantgefïcït/  getogen  fuïïcn  tooien  teïlccïjte/  aïfoo 
ïangc  aï^  bc  feïbc  <Seefïeïijuc  ̂ obcn  in  ben  feïbeu  onfen 

3Lanbe  ban  23,2abant  ïiggen  "fnïïen ;  Cn  bat  bc  fcïbe <£5eefïcïöuefóccï)teretimacc  Uenniffe  nemen  cn  fuïïcn 
ban  bnc  faftcn/  fonbermcer/  te  toetene/  ban  bic 
tocerben  oftontoccrbcnban^cftamcntcn/  banjjfou? 
tocïijïife  boo2toaerbcn/  enbaugcefïcïnliegcabmoftifi? 
feerbe  gocben  /  en  niet  boo^bcre. 
XVI.  3!tem  /  bat  onfen  ̂ ?offacrt  ban  23?abant  / Foi. , i.p. 

f)2ebofï  be^  3BarefcOauïr/  30arantmecfïer /  Wout  si- 
meefler/  oft  anbere  gene  aentafïenoftcrpïoïctenbin? 
nen  onfen  ̂ tcben  ban  23?abant  /  ciï  fuïïcn  mocgen 
nocï)  bd)oocen  te  boenc/  bangcujn  fp  nacrmï)oubcn 
ïjeurer  infïructien  en  out  öerftomm  /  gctooonïijït  3ijn  / 
beïjooren  cn  bermoegen  te  boenc.  <^ntbicben  baerom? 
me  cn  bebeïen  ben  boo^genocmbcn  ïianceïïier  en  ïnibcn 
ban  onfen  Öabe/  en  ïïeïïeningen  in  252abant  /  bic  p.  588. 
ïü>20t1atcn  ban  S^abant/  B^eijcre  ban  Hocbcne/ 
^ïinptman  ban  332uefTeï  /  ̂cïjoutet  ban  3!nttocrpen/ 
^arftgrebe  be^  %mt$  ban  ber  ötfm  /  ̂eïjoutet  ban 

'^  ̂ertogenbotfcöe  /  cn  aïïe  anbece  onfe  en  ber  fmacïrc 
ïfeeren  ïïienteren  /  3fu^tieten7  officieren  /  ̂icna< 
ren  cn  Oiibcrfateii  /  bicn  bat  acngaen  oft  aenructen 
mag/  öcuren ^tcbeïjoubccen /  en  eïïien  ban  ïjen  bc- 
fonöcre/  foo  öen  toebeïjooren  faï/  bat  fit  bïe23o2gc* 
ren  en  31ngcfetcnen  ber  ̂ tcben  /  ̂nöeibcn  /  cn  3!>02* 
pen  011^  boojfcibcn  HantjS  ban  25?abant  /  en  eïhen  bah 
j)cn  befonbere  /  foo  be?re  emen  begeïijftcn  ban  ï)en  bat 
aengaet/  boen ïatcn mgeboogm ban  befee  onfer  gra? 
tic!  octroije/  en  fïatuitcn/  mit^gabcr^ban  ben  puncten 
en  28ttirt hlrn  boo2  bcrïjaeït  /  en  ban  aïïcn  ben  infjoubc? 
ne  ban  bicn  /  in  ber  buegen  m  manieren  /  gcïijU  bat 
ï)ier  boo2  gefcï)?cbm  fïaet/  rufreïijft/  b2cbcïijft  /  en 
boïltomcïijït  /  genieten  en  geb,2iïïïtcn  /  foubcr  ïjen  te 
boene  oft  laten  gefcfjicben  cenig  ïjinber  /  ictfeïoft  moei^ 
jeniffe  ter  contrarien.  JIDaiit  on^  aïfoo  belieft  gebam  te 

heïr 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

1  ƒ68.  fjcbbene.  <Cu  Dc£  t'oo:ïtonbcu  Rebben  ton  ïjicr  actie öoni  hangen  onfen  Regele/  afaren  in  ohfer  StaDt 
pag.c8o.  ban  23:uggc  Den  rrbj.Dag  Da*  maent  ban  Hpjilic. 

3»  't  Sfeer  on.0  fceeren  /  m  <D.  £ö. 

105; 

Num. 

19. 

Eol. ;  f 

Extracten  uit  die  Conhatutien  van  der  Oorden  van  den 

gulden  Vliei'e ,  gemaekt  en  geordineert,  by  hoger memoden  Hertoge  Philips, den  27  Novemb. Anno 
143 1.  Aengaende  den  anderen  Artikulen,  foo  van 
den  Statuten ,  als  Additien  des  Keilers  Karels  in  der 

verantwoordinge  boven  geruerr ,  is  men  hem  gedra- 

gende tot  't  gene  daer  af  gevuegt  is  >  in  de  Juftiticatie des  Graven  van  Hoorraten. 

]  <£rm/  Drê  anDcrcu  Dacg£uaDcboo2fcï)2CbcnfaIcm' 
1  mteit  fuïlcn  ïjet  l}ocft  en  De  lliDDcr£  ban  Dcc  (Öoftcn/ 

1. %'. inocgen  bcfihmen/  inDicn'tïjun  belieft/  ïjene ïiapit- 44! 49.  jö. tri/  omme  te  ïjanDeïen  De  faften  ban  Da  O02DC11/  in 
rj-H- fuïlie  pïactfe  al£  bp  Ijcti^oofr  bcro2binccrt  f  ai  toefen. 

acngaetiDc  0c  ftcuren  eneoircetienüanDciltD 

ip.590. 

791. 

DcrsbanDcr<Da2Deu/  Die  fuïlcn  gcDacn  luojDen  in  De 
llapittcïcit  ban  bcc  ïtrtften  /  aïDaer  Den  <6óDt£Dicnft 
gcDacn  fal  sijn  getoceft  /  foo  bc_2rc  ïjet  ïtapittel  Daer  toe 
bcguacm  511/  hiinDien  niet  ter  plactfcn  Daer  Den  ïloof 
De  geïicben  fat  /  tot  trielftcr  plactfcn  Daer  men  De  booj- 
feiDc  heuren  en  co2cecticn  Doen  fal/  fuïïen  (jet^ooftV 
DcïïiDDcrg  en<0fTïcicr3  ban  Der  <£>02Dcn  aen  Ijebben 
ïjeure  jBantefé  en  De  {Vapntinen  ban  root  fcharïaftcn. 

XXXIII.  g,tem/  moïen  bebonDen  tuo?DeDoo2Ïjet 
obecbjengen  ban  De  23u2oeDcrê  en  HiDDcr£  ban  Der  <&ov 
ben  oft  ban  gcnoegiamig  Dèeï  ban  Dien/  Datïjnnncn 
boo2/5.  232oeDere  en  jDèDcgefeiïc  IjaDDe  geDaen  cenig 

miéDaet  /  oft  ïjcm  misgacn  tegen  D'cerc  /  gcïjouDt  /  en 
Den  fïaet  ban  ÜiDDafcïjap  en  <z2DcïDom/  en  meDe  tegen 
öe  punctcn  en  oiDinraiticn  ban  Defe  tcgcntüoo2bige 
<£)02Dcu  /  in  anDerc  faften  /  Dan  in  De  gene  Die  jjeitteijni 

afflêïlinge/  't  f'cïbc  faï  ïjcm  D002  Den  ̂ oofbe  oft  fijnen <£>ccommittcecDcn  /  oft  D002  Den  boo?f5-  ïiauccïlicr/ 
bertoont  en  aengefcit  too2Deh  /  hem  namcïnftcn  bcr; 
manenDe/  Dat tpfycm ban fuïfté betere/  en  ïebe  in  fnl; 
ïter  manieren  Dat  aïïe  bïamatien  m  bcfcïjacmDcïnftc  oft 
qnalöitUüDenDe  tooojDen  op  perfonen  ban  foo  cDeïen 
fïaet  /  moegen  opbouDcn  /  en  Dat  ban  Dan  boojtane  De 
jfèeDegefcïïcn  ban  Der  Oo2Den  beter  fpzafte  eïi  ober; 
taengen  ban  ïjem  moegen  ïjoren.  «5n  acnganiDc  De 
bluften/  fjet  i>ooft  en  De  tfiDöcrö  ban  DetOorten/ 

fuiïen  Daer  ban  ober  ecnD2agrnfulfts,afófp/  nageïe^ 
gentïjeit  ban  Der  faften  fuïlcn  bebinDen  te  bcboorcit. 
iüaer  inne  De  boozf5.  fiibDcrc  /  Daer  oppc  De  booift. 
b2euftmocftcIt  fuïlcn  too2Dcn/  fal  moeten  geïjoojfacm 
toefen  /  en  Die  moeten  oïagen  /  ïijDcn  en  bollucngen. 

L1V.  gtem/  oftgebieïe  (0ctbjeïft<6oDbcrbucDcn 
tmïïe )  Dat  in  n  eenig  gcbielt  gebonDen  tucröc    Da:r 
D002  gftp  aci)terboïr(rnDe  De  conflitntint  ban  Defe  tegr n 
tooöïDigc  <Öo?Dcn  /    fbtiDt  Daer  ban  afgefet  tooiDrn  / 

en  ffitert  geniaent  eii  berfoeïjt  omDen^alsbantkue 
Derommc  te  gebcn ;  <6t)n  in  Dmfeïbni  gcbaïïe/  Die 
tueDerommc  fnït  feinDen/  gebeeï  en  onbefebabigtacn 

Den  Oberhooföc  oft  Den  iSTrefbrier  ban  Der  vOoiDen  / 
binnen  D:ic  maniDen  na  De  booift.  maninge/  fouDcr 

na  De  feïbe  maninge  Den  boo?f5.ï?aIsbant  meer  te  D?a 

ai  noch  anDerc  Dcrgcïnhe/  noch,  om  Dcfcr  oojf aften  toil- 
éemigcnhaet  /  nijt/  noch  fjiiuDni  tutilc  te  Dzagen/ 

00/  noch  Den  boo:f$.  <Oberf)oofDc  /  noch  öe  ;o!ocDcrs: 

iliDDa-^/  nocï)  Officier^  ban  Der  Ctoöcn,  nodj  ie^ 

manDc"banf)im.  .. 
L V  Ditem  /  Dat  afie  anDerc  bieu\  en  /  uafnjDingcn 

oftco>rcctini/  Die  om  anDerc  UIcniDcrfahcn  uopge^ 
Uit  cii  briaf!  fuïlcn  ujo:öcn  bn  Der  boo?f.5.  <Do:Dcn ,  ghn 

Die  aeDulöcïijh  fnït  Dïagcn  en  bolDom  fonDer  ooft  hier 

omnic  te  hebben  oft  Dzageu  cenigen  Ijact/  mjjt  oft  n»aet 

hert  tegen  D:in0ba-hoofDe/  252oeDers/  niDDeip/  en 
èffteier^  ban  Dcc  Oo:Dcn  nocï)  icmanDc  ban  Ijim. 

Extraót  uitter  Requefte  by  der  Gravinnen  van  Egmon
t 

aen  de  Staten  van  Brabant  overgegeven. 

Het  toeïfc  fn  niet  m  ïjecfttoiirenï
amurtocn^er 

tocerDighctt  te  bertonen  om  Dm  fribai  te  Doen  ge* 

benften  Dat  De  booif?.  l?eer  <6!abe  ié  m  üccfrij
eiDm 

manieren  getracteert  tegen  De  pubilegtcn  ban 
 Diti 

Som/  mtjouDeiiDegriooftenengeftoor^^^ 

njffcbanniniBaJ.veit/  bat  fip  aïïcm  Dm©af
aïlm/ 

3nveran- 
Jcrlijk. 

I 

Onveran- 
derlijk. 

p.  592. 

Niim.  ̂ 1 

OnDcrfatennrJntiroonDfrenban  Dien  fouDc  goet  cu  icgj 
gerechtig  i)cere  toefen    en  Dat  Ijn  gene  ban  flnie  Da     ; fanmcnOnDerfatenenfouöc  IjanDelen  oft  Dom  han 
Delen  bn  tuegm  ban  feite  noch  bn  gctüdt  niacr  bn  rerftt 
en  bonniffc  ban  Dm  oiDuianfen  ilechtermbe?  laii^ : 
Un^gelijftG  Dat  foo  tere  leniaiitbnmcn  fijnen  booifv 
UaiiDc  gebangm  bjrrbc  /  Dat  Ijn  Dm  fclbm  niet  m  fal 
Doen  noch  laten  boeren  tutten  fclbm  jllanDc/  toton  P-593- 
öerhoubingc  ban  tuclften  en  anDeren  pjibtïeaten  tljn 
.n\ijerrcit  hem  met  ccDc  heeft  bcrbonDen    gelijü  naet 
Der  bftjftt  bn  Dm  gebuegDcn  Cjrtracten ;  ̂n  hoetuel  De 

boo:f.v  ï?ecc  <&ptot  fïj'n'bafte  luoonfteDe  heeft  ge houDe  11 in  Deler  $>taDt  ban  .Z3:ttctTeï    en  ooft  rê  een  ban  Den 
meeflnt  ̂ aenreheeteii  binnen  Dcfm  HanDcbair^ia 
bant/  terfaftcnb.infljnlantbanvCaeobefte.   noch 
tang  foo  i$  hp  binnen  Dcfcr  .ètaDt  acngetaft    uitten 
aianDc  gcbtiert  m  in  fcherper  gebanltenifTe  gehoiiDen 
binnen  Denitafleeïeban<6mt/  alïe<J  tegm  De  booüV 
pjibifegicn  /  en  boben  Dim  foeften  De  boo:fv  uitlanDigc 
<Commif1arifen  fijn  fafte  te hanöclm  bn  grootec  bejiai 
finge/  en  feer  bmnDehjlt  niet  alleen  terjetrt  gemem 
tlecïjt/  macr  ooft  tegen  De  natucrïnftcrcDcn    flijlen 

getuoonte  ban  Den  riLahDc.  Om  fijn  \\\lxt  (lbo  't  fchijnt) en  hem  te  treftften  in  eenenilaet  en  boo:  <£oinmiffari* 
fm/  aïïe  nitïanöirjc  /  ganfTelyft  tegen  Deéllant^  p?i= biïegien/  i|c. 

De  vertoninge  der  Staten  van  Brabant  optc  voorgacndcNum.  j  1. 

Requefte. Aen  mijnen  Heer  e  den  Hert  07c  "jan  Aive  ,  voor  den  Ko- 
nmk  Gouverneur  in  dejhijïjuen  L.zndju  van  herv:aerts- 
over. 

59+- 

y  <z2rtoncn  in  aïïer  ootmoet  De  Staten  ban  IVabant  /  p. 
v  Dat  De  «62abinne  ban  egmont  hen  ïjceft  bpileqiies 

fre  bertoont  het  nitbneren  en  tracterm  ban  henren 

man  /  De toelfte taant fp aefonbeertbniDm  tn Dm trae . *<>i .\<>. tot 
taten  en  contracten  bn  fijn  ïUajefleit/  met  hen-IicDen6°- gmtaeftt  /  en  bp  eeDc  bef  bjorm.  ,§oo  en  hebben  f n  ban 
ccbté  en  Da*  berbintmiffe  tuegen  Die  |p  tot  ftjnre  ifeaje* 
fïeitenDenllanDc  hebben/  niet  hunnen  gelaten  ban 
't  felbe  utoer  ̂ reeïlentic  te  ftenncn  te  geben  /  Der  felbec 
bpDcfcnootmocDcïijftüiDDcnDe/  Dat  Der  felber  beïiebe 

De  felbe  tractaten  en  contracten  niitögaDerj»  alle  D'an* Der  rechten  mp2ibilegicnDc5  3[antö    foo  tori  in  Dcfcr 

als  in  alle  anDerc  faften  te  Doen  onDerhoiiDeu  /  gcli;ft  't 
tot  noch  toe  gefeïjiet  ifi/  fonDec  Daer  tcgmö  ergenp  inne 
te  laten  nomen ,  en  ooft  De  .5>teDm  en  llanDen  te  bcr 
hucDeu  ban  allen  uittceringeu  en  uieuUie  en  ongcnoo2D!: 
gmicïDcu  Der  Uiugö-lieDcn  /  en  fnït  tuel  Doen. 

Extract  uitter  Rcqucften  In  den  Procureur  des  Graven  Num.  ji. 

vad  Egmont,  geaddrci'ieert  aen  den  Konink  ,   111 
overgegeven,  gcappollillcertdenS.Januarii.  1568. 

f.J  <Ut  tucUt  gcDam  ̂ ïjnDe/  heeft  De  Suppliant  Dmp-T95- 
L  J  2 1 .  ̂eccmb2i?  aen  utuc  fliajeftfit    l">ooft  en  O 
berfïc  ban  Der  OoïDcn  Des  gulDeii  ülie « /  oft  aen  lljnenFoi  4 '  -k* 
gecommittecrDeu  liiöbcr  Der  fcluer  öojDcii  gepteféh 
teert  rtrnucflc  >  op  Dat  De  boojfchïcbcn  ̂ ecc  ̂ ?abe 
boïgenDc  Dm  fïatuten  ban  Dcróo:Dm    fouDe  geflelt 
tuoïöen  in  De  bcbjacrnilTe  ban  ömColtegic  en  miulijftm 

gefelfchappe  ban  Der  fcluer  Oo?öcu    om  Daer  ober  te 
Rennen  bolgenüe  Den  ftatuteu :  Op  toelfte  ilenncflc  tó 

Jlppofliilc  gegebcn/  inljoiiDmbc  5  7>at  o'.iörc  De  p:i- 
bilegicu  m  fïatuten  ban  DcrOotömuan  Den  gulönt 

ülicfe  met  en  io  begrepen  De  fafte  Dep  booü'v  fabelt/ 
noch  Da-gclijfte  feiten  en  Dat  mcuDarrom  Daer  mp:o 
ccDccrt  eii  fal  pzoccDcrcn  als  111  cm  falie  alDaer  niet  üe 

grepen     cu  Dat  fljhrc  iDajcfteits  beliefte  fnliis  ig.foi.^  tor 

iüiifte^ppoftille  tuefeuDc  gcDateert  ban  Dm  tujceen6i- 
t\oiutignen  vDeccmbüG    Den  .Suppliant  0  cerft  gele 
bert  Den  j  y .  Der  felber  maent  met  ttuee  anDerc  gefrhJif 

ten    metgetefteiitUiefciiDe    DVcn  inliouDcuDe ;  oat 

De-Uicmtiaer  rtcijau De üergap  ̂   en^octoJ  ao.^öri 

tlio    naDcn  bcö  ttontnud  '  fuCommilTariimmücla 
faften  bn  fijn  ̂ fcellmtie  gcDcputrcrt.  SejDcn  Dm  te 

bcuthimrfm5Dcccmb2ip,  1%6-j.  binueii 1  ■oJiiefTri  
Dat 

fn  De  f  ifcalm  ban  fljnrc.maiefïcir  euDeuvivMbcbanp.  ^96. 

lémnont   en  elft  ban  hm  outfaiigen  tm  tooue    Sah o 

U11C  impefdnendumdenoo  admmcndoruni,  Wttncn™ 
•«• 

Den  ter  mijn  ban  De  tbjintig  ecrfïberbolgenDeDagni 
H-4: 



llO Byvoegfelvan  Authent.  Stukken  J 
if68,  beoinnenbc  ban  Dm  Dage  ban  bcrtoctcbefcraetenen  (aï  mocgen  iufïifUewn  en  fijnfflèajefieit  te  gcbcn  ge*  i  5^8. 

fctttentien  ban  toone  /  op  bat  fu  tooncn  be£  ft  öoct  nocgfamc  boïDocninge  /  toant  bp  en  toiibe  niet  ïjebbcn 
bitden  bn  fuïïtcn  tocgen  aïg  na  ficebt  pïactfc  Ï)eb6e/  foo  aïïe  De  <£erc  en  Staten  ban  Der  ÏDcrcït  /  en  niet  gcarijt 
bn  Qctuiqm  sip  bn  gef liften  /  ttcïafïenbe  bacgfeï  m 

fo^na  om  te  fien  be  getuigen  bictreen  tegen  b'anber  faï toiïïcnïciben/  enfeiDcnDatDltbmiui£  ban  toone  bem 
bcefïont  tnet  aïïe  't  gene  Dat  be  pactpen  fouben  tomen 

yrr^'HTeggerienanegcren  Biiuten  dVrfte  thien  vervolgende 
dagen ,  ICïfbo  toa£  berfien  en  bcboïen  bn  ben  boojfeïwe* 
ben  Commiflaiïfcn.  <£n  D'anbcrc  te  23nieflTcï  ben  febeit 
en  ttointigficn  3Dcccmbui$  bebbcn  benHieentiaet^e* 
ftan  be  ©crga£  /  en  SDoctoj  3Lop£  beï  Hio  /  ilaben  De£ 

Koning  /  en  Commiffarifen  bp  fijn  <£rccïïcntie  gebe- onteert  in  ber  faUeu  ban  ben  <6?abe  rjan  <£gmont ; 

te  toefen  booL?  een  man  ban  ecren.  ®m  mi  fijn  faïte  bet 
te  beneerfïcn  /  baec  fijn  cerc  foo  geooteïtjït  aen  bangt  /  p.  600. 
geïnït  fijn  Crcriïentie  mag  toeten  ( toefenbe  fuïïten 
i£ecrc)  hoc  grooteïijït  bet  toefïaet  eenen  <£bcïman/ 
toefenbe  betiebt/  bem  beg  te  purgeren/  toant  top  geen 
faïte  op  befer  iuDereït  foo  toeert  en  bebben  aïg  eenen  goe* 
ben  naem  en  onfe  eere  /  (fc. 

Bkitti  ben  toeïïtcn  foo  bcrfueïtt  be  Suppliant  aen  fijn 
«Êrceïlcntic/  geïnït  een  reeïjtbeerbig  J|eere  en  ftibbec 
banbcrOojbcn  $  nerbónben  te  ïjeïpen  en  boojberen 
aïïe  perfonen/  op  bat  ben  föecbt  en  ̂ ufïicic  gebaen 

hefect  bat  gemerfit  ban  toegen  bc^feïfë  43?abcn/  nocïj!too?be/  bat  ïjcmfulï^  ooit  gebcuiTn  mag  (  en  bat  bP 
ber  sf  i£ïtacï£  ban  fijurc  .ftëajcfrcit  met  met  atten  en 
toag  in  ber  feïrjerfaïicngcfcctnocïjgeaïïegcert  binnen 
ben  t&ien  bagen  tijt£  ben  parmett  gcficït/  na  bc  ber? 
ftonbingc  ban  ber  actcn  be£  bonniffe  ban  toone/  ben 

_a0.  -0-  bODjfcïyebcn  <6?abc  gebaen  ben  ip.^ccembzig/  boer 
p  ö°  J ' '  jFranrïfco  paté  3Deut  toeer  ber  e  \  M  Den  boo?fcï)?ebcn 

termijn  ten  einbe  boojfs.  om  te  aflegcren  berïcrigbcn 
boo?  anöere  bijf  Dagen  meer/  met  toaerfeboutoinge  Dat 

mag  oritfïagen  toojben  onDer  fcautie  juratoïc  oft  anDcre  foi.^ «. 
foo  fijn  €rceïïentie  Daec  toe  faï  binben  Defrocenbe  /  $c» 

Extracten  uit  fekere  Supplicatie  van  de  Graven  vanNum.  51. 
Nuenar,  en  Hoogftraten ,  aen  den  Nederlantfchen 
Weftphalifchen  Creitz  overgegeven  in  Oótobri,  An- 

no 1567.  aengaende  de  kenniffe  van  der  faken  des 
Admiraels. 

ïjen  geen  anber  biiaei  en  faï  toojben  gegebe  /  n 1  bat   p  m  ̂ mt  be  boo$.  onfe  tojenoeïijne  ïiebc &toaqer  p.  foi. 
men  be^betorte  Doe  ben  bpojfcbjcben  partpen  oft  hejH  11  en^ocber  in  btfen^eberïantfcbcnen3Befrpï)aÏ!^o^-  \*< 
renpiocurenr^/  &ct  toriit  toa^  booten  en^cfïiïtbp  fcï)cn<irrei^fonbereenigcnmlbDeïgefetcnenbaccban^•II,' 

J|ecrc<è?abc  (onbercojreetie)  nietaïïcengetruitreert 
worden  van  üjnen  compecenten  en  ordinarifen  Rech- 

ter, maer  ook  by  verraifinge  veriteken  worden  van 
fijn  defenlien  en  jaüifïcatien  ten  principalen,  alles  eer 
die  fake  foude  gebrocht  zijn  voor  lijnen  competenten 
Rechtere  oft  judiciele  betichtinge  wefen  geinftitueert 
foo  dat  behoort ,  fouDcr  bat  be  fcïbc  (0?abe  oft  procu- 

reur boo2  ïjetif  ieité  foööe  toefen  gehoo?t  /  ja  gebuccem 
öe  fijn  fcï)crpe  gcuanhenifTe  enareecbenboo?f5.^up* 
pïiantspgeïebect  fijn  procuratie  en  ïjpetri  bolbatn  ban 
Oen  conbitien  bp  ïjem  gcp?otcfïeert  en  tectoijïen  ÖÖ 
noeïj  't  effect  ban  bien  toa^  bcrboïgeirbe  /  ja  i$  ftet 
boo2f5.gefcïmfï:en  ojbinantic  ban  Den  febcn  cri  ttoin^ 

•  <o?  tigfïen  ̂ eeemb?i^/  infjouDenDe  piocogatie  ban  bnf 
F  bagen  gemaeftt  getoeef t/  aï  eer  ïjet  boojaaenbe  gefeïjuft 

Den  Suppliant  oit  toa^  gcinfnmeect  /  toant  De  fcïbc 
gefepften  5jjn  ïjem  beiDe  feffen^  geïebert  Den  negen  en 
ttointigflen  Der  Uoojfj.maentv^rcembji^/  toeïïic  ge^ 
fcÖJiften  Dacrom  ooït  niet  en  kunnen  ( ohöcr  correctie ) 
e  enige  pjc  juDicie  geDocn  Den  boc:f3.  <6:abc  /  noeïj  ïjcm 

ooliaïtijt^flincjuote/  aengcbeeïte  en  contributie  ban 
Ï)rtba02f5.<6?acffcï)ap  en  be  booifeiDc^cerïijïtïjcitbe* 
tacïtöeeft/  aïfooijp  bon  ooït  aïtijté  boo?raen  üereet 
getoont  treeft  en  noc5  boet  bic  te  betalen/  en  bat  ooft 
aïïe  appdïatien  ban  l}ct  boojfctfêebcn  ̂ aeffchap  en  be 
boo:fcï)?cben^ecrïijïiöeit  ban  ou#  aenïjetïieiferïijhe 
4!fóajeflcit0$iamcr-gcrccï)t  en  niet  aen  bcjftcberlant* 
(d\e  Pacïamcnten  oft  fóaben  geïtomen  oft  gebeboïbeert 
Rebben  /  en  aïbaer  geercutcert  3ijn  getocefl.  ̂ oo  1? 
onfeouberDanigeernfïigeb?ienbeïijftebebe  en  begeeren 
aènutoe©o|fïeïijïte<i3enabeenguufïebat  ïjun  gdiebc 
gefamentïnït  ben  boo?f5.onfen.^toager  en  ïjet  geïjerf 
©rienbtfcljap  ter  tiefbe  en  ten  beflen  mebe  te.0e|ïen  / 
en  berïeenen  eenen  bnef  aen  be  boojfebreberi  ïionfnnïij* 
hc.ïBajeficit.  Cen  einbe  be  booifs.  onfe  ̂ toagec  ban 
befe  bcftoaerïijhe  gebangeniffe  ohtfïagen/  en  inbiertp.  <Jo»J 
men  't  emmert  foube  toiüen  ïjebben  /  onber  b.efjoo?ïnfte 
bo?g:tocöte  op  fijne  tope  boeten  gefïeït  en  aïfoo  genoeg* 
fameïp  geïjooit  mocgte  too:öcn. 

<irh  aïfoo  De  boorf3,  onfe  ̂ toager  en^zoeber  De^* 
beroben  ban  fijnen  competenten  Uccïttcr  en  o?öinari^  / 1  öaïbm  ïjcm  aïtijt^  bcreet  getoont  beeft  te  föecljte  te  ho 
na  bermoegen  Der  boo*ftïu>*ben  fïatutcn;  <JBeïijït  De  men/  bettoareboorDeïieifecïijRej^ajefleitDe^feïben 
^uppïianttocïbooptb?eeb:^mct  goeben  fonDemente  ̂ eiferïijUeïJamer-gerecöte/  fijne  Daer  toe  geDejtjntea^ 
ban  i^eebte  te  betonfen/  Dat  De  faïte  De^boo2f5.<6?a-  |be  en  becorbineerbe  Commiflarifen  /  boo?be$io?boj> fien  /  ©orfïcn  en  Staten  be?  üiit\$  /  a$  ooït  booj  an- ben  bebooit  beïtent  en  beflirijt  te  too?Den  booj  utoer 
JiDajefleit/  oft  fijnen  gecommittcerben  Biübet  en  au- 
bere  ïüDDercn  ban  Der  «^o:ben.  Cu  bat  niet  tegen^ 
flaenDe  De  boo?f5.berïtïecnrigc  oftappofiineDen^up> 
pïiant  geDacit  /  de  fake  van  den  voorichreven  Grave  is 
begrepen  in  den  ftatuten  van  der  Oorden ,   en  dat  fuïïtö 
aïtijt  tè  onberbonben  getoeef!  geïijït  bc  èrempïen  beö 
goebe  getuigeniffe  fuïïengcben;  bet  toeïït  ooït  anber^ 
fin?*  foube  toefen  tegen 't  gnueiuöecbt  cnbe^ibiïe- gicn  en  ïtofiuimni  ban  ben  3!aube. 

bere  onpartijbige  en  ojbentïijne  weebteren  /  <$c. 

Extract  van  eene  Requefte  overgegeven  by  den  Gra- t^um.  m 
ven  van  Nuenar  en  Hoogftraten  aen  den  Hertoge 
van  Albagefonden  uitCoelen  den  12.  Martii,  Anno 
1568.  ten  einde  den  Admirael  gegunt  worde  byftanC 
van  Rade. 

?•  599- 
Num.51. 

Extradten  uitterRequeften  by  den  Admirael  felver  ge- 
maekt  ,  en  den  Hertoge  van  Alvè  gefonden  door 

W^crommc  be boo?f3, peeren/  ,CjoonDeren  nietr0i.j9.tc) 
en  ïtunnen  gèïaten  tocï  ootmoeDeïijïi  utoer  45ena*  61. 

DetebiDben/  om  bun  beïjoojbjïten  te  quijtenbanbec 
^ffieien  ban  toaeracbtige  ei\  getroutoe  23?oeber^/ 

den  Secretaris  Praets,  als  hy  fijn  eigen  antwoorde  pebc-b?oebcr^enB^ienben/  aïfoo  fp  berbonben  m 
peltelt  en  overgegeven  hadde  £P  "^"Jï9^^"  ̂ erpïicïjtlligc  /   Ctï  OOÏt  tt  toetene  p.  foj  I 
OD  lbeboo?fcb?ebena5?abe  ban  Nuenar  aï^  een  (6?aefbe«ir      J 

c  &  nabien  fijn  Crccïïentie  bem  beeft  boen  ïeberen  0ij^  en  beboo?feibea3?abe  ban  hoogftraten  oeuceebc 
■■^bpDenièeerctari^^aet^ecn  gefdfnift  inboubenbejaï^  bibber  banber^ojben/  batbemgeïiebetebeben* 
beartiïtuïcncnmi^DaDtn  hein  Suppliant  opgeïcet  bpiïten  en  aebt  te  nemen  boe  f  toaer  ïjet  5/  ja  bp  na  on* 
Den  $?ocurcur  gencraeï  /  bem  o:DonncrcnDe  op  aïïe  de  moegeïijït  boo?  eenen  ̂ eece  ban  fuïïter  quaïiteit  al£  bp 

Toi.  ?94o.felve  te  antwoorden  alleen,  enfonderraet  ban  iemant  i^/  en  toefenbe  fijne  banDeïinge  oft  bacatic  gcÏKCl  ter 
contrarien  /  aïfoo  bp 't  feïbe  toeï  b^eebere  bp  fijne  boojf5. 
anttooo^bc  betoijft  en  bebuït  ban  te  moegen  foo  tyeebr 
en  fouberïinge  boïboeninge  gebennaabbenantbatelk 
Brtiïtuï  ban  be  boo?f5,  betiebtingen  begrijpt  booj  in* 

ter  toereït.  &00  ïjeeft  bp  ̂>uppïiant  fuïftjS  boïbacn  /  en 
mag  eïït  man  ban  berfianbe  bcbenïten  /  toat  feban* 
beu  en  bertoijt^  fijn  «fèaïtomcïingcn  geïebcn  fouben 

ta\,i.z. 3. nebben/  foo be?re bic ^uppïiant  afiijbig  toaer  getoo? 
ben  eer  lyo  opte  feïbe  QuaDe  feiten  bem  baïfcbeïijït  aen?  buctie  ban  't  gene  bat  fc^ntj  bat  be  boo?f5.  pjocu* 
getegen/babbegcanttooo^tgeïjabt.  CnbecnbaehtbP  reur  gmeraeï  bem  bermeint  op  te  leggen  en  aïfoo  't 
Suppliant  na  geen  Dingen  foo  (Vtr  ató  bem  111  en  obu*  toeïbebooren  foube  bat  boo^Jjettoeltomenbe  bp  toerbe 

bcrtirtH, 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
I568.  bctfidjt  en  geholpen  mirten  bemboo2bcrcfjeifrci)ciicn 

onberbwgen  gcbaai  Uicrbcn/  bat  Ijü  bcDoojïijh  tiooz 
flai  tucrbc  en  oubcrftant  babbe  ban  ïuibcn  genoeg  bc 
quaem  en  gcfliïec et  aïfoo  De  materie  lütfjeife&t. - 

Num.  3  j  .  Verfuek  om  te  raoegen  dienen  de  Schriftuere  van  feiten defenhonael  voor  den  Grave  van  Hoorne. 

P\5-  ̂ °4-  -Aen  den  Hertoge. 
T\  <C  $)2ocurcuc  ban  ben  <62abe  ban  tyoomc  brcfucnt 
^batubjec^rcclfenrie  bclicbc  te  opmeten  ben  p20; 
aircurgena'aeïbatbnbinnaifeftcrai  hokten  ttjbc  pee- emptoir  antbxwbc/  per  crebit  bel  non/  opte  .iècluif; 
tueee  ban  feiten/  rebenen  en  befènfïen  be$  felfë  <0?atocn/ 
om  baec  na  te  pioeeberni  tot  bcrifïcatic  bet  fritcnöic  bc 
boo:fcöJcbenp2oeurenr  fal  toiïïat  ontftenncn.  03ete^ 
Rent  P2obpns\  <&ptc  marge  fïont  gcfrfuebcn ;  b^nn 
Crceïientie  02binccrt  bat  bc  &el)?iftnerc  be£  <D?aben 

'oi.4i.42.öan^oo2ncöïnrgernertraï  tocubch  ontfangen  tonder 
J.44-J6.  prejudicie  van  den  Staet  en  expeditie  van  der  faken, 
F7-j8.js>-endatfonder  het  felve  p2ejllbicic  bact  af  ftOpIC  ÜJOjbe gegcbcnbenf)2octireurgêncrari/  om  daer  op  te  ant 

woorden  indien  't  hem  goet  dunkt.    45ebaai  U  23rnef- 
feï  ben  rriuj.  $p2iïrê  /  1568.  na  $aeflcïjen ;  <6eteftcnt 

"Jum.  $2.  Extraét  uiteenen  brieve  by  den  Gravinne  van  Hoorne 
gefonden  aen  de  Keiferlijke  Majefteit ,  en  overgege- 

ven den  16.  Octobris  1567.  tot  ontflaginge  van  den 
Admirael. 

>.  605:.  AA  %cx  mant  nu  43enabigfïe  ̂ eer  en  fteifet/be  boo?f5 . 
•oi.36.tot-Lv±m|jn  £00n  m  jjgu^  ban  fijn  s0?aeffcöap  ban hoorne  en  ̂eerïijKbeit  banlDeertfj  met  anberen  toe* 

neöoo2ten  ben  üf  eiïigen  firjfte  en  urne  ïieifetlijfte  jBaje* 
fïeitiriaïïeonbcrbanigïjeitonberuio2pen#/  en  ook  bc 

felbe  mrjn&oon  en  ift  beurgacns'afie  bc  contributien  / impofitien  en  bef  toaringen  ban  bcfcncföeba:Iantfcbai 

in 

JDefrpbaïifcbcn  Crcit^  /  geïijft  ooft  b'anbete  bc?  fycili 
gen  wjfte/  altijt^  onberbanig  en  get)002fameïijft  be 
tarit  ïjrbben  /  en  nocf)  boo2taen  bereet  5ijn  te  boen. 

&oo  10*  mijn  albcc-ootmoröigfre/  onberbanigffe  en jjoogfïc  bebe  aenutueïteiferlijfte.ïBajefïeit/  teneinbe 
Defeibeinalbergenabigfjcitïjaernieten  tuil  ïatai  ber- 
tnietcn  /  bcfe  mijne  albcrboogfïc  en  bn  na  onuitfpjefte- 
ïijftebeftoaeruiffeenqueningcterijerten  te  nemen  ai 
befonbcrcatëban<8obt  bero2bineerbe  boo2fïaenber  en 

uefetermer  "ban  aflcarmcbcrlataieJDcbutDcnenïDe; feu  /  mu  en  mijne  bef  üjaerbe  ©2imben  en  jBagen  I 
bic  fccifecltjac  miïbigïjeit  en  genabe  betonen  /  en  een 
genabig  boo2fcïj2ijben  aen  be  ï?oog-gcbacbtcftoninft' 
ujfte  léajefteit  ban  .^pacngiai  /  met  ooft  aen  ben 
boo2f5.ï|ertogeban9Mua/  en  bit  ̂ eberïaiitfrb  ̂ of/ 

>.  606.  mcbe-bcilcn  en  berïcnen ;  iCen  einbe  mijnen  ̂ oon  / 
mit£  boo2gaaibc  gmoegfamc  bnreljtocïjt  /  ban  ben 
ïjacrjt  ontfïagai  en  tot  bcr)002Ïijften  rechte  en  berborni/ 
ïjet  toate  boo2  utoe  ïteifcrïijfte  .rDajcfïcit  feïfé/  booj 
fljn^oog-toobcïijft  ftamcc-gcrccbtoftboo?  anöcre  btê 
^eiftgen  ftijlig  ftcuc  en  ©02flcn  /  gcfet  m  gcflelt  mag 
mo2ben. 

01.32.  Extract  uiteenen  brief  van  me  Vrouwe  de  Gravinne 
van  Hoorncaen  den  Grave  van  Hoogitratcn  van  den 
5".  fanuarii ,  Anno  68.  opte  Oorden  van  den  gulden Yiiefe. 

ü  €ljoubeïï)ft  bat  be  ftcnnifle  bïijbe  aen  fijnen  beljoo* 

'0u6.  tot u  ïijften  öeebtere  /  en  bat  fijne  faftc  tocebe  bclcit  boo? 
f  •  ben  üoninft  /  J}ooft  ban  ber  <0o2bcn  aft  fijnen  23cbeï* 

bebba*  en  be  bibberen  ban  ber  t0o2ben  l  toaeromme  ift 
(afé  een  balaten  ïBocbere)  niet  en  ftan  gelaten  11  mijn 
^>oon  te  biböen  bat  göp  foo  beeï  toiït  boen  aai  fijne 
.fDajcfïcit  bat  ber  feïber  griiebe  mijnen  boo2f,.  ̂ oon 
ben  Hbmiraeï  te  hanbeïen  aï^  eai  jViebe-biocöec  ai 
aibbcr  ban  ber  Oo2ben  /  ai  acï)terboïgenbe  be  fratuteu 

ber  felber  ( baec  ban  fjicr  mebc  een  <l3rtcaet  gart )  be 

meTftc  ift  bcrfïabatalïebenibberébanber»0o2benfo' 
.607  ïemncïijftcii  gefbjoocen  ïjebbai  te  onbcnjouDcn  /  en 

achtecboïgcnfoobeïetnïjuni^/  <$c. 
©an  geïijftai  frfuijbe  ift  aaiaïïebenibbersbanbcr 

<0ojbcn/  footoeïinèpaengien/  jftaïien/  <Diutflant 
afóöa-toaert^-ober/  tai  einbe  ïjun  geïiebc  beboo.2f5. 
bectoningen  aen  fijne  .ïBajefïeit  te  boeue  /  fc. 

Extrad  uitten brieve  des  Graven  van  Nucnar,  aende  I  f  68. Keiierhjkc  Majeiteit  tot  voordeel  des  Admirael^Num.  3*. deni7.beptcmbrjs  1567. 

T£VJ'^  ban  bcfe  be<Foi.36.«ot f  Uiaeilijüe  onberbicnbc  gebauljaufre  oiitflciaai  aw1 ( anmerjStaimiuftai)  onber  behooilijltc  itaiirie  ou 
fijne  b2uc  boeten  geftclt/  rn  alfoo  anioegfamriniicu grIjoo2tiiioeI)teuicrben/  alfoo  ad)terbolgeubc  be  W 
biirgien  ban  ber  Oo2öen  ban  ben  guföni  Dliefe  bie 
boo:  ürifer  üarcï  Ijoog-ïobeiijftjler  gcbacrjtaiifrc ' *iiiioeencnbrrngopgcrieljt5ijii/  met  aubers  toege- laten  en  Uiojt  ban  bat  eai  uaiibcOojöaiöOcrraitu 
geen  Jjacljte  ofc  gcbanlienifTc  eer  gefïeit  a'iinagbJ02 ben  /  boo2  bat  I)»  eer  ft  boo2  fijne  i  Debeb2oeberö  qcban  - 

bacrt  en  gcIjoo2t  5n.  ' (Cen  anberai  aibageuabigfïe  Cteifer  /  alfoo  be  boojf;. 
ïnnn  ̂ üjageren232oeber/  eeiKDjaefbeönnftéisbaii  p.6o^ 
tocgat  Ï)ct432aeftcbap  ban  ÏI00211  "en  Oeerlijlilirit  ban JDerrt/  en  bat  alle  apprilatten  ban  ijet  fribe432aefv 
fcl)ap|ai  bcfelbeïfeerlijftïjeitaenubjctieiferïijhc  ÏXïa^ 
jefteit^  üamer-geceebt  en  niet  aen  be  .ncbctlaiitfeïjc parïanienten  en  beboïberen  en  ge-eraiteerttuo2ben/ 
Öeeft  ooft  aïtijtë  in  ben  friben  refpeete  afê  eenai  £>tact 
bc$  ilijftjj  in  ben  ̂ cbcriaiitfrftrn  JBeflpljaelfcljcn 
Creit^  ger)oo2fameïijft  fijne  competente  quoten  en  con 
rnbutien  betaclt  en  nocl)  boet ;  &00  tó  becgeïijftai  aai 
ume  fDajefïeit  alö  oné  eenig  (joogfle  ban  43ob  bero2bi 
neerbeïfooftenObcrijeitaicaugetoeblucbt  ban  alle 
üeöjoefbe  en  beftoaeebe/  mijne  onberbanige  geïjeel 
eriifTige  bebe  be  felbe  geïiebe  nit  aiïebeboo2gaiocmbc 
oo2faftai  ben  boo2feiben  mijnen  .^toager  en  232o:brr 
mm  in  aFber  gaiabaibcbolenteïatai5ijn/  aaigcflai 
beboo_2f5.mijn232oeberï)emp?efaiteert  in  alle  onber^ 
baniglint  en  ootiiioebigbeit  boo2  uloe  Itcifcrïijftc  IXja- 
jefïatbe^feïfs  iteifcrïijfte  ïiamer-gaecbt  oft  uuierltei- 
ferïijfteCoiiimiflarifenbp  recïjtelijften  toegen  oft  boa* 
beftcurbozfïen/  Bozften/  en  Staten  be^  nijftjS  oft 
aiibersflii5oiiparti.iifrclje0ccï)tccaibieii  aaigaaibe  te 
ïuimmen  en  te  ficebte  te  ftaen. 

Extracl  uiteenen  brief  des  Graven  van  Nuenar  aen  el-  p.  609. 
ken  der  vier  Koervorflen  aen  den  Rijn ,  van  den  27.  Num.  $2. Septembris  1567. 

T"Cn  einbe  beboo2fs.itiiju.^tuageccn£520cbcrbanr0t  36  tot 
*  befebcfuiaerlijfteonfcbulbigegcbaugaiijTc  bcrïoft/n- 

en  ( inbiai  men  't  emmers?  foubc  toiïïen  Ijebbaij  ouber 
beboo2lijfte  bo2rf)tocïjte  op  fijne  b?ne  boeten  gefleït  /  en 
alfoo  genoegfamriijft  gc!joo2t  moeijte  Uio2ben. 
^00  tó  ooft  miine  geïjee (e  onberbanige  ernflige  bebe 

aen  utuc  tioerbo2ftf  ïijftc  a3aiabe  ( als  een  ban  be  pjiu^ 

cipaelfte  Staten  bes  llijfto  ber  ̂ Diutfcljcr  J")atiai  /  en baiujriftcuiubefengebalïetoffïacteubctaenit  een  re* 
beïijft  inflcn  te  fjebbai )  bat  bt  r  felber  iilucr  Hoerbo2fle^ 
Irjfte  05cnabr  griiebe  uit  be  bobengeruerbe  oo2faliai  (jon 
ben  bobengenoanbai  mijnen  .èui^iger  en  2?2oeber 

gaiabigftjft'bebolen  te  Haten  toefen ;  vDieö  gebiebt  Ijeni bc  booff5.  nnjii  -^loager  en  23 joeber  in  aibcr  onberba^ 
uigrjeit  at  ootuioebigljat  bereet  te  bjefai  bcfen  a:n 
gaenbe  I1002  bic  Uajalijftc  U^ajcflat  fijn  lianicr-ge- 
reeïjt  oft brr:  filfo  Jl\iieftcit£5  vConuui 'Tarifai  /  oft bao2 
uU)eUo:rbo2ftrl!JliC43aiabccnooft  boa?  anbereHocr 
bo2fïai  en  staten  beo  ilrjftp  /  te  ftomai  en  te  reefjte  te 
ftaen/  ̂ e. 

Extracten  uiteenen  brief  des  Graven  van  Nuenar  aen  • 

den  Hertoge  van  Alba  van  den  3.  Octobris  i$6j.Nu  ' 
ruerende  de  rechtvoorderingen  tegen  den  Admirael 

\/|  Ker  genicclit  ift  niet  berffaru  ai  han  toat  ubje 
L  *  ©02fIelijftC(6cuabe  deur  den  wcch  des  ordentlij-Fol.}6. }/. 

ken  rei  htens ,  gciiabmlijft  manen  bult  /  al  i$  't  bat  be » *•  J9.  ̂ o. 
gemeiue  gefri)2cbaie  ïic rljtni  eaugc  uiijfcu  /  föhnen 
en  niviniercn  /  boe  en  111  \vat  manieren  men  111  fiilftni 

gebwinebebco!ttep2oreörreu  en  bo J.Uë-barrn  /  fltllcn 
ofc  bctoijfcu  /  foo  fuiibe  ift  ïucl  üegrrcn  bat  nloe  Ooiftr 

ïijftc  «baiabe  inn  gciubigliju  nabcre  br  raljt  ujilbr  ober^ 
feinbCH  ;   toat  Ijn  deur  den  (elven  ordendijKen  wcch  des rechters  biTfïaenttlllt/  Je 

&at  oali  bai  boo2fcli2cbeu  niijnenbjicnbelijftailie- 

ben  &bjager  en  232oeba  bc  (6:abe  ban  lioonie'/  eaiai ?lbbocact oft tbjee  ( bic  iü  ftcm  fonbe  inoegen  tocfcrjih^ 
ftcn )  tocgeiatai  mocjjte  luo.Jben  /  alfoo  t  felbe  naer '  recöt 

o. 

m.  ji. 



Byvoegfelvan  Authcnt.  Stukken, 

a  Den  Li- 
centiaet 
Vergas. 
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III 

i  f68.  i1ecbtebeftoo?t/  tal  einbe  |#  niet  onbcivmttooo?t  en 
blijbc  in  püncten  ban  lïetip:  I  en  anbceëfni^  alfoo  ber^ 
ïaten  toerbe/  alfoo  utoc  Bö2fMijfccvi5enabe  tot  nodj 
toe  ïjeni  Ijcefc  tcgrntf  mu  genabigijjU  laten  bertooncn. 

pag.6i  i.  Getrokken  uitten  brieve  cler  Heeren  Graven  van  Nue- 
Num.  ji.       nar en  Hoogitraten,  gefonden aen  den  Herroge van 

Aive  den  0,5.  Novembri:;  1567.  opte  incompetentie 
van  de  Commi  (Taaien  en  Rechters. 

T_J  <9ctoel  top  een  bafï  bentnitocnïjcbbcnbatu^ 
x  l  ceHentie  acfjt  nemen  faï  opbcbnebeubicbctïttï* 
fcrïn&e  .UBajefteit  tot  onfec  oatntorDirjer  en  recljtbcccDi* 
ScrueDe/  belieft  fyeeft  onlang  n  te  fcb?ijbeti/  toant 
nocljtairê  tot  onfecïinmifTruaeftoniniW  bat  binnen 

rol.j6.totK0?tCil  Dagen  fjettoaert  naGcnrgelönden  fonben  3!jl! 

«• .  feherc  ïtaetg-ïjecren  iw't  f§paengieri  en  SScrnjoingnc'n  / ban  Den  inenten  Den  roep  pact/  bat  bc  ecne  uut  jbpsizte 
rfien  gebannen  té.  ̂ ojfce]tön£geöocïjt/  on£toete 
ftane  /  bat  ia?  anöc rluerf  ntoer  «örreïïcntic  ootmoebc- 
ïijfe  foitóni  bidden  op  bc  bojpgft,  b?icbcu  ban  ben  fuifer  / 
en  bit  oiré  ttoeeöe  btoben  /  jiüfien  regarD  te  tien icn  bat 
iny  niet  geoo?faelït  en  tóopen  onö  Bïacfjten  be^  te  moe* 
ten  boen  aen  ben  tèeifer  en  be  Staten  Drgöijfe£/  toace 
tae  top  gcbïongen  fouocu  too?Dcn/  inbicn  te  falïe  ratten* 
öeonfeïfeceen/  jïlagen/  petten/  S5?ocber£  en  Mtte* 
6?oebcr3  gcïjauöeft  toerbe/  en  benent  foubc  too?ben  boo? 
incompetente  fte rntrr£  /  tóaet  boo:  aïtijt  gercïicnt  (nh 

len  too?bm  rnIïiehib{taeïiji»ea)[^b'obenbcrï)acït5ijn/ aengaenbe  <8?abcn  ban  DênSnjhe/  en  bibberen  ban 
DcrOo?bcn. 

Getrokken  uit  andere  brieven  by  den  fel  ven  Graven, 
aen  den  voorfchreven  Hertoge  gefonden  den  24 
Decembris  1 567.  met  een  Proteft  tegen  de  procedue- 
rengedaen. 

nr  <&t  onfen  grooten  ïecttoefen  nebben  ton  boo?  toacr* 
x  acïjtig  betfiaen  bat  u  Crceïïetitietoiïbc  bendeere 
^Dmiraeïonfeii^?ocbeecbcrfrcïien/  om  bat  bP  met 

*oi.  j6.  tot  cn  habbe  gcanttooo  ?t  ten  bacre  ï)em  öcfcöciöcti  /  Ijoetoeï 
«*•         befcbnïtbacraf/  opï)emuictcnKonfïcgeïecttöo?bcn/ 

toant  titan  feenlijlt  i$  /  bat  bp  begeerbr  te  boïbocne  ten 

genen  bat  bcm  beïafï  toa^/  yoebieï  't  feïbe  gebeurt  toaS 
(onbcrcojcectic)  boo?  incompetente  üScdjtcrg/  taant 
ï)u  aen  fijn  ©wntoeJBoeöeee  gefonben  ïjabbe  een  ge* 
fefyift  by  fijn  Ijant  getebent  *om  't  gene  bacc  bp  in  befen 
ijcmmcDeluilbebeïicIpen/  toacrinnebenr  boekte  bat 

lp  öeur^^oon^ïïee&t  bcrbo?t  foube  bebben/  't  feïbe öoenbe/  aeïnft  in?  tocï  meinenn€rceïïcntie  bp  l)cur 
ant&ocjbe  geilen  te  g ebben/  beüieïfee  mit^gaberé  ee^ 
niöeonfebnebtn/  top  ongeerne  bccflaen  utoer^rceï* 
ïentienietaenaenaemgctoeefite5ijnc/  en  nadien  top 
oaec  op  geenanttooojbeenöebbengehregen/  5tjn  toy 
uenoot  /  om  te  bolboen  oba*-aï  't  gene  bat  ton  fïïjuïbig 

v.612.  3i)ix  onfec  grootee  bn'entfcijap  cn  mae^febap  /  ntoer ^reelïentie  ober  te  hinten  tot  onfer  ontïaflinge  een 
|)?otefï  booj  l^otarté  gepafféert  /  bet  toeïit  boo?  afé  nu 
orirenittcrjïetoebïncbttógetoeefï/  cn^c  m  foiibenfoo 
ben*e  nemmermeer  Ijebben  toüïenhoraen/  enbabben 
on^  be  boo^.getoicbtigeoojraïienenanberenon^  be^ 
tocgenbc  /  baa*  toe  niet  gepojt. 

Hum.  r-  Extradl  uit  eenen  brief  van  den  Grave  van  Hoogftraten 
aen  den  Hertoge  van  Beijeren,  vandeneerftenja- 
nuarii,  Anno  1568. 

Foi.36.  tot  \A  ma  aïjco  't  bcr  ItcjTci'ïijhe  Ifèafefïrit  srnaö^ 
54-  x>  x  ïi  jfefï  gelieft  óeeft  nip  toe  te  ïaten  /  op  gelijk  be* 

geren/  bet  toelTt  ifi  aen  bec fd'uec  gebacn  babbe/  te  f cbn> ben/  aen  ben  Uoninlt/  en  ben  ï^ertoge  ban^llba. 
3Irn  cinbe  bcfe  peeren  Die  in  .Ocberïant  geuangm  jrjn/ 
fonben  rtcnanbclt  too,2büi  aebtefbolgcnbe  be  ̂ ibiïc? 
icticn  üan  b'^èbelc^benbe^guïbniöïie^/  en  name; 
fijn  naeeboïgenöe  b'9i!ttifatlèn  /  gcconfïrmeert bp  toi> 
len  ben  Ueifër  teel  /  ban  hojcr  en  onbeetoinlnïteu  ge- 

baebten  /  ftiöen^ane  p.  "3nDe^raötüan3Doo?nifcj .^00  ïjebbe  tTt  een bajreïjou? genomen/  batutoeBo?* 
ftelij!ïe^3enabemp  niet  boe?  imponuin  achten  en  fyi/ 

P  614..  ntacr  bat  ib  balboe  mijn  gefcoubt/  en  ben  cetot  gebacn 
ben  niiuneïijUru  gefeïfcbapjje  ban  ben  ïïibber^ban  ber 
(Diben.  ̂ oa  feinte  ih  bcr  feiber  bier  neffen^€rtract 
ban  be  boo?f3.  ̂ vMttfrn  /  en  \)it^e  öem  ootmoebebju  / 

batboïgenöebcfdue/  ïjemgdifbebrrcuicïDaet  niet  te  15-68 
toïïien  ■toe igerni  mijnen  ©eere  Den  <ö.?abe  ban  i^oo?ne 
mijnen  goe Den  fycctt  cn  ̂aoebeee  en  inn  /  ban  te  \üik 
ïen  rcb:i)ben  /  aen  bm  booïfr  ï^jrtoge  ban  %\ba  /  bat 

bp  Dem  bien  naerboïgenbe"  toiï  ïjanbelen.  ̂ nöatfoo beïetcmeer/  mijn  ̂ eax  beur  bien  iï\  berfïa  Dat  befen 
^ertoge  onïaniiö  anttooojbe  gegebnt  beeft  aen  fommi^ 
ge  CommifTarifen  hit  aen  ïjem  gefenbm  sijn  getoccfï/ 
bat  ïjp  niet  ni  benhe  aen  te  nemm/eeniffe^ofiicttateurg 
noci)  Öaet^-ïieben  omme  fijne  fake  te  fcerraitnioojben  / 
cnbatm:jiiaiS3?oeber  perfifieeit  t'anttooo?ben  op  aï 
't  gene  bat  men  fouöe  ïuumen  bp  grb?engen  om  ̂ em  te 
beïafleu/  boo? ben  tioninft  fijn  «ZDberfjooft  /  fnöeöib* 
becé  ban  ber^c?ben  fijne  jifêcbe-b?ocbcr$j  /  naer  uit? 
toijf  cn  be  feïbe  ̂ nbiïegien  en  ten  ecte  baer  oppe  bp  l)im 
aücngebaen/  (fc. 

Extracten  uit  een  cn  brief  van  de  Graven  vanNucnarn.  Ci<,. 
en  Hoogftraten ,  aen  de  Koervorften  van  den  vier-  Num.  32. 
den  Januarii,  Annoó8.  voor  den  Admirael. 

p  ̂  boetoeïbieaoomfcöeïtóferïijrieM5ajefTeitonferFol  ,6,t0 
~  alöer-gcnabigfïe  ̂ eer  aen  ben  boo?f5.&;>crtogcge^4. 
fc|)2cben  beeft/  bat  natrbien  be  boo2f5.onfe^toager 
en  S3?oeber  be  <D2aef  ban  ï^oome  aï^  een<6?acf  teé 
^ijb?  onber  ten  ïiDcftübaelfcïjeri  Creit^  gefeten  /  ï)em 
bereet  toont  booj  be  boo?fs.  &eifecïijbe  jiBajefïctt  oft 
boo?  bet  ïieifcrbjn  ïlamer-gaxcbt  aï^  jijnber  %.  o*- 
bentïijbeiujlccbter  oft  booibenHioerbojfien/  ©o:ftfii 
cn  &taten  te$  Öijbö/  oft  boo?  bie^eifecïijrieróajc^ 
fïeit  en  fijne  23?oebcr£  onfc  genabigfïe  ïf  eeren  te  <t5rt5- 
^)ertogen  /  en  onfc  genabigc  ïf  eeren  bie  hertogen  ban 
beijeren  en  23?uin^toijb/  en  boo?  bic  anberc  ïfeeren 
be^  guïbcn  ®\k$  /  a$  een  iet  be^  feïfjS  /  oft  boo?  anbc* 
re  onpartjjbige  3^fcïjter^  te  ftcttyte  te  ffaen  /  cn  iitfon^ 
berbeit  ooit  acbterboïgcnbeïieiferïtareï^  öeé  bijf/len 
boog-iofiijftcr  gebacbtenifTe  gegebene  l^?iöiïegien  tot 
^oo?niu  2£nno  1 5  3 1.  ( baer  ban  top  u\ut  ïtocrbo?n> 
Ïijiftea3enabebiermcbe  be  geïoof-toeerbige  ftopie  fein> 
ben)  en  baer  naer  geapp?obeert  en  geconfnmeert  bp 
be  ïtoninhujhc  sïBajeftcit  ban  ̂ paengien/  fijnc<6e;p.6i($, 
uabe  bem  niet  enfoubebebooreu  boo?  anberc  föcc[)tcr£ 
aen  te  fw^  en  beftoaren.  ̂ 00  en  beeft  noeïjtané 

't  feïbe  fijne  feciferïijhe  jüïr)aje^eit?J  fcïfêgberi  niet  geijoï? 
pen/  ban  3ijn  bcibe  be  peeren  batergebouben  ban  te 
boren.  <lEu  gemerfet  utoeiHoetbü?fïcïijTtea3enabe  aï^ 
bit  ïjcogberflaubige/  uit  bcfeopreêïjtige  piefen tatie  en 
bereet  toouinge  genaöigïijfelt  meiiien  /  en  fïen  bat  beu^ 
reSt.nietanber^en  foeiten  ban  boo?  bei}ocfii}k^c\}t 
gefïeït  en  gel)oo?t  te  moegen  toerben.  iCen  einbe  beure 
onfcï)uït  en  te  toaedjeit  aen  beu  baginoehtr  bomen. 
,&oo  iLö  onfc  onberbaiugfïc  en  ootmectugffe  bebe  aen 
ntoe  üioerbojfïrtijüte  43cnabc  aï^  ttie  boogfle  3Leben  be£ 
0ijl^  /  en  3lirf-bebber0  ban  nïïrn  reebte  en  gereebtig- 
bcit/  bat  ïjun  geitene  met  Dcïinferïb'be  j^ajefïeitoft fijne  .ïBajefteité  Cotntniffarffen  /  genabigïgiif ï  te  be^ 
benftni  op  ben  bctfcncngebucabjufïentocgeneumib* 
beï  /  ten  einbe  btite  ten  boo?f5.  Heeren  /  cn  fcnberïingc 

onfen  ̂ toagcr  en  23?oeba*  aï^  cen<0?aef  be^  iEu')ftó/ mag  beboo?tijH  ge^oo?  cn  rcebtgefefjieben/  nibatbp, 
alfoo  bOO?  OllbcbOO?Iijïie  ÜCCbterrJ  ex  vinculis  caufam 
dicere  niet  gcbtoongen  cn  toerbe  /  (|r. 

Extract  uit  eenen  brief  van  de  Graven  van  Nuenar  en  p.  61  *?. 
Hoogftraten  aen  den  Keiier  van  den  28.Januarii3Num.ja 
1568,  totontilagingedes  Admiraels. 

C  €>o  en  beeft  nor I)tau£  fijne  (ïBenabe  uVue  ̂ eiferïijbe  roi.^6 

0  ̂ajefïcït^  febujben  nocb  tectijt:geenjJfïns?aefitcr«6:- boïgt  /  ban  tet  boo?f^.  ttoce  peeren  ban  Cgmont  en 
ï^oom  too?ben  nautoer  geQonben  ban  bie  tt  boren  /  en 
ïaet  fijne  «6enabe  boo?  fijnen  nieutoeu  ratbt  tegen  ï}en 
ten  ïjertfïen  en  ad  contumaciam  pioreberen.  ̂ nge- 
nierbt  ban  aïbergenabigfïeïjeiferuitbebcïDeé  boa:f5. 
i|crtoog$  in  te  tiijftfycn&ctyvm  banOo?ïbgentoe- 
gcruft  toerben  /  toaer  uit  niet  aïïecnïnh  een  berinoeijen 

'tè  /  maer  gaet  eenen  fierben  roep  en  famc  in  fijnDec (0niaben#ofen bet gcï)ecïtB:beriaut beur/  bat  fijn- 
DeroBenabenmeiningc  en  boonietneni^  beide  Die  pee- 

ren in  ̂ paengien  te  ÏMcn  bnereti ;  ̂oo  en  nebben  top 

Dacromme  niet  lutunen  gelaten  ntoer  fteiferlyfte  jï@a'; jcflcit  aï^  onfe  boogfle  (é5nerfjcit  en  eniigc  tocbluebt 
ban  abc  o^erbaueuc  op  't  onberbauigfj  en  ootmoebigfl aen 



Tot  de  Hiitorie  van  P.  Bor. 

pjg.618 

Num.  ?2- 

Fbl.  36.37 
38.49.40 

ror 

p.619. 

Wint bc  f  toare  ijcuanücnuTc tot  öcr  bc  ■■ 
mate  u  ooft 

gulden 
fribc 

löcticn  ftact  'UJiït  oóiVanifinröatTiii  nVöcïooVf^fimf  bc° 

Extra*  uitten  brieve  van  deKeiferlijkeMajefteit  aen  p^*0*^ den  Konink  van  Spaengien  ,  ten  voordeel  van  den    Extradt  uit  eencn  brief  van  den  Hertoge  van  Beijeren  p.tf»1 
Admiracl,  den  20.  Odobris  1567.  aen  den  Hertoge  van  Alba  vanden  50  Januarii ,  68,  Num.Jj. 

nr  €n  einbe  öc boojfétbe ïjcurc Soon  en  man  a$ e*  j  . v«rr  dcn  *dumi"d- 
1  ncn  £>taet  en  mcbeïit  bes  Hijuö;  Die  ooft  aïtijté  fijn  A  5  '°,a  W*90  öc  ̂>tatutrti  bed  Ooibrn  genoeg  CK'  w.j« neljoojlijfc  Önfts  quote  en  contributie  betaclt  heeft/  fou;  i  N  ~n,lit  n' öat  ÏP  Ctcïijl»  aubr re  ben  bchoo2lniic n  eest  40. 

öe  moegen  ban  öcr  f  eiber  ii^r!)tcn/  op  boo2gaenbegc;  S^°^C^5D*&en  fcoucrfoeftcntonll  H.bunn 
nocgfame  cautie  en  bo2cijtoeï)t  ban  beo:  ons"  /  öc£  hem»  EÏÏE2!  ïffiS  'f!1 '  blU  l|cm  I**8  b*f  f***1  rulitó  bt» 
Ijcn  Unster  en  Boiftxn'  oft  anbcec  onpactnifcfie/  ;?cao"ulal^"c,llalc^c,ttfbcïpnnioo2örrni  bat  met- 
te  rechte  te  fiaen/  ontfiagen  en  tocöcrommeöpb2nc  Lcl ̂^«cn^öcnanöcréiiietacïMHbfïtnituoiï 
boeten  geficlt  tooücn.  I Dc  gg  aïl0° «•*  grlcgcuthcit  bcr  Statuten  tori  betacmt 

<£n  toant  oné  tocï  liennclijft  i>7  öc£  boo:fe.  Sabena* ;  2ÏÏ32F  '"  öf,r  ÏW '  stijft  ton  hier  te  boren  U I . 
banl£oo2neacn«3L  ^crcBabcreltciferliarrl/  S.  ï?lgcf?J?cUf"  Öebö/«/  maer  tot  noctj  toe  baer  oppc 
onfen  lieben  ̂ eer  Oom  cn&toagee  boog-saliger  ge.  ( ̂uanttoootfeontfangen/  |e. 
^^SJ^^^^^^SÉ^^!S^   Extradt  uit  ecnen  b^ef  van  den  Hertoe  van  Alba  aen  »«.!! op  Öcfer  tot  toe  /  foo  tori  m  Spaengien  atë  anöcr^n?      den  Grave  van  NW  van  den  Z .  A^uftiY  , X 
ongcfpaccöcn  nccrfiigen  met  iijbe  en  bermoenen  ge      op hetwederkeren  vanden  Admiriei  ö  5  7* 
fjOOjfamcn  onverdnetelijken  gedane  getrouwe  dienfte  ,1  0J.S    .s.-v     .   -  «*««""««. 
en  bat  bobcn  öien  hu  on£  ooft  altijd  boojecnenban i  ojffi 7 t»»  uit  Spaengien  ben  bertroftften  /  \\cbbc 
fonöerlingen  gocöen  en  oprcchtigcn  gcmoeöc  tegen !  «.rSi  ?S '?.  1511  IJ-'"111  D"l'ribcn  i^ecrr  iDurf  baii  &)oo2iie    „ 
utoerll.  geacht  iëgetootfen;  &oo  en  maften  tou  ooft  ̂ "fp"^  bat  fijne  Ujaiefïcit  nem  öc  bcrgelömgc  fair- 613. 

p.  620. 
Mum.  33. 

öcnr  öefe  gebanucnifTc  gefehict  té  I  grijceïïrjften  berbo2 
gen  i$l  en  öat  ton  niitp  fijnen  langen  geöuerigcn  öienfre 
en  befonöcre  bat  ïjn  té  een  ban  bc  Staten  en  JBebcIit 
öeéöijlté/  (toaetdmme  ton  op  ïjet  onberbanig  bien 
aengaenöe  aen  oité  bn  fijne  Ö2icnöen  te  hennen  geben  / 
't  fribc  ooft  niet  tocï  bunnen  laten  booibn  gacn)  hem  ab trjtö  gcerne  ban  öc  boo2f5.  bef toaenüffe  ontfiagen  en 
to^  fini  toilörn.  ièoo  ütcfneften  ton  utocr  %.  b2ienbeln'; ner  en  b2oeberïtjftcc  toij.^  /  ten  cinbc  bcr  feïber  iitoer  JL. 
gcöcnftenöe  aï  't  gunt  booaft./ta)fi  ben  booif^.  (0:aef  niet aïïcen  uit  hz  boo2f  5.  firiftte  gebanfteniiTc  tot  bcr  berf brij 
ter  beranttooo2bingc  tenten  latcnl  maer  u  ooft  anber^       hnt  h         f  1 1    t 
tia$  tegen  hein  als  eenen  tliböer  ban  bnt  gnïbcn  Blicfc '  inSSÜ^^^S  s- 
mhMcmühcinkêamïïirhcramn  WWonrjRe  brnooiujftc  toijfc  gcp'oeebeert  fal  toojbm  / met aue  muociijue  genaoc  betonen.  plf00  to!)  ,t  fiibc  5^  (6oöf  %l!naf [)r,a  n,  0f  gjj^, 
Extrafl  van  de  brieve  derKciferlijke 

   ..    .J...U.lllf.    MIIH|MHMI    [til.   Uil  lil 

ban  nu  af  hem  met  mp  te  nemen  om  cenigc  faücn  bic 
m  \xiefcniic  te  232ticfieïe  a.  ngeftomen  /  fal  te  bocne  heb  - 
ben/  maer  ift  en  hebbrhnn hier inne niet toilTenmicl. 
Jen  /  gemerftt  battet  ecöene  i<5  /  bat  hn  H  31.  ga  befoc* ften  en  bertroofieu  ban  foo  grootcn  berlicé ;  §ftbtbbc 
ntoe  3L  bat  ty)  hem  ürrloftuü  geben  /  ten  einbe  hu  tct» fïontmagtocöaftcrni/  i|c. 

Exrradt  uit  eenen  brief  des  Hertogen  van  Alba  aen  den  Nurn-  51- 
Grave  van  Nuenaerdcn  van  den  22.  Septemb.  1 567. 
op  't  vangen  van  den  Admiracl. 

p;D  toiïïcn  ooft  ban  onfent  tocgnt  met  alle  neermg*'®'-41-*2- 
ten  einbe  in  beft  faiic  geheel  recht- 4 

Maiefteirppfnn  i  ̂hopcn  teberanttooo?bcn  en  gelijü  tégen  cenm  icge  p-6i+. majeireicgcion-  y^  m  foobeïrteiueertcgniGeenenpcrfoonbanfiil 

Pol.  36.  tot 

den  den  20.  Odobris  1567.  aen  den  Hertoge  van 
Alba  ,  ten  voordeel  van  den  Admiracl. 

T  <Cn  rinb:  bc  boo:f5.  bene  &one  en  fDan  als  cm  ban 
A  öe  Staten  en  .Hïeöelitöréilijfts  bic  oo-t  aftijts  fijn 

behoortrjftftnfts1  coutingnit  en  johtcibutic  bctacit  heeft foube  moegcu  ban  bccfcïbcrïfacf)tnicngcbanftcnifTc 
op  boo2gacnbe  genocgfame  ftauticcnbo2chtochteban 
boo2  00$ l  öcé  hciligml:ïij^UeurcnDo2frcnoftooft anöere  onpartpifcfte  te  rechte  te  tfacn  /  ontfiagen  en  1 
toeöcrommc  op  fijn  tope  boeten  qcCtclt  tanden.  [  I  ̂löbenbe  mijne  Oefimtc  te  Wen  gclobe  geben 

Cn  toant  ons  ban  toel  ftonöt  en  ïirnneïnii  jijn  /  beö !  ,v  ̂   niijiirn  eigen  perfoon  en  bc  booï'eibe  rebenen 
boo2^.43!abcitóbanDoo2ncgetroutocbicnficn/  bic \p  tfontbeftften baer  tuüetniaemönnllienfal/  op  bcttbc 
torjlm  onfen  licben  ̂ cêce/Oom  en  ètoager,  ttcifer  fta- !  *Dfrrit  mag  toeten  bat  fijn  JDaiefteit  baer  innc  met 
rel  &.  hoog Mnttfïct  ge baehtentó  en  öcr  %.  bei  bam%  \  Sf  öacn  m  \)cen  noelj  en  foube  Wen  boen  t  gene  bat  m 
ftonmftö  ban  fijnöer  eerfier  3onftheit  af  tot  uu  toe  foo ,  ™^  en  rcöcne  met  gctonöeert  en  to.irc  /  enbeleimu 

Km&»ei^/a#an^  ban  fulaer  quahteit en  bien  ™  "<•< 

met  neerfiiahet/  ïijbc "en  bermoegen/  gchoo2fac.nl!Jft  en !  £'"  l  J*9  *  "'«en  ttoijffeï  /  men  en  fal  uittni  beleid ben  bcr  fafteu  toel  begrijpen ;  IDacriuue  uien  met  on<= 
berfaten  en  fal  boo:t  te  baren  met  alle  bcraiituxxuöiu* 
ge  j  en  foo  het  behoort  in  falten  ban  fulftcn  gcbjicht:. 

ftre  quaïitft  afó  bc  booift.  tfïarf  ban  Éoiune  10  '  bic 
hier  te  boren  bc  tioninftlijüc  JDajcfieit  tuin  Ibpmtt* 
gien '  $c.  onfer  alber  03cuabigftc  ï?cere  foo  lange  en  toel 
gebicut  heeft  /  ban  rccljt^  en  rebéuctocgeu  toefiact  en bctacmt    Je. 

Getrokken  uit  eenen  brieve  des  Hertogen  van  Alba  ge- Num.  jo. 
fonden  aen  denVorft  vanGu'.ik,  Ócc.   den22.Sc- 

ptembris ,   1 567.  op  't  vangen  des  Graven. 

{ 

oubcrb2ictcïijft  gcöani  heeft  /  en  bat  hl'  bobcn  bini  onö 
aïtijté  boo2  eenen  ban  fonberlingcn  goeben  en  oprech 

f.  611.  tm  gemorde  tegenö  fijurc  %.  öc^  ttoninftö  geacht  ip 

to02bcn.  f)oa  en  ttoijffelen  top  gcensfinp'  öan  meincu gehccïïhftcu  öat  \\n  hem  acngacnöe  bit  tegnitooo?öig 
ftajg  ooft  na  geïegcutbcit  toelfaltoctnitcbcranttooo.2 

ben/  maer  naöemaeïalfoo  onö  ö'oo2fafte  toacrommeDe 
gcbanftmifTcgefchict  iê  gehcellhftnibcrb02geni6/  en 
öat  top  mits  fijnen  langen  geöuerigcn  öienfic  en  bcfon 
öere  öat  \pï$  een  ban  öe  Staten  en  jBeöclit  öcö  tliitó 
(toacromme  toii  op  het  onberbanig/  bicnarngaenbe 

aen  oné  bp  fijne  B2iaibm  te  ftennen  gebat/  't  felbe  ooft niet  tocï  nonnen  laten  boo2bp  gaen)  ïjem  altijtp  ban  bc 

Getrokten  uitter  inftruclien  byden  Hertoge  van  Albap.  fiif. 

den  vooriz.  Gcfanten doen  me. Ie geacven ,    om  den Num-  il- 
Hertoge  van  Gulik,  &c.  tevciklccicn  ,  aengaende 
der  gevankenille  der  Graven. 

N*$ct  te  mm  bat  men  en  fal  met  laten  Ijem  te  ïjanbc  F<.i.  3  r.36. 
fen/  gelijlt  men  l)eercn  ban  fulue r  rjnalitcit  beljoo2t  3;  38- 

teboenc/  CUdathy  lelvc*  inpcrfonchcmjcgcnwoor-jDrnHcr- 

dig  fal  vindeDinalledccxammaticndicmcnhcndocii^y1"" 

fal. (P)  Extra- 

Tül 



1 1 4  Byvocgfel  van  Authent.  Stukken  , 
I  C^S.  Extracten  uit  eenen  brief  van  den  voorfz.  Hertogevan 
*iïm  ?>        Alba  aen  de  Raden  en  Commiflarifen  van  den  Ne- Num .  3 3 

derlantfchen  en  Weftphalifchen  Creitz ,  vanden  4. 
Novembris  1567. 

Foi.36.t6t  cttm  Rebben  bcfeboojïebenbagcn  ontfangen  tttoen 
v  v  tyief /  gebatccrt  tot  ftucïcn  öeit  aa,  <i)ctob?i£  feffc 

ïeben  /  Die  rrïjn  on£  ten  aenfoeftcn  ban  De  <£3jabcn  ban 
pag.626.  töuenac  en  tgoogf&ateny  biööcnöe  boou:  ben  (0?abc  ban 

ïf  ooznc  /  gcfcljjebcn  ïjeöt  /  met  eenen  anbereit  baer  bp 
attibeiitoniniiïoHe.l^ajcfïeitban^>pacngien  I  Sc.  on* 
fee  aïbcrgcnaöigfïeï£ccre/  bien  ton  mettee  ccrfïerbe* 
quacmïjeït/  aïf  00  bat  beïjoozt/  fttïïett  boen  betocgen/  <$c. 

^lïfoo  bat  ton  noobefoo^  acï)tcn  boïgenbe  utoe  booj- 
bebe  bacc  ban  ütoa-2..mccrbercbcrftïaringetebocti/ 
toant  ton  en  ttoijffeïen  gcen^finé  /  be  ©o^ft  ban  ftïcbc 
bie  faï  on  boo?öet  amjbcftcn/  n  ban  onfe  becftïaringc 
geecne  berechten/  (fc. 

Num.  34.  Extract  van  den  protefte  by  den  Grave  van  Nuenar  en 
Hoogftraten ,  gedaen  opte onbehoorlijke  rechtvoor- 
deringejegen  den  Admirael  voortgeftelt. 

joi. jó.  wt  "O"  <G)etoeï  be  ̂ eete  $pip£  bart  ïBontmorcncp  aï£ 62-  x  ■*  een  Öp£  45?abe  ban  toegen  Jet  <0jacffcï)ap  ban 
ï^oome  /  en  een  ban  bcr  <0o:ben  ban  ben  gulben  ©hefe 
be£&oninft$*  ban  ièpaengieït  /  in  refpecte  ban  fijnen 
pecfoon  en  bignitcit/genen  anbeten  compctcntcn  ftcefc 
tere  en  ïjeeft  ban  ben&eifer  oft  fijn  ütciferïtjït  ïtamec- 

p.6a7.  gereeïjt  oft  be  boo^.  ïtoninftïnftc  jföajcfïeit  metten 
anbeten  éeeten  fijne  mebcgefeïïen  ban  bet  boo:f5.  ©02* 
ben  /  en  bien  boïgenbe/  aïtrjt£  beteet  i£  getoeeft  en  nocï) 
té  boo?  een  iegeïijft  ban  be  feïbz  /  ben  ||ettoge  ban  %\ba 
en  aïïe  anbcce  eenige  actie  oft  uetiefttinge  op  ïjempze* 
tenbetenbe  /  te  reeïjte  te  fïane  /  en  een  toettig  cinbe  bc$ 

rechten?  te  bcrtoacïjtcn.  Wie  't  feïbe  niet  tegenfïaenbe/ 
en  ooft  tegen£  berechten  en  p?ibiïegien ban  bet  €^ben 
bn  fijne  ïiioninftïijfte  I tèajcfïeit  geconfitmeett/  en  ïjoub 
be  boo?r3.i^ettogc  niet  aïïeenMjïi  ben  booLjf5.<6?abe  tot 
grootc  mi^aefttinge  in  gebanftcniffe/  maet  boft  tot  gco* 
ten  en  baetbnjïteïnhenaefttetbeeïebanbeboo^.p^ibi* 
ïegien  bcr  boojfs.  ©?ben/  becfïaet  te  bebtoingen  ben  fcï* 
ben  45 Jabe  böoj  eenige  pjibate  Commiflarifen  ( onbe* 
ïjoojïijfteÖecïjtcrsV  nabermoegen  betboo^.pjibiïe- 
gieri)om  op  fommigc  gepjctcnbeccbe  en  ontoacracïjtige 
fyaeg-artiftuïen  te  anttoooL:ben :  en  aïfoo  bn  toege  ban 
eontumacie  tegen£  bengebangenenenonberanttooo?* 
ben/  tot  eert  conbemnatoir  bonnigtegeraften.  Maet 
toant  aï  't  feïbe  tenbeett  niet  aïieenfijft  tot  ïjoögfïe  m$* 
aentingeeninjndebanbenboo?f3.<6jabe  en  ban  fijne 
©«enben  en  Jfêagen/  maet  ooft  ban  ber  boo^.  ïobeïtj* 
net  vDo:öen/  en  toant  een  bouni£  gegeben  bp  onbeïjoo?* 

p.  6a 8 .  Innen  ilïecïjter :  $  itt  ïjcm  feïfé  nuï  at  macïjteïoo£  /  en 
bat  ooft  naer  reeftte  aïïen  geaïïiecrben  prrfonen/  ja  aïïen 
bicmben  onfïraffcïrjïi  toegelaten  toojt/  ben  gebangenen 
tegen£  aïïe  onbeftcwuïijft  getoeït/  aïle  toettige  beïjnïp  en 

bnfïant  te  boette.  ̂ 00  i^  't  bat  ton  ?Cntïjom^  be  ïa 
ïïaing  /  <6:abe  ban  ï|oogffraten  een  ban  be  mebegefeï- 

ïen bei  boo?f3.  <©o?ben  /  en  ton  leeman  <0jabe  ban 
.èuenat  en  Mottgl  ï^eete  ban  Bebbttt/  in  orife  eigene 
namen  en  ban  toegen  ben  boo?f3.<J3jabe  ban  ïftootm/ 
onfer  beibet  ̂ >toaget/  booj  u  openbate  ̂ otatifeh  en 
getuigen/  opentïijft  pzotefieren/  tegen^  ïjet  pjeten^  nie? 
tig  l^oceé  in  bet  manieten  aï£  uoben  begonfï  ban  nuï< 
ïiteit/noflen  en  feïjabcn/  omine  't  feïbe  in  tijbm  en  b# ïen  beïjoojïtjnen  te  betboïgen/  enbatinbetbefïetfo^ 
men/  totj£  en  toege/  en  aïfoo  top  nacc  itcfytc/  bef!  en  be* 
quaemfï  ïtunnen  en  moegen.  <£n  batbecontnmacie 
bent  bc  boa^.onbeïjaojïtjfte  0eeïjtetjS  ben  boo?f5.^eete 

ban^oome  t'onreeï)teopgeïeit/i£ban  m§t$  toegen  nul 
en  ban  ontorerben  /  noeïj  en  ftan  ïjem  nergen^  toe  bet* 
binben/  noeïj  ïjem  eenig  aefttetbeeï toebrengen/  bet* 
foeftenbe  etnfïcïtjft  on^  fticc  op  gemaeftt  te  toojbene 
openbate  infïtumcnten  /  ̂c. 

€n  IDoen^bageïefïïcben  nuamen  tot €>bon  /  Cefat  1  ƒ68.. 
be  dLktii/  en  Hicben  be  J)ieïerjj  met  ïafï  van  te  aenveer- 
den  en  optekenen  alle  die  goeden  ntetCttbe  en  Olimeren* 
be/  toebeï)orenbebenp?inceban<ü>raengien/  c^jabc 
1Ubetotjuban3SatTou/  o3jabcban»ï5gmont/  <D?abc 
ban  ï^oonte/  JBarïtgtabc  ban  23etgen  obctïeben/  <Ö?a* 
be  ban  ben  23erg/  (6?abe  ban  €uïenbo?g/  en  ̂ eete  ban 
252ebcroöe/binbbaet  in  be^acffehap  ban  ©ïaenbecen/ 
Cafïeïtpc  ban  ïïnfreï/^ouap  en  ̂?cftieé/en  befeï^eben 

mettet  baet  aïïe  't  gene  battet  $  te  (ÉDbon  metten  3leen 
en  tlentbocïien  /  en  floten  aïïe  be  papieren  /  teïteningen 
en  befeïjeet  in  fjet  ftamerftett  bp  ben  grooten  comptoir. 

31an  be  ï^ertoge/  €)ntfanger  generacï  ban  <®ofï-'p- 630- ©ïaenbereii  quam  ook  te  ©bon  met  bebeï  ban  beïf  et* 
toge  ban  Wtit  om  te  ontfangen  alle  ?n  elkerJijke  de  goe- 

den bk  aïrcbcberfcïjencntoaren/oftnamaeï^berfcötj* 
nen  fouben/en  fijnretfBajefïeit  baer  af  eeneninge  te  öou^ 
ben  metten  anbeten  penningen  ban  fijnen  ontfange. 
Extracten  uit  eenen  anderen  gelijken  brieve,  gefchreven  Num.jr; 

den  leften  Febr.  1 5Ó8.opte  onbehoorlijke  procedure. 
't/^  <£ne  ift  feinbe/  faï  ift  quaïiju  hunnen  geberben/  foo 
VJbe^re  ift  mp  beraben  en  abbrjé  nemen  moet  met 

eenige  te  Hoeben  en  eïber^  baer 't  ban  nobe  3ijn  fail 
baer  ift  mp  in  ïjaefïen  moet/  op  dat  wy  niet  veriteken  en  Fol.34.  tót 
worden  gelijk  eenige  acten  inhouden ,  ban  ben  toeïften  43- 
ift  f«ï  reïiebement  moeten  berboïgen. 

^llengaettbcden  toegank,  dien  enisnietvrygeweeft, 
maer  in  prxfentie  van  eenen  toehoorder ,  op  bat  men 
ban  geen  anbet  bingen  oft  pjopoofïen  fpjeften  en  foube 
foo  fp  feibett/  toatrequefle  ift  baer  tegen  ftebobetgege* 
ben/  en  ïjeb  niet  ftnnnen  berftrtjgen  /  fo  ooft  niet  en  boet 
be  pocurcttr  ban  mijn  $eere  ban  Cgmont  /  mit^  toeï*  p-  63  '* 
ftcn  top  genomen  öebbeti  /  bat  top  Rebben  ftunncn  fttij* 
gen/  ötöbenbeeerfïtoeganftgctjabtton/  enttamibbag 
bie  ban  Cgtnont  boo?  ben  feïben  toeïjoo)ber. 
^tjn^cere begeert geït om  fijnen  ttjt  te  bergeten/ 

men  faï OOft  geit  moeten  vinden  om  fijn  koften  te  be- 
talen. 

Extract  uit  gelijken  brieve  van  den  6.  Meerte  1 568.  van  Nuns.  3 r« 
dat  de  Vrou  Moedere  fijn  montkoften  heeft  moeten 
betalen. 

p)  «É5  JFifeaeï^ïjebben  mp  boen  bagen  om  te  fien  fwee-  j0\.lz.  tot 
*^  ren  de  getuigen  eer  wy  onfe  betanttoOO?binge  ge*4ö. 
bient  bebben.  %\\  en  toete  niet  öoc  fp  't  betfïaen/  maer 
ift  öope  §t t  on£  niet  berfto?ten  en  faï  foo  beire  top  in  o?* 
binarifen  reeïjte  moegen  geïjoojt  toojben;  iCcrtoijïen  ift 
Öier  getoeeft  Jeb/  ötbiftrequefïeobergegeben/  op  bat 
mijn  ̂ eere  motste  hebben  penne ,  inkt  en  papier ,  «m 
memorien  te  maften  tot  infïtttctie  ban  fijnen  ïïabe  en 
fijnen  ©jienben  te  fc&njben  /  be  refteninge  ban  fijn 
fcïjuït-eiffeïjeté  te  teftenen/en  ooft  aengaenbe  de  mom- 
borie  van  denHeere  van  Cruiningen ,  baer  Ï)P  aïïeen  Fo1, 10*' 
momboir  af  ï£  mit^  berafTijbigöeitbe^^arftgraben 
ban  bergen.  $&it$a\  't  feïbe  toonenbe  ben  kapitein 
^aïineg  /  oft  bent  ïatenbe  ftopie  ̂   't  noot  /  bat  ÖP  ooft  p.  6$u boojtane  meer  ïocl^ten  en  b^p^eit  moeïjte  ïjebben  ïanö 
ïjetïiafïeeïboo?  fijn  gefontfreit. 

't  (Deït  in  een  biïin  opgeteftent/  F)eb  iïi  ontfangen  foo 
ubeïieft  beeft  mp 't  feïbe  te  feinben/  maer  baer  faï  toeï 
a?.guïbenberu>£opbaïïen/  en  baer  5tjnooftpennm^ 
gen  onber/  bie  ljicrboojbiïïonafgeroepni5ijn/  ift  faï 
baer  mebe  ïjctbefïc  bom  foo  beïe  ift  ftan/  metten  mee* 
ftcn  beeïbetaïenbe  de  ordinarife  montkoften ,  op  bat  Ï)P 
boo:tanc  in  ttjtó  mag  gebient  too:ben  /  toant  om  bie  te 
geben  tot  fijn  genoegte/  foube  ïütteï  ïjeïpen/  en  foube 

geb?eft  ïrjben  itt  't  gene  ÖP  niet  geba'ben  en  ftan . Getrokken  uit  eenen  gelijken  brieve  van  den  1 1.  MeertNum.  3;. 
1568.  opte  onbehoorlijke  verrafchte  rechtvoorde- 

p.  6Z9. 
Nuro-3r- 

Extracten  van  eenen  brieve  uitten  Nederlande  gefon - 
den  aen  me  Vrouwe  de  Gravinne  van  Hoorne ,  den 
twintigften  [anuarii ,  1568.  nopende  de  verrafchte 
rechtvoorderinge  en  confifcatie. 

C  ̂ ïineé  feibe  mn  bat  men  ïjet  gefeïjnfit  ban  betic\)tin^ 

0  ge  mijnen  i^eetc  öabbe  gebjoeftt  metten  \)eifci)  en 
foI-  atotconcïufTe  be.ö  ̂ ?ocureut^  generaeï^/  op  't  welke  hy 
4a,     '      moeite  antwoorden ,  foo  verre  hy  hem  by  verftekinge niet  en  wilde  laten  veroordelen. 

nnge. 
\T79mt  fp  ïjebben  ben  a+^ebniatii  bp  acte  berftïeert/ 
w  öat  fp  fttïïen  boojtbaren  tec  biffinitiben  na  bat  ben  Foi.38.  tot 

quefle  gebaen  faï  3tjn  /  ïjoetoeï  5et  i^  buiten  reeïjt  en  re*  «• 
ben/na  be  getooonïijftemaniereban  pjoceberett/toaetom 
top  op  tnojgen  fuïïen  ften  om  een  requcfïe  te  maften  om 
ttjt  te  ïjebben  om  te  moegen  abbifcren/confuïteren/con* 
fereren  en  tonen  onfe  anttooojbe  eet  top  bie  obergebcn. 
Getrokken  uit  eenen  gelijken  brief  van  den  18.  Meert,  p.  633. 

1568.  opte  Privilegiën  van  der  Oorden  en  aengebo-Num.  3;. 
den  borchtocht. 

]V4  €n  heeft  oné acte gecjebcn bat be^ibiïegien ban Foi.38.wtl 
Lyx  ber  Oojben  in  befen  ntet  en  berftojt  uio^ben.  jBijn  *f • 

^ecre 



Toe  de  Hiitorie  van  P.  Bor.  m 
1568.  ̂ nTöecJnipgfrcctafóiliïcafinljcmtoad'  Dat  gocc  ifcfocn  foo  tori  te  lopen/  boo'oitó/  aüfc^k.    *     **<q gefttegen  buten  toeten  ban  fabcur  ban  ton  S3ifTc^  j  pat  na  bclc  bettoXen  Dm'ffi  KSS&  J5?  t  ?68' 

pen  ban  toten/  atuil»  /  en  anDcre  lieren/  op  Da  &' ten  i+.  lUn»    pcSoS moente  becftrijgen  b'inboiiDcn  fijnrc  Hengen/  het  na  SSte  JtoXatoio^S'Ï^SïS toeft  $  m  cffcctc  /  ontfïcgcn  te  toefen  onDcc  eau  tic  ju, !  ban  alïe  pjobuct.c ■ rff m  1    8  n  rf  rhtc  ni  m* 
caton'c  Oft  lub  poena  convi&i. 

Nunu  3  j.|  Getrokken  uit  eenen  anderen  gelijken  brief  van  den  5 Meerte, 
en  hebben 

Foi.  40.41  \AW  té  ober  cenmamtgcotöincertmnbagcïijftrjre 
42.  xy -«-  binbeu  boo  J  öe  tiamerc  ban  Den  öaDe  '£  moigèiip 

rcnacl)tctién'£acl)tcrnocn£>tcn  D:n  uren  om  teheiv 
nen  en  flcn  ftoccren  De  getuigen  Die  De  fifcael  tegen 
mijn  Jgcerctoilt  ïeiben/  maer  tot  nu  toe  en  té  'er  niet 
Uoineit/  fu  balcngcn  Den  tijt  ban  tljien  in  tïncn  Dagen. 

pag.634.  Getrokken  uit  eenen  gelijken  brieve  van  den  9.  April  3 

1568.  tot  Loeven  op 't  leiden  der  getuigen. 
A  *éngaeuDe  Den  getuigen/  bic  inregen  mijnen  ïfecre 
ri  ïeiben  toiflen  /  fu  ïjebuen  ban  ober-lange  Die  mét  te* 
nenbilïcttcgenocmt/  maer  tot  mijnen  bertreftfte  toe 
na  BmcfTel  en  ïjabbcn  fu  gene  met  allen  neïjoojt  mijne 

toetenp"  ïjet  en  toare  De  gebangene.  '3ift  feinDe  me  Dioti 

rr  ISJfi?!  rrïluc frc  o^Ocg.Cbeu  ten  eiube  inuu  I>cc re    uoeljte  optciicneu  Dc.  namen  Der  rre  tumn  ü  r  E, 

S4Jf. 

Num.  jr. 

lol.  40-4 1 

43. 

15Ó8.  dat  de  Fifcac£  geen  getuigen  geldt  j  Jloc^  kegcerbe  te  boen  fjoren.'  uucr  en  heb  bat  nu* Hunnen  bcriinjgcn    mits  ben  tijt  ober  toap\ AlleniIi)lirep!oe|)ercube  in  forma cororouni  babtai  Foi 

&£$$& 5fU,f,0:tt  *  1,cr,ifa'cu  öBB 
G  nel  m'  f  fene"  £*?  b>  de Gravinnc  van  Hoor-  Num  „ nenaNederlantgefchrevcndenö.Mey.  15Ó8.  opte         tt 
dechnatone.  '       '         ̂  

0&SSS&9I  öat  gfjn  Dn  goetbunhen  ban  bic  P«}t. 

hr  »^  n»L  J,?ÏD  n°°mioct  f  l,non:  wfofe  bertoont  ™-54-  tot &SSfö!  ni  flatlutfn  >""  bcc  ̂ oïöm  op  bat  mijn  < J' Souena  bermocgeu  ba-  felbcc  mag  gcIjanDck  tooien  / 

toe  bet  bobbel  ban  ben  namen  ber  getuigen  Die  fn  f  eggen  ~Jr  ortoojiaftc  en  Runnen  gebcuftrn)  foo  fult  gn  bec 
te  toiïïenboniborni  tegen  mijn  £ccre;  ̂ pbcbbcnmn  JÏÏJ5  oatln  JB0!  ffrtwlïc  mijnbcoüV  §one  nieten 
getocigcrr  De  artilmlnienhaïengier  DaeropfuDietoil?  Is"  ,9  fffnauDelt  oft  inreelitegetiöiiiientcbjojöeii/ 
ïcn  ïeiben/  fjet  Mi  tegen  De  maniere  ban  psbceDereii  iHiJRüS^ÏK  ni  üoosjijn  competente  ficentad 
!^/  roompDepjactifiiitóreggni.  |nanoenr)nfigeiuuj!ie/  griijhooriDf  licifcrnjlic  IDaje;  Foi 
B^i  nebben  neérmgUjIi  getozocljt  nt  fuïïen  mojgen  na    Lc 'r  ccni?r  uwroojftni  en  Den  «Treits  ban  IDefrpIialeu  » » • 

25?uefTeï reifen/op  Dat  iït  mojgen  na  noene  mag  ïieque?  j  ijjf*  onoer  ijpt  ̂:aefiel)ap  ban  i>ooju  en  De  Oeerlijü 49-  to« ff  e  obergebnt  om  toeganh  te  ïjebben/  nibc  m  fal  niet  la 
ten  Dp  mijn  tycetc  te  rcifen,  hunnen  top  eonfent  Urijgen. 

Nam.  j;.  Getrokken  uit  eenen  anderen  brief  van  den  18.  Mey , 
1 568-  nopende  de  interlocutone  en  borge  Hellen. 

p.  535,   IT  Onfï  gfe  boo?  gunfligc  bncbenbanbeïteiferiijlic 
^ajeflei't  oft  anberc  peeren  berhrijgen 't  gene  Deé boojreït  i$/  oft  ten  miuficn  Dat  De  falie  toerDe  geljanDelt 

boo"^  onpartijDigc ileeïjter^  m  toare  geen  ftlciu  falie/ 
gemerftt  b'  Sletc  bie  men  mn  en  ̂ aterbage  ïeflïcben  ge^ 

Foi.4j.44.honbigtöeeft/  bubertocUier  beruleert  iê  dat  de  ken- 
4r-46.       niffe  van  der  fake  niet  en  koemt  den  lubberen  ban  ber 

^o?Den/  maer  fTjnre.JBajefïeit  aïöi}cere  Defer'JIan* ten  gelijlifbmiig  Der  genite  Die  mèn  tegm  Dnt  ï>eere 
ban  <£gmont  IjaDDe  berftlccrt  in  2faitüarid  IcfïïeDen. 

5^aer  tó  geoibineert  dat  men  foude  borge  ftellen  bod! 
Dc  ̂ aïarifen  ban  Dnt  Commiffarifen  Die  neffcuö  De 
grootfïe  peeren  gefbnben  tooiDm  om  ftat  getmgciiifTe 

i  —  te  boren /"  toafromihaenöcrgasgcfcetïjebbe/ Dat  fl.i mijuniloeerebaDbcngebangeucn  fijn  3oet  aenbeert/ 
èn  Dat  Dc  cefte  u  toaó  toebcboorcuDe. 

iiiun.  jj.  Getrokken  uit  eenen  gelijken  brief*  van  den  2  5; 
1568. opte  onvry  vervolginge  des  Proces. 

geit  bauIDeert  begrepen  m)  bp  luiebni  ban  ober feitere  nianiDen  fafcfi  aeu  fnnfeonnüWK  n\ijefteit  ™  f* enfijuereeirentieten  fabcute  en  Defcnfle  ban  mnueii èoncgefcteebenöeubcn. 
Extracten  uitterRcqueften  overgegeven  by  den  Pro-  Num  ,6 cureur  des  Graven  van  Egmoiu  metter  Appollillen vandenz7.Januarii,  1568. 

£^)  öatïjpgeni?fiusenfouDetoiTïniaer)terr>Teït5ijn  p.6t9. ^  ban  aeu  utoer  vtreelfnitie  De  boojfe.  ncguefleu  oV abDiefTccrt  gaenDeaenfrjn JBajefïeit/  gepjefniteèttteFoi.J4.,4. nebben  ban  al^  aen  eni  aibber  baii  Der  felbéc  €>ibK  Du 
fijn  JBajefïeit  geeommitteert/  boo:  Den  todftcn  (en niemanben  anberp;  De  boo:f5.  <é?abe  moet  gefrclt  too!^ Dni  te  rerijte  en  geaDmitteert  tot  fijn  onfcfjult/  mitó Dien  bc  fcibcl?eera3jabe  tó  «otoirliift  een  tfibbcr  ban 
Der  felba*  Oojöeu  fbnbrr  Dat  Jjem  't  felbe  liau  benomen oft  fjn  Daccaf  berffefientoo!bm(meenigenappoiuetc- meute  luilljter&incompercntefgegebeu  gelnlt  men 
beeft  gefor (jt  te  boem  bu  D'ar re  ban  'oen  rr.befrr  inaeiit. <Deltjli  bc  erempefen  en  aeteu  f  ebcrttoegeüomeu  beó 

M  bctoijfinge  en  bcrhleeringe  gebeid  afc  baubniDeeren 
'  ;  ban  cOieu  Itafteel/.JBontaga  5Defeainpeö  be  la  foelie/ l^olm  /  ban  beu  «0?abrn  ban  domon/  ban  ben  l>eereu 

1     ;    "  ■  "  rUnmUfiSS?. ! ' Uo?cI)  ör lMHltbo!t»i)H ciHHcrr aiiörrc  öcloN/ir .iITcna 1  u  neuaeiifieueiu  ■  !»<•  r  VHcfciih^  j >c>i<<>ii  *i  ̂ t  s»  .^^.n.,  -..  r.^%i...>K._^  -i. 

oaenbe^^ 
i^  /  toiffenbe  bat  men  fijnen  gebobc  onberbauig  5".        öat  Inni  onr  l)f f  fc  ^p20Cf örf ;t  aüft  öof ,,  p?ore bïreu  te  P.  640 ! Num.  3 ;.  Getrokken  uit  ander  gelijke  brieven  van  den  30.  Mey ,  j  gen  eniigeu  llibbcr  baii  ber  OOïbelt  anberoflup.    £ru 

1  ̂ 68.  van  het  onbehoorlijk  lluiten  des  Proces. toare  emiiuT  bat  Ijn  ecrfl  ün  bounifTe  ban  benl}oofbc 

Fol.  H- 
p  fö  ïjebbenbc  oo?Iof  gcltrcgcn  om  toeganh  te  ïjtbben  i  en  tlibbrreu  ban  ber  Oo?ben  toare  nfgeftritban  fijn  ee 

ooft  fijn  meininge  becfïaen/  mitógabers  gemerftt  re  en  ban  ber  Oo?ucn. 
Den  boet  Dien  top  beDtoongeu  5tju  te  boïgeii ;  .-èoo  $ '  vi3n  a(  toaer  't  bat  alle  't  gene  bes  booif*.  rö  eefTeerbe 
na-beïc  beractflagcn  /  t'famenfpjefteu  en  abbijfen  /  bc  en  Dat  Dc  boojfcibe  £ccr  <6:abe  niet  en  toare  een  HibDer bonDnt  geraDen  Dat  men  fouDe  maften  fefter  fefjufcuete  ban  DerOoibni;  Bocljrauaeufbubfijnboljenbebn! 
totbecontfrijulbingcbermisbabcnïjemopgeïeet/  toel;  puüibilegmi  ban  23«bant  èn  ben  eontraetrn  lm  fijn 
he  fcrjnftucc  fljnni  tlabc  ip  getoout  |  .f  Dajcfteit  bef  tooreu  boo;  geen  anber  jumtie  getrolilteu 

^ati^b'oozfaftegetoeefl/  DatDiefebnftuereinrecl^  liununitoo:bcu/  ban  booi  bcojöinarifcilrrljtrréban 
te  i$  obergegebeueerubcftopiegefonbêni^/  toaut  ift  j  23wbaut  albafrbeboo:fvUeer4?ïabeipniooiienbe/ 
en  toifte  toaer  anber^  blijben  /  foo  toerbt  ift  geljaefl  /  en  ̂ anireljeere  /  altoaer  ooft  fijnen  perfoou  aengnafï 

p. 637.  fonber bat oiréccnigerenueften hebben ïntnnenfjclpen  en gehoubenrë getoeefr  alöblijfttünbeneitrarteubaii 
Die  ton  Doen  obergaben  tot berferjeiDcn  einDen/  gclnftlDeu  fribni  tractaten  ljier  acne  geljerljt  bolgnibe 
ooft  niet  mbebenbeleanbere/  bie  bantocgenbcöDcc^  Jtoelfteii  pubilegieu  en  contracten  ooit  geen  perfoou  al- 

ten ban  <Cgmont  obergegeben  toerDen  Die  art  Diniben  1  Dacc  geljbuben  oft  gebaugm  en  mag  bcrbiiiTt  norlj 

tot  eenen  Spiegel;  <Cn  alfoo  ton  fufrineerben  bat  Del  uitten  felücn  rilaube  getroiiiien  luoibni.  .lUitjS  beu 
Foi. 46.47.  ffifcacl  optcfribcfcïj2iftuerefoubèaJittooo2benbnfteu  (toellieii/  foo  bcrfueftt  be  boo:fv  neinouftrant  111  al>- 

nenoftontfteuncn/  bcDben  fn  berftleert  niet  meer  te  i  ber  ootmoet  bat  om  alle  inisbcrfrant  te  berljue* 
tofflnifcli2nben/  Ijaefteube  Den  rijt  ban toue/  Dicufu  bfu;  utoe  ̂ jtcelleutie  Ijeuc  toil  berHlerni  rn  bon? 

*  (P)  x  üljj/irn 
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Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 

I  <;68.  Mijnen  oft  fp  i&  bcrfien  bnngcnocgfamcccommilïïcnigcbcfoingnccrtüijföagcnïanU/  en  beïe  bingen 
ban  fijn  tDajcfïeitrucreubebcn  faften  Dan  ber  boo&.  bert  en  Ijrcflcït  boo,:  b^ebct  infïcuctie  ba»  Den 

pag.  64 1 .  <fi)«Köni .  311  tochten  gebatte  bp  Ucufucïit  bat  utoc  <i^v* 
ceïïcntie  bem  tojï  bucgen  na  bcfïatutencuo:binautie 
ban ber  OojDeu  /  boïgcnbe ber bcrbintcnifTe e h  cebe Die 
f]j  acn  ber  fcïbr c  £)o*brn  fcïjuïbig  i$  /  en  in  befen  pjocc; 
berm  bp  abbnfe  ban  bnulibbccen  berfeïbee/  fonbec 
airtcr  toe  te  laten.  <£n  eben  bcjre  u  Crceïïcntic  niet  ge? 
committeert  en  \$ !  bat  f);  heuc  tuiï  becb^agen  ban  bem 
te  onbectoinben  oft  ftennifté  te  nemen  ban  ben  feiten 
oft  faften  be^boojf  5.  <ï3?aben/  tottcc  tijt  toe  bat  baer 
innc  faï  toefen  anberg  bcrfien  /  boïgcnbe  ben  fcïbnt  fïa* 
tuten  /  oft  bp  getyefte  ban  bien  foube  be  Suppliant  be^ 
nooïsigt  toefen  te  pjotefïereu  ban  nuïïiteit  23ibbenbe 
utoc  <5rccïïen  tic  niet  anbcr£  ban  in 't  goebe  te  toiïïen 
nemen  bcfe  br  rtoniuge/  bccfueft  en  pjotêfïatic/  genierat 
bp  anbcrgfnijö  niet  en  fotibe  hunnen  betoaren  /  be  rccï> 
ten  en  roepbeden  ben booif*,.  ifeece <i3?abe fijnen jttëee* 
fïcc  competerenbe  /.  nocb  fijnen  ïafïc  boïboen. 

De  Appoftilieoptefelve  Requefte. 

C  ffn  <£vceïïeutie  feet  en  beeft  leert  bat  fp  ban  befcr  faht 
0  funniffc  beeft  genomen/  en  neemt  bn  commiflïen 
ban  fïjnöec  Mafflbb  aï£  HPbcrbcerc  ban  befen  Hanbcn 

p  64.2.  banïjertoaect^-ober/  en  niet  aï£ï£oQftbanbcc<0o^ 
ben  ban  ben  guïbrn  ïïlkfe.  €n  baerom  baec  in  faï 

„boojtbaten  geïnft  bcruïeert  1$  bp  ben  actcn  en  bonnif* 
„  fen  Die  fijn  €rccïïcntie  baer  ni  ̂eeft  gegebcn.  <£n  faï  be 
„bertoanóce  Ijem  bermijben  ban  op  bit  punct  meerit 

r  r68.  ftyio  qncfïcn  ofeer  te  gebcn.  «Beöacu  te  25utefTeï  ben  27. 9(a* 
communi.  111131*11*1567.  ̂ öecrenent JWöacfj. 
Num.  56.  Verklerin^e  des  Hertogen  van  Alve  verftekende  den 

Grave  van  Egmont. 

Aen  Jijn  Excellentie. 
Vertoont  ben  föaebt  en  £:ocureur  <*Bencraeï  ban  fijn 
v  jfèajcfïcit  boe  bat  be  <tóbe  ban€gmont  gebangen/ 
gebabtbebbenbcbcïcïangebiïapen  om  te  anttooo^ben 
opteerimineïebeticïjtinge  tegen bem  gebient/en  te  boen 
fijn  bccifteatien  /  tonen  en  encjuefïen/  geen  maniere  en 
maeftt  ban  be  fafte  ban  fïjnbcr  fïjbcn  te  baefïen/bcrfueftt 
bat/  gemerftt  öet  interbaï  ban  tijbe/  ïjet  toeïft  bP  geïjabt 
bceft/ïjp  toojbe  bccfïeften  ban  aï/en  bat  be  fafte  bp  utoer 
^reeïïentie  fa\  oberfien/  gebifitcert  en  gebuijt  toojben/ 
foo  fp  faï  binben  beïjoorenbe.^pte  marge  fïont  gefc&e* 

p.  643 .   ben  aïbu£  /  3P  getoont  ben  ̂ L:oeure«r  be£  <i5?aben  ban 

poi.  41 42  •  <fi*gmont  /  ten  cinbe  bat  ïjp  tufTeïjen  bit  en  m'ojgen  ben 
V'tï  II'  9- öc^1'  »naent/  ben  grijden  bag  aïïegere  be^  ïjem  beïieft 

'  tegen  bc  fcïjjiften  /  toucncnanbcrepjobucticninbifcc 
M  faftcn  bp  ben  $*ocurcuc  generacï  gcbaVn  /  ïj^ni  abbec? 
"terenb?  bat  ïjp  ban  nuafrêberfïeften/  enbet^oce^ 
gebonben  boo^j  gefïotcn  /  oibinnrenbc  fijn  <ï5rceïïentie 

55 ■>■> 

bat'tfeïbc^oce^boojïjem  faï  obecb?oeï)t  tooien  en 
"Bkacnbage  uafft-ïiomenbe  ben  tïjienflen  ber  boojft. 
"  niaent  om  bat  te  oberfiem  <0ebaen  te  23juefTeïben  8. 
"Üiacp/  1568.  Onbertehent. f, wet^  <©ribcrfhmt  ge? 
fcï)jeben;  a5ecoïïacioncertmetfijnein9riginaïen/  en 
bcbonben  acco?bctenbc.  25u  mp  %m  bvin  ber  ̂ agen  / 
^eurtocerber/ ^e.  ffldk  ©ïïginacï  ik  ten  boo:f5.  acljt^ 
ficn  bag  3iBep  omtrent  ben  tïjien  uren  fyeb  berïionbigt 

Foi.  T4-yr-  acn  SSojcn-grabc  aï^  Bjocnreur  gefubftitueert  ban  toe? 
j6.  J7-  5»-  gen  p^'^üfn  ban  €gmont  /  be  toeïne  p:otefïeerbe 

"foo  bnfribe  te  boren  gebaen  gctoecfl  te  3UÏ1  bp  fijnen 
J'  ï)eere  ben  boo?f5-  <62abc  /  en  #eer  Bi^tïae^  be  3tauba£ 

fijnen  ̂ jocuréuc;  3i"  teftm  ber  toaetfjeit  bcfe  getc? 
hent/  \|e.  ©nbergeteftent  gj.  ban  ber  £?age. 

Vertoninge  op  't  voorgaende  verkleren  gedaen . 
Aen  den  Hertoge. 

\7 betoont  in  aïber  ootmoet  be^ocnrenrbe^43?a' 
v  ben  ban  <£gmont/  boe  bat  bem  ban  nobe  i$  getoecfï 
om  te  maften  be  ontïafftnfjen  bef  feï^  <t3*aben  te  boen 
oberfien  ontaïïijftebeïe  fmulten  in  af-toefen  en  fonbec 
bitectk  beé  boojf5.<Ö,?aben/en  nitten  feïben  mit£gaber£ 
berinfo!maticfuïftcal|  ïjp  ïjeeft  hunnen  ftrijgen  ban 
ben  feïben  <J3jabe  in  jegentooo2bigï)fit  ber  geenre  bic 

43-44- Hutoe^reeïïeutie  baer  toe  Mbc  geojbineert/  ï)eeftï)p 
totój.     boen  betoo:pen  beboo?f5.vDefenfïcn/  ombetoeïftetc 

"  moegcu  bertonen  ben  boojf^.  Ofoabe  /  ïjeeft  ïjp  aen 
"  utoer  €reeïïentie  oo?ïof  berfoeïjt  /  en  om  bien  oo^ïof 
» te  Urngen  berboïgt  tbien  bagen  ïanft  /   na  ben  toeï- 
ïmi  bp  baer  op  metten  boojfs,  ̂ jabe  öeeft  coutinuelnft 

?■  644. 
Num.  56. 

Fol.  41-42 

beran- 1 56S. boo:f5. 

43:abe  /  bie  ban  ben  f aüen  beft  1$  geinfomieert  /  en  foo 
\\ii bertoonber/  Ïjeefttei1aöcbiberfcbe^|actiflju^  cn« 
doctoren  /  ïjem  toegeïaten  en  geauctorifeert  bp  utoer  " 
<i£reeïïentie  /  en  \)ccft  ()P  bit  bcfenfïen  niet  betren  ober? « 
geben  /  fp  en  toaren  eerfï  oberfïen  bp  aïïe  be  boojf5.  p.  64.$, 
^IfTifrenten/  en  befuuber  bp  ben  doctoren  banïoc? 
ben/  toaec  toe  ï)p  totïjeeft moeten ïjebben/  ïjet toeïït 
beïet  ïjeeft  bat  ïjp  be  fcïbe  bcfenfïen  aï  nocï)  niet  en 
fyttft  Hunnen  obergebeu  /  en  beïe  min  tonen )  ïjet  toeïït 
ben booifs. 43?abc geen  p?ejubicie  en  beooog  te  boen/ 
te  meergemerftt  bat  be  #?cicureur  generaeï  tot  op  ttoee cc 
bagen  öectoaert^  nocï)  Ijeeft  gebefoingneat  in  fijn  p?o? « 
buetie  en  tonen/  en  bat  na  ben  fïijï  ban  p?occberen/« 
boïgcnbe  ben  <0cefteïijuen  0ccï)ten  ( bit  bt  ̂ ocureur 
fcïjijnt  een^becï^  geboïgt  te  nebben)  ben  termijn  ban 
te  bienen  ban  bcfenfïen/  en  te  ïeiben  getuigen  boo? 
ben  boo?f3.  ̂ abe  niet  eer  en  beeft  bebocen  te  beginnen 
oft  te  ïopen  ban  nabienbeboojfs.^ocnreur  generaeï 
ban  boouïberen  toon  foubc  bebbeh  gerenuncieert.  3Befc 
hen  niet  tegcnfïaenbe/  foo  #  ben  Suppliant  bfben 
omtrent  ben  tbien  uren  geinfinueectbebeïoftappoin^ 
teinent  ban  te  aïïegucccn  tufTcben  bit  en  mojgen  ( toe^ 
fenbe  ̂ >onbag )  't  gene  bP  foube  toiïïen  feggen  tegen  be 
gefcb?iftcn  /  tonen  en  pjobucticn  gebaen  bp  ben  $?o- 
cuccur generacï/  mettoaerfeboutoingebatbp  ban  nu 
af  toa^  berfïcïicn  /  en  f\tt  $}ott$  geïjoubcn  boo?  geflo? 
ten/  en  boo?  fitik$  utoer  Crceïïcntie  op  en  3iBacnbage«p.^, 
naef!-ïiomcnbc  ben  1  o.  befer  maent  foube  too?bcn  ober*  cc 
gebjagen  om  te  toozben  gebifitcert  /  fonbec  bat  ben  c« 
^uppïiant  3P  gefïeït  getoeefï  cenigen  termijn  perci^ 
ptoic/  en  op  bcrfïcften  febert  bat  bem  i^geguuttoe- 

ganft  aen  ben  boo?f*5.  <0?abe  /  om  te  bebben  informatie tottcn  maften  fijnre  bcfenfïen  /  en  bat  ben  ̂ jocuceuc 
boo?f3.  i$  beïafï  te  boen  erbibitie  ban  ben  fïuftften  /  titu? 
ïen/  en  munimenten  geruertinfijnbeïafiingen/  ben« 
toejften  hp  aï  nocb  jegentooo2beïbft  niet  en  beeft  aï  bok  « 
baen  /  boetoeï  bem  tot  bien  einbe  ten  berfucfte  ban  ben  <« 
Suppliant  ban  toegen  utoer  Crcelïentie 't  feïbe  te«c 
meer  fïonben  beïafï  0  /  iytt  toeïït  aengnnerïtt  en  bcfun^ 
bere  bat  menbooptenboo?bcrfeïtertboubt/  bat  nocb 
fijn.fBajefïeit  nocb  u  €rccïïentie  niet  en  begeren  ben 
boo?fr.  4Ï52abe  te  becfïeften  ban  fijn  bcfenfïen  bp  p?ecipi* 
tatim  j  maer  bat  fijn  beranttooo?binge  bem  b?p  en 
boïïtomenbïijbe/  enbattenminfïcn  een  gebangen  ente 
bcrtocccbece  in  toat  faften  bat  bet  3p  /  bcboojt  gefabo^ « 
rifcert  te  tooien  foo  beïe  aïjj  een  bcticbter/befünber  ooft  « 
aengaenbe  fijn  befcnfien  en  termijnen  bantone/  t)ttcc 
toeïït  i$  bet  pujincipaelfie  fïuft  ban  be  bcfenfïen.  <^oo  bec^  iC 
foeïtt  bt  Suppliant  (fonbec  noebtang  ben  boo?f3.(6?abe 
ccnigpu:cjubicie  te  toiïïen  boen)  bat  bc  booif*.  bcfenfïen 
moegen  too^ben  ontfangen  tuffeben  bit  en  ̂iuggöage  p.  ̂47. 
nacfï-ftomcnbc  ben  1 2.  bcfec  maent  /  en  bat  bem  too^ 
be  beguamen  tijt  gegunt  om  bit  te  tonen/  na  ben  \}tift^ 
ber  p?obuctien  en  bifïancie  ban  ben  pïaetfen  baer  be  ge> 
tuigen  futtm  tt  binben  toefen  /  en  fuït  toeï  boen.  (®pte 
marge  fïont  gcfeb?eben;  ̂ cn^uppïiant3ijn  gegunt 
getoeefï  berfebeiben  biïaucn  en  termijnen  om  te  aïïege* 
ren  en  p?obcrcn  't  gene  bem  foube  beïteben  /  en  ooft  ge^» 
toaerfebout  bat  bP  in  beftt  faften  fijn  necrfïigbeit  foube 

moeten  boen/  berftïcercnbeaïtijtin'tgcncbat  tot  fij- 
nen berfucfte  geojbineert  i^/  bat  bet  gefebiebe  fonbec 

p^CJtlöicic  van  den  itaet  en  expeditie  van  der  ("aken ,  i»    - ber  bucgen  bat  be  fcïbc  niet  ïangcrafê  nu  en  ftan  uitge^ 
fïeïttoojbnt.  Met  te  min  fïjnCrccïïcnticïact  nocb  toe 

ter  befenfïe  bt$  boo:f3.  <i5:abc  ban  <£gmont/  bat  t'aïïen 
bagen  ïjet  3p  „^onbag/  beiïigen  bag  oft  niet/  ontfangen 
toojben  aïïe  pjobuctien  foo  toeï  ban  fcb?ifturen  en  aïïe* 
cjatien/  aï^  ban  getuigen  bic  be  bertoonber  oft  anbere 
m  ben  name  bc^boojf5.<6?abcn  faï  toiïïen  publiceren 

CU  boen  boren/  en  dat  totter  tijt  toe  dat  't  felve  Proces  fal 
bp  fïjn  €cccïïentie  toefen  gebifitectt ;  <6ebaen  tot 
Bjuefléï  ben  8.  ban  iBep.  1 568.  ©nberteftent  ̂ act^. 
Verfuek  derFifcalen  tegen  de  defeniïe  des  Graven  van  p.  648. 
Egmont.  Num.  j6» 

p\  vig  5p ifcaeï^  gefien  bebbenbe  b'auttooo:be  gebient 
^J  bp  ben  oBjabc  ban  €gmont  op  ben  tyifcl}  en  bt* 
febuïbingc  tegen  ïjem  obergegebcn.  peggen  bat  ge* 
merftt  be  boo,?fcb2cben<i5?abebyeenproteftatiebegre*Foi.4i.M 

pen  in  ben  bégiufeï  fïjnbec  anttooo;be/  enin'tcinbeój. 
ber 
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15:68.  Der  felbcr  Ijcröacrt /  ̂^f^nfrtnili^3üttt|lifdUiittl»h^mi  SM* 
contefïecen  boo? mrjti 1*0» Den i?crtogc ban  Süxn / j bat  u ercclicuc.c  b  >  bUgunte «btnainï K  bm  '  ! c ten  p:.ncipalcn/  en .Dat  nocDtans  De  boo?f5  -^tatoe  >*.3anuariii>ento<!o$  SwSuSrVc  P    5 banobec-ïangeban  bccfelbcccrccpticn  bccliuatoie  rè  frtbecrt  De  bjphrit  Dec  maSS^mtShS^L gttoeefPmmm/  aï|nictgcronDccrtUjcfrnöc/nutó'  niaefcfoiibctoMcnpjctcnbcrcn  Wdi  cnbc lan  J?  foo Dien  De  feesten  en  ®abilrgtcn  ban  Dec  <D:D:e  geen  Ijccft  De  000*5.  <£?abe  (öpberfrïberoibmlE in? plactfe  en  grnpen  in  Den  tanen  /  impDaDen  en  nnaDen  bjongen  toefen*  om  fanttaooibcn  opre  bdaSSSt 
feiten  fjem  opjeïcet/  berfuehen  bat  bc  boojfY 0:abc ,  bc^fclfê  Procureurs  gmeractf'  neanttooo«t  cnbrr  er imt£  fijn  bjcigcringc  en  bertreu  ban  in  Defer  faken  te ,  picflc  pjoteftotie  ban  Dr  boofo  &tatuitfn  en  ivibilr 
pzoceDeren  boïgenDe  Dec  oibinantic  ban  fijn  «CrecHcn* ;  gien/Dc  toel&e  On  ulucr  gjeccfleiitie  m  t  ont faunen  Der 
tic  /en  foo  Iju  na  cec&t  fdjulbjg  wa.é  te  Docne  /  fal  3ijn  I  fclbcc  anttooojbc  /  1?  gcabboueat  getoeefl  en  colt  m 

't  boojtpbaren  toe bóo:öcr  mfoünanc  optc  boctjf*5.  bc- laftingrnmbcr  burgen  Datöc  uoo.'ty  <é*abf  na  recljt 
en  rcDcncbcrfracn  Beeft  en  berftacr  grülcbru  te  toefen 
opfijugcljccl/  acugaenbe  ben  boo:iV  p:ibih-gicu  '  en 

pag.649. tcm  alDu^ :  ̂ön  ̂ Ffrtlentic  ojbincert  Dat  Dcfe  ant;  ftatutcu  /  fonöec  te bcrbaHcu  111  eenigc  continuatie  / 
tooa:Dc  tal  mo:Dcn  getoont  Den  piocuceuc  ban  Den  oft  bjeigecinge  ban  fijn  p:ciibcn  en  befenffen  te  Docnc/ 
03:abe  ban  «Ègtnont  /  op  Dat  Die  met 't  gene  (ju  Daccjgeinecritfïjnboozfs  antbjoojöcn  uiettcc  aeunenunge 
op  tal  toillcn  feggen  tuflcljm  ï»it  en  morgen  Den  gcljc- 1  en  aDbouecen  ban  Dien  metten  erïjibiticn  ban  <iju  De- 

len Dag/  Ijembjozbc  gebjodjt  omDaccmnetcbecfieu/fcnfien  en  eenigc  fuifUicnfcbcrtgcbicut/  gchjh  fjn  111 
foo  (ju  falbiuDeu  beijorrubc,  43cbacn  tot  23niefTcï  Dec  fclbec  manieren  en  tot  inccrDer  informatie  en  in* 
ben  12.  Jeep;  1568.  CmDergctchcnt  x&act$.  Ou- j  fïructtc  ban  Der  fahcu/  Ijrcftgctorcftcniöaiuochbc* Derfront  gefc(j:eben  aDirê  ©e  tëenuefte  mettee  2tp^  ceet  ban  fijn  boibje  tonen  en  crljibiticu  te  Doen  ooh  re 
poftrtleoptcinargegcfrrlt/  toacr  af  ïtopicljicrbobeni  Dienen  ban  cepióeljen  cnailcanDerrfaiicnuittrrirljrp.^. 
gefeljzeben  ftaet  is"  gcinfïnuecct  iBeefïec  HDiiljelm  De  ten  /  op  Dat  Dr  bjaccljcit  en  fijn  oufchult  erueii  iegcu> 2$ou:cljgtabe  pjocuecuc  gcfubftitucect  /  £e.  ban  Den  i  hen  mag  fcenip  bjojDcn  /  en  befonbere  ocïi  Den  genen 

boo2f3  43jabe  "ban  «Ögmont  Dcfen  rij.  Ittan  /  1568.  Dien  na  cecljte  De  uittinge  Defer  falien  fal  eompeteren  / 
tuftcljen  Den  bijt'  en  f  eg  uren  De£  abontg  Du  mp  ® eiir- 1  boïgenDe  De  boojft  rcferbatie  Der  oiDinantiai  ban  Den tocecDece  onDertcUent  /  toclhe  23ojchgcabc  mp  feiDe  /  rb.^anuaru  «Delyh  ooh  on  Den  lenen  appointemente 

Dat  ïro  blijft  bu  Den  boojgaenöen  pioteflen-  3nften- 
nitje  Dec  ujaecljeitfjebDefegctelicut/  (|c.  ̂ nDergc^ 
teftent/  g.nanbet^age. 

berfïeüen  ban  aï  /  en  Dat  De  falit  fal  luo_:Den  genomen 
in  aDbnfe  ban  fijn  <£rceüentic  om  Die  te  toijfen  en  ter? 
mineren  ten  Diffmitiben  /  foo  Iju  Die  in  recljt  en  rebcne 
fal  binben  betjocenDe.  3ln  De  marge  fïont  geappoin- 

teert  albu^ :  "jènn  <CrceiIcutic  oibmeert  Dat  Dcfe  ant^ tooa:Dc  fal  \üo:Dcn  getoont  Den  procureur  ban  Den 

p.  ̂50. 

appomtem ban  utuer  t'recllnitic  in  Date  Den  riin.Defrr  maent.' 
De  antujoo:Dc  en  gefeljnftcnalrecbcge-erhibecrtsnu 
toegelaten  tot  meerber  informatie  en  mfiructte  foo  ha 
recljt  beljooit/  te  meer  gemerht  tiCxt  in  pjorcfTcn  cnn:i 
neïegcen  eontumacic  ( bebjclac  ebrnbjcl  in  Wen  cc  f; 
feert/  mit£  beboojfv  referbe  erljiDitie/  abmifVic  en 
abbon )  en  ftan  plactfe  Ijcbbcn  of 't  effect  fo:tcrcn  /  De 

fcljüït óbecgcgeben;'3n?gelijh? De  Öcquefle Dc^ Qiot\ öecljtcr  en  moet  Dcm  altijt  boliiomelijlteiigebeelijU curair^  generaeï^  ban  Den  ftonin»  /  ten  einDe  ban  iufonncren  ban  Der  faken  en  gcIcgentljcDcn  ban  Dieu 
De  lefïe  berfïeftmge  fijner  tonen  en  DefenfTcn  /  mit^ga- 1  tot  butlafriugc  DejJ  befe Ijulbigbcn  /  Ijct  toclU  ooïi  u 

Nam.  j6.   Vonnis  van  contumacien  tegen  denGrave  van  Egmont. 

G<Öfïcn  bu  fijn  €rceHentie  De  anttooojDe  en  ge 

fe(j2ifteirDe^a3?aben  ban€gmont  tot  fijne  on* 

ber^  De  replpe  Dc^  p?ocureuré  ban  Den  boo?f5  <6:abc 

pcrtlfïcrenDc  en  bïijbcnDe  bu  fijn  piotefïatieh  en  Decli^ 
natotie  /  niet  tcgcnftacnDc  bp  fijn  <£rccllcntie  te  meer 

flonbcn  berliïeect  en  Den  booji'3.>6:abegeinflnucert Fol.  61.61. 

(gpcellciitic  fcljijnt  te  Ijcbbcn  luilIcnnaboIgenbuDcu 
booifciDcn  appointemente  ban  Den  ruij-  Defer  niaeut 
acngaeuDe  Der  autbJoo:De  en  flufifteu  afp  Doen  ober 
gegebeu;  tim  bjant  De  fclbe  tcticnc  ooh  balt  aengaeuDe en  moe 

gebuegtsiju 
meer 

acljtttcn  Dcfcr  maent  geen  effïcc  en  Ijceft  gcfoitcn-t  / 1  ooft  Dat  De  felbe  Defenfien  niet  en  fouten  hunnen  geïP  6M- 
mitsbicn  bc  bao!f5.Ö3Jabe  ban  gember  meiningen  en  1  bicnen  tor  mftrueticen  mfonnatiefenbre  te  gjn  brUic- 

F0I44.  tot 
60. 

i^  te  litiscontcftccm  Dan  boo:  De  necljtccen  bp  Ijcm 

gepzetenbectt  en  boo:  Den  felbeu  fijn  tonen  en  Dcfcu* 

flen'te  Doen ;  ̂>ijn  «Crceïïentie  ( bcrhlcereuDc  anDcr- 
toecf  Den  boo*f5.  a3wbe  booz  bjctteltjhcn  gecontuma- 

ceert)  oiDincert  Dat  'fijn  boojf?.  antbjoozDc  en  gcfelj:if= ten  niet  toegelaten  en  fullen  bjoiDcn  boozDccDauna 

teebt  Die  plaetfe  en  Ijcbbcn/  en  tot  mcccDcr  nifomiatic 
en  mfïcuctie  Dec  gene  Die  gecommittccrt  31J11  tottcc  De 
ttcminatieu  en  biffinitie  Dec boo:fv  falie  ( en  becflecht 

boo:  De  lefïe  ceife  Den  booif'5.  <0?abrban  alle  maniere ban  Dcfenfien  en  ptcuben  boo2  fijne  ̂ recllentic  /  en  De 

feu  metten  boo!fe:Deu  tonen  en  berificatieu ;  .5>oo  br r  - 
fueht  De  bOO|f5  Suppliant  feer  oonnocbclijii  Dar  uturr 

<Crccllcntiercuacnfcl)ouban  'tgeucDr?boo:f5. 10'  en 
dat  in  materie  criminele  geen  concluiic  pjactk-cngnjpr, 
om  uit  te  doen  Quiten  de  informatien  en  berificatieu 
ban  Der  fahen/  bclicbcn  bJille  bobcn  Den  boo?gacuce n 
fiuhhen/'  noclj  te  outfangeii  Mc  bngcbitrrjbè  fluhftêh 
bn3,nbentanö  geoefignerct/  en  baer  en  bcbru  alle 
aiibcrc  berificatieu  opte  boo:f;.  Defenflen  bieneube/ 

foo  ban  getuigen  aï£  anDcrjJtlup'/  met  brijoozhjllcn rijt  /  baer  linie  ïjp  Suppliant  Ijcm  offcreert  re  befottl 

p.^i. 

Mam.  56. 

fcW  falie  boo J  «ftoten/  op  Dat  Die  bn  bitTmitibcn  bon^  gnectn  fouDcc  ophonDcn  ban  Dage  te  Dage  totten  cui- 

niflê  ncuit  en  nctetmineert  tooibe  /  foobcbonbcnfal'öctoebanbenfcibcnbcnficartrn/  en  fal  u^rceilcu^ 

too'ben  beïjooceuDe.  Ocbacn  tot  ©lucffcl  Den  beet   tic  Doen  nabolgeubc  recljt  en  tcöru. 

tbienflcn  \Vtcnl  1568.   Cmbcrtchent  /  De  i)crtogc 

ban  %Voe  f  en'onberteftent  $:act$. 
Requefte  des  Graven  van  Egmont  om  te  komen  ten 

tone. 
Aen  den  Hert 07e. 

Vcrftckingc  des  Graven  vanl'gmont  opre  voorgacnJc- 
Reoüefte  / 

pj  <£  rcferbatie  gcDarn  lm  Dei:  appointemente tfla 

bcurb.  gannaru  IcfncDen  in  Defer  üequclhuber 

ioi.59.tot 
4i. 

•■> 
15 

ƒ  om  op  fnlhcn  erceptie  Declinatoir  en  cejeetic  Der 

p:ibilegicnen.^tatuuenbpbonuifre  iet  gebjefeu  oft 
hibitic 'ban  Den  boehc  ban  Den  flatiiten  Der  boenfi.  O:  toii9 Die  ncbam  ban  bjcgen  Dep  boo;fs.  6ptK«  i  »QO  ifto (P)  3 

felbe 



nS 
Byvoegfelvan  Authent.  Stukken, tooien  ban  bc$  morgen^  ten  febcnuren  tottenriben  1568. 

booi  nocne  /  en  be£  na-uoeu$  ban  Den  trjic  uren  totten 

fcffen  öc^  aAiont^  alle  ïw  gctiu'oai  Die  f|i  bp  bmiscit  ful* ïen  /  en  bat  fn  baer  tune  aïïe  ueccfïigïjcit  bont  toeten 
bicr-cn-ttointigfren  bcfer  macntincïufibe/  tjeintoaec* 

1568.  friuc  bciftehcn  gcVüccfl/  ban  ber  feïber  pretciïfïctt/cn  opte 
booïis.bcchuatoicc  bcrhlcciugc  aebacn  bp  ac  ten  ban  ben 

XX,  en  jejeinj.  bei*  f  eiber  tnaent  'Jannat»  /  be  toeïfte  aï£- 
boniben  pecfoout  ban  beu  boorft.43ttbc  bfthoubigt 

^tjn  lietüjemooïitenieecfïonöent'eiaen^Ucrriïeertge' 
tocefï  bii  bet!  appoinctcnicntw  ciegcben  opte  fiequeffcn  fdjoutoenbe  bat  l)p  ban  ban  af  de  ake  fal  houden  voor  ïb

i.,6.  tot 

San  fiinent  tomen  nemefcuteert.  ecfmi  ban  batftp  geüoten,  en  ben  boorfv<i3rabebh)ben  bccfrcftcn  ban6J- ban  fijnent  .toegen  geprefeuteert 
baer  fep  uhjft/  en  niet  en  toatüttfcontcfïcrtuni  botter 

informatie  rê  gcnoittcn  opte '5lctihulen  ban  bet  beïa* 
tltngeu  om  bctoaccheit  te  toeten/  foo  toeï  opte  preten* 
fien  beê  Pioctireticp  gcncracfcl/  a$  opte  anttoooibc 
boö:  fijn  befenflc  fep  ben  <$:abe  gebaett  5  ̂00  bcthïcert 

pa^. 656. ftjtt ̂ VCenentreanbertoecf  dat  de  voorfz.  Grave  ïsbe- hoorlij  k  veriteken ,  ( boïgcnbc  bet  aeten  ban  ben  rinj. 

befer  niaetf t  acn  ïjein  en  fijnen  p?ocurcuc  berhonbigt ) 
„  ban  aïïerïianöe  befenfien  en  tonen  boo:  fijn€rceïïcntic/ 

„  en  bef  e  fahc  genoubcu  boen  gefloten  en  bat  fijn  auttoooj; 
„bè  métten  ftu&aen  niet  en  fttïïcn  ontfangen  toorbeu  / 

tnaec  aïïceulp  geflen  tot  bjebcre  informatie  en  inftruc- 
tic  ber  <$ccomniittcccbc  ter  luttittgc  ban  bet  feïbee  fa- 
ften  j  <®ebacn  ben  vbiij.  Mtyl 1568. 

Mum.  36.  Verkleeringe  des  Hertogen  van  Alve  tegen  de  Privile- 
giën van  der  Oorden  des  gulden  Vlies. 

Wf9  ffcröinaiiö3llbarcéuan.€ö1ebo/  ^ertoge  ban 
w  #toe/IBachOTabebanCoria/(£c.  ^tabthoubece/ 
<6onbecneur  en  fiapiïcin  «Betterael  boo2  benïloninh 

ulijnen  èecre  in  Den  Èlanbeban  ïjertoaertg-obere/boen 
te  toeteiwicn  u  ̂ecc  pï)iïip£  ban  jDontmoreucp/  <6?a^ 

be  ban  Joontc /  bat  ben  "ilaet  en  Procureur  generaeï ban  fïjn  il^ajcfteit  ons  nep icfentecrt  beeft  een  fiequefie 
ban  ben  uaboïgcuucniïujónbcu;  ^ciifijn€rccïïcntic 
bctfucht  ben  ïïaebt  enpracuccuc  generaeï  ban  fijnre 
jfiSajcfïeit  bat  öein6.wUe  banïfoome  toorbe  bcruon^ 

.p.657.  bigt  een  acte  ert  berhïeciirige  gèhjhcbergcettcebiege^ 
roi.  44-4r  bacn  #  fit  öce  faftcn  be£  <0:abfit  ban  <£gmont  /  in  bate 

i4.2Cannarü  ïcfïïcben/  op  bat  be  feïbe  <6?abe  ban  ̂ oo?> 
tte  geeU  ignorantie  bt$  en  pretenberc/  bat  in  fuïhen 
migbaben  en  beïicten  aï£  baer  mebc  ï)n  beïafï  i$l  be  $*i* 
bttegten  en  Statuten  ban  ber  <©orbcngeen£ftn£  en  be* 
letten  be  jufticic  en  jubieature  eompeterettbc  fijnre  3iBa* 
iefteit  /  al^  Deere  befcr  Beberïanbcn/  oft  ben  genen  bic 
fijn  ïBajeftcit  b^eft  gceomuiittecrt ;  €n  bat  be  henuifTe 
ban  geïijften  miébaben  geenëfin^  toe  en  nomt  ben  llib^ 
beren  batt  ber  &opm)  rtoclj  emigen  anberen  perfotlen. 

roi  61.62.  €>p  öe  toelltc  front  geappoftiïïeerty  Fiat  ut  petitur ,  en  fp 
be|  be  toetc  gebaen  aen  ben43?abebanï£aoine.  <^>e< 
baen  te  23?uèfleï  ben  ij. Mep/  1568.  #nbertenent 

piacts?.  Boïgtb'*^cte.  ̂ >ijn^,rcenetttie/ op  bat  be <fe)abe ban l^aome geen onüettntfTebeébooj  en  flatje/ 

uocï)  bn  enbmtgeccnigeanb?eonferjüïtonber'tbeItrd ban  ben  Pïibïïegien  en  statuten  ban  bet<0o?ben  be^ 
guïben  ©ïie^  /  gelijk  bp  ben  tlaebt  en  pzoetircur  gene^ 
raeï  ban  fïjn^ajefïeitberfbeïjti^getoebfï;  ©erMeert 
en  feet/j  geïijft  ï)ngefect  en  berMeert  geeft  in  bcTfaUen 

p.  658.55  beg  03?aben  ban  rëgmont  /  bat  in  btt^banignt  qnaben 
„  feiten  en  tnisbaben  afé  baer  tnebe  be  boojfs.  <6?abe  ban 
„  j|oome  i?  bêïafï/  notóirïijli  be  lD;ibiïegien  en  .étatttteti 
„battber<|)ojben  niet  oba*-aï  en  beletten  be  Stirtébictie n  en  3ii jltfie  toeuomenbe  fijnre  .fBajcfïcit/  aï?  p?mec  en 
„^eetè  ban  Oefen  ̂ eberïauben  oft  ben  genen  bu  fijnre 
„  .ïÉajefleit  geeomniitteert.  *i£n  bat  be  Uenniffé  en  oo|* beien  ban  fttïhen  tnisbaben  gecnsfnis*  tóe  en  uei)oo?t 
ben  fóibbereiT  ban  ber  ®a$m  nocï)  cettigen  anberen 
perfonnt.  (Öcbactt  te  23uicffcl  ben  bijftïjienfïen.fBen 
1568.  (JBetenent  /  ben  ï|er|togc  ban  %M/  en  onbergete? 
kent.  25p  ojbinantic  bah  fïjn  Crceïïentie  ̂ ;aetö.  IDeï^ 
ïte  lleejnefre  en  appoinctement  /  mitógabcr^  bê  aete  en 
berliïeeringc  baer  in  gebaett  •,  <0?oonnerettenbebcïeit 
to|t  bcrhonbmt  te  too?ben  aen  ti  <i3|abe  batt  i^oome 

■VI 

aïïe  boo:bere  biïaenen  en  tonen  /  en  iiïit  men  aengaenbe 
ben  genen  t>ic  bitinni  befer  ̂ tab,t  niet  en  sijn  rewberen* 
i\e/  ïjett  faï  oibinantic  boen  Rebben  omme  bic  te  boet! 
houten  ten  koite  van  den  voorlz.  Grave  batt  ̂ Oome  j 
<i?u  ruerenbe  ben  principalen  peeren  bn  ben  felbcn 
<6?abe  geuoemt  /  te  toeten  ben  £>ectoge  ban  Utfcljot  j 
ben  (6zabe  öart  jiöegen/ben  dB^abe  ban  .ïBan^fêlt/  ben 
dBjabe  ban  3dceitberge  /  en  ben  i$ccte  ban  llèonlbai^ 
^tabüioubere  op 't  ïiaftceï  batt  Zoomin  faï  men  fein^ 
ben€ommifrarifentenïiofïebanbeiibborf3.a3|abe/bep  ^0  ! 
toelïie  tot  Wn  fine  faï  aï^-nti  tuflcjen  bit  en  morgen  « 
gcnoegfaine  bb?ge  fïeïïen  boo?  be  gagien  ban  ben  Conif  cc 
niifTarifen  bie  gun  fnflea  bitibcn  en  gefonben  toorben  bp  « 

ben  boojfs.  peeren  /  ten  berfuefte  be^  boo?f*5.  <6?aben  / toeïïter  bojetjtoctjte  aengaenbe  /  foo  be?re  I)p  becfuimig  cc 
bieïc.  «^aïljem  ben  rijt  tut  gegtmt  tot  berboringe  fijn^c 
bet  getuigen  /  toefen  metter  bact  getoeigert  ban  aïö-nu  £C 
af  boot  aï£-ban.  a5cbaente23ruefrcïöenbnfttjtenften 
B>ent568i  <6eteUent^?aet^ 

Na  defe  Verklarïm,  volgden  de  Vohniflèn  tegens  de 
Graven  van  Egmont  en  Hoorne  uitgefproken  >  en 
de  lefte  brief  van  Egmont  aen  den  Koning,  <uelke 
Jtukken  by  Bor  gevonde-a  morden,  p.  235?.  (170)    en 

Extradl:  van  eenige  artiktilen  uitter  antwoorden  desp#<5^g 

Graven  van  Egmont,  ruerende  de  t'famenkómin- 

geteHoogfti-ateri. A  €ngaenbe  ̂ oogfïraten/  toeï  \$  toaet/  bat  be  <0?ane    ts, 
**  ban  iètoartsenborg  toefenbe  in  befen  Beberïanben/  Foi.  tos* 
^eeft  meer  ban  een^  bp  fijn  ojieben  berfocötaenben«o7'"cï« 
boorfs.  <6?abe  /  bat  öp  öem  foube  toiïïen  ftomen  befbe* 
hen  eer  ï)u  toeber  na  ̂uit^ïant  heerbe  $  JBitg  toeïuen 
bc  feïbe  <6rabeï)cmï)eeft  gebonben  tejfoogftcaten  by 
wel  weten  van  me  Vrouwe  de  Hertoginne  ban  JDaWta/ 
ber  toeïïter  be  boorf5.  cBjabe  H  feïbe  eerfï  toaerfeïjoube  / 
net  toeïft  gebeurbetïjienofïttoeeïfbageneerbeöeques 
fïe  bu  be  becpïicïjte  €beïen  toert  obergegeben. 

6j  M&et  baer  en  toert  niet  geïjanbeït  ban  goebe  tiu 
te  gemaeftt  en  be  ̂ eece  ban23rcberoebe  en  toaji  aï^ 
boen  baer  niet/  ban  ben  toeïhen  bc  boo2^.<6rabc  ooft 
nóeit  gcöoort  en  öeeft  ban  bat  ÖP  met  ecnigen  anberett 
bertoanten  ioiïbe  houten  prefntteren  eenige  föeguefït/ 
ïjoetoeï  fp  in  bten  tijben  en  te  boren  bihtoijïfibpmaï* 
hanberen  öabben  getoeefïterfahenbanbecbijhhagten 

biefpt'famenïjabben, 68  mei  i$  toaer  bat  be^  anberen  baeg?r^  morgen^  D  ̂B. 

boo?  fijn  bertreh/  ïjen  bp  maïhanberen  binbenbe  be  ** Prince  ban  #raengien/  be  <6rabe  ban  ̂ oome/  be 
B5achgrabeban23ergen/  be  <0:abe  ban  IBcgcrt/  be 
<tebe  ban  ̂ oogfiraten  /  en  be  óBrabe  ban  €ginont ; 
<£én  ban  ben  fefben^ea-en  in 't  bebiferenfeibebatbe 
ïf ecre  ban  23r^^ofb'^  en  eenige  anbere  peeren  en ^öeï-ïieöctt  dabben  Öegucfïe  acn  öcur  éoogtjéit  ober  te 
geben  /  aengaenbe  be  Snguifïtic  cit  Pahïtaten  en  bat 
ju  binnen  r.  bagen  ïjen  tot  bien  cinbe  fouben  binben  tt 
23ruefTeï. 69  IBacc  op  be  boo?f5.  cérabefcibc  bat  bie  gnaïuft 
bebiet  foube  toojben  bp  fijnifDajefïeit/  enbattjpnie* 
manben  ban  fijnen  brienben  en  rabe  ban  bicn  gefeïfeïjap 
te  toefen  oft  baer  tóe  ïjcm  te  bucgen  /  enbat^phaer 
Hoogheit des  foude adverteren ,  foo  haeft ï)p  te S^Uief* 
feï  foube  ïtomen/  (ïjet  toeïït  ooh  feibe  be  <i3rabe  ban 

boojgetiocnitoftaenutocnProtn^uré/oipöatgïjiTbe^  »gctt)  ïjet  toeïh  oohbe<t3rabcgehometttoefnibete 
niet  at  tornt  te  prctcnbcrcn  noch  en  huilt  afïegeifen  féptffa  be$  anberen  baeg^  ïjeeft  geöacn/  geïijft  bit 

tebene  ban  onhchïiifTe.  «Debactt  'totS3nteffcI  beu  15. Itèep/  J568-  <i3ctchentben^crtogebaii5lïbe. 
Vefkleeringe  des  Hertogen  van  Alve  tot  verftekinge 

des  Graven  van  Hoofne. 

/       7|i)fc  tocttrrebaen  ben  <6?abc  ban  ̂ oorne  en  fijnen 
Foi  41 v-      0Jocuccuf?/  batfonberpiejubieicbanbenfïaeten 

uittinge  ban  ber  fahen  geften  5ijn  anttooorbe  opte  acte 
en  berhïceringc  fijnre  <Crccïïentie/ban  befen  bag  op  aïïe 
be  naboïgcnbe  bagen  fuUen  outfaugert  en  obetüoo?t 

Nuin.  36. 

4J-44- 

ban  ben  tat  ban  Staten  toeï  toeten/  en  men  ïjottt  bat 
be<Örabeban£0)egen  geïpe  toaerfrïjoutoinge  öeurec 
ï^oogöeit  ooft  gebacn  Deefti 
Extraól  van  de  1  op.  artikulen  der  antwoorden  des  Gra-  p>  £70, 

ven  van  Egmont,  ruerende  de  vergaderingegehou- Num.  j9. 
den  te  Duffel. 

C  <£et  be  boojft.  cBjabe  bat  hp  te  ̂uffeï  heeft  gemeefl 
<J  bp  ïafï  en  bebeï  ban  me  ïï?ön\ne  be  ̂éttoginne  ban 
£>arma/  ïïegwttey  met  een  3nf!tuctieöau  ïjaer  #oog^ 

bnt 



if68. 
Jol.  IJl. 
tot  138. 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
fjeit  bic  ecrfr  gcficlttaasboo2  bc  bcrgabcrmgc  bic  men 
gcfyonbcn  fozt&e  rjebben  te  &.®rnprn  /  bc  toeUtc  fjo 
geeft  nagcboïgt  fonbcr  bier  cenigfïtté  te  buiten  te  gane  / 
gelijk  bhjitt  bu  bcrp2opof!timgefetj2cbcnbüftm  eigen 
fjant/  confo2in  bec  boojfr.  inftrnrtic/  en  ooft  bn  oer 
anttaoo2bc  ban  ben  (ÖccoiifcDcrccrbcn  gegeben  bet  tta 
gentc;  Ooft  fbo  banbt  rjcm  aï-baec  bc  pjmce  ban 

«örangicn  bn  bcbele  ban  ijaec  £oogï)cit  /"  macr  bc <02abc  ban&oogne  en  taa£  al-bak  niet/  al  (tact  bet 
foo  in  't  0002/5.  actiftulc. 

Nam.  41.  Extract  uitten  Plakkate geftatueert  by  Keifer  Karel  den 

fevenften  Octobris,  Annoi^i.  op 't  feit  der  Re- 
ligiën. 

II 

pag.671. 
Fol.  iji. 
IJ2. 

Num.41. 

F0I.IJ.i4, 

P-  67L 

P  <S3gcrenbc  baer  op  te  bcrfïcn  /  en  baec  op  toebcrom- 
*-*  me  gr  dabt  Ijet  abbnë  ban  ben  Staten  ban  allen  01^ 
fen  Hanbe  ban  brrtoacctë-obcrc/  ban  onfen  tfabcn 
$20binciaïe/  bn  aöbijfc  baii  ben  iïibbcr£  ban  onfen  €>i 
bene  en  ban  ben  if  ooft  en  baten  ban  onfen  feeretcn  fia 
bc  /  tjebticn  ter  eete  ban  <ÖoDc  abnaerjtig  onfen  Scrjcps 
per/  totobfcrbanticnenonberïjoiiben/  banbcnljcift; 
genïtcrrrcncöeiobc/  en  bun  bert  Sacramenten/  Sta^ 
tuten/  ojöinantien  en  conffttntifnbanonfrciBocbct 
berbeingrr  licrftcn  /  ban  nienbje  gcfïatneett  engco^ 
bineert/  fratneren  en  02bineren  bn  befen  bie  puncten 
en  artiftulcn  Ijicc  na  bolgcnöe. 

Extract  uic  het  Plakkaet  tot  voordeel  derlnquifiteurs 
van  wegen  des  Koninks  uitgefonden ,  1.  Decembris , 

1555,  metten  brieven  't  fel ve  terilont  daer  na  weder- 
roepende. 

C  #0  rè  't  bat  top  't  felbe  acngcfïcn  en  begerenbe  bit 
**  boctfrappen  baii  onfen  boo2fó.ï?cer  cnBabcc  bier 
innc  na  te  boïgcn  en  bcfe  onfe  Santen  in  gocbe  tterfHi> 
he  en  ft  .urjoJijguc  Hehgic  te  onbcr'jonben  /  bie  felbe  te* 
gnrê  alle  bettcruen  en  btaalïngcn  te  berjncben  /  en  ooft 
ben  boojft.  ̂ nguifitcnrë  en  ïjcnr  gcfnboclegnecrbc  bct^ 
ïenen  orifc  ijnïpe  /  bnfraht  en  affiftaitic  en  ooit  bic  ntac ; 
u  ontbirben  en  bcbelen  tacï  crp2cfTcIijft  bp  oefenen  ei- 

ken ban  u  bcfanDct  foo  't  rjcm  tocbebooren  fal/  bat 
t'aïïen  tiibcn  en  fïonöcn  aïé  bic  boozfs.  belten  tot  Hoc^   belet  oft  bcracïjtcrt  en  too:bc.  <£n  öattan  gcoo2facftt 

mcbcnbctcn  bic  gene  bic  jfa  oft  cenig  ban  ben  na      1  <£ 

taant  /  oft  boet  (tellen  en  bctuaren  111  ftnere  ocuaimc 

ïtós  s^a"***  fon0er0.emet.enun0rnp.67j te  late.  tpieuen  oft  commnniecrrn  /  nocl)  I,cn  gröoan 
ernige  taiebcn  te  fdfeijteu  /  norl)  ban  anörrr  t'ontfu ' gen;  jCenbjarebniyrteenlafrelunöeboo.'rt  ••,„nUi mW  oft  Ijenr  ̂ fubbrlegnrerur    bic  taclUc  nhpS gms  ötr  Uoojgeuornibr  gebangrn  ftilt  latrn  pjorrörrm na  uitbjijfen  ban  Ijucr  conmiifTic  en  mftriictir    fonörr 
11115c ui  tgrnr  Datö.eboo!f5.  o:Dinaiit.r  en  grboöt  arn teert  en  concmirert  in  Oc  ptiurten  en  urtifnifrn  bic 
ncnacngaen/  allegfonberbrrtrrh  oft  renige  fUwig- lint/  met  tegenftaniDc  rrmgr  lAmntenoe/  viv 
bentic/  oppofTticoftapprllaticter  raiitrancii.  ®*bh nerenbe  boo?të  batgbnörnfribnialoiiunrbinnrnörn 
5>trbcn  en  piaetfen  ban  inner  3tinööictien  alle  bc^ 
booilnac  hulpc/  btiftant/  boojömugr  en  afTiftmtic 
boet  en  bcbjijft  foo  bejre  aïó  't  u  boculijli  mert.  en 
foo  luanneer  fn  in 't  pionnnnerenbanetnigenbuerrn bonmflrn  ntoe  pjcfeiiticbcnrrcnfiiïïrn/  fiütubactbn 
ongebjcigrrt  bnegen  fonbec  eenige  f  bjarigbcit/nemriiDc 
goröe  tocfleljt  obcr-al/  bat  ben  boojftibm  3neiiufiteur^ oft ïjncre gcfnböelcgneeröc /  noch  iirégrlniia  ïjiicrc  p?o 
motenrni.Ootarifen /  <Dienarr«S/  Ömsgrfui  oft  Sp 
rtanbcrégecnletfeï/  berbmöeriiige  irjcberfpanmgrjeit/p  674- 
injneic  oft  obcclafr  geöaen  bJo:öc/  met  bjoojöcn  oft 
mettcf  bact  in  ceniger  manieren  macr  bic  felbe  öefrbnt/ 
befeïjermt/  bzaegt  en  fabonfeert  na  nbje  maebt,  en 
boo?tboenacntaften/  bangen/  appjebenberen,  flraf 
fen  en  pnnieren  aWe  bic  gene  bic  beiifeïben  oft  eenige 
ban  bini  fonöcn  tnOtol  beletten  oft  inmrieren/  anberen 
ten  cjrcmpf  e ;  <0pte  pene  ban  felbe  gcacïjt  te  toefen  fan* 
tenrLd  ban  bc  Ucttcté  /  en  afö  fnlbc  geeo:rigeert  te  Uioj^ 
bene.  II  bcbclcnbe  boojtö  bierinncnfnlbötcgiujtnie 
en  einploijcren  bat  bcfe  fafie  ban  ̂ nqnifltic  ban  onfen 
rjertigen  ttrclïen  gelobe/  bjefenöc  ban  foo  groote  un^ 
poztantic  ( bic  ton  en  ooit  een  legclijh  tot  <6obté  rere  / 
entotgcineinbcr  faligljeit  ter  becten  bebooren  te  neme^ 
ne)  boo^  ntoe  gcbjclt/  tracgljcit  of  negligcntic  niet 

ben  en  «Oificiacl  oft  een  ban  bert  oft  ooh  fjeue  gcfiiböcïc 

gneeebe  fnllen  toiKai  pioeeöcrnt  op  't  fïnft  ban  't  <ï3ec 
flclijft  Crimen  ban  ̂ crelic  in  onfen  boo*f5.  Hanben 
öan232abant/  engrjnbanbcnbccforbtfnlt  toefen  om 
Ijen  te  gebcn  ïcmant  ban  utuemebe  officieren  oft  an 
bcre  abjoint  om  tcgenroooJbig  te  }ijnc  in  bc  infomiatic  / 
en  pjoecbneen  bic  fn  fnllen  toïïlni  nemen  mbocii  tegen 

mocgen  toefen  ban  ntoe  gcboozfacmïjeit  en  nccrftigljcit 
tctycbcntcsijne. BydenKonink.  p  67* 

3Iebc  eit  üeminbc  ton  o?bmerni  n  bn  befen  bat  grjnFoi.iY  i4. 
L  mtè  oft  onfen  ïicbni  en  gr tronbjcn  ̂ Canceflier  ban 23jabant  ban  fïonöni  ani  uieöerom  frnot  alfiilfmi 
piahkact  atö  n-ïicöen  ban  onfen  torgrn  binnen  Itojten 

bicgcfiifpecteerbe/  oft  om  te  appjcbenbercn  cenige  bc*  |öagen  bertoaertö  gcfonbm  iögebjccfï/  rnerniöratTi 
ïafl  /  geinfeetcert  oft  gefiifpectcert  tocfenbc  ban  bc  flcntic  te  boenc  bic  geeflelljftc  iliebtero  en  ̂ nnmfïtenrö 

boo2f^.  §ectcn't5nmanéoftb2onbjcnpcrfonni/  gec-  in  't  feit  ban  bcnrbrr  Jnrisöictic  eii  rommifnen  inyt 
jicWi  oft  tocrcltlijft/  gfjn  ben  aïïc  ïjnlpc/  abbic$  en  boo2feibcpiahftaetb2eöerbèrmelt  /  cnbatnietenlaet/ 
afïïtlcnticboctcnbcbJijfï/  fjengebcnbe  boo2  abjoinet ,  taant  onfe  gebefte  füUtó  ió;  Hiebc  en  beminbc  onfe 
icmant  ban  u  acfjterbolgcnbc  ï)cn  berfocit  dm  tegcn=  j  ^ccrcsnmctn.  03efelj2ebeii  in  onfer  §taötban^32ncf- 
tooo2big  te sijne en  bie boo2f5.infb2matic  en  p2oecbnrcn  |felc  ten  tljicnfïen  bag  ̂ amiarii.  Jliino  1555.  mtjfk 
te  boenc/  en  ooft  om  te  berboïgcn/  aentaftcn en ap^  232abantic. 

Kor  teT af  el  van  de  principaelfte  Materien  die  getr  acteert  worden  in  de fe  tegenwoordige 

Verantwoordinge  des  Graven  van  Hoome,  Adrniraelvan  der  Zee^  &c. 

De  Cijffergetallen  van  de  jen  Taeffel  paffen  op  den  druk  in  8  ,    ixelker  Bladt  getallen  in  de  fen  druk  op  de  kant 

zijn  aengewcefen 

DE  verbintcnifle  die  elk  heeft  tot  befchuddinge  fijndcr 
ceren.  Pag.  i 

De  doot  geleden  om  weldoen ,    vermeerdert  des  aflijvigen 
ecre.  2 

Het  ongelijk  dat  door  een  quact  vonniiïe  lijdt  de  gene  die 
fundcr  oorfake  geduempt  is.  3 

Den  Admirael  gcrekerit  onder  de  gene  die  om  weldoen  heb- 
ben geleden.  3 

d'Oorfake  des  Boeks.                                                               4 
Het  vervolg  deler  verantwoordinge.                                      4 
Het  leven  des  Ad miraels.                                                         f 

d'Admirael  en  heeft  macr  voor  het  minrtc  deel  fijndcr  goeden 
gewceft  VafTal  der  Nederlanden.                                        f 

Den  trek  desAdmiracls  ten  dienfte  des  Princcn  van  den  Ne- 
derlanden,                                                                         f 

De  Staten  en  Eercn  by  den  Admirael  van  hen  ontfangen.        6 

De  groote  onkoftcn  by  dea  Admirael  ia  hennen  dien/t  gc- daen.                                                                               7 

d'Admirael  en  heeft  geen  bcwint  gclbcht  noch  ambiricuj 
gewceft.  8 

d'Onderfaten  der  Nederlanden  zijn  groote  beminders  van  hen 
Vryhcden.  8 

Het  Euangclic  heeft  in  den  Nederlanden  van  over  lange  geble- 

ven. 
9 

i  o 
i  i 

i  i 

ii 

•3 

'3 

Het  leetwefen  des  volks  tegen  de  vervolgingen. 

't  Voorftel  des  Kardinaels  en  fijns  acnhangs. 

De  goede  Princcn  bedrogen  van  hen  quadc  Dien  jerj. 
De  verdrukkingc  der  Inquiiiticn. 

I  Iet  Plakkaet  der  Inquiiiticn  van  Aprillc ,  i  f  5-0. 
Die  verfuctinge  van  dien  by  middel  van  de  Rcgcntc. 

Het  Plakkaet  beveiligende  de  Inquiiitic  metten  herroepen 
van  dien  in  den  Jarc  1  fff.  '3 

De  getrouwighcit  der  Staten  en  Ondcrfaten.  14 

De oogluikingc metten  herden  Plakkaten.  if 
Die  nieuwe  Bisdommen,  delnquiliric,    de  inneminge  der 

Abdycn  en  de  wrecde  vervolgingen ,  zijnde warcoorlu- 
k«a 



I    s 

R. 

ken  der  nagevolgde  veranderingen  en  onruften.  1 6 
Den  vont  en  waerom  men  de  Spaenfche  knechten  fochte  te 

houden  in  den  Nederlanden.  1 7 
Waerom  de  Kardinael  en  andere  verdrukkers  hebben  gefocht 

de  doot  der  grootfter  Heeren  des  Lants.*  1 7 
De  quade  dienaers  en  foeken  geen  veranderingen  van  den 
Staten.  1 8 

De  vergaderinge  der  Staten,  het  eenig  remedie  in  den  noot.  1 8 
De  Heitoginne  van  Parme  Regente  generale.  1 8 
Den  Raedt  van  Staten  pro  forma  te  wege  gebrocht  by  den 

Kardinael  en  Prefident.  .       jq 
Het  inbrengen  der  Bifïchoppen.  1 9 
Het  innemen  der  Abdyen.  20 
Het  ftraf  onderhouden  der  Plakkaten.  20 

De  voorgaende  puntten  zijn  d'oorfake  van  't  quaet.  2 1 
De  vertoningen  daer  tegen  dikwi  Is  gedaen.  2  1 
De  feindinge  der  groote  na  Spaengien.  2 2 
Des  Kardinaels  quade  voortftcllen.  2  3 

De  refolutie  des  Koninks  in  't  einde  des  Jaers  1  ƒ  6j".  verkon- 
digt, heeft  de  onrufteterftontnagevolgt.  24 

De  wanhope  en  morringe  des  volks  door  d'Inquifitie,  incor- 
poratie en  vervolginge.  24 

Het  ophouden  der  vervolginge  is  metgrooter  oorfaken  toege- 
laten. 

Het  mistrouwen  der  Edele  en  der  Gemeinte. 
Het  ftormen  der  Beelden. 
Het  accoort  van  den  Edelen. 

Des  Koninks  refolutie  van  met  gewelt  in  't  Lant  te  komen 
d'Ongelukken  daer  uit  gevolgt. 
Des  Hertogen  van  Alve  koemfte  metten  Spacns-krijgsvolk. 
De  wreetheden  des  Hertogen  van  Alve. 
Sijn  voornemen  van  alle  de  groote  te  vernielen. 
Het  vertrekken  van  vele  van  den  grooten  Heeren. 
De  geveinftheit  des  Hertogen  van  Alve. 

26 

17 *7 

*9 

19 
29 

3° 30 

3i 

31 

34 

3J- 

36 

36 

38 

Het  vangen  der  Graven  van  Egmont  en  Hoorne. 
Het  nauwe  gevankeniife  der  voorfz.  Heeren. 
Hen  Brieven  ,  Goeden  en  Dienaers  ook  gevangen. 
De  Heeren  tegen  recht  gehouden  fonder  ticht. 

d'Onbehoorlijke  maniere  van  ondervragen. 
De  bedwongen  antwoorde  des  Admiraels  op  fijn  betichtin 
ge.  40 

De  verrafchte  Procedure  tegen  hem  gehouden.  4 1 
De  declinatorie  des  Admiraels  niet  gehoort.  44 
Het  onrechtveerdig  veroordelen  der  Graven.  4  ƒ 
De  wreede  doodinge  der  Graven.  46 
Het  ongerechtig  vangen  des  Admiraels.  49 

d'Admirael  is  geweeft  een  Ridder  van  der  Oorden.  49 
d'Ordinantien  van  der  Oorden  en  zijn  in  fijn  vangen  niet  ge- 
volgt.  ƒ0 

d'Admirael  is  geweeft  een  Lit  en  Grave  des  Rijks.  ƒ  1 
Sijn  vangen  is  gebeurt  tegen  de  Privilegiën.  f  1 

d'Admirael  gevangen  gehouden  tegen  de  Rechten  van  der 
Oorden  van  den  Rijke  en  van  den  Lande.  ƒ3 

d'Admirael  is  tegen  des  Lants  Privilegiën  uit  Brabant  ge- 
vuert.  ƒƒ 

De  onbehoorlijkheit  van  der  rechtvoorderinge  in  's  Graven 
fake.  ƒ6 

De  Commiflarifen  en  Rechters  partijdig  en  incompetente.  60 

d'Ongercchtigheit  van  des  Hertogen  verkleren  opte  declinato- rie. 6 1 
Het  nul,  machteloos  en  verrafchte  vonnis  ter  doot.  62 
De  valsheit  van  der  adre  van  defen  vonnis.  64 

Den  Hertoge  en  heeft  't  Proces  niet  kunnen  overfien.  66 
Die  brieven  van  des  Koninks  van  Spaengien  Ambafladeur  in 

Vrankrijk  aen  de  Regente  in  Nederlant.  68 
De  Hertoge  heeft  fonder  Raedt  den  Grave  verwefèn.  69 
De  condemnatie  excedcert  niet  alleen  de  conclufiemaer  ook 

de  ftraf  der  feiten.  69 
De  vijf  feiten  tegen  den  Ad mirael ,  in  den  onrecht  veerdigen 

vonnis  begrepen.  72 
Het  eenig  valfch  fondement  der  betichtinge.  74 

d'Onfchult  tegen   de  cergierighcit  daer  men  den  Admirael  I  d'Admirael  en  heeft  hem  niet  gemoeit  met  de  ftrafte  der  Ge- 
heeft  mede  willen  belaften.  76        vangene.  19^ 

De  Groote  en  hebben  noit  gedacht  van  te  veranderen  van    De  fwarigheden  die  de Stadthoudere  te  Doornik  maekte.  197 

heure.  7  8  !  d'Admirael  heeft  der  autoriteit  van  de  Regente  altijt  voorge- 

Dat  de  Groote  met  grooter  oorfaken   gewenicht  hebben  de 
verfterkinge  van  den  Raedt  van  Staten.  1 00 

De  redenen  der  t'iamenkominge  van  de  Groote  tot  Breda  en  te 
Hoogftraten.  /      \  04 

Het  verbondt  der  Edele  en  raekt  den  Admirael  niet.  1 08 

De  Inquifitie  in  't  Lant  niet  gedoogt  geweeft  te  zijne.         1 1 1 
De  herdigheit  der  Plakkaten  niet  gevolgt  te  wefen.  1 1 1 
De  vruchten  der  voorgeftelder  nieuwigheden.  1 1 2 
Het  overgeven  der  Rcquefte  by  de  Edele.  1 1 2 
De  fwarigheit  gemaekt  by  den  Admirael  van  te  Hove  te  ko- 

men. 1 1 4 
De  opinie  van  eiken  behoort  vry  te  zijne.  117 

d'Admirael  bcfchuldigt  om  niet  geraden  te  hebben,  dat  men 
den  Bondtgenoten  met  wapenen  wederftaen  foude.       1 1 8 

Het  wederftaen  met  fortfe  den  Bondtgenoten  en  was  noch 
moegelijk  noch  redelijk.  1 1 9 

Het  veribek  der  Edele  verantwoort.  1 2  2 

Die  van  Brabant  verklaert  vry  van  der  Inquifitien.  1 2  3 
De  redenen  van  den  gefchorften  executien.  1 24 
Het  voorgenomen  vertrek  der  Regente  uit  Brueflêl.  1 2  ƒ 

d'Onfchult  waerom  de  Groote  gingen  daer  de  Verplichte 
aten.  129 

De  betichtinge  dat  d'Admirael  aen  ander  lieden  tafel  gedoogt 
heeft  het  roepen  van  Vi ve  Ie  Geux .                                130 

De  vergaderinge  gehouden  metten  Bontgenoten  te  Duffel  .131 

d'Admirael  en  heeft  de  Bondtgenoten  in  fijn  befchut  niet  ge- 
nomen.                                                                        1 34 

Waerom  de  Groote  te  Denrcmonde  hen  by  een  gevonden  heb- 
ben.                                                                            137 

Des  Koninks  koemfte  begeert  van  den  Grooten.  1 40 
De  betichtinge  van  dat  de  Groote  hebben  de  vergaderinge  der 

Generale  Staten  goet  gevonden.                                      1 46 
De  woorden  van  Philips  van  Comines  tegen  de  gene  die  fulke 

vergaderinge  beletten.                                                     148 

Het  vergaderen  der  Staten  is  noodig  volgende  's-  Lants  Privile- 
giën,                                                                               ifi 

Het  was  om  vele  faken  noodig  dat  men  de  Staten  vergader- 
de.                                                                                           1  ƒ2 

d'Inquifitie  en  de  Plakkaten  en  hebben  geen  plaetfe  in  des  Ad- 
miraels Heerlijkheden.                                                    \ff 

d'Onfchult  des  Admiraels  op  fijn  brieven.                           1  ƒ8 
De  belaftingen  des  Admiraels,  aengaende  des  hy  te  Doornik 

gedaen  heeft.                                                                   162 

d'Onfchult  dat  men  t'fijncr  koemfte  heeft  geroepen,  Vivent 
les  Geux.                                                                       163 

De  groote  dienften  by  den  Admirael  te  Doornik  gedaen.    1 6  ƒ 
De  beletten  den  Admirael  gedaen  by  den  Kapitein  van  den 

Kafteele.                                                                       1 69 

d'Admirael  befchuldigt  om  de  bloetftortinge  verhuedt  te  heb- 
ben.                                                                             170 

Des  Admiraels  wïjsheit  om  't  Lant  in  ruften  te  houden.     172 
De  Groote  en  hebben  niet  vermeten  van  de  Staten  te  vergade- 

ren.                                                                                1  7  3 
Het  mistrouwen  tuflehen  die  van  de  Stadt  en  van  den  Ka- 

ftcel.                                                                             174 

d'Admirael  is  befchuldigt  dat  hy  van  den  Edelen  te  werke  ge- 
ftelt  heeft.                                                                    176 

d'Admirael  is  befchuldigt  om  de  Prekingen  niet  te  hebben 
doen  achterblij  ven .                                                         ij6 

d'Admirael  en  heeft  tot  Doornik  niet  gefloten  fonder  oorlof 
van  de  Regente.                                                               179 

d'Admirael  en  heeft  de  Prekingen  tot  Doornik  niet  gebrogt , 
macr  gevonden.                                                              180 

d'Onfchult  des  gebodts  van  den  3 .  September.                     1 8  c 
d'Onfchult  op  't  bouwen  der  Tempelen  buiten  Doornik.   1 8  ƒ 
d'Admirael  belchuldigt  om  den  fchat  in  der  Kerken  te  hebben 

doen  foeken.                                                                   187 

De  Prekingen  voor  vier  dagen  in  der  Hallen  te  Doornik  toege- 
laten.                                                                          190 

De  Regente  heeft  goet-gevonden  al  wat  d'Admirael  te  Door- 
nik gehandelt  heeft.                                                        193 

De  Groote  en  hebben  geen  verbont  tegen  den  Konink  oft  fij- 
nen ond  i  enft  gem  ackt.  8 1 

Hier  heet  CrimenladkMajeftatis,  dat  de  Groote  niet  geerne 
des  Kardinaels  nieuwigheden  en  fagen.  8  3 

De  Groote  hebben  over  dea  Kardinael  met  groote  redenen  ge- 
klaegt.  84 

De  particulier  redenen  van  oneenigheit  tuflehen  den  Admi- 
rael en  den  Kardinael.  89 

De  Kardinael  vertrokken  zijnde,  regeerdet  al,  en  fteldct  al 

in  't  verweerde  door  de  fijne.  9  6 
d'Onfchult  opte  Levreye  van  den  Grooten  9  7 

ftaen.  202 

De  vergierde  dreigementen  den  Grave  opgelcet.  203 

d'Admirael  heeft  d'Abdye  van  S.  Amands  tot  profijt  des  Kardi- 
naels behouden.      .  20  ƒ 

't  Feit  des  Heeren  van  Brederoede  en  raekt  den  Admirael 
niet.  2 1  o 

d'Admirael  en  heeft  hem  der  faken  vanValenchijn  niet  ge- 
moeit.                                                                         2  1 3 

't  Slot  en  kort  verhael  van  defer  verantwoordinge.             2  1 6 
De  aenbiedingc  tot  bcwaringe  van  des  Admiraels  gccJen 

mame.                                                                       2 19 

T.c 



i  f68. 
Tot  de  Hiiloric  van  P.  Bot\ 

Tot  het  IV.  Boek,  pag.255.  lin.4.  (l820 
Ds  Waerfchowwing ,  aldacr  vermeldt ,  luidde  van  voordt 

tot  -v;oordt  aldus , 

VVaerfchouwinge  des  Princen  van  Oraengicn ,  aen  de 
Ingefetenen  en  Onderfaten  van  den  Nederlanden. 
Achter  den  tijtel  ftonden  de  volgende  fpreuken , 
Trov.  10.  Het  verwachten  der  gcrechtiger  fal  bly- 
fchap  worden ,  maer  die  hoope  der  Godtloofer  lal 
verlooren  zijn.  Den  weg  des  Heeren  is  des  vroomen 
moet,  maer  dequaetdoenders  zijn  bloode.  Dicgc- 
rechtige  en  wordt  nem  mermeer  omgeitootcn,  maer 
die  Godtloofe  en  fullen  niet  inden  Lande  blijven. 
Pro  lege  rege&grege. 

Waer- 
fchouwing 
des  Prin- 
fen  van 

Oranje. 

UI 
tcnöcë  ïanDtó  üan  olim  tijDm  bebbcn  moeten  aen 
weegjjton  bn  fomiclcn  conteactc  bcücttigen    en  ooli b\>  folnnncïm  ccDc  bcfüjcncn    m  ter  boenen  bat  ooft 
ör  jngcfetcne  /  nut?  bm  onöcrbcnöni  üiojötiiDc  bic 
clbc/  allcmliju  tot  gcboo2facntf)nt  üerbonöcn  «in/ 
\)ct  onDcrboubt  ooli  üan  Den  tuelïtcn  «et  lubc  Daörr 
lanbt  jvtüöc  gcb.?oc«t  nt  gc«cnbm  in  ttitiic  madit ' ryltbom  en  boosfpoct  /  als  men  gtf&n  heeft. 
_  3"6grïtjao  rn  ten  mtn  ooft  mr t  gdooebmen  /  als 
«cel  htate  m  fchec  üJcfmDc/  bat  ban  bc n  bcgmfrl  af 
Dat  De  JlanDcn  üan  .^pamgiensijn/  Doo2  hnüjelnn  / gekomen  onörc  cmm  ï?frrc  metten  fclüm  Orörr 
lanbm  /  cenige  groote  üan  Smengfen  /  üan  obrr  bfff 
tig  jaren  /  altijöt  «ebbm  iiitgcüjccft  om  nt  ecnigec 

L"?"^1  "!  !Lfn  ï]allöfntc  Sdtrijgcn ̂ ÏKt  regimenten 0111  bacr 

ten 
A  '  Htn  en  tenen  ucgeïnïien  /  Statm/  ̂ ifTcTioppcn  /  tSSminSfm  SIr  wlïm  K\ï;wDt ! 
1  Kbtcn  pjcïatrii  /ilaötn/  peeren/  gbtltn/  SSofT*  •  tóffiStffftt  fcff  2  c ' '  fPaicrni    ̂ rboiurrrm  /  "^«w  w'ffirrii  /  ̂hc    i    3    '     •  nqcrs  OoniOC  $nn.  <ctl  «oeÜJCl  bc  Ü!n«c fjWgff.1/  &&njF*alL  ̂ ^"ffr^i.g E    ten  en  pjibiïe gini  Deo  boojfdnebm  &ete rlanDtë    bet fciüe  Ijm  altijDt  beïet  ïjebbm  gebabt  /  noditairê  rn 

«ebben  fn  noit  afgelaten  om  t'allm  ttjDcn  aïlc  obifa- ben  gabctcflacnaibn  te  biengen  om  De  gocöcr tieren 

penen/  itcntmccftcrcn  en  iiegcccbceen  üan  ben 'üan Den/  ̂ teDen/  ïtafteeïen  /  *Do2pm  en  ïiïooftam  /  in£ 
geïnlijj  ben  «Öemcmfcfjappm  /  *CDd-luiDcn/  ïioop-ïui 
ben  /  23o?gcren/  angcfetmm  en  23cfittccm  üan  ben  |  wSLSm&ï^toSi  SnSSÜ'hS'H^J^atL, 
gocDm  ï»uf en  en  pfaetfen  buiten  ben  gocben  &teten/  &  «*  ta 

3cneflcbogm/"  Bïanbcn/  <Dict$/  25uercn  /  Heer bant/ <f c.  23aenct-ïtcccüan  23jeba  /  <Diefï  /  |e. 
23o!g-graüe  üan  ̂ ntmecpen  ai  23efancljon/|c.  <Ccn 
fanïentlnïi  te  anbeue  onfc  ̂ eccen  /  bjicnbcn  ni  me- 
be-hnïpcrö  111  befe  tegcnüjooibige  onfênoobtcïijlie  en 
recfjtüeerbïgc  noobtüjrcce  nrbcfenfTe  tegm  bc  gcüjel 
oen/  üecbniuiungen  /  bïocbt-fïojtingcn  en  ongdjoaibc 
tpeannien  bn  ben  ïlcctogc  üan  ̂ tlbamct  fijnen  aën* 

ïjanger^  in  Dm  feïtocn  :^cbccUinbcn  taoqstgcfïdt  /  uit  j  ^cït  torgcöotcirónbiciï^c'iiA'n  *SaDt '/  bar gantfcjcefjcrten/  üinboni/  rufteenüeclericctöcit/  dl  njuft  /  m  tian  öfn  ̂ nöc.   ̂ rot  Ujrïïtm  nnDc  vju 
ocnbicDcn  u-ïicbcn  en  cïucn  üan  u  na  fijnm  fïact  en  UO0Jt  qciidt  m  bn  gcb20gt  roo  ÜCflc  b!cmDc  n^,. 
^^^^^ff/^gfe^^/ft1^^1^8^  l£S&n/  tti:ceDe'ücrüoIgmgcn  /  WocDirre  Dfaüluv mcttecbtüpnieobiö  en  na  alle  onfc  maebt.  |tcn/  onücrösagrfrjac  %m&We  I  oücrönngmgc  Dce 

<Cn  hoe  roeï  ïjet  met  noobig  nifebunt  bat  meii  al  ;  .^meboppen  /  inncmingc  Dn:  Hbbijen/  üa-fionbingc 
Öiec  en  bcfnnbccc  acnu-ïicDcn  cemg  lange  ücrljari Doe  örö  Coneiiien/  fleaffc  èrceuticn  Da-  Ctóftomi  /  ai 

pamen)  üooitgc 
fêrit  bebben  foo  \}ede  üabonbni  /  tuactjjfteii  /  en  incm 
DigbcDai  /  om  onbrc  bet  oefcfri  üan  eenm  baftga: 
fcljijn  en  name  Dcc  tf  cligic  /  eniflimnitlijh  üan  beu 
boogljcit  en  bicnfl  be$  Ronatfrf  te  birngm  ai  te  fïcl 
len  /  foo  üjcï  De  eonfeimticn  afé  perfoanai  en  rroe 
Den  üan  aïïai  Dm  ̂ ngefetcnen  m  De  intccffc  flabcc 
nijc  /  ja  om  Ijen  te  berooüen  üan  allen  ben  ü?nï)c* 
Mem  cccïitcu/  en  piiüilcgicn.  %lk  ïjet  m  Dcc  üjaec 

üan  Daiafgrijrriijitcnüecüoïgingcn  üangen   booöi 
El üiïnmigfjcDai /  bcrooüinamatüajagingat 

nieteiibebbdtüecmijt  nocï)  ai  noemen  ücrmijDcn 
jeïpé  aai  te  ceebten  bc  üooüv  onfc  en  urne  ̂ an 

bm  /  ja  Jie  gemcine  bnanbni  en  ücrD2iinhcr£  /  foo  üjcï 

ban  Der  ecmi  OoDtö'nifïl'nnirjciügcn  ^aïigmaheii' 
bm  ©ooibc  /  aï^üan  alïm  Den  cegtai  /  üzubcDai  /  p?i- 
bffegiat  ai  üaóifpoct  Des?  armen  cïlaibigm  Dabei' 
Ianbtö  /  b'üjcln  iio:té  te  ü'oorm  in  fuÏÏicn  fleur  ai  oüer bïocbigheit  gcïtrïmïg  üjaö.  iCcntccc  bat  niemant  baar 

"l;  niecc  anbere  ongebooiDc  üonDentcgdi  Deü!MljcitDejS i  jilanDtG  /  ai  totltc  Dea  boliis. 
Oict  tegmfraaiDc  Dat  üjh  en  meer  auberc  onfc  Vee 

:  rm  en  mcDc-bjacDercn  ( niet  anöcrs  gefogt  bebbeu 
;  bc  I  noel)  alö  nod)  foebniDc  /  Dan  Dm  UiaVraditigen 

ai  gebuengcii  bicnft üanOoDt ./  üan  bm  Uomnlt  'en ban  Dai  Uanbc  /  niettcr  ü.'nljcit  en  üooifpoet  Man  Dcc 
■«OnDafatni  en  jUigcfetcn)  te  mea  fïouDm  De  cou 
tuacic  Rebben  üerblaert/  üertoont/  ai  naaten/  ai 

aïtijDt  gepzden  fuctigïicit  /  boüm  frram'rtijrit  I  en  bet beter  afenfouDcüJctcn  te fpicftni  öan  oljii-lieöai  fcïtic/  ontierïjouDt  Der  beloften  bequamet  en  bèt  gcfonDcert 
DteonDcrrjcnbeerlijlteflaücmijeDetdüegcündt  /  lijDt/ 1  ijonDrn  /  Dan  ïjet  bicbcn  en  tegen  ïioinen  Ded  ecDta/ 
Tiet!  Ï)002taiü2cefl.  «Oocrjtan^  op  Dat  gbnöcd  tebct  ;lut  oozfabc  üan  Den  loelJicn  De  üooift.  liarDiuael  niet 

u  eigen  roeïüarcn  en  fauai  foubet begrijpen/  nebben  ■  fï/nm aniïjanft /  aiDicm&pacngimmctbcnürcfrant 
toi;  Der  felücc  in'tho2tc  uicl  tollen  bier  mrDe  Doen  ge  lebben  '  tegen  on<S  en  onfc  üoo2ft.  meDe-b2oeDcro"  met 
oehïiai/  ai  Die  ter  memode  üjeDa*  brengen  Ipeüiel  alleaic  emeu  grootcu  bact  anujDt  fonberrrDmeüoo2 
ton  Defen  aaigaenDc  /  aïrccDcond  genocgfarm  bebben  gniomen  bebbcn  niaerooluitetbalfebcnionbcboo:li) 
geeiueten  /  fo  tod  bn  onfc  ücrantüJ032öinge  lutgcgcücn  |tc  pjacttjlim  m  aenlncngmgeu  bc  lo.ierbeit  foo  lu;rrn 
tegen  De  üaïfrijc  ïocgmcn  oné  uagegcüen/  aio  bn  onfc  fc  ücrDiufterm  en  üerD2«inum  Dat  Den  gocDrrtirrm 
berWaringc  uitgegacu  /  op  befe  nootdijiic  Defmfie  luel  uoninb  c\ml\\h  üan  alle  fahen  onDc2cigt  luèfnibe  brrft 
bainmbe  m  ürrïjoopcnbc  Dat  De  boeUGbeiiG  bacr  af  rrnncint/  Dat  onfc  geawUuc  raDni  DaDcn  en  Dien 
gep2mt  /  tmtoa:  ï]anDcn  en  bamilTen  geitoinen  fiü-  fïcn  oo2fp2onb  namen  n\t  cagicngbat  en  iTjnc  gorDc 
ïen  5rjn.  grtroiiajc  OnDcrfaten  grarijt  Ü002  oprorngc  /  lücDn- 

Un  bm  eerftm  Dan  /  foo  bouDm  üjü  u  inbagtig  /  m  fpannigc  en  ecbeile  (boêüjel  DVen  en  D\inDcrc  onUncr 
i^ditaibaibfi/  batbeüoo2feb2cüai.DeDcrïanömüan  aebtig  lUvia)  üjaa  Deur  fnfao  ücelcgcmaeljt bebbcn/ 
oïïai  tijbm  5ijn  onDerïjonbenaigercgcertacïuccrtbii  Dat  fn  iKbbm  ücdiicgcn  todatingc  oft  oo2fof  om  na 

(jncrcn  ̂ 2inecn  ai  Oüarjccrai  met  aller  foctigbeit/,  ben  gocDt  Dtmbcn  bacr  ninc  te  ünficn,  D'iueluUud regt  enrcDcnc/  ennictanDas  Dan  na  lütuiijfdi  üan|  Ijct  genie  fn  foo  lange  gefodjtbaDDni. 
ïjcïmc  b2nï)cDcii  /  regtm  /  coftuimm  /  rjerb2nigm  en 
p2iüilcgieii  /  aïbaer  aïtijDtó  onbnljciiDcn  /  en  bn  Den 

iiitooonDerm  Des'  3Lanbtó  (aïé  fonbeclingclicfbcbberé/ 
müoo2fïanDerd  üanbaiDer  bmlirit/  müiunöen  bm 
aïïe  getocTt  m  ücrb2UKmngc )  eertijDen  üan  Unfnen 
ftonmgm/  katogen  <D2aüm  m  peeren ücrüJ02üen 
aiüarhregcn/  ïjet  onberrjoiiDt  m  üolüncrat  /  üan  Dm 

<ën  al  IjvaDöm  De  üoo2f5.  'jnnuifitim  '  ̂rcnitim/ 
fl^anbatm  ücrüolgniaen  nieuinigliröni  m  boo!t- 
ücikn  Drs  boo?ft.  Umbniner^  en  Der  wnvc  ( ufurpe^ 
rmDc  opDrljooubfit  met  alleen  üan  öc^ouüecnantc/ 

maer  ooft  üan  Den  Uouinft)  bet 'Ji anöt  teloren  ferc 
befcbaDigt  cnüabo2t/  en  een  ober  grootc  menigte  Der 

^ngdetni  oücrüallm   benaegt   b;rnoftnigeöooDt' 

108. 

luemm  foo  tod  De  P2incm  felüe  /  aléooliDcOnDerfa^cmfanimtlïiltDcoiiDcgeluooiiiiUcün'beitfcer  gelirobt 
( O. )  m 



12.2, Byvoegfel  van  Authent,  Stukken, 
15Ó8.  en  bahiubat.  JSochtaité  ïjecfcmcntrcfjcn/  enfïetal 

noch  (ïjeïacg  met  gcootcn  hatfeer)  hcdcn£dacg£ :  eu  té 
te  beduchten  bat  men  namacté  noch  meet*  fïen  fai  I  in 
öien  't<éobtnictcnbanet  (foo  tonbetroutoenbathp 
boenfaï  /  en  top  oité  bact  tof  fijn  buegenbe  na  aïïen  on- 
fen  uitcrfïcu  bennogen)  hoe  gcooteïrjk  en  bccrïnk  aïïe 
ocboojft.  iiicutoighcben/  boajtfieïïen  /  bcrbmkkmgen/ 
^nquifïticn  /  baboïgiugcn  /  doobingen  /  bangingen  / 

ïoefte  bie  fn  tot  Meen  Babcrïanbc  hebben  /  htégc- 
ïijlté  goebe  acïjtc  te  ffaen  opten  cedt  bier.  fu  gebaen  ï)eö- 
ben  boo?  ïjet  Giibahout ban  '3  SLandtp  p?iwïegicn  /  en 
niet  ïijbë  en  goebe  na  aïïen  hen  bermogenhentoeïte 
qunten  en  t'arbriöcn  om  bef  e  obcrDadeii  te  toeeren/ 
en 'niet  contrarie  getoeït  en  maeïjt  hcnfdbe  tocberte fïeïïen  in  hen  oubc  gctooonïijkc  bwfjeit  /  aengemakt 
aïïe  toegen  banbertooningenenbibbensijn  benomen/ 
en  anber^grcncmidbcïeu  enrefïcrcn/  nabien  dcfe  ge* 
meine  bpanöcn  /  bie  ïtoninïüpe  j^ajcfïeit  toeï  hebben 
foo  be:rè  toeten  te  berblenbcn/  até  tot  fijnen  cenigen 
foonc/  0e£  lüuibfê  toekomende  Öeeec/  gebangente 

fïeïïen. <$tn  toaer  in  ban  onfer  sijden  niet  te  faiïïeren  /  maa 
onferecren/  eebel  fïatc  en  betbmtcniffe  genoeg  te  boe* 
nel  ennaonfenuiterfïcnbccmogenon^toeï  te  quijten 
entcempïoicren/  ter  eeren  4Bodt£  en  tot  boideringe 
fnh$  <6odtïtjité  toooit£/  ook  tot  bermeerberinge  bec 
ïjoogbeit  /  auctotitcitcn  namefnno^oninkïijkelfèa* 
jcfïeit^/  een) ameïijn  om  totöa  in  fïate  te  fleïïen/  be  b?p* 
heden  /  pjibiïegieu  en  boo:fpoebcn  der  .fèedaïanden  / 

iitégcïn'k^  om  toet  te  refïitucrcn  /  en  hen  3£anot  en 
j  goebt  toeber  te  uom  hebben  den  bajaegden  /  gebannen 
!  en  beroefben  /  mit^gaöetg  om  te  berioflen  be  geban* 

ïijkc  berbmkhingcn/  bHiagmgcrï/  aéntafïingen/  moo^  gen  /  gequeïbe  en  becbjukte  /  en  baer  ncffené  om  te  bet* 

1568! 

henöe  metté  authoiïtcit  ban  ben  Üomnk )  in  den  feïben 
ÜLanoen  met  fijn  sèpacité  krijité-boïïi  té  gekomen/ 
itrégeïijïté  hoc  bat  bic  feïbe  ïahben  uiter  hoogfïa 
bdojfpoet  snngebaïïen  inOabicpfïacïïendigheit/  en 
in  n\\t  onbetöjagcïnkcr  fïauetmen  51J11  gekomen  de 
goebe  <0nberfaten/  bit  te  booten  goebe  bjpheit  hadden/ 
ja  hoc  dcedijkaïDaer  tijgen  bcrdmkt  en  bernieït  met 
tecileïigieri  mtooojdevDodt^/  ook  be  pnbiïcgien  en 
rechten  De^  3IanbtË>* 

<£n  toant  aï  't  feïbe  foo  notoir  té/  foo  dunkt  on£gc^ 
noeg  toefen  /  bac  ton  bat  in  füïkcr  generaïïteit  5ijn  ber* 
haïende/  toant  toübe  men  hier  berkïcrcn  enfprcifïce* 

ren  foo  bede  jatnmedn'ke  /  afgdjfeïijke  en  onmcnfeh> 

baen  te  Rebben. 
3Ja  boo:  een  erempeï  fa\  genoeg  toefen  in  pïaetfe  ban 

binfent  /  bat  be  feïbe  ï^ettogc  (  boïgende  foo  toeï  be 
hofïumc  bec  Cpraimen  atéhctboo:ncmenöc£boo2j5. 
ïtaromaefë  /  biè  baer  na  habbc  gejjaeut  en  fijn  #Êa* 
jefïeit  gaerne  baer  toe  gebjacht  aï  eer  bit  na  ̂ pacngien 
gink  /  foo  hp  be£  boen  hoopc  gekregen  hadde  /  foo  te?* 
re  hu  be  ̂ paengiaerben  habbe  in  't  llanbt  nonnen  be- 
Öouben)  tcrflout  t'^ijuber  aenkomfïe  tytft  banmei- 
ninge  getoeefï  öet  Kl'anbt  te  betooben  ban  aïïen  ben mccfïeu  peeren  en  ©c;ojfraenberé  be$  feïf^  HanbtjS/ 
bie  ï)en  altnbt  getioutodijk  habben  gequeten  in  ben 
bienfïc  bc£  fionink£  /  en  bejJ  Baberïanbt^.  €11  toant 
eenige  boozflende  fuïken  tempcefï  /  metter  huïpc 
<éobt^  toarenintijdt^  bertcokken  en  ontkomen  /  foo 
ïjeeft  f)n  foo  bebncgïijk  a$  eïk  toeïtoeet/  aenbean; 
bere  be  ïjanbtgeflagen/  en  gebangen  genomen  ttoee 
ban  ben  jmncipacïfïen  ïf  eercii  /  te  toeten  fijne  en  onfe 
mebe-b:oëberen  be  töiaben  ban  €gmont  en  ïf oomc  / 
mit^gaöa^  berfeïjeibéu  andere  peeren  /  «JEdeïman^/ 
becbaren  lieben/  en  andere  per foonen  ban  qnaïiteite/ 
aïïeë  fonber  eenige  böcngaenbe  informatie  oft  bekoop 
ïijhê  kenuiffe/  be  torïïie  hn  ook  baer  nafootneanne- 
ïjjk  en  moojbeïijk  aï^  men  gefien  heeft  I  hnxten  aïïe 
oib?c  ban  réchte  ïjeeft  Doen  booben  en  om-bjengni. 
5^aer  en tntTcÖs-'n en  ïjeeft  knook  geen  minder  tpran^ 
nic  gebmikt  tegen  bieeeceèngoebenberbcrtrokkene/ 

nabien  te  hen  lichamen  in  fijn  gctoaït  nietkcn'gencn kofïe  /  hebbende  de  feïbe  foo  fchanbeïijk  en  onrecht^ 
becrbcïijkbooit  geroepen/  geïafïert  /  gebannen  en  aïïe 

'tgenegeconfifqueect/  geïijk  t'cïken  kenneïijk  té  /  en bit  aï  onba  bekfel  ban  ber^ierbe  ïoegenen/  geïijkbe 
nitgegeben  gufTifieatien  toet  betoijfen. 
M\  kan  cïït  toeï  bebioeden  b^t  aïte  befebneebthe- 

ïjeben  /  bïoebt-bergictingen  /  onincnfchcïijkhebcn  en 
tprannien  foo  feec  tér  contrane  aïïen  <6obthjken/  na^ 
tuaïijken  en  gefchiebcn  rechten  /  ja  ook  tegen  aïïe  de 
tojpheden  /  eeden  /  contracten  /  en  pnbiïegien  be$ 
5Lanbtö  booïtgefïcït/  en  bedjeben  tooiden/  dat  aïïe  toecden. 

ïiteitl  ïpogheit  en  tyrfyeit. 
^00  hebben  nietaïïeenc  top  en  andere  peeren  onfe 

bnenden  en  magen  de^  ̂ eberïant^  /  aïïe  het  onfe  baer* 
om  getoaegt/  maec  ook  huïpe  en  bpfïant  berfogt  en 
batoojben  /  ban  beefcheiben  anbere  onfe  ïf  eaen  / 
bjienbenen  geaïïieabe/  en3ijn  aïïegabecbanmeinin* 
ge  te  empïoiaen  en  baer  toe  te  fïeïïen  lijf  en  goebt  /  en 

aïïe  't  geene  be£  ton  in  ber  tocteït  hebben  /  om  foo  heiïi* 
gen/  regtbeerbiiteiï/  goeben  en  ïwoteïgften  ljoomemen/ 
aenfïag/  en  udobt-toeae/  tot  emen  goeben  einbete 
bmigen  /  tot  toacrachtigen  bienfï  ban  ̂ odt  /  ban  ben 
lïonink  en  ban  ben  3lanbe  /  om  te  hanbt-houben  /  be 
goede  ©nbecfaten  inhenbjuheit/  en  inbebehoo?ïhke 
gehoojfaemï;eitban  fijne  .tójcfïeit;  infgcïijké  om  baec 
nu  te  berbnjben  be  boo^fj.  groufame  t^iranneii  /  Uaet- 

fïo^ter^  cii  b2emt€>o{ïog^-boïk/  b'iJociU  boïïi^ogten bafeïijk  berfekert  toefenbe :  &idïen  ton  beaengeno* 
men  toapenen  afïaten/  foo  en  geïijktepinonfeboo^ 
fch?ebcn  booigaenbe  ̂ eeïaratie  b^eebece  berkïaert 

hebben. Derkoopenbc  ook  en  onué  bafleïrjk  betroutoende  /  bat 
ghP-ïieden  eneïïibanu-ïieben/  ban  fnndecjijbfnooa 

faï 'gedachtig  toefen/  hoehpfchuïdig  té  die  fake  te  bo?* deren  /  en  na  fijn  uiteefïc  macht  hem  faï  fleïïen  om  hem 
baec  in  toeï  te  quijten  met  ïijbe  en  met  goebe  en  met  aï 
bat  hb  kan/  foo  fijn  eigen  Baberïanbt/  en  be  bctbin* 
tcnifTê  bie  hp  aen  ben  feïben  heeft  h^n  baer  toe  bec* 
maent/  b'toeïk  boende/  fooberfekerentopn/  datghp 
aen  oité  en  aïïe  de  onfe  fuït  binden  aïïe  mogeïijk  behuïp 
en  bpflant/  iitégcïijtté  bat  top  u  na  otifen  bermogen 
fuïïcn  boojfïaen  enfaefchudden  ban  aïïen  berdmkkin^ 
gen  /  eetiiigen  /  roobingen  /  bjandt-fchattingen  /  en 
obeicumpeïen  /  bie  't  boïk  ban  ̂ DoLJÏogen  gemeinïijR 
aenrecht  /  toaer  inne  top  hoopen  foo  goeben  o^b^e  met* 
ter  genabc  oBobt^  te  fïeïïen/  batopatébecfienfaïtoe* 
fen  /  toant  na  dien  top  aïïe  dit  feïbe  doen  /  om  de  31an* 
den  en  4Mierfaten  te  helpen/  cnbecïofTen/  toaer  on^ 
feerïeedt/  dat  be  feïbe  baa  mebc  berbmkt  en  oberïafï 

be  menfehen  ban  ber  toereït/  ennietaïïecnin7tparï ticuïier  aïïe  en  eïkerïijke  de  Staten  /  ïiaden  /  Steden/ 
l^afïecïcu  /  loipen  /  paetfen  en  ̂ ntooonberen  ban 

ben  feïben  c0ebcrïanbm  /  macrook  in'tgeneraeïaïïc 
Pnncen  /  i|eaen  /  ILanben  /  Steden  /  en  $erfoa* 
nen  ban  buiten  '£  3Lanbt^  /  ja  mede  be  i€o?kcn  / 
^eibcnen  en  bc2cc  gefetenc  be$  h^n  bchoo2ben  aen  te 
trekken  en  mebc-iyöen  te  hebben  /  inégcïijïté  behuïpig 
te  toefen  om  foo  groufamen  tnrannie  te  toederflaen. 

B^aer  boben  aï  /  foo  behoojden  aïder-eerfï  toeï  te 
onttoekken  aïïe  degmeban  ben  feïben  ̂ eberianben/ 
en  te  gedenken  keur  gctooonïijke  biphcit  en  boojfpoet  / 
mit£gaba£  gnioeg  te  boene  ber  babinteniffe  en  ge^ 

jfföaer  foo  tfftp  toeïtoeet  battet  niet  mogeïijk  en  té 

bvit  men  'tboïïtban€>ojïogeingoebt  bebtoankenoj* 
bene  honbe  /  of  toeï  empïoperen  foo  bat  behoort  /  fn  en 
5ijn  niet  toeï  betaeït/  en  battet  berebene  ook  toeï  nit* 
heifcht/  bat  ahp-ïiebec  en  eïk  ban  u  /  boo2  u  eigen  toeï* 
bacet  enberfoJTinge/  behuïpig  u toont/  enmedecon* 
tcibueat  enhcïpt  becbaÏÏen  bc  grootekofïen/  baer  toe 
behoebenbe  /  bie  top  aïïeene  niet  en  konnen  bccïcefïen  / 
foo  gïjp  toeï  koubt  bèbioebeu. 

^oóberfueken  enbegecren  topernfïeïijkaenu/  en 
eïk  ban  u  /  dat  ghp  /  eïk  na  fijn  macht  en  fïaet  /  u  daa 
toe  fd)ihtj  uitreikt  encoutcibueert/  opdat  bpgebie* 
ïtc  ban  bien  /  foo  goeben  toerk  niet  onbettoegen  oft  on* 

boï< 
/ 



Tot  de  Hiitoric  van  P.  Bor. 
iyd8.  boloiacrjt  en  Wpbe  (to£  top  hoopen  Dat  nirt  cnfal) en  u-Iicben  namaefé  niet  en  fcome  te  beroiuoen  ban titoeronacï)traemrjeit/  ftïeinljettigljeit  en  luttel  be* mupfannljnt  tot  utoer  berïangDec  bmncit  /  tot  toef 

lint  nnDefuItrftp-neDeirdït  na  fijnen  fraet  /  mogen femoni  ubje  «SeDeputeerDe  ucffniö  on£/  of  öc  genie  Die top  t  aïïen  ptaetfni  Daer  ton  toefen  fnïïen  /  Dan:  toe  fnï fen  rommitteren  /  metten  toeluen  trïju  fuït  mogni  ber> 
tyagen  en  fluiten  ban  Der  fommen  /  Die  cïïicrrhjfi  fal  bu 
tnDen  mogen  en  beïjoorm  te  befteum  en  befojgen. 

k^f^Ssr1?  00h  «-«'rtfn  met  Defen  openrtrjften  qv miftc  miïïenDe  getoaafcöout  ïjebbnt/  Dat  foobejre 
Dp  gebjeue  ban'tgnie  De£  boofoi^/  gïjiiueDnmïet gnjolpen  oft  boojgeftam  en  toójDt/  en  u-IieDer  baec 
ober  eenig  geioeït/  pfouöetinge/  liïtcriuge  of  anDere  on- 

geluk toeDetbaert/  Dat'tfelbefaltocuomen  bp  utoer/ rn  niet  bp  onferfchuïöt/  &oo  topanberé  nietenfoc- 
hen/  Dan  utebefcOnDDen/  befeöcrmen/ enberïóffni' miot^Den  todanitopon^/  DinianiganiDc/  bpöefni 
ban  nu  af  tod  ïjcbbni  bjilïen  berontfcijuïDigen  /  en ontflant  booz  <0oDt/  boo?  Den  ©aDerïanDe/  booj  u 
fdf$/  en  booj  De  gantfelje  toeteïbt  /  op  Dat  gï)u  n& 
marl?*  met  en  legt/  oft  u  en  uerüaegt  /  Dat  gïju  fit  tijötö nietni5ntgetoaerfcï)outoet/  nocfjiom  uepgentoetó 
tm  te  boomt  oncrn'igt/  en  berbopenbe  Dat  gïjpDien aengaenbe/  fumnifoigefuItDjagen  a#  ufeïben  noa^ 
Dig#/  biDDen  top  (ÖóDt/  Dat  top  ROrtéu-neDenmo- 
gen  f  ten  toeDctgefïelt  inutoen  oubnib'ubomenboo!' 
fpoet.  <$rgeben  inonfen©elDt-ïegcc  Den  eerfint  €>ep^ 
tembjig  1568. Onderteckcnt 

GUILLAM  de  NASSAU. 
Pre  lege  rege  irgrege. 

Tothet  iV.Boek,  pag.248.  lin.  18.  (177.)  nade 
woorden  engefiraft  te  morden ,  by  te  voegen : 

Den  leften  Junii  werden  verfcheideh  Poorters  der  Stad 
Amfterdam  met  het  volgende  Plakkaet  ingedaegt. 

Plakkaet  waer  by  veele  Poorters  der  Stadt  Am- 
fterdam geciteert  worden  om  in  perfoon  te  moeten 

compareren  voor  fijn  Excellentie  den  Hertoge  van 
Al  va ,  en  fich  over  verfcheide  faken ,  haer  te  laft  ge- 

leidt ,  te  komen  verantwoorden. 

">iappn£ " m  I  ba 
„cfèabefé, 

Deine/  batiDenCnlanDntban^nDiën/  enbafïcllam 
öenDer2ee<£)tcanc/  toté-fontoge  ban£)ofrenriju/ 
hertoge  ban  23ourgouDint  /  ban  3Lotringe  /  ban  23  w 
bant/  ban  Himburg/  ban  3Luremburg/  ban  43tfre  /  ni 
banjBiïancn/  <ÖMbeban£absburg/  banDïaenöe 
ten/  ban  2trtoté/  ban  Bourgbiigm/  Palté-nrabe 
ban  ï^cnegotnoc  /  ban  ï>cïïanbt  /  ban  SeelanDt  /  ban 
£f)ainen  /  nt  ban  Ottpïjcn  /  £jiitcc  ban  Stoabe  / 
.ften-grabc  be£  I2ei(igni-ri)fté  /  ïf eerc  ban  ©jirg 
ïanDt/  ban  Uitregt/  Obcr-Pfffl/  en  ban  (Öioeiiin- 
gen/  ̂ ommatcur  in'SCfia/  nrflftïra/  ©nieerfïen 
onfec  ̂ eur-tuaerDernt  £>ergiant  ban  toapenni  &a 
wit  /  ban  toegni  onfen  getrouboen  HaeDt  ni  procureur 
(6enerarftéoitébrrtoont/  ï)oe  DatbuDeConuniflaii 
fen  geo:Donneert  in  onfc  3lanDcn  ban  l}oiïanDt  ui;  onfe 
feer  ïiebe  m  getroutoen  cfJcbc  tfiDDet  ban  onfe  O  ;Öen  / 
^taDtïjouDer  /  <6oubernnit/  ïtapitein<Öeneraê(ban 
onfentbjegen  in  onfm  Hauöenban  Ijertoaertö  obn* 
Den  ̂ ertoge  ban  3tlba  /  fDarïi-grabc  ban  Coria '  fou 
Den  ui  perfonen  ©erDag-baett  jgh  tot  feftereu  (Compc 
tenten  Dage  ban  onfe  iètaDt  ban  "HmfletDam : 
Hendrik  Franflc,  Koorcnkoo-    Philippus  du  Gordijn 

Schoon  Jan ,  Metfclaer. 
Pictcr  Gent,  Koorenkoopcr. Floris  Rodenburg. 

JanPafchijn. 
Egbert  Roeloflfe. 
Frans   Volkkcrfcn    Kooren- 

hert. 
Jan  Verburg. 

Jacob  Bas. Hans  Karpentier. 
Hendrik  Boclefen. 
Ernft  Kramer. 

Jacob  Symons ,  in  de  Hulk. 
Jonge  Harmen  Rodenburg. Thomas  Gerritfen  Dousburg. 
Andries   Kooper-flager  ,     in Norenburg. 

|  Hendrik  EgbertsRoelofiz. 
Jan  Syvertlen ,  in  de  Haen. 
Klaes  Hendriks ,  in  de  Sleutel. 
Pieter  Kornelis  Dobbifen. 
Volkert  Sy  verfe,  in  de  Haen. 
Kornelis  Wcyner,    van  Mc- 

denblik. 

Kornchs  Barcntfen  Pot. 
Jan  Pictcr  Swaeroog. Kornelis  Floris  Taling. 

Andries  Boeiden ,  in'teulde 

Hooft.  
5 

Klaes  Bouldcn ,  in  Hamburg 
Thomis  de  Bakker  ,  op  ét Zeedijk. 

FredrikSyvcrtfcn,  in  de  Haen. 

Isbrant  Roclofi'cn ,  de  Schil- der. 

Thomas  Kornelifcn  ,  Wini-- lacr. 

Jacob  Roemerfcn  ,   de  Soon 
van  bnge  Roemer. 

Hendrik  Klementfcn,  Scilc- 

makcr. 

Jacob  Rool'e  krans. Hendrik  Swcers ,  in  de  Groe- 
ningcrToorcn. 

Pieter  de  Boer,  op  de  hoek  van 
de  Kolk. 

Gael  de  Metfclaer, 

Gerrit  Janfen  ,  van  Delft. 
Bouwen  Janfen  Kramer. 
Geurt  de  Verver. 

If6&\ 

Tlakkaet 
waer  by 
verfcheide 
Poorters 
en  In- 
woonders 
dei  Stadt 
Amfter- 

dam wor- 
den inge- 

daegt om 
fich  voor 
den  Har- 
tog  van 
Alva  te 
komen 
verant- 
woorden. 

per. 
Jan  Meurclink. 
Willem  Walifchc. 
Lubbert  Nut. 

Stants  Benning. 
Klaes  Lamsmoer. 
Vrank  de  Wael. 
McusPieterièn. 

HansSymonlên. 
Lourens  Jacobfen,  in  de  gou- 

de  Reael. 
Klement  Volkkertfcn. 
Hendrik  van  Merkkcl 

Harmen  Pafchijn. 
Dirk  Hem. 

Gcrbrandt  DominicusOpfla- 

ger. 

Mr.  Mcitcn
  
Janfen

 
,  Doctor

. 

RcycrS
ymonfc

rr  

Nek. 

jan  Willcm
fen  

Wijngi
crt. 

Wille
m  

Kortfe
n,    

Houtko
o- 

per. 

jan  fanfè
n,  in 't  Hart.

 
Adria

en,  
in  't  Krom

hout
. 

Pieter
  
Pauw.

 

Mr.  Wille
m  

Bardd
ius. 

Hans 
 
Phren

huife
n. 

Arcnt
  

Janfen
  
Koetsv

clt. 

Hendr
ik  

Korne
lifen

  
Metfcl

. 

Tboni
s  

PoiKg
ermak

er. 

Hendrik   Wouterfz.   Hoede- 
maker. 

Pictcr  Janfen  na  den  Brandt.      Jacob  van  Amelcn. 
j  Mourus Janfen,  Saelmaker.      Aernout Huddc. 
j  Hendrik  Albcrtibn  ,  Kolder-    Kornelis  Rcycrfcn. maker.  Willem  Holbakkcr. 
JanWillifen,  Schoenmaker.     Huibrcgt  de  Lepel-maker. 
Aem  KlaerTen ,  Kiftcmakcr.      Vrink  Martcnfeh ,  Tinne-gie 
Klaes  Tyflen ,  Goutfmit. 
Hendrik   Smckt  ,  van  Dor- 

drecht. 

Jacob  Hein ,  Lakenkooper. 
Jan  Prins,  Haringkooper. 
Mccfter    Kornelis  ,    Scheer- 

meefter. 

Hendrik  Syer ,   in  't  Gravcn- ftraetjen. 
Hendrik  de  Èakker. 

Thymen  Mcindertlcn. 
Klaes  Boekverkooper. 
Goofen  Pauw. 
Kornelis  Geclvcctcr. 
Klaes  Duivel. 

Jan  Bcticn  Rodenburg. 
I  Iarmcn  Rodenburg. 
Hendrik  in  de  Hoppefak. 

Rcier  Janfen  Wolf. 
Jacob  Mankkomcn. 
Klaes  Ol  v. 

Jacob  Schalmakcr. 
Klaes  Pauw. 

Jacob  Janfen  Koftcr. Hans  Wiltcrftn. 
Ticlcman  Tiemanfcn. 

Klaes  Janfen  Roeien. 

Jacob  Dirkicn  War. David  de  Goutfmit. 

Jan  Jooilcn,  Metfclaer. Pictcr  Soom. 

Hendrik  Vaertjen ,    Schuitc- 
voerdcr. 

Kornelis  Albcrtfen  ,    Bcrge- 
vaerder. 

Jan  Smittcn  ,  Koorcn  -  koo- 

trr 
Gerrit  Smit,  op  de  Zce-dijk. Stoffel  Kous  de  Jonge. 
Melis  Willcmfen. Isbrant  Acoly. 

SymcnTyfen,  Kooren  -dra- 

ger. 

Jan  in  't  Blauwe  Pacrt. Hendrik  Janfen. 
Gerrit  Janfen  Kop. 

Jan  Scgerfen  ,   Kockc- bak- ker. 
CornclisBoom. 

J.m  Lublxrrtfen ,  Waeg  -  dra- 

ger. 

Jan  Konielifcn,Slootc-makcr, 

op  de  Oifc-markt. Willem    Lubbcrtfcn,  in   de 
Helm. 

Acl  Pauw. 

Gecrtjcn  M  irtcns. 
Marren  Milten  bek  <;. 

Jacob  Klaclbn.W.igcnacr.bui-' 
ten  Sint  Antonis  Poort. 

Mr.  Pictcr  Mol,  Doctor  in  de 
Medicijnen. 

Barcnt  Janfen  ,  inde  Engel-1 
f  lic  DoÉ. 

I.ouris  Mikclacr  ,  aiias  het 
houtc  Aeniigt. 

Piertjcn  ,  de  VVciluwe  van Mcclkr  N.mning. 

Duifjcn  Sluiters  ,  Weduwe 
van  Klaes  Splinter. 

Lysbet  in  dcSilvcrcn  Reael, 
Weduwe  van  Pictcr  Meu> 

fe. 

pet 

C^mme  bun  te  Itomni  putgeren  boo?  onfrn  Ofbr 
boo!fcl):ebcu  /  ofte  anDerm  Uk  Uu  öaer  tor  fouDe  U11I 
Inieoininitterni  banljarebnloopmar '  abfrnttrtogf 
ofte  ïatitcringe  ter  eaufni  ban  De  boaj  griröcn  rr^f 
ocïni/  ban  DetoetlieDage  niruiaiiDt  Drr  boojuormöc 
Deröag-baerDigöe  perfoouni  nt  fouöe  111  hart  prrfoo 
nm  geeompareect  toefn?  /  uorljtaua  brljoojluli  ber 
Daegt  en  gnoepni    marrfii  liouöcn  hun  abfrutrual 
tefamni  boo:-b!ugtig  oftr  iatitf rmDr  t*T caiiff  Utii  Dc 
booj-friöetroüb'lni/  banDebjelltcbiui  reiurrrn  opni 
üaerltjit geö?agnil)ebben  boo?  coiififioriafen :  <£\\m 
Deren  Ijebben  gniomni  De  Uiapruni  tegntó  De  Jl\r 
giflraet  ban  ?tmfterDani  boojfchJebrn     namelijli : 
öaeg^  na  3>int  JDattijó  niDni  jare  1^6.  ï>rDerbr/ 
geeommitif nt  ̂ celDt-^clmigc  ofte  ̂ >to?merpe  fjiec 



ii4 
Eyvoegfel  van  Authent.  Stukken, 

%  f68 .  bencffeng  eenigc  ban  ïjacr-ïicdm  den  pjedihanten  inrt 
toapenen  geïcit  ter  pïactfc  ban  bare  pcdihatic/  te? 
gcn£  toiï  oi  danh  ban  De  B)agtfïract  ban  onfe  boo?- 
fcb?eben  <§>tadt£  /  rn  de  anderen  gepïccgt  en  gcdacn 
c xcvcitk  ban  gare  ̂ >ectcu/  en  gcrepiobcctdc  firïigie/ 
aï£  gebbende  doen  3S3oopen  nare  hinderen  /  de  feïbe  be? 
grabcu/  en  bp  fjacr-ïuiden  ïafen  trotttocn  op  de  ma? 
uierc  ban  £aïbiiu$  feete/  gelijk  aféparticulicrïnher 
en  bieder  ten  Dage  Dienende  (ai  toerden  gcdeducecct/ 
refpectibeïnh  tot  ïafre  ban  een  iegeïgh  ban  De  boo^- 
nocmDe  perfoonen  /  Iftïfoo  fcudt  De  feïbe  onfe  töaedt 
pocureuroBcncracï/  berfochcnDe  Daeroittine/  enten 

<0p  gcDcn  Den  ïcfïcn  g-umi  gebbe  ift  %m  ̂ aber 
^cur-toaerDer  ojdinari£  DeS  ï£ofé  ban  ̂ ollanDt  /  ban 

tocgen  Da*  ïtonirihïijher  jtöajctïci't  aï£  <&*acf  ban  ï^oï? landt/  gcDag-bacrt  boo?  De  cerfr  arfjt  Dagen/  bp 
openbare  uit-roepinge  ban  Den  ̂ taDt-ljuife  Der  J>taDt 
lïmfïcrDam  /  naer  boo?gaenDe  hïoït-gcjTag  aïïe  De 
boo?f5.  boben-bergaeïde  perfoonen  /  omme  in  peefoone 
te  compareren  boo:fnnc<£rccïïenticdcn  ïfertogeban 
Hlïba  /  aBonbaneür  eu  kapitein  «Dencracï  ban  De 
3LanDen  ban  gertoaert^obcr.  2Ccbtcc-boïgcnbc  mijne 
eommijTie  /  ten  einde  De  boo?fcï)?ebcn  perfoonen  aï? 
Daer  gen  homen  beranttoooïden/  op  aifuïhe  eoncïu? 

1568, 

einde  fu-ïieden  Daer  en  tegenj?  fouDen  berauttooojden/  fïe  aï£  Den  $jocureur  «Benerael  fijner  jtèajcfïcit  te 
te  nebben  bcgoortghe  pzobifie  tegcn£  Den  boben -ge? 
noemDen  met  cïauniie  ban  autgorifatie.  &00  $  't/  Dat 
top  De  fake  oba*-gemeert  u  bcbeïen/  en  committeren 
bp  defen  Dat  gou  ten  berfoche  ban  onfen  pocuceuc 
«écneraeï  berdag-  bacrt  /  bp  eDict  en  openuace  uit- 
rorpiuge/  Den  boojfebjeben  fecnDnk  3fjanfen/  to? 
ren-hooper/  3jau.ii0curïing/  H^ïiïemïMifcÖe/  en 
Diebicc  booren  berboïgen^  fraen  genoemt. 

Ce  compareren  in  perfbon  binnen  Den  tijDt  ban  D?ic? 
maeï  aegt  Dagen  ceeft-homende  /  op  pene  ban  ceutoigc 
ban/  en  confüfeatic  ban  goeden/  toaerban  ggp  gen- 

heden decerfteaegt  Dagen  boo?  De  ttoecDeDag/  en  De 
DcrDe  aegt  Dagen  boo?  De  ïefïc/  en  pecemtorienreegt? 
Dag  fonDcr  anDere  te  bertoacgten  /  boo:  onfe  boor- 

geng  gaer-IieDèn  faï  toiïïen  Doen  /  en  nemen  /  ter  ranfe 
ban  De  fahen  gier  booren  bcrgaeït/  en  anDere  Dicgp 
ten  Dage  DiencnDe  /  tot  gaet-ïicDcr  beïafïinge  faï  toiïïen   - 
boo^fMen/  enDcDuceren.  Aótumutfupra. 
Den  18. November  zijn  noch  vier  Poorters  der  Stade 

Amfterdam  ingedaegt  in  manier  als  volgt. 

Plakkaet  waer  by  noch geciteert  werden  eenigc 
Poorters  tot  Amfterdam ,  om  te  compareren  in  per- 

fbon voor  fijn  Excellentie  Duc  de  Aiva. 

DMippu^  bp  Der  gratie  «BoDtg/tfc.  Den  eerfïen  onfen  phkkaet 
A  ̂eur-toaerDer  oft^ergiant  ban  toapenen  ïjier  op  van<j?g- 
berfocgt  ̂ aluir.  ©an  toegen  onfen  ïieben  en  getrouw  ̂ en$ng toen  0aeDt  en  $?ocuteur  (6eneraeï  i^on^bertoont/  Admen 

febjeben  cfècbe  Den^ertogc  ban^llïba  Daer  toe  fpecia-;  boe  Dat  SllD^iaen  ̂ anto/  gieter  3iacobfen  ,s>c||aep  /  rauw,  p»- 
ïijït  gecommitteert/  in  Defe  onfe  ̂ taDt  ban  23?nlTeï  5teenDertganfen<6?aef/  en^irft  janfnt  <6untinft  /  "r£cobGi *&*  i„  e&Httt*  gr^«N^M  u™  v>«~w>™+<i  rtw  1  «,«,«„'  jjaerïjebben  in  berfeïjeiben  manieren  qttaïijït  geD^agen  Leenden 
ofte  in  aïfuïhe  EanDen  ban  ïjertoaert^  ober/  omme 
te  beranttooojDen  op  aïfttfftcn  concïnfie  aï^  onfen  boo?- 
noemDen  ̂ oenceur  <6eneracï  tegen^  firn-ïieDen  faï 
toiïïen  Doen  en  nemen  ter  caufe  ban  De  boo?fcïneben 

fake  en  anDere/  Die  öp  ten  Dage  DienenDe/  tot^ara' 
beïaflinge  bjeeDer  faï  mogen  boojfïcïïcn  en  DeDucaen/ 
en  Daer  en  boben  praceDercn  fieti  en  ordonneren  aï^ 
begooren  fa\  /  ïjen-ïfcDcn  ̂ nflnuerenDe  en  ïatende  toe* 
ten/  Datjbo  be?re  afófuniet  en  ftomen/  en  compare' 
ren  in  perfoon  Den  eerfren  /  ttocDen  /  ofte  Derde  en  ïaet* 
fïe  acï)t  Dagm/  men  pjoceDcren  faï  in  ïjaerabfentic/ 
geïijh  inaïfuïftcfaïienfaï  beïjooren»  <tBn  fuïtbertoitti- 
gen  tinboojfeïpebcn  Dagen  onfen  boomocmDen  cï^ebe 

Den  hertog  ban  Wtoa  /  ban  't  gene  gïjp  fuït  ïjebben  ge* Daen.  3^en  toeïïien  top  bcbeïen  /  en  bmme  De  faïten 
boben  berïjaeït:  %l$  (èoubemeur  OBeneraeï  ban^rr- 

toaert£  ober  f'peciaïijh  commirterenDe  Dat  Die  partpe De  feïbe  geboo^t  ïjebbenDe  Daet  aDminifïreren  ftojt  en 
gofDtrecïjt/  reben/  en  Jnfft tie/  geïijft  in  aïfuïbefa^ 
hen  befioojt  /  en  ïn  gebaïïe  ban  Deffaut  /  en  contuina^ 
tie  ban  De  booifcb,:eben  ©erdag-baerDe  perfoneti/  ï)p 
p:oeeDcrende  en  boo^t-barenDe  met  De  pjonnntiatie 
ban  Den  boo:fc|)jeben  ban  /  en  Decïaratie  banDebooj- 
feide  confïfcatie  en  anDer^  /  aï£  bp  faï  bcbinDen  Dat 
naer  recïjtenreDcnen  inaïfnïïienfaftefaï  bcï)oorenge^ 
DaentetoerDcn/  toantïjet  on^aïfoobeïieft.  <Snaïfoo 
top  ondejrecï)t  5  jjn/  Dat  De  boojfcbJeben  ïf  enDjil  f  ran 
feri/  (Jan  IiBocrïing/  nDiïïem  it^aïife/  enbeanDae 
boojnoemDe  ©ecDag-baerDe  perfoonen  ï)un  bertroh^ 
ften nebben/  en  abfenteren  ban  onfe  HanDen/  ofaï^ 
Daer  bnn  beDcht  toaren  ïjouDendeen  ïatiterenDe/  top 
toüïen  Dat  in  fnïïten  gebaïïe  De  boo?fcï)2eben  ̂ ag- 
baerDinge/  enerpïoict/  Dat  bn  u  in  onfcboomoemDc 
Ü)tadt  ban  Amfterdam  bp  eDict  en  openbare  uitroei 
pingc  faï  toerDen  beftent  gemaeïtt  ter  pïactfe  /  Daer 
men  getooon  i$  uit  te  roepen  en  pubïicatie  te  doen  / 
mit^dat  gbpacn  De  deuren  ban  depnncipaïeïierften/ 
aïdaer  fïaên  en  freïïcn  fuït  de  copie  ban  defen  tegen? 

tooo:dige/  mttégaderö  ban  u  erpïoict/  en 't  feïbe  in? 
fmuerende  tot  ïjarer  ïaetfïer  tooon-plaetfe  in  onfe  booj- 
noemde  ̂ tadt  ban  Hmfïerdam  /  ten  einde  0;  geen 
ignorantie  en  mogen  pjetenderen  fp  dit  ban  effec? 
tel  macbtenhrneï)t/  gëïijït  of  bet  gedacn  toare  acn 
naer  eigen  perfoonen  /  ni  oberfuïïi^  ïjebben  top  defe 
boozfcbïcben  ïDag-baerder  en  <£rpïoictier  geautïjori^ 

feert/  enautfiorirèeren  mi'té  defen.  <6egeben  in  onfe 
boerjnoemde  ̂ tadt  ban  23"mtTcï  /  Den  19,  Dag  ban 
Mcv  in  't  jaeroné  peeren  1568.  ban  onfen  föijftc/  te 
toeten  ban  spanten/  en  ̂ iriïicn  \}ct  Dertienfle/  en 
ban  ..ftaprfë  ïjet  bijfticuDr.  €>nDerf!ont  gefeïncben  / 
bp  Den  ïtonmït.  <t5ntoa£  onDertcbent  bp  Den.^ea'c? 
tari^  Vlierden. 

in  faïten  onfen  Dienfl  aengaenDc  /  ten  cinDe  ban  De  janfz 
boo^ïeDen  oproer  gebaïïenin  onfe  ̂ teDeban^mfïer?^a,ef;  « 
Dam/  te  toeten  /  ̂D?iaen  ̂ auto/  aïc^  fijn  binDt  nebben?  GuntSk 
De  Doen  ̂ oopen  op  De  maniere  ban  De  feetc  ban  Caïbb 
nuL3.  3leendert  3Janfen  <6?aef/  en  3£irh  ̂ anfen  OBun^ 
tinït  aï^  die  de  toapencn  genomen  öebbende  gen-ïieden 
oproerigaengefïeït/  gerebeïïeert  tegen^delBagifïra^ 
ten  en  €>bcrïjeden  ban  onfer  booL:-noemdc  ̂ >teDe.  Cn 

en  Daer  en  boben  een  groot  oproer-mahcr  /  en  berfïoo?* 
Der  onder  de  gemeenfeïjap  ban  onfe  boojfegjeben^te* 
de  /  geïijft  bjeder  faï  deduceren  tot  beïaftingc  ban  iege- 

lijk ban  öaer-ïicden/  refpectibeïgït  ten  tijden  entog? 
ïen»  <&n  aïfoo  aïfulftefahennict  befjooren  gedif^mu* 
ïeert/  maergrooteïgtó  gefrraft  te  toerden/  boïgende 
onfepaMtaten/  en^donuantien.  ï&tzft  denboo^- 
noemden  ïïemonfïrant  acn  on£  berfocgt  bem  Wmih 
ïen  bcrïeenen  commiftle  ban  de  perfooneïe  ̂ ag  -  baer^ 
dinge  jegené  den  boojgenoemde  perfoonen  /  met  de* 
cïaratie  ban  autïjorifatie  /  en  omme  te  doen  aentafïen/ 
annoteren  en  befegnjben  aïïe  gare  goederen  /  bp  deug* 

deïnbe  en  fuffifante  ̂ nbentari^:  ̂ 00  $  't/  dat  top  de* 
fe  fafecn  obergemeent/  u  bcbeïen  en  committeren  bp 
defen  /  dat  ggp  ten  berfoefte  ban  onfe  bcfcr?fcï#ebcn 
tlaedt/  en^ocureur^eneraeï/  dag-baert  bp  edict/ 
en  openbare  uitroepinge  de  boo^noemde  ICdnacn 
^auto/  peter  S'afobfen^cgaep/  Hecndert^anfen 
<6?aef/  en^irb3|anfen  05untinft  te  compareren  in 
perfoonen  /  en  binnen  d^ie-maeï  bijftien  dagen  eerfi 
ïiomende/  toaerban  de  eerfïc  bijftien  dagen  /  bcn-ïic* 
den  beteïtenen  faï  de  eerfïc  dag/  de  andere  bijftien  da* 

gen  boo?  de  ttoeede  dag/  en  de  derde  ofte  ïeftcbg'fticn dagen  boo?  den  ïefïen  peremptoiren  dag  ban  recï)te 
fonder  anderen  te  bertoacgten.  ©002  Die  ban  den  Éa* 
degecommitteat  engeojdonnecrtindefefaïte/  bpon* 
fm  feer  beminden  en  feer  getroutoen  Bebe/^iddere  ban 
onfeo^zdje/  ̂ tadtgoudcr  /  <6oubcrneur/  ïiapïtein 
<6eneraeï  ban  onfent  toegen/  ober  onfe llauden ban 

ïjertoaert^  ober  /  den  ̂ ertoge  ban  "^ïba/  IB5arh-grabe ban  Coria/  in  defe  onfe  ̂ tede  ban?ïnttoerpen/  of 
in  aïfuïïic  andere  pïaetfeu  aï^  de  boo2fcg:cben  Ï5aedt 
gem  aï^dan  faï  ontgouden/  inonfe3[anbenbanïjcr? 
toaert^  ober.  ©mme  te  beranttooojden  op  aïfuïhe 
frfcijben  en  coneïufe/  aï^  de  boombemdc  ^d^ocureur 
03eneraeï  jegené  gen-ïieden  uit  fake  boo:fcb?eben  faï 
toiïïen  doen  /  en  nemen.  IIDit^gader^  uit  anderen  f&* 
hen  die  gpten  dage  dienende  tot  gare  bcïafïiugcbjee* 
der  faï  mogen  boojfïeïïen  /  en  deduceren  /  en  boo|t£ 
Procederen  en  fien  ordonneren  a$  na  reebte/  gen-ïie* 
den  inflnucrende  dat  foo  be?re  fv  niet  en  homen  eu 

com* 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor.  \  ti 
15-08.  wmpar;ermmperfoonopbcn  cetfren/  ttoeebcn/  bcr*  a$  onroerende  /  mit&rabcrg  cenige  frhuiDcn   obli Dm  en  ïaetften  bnfticn  Dagen  /  mai  m  ïjuuuc  abfeutic '  gatieu  /  bneUen  /  actiën  ofte  gcrcrljtigljeöcu    toeltoo ralpioceöerengclija  maïfuliicfahcnbc!)002t,J  nemen^  inniöc  eenirje  ban  De  uoomocmoc  Uur  perfoonen  ge 

De  e:i  freïïenbc  niet  te  min  in  onfe  Ijanbt  /  reélnïi  t\\  met  |  nomineert  /  ofte  0011  bie  fcïbc  brccbligcert  ofte  bcruon 
Der  boet  bp  bcugbclnhcn  en  getroutocu  ̂ .nbentarrè  Den  tocfenbe  ter  eanfc  ban  Diufmgc  j  Britten ,  gemeen- 
alle  De  roercube  en  ouroercnbc  goebcren  Pan  bePoor  fcljap  Pan  ̂ cljceps  -  parten ,  Uoopniaufiljappc  ofte 
nocmbc?lb2iaenpauto/  cnanberenboPen  gcuoemt/ ,  emigc  anberc  fahcri  in  toat  manieren  Ijctfonöcmogin 
boenbc  befclbe  goeben  onber  onfeboo2feI)2ebenï)anbt  31J11/  Pan  Pjegcn  fijne  JDajcftcittoclfeljerpflijubfiafr 
regeren  en  gotiPcrnercn/  upfuffifantcgefêttecnbafrc  enbcPooïenPjcrbt  alle  alf  ulue  goeberrn  tcUomnibcr 
ïnibcn  Die  ghp  Daer  toe  fnlt  o?bonneren/  bic  intijbe  Ularen/  cuacntcb2mgmbcuacutc-mccfrcrbau  lui- 

en toijïeafépct  bcboorcu  fa\  Pan  öarcbanbetïngefal  mer-ïanbt  <Co2nclré  &taïpacrt  buubrrlüicïcn,  ofte 
mogen  en  nomen  bcranttooo2bcn  /  en  ben  rcucningc  in  fijn  abfeutic  lOccftcr  jpieter  Blotius  befcr  .^tebe 
bcton£  en  reliqua  fonber  te  boen  cenige  ontflagingc/  ;  .^cerctarrê  /  biunmtcntpbtbaubcctticubagcuccrfL 
ofte  fjanbtïiefjtmgc  onber  cautie  oftcanber?/  tcttpbt  nomcnDc/  oppeenc/  fooluannccr  bichjbt  berftreucu 
toe  partnen  gcljorct  anDcr£  fpgcojDonnccrt  bponfen !  5Ündc  icmanbt  bebonbeu  tocrbi  in  gefpjegen  /  bet; 
boomocmben  jftebe  ben  hertog  Pan  IXXoa  /  en  bat '  Ijecït/  ofte  arfjtct  gclioubcn  te  pebben  /  bic  fclbc  ge 
u-licbm  Daer  afgenoerrjame  bïijïicn  oberfduijbenbe  /  tyynbcn  fal  31311  /  bübbeït  be  toacrbncbanljctbcrftoc 
00a  onfen  j^ePc  utoe  inöentarifen  gefloten  en  berfc^j  gene  op  te  leggen  cn  te  betalen/  mbVècuoicuatbitra* 
geit  aï£  bat  beï)002t  /  en  onbc2tccI)tcn  boïuomcIi)ïi  ten  lijft  geftraft  te  toerben  /  na  gde geutUe^  bah  faïicn. 
boo2fcl)2cbcn  bage  /  bit  ban  ben  boo2noembcn  ftabe      3Dc  publicatie  Pan  befen  gebacn  naer  fijne  foimc  /  en 

ban  'tgcncgïjp  gebaen  fultbtuben/  ben  toeïhm  top  inneljoubcuopbcn  18.  bag  S)cccmb2$  1568.  23nmp 
bebeïen  /  en  uit  fake  boben  fpcciaïn'u  committeren  / Dat  fp  partpen  gepooit  Ijebbenbc  / 

ijóS. 

boen  en  abmiui 
ftrerrn  goet  enhoitrêcïft/  rebenen/  mjufïiticaï^in 
aifuihcfaïtenbeijoöit/  m  in  gebatte  ban  beffaultc/  en 
contumatic  Pan  be  boo2fcï)2cben  ©ccbag-bacrbc  per^ 

foncn  fijn  p2occbercnbe~tot  uitingc  /  en  pjonuntiatie ban  ben  boenfeiben  ban  /  bcrhlaringe  ban  be  booj^ 
noembc  confifcatie  en  anberg  /  fp  moge  bebinben  bat 
aïmilij»  na  recfjt  en  rebenen  falucïjootrn.  «imommc 
alle  onfe  Öccl)ter£/  officieren/  enCmbcrfaten/  bat 
fp  u  ïuer  inne  obeDieren  /  neerffcuju  berflacn  en  u  boen 
aïïeljuïpe  en  beboo2ïijHe  bpfïant/  foobe?refuni^ban 
nooben  nifpbp  ufiuien^ijnbaet  toe  becfocljt/  bjant 
Öet  oné  aïfoo  gelieft.  <fcm  aïfoo  geïnft  mp  onbe^rccljt 
3nnbe  bat  De  boo2nocmbe  ̂ tb2iaen  pauto  /  gieter  ̂ a- 
cobfen  ̂ cïjacp  eii  be  anberc  bier  boben  gcuocmbe  43e^ 
Dag-baerbe  perfoonen  /  hun  ïjrbben  bertroMicn  en 

neabfniteert  uit  onfe  boo2fctj2eben  HanDen  /'  ofte  fc[)iü> Tm  enïatitecrnialbaer/  bjtïbjiïïcn  batinalfuUiengcs 
baïïe  /  be  boo2noembe  <Dag-baerbe  /  en  erpïoict  Dat  011 

u  geDaen  faï" 5ijn  bp  cDicte/  en  openbare  uitroepinge 

Banniflc- ment  van 

eetii„cUit- 

J.  Haever. 
Den  1 7.  van  Auguftus  hadt  de  Hertog  van  Alva  dit  vol- 

gende Vonnis  tegens  meer  dan  "tll-itig  Vluchtelin- 
gen ,  meeft  Burgers  of  inwoonders  der  Stadt  Uit- 

recht en  ook  eemgc  Edelen  laten  publiceren. 

Y^Eu  par  Monieigncur  Ie  Duc  d'Alve,  Marquisde Coria,  &cc.  Les  deffauts  obtenuz  par  Ie  Procureur 
General  de  fa  Majefté  >  Impetrant  de  Mandement  Cn-  techSÜê 

minel&Demandeur  d'une  part  centre  Floris  de  Boet- VIuclltc" felaer  Sr.  deLangerak,  Dame  Alijt  de  Bronkhorll  &  voHbheidc 

Batenburg  vefue  de  feu  Ie  Js1 .  Jcan  de  Reneflè  de  Wul-  Edelen. 

ven,  JeandeRenefledict  de  Wulven  S'r.  deWilpFils deladicteDame,  Phil.  &  Guiljaume  Baltarts  dcGe- 

rard  de  Renette  Conleiller  auConfeild'Utrecht,  Pri- 
fonnierau  Chafteau  d'lllecq.  EftiennedeZuylenFils 
de  Thierry  Efcoutette  aucht  Utrecht,  Bernard  Uren  ing 

Fils  de  Fredrik,aiant  fervy  d'homme  d'armes  en  la  ben- 
de de  feu  Henry  Sr.  deBrederode,  CorneilledeNien- 

roy  ?  parcy  devant  Chanoine  au  Dom  aucht  Utrecht, 

..  <^sXv,^M^iv„^rh-itti  /  >rrnïir'-fr  fnrrmm   Adolf  ou  Olof  de  Zuylcn  Baftart  de  Dirk  de  Zuylcn, 

L". °ü'f E %tCilSS?JlXn^55^21l^  Jf^S^^L^w  "ff"   en  fon  vivant  Secretaire  de  la  ditte  ville   d'Utrecht, getooon  té  publicatie  /  en  uitroepinge  te  Doen  /  affi 
gerenDe  aen  be  beuren  Pan  bc  p2incipaïe  Uerhen  aïbaer 

copie  Pan  befen  /  mitógabers  toii  u  erpïoict  /  en  't  f elbc 
tnfiuuerenbc  ani  en  tot  ï)are  ïactfrcrbjoon-plactfein 
onfe  boo2fcfj2eben  ̂ tabt  ban  ̂ Cmfterbam/  tniembe 
fp  geen  ignorantie  en  mogen  metcnDcrcn  /  fp  bit  ban 

a'ïfuïhnimacïjt/  hracïjt/  cn  effect/  al  bjareïjetgebaeu aen  ïjare  eignte  perfoonen  /  en  ober  fulltsljrbbcn  top 

De  boo2fcïj?eben  ̂ ag-baerber  en  *erpïoictïcu  gcaut()C; 
rifeert/  niautï)oriferenbftbnbefni.  03egebeu  in  onfe 
&tcbc  ban  ̂ nttoerpen  Dm  18.  Dag  j^obember  /  in 

Ijet  jaerban  gratie  1568.  <£n  ban  onfe  Öijhen  te 
toeten  ban  -èpanjen  /  en  ̂ icilien  ï)et  Dertienfte  m  ban 
.T^apeï?  ïjet  bijftienbe.  (Dnberftont  gefc{)2eben  /  bp 
Den  Uouiufc.  vCntoaö  onDerteheut/  Vlierden. 

*®e  publicatie  ban  Defen  geDaen  na  fïjncfo2me  en 
inïioubeu/  op  ben  i8.32eccmb2i£  te  compareren  /  na 
Datum  ban  Dcfcn  publicatie )  op  D?ie  bi)ftmi  bagni 

eerftnomenbe/  toaecban  iUpen-ïiebcn  betehentpeb^ 
be  De  eerftc  bijftiai  Dagm  boo2  Dm  cerfren  Dag/  bie 
anDetebijftien Dagen boo2 Dm ttoceDm  Dag/  De  Dctbc 
bnfticn  Dagm  boo?  De  laetfle  /  cn  peremptoiren  b.ig 
ban  recljteu  /  fonber  anbereu  te  bcrtoacljttn  /  b:i  e 
Der  fjïer  booren  in  Defe  copie  berïjaelt.  Adtum  bpmp 
j.  Haever. 

v,    .      Woo  onlang^  Doo2bebeï  m  ïafl  ban  fijne  ureenen, 

cicnde'tie/  Den  l^ertoge  ban  2Uba  /  .fl)arU-grabc  ban  €0 
egoede-  ria  /  <6oüberneur  en  Itapitein  <6mcracl  ober  fijn 
m  van    ftoninhïijfte  .rDajefteit^  Hanbm  ban  Ijcrtoaerts  ober  / 

adutepie  geannotcert/  cninljanbmban  fiincmajcflntgefte
lt 

«ja^bfz^jnbe  bc  goeben/  bie  men  fteeft  ïtonuen  behommen 

chaep,    bcbinbm  /  toebeïjoormbe  %D?iafii  Pauto  /   pieter 

'rn  Sacobfm  &dyatpi  Hembert  ̂ tanfm  <62acf  /  en  mrli 

"rae'f  en  <6untinft  ;  cn  men  Pcrftaet  bat  beliaïbm  bie '  norp 
itkjanfz  anberc  biberfefte  goeben  biefeibe  perfoonm  toebcljoo 

k  renbe/ tocrbmacöter-geïjouben/mgefubt
iceert/  foo 

té't/Dateeniegeïijh  bantoat  conDitieoftequalitntn
p 

jp/  onDer  bcmljebbmDeeenige  goeDcrmfooroermD
c 

>untink 
aen  te 
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Adrian  Baecx  ,   M'.  Gualtier  de  Buurcn  Advocat, 
Jan  van  Diclt  Procureur  ,  Jean   Pijl  par  cy  devant 

Confeillerd'icclle  ville,  GilleSpacnsCoutelicr,  Jcan 
&c  Henry  Gielis  Frercs  ,   enfansdu  didtGillis,  Jcan 
Aerrs  Coutelicr  de  Rijk  fon  Fils,  Henry  AertsCou- 
tclier,  Bernard  Henriks  Kofirier ,  Joh.  van  Ammeron- 

ge  Ie  jeune  Fils  de  Jcan  Coutelicr,  Guüle  Pres  Coute- 
licr, Bernard  Muletier  du  dict  de  Brcderodc  Hoite  a  la 

berbie  perdue  ,  CorneillcHeyndrix  \anRoycn  ,  Flo- 
ris Lubberts  van  Pallas  Faifeur  de  gaignes  ,   Charles 

Couturier  natif  deFlandres,  Evertjanli  van  Cappcl 

Drappier,  Louysde  Kcj  lerMvacrt  Brallcur ,  Jean  Kyt 
ii^n  Beauhls  ,Corncillc  Claes  Paepkens,  Herman  Claes 
Brailcur,  Gerard  Frans ,  Adrian  van  Ooftrum  Margli- 

feurdei'KglifcdeS1.  Gecrtruydcn  cn  1'an  1566.  Gmll. 
&  Pierre  Tainturiers  au  Drakenburgcr-llccgc  Pcre  ÖC 
Fils ,  Jan  Pictcri/.  van  Lcmputte  Paindre  a  la  clcf, 
Pierre    van   Lemputte   fon  Frcre  ,   Johan   GcrritJ 

Taindturier,  Guill.Coufms  ik  (icr.ird  Zas  Cordua- 

nicrs,  Heymcry  ou  Heynkcn  Efj  Inglitr,  Guiliclmus 

van  Tongeren  Parteur  au  (aCq  ,  Jean  Lanibcrrfcn  Mcs- 

fagier ,  Mare  1'ürfevre  a  Ia  Stcenwegh,  M'.  Valcntijn 
Tailleur  de  Picrrcspar  cy  devant  Helbardierde  la  Ma- 

jefté ,    Jean   Stevens  Sellicr  ,  Jacqucs    Wouters  \an 

Rumpft,  JacquesBolhk,  Joflc  de  Ryfenhurgéc  1  lu- 
1  bert  Lubberts  Tondeurs,  Jean  Egbcrtlz  van  Broek- 

I  huilen  a  1'enieigne  du  veau,    Pol  Augullijns,  Guül. 
Gernts  Coultuncr,  Jacqucs  Tilleran  derriere  Saint 

Jacqucs,  &  Guill.  fon   lils  1  xpmglicrs,  Jacqucs  de 
Bont  Procureur,  Pierre  de  Swartcnhoop  Couturier, 

Johan  van  Iflclï  Coffner ,  GtlilK  Picpjanfl  ,  Guill. 

Dirks  ,    Facs  Clacfz.  Tillcran  ,    CorncJlcck  Niclacs 

van  Leeuwen  Coutdico  Freres5&  Corncillc  Gy.sbertl/. 

alias  GysjenSnapstous  Bourgeois &c  manansde  la  ville 

d'Utrecht  ,   adjoumez.  a  comparoir  cn  perlonnc  par 

devant  fon  Excellencie  pour  cux  vcnier  purgcrdeleur 

(Q^3)  fuite, 



ïi6  By voegefel  van  Authetit.  Stukken , 
ï^S.  fuite,  abfence,  ou  latitatioti  a  caufe des troubles  paffes 

deuement  contumacez  6c  debutez  de  toutes  exceptions 

&  defences.  D'aultre  chargez.  Aft  Ie  ditte  Floris  de 
Boetfelaer  d'avoirefte  de  laligue  des  Gentil-hommcs 
confederez  &  figné  leur  feditieux  Compromis  &  com- 

me tel  trouve  en  la  ville  de  Bruxel.le  5.  April  1567. avant 
pafques  avec  grande  nombre  defdits  Confederez  pour 
prefenter  a  fon  Alteffe  la  requefte  toute  notoire ,  &  de- 

puis  fe  trouve  a  1'affamblée  defdits  Confederez  a  la  ville 
S*.  Trou  oü  il  a  efté  du  Confeil  comme  depüte  6c  chofi 

pour  les  Confederez  du  pais  d'Hollande  avec  lefusdit 
Sr.  de  Wilp  oü  ils  ont  traite  &  arrefté  de  recepvoir  les 
fectaires  &  confiftorians  en  leur  protection  &  Sauve- 
garde  &  de  reteniren  Waertgeldt  400.  Chevaux  40. 
enfeignes  de  pietons  Allemans  pour  faire  tefte  a  fa  Ma- 
jefté,  èc  plulieurs  autre  chofes  fentans  rebellion.  Auffi 

entroduict  en  fa  Seigneurie  de  Langerak,  paisd'Ut- 
recht ,  les  reprouves  fectes  &  aboly  1'ancienne  Catho- 
lique  Romaine,  6c  a  cefte  fin  y  fait  venir  des  Predikants 

tant  Menoniftes  que  Calviniftes ,  deforte ,  que  d'efpa- 
ce  d'un  demy  an  ne  s'y  fontdictes  aucunes  meffes  n'y fait  autre  ièrvicedevin  accoutume,  fe  trouve  avec  fes 

freres  au  levis  d'Images  en  1'Eglife  parochiale  &  aux 
Kruysbroeders  d'Afperen  6cconfentya  iceluy,  memes 
aydé  a  defchirer  les  livres  dechant  en  la dite  Eglife.  Alijt 
de  Bronkhorft  favorife  &  hante  les  Predicants  defdit- 
tes  fectes  6c  leur  donne  adifneren  fa  maifon  6c  en  loge 
aucuns  &  fouvent  frequente  leur  preches  :  Jehan  de 
Reneffe  Sr.  de  Wilp  auffi  efte  du  nombre  desdittes 
confederez  6c  figné  leur  compromis,  efté  conducteur 

des  Brifeurs  d'images  au  die  Utrecht  garny  d'une  efpée 
&  de  deux  piftolets  6c  force  1'huit  de  la  Buurkerke  a 
tout  fadits  efpée  pour  y  faire  ouverture  aufdits  bri- 

feurs 6c  y  prefente  lors  a  un  des  brifeurs  un  marteau 
pour  brifer  les  images  eftans  en  tour  Ie  fons  de  ba- 

tefme  illecq  ,  &  apres  eftant  en  1'Eglife  de  Sainte 
Geertruyde  avec  lesdits  Brifeurs  entendans  que  plu- 

lieurs d'eux  faifoient  difficulte  de  faire  Ie  dit  bris,  di- 

fans  qu'ils  faifoyent  mal  &  Ie  compatiroyent  quelque 
jour,  leur  dit,  qu'illes  entiendroit  quité:  aufïï  incité 
un  Antoine  Doyenborg  fe  mettre  au  fervice  de  guerre 
du  dit  Sr.  de  Brederode  aVyanen  avec  les  autres  rebel- 

les,  difant  qu'il  yauroittractement.  Philippe&Guil- 
lielmus  de  Reneffe  baftarts  fervy  Ie  dit  Brederode  aufdit 

Vianen  affavoir  Ie  dit  Philippe  de  porteur  d'enfeigne 
6c',Guill.de  Clercq  de  la  Compagny  du  Capitaine  Jehan 
de  Reneffe  leur  Frerelegitime&aultreiceluyPhilippe 

fterdam.  Corneille  de  Nyenroy  femblablement  efté 

du  nombre  d'iceulx  Confederez  &  figné  Ie  dit  com- 
promis &  efté  conducteur  desdifs  brifeurs  6c  eu  com- 

mandement  fur  iceulx  &  fait  enroller  leur  noms  pour 

les  en  faire  payer.  Auffi  efté  caufe  que  Ie  fons  de  Baptef- 
me  en  1'Eglife  de  St.Niclas  aeftébrifé  öcrompu,  & 
commande  a  Jehan  fonServiteurd'affifterles  dits  bri- 

feurs. Adolf  oü  Olof  van  Zuylen  baftarts  fectaire  6c 
fauteur  des  dits  brifeurs  ,  Adrian  Bax  un  des  condu- 

cteurs d'iceulx ,  Maiftre  Gaultier  de  Büuren  Faulteur 
des  dits  fectaires ,  logé  leur  Predicants  en  fa  maifon  & 
frequente  leur  preches,  6ceftéundesdeputezde  la  part 
vers  Ie  Conté  LouysdeNafiau  pour  accepter  laCon- 
feffion  d'Augsburg.  Jean  van  Dieft  refufé  de  faire 
ferment  au  Magiftrat  de  maintenir  &  defendre  1'an- 

cienne Catholique  Religion ,  difant  ne  fe  voulloit  mef- 
ler  des  Preftres  &  parce  efté  caufe  que  plufieurs  fes  voi- 
fins  Tont  en  ce  enluivy.  Jehan  Pijl  collecte  Aulfmones 
efdittes  preches  defdits  fectaires  &  fait  Baptifer  un  fien 
enfant  en  fa  maifon  a  la  Calvin  iftique  &  eu  grande 
entremife  entre  les  dits  fectaires  &  convoyé  les  Predi- 

cants audits  preches.  Gilles  Spaen  efté  fuivy  de  plu- 
fieurs brifeurs  6c  mefmes  a  efté  du  nombre ,  &  eu  la 

rolle  d'iceulx  6c  auctorite  feur  eux.  Auffi  efté  autheur 

des  nouvelles  preches  &  dit  au  cure  de  1'Eglife  de 
Saint  Geertruiden  ,  qu'il  euft  a  precher  la  vraye  pa- 
role  de  Dieu.  Se  trouve  avec  aultres  fectaires  par  de- 
vant  Ie  dit  Magiftrat  collegialement  affemble  ,  &  dit 

qu'ils  vouloient  continuer  &  achever  Ie  bris  d'ima- 
ges par  eux  encommancé  Ie  jour  precedent,  &ne  vou- 

loient plus  longuement  fouffrir  1'execrable  &  abo- 
minable  idolatrie  dont  1'on  avoit  jufques  ores  ufe  es 
Eglifes  ,  &  qu'ils  avoient  longuement  efté  abufez 
du  rond  Dieu  ,  denotant  la  faincte  Hoftie  ;  reque- 
rans  auffi  avoir  une  Eglife  pour  faire  leur  fufditte» 
preches  &  prompte  refponle  fur  tout.  Jehan  &  Henry 
Gilles  Freres  efté  les  premiers  ayans  encommancé  Ie 

bris  d'images,  fi  comme  auffi  ont  brifé  Jan  Janfz  fer- 
viteur  du  dit  Gilles  Spaens ,  Jan  Aertfz,  Bernard  Heyn- 
drik,  Cornelis  Hendrikfz  van  Royen  ,  Charles  Ie  Couf- 
turier  natif  du  pais  de  Flandres,  Evert  Janfz  van  Ca- 
pelle ,  Louys  van  Keiferswaerdt  >  Johan  Feyt ,  Pierre 
fils  de  Guiliel.Taincturier  ,  Guill.  Coufinsj  Henrik 

oü  Heynk  Efpinglier ,  Corneill.  Claes  Paepkens,  Hen- 
ry Bernards ,  Guiliel.  van  Tongeren ,  Jan  Egbertfz  a 

1'enfeigne  duveau,  PolAuguftijns,  Guiliel.  Gerrits, 
Jacques  Ie  Tifferan ,  derriere  de  S«.  Jacques  Faes  Claefz, 
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enauthorite  fur  lesdittes  brifeurs,  6c  efté  leur  condu-  Corn.  6c  Nic.  van  Leeuwen  Freres ,  Corn.Gysb.  alias 
cteur ,  auffi  fufpeélé  eftant  du  Confeil  aus  dite  feélaires 
6c brifeurs,  aufquels il eftoit fort favorable  ayant  com- 
paru  journallement  aufdit  Confeil  avec  la  marqué  des 
Geulx  au  col ,  mefme  fe  trouve  par  devant  les  Eftats  du 

dit  pais  d'Utrecht  avec  les  deputez  des  dits  Sectaires,  re- 
querant  que  1'on  leur  accordaft  une  Eglife  pour  leurs 
preches  &c  exercice  d'icelles ,  diét  en  publique  affem- 
iemblée  de  Magiftrat,  qu'on  devoit  lentement  proce- 
der  fur  Ie  faiét  des  troubles  fans  effulion  de  fang ,  6c  luy 

eftant  par  Ie  dit  Magiftrat  interdit  1'entrée  en  leur 
chambre  du  Confeil ,  les  avoit  menaffe  qu'il  s'en  plain- 
droit  au  Sr.  de  Brederode  ,  6c  fur  Ie  refus  aufdits  fe- 

ftaires  faite  en  1'Eglife  par  eux  requife  dict  a  haul- 
te  voix  vous  nous  avez  refufe  une  Eglife  ,  a  noftre 
retour  vous  ferez  bien  aife  de  la  nous  accorder,  6c 

s'y  verrons  ,  ce  qu'aurons  a  faire  de  vous  6c  fpecia- 
lement  de  vous  Vecht  Bourgemaiftre.  Eftienne  van 
Zuilen  auffi  en  authorite  fur  les  dit  brifeurs  6c  fur  fe 

que  un  des  dits  brifeurs  fe  mefcontentoit ,  qu'en  1'Egli- 
fe des  Jacopins  Ton  rompoit  6c  brifoit  les  bancqz  6c 

iieges ,  veu ,  qu'ils  n'eftoient  images  refpondit ,  taifez 
vous ,  ilz  fcavent  leur  charge.  Gerard  van  Zuylen  de 
Nyevelt  ,  fervy  a  Vianen  comme  foldat  au  dit  de 
Brederode  foubs  Ie  Capitaine  Auguftin  Wynant  de 
Deventer  &c  fe  trouve  avec  Ie  dit  Capitaine  devant  Am- 
fterdam  j  Bernard  Uiteneng  efté  du  nombre  des  dits 
Confederez  &c  figné  leur  feditieux  Compromis  6c  fe 
trouve  en  leur  affemblée  a  Saint  Trou  &c  convoye 
a  cheval  depuis  Iffelftein  jufques  aufdit  Vianen  cer- 
tains  barüz  de  poudre  decanon,  envoyée  dudit  Am- 

Gijsjen  Snaps ,  6c  Johan  van  Ammerongen ,  Ie  jeune 
Surrurier  ,  ayant  auffi  ledit  Ammerongen  fait  effbrt, 
avec  un  marteau  furies  values  de  la  dite  Buurkerke  en 
la  prefence  de  fon  Per  e,  6c  aidé  a  brifer  aux  Cordeliers, 
memes  efté  un  des  conducteurs  des  dits  brifeurs ,  Guill. 
Pres  ,  tenu  Ie  guet  a  tout  une  Hallebarde  devant  les 

Eglife ,  cependant  que  1'on  y  brifoit  les  images  6c  mef- mes a  brifé  aucunes.  Bernard  Muletier ,  du  dit  Bre- 
derode ,  efté  un  des  principaux  brifeurs ,  Floris  Lub- 

bertfz,  autheur  des  nouvelles  prefches  de  Sectaires,  fe 
trouve  en  la  chambre  echevinalle ,  avec  plufieurs  autres 

(es  complices ,  declarant  qu'ils  vouloient  achever  Ie 
bris  d'images  par  eux  encommancé  6c  au  fur  plus  char- 

ge comme  Ie  fufdits  Gilles  Spaens,  auffi  efté  condu- 
cteur defdits  brifeurs  6c  brife  mefure  6c  dict  publi- 

quement  au  Bourgemaiftre  Herman  van  der  Vecht , 

pour  ce  qu'il  fe  demonftroit  leurpartye,  qu'il  fe  gar- 
daft  bien  d'eftre  trop  Papifte.  Herman  Claes,  colle- 

cte les  derniers  efdittes  prefches  6c  y  convoyé  Ie  Pre- 
dikant ,  6c  envoyé  aux  ouvriers  du  nouveau  Temple 

appelle  Ie  Santkerke,  un  tonneau  de  cervoife ,  auffi  fe 
trouve  vers  ceux  de  chapitre  du  Sr.Jeana  fin  de  leur 
accorder  fur  quelque  leur  heritage  place  propice  pour 

y  faire  leurs  prefches.  Gerard  Frans ,  d'avoir  prefte 
fes  chevaulx  Öz  chariot  pour  1'ediflcation  du  dit  nou- 

veau temple  6c  dict  avoir  en  ce  fait  fervice  a  Dieu ,  veu 

que  Ie  Prince  d'Oranges  avoit  accordé  la  ditte  edifica- 
tion ,  haute  les  prefches ,  garny  d'un  piftolet  6c  livre 
un  tonneau  de  cervoife  au  dits  brifeurs  d'images  en  la 
ditte  Buurkerke  mefme  advouée  ledit  bris 6c en receu 

con- 



iftfS. 
Tot  de  Hiftonc  P.  van  Bor 

contentement.  Adriaen  Oftrum  ,  loge  les  Predikant* fecWs  &  lesconvové  aux  prefches  &y  co' Sé  de niersefte  marry  de  la  venue  du  Conté  dey Metn -a vee fon  Reg.menc  en  laditteville  &dit,  coSS mes  nous  mamtenant  miferablement  rroubl« f  ft  r™, ve  aveclesfufdits  Gilles  Spaens,  Bernard  Muletierl autres  devantleMagiftratalann  fufdic&auffiefltó^ 
ent,  quant  larequeftede  trois  mülions  d'o  pourob-" 

prefchL  deUX  TaiIf  Uner  fre^ien^  les  premières preicnes  des  feclaires  faites  au  pais  d'Utrecht  &  efté 
autheur  du  brisd'images  de  la  £m  Buurkerke  Jehan &  Pierre  van  Lemputte  brife  images  couppéesnfece" 
^----lo^redesjacobrns,  fifervy  SmmSso? 
fcfté  Tl'8"?1'  dC  B'ederode  a  lianen ,  contre fa  Ma- jefte.  Jehan  GerntsTaincïurier,  bnféauditsJacobin> 

fendr?    P.    T;eUenfol?  Cd,ler  les  Cordes  Pour  ̂  ElSft  G^rdZas  coupe  en  pieces  les  feuülets  d\in 

Ze    &r'?la^UU5e/^  * ^rS  lc^xparmy  1'E- 
E^hi        ï     aideaLbnrerles  'magesau  ditfcloiftred.es Jacobins  j  Jean  Lamberts  un  des  Aulfmoniers  ,  defdits 
lectaares  &  efte  querir  un  Predikant  fectaire,  &  Dour   i  V'  » — ~»""  ^»ww 
ce  receu  une  livre  de  gros ,  Mare  1'Orfeuvre ,  tenu  Ie  SSf.ft  '.  «%*  $**4  *  Ulo,    1 
pet  &  tout  un  piftolet  a  fhuis  de  la  ditte  Buurkerke ,  SS  Sf«Ë  £ïï  ̂      ̂   Slrijtte  /  ̂ 
lorsquel'onybnfoit,  n'y  laiflant  entrerqueceulxnne  la  Üa"  ̂ ^«löfrai  /  Jiawrt^tiflrntJTfeLSi bonluy  fcmbloiti  Mr.  Valentijn  Tailleu? ,  £££ efte  des  premiers  ayans  amené&  afTifté  les  Predicam 

nrrrban  begebagre^tabt/  (fcfflig  $iuetitf    iSSS matter  Uancni>enb2itt<Ciic£   afflK 
ban  benboomocinbcn  S/gS       v£ 
matter  /mSfft  fijn  èoou  /  W£&        £" matter/  23arcntl=}cnb:ittfe/  üohtiu  att ?/  lantnn 

ïï,ir  £.  iD,iïcm #*<&'  **T«iwfcr  Narent  mirt- 

pour  les  defendreen  casdebefoing  ,  auffi  efté condu- 
cteur defdits  bnfeurs  &  mefmes  en  aydé  a  briferavec fes  ferviteurs  &  aucune  fois  colleöe  aumofnes  efdits prefches,  &  iervy  ledit  Brederode  a  Vianen ,  contre  fa Majeftedeporteurdenfeigne,  Jan  Stevens  brifé  ima- 

ges en  lEghfeSt.  Jacques  &  apresfervy  Ie  dit  Bredero- 
de de  Soldat  au  dit  Vianen,  comme  auffi  y  ont  fervv 

Jac9-  Wouterfz,  Guüliel.  Jacobs,  Johan  van  Yflèlt. GuiU.  Dirks,  Guill.PaepJanfz,  &  Pierre  de  Swarl 
tenhoop,  Jacques  Bollik,  efté  un  des  principaux  ef- moteurs,  des  trou bles  entre  lefdits  feclaires  &  enton- 
neur  de  leurs  Pfeaulmes  a  1'cnrerremenrs  des  morrs 
Jofle  van  Ryfenborg  Frequente  Ie  dits  prefches  a  tout 
un  piftolet,  converlé  &difné  ordinairement  avec  les 
Predikants  &  les  logé,  HubrechtAlbrechts,  ou  Lub- 
berts,  collecte  Aulfmofnes  efdits  prefches  ,  Jacques 
de  Bont,  fe  meflé  du  bris  d'images  &  fe  trouvé  a  la 
trouppe  des  feótaires  &  brifeurs  d'images  fur  Ie  Semc- tier  de  noftre  Dame,  frequente  les  prefches  a  Culen- 
borg  &  menalfe  ceulx  qui  tenoyentguet  aux  portes, 
pour  cognoiftre  ceux  qui  y  alloyent  au  dit  preches. 

Veues  auffilesinformationseA-hibéespar  Ie  dit  Pro- 
cureur Generael  a  la  verifkation  des  faits  deflus  pofez  , 

enfemble  les  aótes  &  exploids  y  joincts  &  par  efpal Padte  du  debuteroent  defdits  adjourner  de  toutes  ex- 
ceptions&defences,  Son  Excellence  vuydant  Ie  pro- 
fit  defdits  defauts  &  deboutcment,  bannyt  lefdits  ad- 
journez  &  chacun  d'iceulx  perpetuellement  &  a  ja- mais hors  de  tous  les  pais  de  SigncuriesdefaMajefté, 
fur  la  hart  &  confifque  tous  &  quelconques  leurs  biens, 
meubles  &  immeubles,  droits  öc  aótions ,  ficlz&hc- 
ritages ,  de  quelque  nature  ou  qualité  &  la  part  ou  ils 
foyent  fituez  ou  pourront  eftre  trouvez  auprofitdefa 
Majefté.  Fait  a  Bois-leduc  Ie  xv  i  I.  d'Aouft  1568. 
Signé  Ie  Duc  d'Alve ,  &  fur  Ie  dos  eftoit  efcrit. 

Aujourd'huy  x  v  1  1.  d'Aouft  iy68.  aeftc  pronun- chée  cefte  Sentence  de  Banniflemcnt  &  conhfeation, 
contre  les  perfonnes  y  denommecs  publicquement,  &  a 
partes  ouvertes  par  moy  &  figné  Mesdag ,  en  bas  eftoit 
efcrit  Collation  eft  faite  a  fon  Original  ,  repofant  es 
mains'de  moy  Secretaire ,  fubfeript  &  accorde  du  mot a  aultre,  par  moy  foubfgné ,  J.  de  la  Torre. 

Volgt  de  Vertalinge  uit  bet  Trans : 

/^<£ficn  boo?  mijn  l$c cc  ben  IJcrtoq  rjan  %\bct'  .mar 

ton  ƒ  caniren j  ̂afn  tem  Oofrrum  uöft  t  iSi &\®™™to*-i™h/  mbcn  jarc  1566.  iü  liniu 

mbc^rmtri/  tfirttt  Dan  %mmttc/  fijni^orbcr 

Dc-maiicr/IDiacniUanConocrcn/  ^H-taawr  'Sm 
Xambe  rtfm/  23oobc  /  JBoccu^  bc  «Doubt-  f  nut  /  op  ö" Stem -torn/  ji)r.  Mcntnu;  ̂ tent-houbrr/  Wc uooren  ï?cujatbiec  üau  fijn  .JDajcf kit  /  3  m  StcufTtó/ 
^j-malicr  /  2facob  IDoutcrfcti  ban  ïlminTll    !  a 
öcrtfci^  ̂ ooa-rcljccrbcrö/  gan  <U  uan 

SSSf?l/  Sïï^^^wB  bc  IDrtjcr/  Kftttrémt jacob;  en  IDillcm  fijn  .^oon/  èpclbc-inaacr;  ̂ a 
cob bc  oont  l^jonircnr  /  Pictrr  ban  èbjattcn-fiotjp 
.^nijbcr    jan  ban  1  breit    lioffcr- matter    lOiiirm Pacp  3aurm  /  IDillcm  ©iriifcn  /  ̂ rano  lüacfTcu 
WfiKti  ̂ omcïipnLOiiuafóbau'iiccmüm/  \\ïc\Tc- niatttrö  acujocberp/  cu  Omclis  vDnoücrts.  anoerö 
43nsjc  5>napji/  al  tcmacl  iMirijcrarn  jliuuaonörrè 
UanDc5>taöt  Uitrecht  /  gebag-baerbt  om  in  prrfoon 
boo?  fijn  vtrjccclfnitic  te  compareren  I  anificl]  tcfutbc* 
ren  ban  ïjimWtigt/  afbjefeutDeit  /  ofberfrlmiinja/ 
ta  oojiaett  ban  üc  boo:oacnbc  vCrotiblen  /  bcliooHijtt 
berftcttm  sijnbc  ban  alle  uitfoubennrren  of  boorturn* 
bingen/  m  acnbcanbccttnutbtiVtnilbigt^jnbc    beu 
boomoembcn  f  loné  ban  ©oetfetecr   bat  !n.i  gemceft 
1^  ban  Uct  berbeubt  bcr  t'famen  Ipaumnbe^cd-lie 
ben  /  en  bat  Ijn  tjun  op-roerig  «erompiomiö  gcrettciit 
beeft  l  en  foobanig  ücbonben  ió  m  ïit  &utot  ban  buf- 

fel l  ben  5.^P?ilbcpiaer?  1567.  boo: PactTrtrcn    met een  groot  getal  bcr  boomocmbr  drbcl-iirbm    om  bat 
betteubc  ncriucfï  acnfijuDoorrfKittepzcfeurfreu    en 
bat  hu  fld)  nabcrljanbt  gebonbeu  hrefe  mbc  brr.T.Tbe 
ring  bcr  felbe  ̂ bcl-Iiebni  in  He  ,$>raöt  $>mt  €tou    aU 
tuacr  Ijp  in  ben  flaebt  gefeten  lieert     grluf,  gröepu 
teevbt  en  bcrlioorru  boo!  bc  greonrebercernr  ban  (jet 
Itaubtfrbap  Dotlanbt    met  ben  boomormöcn  Pm 
ban  ÏDifp/  baer  fn  gebaubdt  en  beflootm  In  iHien  bc 
!>cctan|Tin  en  ̂ onlTfroriancu  m  Ijttn  borör  en  befrlier 
ming  te  nemen  /  en  in  lUaart-gelbt  te  Doubrn  +00. 
lluitcr?    en  40.  Daenbds iïDumebe  Dorr-Huretyren  / 
om  frm  iDajefteit  liet  hooft  te  biebeu    en  mttt  anöe 
re  bingen  cuittcnbc  ha  oproiT  eu  lrtrbrr-fpannigtieit. I  >^t«n»  wuf  mijn  4?tii  uu i*n (.iuu  umi  «.juu  jiiui  re  uuigni  nunenoc  na  oproer  eu  ïücocr-Fpiiiniigncit 

^gutó  ban  (Coria  /  <$c.  ®c  beffautcn  gcobtincert  pDatïjn ooi.  insgclijttö  mfliul>efrliiithettba>i  'ti.mge boo?  ben  pjocurcuc  generael  ban  fun  .maiefteit/  vahi  gelegen  in  be  p?ob:titic  ban  Uitrcrnr    be  brr 
^tripetrant  ban  fBaubrment  Crimineel  /  en  <tfifTcl)cr 
tereene3ijbctegcn0irlorié  ban  23o:tfrfaer  ̂ cer  ban 
Hangcratt/  ̂ ymto itytijt boa &ymftjfefl  enfeaten 

bjojpcuc  fectm  nigebocrt  en  be  oubeiloomfcti-Ci. 
tboïijttc  bcrnictigt  ni  ten  bicu  einOe  btrrr  fo  hiel  f  l>ni- 
nom/lni '  aio  Calbiuilrc  p:ebittanteu  beeft  boen  Mo> 'icuujLiua     i^.'uuuj  ♦uijluiiu  ^vuuuiju;ri  ui.^huui     nouiFtni    aio  «taiuiiiure  pJlUUliMIUU  IJiUt  ÖOriIMO' 

burg/  Il3ebumcbaumijlail2eer3an  bênenefTc  ban  men/  iubocgen  bat  mbeutijbt  ban  ecu üalfjacr  baer 

geen 



nS  Byvocgfel  van  Autlient.  Stukken^ 
ï  5"Cj8.  gfm.ïD!trcnofanöereöetooonïtjftc<6ot>tïijftcb!enfïcn  €>ïof  ban  ̂ uiïcn  /  SSafïacrbt/  batïjp&cctartéeube? gebaen  3ijn.  &at  ïjp  ftcïj  met  fijn  25?ocbcr£  bu  het !  gunjïigcr  ba  boo:feibc2$,!ecftcr£  gcmeefl:  i£.  ̂tbnacn 

bcrbjcftcn  Da  S?ccïbeu  geboubcnïjccft  in  bc  parochie-  23aeft£  /  Dat  ïjp  een  Der  aenboaber£  Da*  fcïttci*  gcfaeefl 

fterft"/  cninbcïU'u$-b2ocbcc£/  en  batïjp  aen  ban  SUf  té.  jfèr.JBoatecban^uurcn/batïjpcen  begunfliga peren  toegefïaen  /  en  ooft  feïfê  gcïjoïpeii  ïjeeft  in  be  baboomocmbc^cctariffcn  gemccfïi^/cnijimpjcbï' 

boomoenibc  ïterft  De  &ang-boc!icn  flitftftmtefeöen^ïtantcnmfijiUjuiégeöa'beLgt^en  ïjuh  i^jcbiftatien  bn ten.  Siïijtban^jonftïjoift/  bat  fp  bc  p?cbiftantcn  ber  gebjoont  ïjeeft ;  bat  ïjp  ooit  een  ber  itfgefonbmcn 
loanocmbe  fecten  beguufïigt  /  en  m  gaer  ï}ui$  te  ceten  ban  bet  feïbee  kant  i$  gemecfï  aen  ben  <6?aef  3loDcmijft 

gegeben  ïjeeft/  enbatfuechige  baec  ban  grijabergt/  ( banjRaffou/  om  bcfCugsburgfe  bchjbcni£aen"  tcne^ en  Dun  $jcbiftatien  biïitoiïjS  bpocbjoontïjccft:  3jan  men.  3an  ban  ̂ icfï/ bat  ïjp  gemejgert  beeft  ben  eebt 
öe  töenefTc&ccrbanlDiïp/  bat bpmebe ban t)ct getal | aen  bc  jfDagifïract  te  boen/  om  be  oube  Catfjofijfte 
bet  boomoefnbc  <0econfebcrcabeu  getueefï  i$  /  en  ïjun  I  fieïigic  te  banöt-ïjabcn  /  en  te  bcfcbauicn  /  feggenDe : 
Compjomiö  gctccftcnt  ïjeeft ;  bat  ïjp  aenboerbet  bet  I  fïcb  niet  met  beönefïa^tctuülcn  bemoencn/  en  bat 
ü^ecïbën-bjecHa^inïjetgebaeöteKttiegt  geuieefl  té/  bpbaer  boojoojfaeft  getoecfh^/  batbeeïebanfnnges 
boo?ficn  sijube  met  een  begen  en  rcoee  pifïoaïni  /  en  buurenbembaerinnagcboïgtbcbben.  SJanpiï/  bat 
De  bent  ban  bc  :Buuc- fterft  opgebjooften  ïjeeft  f  aï^bP  «tbc  gebacïjte  ̂ eDiïtatien  betboojnocmbe^ecta^ 
tbaa  lp  aen  em  bcr23:ecftcr£  ccnJtöooftec  gegeben ;  riffen  be  SCeïmocffcn  bergaDett/  en  een  fijn  ïiinbt  op 
Ijabt  /  om  De  25eeïbcn  fïuftften  te  fïaen  /  fïaenDe  aïDaec  De  manier  Det  ïxaïbïmfïcu  in  fijn  §ui$  heeft  Doen  3loa- 
ronDt  om  bc  vDoop-bontc-  bat  bP  baec  na  in  §>int ' pen;  bat  bP  ooft  gtootc  onDabanDcfing  entufftfjen- 
«JBecrtruibté-ftaft  met  be  gebackte  ̂ cefteré  geftomen  fp^eftiugen  tufléften  be  boomoembe  ^etfariffen  ge* 
Sijnbe/  cnbcrfïacnbc/  bat'erbceïc  ban  öeh-tieDen  in  j  bouben  /  enbcpjcbiïianten  tot  bc  gebacïjte  $?cbifta* 
bit  bjeeftcn  ftoauigïjeit  maeftten  /  feggcnbc  /  bat  fp  tien  geconbopcat  ïjeeft.  <&iïïi$  ̂ >paen£/  bat |u  ban 
ouahjftbeebcn/  enbatfpbaanocïj  beccnofbeanbetejcttcïijftc  25?ceftaé  geboïgt/  enfcïféincbcbanba  fch 

.  tijbt  boo*  fouDcn  moeten  ïijben  /  hen  feihe  I  bat  ïju  ben-  bet  getaï  getueef!  i$ ;  bat  bp  ook  öun  roï  /  en  qebiebt 
ueDenDactboojin  fomot;  Datftpooftccnm^ntonn 
^ouenburg  acngefïoofttïjabt/  om  *ïcb  met  bc  anbae 
tocba-fpanneïingen  in  Dtenfï  ban  ben  boomoemden 

ï3ca  ban  23?eberoDe  te  ©ianen  te  begeben  /  "feggenbe/ bat  fn  baer  onöerhoubt  fonben  hebben.  |)ï)iïip  en  IBik 
ïem  be  llcneffe  /  23afïaetbt^  /  bat  fp  Den  gcbaeïjten 
23L2cbetobe  te  ©lanen  gebient  ïjebben  /  te  toeten  /  %fyU 

ïip  boo?  ©aenbiaget/  en  ïl^ilïcmboo?  ̂ chïijba'ban 
be  Compagnie  ban  bcnüiapiteinbeïïenefle  ïjuntoet- 
tigen  23L:oebet :  3£at  Daet  en  boben  bc  boomoembc 

1568. 

ober  ïjen  geïjabt  ïjeeft  5  bat  §p  ooft  ̂ utïjeur  i$  gebjeefi 
ban  be  nicutoe  5D?eDiïtatien  /  en  tegen  ben  ©neSet  ban 
«^int  <6eertfuibt^4iecït  gefeiDt  Ijccft  \  battjp  öet  hiare 

bjoo^bt  cDcbt^  poenen  fonbe-  batïjp  meb'e  met  am bete  ̂ ectarïflen  baoj  begefcibe  ̂ agifltaet/  biecoï? 
ïegiaïitet  bergabert  rba^/  gebjeefï/  en  t^efcibt  ïjeeft/ 
batöp  met  ïjet  berbjerttcn  bet  23eeïben  /  ben  boo:gaen^ 
ben  bag  boo?  öen-ïieben  aengebangen/  boojtbaren/ 
en  niet  ïaiigrcberbjagenuiilDebeberfbepeïpcenbcc* 
bïoeateWsoba-p/  Die  men  tot  bit  tijbt  toe  in  bete* 

$ï)sup  gefag  oba  DcgeDagtc  ̂ eeïter^geïjabt ïjeeft/  hen  gcbnüht  ïjabt/  en  bat fu lang  genoeg  beb?oogen 
enïjunaenboetbet  gcbjecfïié;  bat  ïju  bc  ̂ ectanffen;bjatengétöeefïmetbcntonben  <«5obt  (meenntbebaec 
en  23jeeher^  fect  gunfïig  ij?  gelneefï  /  5ijnbe  in  ben  j  mebe  be  ïjeiïiöc  ̂ of!ie)  berfoeïienbe  ooft  een  ïtetft  te 
tobt  becfeïjeenen  met  ïjet  teehen  bet  <0enfen  om  ben  tjebben  /  cm  ïjun  gcmcïDe  ̂ jebiftatien  in  te  boene  /  en 

bat  men  ïjen  een  fcerft  tot  be  ocffening  ban  ïjun  <J3oDt^ 
bienft  foube  toefïaen  /  aïtoact  ïjn  »  be  boïïe  ba*gabe? 
ring  ban  be  .ïfêagifïraet  feibe/  bat  men  toat  facïjje^ 
en  ïangfaem  pjoeeberen  moefï  tuegen^  ïjet  bjetft  bet 
tcoubeïen  /  fonbet  bïoebt  te  bergicten;  en  bat/  be 
boo^feibe  Ji3agifïtaet  fjem  ïjaetïïacbt-ftamet  bctbie^ 
öenbe/  ïjpïjeugcbjcigtïjab/  batïjp  fijnftïaeïjtenbaa 
ober  aen  ben  ̂ eerban^ebaoobe  foube  boen/  geïijft 
ïjp  ooft  op  het  toeigeren  ban  een  ïierft  boen  ïjen  ber- 
foeïjt/  met  ïuibafïcmme  feibc ;  ̂ïjPÖebton^nneen 
ïtttftgchieigcrt;  maa  op  onfc  njeber-ftomftfuïtgljp 
iueï  baïjeugt  jijn  on^  bic  toe  te  fïaen/  en  banfuïïen 
top  cenö  ficn/  tuattopmet  utc  boen  ïjebbcn  /  en  in* 
foüberïjeit  met  uto  25urgameef!er  ©eeljt.  «^teben  ban 
Suilen/  bat  ïju  ooft  bcbeï  oba  be  boomoembe  23?e; 
ftcrégeïjabt/  en  geanttooojt  beeft  aeneenDergcbaeïj; 
te&jeeïter^/  bic  ouaïpgenoegDe/  bat  men  in  be  ̂  
cobiner-fterft  aï  bc  bannen  en  flocïcn  aen  fluftften  b:aft  / 
bcmiiï  bat  geen  beeïben  tuaren  ;  ̂tuijgt  gïjp  rhaer 
fhl/lb  tceten  ïjuuïaft  toeï.  «J5erarbtban^uiïcnban 
.^Ptbeïbt/  bat  ïjpte  ©ianen  ben  boojuoemben23?e* 
baobc  boo?  ̂ oïbart  gebient  ïjeeft  /  onber  ben  ïüa> 
pitein  %ipfijn  BDtjnant^  ban  ̂ ebenta  /  en  bat 
jjp  met  ben  gemeïben  ïïapitein  booj  ?ÜmftaDam 
getoeefï  id.  25ernarbt  iïitenciig  /  bat  ÖP  ban  ïjet 
getaï  ba  boomoembc  <6cconfcbcrecrbcn  getueefl  i$j 
en  ïjun  oproerig  Compjomi^  gctccftcnt  öeeft;  bat 
ïjp  ïjun  bagabeting  te  ̂ htt  (Crou  bu  getooont  / 
en  ban  HfeJnein  tot  ©ianen  ecnigc  baetjên^  23u^- 
ftruiDt  /  gcfonben  ban  'JCmfïaDam  boomocmt  /  te 
paetDe  gceonbopccct  ïjeeft.  ïiiomeïi£  ban  cïfJpcnrop  / 
tut  ïjniirêgcïijfté  ban  ïjet  getaï  Dcr<6econfeDacaDen 
netocéft  i$!  enïjetboojuoembcCompjomi^gcteftcnt 
ijeeft;  bat  ïjp  ooft  aenböerbcr  ba  gebacïjte  heeftere 
aetoeefti^/  en  bcbeï  obaïjen  geïjabt  ïjeeft/  eribatïjp 
ïjun  namen  ïjeeft  boen  op-fcïj?ijben  omïjcnbaaboo? 
te  bom  betalen ;  bat  ïjp  ooft  oozf  aeft  getueefï  i^  /  bat  bc 
ïDoop-bonte  in  bc^intj)icoïac£-ftaft  gebjooften  en 
berbjijfeït  niiabt  /  en  bat  ïjp  aen  3Jan  fijn  bicnacr 
beïafïïjccft  be  gemeïbe  23?eefta^  teljelpcn.  Hlboïfof 

bc  gcb;ooftcn  hebben  3[an  Saufen  ftnecljt  ban  ben 
boomoémbenoSifli^paen^/  %mücttfeh/  25arent 
^cnDjifté/  Itomcïi^  ï|enb2ift^  ban  ïlopen/  liareïbe 
^nijber  /  gebobjtig  uit  ïjet  31anbt  ban  ©ïaenberen  / 
<£bert  3ianfcn  ban  ïiapeïïe  /  3LoDetoijft  ban  foei* 
fer^-tnaat/  gjan  Jpijt/  gieter/  ̂ >oon  ban  IDrtïem 
©atoa/  mmem€oufi\êl  ̂ cnb^ift  of  ̂einft^pcï 
bemafter  /  ïiomeïi^  ïlïacflen  |)acpften^  /  ̂enbnft  23a> 

tentg/  ffliïtem  ban  hongeren/  gfan  Cgbertf^  in 't 
Mf/  IDoï  mtguftijn^/  JBiïïem  <&emt$l  ̂ acobbe 
IBebaacïjta^intSacob/  3rranéïtïaeJTen/  ïiome^ 
ïi^  en  ̂iftïac?-?  ban  leentoen  gebjoeba^  /  ïtomeïi£ 
éüpbcttg  I  dxibcti  <6ijWe  &nap$  /  en  3ian  ban  ̂ me^ 
rongen  bc  ̂ onge/  ̂ ïootc-mafter/  ïjebbenbe  ooft  ben 
boomocmbcn  ̂ Imecongcn  met  een  Ifèoofter  gctucïbt 
op  bc  beuren  ban  be  25uur-ftaft  gebmiftt  /  in  be  te^ 
gentooojbigïjcibt  ban  fijn  Baber/  en  bp  bc  3Franc#* 
ftanen  Jjeïpen  bjeeften  /  5ijnbe  ooft  fe\f$  een  ba  aen* 
boecba^  ban  be  gebacïjte  252cefta^gcbjeefï.  HMcm 
$>tc$l  bat  ïjp  op  aïïe£  met  een  ï|cïïcbaerbt  booj  be 
Itaft  be  tuacötgcïjouben  ïjeeft/  tatoijï  men  ban  hin* 
nen  be  Weelben  bjaft/  en  bat  ïju 'er  ooft  feïfê  ecnige 
gcb?ooften  ïjeeft.  Narent  j^uiïbiijbcr  banbenboo^ 
noemden  25?cbaobe  /  bat  ïju  eeii  ba  boomacmfïe 
23?ccftcr^tógctoeefï.  jFïori^3Lubbcrtfen/  Dathplfin* 
tïjeur  ban  De  nicutue  ̂ jebïftatien  ba^cctariffènges 
tueefï/  en  metnoeïj  eenanberen  ban  fijn  Complicen 
in  be  ̂ eïjepené-ftama  genomen  $  /  ronbt  uit  feggen* 
be/  bat  fp  met  ïjet  bjeeften  bcr23ceïbcn/  boo?ïjenbe^ 
gonncn/  boo^tbaren  bjiïben  J  toojbenbe  Dacr  en  bo^ 
ben  noeïj  tiefcfjuïbiot  /  geïijft  ben  boomoeinben<*3iftï£ 
^paai^/  bat  ïjp  ooft  aenboabcc  ba  gemeïDc  23?ee* 
fta^  $  gemaft/  en  feïfê  ooft  geb:ooftcn/  en  opentïijft 
te^enjj  ben  23nrgermccfïer  jannen  ban  ber  Bccïjt  gc^ 
feibt  ïjeeft/  om  bat  ÖPfïcïj  bun  party  tooiiben/  batïjp 
ficïj  toeï  toacïjtcn  fou ban  aï  te  #apift  te  jijn.  jannen 

liïaef*;/  Dat  ÏJP  bc  penningen  in  be  gemeïbe  fDjebiftaticu 
bergabert/  ben  pjebiftant  bertuaatji  geeonboneert/ 
en  een  tonue  bictg  ani  De  ?irbeit^-ïieDen  ban  De  Sieu 
toe-fterft/  genaemt  De  ̂ anDt-fterft/  gcfonben  beeft; 

bat 



Tót  de  Hiftork  P.  van  Bor. 
ifób.  batïjpooftbpbfe/  ban f»et fcapittel ban jkfaSmap luecfti^/  omïjenopïjunctbencenpiaceg  tor  cc  (lam/ 

om  hun  p:ebiftacicu  bacropceboen.  <6cjciC£ranf; 
bat  fjp  firn  paabcn  en  magen  gcleenc  ïjeeft  coc  oen 
op-buutn  ban  be  booifcibc  Meiime  ïüeeft/  feggcnbe/ 

;     «Bobebaercenbienftmcegebaencefjcbben/  beurijl  ben 
$?in0  ban  t$rangie  bc  boomoembcn  op  -  uouto  coc 
gcfïaenïjabC;  baehpbep?cbiftacïeu/  mec  een  piftool 
boo?fïen  3ijnbc  /  bp  getooonbe/  ni  acn  be  gebaeïjee 
23ccïbcn-ü^cchcr^  in  be  boomocmbc  23uurcn-ftccft  ecu 
tonne  bicr£  ncgeben  ïjeefc ;  bac  (ju  ooft  fclfé  bic  b?ceften 
booj  gore  nieïbC/  en  fecc  mei  baec  oberbernorgcbjaé. 
3(biiaen  €>ftrum  /  bac  ftn  bc  Jfcebiaanccn  geïjuijï-beft' 
jjen  na  be  piebift-placèfcn  geconbopcert  /  en  baet  be 
penningen  brrgabcre  Boftj  bac  ïju  bcbjoeft  gebjeefï 
iö  ober  beftomfï  ban  ben<6^aefbah  JBcgen  mee  fijn 
Kcgimenc  in  bc  boomocmbe&tabC/  en  gefeibC  ïjeeft/ 
hoc  jammerlijk  3ijn  tou  nu  in  bc  ïu ;  bac  Fjp  ooft  mee 
oen  gebaeïjeen  <6iflré  &paen£  /  23arcnt  .Jfcuiï-bjijber/ 
en  meer  anbecen  /  een  boomoembcn  einbe  booj  be  Ma- 
gifftaet/moofttcgnitooo^biggenjeefïi^/coehbccöci  Mllll     , 
queft  ban  b?icjiDiflioenni§c5ac^aenbeboomocinbe  r.  de  la  Torre 
Jfèagifïcaec  gepjefencecre  toierbC  /  om  bmïjcic  ban  con^  " fciencie  Ce  bcrüjcrben.  TOïem  be  ©erbjcc/  bac  ïjp  be 
rrcïjre  ̂ pzebiftacicn  bet  ̂ eceaciffen/  m  be  Pzobincie 
ban  UicregC  gebacn/  ungctooonC  /  en  9ltict>uc  getoeefï 
heeft  ban  ïjec  bectoeften  bet  Weelben  in  be  gebaeïjee 
25uur-fterft.  lianen  pieccr ban ItempuCCc/  bac fu be 
SSeelberi  gebjooftcn  /  be  boenen  in  ïjec  «loofeer  bet  ju» 
cobijnen  acn  fïuftften  gefnecben  /  en  ben  ̂ eet  ban  23|e- 
öcroöc  Cc  ©ianen  eegmfïjnB>ajcfïeie  uooj  &oïbacen 
gebiene  ïjebben.  ̂ an  <Se?ritfcn  Bcrtoec  /  bac  hp  uu  be 
boomocmbc  ^aeobijrtcn  be  23ceïben  geb:ooften  /  en 
fïcïj  beroemcTjecfc/  bie  frroppen  in  fijn  üielbct  te  My 
hen  om  ïjeii  opccljangen.  dBririe  ̂ a£/  bac  hu  in  bc 
gebaeïjee  23uur-fterft  be  Wabcn  barieengcooebbeftin 
fruftften  gefbeben  /  en  be  felbeïantré  befoceftgeffrooie 

ïjeeft;  bac  hu  ooft  in  *e  boomocmbc  ïïïöoftcr  bet%& couijnenbe23ccïbcn  ïjeeft  ïjeïpcnbïceften»  3fanïam^ 
heccfe/  bacrju  embcrWImócffenierg  ban  bcgebacïj' ten  ̂ eerariffen  getoecfïig  /  en  een  pjebiftant  ïjeefc 
naen  ïjalen/  enbacr  boojeen  ponbcgcóoConcfangen. 

ÏBarcug  be  <6oubc-fmie'/  bac  ïjp  betuaejfjegeïjouben *       ftrrfe  mcC  rrn  piftool  in  be  ïjanbc  boo:  be  beur  ban 
De  boomocmbc  23uur-ftecft/  cecbjijïmén  ban  binnen 
te  Weelben  taaft  /  laCenbe  baec  nicmaubc  in  nomen  / 

ban  be  genen  /  bie  't  ïjem  goec  bagc.  Sïit.  ©aïencijn 
&cecn-fjoubcr  /  bacïjyccn  beceecflen  getueefl  tó  /  bie 
öe  ̂ ?cbiïiancen  bact*  gebwgt/  cngeïjanbt-ïjacfcïjeb ben/  mcïftcc  p?ebiftacicri  w  te  paerbe  up  getooone 
èeeft/  booifieri  mctccnpifïool/  omïjeningebaïban 
noobe  cc  brrbcbigcu ;  bat  Iju  ooft  aenboerbee  brr  boo? 
fcibe  23?ccftct^  tó  gebjeeft/  en  feïbc  mee  fijn  ftnccöc^ 
baet  coc  gcïjolpcn  ïjccfC ;  baCïjnmebceenigc  malen  be 
55eImoeffcn  m  be  boomocmbc  JDjcbiftacicn  bergabert  / 
*n  ben  gebacïjtctt  23^becoobc  cc  ©ianen  Cegêttó  fïjn 
JIBajeflciC  boo:  ©acnbjig  oebienc  Dccft.  gian  ̂ Ccbeiè/ 
bat  öp  be  S3ecïbcrt  in  J&ine3acou£-ftcrft  geb;ooftcn/ 
en  nabecïjanbc  ben  boomoembcn  ̂ ojcberobc  cc©ias 
nen  boo^  &oïbacC  gebicne  heeft  I  gcïrjftbcmbacrooft 
ebienttybbm  3Jaeob  X&aimfyf  iDilIcm  Jacobft/ 
ïan  ban  Sffcïc  /  JDiïïcm  ̂ icftf;  /  ïDirtem  Paep 
lanfcn/  en  gieter  ban  ̂ toaccni-fjoop.  %acob?3ob 

Jk/  baCïjp  getocefï  i^cmbcc  boomacmfrcbelftamef^ 
öeccroubcïcncufreïjcn  bc  boomocmbc  &cctanfén/  en 
ÖenBoojfangccbanfjim  Pfalmcn  inftecbcgcabenbcc 
ooobcn.  3Ioofl  ban  ïiijfenOurg  /  bat  lp  f  met  ren  pi* 
fiool  gemapent  jnnbe  /  be  gebaebte  pjebiftacicn  up  gc^ 
tooonc  met  be  pzebiftanccn  boozgacnö  berfteere/  ai 
Brgeecen/  en  be  fcïbe  geïjui^-bcfl  heeft,  ötüucrt  %l 
öercf5  of  3tnbbertf5  /  bac  ïjp  in  be  boojnoembc  pzcbilta- 
tien  bemcimoefTnibcrgabecC  fjeeft.  3?acob  be  59ont/ 
bac  hpfïcbmecïjct  bjceften  bcc  23ecïbengcmocic/  rn 

fïrtj  bii  ben  ccoep  bcc  ̂ cetatiffni  en  23cclbeu-tyeefterié 
op  ftcc  $ierft-ïjof  ban  ortfe  Hiebc  ©loutu  grbonbrii 
ïjec^ ;  bat  fjp  ooft  be  pjebiftacicn  coc  foniïenburg  up 
gebjoonc  /  en  biebe  toaqjc  acn  be  poon  fticlbcn  gcb:eigt 
heeft/  om  begeenen  toeïteKcnnen/  bicbaerccc^ 
oiftatic  gingen. 

<6efïen  ooft  be  ̂ nfamiacien  gc-en3ff»cert  booj  ben 
boomoembcu  p^icuceuc  <Oenrvocl  tot  beU>itë  Uüo;  jjet 

SSJÏPte  /  seftjft  ooft  bemeten  en  €rpïoicCen  baec  i  c 08 
jüeoacgbcn  ban atte  iTCtutmi  en bcenlcn  /  banbc firn 
si c?n  ltIC  ?c  D°o?"ocnibc  43cb^crrbm/  en  eni  icbec 

&  ?fe  »i 'tbpfonbrc  boo?  cnibug  me  alle  be  £S ben  /  fracnöc  onbee  rjec  gebiebc  uan  fijn  .fDajcftnc  /  op ftraf  banbc  galg;  en  confïfQturerc  alle  ïjUimc  gocbT ren/  tocrcnbccnonroetcnbe   recïjtciicnarten/  ani 

E22SH  2LcrfbFfa,/  *«« Uwt.'iiotunc pf qiiahcnc y 
en  luaec  bc  fclbc  ooft  gelegen  31)11/  ofte  grbonbni  fhflrn mogen  tooien/  Ccn boojbeel ban  fijn  .majetfeit;  gc^ 
bacnm  pi?erCogen-uoreljbni  17.  5lugufh  1568.  cU dertckem  oen  ̂ ercog  ban  ?lftja/  n  9  4  r»  «*•»- 

Jcbreven;  * 
Op  öeben  ben  i7.Kngnfh'  i568.i^bcrc.^enccncie ban  23annifrcinene  en  Confifeacic  cegni^  be  Wooncn 

baec  m  geuoeme  pnüïijft  iucgefpuwnen  booj  mp  l  en was  getekent  Mesdag  •    om  laegjiont  ge fe breven  >  <&t 
eolïacioncecc  mee  rjee  (©tiginccf  /  bcrïiftcnbe  in  han* 
ben  ban  mp  onbecgefccjieben  &cctcean£  /  en  acco^ 
bcerc  banujoojbccocbjoojbc/  boo?  mu  onbrrtchent/ 
J.  de  la  Torre. 

Daef  opvolgde  d'Executie  ter  doodt  van  vier per- 
foonent'Uitregt,  gelijkte  fien  is  uit  het  vol- 

geilde  Extradt. EXTRACT. 

O©  ben  24.  ?Cngufïi  1568.  #  'f  abontj^  omcrent acfje  uuren  binnen  Uiccegc  geïiomen  in  be  23urft 
be  proeft  ban  ben  ̂ creoge  /  bercoonenbe  Iafl  cc  Ijebbcn 
om  be  CrecueieCebocn  obec^cei*<6ejriCbani1nieö/ 
^bJiaen  be  IBaeï/  ̂ cnb^ift'Hïbcrcrj/  en  qnffrouuj 
<Cftfabcc  ban  kiemen/  mecbcntocïftcbjpgecomum* 
niceerc  ïjebben  in  toac  manicce  mai  bie  fcïbe  beqiut 
melrjftften  foube  mogen  bom/  31J11  be  boo?f$.  biapeci 
foonen  '$  anbecen  b«iegggc-crecuteere  op  ben  x^.^u^ gufïi/  cc  bjecen  bie  bm  ban  Ïjcu-Iuibcn  mec  bnt  ̂ ujaec« 

be/  cn^cnbnft1ïïb"cccf5  meCbcnbuecc  rebenbig/  foo ïjp  obfïinaec  up  frjn  bujaïingc  Weef;  cn5jjnhcur-lic* 
ben  goebccen  bcrftïaccc  geconfïfnueerc  coc  bcgoef ban 
ben  woning/  en  ïjebben  ïop  be  ftenc-meeftet  ban  be 
*erpïoicccn  becftïacct  en  gc-infTimcecc  be  boo?f3.  bcc* 
ftrarjnge  ban  bc  boojf?.  eonfifcaxic/  omrne  bie  goebc^ 
ccn  boo2Cam  abfoïutenjft  ecgebmiftm  coc  behoef  ban ben  honing. 

<6e-ejrecaïjcecC  utt  bc  berbaelcn  ban  ̂ Jijopeerc  en 
lenc  /  (CommifTarifcn  tin  be  trouuelen  be  3t'nhiö  1 567. en  iy^8.  en  i0  na  coiïacic  bcbonben  baec  mebr  ccac<* 
COlbcren  /  bp  mp  /  en  >vms  onJertehnt  j  J .  vah  Berk. 

Tot  het  V.  Boek,  pa».  2^9.  liri.23.  (193 .)  N*  de  voer* 
den  te  verdecdigen  by  tv  Torren , 

De  dag-vaerding'  die  toen  gefchiedde  was  van  woordt tot  woordt  aldus  luidende: 

p$flippu0/  bpbecgenabc  <Öobeo  itonmg  ban  Ita 
ftilini  /  ban  alcon/  ban  llnragon  /  ban  j^aba: 

.  17.  M»r 

itf9> 
Indaginf 

van  de  ge- 

tel  ban  <Oapctë  /  ban  «tuniicn"   ban  JRajojlie / ;lu.^htc 
ban  j&arbftiirn/  ban  bm  oJilanbeu  3nbiën/  rn'Dm3„s"ad? bafïcn  aiatiöe  /  bc  Sec  0aaail  «2rcö-hcctogc  banoroen.n- 
Oofïennjft  /  ̂creoge  ban  23ourgonbien  /  ban  3lo  g«n  df«» 
eïjier/  ban  25wbant/  ban  Himboig/  baji  Jbttotn* 
bo?g  /  ban  <&dtc  /  en  ban  jDilaimi/  <Ó.Mbc  ban 
|^ab?bnrg  ban  Bïanibecni  /  ban  %ttoi$  /  ban  23onc- 
gonbirn/  palc^-grabc  ban  ̂ nicgoitbje,  ban  ï}olïanbc/ 
üeelaubc  /  ban  j^amni  /  en  ban  £utpïjcn  /  ptinee 
ban  ̂ toabni/  jKacft-grabe  bei  l)riligen  Oijft^  tycat 
ban  D:icslanbc/  ban  ̂ alnnejJ  ban  rDedjele  11  ban  oer 
4btabc/  ̂ tebm  en  Hanben  bantlitregC/  «Ober-Vf<= 
frl/  en  ban  «Öwcningen  /  en  «Doniuiatcuc  m  "Kfia/ 
en  Hftica  I  bén  eecffen  ban  onfen  ïDenr-ujacrbcr/ 
Sergeant  ban ïDapenni /  ofte anberm «Omeier;  er 
ploictcccnbe  binnen  onfc  .^tabt  ban  <6!oeningni  /  hier 
opberfogt/  ièaluit.  ©anmegni  onjS  ïieben  en  o>e- 
Croutoni  Öaebc/  nipjoeucenr  <Drncrari/«  löonöber- 
CoonC  getocefï/  hoe  bac  tou  ben  «Commiflarifm  gro?^ 
bineert  in  onfen  Hanbc  b*m  Piiralanbc  /  on  onfen  feec 
Hicbenni^eccoubjni  .ftebcu/  ilfbofreban  onfe<Oi* 
bttl  -Scabtfjolbcc  /  <£oubiTTMir  en  Cttipitrïn  ̂ nie^ 
neracïboo^  onö  in  onfen  lanbe  banljcrujaertéober/ 
bic  ̂ ertoge  ban  ?tlba  /  rDarli-jjrabc  ban  Cocia  /  $c. 
berbag-baert  Dabben  gctoeefl  m  perfoouc  totfffterrn 

(R)  orif* 
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ij  69.  netenen  bage/  ttitonfer  &tabt  doeningen/  Wtf  iganifï/  ï|mriR€bert£/  ̂ octQ?BMri)aélB5eöicjjn/  1569. 

feui^&nftema/  föeinbr#lberba/  3acob$iïïcb2ant£/len  rélljomag  ïfarbrnbojg  /  famcntïijR  Hoclof  &te* 
Ploert  fcoccnRe  nö/  ©fcn  ftoenber^  /  Mtoiac$  &wfc 
tmïïmqi  L3»oïjari2$atnba/  <6erarbtJFoMiar$/  föci* 
niec$oreitRen£/  i>apRa<Doenga/  panïi$ïüojncï$/ 
Slambertban bitteren/  <£rneflbanliiO!$beït/  <Doc^ 
to?  &ïae£  &afcïjer£/  B)agifto  W"m$/  JEonfïe* 
n$  ̂ cïjooïmccfïec  /  Bfrcifïcr  43eraröt$  €>rganift/ 

bcné/  en  53?rent$Soenber£/  tot toini^  ïjuifai  be  op; 
roerige  nieutoc  p?ebiRanten  en  B5inifïer£  3ijn  geïo* 
geert  getocefï  /  onberftouben  en  geboeDL  «Een  ïaet* 
fïen  ̂ bbniTOlem^?ett»eg/  en  <ï3ecrt  Cvnnen^/  te* 
gen£  ong  gebient/  bm<0?abeïxibetrïp/  be  een  aïg 
jèoïöaet/  en  bit  anber  ab)jt>ubeïarr/  torfenbe  fijnen 

^agifletïioencaet^cöooï-meiftee/SoDan^oWmm/jllegei'  benef7cn£  onfe  boojfcïjjcbcn  &tabt  (Bjoenin 
geïjertcn  &mo,!ftu£  &cïjooï-meifrec/<ïi5ofen  Utmtge/ 
€focma  ̂ cïjatiec  /  #aijo  #eren£  /  (3I!jQitia£  ©?oRR  / 
%ïct\t en  Uitbenen  pottc-baRRcr£  gcbioebem!/  ®kf& 

ma$ NEnnmerman  /  $>e»b2ïft  Msiêc  / '3lambe tt 23et^ tinli/  ftorïof  3lttbberté/  ̂ oïjan  ̂ efjaffcrsV  ̂ oïjan 
%etcn$l  peter  <D?cnie£  /  JIDillein  <®?etoe£/  §fe* 
bjant<Soïbt-fmit/  torent  ten  ïiainpe/  Cpïarbt  %h 
ma/  bloeit  tabbc/  3tttbcRcn  ̂ ocenfeeri^/  peter 
mzM-mttl  |)cnbnR<£bert£  Bcttcniatcr/  25erent 
ïiornbcr^b'Oïbe/  ̂ octo? jBicïjacï  JBcbirijn/  3|o- 
ïjan  be  j^cpfeïje  be  Sjonge/  Öoeïof  &tcben£  /  m)o 
mag  C^oebcnbojg  /  JDiïïcm  linbbettfcn  /  ïiïaeg  <6?au* 
toerg  /  €bcrt  en  f jebcrin  tenberg  /  Parelt  ban 
^lebberen  /  Blubbert  ban  ïiocbrtbcn  /  3!oïjan  en 
m-ent  25jjuüté/  %vfo  to  3teïïen£&oone/  jjoljan  te 
%tfltri$  b'€>ïbc  /  3!oïjan/  bu:oebcrban  ben  boojfcïjje; 
benHufo/  >èbjarte&ïaeg/  inoonenbeboojbepotte^ 
ringePoojte/  bannen  IBuïïer  kantoer/  ̂ enbjin 
ïmoRRen-ïjouhier  /  CönfWeï^autoen-fcPt  /  <Btett 
,€irnen£  S3aeR-berRaopcr  /  ̂ofym  Homberg  2$artoï£ 
^ootie  /  fèiïïebjant  tïoïtemari  /  Sloïjan  ïïogRam/ 
31ntoni£  Itaïmi-fcïjccrber/  3(oofï  bc  &bjecrtbeger/ 
Hrcnt  ̂ anfen  geïjeten  paeparent /darmen  be  &tabt£ 
(Cimtnerman  /  en  MeÜt  fóocnberè  /  oni  ïjen  te  ro- 
snen  p:epareren  ban  ïtaerber  bïurf)te  /  abfentie  ofte 
fcbtüïnige  /  ter  faucn  ban  ben  boojïeben  betuerten  / 
ten  toeïRen  bageniemanöt  ban  benboo^fcfeeben^e* 
bageben  en  fonben  $ün  perfoonïijï»  gecompareert/ 
üefïoojïijn  noefttané  ixitvbt  geroepen  en  bertoacïjt  bje^ 
fenbe?  maer  fonben  ï)cn  aïïeboo;  bïucötig/  abfent/ 
oftcfrfjuiïenbe/  obermtbté  öetfeïtban  benboo?feï):e> 
ben  ba*uctten/  ̂ rbben  aïïe  gantfcöeïijften  toegebaen 
getoeefï/  en  geboïbert  net  feit  ban  ben  ̂ eetartffen  / 
onber  toeïïte  .fótcoïae^  ̂ terncnboïg/  31cöan  25arn* 
ba/  ̂ onan^oMuun  /  ?Crent  en  Huitnen jMte- 
baMier^/  (€|)onia^  Cimmer-man  /  ̂enbnït  malctf 
30ambert  25cttftift/  3!ohan  25erent#/  Sf^?ant  (0oïbt- 
fmit  /  €uïarbt^ïma  /  »ert  ütrabbe  /  Peter  ïf oeï#- 
rneer/  peter  <&!t\nc$l  €bert  en  <^erïi  ïioenber^/  #ar^ 
men  Cimmerman/  Öoïïan  en  Wrent  23uutm^  /  25areït 
ban^fïebba'en/  ̂ ntoni^HaRen-feïjeerber/  Soaf^be 
^bjeerbt-beger  /  en  ̂ rent^anfen/  geïjeeten  Paep^ 
arent/  notoirïpsijnbeïafï/  teïjebbengecommitteert 
bceïbt-fïonncriie  /  ombebMte^pfotalLeïïeng/  fon? 
öe  geïaeeïjet  ïiêbben  /  in  approbatie  bat  öPfr  goebt 
bjunbt/  en  bat  ï)n  toag  ban  be  Complicen/  enboo?; 
nemen.  ïfet  feit  ban  Vncïncn  ̂ ectariffen/  feer  geboj^ 
bert  en  toegebaen  5ijn  getoeefï  3Iacob  ̂ iïïeöjanbt/ 
Bïbert  ̂ orenften^  /  panlneï^  föomcïié  /  <6ooffén 
aninge/ 3B^uitften#orenRen^/  ̂ effehtj? Klp^ma/  en 
5;of)an  to  HeÏÏen^  /  niet  tegenfïaenbe  bat  fn  in  ben 
cciit  ujaren  ban  onfer  boojfeïneben  ̂ »tabt  /  en  bien- 
boïgenbe  berbonben  en  berbbïigccrt  tuaren  te  beletten/ 

faobceïeinïnmtoa!?/  aïfuïïteb'ernerten/  mi^öagenbe 
<6obt  enonö/  tod  hïaerïtjhen  maftenbe/  bat  'tfeïbc 
aue  tenbeerbe  /  tot  ber  berberfftnifTc  en  bemien'nge  ban öer  onber  ïïepnbïijftc  onfér  boojfenjeben  Jjtabt  /  en 
bat  be  boo?feï)?eben  ̂ ectartflén  tj{m  befïe  bcben  om 
eenen nieutben fïaet ban poïieue opte fettert /  boo^ §ct 
oprichten  ban  ïjen  Confiflorie  /  23ebeï-ftf bber^  /  en 
?Ceïmoef?énierö  ban  t>m  perfooncn  banïïeint  Uïbcr- 
ba!  ï^anRo  <Docnga /  3£irR&oenber£/  ïïcinicr^o^ 
renReitcï/  ogrnefïbanftoeëbeït/  ïïambertban^itte^ 
ren/  ï^ottoi  üiïae^  &afcïjer£  /  tïBagifïer  ̂ Ifïiieru^ 
.H^onfïcrHé  /  TBeifTer  Itoenraet  ̂ cï)ooï-meitïa,/  €i]c- 
ma  &riiattct/  i^noma^  ©joïiR/  «oeïof  Snbbertó/ 
^oftan  ̂ c()affcrt  /  25erent  tèn  ütampe/  25erent  ïloen^ 
betel  3!ohan  be  ïBepfcïje /  en  3liibbertbanüioeber^ 
oen/  met  bcntorïKniïien  ftebben  geboegt  en  geaffa- 
cieert  /  aH  groote  ̂ >ertariffen/  !tfae£  <©|aubjert^/ 
*^oï)an  en  fficUe  üicwnörrg/  0!Ïïeb?ant  «oïteman/ 
^^iftoffel  J}onU»en^iTt/  lfêagifïer<6erarbi$  tij- 

gen /  ÏKbbenbc  ï)en  baer  en  boben  bk  boo?fcï)2eben  (Gn* 
men^  feer  oproerigïtjR  geb?agen  tegen^  ben  Üaebt  / 
bpfonbere  ïjebben  getoeeft  een  ban  bc<6ebeputeerben 
ban  't  boojfeïjjeben  Confifïorie/  ban  t'eïïtet  reife  te 
compareren  bob:  ben  feïbcnftaebt/  inben^ame/  en 
ban  toegen  beboojfcfeeben  ̂ ectarifnt<^n fooien* 
biih  ïtnoRhen-ïjoutoer  genoegfaemïp  acftterbacït  bari 
bat  ï)ninbeJDapcncn  getoeefi  tó  tegen  benbooujfc|)?e* 
beniöaebt/  en  ban  te  miïïcnbeRÏoRRen  treRRen/  in 
meruinge  tnefenbc  /  be  <6cmeente  op  een  ftoop  te  b?en* 
gen/  en  in  roer  tefïeïïen/  gehjR  be  boo?fch?eben  ber* 
roonberfegt/  on$  aïfoo  bibbenbe  om  onfe  beï)oo?ïnïte 
pjobifie  tegen^  be  boewnoembe  perfonen  /  mit  claufnïa 
banautöorifatie.  JDaerom  foo  ig  't  bat  ton  be  faken 
boo;fcï)jebcnobcrgcmerfet  u  ontbieben  en  committc* 
ren  bn  oefen  /  bat  gïjn  tm  berfoeRe  ban  onfen  boo?* 
fcï)?eben  Jïaebt  /  en  procureur  <6cneraeï  /  baget  bp 
<&bkte  en  opnibare  üttroepinf^e  beperfbonenl)ierbo* 
bengenoemt/  te  compareren  mperfooncn/  opbepe* 
nen  ban  btn  eentoigen  ban  /  en  conftfeatie  ban  goeben 
binnen  bit  acïjt  bagen  nacfï-Romcnbe/  baer  ban  btn 
eerf?en  btt  acï|t  bagen  gijp  fjen  btteltenen  fnït  boo?  ben 
ea*f!enbag/  anberen  boo?  ben  ttoeebcn/  enbieberbe 
acïjte  bagen  boo?  ben  laetflen  en  peremptoren  bag  ban 
rechte  fonber  anberen  te  bertoacïjtcn  /  boo?  be  boa?* 
fcözeben  ban  onfen  0aebt  gecommitteert  en  geo?bi* 
neert  in  befer  faRe  bp  on^  boo?fcb^eben^ebebeger* 
toge  ban  Mba  /  f  c.  binnen  ottfec  „^tabt  ban  23?utfeïe/ 
ofte  in  aïfnllteanbere  plaetfe/  afé  al^ban  ben  felbert 
ïïaebt  fal  toefen/  in  onfen  boojfeïneben  Hanbe  ban 
ïiectoaert^  ober/  om  te  anttnoojbeh  op  aïfulhenein^ 
ben  en  conclufïen  /  aï^  be  boo|fcïj?eben  onfe  Pjocurenc 
<6eneraeï/  tegen^öcn  fal  toillen  nemen  en  mefen/  ter 
canfe  ban  be  falten  boojfcïfêeben  /  en  anbere  bie  ïjp  ten 
bage  boenbe  bieeber  tot  ïjater  beïaflinge  fal  toiïïen  p?o* 
poneren  en  bebuceren/  en  baer  en  boben  p?oceberen/ 
en  fiöR^  ojbineren  aï^  beöooren  fal.  ̂ enttjaerfcöon* 
toenbe/  bat  inbien  fnniet  cnltomen/  en  compareren 
inperfoonen/  teneerfïen/  tbjeeben/  oftcberben/  en 
ïeflen  ac^tflc  barre  /  men  p?occbeccn  fal  /  in  ïjun  abfen* 
titl  geïrjft  infniRefaltenbeljoojt/  oberfcfijpbenbe  ten 
bage  boo:fcö?eben  /  ben  feïben  ban  onfen  Ï5abe  toe^ 
ghn  fjier  ihne  fuït  ïjebben  gebaen  /  ben  toeïïten  top  ont* 
bitbm  en  met  be  boo?fcïj?eben  rebenen/  fpecialijRen 
committeren  /  batjjp  partpen  geïjoojt  /  ben  feïben 
gort  Rojtrecljtcn  3iïfïitieabminiflreren/  aï^infnïRe 
faïienbétjoort.  Cningebalïebanbefanïte/  contuma* 
tit  en  niet  crfcljijninge  ber  boojgenocmben  gebaegben/ 
fii  boojt^  pioceberen  ter  p?onnntiatie  ban  ben  boo?* 
fcrj?eben  25an  /  en  beeïaratie  ban  ber  boo,*fcïj2cbert 
confifcatie  en  anbecfïnt^/  gelijh  fpinfitïïtet  faïtën  na 
rec^t  en  reben  fuïïen  binben  tt  beïjooren/  toanton£ 
aïfoo  gelieft.  Cnbjant  foo  toji  becfïam/  bit  boo?ge* 
noembe  en  gebeelareerbe  perfbonen  ïjm  ïjebben  ber* 
troRRen  en  geabfenteert  ttit  onfen bao?fcïj?eben3lan* 
be/  ofte  baer  inne  ̂ ijn  fcïjuilenbe/  foo  toiïïen  topïn* 
biengebaïle/  bataïfuïften  baegféï  en  erpïoict/  aï^bp 
n  gebaen  faï  toefen  bp  <£bittt  en  openbare  nitroepinge 
ter  pnpen  af  ban  onfé  boo^fcïjieben  ̂ tabt  <6?oenin* 
gen/  baer  men  getooonïtjRi^ nitroepinge  en ptrbfiïia* 
;tietetwen/  fïaenbeopbebenren  ber  pjmcipaeïfte  uier* 
hen  aïbaer  copie  ban  öefe  jegmtooo?bige  einfamïp 
ban  ïjunnen  erpïorcte/  en  bc  toeete  baer  af  boenbe  ten 
Önifc  ban  geuren  ïefïcnbonnriïicn  tóunraïïcfeïbeonfe 
iètabt  doeningen  /  ten  efnbe  f31»  egeen  ignorantie 
en  Romen  metenberen/  ban  alfnïRe  ferac^t/  macïjte 
entocerben/  al^of 'tfeïbe  aen  ïjare  mant  perfoonen 
gebaen  ïoare  getocefï.  <8n  boo?  aïfnïfijx  ïjebben  't  boo?* 
fcïjsefern  baegfef  en  crïJÏoirt  geanr^orifeert  en  auttjo* 
riferen  ïjrt  bp  befen.  <6egeben  in  onfe  boozfeö^eben 
&tabt  ban  23m)Teïe/  bm  rbij.  bag  bah  jfècpe  /  in 
btn  jarc  onfe^  peeren  bnifeïit  bof  Éonbert  negen  ni 

tfefïig 



*J1 Tot  de  Hillorie  van  P.  Bor. 
ïfóp.  tfeRig/  ban  onfc  Bijften/  te  Vïictnt  ban  êpanjcnm'adfociomm,  quidiiTitisamDimimi  mmh. &!ClM I  /  !)«  *üj  /   Clt  ban  ̂ apcïS  ÏJCt  Vbj.  3tlöltó  colligere  fefc  non  w^TP^?«^^Sï onbenjefefceben  uu  öm  ftoninn  /  en  geteeïient  /  Vlier- !  fu.iTet  acceicrandum  of  m  fSK    ̂ £tera 

Kingen  daer  onder  ge c breven :  \arct  „f,.rnnn  j   n      -•       .     l "-/  /  F1U  ruga  no- 
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tam  a  benigniffimo  obtinucrunt.  Cujus  quota  pars  ad 
meum  beneficium  pertineat  ,  qui  primum  nuiquam 
non  periclirantes ,  illatis  in  regnum  alienum  caftris, 
praeftiti  incolumes ,  deinde  etiam  felectilfimis  auxiliis 

f'ulcivi  atque  auxi,  falutaris  amiciffimo  tandem  regno exitus  demonftravit.  Quando  igitur  viri  Bclgxita  re- 
rum veftrarum  iniquitas  comparata  cxftitit  ,  ut  non 

prius aflertorem ,  ac  vindicem  falutis  veftrx  è  manibiw 
amifïum  deploraretis ,  quam  illic  fuperara  demum 
omnia  malavosinvitarcntadexempla,  cumqueextre- 
maatrociilimarum  injuriarum  cataftrophefatericogar, 
pluris  veftra  omnium  (quocunque  demum  ordinc, 
conditione ,  genere ,  loco ,  religione ,  confeientia  eitis ) 
interefle,  quam  noftra,  utexoticx,  ac  plus  quam  bar- 
baricx  infolentix  jugum  tandem  dcceivicibus  charilH- 
mx  patrix  abrumpatur:  excipite  quxfo  lxto  ominc, 
atque  exemplo  reftitutam  jam  tertium  pulcherrimo, 
eidemque  utvicino,  itacognatoregnopaecm.  Inquo 
turbando  languinolentiflimus  difcordiarum  architedtus 
non  folum  hoc  fpedtavit,  ut  unico  hoc  tanquamcli- 
peo  munirctur  per  univnium  orbem  Chriftianum 
Antichrifti  diadema,  verum  etiam  ipfe  peregrini  fu- 
roris  fumptu  fuam  in  capita ,  &  fortunas  veftras  luften- 
taret  tyrannidem.  Nolite  obfeciocommittere,  utdi- 
vinx  manuiadiftum  modumvobis  recuperandx  falu- 

ftruclifïïmis  equitum  peditumque  copiis  ,  vobis  pro  tis  rationes  prxmonftranri  defui-flè  vidcamini.   Quid 
foribus  veftris  ulurpandx  libcrtatis  faceremus  copiam  :  enim  exhorrefcitis  pericuhim  ?  (]uid  adhuc  diflimulatis 
neque  nunc  deploraretis  pulcherrimam  patriam  plus  voluntar.es ,  autfupprimitis  exhulccratiorcs,  quam  ut 
quam  Phalaricx  tyrannidis  atrocitate  laceratam,  ne-  iupprimi  velint,  ïnjuriis  animos  pugnantc  pro  vobis, 
queilleomnistruculentixantefignanusdiutiusftctiiTet ,  vocanteque  adapplaufum  vidtorix  ipionuminc?  Ma- 
quam  immanifïïmorum  fcelerum  perlolviflet  poenas.  turivitcnim  (gliicentibusexempliscrcdite)adnunam 

edhancexpeditionemnoftramexceperunt  non  folum  fuam  iftc  tyrannus,  devolutus  til  ad  periodum  info- 
alienx  anoftroincomparabili  beneficiovoluntates  ve- 

ftrx, verum  etiam  finiftrx  interpretationes ,  menda- 

cia,  &  calumnix.  Scilicet  enim  non  alitertunc  fere- 
bant  rerum  involucra,  nifi  ut,  qui  beluinam  iftam 

crudelitatem  nunquam  fecuturam  fperabatis,  caufam 

ad  eos  folos  pertinere  arbitraremini  ,  quibus  perditis 

vos  tarnen  cumRepublicis&facultatibus  veftris  ftare- 

tis,falvi  &  incolumes:  Qui phanaticuserrornüi tune 
damnantibus  fatis  infediflet  anim is  veftris,  maluifletis 

hauddubiè ,  ad  recuperandam  libertatem  veftram ,  ex 

lentix,  qua  tam  inauditis,  atque  dctcitabilibuscxem- 
plis  impulfus  furfum  ac  dcorlüm  omnem  antiquum 
ftatum  concuflit.  Cujus  l\  curfum  ac  fata  non  intclli- 

gitis,  exitus  rerum  a  conftituto  mundoperfpicue  do- 
cuit  hanc  eflé  omnium  tyrannoium  penodum  ,  ut> 

poftquam  omncs  fcelerum  numcros  expleverunt ,  nee 
habent  quod  rlogitiis  addant  ,  tune  lub  ingenti  mole 

dclictorum  fatiicant ,  urgentibufque  nchrix  confeien- 
tix  ftimulis  fpem  omnem  profligatam  dedant  ad  pee- 

nam  ,  adeo ,  'ut  nee  requiem  ,  nee  foiatiura  ab  hocxftu 
trema  adverfus  talem  lacronem  declarare  exempla,  inveniant  ullum,  niluit  iln  iplorum  tandem  eva-ünt 

quam  nos  clauiis  portis,  negatoque  omni  commeatu  carnifices.  Ad  quod  prxcipitium  li  nondum  perven- 

univerfa  gratitudinis  fignificationc  fruftrare.  Et  tarnen  turn  exiftimatis,  agite,  oftcndite  ullum  vel  minimum 

nobis,  ó  miferrimi,  atque  afflidtiftïmi,  etiam  vobis  divini  humanique  juris  veftigium ,  quod  intadrumab 

promifla  fallentibus,  ne  ipfe  quidem,  ut  infolcntifli-  illo  dicerc  poftuis.  Qyas  immunitatcs,  privilegia,  ju- 

mus,  itaignaviflimus  vaftatorfidem  abrogavit,  quin  dicia  non  funditus  fuftuiit?  quibus  provincie,  urbi- 

tuncinpromptumihifuerit  non  minus imbelles,  men-  bus,  agris,cui  (anguini  vel  heroico,  vel  populon  pe ^o^;^,,/»  AvoffaPMtaseius  coüias  vel  inobviasauafuue  nercit  t   quid  rcliquum  fecit  quod  non  violcntillimi dacioque  exaggeratasejus  copias  vel  inobviasquafque 

munitiones  dilftpare,  vel  caftrorum  probrolis  cancel- 

lis  ad  inxdiam ,  &  defperationem  concludere,  vel  aper- 

tis  campis  reludantes ,  atque  confternatasanimispro- 

fligare,  quamadRheni  ripam  fatis multo  temporeex 

dillitis  Germanix  finibus  expedlatum  exercitum  >  in- 

vito  illo,  ac  ne  oftentare  quidem  feaufo,  in  ultcrio- 

rem  Mofx  continentcm  tranfponere :  nifi  prxtcr  om- 

nem expectationem  incrudeicente  per  GaUiam  bello, 

percit  f  quid  rcliquum  fecit  quod  non  vioicntiitinm 
cxadtionibus,dccimarum,vicclimarum,ccntc!imarum 

etiam  ad  anetura  &  meneam  uique,  vobis  ne  rogatis 

quidem,  expilavit  ?  protervia,  edaciratc,  gula,  ra- 

pinis  ,  furtis  erratici  iatellitn  exlnuiit  ?  hbidinibus, 

adultcriis,  ftupris,  vi,  raptu,  incantamentis,  vencnis 

corrupitaefcedavit?  uxores  vcltrx ,  (  vobis  nemutire 

quidem  aufis)  ncfandillimis  recutitorum  amplcxibus 

hseferunc ,  filue  phütris  ad  turpilhmoj  impunllimorum 

(R)  2  fcur- 
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ten  en  eecti^ceren/  Dat  Wc  openen  boo^antbe  ̂ \mtmZi^^l^^T-r^^ 
ben  ban  £)eer-baegfeïe  ban  bM^tebScbanön:  SLSSm  ZSZ TïJ^        oanffimimjura  it> 
^tabtö-recöt W  met  ber  hloMte  pnbïieeett  en  a?|Sf^  ̂     T  attnvcri!nt  ?  «^  'P,e  ̂   f,bi 

jcvfMhf-himaM'  tnmLitMMfltii'  /  h.v«  ««»«.  twdtZLxJ  uncie  a  rronte  rex  Galhx  (quam  &iihc impuberem  identidemopprimebant)  fit 
««j  xmo  cur  illc  fuos  periculo  iubtraxille  fatis 

pareren/  oiUijötenpiaetfe;  itcmteneinbe/  ooft  met  ha°ens.Jatl.rn  ad  hyberna  confluxit?  hic  minis  bene. 
toaerfeljoitteinae  aï^öe^aneshzeeber  mberboozfdn^  VOientl»imisieg.uionibus,  iubmmiftratüqueexercitui 

benl^icbenberïjaeït/  enbatmfbt^  enboo?  tóntber  meo  rcbus  ofaarua ,  fpatmm  dcdit,  quod  difpaia- 
pnuiicatie  b.oo2-cciioeint  /  ban  toclacr  boojfdnebeni  nsplr  Perlculofaloca  rehgioms  conrederatis  fuffcciflc 

bn'eben  ift  coïi  be  copie  op-ncfïagen  aen  be  bc  §boft- !  coutatadcolll§endaseasvlrcs'  quibus  tam  inexpèa*. 
ïtót-bmrc  tot  Stilte  :fDartcn"m  <D20Cning'en/  en' tum  imPetum  non  folum  propulfarunt,  verum  etiam 
bacr  en Ooben  bit  <5rpïoict  en  baegfeï  aifunba-ïjeitse^  Pacem  ii«usmodi  artificum  technis  identidem  vioia- 
baen  ten  buife  ban  ben  boojfe&jebenperfoonen  ïaetfïe 
Domicilie/  ofte  bjoon-pïactfc /  ofte  ber  feïber  b?tmte 
fcDap  binnen  <6joeningen  boo2rrf)2cben :  ̂iiïe^bureö 
fpeeiaelïaf!  enbcöeï/  enbanïfoogfï-gcbagtcfïinïioï 
ninrrjpe  iïiajeflcit^  bjegen.  Aüam  ben  rbij.  3fu* 
nii/  15^9.  23n  nip  ̂ ecretaci^  ber  .^>tabt  (6?oniin- 
gen.  Alting.  ̂ llïbus  gebaen  en  uitgegeben  boo?  inn  on- 
bergcferjjeben  ̂ tabt^-bienaer  ber  .^tabt  <é?oenin^ 
gen.  Willem  Amfink. 

Tot  het  VI.  Boek,  pag.  399.  lin.23.  (290.)  Na  de 
•voorden  eenen  gelukkigen  uitgang  byte  voeden, 

Dit  gefchrift  luidt  van  woordt  tot  woordt  in  't  Latijn 
gelijk  volgt: 

D.  Guilielmi  Nassavii  Principis  Auran- 
tii,  &c.  Germaniam  inferiorem  libertati  vindi- 

cantis ,  ad  Ordines  6c  populum  denuntiatio. 

TV/T  Emores monere  viriBelgae  jampridem defiit apud 
voseflenecelTarium ,  fiquidem  excalamitates  hifce 

annis  per  cervicesveftrasgraffatxfunt,  quxvos  haud 
dubiè  neque  ratione ,  neque  fenfu  deftituerunt ,  quibus 
hoftem  atrocifTimum  a  fidiflimo  patrono,&  falutari  vin- 
dicediftinguendum  experiremini.  Quam  fententiam  fi 

quis  propitius  Deus  animis  veftris  immififlet  tune,  cum 
nos  per  univerfam  Germaniam  contractis  multo  in 



i3i  Byvoégfel  van  Authent.  Stukken, 
1^72.  fcurrarum  amores  dementatae ,  pueri  probra  paffi ,  quo- 

rum nomina  hactenus  ignoravit  utraque  Germania. 
Qyalia  fiin  milituminfolentiamrejiciat,  curmilitem 
habet  fine  difciplina  ?  cur  omne  facinus  impunitum 
diffimulat?  cur  flagitiofiflïmum  quemque  fummo  lo- 

co habet?  cur  prae  caeteris  cultiffimi  enitefcunt,  qui- 
bus  furt  a ,  ac  rapinas  fuppetunt  ad  fplendorem  ?  Quis 
fimilem  unquam   impuritatem   vel   cogitavit  ?   nifi 
(quod  in  hac  gente  jamdiufpeótatumeft)  quiChri- 
itianorum  pudori  &pudicitiae  fuit  ex  profefïö  hoftis  ? 
Sed  quem  ille  qua  difciplina  contineat  ?  ad  quod  tribu- 
nal  fiftat  ?  quibus  legibus  reum  peragat  ?  quibus  judiciis 
damnet?  qui  omnes  Magiftratus  redegit  in  ordinem  ? 
qui  tribunalia  evertit  ,  fufFragia  comitiorum  tam  in 
urbibus,  quam  provinciis  abrogavit  ?  immeritascivi- 
tates,  quaequead  ejus  fucceffus  non  parvum  raoraen- 
tum  attulerunt ,  moleftiflïm  is  praefidiis  opprefïït ,  non- 
nullarum  fplendidifïïma domicilia  (quorum  munici- 
patus  ad  Germaniae  Sacrofancium  Imperium  pertine- 
bat,  in  cancellos  fuorum  latronum  mutavit?  noxam 

atque  innocentiam ,  facra  ac  prophana  nullo  difcrimi- 
nehabuit?  Quae  omniaquo  tutiora  redderet  adverfus 
ignaviae  veftrae  pofteritatem  ( quas  tarnen  ne  ulla  un- 

V    quam  ex  ofïibus  veftris  exoriatur ,  publicè  fatagit )  an 
non  antiquiffimce  nobilitatis  dominia  acjurisdicüones 
abolevit  ?  oppidorum  ac  arcium  dominos ,  quorum 
opera  adminifteriaiftiuslanienae  fuperbiffimeeftufus, 
inter  infimas  claffes  fedentario  vulgo  aequavit  ?  nonnul- 
los  etiam  inauditos  procul  omni  tribunalis  veftigio  fur- 
cisaffixit?  Fuerit  veroei  commodum  multorumvir- 

tutem  vel  laefae  Majeftatis ,  vel  haerefeos  arceffere ,  qui- 
bus (  Deum  immortalem  teftor )  nihil  tam  cordi  fuit , 

quam  regiam  majeftatem  confervare,  leges,  judicia, 
patriam  tueri,  feditiones  atque  turbas  avertere,  con- 
icientias  piorum  civium  ex  praefcripto  verbi  Dei  tran- 
quillas  conftituere  j  fontespunire,  atque  ficconfirma- 
ta  Republica  unumquenque  in  fuo  ordine ,  ac  digni- 
tate  indemnem  praeftare ,  cur  igitur  non  facit  hicgraf- 
fandi  linem  ?   quid  meruerunt  ordines  Ecclefiaftici 
(quorum  Camillus  videri  vult)  ut  deinveterataemi- 
nentia,  quae  ante  eum  femper  illaefa  manlit ,  dejician- 
tur?  opibus  fpolientur  ?  communi  reatu  comprehen- 
dantur?  AnhoceftCatholicam  (quamja&at)  Eccle- 
fiam  defendere  ?  avitam  religionem  afferere  ?  haerefes 
follere  ?  cum  abbatks,  collegia  ,  conventus  demoli- 
tur?  templaauro,  argento,  gemmis,  purpura,  anti- 
quiffimorum  Regum  ac  Principum  liberaliffimis  do- 
nariis  fpoliat  ?  facrilegiis  ipfis  faburratas  claffes  in  Hif- 
paniam  dimittit  ?  denique  illis  prsecipue  rebus  vim  fa- 

cit ,  &  facrilegas  manus  infert ,  quas  nullus  unquam 
hoftis  Albanica  religione  imbutus  aufus  efl  tangere? 
Quam  execrabilium  injuriarum  lernam,  qua  omnes 
(ut  experti  eftis)  nullo  difcrimine  ordines oppreffit , 
fiquisjufto  animi  libramine  fecum  perpendat ,  credo 
non  hominis  effe  dieet ,  nee  impii  quidem  atque  ex- 

treme infani ,  fed  Mahometicae  alicujus  tigridis ,  quae 
non  aliud  agat,  quam,  ut  univerfum  fimul  omnium 
Chriftianorum  fanguinem  ,  nedum  noftrum  pauco- 
rum,  forbeat,  unoquehauftuingurgitet.  Namfivedi- 
vinam  agit  caufam ,  quod  ad  violatam  attinet  religio- 

nem, five  regiam  ,  quod  ad  laefam  rebellione  ejus  ma- 
jeftatem ,  turbatamque  feditione  Reipublicae  tranquil- 

litatem  ( quae  duo  capita  haec  tyrannis  violentiae  fuae 
praetexit)  cur  extra  caufae  finës  fefe  efFundit  in  nihil 
meritos  ?  cur  aeraria  expilat  ?  civitatum  proventus  in- 
tervertit  ?  privatas  omnium  poflèfliones  decurtat?  com- 
mercia ,  pacta  negotiatorum ,  fudores  Mechanicorum, 
obfonia  6c  minima  queeque  efculenta  decimat  ?  deni- 

que, cur  etiam  illa  bona  tanquamintegraaddicitfifcoj 
qux  tabulis  creditorum  funtobnoxia,  nullahabita  cu- 
jufquam  vel  fyngraphoe  vel  hypothecae  ratione  ?  Dicat 
tandem  quos  oppugnet ,  atque  ad  pcenam  perfequatur , 
quos  item  defenfos  fervatofque  velit ,  qui  neminem  ex- 
cipit,  ne illos quidem  ,  a quibus clam iubmiffis in Hif- 
paniam  coniiliis  accerfitus  adeft,  a  quibus  cupidiflïmè 
receptus,  ac  fortiflimè  adjutus  eft  ,  fine  quorum  ope 
nunquam  hucufque  potuiilèt  progredi.  Sint  vero  ad- 
huc  degeneres  animi ,  qui  èxtremis  oppreiTarum  rerum 

reliquiis  acquiefcendum  ducant,  qui  obduci  hifce  vul- 
neribus  longa  patientiae  confuetudine  cicatrices  fpe- 
rent ,  qui  fucceflorem  hoc  vaftatore  mitiorem  expe- 

diënt, illi  velim  videant ,  quam  inde  fibi  imaginen- 
tur  mitigationem  ,  uH!  rege  ab  ejufmodi  artiflcibus 
oppreffo  ,  ne  feciali  quidem  jure  arbitri  pacis  cum 
omniobfervantiamiiTi  inviolati  praeftentur.  Clemen- 
tiam  praeftet  ?  aut  ignofcere  fciat  illa  conjuratiffiraae  ty- 
rannidis  officina ,  quae ,  quam  ne  fimulare  quidem  hoc 
poffit ,  fatis  evidenti  exemplo  pridem  patuit ,  propo- 
iito  ( fi  diis  placet )  ad  malorum  omnium  folatium  ve- 
nise  formula.  Quae  poftquam  inftar  aurei  mali  excepta 
fuiilèt  omnium  defideriis ,  quid  aliud  venata  eft,  quam 
ur ,  quicunque  rei  adhuc  faÓli  non  effent ,  hi  è  latebris 
fuis  fua  ipfi  fponte  in  tabulas  damnatorum  fefe  dede- 
rent?  ut  quotiefcunque  refpiraffet  hic  carnifex,  turn 
velut  è  corte  protraheret  ad  lanienam ,  qui  fua  fefe  ftul- 
titia  fic  illaqueaffent.  Excutiantur  ( fi  libet )  fingula 

verba ,  nullus  illic  apex  eft ,  qui  non  in  modum  illicis', 
atque  hami  expofitus  fit ,  ad  inefcandos  etiam  illos ,  qui 
ne  cogitarint  quidem  unquam  ( quod  quidem  tyranno 
religiofifTimum  eft )  de  religione.  Profe&o  nifi  extre- 
mi  folatii  pundtum  invidifïèt  vobis ,  faltem  nuper  Re- 
ginam  fereniiTimam  Sacratiffirai  Caefaris  filiam  in  pa- 
rentum  ac  mariti  ditiones  devecTram ,  moremajorum 
obtuliffet  oculis  veftris  ad  lsetitiam  ,  dediffet  aditum , 
feciffet  gratias  alicujus  largiendae  ( qui  mos  eft  )  pote- 
ftatem ,  fupplicibus  libellis  locum  aperuiffet.  At  ulam 
lintribus  per  Gelriae  obfeura  littora  raptatam  quanta 
celeritate  non  Dominae ,  fed  captivae  inftar  per  cam- 
peftria  Brabantiae  traxit?  nevel  amcenitate  avitarum 
regionum ,  vel  fplendore  urbium  caperetur ,  vel  puel- 
lari  commiferatione  preces  affliótorum  colligeret ,  quas 
ad  pulvinaria  Regis  mariti  refunderet.  Quafeftinatio- 
ne  tarnen  quam  faelix  explendae  tyrannicae  libidinis  in- 
venit  compendium,  cum,  quanto  maximo  fumptu, 
atque  cultu  vobis  convocatis  tanquam  ad  panegyricum 
novae  Dominae  ac  Sponfae,  inopinata  impudentia  in- 
gentem  pecunix  vimextorfit,  utfcilicet  fuobeneficio 
dotatam,  non  veftra  munificentia  donatam  obtrude- 
ret  Regi.  Quid  ?  quod  tam  periculofe  ac  defpe&irn 
claffe  hyberna  detrufam  etiam  contumelia  profecutus 
eft ,  cum  ejus  nuptias ,  quas  oportebat  tot  regnis  effe 
feftas  &  fauftas ,  thfti  ludu ,  funeribufque  fcedavit.  In- 
telledto  enim  Montigny  Baronis  uxorem  quafi  cum 
patrona  deprecatum  proficifci,  etiam  illic  praevenit, 
ne  vel  Regina  cuiquam  mortalium  lastitiam  adferret 
fuoconjugio,  velmiferaefceminae  copia  fieret  (fi  ni- 

hil aliud)  faltem  extremum  valedicendi  marito.  Quo 
vel  unico  facinore  cunétis  totius  orbis  populis  in  prom- 
ptu  eft  perfpicere  Hifpanici  Papatus ,  ejufque  conju- 
ratorum  monftrofam  crudelitatem  ,  qui  cum  Mar- 
chioni  Bergenfi  cubiculario  quandoque  Regis  ,  ejuf- 

que quafi  collactaneo  cicutam  porrexifTcnt  ,  Jvlonti- 
gnium  ,  quod  frater  Hornenfis  Comitis  efïet ,  qua- 
driennali  carcere  excarnificatum  pene  fpedante  uxore 
fuftinuerintjugulare.  Hocerat  Epithalamium  fcilicet 
canere  Regiis  nuptiis  ,  hoc  erat  Panegyricum  celebra- 
re  Imperiali  puellae :  Germanico  fanguini,  Regiae  uxo- 
ri ,  nepoti ,  totque  modisconjun&ae  etiam  abfquecon- 
nubio.  Sic  Hifpanicus  Senatus  Inquifitorio  fpiritu  ac- 
cenfusjus  gentiumfervat,  Regium  jusjurandum  prae- 
ftatSacrofandtum,  honorem  habet  ordinibus  Inferio- 
risGermanias,  quievocante  &  jubente  ipfoRegeeos 
viros  ad  eam  legationem  protruferant.  Excutiantur  re- 

rum geftarum  hiftoriae ,  refpiciantur  gentium  omnium 
mores ,  perluftrentur  mundi  totius  plagae ,  quae  unquam 
Scytharum  feritas  ,  quae  Anthropophagorum  fames 
iftiufmodi  laniatum  commifit  ?  bed  his  injuriis  ope 
iftorum  conjuratorum ,  quos  in Hifpaniis habet,  per 
Regis  &  Reginae  capita ,  perprocerumcervices,  per 
civitatum  jura,  &  innocentium  civium  jugulos  cir- 
cumferendis,  materiam  aliquam  fuppeditant  manda- 

ta ,  quae  Regiae  voluntatis  praetextu  jaótitat :  illam  mihi 
dicat  unde  depromat  fuperbiam ,  qua  viduam  Hornen- 
fem  territoriis  &  bonis  Imperio  Germanico  fubjeclis, 
&  D.  Batoburgicum  feudis  ejufdem  Imperii  antiquif- 
fimis  irnmeritilfimè  extrufos ,  ne  mandati  quidem  Im- 

peria- 
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IS71,  Perialis  audita  Majeftatis  ad  decreta  togatorumComi- 
tiorum  reftituk  ?  cur  quxfo  in  illos  etiam  graffatur, 
quibus  neque  cum  hxrefi  (quamclamat)  neauecum 
feditione  quidquam  commune  fuit  ?  nifi  qux  omni  ge- 
nerofo  fanguini  fit  infeftus  ?   pulcherrimis  quibufque 
dominiis  &  opibus  inhiet  ?  Audiftishxc,  ócvidiftis, 
&  adhuc  ad  abiblutam  immaniffimi  tyranni  molem 
quicquam,  ut  accedat,  expectatis?  At  vos,  6  boni, 
fcitotequidquid  eft  quod  ille  adhuc  conetur  (conariau- 
tem  nihil  poteft,  niii  quod  nunc  tandem  ad  extremum 
provexit  incrementnm  )  id  ,  ut  in  caput  &  jugulum 
ejus  vertatis,  in  veftra  effe  poteftate,  fi  exempla  eo- 
rum  fecuti,  qui  noftra  fideli  ope  implorata,  armatis 
prxfidiis  fefe  munierunt,  fxlici  txdio  concrefcentem 
fervitutis  jugo  cervicibus  veftris  callum  detruncetis. 
Sinverö  oblatam  occafionem  eadem ,  qua  antetrien- 
nium  vel  cxcitate,  vel  ingratitudine  negligatis ,  nihil 
aliud  futurum  expectate,  quam  ut  idem  choragus,  qui 
identidem  inter  famam  difceffus  lui  adventum  fuccefïb- 
ris  fufpendit  animos  veftros;fabulx,  qux  ex  afflictiffima 
phantafi  in  hanc  cruentiffimam  epitafin  crevit ,  impo- 
nat  cataftrophen  ,  cujus  dolor  non  ad  unum  aliquod 
regale  culmen  pertingat ,  fed  (quod  nemo  unquam 
Poëta  vel  in  fcena  aufus  eft  fingere  )  ad  excidium  ,  quo 
reliqtiix  omnis  dignitatis,  honeftatis ,  &  libertatis , 
qux  hactenus  omnes  ordines  Belgicos  ornarunt ,  femel 
evilefcant  &  concidant.   Expedtate  inquam  ó  muJto 
afHictiffimi ,  ut  omni  religionis  mentione  ( quocun- 
que  demum  eanomine  tam  Catholicos,  quamhxre- 
ticos,  ut  hoftes  hoftri  loquuntur ,  comprehendit )  de- 
polita,  mumtis  duntaxat  paucis  portubus  ad  deciman- 
das ncgotiationes veftras ,  reliquas  omnes  nobilium  do- 
miniorum  arces ,  urbium  portas ,  propugnacula ,  mu- 
ros  folo  xquet,  inftrumentum  bellicum  (  cujus  pre- 
tium  vixjufti  alicujus  regni  opesxquent)  cum  rcliquis 
(quodpridem  vidiftis)  xrariorum&templorumthe- 
iauris  in  Hifpaniam  deportet ,   vedtigalia  veftra  ,  & 
cenfus ,  quibus  Magiftratuum  veftrorum  dignitas ,  mu- 
nitionum  impenfx ,  civium  fecuritas ,  pauperum  x- 
rumnx  fuftentata  funt,  in  fifcum  &  prxdam  Marra- 
nicx  avaritix  extorqueat ,  donec  honcftiffimorum , 
humaniflimorumque  civium  ccetus  inNomandum& 
Schytarum  feritatem  exafperentur ,  collegiorum  digni- 
tas  in  explorajorias  Francifcanorum  fpeculas  dcgencrct, 
reliqua  excuitiffimarum  regionum  oblectamenta  pro 
Lybicis  folitudinibus  obfolefcant  ,  deniquc  quicquid 
ubique  fuit  rerum  privatarum ,  publicarum,  facrarum , 
prophanarum,  quicquid  operx,  laboris,  induftrix,  id  in 
aeternam  confletur  prxdam ,  cujus  ipfe  nuncinxftima- 
bilesprimitias  fecumabradat,  quod  deinde  renafcitu- 
rum  fit ,  id  in  fingulos  annos  ( ficut  Promethei  olim 
fibrx  vultures  paruerunt)  egentiffimum  qucmque  & 
rapacifïimum ,  qui  ex  Bethicx  mutilatis  opilionibus  ik 
fucceffurus,  expleat,  ditet,  ornet,  armet,  cffcratum 
reddat  in  libera  liberorum  veftrorum  colla.  Quod  cum 

moliri  tametfi  vos jamdudum  innumcris  cxeroplis  fpe- 
étaftis  ,  atque  experti  eftis  ,  tarnen  ,  quo  evidentius 
cognofcant,  maxime,  quinullas  non  etiam  notiffimas 
injurias  ad  fölatium  fux  ignavix  accommodant,  hoc 
ineft  ilü  Lenocinio  myftici  veneni ,  quo  pridem  par- 

tim publicè,  partim  privatimtamextorquere,  quam 
eblandiri  vobis  conatus  eft,  utactaomnia  fuarataha- 

beretis ,  quidquid  ipfe  defignafiet ,  id  utile  6c  ncceffa- 
rium  ad  conftitutionem  Reipublicx  veftroque  confi- 
lio&juffufadtum  renuntiaretis,  fcifceretis,  lcgem  cflc 

juberetis.  Videtifne quantum  honorem  deferas  ?  quan- 
tam  authoritatem  vobis  relinquat  ?  nimirum  ,  quibus 

extra  hxrefeos ,  6c  rcbellionis  caufam  armata  t)  ranni- 
de  &  nomen  &  res  abftulit ,  iis  unicam  potcltatcm  rc- 

linquit ,   qua  ipfi  vofmet  fcelerum  omnium  tam  in 

deos,  quam  in  homines  damnetis  reos ,  ac  perdatis. 
Quod  fi  femel  confecutus  eflet ,  turn  profeóto  nodo  vos 
conftrinXiffet  Berculeo  ,  quem  neque  nepotcs  vcftn 

effent  foluturi  unquam  plorando,  ncc  ii  mitiorquif- 

quam  ex  fadtione  impuriffima  fucccderct  (ut  maxi- 
me alienus  effet  ab  ejufmodi  atrocitate)  poteft atem 

haberet  vel  ad  latum  unguem  reccdendi  ab  ns  lcgibus , 

quas  ifte  Draco ,  non  tarn  i'uo  juüu  >  quam  veftris  fuf- 
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fragusfancitas&confccratasreliquifTet.  O!  portento- iam  infolentiam ,  libidinoiiflimam  ryranniocm  ,  ne- quiftimam  infultandi  proterviam,  quiafflidtillimis& 
miiernmeoppreffisnon  folum  ingemifcendi,  ploran- 
di,  querendi  cnpit  facultatem ,  fed  ïpfos  etiam  dolores, acploratus  invitavultuumfcrcnitate  gaudiis &  applau- fu  cogit  mentiri.  Quis  unquam  Siculus  ita  confilus  eft 
ftusfacceffibus?  utlcelera  iüa  pro  legibus  iancire  aufus 
ruent  ,  vocatis  ad  fuffragia  etiam  ipfis  fpoliatis  atque oppreflis?  Ulcilcendis  &  tollendis  adverfanis  omnes 
tyranni  impoiuerunt  furoribus  modum,  hocunohnc 
xftimarunt  omnem  potentiam.  Quin  &  tune  ,  cum 
faevirent,  parcerc  maluiflcnt,  liabfquemetutucrido- minatum  licuilfet.  Nemo  libi  perpetuitatem  promifit , 
nemofoitunam,  quae  femel  faviflèt  iniquitati,  lpera- vit  haereditariam  fore  fuis  ncpotibus.  Phalaridcm  oc- 
cupata  Republica  facvire  coégitneceffitas,  a  voluptate fxviendi  ita  abhorruit ,  ut  fuppliciorum  architcctum 
captata  humanitate  incluferit  proprix  machinae.  No- 
luit  vimnaturaeinferre,  utacalamitatibus&mortibus 
abeffent  propriae  pereuntium  voces  ,  quaeftus ,  fufpi- 
ria,  lamentationcs:  ilte,  cum  madet  regna&popu- los  ad  exitium,  nonab  homine  vocemtaurinam  exi- 
git,  fed  ( quod  multöatrocius eft)  vobis  ipfis  oppreffis celebrandos  mi(criarum  &  cladium  veftrarum  triuni- 
phos  obtrudit.   Cujus  atrocitatis  fi  quis  hactenus  nul- 
lam  animo  fuo  impreffit  imaginem ,  ille  tandem  ocu- 
losconvcrtat  adillam  nuper  inarceAntwerpicnfieie- 
6tam  ftatuam  ,  illam  inquam  ita  omnibus  1'upcrbix, arrogantie,  furoris,  impictatisnumerisabfolutam  ,  ut certo  conftet  ad  ficlionem  non  folum  non  fuffeciffe  in 
Belgica  artifices ,  fcd&  pcrltaliam,  atque  Hifpaniam 
quaeiitos  ,  qui  confentaneo  impietatis  &  blafphemiae 
Spiritu  inflati  atque  acccnfi ,  unam  tandem  idcamex- 
primerent,  quac omnes  veterum  Salmoncos,  Arreos, 
&   gigantum  %(&%&  immamtate   fupcrarct.   Scili- 
cet  enim  ftat  ille  thcatrica  bah  fublimis  ex  acre  capti- 
vo  (utjaétitat)  conflatus,  jacentfub  pcdibus non  mo- 

do illi,  quos  optime  deRege  meritos  pcffimo  mortis 
fpeétaculo  fuftulit ,  vcrum  etiam  quidquid  vel  eft ,  vel 
fuit  rcliquaenobilitatisacpopuli,  adjacent  arma  veftra 
hacrenus   libenati    aftèrendas   hoftibufque  dcpeilen- 
dis  comparata,  iifdem  comminuta  ,  confracla,  pro- 
tnta  pcdibus,  libelli  iüpplicum  averlis  &  furdis  repu- 
diantur  auribus,  dextra  motus  manu  compefcuntur, 
paxrcltituitur,  hoc  eft,  omnes  fuffragiorum  ,  lcgum, 
comitiorum,  conhliorum  liberse  voces  comprimun- 

tur:  mox*Af|«iytx(5>-  •!'*«  lercnatccdum,  pcllit  omnem 
peftifcram  exhalationem ,  ut  gramina  fiant  innoxia  pc- 
cori ,  hoc  eft ,  ut  profligato  verbi  Dei  rorc  locum  in- 
veniat  Antichriitus,  ubi  eftundat  caliginem  &  nubcs 
perditionis  publicac.  Siniftracaduccum  tcndit^  ut  in- 
telligatur  Tribunitia  poteftate  adeflé  jus  vitxcxnccis: 
huic  fubjcóta  eft  ara  D  e  i  Parrum  noftrorum  ,  qtMC 
ritu  Sarracenicx  fuperftitionis  (qux  geus  huictrium- 
phatori  avira  eft)  holocauftonideat,  quod  ex  impio- 
rum  paparum  ,  lacrificulorum  ,  monachorum  calidis 
kipananbus  allürgat  in  coclum  ad  fa-dandam  I.Kicni D 1 1.  Eccebcluam  tandem  non  modoformidabilcm , 

vcium  etiam  voluptate  fcelerum  geftientem  ,  veftra- 
rumque  calamitatum  fuavi  pruritu  infultantem  vobis. 
Qux  cum  tahs  iit ,  quid  obfecro  vel  divini ,  vel  humani 
juris  inconcuflüm,  aut  intadtum  rcliquit?  quis  til  vil 
Deorum  omnium  (ut ita  dicam  )  velhominum,  qui 

quidquam  iüum  diccrc  pollit,  poftquam  hu)us  krii.c 
fauces  complcxx  funt  omnia?  An  nonfcmcl  Ime  di- 
fcriminc  quidquid  eft  tnm  hominum  ,  quam  rrrum 

pcrBclgicam  noftram  id  velut  unohi.itu  acipcipirunn- cum  fervitutem,  turn  reatum  an  ipit,  gtquettnofbetr 

Quid  dico  }  an  non  una  quali  ancipiti  plagadc-rruncat 
etiam  m  pofterum  nvireriam  omni-m  iperuKÜ  melio- 
ra?  cum  cavosconditionerclin(|ucri-  conatur  ,  

ut  v\ 
fxlicitatc  iftius  t)rannidis  fucecflónbus  fuis  ftabiliat 

xternam  latrocinandiofHcinam  ?  eamque  veftris  ccin- 
munibus  fcntcntiis  cruclelitati  velut  arani  confecratam 
dediect?  Sin  vcro  fata  cnminibus  iftis  diuturnitatciu 

abrumpant,  ncciinant  vim  regnarc  diu,  turn  reliquis 
quidern  ClYibus  ope  divina,  nofthque  fanguinu,  & v  (r;  3  *ur- 

1572. 



i34  Byvoegfel  van  Autfient.  Stukken, 
Wil-  fortunanim  omnium  fumptufidiflïmefervatis,  vosim-  ;tos,  gladiopcrcufferit,laqueofufpenderit,  quadratim 

»'    *  primis,  qui  Magiftratum  geritis,  vel  implacabilibus  jdifcerpferit,  audivit  &  in pofterum cavebit  tcta  Ger- 

pri 

adverfariorum  veftrorum  furoribus  objiciat,  vel certè 
ad  caufam  dicendam  legicimis  judiciisobnoxiosrelin- 
quat?  fecumque  adtalionis  poenam  praecipites  trahat  ? 
Et  certè  quanquam  oportebat  ïicius  vaftationis  vos, 

qui  faluti  pubhcaeSacramemum  profefli  eftis ,  nefpe- 
dtatores  quidem  exiftere,  nedum  adtores ,  adjutores, 
&  fatellites  >  tarnen,  quamdiuprimis  tumultibuscaufa 
difcerni  non  potuit ,  éc  fpecie  pumendae  feditionis ,  at- 
ouehasrefeos  latere  datum  fuittyrannidi,  fuperfuitex- 
cufendse  ignorantie  locus  aliquis.  Poftquam  veró  ille 
fublata  ( unde  faeviendi  praetextum  fumpfit )  feditionis 
materia ,  nullo  habito  perfonarum  ,  locorum  ,  ac  re- 
rum  difcrimine,  univerfa  patriae  commoda  tanquam 
co  m  mi  (Ta  vertit  in  fervitutem  &  rapinam  ,  idque  nun- 
quam  edita  Regia  voluntate ,  quem  obducetis  colorem, 
li  id  vobis  fuffragantibus  feciiTe  videbitur  ?  Quo  exitiali 
atramento  ne  ie  fatalis  faepia  condat  ,  voique  fugiens 
oblinat  atque  eludat,  inveftra  poteftateeftnonfolum 
utculpamomnem,  quamcommunicationeimmitifli- 
marum  adtionum  contraxiiTevideripoifitis,  expietis, 
verum  etiam  inita  nova  gratia  in  pofterum  omne  peri- 
culum  vitetis :  ii  deditis  urbibus ,  abjedtoque  tyranno 
in  noftrum  patrocinium  recepti ,  deinceps  de  commu- 
ni  patriae  falute  farcienda  intenti  effe  velitis.  Quod  ut 
propenfius  faciatis  j  commonentvos  jusjurandi  veftri, 
quo  finguli  veftriscivibus,  plurimi  etiam  mihi  alligati 
eftis  ,  exempla  clarifiimarum  civitatum  ,  port  uu  m , 
fluminum,  oftiorum  ,  quae line exemplo  (ut  videtisj 
jugum  abjecerunt ,  clafïefque  &z  praelidia  mea  recepe- 
runt:  uttutius  (eccepraeftoadfumcuminftrudtiffimis 
fubiidiis  nullo  praeteritae  ingratitudinis  offendiculo  alie- 
natus,  ut  vel  extremispignorefidem  meam  ,  quam  par- 

trias, patrimoniis,  &  inprimis  iis  debeo  ,  apud  quos 
Magiftratu  me  hadten us  nunquam  abrogato  fungi  Rex 
juflit)  liberem.  Cujusabfogationiscum  ille  nunquam 
fecundum  noftrates  leges  mandatum  exhibuerit ,  nee 
fidem  hadtenus ,  quam  debebat ,  ad  poteftatem  ufur- 
pandam  vobis  fecerit ,  fed  è  diver  fo  fuppofititifc  Hifpa- 
nicae  aulae  ftationibus  populo  Belgico  exagitando  edi- 
dtafixerit,  atque  refixerit :  videteobfecroquantoSan- 
ctius  fitis  eam  fecuturi ,  cui  meminiftis  plus  minus  ab 
hinc  fexennio  exformulatotiustranfmariniRegiilm- 
perii  curam  demandatam,  quemquefcitismultaprcEcla- 
ra  tam  fua,  quam  liberorum  dominia  inter  vos  poffide- 
re,  ejufdemque  hsereditarium  jus  effe,  Brabantiae,  & 
Marchionatus  Antverpienfis  libertatem  tueri :  quam 
barbarum  advenam ,  qui  vobis  tanquam  hoftibus  nihil 
reiiquum  faciat.   Supereft  igitur  ut  deferatis  Sardana- 
palumefFceminatiffimum ,  Phalaridemcrudeliflimum, 
tyrannum  Diis  fimul  atque  hominibus  aequè  invifum  : 
denique  (nequid  metuatis)  pridemcomitiislmperia- 
libus  omnium  fententiarum  coniëntientibus  decretis 

damnatum.   Qui  tarnen  nihil  unquam  in  quenquam 
potuit,  niii  quem  veldifcordia  fregit,  vel  qui  fponte 
iubjecit  cervicem.    Qui ,  quo  certius  tandem  &  ipfe 
procumberet  in  fata  fua,  ecce  quo  vefaniae  atque  furo- 
ris  tune  inferbuit ,  cum  etiam  fatellites  editarum  cae- 

.  diummachinisfuppliciorumfuorum  (  quod  nemo  un- 
quam fecifïe  legitur  tyrannus)  inclufos  funeftifïïmis 

exemplis  jugulavit.   Quem  exitum  nemo,  qui  tyran- 
norum  norit  ingenia,  dubitet,  quin  etiam  vobis  om- 

nibus deftinaverit  ,  nifi  oblata  fanctiffima  eccafione 

lubentiffime  fervari ,  quam  pertinaciflïme  perire  mali- 
tis.  Quam  fecurus  fit,  quamprorfus  nullis  nitaturvi- 
ribus ,  videtis  ,  qui  fparfis  per  pauculas  urbes  pauciffi- 
morum  latronum  manipulis,  libidinibus  &dciitiis  al- 
tum  fefe  condidit,  neque  ad  ullafana  conliliaconva- 
lefcere  fuftinet.  Ad  novas  copias  conducendas ,  vel  il- 
lis  etiam  maximis  fpoliis,  quae  tam  ex  veftris  facultati- 
bus,  quam  noftris  exuviispridemlegit,  quaminven- 
turus  eflëtgratiam ,  ipfe  fatis  praefagiit ,  cum  Megenfes 
cohortes  ignominiofeexautoraret,  Arcnbergenlës  fti- 
pendio  fraudatas  truncaret  ,   Germanicas  decimaret, 
in  quibus  quam  nobiles,  grandaevos,  atque  exercita- 
tos  omni  emerita  per  totam  Europam  militia tribunos  s 
coniïgnata  folenniter  fide  ad  nova  autoramentji  voca- 

1572. 
mama.  Quod  ad  Hifpanicaattinetfupplementa,  quo- 

rum fubinde  inanem,  ne  dicam  ridiculum  terrorem  , 

fpargit,  plures  illic  homo  novus  &  Judaica  perfidia 
oriundus  (quae  occulta  ei  in  nos  odiicaufaeft)  inter 

antiquae  Hifpanicae  nobilitatis  genuina  ftemmata  reli- 
quit  inimicos,  quamhic  vel  invenit  vel  fecit.  Quod 
etiam  incaufafuit,  cur  illamfafcinatoRegi,  atque  in- 
vito  Regis  filio  extortam  expeditionem  nullus  ingenuus 
miles  fit  fecutus,  adeöutinipfa  Hifpania  nullum  in- 
venerit  exercitum  ,  priufquam  viliflirois  aliquot  Afri- 
canorum  mancipiorum  tyrociniis  Siciliae  ,  Apuliae-, 
atque  Infubriae  praeiidia  ad  fpem  deducendarum  in  no- 
ftram  patriam  coloniarum,  detruncata  utcunque  ad- 
jungeret ,  quibus  in  itinere  acceflït  ea  Allobrogum ,  Al- 
pinorum  &  Eburonum  colluvies ,  qux  iub  iiidem  ü- 
gnis  mentita  exoticum  nomen  barbarico  fono  veftras 

limplicitati  paffim  impofuit.  Ejicite igitur,  imouna- 
nimi  impetu  ad  talionem  corripite  exofum  tam  apud 

Hifpanos,  quam  Italos  &Germanos  monftrumj  ca- 
veteelabaturnequiffimum  caput  utriufqueGermaniae 
triumphis  inflatum ,  illeinquam,  extremae  crudelitatis 

archetypus,  qui  tam  pridem  praeclariffimarum  civita- 
tum veftrarum  portas ,  portus,  compita  omnia  cada- 

veribus  civium  veftrorum  fcedavit,  qui  neque  fexui, 
neque  aetati ,  neque  dignitati  pepercit ,  qui  liberorum 
homintim  vitam  plus  quam  pecudumlanienamacta- 
vit,  orbitatem,  luctum ,  reatum  promifcuè  omnibus 
domiciliis  intulitj  madtatorum  corpora  vel  in  furcas 
fuftulit ,  vel  ad  fepulturam  conquiri  vetuit,  vel  certè 
omni  fepeliendi  honore ,  folennique  comploratu  ex- 
clufit.  Ego  viciffim  nufquam  vobis  deero ,  quem  vi- 

detis vel  etiamnum  eo  profeciffè  ut  (i  marifugam  ten- 
tet ,  claffibus  meis  fe  obfeptum  experiatur^,  fi  Galliam 

refpiciat ,  in  munitiffimarum  civitatum  incurrat  prae- 
fidia,  fin  eas  vias  relegat,  quibus  ingrefius  eft,  ïllac 
mea  caftra  oppofita  fentiat.  Redditevos  tandem  liber- 
tati,  libertatem  Reipublicae,  Rempublicam  priftino 
ornatu  excultam  ,  atque  ab  ifto  luelu  eredam  Regi , 
qui  fi  vel  nunquam  abiens  fuiflet,  veljusgentiumle- 
gatorum  noftrorum  libero  commeatui   confervaffet 
(quod  ei  perfidia  iftiufmodiconfultorum  non  licuit) 
nunquam  ad  hoc  rerum  omnium  noftraium  excidium 
deveniffemus.    Quibus  >  cum  non  aliter  convalefcere 
ad  falutem  licuerit,  niii  ut  fumptis  armisvis  vi  detur- 
betur  ,  ne  quem  ratio  noftri  confilii  fugiat  :  has  efïê 
mihi,  nee  ullas  alias  hujus  bellicaufas,  Deum  im- 
mortalem  ,  qui  mihi  juftiffimae  defenfionis  Dux  ad- 

elt, teftor. 
Incolumi Regis  Majeftate ,  refciffis omnibus  edictis, 

quibus  vis  fit  confeientiis  &  legibus ,  liberafiatample- 
óti  volentibus  Prophetarum,  Chriiti,  &  Apoftolorum 
dodtrina,  idque  ad  exemplum  Ecclefiarum  hadtenus 
ea  dodtrina  utentium,  recufantibus  (fiquieti  effeve- 
lint,  &  funTe  demonftrent)  nulla  injuria  ut  frui  uti 
frui  fuis  rebus  liceat. 

Inquifitionis  nomen  in  fempiternum  difpungatur. 
Sophiftarum,  JVlonachorum  mendicantium,  <k  cum 

his  conjuratorum  conatuscoërceantur. 
A  Republica  removeantur>  qui  legibus  in  ealocum 

habere  non  debent,  multo  minus,  ut  armis  afrligunt 
limplicium  animas. 

Spoliatis  domicilia ,  res,  patrimonia,  exiftimatio, 
immunitates,  privilegia,  leges, quibus  confervetur h- 
bertas,  reftituantur. 

De  Republica  adminiftranda  comitiis  provinciali- 
bus  rogetur  more  majorum. 

Earesad  Regem  ipfura ,  &  ordines,  quiperfingulas 
provincias  evocari  foleant ,  pertineant ,  non  fecreto  agi- 
tetur  inter  homines  mercede  condudcos,  caetera  alie- 

nos ,  quorum  perfidia  &  rapacitate  in  iftiufmodi  cala- mitates  deventum  eft. 

Magiftratu,  militia,  provincia  abeant,  quibus jura 
provinciarum ,  pactaque  inaugurandorum  Principum 
obftant. 

Ille  ipfe,  qui  nullo  haec  unquam  teftimonio  Regiae 
voluntatis  in  populo  Belgico  fuftulit,  fiftatur,  utintra 

fines 



Tot  de  Hiftorie  P.  van  Bor. 
35 

JlWc  cc  Doen  pafliYreu    fooien  in  niet  binten  Mie  br  r 

1  ƒ71.  fines  'noftros  caufam  dicar  juratis  legibus  &  moribus Belgicis,  reddat  a&orum  fuoruru  racionem,  experia- tur  judiciorum  eventum. 
Qui,  quoniamapropofitorecefTurus  nonefr,  nifi, 

ut  quae  femel  abrogata ,  atque  antiquata  tcnet ,  ea  ad  ex- 
tremarri  veftram  pemitiem,  retineat:  ut  quee  amilla 
nolitis ,  mecum  vindicetis ,  vendieccis ,  tueamini,  criam 
atque  etiam  per  mcam,  ac  veftram  fidem  chajiilimce 
patrizeex  jtirisjarmdi  formu'a  devinclam  vos  obteftor 
&  evoco,  ni  faciatis,  me  extra  noxam  fbre,fi  quid  durius 
admovendum  üt,  pfcnifïimo  modo ,  quo  ad  hcri  poteft, 
proteftor.  Sin  (qüodfdlixfiufturaqUefit)  omenreci-  , 
piatis  pnefto  éitote  ,  üt  pntaüm  Chrifto  Deo  anico  "00?  OHfttiJltcIjt te  nii.ö-bjiufjfn    en  beoi  fijn  ob.Ttoin - 
Servatori  noftropoft  Rcgi legibus  juratisacquiefecati,  SJSKJÏLSLKSi! roln"C!!:,  taWW  jjéêflfjp  bnbic 
tandem  mihi  patrono  patrixöc  libercatis  vindici  ~ 
juretis.  Quam  fi  inviolatam  pneftiteiitis ,  fnihiq 
ad  religionis,  quatn  etiam  legum,  ac  ju&ciorurr 

cemfinecBJuftjuarn  ordinis  injuria  ceniiituendam  ad-  SKMï  SP****  6*7°     Dllt  ̂ 'ÖP  (ÖIC  Ijcm 
jutoreshtis,  turn  demumexpechndumicitore,  ut  ante  EKSlf,0°  ^S^S^S}  °"-d 
omniapiacatonuminc,  reddito  fa»  ooteftat  Rege,  S1S^JS£?^<Ö1^¥^,/  °'bfüa 

conltuutaRe.pubhc.err'anquüIitate,  n^otitóonc^  SSffiSSffiftïaBW  ÏÏtóB* 
Salaam  ,  Sarmanam  ,  a  quibus  mcomParabih  rerum  jmj  gp/  genoeg  aCfitmbe  ör  folie  jjrt gehJec ent 

toc^totUaiiiiiijnniCüc-rjcuuotiH    DrterSétr  111 1 ut 

tgtt  met  tiouDtn nt  cru  brrgabercu.  lürlaeïjormiirrc 
H9^föl?f  öjfUïarfïfr/  indien  nrTtfVlbc  foo  toS 

omnium  veftrarum  injuria  vos  inhumanifiimus  vafta- 
tor,  abrupit,  recuperetis,  proculqueomnidccimatio- 
nis,  direptionis,  lervitutis injuria  exerceatis.  Hacc  ha- 
bui,  quacante  arma,  vobis,  qui  adhucin  tyrannipo- 
teftate  eftis,  denuntiarem ,  ne  in  pofterum  cujufquam 
pertinacia  ex  erroris  prastextu  prorerat  excufationem. 
Datum  16.  Junii  1572. 

Volgt  de  vertaling  van  de  voorgaende  Vermaning. 

Vermaninge  van  Willem  van  Nassau,  Princc 
van  Orangien ,  Sec.  Herfteller  van  de  Vryheidt  der 
Nederlanden  aen  de  Staten  en  de  Gemeente. 

\>f  <£n  ïjcefit  aï  ober  lang  «•*  banuoobcngrfjabtü 
•"-^ebcrlanberé  /  fdf$  ingebacrjtig  jrjnfce  te  berma^ 
nen  /  nabemaeï  foobamrrc  onïjc flcii  befe  ïactfre  jaren 
obcc  utoc  Ijoüfben  frcftoojrjm  rjebben  /  tne  tt  buiten 
ttoijfrl  nocfj  reDcn  Hotfo  finnen  of  geboden  öoenont* 

b2eefecn  /  toaer  &oo.2  WP  't  ouDcrfeljeit  tAWHjm  een 
kójeebebnanöt/  c»gttro«\»c  booi-franöcrofrjeilftfine 
befeïjmnet  moogt  bep?ocbni.  <Un  in  öien  't  ̂ oDöbcï 
ïieftljaöbebit  g?bocïen  inubjegeinocDerni  öatn  i)Mc 
planten  /  afó  Um  met  onö  ïemr  ban  ulföcïefcn  boïlt 
te  boet  en  te  panröt  Öooj  gebeeï  ̂ Diutöianot  bergviaert 

u  opubje  gientfeu  'tgctmiifc  ban  urocbwljeitaenöe 
ïjanDt  gabcn :  fbo  en  TottDet  noch  gijn  üeiuagcn  De  beu 
tooeflinge  bart  utofcïponDaöcvlauötöoo:  DcbJïcctJt 
fmt  ban  een  meet  als  prjafanfcïic  tnuaunic ;  uoc4)  en 

foube  bïen  bd-ïjameï  ban  aïïe  ïndcttuilh'aïjcit  iainKt hebben  Wijben  f!acn  fonbet  flraf  te  fnben  boo?  fnnr 
beefóeneïijne  feiten.   Wicict  üefe  onfe  ttrijgé-tocï)t 
toiecDt  niet  aïïccn  bejegent  booi  «toaf-üea-  bauonfc ontoaerbeetfnac  bjelbaet  /  rnaét  ooït  boo?  bcrUreroe 

bntbingnt  /  ïeugenó  en  lafteringcn.  Cocl)  't  fcf)ijnt  HM 
6etettoe2ring*öci*fjftcn  bom  niet  anbcró  «onbnncbr 

U?engen  /  ba»i  Ücit  gïjn  noit  b?ecfcube  boo?  't  gcboïg banbtebeefrïijrtcbj?ccbtïieit/  bachtct  bat  liet  bjcrübic 
aïïeniacngincr/  na  bctlvjïftet  onbergang  gin»  fcïitrt 

ntet  ubje  wjpiiüïtjrt  engoebcren  b?nnibeï)ciubfnrcHi< 
bet  befïacn ■  Wrjbcn.  <£u  b»  alDien  befe  fantaftijnc  öoo 
lin$  tegenê  be  Uiif  ban  't  nooot-ïot/  boen  ober  u\bc 
geniocbeccn  utct  rreheetfrlit  baboe  /  g!)n  en  foubt  fe 
ïicrlijn  tot  be  tucbrv'iuijgnïge  utoet  Dimit  UtMct  be 
uttcrfle  mibbcïfn  tenen  Hiïtten  itioo?öéna€fgcb?niftt/ 

nfê  enig  niet  net  ffuiten1  utoet'  jpco?fen  /  en  toeirrerrn 
ban  aüe  toebocr  /  aifc  o»in<e  ban  tttue  banhbarrfiert 

ontnomen  ^bTicn.  <Cn  ecïjter  fwibc  bic  fbo "morttitil 
Uge  aïs?  Wobhertige  bectoocflcr  /  o  gut»  fat  rtlrwöi-je 
en  berbmftfe  mannen/  ntet  mTenf?aen9ie5etber6?ee 
«en  utocr  betoffen  /  nictbwbcti  ontftmncti  f  alcf ofiict 
boen  met  m  mijn  mari»t  ornjeeft  fiaböc  /  fbo  toef  fïjne 
fkualt^e  /  en  boo?  letujcn  beracoote  bcnOrn  af  m  be 

uaefï-gcïegnie  befiiwm  te  b?ijbcn  en  te  beriIcot«fn 
of  binnen  be  frïjanbeïijue  caïén  ban  beïegtt-^utfe 
tot  rjon^eré-noDbt  ni  bettbijffeïïng  toe  re  uefUwcit/ 

of  boo?  een  opnibate  fTag  be  tenmtltebenöe  en  bmfaeg- 
be  te  bafaen  :  a(fJ  ooft  ïjet  lang  aen  beu  ocba  be^ 

ttohftcn  te  hebben/  terfront  in  bc  ïOmta  cjiurticrcn 
geïoopen>  ̂ efenöeeftna  fenbingc  ban  goctwnfrigc YlmbatMöen/  en  berfinimgc  ban  noobtfalielnHe  bnt^ 
gen  boo?  mijn  boïh/  foo  brei  trjbtbcrrenit '  als  men 
bebonben  rjceftlmo?  be23onbt-gcnooten/  biefjèenen 
bjeer  in  gebaccïijlie  plaetfnt  betftcooit  toaren  /  gnioeg 
gebjeefï  tesjjn/  om  bic  maefyten  te  bergaberm  '  boo? 
be  toeffte  fn  niet  aiïecn  ten  onbectoacotm  aenbal  af 
qcïicctt/  macrooh  beinebe  bieboozbed^igijebcnban 
fcobanige  lunifiniaefë  bu  toijïen  gefeïjonben  luad/ 
ban  fjem  feec  goetgunfrig  ber/icegen  rjebbni.  Jüacr 

ban  f)oe  groot  een  brei  aen  mijn  toeïbaet  bcrpligtis"  I bic  boo?  cerfl  ober  al  be  geeue  bic  in  gebaer  ftonben  / 
boo?  obaü?enginge  ban  mijn  Pleger  m  cen  b?cmbt  ïto- 
nin»rci)ft  /  "gcrebt '  en  b^rvua  ooft  met  uitgclefen  Intïp- boiu  onöcrfr eunt  en  bermeerbert  IjebDc  heeft  t  iubclijf» 
beïjetffameuiti-oiwt  boo?oiifeö  b?inib^  üoniuiaijci; 
betoont.  .ftaDrmaffoau/  o  Ocbrrlanbcr^  ïjetonge 
ïuft-  teaii  nUi  fiftrn  foobefreitgcojrcftw/  öargftpniet eer  befUaegDet  ö«  beu  btfeljetHirt  ttan  n  wnjaren 
mt  u  Mnuben  bcriooiYu  buö  bönbecinöflijfie  ober 
{iomtfe  Umt  aïïe  oniieilni  bier  giubcr  u  tor  ecu  boo?- 
beelbc  bftfïrfhte :  en  genierat öntbr  ïactfre  uitaoinft 

ban  be  Teer  lb?ecbe  ougti'?i;cu  u  :ioobr»'vtrl«t  re  belten 
wen  '  b^t  \)tt  meer  u  alle  Win  tobt  o!ber  f^itibt  ge 
flacljt/  toaerbighfit/  4?obts-öifnft  BfjÉHtnagCjtjit/) 
ató  oitB  am  gelegen  is  bar  (jet  joh  ban  brüirljecm 
fcljecumeer  alt?  liarbat'ifcur  ijooiTmocbtfiiibrnjit  ban 
bni  IjaW  utoes  alöcvïienien  ï>aoêri.  11  n.i?ixu 
toevbe:  fbo  oiitfangt   bibc  ia   bcfeb?coe.  bic  tot  ecu 
Wn  boo?iccaen  en  boöïbfrtüt  nu  boo?  be  beröc  marl 

ïjcrfWtrêin  fjet  boo?trrtT<(}'Üe  HomitAtOff    'ttoriit 
met  ons  foo  boo?  uauucr-  als  marr/elta^  vn-nimi >;n  is\ 
3n  bes^ocias  onrroennge b:  blocbigv  uftwrfttrban 
on-ecurgnebcu  met  alken  bit  bc-oogt  t]<\it     btf  bc 
aroon  ban  ben  ?lnticl)?ifr  f]ier  bo         t  eemofe  fujilt/ 

boo?  be  gciiccle  '£li?ifreu-torrclbt  morrtr  6tfrl','.!f  ton* 
ben'/  uwer  ooü  bat  hnfefbr  op  bc  nonen- ban  een  mr - (jeemfihe  toorbiuge  fijn  mr^iuie  ober  tfftè  rrocDt  ru 

Uiotöt  moclitc  frijben.  it'k  bibn  '  ntüninnrrforU ten    bathetaenuféljo:te   nWtVtimtbvf  ber^oWc 

lïjfteoaKJt '  bjeHfooöamg-öf>uiwrt  brth  n'toc1».Mrrn 
toeba*  re  uiPehnjgen   ttoo^  ïorn?.   B5hwf  nwt  ffhnht 
glinboo?  'tQttoïjcil  iPaetbm  bfffkoij^c  ginv-ntor  ge^ 
uegemheurn  /  of  totHTont  Verbetert  éDjb'twr  gemor 
berm  /  bic  boo:  't  rmgrlijit  f\uacrbiT  Lnfeert  itjn    Öan 
batfc  brrbMgrii  liottiien  lange r  ücvlio?  irn  peWijbni/ 

trrtoijl  (0oot felbe  boo?  tl  fhijDt    en  mare  noobi-rr  ober 
bc^egtrejuirljciH  MnfMrtiirani^niYrfi  ofc 

öcaciTgtorimbebw>2brelbni^  omteiiaikn  '  Mi'  ̂   rot 
fjet  emöe  fTjiier  iuo;tto;ilrg{;^r  Obct  geUemwi  toaer 

boo?  ijl»  acngep?rti:«rlr  foo  met  ouvuMooïbe  als  h 

f^rtïratt  boöJlH-elitni  tik  o»ibr  fraubfu  'r  oübtrfrr 

twbeng*mtl)feft.  <fin  «leien  rrtj»»  bH'fei^  loop  nt 
nnobt-lof  itltt  brrfrart  fooiioutf  gn»i  ma1  tfyh  we  bc 

uithomfle  bet  bnigm  ban  bni  ürginiic  be\t  Unrrfbt4 

leeren  /  bat  bit  ben  mnloop  is'  ban  alle  mrtbincu  bat  f  e 
na 
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1 572.  na  be  bertoiüunge  ban'tgctaï  bater  mi£baben/  niet fieööenbe  meer  bp  ïjan:  feiten  toe  te  twen  /  onber  De 

ftoare  ïaft  buhnec  fonben  bef toijften  /  W  op  't  aen^ 
pnftftden  ban  foaerguaet  getoeten  aïïcïjoop  berïiefen 
en  ftcb  be  flraf  onbertoerpen  /  foobamg  Dat  fe  noeïj 
ruft  noebcenigetrooft  tegen  Oefen  bjanbt  binben  non? 
nen/  banaïïeeu  batfecinbeujftmoo?benaccgbanbun 
feïbentoerben.  Ifêaer  inbien  gbp  benfit  bat  men  nocb 
niet  tot  Oefen  top  genomen  ii  fcocïacnfoo  toont  een 

eenigeooü  be  minftc  boct-fcap  ban  't  <®obbcïijft  en 
«Jfêcnfcbchjft  reebt/  't  tocltt  gijp  foubt  mogen  f  eggen bat  ban  bem  nodjongefcbonbmgcblebentoag.  JÜat 
b^pïjebai  /  pnbilcgicn  en  bonniflen  be  cft  hu  niet  uit  be 
gconbt  uitgctoortclt  *  IDat  ©?obincien/&tcbcn/  Han? 

oen/  ja  toat  blbcbt/  't  5P  «eBbeï  of€m-ebeï/  beeft  bP 
oitgefpaect*  toat  beeft  bpotoergeïaten/  batbp/  fon* 
becueen^tcbiagen/  met  bc  getoeïtfame  afperfTïngen 
bet  ïjonbett  en  ttointigfte  penningen  /  feïfë  tot  antjg 

en  minte  toe  /  niet  ftacï  gemaeut  *  of  Dooi  mocttoiïïig--- 
peit  /  guïfigöeit/  tojaetljeit/  rooberpen  en  biebetpen 
ban  fijne  berfftoibe  bienaerg  niet  uitgeput  *  of  einbeïijft 
Doo?  onuuiSbeben  /  oberfpeeïen  /  bocrerpen  /  toerftracb- 
tingen  /  ontboeringen  /  betoobecingen/  toergiftigen 
nietgefeïjonben  en  gefeboffiect  heeft  i  utocto?outoen/ 
Rebben  De  fchanbeïijfte  ombeïfingen  ber  befnebenc 
(fonbet  bat  gfjp  ceng  f)cbt  betbcn  niïtften )  moeren  bet* 
bjagen/  utoe  bocbtetgttjn  boo|  ïiefbe-bjanften  uifc 
Hnnig  gemaeftt  tot  befcbanbeïnnfïe  ïiefbe  ban  bie  om 
ftuifcïje  tabbauten  ;  utoe  jongen^  Ijcbbcu  foobanige 
febanbeujftbeben  geïeben  /  ber  toeïfterg  namen  tot  öier 
toe  inbeibe  3ö>uit£ïanben  jijn  onbeftent  getoecfï.  <Üm 
bp  albien  bP  bit  op  be  inoettoiïïigbeit  ber  foïbaten 
toiï  berfebuiben  /  toaerom  boubt  bP  folbaten  fonbet 
tucfyti  toaetom  oogïuiftt  bP  tegen  aïïe  febeïm-ftuft* 
nen  fonbet  be  feïbe  te  fïraffen  *  toaetom  öoubt  bP 
meeft  ban  bc  gtootfïe  mig-babigerg*  toaetom  muu 
ten  bie  boo?  aïïeanbeteinop-p2onftingenuit/  betoek 
fee  boo?  fïeïen  en  toben  goet  bebben  om  p?acïjt  te  oeffe; 
nen  *  Wit  fyttft  biergeüjfte  onreinigfteben  oit  feïfé  met 

fijn  gebachten  maer  bebat/  banafleenbie  ('ttoeïftin 
öit  boifi  ai  ober  lang  geaebt  i$)  een  openbare  bpanbt 
i$  ban  be  Cbntfcïijfte  ïaxiftyit  en  fuiberïjeit*  IBaer 
onber  toat  mdit  fou  bit  iemanbt  boubcu*  'oooï  toat 
rccfjt-bauïi  fou  hn  bit  fïeïlen  >  Dooi  toat  toetten  fou 
hp  ben  fcljuïbige  betichten  *  Dooi  toat  bonniffen  foube 
fjp  bon  berboemen  >.  bit  aïïe  .ffèagifrraten  onberge- 
b^agt  heeft  *  bit  bt  reebt-bannen  om  bet  gefïooten/ 
en  be  ffemmen  btt  bergaberingen  /  btibt  in  be  &teben  / 

aï^  in  be^obincien  afgefebaft  tytft*.  biebeonfchul^ 
bige  flebcn/  en  bit  tot  fijn  fueteiTen  geen  ftïeinigjeit 
bebben  toegebjagt/  metbe  beftoaetujMe  gatnifoe- 
nen  berbjuftt  /  en  fommiget  öecrïijftfic  bnifen  (tocï^ 
feec^  bucget-tegt  tot  brtbeiïigc  tijft  ban^uit^ïanbt 
beboo^e )  in  gebangen-buifen  boo?  fijne  moo?benaer^ 
beranbeit  htefti  i^p  bit  geen  onbetfeheibt  gemaeat 

beeft  tuffeben  fcl^viïit  en  orifebuïbt  /  tuffeben  rt  beiïige 
en  onbeiïige.  <t£n  beeft  hp  niet/  op  batbP  bitaïïe^te^ 
gen^benaftomeïingen  (boetoeï  bpopentïijhfïjnbefïe 
boet/  bat  'et  geene  uit  utoe  ïenbenen  af  nomen  mo* 
gen)  ban  utoetraegbeit  foobeeï  te  meet  infeftecbeit 
^eïïen  mogte  /  be  beerfebappnen  en  gecegtigtjeben  ban 
ben  aï-ouben  <öbeïbombecmeïti  b^ftbPnietbe^ee* 
reu  ban  bojpen  en  hafleeïen  /  ber  toelftcrë  bienf!  bp  tot 
be  boïboermge  ban  bit  neber-ïagen  met  be  grootff e 
opgebïafentïjeit  gebnüftt  fyetft  /  geïgh  gemaeftt  met 
het  aïgemcenfle  graeu  ban^mbacbt^-boïïti  ja  beeft 
ïjpfommige  nietongeljooit  en  fonber  citatie  boos  eeni - 
ge  teebt-banft  opgebangen  \  .ïBaer  ïaet  bp  ai  g^fe5 
gtnttyit  gehabt  bebben  be  beugtban  beeïe  aïö  fonbe 
ban  geguettlcHöajefteity  en  ftetterpetcbefcbulbigen/ 
betoeïfteeebter  (iftroep  <6obtaïmacbtig  tot  getuige) 
niet  meer  be-oogtbcuben/  banbeïtoningïnRe.ïiEaje? 
frnc  te  betoar en ;  be  toetten  /  geriebte  /  en  iDabcrïanbt 
te  beïjouben/  oproer  en  rebellie  af  te  fteeten/  beeon 
fcimticn  ban  bt  bioonie  burgere  /  boïgrng  (J3obtó 
tootnjbt  in  tuf!  te  freïlen/  befcbuïbigetefrrafTen/  en 
öini-bolrrniQ  na  bc  bebefïigingc  ban  bc  Ocpublijft/  eïïi 
een  in  fijn  fianbt  en  toaerbigbeit  febabeïoo^  te  bouben ; 
toaerom  en  maeftt  bP  bier  geen  cinbe  ban  fijn  iboeben  >. 
Wzt  bebben  be  fterfteHjue  ojber^  (boo?  ber  toelfter 
Ca  i-n  iiius  ijp  toil  aengeften  toefen )  boeb  toerbeurt/  bat  fe 

Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
ban  bun  aï-oube  boogïicit  /  bic  boo?  ïjcm  aït ribt  on^ 
ftrenïit  befïaen  geeft  /  afgefïootcn  /  ban  bun  goc* 
beren  berooft  /  en  onber  be  gemcenc  ftt\u\bt  begre? 
pentoerben  *  3?  bit  bc  £aujoh)üe  ucrR  (toaeropbP 
bem  beroemt)  te  befebennen^  be  toaberïïjfte  03obté- 
bienflboo?tcftaen!  be  feetterpen  uit  te  roepend  toan- 
neerbpbeabbpen/  coïïegien  en  ftïoofïcr^  cuineerti  be 
ftctften  ban  baer  goubt/  jiïber/  ebeï-gefteenteh/  purper/ 
be  rijfte  giften  ban  be  aïber-outfïe  koningen  en  p:incen 
berooft*  en  ©footcn  met  bit  licrimi-roof  gebalïaftna 
^>panjen  fenbt  >.  ja  toanneer  bP  bit  bingen  feïfé  getoeït 
aenboet/  en  met  ftcrft-bicflfebe  banben  aentaft/  bit 
noit  geen  bpanbt  be^ïbanifebe  reïigietbegebaen  beeft 
burben  aenroeren  >.  <ön  inbien  iemanbt  befen  Ijoop  ban 
bcrfóepeïijfte  ongereebtigbeben  /  toaet  niebe  bè  aïïe 
ètanöen  ( geltjft  gbp  onberbonben  ï}tbt)  fonbet  onber- 
fchtit  bcrbmftt  fyttft/  meteenonpartijbig  geinoetbp 
fiebbetracbt:  bit/  mceniït/  fal feggen/  bat  bitgttn 
toerft  ip  ban  een  menfefj  /  boe  gobtïoo^  en  tiitfïunig 
bit  oolu^/  mare  ban  eniig  ditftfcb  tpger-bier/  bat 
niet  anbet^  boet  /  bantegeïijït  bet  gebeeïebloebt  ban 
aïïeCb?ifnHten/  ift  fkoijge  ban  emg  toeinige/  te  toer* 
ftoeïgen/  en  met  eenenfoopinteffo?ten»  JBant'tsp 
bat  Ijnbe  eete  <6obt^  boo?f!aet/  boojfbobcclalpbct 
beberf  ban  be  religie  aengaet  /  't  ;p  bc$  Itcniua^  / 
ten  opfïcïjt  ban  fijngequetilelfeajefteit  boojbetebeï* 
ïie  /  en  be  ontroetbe  ruft  ber  ficpubïiju  booj  oproer 
( toeïfte  ttoee  fhiïiften  btft  tprannp  tot  een  bcft-inanteï 
ban  baer  tooeben  gebmiïit )  toaerom  berbieibt  tip  bent 
buiten  be  palen  ban  btft  faften  /  en  tafï  bit  aen  bie  niet$ 
becbeurt  f^tbhtn  \  J©aerom  berooft  bP  be  febat-fta* 
mers ;  ontrent  ben  fïeben  bare  inïiomftcn ;  toernott  aï* 
leu  bun  bpfonbete  eigenbommen/  toertient  be  ücgo* 
cien/  be  contraeten  ban  ïioop-ïieben/  't  f\mtt  btt 
?Cmbacbt^-ïieben/  be  fpijfen  en  aïïe  eet-toaren  totbe 
minfïetoe*  ja  toaerom  confisqueert  bp  biegoeberen/ 
aïgofnïcmanbt  baer  optep^etenbeerenbabbe/  bit  in 
btft^albt-bothm  banbeftrebiteurenflaen/  fonber  ie* 
manbt^  obïigatie  of  bppotfteeft  te  achten  K  %att  bP 
einbeïp feggen/  toat  boo?ïuiben  hpbefrrijbt/  en  tot 
be  fïraf  berboïgt/  en  toeïfte  bpbefebermt  en  bcboubcn 
toilhcbbcn/  bit  niemanbt  uit  neemt/  ja  niet  bic  ccné/ 
ban  be  toeïfte  ïju  booi  Ijcimriijrie  raebtgebiugen  /  bie 
fpna  &pangien  gefonben  bobben/  bier  na  toe  be« 
roepen/  feet  graeg  aengenomen/  enfeerftracbtigïtjir 
geholpen  i^  /  fonber  ber  toeïfter^  buïpe  bP  noit  foo  toer 
fjabt  nonnen  ftomen.  iBaer  inbien  'er  nóic!)  toertfaegbe 
gemoeberen  jijn/  bit  meenen/  bat  men  moet  metbe 
uiterfie  otocrbïijffeïm  bc?  berbiuhtcn  fïact^  te  bxben 

5iju  /  bit  boopen  bat  befe  toonben  booj  't  lange  getyuift banïijbtfaembeit  tot  rotoen  fulïen  nomen  /  bit  op  een 
naboïger  toaebten  /  betoeïïiefaebtmoebiger  al^  bsfm 
bertooeffer  toefen  mogt/  befe  toenfebte  ift  bat  bctraclj- 
ten  motbten/  toat  berf  achtiuge  w  baer  ban  baen  te  no- 

men /  bun  nonnen  nibeclbcri  /  aïtoaer  niet  een£  tooï* 
gen^  't  reebt  ban  herauten  be  beputeerben  /  bit  tot  be 
b:cbc  met  aïïe  ootmoebigbeit  en  refpect  gefonben  tocr> 
ben/  ongefebonben  bïijben.  .Soubcbetoerft-fïebetoan 
be  toerftooorenfïe  tprannp  facbtfnmigbeitoeffenen/  of 
toergctoenftonnm/  be  toeïfte/  boefp  bit  niet  een^  ftan. 
toeinfen  /  met  een  ftïaer  genoeg  eremoeï  aï  otoee  ïang 

beeft  te  hennen  gegeben  /  boo?  't  uitgetoen  ban  ren 
paftftaet  ban  parbon  (ja  trotttoetrê! )  tot  troofieit 
berïicbtinge  ban  aïïe  onljcilen  \  Cn  toat  beeft  \^tt  feïbe/ 
na  bat  btt  geltjft  een  goube  appel  met  bctbcrïangen 
ban  ieder  een  ontfangen  toa^  /  toeï  anber£  uit  getoetftt/ 
als  bat  bit  geene  bit  noch  niet  aengeftïaegt  toaren/ 

flcb  feïbe  getoiïïig  uit  bun  fébuiïhoeften  in ' ttïcgifter  ber berooibeeïben  obergebwgen bebben*  opbatbefebenï/ 
foo  biftmaeï  aï^  bP  aeftem  balen  mofl/  geïijft  al^  uit 
een  polbcr  tot  be  fïacftt-banft  b?cugen  moebte  begee* 

IJT7*. 

ne  /  bie  flclj  booj  baer  fotfjeit  in  't  net  gebjagt  babben. 
(Dbcrtoeeot  (a$  'tugeïieft)  een  iebcttooojbt:  baer 
tó  geen  tx}tt\(  bic  niet  geïijft  afê  een  ïoft-aeo i  of  angd 
uitgetocupen  i$l  om  ooft  bit  tebangen/  bic  noit  ccnjS 

aen  be  Peïigie  gebagthebben/  't toeïft befen tpranbe 
grootfle  ïtefigie  1^. )  IDaerïijft  inbien  hp  u  beminfle 
troof!  gegunt  babbe  /  foo  foube  bP  be  boojïuehngtïc 
1'tontngin/  boehter  bc$  aïïer-geï)eifigf!ni  {{eifer^  /  bic 
onlange  tot  bc  il anbni  ban  baet  0uber^  en<6emaei 
af  geftoomen  toa^  /  tooïgen$i  be  oube  togfe  h  tot  b  :cugöe 

tooo^ 
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legentbcit  tot  genictinge  ba»  ccnige  gunft/  (  a$  De 
manier  i$)  gemocht/  en  booj  De  rrqueften  Den  tocg 
gebaent  hebben.  3l2act  hoe  rafdj  geeft  bp  hoer  in 
fehuiten  Doo2  De  onbecmacebe  ribieren  ban  45d0cr; 
lanDt  /  rn  ban  ober  De  232abanbtfcbc  bdDen  /  niet 
alg  een  B2outo  /  maer  afé  een  gebangene  jèlabin/ 
getroHïten  en  gefïecpt  >  op  Dat  fn  niet  moeite  inge^ 
nomen  toerden/  of  O002  De  aengênaembeie  ban  hacr 
baDerujhc  atanDen  /  of  öooj  öe  bcerlnnbeiDt  ban  De 
&teöen/  of  uit  een  ©loutoeïnke  mcDoogentfjeiDt  oe 
Öequeftm  ban  De  berDJUftte  bcrgaDcrcn  /  en  in  Dcj* 
ïtoninfts  ïiacrsJ  <0cmaetè  hanDcn  leberen  mocbtc;  €11 
000?  Defe  bocfïinge  beeft  bp  een  feet  gtïuhhigc  min* 
fïe  boo?  $et  bolboercn  ban  fijne  tutannifebe  fuft  ge^ 
bonoen/  aljS  hu  ban  u/  bic  met  bc  grootfrc  hoffrm/ 
en  beccieringen  y  a$  mogdnft  /  bp  een  gekomen 

toaert  /  aio*  tot  een  gemcene  eongratuïatic  ban  De  nieü; toe  ©zouto  en  2É2UiDt  /  D002  een  enbertoaebte  om 
uefchaemtbciDt  een  grootc  fouunc  gclDté  afgeperft 
|)eeft  /  a\$  of  hp  b*e e  met  fijn  eigen  toelbact  begif? 
tigt  /  en  niet  met  utoe  milbtheit  begaeft  of  beteert 
Den  ftoninft  ou-Djong.  3a  toat  meer  i$  /  bu  fteeft 
&aet/  na  Dat  fp  met  petnucï  en  hleinacbtingèiïtccn 
aBinter- bloot  afgefïooteu  toao7  nocï)  met  fpnt  ber* 
toolgt/  toanneer  bp  öe  tijDt  ban  baer  Bp-Iagcc  /  Die 
booj  foo  beeï  foomnhrijften  genoegïnft  en  blijDe  bc* 
ÖoojDe  te  $nn/  metDJocbige  routo  en  Innen  gefchon* 
ben  beeft  IDant  berflaen  bcbbcnDe  Dat  De  <6cmaes 
tinne  ban  De  Baren  jDontigun  niet  hoer/  geïtjft  als 
met  ïjaec  JpatconefTc  om  parDon  boöi  haer  man  te 
uerfoeften  /  meDc  getrohhen  toog  ;  i$  bP  boet  Dacr 

C*  er  ooft  te  bom  gehoomen  /  op  Dat  niet  of  De inginne  met  Ijaet  ̂ outoeïijn  iemanDt  bïnDt^ 
fchap  aen  bmigen  /.  of  De  rampfaïige  ©jouto  b2p* 
tyit  berurijgen  moebte/  (inDien  niet  anöeró/)  ten 
minften  boer  <6emaertïaetfïeaDieutefeggni.  4D002 
toeïue  ecnigfte  DaeDt  alleen  alle  Borneren  bc$  gebce* 
ïen  5derDt-boDcm£  gemaftneïijft  begrijpen  nonnen  De 
toanfehapene  bueeDtbcit  ban  ï}d  &paenfd)c  #aug- 
ootn  /  en  De^  felf^  berftooorene  /  De  toefhe  na  Dat 

fp  Den  jfëarquis'  ban  Bergen  /  toijlen  ftamcr-ljeer 
öeé  ïtonhiKs  I  èn  Die  neffnijS  Ijcm  bu  na  ban  ftinDtö- 
been  af  opgctrohftni  toaé/  bergeben  b^DDcn  /  niet 
ïjebben  gefcfjutot  a^ontignn  /  om  Dat  ï|P  De  23ioe 
bet  Uan  De  (Özacf  ban  ̂ oo?n  toaö  /  na  öe  quertin^ 
f  te  ban  een  bier  jarige  ocbanficnifTe  /  bp  nanrtaen 
ïen  ban  fijn  <6emaeïinne  /  te  DooDen.   ̂ Dit  toaö 

toaetlijit  een  fdjoone  ̂ 3miïofrt-fang  booz  bet  fco« 
«iUHlijfte23n-ïager/  Dit  toaö  een  feefl  ban  eougratu- 
ïatie  te  ïjouben  boo2  De  öeiferlijfte  maegt/  boo?  bet 
5©uitfcljebïoeDt/  De  ftoninMijde  <6emaeliune  /  .rèicïj 
te/  en  Die  metoné  Doo2foo  bcelDerbanDe  banDenooit 
fonDet  Dit  ̂outoeïijh  bereenigt  toa?  I  ̂>oo  (jouöt 

öe  &paeufcï)etaeöt  mitfcehen  met  De  gecfl  ban  'jin 
nuifitie  ïjet  recljt  Der  ©oïftrtcn  /  foo  ïjoubt  fe  ben 
ttoninïilijften  eeöt  in  toartbe  /  foo  eert  fe  De  &t»v 

ten  ban  De  «OeDerianDen ;  Die  op  't  beroep  en  't  bc 
bel  De£  ïtomnhj?  feïbc  Die  mannen  tot  Die  Hmtaffc 

De  gefonöen  IjaöDen !  ̂002-blaeDert  De  ï)iftoricn 
ban  gefebicöc  ftficn/  fret  op  De  3eDcu  ban  aüe  Bol^ 
neren  /  Doo2-Upt  alle  boeken  Deö  IBcrelotö  :  \mt 
mt\)cit  ban  De  &cmhen  /  toat  ïjonger  ban  .men 
fchen-ecteró  Ijeeft  out  feoöauige  fTacï)t-bauIi  opge 
recljt  >.  jltjaet  De  02öeró  /  Die  Die  Iju  onDer  putcvt 

ban  De  ftonnifflijfte  toil  uit-geeft/  gebcn  cniigc  fïof 
om  Dcfe  ongcrecótigbfben  D002  behulp  ban  De  bcr* 
ftooorenc/  Die  fjn  in  ̂ pangicnlieefc  /  ober  De  hoof, 
Den  Dc£  ïtoninltó  en  Der  Uouinginue  /  ober  De  hal 
fen  ban  De  opperfle  ̂ utooonber^  /  ober  De  recbtni 

Der  ̂ teDcn  /  m  ober  't  lebeu  Der  onfcï)uIöigc  23ur 

-rrcréteoclTcHai :  ebentoel  laet  Iju  mu  feggen,'  toaer 
baii  Daen  Iju  bern  De  boobacrDige  autljoriteit  acnneemt 

enaenmatigt/  Datbn  De  XDröutoe  bvin  D00211  mt  De 

XanDcnennoeDerni/  Dieonöer  't&uitfchc  öijli  leg 
gen  /  en  Den  ̂ eer  ban  Batenburg  lüt  De  aïöc r-ouDtfïc 
ÏLecncn  De^  feïöen  Hijii^  uitgcfïootm  /  en  fonöec  te 

mifreren  na  't  ïl^auöaetban  fijn  lieifcrïijïtc  .füaj'cRnt/ onöer  De  ̂ Decreten  ban  Den  HanDt-raet  oiiDertoozpru 
Itccfti  JlDatromtooi^tïjn  tod)  ooit  ober  Die/  Die  geen 

gemeenfebap  out  norij  met  foctterpe  ( Die  bP  wtreept ) 
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norb  ntö ■  Rebellie  grijaDt  bebben>  iöacrom  anDerfi oan  om  Dat  bp  een  bn^uiöt  iè  ban  al  't  <Hbtl  bloet    en 
If72 

/ 

om  Dat  Ijp  naallfffljoonfïcïjceriijUbrDeunirnïiDoin 
men  gncpt>  ©ïjn  Ijcbt  Dit  allcjj  geijoozt  eu  aelim 
en  Deulit  gijn  nöcïj  Dat  tot  Die  boi-gnuctme  grootc ijöop  ban  Dim  alöcrgroutoclnliftrn  turari  ictó  lm  ito 
mm  lian  *  UÖaer  gijp ,  o  gacDc  lluiörii  moont  tor tm 
pat  het  m  utoe  macljt  i^/  al  't  gecue  hn  nórb  Uoo: beeft/  (en  hu  lian  nietö  boo2  Ijebücu  Daii  aflrrn  (jet 
gecue Jp  alcccDe  totöcljoogftc  topgebwgtbccft)  op 
fijn  eigen  lijf  en  hooft  uit  te  toerhen    bv  alDien  gnt* 
na  tboo:bcriöt  banDicop'tbcrforit  ban  nifegctnitu toe  bnflaiiöt  /  fifïj  met  gctonpniDe  garuifocucn  ba^ 
hen  hebben  /  uit  ecu  gclulilug  berDuet  Dm  arngroewn- 
De/ tocet  ban  't  joh  Der  flabcrnne  7  ban  utoe  balfeli  tf- fuijDmtoilt.  .ifêacc  moten  gbP  Defc  amgcüoDme  ge* 
Icgenthcit/  inetDcfelbc/  't  50  blmDtbêit  of  onDann* baerbeit/  al^obccD2ieiacm/  niet  acht '  fooöculitöat 
gbP  niet  anöeré  tcbertoarijtmbebt    DanöatDcfelbe 
booi-Danffer/  Die  bp-tonïm  met  De  fpjahe  ban  fijn 
bertreh  /  en  De  ïiomfïe  ban  fijn  nabolgcr  /'  i(mc  gr  moe 
Deren  in  ttoijfeï  opbonDt/  De  OTragcDic  /  Die  ban  't  booj^ 
fpcl  ban  bcrD2Uliftinge  gcïiommié  tot  het  tuHpcl  ban 
Defegroote  tojeeOthcit/  metfuïlt  cntutfliomfIebef]ui# 
te  /  toemg  toec-Dom  niet  maer  tot  ent  Itoniiiulniir 
Ijoogfjcit  gcreilicn/  maer/  ('ttoeïhtot  noch  toe  geen 
-Poé'ctin  een i^trageDic beeft Durbmberficrcu)  totem bernieïinge  bcrfftreftlicn  fal/  toaer  Ö002  alle  obcrbïtjf* 
felm  ban  toaeröigljcit  /  eerbaerbeit  en  b?nbeit    Die  tot 
bier  toe  alle  .fteDcrfanDtfchc Staten  bcïciert hebben/ 
ecu^  boo2  al  bergaen  en  bcrballm  fuftrtj.  Da-toacljt  / 
fcg  ift  /  o  ghp  fecr  berD2tihtc  mattitai,  Dat  hu  geen  mett^ 
tk  meet  ban  ectiige  ïïeligic  inafimDc  /  ( onöer  toat 
naembp  Die  oöït begrijpt/  't ;u Catboïijhrn /  opliet tcrö  /  atö  oufe  bpauDcn  fp2chm  / )  m  maer  ecnige 
mtoèn$  gcf02tificeert  bcbbcuDc  om  utoe  ïtoop-man 
fchappen  te  bertimnt  /  alle  auDcrc  liafrcdm  ban  De 
ebek  ̂ ecrïijhhcDm  /  De  Poottm  Der  ̂ tcDm  /  De 
Beflingeu  en  ïDaïlcn  Dcmolieercjl ;  't  {irijg^-grrect* 
fdjap  ( toélïte  bjaerDne  uamtoïnhë  De  rn'ftobin  ban  een tamdijK  ïtouinlitijlt  opbaïm  nat/  ueffméDeauDerc 
febatten  (geïnft  gijp  oba*  lang  gefictt  ïjcfat)  ban  De 
fdjat-ftamer^  en  fterften  na  .-èpanjnt  berbocren :  utoe 

tonen  en  fchattiugeU  /  toatrmcDc  Dctortcrb'ighcitbait utoe  jnagiflract^-pcrfoonèu  /  Öe  óhftoften  ban  De 
Qcflingch  I  bc  fcchcrbcit  ban  De  Btu^erp  /  en  De  el 
ImöigbcDcii  Der  armen  onöcrhoubm  tocrDcn  /  tot  cou- 
fifeme  en  toöf  ban  De  jDaarauifefjegiertgheit/  out 
todöigcn  fal  /  tot  Dat  De  bcrgaöcrdtgcn  ban  bc  mbacr^ 
fte  en  gccibilifcertfrc  Burgers  tot  De  barbarnr  ban  bc 
.OomaDicrs  en  .écuthicrj  bertoilöcrm  /  De  toacröig 
beit  ban  öc  vCollcgicn  in  bcfptct-buifm  Der  Ittmnduoc 
Dcrö  ont-acrDc  /  De  anöcre  bcrmaehluhhcDcu  ban  De 
btboutflr  HanDen  inDc^ricamfctooefïcupcn  bcrou* 

ben!  eïiiDelijh  töt  Dat  alle  eigeuDonunen .'  gemrme/ heilige/  m  onheilige gocöcrcn    alle  moeite    aibciöt/ 
m  birjöt  ceit  cmtoige  rdof  tocröc  /  toclit£  outorrr 
öecrlijfte  eerfïdmgnt  hP  nu  boo:  bcm  fdbe  af-frija- 
be :  en  't  qcenc  Dacr  na  toeDer  arngroetmi  fal    alfe 
jaren  (gehju  cevttjötuó  De  aDcrcn  ban  fmmhpxf  bt 
gieren  bocDDm )  De  ailer-ljarifle  en  roof-ochrtgfïc  /  foo 
bed  alji  hmmcr  ban  De  betmtuUtc  Betljtfehe  fdjaep- 
berDcrö  lubolgeu  fulïcu  /  bcrbuïïe  /  njlt  mahr  /  bcr- 
cicre  /  taupritc  /  m  rafeuDc  mate  ober  Dr  b:\ic  hm 
fen  utoer  hinöcrni.  ̂ n  al  hoc  tod  gh»  al  ober  lang 

Ö002  ontallijhc  cjrempdeu  geftcu  en  o'tocrbonDni  hd'r 
Dat  hu  Dit  in  De  fin  Ijeeft/  op  Dat  echter  öic  geuc  boo?- 
namentlijh/  Die  alle  ougcrccbtighcDcn  /  hocopcuüaft 
Die  00U  5!jn  /    tot  bertrooftntgc  ban  Ijacr  rracghnt 
bcquameh/  bet  feïbc  te  hlarrDcr  mogen  fini    foo  fcg 
ili  /  Datlju  m  fijne  blcumgc  Dit  bcrbo2gm  fcimn  beeft  / 

toaer  öoo!  fjn  ban  ober  lang  't  u>  opeutlnli  /  't  sn  p?iba 
tclijli  /  g'etfadjt  heeft  11  foo  af  te  pcrfTen  /  alp  öoo? blepcn  te  bettoerben  /  Dat  ghP  allcfiinc  DaDnifouDer 

goet  uciircu    Dat  nhP  alle'tgeenc  Ijp  beflemt  ImDDc  / 
fouöet  bcrhlarcn  beilfaem  citnooött.Utdnittothftbo 
ficlïeu  Der  Öepuuïijft/  en  met  utocrac^t  rubrbrige 
fchicDt  te  #1  /  en  Dat  gijn  het  felbe  fouöet  oiöinecren  / 
en  boo2  een  toet  laten  pafTccrm.  .&kt  gijp  met  toat 

eer  hp  «  amDoet/  tootauthoritrithn  ïjobertoetl  te 
toeten'  hu  laet  u/  Dicfjp  buiten  De  fdjitfot  oan  uett* '  m  (SJ  rpe 
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oücrig/  maer  boo?  gbp  u  fcïbe  aï£  fcguïbig  aen  aïïe 
feiten  bciöetcgcn£  De  <6obcn  en  menfegen  moogt  oer* 
boemen  /  en  in  't  nerberben  fïo?tcn.  ̂ >oubc  bp  bit 
maer  ceiró  ucctoojucubebbcn/  banfon  bPn  feftcrïijft 
met  fnïft  een  ïferuuïifcbe  ftnoop  benacutïjebbcn/  be 
kueïftc  noeïj  ntoe  nakomelingen  met  bermen  oit  fou? 
ben  nebben  nonnen  ontbinbni  /  uoebte  fonbe  eenig 
facbtfmnigcrnaboïgcrban  öic  bthïflc  factie  (yoeto 
b?einbt  bP  ooft  ban  fuïfte  tn?ccbnjcit  moeïjte  toefen ) 
bemacï)tf)ebbcnoineenomger  b?cebt  ban  bic  Duetten 
af  te  toijhen/  benjcïftc  bic  <©?acft/  wt  foofectboo? 
fïjn  geboot  /  afê  boo?  urne  eigene  tocfïcmrninge  ge? 
ilicijt  en  beucfïigt  achter  ïatcn  ïjabbe.  ©monfK'cufe 
noogmorbt  /  uittccfïc  tirannie/  gobtïoofïc  moettoiï 
ban  fpjjt  aen  te  boen/  bic  ben  gequcïtften/  rncflen* 
Digïgft  uerbraftten/  niet  alïccïi  be  macï)t  beneemt  ban 
te  fucïjten /bermen  en  te  Magen/  maer  ooftfeïfé  be 
fmettcn  en  tranen  bmingt  met  tooningebaneen  bïp 
geïact  /  berïjeugingc  en  toejuieïjingete  beinfen.  MDat 
jliciïiaen  beeft  oit  fuïft  bettroutocn  op  fijn  fuccefTcn 
geïjabt  *  bat  Ju  fijne  fcbcïm-fïuftftcn  geeft  burben  met- 
tig  maften  /  boo?  gebmongene  tocfïemminge  ban  be 
beroofbc  en  bebmfite  feïue  *  $!ïïc  tprannch  ïjebben 
boo?  ïjae r  moeben  een  mate  geïjouben  /  in  ïjun  ban  ïjaer 
tcgen-partnen  te  m?cftcn/  en  bic  aen  een  ftantteïjcïs 
pen :  boo?  oit  einbe  bebben  fe  aïïe  macïjt  bepacït  ge? 
acjjt.  ̂ a  ooft  boen  afé  fu  ïmeebtneit  oeffcubcn/  ïjabben 
feïicbee  gcwiïtbemchfchen  fparen/  bp  aïbicn  fp  fon- 

ber b?ecfe  ïjaer  ïjceefcïjappuc  babben  ft'onnc»  bcfrijcr; men,  ̂ iemanbt  tycft  ficf)  frïbc  een  aï  gebuerigbeit  toe 
geïeit/  nicmanbt  ïjeeft  fijn  fo?tuin  /  bic  eeng  begoot 
loo^ïjeit  begunfïigt  ïjabbc/  etfftjfc  geïpopt  tot  fijn  na- 
ftomcïingcn  te  fuïïen  obetftomen.  3De  noobtfaeftïgft? 
fyeit  ïjceft  Phalaris  geöinöngcn  na  't  ncroberen  ban  be 
Éepubïtjft  te  töoebcn ;  ban  bc  ïufl  om  te  toocben  fjeeft 

OP  fjuïftcn  af  ftcec  geïjabt  /  bat  bp  ben  uitbinbec  ban  pij- 
niginge/  boo?  aeugmomene  nicnfcbpüjeit/  fcifg  m 
fijn  maeïjine  ucfïootcn  geeft.  $?n  neeft  benatuec  geen 
gebjelbt  toiïïen  aenbeen  /  bat  bp  be  cïïenbigïjeben  en 
boobcn  be  eigene  fïemmen  /  ftïacbtcn  /  fucgtcn/  geftecm 
becfïerbenben  fottben  ontbuncn:  nn/  bieïtoninïicij^ 
ften  m  ©oïhecen  op  titfmm-bmxh  brengt/  bereifebt 
niet  ban  be  menfeg  een  #ifen-f!em:  maet  ('t  tnem 
beeï  fïraffec  i^)  fp  teiï  uötoingen/  bat  ggn  urne  bet; 
bnïMtingcn  fuït  betbtecïpenaïëtvinmpöenbanubïe 
eïïenbigïjebm  en  ncbkïagcm  <ên  inbicn  iemanbt  in 
fijn  ocmoebt  nocg  geen  Öenli-bccïbt  ban  beft  ümtbb 
heit  mgebniïit  heeft  /  bic  fïa  fijne  oogen  op  bat  onlange 
m  ïjet  ïtafïeciban  ̂ nttoerpen  opücrecbte  23eeïbt/ 

op  bat  /  feg  ift  /  't  bjcïïi  foo  tiofhomen  fijn  ïjcobaetbig* 
ijeitj  googmoet/  tafetnneen  gobtïoo^0eit  te  Itennen 
Qteftl  bat  betfekezfêl  bat  tot  be^  feï^  noïmaïunge 

bc  fttmflenacrp*  ban  be  j^eberïanbcn  niet  genoeg  ge^ 
tneefl  jijn  /  maer  ooït  bat  men  boo?  ̂ taïien  en  ,^pan^ 
jen  öpgefocfjt  beeft/  bic  met  een  obec  een  fïemmige 
geef!  ban  gobtïoo^beit  en  <i5obt^-ïafïecinge  opgebïafen 
en  aengefïchen  5ijnbe  /  einbeïp  een  beeïbt  moegten 
Uitbmfeiten/  't  meïft  aïïe  SalmoneufTen  en  AtreufTen 
ban  be  oube/  env6obté-befïo?mingenban  be  ïïenfen 
aen  gronmclghgnt  fonbe  overtreffen.  Want  bn  ftaet 
berhebni  obn:  een  (Cgcatrifcb  fonbement  /  gegooten 

(geïtjft  go  roemt)  uitgewonnen  J^etaï:  onba*  fijn 
boeten  leggen  niet  alleen  bic  /  be  Voeïfce  gp  /  niet  tegen 
fïacnbe  bat  fp  ficg  om  bni  fóoninft  Voel  berbient  ge^ 
maeftt  öabben/  boo2  cenbcrfbricïijfe  fpectaftri  banbe 

boobt  aen  be  bant  gegolpen  beeft/  maer  ooft  al'tgenc ban  ben  €beïbom  en  gemeenen  fïanbt  nocb  oberig 
i$l  ofgetoeefï  i^:  baerïcggennlDclDapcnenbp/  bic 
gijp  tot  bier  toe  onntoc  bjnïjcit  tcbefebccmcn/  enbe 
bpanben  te  berbjijben  /  aeit  bc  ïjanbt  gefebaft  ïjebt/  aïïe 
boo^j  befeïbe  boeten  bermojfeït/  berfijooftcnenöertre* 
ben  j  be  ïïeqiicfïen  tuo^ben  met  afgeftcerbe  en  boobc 
ooren  afgebf  fen :  met  bereebterbanbt  moibcn  be  be- 

roerten gcfïiït/  bebjebc  ïjerfïelt/  bati^/  aKeb^uerc^ 
benen  ban  Stemmen/  ÏDettcn/  llant^-bergabccingcn 
en  tfabcn  bjojben  onbergebjnftt :  terffbnt  't  guaebt 
berb2ijoenbe.ïBo|gcn-rbbt  ftïacrtbcn^emeïop/  ber- 
bnjft  alle  fegabeïijfte  bampen  /  op  bat  l)ct  gra£  get  ©ee 
kücl  beftome/  batijJ/  op  bat  na  bertmjbingc  nanben 

banVo  be^  <0obbcïijften  moo?br£  bc  ̂tntïcf»?ïft  piaet^  i  f71. 
binben  moge/  maer  gnfïjn  buifïere^cbeï  en ïBsïdcn 
ban  openbaer  berber?  ftan  uitfiojten.  .fllöetDefïinftec 
banbt  fJreht  bp  niteen  #ei^-roeöe/  opbatmenbace 
boot  berfïaen  moge/  batbpboo?  fijn mogendjeit ban 
Cribtm  'trecgt  oberïeben  en  bdobt beeft:  bieronbec 
$  'toutaet  banbe<6obtonferoabercn/  'ttneïftnabe 
toijfe  ban  't  Curftgfe  bpgrioobe  ( onfen  trinmpfiecrbn: 
5ijnbe  ban  bic  natie  afgeftomen)  ban  ceir23?anbt-of= 
feröanbe  rooftt/  't  toefftnit  be  marmeboujbecien  ban 
be  gobtïoofe$anfen/  papen  en  jiöonnifthen  ten^e* 
meï  opbaert  om<Öobes$acngcficgttebefmctten.  ,jèiet 

baer  bat  #  ïjet  njübe  bier  /  't  toefft  niet  aïïeen  b?ee^(gft 
i£  /  maer  ooft  toeïïnf!  en  bamaeft  fc^ept  in  fegeïm- 
fïuftften  uit  tebjerften/  en  bat  u  foo  beeï  fpijtaenboet 

boo:  be  aengename  ftitteïingc/  bit't  geboeït  uit  urne 
eUenbiggeben.  'ttt)elfte  bu^banig  5gube/  matceebt/ 
bib  ift  u/  't5p<6obtïijft  ofmenfeïiïijft/  beeft  bponge=* 
fcgofTiert  en  onsefebonben  geïaten^  X&ic  i$  ofonbec 
aïïebeoBoben  (batïft  foofpjeeftnimacg)  ofoubabe 
mmfcljen/  bic  iet$  ftan  feggenbemtoe  tebegooren/ 
na  bat  be  fïrot  ban  befe  3Bater-poeïaïïe^ingefmeïgt 
beeft*  Creftt  ï)p  niet  tot  aïïe  gebucrige  bienftbacröeit 
en  fcLuiïbt  /  en  nerf  tofTrrt  ï)p  niet  t'effcnjS  aï^  met  eenen 
aeffem  fonber  onbeifcbeit  aïïe  menfeïjen  en  i-orberen 
bic  in  onfe  c^eberïanüai  3jjn*  3a  uiat  i$  bat*  bet* 

fmbt  gp  niet  geïijft  a$  met  een  tmee'f'nnbjg  ftoaert 
aïïefïof  ombooj  't  tocftomenïJe  op  betrrjdjapteboo* 
pen  h  afë  bp  tracht  om  u  in  fuïftcn  flaubt  te  laten  j 
bat  gp  uit  get  geïuftban  bic  tprannieboo^jiunaboï^ 
ga*^  een  eeutoigelBerft-fïebe  ban  roberpen  ocbefhgc* 
en  met  bic  afë  met  een  Outaer  boo?  utoé  gemeene  toe«* 
flemmingen  rrctuïjt/  be  njL?eebtljeit  ber-eere  \  IBaec 
ïnbien  'tnoobt-ïot  be  ïangbucrigïjeitban  bïfefegeïm- 
fiuftftcn  een  einbe  toe  Uibt/  en  niet  toe  ïaetbat'tgc* 
toeïbt  ïangcr  regeere  /  bat  bp  ban  be  oberige  23nrger^/ 

boo^  <6obt^  bnïpe  /  en  be  ftofïen  ban  ons*  goebt en  bïoebt  gctroumeïp  bebouben  jgnbe  /  u  boo?? 
namentïijft/  bic  be  j^agipraet^-ampten  bebient/ 
of  be  onberfocneïgfte  gramfebappenutoee  tegen-pat* 
tpen  boojtoerpe/  of  ten  minfïcn  u  om  u  faeft  te  be* 
pleiten  bén  JBctïijftcn  gericï)tcn  onbermo^pen  ïatc/ 
en  met  bem  feibe  tot  be  flraf  ban  eben  geïgfte  ber? 
geïbingc  ober  baï^  affïo?te>  €ntoaerïijft  aï  boe  meï 
bet  u  /  bic  get  gemeene  bcfïe  befttjooreu  gebt/  niet 
öetacmbc  een^  f€oe-|Tnibec^  ban  bic  bermoefïingete 
?ijn  /  ik  fmijgc  ban  .ÜBebe-babiger^/  ^eïper^/  en 
^ienaer?/  noegtan^  /  foo  ïang  tffë  in  bc  eerfie  be* 
roerten  be  faeft  niet  ftïaer  bïeeft/  en  be  tprannieon? 
Der  een  gebaente  ban  op-roa-  en  ïtetterie  te  fhraf* 
fen  fcf)nübe  /  i$  'er  eenige  feïjijn  ban  reben  geteeefl 
om  utoe  on-ftunbe  te  ontfeïjuïbigen.  .ïBaer  na  bat 
bp/  be  fïof  ban  ficbeïïfe  (bic  bp  tot  een  pjetert  bart 
fijn  tprannïfecren  tïrb?uiftt  beeft)  ten  einbe  rrcb?acjf)t 
5ijnbe  /  fonber  cnberfrgeibt  ban  perfoonen  /  piaet* 
fen/  en  faften  /  aïïcgeïcgentbcbcn  be^  ©aberïanbt^  aï^ 
berbeurt  in  bienftbaerïjcit  treftt  en  tot  een  roof  maeftt/ 
en  bat  fonber  eenige  publiuatïc  ban  be$  &oninftg 
miï  /  met  tuat  ftïeur  foubt  ggp  bit  ftonnen  beftïee* 

ben  /  aï^  gp  faï  fcgijnen  't  feïue  boo?  urne  toe-fïem* 
jnïngc  gebacn  te  ïjebben  >  <£n  op  bat  be  boobenjfte 
B^ccr-fpïn  baer  niet  onber  bit  fmertfeï  berberge/  en 
aï  bïiebenbe  u  befmette  en  bebnege/  foo  fïaet  ïjet  in 
ttoe  maeïjt/  bat  gïjp  u  ban  aïïe  fcïjuïDt/  baer  mebe 
ggp  moogtfebijnen  u  bef toaert  te  bebben/  boo?  me? 
be-beeïacgtigbeibt  aen  bic  feer  groutocïijfte  baben/ 
fnibect  I  maer  ooft  bat  ggp  nae  oerftregene  nieuhie 
genabe  /  boo?  't  toeftomenbe  aïïe  petijfteï  fegntot : 
d$  SOP  boo?  obergebinge  ban  irtüe  &teDen  /  en  bet? 
frootinge  bah  ben  turan  /  onber  onfe  befrberminge 
h)ilt  acngenomen  mefen  /  en  ï)ier  naefï  bet  gemce* 
ne  toeïbaren  be$  ©aberïanbt^  betraebten.  't  ïlMft 
op  bat  gbp  met  te  meer  genegentbeit  boen  moogt/ 
bermanen  u  be  erempeïen  ban  beïjcerïijftfïe^tebcn/ 
#aben^/  «ibieren/  en  be£  fllfsJ  ̂ onben/  bie  fort? 
bet  erempeï  ( geïijft  gbp  fiet)  't  joft  afgeujo^en/  en 
mijne  ©ïootcn  en  <0tiarnifoenen  ingenomen  bebben/ 

op  bat  iftgaermet  tcmeerberfeftei'beitmócbtcïnbtp- 
fteit  fïeïïen :  ( fiet  baer  ift  fïa  gereebt  met  toeï  ueefiene 
^uriïiare  boÏÏteren/  ̂ eenflné  baet  ö?agenbc  ober  be 
beïeebinge  ban  be  boo?gaeube  onbanftbaeröeit  /  op  bat 

ift  ooft 



Tot  de  Hiftoric  P.  van  Bor. 
I J7*.  ift  ook  met  bet  panbt  ban  be  lactfic  flacbt  be  plicljt 

ban  mijn  gctroutoigbeit  boïboc  /  bic  ili  't  Dabcrlanbt  / 
De  «örflanben  /  en  boomamentlnii  bic  fdjulbig  beu/ 
ober  betodurmp  bc  ïioninlt  beeft  gebobcn  bet  illagi? 
fïraeté-ampt/  toacr ban ift  tot  hia- toe  noit  afocbanitt ben/  te  bebienen:)  befcercmpclcnfegilt,  becmanen 
u  ban  utoceebt/  boo*  betoclue  gbu  unfoubeclijlt  utoc 
£5urgcr£/  en  fommïgc  oo!tmpberpïïdjt3nt.  <*2nbc? 
toijï  bp  noit  geen  TDanbact  ban  mijne  boo:fcb?cbcn 
nfbanftingc  boIgen£  oufe  ïlDetten  getoont  /  nocfj  u  tot 
fjiec  toe  Üetoefcti  beeft/  geïnit  bP  uefpojbe  bebïoïjeit 

om  be  maeftt  te  gebjuiuen  /  maer  baer  en  tegen  f  'boo? De bcrfïcrbe toadjten  ban  't  &parufê  #of  /  tot  fpijtban 
be  Jdebcrlanbtfcbc  natie/  bceceeteii  gemacltt  en  ber? 
macht  Ijeeft:  foo  betracht/  macf)  ift  u  bioben/  met 
koat  grootcr  reeftt  gijp  Dien  bolgcn  fuït  /  toien  gö» 
heugt  bat  ban  onttent  ober  fcé  jaren  folemneïijli  be 
fage  ban  ïjet  gehele  obec-seefcbeilonmïiïijitcgebiebt 
acnbebolen  is7  en  toien  gbptorct  bai'mcl  treffelijke/ foo  fijne  afé  tijnee  ïiinbeccn^ecriijWjebenonbet  u  be? 
fit/  en  bat  bep  fclfé  crflrjii  reeïjt  $  /  bc  bloeit  ban 

23jabant/  èn't  J&awjuifaet  ban  ainttoerpen  te  be- 
fdjennen :  aï£  bini  SSarbarifcbcn  aennomeïing  /  bïe 
u  a$  bpanben  nict£  oberig  laet.   &oo  $  ban  niets» 
meer  te  boen/  ban  batghp  bien  bcrtoijfbcn  Sardana- 
palus,  bientojeeben  Phahra,  bien  tpean/  bie  grïijlte> 
lijk  bp  <£obt  en  be  menfcljcn  berhaet  rê;  ja  bic  ober 
ïang  (op  bat  gijp  niecbjecfeumoogt)  boo?  be  fteifer? 
lijfte  Hanbt-raebt  met  aflcrfïemmen  ober  een  nomen? 
be  «Decreten  bctoojbeelti^/  berïaet.  «Bie  cebter  noit 
ober  iemanbt  ictö  beeft  bermogt  te  boen/  ban  alleen 
ober  die/  be  torffte  be  oncenigïjcit  bcrftoaltt/  of  bie 
gctoiïïig  3ijn  bo^ft  ten  beffen  gegebni  tyeeft.  «£n  op 
bat  Ï)P  ooit  einbelijït  te  fetterber  onbec  fijn  noobt-ïot 
tnorjte  bef  tonlten  /  foo  merftt  /  met  toat  buïligbcit  en 
rafernpe  bp  boen  befetcn  getocefï  #  /  al£  bP  fdfë  be 
öieuacrö  ofuittoerftersban  bc  begane  neberïagen  /  in 

bemaerjinen  ban  fijne  pijningen/  ( 'ttodlt  mm  noit fecfl  bat  oit  i£pcan  gebacn  tjeeft)  ingeflooten.cn  tot 
bcbjoefoe  erempden  geboobt  beeft.  cftiemanbt  /  bie 
tier  tprannen  aerbt  ftenbt/  Itan  ttonfden/  alg  of  bp 
iiiet  aen  u  aïïebefelueuitïiomfftoebcbacbt  beeft/  ten 
fP  QbP  ïieber  toiït  booi  be  aengeuobenei|eifigf!egeïe; 
onitneit  getoiïïig  beboubcn  tuerbnt  /  ban  met  be  groot? 
ïtehartnehhigbeit  bergacn.  <0bP  W  boe  fchcr  bpi^/ 
eiiboebP  on  gantfri)  gem  hraebten  fïeunt/  bie  booi 
tmiqe  ujeinige   ̂ tcben  bccfïroit  tj&beabt  i\\cmc 
fcbaertjeöban^nap-banen/  Oebfelbe  in  bc  tueïïuflcii 
en  bcrmaeMijRbeben  tot  aen  bai  fjaï^  toe  bergvaben 
leeft/  enopgecnegoebe  raebt  begeert  tot  betecfebap 
te  homen.  $)\)  beeft  koel  gntocg  boozficn  /  bjat  banu 
ÖP  ueljalen  foiïbe  met  nieubje  ̂ roupeii  te  tarten  /  ooft 
feïf^  met  bie  groote  buiten/  biebPfoouitutocgoebc< 
ten/  afêuitonfcberoobingc  ban  ober  lang  becgabert 

heeft/  a$bfl  öf  Binitoeöifcbe benben  fcbanbclijhaf- 
oanftte ;  be  ̂etbnibcrgfcbe  foubee  foïbpe  te  bctalm  re? 
buceerbe;  enbc^uitfcbertienbc/  onberbebjcïheboe 
ebeïe/  beiaerbc/  en  in  aïkrbanbe  Blilitaice  bebimin? 
gen  gcocffenbe  entodberbienbeöbcrflm/  bie  met  fo* 
ïemneeïe  ̂ afpoo?tcu  begaeft  tot  nicutoe  bencficicn  bc? 
roepen  tnacen/  ïjnontboofc/  opgebangen/  engebic? 
renbeelt  beeft/  beeft  gebeel  «Buitölanbt  geboon/  en 
jaï  biet  naefl  beter  op  baer  bofbe  toefen.  iDat  be 
&paenfdie  feeoucflen  amgaet  /  ber  toriftcrö  nbelc  /  op 
Dat  ia  niét  feggc/  belaccbeïijUe  fcbnU  b'.'bifctuilöber- 
fpjeit;  bie  nieutoe  creatuer/  enfpiuit  ban  be  3oobt 
febe  ongeloobigbeit  /  ( be  toeKte  een  beimeïijuc  ooifaeh 
ban  fijn  baettegenó  oitóiS)  beeft  meer  bpanben  baer 
ginbee  onbec  be  opreebte  gefïadjten  ban  ben  ouben 
^>paenfcben  %bd  ad)tec  gelaten/  ban  bP  bier  of  gebon 

Den  of  gemaeftt  beeft.  'tWdh  ooft  be  reben  getuecfr 
i$f  toaeeom  geni  bzoome  ̂ oïbaet  bie  arniabc/  bie 
ben  betooberben  lioiiiuft  tegenö  be  toiï  ban  be  fto^ 
ninfilijfte  ©2iné  afgepetil  tó  /  beeft  brillen  bolgni  /  foo 

bat  bn  m  èpaiijen  fclbe  geen  Krmee  beeft  Itonncn  toer? 
ben  /rboo?  en  al  eer  bat  bn  bp  bc  beraebtfle  3leerltngcn 
baneenigë&n-icaenfcbcjiabcn/  bie  in  ecnige  maniere 
bermiuftte  <6uarnifocnen  ban  Sicilicn/  be  Poelieen 

3lombacbpe/  op  b<wp  banCoïonienban  baer  mono 
©abcrlanbt  te  planten/  bngeboegt  beeft  5  bnberoeme 

én  't  marebeeeeu  noeb  g^hoimn  #  /  bie  buiïnifTe-ïjoop 

m 
ban  ̂ aboneré/  IDaïm/  en  bie  ban  't  gebergte  «ü  i<7Ï. 
pe0  /  bctoellte  onber  be  felfbc  J)aenödg  een  u.tbrnn,  * fcbeiKiem  met  be  23arnanfcbc  tael  UcmfnibeKtoeon^ noof clljeit  öiiiU!ifp  bebioogen  beeft,  .^toot  ban  uit    ja tuelit  met  ccuftcmmigen  aeiiüal  tot  bet  recht  banoc 
Inite  bergribingc  Bat  monfter  /  liettoelft  foo  bn  bc 
5>pan)aerbtó,  afó  3taliaueit  chlDiutfeberé  beil'nw 10;  fiettoebat  u  bicfcbelm  ber  fclKlmen    bic  met  be 
triuinnien  bcibc  ban  .ncbcr-en$oogbiutö-lanbtop; 
geüiafeniö/  met  ontfnappc/  ih  meeh  bat'  »02iginaeï ban  be  nita-fïe  to;eebtbeit,  bic  foo  lang  öcpoo:tcn/ i\ibeiiü/  ja  a[le  ftraten  ban  uluc  beerujhile  -ètröen met  be  öóeibe  licbamen  ban  utue  burgers  berontrei^ 
nigt beeft j  bicgceiigcilacbt/  noeb  ouberbom    nodi 
ftaubt  gefpaert/  bie  't  leben  ber  Dm-geboomé  men? febm  meet  al.d  pee  geflatljt  /  bic  in  alle  hiufrn  bm 
ftautbantoecfen  en  Üefcïjulöiabe  /  enroubjingeboert/ 
Die  ber  gcjTacbten  licbamen  alö  of  op  'c  dabt  geleit  /  of bcrbóöcirtot  begraffeniiTe  dp  te  foefien  /  óf  fefterlijli 
ban  alle  Hylt-fïatic  cti  pitblijltc  routo  iütgefloten  beeft. 
<Daer  en  tegen  fal  ih  n  nóit  beriaten  /  bini  gijp  fiet  bat 
aïreebc  foo  be?rc  geftomeni^/  batalö  Ijn  traefjten  fal 
boo.2  bc  &cc  te  ontbliieljteu  /  bn  ficl)  booz  mijn  BIoó? 
ten  omcingeït  bebinbeu  fal :  üibieii  bn  Diaursrijlt  in 
het  oog  beeft/  of  moet  bp  tegen  be  befettnigen  ban  bc 
fïerftfïe  &tcbcn  acnloopnt :  maer  inbicti  \m  booj  be 
fribe  toeg  teruggaet/  booz  betocWtcbugcuouicni^/ 
foo  fal  Ijp  baer  mijn  leger  tegen  bembinbeu.  (6ecft  u 
einbelijh  aeii  be  B^pbeit  toeber  ober ;  be  b:uljeit  acu  bc 
fiepublijft;  enbeilepublijlt/  metljaecoubcfllciirbcrr 
ciert/  en  ban  bic  biocfljeit  bcrïoft/  aen  ben  üoniuft; 
bc  toelfte  iubim  bp  noit  abfent  getoccjl  /  en  't  rccljt  ber 
öoThernt  booj  bc  paö-poozt  ban  oiifc  <6ebeputeerbe 
geboubm  babbe  (bettoclltbp  boo?  bc  ontrouujigbeit 
ban  bc  Öaebt-gcbcrti  niet  beeft  bermogt  te  boni)  foo 
foubcn  top  nóit  tot  biebcrniclingc  baiianconfegoebc? 
reit  geltomcn  3ijn.  <5n  nabcmacl  gerii  anbci;  miöbcf 
boo?  u  tó/  omtoeberom  in  u  boorujc  goebe  fïatiöt  te 
gcraïten/  ban  bat  booz  be  IDapencn  getoelt  met  ge? 
toelt  afgcb?eben  toerbe  /  op  bat  nicmanbt  bc  reben  ban 
onfe  raebt  onbeftcnt3P/  foo  roep  ilt43obtalmacbtig/ 
bic  mijn  aertleibcc  in  befe  reebtbaerbige  befeberminge 
i$l  tot  getuige  /  Dat  ift  öefc  engeene  aiibereréöeubati 
beten  (iDoilogbebbe. 

©at  beboubmé  be  HÖajeffett  ban  ben  ïioninft  /  alle 
vDecreten  /  booj  bc  toclltc  bc  confeinitien  en  IDrttcn  ge? 
toribt  aen  gebacn  toojbt  /  bernietigt  toerbeu  '  en  bat 
dft  eni  bic  't  gelieft  bc  tonbeit  bc bbc  bc  leer  ban  be  pro  ■■ 
pbctni/  ban  CïmW  én  be  ?lpofrrien  aenteuemeii/ 
ai  batboïgcno  't  erempel  ban  bc  tterhni/  bie  tot  bier 
toe  be  felbe  gebjiimeu :  en  bc  gecnen  /  bie  t  felbe  tori» 
geren  te  boen ,  ( uibienfc  gauft  toefen  toifïcn  /  cu bc- 
toouen  bat  fv  foo  getoceft  ̂ ijn )  mogm  fonber  bcrou 
gdtjlittetocrben/  bminegoebecai  topdijli  gebzuilint 
m  genieten. 

®at  be  uaembaube3nguifltic.boo2Ccutoiguitge 
beegt  toerbe. 

«Dat  be  boojncincrtf  ban  bc  i§>opïjifïcn  /  ̂3ebel- 
monuihni  /  en  bic  met  hoi  berf  toooren  mn  /  in  toom 

geboubentoerben. 
TDat  fp  uit  be  llepublijft  gcfTootcn  toerben  /  be  toclltc 

bolgcne  be  JDettnt  geen  plaetö  öaer  in  Ijf  üben  moetni/ 

bcelini'n/  batfemctlDapnten  bc3ielen  bcrcniboubi- 
gntbcrbjultltni. 

«Dat  ben  bcroofbeu  bunbuifni   goebernt '  erfïijfte 
befittingm/  goebcnann/  bn'lKbnt  piibilegien  toet 
tnt  /  toaer  boo!  bc  BJiïfjtit  urboiiben  toerbt/  torber gegebm  toerbeii.  ■UM     ̂ ^ 

«Dat  be  regceriiigc  ban  be  rtepublijhe  bolgmö  be 

toijfc  onfer  Doo^-ouberé  /  in  be  pjobiueialc  0abm  ber - 

banbelttoerbnn  
' 

iDat  be  facit  beljoore  ani  ben  Uoiimlt  felbe  en  De 

staten  /  bic  in  een  icber  piobmcie  brrhooren  toerben 

en  toerbe  biet  Ijeiindijlt  gébiebeu  booi  Jliannen  bte 

boo!  gelbt  gebuert/  m  boo2  berefibiembtsijn/  booz 
ber  torilter  oiitroutoigbeit  eii  toofadjtigbeit  men  111  bic rilenbigljebcnberballeui^.        ^,i£  . 

Wöic  uit  bc. magifrraet/  W&tl  enPzobiueie 

funm  gcfet  toerbeu  /  tegni  be  toclltc  be  reebten  bet 

piobincicn/  enbeberbonben  berpuueni/  bietc\y\A 



rjr/*. 
140  Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 

<©at  bit  fttót  I  bit  fonbfC  ttni#t  getUigeniffc  bCJ>  ÏÜO*  (  omme  defe  Hiftorie  en  befchrijvinge ,  met verftant  te  lefen , 

ninMljhm  töiïg  befe  Öïngm  Öe  t0CbeCÏanbec£  OlltnO^    en  tegens  alle  Jafteraers  en  benyders  te  verantwoorden.  En 

mniftccfi/ boa?cccï)tgefïdtttJCCbe/ opbatbnüinnm' onfe  gcenfcn  boïgei$  öe  bef  tooo?ne  nietten  en  Mtbtt^ 
ïanbtfe  ftofhumen  fijne  faeft  bepleite  /  tcftenfcbap  ban 

fijn  baben  gene/  en  öe  uitftomfïc  ban'tgcttcbt  nee? tóaebte. 
Mattl  betoijï  ïjn  ban  fijn  p?opoofï  niet  fal  af  topen/ 

ten  fpbp'tgccnejjp  nuboubtgelijft  a$  afgefetjaften 
bcc-oubt  /  tot  utoc  uitccfrc  cuine  beboube :  foo  bef toeec 
in  en  bibt  ti  nocb  eenmaeï  boo^  mijne  en  utoegetcou? 
toigfyeit/  öie  ton  öoo?  eebt-ftoectinge  on£  ïieffïeBa^ 
beeïanbt  fcfjuïöig  5rjn/  öat  gbp'tgccnc  gbpniettoiït 
beeïoocen  ïjeuben/  met  mp  beeïoft/  u  toe-eigent  en 
befebecmt.  3Jnbicn  rtïjp  't  niet  boet/  foo  p^otefïcec  in op  öe  foïcmnecïfre  \ni]fc  /  aï£  mogelijk  i$  /  öat  in  buiten 
fcbuïbt  toefen  faï  /  al£  'er  itt$  fïcaffec£  fal  aen  be  banbt 
genomen  toecben.  .JBaec  inbiengbp  mijne  bermanm* 
getoteengoet  booj-teftcnaennecmt/  (toaec  toe  ift  u 
geïuftensegcntoerïfcbc/)  fooftomten  ftocectgettou; 
toigfyeit  eetfï  aen  £b?ifhi£  ben  eenigfïen  <6obt  /  onfen 
,;èaïïgmaftec/  baerna  aen  ben  feoninft  bctufïenbeop 
öe  bef tooomc  toetten/  einöcïijftooft  aen  mp  /  afêeen 
patroon  bt$  ©abecïanbté  en  boojfïanbcc  bec  bjpbeit. 
«Dctoelne  ïnbimgbninfcftecbeitfïeïïen/  en  mijne  ïjcï 

M72- 

dat  doende  ,  fult  den  Autheur  oorfake  geven  ,  om  noch 
andere  meerdere  faken  voor  handen  te  nemen,  en  aen  den  dag 
te  brengen ,  tot  vermeerderingen  van  Godes  eere ,  en  voorde- 
ringe  van  onfen  bedrukten  Vaderlande.  Vaertwel.  Gefchre- 
ven  uit  Antwerpen,  den  16. dag  van  Otfober,  indenjare 

15-81. 

Waerachtige  befchry  vinge  van  de  Deftru&ie  gefchiedt 
.  binnen  der  Stadt  Mechelen,  gedaen  by  den  Spaigniaer- 
den ,  in  den  jare  1572. 

A  Cngefien  bat  beeï  menfeïjen  becfebeibeïijftenfon* 
^becbecfïantfp^eften  enoo?beeïen/  banbeaïtecatie 
en  betanbeeingc  /  bit  binnen  bec  ̂ tabt  üfèecbcïen  toe* 
genomen  i$/  inben&omece  ban  ben  jace  157a.  <£n 
ooft  ban  be  gcoote  tpcannie  en  ongeboojbe  to?eetheit 
ban  be  &oaigniaetben  baec  naec  geboïgt  /  foo  blijft 
baec  af  be  toaecbeit  in  ttoijfféünge  enonbeftent/  tot 
gtootcn  becb^iete  en  beb?ocffemfte  ban  ben  goebenert 
ontfcbuïbigen.  3£aetomme  beoben  top  tot  nocb  toe 
aïtijbt£  gepoopt/  bat'ec  iemanbt  nomen  foube/  bie baec  af  be  toaecbeit  opcntïijften  betftïacen  /  ontbeftften 
en  in  'tïicfyt  bnngen  foube :  JBaec  fienbe  bat  ïjem  nie* manbt  geboojbect  en  fyttft  fuïftgteboen/  foofjebben 

?an  de  ver- 
andering 
tot  Meche- 

len ge- 
fchiedt ,  en 

de  tytanny 
en  wreedt- 
heit  dei 

Spanjaer- den  daer- 
na  gevolgt 
int 

pet£  /  om  be  bjebe  foo  tocï  ban  be  Religie  /  aï£  ooft  bec  toP  öeffaen  be  oojfafte  ban  be  boojfebjeben  becanbecin* 
metten/  enoo:beeïen/  fonber  cenigen fïanbt  ongeïijft  9**"  tpcannie/  te  bechaïen/  bectoonen/  enbcfcbm* 

'ben.  <&p  bat  een  legcfijft  (bie  ïjet  becfïant  niet  bec* 
bjaeit  en  beeft)  baec  beuc  feefteeïijften  foube  mogen 
toetenen  oo?beeïen/  beuc  toicn^  fchuïötöe  boo?frij?c* 
ben  becanöecinge  en  tpcannie  gefcfjieöt  en  opgeflaen 

3fn  öen  eecflen/  aïfoo  een  <0eefïeïjjft  pecfonnaige  ban 
gcootengeïoobein  't^of/  mogeïijften  beuc  hoobaec* bpeeneecgiecigbeit/  geb?ebenma^/  foo  tytft  bp  ïjem 
becboicbect/  benföaebtban&paignien  ( bie  bem  met 
ten  mantel  ban  ben  ïloninnban^paignien  toajSbeft* 
ftenbe)  te  caben  en  pecfuaöeecen  m  öe  3lanöen  ban 
Öectoaect£  obec  /  te  bjingen  en  intcoöueecen  öe  ̂ >paen* 
fcjfje  3lnguifitie/  meteenige  nieume25iiTcboppcnban 
fijnöec factie  (öie  aïöaec  occuperen  en  inco^poceeccn 
fouöen/  aïïe  öe  cijnfïe  knopen )  omme  aïfoo  öefeïbe 
"Jnquifltie  betec  te  bebefligen  /  en  öoen  ouöecbouöen : boortoaec  eigen  en  bequamen  miööeïe  /  om  bem  feïben 
gcoot  te  manen  en  becbeffen  boben  aiïen  feincenen 
gcoote  ̂ eecen  ban  öen  boo?fcb?eben  Seöecïanben. 
Matz  mant  btft  gcoote  nieutoigbeit  /  baec  fïcefo 

nenbetoa^  nietaiïeene  tegen^  en  inpjejubitieban  be 
notoice  en  openbace  ©^ibiïegien  ban  be  feïbe  3lanben  / 
maec  ooft  mebe  tot  naec-ïiebec  gebeeïe  cuine  en  bec* 
becffeniffe/  foo  beöben  be  ifeecen  Öiböecen  ban  öec 
(©jöene  /  en  öe  Staten  ban  öe  boq?fcb2eben  lanöen  / 
bp  bcuc-ïieöec  (0eöeputeecöe/  't  feïbe  aen  fijne  Ma* jefïeit  in  &paignien/  te  meecfhmöen  öoen  bectoonen 
en  ooft  biööen;  3£at  fijne  beïiefte  foube  toefen  baec  in* 
ne  te  bootene  tot  toeïbacen  en  cufle  ban  be  feïbe  3Han* 
ben.  .fBaec  baec oppe geen aenfehou  nemenbe/  httft 
einteïp  beuc  pecfuafie/  en  infligatie  ban  ben  booz^ 
noemben  <i5eefïeïijften  pecfoon  en  fóaebt  ban^paig* 
nien/  nietaïïeenbecbooben/  cenigfin^  te  mobeceecen 
be  paftftaten  op  't  fïuft  ban  be  ïleïigie  gemaeftt  /  maec ooft  ecp?efjeïijft  ̂ ttoüt  en  beboïen  /  bat  foo  toeï  be  booj* 
fcljKbtn  ̂ nguifïtie/  aï^  bt  feïbe  ©ïaftftaten/  maffe 
fïraff e  en  cigueuc  onbecbouben  en  ge-ececuteect  fou* 
ben  toojben. 

%bt  toeïfte  beeïe  ̂ eecen  en  «fiJbeï-ïuiben  ban  be  boo?* 
fcbJcben  ïanben  becfïaenbe/  en  ooft  b^eefenbebatbe 
f  toacigbeben  en  inconbenienten  /  baec  af  be  boojfcfae* 
benpaftftaten  aïceebe  obeceenige  jacen  (obecmibtó 
baec  gcoote  flcatlieit)  oo?fafte  getoeefi  babben/  niet 
aïïeeneenfoubenftomenbaec  te  becmeecbecen/  maec 
bat  ooft  einteïijften  baec  uittf  eene  genecaïe  becoecte 
en  becanbecinge  foube  mogen  boïgen/  bebben  aen  be 
ï^ectoginne  ban  ©acma  a#  boen  Öegente  ban  be  booi* 
fcb?eben  Hanben  /  feftec  jheuc-ïiebec  Ütqiitiit  gepje^ fenteect.  23ibbenbe  bace  ̂ llte3e/  op  aï^  goebe  ojbe* 
netetoiïïenfïeïïen/  en  foo  baefïa^bftmogeïnft  foube 
toefen/  aen  fijne Majeffeit  in  &paignien/  eencner* 
pjeffen  en  eigenen  bobe  tefenben;  <©mmebecfeïbec/ 
ban  ben-ïieben  toegen  ootmoebeïijften  tebibbm/  bat 
fitt  fijne  Ifêajefïeit  beïieben  foube  te  toiHen  bccffaen 

tot 

te  boen/  te  fïiebten  /  toefen  fuït/  foo  toeet/  bat  gbp 
ban  eecfi  te  bectoarbten  tybt/  bat  boo^aïna  bebec^ 
focninge  45obe^/  be  becfïeïïinge  be^  ïioninft^  in  fijn 
magt/  bafï-fïeïïinge  ban  becufï  bec  ïïcpubïiju/  gbP 
utoeïtoop-banbeïmet  b?pe  af-  en  toe-boet  boo?  ̂ uitf? 
laubt/  <^ngeïanbt/  ©zanftcijft/  ̂ ooïen/  be  toeïfte  u 
met  een  ontoaecbeeeïijfte  onceebtbaecbige  febabe  boo? 
aïïe  utoe  faften  /  bien  onmenfcbêïijften  bectooeflee  ont^ 
tcoftften beeft/  toebec  ftcggen/  en  buiten  aïïe  getoeït 
ban  bectieningen  /  pïunbecingen  /  bïenfï-baecbeben/ 
oeffenen  fuït.  <§oo  beeï  ̂ tb  ift  u/  bicnocbonbecbet 
getoeïbt  ban  ben  tpcan  3ijt  /  te  boobtfebappen  getjabt  / 
op  batin'ttoeftomenbcniemantg  bactneftftigbeitficb 
ontfcbuïbige  boo?  pjetertbanonftunbe.  <6egebenben 
if;.^funii/  i^7z. 

In'tVI.Boek,  pag.  599. 1^.23.(290.)  Na  de  woor- 
den den  4.  dag  Oótobris ,  1572.  byte  voegen. 

Naer  ontrent  9  jaren  daer  na,  toen  de  tijden  veran- 
dert waren ,  heeft  men  feker  fchrifc  m  druk  uitge- 

geven, tot  verdediging  der  Mechelaers ,  'cwelk  al- dus luidde : 

Hiftorie  Waerachtige  Hiftorie ,  en  getrouwe  Befchry  vinge  van 
de  alteratie  en  veranderinge ,  gefchiedt  in  de  Stadt 
Mechelen  ,  en  ook  van  degrooteTyrannie ,  en  on- 

gehoorde wreedtheit  van  de  Spaigniaerden ,  daer- 
na  gevolgt,  in  den  jare  1572.  Joan.  7.  Oordeelt 
met  een  Rechtveerdig  Oordeel.  Gedrukt  tot  Meche- 
len. 

Totten  goetwilligen  Lefèr. 

enjltrc  P>  En  goeden  yver ,  en  liefde,  die  ik  altijts  gehadt  hebbe,  en 
2.  ■*-'  noch  hebbe  tot  die  eere  Godes,  en  welvaert  van  onfen  be- 

drukten Vaderlande ,  Beminde  Lefer ,  heeft  my  gedreven  en 
beweegt,  defe  korte  Hiftorie  en  befchryvinge  (die  tot  noch 
toe  om  merkelijke  redenen  achter  gehouden,  en  nu  onlangs 
eerft  tot  mijne  handen  gekomen  is )  met  vlijt  en  aendachtig- 
heit  te  deur-lefen  ,  en  (  bevindende  die  mette  waerheit  over 
een  te  komen)  in  het  licht  te  brengen.  Want  daer  infullen 

alle  goede  en  vroome  Patriotten  ofte  Landt-faten  (als  in  eenen 
Spiegel )  lichtelijk  konnen  fien ,  en  verfekert  wefen,  dat  men 
den  Spaigniaerden  ,  noch  heur-lieder  aenhangeren,  onfe  vyan- 
den ,  geeniins  en  fal  gelooven ,  maer  vroomelijk  weder  ftaen, 
aenhangende  en  altijdtsgetrou  blijvende  den  Generalen  Sta- 

ten van  de  Geünieerde  Nederlanden  die  onfe  arme  Vader- 

landt  ,  by  alle  middelen  voorftaen ,  en  arbeiden ,  om  het  fel- 
ve  van  de  Spaenfchc  en  mal  konten  tfche  Tyrannie  te  verloffen. 
En  infbndcrheit  fullen  alle  Godtfalige ,  daer  in  merken  en 
gewaerfchouwet  wefen ,  hoe  wonderbaerlijk  dat  onfen  berm- 
hertigen  Godt ,  en  Hemelfchen  Vader ,  mette  Stadt  Meche- 

len gchandelt  ,  en  die  (  naer  veele  benautheden  )  uit  die 
handen  van  onfe  vyanden  verloft  heeft :  plantende  daer  inne, 
alleene  de  ware  Religie ,  en  oprechte  Godes-dienft.  Hem  zy 
daer  af  lof,  prijs,  en  eere  in  der  ecuwigheit.  Biddende  daer- 



57 2'  tot  fcaffatic  fit  aboïitie  ban  bc  boo2fcb:cbm  ̂ nqui 
fitic  en  piaftftatcn/  en  anbccc  te  maften/  Ou  abbté 
en  conffnt  ban  öc  «Öeneraïe  Staten  bcr  boo2fdj2c 
ben  Hanbm/  bacr  toe  bjettdijft  becfacint  en  berga 
bert  tocfntbc.  23ibbmbc  ooft  bacrber  boo2fd)2cbm'ai 
test/  binnen mibbdnttnbc/  fijne .ttjajcftcic'tot bcur- ïicbcrbnfocft  foubc  berftacn/  en  bacr  op  naer  fijn  goc; 
öe  cjcïicftc  bifpoucernt  /  op  bc  boomoembc  ineoube> 
nienten  cnfbjarigljcbm  tctoiflm  bóojficn  bnemcgc; 
neralc  fnreeaneie  /  foo  tod  ban  bc  boozfeibc  ̂ nquifitic/ 
a$  ban  alïen  crecutint  banbe  booifclnebcu  pialiha 
ten/  tottertnbtnttonlnt  bat  fijne  jDajcficit  aub:r£ 
Daer  mnebooiflen  en  geoibonncert  foubc  Jjebbcn. 

ÏIDcmetfcqucfle/  beeft  bacr  %\tc$c/  naer  bat  fn  bet 
nujouben  ban  biet  berfiarn  fyabbc  /  aen  fijne  Xtkje- 
freit  in  ̂ paignicn  gefonben  /  betrontoenbe  bat  bic 
boojgrnonnbr  peeren  en  <£bel-ïttiben  te  tyeben  fou^ 

bm  toefen/  binnen  mibbelen  tijbe  bat  mm  "fijne 'Sint tootnbc  toa£  bertoaebtmbe/  bat  be  fdbe  bare  %ltc^c 
foubc  o?bonnancie  ftriïen/  bat  foo  tod  bnbe^nquifi 
teurö  /  a$  ̂ ffictcr^  refpectibdijft  /  acngacnbc  bacr- 
ïieberlaftnt/  metbifcretie  en  maniernjftbcit  foubc  ge. 
moecbeert  too2bm/  full$£  bat  mm  cgeenc  oojfaftcen 
foubc  ïjebben  /  ban  fjem  /  bie$ -aengaenbc  /  te  bc 
nlagm. 

«ftemaer  bic  ban  ben  ïtaebt  ban  &paignicn  /  bic 
toooifdncbnulcqucfie/  nacrbmr-Iicbcr  goet  Dunnen 
berftaenbe  nt  ïnterpieteecenbe  /  mbocbtmgccnbinft 
min  /  ban  ben  boojfrijjeben  ïfeerm  en  «Cbcl-Uübcu  / 
bc  iunc-ïjonbenban  bei  fdber  tcaccojbccrnt  en  toe  te 
ïaten :  gemerftt  fu-ïuiben  met  ten  boo2fcb?cben  <3ee> 

peïtjftcn  perfoon  /'fijne  iteajefirit  geperfuabeert  en  ge- mfngeertbabbm/  bc  boo2fdJ2cbcn  3nquifitie  en  piaft 
ftatcn  rigoceufdijft  te  boen  onberijoubcn  en  executeer 
ten.  <£n  baer  ommc  bebbenfn/  bcrfribccfijnbcr.rDa 
jcfïcit  ooft  gerabcn  /  op  bc  boo2febu2cbcn  tfequefte/ 

cgeenc  fcftrcuocbabfdutc'anttooojbetegeben/  maec 
ben  boozfebtcbnt  peeren  en<£bd-toibntteonbcrbou 
Den  /  onber  boopc  ban  bet  effect  bet  fdber  te  bcr 
ferijgen. 

<Ën  ïjcbbni  boo2t£  meer  ooft/  aenbmrcStftcsc  ge 
fdfcebcn  bat  fijne  .rDajeficit  bacr  oppc  niet  en  fonbc 
hebben  nonnen  3lnttooo:bm  noeb  ilefoïbecrnt  /  boo2 
be  ftoemfre  ban  ben  jTDargurê  ban  23ergen  /  en  ben 
$3arnber-bccrc  ban  jtjontignn  /  bic  bn  be  fdbe  bare 
5tïtc5e/  aen  fijne  JDajcficit  gefonben  toaren/  en  bat 
baer  ommc  al  grïjcdïjft  be  principale  fake/  totbmr- 
ïieber  rcfoïutic  opgdjouben  en  bedcit  toaé.  .fTJacr 
aïïe  bitte  fc\\nnt  getoceft  tefjebbenecntm  balfcbmcu 
beb?icglrjftcn  boubt  ban  ben  ̂ paigniaerben  /  bicbaex 
uit  oo?fanc  membm  geboubcn  tcbcbbmc/  ommc  al; 
foo  te  ftommenc  totten  <6ouberncmmtc  ban  bcboo2 

fcfycbfit  ïïanben:  toaec  toe  fp-ïicbenban  ober  becir 
jaren  /  gc^aeïit  en  geafpircert  ïjabbnt  /  gelijk  fïi-ïiebe u 
[jet  fdbe  nactberfjanbt  metter  bacbt  tod  betoont  eu  bc 
toefnt  bebbcn. 

©anOettoeïïie/  baer  Uitere  ooft  geen  Weinefcbulbt 
en  fjeeft  /  om  bic$  toiïle  bat  f"  met  ten  liacbt  ban 
^bpaignicn  bctmdijft  berfiant  f\abbcl  en  ben  ferfbeu 

aïïe  bingen  in  't  quaetfte  ober  fdncefl  niet  tcgcnfïacn 
bc  en  contrarie  bcr  berftlaringe/  bp  befribe  l)MC%h 

te$e/  benboomocmben  Ijecxen  en  <Cbd-ïuibcn  te  boo 
ren  gebani  /  al^  bat  fn  gebdibereert  bjaö  /  bn  fijne 
Jiaajcfteit  te  bont  alle  góebc  bicnftm  /  bic  fn  abbifeeren 
foubc  te  mognt  bicnen  ommc  bc  fdbe  jtiajefieittcin^ 
ftfinceren  /  om  tot  bet  berfoeft  ban  be  booifdjzcbcn 
peeren  en  «ebd-luibnt  te  conbefecubcercn.  ̂ Dace  toe 

fómmige  ban  baren  Üabe  ( om  bacr-Iicbcc  eirjett  bate ) 
bacr  goebc  biüpe  gebant/  en  in  albcc  maniereu  bacr 
perfonnagic  cicfpcclt  bebbcn. 

<en  acugcficn  bat  men  nu  albu^  ban  ben  cenen  tijbt 
tottnt  anberen  nitflelbe  en  biffcreerbe  /  op  be  boo? 

fdneben  Öequefic  abfoMc  anttooojbc  nt  rcfoïutic  te 

geben  /  foo  fjebbcn  bede  ban  beu  gemeinen  boUtc  in  bc 
ooojfcibc  Hanbnt  /  binnnt  mibbden  tijbe  /  bacr  nit 

ooifafte  genomen  /  op  bede  plaetfcn  metter  baette 
b:rngen  en  introbticecrcn  bcpitbiftantcn  ban  bc  43e 
refo:meerbe  ttdiqie  /  [jebbcnbc  bie  piebiftantm  en 

jrnuifrerg  ban  be  fdbe  Öriigic/  aïbacr  gdeert  en  ge 

pjebiftt/  'tgeencbatnoitte  booren  in  bc  boo2rd)2cbcn 
Üanbcn/  in  't  opcnüacr  geboo2t  toa^/  bfbbcn  bacr 

Tot  de  Hiftorie  P.  van  Bor.  I4, en  bobntfoo  Vudinfommige^o!pcn   alöoohmbcr» fdjciOcu  .^tebeu  /  uieubjc  iCempdö  opgereebt  en 

jGa  aïfoo  bicbootfcbzcbntpjcbiruticn  ooh  ontrent Jüecljden  gebacn  en  albaer  in  fommigc  Ucriinim 
Ulooftcrs  be  bedbni  gcüjooiicn  üiaren  foo  hcubcu  öc 
JDft-boubcr^binnni  jnrdjdcn  bc  felue  aïbacr  cu bacr  ontrent  Itoits  bacr  naer  tucbrr  ommc  boni  re 
ftaiu-ecrcn  en  repareeren  tot  gemeinen  ftofic  Uan  bc boo2feibe  :t>tabt. 
Om  alle  bjditeboo.2reb?cbni  aïterntien  cnbcranbe^ 

ringen    biuueu  Jljeeljeicn  te  boen  ceiTceren    lullen 
ni  opljoubcn  /  foo  beeft  bjijicu  bc  43ubc  fan  i>ooa- 
flraten/  bn  bacrber  ̂ Ite^e    aïbacr  a3ouüerneur  ge 
ojbonneert/  en  fonbcrlmgc  geeominittcert  ^ijnDe  / 
openbacrlnft  boen  publieccren    bat  bc  fdbe  Ijan-  ?ll 
tcsc/  bp  ben  ttaebt  m  abbijfc  ban  bc  Ootiucrucurs 
ban  bc  boo2fd)2cbeu  llanbni  I  mettni  i?ccrni   iliööe 
ren  banbcOjDencncffni^b^crbjefcnbe  I  confcnticr 
be  en  tot  liet  cenen  iegclijftcn  /  bw  en  bjauft  tott et 
boo2feibec  p^ebihatint  te  gaat  /  cit  bat  ter  plactfm 
baer  men  bc  fclfbc  aï^nod)  gebacn  Ijabbc/  met  Ucr 
bobt  ban  icmanbm  in  'tgani  oft  ftommm  te  mogni bmberen  oft  beletten  J  en  bjapenen  te  bwgen    nodj 

ooit  febanbalc  te  boen  entigc  ncliginife"/  oft43rcfïc- Inftc  perfoonen  /  noeij  bicnarni  ban  ber  ̂ ufiinen  te 

mis'bocn  /  oft  fceeften  /  itloofterö  /  oft  Weelben  te 
bjceften. Mact  ïjare^ïtesc  binnen  mibbdm  tijbe  /  b^erge 
toapnit  ni  Itrrjg^-bolft  aengniomni  Ijebbcnbc  nt 
beeft  niet  alïcenc  bic  boo2.fdj2cben  nieubje  Cempcla, boen  afb2ecftni  en  rafeeren/  ntaer  ooft  be  boo2fd)2c 
ben  P2ebiftanten  ftoornt  en  beletten  /  en  bc  boorge 
nocmbc  Pjebiuantcn  ban  bc*6ercfb;inecrbertcligif  / 
al  ommc  boen  berbolgnt  nt  bnnagnt  hebbnibe  berfia^ 
genen  berfrroit/  bcgcntebic  (om bc fduc  te  brfeber^ 
men )  Ijeu-Iiebcn  onber  blicgnibe  Deubdeu  te  belbe  ge  - 
bjojpen iliabbcn  /  nt  fommigc  ban  beur-Iiebcr  Ijoofbeu 
gebangnt  /  en  ooft  mebc  f bjacdijftcn  geftraft  be  gecne 
bic  bc  boo2fcibe  bcrauberingnt  boo2t  gcfidt  ïjabbni. 
<Cn  beeft  bao?tp  Ijaerbebboir  gebant/  ommc  bc  U002- 
fcibc  laubeiriucbcr  in  rnfte  te  b^ntgni  eu  fcdïni  /  tot 
grooter  blijbtfdjap  en  gocbni  contnitnnnitc  ban  bc 
Oomanifieu. 

Jöetnaer  ben  Haebtban  .4)paignni  ban*  mebc  met 
te  b2eben  /  uorb  ge-appaifeert  ̂ nnbc  /  beeft  bacrber 
'Hlte^c  ban  Ijacc  43oubcnicmcnt gefet  /  en  bc  l?ntogc 
ban  Ülbc  m:tbi)foftfe£  biufcnt  ̂ panigianbcn  111  bc 
Uoo2gcuoembc  31anbeu  gcfonbeu  /  om  alöaer  bet  03ou 
uerncment  te  aenberrben  /  en  alle  buigen  merte  mtcr 
f!e  frrafbeit  uit  tcrcdjtnt  nt  crccutecrni  rcdjts  en 

gdijlt  oftl'jacrboo2|Vi)2cl]en?llte5C  m  Ijet boo:filj:cOcu Öoubcrueuient/  bacr  qiuilijlien  gequeten,  cu  baer  bcb^ 
boa*  niet  bJ2ecbt  genoeg  gebani  en  Ijaöbe.  Oüliiedjr^ 
oft  alle  bc  boo2fch2ciicu  'ilauöcn  tcgnis  fijne  jDajeficic 
opfionben  ntccbdlig  toarni  Ijocbjd  ben  liacbt  en 
bet  abbnp  ban  bc  fommigc  gebioeg  bat  fijne  Jl)ajc 

fint  fdbe  Ijertoantp  ober  ftomni  foubc  ommc  bc  uooï  - 
fnbe  bcraubcringcu  (inöicn  't  ban  noobc  Ijabbc  ge= 
bjeefi)  tefnllcn. 

<£n  be boo2gcuonnbe  l>ntogc  ban  ?llbe  ( onber  [jet 

fdjijufd  ban  micubtfeftap )  ontrent  bc  f loutincn  ban 
^2abant  gcliomni  5ijnbc  /  foo  31)11  bed  p:inccu  cu 
I^crcubanbcnllanöe'  bemtegcmoctcgcrcbeu   om 

fjfm  te  falueemi  ni  eongratulcercn  '  Ijrm  ban  bacr 
Uoo2ts  berfdfdjappcnbc  tot  ̂ 2iictTcle  toe.  ̂ llluacr 

gca2ribecrt  eu  gclioincn  vjubc    ijccft  lio!to  bacr  naer/ 

beur  fijne  tnrannie  en  bJ2ccbtljnt  m  bc  uoo:fdj :cticn 

"aaubcn  cni  grootc  ninuuigljcit  gcü?aat    m  bc  idUe 
uirbcnu  groorc  beroerte  niellcnbigbeitgcfidt    Wam 

bn  beeft  tnfiont  Uerfdjcibni  §>tcbcn  met  .^uarufiljc 
^olbatni  grootclijfta  bef bjaert  m  gequdt.  Ooliljcrft 

bn  enien  uicubjcu  tiaebt  gcmaclit  cu  gco:öoniiccrt 
foo  md  ban  D2cmbdingeu    aló  3nfaubtfcljc    biejin 

ïuific  bm  Uoo2felj2cbnt  43ecfiriijlicu  perfoon    eu  beu 

fiinni  /  qoebe  joiific  te  biaqcu.  4>r bcubc  bm  fclUcu 

fuppcriofiteit  en  boogljnt  boücu  alle  auDcrr  rtaöm. 
éobcn  bint  /  foo  beeft  Ijn  cciiigc  peeren  Uan  bcr 

O2&CHC  met  biberfebe^bcl-liubcufcbaiibclijliniboni 

Uaiiacn  m  bn  bm  üoo:fd)2cbm  liacbt  f  bic  biiljem 

gcfubbdegtiecrttoftó)  tcrbooötbombertoijfm, .  (• )  3 

f7'- 
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ron 



H* 
Byvocgfel  van  Authent.  Stukken,^ If7».  confifcatie  ban  fjeut-ïieöet  goeben  /  fonberïjen-ïieben 

eenige  aftifïcntic  ban  öabe  toeteïaten.  €n  fommige 
©jinccn  /  peeren  /  en  «gbeï-luiben  /  bie  bp  nieten  ïjeeft 
bonnen  beUommen  oft  gefttijgen  /  beeft  ïjp  bp  ben 
$2oeurèur  <0eneraeï  ban  ben  feïben  wabe/  bombeen 
bag-baerben/  en  bp  eontinuatie  bannen/  ooftconfïf? 

catie  ban  ïjeur-ïiebèr  goeben/  aïïe  't  feïbe  niet  aïïce? 
tte  tegeng  be  notoire  #2ibiïcgien  ban  befiibberg  ban 
be  €>2bene  /  maer  ooft  mebe  bart  be  boojTeïjwben 
SLanben. 

3|n£geïijï#  Ijp  ïjeeft  tegeng  be  feïbe  JDiMegienban 
bellaiiben/  bn  ben  boonroeniben  ©?ocucent  <6ene? 
raeï  booi  ben  böoifcbieberi  tobt  /  uit  aïïe  quartieren  / 
boen  ©etbag-baetben  breïeïiebenbanbiberfcïjequaïi? 
teiten/  en  tegnig^rt^iebenrefpeetibeïijftboenp^oee? 

beeren  nacr  fnn  goctbtmften.  ̂ oenbeaïomme  ban- 
gen  /  en  fonbrt  genabe  ïjangen  /  tooigen  /  en  mooiben/ 
fidli^  bat  ïjp  feïjijnt  ban  be  boo2fcïj?cben  lUnben  een 
jlag-fnug  gemaeftttebebbcn.  <£nbaerbeneben£  ïjeeft 
ho  ge-orcupeert  en  aenaeflagen  be  goebenban  Öeüt- 
liéber  ïf  uiö-tooutoen  en  ftinberen  /  fonber  be  öenten 
oft  ïafïen  fïaehbc  foo  toeï  op  be  feïbe  geoceupeerbe  /  aïg 
greonfïfqueerbe  goeben  te  boïbocn/  oft  betalen/  niet 
meer<Öecfïeïijfteperfoonen  (foo men bie noemt)  ï©e? 
öutoenotHDeefen/  ban  anbere. 

«T&aer toant nu fommige Pjincen /  peeren/  en 
Cbeï-ïuiben/  bpbenboojnoembcn  i(|ertoge  oft  fijnen 
tobt  öebannen  sgnbe/  ïjen-ïieben  bebonben  op  ben 
feïben  ̂ ertoge/  intjen-ïieben  goeben/  eeee/  «iw 
mie/  grooteïpbeftoaert/  berfto?t/  enberongelnmV 
foo  nebben  fp  (obermibtg  giufïitie  tn  be  boopöe  3lah? 
oen/  geen  pïaetfc  en  baboe)  bgoiïjeii-fieben  genomen/ 
"  en  en  ïjeur-ïieber  <£ere  /  met  Jfêapertcn  en  getoeïbiger mbt  te  befeïjermen  en  te  betoaren/en  ooft  be  boo?feibe 

anben  uitbegroote  tprannic  ban  bert  boomoemben 
Hertoge  en  ̂ paigniaerben  te  berïoflén  /  en  toeber 
omme  in  beureoubé  gerechtigbeit  en  bipïjeit  rebben? 
gen.  <£n  bien  aeïjtetbolgenbe  foojtjn  fp  met  een  groo? 
te  %tmemj  inbe  booiTchiebert  Eanben  geftommen  / 
maec  bp  gebefte  ban  ©ictuaïie  en  anber^fmtg/  jtjn 
toeberomme  baeruitbetteoftften. 

Jjaer  bert  torfftert  /  fob  beeft  bie  booigenoembe  ï£er? 
toge  fommige  &teben  toeberomme  met  &paengniaer? 
ben  beftoaert  enóberbaÏÏrn/  en  ooft  oberaï  opgefïeït 
beeï  groote  febattingen  en  ïafïen/  meeebanoitteboo? 
Kt  n  in  be  boojfeïncben  Eanben  en  &teben  getocefï  ïjab? 
ben  :  namentïijft  ben  ïjonbertfïen  penning/  foo  toeï 
op  be  roerenbc  afe  onroerenbe  goeben  /  fonber  baer  ban 
f  emanben  te  erempteeren. 

<&t  aïfo  bp  ooft  binnen  bec  fïabt  ban  S^ecïjeïen/  feflé 
Benbeïen  &paignaerben  ïjabbe  boen  ïeggen  (bie  aïbaer 
meer  ban  ttoee  berboïgenbe  jaren  getoeeft  jijn )  foo 
fjeeft  men  aïïe  be  feïbe  bpftatt£  geïogcert  in  beïuiifen 
ban  be  gemcine  2So?ger£/  be  baeïfte  bebtoongen  fijn 
getneeftV  ften-ïieben  aïïe  H^aenben  ferbieie  tegeben/ 
en  te  fnrriieeren  Eijn-biaetten/  en  beeï  meer  anbere 
binoen/  bk  ïjen-ïieben  bageïijïi^  beboeffeïijft  en  ban 
nooSe  blaren  /  maer  fp  &oïbaten  nienmer^  mebe  te 
torben  jijnbe/  ïjebben  meer  uit  bOö^genomen  nuaet* 
fteit  en  iptaben  moetbJiïïe/  bananberfïnfg/  be  meU* 
beïen  banbe  boo?gcnoembe25o2gerg/  bebó^ben/  ge? 
bjoften/  en  genomen/  tergenbeenftreitenbcaïfoöben 
feïben  in  aïber  manieren  /  ja  bieigenbc  /  fmtjtenbe/ 
en  uiten  ̂ uife  jagenbe  /  en  ooft  fommigen  feer  ieeïijften 
en  moojbabia  boobt fïaenbe. 

hebben  in^aeïnït^  eenige  eerïjjfte  ̂ ottoen  en  jonge 
5DoVïjterenberftracï)t/  gebioïeert/  entotfebanbe  ge? 
b^oeïjt/  en  fommige  |&e$fteng  ban  fe$  oft  feben  ja? 
ren  (b'toeïft  groutoeïijft  enberfcbiiftfteïijft  i^  om  feg? 
om)  berbo?ben  /  gefeïjeinbt/  en  feer  biïeinïijft  met 
^oeften  ge-infeeteert/  met  meer  anbere/  en  bierge? 
ïijlte  beeïe  en  ontaïïijfte/  ïeeïijfte  en  abominabïerau? 
luiabebm  /  infoïentien  /  en  afgrijfeïijMjeben  /  baer  üan 
bat 'et  feerbjeinig  en  ïutteïe  gcflraff/  ofttenminfïen 
geco  jrigeert  gebjeefï  jijn. 

Cn  boe  toeï  be  boo?genoembe  Sozger^  /  foo  toeï  aen 

op  groote  pene  /  bat  ben  eenen  gebuer  eb  25o^ger  /  ben  i  evt . 
anberen  niet  en  fonbc  mogen  ïjeïpen  /  oft  eenig  Dpfïant 
boen  /  iiibÉen  ïjcn-ïicbnt  ban  be  boojrreuoembe  ̂ paig* 
niaerben  eenig  óngeïijïi  /  getoeïbt  /  oft  oberïa^  gcöaen toerbe. 

€n  boben  aïïen  befen  /  foo  toanneer  be  boomoembe 
^paignaerben  nu  toeber  omme  uit  «JBecbeïen  berrroft<= 
ften  3tjn  getoecfl  /  foo  en  ïjebben  be  arme  25o jgec^  niet 
of  ïutteï  toeber  geftregen/  ban  be  boo?feïjjeben  ferbi? 
rie  /  en  ban  't  gene  men  beur-ïieber  ban  bjöübt  /  biet/ en  anbere  meer  biergeïijftrbmgen  fc(juïb!gtoa«S:  3bt 
toeïfte  tot  geenftïeinefomme  beïoopenbei^.  ©anaïïe 
toeïïie  groote  en  ereeffibe  ftofïen/  oberïafïen/  en  be* 
nautfteben/  beeft  men  aïtijbt  be  rijftfleenpjincipac^ 
fie  ban  be  bóomoembe  ̂ tabt  /  erempt  en  b?p  ge* 
ïjouben. 

5^at  meer  i$l  men  ïjeeft  ooft  ben  boo?feiben  ïjori^ 
bertflen  penning  met  feere  bobbeïeen  captieufetocoz* 
ben  ban  ber  »6emeinte  in  aïber  manieren  uitgeperfi  en 
ge-erto?gueert  /  enboojt^ih  aïïe  rigeurge-erecüteert 
gefjaöt.  ̂ aer  en  boben  beeft  men  /  omme  ben  tienben 
en  ttointigflen  penning  (be  toeïfte  be  boomocmbe 
pertoge  op  befóoopmanfeto  en  erfféïnfte  goeben  re* 
fpectibeïijft  geöeïfcftt  ïjöböe/tegeftrijgen)  eenige  b^em? 
be  en  ongeufeeröe  mibDeïen  boo?t  geb?aebt  en  gebiuiftt 
aï^  op  be  feamete  banbe^mbarïjtenin'tpartiatïie* 
re/  CommifTarifTen  ban  ber  3©et  tcfeinbrnïjaer-ïie* 
ber  feparatim  en  befunbert  te  jubiceeren  /  ben  boe* 
noemben  tienben  en  ttointigfïen  penning  te  acco?* 
beeren  en  confenteeren  /  boenbe  booste  ben  roep 
gaen  /  bat  men  ben  <©eften0  ban  be  feïbe  tlmbaeïjten/ 
en  anbere  ben  boo?noemben  tienben  en  ttointigfïett 
penning  getoeigattjebbenbc/  foubeïjangtn.  ©oftfoa 
beeft  men  eenige  ban  bert  feïben  Bmuaeïjten  partieu* 
fteriijft  geroepen  /  boen  bommen  /  en  compareeren 
booj  ben  23iffebop  ban  l^amerijft/  en  ben#2efïbent 
ban  bert  bdojfeibett  grdoten  Öabe/  om  ben-ïiebeh  n  , 
inbuceetleri  en  perfuabeeren/  be  boojfeibe  ttenben  en 
ttointigfïen  penning  /  te  accojbeerett  en  confentee* ren. 

€n  boe  toeï  bat  aïïe  befe  boojfeb?cben  bingert/  jijrt 
acten  bart  feer  nuaber  ronfeguentien/  fïreftftenbe  tegen^ 
be  oube  ert  ïofefijfte  ufantien  en  p?ibiïegien  ban  ïBecöe* 
ïen  (bie  ben  gemeinen  boïfte  feer  bert  /  lafïig  /  efi 
ftoaer  bieïen.)  j^oebtan^  omme  alteratie  en  beroerte 
tcfrfjoutoen/  foo  bebben  be  25ojget£/  aïïe  befeïfbe/ 
ïanftmoebigïjïnft  enpatienteïijftbetb?agen/  ïjoopenbe 
bat  be  boomoembe  ^ertoge  in  toeftomenbe  tijbc  n/  baee 
op  aenfcöou  enregarötnemenbe/  ïjm-ïiebên  foeteïrj* 
ftertraeteerenfoube. 

Ifêaer  aïfoo  nu  öe  Staten  ban  be  boo?feibe  itanben/ 
binnen  mibbeïert  tijbe  b?ee^bcn/  batboojbeboo^feibe 
groote  nieutoigfteit/  fïrafbeit/  eneractie/  nietaïïee* 
ne  be  föoopmanfcbap  en  negotiatie  in  be  feïbe  Hanbeii/ 
gefteeï  en  aï  beeïineeren  en  bergaen  foube  /  maer  bat  'et 
ooft  eenen  generaïen  op-ïoop/  en  beroerte  foube  mo* 
gen  uitnomen  en  naerboïgen/  tot  ïjaer-ïiebergeïjeeïe 
befoïatie/  mint/  enberbcrtTenifTe/  foo  ïjebben  fp-ïie=« 
ben/  aïïe  'tfcifbe  benbooznoembert^ertoge/  op  ber* 
feïjeiben  fïönben  geremottfïreett  en  teftenneii  gegeben/ 
en  boojt^gebeben  bat 't  fijn  beïiefte  foube  toefen/  ben 
ban  ben  boojfeiben  tienben  en  ttointigfïen  penning  te 
bertnagen/  en  bien  op  te  ïjouben/  off  emmert  en  ten 
minfïen  ben  feïben  te  mobereeren  /  boenbe  Jem  tot 
bien  einbe  biberfeïje  groote  offeren  en  pjefeutatien. 
t0emaer  bP  nieutoeré  toiïïenbetoeberfïaen/  fooöeb* 
ben  be  boojgaenbe  Staren  in ïïabe bebonben/  baer- 
ïieber  gebeputeerbe  /  aen  fijne  JEajcfïeit  in  ̂ paignien 
tefeinben/  om  berfeïber/  be  boo?feibe  remonfïrantie 
en  fuppïicatie  /  onber  geïjjfte  pjefentatien  en  offeren 
te  boen. 

<£n  a$  nu  be  feïbe  <6ebeputeerbe  bertroftuentoa* 
ren/  foogebben  fommige  ban  bebootnoembe  éérren 
en  <#bel-ïuiben  (bie  geïijft  a$  boo^fcit  i^  gebannen 
toaren/)  obermibtg  be  boo?feïj?ebeii  eprtien/  ober* 
ïafïen  /  febattingen  /  en  oppMren  /  öofaïie  grno* 

be  ftapiteinen  aï^aen  bm^agifïraet  ban  ber  &tebc\  men/  om  in  be  boo2feïj?eben  ILanben  (onber  anbe# 
als  boen  toeenenbe  baer  ober  biïïmiig  en  meenig-toer?  I  re  ̂ teben)  te  inbabeerèn  I  en  inne  te  nemen  23er< 

bi'n  ceftlaegt  bebbm/  niet  en  ?ijn  berïjoo2t  getoeefï/ 1  gen  in  i^enegoutoe/  en  boïft  op  te  nemen  en  teïirïj* ja  bat  meer  en  arger  tó  /  be  feïbe  .Hiagifïraét  ïjeeft  ïjaet  i  ten  /  omme  Jen-ïieöen  aïfo»  te  boo;fïert  /  en  fïerftec 
becboirbett  tegen^  alle  reebt  en  tebene  te  berbieben/  te  maliën. 

ïPf 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
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i  572.  ̂ cbjeThr  be  boomoembe  f  ertogegetoctcn  cnbcr- 
ftacn  öcbbenöc/  ooa  bcbucïjtntDc  Dat  fn-IicDcnboo2r 
bet  ïii  't  Jaubt  fouDni  mogm  homcn  /  heeft  optm tmeeben  Sóqatntag  in  benyate  1571.  Dom  op-trcft- 
hen  en  marchcecm  is  of  16  ©cnDdcn  ̂ paigniaci' 
Den  en  IBaïen  /  ( alioo  wy  meinen )  öie  tni  oft  ontrent 
S3ergm  optenSoom  ïagm/  bc  bjelhe  ooft  tmfclbm 
Dagcgehommm5tjnboo2bti1Cntbjerpcii .'  optm  toen. 
ban  MMQtteu  /  bebbcribe  fommigc  Dan  hen-heben 
ban  grooter  bermocitheben  rit  reifmgen  /  haer-licbcr 
&pieffm  /  .JBoriïtonneii/  en  fiufungen  ban  Ijen  gebam 
en  gebJ02pen. 

fêaer  Dooj  nu  emigr  ban  oen  grmnncn  bolhcbim 
nnt  ,mtcl)€ ïcn  ( 't  f  eïbc  gchoojt  en  getoetctt  hebbmbe ) fnfykic  en  bermocbnt  gehrcgni  hebbnt/  bat  bc  boo2< 

iiomtbr  Jfrrtoge  ban  meiningc  bjas*  /  be  bootfeib'c &paigitlaerbrn  eu  BMcn/  oft  emmert  een  bed  ban 
Dien/  binnen  jfèectjefen  te  leggen/  gclnit  ben  gentri 
nm  roep  rn  famc  toaé : 
dtbarrommchebbm  fp-ïicbm  /  afê  noch  ïnbacb' 

tig  ban  aftc  öe  boojfcljicben  groctc  ftoftcn  /  oberïaftm  / 
benautbebm  en  injurirn  /  barr  mebe  fb-Iieben  onlange 
te  booten  ( alfoo  boo2fchjebcnrê)  beftoaect/  beïaben 
en  gemoïefïrctt  ftabbm  getoceft/  bcgonfï  ttmurmu^ 

.  t  rerrn  rn  t'fanten  obrrïjoop  te  ïoopm ;  ̂eggenbr  rn 
rorpmbc  /  bat  fn  be  felbe  ̂ paigniaerben  m  flpalm  nirt 
ontfangrn/  oft  ittnr  laten  en  jotibcn/  fluitenbe  alfoo/ 

tot  dien  einoe  met  'er  ban  be  pootten  ban  be  &tabt  /  en boer  innc  macht  en  toefïcht  ftcllehbe. 
©on  het  toelfte  /  be  itapitcincn  ban  be  bootfetpeben 

knechten/  obbertentiem  toanfchoumingchcbbcnbc/ 
foo  fijn  fp-Iicben  mettr  felbe  ftnethtnt  te  niggc  /  en  bin- 

nen ^Inttocrpcn  gctrofthni  /  al  toaer  fo  tot  narr  ben 
birr  {pieren  /  be^aeïjternotn^  /  opter  ftratcn  onber  bm 
blautijcn  £>emcie  gebïcben  5ijn  /  ai  eer  fr-Iiebcn  rrefbii^ 
tiert  en  befïelt  maren/  betmaebtmbe  befchectoftfn- 
ïubctt  boojba*  ttehhen  foubcn  of  niet. 
dt  hortod  be  bootfchtcbcii  ï)crtoge  al  ommc  te? 

$en£  fijn  bpanbe n  hnreftten  lichtchbe  /  en  hem  toapm* 
Öe  toaö  /  nochtans  bie  booifchzebm  23oigeré  /  perfe* 
beeeercitbe  in  Ijeur-utbcc  opinie  en  boojnnhnt  /  en 
meer  /  en  meer  baer  inne  ber  nerbenbe '  hebben  hen-he* 
ben  berbocöbert  uiteet  %tabt-ï)iiisbceïe23né-roer^/ 
ftnmngen  /  jèpirffnt  /  nt  anbere  DïergcJnfte  XÏDnpencn 
te  halen/  en  ooh  uit  be  £atle  eemgeurooteftufthen/ 
^ctiïïcrtim  m  gcfèfjuté  /  optc  iBerfït  te  buttgnt  /  fp:e* 
ucnDe  be  fommigc  banljm-ücbm  totbc.fDagiftraet 
brrïr  quaoe  en  fpntige  bJ002ben. 

<Ön  alfoo  funuDelDapeitminftanDmhaDbm/  foo 
lebben  fp-hebm  aïomme  in  be  ̂tabt-poo:tm  mei 
öec^  hjacfye  geïpuben/  ten  einbe  bat  baer  innc  geen 
^paign iaerben  noci)  JDaïrit  hommen  en  foubcn/  macr 
als  barr  emigr  ontrmt  be  ̂>tabt  quanten  /  foo  hebben 
fp  be  felbe  /  buiten  orratte  bom  goen  /  oft  in  Wrinrn  ge 
taïïr  brut  bc  ̂tabtgeleit.  ILatcnbe  nochtans  altijbtó 
Ört^rfcöut  /  iiruit/  Mootenl  en  anber  mumticn 
bon  fijne  ïl&ajefïeit  /  nittct  ètabt  boeren  /  fonber  bacc 
inne  eenig  bciet  oft  bjcbcrfloot  tr  boene. 

<èn  toant  nu  binntn  mibbrïm  tijbe  emigr  ban  be 

pjincipaelffc  /  bon  br  boontocmbc  25o?gerrn  /  hen-lic- 
ben  brbucïjtcn  m  bjecs^en  /  foo  ft]tt  ftt-ïieDen  mttcr 
^tabt  gebjehm  m  bertrohhen. 

(Öebucrenbe  allen  toeften  bingeit  /  foo  i^  beï?eerc 
bon  CrofTonniere/  <6cncraeï  ban  bm  (Cefchuttc  ber 
JBajeflcit/  te  jBceïjelm  crehomen  omme  ( alfoo  bc  pzc 
fumptie  toaö )  bt  bootfetyebm  beranberingm  en  be 
roerten  te  fnHett.   <Cn  bienbolgmbc  /  metten  lüet- 
houberen  op  rjet  &tabt-huis  ht  communicatie  gcüom 

mm  $i)nbc  /  foo  tè  chtteftjucn  gcrcfolbcert  gcïurrfl 
bat 'er  tot  beVoaririge  enoefmfirbanber  ^vtaöt    bm 
benbeïm  ̂ oigers  foubcn  ovgetecht  tooibm  /  onber  be 

geïiefte  ban  bm  ï^rrtoge:  barr  ban  bic  boojfclucbcn 
Jrere  ïtm  Craffonmere  /  fijn  cappooit  aenfi)»e^r 
ceïlmtic  boenfonbe.  iBcthervippoo^  br frlbelOeitoge 

M3 

lm  s?ojgerö  op-gerecï)t/  m  ooh  geo:bonnecrt  bat  bc  1  o 
^churternen  bccinecrbert  /  en  elhe  s^ulbe  gebjoefit  ' fouöe  luoïbcn/  op  tbjee  ïjonbert  lÖannen/  tot  bieu 
euibc  alle  ben  boojfclucben  i>o!gers  bi  bUihigciibc  111 
ecmge  €>ulben  ban  bc  boozfeijtcbeu  ècljurtcrnen  tr 
moeren  hommm.  Ooh  foo  lieeft  men  ben  Uooürliie- 
ben  23ojgrrcn  boen  refluuecieu  en  tueberomme  tent 
gen  /  bc  boo?frh?rbm  IDapcnen  be  Uiclhe  fti-llrbcn 
ophet.Staöt-hiu^  (atëboirrii)  gr haclt  babbcn  baer mebe  bic  booïfchïcbcn  beroerte  gefuit  en  ter  neber  gclcit 
tè  gebjccft. 

JDaer  obermibts  bat  men  aïsnoebhibebooifcbïr 
bm  £>tabt  cgeene  ̂ paigu iaerben  en  tuilbc  laten  bh> 
ben/  foo  51)11  be  fribr  op  alle  ben  jinbjoonberm  ban 
bier/  foo  brrgramt  en  berbittertgebjoibcit/  bat  ber- 
fcfjcibm  en  becleban  Ijcu-lieben  I  bihbjilë  en  memtg- 
toerben  hm  bermetm  en  beronnt  hebben  -  !)cur-licbrii 
hutten  m  't  bïoebt  ban  ben  fiiben  ooigers*  /  ja  ban bm  jongen m  onnoofelmtuubirm  albaer  nat/  bloc^ 
big/  en  befinet  te  mahm  en  te  bjaflebcn. 

'^lïm  b'bjclhc  beeïc  ban  ben  felbcn  ̂ eïgcren  meer^ 
ber  oojfafte  en  occafic  gegeben  heeft/  hcn-liebcn  in 
gember  manieren/  inbcbooifihïcbm.stabttclatm 
hommm. 

<£n  ïjoetoeï  bat  mm  gcene  mcininge  cnOabbcfijn^ 
ber  j^ajcfïcit  cmigfinö  beboojfriueben^tabt  cront? 

ïjoubm  oft  te  ontb2eemben  /  n'iaer  bm  boomoemben Spaigniaerben  en  IDaïen  (ommc  hcure  booHraenbc 
infofentim  /  obei  laftcn  /  m  bjcigeiucntcn )  aueenlij? 
hm  baer  uit  tr  hoiibeurnhrcren.  jüoehtans  fomini 

gcpapimquelDïebihantcu  (obermitö  l>trr-Iiebcr  fc* biticufc  rn  tnjurirtifr  ̂ nrinooucn  en  pjeDihatien )  ïjrn 

nictbetroubjcnbe/  hebbeu  Ijm-lieben"  berboo:bcrt  en geattentcert  in  alber  mamernt  /  bm  fiinprieu  eu  gc^ 
meinen  Bolhe  te  mbuceecen  en  pcrfuabccrcu  ben  boo:^ 
fchjeben  ièpaigniaerbcn  en  lEaïcifin  brboojfehjcbcïi 
&tabt  te  laten  hommen  /  feggettbc  baer  toe  bat  tt  atte 
oproenge  en  rcbcllige  bjaren  f  bie  [jet  bolh  ban  ber  Uo 
uinhhjhc  jllaiefteit  (  alfoo  hcetcit  en  noemen  (h  het 
bolh  ban  ben  ü^ertoge  ban  Wtie )  uitter  .§tabt  Ijóuben 
m  heerm  toilben  I  met  meer  anbrrr  biergelijüe  febitim^ 
fr  rn  injutirufe  bioo?bm  eu  piopooflen  /  meer  ban  gr? 
nocg  ftrnlijh  en  notoir  hjefenör. 

«i?n  bjitnt  nu  be  pnucipacifrc  ban  be  boojfehiebeu 
^tebc  /  foo  Voel  Papen  m  .rDouihc n  afö  iDccriijïte 
( biehm-hebm  oberuubts hare  boozgaenbc rigueur  m 
firofriglirit  nualijltcu  bcburhtni )  cenöimbfiine  mis- 
troubim  entuan-hoopeban  bebooüclurbrii  $u'biit' 
tcr^  en  acngeuoiuni  l^oigers  -  hneehtrii  /  geliregeu 
Ijabbeu  (boni  hebben  n.wtir Den  niet  opgrhoubni'  aeti 
ben  boo2frh!cbm  Ocrtoge  tefolliritceien  ente  berbol 
gm/  Dat  mm  br  uoojfeijjebrn  .^oigers-hueehten  af- 
banhm  en  co:Iof  gebm  m  fiiu  bolïi  bnmeu  iDeeljelm 
b2iugcn  fonüe  en  b.U  oo.t  foo  tuel  Dr  Papen  alö  bc  <Mip. 
pooftcu  ban  ben  grootcn  Uabe  albaer  /  nietten  booj 
(ïh2Cbcu  èciiuttcren  toalieu  nt  Dcnuchtr  l)oubeu  fou 
bc  11.  Ooh  foo  bjas  be  \\nM\c  onber  ben  gemeintn  Dol- 
he/  bat  mm  ban  ben  liilie  ereruteeren  rn  iMngm  fou* 
brallen  ben  geniën/  Die  er:ikt.fiiuJ  getueigert  h.ifibm  / 
Ijrt  D0I11  bah  ben  boojfetneben  Oeitoge  tcontfangen 
oft  inne  te  laten. 

jPacr  alö  nu  rruigr  ban  ben  boazfehtcben  oo2gc- 
gernt    lv,u  aileu  't  felfbe  geabbertcert  Ukueu    eu  bat 
berf?aen  habbrn  '  foo  hebben  fn-licbru    aiïe  inibbrïen 
gcforht/  om  tot  hun-lieber  brfclKrmsnge  m  Dffcu 

fie  behootliju  b.ter  111  te  booifien ,  toaer  toe  Dat  lien-br 

ben  nirt '  n'nahjhrn  gebient  en  te  paffe  geltoouint  nt 
heeft'  De  hulpeen  bultanDiabrit  banfoiuiiuaebfni:n 
bers  rn  $elatcurs  ban  De  üirlbaert ,  en  liucrtnt  ban 
iKur-luber  Dabei ianbt. 

4J11  al'bonu  be  Pimee  ban  Oraiugnni  (ommc 

ftjn  Dcibonbt-genooren  /  bic  be  ,$>tabt  ban  öcrgfti  in 

t?mcgoulue  mne  genomm  habbeu  manbernio 

fïant  te  boen ,  eu  "ooh  Dr  boo2frl|2rbru  ïanoen 
ban  öe 

>rt  hou  :  opp2e»fien  en  tnrainne  ban  beu  {;)ertoae  banlUbr  te 

^^^miSSSS^!  be  bco2fe«ne      nlaflcn  n»  te  berloffenj  mttecnen^o^tgriMe, 

ben  ö2iebmDclcn23o2ger6  te  lichten  mop  te  rechten  ' 

berftlarcnbc  bco2f$  meer'/  Dattrt  fijne  mcininge  noch Uitentte  met  gebjccfi  nt  hoDDc/  Dim  ban  JDeehclm  mrt 
ïmecl)tcn  of  Isoïbatm  te  brïafïm. 

<0n  otm  acljtcrbolgmbe/  foo  ïjeeft  mm  DiiebmDe 

na  be  felbe  lanbni  gehomni  eu  gerrohheu  luaj?/ 

♦00  i*  hn  tan  bm  3>tact  ber  ftrbe  ban  HVehcleu  jrr 

toaerfchout  rn  grabbrrtcert  gebirefr    tn -\OMt  K
t 

hem  boclttc     mbim  hu  be  booHeljjfbeu  .sötabt  ban 

mccijcïm  honftc  gebrijgcu,  bat  fjn  rm  groot  boot 
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i  Ï72,  &eeï  op  fijnen  bpartöt  foube  ïjebben  /  foo  $  einteïijft 
oojboit  en  getaben  gcbonben  /  bat  De  gr  ene  bit  ïjem  te 
jÉiecïjcïcn  gonfïig  toaten  /  tot  eenen  feftccen  bagcen 
telere/  fijnen  boïfte  fommige  $oo#en  tan  bet  booj* 
fcïjjebcnStabt  open  Doen/  en  be  feïbe  inneïaten  fou* 
ben  /  en  öat  ïjp  tot  Dien  einbc  /  tot  ïjeut-ïiebec  ïjcïpe 
en  bpilanbigïjcit  /  eenen  ïjöop  ïïuiteten  en  ftnecïjtcn 
befeïjinften  en  feinben  foube. 

lïcïjtctboïgenbe  todften/  foo  ïjebben  bit  boomoem* 
öc  gort-jonfuge  meteenen  kapitein  ban  binnen/  ge^ 
affifteect  ban  eenige  ban  fijne  ftnecïjten  (bicaïg  boen 
öc  toacïjte  op  bet  Stabtg-toaïïen  en  tnüeten  ïjabben  / 
hen-ïiebenbetfïant/  opbennaeft-ïcfïen  bag  ̂ iugufïi/ 

m  't  jar c  bijftien-ïjonöett  en  ttocc-en-tfebentig  '0  mo|* 
geng/  fto?t<$  na  be  ftïoftfte  öjic/  öen  Scïjuttetg  (Die 
öe  toacïjt  op  ïjet  Staöt-ïjuig  ïjabben)  teöbetbaïïen/ 
en  be  fleuteïen  ban  be  $oojten  te  nemen»  <£n  öaet 
ineöe  eene  ban  öc  feïbe  #oo?ten  open  gebaen  ïjebben* 
öe/  foofïjutecflont  en  ïjaefïcïija  fonöec  toeete  of  toiïïe 
ban  ben  anberen  2So?geren  (bit  aï^nocuïnïjeut-ïie^ 
öer  rufïe  lagen)  in  öe  boojfeïjjeben  Staöt  genomen 
önebenöen  öuiterert/  en  biet  benöeïenftncrijtcn/  öe 
toeïïte  bp  nacïjtetot  opeen  biecenbceïbanecnöecnn> 
ïen  /  bp  öec  feïbec  Staöt  geftommen  toacen.  ̂ aec 
ban  fómmige  gep?etcnttccöe  gecfïeïijftc  pecfoonen  /  ïjet 
cammoet  en  gerucïjt  ïjootenöe/  ïjebben  gemeint  öar  et 
toas§  ïjet  boïïi  ban  ben  % ettoge  ban  Sllbe  /  feggenöe  / 
aïgöatfu-Iieöen  toeïgetoetenïjaööen/  öat  öe&paig* 
niaecöeri  oft  JBaïen  nomen  fouöen. 

Jfëaec  aïjS  nu  ïjet  boïïi  ban  öen  $nnce/,öeStaöt 
getoeïbig  gctoo?ben  toad  /  foo  ïjebben  beïjooföen  afc 
öaec/  renen  nieutoenïlacbt  opgeteeïjt/  en  gemaeftt/ 
Öocnöe  öen  ÏEet-ïjoubetg  en  ooft  öen  Scfjuttrcg  ben 
pince  cebt  boert/  betorifte  #  feftccen  tijbt  bacenaec 
feïbe  in  pecfoone  tot  Ifèccïjeïen  genomen. 

<fim  aïfoo  binnen  miööeïen  tijöc  /  be  boo?fcï)?ebcn 
&teöè  ban  25ecgen  (nare  be  af-gcijfeïijftc  moojötin 
©?anfttijft  gebaen)  öen^ectogeban  Woe/  bpcom* 
pofïtie  en  tcactate  obecgegeben  toag  /  foo  ïjeeft  be  boo?* 
noemöe  ̂ ettoge  fijnen  Hegece/  öien  ïjpöaecïjaööe/ 
fubiteïijft  en  mettcc  baefl  naec  Itëecïjeïcn  boen  tttfc 
nen:  Cnöenfeïbert  aïöaec  geftommen  en  geajeibeect 
Sijnöe/  beeï  2So?getg/  (tegeng  toieng  toiïïe  en  öanft 
öie  boomoemöe  föuitec£  en  ftnecïjten  banöcn$unce 
in  öe  Staöt  genommen  toaten  /  ïjebben  ïjen-heöen 
becfïeften  /  geborgen  /  en  geabfenteert  geïjaöt  /  niet 
toiïïenbe  tegen  öen  boojgenoemöen  ̂ ettoge  of  fijnen 
boïïte  /  eenige  toeete  toonen  of bieben. 

5^e  toeïïte  öe  boomoemöe  Öuiteten  en  ïtnecïjten  ban 
öen^nnce  (öieaïnocïjin  öe^taöttoaten)  aenmet? 
ftcnöe/  lijn  met  öe  geene  öie  ïjem  toegeöacn  toaren  /  bp 
nacöte  uit  öe  feïbe  &taöt  getcoftften:  IBaec  aïfoo  ïjet 
boïn  ban  öenboomoemöen^ertoge/  banïjenr-ïieöet 
bectren  niet  en  toifïe/  foo  hebben  öe  fommige  25o^ 

(aa$  ban  binnen/  ïjfn  'tfeïfbegeabbecteecten  tenen^ nertejegeben. 
9Ucïjtetboïgenbe  toeïfte  aöbertentïe  en  toete  /  foo  jijn 

öe  ̂ paigniaerben  opten  ttoeeöen  öag  ban  ©ctofee 
in  öen  jace  bijftien  ïjonbett  en  ttoce-en-tfebentig/ 
'^mo?gen^  naet  be  nïoïthe  feffe  /  boo?  be  ©efl-gtaetj^ 
ten  /  ïn  öe  &taöt  genommen  /  met  toiïïe  en  géoote 
uïpfeïjap  ban  ïjeur-ïiebet  aöïjecentcn  /  jijrt  öe  gpa* 
pen  en  jBoninen  öe  boojfeiöe  ̂ paigniaecöen  te  ge* 
moete  gegaen/  en  öebberi  ïjen  met  p^ocefTïe  inncge* 
ïjaeït. 

Cnïjoetoeïöat  öeonnoofeïe  m  ontoeetbarigeobec- 
gebïebenen  23oigerg  toeï  berïjoopt  ïjabben  en  mein^ 
öen/  bat  men  hen-ïieben  niet  enfoube  m#ïjanbeït/ 
ott  mi^baen  ïjebben:  .fèocïjtan£  Öeboomoembe^e^ 
toge  nicutoer^  op  acïjtenbe/  ïjabbe  bc  geïjeïe  &tabt  ban 
IBeeïjeïert  /  met  aïïe  ben  loipen  een  mpïe  baec  ronbtf 
omme  gelegen/  fïjnm  ïmerfjten  en  fóutteren  tot  eenen 
roof  gegebcn :  ̂ etoeïne  aïbaec  bne  bagen  acïjtet  een 
becbolfgenbe/  gepiïïeett/  gefpoïicert/  en  gerooftïjeb^ 
ben/  fonbettcfpatenb?ienöt/  ofbpanbt/  JBeönbjen/ 
oft  JDeefen/  Sonn/  oft  <®nöt/  ̂ ïlcrne  /  oft  tfhjKe/ 
[jebbniöe  niet  aïïeaie  genomen  en  gefïoïen  /  öe  goeöen 
ban  öe  boomoemöe  23o?geten  /  maer  odh  meöe  ban  öe 
b?eemöeungcn  /  bit  ïjeiit-ïieber  goeöen  ïangen  t^bt 
öaer  te  booten/  tetfföecïjeïen  gebïncïjtbaööen/  enöe 
feïbe  niet  en  ïtonfïen  öaet  uit  gewogen. 

Byvöegfel  van  Aüthent.  Stukken, 
Rebben  boo^oonöe  feïjoenen/  öen  fteben  ban  be  1 1> 

boeten  uit  geöaen  /  en  genomen  /  öe  nïeeöercn  ban 
öm  ïijbe  getrohnen/  ja  ooft  feïjiet  ben  nachten  ont* 
hïeebt/  öe  beöben  open  gefneöen/  enöepïimmen 
öaet  uit  gefcïjuöt  /  en  öc  feïfbe  met  aïbechanbe  ge* 
fiolen  goeöen  gebuït :  ïjebbcnöc  öen  fommigen  ue* 
ötoongen/  ïjeuc-ïieötc  eigen  goeöen  en  mcubeïen  te 
.^chepe  oft  te  ÏÏDagene  te  ö?agen/  öen-ïieöen  öaec 
en  boben  noclj  fmijtenöc/  fïootenöe/  en  fjitetfenöc. 

Boojt^  ïj^ben  fp-ïieöcn  beeïe  Jlöané  on-eeeïpen 
en  feec  biïeinlijhen  getcacfeect  /  en  aen  ïjcuc-ïieöec 
J^anïijRïjeöcn  geïjangen/  en  eenige  banöicnaf-fnij* 
öenöe/  enmetgïoepcnöepfec^tonncnteetenbc/  öooöt 
gefïagen  en  becmoo?t  /  öacc  ban  fp  ooft  fommige  op  öé 
lierft-ïjoben  öoo?  •  fïeftcn  ïjebben. 

<©oft  ïjebben  fp  fommige  eecïnfte©?otttöen  en  jonge 
3£ocljtecen  /  tot  in  ïjeuc-ïiebec  fjemböen  ontftïeebt  /  aï* 
omme  onbecfoeïjt  en  onbertafï  /  metten  ïjaice  gefïeipt/ 
aen  ïjaec-lieöcc  25cofïen  /  en  onöec  ïjaec  ©jreïen  ge* 
ïjangen  en  geb?anbt/  ©?outoen  bk  ftoaetbanninöe 
toacm  /  en  ooft  bit  in  ïjare  ïtinbec-beöbe  lagen  /  ïjeb* 
ben  fpmet  flcoppeöeftoiöe  mi^ïjanöeïten  gepijnïgt/ 
tuaecban  öattec  beeïe  ge-abo?tieert/  mi^baï  ge-ftce^ 
gen  ïjebben/  en  gefïojbensijn:  ftebbenöe  ooft  |ommi= 
ge  becfttacïjt/  getoonöt/  engeöooöt/  met  beeï  meer 
anbet  ontaïïijïie  fcïjeïmfc5e  /  fcïjjoomeïijfte/  en  Ie* 
Infte  tormenten/  bit  fp  fonöec  onöecfcïjeit/  öenont* 
fctjuïDigm  aehgeÖaeri  en  Öoen  lijöen  tybltttt.  Éatt 
toeJae  fpoïiatie  /  cobeci  /  en  tprannie  en  jijn  ooft 
niet  oejjeeï  b?p  en  erempt  getoeefl  öe  geene  öie  öen 
boo?fcïj?eben  ̂ ettoge  teaen^  fijn  bpanöen  öienöen/ 
ïjebbenöe  ïjaec  tooon-fleeöe  binnen  J^ccïjeïeh  /  noci) 
ooft  öie  geene  öie  aïöaec  om  fijne  fafte  gebangen  ïjaböcn 
gebieefï.  JBant  öe  fommige  jijn  ban  aïïen  ïjacc-ïie* 
öec  ïjaeffeïijfte  goeöen  berooft  getoeefl  /  en  öie  an« 
öec  ïjebben  be  feïföe  toel  Diere  moeten  loffen  en  ran^ 
cïjonneccen. 
€n  öat  ineec  i$_  f  fp  ïjebben  ooft  wfpoiiccrt  rnbc^ 

rooft  öe$terften/  Moofïet^/  ïtapeïlen/  en<èafï-jjui* 
fen/  flelenöeooft  öe  Sacramenten/  Ciborpeh/  UtU 
ften/  üiafuibel^/  en  meer  anöer  filamenten/  Com« 
mitteerenöe  en  öoenöe  alfoo  Crimen  Sacrilegü,  en 
fterft-öieberpen  /  niet  teqenfïaenöe  öat  fp  ïjen-lieöen 
baoemen  bair  öe  fafte  ban  öe  ftoomfcïje  Utvht  te  fïcg* 
öen/  eri  öie  te  befeïjecmen.  i^ebbenöe  aïfoo/  fonöec 
fuffifante  ceöenen  /  öie  feïjoone  en  cijfte  Staöt  ban 
Hiecïjelen  /  gefcïjenöt  en  beöojben. 

€ot  aïïen  befen  /  foo  ïjeeft  be  ̂ ettoge  tian  3Cïbe/  op 
becbeucte  ban  lijf  en  goeöt/  öen  Otttfangccg  ban  öe 
Staten  en  Steöen/  ooftbecboöen/  egeaie^ngefete* 

nen  tJartlBecïjeïenin'tgenecael/  ïjeuc-ïicöcc  Senten 
te  betalen.  IBetten  ito,?tflen/  top  fien  öat  öegoeöe  en 
onnoofeïe  ©nöecfaten/  beeï  ftoaeeïijftecenroutoeïijs 
fter  getracteecten  geöanöfltsijn  getoeefï/  öan  eenige 
&tebt  oit  tebooreu  ttctoeefti^  ban  öe  openbare  bpan* 
öenbanöenllanbe.  ITSaer  oft  öe^ectoge  batt?Wbe/ 
ban  öen  fóoninft  ban  Spaignenöaec  füefuïïtencom* 
miflïe  öeeft  geïjaöt/  ïatcn  top  eenen  anöetcn  oo^öee^ 
ïen.  #to?eeöebecmijatigïjeitöecgenec/  öie  bieben/ 
föobcc£  en  JBoo^öenaer^  fliaren/  en  öie  onnoofeïe  <©n* 
öerfaten  beröerben  en  bernieïen  /  beminnenöe  meer 
öengeenen/  toaer  öeure  fpberömMien/  öanöengee* 
nen  öie  becömft t  toojöert* 

l^aec  aï^  top  aïïe  befe  bingen  neecfïeïó'ft  oberpeifen/ foo  berïjoopen  top  bat  öen  aïmogenöen  <6obt  baer 
benre  fijnen  ïof/  en  eece  becb?eiben  en  becmeecöecen 
faï  /  tot  gcootmaftinge  ban  fijnen  ïjeiïigeu  name/ 

2. 

fïicjtinge  en  faïigïjeit  ban  fijne  uitbeeftorene  /  en  cm* 
fufie  en  bcfcïjaemtïjeit  banöe  boofeengoötïoofe/  foei 
beice  top  ïjem  ntt  geïjecïöec  ïjecten  /  opceeïjteïijften  lief- 

hebben en  gantfetjcïnften  betcoutoen  /  toant  hu  fttt 
toonöecïijftcn  «i  ftcaentig  i^  in  aïïen  fijnen  toerfteri. 

^ier  meöe  ïjoopen  en  meinen  top/  öat  men  bp  bit 
tegentoooL*öig  beroaeï  /  en  ftojte  befcïjnjbinge  /  ïicfjtc* 
ïijft  faï  mogen  bcgcijpen/  berfïaen/  enooftfeftarlijften 
oo?beeïcn/  uit  toatoojfaften/  enbeuctoini^fchulöt/ 
öe  boo?fcïjjeben  becanöecinge  en  tpcannie  teüfèecïje* 
ïenbegonjl/  opgefïaen/  entoegeftommen3ijn.  J&att 
af  top  eenen  iegeïnftengeben  enïaten  fijn  b^p  en  eigen 
oojöcel:  maecöebbcnaïïeenïijftengebeöen/  bat  eenen 
iegelijk  (ommetoeï  encccïjtenjften  te  oo?beeïen)  aïïe 

jonfïe 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
*V*- jóiifrc  nt  hact  inter  rjcrten  fcttcn  enfrclicnuiit.  ©er* 

moiienbc  biet  in  binnen  allen  gaebcn  en  b?oo:ucn/  in 
beur-ïicber  fcftaDc  /  lijben  ni  mbnet  /  patiaitig  en 
ïijbtfacm  telücfen  ntgetrott  te  binben/  en  boozfé  bc 
ttnafce  ben  aïmogenbeu  £>obt ,  ober  te  gekten/  aisfe-; 
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De  te  helpen  :  bet  kuelnc  u-iiebeu  nier  onucüent  tue   i  f74. 
feu  en  itucfj. 
&an  tot  u-ïieDcii  boni  bcr'ambcrt  marl)  licbunt  f. 

en  faut  ijici-  op  't  fchcvpfrc  niet  te  onberfoe lien :  n\tcr nobcmacl  m  *t  nnbc  Dr£  fïlfbc  bco.'lcbcn  jacra  ̂ Don 
Kcrujituictcubc/  Dat  lm  be  macht  heeft  bcur-licba:  het  3tonp0  De  ilcguefcns  in  öefe  üaiibeu  genomen 
fcïbc  bonbrrt-bout  Dobbel '  op  öefe  toctrït  tijbclijntc  om  111  pïactfe  bc$  $ettoge  ban  Utoa  dooaaen  ober 
nrrgclbnt/  en  hier  namacfë  ooü  het  cetur-ig  icbente  bef  e  3ianbcu  te  bccrfchcn    hrrft  men  hoe  langer  hoc 
geben/  en  bat  ooit  bc  boofc  en  gobtloofe/  Diebacrban  meer gel)oo:t    bat  Qlin^ubruuiuaulnnerlKbturfiacu 
DcfebuïDtbcbbnt  /  met  aften  bcur-hcDcr  antbaugcrsV  tco.jagcu.  jnaergemerntmen  inebc  berflont  bat  lm 
mnrrcbtbccrDigoojbcdnietontnacn  enfuïïen,  bjant  »  met  ucvbiocmbc  bjooïbcn  atnquam    m  liet  bcrliu 
lm  geen  qnaet  ongeftroft  /  noch  egeene  bcugt  onge  oen  bat  fijne  sCommiiTictuas  be  ïauoen  m  b:cbc  te 
ïcont  laten  en  fal:  i>f  m  5n  lof/  p?né/  en  cclx  iiföri;  ccu^  btciigcn/  enbefelUe  te  regcerru  na  onbt  hernomen en  na  uitluijfcn  be?  <l;cbtö  en  beloften  bn  ben  üoninli 

gebaen  /  en  heeft  men  bacr  geen  aelit  op  nonnen  ne 
men.  JDout  men  ban  hem  niet  te  bcruuclitcu  cnljab 
be  ban  alle  bchenbigljeit  /  liften  betoog  /  acugcficulm 

De  vneude/'jke  Vermaning  van  de  lleeren  Staten  van  Bra-    bail  be  fdfbe  UlCCflcrö  /  tC  kUCtCU  /  be  ̂.liqUlfltCUrcil  CU 

üjigljeit/  SWfoojnïKt 

Tot  het  VIL  Bock,  pag.  568.  (62.) 

bavt ,  ylaertckfen ,  r'j-c.   By  Bor  te  defer  plaetfè  alleen 
•fiuktgewija  verbaeltj  tv»  >:i  't  geheel  en  van  vjoordt  tot moord;  aldus  luidende : 

Vriende- 
lijke Ver- 

maningc 
aen  de  Sta- 

ten van 
Brabant  en 
Vlaende  - 
ien,  &c. 

iy74.  uit- 
gegeven. 

Hoogc . 

D 

Edele,  fecr  weerdige,  eerfame,  wijfeen 
voortienigc  Heeren ,  &c. 

<2  nibbctfehap  Abelen  /  nt  §>tcbcn  ban  ̂ or 
ïanbt  hebben  in  't  boozfeben  jaer  aen  II.  3L  een 

25L!octierhjïie  bertnaningc  gcfcljjcbni  /  betoeine  /  foo 
gijn  gehoö?  ö^öt  knillcn  acben  én  na  nomen  /  fotibc 
men  tn  pïactfe  befeg  berberffeïijne  en  fchnnheïnite 

be]dan?gcfonbcnu.uö    ban  bc  toelUe  ooit  bcinrroge 
ban  %ïbaj  en  bat  lm  bcfcIbcCommifTichabbc.  <du 
küiften  beeïc  te  oberieggen   bat  hem  bc  booürlncbcn 
niccftcr£  tn  bes  £>crtogr  pïactfe  met  gcftclt  foubcu  heb 
ben  /  foo  fn  Ijem  niet liftiget  en  beqnamet geineint  hab 
bentebjefen.  JDiebanfïjnefalicnfürnnifTchabbcn,  tic 
ten  hen  Dunnen  /  batonberanber  fïme  ïjeeriijltc  Daben 

bc  hectïijhfic  bact  tegen^  be  .rtïoorcn/  in'tUoninlt' njh  ban  banaten  bcujefen/  hem  lm  be  boojfclncbcn 
meeflcrs  pniinpalijhni  boo:t  gcflelt  Ijëcft. 

X)a  bjelüe  baet  üjant  béelebeeïangenhebbnifnllni 

omtebjeten/  is  'ttoegebwgcn  111  ben  jace  tfroentig/ 
iitijgé  alle  bef  e  XanDeti  bene  nn  ober  lang  ernengoe-  bat  befe  <Don  riIoimj?7  bah  bjegen  bc$  UomnKlijite 
öenb^cbegehabtljebbni:  ü3antujatfoubcbci}erto3c  I  j^ajefteitp  opperflc  öeiöt-ljeer gcluecftis"  /  tegciiö bc 
ban  Ütlba  hebben  itonncn  uitrechten/  foogïm  alleen; :  boojfelncben  jDoorcn.  ïDcujeliic  als  lm  met'gebjclt ïgftcn  utoe  gelbt  en  hulpr  habt  buillen  te  rugge  houben :  |  niet  ai  faeh  te  oberujinncn  /  heeft  lm  lieni  gebciiïft  met 
of  ghP  miniluen  op  bc  begeerte  ban  bic  ban  ̂ ollanbt  hem  bzebe  te  toillcn  inalten:  <^nnabccl  ccocn  en  bc 
anbet^  niet  Irjabt  nonnen  bont.  Hit  $paetmteri  en  loftcn  aen  toter^ijDen  gebaen  jhnoe/  aïa  be  rOoorcn 
tüa£  booj  hem  niet  meer  booj  hanben  /  al^  ïm  felbe  in  noch  eben  neerfng  op  hoer  hoeöc  tuarett  /  l)ccft  hb  font 
5CttgufIo  ocajacrSXrrij.  uooni-ïiebcnberniaerthab;  migc  ban  fijnen  Uapiteincn  beboleu/  bat  fnbi.i  nacht 
De  /  tien  honbert  biufent  nulben  uit  ̂ panaicu  out    acuecnigcnoojtotibcrhocts  bc  .Ivoren  acngttipni  ofte 
fangen  te  ïjebbnt/  met  boobtfcljappe  en  acufeggingc/  obe rballcn  fouben.  «Detoeïngefehiet^jnbc/ala^aiii 
Dat  hb  ban  bacr  niet  meer  te  bertoaehtcu  en  ftfö    berbaegé  bc  gooren  bn  hem  niiauint  Itïagen  /  enfn 

De.  ~<3Dat  hem  fijnnt  puneipafni  meefrit  De-panS  t'fïjneu  berfoclic  bc  Uapiteineu  bic  hen  tegnta  tractaet 
beeï  toefehiftben  fotiben/  met  bienis'  't  foö  vcjrc  ge    bes  bjebe^  oberlafl  gebaen  habben   geuoemt  off  ge ïtontnt  /  bat  fm  gntocg  met  fïjn  arpt  ftenhnt  te  inêfeu  habben  /  Uccft  Ijij  befclüe  ban  flonben  aen  boen 

Dom  rjeeft.    £>cb  rjp  ban  't'btitfaubt  ban  gelbt  ban  omb:engen/  niet  tegeuüaeube  bat  hu  hen  bat  bcboo u-lieöen  niet  gehabt  en  habbe/  toacr  mebe  foube  hl1  lenhaböe.  Ojn  na  De  .Ulooreu  gantfrhrlijit  geen  ach 
Defen  fecr  Itofleljnen  en  Ijoag-bnloopeuben  Urtjg  gc^ ,  tabenncu  op  hem  meer  hfbbenbe     boe  ianger  l)oc 
boert  hebben.  1  meer  be  toaienni  bnitetni  /  en  op  be  toaeljt  geen  acht 

U)aer  u  ïjeeft  ter  abontueteii  bont  noch  alfuïïie  en  namen/  beeft  lm  bie  ten  lejlen  cubetlioet?  oberbal -- 
fch:iitC!'5«Tbcnngcinbe  ïebcn  gehangen  /  batghntcn  ilenbe  met  bcel  DutfcaDen  omgcb:oeht  /  en  alfoo  ber> 
baaibetle  ̂ eö  gnhcinnttoelbarms  niet  cnljcbtbnren  nieft/  bat  fn  nut  lichteiiju  luebeiom  tot  bc  knopenen 

Doen  noch  f*p?cnnt.  H  sijn  boo?  bogen  genomni  fijne  bomen  fuilnt.  Stïfuute  heiben  forlicu  be  boomocmbc 

fmobeïndel-aubelingcn/  Ijoc  ïjn'u  pleeg  te bcfluitcn :  nueftecs"  /  om  tot  l)aer  öeictlpc  amfVigen  bcquame hoe  hn  ii  pleeg  met  fijn  qeüiapntbc  ̂ ra\uant;n  te  om;  |  ejteeuteuts  te  grmi. 

cingcicn :  hoehp  u  pleeg  met  albcrrjanbc  Djeigemen;  |Bact  bit  moet  oilegoebr  btfpebbercn  bes  DoDer- 
tnttc  obrrbalum.  ̂ nu  bonbernt  heeft  u  111  bc  oceen !  tonDtó  mei  acnflani/  bat  rlm-liebeu  onlangs  bcflacn 

aetuit:  ̂ onen  mant  fuilnt  en:  ïjacr  fcljtjnni  laten/;  hebt  tcujcigfrcn  borbcrefcnbniae  en  bnftant  luit  pen 
Dan  iit  ben  ticiiDen  pcnninltniet  benomen  nt  fol :  Todo  uingen,  ï)et  uiclïic  of  gbn  nouDt.^  Iialbni  of  anbcifiiis 

esmio,  batié:  ̂ etisalmijit/  en biergclijnc  anbere  boet/  bacrcnfTaet  uictbeclbanteicagen  enbanen 

fïjncïieflijne  ehfoete  fp:een-bJ00Jbcn.  JÜSet  Utelne  ge  ïecïjt  oofi  met  bcel  aen  foo  gijn  flerhtp  boer  mne  bolljer- 

lact  en  mibbeïen  hb  n  foo  floiit  en  traeg  gemacfit  bcnlmlt.  .       "' 
heeft/  bat  u  bc  ̂ ehilbers  afgemaelt  hebben  /  bene  ;     «i:n  fonber  bitenfoi^e  De  Sjuppbcattt  lm  u-licbn 

Den  als  een  fïenten  Coïontmc/  nt  boent  bni  binget  ant^ou'üoims/  binnen  Inemigöageuobirgegeben/ 
onten  inonbt  ïrbbcnbc.  niet  bic  Ie  te  bebmOi  11  ïjelilTrn  /  niet  tegrnflarnbe  bat  f  e 

moer  foobanigc  berfmoctheit  nt  bileinhhcit  be  rrrootcgcluiehtigefanui  iuhoubteub?i|it.  JDantfohn 

^oïïanbers  ctt^cclanberë  met  hare  ̂ onbt-gniooten  ban  u-licccnbcmibbclcn  hebben  mun 

met  berb  * berüjoenjeit 

S f  tTffabnt^batTin bSbocgcn  ïmSèr tdSnï.'  St !  ftfjïaittn  ofte  niet :  Lieüüegen  $M  bat  fijne  1  Oaiclie  :t 
toa  fn  eenml^rlnl  nt  boo:taann  gegant  bobben  '  ja  opbefeiöenafl  m  ivtmmt t

n  tori  nietbeerrnrrenfi. ,u. 

ooVlltfpTs  afeS/TSS  Cnfon  fbnb:r  ttvn    bemogen.  'riafouöe.ubi
engeballcbeiclur^nppl.eai.e 

fel  tot  nobcnüen  nt  berflagnttheit  geb?ocf)t  /  ruaer 
het  tt-ïiebcn  lichter  out  boen  gekucf  fl  /  bat  b\e  ban  t?oi 
Ionbt  op  u  bcgeerben.  €11  gïm  habt  betfcinc  fonber 
alle  acltterbnthcn  mogen  bont  /  acnTcficn  be  Ooo; 

luchtige  ftoog-gcüoorniDotf/  bcPnnee  bouOran 

uien  iii  tioïlanbt  /  alé  in  fijn  töotibecncmmt  fcwfen* 
te'  ba-cébt  en  toiïïïg  ié  /  gelijn  be  pclhiuni  flmni 
jonïtsftntó  met  fijnen  bloebe  boebt  /  alfoo  ïjet  Iicbc 
Boocrlanbt  /  aöe  befe  «fcrtwtfanbni  met  fijnen  bloc 

Ijem  ab'o  te  paffe  bomen  otó  lm  foube  mogen  bjenleljfu. 
lOaut  r)u  u-iiebcn  boo?  bc  frïbe  ïriben  foube  nonnen  tot 

bot  lm  fien  foube  of  lm  boo?  br  knopenen  tot  lijn  meniuv 

ge  foiibc  honuni  nomen  ofte  niet.  leu  ie  met  banjioo* 
betcbevbaleu  kuat  fehoone  kuoa?De u  I1..1  bacr  op  foube 

loctcntcgcben  folaugcgljn-lubeu  ene  genteen  bolli/ 

ouhopebauteberlucrbniCutrmbe^i.pplieatiebetfogt 
hjoi  aeitfoub\uiIlentebJcgenb2eugen  eitfoubcugeeii 

feljooifc  toefeggingcu  en  bcïofmiiffeu  gebrencu.     ,- 
\  1 )  «w»' 



1^6 

1 5"  j  4-  tëtattta  floït  fonbcr  bc  boojfcfacben  toef  geringe  ba» 
gcïbcecnbccmoeicn  bollen/  ofgjjp-ïicbcnboojïjeime* 
lijft  bcrfïant  metten  ̂ >on  3loup3  /  en  met  toiï  en  toeten 
bt$  feïbc£  be  boo?fcmcbcn$>uppïiftatic  gemaeftt  öabbe/ 

omoïfao  'tgemecnebomtoiïiigectc  maften/  amoUe|j 
te  boen  batbenfeïbc  booj  gekit  foube  mogen  toojben. 
ïfoetocï  öe  fcïbe  fufpitic  geen  fundament  foube  neb- 

ben/ acngcfïcn  bot  niet  te  geïoobcnen  i£/  battecie* 
mant  onbee  u-ïieben  toefen  foube/  bie  in  bcetccftftm* 
ge  en  buccinge  befeg  onuitfp^cftcïnftc  eïcnbe£  toeï  ge* 
baïïen  ïjabbc  :  niet  tegcnftaenbc  bot  bie  geftoocen 
bpanbt  bes»  gemeenen  ©abcrïanbt£  toonbechjft  gear* 

b'eitlyeeft/  batgïjp-ïiebcnalïc  molled  ïjcm  geïijft  toe? feu  fonbet. 
4i5oee  foo  ton  gantfcïicïijft  berfïoen  be  toeigeringc 

ban  geïbegcfeïjiebt  te  toefen  inetnieiningeban  te  boï* 
ftecben  /  en  foo  ooïi  be  boojfcljjcben  ̂ uppïiftatie  ge* 
maeftt  te  toefen  tce  goebee  tcoütocn/  en  uit  goebege* 
negentneit  en  ïicföe  rotten  gemeenen  ©aberïant :  &oo 
faï  H.  31.  geïieben  te  oenljooren  onfc  meiningc  /  ïjoc  be 
toeigeeinge  ban  bc  gememebnanben  genomen/  en  be 

&uppïiftatic  boubenfeïben  beefïoen"foïtoo2ben.  Hoe toeï  bot  H.  ILbccborcntïjeit/  boo^ficnigïjcit/  entóijf* 
ïjeit/  fonbec  ttoijfeï  botaïïebeibcn  boutcbooccn^gc* 
noeg  obeeïegt  ïjeeft.  JBen  en  hon  geen  getoiebtige 
foften  tebccï  ucbenftcn  nocbintlcn:  cnbottopïuerin 
boen/  boen  top  uit  goetïjcttïgcïiefbe  tot  U.3L  enbc£ 

Jieben  ©obecïahbtg :  ©on  b'toeïfte  on£  be  2ïïmacb,tige 
<£obt  getuige  moet  toefen, 
S^o  beeï  ban  bie  toeigeeinge  ban  bengeïbebeïongt/ 

ïjebben  8.3L  meee  bon  genoeg  beefogt/Dot  beft  nicu* 
toc^poenfeïjeïfeeeen/  aïïen  ben  geenen  /  bic  ten  eer 
fïengeboobe  uu  ïjenïijfen  goetnietopenfetten/  niet 
oïïeen  booj  bnanbeu  en  ïjouben/  maec  ooft  boo?  cebeïïen 
öe£ïtoninfts7  en&cttecen.  <£n  fp  ftebben  baee  rccï)t 

in/  aïfoo  'teeeïjt  tèbatfn  fcggen  aïïe^ïjun  te  toefen: 
ïjet  toeïfte  bie  bon  Wba  en  sijnbee  ̂ oïbotcn  fp?ceft- 
fajooibttoag.  3£atgï)p  ubeefeï}oonentoiït/  botteebe 
maent  niet  en  i$  /  beeftoen  fp  /  bottee  be  toiï  niet  en  i£. 

Cnnoebanig  bie  ban  "JCÏba  &.3L  en  fommigen  onbe* ren  becgoïben  foube  ïjebbcn  be  toeigeeinge  be£  tienben 
penninft/  foo  ï)p  nietberï)inbcrt  enïjobbegetoo?ben: 
aïfoo  foï  /  fonbec  ttoijfeï  j  befe  be  töequcfcn£  tot  ge* 
ïegenbec  tijbt  ooft  beegeïben  beft  toeigeeinge  bon 

creïbe/  foo  H.E.  't  fcïbe  in  tijbtg  niet  en  fuïïcn  boo? nomen. 
3^ot  U.H.  in  be  &uppïiftotic  bon  fijne  Hkojefïeit 

toecfoeftcn  en  begceen  befïoct  in  befe  punctcn :  Dat  fijne 
Majefteit  gelieve  ,  volgende  de  voet-ilappen  fijnder 
Voorfaten  tot  de  Regeeringe  defer  Landen ,  ten  tijde 
van  Vrede  en  van  Oorloge,  principafijken  te  gebruiken 
Landtfaten.  <0nbertoeïften  puncte  top  beft  ttocefïeï* 
ïen  /  o$  oen  ben  feïben  ïjongenbc  /  en  fonbet  ben  feïben 
IliCt  UCfïOCn  ftonncnbe  :  Dat  van  de  CommiflTariffen 
en  ontfangers  der  Staten ,  de  Benden  van  Ordinantie 
en  ander  Krijgs-volk  ,  hare  betalinge  hadden  te  ver- 

wachten :  En  dat 'er  ordre  geftelts  worde  op  de  eete- 
ryen ,  plonderyen ,  fchactingen  en  overvalUngen ,  die 

dagelijks  ten  platten  Lande  gefchiedt. 
Het  tweede  punct  is:  Dat  onderhouden  wordende 

oude  Rechten,  Privilegiën,  gebruiken  en  Couftuimen, 
gelijkerwijs  die  onderhouden  zijn  ten  tijde  der  Konin- 
ginne  van  Hongeryen  Maria. 

Het  derde :  Dat  den  Raedt  van  troubelen  afgefet  en 
te  niet  gedaen  worde. 

Het  vierde :  Dat  fijne  Majefteit  in  perfoon  in  defe 
Landen  komen  woude 

Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
foeftcn/  i£:  Dat  hy  fijne  Majefteit  van  den  inhoudt  de-  1574.. 
ier  Supphkatie  grondtlijk  ter  gonfte  van  de  Staten  fou- 
de  willen  onderrichten ,  tot  dien  einde  feindende  aen 

fijne  Majefteit,  met  fijnen  getuigenilfe  en  recomman- 
datie, eenen  vroomen  en  dacr  toe  bequamen  in  defe 

Landen  gebooren. 

Dat  hy  goede  informatie  foude  doen  nemen  op  hec 
feit  by  den  Spangiaerden  onlangs  tot  Antwerpen  en  tot 
Uitrecht  gedefigneert  en  bewelèn,  en  de  delinquan- 
ten  en  misdoenderen  nae  eifch  des  felve  feits  doen 
ftratfen. 

En  ten  leften  :  Dat  hy  alles  wat  in  defè  Supphka- 

tie voorgewendt  wordt ,  in  't  befte  foude  willen  op- 
nemen. Op  aïïe  toeïfte  puncten  H.  %.  geïieben  fal 

on£  goetïijft  te  öooeen  /  in  bcc  boegen  aïp  boojfcïjje* 
bni  ffaet. 

pv^lt  bon  fijne  tïl"iojcfIeit  in  bt  cegeetingcbefcc£an> ^ben/in  b?ebe  en  oo?ïoge/gebmiftcn  foube  Xantfatcn/ 
t^toclbiïïnftenbeïjoojïnft.  Slcngefien  bcHanbtfoten/ 

oï^  gocbe  genegent|)ett  ïjebbenbe  tot  l)tt  gemeenc  befte/ 
pjincipoïijftcn  foeftcn  bot  tyt  feïbe  bo?bect :  <ön  bt 
bjeembeïingen  /  oïgbentocïftenaen  't  gemeen  toeïba* 
een  fonbeeïing  niet  geïegenenig/  pnncipaïijftcnïjaer 
eigen  p?o^jt  foeften  :  beijoïben  bot  be  bjeembeïingen 
jjen  mifsb^agen  öebbenbc/  be fïeaffc ontuïicn mogen/ 
bat  be  Hanbtfoten  niet  en  mogen.  ïl^cïftee  oo?faften 
ïjaïben  ïjebbcn  ooft  onfc  ©oo?-oubec£  bit  punct  feec 
neeefhg  boen  fïeïïen  in  be  beïoften  /  toeïfte  bp  ben 

3ionbt£-!)ccccn  /  tn  't  acnnemen  bcc  ïlegeceinge  fo? 
ïemneeïijftcn bef toooeen tooien.  ïl^eïfte puncte/  bot* 
banig  obec  meenige  jaeen  /  en  bpfonbec  in  ben  jate 
negen- en -beeetig/  boo^  ïjaee  onbeefobeïnfte  begeer* 
ïijftïjeit  om  te  bcccfcïjen  obeeonbecen/  bebocïjtcnJöeb* 
ben  be  ̂ pongiocebcn  /  en  i$H.%.  niet  onbeftent. 
€n  foofp  nu/  niet  bit  punct  oïïeen  aengacnbc/  maet 

in  aïïe$$  tot  öaeeineiningegeftomensijn:  en  i$  't  niet 
geïoofïTjft  /  bat  fp  affiant  boen  fuïïcn  ban  't  geene  baec 
fp  foo  ïongen  tijbt  nogefloen  fytbbtih  H^aeti^geïoof^ 
ïrjïiee/  bot  onbee  ©ocgag  fcïmftcn  gebonben  3i)n/  in 
bt  toeïfte  begeenige/  bit  ineenigentgbem  bat  punct 
ben  ̂ pangiaeeben  tegen  getoeefï  toaeen/  ban  icbeï* 
ïigfteit  /  en  ïjet  Crimen  lasfas  Majeftatis  beeoo^beeït  toa* 
een/  ïjoe  feee  ooft  be&pongioccben  bot  nomaeï^ ge* 
ïooeftent  ïjebbcn.  j^aee  uit  ̂ .3t.  tcbeefïaentjebben/ 
toot  bonft  batfp  u  booj  bit  becfoeft  toeten  fouben/  foa 
fp  be  obeeïjanbt  beïjoubcn  moc&ten. 

<Bn  i$  ooft  niet  gcïoofWft  /  bat  fp  be  ïjanbeïinge  ban 
be  penningen  beeïaten  fuïïcn  /  en  toelaten  bat  be  Com* 
miffaeifTen  en  <®ntfangec£  bcc  Staten  ben  ïtcijg£-ïui# 
ben  bt  penning.cn  uitztihm  fouben :  of  fp  moefïen  in 
befen  ïjaeen  tciumpïje  beeanbect  toefen  ban  boen  fp  in 
ben  jaee  ttoce-en-btftig  /  aï£  fijne  ,i©ajeficit  be  negen* 
jacigeuebcban  acgtïjonbeet  buifentguïben'^jaee^bc* 
toiïïigt  toa£  /  onbee  ftonbitie  bat  be  Staten  b'abmi* nifJcotic  en  betocin  bon  ben  geïbe  jfjebben  fouben :  fïjn* 
JBojefïeit  foeïjten  in  te  beeïben/  botfuïft^totgroote 
nobeeï  enftïcïnocfttingc  bonfijnbcelBojefleit:  ja  ooft 
tot  openboee  cebcïïie  too^  fïeeftftenbe. 
^ot  fp  oitye  fouben  fïeïïen  op  be  eeterpen  /  pfon* 

beepen  enanbécongemaftften/  boo?  be  toeïfte  be  aeme 
(©nbecfaten  ten  plotten  ïaube  geonbeïp  bebcoben 
toojben  /  en  i$  bon  ïjen  0|Ct  te  beetooeïjten  /  afé  bt 
toeïfte  meinen  ïjace  grootïjeibt  en  bcrfefteetïicit  ban 
ïjeecfeïjen  geïegen  te  toefen  in  be  beebeebinge  en  ac* 
moebe  bee  <6emcentc.  tytt  toeïft  on?'  betuigen  moeïjte ïjet  lioninftetjft  ban  ji^apeï^  /  ,§>iciïien  /  «^acbinien  /  en 
oïïcn  onbeeen  Hanbcn  /  in  be  toeïïtc  fp  be  obeeïjanbt  ge* 

Het  vijfde:  Da. :fflne  Majefteit  ̂ Sp^^cprich-lm^mj^m^^t^^^m 
ten  woude  eenen  Nederlandtfchen  Raedt  ,  van  goe- l 
de  lieden  3  in  de(e  Landen  gebooren  en  opgetogen 
lijnde. 

3$e  öooge  pzotefïatie/  toeïfte  gïjp-ïieben  in  't  begiune 
bet  ̂ tippïiftatic  OOCt :  van  niet  te  willen  de  Kathohjke 

Roomfche  religie  ,  ja  in  't  minfte  te  veranderen ,  $ 
foo  aen  fijne  JBajeftcit  /  foo  oen  ̂ on  3toup^  gemein : 
<6cïijft  aen  ïjnn  beiben  ooft  gemein  i$l  bat  gïjp  brc* 
foeftt :  dat  men  fien  foude ,  hoe  men  defen  verderfte- 
lijken  binnelandtfchen  Krijg ,  by  traótaet  van  vrede 
mogt  nederleggen. 

5^at  H.%.  ban  35on  3loup^  aïïecn  oft  bpfonber  bee* 

niet  genoeg  gefpeuet  en  ïjabben.  I^otgebcnfpombe 
<6emeente  /  afé  fp  fïecïjt^  ïjceefcöcn  mogen.  3Ja  in 
be  nieutoe  gebonben  3tonben/  bon  be  toeïfte  fp  ïjen 
foo  ïjoog  beroemen/  (jebben  fp  bc  :3Jngcboocen  bp  na 
gcöeeïijften  omgeb^oeïjt  /  opbotfpmettoeinig^pan* 
giaeeben  /  toeïfte  fp  baec  mogen  brengen  /  in  flerft* 
ten  ïjier  en  baec  berbeeït  jijnbe/  be  rcfïe  te  beter  on* 
bcr  ïjace  bebtoonft  en  tpcannie  moeïjten  ïjouöen* 
%etfi  ban  bicn  Hanben  öaccfeïf^^iftocie/  toeïfte  fp 
uit  be  fcïjnften  en  acten  be^  ̂ Inbifcbe  Öaet^  berfameït 
en  in  bmft  uitgegeben  ïjebben/  engïjpfuït  bit  aïbu^ 
bebinben.  ̂ ie  een  boojbe eibt  fien  toiï  ban  Ijare  m- 
rannie/  en  boïftomeïijft  toeten  be  maniere  ïjoefp  baec 



Tot  de  Hiftorie  P.  van  Bor. 
^ 74.  \jmfcbm  fouöm/  foa  fn  met  becbinöcrt  01  tooïbcn : 

Die  befïe  De  feïbe  ïfiftone/  en  bemfaï  na  fijn  begeerte 
genoeg  gcfcl)icöm. 
©atïn  baren  cafim-fcact  ge?MtfouDmtin2benDe 

ottDcllerïjtcn/ j^iuitemcn/gcDnuUcn  en  Coufmmc :  en 
öe  HauDcn  geregcert  teoiDcn  gehjn  Die  ouDer  De  üonin; 
ginne  ban  £}3ugarien  Ifóaria  geregcert  tijn :  is  gebee* 
innen  tegeité  De  ükttcn  en  maniere  bei  lioniiiunji^  / 
toeïne  öe  ̂ pangiaeröen  aUjecnen  gepoogt  hebbenen 
al  norb  poogen  m  Dcfc  Slanöcn  op  te  reebtcu.  j*et 

moet  fcer  met  H.  3L  bovmDert  5nn  /  foa  gb»  fuï'us nu  öetft  bttfocHcn/  DaeegbpccrinacïïJinct  gcJTootrü 
monbc  gcDuïbdnü  tcegefieu  cnamgcljoo2t  hebt/  als 
öe  ïfertoge  ban  Sllha  öe  pjibilegien  met  boeten  ge? 
tceöen  fyccftl  bcrfinaDeïrjn  feggcriöc/  Die  een  roicnp- 
ttk  te  hicfml  en  öe  principale  oojfafte  Der  troubeïm 
in  öefe  Hanöcn  taegcöwgcn.  .ll^acr  ©on  Houus  öe 
föenuefen^  heeft  Dm  négmöen  ©ccembri£  öcs  U002; 
ïeöcnc  jaër£  inöe  bcrgaöeringeöer^tatnibevitïaat/ 
öat  bb  crpiefTe  laf!  en  bcbcl  haöbc  ban  fijne  jilïajefïeit  / 
te  onDcrhóuDm  öe  ouöe  Öccbtcn  J  <&eb2uiücn  I  en 
f&ibilegien :  <Cu  foa  öaer  geinen  in  gebalïm  toaee  / 
bat  feïbe  te  beteren.  <DdnbDcïfeercuDcr  Staten  ban 
S&abantöat  getuigen  inDc  J>u^iuatieömttoeeöcn 
#etuuarii  obergegrben/  en  onlange  Den  Dae-ew-ttoin; 
tigjfen  3!unü  bp  ©on  3totips  ge-apoJtiHecrt  en  bc- 
antbwt.  <0ptodïicberkïacinge  bc  feïbe  peeren  oor 
m  öe  feïbe  Supphaatie  beeï  punctcn  aeugcrocet  heb- 

ben /  öie  öe  büjDe  inuomfie  aengaeu  /  ai  in  öe  feïbe 
begrepen  5iui:  BXier  fiaet  te  beDenitcn  toot  getoifle 
anttooojöt  ©on  loupé  Dacr  op  gegeben  beeft.  "JCcn 
geficn  ïjp  öe  feïbe  ïtiecflrcéijccft/  öie  öe  #atogeban 
Wbal  foo  m  beeft  bpoouanDctS  geen  commiffic/  aï.s 
öe  üertogc  gêfjoöt  en  tycft.  IDat$banbcboo:fch2C; 
ben  beruïaringc  ar.Dcré  öan fouter  bcD2ogJ  <£ri(jccft 
öe  feïbe  anDec£  gcenen  oojfpjoug/  öan  uit  feit  fijn  ge* 
tooonïrjn  fp2cen-tooo2öt :  loet  en  $  geen  toonDcc/  öat 
te  ï^ertoge  in  öefe  3tanöerï  tot  fijn  meiningenictge* 
nomen  en  $  /  naöemacï  ftn  öie  ïieöen  geen  gocöc  toooj- 
ömcnïjecft  nonnen  geben.  ?UfooDatDcboo!fcbJeben 
bernïariugr  anöerê  niet  en  tó  öan  een  ïoiihingc  booj  öe 
tocfftc  f)ti  u-ïicDenberfiout  ijetbenDc  /  betreïineit  foiibc 
met  'er  trjt  in  tune  bcrberfTcniiTc :  ofte  imutertf  een  box 
nige  biuggc/  aen  Detodüc  gbp-ïïcDcn  en  Dègemccne 
Ölngefetencn  feiuutaenöe  /  ntiööcïer  tijötaïïc  bnflaut 
boen  fouöet/  !jet  luiilte  ooïi  grtrontDeïrjK  gefeïjict  ie\ 

(ie  begeeren  öat  ben  Oacöt  ban  trouüeïcn  afijefet 
m  te  niete  geöaen  bJO!Öc:  i$  fooberii  ofgïin  ben  be 
Scepter  uit  De  banDen  nemen  ujcuöt;  IDantbnDien 
llaeDt  befcii  afie  \)-m  mac5)t/  auctociteit  en  regee- 
ringc.  <Cn  bemidt  ooit  ban  't  feïbe  De  boojfclucbni 
^uppïibatiebanbicgenöcr  Staten  ban  23 labant  Den 
ttueeöen  jirebnucii  cbergrrtcben  /  op  De  ïtJcflie  35on 
aiottné  De  feibc  Bipofliile  en  anttooojöe  gegeben  \)ceft ! 
hieïne  H.  31.  gchcajni  bebbcu :  (£.t  toettn/  Dat  nien  te 

tocge  b2nigt  't  gene  Dat  in  fijne  pzopofïtie  berfoatió/ 
Dat i$ :  ®at  men  betale  De ttoacif  iljiüoenen  gouta  / 
in  Den  jare  negen-en-tfcfïig/  Den^ertogeban^IOa/ 
tot  af  uoopingc  Deé  tienDen  en  tbjintigften  penninrrê 
geïooft :  en  Dat  afé  Dan  Den  rtaeDt  ban  troubelcn  af  en 
te  niete  njefen  faï.  jDaerfoogbnbemfuïl^teuteege 
faeot  ofte  mori)tb2tngcn/  en  tjp  terabontuerniDoo: 
Dat  miöDeïc  tot  De  oberïjauDt  nuam  tegaalicn/  fcoat 

geloobe  meint  gl)|i  DU  im  u  \)outim  fouöc>  3n  Da 
bjaerbeit  gecne :  ia  ten  fouöe  m  fijnDer  macïjt  niet  .^n, 
u  geloobe  te  bouöm. 

©at  fijne  jl^ai:fieit  feïbe  in  Defe  lanöen  bomen 
fouöe/  en  fuïïcu  De  0cerm  ban  Der  ̂ Jncituflfie  nim 
mermcer  geboogen :  niet  aïïeen  om  Dat  fijne  .fttajefïcit 
ban  bviren  fcljeïmfrijnt  acnflagen  aïo  Dan  ouDeineïjt 
fouDen  tooto  /  maa  oou  om  Dat  fn  uit  ïjaren  IpnDe  11 
niet  ïatcn  fïïflcn  bjiiïfn/  op  toieno  name  fi.i  bare  beer^ 

febapupe  Dinben.  ̂ ijnfnDaubobcn  Den  lioninu»  en 
hebben  fa  Den$$ouinft  inbaergetoaït>  ©at  moetim 
hierö  aïfoo  \vtfml  ofte  boe  fouDe  fijne  .maiefieit  Defe 
fijne  hcrrlnUfT  lanöen  oïfoo  toeinig  bonnen  arijtni/ 
öat  bh  tóe  in  aï  fulüe  miibe r<ecïe  berDerffenilTe  en  noobt 

niet  bcforfim  en  fouöe  /  Dacr  fijn  fr-öcr  ïieifer  ïtarolitó 
m  Den  jare  berrtig  /  uit  j&pangfen  D002  ©2an(trijn  Die  / 
niet  fonöer  groot  pernïiri  b.m  getaogm  te  too2Den  /  bt 

foebt  beeft/  ometnbjeimgoulbeDcrjS/  Dat  Doen  uit  De 

H7 

fiaö  fmt  fici)  febeen  te  bfttjeflfat  Wem  bat  fijne  .11  w jelrcitlucnugiT  tocgrDaru  en  gcueorn  fouöe  \uefrii  tot 
oef  en  Jiauöcn,  Dan  ünfer  ixaroius  ertuerfi  iö,  Dat mogen  Die  getooben/  Dicfijtuanirteüooren  goëDirti- reaUcit  en  gortljcrtige  uaturtc  onbebent  ij*. 
•T^H/3L  ̂ !ï?nbm  /  bat  m  bc  aruUoinfie  Deólu^ mnli?  De  baten  mgcinocöcrniöcrgrn-uulucOnOrr- 

faten  en  toaerarljtigiijji  Uatljointifu  binnen  fouöen  / il^öesonne. 

M74 

rarouoeu:  Dacr  muefoubt  gijn  groot  onrertjt  hebben, 
tüan:  ücijafóni  Datbie  t)m  grootclijüö  urrblijDen  fou^ 
Den  om  De  anihomfriijacróuatucriijiicnifbo  goeDer* 
tieren  19ecre )  Den  Indhen  fb  in  foo  langen  tijöt  niet  ge^ ficu  en  tjebbru:  fouDen  fnljfu  cou  bobm  maten  ber* 
Wtjöen  /  om  Dat  fe  als  Dan  tn  bare  gere cljte  falie  tot  een 
genabig  bc  rljoo?  foubeu  nomrii/  ïjet  Incïiie  hm  tot  noch 
toe  ban  bare  tegenpaitnc  fcbclmchjUm  belet  is. 

©at  fijne  JX>aje(Ieit  boojtaen  in  ̂ pangien  toefmbe/ 
bp  Ijaer  Ijebben  fouDc  emen  ojbmartó  j^eDcrlanötfchrt! 
iïaeötbangoeöeengetroumciicbcn  in  föeöertanötge^ 
booren  en  opgetogen :  en  fullcu  öe  l) cerm  ban  Der  %n* 
qmfitk  ooii  nimmermeer  gcüoogni.  iDant  acugcficn 
w  bieauctoriteit  ober  beu  öoiiaift&fïjouöcn  ffaflfoi  /  en 
in  öe  bcnDcrmgc  Jjacröer  becrfcb.ippiie  niet  nalaten  /  en 
m  ijm  Dit  met  lijöclnn  DmiUcn  tc\uétcn.  ̂ n  en  nemen 
ben  niet  alleen  aen  ineefceren  te  bjcfen  ober  Den  llo- 
ninïi/  maer  ooft  oba*  alle  DcslïoniimsTianoen:  Doe 
fulTen  fp  ban  toeïaten  /  niet  aiïeen  öat  iicfc  atauDcn  ban 
barebeafebappue  b2ti  bjcfm  fnlicn  /  maerooii  Dat 'et ban  Der  3ianDm  tuégen  in  .^.pangicu  bnDcn  Uoninii 
eenm  bnfop.öiTcn  ilaeDt  toefen  fai  /  noch  beu  ouDct* 
toon.iru5ijnDe/  noclj  met  bmeeniggemnufcbanbfb' bmJe.  .  ,. 

If oe  meint  gbp/  öat utoc  bcerïijiie  piottftcttid  ban  De 
ïiatljoïijlie  ilooinfcbc  vc folie/  ja  m  't  linnfic  niet  te  toiï<= 
ïcn  bcranbnni/  berftacu  fal  toojbm  *  iï.  31.  is  immers 
toeïinbacbtig/  Dat  afie  De  j^cöerlauDeren  Dihtocrlicit 
ban  De  jèpangiaerDcn  gcfcbolben  jijn  als  Uutljcranm. 
IBcnicfchtlbingen  fi;  toifientc  bebcfiigmmet  Dcfcre* 
Drum :  ̂Oat  fp  m  ö:n  jare  59.  De  ̂ panaiaerben  uit 
bef  e  lUnbeti  baöben  Doen  bcrtrclilicn  /  en  alfo  Doen  ba> 
re  berboopte  Dominatic  mbecrfcbinge  ober  Defe  lans 
Den  omgcflotm  en  te  uirte  gcöam :  &at  fn  beu  tcgms 

Dcmmtoi^MficboppmgcfidtbaDöen:  Dat  fn  'tCou* 
cihc  ban  S'rcutrn  niet  en  haöbcn  toilïen  on'tfangen: bat  fp  br  ̂uqujfitie  gciuccrt  Ijaböen :  t\at  !b  He  23ceibt- 
fiojiuinge  niet  berboct  Ribben  /  en  oicrgciiibe  bede  au- 
berm.  4*n  foo  fu  bnljalbcn  gecne  j^cöcrlanöiTd  boot 
liathol-jitcn  en  boubm/  boè  fnlïcn  fn  bcfe  utoc  motrfV- 
tattie  boo2  toaci\iebtig  honncn  bcrfiaciH  bat  gijn  hier 

op  uboc  ].>ap!jl"ifcïjc  € crcmonien  en  ticclicn-Dicnft  toij; 
feu  fouot  toillm  /  m  fouöe  ben  niet  beel  bctocgen :  ge- 
meent  Dicmcttmljarnitocmig  ober  ecnliomm.  fyet 
5|jn  oprechte  Uatljolijfim  /  na  bare  mem mgc  öie  het 
boo2boort/  ooren  oogcu  /  ueu^V  monDt  { boïfi/  btuft/  m 
coh  het  hinöcrftc  feer fncllijiicu  met  bingcc-iiruiccn  toe* 
tni  te  betoerpeu:  Die  111  De  baden  ïjacr  grcficlm:  b\c 
111  De  \vceh  booï  j^acficljcn  acu  het  graf  bes  Dcercu  ( fo 
genaemt)  toonbcrgelaetm  toefen  toeten  boo2  tetom= 
Den :  en  Die  afie  baer  ndigie  in  uittonibigc  factien  /  ge  • 
fitculaticn/  en  flco  mm  't  fouDe  mogen  femen)  liricme^ 
ricn  ficllcu  /  als  fn  Dom.  H&et  hoeDanigc  Cerrmcniicn/ 
toant  fn  toetm  lat  ntoe  liiiibcrni  /  afei  met  een  ?lpm- 
fpdoftfirnmmgcbccr/  haren  fpot  b?ijum.  ̂ nf.irtu 
niet  baozfrncn  bat  fn  u  feei  boo2  ftatïjolijlien  fnllen 

boubm  /  ofte  Datjn  utoc  piotefiatie  groot  geloof  (lil- 

len gebrn.  „  •   " 
©at  mm  Dmbm  fouDc/  boemen  Dcfm  3uïanDt> 

feben  brijg  bnaccoo:be  ncber  mogt  leggen  '  fal  bacc 
hine  H  C  bccfochc  bm  épangiaerbeu  niet  boenlijft 

fchijnm  te  toefen:  als  bic  feïbe  tod  luctcu  '  Datöicbau Der  me  utoc  lUcïigic  f  foa  qtmemt )  De  Papifiildjc  rdi 

gie /  fonöer  bolnotucn  en  oprechte  onbcnrchtiugc uit 

ben  toooibe  vèobs'  tocbcronmic  niet  am  en  ruilen  bcriv 
Denfonbcr  bctodücfn  geen  macht  cu  hebben  met  hen 

eenig  accao2bt  te  maften:  tmtoarcophoopcbanbrn 
fdben  bacc  na  te  mogm  oberballm  :  booj  De  toelhc 

hoc  fnbm  te  hot  beu  hebben  f  n  0002  ontafli  jiie  ermi* 

pelen genoeöfamigclccrC3nm  f  u hebben  UU.  inbit 



Byvoegfel  van  Altenene.  Stukken, 
15744.  feerfoeïtc  [jacr  toeten  te  ö?agcu  na  be  mcininge  Dfrïjebbenniogmïianötïcn/öacrsthjifTeteïicncnsyn/öat  15-74,. 

^>pangiaetben/  fo  gfju  buiDcïijli  fcl):ijfï/  Dat  be  acrojba- ;  ljy  Ö«ï  &*ï  örtjöïcn  habbc  /  ten  toarc  öat  men  bectoac!!^ 
tic  gemaeftt  toojbe  niet  coufccbatfcnionDerboubmgcitc/  bat  niet  tcgcnfïacnbc  51111  bebeele  unmetïjenaïfoo 

ban  bet  liatnofnae  geïoobe  en  eeïigie.  jBaec  boe  bit  jbaubeïen  foube/  a$  ïjteu  booeeno"  jraet  /  bat  bp  met Doenïija  toefen  foube/  en  doe  niet/  faï  bier  na  begua^fommige  ïiapitcincn  /  ben  tocïïtcu  ÖP  bcboïen  ïjabbc 
me  pïactfe  toefen/  om  baer  ban  boïUomcIiju  te  fpjc|  ben  Gooren  obcrïaft  te  boen/  gebanbêït  beeft  Maet 
hm.  €11  'tfaïmeenigen  tegcné  a«3L  een  nabenftm!  ten  rêbnn  in  öcfe3iauben/  ni  in  bcfen  fijnen  fïaet  niet 
in  brengen  /  bat  gfyn  b'accoibatie  foo  flautoelrjuen ;  gelegen  /  bat  ftn  fijne  getroutofïe  ïijf-auerijten  eenig 
bccfoeut/  Eitbataïïeeiiïijftenouibeboobtöe^ltoninï^ifiuaet  aenboen  foube.  <S)ic  teacnen  fïm£  bebceï£  3tjn 
toanBjanuctju/  rccbtofobecDcfe&anbcnnictquaet^jonöcc  anöce  befe:  ̂ atbpDoojaenbouben  bcg&afïc* 
en  toacc/  ban  bat  öooioo^faae  banbe  boobtbe^ïio;  ïein£  De£ïiafïccï0boo>^nttoerpcn/  bctoeïitebemui? 
ninag  noeï)  opfïaen  foube  mogen.  tenbe  .^paugiaerben  bcucben^  ï)et  Éafïceï  in  be  Mabt 

3Dat  ̂ on  3louuö  in  fïjii  SCpofïiïïe  op  bit  punct  geïaten  beeft/  ben  $eetc  banCampagnp  boen  ober 
feïnijft  ban  goebe  mibbeïen  /  toclfte  ban  tocgen  be£  &o?  2Unttoerben  <Sonbernctir  mefenbe  /  en  ben  £>pangiacc* 
nmïté  totten  bjebe  boojgetocnöt  fottèc  toefen  /  bact  ben  in  bien  fcljeïmfcïjen  aenfïag/  na  fijn  becmogen  ƒ 
meint  ïjd  na  onp  betmoeien  fijn  ïjcciiijft $arbon  mcbe. 
Jfêiaerfoo  baecanbcr£  geenmiDDeïenböopcbanbjeöe 
enioV  foo  mocton^  be  goebe  43oDt  beïpeu:  IDantbe 
ïfoïïanbercn  en  ̂ ccïanöeccnmct  bacc25onöt-gcnoa? 
ten  ïiebec  ben  ïcfïen  Dmppcï  baci£  Woebtü  op-fetten  fuV 
ïen/  ban  bc  genatse  DrépacDocnëacunenicn/  en  met 
fonber  reöcncu :  iBant  toat  fouben  fu  aiiöcr^  boen  / 

foo  fu  't  $arbocn  acnnamen  /  ban  bat  fn  baer  begebe n 
fouben  inbcbanbeubaceöcr  booötïuftcr  bpanben/  be 
tocme  tec  ecrfïer  geïegentbcit  baer  met  aïïc  tonnen; 
ten  om  fouben  bjengen  l  mi  ïjoubcu  be  J>pangiacrben 
geen  contracten  oft  oberftomingen  mctöeboogfïeee* 
Den  bcbefïtst  /  ï}ot  fouben  fn  ïjace  genabe  beloften  bou^ 
ben*  Matt  baer  jtjn  toeï  anöcr  miöbeïen  ban  toe* 
be/  toeïftc  top  beöouDen  tot  bcquamee  engeïegenber 
pïactfe. 

^®at  3£on  Hotn^  battben  injonbt  ban  lï.  %.  ̂ up^ 
pïiüatic  fijne  BSajefïeit  goeteïiju  foube  onbeiueïjtcn  / 
betoeïïie  ïjnbn  be  Sïpgfïïïïc  &.%.  oolttoefegt:  baer 
en  Tionncn  Vl.%,  nodjteoafï  noc^pjofijt  uftgetoaee 
bJou:bcn :  gcmecïït  men  ten  gcenfctrtrjbe  getöiffelijK  toc^ 
ten  en  faï  uonnen  /  of  ïjn  bat  gebaen  heefï  ofte  niet.  <tfm 
foo  ö»  tec  abontucten  te  cenigen  tfjbe  baececnig  fce^ 
feïject  ban  faï  toiuen  toonen/  en  faï  men  niet  uonnen 
toeten/  oft  ï)P  bat  ban  fycm  feïbenïjeeft/  oftbanfij* 
nen  meefïecen  be  $cctm  ban  öec  ̂ Jtnjuifitic  /  of  ban 
ben  ïtoninu.  <£Ên  battec  eenig  jf^ebcrianbec  met  be  fiip; 
yïihatit  en  anbec  Ixfctyct  in^pangien  aen  ben  Slonntn 
mgefcïjitit  foube  tootbcn  /  baec  en  1$  bp  niet  fecr  toe  ge^ 
fhit.  Cn  toie  tó  'cc  bk  bat  acugaen  foube  toüïen  /  nabe^ 
macl  be  tteffeïrjKe  ïf  eecen  ban  M^ontigna  en  ban  23etv 
ge^  ober  aïfulu^  fo  rinaïijucn  gebaren  3tjn  h  ̂>ener  ben 

Bo^entoonaem'tïjQï  hubmllmimznictl  geen ixiu 
gaenbe  boet-fïappen  fienbe:  foo  onberbennaemban 
Ögfopu^  bat  befcï)?eben  iLé.  €11  foo  baer  iemanbtban 
berfeuert  mogt  toefen  /  toat  foube  Iju  geïijuc  toeï  goet^ 

uitreeïjten  nonnen  /  foo  nu  ben  fóoni'nn  niet  fpjenen  en foube/  ban  met  fijnen  Ober-ïjeeren  bk  ban  bec^fn* 
tiuifitk  bergefeïfcöapt/  ofte  banbenfeïbenban  öaren 
toiïfc  en  meiuinge  onörjricjjt  ̂ tjnbe  >  JDaeromme 
5^on  Houn£  ooh  fcfjjijftbergeef^  te  toefen/  bat  men 

i'emanben  fenben  fauöen :  niet  uit  goctïjcrtigïjrit  tot H.  31.  maer  foo  men  gmieenïp  fmaebt^-getoljé  fegt : 
OBIitimoegt  baer  toeï  gaen/  maer  gijnen  fuït'ér  niet 
Öaïen. V&at  <!^on  3lonué  ooït  infojiiiatie  foube  boen  nemen 

op  't  feit  tot  Uinttoctpcn  en  HJtregt/  boojben  moet 
toiï  bec  ̂ paugiaerben  onïanr$  toegeb,:agen/  en  fyet 
feïbe  aen  be  mi^boenberen  boenflrafitn:  l^ceftï)nin 
fijn  ̂ Ipoftulc  geiftecïijlften  af-gcfTagen  /  feggenbê  öat 
öen  ̂ oïbatenbérgeben  te  'aüfml  en  bat  menden  ge* 
ïoobc  beïioo?t  te  Tjonbm.  <&it  ië  toacracïjtïg  een?? 
jBonniï$£  rciigie/  feïjehnen  cniniiitmatiercngeïoobe 
teïjouben/  en  goebe  lucomc  Hieben  boo^toefegginge 

ban  geïoobe  in  Den  ffcrft'  bjengen. Itaet  iemanbt  goeber<S  op  fijn  $atbocn  intomen  / 
en  ïaet  fïen  ï)oe  ftp  baer  ober  baren  faï.  3fa  lact  be  &ta^ 
ten  ban  23?abant  lang  aen  turn  aenïjouben  /  bat  be 
bïijbe  innoiiiflc  bn  fijne  jlöajefïeit  beftoooren  /  on* 
öcrïiouben  toojbe/  enïaetficn/  toat  fpin  'tcmbeau; 
bcr^  ban  hem  hebben  fuïïen/  DaniibeïècnbebjiegïijUe 
tooo2ben.  H.  H.  tooien  in  bcfen  ïjanbcï  oor  bafï 
getoaer  /  bat  boo?  bjoome  Hicben  anberj?  bji  ï)em 
niet  en  i$  j  Dan  ontoacracïjtigïjeit  /  bebiog  eii  fpot 
terpe. 

.ïBaer  öoe  fowbc  öp  anöcr£  met  fijn  (Cratoanten 

tcgenflant  gebaen  nebbenDe/  be^tabtban^Ünttoer* 
pen  ftceft  boen  ruimen  /  en  fijn  <6oubernement  berïa* 
ten.  Cnbatïjpbenjètaten  ban23?abantaenï}ouben^ 
be  /  bat  be  feïbe  ftafïeïlem  tec  ootfafcc  banbitfcïjeUn^ 
fïuft/  en  om  batbpeenbjecmbeïïngi^/  afecfet  foube 
toerben/  baer  innc  geen  geïjooj  geben  noeïj  beïicben 
en  toiï.  €n  bat  ïjp  in  't  ïeflc  fnnbec  tlpofïiïïe  fe^rjft  / 
bat  men  boo^taen  goebe  o:bjefleïlenfaï/  foo't<«5obt 
beïieft/  DataïfuïH£nietmeectoeenDjage.  <Ditmu^ 

ften/  na  't  gemeen  fpjeeu-tooouV  ftceft  eenenïangen 
fieect.  Ban  b'toeïftefooïKigebtoongcntooLjbefïjnber^ 
flant  en  meininge  te  feggen  /  foubet  fenber  t^mjftl 
baft  toefen :  ̂>oo  gïjp  n»  niet  en  ftfybt  bat  iït  geïbt  ge? 
noeg  iphbe  om  ben  ftritfïs-boïli  te  betalen/  foo  faï  al* 
fuïi$  toeï  meer  gefeïjieben. 

^et  ïefïe  ban  H.  %.  berfoehc  ï^:  ̂ atöpbitaïïe^ 

ten  beffen  foube  toiïïcn  bccflaen/  enin'tgoebeop-ne* 
men.  i|ettoerücïjp  ̂ .H.'inbe^lpoftiïfetaefegt/  W 
ïjoubeïtjaen  bat  boo?  btfc  bertooningen  niet  be rfcïjojt 
en  beeïaten  cnioeröc/  't  geenc  bat  banbe  beloften  bec 
Staten  eermacï^  ben  ïfertoge  ban  ̂ iïba  gebaen  /  in 
be  pjopofitie  boo?  geb?v%en  U.  ̂ ier  moeten  H.  %. 
fpjingen  of  toaeien.  ̂ ie c  moet  gïjD  fonber  bertreft  fe^ 
ofte  feben  Jiföiïioenengout^ te torgè brengen/  oftgïjn 
moet  in  ongenaöcjrjn.  .fiBaeröoeftomt^onioüp^ 
btfe  boo:frfj?ebcn  ttoaeïf  miïioenen  goutö  op  be  af- 
noopinge  bc$  tienben  en  ttointigfïen  penning  in  fejg 
jaren  te  bztakn  i  meer  eifeïjen  /  afè  bic  De  ïfertogc  ban 
%\ba  ge-eifeïjt  hetft*  €er  abontueren  /  om  bat  be 
IMtogc  ban  ben  tienben  en  ttoinfïigfïen  penning 
niet  en  heeft  toiïïen  beitijen  /  ïjet  toeïïtc  in  fijne  pjo^ 
pofïtie  <^cn  Bloup^  Doet.  JBaer  ïjeïpt  ï)em  aen  bit 
geïbt/  en  foo  Ï)P  tot  be  oberfjanbt  ftoemt  /  befiet  of 
ï)P  11  iet  beeïaten;  faï  ban  bat  u  be  ï?crtogc  opgeïegt 
ïjeeft. 

liebe  peeren  en  ©?icnben  /  toacr  c$p  n  ïjecnen 
toenbt  /  gïjp  5ijt  in  Den  fhrift.  <£m  ifjeïpt  gïjp  ̂ on 
3loup^  aen  Dit  geïbt  niet/  foo^ijt  gïjp  in  De  ohgena* 
ben:  J^cïpt  gïju  ïjem  baer  aen/  fooomïjangenubefe 
f  toarigbeDen  :  <Bn  ftan  ï)p  a!£  ban  niet  tot  be  ober* 
ïjanDt  ftomen  /  foo  moet  g^u  immers  boo?  ïangïjeït 
öe£  föcijgétot  in  bm  gronbrberbozbcntoojöen:  &an 
bu  tot  be  dberOanbt  nomen  foo  moet  gbn  ten  eeutoïgen 
bagen  Der  onmenfcbeïnlïe  ̂ paenfcïjc  natie  fïaboenen 
bhjben  /  en  met  Den  obertoonnen  een  buct  ïjebben. 
€n  aï^  ban  toiï  U.  31.  Deb^eit  ntoer  ̂ upplihatie 
niet  facïjtctingcöiebcn  too?ben/  aï^ben<ÖDeïenbefer 
Hanben  ïjare  ̂ uppïicatie  aen  be  (èoiïbernanteinge^ 
b?eben  i$.  JBant  gbp  ïjebt  te  bröenïien/  bat  gïjn  m 
bm  ̂ >pangiaerben  fin  beeï  ftoaerDer  gefonbigtïjêbt/ 
Danbe€bcïen/  obermibt^gïjp  arbeibt  om  ben  te  be 
roben  ban  Den  ïtoninïirijïte  /  Dat  fu  met  grootcmoeï* 
ten  ïngeHregenïjebben  :  Dan:  be<^beïeninaergefogt 
en  ïjebben  ïjen  uit  ben  feïben  ïioninftrrjh  te  toetren. 
®k  bcï)inbert  bat  iemanbt  niet  gcuroontcn  toojbe/ 
eu  boet  Den  feïben  foo  beeï  fmaerë  enfpijt^niet/afó 

Die  ïjem  be  ftroonc  ban  ben  ïjoofbe  mat.  ̂ 'et  toeïït  geen uïeirt  beeï  ban  itvoe  beftoaernifle  toefen  fean/  foogïju 
ïjet  feïbe  toeï  inflct. 

.ïBaer  foo  De  ftoarigöeDen  ban  ̂ on  ïïouud  aen 
rreïbt  te  beïpen  ïja*feomen/  aïïc  met  gronteïijiiè  bcr* 
Derffeniflé/  eeutoigefïabernpe/  eu  ben  booöt  oogen^ 
fcbijntijïi  bermengt  3ijn  /  fïaet  te  befien  /  toat  ongc* 
maft  in  be  ongenabc  ban  <DonHoup^rreïegen  macf) 

toefen:  op  bat  foo  baer  ietïijbeïijfttoaer/  't  feïbe  bctv 
ftooren  mogt  tooien/  na  Der  toijfen fpjeeU-tooojDt : m 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

'  i  f74.  gït  quaDc  acnftacnöe  ongcbaflm  fal  men  uiefen  Dat  oanDcIDcn  01  oberbi •  meinigflcrjiiactuj. ^00  gijn  DansDonHouirê  aenfeéoffeben  fDtlioe 
nengout^niet  en  ïjript/  foofult  gijp  in  fijn  oiigmaDe 
$ijn.  .HSacr  toat  faï  Ijp  u  ïtonucn  Doen 
fouDc  ö»  fijnen  <62oot-baöcr  tocï  ïtonn 
fift£5£  ¥  ̂*  cn  *l?  "*?  Cfn  ̂ eetnMöiB/  in  1  genbjooïöig  niet  tip  Den  genen, 
öcfe  ilanöcn  niet  eeijen  boet  lanDts?/  noctj  bJimDrn  |  Dan  haren  hals  afgewogen  hebben,  omt 'ictl  r bóo non)  mogen  ïjeböenöei    ©jt  r  1  rw-.irht  htiï  hirfrn  hrf  ^.«Tm.i.,.£» — 1  *"«{ -"•"".- ^tabthouDcr  /  C 
ober  Dcfc  HanDeu 

145, 

niet  met  ttoee  gcUiclDige  I  f74. 
togen  int  JDuitofoiiDt  De  gemerue  bnanDcn  Vhuia  en in  baren  ucfr  brrfogr*  Cn  herfthn  niet  om  befc  tan 

infi}nongmobc;Dcu  ban  bc  taleüiioflc  .^panifirlje  tlabenine  te  bo-lof U  IDie  ré  hPjifm/  goet  cn  blort  opgefrt  >  t>cbbcn  ooit  ban  aclnlirn nuen 1  noemen >  met  gebani  alle  fijne  rSjoröèrm?  tfn  iï  Imnor  lur 
ÏCCmbeïllltr  /  nt  I  [TttlPinrphirr  nirt  ImMi^.,,.,     *.„».„,.  <..lo    ' 

biel)ft.5>panifVlKJoli 

Ijerhomen  niet  befïaen :  IDant  offju  fefjoon  tot  betond 
ban  bien  De  fcmot  ban  fijne  niajefïeit  toonen  ftan  /  fob 
en  tè  hp  nochtatrêbooi  alfiuïtc  ban  befc  Eanöen  toette? 
ïijfc  niet  acugenomm.  Cnïjicrenbobcn/  biat  macht 
fjccftfai?  vDc  ïtnjgs-ïicDcn  op'Dctueme  hP  pjineipa- 
iytten  froïit  /  m  5rjn  't  niet  bjeembc  btoaïenbe  bocben bieden  Dtiibcï  omi 

boen 

Den 
1:  £>oct  Dan  fooljcerhjur  t>cïöt  eu  Üoïfl  tcgritë Kornuit?  batf:ibc:ccbanfoaCörlcbloèt.  £ïorit 

Dan  ooft  De  ï>ol!anöcrcu  /  CcrlanDerrn  /  en  hare 
oonDt-gcuootcn  tegetri  Den  Uoniuit  J  bat  fn  bc?re ban  foo  Dappere  entrrf?eujHegcmoebcren.  nVaer  bat 
bJo:Dt  anDers  bcifram  :  ban  luim  i  ban  De  Span 

mibcï  om geïDtfone:n Dienen >  tuat  fouDen  fpjgiacröcn/  papen/  JDonïltïtcn /  en  rjarnt acnhaimc* 
MP  ban  hem p^WJ^Öten  krijgen  * /°n^|ten>  jfèacröefcairnijnfeïbc  geftuaorm  bnanbcuöcS ioninït  am 

:cnDcr ...en  Den 

liomnlt  anDcré  /  Dan  een  Dafci  aft  ooft  eer  ren  flabocn 
Deö  Pand !  ï>oc  banDcïcu  De  Oerren  Der  -Turjuintie nietten  lionintt*  aiaten  fnbcm  meer  DanDcunDclen 
tijtel/  en'nooDtlijitonDcrïjouDt*  €11  nemen  fn  öcre* geeringe  t'fanicn  niet  na  hacr*  JDach  öe  iioiiinft  iet Dom/  Dan  Dat  ijarc  belieft*  ̂ 00  Dat  anDers  tuaer/ 
fonber  ttuijfcï  fouDc  ft»  ober  lange  Dcfe  fijne  ttefTchjitftc 
lanDen  bcfogt  ftebben  /  om  De  tegenluaoiDige  eïcuDe 
Daer  ban  te  toccreu.  <E>c  IVrtogr  bau'&iba  fjecftbt» 

fouDen  aen  ntoe  ̂ ijDe  honien  /  foo  gï)P  bni  flerljté  gclDt  1  ooit  iets  geDaen  /  Dat  ter  reren  of  ten  pjofijteuan  fliiic 
boobt:  bat  foiiDcn  immeré  Doen  De  vDnitfcïjen  en  De!  JDajefTeit  flreftte?  "Xenflet  bet  trininpliant  gtbrrlrr 

toie jon  H.  %.  <£n  «ftgtoniec  enisDeeld  peeren  De 
fc$  EanDt^^  en  ooït  censDeetö  goeDe  maeljtige  %ie* 
öeni  Cn  tjebt  gïjo  De  3tanDen  niet  bol  tnienDen  en 

magen/  ni  anDere'gbebe  bef  lebberen  i  Cn  5ijt  gijp niet  De  Staten !  Doojftanberó  en  23cfebcrmcr£  Deö 
SamDtöi  toaer  Doo:  H.H.  aetiïjangig  ̂ rjnafïcilam 
Den  ai  ̂ teben  *  Cn  fonDt  gï)P  niet  in  tijbe  Xstè  nooDtd 
aen  utaerjanDen  Rebben  Dettrngé-ïieDminDcfe3taii- 
Öcn  gebooren  3ijnDei  'Ja  be  bjeembc  ftrijgé-IirDen 

^toitfcrö/  be  ièpangiaerDen  en  Italianen  moeiten 
5^an  %aw$  mebcrom  na  fijnen  lUoofter  ni  ttappe 
boeren  /  fob  ÖP  m^t  [jen  fijne  berDienbc  ftraffe  ont? 
gaen  moetjte. 
Cn  foo  n  terabontnerenbit  bn  u  feïben  te  beftacn 

te  periruïooé  Doekte  te  toefen  /  en  fouDt  gï)p  De  ï}oUan? 
Deró/  Ecrianberö/  cnïiarc  25onDt-genootcn  met  beer- 
big  binbni  /  om  n-ïicben  Dcfen  ïjanDel  uit  te  ïjelpni 

nifTe  boo^?lntbjerpen  op'tiiafleeïfTaenDe.  43eDcnitt 
De  triumpOautc  pomperne  /  met  bc  tuelhe  Ijp  in  't  jaer 
tfebentig  tot  ̂ nttuerpe'n  \)ct  parDoen  beebebrrhon- 
Digcn.  OeDenltt  Der  tuoo?ben :  'J'odo  es  mk>,  v  yo 
icaRey,  Datiö:  i£ct  ié  aï  mijne  /  en  ilt  ben  ïlon'inlt. 
IBaer  bet  toacr  te  lang  te  berbalcn/  bwD'tocllicbnj- itcnfouDe/  bm  ban  Hiba  geen  biieabt  beë  «onjnhjS 

getoeeft  te  ?ijne.  JBaeraen  ̂ on"9iounö  en  faïfubtö boerend  5i>aer  cnroitDegCojiiTefrjU  geen  mangel  ofte  niet  bebonbni  luozDen.  Jöatni  fouöc  aen  eeuenfjupo 
gebjeft  inbaïlen.  Rebben  fu  met  Ittft  hen  tegen^  Den  ge?  1  eritifeïjen  en  gebeitifbr nlRonih  niet  brbonöen  ujo Jbeti> 
mecnen  bnanöt  in  JDapchcn  gemaeftt  /  a\$  ïjn  oftrtf  Jtëaer  Dit  onberfrbeit  feliijnt  Dat  'er  faï  turfïn  /  bat 
tot  fijnen  "tariïïc  ly&iïc  f  en  ui  ftjn  boogfle  maerjt  enlöefe  fijn  f&ften  befienDigïijner  cu  met  mca-örr  bcb?og 
triumpljattema^/  bo^cn  fii  aïnoeïj  met  lufl  tegen^  inleggen  fM.  WtUie  nönfteDe  Oecrrn  Dn*  'jrunuifttic 
ben  fclbm  Defen"  ïangtofjï^ien  ïtrijg:  mettoat  ïufï  ié  in ïjcmbooïflniDc/.ljembeoiiacmgeaditbibbrir  tuel- 
ïjettcbermoeien/  Dat  fnDoo?ï)UÏpe  ofte  oog-luiliingc 
banu-ïiebcn  Dm  feltira  ten  ofiörrm  Iwnacncubrröcl: 
Ugen  fouDen^  ̂ n  en  famrtni  öe  ouöc  bjienDtfeljap  ( 
toeliten  fa  met  u-ïieöen  gcïjaöt  hebben  /  niet  bergetm : 
en  ïjoopén  üanu-ïicömbangeïijbc.  CnhettuareooU 
een  brrbïocute  fTieït  /  Dat  tmee  ua-bueren  onber  flcïj 
buanDtfeöap  aen  nemen  foubcn  /  ter  ooifaïtc  ban  icncn 
biecmben/  DetucliteDni  eniaiDoo:Dc^anDerni0Ïjuï 
pc  onber  De  boeten  gebjagt  befafaeiiDc/  Den  feïben  tot 
gelegene  tijöt  ooit  bernieïeu  fouDe. 
Cn  mat  totlDct  gf)u  in  aïfuïücn  ïjanDeï  CbeïDer ' 

macïjtigcr  /  beïtcnDercntoiï(igcri>ooftbegecrcn/  atö 
Doo?  gronbeïijhe  gencgenrheit  tottnt  ïicben  ©aDet 
ïanbt  ban  feffli  u  lijnen  bicnfl  aenbicDt  >  55at  tó  De !  ban  bet  ïirbe  DaöerlanDt  Weten :  Marr  Dir  «)n  gr- 

^oo*ïttc(itice"/  ̂ oog-gebooren  ©oifï  Uc  Piinec  ban  I  luifTeiijlt  banbeiDebnanDrn/  niooitbejraöcro  D:rör 
(öraiinicn  ~*<£n  te  ïip  niet  ban  ïiciferbjlteftammecnibjeembe  peeren  arnljangnt  ntbnflautDoni.  Rebben 
a^-itomft  *  en  heeft  hu  in  Defe  rtanbm  niet  foo  beeliDte  ban  Der  gnauifïtie  uiifjtn  Denl^imïiinöcrfoou: 

fehone  öcetïritmeDcn'/'  bat  Ijp  alleen  bien  anigaenDe  j  foo  ijrbbcu  üipbpond  Deü  tonmft in  ffinen  cm.  ïDrn 
in  befc  tanben  De  maehtiaflc  naefr  Den  Cioninft  is>  cebt blijft m emen  ftaet / en berauDert niet '  rnörriti^ 
IDiewnfininccïïnftheDen  in  ©uitsïanDt  /  iubcibcDe  gem  ongcbaWcn  onDcriuoipen :  turlite  Duigen  alle  rou- 

23ournoi  Dien  /  en  fijn  pnuceïijfte  beerïijMjeit  ban  tcatpsp  m  Dm  perfoon  ör^  Uonmli?.  j.-nfooD;prr 

oSnmei 1  onbeïtcnt>  Cn  ishnn  et  ̂ uiW^ebau  foon  Dró  Wonmhs  onber  DeOjinniOt-efoobCi :  aloge- 
ISS&Tcntó  eerfte  bangm.p    mtnnrd  grruf.no f „nofnm,:  gfOrniiirn 

S  ban  ètaten  /  Den  tocïïm  T denebm  De  IDettige  tup  ter  oorfafie  öcö  rröt?    met  allr  rrrljt  Dm  narm  M 

Iten  fii  111  brö  ban  Wba  pfaetfe  fldlrn  fouDen.  23rljal 
bm  Diti^bpmröreen  l/rerrörr  Jnquifltie/  aïfooDat 
Ijn  meer  gmogt  fat  toefen  Dcïjoogljnt/  marrjtcn  p?o 
frjt  Der  Collegiebau  Der  Jniiuifitir  teboiberen    Dan 
Die  ban  ̂ Uba  grturrfï  iö.  Jl\irr  tuat  ftaet  btrr  brrl 
bantrfeggmi  Qitié  allr  De  tuerrftltrulijii    Dat  tuat 
in  be}e  Hanöm  Defe  aeljt  jaren  onDrr  Dm  nainr  Drö 
UoninïuS amgrrieht ie /  en a# uorlj amgeiirijt bjo?ör 
niet  beë  Uonnilts  /  maer  Drr  Öeeren  ban  Der  3nn»i 
fltie/  ènboojtöbeïJPaupfaïu  U.  jEku  bic  trgrna  Dm 
inorttuiï  en  tnraunir  Der  Weetnoer  peeren  Ijef  liebe 
DaDerlanDt  bef eljermcn    Die  cn  bonnen  gem  bnanbeu 
ban  haren  natuetlrjften  en  tuaer.trhtigni  ̂ éew  /  en 

CnheeftljPïn'taftucfen nabcinacï  Die  ban  fijne  JDajefTeit  öe  hoogftc  regeermge 
beboïm  maö  /  na  gecnm  raeDt  meer  f  eben  m  toottöm 

en'
 

ge  aefripeöe  met  bolitomen  bJiföro  Itonintó    ia  Dat wn «. u-uuut,     Rp feftje «n perfoon  M™"^;  ̂ 'XXnlcYlW 
beltanbm  met  a«e  bileiuigljeit  en  turannic  mi-5  .Dcnaïfooboo!  ï?eereaeng

momcn/  bat  hu  fouöcr  uw 
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3jjn  onfe  ©oo:-ouDer£  ter  berbaeren  en  toijé  toe  ge?  öe  eu  i£ :  jBacc  «act  öni  geurenen  bpanDt  eenmaeï 

m- 

toceft/  Dat  fpm  bier  manieren  peeren  aennemen  fon 
Oen.  <£n  ÜI  31.  feïbe  ïjebben  in  Den  jare  negen-cn- 
beertig  na  Der  ̂ pangiaerDcn  bomiiffe  Cr i men  laefas 
Majeitatis  gecommitteert  /  bat  gfjn  Öe  onöe  maniere 
Dc£  ̂ uïDen£  na  ïjare  begeerte  niet  en  ïjebt  toiïïen  bcr? 
anDecen.  ©nfe  booj-ouberg  ïjebben  on^aïfulacïDct? 
tenöeé^nïöen^  nagelaten/  Dat  foo  De  ftoninftïjicein 
ücrfoontocfcnöe/  inDetegentooojDigc  regceringe  boï? 
fjerDentoouöc/  ïjp  met  reeïjt  niet  mecrï^rere  toefen 
jbuDc/  cnDe^rïDerfatcn  ban  ïjacc  pacht  en  ceDt  ont? 
flagen  fonDen  toefen:  tot  Dat  gb  ban  De  feïbe/  aï£on? 
ccDcïijftcngeïjccïijutcgcn£  fijne  beïoftentoeft-nbe/  af- 
(ïantDocnDe/  rebcïijKen  en  nauittoijfen  fijnbecbeïof? 
tm  regecren  foube  ïoiUen.  €n  Rebben  De  feïbe  onfe 
boo?-ouDcr£  ïjier  inne  een  fonDerïiugc  boojfïcljtigïjeit 
getoont/  DatfpmDebebcfmigcDerïfiiïDinge/  tcc  00?? 
falie  ban  guaDe  ccgcccingcDcn  ̂ eecc  ïjebben  boen  con* 
fentcecen  en  JDiïïcftöouen  inDctoeigrringc  banDieufï 
enonDerDanigtjcit.  <EH- toeïfte  ïjier  inncooft  feerbooi? 
pcïjtig  geïjauDdt  Rebben/  Dat ifuonDcc  De  Heetten  Der 
ïMbinge  ïjebben  Doen  fïeïïen  /  Dat  aïfen  officieren 
iu'taennemcnïjaerDcc  officie  moeten  ftoceren  De  feïbe 
ÏËtetten  te  onöerïjauDeu/  fonöer  Daer  tegen  te  nomen 
ofte  Doen/  met  raDe  ofte  DaDc/  in  eeniger  manieren. 
113cïften  eeDt  obermiDt£  H.  %.  ooft  geDaen  hebben  / 
ffaet  u  in  Dcfe  baïoopene  faftc  niet  fdo  boojfïcfjteïijft 
afêmanujfttcïjanDrien/  Datgïjp  Detticïjtcbanmcin? 
ecDiojjeit  ontfïagcn  mogt  toefen.  $ct$  toeï  toacr  Dat 
Die  ban  23mbant  acn  ̂ on3bun£opbecïeattiftaïen 
Öccbïijöeeinnomfïc  ïjarbtcn  f  leeft  acnljouDen  /  Dat  De 
m$bnüfteu  en  obertceDinge  Der  feïber  bcjridjt  en  ge? 
foetert  mochten  toojDcn :  jföacc  beeïe  toagen  /  nabe? 
maeï  fp  aennouDen  /  Dat  op  't  ïiafteeï  bod?  ïtnttoecpcn 
een  2è>jabaiïDer  tot  ïïafïeïein  gcfïeït  foüDe  too,?0en; : 
toaeromme  fp  niet  eer  acnenïjouDcn  Datïjct  tóafïecï 
neDer  getoojpen  toojbc  *  ©jagen  ooïi/  naDemacï  fp 
aenïjoubcn  bat  ïjet  fïebeften  .ïBegen  met  fijne  tnebe? 
hoojtcn  toeDecom  onDcr  De  &tabt  ban  '£  #ertogen- 
uoflcïje  geboegt  fonDc  toozDen :  toaeromme  fp  niet  me? 
De  aen  en  ïjouben/  DatDegoeDc&taDtbanïjetftoaec 

<£uamifocn/  bp  Den  toeïfte  ft»  nu  in'tactjtejacr  beïafï 
enuitgcteerti£/  ontfïagcnenbcrfofttoozDe*  <£nDier? 
geïrjfte  toagen  Djijben  De  feïbe  meer.  *Êh  op  Diettoee 
jtoftftcn  MjbenDc  blagen  fpnocïj:  ïfceftDanDebJoo? 
me  ̂ taDt  ban  Knttoecpen  affüïftcn  fcïjanDeïijften 

Dtoang  /  en  De  bjoome  ̂ taöt  ban  '0  ̂ectogen-bofs 
fcj^c  aïfnüten  onlilDeïijften  oberïafïcit  uitteaingc  ber? 
Dient  ï  ̂ijn  De  feïbe  bjoome  .^teDen  bp  Den  Reenen 
Staten  De^  HatiDt^  gcricï)teïtj«  Daer  toe  bertoefen* 
^p  en  nonnen  anöer£  niet  berf!aen  /  of  De  Staten  ban 
^zabant  en  gcbenDatbuDcfcnïjanDcï  ftoijgentïijftte 
fechnen.  3imnieré  De  ̂ pangiaerDcn  fnïïert  in  aïïen 
toehomenDe  tijDen  ïjrt  ftloc  aïfoo  toeï  i^tten  te  toer- 

fïacn. IHaer  Dat  De  feïbe  een  beDennen  toiïïen  maïten/  reeïjt 
of  De  Staten  ban  23?abanDt  met  5^on  3toup£  öaer 
ïjoaft  ineenenftobeïgéfïeftcn  öebbenDe/  foobéelnocï) 
geDaen  öaDDen  om  De  (gemeenten  na  De  bccïofllngc 
ban  Defe  onmcnfcljeïtj&c  tpranme  ïjaftenDe  /  Daer  meDe 
optcn  toom  en  ban  aÏÏe  beroerten  teïjonDen:  feftiint 
met  De  toacrïjcit  niet  geïijtó  te  ïjebben  /  en  aïfuïfte 
fcïjeïmfïnïi  moet  bezceban  aïïe  ingeborenen  befcr  3tan? 
ben  toefen.  IBacr  ban  Dcfen  genoeg  /  aï^  f)kt  niet  ten 

pjopoafïeDiencnDe. 
efcer  gijp  en  moegt  U  noeï)  met  De  ̂ oïïanDeren  / 

noc6  metten  $?ince  ban  ©rangien  miffeïjien  niet  aen? 
leggen/  om  Dat  fpnictaïïecnDe  nieutoe  ïleïigie  (foo 
genaemt)  acnïjarigen/  macr  ooft  De  öoomfcöe  ccïü 
gie  niet  ïijDen  en  mogen.  IDacr  toien  ïjebben  fp  om 
öe  feïbe  te  ïtojt  geDaen :  <Ön  ïjebben  fp  $apcn  en  Ma* 
niftften  en  ïjaren  Ïierïten-Dienfï  niet  geïecDen/  foo  ïange 
fp  eenigfné  ml  ïjebben  toiïïen  toefen*  <£n5ijnDcra$ 
nocï)  in  ̂ oïïanDt  en  eïDcr£  onDer  't  <6oubernement 
ban  Den  ̂ jince  niet  beeï  $>apen  enldapifïen:  maer 
ftaren  ï^erftni-Dienfl  #  oberaï  te  niete  geDaen.  <E>at 
ien  i^  geen  toonDer  /  naDemaeï  fp  Difttoerben  bebonDen 
getoeefï  5ijnDicntegeb?tüïten  om  confpiratien  te  ma? 
aen  en  bejraDerpen  te  fïicljten.  JBie  en  neemt  niet 
toeg  aïïemiDDeïen/  Dooj  Detoeïfteöem  fijne  bpanDen 

ten  onDeccn  oft  bertroï!ftcntoefni/  enfietaïöDancft 
onDet0e3ianDtfatenDefu;£*afjcnom  Deïteïigic  emi* 
gen  fchaDeïtjften  ttoifï  (toplotin  fïacn  Krijg)  faïtoe? 
fen.  mfe moeiten  fouDcnbaercaifïaljté toefen/  Dat 
inDebergaDeringe  Der  gemeenec  graten  beiDc  Depar^ 
tpen  geïjoojt  fonDen  toojDen  :  Bltoaer  toeïfte  t'§are metten  tooojDe03oDt^  bctoeeren  enbeuracïjtigenfQU? 
De/  De  feïbe  men  beïjoocen  fonDe  geïijii  te  geben  /  te 
boderen  /  ni  aenïjangig  te  toefrn*  fc^ant  toie  fonDe 
foamio'bcrftanOig/  foo  onbiïïijftenfoo  onreDeïyftmo? gen  toefen/  Dat  öpïjem  niet  boegen  en  fonDe  \j)ïïlzn 
na  't  geene  Dat  metten  tooojDe  <6oDt£  eni^ofte  Den 
feïbengeïijftfómiigtoaer*  ofte  ten  minfeen  't  feïbe  niet 
boo?  goet  en  fonDen  toiïïen  ÏjonDen  t 

MBaet  of  De  ücninft  in  DefeDifputatieen  t'fajnen- 
fpjeïüngc  ban  Der  Heïigie  niet  en  toouDe  betoiaigen : 
ofte  foo  De  Difputatie  beranDeringe  in  De  föeïigic  beroof 
faehte/  ïjp  De  feïbe  niet  en  toiïDe  toeïaten:  fuïïentop 
Dnsfjaïbcn  met  onfen  natuerïijKen  l^eere  in  buanDt* 
fcöaptreDen/  entcneeutoigen  Dage  ban  ïjem/  ênbart 
Den  fijnen  ongonft/  bebeeïjtinge/  enoojïogebertoacïj? 
tmi  Want  fijne  jöfêajefïeit  in  Defe  Difputatie  tegen* 
tooojDig  toonDe  ofte  moeïjte  toefen  /  ïjp  en  i^  fonDer 
ttoijfeï  foo  afgefteert  ban  aïïe  reDcïijït  jjeït  niet  /  of  ïjn  en 
fonDe  't  geene  toeftaen  /  Dat  in  Den  tooojDe  <6oot£  bni? Deïtjftberbaet/  ofte  Den  feïbe  geïpfomiig  iö.  Ji^aec 
Dit  en  faï  aïfoo  niet  toeDjagen/  Dat  ïjp  in  aïfuïfte  Difpu* 
tatie  faï  mogen  toefen:  Dat  ftonnen  top  toeï  berfïaen/ 
Dat  De  peeren  ban  Der^nquilitie/  foo  ïange  fp  ïjem 
in  ïjarcgetoaït  ïjebben/  Dat  nemmermeer  toeïaten  en 

fuïïen.  liBaer  fuïïcn  top  Daer  en  tnfTcïjcn  't  geene  acfj* 
ter  tocgen  ïatcn/  fonDer  De  toeïfte  De  rufie  enfo:  con^ 
fcimtim  en  't  toeïbacen  De^  ïiebe  ©aDerïanD $  niet 
befïaen  en  maefj  *  3£at  moet  bejre  ban  ons?  5ijn  /  foo 
ïange  top  eenen  finne  ban  bijben  ïjebben.  <©f  De  to 
ninft  berfteert  ban  finnen  toefenDe  (Daer  ïjem  De  aï* 
mogenDe  <0oDt  booj  beïjoeDe )  bnrboot  De  aOminiff ratie 
Der  ̂ nfiitic  /  ofte  pet  Deggeïijftc/  fonDe  men  Die  Dacrom 
moeten  ïaten  \  jfêaee  jijn  groote  macïjt  iö  te  bjefen : 
Daer  en  fegt  niemant  tegen.  JS^aer  Dit  i^baer  tegen: 
Dat  foo  Defe  ILanDen  eenmaeï  bcreenigt  toaren/  Datfe 
geen  ftatte  toefen  fouDe  fonDer  ïjanDtfcïjoenen  aen  te 
tafïen/  foo  men  Dat  met  een  gemeen  fpjeeft-tooojDt 
fegt.  Cn  ftonnen  De^pangiaerDen  inDefeïjaerrafer* 
npe  /  meer  afó  tien  Deeïen  Defer  HanDcn  tot  ïjare  ïjuïpe 
ïjebbenDe  /  tegen^  ong  niet  bojDeren  en  uitrechten : 
toatfouDcn  fj; ftonnen  Doen/  a$ ton bereenigt toefen* 
De/  t' famenDeröanDt  ïjen  ïjet  öooft  boDen*  <£n  oft 
fp  pet  bermoeïjten/  foo  moefïen  topt'famen  't  geene Doen/  DatDe^oïïauDeren  enEeeïanDeren  met  Baren 
23onDt-genootcn  nu  bnfonDer  Doen  moeten  /  te  toeten/ 
optcn  ïf ecre  Der  ̂ eerfeïjacen  betroutoen  :  De  toeïfte 
gerechtig  i$  /  en  Den  gcenigen  /  Die  een  geceeïjte  fa* 
fte  Djijben  ofte  boojfïaen  /  nemmermcee  en  ber* 
ïaet. 

j^aer  Dit  aïïe^  fean  «(.E.  berbatcntïjeit  en  \xnj& 
ïjeit  beter  DoojgronDen  en  infïen  /  aï^pemanDtfouDe 
mogen  fcïjjijben:  JBaerommetop  ïjierèen  cïnDe  ma* 
ftcnDc  /  begcerenDe  nit  een  bjoeDccïijft  gemoet  /  en  ban 
gantfefjee  geiten/  Dat  H.H.  neerfngïijft  beDenftenDe 

DepjopoofïenenreDenen  in'tboojïeDen  jaer  ban  utoe 
mcDe-bjoeDcren  De  ÖiDDerfcïjap  ƒ  <EDcïen  en  ̂ teDen 
ban  ï^oïïanDt  aen  ö.  31.  gefeïjjeben :  en  toat  in  Dcfe 

onfe  bn'enDeïijfteba'maninge  beDenften^  toeerDig  toe* 
fen  faï:  ©oo?taen  "milien  raeDtfïagcn  en  Doen/  toaer 
Doojbrt  ïiebe  ©aDerïanDt  ban  Defe  ïangtoijïige/  onge<> 
ïuftften  /  gronDeïijfte  berDerffeniffen  /  fcïjanOcïijfte  ban* 
Deïingen  /  en  onmenfeïjeïijfte  tj.irannic  nu  ten  ïcflen  een* 
maeï  berïofï  moc^t  toojDcn.  3©p  toiïïen  met  bicrige 
ïjerten  Den  aïmogenDen  <0oöt  biDDen/  Dat  ïj»  U.ï, 
een  onberfaegt  manïijft  gemoet  berïeene/  en  \vk  ïi.  %. 

boomemen  en  Doen  fuïïen  /  Dat  ïjp  't  feïbe  fïuere  en 
fpoeDig mafte/  tottcr  eere  en  ïjeerïijftöeit  fijn^ïjeiïïge 
J5aem£/  totfaïigöeit  onfersieïen/  entotberloftingc/ 
geïuft/  boojfpoet/  en  toeïbacen  onfe^  berDmftte  ©a* 
DerïauDt^/  %mm. 

Tot 



*577- 
Tot  de  Hiitorie  van  P.  Bor. 

Juftificatic 
der  Gene- 

rale Staten 
Tan  de  Ne- 
derlanden 

tegensDon 
Jan  van 
Ooften- 

pjk. 

Tot  het  XI.  Bock,  pag.877.  (285;.) 

De  Juftificatie  der  Staten  hy  Bor  te  deferplaetfe  alleen  fon- 
mierlijk  verhaelt ,  was  ty Antwerpen  bylV;llemSihius gedrukt,  en  foodanig  datje  wacrdig  is  bier  van  wordt  tot 
ivoordt  gele/en  te  worden,  aldus  luidende : 

Kort  vcrhael  van  de  rechte  oorfaken  en  redenen ,  die 
de  Generale  Staten  der  Nederlanden  gedwongen 
hebben,  henteverfien  tothunder  belchermeniiïè, 
tegens  den  Hcere  Don  Jehan  van  Ooftenrijk. 

A  Ufooober  aïopcnbacr  en  rmmiic^cltjïien  ftenne 
*  *lni%  i£  /  Dat  De  muiterie  met  Ijet  cjuaet  en  mocttoil lig  lebm  Der  Spamfeïjcr  foïDatm  /  bu  Dm  liatbolijücn 
maniok  m  De  tf>cDerlanDm  geb20chi/  beur  Dender 
togcbau&lba/  m  'tjacr  1567/  niet  tcgenfïamDc  Dat ban  Doen  ter  tut  alle  fatten  toaecn  fïil  en  in  rufïc.  s>tjn 
o'oojfaitc  getoccff  Der  troubclen  en  beroerten  in  De  fclbe 3ianDm  toegenomen  m  Ijet  jaer  JUrrbj,  Daer  naer. 
Omme  toclhe  moetloiüigtjeit  en  muitecDc/  De  booj 
frfjjeben  SpangiacrDcn  toarcnbcrïiïecrttoeDcrfpannJ; 
ge  en  bpanDm  ban  fijne  jteaiefteit/  en  fijne  aianDen  bu 
c^enbaren  «ÊDicte  ban  Den  ttuce-en-ttoiutigfre  Dag  bah 
&mtemberDcsTcIfë  jaers"  3lrrbj.  grfïootm  bu  mijnen ifeccen  ban  Den  ÖaDc  ban  &tatc  /  al£  Doen  gefteït  toe; 
fenDe  m  't  generaeï  <6oubccnemcnt  Der  booücijicben HanDen.  <De  generale  Staten  ban  De  boozfeiDe  ÜLan 
Den  (ïjebbenDe  nu  negen  oft  tien  jaren  lang  grieDen 
ïjeure  Derteujeit)  ïjenljcbbcn  t'famcngeboegtmbcc; cmigt  om  tetoebcrfïacn/  enljcnparcnc  tcmaltmte; 
genDeoberlaffen/  rooberuen/  en  modïDeruen/  bjaec 
mcDe  De  boojfebzebe  ̂ pangiaerDtö  De  goeDe  ni  ge* 
troutoe  natuednhe  ©afaïlen  fljnDec  .fDajefïeitd  onDcr* 
oecfaten  DzcigenDe  toarm  /  De  toeïft  eenigfmrJé  geftilt 
toa£  Denr  'tbcrtreft  Dcrboojfcfocbm&pangiacrDcn  / enDmpetégcfïootcn  met  Dml£eerc$)on3ehan  ban 
<0oftennjh  D2oeDer  ban  fïjnc.n^eftcit/gcfonbcn  5bnDe 
om  De  boojfctDc  lanDen  te  d3onbcrneeren  Den  febentim- 
oen  Dag  in  5?ebjnario  1577-  gcbefïigt  en  getoacracljtigt 
bo  De  boojfcbJeben  fijne  itëajeffeit  Den  fcbmDm  3iviiL 
<£crft  boïgmDe  met  bueben  ban  Den  feïben  Date  aen 
eenen  iegelijftcn  ban  De  boozfetDe  Staten  in'tpartim- 
liete/  tjen  grootrinftbcDanfrmDebanljmgoctDcbboii 
en  officie  Dat  fp  in  Defe  falie  geoaen  IjaDDen.  <£n  Dat 
gemeeftt  fijne  ïfoogbrit  tegen  beeïe  poiurten  en  artiftu 
ïen  Der  felber  pacifihatien  geDam  beeft :  utcutuc  en 
meerDer  beruertcn  /  De  felbc  3IanDen  D2cigcnDc  ggn  / 
De  toeïh  met  toefen  en  faï  fouDec  Dat  alle  De  tucreft  fjeur 
faï  bertoonöeren  /  ban  foo  ïjacflcinnc  becanöcrmgc  / 
en  Daer  ban  onfcrtcrlnh  te  fp:eiien  mits  ooit  ban  De  re 
Den/  Die  De  felbc  Staten  bctóeegt  beeft  omme  te  beu 

fiene  tot  ïjatcn  toeïbaren  /  en  te  toeberftane  't  greue 
mengereet  machte  tot 'er  gcïjeclDcr  bcDcrffmifTèn  m uitromcringmbannenmbmnenaUouiclingru  /  Vfa 
men  ooft  ban  alle  Dcboo!fcb2Cbm3IanDcn.  TVbooj 
fciDc  generale  ̂ tatni  f  ootmocDigfte  /  onöcrDauig 
ï%  /  en  getroutoffc  önDcrfatcn  ban  fijne  boo:fciDc 
ïtatljolijfte  B^ajefteit  Ijennen  dberfren  *}ccrc  ni  na 
tuerlijftP2incey  om  cenen  iegeïijficn  te  ftennmtege 
ben  De  rechte  toaetbcit  ban  Dcboo!lcöcnc  Dingni/  ten 

einDe  Ijeure  gcrceïjtigljeit  en  onnóofeïljcit  /  t'onrccbt nietentoojDeDcnc  bcDiogm  qiuDcnbJiUcbcrc.julDigt 

naDeinaeï  fn  oberDacljt  en  gcDam  ïjebben  /  alle  't  genir batljmin  De  ceDcïnhbctt  ni  mcnfcUelijUïjcit  mogelijft 
maé/  omme  te  bluffcïjnt  Dcfcnieubjc  bertierte/  Ijeb 
ben  bebouDcn  te  bcljoorm  en  gcljcclnft  ban  noobc  te 

toefen/  bn gefeïnifte  te  fïcïïcncn  m  'tlirfjtc  te  geben 
oit  tegcnbJOOïDig  bctïjacl/  Dmr  bctbjclltecnnegelijh 
bebinDcn  en  berfïacn  faï  /  Dat  öc  boojfcïjieben  Staten 
nooDtfafteïijft  om  ban  bennen  tocgen  genoeg  te  öocne 
en  Ijen  te  ontïaften  /  ̂ijn  getoceft  en  nocb  ̂ n  beDtoon 
gen  /  te  foeften  en  Dacc  toe  te  gebnuhen  fuïiie  iniDDclen 
aï£  De  nantcre  leert/  en  De  gecfldpe  en  toercltlijftc 
recljten  toelaten 

Ut 
fM  "iöfnnooreii  onbfrfncthelqii  t'adjterWnnie  • 00  heeft  een  legejijlt  begonf  t  Drogen  te  hebben  op  f  ,,c Ooorjijnt/  alsficuDe  ban  mi  ougererljt  en  orpun  n 
teelien  ban  hoope  tuit  Mc  TlSnton  ö  ̂So timen UDt  m  als  geplet  gcbjccfl  /  onder  het  oZX 
W  pat  ban  pncutöehjiic  bede  lijöcns  n.ïS, 
SS  ? lc  W°«,fn  ( »»!i  toar  qiuiitric  Die  moehtn 
£*&  •"föyobcrloopcnujaren  fouDenöeuröegüe ! hertigjcit^  foetigljcit  rcbrlijiifjrit  /  en  bjijsljeit  ban font  l)ooghnt  ten  leftm  UioïDen  opgcreeljt  en  geltelt  m beuren  ouöni  ftate/  öecocfelfcljapi fbjefenDe  mr  ■  alïr gcltiii  ni  boojfpoct. 

JDclheljoope  m'tgeincin  ig  betoont  gcbjeefl  I  met alle  teeltenen  ban  blijDttcljap  /  feeflni  /  bïicnDcInüc ontrangm  en  outljalni    Die  alle  De  toerelt  bem  beUie^ 
feu  ijecft/  ja  alfoo  grootc  al  oft  Ijn  haDDe  getoceft  lDmi 
cc  en  natueriijh  ̂ cer  Der  booifciDcr  HanDcn  /  bcrliarh tenöe  cm  icgclrjli  Daer  Deur  fijn  toeDoen/  De  uitlauöiac berDniuUrc^  Der  3lanDcnbertrelmcnDe7  bet^ouber^ ncmmt  fouDetocDcconunc  tooiDcngelebertinhanöen 
ban  De  mlariDige/  Dergcmeiuê  toclbacrt  cnruftctoe. gencigt  bJcfenDe/  Den  b:cDe  cnecnigfjeit  banDeDw^ 
binnen  fouDe  onberbieehëlijn  belnaert    De  pzibilegieii  / 
rechten  /  en  libcrtcitcn  gercflitucert  m  UirDer  opge, 
rccljt  en  in  Ijcur  gcljccl  gcflclt  /  m  alle  De  pometen  b,ui 
pcpacifiuatic  gcfiootcn  tot<Ömt  onDerljouDm  en  boK biacfjt  U)o:Dm.  Cm  eiuDc  Dat  Daer  Dcurc  opmiuge  ge- 
Dam  5ijnDe  ban  De  bergaDcriugc  Dec  o3cncrale  ètatni/ 
De  bjclhc  banD'eme  en  D'anDcrc  ̂ ijDc  loas  beïoeft  ge> bjeeft/  mcutenuit-cinDc  fouDe  mogen JeUen  een  ge^ neracl  en  eeutoig  miDDele  ober  alle  DelianDm  /  met 
em  bafïe  infleflinge  ban  eeninbeit  en  ban  alle  goeöc 
gemcinfcljappctuffcljen  Depzöüiucim/  foo  noopeuDe 
bet  onDerïjouDt  ban  De liatljolijlic  fioomfcljc  religie/ 
aïé  ban  De  gebeeïe  en  bolmaeUtc  onDeröamgbnt  Die 
mm  Dec  JDajcftcit  fcljnlöig  tó  1  en  ban  bet  bjclbarcu 
en  gmicine  ruftc  Der  Uoojfciöc  aiauDm. 
mm  boe  Defe  ijoope  /  b?cugt  /  m  toelgmoegnt 

ban  fenen  icgelijhcniu'tgeueraêlgrooter  is  gcbjeefl/ 
boe  Ijct  meer  recbtbecrDigs'  lectbjeefen^  in  De  bertm 
ban  eenen  iegelijhm  boo2t6,  gebwcljt  ïjceft  /  ais  fb 
bm  Ijcbbm  bcD:oogcu  gebonDm  "te  3ijne  ban  Ijcut"- lieöcr  boope. 

IDant  naer  bet  bertreft  ban  Den  SpaugiaerDcu  /  in 
plaetfc  ban  De  bauDt  te  fjouöeu  aen  De  cefrc  ban  Den 
poiucten  Die  noeïj  blebcn  te  bolDoeu  in  De  pacifihat ie 
gcöacu  tot  43cnt  /  en  't  booifciDc  aecoo:Dt  om  met  Dm 
Uioïtel  uit  te  cocien  Dcoo?faücu  ban  alle  luantrouUiig 
Ijcit/  foo  heeft  men  gcfieu  Dat  fijne  Uoogljnt  ban  laiu 
gerljauöt  fijn  Dof  beeft  berbuir  met  uitlanDigbolft/ 
bnanDcn  ban  ïjet  jDaDerlanöt  en  öe  gemcine  ruf!e  /  toe* 
fenDe  boo2  Den  mccRcn  Derï  .èpangiacrDcn    ̂ Itatia 
tien/  oft  tod  foo  toegcDaeu  en  in  Dm  creeft  ober  em 
homenDe  met  bcune  bumeurcu    Dat  bdbm  bet  opei  1 
baer  ongelijlt  D'toelu  Daer  bn  geDam  tocrDe  aen  De  rcou* 
toe  m  geloefte  tuaec  Deure  Iji.«  hem  IjaDDe  be rbonDen 
ban  alfïillten  bolft  t'fijnen  öienfrc  niet  te  gebJiuhen  / 
foo  Ijceft  Ijn  ooit  in'topmbaer  nrb2oeht  Dni  tuillceu uoo2ncmcn  Die  fjnljaDDe  ban  DcfellanDen  (alrccDcte 
feer  oberloopcn  en  berDiuUt  tucfenöc )  te  b?cnge  11  on 
Der  bet  joh  ban  Den  geniën  Dacc  ban  l)P  felbc  hnDDege- 
gebeiuft  en  uitgcgebm  cm  aftcclthm  en  fcfyoom  te 

fjebbcn. IDant  onber  't  Dehfel  ban  te  nebben  uit  ̂ ralirn  boen 
liomm  lijn  nagebolg  of  l?or-gefln    foo  beeft  Ijn  bin* 
ben 'pIlanDts  Doen  homencmeu  grontcn  Ijoop  ilta- 
lianen  en  .^pangiaerté  '  ban  Debjclhealleme  oft  ten 
minftcu  p2innpalijhcu  bbbnn  heeft  altijDt  fatrn  öie 
nm/  fcIjonbJcnDe  Die  baü  Den  llanDc  foo  beele  bm 
mogchjh  iö  getoceft    beljalben  eenige  ban  gclnhe  h«« 
mntren  ni  grfiuthclt    m  Dm  gocDcn  patnotiMi  ar 
heel  nifvcct  tucfenDc/  hcbbmDebrrhftini  ^.ïjitiflabe 
Xans  totten  flaet  banfun  t>of-ineeftcrtrhap    en  .111 
Dcre  ban  beraehtc  rouöitic  m  nualitnt    gcbirnt  lift»- 

bmDc  boo?  bn'picrsfrntnDeban  benOrrfogeb.ni  ?ll 

m* 

'SmacTDan  Dat  fijne  Doogbeit  ïjcruiarrts  ober  ba.'  «n  in  fijnen  raDe  ( Ijoe  mei  fej  111  't  i'foinfrl  hein rJl^l  ,XJ2ii  dL  x.  ̂ „c^  gdlft  tc  mi«m  gcbjuilicu  Die  ban  Dm  i!  anDe    ia  ooft 
v         '-  -     *    -mm  —    h««  Si^^f  ■•.l-li.-n    h  •  1 11  r  I  iiiI^Ii oiufangm  en  aengmomm  tó  getueeft  ban  De  bocmciDc 

gmn-aïe  Staten  boo2  03ouberncur/3I  ieutmant  en  tta 
pitein  generaeï  Der  boo2fciDe  fijnDcr  fDajeftnt  onDcr  De 
conDirim  ban  Ijet  accoójDt  uitgegaen  in  fbane  ban  cm 
eeutoig  €Dict/  bnïjem  aenDcboo2nocmDe^tatmbc 

Diier  nittc bjilleu  Doen  bertreb Urn  Driutlannrro  )  foo 

ié'tuocbtans,  Dat  men  met 'er  Daetljrrft  gcfieu  artjee 
lijften  Dr  contrarie.  IDant  bl.unalfe  booüiommDe  f.\ 
ftcu  ban  unpoitantini     hem  Ijceft  bebofpen  mettm 

raDr 
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1 57  7.  rabe  ban  <0ctabio  4Son$aga/  en  banbcn^ccrctar$ 

CfcobeDo/  nietboenDc  iet  ban  getoicbre  Dan  bp  ben? 
nen  aDbnfe.  'tfeïbe  aïgebeeïijften  contrarie  ban  Den 
timpen  artiftuïc  ban  Der  pacïfïcatien  gcfïooten  tot 
3!Barcbe  inffamine.  CnfootoanncecbPbeingcïictaï 
oft  bn  bïiïDe  befigen  in  fijnen  raDcboïltbanDcnllan 

ftcr/  in  Date  ban  Den  fefïicnDen  fjuïii  /  Daeebpinfo?-  tjjj. 
me  feiDt  Dcfe  toocuDen. 

^oo?ïncï)tigc  peeren/  iftmeincDat  tt  nocbtocïin?<c 
Datfjtig  $  /  't  gecne  Dat  ift  te  Itëcc&elen  met  n  getrac- « 
teert  bebbe/  enDcttboetban'tbebeïbcttocïft  ia  uge*« 
geben  i^ebbe  oan 't  gecne  u  te  Doen  fïonDc  tot  binifïe  cc 

De/  foo  beeft  bpaeftoofen  Die  geene  Dicbptoifrcoftgc?  ban  fijn  IBajcfïcit.  <£naï  i£  't  Dat  mp  hniïijïng  Dat 
beeïijfttn  gcfpaignoïifccrtoftDen  gocDcnpatriotcn  (tt<  ö&p  niet  en  fuït  faeïgiecren/  maer  Dat  gbp  toeï  fuït« 
fpect  te  5tjne/  enDicbcnbonDcn  beftoaert/  Deur  Dien 

fp  baDDen  in  't  bcginfeï  Der  ïefïcr  beranberingen  /  gerc? 
fen  tegen  be&pangiaerDcn  en&ennc  aöberentcn/  ge? 
febojfï  getoeeft  ban  benne  Staten  en  <Ü5oubernemen? 
ten  /  a$  Die  genie  Die  men  ïtfriDt  booj  autfjeur£  ban  De 
ftomfïc  en  bafï  bebouDinge  Der  boojfciDe  &paugiaer? 
öen  binnen  De  HanDen  ban  brrtoaer$-ober/  en  ban 
aïïe  De  miferien  en  ftatijbigbeDen  De£  ©abcrïanDt£  Daer 
uaergcboïgt. 

<£n  Dat  'tfeïbe  aïfoo  50/  bP  en  beeft  noit  uit  fijnen 
ÜaeDt  enbptoefengeflootnifommige  particuliere  per* 
foonen  ban  MeinDer  qualitcit/  Die  aïtijt£  Deur  uitnc? 
mcnbegrootepafTien  bebben  onDerïjouDen  en  gebmet 
het  bier  ban  De  Sinïanbtfcbe  oojïogein^oïïanbt/  en 

gen  bectroftften  tjebben  op  'tïiafïccï  ban  SHnttoerpen 
mettc  boojfciDc  ̂ pangiaecben  /  en  met  De  feïbe  Jen 
pactnig  geb?agcn  tegen  De  boo?fcibe  graten/  enïjeb 

toeten  te  boïb?cngcn  na  utoeftïoeftbeit  en  totj5$bcitbie<c 

gijp  tot  nocö  toegeb^uiïitöebt/  'tgeene  Dat  u  bcïafï« i?  tot  bienff  ban  fijne  B5ajefïeit.  .fèocbtan^gemerfttcc 
bc  fafte  ban  fuïïien  getoitfjte  #aï£fp  #/  f 00  hebbz  ift£C 
utoiÏÏen  't  feïbe  toeDerommcbcïafïcn  bp  Defe  b?iebert/cc 
en  in  memorie  b?engcn  't  gene  top  getracteert  bebben  /  u en  op  u  begeeren  en  bebeeïen  ( geïijft  ift  Doe  uit  Den  rta* 
me  ban  fijne  tïfóajcfïeit  / )  Dat  gïjp  terftont  en  foo  ïjaefï . 
aï£  't  mogeïijn  toefen  faï  /  boïbjengt  enmetter  Daet 
Doet  't  geene  Dat  tuffebcn  on£  geffooten  en  toegeflagen £c 
i£:  <0emerftt  Dat  gb»  Dit  DocnDe/  fuït  Doen 't  geene" 
gbp  ftfjuïDig  jijt/  en  ooft  bet  gecne  Dat  beï)oo?tgeDaen" te  toojDcn  tot  berfefteringe  ban  utoepeefoonenenbe? 
talingen/  De  torifte  De  Staten  u  nieincn  te  ontrennen/" 
'ttoeïftnietreDeftjftenen  $  Datnorb  gbpnotfjift  toe-" 
laten/  mit£  Dat  De  intentie  ban  fijne  lüajeftcit  enDecc 
mijne  noit  anDer£  en  i$  getoeef!  /  Dan  Dat  gbp  fouDt  ge- " 

cc 

cc 

cc 

ie 

cc 

cc 

ben  ooft  geïjoïpcn  metracDtcn  Daet  Dc^taDt  rooben  eert/  betaélt/  en  gefaborifcert  tooien.  <ü£nfenïfeere'c 
en  bjanben/  en  boben  Dien/  beeft  bP  bemaïtijDtbe?  ' Öoïpen  met  Den  geenen  Die  ben  ÖiclDen  aï  oft  ben  te  ftoLJt 
nefcbieDt  toare  aï^  (te toeten)  met  Den^aben  ban 
25arïamnont  /  ban  joegen  /  peeren  ban  ̂ ierge^/ 
Dan  ff fopon  /  en  ban  ̂ auïtc  pennc  /  ban  ̂ ffonbiï^ 
iel  @tiep$  en  anDere.  IDaer  uit  men  anDer^nietber* 
fïaen  en  ftonfle  /  Dan  Dat  ÏJP  foebte  te  onDerbouDcn 
Öet  onftruit  ban  baet  en  ttoeeDjacbt  tuffcbenDe^ee* 
ten  /  om  ten  einDe  bfbbenDe  bcnuame  occafïe  Den 
ecnen  tegen  Den  anberen  te  ffeïïen  /  en  Deur  Dien 
tniDDeïe  ïjem  te  nneeften  ober  b^n  aften  /  geïijft  De 
toerften  ten  ïefïcn  betoont  bebben.  «ÊninDienbpfom^ 
toijlen  iemanDt  ban  Den  anDeren  totïjemriepe/  toa^ 
&et  feïbe  aïïecnïijft  boo?  een  uittoenDigen  febijnfeï  ge? 
öaen  om  b^n  in  't  beginfeï  geene  oo^fafte  te  geben 
ban  bem  te  beftïagen  /  en  om  De^  te  beter  fijn  boir- 
nemen  te  beDeftften. 

Cn  aï  i$  't  Dat  men  bem  te  23?ueffeï  ontfangen  beeft 
met  aïïe  fijn  nageboïg/  op  boope  Dat  bP  (boïgenDe 
fijne  beïoefïcn)  De  feïbe  bem  mettertijDt  quijt  maften 
fouDe  /  en  geene  anDere  beugen  Dan  3fnïanDer^/naDien 
bp  ojDonnantie  in  fijn  l^of  fouDe  gefteït  bebben  /  nocb' 
tan^gcflen  bebbcnDe Dat gema-ftt fijn boïft foo  feer  fa 
fpect  toaé  Den  23o?geren  ban  23^ueffeï/  en  aften  Den 
Staten  in  't  generaeï/  Die  Difttoifé.aen  bem  baDDen 
begeert  Defeïbctetoiftcnaf-DanTteri/  bpnietenmocfc 
te  toeï  te  toerfte  fïeïïen 't  geene  bP  bari  ïanger  banDt 
boirgenomen  baDDe/  foo  beeft  bp  oo?fafte  gefoebt  en 
gep^ocureert  om  nact  iBecbeïen  te  reifen/  onDcr  bet 
öeftfeï  ban  Dat  bP  Daer  fouDe  tracteecen  met  De  ̂ uit? 
febeifop-ïieDen/  aïtoacr  bpgebceïbjpïnftenen  fonDer 
eenigé  ftoarigfteit  in  fijn  $>of  beeft  boenftomen/  uit 
en  ingaenaïïefoojten  ban^taftanen/  ^pangiaert^/ 
en  anDere  gefpaghoïifeerDe  /  Die  ben  baDDen  berftïeert 
bpanDen  Deé  BaDcrïanDt£  /  en  Den  muiterpen  /  op- 

roeren /  rooberpen  /  en  De  oberïafïen  Der  boo?feiDe 
^>pangïaerDen  tóegcDaen  te  toefen/  bebbenDc  met  ben- 
ïieDen  openbare  conberfatie/  eit  tact  en  acbter-raet 
bouDenDe  ban  beeïe  faken  I  Defen  HanDe  aengacnDe/ 
geïnft  De  toerften  ober  een  ftoinenDemetDebjiebcnacn 
De  <Duitfcbe  öop-ïieDen  gcfeb?ebcn  /  naDcrbanDt  ge? 
toont  en  in  'tiicfttgcbzocbt  bebben.  Want  ban  Doen 
ter  tijDtaf/  inpïaetfc  ban  tetcacteeren  in  Den  name 
ban  De  Staten  ban  ben-ïieDen  betaïinge  en  bertreft 
uiten  HanDe/  geïijft  bp  bem  berbonDen  baDDe  bpbet 
boojfeiDe  accoojDt  en  <èDict  /  foïemneeïijften  en  op  De 
beiïige^uangeïienbpbemgeftoooren  in  banDen  ban 
öen  «CertoecrDigrn  ̂ ifTcbop  ban  Den23ofrcbe/  in  De 
gebeeïe  bergaDeringe  Der  Staten/  enten  bp3ijneban 
Den  Buncio  SCpofïoïico  /  en  Den  OBefanten  Dcg  $tcU 
(VriS  /  foo  ̂ eeft  bp  eenen  aenfïag  gemaeftt  met  Den 
<Duitfcben/  om  ben  te  boegen  tegen  De  Staten/  en 
te  Doenc  bet  geene  Ï)P  naDcrbanDt  gcDaen  beeft.  <Ön 
Dat  't  feïbe  toaeraefttig  i$/  bïijïitbpDenbnefgefcb?c? 
ben  aen  Den  23aron  banffronpberg/  en*iaetïeffou 

bctoare  utoe<Doo?ïucbtigepcrfoonen 
<CnbcneDen  totmcerDer  bcrïüeeringebanDebierige 

begeerte  Die  bP  baboe  tot  boibjengen  ban  fijne  aenfïa* 
gen  aïDaer  gemaeftt  /  foo  boegt  bp  Daer  bp  met  fijn 
eigen  banDt. 

Mi]ne  peeren/  gbp  toeet  aïreeDe  toat  ift  u  te  Metfa  « 
ïenbeïafibebbe/  en  ooft  Dat  gbp  'tfeïbe  boïb?cngen?c< 
De  /  fuït  boïDoen  't  gecne  gbp  ten  Dicnfïe  ban  fijne  m&  « 
iefteit  fcfyulbiQ  ftt  /  ett  becfefteren  ooft  Deur  De  fcïfDecc 
miDDeïen  u-ïieDcr  ïeben  en  betaïinge/  toant  gemerfttcc 
t^et  boomemen  ban  Den  graten  i$J  u-ïieDen  Dat  aïïe  « 
te  benemen  en  ontïjouDen/  foo  ben  ift  fcf}uïttiq  u-X\z*cc 
Den  Daer  ban  te  toaerfeboutoen  en  te  betoaren  /  mp<tf 
bcïpenDe  Daer  toe  met  u-ïieDen  feïbe  /  en  Daeromme<c 
moeten  top  nu  tertijDt  maïftanDerenbeïpen/  en  met?,, 
ten  anDeren  Defen  Dicnfl  boen  aen  fijne  l^ajefïeit;  aen? ' 
gefienDatbp  i^Die  u  betaïenmoet/  en  ift  Die  m  fijnen" name  Daer  boore  moet  fojge  Dragen.  Cn  aen  De  parti? 
euliete  ïiapiteinen  ftffêöft  bn  met  fijn  eigen  hanDt  in 
^paenfcb  beneDen  in  Den  mitfj  gefebjeben  inzoog? 
Duitfcb  op  Dcfcc  manieren. 

tïï5ijnb?ienDen/  iftgeD?agempop  't  geene  utoefto?" 
ïoneï^  u  beeïe  opcntftjfter  fuften  fcggen  /  geïooftben/" 
en  Uyft  boïfïanDig  geïijft^  bcboo^t  in  Den  Dïenfï  ban" 
(fijne  4!Bajefïeit  toefenDe  Den  iioninft/  Dien  gftn Dient" 

en  Dien  betaïen  enboïDoenmoet/  en 't  feïbe  faï'ift  ooft" Doen  afé  u-ïieDen  Generaeï/  entajenbt/  en^oïDaet" 
geïijft  gf)P  aïïe.  « 

<£n  Den  D?ie-en-ttointigften  Der  feïber  maent  ban 
3|uïiu£  feinDcnDe  aen  De  boojfeiDe  ftoïonncïé  %e* 
ronimu^aTurieï  met  bjicben  ban  creDentie  /  fetém 
bp  ooft  met  fijn  eigeii  banDt  Defe  toooiDen  in  {ufo 

fïancie. gift  feinDe  u  toeDcromme  ̂ cttmiinug  Curieï/  tmcc 
einDe  bp  u  met  meecDerparticuïariteit  teftennengebe« 
'tgeene  gbp  ban  bem  berfïaen  {uit/  cnnaDemaeïDat^ 
De  ftanffc  getoojpen  i^  fonDer  Die  te  ftonnen  toeDerbou?  cc 
Den/  foo#bannoobe  Den  teerïinft  tefïeïïcn  ten  einDe  cc 
bp  toeï  ïoopc/  en  f^et  pnncipacïfïe  i$l  De  ftojtbeïtencc 
neerfligfjeit  ban  't  boftnengen  ban  't  geene  Dat  hiffcben  cc onégefTooten  en  getracteert  1^.  cc 

Jl^aer  uit  men  ftïacrujften  ftan  bemerften  Dat  in 
pïaetfe  ban  te  traetccren  met  De  boo?fcb?ebcn  Zbuit? 
fcftenboo?  De  Staten/  geïijft  ip  beïooft  baDDe  bu  bet 
boo?fcb?eben  accoo^Dt  /  bP  getracteert  en  ïifïen  gefoebt 
beeft  tegen  ben-ïicben/  in  pïaetfe  ban  Die  t'famente beteenigen/  beeft  bpfenocïj  meer  opgeroeit/  Den  Ho? 
ïonnefê  toïj0  maftenDe  Dat  De  Staten  ben  toouDen  ont* 
nemen  bennefoïDijen  enbetaïingen/  en  ooft  bet  ïeben. 
3in  De  pïaetfe  ban  ben  tcDoenbcrtreftften  uit  Die^te^ 
Den  en  fïerftten  /  beeft  bp  fe  in  Dienf!  genomni  en  Doen 
bïtjbeninDe&teDen/  om  met  getoeït  ben  betaïinge  te 
geftrijgen  (Dat  #  te  feggen)  om  \}et  EanDt  uiten  gronDt 
te  beberben  /  meer  ban  ïjet  opt  getoeefï  i^. 

(CeranbetSüben/  3{jnbe  hit  ban  ©ïaenberenobec^ «omen 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
I  j/7.  Romen  ittet  bfe  brie  ©enbeïen  ban  ben  Cotonncl  pol 

toiïïec  Die  binnen  ̂ enremonbcluarcn/  cnbcrftrcgcu 
bebbenbe  ban  fijne  l^oogljcit  /  op  öc  rcciucfrc  bn  hen- 
ïicben  gemefentcert  bolle  macljt  om  ticgclijii  Solbart  te 
geben  fijn  paffepooit  /  om  tcbertrrltften  nacr  ©nitfeb 
lanbt/  aï£  bïn'ftt  bn  bcr  "?CpofMc  ban  fïjnbcr  hanbt in  bec  maniere  naecbolgenbe.  Sijn  ̂ oogfjcit  grïjoojt 
en  beeftacn  ïjeuDcnbe  ï}ct  rappoitbaïi  befe  ttemtefle/ 
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ban  bcujclftc  be  beeifïe  toa?  uit  gcfïclt  ctrtueefl  bnbc  i  f  *  7 
boomocmbc  pacificatie  tottre  Orneraïc  bcrgabcriuac      '  ' 
ban  bc  staten.  *         ü «in  cmbeljjü  bn  fclbc  geeft  fn  fijn  bcrtrrliften  ban 
£&*fm  ,M  .JDcchelm  Defrtfbe  Staten  boo:  gchou- ben  bat  fn  bfuiapnicu  foubcu  ncnicn  tcgeus  ben  fcff 
beu  IVcrc  üe  pjincc  /  ailegecrruöc    bat 'bn  alöieit Ijn  biare  in  2ftalien  nft  Spaigucu    foube  hn  cryjef 

berWaert  bat  men  fal  mogen  gacn  om  ijet  paffepooit  (dijk  fjermarröj  cbrc  nomen  /  oui 
»§fcr  beLfocIjtacnbe<6eiicraIe  staten/  ben  toclftcn  qneffie  ban  bic  ban  «mfctbam  /  het  luclftc  beeft gegeben  ooifalic  ban  groot  mistroinucn  en  bcrbfr 

trttljnt.'  ban  te  flen  fijn  l^oarjljcic  foo  gercfolbccrt om  bc  Slapenen  bacber  te  aenbcjrbcn     acn  bc  een 
jfjbc  ftcilcnbc  bc  rebenen  bn  bïene  en  b'anbcr  pat 
tije  ge-allcgccrt;'  bc  \vdkc  'bcrforlicubc  maren  ü?ce bec  ïininiffc  ban  bcr  falie  /  ere  men  bic  fouDe  flif 
ren  beur  ©d?Iogc,  uit  be  lorliic  foo  beel  cllcnbrn  en 
ftatijbigbeben  böojtö  Iionicn  f  öm  be  bjeïiic  te  fchou* 
toen  be  Staten  foo  fcctcgcarbcitbaübcu  en  bagclniia arbciben. 
Op  ben  frfben  tijbt  beeft  bn  ooft  bricben  gcfcbie* 

ben  na  «DmManbt  acn  bc  Iinferlijiie  jDajcfteit    en 
acn  aïfc  fteurbojfteu  /  en  beeft  ooft  gefonben  acn  bc 
l^ajefrcit  ban  «öngrfanht  /  om  jfjen  -  Iicbcn  te  bet; 

"  fijn  ï?oogb~cit  ejeeft  uoïïe  macïjt  om  bat  te  mogen "  geben  /  gelijft  ïjp  ooft  aimjoriferrt  bc  frecce  ban  Vü 
93  bobe  tot  'er  erpebitie  ban  be  particuliere  paffcpooi 
"  ten  /  ban  be  toeïfte  bier  iirêgcïijlté  mentic  gemaeïit 
»  toojbt.  <£n  aengaenbe  be  <Cömmif?arifen  om  befe 
»» bne  ©enbeïen  te  ïeibcn  uiten  Hanbe/  fijn  0oogbcit 
>• ojbonneert  ben  Slubicitricr  bat  l)P  foube  crpebicercu 
>>bé  opene  bricben  baer  toe  ban  noobc/  op  fuliieCom 
»  miffacifen  afé  bem  fuïïen  genoemt  tooiben.  <6ebaen 
?j  tot  ,lBecïjeïeii  ben  bijfffen  bag  ban^opmaent  1577. 

(önbertehent  2?an  /  en  nocfj  leger  23crti.   j^ocb- 
tan$  foube  bp  koziè  baer  naer  gefeïneben  en  geo? 
bonueeet  fjebOen  bc  fcïföc  J)oïbaten/  bat  fp  ulijbcn 
foubcn  in  bc  boo^feibc  ̂ >tabt  /  gcgoojfanii  ̂ ijube  / 
tjen-ïiebcc  Coconcf  polmiïïcc  /   metten  meïften  fj.i  toeftftcn  tegen  bc  boomonuDc  i)ccrc  bc  tyincc/  M ttoifrict  maren  /  ni  fonber  eenige  gemcinfebap  ( ge 
lijft  ben  iètaten  boezfeibt)  gebïcftcn  i^  bp  be  boo: 
noembe  b^tcben  /   bic  be  jMKttcn  t}cn  gcforibcn 
ïjebben. 

IBetten  ftoitfïen  tjcfcitl  inbepïaetfe  ban  bcfaften 
te  accommöbëcrcii  /  en  te  fjcubni  fïacnbc  ben  pand 
im  rüfre  ban  ben  3Lmbe  /  geïijft  aï^  bn  geïoeft  [jab 
be  maftmbe  5et  boojfcibe  accoojbt/  ni  aïtijtö  in  ben 
mont  babbe/  bP  beeft  tcrfïont  na  bet  fclfbc  aecoo:bt 
betoeïfte  foo foïemncelijft  grmaeftt/  getefteut/  enge 
f  tnoocen  toa^  (aï^boo?fciti^)  metten  boomocmbcn 

Cfcobcbo  eennt  nicutoni  ac'nflag  bctoomcu  /  en  ten laetflen  aï  t'fainen  inbMnbtgefrelt  /  en  gcpiocurecrt 
b'Oon'ogebiebpaïtijté  in  ben  fin  babbe/  niet  anbcrö berb3acbmibebanbcgttainen  tijbt  om  bie  ter  erecutic 
te  fïeïïen. 

<Cn  fienbe  bat  ter  cenber  sijben  om  6c  gocbe  en 
bafïe  cmï&cit  ban  bc  ̂ tatnt  onber  malftanbccni  / 
en  ter  anbec  5ijbcn  om  bet  biicnbeïijft  ontbalm  bat 
men  fyem  Qcbacn  babbe  /   nt  bageïijfté  uoeft  luas 
boenbe  /  met  albn*  ongebeinftbcit  cri  getroutorgbeit/  ja 
feïfd  nopntbc  bc  ttucc  pometen  baermebebat  pp  ban 
ben  eerficn  af  babbe  njiÏÏen  beïafïcn  be  boomocmbc 
Staten/  telneten:  ban  ben  Catbolnftcu  iloomfcïjm 
gcioobc  /  en  be  onberbanigbeit  bic  mni  brn  l*oninft 
fcbulbig  i$  !  fn  ben  alfoo  getroinoelnft  b:ocgm  /  en 
fonber  eenige  ópfpjafte/  batbp  geen  oirfaftc  en  tytö 
be  om  tym  te  mogen  tegen  ïjen-ïicberi  fïeften  ter 
canfen  ban  bicn  /  foo  beeft  5l'  booz  bert  genomen 
noeïj  boo!  een  tijt  te  bifTimuïecrni  en  bebckt  te  bou- 
ben  f)rt  tj\mbt  bette  bM  Öp  bnt-ïiebcn  mad  bwgni; 
bc  I  en  ferrect  te  ïioubni  bc  aniflagcn  binnen  bc 
booifcibe  ̂ tabt  ban  .fDccbeïcn  bcbjojpen  /  en  nw* 
nertoe  /  of  bat  ïjji  bie  niet  en  fbnbc  foo  ïicbtcbift  mo 
gen  boïïnengm  /  fonber  eerfl  baboiben  te  bebbeu 
mijn'  £>cere  bnt  pnncc  ban  ©range  /  of  bat  bn  n óbcntiürc  ban  bier  xijben  foube  002fifte  binben  /  om 
hem  felben  opentlijftcr  te  bcrliï.ueii  /  bn  gcbviïïe  bat 
be  Staten  fnjarigïjcit  ïjabbni  gemaeïit  ban  hem  bc 
©oiloge  te  bceftïaren/  oft  emmerp  ftoopnibebic  on 
berinaïftanbcc  tmiftig  te  maften  /  foo  beeft  bn  ̂  
baeftt  bat  ïjn  foube  a«c  inibbcicn  fóeften  bic\)cn  mo 
gelnft  boaren  /  om  bcn-ïiebeii  af  te  ttcïiften  ban  bcr 

bcrccningccnaïu'auce  bic  fnbcui  ben  pansban<Ocnt gemaeïit  ïjabbm  metten  fclbcn  ̂ eere  ben  mmt 
ban  ©range  /  en  be  staten  ban  £?oïïanbt  m  Zee 
Ianbt/  afé  Ijebbmbc  ban  bier  ̂ fjben  merftcbjft  meer 
fïofe  /  om  ïjcm  te  mogen  beftlagcn  /  noopenbe  bc 

tam  poiuctcn  boozfeit/  en  fonber  b'ozbcn  te  boubcn bie  geflootcn  engcaccoibecrt  nias  in  be  booifcibc  pa 

cificatic  ban  45cnt  /  dm  te  fto:nni  tot  'cc  generare 
bcrgabccingc  ban  be  Staten  f  tot  be  toeliic  alle  re 
fieerenbe  gcfcïjillm  uitgcfMt  bjacen.   .^00  beeft  bn 
toiïïen  bm  ttjbt  be^affeben  m  booiftdmcu/  feerbect 
bJingcnbc  bat  men  fonber  te  bermaebten  ben  tijbt  of 
Ö'02ben  baer  toe  gcfïeït/  beel  poinemi  foube  bolboen, 

tegen  bc  geehe  bic  bril  pautf  geiMcu  ni  gcluolccrt 
\)abbe  /  en  aï  fonber  be  Staten  bacc  af  te  abbertee 
ren  /  en  fonber  be  boojfcibc  l^ccrc  bc  p:iucc  te  bcc^ 
manen/  ban  te  bciantbjoozbcn  't  geenc  bat  bn  bec 
bcJ  oft  ban  te  boten  't  gecne  bat  \p  gdoeft  bab^ bc/  bebbenbe  baer-en-bobcn  berbobcri  bm  ̂ Imbaf* 
fabcm  ban  fijnen  tocgc  gcfonbni  ani  be  borjfcjbc 
lioninginue  /  bat  bn  baer  niet  en  foube  bermanen 
ban  be  Maten  bcbufpig  te  lucfen  met  bacc  jpinan^ 
cien/  om  tfeffenö  aftcbanlicn  bcboo:uonubc  JDuit- 
feben  be  bjcïftc  bn  bc  boojfribc  Staten  acn  ben  fel 
ben  2Cmbaffabciir  fecc  berfoebt  ton-?,  ©pentbjft 
tponenbc  bp  aftc  fijn  bjcrftcu  /  bc  mciningc  bic  Ijn 
\)abbc  ban  te  bicken  ben  pan^bie  toto3cut  gemaeïit 
bJajJ  /  om  b'©d:ïoge  te  aenbeerbeu  tegen  bc  boo! noembe  J^cerc  bc  p?ince  /  en  bic  ban  l?öllanbt  en 

JTcelanbt  gebjft  fjp  aftce  ban  ben  begin  /'uocb^ijnbc binnm  Eurnnbojg/  en  baer  na  tot  JDarcbc  in  j-a- 
mine  /  ftlacclijft  te  ftcnucn  gegepen  babbe  '  bat  bp baer  toe  een  fonbcrlingc  grootc  begeerte  babbe  acl) 
terboïgenbe  bcb>iebcnban  ^paigiiicn  aeuilbobagc- 
frb?fbcn  bnftano  op  ben  felben  tijöt  ban  fijn  Isom- 
fre?  tri  bc  infrriictie  bie  rjrm  gegebni  bjcrbt  boni  l)P 
bertroft  uit  .^paigncn  be  Inelfte  bit  poiuet  nam  boo? 
Ijet  pmicipacl  foubcmeut  /  te  bieten  :  bat  bn  moeft 
met  bulpc  ban  bc  generale  Staten  ooüoge  boeren 
tegen  bc  boojfcibcljcrrc  br  Pnncc  en  bic  ban  Dol- 

ïanbt.eii  ZeeTembé/  om  ( öe  fcIUc  bcrniclt  sijube)'  te Ifcljter  nieeftér  te  luoiöen  ban  afïc  bMnber  atö  bfijftt 

bn  beu  booïfcibcn  bücf  Ijirc  uabolgenbc  ui:bcr  er-' 
nomen. 

,f)u  foo  bp  geficu  beeft  '  baf  bc  trtatru  ban  bcr- 
toaei't53-obcr  r  met  en  Uiilben  bcbrcbjli  tfc  Oojloge 
acüüecrbcn  tegen  bic  ban  r>ollanbt  en  KedanbrT 
maer  geljceï  ban  mciuingc  vjnbc  te  onbrrljouöeu  be 
gnnaelite  pacificatie  /  be  vDrcitlc  ban  alle  grleljillni 
foilbni  ftelleu  in  eenmettig  t'famcn-lpreiieu    cubau bc  refrc  bcrlnacftrcu  be  generale  befrli:yUiugc  ban  bc 
Staten  /  gelijli  ge-aeeo;Decrt  \ua<5  in  brboo^nbepa 
cifieatic  ban  ®ên£/  foo  beeft  bn  barnlit  oicfaiic  ge 
nomen/  cm  bcu-Iirbcn  te  boubcn  booïougrbotrfaem 
enuieber-fpannig  fijubcr  lüajcfkit.    rr.uteernibc 
met  be  Sïwtfcbc  ̂ olonefïrn  '  gelijft  geilen  id  gc^ 
bjeeft  bu  fijn  bjieben  /  op  bc  mibbeleu  bic  bact  fow 
ben  mogen  jijri  oniben-lieben  te  flraffeu,   ep  nceft 
onba:  be  banbc  gcp:arnfccrt     om  tot  Ijem  ft  tveii 
hen  be  ffcrbtni  ban  bcnXaube  om  baer  af  te  bifpj- nccren  na  fj)?ieu  luiifc.  ,  *. 

©mPétteftic  tebome/  gebnereuöe  beui  feiuni  niet 
fecr  loei  gc-accommabcntbiunru  bc  frabr  Pau  rDecbe' 
\m  ( mitó  bat  bie  gelegen  10  in  't  berte  W  Den  ttanoe ) 
foo  beeft  bn  hem  bebaebtte  briitehUcu  ineen  ̂ tabt 
en  ficrlitc  op  be  f  rontieren  gelegen  uiemaibe  cerfi 
liem  felucn  te  ficllen  Irinnm  i3craru  m  L?e;(egautue 
onber  bet  bfliicl  ban  baer  te  outfaiigcn  bc  boo>. 
fcüc  Óatoginne  ban  Brubofme  /  bie  baer  Lnigjf 

( V )  foiv 
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1577.  foube  nomen  na  bc  fonteinen  ban  't  &pa  in  ïjet 
'  'ilaubt  ban  3tuiitc  /  maer  getij  it  't  fdbe  ïjem  niet  en  té rrefnf cebeert  /  foo  ï)ccft  np  ïjem  booi  cemgen  työt  fïïfic 

jjeJjoiiDcn  /  ï)cm  gdatenbebat  öefc  Veifc  ban  be  boa?- 
nocmbe  ï}ertoginuc  gebsoïten  taa£/  eufoogebucreu; 
beDcfcpiictnïtcu  öc  ̂ tatcngeaöüeitcerttoauen/  öat 
men  beeï  böllté  taa£  acnnemcnbc  op  Dr  ff  rohtirtcn  / 
op  ben  nacm  ban  bc  ̂ crtogcbausSiufe/  cnonbccfjct 
öeïtfd  ban  tegacn  tegen  'tgetodt  en  macïjtbic})cri 
toge  ̂ an  Cafiminrê  pafê-grabc  mocfï  gerect  matten 
om  te  ticuüen  in  Djanhusjh.  Ifccft  fan  éoogïjeit  bacr 
afgc-abbcrtceit  juiibc  beur  U2iebcn  ban  be  boojnocm? 
bc  Staten  ïjem  aïtijtsfeer  uocï  gdjöubcn/  feggcnbc 
batïjubaec  afgccntrjöingccn  ïjabbe/  genjït  blijïtt  bp 
fijn  bJtcbcn  tot  bien  cinbc  acn  bc  Staten  gcfcïj2cben  in 
Date  ban  bcuttoiMnjfrrnbanïfopmaent/  niet  tegen* 
fïaenbe  bat  men  fc\($  uit  l^auttrijït  op  een  nien  abbyé 

ïjabbe  /  bat  't  fdfocbatu  fouöc  ïjrctoaert^-obcr  nomen 
om  te  ïjdpen  boïbjcngen  'e  gecne  bat  ben  tijbtnabcr? 
ïjanbt  bclurfen  tyeft  bat  'c  t  gebjnct  toerbt. 

<£n  Dacr-cn-tufTdjcu  heeft  ïjponbee  'tfclfocDcufcï 
ban  te  gemotte  te  gaai  bc  bD02fctbc^ertogiune  ban 
©cnöofme  /  gcp2actif  eert  /  bat  tjp  foube  reifen  tot  Ba- 
mm  I  en  mlöDfï  fodten  om  meefrer  te  taojben  ban 
het  Itaftecï/  en  met  eenc  ban  be  ifronticr-ftebcn  en 
fïerntcn  ban  Dien  %a\\bz  /  genjït  ïjp  geöaen  ïjceft  / 
taant  ïjn  geeft  op  be  feïfiöc  fïonbt  aïïe  fijn  23agage 
op-gcpaïtt  /  en  boen  fcocg-botrm  aïïe  ïjet  gecUe  bat 
ïjp  ïjabbe  oaStnej]  De&tcbcnuan  53:iteffeï  cnMeelycï 
Ie«/  fonberict  bacr  te  laten/  ja  fodbenre  Dat  ïjpïjeeft 
boen  bcrïtocprn  aïïe  ppUfit  ban  ben  ïï&jn  bie  ïjp 

in  be  ScIDcc  ï$fi&  /  bacr  bp  maitdn'ue  getuigeiuf* fc  genoeg  gcbcnöe  ban  ïjet  geene  bat  ïjp  in  ben  fin 
ïjabbe. 

€n  ïtceft  op  Den  feïben  tjjbt  /  adjterboïgcnbc  ben 
boet  bie  binnen  ftèedjdcn  bcbacïjt  en  gcrefoïbeert 
toa£/  bpalïcmibbcïcn  gepoogt  om  ïjem  feiben  tcber* 
feaeren  banbe^tabtcnïtafïecïbanSl'nttaerpcn/  até 
bc  pjineipadfte  ètabt  ban  ïjectoaert^-obcr  en  bit  be 
fïcutél  té  ban  25?abant/  ja  feïfp  bc  btnvt  tébanaïïe 
^cïjip-baert  /  taaeraen  té  ïjangenbc  be  gelede  taeï- 
baert  ban  befen  Hanbe. 

&itt  baei*  toaerom  batïjnfoo  bneeig  teaó  b^'ngeni be  bp  alïe  fijn  uüebcn  be  boo|feibe  Cbïonneïïeii  /  om  bat 

fp  técflont  foüben  tti  tmutit  fïeïïcn  'tgeenebat  bc? 
bjoipen  en  gefTootentoaé  binnen  jlBeeöeien/  geujuiV 
nenbe  in  be  b:ieUen  ban  ben  bijf-en-tttnntigfïen  ban 
^opmaent/  gcfifycbcn  aen  be€oïonndé5fron^berg 

» eïi  jfoftaeE  öefe  luoojben.  ̂ »  becbjonbere  mp  ftttt  j 
»  bat  ili  tot  bffei*  uuren  bat  iïi  fdjïijbe  befen  terjenbjooL2- 
;'  Sigcn  bjief  /  geen  bjieben  ban  u-ïieben  ontfangen  en 
v  ÖcbDe  /  nocï)êenigabb!i^  ban  'tgeene  bat  gïjp-ïiebeft 
35  gebaenïiebtinïjetöoenban  ben^rpïoietbat  in  ü-ïie^ 
„  ben  geo:bouiïeert  öebbe/  en  baeubeue  bat  iït  faïsjjn 
-jingroota*  pijnen  tot  bat  in  bat  bjeet/  ili  DiDbc  n-ue^ 
},  Den  tuilt  m»  baer  af  tnrfïont  abberteeetn. 

Bn  ÖP  fyabbc  bcfojgt  bat  £omd$ban<£mbcfou^ 
be  bacc  binnen  geftomen  ïjebben  met  biet  ©enbden/ 
en  met  eenc  mijn  a^eceeban  ̂ ierge^/  en  een  ban  fijn 
öjoeber^  /  fouben  ooit  in  be  ,-ètabt  geftomen  ïjebben 
nietïjen  Regimenten/  iegdijf?  cp  ben  gefettcn  tïjbt/ 
ctcïjteeböïgenbe  't  gecne  Dat  bn  ben  biicfiu  bate  ban 
benfc^-cn-tVointigften  ban  ï^opmaent  hem  ontbcat  / 

■y  toaee  bat  ïjp  albü^  fegt:  ̂ De  een  ban  beiben  bitqijn 
55  meet  /  té  ban  giftcs  bemoancn  /  om  fijnen  ïjoop  te 
>5  bergabecen/  om  te  boen  ïtomen  ttt  pïaetfen  baec  |)p 
j>  beïjooït  /  en  be  meefïc  fal  ban  bagc  bertrdiuen/  en 
3Jïjem  binben  ter  gcfetter  pïaetfen/  inbucgen  bat  n-ïic^ 
„  bei*  lluitet^  fuÏÏcn  moeten  boo?ts?  tvthken  l  be  todhe  ift 
„ïjen-ïiebec  bibbt  bat  fp  boen  Vuilïen/  geen  ttuijfdïjeb- 
„benbe  bat 'et  gecne  batïjcn-ïiebeu  gelocft  i$l  nieten 
„  faf  flailïeeecn. 

€>nbtt  in  ben  fdben  biicf  fdpijfit  ïjpaïbu^  met  fijn 
»  eigen  ftanbt.  3ït  benbJdbïijbebat  iUbecfïaenïjebbe/ 
»  bat  men  boozt£  luiert  met  ïjet  gcene  bat  'cc  gerefol^ 
»  beat  ij?/  maerbatmenmp  bc  Voceteïate  ban  'tgeene 
»s  bat  baergcbaen  tuoibt  /  taant  ïjier  en  fiil  geen  fautc  31311 
»  ban  te  boen  't  geeiic  bat  'er  gefïootcn  en  getraeteert 
Êl  Cn  in  benb^icf  ban  ben  adjt-cn-ttaintigfïen 

wfdjjijfïïjp  aïbu^  aen  ben  Coïound  f  oïifter.  ̂ cbioe^ 
bet  ban  be  booifcibc^abefalbanïjiettrdïKeneuftO' 

menfoo  ïjaefï  aïó  'ttijbtfaïsijn/  en  in  beu  bnef  ban  '157 hrtl   ̂ »l'l•^I.•r^ï<"»^    T.-iNf   ?«•«    rtïhtti^        JÜrtüSf-    ■■»«(•>>■>    fr^'tt^it*  ,  CC 

CC 

CC 
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bni  bertigflcn  feibt  ïjp  albué.  l^oubt  goebc  gemein 

feïjop  metten  jongflen  b>ieubt  /  taant  moten  bat  noobt <c 
té  Üi  faï  u  feinbeu  ben  bubtfren.  ̂ aer  -  en- tuffdjen  " 
f7et  fecc  neerflig  toe  /  enïaetmpbnitaitétijbaigenbau cc 
u-ïieberöebbeu/  en  in  bit  ban  ben  een-eu-brrtigfïen. cc 
55e  bjienbt  fal  feer  öaefï  bettrdtïien/  enfaï  boen  at^ ct 
ïc  neerfiigïjeït  bit  Ijcm  mogdyfttéi  omtcrjloutbaa' « te  tacfen. 

<£n  aeitgacnbe  ïjet  ïlafteeï  /  toetcube  bat  mijn  %c* 
re  bc  fttinct  ban  <£tmap  een  jong  i^ecre  baer  taag/ 
en  bic  ( ti$  ,&tat>tl)Oubec  ban  mnn  %eere  be  ïf  erto^ 
ge  ban  ̂ erfc^ot  fijnen  Baber)  bebd  lyibbe  ban  baec 
niettegacn/  ïjpjtjeeftïjemgefchiebcneenenb^ief/  be^ 
beeïenbebatïjpbefdfbc  gefiennebbenbe/  buïjemfous: 
be  hojnen  tot  $Bkt$mj  ten  einbebatöPÖ£mfoube 
gefdfeïjap  ïjotiöcn  na  karnen  boojfeit/  taaer  batfjp 
ban  flune  taa^  te  reifeu  /  om  te  ontfwingen  be  bco^ 

ttoembe  $|ertoginne  ban  i)rnbofme  reifenbe  na  't  4>pa 
boenfiibt  /  outbiebenbc  be  fdbe  ̂ eere  be  ̂ inec  bat 
ïjn  geöuerenbefïjuabfentieberfeherttaa^  bat  bc  l^eo 
re  ban  Courïou  foube  boen  tjct  gcene  bat  ban  noobe 
taare  tot  be  betaaerniffc  ban  bc  feifbe  pïaetfe.  <i5nbat 
bp  tot  jiï&ecïjden  genomen  5ijnbe  /  met  ïjem  foube 

fp2chen  ban  ïjet  gcene  bat  ïjn  ïjem  '£  baegé  te  böo? 
ren  gtfcljjebcn  ïjabbe  /  be$  niet  tegenftaenbe  foo  en 
ïjceftfijuc^oogïjeit  ïjem  niet  een  taooibt  öaer  af  ge^ 
eucrt/  maeropïjetgeeuc  bat  ï)p  berfoeïjte  fijnen  002* 
ïof  om  taeber  te  ïtecten  in  ïjet  feifbe  lufteeï  J  ïjceft 
ïjp  ïjem  geanttaoo2t  /  bat  ïjn  booten  fy&be  ban  be 

feucr  betaaringe  ban  Öirn  /  en  bat'ereenfitheüetrac* teert  tacrbt/  bacr  beur  bat  fijnen  perfoon  foube  mo* 
gen  in  eenig  pet:  jfteï  ft  omen  /  maer  até  aiïe  fatten  fou* 
ben  ge-accommobeert  51311  /  \y&  foube  hem  be  taeete  ïa? 
ten  /  baee-eu-tufTeïjen  ïjabbe  ïjp  aïree  ober  fangen 
tijbt  gföirigeert  fiin  beojuemen  /  taant  fiet  ïjia*  ïjet 
gecne  bat  ij»  fe§?ijft  met  fijn  eigen  ïjanbt  acn  ben  boo?* 
feiben  5r  oïtïter  in  bate  ban  ben  feben-  en-ttaintïgfïen 
ban  ̂ opmaent :  Hit  utoen  bu2ief bit  iïi  ontfangen  öeb* 
bc  ban  be  i^eerc  ban  (Courïon/  ïjcbuc  iït  mogen  bet* « 
fïv^cn  bat  atéïjnmpfcïj2cef/  bic  ban  ben  ïtafleeïenocö  cc 
niet  en  ïjabbcn  ontfangen  beafbecrüingebie  in  u  booicc 
ïjen-ïicben  binnen  ̂ ecïjeïen  gegeben  hebbt  /  taaec« 
af  ih  mp  fecr  bertaonbece  /  gemcrïtt  bat  gïju  taeet/ «« 

bat  mp  foo  feer  ter  ïjerten  qatt  /  gebet  ïjen  bau'fïonben  Ce aen/  föo  bejre  até  gijp  bat  nocfj  niet  en  ïjebt  gebaen  /  en  ce 
jijt  fo,2gbtiïbig  met  goeben  ueerfte  te  erecutceren  en  M 
boïb2ehgen  bet  gecne  bat 'er  getraeteert  té/  fonbertefe 
taacötcn  na  befen  bneuöt  /  taant  ïjö  fal  bacr  toe  in  tijtg ïtomen/  ge. 

cfèu  taa^bep^actijïtebatïjp  infïebe  ban  be  boojfei* 
be  i^ecre  be  &nntt  ban  Cimap  bacr  gefïcït  ïjabbe 
be  §eere  ban  féTourïou  /  ïjoe  beï  bat  ïjn  baet  toe 
gccnflnt^  gequaïificeert  taa<?  /  boïgenbe  be  |)2ibiïe* 
gicu  ban  bcn3lanbe  ban  23,2abant/  om  bat  op  geen 

S32abanba*  en  taa^  /  ooft  bireetdijït  tegen  't  eeutaig 
vCbict  batfjpfoofoïcmnceïijïi  gcf toooren ïjabbe/  ïjeb^ 
benbe  boHeberfeïtertïjcit  ban  ïjem/  batïju  (jet  ïiaficel 
foube  boo?  ïjem  betaaren  tegen  be  Staten  /  en  bat 
Ï)P  beur  ï/eimeïijït  berf?ant  ban  btibc  jijben  baer  in 
foube  mogen  béngen  be  ̂ uitfeïjen  en  anberc  foï* 
baten  /  om  ooit  ïjem  te  berfdta'en  ban  be  boojfeibe 

&tebt. 
Cu  fegt  ooit  met 'er  baet  in  bni  bnef  ban  ben  acljt- 

cn-ttaintigflen  ban  ̂ opmaent  aen  ben  boomoemben 
^oftUcr/  aïbité.  ̂ ïtrjebbc  ontfangen  utoen  tyief  ban  cc 
giflee  gcfeïj2ebcn  befe  na- noene  /  en  ben  uitermate 
ten  fecre  bcrbïijbt  bat  mijn  ̂ eere  ban  (koudon  foo  cc 
taeï  gercfoïbcert  té  oni  u  bpjlant  te  boen  in  aïïe  en  « 
iegdijïte  noobteïijïte  fatten  /  en  na  bien  bat  foo  té/a 
foo  ïjebbe  iït  een  groot  en  bafl  betroutoen  /  niet  te* « 

genftaenbe  bat  Cïjampagni  boe  oft  boojfrcïïe  't  gee*  Cc 
nc  bat  n  ïauitcrije  mp  té  fcï)2öbenbe  ( taant  mijn 

^eereban  Cïjampagni  arbeibe  omtebdetten  bat 'et botït  ban  Comeïté  ban  <t£inbt  j  niet  en  foube  inne 
ïtomen )  bat  ïjp  ïuttcï  boderen  faï.  t®c$  niet  tegen* « 
jlacnbc  foo  moet  men  feer  taeï  toefien  en  be  oogè  in  « 
\)ct  5eil  ïjebben  /  bat  op  ben  feiben  tijt  baer  niet  in  en  « 
home  bom  ban  be  anber  3ijbc  ban  taegen  be^  fy}m?<' 
een  ban  (^rangie,  <^n  baa*-en-tuffcocn  ïjceft  ïjp 
beur  aïïe  mibbden  fijn  befte  gebaen  om  op  fijn  $ipt u  tam 

a 
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Tót  dé  Hillorie  van  P.  Bor. 
i  t/j.  tetoinnm  mnnlfccrc  uan  Pjiïomcp  /  bic  cm  öenöd 

ïjaDDc  in  't  féïfbc  ftafted/  tot  Dim  ciube  ïjcm  feljüjbcnbe 
tenen  fafef  ban  Den  fes-m-ttointigfren  ban  feopmamt 
bp  Dcfc  fcïbc  toöojöcn.  3lïebc  en  tod  beminbc  /  gbp  fult 
berftaen  Deur  mijn  fêccrcban  £iergc3  enonsbneben 
Die  tjp  »  fal  lebcren/  Dm  ftact  toaer  in  Dat  bc  fafeen 

flacn/  'Ibctcoutocn  bat  top  op  u  bebbcn/  cnö'occaflc 
Die  baet  pjrfcntecrt  om  te  toonen  ütocn  Ctoninft  mijnen 
^eetc  tjoc  lief  Dat  gijn  bcm  bebt/  en  toat  een  gocöcn 
en  ge tcoutoert  Baftaeï  Dat  bp  acn  u  beeft.  3Dacr-cn- 
tufftljcn  niït£  Dat  ban  nooöc  iö  tot  Dimfï  ban  fijne 

"Jteajcfteitj  Dat  Die  bier  ©enDclcn  ban  Comdi£  ban 
M  ̂ ihDcïiomm  in  De  nieuwe  ititaDt/  omofbpabontucre 
"DebcómócmDc  J£ecre  ban  ëierge?  nodjnïetenbaööe 
"  netoeefï/  oft  Dn  u  gefonDen  en  Ware  boo?De  boojfcis 
"Denuïoinfie/  boe  wel  Dat  Wn  Dat  feïnijben  acn  mijn 
''^cte  banCourïon/  fooïjcbben  Wpoöft  u  Dattoülen 
»>  laren  toeten  uu  Defc/  Die  u  falïcbcrcn  ftaerïeffohftcr/ 
»  op  bat  gijp  Weten  moegt  batfiü7$  gcöaen  Wo:DtDcur 
»  orté  ozDinautïe/  alg  een  falie  fecc  nootefijït  tot  Dimft 
55  bah  fijne  J&ajcfïeit/  ban  toim£  toegen  Wuufommec; 
"  ren/  ten  einDc  Dat  gbp  (boïgcnDc  Den<ceDt  Die  gbp 
?3  hem  geDaen  Ijebt)  ïjem  toiït  gefïaDig  Dimen  met  Jet 
»  ©mDeï  Dat  onber  u  #/  tot 'er  betoarmge  ban  Deten 
3,  ftafïede/  niemant  aenïjangenDe  Dan  ïjem/  mon£in 
„fijnen  naem  afê  u-ïieDer  43oubcrneur/  aïWaert  ooft 
bat  gf)P  bancïöcr£  feere  berfoeïjt  toaert/  ntoe  foïDa 

*$5 

liertljcit  ban  fijnen  pafcouc  /  en  ban  Die  ban  Dm  i  c7? 

fclfDrii  ï>crcogc  /  t'fauicu  ban  timen  nabolg  gebom    J/'  ' Dm  baööc  te  beboocen  Dat  tjp  bcm  fouöc  flciicn  m 
pie  plactfc/  op  DeWdlic  Itomchöc/  fn  gebonden  heb  • 
ben  am  De  poo:te  De  booü'eiöc  geereti  ban  ibecgrê/ 
De  05Mbe  ban  jl"5egem     J-ionon  ,  en  ban  l>auitc Perme  /  bcbbcuDc  ben  pifïolctten  in  De  buift  <  en  ter? 
front  beeft  fijn  ̂ oogbcitöcGgclnlio  't  fnïiciu  bc  hanöt genomen    De  Welft  bp  ttolt  uiter  cufïoöicn    en  tco 
iicnDc  aïfoo  De  toapmen    fViDc  Dat  'et  Was  Den  eerden Dag  ban  flju  «öoubecuement/  en  DccDc  terftout  fccU 
tol  De  Wacijten. 

ï?cbbcuöe  herrirai  mccfïcr  gcmaeïtt  ban  öev  plact 
fc  foo  Ijccft  bP  Öen  llacöt  bcrgaöert  /  toaer  bat  In» 
Ijcn-IicDcn  bccoe  een  bcrrooglï  ban  bc  lange  en  Hit- 

teree patientic  bic  bp  Qt\)a.bt  IjaöDe     iioopenbc  foo 
bede  en  onbcrbwcgclijlic  ontoeerbigfjeDen  Die  I)»  ge? 
ïeben  babbc  bp  bc  Staten  ban  ben  ILauDe.  £ri  bat 
bp  gcrcfolbccrt  toaö  niet  langer  De  patientic  te  bcb 
ben/  maer  bat  tjn  toilbc <6oubcrnecren /  niljcin  aLi 
folutdrjït  Doen  geljoojraem  3ijn  /  boïgenbe  bm  lafl 
Die  Jjp  uit  ̂ paignicn  IjabDc )   tcc  contrarie  ban  bet 
geenc  Dat  'cc  toaé  ge-  appoincteert  /  m  Dat  Ijn  foo 
meeiiigmad  gdoeft  en  bcriilaert  baDDc  ban  te  05ou^ 
berneeren  bp  aöbijé  ban  Den  tiacDt  ban  ̂ tatc  m 
ban  bc  Staten. 

<£n  noebtanj?  om  niet  gebed  en  nï  em  gorten 
„  len  moet  gebenbe  /  ten  einDc  Dat  fp  Doen  beuc-ïicDci:  monDt  te  manen  Den  peeren  ban  Den  3lanDe  /  Die 
„  bebboir  /  aïé  betaemt  bjoome  mannen  /  Jbcn-licDcn !  aï^  Doen  Daec  nocb  tcgmtoooiDig  toarm  /   om  Deö 
„  ooft  bafebecenDe  Dat  ton  met  ïjm-licDen  fuuen  cerhjh 
Dom  ïebm  en  betalen  tot  bc  ïactfïe  mijte/  (|c.  &u  beeft 
ÖP  Deur  Defc  groöte  ncerfligbcDcn  gcpeinfl  Dat  bcfen 
aénflag  ban  ̂ luttoerpni  /  Dien  bP  tot  JBcrfjdcn  aliec 
beftcbm  IjaDöc/  gdp  mm gefïen beeft/  pem  nieten 
foube  mogm  fainieerm. 

25erjaïben  alïe  Defe/  gdrjb  bP  bemaïrec  todberfe^ 
nert  ïjidbt  /  mdnmDe  tot  fijnen  beften  te  bebbcn  De 
^taDt  en  't  lanDt  ban  Hurenbourg  /  foo  beeft  bP  fijn 
amflagen  Die  ban  langer  banDtbetoojpcntoaren/  foo 
tod  op  toeg  gefldt/  Datrjp/  onber  fjet  Dehfd  Dat  De 
iêtatm  niet  en  acco2Deerbm  De  begeerte  ban  mijnel?ee; 

ce  ban  Üicrgc^  /  Die  berfuehmbe  toa^  't  ctëouberM' 
ment  ban  <CÜarIemont  /  De  MUc  bc  i^cere  ban  Jttcri- 
court  tjem  toiïDc  obergebm/  gdoeft  beeft  Dmfdben 

©eers  ban  ̂ ierged  /  m  in  effectc  bP  gaf  bcm  't  frifDc 
<$cjubecnement  ban  <Cbaricmont/  omboo?  ïjem  Dat 

te  bouDcn  tegen  De  boozfnDc  Staten  /  m  alle  't  gec; tieDat  öeilooten  toare  getocefl/  bp  Dm^DictbanDcr 
pacificatie. 

^DenïienDe  nu  fijn  amflagen  foo  feberïijft  gemaebt 

te  bebbcn  /  Dat  ïjem  alïe  faficn  foubcn  bolgen  na  ffi< 
tten  toenfeb/  foo  tod  om  Dat  bP  bem  berfdint  bidt 
ban  bc  boomocmbe  ̂ taDt  en  ïiaftcd  ban  Hnttotr 

tjni/  afó  obïi  om  Dat  \p  tot  fijnen  Dicnfte  IjaDDe  al^ 
Ie  De  ̂uitfeïjen  in  getale  ban  bier  Öegimenten  / 
en  ooit  Die  ban  De  peeren  ban  Ï?ierge3  /  ban  jlie 

óern1/  ban  jplöpon/  mDti  €cxfj  bc  todbe  toa?  bat San  IDacib  CatDoini  /  Daer  toe  mdnmDe  Dat  De 

ffinancien  ban  De  boo2fcibe  ̂ tatm  uit -geput  toa^ 
ren '  gdijb  fu  Ijcm  ooft  quijt  gemaeftt  baDDcn  ban 

alle 'hen  ftcacrjtmen  ̂ oIDatm  Die  onDerljouDén  toa 
rm  bart  be  particuliere  HanDen  /  en  ïjebben  De  fcU 
be  Deur  b:iebm  en  ermeije  perfoónen  onDcrtaft  toat 

ferachten  ïp  nocb  bebóubm  ïjaDDm  om  uit  te  D:ij 
bm  De  boo2tioemDe  <Duitferjen  /  foo  beeft  ïjp  gcre 

folbeert  boo?té  te  baren.  <£naïfoo/  met  teoenflani- 
be  Dat  bp  ttoèe  Dagen  Daer  te  booren  gefonDen  baD 
De  Den  écere  bart  (èiobbcnbonftacn  De^ètatm/  om 
nen-licDen  te  berftlaren  Dat  bP  ban  mille  toaö  ïjem 
toebecomme  te  binDcn  binnm  23meffeï  /  foo  bejre 
alö  alïe  faftcn  Daer  tod  gercDonneert  di  gebingeert 

toaren  /  noopenbe  eenigc  artiftulcn  ban  fijnen  toe- 
aebectoont/  DentodftmtoatSboTDacngetoecfï:  3&ict 

te  min  foo  beeft  rjp  onDer  bet  Dcftfd  ban  ter  ̂ aebt 
te  gam/  toacr  Datljmi  Depjiciparffïe  bolgDcn/  bem 

binbenbe  boo2  b^  lïafïccï  ban  i^amm  /  en  gelaten^ 

De  al  of  b)1  baODe  toincu  befidjtïgen  bet  omtrent  ge^ 
leam  HanDtm  Öe  paflagie  ronDt^omme  /  beboo 
lm  Den  ̂ eece  Detfatogcban^crfcböt/  batjp  bem 

toiïïc  Dat  bP  peinéDc  Datnoclj  geen  tijöt  en  toas  ban 

bem  opentl'rjft  te  berftlaren  /  foo  eirljibccrDe  bn  tlucc bjiebm  De  eme  ban  Den  ncgcnticnDc  /  m  De  auöer 
ban  Dm  ceu-en-ttointigfïcu  ban  ü>oninacnt  fonDer 

onbertcefteninge  /  of  tcefteiiinge  ban  'name  /  bp  De 
toelftc  bem  oiitboDcn  toerbt  Dat  'cc  toaö  cenige  cou- 
fpiratic  opgcrecljt  tegen  fijnen  perfoone/  oinljnn  te 
bangen  binnen  25?iicfTel  of  JDcdjdcn  /  en  bticrom 
Dat  ïjp  bem  beboo^Dc  te  boojfien  ban  bdjoojlnbc  rc^ 
meDie  tot  5ijnber  berfeftertbeït  /  bacr  op  allcgccrcn^ 
De  Dat  ïjp  nu  toaé  ter  plactfc  Daer  bP  niciuDc  berfe^ 
bert  te  5ijn  /  en  Daer  bP  bcm  ban  meiuingc  toaö  te 
IjouDm/  om  bem  felbmtebetoarmboojbequabetoilf 

ïc  ban  De  geconfpireerDe  /  ïoofdijfilcggënDcD'ocufaftc ban  fijn  bertreft  /  Dat  lange  Daer  te  booren  bcbarbt 
toa^  /  ja  ban  ïjet  begiufd  af  ban  fijn  homftc  ber 
luacrtó-  obec  /  aïé  De  telimen  betoijfen  op  ecu  Dclt- 
fel  ban  een  confpiratic  met  'cc  ïjaeftm  berficrt  /  gc^ mcrlit  Dat  iubicii  bp  reben  baöbe  gdjaDt  ban  furiien 
fufpicie  /  bet  felfbc  moebt  reincDicrrcn  met  cm  gc> 
InUtoeerDig  lumemcnt  /  bp  5ijubc  43oubcriictir  ban 
bui  3lan0e  en  in  alle  faftcn  gc-obcoiccrt.  <£\\  beeft 
op  Den  fdben  tijDt  gefonDen  mijn  l}ecce  ban  iicfTcn 
men  met  De  topic  ban  De  felfbc  ttoee  bnebeu  tot  23mcf 
feil  en  cenige  fefter  poinctm/  Dctodbc  bp  toilöc  ge. 
effectueert  bebbcn/eer  bat  Ijp  fouöc  tocöerftccren  biiiueu 
bc  .4)tabt  ban  23meiTel  flcenftenDe  fn  effect  c  om  De  toa  • 
peneu  ucber  te  Doen  leggen  mijn  pee  re  ban  i}e^c  (bu 
be  .§taDt  gdworen )  en  met  eme  alle  De  2$cggeejj  /  om 
metDcfcpzacttjftctc  beter  onbafieu^  mogen  mnnneii 
De  ̂ taDt  ban  23nieijel/  gclijli  bP  aeöacn  IjaDöe  bet 
ïiaftceï  ban  ,ï)anïm.  . 

^oe  tod  nu  bat  Deur  befe  bocufribc  fahc/  bc§ti. 

ten"rccbtbecrDigc  oo:faftc  genoeg  IjaDben  ban  nnö^ 
troutoen  /  ja  felfa  b«in  bcu-hcDcn  te  toaebten  booi 
fijne  ̂oogijcit  /  bie  alcee  foo  meiiifiuft  fw  memni> 
ge  ontöeftt  ljabbe  /  en  in  foo  bed  boebeii  gebio* 
leert  en  gebiöoftm  be  dactatcn  ban  be  pacificatie/ 

foo  tod  Tjct'gemc  bat  gemaeftt  toaë  binnen  oent/ 
al^  öe  iactfte  /  gemaeftt  bp  maniere  ban  v^blct  tot 

mardje  in  famiue  /  niet  te  mm  beire  io  't  Dat  icniauc 
hem  geruert  beeft  om  te  Doeii  of  te  brtoii<fn  eeuujv 
arte  ban  bnanötfcbap/  ja  felf^  mm  beeft  IjniifTcfou^ 

Den  mijn  i^cece  öe  pjclaet  ban  jnarollcci  /  öru  ?lrr l)i 
Diafteuban3p2c/  en  ben  *>ccrcban:3:ii*    metfeec 

biceöciiifrcuctic/  in  bate  ban  Dcubijf-cn-ttointigfini 

ban  Oonmamt/  bp'  be  todfie  fbhem  grDiru  bcbbni 
bollioincn  berlilacinnc  b.m  Ijeu-lieöcr  oinjcbrmoöcm 

fiubcr  ineiiungc  t'fijnetoant^  /  in  aHc  getroutobcit 
en  onöcröauigbeit  /  bem  fecr  potinocöchjii  biböcii; 

De  Dat  bp  foube  toiflni  ban  bem  leggen  alle  fbfpi< 
Jm  Den  ̂ eece  De  t? ertoge  ban 
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1577-  gcfonDeett  toa£  /  en  remeöieeccn  bc  inconbcnienten  en 
beranberingrn  /  Die  bit  jijn  ertcaoiöinatc  bcctceft  op 

ïjct  föafïcd  ban  ,0amcn  /  t'famen  ooft  be  innemen 
fco  nicu  en  fubijt  ban  bet  ïiafiecï  banCbatïemont/ 
fouben  mogen  bctoicfaften  met  fijn  toebetftomfïc  en 
fijn  pjcfentic  binnen  be^taot  banSfoueflcï/  benige* 
ïoobenbc  bebaïbci!  be  boojfcibe  gctcöutoigbcit  /  aïïe 
bccfeftcctbcit  tot  aïïe/  en  tegen  aïïe  meufeben/  en  te 
boen  een  f rempïaec  cafïicmcnt/  en  geïijfttoeecDig  Der 

•  becbienfre  tegen  be  gecne  bie  §en  fuïïen  öefcïjuïbjg  bin- 
ben  ban  fuïftcn  boofe  confpicatic.  Cot  effect  ban  be 
toeïft  fp  betfoeftenbatfoo  tod  be  beftïacgbe  aïébe  be* 
ftïaget£  fouben  genoemt  toa'bcn/  om  baetoptcebte* 
lijn  informatie  te  nemen  /  en  beboichjfte  jnfticie  te  boen/ 
De  toeïfte  fptocbecom  '£anbecbaeg£  aenbcmbecfocb* 
ten/  met  gelofte  ban  beu  ïijfengoet  tcfïdïen  boojbe 
bccfeftcctbcit  en  Dicuft  ban  fijnen  perfoone/  en  baer- 
en-bobcn  bat  alïc'tboïftban<£fcnïoge  tot  bienfeïfben 
einbe  fonben  eebt  boen.  Met  ïatenbe  boojtginaïDcc 
ncccfïigbcit  en  ongcbcinfïïjrit  met  Ijem  te  teactceten 
acngaerïbe  be  betaïinge  en  ïjet  becteeft  ban  be  <ï£nit* 
frfjen  /  be  toeftte  bP  bem  aï£  boen  nodj  gdïet  uitecma* 
ten  feer  te  begeeeen. 

Jfêacc  be^aïïenniet  tegenfraenbe/  ja  fe\f$  boe  toeï 
Dat  De  boojfcibe  Staten  nocbnabertjanDt  tocbetomme 
&p  Dibecfcbe  reifen  fijn  ïf  oogbeit  ootmoebig  gebeben 
hebben  ban  te  mogen  ftennen  be  gene  Die  men  bcftïacg* 
6e  boo?  befcöuïbig  ban  Defeconfpicatie/  t'famen  ooft öe  namen  ban  be  geene  Die  fe  geaccufectt  ïjabben  j  (eet 
begeerenbe  aïtijbtjl  bat  fijne  ïf  oogbeit  foube  geïieben 
een£  ban  bem  te  toeceen  befe  mi§tcoutoe  tegen  ben- 
heben/  en  beuc  fijn  toebecftomfïc  binnen  23meffeïte 
boen  opïjonben  aïïe  aïteraticn  gecefen  uit  oorfafte  ban 
fijn  boojfeibt  bettceftftcn  /  geïoobenbe  en  b«n  feïben 
betbinbenbe  te  toefen  flcaffe  togeehcr^  op  aïïe  begce* 
ne  bie  iet  fonben  toiïïen  befïaen  tegen  &em  oft  be 

fijne/  bebaïbennocb  't  geene  bat  spupbe  afbcccDingc 
ban  DenDectigfïen  ban  ̂ onmaent/  Jemïjabben  tot* 
ten  boojfeiben  effecte  geaccojDccct  /  aï£  Dat  bp  fou* 
De  mogen  boben  fijn  ojbinaeetoacïjt  ban^Crcïjiec^en 
^aïïebaerbiecg/  een  toarfjtbebbenbanbooft/  ïüapi* 
téinen  en  foïbaten  /  tottcn  getaïe  ban  tyie  ïjonbert 
^aeft-gcfebutten  boetftneebten  SIngebooren  ban  ben 
manbe  /  bie  fijne  § oovfyeit  en  ben  Staten  fouben 
aengenaem  jijn  /  toaec  af  Dergeïijfte  noit  en  ïjeeft 
tteacco?beett  getoeefï  eenig$?ince  ban  benbïoebe/ 
nocb  anDec. 

©e?cetoa£ 't  Dat  fp  iet  ban  bem  fonben  mogen  bet* 
fttegen  bebben/  ja  feïféin  be  pïaetfeban  temibbeïen 
ïjet  becteeft  ban  be  ̂ uitfeben  uit  befen  Hanbe  /  be  toeï* 
ïte  ftp  foo  bihtoüg  geïoeft  en  gef  tooocen  öabbe  /  foo 
bciliïacrbe  bpenontbeïiteopentïijït  Jtbecf!ant  batïjp 
met  ben-ïiebén  ïjabbe/  betoeïfte  t)P  tot  bien  tijDttoe 
fehteet  geïjouben  tfiübe/  ïjemoofe  niet  toaeïjtenbete 
feggen  ban  aï^  boen  tegen  ben  bernoemben  ï|eeteban 
jffllaL'oïïe^  /  bat  ï)p  öem  beefeftett  ïjieïbt  ban  be  £tabt 
en  i^afïeeï  ban  ̂ Inttoerpen/  bat  Bern  ooft  geen  boïïï 
noeïj  geïbtentoa^geb?enenbe/  ïj^niïaf!  gebenbebaec 
af  be  Staten  te  abbetteeten. 

23ebeeïenbe  baec- en- boben  ben  ̂ uitfeïjen  ban  be 
kapitein  £o?neï$  banCinbe/  bat  fptccftïten  fouben 
na  be  &tabt  ban  ̂ Inttoecpen  /  en  baec  ïjen-ïieben  boe* 
gen  met  be  geene  bie  baec  aïceeban  teboocen  binnen 
toacen/  o?bonneecenbc  ooft  ben  boojfeiben  ïf  eece  ban 

(«Coucïon/  batïjpacïjtecboïgenbe  't  geene  obeeïangen ttjbt  geflootenengeconcïubeect  toa^/  bie  baec  binnen 
foube  bjengen  en  bem  met  ïjen-ïieben  boegen.  25etoij* 
fenbe  baec  in  aïïe  bpantfefjap  en  een  gecefoïbeecbe  mei* 
ninge  ban  bit  acmUanbt  tebetbniftftcn  beuc  be  fou* 
ïe  ban  bebjeembeïngen/  meer  ban  ïjet  oitbanteboo* 
cenberb?uftt  ïjabbe  getoeefl  /  iuboegenbataïceebe  bie 
^oopïieben  ban  ̂ nttoecpen  /  foo  toeï  bie  ban  ben  Hau* 
De/  aï^ban  be  Natiën/  begonfïen  fjaec-ïiebecgeceet* 
fcöap  te  maften  omtebectceftften  en  be^tabttebec* 
ïaten  /  ïatenbe  bie  in  een  eïïenbige  tooefïigbcit  en  De* 
foïatie/  ja  men  facn  bie  öen-feïben  tecbenfïecenuit* 
toojpenomnentefalbeecen/  en  een  ontaïïige  menig* 
te  ban  pannen  ban  üoopmanfcliappcn  getoo^pen  in 
be^rfjepen/  aï^tenbeflcngegeben/  niet  toetenbe  boe 
fp  fouben  ontgaen  begramfebap  ban  befe^ueclingen 
foïbaten  /  toelftet  to?eebtbeit  ni  giecigbeit  /  ben-Iieben 

bp  erpeciencie  en  tot  baec-ïiebcr  fdjaöe  en  becberffc*  *577> 
mffe  te  feecc  beftent  toa|. 

€n  nocbttiuj»  en  fouben  be  Staten  norï)  niet  acne* 
gen  getoeefï  bebben/  en  nocb  min  gecefoibeert/  om 
te  nemen  ftetmibbeïban  be  JDapencn/  boopaibeaï^ 
tijbt^  bat  fijne  ̂ oogbeit  in  geïijftfojmigbeit  ban  foo 
beeï  geloften  en  foo  foïemneeïe  €eben  bie  bp  bni-ïic* 
ben  gebaen  babbe/  eec  foube  toiïïen  beuc  mtbbeïban 
ceben  en  ban  jnfticie !  cemebieecen  be  incanbenicn* 
ten  bie  boo?  b^nben  toacen  /  ban  beuc  ftraebt  ban  toa* 
penen  /  en  babbe  getoeefl  bat  op  ben  feïben  bag  bat  fn 
ben-ïiebec  ftïacbten  feftiftten  aen  fijne  ̂ oogbeit  ban 
bit  bebeï  gebaen  ben  HeecebanCoucïon/  en  ban  ben 
aenfïag  ban  ben  boojfeiben  kapitein  Comeïi^  ban 
<£inbe/  be  toeïfte  toa^  Den  aebt-en-ttointigfïen  Dag 
ban  l^opmaent/  b^n-ïieDet  baoben  ge-erbibcect  ge* 
toeefl  /  gecommuniceect  en  geïefen  /  De  b?ieben  bie  fijn 
ï^oogbeit  en  De  &eccetac#  €fcobcbogefcb?ebnibab* 

ben  in  be  boo^ïeben  maent  ban  %mü  /  aen  ben  ïtoi'unft en  aen  fijnen  Öaebt^-beece  en  ̂eccetaci^  Bntbonio 
Peces  /  De  toeïfte  afgetoo?pen  getoeefl  ftebbenöe  in  <èaf* 
coignen  b^n-ïieben  toacen  gefonben  Deur  mibbeï  ban 
mijn  ïfeece  be^?ïnce  ban  Wrange/  ombeboojïbftte 
ïetten  ophen-ïicber  faften  /  tot  boo?becinge  en  toëïbaect 
banbenïanbe, 

«ï^u  onbec  befe  b?ieben  foo  toaren  baec  b$e  ban  3£on 
3*'eban/  te  toeten:  ttoee  aen  fijne  tfBajcfïeit/ eneenen 
aen  ben  boomoeniben  ^Cntboniojderej/  enbijbeban 
<£fcobebo/  aïïe  geïijft  gefcb?ebcn  aen  fijne  UBajefïeit 
be  meefienbeeï  in  <£pfce  /  De  torifte  ontbeftt  toeebt  beur 
ben  %.  25;  Die  ben-ïiebett  ̂ e-exisibeett  toecDt  in  ge* 
ïijftfomngbeit  ban  f);ïïabe  tot  fpïïabcmetociginaïen/ 
inboegen  bat  men  ftïaecïijft  mocht  meeften  Dat  in  bet 
uitleggen  ban  ben  Cpfren  geen  beb?og  nocb  faute  ert 
toa£/  conficmeecenbe  bat  aï  fdf^  De  banbtenonDer* 
teftening;en  ban  Den  boo?noemDen  ̂ ecce  5^on  31^ 
ban  /  Die  feer  toeï  beftent  toa£  bed  pecfoonen  onDer 
De  Staten/  en  nabecbanbt  bp  fijne  ifeoogbeit  geftent 
en  geïeDen. 
^oo  nu  in  De  boo?fciDebneben  be  intentie  ban  fijne 

ï^oogbeit  baec  foo  ftïaecïbftoncDeftte/  Dateeniegdrjft 
metten  oogenmoebtfien  enmetbingecentafïcn/  bat 
aïïe  be  gdoftcn  en  feïjoon  geïaten  en  fcbenftenbiebp 
tot  Dien  tijDt  toe  gebaen  baDDe  /  niet  en  toacen  Dan  foo 
beeï  gebemfïbeben/  om  in  fïapc  te  maften  Den<£Deï* 
Dom  en  'tboïftbanbectoaect^-obec/  ten  einDeDatb? 
Die  onbecfien^  foube  beftïippen/  en  bat  aï 't  geene  Dat 
men  pjetenDeccDe  tegen  mijn  =^eec  De  $?ince  ban 
«Scange/  enDieban^oïïanbten^eeïanbt/  niet  ban 
geforfjte  Deftfeï^  en  toaren  om  te  fcbeiDen  Decene  ban 
Den  anDeren/  enaïfoo  met  Demacbt  en  miDDeïe  ban 
D'eene  pactpen  te  ïoopen  op  Die  anDer  /  om  naDecbanDt 
to?afte  te  nemen  ban  aïïe  gdijft  t'famen/en  aï  uitroepen 
mkten  bpere  en  f  toeecbe/  geïgft  aï^  bier  na  particulier* 
ïijftecfaï  ernomentoojben. 

©oo?toaer  Doen  toa^  't  Dat  De  Staten  begonfïen 
toaftftectetoo?Den/  entoatnaecDec  te  Denften  op  ben- 

ïiebec  faften/  enmetgrootetcDen  mi^a-outoentebeb^ 
ben  ban  fijnbec  Hoogbeit/  aïïe  toienj^  toerften  en  fe* 
a-ete  aenfïagen  fpfagen  gdijftfó2mig  te  ftomen  in  aï 
en  obec  aï  metten  aenfïagen  ban  te  booten  ban  ïanger 
banbt.betooj^en  /  en  nu  ontbeftt  Deur  bet  inbouDen 
banbe  bocRfeibeb^ieben:  toant  fienDeaenaïïensrjben 
conDtomme  ïjen-ïïeben  /  foo  fagen  fp  Dat  ter  eenDer 
5bben  De  ̂ uitfeben  ben-ïieDen  benomen  bebbenDe  aïïe 
boope  ban  bectreft/  boubenDe  toacen  De  pnncipadfïe 
%ubex\  en  fïeutrfg  ban  23?abant  ten  beboebe  en  bienfï 
ban  ben  Heere  ®on  Sleïjan  /  met  openbaer  becftïarin* 
ge  ban  De  nuaDetoiïïeDie  fp  Den  Staten  Droegen.  <ön 
ter  anDer  «jDen/  bebbenDe  fijne  ̂ oogbeït  ingenomen 
bet  Jiafled  ban  karnen  en  Cfjademont  /  niet  en  fodjt 
Dan  Deur  betlanot  ban  Eurembo^g  bentoegopente 
bouben  om  foo  grooten  maebt  banbjeembdingTn  in 
betHanbt  te  béngen  aï^  tym  geïieben  foube/  en  bat 
hp  bem  ruffenDc  op  ̂et  oo?-ftuffen  ban  Den  fóafïerfe 
ban  Hlnttoerpen  (ban  De  toeïfte  bP  b«i  gebed berfe* 
ftert  bieïbt)  aïceeDe  fijn  ftraebten  ban  aïïe  snben  bee^ 
bentceftften-  gnboegenbat  be  Staten  btn-ïiebcnfa* 
gen  aï^  befïootra  engehedomcingdt/  metapparen* 
tie  ban  terftont  op  eenen  bot  DooDt  gefïagen  en  becnieït 
te  toefen  /  bebaïben  Dat  \^et  beeïieé  ban  be  boojfeibe 

mm 



Toe  de  Hiitorie  Van  P.  Bor. 
1577.  &cabt  en  ïiaftcel  ban  Slnttoetpen  /  ïjen-ïicben  ïjab- 

De  fubiteïijft  en  afê  op  ecu  oogenbïift  boen  Urrlicfcn 
aïïe  crebnt  en  miDDd  /  om  te  berftrngen  pruuni; 
gen  en  nooDtfaudnnc  .JUttnitien  om  De  oozïogc  te boeren. 

®aec-m-ruiTcï)m  ï)ceftfijn£oogïjrit  ïim-IieDenal 
tntjJ  onbccljouben  in  be  ftoopc  ban  paus  /  m  pietenbce 

m 
IDant  in  be  boozfcibe  bzirben,'  grfcïjzcbm  ban  bm  i<7* 

tnbt  bat  men  alrce  gcaccozbcert  toaö  te  ontfaugm  fimc  f' t?oogljcit  binnen  23zucfTrï  (  bc  toclitc  toas  ontrent  ben 
febenbeu,  aeljtftcn,  cnncgcnbnibau  Spul )  uan  toel^ 
he  Dagen  be  booznocniDc  bzicbm  gebateert  3011  '  ni ban  Dm  fetocntijDt  Dat  fijne  i>oogtjcit  pzotcftccrbc  bat 
Ijp  bobrn  allefahen  rcctorrelDt  bcgccrbctctocfmbiii; 
ncn  be  StaDt  ban  S3zucfTcl  /  om  te  berftcere n  onber  bc 

pacificatie  /  al  oft  fjn  ïjcn-licbcn  aïree  onbee  be  boet ,  femblant  toonbe. 
Öabbc  gcleit. 

&ict  baec  bc  reben  toacrom  bat  fnïjmrcfolbcnbm 
tc^jnopïjen-Iiebeclpcbe  /  en  teboózftonicnbebcbct; 
beiiiffe  bie  ïjm  ober  'tfjoofttoaéljangcnDe/  enmetter 
Daet  IjrbbcnbebomfciDe&tatm  betfocbtacnDen^a' 
ron  ban  HieDcftcrlic  enbmöacbts-bccrebanbcnïto; 
uinft  <öuïïlaume  be  fiouft/  bat  fümctalbernccrfhg? 

ftcit  fouDen  toiflen  reifen  tot  binnen"  be  &tabt  ban  %nt* toecpen  /  ten  cinbe  fp  fonben  moet  geben  ben  $eerc 
ban  23our3  afó  een  goet  patriot  en  kapitein  ban  een 

©enbeï  ftnecljtcn  in  't  boozfeibc  itafteeï  /  toclfte^ce^ 
ren  in  fulfcet  boegm  Ijen-lieber  befte  beebcn/  bat  niet 
tegenfïaenoe  be  boozfnDe  peeren  oan  Courïon  fjcm 
berftïaert  ïjabbc  op  be  5rjDe  ban  be  boozfeiDe  ̂ uitfcljen 
die  men  foube  in  He  êtabt  bzmgen  /  en  bat  rjn  ban  roe- 
gen  fijnDer  l^oogncit  ben  foïóaten  ban  ben  ftafïeeïc  ban 
^nttoetpen  boozïjouDmDc  toa£  een  nieutom.<£cDt/ 
contrarie  't  geenc  bat  fp  be  Staten  geloef  t  /  en  gef  too- 
im&aDDen:  ̂ cboo2fciDe  ï?cerc  ban23ouré  metab- 

bijé  ban  be  peeren  ban  Hico'eftcrfte  en  (Duiïïaume  ban 0oufc  /  meer  acfit  IjebbenDe  op  be  berbintenifte  ban 
fijn  gelofte  eens  Hen  Staten  gegebm  /  en  op  be  toef 
baert  ban  fijn  BaDccïanbt/  ban  op  be  loftftingen  en 
geloften  ban  giften  bic  men  ïjem  gebaenljabbe/  mei- 
cerbe  ben  feïben  eebt  teboene/  enboegenbeïjemmet 
het  meefïenbecï  ban  be  itapiteinen  m  foïbaten  bie  be 
fêïbe  partpe  tjieïbcn  /  tjeeft  ben  boojfeiben  lf  eece  ban 
Courïon  metten  ïjalfe genomen/  eriberbzrbmbegcei 
ne  bie  ban  fïjnbcc  factie  maren  /  tocbcrfMmbe  bp 

fuïfter  boegen  't  boozfcibe  ïtafteel  ban&nttocrpen  in 
fjanben  en  tot  toilïe  ban  be  booznoembe  -ètaten  /  toaec 
beur  bat  feer  no^rs  baer  naer  be  Zbnitfcfyen  bie  bhv 
ncn  be  &tabt  toaren  /  foo  fp  toaren  gcrefolbecrt  ge> 
tueeft  ban  ïjeuc-ïirbec  fïerft  te  maften  in  be  ninitoc 
&tabt  /  en  ban  baer  be  gerjeeïe  ̂ >tabt  in  bianbt  te 
frcïïencnteroobrn/  nocïjtanö  ficnbc  be  bafïerefoïutic 
ban  be  23o:ger0  tegen  fjen-ïicbnt/  in  gefeïfefjap  ban 
be  macïjt  ban  ben  ftafïeeïe  /  binbenbe  ïjm  fdben  be^ 
b:eefï  /  foo  nebben  fu  be  &tabt  berïaten  /  en  iitégeujus? 

gelaten  in  fjanben  ban  be  23o?ger£  en  ban  be  booz- nocmbe  Staten. 
v0oft  feer  hotte  baer  nafooftebben  be  feïbc  Staten 

Öen-ïieben  berfeïicrt  ban  be  &tabt  ban  Uiere  /  m  fom* 

mige  anber  bieberblintmarm  bntr  'tfeïjoon  fpjcftm 
ban  fijne  ̂oogljeit/  omteontgacn  be  oberlaftcn  baer 
inebe  fn  ïjen  gebzeigt  fagen.  .metten  ftoztflen  qefeit/ 

fp  Rebben  gebacri  'tgemebat  icgeïijU ftïoeft  man/  en 
bie  fijn  lebnt/  fijn  eere/  fijn  ̂ uiobwntoe/  fijn  IMw 
beren/  en  fijn  Öaöcrlanbt  lief heeft/  fcïmïbigtoaate 

bom  /  ben  feïben  ooft  gnntenbe  in  befen  /  in  't  gecne bat  rjen-licben  bcboolcn  roa^/  om  loei  toe  te  fien  en 
acïjt  tcflacn  op  bcgeincinemelbaertbanbcn  Hanbc/ 
toant  boo2toaer  fn  fagen  ftïaerïijft/  na  Dicnbe  c\mbc 

Ujiiïe  en  meiningê  bie  fijne  J>oog()cit  tegen  ïjen-liebm 
ontfangen  ïjabbe/  niet  en  maö  nienbjcïijlt  begonnen 
om  eenige  oirfaïte  bie  fn  ïjcm  fonben  gegeben  l)ebbni 
maer  ïjabbe  be  fcuoztcï  genomen  ban  Ijet  beginfeï  af 
ban  fijn  ftomfle  /  én  ban  bat  bn  ontfangcu  toerbt 

totten  (öonba-ncmnite 'geïijft  als  bli)ftt  bp  bc  afgeujoz 
pen  bzieben  /  en  bat  bie  op  ben  felfbcn  tijbt  begonfc 

haobe  uit  te  botten,'  enbooztö  tcbznigcn  Dcljnic(jteu 
en  effecten  ban  aïïc  bnanbtfcbap/  foorjaefla(?Ooöt 
hen-ïieben  l]abbc  be  gracie  gebacn  ban  te  ontbeftften 

b'ecrfre  tooztri/  Deur  fjet  mibbcl  ban  be  booznoembc 

cc 

<i?cmerftt  bat  !)n  poogt  beur  be  iuïjouben  ban  bien 
in  alle  manieren  ter  UierclDt    te  blameeren  en  te  frcl 
ïen  in  be  ejtiabegrtUieban  fijne  iDajcfleit    öcfcJUau- 
ben  en  bc  Staten  ban  bien:  fcggenbc  meer/  bat  in 
bïen  fijne  JBajffteft  fcïjniftcn  boet  ben  quaben     op 
bat  fu  niet  en  foubcuergabjozben    bat  50  't  boe  ben crocben/  ten  cinbe  bat  fp  mogen  beter  toefen,  en  bat 
fpuictenujcigcrc  ben  genen  bicbcrbicncn  'tgceucbat gegeben  too?bt  bmgecnen  bic  tocerbig  fonben  $nn  tot 
een  erempeï  geftraft  tetoerben.  poogenbe  fijne  \\\i 
}cftcit  te  pcrfuabccrrn  /  bat  bc  mccfrenbccl  ban  bc  .èta- 
ten  Uia.s  met  bc  pzmee  ban  «Orangicn  /  en  bat  bc  genie 
bie booz  fijne  J tta;cfïeit  toaren  /  geen  bicrigïjeit  en  \)ab- 
ben  I  én  foeftt  in  aïïc  fijn  pzopoofren  fijne  jttajcfrcit 
te  inbucecren  bat  l)P  foube  tocber  ftrijgni  fijn  crebijt/ 
mibt^  be  lioopliebcn  bctaïntbe  /  aebtcrboïgnibe  (jet 
geene  bat  <C\ 'eobcbo  met  öm-ïicbcngciractccrtljabbc/ tnt  einbe  bat  hu  foube  mogen  mibbefljcbben  en  maefjt 
om  te  effectiicercu  /  't  genie  bat  ïju  meent  te  toefen  tot 
bicnfl  ban  fijne  .inajcficit  fcïjzijbenbc  met  fijn  eigni 

nanbt.  .^a  bien  batbitïinjaêiti  nietanber^  tcïjelpni " 
i£/  ban  met  af  tefnijben  'tgeme  bat  mfjet  felbcge  'c riuctfïi^/  bat  moet  nu  ter  tnbt  gcfcljicben  /  malienbc 
biepzobific/  baerombatïnitoasbibbenbc  fijne JBaje 
Heit/  toant  inbien  be  feïfbe  faiïïecrbc  /  baer  en  foube  geen  ' 
falie  ober  cinbe  blijbnt.  3Daec  ingeïjeeï  opnnlijlt  be  ' 
toont  toozbt  be  gronbt  ban  fijn  acnflagen  /  om  beur 
een  tozebe  oozïogc  tcrfïont  bit  ïichacm  te  cauterifeeren  / 

ïjnn  boo^zt^  gcbzagnibe  tot  aï  't  geenc  bat  ̂ feobcbo partïculicrïijftccfaïfcljzijbcn/  be  toriïte  baec  af  $  bec= 
rjaïcnbe  acn  fijne  iDajcftcit  geïjeeï  ïuibeenftfacrïnft/ 
fcggenbc  bat  befc  fahen  niet  en  nonnen  gcremebieert 

toozben  beur  goebe  mibbcl/  ni  niet  bankbent bucr en blocbt/  ni  om  bat  te  boen/  foo  moet  men  noobt  fan  e 
lijft  macljtljcbben/  ooft  foiibcrfingc  baer  toe  fTrcliftcn- 
be  /  bot  fijne  .JDajefleit  bdjoozt  tocber  te  Iirijgcn  fijn 
crebijt    be  toeïftalle  faUcn  foube  mogen  reparccrni/ 
mibté  bat  ( afó  ï)u  fegt )  bc  f  ante  ban  crebnt  /  coura 
gie  Ijccft  gegeben  om  te  rcbclïccrni  tegen  fijn  SDa 

jcfreit. Qfa  fp  bcrbaeït  fca  hKicrlijft  bemibbeïen/  benxbe 
toéuic  men  b'Oozïoge  moet  bocrni    fcggenbc  bat  men 
niet  en  moet  aenbaUniacn  beplactfcntebafrcllanbc 
geïegm/  maer  aeube<Cilanbcn/  toeïftni  aniflag  Ijn 

ftoaerber  Ijoubt/  ban  bic  ban  <i?nge[aubt/  en  bycc\\ 
gmomniljcbbcnbc/  bat  men  feer  Ijaefi  bc  anber  fal  ui 
nemni/  ni  om  bat  fijne  .ïDajcfint  met  ni  foube  ben 

ïuft  benemni  /  beur  bc  feer  grootc  ftofini  /  foo  fegt  Iju  /  " 
batbpalbicnmentot  befer  faftcu  ftomt  /  mm  fal  mor  " 
tm  nnnm  rnim  anbcrrn  tocg/  ban  bien  be  Sjcrtogc  u 
ban  ̂ ïbe  m  bc  grootc  Commanbcur  iiaiuni  /  ent)rn tc 
boozfirn  ban  ecu  ftlcin  boopltm  bolliö  bat  gort  toarr/ 
fonbee  ben  te  bclaflen  met  be  geenc  bir  bectcerm  fonbee 
fijne  Itzajefleit  bicnfl  te  bocne. 

metten  hoztflen/  bc  bifcourfm  m  pzopoofïm  ban 

fïjne  l>oogbcit  en  ban  bm  boozfeiben  <üfeobebo  m 
ftrcftftên  tot  geen  anber  cinbe/  ban  0111  fijnr  .rttaKfïrit 
tcbntoeftftcn/  batfjp  alle  fijn  maeljt  foube  befigen  om 
bit  arme  ïanbt  te  beberben  /  baer  in  gebzuiftmbe  bmc 
bm  booznoembm  <l2fcobcbo  emc  bie  berbloelific  pzac 

tijfte  bic  men  foube  mogen  bcbmftni/  toant  fiet  bivr 
ïjet  geenc  bat  Ijn  fegt  met  fijn  eigen  tooozben. 

<Daer  10  noèfj  cm  anber  poiuet    bat  bit  fal  1110 

gen  tocber  bzmgm/  te  toeten:  Ijeii-ïïeben  particuliere ' 

<t 

et 
tooozöm/  en  berboobm  inctpbcï  geloften 
liingm. fulieu  fn  mallianbrr  pluliharm  /  m  foobeire  ató  Dat  « 

(V)  x  alfoo 
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"Die  onbee  tien-licbcn  i£  banbebjpbeitban  confeicn- 
» tien  Die  fp  p:ctcnbeercn  /  niet  qualp  te  pafTe  nomen 
".utoe  B^ajefïcit  /  toant  onöcr  bat  bcufeï  tullen  be  fom* 
35  mige  I)f"  fïcïïcn  en  uouDcn  aen  bc  $ijbe  ban  utoe  B^a* 
33  jefïctt.  <£n  ten  ïaetfïcn  3tjubc  onbec  malnanöer  ttoif* 
»  tig  en  gefcïjeiDen  /  foo  tullen  tan  ober  tjen-lteöcn  te 
"gemaufeeïpee  mcefïce  too:öcn/  en  be  eene  ftafiijcn 
»  beur  miöbcï  ban  ben  anberén. 

3lïïe  fijn  bjiebcn  31311  bol  ban  öicrgcïpe  treften  /  in 
Öc  toeïue  /  (éoöt  toeet  boe  bat  bp  Ijanbelt  en  bef  cbftjft 

alle  De  ïfecren/  en  alle  'tboïu  ban  ïjertoaertg-ober 
en  bie  rrcommanDeert  aen  ben  ïtontnu  /  feggenbe 

Dat 'et  niet  een  en  i£  banöen-licbcn  Diecerfjtegaet/ 
en  Datfp  aïlegcïp  öebbehcen  bctbïocutccnbaïfcije 
meiningc  /  niet  focKcube  ban  te  ïebeti  ria  fjen-ïieöer 
geïieftc  foubtr  eenige  ïDet  of  regeï  /  en  te  öebbcn  be 
typöeit  ban  confeientien.  €>m  be  fane  aojt  te  maacn/ 
ïjp  enbeat  tocl  aïacrïp  /  niet  alïeene  be  quabc  opinie 
bïe  fp  aïtijt^geïjaDt  hebben/  cngearbeitbpaïïemiD 
beïcii  fijne  .IBajefïcit  in  te  Djuaacn  /  ban  Die  ban  ï)er= 
toacrt£  ober  /  maer  ooft  §m  ïtcbru  aenfïagen  ban  tan* 
ger  öanbt  gcroat/  en  gecontinueert  ban  Den  begin 
af  bat  be  d>pangiaert£  b^rtoaert^  ober  nuamen  /  tot 
öc  aomfïe  toe  ban  ©on  31eban/  en  Daer  na  beDeat  on- 
öcr  be  affcljen£  ban  gebfin^öe  foetigbeit  om  bie  te 
boen  oprijfen  in  een  berDerfïpe  bïamme  /  bie  bet 
gcïjcele  BLanDt  unibccfalp  foube  bernieïen  /  gelp 
be  effecten  aïree  betoefen  hebben  /  Deur  be  boo^feiDc 
toecacn  ban  bpantfeïjap  ban  ben  boomoemDcn  §eere 
©on  3|an. 

J©ant  acbterlatenbc  be  fatten  bie  gepaflêcrt  5ijn 
ten  tpe  ban  ben  ï^ertoge  ban  Woe/  en  ban  ben  gcoo? 
ten  CommanDcur  /  om  be$  toiïïe  bat  bcljaïbeu  bat 
öe  geDenacniffe  Daer  af  feer  Dmaaigenïiïageïp  !$■/ 
en  batbetoonben  nocbfoobecfctj3nnenDe  aïaebten 
ober  alle  be  toercïDt  foo  nit$efn$eit  /  bat  bie  niemant 
en  Bonnen  onbeaent  jpn.  ©oojtoacrfeDertbeaoms 
fïeban  fijne  ï|oogï)eit  in  Eurembojg/  men  fal  bc? 
biriben  /  bat  aïïc  be  pjactpen  en  fecrete  acnfïa; 
Oen  bie  geöaen  5tjn  foo  toeï  bp  be  felbe  fijne  i£oog* 
fjctt  /  afê  bent  fijn  bienaet£  <&ctabio  <éonjaga  en 
«Êfcobebo  /  tot  befen  feïfbcn  einbc  aïtijt£  gefïreat 
Rebben. 

€n  metter  baet  men  lyeeft  gefïen  bp  be  bn'eben  bie afgetoojpen  tóccDeütentpebanber  pacificatie  ban 
<6ent  /  Dat  be  Iforiinïi  ©on  3fan  geo^Dineect  ïjabbe  / 
bat  ï)P  alle  fijn  iriftructiic  foube  nemen  ban  3[eroni< 
mo  be  Öljoba  ben  auteur  ban  be  moojDcrpen  /  on- 
öecegeïtbeben  en  ftatibigïjeben  bie  gebeurt  3ijn  fe- 
bert  \\n  ober  lijben  ban  bengrootenCommanbeur. 

&Qtijtcm$  op  b^t  't  felfbe  bie  ban  ben  Hanbc  niet  en 
foube  bciicnt3ijn :  ̂oobebaï  J)P  fiïjoDa  bat  bp  uit 
befe  ÉanÓen  toebetueereube  niet  en  foube  te  gemoetc 
ftomen  nocb  fpjeften  met  fijne  2CItC3e/  maerbatljp 
foube  nemen  eenenanberentoeg/  ïatenbefïjnabbilö 
en  infïructie  m  fjanben  ban  23altfjafat  Éope5  /  be 
Ujeïfte  bie  foube  leberen  fijnber  i^oogïjeit  /  ten  ein* 
be  men  niet  ttoijfeïen  en  foube  bat  fp  met  maïïtanber 
ïjetmelijK  berfïant  ïjabben/  jafijncS)ateflciifeb?eef 
met  feec  hïare  en  toeï  erpjeffe  tooojben  /  bat  men  nocb 
biffimuleeren  foube  metten  ï^ectoge  ban  ̂ Cerfcljót  / 
en  be  ï?erre  ban  Cbampaignp  en  anbere  /  bie  ban 
ïjen-ïieber  Ijumcuren  toaren 7  tot  be  nomfïc  üan  ©on 
gfeban/  be  toeïne  baer  in  ojben  foube  fWïcn  en  re; 
mebie  afé  bfljbbten  foube  /  gebeel  betorjfenbe  /  bat 
ïjn  toeï  bltjbe  toa^i  nanljet  ongelult  bat  ben  Staten 
boïft  gefcfjiebt  tna^  boo^  dienen  /  bjagenbe  en  jon^ 
fïig  3ijnDe  feer  opentlrjH  be  gemutineecbe  en  rebeïïe 
^pangiaerben  /  aï^be  befte  erigetroutofie  bienaer^/ 
met  gelofte  ban  te  bergeïben  ïjen-ïiebecgoebebicn* 
fïen.  <Cn  baer-  ert-  tuffcljen  om  bat  al  te  biffimu; 
ïeeren  /  foo  toerbt  geboben  bat  men  bat  boben  alle 

toantïjp  ïjeeft  ben  Staten  geïoeftjufllcic  te  boen  ban  1577. 
be  mi^bjuihen/  moojberpen  /  mutmerpe/  ongere^ 
gcïtljebfii  /.en  toebcrfpanuigïicDen  ban  bc  gemind 
neerDe^pangiacrbcn/  ja  Ijp  berbmbt  bcm  fêlbcn  bp 

foïemneeïen  <ilebt  in  't  aecoo^Dt  gemaeftt  lm  ben  een* 
toigen  Cbict  /  gebniihenbe  in  't  febcnöe  alticuï  befe 
felbe  tooo^ben.  <&it  aengaenbe  be  erto|fï?u  /  bjanbt^« 
febattingen  /  en  eompoficicn  /  bie  pcmanbt  tore  bat« 
5P/  ban  onfe  boojfcibe  ïiebcn  ban  (Dojïoge  foube« 
mogen  gebaen  ïjebben  in  onfe  boomoemïse  ^eberlan^" 
ben/  gebucrenbe  ben  tijbt  bat  fp  baer  getoeefï  ljeb'« 
ben  /  baer  fulïcn  top  fïcaffc  en  jufïicie  ober  boen  bocn/« 
aïfuïfte  aï^  in  alle  eqniteit  beöoocen  fal  /  rn  fuïïen« 
ooh  boen  informatie  nemen  /  noopenbe  foo  beel« 
ïfoofben  ban  oh^boojfeibeïieben  ban  a^o^ïoge/  op« 
aïïe  en  icgeïijUe  ban  Ijen-ïteben  bie  in  eeniger  mas« 
meren  fuïïen  mogen  mi^baen  en  m#bmiut  ïjeb^« 
ben  /  en  baer  ober  reeïjt  en  jufïicie  boen  /  ïjet  5p« 
in  onfeboo?feiöecïScbecïanben/  oft  in  onfen  Öpen« 
ban&pangien/  ^c.  « 

^ocljtan^  in  be  pïaetfe  ban  bien  /  in  bit  ïaetfïe 
païiltct  baer  mentie  afgemaeftt  i$  getoeefï  /  foo 
fc&ijft  ©on  3[an  eencn  bnef  aen  fijne  USajcfieit 
opentlijh  en  fonber  Cpfren  /  aengaenbe  be  materie  / 
toacr  bAt  ïjp  baer  ié  bibbenbe  bat  fp  fouben  toillen 
benennen  en  ïoonen  be  goebe  Dienflen  ban  be  £oof* 
ben  en  ,^paenfcöe  Hapitcinen  /  be  toeïïic  bp  Derft  feec 
rjcrteïnï»  recommanbeert  /  be  felfbe  noemenbe  aïïe 
gcïijït  be  ten  nae  be  anber  met  name  en  toename/ 
en  feggenbe  bat  jjp  be  befeïjirtninge  bie  be  ïtoninfc 
ïjen  faï  boen  /  bie  fal  öouben/  a$  gebaen  aen  fijn 
eigen  pecfoone. 

J©aer  in  menïiïaerïp  fietbe  gronbtbanfïjn  mei« 
ninge  en  boomemen  /  en  ijoe  bat  top  ong  bebooren 
te  betroutoen  op  fijn  geïoften  en  eeberi.  iBaer  foo 
toie  feer  nautoetoiïaenmerhen  ban  ben  begin  af  tot 
nu  toe  alle  fijn  actiën  en  blagen/  bp  fal  feer  merite* 

lp  fïen  bat  aïïe'töonig  banbefoetigbeiten  goeber* 
tierentïjeit  bie  ïjp  gebmiht  \\etftl  altijd  heeft  met  hem 
getjabt  befefautfe  ban  gebeirifïbeit/  meteen  fjeime* 
lijïte  ontoeerbigïjcit  en  bérbo?gen  gramfebap  /  ge* 
noeg  betoonenbebe  einbe  ban  fijn  nagebaebten/  in 
liet  gecne  bat  hp  tracteetenbe  ttft  JBarcbe  in  ̂ amine 
t'fïjnetoaertétoa^referbeerenbebefteüfe  ban  beton/ 
a#  't  bem  foube  goet  bunfëert  /  bibbenbe  aïtrjt^  baer- 
en-tuffeben  ben  Staten  getóont  een  goctgefïcïjte/ 
en  gecontinucert  een  goet  geïaet 

mat  befen  p;ópooflebcm  beinfenbe  bat  ïjp  begeer* 
be  be  boo^beringe  en  ontïafïinge  ban  ben  llanbe  /  en 
bie  bpfïant  te  boen  bebben  ban  fijne  JBajefieit  ban 
een  goebe  en  treffeïijRefoinme  ban  penningen/  foo 
beeft  ïjp  aen  öcn-ïiebengefcbjebencnbenfyrefgefon* 
oen  bp  €fcobcbo  /  bier  nabolgcnbe  ernomen.  Mi}nte 
peeren  bpe  toeï  bat  ih  febert  mijn  intrepe  in  Ijrt" 
(6oubernement  ban  be  Hanben  ban  bertoaert^-ober/ K 
toeïaenmecïit  en  oberficn  hebbenbe  ben  f!aetbana 
öien  /  en  bat  be  ïafien  bie  u-ïieben  op  ben  Dafê  ïiggcn/cc 

u-ïieben  onberbjageïtJR  3ij*n  /  fonber  be  fjnïpeen  bp*<c 
f!ant  ban  mijnen  ̂ eere  ben  fóoninït/  't  felfbe  meer" 
Dan  ecn£  bp  mijn  bjieben  fijne  .üEajefïeit  boo^gehou*'* 
Den  bebbe/  en  bat  ban  noööé  toa^  Dat  bp  u-ïieDenf< 
Die  Doen  fouDe  ban  eenige  tretTeïpc  fomme  ban  pen^ « 
ningen/  en  bem  feer  ernfïcïijft  biDbcft  Dat  bp  fouDe  toiï*  <« 
len  bem  feïben  Dienen  't  felfbe  aïfoo  DoenDe/  en  feer«« 
baefl.  ̂ oebtan^  aenmerKenDe  ïjoe  feec  Dat  in  Dcr*« 
geïijïiefaïtenfeer  Diïitoiïg  Debjieben  ban  hïeinDer  ef/«« 
fectstjn/  en  bcgeerenbe  uit  mijn  natuerïpe  affectie « 
tot  De  toeïbaert  ban  Defe  liiftDen  /  Dat  f^et  felfbe  effect « 
naboïgDe/  foo  treeft  mp  geDocbt  gebeeï ban  nooDcte« 
toefen  't  fenben  aen  fijne  IBajefteit  ban  eenige  perfoo*« 
nen  Die  eenige  Hennitfc  babbenbanbefaïicnbanber*« 
toaertg-obcr  /  eii  bie  De  toonDen  open  geflen  bebben* « 
De/  Daer  af  fouDe  toeten  aen  fijne  JBajetfeit  ïjet  re*« 

fahen  foube  feïircet  IjouDeft  /  ja  ftlff  Den  lüaebt  ban'ïae£  te  Doen  Dat 'er  toe  Dient/  en  aen  baer  fofiicitce*" ^tate  /  en  Dat  men  ben  een  geïaet  foube  toonen  ban  ren  om  De  boó?fciDc  bpfïant  /  met  De  ulöcnbeit  Die« 

boo?  feer  quaïp  geDaen  te  sijn  /  't  gene  Dat  De  &pan giaertg  geDaen  babben. 
Bn  foo  boubt  De  ̂ eere  ©on  3fan  ben  feïfbcn  boet/ 

Daer  toe  ban  nooDeni^/  en  Die  met  eene  ccnïgrarn*« 

niffe  bebbenDe  ban  be  #inantïen  ban  bertoaert^-'- 
ober  /  fijne  boojfeiDe  iBajefïeit  toifï  te  geben  be  miD*  *< beien 
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„  en  b'oogc  ober  al  gcflagen  Ijcbbcnbc  /  foo  en  Ijcbbc  ut „  niemanDt  gcbonDcn  /  Die  na  mijn  goetDunïtcn  fonöe 
„  mogen  beter  oefen  öicnft  Doen  /  Dan  De  jèccrcrarip 
„  Cfcobcöo  /  toien£  affecticn  tot  Defe  boo:feiöc  aianDen 
„  u-IieDetbeborcn  te  getuigen  DcpjocbcnDicgljp  licDer 
„  öacr  af  aïree  gefien  ïjcbt  /  inboegcn  Dat  ilt  gcrcfol* 
„  beert  ben  Ijem  te  fenDen  totten  boojfeiDcncffcctcacn 

„  tfjne  boo^ocmDe  B^ajeftcit  /  gcujït  gïjp-licDct  fult  Ben brrD:agrn  i ïrac Dat  men nrttWemi?dmtt  « „  b:ccDcr  ban  Ijem  berftacn  /  biel  gctuilt  IjebbenDe  Dat  tcnbcrD!agcnlKcbJacrt0-obcr  /  nrnicuöcDcn  bcnou  < 
„  ïjp  bp  u-ïieDen  fouDe rcifen  /  ten  einDe  Dat  gljp-ïieDcn ,  fieit  boet.  Dooi  couclufic  Dart  bnbocgcnöc  /  bat  bn  «< 
„  toètenDc  öcfcmurcife/  ftetn  foitót  mogen  lafï  gcbcn  al  Dien  men  bciu  bangere  D'afurcrDingcu  Die  bn  De-  « 
„  ban  't  geene  Dat  u-ïicDcn  faï  goet  Dunnen  acn  fijne  j  geert/  Datïjp  fal  gcöbjongcu  ;rjn  te  Doen  cenige  rrroo-' « „  IDajefleit/  u  ï*eDen  uiclmogcnDc  bcrftftercnDatbp;tcfaItc/  bacc  af  alle  De  bjcrciDt  fafbertoonoert  31111/ « 
,t)em  Daer  in  falqnijtcn/  gelnitgljn-IicDenfouDtmo;  op  Dat  ïjp  niet  en  balie  in  een  altbet  meerDer  iriron- 
„  genbegeereu.  ï^ter  meDemon  peeren/  onfen  ïfecre  bertient/  Uwer  uit  men  nemen  matfj  IjocDamg  fijn 
,:  tuil  u-ïitDcc  bouöen  in  fijn  Ijeilige  beujaringe  /  uit  meminge  en  boomementf  iu  alle  fijn  actiën  en  D;a 

459 

fcn  acn  fijnen  gettotuben  bjicnbt  Hntïioiho  pc  Ki*75 
r?3/  Kot  Ijn  blacrlnit  /  Dat  fijn  jonnljcit  en  fijn  na  « 
turel  gccnfiu?  en  mocljtcn  bcrb'agen  öe  Ie öigljf it  ban  " 
Dit  «Ooubcrncnicnc /  mart  mDieii  Dat  menmoeft  te" 
bjcrltc  gacu  met  foctighcit  /  Dat  ban  nooDe  foute  rijn  « 
een  b:ouuic  Dacc  te  fenDen  /  oft  ecu  lunDt  /  toaut  acn  i ' 
gaenDe  fijnen  perfoone/  al£  ticcjccnc  Dicö\DoMogc« 
en  De  Uiapenen  iö  foehenDe  /  Die  en  fonöe  niet  hou 

55 

„  .rDedjelen  Den  Hcgcnfteu  Dag  ban  t?opmacnt  / 1577. 
„  (Éthiöcrtelicnt  ̂ eïjan  /  en  bjat  lecgec  /  2$ertp.  &e 
„op-fcljnfte  uwé  alDtuj.  Wen  injjn  peeren  De  <Bebc- 
putecrDc  ban  öe  generale  Staten  bccgaDert  binnen 

„  bc  &taDt  ban  BniefTeï. 
<£n  ïjfbbcnDc  De  boo_jfciDe<CfcobcDoDeboonioettïï 

öe  bjieben  gelcbcrt  Den  Staten/  foo  Ijeeft  bpljen-ïie* 
oen  gclocft  te  Doen  5311  uitccflc  bcfïc  aen  fijne  Itia* 
jefceit/  omljcn -licDcu  Ijulpe  en  bpfiaut  te  Doen  ge 
üen  ban  een  tteffclijftc  fomme  ban  penningen  /  en 
ÈJöe  Die  meerDer  bjarc  /  (joe  De  toeïDaet  Den  ItanDe 
meerDec  fouDe  31)11  /  Daer  bp  boegenbe  beeï  fcljoone 
bioojDen  en  geloften  Deuc  een  fcer  lang  bcrljael.  %\v 

boegen  Dat  Dé  Staten  booj  fijnen  goeDen  Dien figcDe - 
ïibereert  öaDDcnljem  tebefcljinfienmet  eenpenfioen 
ban  ttoee  Duifent  üroonen. 

jföocï)tan£  of  De  inïjouDen  ban  De  boo_2feiDe  bm* 
ben  /  en  De  fcfjoonc  geloften  ban  «ÖfeobcDo  /  fetjijn 
ïjebbeu  ban  Dec tnaecljeit /  macfj  men  ïicljtchjii  00: 

öeeïen  bp  De  toerften  ban  fijne  ̂ oogbeit/  en  'tbcr- 
Öaelban  foobeeïariDetbjicben/  ja  feff^  bp  De  geene 
ban  Den  acntfïcnbau  <0ogfï-maent.aenDenCo(on 
neï  jpoïiKec/  na  Dat  ï)P  uit  ?Cntb3erpen  bectroftfien 
tuaë  binnen  De  &taDt  ban  bergen  op  Soom  /  fcg^ 
genDe  Dat  öp  O""  miDDcl  en  ïjaDDe  om  ï)tm  eenig 
gclDt  te  mogen  fenDen/  maerDat  Ijpfeer  riojt^ban 
alle^  temeDicbetbjacljte  /  ban  fijne  jDajefleit  op  b« 
geene  Dat  ÖP  öe  felfbe  baDDe  Doen  bettoogen  /  Deur 
De  &tctctati$  <ï3fcobeDo  /  toicn£  piincipaïc  lafi  luas  / 
al^  men  fict  bp  alle  öe  bneben  /  ban  financiën  te 

mogen  acïjterljalcn  /  De  oprecljte  Coïppiten  om  te 
gencfen  Dit  fif h  licïjaem  /  boojbjaeralcnujarenDaer 
geen  anDcr  tellenen/  foo  maclj  men  genoeg  fijn  mei 
uinge  ontDcHÏten  /  en  beUcnnen  bp  biat  manieren 
Dat  bp  gcpjoccDecrt  Ijeeft. 

c^iet  3ijnDe  ooit  fonDer  groote  fnfpicie  /Dat  fjp  trac^ 
teerenDc  tot  .fBarcïje  m  iramiuebooifeit/  geljcclop 

gen/  en  oft  ooh  gocDc  rcDen  i$  I  Datalle  fijn  gebcing'Dc 
foetigljcDcn  fufpect  sijn  getoeeft  Dien  ban  Ijcrtuacrt^- 
obcr/  en  met  toat  reeljtDieban  Defe  lauDcnbcljoo^ 
ren  te  ujDen  en  bertoaeljten  onbcrDicut  D'crccutic 
banaïfuUiepafTien. 

IDant  bet  iëfchet/  Dat  geïijh  cenlrcuhi  nieten 
ban  3tjn  nlautucn  foo  tori  gcboigcn  /  oft  bn  en  lact 
ten  ïeften  binnen  fijn  uagelö  en  liDt-tcHcncïi/  alfoo 

ijï  't  oofi  onmogclijii  Dat  cm  man  foo  gretig  tot  'er 
«Ooilogr  ( fcuacr  uit  Dat  fpjiuten  foo  beel  boojJljcDcii 
en  bloeDtftoitingtit )  lange  bcrbo:grn  ïjouDe  fijn  na* 

turel/  gelyhboortDaecD'rffertcn  tod ïtïaerlijh bebjij? 

fm  in  fijuDec  ii7oo"gljeir. JDantbjatgeïaetöatbP  fynft  niogen  tooncn  ban 
Den  eerfren  af  /  ban  uiteriijlt  te  beminnen  öc-ètatcu 
ban  Defe  SlanDen  /  en  te  bjiïlen  bobch  alle  falicn  mo* 

cureeren  De  rufte  en  gcruftljcit  ban  Dien  /  foo  i£  't 
Dat  De  lilacrfienDe/  altntjj  gemerlit  Ijebbcn  De  nier? 
hclijlte  teltenen  ban  Den  Ijaet  en  bJ^acltgierigljcit  Die 
bp  in  t  ïjerte  berbojgen  IjielDt  /  bjaut  terfiont  na  Dat 
Ijct  booüiocmDe  accoojDt  gemaebt  en  gcfiooten  bia^/ 
ja  felf^  nocb  Doen  inch  Dat  tractccrDc  /  foo  Ijeeft  bp 
opentlijft  getoont  Dat  ïjn  booj  goct  Ijicït  De  feiten 

en  bjerlten  ban  De  ̂ pangiaerto'  /  en  oofi  De  gocDc Dienfren  ban  De  vDuitfdjcn  /  Die  gcrooft  en  bcrb:anDt 
IjaDDen  De^taDtbau  ?lntuïcrpcncuauöcr/  niet  af 
leenebpalle  manieren  ban  b:icnDclijUf)eDcucufcljoo^ 
nc  gelaten  Die  bnbcn-IicDcr  bcbjecoy  macr  ooli  Dcnc 
bncben/  ja  ooit  btijDaiiDcmcntcn  Die  Ijn  tot  Defcu 
effette  gepublicccrt  Ijeeft  /  en  in  alle  fijit  o'Dinarc 
pjopooflcn  en  Ijeeft  Ijn  niet  Itonncu  grlatcu  alnjötji 
te  mengen  D2cigcmeutcn  metten  Ijo^nig  ban  fijn  foc? 
tigfjcDeu  /  en  ban  Ijcm  te  beroemen  Dat  Ijn  \uaö 
een  man  ban  Ooiloge  /  en  niet  anDcrö  en  foeljte  Dan 
Debjapeucu. 

öof»  op  Den  fclfDcn  tijDt  Dat  b"  fp?ab  ban  De  boo:- 
fciDc  liecre  De  Püiicc  ban  Orangic    met  alle  bctoo- 

eenen  bot  bp  tuffeljen-fpjerten  ban  Den  ̂ tmbafja'-  gmgc  ban  bwuDtfcbau  /  ru  ooit  met  grooteu  lof/ 
öeur^  ban  Den  lieifcr  /  ïjeni  refoIbecrDe  tegen  31J11  ecr^ 

fle  boo?nemen  Den  Staten  te  accojDeercn  bpïtan^  al- 
le 't  geene  Dat  fp  begeert  fjaDDcn  /  fluitcnDe  en  ban 

toeerben  öouDenbc  De  attiftctë  en  poin eten  begrepen 

in  't  boomocmbc  aecoo:Dt  of  <üöict  ban  pacificatie 
bier  bobcn  bermaent.  IDaerbp  Dat  btuncrltclijft  te 

hennen  gaf  alle  perfoonenbangocDcbcrftanDc/  Dat 

ecu  fo  fubijtcn  foetigïjcit  niet  booit^  en  nuain  Uit  31J11 
naturel  maer  uit  een  foitfigeoirfaïtc/  Detoclltc  bem 

Dbjong  fijn  naturel  te  fo:cecren  boo?  eenigen  tijDt/  op 

batïjptenïeflen/  aïëljnDicntijDt  bcquamee  Itrcgc/ 
Dat  te  beter  fouöc  mogen  ter  executie  flellen. 

ja  Dat  bp  aen  ijem  frmecf  öe  buciiDclijlifle  bïicbcn 
ban  Der  liierclöt  /  foo  en  Ijeeft  ijn  niet  opijebóuDeu 

ban  te  fenDen  111  CngelanDt/  en  111  *DinrölanDc .«  ja 
ober  al  Cljziftcunjlt  /  boDcn  en  bïicbcn  /  bn  De  toflftc 

Ijn  (jem  fluaerlijU  beeft  ge-accuf'ccrr  /  mfilianöriijJi bélafl  met  alle  miGbaDcu  Diebem  inogtlijlt  31)11  ge 

luccff/  ia  fclfébaute  bcneerfïiijen  bn  alle  iniöDcIrn 
aeuDc-étateii  /  Dat  fpljcufouöruujilfni  borgen  met 

Ijem/  om  oo:logc  te  boeren  tegen  öc  boo;feiöe  l>ecrc 
öe  pnnce. 

C?ct  fclfDc  i$  gefien  gcojcéft  uoopcnöc  De  Uoiiin- 
ginne  ban  »£ngclanDt  /  tegr n  De  bjrlbe  grlijli  alfi 
blijfit  bn  De  booinoeniDc  bJieben  bafi  «ilcobcöo    jjt ï)oe  toeïDat  men  bier  afgeeuauDerpioebc  cnba 

boeft  te  bebbcn  /  Dan  fijn  onDerteltenen  /  en  fijn  eigen !  lijitfounig  Den  genen  Die  "Kutoin
o  prrrj  h -tenft  ban 

b:ieben.  IDant  bp  fcljiijft  acn  Den  tloninlt/  inDien  ̂ pangieu )  foo  bn  booigcuoinen  ijaDöe  cenrn  aen 
foo  Ijeeft  ijn  uoeij 

,  tthS:WSS«ÏÏei£e  fijn  conD.t.e  te  fojece;  ben  alle laften  begeerDe  en  foeljte  Ijacr  b:.cnDtfrI,.i
p  en 

«  ren  /  fïeh  toerDc  /  oft  emmert  Dat  ïjp/  Deur  niet  meer !  gocDc  gebuerfcljap. 

hrm  iïihmte  bonnen  fo?ceeren  en  te  bjillen  uieDer      JPaec  latenDc  Defe  faben  ae
n  öe  reu  ̂ fDr   lact  onp 

"  feSeffbe^a^uSSin^n De  meufebe  berboert  nabet  tomen  tot  ono  feit  en  aenincilicn  !,oe  Dat  mo 

^^TX^^nX^^^      gflnru^atDe^tatenb.nbcrb.acrtecbcrfouDn^' 
K 



l£0 Byvocgfel  van  Authent.  Stukken, 
xf  T  f. » <&o?ïoge  ontgaenïjebben  /  in  een  fulftt  en  foo  open*  ibijftien  Hanben  /  tegen  bic  ban  l^oïïanbt  en  %et*  * 

3?  bare  berftïaringe  ban  be  nuabe  mcininge  ban  fijne  ïanbt/  ombatfpïjchfoubenrcfoïbccrcn  be  <®oL:ïoge 
»  ̂oogljeit.  <®f  mat  binge  bat  fp  fonben  mogen  boen 
vïjebben/  om  ïjen  feïben  te  onbecijoubcn  in  bjebe  en 
5>  gciujïfjeit/  meer  ban  fp  gebaen  ïjebben.  ̂ ijnïfoog* 

jjcït  blijft  aïttjt£  fïacnbe  op  twee  poinetcn  /  te  toeten : 
be  bemaringe  ban  be  Catïjoïijfte  föoomfcïje  töeïigie/ 
m  ban  be  geïjoo>faemïjeit  bic  men  ben  ïiioninft  fcïjul* 
big  $  /  fcggcnbc  bat  ïjp  niet  en  p?ctenöecct  tot  eenige 
anber  faftc  ter  toereïbt  /  en  ontfangen  ïjebbenbc  bol* 
boeninge  op  be  felfbe/  bat  ïjp  töiï  bobcn  alle  faftch 
pjocureeren  be  totïbacrt  en  ruflc  ban  ben  Hanbe. 

IBat  beïjoo?ben  of  moeïjten  nu  be  Staten  boen 
bat  fp  niet  boïftomclijft  gebaen  en  ïjebben*  aengeflen 

bat  ban  ben  bcginfeï  ban  't  boojfeibe  aceoojbt  /  fp 
ïjem  gegebcn  ïjeoben  aïïe  contentement  enboïboc* 
ninge/  bp  be  generale  berftïaringe/  foo  tueï  ban  be 
23itTcïjoppen  /  $:eïaten  /  Uniberftteiten  /  en  €o\\c 
men/  noopenbe  beeecfïepoinct/  aï£  ban  bic  ban  ben 
lïacbt  ban  &tatè/  acngaenbe  ïjet  ttoecbe. 

dBeïnobcnbc  en  pjoteftcerenbe  aïtijöt£  bat  ïjp  tym 

tegen  ïjen-ïicben  ach  te  nemen/  betoeïfteïjeeft  eenige 
appacentic  /  nabien  bat  bp  be  booifciDe  buebcn  ban 

oBfcobcbobïijftt/  bat 't  beftfeï  ban  be  ©jpïjeit  ban  be confeientien/bienen  fal  tot  cenen  appel  ban  ttuifï/  om 
be  Staten  örteen£  te  maften  en  te  fcljcibeh  /  en  aïfoa 
ben  eenen  teftaftpen  /  beut  mibbeï  ban  ben  anberen* 

€n  met  'et  baet  bat  fijn  ïfoogïjcit  foo  feerc  $  poften* 
be  I  geïijft  ï)P  aïtijbtg  ïjeeft  gepo?tet  /  bat  men  be 
^oiïoge  foube  aen  nemen  tegen  ben  boomoémben 
ï^ccre  be  ip^inrc  /  en  be  Staten  ban  ïoolïanbt  en 
èeeïanbt  /  bat  gebjaegt  ïjem  feere  toel  totten  acn* 
fTag  begrepen  in  be  boozfeiöe  bneben  /  tnaer  bat  ÖP 
fegt/  bat  men  bobcn  aïïe  faften  beïjoojt  tebaïïen  op  be 
€pïanbcn  /  ja  felfé  in  be  cerfïe  bneben  bie  bah  &pan*  « 
gien  geftomen  sijn  /  en  afgctoo?pen  ten  tijbe  ban  be  « 
pacificatie  ban  4Bent/  in  be  toeïfte  men  facïjbat  be 
pnncipaelfle  mciningc  ban  ben  &pangfaertg  /  toasJ  / 
te  fïeïïen  in  eenig  feïjijnfel  ban  gerufïïjcit  be  ïjijftim 
Pjobincien  /  om  met  ïjuïpe  en  beur  mibbeï  ban  bicn/ 

'Sfti 
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foube  ïjouben  binnen  bepaïen  en  liimjtcn  ban  bc  pa?  te  befiruecren  be  anber  ttoee/  en  bat  gebaen  3tjnbe/ 
cificattc  ban  43cnt  /  geïijft  ooft  fijn  ïf  oogïjeit  ïjem 
feïben  foo  biftto;ï£  bp  fectfolcmrtceïe  ecben  ïjeeft  ber* 
bonben  /  aïtijbt^  becftïarcnbe  bat  fijn  mcininge  en 
taiilïe  fuïft£  ma£; 

3!>acc  na  foo  ïjebben  be  Staten  in  aïïe  ïjen-ïieber 

actiën/  bctoomen  en  bn'eben/  metten  fto?tfan  gefeit 
in  aïïe  't  geene  bat  fp  gebaen  oft  geïjanbeït  ïjebben  / 
aïtijt£  gepjoteftcett  ban  bcfe  ttocc  poinetcn/  en  Rebben 
Ijen  feïben  baer  in  berbonben  in  aïïe  manieren  ban 
öer  hiereïöt  /  en  metter  baet  foo  ïjebben  fp  bic  on* 
öerïjouben  in  aïber  manieren  bic  mogehjft  ïtraren. 
JBant  acngaenbe  bc  ifieïigie  /  men  foübe  niet  bonnen 
betoijfen  bat  in  eenige  ©:pïjeit  of  55o?p  foube  gebeurt 
5ijn  eenige  bcranberingé  /  ja  aïïe  be  ceremoniën  pcb? 
ben  gebaen  getoeeft  febettbe  boojfeibe  pacificatie  en 
accoojbt  /  met  meerber  bierigtjeït  en  pber/  ban  oit 

ten  ïeflen  be  IBom-aenfïcïjten  geïjeeï  tcontbeftftcn/ 
en  tojafte  te  nemen  ban  aïïe  be  gene  bie(na  ïjen  abbij^) 
fouben  quabe  biehflen  gebaen  tjeoben.  3|n  aïïe  beft 
faïten  toont  ïjaer  een  eontinueïïe  geïijftfo?migöeit  ban 

aïïe  De  tuerftcu  batt  fijne  ̂ oogïjcit/  metb'aenflagcn 
en  pjactperi  tettt)t$  bp  öcn-ïieberi  bebacïjt  en  boojtg 
gefteert  tegen  btfe  Hanben. 

Cn  aengaertbe  be  anbrr  pöincf  ban  be  gcöóojfacm* 

fytit  bit  men  ben  floninft  fcïjuïbiïï  i^  /  foo  i£  't  geheel 
openbaer  /  bat  be  Staten  firn  baer  in  foo  geguee* 
ten  ïjebben  /  bat  'er  met  rebene  niet  en  baït  op  te  feg* 
gen.  JBant  ïjet  i£  aïïe  be  njeteïbt  ftcnncïp  /  met 
ïjöebartige begeerte/  pber/  bïijbtfeïjap/  miïïeftomme 
en  magnificentie  /  bat  fp  ontfangen  öeoben  fijne 

^oogïjeit/  fooïjaefï  aï^öpban  megen  fïjnbct  |Ba= 
jefïcit  getoont  tyeft  bat  ï)P  ïjcn-ïiebeh  fyttft  feilïcn 

öaer  te  booren:  foo  toel  in  foïemneeïe  faften  cnp?0'(rufïeenb?ebegeben/  enmetnjatcen  ongebcinflöétt/ 
ccfTïcngcncraeï/  aï^mparticuïiereoeffeningen.  <üm  eerbiebinge  enonberbanigbcit.batbatfpöemgctrac^ 
geïijït  ben  jfèunciu£  ban  ben  ©au^  ftlfê  ijctft  bcc*  j  teert  öebben/  aïïe  ben  tijbt  batÖP  bpöcn-Iieben  ge* 
Macrt  /  bat  ïjp  baer  af  ïjabbe  aïïe  goct  contentement/ 
en  bat  ï)P  fijne  ̂ ciïigïjeit  baer  af  foube  abbertreren  / 
bergeïijfte  contentement  Rebben  ooft  geïjabt  /  fijn  feer 
^oou:ïuc|)tige  (öenaöe  ban  Huift  /  en  be  ̂Imbaffa* 
beur!  ban  ber  öcifcrïijftcr  ̂ ajcfleit. 

3£aer-  cn-bobcn  foo  menigmaeï  a\p  men  bebonbeh 
fjteft  eenige  fcï)anbaïe  /  men  ïjeeft  bie  gefïraft  met 
be  uiterfte  ficaffe  en  anber^fïnt^/  na  bert  tifel)  ban 
Der  faften. 

3[n  berbocgen  bat  bic  ban  ̂ oïïanbt  en  Eceïanbt/ 
bifttoil^  ïjen  beftïacgt  ïjebben  /  bat  men  be  païen  paf- 
feerbe  ban  be  pacificatie  te  <6cnt  gertiacftt/  en  bat  men 
ï)cn-ïicbcn  foube  oirfafte  geben/  om  lïibcfcïfbema? 
nieren  te  ïcben  met  be  ïtatïjoïijfte  hic  in  Ijen-ïiebtr 
Eanbcn  5ijn. 

^acrjpafbattoiï/  [jet  i^  een  ftïare  faftc/  bat  ge* 
buerenbe  befiraftjcitbanbepaccatcnnoit  en  i^  ge* 
fien  gcfoccfï  min  frïjanbak/  ban  men  gebaen  fjeeft 
febect  bc  boojfeibc  pacificatie  ban  <6cnt. . 

<Ön  acngaenbe  bie  ban  ï^oïïanbt  en  Eecïanbt/  fp 

bïeben  beeft. 

©an  ?t  bcginfeï  bat  tnert  nocö  met  ïjêm  tractcerbe  / 
ïjoc  hreï  bat  be  Staten/  acjötcrbofgefibcbepacificatf 
tic  ban  <£ent/  fcöuïbigtoarcnniet  metalïentcfïui^ 
ten  in  ceti  faftc  ban  foo  grooten  berïange  /  fonbee 
boo^gaenbe  abbtj^  ban  ben  boomoemben  l^cere  be 
P?ince  ban  Wrange  /  en  Staten  ban  J^olïanbt  ert 
Eeeïanbt.  .ïkiet  te  min  foo  fp  bcgonffen  gen  feïben 
te  pecfuabeecen  /  bat  fijne  ïfoogöcit  baer  in  pjoée* 
beerbe  uiteen  goebe  mcininge/  ï/cn- ïicb en toogcuce 
foo  feïjoonen  geïaet  /  en  met  foo  grooter  ernfï  ïjfn- 
ïïeber  p?efentcercnbc  l)et  p^ocureeren  ban  be  pci^  en 
rufïe/  ben  pber  cft  feergroote  affectie  bicfpöabbcn/ 
om  te  Detanjfên  in  aïïe  en  ober  aïbednbèrbamg^eit/ 
ïjet  refpect  /  en  bc  cetc  bic  fp  joegen  fi/ne  .ffeaje^ 
fleit/  en  bc  uiterfie  begeerte  ban  te  fïen  bit  arm  m 
bcnaut  Itanbt  grbiocïjt  tot  eenige  rUf!e  etibc  fltïïig* 
tjeit/  beeft  öcn  ïieben  boen  boo^tg  gaen/  fonberte 

bernjacïjtcn  't  boo,?feibe  abbij^/  tot  'er  concïufïeen 
fïot  ban  ben  artiftuïen  begrepen  in  ïjet  <tBbict  ban  ben 

Rebben  ïjen-ïieben  aïtijbt^  gepjefenteert  /  geïijft  fp  boomoemben  accoo^bt  /  be  toeïft  namacï^  be  boo?j» 
hen  noeïj  p?efenteeren  /  te  flelïên  totpurgecn  jufii*  feibe  i^eere  be  $?ince/  en  Staten  ban  J^oïïanbt  en 
ficatie  in  alïccguiteit  en  recljtbeerbigljcit  /  foo  be?re 

ató  'er  eenige  falie  rcfïcert  ban  ï)cn-ïicbcc  jijben  te 
boIb;engcn  in  beboomocmbe  pacificatie. 

JÖaerom  bat  opcnbaerïp  bïrjftt  /  bat  fijne  ï|oog* 
heit  geen  oirfafte  en  beeft  Item  te  beftïagen  noopenbe 
jierbitpoinct/  gemerftt  be  betoijfïngenbanbe&ta* 
ten/  enbatbepUncipaïcbccifïeban'tgcfcl)il/  bpgc 

%:ccïantit  ïjeböcn  ban  ö^n-ïiebcr  3ijbcn  te  bïeben  ge* 
tocefl  goct  en  ban  tocerben  te  fouben/  op  fommige 
conbiticn  baer  bp  geboegt. 

€u  ïjoc  toeï  bat  fp  beut  \}ct  €bict  ban  ben  acroo?* 
be  /  niet  geïjouben  en  toaren  fijne  ̂ oogöcït  te  ont* 
fangen  boo?  <6ouberneur/  eer  bat  be  &paigniacrt£ 
reaïijft  bertroftften  maren  /  bcg  niet  te  min  foo  en  ïjcb* 

mein  accoo?t  ja  felfg  ban  fijnbec  ̂ oogïjeit/  uitge*|  ben  fpbien  tijbt  niet  bcrtoacljt/  maer  om  fijne  ̂ oog< 
fïeït  i^  tot  bc  bergaberinge  ban  be  <0encraïe  ièta* ;  fycit  bnenbtfcöap  te  boen/  en  te  getuigen  ben  bperi* 
ten/  bc  uieïfte  men  moet  bectoacï)ten  eer  men  boo?berrigcn  pber  ban  öen-ïieber  gcljoojfaemïjeit  tot  ftjné 
macïj  p:angen  bic  ban  ï^olïanbt  m  Eeeïanbt  /  be  jfffêajefteit/  foo  ïjebben  fpïjem  boo^bentgbtontfan* 
toeïfte  joubcn  fïaenbe  bat 'et  geene/  baer  af  fijn  gen/ jafonberinbefen  oofttebertóacïjtenïjctabbij^ 

^oogïjeit  Ijier  in  ïjcm  beftïaegt  /  anber^  niet  en  i£  \  en  approbatie  ban  ben  boomoemben  Jjcer'c  De  Jpiincc ban  een  p  ictert  en  beUféi  I  bat  f)p  neemt  om  on^  te :  ban  órange  /  en  Staten  ban  ï}olïanbt  en  ̂ eeïanbt/ 

béngen  in  ouccnigljt-it  /  en  op  te  roeien  be  boo;feibc  |  inberboegen  bat  byaïbienfp  {jen  in  bitpoinct  mi^ 



l577-  Bttpai&abben/  mm  foulje  mogen  fcggen  bat  befaure 
cct  foubcgetoeeftsijn  m  be  te  fccc  groote  b^efïc  en  in 
Den  te  feer  bnetigrn  pber  /  ban  te  betoijfen  bcn-Beoct 
nc[)oo!facm!)fit  tot  fijne  .fDajcflcit  /  en  affectie  tot  jljnc 
^oogöeit/  Dan  anbcrsflntd 

Tot  de  Hifloric  van  P.  Bór.  i6t 
$cerm  ban  ben  ftaebt  ban  State,  ©etoeïlicooifalic  i#7« i?  getoeeft bat  tnflenen  be  boomonnDf  fijne  |oS cn  De  staten/  niet  lange  bóo: fijnbrrrrclina  namen/ 
crrfloornt  Ijceffc  tje Vucrfl  ■  banniettcontfangcri/  npefj 
gooren  en  mm  te  gcloöbm  ccuigc  rapoitni    fel  toare 

©ooits baetoel  bat  fpgeïjabt  babben  feer  reebtbeer  |  bat  bic  oitbertehent  toren    eïi  bat  al  n 
Dige  oirfajtcban  fïjne^oógbnt  met  te ontfangen met  j  ren  gccommumcccrc  mare/  be  tocllic  fïinc  tóootthrit 
bennaborabanbcbjembeImaenbiebnmebeaebjorf)t!nieteul]eeftonDeihouöen  

urne  sooggnc 
2*  Sittrt  nebben  ban  bier  in  gebacn  ïjrn-lieber bfbboir,  enöe en  fonben  ban  geen  falimhonncnbrlari 

Jijii  /  ja  ter  contrarie  fu  bebben  berbient  ben  lof  en 
goettoiilighcit  ban  fijirc  i>oogljcit/  bat  fnbemgepje 
retireert  Ijebüen  bebaïben  fijn  ojbinairc  toarbt  nodj 
biic  bonbert  uitgrïcfcu  part?  -  gcfcljuttcu  ingeboorcn 
ban  ben  Ilanbc  /  ni  bebben  berbonben  ben  perfonen  / 
njf/  goet  /  en  rere  /  tot  be  bctoanug:  banbe  perfone 
ban  fijn  ï*oogbcit.  vDctocllt  booJtoarc  cenpuncttg/ 
bat  fpuict  en  foubcn  meer  tonnen  boen  altoacrtbm 
perfooue  ban  fijne  majcfïnt  fclbc. 

JEaer  bn  ftïarrlijl't  gcfim  tootft  bat  maer  ge!ent= bc  bcltfefë  en  ;nn  /  om  een  berbjetc  geben  bcr  begeer- 
ten  bic  ïjp  Uabbc  om  te  hemen  tottm  <Do:logc  /  bc 

bic  fp  getoont  brbbni  om  beu  te  tareeren  ctf  te  ober- !  torfft  beter  $ccft  ontbelït  getocefï  bn  bc  parapetten taben !  om  beur  eenig  niibbcï  te  binbeh  be  betaïfngc  i  naberbanbt  geftomen  uit  Spaionicm  <Dc  toeiit:  i  al 

beeft  /  gebeel  contrarie  ben  tienben  artikel  ban*  't  booi* ' 
f  eibe  aceooibt.  Soo  té  't  /  bat  fn  /  op  boope  bat  bn  mèt 
'er  tijbt  bein  boegenbe  tot  bcu-ïïebcr  reebtbeerbige  tier 
foefcen  /  baec  m  oiben  foubc  frcïlcn  '  bf"  örijccï  op  bcm uetroutbcbücu/  enbebbcn  booiafêban  bataïgepaf 
feert/  bjt»  oogïuifunge  /  om  bent  bn  effect  tebctonfen 
bc  groote  begeerte  bie  fnbdbbcn  ban  bent  tebienenen 
oiiberbanïg  ttsjjjn. 

^aer-fit-bobeu  foo  fó  gefjeeï  nehnelijft  bc  groote 
neerfrigbeit  bic  fn  gebaeri  bebbeuoni  bm-liebcc  tioiïi 
af  te  bannen/  foo  mei  te  peerbe  até  te  boet/  foo  toef 
uitlauberé  aï£inïanbrro7  fa  eer  bc  «Duitfcben  eenen 
boet  berfet  bebben  om  te  bei  laten  be  Strbcn  bic  fp  bcr* 
toaerttf-obrr  mbielben  /  en  bcsgcïijftë  bén  gtootm  pber 

ban  be  <&iutftbcn  /  'bc  torïltc  fp  genoomen  fyabbcn tot  bm-ïtebcr  fafï  /  niet  tegmftaenbc  bat  fp  eer  002 
falie  babben  een  groot  beel  ban  bicn  te  bonben  boó: 
bacrbpanben/  en  tiooi  faccageerberó  en  roober£  ban 
ben  llanDe/aïom  teöetonfen  befeèr  ootmocbige  ge 
boirfaembeit  en  onberbanighrit  tot  fijne  jBajefteit. 

<&oh  en  fotibe  fijn  ̂ oogbeit  niet  een  enftel  poinct 
fcomten  bn  brengen  /  bacr  m  bat  fb  biert  aengaenbc  (jen 
foubcn  5ijnte  buiten  gegaen  oft  bergeten/  enbaerom 

1^  't  bat  bc  Staten  niet  m  bebben  gea:reff eert,  norlj 
op-gebzooften  /  noeïj  boen  a:reftecrcn  /  iiocfi  boeuop- 
bzehni  /  foo  id  't  bat  fp  fieïibe  't  berüïarcn  bat  fijne 
i^oogbeit  alree  oebaen  Ijabbe  banbe  bnaiibtfcbemef* 
ninge  tot  Ijcn-tieben  /  en  alle  bc  3tanben  ban  bcr= 
roacrt.6-oberc/  mctfoomcrtielijftebebjijflugc:  nieten 
hebben  nonnen  gebinbeu  be  ajreft  en  op-biehen  ban 

be  felfbe  parnuett en  /  ban  toeï  tot  pjopooft  /  "tot  'er  bc bjaringe  ban  ben  ïanbe.  «Öcmcrht  felfö    bat  men  in 
geboeïenbc  bcm  fclbcn  geoluongcn  /  foo  fielt  bn  bcm  j  be  felfoe  beeft  ftlaerhju  ontbeht  ent  gclijfie  geïijlifm* 

aïtijbta"  aenbe  merften  ban  be  boojfeibc  l^eere  bc  P:iu^ !  migbeit  ban  gebeinflfjeit  in  ièpaiguieu  /  met'bc  geen'c ce  ban  Wrange/  en  ban  be  Staten  ban$oïïanbten 
Seeïanbt/  met  betoeïhebe  Staten  niet  en  mogen  bc- 
ïaft  nocb  befcïinïbigt  toojbai. 

bic  men  gebmilit  bermaertë-ober  /  tegen  be  tyceren  en 
êtatni  baiï  befen  ïanbe.  ̂ ijncB^ajefleit  fcb2ijbeu 
be  tot  fijne  poogbeit  f  bat  !joc  luri  bmi  fbjaerbicl  te 

(Öemerftt  felfö  bat  be ".^tatni  bm  aïtijbt£  ant  fijne  j  bcrb:aacn  fnlfte  perfoonen  /  nonnènbe  bp  name  en X^oogbeit  gepjefniteert  Rebben  !  in  gebaïïe  bat  bc 
boomoentöe  l^ccrc  bc  Qtince  /  en  Staten  ban  ïf  oï 
ïaubt  en  geeianbt  ben  rribrn  in  eenig  poinct  berge1 
ten  babben/  of  niet  en  babben  gebeeï  boïbaenberpa^ 
eifïcatic  ban  <0cut  /  te  miïïeil  in  fulfier  boegen  met 
bnt-ïiebcit  tracteerm/  bat  fnbo^pmbic  tot  be  reben 
te  b:ingcn  /  en  in  gcballc  ban  gebjehe  /  bat  fp  a# 

ban" niet  en  fulfni  in  geb:eehe  sijii  ban  fijne  #oog 
beit  biifïant  te  boen  /  om  te  bo:n  Ijct  gceue  bat  bc- 
bonben  faï  51311  brbooiïnli  /  in  berboeacii  bat  'et  ge; beel  Waeciö/  bat  be  Staten  biet  in  bolbarn  bebben 
foofnfcbulbigtuareu. 

<Cii  anigaènbe  'tgeene  bat  bn  biibiengt  beconfpi- 
racien  tegen  bcm  gemarkt/  men  flct  bat 'et  i^  een  te 
feer  pbri  pietert.  ï)abicn  bic  Staten  foo  bihroifê  en 
nieenigmael  bcm  gebeben  en  ootmoebeïijfi  berfocljt 
bebben  /  met  aïïe  ernfl/  bat  bn  fonbc  milieu  berhla^ 
rni  bc  ̂ utbcur^  /  booitfïelbcr.ó  ofte  fauteurö  ban 
befe  confpiratic  en  ooit  bic  acnlnengerö  /  met  bcr; 
bintenifje  bacr  ober  te  boen  fnHïe  ni  foo  eremplai 
re  jufticie  /  bat  fijn  ï^oogbeit  fonbc  te  bieben  roc^ 
fm  /  en  alle  be  bjcreït  ooifahc  bebben  /  cm  bcm  te 
berfchrcen  ban  hen  -  ïicöcc  getroutoiglieft  en  gefjoo: 
faembcit/  tot  fljncrDajcfleit/  fijn  Stabt&mibctf  Cn 
bienaer^. 

?Cnberéflntö  en  babben  be  Staten  gent  mibbeïom 
baer  aftcboencenige  bebjijflnge/  beur  bat  fn  VXn 
tbeurönictniïtcnbni.  <Ön  inbien  fijne  l?oogbeit  \)ab 
bc  gebicttt  gcmeefïbaer  af  berltïaringc  te  bonic  /  baer 

cn  mas'  gcên  tbJijfTclani/  be  Staten  booïfeit  foubcn 
ben  beboozbjlt  bacr  in  gequeten  bebben/  bocloclbat 
men  op  een  ïiebtbcerbig  en  oufehcr  rapo:t  /  fonbrr 
anber  berfeticrtbeit  /  oft  emmerö  op  bc  gefcbicben 
bïicUen  fonber  name  of  onbnrtcbntinge  /  niet  cn  bc* 

hooit  ïiebtbcerbig  te  pioccbceren  toteniigc  reaïe  ere* 
eutic   aemcrht  fcïfëbat  fn  tot  anberen  ti)ben  bn  er 

toename  be  principale  ï^cerm  en  «Coubcrncurji  ban 
bc  Ddsobiueien  ban  bniXanbe./  en  ooh  bat  een  barbe 
falie  i$  [jen  -  licbcn  bcuc\t  te  boen  /  en  bnu  bc  üjtflir 
bn  beboojtnïet  toeltebiebente  toefen/  foo  moet  mm 
bent  booi  enien  tijbt  boegen  /  met  meininge  bat  bc 
fafteit  tneber  gebsoebt  3ijnbc  op  cencn  goeben  boet/ 
men  bic  foo  fcïtrartrercn  bat  bie  goebe  met  meer  oir* 
fahc  en  fuffen  ïjebbru  om  bcn-Iicbcn  baer  acute  froa^ 

tm  cn  On  bic  geene  b\e  be  noomocmbe  Xnrbnm'o  \>e 
re?  febjijft  acn  <Cfcobcbo  '  bcmcliie  ïjntoil  bat  fn  ooit Dienen  boog  fijne  ï)ooahcit/  bjoibni  ïilacrfijfi  ontörïtt 
be  aenfïagrn  bie  fn  Ijebben  op  <lfngeïanbt  omalfoo 
afö  beboojfeibc  Cfcobebo  berbaclt  Ttabbe  in  fijne  toic^ 
bni  acn  ben  üoniuïi/  beur  brt  mibbeï  ban  be  <Cnïau« 
ben  ban  berbjaatö-ober  bat  m  te  ncmni  maer  toe 

bit  fjn  bcm  geïoeft  allebnflaut  banbJfgcnbcu.i'Dar« rjiiiG  bc  loéJCcïe.v 
Knigefien  ban  bar  foo  openbacr  ijS  bat  5>on  3c- 

ban  pjctenbrert '  gcïijfi  ïm  ban  allen  rijDcu  beeft  ge= 
pjcteubcert  't  jllanbt  tr  ftellen  in  oorloge  en  biauDt. 
<Cu  alö  <ï2fcobcbo  fegt  /  brfc  fahc  te  rcmcbicrren  Deut 
bner  cn  blorbt.  l^oojtoacr  be  Staten  cn  bebbrn 
niet  bonnen  gffcljoutiicn  nodj  geiuijbeu  ecu  fulfie 

en  foo  bn'ngcuDc  uoobt  /  ten  ïuare  bat  fv  ben  bab 
ben  bjifléu  "befcbulbig  marien  ban  een  baifcije  ue:ra* berie/  en  bnt  Dabrtiaube  meiu-eebig  bjcfeii.  .Oabien 
fp  ban  <Öobt ,/  cn  bim  bc  menfeben  '  geroepni  51J11  / 
óm  befebermers'  te  toefen  ban  be  pübilcgicn  /  ge* 
reebtigbeben  eii  topheben  ban  ben  gcmciucn  bollic  / 
banbentoellte  fp  't  ïicïjarm  rejurfnitceren  bp  be  b?ie 
Statni  /  ban  be  Oceflelijlie  /  «Cbelcn  (  en  &tc- 
beu  '  en  bat  niet  alle  me  beu  -  lifbcr  vUröt  bm 
berbiubt  om  bet  gemcine  boïft  te  bcfcbcrmni  in  Ijct 

gceue  bc$  gefeiot  lö  /  maer  ooit  111  ïjni-Iicöcr  ban* 
ben  outfaugni  bebbnt  ben  eebt  ban  ben  ücninlt/ 

nisgclijiiö  oott  ban  fijne  Dootbcit     bic  te  boni  011- en  Mooiti 

Derifnoe  gclcert  bebben  getocef!  /  boen 'op  bcrgcïij  berb:cftffijfi  onbrrfjonbrn  en  oüferbee
rni  /  en  boos ti 

ftfi^ÉT&Pbe^wSetaW  ^onjagi  gcbaenlbn  be  aïïiaucc  nt  berenimge
  bie  fn  gnnaeht  bcb» 

,  b  nam  ban  fiwiVÏ>oogbcit  /  gebangen  toerbntlben  /  be  toefiie  fdfë  fijn  l>oo3bc.t  Ijcef
t  gf?top:o. 

bcèeeu  torn Soiiiiibet/  cn  ban  23crangcrbinc  /  Die  \becvt'  foo  m  fn  baer  111  geljon
brii  en  öertonbni 

nJ^&wSi  toerben  gempfinté  bcfcbuf^lop  be  pene  ban  uieui-ceb.g  te?.jn  ni  gebcgraberrt 

bigt  /  en  bacrom  ontfldgcn  /  ter  refolutie  mi  bc  \m  alle  eeVe.  £^  ^ 



\6i. 
5~j>     €n  ooft  i$  't  bat  be  €>bct-becre/  mibt^  bcpnbi* 

ïegïcti  ban  Den  &anbc  /  niet  en  macf)  boeren  of  ber- 
ftïaren  ̂ otfege  tegen  een  anber  fppic*  /  of  tyemt 
boïlt/  foubec  confent  en  toiïïe  ban  be  Staten,  pa  i£ 
bet  bat  fp  ( in  gebaïïc  bc  boojfeibe  $?incc  mtébuiiftenbc 
mamadytl  b^eftenbetoare  bcpnbiïcgicn  en  tegen  re* 
ben  en  gereebtigbe  it  f)ct  gemcihe  bolft  fbuïïc  bcebe ) 
geboubcn  51311  ben-ïieben  met  getoeït  bacc  tegen  te 
fiolen/  mogenbe  bem toeigerot  aïïe  geböirfaonbeit/ 
en  ïaefen  cenigen  <öouberneur  en  <J^bcrbcit  /  tot  'et riibt  toe  bat  be  bcbieben  fautcn  gcreparcett  fonben 
gin  /  afë  ulacrïijft  bïijftt  bp  be  ̂ ibiïcgien  ban  ben 
Hanbe/  en  cnmpelnt  ban  ben  wberé/  geïijufb?- 
mig  goioeg  ben  gefcb?ebot  rechte  /  toiê  i£  be  geenc 
bic  ontftennnt  fal/  bat  be  Staten  niet  01  fonben  nu 
ter  tijbt  berbonben  tfjit  beur  bet  bebboic  ban  ben-ïic* 
bet  bocatic  /  met  JBapenen  fien  te  ftcïlcn  tegen  een 
£>tabtï}oubet  bon  be  Pjince/  be  toeïfte  noch  eer  bP 
ontfangen  toa£  ban  aïïe  be  Hanben/  en  feïfëeet  bp 
boïbacn  babbe  ben  pjincipaïcn  poincten  en  conbi- 
tien  /  op  be  toeïfte  bP  beboojbe  ontfangen  te  toefot  / 

griöftfbmtig  't  ecutoig  <&bitt  f  aïtee  be  Rapenen 
neemt  tegen  't  3Lanbt/  en  bpanbtfcbetoijfc  inneemt 
be  fïeefte  pïaetfen  /  met  meininge  ban  aï  te  bernie* 
ïen  te  bpere  en  f  toeerbe  *  en  niet  aïïeenïijft  en  foeftt 
hem  feïbot  b?p  te  maften  ban  be  becbinteniffe  baet 

tn  bat  ÖP  ö?  f&te  I  c»  b)eber5ijbig  contcact  on? 
berb:eefteiijft  i$  gelionbeu  /  maer  ooit  te  betbïtift-- 
fienj  en  gebeeï  onber  be  boet  te  bjengot  be  piibi- 
ïegien/  gcrccbtigbcbcn/-en  typbebcn  ban  ben  ©a- 
bêrïanbe. 

ïDant  bat  fijne  $oogï)cit  niet  en  beeft  boïïtömen 
be  conbitieii/  baer  tn  6p.  bent  berbonben  babbe boot 
bnontfangentocrbt/  igfooftïaetotbeftent/  bat  geen 
pioebc  ban  boen  tycft  /  en  top  bebben  aïree  gefien/ 
bat  bp  tegen  betboojfeibeaccoojbt/  hem  beeft  bebol- 
pen  met  b?embeïingen  /  ja  raben  en  aebtcr-raben  beeft 
geboubcn/  metbegeoie  bie  geftoooren  en  openbaer 
bpanben  toaren  ban  be  gemeine  rufte  en  toeïbaert  /  en 
ben  goeben  $atrioten  geheel  fufpect/  bathpinfïebe 
ban  teboenftafnjen  bemioTwuiftenban  be  &oïbaten/ 
foo  toel  <&paigniaect£  aï£  ̂ nitfeften  /  bit  gemocu* 
rcect  ftabben  be  berberffeniffe  en  beirïijftc  befolatie 
ban  beft  Itanben/  geltjftfénmig  ben  febenfïen  artifteï 
booifeit  /  niet  aïïeerte  bic  en  beeft  ge-abopeect  en  ge? 
bouben  boo?  fijn  befïe  bienaersV  maer  bP  beeft  bent 
niet  ïjen-licben  beboïpcn/  inbe  öccutenticn  en  faften 
ban  ben  fïaet  ban  befen  ICanbe/  en  beeftfegefaboci? 
feert  en  met  aïber  crnfl  gececommanbeett  aen  fijne 

jBajefïeit. 
<£n  in  be  pïaetfe  ban  be^uitfeben  te  boen  uittteft? 

ften/  be  toeïfte  toaren  afé  be  refïeecenbe  bonften  ban 
bit  beu-lijft  bper/  ban  ong  &teben  en  Ijnifen  (geïijft 
()P  berbonben  toa^  bp  ben  betben  en  bijfflen  attifteï 
ban  be  boomoembe  pacificatie)  foo  ïjteftÖP  bteïjei- 
meïp  genomen  in  fijnen  bienfï  /  en  beeft  fe  foo 
toel  geboet  met  fjeimeïijfte  golfer -fïeften  en  toerft/ 
bat  fp  toeber  op  een  nieu  op-getefenstjn  ineen  nieu* 
toe  bïamme/  om  bet  Hanbt  te  brengen  ineen  gebee^ 
ïen  bjanbt  en  berberfeniffe/  ja  feïf^  bP  tycft  toeber 
ontbóobcn  be  p?ineipaïe  ̂ pangiaertè  /  geftoooren 
bpanben  ban  bit  on£  ©aberïanbt/  om  beuc  be  feïbe 
te  pjonireeren  betojaftefoo  toeï  bpïjen/  aï^  bpïjen- 
ïieben  begeert/  in  fïebe ban  bet  gef cbiï  ban  be  toeber? 
fieïlinge  bati  be  <6oubernementf  rt  /  mt  te  fïeïïen  tot  be 
generale  bergaberingc  ban  be  Staten/  boïgenbeben 
negcntienfïen  artifteï/  beeft  bP  foo  toeï  ge-anticipeert 
be  pjactijfte  ban  be  particuliere  pjetenfien  /  bat  bP 
beeft  ge-cffcrtuecct  bc  ïoofcbonbt  ban  OEfcobebo  /  ban 
maïftanber  teboenpïuft-baiten/  eninttoifttefïeïlen/ 
in  be  plaetfe  ban  te  bouben  fïaenbe  be  p?ibiïegien  / 
ufancioi  en  cofhuncn  ban  ben  Hanben  (geïnftbPBf' 
ïoeft  beeft  in  tienfle artifteï)  bPb^ft  beurafle  mibbe* 
ïoi  beneetftigt  bc  «©ojloge/  ben  geenoi  bic  ben  t)eb 
ben  gereeïameert  op  be  booifcibep^ibilegien/  enjufti? 
cic  begeert  Rebben  bien  acbterboïgenbe.  ̂ eïf^  bP  beeft 
bc  <z^o?ïogebenonnen  tegen  be  Staten  ban  benÜLan* 
ben  /  om  bei  toiïïe  bat  fp  niet  en  ïjebben  nonnen 
boa:  goet  bouben  noeb  confenteeren  befe  maniere  ban 
pjoccbcecni. 

jfêettcn  ftojtflen  gefeit/  be  arttjfteïen  ban  'tbooj- 

Byvoegfel  van  Authent.  Stukken , 
noembe  accoojt  jijn  ttoeeberbaube/  be  eene  bit  W&  1 
binben  be  Staten  tot  fijne  ̂ oogbeit  /  be  anber  bie 
berbinben  bem  tot  be  Staten  /  men  faï  bebinbe» 
bat  ban  be  geene  /  bp  be  toeïfte  fijne  l^oogbeit  bem 
berbonben  beeft  aen  ben  Staten  /  bpftané  niet  een 
eufteï  poinct  en  ifl  ban beeerfïe tottot eïfflen/  (aen 
be  toeïfte  bat  beginnen  be  geene  bic  ben  Staten  aen* 
gaen )  bat  ban  ben  ouberljouben  en  boïftomen  i£  ge* 
tocef!/  jafeïf^batbP  niet  en  beeft  gebeeï  geb^ofteuen 

gebioïeert. 
^aerom  i$  't  bat  bc  Staten  geboubenenbecbon* 

ben  jnn  bcn-ïieber  <Sebtgoet  te  bouben/  en  te  boen 
onberboubot  be  poincten  ban  be  pacificatie  gonaeftt 
en  geftoooren  /  eerfl  metten  boo?feiben  ̂ cere  be 
gjince  ban  Wrange  /  en  Staten  ban  ̂ oïïanbt  en 
Eeeïanbt  /  en  baer  na  met  bot  ̂ ecre  3Üon  3[can  / 
be  toeïfte  beütohinft  feïbe  geratificeert  beeft  uit^pai* 
gnen/  en  bat  fijn  ̂ bogbeit/  ihftebe  ban  ben-ïieben 
te  boïboen  in  reben  en  equiteit/  aï^bPrebwïbigtoa^/ 
feccetenjft  be  J©apenen  aenbeert  beeft  /  be  flerftten 
ingenomen  /  berbonben  en  compïoitten  gemaeïtt 
Ijecft  met  be  toembeïingen  /  berb?uftfter^  ot  beroo* 
ber^  ban  ben  atanbe/  ert  bett-ïieben  bertoeftt  en  be* 
ïafï  %ccft  hen  te  fïeïïen  in  be  pzincipaïe  ̂ èteben  / 
om  met  ben-ïieber  buïpe  en  upfïant  te  omcinge* 
ïot  en  ban  aïïen  jjjben  te  omringen  be  Staten/ 
en  baer-en-bobot  b^ft  toeber  geroepen  be  booj* 
fcibc  ̂ paigniaatg  /  tegen  bet  febotfte  artifteï  ban 
l}ct  boojnoembe  accoo?bt.  Wie  i$  be  gcerie  bic  niet 
ftïaeclijft  en  fiet  bat  be  &tatett  bebben  getoeefl  en 
3ijn  (toeï  tegen  ben-ïieber  banft)  gefbjeeert  en  ge^ 
btoongen  te  \33efen  op  ben-ïieber  fyoebt  /  en  te  ne* 
men  be  Slapenen  om  ben-ïieben  te  bertoeeren/  fon< 
ber  bie  te  mogen  feboutoen  oft  toijften  /  ten  fp  bat 
fp  toiïïen  ongetroutoe  sgn  ben  ïioninft  /  ben  gemei* 
nen  boïfte  /  en  hen-ïïeber  ©aberïanbt/  eh  in  aïber 
manieren  betïiefen  01  bccnieïen  b^n-ïi^ber  ïeben/ 
Duigbjoutóen/  ftinber^  /  goeben/  erben/  bjpbeben/ 
reebten/  en  p?ibiïegien/  boo^  ben-ïieben  eh  aïïe  ben 
naïtomerg/  en  einbeïgft  tefien  boïftomen  bc  begeerte 
en  aenfïag  ban  €fcobebo  /  ge  -app^obeert  ban  ben 
boomoembot  3&on3|an/  betoeütet^/  aïtebcmieïen 
metten  bpere  en  ftoeerbe. 

«^oo  bïpt  ban  bat  be  boo?feibe  ̂ tatot  /  b'<©o?ïoge niet  en  beginnen/  maer  batfp  bie  te  rugge  b?ijben/ 
en  niet  en  pjetenbeecen  tot  eenige  anber  fafte/  ban 
om  ben  feïbot  te  befebermen  tegen  een  tprannie  en 
berb?uftftinge  meer  ban  =^eibcn^  /  be  toeïfte  fyet 
beeft  op-gcreebt  getoeefl  bp  be  &paoifcbe  45ouber* 
neur^  /  en  berbo?gen  gelegen  onber  be  fchoone  ge* 
ïatot  bart  foetigbeit  ban  fijne  boojfcibe  #oogbeit/ 
en  btbeht  onber  be  faborabeï  mantel  ban  be  öeïi* 
gie/  en  ban  be  geboojfacmbeit  bit  men  ben  üoninft 
fcbuïbig  i$. 

©?eefenbe  ooft  met  feer  goebe  reben  be  boottoon* 
be&tatot  /  bet  oberbaïïcn  ban  beiètabt  batt  %nt* 
toerpen  /  beur  mibbeï  ban  ben  foafïeeïe  /  toaer  tbz 

fijn  ̂ oogbeit  f^bbe  mogen  in  't  fecreete  be  ièoïba* ten  omme  ftobpen  en  perfuabeeten  /  geïijft  be  teefte* 
nen  ben  aïree  ontbeftt  bobben  /  foo  bebben  fp  ge* 
btoongen  getoeefï  bat  te  boen  tegen  be&tabt  aftye* 
ften/  01  te  boegottot  'et^>tabt/  en  be&jeïtjftg  ben- 
ïiebcnterefoïbeeren/  noopotbe  bet  ïiafleel  ban  <$ent/ 
mit^  bat  fp  geen  anber  remebie  enbabbenboöj  b^n- 
lieber  bofeftertbeit. 

<&n  't  geene  bat  fijn  ̂ oogbeit  beeft  toiïïen  boo?bou* 
ben  bp  gefc^iftc  boo?  jufhficatie  /  bat  'et  uitleggen  ber 
(«Tpfren  ban  be  boojféibe  bjieben  /  foubc  toefen  een  com^ 
pofitie  ter  toiïïe  gemaeïtt  /  bc  foïutie  bie  bp  naberbanbt 
geeft  in  be  felfbe  b?iebeh  /  openbaert  genoeg  bat  bp 
bie  gefeb^eben  beeft  /  en  ooft  \sct  boojfeibe  uitleggen 
bart  be  Cpferen  beeft  infuïfterboegoi  gebifiteert  ge* 
toeefï  irt  be  böïïe  bergaberingeban  be  Staten/  baet 
bp  swbc  eenige  ban  ben  föacbt  ban  &tate  /  bat 
men  niet  en  ftan  /  noeïj  en  büpmt  baer  aen  eenig* 
fïn^  te  ttoijffeïen/  baer  toe  bpabbopeecenbeeen  beef 
ban  't  boojfeibe  uitleggen  ban  be  Cpferen  (geïijft  bp 
gebaen  beeft)  nóobtfafteïijft  beboou:t  bat  be  refte  ï^et 

felfbe  boïge. 3£aer  enftart  ooft  geen  mi^baet  toefen  ban(toegot 
be  boojnoembe  Staten/  bat  fp  geftouben  bebben  be ftopie 
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*177>  gWte"  **  bjKöfetec  bricbcn  1  gemerftt  ben  fïact  «Cu  in  alk  >gcballe n  /  beirc  tó  het  bat  fuïUe  toac£ ^Dcfaftm  ban  befntïanbc/  en  bat  bc  boouioent;  fdjoubjingen  bchooibnt  fijne  poorthcitooifaftc  te  ere 

De  ojieben  Ijcngcfoiibcn  habbeu  gctocefl  /  afgcbjoi;  ben  ban  't  neme  bat  'er  gebeurt  k    mm  bchooic pen  in  bet  boomocinbc  bjemt  3Lanbt  /  fonbrr  entig  frlfshcmtcnoubciifoo  beel  te  meer  bcrfelurt  /  nabirn 
ben-Iieoer  toeete  of  eonfent  /  ni  gdjed  5c  Speten  bat  fuutc  principale  pccfonagicu  bauóc  Staten    hen- 

*V7- 

uitgrieit. 
«Jnbejrctó 

fdbni  betoonben  foo  fee  re  ge-afjrê  tionriecrt  tot  bc  bcr 
CnbepijJ  'tbatopbmthbt  ban  bc  Öatc  Der  boor-  fcftcrtbcït  en  ücbwrüuic  ban  fijnen  pcrlbonr     nae 

nocmbe  bjicben  te  letten  fottöesijn  /  ont  bnt  te  eren  Oint.öat  fn  /  om  eeii  "funpcl  rmpicie/  hem  fbo  föw jeeren  /  hp  üehooïbc  boen  eet  meer  en  ntcee  te  arbn  biifbig  gebjaerfchouujet  naboen     Uiaer  beur  bat  hn 
oni  /om  te  bjinncn  het  bom  öat  hn  ftoité  baet  na  hem  brljoojbc  fbo  bed  te  berfrltrrbcr  te  houben    bat 
moeft  goubernecren  /  bolgcnbc  fijn  geloften  ni  bcr  ,  fu  iiibicn  baer  eenige  anbef  fafte  obcriiomm '  hab bmteniffen.  bt/  niet  rufauhrh  gelaten  hebben  hen  bebboir  te  bóe 

ipem  ooft  geljcd  failïcecenbe  flet  argument  bat  bP  »f  /  föduirl  rimljem  tclbacrfrljouiucn    aftlom  te  bc 
iieemt  op  bc  acnmcrfthtge  be$  tijbts  /  bot  hn  boni 
fjabbc  gcüiceft  ottDer  cetttf  auberd  bebiaringe  :  téc 
merftt  Dat  ïattge  bact  na  jnnöe  in  bolle  <Eouberue 
nimt  /  ïjn  fönbc  gefiljJèberi  ïjebOnt  aen  bc  ftcifc; 
mme  /  tot  tjeootè  fdjanbc  en  becfmactljcit  ban  bc 
Staten  /  Öen-ficbrtt  dp-ieggcuöe  /  öat  fn  niet  en 
tmïben  hennen  Ijen-licber  vöoöt  rtoel)  onberbanig 
jijn  ïjcn-ücbct  ftoninft  /  a$  bzecbet  blnltt  bn  bc  fc\f< bc  bjicben. 

Ooft  tö  't  een  falvc  fonber  fonbement  /  te  feggen 
Dat  bc  b^ieoen  ban  <£fcobeöo  Ijcnt  niet  aen  eitgani/ 
genierat  bat  hn  in  bc  fijne  /  fteni  grijcel  geb^aegt  tot 
De  fcïfbc/  bie  ooit  sijnbanpen  fdfbnttijbt/  biebacc^ 
om  niet  en  nonnen  Beu  reftcingeeren  en  fimpdnfc  re- 
f  netten  tot  materie  baii  jFirtancini  /  geljjft  Iju  booi^ 
ftoubt. 

Hengaenbe  'tgeetic  batljn  ooft  fegt/  bat  6e  ftun- cc  ban  ©range  Ijein  toad  fterft  maftcribe  /  en  bat  bic 
ban  ̂ oïïanöt  en  Scdanbtïjni  niet  ciifoubcn  Uiiïlen 
uoubni  aenbe  rcfofuticbau  bc43eneraïc  Staten/  en 
Dat  Ijti  baecdm  infijnen  Öaebt  bcbonbenhabbc/  ban 
fijne  pcrföpiic  te  ftefïcn  opjeen  berfeïterbcplaetfc/  en 

"  et,  bolft  ba^n  <0orïoge  niet  af  te  banften  maer  te  bc ïen.  5!>iten  [jeeft  ooft  geen  fbnbamcnt/  om  beé 
iffle  bat  [jn  ter  contrarie  bdjoojbc  /  foo  bed  meer  te 

arbeiben/  óm  tcboïbïingni  fijn  geloften  en  bcruitttc 

niffen/  en  b'anbec  Eanbni  te  bcljdubcnopfljU5öbe/ ban  toaer  jfjn  ödopenntoebtfiin  piïncipalé  Ijtilpe/  en 
uiet  te  bcrlatcn  eri  aïtereecen  beur  fitffte  öcimdnftc  aen^ 
flagen  en  factien. 
EnnDe  feer  onreDdijïi  Dat  fijne  DoogÏKit  baerber- 

hïaert/  bat  ïjp  banfinuéöJa^  ben  Staten  te  crpjefeuï 
teereii  bc  pon  ie  ten  /  in  De  toelfte  bc  piiuec  ban  Orau 
ge  in  gebzefte  toad  /  om  baer  na  jjem  te  fommecren 
ban  fijn  bëuboir  /  gemerftt  bat  ban  birnnt  bc  toOMHOfiife 
De^tatm/  fdf^  fjemgefouDcn  hebüeil gebjeefï  beat 
tikelg  ban  bc  pacificatie/  Detoeïltc  fchcencn  tereflec- 
ten/  om  ban  toebcrsuDen  boïbaente  tocrbni  /  toaer 
op  Dat  hn  uoit  en  heeft  grautbjooit .  uoelj  Ijcu-liebeu 
Daer  eenige  mentic  ban  gemaeftt. 
.  fflaet  in  ftlaerlijft  betoefen  tuoibt  /  bat  'et  fijn  booi 
nemen  en  eerfïe  meininge  niet  ni  Ijeeft  gebjeefi '  bc  toch 
fte  fbo  bed  te  meeftdijfter  tël  mité  bat  hp  hebbenbc  beur 
ïjem  ban  bat  hpeetiFt  nomen toaö/  oberalgefcfiiebeu 
0'oirfaftebanbién/  anemhjft  bebertoc  gegcberihaöbc 
ban  bt  bcrfeftertljeit  ban  fijne  perfoonc  /  tegni  bc  wem 

eenige  foiiben  geconfpireert  ïjebben'. , ^00  en  móet  men  niet  babjonbert  51J11  bat  menid 

op5nnï|Ofbey  enbatmennecrftigl)citboet  ombeaen^ 
flagen  te  ontbenftert  beur  afuiojpingc  ban  biicbcricn 
anbeert  /  gemerftt  ftet  perijftd  baer  men  hem  inue 
binDt/  en  batïjn  beur  bc  boomoembc  b!iebeu/  foeftt 

fcljcrmeu. 
Ooit  en  üchnoibe  fijne  l^ooahnt  befe  tbaerrchon 

nlmgeii/  noch  dolt  fijn  bettrelt  op  \)et  booifcibe  Ha 
fïeel  ban  karnen  ufet  berfbjegen  te  hebben  boo?  ben 
Ciaebt  ban  ̂ tate  /  noch  inogehjltö  beu  boonioembe 
Staten/  en  pnndpale  ï^eeren  neben  haer :  ©cbjel- 
ftc  fottber  eenige  fante  foubeu  bc  minne  hen  aeueje 
getrdftltcn  en  baer  af  alfulltni  bertooiungen  gebacn 
hebben  /  afó  mm  modjt  hoopni  boo?  bc  bebuoiren 
bic  ban  te  booren  wel  gebacn  bjarm  om  beel  min Öcr  oirfalte. 

<ï?it  bt  Staten  foubni  tod  begceren  bat  fljnebodi 
noembe  ̂ oogheit  bn  effect  betuefe  /  !bc  gniegmtheit 
bie  hn  fegtte  hcbbcntottnipanö/  en  bat  hn  uiet  out 
fooflecljtnioojfafte  /  aï^  om  aftcnic  bc  b^efe  nt  bcr 
feftertljeit  ban  fijnen  pevfpoue  ( alfoo  hl'  fegt )  in  ful 
hen  perijftd  en  bangicc  en  ftdle  /  foo  biel  be  €atl)o 
fijftc  doomfdje  ilcligie  /  als  bc  31  anbnt  ban  fijne  j Da 
jéfïcit  /  beur  foo  grooten  berfamen  en  bergobennac 
ban  het  taeraoe  tinjgó-bollt )  bic  fjp  ban  alle  jiJDen tó  maltnibe. 

23n  befe  en  anber  rebenni  ftier  borm  berhadt/  i$ 
bolltomdnft  gercfolbecrt  op  al  het  genie  bat  booV 
gchonbeu  i<S  gebjcctl om  öe  jjuftifiraticbah  bit  feit. 

<Cu  IjoclDd  Dat  bit  berhad  bjacraehtig  $}  cnbat 
men  het  felfbe  bjclbeïjoojt  bolle  gelogbe  tegebm/  ge- 
merlit  bat  nimmermeer  fal  bebonbeu  üierbnt  /  bat 
be  &tateu  gefailgeert  /  oft  111  gcbjelte  gebjeefi  ïjcb 
bnt  ban  ben-ïicbergctroubjigljeit  en  bebboir.  Xiocly 
tan^  foo  hebbni  fu  tot  meerbee  te  b^iebni  flcllm 
ge  boen  boegni  iiirjrt  eiubc  ban  bien  /  be  afgclpoz 
pmc  b?iebnt  banuiooibttot  njoo?bt,  met  be  rranfla  • 
tic  bet  fdber. 

fdiotcfrccrenbe  lüioe  nt  ftlaerlijft  booi  <C»obt  en  be 

mtu'fchrn  /  bat  fn  ban  alle  be  ougeballni  bie  fp.Mti tnt  fullcu  uit  befe  Oojloge    111  geballe  bat  nteu  baer 
toe  moet  Itomni  /  bc  bjcluc  bjare  tot  hm-heber  feer 
groot  becbïict  /  gceufnid  en  fnilen  bcfchulbigt  31111 ' 
acngefini  bat  fn  geen  ooïlaltc  baer  toe  gegeben  nt  Ijeh 
bm  )  maer  tci  contrarint  ftj  alle  iliibbcfen  bie  1110 
griijft  3i>ii  gcarbnt  om  bien  te  uelcttm  /  Ijcbunibe 
tot  noch  toe  genten  anbereu  bniftelaergdmiiftt.  ban 
ban  tfcqucftcu  en  foetc  bertooiungen  /  cu  piefnita 
tien  /  bc  bjelhe  Ijnt  niet  ni  fjebüen  gepwffiteert  /  en 
bibben  met  cenen  alle  goebe  Patciottcu  /  ru  be  gee 
nc  bie  baer  cignt  biel  -  baert  /  en  ban  fjaer-lieber 
^ttiö-bJoulueu  en  ftnibereu  liefhebben  /  en  be  b:n- 
ïjnt  bie  fn  ontfaugeit  Ijebbeuban  Ijeu-lieber  O002- 
babcr^     booïflaen  /  bat  fn  Uiillen  met  alle  t)cn 
macht  /  abbijs/  cnmiböeleuhen-Iiebnihelpni/  jon 

(tig  3ijn  /  en  bnftant  /  ten  nnbe    bat  fi.'  fbnbnt  mo- gen ban  fjm-lieben  nf  Ijcn  Haliponurö  af fteereu/ 
öt  noanl  te  berbiiubrii/  en  bc  herten  bah  bet  bolft  te,  ecu  foo  ourccbtbcevöiob  en  onreDeliju  cjcUtrlDt  /  en 

boennapert.  leen  joh  ban  flabetiine;  foo  ouüjeerbig  cti  onber- 
3CengaenDe  be  bjaerfchoubJirtgeu  bie  fijne  {)oogI)cit  b?oeglijft  .  .      .    .    r  it    -    _       r  ,, 

berftïaert/  bat  hcni  gebacn  ;nn  bnbe^ecre  bc  23o?g-  Ooit  bibben  f\i  ootmoebelijft  bm  ttoiunlt ,  hm- 

orabc  ban  <Dent/  in  bc  maeut  ban  JBmc/  'tbcrloop  liebcr  Oberfle  *?rn:e  /  en  natuerlniie  P.nnee  bm 

ban  Den  tijbt  naberïjanbt  berloopm  /  ni  't  berbolg  ban '  ïicifcr  / nt  alfe'ljoniugeu  /  puiteen i)  en  Doulcii 
Defaften/ nictüngeb?oclithcbbnibc  bcr  toaerhcit  ge 

rrihstJuDC/  bcïjdbfDni  hem  meer  banberfeftert  enge; 
beftigt  tefjebben/  om  atfuTften  rapo?ten  geen  gefoobc 
te  geben. 

<6dnft  fjn  niet  nt  behooibe  gebant  te  Ijebben  /  't  gene 
bat  be  feecte  b'{?crrogeban  ̂ Terfdjot  fottbc  mogen  met 
hem  geconfercert  ftebben  /  bot  ban  uooDe  htos  bit  bolft 
tchanbdennictfoetigjheit  nt  reben  |  bjccfntbcnicubje 
Qlteratien.  .!Baer  bier  op  hemgdnftfojmig  te  maften 
fijnen  ftaebt  en  «bbu^. 

\ja\\  tChriftcnrijft  /  bat  fn  Uullni  met  een  ooge  ban 

Ourtitieni  gaechtigljrit  /  bergefelfdiapt  met  beu 

nilfe  en  mebe-lijb'nt  I  arninerltni  Ijen-lieOer  her bmuftinge  in  bcfen  titttcrfleii  nooöt  /  bie  fjni  \]ceft 

gefoTCert    en  beOUionant'  be  löapeun'i  te  anibcer oen  tot  hcii-ftcDcr  befenne  I  tcqtw  tic  gcehc  bmi  f» 
ontfangén  haöben  /  cu  nfrt  alöer  hcrtni  brgenben 
te  eernr    bmini  /  rn  onberbanig  (e  lucfen  in  al 
(e  getronujirrftnt.   <£u  bat  fv  met  en  foubeu  luillnï 

eeuiafïnd  gelooben    bat  befe  Ooüoqe  foube  bn  hen- (  X )  a  uröm 



i<f4  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken,^ 1 577.  Uebm  flacnbe  geïjouben  5Ö11  bette  bermetenïjeit/  of 
beur  begeerte  ban  nicutuifjïjdt  /  of  uit  ecnige  toilïc 
ban  te  bcrtoo:pen  De  gcïjoo:facmïjcit  bit  men  fijne 
Jföajcfleit  fcfjuïDig  i$  /  macr  Deur  enne!  nradjt  en 

tebjeben  toefen/  batben&urïi  $eete  banöenHan- 
De  ïiomnte  tooien.  <t£n  na  ben  tocg  Die  innemen/ 
f oo  fai't  De  Piince  ban  Otangc  51)11/  Die  toclae  al 
ljetfcïfbci£.  IDantftp  ïjceft  bel^abcncn  getoonncn/ 

H77- 
nooDt  ban  ïjcu-fciben  te  betoaren  tegen  De  uiterfïe !  en  i$  fjctn  op  een  nicutoïDapeneuDc  en  fïerft  manen* 
bcrbmMtinge/  ban  bc  geene  Die  ïjen  toiïïen  firn  in  al*  De/  gelijk  ik  aen  utoe  IDajcflcit  gefeïjtcbeu  ijebbe/  Ijp 
Der  manieren  gcoeflTuccrt  /  en  om  te  ïjottbcn  flaenD 
ïjet  geene/  Daer  toe  bat  f);  bcrbanörn 31311  /  ban  toegen 
§rt  (èoDDeïtjfi  en  toereïtïijfx  rre  Ijt. 

<£m  Daerom  bfDDen  fp  fecr  cotmocDcïtjk  /  Dat  men 
ïjm  ïieDcn  jonfic  en  unflant  Dom  toiï  /  in  eene  foo 
rccïjtbcecDigc  en  gacöc  qiicule  /  en  Dit  arme  HanDt 
ucfoaren  /  ban  öc  tocHtc  aïlc  De  HanDen  ban  Cïj?t* 
fïenrijli  ober  aïIctijDcn  omfangen  hebben  /  cnnoclj 
fuïïen  mogen  outfangtu  (toaer  tDat  Dcflraffcon^ 
gcmanicrtïjeit  ban  \jm  Iseöcr  bpanöcn  Dat  geDcogöc ; 
feer  becï  comoDiteitem 

3ju  De  toeïftc  fp  <6o5t  eene  n  feer  aengenamen  Dicnfï 

fulleu  Doen  /  en  een  fanöcrïiugc  Deugt  boo:  't  gepeei 
CÖjtffetrp  /  en  fttïlcn  De  booifciDc  Staten  berbin* 
Den  ïjen  te  Dienen  en  te  brficuncn  /  bp  alle  ootmoeDige 

bicnfïcn  t'|jennctoaert£. 
Dcrfoeïtenbe  feer  ernflcftja  /  Dat  fp  niet  en  toiïïen 

bjemt  binDen  in  refpeet  ban  De  oifpofltic  ban  De  fa 

hen  /  i£  't  Dat  Dr  bbojnocmöe  Staten  /  ja  feïfê  Die 
ban  ïfoïïanDt  cnSccianöt/  en  De  boo^feiDc  4)ecre  De 
^:incé  ban  ̂ Drangie  /  acïjtecboïgenöc  ïjet  ttoeeDe 
SCrtilutï  ban  öe  parificatie  gemaedt  tot  (èent  /  ïjen 

t'famcn  geborgt  ijebbeil  /  met  ïjen  -  ïieDer  machten 
en  miDöcïen  /  om  met  tymjher  ïjanDt  te  tocbcrfïaen  / 

en  ban  ïjen  te  Djtj'ben  be  furie  oan  Ijcn-ïieDer  bpanben/ en  tt  boo:fien  fjeh-HCber  tufte  en  bcrfclicrtïjcit. 

Hier  volgen  de  Brieven  op  den  weg  afgeworpen  ( waer 
af  mentie  gemaekt worde  in  dit  tegenwoordig  ver- 

hael  )  uit  het  Spaenfch  ,  in  't  Nederlandts  ver- 
taelt. 

Aen  de  S.  C.  R.  Majefteit  van  den  Konink 
onfen  Heere. 

S.    C.    R.    M. 

]  ï*  öcbbeaïreegefcl):ebcnacntitoecï^ajefïett  Dat  iïi 
-  .  Jicr  toaé  bcncccfligcuDc  om  te  ontfangen  De  boïho 

vaiTdcn  minge  ban  't  geene  Dat  De  Staten  gep^cféntcert  ïjeb* 
secretaris  ben.  §>#  en  ïjebben  't  uocïj  niet  boïb^ocïjt/  en  men 
Efc0?n?  öerïicfl  tijbt  /  toant  eene  foo  grooten  menigte  ban 
cathoiijke  boïfte  bp  een  en  aan  niet  lange  tbt  jföaefrricïjr  geïjou* 

Majeftdt.  &entoo?ben.  3,ft  m  ïjebbc  m'rt  eenen  itleael  honnen binDen  öp  creDijt  /  en  Daer  en  iê  niet  een  ban  Den  Cotv 

tracte  Die  nW  jjb<i}'efïeit  Derf  betroutocn  /  nocö  Die 
ïjanDeïen  totüett  /  ten  5»  Dat  ÖP  't  geïöt  eerfi  in  jan^ 
Dcnïjecft.  <^n  utoejBajcfïeit  tegen  ö'opinie  ban  alïc 
öc  geene  Die  bctfïant  nebben  ban  bcfe  fahen  /  en  Ijeeft 
niet  geDient  getoeefï  ban  af  te  fnijöen  een  foo  grooten 
qttaet/  en  feljaDe  tegen  fijnen  öienfï/  en  ban  Dege- 
Öeeïe45emcintc/  refoïutie uemenDe op  l)et  decreet/ 
uit  De  toeïfte  aïïc  Dit  rjuaebt  i>  fpmitenDe-  ̂ h  toiïDe 
Dat  iïi  Ijier  op  mijn  redenen  mocfjt  feggrn  /  geïp  De 
geene  Doen  Die  Dertoaertë-cber  beneer fftgnt  aen  utoe 
jSafefleit/  bat  öp  in  De  rigeur  fottöe  boojt^gaen : 
toant  gefeit  tjeöbenbe  (  foo  bejre  a\$  t  mp  gebjacgt 
toarej  DitïutteïöatifiDarrafiucet/  iTtfouDegeDaen 
Rebben.  tï^aer  Den  ïafï  ïjtcr  ftcbbenbc  om  te  b^eöen  te 
f!eHen  een  bolli  Dat  foo  fecre  ban  fijnen  fin  $/  en  in  foo 
grootec  menigte/  Die  nietenfttïïen  te  b:eDen  toiüen 
3tjn  /  noel)  met  raebt  /  nocij  met  tooo^Den  /  ( Den 
tocmenfp  geen  plaetfc  en  geben )  Dat  macht  mp  per* 
pïer  /  en  fleït  Den  ï^ccre  vDon  ̂ |an  in  termen  ban  te 
berïiefcn  sijn  bjpneit/  om  De^toiïle  Dat  Dit  boïu  een 

mtaDc  mei'uinge  i$  bebbenöc  /  foeftenDc  nietttoe  oir* fafien  om  neu  aeljtcrtoacrt^  te  trehhen  /  en  aï  in 

troubeï  te  ffcUcn.  H)en  macij  ficn  aen  't  geene  Dat  fp 
bcfe  boo:leöen  Dagen  gcroïit  Rebben.  <ïEn  De  fautcurjg 
ban  oefen/  inenberfïaet  batsiju  De^abe  ban  Ha* 
ïaing  en  OTnampagnp/  ten  geeft  mpgeen  toonDcr/ 
mibt£  bat  fp  .^ijnDc  ininfï  geïjouDcn  in  utoe  B)aie* 
fïeit :  metten  iiojtfïcn  /  ï^ecre  /  fp  toiïïen  b^p  bïijben/ 
en  ïebcn  na  [jen  gocDt  Dunftcn.  Cu  tjicrom  fuïüen  fp 

ïjouDtooft  BmflerDam  belegert  met  ecnt'gc  fïerfctcn/ en^rmepe/  mbuegen  Dat  fjem  fal  moeten  in  fijnen 

fjanDcn  op-geben.  't  Welïit  groot  jammer  i^ljebbeti  - 
De  Defe  ,.§taöt  foo  getroutoe  gctoeefl.  3&t  Staten  ̂ eb^ 
ben  23ojger^  gcfMt  in  ïjet  üfafleeï  ban  Uitteert/  toacr 
bp  men  macïj  rclicrnnge  maïten  bat  Ijct  bc  p$ïn» 
cc  ïjeefc  /  in  Derbucgcn/J|eerc/  bat  be  fa^en  sijn^ 
De  in  fulhcn  fïaet  /  en  Die  ban  öertoaert^  -  ober 
niet  totlïenbc  be  if  eerc  ̂ )on  ̂ an  ontfangen  totten 
<6oubernemcnte  /  boo^  bat  De  ̂ pangiaert^  rteïjeel 
fuHcn  uit  befe  'itanDen  §pn/  ( be  toeïne  fouben  mogen Dienen  tot  eemgercmcöic)  utoelDajefïeitacnmerue 
toat  een  pijne  en  fo?gc  Dat  bit  macïj  en  moet  geben  / 
en  of  toeïfouöe  te  paffe gefiomenïjebben/  totbienfï 

ban  utoe  Jtèajefïeit  Dat  men  Kjier  ïjaDDe  geïDt  gcïjaDt/' 
om  een  einDe  te  manen  ban  Ijcn-ïieDeu  uit  te  roepen/ 
en  faï  flen  /  ïjet  geene  toat  pjofiteeren  faï  Dit  bc* 
troutocn. 

^ftïjanbeïe  metbefeïtoopïieben/  teneiubc  bat  fp 
mp  fouöen  toiïïen  bneben  geben  /  te  betaïen  tot  ffiiv 
Tanen  /  met  foo  goeDen  termijn  /  bat  utoe  .fitóajefieit 
fouöe  mogen  befo^gen  be  froffc  bic  Dacr  ban  nooör 

faï '3pn :  en  met  De  frifoe  fouDc  tït  toiïïen  Dat  iïi  tnocljt %c  ièaïöatcn  Doen  bertrrhïïen/  fjen-ïicDen  nerfene* 
renDe  in  mijtten  eigen  naem  /  en  ottDer  mijnen  eeDt  / 
bat  Defe  b,iiebcn  fnïïcn  boïbaen  tocröen  öp  fijnen  tijDt/ 
en  Dat  De  ÜoopïtcDcn  §iet  in  niet  en  fuUen  eenïgc  fïoffe 
Doen  /  ban  aJlee nc  öc  bcmic  /  Daer  en  to  ntcmanbt 
Die  bat  boen  toiï.  ̂ >ttgeflenï)cbbenbe/  ert  bat  alle 
De  fcïiaöc  ban  Defe  fahe  gelegen  té  /  in  De  ïangïjeit  be£ 
tijbt$  /  en  bat  geen  tuf|c(jen-fp?cïicn  /  nocö  mibbeï 
fuffjfant  ïjceft  gctoeefl  om  ïjen-ïïebcn  te  pecfuabecren/ 
bat  fp  mp  fouben  btfe  bneben  geben  /  foo  ïjebbe  ik 
ïjen  ÏieDcn  gep^efentcert  bneben  te  geben  /  op  uïoe 

Iffèajefïet't  ban  be  felfbe  fommen  bat  bit  ïjenne  5tjtt fuïïen/  enbatfp  nieten  fuïïen  boïboeu  be  geene  bit 
fp  geben  fuïïen/  boo?  bat  fp  be  toeete fuïïen  ïjebben 
Dat  utoe  lïftajcfïcit  baer  faï  boïbaen  ïjebben  ïjen-ïtc* 
ber  cojrefpotiDenten/  op  be  bneben  biethfenben  fal 
ban  Den  s^eere  ̂ on  San.  ̂ oeïj  en  ïjebben  fp 
ïjiec  mebe  niet  toiïïen  te  b?cDe  stjn  /  feggenbe  /  bat 

fp  jjen  creDijt  berïiefcn  fonöcn  toaer  't  bat  fp  ïjemïiebec bnebcn  gaben  /  en  naberïjanbt  bit  niet  en  betaeïben 
opbcntriDt.  $fft  ebenen  gefeit  bat  men  ïjen-ïiebee 
niet  etffèïjenenfaï/  en  bat  fngcbinften  fouben/  bat 
Conflantini  (JBentiï  gegeben  fjebumbe  fijn  erebijt 
boo?  bit  quartier  /  gem  gep:cfcnteert  gctoeefl  ïjebben* 
bc  bat  men  eer fl  De  penningen  fottbc  furnceren  ober 
gun  $tjDc/  eerbatïjngeljotfbentoa^ö^  te  betaïen/ 
Dat  men  ïjemïjiernictcn  Dceft  boen  betaïen/  aenge* 

ficn  bat  bp  't  baer  niet  en  ïjabbe  ontfangnt  /  en  aïfoo 
en  ÏjaDDe  ïjp  geen  feïjabe  geïebcn/  en  fijn  crebtjt  en 
toa^  niet  gc-interefTeert:  aïïebtten  tjeeft  öcn  ïieben 
niet  mogen  perfuabecren  /  toant  fp  en  ïjebben  geenen 
ïufl  om  met  utoe  .liBajeflcit  te  ïjanDcïen  /  en  in  Der 
toacrïjeit  fp  ïjebben  geïp.  ̂ ït  en  ïjebbe  eïber£  ntet 
ftonnen  geïtrtjgcn  toat  interefl  oft  toinningc  bat  ik 
geptcfentcert  ïjebbe.  €en  ïaetflen  fïenbe  btfe  fake 
buiten  aïïe  ïjeope  /  en  fonber  ïjuïpe  /  en  tutten  Dat  be 
^pangiaert£  niet  en  bertrcïinen  uiten  3ïanDe/  bat 
befauenban  ïjertoaert^-obcr  fouben  toebcrbaïïen  in 
erger  flaet  ban  fp  gctoeefl  ïjebben  /  tntt£  bat  top  ber* 
ïoren  jjcb&en  beft  pïactfe  ban  foo  grooten  berïange/ 
foo  ïjebbe  iïi  ten  anbec  mibbeï  boo?t£gcfleït/  betoeln 
fommigc  faï  boen  ïuifleren  om  te  banbeïen  /  te  toe* 
ten  /  bat  bt  geene  bit  geïjanbeït  ïjebben  met  toijïen 

be  groote  <£ommanbcur  /  ié  't  bat  fp  toiïïen  bnèbcn 
geben  ban  ïjonDcrt  Duifent  ilïroonen/  tïtfaï  öen-ïte* 
Den anDere geben/  op  DctoeïïieutociBajcfleïtfaïbe* 

talen  btfe  fomme  /  en  ïjet  berbe  Deeï  ban  't  geene  bat 
fpgeïeent  ïjebben  ben  grooten  Cotnmanbeue/  toaer 
ban  fp  fuïïen  boïbaen  jijn/  en  ge-abberteert  toefen 

ban 
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Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor.  x  6< 
1577-  ban  Dert-ïicbcr  Cojtcfponbcntcn/  tot  ïjcn-hebereon:  felle  <Diego  bc  Darbo   «fltuiDDe  uhir  wmAin ta a 

oorioge  in  bnebcn/ 
flfbbc  om  té  boen 
Dctorlhc  altijbtérèl 

het  bat  ntoe  X^ajefeit  baer  't  gcïbt  m  fpcc.c  met  en  noch  orootc  ftoanghnt  met hei    Heb en  r5  ubbn  / ftanbcfoigcn  /  fpJaïpcn^icDcnmognialfnïhen  brtofó  om  niet  micben  te  Doen  teuaten t  m    l  Vt SS  m bont  tot  ïjcn-hcDer  contentement  /  bat  fp  mogen  te  bcbbcnnictbolDacn  'taeeneöat  fiïfiiniwftm   S Bffijïï?  toM8«™  öat  toP  &1"  fWIcn  geftan*  toeten/  IjonDertbijft.gDi.  frittliriS  en     or  e  Don be  tftebbcn:  enfoo/  ali^t  bat  ntoe  .majefteit  meer  geen  fjiilpc  intaJ^/^SmSt^SS^ 
S^,*Wg  /  *  öftaeft  ooft  't  geene  batfe  getoceft  Ijebbe  recht  toet  te  £ n om i  h™to6m  £ frïjiilbig  io7  toant  be  Iceningen/  en  bcfonbec  ban  be  bertoonen/  en  ooi  Dm  CiacDt  ban  ètate      oe  b  e ïiooplieben  /  bie  metten  l?obc  met  en  ïjebben  gcham ' DeJt/cnir 
al  toaren 

infu' booren  boo:  goct  teïjouben  aïié  maniere"  baïfïjanDc  I  bel  oft  reben  ijeeft/  ooit  en  fïen  ih  nieti lingc  om  te  mogen  gclDt  hrngen  /  boo*  een  foo  pze.  ïjen-heben  Daer  toepoiret    foo  brei  te  meer  Dan  i-Tcr 
cijfen  noobt  /  ïjoe  creelTóf  of  Diere  bat jp.  €n  in  ge. ;  aen  gelegen  bat  men  creDrjt  torbrr  hnjgc  onDcr  be baücbatDitntoe.ma)erteitmetaenentïaet/  fooinacïj  top-IicDen  /  en  Dat  ntoe  rOajcficit  bat  bcfomci 
p  anber  Diniacrg  femben  om  te  ïjanbeïen 't  geene  bat  Cupa/$c.  itit^nttoerpmbenó.ban^puï.  177 'errcfïeert/  acngeficn  bat  fijn  autfjocitcit  en  bomffc 
nigïjcit  faï  fuffifant  jnn  /  om  te  repareeren  't  gëenc bat  mp  fonbc  onmogrlijft5ijn.  <£nntoc  jBajcffeitfal 
berfracn  /  inDïcn  men  niet  en  boïhoemt  't  gcene  bat  ton fnïïcn  fluiten/Dat  top  binhen  fuïïcn/Dat  bet  i$  om*  ooiïof 
gegeben/  en  bar  ton  bacrom  fnïïen  bcrrrcKhcn  /  ge^ 
lijft  top  geiiomen  sijn  /  toant  na  bien  bat  ntoe  IBajcffcit 
on£  geen  froffe  en  geeft/  en  bat  ton  fonber  bic  niet  gc^ 
boen  enftonnen/  foo  en  i£  't  niet  uctamclrjft  Dat  top 
nier  langer  tmjben.  <0oh  en  fonbt  niet  betamen  tot  i  |»atericbangelbe/  in  befe  faï  ut  Ijacr  fpzrHni  ban  bat  ucovedo, 

Vaflael  en  dienaer  van  uwc  Majefteit ,  liicovcdo. 

Acn  de  S.  C.  R.  Majefteir,  van  den  Konink 
onlen  Hcere. 

S.     C.     R.     M, 

j  ïl  fjebbe  gefeïjjeben  aen  ntoe  JDajcfteit  op  ttoee  mijn  Brievf n 
1  ujiebcn  't  geene  bat  ih  befe  bagen  gcDa'cn  ïjcbbrm  SSÜ8*' 

Ander 
brieven 
van  de 

voorfeide 
Majefteit 
van  den 

6.  April, 

V77- 

VafTael  en  dienaer  van  uwe  Majefteit,  Efcovedo. 

Aen  de  S.  C.  R.  Majefteit,  van  den  Konink 
onfen  Heere. 

S.     C.      R.     M. 

D<£n  11.  ban  ber  boo?Ieben  manit  Ocbbe  iït  gefc():e 
ben  aen  ntoe  .rDajefreit  't  genie  bat  ih  tot  Dien  öa 

batljnbegeerbe/  toaö  om  met  mn  tefbmmunireerni 
of  ïjp  na  23niffTcï  fouDc  gaen  of  niet  /  toant  be  l?ertogc 
ban  ̂ lerfcïjot  /  fijn  b:oeber/  en  bc  23o:g-grabe  ban 
<6ent  toaren  ban  abbijfe  Datljn  't  Doen  foube   Xm- lapmont  ter  contrarie/  bat  Ijp  baer  niet  en  beljoojbc 
te  gani  boo2  Dat  rjn  ontfangen  -toare  booz  <Donbcr- 
nenr:  IDant  Ijn  lirnDe  Daer  'tbolh/  entoifï  toel  Dat inDicn  De  i$ccvc  ©on  3an  metten  eerfïen  Daer  niet 
binnen  en  qtiame  met  antljotiteit  /  Dat  ijn  Die  nimmer 

fêifdeEf-  ge  toe geDaen Ijabbc :  baer  na  ïjebbe  ift  geeontinneert   meeren  fonDe Itrijgen  /  Ijoe toel  Dat mnDorljt    Datljn 
covedo     mijn  p:actijïie  omgeïDt  te  hrijgen/  en  tot  DieneinDe  j  Daer  tegentooo:Dig  mnbe/  fonDe  mogen  aroote  Ijuipg 
aen  fijne  ïjcbbc  ift  gemaeftt  ttoee  partpen/  gelijhDe  itoopïicDen  3ijntotDefaf»en/  maer  ten  anberen  ariimrriicnbeljoc 

mp  ge-eifef)t  ïjebbcn/  betoeïïieifttm  lactftcn  aen  Ijet  feere  Dat  Deineintngen  ban  alle  De  geene  DirDaennn  ' 
ae^  boen  liomen  Ijcbuc bat iïtïjen-ïiebengepjefni teert  geeo2ritn!pcett  51)11  /  gefijb  lï.i  betoijfrn  in  Ijen-iieDer 
ïjebbe.  (Demenan  beiben/  na  mijn  goetDmilten/  fal  tocojörnentofrUen/  foo  toab"  iitbanaDbijö  Dat  mni 
ntoe  Jtèajefteit  gnaïnh  te  paffe  homni  aio'  ïjaer n-eDijt  eer  befjooJbe te boïgen Den raebt ban  ̂ aiiamnont Dan 
faï  in  fijngerjeeï^ijn.  3^'tbatutoe.ft2ajefteitbolDoet  ban  Den  anberen  /  baerem  temeer    Dat  inDienbefa be  b?ieben  bic  fjiljebben  op  ben  !<Eïneforicr3!an  ƒ  er    ïten  toel  bomen/  m  Ijler  mijn  fauen  gebani  IjrbbenDe 
nanbe5/  naercrebijtfaï  toeber  bemieut3ijn.  <!?nis't  ïjet^p  toel  oft  onalijh/  fal  inetljctmiDDel  bat  ih  ban 
Dat  gïjP  baer  mebc  niet  en  5rjjt  gebient/  foo  en  falfjier  Ijier  fal  mogen  Dwgen  tot  .ir.'ncrnidit    eeneinDeina 
geenniibbeï  of  maniere  toefen  om  te  mogen  hrijgen  be  hm  ban 't  bolitbanOo?Ioge  af  te  leerDigen/  DetoelHe toeerbe  ban  era  tieacï  ban  toat  sijDe  bat  5p/  ten  511  toeg  getrohhen  ̂ ijnbe/  (\i  fnllen  ïjkt  frijnlDiglj  ;ijn  be 
Dat  men  eerftgelbt  ontfangen  rjeeft/  bat  ntoe  TDaje    l?fae^on  Jan  te  ontfangen  torten  tfonbernnnrn 
ftcit  bit  ober  leggc  /  en  baer  in  boojfïe  /  aï£  in  een  faht  te/  en  alfoo  en  fnllen  ton  niemanbt  ergenö  af  beljocben 
ban  foo  grooten  Dienfï  /  toant  't  geene  bat  ïjertoaerts-  te  banhen.  23eïjalben  btfc  IjaDDc  ih  noclj  een  anDrr  w 
ober  Den  moet  ïjceft  gegeben  om  te  rtbelïccren/  Dat  is  Den/  bie  mp  mobeerDetc  bolgen  't  booü'eiDe  aDbijd/ Dat  men  utocjfoajeftettgefien  ïjeefr  fonbereenig  ere    Die  ia  norljtanö  mrt  en  toii  bcralaren/  nno/  Datih 

Dijt/  maer  ié'tDat  fpDat  toeDerhrijgt/  ih  berfrücre  mp  niet  m  berfchere  Dat  De  boomoemDegocDenraeDt 
ntoe  «TDajefleitbat  De  fahenöierfnrinibocjt^  gaen  met  gebni/  en  Dneljtc  Dat  fj.'  boo:ts  Incngcn  't  geene  Dat 
mcerDer  refpect.  tot  aeljterDecl  fonDe  monen  ̂ ijii  en  ffgen  D'atitljnnteit 

5De  5? ohher  öabbe  mn  gegebni  bijftig  buifent  Uroo  ban  finic  l}oogïjcit  /  en  ntoe  jlïajr fint  en  Dar  ̂   Ijirr 
nen/  tcb?cDen  ̂ ijnDe  te  toeben  tot  bat  ntoe  Jtiajcjleit  in  boïgmben  aenflag  bic  Ijni-lieDnt  heeft  aegebenDc 
ïjem  baer  betaelt/  ni  bat  ih  ïjnn  gcloobc  bat  Ijn  bie  P;inec  biin  Orangic.  tmeinbe  Dat  in  Dit  danbton; 
hebben  faï  opb'eerfte  p^obific  bic  nüjhomen  faï  /  't  511 ;  ber  brn-Iicben  fonbeninoguiDtiien :  maer  alom  Daer 
Deur  hanDcnbanCöomaë  .ïBiïïet/  of  ban  eemg  on-  gnam/  men  UuS  alreefoo  bejvegehomen  Dat  fi'iic 
Der  hoopman  toic  Dat  511.  ©e  reDen  cifc^t  Dat  ïjierin  l?oogljeit  qntboöen  IjaDDc  imjn  peere  ban ;Or*e, 
geen  fante  en 
Die  be  befte  g( 
Datïjpnnontfangt 
foo  faï  ntoe  jDajefl 
ï^mianbo  bc  friaé  Ccbaiïoé  iö  getoeef!  De  geene, 

binnen  't  ïebni  ban  De  CominanSenr/  be  not^eïfïc  en  toaren  >  bat  fijn  poogljeitfouDr  ontMngn.  too:Dm 
v  oebm  gebaen  heeft  tot  bienfï ban  fijne  .TBajefTeit  Ijn  uoo:  (öotibmienr ,  bat  fn  foiiben  ronnDereeien  of  Dat 

Bttt  Sp    foo  beeft 'oohfijiuneoe-gc,  toare  blVr  te  gaen  '  .netter  ai.tljonte.t  
b.e  Ijein  ban I (X)  3 ikiOt 



66 Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
1577.  nooDe  toa£/  om  De  faftm  Die  Daer  te  ttactceren  toare n/ 1  genome n  in  Defe  &taDt  /  en  tot  noeïj  tojr  en  ïjebbc  ift  i$7J. 

gemcrïttDat  De  göcu  toeftc  boo:  ïjanöcn  toa£  en  bede  I  niet  uitgereeïjt.  3>u/  ï^ecre  /  faï  ift  (eggen  utoer  Hte* 
ban  öe  Staten,  abfent  toaren :  ̂acrom  inöien  men !  jcfïeit  öat  ift  niet  en  ftan  ften  ja  in  niet  een  /  tooo?Den 

Daer  gacji  móe'fl/  bat  beter  toare  te  bertoeben  tot  na  of  toeeften  bic  mu  fouöcn  ïjoopc  geben  öat  Dit  "boïft 
^acffcJjcnV  aï£  een  iegelijk  fonöc  toeöcr  fteeren  tot  öc  I  ïjen  fonöc  te  bjcöcn  fïellen/  of  boïbnngen  't  gcene  Dat 
,3>tatcn.  &p  anttoooiöcn  mu  Dat  'et  gcene  Dat  ih  ïjen  fp  gcloeft  Ijcbb 
upozntrïe/  toel  beöacljt  toag  /  macr  öat  öefaïte  alrec 
ƒ00  bejre  genomen  toaj  /  Dat  foo  bc:tc  altf  mijn  J^eetc 
ban  $nc  De  toete  DeeDe  /  Dat  men  fijn  ïf  oogïjcit  bet- 

toacljtcuDc  toare/  Dat  Die  'tfeïfoe  niet  langer  en  fou- Demogen  uitfïellcn/  ïnbucgenDatgcrcfoIbcerttocrDt 
Dat  men  Den  JBarau#ban  i^aure  fouDe  fcïjiftftcn  na 
2$:ueftcï  /  om  te  toeten  ban  mijn  ï&ecre  ban  ̂ e  / 

en/toant  al 't  gene  Dat  men  fïen  en  ïjoo* 
ten  maclj/  ftiTfttïjcmtotöctepljcitbanconfcientie/ 
DetoeïfteutoeJBajefteitmaeïjboozfcfter  ïjouDen/  en 
Dat  ban  nooDe  i.é  met  eenen  /  Dat  men  uier  Doe  alle 
ïjet  geenc  Dat  gocDertierlijft  mogeftjft  faï  3ijn  /  om  befe 

faftcn  te  fïiïïcn  met  't  minfïe  quaet  Dat  mogeïijft  fal 
jijn.  Htoc  jBajefïcit  oberïcgge  toat  'et  fal  teDoenc 
5nn  /  in  gebatte  Dat  fp  't  guact  tet  executie  hullen 

(jet  geene  Dat  ïjp  booigeljouDcn  mocljt  ïjebben  /  en !  fïellen  j  bcrgetcnDc  <i3oDt  en  ntoe  «fflèajefïeit  en  toe- 

ïjo'c  Dat  [jaöDe  boo?genomen  getoeefï  /  en  inDien  ïjem  Dcrfteercnee  tot  'er  flcttcrpe. Doclite  bat  f n  Uct  niet  en  fouDen  nemen  boo:  goet  /  Dat  TVier  i$  een  anDer  fahe  Die  Dit  fal  mógen  uicber 
rtiertDe  rcife  fonöe  uitfïellcn/  Dat  men fouDe  moeten  brengen  /  te  toeten/  Ijen-lieDer  particuliere  pieten* 
Den  Dag  ïjouöcn/  Ijp  bonDt  Dibetfdjc  opinicn/  en  Daer j  fte  /  De  geene  Die  gebangen  toaren  bcoïiiöcn  Dat  fp 

Deur  toeröt  Defe  reife  uitgcfïeït.  SlengacnDe  mijne  ]  toccrDig  5ijn  't  geene  Dat  DenanDctengegebctt  ${$> pecfoone  (aï$  ih  in  eenen  ariöcrcn  b:icf  gefcljicben  i  toccfï/  en  biet  op  fuïlen  fp  maïftanöercn  pïuft-ïjap* 
ïjebbe)  Dit  boïbzodjt  sijnöc  /  en  reftchingc  gegeben !  ren/  inDien  Dit  fchet  i$  /  geïijftift  geloobc/  foo  en  fal 
Ijebbcnöe  ban  De  reifc/  men  toa^ban  aöbijfe  Dat  ift !  De  b?pljeitban  confeientien  Die  fppjctenDecrcn/  utoe 
foube  teifen  na23uic|feï/  geïijft.tö  DeeDe/  toviet  Dat ;  JBajcfïcit  niet  ciuaïp  te  pafte  nomen/  toant  De  een 
ift  Vtrti^hiVïiN*  'tlftffffefff-   hoit    •"*  AilT-lint-i   tt  >n    1fm(<   /   />n     «•«  -»vftt<«  f\t  ft  ter  A-ïitTt  ftott   lui  ttWi»»    D.N^tVA^t'»-   «»  *mi«Xa ih  boórfjirtöt  alDeceecft  Den  25i(fcf)op  ban  %i\ih  I  en 
boojté  teeftont  Den  fiaeDt  ban  ̂ tate  /  en  Daec  na 
boIgenDc  ïjen  ïieDcc  aDbij.é  Den  Staten  /  met  een  ïang 
berljacï  foo  iït  beft  moeïjte  /  Den  nooDt  DicDaertoaö/ 

op  Dat  De  Staten  fouDen  boïliomen  't  geenc  Daec  fp 
in  betbonDen  toacen  /  en  Dat  fu  Dace-en-boben  fou* 
Den  toilïen  bnfïant  Doen  of  ban  ïeeninge  /  of  ban  ere* 
Dijt/  totten  bertrea  ban  Den  ftrijg^  boïHe  /  aenge^ 
fiert  Dat  fu  Dacc  in  geen  rijffeïje  en  Djoegen  /  en  ooft 
Dat  fii  ïjen  brrfeftecen  fouDen  ban  öefe  ,§taDt :  en  Den 
booniocmöcn  23iftêï)op  /  en  Den  ÖaeDt  /  feiDe  ift  in 
ïjet  particulier  /  ïjoe  Dat  ift  bernoomen  ïjaDöe  Dat 

partpefaïljaer  fcïjiftftcn  bputoe  IBajefleit  enjijnDc 
alfoo  geDceït/  fob  futten  top  Dicg  te  gemaliftelijfter  mö* 
gen  meeflct  toojDen/  en  ftaflueu  D'eene  Deur  Die  anöcr. 
iüaert  Dat  men  in  ©janftrtjii  begcerDe  't  boïlt  bat  nu 
ïjier  n^  ttcht ,'  Daer  en  fouDe  geen  faïte  beter  mogen te  pafte  ftomen.  Ktoe  Jfêajcfïeit  inacöïjet  quaetfie 

Dinften  /  en  Doen  pu:obifïe  maften  ban  't  geene  Dat 
ïjacc  fal  Dinften  ban  nooDe  te  jijrt  /  macr  Dat  fp  bcrfïa 
inöien  men  Daer  toe  moet  ftomen  /  Dat  men  eenen 
anDeren  toeg  fal  moeten  nemen  Dan  De  ïf  ertoge  ban 
SCÏbe/  en  Dengrooten  CommanDeur  genomen  ïjeu^ 
ben  /  toant  men  faï  moeten  befojgen  eenen  lUeinen 

^Ijampagup  fijn  neerfhg&eit  beeDe  om  met  fijn  0e*  ïjoop  boiïi^  bic  goet  jijn  /  en  ïjcm  niet  bcïafïen  met 
giment  te  ftomen  in  Defe  pïaetfe  /  en  Dat  'et  toa£  Deur  De  geene  Die  berteeren  fonorr  Dienfl  te  Doen  /  en  utoe 
inDuetie  ban  fommige  fïatteerDer^  /  om  öat  men  I  iltëajeflcit  berteert  öebben.  JBen  fal  feer  fto?t£  fïeit 

ïjemfeiöc  Dat  öpöaer  qualijft  getoiïttoa^in  'tgcne^jDrt  geene  Dat 'er  af  i^/  toaerafutoej^ajefïcitfaïge* raeienpacticttïiet/  enDatöpb,2eefenmocï)t/  inDien  aDbertecrt  toojDen  /  utoe  Jfèajcftett  b^agc  fóujge  om 
ï)|i  Ijier  fijn  goet  berïooreu  0aDDe  Dat  ÖP  Daer  ooft  fou 
Demogen  't  leben berïiefeii  /  Dat  ift toae Dicuacr  ban 
fijnen  tyocber  /  en  begcerenoe  Dat  öp  niet  en  fouDe 
batten  in  eenig  ougebal  /  ja  Dat  ift  ïjem  Dit  feïbe  fouDe 
fcggeri  /  toaert  öat  ïjp  mu  Daer  af  fjJiafte.  ©oo«^ 
Dat  fp  fouDen  toiïïert  Ö^Öeii  jrcHcn  dm  De^üitfcljen 
te  betalen  /  of  ban  foo  beete  öeri-IicDcii  bpfïaht  te 
Doen.  <Qn  aengefien  Dat  men  ban itóegeri  itineMsit* 
fïcit  toa^  bolbnngenDe  ïjet  geene  Dat  gc-accojDeert 
toapV  Dat  fp  ooft  ban  IjunDcr  sijöen  niet  en  fouöcn 
toilïen  in  geboefte  51311  /  macr  Datïjct  aeeooïDt  niet 
in  en  hicï&t  bat  De^ineeban  Orenge  opeennieuto 
fonöc  j§»parcnDani  fïerft  maften  /  noeïj  öat  Ijp  ooft 

die  ban  Hmfieröam  foube  De  paftagicn  fluiten"/  ba ncmcnDc  öen-lieDer  traffpe  /  ooft  Dat  ïjp  tracteerDe 
om  Hitrecjjjt  te  öebben  /  ïjem  feïben  boojfienDc  ban 
berfcl)  ftrijgö-boïft  /  en  Dat  men  uier  in  Den  Staten 
niet  entoagciftcljeuDe/  Dan'tfclföe  Dat  futfepjefen- 
teert  ftaööcn  /  te  toeten  /  öe  gcljoojfacmïjeit  Der  ftcr* 
ften  en  utocr  .fDaf cfïcit.  €n  om  Dat  ift  berftont  Dat 

'er  fommige  perfnabeerenDe  toaren  /  Dat  fp  niet  en 
fouDen  gelooben  Dat  men  eenige  fafte  fonöc  bolftcH 

men  ban  't  geene  Dat  men  Ijen-ïieDen  pjcfentecröe/ 
in  gebatte  Dat'erpemanDttoacc  foolicfttbeerDig  ban 
geïoobe/  DatljpeertooofDeit  Dan  toerften  gcloofbe/ 
Dat  ift  fjem  toel  toilDc  bcriilaren/  Dat  lm  aiöiefl  tot'ï 
IjaDDeiY  De  Oo:ïogc  toilïen  ïjebbcn  /  top  en  fouDen  ïjen 
geen? ft  11^  gelebert  ftebbcn  ?fnttoerpén  noclj  ïierc/ 
noeïj  top  eii  fouten  ften  lieDen  niet  betroutot  ïjebben 
Den  i^eere  3*on  2lari/  en  Dat  ift  ïjen  op  een  nieuto  ber* 
fefterDe/  Dat  De  toerften  ïjen  föuDcn  logcnacfttig  ma^ 
ften.  ©an  onfent  tocgen  aïle  De  toereïDt  faeï)  aïree 
ïjet  geene  Dat  top  DceDcii  /  en  na  Dien  Dat  top  tractecr* 

Den  ban  ncn-licöcr  eigen'  lóeïbjfert  /  Dat  fp  onö  ooft fcijulöig  toaren  te  gelooben.  ®aer  op  fjebben  fp  mp 

fecregeoanfttban  't  geene  Dat  ift  pfarticuïierlijft  trac* 
tecrDe  tot  ben-lieDct  boo?öeeï /  enrteïoèfben  te  Doen 
alle  'tgemeDat  fp  bermoebten.  35ac£  meDe  ben  ift 

te  onöcrïjQUöen  ftjn  creDijt/  toant  DaetmeDe  fnlïen 
top  beeïe  mogen  berïjalen  /  en  fonDer  bat  /  en  fonber 

macöt  /  Dat  'er  Dan  anDere  ftomen  om  ïjicr  ooft  ïjaec Deel  aen  te  toerften/  toant  De  ïfecre^on^fan  fal  u 
gcïjoirfaèm  ̂ ijn  /  en  ift  faï  te  bjeDen  5ijn  te  toefen 
ban  Öe  gfcerte  Die  men  faï  bergeten  ïjebben  /  eii  Dat 
anDert  De  ïïaeDt^-ïjeerefil  en  03oubcrneur^  jijn  /  en 
ert  Dat  i^  'ttfeene  Dat  ift  Dóen  faï.  ?CengaenDe  Dé^et* 
te  ®ón  gan ./  ïjp*  i$  Dertig  jaren  ouDt  /  ift  en  toiï  utoe 
^öajefteit  niet  geïooben  /  Dan  Dat  'et  fefterffe  faï  toe* 
fen  /  i$  't  Dat  ïjp  ftet  Dat  utoe  itëajeff eit  ïjem  geen  bp* 
fïant  en  Doet  /  aeïjterboïgcnDe  't  geene  Dat  ïjp  ber* toont  ban  Doene  te  ïjebben/  Dat  ïjp  faïbertreftften/ 
afê  utoe  B^ajefteitminfl  Daer  öp  Dinften  faï.  €nna* 
Dien  ift  foo  be?re  ftome  baij  Dit  te  feggen  /  Dat  ooft 

ntoe  iBajefteit  Dat  geïoobe./  en  met  'er  tijDt  boo^ 
ftome/  aDberteetenDe  Dat  Defe  fafte  niet  en  faï  gene* 
fen  toojDen  Deur  goeDe  miDDeïen  /  Dan  Deur  bpet 
en  bïoeDtfftntinge/  enDatmenDaeromDaerinboo^ 
ften  moet.  (0nfen  ï&eete  betoare/  $c«  Kit3Cnttoer- 
penDen6.ban?lpnï.  1577- 

Vaflael  en  dienaer  van  uwe  Majefteit,  Efcovedo, 

Aen  de  S.C/R.  Majefteit  van  den  Konink 
ónfen  Heere. 

S.     C.     R.     M. 

t  ft  ïjebbe  gifter  ontfangen  certeij  btfef  ban  utoe  Ifêa*  b«cf  v*a 
1  jcfïeit  ban  Den  14..  banDerboo?ïeDenmaent/en  mctS^Ï!* Die  De  Djoef(jeit  en  b^eugt  Die  De  reben  toa£  eifteïjen*  Konink 
De/  De  toete  ïjebbenDe  op  eenen  tijDt/  ban  De  ftefttc van  d«« 

en  beteringe  ban  ntoe  IBajefteit/  toaer  af  ift  <6oöt  \' Aprü feer  ïobe  en  Danfte/  en  biDDe  ïjem/  Datöcm  geïiebe 
utoe  Sfèajefteitteberïeenen  De  gefontïjeit  en  ïang  te* 
ben  /  Dat  top  aïle  ban  Doene  ïjebben. 

gift  ftufle  De  ïjariDen  ban  utoe  jDajefteit  om  ïjet 

tontentement  Dat  fp  toont  ban  't  gcene  Dat  ift  geoaen 
ïjebbe  totten  fluiten  toe  ban  Denpapg:  23p  't  geenc 

Dat 

tf77' 
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177-  ̂ SSSSSSSfl  &  "!l  ÏÏE333Ü* JWNl*»»»*  ■*«  pcrfbonerrebacii  toarc/  cnbc  rn  fal  1577  . 

ÊOT*??ïiï?&fi  utoc  4?a,cfIc,t  3cfïcn  Ö*  I  «>«  ««  nrniöcr  *>*"  be*  ffecne  bic  utoe  ma  fl       *7 

SLSSÜSK^fift-teïSSL/  öar  fn  riacr  farm  Doe/  rn  bat*  Ijem  p-oftjtclQit  ,p  /  op  bit berfchert  Jjoiiöc  /  Dat  in  Dien  patientje  bcfe  tooubc  bp  late  bami  öe  opinie  bic  hn  geeoucimrert  heeft genefen  moet  /  bat  fe  genefen  fal /  ten  511  bat  tft  bene  #ancïjO  b'^bila  /  be  Colouucl  inoiibiaooii  /  be  Ra* 
foo  feere  te  fojcccrcn  mnn  conbitie  niet  ftcïi  cn  toerbe/  pitem  .montcsbocca  /  be  Colonucl "Bcrbuno  /  bc oft  bat  be  natiierlijUc  gcncgentljcit  ban  be  menfefte 
inp  niet  en  fbjcecre  tot  een  anber  fafte,  maer  ih  flc 
bat  tot  mt  toe/  befc  mcbccnïic  luttel effect  boet/  en* 
be  en  tocet  niet  't  geene  Datfe  boozt£  boen  fal/  men 

ttafirirm  f  rannfro  Qcrnanocp'  b'Hbila  /  en  anberc  / bie  bcbcl  fiabbrn  m  befe  Uaubcu  /  hebben  feer  qualijli 
te  bjebcn  getoceft  bic  te  Verlaten  /  fonber  te  toeten 
toat  bcfcbcnïUngc  bat  hen  -IicDrn  m  ben  Dtcnacrs  fal 

falDefcntocgboiiDcn/  acngefïen  bat 'er  geen  mibbel ,  mogen  gebaen  berben  f  en  fïrilcn  't  i\\  een  pomrf en  is  om  renen  anöecen  te  nemen/  en  men  fal  ooft  ( ban  eer  e.  5fh liebbc ben  Ilcbcntcbjcbcurjcftrir  i  nut$ geen  nccrftighcit  latente  boen  om  Den  tocg  te  onber;  hen  bcrfeUcrcubc  bat  fn  bic  umbcnmllcn  m  %  ombar* 
gacn  Den  ongcuaïïen  Die  boojfïcn  toerden/  en  't goet  i  bic I  en  ijcbuc  gcojbormcert  Dat  Dact-cn  tnfTrficn/ te  beuectfïigen  bat  Ijcm  noch  nieten  bacrt/  fonbee  joffob  lange  tot  Dat  utoe  Jlïajcftclt  fal  bebelcn  iet  an* 
eentge  fake  te  fparen.  ©c  rcfïc  ban  bet  geene  bat  Dcrp*/  ben  gagien  bch-IicDcnfullcnloopcn/  toacr  af v£fcobcöo  cfcfïooten  beeft  /  en  be  pzobifie  ban  geïbt  m  ntoe  .majcfteit  abbertecre/  ten  ribbe  rp  bat  mar!) 
bie  ift  cifféhe  /  i$  be  pmtcrpale  fubflantic  /  met  bc  toeten  /  baer  toebecom  bibbenbc  foo  buenbclijh  aio* 
tocïïte  bit  licliaem  moet  genefen  tooiben.  Hlbtrêfoo  i  mp  mogêlijK  i$  I  boo?  bcfe  mannen  en  toooiDit'anbct 
en  Kan  ih  met  gelaten  ntoe  .majcfteit  een£  en  meer  i  itrtjgp'-bolft  /  ïjet  fclfbe  bat  tft  gcfcbJcbcu  "ijebbe  met tcifentcbibben/  batfpöebcclc  bat  hier  m  geen  fait 
te  en  sp. 

«©berïcit  ïjebbenbc/  bat  omDit&cirihSftauen  te 
ïeiben  /  ban  noobe  toa^  een  Ijooft  te  noemen  /  bien 
fn  aïïe  fouben  onbeiöanig  5ijn  /  foo  gaf  ih  ïafl  ben 
^eecetar»?  3afl  v^fcobebo  /  bat  Ijp  fonbe  traetceren 

Öoö2igobe  ïaCuneïja/  toant  boojtoaer  baeriébreï 
aert  gelegen  tottcn  bienft  ban  iitoe.rDajefïeitbctocl* 
fte/^e.  ÜitHocbenben7.ban,KpL!iï/ 1577. 

Dit  is  gefchreven  by  der  handt  van  fijne  Hoogheit. 

3(R  fytbbc  berfiacn  be  fid\tc  /  en  met  eene  bc  bete* 

metten  Öaebtbanoo?rpge/  bieöa'erbergaberbe  bin-lringecn  be  gefontljeit  ban  ntoe  Jiöajeflcit/  toaccaf 
nen  ̂ nttoecpen  /  toicn  Dat  !)en-iicber  Docht  Dat  men ;  ih  <6obt  onfen  Qccvc  uitermate»  feer  banhe  /  om  bat 
hier  toe  befjoo^bc  te  hiefen  /  cnnabat'ergcbifputeert .  iKïjfübe.  mogeuberliefcn  bcfo:gc/  aló  iii  foo  groote 
toag  toien  bat  toebeïjoojbe  /  en  genierat  Dat  fommi- 1  oirfafic  facï)  ban  Die  te  Ijcbben  /  met  aï  Dat  /  ï?eere  foo 
ge  noclj  fcibert  bat  'et  beljoo^bc  te  toefen  ©on  SUonfe  bibbeift  foo  feere  al0  mpmogeïiju  iö  utoc  .fl^jeflcit/ 
be  ©argag/  om  batbp  Dniiafi  haDDc  ban  De  &uU  DatfpbclaflcDat  menmp  in  't  lange  aDbcrteerc  ban 
terpe  /  2ïuliaen  Öomero  ber^ïaerDe  Dat  ïjp  niet  en  fiact  gefontljeit/  toant  De  gecne  Die  De  fclfbe  foo  feere 
toilbe  trehhenonberfïjnbebeï/  toant  toefenbe  fl&aU  begeert  /  en  ban  noobe  ïjeeft/  en  ban  [jem  niet  te 
flre  be  Camp/  foo  jjabbe  ©on Ulontë fijn ̂ oïbaet  ibjeben  lïeïïen  met  een  enkel  ttjblnge  ban  u genefen. 
getoeeft  ©albe^  fcibc  't  fclfbe  /  bat  &P  niet  en  toilbe  45obt  toil  bic  utoe  .rRajcfleit  bcrleenen  /  gelijh  een 
trehfeen  onber  fijn  OBoubernement  /  en  fjem  boe^t  liegeïijft  ban  boencöeeft/  maer  onber  al  ih  fcerfon* 
bat  ömaHeongebalIente  berbneben/  nut  foube  toe  1  Derhnge.  2Bh  bertoaehtc  Cunclja  met  foo  grootet 
fen  te  noemen  be  <$2abc  ban  JDan^beït.  5Jft  Ijebbe !  begeerten  /  Dat  ih  mp  fclben  niet  ert  ftan  laten  bun* 
mnbaer  toe  geboegtberflaenDc  hoe  feere  Dat  Defettoee  hen  Dat  hn  Ijier  belpoJt  tr  nomen.  Onfen  #ccrc  Die 
JL^aiflre^  De  Camp  /  gerefoïbccrt  toaren  /  en  meer 
anDerebauniette  toillen  trehhenouDer  ©on  '?lfon 
fe/  enfïtitbeDat  geen  tijbt  entoa^  omïjcn-ïiebente 
berbitteren  nocfj  ooh  te  fojeeeren  /  om  't  groot  in- 
conbenient  bat  bit  foube  geoirfacht  hebben  in 'tuit; 
trehhen  ban  be  geene  bic  binnen  Hnttoerpen  en  ILicrc 
toaren  /  en  ooh  boo?  be  refte  bat  l)cm  piefcnteeren 

mocljte  /  en  om  te  berljucben  bat  'er  geen  ongere- 
geltljeit  en  foube  nabolgen  in  't  lartbt  ban  Uurem boig/  cnanbere/  baer  langgfu  paffeenn  moeflen/ 
toefenbe  De  <£jabe  De  geene  Die  baer  bcfl  foube  toe  bic 

nen/  gccnen'anbcren  laflhebbcnbe  Dan  ben  bienfl 

toil  Ijem  inet  liebe  hier  toeber  b?engen  /  en  met  be  rij* 
bingen  baer  tft  Dem  om  btbbe.  fcmen. 

Van  u  vver  Majcfteit  de  alder-ootmoedigftc  dienaer 

DonJuand'Auflria. 

Aen  de  S.  C.K.  Majcfteit  van  dcnKonink 
onleni  Jcere. 

S.  C.  K.  Majcfteit. 

1  U  hebbe  n\oc  B^ajefleit  loten  toeten  Den  27  b»m  Bri««i 
Der  boozleben  maent  Deur  franeifco  ftatttiago  / JJ^J^ 

S'XSmffl^SWSi^wa^^  "Söii  Die  ban  hier  retpDe  11a  .Dante^/  ban  ̂ «^^am»  «*  den «Ionfe  heeft  batfeofcee  qualijhgenoinen  en  hlaegt  ̂ ^^SS^^fiSL^^S^Z^& 

foo  mtctmaten  feere  ober  mp  /met  tutgeftrehte  Den  ©^  ***  **&  ̂   bbe  ih  gefo»  ben  het  bobbe  uar 1  «  d- 
beien    bat  ih  n  einc  bat  't  fclfbe  fal  homen  tot  utoer  Dien  Deur  3tal.cn.  ©aer  hart  heef  be  érrrrta

rip 

ma  efteit/  aenbetocmemp  heeft  rreboeht  tcbehoo,  W***0  gacn  al  gehenbe  be  mibbelen  ei
unatu  ren 

iwff^^SmhflH  'tneene'bater  ariMflccrt  om  te  bolboen  be  fiiuter^  en  Unechtcn  bie  noch  te 

fd^XS^^SiS^SaSStSd  foo  ̂ f3re  neliomen  ié/  en  'tgoet  ban  bc  lioopltcbrn 
uèeutoSSn/SS geen  toouoer  gegeben 
be  oojfahc  om  hem  te  berbitteren  /  foo  gcrcfojcecrt 
tyeft  gttoetfï  /  toant  ih  ueminuc  en  aehtr.Ijem  feere  / 
om  bat  behalbeu  bat  hP  foo  bed  jaren  gebirnt  heeft  J 
en  foo  treffcltjh  /  gcltjh  utoc  jBaieftcit  baer  af  üel)oo?t 
ge-infonueert  te  toefen  /  cn  berfiacn  fal  ban  bc  geene 

bic  l)ctri  gcfien  hebben  /  en  bat  fh'ncpcrfoone  foo  gr 00 ten  Dlenjt  heeft  gebaen  /  foo  ccrtifïeeere  ili  titorr  ma 

jtftcit  bat  een  feer  toonDerhjhc  fahc  ip  ban  't  geene  bat olie  man  fegt/  ban  be  ccrbacrhcit  en  Öeliglc  bic  Ijp 

foo  Deur  hft©ecrret/  atóbenr  Dealtcratienban  ben 
Hanbe  /  baer  iö  feer  groote  ftoarlgheit  getoecfl  om  te 
bmben  ï)rt  geene  bat  men  pirtcnbrcrbc.  j.l)aer  be 
groote  nccrflighcit  heeft  ten  laêtflefi  foo  brele  gebaen/ 
Dat  lm  gemaeltt  heeft  be  partnc  bic  utoe  jnaicfïctt  be* 
bcclcri  fal  bat  mm  fit/  bc  lucllieid  De  laetflereincbte 
bic  men  heeft  grUonbcn  in  De fer  noobt  /  en  be  gecne 
Die  na  mijn  opinie/  geen  anber  rn  foube  ofbonbeu 
liebbfii  ban  <e'Vobc0o  /  toant  men  heeft  m  tooo:» a14  ecnen  man  bic  goet  en 

tori  berfe» achten  het 

3«utoïM  «gij;  S^^^^? tll^^n^r  m  n^K ̂ c 
geltjft  ifi  I  Dat  gl)P  m  Defe  fahe  n.ct  alïeene  beur  De  ui  b  fe  Jto  fe  na

ri 1    ui  r 

tongere  ftet  /  maer  hem  buenbtfehap  cn  jonfïc  be,  ̂ fKïï^^ttSet  lungcu/  en  bat  er  ie* 
tonfet/  en  hm  befchenhenbe  ̂   gclnft  JfJjjjJ»  m?,St  a  b«  baer  to5  b.enen  mbe  noottfahrfntu> 
berDicntljeeft/  toant  üi  fal  Dat  nemen  boo;  foo  eigen/  manot  19  oicuaec  wu  v>«  

0m 
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Byvoegfèl  van  Auchent.  Stukken, 

f  ƒ  77-  ben  bic  Ijcuïjaccfouben  mogen  pjcfcnteetcn/  't  felfbe  I  niet  en  honncn  genoeg  toefen  be  bominicn  ban  bit  1577. 
flaet  in  jjanben  ban  utoe  jföajefleit  /  bocnöc  bollto 
men  'tgecucbatmen  nü  heeft  gctcactecct/  acljtcc 
bolgcuöc  mijne  <Du:öonnantie  bic  befe  poft  t£  bjagen* 
bel  en  biöbc  utoe  JBajeflcit  foo  fecre  aï£  mp  mogelijk 

'ijl  bac  \)ict  in  geen  faute  eu3p  /  om  öcè  toiïlebat fijnen  bienfl  mn  baec  toe  berbinbt  /  toant  inbien  bat 

'cc  ecnige  i$  /  alle  't  gecne  bat  oiuj  baec  toe  fal  ban 
iioóbc  3ijn  /  fal  on<$  getyeftcn  /  en  ih  fal  bïijben  foo 
niacljtelooö  om  te  Ijeïpcn  en  bpftaen  ben  féifbcn 

bienfl  /  bat  'cc  niet  goetg  af  te  Ijoopen  en  fal  51J11. 
Mtoc  jBajeflcit  bcïjoo?t  toel  te  obettoegen  /  bat  Ijaec 
fecc  gcootcïp£  acn  gelegen  i£  te  genieten  befe  oitfahe 

om  tocbeu  te  Krijgen  fijn  gcloobe/  genierat  bat  'et  ïjaer 
foo  beeï  is  aengelegen  't  felfbe  toebcr  te  ïjebbcn  /  en 
ló  't  bat  fp  t  bcrliefl  /  foo  en  fal  bat  niet  allecne  geljeel 
iïerïoren  blijbni/  maec  fal  een  oirfahc  5ijn  bat  be  folba? 
tcnbinöcuöeljcn  feïben  belogen/  fulïen  Ijen  felbcn  be 

talen/  1 3P  toacr  sp  't  binben.  3$ant  fp  3ijn  een  bolh 
bic  l]en  geen  falie  en  fnlïcn  ontfien  te  boen  na  't  gecne 
bat  fpboojgeiiomcn  Ijcbbcn/  en  be  onbjebe  baec  me- 
befratfpbectrehftcn.  <&at  utoe  jlBajefleit  aenmerfte 
tast  een  fcljabe  en  onöienft  bat  Ijem  5jjn  fal  /  in  toat 
nïanietenbatoohberga.  git  bibbe  u  ïfcecc  bene  be 
ïicfbe  <£>cbt$  bat  ntoe  JBajcflcit  niet  en  confenteete 
noeïj  mibbcï  en  gebe  tot  bc  fclyabe  bie  ïjiec  uit  maclj 
Romen/  be  toclhe  bemccfle  fal  3tjn  be  boo:  alle  fa- 

ken /  bie  men  fonbe  mogen  acïjtcn  /  en  be  f  toaccflc 
om  te  cemcbiectcn.   JDant  ntoe  jiïfèajefteit  en  batf 
fjacr  niet  bet feïteuen  bat  bit  een  bolh  i$om  ïjem  met 
toao:ben  te  laten  betalen/  toant  bat  toatc  gecchent 
fonbéc  fijnen  ïocctt:  en  in  gebielie  te  toefen  banket 
gecne  bat  men  geïoeft  beeft  bengecnen  bie  ban  ïjiec 
JBifJcl-bjieben  bjagcii  op  bieïitoninhcijhen/  oft  op 
^ftalien  /  ban  't  ge  ene  bat  men  ïjcn-liebcn  fcljuïbig 
ig  bah  ïjact-ïicber  gagien  /  bat  faï  genoeg  51)11  om 

ïjen-ïieberi  foo  gram  te  maften  /  bat  'cc  genoeg  fal 
3ijn  om  boojtg  uitfïnuig  te  toojben.  iCen  anbecen 
foo  fal  't  erempcï  fo  guaet  3ijn  boo?  alle  anbec  ïütijgg- 
iitben  I  bat  fp  fïenbe  bat  m  firn  beb^oogen  ïjebbe  / 
goebe  oicfahc  füïleh  Ijcbbcn  om  niemant  meec  te  be? 
tcoutoen.  €ót  allen  befeu  faï  ilt  bpboegen  bat  be 
meeftenbeel  ban  beföuiteriejjtaïiaenfeöuitct^  jijn/ 
bc  tocllie  in  toat  Hanbt  bat  fp  ftomen  ban  utoer  M& 
jeflcit  /  mogen  feec  befeïjabigeri  be  ïjetten  bah  utoe 
€mbctfatcn/  betocïftenaer  bat  fpgnaïijh  te  bjebcn 
5ijn/  cnbeftoaect/  feec  gcerne  fnïlen  ïjoocen  /  aïïjet 

gecne  bat  fal  mogen  bienen  tot  'cc  bjpbeit.  55e  toelfte 
na  mijn  opinie  /  tocï  te  obccleggen  flaet.  ®e  ceme^ 
bie  fal  toefen  bat  begeene  bieiïi  feggebctaeït  mogen 
5ijn  en  boïbaen  /  op  bat  fp  geen  olcfahe/  oft  caufe 
en  ïjebbe  om  te  bennen  ban  Ijen  te  torenen .  55e  toelne 
men  niet  en  beïjoo^t  luttel  te  acïjtcn  mitvs  te  feggen 
bat  üoTft  i$  ban  lUeinbec  ftoffen  gemaeftt/  gemecfit 
bat  be  ecpccicntic  betoefen  lieeft  Ijectoaccti-ober/ 
toat  een  bolh  becmactj  bat  gepapfijt  ijS  /  foo  toie  ïjem 
toil  boegen  na  jijn  gebefte,  ̂ aciom  foo  bibbe  in 
tocbecomme  utoe  IDajefïeit  batfe  toil  bebeïen/  bat 

men  om  geenbecbanbe  falie  en  late  te  boïboen  't  gecne 
bat  l)iec  gcïjanbèït  en  gefïootcn  i$ }  toant  bcljalben 
bat  i^  /  aïjJ  ilt  qefeibt  Ijebbc  I  tjet  gecne  bat  boo?s 
toaec  ban  noobe  iö  tot  baren  bienft  /  foo  fal  in 
bit  ontfangen  aengaenbe  mijn  eigen  boo:  een  fon* 

beeïinge  graeie.  3h  geb^age  mp  in  aï£  acn  't  geene bat  be  &ccrctariu£  *6feobebo  fal  fcljjijbcn  aenutoe 
B5ajcflcit.  €n  om  bat  alle  befe  penningen  berbaen 

5ijn  met  't  bolh  ban<Öo,2loge/  en  om  te  betalen  fjet 
toactgeïbtban  buitfclje  ÖthteriJ  cnïtnccljtcn  bie  ilt 
Jaöbe  boen  berfelicren  /  om  bc£  toilïc  men  ooh  fcljuï- 

big i^  ben  ïfertogbom  ban  Hurembo:g  /  be  toelfte 
gclecut  beeft  tot  be  betaiinge  ban  be  iiuiter^/  ban 
ben  «ümgeïfeïjen  biepcnfioenlicbben  /  enanberinge^ 
boocen  ban  ben  Hanbe  bie  onbccljoubeu  toecben  böo? 
fpijen  en  bobbel  fpijen  /  bc  toclïic  nu  tec  tijöt  meec 
ban  noobe  5jjn/  ban  fp  oit  toacen :  onïioflenbanl)ei 
mciijiic  poften/  en  om  ben  oïDinaci*?  ban  mijnen  luh- 
fel  bc  toellie  uitermaten  groot  i$l  om  't  gcoot  geb?eït 
bat 'cc  i{S  ban  allen  fabeu/  en  om  alle  anbece  faïten 
bie  fcet  bc»le  fulleu  3ijn  in  bit  beginfel/  totten  toellie 

55atcimonium  mitjS  bat  foo  fccie  becteect  i$  /  bcfynk 

ben  't  gecne  bat  in  ban  boene  fal  öebben  tot  't  geene 
bat  fecveet  i^.  3In  burgen  bat 'er  geen  ttointig  bui^ fent  broonen  meer  oberOïcben  5ijn  /  fonbec  inibbel 
ban  te  mogen  hnjgcn  eenen  In  al.  ̂ 00  bibbe  1Ï1  utoe 
Il^ajefleit  bat  fe  mp  toil  boen  befojgen  een  goebe  fom^ 
me  en  bat  met  aïbcrljaeflen  /  toant  ilt  boo?fle  bat  ih 
mp  felbcn  fal  binben  in  grooten  lafl  en  moeite/  eu 
Ijet  5P  Ijoc  [jet  toil  /  ia  becfeïtere  utoe  JiBajeflcit  bat  in 
niet  en  fal  faiïgeccen  ben  geenen  /  bie  ïjen  op  mijn 
toootbt  betcout  Ijcbben  al  fonbe  iel»  Ijen-Iicbcn  moe* 
ten  in  ïjanben  geben  mijn  ̂ èignature  /  om  niet  in 
gebjcïie  te  toefen  ban  beberbinteniffeban  bich/  en  bat 
alfoo  ban  noobe  i$  tot  bienfl  ban  utoe  Ifêajefïeit* 

Aengaenbe  't  geene  bat  noopenor  i^  be  rebuctie 
en  tufte  ban  Defen  Hanbe/  ennan  iftutoeuaajcfleit 
niet  fencr£  berfeïieren  /  nocö  bat  men  ooh  ban  be 
$ai$  bie  men  gemaeatöceft/  fal  mogen  treftïten  be 
b?ucl)t  /  bie  men  baec  af  ïjoopte:  toant  ben  p?incc 
ban<8cange  becboïgt  met  gcootecfiicien  öem  flecft 
tema&enin#oïlanbt  en  Eeelanbt.  ̂ e$toninginne 
ban  €ngeïanbtcupetljem  op/  en  arbeitfeecombat 

Öp  niet  enfoube  accepteecen 't  geene  bat'ec  geaeco?* beert  i^/  en  pjefenteect  ïjem  tot  bicn  cinbe  alleïjaec 
macljt.  5Dcmcefïenbeclban  ben  Hanbe  i£  met  ïjem/ 

ecnige  om  be  ïiefbe  bic  fp  ïjem  blagen  /  en  b'anbere 
om  bat  fp  ban  befe  bebjogen  3ijn  getocefï  /  in  berbue* 
gen  bat  bpïian^onberaïïe  bit  bolli.  begeene  bie  be* 
gecren  te  genieten  bc  gcaeie  bic  utoe  iBajcfïeit  öen- 
liebenboet  (be toellie  ben  minflen  l)oop  ;i)n)  laten 
Ijen  bunhen  bat  fp  bie  aceepteerenbe/  bocnaïïe  Ijet 
geene  bat  fp  bcljootcn  /  beljaïbcn  bat  fp  foo  Kleinen 
berteïjebben/  bat  fp  geen  meehelp  betoij^  baec  af 
boen  en  fulïen  /  en  al  toaect  ooit  bat  fp  toilben  ï)en 
befte  boen/  foo  faibecgcoote  confufie  enttoifi  onbec 
ben  allen  3ijn/  fooljaeftaï^  be  «èpaigniaect^  fulïen 
uitten  Hanbe  toefen/  b'eeneom  nipte  boen  ontfan* 
gen  totten  <6oubecnemehte  /  en  be  ahbece  om  bat 

te  beletten/  en  om  bat  ( alg  ih  gefeit  ïjebbe )  b'eecfïc 
gecnï)erteenï)eOben.  ïDaecc  batb'anbermpbafïna* 
men/ fp  fouben  ban  geljeel  ben  moet  berïiefen/  fon- 

bec bat  'cc  iemanbt  3tjn  foube  bie  Ijem  fonbe  barren 
roeten,  gilt  ben  bafï  oberbinhenbc  ïjOc  bat  ih  mp  flèï* 
len  fal  op  ecnige  feherbec  plaetfe  ban  befe  i$i  ban  töaer 
bat  ih  foube  mogen  fucneeceu  tot  alle  be  fafeen :  toant 

bjp  3ijnbe/in  toat  manieren  bat  'et  jp/  ih  meine  bat  'ec meenig  fal  toefen  bie  Ijen  ten  tninftcn  fulïen  berhïa* 

een  te  toefen  boo?  utoe  Jlèajefleit  /  i$  't  bat  fp  mp  niet 
en  bebu'cgen  met  hen  ïiebec  tooo;ben  en  gelaet.  ̂ aee 
Debt  gijp  't  geene  baec  ih  nu  tec  tijbt  mebe  befïcïj  ben  / 
geneuanbeeen  bienfl  mp  cefïecccnbe  noetj  gebjehenbe/ 
bie  men  foube  mogen  boen )  om  bat  ih  fonbe  mogen 
beïjeeten  toinncn/  en  ben  Staten  te  berftaert  geben 
bet  gecne  Dat  ïjcn-liebeu  ban  noobe  ij» :  maec  ih  fien 
tot  noeïj  toe  /  bat  'et  niet  en  $  ban  in  be  toilbecnif» 
fe  te  p?ebihen.  3ih  fal  ïjet  felfbe  eontinueeeen/  en 
utoe  JïBajefteit  be  toetc  laten/  ban  Ijet  genie  bat 'er 
uit  boïgen  fal. 

3]h  ïjebbe  aïeebe  gcfcljjeben  acn  utoe  Ifêaj'efïeit/ ïjoe  qualp  batbe^uitfcljen  teb^eben  5ijn/  en  öoe 
feeee  bat  ih  bucljte  bat  utoe  jtëajcfïcit  op  eenen  bot 

faï  beeïiefen  'tgeïoobe/  bat  fp  pïoeöt  te  Ijebben  ön* 
bec  befe  natie.  3!h  fegge  noclj  'tfeïbenUooh/  en  bat 
ik  bit  fie  fece  nahenbc:  toant  be  Staten  en  fyebbcn 
niet  gebaen  /  noeïj  en  fulïen  ooh  met  fjen-ïieben  iet 
boen  bat  ben  foube  mogen  te  bate  homen  /  maecful* 
len  ïjcnfïcn  te  boen  alle  befeljabe  bic  fp  fulïen  hon< 
ncn.  Met  befen  gact  be  ïactfïe  bpef  bie  fp  mp  ge* 
fclj?eben hebben/  bp  betoelheutoe  JÉajefltit  falffeii 

ïjoe  bat  fp  't  nemen/  en  ïjoe  feere  bat  te  bebucljten 
flaet  eenig  groot  ongebal.  Aengaenbe  mijnen  pee* 
foone  /  ih  en  toeet  toat  meec  feggen  tot  liebeh  bieyen 
niet  meec  en  laten  bebnegen  met  tobojben  /  ih  geïoo- 
be  bat  goet  fal  3ijn  bat  utoe  IBajcfleit  feljjijbe  aen 
befe  «Coèonnclé  /  betoonenbegeootebehentenifféban 
ïjen-ïiebec  gctcoutoigljeit  en  bienfl  /  ïjen-liebert  bec^ 
feheeenbe  bat  fp  Ijaec  eeheuinge  macht  ben  te  be? 

feïjiuften/  eubat  ooh  baer  cn-boben  metten  toerhe 

te  boe* 



i  $77-  tt  tunnel  toant  is'  't  bat  fn  bier uit  befe ïauöen  treft ïtcn  foogualjjn  tetocöcn/  al?  fnmi;iju /  niet  fonöcr 
grootc  reden  /  iitoc  jDajcfïcit  inaclj  gcloobcn  batfc 
befe  natie  faï  brrlicfen:  óp  tocïapiopoofr  ïaucrma 
«en  fal  'toecncDatiüiueet:  ban  nu  gefcfueben  Ijcubc : 
<Dat  ben  1tcrts-23ifTcbop  ban  ïuielcu  /  öe  i>crtogc 
ban^iumtétoija/  at  andere  bie  gebientljeubeh/  feer 
quaujït  te  tocben  5ijn  /  be  ujcUie  is  't  bat  fn  niet  betacït 
en  koerden/  men  barfgeenreacningc  manen  op  bcn- 
ïteberbncntfcbap/  enté'tbatöefeöicdacunbafï  51)11 getoeefï  /  en  tot  öicnft  ban  utoe  .rtèajcfïeit  ben  bertrcit; 
Ren  /  met  recbtbccröigc  oojfalte  ban  hem  te  ueulagen , 
foo  fuïïen  aïïc  öefe  Standen  omctngeït  5tjn  ban  be  bnan* 
ben/  utoe  ifëajefïcit  obcrïeggc  bit/  ni  boonleopbct 
gerne  bat  meeft  ban  noobc  is  tot  fijnen  Oicnft. 

3Dc  <&$Joe  üan  j!lgan£beït  Iieeft  inu  qefcit  bat  ïjp 
aen  utoe  jtèajcfrcit  fyetft  gefonden  ccriigc  fijn  memo 
rien/  opöctociae  bpuict  en  toect  öattotnutocccni? 
ge  refoïutie  genomen  beeft  gctoccfl  /  toace  in  Ijcin 
dunat/  bat  men  niet  en  boet  na  fïjncöirnften/  lüuc 
Jfèajcftcit  toect  boedanigdinijn/  en  bat  fnljiee  gec* 
«en  man  en  ïjeeft  ̂ ijité  geïijac.  |3n  feggc  inbien  bat 
reben  is7  datmcnbcmtcbicöcti  boude/  dacr-cn-bo; 
ben  foo  i$'t  00a  feer  nooOtfalteïija.  IBaerom  bat  ia 
«toe  jfèajeftcit  bibbe/  nabien  fn  i£  Defcljinuendeben 
rjuaden/  om  bat  fnniet  arger  en  fouben  sijn/  bat  f); 
bat  ooft  boni  öengocben/  tencinbeOat  fu  mogen  be^ 
ter  5ijn  /  andrrfïnté  foo  fuïïen;  Öic  «jndcr  tyh  gïoriccren 
en  een  betonen  Rebben  /  fïcttöc  bat  Jjen-ïiebec  quact- 
fyeit  ïjen  pjofijrcïijli  té :  <Dic  anber  fuïïen  bai  moet  ber- 
liefen  om  ïjet  contrarie  /  en  anber  fuïïen  getroaaen 
«HUbcn  om  te  boïgen  br tjpiuic  ban  bic  gene  tiie  bc  ober^ 
fiant  ïjebben  tegen  reebt  en  reben.  €n  mitsdien  bat  bit 
een  poinct  i£ban  grootcr  confïöcraticn/  foo  bcgcere  ilt  / 
om  bat  iftfcöuïbigbcu  tGt  öimfï  ban  utoe  TDajefleit/ 
bat  men  niet  en  tocigcre  ben  genen  bic  bet  toeerbig 

jnn/  't  gene  bat  gegebentooibt  ben  genen  bie  toccr- 
big  fouben  5ijn  tot  een  erempeïbananbere  geflraftte 
toerben  /  en  bat  be  befdjcnliingc  bic  men  ben-lieden  faï 
boen/  nozt£  gefcbieOc/  acngcfien  bat  bic  een  ban  bc 
fanen  té  die  baer  grootcr  febijnt  te  maften.  SCIbusTóo 
Bibbe  ia  utoe  iBajcftcit  /  bat  fr  baer  tcrfïont  toiï  rcfoï? 
«eeren  met  Oenboo2fcibcn<02abc/  cnmnbe  \nctc  la- 

ten ban  't  gene  bat  fc  begeert  bat  men  met  bemöoc/ 
toant  iït  faï 't  in  befen  fccrfonberïingcontfangctiban 
«toe  Majefïeit.  <Dc  toeïftc/  |c.  £>cn  7.  ban^pul/ 

M77. 
By  der  handt  van  fijne  Hoogheit. 

^ft  bibbe  utoe  utoer  Jtëajefïcit  foo  feere  aïéïjarcn 
öieml  té  eineftenbe  /  bat  men  bit  boïbicngc  foo  ïiaefï 

aï^  mo'geïijU  té/  aengefien  bat  bit  ïieïjaem  geen  A\\bce 
remebie  cnï)eëft/  ban  om  aftefmjben'tgenebatani 
't  feïfbe  gcnüetft  té/  en  bat  moet  nu  tot  bcfer  tijt  gebacn 
tannen /manende  be  piobifle:baerom  bat  iït  op  ecu  nicu 
öibbc  /  toant  inbien  be  feïfbe  gebzeaenbe  té  /  baer  en 

fal  niet  ober  rinbe  bïijben :  baer-cn-tuffeïjen  ié  groo 
telnït^  öan  noobebat<6obtben  tegentoooibigen  fïact 
knil^ïpcn* 

Aen  den  feer  Magnifiken  Heere.  Sr.  Antonio  Percz , 

Raedt  van  den  Konink  mijnen  Heere,  enfijn6sc- cretaris  van  State. 

Seer  Magnifike  Hcere  > 

Brief v»n  f^P  fofti  feer  toclgebaen  S».  Hnöaiiferrt/  bat 
len  Heere  vJ  gfjri  mu  be  tocte  ïjebt  gebani  ban  beaoemfre  ban 

fiobugb  be  la  Cuneïja  /  tectoijïe  bat  ia  bcfieï)  toatf 
om  aen  u  te  fcïjiijben:  toant  boe  toeï  bat  iu  ben  tijbt 

bie  ïjo  geïjabt  Ijccft/  mmoozbceïbc  't  geene  bat 'er  af getoecfïté/  foo  en  i$  bien  toctj  niet  foo  to»  ban  bek 
paijfteïen  bat  men  baer  booj  niet  en  foubc  mogm  b?ec 
fen:  §ï»bertoacf)tcl)emafleure/  enï)oopcacn43obt 
bat  ïjn  ï)em  faï  beïjouben  rcife  bcrlenicn. 

ü^et  toas^  toeï  nooteïija/  batnaerbepijueengeboe 
ïen  bie  bcfielttc  ban  fijn  maieaeitbogcbzocljtïjabbf 

öe  beteringc  feer  ïjaefïhuïpegegebninabbe    <Öoötfn 
geïoo^/  boo!toaer  be  cerfïc  trjbingc  fbnber  bcttocebe 
foubc  feer  ïaflig  gctoecfl  Ijebben/  ober  Uommenbe  bit 

guaet  op  't  gene  bat  ton  bier  ïnbrube  tHn.  3It  ben  feer 
ïijbe  bat  onfenIDeefïet  te  b?eben  beeft  getoeefr.  ban  Ijet 

\6$ 

den 
Don  Jan 
aen  den 
Heere  An 
tonio  Pe- 
rez  ran 
den  7- 

April. 

Tot  de  Hiftorie'van  P.  Bor. 
geene  bat  'er  gebacn  té  /  en  inpgrtijuen  öe  buent 111»  becbuet  fecre  bat  ton  ban  beu  Dans  niet  en  phmucn 
bc  b^ueljt  bic  men  ïjoopte. 

fpp  öe  Enten  öie  ia  gefouben  ije bbe    febert  Ijr t  net ttennen  \3a\\  fiodügo  be  ïa  vCuuelia .  öc  luriKc  beien 
poft  ban  öe  Uoop-hcöcn  nu^tningenöc  •  fuaglingc* fieu  ïjebben  enfieutoaer  111  blit  ton  ons  gr-cmpioirrrt 
hebben    ni  m  toat  termen  bat  iun  jtjn,   en  ijoe  feer 
nootlija  bat  lö  bat  'er  geen  fautc  en  ;n  ban  't  geene  öat ilt  ciffelje  anigaenbe  bc  J-öiaileen  :  toant  bal  ie  het 
Colijsaen  baer  mcör  öat  öefe  ticatc  moer  geneftiitoer 
ben/  (n  bermiegcii  bat  ban  naobeid  bat  öegeeueöie 
m  erufl  bcgceren  bat  fijne  JDafcjïcit  geWent  r^  öcuc 
mijn  toebont  batf\)  ïjcniutafic  belle  bier  iubo'cnfuï* ïen.  %h  bebbe  mija  felUen  ge-offert  eunoeï)  fal  offe= 
ren  tot  be  toflïcbanföncjföajefïcit  ter  toijle  bat  ia  faï 
fien  bat  ia  bic  öocuöe/  't  fclföc  nieten  fal  toefen  öirec- telijït  tegen  fijnen  öieujt.    X>aerom  feggc  iR  /  bat 
in  foo  lange  ats  ftia*  p:r:jï;rï  faï  toefen  f  oft  falie  bie mijn  tegnttoooiöirjljeit  is  etffehente  /  niet  en  fal  oc 
nieten  beu  oo:(of  bieifi  begeert  Ijebbc,  altoacr'tbat 
mm  im.i  bic  confentceröe.  .ittacr  't  fclföc  gepaffeerc 3ijnbc  na  bat  iït  fal  bolbjocfjt  ïjebucn  be  fanen  /  baer  in 
bat  iamacbboojöcringe  boen/  foo  en  té  gentéOns  bc - 

boojlnït '  öat  men  mn  bic  foubc  toeigereu.'ïöaut  fouöc 
mnt  ban  moeten  boïgen  öcn  ouöen  fnjl  in'tvèouber 
nnnent  /  en  't  gecne  öat  bit  boia  foubc  toillen  hebben  / 
aïg  met  frutfe  fal  moeten  gefebicu/  bc  foctigl'jeit  ban een  ©joutoe/  ofbanccuftiubt  fal  ongclijlt  beel  beter 
te  paffe  ïtontni  /  bau  bc  gcenc  bic  ia  faï  mogni  gcbuii 
Uenl  toant  nimmermeer  cnfiiHenfnbriibanmnber 
feftert boubcn :  3n  becbucgen  foo  iït  feggc/  fiifullen 
bcrfïaen  öat  fijne  .ll>ajeftcitï)en-lieOen  in  goebcn  erufr 
bergeben  beeft/  ai  bat  bn  fal  bergeteu  ïjebben  bc  mis 
baben  bie  fn  bcbiebcn  ïjebbeu  /  genierat  bat  Ijn  Ijèn 

uitnt  oogen  neemt  een  pecfoone/  baer  op  fnfoo'nua- bmbcrinoebcn  genomen  ïjebbni/  en  Ijn  Ijen-liebeu  faï 
eeuni  anderen  fcinbni  /  baer  fn  geen  eii  fouben  mogen 
op  bebbcn.  IDant  geïijlt  bcu-lièber  miööaet  feer  groot 
té/  foo  öunïtt  ben  öatfijnc  .Tïiajeflnt  bat  niet  en  faï 
laten  ongefrraft  /  en  geïooben  feïterhjït  /  bat  iït  befen 
blirem  faï  toefen :  <De  perfuafïc  bau  £)rtnge  /  m<C\u 
gclant  befïïgt  beu-Iicöcn  in  befe  opinie/  öiceenpaer^ 
lijft  toaftcit  omïjetmi.s'bertroirtoniniöc  quaetfjeie  te 
boliden  ffacnöc : 

2Cïö«^  foo  toeï  bier  om/  até  om  bat  mijn  conditie/ 
nocb  intju  jonabcit  ntct  e»$pl  boo?  bc  Ieöirjijeitbait 
bit  ó3onUeruemnit  |  noclj  om  te  ïijöcn  öe  geene  öic 
men  öacrfal  moetni  beröjaaen  fonöcr  piofijt  lbo  té 
bet  feer  ban  nooöe  bat  fijn  ÏHajcfleit  /  iun  ban  luec 
tceïtne :  toant  öat  niet  öocuöe  /  foo  fal  gebeuren  bat 
ia  in  gebïcltc  falyjltban  alle  Ijet  geene  öaeriü  iuge 
boubcn  ben  /  en  bat  bit  taltoeöeriiecren  tot  meerderen 

penjftelc  dan  bet  bau  baorcugctoceftis,:  ©acronimc begecre  iït  bon  u  ( ïjoetocl  dat  ia  lyrr  af  niet  en  befjoorc 
te  ttoijffelcu)  dat  gljntoiDtbe  mibbelen  tetoegeluin 
gen  tniciudeont  fijne  JUajcfleit  mn  be  gratie  r)oe foo 
g:iijafo:mig  fijneubienft  en  öat  bej^ainuidljieriu 
alle  be  hecrmgljeit  gebjiuac  bit  mngclnlt  maelj  ̂ ïjn 
fonber  tijöt  te  berlicfèu  /  eu  toilt  mn  alle  bciöe  geloben/ 
bat  bn  alïc  bien  ift,  até  een  bic  gemerltt  bebbe  belju 
meuren  ban  Ijcrtoacrtö-obcrc  nieten  fage  bat  öitté 
bet  erf  cue  öat  rraïijf'.  booj  al  mort  toefen  '  öat  ia  Dit 
uiet'adcenc  boer  af  en  foiide  feggeu  maet  iiieteenc? 
toillen  op  öinlicn:  ter  contraricït  foo  foubc  Ui  toen'öig 

jljn  een  groot  bertoijt/  toaer'töat  fn  met  'er  handt 
geiacat  hebbende 't  geene  bat  ia  feggc/  en  öat  ia  riete 
te  doen  /  't  geene  dat  ift  öae. 

'•Hcuaefien  öan  öat  ton  al  te  famcueii  alle  grfnït  een 
toit  ïjebben  om  öaer  na  te  iniafieu/  foo  10  brljooiluU 
öatmeugcloobe  derfaftcn  ban  bertoaerts-ober  öeu  ge 
ncn  bic  bier  tcgcutooojöig >nn  enöatglindaerdoet 
öe  Debboiccu  bic  gijn  feljulöig  v)t  te  öoenr .  «Daerom 
begecre  ilt  toederoininc  op  u  /  op  alle  b:e  b:icntleljap 
bic ilt  op  u  marl)  bege eren  bat  gt)n  linlr  brnrerfhgen  / 
öat  men  bier  111  toiluemnt  feer  hacfi  be  molutie  ge^ 

hjafounig  't  geene  öat  ili  begecre  m  bat  mm  iibhciu 
bc  't  befcljeet  f  toant  até  ft  gefcit  hebbr  /  ifl  en  fal  bm 

oo:lof  niet  gedmiimi/  bic  men  umMlgebm  bon  até 

mnnm  perfoonc  l)ier  geenfiiitö  en  fal  ban  bomc  ;ipi: 
en  alfoo  toillnibe  u  toeleertificccrm/  batiafoobiirc '  (Y)  mu 
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o Byvoegièl  van  Authent.  Stukken, 
1577.  mp  bie  gctoeigert  tooibt/  faïgcbtoongensijntebocn 

een  faftc  bic  afte  man  ffoffe  faï  geben  banïjem  te  bec* 
toonocren/  om  niet  te  ballen  m  een  mecrber  ongebaï. 
8it  Horton  oefen  7.ban^p£iï/  1577. 

By  der  handt  van  fijne  Hoogheit  was  gefchreven. 

<6obt  jp  gcïoeft  bat  men  ïjceft  t'famen  op  eetten 
tiiöt  getoc'tcn  befieftte  niette  remebie/  noc|jtan£  oer- toacïjt  tft  Concïja  mctgcootecfozgbulbigïjcit:  OBobt 
gebc  bat  Ï)P  öaeft  macïj  «omen  /  eh  mp  ttjDingm  tyen< 
gen/  na  bat  ift  ban  boene  ïjebbe/  en  begecce  ommp 

fcïbcn  te  tyebcit  tefïeïïen.  ©oo?t£  aengaenbe  't  gene 
bat  ift  u  fchjrjbe/  op 't  gene  batiftfoob?ienbeïtjftban 
it  begeert  ïjebbe  /  maeftt  bat  men  ttjbt  minne/  mit£ 
Dim  bat  gcbjeftcnbc  befe  tegentooojbige  noobtfaftcïtjft- 
ïjeit  (in  bctoclftc  ift  gccnfm£  en  faï  in  geb:efte  sijn) 
ift  niet  anbrc£  en  bcrfeftcre/  ban  't  gme  bat  ift  fes- 
ge  /  nocljen  ftan  u  ooft  ban  geen  anber  fafte  bet- 
fcfteren. 

Aen  de  S.  C.  R.  Majefteit,  van  den  Konink 
onfen  Heere. 

S.     C.     R.     M. 

Irievea 
van  den 
Secretaris 
Efcovedo 
aen  den 
Konink, 
Tan  den  8. 
ran  April. 
IS77' 

Brievm 
van  den 
Secretaris 
Efcovedo 
aen  den 
Konink, 
van  den  9 

April. 

t  ft  ïjebbe  gefïcn  'tgenebatnhje  .ïBajcfïeit  gefcrjje* 
*  ben&ecfïaen  be  ̂ eeec^on^an/  na  batfp  getoe^ 
ten  treeft  't  gme  bat  men  ïjicr  gebaen  ïjceft  I  en  faï 
toefen  een  beeï  banbebergcïbinge/  biebe  begeerte  en 

ïjet  toeeft  geabtyeffeert  ïjebben :  be  een  en  b'anber  $ 
getjecï  op  toege  gcfïeït:  baer  toe  i£  't  fubject  fuïft£/ 
a#  utoe  Iflkajefïeit  ftct.  Aengaenbe  mijne  perfoone^ 
ift  en  toift  toat  meer  feggen  /  ban  bat  be  fufpicien  meer 
en  meer  grocim  /  beur  be  guabc  maniere  ban  p?oee; 
beerm  ban  befm  boïftc.  ffron^becgïjeeftmp  óp  befen 
ttjbt  geabberteert  bat  'er  nu  eenen  man  genomen  $ 
ban  toegen  ben  J^crtoge  ban  2fietfcïjot/  betocïfteïjcm 
gefeit  ïjceft/  bat  befe  nacïjt  be^ince  ban  <©rengc  bc 
ribiere  faï  opkomen/  en  bat  ïjp  fijn  boïft  beïafï  ïjceft 
bat  fpnietfetjieten  enfoubm.  2C$nuïjetftrijg£-boïft 
faï  uit  ben  3Lanbe  treftften  ( inbien  tft  bat  ftan  boïbjin- 
gen )  faï  men  ftlaerïtjft  ften  toat  be  meininge  ig  ban 
Defen  boïftc  3£at  utoe  JEajefteit  ïjet  quaetfïe  ïjoube 
boo?  fefter.  i€en  minf!m  /  fp  toiïïen  be  bjpïjeit  ban  con* 
feiencie  ïjebben/  baerom  bat  utoe  Majefteit  in  ttjbtg 
tocfïc/  in  't  gene  bat  in  befér  fafte  faï  moeten  gebaen toerben  /  m  bebeeïe  bat  men  boïftome  ïjet  gene  bat 
hier  metten  ftoop-ïiebengeïjanbeïtig/  toantïjierme' 
be  faï  't  ctebtjt  beginnm  pet  te  beugm  /  fonber  bet 
toeïfte  mm  niet  m  macïjboo?t£  b?tjbmben  bienfïban 
utoe  JBajefleit.  gfftmeinebat  in  niet  ïuttcï  m  ïjebbe 
gebam  /  nabten  ift  fonber  geïbt  tefyebben/  merfteïijfte 
maniere  gebonben  ïjebbe  /  om  uit  befe  Hanbett  te  bom 
bertceftften  het  boïft  ban  oojïoge.  föot  bieneinbe  faï 
ift  binnen  bier  bagen  banïjierbectreftften/  enmetmp 
ïeiben  Cïjomag  jfiefco  /  ïajaru^  ̂ pinoïa  /  ®iego 
öarbo/  en  ̂ jeronimu^  €urieï/  op  batfpmpfouben 
geïpen.  <0nfen  ̂ eere  betoare/  fc.  Wt  ?Hnttoerpm 
bm  8.ban31p2iï7  1577- 

Vaffael  en  dienaer  van  uwe  Majefteit,  Efcovedo. 

Aen  de  S.  C.  R.  Majefteit,  van  den  Konink 
onfen  Heere. 

S.     C.     R.     M. 

T  ft  merite  beeï  quaet£  in  be  hanbeïmge  en  maniere 
ban  pjocebeerm  ban  bit  boïft.  ©e  ï^ertoge  ban  %et* 

feïjot  toa^  gifïer  obergebaren  in  ©ïaenbren  /  en  ge» 
gaenineenban  fïjn^o?pm/  geïegen  bjiemijïm  ban 
gier:  öpi^  bc  ribiere  gepaffeertop  emigefeïjepenban 
be|)?inceban  ̂ rmge.  3Docnï)ptoeberquatn/  ïjeeft 
fjembiegehreïearmepe  bie  in  bitftannaeïïicïK/  ber- 
gefeïfeïjapt :  5^e  23oig-grabe  ban  <Dcnt  toa^  bp  hem/ 
met  be  ifeere  ban25crfeïe/  menïjccftfceregefcöoten 
in  't  bartoaertg  gam  m  toeberfteerm  /  toaer  aen  be 
ftoopïiebm  /  en  gocbe  25o?ger^  ïjen-ïieben  foo  ge- 

floten ïjebben  /  bat  fp  bertreftftm  toilïm  /  en  befe  ̂ tabt 
faï  bm  bpanbt  geïebert  tooien/  nabim  batfp€»obt 
1^  berïatenbe. 

<©at  utoe  Jfóajefïeit  aetmterfte/  ï^'tbat  beft  bcr- 

fcfpiMjebcn  pïactfe  ïjebben  /  baer  bé  ̂ paignaettó  1  tjjy. 
noeïj  niet  uit  ben  Hanbe  en  51JU/  toat  naberbant»tgc^ 
beuren  faï.  3|ö 't  Dat  befe  faftc  bumirafteï  moet  genc< feu  toerben/  \)et  toare  tijbt/  iiiDien  bat  met  ïjanben 

en  getoeït  gebam  moet  ?n'n  /  bat  utoe  4©ajefïeit  in 
tijbt^  befojgc  't  gene  bat  'et  ban  noobe  tó.  Aengaenbe mrjne  perfone  /  ift  foube  ïutteï  toerl$  maften  bat  fp 
inïjieïben  be  pïaetfen  ban  ben  baflcn  SLaube  /  op  be 
€planbm  $  't  bat  men  moet  ïetten  /  be  toeïfte  ift 
f  toaecba-  ïjowbe  ban  ïjet  feit  ban  <£ngeïant.  ÜNten 
bit  genomm  foo  toare  be  anber  ooft  /  en  om  bat  te 
boen  /  i£  gmoeg  cm  mibbeibaer  getoeït.  5^at  utoe 
.iBaj'efïett  niet  m  benftebat  iftbitfeggcomteboo|bc^ 
ren  be  fafte  ban  be  ï^eete  3£on  *|an  /  bim  ift  bcjre  aclj' 
tcrlatc/  macrombat  (foo ift ïange gefeit fyebbe)  utoe 
H&ajefïcit  gem  anber  remebie  m  heeft/  m  bm  ttjbt 
bat  ïjeeft  betoefen  /  m  tot  aïïen  fïonben  nocfj  meer 
betoSfcn.  ©nfen  #eerc/  ̂ c.  Wt  ̂ nttoerpen  ben  9. 
ban  Wpjil/  1577- 

Vailael  en  dienaer  van  uwe  Majefteit,  Efcovedo. 

Deurluchtige  Heere»  , 

t  ft  meinebat  u-ïiebennoeïj  inbachtig  i$  ban 't  gme  Brieve» 
Abat  ift  met  u-ïiebmgeïjanbeïtïjcbbc  binnen  Jfèecïjes  Y?n  fiin? 
ïm/  en  ben  boet  bte  ift  u  gegebenïjcubcop  't  gene  bat  ünT? 
tt-ïiebm  te  boene  fïont  totbimfï  ban  fijne  BSajcfteit.  Bacoen 
<Ön  ïjoctocï  bat  ift  niet  m  ttoijffeïe  bat  gtjp-ïicben  in  Fronsberg, 
geboefte  fottbt  jtjn  /  macr  met  be  boo?fntïiigïjeit  m  f°v^i' bjoomigftcitbatfuït  tercrecutim  fïeïïcn/  öie  gïjp-ïie^  Van  dln 
ben  tot  noeïj  toe  gebntiftt  hebt  in 't  gene  bat  u-ïicbeni6.vanju- 
Öeeft  beïafl  getoeefi  ban  fïjge  6faajcfïeit.  ̂ ochtan^lius- 3tjnbe  be  faftc  ban  fuïftcn  berïange  aï^  fp  i$  /  foo  gebbe 
ift  u-ïicben  toeltoiïïm  fcï)?ijbm  befen  tegentooo?bigen 
buef/  om  u-ïicbm  te  bermancn  en  te  boengebenften 
fjet  gme  bat  top  geïjanbeït  ïjebben  /  en  aen  u-ïicben  te 
berfoeften  m  bebeeïen/  geïnft  ift  u  ojbonneere  in  ben 
name  ban  fïjne  naajefïeit/  bp  befe  /  bat  gïjp-  ïieben 
tccflont/  m  foo  ïjacfï  a$  'tmogeïijft  5ön  faï/  effect 
tueert/  m  tetexeentie  fielt/  't  gme  bat  tufTcïjcn  on^ 
gerefoïbeert  i$i  gemeeftt  bat  gjp-ïiebm  bat  bombe/ 
fuïtboen  't  gene  batgïjp-ïiebm  fcïjuïbigjijt  tebome/ 
en  baee-en-uoben  ooft  't  gme  bat 'er  ban  noobe  i$  tot 
be  becfeftertheit  banu-ïicbecpecfoonmmbetaïingm/ 
toacr  af  be^tatm  u-ïieberfoeftenteberobm:  betoefr 
fte/  mijn^eecm/  niet  mbetaemt/  bat  gïjp-ïïeben/ 
noeïj  ift/  foubengebogm/  aengefïen  bat  be  meininge 
banbelBajefleit/  mooft  be  mijne  /  noit  anber^eni^ 
getoeefi/  ban  bat  gïjp-ïïeben  foubt  ge-eect/  öetaeït/ 
en  gefaborifeert  5tjn.  <^nfm  been  betoare  u-ïicbet 
^eurluchtigfie  pecfooncn  gcïijlt  gïjp-  ïieben  begeert* 
Hit  karnen  befen  16.  ban  ̂ opmaent/ 1577, 

By  der  handt  van  fijnder  Hoogheit  was  leger  gefchre- 
ven 't  gene  dat  hier  volgt. 

Vf  gn  peeren  gljp-ïtebm  toeet  aïrebe  't  gme  battfe iV-«-  u  ïieben  beïaf!  f^ebbe  binnen  JBccöcïen  /  ooft 
toeet  gïjp-ïicbm  bat  beur  't  boldingen  ban  bien  /  gïjp- 
ïicben  boïboet  't  gme  baer  gïjp  in  geïjoubcn  5tjt  boo? ben  bienfl  ban  fijne  IBajefteit :  u-ïieben  bacr-cn-bo* 
bm  baer  beur  berfefterenbe  u-liebet  ïcbmm  betaïin^ 
gen.  <&m  bat  be  meininge  toag  ban  be^tatm/  tt- 
ïiebm  bat  aï  te  benemen  /  foo  moet  ift  u-ïieben  bat  ïa* 
ten  toeten/  en  u  befeïjermm  u-ïieberreeïjt/  mpbaec 
feïbe  in  bimenbe  met  u-liebet  bpffant  /  en  aïfoo  ton 
moeten  nu  on£  feïbm  ïjcïpen/  en  onber  anber  bien* 
fïen/  fijne  IBajefleit  nocg  befe  boen  /  aengefïen  bat 
hp  be  gene  #  bte  u-ïieben  moet  betaïen  mteb?ebm 
fleïïen/  en  ift  bc  gme  bte  in  fijnen  naem  baer  af  ben 
ïafï  moet  nemen.  Steger  fïont  gefeïj jcben  /  tot  u-ïiebec 

bimfl  Don  Jan. 
De  opfehrifte  ; 

Aen  Doorluchtige  Heeren  ,  de  Heeren  de  Baroen 
van  Fronsberge  ,  en  Kaerle  Fokker  ,  Colon- 
nels  van  de  Duitfche  knechten  voor  den  Konink 

mijnen  Heere. 

Don 



*577- 
Don  Jan  van  Ooftenrijk  Ridder  van  der  Orden  van 

den  gulden  Vliefe  der  Majefteit  van  den  Konink  van 
Spaignien  ,  Gouverneur  en  Stadthoudcr  Generacl 
van  de  Nederlanden. 

Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor.  1 7 1 
gefloten  en  gcöanDdt  td.  Onbertcucut   tot  u-licöcc  1 577. 
DlCUft  Don  Jan. 

f  «Crfamc/  bioomc/  fcctucbcmtocïbeminbc/  JlDp 
-"^  51311  bootfelter  ae-abbertcert/  bat  're  geb?outocn 
tooibt  een  IjemidilH  berfïant  of  confpiratie  0111  u-\ic> 
bos  te  ucfujmgcn  binnen  bc  £tafrt tem ttntUif ipcn  / 

en  foo  bnre  aïs' mogcln'it  is7  om  u-hcbcnnictaïlccitc 
teucrobctt  ban  u-ïiebcr  bcïjoirnjïte  betalingen;  maer 

De  opfehrifte  ijat  : 

Aen  de  Doorluchtige  Heeren ,  de  Hoeren  de  Baroen 
van  Fronsbergc  ,  en  Kaerle  Fokker,  Colonne!  $ 
van  de  Duitiche  knechten  voorden  Konink  mij- 

nen Heere. 

Deurlucbtige  Huren  y 

]  ït  bertoonbere  mnfccrcbatiittot  Dcfce  uren  toe  Dat 
1  ih  oefen  b2icf  feijmbc  /  ban  u-lieben  geen  bncbcii  ont 
fangen  m  bebbe  j  noch,  eenig  abUijo  ban  't  gene  bat 

toefen  alfoo  ooit  teïeben  met  De  auDcc  ©cnDclcn  /  Die  gïjn-IicDcu  hebt  gebaen  in  bc  crccucic  ban 't  gene  Dat 
ooit  ban  'tïeben:  en  DatDcs'gcloitöDcnaenflagfouDe 
u-uriii   l»|W  WMH    11  11  ui  11   (iiu   uuinuuviiiuuui        vu     yijl'-uiuill   IJlUl   IJtUUUl   lil   UL    IJLtUUIl    Uilll    UjUUUai 

in  23:abaut  en  eïber^ijn.  2lcngcficn  nu  bat  ton  ban  ik  u-lieben  bcbolcn  brbbc.  <£n  om  beo  toiilc  Dat  ih  fect 
Vnrrrrti  n»i«rr  ï.ifï  /  nnïi  h tt  Vrm  frh-ii»  r<nt  r»r»ïinnrrtl  J;1n<liT •    rrrnnt  \ycr\  -mi.-»*»»-!  •*•>!  i.,-i >li.-i i  t-ne  S if  ilt  '«■  \»i.-r.»  /  Cne>  Utt\t\r> tocgcii  onfer  ïafï  /  ook  bat  ton  fcïbc  een  gebooren  i)oog 
öuité  5rjn  /  en  tot  onfer  uatiui  gcïiccï  gcaffcctionncert 
en  fónbnïingc  totten  genen  bic  foo  vjoïfïanbig  gecon 

tinueect  beunen  in  ben  bienft  ban  fïj'ne  jl^ajefteit  /  ge ïjouben  51311  te  boo:  nomen  bcrgclijiic  faïtrn.  ;èo  fenbeu 
toninaïber  nccrfrïglKitbrfcbieröcnbcIcn  tot  u-ïicber 

groot  bedongen  fal  (jcbbni  tot  bat  ui  't  toctc  /  foo  biDDc 
iït  u-licben  bat  gbumutoiltterftont  bacrafaöbtTtce- 

ren  /  als'  ooit  ban  anber  fahen  bie  u-licbcn  gebeurt  51311/ iït  en  fal  ooit  m  geen  gebzcltc  51311  bcsgclijhs  te  Donie. 
l}ct  gene  bat üt  uu  foubcmogen  feggeïi    10 bat  Ui mn 

..v —  gïfïer  mojgen  fouber  eenig  letfel  geftclt  brbbc  111  bit 

ïjiiïpc/  ten  cinbe  bat  obn-licbcn  te  beter  foubt  mogen  itafreeï/  ónt  bcëtoiïïc  bat  Ut  berfrout  bat 'er  pcnii.rl 
tocrtoacïjtcn  Ijct  anber feeouró/  bctocïitcten  ïaugftcn  toas  mbien  ih  bat  nieten  bebe.  Onfen  #cerc  bctoarc 

niet  en  fal  bertoeben  ober  bc  fes' bagen.  H-Iiebccbib> öcnbc  te  toilïnt  in  banftc  nemen  befconfegoebeatfee 
tie  totu-ïicDen/  cnu-ïicDcnboo?bcrfcïtertnoubrttbat 

gljn-licbcn  fuït  te  boïïcn  betaeït  tooibcn  ban  u-ïieber 
ïèóubien  bic  foo  toclberbirnt5nn.  ï)oo?tsV  befebicc 
Benbcïen  fnïïen  aïïcenïijïtïiggen  inb«nicutoc^tabt/ 
tot  bat  bt  faïten  een  torinig  fulïcn  gcrebjcflccrt  51311. 
\&e  toeïïte  ton  u-ïiebenmetcnl)cbbcntoinenï)eïniom 

bc  jonfligc  af  èctie  bit  top  u  biagen.  ̂ n  bc  toclïiebe^ 

ïjaïben  bat  faï  tomen  totpwfn't  enboo:bceïfeIfsban Dc^oïbatcn/  bolbzocbtfaltooïbcn  oufc  toilïc  nigoet 
berjagen.  (Öegcbcu  tot  .fóatneh/  btfm  16.  ban  5lu 
rjiiftu^/  1577. 

Onder  was  met  fijnder  Hoogheirs  eigen  handt 

gefch  reven  : 

.fDijn  b:ienben/  iï^gebJacgs,  mpaen  't  gene  bat  11 
ïiebcr  bjebtr  fuïïen  fcggni  u-Ueöer  Coronnels :  gelooft 
bic  en  bïiift  gcöuernibc  ( grlnit  gijn  -  liebni  beliooit ) 
in  ben  bienfl  ban  fijne  jttajcfïnt  bctocllt  bc  Uouinlt 

i$  I  toien  gfjn-licben  5ijt  Dicncnbc  /  en  bic  bc  gene  tó 
bic  u-lieben  moet  betalen  en  bolbocn  /  en  fal  ooi»  ïjet 

fflfbc  boen  als  u-lieber  <0encrael  en  bïient  /  en  èol- 
bactgcïnltgïjÜ-Hebersijtv  OnbcrteltcntDonJoan. 

De  opfehrift  was: 

Aen  de  Ecrfamc  en  vrome,  onsfecr  ÜQveenwclbe 

minde  N.  N.  Kapitcinen  ,  Be vels  -  lieden ,  en  ge- 

meine  Soldaten  van  de  vier  Vendelen  die  in  't  garni- 
foen  liggen  binnen  de  Stadt  van  Antwerpen  ,  alle 

gelijk  in  't  generale  ,  en  yegclijk  van  dien  in  her 

particulier. 

Dcurluchtige  Heeren. 

T<eronimus,  bc Curicïhomt  u-ïieber  fpicHcn  inn# 

J  ncnnaem'/  gïjn-liebm  fuït  ïjcm  iuljct  gene  batiw u-licbcr  faï  fcggeii  ban  mijnen  toegen /  aïfuUten  ne 

bijt  engeïobegeben/  aïé  mn  feïbc :  en  fuït  bom  grlijü 

iït  u-ïicber  betroutoc/  gcmrtutbatgbu-licbcnfictïioc 

beeïc  bat  'er  aen  geïegen  iö  /  tot  bicnflc  ban  fijne  ma 

leftrit  en  toeïbaert  ban  ben  rüanbe.  Onfen^ecrcbc 
toarc  u-ïicber  ̂ Deurïuebtigc  perfouai  /  gclijn  gï3l'-Iie 

ber  begeert.  8itj3amenbcn2  3.3uïiu£/  1577* 

By  der  handt  van  fijne  I  ïoogheit  was 

gefch  reven. 

gft  fenbc  u  toeberom  ̂ cronimo  bc  Curiel'  otnii- 

licben  particuïierlijïtn:  te  bcrftlarni  't  gene  bat  gï)n- 
licben  ban  bem  fuït  berfïam.  <en  nabien  bat  ben  teer 

ïinh  alrcc  uitter  l)anbt  getooipen  1^  /  fooisnoobtlnu
 

Dien  op  ben  tocg  te  biingcn  0111  tod  te  boen  loopeu.  »Ln 
het  acne  bat  m  befen  beeïc  is  impo:teereubc  /  öatioDe 

tofltft  en  ncerftig&cit  m  b'crecutic  ban  't  gene 
 Dat  er 

Onfenï}cerc! u-iicDer  <Drurlurï)tigc  perfonen  na  u-lieDcr  begeer* 
ten.  itit  Ijct  liaflecï  ban  .namen  /  ben  15-  ban 
SüigufmsV  1577.  <OubccteUent :  tot  u-liebcr  bientl 
Don  Juan. 

De  opfehrifte  ïi\js  : 

Aen  de  Deurluchtige  Heeren ,  mijn  Meeren  de  Baroen 
van  Fronsberg ,  en  Kaerle  Fokker,  Coronnels  van 
de  Duitfchc  knechten  voor  den  Konink  mijnen 
Hecrc. 

Doorluchtige  Heeren , 

p\"Jjfrn  bagïjcbbeiït  ge-abberteert  getoeefï  ban  bm 
*^  goeben  booztganït  bic  oitófalien bebben  ban  ber 
toaerts-obcr  /  toarr  af  ft  iiittcrinatcn  feerc  brrblijt 
getoeefi Ijebbe.  *3ttbcugiiiCrgeIiomen  inbit  Uaflceï/ 
betoelïtc  foo  toel  geïegen  is7  als  gl)n-ïiebcu  toelfult 
merïtcu.  vDcccne ban  ttoec/  Die  gïin-lieDen  toeet/  is* gif  ter  ban  ï)icr  gegaeu  om  te  bergabéren  fijnen  boop  / 
en  te  boen  nomen  bertoaerrö  bate  ïjn  51111  moet :  ril  bc 
oubtftcfalbanbage  bertreïilien  rufalljembinbeuop 
bc  geoibonneerbe  pïactfe.  jlnDfrbuegcnbatbaiiuoo; 
bc  rè  bat  gïin-ïir beu  boo?ts  bare t  /  Dr  toelltc  ilt  u-lic> 

ber  bibbe  /  géai  ttoijffel  bebbrubc  Dat  het  gene  bat  'et 
geloeft  iö  gëtoccfl  niet  faifgieecen  fal  Ónfeii  l>ccrr  br 
luarc  u-  lieber  «Dcuclueljtuje  pet foonen  na  beu-liebec 
begeerte.  Uit  Dit  Uaftccl  ban  Hamen  beu  26.  ban  ?lit 
guftus;  1577. 

Onder  was  gefchreven  met  Vragen  handt  van 
fijne  1  Ïoogheit. 

*$k  ben  tod  bïijbr  bat  il»  berfïant  ïiebbc  bat  men 

boo2ts'  gact  met  Ijct  gene  bat 'er  gcrrfblurcrt  iö:  ru 
Dat  uien  mn  be  toctc  late  ban 't  gene  bat  obrrDie;nDc 
gebacn  tooïbt :  toaut  aengarnbe  batbanbffet^i^oat/ 

Dacr  en  fal 'geenfaute  51311  ban  'tgnie  bat 'er  grfïotm 
en  geljanbcit  ió.  Onbettehcnt  /  tot  u  -  lieöcr  bienf ï 

Donjoau- 

De  opfclyrift  U'  M  i 

\cn  de  Doorluchtige  Heeren,  de  I  Iccren  deB.iroen 

van  ftbinsberge ,.  en  Kacile  Fokker ,  ( ̂ o|oondi .  ia 

de  Duitfchc  knechten  voor  lijne  Majeileir. 

Deurluchtige  Hrcre. n  Ti  De  biicbrn  bie_iït  bcbcii  ̂ ^^SJ&Ü  *E1 

mun  Peere  ban  Courion  gifteen  gefrfucben  foo 

fini  ut  toel  bat  olm  hem  Iwdjlttet  riiMebtgelcbircDc 

mnne  Die  ghn  Uabt  toaeratUt  brrtoonörrr  bm :  en 

Daeromfdmibcutubittooo^r  ubibbmbe  b
na!»oo 

ue're  aló  gijn  bic  noefj nieten  Debtaegebeu  Datglin 
hem  bic  tet flont  to.lt  geben  toaiU  het  en  .0  jeentnDt 
S  oer  te  beiben.    önfen  l?erre  betoare  ntoe^ettt 

.Oameu/  Dcna7.bau'JiUuis    1577. 

(Y) 

On- 



172  Byvoegfel  van  Authenc.  Stukken, 
1577.         Onder  was  met  fijnder  eigen  handt  gefchreven. 

3Deur  eeneri  bnef  bïe  iït  ontfangen  ïjebbe  ban  mijn 
$cere  ban  fóoucfon  /  ïjebbe  »ö  mogen  bcrfïacn  Dat 
afó  ïjn  mp  öien  fcljjccf  /  Die  ban  Den  ftafïccïe  niet  en 

ïjaööen ontfangen 'tbefefteer  öat  iït  utot  JBecïjeïen 
boo?  ïjen-ïicöen  gegeten  ïjebbe.  IDacc  af  iït  mp  feere 
berfoonöece  /  gemerkt  Dat  gïjp  toeï  bjeet  /  Dat  iït  Daer 

opfïa.  <&cbetïjemtcrfïont/  i^'tDatgljp'tatënocïj niet  en  ïjebt  geDaen:  enD?aegt  fojge  ingocöcnetnfï 

om  t'erccuteccen  en  boïtyengentgeene  Dat 'er  beeft 
getracteert  getoeefï  /  fonöee  te  toacïjten  na  oefen 

büenöt  /  toant  ïjp  faï  in  tijö$  nomen  om  't  gene  ban öéttoaert£-obcr7  cnfcijnjftmpaïtijt^banaïg.  <&& 
öec  toas  gcfcljjebcu  tot  u-Iieöcr  Oicnfï  Dohjan. 

De  opfehrtfte  iuas : 
Aen  de  Doorluchtige  Heere  Kaerle  Fokker,  Co- 

ronnel'van  de  Duitfche  knechten  voor  denKo- 
nink  mijnen  Heere. 

Dourluchtige  Heeren , 

1  ft  ïjebbe  ïjcöcn  ontfangen  u-ïicöcc  fyief  /  ban  Date 
*  ban  gifïcren  /  en  i£  toacracïjtig  öat  in  bcrfïacn  ïjeb- 
bcnöe  ban  bjient£  toege  /  öat  mijne  perfone  niet  toeï 

en  toa£  berfmere  in  j&efe  J>taöt  /  en  öat  'er  pcrijheï toa£  /  foo  bc^ce  aï£  ik  mp  niet  terfïont  en  faïbeeröe  / 
mp  ïjeeft  beïjoirïtjftgebocljt  öat  iït  mpfouDebectreït* 
«en  op  bit  üaftecl  /  om  öe  inconbenfenten  te  fdjau* 
toen.  <£n  öat  Ut  u-Iiet>en  niet  en  ïjebbe  't  ftlfbc  ban  te 
booren  beraDbcrteect  /  ïjeeft  getoecfï  om  öat  öe  occafie 
öat  niet  en  ïjeeft  geooogt :  toacrom  öat  gïjp-ïieDen 
geen  öicfaïte  en  ïjebt  om  u-ïieöen  te  beïtïagen  ban  öat 
ili  thp  niét  en  fouöe  op  u-ïieöen  betroutoen/  toeïtoe* 
tenöe  öat  ik  't  toeï  öoen  macïj  in  faftcn  ban  meeröcr 
berïanït  /  aïg  op  ïieöen  öie  fijne  iBajcfïeit  foo  toeï  ge- 
Dient  ïjebben  /  en  ben  feet  bnjöeDat  inöefe  &taötöe 
tufïc  i$  öie  gïjp-ïicDcn  mp  fcfotjft  /  u-ïieöen  biööenöe 
Datgïju  ïieöen  toiït  öoen  't  ocffe  ban  u-ïtcöcc  3ijÖen/ öat  Dcfanconöcr&ouömcngcbo^DccttoerDe/  groote 
fojgc  DjagcnDe  boo?  öe  betoaerniffe  en  berfeïtertïjeit 

ban  öie  ̂taöt :  toant  i«  berfïa  öat  'er  beeï  boïït£  bin* 
nen  i^  ban  öe  $nïtcc  ban<©rengc/  en 't  fouöe  mo^ 
gen  $ijn  öat'tfclföe  toare  met  eenigen  aenftag  con- trarie öcn  öienti  ban  fijne  Jtëajefïeit/  öe  toeïbaert  ban 
öeboojfeiöe  ̂ taöt/enrufïe  en  b^eöeban  öen  Hanöe. 

3$et  öefe  gaen  öe  bjieben  öie  gïjp-ïieDen  begeert 
aen  öe  iBagiftraet  ban  öie  &taöt  /  acngaenDe  öe 

ïjuïpe  ban  öe  öuifent  ïtroonen/  gïjp-ïicDcn  fu\t  mp 
öe  tocteïatcn  bau'tgecne  öat 'er  fat  af  geöaen  too^ 
öen.  %h  fcnöe  ooft  öe  anöer  bjieben  öie  gïjp-ïieöen 
begeert  aen  't  bout  öat  tot  lBoï  en  23?eöa  i$:  <èöp- ïieöen  fuït  ficn  maïïtanöcr  te  accomthoöccren  /  en 
Dat  fp  niet  en  mutineeren  /  naöicn  fp  fïen  toat  een 
ineonbenient  bat  5ijn  foubc. 

3}{i  en  fenöe  öe  opene  bneben  niet  öie  öe  ïfeere 
Hacrïe  jpocher  begeerenöe  \$l  om  öat  mi  geen  tijöt 
en  i$  ïjem  ban öaer te abfenteeren  :  menfaïïjem  öie 

geben  aï^  't  tijöt  fa\  'jijn.  3ift  en  ïjebbe  u-ïieöen  nu  ter tijöt  niet  anöer^  te  fcgnjben/  öan  u  ïieöen  te  beïafïen/ 
geïijït  ife  öoen bp öefe/  öat  gljp-ïicöenu  feïben regu- 

leert acïjterboïgenöe'tgeene  öat  iït  u-ïieöer  bcboïen 
f^tbbt/  enöatgljp-ïieöcnmpïaet  toeten  öe  faïicn  öie 
u- ïieöen  ftilïen  ober  ïtomen.  ̂ nfen  ̂ ecre  betoare 
u-ïicöcr  3Dcurïucïjtigc  perfooncn  geïijït  gön-ïieöer 
begeert.  Uithamen  Den  27.  banSluïiu^  1577- 

Leger  was  met  fijnder  Hoogheits  eigen  handt 

gefchreven. 
3£act  mpaïtijt^  öctoctcban  'tgcene  Dat  u-ïieöen faï  ober  «omen  /  en  fal  öc£geliju£  Doen  ban  mijnent 

toegen :  ten  emöe  öat  men  bp  geboefte  ban  fuï«J  niet 
te  toeten/  niet  en  baïle  in  cenige  ongebaïïen  toton- 
Dicufï  ban  fijne  .fliïajcfïcit  /  en  fcïjaöe  ban  Den  ItanDe. 
Onöer  toa^  gefeïj^ebcn/tot  u  ïieöcr  öienfl  Don  Juan. 

De  opfehrift  iuas : 
Aen  de  Doorluchtige  Heeren,  de  Heeren  de  Baroen 

vanFionsberge,  en  Kaerle  Fokker ,  Coronnels 
van  de  Duitfche  knechten  voor  lijne  Majefteit. 

Deurluchtige  Heere , 

\  &  fybbz  oefen  na  noene  /  ontfangen  utoen  b$kf 
^giftergefcljjeben/  en  ben  uitermaten  fiere  berbïijt 
öat  mijn  0eere  ban  iCottrïon  foo  feere  gerefoïbecrt  i$ 
om  u  bpflant  te  Doen  in  aïïe  en  iegehjïie  nooötïijïie 
faïien.  <£n  ingebaïïe  Dat  aïfoo  i^  /  foo  ïjebbe  i«  een 
groot  en  bafï  betroutoen  /  Dat  niet  tegcnfïacnöc  öat 

Cïjampaignp  attenteert  't  geene  Dat  gïjp  mp  fegt/ 
öatbpïtïttcï  faï  pjofitceren.  ̂ e^  niet  tcgenfïaenöe 

foo  moet  men  feere  toeï  toefïen/  en  D'ooge  in'tseiï ïjebben  /  ten  einöc  Dat  op  eenen  tijöt  ban  öe  anDet 

5ijöe  Daer  niet  in  en  ïtomen  't  boïft  ban  Den  $jince ban  <©renge. 

<6ljp-ïicÖen  ïjebt  aïrec  ge  aöberteert  getoeefï  öat  öe 
4£?abc  ban  lEegen  bp  fijn  boïfc  ïjctft  getoecfï :  en 
öaer  en  \$  niet  omquact  betroutoen  ban  ïjen- ïieöen 

te^ebben/  toant  'fp  sijiiboojfcKer  op  mijn  5ijöe:  en 
[jnfalfonöer  fautemet  ïjen  ïieöen  ïiomen.  3|^'töat 
ÖÏp  te  ïange  acïjter  bl^ftt  gïjp  fuït  ïjem  mogen  met 
«acfïe  De  toete  ïaten  /  ten  rinöe  ïjp  ïjem  te  meer  ïjacfïe. 

^cnanöerenfooüenih  oöïiberfcRcrt  ban'tboïït  Dat 
getoeefï  ïjeeft  onDer  JBario  €arDuini :  cnDe  De  <^e? 
cretar$  ban  öe  boo^feiöe  dBjabe  faï  bertre««en  /  en 

terfïont  ïtomen  /  aï^  't  tijöt  faï  5ijn.  3£e  «opie  ban 
Den  b^ief  Die  De  Staten  aen  Dcfc  ̂ «taDt  gefcïj?eben 
ïjeubcn  en  i^  nocj  niet  geïtomen  /  ftt  Din«e  Dat  fe  moet 

5jjngclij«  Diefp  gefeïjjeben  ïjebben  aenanDcce  ̂ te? 
öen.  ̂ at  men  terfïont  Ditbïapïtcn  of  bticf  hen  gebc 
aen  mijn  ïfeerc  ban  koudon.  <$nfcn  l^ëerc  betoare 
utoen  ̂ eurïucifjtigen  pecfoone/  ̂ c.  (^uöectehenttot 

u-ïieDer  Dienfï  Donjuan. 

1  ni- 

De  opfehrift  inas : 
Aen  de  Deurluchtige  Heere ,  de  Heeren  Kaerle 

Fokker ,  Coronnel  van  de  Duitfche  knechten 

Voor  fijne  Majefteit. 

Don  Jan  van  Ooftenrijk  Ridder  van  der  Orden  van 
den  Konink ,  Stadthouder,  Gouverneur  en  Kapitien 
Generaelin  de  Nederlanden. Brieven van  fijne 

Hoogheit C<£er  ïiebe  en  toeï  bcminDe/  gïjp-ïicDen  fixit  bet* 
^flaen  Deur  mijn  ̂ eere  ban  ̂ ierge^/  en  on£  bpe* 

ben  Die  ÖP  u-ïieDer  ïeberen  faï  /  De  cónfpicatie  Die  te*  aèn"dë 
gen  on^  opgefïeït  i$j  oo«  Denfïaet  toacr  in  öat  öe Mark- 
faïtenïjaerbinDen/  't  betroutoen  Dattopopu-ïieDen  Kman, 
ïjebben/  enD'occafïe  Dieïjaecpjefcntcert  omu-ïieDer  Borgmee- 
natuerïijït  ̂ incete  toonen  toat  ïiefoc  Dat  gïjp  ïjem  fter' Sche- Djaegt/  en  ïjoe  goeöe  en  getroutoe  Waffalm  öat  ïjp  ̂vïiïer 
ïjeeft  in  fijn  &taöt  ban  Hnttocrpen.  Cnfoo  Daer-  Magiiuaet 

en-tuiTcïjen  toeï  tegen  onfen  öanlt  /  feere  ban  nooöe van  Am- 

i^totöierttïe  banfïjncB^ajcfïcit/  Dat  öe  bier  ©enöe* werpen" ïenban  ütomcïi^  ban  <ÜJinöen  in  De  <&taöt  ïtomen  /  en 
ïjen  Daer  ïógceren  in  De  nieutoe  ̂ taDt/  om  oft  öe 
boo?feïöe  ïfecre  ban  ̂ ierge^  nocö  niet  geïtomen  en 
toare  /  foo  ïjebben  top  u-ïieöen  öaer  af  toeï  toiïïen  aö* 
bertccren  bp  Defe  /  Die  tacïe  5FoMter  u-ïieDen  ïeberen 
fal:  U-ïieDen  toeï  erp^effeïijït  bebeeïcnDc  öatgöpöie 
bjcDeïijïi  ontfangt  /  De23o?gec^fïiïïeïjouDenDe/  op 
Dat  fp  in  geen  aïteratic  en  ïtomen/  gemerfetDattop 
beötoongen  3ijnöit  nu  te  Doen  om  ïjen- ïieöen  te  be* 
ïjoeöeu  bit«oj  meeröer  ongebaï.  €n  men  faï  metïjen- 
ïicDen  goéöe  gemeinfeïjap  moeten  ïjouöen  /  geïij«  ook 
metten  oSarnifoen  öat  nu  öaer  i£  j  öoen&e  ban  ntoent 
toegen  aïïe  Debboir  Die  mogeïijït  i$  /  ten  cinöe  öat 
öe  J>taöt  fijne  B^ajefïeit  aïïe  öe  getroutoigïjeit  be* 
toijfc  Die  fp  ïjem  fcöuïöig  $  /  De  toeïïte  top  feere  op  u- 
ïieDen  begeeren.  JBetten  ïtojtfïen  öat  g^p- ïieöen  u 
aïïe  t'famen  betoont  in  öefe  occafie  fuïït^  aï^  gïjp-ïic^ 
öen  beïjoojt  /  en  geïijït  gïjp-ïieörn  aïtijt£  ïjebt  geöaen/ 
en  na  't  betroutoen  Dat  ton  Daer  af  ïjebben.  ij  Utbm 
bcrfefterenöe  öat  fïjne  .ï^ajefïeit  en  top  in  fTjnch  naem 
öat  fuïïen  op  fijnen  tijöt  met  fuïïten  öanïibacrïjtit 
bergeïöen  /  Dat  gijn  ïieöen  fuït  rcöen  Öebbat  om  011^ 
Daer  af  te  pr<jfen/  ̂ ier  meDe  fecr  ïiebe  en  toeï  be* 
minDe.  €>nfen  ̂ ecre  toiï  u  betoarert,    aDnöccte* 

ïtent  Jehan. 

On- 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
ï  57  j.  Onder  was  met  fijnder  Hoogheits  eigen  handt 

geich  reven. 
rêTot  it-ïicöcr  eigen  toeïbaert  cnmccrbctc  bexfeke 

tinge/  f)cbbc  ili  bebooïen  en  ïafï  gegeben  Dat  in  De 
jètaDt  fonör  nomen  iKtboïït  batgrjnfjoorcn  lult  ban 

t  ftaetïe  tfolilicr  /  n-IieDen  biDDrnDc  Dat  gijn  Die  toilt 
ontfangen  en  accommobccren  /  om  Dic3  biiHe  Dat  De 
^oïDatcn  acngacnDc  Ijcn-ïieDcr  perf  oone  /  fullcn  in 
fulner  boegen  ïcben  /  Dat  gijn  lieDen  geen  rcDcn  en 
fttlt  Rebben  om  n-ïicDcn  ban  ïjacr  te  bcltlagcn  /  toant 
in  Ijebt  öen-  ïicDcn  tocï  fcljcrp  bcbolen  en  beïaft  /  en 
Delafïe  u-IieDen  ïjet  anberlin  Dcfen. 

Op  den  ru^ge  fiont  gefebrevcn. 
Aenonfcfeer  lieve  en  welbeminde  de  Mark-grave, 

Amman,  Borgemeeiters ,   Schepenen  en  die  van 
der  Magiflraet.  Binnen  Antwerpen. 

Doorluchtige  Heer  en  , 

151  ïjebucDefenDag  op  Dm  noenc  u-IieDer  b^'ef  ont- fangen gifreren  gtfehjeben  /  Dn  De  toclhc  inberfracn 

ïjebbc  't  geene  Dat  gljp-IicDcn  Deur  De  fclföc  mp  lact 
toeten/  als  oorVt  geene  begrepen  i^  in  Den  particu 
lieten  blief  ban  oen  ttoloncl  f  oliftet.  ̂ k  bcDankc  u- 
ïicDcn  feerc  ban  De  fojgc  Die  gijp  lirDen  D:aegt  /  en  ooïi 
geïoeft  booitacn  te  D:agen  tot  Dicnfï  ban  Ome  FDaje* 

jfeit.  «Ên  miDts*  Dat  ili  bcrfïa  De  groote  alteratie  Die 
öaet  nomen  faubc  /  Deur  De  inuómfté  ban  't  bolh  ban 
Comeïté  ban<£inDcn/  foo  fjebbe  ili  mp  bebaebt  Dat 
ïjetnu  tcttijDt  betcc  falsjjn  /  Dat  fn  bommen  logee; 
een  in  fuiken  <Do?p/  aï£  ghu-licDcn  Ijen  fnït  o^Dou- 
neeren  en  tonfen.  %k  fcïjnjft  ooüalfoo  acn  fjen-lic; 
Den/  cnDatfp  Ijen  DacrfoiiDen  fïctït  maften/  en  De 
^ètaDt  te  tugge  nemen  /  en  men  fal  Ijen  lieDen  moe 

ten  toetlïlatcn  Datfp  in  tijDrs*  Dacr  af  fulïcnDetoctc 
jjebben  /  ik  fegge  ban  [jet  boojfciDc  <Do:p.  <£n  om 
öat  ili  bctfïa  Dat  'et  Regiment  ban  Cbampagnp  fjcm 
op  Den  tocg  gefïcït  beeft/  Dactïangg  Datfn  komen 
fouDen  /  foo  fcïjjrjbc  ia  bcn-lieücn  ook  /  oft  gcbcutDc 
bat  fp  bp  abontuete  De  paflagic  gefloten  bonDcn  oft 

ingenomen  /  en  Dat  fp  't  niet  berfeftert  en  fonDen 
mogen  Doen  /  öat  fp  Ijen  fouDen  boegen  metten  jong- 
fïen  b?ocDcr  /  De  rucïfcc  i»o?tö  op  Die  }ijDe  fal  5jjn.  <&\ 
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too:Dc.  <Cn  Daeeom  ïjebbe  iü  aei^folbcrt  om  tbott  i  ƒ77. ban  Comclio  ban  vCmDc  met  en  fal  in  ör  tf  aDt  bomen  f 
gelijü  ih  u  -ïicDcn  ban  gifeer  De  Uictc  gebacn  IjaDDc.  gh Ijebbc  ober  tïuec  Dagen  miDöeï  gcfonoeu  cim  man 
i.)ecrc  ban  £ourlon  om  gelDt  te  tangen  om  fijn 
bolabcljulpigrc  toefen  '  toacrbnDat  iinnfoiibciuo; 
gen  rcgarrDc  fuileu  in  bet  pcrijucl  en  Dangier  om  gijp- lieDen  niji  boo;  oogen  legt.  ©cnbuentfaJfefchaeft 
bertceltlien  /  en  fal  alle  uccrflighcit  Doen  Die  mogtlrjb 
i^  omfeerljaefl  Daee  te  toefen.  Onfen  Deere  bctoaie 
u  -  JicDec  Q^ouHueljtigc  petfooncn  na  utoer  begeerte. 
Uiten  lufteele ban  .Hamen  Den  ;i  ban  julius  15--. 
ll-iieDce b!icf  ban  Den  28.  iö  geüomen  opDetoelf.c niet  meercnbalttcfeggcn/  Dan  Dat  men  fal  frl);ij 
ben  na  ©etgtn  bet  geene  Dat  De  Colonnel  ̂ oiilicc 
begeert.  OnDee  (lont  gcfclnrtcn  /  tot  utocn  Dien  ft/ 
Don  Juan. 

De  oppbrift  w.;s : 
Aen  de  Doorluchtige  Heercn  ,  mijn  Heercndelh- 

roen  van  Fronsberg ,  en  Kacrlc  Fokker,  Colonl 
van  de  Duitlche  knechten  voor  iijnc  Majeltcit. 

Mijn  Heere , 

r)  <£\'c  fal  Dienen  om  utoc  l)uoaïjeit  te  aDberteeren  Brief  vao -L'  Dat on£ ^oIDateu Ijicc foo  fcac ontftclt  sun /  Dat  J?^1  dc ili  ban  ure  tot  ure  bertoachte  Dat  fp  mn  f  uilen  metten  5 ïïé  van 
ïjalfc  gtijpen.  <t:nDe  en  1^  in  inijnDec  maeljt  niet  Dat  tomIm, 
ili  Ijict  een  enïtel  -èolDaet  fouDc  megen  iub?ingcu  ,  "n  fi»°« 
toant  inDicn  ili  Daee  af eenigc  niamerc  maeliti  fn  feu  ̂ Tam' 
Den  mn  ongcttonfclt  om  Den  Ijald  bjingen    enöcDcccrftcn 

ftapitemen  ooïi/  banDetoclaeiU  meten  Ijcbbe  toil  vinO08fl' ïen  laten  utoe  iloogljeit  te  aDbceteercn. 
vDit  ié  vil  fpntttenDc  uit  feiicre  ocruehten  ban  eeni- 
gc b:icben  Die  men  fegt  Dat  afgrtoo:pen  *,i)n  ge 

toeeftop  De  l>n;cban  ©outtieaue  /  onDerteünit  bn 
utoe  ï^oojïjcït  en  ̂ feobeDo  /  en  ooft  uit  Dat  utoc 
^ooqbeit  Ijen  lieDen  ontboDeu  beeft  Dat  fn  fouDen  Dc 
biet  ©cnDelcn  ban  Dicbau  OjinDcn  in  De  „étaDt  laten 
fiomen/  Dctoelfie  beu  lieDen  fo$  altcreereuDe  /  Dat 
ili  anDce?f  niet  en  bertoarfjte  Dan  Die  ure.  3B  berfc- 

rtetenn^i  tocï/  i^'t  Datfnuopic  iKbben  ban  Dc  boo:- 
fciDe  bïieben  /  öatfn  mn  met  fonhn  niflen  Doen  Doen/ 

ïp  ̂^gtmonetam  ftóc  S?uï^     foo  fM  ̂ L^X£^^£V'£Z ik  op  een  nicuto  acn  fjennen  a^agifïract  fdmjbcn/ 
ïjen-ïicDet  bctfclictcnDc  ban  mijjn  goeDc  meimnge/ 

met' 

taet 
geen, 
fnUen  mogen  berfeuert  rjouDcn  /  Dat  top  niet  en  ful 
ïengcDogcn  Datïjen  ecnigcn  oberlafï  fal  gcDacn  toou: 
ben.  €ctgcïuiicn  ban  Dien  gijp  ïieDcn  fnït  ooïi  moe- 

ten ban  utoet  3tjDcn  bp  goeDc  miDDcïcn  beletten  /  Dat 

'et  geen  gocDen  uitgeboett  en  toerDcn.  Onfen  t}rctc 
betoatc  u-licDct  ̂ ?eurlnel)tigc  petfooncn  gcliju  gbn- 
licDen begeert.  Uit  Dit  Uafïcei  ban  f>amcn  Den  30. 

gjulp/  I577- 

Onder  was  gefchreven  met 'er  handt  van  fijne 
Hooshcit. 

lieDen  5ijn  uiter  .ètaDt  getroliücu  /  bet  iö  cm  frrr 
Drcrlijiic  fal.c  te  firn  Dcfc  beroerte  Die  ui  De  .-StaDr  i-;.. 

banDicbant:mDen. 
<Dc  37/Hiitfcljc  51J11  ccnpDcclö  oopfal.c  ban  Dc  1  out* 

(lefltngc  ban  Dc  ̂ »olDateu  /  De  bjclhc  miöto  b.\t  fp 
fao.cn  Dat  fp  met  mn  gocöc  eo?iefpouDcutie  haö 
Den/  f)eubccbo:Dcrt  Ijebbcn  te  feggen,'  Dat  fn  met 

onoecDt  ocDaeii  IjaDDen/  en  Dar  f\) '  ton  mr't  l)cn- iicDeu  ̂ ijuDc  /  De  luvrtcr£  fouóeu  Dru  Speel- 
man Doen  betalen  /  met  meer  auDrr  Ijoogmoeoige 

tooo:öeu. 
vDen  toeg  iö  mn  bruoineu  01?)  met  ben-  lieDen  te 

#ouDt  goeDc  coircfponDcntie  metten  jonaljlten  r,QUÖm  gröotc  eoirefponDrntic  /  Dc  in.ieur  Die  ulvc 

Brieven 
van  fijne 
Hoogheit, 
aen  de 

voorfchre- 
ven  Co- 
lonnels 
van  den 

ji.vanju- 
liu$,i;77. 

b2ichDt  /  toant  mDienljctuooDti^/  Ui  fal  u  Den  ouDt 

ftcnfenDcn.  ̂ aet-en-tufTcljen  ^ijt  fozgbulDig  op  u- 
ïieDct  IjoeDc  /  nttaetmnDilttoilp  tijDingc  brbben  ban 
u-ïicDen/  en  ban  liet  ontfangen  ban  aïïc  mijn  bm 

ncn.  iCot  utocn  Dienfï/  Donju*. 

De  opfebrift  isas : 

Aen  dc  Doorluchtige  Hccren ,  mijn  Heercn  de  Ha- 
roen Fronsbergc,  en  Kacrlc  Fokker ,  Colonncls 

van  de  Duitlche  knechten  voor  fijne  Majciteit. 

Doorluchtige  Heer  en  , 

T  &  ïjebbc  Den  bzicf  ban  Den  Colonnel  ftaerlcf  olt 

A  her  /  giftcr  gcfcïj.zcben  ontfangen  /  en  ilt  fal  aen  ijet 

flegiment  ban  (Cljampagnp  febmn  Dat  fn  ban  Dacr 

uetljuifcn/  mact  cöoDt  toccttoatfiiDocnmilen.  Jb 

fchmbc  acn  Den  magiflraet  DatfnfouDcngeru  ft  31)11 

cnncnbcrfciicrtbouOen/  gcmerlit  Datiiiuict  en  laf 

confenteeten  Dat  ï)«i-  lieDen  ecmg  ongeïult  gcDacn 

Poogljcit  bebolcu  beeft  te  baaien    10  gelcbcrt. 

"  Tlauga  ecnen  auoeren  toeg  Oebür  Ui  ulur  l>ooij- 
bcit  aöüijo  gcfonücr, ,   Ui  en  bact  niet  of  Die  myn 

b2ifben  ontfangen  Ijec'r. Uier  mcDc/  mijn  t?rcrc/  foo  luDDr  M  Ooöt  öat 
bp  ïilue  hooabeit  berlecne  een  gort  rnUüiawfontU 
Iibrn.  Uiten  Uafteelc  ban  ?tnttorrnni  örfiu  tt& 

ftenban.Hiiaumio/  1577-  3uliatfir. 

Utoe  l>oo3beit  macb  toel  berfea.'rt  ;i):i  Du  bc 
alteratie  nieten  io fp:iiiteiiöe  uicOr brtaüngt  /  mare 

Deur  Dat  fp  bcrfïarn  licbbeu  I  boe  Dat  De  5\tarni  aru 

Defe  iètaDt  gcfouDcu  Ijcbb.u  nuiutig  DuitVnt  gnl 
Dcns7  om  te  betalen  t  geene  Dat  men  tufc  Denöelrn 

feljiilDigiö/  Dc toelfi feDcrt  Dcrrlle  ei-noo?Miie  löb.Mi De  meefte  alteratie.  Ban  utoer  Poogbrit  ootmoeDuj 

Dicuaer/  LouysdeBlois. 
üp  den  rugge  ftont  pefch reven 

Acn  fijne  Hoopheit. 
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177- Doorluchtige  Heere3 

Brief  van 
fijne 
Hoogheit 

]  U  bebbebcrfiacn  uit  utoen  uricfban  ben  brjfoen  ban 
1  befec  mac  nt  /  §ct  bcrtrcïtïtcn  ban  u  boïït  nieter  3>tabt 
ban  ICnttocrpcn/  toaer  af  ïjia  ban  te  boren  partiele 

tcni^aerlc  Ucce  tijDingen  toare  n.  3i&  ïjcbüc  Daer  aïfuïïtcn  ücrDiict 
Sn  den  8  mgcjjatit/  aï£  bc  rcDcn  #  cifJcbenDe  /  enafêmcntoeï 
vanoogft.  hancïeDinïtcn/  nadien  bat  ï)ïcc  uit  gctjoïgt  féfoomer* 
'm-  Mijhcn  acbtcrDecï  tot  Dienfï  ban  fijne  iBajefïcit. 

^ocïjtan^  §ebbc  if*  ten  anberen  bcrbïrjtgctoccfï  Doen 

iït  IjooiDc  Dat  gijn  't  leocn  ontbjagen  en  ge'faïbcert  bebt/ om  b'cfïimc  Die  m  fycbbt  ban  utoen  petfoone.  <&c  ïftceve 
faï  geïicben  on£  op  eenen  anderen  Dag  beteten  boojfr 
gaiiït  te  geben/  met  te  min  men  moet  bem  ban  aïïcn 

ïobcu  en  banïtcn.  B}pDunïttDat'ct  goct  faï  31311  bat 
gïtf'  met  u  boïït  noeïj  in  de  ̂ taDt  blijft  tot  bat  gbp  ban 
mp  anDer  oidinantïc  $bt/  en  Dat  gbp  Daer- en- tuf* 
feïjen  fuït  ficn  't  boïït  te  onderbonden  mét  Die  bcfïc  miD* 
Deint/  en  «jegen  Die  gbp  fuït  mogen  bcDinïtcn.  IDant 
om  rcaïp  te  fpjeïtcn  en  De  gerechte  toactfjeit  te  feggen/ 
in  binDcmp  nüfonDrrecnig  miöDeï  ban  geïDt  te  ma? 

gen  fenDen'.  Cn  ooït  aïïjaddc  &  tl  DentjjDti£no# tan£  fnïlté  /  Dat  iït  geen  miDDeï  en  fic  om  11  Dat  te  Doen 

ïjebben.  tCndaetom  faï 't  ban  nooDesijn  bat  gijp  Daer 
ufeïbenbcbeïpettcnbefïen  bat gbp  moegt/  DoenDcDe 
Dojpen  ronDtomme  De  <§>tadt  gelegen  tameïijït  contti- 
buceren  /  op  Dat  De  &taDt  foo  beeï  te  meet  onbeïafï  3P : 
u  berfeïterenbe  Dat  iït  foo  toeïDactom/  aféoniDatiït 
niet  ni  bebbe  toacc  meDe  om  u  te  booten  ban  u  onbee? 
ïjoubt/  meet  berdjiet?  bebbe  Dan  iït  u  fouDeïtonncntc 
betfïacn  geben.  Mact  ih  bcctoactjtc  ho$$  ban  aï£ 

tcmeDic  ban  fijne  jfëajcfïeit  op  't  gene  Dat  iïtbaa'beb? 
bc  Doen  bertogen  bp  Den  £>ccretar#  CfcobcDo.  3jït 
biDbeitfeecbcitcltjïi  Dat  gï)u  /  gelijk  afêgïju  tot  nocb 
toe  geDacn  tybtl  en  bcttoacïjttooiDt  baneenperfon^ 
nagic  Die  foo  feer  totten  Dicnfïc  i$  ban  fijne  «JBajefïeit  / 
jjet  boïït  \m\t  onDecbouDcn  en  bïijben  boubcn  ten  bcfïen 
öatgöpmoegt/  fonöer  beranberinge  te  maliën/  ten 
toare  bpmijn  bebeï/  toant  iït  faï  bc  b?ieben  die  gbube* 
geert/  aen  be  &taDt  feinden/  op  Dat  gijp  moegt  ge* 
obeDieertnigeacbt^Önal^  bctacmt.  #nfcn©eerebe* 
toace  utoen  3£curïucbtigen  peifone  na  utoc  begeerte. 
£tit.föamniben  8.2üugufti/  1577* 

Na  date. 

gift  ïjcbïjc  ontrent  Defe  &taDt  Doen  nomen  «  brjf 
©enDeïcn  /  en  febcn  ban  een  anDer  Regiment  J  en  mi$ 
Dien  Dat  fp  geen  ïjoofr  en  bebben/  cnDatDe25arocn 
ban  jfron^berg  niet  toeïte  paffe  en  i$l  foo  moet  gijp 
terjïont  bier  nomen  /  u  bah  Daer  maïtcnDe  foo  bacjï 

aï£  't  u  faï  mogeïp  3tjn  /  om  bp  mp  te  hamen/  't  toeïïte iït  u  biDDe/  en  Dat  Daer  geen  faute  aen  en  ml  na  Dat 

gijn  Daa*  oïDen  gegeben  en  gelaten  fnlt  tjebben  Dier 
bannoobeé.  ©nDerfiont  gefcl)?ebcn  tot  utoen  Dien- 
fttj  Donjuan. 

De  opfehrift  van  den  voorfeiden  brief 'tuts  aldus : Aen  den  Doorluchtigen  Heere ,  de  Heere  Kaerle 
Fokker,  Colonnel  van  de  Duitfche  knechten  voor 

fijne  Majefteit. 

Me  -  Vrouwe , 

iït  btböeutoc  JBajefïeit  te  toilïcu  geïooben  Dat  Die 
•*  fahcu  ban  ïjettoaertg-ober  mu  gelaten  lycbbtn  en 
nocfj  laten  foo  luttel  b?pbeit^  /  Dat  fp  mp  bpfcan£  nem^ 
mermeer  engeboogenteDoen'tgcncDat  iftfecebcgee^ 
re/  in Dctbuegen Dat  fcotoel  Defefaïtc/  aï^ooft  Datift 
niemvant  bcquame  getoeten  en  ïjebbe  /  met  toien  Dat  ih 

rinne  van  j)aööe  niogni  feijjijben  /  De  oiïfaïtc  i$  gctoeefl  Dat  ilt 
Dat  in  foo  lange  niet  en  f^ebbe  geDaen.  .ï!3aer  nu  De  oe> 
cafTe  ïjaerp^efènteerenDe  banDctocDcrftomfïeban$e; 
ter  <Dore  in  Dit  $of  ban  bertoaert^-obec  /  De  toelue  mp 
berfebert  Dat  bpbcfni  bjieffaï  leberen  in  IjanDni  ban 
tttoe  tfBajcfteit/  foo  toiï  ili  De  felbe  reheninge  geben  /  foo 

feere  aïé  mp  mogeïrjït  i^  /  ban  't  gene  Dat  mp  aengaet/ DiemetHohnenDcgmoeg  bebanlten/  ban  De  eenparige 
jonflen  en  biientfcbappni  Dieib  ontfange  Deur  miDDeï 
ban  fïjn  bjieben  Detoeïftc  booitoaer  feer  geïijïtfbjmig 
5ijn  ïjet  gene  Dat  mijnen  pber/  ban  tot  mijnen  Dienfï 
tcbefïeDen  mijn  ïcben/  en  aïïeöct  gene  Dat  Daer  aen 

Brieven 
van  fijne 
Hoogheit, 
aen  Me- 
Vrouwc 

de  Keife- 

den  14 

Augufti 
If77- 

Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
ïiïceft  tocerbig  i'^.  ̂ h  biöDc  <&ctot  Datïjp  mp  toilöie  1 5-77. Deugt  gunnen  Dat  ia  Dat  mrttc  toerïieii  noclj  eeiijJ 
macb  betoijfm.  &u  /  Jdie-ldzoutoc  /  ili  ben  in  Dnt 
fïaet  Die  Defeïflïe^oreutocr  jfèajefteit  b2eber  faïber* 
hïaren  /  gemerht  Dat  De  faïten  ban  bertoaert^-obeu 
met  Defe  Staten  in  fuftim  terme  jijn  geïtomen  /  Dat 
foo  bejre  1T1  een  toeinig  getoeft  baDöe  om  mijn  perfoouc 

te  berfefteren  /  De  ftlf'ct  betïorcn  fouDe  getorefï  bebben/ tefamen  Deïïeiigiccn  onDerDanigljeit  ban  fijne  jfèa* 

fïcit  /  'ttoeïïi  booitoaer  'tmeefïe  guaetï^/  en'tber^ 
ïie£  Dat  men  onDcr  alle  anDer  min  bebocjt  te  ïijben. 

BDant  in  Der  toaerbeit  fp  en  toiïïen  Ijetto'acrt^-ober nocb  bcïiennenben-ïieDer  oBobt/  nocbbm-lieDerïlOi 
ninft  geboirfaem  3tjn  geïijKfpbeboorcn/  niacrjijn  in 
jmceninge  in  alle  faïten  topïjcitte  tybbml  inDetboe^ 
gen  Dat 'et  een  Deirïijfte  fafte  i^  om  fïen  Ijoe  Datfpte 
tocrïie  gaen/  en  De  oubefcïjaemtbeDenenDetblcin  re^ 
fpect  Daer  meDe  fp  fijne  lïDajefïeit  betalen  De  <6cnaDni 
Die  ïjp  ben  geDaen  beeft/  en  mp  De  moeiten/  ontoier* 
DigljeDen  en  penjïieïen  Dieiïiom  Dit  boïït  geïebenbete 
be.  ötoe  JBajefleit  macï)  aen  metïtni  ï^oe  luttel  Dat 
gebaet  öeeft  en  nocb  profiteert  Den  quaDen/  De  Deugt 
Die  men  ben-ïieDni  Doet.  betten  fto^tflen  gcfeit/  fp 
beminnen  ni  51J11  in  al  Der  manieren  geboo^facm  Den 
al  Der  berheerff  en  en  tprannigen  ketter  en  tocDcrfpan^ 
uigfle  Die  ter  toereït  i$l  Detoeïhe  i^Dic  bermaïeDijDe 
^inceban^renge/  entcrcon«:aricn/  foo  bebben  fp 

eenen  af-tren  en  ont-eeren  Den  nacm  ni'tbebcï  ban 
bcn-ïieDer  natuerïijïie  $?ince  cn^eerc/  fonDeroBoDt 
te  bjefen  /  of  refpect  of  fc\)atmtc  ban  De  menfcöen. 

t^onjtan^  boetocï  Datihnufpjeïtcin  't  generaeïban Den  meefienDeeï  ban  Dien  /  foo  sunber  fommige  feer  toel 
gcrefoïbecrt  om  te  Doen  't  gene  Dat  fp  fcbuïDig  51J11  /  tot^ 
ten  Dienfï  ban  onfeu  Neeteen  ban  fijne  JBajcfteit/  Die 
mp  booitoaer  gefeïfcljap  öouDcn  aï^€Dcïmannen  en 
0iDDec£  bangrootereeren.  Met  Die/  BL)c-©^outoe/ 
ïjebbe  iïi  mp  bertroftften  op  bit  &af!eeï  /  ban  toaer  Dat 
iïiDoeaïïcDcbboicmDie  mogeïp  3ijn/  mpbebeïpenDe 
tottcn  effcetc  ban  Dien  met  De  OBcfanten  ban  De  lieifee* 
ïtjltc  IBajefïeit  /  op  Dat  men  ban  pegeïijfcc  jijDe  De  ffla* 
penen  neDerleggc/  en  Dateenpcgelijltopfijn  5ijöebe# 
«enne  toaer  toe  DatöP  berbonbeni^.  jÉaccgcïijfenu 
i^  Dat  öf«  eigen  confcïentïc  en  quaDc  intentie  ben  té 
accufecrniDc/  foofjebben  fp  een  m$troutoen  /  enDe 
en  toiïïen  nietberDienen  Dan  Dat  footoeï  OBoDtaï^  De 

menfebeu  ïjcm  t'famen-fpannen  tot  ben-ïicber  bet* 
DecffenifTeenfïraffe.  ̂ cfefeïfDe<6oDt  toert/  boe  feere 
Dat  iït  toel  fouDcbegecren  tefcfioutoen  Defeuitterfïefa^ 
ïten/  tnaer  iït  entoeet  niet/  boeDatiït  DatfcuDemo^ 
gen  Doen/  Den  genen  Die  fooobfïiuateïijït  bmfootoc^ 
Detfpannig  toonen.  Cn  geïij^  bf«-»fber  Dunïtt/  Dat 
De  jpojtuinenu  op  ben-ïieDen  obecaïi^ïaccbenDe/  en 
Dat  mp  aïïe  faïini  begebni  /  foo  berbobeccDigenDaer 

inDcboofc  /  fonDcctcpeinfciiDat'er  i^enien  Dag  ban 
mojgen  /  op  De  tocïïtc  ïjen  fïraffc  faï  ïtomen.  #aer- 
en-tufTcben  ben  iït  ïjaïf  beïegert  /  fonDer  tijt  tebccïic* 
fen/  tot  Dat  mp  Dit  boïït  hier  beDtofngtombnt-ïieDen 
tctoinnen.  ̂ aec  htbt  gijp  in  't  ïtojte  Den  ftaet  ban 
bretoaertg-ober.  ütoc  ll^ajefïeit/  faï  Die  tycDec  bec^ 
flaen  ban  Den  boo^feiDen  5Dore:  DetorlhctoiïtoeDer* 
om  ïtomen/  en  eenen  ïteec  Doen  in  Ditï^of/  tctoijïe 
Dat  De  occafïen  fnïïenbertoaert^-obcrbetóijfentoatre? 
foïutrc  Dat  bPfalb^bbcn  te  nemen/  en  't  gene  Dat  iït 
boo?  ïjcm  fal  mogen  Doen:  DetoeïïtefootoanneecDat 
bp  faï  toeDcrbecren  /  iït  pjefentecte  ani  utoc  j^ajefleit/ 
ten  einDe  Dat  iït  geboirfaem  fp  u  bebeï/  ban  bnn  te 

onbcrbouDcn  oft  aecommoDeeren  inaï  'tgeeneDatiït 
faï  mogen  /  aï  fouDe  iït  ooït  pafféeren  Den  ïajl  Die  iït  Daer 
af  ïjebbe  ban  mijnen  ̂ eere  Dcföoninït.  3tïtbebbeDefe 
boojïeDen  Dagen  nocb  renen  bjicfontfangen banutoe 
USajefïeit/  aljS  Dat  iït  fouDe  maïten  Dat  fpmocbtbe^ 
taeït  toecDen  ban  't  gene  Dat  men  ïjaer  ïjier  fcbuïDig 
i^:  De  tocïïtc  booïtoaermp  beeft  gegeben  getoecfï  (op 
Dat  iït  fouDe  banaïïc  sijben  goeDcoo?faïtc  fycbbm  om 
mp  tebeïtïagen  ban  mijn  ongeïuït)  recbt^opDentijt 
Dat  mp  niet  mogcïtjït  en  toajsterfïont  geboojfacmte 
toefen/  De  faïtc  Die  iït  aïDcrïicfft  begccrDc  te  boïbzcn* 
gen.  5^at  fcïfbe  feiDe  iït  Den  geniën  Die  mp  ben  bjief 
ïeberbe/  Dien  iït  fcDertnoit  enbebbcgcfien/  noebtij^ 
Dingc  ban  bem  gcbaDt.  Mi  fouDciït  fecre  toel  toiïïen 
Dat  bP  bn  mpguame/  opDattopfouDen  mogen  fp?e^ 

Ren 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
577.  ncn  ban  bc  mibbcïcu  en  manieren  bic  baer  fonben  1110 

gen  tacfen  01»  te  öonrtgcnc  fat  Uk»  majefrrit  Dc^ 
bedt  /  gemecht  bat  ongettouffeïtben  »ooöt  tottc»  int 
tcrfïcn  gekomen  i$:  nochtanö  taaó  bic  atë  boni  nocï) 
meerber/  init£  bat  f»  niet  en  bo:fïe  fcljjii'bc»  't  gene 
bat  ifi  tarï  getaüt  Ijaöbc :  Met  ie  min  "gift  311  bnee» 
maniere  of  b'aubcr  /  fbo  fol  nlue  JDajcfïcit  gctiift  dta/ aï  foubcr  getnch  moeten  3ijnin  't  gcue  bat  meeft  ba» noobe  i£  en  gefortfeert/  ï)ctincc(ïcpcnjhcïtalc 
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UU  ben  Oaebt  ban  Stettfap  fijne  .JDaicfrcit  gerom  1  f77. niittecrt  totten  «Oonberiirmcnc  gmerarl  ban  be  boo! 
uocmbc  31  au  ben.  §00  nn  bc  gcpictcnbccrbc  incinii'gc 
banbet'e  Dcrccumge/  técifïcljcnöcallf  gctroutaigljcit/ 
gertabigï)cit/  en  ban  tacbrrwoc  bnftant  boo:  alrnts"  en battan  nictcnluincn  cciugiiuté  bn  eenig  qualitft  bcr- 
fïacn  bat  baer  foube  maten*  51311  ban  fufpinc  en  nnn 
ban  quabe  taille  1»  ccuigc  ban  ons    macr  ter  contrarie 

aUecne .  bat  bc  falicn  ban  bc  f'clfoc  Dcrceiiingc  foube  taefc»  ge jtm  acugaenbe  ben  tijbtj  taant  aengaenbc  bc refte  iïi  |  bojbert  beneerfrigt  ciigc-crcrutrertinallcoprcrljrig 
lafbeneecrugcnbat'ergcencnraïtaercn/aengacnbebejÏKit/  gctroubjigljcit /  en  nccrftigljnc  in  brrbucarii berfdirrtljcit  mit^gebcnbcccnigbetaijé/ombatincnj  bat  geen  ban  ben  Onbcrfatcn  en  nigefeten  baiibcfrlf; 
fjetfciföe  foube  mogen  nrijgen.  <£nijoe"tocïbat  ifi  alle nccrfrigïjcitfalbocnom  tnbingc  te  hebben  ban  be  gene 
öie  mn  ben  bjicfgcïcbect  heeft/  niet  te  min  oftgebicle 
fat  iïi  gern  en  lircge/  foobibbciïi  utac.lDajeftcitbat 
tpbmïaftgcbebichacrfal  geïicben:  en  batljn  bnmn 
uome  /  bic  in  bcr  taaerheit  mijn  befte  fal  Doen  tot  ütach 
trienfï  /  jaiiifpijtcban  öcu  tijDt  /  trntaarebat  bc  ooj- 
togen  /  of nieutac  reboïten  alle  macht  te  boben  gingen. 
%h  biöbe  in&rcïijud  bat  utoe  .fOaicfteitbebcele/  bat 
mmacf)  tnöingc  hebben  ban  hacc  grfoiithcit  /  en  bat 
f  n  niet  en tart  bergeten/  in  taat  rcfoïutiebat  f»  mach 

riemen  /  tu  aïïc  't  gene  baer  fn  foube  in  gebient  tacfen  / 
te  bifponccren  ban  mijnen  perfoouc  /  taant  f»  macljt 
toeï  boen :  ja  beter  ban  ban  ecuig  ban  hacr  ̂ oncn  / 
gcmerïit  bat  ifi  niemanbt  Gekeft  bitboojbecï  faï ge- 
ben/  jamnnmeininge  is"  bat  tu'tboo?  aüc  anberfal 
behoorc»  toeg  te  b:agm  /  ba»  hacr  te  wcfen  bic  aïbec- 
onberbanigftc  /  eiigrcetigfïe  omhaertcbieiic»  inaïlc 
het  gene  bat  faï  bicncn  tottcn  eontnitemnit  cnï>oog 
Ijeit  ba»  »tae  JDajcfïeit  /  be  toeïïie  oiife»  $)ecve  taiï 
uctaaren  met  bc  rufïe  bic  fn  toeerbig  té/  eribacr-ni- 
boben  met  aïïc  het  gene  bat  iïi  hacr  tocrifchc :  Hit  bit 
Itafïeeï  ban  j^amni  /  bcfen  1 +.  ban  SUigufhté  /  1577- 
©an  iitoer  «fliajeftctt  feerfeïier  cnaïbct-ootmocbigfie 
bienaet/  DonJanvanOoftenrijk. 

De  opfehrifi  was: 
Aen  Me- Vrouwe  de  Keiferinne,  in  handen  van 

hare  Majefteit. 

Cn  ïjoe  tacï  bat  bc  ongcbcutfHjeit  ban  bc  booifcibe 

Staten/  aetigacnbc  't  pomet  ba»  bc»  £>cüigc» geïoo; 
be/  e»  liathoiijuc  tfoomfcïjc  ilriigie/  en  be  gehoor 

facmftcit  b\c  men  fn'nc  JDajcftcit  fchiiïbig  ie  f  geheel rjngebjoïien  té  notoir  e»  opnibaer  /  «ochtaité  hebben 
Defeïfbetotbjcbcc  gctitigenifTe  ban  Ijcn-hcbcr  mcinin 
ge  /  ïjier  boen  bnboegen  bc  acte  ban  baer-Iirber  er 
ptefte  Bereeninge  op  bcfe  poiueten  foobanig  afó  fyct 
ttaer  boïgt. 

De  Unie  oft  Vereeninge  van  de  Generale  Staten  van 
de  Nederlanden  totlBrueflcl  verfaemt,  waer  af  de 

Originael  ondertekent  is,  foo  wel  by  de  Prelaten  , 
Edelen ,  en  Steden  ,  als  andere ,  gewillekcurt  by  mijn 
Heeren  van  den  Raedt  van  State  ,  gecommitteert 

by  fijne  Majefteit,  totten  Gouvernementc  Genc- 
rael  van  de  voorfeide  Nederlanden  :  bcruftendc  het 

voorfeide  Originael  onder  de  bewaringe  van  de  Sta- ten van  Brabant. 

be  mantel ;  foube  rcbctijïir  ooüabc  hrtörn  ban  ïjeu 
gnaïijh  tebïcbcn  te  boubcn  oft  te  tluijffclcn  ban  oité : 
Ömbefc  rebenen    enfrlfü  ren  embc  niet  ni  foube  011 
gctroutaclnïi  gclianbclisuu  tot  aebterbeef  banoiiöge 
meine  Dabcrianbt  /  ni  rcelubecrbigc  bcfcljenniiige  / 
oft  beur  oilarntfacmïint  of  eoiiinbentie  foube  aelitcr 
gelaten  taoibe»  't  gcue  bat  boo:  be  fclfbc  reelitbecrbigc befcljccmingc  /  ijS  of  fal  ban  uoobcwu.  .^oobcbbni 
ton  uit  hraeïjtc  ban  onfe.IDaclit  eua:oinnit!Ticrcfpcc 
tibeïijh  ni  anberfintó  /  booi  ouöeiioufciiaerïionieró/ 
qelocft  en  geïbben  op  Cïniftclijlic  troutar/  banlicbcn 
met  eeren  en  taacraentige  Compatriotni  /  teboubni 
en  ouberljouben  onbcrbjcïtclijlt  en  altijtó  /  be  boojfeibe 
bereeningc  enbcrfamiiige:  .^oubcr  batpcinaubtban 
0115S  ïjem  macï)  fcl^cibcn  oft  afbjehni  beur  bilUmulatic/ 
ijcimeliju  berftant  /  oft  bn  ccnigcrbanbc  anber  manie; 
re/  nibatombecotiferbatie  ba»  oufcu  l>eiligen  <éc 

ïoobc  en  ïiatïjoujhc  "Hpoftolijfic  tioomfcïje  Ueligie/ boUtomiugc ban  be  Pacificatie/  gcfamcntlijïi  totiut 
bjijbingc  ban  bm  <>paignaat^ m  Ïjcn-Iicbcr  acnïjau> 
gcr^  /  en  bc  gebooifacmbeit  bic  mm  fijiic  Jttajcftcit 

fcfjiilbig  té  /  booj  be  taclbacrt  en  rttfïe  ban  0110'  Öaber 
ïanbt/  t'fameubm  be  befcfjtrmingc  banalïe  ninege. 
ïijh  onj  pnbilegicn  /  fiecljteu  /  Óailiebm,  .■Statu- ten/ Coflumcn  en  oubegebnulini.  H3acrtoe»infuI> 
leu  taagen  alle  be  mibbeïeu  bië  0110  fuiicn  mogclijii  ;ijn/ 

foometgeïbe/  bolh  /  racbt  e»  goebc»/  ja  ba»  't  Ie- bm/  inbien  bat  bannoobe  toare.  €\i  bat  iiiniiaubt 
ban  oité  niet  en  f  al  mogen  in  't  particulier  gcbcnccni 
gm  taebt  j  abbijö  of confent  /  noclj  fjouben  fjeiuieiijac 
oft  particuliere  communicatie  met  bc  gene  bic  niet  en 
51J11  ban  befee  Dcrceiiingc.  X)oc\\  ooli  tct  contrarie  ïjni 
eeuigflnts"  openbaren  't  gcue  bat  té/  of  fal  111  onp  bcr gabcringe  getractcert   geabifcert  öft  gercfolbcert  ?ijn : 

macr  fafijem  moeten  in  allen  confojincercn  met 't  ge* 
ne  bat  011?  generale  en  gcincinc  refoïutic  fal  b?agcn. 
<£n  inbien  eciuac  piobincic  /  ̂ ètact  /  Jianbtfrljap  / 
§tabt/  ̂ lotofl>iup/  tao:bc  belegert  /  bcfp?ongcn/ 
aengcflagen  f  befeljabigt  oft  bcrbjulit  /  boe  bat  $p  /  ni 
oft  ncmaubt  onfera    oft  aubere    Ijm  Ijebbcnbc  boor 
Ijet  Daberlanbt  ciibcgciucine  befcïjcrmiugebeöfrifïö/ 

bïomclijh  gebjagen  tegen  bc  booji'cibc  èpaignacrbm  / 
oft  aubcre  affairm  baer  af  bepcnbccrcnbe  /  foo  in  't  ge 
nerael  até  particulier  /  taojbc  onberforljt /  gebangcu/ 
gcraucljonncert  /  befeljabigt  I  bcfluaert     obcrlafï  / 
oft  in  onrufle  gcbMdjt  /  m  fijnen  Perfoon  /  <Coct/ 
^cre  /  &tact  oft  anberfintó.  a?>cioben  taii  baer  time 
bi.iftant  te  boen  /  bn  allen  ben  mibbclen  boojfcljicbcn  / 
nanmitlijh  te  bcrbolgen  bic  ontfïafungc  b*m  fuïïie  ge 

g  onbergcfcljjebm  /  Picïaten  /  a3ecfïeïijïtcper   baugene/  'tvniictliracljtc  eiigetaelt    ofanberfinrrf. Óp  bc  prnc  ban  te  tacfen  ̂ efet  en  gebcgrabeert  ba» 
<ïibelbom    ban  ,Oann/  ban  lüapcne  en  tierc/  ge- 
ijoubcu  alè  mnuecbig  /  ongetroutae ,  en  biuubm  ban 

Wfoonm/  ï^'ecxenl  vgóeimannen/  JDagifïratm ban  metten!  êtebm/  Caftcïrijcn  /  en  anbccc  ma 

ftcnbe  en  repjcfentccrmbc  be  ̂ tatni  ban  bc  .Ocbcrlan;  . 
bm  /  i»  bcfe  &tabt  ba»  23niefTeï  mi  ter  tijbt  berga  oité  Dabcrlanbt  boo:  Oobtni  alle  menfcFieu  en  te 
Hert/  m  aubere  '  5ijnbc  onbccbcacïjoorfacmïjcit  ban  ballen  in  be  fenanbe  ban  ̂ nfaniic  nionbjoouiïjcittcn 

bm  fcer  hoogm  /  fcer  maefjtigen/  eufeccbeurlueljtr  ceutoigc»  bagc».  <£n  om  bcfe  oufe  bfrecunigcenfjci 
gen  P*mec  be  Honinli  pïjiïips  /  onj?  oberflc  ï?cerc  cu  hg  berbont  te  berftcrficn  Ijebbcn  tap  bcfe  jegmtaoo? 

iiatucrlnfi  p^ince.  32>ocn  tóetm  aïïc  tegentaoo:bigc  bigc  met  oufe  gctaoouelijlic  Ijonbrelinini  oiibrr  ge- 

en tocKomciibe  bat  ton  fïenbc  bat  oité  gemeinc  Daber  ]  frhjcbcn  en  geteltnit  bni9.*3anuaru.  311  tjaeroité fenbt  benant  toaö  beur  bc  bcrbntdhiiige  bcr  .^paig  ijccrm  /  1577 

naertó/  meer  bah  i)eibmfeïjc  c» tinrannigc  Ijebbcn 

bctaecgt/  gebrebm/  cnucbtoougciigctaccft  banoiiö 

te  beremigm  en  t'famen  te  boegen  /  en  met  IDapcncu 
raebt '  boïït/  enpmningen/  bc  een  ben  anberen  bn  te 
üaen/  tegen  bc  booifeibe  5>paipaertó/  m  acnïjan 

gcr^  /  bcrdlaert  rebriïe  ban  fijne  JDajeftcit  en  onó 

bpatiben/  en  bat  befcDercmingeen  bafamingc  beeft 

^rr'imr  gjcoufirmcert  getaecfï  beur  be  Pacificatie 
;  >    t  gcmaeïtt  /  aï^  bp  antïjoriteit  ni  toiïïcacuringe 

Hier  onder  fijn  geftclt  die  handtekenen  in  't  bc'- 

fondert . 
En  beneden  de  felve  , 

Debcvcftingccn  ag^rcatic,van  mijnen  voorf7..  Hee- 
ren van  den  Rade  van  State,  (00  hier  na  volgt. 

NTCcrbicn  bic  gebeputcerbe  banbe  (Dme
rale^W 

ten/  ïjicr  boben  onbxrtebent    berfocljt  fjebbeii 



ij 6  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
f  7 7.  Die  ban  ben  ÏSabcban  &tate  gecommitteect  bp  fijne  I  in  bcr  ccutoigbeit öreft .  beebouöcn  /  om  bcm  aïtijot 

7      J^ajefïcit  tottcn  gcnccaïcn  (fcoubctnementetoan  ben  \  eccc  en  Dicnft  te  betogfen  j  en  i£  mrt  mcgeïyft  om 
Blanben  ban  bectoacctLs-obcec  /  bat  fp  fouben  toiïïen ;  feggen. 
aaacccccn  en  toiïïcftocen  /  öe  inboubcn  ban  Der  Unie  en  €en  ttoecben  foo  bcbanften  bc  bpotfeibc  staten  feec 
beeccuinge  ïjïer  boben  gefc^eben.  ®ie  feïbe  ban  Den  ootmocbiglijft  ben  boojfeibcn  ̂ mbaflaMtt  ban  fijne 
tfabc/  aenmccftcnbc  ïjet  bobtfctjieben  becfueft  en  bic  j  ïteifeeïijfte  iBajefïcfc/  ban  bat  ï}cm  beeft  belieft  ben 
rebenen  Dtee  boben  bcrmcïbt/  Ijebbenboo2foobecïem!  arbeit  teaenbeerben  ban  te  boen  foo  langen  enmoepe* 
ben  0/  gcaggce-eert  en  bebefligt  f  aggrccrcïi  en  bebcffo  fijnen  ccife  /  en  met  een  geoote  scttontoigbeit /  affectie 
gen  lip  oefen/  beboojfcljjebenöniembeceeninge/  na  en  ncctfhgïjcit  te  aebciben  /  ten  einbe  Dat  fp  fouben 

Öcucc'bowieen  mboïibcn.  <0cbacu  tot  ̂ iucffcl  op  bet  bïijbeïijft  genieten  be  feec  Iiefïrjfte  en  begectbe  b?ucfjt ^tabtbutë  aïbacc  /  in  be  becgabaïngc  ban  be  boo^!  banfonbctSlmbaffaetfcbap. 
nocmbe  Staten  /  ben  9.  bag  ban  Sanuario.  SUnno 
1 577,  Cu  onöer  toa£  gcfc()?cben  /  tcc  dDjbinantie  ban 
mijne  boojfs.  ïfeccen  ban  bcnïïabe  ban£>tate.  <0n* 

öeeteftent'/  Berti. 

1^78. 

Hier  na  volgt  de  Arüe  te  tekenen ,  by  de  Prelaten ,  Vi- 
earifen ,  Heeren  ?  Gouverneurs  ,  Raden  ,  Overig- 
heiden ,  Magiftraten ,  Wetten  ,  Officieren ,  Colle- 
gien ,  Capittelen ,  en  andere  treffelijke  en  vermaer- 
de  perfoonen  van  den  Steden  ,  Vryheden ,  en  Dor- 

pen van  de  voorfc.  Nederlanden. 

XV  §  /  fe*  <£cfïen  ïjebbenbe  b'HIctc  ban  bec  Knie 
w  en  becceninge  bicc  boben  /  bp  mijne  peeren  ban 
ben  boomoembcn  Öabe  ban  ̂ >tate  ban  fijne  Ma\c* 
fïcit/  en  be  <£5cnecaïe  Staten  ban  befe  ̂ ebeeïanben 

ban  bcctoaect£-obcc  /  on£  ober  gcfonben  bp  bcuce  ftuc- 
ben  ban  ben  23.  bag  2Cpuïi£  /  in  bit  jaec  77.  2i$e* 
geerenbe  entoiïfenbeön£  ïjanbtöoiibeniribcbeceenin^ 
ge/  aï£  baec  mnc  begrepen/  foö  Rebben  top  ben  ttt> 
houbt ban  bicc/  gcaggce-ccct/  geapp^obectt/  gecati* 
fïccectertgetoiïïcftoüjt/  aggreercit/  app^obeecen/  ca* 
tificeccencn  toiïïeftoccnbpbcfcn.  45cïobcnbcoptcou* 
Ine  ban  goebe  Cïniftenen  /  en  aï£  oprechte  ïief bebbecg 
on£  ©abccïanbté  /  te  boldingen  en  on£  gantfebeïijft 
tebuegenen  ccgïiïecccn  nabefojmeenïuibt  becfeïbee 
SCcte  ban  Knie.  <£ninftcnniffe  bet  toaecbeit  bobben 
top  Defc  geteftent  op  ben  ^ag  ban  3Jn 
tjet  feïbe  Saec  ban  febcn-cn-tfebentig. 

In  't  XII.  Boek,  pag.  15. 

Het  antwoordt  der  Generale  Staten  op  de  Propofitle  des  Gra- 
ven van  Sivartfenburg ,  daer  Bor  alleen  het  fommier  van 

Mact  acngacnbe  't  pjincipaeïfïe  poinct  banbicn/ 
en  bc  baberïnftc  becmamrige  ban  fijne  ïiciferiijfte  Jltèa* 
jefïeit  /  bp  bc  toeïïte  ïjp  ïjen-ïieben  i^  becmanenbe  /  bat 
fp  fouben  toilïcn  beïjoüben  in  beft  Êanben  bc  &atbou> 
ïte  ̂ öomfcïje  öeïigie  /  en  ooft  be  bcboojïijKc  geöoo?^ 

faemïjeittot  ben  ïiatïjoïpen  ïloninfe  öaec-ïiebec  na> 
tücrïijk  P?ince  en  ̂ eece. 
^00  bibbcn  fp  feet  ootmoebigïp  fïjne  boo?feibe 

E^ajefïeit/  batigcm  beïiebeboo?fehec  en  toaeracïjtig 
teïjonben/  bat  fp  tot  nu  toe  metaftet  bnjtigïjeit/  af^ 
fectie  en  pbec  beft  ttoee  poincten  bctoaect  en  onbec* 
ïjoubenïjebben/  geïnh  fp  ooft  noeïj  inbefen  (eet  qrn^ 
ben  tijbt/  niet  tegcnfïaenbc  bat  fpbceï  ftoate  eUon^ 
beïjoo?Ujfte  faften  geïeben  fjebbcn/  acbeibenbicte  bes 
toacert  en  onbecljouben  /   geïjjftfbunig  be  foïcmneeïe 
pacificatie  ban  <6ent:  '©etocïfte  na  bat  fpgemaeftt 
enfoïemneeïpbpecbebebefïigttoa^met  een  gemeine 
accoo^bt  bpaïïe  goebe  en  toel  geaffectióncerbe  petfoo* 
nen  tot'ecïjoogïjeit  en  atitbotiteit  ban  ben  &oninft/ 
op  bat  men  foube  fhïïcn  /  en  ten  einbe  brengen  be 
ftoacc  en  ïangtoecige  inïanbtfcïje  <©o?ïoge  /  en  om 
befc  Hvinben  te  houben  onbec  be  geï)oo]faemï)eit  en 
macht  ban  ben  fioninft  /  en  om  te  confecbeecen  be 
föatöoïijfte  öoomfcïje  Öeïigie  (  toeïftc  ttoee  poinc^ 
ten  anbeefintg  in  feec  gcoot  pecijfteï  toacen  ban  bec^ 
loocen  te  gaen  /  beuc  be  ongelobeïnfte  bertelfjeit/  en 
groote  moettoiïïigöeit  en  noit  gegoojbc  toujeebtï)eit 
ban  be  ̂ paenfefte  foïbaten  )  beeft  nabcrïjanbt  ge* 
ïaubeect  getoeefï  bpbe  p?incipaeïfïefiïröeoïogicn^/  en 
ban  bè  tnecfï  cjeafïectioneetöe  tot  be  toöoftjfte  Koom^ 
fefte  föeïigie  /  ja  ooft  ten  becfoefte  ban  <l^on  San  bp  bic 
ban  ben  föabe  ban  Staten  en  feccetenOabebe^fóo^ 
ninft^/  en  Ijeeft  becftïaect  getoecfï  te  toefen/  metak 

deur  des 
Keifers 

ïeene  nut  en  p?ofntenjftboo*  bet  gemeine  teeïbacen/ 

verhaeh,  begrijpt  in  ''t  geheel,  gelijk  het'by  chrifiofel 'l  maec  ooft  beguaem  om  te  confecbea'en  be  fjoogbeit  eit 
Plantijn  ?edrukt  ü ,  't  geen  volgt :  autjociteit  be£  ïüoninft^  /  en  be  ftatfjolijfte  0öomfcïje 

1578.  ■  j  Öeïigie  /  en  metten  fto^tfïen  gefeit  /  foo  nut  ai  noote* 
Anwoort  P)  <£  gelaten/  €beïcn/  en  <0ebepnteecbe  ban  be  ïpombefeBeberïanben  te  onberöonben  in  be  getrouw 
der  Gene-  *^  ̂tebeit  ban  be  tfècbccïanbcn  /  repjefentcecenbe  be  ïjcit  en  onberbanigïjeit  ban  ïjaec-ïiebec  natueeïijft  èee* 
SJjSSS  <3enecaïe  Staten  ban  aïïebellanben  banïjectoaect^- ,  ce  en  P?»nce/  bat  3£on  3(an  feïbe  in  ben  naembatt 
derian.en,  obcc/  banften feec ootmoebigïijft fïjne ïicifecïpe M& \ fijne  B£ajcfïeit/  en  ten  laetfïen  be  ftoninfc  feïbe  bie 

oP  de  pro-  jcfïct't  /  bat  Uit  een  fonbeeïinge  babeeïijfte  affectie  en  ( geconfrcmecct  nebben  bp  opene  bnebenbanpaccaet 
pofitiedes  goettoiïïigbeit  bie  bp  b^ec-ïieben  i$  b?agcnbc  /  bemi  en  fegri  gefonben  uit  ̂ >paignen  /  o?bineecehbe  bat 
vanswart  ficcft  belieft  ban  fijnent  toegen  te  fenben  bertoaertg-  aïïe  be  faften  banbec<6emeinten  fouben  gebaen.toec^ 
fenburg .  obec  fijnen  ̂ mbaffabeuc  /  ben  ̂ eucïucbtigen  ̂ eece  Oen  acbtecboïgenbe  be  inboubt  en  actiftuïen  ban  bien  / 
Ambafla-  (^tto  C^eiiirift  /  <0?abe  ban  ̂ toactfenbecg/  betoeïfte!  bat  ooft  aïïe  contracten  en  accoo?ben  bienabecbanbt 

foo  toeï  monbeïingca^fcbnfteïpftben-ïiebenftïaerïijfti  fonben  gemaeftt  tooien/  fouben  op  bienboet  en Cegeï 
beeft  bernïaert  be  groote  fo?ge  en  fojgbuïbigbeit  bit  I  boïb?oeïjt  too?ben. 
Wit  J^afefïeit  bjaegt  boo?  baer  -  ïicber  toeïbaert  en     .fiaibt^  toeïfte  feec  goebe  en  torjfe  ojbonnantie  en  ap* 

boojfpoct  /  bereenigt  met  "een  fonbeeïinge  goebectie^  |  pjobatie  geboïgt  i$j  bat  niet  aFieen  be  funbamenten cenbeit  en  mebc-ïijben  toeïft  ïjp  beeft  metten  noobt  j  ban  be  ̂ atboïijftc  Üoomfcbe  fóeïigie  (be  toeïfte  an^ 
Daer  fp  nu  ter  tijbtben-feïben  inbinben.  ̂ n^geïijftg .  berfmtg  beur  be  eenparige  3fnïanbtfcbe  oojïogen  in 
ooft  ban  bep^efentatïe  biebPbaec-ïicben  ïjeeft  gebaen  groot  perijfteï  toarén  bart  f  e  begeben)  bafi  gemaeftt 
ban  toegen  fijne  t^ajeficit/  banbaec-ïicbentegeben  en  becfeftert  jijn  getocefï/  maec  ooft  bebertenbanbe 
ecnige  berïicbtinge  /  foo  feece  aï^  be  feïfDe  faï  moge^  gene  bie  beur  ïange  en  gebuerigeelïenbenenmiferien 
ïijft  toefen  /  ban  foo  groote  quaben  /  beur  be  toeïfte  fp  j  berfïagen  en  bpftan^  mfëtroojlig  toaren  /  en  beur  be 
ftoaerïijft  en  t'onrecïjte  berb?ufet  5tjribe  /  bpftan^gc*  onberbjageïijftebobaerbpe  enmoettoiïïigbeit/  fpijten 
toaïïen  3ijn  ban  ben  boogfïen  boerjfpoet  m  eencn  af*  1  getoeït  ban  be  ̂paenfcrje  foïbaten/  foo  beeï  jaren  ge* 
gconbt  ban  aïïe  mifecien  eneïïcnben:  bat  bPoofttoiï|ïeben/  toanfteïbaecfïonben/  en  begonfïenteïuifïeren 
öe  panbt  baer  aen  bouben  /  en  met  aïïe  neeeftigbeitinaecuitïanbtfcïjecemebien  tegen  bit  gcoot  guaet/  toe* 
en  fo?gbuïbigbeitaïïe  beguamcmibbeïenbeneeciligen/  bec  gebefligt  3nn  getoeeft  inbaec-ïiebec  oube  getcou* 
bie  ccnigfmt£  fouben  moegen  bienen  tot  cemetrie  en  fyit  en  geboo^faembeït.  Cn  metten  ftojtflen  gefeit/ 
bctccingebanbcboojfeibe  mifecien  J  ten  einbe  bat  beft  gebeeï  «Éebttlanbt  tjeeft  bem  aïïenftgften£tocbec  op^ 
ïjenaubcenberb?uftte  .ïDebccïanben  fouben  mogen  toe*  geceebt  uit  foo  gcootenïafï  baneïïenben  en  mifecien/ 
bec  op  be  beenenftomen  /  en  op  een  nieuto  gcfïeït  en 
gcbefligt  tooien  inbaec-ïiebec  boojgaenbencnouben 
fiaet  ban  boo^fpoet  en  bjebe. 

«Deuc  toeïfte  fonbeeïinge  betobfïnge  ban  genabeen 

goe 'jaticcniïjeit  tot  ben-toaect^  /  boe  grooteïijftcn  bat 
fijne  Öeifenofte  IBajefleit  ben-lieben  t'fïjne-toaect^ • 

aï^  offer  een  nieuto  licïjt  ban  betecboopegefebenew 

ïjabbe. <Ön  inbien  be  actiftuïen  ban  befe  foo  faïige  Itecifï* 
catie  bobben  onbecbouben  getoeefl  /  fonber  ttoijffeï 
bet  gebeeï  Hanbt  foube  op  ftcnteii  tijbttoeberberftre* 
gen  beuben  ïwee  oube  en  boo^gaenbe  boogbeit  mme  / 

met 



Tot  de  Hiitorie  van  P.  Bor. 

■77 

'ƒ78-  «w«c«i ottcrtoïocölgöeit toan aïïc fhTscn  /  en  feer  groote  i  dar 

»»,  g^etf**  Dat  na  öic  boo?feidc  fenge  en :  ̂ÏSSBSfeftËSS 
SS  U)c°c  "1CrUt  Öat  ÜCt  CCU  fa'*,C  *  *  *  *  toetrlt par niaié  genomen  ©on  San  DetociHeljemge. 
ut  als  oft  Ijn  Oaööf  ïuiiini  bacon  Dit  nuacDt  en uias  fecc  nualnit  te  bJcDcn  om  alle  Dr  obcrlaflru  Die 
Den  aianDni  en  onDcifatcn  ban  Unie  .maicftnt  ge Oaen  Uuren  belobcnbc  Dat  Te  niet  en  fonrini  (iiniiYn 

nni  /  boigcuDcfijn fonDerhngcboojfïuuigbcit u  boo?  een  i  ougcfïraft  /  tot  rrcmpcl  ban  anöcrc  foo  tofatófb 
pnttDöflftlö!i.aiaumnit  /  Dat  D'ecrftc oppiobatie  ban  [Den  Üoniuft  bcbjcfcn  bchoomjiic  aclWaemhrit m pon  Aanmeten  té  gebjeeft  Dan  gctoriiimjeit en  Dob A  onDcrbiclDeu  De  liatljolnite  UoonifeV  i.dime.  liart bcïbeit/  boo:tö  geb jacht  Deur  ecu  piactijitc  tot  Dcgc   ge[)ccï. 

f  mare  eïIenDen  /  Den  oojfpionit  ban  Den  nicmucn 
boojfpoct  gefpjooten  i$  uit  ijet  Decreet  ban  De  boor 
feiöc  pacificatie  /  foo  Ijeeft  ooït  het  bicften  ban  Dien 
beur  De  liften  m  pjactnïtcn  ban  ©on^an/  Debooj 
fciDe  llanbrn  toeDcrgcbjocht  tot  cenen  beri  encnDigêt 
(!aet  Dan  ban  te  boor  en. 

ï?et  bjclft  fijner  licifcrïijfte  rDajefteit  macïj  Die 

ïjeeïe  bcrDcrffcniffc  ban  Dcfe  XauDcn  /  ten  einDc  Dat  bet 
geenc  Dat  De  .-f>paiguiacrtè  ntet  en  baDDcn  Itonnen  bol 
mengen  Deur  itracftt  en  openbar/  Ooïlogc  binnen  Der 
tien  jaren  /  nu  foudc  mogen  met  liften  en  p:actnftm  op 
hokten  tuDt  boUnoefjtsnn. 

ïDant  ïjier  in*  liet  ïauge  te  bcrïjalcn  De  oberïafren 

<fcn  fienbe  /  Doen  fjn  cerfi  grltomrn  was'  Dat  De Pacificatie  ban  vCrut  ooifaitc  gebjeeft  haooe  ban  De 
reparatie  ban  De  geljeelc  bctOftffhuflc  en  ban  te 
beletten  De  uitterfte  Def  auctie  ban  Dr n  ïanbc  ja  ban te  eonfecbeeien  De  gtrrouluhcit  Det  Oudenaren  tot 

tioni     /  m  ban  m  ftrarhtc  te  houden  De  Uatho- 
en  mocttoiUigïjcdrn  /  Die  alle  fooien  ban  boïftc  ban  |  ïijfte  floomfrfj*  fieligie  /  boo:  al  berftac 
Oertuacrtd-ober  geleDcn  hebben  /  gcDuereuDe  Ijet  gou  i  het  adbjjé  ban  De  23if1cboppcn  i  Hnibitfïtettcn  en bernement  ban  Den  ï^ertoge  ban  2llbc  /  en  ban  Den  £bcologicnsy  ja  ooft  ban  Den  Oacbt  ban  ètate  m> 
grooten  Commandeur  /  en  nadctbanDt  gcDuercu;  ncr  Ifcajefrat :  ̂ oo  gelift  Iju  !um  te  hullen  ratifï* 
De  Den  tijDt  Dat 'et  geeucn  <6oubcrueuc  en  laas,/  en  cecren  banpoinct  tot  poinctDc  boojfciöc  Pacificatie/ ban  De  inuitenje  ban  Den  ̂ paignacrts  /  miDtó  ooit  jen  Daer  toe  De  fribe  onbctlncltriijft  te  Doen  ouder'  -ou- 
uctroobencnplondercn,  ftcart-fcbniDiiigm .  b:anDt-  Den  onDec  De  autljoriteit  ban  Den  lioninft.  jI\ki  m 
ftiebtingen  i  bet  fcï)ofTicrcn  ban  Bzouujcn  en  jonge  i  effect  en  in  Der  bjaerljeit  fijn  meininge  tua£  uaer 
^oerjteren/ net  bannen  ban  ca'iijiielieDcn  MetDooDt  |  mcDe  fijn  profijt  te  Doen  /  om  Deur  miDDcl  en  ouoct flaen  ban  bjoome  perfouagini  /  net  bcrDerbcniwn  Den 
platten  lanDe  /  iterlt-bjelungen  /  bet  faanbt-ffrftm  in 
öebooznaemftc  .^ttDeri/  'ttoeïlt  fn  al  met  fjeu  eigni 
oogen'gefien  ïjebben/  en  metfeer  groote  patmitieen 

Ijet  Delifeï  ban  Dien  te  gemaitUelijiier  mogen  ftonieu 
tot  fijn  boomemen  /  langen  tijDt  Daer  te  booten  ge- 
imvignieert. 

<Cn  fieuDe  /  Dat  foo  lange  att  De  lanDcn  fouDeit 
nertftoere  en  bcrDjiet  geïcDen  Ijebbcn/  nii^geenfin^  bereenigt  sijn  en  ban  entm  tuitte  en  accoort  /  feer 
bannooDe/  gemerht  Dat  alle  man  foobehent  tó/  Dat 
Öet  berïjaïen  ban  Dien  meer  bttter[)cit.é  Dan  pïofnté 
fouDc  booits  biingen. 

<5n  nochtans  foo  bïnftt  Daer  bn  feer  nlaerlnU  De  goe* 
be  getroubjcjeit  en  bomomen  gehoo:faembeit  ban  De 
o'tDerfatni  ban  Den  ftoninfc  ban  ̂ paignieii/  en  ooft  De 
tojoomïjcit  ban  De  gene  Die  lief  Ijebberé  ̂ ijn  ban  De  ïta 

qualijli  fouDc  bnUomen  om  tegen  ben-  licDen  OoiIoï 
ge  te  boeren  /  foo  \\ccft  hn  Ijem  beljoïpen  met  ïjet 
Dehfel  ban  De  Hoomfcbe  fiélfgie  /  eii  De  befjoojlijltc 

geboozfaemljeit  tot  Den  Uoirinu  /  om  Die  ban  'mal  ■ fianDctcn  te  Dom  fcïjciDni  /  en  aïïe  De  anDere  5Lan; 
Den  op  te  rubjcn  tegen  i^oïïanDt  en  ̂ TeelauDt  /  tni 

einDe  Dat  ïjp  Deur  fjac r-  1'ieDer  Ijulpe  eu  bnflant  Ijem tnoïijlte  0oomfclje  Öcligie  /  foo  Dat  <Don  3an  fribe  meefter  gemaeftt  ïjebbenDe  ban  De  i>abrueu  en  enge 
met  feer  beeï  anDcr  ̂ paignaerts  DifttoiI^Daecafber  :  paffagien  ban  Der  Cct/  te  beter  foüdc  mogen  D'au 
toonDertbcbbnigebJceftenDatgepjefen.  Der  bermeefleren  /  m  berDni/iüeu  Ijet  geeue  Dat  'er 

JfMcr  toat  té  'er  af*  Daer  en  té  gent  Debboir  foo  noch  refieereii  fouDc. 
goet  /  nocï)  getroutobeit  foo  groot  /  ja  geen  ileligic      IDant  Dat  fijn  booninnen  fulhs  té  geiueef!  /  bïijiit 
foo  gerjed;  Die  fouDe  ftonnni  becflaeu  Den  feer  groo    fiïaerbjft  bji  De  bneben  Die  op  fijn  liomflr  jnn  grfou 
ten  Do?ft  en  begrerü)lif)eit  Die  fn  IjebbnibanteDomu  Dm  gebjeeft/  foo  luel  ban  Den  ttouiuu  arii  3eronn 
neeren/  oftberfaDninaer-ïieDeronbnrfaDelijUe  eergie-  mo  De  iloDas/  ala  ban  fioDaearn  Den  tioiiina,  bji 
rigbeit/  oft  tcmetcDocn  Den  feer  grooten  baet  Die  fn  De  luelhe  ftlaerlijft  bjerdt  te  beraam  grgebeu  /  Dat 
néWbm/  m  altijd  gcïjaDt  Ijebbcn  tegen  Die  ban  Dcfe  men  moeft  met  alle  fcljoon  gefaet  ban  ciouumiig 
i)ebctlanben.  heit  eu  albcrbauDe  manieren  ban  gebein'tijrit  Ce 

2"n  Dicrboegnt  Dat'ctaïreDeenien  feer  langen  tijöt  herten  cnluillcn  bjinnen  ban  De  ander  ÜanOm  om neïcDenté/  Dat  (v  biclicnbcauc  bjetten/  pjibifegini/  Deur  miDDet  en  bnfraut  ban  Dien  pollaudt  en  ̂ ee 
oprechten  ban  DénatanDe/  met  alle  geluelt  niftracljt  landt  bjeDer  te  iinjgeu  en  in  fubjcctic  te  bjnigcu/ 
Diefoeiientebjengen  in  flabetunc.  ̂ nhoebjcl  ïjetgc  en  Dan  bnaiic  te  nemen  ban  Dcfe  ua  De  bcidirurtc 
fchiedt  té/  Dat  Dcfe  Ijaer-licDcr  te  feer  groote  begeer  ban  Ijacr-liebcr  mipdadeu  :  *iJn  dat  luel  ban  uoode 

rijitheitecnigfinabedbjongen  heeft  gebjeefiy  eensdecté  luap,  dat  men  dacr-cn-tuOeijcn  fecc  bad  fouöc  difli; 
Dnir  die  fouDerïiuge  boozfichtighnt  ban  den  oubcr^  nuiieerni. 
tumnelijftcn  Hemt Uaciïc  dcbijfDe/  geboegt  meteen 
feer  groote  affectie/  en  gact  bette  Dat  hn  tuasDiagen 

be  totten  boojfciden  'Jiande  /  eu  eensdeels  deur  den 
grootni  boo2fpoet  /  en  ooft  gehooifaemhnt  ban  dcfe 

natie  tot  ïjacr-liedcr  pjincen  '  die  aUedebjereitdeur 
bmnaert  ijj/  ban  de  bjclhc  fn  ooit  ontaliniie  en  on 
tbjijffclijhc  getuigcnitfni  gegebeu  hebben  bn  alie  ma 
nieren  ban  coutributieu  /  periculeufe  aeuflagcn  en 
hloclte  feiten  ban  lüapcnnr.  ̂ oo  hebben  fi.>  federt  het 
bectreïi  ban  dm  lioninlt  na  èpaignen  /  met  meerder 

buerigheit  gcarbeit/  om  deur  alle  middelm  tcltomeii 
tot  nacc- neder  boomemen  /  ja  foo  beei  te  mecc  als 
ben  meer  Inas  fpijteude  dat  fndcur  fecrmiftigber 
facit  ban  Deétaten  bn  fijne  TDajcfteit  toeöerhaDDen 
ontboden  gcioceft  in  ̂ paignm/  foomeiudcu  fii  ber 
ïoorm  tehebbm  dencoof/  DicfualreeDcmcindcnbaft 
te  hebben  mettm  tanden. 
mt  té  de  oojfabe  gebjeeft/  Dat  fn  Deur  f  ware  ber 

fïcrDe  betichtingen  en  anDcr  p?actnhm  Dit  landt  m 
funtecmaniermgefleltljcbbcntn  De  nuaDcgracie  ban 
Dm  itonmh  /  Dat  fijne  jBajeflnt  Ijem  Ijeeft  laten 

Op  Dien  fclbcn  tijöt  bjcrörn  bJicbeu  gebïocht  ban 
Den  Uoniuit  bol  ban  goeder  affectie  en  lonfïc  ja 
am  De  fribe  Die  mm  in.êpaigncn  \uao  IjouDenDeboo: 
de  autheurni  ban  dcfe  beroerten  /  en  met  de  iuclhc 
llodas  erp2cffcn  iaft  ljaddc  te  diffiiniilenen  tot  dat 
alle  faken  deur  middel  ban  T>on  Jan  ge-accoiumo* 
deert  pijnde  de  felbe  fouDc  mogen  gemaliliclijlicc  ge- 
flraft  üjojöeu. 

Ooft  heeft  ïDon  '(m  feee  biel  gcbolgt  defc  Irrriu^ 
ge.  lDanr  op  Den  felbeu  tuDt  bat  Ijn  fclieerördic  ban 
dcfe  üandcu  '  eu  hm  -luien  toonde  ren  fonöerlinge 
bneuDtfeliap  uit^erinatru  \cn  prijieuDehaer-lieDec 
gctrouuibcit  cu  gcloobende  dir  ücii  tionutfl  boo;  te 
leggen  /  m  te  maften  dat  de  -èpaiiinarrr.  Die  mrt 
groot  ougclijft  foo  oualijlt  getracterrt  en  berDoibrii 
hadden  de  goede  Onderfatm  en  dmiarrö  aan  fiiuc 
jl\ijeffeit  niet  m  foudeu  ougefrraft  üliiben  :  On 
bcnfclbentijDt  feggcilt  fefpref  ftp  aai  den  lio  milt 

in  j&paignrn  rtriiccl contrarie bncücii  belal?nio.  bn* 
hans  alle  den  (joop  «ouder  ouoerfcljeit  met  grow 
tueliiuc  misdaden  /  en  den  uouiuft  oprubjciide    \M 

(Z)  anders 
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1 578.  anta$fint£  uit  ({put naturen  genegen  ig  tot  alle  ge* 
naDc  en  qcfcbcrticrcnbcit )  Deur  baïfebe  ïogencn  en 
ïiaïomnicn/  m  betüjeftltcnbe  mftg  bent  boen,  te  bott* 
Den  het  prrtjUd  ban  fijnllanbeuteberïïcfeu/  tot  een 
nieuujc  4Do*ïoge/  jabpaöbopcccbc  De  bueben  en  ab* 
brj£  ban  fijnen  ̂ eeretariö  «Cfcobebo/  bétueïïiemein* 
öe  en  opcntltjïi  bccïtïaerDc/  öat 'cc  geen  anber  beter 
noeïj  nnttec  mibbci  en  toag/  banbefeltanbentcfïeï* 
ïen  te  bpcre  en  ftoeerbe. 

©oojtoaer  be  getiugeniffc  ban  fijn  buebert  $  foo 
feïaet/  bat'ec  niet  en  baït  op  te  (eggen:  jafoobe?re 
Dat  &on  %m  I  na  bat  rjp  ïange  ontïtcnt  baboe  bie  ge* 
fcbiebcn  te  bebben  /  fieitbe  bat  be  falie  ïilacrltjlt  ge- toont  tuad  /  en  fijn  «S*n  banbt  en  Cpfre  beïtettt/ 

en  openbaerïijli  ttitgegeben  /  inboegen  bat  'ec  geen mibbeï  meer  en  toa.3  ban  te  ontkennen/  bcnentljeeft 
Die  gcfcbif  ben  te  bebben/  boojtbjcngcnbeaïïcencbooj 
öïïc  erettfe  /  bat  men  Die  quaüjft  nam  en  bcrfïont: 
<Cn  toefenbe  baec-cn-tnlTdjen  feer  eniftïijïi  bafocljt 
bp  be  geöcputccrDe  ban  be  Staten  /  bat  men  in  fijn 
tegentuoojbrgïjeit  bet  uitleggen  ban  De  <JTpfec  fott* 
be  Hen  tegen  't  Origiuacï  ban  bien/  foa  ïjeeft  bp  Ijet 
getocigert. 

<£?u  nocljtanjS  niet  tcgenftacnbc  alle  befe  groote  en 
merfteïtjuc  telicncn  ban  fijnen  einaben  tuiïïc  /  foo  en 
fotiöen  be  &t<*tru  ben  gccttfint£  laten  fcheiben  en 
berbirmben  nebben  ban  ö«n  /  en  babbe  getucefï  öat 
alle  fijn  Wthcn  )  manieeen  en  pjactpen  birectcïijïi 
ober-een  geltomen  babben  met  be  getttigeniffcu  ban 
fijn  bneben. 

Wkut  b)iimn$  op  ben  feïben  tijbt  bat  befe  bn'eben ttit  ©janlirijïi  gefoitbcn  maren  aen  ben  P?ince  ban 
«Gretige/  fooi^bP  onber  bet  behfeï  ban  be  <®uitfcbc 
tbeg  te  feinben  /  aebterboïgenbc  f}ct  gene  bat  'et  ge* 
accoibecrt  taa£  bp  bic  artilmïen  ban  be  pacificatie 
ban  <6cnt/  euïjctgcne  batbpmeenïgmaeï  Dcn&ta= 
ten  bier  geftooren  babbe/  gcrciflnaHScchcïen/  toaer 
öat  bP  met  befe  burrïingen  &oïDaten/  banDetoeïïte 
ftp  gcf  tooocen  babbe  te  boen  erempïare  jufïicie  /  en 
hem  te  boegen  met  be  Staten/  om  tegen  ben-ïieben 
<©o?ïoge  te  boeren/  foo  be?re  bat  fp  niette  bjebenen 
toaren  met  beconbitien/  meer  banrebeïblt/  Dicben- 
lieben  toaren  gepjefenteert/  pjactifeerbe  tnctben-Iie* 
Den  beur  fijn  aebtcr-raben  en  naebt-bergaberingen/ 
en  foïiciteerbe  aen  bie  bat  fp  fouben  be  Rapenen  ne* 
men/  en  tocigcccnbc  bc  gcp2efcnteerbc  conbitien/  on* 
becfïen£  in-nemen  bet  sptrïctgctoeït  oft  beurpjactij* 

ftcn  be  ïiafteeïen  en  fïer'ïtten  biebe  Staten  (bolgcn* öe  be  pacificatie  ban  <6ent)  met  gemein  confent  te 
betoaren  gegeben  babben  ben  goeben  en  getcoutoen 
ingebooren  ban  ben  lanbe.  <Önom  batte  boen/  foo 
gebmiltte  bP  biberfebe  pjacttjïten  /  treltltenbe  mijn 
fëeere  ben  ïf ertoge  ban  ̂ ierfeïjot  en  fijnen  &one  tut 
ben  ftaftecïe  ban  2lnttocrpen  /  ban  be  toelïte  be  be> 
toaernifie  en  fyet  guarnifont  bn  openbare  conbentie 
ben-ïieben  beboïentoa^/  fïelïenbc  bat  in  banbenban 
ben  ̂ eece  ban  (Cerïon  /  be  toelïte  alle  fijne  aettfla* 

gen  chpjacttjften  tot'fï  en  bcrfïont:  bc  toelïte  bp  mei* nenbe  feer  toeï  en  Itïoeltenjft  bottnaebt  tcbebben/  en 
Jjem  feïben  berfeïterenbe  eengoeteinbeban  51311  boo? 
nemen/  fooiöljpgereifï  na  bet  fóafleel  ban  karnen/ 
om  bat  bie  Jkaöt  gelegen^  opbefrontiereban  23?a* 
bant  /  en  bat  bp  ban  baer  meinbc  te  mogen  belet* 
ten  /  en  ben  teeg  onbergaen  ben  upfïanbc  ban  be 

•  toiembeïingcn  /  jaooïtconfibcreerenbe  bat  'et  een  feer 
b'ecjuame  pïaetfe  toa^boo?  bc  pafTagiebanbe^itaïia* nen  en  ̂ paignaert^/  bie  bp  ober  ïanlt  booj  bem  ge* 
nomen  babbe  tocber  te  ontbicben  /  foo  bat  bP  bettr 
pjactijïte  /  en  onöer  bet  beïtfcï  ban  ter  3lacbt  te  gaen  / 
(beberlieercnbe  ban  be  ftoninginnc  ban  cïf)aba?re/ 
be  melfte  b»  babbe  getoeefï  ontfangen  /  en  boen  ge 
ïeiben  gaenbc  na  be  fonteine  ban  't  J>pa  /  in  ben  %m^ 
bc  ban  Itttilt)  ingenomen  f\ccft  bc  boo:fribc pïaetfe/ 
fijnerctife  nemenbe  bat  bp  bem  baer  bertroïtïicn  bab? 
De  tut  bjeefe  banfeher  cohfpiratie  bie  tegen  fijnen  per* 
foon  gemaeïittoa^.  Cnniettcmintoeigerenbcteber- 
nïareii  be  autbeur^  en  mcbc-pïicbterg  ban  be  feïbe  con 
fpiratie/  ban  be  üjcïïic  be  Staten  bem  beloofben  te 
Doen  erempïare  jufiitie/  foo  bejreaï^  baer  toarc  info?* 
inatic  ut  fuffifautcn  toon  tegen  önt-ïieben  ban  be  ge* 
baen  m:pDact. 

©anbaerbegonfl  bpterfïontbcn  Staten  te  o:Don* 
neeren  nicutoc  ÜDetten  en  conbitien  met  Ojcigeïncn* 
ten/  bp  aïbienfpöe  feïbe  niet  en  acceptccrben  /  öatb» 
bcn-ïieben  fottbe  berïtïaren  befcljulbigt  te  mefen  ban 
crimen  Lefae  Majeftatis  en  toeöecfpannigbeit  /  ja 
ban  ftctterpe/  en  fonbt  fijne  briebcnacn  aïïebe^nn* 
een  ban  Cbnftenrtjlt  /  bp  be  tóeïïte  bP  bt%n-ïieben  be* 
ticljte  ïtïaerïtjït  ban  bc  boo?fcibemi£babcn/  enarbeib* 
bete  bebjegenentebcrbjeïtlten  aïïe  jDatien tegen beu- 
ïiebcn. 

IBaer  boen  bP  getoaer  toerbt  bat  fijn  boojne* 
men  /  aengaenbe  f^ct  ïiafïeeï  ban  ̂ nttoerpen  ge^ 
belten  toaué  /  en  niet  en  toa£  gcltomen  foo  bP  ge- 
fetjiht  babbe  /  foo  lieecbe  bb  bicbec  tot  fijn  oube  en 
ojbinare  p^aetijltén  /  enben-ïiebenberfeïierenbe/  bat 
bp  geen  falie  ter  Voeceït  meer  en  begeerbe  /  ban  bat 
trien  bcrïatenbe  ban  beibe  3jjben  aïïe  maniere  ban 
mïétrottbje  /  aïïe  faïien  fonben  tocber  gcfleït  loer* 
ben  in  baer-ïiebcr  ottberttfïe/  foo  fleipte  hpbe  J>ta* 
ten  ban  ben  eenen  bag  totten  anberen/  fjen-ïieben 
befig  bonbenbe  met  beeï  conbitien  ban  b^ebe  /  be 
bjeïïte  fp  feer  begeerenbe  toaren  :  bm-ïieben  ooft 
te  bcrfïaen  gebenbe  bat  bP  bjieben  encommiflte  ban 
ben  lioninït  ontfangen  babbe  /  om  uteber  te  ftee* 
ren  na  ̂ paigtten  /  en  bat  men  fottbe  feinben  in  be 
fèeberïanben  eenen  anberen  <0ottbernettr  ban  Ito* 
itinïtïpen  bïoebe/  bie  bnt  Staten  aengenamer  fon^ 
be  toefen :  ̂aec-en-tnffcben  b^t  fp  fonben  toilïen  on^ 
becbouben  be  oube  getrotttuljeit  totten  Jtoninïi/  met 
be  gebeeïe  onberbottbinge  ban  be  foatboïtjïte  t!oom? 

fc])c  ïïeïigïe. 
Itëacc  baer-en-tuffeben  foo  bezielt  bp  aïttjtg  bp  ma* 

niece  ban  bpanbtfcbap  t)et  MJieeï  ban  karnen  en 
ïuremburg  /  en  anber  omgelegen  pïaetfen  /  ja  bP 
brcgaberbe  met  aïïe  baefie  en  neecfïigbeit  ban  aïïe  ïian^ 
ten  boïït/  en  ontboobt  tneberom  be^paignaert^  bit 
aïreebe  geïtomen  biaren  in  3ïtali*n/  benwoninftra^ 
benbe  bat  bP  fottbe  toebet  aenbangen  een  nieutoe€)o^ 
loge/  en  oprutoenbe  ben  pattó  ban  domen/  en  aïïe 
anber  $uncen  ban  €b?ïf1enrtjït  /  fonberïinge  bie  toa^ 
ren  ban  bet  beiïig  ©erbonbt/  (foo men  öat  noemt) 
tot  een  berberffenifTe  ban  ber  gemeinte  en  €\$\ftc\ty 
ïte  ïïeïigie/  en  fpeciaïijft  tot  be  gebeeïe  bcrtoocfïinge 
ban  be^obincien  banbcboo?feibe  ̂ eberïanben  /  be 
toeïïte  bP  foebt  beur  tyt  getoelt/  moojben  ettrooben 
ban  b?embe  Natiën  en  bpanben  te  beroben  ban  aïïe 
baer-ïiebcr  rijïiöommen  en  ciraten  /  en  baer  na  te 
ujengen  tot  een  uitterfïe  berberffeniffe  /  armoeöe  / 
fT^ibernpe  en  eïïenbe  /  geen  aebt  bfbbenbe  op  be  ge* 
ïofiten  en  conbentien  Die  Qcfci^iebt  maren  /  noeïj  op  fijn 
rooo?bt  entrontoe/  noeb  op  bet  pjofijt  oftberïie^bau 
beni'ionitiït/  nocbooïtopecnig(i5obbeïtjli  ofttoeteït* 
ïrjïi  reebt. 

c^tt  boe  toeï  bat  aengaenbe  Defe  foo  groote  boo^ 
ïjcït/  De  Staten  fouben  mogen  met  goeben  reebten/ 
en  fonbec  te  bocne  tegen  ïjaer-ïieber  bebbotc  /  aïian* 
cic  maften  met bjembe pitteen/  ombcn-feïbentebe* 
toaren  en  befebermen  :  ̂ oebtan^  ntibt^  bat  baer- 
ïiebcr  getoooneïijfte  getroutobeit  en  geboojfaembeit 
foo  fcere  en  foo  bafï  gebntïit  roa^  in  baer-ïieber  ber»= 
ten  /  en  ooit  be  gebenlteniffc  ban  ben  ïieifer  ïiaerïe 
be  bijfbe  Ealiger  gebaebten  /  en  be  reine  affectie  en 
ïicfoe  totten  feer  boogett  en  feer  ̂ eurïttcbtigen  IjuU 
fe  ban  €>oftennjK  /  foo  en  bebben  fp  befen  toeg  niet 
toiïïen  nemen  :  JBaer  bebben  ootmoebcïtjït  t^cn  ge* 
abbïcffeert  aen  Den  feer  boogen  ?Cert^-bertogc  ban 
Oofienrijït  H5attbia£  Den  b^oeDer  ban  De  ïiciferuj* 
ïie  B^ajefïeit  /  en  nebe  en  fcboon-fyocDer  ban  Den 
ïiatboïijlten  ïtoninït/  en  bebben  bentbp  pjobifïe  i^et 
<6oubernement  ban  Defe  lanben  in  baubcn  gege 

ben  /  tot  'er  ttjbt  bat  be  üioninït  feïbe  faï  met  ab* 
bij^  en  confent  ban  bc  generaïe  Staten/  attber^  ge< 
oïbonneert  bebben  /  met  een  bafïe  boope  Dat  fijne 
ïioninïtïijïte  jDajefïeïtfoo  toeï  om  De  natuecïtjïte  ïicf* 
be  tot  fijng  &ufïer£fone/  en  ̂ oeber  ban  fijn  ̂ tti^- 
bzoutoe/  aï^tutrefpect  ban  bet  naturel/  en  feer  goe* 
bc  genegentbeit  ban  eenen  foo  grooten  piincc  /  bie 
fijn  befïe  boet  om  te  couferbeerett  in  befe  5tanben  be 
Hatboïijïte  ïïoomfebe  ïteïigic  /  en  De  geïjoojfacm* 
beit  tot  Den  Itoninli  /  paepfeïijïi  en  bjebcïijït  /  ja 
ooit  regarDt  nemenöeop  De  gelofte  Die  fijne  boojfeiüc 

i^t 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 

15-78.  majeftcit  gebaen  heeft  I  ban  rjrehjaerts'-obee  te  feu ben  mini  anöcrrü  43oubcrncuc  ban  bontnfthjften 
bïocöc  /  Die  Den  Staten  acngenacm  fouDc  5ijn  /  De  tart 
ue  onöcrboubcn  fouöc  Ijacc- hebre  rechten  cnpubilc 
Cim  in  bare  grrjeel:  DitaDbij3  enbefe  bcrïucfiuge  bn 
pen-Beten  gebaen  fouöc  boo?  goct  houbcn  cu  cónnr 
meeren  /  't  Uicluc  booiluacr  óngcujh  nutter  ici  tot  ujcl baret  en  piofnt ban  fijne  majefrat  /  en  bcgiiauicr  0111 
te  onbcrrjouDrn  öc  boojfcibc  HaaDcn  in  fijn  gcljoo: 
facmljeit/  öannetanöei^  öat  men  fouöc  mogen  doch 
oftuooittncngtn. 

*Cn  bui  Dit  fe\fbc  feit  hebben  fn  gcfcbJCbcn  en  gefon 
ben  bacr-ïicöee  feer  ootmoedige  cemtefbn  aeu  öc  üo 
mnïtujiic  jDajcffcit  I  en  inögclijit^  acu  öen  Uoninn 
ban  pojtugaci  en  anöcr  puncen  /  mctccnfccroprnc 
en  tncrftrtrjhe  bcrlüariugc  ban  fjaer-licöer  meinmgc 
njeïli  ré    Dat  fnbaftdijü  cngcfraöig  tuilicii  bftjbcnin 
De  geöooïfactnncit  en  oaroitolicit  ban  öcn  lioninh  / 
en  ban  puurt  tot  puurt  ouöcrï)ouöcn  öc  Uarhohjltc 
ftooinfchc  fienrnc/  achtcrboïgcnöc  öe  compactcn  en 

conbeuticn  begrepen  in  öc  bo'oifciöc  pacificatie  ban (föent. 
Matt  öc  antbjoo^öc  ban  hacr-IicDer  foo  reentbeer 

big  en  ootmoeöig  berfoeft  Ijecft  tiicgcflrtt  gemceft  tot 
nt  Öe  Houmacnt  ïaetft-ïeöen:  op  bjclucn  tijöt  fijne 
JBajcfïcit  gefouöcn  heeft  perbjarrts-  oure  Den  ©een 
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ban  Scficé  met  bucben  cncommifïïe/  in  öc  lurinc 
öiffiinulccrcnbe  öc  pjactijiicn  en  ïoofc  lagen  Die  £>on 
3Jan  gebnuüt  haDöc  tegen  fijn  troubjc  en  gelofte    tot 
groote  fchabc  en  bcröcrtTcnilTc  ban  öc  Staten    laöc 
meiningc  ban  trien    acngacnöc  öc  eonferbatic  öcr  üa 

tïjobjüer  iioomfcbcr  tlcligic acbtcrloigcnöc öc  'Oacifi catie  ban  <*3cnt    m  ban  öc  gctroubeit  en  geboojfarui 
fjcit  öcn  tïouiuft  bdoeft  /  té  quattjtt  en  bcöucgcnjn  nit 
Qrieit/  en  met  ent  baïfcfjc  berfïeröc  Icogcn  gercuber 
feect  grruccfï  ( na  Dat  men  On  öen  flijï  en  berbofg  ban 
ïjet  bcrbacl  cntuffcbcn-fpatiebanDcn  tijöthan  gera 
ben )  uu  cenig  licbtbcrebig  perfoon  ban  gccnDcr  cm 
me/  öe  todite  bolgcnDc bet feof banton  Jan/  niet 

tn  foent  ban  öe  faucn  in'tbcrbjajrrt  tcfïellen :  al  of 
öe  Staten  ben-feïben  bcrbouöen  IjaDöcn  gcbaöt  ban 
in  öefe  ïanöeu  tucöcrommc  te  berngen  öe  Uatljo 
lijfte  lloomferjc  fieligic/  en  bictorbectr  ftclïcn  in  Den 

feïben  ftactöacr  in  ö\atfiitoastcntijDcbanDmlKb'cc ftacrlc  bic  b<jfbe:  ccnfahcöicgccnfïutö  cnréinbacr- 
ïieöermacrjt/  en  niet  en  fouöc  nonnen  alïreuinti  boo 
ren  geïeit  toojöcn  fonöer  grontc  beroerten    en  >öu 
Der  te  ftcïïrn  öc  bcrcufcibc  Itatljolijbc  fioomfrhc  tfc^ 

ïigic  in  bafaerten  ïriccïtclijft  pcrijitcl  ban  ballen  '  en té  öacromme  foo  contrarie  alle  ben  conbeuticn  en 
tran£-acticn  booïfciöt/  en  foo  ftaenöc  niet  aflenilijh 
tegen  öc  toelbaert  en  ruftcbauöergeinciutcn    maec 

'  ooit  tegen  öc  boogrjeit  en  Ijet  pzonjt  ban  fliuc  Uonmii 
ïijfte  rDaj'cftcit/  en  tegen  öc  eonferbatic  bauörboo! 
feiöe  ̂ atlioïijfic  ilcligiè/  öat  'ccgcenöiuli  cu  lólurln allcfaftcn  fouöc  mogen  ftcïlcn  m  inccröcr  peniücl   öan 
bat  öc  flrafe  piaiiUatcn  acngacnöc  bet  fruit  ban  öcr 
lldigie  en  :j.nquintic  (  öc  tocïfic  ecncöeciö  öcur  niet 
gcbuultni  gcoojfaeïit  uit  cnhcl  nooötfaitc  /  en  ec\ ici 
Dcclö  öcur  conbentic  en  openbare  gelofte  te  niet  ge 

öacn  $ijn)  ujeöcromme  bebcfrigt  en  tn  bacr-iicöfr 
cerfte  ftraebt  bjcöcr  ncllclt  bjaren.  €n  inöicii  batbe 
^ollanöcro  en  ,Zcclauöcrd  /  en  auöcrc  bic  bertacnt 

fj'ibbcn  öe  rtoomfebe  ncIiYric  f  öe  lucific  feer  bcclu.in 
gctaïc  51J11  /  bebbcuöc  grootcn  arnhauit  en  macht 
in  öefe  3Luibcn  gcöjebcn  luaren  uitöc  Stebcu    fon 
öcr  bat  ccuig  menfebe  fouöc  mogen  met  ben-Keten  bcr 
heercu  en  bantccren    bet  Uiare  boonuarr  bc  fchaöc 
binfrc  falie  l-ooi  öefe  (Dnnciutc  /  öie  men  fouöc  hou 
nen  bcöcnnni.  ̂ Dcbjclnc  bc  ooïfahe  i^  gcluccft    öat 

men  bit  aïlboÏKfft  gcinoöcrecrtöcuröcboojrriöcUa 
cifiratic  ban  <6ent    öatöcl^oal^itbau  öc  Uoniuu 

ïnhe  maictrcit/  enöc  eerc  en  fract  bauöc  Uatljoi-jiic 
iloomfc()caciigie/  tefamenoob  öcbjclbacrt  rnrulrr 
ban  öcr  Ocmcmte  bebben  gcbouörn  m  bcluaert  ge 

toecfï  m  bacr-iicöcr  gebcel  :  <ei 
hen  ban  öc 

oerfeert  Uio?öen     iiiöien  öat  men  fmOcr  acht  rr  nr    1  f  S 
uien  op  öc  uooüu.ïr  Paeineatie  ban  vLVut    tnbefên  ' 'oobcrö?ictcii)iicu  njöt  Uniöc  öc  faiicu  tDeberbrnmm en  gciijiifbüuig  matten  öcn  booilcoru  njöt  ban  Den 
Uciierüacrlcöcbui'öe. lïit  alle  öefe  fatten  Wijïtt  Ulacrlim    Dar  fijne  n\v 'cftcit  Ivcicnbc  abfent  eu  bnre  ban  Defe  lahben    en 
!)cbbcnöc  qualntt  cu  onrecljtcliHi  gc-iufbMircrt  gc^ 
bjecfr  /  beeft  ge-o!Öonuccrr  (  of  bet  M  eer  op  fnuru 
naciugc»c!)!cöt)  eu  öcn  Staten  gepjefcureerr    puue 
ten  bit  niet  altccue  met  en  mogen  ter  eraunc  ge 
•telt  luojöcu    fonöer  fc\\abc  en  interef!  ban  fijn  11 
jeftcit '  lafouöcröc  uitterflc  bröcriTrui'Tr  ban  l::r  gc- 
'iceie  Jianöt    macr  jijn  DtrectelQtt  contrarie  öc  ccr ftc  bcriilanugc  rngdofttbon  ten  uonuii;.  €11  na 
faun  alle  DictS  met  tegcultaeiiu;    foo  eu  \\o\ibc  5>ou 
jiau  met  op  ban  Die  ober  al  te  puiniccercu    op  bat 
Ijn  onöer  Den  bJcDcIijnm  cu  fabcrahlen  inamci  ban 
öcucligie .'  cu  ban  bc  bcljooüijuc  aeboortanuueit  tat öcn  Uoniuli  /  fouöc  mogen  ttatfl  en  t\u:cD?ac!)t  ̂ anmt 
ouDcr  öe  ingeboorcu  banöcu'ilanbc/  cuteucmöeöat fii  ( alö  (ï3frobebo  ftlacrlijft  fcl)2ijfc  aeu  ben  Uoumlt 
ban  .-èpaigucu )  maluauöcrcu  i'ouDeu  pluii-Ijarcn  en oerberUeit 

jfeet  bebt  gbn  De  reöen  ujacronimc  Dat  De  Staten 
ücDbJougru  jfjn  Ijcn-lïlben  bneen  te  boegen  eu  baficc 
te  beteenigen  en  om  Den  n'ooDt  ban  De  uatueilijlic i-icfcbcrmingc  tcbcrfoehcu  De  Ijuipc  en  Ijet  bnftant  ban 
antec  natten/  en  beu  licDen  bcrlnuDcucncoufcDrrcc- 
rcu  met  mtfanötfeljc  Puucen  af-flauDtbocnöe  ban 
te  leer  cnrteufe  en  pcnmilcufc  Diiputatie  op  Ijet  feit  ban 
öcr  Hcligie. 

lüaut  gemerftt  Dat  De  Itouinii  geöcliücrccrt  ici  te 
berDcrben  De  gnic  Dicbemtotuu  toe  betuefen  Ijcüben 
alle  gctcoiuubrit  /  gcboojfaeinljcit  en  Dapperen  Dtrnfl/ 
en  pan  nocb  pïcfcntecrni  en  gclobcn  tn  Dit  ponut 
re  Doen  baer-lirbcr  Debboir  /  cu  Dat  Ijn  Ijeu-bcDen  bc^ 
neemt  alle  Ijoopcbau  befanen  te  aceónnuoöecrni  eu 
(tillen  :  luat  inacb  Den  armen  lieDni  rcltcercn    Dan 
hare  tocbïucbt  te  hebben  tot  fjet  gene  Dat  Dc<Coööc; 
üj/tc  ni  UierelDtlnnc  rechten  in  Dcrgeïijbe  falie  geDoo^ 

gen/  De  nature  bcbcelt/  De  rcDcn  13'  luijfcnDe/  en  De 
ujet  confcntereenöc  \  te  iuctcu    Dat  \'\)  bc  lOapnicu ucmeuDe  in  De  bunfr    ijnt  booüuu  fouten  tot  liaer- 
licDcr  tuelbacrt  cu  bcbjanngc  /  bn  alle  iniDDclcn  Die 

bare  pjcfcnrcercn  '  m  ban  hacr-iirDcr  IjalfVu  af-  hee 
rcnDcgroorrprnjlielcuDicbru-IirDm  D?ngcn    cu  Dat 
In  ban  biiiVucrpmljct  jon  ban  De  rllruöfgc  flabreunc 
ban  öc  bicuiDcliugcu    fatbereenöe  foo  lange  aio  Dacc 
aclTcm  m  Ijet  lijf ig  baer-lieDcr  goct  bauDcLngeerlijlu 

Ijnt    ijacr-iicDLT  D.'oiOucneu  ttniDeren  ban  'öcr  011  -■ Itupöbcit    hacc-litöcr  lebcn  b.in  ourcDehjnr  bneeot 
ijcir  ban  ben  tmceötflen  bponötban  Dn-lurrclt  punei 
palijlt  als  fn  fien  öat  öe  Prrtogeb.ui  HlUr  /  eu  alle  au. 

öcre  autijcurG'  en  Weiber?  bon  befen  foo  cilenöigni 
fpclc    grootcautboritcitlirliDcuin  ben  boogcu  cu  (e 
cretenllaeDt  bauDcnUouiuli    en  Dat  ̂ Doir^anhmt 
puucipalnn  regeert  na  Den  racöt  cu  abbijö  ban  öc  gruc 
Die  hulinfoliiniu-elen  ecDt  Ijeeft  grloctr  tefrroffrntot 
creinpcl  ban  auöcrc:  en  bic  ben  LiMUötgcflcncubrl»- 
nen  in  öe  fehoonfte  eu  bcnuacrtllc  StcDcu  ban  ben 

'flanöc    tn  gcrooft  ben  fVIjat  ban  Dien :  Die  oo;i  ge 
Drftrnrert  nebben  Dei  Uouiu.;c,  lanom    cu liaetljan 
öen  buil  gcniacüt  inliet  üloeöt  baiifiingefiouUi'uiu 
Liefre  ouöerfatm    Uu  T>ou  ;i au  ineefhjeacljtuiu    en 

öc  fatten  Ijauöclcu  lialjaer-licöerMiifafie:  7>clufinc 
met  en  ttan  öan  cattfeeren  eenen  luttreflen  giounui 

alle  öcn  genen  öie  reent breuant  hrUbcn.  IDaurbiat 
boopc  foiiöm  fn  moui  n  eoneipteeren    aio  fn  fïni  Om  bc 
imccDtftr  mooiöeré  öc  liaiiöcliuge  neuten  laualleöe 

fatten    enreerjterj!  arfïeit  ̂ ijn  ban  haer-iirörr  Irten  ; 
a-bcu  ni  goeten !  i^eutente  baer-en-uoben  genen  too 
beel  jaren lann    foo beei DrDueacrucu    ntfbouerieen 

refter  ernuprlcn  bangcbciiifthcitenöifriinulatie    Dat 
fn  heu-fcibmingccuöer  manieren  mogen uerfrtternt/ 
ttn»  öaniiUietcuc.  cuUuikno  tuften ffootcn etttten 

,f  cu  \i  bc  nï  De  atSrë  U  -acco  „„tobc ert  mael  iVIjip-Lnenne  öcn. 
 oen  een 1  rtmi-rotfe    en  alle  na 

I 
5tjuDe/  fjetc 
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180  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
1578.  ban  ben  ̂ cerc  ban&cïïe£/  foo  i$Tt  fecr  goct  om  flcn  j 

bat  fpanbcrg  bjagenin  bcnmonbt/  cnaubec£  in  bet 
bette/  en  bat  ai£fp  tooneu'tmecfïegeïact  ban  pap£ 
en  gocbcrtirrcnïjcit  /  ban  ectfUian  finncsijn  en  imagi- 
netten  be  gebeeïe  beberffeniffe  ban  benïanöe.  3Bant 
gcïiju  öe  boozfeibc  i}ecrc  ban  ̂ cïïe£  befc  boozïcbcn 
bagcu  bneben  ïjeeft  gefcfyeben  acn  ben  ]3?incë  ban 
hengen/  ïjcin  toouenbe  cVn  fonbcrïingeïicfbcenaf; 
fectie]  ennem  boenbe  bccïfcbooncgcïooftcn  bantoc? 
aen  bc$  ftonntfis  /  op  ben  feïben  tijbt  fcï^cef  ïjp  aen 
ben  <£^abe  ban  23offu  gebed  contrarie:  toantfooön 
Kiem  focïït  bene  bef  e  fajicbcntetrclittcnop  bc  jijbeban 
3£on  3jan  /  foo  ontdekte  jjp  cenen  boobtïijïicn  ïjact 
bic  ï)n  bzaegt  ben  bocr>fcibcu  PL:ince  ban  <£>rcngc  /  Ijcin 
opïeggcnbc  een  menigte  ban  bilepnenaïumnicn/  en 
opentïijït  beruïareubc  bat^on  fjanaïtoatanbcréin 
ben  fin  ïjeeft/  indien  be  faïten  bcmfuccebeercn  (bat 
43obt  bcrïjorbcn  moet )  na  fijn  begeerten  /  ban  ï)p 
fan  fijn  bsfeourfen  en  bcrïtïatmgen  te  becfïacn  geeft/ 
be  toclïtc  bp  uit  beet  geöen  /  ten  einde  bat  ïjn  foube  mo* 
gen  beliegen  be  fïrïipeï  incnfcnen/  en  bcucbcclbec^ 
fieröc  Dcöchfrfé  ttoeebjacïjt  maïtenbc  tufTefycn  bc  Mfc 
ten/  foube  mogen  berjaden  fnn  begccrïtjlnjcbcn  /  in* 
boegen  bat  bm  Staten  gren  anber  rcmcbieccftecrcn 
be  ( bic  anbccfïnté  tod  fouben  toiïïen  anber  bcgec* 
een  )  fp  bedtoongm  51311  te  nomen  tot  bc  uitterfte 
tocbïucifjt  ban  fjaer-ïieber  toeïbaert/  en  beur  mibbcï 
ban  be  JBapencn  aïfco  rccïjtbcecbig  aï£  noobtïijh  af 
te  nccren  be  berdecifeniffe  baer  mcbeöpöen-ïiedcn  i$ 
dreigende. 

"  j)ochtan£  indien  bat  frjne  ïtcifcrïpclfêajcftcitbo^ gendc  fijn  fonbcrïïnge  affectie/  bc  tocïncöp  ben  &ta* 
ten  toont  en  geïceft/  macïjbctocte  ïatmaendenüo? 

tu'nft  ban  Spaigncn  fijnen  b?ocbec  en  oom  /  ban  bc toaerneit  ban  be  fancn  /  en  f)em  indutccren  tot  genabe 
en  mebe-ïijben  ban  foo  beeï  eïïcndeu  en  mifericn  bic  fijn 
aïbecgcïjootfacmfïc  ïanben  en  t^nberfaten  foo  ïange 

te  onrecht  "#t  ïijbenbe/  en  cenfge  berjuame  eemebic 
aeben  om  bit  bpee  te  faïuffcöen :  Sijne  &ciferïij'Rc  IBa* jefuyt  foube  cenen  bienfï  boen  <6obt  fecr  acngcnaem/ 
en  aïïc  be  Staten  ban  befe  3fLanben  (betocïïicnictbe* 
terg  en  fouben  nonnen  begeeren  ban  cenen  onbebae^ 
Scnjncnpeig)  fouben  ïjen-feïben  foo  becbonben  rene* 
nen  acn  fiine  IDajcfïcit  /  boo?  een  foo  groote  en  fonber? 
ïinge  toeïbaet/  bat  fpaïïebe  bagen  ïjaerg  ïebengfou? 
ben  beïtennen  banïjemontfangen  teïjebbcn/  footoeï 
boo?  öen-feïben  aï£  boo*  aïïc  ïjaee  nanomerg  /  aïïe  toek 
baert/  bctoaringe  en  b?pïjeït :  en  aïïe  Ijct  goet  bat 
Öcn-hebcn  fal  ïtómenbahbcnaebeit/  moeite  en  goet* 
tuiUigïjeit  bic  fijne  ïHeifecïijne  tï^ajefïeit  faïboo^en- 
ïieben  gebacn  ïjebben/  bat  fuïïen  fuflen  tcbetbienen 
en  ueïmmen  met  ccutoigc  banUbaetlfjcit  en  feee  oct* 
inoebige  bicnfïcn. 

^act-en-tuffeïjen  foo  bibben  fn  fecr  ootmoebeïiju  fi  U 
ne  ïicifeelijue  «ïBajcflcit  /  bat  Ijp  boïgenbe  fijn  iuge* 
faooeen  goebecticrenïjeit  en  ©abeiiijlic  liefbe  foube  toiï* 
ïcn  toebet  op  be  beenen  fajengen  en  oprechten  ben  eb 
ïenbigen  fïaet  ban  bc  ̂ cbetfanben  /  bic  tefceeonbee 
be  boet  en  betboiben  té  /  en  metten  toccae  betoonen 
aen  fijnen  toeï  beminöen  bjocbee  J^atgto^  %ctt$- 
ïjertogcbanOofïennjïi/  aïïe  betehenen  ban  een  bjoe* 
betïrju  t\cvte  /  iicfbc  en  affectie  /  bocube  fijnec  bóo?- 
(ciba  ï^oogïjeit  en  ben  generale  Staten  aï^  ïibtma- 
ten  ban  ben  heiligen  ïïrjïte  /  aïïc  fabeur/  ïniïpe  en 
bnfïant/  acfyt  nemenbe  op  ïjet  feeruamacgfeöapbat 
fijne  jfl3ajcftcit  iyeeft  met  be  frifoc  fijne  l^oogöeit/ 
mibt^  00U  be  Teer  bafïe  berecningc  baer  mebe  befe 
llauben  met  5D>uitfcbïanbt  bcrecnigt  en  gebonbeu 
51311  /  en  ten  ïactfïen  nemenbe  ter  becten  ïjet  ontfïc* 
fcen  ban  een  foo  na  gebueren  luanbt  /  bc  toeïïie  /  in 
Dim  ïil1  nitt  öviefï  en  #geuïufci)t/  nnn  fonber  ttoijf* 
feï  foube  mogen  in  ïio^tec  tijbtfpjcibcnober  be  ront* 
onune  geïegen  ïanben.  jftöaer  bobcn  aï  bat  fijne  ï\cU 
fcrïiüic  j^ajefïcit  beïictac  ttit  refpect  ban  ben  flact  en 
pïactfc  baer  ïjn  ban  <6obt  ben  oppccfïcn&oninlt  ban 
alle  Uoningen  ingcfïelt  en  gcoibonnecrt  ié  /  te  toeten  / 

*afó  een  fegö-man  en  rechter  ban  aïïe  be  ttoifïcn  enge* 
fepfen  ban  CïjiiflcncijK  /  fo?ge  te  toiïïen  blagen  bat  bc 
rccïirbccrbige  m  goebc  faïte  ban  be  Staten  bcr  jScbcr 

Tot  het  XII.  Boek,  pag.944.lin.  ij.  f20.)  ï  57  S, 

Op  defiplaetfe  verhaelt  de  Rijlorie-fchryver  alleenlijk  het 
foi/wlier,  en  den  verkorten  inhoudt  va?ifeker  Antwoordt 
tegtns  Don  Jan  uitgegeven :  welk  Aiitwoort,  te  dier  tijt 
f  Antwerpen  by  Chrijloffel  F  lantijn  gedrukt,  van  weordt 
totwoordt  aldus  luidde : 

Antwoordt  op  de  Declaratie  van  de  meininge  van 
Heer  Don  Jan  van  Ooftenrijk. 

T  fjfanber  ïtoninft  ban  aparte  öabbc  een  gemein  Antwoott 
*-*  fp^eeft-tooo2bt  /  bat  toacr  't  bel  ban  ben  atceuto  niet  °p  een 
en  möcgt  te  paffe  nomen  /  bat  men  baer  moefï  naenen  boelskc. 
Ijct  bel  ban  ben  Bo£.  5Dit  fpjech-tooojbt  #  fecr  toacc*  genoemt 
genomen  en  fecr  uecrfng  naergcboïgtban  aïïe  be  gene  declaratie 
biegeïccrtöcbbcu  getoccfï  inbe  arabaïebanll^ac!öiaïvan. dc 
beïïi:  jiaacr  boben  aïïc  anber  /  fooarbeibt^ecc^onJTnDSn8 
%v.\  tan  §ct  fclbcnu  ter  tijbt  tctoerltetefleÏÏen/  ge*  jan  vau 
bniiacnbe  aïïe  maniere  banpjactijhen/  en|)onigban?oftei?-, 
gebein^öe  foctigöcit  en  gocberticrenörit  /  tegen  ben"ir  i\V 
genen/  bic  ïjutocet/  bat  een  fcfeoomen  ïjebben  baiiuitgege- ' fijne  31  ceutofcöe  gutDt  en  nature.  fêTot  effect  ban  befenven. 
ïjceft  öu  onïanïï^  ober  aï  in  't  litljt  laten  ïïomen  een 
ïiOJt  becï)acï  /  genoemt  de  Declaratie  van  de  meininge 
van  Heer  Don  J  an,  &c.  in  bc  toeïïie  ï)P  fycm  feïben  ben* 
ftcnbe  fecr  ïoofcïgït  met  jjctbcï  banbenï)og/  groote 
neetfligïjeit  boet  om  ben  ingefetenen  ban  bc  ̂ cberïan^ 
beu  toi;i  te  manen/  bat  [jn  noitenïjeeftgcfocïttV  ja 

nocl)  anber^  niet  en  focïït  /  ban  ïjen-ïicben  te  onberöou^ 
beningocbeb?cbe/  rufïecnfüïte:  jjoetoeïbatbeboofe 
en  bïoebige  ïl^apencn  bicïjpgebnhhttot'erbcrberffc* 
niffe  ban  ben  Hanbe/  fecr  ftïaerïïjn  contrarie  bcu)fc 
fcn.  Mm  ïact  on£  aenmerhen  be  perfiiaflcn  bic  ïip  gc^ 

b,juiftt :  ̂ p  fegt  bat  ijv  I  febect  bat  ïjp  in  't  ïtaftccï  ban karnen  \$  gcUomcn/  biïïtoiï^  ïjceft  ben  Staten  ber^ 
Kïacrt/  bat  fijn  meininge  f\\\\\$  i$  gctoccfl:  jabatïjn 

met  'cc  bact  biïitoïï^  bat  ïjceft  berïiïacrt/  en  baer  toe  ge* 
wotefïecct.  Ifèacr  ïjoc  foube  ï)P  bat  toijg  gcmacïït  fjcb^ 
ben  ben  genen/  bienoeïjeen  bcrfcögcbenïïcnljabben/ 

bat  be  meeftenbeeï  ban  fijn  bn'cben  /  p?opoofïen  en  ma* nieren  ban  boenc/  eer  ï)p  baer  ingcïïomcn  toa^  /  merne* 
\ijhc  getuigeniffe  gaben  ban  een  bperige  begeerte  bic  5yr 
ïjabbe  bantocberomteontfïcften  be5nïantfcöeoo^ïo^ 
ge  /  be  toeïue  op  ben  feïben  tijt  ban  fijnber  ftomfïe  boobt 
en  gefliïïet  toa^  beur  be  ̂ atificutie  ban  <6ent. 

ofn  bacromme  /  foo  Êp  naa*  ïange  en  beeï  tooo^bcn  / 
ja  nacr  openbare  toeigerïngcn  /  in  ïjet  cinbe  gc-accep* 
teert  ïjabbe  öe  boo^fcibe pacificatie/  ïjeeft öpgefocgt 
aïïe  manieren  ban  gcïïijfcn  bcbjog/  ombieftracfjte* 
ïoo^  te  maïïcn  /  berhïaecnbe  opcribaerïijïï  ben  Staten/ 
bat  ÖP  toa^  gcrefoïbecrt  om(0ojïoge  te  boeren  tegen 
mijn  i^eer  ben  IDnnce  ban  €>renge/  en  bic  ban  l9ah 
ïanbt  en  Eceïanbt  /  manenbc  be  Staten  bat  fp  bie  few* 
ben  aennemen  /  op  bc  berbintcniffe  ban  ïjcur-jficber  ge* 
ïofte  /  bic  fp  gebacn  ïjabben  ban  te  onbcrïjonben  be 
tfSoomfcïje  Üatïjoïijïie  Religie/  en  begeïjootfaemïjeit 
bie  men  ben  ïioninït  fdfjuïbig  toa^/  toeïïïc  fijne  ttoee 
ojbinare  jlSom-acnflcïjtcn  5ijn  /  onberbetocïïieïjpi^ 
bchftcnbc  bcïccïijHïjcit  ban  fijn  paflien.  ̂ aoohönen 
bipnuïcert  nocl)  ter  tijbt  niet  /  bat  öet  pnncïpacï  nm* 
bament  ban  fijn  gramfdftap  tegen  be  Staten  geïegen 
ijS  in  bef  en  /  bat  fp  gcrefoïbecrt  sjjnbe  ban  ïjen-ïïebcn  te 
ïjouben  aen  be  boö:fcibe  Pacificatie  bpïjen  en  fapben 
boojfetben  ̂ on^Ian  geftoooren/  en  bp  fijne  .fDajc* 
flcit  geratificeert/  niet  m  Rebben  toiïïen  mein-ecbig 
ïvefen/  fonber  anber  rccïjtbccrbige  oirfaïic/  nocï)tip 

een  nicutoïjcur-ïïcbcntoafféÏKuin't  bIocbtbanï)cut- 
ïiebcr  jflöebc-bjocbcr^  en  3lanbt^-ïieben. 

gïïcntoiïïjicrnict  bifputccren/  of<S)on3Jan  reben 
ftceft  geïjabt  om  ïjen-ïieben  te  bectoeïtïicn  tot  befc  00J5 
ïogc. B^aec  't  5p  toat  'et  mrt  bïijïit  bat  bc  bcraïariitge 
bic  ï)P  boen  bcbe/aïfo  'luttel  toaö  ober-een  ïiomcnbc  met 
fijn  toerïïcn  en  met  'er  toaerïjeit  /  aïé  i^  be  gecne  bie  ïjp 
uu  ter  tijbt  i$  boenbe :  ten  jp  bat  men  bp  abenture  hjiit 
een  tojebe  en  becrïijïic  3jnïautfcï)c  oo^oge/  en  cen  gene? 
raïe  beroerte  en  uittcrfïc  onrufïc  banbcÉanben/  bcit 
uaem  geben  banruflecn  b?ebe.  IBant  bat  befc  ooito* 

ge  't  gebeeïe  ïanbt  foube  gebjoebt  ïicbbcn  tot  een  uittcr* 
flccïïcnbe/  i^  fooïïïacrcn  merheïijft  cenen  pcgcüjaen 

bie  boo2  oogen  toiï  nemen  'tgebcuïïcn  ban  befc^aben 
lanoen  niet  en  tobibcoft  beurgetoeït  oftbcurbaifeïje  cncïïenben/  b^ion^  geïeben  onber  bet  bcïtfcï  ban  bat 
naïomnienban  be  bpanben  berbjuïit.  Imen  bie  bau  ïlolïanbt  en  Eeeïanbt  Xvübe  toeberbjeiv 

üen 



Tot  de  Hiflorie  van  P.  Bor. 
I J 7  8.  gen  tót  Öe  fichgie  en  gefjoicfatmïjrit/  bat  'er  geen  ptoe^ 

bebannoobeenip.  mtmtfj  rê  't  bat  befe  Ooifogc fecr  f  toacr  $  bebonben  getoceft  /  en  bergcfelfchapt  met 
een  eenparig  nagebolg  ban  foo  bert  cllcnbcn  fooio  't 
töd  fcltcc  bat  men  Die  nu  ter  tnbt  foube  motten  bcr 
toacljten  buifcnt-fbutuiect/  beur  bed  rebenen  bic  een 
pegeïijh  hïacrhjfc  mach  fien. 

3ft  toect  tori  bat  ft.^on^an  falfeggen  /  bat  hu 
geenfinté  m  foube  toillen  <£)o:logc  geboert  hebben  /  foo 
bette  al£  btc  ban  ̂ ollanbt  en  Srclanbt  Ijcn  babbcn 
toillen  boegen  tbt  Dcöoomfrfjeltatbohjhcacligic/  en 
tot  'et  gehoirfaemheit  Die  fu  ben  Itoninlt  fdjnlDig  3tjn : toant  bat  $  het  ïieDchen  bat hP  onö  altijt£  is  fingen 
De.  XBact  ïact  on£  nemen  Datalfoö  ?n.  Niette  min 
of  Die  ban  -dotfaiibt  en  SeelanDt  hen  niet  en  haDDcu 
toillen  bacc  op  betroutoen  /  noch  tjaer-ïiebct  Jlciigic 
bcrlaten  /  en  noch  min  hen-Iieben  flelien  onbet  bc 
macfjt  ban  be  gene  bic  fn  geboeïben  te  toefen  hare  boot- 
bpanben:  i^'tbacronimegefcit/  batb'anberïanbm 
fouben  berbonben  getoceft  hebben  te  biolecren  hacr-lie? 
Der  eebt/  en  te  bjehen  bcfe  foïcmncele  pacificatie  Die 
gemaeht  toa£  met  bc  gebueren  /  om  ban  een  te  fcheiben 
öe  Hanben  ban  ben  ïioninh  /  en  ten  beften  te  gebcn  ben 
ecrflcn  tyemben  pnnce/  bic  bc  fribe  habbc  bjiïïen  in  ne? 
men*  «ifèacrboojtoacc  mm  fiet  tod  hlaetfijh  bat  befeu 
jtntd  banDcc<0o?ïogebani$oïIanDt  en  Sedanbt  niet 

en  ia'  getocefi  Dan  ecu  ge  Ir  ent  Dcitfri  om  De  Staten  te 
berbooben/  en  in  be  ©openen  te  mengen  tegen  haer- 
uebct25L:oebergcn  Hanbtg-hcbeh  /  om  boïgenbe  ben 
taebtcntefolutic  ban  fijnen  Secretarie  <£fcöbcbo '  te 
naflijbcn  be  een  beuc  ben  anberen  /  en  ten  ïactften  ban 
alle  tramen  meefrec  te  toefen  /  bat  $  te  feggen/  alle  ge- 
fijn  (ai^befelbeCfcobebotéuitleggenoe)  te  boeteen 

te  ftoeerbete  mengen/  nabietifbtefolbcccben  bat 'er 
geen  anDet  mibbdentoa^/  om  te  moegen  hamen  ten 
einDe  ban  haec-lieber  boomemen. 

3£acr  hebt  ghn  fijn  oprechte  meininge  /  be  torihe  / 
al  té  't  bat  hp  uu  alle  mibbelen  biefocht  'tcbebehhen 
met  foete  en  gcfuihcrbctooojbcn/  nochtans  beur  een 

fouDcrhnge  genabeen  jonfïe  <6obta' heeft  ontbcUt  ge^ toeefï  op  ben  feïben  tijbt  bat  hP  biemcinbe  temedte 
teftehVn.  IDantop  ben  tijbt  bat  hP  onber  het  behfd 
ban  te  tractecren  inbennamc  ban  bc  Staten  te  ber< 
trefehen  ban  De  ̂ uitferjen  /  fijne  amfiagen  machte 
niet  haecneDct  Colonndg  binnen  .ïBccbelcn  om  be 

JDauenenaen  te  nemen  onbee  'tbclifei  ban  tcbefeber men  toec-liebcr  gagien  en  leben/  be  bocht/  gchjhhP 
haer-ucben  toijö  machte/  Dat  De  Staten  hen  toiIDcn 

nemen  /  en  bat  hP  toa$  bïoutocnbe  't  innemen  ban 
beu  ftafïcelc  ban  Ünttoerpen  /  Deur  heimehjh  berftant 

bat  hP  haobc  metten  1$.  ban  (Cerïon/  en  eoirefpon^ 
öentïe  ban  bm  garnifoen  bat  binnen  bec  Stabttoari 

tot  fijnen  bienfle/  mitö  ooh  'theimehjhbcrflant  bat hu  habbe  met  ben  ï£.  ban  Öictgeö  en  eenigc  anbere 
Coïonclïen  ban  be.föcbedanbtfcbe  hnecljten:  bathp 
ooh  afle  anbere  Coloudé  /  ftapiteinen  ai  bolft  ban 
<0o2loge  toa£  opcoerenbe  /  ten  embe  bat  fp  hen  fouben 
bermaren  tegen  be  booifcibe  Staten  /  en  Dat  hP  ten 
ïaetften  met  liften  heeft  ingenomen  \)ct  foafieri  ban 
l&amen:  <0p  ben  feïben  tijbt/  feggeift/  toerbertben 
«Öenetale  Stataionbeht  fnn  bjieben  /  bp  be  bjehie 

Rlaerhjh  toaó  bhihenbe/  bat  fijn  meininge  ftiïhö  toaö 
oetoceft  eniige  bm  of  bier  inaenben  baer  te  booreh  / 

en  bat  hP  ton  Dien  ttjbt  af  niet  en  habbc  gcfoctjt  ban 
ben  ftoninh  te  bjengen  ombeOozIoge  aente  nemen 

tegen  befeHanben/  hebbenbetotbiencinbegefoubcn 
fiinen  boenfeiben  Secretarie  nacr  Spaigncn  /  met  re; 
foïutie  bahbntUoitinhtoi^temahen/  achterbolgcn 
be  be  inhouben  ban  be  booifcibe  bjieben  /  bat  men 
onö  hier  foube  moeten  alle  geiijh  bemieïen  te  bpee 
en  te  fbieerbe  /  geiijh  be  goebe  .hanbchiigc  ban  ben 

booifeiben  Cfcobebo  /  en  alle  't  gene  bat  'er  naber 
EaSn  gcbolgti^/  tDrihlaerlijft  beeft  betoefen/  en  iö 

èetoijfenbe. "  ,     ,  . den  baerom  aïé  boon^  toflte  berfïaengeben/  bat 

fijn  hoemfte binnen  bcnftafïceïe  ban  karnen  nieten 

tógetoeeft/  ban  om  fijnen  perfoon  te  berfcheren \te< 
oen  be  geconjurcerbe  /  en  bpanbni  brtn  bc  ff  oomfrlje 
Sathoïhhe  neligie/  en  ban  bcnfconinh  foofpothp 

met^t  flecht  ïichtclijït  geïooben  bat  hu  mcint  te  U* 

Hm  in  Die  ban  hettoaettg-obtt/  meinenbe  batfpful^ 

iSt 
ïen  gdoobc  gcbnifiiïhrtt  Dotten  en  qualijh  itcfonbcct 
ben  berficringrn  en  logrnni.  .nochtanp  ree  mni  oacr op  antbjoojbc  foo  bj»ire  feer  goct  bat  Ijn  foube  toiiku berliïaren  /  oft  Ij»  alle  bc  Stamt  ban  beu  lande  In 
hctgrncrael  houDcrt  nihet  getal  twuDe  gcconiurccr- oc/  cnbuanbnibanbencligif;  en  ban  Dnt  Uoninft 
ban  Spmgnen :  lüant  foo  bc:rr  aio  't  foo  iö  (aU  ge 
nocg  i$  blijhntDe  /  bu  't  getie  bat  alle  bc  uirrrtt  flct ;  bat 
tegen  bm-lteDrn  allm  is'/  bat  Ijirtbooifeibe  Uaftcrl heeft  ingenomen )  foo  bor t  hu  booilunrr  fijn  fclbni  on- 
gewit)  bat  hp  tuil  IjoiiDcn  ftantöe  bat  lm  met  bolit  ban 
fuuterfbtöten  noch  heeft  bjillrn  febfrtfiiubertrchp?o^ 
cuccerciipcié/  rnfkcn  biebc  '  en  heeft  bic  baer-m-uo^ 
bnt  buliansopbcnfclbni  tijbt gn-rcoiumanDe ert booi 
be  getroutfie  wnöerfaten  en  OatTalm  ban  fijne  Itëajc- 
ficit.  Velijn  fii  ooh  ter  anber  jijbni  feer  groot  geiijh 
fouben  hebben  ban  quaet  bettotituen  op  hnu  te  heb* 
beu/  tuaert  bat  hp  pen-teöen  hielbe  ban 't  getal  bait be  bnanoen  lOobts  en  ban  fijne  JDajcfteit  /  achterbol 
gmbe  ben  otbinaren  lof  /  bactincOebatbeSpacnfehc 
herauten  piijfen  en  becifreeren  bic  ban  hfrtuaertïJ- 
ober.  HDacr  $  't  bathp  ter  contrarien  met  en  befvrnll* bigt  ban  eniige  bie  ta  memt  ocfcfjiilblgt  geujcctf  te 
hebünt  ban  foo  ïcelijhcn  mioöabni  geiijh  als  fchijitt 
bp  alle  fijn  fdfniften  en  boehsheitó  bic  hn  Ijetbjacrtö  en 
bertoaertö  boet  jaepen  /  bol  ?ijube  ban  alleberlian^ 
be  aeulohlungc :  foo  en  i£  bact  nicmant  bic  berfïant 
heeft  /  of  hP  en  fal  feer  bieenit  binben  /  roacrommr  bat 
hp  niet  en  heeft  tuiTleu  bcrhïairni  ter  nccrfhgrr  begeer 
ten  ban  be  Staten  /  be  namen  ban  be  gene  bir  baer  af 
befchtilbigt  roaren/  mi  einbe  bat  fn  bc  felbe  Ijabbnt 
mogen  firaffnt  na  hacr-heber  bcrbiniflni  /  griijh  fn  tot 
biberfcfje  fionbni  gepjcfenteert  hebben  foo  bn  bziebcn/ 
aï^  moitbelitige.  ̂ dhfaïmen  bebinben  qualijh  bbcr- 
eni-hommbc  met  fijn  fcggcu  /  bat  hP  ÏJem  itoit  en  heeft 
toillen  betroubjcii  ben  ahbrreu  bic  baer  af  on  brfcli  ui 
bigt  bjarcii/  noch  hemfcfbenfielïeu  in  cnugc  ̂ tabt 
bacc  fp  macljt  habbcn  hem  te  betoaren  tegen  alful- 
he  geconjureerbe  /  en  noch  min  aenbeerben  bc  roaclj^ 
te  bic  fp  hem  gepicfentcert  hebben.  IDant  te  fcggcu 
bat  in  aflcbe.ftrbërïanbcn/  boer  foo  grootnimeemg> 
te  ban  Stebnii^/  bol  ban  goebe  ïloomfirht  Ctatholii- 
he  perfoonen  ( ben  tarihrn  <bon  ̂ aix  fdbc  tuil  bJijö 
iiiahen  DatfpniibcrbMihtuju  beur  bctpranuie  ban  bc 
Ur trero )  niét  en  foube  boen  geuiccf!  hebben  cm  Stabt 
alle  e  i  ie  /  baer  iin  hem  foiibc  mogen  bctroutoni  iiebbei  ï  / 
en  bic  tottcn  uitterfien  fouben  toillen  gnnaintineert 
hebben  enint  foo  goeben  eli  biebelijhcti  <6oubtrnetic 
en  Stabtboubcr  gcnerael  ban  ben  itoninh  '  aïö  fju  uiil bjefeu  /  bat  toare  te  feer  misbmiht  en  gefbot  niet  te 
licht  geïooben  /  en  paticutic  ban  Dr  gene  öirn  hrinir  ■ 
hjh  ie.  be  groote  getrouljnt  bic  bete  Hanbcu  ban  allen 
tuben  getooiit  hebben  haer-lie Drr  puiiceu  /  rli  ooh  ben 
Stabtljouber^  ban  bint  /  en  oeh  bc  lirfbc  en  toeber- 
3|jbige  affecne  bic  haer-Iieber  pziucen  hm-hebnt  al^ rijtg  betoefen  hebbm. 

iDacroni  bat  /  'tfelfbe  gcencn  fcljiju  bec  bjaerheit 
hrbbnibe/  alle  beujcrelrfalbrnhcn  ni  nieinni/  acn« 
geften  bat  henndijh  is  bat  5Don  9an  hem  niet  en  toont 
atiDcrfintg  bebeht  /  bat  hP  boïgenbe  fijn  oibutare  piac* 
ttjhe  bir  bebehfeï  gntomcii  heeft :  enièbeelfl  om  onjJ 
berhact  te  maften  bu  fijne  jUajcfleft  /  en  enióbreló  out 
te  bcbehhnt  fijn  boomemen  m  antfiageu  onber  het 
behfei  ban  entige  reebrbectbige  b^eefe.  X&ant  fijn  ogen 
bHcbcn  bic  acn  benlionnilt  51J11  gefch?eben  ban  ben  7. 
bail  üniil/  bctoelhe  toas  buhans  bue  niaenbm  booi 

fijnbooifeibeltonnfie  in  'tHaficel/  Ijoubni  inüieiejC' 
pieffeltjU/  bat  Ijn  ton  Dien  tntafDcniciiiiiigrbaDDcte 
bcttrehltnt  ut  eeiiigc  berfeherbrr  plartfe :  ̂ a  heeft 

felfö  met  fijnen  eigenen  mant  belebni  bat  hp  föo  Ipi  al» 
Der  cerfi  bjajS  gehomnt  binnen  De  fïab  ton  Amini  niet 

fulhen  oogt 'heeft  bemerltt  be  gelegentljeit  en  benuaent; 
heit  ban  ben  Itafieele  ton  .namen  bat  Ijn  ton  aio  boen 

boo?  linn  nam  het  felbcjn  te  nnnni  afo  b'occanc  en  be^ 
guacinheithaer  pjefentecren  foube.  ©etDclïtniemant 
en  berf  b!enit  biitbnt :  toant  bebbenbe  alrrct  boo!  hent 

tmionicn  te  b?eltnt  be  par ificatie  ban  <Ocnt  ru  betit 

mibbcl  ban  een  oorloge  befeHanbeu  te  mengen  111  fi\v 

beruneenbertoöffiiuge  /  hofl  toat  mocht  foo  ni  heeft 

fnn  confcientic  hem  mrt  genifi .ortatm.-  booz  batlu' 

Ijmt  bertrohhen  habbe  op  eencn  ton  bc  ftafteefrn  ö»ebt 
(  Lé  )     3  Wlvw 

If>^. 



1S2  Byvoegfel  van  Authent.  Stukken, 
1 578.  ouDe  «Micftcn  en  tlomcineu  met  feec  groote  rcDcncn 

nacnioeh  «fóefïen  ban  Cprannen  /  en  toooningc  ban 
De  gene  Die  mfétroutoen  hcbbcnDc  ban  hacr-ïicDer  #n* 
öafaten  en  ©aflaïcnïicbcr  IjabDcn  ontflcn  te  toefen/ 
tuin  hef-aetaï  en  tod  beminbt.  ©ctocÏHnochftïact; 
ïijftcr  1$  bipcMöc  On  De  maniere  ban  Doen/  Dacr  me* 
De  Dat  ftu  ̂ nfVcretelijftbaeiujctoajpcn  heeft/  befpiet 
ïjfbïjcnöc  Dcoccafc  oingcfcïfcfjaptchonDcn  Dcrpiim 
cefTm  ban  25iatne  /  De  toeïfte  rcipDe  tot  De  fontcinc  ban 
het^pa/  en  ban  op  te  fïcHcn  een  ïtoninkïnftejacht  / 
en  ban  Daee  te  garn  ontbeftften  De  3ianbt-Doutoc  /  ge; 
lege n  ranDtommc  karnen :  een  folie,1  Die  geen  ban  fijn 
plmm-fteijixer^  engchucrDe'&bbocaten/  't3ijev£onv 
miecouit  /  oft  anDeu  Die  toiï  /  ftoc  onbef "chaemt  Dat  hP 

toereït  toeet  /  Dat  bp  ban  Den  beginfeï  af  ban  fijn  noem  >  1 578. 
fïc/  niet  en  heeft  gcp^occDecct  Dan  bpgebrinfïheitcn 
Dobbeujeit  /  ja  foo  bc^rc  /  Dat  l)p  geboeïenbe  ereDJon- 
gen  te  toefen  te  acceptccrcn  oft  te  tocDerïeggcn  De  pacU 
ficatiebandBcnt/  feiDcinfïjnJ>paenfchctaïc/  Dat  0» 
Die  boo?  goet  fyeit  I  foo  lange  afó  Jjem  Dat  niet  en  fonbe 
baontoen  /  en  rcfcrbecrDe  t'fïjnc-toacrtd  Den  fteure  -. 
ban  beronto  te  hebben  aï£  iye m  bcïicbcn  fonDe.  <ï2nDat 
h»  naDcrbanDt  heeft  gegeben  De  fchooiifïe  tooojDm/ 
en  getoont  het  fehoonfïc  gelaet  /  ja  gcfcbJcbcn  De  bnen* 
DcujftfïcbnebcnDengccnenDiehP  mcefftoa^  ïjatenbe/ 
ja  tot  aen  Den  booifeiben  ̂ ecte  Den  $nnce  ban  4Drcm 
ge/  en  Daee  toe  Dat  hP  gefcïjjcbcn  heeft  aen  Den  ïio- 

ninft/ Dat  inDicnhpnochïangec  moet  beDtoingcn  fijn 

bjiifjeit  en  ecec  tcbcrftGo^cn/  en  fonDe  bezren  fjonDen 
ftaenbe  / bctamcïijft  te  toefen  Den  fraet  ban  eenen  pnu 
ce  /  Die  m  fonDe  toiïïen  hem  feïben  berfeftcren  bp  De 
goettoijligïieit  ban  fijn<0nDcrfatcn/  Danbptpraünin 
ontflcn  en  ft foiftuem  <£u  baer-rn-tnjfcben  Derf  ljp  toeï 
fcgijen  Dat  hP  geen  oo#afte  en  heeft  gegeben  /  ïjoe  hïciu 
Die  marh  toefen  /  toe  De  bjtftiuge  ban  De  pacificatie : 
Decto,rïfta/  inDicn  Dat  pemanDt  Die  niet  entégecor 

mar!)  toefen/  en  nee  feer  Dat  hP  hebbefljn  tongcen  natntceï/  oft  fieftfaïtoo?Dcn/  oft  (ai  pet  Docngeïjeeï 
i  \r.      **.            .      i-.ï.   ■/.  i   -      /        **_  __*.   .   k    .   ir.   w  ■         _ .   *  i.  k^/i    <■'■  ■  1    **  -*-  -  ■ —    ï  *.  jT         rï*i  ï!»  „.   /-j.  ».  i^^   1   w  _*.  v   conteatïc  ban  fijnen  ïaft.  3ft  meinc  boojtoaa  Dat  hP 

berïoorcn  arbeiDt  fal  Doen/  omïjen-ïieDcn  Ditpoinct 
torjö  te  maïtert/  acngcflen  Dat  fp  fïïfë  bpgettiigniifTc 
ban  fijnen  eigenen  monbt  /  en  ban  beeï  tyïebcn  toeten  / 
Dat  t)u  ban  natneren  tottcn  fetijg  genegen  i^.  ̂ e 
toeïfe  Deoojfafee  ïjeeftgctoecfï/  Doen  ïjpttoijffeïöeDat 
ÖP  l)kt  te  ilanöe  fonDe  moeten  ïeben  in  peté  en  toeDe  / 
Dat  öP  feec  neeefrig  toasbecfoehenDe  fïjneiioo?Iófaen 

tumpeect  ban  bccflant/  fonöemogengeïoobeii?  niet  fijne  Msjefteit/  fcggenbe  Dat  ï)p  niet  en  moc^t  be* 
tegenftaenDe'tüoiffeiDebertccn  op  't  ïiafreeï  ban  c^a*  Djagen  De  enfie  en  ïeDigïjeit.  «En  tecconttatien/  foo 
men  /  Dien  fai  m  biDDcn  Dat  ïjn  toiï  geDenftcn  De  fancn 
Daec  te  booten  gebemt  /  te  toeten :  't  bïijben  ban  De 
^nitfeïje.  ftnecïften  /  Den  acnfïag  Die  men  met  Ifjen-ïic* 
ben  maetite  binnen  .IBecfteïen  /  De  bjiebni  Die  aen  jfren  - 
ïieöen  gefeüjicben  toecDen  /  De  pjaetijhen  Denr  De  toeïhe 

menfoc()t  te  ï>oiiDen  De  b,:eniDolingen  binnen  '^  ̂eito; 
genbofelj  /  Beugen  /  S52eDa,/  i^ebenter  /  ÖTampen  /  en 
ïleninsonDe  /  pnncipaeïfïr  fteDen  ban  ïjettóaett^-obec : 
Dr  bermaninjeh  en  bufïant  ban  geïöe  Die  men  DeeDe 

Dien  ban  'tóftcrDam  om  iiic  in  ttoifr  te  IjonDen  tegen De  refte  ban  lf  olianDt  en  EeeïanDt  /  en  te  beïetten  Dat 
fp  niet  m  foiiDen  acceptceren  DegepjefcntcecDefati^ 
factie:  Debeïetfeï^Die  men  gaf  Dien  ban  ïïiteegt/  ten 
cinDe  Dat  fpnietenfoubeneiffeïjen  Defati^factieDieDc 
pacificatie  ban  <6entöen-ïieDenozDonneerDc:  Deïet^ 
feï£  ooft  geDaen  ten  einDe  DatDiebanHneembmg/  en 
ban  't  <è?aeffcöap  ban  25oncgoignen  niet  en  fonDen 
aDboieecen  De  boo^fciDe  pacificatie  /  en  ïjen  boegen 

met  D'anDec  Staten :  fjet  ont^ouDen  ban  De  gocDcn/ 
foo  toeï  banDenïfea'e  Dni^d/ince ban  hengen/  aï£ 
anDee  paeticuïietc  perfoonen/  DiefpïjaDDen'in23onc^ gorgncn/  cninDen3[anDcban3lurcmbncg:  Deconti^ 
nuatie  ban  De  bangemffe  banDen<62abeban2I5uuen: 

De  acnfïagen  ban  'Jtnttoecpen/  en  öietbebeïen  geDaen 
Den  kapitein  Comeïi^  ban  <£inocn :  De  Depefcïjen  en 
coinmifllen  gegeben  Den  ïfeete  ban  ̂ ietge^/  en  fij- 

nen 2320cDer£ :  De  foieben  ban  Den  boojferDen  ̂ on 

c^an  /  'en  »öfcobcDo  aen  Den  ïioninft  ïange  Daec  te  boa ren  gefeïjjeben  /  en  naDerfoanDt  /  tot  een  betoijfinge 
ban  aïti jt^  te  continneeren  in  Den  feïben  toiïïe :  De  bne* 
ben  Die  ïjp  gefch?cben  heeft  aen  De  lleiferinne  /  met  fljft 
eigen öanDt.  ̂ ninDienaïïe  Defe  faïten  niet  genoeg  en 
5ijn/  Dat  men  aenmerfte  De  biienDeïrjftïjeDen  en  eere 
bic  geDaen  3ijn  Denöooft-fïnftftèn  banaiïemniterncn/ 
roobecpen  en  oberïafï  /  DooDtfïagen  en  ij?anDtfïïeö? 
tingen  in  De  9lanDen  ban  ïjettoaettö-obcc  /  en  Dat 
men  in  fïcDe  ban  Die  totejrempïebananDercntcfïraf 
fen/  geïijftmengeïceften  geftooren  ïjabbe/  Dieïjeeft 
ontïjaeïtaïéDebefïeDienaer^  ban  fijne  «ïfèajcfïeit/  be^ 
ïeiDcnöe  aïïe  faftni  bp  ïjacr-  ïieDec  raet  en  aDbi$.  Met? 
ten  fto^tflen  gefcit/  Dat  men  toeï  fieen  inertie  aïïeDe 
toerften/  manieren  ban  Doen/  bneben/  piopooflen/ 
boomeinen  /  aenflagen  enraetfïagen  bmi^onjian/ 
fcDect  fijne  ftoemfïc  ï)ertoaertó-ober  /  men  fit)  bebmDen 
Dat  niet  en  ]}ce(t  getoeeft  Dan  een  geDuerigbenecrfïigen 
en  arbeiDcn  om  aï  in  rneren  te  fTeïïen  /  en  Defe  HanDen 
inb^anDt/  en  3,nfanDtfefje  oojfogen  te  bjengen/  om 
naDetnanot  Die  gebracïjt  focbbenDc  tot  Deuitterftear; 
moeöe  en  bcttoocffingc  /  flaben  te  maften  oiïDer  De 
^ceefe öapppe  ban  De  jèpaignaert^. 

<£n  nori)tans  toiï  Ï)P  on£  te  berfïaen  geben  bnDit 

ftacp  gefeïnift/  Dat  toeï  met  fijn  berDjfet .tèj.  Da'tftp De  llDapenen  moet  aennemen  /  toaec  in  ift  toeïfonDe 
toiïïen  Dat  ï)P  ïjem  geaDtneffeert  naDDe  aen  De  genie 
Die  nopt  en  hebben  beDzogen  getoeeft  met  Diergeïijfte 

a^om-aenficijten  /  toant  Ijiecte'itanDe/  Daec  aïïeDe 

hacft  aï?>  ï)p  Denr  beeï  perfuaflen  /  en  Denr  De  goeDc 
Dicnftcn  en  pjaetijftcn  ban  Hlntonio^ete?/  en  anDc* 
re  Die  ÖP  heeft  in  ̂ paignen  ban  fijner  conDitien/  Den 
ï!onmft  bctroiiftenhaDDeomhtïnteconfcnteercn  oo?^ 
ïoge  te  boeren  /  foo  en  heeft  hp  nopt  Dacr  na  meer  men- 
tic  gemaeftt  bantebertceftften/  maer  heeft  aïtijt^ge^ 
perfifleert  Dat  Ï)P  toiïDe/  ja  met  getoeïtgeftent  toefen 
boo^j  cöonbernëur  ban  hertoaert^-ober  /  en  ̂ taDt* 
houDecgcneraeïban  Den  ütoninft. 

31ï5aer  ïact  on£  hooren  Depoineten  enartiftuïenDie 
ïtp  booLüjonDt  /  naDicn  hP  hem  feiDt  geD2eben  te  \Joe(cn 
ban  foo  goeDe  affectie  totbefen  BaDerlnnbe. 

ï>P  feiDt  Dat  hp  nopten  hce(t  gefocht  /  noch  en  foeftt/ 
De  fTabernne  /  beDerffenïffe  noch  Defïrnctie  ban  Den 
3£anDe  /  maer  De  toelbaert  ban  Dien  /  ten  einDe  Dat 
hp  De  tocDetfpannige  en  berDoeïDe  fonDe  toeDerbjen^ 
gen  op  Den  rechten  tocg  /  en  Den  goeDen  beöuïpig 

513"  /  $c. (§)ietDaecboo^toaa,  ttoee  goeDe  poïneten,  H^aeröp behoojDe  met  eenen  berftïaert  te  hebben  /  toeïfte  Dat 
begrepen  5ijn  onDer  Dcnnaem  ban  toeDerfpannïgeen 
berDoeïDe/  en  Daa-  na  bn  toeftien  miDDeï  Dat  hP  Die toiï  toeDerbnngen  op  Den  rechten  toeg  :  9CnDecfmi$ 
fonDen  mogen  De  geene  Die  een^berfchont3tjn  getoeeft 
aen  #eDenDc  ïjeet  toatec/  bJcefenDe  bp  abonrure  het 
ftouDt  toater  /   gier  berhaïen  en  bub^engen  De  fabel 
ban  Den  ©o£/  De  toeïfte/  atë  De  3leento  een  geboDt 
ïjaDDe  ïatcn  nitgaen  tegen  aïïe  23cefïenfonDa-fïeert/ 
Dat  ?n  op  De  pene  ban  Den  ha$  (jen  terfïont  fouDen  ba^ 
treftftcn  nit  aïïe  fijn  lanDen  en  #ecrïijftheDen  /  aïïe 
fijn  23agagien  tcfamenpaftteom  boft  tebectreftftcn: 
toaec  op  ban  Dcèimme  getoacat  ̂ ijnDe  (Die  met  feec 
groote  ftïachten  haecgercet  maeftte  tot  eenen  eeutoi^ 
gen  ban)  toaeromme  Dat  hP  berteeftften  toiïDe/  ge* 
merftt  Dat  hetgeboDt  ban  ben  ïtoninfthemgcenfint^ 
aen  en  ging/  aï^  De  geene/  Die  eenen  ïangen  en  groo* 
ten  fïeett  haDDe/  ja  genoeg  om  eenen  InienDtmeDete 
Dciïen  /  't  i^  toaer  /  feiDe  De  ©0^/  ift  toeet  Dat  feec 
toeï/  en  De  faftci£  eenen  jegeïijften  toeï  beUmt/  maec 
)mic  faï  mp  berfefteren  Dat  onfe  ïioninft  DeSleentomp 
niet  en  fouDe  toiïïen  begrijpen  onDa*  't  getaï  ban  De 
23eefïen  fonDer  fleert  >  <en  met  'a  Daet  foo  hebben 
top  gcfïen  in  Defe  HatfÖenDegcheeïeberfTcheerempc* 
ïen  /^ban  De  toeïï«c  ooft  noch  De  toonoe  té  btocDenDe 
boo:  onfe  oogen  /  Dat  afé  men  pemanDt  toeg  h^pen 
ïnüHel  gafmenhemtebafïaen/  bathptoa^eenïliet- 
ter  /  tocDcrfpannig  of  berDdeït  menfehè  /  en  onba  Dit 
Deftfeï  fïoeg  men  hem  Den  ïjaï^  af.  $ ftfeggebaneen 
groote  meenigtc  Der  getier  Die  Den  ̂ paignaerté  nirt 
haïf  fobeeïe  en  haDDen  mi^Daen  aï£  nu  ter  tijbt  geDaen 
hebben  aïïe  De  Staten  in  't  gemeine.  Bïen  feiDt  ooft 
boojcen  gemeinfpjeeft-toöojt/  foo  toanneamen  Dni 
i^onDt  toiï  DooDtfïaett  /  fóó  tijgt  men  hem  het  ber* 
tooeDt  aen>  ̂ ÏDu^  foo  fonDen  De  ̂ païgnaerté  met 
aïïe  getoeït  on^  toeï  toiïïen  torj£  maften/  Dat  top  aïïe 
geïijft  3ünbjeDerfpannigeenbaboeïDemenfchen/  om 

Dat 



Tot  de  Hiftorie  \m 
1578.  Dat  fop  met  enfjebben  toiïïcn  hacr-lirbcrflabrn  51311, noch  gctoilïig  onfeu  hals  bicben  omgchcclttctoojöcu 

met  hacr-licbcr  Pomgarts  /  noch  ooft  ons  Diiisbjou 

P.  Bor.  j^2 

uacirs    op  öc  gccöcu  ban  haer  rigni  üwebeS*  011 

V? 

ons  öaer  laten  Dr  f  e  gctoilligc  flaben tot  er  mate rien. 

toen  en  «Docljteté  geben  tot  hacr-ïicDcr  onhmffihc  bc 
geertr.  «en  om  öc  toaerïjcit  te  leggen    $  't  Dat  öe  gene Die  pand  en  accoort  gemaeftt  hebben  met  De  licctcrs  en 
Olntfjecanen  /  ( gchjft  fp  Die  noemen )  Die  De  $>parn 
fcljcfoïDatcnbcrDicbcn  hebben  (Dctoclftcfnbcftcnncn 
boo:  gocDc  Dicnaer?  ban  Den  liomnft )  en  brn-licDcn 
De  Ooilogc  bcrhïacrt  ïjebben    Die  De  Uafreelen  a% 
bjoftcn  hebben  /  Die  gemaeftt  toarrn  om  Dcètcöcntr 
bcroobcn  /  gcïjoiiDen  $ijn  boo:  tocDcrfpauuifjC  men 
fefjen  /  gelijft  boo:toaec  3Don  Jan  en  alle  De  .-épaig 
narrtéDiebouöcn:  fboenfaïDer  met  een  toefen  onoer 
aïïc  hacr-IicDec  Staten    nocïj  ooft  onoer  De  geene  Die 
ben-  fclben  mcin-  eeDig  getoemt  bebbeubc  /  en  beun 
Deré  ban  bacr-lïröcr  Öaörrlaubt 7  toeDer  aengeöaen 
Ijcbben  ïjet  jon  ban  flabcrnnc  ban  De  .^paignaerts, 
om  te  mogen  Dertacljtig  toefen  ban  een  toeimg  ban 
bacr-ïicbet  goeDc  graeie  /  Die  niet  en  $gn  tocDerfpan 
mg  en  bctDoeït  /  en  Dien  acfttcrboïgcnöc  fuHen  moe 
tcnalt'famentocöcrgcbiocbt  tooiöcn  op  oen  reebten toeg.  .fDacr  bu  toatmiDörïcn*  *£>at  mach  men  nier  - 
aen  aen  bet  tócöe:rocpcu Dat  Oon  jan  geDaen  beeft 
ban  De  &paiauacrts  en  jitaliniicn:  aen  befclaenten 
Die  hu  gcDacn  beeft  ban  bet  bjeften  ban  De  ftafïeclrn  : 

en  aen  alle  De  maniere  ban  Oojlogc  Die  bn  is'Domöe. JDanthp  ontöeftt  hlacrlnlt  Dat  fijn  mciniiigcisV  Dat 
men  fonöc  ftafTeeïcn  maften  in  alïc  5rronticr-ftcöcn 
en  Die  buïïen  met  ̂ paenfeïjc  en  ̂ taïiaenfebe  garm 
foencn.  <Dc  rrfrc  en  behoeft  niet  bccftïaert  te  toefen  / 
toant  afé  men  heeft  gefeit  /  Dat  men  fotiDc  Daec  in  freï 
ïen  ̂ paenfeïie  en  ̂ tafiaenfehc  garniforncn ,  Dact  en 
i$  geen  eDeï  bette  /  Dat  boo:toacr  in  Defe  llauDcn  is 

geboocen  /  of  ten  beeft  een  "becfcïmftften  öaer  af/  en beeft  ïicbec  Dmfent  DooDen  te  frerben  /  Dan  te  bcr 
toarbtcn  of  te  InDeit  bet  geene  Dat  De  feer  groote  en  on 
bcrDiageïijfte  DcrtcIIjcit  ban  Defe  goeDe  Dicuacrs  Des 
lioninfté  /  Ijaer-ïieDen  fonDc  bp  hengen.  Qc  geDeii 
fteniffc  ban  De  boozïcbcu  fafteti  is  foo  bcftlagchjft  en 
gcoittoeïijft  /  Dat  bet  bcrharl  ban  Dien  niet  en  fouöe 
Dienen  Dan  tot  een  bcmicutoiugebauDctooiiDc:  tin 
nocbtaité  aïïcljct  genie  Dat  ton  boomjötsgclcöenheb: 
ben/  bet  $v  onDec  Dm  l^crtoge  ban  Hibe/  of  onDer 
DcngrooteiiCommanDeuc/  ofnaöctbanöt    en  is  het 
bonöetfte  Deel  niet  ban  bet  geene  bat  fn  ons  brrcit  heb 
ben/  inbicn  fn  eeirè 0110  jDcefterö  too:Den:  gemerftt 

bat  De  misöaöcn  ongclijft  mccröcr  gjn  '  en  bc  berten 
meer  bertoemt    en  De  tojeeDtbcit  ongclijft  bcimcec- 
bert,  <&n  bacr-m-tuM~rben  is  bet  foo  lange  geleben  j 
bat  Defe  getrontoc  ̂ eeretari^  en  tiaeoto-bccu  Wco 
üeDo  geen  anDer  remcDic  noeb  nuDDel  en  bonDt  /  om 
De  tocDerfpannigc  en  berDoelDe  toeDec  te  bjengen  op 
ben  reebten  toeg  /  Dan  te  bpere  en  te  ftoeeröe.  jDcn 
maeïj  ban  ïicbtclijft  ooiDecïên  /  hocbanig  Dat  1111  Defe 
toeDerbzenginge  fonDe  toefen  /  Daet  af  mm  on?  Den 
nionDt  toateraefttig  maeftt. 

*eniftmoetmn  op  Defe  pafTagic  meer  Dan  bertopn 
berm  ban  De  feeufnooDc  mba(febc  biïeimgbeit  ban  De 

gemc  Diefoofea-  bergeten  hebben  bet  Debboir  enber 
intmiffc/  Hit  fn  hebben  tot  Ijaer-licbcr  ©aDetlanDt 

in  De  toeïfte  fn  >ijn  gebooren  en  opgebjogt  getocefï  / 
bat  fn  foo  ftoiitsbn  bc  Rapenen  tegen  IjetfelfDeaen 
teneiiim  /  om  te  b2mgen  in  üefe  elicnDigc  gebanite 
nitTembaï/  baerin  mm  bat  ban  uinmnge  is  tcfrel 

iml  onber  bctbeftfcl  bantc  frraffiu  Oe  lueöeripaum 

gembetboclbcmmfchen:  en  ̂ nnconkiogioobe  bee 
fen  /  bat  fp  met  en  berfïam  /  bat   als  men  Die  faf 

gcb2iünt  bebben/  ben  fal  treilen  onDcu  Ijrt  getal  uan 
bm  anDerm    of  foo  biïem  en  ftlcme  ban  bet  mi  /  Dat 

fp  feïbe  Den  b:anDt  fteften  in  De  Daftmm  hmfenban 

n'aer-UeDer  toicnDen/  mogni  en  iaiibtc-lieöcn    ia 
boiitocn  hoer-heber  baggen  en  rappieren  111  baer-lie 
bet  ingttoant/  omhen-felben'  mallebennaftomns 
ten  eentoigen  bage  te  biengenonDctbeflabernpeban 

te  ̂ pamfdje  natie /  gelolit  tocfenbe  benr  be  foetig 

heit  tun  eeiiige  b2.mbeli)ftl)eu  /  rn  feïioone  beloften  m .  een  1 ̂ ^W 

Die  men  liaerpjcfenteert/,  m  ban  een  nöel  hoopeo.n    ̂ tt*"?ï* 
op  emigen  tnbt  gerecompmfeert  tctoefrii  met  eemg  ̂    ™™\*c.*:la 
rctleermbc  beetftm  ban  eenen  fehenft  oft  eomnnuiDe 

rpe  bit  men  ïjaer  fal  betoijfen,  naerbatlnfullenber 

SS*iS?^  tll  S^eertc    bir  nün  fal  in  ttoee  ftuit  - 
!S  ¥}»T™  K*"  °e  ?*»*  febabot.  M)Jiact en  luebeiiifctTii 

.^Don  ;tan  feiöt  Dat  hn  niet  en  begeert  Dan  alleen 
ij i  ueeiauen  ̂ tom^conferbSUi öe  ̂  lillir  «coinfche  Öcügit  en  öe  Uieöei-opnelunme  \>[m bcr  authontcit  ban  Den  Uoniiiu :  „nöts  toeliie  tluec 
pometen  hu  gelooft  ons  tr  beluaren  onucrüjchclnii igacnöe  De  eerfïc    aeiiyeilni  bat  bc  ilcligie 
een  gabe  ̂ Jöre»  10    n;  bat  öic  niet  en  ftan  öenr  luaeht noelj  Deur  lOapcnen  geplant  naelj  giömut  Vjoiöni 
m  De  herten  ban  DememVMm :  luat  reben  oftapparm 
tic  is  öaer;  te  f  eggen    DatöeuröcfeluapenenDic^on 
rian  genomen  Ijeeft ,   hn  fonDe  toilien  beluaren  oft DouDeii iftambe  Die  noomfehc  hatholnlic  tleligie^ 
tüant  hoc  fal  hn  bat  Doen  >  Jèal  hn  ter  öooöt  Imngen atlc  De  gene  Die  Defe  Hcligic  met  en  fullrn  toillenaö 
boiieercn*  Jö 't  Dat  bh  befen  toeg  neemr    foo -am  ton bjcberom  geualfen  m  eenen  afstemt  ban  luiaiiötfehe 
oorlogen,  lüant  öaer  is' een  feer  groote  ineenigieliau 
bolft    ja  ooft  ̂ teDen    Die  lieber  ft'acr  fdüni  fauöen  la teninrmftftniftappeii    öan  batoarhten  öe  furie  ban 
Deferereeunen.  Uien  fTetooinnet'eroarf    hoelnttel öat  gepjofiteert  heeft  toijleu  lieiiir  ftaerlejaftoftge 
lachten  /  Deur  l)ct  aenncuen  uan  öe  toapciicn'iu ^uitfehlanbt  om  befen  felr'öen  ttoifr:  venalreebtbiie liouingen  111  Dunftrijft  :  en  ö;  Dutogc  ban  Xlbc/ 
metten  Commanömr  ban  Uaftilfrn  m  DollanDt  m 
■^eclanbt  hebben  onci  abbijs'  gegeben  bn  crprnrutic  l 
ia  tot  onfet  grootte  feljaöen.  lüillcn  ton  ban  altnbts" ftrniftcïm  ober  eenen  (reen  /  foeiicnöc  uit  te  romen  met 
getoclt  het  gene  bat  berbonjeu  is'  111  'tfcerectlle  ban oercelen/  en  niet  enisbuigelnftbau  ban Ooöt allee 
uc*  iDacr  öaer  51  je  af  Dat  toif    .§00  bed  is  'rt  nf 
Dat  men  fal  moeten  tocDcrom  bebciligeu  öe  jnnuDlrie 
becnieutocu  öc  ouDc  piaecatcu     toeDer  op  -  rechten 
fchabottcu  en  galgen }  om  ober  alle  ben  Haubc  toeöer 
om  te  b^anben  eu  hangen/  en  te faeeaaeeren  een  feer 
groote  mecnigte  ban  aruieliieben    Drcteb:eDcinnn 
alle  getrontoc  ouDcrDauigïjnt  te  betoijfen  fiiner  JHaje 
fïcit  /  en  het  Debboir  tot  bw-lieDcr  nadien    foo  be:rc 
fp  mogen  43oöt  öicucu  na  getuigcniffe  ban  fjacr-iic 
Dereonfcieiiticn.  .fl^aer  lieber    toarpris    toatruftc/ 
\vat  b?eöe  fal  't  toefen  >  bullen  ton  met  Hen  Deur  öefm miDöcl  öit  Tianöt  geb?oel)t  ouöer  een  mccrörr  tiran 
nnc    Dan  Dat  oit  heeft  getoeeft  >  .Ooehtanc.  möieu  Dat 
Deur  i)\t  miööel  öe  Ciobmfcbc  ttóthofijfte  ilelime  ge 
coulerbecrt  toeröe    öaer  fouöe  nocïj  toefen  eemg  fiiu 
öameut:  ll\ier  inenfTct  filaerüjli    bat  het  eer  isör 
bcön'ffcuifl'c  ban  öieu  ban  bobcn  tot  beueöcu.  JBont 
bc  crpcricutic  betond  merfteli|!i  bat 'er  nieten  isnieei contrarie  bcr  confecbaticn  ban  Dien     ban  bc  luaeht 
ban  IDapeiieii  /  eu  het  gctoclöt  ban  öe  brrbolgiugr  / 
en  Dat  meer  grhact  niaciir     en  bicn  achtervolgen 

öein  meaöer  penjiicl  eu  ballücugt  öeu*i3ee((clii"liin (tact    öan  als  't  bolft  fiet  Dat  fn  Raet  met  eu  toillrn 
boegen  met  De  anbere.  T>at  heeft  lilarrliiligefien  ge 

toeeft  in  l>ollanöt  eu  I'cclanöt     öaer  het  beriagcu 
ban  öe  <DèefieIijfte  pcrfooiun  uit  geen  auöer  oo?t'alie gcfp!ootcn  en  is  fgelijli  Die  ban  ben  iianöe  berftla 
ecu;  Dan  omöaröecCecftelDliepcr'boncu    eontranc het  bccuouöt  Dat  (n  te  fammgcmirlirliaööcn    haer 
niet  en  toilöeu  boegen  metten  auDereu  :  maer  maliën 
öc  öagclijihs  heiinrinftc  ai  inlagen  en  piaetijueu  met 
ten  èpaiguaertó    hebben  öeu  Staten  ban  öcnllau 
öe  oicfahe  gegeben  tot  haer -lieber  berfeftetmae    bc 
felbe  hm  gaurfchefijii  nuijt  tcmahcu.  3njJoefijA.öal 
hier    na  bat  geuiaeftt  1?  De  paeiheatiebau  Oeut    eu 

öcur  cm  baflè  bereenmgegtTatifieeeit    io 't  bat  uien 
eens'  ̂ acit  Dit  onluint  ban  ttoift  en  ttoeeöiacht  onöer 
het  gcinelii bolft  en  öat  uien  toil  tegen  öe  belofte  Doen 

uitrbcnru  oft  öc  cm  of  ö'anörr    foo  is  grootclnfi  te  bc 
buehtcn  bat  ben  tUweöMchttoeöeroiuharr  Uccriiiöe 

tot  een  bnengheit  van  'iiilaiiötf'ehe  oo:loge    fal  tot licbcrfTrunTrbaiicru  liaubciirtgeue 

|teli|liheitin'ip.rti»uliei-    öctoef fte om  batfc njli is    enb?nbviu  beiiiafien    Dcnharce 
te  meer  onbectooïpm  10. 

(Z)  4  £>iit 



184  Byvocgfel  van  Authent.  Stukken, 
<7  8 .  g^at  boet  mp  pcinfen  bat  3£on  2flan  bit  poinct  foo  I  nemen  of bcrminbcren  be  autftoritdt  ba»  Tune  iBajc  1  f78. 

fojgbuïbig  té  b»rt  en  baer  focftcnbc  /  alleen  om  mib*  fïeit  /  of  ïjaec-ïiebcc  te  buiten  gaen  ïrt  een  poinct  aiiccne 
bc\  m  oirfahc  te  hebben  ban  ttocebiacbtirt  be&anben  ban  be  gdjoojfaemhcit  bit  fp  hem  fcïjuIDïg  31311  /  foo 

te  maken  /  ert  gelijk  fijnen  liaebtg-heece  €fcobebo  !  be?re  até'ttoare  met  berfehecingc  bnnhaec-ïicbecïijf 
fcibtl  om  maïftanberen  tepïuft-haren:  2@antanDrr«  enleben/  betocïHebpingcben  ban  benatuerc  fdfêini 
ftntó  té  nu  tod  berfeftert  bat  be  toacrachtige  confecba^  gebmftt  té  m  aïle  bat  ïeben  ontfangcu  heeft. 
tic  ban  6e  toathoïijftc  lïoomfchc  ileïigïegdegcn  té  in 

een  goebe  bereeninge/  ertbaftctoeber3ijbigct'famcn- 
ïjoubinge/  fonbct  hacr  partnbig  te  maften  om  'tfïuft 
ban  beu  fieïigic/  gdn'ft 't  ercmpd  bah  SDuitfchïanbt 
liïacrtnft  ié  bctoijfenbe  f  baer  b'cm  metten  anbecen  ba- 
ncïnïté  hanbdcn  en  bcrftrercn/  rïochtaité  tn  té  'er  geen ïanbt  ter  tóeccït  baer  be  oBeefreïnfthcit  meer  geacht  té  / 
en  rnftcr  en  machtiger  té  ban  baec. 

<®at  fcïfbe  heeft  een  oirfaftc  gctoccfï  bat  be  SSiffchop; 
pen  en  Unibccfiterteit  ban  hertoacrt£-obee  fecc  toe!  ge; 
oojöeeït  hebben  /  bat  be  pacificatie  ban  45ent  toag 
ftreftftenbe  tot  'er  confecbatic  ban  be  tehoïijfte  $ïoom* 
fcïie Religie/  e»  niet  tot  baï  en  achtetbcel  ban  bic»/  até 
#on  *3an  hem  feïben  ïict  bunnen. 

3|éTtbat  ban  S^on^an  confccbcercn  toiï  in  befec 
manieren  be  ftathoïnhe  ifïoonifc&e  ïïdigic/  fo  en  té  het 
niet  ban  noobe  bat  men  beJBapcncnacnnemc.  ïDant 
aïïe  bc  gene  baer  hu  tegen  téOo?ïoge  boetenbc/  foo 
toeï  banbe  eeuïleïigie  até  banbeartber/  3ijnbartbe' 
fe  ftïfbt  meininge/  geftjft  fp  biïitoité  en  merftdijft  in 
haer -ïicbee  ïaetfte  bccftïarirtge  gebaen  ui  be  43cne* 
raïc  Staten/  feerftïacrïijft  hebben  te  hennen  gegeben/ 
en  ooft  merfteïfjft  metten  toceften  betoijfen.  Jfèaer  té 
het  bat  hu  ban  meininge  té  bie  te  confcrbcerenmcttc 
bcrtocftfteh  nieutoc  beroerten  /  modjberpen  en  3Im 

ïanbtfche  oozïogcn  /  befttuecteitbe  't  ïanbt  /  en  be  goe^ be  «anbecfatcn  bent  fnanbrn  en  bïoebtffo?tinge :  foo 
en  nonnen  top  niet  anbec£  geïooben/  banbatbitbeft; 
feï  ban  betógie/  betodftbnpjetenbeert/  niet  en  té 
ban  een  baïfche  bcöchtfjcit  /  om  te  bebeftften  fijn  quact 
berte  bat  bP  bef  en  Hanben  té  bjagenbe/  begeerenbe 
bit  te  berberben/  ja  ooft  met  ben  bal  banbe$$athoft> 
fce  ïïoomfebe  fieïigic.  ï^ant  fjet  téfefterbat  /  febett 
bie  pacificatie  ban  <6ent  gemaeftt  té  /  bit  ban  btt  ïïe- 
Iigie  /  bit  fn  fjecten  be  c^erefómieecbc  /  ïjaec  gebouw 
ben  ïjebben  met  meerbec  manierïijftïjeit  en  bifcutk/ 
ban  fp  gebaen  ïjebben  /  ja  binnen  ben  tijbt  ban  ben 

^erto'ge  ban^lbe/  ofbaneenigen  anberen  <0onbet^ ncuc  bit  fjertoaetté-ober  ïjeeftgetoeeft  /  foribereenige 

Ooft  foube  ift  Uici  toiften  toeten  of  !)et  bolft  ban 
^paignen  ̂ ni  té  bafl-öoubcnbe  inbebeï)oo?ïijftcgei 
Ijoojfaembeit  ban  ben  fóoninft.  3ftgeloobeboo?toaer 
bat  3£on  3an  bat  niet  enfal  ontftennen.  ̂ octjtaité 
faï  ift  toeï  bekeen  berfefteren  /  en  bïijftt  ooft  ftïaerinft 
bp  bt  toeeften  /  bat  be  Staten  ban  öectoaertg-ober  ge^ 
reetenbeerbig  5ijnongeïnft  mecrbereenbolftomenbec 
gcljoojfaemïjcit  funcc  B^ajefleit  te  betoijfen  ban  bit 
ban  ̂ >paigncn  boert/  of  fouben  toiïïen  boen.  3Bant 
toaec  tjeeft  men  gefiett  /  bat  bit  ban  ̂ paignen  opt  öeb- 
bert  toiïïen  ftjben/  batöaec-ïieber  koningen  gemaeftt 
hebben  ïiafïerien  tegen  ïjaer-ïiebet  ̂ teben^  bat  fy\ 
baer-ïieben  tytft  gemaeftt  nieutoe  ©ïaftftaten  na  fijner 
beïieftcn/  fonber  confent  bah  be  Staten  ban  bc  Hat  1 
bt*.  bat  (ju  heeft  toiïïen  benemen  be  toetten/  pnbile 

gien  en  o":binare  mfciticn  ban  ben  Hanbe  /  om  baer inne  te  brengen  een  fonne  ban  <6oubernement/  bat 
geheeï  nieuto  té,  en  ertraojbinace*  bat  hp  t)ttft  boen 
bebieuen  be  ̂ oïicpe  en  Ijet  f  tuft  ban  jufhtie  /  en  metten 
fto^tflengefeit  /  'tgeïjeeï  <6oubernemertt  behcb?embc 
natiën  i  bat  ïjp  foube  ban  haer-ïieben  berftregen  fteb^ 
ben  becgelijftc  fchattingen  of  Deben  /  até  bit  ban  oefen 
Hanbe  §em  miïbeïijftöebbengeacco^beerti  ^atmen 
ooft  aenmerfte  bt  macht  enauthociteit  bic  bc  lioninft 
ïjeeftoberbe^nciuifitie  ban  «èpaignen  /  oberbe<6ee^ 
tlcïijftheit/  en  ober  be  groote  pecfonagien:  JBen  faï 

bebinben  bsitbit  opbe?cenanictenftomttot'ecrepu* 
tatie/autïjoriteit  en  'tgebobt/  bat  hp  aïtnt|S  hectoaert^- obec  heeft  gehabt/  en  aïïe  uren  nu  tec  tnbtmennocö 

gereet  i$fytmtig,t\itnj  té't  bat  öpaïïecn  beur  fijn  ges nabé  oité  bïil  cortfenteeren  eenen  goeben  en  berfefteri 
ben  papjj  /  en  oité  geboogen  onfe  toetten  en  p?ibiïegicn/ 
geïïjft  hp  gebaen  heeft  bien  ban  &paignen. 

©oo^t^  bat  men  ooft  aenmerfte  haec-ïieber  <6emeim 
ten/  beurbetoeïfte  fpbifttoité  be ll^apenen  genomen 
hebben  tegen  haer-fteber  p?incctt :  men  faï  bebinben 
bat  fp  opbeeïenanieten  babben  foo  recgtbeerbigeen 
tceffeïijftc  reben  om  te  geboeïen  het  ongeïijftbatmen 
hen  bttbt  I  geïïjft  até  ïjdrten  bit  ban  befen  Bfanbcn  ban 

nicutoigörit  boojt^  gcfïeït  te  hebBen/  en  pet  beran^l  hectoaect^-ober.  Sa  nocö  bp  becfTcïje  memorie/  m 
bert  of  geaïtereect  te  hebben/  hoe  ïüttri  bat  ooft3p:  gebben  be^paenfcDefoïbaten  niet  gemutineert tegen 
baer  ter  contcaciebefcobfhnactheic  ban  ̂ on3ian  ban  \  ben  name  en  autïjoriteit  ban  ben  iioninft  om  benit^ 
te  toiïïen  aenbcccbcn  be  B^apenen  onber  het  beftfeï  ban 
te  maintineeren  be  ïtatïjoïijfte  Öoomfchefóehgie/  be 
felfbefïeït  iumerfteïijftpccnftcï  bantebaïïen  in  groote 
ongefchifttheit  en  confitfie. 

<i5n  aengacnbe  't  anber  poinct  ban  ber  autftoriteit 
ban  ben  tionmft  /  en  ban  be  geïjoojfaemheit  bit  men 
hem  fchuïbigté/  betoeïftehpfeibt  bat  eenigeïietter^ 
m  oprberige  menfehenhrm  foeften  te  benemen:  &00 
té  feec  goet  om  meeften/  hoefeerfiuaïnfttepiopoofïe 
ljct  ftibe  ge-aïïegeert  tott^f  tegen  éeh natie/  bit  ha^ 
ren  nattfetfpeft  ̂ eefefoogetróutoeté/  jabegetcou^ 
lit  bit  onbec'gïfefnetéftappe  mach  toefen.  3©antom niet  te  berhaïen  be  faften  ban  ben  booiïeben  tuben  /  en 
be  getcoutoe  en  gebuerige  bienfïen  uu  ïjacc  Öubcvg  en 
ooft  bp  haer  feïben  haer-ïieber  J3nncen  gebaen  /  be 
feeïft  bpftan^  b?emben  natiën  fcoijnt  ongelooffcjft  te 
toefen/  het  ttuft  baer  nu  ter  tijbt  quefïieaf  té/  geeft 
nïaerïnft  genoeg  te  ftennen  betoaecheit  ban  bit  poinct. 
Want  uaer  bten  bat  foo  bed  quabeonthaïingen  /  en 
onmmfcheïpeftnccbthcben/  tprannpen  enberbmft- 
ftingen  foobeeïfacengeïeben  ban  bc  bienaer^  ban  fijne 
iföajcfïcit/  fonbee  cenigejdoope  ban  öeteringe  of  re? 
mebie/  en  ban  fijne  JBajcfïcté  getoïereert  /  ja  cjitfa^ 
borifeert  (toat  ftïachten  /  boïeanciert  of  reinöuftrantien 

bit  men  bent  fjeeft  mogen  boen  foblöcF  m 't  geueraïe 
aï^  in  't  particuliere)  haec-ïiebennoit  en  hebben  hom 
nen  betoegen  otn  teberïiefen  be  affectie  bie  fp  bzagrrt 
tot  Ïjaer-Iieber  rtatuerinfte  $tfnu/  aï té't ooft  bat hn 
abfent  ban  haa-ïieben  té/  frt  toonenbe  Mtd  meöc- 
ïijben  te  hebben  rtiet  haer-ïieber  eïïenben/  om  haer- 
ïiebcn  te  toerpen  onDer  be  trefcherminge  ban  eenen 
b?emben  ï?ccre.  ©oo^toaer  men  mach  baer  uit  toeï 
Mdjtelnft  nemen  en  becflaen/  óffp  fouben  toiïïen  toeg- 

fret  ban  eenige  paepen  bit  men  ïjacc-ïiebcn  fcïjuïbig 
toag*  Rebben  ftmietgecooft  eu  gepïunbertbepnnci^ 
païe  ̂ teben  ban  fïjnce  iBajeflcit  /  ingenomen  be 
ïitafïeden  en  fïerfte  pïaetfen/  en  fijn  lanben  en<@n^ 

berfaten  berooft  *. 39ochtan^  hebben  noch  op  ben  feïben  tijt  fp  en  haer- 
ïieber  pnncipaïc  hoofben  bp  ̂ on  3Jan  berftïaert  ge* 
toccfï  feer  goebe  en  getroutoe  bienact|S  ban  ben  $!o^ 
ninft/  en  heeft  bit  boo^fuïftegebo^bert  engefcfïeert/ 
ja  bp  tojeben  gereeommanbeect  aen  fijne  Jfèajefïeit/ 
hem  berfefterenbe  bat  fp  be  toeïbaet  bit  hen-heben  foubé 
gebaen  toerben/  fouben  nemen  até  gebaen  aen  fijn  tU 
gen  perfoone :  en  fyttft  naberhanbt  geboïgt  haer-ïieber 

raerenabbn'^in  be  treffeftjftfïe  faften  banbectoaert^- ober/  tot  bebecbenifleenbertooefïingebanbefepatr^ 

moniaïcïanben  ban  fijne  Jï&ajefteit. " JDp  5ijn  ban  gereebt  fijner  H&ajeffeif  Öe  gehoicfaem* 
heit  te  betoijfen/  niet  aïïeene  bit  men  hem  fchuïbig  té 
beucberbinteniffe  ban  goebe  ©affaïen  en  ©nbafaten 
aen  baer-ïiebec  natuecïnftcn^ince/maer  noch  meerber 
en  nautoer  ban  bit  ban  ̂ paignen  feïbe/  be  toriftchn 
houbt  te  toefen  foo  feere  tot  fijnen  bienfïe  /  foo  be^ce  até 

Jp  ön^  boet  be  feïfbe  gratie  bit  ï)P  h* n-ïieben  boet  /  bat 
té/  oité  te  gouberrtëerrn  bp  bolft  ban  ben  Hanbe/  en 
maintineeren  't  gene  bat  ban  toegen  hct<0obtnjfteti 
toereïtlhft  recht  een  $>2ïttce  fijnen  <&nbttfattn  fcfyübio; 

té  /  en  "'t  gene  bat  hp  bp  foïemneeïnt  ttbt  oité  heeft  ge* ftooren/  en  baer  opbanong  heeft  ontfangen  en  ge- 
accepteert  getoeefl  boo?  onfe  oberfïc  g|incev 

,$>oo  en  té  ban  niet  ban  noobe  bat  oon  '3fan  p^eten^ 
beece  om  bier  oirfaften  be  toapeneirgenomen  te  Ijcbbmf 
taant  fp  fouben  noobrioo£  toefen/  ja  fp  fouben  mogen  af 
anber^  bergaen  ban  fun  boo^genomen  meininge  té. 

(©e* 



Tot  de  Hiiloiie  van  P.  Bor. 
If78v.,^"n(tlit  Dat  tc  bcDnehtenté/  unaïDicn  tenten !  is  te  b2cDen  met  Defe  ootr 

'getrontoe  onDcrDamghcit' toilïcnDe  Die  ücöUimgcn  ti„ 
Ödt/  hacr4ieDnuc  borgen  Snbrrfi)n,o!i  '^to^J^fe^r'SX^  ^acrrp-oUcr  gepuft 
lïcDcn  faï  ooifaltc  gebnï  ban  te  yi  nm2c£  Stó^te^iJS?SïS?  °? |J?  fnm  F"*« 
Brit/  cntcbcgcbcn  onbee  De  befdjenn  mm KX  Sffi,b^SlS&^SÏto•,*^ 
temt  pnncc/  en  ,500  fine  «SKK  m       «nfrl^i,™  5* 

JjtaMtooffe  ÏJP/  Dat  fjn  «y  foobc.2rc  ̂ WtopTSW^ 
boojfeiDc  notneten  met 'er  Daet  te  toerftc  gefteït  too2    maeht  bnie  Staten  hm hm '  i^n.t    ƒ;      'tuVJf : Den/  infratc  ïjouöcn  aïïc  Die  p2iuilcg.cn  ban  Dcnïail  teileS.onfS       £h    w  Sl^SfJ?^ 
De7  en  afle  faknlueDer  ftelle^m  OcVrlbcu  toefen  "1  &%%/  ttJftonZffiiS foinen  ban  öoubernement  0$  't  koaö  ten  tijDcban  Defclfbe.  3a  Dat  n eenn SS    SK5"C 
teinfc  te  bemerken  i<*/  fur  hn mr <•«  :rï .-irnïi<>i> m  ̂   \«^^.,^,  v.,,^.  ~.' . -*    r^  '   rt^lullu''urü,1,u,i  a.nt- tcïnft  te  bemerken  i$l  Dathuuitcnucïacgheitcu  ca~ 
ïiimnie  ftiïïc  ftuijgcnüe  laet  bami  aïïcmentie  ban  De 
©aeifïeatic  ban43cnt/  Dcnjeïïienorïjtairêbn  Dein  fel* 
bc  foofoïcinncïnft  geïoeft  cugcftooorcnisV  YnbnDen 
ïioninft  gcratificeert  J  gctoilleaciat  en  ge-aupwueeit/ 
en  op  De  toeïuc  Ijp  hertoacets-obcr  i£  ontfangen  m 
tocefl  boo2  «Douberneur.  «TBaer  in  frcöc  ban  Dien  frecht 
Öu  ons  ui  De  inrolt  Denftaet  cnfo«neban<6oubcrnc 

toerpen  tori  om  boo:ttf  te  bicuncn  altetatirn 
beletten  Den  IjanDci  ban  Dc  lioopmanfrhap :  foo  heeft Op  toegelaten  Un  berfoclie  ban  Uniirn  De  feec  Sur, luchtige  Uomngiimc  ban  fcongrie  j  Haiia  fijn  Suffer  / 
pat  feDaer  geen  iieDe  cnibnDe  gvijpni.  fltacritttmen iicljtclnh  maefj  mcrucn  /  fbo  bejee  Ijn  tot  nn  toe  rjcieeft 
IjaDDc/  Dat  hn  fbuDc  /  bolgciiDc  fïiii  ingeboren 1  goct- 
hnt  en  genaDc  bcrgefclfchapt  met  een  fonDcriipgc  boo'< ™nttocIhtoa^nitnDebanto^^ 

jcfeeit  ftacrïc  DebyfDc :  fecc  teel  tortcnDe/  .unaID.cn !  tfe.it/  ag  terfeSc  alieene 't n  Doel  omttoeï 
fiebben/  om  g/hecï  tc  niet  tc  Doen  Deboójfcibcpaa 
ficutic  I  en  alfeö  op  een  uieubj  bectoeftften  De  Hnïant= 
fche  oo2Ïogcu/  om  hem  te  toafleben  in  het  bïoebt  ban 
Dit  anit  boïlt  /  en  Deur  miDDcl  ban  Dc  SfntanDtfèfp 
tteecDjaeljtcn  Dc  ttnc  beDetben  Deur  De  anDere  /  om 
naoed)anDt  afle  tc  famen  fbnoet  gcoote  moeite  moeDc 
en  mat  te  maften  /  en  te  fluiten  in  D2  ïubic  ban  Dc 
^paenfeljc  flaOemiie. 

55c  tecnie  ooft  foo  bcclmeee  teaenmerftenté/  Dat 

pnncipaclfrc  üjittó  DatDePünccnbaenelben  moeten 
boo:ftellen  tn  fjet  43onbecneinent  ban  Den  boluc  Dat 
bebolen  1?  onDec  Ijaec-fteDen  ïaff. 

03eöeel  ter  contrarie  fouöc  «Don  3fan  fonDer  xUtc 
tc  nemen  op  Den  ïoopenDc  tijDt  /  nocljopljetgrueöat ban  nooDc  ié  tot  Dc  teelbacrt  en  conferbatie  Utin  Dit 
arme  bom/  Dat  foo  fecre  en  foo  lange  bcuanujt  ie  ge* 
teeeft/  LiJïcn  onDer  (jet  Dcftfelban  Dcfaftcu  tueberte 
Inengen  op  DcnouDen  boet  miöDel  enoojraJicbmDen 

ÖU  feïjijnt  Deur  Dit  fcljoon  Dcftfcï  tc  pjcfcntceren  een  I  om  ailctoeDcrtcfMcn  111  nieutoc  beroerten  enteber^ groote  teeïDact.  JDant  inDcc  toaceïjeit  De&tactban  teeftften  ̂ nlanDtfeljc  oojlogen/  ombanonDertotbo* 
Den  lanDe  Ijccft  in  fleur  getoeeft  ten  tijDc  ban  Den  boo?;  ben  te  Dcflruecren  't  gene  Dat  'er  rcfïccrciiDc  i^v feiöcn  ïieifer  :  .JDaer  Die  naerDer  aenmerftm  tod  Dc  .^00  blijïit  Dan  Dat  ïjn  p:etenöcerenDe  het  ereuiüfl 
berauDcringcn  ni  alteraticn  Die  naDccbanDt  obcfho=Jbaiitoijrni$ïcireritaerlc/  Daeraffbobenciut  Detoeac 
tnen  5ijn  ter  Diberfcljer  occafien  /  Die  fal  fcer  bacft  ont-  loopt  /  aïö  Dc  Ooilogc  be2rc  geregen  ip  0.111  öen  uwé  I 
beftften  'tfniijnDatonDcc  Derefoetigbeitbcrbojgcnié.  en  Dc  bcDcrtTcuifVc  ban  De  toelbaert.  JDant  liaDDéim JDant  booi  oogenïeggenDe/  Dat  men  Deur  DitiniDDeï;  eenigfint^/  ïjoc  Uittel  Dat  toai e  uuIlcnuolacnDciioet. 
faï  moeten  toeDer  in  ftatc  fleïïen  DcouDepiaftftaten  Die;  frappen  ban  Defen  bjoomen  en  tonfen  pmire  (Den 

eil    reClJtC   OOÏ'piwnn  wmh   mmi-   vuil   wwwh  «    wmuuhi  .  umum   tn    vuuuiuu      i   upyillUUll    I 

faï  moeten  uitionmi  Die  gene  Die  nietgefjeeï  geflnt  en '  getroutoe  OnDerf'aten  ter  begeerten  ban  De  &tnen« 5ijn  tot  De  Uatl)olijfte  tloomfcfjc  Religie :  Dat  men  faï  flhc  folDatcn/  ban  öctocilic  DP heeft  Deur  Dit  miDDel 

moeten  ontfangen  alfuïftc  (6oiibcrncur^  aïs*  men  onp  toiifcn  tomnen  Dr  b'ienDtfeliap    en  brriaDeu  De  oubcr 
faï  toilïcn  geben:  gcDoogrn'tbouujen  banDctiafree  fabeïljfte  giciniljeit  :  HDarr  fouDc  rrrDaelitig  getoeefl 
Icn  in  Dc  5>teDen :  Dc  oerfterftingc  ban  Dc  toemDegnr  Ijcbbcn  bet  gene  Dat  touieu  Deboo:Vriöeüeif"er  totteu 
nifoenen  /  het  5P  ban  .^paignaectë  /  Italianen  oft  üoumlt  menigmael  beeft  aefur    Dat  DcgcucDicIiem 
anDer  Natiën  /  Die  men  oué  fal  toiïien  fenDcn :  ïtict  fouDen  oprutom  tegrn  fijn  €mDerfaten  ban  iin-^ 
ten  ftojtftcngefeit/  Dat  men  fal  moeten  geheel  tc  nictc  toaatë-ober  (gelijU  !)b  bem  feïuen  liet  Dunlirn  Dat 
Doen  Dc  pacificatie  ban  (Cent/  en  tocDeromme  treben  i  Dc  fcpoenfche  natie  Deur  ïjarr  opgeblafni  lioberouc 

m  De  jinïanDtfchc  oo2Ïogen :  J©en  fal  terflont  nier  fouöc  fociten  te  hoen  )  oojfaüc  foiiben  toefen  ban  'tc 
hen  Dat  «Bon  Sfcn  0cf«  aerDiger  bcDelifel  en  haode  berDerbeu  foo  f 'men  prrfoonc  ah)  fijne  lanDen.  <Un mogm  ftiefen^  ointehoincutotfïinboomeiuen/  Dat  uoefttans  Ijicr/  al?  ftebheuDe  Dc  Staten  en  bet  bom 
ïjj  te  fcggen/  totDegeïjeeïc  berDecffcnifTc  en  btrD2iift  ban  bertoaertd-ober  beitoonnen  ban  De  nuóDaetbau 
hingc  ban  Defc  lanDen.    USaer  een  jegelijft  Die  met  toeDerfpaunigiieit  en  ftettrrpe  f  toarrafljn  niet  open 
teDen  en  brrtïautbegaeftid/  macïi ïieljtriijh aeinuer  bouDt  baer-lieDeu  te  betichten  boo2  alle  pjineen  en 
hen  Dat  ïjicc  ni  gelegen  té  ent  enftcl  beD2oel)  en  fpot.  natiën  ban  Chiiflenrrjh)  omtetoonnifunarootefoc- 
K)aut  \)Ct  id  feftêr/  Dat  toijlen  De  Iteifer  liicile  /  bic  tigbeit/  foo  gcloeft  hn  parDoen    neiiaDc  en  bermMet^ 
een  fcer  boÓ2fleï)tig  en  beifranDig  P2ince  toao  /  Defe  tiglicit  Den  genen  Die  Ijarr  tci  f toiit  fouDen  toiildiaeu 
ïanoen  ga-egeert  beeft  na  De  uoobtfafteli)iil]nt  en  ïjnn  obergeben. 
tifci)  ban  Den  tijDt  en  oeemreneien  Die  Doen  toareu/      ll\ier  naDfrn  De  Staten  gecnofintri  en  bei  fracn  ge 

aïtijDtd  Dc  oogc  hebbcnDc  op  Dc  conferbatie  en  boo2  b:oiien  te  bebbrn  Debco2»"ciDc  pomrtrnbanc*eonfer< fpoet  ban  fijn  OuDerfaten/  aï?SopbeteenigeinDcDat  batic  ban  Der  Ödigie     aeiueibolaeuDc  De  aitiimiru 
Jjp  begecrDc:  SoonuDefeïeermge  banllutbcrenfijn  ban  De  pacificatie  ban  «Ctnt  bp  fiuie  ll\i)eftcit  geae* 

aenbangers"  Doen  ter  ti jDt  gel] cel  berfeb  in  't  licht  ge  =  co2Deert  eu  rrcraufirccrt    noch  00a  ban  De  brbooüijlie feomen  toaé  /  en  tc  bcDuebten  toas  Dat  Defe  berauDe.  onDerDanigljeit  torren  üoninh    foofoiiDchnbrrergc 

ringe  ban  ilcïigic  fouDe  mogen  bn mengen  ecu beran^Daeu  hebben  te  pyfenteeten  DitparDoniöengeniuiii- 
Deringe  oft  alteratie  in  Den  fTact/  cu  Dien  aebterbol  neeroen  en  toeDeifpannigen  SpöjgnaecDen     Die  re '  fnncfljaicfcrrt  ru 



i8ó  Byvoeg 
1 57  8 .  fctt  men  geen  recïjbecrbigc  ooïfaïic  en  ïjebbc  om  te  feg* 

gen/  Dat3Djn-3|anfdtoc  tétoebcrfpanutg/  oproeeïg/ 
en  ben  fconmïi  onjcïjoojfaem  /  niibt£  jtjcm  fdben  te 
boegen  met  begeucöieboazfuïttgïjcbbcnbetfiïaertge' 
toecjt  Era  openbare  bonniffe  ban  Den  i^aeöt  ban  Sta- 

ten /  illpba  Daet  tegentooojbig  3nnDc  /  en  ge-appjo 
beat  bp  fijne  iBajcfïcit  in  be  pacificatie  ban  43erit/ 
en  tocerbig  geoojbeeïc  gekaft  te  toecben  tot  crempeï 
ban  anber. 

JBaut  aeugacnbe  batïjppictcnbcert/  ombr^toiïïc 
Dat  iy,i  Fjcr  toacct£-ober  ïjeeft  gcf tooerrn  en  ontfangen 
getoeefï  /  Dat  men  gem  beïjoojt  aen  te  ïjangen :  %Ue  De 
toccclttoect/  Dat  ïjp  geeft  ontfangen  getoeefï  opcon* 

,  biticn  bic  Ijsigcïocft  ïjeeft  teonbccïjotiöen/  enmcrfce; 
lijk  ban  De  pacificatie  ban  <6cnt  /  Detocïfee  ïjp  ïjanbect? 
maeï  ïjeeft  gebjolicn/  eununoeïj  foeïit  beur  aïïe  mifc 
Ocïcn  te  bedien  /  en  te  niet  te  Doen. 

l$ct  tocïïie  De  oo^aïte  i£  getoeefï  /  Dat  fijne  M&icftcit 
fienöc  Dato»;  met gocbe  reben  ïjcctoaert^-obcrguaïijïi 
gctoiït  toa£/  baufmne  i£  getoeefï  Dat  ïjp  foubctocbcc 
fceeren  in  .^paigne/  en  Datmcnïjtec  bcïjoojDc  ecnen 
anbecen  te  fenbm  ban  fijnen  bïocbe/  Die  Den  Staten 
foube  ae  ngeuacm  toefen/  en  ooïi  mcDe  ban  bc  teïjo* 
ïrjïte  ifaoiiifcïje  i^digie. 

lïDaecom  bat  bc  staten  /  adjtnemenDcop  Den  uit- 
terfren  noobt  \im  Den  lanöe/  bp  p*obifïe  engeïnfc 
fcmnïg  Defe  rcfoïutie  ban  fijne  IBajèfïeit  ontfangen 
hebben  De  feec  <S*e  ncïucïjtige  $nncc  IBattïjia^  Wtt$- 
nertoge  ban  €>ofïenriju  /  ban  Den  toettigen  bïoeDe  ban 
fijne  jlDajefïeit  /  om  onDec  fijn  autfjoriteit  gemainti- 
necit  en  befeïjermt  tetoo?ben/  tegen  be  feec  ourccïjt* 
beecbige  betbmfiïiingc  ban  ̂ on  3fan  en  fijn  aenïjan~ 
gcr£.  ïDacromme  bejee  ban  Dacc  i$l  DatmcnfonDc 
moeten  Den  fdben  3£on  Sjan  acnïjangen  /  gemcrïit 
Dat  men  ïjem  niet  en  maeft  boegen  op  fiiner  sijDen  / 

fbi&cc  ïjem  fdben  te  tooncn  bpanbt  ban  't  ©aDetïant/ 
ijec^oa^bee  ban  De  gemcine  rufïe  /  ja  ooft  contuacic  ban 
Dr  meininge  ban  fijne  üBajefïcit/  bc  toeïfte^onSJan 
feïbe  Den  Staten  bcchïaert  fyeeft. 

<£n  aengaenDe  De  ïieDen  ban  €>o?ïogc  ban  toat  natie 
Die  ̂ rjn  mogen  /  Die  beïjoocen  ïjact-ïicbcc  eerc  te  ïjebben 

.  in  fuïïtec  toeerben  /  Dat  aïfuïïic  biïenpe  en  fnooïjeit  ïjen 

niet  ccn3  en  fonDc  in  't  pecte  homen  /  ban  pen  te  toiïïen 
boegen  tot  net  mi^baet  ban  mcin-ecbigïjcit  /  ooïi  ïjet 
benfact  ban  ïjaer  eigen  Babcrïanbt  /  om  te  fjeïpen  ïjaer 
fdben  en  ïjaer-ïïebec  nakomelingen  fïaben  maften  ban 
Den  ̂ paignaeut/  Dctoclfte  faï'tbïoeDtnitfnigen/cn 
ïjet  bet  ban  Den  SlanSe/  en  na  Dat  ïjp  ïjaet-ïie Den  faï  ge^ 
bjtiiïtt  ïjebben/  Die  laten  flecbcn  ban  ïjongecenfcomï 
mee  /  of  Den  boet  fïeïïen  op  De  hele. 
^atbc^oïDaten  gcDacptig  toiïïen  toefen  ïjettrac- 

tement  Dat  fn  ccrtijt£  ban  Den  ̂ paignaert^  ontfangen 
ïjebben/  en fbo Dtoae^ niet  toefen  bantepeifen  Dat  De 
feïjoone  toooiben  ban«2>on3!anfjacc-|[ieDenfttïïenbeï 
fenecmen  oft  ban  dïenbige  annoeDe/  of  baneerïoofe 

ffabernjie.  ̂   't  Dat  'er  qtiïfïie  i^  ban  te  gaen  tot  eeniV gen  fïojm  /  oft  anberen  pericnïeufen  aenfïag  /  men  faï 
5en-ïiebcn  booren  fïeïïen  aï^  een  bojfl-toecringc  ban 
Den  ipaignaecDen  /  en  men  faï  ban  ïjaer-ïieberïieïja- 
men  een  brugge  maïien/  omljcnaïïenpaffagietegei 
ben  totbictorieenroof.  Biacraï^'tfaïftomentot'cr 
betaïingen  /  tot  boojbeeïen  /  tot  rceompenfen  /  offieien 

oft  bienfien  /  foo  fuïkn  fp  gcfïdt  toojDen  in  't  getaï  ban 
De  bergeten  fonDen  /  foo  men  ftiU  I  en  men  fai  fe  toe^ 
Derom  fenDen  gdaDen  met  injnrien  en  beracïjtinge. 

©ooïté  aïïe  't  gene  Dat  tod  bergaen  en  geïïiht  faï  ̂ijn  / 
Dat  faï  ban  De  ̂palqnaertsJ  geDaen  getoeeft  fjeböe n : 
IBacrië  'tDatqttaïnït  bergaen  i^  /  Dat  faï  men  toijten 
Den  ©aïen  enDcn^nitfeljcn/  ïjaer-ïieben  ïjeetenbc 
©ezraberö/  lettere/  Xntberanen  en  <3>jonïiaret£. 

©oojteaer  bc  foïbaten  Die  fuïfte  ontoeerDigïjeben  \\\- 
Den/  moeten  tod  biïenn  en  flap  ban  ïjerten  ma  I  en  feer 

ïuttcï  berflaen  toat  'tpoinct  ban  ecren  in  ïjeeft.  <ü:n 
noeïjtano  aïïeDegeneDieDe.5)paignaert^  Dienen/  be^ 
Uennen  feïbe  Dat  fn  in  Defer  manieren  gctcactccrt  too,? 
Den  :  ja  De  §paignaett£  feïbe  gïorieert  Daer  in  /  en 

Djaegt  'er  fijnen  roem  af.  ̂ n  bierboegen  Dat  foo  toic 
fijn  eerc  toiï  ïjouDcn  in  toeerDen  /  Die  moet  boben  aïïe  fa 
ften  ïjcm  toadjten  /  ban  ïjem  fdben  te  beïaben  met  fnï 

ïien  oneerc  en  fcïjanbc  /  pjincipaïijït  tó  't  Dat  ïjp  i$  ban 
Den  'iianDc  /  ten  cmöc  Dat  ïju  in  tocüouunbe  tijben 

fel  van  Authent.  Stukken, 
ban  fijn  naïtomdïngcn  niet  en  too,?be  berbïoeftt  en  if78. 
becmaïcDijt  /   De  toeïftc  D002  fijn  fante  te  bccgecf£ 
fuïïcn  fncïjtcn  onDec  bet  jok  ban  ren  foo  cecïoofefla- 
bernne. 
Maer  (jet  i^  Der  moeiten  toeert  te  aenmeeïten  ïjet  ae^ 

en  aenïoUhingen  /  Daer  meDe  Dat  ̂ on  3ian  foeftt  De 

goeDe  patriotten  te  treuken  in  't  net  ban  fijn  bebjoeïj. 
^P  fcibt  Dat  De  ̂ teDen  beïjoren  te  toeigeren  aïïe  gar^ 

nifocn  /  onDec  't  Dehfcï  Dat  fp  $n  onDcr  De  genoo^faem^ ïjeit  ban  fijne  jiDaicfïrit.  ̂ iet  Daer  boojtoacr  ecnen 
acrDigcn  treïiïi?.  B^aer  faï  men  oofi  jeinahbcn  binDen 
foo  fot  en  0toac£  /  Die  menie  Dat  &on  3Jan  De  fïcDen  faï 
betoaren  fonbec  garnifoen/  na  Dat  Die  cen£  fuïïcn  gefïrft 
.51  jn  in  fijnen  ijanben*  JBeet  men  niet  hoebanigïjet 
ceeïjt  en  De  cofluimc  ij?  ban  Der  00 ïïoge  *  <©e  toeïkc  ten 
einbc  ̂ ijnbc  /  faï  men  nodj  in  fïtbe  ban  ganufoen  Dacc 
ïiafledcn  maïien/  onber ïjet Dehfeï ban  bic  tcberfdte* 
ren  fijner  .E^ajcfïcit/  en  begoebc  te  betoaren  tegen  De 

guaDe. 
3;n  Dierbocgcn  Dat  <Dcm  ̂ an  pzetenDeert  Dat  men 

ïjcnifoubeguijt  maïien  be  foïbaten  ban  Den3lanbegc? 
boren/  en Uie fïrrjöcn  booj  bebjpljcicentodbacrtban 
bien  /  om  in  ïjaer-ïieber  pïaetfe  ie  ontfangen  ̂ paig^ 
naert^  en  ̂ taïiancn  /  bie  on^  met  getodt  fuïïcn  af  ne* 
men  ̂ ui^-bioutoen  en  ïkiuDerrn/  ï\ni$j  ïjof  en  goet  /  ja 
aïïe  't  gene  Dat  tou  ter  toereït  ïjebben  /  en  metten  ïtojt* 
flcn  gefett/  om  ten  eeutoigen  bagc  gcb?eibcït  te  njcfcn 
met  een  ïiafïceï  /  Dati^  te  feggen  /  met  boenen  aen  ïjan* 
Den  en  boeten/ten  einbe  bat  ton  ten  eeutoigen  Dage  fou* 
ben  Djagen  ïjet  gajreeï  Dat  fji  on,^  toiïïen  aen  Doen. 

BDant  i^'tbatijuaïïegeèrt  Dat  ïju  tot  nu  toe  geen 
garuifoenen  en  ïjeeft  geïegt  in  DcJbteDcn:  top  fuïïcn 
Daer  af  gctuigcnifTe  blagen  Dien  ban  Bamen  /  ben  toek 
ïicnïjp  gelooft  ïjabbc  fuïïi^niet  te  Doen/  noeïjtan^foa 
fuïïcn  fp  tod  mogen  beruïaren  öoctoeï  Datfngetrac^ 
teert  getoeeft  ïjebben/  geïijn  ooü  fuïïen  doen  Die  ban 
3loben/  Den  toeïïten  ïjpbeïooft  ïjabbe  geen  garnifoen 
te  gebcn  ban  tot  ïjaer-ïieDcr  eigen  begeerte  en  contente* 
ment.  Jifêen  faï  öcm  ooïi  mogen  infomieeren  op  auDcc 
fïcDen  ban  25?abant  /  gdijft  ̂ erfeïjot  /  ̂ieïjem  en  an* 
Der.  $*ocïjtan£  ï^  't  Dat 'er  cenige  jijn  fonDecgarni* 
foen  /  Dat  i^  om  Dat  'et  noeïj  geen  noobt  en  i^  /  mïDt£* Dien  Dat  fe  51J11  ban  ïiïeinen  berïange/  oft  om  Dat  De 
Staten  noeïj  geen  armepe  te  beïDe  en  ïjebben.  IBacc 
Daer  en  i^  niemanDt  foo  pïomp  /  öu  en  merïit  tori  /  Dat 
foo  ïjaeft  aï^  öp  faï  fïen  eenige  armène  te  bcïDe  /  Dat  ïj» 
fijn  ̂ teDen  niet  en  faï  toiïïen  ïatenfonDer  garnifoen/ 
en  faï  aïfoo  Die  Jjn  noemt  De  oi:DerDanige€^nDerfatcn/ 
Doen  baïïen  in  aïïe  ïiiDen  en  bccDjict. 
€n  aengaenDe  ïjet  poinct  Daer  ïjp  beïooft  geen  bnanfc» 

fcïjaptcbctoijfcn  Dan  Den  genen  Die  bpanDtfcïjapDoen 
fuïïcn/  oft  gebonben  fuïïen  toojben  in  De  Rapenen: 
Daer  af  geD^agciïtmp  tot  DegetuigeniftcbanDeatme 
Dojpen  ban  ben  ïauDe  ban  23?abant  /  Die  gebjanDtfcïjat 
ïjebben  getoeefï  /  en  noeïj  bageïijïi^  toosben  /  ja  gerooft 
en  gepïoubert  ban  befc  ecrïijïie  mannen/  bed  erger  en 
tojeeber  ban  oft  toaren  Curïien  /  fïaben  /  oft  fosfaten  / 
foübec  ïjaer-ïieben  te  ïjouben  cenige  geïooftc )  capituïa* 
tieofteebt/  Die  men  ïjen-ïieDcn  geDaen  ïjeeft:  ̂ Beïijït 
aï^  'tbïijïitbp  Dceeempeïen  ban^ïeïjemboojfeït/  en 
banj^nbeïe/  ban  Dctocïïic  in  DccencfïaDt/ tegniDc 
geïoofte  geDaen/  De ̂ fntooonber^ feer becrïijïi ïjebben 
bermootf  getoeefï/  en  feïjicr  gebiït :  en  in  De  anDcr  fïaDt 
ïjebben  De  ficïïe  en  gcguctfïc  foïbaten  Deurfïeïien  ge^ 
tocefï  /  foo  fn  ïjacr  mebe-gefeïïen  boïgbeu  /  acïjtcr»oï= 
genbe  'taceoojbt  baerafgcmacïit.  &ict  Daer  ïjet  goet 
tractement  Dat  ïjp  beïooft  Den  gocDen  en  getroutoen 
©viffaïen  en  <©nberfaten  /  om  De  toeïïie  ïju  toiï  Dat  men 
ïjem  bietaïie  bjingc  /  en  Dat  men  De  ïjuifeh  nietenber* 
ïatc/  ban  b?eefë  Dat  De  ̂ paignïaert  niet  enfouDege* 
noeg  binDen  /  om  te  bcrfaDen  fijn^  begeerïijïiïjeDen 
en  ïufïen. 

^>aer  na  ïioemt  ïjp  tattcn  OBfefïdijïien  fïaet/  tot 
fabeur  ban  Detocïïïc  \)u  feibt  Dat  Defe  tegcntooojDïge 
^ojïogc  geboert  too2bt.  ̂ p  fouDc  toeï  toiïïen  een  mio* 
Deï  binben  om  ïjier  te^aepeii  fnuonhruit/  ru  be<6ec* 
fïeïijïte  perfoonen  tegeubeanberoptcrutoen/  en  bat 
tocber^ijbig  :  ïjoopehbe  Dat  ïjn  Deur  Defe  mibDeï  feec 
ïjaefï  fouDc  homen  ten  einbe  bah  fijn  aenfïagen :  jhaec 
boo?toacr  De  a5ecfïeïij(ic  perfoonen  /  Detoeïïie  beïjoo^ 
ren  te  toefen  Degcïijue  en  &oDtbL?ucïjtige  mannen  /  en 

fouben 
! 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bör. 

i  ƒ78.  fouben  niet  toiïïcn  ïjaer-ïieber  eebtfooftïcinc  achten/ 
noch  ooft  be  berceniuge  Die  fn  t'famcu  niet  be  ander 
Staten  gef tooren  hebbeu  /  noch  ooft  het  bebboir  tot 
ïjaer-ïieber  ©abetïanbt  /  bat  fn  oen  fonben  toflïcn  boe 
gen  mrtDeberbHiuftcréban'tfrlbc.  JDantl)oc(et)oo nen  geïact  bat  fp  toonen  /  het  is  refter  /  foo  bc?rc  fn  fto 
men  ten  cinbc  ban  Ijaec-ïirbcc  boomciueu  ( toclft  <èobt 
berljueDen  moet)  DatfnDc<Öccftelijftheit  niet  meer  ni 
fttïïen  fpacen  ban  D'anbere/  ja  Ijoc  meer  bat  Ijaer  bunftt 
DatDefribcfchuïaig  sijntebolgcu  haer-ucbet  partijc/ 
foo  beeï  te  meerber  fjact  en  quaet  Ijcrtc  hebben  fn  tegen 

ijacr-ïtcbcc  gebact  /  toelft  fn  booi  eenigen  tijbt  'mogen 
urDeftthaitDen:  iBacc  in'tcinbë  foo  brerc  alsbtop 
pojtunitrit  ïjacr  pjcfcutcert  /  en  fuflen  fn  niet  mifTcn 
nuer  te  tojeftcn/  Ijoc  tori  bat  (baïreebc  bat  f  elfifle  niet 
en  ftonnen  geljceïnft  binnen  gcijouDcu  in  luer-iiebrn 
oibinairc  pjopoofïcn :  .^cggcnDc  /  b^t  be  43cefreïijftc 

pétfooncn  be  nuaetfïc  tin  ban  aïïcn  /  ja  bc  autljcurs" toaubefctocbrrfpannigïjcic/  foofpbirhecten.  Ooft  foo 
ïjebben  fh  tori  gercfolbeect  be  ftlacutoeu  te  fïacn  op 
yaer-ïiebcr  beneficicn  en  pjebenben  /  en  bit  te  geben 
booi  loon  ben  getcotttoen  bicnaero  ban  ïjacr- ïicber 
tD:eebnjeit  /  en  Daer  mebc  te  booiftcn  ïjacr  Dicnacrs7 

laïiapcn  ïtoppcïacrsV  en  anöer  bzienben  /  aï£  f'p  bic  fou- ten beranbert  hebben  in  <Co  nmanoerijen  /  geïijft  fn 
ober  langen  tijbt  boo?gcnom:n  en  gefloten  ïjebben  te 
öoene /  aïlecnc  bertoarljtcnbc  ben  bcqiiamcn  tijbt  /  niet 
meer  fparcnbe  bc  ftïoofrctó  en  getorjbbc  pïactf en  /  bau 
D'anbrc/  ja  tot  bic  te  b;Tbtauben/  al^gebleftcntèoin 
trent  ©iïboo?Dc  en  Hoben,  en  in  ben  ïanbc  banllurem^ 
burg  /  baer  fn  biberfri)c  berbiaut  hebben. 

^aeromnte  en  moet  men  ïjem  niet  laten  bcDiicgcn 

met  bsft  beufriingen  bau<Don  'Jan/bic  in  be  een  jjanbt 
ïjetftoeertbjaegten'tbner  /  en  niet  toonenbe  metten 
toerften  ban  een  tojeebt  en  bïoebtgierig  fjerte  /  barr-cn- 
tuftcfjen  ong  toiï  feflecrrn  metten  aeg  ban  een  fhift 
moobts/  batljpisïjoubenbeinbeanberljanbt/  en  toiï 

«s7 

toïaeftgicng  en  tnrannig:  ni  meinen  ton  bat  fn  ons"  1  f  7& 
met  JDapcncn  gebjoefjt  Ijcbbenbe  onöcr'  bare  -'lic ber •nbjectie  I  ons  foiibcu  IicfïtjU  en  toicnöc luit  rrarteeren  * 
^s  t  bat  alle  natie  ja  bc  gncoigfïcöic  men  ter  tocrelt 
lonöe  mogen  biubni/  nochtans  gcmnnriiju  bcuonöcn 
tooJbtftrafenbpftanöonberbïaGelijft  beu  oenen  oicfp 
beur  ftraeljt  ban  JDapeucn  gcbjacljt  beeft  onöer  tjacc 
fnbjectie :  toat  moeten  ton  ban  bertoaebten  ban  öc 
gene/  bicn be hoberbne /  opgcblafc uljcit en to?erbrhcit 
natuerïijfter  10"  /  ban  be  natuere  fefbe  i 

Hact  ons  booj  ondellen  'terempeï  banbe  3nbia< nen  /  ni  ons  boo:  oogni  (eggen  bat  ons  nahonirro  o* 
tracteert  fuflen  tanten  gclijit  afó  Die."  ïaec  onodou fpicgricn  ani  bic  ban  <6:auaöc  bc  toclüc  tegni  alle 
tcoutoc  /  gelofte  m  cebt  grijanbclt  hebben  gclne  e  fï  öenr 
bc  fortirujnt  en  goröfctiertnljeit  ban  bcfefrlfoePrcre 
^Don  3|an  m  fulftcr  boegen  /  bat  fy  reu  ecKtuigcn bture f  tüïeu  moegni  biencu  tot  een  rrempel  bon  bc  elknDirrs 
fle  natie  bic  tct  toerclt  maclj  toefen. 

<£i\  lact  onp  beuftai  /  bat  befe  bic  ons  booïhoubt  beft 
franc  loft-uicfcu/  bcfelfbe  man  ipbi:  bc  ooifalic  heeft 
getoecfl/  ban  bcboobt  bantoijlen  onfen  nanierlnlicn 
p:incc  toettig  en  ccnigi foouc ban  fijne  iKajcfrcit. 
^n  is 't  bat 'er  in  on^Iicïjaiuni  fïccltc  cm  binppcl Woebtsbanonpvi)ubcr|;  oftcmftïcui  bonerften  ban 

eeren  in  onfe  bertcu  f  fooïactons'cerftiefm  cenfjeer* Infteboobt/  inbicn  bat  noot  i^/  ban  eenefooeerlofccn 
feljanbcïijfte  flabcrnijr. 

ï^oe  toeï/  ié'tbat  ton  aïlccnlijft  toiïïcn  rcfoïbrerni om  bjomcüjft  tcbefeïjcrmm  onfe  b:nfjeitbauïjaer-I»e* 
ber  joft/  onfe  ïjoofben  ban  ïjaer  -  ïicber  boïernc'  onfe 
i#urêb!ontocn  en  Umbcrcn  ban  ïjaer-ïieber  cuftiuöfjcit/ 
en  onfe  epeben  en  erben  ban  fjacr-licbcr  onberfabrinfte 
gicrigljcit:  ift  nutoöffclcgcnifins/  43obt  bic  fal  fecc 
baeft  ter  neber  torrpen  en  bernirien  bic  jjoberbije  en 
groote  opgcblafenrïjeit  ban  be  tprannen  /  bic  fonbet 
ecnigc  rebene  of recfjtbcerbige  oo^faftm  [jicr  ftomni  uit 

bat  ton  griobenbe  fijne  bebnegeïijfte  toooibeu/  Ijem  fou*  ̂ paiguen  /  om  te  boeren  tegen  on£  een  Uwecbc  en  bloe« 
ben  ïjóuDen  boo?  een  ïicfïjcbber  ban  pao£  /  ruf!e  en  b2e=  bige  «Do2logc  /  aï  of  ton  nier  ocboorni  en  toaren  /  ban 
be  /  luttel  geberiftenbe  het  pjopoofi  /  toeïft  ïjn  ojbinaër?  om  te  Dienen  tot  cenen  roof  ban  haer-licbcr  onberfabc- 
ïiift  pïach  te  ïjebben  in  ben  monbt  /  feggcnbe/  Dat  men  I  ttjto  bcgrcriijftfjcben  /  en  tot  eni  boet-banftc  ban  Ijacr- 
fSiDe  geïooben  niet  fijn  toomben/  maerfnntocrïicn/  ïicber  onbcrbjagelijfte  ïjoberbrje.  <Dc  goebe  &obt  bit 

or merftt  bat  in  bet  toaerïjcitaïïe  fijn  toerften  fcer  hïaer-  ben  ïjobcerbigen  tocberfïaet  /  en  fal  ons"  niet  berlaten 
trifc  betotjfen  /  bat  ïjp  niet  en  begeert  ban  ons  te  anjgen  in  onfe  reeljtbeerbigc  falie.  i£ct  iicuigt  allecnc  ani  ons' 
in 't  net  hettoeiïx.^patgnniuittennatcnfeëregcfïoo?t  bat  ton  ïiebcrcnicit  moet  ncmm/  en  ons  niet  meeren 

trinDc  om  bc  ontoccroe  bic  topheWini  ban  ïjaer-ïieber  ïaten  beb)icgenbanl)acr-lieberbalfrijecnbcb!icgcIi)Hc 
héttfriiappn>/onöobfrIang*ti)DtbercitIjecft:  op  bat  pcrfuafïen/  ban  0119  te  laten  bcroaiuftcu  ban  Ijarr-Iie 

n  onpMoiBen  boen  banen  m  Uacr-ïieDcr  tozerbe  ftlaeu;  ber  blocbigc  en  gnjpenbe  ftiautoen 

tóen/  hoopniDccuïjacrbcronncnDc/  bat  fpfulïcn  te- 
kenen in'taenficïjt  geïijft  faben  aïïe  be  gene  Dien  fn 

niet  en  fuflen  toiïïcn  toicebclijft  't  ïebcn  nemen.  IDant 
net  ii  een  te  feergrootcnabup^/  te  Dennen  bat  men 

foubefoctigïjeit  trcftUcn  uiteenfontcinebieboï  bitter 

hcitörê.  ïfet  batenftan  niet  uitgegeben  ban  't  gene 
Dat 'er  inne  is'.   &c  jèpaiguacrt  ié  feer  ïjobecrbig  iberbijc. 

EIND    E. 

JDacr  tor  tó  't  Dat  cen  jcgrinlt  toil  fijn  bwmigljnt 
toonen  /  getróntoeïijft  Daer  in  imploneercnbc  bc  nnD 
befai  bic  <Öoöt  Ijem  heeft  gegeben,  ïjet  10  fcficr  bat 

top  feer  ïj^éfl  fuflen  onf'  Iiebc  Dabcrlaiibt  tocber  ge 
fteert  firn  in  fliue  onbeu  fïcur  en  booü'poet  /  en  aïïe 
onfe  bnanbeu  conftiis  111  hacr-licDer'opgcblafcu  tj*- 

k  e- 
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